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ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΕΣ
τοῦ Ἰχνηλάτου

α΄’. 14η Ιουλίου
Φτίς 14 Ἰουλίου γιορτάζαμε, τά τελευταῖα χρόνια τήν ἐπέτειο
μιᾶς ἀπ᾿ τίς πιό σημαντικές µάχες τοῦ ἐπικοῦ ἐκείνου ἀγῶνα τῶν
Ἑλλήνων, τό 1821. γιά τήν ἀποτίναξη τῆς ἀφόρητης δουλείας 400
καί πλέον χρόνων, αὐτή τῆς ΑΜΠΛΙΑΝΗΣ.
Καί εἶναι ἢἡ σηµαντικώτερη ἀπ᾿ τίς σημαντικές µάχες πού δόθηκαν τότε, γιατί τά γενικώτερα ἀποτελέσματά της καί οἱ ἐπιπτώσεις
της σ᾿ αὐτόν τόν τιτάνιο, ἐπικό, ἑπτάχρονο ἀγῶνα ἤταν καθοριστιχές. Καί τοῦτο γιατί:
α΄’. Ἀνέτρεφε τό καλοδουλεμένο, µεγαλεπίβολο σχέδιο τοῦ
Σουλτάνου, τό ὁποῖο ἐφαρμοζόταν τήν πλέον κατάλληλη στιγµή.
τότε δηλαδή πού οἱ ἀντιζηλίες καί οἱ μικροφιλοδοξίες τῶν ἁδιόρθωτων Ἑλλήνων, τούς εἶχαν ρίξει στή ἀλληλοφαγωμάρα, ἀδιαφορῶντας ἐντελῶς γιά τήν τύχη τοῦ ἀγῶνα καί τίς µέχρι τότε θυσίες.

Ἀχρήστεφε δηλαδή τήν µεγάλη. τή φοβερή δύναμη τοῦ Δερβίς
Πασᾶ,, ὁ ὁποῖος ἄν περνοῦσε στήν Πελοπόννησο, τότε θά ἀφανιζόταν ἐντελῶς τό Ἑλληνικό Ἓθνος. - Δέν εἶναι ὑπερβολή αὐτό, ἀφοῦ
ὁ Ἰμπραήμ τό εἶχε ἀποδείξει ἐμπράκτως.- Ἰαί
β΄. Ἀπέδειξε ὅτι ἐδῶ στήν Ἀνατ. Στερεά Ἑλλάδα, ἀντί τῶν
ἀθλιοτήτων πού πυριαρχοῦσαν τότε στήν Πελοπόννησο, εἴχαμε τήν
ὁμοφυχία καί τήν συνένωση ὅλων - αὐτῶν τῶν λίγων - δυνάµεων. Εἴχαμε δηλαδή τό ἀδέλφισμα τῶν φυχῶν καί τῶν δυνάμεων.
ἀρετῶν πού πρέπει νά διδάσκονται στά ἑλληνικά σχολεῖα ὅλων τῶν
βαθμίδων.
β’. Ἄλλα γεγονότα τοῦ Ἰουλίου
{. Στίς 8 Ἰουλίου 1824 ὁ Δῆμος Σκαλτσᾶς µέ λίγα παλληκάρια,
ἔπειτα ἀπό ϐθωρη µάχη ἔτρεφε σέ φυγή 6.000 Τούρκους στή θέση
Μπινίτσα τοῦ Λιδωρικίου.
Γιά τή µάχη αὐτή ἐλπίζουμε ὅτι θά μᾶς δοθεῖ Ἡ εὐκαιρία νά
ἀναφερθοῦμε.
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Π, Στίς {7 Ἰουλίου 1825 ὁρισμένα ἑλληνικά τμήματα γυρίζοντας
ἀπ᾿ τήν Πελοπόννησο, βρῆκαν στό Δίστομο Τούρκους πού λεηλατοῦσαν τήν περιοχή. Ἰαί ἀφοῦ τούς ἐξεδίωξαν ἐγκαταστάθηκαν
στό Μοναστήρι τοῦ Πρ. Ἠλία, ὅπου ἀργότερα (9.8.1525) ἔγινε Ἡ
µεγάλη µάχη. γιά τήν ὁποία θά ξαναγράφουµεκαί πάλι.
Γ.Ν.Κ.

Σελίδες ἀπ᾿ τή Φωκίδα --

ετ------
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ΣΤΗΝ ΑΓΙΑ ΣΩΤΗΡΑ
Ἰοῦ Γιάννη Ἡλιόπουλου

κεῖνο τόν καιρό, στά παιδικά µας χρόνια, τά εὐτυχισμένα κι)
ἀλησμόνητα, στό μικρό χωριό µας τό πλημμυρισμένο ἀπ᾿
ἀνθρώπους, ἱερουργοῦσαν δύο Ἱἱερεῖς στήν ἐνορία µας τοῦ
Ἁγίου Γεωργίου τοῦ Τροπαιοφόρου, ὁ γερο-παπάςκι’ ὁ νεότερος. ὁ
πανωμαχαλιώτης.
Ὅ κέντρικός δρόµος της ἀγορᾶς, πού ξεχκινοῦσε ἀπ᾿ τήν πλατεῖα
τῆς ἐκχλησίας, στ᾽ ἀνατολικά τοῦ χωριοῦ καί κατέληγε στό προαύλιο τοῦ Δημοτικοῦ Σχολείου, στά δυτικά, σέ μῆκος χίλιων κι’ ἀκόμα
µέτρων, ἔχοντας τά παντοπωλεῖα, τά χρεοπωλεῖα, τά κεφανεῖα, τά
χουρεῖα, τά τσαγκαράδικα. τό γιαουρτάδικο, τό κατάστηματοῦ
Ταχυδρομείου, τοῦ Ἀγρονομείου, τοῦ Μονοπωλείου, τῆς Ἄστυνοµίας καί τοῦ Δασαρχείου, στίς παρυφές της, δεξιά κι ἀριστερά,
ἔνθεν κι’ ἔνθεν. ὅπως ἔλεγαν τότε. ὁριοθετοῦσε τίς δύο µεγάλες γειτονιές, τοῦ πάνω καί κάτωχωριοῦ µας, τίς περιοχές ἁρμοδιότητας
τοῦ κάθε ἱερέα καί τήν προέλευση τῶν «τυχερῶν» του, κατά τίς
Κυριακές, τίς γιορτές καί τίς χρονιάρες µέρες µέ τά «Ὑφώματα»,
τίς προσφορές καί τά ποικίλα δῶρα τῶν πιστῶν καί ὁπωσδήποτε
τήν µισθαποδοσία τους σέ καρπούς δημητριακῶν...
Ἀχκόμα καί τά ξωκκλήσια εἶχαν τό δικό τους παπά, πού τά λειτουργοῦσε κατά προτεραιότητα, κατά συνήθεια, κατ᾽ ἔθιμο καί
«ἔθος»...
Κι ἦταν ἔτσι ρυθµισµένα τά ἐκκλησιαστικά πράγματα τοῦ χωριοῦ µας, πού δέν. ἀκουγόταν φίθυρος, παράπονο, μουρμούρισμα,
γκρίνια καί γογγυσµός ἀπό κανένα πιστό.
Στήν κεντρική ἐκχλησία τ᾽ Ἅι- Γιώργη ἱερουργοῦσαν κι’ οἱ δύο
μαζί οἱ ἱερεῖς τοῦ χωριοῦ µας. Ὕστερα, θυμᾶμαι, ἄρχιζαν οἱ διαδοχικές, οἱ «ἐν ἀλλάξ»λειτουργίες στόν Ἄι-Θανάσ’, στόν Ἅι-Κων/νο,
στόν Ἅι- Νικόλα, στήν Ἁγιά Μαρίνα, στόν Ἅϊ-Λιά, στήν Ἁγιά Παρασχευή, στόν Ἅγιο Παντελεήμονα, στή Σωτήρα, στή Θεοτόκο.
στήν Παναοῦλα...

Ὁ γερο-παπάς, ὁ παπα-Κώστας, ἀνῆκε στή γειτονιά µας κι)
ἐμεῖς τά παιδιά τόν ἀκολουθούσαμεσ’ ὅλες τίς θρησκευτικές του
ἀποστολές καί δραστηριότητες.
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Ἕνα καλό «παπαδάκι»ἔπρεπε καί τήν ἁγιαστούρα νά χρατάει, ὅταν, κατά τήν ἑορτή τοῦ Σταυροῦ., στό µεσοχείµωνο, ὁ παπάς
θἄφερνε γύρω τήν κάτω γειτονιά καί τά σπίτια της κυνηγῶντας τα
παγανιά κι’ ἀπ᾿ τήν πρώτη καμπάνα νά βρίσκεται στήν ἐχκλησία κι
ἀχόμα ἀπ᾿ τά χαράματα. ἀπ᾿ τή χαραυγή, «ἅμα τῇ ἕῳ».ν' άχκολουθεῖ τό λειτουργό τοῦ Ὑψίστου στίς ἐξοχικές θεῖες λειτουργίες, στά
ξωκκλήσια τοῦ χωριοῦ. στίς πλαγιές, στούς λόφους, φηλά στά κορφοβούνια του...
--Γιαννακό. μοῦπε στόν ἑσπερινό τῆς παραμονῆς τῆς Μεταμόρφωσης τοῦ Σωτῆρα ὁ πατριαρχικῆς μορφῆς. ἀλλά λιγάκι ἀπόχκοντος
παπάςµας. Γιαννακό, αὔριο πρωΐ - πρωΐ, θά πδµε ψηλά, στό Διάσελλο, στή Σωτήρα. Ἔχει αὔριο τό πανηγύρι της, Ἡ ἐκκλησούλα µας...
--ΊΝαίΐ, παππούλ᾽]...

- Ἔστλα. συνέχισε. τό Βλαχομῆτρο. ἀπ᾿ τό πρωῖ, νά σαρώσ'
γυρβουλιά καί ν᾿ ἀσβεστώσ'... Τώρα, θά γυρίζ κι’ Ἡη Θυμιούλα...
Εἴχε πόει γιά τά καντήλια...
Τό ἐκκλησάκι, Σωτήρα, ἀπεῖχε δεκαπέντε λεπτά. ἀπ᾿ τό χωριό
κι’ ὑψωνόταν στά βορειοδυτικά του. σ’ ἕνα πλάτωμα. στό ριζοβούνι τῆς «Παναούλας», στό Διάσελλο, τόν ἀνεμοδαρμένο βουνίσιο
αὐχένα.
-.ἘἨκεῖ, πού εἶναι σήµερα ἡ Σωτήρα. διηγέταν στήν ὀρθρινή µας
παρέα ὁ γερο-παπάς, καθώς προπορευόταν ἀργά, καβάλλα στό
γαϊδουράκι του, στ’ ἀρχαῖα χρόνια εἶχαν χτίσει οἳ Ἕλληνες ναό τοῦ
λιου Ἀπόλλωνα, γιατί. μόλις σκάει ὁλιος στά Βαρδούσια. ἐχεῖ
βαράει πρῶτα... Μέ τόν καιρό ὅμως ὁ ναός τους ἔπεσε καί οἱ παλιοί χριστιανοί, µέ τίς πέτρες του, ἔχτισαν τή Σωτήρα, γιατί τότε,
πού στὀ βουνό μεταμορφώθηκεὁ Χριστός, ἔλαμψε ὅλος ὁ τόπος...
Κάποτε τέλειωσαν τ᾽ ἀμέτρητα σκαλοπάτια τ᾽ ἀνηφορικοῦ πε-

τρόδροµου, πλησιάσαμε στό Διάσελλο. φάνηκαν τά πελώρια, τά
αἰωνόβια ψηλόκορμα πουρνάρια µέ τή µεγάλη καί ὑπερμεγέθη
χόμµη τους, τ ὁμοιόμορφα. λές ἀπό τεχνίτη κομμωτή στρογγυλοποιηµένο φύλλωμά τους. τά Κτούπια, ἀφήνοντας ἀνάμεσά τους νά
προβάλλει καί νά διακρίνουμε τό μικρό ἐκκλησάκι τῆς «Μεταμορφώσις τοῦ Σωτῆρος»,. τῆς γνωστῆς σ’ ὅλους µας «Σωτήρας». ὁλόα-

σπρο, κοκκινόφεσο. συντροφευμένο ἀπ᾿ τό μικρό καμπανάκι του.
τό πρεµμασμένο στό κοντινό πουρνάρι.
Ὅ παπάς. πρῶτος ἔκαμε τό σταυρό του τρεῖς φορές, στ’ ἀντίχρυσµα τῆς ἐκκλησίας καί τόν µιµήθηκε ὕστερα ὁλόκληρη Ἡ παρέα

Σελίδες ἀπ᾿ τή Φωχίδα --
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τῶν ἑωθινῶν προσχυνητῶν: Ἡ κυρά-παπαδιά, ἡ παπα-Κώσταινα
(τό βαφτιστικό της ὄνομα εἶχε ἀποκοπεῖ κι’ ἀτονίσει, πίσω ἀπ᾿ τίς
δύο ἄλλες κυρίαρχες καί σέ καθημερινή χρήση προσφωνήσεις της).
συντροφευόµενη ἀπ᾿ τή Θανασούλα καί τή Σταθο-Νικολοῦ, τίς γειτόνισσές της, ὅλες γιορτινοντυµένες µέ τίς μακριές, ὡς τόν ἀστράΥαλο, φουστάνες τους καί τίς µεγάλες καφετιές σχκέπες ριγµένες πίσω καί πάνω στίς πλάτες, συγκρατηµένες µπροστά μ’᾽ ἐλαφρόδέσιμο τῶν μακριῶν ἄκρων τους, ἀπ᾿ τίς φαρδειές ζῶνες τους, µέ τίς
ὑφασμένες στόν ἀργαλειό, πολύχρωμεςκι’ ὁμορφοστολισμένες µαροῦδες, τή µία παραγενισµένη µέ τά πρόσφορα τῆς λειτουργιᾶς,
τοῦ λαδιοῦ καί τοῦ χρασιοῦ, τήν ἄλλη µέ τά «καλά» παπούτσια
καί τσουράπια, πού φοριόνταν µόνο. λίγο πρίν ἀπ᾿ τήν εἴσοδο στήν
ἐκκλησία καί ξανάμπαιναν στίς μαροῦδες µέ τό τέλος τῆς θείας λειτουργίας καί τό σχόλασµα τῆς ἐχκλησίας, νά κουνιοῦνται ρυθμικά,
σάν τό θυµιατό. πού τό παπαδάκι ἀργολικνίζει, ὅταν στ «Ἅγια»,
δίπλα στόν παπά καί κάτω ἀπ᾿ τό µεγάλο πολυέλαιο, παίρνει τή
θέση τῆς προσοχῆς!...
Τόλεγαν ἀκόμαοἱ πέρδικες, στ’ ἀναχώματα., γύρω ἀπ᾿ τίς πηγές
τῆς χαντακιᾶς, ὅταν οἱ πρῶτοι πανηγυριστές ἔφτασαν στό προαύλιο τῆς Σωτήραςκι’ ὁ γερόπαπας ξεπέζεψε. Ὁ ἴδιος ξεκρέμασε, ἀπ᾽
τό σαµάρι, τό δισσάκι του, µέ τά Ἱερά σκεύη στή µία θήκη καί τά
ἱερά βιβλία στήν ἄλλη ὑποδοχή τοῦ δισσακιοῦ κι’ ἣ παπαδιά,
τραβῶντας τό γαϊδουράκι τους µέ τό καπίστρι, τ᾿ ὁδήγησε καί
τὂδεσε σ᾿ ἀπόμακρο πουρνάρι.
Στό μεταξύ οἱ γυναῖκες φόρεσαν τά καλά τους ὑποδήματα, κρέµασαν τίς μαροῦδες σέ τσαρπόκλια, πηραν τά πρόσφορα καί κάνοντας συνέχεια τό σταυρό τους μπῆκαν εὐλαβικά στήν ἐχχλησιά τῆς
Ἁγιά- Σωτήρας κι ὥσπου ν᾿ ἀνάφουν σπίρτα, κεριά καί λαμπάδες
καί καντήλια. ἀκούστηκε ἀπ᾿ ἔξω τό κυπρέλλι τοῦ Γρίβα, πού µετέφερε στή ράχη του τόν πανταχοῦ παρόντα Κυριαλέησο. τόν
διαρκῶς χαρούμενο, χαμογελαστό καί καλωσυνᾶτο κχύρ- Γιώργη. τό
δεξιό φάλτη τ’ Ἅι- Γιώργη...
Ἑτοιμάστηκαν Ἱερό καί Ψαλτήρια, µανουάλια, κεριά καί λαµπάδες, θυµιατό καί λιβάνι͵ τό νερό γιά τό «Ζέον», δοχεῖα λαδιοῦ.
σάκκοι γιά τά πρόσφορα, κουτί γιά τ᾿ ἀπόκερα....
ΜἩ ἀκολουθία τοῦ Ὄρθρου ἄρχισε µέ προσφωνήσεις, ἀναγνώσµατα, ἐπικλήσεις πρός τό θεῖον, ἐχτενεῖς δεήσεις, ψαλμούς, ἀντιφωνήσεις, µελωδικά τροπάρια, κοντάκια, ἀπολυτίκια, αἴνους καί
δοξολογίες...
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Στό μεταξύ κατεύθυναν οἱ πανηγυριστές καί οἱ πανηγυρίστριες,
κατά µικρές ὁμάδες, Ἡ µία πίσω ἀπ᾿ τήν ἄλλη, σέ µιά σειρά ἀτέλειὠτων διαδοχικῶν ὁμάδων ἀμφιεσμένων πολύχρωμακι’ ἑορταστικά,
πού ἀργοβάδιζαν καί διαρκῶς χωράτευαν, µέχρι τό προαύλιο τοῦ
ναοῦ.

Ἐκεῖ, οἱ ἄντρες ἔπαιναν µέσα πρῶτοι κι ἀκολουθοῦσανοἱ γυναῖχες, ἀφοῦ πρῶτα τίναζαν ἀπό πάνω τους τή σκόνη τοῦ δρόµου.,
τόν κουρνιαχτό τοῦ χωµατόδροµου., ἄλλαζαν ὑποδήματα καί σκαλτσούνια, ἴσιαζαν τίς χωρίστρες καί τά πολύχρωμα μαντήλια τους,
καλοσυγύριζαν κι’ εἶχαν κρεμάσει τίς μαροῦδες στά χαμηλά κλαδιά
τῶν πουρναριῶν, στά τσαριόκλια. μεταβάλλοντας ἔτσι τόν γύρω
ἀπ᾿ τήν Ἁγιά Σωτήρα ὑπαίθριο χῶρο σ’ ἔκθεση πουρναροκρέµαστων ἀποσκευῶνκι’ ἀντικειμένων...
Πέντε μεγάλα ταψόψωμµα, ἀπό καθάριο ἀλεύρι ζυμωμένα, ἦταν
µισοχωµένα σ’ ἕνα πανέρι. τοποθετημένο πάνω σέ ξύλινο τραπεζάχι, στή µέση τῆς ἐχχκλησίας.
Θά τά βλόγαε, λέει, ὁ παπάς θά τᾶκοβε φέτες - φέτες ὁ νεωκόρος, ὁ Χαραλαμπο-Στοῦμπος, καί θά τά μοίραζε στό ἐκκλησίασμα
ὁ παπα-Κώστας, µαζί µέ τό ἀντίδωρο.
Ὅ παιδόκοσµος, μαζεμένος ὁλόγυρα στούς «ἄρτους», δέν
ἔχρυβε τήν περιέργεια, τήν ἀνυπομονησία. τή νευρικότητα καί τό
ξεροκατάπιµα, καθώς ἔβλεπε ἀνάμεσά του τά φρεσκοφηµένα κι’
ὁμορφοπλουμισμένα, µέ τό πιρούνι ἱστορημένα, τά καθάρια ψωμιά,
τά μοσχομύριστα...
Κάθε τόσο ὁ νεωκόρος, πλησιάζοντας τόν ἁρμακά τῶν παιδιῶν,
ἀπωθοῦσε τά μικρομπούλουκά τους, ἀπ᾿ τόν περίγυρο τῶν ἄρτων
χι ἐπέβαλλε τήν Ἠσυχία λέγοντας χαμηλόφωνα:
--Σ.σ.σσ.στ! Στ! Ἀσισ.ισ.στ! Μή κρέντι! Κάμτι Ἠσυχία κι’ ἄτστι
λιγάκι’ σάν ἀπίσου... θά τά γκρεµίστι τά καρβέλια καταῆς, βρέ ζαλίμια]... Γιά ταγιαντίστι͵ γιά ταχιαντίστι͵ λιγόρ’ µουρέ παιδιά µ’]...
Σέ κάποια στιγµή, τό ἐκκλησίασμα ἀναμέρισε. Κρατῶντας
ἀναμμένες λαμπάδες µελισσόκερου καί τό θυµιατό νά βγάζει πολλά μικρά συννεφάκια καπνοῦ µοσχολίβανου, ὁ παπα- Κώστας
βγήκε ἀπ᾿ τήν Ὡραία Πύλη τοῦ Ἱεροῦ, κατέβηκε τό Σολέα καί πλησίασε τούς «Πέντε Ἄρτους». Ἡ ἀγωνία τοῦ παιδόκοσµου κορυφώθηκε. Εἶπε εὐχές ὁ παπάς, ἔφαλλε ὁ φάλτης, λιβάνισε ὁλόγυρα ὁ
παπα- Κώστας καί ξαναμπῆκε στό Ἱερό.
Τό ἐκκλησίασμα ὁμαδικά ἔψελνε τό Ἀπολυτίκιο τῆς Μεταμόρ-
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φωσης, ὅταν ὁ νεωκόρος. ὁ Χαραλαμπο-Στοῦμπος, σήκωσε ψηλά
τό πανέρι µέ τά πέντε καθάρια ταφόφωμα καί βγήκε µέ τὄνα πλάϊ
ἀπ᾿ τό ναό, γιά νά τά κόφει σέ µικρά κομματάκια, σέ φέτες, νά τίς
τοποθετήσει ὡραῖα - ὡραῖα κι’ ὄμορφα - ὄμορφα, ὅπως ἔλεγε, σ᾿
ἄλλο ἀδειανό πανέρι καί νᾶχει ἕτοιμους τούς ἄρτουςγιά τή διανοµή τους, µέ τήν ἀπόλυση τῆς ἐκχλησίας.
Τόν ἀκολούθησε ὅλο τό παιδοµάνι µέ κατάδηλες τήν περιέργεια, ἀλλά καί τή λιγούρα.
Τό πρῶτο ταφόφωμο, ὁ πρῶτος ἄρτος, ἔγινε µιχρά κομματάκια,
µέσα σ᾿ ἀπόλυτη Ἠσυχία καί ηρεμία κι’ αὐτοσυγκράτηση κι’ ἀχκινησία,
ὅσων παρακολουθοῦσαν τόν τεµμαχισµό του καί µόνο οἱ ματιές τῶν
παιδιῶν ἦταν συντονισμένες στίς κινήσεις τῶν χεριῶν τοῦ νεωκόρου
χαί φροντιστή τῶν ἐχκλησιαστικῶν ἀναγκῶν, ὅταν ὁ μικρός Ἀλέξης
τῆς Παναώταινας, ὑπέβαλλε στόν Κέρβερο τοῦ ψωμιοῦ τήν αἴτηση:
-Μπάλπα-Χαραλάμ’! Ἔπεσε ἕνα κομματάκι καθάριο φωμί. ἀπ᾽
κάτ’ ἀπ᾿ τοῦ τραπέζι’. Νά βτήξου, νά τοῦ φτάσου;
--Ὥπι Νά μήν ἁπλώσ'᾽ κανένας, τὅσπασα τοῦ χέρ᾽! Θά τοῦ φτάσου μοναχόσμ)’...
Ἔσχυφε ὁ Μπάλπα-Χαραλάμοσ’, νά φτάσει µόνος του τόν πεσµένο ἄρτο χάτω ἀπ᾿ τό τραπεζάκι, νά τό φυσῄξει, νά κάνει τό
σταυρό του καί νά ζητήσει συγγνώμη καί συχώρεση ἀπ᾿ τή Σωτήρα,
γιά τήν ἀπροσεξία του, ἀλλά τότε ἁπλώθηκαν πολλά χέρια καί οἱ
μισοί κομµένοι ἄρτοι ἀστραπιαῖα ἁρπάχτηκαν καί καταχώθηκαν σέ
πεινασµένα στόµατα. σέ τσέπες. σέ χόρφους...
Σά βγήκε κάτω ἀπ᾿ τό τραπεζάκι καί ἀνορθώθηκε «ὁ κλῶν τούς
ἄρτους», διαπίστωσε τή διαρπαγή κι’ ἀναφοκοκκίνησε ἀμέσως, «ἐν
τῷ ἅμα», πού λένε.

- Ποιός πάλαιφε, μωρέ παλιοζάγαρα; φώναξε ἀγριεμένος καί
προσπάθησε, νά φτάσει τήν ἀγκλίτσα, πού κρεμῶταν στό χοντινό
πουρνάρι. Δυό - τρία ἁγιόπαιδα φοβήθηκαν κι’ ἔτρεξαν μακρια...
Τότε ὁ Χαραλαμπο-Στοῦμπος µαινόµενος ἄφησε τό ἔργο του καί
βάλθηκε νά τά κυνηγάει, φωνάζοντας καί φοβερίζοντας µέ τό ὑπερυφωμένο ἀπειλητικά ξύλο τοῦ µέλεγου: -- Ποῦ θά μοῦ πᾶτε, µωρέ
παλιοζάγαρα; Σᾶς ἔπιασα! Σᾶς ἔφαγα...
Τότε, κατά τήν ἀπέλπιδη καί µάταιη προσπάθεια τοῦ νεωκόρου
νά φτάσει τούς φυγάδες ψωμοάρπαχγες καί νά πάρει καί πάλι τούς
ἁρπαγμένους ἄρτους, τά παιδιά. πού γιά µιά στιγµή χάζευαν σαστισµένα, ὥρμησαν ὁμαδικά στό πανέρι κι’ ἁρπάζοντας τά ὑπόλοι-

8 /486δ

-------

------ῆ-τ

Ἑταιρεία Φωκικῶν Μελετῶν

πα κομμάτια τοῦ ἄρτου ἔτρεξαν, σκόρπισαν καί χάθηκαν µέσα
στόν πουρναρόλογγο!...
Ἀκολούθησε πανδαιµόνιο ἀπό φωνές, φοβέρες. ἀπειλές, κατάρες, παρακάλια, εὐχές, κραυγές γιά κολασμούς καί δεινοπαθήµατα,
ὅσων ἀτάκτησαν. Τό ἐκκλησίασμα βγῆκε, στό μεταξύ. ἀπ᾿ τή Σωτήρα, πρίν τήν ὥρα του. Πολλοί κινήθηκαν, νά πιάσουν τούς φυγάδες,
ἀλλ᾽ ὃ παπάς. προβάλλοντας ἀπ᾿ τήν πόρτα τοῦ ἱεροῦ, ἠρέμησε τά
πνεύματα:
--Χαράλαμπε, παιδί µου... Κι ἐσύ. Θανάση... Ἀφῆστε τά παιδιά... Δέν ἐπιτρέπεται... Γυρίστε ὅλοι στή λειτουργία...
Ὅ νεωκόρος δήλωσε παραίτηση ἀπ᾿ τήν ὑπηρεσία τοῦ ναοῦ τόν πῆραν στό μεζέ καί οἱ γυναῖκες - κι ἄλλοι συνέχισαν τό ἔργο
του...
Δέν ἄργησε, νά τελειώσει Ἡ θεία λειτουργία καί ν᾿ ἀπολύσει ὃ παπα-Κώστας. Ἀνταλλάχτηκαν εὐχές, μοιράστηκαν ἀντίδωρακι’ ἄρτοι.
Ξεχύθηκε τό ἐκκλησίασμα στό προαύλιο, συζήτησε τά γεγονότα, χωράτεφε ὅπως τό συνήθιζε κι ἄρχισε, νά κατεβαίνει πρός τό χωριό,
ὁμαδικά αὐτή τή φορά καί σέ συνεχή «φάλαγγα κατ’ ἄνδρα»]
Μείναµε τελευταῖοι µέ τόν παπα-Κώστα, τό γερόπαπα καί
φορτώναμε τό δισάκκι του στό γάϊδαρό τους, ὅταν πίσω ἀπ᾿ τίς
πουρναροµμαζιές ξεπρόβαλλαν παιδικα κεφάλια:
Νά ὁ Μήτρος! Νά ὁ Ἀλέκος! Νά ὁ Θόδωρος!...
--᾽Λᾶτ’ ἐδῶ. παιδιά μ᾿,τά φώναξε ὁ γερόπαπας.
-Θά μᾶς βαρέεις]...
--Δέ σᾶς βαράω]! Σᾶς ἔχω καλούς... ᾿Λᾶτε, νά πᾶμε µαζί στό
χωριό. Μεσηµέριασεκι ἔπιασε Ἡ ζέστα...
Ἐετρύπωσαν ἕνας - ἕνας καί δειλά - δειλά μαζεύτηκαν καμμιά
δεκαριά.
Ἔκοψε ὁ παππούλης µέ τό σουγιά του τρεῖς λειτουργιές καί
τούς τίς μοίρασε.
Ἔνδωσε καί σέ µένα ἕνα µεγάλο κομμάτι, νά πάω, εἶπε, καί
στούς ἄλλους στό σπίτι.
Τοῦ ἔμεινε ἀκόμα µιά λειτουργιά. νά κόψει καί νά φιλέψει,
ὅποιον θά συναντοῦσε στό δρόµο τῆς ἐπιστροφῆς...
Ἀξέχαστη μᾶς ἔμεινε ἀπό τότε ἐχκέίνη Ἡ λειτουργία στήν Ἅγιά
Σωτήρα.
Παιδικά µας χρόνια, χρόνια εὐλογημένα. νά γυρίζατε γι’ ἄλλη
μιά φορά...

Σελίδες ἀπ᾿ τή Φωχίδα

ΞΈῬἉἉὝ

ΞΕΞΞΤΞΞ

Ἔτ

9 / 4869

ΜΗΤΗΡ ΘΕΟΥ
Τοῦ κ. ΔΗΜ. Κ. ΚΟΥΤΣΟΥΛΕΛΟΥ
Ἐπίτιμου Ἐπόπτη Δημοτικῆς Ἐκπαιδεύσεως
«Οὔτε τῶν γιασεμιῶν, οὔτε τῶν ρόδων

μποροῦν οἳ ἀνασασμοί, καθώς τριγύρω
σκορπίζονται, νά φτάσουν, Ὁδηγήτρα
Κυρά, τῆς ἁγιοσύνης Σου τό μύρο»
ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΗΕΡΑΝΤΖΑΣ

4

αμπροί καί πάνδηµοι ἑορτασμοί σήµερα σ’ ὅλο τόν κόσµο.
ὅπου ζοῦν Χριστιανοί, δημιουργοῦν θερμή καί ὑποβλητική
ἀτμόσφαιρα, γιά νά ἐκφράσουνκαί ν᾿ ἀποδώσουν τό σεβασµό καί τήν εὐγνωμοσύνη, τή συγκίνηση καί τίς εὐχαριστίες στή
Μεγαλόχαρη, Παρθένα Θεοµάνα, µεσίτρια ὅλων τῶν ἁμαρτωλῶν,
τῶν πονεµένων καί τῶν δοχιµασμένων.
«Μέρα τῆς Παναγιᾶς - γράφει ὁ Ι.Μ. Παναγιωτόπουλος -. θυμοῦμαι πάντα ἐκείνη τήν εἰκόνα τήν πολυκαιρινή, τή σκοτεινή. τή
μελαγχολική, µέ τά μεγάλα. ὁλάνοιχτα µάτια, µέ τό σβησμένο στόμα, στό εἰκονοστάσι τοῦ ἀρχαίου σπιτιοῦ. Ἠταν ἡ πρώτη γνωριμία,
Ἡ πρώτη ἐπαφή τοῦ παιδιοῦ µέ τούς κόσμους τῶν Ἁγίων καί τῶν
Ἀγγέλων. Ὅταν ἐβράδιαζε, ἡ Μάνα ἄναβε τό καντήλι, φιθύριζε µερικά λόγια, Ἡ κατάνυξη χυνόταν στό πρόσωπό της».
Ἡ Μάνα τῆς Ρωμιοσύνης συνοδοιπόρησε, στή διαδρομή τῶν
αἰώνων, µέ τό πολύπαθο Γένος µας. Ἀσάλευτο στήριγμα τοῦ
Ἑλληνισμοῦ στούς πολλούς κλυδωνισμούς του, παρέχει σ᾿ ὅλους
τήν πίστη καί τήν εὐλογία, τήν ἐλπίδα καί τήν ἐγκαρδίωση, τήν ἀνάταση καί τή νίκη. Ὁ Χριστιανικός Ἑλληνισμός ὕμνησε, µέ θερμό
πάθος, τή Μητέρα τοῦ Λυτρωτή, ὑψώνοντάς Την πολιοῦχο στή Βασιλίδα τῶν πόλεων, Ὑπέρμαχο Στρατηγό καί ψφέλνοντας τά νικητήρια στήν Ἁγιά- Σοφιά. τόν Παρθενώνα τῆς Ὀρθοδοξίας. Ὅταν ἔπεσε ἡ Πόλη καί σκλαβώθηχε τό Γένος, ὁ Ἑλληνικός Λαός, βαθύτατα
πονεµένος, πικραμένος χαί βασανισµένος, στήν Παρθένο. πονεµένη
Μάνα τοῦ Θεοῦ, στήριξε τήν καρτερία καί τήν πίστη του. Στό ὄνοµά Της, κάτω ἀπ᾿ τούς θόλους τῶν Ἐκκλησιῶν, οἱ σκλάβοι Ἕλληνες
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ἀποδόθηκαν στόν ὑπέρτατο ἀγώνα γιά τήν ἐθνική λύτρωση. τήν
ἀνάσταση καί τή νίκη. Κι ὅταν, τή µέρα τῆς γιορτῆς τῆς Παναγίας,
τό 1940. στό Ἅγιο Νησί, τό δολοφονικό χέρι τοῦ ὕπουλου ἐχθροῦ
χτύπησε τό ἱερό πλοῖο, τό ἑλληνικό πνεῦμα, ἐνδυναμούμενο ἀπ᾿ τήν
εὐλογία Της, ἐφώτισε ὁλόκληρη τήν ἀνθρωπότητα. Στίς χιονισμένες
κορυφές τῆς Πίνδου, τῆς Τρεμπεσίνας καί τῆς Μόροβας, ὕστερα,
πέταξε Ἡ νίκη, µέ τά ὁλόχρυσα φτερά. Οἱ Ἠρωϊκοί φαντάροι µας
ἔβλεπαν νά προπορεύεται. συμπολεμίστρια, στήν ἐπική προέλασή
τους, τή Μεγάλη Μάνα. προστάτιδα καί ἀσπίδα, στήν ὁποία, ὅλοι
μαζί, ὅπως στά δοξασµένα Βυζαντινά χρόνια. ἀνέπεμπαν τόν ὕμνο:
«ΤΠ Ὑπερμάχωῳ Στρατηγῷ τά νικητήρια!...»
κ ἃς

Ἡ Παναγία. πνευματικό κόσμηματῆς Ὀρθοδοξίας, αἰώνιο σύμβολο ἁγιοσύνης καί ἁγνότητας, μητρικῆς ἀγάπης καί πόνου, συγχλονίζει κάθε χριστιανική κι’ ἑλληνική φυχή. Οἱ ὄμνοι της διαπνέονται ἀπό γνησιότατη θρησκευτική κατάνυξη. ἀντάξια τῆς θείας
Μορφῆς Της. Ἡ γιορτή Της ἐκφράζει τό μεγαλεῖο τῆς πίστης, τοῦ
ἐνθουσιασμοῦ καί τῆς ἐλπίδας µας. Χαρμόσυνες καί εἰρηνοφόρες,
ἀντηχοῦν οἱ καμπάνες, ἐπάνω ἀπτίς στεριές καί τίς θάλασσες, ἀπ᾿
τό Ἅγιο Ὄρος. τό Περιβόλι τῆς Παναγίας, καί τήν Τῆνο, ἀπ᾿ τή Ρούµελη καί τήν Ἔπειρο, ἀπ᾿ τή Σαλαμίνα καί τή Μυτιλήνη, ἀπ᾿ τή
Σκιάθο καί τή Σίφνο, ἀπ᾿ ὅλη τήν Ἑλλάδα. Οἱ ἦχοι τους εἶναι
πρᾶοι, ἁρμονικοί καί θριαµβευτικοί, πού γεμίζουν τό μυρωμένο
ἀέρα. µέ γλυκές νότες ἀπ᾿ τή λύρα τῆς Ἑλληνικῆς Πατρίδος. Εἶναι
ἦχοι δοξαστικοί, πού διαλύουν τά σύννεφα τῆς ἀπιστίας, τῆς ἄρνησης καί τῆς ἀμφιβολίας τῶν χαλεπῶν καιρῶν µας καί ὑπενθυμίζουν
τό χρέος ὅλων µας: νά ζοῦμε ἔντονα, τό πνεῦμα τῶν πατέρων µας,
µέ τήν ἀπαρασάλευτη πίστη µας, κεντρική καί ζωοδότρα δύναμη σ᾿
ὅλη τήν παράδοσή µας. Χιλιάδες Ἐκκλησίες εἶναι ἀφιερωμένες στή
χάρη Της, συνυφασμµένες µέ τό ἅγιο ὄνομα καί τόν ἀπέραντο θρύλο Της, καί μοσχοβολοῦν ἀπ᾿ τήν παρθενική εὐωδία Της.
Αἰώνιο εἶναι καί τό τραγούδι τοῦ ποιητή µας:
«Στή χάρη Σου. δροσούλα ἀπό τά φύλλα.
οἳ ἀδύναμοι κρεμοῦν τήν πᾶσα ἐλπίδα...
Ὦ, γεῖρε, Εὐλογημένη. στούς ἀνθρώπους,
στόν πόνο τῶν Ἑλλήνων, στήν ἀγάπη».
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Προλήψεις καί στοιχειά
Τοῦ Δημητρίου Σανιδᾶ

Ὀ ἄνθρωπος ἀπό ἀρχαιοτάτων χρόνων, πίστευε ἀλλά καί τώρα πιστεύει, ὅτι ὃ μύθος, τό παραμύθι, ὅπως λέει, εἶναι δηµιούργηµα τῆς φαντασίας. Αὐτό ὅμως δέν εἶναι σωστό γιατί µέσα στό παραμύθι πού μᾶς ἔλεγε Ἡ γιαγιά µας γιά βασιλιάδες,
γιά πριγκιποποῦλες, γιά δράκους καί νεράϊδες, γιά λάμιες καί
στοιχειά, γίνονται ἀναφορές καί κλώθονται γεγονότα πού πάνω
στό γλυκό πρόσωπο µέ τά μεταξωτά φορέματα τῆς πριγκηποπούλας, µέσα στήν κοιλιά τοῦ Δούρειου ἵππου καί µέσα στά παλάτια
τῆς Ἀρήτης µέ τό μυθικό τέρας, τόν Μινώταυρο, κρύβονται σίγουρα ἀλήθειες.
|
Τό παραμύθι, ὅπως εἶναι γνωστό. περνάει ἀπό γενιά σέ γενιά
καί μεταφέρεται ἀνάλογα µέ τήν ἱκανότητα τοῦ ἀφηγητη. Ἂνεἶναι
ἱκανός ὁ ἀφηγητής, Ἡ καρδιά µας φτερουγίζει ἀπό τούς ἠρωίσμούς
καί τήν παλληκαριά τῶν προγόνων µας, ἄλλοτε πάλι ἡ φυχή µας
πλημμυρίζει ἀπό μῖσος καί ἀγανάκτηση γιά τούς ἐχθρούς τοῦ γένους µας καί γιά τά κακά στοιχειά πού τόσες συμφορές προκάλεσαν στόν τόπο µας.
Δέν ἐπιτρέπεται νά ἀπορρίπτομε τή μυθολογία καί τούς θρύλους σάν συλλογή παραμυθιῶν (Λαογραφία). Γιατί ἅμα φάξουµε
µέσα στό καλοφτιαγµένο λογοτεχνικό ἀριστούργημα τοῦ τυφλοῦ
ποιητή, θά βροῦμε ἀλήθειες.
Ὁ ἐμπειρικός ἀρχαιολόγος Σλῆμαν. πού εἶναι γνωστός σέ μᾶς
τούς Ἕλληνες ἀπό τίς ἀνασκαφές τῶν Μυκηνῶν καί τῆς Τύρινθας.
ὅταν ἄρχισε τό 1870 τίς ἀνασκαφές στά παράλια τῆς Μικρᾶς Ἀσίας
γιά τήν ἀνεύρεση τῆς μυθικῆς Τροίας, οἱ διπλωματοῦχοι ἀρχαιολόγοι καί οἱ ἱστορικοί τῆς ἐποχῆς ἐκείνης τόν κορόίδευαν καί τόν
εἰρωνευόντουσαν, ἀλλά ἡ σκαπάνη του τάραξε τήν ἠσυχία τῶν
προγόνων µας. Ἔφερε στό φῶς τῆς µέρας πολίσµατα καί Ἀκρόπολη τῆς Ἀρχαίας Τροίας. Ἀπογοήτευσε τούς εἴρωνές του καί ἀπέδειξε σέ μᾶς ὅτι µέσα στούς θρύλους, τοῦ τυφλοῦ ραψωδοῦ πού περπάτησε ἀντάμα µέ τούς ἥρωες τοῦ Ἰλίου Πεδίου, τόν Ἀχιλλέα, τόν
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Ὀδυσσέα. τόν Μενέλαο, τήν ὡραία Ἑλένη., τόν πατριώτη µας Λοκρό

Ἐπειό, πού κατασκεύασε τόν Δούρειο Ἴππο καί ἄλλους, ἦταν

κρυμμένη ἡ ἀλήθεια πού περιμέναμε νά τήν ξεθάψουν καί νά τήν
βγάλουν στό φῶς γιά νά ξαναβαφτίσουμετίς ψυχές µας µέ τούς
Ἱρωϊσμούς καί τά κατορθώματα τῶν προγόνωνµας.
Βλέπουμεὅτι µέσα στίς γραπτές ἤ στοµατιχές παραδόσεις (μύθοι, θρύλοι) ὑπάρχουν ἀπολιθώματα πραγματικῶν γεγονότων,
ὑπάρχει ἱστορία. Ὁ Παρνασσός ἐθεωρεῖτο Ἡ κατοικία τῶν μουσῶν,
τῶν νεράίδων καί τοῦ Ἀπόλλωνα. Ἁτήν κορυφή του τή Λιάκουρα
εἶχε ἀράξει Ἡ κιβωτός τοῦ Δευκαλίωνα καί τῆς Πύρρας.
ὍὉ Προμηθέας, ἀδελφός τοῦ Ἄτλαντα, φίλος τῶν ἀνθρώπων, πού
τούς δίδαξε ὅλες τίς τέχνες, µέ κίνδυνο τῆς ζωῆς του, ἀποκάλυφε
στούς ἀνθρώπουςμυστικά τῶν θεῶν γιά νά βελτιώσουν τή ζωή τους
χαίΐ πάνω ἀπ᾿ ὅλα χάρισε στόν ἄνθρωπο τή φωτιά πηγή ζωῆς καί
εὐημερίας.
Ὅταν πληροφορήθηκε τήν ἀπόφαση τοῦ Δία νά καταστρέψει τόν
χόσμο. κάλεσε τό γιό του Δευκαλίωνα, ὅπου τόν δίδαξε τή ναυπηγική τέχνη καί τόν βοήθησε νά κατασκευάσει ἕνα χλειστό καράβι.
Μέσα στήν χιβωτό τοποθέτησε ὅλη τήν πανίδα τῆς φύσης. Στό
τέλος ἔπρεπε νά μπεῖ στό καράβι καί ὁ γάΐδαρος. Αὐτός δέν
ἔμπαινε.
ὍὉ Δευκαλίων εἶπε νευριασµένος:
Μπές µέσα γάϊδαρε,
Μπές µέσα διάβολε, καί νᾶσου ὁ ἔξω ἀπ᾿ ἐδῶ
µέσα στήν κιβωτό.
Ἔτσι ὅταν ἔφτασαν καί ἄραξαν στήν κορυφή τοῦ Παρνασσοῦ
στή Λιάχουρα, τόν πέταξαν ἔξω καί αὐτός πῆγε καί κρύφτηκε σέ
µιά σπηλιά πού ὀνομάστηκε Δρακοσπηλιά’ ἀπό ἐχεῖ ἔβγαινε καί
ἔκανε τά κατορθώματά του σέ βουνά καί κάµπους.
Ἂν ἔκανα σέ χάποιο φίλο µιά ἐρώτηση, ἄν εἶναι προληπτικός.
θά μοῦ ἀπαντοῦσε σίγουρα ἀρνητικά. Ἐάν τοῦ ἔλεγα ὅτι χθές τό
βράδυ σέ εἶδα στὀν ὕπνο µου, στά ὄνειρά µου, µέσα σέ µιά κάσα
πεθαµένο, ἀμέσως ϐ’ ἄρχιζε νά κουνιέται ἀπό τή θέση του, νά χτυπάει ξύλο χαί νά λέει «στά ὄρη. στά βουνά»καί νά φτύνει τόν κὀρφο του. Εἶναι ἀλήθεια ὅτι ἀποφεύγουμε νά νοικιάσουµε δωμάτιο
στό Ξενοδοχεῖο µέ ἀριθµό 19.
Βλέπουμε, λοιπόν. ὅτι οἱ προλήψεις καί οἱ δεισιδαιμονίες ἄποτελοῦν ἀναπόσπαστο κομμάτι τῆς ζωῆς µας.

Σελίδες ἀπ᾿ τή Φωκίδα

Ἔ---

τς

15 / 4δτο

Δέν ὑπάρχει ἄνθρωπος τελείως ἁπαλλαγμένος ἀπό αὐτές.
Ὁ φόβος δημιούργησε ὑπερφυσιχκά ὄντα, «τά στοιχειά», τά
ὁποῖα εἴχανε βάση τίς ἐχθρικές ἤ καί ἄγνωστες φυσικές δυνάµεις.
Ηλούσιος εἶναι ὁ κατάλογος τῶν στοιχειῶν, πού οἱ λαϊκές δοξασίες μᾶς τά παρασταίνουν µέ τήν µορφή διαφόρων ζώων. Ἔτσι
ἀκοῦμε γιά σκυλιά, γάτες, γουρούνια, βόδια, στριφτοκέρατα χριάρια. Μόνο πού ὅλα μοιάζουν στό χρῶμα. Ὅλα τους εἶναι μαῦρα
σάν τόν κόρακα., ἤ σάν τῆς κόλασης τήν πίσσα.
Κοντά σ’ αὐτά οἵ παραδόσεις ἀναφέρουν χαί γιά διαδοχικές µεταµορφώσεις διαφόρων στοιχειῶν. Παρουσιάζονται πρῶτα σάν
σκυλιά, ὕστερα γίνονται βόδια, ἄλογα, γουρούνια, κριάρια κ.λπ.
Μέ τίς ἀλλεπάλληλες αὐτές ἀλλαγές, δείχνουν τίς ὑπερφυσικές
τουςἰδιότητες.
Ἡ νύχτα µέ τά μαῦρα σκοτάδια της χαί µέ τούς ἴσκιους πού
σαλεύουνκι’ ἀλλάζουν τόπο. µορφή καί σχΏμα µέ τό παραμικρό
φύσηματ᾽ ἀγέρα δημιουργεῖ εὐνοϊκό περιβάλλον γιά τή γέννηση
καί τόν πολλαπλασιασμό τῶν στοιχειῶν τοῦ κάθε τόπου. Μές στό
σχοτάδι µιά ἀποχκορά ἀπό δένδρο σοῦ φαίνεταιὅτι εἶναι ἄνθρωπος
- ὅτι εἶναι στοιχειό πού σέ στρατοκαρτερεῖ.
Ἕνας ἴσκιος κλαριοῦ, γίνεται ἕνα θεόρατο στοιχειό. ἔτοιμο νά
σέ ἁρπάξει. Κάποιος θόρυβος πού τόν πολλαπλασιάζει τῆς νύχτας
Ἡ σιγαλιά, γίνεται φοβέρα καί ἀσίγαστος βρόντος. Ὁ ἀέρας πού
μαυρομελανιασμένος μπαίνει στή σπηλιά καί σφυρίζει, οὐρλιάζει
καί μουγκρίζει, νομίζεις ὅτι τώρα θά βγεῖ ὁ Δράκος, τό στοιχειό.
Μιά βαμπακέλα, ἄσπρη µαντήλα κρεμασμένη στόν ἔλατο ἢ µιά
τσαντίλα πού παλεύει µέ τά νεῦρα τοῦ ἀγέρα καί στροβιλίζεται στή
δίνη τοῦ ἀνεμοστρόβιλου, φαντασία τῶν ἀλαφροίΐσκιωτων καλπάζει καί βλέπουν νεράϊδες νά χορεύουν, αὐτοί νά τίς βλέπουν καί
μεῖς νά µή βλέπουμετίποτα. ἀλλά νά πιάνουµετά χέρια, ν᾿ ἀγκαλιάζουµε αὐτούς ποὔχουν ντάσκα µαζί τους καί νά λέμε τό «Πάτερ
'Ἠμῶν». Τά στοιχειά καί τά φαντάσματα εἶναι δημιουργήματα τοῦ
φόβου καί τῆς φαντασίας.
Δέν πιστεύω στά φαντάσματα. δέν πιστεύω στά στοιχειά, σοῦ
λένε, ἀλλά κανένας δέν κυκλοφορεῖ τή νύχτα µέσα στό Νεκροταφεῖο,
Ἡ ἀπό βροντηγµένους τόπους µέ ἱστορίες γιά Δράκους καί στοιχειά.
Ἄλλοι σοῦ λένε, δέν πιστεύω στά στοιχειά, ἀλλά τά φοβᾶμαι.
Τό µεγαλύτερο στοιχειό τῆς περιοχῆς µας ἤτανε τῆς Χάρμαινας
τῶν Σαλώνων. Αὐτό ἔχκανε τόν διαιτητή, τόν δικαστή. Ἔμπαινε στή

14 / 4874

-----Ἑταιρεία Φωκικῶν Μελετῶν

µέση καί ξεχώριζε τ’ ἄλλα στοιχειά τῆς περιφέρειας, τούς τά συµβίβαζε καί πολλές φορές ἀπένειμε δικαιοσύνη ἀνάλογα µέ τίς συµπάθειες καί τά συμφέροντά του.
Ὁ Ντιβέτσικας τῆς Κολοβάτας καί Μποσνάκης τῆς Ἁγίας Μαρίνας Ἀγόριανης, ὅπως γράφει καί ὁ φίλος µας Γιῶργος Βακράκης,
καί ὅπως λένε οἱ στοµατικές παραδόσεις, ἀντάμωναν κάθε ἄνοιξη
στά 1.700 µέτρα στό ὀροπέδια τῆς Ἀργοστύλιας τοῦ Παρνασσοῦ
χαί πάλευαν ποιός θά ἐξουσιάζει τά βοσκοτόπια τῆς περιοχῆς.
τόν ἀγῶνα διαιτητής τό στοιχειό τῆς Χάρμαινας, τίς περισσότερες φορές νικάει τό στοιχειό τῆς Κολοβάτας, ὁ Ντιβέτσικας,. γιατί ἔχει συµπάθειες καί πολλές φορές ἐξαγόραζε τό γειτονικό στοιχειό τῆς Χάρμαινας λόγῳ συγγένειας καί γειτονίας, τότε µεγάλες
συμφορές, χλεφιές, ἀρρώστιες, θανατικά πέφτουν στήν Ἁγία Μαρίνα Ἀγόριανης,. οἱ γυναῖχες μαυροντύνονται καί μαυρομαντηλίζονται
καί περιμένουν τήν ἄνοιξη τοῦ ἄλλου χρόνου νά ἐπαναληφθεῖὁ
ἀγώνας. Μά τό ἴδιο δέν συνέβαινε ἅμα κέρδιζε ὁ Μποσνάκης τῆς
Ἁγίας Μαρίνας τόν Ντιβέτσικα τῆς Κολοβάτας;
Ὁ Ντιβέτσικας ταλάνιζε τήν ποιμενική οἰκογένεια γιά αἰῶνες.
Τί εἶναι τελικά, ξωτικό ὄν, δράκος, τέρας, διάβολος µεταµορφωμένος; -- Εἶναι ζῷῶο, σοῦ λένε, μοιάζει σάν σκυλί, µεταμορφώνεται σέ λάγιο κριάρι καί µαρκαλάει τίς προβατίνες καί τίς γελάδες,
χαίΐ φοφᾶνε.
Βάζανε κατράµι στήν γέννα καί στά μοῦτρα τῶν ζωντανῶν καί
δέν τά ζύγωνε.
Πρήζεται ἡ γέννα καί µαυρίζει σάν κάρβουνο καί ὕστερα
ψοφᾶνε, ἕνα χοντά στό ἄλλο, ὁλόκληρο τό κοπάδι - φόβος καί τρόµος ὁ Μπουσνάκης.
Φοβᾶται τό λιβάνι, τήν μπαρούτη, τή φωτιά, τό «Πϊάτερ Ἡμῶν»
χαί τό «Πιστεύω». Ὁ παπάς ἔκανε εὐχέλαιο χαί τόν Εόρκιζε καί
αὐτός ἔφευγε σκούζοντας καί οὐρλιάζοντας.
Δέν τόν ἔβλεπαν, τόν ἄκουγαν ὅμως. Ὅταν γίνεται πάλη χτυπάει τόν ἄνθρωπο µέ τά κέρατα καί τήν οὐρά, ὅταν ὅμως ἔχει ἐπάνω
του μαυρομάνικο μαχαίρι καί λιβάνι ἐξαφανίζεται.
-Ρέ, στή Λίμνη τόν ἀκούσαμε, ἔχει στήσει φέτος τό λημέρι του
ὁ Μποσνάκης ἀπ᾿ τό Κακόρεμα. μήν πᾶς νά βοσκήσεις τά πράµατα, ἀκοῦς καί σοῦ λένε καί προειδοποιοῦν οἱ τσοπάνΥδες. Οἱ χωριάτες καί οἱ γυναῖχες πού πᾶνε γιά ξύλα στά βουνά τόν ἀκούσαμε, σοῦ λένε, οὔρλιαζε.
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Ὅταν τήν Ἄνοιξη ξεµαντρίζουν οἱ τσοπαναραῖοι τοῦ Παρνασσοῦ
συγκεντρώνουν ὅλα τά κοπάδια στή µεγάλη λάκκα, φέρνουν παπά
χαί κάνει ἁγιασμό καί ὕστερα βάζανε κατράµι στή γέννα καί στή
μούρη τῶν ζωντανῶν.

Ὅταν ὁ τσοπάνης ἀντιληφθεῖ ὅτι ὁ Ντιβέτσικας πείραζε τά πράµατα. φέρνει ὅλο τό κοπάδι στό χωριό καί τό περνάει τρεῖς βολές

γύρω - γύρω (γυρωβολιά) ἀπό τήν Ἐκκλησία.

Ἅμα δέν κάνουν τίποτα τά µανταλόγια καί οἱ ξορχισμοί καί συνεχίζεται τό κακό. τότε ξαρματώνει τό χοπάδι καί νύχτα πού
χοιμᾶται ὁ Μποσνάκης. ἀλλάζει γρέκι, τά νυχτοσκαρίζει χωρίς νά
τά σαλαγάει ἤ νά σφυρίζει καί τά πόει ὧρες µακριά - ἀλάργα σέ
ἄλλη τοποθεσία καί δέν κοιτάζει πίσω. Ἔτσι γλύτωνε τά πράµατά
του.
Τά σχυλιά γιά μερικές µέρες τά πηγαίνανε στό Χωριό χαί τά
δένανε στό σπίτι καί ὕστερα τά πηγαίνανε πάλι στό κοπάδι. - Τά
σχυλιά δέν κινδυνεύουν ἀπό τόν Ντιβέτσικα. ἀλλά ἀλιχτᾶνε καί
προδίδουν τό κοπάδι. - Τό καλό εἶναι ὅτι ὁ Μποσνάκης δέν ζυγώνει ποτέ στό χωριό. σκιάζεται τούς ἀνθρώπους, τά σχυλιά καί πάνω ἀπ᾿ ὅλα τή φωτιά.
Ὁ Ντιβέτσοικας, πάει τήν ἄλλη µέρα στό Υγρέχκι πού ἤτανε τά
πρόβατα. στό σταλό πού ήτανε τά γίδια, ἅμα δέν τά βρεῖ - βελάζει,
φωνάζει δυνατά τόν τσοπάνη µέ τ’ ὄνομά του, τόν ἀναγελόει:
-Παναγιώτ’. Παναγιώωτ’... κανένας δέν ἀποκρίνεται καί ἔτσι
χάνει τ᾽ ἀχνάρια τοῦ κοπαδιοῦ καί παρατιέται.
Τό καλοκαίρι ὁ Ντιβέτοικας, ὅταν ἔστριβε τό χορτάρι, λέγανε
πώς ἔπιανε τά φηλώματα. - Ποτέ δέν ἔβγαινε τή νύχτα ἀπ᾿ τή φωλιά του. µονάχα βέλαζε, ρέκαζε, στρέγγαζε καί μούγκριζε προχαλῶντας φόβο καί πανικό.
Ὁ Ντιβέτσικας, μολογᾶνε οἱ παλιοί, τά πολύ παλιά χρόνια,
ζοῦσε καί ἔχανε κατορθώματα στόν χάµπο - στά καμποχώρια, δέν
ἄφηνε ζῶο γιά ζῶο χωρίς νά τό πειράξει. Ζημιές µεγάλες - ὁλόχληρα κοπάδια ἀπό πρόβατα ψόφαγαν ἀβοήθητα κάθε µέρα.
Φόβος καί τρόπος. οὔτε τ’ ὄνομά του δέν ἀναγορεύανε οἱ
ἄνθρωποι... σκιαζόντουσαν.
Τότε οἱ γέροντες τοῦ Κάμπου σκέφτηκαν καί ἀποφάσισαν νά τόν
βροῦν καί νά τόν μεταδημοτεύσουν. Μάζωξαν ὅλα τά Έσοκανο-κυπρο-Κούδουνα τοῦ κάμπου καί τό δείλι. ὅταν ὁ ἥλιος πάει στὀν Πατέρα του. χίλιοι νοµαταῖοι ἀνέβαιναν τόν ἀνήφορο γιά τά βουνά

16 / 4876

---------ἵ---

Ἑταιρεία Φωχικῶν Μελετῶν

βαρῶντας τά Τσοκανο-Κυπρο-Κούδουνα - Ὁ Ντιβέτσικας ἀκολουθοῦσε κατά πόδι. - Πέρασαν τό Κακόρεμα καί τόν φέρανε., μολογᾶνε
οἱ παλιοί, πάνω στό ὀροπέδιο τῆς Ἀργοστύλιας καί ἐχκεῖ βουλώσανε τά
Ίσοκανο-Κυπρο-Κούδουνα µέ χορτάρι ἤ µέ μούσκλια ἀπ᾿ τά ἔλατα.
Νεκριχή σιγή ἐπεκράτησε καί χωρίς φωνές γύρισαν πίσω στόν
Κάμπο.

ὍὉ Ντιβέτσικας ἔμεινε γιά πάντα στά βουνά καί δέν ξέρει τό
δρόµο νά γυρίσει πίσω.
Τόν συναντᾶμε στά βουνά τοῦ Παρνασσοῦ, τῆς Γκιώνας, τῶν
Βαρδουσίων (στ Ἀράπ) τά χωράφια, στούς Μανάλους, στ’ Μούρτ'
Λάκκα, στή Φασλόραχη. στόν Γερολέχκα, Μπουσοβό, Βαβατσέίκα) ἑκατό ἀρνάδες τοῦ Γέρου Χαστά φόφησαν σέ µιά µέρα. Τρέμανε
καί καὐμένα τά ζωντανά καί βγάζανε ἀφρό καί αἷμα ἀπό τό στόμα
τους. Μέχρι λαγούς τουμπανιασµένους βρήσκαµε. Μέχρι καί στούς
λαγούς πήγαινε ὁ βόμπιρας ἀπ᾿ τό σκατόρεµα. Ἔδενε τά γελάδια
ἀπ᾿ τά κέρατα καί ἔπλεχε κοτσίδες τίς χαῖτες τῶν ἀλόγων!
--Ἔγώ τόν ἄκουσα, λέει ὁ Γερο- Γιώργης ὁ Τσελεπής στή Λίμνη.
Βέλαζε καί στρέγγαζε σά γίδα, πού ἔχει ξεκόψει ἀπό τό κοπάδι.
- Εγώ τόν ἄχουσα στούς Κανάλους, λέει ὁ Γερο-Τρίζος. Ἔκανε σά σκύλος πού οὐρλιάζει.
--Τόν ἄχουσα, λέει ὁ Λιάς, τό τσοπανόπουλο τοῦ Παρνασσοῦ,
πού βέλαζε σάν χριάρι, ἄλλοτε σάν γίδα, ἄλλοτε γαύγιζε σά σχυλί... Ἠτανε φθινόπωρο στ᾽ Ἀράπ) τά χωράφια. Οἱ ζευγίτες ἂμολῆσαν τά ζευγάρια καί μεῖς πήραμε τά κοπάδια µας καί τά κατεβάσαμε στόν Κάμπο.
-Ἠγώ τόν ἄχουσα, λέει ἡ Τριά Ξούλα. Βρόνταγε ἕνα τσοκανάχι σάν κατσίκι πού Ἐύνεται.

-Ποῦ τ’ ἄκουσες, µαρή Ξούλα; ρώτησε Ἡ Φέσω.
--Πέρα στίς ἰτιές στά Ἀανιδέικα χωράφια, στοῦ Τσούνη τό Μύλο ἀπό πάνω, κάτ’ ἀπ᾿ κάτ᾽ ἀπ᾿ τό Γερολέκα, ἀπ᾿ τό Σηµεῖο. νά καταλάβεις. Βέλαζε καί στρέγγαζε σάν κατσίκι ζεστανωμένο καί ἀποκομμένο ἀπ᾿ τό κοπάδι. Εἶχε καί ἕνα τσοκανάκι, τό χτύπαγε καί

ἔχανε ὅπως Εύνονται τά πράματα µέ τό ποδάρι.
Τήν ἄλλη µέρα Ἡ γριά Φέσω ἕνα χι αὐτοῦ στίς Ἰτιές. Σάν τόν
ξενομάχιασε τόν «Τβέτσικα» πού ἥτανε κατσικάκι ζεστανωμένο,
τὄπιασε, τὄσφαξε καί τό πέταξε πανωσάµαρα, τό σχέπασε µέ φτέρες καί λατσούρια. τὄφερε στό χωριό καί ἔκανε µέ τήν οἰκογένειά

της Λαμπρή.

Σελίδες ἀπ᾿ τή Φωκίδα

τς

--

Εμ

Ὕστερα βγῆκε καί αὐτή στό µεσοχώρι. στό χοροστάσι καί στήν
Ἐκκλησία καί µολόγαγε, ὅτι «τόν ἄκουσε... Τί τόν ἄκουσε, τόν εἶδε

τόν “"Τβέτσοικα”»!

--Ντέ δέν τόν εἶδα µπροστά µου, παιδάκι μ’, πρώτ᾽ βολά σκιάχτηκα. Ἴτανε σάν σκυλί µέ µιά µακριά οὖὐρά - µετά ἔγινε κριάρι
µέ στριφτά κέρατα, ρθει µύρσει τή μούσκα χαί λάκησε στό λόγγο
καί γαύγιζε καί οὔρλιαζε σά δαρµένο σκυλί καί εὐτυχῶς εἶχα βάλει
κατράµι στόν πεσινό τῆς Μούσκας (στό μουλάρι της) καί τή γλίτωσα.
Ἔφυγανοἱ κλέφτες τώρα ἀπ᾿ τά βνά καί πήγανε στίς πολιτεῖες.
Ἔφυγαν ἀκόμα καί τά μυρμήγκια ἀπ᾿ τά ἁλώνια καί πῆγαν στά
σαλόνια νά βροῦν τροφή.
Ἔφυγε ὁ κόσμος ἀπ) τά βνά. ἔφυγαν τά κοπάδια, ἔφυγε κι’ ὁ
Ντιβέτσικας καί ἔτσι δέν ὑπάρχει κανένας κίνδυνος γιά τούς τουρίστες τῶν βουνῶν.

ἘἨκεῖ πού κρέμαγαν οἱ ἁρματωλοί, οἱ κλέφτες καί οἱ καπεταναῖοι τ᾿ ἅρματα, τώρα χρεμᾶνε οἱ γύφτοι τά τούμπάνα καί οἱ τουρίστριες τίς κοιλότητες νά στεγνώσουν.
ΑΠΟΜΥΘΟΠΟΙΗΣΗ
Πράγματι ὁ Τβέτζικας (τά φτερωτά Βαμπρίτσια) µεταδηµότευσαν ἀπό τόν κάμπο στά βουνήσια στανοτόπια, ὅταν νωρίς τό καλοκαίρι καίγεται ὁ κάμπος, οἱ καλαμιές. ξεραίνεται ἡ γῆς. ἀνεβαίνουν
ψηλά στά βουνά νά βροῦν δροσιά, νερό χαί τροφή. Ἡ Λίμνη, ἡ
Ἀργοστύλια, ὁ Μπούσοβος. ὁ Γερολέκας, ὁ ὀρεινός ὄγχος τοῦ Παρνασσοῦ καί τῶν ἄλλων βουνῶν, ἔχουν χλωρασιά, ἔχουν τροφή γιά
τά ζῶα. ἀλλά καί γιά βαμπρίτσια.
Βαμπρίτσι(τό) ἤ Ντιβέτσικας
Κατά τό γνωστό χημικό Ἀμπουάζ ΠΑΡΕ, εἶναι ἔντομο πού µοιάζει µέ νάνο κατσαρίδας. Ἂν τύχει ζῶα, ὅπως βόδια, ἄλογα, πρόβατα καί ἄλλα νά τό καταπιοῦν µαζί µέ τό χορτάρι, πρήζονται σάν
νά ἔχουν πάθει τυμπανισμό καί πεθαίνουν.
Τό βαμπρήτσι ἀνήχει στά κολεόπτερα, ὅπως οἱ κατσαρίδες.

Καρκατέλι (τό) ἤ Ντιβέτσικας

τή Ζάκυνθο μοιάζει µέ πράσινο βάτραχο ἀκριβῶς, ἀλλά πολύ
µικρό. τό ἔτρωγαν τά ζῶα µαζί µέ τό χορτάρι (γρασίδι µέ αἷμα) καί
φόφαγαν.

18 / 4878

ΕΕ

Ἔ

Ἑταιρεία Φωκικῶν Μελετῶν

Ἅμα φούσκωναν τά ζῶα καί μµαυρομελανιάζανε, τούς δίναµε
σπόρο ἀπό ἀμάρανθο καί γάλα καί ξεφουσκώνανε.
Τέλος, ἐξηγεῖται καί τό γεγονός, ὅτι ὅταν τό ζῶο εἶχε ἐπάνω του
χατράµι στό πρόσωπο, τό βαμπρήτσι, ὃ ντιβέτσικας ἤθελα νά πῶ,
ἐξαφανιζότανε καί δέν τό ἔτρωγαν τά ζῶα, ὅπως ἀχριβῶς ἐξαφανίζονται τά κουνούπια µέ τό ΚΑΤΟΛ.
ο ΚκΟΝΤΟΜΕΡΚΟΣ

Ἕνα τσοπανόπουλο τοῦ Παρνασσοῦ

Περπάταγε µέσα στά σκρίπια στά ζαβά δίχως ποδεµή, δίχως
τσαρούχια. Ὁ Κοντομµέρκος, ἄγριος ἄνθρωπος, παιδί τοῦ βουνοῦ,
πού ἔζησε µέσα στή σκλαβιά µέ ἄπειλές καί φοβερές τοῦ ἀφέντη
του πασᾶ τῶν Σαλώνων.
Φύλαγε τά γίδια τοῦ πασᾶ πέρα στοῦ Ῥουπακιώτη. Γκρέμιζε τά
καλλίτερα Υγκεσέµια ἀπό τούς βράχους καί µετά τά ἔτρωγε.
Ῥυπόλυτος µέσα στ ἀγκάθια, µέσα στά χιόνια, στίς λάσπες,
στά βουνά. Μιά σκοτεινή νύχτα μαύρισε τό µάτι του καί πῆγε καί
ἅρπαξε ἕνα τοµάρι ἀπό τά ταµπακαριά τῶν Σαλώνων. Δέ σχιάχτηκε οὔτε τό στοιχειό τῆς Χάρμαινας οὔτε τό στοιχειό τῆς βρύσης.
Οἱ ταμπάκχηδες τῆς Χάρμαινας ἁπλώνανε τά τοµάρια νά στεγνώσουν καί τίς νύχτες λέγανε πώς τάχα ἔβγαινε τό στοιχειό, γιά
νά σκιάζονται οἱ ἄνθρωποι νά ζυγώσουν στίς φράχτες. Ἀμόλαγαν
τίς σκοτεινές νύχτες ἄλογα µέ βαριές, μακριές ἁλυσίδες µέσα στά
γκαλντερίµια τῆς Χάρμαινας καί τό ποδοβολητό, τά χλιμιντρίσματα
τῶν ἀλόγων, ὁ κρότος τῶν ἁλυσίδων ἤ ἔζευαν τ᾽ ἄλογα µέ λιμαριές,
παλατζόνια καί ἁλυσίδες καί τραβοῦσαν λαθραῖα πάτερα καί µανάδες καί ἔπειθαν τούς προληπτικούς καί δεισιδαίµονες Σαλωνίτες
ὅτι εἶναι τό στοιχειό τῆς Χάρμαιναςκαί κανένας δέν κόταγχε νά κυχλοφορήσει. Πολλές φορές ἔδεναν ἁλυσίδες σέ ζαγαράχια καί τ
ἀμόλαγαν πάνω στά κεραμίδια, αὐτά κάνανε θόρυβο, σαµατά καί
οἱ νοικοκυραῖοι Σαλωνίτες τήν ἄλλη µέρα φέρνανε παπάδες νά
ψΨάλλουν ἁγιασμό. Τό ἴδιο γινότανε καί στά χωριά. Στήν Κολοβάτα οἱ κλέφτες λέγανε ὅτι στή βρύση βγαίνει τό στοιχειό τῆς Ἄβασχαντήριας. Φέρνανε νεογεννηµένες ἀγελάδες στίς βρύσες, παίρνανε τά µοσχαράκια τους καί αὐτές οἱ καὐμένες μούγγριζαν πονεµένα. σπαραχτικά. Τό στοειό! λέγανε οἱ χωριανοί καί κανένας δέν κόταγε νά βγεῖ ἔξω, ἔτσι οἱ κλέφτες κυκλοφοροῦσαν τίς νύχτες ἐλεύθεροι καί κουβαλοῦσαν στά κατώγια τους τά χλεφιµέίκα σφάγια.

λελίδες ἀπ᾿ τή Φωκίδα

ς------
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Ἔτσι οἱ µασκαράδες καί οἱ ἁλαφριές τοῦ χωριοῦ ἀραδίζανε ἐλεύθεροι µέσα στό χωριό καί οἵ μπεχκρῆδες ἔμπαιναν ἀνενόχλητοι στό
σπίτι τῆς χήρας καί κοιμόντουσαν στήν ἀγκαλιά της, ἐνῶ οἱ νοιχοκυραϊῖοι κλειδαμπαρώνανε τά σπίτια τους. Οὔτε γιά νερό στή βρύση πήγαιναν τίς νύχτες, οὔτε στό χαγιάτι βγαίνανε καί γιά νά παχνιάσουν τά ζωντανά τους κατέβαιναν ἀπ᾿ τόν καταρράχτη στό κατώί µέχρι νά δώσει ὃ Θεός τή µέρα.
Ὁ Κοντοµέρκος, πού δέν σκιάχτηκε τίς νύχτες χαί τά βουνά, τόν
ἥλιο καί τό φεγγάρι, θά σκιαζότανε τά καμώματα τῶν κλεφτῶν καί
τῶν ταµπάκηδων;
Οἱ ταμπάκῆηδες πῆγαν στίς ρίχτρες, στίς μάγισσες, καί τούς
εἶπαν ὅτι: ἀπό πάνω περνᾶτε, τό δρασκελᾶτε, τὂχει πάρει ἕνας
ἄγριος, ξυπόλητος. Κάλεσε ὁ Πασᾶς τῶν Σαλώνων τόν Κοντοµέρχο:
-Νά δώσεις τό τοµάρι.
-Δέν ἔχω τίπουτας ἰγώ.
--Ρίξτε τον στό μουντρούμµι καί σπάστε τον στό ξύλο, τσαχίστε
του τά κόκκαλα.
Ἐκεῖ πού τοῦ εἶχαν πρός τόν οὐρανό τίς φτέρνες καί μ᾿ ἕνα κοντόξυλο ἀγριλίσιο τόν ἔδερναν ὧρες ὁλάκαιρες νά µαρτυρήσει, µέσα στὀν πόνο του τούς σταμάτησε, κι’ αὖτοί οἱ ἀφελεῖς πίστεφαν
ὅτι θά µαρτυρήσει πού ἔχει κρύψει τό τοµάρι.
Αὐτός ὅμως ρώτησε τά ποδάρια του, σηκώνοντας τίς πατοῦσες
του ἐπάνω καθρεφτίζοντας τό πρόσωπό του:
--Ἀντέχετε, ποδαράκια μ’, τό ξύλο νά φορέσετε φλιές;
Καί κεῖνα τ᾿ ἀφιλότιμα ἀπάντησαν: -- Ναί, ἀντέχουμε.
Ἔπεσε ἀνάσκελα πάλι κάτω, σήκωσε τά ποδάρια του στόν
οὐρανό καίεἶπε:
-Βαρᾶτε οὐρέ, ὅσο θέλετε.

τσι ὁ Κοντοµέρχκος φόρεσε Φφλιές, πού τίς ἔφτιαξε μοναχός
του χαί µολόγαγε µέχρι πού πέθανε τό ξύλο πού ἔφαγε ἀπό τούς
Τούρκους καί ὅτι δέν ἀντάμωσε κανένα στοιχειό στή Χάρμαινα νά
φυλάει τά τοµάρια τῶν ταμµπάκηδων.
Ὁ γερό-Μήητρος, 90 χρονῶν σήµερα. τσοπάνης µιά ζωή. μᾶς
εἶπε: --Ρέ, µήν ἀκοῦτε τί σᾶς λέει ὁ πᾶσα εἷς, τί σᾶς λένε οἱ καλαµαράδες, ὁ Ντεβέτσικας ζεῖ καί βασιλεύει στά βουνά µας, δέν
σχκιάζεται τίποτα, εἶναι ζωντανός. Ὅποιος χοτάει ἄς ἀνέβει µέ τό
χοπάδι του τήν ἄνοιξη στά λημέρια του νά τόν ἀνταμώσει.
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Τελειώνοντας, ἤθελα νά προσθέσω ὅτι μ᾿ αὐτές τίς δεισιδαιµονίες, τίς προλήψεις καί τά στοιχειά γεννήθηκαν, ἀνατράφηκαν, πολέμησαν, συναναστράφηκαν καί ζυμώθηκαν οἱ ἄνθρωποί µας, τῶν
βουνῶν καί τῶν χωραφιῶν στίς ἀϊτοράχες, στά διάσελα, στίς µασχάλες τοῦ Παρνασσοῦ, τῆς Γκιώνας καί τῶν Βαρδουσίων.
Γι αὐτό τούς ὀφείλουμε ἐμεῖς µέν µεγάλη τιµή, οἱ νέοι µαςδέ,
τά παιδιά µας καί τ’ ἀγγόνια µας, ὄχι βέβαια γιά νά τούς µιµηθοῦνε ἀλλά γιά ν᾿ ἀποτίσουν σεβασμό καί δέος. Ὑπερηφάνεια καί
ὑπόκλιση. Ν’ ἀνάβουν ἔστω ἕνα κεράκι καί στή μνήμη τους καί νά
γυριζουν πίσω νά μαθαίνουν τίς ρίζες τους. Τί λέτε, θά ταν δύσκολο αὐτό καί περιττό;

Τό κεράκι δηλώνει ἁγιοσύνη σ᾿ ὅσους διακατέχονται ἀπό βαθειά πίστη στό Θεό. Λίγη µνήµη δέ σ’ ὅσους τιμοῦν τίς ρίζες τους
χαί καμαρώνουν γιά τήν καταγωγή τους, γιά τά γονίδιά τους.
Γιά μᾶς δέ πού φυλᾶμε Θερμοπύλες ἐδῶ στίς ἀϊτοράχες, τιµή
καί δόξα, εὐγνωμοσύνη καί καυτό δάκρυ.
Ἐδῶ πρέπει νά τελειώσω. Σᾶς κούρασα. Βὐχαριστῶ.

Ῥελίδες ἀπ᾿ τή Φωκίδα --

---------
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ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ
τοῦ Γεωργίου Ν. Κουτσοκλένη

ΤΟ ΑΗΔΟΝΙ
(Παραλλαγή 2η)

Καί τοῦτος ὁ μῦθος θέλει τό ἀηδόνι νά ἦταν πρῶτα τσοπανόπουλο. τό ὁποῖο μάλιστα ἔπαιζε πάρα πολύ καλά τή φλογέρα.
Κάποια μέρα εἶχε τά κέφια του καί τραγούδησε κι’ ἔπαιξε τή
φλογέρα του, ἥπιε καί χόρεψε καί ἀφοῦ κουράστηκε πῆγε γιά
ὕπνο. Αἰσθανόταν πολύ κουρασμένος καί γι’ αὐτό εὐχήθηκε: «Θεέ
µου, κάνε νά ξημερώσει τοῦ Ἅη- Γιώργη γιά νά χορτάσω ὕπνο».
Πέρασαν μµῆνες. ἀπό τότε πού ἀποκοιμήθηκε µέχρι νά φέξει τ
Ἅη- Γιωρχιοῦ, τήν Ἡμέρα πού ξύπνησε. ὅπως εἶχε εὐχηθεῖ καί παρακαλέσει τό Θεό.
Τό κοπάδι ἐν τῷ μεταξύ, ἀφοῦ δέν εἶχε τσοοπάνη τράβηξε γιά
ἀπάτητα λιβάδια καί νοιώθοντας ἀσφαλισμένο γιατί πάντα κοντά
του ἦταν τά δύο ἀγαπημένα σκυλιά, ἡ Τούλα καί τό Τσιβέλι. Μέ τίς
συνθήκες αὐτές τό χοπάδι μεγάλωσε πολύ καί ὅταν τό βρήκε τό
τσοπανόπουλο, ἀφοῦ δέν μποροῦσε νά τό κουµαντάρει, τό πούλησε µέ καλή τιµή.
Τά σκυλιά, πού ἔλειπαν ὅταν αὐτός πουλοῦσε τό κοπάδι, στε-

ναχωρέθηκαν μόλις τό ἔμαθαν καί ἐξέφρασαν τό πικρό τους παράπονο:
--Ἠμεῖς, ἀφεντικό, πού φυλάγαμε τόσους μῆνες τό κοπάδι δέν
ἔπρεπε ἔστω νά ξέρουμε;
Καί κεῖνος πίστεψε ὅτι τά σκυλιά εἶχαν δίκιο, πικράθηκε πολύ.
καί:
-Θεέ µου, χάνε µε πουλί νά πετάω ψηλά κι ἀπό κεῖ νά ἂγναντεύω τό κοπάδι µου.
Τό τοοπανόπουλο ἔγινε ἀηδόνι καί πάντα τραγουδᾶ λαλῶντας
τό Τσίλα, τσίλα! Τσιβελί! Τσιβελί... σου... σου... µαυλίζοντας τά
πρόβατά του καί καλῶντας τά σχυλιά του.
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ΑΗΔΟΝΙ ΚΑΙ ΚΟΤΣΥΦΑΣ
(Παραλλαγά 4)
Φίλοι ἤτανε κάποτε δυό ἄνθρωποι καί ζοῦσαν κοντά.
Ὅ πρῶτος. πού ἀργότερα ἔγινε ἀηδόνι, ὅπως θά δοῦμε, ἦταν
ὄμορφος, λεβέντης καί προπαντός πλούσιος. Ἀρχκετά πλούσιος!
Είχε ἀχόμα µιά ἄλλη µεγάλη χάρη. Ἔξερετί πάει νά πεῖ ἀγάπη.
ὍὉ δεύτερος, αὐτός πού ἔγινε χότσυφας, δέν εἶχε τά προσόντα
τοῦ φίλου του, ὅπως ἀποκαλοῦσε καί ὄχι ὅπως πίστευε, δηλαδή τό
ἀηδόνι.
Ἠταν ἄρρωστος. Εἶχε ἕλκος, ὄχι στό στομάχι ἀλλά στήν φυχή,
ὅπως θέλει τό φθόνο ὁ Σωκράτης. Ἡ φυχή του εἶχε σκοροφαγωγθεῖ ἀπ᾿ τόν φθόνο, ὅπως ἡ τσόχα ἀπ᾿ τὀν σκόρο (Χρυσόστομος).
Τόν ἔλεγε φίλο. Ἔλεγε ὅτι τόν ἀγαποῦσε ὅπως αὐτός, τοῦ ἔλεγε
«εὐχαριστῶ»χάθε φορά πού δεχόταν τίς εὐεργεσίες τοῦ φίλου του,
ἀλλά ὁ φθόνος δέν εἶναι ἴδιον τῆς εὐγενικῆς καρδιᾶς, ἀλλά μοιάζει
µέ ὀχιά πού κρύβεται στό πουρνάρι καί δέν συμφιλιώνεται ποτέ,
γιατί κινεῖται ἀπό µοχθηρία. Ὅλα τά προσόντα τοῦ φίλου του δέν
τά ἔβλεπε, δέν τά καταλάβαινε, γιατί φθονοῦσε!
Τό ἀηδόνι δέν κατάλαβε ποτέ τό πόσο τό μισοῦσεὃ... Φίλος
του, γιατί τόν ἀγαποῦσε μ’ ὅλη του τήν καρδιά καί δέν τοῦ τό ἔκρυβε.

Κάποτε δέν ἄντεξε ὁ φθονερός Κότσυφας καί ἄρχισε νά πείθει
τὀν ἑαυτό του ὅτι ἔπρεπε νά ξεκάνει τόν «φίλο». «Θά τόν φάω τόν
χερατά, Ποῦ θά μοῦ πόει;».
ὍὉ Παντογνώστης Θεός, ὅταν εἶδε τή μαυρίλα τῆς ψυχῆς τοῦ Κότσυφα τόν ἔκανε κατάµαυρο πουλί, γιά νά ἀποφύγει τό ἀδικαιολόΥἨτο φονικό.

Ἀλλά καί πουλί πού ἔγινε δέν μπόρεσε νά ἀπαλλαχθεῖ ἀπ᾽ τόν
φθόνο καί αὐτό τό δείχνει ἡ μύτη του. ἄλλοτε κόκκινη καί ἄλλοτε
κίτρινη.
Ὁ φίλος του. τό ἀηδόνι, τόν λυπήθηκε καί ζήτησε ἀπ᾿ τό Θεό νά
τόν κάνει χι’ αὐτόν πουλί γιά νά βρίσκεται κοντά του καί ἀπό τότε
κάθεται πάντα ἀπέναντι ἀπό τόν Κότσυφα καί χελαηδεῖ.
ΆἉλλά καί ἔπειτα ἀπό ὅλα αὐτά, ὁ Κότσυφας δέν μπορεῖ νά
ἀλλάξει καί τοῦτο γιατί... Οἱ φθονεροί πεθαίνουν, ὃ φθόνος ὅμως
ΠΟΤΕ, μᾶς τονίζει ὁ Μολιέρος.

Σελίδες ἀπ᾿ τή Φωκίδα
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Τό σχολεῖον κατά τήν τουρχκοχκρατίαν
εἰς τήν Ἱεράν Μονήν
Παναγίας Βαρνακόβης
Τοῦ Ἰωάν. Δημ. Ζουμᾶ,
Ρυμνασιάρχου ἐ.τ.

Ἡ Ἱερά Μονή Παναγίας Βαρνακόβης' εὑρίσκεται ἐγγύς τῶν
ὁρίων τῆς ἐπαρχίας Δωρίδος τοῦ Νομοῦ Φωκίδος καί τῆς Ἐπαρχίας
Ναυπακτίας τοῦ Νομοῦ Αἰτωλίας καί Ἀκαρνανίας, ἐπί λόφου τῶν
Βαρδουσίων ὀρέων εἰς ὑψόμετρον 800 µ. ἐντός δασώδους περιοχῆς
καί ἐγγύς τοῦ ποταμοῦ Μόρνου. Σήµερον (ἔτος 2002 μ.Χ.) ὑπάγεται ἐκκλησιαστικῶς εἰς τήν Ἱεράν Μητρόπολιν Φωχίδος καί διοικητικῶς εἰς τήν Κοινότητα Τειχίου (πρῴην Λυκοχωρίου) τῆς ἐπαρχίας
Δωρίδος τοῦ Νομοῦ Φωκίδος. Ἡ Ἱερά Μονή Παναγίας Βαρνακόβης
πανηγυρίζει κατά τήν ἑορτήν τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου (15
Αὐγούστου).
Ἡ Ἱερά Μονή Παναγίας Βαρναχκόβης, ὡς προκύπτῃ ἐκ σωζοµένης κτητορικῆς ἐπιγραφῆς, ἱδρύθη ὑπό τοῦ Ὁσίου Ἀρσενίου τοῦ ἐκ
Καρυῶν κατά τό ἔτος 1077 μ.Χ. ἤ σφπε’ (0585) ἀπό κτίσεως κό-

σµου(6585- 5508 - 1077 μ.Χ.)’.

Ἡ Ἱερά Μονή Παναγίας Βαρνακόβης ἦτο Σταυροπηγιακή Μονή
διατελοῦσα ὑπό τήν δικαιοδοσίαν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου.
Κατά τό ἔτος 1590 μ.Χ. ἐπεσκέφθη αὐτήν ὁ Οἰκουμενικός Πα41. Τό τοπωνύμιον ἡ Βαρνάκοβα ἀπαντᾶται καί ὡς ἡ Βερνίκοβα Ἡ ἡ Βερνικώ
(Πέτρου Π. Καλονάρου. Ἡ Ἱερά Μονή τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου Ἡ ἐπιλεγομένη
Βαρνάκοβα. Ἄμφισσα 1957. 56. 92. --Πέτρου Π. Καλονάρου Προσχκυνητάριον Βαρνάκοβας, (4957),σ. 9) ἤ τό Βαρνάκοβον (Μεγάλη Ἑλληνική Ἐγκυκλοπαιδεία Πυρσοῦ. τόμ. Στ. 1928. σ. 720) ἤ τό Βερνίκοβον (Ἀν. Κ. Ὀρλάνδου, Ἡ Μονή Βαρνάχοβας, ἔχδοσις τῆς ἐν Ἀθήναις Δωρικῆς Ἀδελφότητος. Ἀθῆναι 1922. 6. ἃ σημ. 1).
2. Ἀν. Κ. Ὀρλάνδου, ἔ.ἀ.,σ. Ἱ. -- Πέτρου Π. Καλονάρου, Ἡ Ἱερά Μονή... ἔ-ὰ.,
σ: 9.2, 192. --Πρβλ. Ἡ Βαρνάκοβα Ἱερά Μονή τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, ἔκδοσις
Ἱερᾶς Μονῆς Βαρνάκοβας. Ἀθῆναι {1970,σ. 15.
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τριάρχης Ἱεραμίας Α”, ἔχων ὡς συνοδόν του τόν σοφόν ῥήτορα
Ἐμμανουήλ, ἤτοι τόν Μέγα 'Ῥήτορα Μανουήλ’. Ὁ Οἰκουμενικός
Πατριάρχης Ἱεραμίας Α΄ ἐνήργει κατά τούς χρόνους ἐκείνους ἐἔπιθεώρήσιν τῶν ἀνά τήν Ἑλλάδα Σταυροπηγιακῶν Ἱερῶν Μονῶν». Κατά τήν ἐποχήν ταύτην ἢ Ἱερά Μονή εὑρίσκετο εἰς ἀχμήν, τήν ὁποί-

3. Ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης Ἱερεμίας Α΄ (1922 - 1524 καί 1525 - 1946) κατά τόν μῆνα Μάρτιον τοῦ ἔτους 1590 μ.Χ. ἐπεσκέφθη τήν Ἱεράν Μονήν Ὁσίου
Λουκᾶ Λεβαδείας, τόν δέ µῆνα Ἰούλιον τοῦ ἰδίου ἔτους εὑρίσκετο εἰς Ἄρταν. Συγεπῶς µεταβαίνων ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ὁσίου Λουκᾶ εἰς Ἄρταν ὁ Οἰκουμενικός
Πατριάρχης Ἱερεμίας Α΄ ἐπεσκέφθη τήν Ἱεράν Μονήν Παναγίας Βαρνακόβης µεταΕύ τῶν μηνῶν Μαρτίου καί Ἰουλίου τοῦ ἔτους {590 μ.Χ. (Χρ. Ὁ. Πατρινέλη, Οἱ Μεγάλοι Ῥήτορες Μανουήλ Κορίνθιος κ.λπ.. εἰς Δελτίον Ἱστορικῆς καί Ἐθνολογικής
Ἑταιρείας τῆς Ἑλλάδος, τόμ. 1Στ’. ἔτος 1962, σ. 24 - 29).
ᾱ. Περί τούτου ἀναφέρονταιτά ἑξῆς:
-Ὁ Κων. Ν. Σάθας (Νεοελληνική Φιλολογία, ἔ.ά., σ. 445) ὀνομάζει αὐτόν «ὁ
Μανουήλ Ἐανθός». Ὁ δέ Ἂν. Ὀρλάνδος (ἔ.ἀ.,σ. 17 σημ. 4) σημειώνει ὅτι ὑπό
Κων. Σάθα (Νεοελλ. Φιλολ., ἔ.ά..σ. 419) «ὁ Ἐανθινός φέρεται ἐσφαλμένως ὡς
Ῥανθός».
-Ὅ Ἂν. Ὀρλάνδος(ἔ.ἀ., σ. 11) ὀνομάζει αὐτόν «ὁ Μανουήλ Ἐανθινός».
-Ὁ Π.Π. Καλονάρος (Ἡ Ἱερά Μονή... ἔ.ά., σ. 98) ὀνομάζει αὐτόν ῥήτορα
Ἐμμανουήλ, ἤτοι Μανουήλ Ξανθινόν. - Πρβλ. Ἡ Βαρνάκοβα..., ἔ.άἁ., Ἀθῆναι 1975,
σ. 19 - 20. --Πρβλ. Ἱερά Μονή... (ἔ.ἀ., 1990, σ. 74) ἔνθα ὀνομάζεται ῥήτωρ Ἐμμανουήλ. --Πρβλ. Ἱερά Μονή.... ἔ.ά., 19591, σ. 90.
-Ὁ Χ. Γ. Πατρινέλης (ἔ.ἀ., σ. 17 - 19) ἀναφέρει ὅτι ἐδημιουργήθη σύγχυσις
ὑπό συγγραφέων περί τοῦ ὀνόματος τοῦ Μεγάλου Ῥήτορος Μανουήλ. Ἀποδειχνύει (ἔ.ἀ., σ. 17 - 29) δέ δι ἀσφαλῶν μαρτυριῶν ὅτι ὁ Μέγας Ῥήτωρ τοῦ Οἰἶκουμενικοῦ Πατριαρχείου ἦτο ὁ Μανουήλ Κορίνθιος.
-ΕΒίος τοῦ Ὁσίου Δαβίδ, τοῦ ἐν Εὐβοίᾳ ἀσκήσαντος, συγγραφείς ὑπό τοῦ µοναχοῦ Χριστοφόρου, ἐκδοθείς ὑπό Ἡ. Δουκάκη (Βίοι Ἁγίων µηνός Νοεμβρίου,
Ἀθῆναι 1895, σ. 59 - Τή) ἔνθα ὀνομάζεται σοφώτατος ῥήτωρ Ἐμμανουήλ (Χ.Γ.
Πατρινέλη, ἔ.ἀ.. σ. 24 καί σηµ.. 2). -- Πρβλ. Βίος καί Πολιτεία τοῦ ὉὩσίου καί Θεοφόρου Πατρός ἡμῶν Δαβίδ τοῦ ἐν Εὐβοίᾳ ἀσκήσαντος, ἔκδοσις Ἱερᾶς Μονῆς Ὁσίου Δαβίδ Γέροντος, «Ροβιές» Βὐβοίας 1988. σ. 14. - Πρβλ. Ἠπισκόπου θεοφίλου
Καναβοῦ, Μητροπολίτου Γόρτυνος καί Μεγαλουπόλεως. «Τό Παιδί τοῦ Προδρόµου», Ἀφηγηματική περιγραφή τοῦ Ὁσίου καί Θεοφόρου Πατρός ἡμῶν Δαβίδ τοῦ
ἐν Εὐβοίᾳ ἀσκήσαντος, ἔκδοσις Στ’, Εὔβοια 1997.σ. 96 - 97. --Πρβλ. Ματθαίου
Λαγγή. Ὁ Μέγας Συναξαριστής τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας. Ἀθῆναι 1985, ἔκδ. δη,
τόμ. ΙΑ’, μήν Νοέμβριος, σ. Το.
5. Ἀν. Κ. Ὀρλάνδου, ἔ.ά., σ. 15 - 16. -- Π.Π. Καλονάρου. Ἡ Ἱερά Μονή...,
ἔά.,σ. 98. -- Πρβλ. Ἡ Βαρνάκοβα.... Ἀθῆναι 1975. ἔ.ά.,σ. 19 - 20. -- Πρβλ. Ἱερά
Μονή Παναγίας Βαρνάκοβας, ἔκδοσις Ἱερᾶς Μητροπόλεως Φωκίδος, «Βὐπάλιο»
1990, σ. 74. --Πρβλ. Ἀναλώμασι καί ἐπιμελείᾳ Ματθαίου Λαγγή. ἔ.ά.,σ. Τ5.
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αν ἐπηύξανεν ἡ παρουσία τοῦ Ὁσίου Δαβίδ τοῦ ἐκ Γαρδενίτσης' ὡς
Ἡγουμένου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς (4520 - 1552 μ.Χ.).
Ἀπό τῶν µέσων τοῦ Ί6ου μ.Χ. αἰῶνος, Ἡ τότε ἀνδρῴα Ἱερά Μονή Παναγίας Βαρνακόβης, ἐχτός ἀπό καταφύγιον τῶν καταδιωκοµένων ὑπό τῆς τουρκικῆς τυραννίας, ὑπῆρξε καί ἄσυλον τῆς χειµαζομένης Ἑλληνικῆς Παιδείας. Ἴσως δέ ἀπό τῆς ἠγουμενίας τοῦ
Ὁσίου Δαβίδ (1520 - 1552 μ.Χ.) ἐλειτούργχει εἰς τήν Ἱεράν Μονήν
Παναγίας Βαρνακόβης Ἑλληνικόν Σχολεῖονὸ, εἰς τό ὁποῖον ἐδιδάσκοντο τά Ἑλληνικά Γράμματα οἱ Ἑλληνόπαιδες τῶν πέριξ χωρίων,
ὡσαύτως δέ ἐκαλλιεργεῖτο καί τό ἐθνικόν φρόνημαεἰς τούς κατοίχους τῆς περιοχῆς. Τό σχολεῖον τοῦτο κατά τήν ἐποχήν ἐκείνην,
ἴσως, ἦτο τό µόνον εἰς τήν περιοχήν Δωρίδος καί Ναυπακτίας".
6. Παραιτηθείς τῆς Ἡγουμενίας τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Παναγίας Βαρνακόβης μετέβη
εἰς τό ὄρος Ἀτείριον Βοιωτίας, ἔνθα ἵδρυσεν ἀσκητήριον μοναχῶν' ἐν συνεχείᾳ δέ
διωχθείς ὑπό τῶν τουρκικῶν ἀρχῶν μετέβη πλησίον τῆς Λίμνης Εὐβοίας, ἔνθα ἵδρυσε κοινόβιον μοναχῶν. (Θρησκευτική καί Ἠθική Ἐγκυκλοπαιδεία, τόμ. ἀος,σ. 878.
-ΕΒίος καί Πολιτεία τοῦ Ὁσίου καί Θεοφόρου Πατρός ἡμῶν Δαβίδ....ἔ.ἀ., «Ροβιές»
Εὐβοίας 1988, σ. 15 - 18. -- Ἐπισκόπου Θεοφίλου Καναβοῦ, Μητροπολίτου Γόρτυνος καί Μεγαλουπόλεως, ἔ.ἀ.,.σ. 99 - 112. -- Ματθαίου Λαγγή. ἔ.ἀ.,σ. 76 - 76.
7. Ἡ Γαρδενίτσα εἶναι τό Ἀχραίφνιον Βοιωτίας (Π.Π. Καλονάρου, Ἡ Ἱερά
Μονή.... ἔ.ἀ., σ. 9δ σημ. 2. -- Ἱερά Μονή Παναγίας Βαρνάκοβας, κείµενα Μοναστικῆς Ἀδελφότητος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Παναγίας Βαρνάκοβας, ἔκδοσις Ἱερᾶς Μητροπόλεως Φωκίδος, 1997, σ. 59).
8. Τό λειτουργῆσαν σχολεῖον ἦτο εἰς «ἐπίπεδον Σχολαρχείου» («Ἡρωίκά χρόγια τῆς Βαρνάκοβας», Μοναστικῆς Ἀδελφότητος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Παναγίας Βαρ-

νάκοβας, «Δωρίδα» 2000, σ. 13). Κατά τά ἔτη 1888 - 1929 μ.Χ. ἐλειτούργησαν ἐν
Ἑλλάδι τά τριτάξια Ἑλληνικά Σχολεῖα (Σχολαρχεῖα). τά ὁποῖα ἦσαν ἀνωτέρας
βαθµίδος τῶν λειτουργούντων, τότε, τετραταξίων Δημοτικῶν Σχολείων καί χατωτέρας βαθµίδος τῶν λειτουργούντων. τότε, τετρατάξιων Γυμνασίων (ἀντιστοιχούντων σήμερον (ἔτος 2002 μ.Χ.) πρός τάς ἀνωτέρας τάξεις τῶν ἑξαταξίων Δημοτικῶν Σχολείων καί κατωτέρας τάξεις τῶν τριταξίων Γυμνασίων).
9. Ἀν. Κ. Ὀρλάνδου, ἔ.ά., σ. ὃ. - Π.Π. Καλονάρου, Ἡ Ἱερά Μονή.... ἔ.ά., σ.

99. -Π. Καλονάρου, Προσχκυνητάριον..., ἔ.ἀ.,.σ. 13 - 14. --Πρβλ. Ἡ Βαρνάκοβα...,
Ἀθήναι 1975, ἔ.ἀ.,σ. 20 --Πρβλ. Τ. Κουτσοκλένη, «Τά Μοναστήρια τῆς Φωκίδας»,
Φωκικά Γράμματα, τόμ. Ίος. Ἑταιρεία Φωχικῶν Μελετῶν, Ἄμφισσα 1979, 5σ. 167
-168. -- Πρβλ. ΕΙ. Φαλίδα, «Δύο ὅσιοι τῆς Δωρίδας», «Λιδωρικιώτικα 1985».
«Ἀθήνα 1988», ἔκδ. ἐφημ. «Λιδωρίκι», Γ.Ε. Καφάλης.σ. 181. --Ὁ. 1. Παπαϊωάννου, Ἡ Ἱστορία τῆς Ἠπαρχίας Δωρίδος., «Ἀθήνα 1985». σ. 99. -- Δημ. Σταμέλου.
«Ἡ Δωρίδα στήν τουρχοκρατία»., «Ἀθήνα 1986». σ. 128. - Ματθαίου Λαγγῇ. ἔ.ά..
σ. 75. σημ. 1. -- Ἱερά Μονή Παναγίας Βαρνάκοβας. ἔ.ἀ.. «ΒΕὐπάλιο» 1990.σ. Τά. -Ἱερά Μονή Παναγίας Βαρνάκοβας, ἔ.ὰ.. 19917. σ. 59 - 67. -- «Χρόνια ἡρωϊκά τῆς
Βαρνάκοβας», ἔ.ᾱ. «Δωρίδα»2000, 5σ. 13. -- Θρησκευτική καί Ἠθική Ἐγκυκλοπαιδεία. τόμ. 9ος, σ. 645.
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Τοῦ ἐν λόγῳ ἑλληνικοῦ σχολείου ἀναφέρονται ἐκ τῶν παλαιοτέρων διδασκάλωνοἱ μοναχοί Χριστοφόρος(περί τό ἔτος 1595 μ.Χ.),
Καλλίνικος (1600 - 1652 μ.Χ.), Νικόδημος (κατά κόσμον Νικόλαος)
Καβάσιλας (4648 - 1652 μ.Χ.) καί ἄλλοι, τῶν ὁποίων τά ὀνόματα
δέν διεσώθησαν”".

Ὁ Μοναχός Χριστοφόρος πιθανῶς κατήγετο ἐκ τῆς περιφερείας
Σαλώνων (Ἀμφίσσῃης). Εἶναι δε βέβαιον ὅτι ἐμόνασεν εἴς τινα Ἱεράν Μονήν τῆς περιφερείας ταύτης. Εἶχε φήμην ἁγίου ἀνδρός
ἐμπείρου περί τά πνευματικά. ἔχων ἀξιόλογον µόρφωσιν διά τήν
ἐποχήν του. Οὕτω ἐξηγεῖται τό γεγονός ὅτι ὁ Νικόλαος Καβάσιλας,
μετέπειτα Μοναχός Νικόδημος. ταλαντοῦχος καί εὐσεβής νέος, µέλος παλαιᾶς ἀρχοντικῆς οἰκογενείας, ὑπῆρξε μαθητής του". Ὅ Μοναχός Χριστοφόρος δέν φαίνεται ὡς ὁ πρῶτος διδάσκαλος τοῦ ἐν
τῇ Ἱερᾷ Μονῇ λειτουργοῦντος σχολείου. Τά Ἑλληνικά γράμματα
ἐδιδάσκοντο χαί πρότερον εἰς τήν Ἱεράν Μονήν. Μαθητής του
ὑπῆρξε ὁ Νικόδημος (κατά κόσμον Νικόλαος) Καβάσιλας''. Ὁ Μοναχός Χριστοφόρος ἔγραφε τόν βίο τοῦ Ὁσίου Δαβίδ τοῦ ἐν Βαρνακόβῃ καί ἐν Εὐβοίᾳ ἀσκήσαντος"''.
ὍὉ Μοναχός Καλλίνικος (1600 - ὅ Ἀπριλίου 1648 μ.Χ.). ἀνήρ θεοσεβής, πεπαιδευµένος τήν τε θύραθεν καί ἔξω σοφίαν. φιλελεήµων
καί ὑπόδειγμα ἐγκρατείας χαί ἠθικῆς. Ἴσως δι ὡρισμένον χρονικόν
διάστηµα ἐδίδασχε συγχρόνως µετά τοῦ Μοναχοῦ Χριστοφόρου εἰς
τό σχολεῖον τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Παναγίας Βαρνακόβης. Μαθητής του

10. Πρός τό σχολεῖον τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Παναγίας Βαρνακόβης. ἴσως. δέν εἶναι
ἄσχετος Ἡ φυσιογνωμία καί ἡ δρᾶσις τοῦ Ἰακώβου Διασωρίνου ἤ Διαστωρινοῦ
(Δημ. Σταμέλου. ἔ.ά.,σ. 129). Οὗτος εἶναι ἄδήλον ποῦ τῆς Ἑλλάδος ἐγεννήθη. καθώς καί διά τίνα λόγον ἐτιτλοφορεῖτο Κύριος τῆς Δωρίδος (Κωνσταντίνου Σάθα,
Νεοελληνική Φιλολογία, ἔ.ὰ.. ἐν Ἀθήναις 1868, σ. 210), καταγόμενος προφανῶς ἐκ
Δωρίδος (Μεγάλη Ἑλληνική Ἐγκυκλοπαιδεία Πυρσοῦ. τόμ. Θ’, 1929, σ. 276. --Νεώτερον Ἐγχυκλοπαιδικόν Λεξικόν Ἡλίου, τόμ. Η’, σ. 169). Ἴκμασεπερί τά µέσα
τοῦ 16ου μ.Χ. αἰῶνος, «οὐχί ἐκ τῶν εὐκαταφρονήτων λογίων τοῦ Ἑλληνικοῦ
Ἔθνους, πρός τούτοις ποιητής εὐφάνταστος καί πατριώτης ἔνθερμος» (Κων. Σάθα. Νεοελληνική Φιλολογία. ἔ-ὰ.. σ. 240 - 211. -- Μεγάλη Ἑλληνική Ἐγκυκλοπαιδεία Πυρσοῦ. τόμ. 8’. ἔ.ἀ..σ. 276).
41. Κων. Σάθα. Νεοελληνική Φιλολογία. ἔ.ἀ..σ. 316. -- Πρβλ. Ἱερά Μονή Παναγίας Βαρνάκοβας, ἔ-ἀ.. 1997. 6σ. 69 - 0.
19. Π. Καλονάρου, Ἡ Ἱερά Μονή..., ἔ-ά., σ. 99. -- Ἡ Βαρνάκοβα.... Ἀθῆναι
1915. ἔ.ἀ.,σ. 20.
12α. Χ.Γ. Πατρινέλη, ἔ.ά.. σ. 24.
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ὑπῆρξε ὁ Νικόδημος (κατά κόσμον Νικόλαος) Καβάσιλας”.
Ὅ Μοναχός Νικόδημος (κατά κόσμον Νικόλαος) Καβάσιλας
ἐγεννήθη περί τό ἔτος 1595 μ.Χ. εἰς τήν Ἁγίαν Εὐθυμίαν" ἐξ ἐπισήµου καί παλαιοτάτης οἰκογενείας τῆς Ἀνατολικῆς Ῥωμαίϊκῆς Αὐτοκρατορίας’». Ἐγένετο Μοναχός εἰς νεαράν Ἠλικίαν πλησίον τοῦ Μοναχοῦ Χριστοφόρου. παρά τοῦ ὁποίου ἐδιδάχθη τά πρῶτα γράµµατα. Ἠκολούθησεδέ τόν Μοναχόν Χριστοφόρονεἰς τήν Ἱεράν Μονήν
Παναγίας Βαρνακόβης. Εἰς τήν Ἱεράν Μονήν ταύτην ἐδίδασκεν ὁ
Μοναχός Καλλίνικος, ἀνήρ θεοσεβής, πεπαιδευµένος. φιλελεήµων
καί ὑπόδειγμα ἐγκρατείας καί ἠθικῆς. Ὁ Νικόδημος Καβάσιλας
ἐξεπαιδεύθη ὑπό τοῦ Μοναχοῦ Καλλινίκου, ἀναδειχθείς τοῦ διδασκάλου του ὑπέρτερος ὡς πρός τήν σοφίαν του.ἴσος δέ ὡς πρός τά
ἤθη καί τάς ἀρετάς. Ὁ Νικόδημος Καβάσιλας µετά τὀν θάνατον
τοῦ Μοναχοῦ Χριστοφόρου, ἐκπληρῶν κατά γράµµα τήν τελευταίαν βούλησιν τοῦ φιλοπάτριδος καί φιλοστόργου γέροντός του Μο438. Κων. Σάθα, Νεοελληνική Φιλολογία, ἔ.ἀ.,σ. 316. --Πρβλ. Ἡ Βαρνάκοβα...
Ἀθῆναι 1975, ἔ.ά., σ. 20 - 21. ἩΠρβλ. Ἱερά Μονή.... ἔ.ά., 1997, 5σ. 72 - 74. Ὁ Β. Ν.
Ζαχαρόπουλος ἐξ ἀβλεφίας ἀναγράφει 15 Ἀπριλίου 1648 (Ἐφημ. Φωκικός Λαός

Α.Φ. 602, Ἄμφισσα 10 Φεβρ. 1915, σ. 1).

14. Ὁ Νικόδημος (κατά κόσμον Νικόλαος) Καβάσιλας ἀναγράφεται ὅτι ἐγεννήθη εἰς Σάλωνα (Ἄμφισσαν), ὅπου κατόπιν ἵδρυσε σχολήν (Μεγ. Ἡλλ. Ἐγκ. Πυρσοῦ. 1980. τόμ. 1”. σ. 424. -- Μέγα Ἐγκυκλοπαιδικόν Λεξικόν Ἠλευθερουδάκη.
τόμ. 7, σ. 10. -- Γενική Παγκόσμιος Ἐγκυχκλοπαιδεία Πάπυρος - Λαρούς, τόμ. 7.
1964, σ. 968. -- Τρύφωνος Εὐαγγελίδου, Ἡ παιδεία ἐπί τουρκοκρατίας, Ἀθῆναι
1936. τόμ. Α΄, σ. 290). Τοῦτο εἶναι ἀντίθετον πρό τό κείµενον τοῦ Κων. Ῥάθα (Νεοελληνική Φιλολογία, ἔ-ὰ.. σ. 316) «Ἐγεννήθη ἐν τῷ χωρίῳ Ἁγίας Εὐθυμίας τῶν

Σαλόνων{...). Μετά (...) µετέβη εἰς τόν γενέθλιον τόπον. καί σχολεῖον συστησάμε-

νος ἐδίδασχε τούς προσερχοµένους».
15. Ἡ οἰκογένεια Καβάσιλα εἶναι γνωστή πρό τοῦ 11ου μ.Χ. αἰῶνος, µέλη
αὐτῆς ὑπῆρξαν στρατιωτικοί, λόγιοι. κληρικοί κ.λπ. Ἡ καταγωγή αὐτῆς εἶναι ἐξ
Ἁγίας Βὐθυμίας τῆς Ἐπαρχίας Παρνασσίδος τοῦ Νομοῦ Φωκίδος Ιὁ Π. Καλονάρος
(Ἡ Ἱερά Μονή.... ἔ.ά.. σ. 48 σημ. 3) ἐξ ἀβλεφίας ἀναγράφει: ἐξ Ἁγίας Εὐθυμίας
Δωρίδος. Ἡ ἀβλεφία αὕτη ἐπαναλαμβάνεται καί εἰς τό βιβλίον «Ἱερά Μονή....».
ἔὰ., 1997. σ. 76]. Ἐξ αὐτῆς τῆς οἰκογενείας κατήγοντο: Ὁ Ἰωάννης Καβάσιλας. ὁ
ὁποῖος διετέλεσε διοικητής (4447 μ.Χ.) τοῦ Λοιδορωάου ἐν ὀνόματι τοῦ Κωνσταντίνου Παλαιολόγου, Δεσπότου τοῦ Μωρέως καί μετέπειτα τελευταίου Αὐτοχράτορος τῆς Ἀνατολικῆς Ῥωμαϊκῆς Αὐτοκρατορίας. Ὁ Συμεών Μαβάσιλας, φίλος τοῦ
Κρουσίου. ἀχμάσας κατά τόν 16ον μ.Χ. αἰῶνα καί σπουδάσας ἐν Ἰταλίᾳ. Ὁ λόγιος
Μοναχός Νικόδημος (κατά κόσμον Νικόλαος) Καβάσιλας. (Μεγ. Ἑλλ. Ἐγκ. Πυρσοῦ, ἔ.ὰ., τόμ. 1’. σ. ἀλά. -- Μέγ. Ἐγκ. Δεξ. Ἐλευθερουδάκη. ἔ.ὰ., τόμ. 7. σ. 10.
-Π. Καλονάρου, Ἡ Ἱερά Μονή ἡ ἐπιλεγομένη Βαρνάκοβα,. ἔ.ἀ., σσ. 4δ καί σημ. ὃ).
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ναχοῦ Χριστοφόρου, μετέβη εἰς τήν ἰδιαιτέραν του πατρίδα, Ἁγίαν
Εὐθυμίαν. ἔνθα ἵδρυσε σχολεῖον καί ἐδίδασκε δωρεάν. Δέν εἶναι
γνωστόν ἐπί πόσον χρόνον ἐδίδαξεν εἰς Ἁγίαν Εὐθυμίαν. Ἠΐναι
ὅμως γνωστόνὅτι κατά τό ἔτος 1642 μ.Χ. εὑρισκόμενος εἰς Βουνιχώραν ἔγραφε πρός τούς προκρίτους Σαλώνων (Ἀμφίσσης). ἐνεργοῦνταςἵνα προχειρισθῃ Ἐπίσκοπος Σόλωνος (Σάλωνος ἤ Σαλώνων)ὸ τά ἀκόλουθα: «Τήν τιµίαν θέλησιν τῆς ἀρχοντίας σας ἔμαθα'
χαί σᾶς παραγγέλλω, πῶς δέν ἐμπορῶ ν᾿ ἀκούσω τήν ἰδέαν σας.
Καλλίτεροί µοι ὑπάρχουν πάμπολλοι καί αὐτοῦ καί εἰς τά περιχωρινά, καί κάµετε τό πῶς φαίνεται καλόν εἰς τήν τιµιότητά σας' ἐγώ
ἐλάχιστος ὅλων, δέν αἰσθάνομαι ἵκανός διά ἕνα τόσον µεγάλον
φόρτωμα».

Ὁ Νικόδημος (κατά κόσμον Νικόλαος) Καβάσιλας προετίµα τήν
ζωήν τοῦ Μοναχοῦ ἀπό τό ἀρχιερατικόν βάρος καί, ὅταν ὁ Ἱερομόναχος Γεράσιμος ὁ Ἀμφισσεύς ἐπανέλαβεν εἰς αὐτόν τάς προτάσεις

τῶν συμπατριωτῶν του περί τῆς Ἐπισκοπῆς Σόλωνος (Σαλώνων)

χαί ἤλεγξεν αὐτόν πικρῶς ἐπί ῥαθυμίᾳ, ἀπήντησεν ὑπό τό ἀνωτέρω
πνεῦμα τά ἀκόλουθα: «Τῶν κοσµίων θεατής καί οὐ μέτοχος βουλόµενος εἶναι, ἔρημον φιλώ: ἐχεῖ γάρ ἀληθής κόσμος, καί ῥυάκων χκελαρίσµατα, καί ἀηδόνων φαλμοί, καί δένδρων σεισμός, καί ζώων
φωναί, ἑνί στόµατι πάντων ὑμνούντων τόν Δεσπότην' ἄφετε γοῦν
ψυχήν αἰθερίως διαιτωµένην, οὐρανόν ἀτενίζειν, καί λαλιάν τῷ Θεῷ

ἀφιερωμένην μολυσθῆναι μή ἄφετε». Διά τῶν ἀνωτέρω πλήρων φυσιολατρικοῦ περιεχοµένου, ὁ Νικόδημος Καβάσιλας περιγράφει τήν
Ἱεράν Μονήν Παναγίας Βαρνακόβης καί τό φυσιχόν αὐτῆς περιβάλλον, µετά πιστότητος καί ἐκφράσεως εἰδυλλιακοῦ ποιητοῦ τῶν
46. «Τῷ 1643 προεχειρίσθη Ἐπίσκοπος Σαλώνων» (Μεγ. Ἑλλ. Ἐγκ. Πυρσοῦ.

ἔιἀ., τόμ. ΙΤ’. σ. 4λ4. -- Μέγ. Ἐγκ. Λεξ. Ἠλευθερουδάκη. ἔ.ἀ.. τόμ. 7, σ. 10. -Γεν. Παγκ. Ἐγκ. Πάπυρος - Λαρούς, ἔ.ὰ., τόμ. ος, σ. 968. --Ἔρ. Βὐαγγελίδου,
ἔ.ὰ., σ. 290). Τοῦτο εἶναι ἀντίθετον πρός τό κείµενον τοῦ Κων. Σάθα (Νεοελληνική Φιλολογία, ἔ.ὰ., σ. 816). «Τῷ 16432 εἰς Βουνιχώραν εὑρισκόμενος ἔγραφε πρός
διαφόρους προκρίτους ἐνεργοῦντας ἵνα προχειρισθῇ ἐπίσκοπος Σαλόνων». Τό
ἀνακριβῶς ἀναγραφόμενον ὅτι προεχειρίσθη Ἐπίσκοπος Σαλόνων (Ἀμφίσσης)
ἀποδεικνύεται καί ἐκ τῆς ἑξῆς ἀντιφάσεως: ὡς τοιοῦτος (Ἐπίσκοπος Σαλόνων)
ἀνέλαβε τήν διεύθυνσιν τῆς ἐν τῇ Μονῃ Βαρνακόβης σχολῆς (Μεγ. Ἑλλ. Ἐγκ.
Πυρσοῦ, ἔ.ἀ., τόμ. ΙΤ’, σ. 4λά,. --Μέγ. Ἐγκ. Δεξ. Ἐλευθερουδάκη. ἔ.ἀ..τόμ. Ζ.σ.
40). Ἠτο ἀνέφικτον τήν ἐποχήν ἐχείνην καί λόγῳ ἀποστάσεως τῶν Σαλώνων
(Ἀμφίσσης) καί τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Παναγίας Βαρνακόβης ὁ Νικόδημος Καβάσιλας
νά εἶναι συγχρόνως Ἐπίσκοπος Σόλωνος (Σαλώνων - Ἀμφίσσης) καί διευθυντής
τῆς ἐν τῇ Ἱερᾷ Μονῃ Παναγίας Βαρνακόβης λειτουργούσης σχολῆς.

Σελίδες ἀπ᾿ τή Φωκίδα --
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ἀρχαίων κλασικῶν χρόνων”. Οὗτος εἰδοποιηθείς κατά τό ἔτος 1648
μ.Χ. περί τῆς ἀσθενείας τοῦ διδασκάλου του Μοναχοῦ Καλλινίκου
μετέβη ἐσπευσμένως εἰς τήν Ἱεράν Μονήν Παναγίας Βαρνακόβης
ὅπου εὗρε τόν διδάσκαλόν του ἑτοιμοθάνατον. Ὁ διδάσκαλος Μοναχός Καλλίνικος περιστοιχούµενος ὑπό τῶν μαθητῶν ἐλάλει περί
τῆς μελλούσης ζωῆς καί µετά φιλοσοφικῆς καρτερίας ἀνέμενε τόν
θάνατον. Τόν θανόντα τήν ὅην Ἀπριλίου 1648 μ.Χ. διεδέχθη ὁ Νικόδηµος Καβάσιλας εἰς τό σχολεῖον τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Παναγίας
Βαρνακόβης, ἔνθα παρέμεινε διδάσκων µέχρι τοῦ θανάτου του τήν
8ην Μαΐου 1652 μ.Χ.'Σ, ἡμέραν τῆς µνήµης τοῦ Ὁσίου Ἀρσενίου τοῦ
Βαρνακοβίτου τοῦ ἐκ Καρυῶν. ἱδρυτοῦ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Παναγίας
Ῥαρνακόβης. Μαθηταί τοῦ Νικοδήμου Καβάσιλα διετέλεσαν ὁ
Ηὐγένιος Γιαννούλης ὁ Αἰτωλός, ὁ Κωνσταντῖνος ὁ Ἁγιορείτης, ὁ
Φίλιππος Κάρμας (σπουδάσας ἐν Ἰταλίᾳ τήν ἰατρικήν καί ἀσκήσας
αὐτήν εἰς Ναύπακτον), ὁ Νικόλαος Λογοθέτης, ὁ Χαράλαμπος Μαρούλης, Ἱερεύς, καί ἄλλοι τῶν ὁποίων δέν περιεσώθησαν τά ὀνόματα”. Ἔργα τοῦ Νικοδήμου Καβάσιλα εἶναι: Συλλογή ἀποῤῥημάτων” (ἀποφθεγμάτων) παλαιῶν τε χαί νεωτέρων. Ἀκολουθία τοῦ
Ὁσίου Ἀρσενίου τοῦ ἐχ Καρυῶν. τοῦ ἐν τῇ Ἱερᾷ Μονη Παναγίας
Βαρνακόβης ἑορταζομένου. Βίοι τῶν διδασκάλων Χριστοφόρου καί
Καλλινίκου. Λόγοι καί ἐπιστολαί". Δυστυχῶς ὅμως τοὐλάχιστονεἰς
17. Κων. Σάθα, Νεοελληνική Φιλολογία. ἔ.ά., σ. 947. --Π. Καλονάρου, Ἡ Ἱερά Μονή..., ἔ.ά., σσ. 100. --ἩΠ. Καλονάρου. Προσκυνητάριον..., ἔ.ά., σ. 13 - 14. -ἩΠρβλ. Ἡ Βαρνάκοβα.... Ἀθῆναι 1915. ἔ.ά., σ. 20 - 28. -- Πρβλ. Ἱερά Μονή Παναγίας Βαρνάκοβας. ἔ.ὰ.. 1997.σ. 78 - 850. --Πρβλ. Ἰωάννου Δημ. Ζουμᾶ. Ἡ Παιδεία
χατά τήν τουρκοκρατίαν εἰς τήν περιοχήν Σαλώνων (Ἀμφίσσης). περιοδικόν «Τετράµηνα»τεῦχ. 54-55. Ἄμφισσα 1981. σ. 2258 - 3259. -- Πρβλ. Ἰωάννου Δημ.
Ζουμᾶ, Τά σχολεῖα κατά τήν τουρκοκρατίαν εἰς τήν περιοχήν Σαλώνων (Ἀμφίσσης), Ἄμφισσα 32004 μ.Χ.,σ. 35.
1δ. Ὁ Τρύφων Εὐαγχελίδης (Ξ.ἀ., σ. 290) ἀναγράφει ἐσφαλμένως 16602.
19. Κων. Σάθα. Νεοελληνική Φιλολογία, ἔ.ά., σ. 517. -- Πρβλ. Ἱερά Μονή Παναγίας Βαρνάκοβας. ἔ.ά., 1997.σ. 80 - 84.
20. Ἡ ΜΕΥ. Ἑλλ. Ἐγκ. Πυρσοῦ (ξ.ἀ..τόμ. Π”, σ. 424, λημμα: Καβάσιλας Νικόδηµος πρῴην Νικόλαος) καί ἡ Γεν. Παγκ. Ἐγκ. Πάπυρος - Λαρούς (ξ.ἀ.,τόμ. Ἰ.
1964. σ. 968. λῆμμα: Καβάσιλας Νικόλαος ἤ Νικόδημος) ἐξ ἀβλεφίας αναφέρουν
«Συλλογή ἀπορημάτων». ἀντί τοῦ ὀρθοῦ «Συλλογή ἀπορρημάτων».
21. Κων. Ν. Σάθα. Νεοελληνική Φιλολογία. ἔ.ἀ.,σ. 316 - 517. --Ἔρ. Εὔαγγελίδου, ἔ.ἀ., σσ. 290 - 3251. -- Πέτρου 11. Καλονάρου. Ἡ Ἱερά Μονή Ἡ ἐπιλεγομένη
Βαρνάκοβα. ἔ.ἀ..σ. 50. 99 - 101. -- Πρβλ. Ἡ Βαρνάκοβα..., ἔ-ὰ., Ἀθῆναι 1975. σ.
20 - 25. -- Πρβλ. Ἰωάννου Δημ. Ζουμᾶ., Τά σχολεῖα κατά τήν τουρκοκρατίαν εἰς
τήν περιοχήν Σαλώνων (Ἀμφίσσης). περ. «Τετράμηνα»τεῦχ. 34-85, Ἄμφισσα
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τήν Ἱεράν Μονήν Παναγίας Βαρνακόβης οὐδέν τούτων διεσώθη,
ἕνεκα τῶν περιπετειῶν τῆς Ἱερᾶς Μονής”. Δύο ἐξ αὐτῶν τῶν ἔπιστολῶν τοῦ Νικοδήμου Καβάσιλα εὑρίσκοντο ἀνένδοτοι παρά τῷ
Κωνσταντίνῳ Σάθα”. Ὁ Κωνσταντῖνος Ῥάθας σημειώνει καί τά
ἑξῆς: «Τήν βιογραφίαν τούτου (σημ. τοῦ Νικοδήμου Καβάσιλα)
ἠρύσθην ἐκ τῶν σημειώσεων τοῦ ποτέ ἐπισκόπου Λοιδορικίου Δω-

ροθέου)”.5,

Συνεπῶς ἡ Ἱερά Μονή Παναγίας Βαρνακόβης ὑπῆρξε κέντρον
λαμπρᾶς πνευματικῆς ἀκτινοβολίας ἀνά τήν Δωρίδα καί τήν Ναυπακτίαν καί γενικώτερον τήν Στερεάν Ἑλλάδα κατά τούς 16ον καί
{Τον μ.Χ. αἰῶνας, διότι διά τῶν Μοναχῶν καί διδασκάλων αὐτῆς

ἐδημιουργήθη φυτώριον μαθητῶν, οἱ ὁποῖοι ἐν συνεχείᾳ διέπρεφαν
εἰς τά γράµµατα, τάς ἐπιστήμας καί εἰς τόν Ἰλῆρον. ἵχανοί δέ ἐξ
αὐτῶν ἐγένοντο διδάσκαλοι καί ἵδρυσαν σχολεῖα ἀνά τήν Στερεάν
Ἑλλάδα ἤ ἔγραφαν καί ἐδημοσίευσαν συγγράµµατα ἀξιόλογα. Πεϱί τοῦ σχολείου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Παναγίας Βαρνακόβης, ἄν καί δέν
ἔχωμεν συγκεχκριµένας εἰδήσεις µεταγενεστέρας, εἶναι βέβαιον ὅτι
τοῦτο ἐλειτούργήσεν ἐν συνεχείᾳ καί βραδύτερον κατά τήν τουρχκοκρατίαν. Κατά τήν περίοδον τῆς βενετοκρατίας τῆς Ναυπάκτου

(ἔτη 1687 - 1699 μ.Χ.) τό σχολεῖον δέν ἐλειτούργησεν”.

1987. σ. 2258 - 2259. -- Πρβλ. Ἱερά Μονή Βαρνάκοβας, ἔ.ά., «Βὐπάλιο» 1990, σ.
74 - 75. --Πρβλ. Ἱερά Μονή Παναγίας Βαρνάκοβας, ἔ.ὰ.. 19917.σ. 76 - 82. - Μεγ.
Ἑλλ. Ἐγκ, Πυρσοῦ., ἔ-ά.. τόμ. 1”. σ. 424. --Μέγ. Ἐγκ. Λεξ. Ἐλευθερουδάκχη, ἔ.ά.,
τόμ. 7’, σ. 10. -- Γεν. Παγκ. Ἐγκ. Πάπυρος - Λαρούς, ἔ.ἀ., τόμ. Ίος, σ. 968. -Θρησκευτική καὶ Ἠθική Ἐγκυκλοπαιδεία, ἔ.ὰ.. τόμ. ὃος, σ. 48. -- Πρβλ. Ἰωάννου
Δημ. Ζουμᾶ, Τά σχολεῖα κατά τήν τουρκοκρατίανεἰς τήν περιοχήν Σαλώνων

(Ἀμφίσσης), Ἄμφισσα 2004 μ.Χ.,σ. δά - 96.

93. Ἱερά Μονή..., ἔ.ἁ., 1997. σ. 81. --Πρβλ. Ἑ. Ν. Ζαχαροπούλου, Περί Νικο-

δήµου Καβάσιλα (ἔφημ. Φωκικός Λαός ἔ-ὰ.)

93. Κων. Ν. Σάθα, Νεοελληνική Φιλολογία. ἔ.ἀ.. σ. 5417. -- Τρ. Βὐαγγελίδου.
ἔιά.. σ. 291.
24, Κων. Ν. Σάθα, Νεοελληνική φιλολογία. ἔ.ά..σ. 947. σημ. 1.
35. Περί τῶν Ἐπισκόπων τῆς Ἐπισκοπῆς Λιδωρικίου: Ἡρβλ. Τ.Ε. Καφάλη.
«Φωκίδα λησμονηµένες σελίδες». Ἐπισκοπή Λιδωρύάου., Ἀθῆναι 1972. 6σ. 14 - 14.
--Πρβλ. Τ. Β. Καφάλη, «Γιά τή Λησμονημένη Ἐπισκοπή Λιδωρικίου», ἐφημερίς
«Λιδωρίκι» Α.Φ. 94, Ἀθῆναι, Ἰούνιος 1984.σ. 1 - 2.
26. Π.Π. Καλονάρου, Ἡ Ἱερά Μονή.... ἔ.ὰ., σ. 101. -- Πρβλ. Δημ. Σταμέλου,
ἔιά.,σ. 125 - 126. Πρβλ. Ἡ Βαρνάκοβα..., Ἀθῆναι 1975. ἔ.ὰ..σ. 23. -- Πρβλ. Ἱερά
Μονή.... ἔ.ά., 1991, σ. 64 - 67. -- Πρβλ. Ἱερά Μονή Βαρνάκοβας, ἔ.ἁ., «Εὐπάλιο»
1990, σ. 76.

Ῥελίδες ἀπ᾿ τή Φωκίδα

------

Ἑε--

-

Ξς

31 / 4891

Εἰς τό λειτουργῆσαν ἑλληνικόν σχολεῖον εἰς τήν Ἱεράν Μονήν
Παναγίας Βαρνακόβης ὑπό τῶν διδασκόντων Κληρικῶν καί Μοναχῶν ἀφ᾿ ἑνός μέν ἐδιδάσκοντο εἰς τούς Ἑλληνόπαιδας τῶν πέριξ
ἤ καί ἄλλων χωρίων τά Ἑλληνικά Γράμματα. ἀφ᾽ ἑτέρου δέ ἐκαλλιεργεῖτο καί τό ἐθνικόν φρόνημαεἰς τούς κατοίκους τῆς περιοχῆς,
µέχρις ὅτου ἤναφαν τήν φλόγα τῆς Ἐλλευθερίας διά τῆς Ἐπαναστάσεως τῆς Παλιγγενεσίας κατά τά ἔτη 1821 - 1528”.
Ἂν δέν ὑπῆρχον τά σχολεῖα εἰς τάς Ἱεράς Μονάς καί ὁ Ὀρθόδοἕος Ἐλήρος,. θά εἴμεθα ὅλοι ἤ τοῦὔῦρκοι µαωμεθανοί ἤ φράγκοι καθολικοί ἤ ὅ.τι δηποτε ἄλλο ἐχτός Ἑλλήνων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν”.

27. Ἆν. Κ. Ὀρλάνδου, ἔ-ά.., σ. 8. -- Πρβλ. Ε.Τ. Παπαϊωάννου. ἔ.ά.,σ. 99. Πρβλ. Δημ. Σταμέλου. ἔ.ἀ.. σ. 128. -- Πρβλ. «Ἡρωίκά χρόνια τῆς Βαρνάκοβας».
ἔ.ά., σ. 18.
98. ΓΙ. Παπαίωάννου, ἔ.ὰἀ., σ. 8/ - 38 καί 99. -- Ἰωάννου Δημ. Ζουμᾶ, ἔ.ὰ.,
Ἄμφισσα 2004 μ.Χ..σ. 6.
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Ἀθήναις 1868, σ. 316 - 817 (Δημοτ. Βιβλ. Ἀμφίσσης).

ἐν τῇ Ἱερᾷ
ἀναφέρεται
Βιογραφίαι
- 1821), ἐν

-Ἂν. Κ. Ὀρλάνδου, Ἡ Μονή Βαρνάκοβας, ἔκδοσις τῆς ἐν Ἀθήναις Δωρικῆς Ἀδελφότητος, Ἀθῆναι 1922 (Δημοτ. Βιβλ. Ἀμφίσσης).
-Τορύφωνος Βὐαγγελίδου, Ἡ Παιδεία ἐπί τουρχοκρατίας, τόμ.
Α΄, Ἀθῆναι 1900,5σ. 290 - 291.

- Πέτρου Π. Καλονάρου., Ἡ Ἱερά Μονή τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόχου ἡ ἐπιλεγομένη Βαρνάκοβα. Ἄμφισσα 1957,σ. ὅδ - 56 καί 98 101.
--Πέτρου Π. Καλονάρου, Προσκυνητάριον Βαρνάκοβας, Συνεγράφῃ ἐν τῇ Μονῇ Βαρνάκοβας, ᾳἊνζ(41957),σ. 13 - 14.
-Ἡ Βαρνάκοβα Ἱερά Μονή τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, ἔχδοσις
Ἱερᾶς Μονῆς Βαρνάκοβας, Ἀθῆναι 1915.,5σ. 20 - 25.

-Γ. Κουτσοκλένη, «Τά Μοναστήρια τῆς Φωκίδας», Φωχκικά

Γράμματα. τόμ. Ίος, Ἑταιρεία Φωχικῶν Μελετῶν, Ἄμφισσα 1979,

σ. 167 - 168.
- Δημ. Ἀταμέλου, «Ἡ Δωρίδα στήν τουρκοκρατία», «Ἀθήνα»
1956. σ. 122 - 129.
--Ἰωάννου Δημ. Ζουμᾶ, Ἡ Παιδεία κατά τήν τουρκοκρατίαν εἰς
τήν περιοχήν Σαλώνων (Ἀμφίσσῃης), περιοδικόν «Τετράμηνα»τεῦχ.
ο4-05, Άμφισσα 1987,σ. 2257 - 2259.
--Ἀναλώμασι καί ἐπιμελείᾳ Ματθαίου Λαγγή. Ὁ Μέγας Συνα-

ξαριστής τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, τόμ. ΙΑ΄, µήν Νοέµβριος.
Ἀθῆναι 1988, ἔχδ. 6η, σ. 75 σημ. 1.
-Ἱερά Μονή Βαρνάκοβας, ἔκδοσις Ἱερᾶς Μητροπόλεως Φωκί-

δος, «Εὐπάλιο» 1990,σ. 74 - 76.

-Ἱερά Μονή Παναγίας Βαρνάκοβας, κείµενα Μοναστικῆς ἈδελΦφότητος τῆς Ἱ. Μονῆς Παναγίας Βαρνάκοβας, ἔκδοσις Ἱερᾶς ΜΗτροπόλεως Φωκίδος, 1997, 6. 59 - 88.
-«Ἡρωίκά χρόνια τῆς Βαρνάκοβας», ἔκδοσις Μοναστικῆς
Ἀδελφότητος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Παναγίας Βαρνάκοβας, «Δωρίδα»
2000, σ. 19.
-Ἰωάννου Δημ. Ζουμᾶ, Τά σχολεῖα κατά τήν τουρκοκρατίαν εἰς

πο---ᾱ-

Α΄. Περί τῆς λειτουργίας καί τῶν διδασκόντων τοῦ
Μονῄῃ Παναγίας Βαρνακόβης λειτουργήσαντος σχολείου
εἰς τά ἑπόμενα:
-Κωνσταντίνου Ν. Σάθα, Νεοελληνική Φιλολογία,
τῶν ἐν τοῖς γράμμασι διαλαμφάντων Ἑλλήνων (4458

κ
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τήν περιοχήν Σαλώνων (Ἀμφίσσης), Ἄμφισσα 32001 μ.Χ.,σ. 84 - 96.
-"Μεγάλη Ἑλληνική Ἐγκυχλοπαιδεία Πυρσοῦ, τόμ. Στ, 1928. 6.
720,τόμ. 1’, 1950, σ. 424.
-"Μέγα Ἐγκυκλοπαιδικόν Λεξικόν Ἐλευθερουδάκη. τόμ. 7,.σ.
10.
-'ΓΤενωζή Παγκόσμιος Ἐγκυκλοπαιδεία Πάπυρος - Λαρούς, τόμ.
7, 1964, σ. 968.
--"Θρησκευτική καί Ἠθική Ἐγκυκλοπαιδεία, τόμ. 8ος, λῆμα:
Βαρνάκοβας Μονή. σ. θ49.
Β΄. Ἡ ἁπλῆ ὕπαρξις τοῦ ἐν τῇ Ἱερᾷ Μονῇ Παναγίας Βαρνακόβης λειτουργήσαντος σχολείου ἀναφέρεταιεἰς τά ἑπόμενα:
-Ε.Ι. Φαλίδα, «Δύο ὅσιοι τῆς Δωρίδας», «Λιδωριχκιώτικα
1985», «Ἀθήνα» 1988. ἔχδ. ἐφημ. «Λιδωρίκι», Γ.Β. Καφάλης, σ.
180 - 15Ι.
-Τ. Παπαϊωάννου, Ἡ Ἱστορία τῆς ἐπαρχίας Δωρίδος, «Ἀθήνα

Φπνισθ

4955».σ. 99.

--«Ἀχιλλέα Ἀ. Μανδρίκα», «Ἡρυφό Σχολεῖο, Μῦθος ἤ πραγµατικότητα», «Ἀθήνα» 1992,5σ. 79.
Γ΄. Ἡ ὕπαρξις τοῦ ἐν τῇ Ἱερᾷ Μονῃ Παναγίας Βαρνακόβης λειτουργήσαντος σχολείου δέν ἀναφέρεται εἰς τά ἑπόμενα:
--Ματθαίου Κ. Παρανίκα, Σχεδίασμα περί τῆς ἐν τῷ Ἑλληνικῷ
Ἔθθνει καταστάσεως τῶν γραμμάτων ἀπό τῆς ἁλώσεως τῆς Κωνσταντινουπόλεως (44585 μ.Χ.) µέχρι τῶν ἀρχῶν τῆς ἐνεστώσης (18)
ἑκατονταετηρίδος, ἐν Κωνσταντινουπόλει 1867.
-Ἰ. Σολωμοῦ. Ἡ Μονή Βαρνάκοβας" Παρνασσός 1. 1877,σ. 681
-688δ’ Ἑστία 1877, σ. 946 ἐξ. Ἀναδημοσίευσις ἐφημ. «Λιδωρίκι»
Α.Φ. 97 - 98, Ἀθῆναι Δεκ. 1984 - Ἴαν. 1985.σ. 1 -2.
-"Κων/νου Χατζοπούλου, «Ἑλληνικά Σχολεῖα στήν περίοδο τῆς
ὀθωμανικῆς κυριαρχίας (4458 - 1824)», θεσσαλονίκη 1991.
Ἄμφισσα Ἰούν. - Ὀπτ. 2002 μ.Χ.
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Τό νερό καί η βρύση
στό Δημοτικό Τραγούδι
Τοῦ Ζάχου Ἐηροτύρη

Οἱ πρόγονοί µας ἀπό τήν ἀρχαία ἐποχή ἔδιναν µεγάλη σηµασία
καί ἀξία στό νερό. Ὁ σοφός θΘαλῆς ἐφιλοσόφησε µέ βάση «τό Θεῖον
ὕδωρ». Ὁ Ἐμπεδοκλῆς µάλιστα καί ἕνας ἄλλος σοφός ὁ Ἴππων,
δογµάτιζαν ὅτι ἡ φυχή τοῦ ἀνθρώπου πήρε τή γένεσή της ἀπό τό
νερό, ὁ δέ ποιητής Ἀσκραῖος «ἄριστον μέν ὕδωρ ὁ δέ χρυσός αἰθόµενος πῦρ».

|

Ἡ χρησιμοποίηση τῆς βρύσης τόσο γιά πόση ὅσο καί γιά πλύση.
ἀλλά καί γιά σημεῖο συγκεντρώσεως πολλές φορές. ποτέ δέν ἂμφισβητήθηκε, ἀφοῦ καί ὃ Ἀπόστολος Παῦλος δίδαξε στή βρύση τῆς
ειρήνης στήν Κόρινθο. Καίΐοἱ Κορίνθιοι πνευµατικοί ἄνθρωποι
στήν Κρήνη τῆς Πειρήνης φιλοσοφοῦσαν καί δίδασκαν, στήν βρύση
αὐτή πού πῆρε τό ὄνομά της ἀπό τά δάκρυα τῆς Πειρήνης. γιά τόν
πρόωρο θάνατο τοῦ γιοῦ της. Τήν παράδοση αὐτή τήν ἔχει ἀποθανατίσει ὁ ποιητής Εὐριπίδης µέ τούς στίχους του «διδάσχειν σοφὀν.
ἀμφί Πειρήνης ὕδωρ».
Μά οἱ Βρύσες δέν ἦταν γιά τούς σοφούς µόνο. ἀλλά καί γιά τό
λαό, γιατί τό νερό εἶναι πηγή ζωῆς καί προσωποποίηση τῆς ἀφθονίας καί τοῦ ἀστήρευτου πλούτου, ἀφοῦ ὅλο τρέχει καί ποτέ δέ
στερεύει χειμώνα - καλοκαίρι χαί µένει πάντα ἴδια ὅπως γεννήθηχε Ἡ βρύση.
Γιά τό χωριό Ἡ βρύση ἐκτός τῶν ἄλλων, ἦταν καί τόπος συγκέντρωσηςἰδία γιά τούς νέους «ὡς ἄν πᾶς Μαλάμω μ’ γιά νερό καί
γώ στή βρύση καρτερῶ». ἵαΐ ὅταν ἣ µοίρα τό φέρει καί ξενητευθεῖ
ὁ νιός, ἄχαρος μένει ὁ τόποςγιά τίς νιές «πᾶν᾽ τά κορίτσια γιά νερό, βρίσκουν τόν τόπο ἀδειανό». Τό κελάρυσµα τό τραγούδι τῆς
πηγής τραγούδησε καί ὁ Θεόκριτος στά εἰδύλλιά του.
Ζωοδότρα ἣ βρύση γιά τόν ἄνθρωπο καί σάν τέτοια ὁ ἄνθρωπος
µάζευε κάθε δάκρυ τῆς γῆς καί τὄκανε βρύση. τό διοχέτευε σέ µιά
ξύλινη ἤ πέτρινη κούπα, φύτευε κάποιο ῥεντράκι ἄν δέν ὑπῆρχε καί
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µέ τή σχιά τῶν δέντρων καί τή δροσιά τῆς βρύσης ἔκανε τήν ἐρημιά
ὄαση.
Πόσες φορές διφασμµένοι στρατοκόποι στή φλόγα τοῦ καλοκαιριοῦ δέν ἔσβυσαν τή δίψα τους µέ γάργαρο νερό μιᾶς ξύλινης ἤ ἀπό
φλούδα ἔλατου ταπεινῆς βρυσούλας, πού στό δάσος τήν ἀνακαλύπτεις ἀπό τό μουρμµουρητό πού χάνει τό τρεχούμενο νερό της τραγουδῶνταςτόν ἴδιο σκοπό.
Πόσο ἀξίζει τό νερό της; περισσότερο ἀπό χρυσό. Καί ποιός δέν
ἀλλάσσει τό χρυσό µέ δυό σταγόνες νερό νά σβύσει τήν δίφα του
στήν ἐρημιά. Δέν εἶχε ἄδικο ὁ Μουσουλμάνος πού ὅπως μᾶς λέει ὁ
μύθος ἔριξε τόν κουβά στό πηγάδι καί ἔπιασε χρυσό, τόν ἀδειάζει
χαί ξαναρίχνοντας τόν κουβᾶ καί πάλι τόν ξανάδειασε καί τόν ἔανάριξε καί τή φορά αὐτή ἔπιασε νερό, ἥπιε καί εὐχαριστήθηκε.
Γραφικές ἦταν οἱ βρύσες πρίν σωληνωθεῖ τό νερό καί τό χώσωµε µέσα στούς τσιµεντένιους τοίχους µέ µολυβένιους σωλῆνες, τόσο οἱ ἁπλές καί ἀπέριττες ξύλινες ὅσο καί οἱ πέτρινες καλοπελεχκηµένες. σωστά µαρμαρένια καλλιτεχνήµατα.
Ἐικεῖ κοπέλλες λυγερές. ψηλές, λιγνές, κοντοῦλες καί γεμᾶτες
μέ λαμπαδοχυµένη µέση. γαϊτανόφρυδες καί µαυρομάτες,. κι’ ἄλλες
ξανθές µέ χρυσαφένιες πλεξοῦδες κατηφόριζαν στή βρύση, ἄλλες
µέ τή βαρέλα στόν ὤμο, κι ἄλλες µέ µπόγο τά μαλλιά γιά πλύση,
ὅπως τίς εἶδε ὁ ποιητής καί τίς τραγούδησ᾽ ὁ λαός: «ἀχολογάει Ἡ
ρεματιά, λαμποχκοπᾶνοἱ βρύσες, καί πλένουν καί λευκαίνουνε στά
χρύα τά νερά, στοῦ ἥλιου τίς χρυσές ἀχτίδες».
Ἡ βρύση δέν ἦταν µόνο τό «λάλον ὕδωρ», ἀλλά καί ποίηση καί
τραγούδι πού τό τραγούδησε ὁ τραγουδιστής λαός καί τό ψαλλε ὁ
ψάλτης ποιητής.
Τό νερό εἶναι ὁ µαστόςτῆς γῆς, καί στίς βρύσες του πόσες κουβέντες δέ λέχθηκαν χαί πόσα εἰδύλλια δέν πλέχθηκαν. πόσες κοπέλες δέ πῆγαν µέ κατάνυξη νά πάρουν τό ἄκριτο νερό, καί πόσα
τραγούδια δέν ἄχουσαν χαί πόσοι δέν ἔσχυφαν γιά νά πιοῦν σβύνοντας τή δίφα τους.
Πέρασαν στό μύθο, στό θρύλο, πέρασαν στήν ποίηση καί ἔγιναν
τραγούδι τοῦ λαοῦ. Κι ἀκόμα τῆς ἔδωκε πολλές παρομοιώσεις ὁ
λαός µας. ἀνάλογα µέ τούς καημούς καί τούς πόθους του. «Βρύση
µου µαλαματένια, βαστᾶς κρύο νερό καί βαστῶ καί γώ ὁ καηµένος
τῆς ἀγάπης τόν καημό».
Ἆτίς Κρυόβρυσες. τίς Περδικόβρυσες καί Κλεφτόβρυσες ἔπαιρ-
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ναν νερό οἱ κλέφτες, σ᾿ αὐτές ἔκαναν καβούλι καί συνάντηση, κι’
αὐτές τά βουνά εἶχαν γιά καμάρι: «π᾿ ὄχω τίς ξήντα δυό κορφέςτίς
ξηνταπέντε βρύσες, κάθε κορφή καί φλάμπουρο χάθε βρύση καί
χλέφτες».
Καμμιά φορά στοιχειώνουν κι’ αὐτές καί στερεύουν' «στοιχειώσαν οἱ βρυσοῦλες καί στέρεψαν χι’ αὐτές». Ἐκεῖ ϐθ᾽ ἀναζητήσοὺυν κ᾿ οἱ κλέφτες τούς συντρόφους τους, τό Χρῆστο τό Μηλιώνη:
«οὔτε στό Βάλτο φάνηκε οὔτε στήν κρύα βρύση». Ἡ λεβεντιά καί
Ἡ περηφάνεια τῆς Ρούμελης, ἔχει συνδεθεῖ µέ τήν κρύα βρύση καί
τήν πολυτραγούδησε’ «ἐχεῖ ψηλά στόν ἔλατο, ψηλά στήν κρύα βρύση».
Ῥήν κρυόβρυση, τήν Περδικόβρυση καί τήν κλεφτόβρυση τήν
τραγούδησε ὁ λαός, τήν τραγούδησε ὁ κλέφτης: «νά βγῶ στήν Περδικόβρυση, νά βγῶ στήν κρύα βρύση καί νά σουρίξω χκλέφτικα νά
μαζευτεῖ τ᾿ ἀσχέρι».
Ἐκεῖ ὃ διαβάτης κι’ ὃ ξένος θά κατασταλάξει, ἐκεῖ ἡ κλεφτουριά καί Ἡ βρυσούλα σταλάξει βάλσαμο στή βασανισµένη ψυχή τοῦ
Κλέφτη καί θά ὑφάνουν θρύλους καί δεσμούς μεταξύ τους ἀκατάλυτους' «χύριέ µου, τί νά γίνηκε ὁ Χρῆστος ὁ Μηλιώνης:», ρωτάει
μέ παράπονο ἢ βρυσούλα τόν κάθε διαβάτη καί τόν κάθε στρατοχόπο.
Καΐ ποιόν καημό. ποιόν πόθο καί ποιόν πόνο δέν ἐκμυστηρεύθηχε σ’ αὐτή τή βρύση ὁ ἄνθρωπος. Ἐκεῖ καί ὁ ἔρωτας θά στήσει
τόν ἀργαλειό του καί θά ὑφάνει τόν ἱστό του, ἐκεῖ θ᾽ ἀκουσθοῦν τά
πρῶτα σκιρτήµατα τῆς καρδιᾶς τοῦ νέου καί τῆς νέας" «σ’ εἶδα ψές
ἀργά στή βρύση πού ᾽παιρνες νερό». Ξέρει τίς ὧρες ὁ νέος πού θά
πάει Ἡ ἀγαπημένη του γιά νερό καί παραφυλάει καί καμμιά φορά
τυχαΐα Ἡ σκόπιµα «πᾶν᾽ τά κορίτσια γιά νερό, γυρίζουν φιλημένα».
Παραφυλάει ὁ νιός καί δέν τό κρύβει, τό τραγουδάει’ «χι ἄν
πᾶς, Μαλάμω μ’, γιά νερό καί γώ στή βρύση καρτερῶ». ΚΜαί δίχτυα
καί βρόχια στήνει γιά τήν ἀγαπημένη του" «πάει πέρδικα νά πιεῖ
νερό καί πιάστηκε στό βρόχι». Δέ τό κρύβει ὁ νιός' «θυμᾶσαι πού
σέ φίλησα στόν πλάτανο, στή βρύση:».
Ἡ ποίηση καί Ἡ λαϊκή ψυχή ἔχουν συνδεθεῖ µέ τή βρύση, τήν
ἔκαμε βίωµα καί τήν πολυταγούδησε ὅπως τῆς ἄξιζε.
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«Ὁ λόγος τοῦ Σταυροῦ..»
1οῦ Γιάννη Ἡλιόπουλου

ΜἩ γιαγιά Παναού. Ἡ κυρούλα µας. ἅγια χαί µυροβόλα τά χώµατα πού τή σκεπάζουν ἀπό χρόνια. στά στενά της, ὅπως συμβαίνει
μ’ ὅλους τούς ξωμάχους τοῦ χωριοῦ µας. περιφερόταν στά δωμάτια
καί τά μπαλκόνια τοῦ σπιτιοῦ µας. ἔβγαινε στήν αὐλή. κατέβαινε
µέχρι τό συνεχόμενο κῆπο µας. ἐπιθεωροῦσε κι ἔβλεπε, ὅσα µποροῦσε ἀχκόμα νά δεῖ. ἔκοβε µυριστικά καί γύριζε στό γρέχι της. τό
µεγάλο τοῦ σπιτιοῦ δωμάτιο µέ τή στιά καί τή γενική χρήση κάθε
ἐποχῆς χι ἐνασχόλησης. νά βοηθήσει τή νύφη της στό µαγείρεµα, νά
συναγροικηθεῖ. νά καθήσει στήν ἀγχωνή της, δίπλα στό τζάκι καί

τήν παραθύρα µέτά δικά της εἴδίωλλα. νά περιμένει τό γιόµα πέ-

ντε - ἕξη ἀχόμα νοµαταίους. νά μαζευτοῦν ὁλόγυρα στό στρογγυλό σοφρά. νά κάνουν ὅλοι µαζί τό σταυρό τους καί νά φᾶνε ψωμί...
Ἡ κυρούλα µας ἡ Παναού εἶχε κι ἄλλες ἀσχολίες στίς ἀτελείωτες, στίς «ἐλεύθερες» ὧρες τῆς προχωρηµένης τρίτης Ἠλικίας της:
Τή συλλογή. τό χαμηλόφωνο., τό ἀργόσυρτο ἤ καλύτερα τ’ ἀργοσάλευτο χαί λιγάκι σφυριχτό τραγούδι τοῦ παλιοῦ καιροῦ. τίς ἐπανωτές ἐρωτήσεις γιά τό ποῦ εἶναι τώρα ...άς καί τί κάνει ὁ καθένας
τοῦ σπιτιοῦ. γιατί τό λέει τό πλί χαμουγλήουρα. ἄν ταΐσκαν οἱ χότες, ἄν ἀρμέχχκανοἱ γίδις. ἄν παχνιάσκαν τά ζά. γιατί νιαούρ᾽ Ἡ γάτα. γιατί σκούζ’ τοῦ μικρό στοῦ μπισίγ]...

Κι’ ἀκόμα,. πότε διαβαίν᾽ τοῦ τρεχούμενου νερό στόν κήπο τοῦ
σπιτιοῦ. ἄν θά φέγγ᾽ τοῦ λαδουφάναρου. νά ποτίσουν τά καλαμπόχια στό γιούρτ’. κεῖθε, ἄν µάντεφαν τά σταφύλια, στά Δαμπαίίκα
ἀμπέλια, πότε θά πᾶνε γιά ξύλα...
Γιά ἕνα πρᾶγμα δέ ρωτοῦσε ποτέ ἢ καλή µας κυρούλα, ἡ Παναού:
Γιά τό σάρωµατοῦ μπαλκονιοῦ καί γιά τά βασιλικούδια στίς
ἀλτάνες. Αὐτή ἦταν ἀποκχλειστικά δικά της ἔργα, πατροπαράδοτα.
Ἀπ᾿ τά χαράματα ἔπιανε δουλειά: Σάρωνε καί σχούπιζε, φύτευε
καί πότιζε. ἔκοβε καί φίλευε ἀνθάκια ἀπ᾿ ὄλες τίς γλάστρες, τῆς µαντζουράνας. τοῦ λουχουμιοῦ. τοῦ τσετσεχιοῦ. τῆς γαρυφαλιᾶς. τοῦ

Ὡουροῦ βασιλικοῦ.
Ἁλλ) ἀπ᾿ τή γλάστρα τοῦ ντόπιου πλατύφυλλου, λογχόφυλλου
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βασιλικοῦ µέ τά χονδρά στελέχη. τούς συμμετρικούς σέ ἀποστάσεις. πάνω στά στελέχη. κόμπους, τούς στεφανωµένους ἀκχτινωτά
µέ πολλά πρασινωπά φυλλαράκια καί τά πάµπολλα µοσχοβόλα
ἀνθάκχια στίς μασχάλες καί τίς κορφές τῶν κλωνιῶν, Ἡ κυρούλα µας
ἡ Παναού δέν ἔχοβε, οὔτε φύλλο. οὔτε μύριζε τούς ἀνθούς της.
Τήν προόριζε γιά τίς δεκατέσσερες. λέει, τοῦ Τρυητή, ὁπούταν
τοῦ Σταυροῦ. νά τή στείλει ἄγγιαχτη χι ἀμύριστη χι ἀμόλευτη στήν
ἐκχλησιά, µέ τήν ἀγγόνα της τήν Ἴτσα, µόλο τό κλαρί τοῦ βασιλικοῦ. δροσερό, ἀτρύγητο, φουντωτό, ὀὁλάνθιστο. νά µοσχοβολήσει Ἡ
ρούγα, τό στενόδροµοκι ὁλόκληρη Ἡ ἐκλκησιά, νά κόψει ὃ παπαΚώστας, ὅσα χλωνάρια ἤθελε, νά γεμίσει μ᾿ αὐτά τόν ἀσημένιο του
δίσκο. νά βάλει πάνω τους τό ξύλο τοῦ Σταυροῦ. νά βλογηθεῖ ὁ βασιλικός, νά πάρουνοἱ χριστιανοί ἀπ᾿ τ᾿ ἁγιασμένο λουλούδι,νά φυλάξει, γιά τό καλό. ὃ παπάς χλωνάρια βασιλικοῦ στό σχευοφυλάχειο τοῦ Ἱεροῦ. νά στείλει καί στήν ἴδια, µέ τήν ἀγγόνα, πού θά
ξανάφερνε στό σπίτι τή γλάστρα. εὐλογημένα βασιλόκλωνα, µέ τήν
εὐχή καί τήν παραγγελιά: -- Δῶστα στήν κυρούλα σου. Καίΐ πές της,
νἆάναι καλά καί τοῦ χρόνου νά μᾶς ξαναστείλει τήν ἀλτάνα...
ταν αὐτό, τό γεγονός τῆς χρονιᾶς, γιά τήν καλή µας γριούλα.
Στά νειάτα της πήγαινε Ἡ ἴδια τή γλάστρα τοῦ πλατύφυλλου βασιλικοῦ στήν ἐχκλησία. Ἀλλ' ἐδῶ καί µερικά χρόνια τήν ἀποστολή
ἐκτελοῦσε Ἡ θυγατέρα τοῦ γιοῦ της...
Ἡ κυρούλα µας ἡ Παναού ἤξερε ἀπό µικρή. πώς στά µισά τοῦ
Τρυητή οἱ γυναῖχες τοῦ χωριοῦ πᾶνε στήν ἐκκλησιά πλατύφυλλο
βασιλικό, γιατί τότε, στίς δεκατέσσερες. νά εἰποῦμε, εἶναι τοῦ

Ἀταυροῦ χι ὁ παπάς μοιράζει στούς πιστούς βλογημένα ἀπ᾿ τό
σταυρό κλωνάρια βασιλικοῦ.
Δέν εἶχε ρωτήσει ποτέ τό γιατί, οὔτε εἶχε µάθει γιά Γολγοθᾶ, γιά
εὕρεση, γιά Ὕψωση. γιά αἰχμαλωσία τοῦ Σταυροῦ, γιά αὐτοχράτορα Ἡράκλειο, µά τή χαραυγή. σάν ξύπναγε. ἔκανε πάντα τό σταυρό της γυρισμένη πρός τήν ἀνατολή. σταυροκοπιόταν, ὅταν ἄκουγε
τίς καμπάνες τ’ Ἅι- Νικόλα, ἀλλά καί σέ κάθε δύσκολη ὥρα. δέν
παρέλειπε, νά κάνει τό σταυρό τῆς πρίν ἀπό κάθε γιόµα, ἀσπάζονταν τό τίµιο ξύλο στήν ἐκκλησιά. φύλαγε τό χέρι τοῦ παπᾶ. διάταζε παιδιά κι ἀγγόνια, νά κάνουν τό ἴδιο, τούς ζητοῦσε τήν ἀλήθεια, σχηματίζοντας µέ τούς δεῖχτες τοῦ χεριοῦ τους τό σημεῖο τοῦ
Σταυροῦ καί λέγοντας: -- Φίλα σταυρό!...
Θυµόταν πάντα τήν τελευταία φορά, πού πῆγε στήν ἐκκλησιά,

Ἀελίδες ἀπ᾿ τή Φωκίδα --
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στήν χάτω ρούγα, στόν Ἅι- Νικόλα ἀγχοφιάζοντας στό μπαστούνι
της κι ἀκολουθώντας μ᾿ ἀργά βήματα τή νυφαδιά της τή Σοφιά,
πού κατέβαινε τά πλακόστρωτα καµαρωτά καί προσεχτικά. μή τῆς
πέσει ἢ γλάστρα. ἡ στηριγµένη στό κεφάλι, πάνω ἀπ᾿ τό κουερούκι
καί ὑποβασταζόμενη, πότε µέ τόνα καί πότε µέ τ’ ἄλλο χέρι.
Έἶχαν ἀκουμπήσει, θυμόταν. τή γλάστρα τοῦ βασιλικοῦ τους
µπροστά στό Δεσποτικό, δίπλα σ᾿ ἄλλες κι εἶχαν ἀποτραβηχτεῖ στό
πίσω µέρος τῆς ἐχλκησίας, κάτω ἀπ᾿ τό Γυναικωνίτη.
Ἄκουγαν τόν Ἀναγνώστη. πού ἀπ᾿ τά πεντακόσια ἀκέραια «Κύριε, ἐλέησον», πού ἔψελνε τήν ημέρα αὐτή, τῆς Ὕψωσης τοῦ Τιμίου
Σταυροῦ, στίς δεκατέσσερες τοῦ Τρυητή .νά καταλάβς, τόν φώναζαν µέ τό παρατσούκλι «Ὁ Κυριαλέησος», νά ψέλνει σ ὅλους τούς
σκοπούς τῶν δημοτικῶν τραγουδιῶν καί παραδέ τούς Κλέφτικους,
τίς ἀποδιδόµενες στό Σταυρό τοῦ Χριστοῦ ἰδιότητες (Τίμιος. ζωοποιός. ἄχραντος, θεῖος, ἀήττητον τρόπαιον, θυρεός ἀπροσμάχητος,
σκηπτρονἔνθεον. πανάγιον., σκέπη κραταιά, τριµερής, ζωηφόρον ξύλον, φυλακτήριον θεῖον, ἀπροσμάχητον τεῖχος, σωτήριον ξύλον, καύχηµα πιστῶν, στήριγμα ἀθλητῶν. ἐγχαλλώπισμα ἀποστόλων. πρόµαχος δικαίων, πανσεβάσµιος, θεῖον ὑποπόδιον, διάσωσµα ὁσίων,
εὐλογημένον ξύλον, θεῖος θησαυρός. κόσμου λύτρον, σωτήριον
φυχῶν, κραταιόν σύμβολον, φυλακτήριον ἀρραγές. φρουρός, φύλαξ,
ἐλατήρας δαιμόνων. τρόπαιον νίκης. ζωηφόρος, πανσέβαστος, θύρα
παραδείσου, στήριγµα πιστῶν, περιτείχισµα ἐκκλησίας, ὅπλον ἀκαταµάχητον, δαιμόνων ἀντίπαλος, δόξα Μαρτύρων, λιµήν σωτηρίας,
σημεῖον χαρᾶς, ταραγµός ἐχθρῶν, βοήθεια ἡμῶν, κραταίωµα βασίλεμα, σθένος δικαίων, εὐπρέπεια ἱερέων, τυπούµενος, ἐκλυτρούμενος δεινῶν, ράβδος δυνάµεως, ὅπλον εἰρήνης, θεία δόξα Χριστοῦ.
ὁδηγός τῶν τυφλῶν, ἰατρός ἀσθενούντων, ἀνάστασις τεθνεότων.
ἀνυφῶν ἡμᾶς, φύλαξ πολιτεύματος. ἐλπίς χριστιανῶν, ὁδηγός πεπλανηµένων., λιµήν χειµαζοµένων, νίκος ἐν πολέμοις, ἀσφάλεια
οἰκουμένης. φθορᾶς λυτήριον. εὐσεβείας κράτος, στερέωμα ἐχκκλησίας, ἔνδυμα ζωῆς, τρισµακάριστο ξύλο. ἀοίδιµμο ξύλο, στρεφοµένη
ροµφαία, ζωηφόρος τύπος. χεφαλή ἁπάντων. ἀήττητος πανοπλία,
ζωηφόρο φυτό, πανάχιος, ἄχραντο ξύλο, θεία χλίμαξ. ἅγιον ξύλον),
ἀλλ᾽ ἐκεῖνο, πού τίς ἔφερνε στήν πραγματικότητα, ἦταν ὁ παπαΚώστας, πού ἔβγαινε ἀπ᾿ τήν πύλη τοῦ ἄρχοντα Μιχαήλ µέ τόν ὑπερυφωμένο δίσχο του, τόν ὑπερπληρωμένο µέ χκλωνιά βασιλικοῦ κι
ἀνάμεσά τους μικρό ξύλινο σταυρό, οἱ τέσσερες ἀργές, βαθειές µετάνοιες πού ἔκανε κρατώντας τό τίµιο ξύλο γύρω καί σταυρωτά
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ἀπό μικρό εὐπρεπισμένο τραπεζάκι τοποθετημένο κάτω ἀπ᾿ τό µεγάλο, µεσαῖο πολυέλαιο τοῦ ναοῦ, συνοδευόµενες µέτίς ἑκατοντάδες «Κύριε ἐλέησον»τοῦ φάλτη κι Ἀναγνώστη. τελική εὐλογία καί
Ἡ διανοµή καί προσφορά τοῦ βασιλικοῦ ὕστερα ἀπό εὐλαβικό,
σταυροκοπηµένο, κατανυχτικό προσκύνηματοῦ μικροῦ ζωοποιοῦ
στουροῦ, τοῦ βασταζόμενου φηλά, ἀπτό δεξί χέρι τοῦ ἱερέα...
Θυμόταν καί διηγιέταν ἡ κυρούλα µας Ἡ Παναού, πώς γύριζαν
στό σπίτι γαληνεµένες καί περήφανες, µέ τ᾿ ἀνθισμένα βασιλικούδια
στά χέρια, πώς ἦταν βεβαιωµένες, πεπεισµένες καί σίγουρες γιά τό
χατευώδιο τῆς ὑπόλοιπης χρονιᾶς κι ὡς τοῦ χρόνου πάλε, τήν ἴδια
ἐποχή...
Ἀλλ) ὁ Σταυρός καί ὁ Βασιλικός διαχρονικά εὐλογοῦσαν κι
ὀμόρφαιναν τή ζωή τοῦ χωριοῦ µας, στόν καιρό τῆς κυρούλας µας,
τῆς Παναοῦς, ἄλλοτε µέ τή χρήση τοὺς χι ἄλλοτε µέ τήν ὑπενθύμισή τους χι ἦταν ὁ βασιλικός χιλιοτραγουδισμένος. Στίς µικρογιορτές τῆς γειτονιᾶς, τ᾿ ἀπόβραδα τοῦ τρύγου., ἐδῶ χι ἐχεῖ ἀκύγονταν,
νά τραγουδᾶνε χαρούμενα:
«...Βασιλικός μυρίζ ἐδῶ,
Κάποια τόν ἔχει στό χορό...
Τόν ἔχ᾽ ἣ κόρη τοῦ παπᾶ
Πλεγμένο µέσα στά µαλλιά...».
Καί λιγάκι παραπονεµένα:
«Χλωρέ βασιλικέ µου, γιατί µαράθηκες;
Ποιός σ’ ἔβαλε στά λόγια καί µέ παράτησες...».
Ἆτίς µέρες µας; Ἡ εὐλογημένη.παράδοσηζεῖ καί βασιλεύει στά
χωριά µας. Τό τίµιο ξύλο δέ λείπει ἀπό κανένα σπίτι, συμμετέχει
στίς ἐχδηλώσεις τῆς ζωῆς τῶν χωριανῶν µας, κοσμεῖ καί προστατεύει πολλά νεανικά στήθη...
Κι ὁ βασιλικός, σῆμα κατατεθέν κάθε χωριάτικης αὐλῆς, παραµένει τό πιό ἀγαπημένο καί πολυτραγουδισµένο λουλούδι µας καί στίχοι µέ τό δικό του ἄρωμα ἀπαγγέλλονταικαί τραγουδιοῦνται σέ κάθε εὐχάριστη ἐκδήλωση, σέ κάθε «ἐπίκαιρη τραγωδία»(Μέ τούς στίχους, τό µέλος καί τήν ὄρχησή της), χωρίς νά παραλείφουν, νά εὐωδιάσουν καί τόν παροιµιακό λόγο, ὅπως μᾶς ἀφηγεῖται τό τετράστιχο:
«Βασιλικός πλατύφυλος /
Μέ τά σαράντα φύλλα. /
Σαράντα σ᾿ ἀγαπήσανε/
Καίΐ πόλε ἐγώ σέ πῆρα!».
Κι ἀκόμα: «Βασιλικός κι ἄν μαραθεῖ, τή μυρωδιά τήν ἔχει!»...

Ῥελίδες ἀπ᾿ τή Φωκίδα
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(Ὁμιλία κατά τήν ὑποδοχή τῶν Κειµηλίων τοῦ Ἠσαΐα)
Ἆτίς 4.5.2009 ἡ Ἄμφισσα γιόρτασε τήν ἀπελευθέρωσή της ἀπ
τόν Τουρκικό ζυγό. Μεταξύ τῶν ἄλλων ἐκδηλώσεων ἦταν καί Ἡ
ὑποδοχή τῶν ἱερῶν ἐνθυμημάτων τοῦ Ἠθνομάρτυρα Δεσπότη Σαλώνων Ἠσαΐα - 1832 χρόνια µετά τή θυσία του -,τά ὁποῖα φυλάσσονται στήν Ἱ.Μ. Ὁσίου Λουκᾶ καί πού εἶναι:
-Τά διπλοτρίκερά του
-Ἡ Μήτρα του
-Ἡ πατερίτσα του, καί

--Τό μικρό - μικρό ΒΕὐαγγέλιό του, πού ποτέ δέν ἀποχωριζόταν.
ὍὉ Δήμαρχος Ἀμφίσσης κ. Νικόλ. Φουσέκης τά ὑπεδέχθη µέ τήν
παρακάτω ὁμιλία του:
«Καΐίπρίν ἀρχίσει ὁ πόλεμος, θυµήσου,
Ὁ Ἠσαΐας
νά βγεῖ φηλά στό δέφαντο καί ἐκεῖθε νά κηρύξη
τόν φοβερό τόν ὅρκο µας, γιά νά γνωρίση
ὁ κόσμος
ὅτι τό ράσο τοῦ παπᾶ κι᾿ ᾗ μήτρα τοῦ Δεσπότη
θά γένουν χάρου φλάμπουρο καί σκιάχτρο
καί σκοτάδι
καί κατασάρχκι µελανό στήν Ἅγια τράπεζά µας
ὅσο σ᾿ αὐτά τά χώματα δαφνοστεφανωμένη
ᾗ δουλωµένη Ἐκκλησιά τό µέτωπο δέ δείξη».
Ὁ Ἀριστοτέλης Βαλαωρίτης εἶναι ἴσως ὁ μόνος Ἕλληνας πού
τραγουδῶντας τόν Ἀθανάσιο Διάκο καί τήν ὕψιστη θυσία του στήν
Ἀλαμάνα, τραγωδεῖ ταυτόχρονα καί τήν ἐξίσου ὑψίστη θυσία τοῦ
Δεσπότη Σαλώνων Ἠσαίῖα, δίπλα, στή Χαλκωμάτα.
Καί βέβαια ὁ Ἀριστοτέλης Βαλαωρίτης ἦταν ποιητής. Δέν ἦταν
Ἱστορικός. Οἱ ἐπίσημε.
.. Ολλην κῆς Ἐπανάστασης ποως
λύ λίγα εἶχαν νά πόον ναί νά γράφουν γιό τόν ἕνα. τόν μοναδικό
Δεσπότη, πού ἔπεσε ὑπέρ πίυτεὼς καί πατρίδος µέ τό τουφέχι στό
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χέρι. Στό πεδίο τῆς µάχης. Δίπλα στόν χατά κόσμο ἀδερφό του τόν
Παπαγιάννη. Ἐκεῖ κοντά στίς Θερμοπύλες καί δίπλα στήν Ἀλαμάνα. Τόν Ἀπρίλη τοῦ 1821. Λίγες µόνο µέρες µετά ἀπό τότε πού Ἡ
λευτεριά ἄρχιζε νά γλυκοκοιτάζει τήν πατρίδα, πού τήν εἶχε Έεχασµένη γιά τετρακόσια ὁλόκληρα χρόνια.
Ὁ Ἐπίσκοπος Σαλώνων Ἠσαΐας, κατά κόσμον Ἠλίας, ἦταν ὁ
τρίτος γιός τοῦ παπά- Στάθη ἀπ᾿ τή Δεσφίνα. Γεννήθηκε στή Δεσφίνα τό 1778 καί ἔμαθε τά πρῶτα γράμματα ἐδῶ στά Σάλωνα ἀπό
τόν καλόγερο - Δάσκαλο τοῦ γένους Γεράσιμο Λύτρικα.
Τό 1797, 19 χρονῶν, ἐκάρη μοναχός στό Μοναστήρι τοῦ Προδρόμου τῆς Δεσφίνας. Ἐκεῖ πῆρε τό ὄνομα Ἡσαῖας.
Ἀπ τό Μοναστήρι τοῦ Προδρόμου ὁ Ἠσαῖας μετακομίζει στό
ἱστορικότερο μοναστήρι τῆς Ρούμελης. Στό Μοναστήρι τοῦ Ὁσίου
Λουκᾶ, πού τότε ἀνῆκε στήν ἘἨπισκοπή Σαλώνων. Ἐικεῖ µονάζει
καί ὁ κατά κόσµο ἀδερφός του Θεοδόσης. Ἀτόν Ὅσιο Λουκᾶ ὁ
Ἠσαΐας συμπληρώνει τή μόρφωσή του καί γίνεται διάκος.
τή συνέχεια, καί ἔχοντας ἀποφασίσει ὃ νεαρός μοναχός νά
ἀνεβεῖ τούς Βαθμούς τῆς Ἱερωσύνης, φεύγει γιά τά Γιάννενα, µεΥάλο κέντρο τῆς ἐποχῆς. ἔδρα τοῦ φημισμένου Ἀλή Πασᾶ τοῦ Τεπελενλη, πού ἀπό σύστημα βοηθάει τούς ἱχανούς ραχιάδες. Τούς
ἀναλαμβάνει ἀπό μικρούς. Τούς βοηθάει µέ κάθε τρόπο. Τούς
χρειάζεται ἀργότερα ὅταν μεγαλώσουν νά τούς ἔχει µέ τό µέρος
του. Γιά νά ἐλέγχει τίς κεφαλές. Καίΐ µέσῳ αὐτῶν τούς ὑπόλοιπους
ραχγιάδες. Τά σκέφτεται ὅλα σωστά. Ἠχκτός ἀπό ἕνα. Ὅτι ὅλοι
αὐτοί πού βοήθησε νά ἀποκτήσουν σπουδάζοντάς τους, θά Εύπναγαν καί τήν τελευταία ἱχμάδα Ἑλληνισμοῦ πού εἶχαν ἀκόμα σέ
λανθάνουσα κατάσταση στήν φυχή, στήν καρδιά καί στό νοῦ τους.
Γιά τόν Ἠσαῖα εἶχε πληροφορίες ἀπό τότε πού ἦταν ἀκόμα στό
μοναστήρι τοῦ Ὁσίου Λουκᾶ. Τόν ξεχώρισε γιά τήν ἐξυπνάδα, τήν
ἐργατικότητα, τήν φιλομάθεια καί τήν ἱκανότητά του νά κάνει φίλους.

Γιά λίγο µόνο μένει ὁ νεαρός καλόγηρος στά Γιάννενα. Φεύγει
γιά τήν Πόλη. Γνωρίζεται µέ τόν Πατριάρχη Γρηγόριο τόν Ε;’. Συνδέονται στενά. Ὁ Πατριάρχης τόν ἐμπνέει καί τόν διδάσκει.
Σύντομα γυρίζει ὡς ἱερέας στό χωριό του, τή Δεσφίνα. Ταυτόχρονα διορίζεται ἀπ᾿ τόν Ἀλή Πασᾶ διοικητής τῆς Περιφέρειας.
Τό 1918, σέ Ἠλικία 40 χρονῶν, µετά τό θάνατο τοῦ Ἐπισκόπου
Σαλώνων Ἰωακείμ, ὃ Ἠσαΐας, χειροτονεῖται Δεσπότης Σαλώνων

Ῥελίδες ἀπ᾿ τή Φωκίδα ----
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ἀπό τόν Πατριάρχη καί παίρνει τόν τίτλο: «Ἠσαΐας Ἐπίσκοπος
Σαλώνων ἤ Σόλωνος».
δτά τρία χρόνια πού ἔμεινε στή θέση αὐτή ὁ Ἠσαΐας, πέρα ἀπό
τήν Ἐθνική του δράση ἐπιδειχνύει παράλληλα καί σπουδαία ἐκκλησιαστική καί φιλανθρωπική δραστηριότητα. Συνδέεται µέ τόν κορυφαῖο ἀρματολό τῆς περιοχῆς, τόν γέρο-Πανουρχιά. Μυεῖται στό
μυστικό τῆς Φιλικῆς Ἑταιρείας. Ὑποστηρίζει κρυφά καί ἐνισχύει
τόν τρελόπαπα ἀπό τήν Κουκουβίστα παπα-Ἀνδρέα Μόρη. πού
εἶχε γίνει στούς Τούρκους κακός µπελάς. Γνωρίζοντας ὅτι ἡ ὥρα
τοῦ Ξεσηκωμοῦ φτάνει, ἀγοράζει ὅπλα ἀπ᾿ τήν Εὐρώπη, µέσῳ ΓΤαλαξιδιωτῶν καπεταναίων καί τά ἀποθηκεύει στά Σάλωνα.
1821. Φλεβάρης. Ὅ Ἠσαΐας µαζί µέ τόν καλόγερο ἀδερφό του
καί τόν Ἡγούμενο τῆς μονῆς τοῦ Ὁσίου Λουκᾶ Χατζή βρίσκεται
στήν Κωνσταντινούπολη. Ὅ Γρηγόριος ὁ Ε’ τοῦ δίνει τίς τελευταῖες
ἐντολές καί τόν στέλνει πίσω στή Ρούμελη νά ξεκινήσει τόν Ἀγῶνα.
Ἆτίς 11 Μαρτίου ὁ δεσπότης ἀποβιβάζεται κρυφά στήν Ἀντίκυρα.
Ἀνεβαίνει στό Μοναστήρι τοῦ Ὁσίου Λουκα. Ὁ Διάκος εἰδοποιημένος τόν περιμένει ἐχεῖ. Κάνει ἑσπερινό καί ὁρκχίζεται σέ τοῦτο τό
εὐαγγέλιο πού ἔχουμε τήν ἰδιαίτερη τιµή νά εἶναι σήµερα ἐδῶ
µπροστά µας, πρῶτος αὐτός καί µετά ὅλο τό ἀσχέρι τοῦ Διάκου.
Ἐλευθερία ἤ Θάνατος.
Δέ στέκεται στιγµή. Φτάνει στά Σάλωνα. Συνεννοεῖται µέ τόν
Πανουργιᾶα. Ὁ Γέρος ἀναλαμβάνει ἀρχηγός τῶν ἐπιχειρήσεων. Συγκεντρώνουν τίς κεφαλές τῆς Πόλης. Τούς ἀναθέτουν τήν ὀργάνωση. Τά ἀποθηκευμένα πολεμοφόδια καί ἄλλα πού φτάνουν τώρα
ἀπό τό Γαλαξείδι μοιράζονται στά σπίτια τῶν προυχόντων.
Ἆτίς 24 Μαρτίου 1821, στό Μοναστήρι τοῦ Ἅη Λιᾶ, ὁ Πανουργιᾶς, µέ τά παλληκάρια του, καί οἱ προεστοί τῶν Σαλώνων Ἄναγνώστης Γιαγτζῆς, Ἀναγνώστης Κεχαχιᾶς καί Ρήγας Κοντορῆγας
παρακολουθοῦν τή δοξολογία τοῦ Δεσπότη, ὁρχίζονται, καί ὑψώνουν τήν σημαία τῆς Ἐπανάστασης στή Φωκίδα. Τήν ἄλλη μέρα. 25
τοῦ Μαρτιοῦ, ὁ Γκούρας παίρνει τό Γαλαξείδι. Στίς 28, ὁ Ἀχκαλτσοδῆµοςπαίρνει τό Λιδωρίκι.
Δυό μέρες µετά, στίς 20 Μαρτίου, ὁ Ἠσαΐας φτάνει ξανά στόν
Ὅσιο Λουκᾶ. Τόν περιμένει ὁ Διάκος. Νωρίς τό πρωί τῆς ἑπόμενης
µέρας ὁ Δεσπότης µέ τούς καλόγερους τοῦ Μοναστηριοῦ, ψάλλουν
δοξολογία. Ὁ Διάκος καί τά παλληκάρια του ἀφήνουν τό Μοναστήρι. Ἐεκινᾶνε τόν ὑπέρ πάντων ἀγῶνα. Τέσσερις µέρες - µέχρι

ἀ46/4906 --

Ἔ----ἴ--ῆἤῆ

Ἑταιρεία Φωχικῶν Μελετῶν

τήν πρωταπριλιά τοῦ 1824 χρειάζονται γιά νά πάρουν τή Λιβαδειά.
Ἡ Ρούμελη ἔχει πάρει φωτιά.
ὍὉ Ἠσαῖΐας ἀφήνει - γιά πάντα - τά Ἱερά του ἄμφια στό Μοναστήρι µέ τόν περικαλλῆ ναό. τήν Ἁγιά Σοφιά τῆς Παλιᾶς Ἑλλάδας,
ζώνεται τά ἅρματα καί ἀναχωρεῖ γιά τόν Προφήτη Ἠλία. Δέν θά
γυρίσει ποτέ στόν Ὅσιο Λουκᾶ. Ἡ Ἐπισκοπική του μήτρα, ἡ ράβδος του, καί τά ὑπόλοιπα χαρακτηριστικά ἄμφια τοῦ ἱερατικοῦ
του βαθμοῦ, θά παραμείνουν στό Μοναστήρι, αἰώνια παρακαταθήχη. Γιά νά θυμίζουν στίς γενιές πού θά ἀκολουθήσουν, ὅπως σέ μᾶς
ἐδῶ σήµερα, ὅτι Ὀρθοδοξία καί Ἑλληνισμόςεἶναι ἔννοιες ἄρρηκτα
συνδεδεμένες. Γιά νά ἀποστομώνουν νεοπροοδευτικούς πού ἴσχυρίζονται ὅτι ὁ ἀνώτερος κλήρος δέν ἔλαβε ἐνεργά µέρος στόν
ἀγῶνα καί ἐν τέλει νά ὑπενθυμίζουν ὅτι τό δένδρο τῆς λευτεριᾶς
γιά νά ἀνθίζει πρέπει νά ποτίζεται ἀπό τό αἷμα Ἡρώων ὅλων τῶν
κοινωνικῶν τάξεων καί ὅλων τῶν βαθμίδων.
Στόν Προφήτη Ἠλία ὁ ἨἩσαΐας, πολέμαρχος πιά. ἐνημερώνεται
γιά τήν πορεία τῆς Ἐπανάστασης στά Σάλωνα. Οἱ Τοῦρκοι εἶναι
χλεισμένοι στό Κάστρο. Ὁ Πανουργιᾶς τούς πολιορκεῖ στενά.
Ἆτίς δυό µέρες ἀπό τήν «ἄφιξή του στόν Ἅη Λιά, ἀναχωρεῖ γιά
τήν Λιβαδειά. Ἐκεῖ µαζί µέ δυό ἀκόμα Δεσποτάδες φτιάχνει τήν
Ἐπαναστατική Ἐπιτροπή καί ἐπιστρέφει στήν ἕδρα του. τά Σάλωνα.
10 Ἀπριλίου 1821. Ἀνήμερα τοῦ Πάσχα. Οἱ Τοῦρκοι παραδίνουν
τό Κάστρο στόν Πανουρχιᾶα. Ὁ Σάλωνας γιορτάζει γιά πρώτη φορά µετά ἀπό αἰῶνες σχλαβιᾶς Ἐλεύθερος τήν Ἀνάσταση.
Ἡ µεγάλη Πύλη µετά τό πρῶτο Ἑάφνιασμα. ἀντιδρᾶ σκληρά.
Ἀπό τό Ζητούνι ὁ Ὁμέρ Βρυώνης παίρνει ἐντολή νά πνίξει τή Φωχίδα καί τή Βοιωτία στό Αἷμα.
Οἱ ἐπαναστάτες ἀποφασίζουν νά µήν τόν ἀφήσουν νά περάσει
τόν Κάμπο τῆς Λαμίας.
Ἆτίς 19 Ἀπριλίου γίνεται πολεμικό συμβούλιο στούς Κομποτάδες. Ὁ Ἠσαῖΐας βρίσκεται δίπλα στόν Πανουργιᾶ. Τόν ἀκολουθεῖ,
ζωσμένος τά ἅρματα, 48 χρονῶν πλέον. καί ὅταν αὐτός ἀποφασίζεται νά κρατήσει τό Ἠέντρο τῆς ἄμυνας στή Χαλκωμάτα. Ὁ Διάκος
πιάνει τήν Ἀλαμάνα.
Ἐϊκεῖ στή Χαλκωμάτα, ὁ ἩἨσαΐας πολεμᾶ πλάτη - πλάτη µέ τήν
ἀδερφό του τόν Παπαγιάννη. Ὁ Παπαγιάννης σκοτώνεται. Ὁ ἴδιος
ὁς Δεσπότης τραυματίζεται. Τραυματισµένο, τήν ὥρα πού τό σῶμα
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τοῦ Πανουργιᾶ ἀπειροπόλεμο ὑποχωρεῖ ὑπό τήν πίεση τῶν Τουρκαλβανῶν τοῦ Βρυώνη, προσπαθεῖ ὁ νεαρός ἀγωνιστής Μαρκόπουλος νά τόν μεταφέρει καί νά τόν σώσει. Ὁ Ἠσαΐας ἀνήμπορος τόν
παρακαλεῖ νά τόν ἀφήσει καί νά σώσει τόν ἑαυτό του ὡς χρησιµότερο στὀν Ἀγῶνα. Ἐξουθενωμένος ὁ Μαρκόπουλος τόν ἀφήνει.
Ἀπομακρυνόμενος τόν ἀχκούει νά λέει: «Παναγιά µου, σῶσε τουλάχιστον τήν Πατρίδα».
Ἐκεῖ τόν βρῆκαν οἱ Τοῦρκοι. Ἐκεῖ τοῦ ἔκοψαν τό κεφάλι. Θά τό
παλούκωναν µαζί µέ 79 ἀκόμα γύρω ἀπ᾿ τόν σουβλισµένο Διάκο
τήν ἄλλη µέρα στή Λαμία πρός παραδειγµατισµό τῶν Ραγιάδων.
Αὐτή, ἀγαπητοί Ἀμφισσεῖς, εἶναι Ἡ Ἱστορία τοῦ Ἠσαΐα τοῦ ἐκ
Δεσφίνης. Τοῦ Δεσπότη τῶν παπούδων µας, ἕξ γενιές πρίν ἀπό
μᾶς. Ἔμελλε, στήν σχεδόν ὀχτάχρονη ἱστορία τοῦ Ἀγῶνα τῆς Παλιγγενεσίας νά εἶναι ὁ ἕνας καί μοναδικός Δεσπότης στόν Μεγάλο
ξεσηκωμό πού ἔπεσε µέ τό ὅπλο στό χέρι.
Αὐτός ἦταν ὁ Ἠσαίΐας ὁ ἀδικημένος ἀπ᾿ τήν ἱστορία καί ὁ λησµονηµένος ἀπ᾿ τήν Πατρίδα.
Καί εἶναι δικιά µας Ἡ εὐθύνη, τά ὑποβαθμισμένα γεγονότα τῆς
ἘἨπανάστασης στή Ρούμελη νά τά ἀναδείξουμε στήν πραγματική
τους διάσταση. Γιά νά ἀποκατασταθεῖ ἔστω καί τώρα 180 χρόνια
µετά ἀπό τά γεγονότα καί ἡ μεγίστη θυσία τοῦ Ἠσαΐῖα καί νά πάϱει στά κατάστιχα τῆς Ἑλληνικῆς ἱστορίας καί στίς καρδιές καί τό
νοῦ τῶν ἁπανταχοῦ Ἑλλήνων, τή θέση πού τῆς ἀξίζει.
Τελειώνοντας, θέλω ὡς Δήμαρχος τῆς Πόλης τοῦ Δεσπότη καί
διερμηνεύοντας ὅλων µας τά αἰσθήματα, νά εὐχαριστήσω θερμά, τό
Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη θηβῶν καί Λεβαδείας κ.κ. Ἱερώνυμο,
καθώς χαί τόν πανοσιολογιώτατο ἠγούμενο τῆς Μονῆς τοῦ Ὁσίου
Λουκᾶ κ. Γεώργιο πού µέ µεγάλη χαρά ἀπέστειλαν τά ἱερά ἐνθυµήματα τοῦ Δεσπότη 182 χρόνια µετά τή θυσία του, ἐδῶ στήν
Ἄμφισσα.

Αὔριο Ἡ πόλη µας γιορτάζει τήν Ἀπελευθέρωση τοῦ Κάστρου
ἀπ᾽ τόν Τουρκικό Ζυγό. Σᾶς περιμένουμεὅλους στή Δοξολογία πού
θά γίνει τό πρωϊῖ ἐδῶ στήν Μητρόπολη, στήν Κατάθεση στεφανιῶν
στό Ἄγαλμα τοῦ Ἠσαΐα στήν κεντρική µας Πλατεῖα πού εἶναι
ἀφιερωμένη στή Μνήμη του, καί στή συνέχεια στήν Παρέλαση πού
θά ἀκολουθήσει στή Λεωφόρο Σαλώνων.
Χρόνια Πολλά, Χριστός Ἀνέστη.
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1Ο ΞΕΔΙΑΛΕΓΜΑ ΤΟΥ ΚΟΠΑΔΙΟΥ «
Τοῦ Γιάννη Α. Σαντάρµη

Ἀτίφανε πια τα πρόβατα, δεν κατεβάζουν γάλα,
ανάριο δίνουν το μαλλί, ανάριο το ποκάρι,
ανάριο στη βλαχόστρατα χι αυτό τ’ αράδισµαέχουν.
Μες στο χοπάδι ο τσέλιγκας, µες στη µεγάλη στρούγκα,
µε τους πολλούς του παραγιούς, µε τους πολλούς βοσκούς του.
ένα - ένα τα ζωντανά κοιτάει και ξεδιαλέει.
Ἠδώ θωρεί τη βάκρινα που βροντοτρίχιασε όλη.
εχεί την µπάλια τη λωβή, την τσιριφλή αλλού σκούκια.
βλέπει τη µουστοπράτινα, βλέπει τη μονοβύζα,
τη λιάρα που σαφράκιασε, τη λάγια τη µαρµάρα.
την καφαλή που στάωσε και τη σφοντυλοµάτα.
βλέπει το χριάρι που Ύινε χι αυτό σαν ψωρολέσι.
Όσα Ἰαι πρόβατα σιµά τα δείχνει µε την γκλίτσα
χι όσα αι αλαργινότερα τα νοµατάει και λέει.
-Μέριασε, Νάκο, το λισβό το πρόβατο στην άκρη,
πιάσε εσύ, Λάζο, τ᾿ αχαµνό., τήρα µη σου προγκήσει,
µε τη λαγούσα γράπωσ᾽ το,µε το μακρύ ραβδί σου.
Τούτη στη ράχη που χτυπώ., Γεωργούλα, τσάκωσέ την.
την άλλη που σου δείχνω εχεί κι αυτή τη φαγγρισμένη
χι εχειά που µασταριάστηκχε την µπέλα την πρατίνα
και την τσιµπλιάρα εσύ. Κωστή, κι εσύ. Θύμιο, τη στέρφα
χι ο Λάμπρος τη ζαρόγρια και την παλιοκουτσόρω.
- Αφέντη, την πρωτόγεννη να βγάνω τη μαλλούσω:
- Μη λυπηθείς τη νιότη της, μηδέ την κορµαριά της.
δεν είν᾿ αυτή για γκαίνιση, για βάσταγµα δεν είναι,
δε χύνει γάλα ούτε σταλιά, τ᾽ αρνί της δεν το θρέφει.
-Και την τσαγγάδα;:
- Απόλα την, για έχα είναι η τσαγγάδα,
µπορεί φέτο ν᾿ απόρριξε. µα ει πολύ το σόδι.
Απ την ανέκδοτη ποιητική συλλογή του Γιάννη Α. Σαντάρμη: «Κοπάδια και
Ἰσοπάνγδες».
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την κρούτα άρπαξε πίσω σου που ξυέται στα παλούκια,
τι µάδεφε απ᾿ τα γέρα τῆς, χειμώνας δεν τη βρίσχει.
Μ᾽ αγκλίτσες οι πρατάρῖδες χωρίζουν τις πρατίνες,
άλλοι τις ψάχνουν στη νουρά, τ’ αρνόδοντα αν τους πέσαν,
άλλοι τις δευτερόγεννες µεριάζουν κι άλλοι πάλι
όσες στον κούρο είναι από δυο φαλίδια χι από τρία.
Ζυγούρια οι ζυγουριάρήδες σ’ άλλο µαντρί διαλένε,
σ᾽ άλλο τα στέρφα πρόβατα καισ᾿ άλλο τα µηλιόρια.
Κι ο τσέλιγκας από μαντρί σ᾿ άλλο µαντρί παγαίνει
χι εχεί που πιάνουν µε ραβδιά τα κριάρια κι οι κριαράδες,
διαβαίνει ολούθε και θωρεί και κρένει κι ορμηνεύει.
-Λια, πόσες γύρες το φερες χι αγρίεψε το κοπάδι;
-Δυο,τρεις βολές.
-Δεν άφησες σουρτάρι για σουρτάρι
άψαχτο.
-Τερο - τσέλιγχα, για τήρα όµως γκεσέμµι,
είναι στο µπόγι ολόπρωτο, καμπουρομύτικο είναι,
έχει άσπρο και παχύ μαλλί, χοντρά τα κέρατα έχει,
έχει το πιο περίτρανο κουδούνι στο λαιμό του,
αυτό θα βγάνει την κοπή, θα φέρνει το κοπάδι,
τή χαραυγή στον παγαιµό. το βράδι στο πιστρόφι,
σαν βασιλιάς που πάει µπροστά χι ακολουθεί ο λαός του.
- Τραβήξου, Βάγγο, απ’ το σερχό, ξαλάργεψε απ᾿ το σιούτο,
µη ρίξεις γκχλίσα απάνω του, αγγούτσα µην απλώσεις.
- Είναι ζαβό και σπάσαµεµια στίβα στραβοράβδια
να το περιμαζώξουµε γύρα απ᾿ τις ξένες στάνες.
-Κι αν είναι κριάρι ανάποδο και κακομαθηµένο.,
είναι βαρβάτο διαλεχτό, σοϊλίτικο σπορίτι,
μόν᾿ πιάσε τον τετράψηλο τον κωλοπάνη µπάλιο,
δεν είναι αυτός για σπόριασµα, δεν κάνει για µαρκάλο.
-Κρύφτηκε, βλάχο, δεν μπορώ να βρω τον κωλοπάνη.
- Πού χάθη ο Μήτρος;
- Πολεμά ρογγάτσικα να πιάσει.
-Ὁ Τόλιας:
- ῬἘγάνει σέποντα.
-0 Θάνος;
- Τα χοπάνια.
- Τα λούτα ξεδιαλέχτηκαν, µπιτίσαν τα µουνόχια;
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- Όλα τελέφαν. τσέλιγκα, τα ξαρματώσαμεόλα.
- Πόσα γαλαροκούδουνα ξεθηλυκώσατε όλοι;
- Μικρά μεγάλα βγάναµετριακόσια όλα χι όλα.
πενήντα οι πίπες οι τρανές, πενήντα από τα κριάρια.
διακόσια από τα πρόβατα.
-Σπάσανε τα στεφάνια;

-Είν᾽ τα κουδούνια τους λαμπρά χι αχάλαγα τα κόθρα.
στο φράχτη αρµάθες κρέμονται χι αρµάθες στα παλούκια.
-Να μπείτε ν᾿ αρµατώσετε ταχιά τα διαλεχτάρια
και σμίξτε τα µε τ’ άλλα αρνιά, που θρέφονται για έχα,
παλιοί χορµοί µε νιά κλαριά, κοπάδι ένα να γίνουν.
Ἶρεις µέρες γαλαροδιαλέν’ και τρεις στερφοχωρίζουν
χι Εεχεί που κλείνουν τα µαντριά, τις στάνες που αμπαρώνουν,
στο βλάχο λένε οι µπιστικοί παινετικό τραγούδι.
-Σένα σου πρέπει, τσέλιγκα, σα µέγας που σαι αφέντης,
να χεις την πρώτη την χοπή. το πρώτο το κοπάδι,
να εις ζα νταµαρλίτικα, καλόσογα να τα χεις,
κριάρια να Ἶεις ξεδιαλεχτά και κορµερά γκεσέμµια,.
πρατίνες να εις δίφορες, καλόγεννες µπερνάκες,
διπλάρια αρνιά όλα να γεννάν, τριπλάρια αρνιά να κάνουν,
γάλα να χύνουν στ’ άρµεγµα., καρδάρεςνα γιοµίζουν,
στίβες να δίνουν το μαλλί και στίβες τ αρνοπόκι,
να μελετιούνται στα βουνά, ν᾿ ακούγονται στους κάµπους
χι όλοι να τα θιαµαίνονταικι όλοι γι’ αυτά να λένε.
Χαίρεται ο γερο - τσέλιγκας για την κοπή τη νια του
και κάπου - κάπου απόχρυφα σφουγγίζει κάνα δάκρυ
για το παλιό κοπάδι του που γέρασε και πόει.
Γλωσσάρι
αγγούτσα, η - μακρύ ποιμενικό ραβδί µε γυρισμένη λαβή.
αμπαρώνω - κλείνω την πόρτα της αυλής.
απορρίχνω Ξ αποβάλλω το έμβρυο, γεννώ πριν την ώρα µου.
αράδισµα,το - συχνοπέρασµα, περπάτημα.
αρµάθα, η Ξ- αλυσίδα ή σχοινί όπου είναι περασμένα αντικείμενα.
αρματώνω Ξ περνώ τα κουδούνια στα γιδοπρόβατα, εξοπλίζω.
αρνόδοντο, το Ξ το καθένα από τα δόντια που βγάζει το νέο πρόβατο ως
τα τρία χρόνια της Ἠλικίας του, οπότε πέφτουν, τα δόντια αυτά
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φανερώνουν την ηλικία του ζώου, πρωτόγεννο, δευτερόγεννο,
τριτόγεννο.
αρνοπόκι, το Ξ το σύνολο του μαλλιού, που μοιάζει σαν ρολό, από το
κούρεμα του αρνιού.
βάκρινα, η Ξ προβατίνα άσπρη µε μαύρο πρόσωπο.
βροντοτριχιάζω - βγάζω, λόγω γήρατος, αραιά και σκληρή τρίχα, ελαφοτριχιάζω.
γαλαροκούδουνο, το Ξξ κουδούνι που φέρνει στο λαιμό του το
γαλακτοφόρο πρόβατο } γίδι.
γκαίνιση, Ἡ Ξ διαιώνιση. αναπαραγωγή.
Υχεσέμµι, το Ξ το χΧριάρι ή το τραγί που οδηγεί το κοπάδι, σουρτάρης.
γραπώνω 5 πιάνω, συλλαμβάνω.
δευτερόγεννη, η Ξ προβατίνα ή γίδα που γέννησε για δεύτερη φορά κι
είναι συνήθως δύο ἡ τριών χρόνων.
διπλάρι, το - δίδυμο.
δίφορη, η Ξ προβατίνα ή γίδα που γεννά δύο φορές τον ίδιο χρόνο.
έχα, η Ξ όπι ένζωο φυλάγεται για απόδοση οφέλους, το πρόβατο ή το γίδι
που κρατιέται για αναπαραγωγή.
ζαβό, το Ξ ιδιότροπο, ανάποδο., ιδιόρρυθμο.
ζαρόγρια, η Ξ προβατίνα ή γίδα Ἠλικιωμένη και αδύνατη, λόγω γήρατος.
ζυγούρι, το Ξξ αρσενικό αρνί δύο ετών.
ζυγουριάρης, ο Ξ ο βοσκός που βοσκά και φυλά τα δίχρονα αρσενικά
πρόβατα.
θιαµαίνοµαι Ξ µου φαίνεται άξιο απορίας και θαυμασμού, θαυμάζω.
καφαλή, η Ξ προβατίνα µε χρώμα ξανθοκόκκινο.
χόθρος, ο Ξ ξύλινο ἤ πέτσινο περιλαίµιο από το οποίο κρέμεται το
κουδούνι των γιδοπροβάτων, στεφάνι, κουλούρα. ζεύλα.
κοπάνι, το Ξ κριάρι ή τραγί ευνουχισμένο.
κοπή, η Ξ κοπάδι.
κρούτα, η Ξ προβατίνα µε μικρά κέρατα.
κωλοπάνης, ο Ξ βαρβάτο κριάρι που δυσκολεύεται στην οχεία.
λάχια, η Ξ ολόμαυρη.
λαγούσα, η - είδος µακριάς γκλίτσας µε ανεστραμμένο χερούλι,
κατάλληλης στο πιάσιμο των γιδοπροβάτων απ’ το λαιμό ή το πόδι,
στραφαγκούλα, στραβολέγγα.
λιάρα, η ξ παρδαλή, άσπρη.
λισβό, το Ξ αδύνατο, καχεχτικό.

λούτο, το - βαρβάτο κριάρι που δεν έχει διάθεση για οχεία.
λωβή, η Ξ λεπρή, άρρωστη.
µαδεύω - αποβάλλω την τρίχα του δέρµατός µου. µαδώ. απογυμνώνω.
µαρκχάλος, ο Ξ Ἡ οχεία των γιδοπροβάτων.
µαρμάρα, η Ξ προβατίνα ή γίδα που δεν γκαστρώθηχε και παρέρµεινε
στείρα.

Σελίδες ἀπ᾿ τή Φωχίδα ----

ες

-ἵἧ
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µασταριάζοµαι(για ζώα) Ξ προσβάλλομµαι από ασθένεια στους µαστούς,
που οφείλεται στο καθυστερηµένο για πολύ καιρό άρμεγµα του
γάλακτος.
µεριάζω - παραµερίζω, κάνω στην άκρη.
μηλιόρι, το Ξ αρσενικό αρνί ενός χρόνου.
µονοβύζα, η -- προβατίνα ή γίδα μ’ ένα γαλακτοφόρο µαστό.
μουνόχι, το Ξ κριάρι ή τραγή ευνουχισµένο.
µουστοπράτινα, η - η προβατίνα που έπαψε να γεννάει, λόγω γήρατος.
και είναι παχιά, κατάλληλη για σφαγή.
µπάλια, η Ξ προβατίνα µε µπάλωμα άσπρο στο πρόσωπο και στην ουρά.
µπάλιος, 0 Ξ αρσενικό πρόβατο µε σηµάδι άσπρο στο πρόσωπο και στην
ουρά.

µπέλα, η Ξ κάτασπρη προβατίνα.
µπερνάκα, η Ξ θηλυκό αρνί ενός χρόνου.
µπιτίζω - φέρνω σε τέλος κάτι, τελειώνω.
νταµαρλίτικο, το - από καλή ράτσα. απὀ διαλεκτό σόχι.
ξαρματώνω -- βγάζω τα κουδούνια απ᾿ τα γιδοπρόβατα.
ξεθηλυκώνω - βγάζω απὀ το θηλύκι, ξεκουμπώνω.
παλιοκουτσόρω Ξ προβατίνα ή γίδα γερασµένη.
παραχιός, ο Ξ θετός γιος, φυχοπαίδι, υπηρέτης.
πίπα, η Ξ κουδούνι πάρα πολύ µεγάλο και πολύ βαρύ, µε διογκωμένη
κοιλιά ή χωρίς κοιλιά, που παράγει το χαρακτηριστικό ήχο πιπ πιπ. λέγεται και μπουζούκα.
ποχάρι, το Ξ το σύνολο του μαλλιού, που μοιάζει σαν ρολό, από το
κούρεμα του προβάτου.
πρατάρης, ο Ξ αυτός που βοσχάει τα πρόβατα, τσοπάνης.
πρατίνα, η Ξξ προβατίνα.
προγκώ Ξ αποδιώχνω µε φωνές και θόρυβο ζώα, ξαφνιάζω κάποιον.
Εχδιώκω, απομακρύνω.
πρωτολάτης, 9 Ξ κριάρι μεγαλόσωμο που οδηγεί το κοπάδι. γκεσέµμι.
ρογγάτσικο, το Ξ- χριάρι ή τραγί που του αφαιρέθηκε ο σπερµατικός
λώρος και δεν έχει γενετήσιο οργασμό, αρσενικό ζώο που δεν έχει
όρεξη για οχεία.
σαφρακιάζω -- αδυνατίζω, αρρωσταίνω.
σέποντο, το Ξ πρόβατο ή γίδι γερασμένο που η ηλικία του είναι από επτά
χρόνων χι επάνω.
σερκό, το Ξ αρσενικό, σερνικό.
σιούτο, το - πρόβατο ἡ γίδι που δεν έχει κέρατα.
σκούχκια, η Ξ προβατίνα µε πρόσωπο καφέ.
σουρτάρι, το - χριάρι ή τραγί που γονιµοποιεί ή οδηγεί το κοπάδι.
βαρβάτο.
σπόριασµα, το Ξ η γονιμοποίηση από ζώο που είναι ικανό ὡς προς το
σπερµατικό μόριο.
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σπορίτι, το Ξ βαρβάτο κριάρι ἡ τραγί, κατάλληλο για τη γονιμοποίηση
άλλων ζώων.
σταώνω Ξξ αδυνατίζω.
στέρφα, η Ξ στείρα, άγονη.
στεφάνι, το Ξ βλέπε λέξη: κόθρος.
στίβα, η Ξ σωρός από αντικείµενα µε χωρίς ευταξία.
στίβω (για ζώα) Ξ δεν αποδίδω γάλα, στερεύω, αποστραγγίζω.
σφοντυλοµάτα, η Ξξ προβατίνα Ἠ γίδα που έχει στρογγυλά µάτια σαν το
σφοντύλι του αδραχτιού.
ταχιά, επίρρ. Ξ την επόμενη µέρα πολύ πρωί. αύριο.
τελεύω Ξ φέρνω σε τέλος κάτι, τελειώνω, εξαντλούµαι.
τι, σύνδ. Ξ γιατί.
τριπλάρι, το Ξ τρίδυµο.
τσαγγάδα, η Ξ προβατίνα ή γίδα που γέννησε, αλλά ψόφησε το μικρό της
ή αρπάχθηκε από αγρίµι ή απέβαλε, αλλ’ αποδίδει γάλα.
τσιριφλή, η Ξ αδύνατη.
φαγγρισµένη, η Ξ προβατίνα ή γίδα αδύνατη τόσο που φέγγουν τα
πλευρά της.
φαλίδια, τα - τρόπος μέτρησης τῆς ηλικίας των γιδοπροβάτων από τον
αριθµό των κουρεµάτων τους.
φωρολέσι, το - ψωριασμένο κι ετοιµοθάνατο από αδυναμία ζώο, ψοφίμι.
πτώμα ζώου.

Σελίδες ἀπ᾿ τή Φωχίδα --

κ

ες τ-----
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ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ
Λίγα ἀκόμα ἀπ᾿ τά πάρα πολλά σχόλια, πού συνεχίζουµε νά

λαμβάνουμεγιά τό βιβλίο τοῦ Ι’. Κουτσοκλένη πού ἐξέδωσε ὁ Δῆµος Ἀμφίσσης «ΦΘΙΝΟΝΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ - ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΕΣ

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ - ΑΣΧΟΛΙΕΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΠΟΥ ΞΕΧΑΣΤΗΚΑΝ».

Ἂν Ἀθήναις, τῇ 29ῃ Μαρτίου 2008
Ἀγαπητέ µοι κύριε Γεώρχιε Κουτσοκλένη,
µετά πολλῆς χαρᾶς σᾶς πληροφορῶ ὅτι, διά χειρός τῆς ἐνοριτίσσης καί συνεργάτιδός µου κ. Σουσάννας Εὐθυμίου - Μάνου. ἔλαβον δύο πνευματικούς θησαυρούς ὑμῶν: 1. Τό βιβλίον σας «Φθίνοντα ἐπαγγέλματα...» καί 2. «Τό Μοναστῆρι τοῦ Προφήτη Ἠλία
Παρνασσίδος».
Μέσῳ αὐτῶν ἐγνώρισα τήν προσωπικότητα καί ταυτότητά σας
καί διέγνωσα τούς κόπους, οὕς κατεβάλετε διά τήν συλλογήν ὅλων
αὐτῶν τῶν στοιχείων καί τήν ἀποτύπωσιν χαί ἀποθανάτισιν αὐτῶν
εἰς τά συγγράµµατά σας. Δεχθεῖτε, παρακαλῶ, τάς εὐχαριστίας
µου καί τά εἰλικρινῆ συγχαρητήριά µου.
Ἀνεδείχθητε, κ. Κουτσοκλένη, γεωργός πνευματικῶν ἀγρῶν καί
αὐτοδικαίως πρέπει νά ἀπολαμβάνετε, πρῶτος σεῖς, τούς ἀγλαούς
χαρπούς αὐτῶν.
Ὁ Ἀπόστολος τῶν Ἐθνῶν Παῦλος, ἀναφερόμενοςεἰς τούς κόπους τοῦ γεωργοῦ, ἀναγνωρίζει τά δικαιώματά του καί λέγει: «Τόν
κοπιῶντα γεωργόν δεῖ πρῶτον τῶν καρπῶν µεταλαμβάνειν»(Β΄

Τιμ. β΄ 6).

Ἐπί τούτοις ὁλοθύμως εὔχομαι μακροηµέρευσιν καί συνέχισιν

τῶν εὐγενῶν προσπαθειῶν σας καί τῶν πνευματικῶν δραστηριοτή-

των σας.
Παρακαλῶ δεχθεῖτε δύο πονήµατά µου τιμῆς ἕνεκεν.

Μετ’ εὐχῶν καί πλείστης τιμῆς,
Βασίλειος Κ. Διαμάντης
Ἱερεύς

Τίρυνθος 95 - 105 44 ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ ΑΤΤΙΚΗΣ

56 / 4916

Ἔξ πππθ

σσ-''υ-.Ἡταιρεία Φωκικῶν Μελετῶν

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ
Παρασκευοπούλου 4
154 Δ4 ΙΩΑΝΝΙΝΑ

Ἰωάννινα, 11-12-2002

Ἀρ. Πρωτ.: 227
Πρός τόν
κ. Νικόλαο Φουσέχκη
Δήμαρχο Ἄμφισσας
Πλατεία Ἠσαῖα {
301 00 ΑΜΦΙΣΣΑ
Ἀξιότιμε κ. Δήμαρχε,
Τό Διοικητικό Συμβούλιο τῆς Ἑταιρείας Ἠπειρωτικῶν Μελετῶν
σᾶς εὐχαριστεῖ θερµά γιά τήν ἀποστολή τοῦ βιβλίου «Φθίνοντα
ἐπαγγέλματα - ἀσχολίες τῶν γυναικῶν πού ξεχάστηκαν - παραδοσιαχές καλλιέργειες», στό ὁποῖο µέ ἐξαιρετική ἐπιμέλεια ὁ Ἡρόεδρος τῆς Ἑταιρείας Φωκικῶν Μελετῶν Τ. Κουτσοκλένης κατέθεσε
τό πάθος μιᾶς ζωῆς.
Ἡ ἔκδοση ἀποτελεῖ ἐξαιρετικό βοήθημαγιά ὅσους ἀσχολοῦνται
µέ τή Λαογραφία στόν τοµέα τῶν γνωστικῶν ἀντικειμένων τῆς
ἐκδόσεως καί παράλληλα ἀποτελεῖ παράδειγµα πρός μίμηση γιά
ἄλλους ἐρευνητές.
Γιά μᾶς εἶναι πολύτιμο γιατί θά ἐξυπηρετήσει τούς ἐδῶ ἐρευνητές τοῦ Πανεπιστηµίου, τούς φοιτητές, τό κοινό τῆς πόλεως καί
ἴσως ἀποτελέσει ἔναυσμα καί γιά ἄλλους νά ἀκολουθήσουν τό παράδειγµα τοῦ συγγραφέα.
Σᾶς παραχκαλῶ πολύ νά διαβιβάσετε στόν κ. Κουτσοκλένη τά
συγχαρητήριά µας καί εὐχόμαστε ὑγεία καί δύναμη. προκειµένου
νά ὁλοκληρώσετε τό ἔργο τό ὁποῖο ἔχετε ἀναλάβει.
Καλά Χριστούγεννα.
Μέ ἰδιαίτερη ἐκτίμηση
Ἡ Πρόεδρος τῆς Ε.ΗΠ.Μ.
Ἐλλευθερία Ἰ. Νικολαΐδου

ὍὉ Γεν. Γραμματέας
Γεώργιος Σιορόχκας

Σελίδες ἀπ᾿ τή Φωκίδα -----

-------

-------
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ΣΥΛΛΟΓΟΣ
«ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ» Σ.Α.
Γέλωνος9
115 21 ΑΘΗΝΑΙ
Ἀθῆναι, 24 Φεβρουαρίου 2008
Πρός τόν
ἀξιότιμο κ. Νικόλαο Φουσέκη
Δήμαρχο Ἄμφισσας
ΑΜΦΙΣΣΑ
Ἐλλογιμώτατε χύριε Δήμαρχε,
Ἠπιτρέφατέ µου - ἔστω χαί κάπως ἀργά λόγῳ συχνῶν ἄπουσιῶν µου στή Βόρειο Ἔπειρο γιά ἱεραποστολή - νά εὐχαριστήσω
μέ τήν καρδιά µου, τόσο Σᾶς προσωπικά, ὅσο καί τόν ἀξιότιμο κ.
Γεώργιο Μουτσοκλένη (συγγραφέα - χτηµατία), γιά τήν ἀποστολή
τῆς ἐντυπωσιακῆς ἔχδοσής σας µέ τίτλο «ΦΘΙΝΟΝΤΑ ΕΠΑΤΓΕΛΜΑΤΑ - ΑΣΧΟΛΙΕΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΠΟΥ ΞΕΧΑΣΤΗΚΑΝ - ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ».
ὈὉλόθερμα σᾶς συγχαίρω γιά τό ὑπέροχο συγγραφικό ἔργο σας,
πού εἶναι γραμμένο µέ ἐπιμέλεια, ἀναδίφηση, ἔρευνα καί ὑπομονή,
καί πράγματι, ἀνεβάζει τό Δήμο τῆς Ἄμφισσας σέ πρωτοποριακή
θέση στὀν ἐν λόγῳ τοµέα.
τή βιβλιοθήκη τοῦ Συλλόγου «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ»
καί στή βιβλιοθήκη τῶν νεανικῶν µας Κατασκηνώσεων θά ἔχη τό
σύγγραμμά σας µιά καλή θέση γιά µελέτη.
Ὑπηρετῷ ὡς πνευματικός Ὑπεύθυνος στό Φιλανθρωπικό - κοινωνικό Σύλλογο «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ» ἀπό 20/ετίας.
Ἔϊχω παύσει ἀπό 12/ετίας νά ἐργάζομαι στό Μετόχι τῆς Ἱ. Μονῆς
Σινᾶ.

Μέ φιλικούς χαιρετισμούς καί εὐχές ἐν Κυρίῳ
Ἀρχιμ. Χριστόδουλος Γ. Κωνσταντόπουλος,
Ἱεροχήρυκας,
Ἠνευμ. Ὑπεύθυνος τῆς «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑΣ»
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Ἀθῆναι, 90/12/2002

Κύριον
Γεώργιον Κουτσοκλένην
Συγγραφέα
ΑΜΦΙΣΣΑ
Ἀγαπητέ µου φίλε Γιῶργο,
Χρόνια πολλά καί χαρούμενος ὁ νέος Χρόνος 2008. Εὔχομαι
χάθε προσωπική καί οἰκογενειακή εὐτυχία σ᾿ ὅλο τόν κόσμο.
Δέν ξέρω τί δῶρο πῆρες ἐσύ φέτος, ἀλλά ἐμένα ὁ Ἅη Βασίλης
μοῦ ἔφερε ἕνα ἀνεχκτίμητο δῶρο. Εἶναι τό θαυμάσιο βιβλίο σου
«ΦΘΙΝΟΝΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ...», πού τό θεωρῶ ἀνεκτίμητο λόγῳ
τῆς πρωτοτυπίας τοῦ θέματος καί τοῦ γλαφυροῦ γραφίµατός σου.
Ἀγαπητέ Γιῶργο, µέ ἔφερε χρόνια καί χρόνια πίσω στό χωριό
µου µέ τά ὡραῖα του ἀλλά καί τά βάσανά του.
Θυμµήθηκα τό Μπαλατσό ἀπ᾿ τό Τρίστενο πού μᾶς γάνωνε τά
ταφιά, τόν Παρτίδα πού μᾶς πέτσωνε τά τσαρούχια µέ πρόχες, τό
Μπγάτσια ἀπ᾿ τήν Κωστάριτσα πού μᾶς ἔφκιανε τά τσαπιά καί τά
τσικούρια, τό Μελάκη πού τίς ἔραβε τίς πατατοῦκες καί πολλούς
ἄλλους πού δούλευαν τήν τέχνη τους µέ κάθε εὐσυνειδησία καί
ἔβγαζαν γερά πράγματα. Τώρα αὐτά χάθηκαν, μᾶς ἔφαγε Ἡ τεχνολογία καί ἣ φευτιά...
Ἄςεἶσαι εὐλογημένος, πού κατέγραψες τά φθίνοντα ἐπαγγέλµατα µέ τόση µαστοριά καί θά μείνουν ὡς ἕνα μνημεῖον παντοτινά.
Ἔτσι µετά 100 καί 300 χρόνια θά γνωρίζουν πῶς ζούσαμε ἐμεῖς.
Πρόκειται γιά µιά ἐθνική προσφορά ἑνός εὐπατρίδη. Ἡ ὁποία διχαιοῦται τῆς ἀναγνωρίσεως τῆς Ἀκαδημίας ὡς πρωτότυπη, ἐν συνδυασμῷ καί µέ τό ἄλλο τεράστιο λαογραφικό σου ἔργο τοῦ Μουσείου τῆς Ἄμφισσας.
Ἡ Φωκίδα πρέπει νά εἶναι ὑπερήφανη γιά τόν Γιῶργο Κουτσοχλένη.
Μέ ἀγάπη.
Γεώρχιος Ἰ. Παπαίωάννου

Σελίδες ἀπ᾿ τή Φωκίδα
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ΚΡΙΤΙΚΗ
0 «Οιδίπους Τύραννος»,
από το θίασο του κ. Κώστα Πρέκα.
Η ενδελεχής επιμέλεια, ως θεατρικού δασκάλου, του κ. Κώστα
Ἠρέκα, του γνωστού και διαλεκτού ηθοποιού του θεάτρου και του
κινηματογράφου. απέδωσε, παίρνοντας µορφή στην εναργή τέχνη
της ηθοποιίας του θιάσου του. στον «Οιδίποδα Τύραννο»., που
παίχθηκε στις 11 Σεπτεμβρίου φέτος, στο υπαίθριο θέατρο του
άλσους Αιγάλεω. Ἡ βραδιά ήταν γλυκιά. Το περιβαλλοντικό
πράσινο αποτελούσε το φυσικό σκηνικό και τα τριζόνια, ακόµα και
τα νυκτόλαλα χι αργοπορηµένα τζιτζίκια. κρατούσαν χι αυτά
αυτόκλητα τη μουσική υπόκρουση στη σοφόκλεια τραγωδία, ενώ τ
αστέρια της ουράνιας φυσικής στέγης, λυχνάρια λες ρομαντικά,
βοηθούσαν στο φωτισμό του χώρου. Το βαθµιδωτό τµήµα του
αμφιθεάτρου είχε πληρότητα θεατών. Ασφυκτιούσε κυριολεκτικά.
Και στις σχάλες ήταν κόσμος καθισμένος. Τα παράπλευρα των

κερκίδων κι εκείνα γεμάτα. Ὡς και τα πέταλα, το κυκλικό στεφάνι
του άνου µέρους του θεάτρου είχε ανθρώπους, που αναρριχήθηκαν
χαι στρώθηκαν εχεί. Οι ηλικίες των θεατών ποικίλες. Νέοι, νέες,
συγκινητική, στ αλήθεια, η παρουσία της νεότητας, που ενδιαφέρεται για τέτοιου είδους αξιόλογα έργα. µεσήλικες χαι ώριµοι
άνδρες χαι γυναίκες και λευκόμµαλα γηρατειά.
Ἡ τραγωδία, ὡς γνωστόν, αναφέρεται στον Οιδίποδα, μυθικό
βασιλιά της Θήβας, ο οποίος σκότωσε σ’᾿ ένα σταυροδρόμι τον
πατέρα του Λάιο.βασιλιά της ομώνυμης πολιτείας και παντρεύθηκε
τη βασίλισσα μητέρα του Ιοκάστη, γυναίκα και χήρα του Λάιου.
χωρίς να γνωρίζει ότι είναι ο γονιός του, γιατί ο Οιδίποδας είχε
εγκαταλειφθεί νῄήπιο στον Κιθαιρώνα κι ανατράφηκε στην Κόρινθο
σαν γιος του βασιλιά Πολύβου και της Μερόπης. κι όταν ανακάλυφε
τι είχε ακούσια διαπράξει, τυφλώθηκε µόνος του µε ττις πόρπες τῆς
τραγικής µάνας και συζύγου του. που πριν αυτοκτόνησε κι εκείνη
στη φοβερή αποκάλυφη.
Το παίξιμο των ηθοποιών δεν ήταν προσποιητό, αλλά φυσικό.
ενσάρκωνε ο καθένας αληθινά το χαρακτήρα των προσώπων του
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έργου και απεικόνιζε το πρόσωπό τους, προκαλώντας και γεννώντας στο θεατή, µε τις σκηνικές εναλλαγές και τις προοδευτικές
αποκαλύψεις, τον οίκτο, τη λύπη. την ευσπλαγχνία, το έλεος και τη
συμπόνια. Τις μορφές του έργου του μεγάλου Έλληνα τραγωδού,
του Σοφοκχλή,τις πλαστούργησαν ανεπιτήδευτα και οἱ δεχατέσσερις
θαυµάσιοι τραγωδοί - ηθοποιοί µε χορυφαίο τον εξαίσιο τραγωδό
κ. Κώστα Πρέκα, τον δέκατο πέµπτο. Ἡ ωριµότητά του, ως
θεατρικού ηθοποιού, τον κράτησε αφεγάδιαστο, τον έκανε να σταθεί, απ᾿ την αρχή του έργου ως το τέλος, σε υψηλή παικτική
βαθµίδα. Κινήσεις σωματικές φυσιολογικές, χρωματισμοί φωνής
υπέροχοι, ανάλογα µε τα τραγικά σηµεία του έργου. Το επιβλητικό
παρουσιαστικό του µε το άριστο παίξιµό του ανατρίχιαζαν το
θεατή - αχροατή. Ἠταν συγχλονιστικός. 0 κ. Κώστας Πρέκας
χοσµεί, ομολογουμένως, τη σκηνή µε το καταπληκτικό παίξιμό του.
Είναι ταλέντο ηθοποιίας ανωτέρας ποιότητας. Κρατούσε το θεατή
σε εγρήγορση µαζί µετους άλλους ηθοποιούς. που δεν υπολείπονταν
στη δραματική εκτέλεση. Κανένας δεν εκτροχιάσθηχε κι ας ήταν
σχεδόν όλα νέα παιδιά. Καθήλωσε το παίξιµό τους. Με κομμένη
την ανάσα γινόταν η ακροόραση. Τα πολύβουα χειροκροτήματα
σχέπασαν πολλές φορές το συναρπαστικό παίξιμο του έργου. 0
γερο - Τειρεσίας ανεπανάληπτος, τρεµογόνατος, τρεµόχερος και
χυρτός, συνεπήρε µε την έξοχη απόδοσή του, ο Κρέοντας
αρρενωπός, αταλάντευτος στα λόγια του, η αριστοκρατική
]οκάστη., η τραγική μυθική βασίλισσα, αντάξια του ρόλου της, οι
βοσκοί, όμοιοι τσοπάνηδες των ελληνικών βουνών χι ο χορός
εφάμιλλος των συµπαικτών του. Μια κι αναφερθήκαµε στους
ποιμένες του έργου, παρατηρήσαµε, εκτός από τις κατάλληλες
ενδυμασίες τους, και µία µικρή λεπτομέρεια, που βαραίνει και
ζυγίζει για τον καθολικό φροντιστή του έργου, ως προς την
πραγµατολογία των προσώπων στην τραγωδία. Βίδαμε πως στο
χέρι κρατούσαν, µάντης και βοσκοί, ραβδιά, ως έπρεπε. Ο καθένας
απ’ αυτούς δεν βγήκε στη σχηνή σε παράλληλο χρόνο. και εντούτοις,
βαστούσε διαφορετικό ραβδί! Το αντίθετο, δηλαδή του να είχαν το
ίδιο ραβδί όλοι οι ραβδούχοι, θα ήταν ατόπηµα, ενέργεια που θα
φανέρωνε ότι το έργο γίνεται µε προχειρότητα και απερισκεφία.
Εύγε και σ᾿ αυτό. Ἡ ενδυμασία ήταν επιμελημένη και προσιδίαζε
στο πρόσωπο που την προκαθόριζε η ιδιότητά του. Τα ρούχα
βασιλικά και των δύο βασιλιάδων και της βασίλισσας, του μάντη
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απίθανα στην καταλληλότητά τους, των βοσκών, όπως προειπώθηκε, επιτυχή, αλλά και του χορού λιτά κι απέριττα. Ἡ σκηνογραφία,
µε το διάκοσμοτης θεατρικής σκηνής, όπου διαδραματιζόταν το
έργο, ἦταν η προσήκουσα.
Η απόδοση του έργου στη μετάφραση άρτια. Ο μεταφραστής. κ.
Κωστής Λιβαδέας, έµπειρος και δόκιµος στο σµίλευµατου λόγου.
μετέφρασε την τραγωδία εύγλωττα, χρησιμοποίησε στη μετάφραση
χαι τα τέσσερα ποιητικά µέτρα, τον ίαµβο, τον ανάπαιστο, τον
τροχαίο χαι τον δάκτυλο. Στην τραγωδία, η στιχουργική πλειονότητα είναι αποδοσµένη σε ιαµβικό ενδεκασύλλαβο. Απαντώνται
στο έργο στίχοι οξύτονοι, παροξύτονοι χαι προπαροξύτονοι, στίχοι
µε αντίλαλο. Ακόμα ακούγονται και ομοιοκαταληξίες. Οι στίχοι
συνολικά, στη μετάφραση του έργου, είναι ανοµοιογενείς, ὡς προς
τον μετρικό τονισμό χαι τον ισοσυλλαβισμό μεταξύ τους, κατά
µεγάλες όµως αδιάκοπες οµάδες έχουν ομοιογένεια. Χασμωδίες
και συνιζήσεις συναντώνται ελάχιστες. Ἡ πλουσιότητα των ποιητιχών µέτρων χάνει το έργο εύηχο χαι στον απλό ακροατή, αλλά τον
γυμνασμένο νόα στην ποίηση, που έχει απαιτήσεις, τον γοητεύει
και τον εκθαµβεί και τον αναγκάζει να υποκλιθεί στην τεχνική του
στίχου.
Ἡ θεματολογία του έργου, που την ερμήνευσαν επίζηλα οι
προαναφερόµενοι ηθοποιοί, κάνει το θεατή να νιώσει συμπόνια για
τα δύο τραγικά πρόσωπα, την αυτόχειρα και µίκτρια βασίλισσα και
το δολοφόνο και αιμομµίκτη βασιλιά. Και, κυρίως, διαπιστώνει ότι η
ηθική ισορροπία των ανθρώπωνείναι ουσιώδης παράγονταςγια την
πραγματοποίηση της ευτυχίας.
Γιάννης Α. Σαντάρµης
Ποιητής - Λαογράφος

..
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ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΠΟΥ ΔΑΒΑΜΕ
Πρός τό
Περιοδ. «ΣΕΛΙΔΕΣ ΑΠ’ ΤΗ ΦΩΚΙΔΑ»

τῆς Ἑταιρείας Φωκικῶν Μελετῶν

ΑΜΦΙΣΣΑ

Ἀθήνα, 27.68.2003

Ἀφιερωμένο στά ὅθ χρόνια ζωῆς καί δράσης, προσφορᾶς τῆς
Ἑταιρείας Φωκικῶν Μελετῶν, κυκλοφόρησε τό 106ο τεῦχος τοῦ
Περιοδικοῦ «Σελίδες ἀπ᾿ τή Φωκίδα».
Τίς περισσότερες σελίδες, καταλαμβάνει ἡ δημοσίευση τῶν
Πρακτικῶντῆς εἰδικῆς ἐκδήλωσης στό Πνευματικό Κέντρο τοῦ Δήµου Ἀμφίσσης γιά τόν ἑορτασμό τῶν 90 χρόνων ζωῆς, δράσης καί
προσφορᾶς τής Ἑταιρείας Φωκικῶν Μελετῶν. καθώς καί ἡ παρουσίαση τοῦ βιβλίου «Φθίνοντα ἐπαγγέλματα - Ἀσχολίες τῶν γυναικῶν πού ξεχάστηκαν - παραδοσιακές καλλιέργειες» τοῦ Γ.
Κουτσοχκλένη πού ἐκδόθηκε µέ τή μέριμνα καί τή φροντίδα τοῦ Δήµου Ἀμφίσσης.

Ἀξιόλογα εἶναι καί τά ἄρθρα τοῦ Ζάχου Ἐηροτύρη «Σκύλος, ὁ
πιό πιστός καί ἀφοσιωμένος σύντροφος καί φίλος». τοῦ Ἀριστ. Πε-

τρόπουλου: «Παγκόσμια γιορτή τῆς µάνας», τοῦ Δημ. Σανίδα:

«Κατοικία στόν παλιό καιρό» καί ἄλλα, κυρίως βιβλιοκριτικές
ἐπώνυμων λογοτεχνῶν.
Τό τριμηνιαῖο περιοδικό «Σελίδες ἀπ᾿ τή Φωκίδα». µέσα ἀπό
τίς σελίδες του, ἀγγίζει τόν ἄνθρωπο. τόν πολιτισμό. τίς παραδόσεις, τήν ἱστορία, τά ἤθη καί ἔθιμα καί µέ τήν πλούσια θεματολογία
του, εὐχαριστεῖ καί διδάσκει τόν ἀναγνώστη.
Προσφέρει ἀξιόλογο ἔργο καί ἀξίζουν συγχαρητήρια σ᾿ ὅλους
τούς συντελεστές τῆς ἔκδοσής του.
Σᾶς συγχαίρω γιά τό ἔργο σας.
ΝΙΚΟΣ ΑΝΩΓΗΣ
Λογοτέχνης - Κριτικός
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ΝΕΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.
Καί στό τρίμηνο πού πέρασε ἡ Ἑταιρεία µας συμμετείχε σέ ὅλες
τίς ἐκδηλώσεις πού ὀργάνωσαν ἡ Νομαρχιακή καί Τοπική Αὐτοδιοίκηση καθώςκαί σ᾿ αὐτές τῶν ἀδελφῶν Πολιτιστικῶν Συλλόγων.
Γιά τήν οἰκονομική ἐνίσχυση τῆς Ἑταιρείας µας προσέφεραν τά
παρακάτω ποσά οἱ φίλοι µας τούς ὁποίους καί ἀπ᾽ ἐδῶ εὐχαριστοῦμε θερµά. Ἰδιαίτερα τήν ΔΕΛΦΟΙ - ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΜΕ ἣ ὁποία
χαί φέτος ἀνταποκρίθηκε στήν αἴτησή µας.
ε 900
ΔΕΛΦΟΙ - ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΜΕ
320
ε
Ἀνώνυμος

Χαρίτος Θ. Γεώργιος (Ἀράχωβα)

50

Λαζαρίδη Ἑλένη (Πειραιάς)

ε

5

Ἀνώνυμος

ε

Ἀναγνωστοπούλου Ἑλένη (Πειραιάς

ε

25

Πούλος Νικόλας

ε

10

Ἀποστόλου Τριάνη (Δελφοῦ)

ε

35

20

᾽Απαγορεύεται ἣ 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.
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