
Ἑταιρεία Φωκικῶν Μ«]ετῶών

«/ίδ«ς
τή Φωκιδα

 

   
Χαλκοῦν Φωκέων ἀδ] - 946 π.Χ.

να.

Ἄμφισσα
2005



 

 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ : ΣΕΛΙΔΕΣ ΑΠ’ ΤΗ ΦΩΚΙΔΑ
Ἐκδίδεται κάθε τρίμηνο
Τεῦχος 448, Ἰανουάριος - Μάρτιος 2005

ΙΔΡΥΤΗΣ :. Ἑταιρεία Φωκικῶν Μελετῶν
ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ Ἱπποκράτους 3, Ἄμφισσα,Τ.Κ. 331 00
ΕΚΔΟΤΗΣ Τηλέφωνο: 22650 99.678

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Σ, Νικόλαος Δ. Καστανᾶς
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΥΛΗΣ ὉδόςΙ. Γιδογιάννου 9 - Ἄμφισσα

Τ.Κ. 384 00, Τηλ. 22650 38.991 - 22650 79.174

ΥΠΕΥΘ. ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ |: Νικόλαος ἅ Εὐθύμιος Κ. Σανιδᾶς
Ἰωαννίνων 6, Μοσχᾶτο

Τ.Μ. 18543, Τηλ. 240 94143938

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ : Γεώργιος Κουτσοχλένης, Πρόεδρος Ε.Φ.Μ.
αἰδ. Ταξ. Γκιοῦλος, Ἀντιπρόεδρος »
Δημήτριος Σανιδᾶς Γραμματέας »
Γεώργιος Καραΐνδρος, Ταμίας »
Ἀθαν. Δημόπουλος, Ἔφορος »
Παν. Κακανᾶς, Μέλος Δ.Σ. »
Χαραλάμπης Παναγιωτόπουλος, » »

’

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΕΣ: α’. Ἱστορικές μνῆμες.......ι ινινεκ κκ τκ λος 1/9261

β’. Τό «Τσουνάμι»στήν Ἑλληνική Κοινωνία ..... 32/5263
Υ’. Ὀφειλόμενες εὐχαριστίες........ιιιιι τικ κκ τλωκον 2/5262

ΚΟΥΤΣΟΚΛΕΝΗ Γ.: Ἠσαῖας ........ιιιι οι νικ κτλ κανα κτλ λκ ντος 3/22659
ΚΟΥΤΣΟΥΛΕΛΟΥ ΔΗΜ.: Ελεφταρµατωλοί καί Εἰκοσιένα........ 1171/9277
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΓΙΑΝΝΗ: Ἡ συμβολή τῆς Δωρίδας

στόν ἀγῶνα ἀπελευθέρωσης τῆς Ναυπάκτου
κατά τήν Ἐθνεγερσία (1824 - 1808).....ιιιιιινιικ κτλκκ τκας 3234/5281

ΞΗΡΟΤΥΡΗ ΖΑΧΟΥ: Ἡ Μάνα µας Ἡ Ρούμελη «νο νν ων εν ννεεεεν 3ο/290
ΤΑΛΑΝΤΗ ΕΥΘΥΜ.: Τό ἁγνό ἐλαιόλαδο .......ι.ιιιιιοικκ κκ τλκ ντ, 45/9905
ΣΑΝΊΑΡΜΗ ΙΩΑΝ.: Ἡ Χαμένη Βιβωτός ..κενοενωννων 51/Φ944
οκαμμμ”... δά/5914

(ΚΡΙΓΙΚΗ) ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ...,..ιιιιιντκκ κκ τν τω τωτο. 56/5916
ΝΒΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ...νοωνκεκτκκκ κκττκν των 61/9571   



Σελίδες ἀπ᾿ τή Φωκίδα ------------- το 1/5261

ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΕΣ

α’. Ἱστοριχκές μνῆμες

6.1.1449. Ὁ Κων/νος Παλαιολόγος στέφεται Αὐτοκράτωρ στό

Μυστρᾶ.

26.1.1821. Ἄρχισε ἡ Σύσχεψις τῆς Βοστίτσης κατά τήν ὁποίαν

ὁ φλογερός Παπαφλέσσας δέν κατόρθωσε νά πείσει τούς Ἱεράρχες

Π.Π. Γερμανό, Κερνίτσης Προκόπιο, Χριστιανουπόλεως Γερμανό

καί τούς Κοτζαµπάσήηδες Ἂν. Ζαΐμη, Ἀσ. Φωτήλα, Ἰωάν. Παπαδό-

πουλο καί Ἀνδρ. Λόντο γιά τήν ἔναρξη τοῦ Μεγάλου καί Ἱεροῦ

Ἀγῶνα. Τά ἀποτελέσματα αὐτῆς τῆς Συνελεύσεως ἦταν ἀρνητικά

καί ἐντελῶς διαφορετικά ἀπ᾿ αὐτά τῆς Συνελεύσεως τῆς Ἁγίας

Μαύρας (Λευκάδος) πού ἔγινε στίς 6 Ἰανουαρίου 1831.

5.9.1827. Ὁ Καραϊσκάκης ἐπετέθη αἰφνιδιαστικά στόν Ὁμέρ

Πασᾶ πού πολιορχοῦσε τό Δίστομο καί προκάλεσε στούς Τούρκους

σημαντικές ἀπώλειες, ἀναγκάζοντάς τους νά συμπτυχθοῦν ἔσπευ-

σµένα. Ἔτσι ἐκτός ἀπό τή Βόνιτσα, τό Μεσολόγγι καί τή Ναύπα-

χτο. ὁλόκληρη ἡ ὑπόλοιπη Στερ. Ἑλλάς βρίσκεται στά χέρια τῶν

Ἑλλήνων.

14 9.360. Ἔγιναν τά ἐγκαίνια τοῦ Πρώτου Ναοῦ τῆς Σοφίας

τοῦ θεοῦ (Ἁγία Σοφία) στήν Κων/πολη.

91.92.1821. Ὁ Ἀλέξ. Ὑψηλάντης διαβαίνει τόν ποταμό Προῦθο,

εἰσέρχεται στή Μολδαβία καί ἀρχίζει ἡ Ἐπανάστασις.

24.93.1821. Ὁ ἀρματολός τῶν Σαλώνων Τερο-Πανουργιᾶς, χα-

λεῖ τούς προκρίτους τῆς περιοχῆς στό Μοναστήρι τοῦ Προφ. Ἠλία

Παρνᾶσσίδος καί κεῖ παίρνεται ὁμόφωνα ἀπ᾿ τούς χαπεταναί-

ους, κληρικούς καί προκρίτους, ἡ ἀπόφασις κηρύξεως τῆς Ἔπανα-

στάσεως.

97.3.1831. Οἱ Ἑλληνικές δυνάµεις ὑπό τόν Γερο-Πανουργιᾶ,

καταλαμβάνουν τά Σάλωνα καί ἀναγκάζουν τούς Τούρκους νά

κλειστοῦν στό Κάστρο.

98.83.1821. Ὁ Σκαλτσοδῆµος µέ τόν Πρόκριτο Ἀναγνώστη Λι-

δωρίκη ὑψώνουν τή σηµαία τῆς Ἐπαναστάσεως καί ἀπελευθερώ-

νουν τό ΛιδωρΏα.
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90.59.1831. Ὁ ἀξιωματικός τοῦ Σχκαλτσᾶ, Θεόδ. Χαλβαντζῆς,
ἀπελευθερώνει τόν Καζᾶ τοῦ Μαλανδρίνου.

β’. Τό «Τσουνάμυστήν Ἑλληνικήδ Κοινωνία

Τόν τελευταῖο καιρό Ἡ Ἑλλάδα ὁλόκληρη μένει µέ τό στόµα
ἀνοιχτό μ᾿ αὐτά πού ἀχκούει σχετικά µέ τά συµβαίνοντα στό χῶρο
τῆς Δικαιοσύνης καί τῆς Ἐκκλησίας. Καί οἱ δύο αὐτές Ἀρχές -
Πυλῶνες - ἦταν Ἡ τελευταία ἐλπίδα τῶν Ἑλλήνων. Τώρα;

Δέν μποροῦμε ἐμεῖς νά κρίνουμε ἀφοῦ στερούµεθα τῶν δεδο-
µένων. Τό µόνο πού μποροῦμεεἶναι νά προσευχηθοῦµε ἀπό τά βά-
θη τῆς φυχῆς µας στόν Μεγάλο Θεό, τόν πολυέλαιο, νά φωτίσει τά
μυαλά καί τίς καρδιές αὐτῶν πού ἀνέλαβαν νά κάνουν τήν κάθαρ-
ση γιά τό καλό τοῦ λαοῦ, τοῦ ἐκλεχτοῦ λαοῦ καί τῆς Πατρίδας.

Γ.Ν. Κ.

Υ'. Ὀφειλόμενες εὐχαριστίες

Ἡ Ἑταιρεία Φωκικῶν Μελετῶν εὐχαριστεῖ θερμά:
Τόν ἀξιότιμο Ὑπουργό Οἰκονομίας καί Οἰκονομικῶν κ. Γεώργιο

Ἀλογοσκούφη γιά τήν ἔγχριση χορηγίας 2.900 6, ὡς ἐπίσης καί τόν
Διευθυντή τοῦ Πολιτικοῦ του Γραφείου ἀγαπητό µας συμπολίτη κ.
Κων/νο Παπαθανασίου, γιά τήν εἰσήγηση τῆς παραπάνω χορηγίας.
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ΗΣΑΊΑΣ

Μέ δέος ἀρχίζω τήν προσπάθεια σκιαγραφήσεως τῆς μεγάλης
φυσιογνωμίας, τοῦ σεπτοῦ ἐχείνου Ἱεράρχη Ἠσαΐα, πού ὑπηρέτη-
σε τήν Ὀρθοδοξία ὡς Ἐπίσκοπος Σαλώνων. Καί τοῦτο γιατί ἡ φυ-
σιογνωµία αὐτή ξεχωρίζει ἀπ᾿ τούς ἄλλους γιά πολλούς λόγους.
Ὑπῆρξαν καί ἄλλοι Ἱεράρχες πού πίστεψαν στό ὅραμα τῆς Φιλικῆς
Ἑταιρείας (Φ. Β.) καί µάλιστα ἀγωνίστηκαν γιά νά ἔλθει ἡ πολυ-

πόθητη λευτεριά. Ὅμωςκανείς τους δέν θά φθάσει τό μεγαλεῖο τοῦ
Ἡσαῖα, τοῦ ΠΡΩΤΟΥ καί ΜΟΝΟΥ Δεσπότη πού πολέμησε στήν
πρώτη γραµµή καί ἔπεσε, ἀγναντεύοντας τίς θερμοπύλες, πού

ἄλλοτε φύλαγε ὁ Λεωνίδας καί τώρα ὁ Διάκος.
Τό ὅτι ἡ Ἱστορία δέν ἔχει βάλει στό βάθρο πού τοῦ ἀξίζει - ἐνώ

ἄλλους, χαίτοι ὑπῆρξαν ἀρνηταί τῆς Ἰδέας τῆς Ἐπαναστάσεως,
βρίσκονται πολύ φηλά - εὐθύνονται αὐτοί πού ἀπό φθηνό τοπικι-
στικό παραγοντισµό ἤ ἀπό ἀσυνειδησία, ἀλλά καί θλιβερή ἀφέλεια

καί ἀδιαφορία, τόν ἄφησαν στό περιθώριο.
Γιά µένα οἱ μόνοι φταῖχτες εἴμαστε ἐμεῖς οἱ Φωκεῖς πού δέν

φροντίσαµεγιά τήν ἀποκατάστασή του.
ὍὉ µακαριστός Ἀνανίας Μάνος, κατόπιν Μητροπολίτης Μαρυ-

στίας καί Σκύρου, πού καταγόταν ἀπό τό Χρισσό, ἔφαξε τά ἀρχεῖα
τῆς Ὕδρας καί μᾶς ἔφερε στό φῶς τόν «παραμερισµένο Ἐπίσκοπο
Ἠσαῖα»., ἀλλά καί ἀργότερα ὁ Δ.Ι. Παπακωνσταντίνου. ὁ Δεσφι-
νιώτης Γυμµνασιάρχης, ἐκτελῶντας ἐντολή - ἐπιθυμία τῶν «Ἐν Ἀθή-

ναις Δεσφινιωτῶν “Ο ΗΣΛΑΙΑΣ”», ξέθαφε, θά ἔλεγα, τόν συντοπίτη
του Ἱεράρχη. Ὅλοι οἱ ὑπόλοιποι πού ἀσχολήθηκαν µέ τήν Ἱστορία
τοῦ τόπου µας, παίρνουν ὡς σημεῖο ἀναφορᾶς τό παραμύθι τῆς
Ἁγίας Λαύρας καί ἀγνοοῦν τό Μοναστήρι τοῦ Προφ. Ἠλία Παρ-
νασσίδος καί τό γεγονός ὅτι ἀπ᾿ αὐτό «ξεκίνησε συνειδητά ἡ Ἔπα-
νάστασις τοῦ 1821», ὅπως πολύ σωστά ἡ Ἑταιρεία Φωκικῶν Με-
λετῶν ἀναφέρει στό πρόχειρο μνημεῖο πού ἔφτιαξε ἔξω ἀπ᾿ τὀ Μο-
ναστήρι αὐτό. Καί ἄς κόπτονται γιά τό ὅτι μᾶς ἀδικοῦν ἄλλοι...

Ἐπαναλαμβάνω ὅτι αἰσθάνομαι δέος, ἀλλά πρέπει νά σχκια-

γραφήσω τόν Ἠσαΐα.
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Ὁ Ἠσαίΐας γεννήθηκε ἀπ᾿ τόν Παπα-Στάθη Παπαευσταθίου καί
τήν Ἀρχόντω, τῆς ὁποίας τό γένος δέν μᾶς εἶναι γνωστό, στή Δε-
σφίνα τό 1779 κατά τόν ποιητή Ἀριστ. Βαλαωρίτη ἤ τό 1778 κατά
τόν Ἀ. ΓΤούδα.

Ὁ Ἠλίας, ὅπως ταν τό κοσμικό του ὄνομα πρίν ἱερωθεῖ, ἦταν
τό τρίτο, κατά σειρά, ἀγόρι τοῦ Παπα-Στάθη. Τό πρῶτο ἦταν ὁ
Γιάννης, ὁ ὁποῖος ἔγινε ἱερέας καί τελικά σκοτώθηκε δίπλα στόν
Ἠσαῖα. Τό δεύτερο ἦταν ὁ Θεοδόσης, ὁ ὁποῖος καί αὐτός ἱερώθη-
κε (1786). Τό τρίτο ὁ Ἠλίας καί ἀπό κοντά δύο κορίτσια.

Ὁ Ἠλίας διδάχτηκε τά πρῶτα γράµµατα στά Σάλωνα, κοντά
στόν πατέρα Γεράσιμο, ἕνα σοφό καλόγερο καί στή συνέχεια στό
Μοναστήρι τῆς Δεσφίνας, τόν Ἅγιο Ἰωάννη, τόν Ἡρόδρομο, στόν
ὁποῖο καί ἐκάρη μοναχός, ἀφοῦ ἔμεινε γιά λίγο δόκιμος καί ἀπό
Ἠλίας ἔγινε πλέον Ἠσαίΐας.
Ἡ φυσιογνωμία του καί ὁ πόθος του γιά νά γίνει ἕνας καλός

κήρυκας τόν ἔκαναν νά ἐγκαταλείψει τόν Πρόδρομο καί νά πάει

στό διπλανό Βασιλομονάστηρο τοῦ Ὁσίου Λουκᾶ, τό «Ἅγιο Ὄρος»
τῆς Ρούμελης. Πραγματικά ἐδῶ βρῆκε ὅτι τοῦ χρειαζόταν. Τή µόρ-
Φφωση καί τήν Ἠθνική συνείδηση. |

Ἀλλά ὅπωςὁ διφασµένος διφᾶ περισσότερο ὅταν πίνει θαλασ-
σινό νερό, ἔτσι καί ὁ Ἠσαΐας ὅσο περισσότερα μάθαινε τόσο πε-
ρισσότερο διφοῦσε γιά µεγαλύτερη μάθηση.

Ῥυνεπαρμένος ἀπ᾿ τό ὅλο περιβάλλον τῆς οἰκογενείας του καί
τοῦ Μοναστηριοῦ, ἀλλά κι’ ἀπ᾿ τήν µεγάλη παρουσία τῶν Κλεφταρ-
ματωλῶν, πού συχνά µπαινόβγαιναν στό Μοναστήρι, δέν δυσκο-
λεύτηκε νά καταλάβειὅτι Ἡ θέσις του ἦταν στόν Ἐλῆρο καί κεῖ ἔγι-
γε Διάκος. Τώρα ἔνοιωσε τήν ἀνάγκη γιά περισσότερη μάθηση καί
γι αὐτό ἀποφάσισε νά πόει στά Γιάννενα, τά ὁποῖα ἦταν, τήν ἐπο-
χή ἐχείνη, µεγάλο πνευματικό κέντρο. Γιά νά παρθεῖ αὐτή ἡ ἀπό-
φαση βοήθησε καί τό φιρμάνι τοῦ Ἀλῆ Πασᾶ, ὁ ὁποῖος ὅταν ἔγινε
Πασᾶς δέν ξέχασε τόν καλό Ὑαμαρείτη Παπα-Στάθη πού τοῦ εἶχε
σώσει τή ζωή καί ζήτησε νά τοῦ τόν πᾶνε στάΓιάννενα, γιά νά
βγάλει µέρος ἀπ᾿ τήν ὑποχρέωσή του.

Ὅταν ὁ Ἡσαῖας ἔφθασε, μαζί µέ τόν ἀδελφό του Θεοδόση στά
Γιάννενα καί παρουσιάστηκε στόν Ἀλη, ὅπως ἔλεγε τό φιρμάνι,
ἔμαθε τό τί συνέδεε τόν Ἀλη µέ τήν οἰκογένειά του καί ὅταν ὁ
Πασᾶς τοῦ ζήτησε νά τοῦ πεῖ τί θέλει, ὁ Ἠσαΐας ἀμέσως τοῦ εἶπε
ὅτι θέλει σπουδές, μόρφωσή. Ὁ Ἀλῆςτοῦ δίνει ἀμέσως τήν εὖκαι-
ρία καί τοῦ Ἠσαῖα τά ὄνειρα ὑλοποιοῦνται.
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Ἠσαῖας, ἘἨπίσκοπος Σαλώνων

Ἐθνεγέρτης Ἀληθινός καί Μεγάλος.
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Ἡ ἐπίδοση καί ἡ ἀπόδοση τοῦ Ἠσαΐα στά γράµµατα ἤταν τέ-
τοιες πού ἔκαναν καί αὐτόν τόν Βεζύρη ὑπερήφανο γιά τόν προ-

στατευόμενό του καί µόλις ἦλθε ἡ ὥρα τόν ἔστειλε στήν Κωνστα-
ντινούπολη γιά τή συμπλήρωση τῶν σπουδῶν του. Ἐδῶ στήν Κων-

σταντινούπολη οἱ Φαναριῶτες τόν ἔφεραν σέ ἐπαφή µέ τόν Πα-
τριάρχη Γρηγόριο τόν Ε’. ὁ ὁποῖος βλέποντας στὀν Ἡσαΐα ἕναν ἄξιο

Ἠγέτη, τόν χειροτόνησε Ἱερέα. Ἀπό τότε οἱ δύο κληρικοί συνδέθη-
καν στενά.

Ὅταν θεώρησε τόν ἑαυτό του ἱκανοποιημένο ἀπτίς σπουδές
του ἐπέστρεφε στήν ἀγαπημένη του Δεσφίνα. Ἠταν τώρα ἕνας λό-

γιος ἱερέας. Ὁ Ἀλῆ Πασᾶς παρακολουθῶνταςτήν ἐξέλιξη τοῦ προ-
στατευοµένου του. μόλις ἔμαθε ὅτι αὐτός ἔφτασε στή Δεσφίνα τόν
διόρισε Διοικητή τῆς περιφέρειας.

Καίτοι Ἡ ἀνάληφψη τῶν νέων καθηκόντων ἦταν ἀσυμβίβαστη µέ
τήν Ἱερωσύνη, ἐν τούτοις ἡ ἀγάπη του γιά τόν πολυβασανισμένο λαό

τόν ἔκανε νά ὑποχωρήσει καί νά δεχθεῖ. Βέβαια τά νέα του αὐτά κα-

θήκοντα δέν τόν ἐμπόδισαν ἀπ’ τίς ἄλλες δραστηριότητές του.

Μάλιστα ὁ Ἀ. Γούδας μᾶς λέει ὅτι ὁ Ἠσαΐας ἐκείνη τήν ἐποχή
ἔγραφε «Χρονικό τῆς Ρούμελης»καί ἄλλα, τά ὁποῖα ὅμως χάθη-
καν.

Ἡ προσωπικότητά του µεγάλη. Οἱ γνώσεις του πάρα πολλές.
Ἡ ἀχτινοβολία του ξεπερνᾶ τά στενά ὅρια τῆς περιφερείας του καί

ἁπλώνεται µαχκρυά. Ἀγάπησε τό λαό του καί ἀγαπήθηκε ἀπ᾿ αὐτόν
πάρα πολύ. Γι αὐτό ὅταν ὁ Ἐπίσκοπος Σαλώνων Ἰωακείμ ἀπεδή-

µησε, ὁ λαός αὐτός ἀξίωσε ἀπ᾿ τόν Πατριάρχη Γρηγόριο Ε’ νά τοῦ

δώσει νέο ἘἨπίσκοπο τόν Ἠσαΐα καί κεῖνος, πού ἥξερε τήν ἀξία
του, τόν χειροτόνησε τό 1848, ὅταν ἦταν 40 ἐτῶν.

Ὁ Ἠσαῖας, χωρίς κομπασμούςκαί ἔπαρση, ἐγκαταστάθηκε στά
Σάλωνα Ἐπίσκοπος, μεταφέροντας τήν ἕδρα τῆς Ἐπισκοπῆς του

ἀπ᾿ τό Χρισσό πού ἤτανε µέχρι τότε, στά Σάλωνα. Μέ µετριοφρο-

σύνη καί συγχίνηση νοιώθειὅτι δέν εἶναι ὥρα γιά τυμµπανοκρουσίες
καί κομπασμούς, ἀλλ᾽ ὅτι εἶναι ἡ ὥρα νά φορτωθεῖ τόν βαρύ σταυ-

ρό γιά νά ἀνταπεξέλθει στίς µεγάλες εὐθύνες του πού εἶναι οἱ Θρη-
σκευτικές, οἱ Ἐθνικές καί Κοινωνιχές.

Δέν μπορεῖς νά πεῖς «Εὖὐγε» σέ κάποιον πού ἔφθασε ψηλά, ἄν
δέν µάθεις καί ποιόν δρόµο ἀκολούθησε. Καΐ ὁ Ἠσαΐας τό ἀξίζει
αὐτό τό «Εὖγε», γιατί ἦταν ὁ σωστός, ὁ ἀκέραιος.

Ὁ καινούρχιος Δεσπότης κάθε Κυριακή μιλοῦσε στόν λαό του
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γιά τήν ἀγάπη, γιά τήν Ἐλπίδα στό Θεό, γιά τήν παρηγοριά πού

ἔπρεπε νά ζητᾶ ἀπ᾿ τήν Παναγία του καί τόν γυιό Της.
Δέν χρειαζόταν νά πεῖ πολλά γιά τήν ἀλληλοβοήθεια, γιά τήν

ἐλεημοσύνη, γιά τήν ἀγάπη πρός τόν συνάνθρωπο, γιατί τό παρά-

δειγµά του μιλοῦσε περισσότερο. Ἔκανε τήν Ἐπισκοπή του ναό

τῆς ἀγάπης στόν ὁποῖο κατέφευγε κάθε φτωχός ἤ καί ζορισμένος

ἀπό ἀνάγκη γιά νά βρεῖ παρηγοριά. Μοίραζε ὅτι εἶχε καί δέν εἶχε.
Τονίζω αὐτό τό «ΔΕΝ ΕΙΧΕ», γιατί γιά νά βοηθήσει τούς δεινοπα-

θοῦντας, ἔφτανε στό σημεῖο νά δανείζεται καί γι αὐτό, ὅταν ἄπε-

δήµησε βρέθηκε χρεωμµένος.
Ἕναν τέτοιο Ἱεράρχη, Ἕλληνα, Ὀρθόδοξο ἦταν ἀδύνατο νά τόν

ἀφήσει ἡ Φ. Β. ἀμύητο. Ἔτσι τό 18418. τή χρονιά πού ἔγινε Δεσπό-

της ὁ Ἠσαΐας μυήθηκε στό μυστικό τῆς Φ. Ε.. καί ἀπό τότε ἄρχισε

νά ἐργάζεται γιά τούς σκοπούς τῆς, πάντα µέ τήν συναίνεσή της.

Ἀνεβαίνει στούς ὑφηλούς βαθμούς τῆς Ἱεραρχίας τῆς Φ. Ε;.. καί πει-

θαρχικός στόν Πατριάρχη του, ὁ ὁποῖος τοῦ δίδει τήν ἐντολή: «Γε-

ώργει ἀκχαμάτως», στό γράµµατουτῆς 20-12-1820, μετατρέπει τήν

Ἐπισκοπή του σέ Κέντρο κατηχήσεωςστούς σκοπούς τῆς Φ. Ἐ. καί

πολύ γρήγορα καθιερώθηκε ὡς ἕνας ἀπ᾿ τούς κυριώτερους Ῥουμε-

λιῶτες ἀρχηγούς.
Ὅλοι οἱ πράκτορες τῆς Φ. Β. σ’ αὐτόν κατευθύνοντο καί ἀπό

αὐτόν ξεκινοῦσαν ὅλες οἱ ὁδηγίες πρός τούς Προκρίτους καί τούς

ὁπλαρχηγούς τῶν γύρω περιοχῶν Λαμίας - Λιδωρικίου - Ἀταλά-

ντης - Λειβαδιᾶς κ.ἄ. καί αὐτός ἦταν ἐκεῖνος πού ἐνημέρωνε τούς

Δεσποτάδες Ἀθηνῶν καί Ταλαντίου (Ἀταλάντης).
Διατηροῦσε ἀλληλογραφία µέ τόν Πατριάρχη Γρηγόριο Ε΄, ἀλλά

δυστυχῶς µόνο ἕνα γράµµατοῦ Πατριάρχη σώθηκε, τό ὁποῖο ὅμως

εἶναι ἀρκετό νά ἀποδείξει ὅτι ὁ Ἐθνάρχης ἦταν ὄντως Ἐθνάρχης
καί ὅτι πολύ καλά ἔκανε ἡ Ἐκκλησία καί τόν ἔκανε Ἅγιο, Ἡ δέ πο-

λιτεία Ἡρωα.
Στό γράµµα αὐτό ὁ Πατριάρχης δίδει ὁδηγίες πού τοῦ ζήτησε ὁ

Δεσπότης µαςγιά ἕνα θέµα σοβαρό πού εἶχε προκύψει στήν περι-

φέρειά του. Κείνη τήν ἐποχή ὁ Παπα-Ἀνδρέας ὁ Μώρης ἀπ᾿ τήν
Κουκουβίστα παράτησε τά προσχήµατα καί ἀγνόησε τήν παροιμία

«ἤ παπᾶς - παπᾶς ἤ ζευγᾶς - ζευγᾶς» καί ἐκτός ἀπό παπᾶς ἔγινε

χαί καπετάνιος. Φόρεσε πάνω ἀπό τά ράσα του τ᾿ ἅρματα καί πα-

ρενοχλοῦσε τούς Τούρκους. Καί ὅταν οἱ Τοῦρκοι ἐνοχλημένοι ἀπό
τή δράση τοῦ Παπανδρέα ζήτησαν ἀπ᾿ τόν Δεσπότη νά ἐπέμβει,
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αὐτός ζήτησε ἀπ᾿ τόν Ἡατριάρχη τή συμβουλή του καί ὁ Παναχγιώ-
τατος τοῦ ἀπήντησε συμβουλεύοντάς τον µέ τό γράµµα., τό µοναδι-
κό πού σώθηκε, ὅπως εἴπαμε, καί πού ἀκολουθεῖ.

Αὐτό τό γράµµα ἀποδειχκνύει ἀμφοτέρων τήν διάθερμον φιλο-
πατρίαν καί µετοχήν εἰς τά τῆς προετοιμασίας τοῦ Ἀγῶνος:

«Τῷ Ἐπισκόπῳ Σαλώνων.

Θεοφιλέστατε ἐπίσκοπε καί ἀδελφέ ἨἩσαῖα.
Ἀμφοτέρας τάς τιµίας ἐπιστολάς διά τοῦ ἀγαθοῦ πα-

τριώτου καπετάνιου Φούντα Γαλαξειδιώτου, ἀσφαλῶς έδε-
ξάµην καίἐν αὐταῖς τιµίων σου λόγων ἔγνων. Ἐχεμυθίας
ἀδελφέ, μεγίστη χρεία καί προφύλαξις περί πᾶν διάβηµα,
οἳ γάρ χρόνοι πονηροίεἴσι καίἐν τοῖς φιλοπατριώταις ἔστι
καί μοχθηρών ζύμη, ἀφ᾽ ἧς, ὡς φωραλέου προβάτου, φυ-
λάττεσθε. Κακόν γάρ πολλοί μηχανῶνται διά τό τῆς φιλο-
πατρίας ἔγκλημα.

Διά τήν ἀγαθήν ἐξελέξω µερίδα, κοινολογῶν καί ἐμπι-
στευοµένοις πατριώταις, τά ἐχεμυθίας δεόµενα.

Οἵ Γαλαξειδιῶται, οἷς συνεχώς ἐπιστέλλεις µοι, πεφρο-
ντισµένως ἐνεργοῦσι, καί ἀφ᾽ ὧν ἔγνων ἀδύνατον ἀντίπα-
ντός τιµίου οὐδ᾽ ἐλάχιστον λόγον ἕρκος ὀδόντων φυγεῖν' οὐ
µόνον τά σά, ἀλλά καίτά τῶν ἐν Μωρέᾳ ἁἀδελφώῶν γράµµα-
τα κοµίζουσίν µοι.
Ἡ τοῦ Παπανδρέου πρᾶξις πατριωτική μέν τοῖς γινώ-

σκουσι τά µύχια, κατακρίνουσιδέ οἱ µή εἰδότες τόν ἄνδρα.
Κρύφα ὑπερασπίζουν αὐτόν, ἐν Φανερῷ δ᾽ ἄγνοιαν ὑπο-
κρίνου. ἔστι δ᾽ ὅτε καί ἐπίχρινε τοῖς θεοσεβέσιν ἀδελφοῖς
χαί ἀλλοφύλοις, ἰδίᾳ πράύνον τόν Βεζύρην λόγοις καί ὑπο-
σχέσεσιν. ἀλλά µή παραδοθήτωεἰς λέοντος στόμα.

Ἅπασαι σύν ταῖς ἐμαῖς εὐχαῖς τούς ἀνδρείους ἆδελ-
φούς, προτρέπων εἰς κρυφίνοιαν διά τόν φόβον τῶν Ἰου-
δαίων. Ἀνδρωθήτωσαν ὡς περ λέοντες καί ἡ εὐλογία τοῦ
Κυρίου κρατυνεῖ αὐτούς, ἐγγύς δέ ἐστί τό τοῦ Σωτήρος
Πάσχα.

Αἱ εὐχαίτῆς ἐμῆς µετριότητος ἐπί τῆς κεφαλῆς σου,
ἀδελφέ µου Ἠσαΐα. Γεώργει ἀκαμάτως καί ὄλβια γεώργια
δώσει σοι ὁ Πανύφιστος.

Κωνσταντινουπόλει, 20 Δεκ. 1520

Ἰ Γρηγόριος
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Ἱ. Μ. Προφ. Ἠλιοῦ Παρνασσίδας.

Ὅμωςγιά νά ἐπιτευχθεῖ ὁ σκοπός δέν ἀρκοῦν µόνο λόγια καί

ἐνθουσιασμοί. Χρειάζονται πολεμοφόδια, ὁπλισμός καί τόσα ἄλλα.

Γι αὐτό καλεῖ τούς προύχοντες τῆς περιοχῆς καί τούς ἀνακοινώνει

ὅτι γιά τήν προσπάθειά του αὐτή, τοῦ ἐξοπλισμοῦ καί ἐφοδιασμοῦ

γιά τόν αὐριανό ἀγῶνα καταθέτει ὅ τι ἔχει καί δέν ἔχει, ἀπό χρή-

µατα. Καίΐ ἦταν ἀδύνατον. οἱ μυηµένοι προύχοντες τῆς περιοχής νά

ὑστερήσουν. Συγκέντρωσαν χρήματα καί μ’ αὐτά γέμισαν τίς γύρω

ἀπ᾿ τό Μοναστήρι τοῦ Προφ. Ἠλία σπηλιές µέ πολεμοφόδια, ὅπως

μολύβι, χαρτί, ἀκόμα καί πετσιά, φερμένα ἀπ᾿ τήν Οὐγγαρία, γιά

τά τσαρούχια τῶν αὐριανῶν στρατιωτῶν.

Ὁ ἀναγνώστης καταλαβαίνει πλέον τή διαφορά πού ὑπάρχει

µεταξύ τοῦ Ἠσαῖα καί τῶν ἄλλων Ἱεραρχῶν, πολυδιαφημιζοµένων

μάλιστα.

Ἔτσι ἔχουν τά πράγματα ὅταν ὁ Ἠσαῖας παίρνει προφορικό

μήνυμα ἀπ᾿ τόν Γρηγόριο νά πόει στήν Κων/πολη. Μέ πρόσχημα

τήν ἐπίλυση ὁρισμένων διαφορῶν πού εἶχε τό Βασιλομονάστηρο

τοῦ Ὁσίου Λουκᾶ, ἔφυγε γιά τήν Κων/πολη. παίρνοντας µαζί του

τόν Ἡγούμενο τοῦ Μοναστηριοῦ Ἰωάσαφ καί τόν ἀδελφό του Θεο-

δόσιο πού ἦταν στό Ἡγουμενοσυμβούλιο τῆς Μονῆς.

Ὅταν ἔφθασαν στήν Πόλη ὁ Ἠσαΐας ἀμέσως ἦλθε σέ ἐπαφή µέ

τόν Πατριάρχη. ὁ ὁποῖος ἀφοῦ τόν ἐνημέρωσε, τοῦ ἔδωσε καίτίς

σχετικές ἐντολές γιά τόν ξεσηκωμό. Οἱ Φιλικοί καί ὁ Πατριάρχης

ἐφοδίασαν τόν Ἠσαΐα καί µέ γράµµατα γιά νά εἶναι ὑποχρεωμένοι

οἱ ἄλλοι νά τόν ἐμπιστευθοῦν. Ἡ ἀποστολή πού ἔλαβε ὁ Ἠσαῖΐας
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δέν ἦταν νά ξεσηκώσει τήν περιοχή του µόνο, ἀλλά καί νά ἐνημε-
ρώσει ὅλους τούς γύρω του.

Οἱ δύο Ἱεράρχες ἀγκαλιάστηκαν, φιλήθηκαν, ἔσφιξε ὁ ἕνας τόν

ἄλλον στήν ἀγκαλιά του καί χωρίστηκαν γιά νά ξανανταμώσουν
ἔπειτα ἀπό λίγες ἡμέρες πάνω στήν ἄλλη ζωή... ἐλεύθεροι πλέον.

Ἡ ἀποστολή τοῦ Ἡσαΐϊα στήν Κων/πολη εἶχε τελειώσει καί χρό-

γος διαθέσιμος δέν ὑπῆρχε. Τό Γαλαξειδιώτικο καράβι ξεκίνησε
ἀμέσως καί στίς 11 Μαρτίου ἔφτασε στό Μετόχι τοῦ Ὁσίου Λουκᾶ,

τό Ἁηλουκαΐτικο. Καΐτοι ἡ κούρασίς των ἦταν µεγάλη δέν τή λο-
γιάριασαν καί ἀνέβηκαν ἀμέσως πάνω στό Μοναστήρι.

Ἀτόν γυναικωνίτη τῆς ἐχκλησίας,τό ἴδιο βράδυ ἄκουσαν ἀπ᾿ τό

στόμα τοῦ Ἠσαῖα,οἱ ἔμπιστοι τό µεγάλο μήνυμα. Πῆραν καί τήν
ἐντολή νά ἀρχίσουν ἀμέσωςοἱ προετοιμασίες ὅπως νά ἑτοιμαστοῦν

τά φυσέχια καί τά χαρτούτσια καί ὅτι ἄλλο θά χρειαζόταν καί
ὅπως μᾶς λέει ὁ Κρέμος (Βλ. σελ. 97) ὅλοι τους «...κατέστησαν

ἀεικίνητοι εἰς ὑπηρεσίαν τῆς ἐπαναστάσεως... λαμπρύνοντες τά
ὅπλα, δένοντες φυσέχια καί ὀχυροῦντες τήν Μονήν...».

τήν συγκέντρωση αὐτή τοῦ Μοναστηριοῦ ἦταν καί ὁ θρυλικός

Ἀθαν. Διάκος µέ ὅλους τούς ἐπιτελεῖ του, ὁ ὁποῖος περίµενε ἐδῶ

τόν Δεσπότη προϊδιασµένος ἀπό πρίν. Ἀπό δῶ καί πέρα θά ἦταν ὁ

Ἀρχηγός τῆς Ἐπανάστασης, στή Βοιωτία καί τό «λευτεριά ἤ
θάνατος» ἔγινε τό σύνθηµά τους.

Μόλις τελείωσε ἡ ἐνημέρωση τοῦ Διάκου καί τῶν ἄλλων ὑπευ-

θύνων, ὁ Δεσπότης ἔφυγε γιά νά βρεθεῖ στά Σάλωνα, ἀπ᾿ ὅπου θά
εἰδοποιοῦσε τή Λοκρίδα καί τή Δωρίδα γιά τό ὅτι ἦλθε ἡ εὐλογη-
µένη ὥρα. Ἴθελε νά ἔλθει σέ ἐπαφή µέ τούς ἁρματωλούςκαί λοι-

πούς καπεταναίους, ὅπως καί µέ τούς καπεταναίους τοῦ Γαλαξει-
διοῦ.

Μόλις ἔφτασε στήν Ἐπισκοπή του κάλεσε ἀμέσως τούς πρού-

χοντες Κεχαγιᾶ, Γιαγτζή. Παπαηλιόπουλο, Κοντορήγα κ.ἄ. καί
τούς ἐνημέρωσεγιά τήν κατάσταση.

Καί ὅπως, καί πάλι, μᾶς λέει ὁ Ἠρέμος (σελ. 98-99) «...ἠ ὄψις
τῶν κατοίκων καί αὐτῶν τῶν παίδων ὁσημέραι ἠλλοιοῦτο ἐπί τό

πολεμικώτερον’ µόνον οἱ Τοῦρκοι ἐτύφλωττο, διότι οὐδέν ὅπλον,

οὐδέ σάκκος πυρίτιδος ἤ πυρολίθων (τά στουρνάρια) περιῆλθονεἰς
χαῖρας αὐτῶν. Καΐἐν κεφαλαίῳ εἰπεῖν, ἀπό τῆς 12ης Μαρτίου καθ᾽

ἥν ἐγένετο ἡ ἐν τῇ Μονῇ Ὁσίου Λουκᾶ συνεδρίασις, τά περί τόν

Παρνασσόν καί Ἑλικῶνα ἐσείοντο ὑπό τῶν Ἑλλήνων προ ἆλειφο-
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µένωνεἰς τό πεδίον τοῦ Ἄρεως».
Ἀφοῦ τακτοποίησε ὅλα τά θέµατα στά Σάλωνα - ἐξ ἄλλου

αὐτά ἦταν πανέτοιµα καί µόνο τό... «πρ»περίμεναν νά ἀκούσουν

καί τό ἄκουσαν ἀπ᾿ τό στόματοῦ Δεσπότη τους,µέτό «Ἀνάστα
Ἑλλάς!ι Ἐμπρός!» - ἐπέστρεφε στό Μοναστήρι τοῦ Ὁσίου

Λουκᾶ. Ἐδῶ ἔκανε τήν τελευταία του λειτουργία. «Ἅμα τῇ ἔῳ

ἐφάλη δοξολογία ἐν τῷ περιβλέπτῳ τῆς αὐτῆς µονῆς ναῷ µετά δα-
κρύων χαρᾶς ὑπό τοῦ Ἐπισκόπου Ἀμφίσσης Ἡσαΐου καί πάντων

τῶν ἱερομονάχων ἐν λαμπρᾷ ἐκκλησιαστικῇ στολῇ καίπομπῇ παρό-
ντων τοῦ τε Ζαφείρη καίτοῦ Διάκου», κατά τά λεγόμενα τοῦ Μρέ-

μου.
Ὅταν τελείωσε Ἡ λειτουργία ὁ Δεσπότης, ντυμένος ἀκόμα τά

ἄμφιά του, βγήκε στό προαύλιο, ἀκολουθούμενος ἀπ᾿ τούς λοιπούς
Κληρικούς καί τούς χἀπεταναίους, ἔψαλε στό «Σῶσον. Κύριε, τόν

λαόν Σου». Ἐρατοῦσε στό ἕνα χέρι του τήν πατερίτσα του καί στό

ἄλλο µιά πρόχειρη σημαία, πού εἶχε στή µέση ἕνα σταυρό. Ὅλοιοἱ
παρευρισκόμενοι πέρασαν, φίλησαν τό χέρι τοῦ Δεσπότη τους καί

τήν σηµαία ὁρκιζόμενοι στό «Ἐλευθερία ἤ Θάνατος».
ἛἨλθε ἡ ὥρα νά ἀφήσει τά ἄμφιά του, νά ἀφήσει τόν σταυρό

καί τό θυµιατό καί νά ζωστεῖ τ’ ἅρματα καί νά φύγει ἀμέσως γιά τά
λάλωνα πού Ίδη εἶχαν ξεσηκωθεῖ. Τό ἀπόγευμα ἔφθασε στό Μο-

ναστήρι τοῦ Προφ. Ἠλία, ἀπ᾿ τό ὁποῖο ξεκίνησε ὁ Τερο-Πανουρ-

γιᾶς γιά νά ἀπελευθερώσει τά Σάλωνα καί νά κλείσει στό Κάστρο

τους ὅλους τούς Τούρκους.
Τά ὄνειρά του πλέον ἔγιναν πραγµατικότης καί τοῦτο ἔκανε

τόν Ἱεράρχη νά νοιώθει µεγάλη ἱκανοποίηση, γιατί ὁ σχεδιασμός

καί ἡ ἐκτέλεσις ὅλης τῆς προετοιµασίας ἦταν ἄφογη.
Ἀκούραστος, ὅπως ἦταν, ξεχινᾶ γιά τή Λειβαδιά γιατί ἐκεῖ τόν

περίµεναν οἱ Ἱεράρχες τοῦ Ταλαντίου Νεόφυτος καί ὁ Διονύσιος

τῶν Ἀθηνῶν γιά νά συγκροτήσουν τήν προσωρινή Ἐπαναστατική

Ἐπιτροπή.
Μέ τήν καινούρχια του ἰδιότητα θά συλλειτουργήσει στό Ναό

τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς γιά νά γιορτάσουν τήν ἔναρξη τῆς Ἔπανα-

στάσεωςκαί ἐδῶ θά ἀνακηρύξει ἐπίσημα τόν Ἀρχηγό τοῦ Στρατοῦ,
πού δέν εἶναι ἄλλος ἀπό τόν Ἀθαν. Διάκο, καί τῶν λοιπῶν ἀξιωμα-

τούχων.
Ὅταν τελείωσε καί αὐτή ἡ ἀποστολή, ὁ Δεσπότης µας γύρισε

στά Σάλωνα νά εὐλογήσει τίς µέχρι τώρα ἐπιτυχίες τῶν Ἑλλήνων,
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ἀλλά καί νά συσκεφθεῖ γιά τό πῶς θά ἀντιμετωπισθεῖ ἡ µεγάλη
στρατιά τῶν Τούρκων πού ἔστελνε ὁ Σουλτάνος γιά τήν κατάπνιξη
τῆς Ἐπαναστάσεως, µέ τούς δυό τρανούς πασάδες, τόν Κιοσέ Μεχ-
µέτ καί τόν Ὁμέρ Βρυώνη.
Ἡ ὥρα ἦταν κρίσιμη. Ἀπ΄ τή µιά ἔχουμε ἕνα µεγάλο στρατό,

χαλά ὀργανωμένο, µέ δυνατούς ἡγέτες κι ἀπ᾿ τήν ἄλλη λίγους, χω-
ρίς ἐκπαίδευση, χωρίς καλό ἐξοπλισμό καί χωρίς ὀργάνωση, ἀλλά
µέ τήν ἀπόφαση νά κρατήσουν τόν ὅὄρκο τους πού ἦταν «Ἔλευθε-
ρία ἤ Θάνατος».

Οἱ ἀρχηγοί Πανουργχιᾶς, Διάκος καί Δυοβουνιώτης ἀντάμωσαν
στούς Κομποτάδες, κάτω ἀπ᾿ τά πλατάνια γιά νά ἀποφασίσουν. Σ)᾽
αὐτή τή συνάντηση βρέθηκε καί ὁ Ἠσαίΐας, σάν ἁπλός Στρατιώτης,.
χάτι πού ἐξέπληξε τούς πάντες. Καΐ πῶς νά μήν ἐκπλαγοῦν οἱ πά-
ντες, ἀφοῦ γιά πρώτη καί μοναδική ἔβλεπαν... ὁλόκληρο Δεσπότη
νά γίνεται συσστρατιώτήης µέ ὅλους τούς ἁπλούς, διδάσχοντάς τους
ἔτσι µέ τό παράδειγμάτου, ὅτι δέν ἀρκοῦν τά λόγια. Ἴθελε νά
τούς ἀποδείξει ὅτι, ὅτι τούς ἔλεγε ὅταν τούς κατηχοῦσε στήν Φ.
Ε., τά πίστευε. Ἠθελε νά τούς διδάξει ὅτι ἡ ζωή δέν ἔχει κάποια
ἀξία ἄν δέν συνοδεύεται µέ τήν ἐλευθερία καί τήν ἀξιοπρέπεια.
Ἠθελε νά δείξει τό καλό παράδειγµα συνέπειας λόγων καί ἔργων.

Καί ὅταν ὁ Πανουργιᾶς ἀνέλαβε νά ὑπερασπιστεῖ τό κέντρο τῆς
ὅλης παρατάξεως, ἔχοντας ἀριστερά του τόν Δυοβουνιώτη καί δε-
ξιά του τόν Διάκο, τότε ὁ ἩἨσαΐας βρέθηκε στό χαράκωμµα, δίπλα,
μαζί µέ τόν ἁπλό στρατιώτη καί κεῖ βρήκε τόν θάνατο.

«...ἔχων συναγωνιστήν καί τόν Ἀξιοσέβαστον Ἐπίσκοπον Σα-
λώνων Ἡσαίΐαν, ὅστις πλήρους ζήλου ἠκολούθει τό στράτευμα,
εὐλογῶν καί θαρρύνων αὐτό εἰς τόν προκείµενον ἀγῶνα...». μᾶς
λέει ὁ Σπ. Τρικούπης.

Ὅτανἔσπασε Ἡ γραµµή καί τραυματίστηκε ὁ Τερο-Πανουρχιᾶς,
ἔγινε ὀπισθοχώρηση πρός τά ψηλώτερα. Αὐτή τήν ἀναδίπλωση δέν
μπόρεσε νά ἀχκολουθήσει ὁ Δεσπότης. Μαί ὁ Βαλαωρίτης λέει:

«Ἀκούστηκε κ᾿ ἕνα ρυάσιµο ἀπό τή Χαλκομάτα
καί ρίχνουνται τοῦ Πανουργιᾶ... πρώτη φωτιά κ’ ἐσμίξαν.
Ἐζήλεφα κι ἐχούμήξα... Τό ράσο τοῦ Δεσπότη
ἀντάρα, μαύρη θάλασσα... Ἐχκεῖκι ὁ Παπαγιάννης.
Ὁλόγυρά τους σκοτωµός... Ἀθεμωνιά κουφάρια...».

Ἡ περιγραφή αὐτή φανερώνειτήν εἰκόνα τῆς µάχης τῆς Χαλκο-
μάτας.
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ταν σωματώδηςκαί δυσκίνητος. Οἱ προσπάθειες τοῦ «ἐφό-

ρου» Μαρκόπουλου νά τόν σηκώσει στίς πλάτες του καί νά τόν µε-

ταφέρει πιό πάνω δέν βοήθησαν. Ἰαί ἐνῶ ὁ Μαρκόπουλος προσπα-
θοῦσε, ὁ Δεσπότης βλέποντας τό µάταιον τῆς προσπάθειας λέει:

«Ἄφησέ µε τέκνον µου καί σῶσον τουλάχιστον τόν ἑαυτόν σου

ὡς χρησιµότερον...»καί ὅταν ὁ Μαρκόπουλοςεἶδε ὅτι δέν ἦταν δυ-

νατόν νά σωθοῦν καί οἱ δύο, τότε «...ἀπέθεσε τό ἐπί τῶν ὤμων του

πολύτιµον φορτίον», μᾶς λέει ὁ Ἀ. Γούδας.
Μία παράδοση θέλει κάποιο Δεσφινιώτη. τόν Κελεπούρη. νά

περνᾶ ἀπ᾿ ἐχεῖ µέ ἕνα ἄλογο, πού εἶχε ἁρπάξει ἀπ᾿ τόν ἐχθρό κατά

τήν ὥρα τῆς µάχης. Ῥλέπει τόν Δεσπότη του καί ἀμέσως ξεκαβαλι-

κεύει καί τοῦ τό δίνει. Ἀλλά ὁ Ἠσαίΐας τοῦ λέει: «Κράτησέ το σύ,

παιδί µου, τό ἄλογο. Καβαλίκεφε πάλι καί φύγε». Ὅ Κελεπούρης

ἐπέμενε, ἄφησε τό ἄλογο καί ἔφυγε τρέχοντας.

Ὅ Δεσπότης ὅμως δέν πρόλαβε νά χρησιμοποιήσει τό ἄλογο

γιατί οἱ Ἀρβανίτες µέ τά γιαταγάνια ἔξω τοῦ πῆραν τό Ἅγιο Κεφά-

λιτου,λυσσασμµένοι ὅπως ἦταν. Πρίν ἀφήσει ὅμως τοῦτο τόν κόσμο

πρόλαβε νά κάνει τήν τελευταία του προσευχή: «Παναγία µου,

σῶσον τουλάχιστον τήν Πατρίδα!». «...Ἐμπρός! Ἐμπρός!... Δεσπό-

τη δέν ἔχεις σβέρκο γιά σπαθί... Ἀκέρηος θά πεθάνεις». Μουγκρί-

ζει ὁὃ ἀνεμοστρόβιλος. Σφιχτά τόν ἀγκαλιάζουν καί τόν διώχνουν

παρεµπρός: «Μόχτα... Δεσπότη... Μόχτα. Καΐ στό Πατριαρχεῖο

σου θαυβῆς νά ξαποστάσεις».
Ὁ Βαλαωρίτης, στό 4ο ἄσμα του, βλέπει µέ τά µάτια τῆς φα-

ντασίας του τόν δραματικό διάλογο µεταξύ Ἡσαΐα καί Διάκου.

Καί ὁ Κρέμος γράφει:
«Οὕτω ὁ Ἠσαϊΐας γνήσιον τέχκνον τοῦ Παρνασσοῦ εὐόρκως τά

πάντα διεπράξατο καί ἐνεδείχθη “ σκεῦος ἐκλογῆς” ἄριστον τῷ

Πατριάρχη, τῆς Ἐκκλησίᾳ, τῷ Ἑλληνικῷ Ἔθνει, µαρτύριον ἀντίπα-

ντός ἄλλου ἀλάνθαστον ἔστιν τοῦτο: ὅτι ἔθυσεν ἑαυτόν ὁ µεγαλο-

κίνδυνος ἀνήρ ὑπέρ τοῦ Ἔθνους μαχόμενος κατά τήν µάχην τῶν

Θερμοπυλών! οὕτω µεγάλαι διεπράξατο ὁ ἐκ τῆς Κίρφεως τῆς Φω-

χίδος Ἡσαΐας, Ἐπίσκοπος Ἀμφίσσης».
Τό κεφάλι τοῦ Ἠσαῖΐα καρφωμένο πάνω σ’ ἕνα παλούκι, ἄπο-

τέλεσε. µαζί µέ ἄλλα ἑβδομήκοντα ἐννέα (79) κεφάλια Ἑλλήνων, τό

τρόπαιο πού συνόδευσε τόν λαβωμένο Ἀθαν: Διάκο στή Λαμία καί

στήν συνέχεια στό σουβλἰ.
Αὐτό ἦταν τό δραματικό τέλος τοῦ Μεγάλου Ἱεράρχη Ἠσαΐα
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πού εἶναι ὁ ΠΡΩΤΟΣ καί ὁ ΜΟΝΟΣ Ἱεράρχης πού ἔπεσε στό πεδίο

τῆς τιμῆς, πιστός στἰς ἀρχές του πού ἤθελαν τόν Ἕλληνα ἐλεύθερο
ἀπ᾿ τήν τυραννία τοῦ Τούρχου καί µέ τήν πρέπουσα ἀξιοπρέπειά
του.

Οἱ συμπατριῶτες του ἀπ᾿ τήν Δεσφίνα, ἔπειτα ἀπό ἐνενήντα πέ-

ντε (95) χρόνια, τό 19416, ἐκδηλώνοντας τήν εὐγνωμοσύνη τους στό
ἄξιο τέκνο τοῦ χωριοῦ τους, ἔστησαν ἕνα ἀπέριττο μνημεῖο στόν

τόπο πού ἔπεσε ὁ ἥρωάς µας καί ἔγραφαν πάνω του:

«Τοῖς ἐκ Δεσφίνης τοῦ Παρνασσοῦ ἀδελφοῖς Ἠσαία Ἀμφίσσης,

Ἐπισκόπῳ καί Ἰωάννῃ Ἱερεῖ, πεσοῦσιν ἐν Χαλκομάτᾳ ὧδε 23 Άπρι-
λίου 1821 ὑπέρ Πατρίδος µάχην Ἀλαμάνας Κοινῷ Ἐράνῳ 1916».

Τό μνημεῖο αὐτό βρίσκεται πάνω στὀν δηµόσιο δρόµο Ἀμφίσ-

σης - Δαμίας, στήν πλαγιά τῆς Χαλκομάτας,δίπλα σέ µιά βρύση,
πού ἀπό τότε τή λένε «Δεσποτόβρυση». Ὁ κάθε διαβάτης πού

περνοῦσε ἔκανε καί ἕνα μικρό μνημόσυνο στή µνήµη τοῦ Δεσπότη

καί τοῦ ἀδελφοῦ του Παπα-Γιάννη ἀπ᾿ τήν Δεσφίνα. Τώρα ὁ δρό-

μος αὐτός δέν ἔχει κυκλοφορία, γιατί ἔγινε ἀπό δίπλα του Ἡ Ἔθνι-
κή ὁδός Θερμοπυλῶν - Ἀντιρρίου. Παρά τίς παραστάσεις καί προ-

τάσεις τῆς Ἑταιρείας Φωκικῶν Μελετῶν πρός τόν Δήμο Δεσφίνας,
τόν Σύλλογο Δεσφινιωτῶν, τήν Ἱερά Μητρόπολη Φωκίδος κ.ᾶ. γιά

τή µεταφορά τοῦ μνημείου αὐτοῦ στόν καινούργιο δρόµο ἤ τή δη-

µιουργία ἑνός νέου μνημείου, δέν ἔγινε τίποτα. Τό παληό ἔξακο-
λουθεῖ νά πνίγεται µέσα στά βάτα ξεχασμένο.

τή Δεσφίνα καί ἔξω ἀπ᾿ τόν Μητροπολιτικό Ναό της, ἔστησαν
µιά ὡραία προτομή του.

Ἡ Ἄμφισσα γιά νά τιμήσει τό Δεσπότη της ἔστησε τόν Ἀνδριά-
ντα του στή µεγάλη πλατεία της, πού φέρει τό ὄνομά του.

Ἡ Ἐπιτροπή Ἐκδουλεύσεων, µετά τήν Ἐπανάσταση, κατέταξε
τόν Ἠσαῖα στήν Α΄ Τάξη τῶν Πολιτικῶν (Ἀρ. Μητρ. 410).

Λὐτός, πού µέ λίγα λόγια, περιγράψαµε ταν ὁ Ἠσαΐας. Ὁ Δε-
σπότης, Ἐπίσκοπος Σαλώνων. Ὅσο καί ἄν θέλουν καλοπροαίρετοι

ἱστορικοί ἤ παραχαράκτες τῆς Ἱστορίας, νά βροῦν κάποιον ἄλλο

Ἱεράρχη µέ τή δράση, τή συνέπεια, τήν ὑπευθυνότητα, τήν ἁγνότη-
τα, τήν πίστη στὀν Ἀγῶνα, τή φλόγα γιά τή λευτεριά, ἀλλά καί τή
σύνεση, δέν θά βροῦν!

Κάποτε ὅμως πρέπει νά ἀποκατασταθεῖ αὐτός ὁ «παραμερι-

σµένος» Ἱεράρχης καί νά ἀνεβεῖ στό βάθρο πού τοῦ ἀξίζευ.

Κάποτε πρέπει νά ἀποδοθοῦν «...τά τοῦ Ἠσαΐου τῷ Ἠσαίᾳ»»,
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ὅπως σωστά τονίζει ὁ Δημ. Παπακωνσταντίνου.
Καΐ δέν πρέπει νά ψάχνουμε νά βροῦμε τούς ὑπεύθυνους

αὐτοῦ, ὅπως π.χ. στόν Παπαρρηγόπουλο κ.ᾶ. Ἀτό κάτω - κάτω τῆς
γραφῆς αὐτοί - καλῶς ἤ χακῶς -, ἔκαναν τή δουλειά τους. Γιά µέ-
να ὑπεύθυνοι εἶναι οἱ Δεσφιβιῶτες, οἱ Σαλωνίτες, οἳ Φωκεῖς καί
Ἱ. Μητρόπολις Φωκίδος, πού ἐπέτρεφαν - καί ἐπιτρέπουν - νά πα-
ραχαράσσεται ἡ Ἱστορία, µέ τόν βάναυσο«αὐτό τρόπο. Νά βλέπου-
µε ἀκόμα στά βιβλία τῶν σχολείων νά ἐξυμνοῦνται Ἱεράρχες πού
ὑπῆρξαν ἀρνητές στήν ἀπόφαση γιά τόν ξεσηκωμό καί νά µήν ἀνα-
φέρεται καθόλου αὐτή ἡ Πρωϊκή, Ἡ πανσεβάσµια φυσιογνωμία, τοῦ
ΠΡΩΤΟΥ καί ΜΟΝΑΔΙΚΟΥ Ἱεράρχη πού ἔπεσε στό πεδίον τῆς

τιμῆς. .
«Τοῦτος ὁ Δεσπότης δέν ἦταν ἀπ᾿ ὅσους γυρεύουν νά σώσουν

τούς ἀνθρώπους στόν ἄλλο κόσµο, παρά σ᾿ αὐτόν ἐδῶ. Ζώστηκε τ᾽
ἅρματα τῆς λευτεριᾶς χι ἔπειτα ἀπό λίγο σκοτώθηκε πολεμῶντας
στήν Ἀλαμάνα. Κι’ ἔτσι πραγματικά ἅγιασε, τιµή καί καύχηµα τῆς
Ἐκκλησίας», μᾶς λέει ὁ Δ. Φωτιάδης.
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ΚΛΕΦΊΑΡΜΑΤΟΛΟΙ

ΚΑΙ ΓΙΚΟΣΙΕΝΑ

Τοῦ κ. ΔΗΜ. Κ. ΚΟΥΤΣΟΥΛΕΛΟΥ

Ἐπίτιμου Ἐπόπτη Δημοτικῆς Ἐκπ/σεως

«ταν ἡ μαγιά τῆς λευτεριᾶς, ὅπου τήν βάστηξαν

ξυπόλυτοι καίγυμνοί τόσους αἰῶνες στά βουνά

χι ἐρημιές νά µή χαθῆ».

(ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ)

Οἱ κλέφτες, ἔνοπλοι χριστιανοί καί ἀπροσκύνητοι στούς τυράν-

νους Ἕλληνες, ἀποτέλεσαν ζωντανή ἔκφραση τοῦ ἠρωίσμοῦ καί τῆς

ἀκατασίγαστης πάλης πρός τό θάνατο γιά τήν ἀπόκτηση τῆς πολυ-

πόθητης ἐλευθερίας. Ἀπειλούμενοι διαρκῶς, ἔπασχαν χι ἐβασανί-

ζονταν. Σκληροί καί ἀνένδοτοι, ὑπερήφανοι καί γνήσιοι ἄνθρωποι,
ἄξιοι θαυμασμοῦ, ὁραματίστηκαν τά ἰδανικά πρότυπα τῶν πολεµι-

στῶν καί ὑπερασπιστῶν τῆς Πατρίδος. Φτωχοί καί κατατρεγµένοι,

ἔζησαν σ’ ἀπόμερους τόπους. Ταμπουρωμένοι στά βουνά, πού ἔλα-

µπαν ἀκόμη, κάτω ἀπ᾿ τόν ἑλληνικό οὐρανό, γέμισαν τόν ἀέρα ἀπό
πολεμικές φοβέρεςκαί κλέφτικα τραγούδια, ἀπαντώντας ὑπερήφα-

να στούς κατακτητές. Ἡ βιοθεωρία τους καί οἱ ἀγῶνες τους ὑπη-

ρέτησαν τήν ἀξιοπρέπεια, τήν τιµιότητα καί τό ὑφηλό ἦθος. Ἡ κλέ-
Φτικη ζωή στά βουνά, ὀργανωμένη, ὑπό τήν πίεση τῆς ἀνάγκης καί

τήν ἐπίδραση τῶν συνθηκῶν τῆς Τουρκοκρατίας, ἐμπνεόταν ἀπ᾿ τόν

πόθο καί τήν ἀνωτερότητα τῆς ἑλληνικῆς φυχῆς. Ἀπεριόριστοςεἶναι

ὁ θαυμασμός τοῦ Λαοῦ µας χιά τούς θριάµβους τῶν κλεφτῶν, δη-

μιουργῶν τῆς ἐλευθερίας. Ὁ ραγιάς ζήλευε τή θέση τοῦ ἐλεύθερου
καί ἀδέσμευτου Ἕλληνα,πού τιμωροῦσε τόν ἐχθρό καί ἀγωνιζόταν

γιά τό δίκιο. Αὐτούς τούς φλογερούς ὁραματιστές, πυρῆνες ἑνός
ἐπαναστατικοῦ στρατοῦ., «εἶχε, κυρίως, λογαριάσει - γράφει ὁ Φυ-

ριέλ - ὁ δυστυχισµένος Ρήγας γιά τήν ἐπιτυχία τῆς πατριωτικῆς του

συνωμοσίας. Καΐπιό ὕστερα. ὅσοι Ἕλληνες ἐπιχείρησαν κατιτί γιά
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τήν ἀπελευθέρωση τῆς Χώραςτους, στήριξαν τό μέγιστο τῆς ἐμπι-
στοσύνης τους, ὅπως ἐκεῖνος, στή γενναιότητά τους».

Ἄς κ

Οἱ ἀρματολοί, ἐξ ἄλλου, ἔνοπλοι χριστιανοί καί αὐτοί, ἀποτε-
λοῦσαν µιά ἰδιότυπη κατάσταση. µέσα στήν Ὀθωμανική Αὐτοκρα-
τορία: ἦταν οἱ αὐστηροί φύλακες τῆς ὑπαίθρου, διορισµένοι µέ
πρόταση τῶν προεστῶν ἀπ᾿ τόν πασᾶ τῆς περιφέρειας, πολλοί ἀπ
τούς ὁποίους ἐφρόντισαν ν᾿ αὐξήσουν τήν ἐξουσία τους καί ἔξω ἀπ᾿
τά ὅρια τοῦ ἁρματολικιοῦ. Παρά τήν ἀποστολή τους, βοηθοῦσαν
σηµαντικά τούς κλέφτες καί ὄχι τούς Τούρκους. Ἔτρεφαν κοινό µέ
τούς κλέφτες μῖσος ἐναντίον τῶν κατακτητῶν καί συνεργάζονταν μ᾿
αὐτούς γιά τήν πραγματοποίηση ἐθνικῆς ἐξεγέρσεως. Δέν εἶναι λί-
γες οἱ περιπτώσεις, πού κατέφευγον στά βουνά καί γίνονταν κλέ-
φτες, µέ τόν ἀνήσυχο παλμό τους γιά τήν ἐπιτάχυνση τῆς Ἐπανά-
στασεως.

Ἔτσι, στή διαδρομή τοῦ χρόνου, προέκυψαν οἱ Ελεφταρματο-
λοί, πού ὁ Λαός ἀγάπησε κι ἐθαύμασε τίς θυσίες καί τούς ἀγῶνες
τους. Ἡ Κλεφτουριά καί ὁ Ἀρματολισμός ἀποτέλεσαν, στά μαῦρα
χαί πιχρά χρόνια τῆς Τουρκοκρατίας, µορφές ὑφηλοῦ βίου καί
ἱστορικές πραγματικότητες. Μποροῦμε νά ποῦμε, ὅτι ἡ κλέφτικη
ζωή ἔχει ἀναλογίες µέ τή ζωή ἀπελατῶν καί ἡ ἀρματολική µέ τή
ζωή τῶν ἀκριτῶν τῆς βυζαντινῆς περιόδου, χωρίς, βέβαια, ν᾿ ἀναζη-
τήσουµε καμιά ἱστορική συνέχεια.

«Ἡ ἱστορία τοῦ κλεφταρματολικοῦ βίου - σημειώνει ὁ Πέτρος
Σπανδωνίδης - εἶναι ἱστορία τῆς ἀνάστασης τοῦ πνεύματος τῆς
ἐλευθερίας, µέσα στό γενικό ὄνειρο, πού, σιγά - σιγά, κέρδισε τή
διαύγειά του. τήν ἀρχή. ἦταν ἡ στάχτη. Ἔπειτα, τό ἀνακάτεμα
τῆς στάχτης. Τέλος, ἦταν ἡ φωτιά. Οἱ κλεφταρματολοί πραγµατο-
ποίησαν αὐτό τό ἀνακάτεμα τῆς στάχτης. Ἀνακατεύοντας µέ τό
ἕνα χέρι, ἦταν ἀπελπισμένοι, ὅτι θά βροῦν κάτι στή στάχτη. Μέ τ᾽
ἄλλο χέρι, ἤλπιζαν. Ἡ ἔννοια τῆς ἐλευθερίας πέρασε, µέσα στή συ-
γείδηση τῶν κλεφταρματωλῶν, τή φυσική ἐξελεγχτική πορεία:
ὑπήρξε, διαδοχικά, ἄφωτη, µισοφωτισμένη, δηλαδή ἀρχαϊκή. καί
ἐξελιγμέν]...».

κ ὰ

Οἱ ποιητές µας, φάλτες καί ὁραματιστές, πλημμυρισμένοι ἀπό
ἀπέραντη συγκίνηση, τραγούδησαν καί ὕμνησαν τούς κλεφταρμα-
τωλούς, ἐκφράζοντας τό θυμίαμα τῆς εὐγνωμοσύνης τοῦ Ἔθνους
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στήν ἱερή µνήµη τους. Καί ἡ δημοτική µας ποίηση. ἀληθινός καθρέ-
πτης τοῦ ἐθνικοῦ µας βίου, ὄμορφα στολίζει, µέ τ’ ἀπέριττα στολί-
δια τοῦ στίχου τῆς, σέ κάθε φυχική ἔκφραση. τό πνεῦμα, τούς
ἀγῶνες καί τίς θυσίες τῶν Κλεφταρματωλῶν. Αὐτοί δίνουν τή δύ-
ναµη στόν ἀνώνυμο τραγουδιστή νά ἐκφράσει πιστά τή λαϊκή σκέ-
Φη καί τή βαθύτερη ψυχική λαχτάρα τοῦ συνόλου, συγχινώντας βα-
θιά τόν ἀχροατή του.

Τό πενιχρό αὐτό σηµείωµαδέν μπορεῖ ν᾿ ἀποδώσειτό φόρο τῆς
τιμῆς, πού ἀνήκει στούς ἥρωες χαί στούς τιτάνες κλεφταρµατω-
λούς. Εἶναι µιά ἀπέριττη κι ἐλάχιστη ἔκφραση ὀφειλόμενουχρέους,
σεβασμοῦ κι εὐγνωμοσύνης στούς πρωτεργάτες τῆς Ἐθνεγερσίας
τοῦ Εἰκοσιένα, πού ἀπέδειξαν, ὅτι ὁ Λαός µας ἦταν ὥριμοςγιά τήν
πραγματοποίηση τῶν ὑψηλῶν ἰδανικῶν καί ὁραμάτων του. Προφη-
τικός ἦταν ὁ λόγος τοῦ Μακρυγιάννη: «Ἐμεῖς εἴμαστε ἕνα Ἔθνος,
πού ὅλοι τρῶνε ἀπ᾿ αὑτό, ἀλλά στό τέλος μένει καί μαγιά καί

ξαναγίνεται, ὅπως πρῶτα».
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Ναύπακτος
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Η ΣΥΜΡΟΛΗ ΤΗΣ ΛΔΩΡΙΛΑΣ

ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ

ΤΗΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΘΝΕΓΕΡΣΙΑ (1521-1529)

Τοῦ Γιάννη Ἡλιόπουλου

Εἰσαγωγυώά Ἐνημέρωση:

Ἡ Ναύπακτος, νύμφη τοῦ Δυτικοῦ Κορινθιακοῦ Κόλπου, εἶναι
τό ἐπίνειο τῆς Ἐπαρχίας τῶν Ναυπακτίων, γνωστή ἀπό τούς προἰ-
στορικούς χρόνους κι ἑπομένως ἡ πόλη καί Ἡ ἐνδοχώρα της ἔχει
ἱστορία χιλιάδων ἐτῶν.
Ἡ Ναύπακτος καί ἡ Ἐπαρχία της ἀνήχει στὀν Νομό Αἰτωλίας

καί Ἀκαρνανίας, δηλ. στήν Δυτική Στερεά Ἑλλάδα καί µάλιστα
στίς Νοτιο- Ανατολικές παρυφές της. Ἀνατολιχά ἡ Ναυπακτία συ-
νορεύει µέ τήν Ἐπαρχία Δωρίδας, τό μισό, δυτικό τμῆμα τοῦ Νομοῦ
Φωκίδας, πού ὑπάγεται στήν Ἀνατολική Στερεά Ἑλλάδα.
Ἡ κοίτη τοῦ ποταμοῦ Μόρνου, τοῦ Λιμνιτσορρέματος, τοῦ Με-

γαρρέµατος, τοῦ Βλαχοβουνιοῦ Ἀρσένιος, Γραμµένης Ὀξυᾶς, ἀπο-
τελοῦν τήν ὁροθετική γραµµή σήµερα.
Ἡ Νοτιο- Δυτική καί µέρος τῆς Βορειο- Δυτικῆς Δωρίδας συ-

ναλλάσσεται µέ τήν πόλη τῆς Ναυπάκτου. Οἱ ἀναπτυχθέντες οἶκι-
σµοί μεταξύ τῆς πόλης τῶν Ναυπακτίων καί τῆς εὔφορης πεδινῆς
Δωρίδας, ἔχουν τώρα πιά οἰκιστικά ἑνώσει τίς περιοχές, ἀλλά δέν
συνέβαινε τό ἴδιο καί κατά τήν ἐξεταζόμενη περίοδο.

Τότε ἡ Ναυπακτία ταν χωρισμένη σέ δύο τμήματα: Τό νότιο,
µέ τή Ναύπακτο καί µιά εὐρεῖα περιοχή της λεγόταν Βενέτικο (ἀπό
τήν ἄλλοτε ποτέ βενετική κατοχή τῆς περιοχῆς), καί τό βόρειο, πού
περιελάμβανε τήν ὀρεινή καί ἄγονη περιοχή πού λεγόταν Κράβαρα.

Ἀλλά καί στή Δωρίδα τά πράγματα ἦταν διαφορετικά.
Τό ὄνομα «Ἐπαρχία Δωρίδας» καί µέ ἐδαφικό προσδιορισμό

τό δυτικό τμῆμα τοῦ Νομοῦ Φωκίδας, καθιερώθηκε ἀπό τήν ἀντι-
βασιλεία τῶν Βαυαρῶν, µετά τήν ἀπελευθέρωση τῆς περιοχῆς ἀπ
τόν τουρκικό ζυγό.
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Μέχριτότε ὑπῆρχαν: Ἡ Ἐπαρχία Λιδωρικίου, σύνορα µέ Βενέ-
τικο - Κράβαρα,καί ἥ Ἐπαρχία Μαλανδρίνου, σύνορα τῆς Ἔπαρ-
χίας Σαλώνων, µιά διοικητική διαίρεση, πού πρωτοεμφανίστηκε
ἀπό τόν δο μ.Χ. αἰῶνα ἐπί Λέοντος Δ΄ Ἰσαύρου, ὁπότε καί ἱἹδρύθη-
κε ἡ Ἐπισκοπή Λιδωρικίου, σάν ἀντίβαρο τῆς Καθολικῆς Μητρόπο-
λης Ναυπάκτου (Βενέτικου ἀργότερα).

Ἔντσι κατά τόν ἀγῶνα τοῦ 1821 - 1829 ἔχουμετίς γειτονικές
περιοχές Βενέτικο (Ναύπακτος) - Κράβαρα καί Λιδωρίκι - Μαλαν-
δρίνο, γιά τίς ὁποῖες καί αὐτή ἐδῶ ἡ ἀναφορά. Ὅταν ἑπομένως ϐ᾽
ἀναφερόμαστε στή Δωρίδα, θά ἐννοοῦμε τίς Ἐπαρχίες Λιδωρικίου
-Μαλανδρίνου.

Π ΤΑΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Κατά τίς παραμονές τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπανάστασης τοῦ 1821 σέ
Ναυπακτία - Δωρίδα.

Ναυπακτία: Α. Βενέτικο. Μέγιστη ἑστία τουρκικῆς ἀντίστασης
ἦταν ἡ πόλη τῆς Ναυπάκτου µέ τά ὀχυρώματά της στό λιμάνι καί
τό κάστρο. Συμπληρωματική, ἀλλά σπουδαία ἀμυντική ὀχύρωση
καί δύναμη τό Καστέλι (κάστρο Ἀντιρρίου).

Στά δυό αὐτά κάστρα, καί µάλιστα σ’᾿ ἐχεῖνο τῆς Ναυπάκτου,
ἦταν στρατοπεδευµένες σοβαρές τουρκικές δυνάµεις πεζῶν καί
ἱππέων. Στρατηγικῆς σημασίας καί οἱ δυό ἐχθρικές ἀντιστάσεις.
Πάλεφαν οἱ Τοῦρκοι νά τίς διατηρήσουν καί οἱ Ἕλληνες νά τίς
ἐξουδετερώσουν καί νά ἀποκτήσουν στρατηγικά πλεονεκτήματα.

Ἐκτός τῶν ὀχυρῶν τειχῶν Ναυπάκτου - Ἀντιρρίου, ὑπήρχαν
οἰκισμοί Μωαμεθανῶν, τσιφλίκια, φρουρές τῶν ἀγάδων, περιπο-
λοῦντα ἐχθρικά ἀποσπάσματα, φοροεισπράκτορεςκαί λοιπές τουρ-
χιχές διοικητικές ἀρχές.

Κράβαρα: Ὀρεινός ὄγκος γεμᾶτος ληµέρια κλεφταρματωλῶν.
Ἐλάχιστοι µωαμεθανοί στά κεφαλοχώρια, ὅπου ὑπῆρχαν τσιφλίκια
καί µικροεπιχειρήσεις (π.χ. νερόμυλοι) διερχόµενα ἐχθρικά ἄπο-
σπάσµατα καί φοροεισπράκτορες ὑποδηλώνουν τήν τουρχική κυ-
ριαρχία στήν περιοχή τήν ἀσφάλεια τῆς ὁποίας εἶχαν ἀναλάβει οἱ
ἁρματωλοί,.

Γενικός καπετάνιος τῶν Κραβάρωνἦταν ὁ Ἀρτοτινός Ἀνδρῖτσος
Σιαφάκας (ἀπ᾽ τήν ἐπαρχία Λιδωρικίου, «Δωριέας»). Ἄλλοι ἀρχη-
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γοί καπεταναῖοι κλεφταρματωλῶν, πού ἀργότερα καί σ’ ὅλη τή

διάρκεια τοῦ ἀγῶνα ἀνέπτυξαν ἐξαιρετική δράση, ἦταν οἱ: Δαμια-

νός (Ἡγούμενος μονῆς Ἀμπελακιώτισσας καί Φιλικός), Χορμόβας,

Φαρμάκης, Σισµάνης, Ἐύδης, Γιαβρούτας, Μιχαλόπουλος, Ροντή-

ρης, Σιαδήµας, Πιλάλας, Φαρμάκης, Ῥάγχκος, Μακρυγιάννης, συ-

γκροτοῦσαν τίς Ἑλληνικές δυνάµεις ἄραβάρων, τά ὁποῖα ἐκκλη-

σιαστικά, ἀνῆκαν στήν Ἐπισχοπή Λιδωρικίου («Δωρίδα»).

Δωρίδα: (Ἐπαρχίες Λιδωρικίου - Μαλανδρίνου). Διοικητικά,

ἀνῆκαν στό «Σαντζίκι» τοῦ Κάρελι καί στόν πασᾶ Χαλκίδας, ἀλλά

ἐλέγχονταν ἀπό τόν Μπαμπά πασᾶ τῆς Ναυπάκτου.

Οἱ πρωτεύουσες Λιδωρίχι καί Μαλανδρίνο ἦταν ἕδρες «Ιζαζά-

δων»,µέ διοικητικές, δικαστικές, θρησκευτικές ἀρχές, στρατιωτικές

φρουρές καί πολλές ὀθωμανιχές οἰκογένειες. Στίς ἐπαρχίες

ὑπῆρχαν τσιφλίχκια µέ οἰκήσεις Τούρχων χι ἀποσπάσματα µέ τούς

φοροεισπράκτορες δήλωναν τήν Τουρκική παρουσία. Ἐνισχύουν

τήν ἀπ᾿ πλησιέστερη τουρχική φρουρά τῆς Ναυπάκτου.

Ἑλληνικές δυνάμεις. Οἱ ἄνθρωποι ἦταν «τοῦ ντουφεχιοῦ»,

ὅπως ὁ στρατηγός Μακρυγιάννης τούς ἀναφέρει στ’ ἀπομνημονεύ-

µατά του. Ὁπλοφοροῦσαν καί οἱ γυναῖκες. Ἀπό τό 17ο αἰώνα τό

Λιδωρίκι εἶχε τό δικό του Ἀρματωλίχι. Κατά τίς παραμονές τοῦ

1821:

Ἀρματωλός Λιδωρικίου - Μαλανδρίνου, ὁ «ἀπροσκύνητος»

Δῆμος Σκαλτσᾶς (Σκαλτσοδῆμος) ἀπό τήν Ἀρτοτίνα, βοηθούμενος

ἀπό τούς καπεταίους: Ρούχη, Γεράντωνο, Καλύβα, Ἰγκλέση, Ταρά-

τσα. Ἀποκορίτη, Μαστραπᾶ, Χαλβαντζή, Πιπιρίγκο, Ἀποστόλου,

Καραμεσίνη, Μπίτη, Μποζινέκη, Κουτρούκη, Γιωργούλα, Καμπού-

ρη, Ζαγκανᾶ, Κατζικαπῆ, Παπαποστόλη, Σκαλτσᾶ (Δημήτρη). Πι-

στιόλη, Σιαφάκα, Σκαντζή, Φασίτζα...

Τό ἁρματωλίκι Λιδωρικίου - Μαλανδρίνου ἦταν χωρισμένο σέ

δύο τμήματα: Τή Βορειο- Ανατολική ὄχθη τοῦ ποταμοῦ Μόρνου

καί πάνω, μ’ ἀρχηγό τόν Σκαλτσοδῆµο, καί τή Νοτιο-πεδινή Δωρί-

δα. μ᾿ ἀρχηγό τόν Τριαντάφυλλο Ἀποκορίτη. Μυημένοι ὅλοι στή

Φιλική Ἑταιρεία ἀπό τόν Φιλικό Δαμιανό, τόν Ἐπίσκοπο Σαλώνων

Ἠσαίΐα καί τόν περιοδεύοντα ἀπόστολο τῆς Φιλ. Ἑταιρείας Σακελ-

λίωνα, περίμεναν τήν ἐντολή τοῦ ἀγῶνα, συμποσούμενοι σέ 2.500

πολεμιστές.
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Κέντρα ἐφοδιασμοῦτά Μοναστήρια Ἰωάννου Βαπτιστῆ Θερ-
μῶν, Παναγίας Βαρνάκοβας, Παναγίας Κουτσουροῦ, Ἅϊι- Γιάννη
«ἀποκεφαλιστῆ» Ἀρτοτίνας.

Παρατήρηση:
Τόσο τά στρατεύματα τῶν Ἐπαναστατημένων Ἑλλήνων σέ Βε-

νέτικο - Κράβαρα,ὅσο καί στίς ἐπαρχίες Λιδωρικίου - Μαλανδρί-
νου, πέρα ἀπ᾿ τίς τοπικές µάχες κινήθηκαν καί ἐχτός ἀπό τίς πε-
ριοχές τους τίς ἰδιαίτερες. Τά βρίσκουμε στό Μεσολόγγι, σέ ὅλη
τήν ὑπόλοιπη Στερεά, ἀλλά καί στό Μωριά. Τίς περιγραφές αὐτῶν
τῶν μαχῶν κι ἀγώνων, τίς βρίσκουμε στ ἀπομνημονεύματα ἀγωνι-
στῶν 1831-29, στά ἔντυπα τῆς ἐποχῆς καί τῶν μετέπειτα χρόνων.
πού περιγράφουν τίς ἐνθυμήσεις τῶν ἀγωνιστῶν, ἀλλά καί στά
ἱστορικά ἐγχειρίδια.

Ἔιδῶ θά γίνει λόγος γιά τά γεγονότα τῆς περιόδου 1831-29.
πού συνέβησαν στή Δωρίδα (Ἐπαρχίες Λιδωρικίου - Μαλανδρίνου)
κι ἔχουν ἄμεση σχέση µέ τόν ἀγῶνα κατά τῶν Τούρκων τῆς Ναυ-
πάκτου ἤ ἐκεῖνες τίς πολεμιχές ἐπιχειρήσεις γύρω ἀπό τό Ναυπα-
Χτιακό Κάστρο, ὅπου ἔλαβαν µέρος πολεμιστές τῆς Δωρίδας, δηλα-
δή τῶν τότε Ἐπαρχιῶν Λιδωρικίου καί Μαλανδρίνου. (Ἐπίσημα
καταγεγραμμένα εἶναι τά ὀνόματα 3.000 .«Δωριέων» ἀγωνιστῶν,
χωρίς αὐτός ὁ ἀριθμός νά συμπεριλαμβάνει ὅλους τούς ἀγωνιστές

τῆς περιοχῆς).
Κι ἀκόμα θά πρέπει νά ἐπισημανθεῖ, ὅτι, ἐκτός ἀπ᾿ τ᾽ ἀμιγή

«Δωρικά»τμήματα, ἐκεῖνα δηλ. πού εἶχαν ἀρχηγούς καί στρατιῶτες
καταγόµενους ἀπ᾿ τίς «Δωρικές» περιοχές Λιδωρικίου καί Μαλαν-
δρίνου, σ᾿ ὁλόκληρη τή σύνθεσή τους ἤ κατά ποσοστό 90560, ὑπῆρχαν
καί πολλοί στρατιῶτες Λιδωρικιῶτες, Μαλανδρινιῶτες, πού ἀγωνί-
ζονταν κάτω ἀπό τίς διαταγές Ναυπακτίων ἤ Σουλιωτῶν ἤ Δυτικο-
Στερεοελλαδιτῶν καπεταναίων καί γύρω ἀπό τό κάστρο τῆς Ναυ-
πάκτου καί στήν εὐρύτερη περιοχή της καί συνέβαλαν χι αὐτοί στίς
πολιορκίες καί στήν τελική κατάληψη τῆς πόλης.

Ἀρχή τῆς Ἐπανάστασης τοῦ 18241
Στή «Δωρίδα», στίς ἐπαρχίες Λιδωρικίου - Μαλανδρίνου, ἡ

Ἐπανάσταση ἐκδηλώθηκε τή νύχτα τῆς Άδης πρός 34ης Μαρτίου
τοῦ 18241, ὅταν φάνηκαν οἱ φωτιές. οἱ συνθηµατικές τῆς ἔναρξης τοῦ
Ἀγῶνα, ἀπ᾿ τά «πυρεῖα»τοῦ ἀπέναντι Μοραϊΐτικοῦ Χελμοῦ.
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Πρώτη ἐνέργειαν τῶν τμημάτωντῆς νοτιοδυτικῆς Ἐπαρχίας Λι-
δωρικίου ἦταν ἡ ἐξουδετέρωση τῶν φρουρῶν κι ἀντιστάσεων τοῦ

ἐχθροῦ στήν πεδιάδα τοῦ Μόρνου καί ἡ αἰχμαλωσία ὅλων τῶν Μω-
αμεθανῶν τῆς περιοχῆς µέχρι τίς παρυφές τῆς Ὀχυρῆς Ναυπάκτου

(Ό8η πρός 24η Μαρτίου 1821).

Συνέπειες γιά τήν Τουρκική φρουρά Ναυπάκτου
1. Πτώση ἠθικοῦ.

2. Ἔλλειψη πληροφοριοδοτῶν καί συμμαχητῶν στήν εὐρύτατη

ἀνατολική πλευρά τῶν ἐγκλείστων τοῦ Ναυπακτιακοῦ Κά-
στρου.

ὃ. Ἀποκοπή ἐπαφῆς µέ τίς τουρκικές φρουρές Λιδωρικίου -

Μαλανδρίνου, Σαλώνων καί γενικά τῆς ἀνατολικῆς Στερεᾶς
Ἑλλάδας.

ᾱ. Ἐξαναγκασμός τῆς φρουρᾶς σέ ἔξοδο καί πολεμικές ἐπι-

χειρήσεις σέ µέρος πρόσφορο γιά τούς ἐπαναστάτες.

Γεγονότα 26ης - 27ης Μαρτίου 18241

1. Οἱ Τοῦρκοι τῆς Ναυπάκτου βγαίνουν ἀπ᾿ τό Κάστρο. Δέν

διασώζουν τούς αἰχμαλωτισθέντες μωαμεθανούς.
2. Αἰχμαλωτίζουν καί ἐκχτελοῦν γυναικόπαιδα σέ οἰκήσεις τοῦ

Μοναστηριοῦ τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Βαπτιστῆ Θερμῶν.

ὃ. Κατασφάζουν τούς καλόγερους θερμῶν καί καϊνε τό Μο-
ναστήρι, πού γίνεται ἔτσι τό ΠΡΩΤΟ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑ ΤΟΥ
ΑΓΩΝΑ.

4. Δίνουν µάχη στά «Παλαιοξαρίτικα Ταμπούρια», ὅπου συ-

ντρίβονται ἀπό τό σῶμα τοῦ καπετάνιου Τριαντάφυλλου

Ἀποκορίτη, ἐπιστρέφουν στή Ναύπακτο καί ἀνασυντάσσον-
ται.

Συνέπειες γιά τόν Ἠπαναστατικό Ἀγώῶνα Ἐπαρχιῶν Λιδω-
ρικίου - Μαλανδρίνου τῆς πρώτης ἥἧττας τῆς Φρουρᾶς Ναυπά-
χτου, ἐκτός Κάστρου

Δίνεται ἡ δυνατότητα στόν Τ. Ἀποκορίτη νά ἀποσπάσει δύνα-

µη 100 μαχητῶν, νά ἀνισχύσει μ᾿ αὐτή τά τμήματα Σκαλτσοδήµου,
πού πολιορκοῦσαν τό Λιδωρίκι, ἀπό τῆς 28ης Μαρτίου καί τήν 30ή

τοῦ ἴδιου μῆνα νά ἐξουδετερωθεῖ Ἡ φρουρά Λιδωρικίου. Μετά ἀπ᾽

αὐτή τή νίκη. τά τμήματα Σκαλτσοδήµου - Ἀποκορίτη ἐνίσχυσαν
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ἐκεῖνα τῆς ἐπαρχίας Μαλανδρίνου τοῦ Θεόδωρου Χαλβαντζη, πού
ἀπ᾿ τίς 28 Μαρτίου πολιορκοῦσαν τό Μαλανδρίνο καί νά καταλά-

βουν τήν πρωτεύουσα τοῦ «Καζᾶ»στίς 94 τοῦ ἴδιου µῆνα.
Ἔτσι ἑδραιώνεται ἡ ἐπικράτηση τῆς Ἠπανάστασης στή σηµε-

ρινή Δωρίδα καί δίνεται Ἡ εὐχέρεια στά ἐπαναστατικά τμήματα νά
λάβουν µέρος σέ κρίσιμες µάχες ἐκτός Δωρίδας (Στόν «Ἀετό»,

Ἀλαμάνας, Γραβιά). Στίς µάχες αὐτές συµπράττουν οἱ Κραβαρίτες

ἀγωνιστές τοῦ καπετάν Σλιαφάκα, ἄν καί ἡ ἐπίσημη ἔναρξη τῆς
Ἐπανάστασης στή Δυτική Στερεά σημειώνεται στό τελευταῖο δε-

καήµερο τοῦ Μαΐου (Μεσολόγγι 24/5/1821).
Ὅλο τόν Ἀπρίλιο τοῦ 1821 ἡ τουρκική φρουρά τῆς Ναυπάκτου

πραγματοποιεῖ πολλές ἐφόδους πρός τήν πεδινή σηµερινή Δωρίδα

καί δίνει μάχες µέ τμήματα (τοῦ) Ἀποκορίτη, διοικούµενα ἀπ᾿ τούς

µικροκαπεταναίους: Καραμεσίνη, Γεωργούλα, ἀλλά καί τούς
ἐμπειρότερους Βασίλη Μαστραπᾶ, Παπαποστόλη. Σημειώνονται

συμπλοκές σέ «Πιλάλα» Μόρνου, Ὁμέρ Ἐφέντη, Καρδάρα, Κλή-

µατα. Ἀποτέλεσμα: Διαρκής ἀπασχόληση καί φθορά τῆς φρουρᾶς

(τῆς) Ναυπάκτου µέ τίς ἐπιθετικές πρωτοβουλίες τῶν «Δωριέων»
ἘἨπαναστατῶν.

Μάϊος - Ἰούνιος τοῦ 15214. Ἡ Πρώτη Πολιορκία τῆς Ναυπά-
χτου ἀπό τούς Ἠπαναστατημένους Ἕλληνες καί ἡ συμμετοχή

καί συμβολή τῶν Δωριέων (Τμημάτων Ἐπαρχιῶν Λιδωρικίου -

Μαλανδρίνου)

(0 Μαΐου - 10 Ἰουνίου 1521)

Ἡ Κεντρική διοίκηση τῶν Ἐπαναστατῶν ἀπεφάσισε νά βοηθή-

σει τή Δυτική Στερεά Ἑλλάδα στήν ἐπαναστατική της πορεία στέλ-
νοντας στήν περιοχή ἰσχυρή ναυτική μοῖρα ἀνοιχτάτοῦ Μεσολογγί-

ου. Ὁ ναύαρχοέ Μιαούλης αἰφνιδιαστικά περνάει ἀνάμεσα στά

τουρκικά κάστρα Ρίου - Ἀντιρρίου καί φτάνοντας στίς ἀκτές τῆς

πεδιάδας, «δέλτα» τοῦ Μόρνου, λίγα μόλις χιλιόμετρα ἀπ᾿ τήν ἄνα-
τολική πύλη τοῦ κάστρου τῆς Ναυπάκτου ἀγκυροβολεῖ. Ἀκολουθεῖ

σύσκεφη ναυµάχων καί καπεταναίων «Δωρίδας» - «Ναυπακτίας»,

ὅσων δέν ἔδιναν µάχες καί μάλιστα κρίσιμες πέρα ἀπό τίς παρυφές
τῶν ἐπαρχιῶν.

Συμμετέχουν οἱ «Κραβαρίτες» καπεταναῖοι Διαμαντής Χορμό-

βας, Κων/νος Σιαδήµας καί Γεώργιος Πιλάλας καί οἳ «Δωριεῖς»

Τριαντάφυλλος Ἀποκορίτης, Βασίλης Μαστραπᾶς, Θεόδωρος Χαλ-
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βαντζῆς, Κώστας Μπίτης, Ἰωάννης Μποζινέκης, Γεώργιος Σκα-
ντζῆς, Παπαποστόλης Λυκοχωρίτης.

Ἀποφασίζονται:
4. Πολιορκία τοῦ κάστρου τῆς Ναυπάκτου ἀπό στεριά καί θά-

λασσα.

2. Κατάληψη τοῦ λόφου «Παλαιοπαναχιᾶς μεταξύ Ναυπά-

χτου - Ἀντιρρίου, ὥστε ν᾿ ἀποχοποῦνοἱ ἐχεῖ φρουρές.

3. Ἐπίθεση κατά τοῦ Καστελλίου τοῦ Ἀντιρρίου καί

ᾱ. ᾿ Επίθεση τελική κατά Ναυπάκτου.

Ἐνέργειες
α) Τά «Δωρικά» στρατεύματα, τοῦ Καζᾶ Μαλανδρίνου, μ’

ἀρχηγούς τους Μποζινέκη, Μπίτη, Σκαντζη. καί γενικό ἀρχηγό

τόν Θεόδωρο Χαλβαντζη. ὑπαρχηγό τόν Ἀποκορίτη, ἀπέχλεισαν
τίς εἰσόδους - ἐξόδους τοῦ Κάστρου, ἀπό τήν ἀνατολική του

πλευρά - πρός τό µέρος τῆς Δωρίδας -, περιοχή πού γνώριζαν

χαλά, ἐνισχυμένοι µέ λίγα πυρομαχικά, πού ἔφεραν τά καρά-

βια.
β) Οἱ «Ναυπάκτιοι» ἀρχηγοί µέ τά σώµατά τους - Χορμό-

βας, Σιαδήµας, Πιλάλας - κατέλαβαν τά μεταξύ τῶν ὀχυρῶν

Ναυπάκτου καί Ἀντιρρίου ὑψώματα καί µέ πυρά καί τμήματα

παρενοχλοῦσαν τίς φρουρές, ἀἁποχκόπτοντας τίς μεταξύ τους

ἐπικοινωνίες καί τούς ἀνεφοδιασμούς.
Υ) Ὁ καπετάν Κωνσταντῆς Χορμόβας, µέ τά παλληκάρια

του, ἀνέλαβε τήν ἐπίθεση κατά τοῦ Κάστρου τοῦ Ἀντιρρίου, σέ

πρῶτο κλιμάκιο.
δ) Τά τμήματα τῆς ἐπαρχίας Λιδωρικίου (Δωρίδα) µέ τούς

Μαστραπᾶ, Παπαποστόλου καί µέ τή συμμετοχή τοῦ ἴδιου

ἀρχηγοῦ Τριαντάφυλλου Ἀποκορίτη, ἀφοῦ πέρασαν νύχτα στήν

μεταξύ Ναυπάκτου - Ἀντιρρίου περιοχή, τάχθηκαν σάν δεύτερο
κλιμάκιο µετά τόν Χορμόβα στήν ἐπίθεση κατά τῆς ὀργανωμέ-

νης ἀμυντικῆς θέσης τῶν Τούρκων, στό Κάστρο τοῦ Ἀντιρρίου

(24/5/1821).
Τής Άδης Μαΐου προηγεῖται τῆς ἐπίθεσης κατά Ἀντιρρίου προ-

παρασκευή πυροβολικοῦ. Τήν ἑπομένη., 26η Μαΐου 1821. ἐξορμοῦν
τά στρατεύματα κατά τοῦ Κάστρου τοῦ Ἀντιρρίου, πού ὅμως δέν

αἰφνιδιάζεται καί ἀμύνεται ἰσχυρά.
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Συνέπειες
α) Σκοτώνεται ὁ ἀρχηγός Κωνσταντῆς Χορμόβας καί πολλά

παλληκάρια. Τραυματίζεται σοβαρά στό δεξί πόδι ὁ Τριαντά-
φυλλος Ἀποκορίτης, πού μένει κουτσός στό ὑπόλοιπο τῆς ζωῆς
του, καί πολλά παλληκάρια. Ἡ ἐπιχείρηση «κατάληψη τοῦ Κά-
στρου τοῦ Ἀντιρρίου» ἀποτυγχάνει, τή στιγµή πού ἐπαναστατεῖ
ὁλόκληρη Ἡ Δυτική Στερεά (πρῶτος ὁ Δ. Μακρῆς στό Μεσολόγ-
γι, 24/5/21).

β) Συνεχίζεται ἡ πολιορκία γιά 15 ημέρες ἀκόμα. Στίς
10/6/3241 ἐπιχειρεῖται ἡ πυρπόληση τοῦ τουρκικοῦ στόλου πού
ναυλοχεῖ στήν Ναύπακτο. Ἀποτυγχάνει Ἡ ἀπόπειρα καί µαρτυ-
ράει γιά τήν πατρίδα ὁ µπουρλοτιέρης Γεώργιος Παξινός, πού
συλλαμβάνεται ἀπό τούς Τούρκους.
Ὕστερα καί ἀπό αὐτή τήν ἀποτυχία Ἡ πολιορκία λύεται χι ἐπα-

ναλαμβάνονται οἱ συμπλοχές µέ τά ἐξερχόμενα τουρκικά ἀποσπά-
σµατα.

Παρατήρηση
Πρός ἐπιβεβαίωση τῶν γεγονότων, στό τέλος τῆς εἰσήγησης,

ἐπισυνάπτονται πιστί(οποιητιυκά ἀγωνιστῶν 18241, ὅπου ἀναφέρο-
νται χαί ἐπισημοποιοῦνται τά γεγονότα αὐτά.

15322. Δεύτερο ἔτος τοῦ πολέμου
{. Τά στρατεύματα Λιδωρικίου - Μαλανδρίνου συμμετέχουν

στήν Τρίτη κατά σειρά µάχη στόν «Ἀετό»(26 Μαρτίου
1522).

2. Ἡ φρουρά Ναυπάκτου, ἐνισχυσμένη ἀπό τήν στρατιά τοῦ
Ὀμέρ Βρυώνη, ἐπιχειρεῖ ἔξοδο καί διείσδυση στή «Δωρί-
δα». Ἀνατροπή τῶν ἀμυνομένων στά πρόθυρα τοῦ Κά-
στρου καί διάσπαση τῆς ἀμυντικῆς του γραμμῆς «Ὁμέρ
Ἐφέντη - Σουλαίων» καί διάνοιξη τοῦ δρόµου πρός Λιδω-
ρίκι - Μαλανδρίνο - Σάλωνα.

Κατά τόν Ἰούνιο τοῦ 1822 γίνονται φονικές µάχες στήν εὐρύτε-
ϱη περιοχή τῆς Ναυπάκτου. Ἐπιτίθενται οἱ πολλαπλάσιοι Τοῦρκοι
τῆς Ναυπάκτου κατά τῶν Ἑλληνικῶν δυνάµεων τῆς πρώτης πο-
λιορχκίας (Καραμεσίνη, Κουτρούχκη, Μποζινέχη, Σκαντζή, Γκανιά-
τσο, Τσιόλκα, Μαστραπᾶ, Χαλβαντζήη), πού µάχονται κάτω ἀπ᾿ τίς
ὁδηγίες τοῦ πληγωµένου Τριαντάφυλλου Ἀποκορίτη.
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Οἱ µάχες πολύνεχρες. Τελικά οἱ Τοῦρκοι δέν περνᾶνε καί ἕανα-
χλείνονται στή Ναύπακτο. Τά τμήματα τοῦ Ἀποκορίτη πλησιάζουν

καί πάλι τίς δυτικές παρυφές τοῦ κάστρου καί «παίζουν τόν ἐχθρό,
ὅπως ἡ γάτα µέ τό ποντίκι...».

τή συνέχεια ἀρχίζει ἡ πρώτη πολιορκία τοῦ Μεσολογγίου (25
Ὀκτωβρίου - 84 Δεκεμβρίου 1822). Οἱ δυνάμεις τῆς «Δωρίδας»

διασπῶνται: Τά τμήματα ἐπαφῆς µέ τήν Τουρκική φρουρά Ναυπά-
κτου ἐνεργοῦν παρενοχλήσεις καί ἀσφυκτικότερο ἀποχλεισμό τῶν

ἀνατολικῶν ἐξόδων τοῦ ὀχυροῦ, ἐνῶ ἄλλα τµήµατα µέ τό γενικό

ἀρχηγό Σκαλτσοδῆμµο, μάχονται στό Μεσολόγγι. Ἡ συμβολή τῆς
«Δωρίδας» καί αὐτή τήν περίοδο εἶναι προφανής.

Στό κεφάλαιο «Γνωστοί πεσόντες» τοῦ βιβλίου τοῦ Ε. Ν. Ἀτα-

θόπουλου «Ἡ Φωκίδα τῆς Ἐπανάστασης», Ἀθήνα 1994 καί στή σε-
λίδα 344, διαβάζουμετό ἑξῆς συγκινητικό: «αὔξ. ἀριθμ. 170. Λια-

κόπουλος ἤ Λιακοδημήτρης Κωνσταντέλλος - ἀπό Ἑυλογαϊδάρα.
Ἔπεσε παρά τήν θύραν τοῦ φρουρίου τῆς Ναυπάκτου κατά τό

18232. Α΄ τόμ., φάκελλος στό Κ. (κυτίο) ὁ (Α. Α΄ 952)».

1525. Τρίτο ἔτος. Ἔτος Σκαλτσοδήµου - Σιαφάκα
Ὁ ἀρχηγός τῶν «Δωριέων» μάχεται στήν ἀνατολική Στερεά,

ἀλλά «συμμετέχει στό πολεμικό συμβούλιο» στό Μεσολόγγι καί

ὑπερασπίζεται τόν Καραϊσκάκη, ἀπό τούς ἐναντίον του διαβολές.

Ὁ Σιαφάκας µέ τούς «Κραβαρίτες» Ναυπάκτιους, ἀλλά καί µαχη-
τές ἀπ᾿ τήν «Δωρίδα», µατώνει τόν Σκόντρα Πασᾶ, πού ἐπιχειρεῖ

εἴσοδο στή Ναύπακτο ἀπό βορρᾶ.
Ἀποφασιστιχές οἱ µάχες στήν «Παπαδιά» Ναυπακτίας καί τή

Βαρνάκοβα «Δωρίδας». Οἱ ἀφιμαχίες στά πρόθυρα τῆς Ναυπάκτου

συνεχίζονται.

1824. Τέταρτο ἔτος τοῦ πολέμου. Γεγονότα
{.. Σκαλτσοδηµος καί Σιαφάκας (Δωριεῖς καί Ναυπάκτιοι) δί-

νουν σκληρή ἀλλά νικηφόρα µάχη στή Μουσουνίτσα (258

Ἀπριλίου 1824).

2. Μάχη καί νίκη στήν Ἄμπλιανη
Μάχονται µέ τήν Τουρκική Φρουρά τοῦ Κάστρου, πού βγαίνει

ἀπ᾿ τό κάστρο. Δίνονται αἱματηρές µάχες στά περάσματα τοῦ
Μόρνου καί στά ὑψώματα Ὀμέρ Ἐφέντη. Πρόκειται γιά τήν µεγα-

λύτερη µάχη τῶν «πεδινῶν Δωριέων»µέ τήν φρουρά τῆς Ναυπά-
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κτου, πού εἶχε γίνει µέχρι τότε. Πολλές οἱ ἀπώλειες καί ἀπ᾿ τίς δύο
πλευρές, ἀρχηγός τῶν «Δωριέων»ὁ Τριαντάφυλλος Ἀποκορίτης.

1535. Πέμπτο ἔτος τοῦ πολέμου
Ἐπεμβαίνουν οἱ Αἰγύπτιοι Ἰμπραήμ καί Κιουταχής σημειώνουν

ἐπιτυχίες καί Ἡ τύχη χαμογελάει στούς ἐχθρούς. |

Γεγονότα:
1. Μάχες Σιαφάκα στήν «Παπαδιά».

2. Εἰσβολή Κιουταχήδων, ἀπό Κράβαρα στήν ὀρεινή Δωρίδα.

Μάχες σέ Λευκαδίτη καί κάψιμο Λιδωρικίου (Μάΐος).

3, Ἔξοδος ἀπ᾿ τό Κάστρο τῆς Ναυπάκτου μεγάλων τουρκικῶν
δυνάµεων. Μάχες σέ Μόρνο - Σουλαίους - Κλῆμα - Σερ-

γούλα. Νίκες Τούρκων τῆς Ναυπάκτου(47.6.1829).
4. Τόν Αὔγουστο, νέες µάχες Σιαφάκα στήν «Παπαδιά». Οἱ

Τοῦρκοι φτάνουν στό Μαλανδρίνο καί τή Βιτρινίτσα καί
καῖνε τά ἐπαναστατικά κέντρα τῆς «Δωρίδας».

ὃ. τά «Πέντε Ὅρια»συντρίβεται τό τμῆμα Σκαλτσοδήµου καί

χάνονται 160 «Δωριεῖς» πολεμιστές.

6. Ὁ Σιαφάκας ἀνακηρύσσεται «Ἀτρατηγός Βενέτικου».
7. Τά τμήματα Ἀποκορίτη ὀργανώνονται σέ µιχροοµάδες ἐνε-

δρεύουν χαί παρενοχλοῦν τόν ἐχθρό.

1826. Ἕκτο ἔτος τοῦ πολέμου. Ἡ ὥρα τοῦ πολέμου. Ἡ ὥρα

τῆς Δωρίδας

Γεγονότα:
1. Τό Μεσολόγγι κινδυνεύει. Ἀποφασίζεται τμήματα «Δωριέ-

ων» μαχητῶν νά ἐνισχύσουν τούς ἀμυνόμενους «Ἐλεύθε-

ρους Πολιροκημένους» ἀρχηγός ὁ Ἀποκορίτης, πού ἀπό τό
καλοκαίρι τοῦ 1825 µαχόταν στήν περιοχή τῆς ἱερῆς πόλης

(σπουδαία Ἡ συμμετοχή του στίς µάχες Πατροχωρίου - 50

Ἰουλίου 1825).
ὍὉ Ἀποκορίτης,ὁ κουτσός ἀλλά γενναῖος ἀρχηγός 200 «Δω-

ριέων» μαχητῶν, διασπάσει αἰφνιδιαστικά τόν τουρχικό
χλοιό καί μπαίνει στό Μεσολόγγι στίς 15 Ἰανουαρίου 1826.

Μάχονταικαί διασώζονται κατά τήν ἔξοδο ἀρκετοί καί ὁ

ἀρχηγός του Ἀποκορίτης. Ὁ ὑπαρχηγός τοῦ Σκαλτσοδήµου

Καλύβας διασώζεται σοβαρά τραυματισμένος.
2. Οἱ Τοῦρχκοι τῆς Ναυπάκτου, θεωρῶντας ἀφύλακτη τή «Δω-



 Σελίδες ἀπ᾿ τή Φωκίδα 91 {929 

ρίδα», ἐπιχειροῦν τή νύκτα τῆς 20ης Ἰανουαρίου ὁμαδική
ἐπιθετική ἐνέργεια. Βρίσκουν ὅμως µπροστά τους τόν
ἀρχηγό Σκαλτσοδήµο, πού τούς ἀνακόπτει, ὕστερα ἀπό
διήµερη φονική µάχη. Ἡ προσφορά τῆς «Δωρίδας»σ’ αὐτή
τήν κρίσιμη περίοδο, στόν ἀγῶνα µαταίωσης τῶν πολε-
μικῶν σχεδίων τῆς Τουρκικῆς φρουρᾶς τῆς Ναυπάκτου,
ἦταν πράγματι σηµαντική.

Ἀξίζει νά παρατεθεῖ ἐδῶ, ἀπόσπασμα ἐγγράφου τοῦ
Σκαλτσοδήµου, πρός τήν κυβέρνηση, γι’ αὐτόν ἀπριβῶς τόὀν
ἀγῶνα:

«Σεβαστή Διοίχησις.
Ἀναφέρω διά τῆς παρούσης µου.ὅτι ἕν σῶμα ἐχθρικόν συνιστά-

µενονπέντε χιλιάδες ἐχθρούς σχεδόν, ἔχον ὁδηγόν τόν Κεχαγιάµπε-
ην, τόν Κιουταχή, Μουστάµπεγην, καί τόν Κένταγαν Ἀνατολίτην,
ἐλθόντες εἰς Ναύπακτον τήν 20ην τοῦ λήξαντος αἰφνιδίως νύκτα.
µιά ὥρα πρίν φέξει ἐπέπεσενεἰς τό κατά τήν Ναύπακτον στρατο-
πεδευµένον Σῶμα µου. Οἱ στρατιῶτες τους ἀντεστάθηκαν γενναίως
καί εὐθύς ἡ µάχη ἄρχισεν ἑκατέρωθεν πεισµατώδης καί ἐπληγώθη-
σαν πολλοίἐχθροί, ἐκ τῶν ὁποίων ἑπτά ἐπῆρανοἳ ἐδικοί µας, ἔπια-
σαν καί ἕναν ζωντανό, ὅστις εἶναι Γιανίτζαρης καί τοπιτζής τοῦ
Σουλτάνου. Ἐπῆραν πέντε ἄλογα. Ἀπό τούς ἐδικούς µας τρεῖς ἐφο-
νεύθησαν καίεἷς ἐπληγώθη. Ἐπῆραν δέ καί οἱ ἐχθροί γυναϊῖκας,
παιδιά καί πολλά πρόβατα καί τήν νύχτα ἐκείνην ἐκοιμήθησαν ἐς

Μεραφέντη.
Τήν ἄλλην ἡμέραν ἦλθαν κατ’ ἐπάνω τῶν ἐδικῶν µας οἱ ἐχθροί

ἆλλ᾽ ὄντες προπαρασκευασμµένοι οἱ ἐδικοί µας ἀπέκρουσαν
ἀνδρείως ἄρχισαν αὖθις Δευτέρα µάχη καί ἐβάσταξεν ὀκτώ ὥρας.
Ἐφονεύθησαν καί ἐπληγώθησαν ἀπό μέν τούς ἐχθρούς περισσοί, ἐξ
ὧν ἔκδυσανοἱ ἐδικοίμας, ἔπιασαν καί ἕνα ζωντανό ἀράπην, ἀπό δέ
τούς ἰδικούς µας ἐφονεύθησαν δύο καίεἷς ἐπληγώθη, οἱ δέ ἐχθροί
μέ καταισχύνην ἔφυγον. Οἱ ζωντανοί τούς ὁποίους στέλλομεν πρός
τήν σεβαστήν Διοίχκησιν ἐπίτηδες διά περισσοτέραν πληροφορίαν
αὐτῆς, μᾶς ὁμολόγησαν ὅτι οἱ Τοῦρκοι αὐτοίἐδιορίσθησαν παρά
τοῦ Ἰμπραήμ Πασᾶ καί Κιουταχῆ, νά περάσουνεἰς Σάλωνα. Εἶχον
µαζί τους δύο κανόνια µικρά καί ἄλλας ἑτοιμασίας. Ἀλλ᾽ ἀφοῦ
ἐκτυπήθησαν δυό φορές καίεἰς τά δύο αὐτάς µάχας, δέν ἠδυνήθη-
σαν νά ταράξουν τούς στρατιῶτας ἀπό τά πόστα των, ἀλλά ἐφο-
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νεύθησαν καί ἐπληγώθησαν πολλοί ὥστε ἀκριβά ἠγόρασαν τό αἷμα
των ὅσα ἀπό τήν αἰφνίδιαν ὁρμήν των ἔλαβαν ἀπό τῶν Ἑλλήνων,
ἐπέστρεφαν εἰς Ναύπακτο»...

ΤΠ 6 Φεβρουαρίου 1526 Μένω µέ ὅλον τό βαθύτατον σέβας

Παλιοξάρι Ὁ εὐπειθώς τῶν διαταγῶν σας

Δῆμος Σκαλτσᾶς...»

Ὥστε,τόν Ἰανουάριο τοῦ 1826 ἔξω ἀπό τό Κάστρο τῆς Ναυ-

πάκτου καί στίς παρυφές του (Ὀμέρ Ἐφέντη) µαχόταν ἄποτελε-

σµατικά ὁ ἴδιος ὁ στρατηγός τῶν «Δωριέων» Σκαλτσοδῆμος. Στά

ἀρχεῖα τοῦ Κράτους ὑπάρχουν οἱ ἀτομικοί φάκελοι τῶν πεσόντων
«Δωριέων»ἔξω ἀπό τήν Ναύπακτο καί στὀ Μαραφέντ’...

Μετά τήν πτώση τοῦ Μεσολογχιοῦ (40 Ἀπριλίου 1826), τά

στρατεύματα τοῦ Κιουταχή, ἀνενόχλητα πλημμυρίζουν τή Ναύπα-
κτο. Ἡ «Δωρίδα» -- Ἐπαρχίες Λιδωρικίου - Μαλανδρίνου --, γίνο-

νται θέατρα ἐπιχειρήσεων, ἀμυνομένων τῶν Ἑλλήνων στίς γραµµές
Βαρνάκοβας, Τρικόρφου, Γκιώνας, σέ µιά ἀπέλπιδα προπσπάθεια
ἀποχοπῆς τῆς πορείας τοῦ ἐχθροῦ πρός τήν Ἀθήνα.

Μέ βάση ἐξόρμησης τή Ναύπακτο,ὁ Κιουταχής πολιορκεῖ τή
Βαρνάκοβα, πού τήν ὑπερασπίζουν μαχητές τοῦ Μεσολογγίου

(Σιαφάκας, Φραγχίστας, Καλύβας) καί τά συμπτυχθέντα τμήματα
Σκαλτσοδήµου.

Τό Μοναστήρι τῆς Βαρνάκοβας γίνεται ὁλοκαύτωμα στίς 26
Μαΐου 1826 καί οἱ Τοῦρχοι περνᾶνε... Ὁ ἑπόμενος Αὔγουστος ἦταν

γιά τή «Δωρίδα»ὅτι ἐχεῖνος τοῦ 4922 γιά τή Σμύρνη. Ἀλλά οἱ
Ἕλληνες δέν εἶχαν πεῖ τήν τελευταία τους λέξη. Κατά τό Δεκέμβριο

μήνα ἐμφανίζονται στήν περιοχή οἱ μαχητές τοῦ Μεσολογγίου Γαρ-
δικιώτης, Γρίβας καί Χριστόδουλος Πέτρος µέ τόν ἀρχηγό Καραϊ-
σκάκη. '

Συντάσσοντᾶι καί οἱ «Δωριεῖς. Βασίλης Μαστραπᾶς, Γεωργού-
λας, Λυκοχωρίτης, Μποζινέχκης, Κουτρούκης καί ἄλλοι. Κυνηγᾶνε

τίς τουρκικές µονάδες σ’᾿ ὅλη τήν ὕπαιθρο χώρα. Σκοπός τους νά
τούς μαντρώσουν καί πάλι στό κάστρο τοῦ Ἔπαχτου.

Δίνονται πολλές καί φονικότατες µάχες στά Κλήματα κι ἀχόμα
ἀπ᾿ ἔξω ἀπ᾿ τό κάστρο τῆς Ναυπάκτου, ὅπου τελικά οἱ καταπτοη-

µένοι Τοῦρκοι κλείνονται στό κάστρο. Χαρακτηριστικό τῆς σκληρό-
τητας αὐτῶν τῶν μαχῶνεἶναι ἡ εἰκόνα πού μᾶς δίνει στ ἀπομνη-

μονεύματά του ὁ Μακρυγιάννης γράφοντας: «Ὁ Μαραϊσκάκης, ἀπ᾽
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τίς µάχες στά Κλήματα κι ἀπ᾿ ἔξω ἀπ᾿ τόν Ἔπαχτο ἔστυβε τό που-

χάµισό του καί κίναγε τό αἷμα...».
Στά Γ.Α.Κ. ὑπάρχουν ἔγγραφα στοιχεῖα αὐτῶν τῶν μαχῶν καί

τῆς προσφορᾶς σέ αἷμα παλληκαριῶν τῶν Ἠπαρχιῶν Λιδωρικίου -
Μαλανδρίνου.

1827. Ἕβδομο ἔτος τοῦ πολέμου

Ἐκλείπουν οἱ ἀρχηγοί Σκαλτσοδῆμος, Καλύβας, Χαλβαντζῆς.

Ἐκλέγεται γενικός καπετάνιος ὁ Ἀνδρῖτσος Σιαφάκας.
Μετά τήν πτώση τῶν Ἀθηνῶν, οἱ Τοῦρκοι ἀναθαρρύσαντες

βγαίνουν ἀπό τό κάστρο καί πλημμυρίζουν Ναυπακτία καί Δωρίδα.

Δίδονται µάχες ἀπό βουνό σέ βουνό, ἀπό «Παπαδιά» καί Βαρνά-
χοβα, µέχρι Τραμμένη Ὀξυά. Τόν πρῶτο λόγο ἔχουν οἱ ἐχθροί. Ὁ

Σιαφάκας δολοφονεῖται ἀπό πράκτορες τοῦ ἐχθροῦ καί Ἡ περιοχή

εἶναι σέ ἀπόγνωση.

1528. Ὄγδοο ἔτος τοῦ πολέμου

Ἡ Κυβέρνηση ἀποφασίζει νά ἐλευθερώσει καί πάλι «Ναυπα-

χτία» - «Δωρίδα» καί ἀναθέτει τό ἐγχείρημα στόν Μίτσο Τζαβέλ-
λα. Τά Τροιζόνια ὁρίζονται τόπος συγχέντρωσης ἐξόρμησης. Ὁ

Τζαβέλλας μαζεύει στρατεύματα. Οἱ ντόπιοι «Δωριεῖς» ὀργανώνο-
νται σέ τέσσερις τούς Παπαποστόλη, Λυκοχωρίτη, Πιστιόλη, Σια-

φάκα, Γιάννη Πιπερίγκο, Γ. Τόλια, Κ. Ταράτζα. Ἀκολουθοῦν µάχες

ἀπό λόφο σέ βουνό. Τροιζόνια, Λιδωρίκι, Μαλανδρίνο, Λευκαδίτι,

Γραμµένη Ὀξυά, Κουτσουρό, Μαραζιά, Βαρνάκοβα, Κόκα, Κλεπά.
Τέρνοβα, Ἄμπλιανη, Ἀβόρανη, Δομποτινά. Οἱ Τοῦρκοι ἐκδιώκο-

νται ἀπ᾿ τήν ὕπαιθρο χώρα ὕστερα ἀπό πολλές θυσίες, καί οἱ περι-
λοιπόµενοι ὡς δύο χιλιάδες ξανακλείνονται στό κάστρο τῆς Ναυ-

πάκτου, ὅπου καί τούς πολιορκοῦν τά Ἑλληνικά στρατεύματα.

Εἶναι ἣ δεύτερη καί τελική πολιορκία τῆς Ναυπάκτου.

1529. Ἔνατο ἔτος τοῦ πολέμου. Οἱ θυσίες γιά τή λευτεριά
δέν ἔχουν τέλος

91-1-1529. Οἱ Ἑκατονταρχίες τῶν «Δωριέων», τό Σῶμα τοῦ

Βασίλη Μαστραπᾶ µέ «Δωριεῖς» µαχητές βρίσκονται γύρω ἀπό τό

κάστρο τῆς Ναυπάκτου καί ἐπιχειροῦν τήν κατάληψή του. Ἀρχηγοί
μεγαλυτέρων δυνάµεων οἱ: Μίτσος Τζαβέλλας, Β. Μαστραπᾶς.
Συμμετέχει τό ἱππικό σῶμα τοῦ Χατζηχρήστου.
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20-2-1529. Ὁ Τοποτηρητής Αὐγουστῖνος Καποδίστριας ἐπο-
πτεύει τήν πολιορκία Ναυπάκτου - Ἀντιρρίου.

12-5-1829. Ἀρχίζει ἡ µάχη ἐκπόρθησης τῆς Ναυπάκτου.
11-4-1829. Ὑπογράφουν οἱ ἔγχλειστοι ἀναχωχή.
18-4-1529. Ἡ Ἑλληνική σηµαία κυματίζει γιά πάντα στόν Ἴτς-

Καλέ τοῦ Ἐπάχτου σηµαίνοντας τό τέλος τοῦ ἀγῶνα.

Τήν Ἐπαύριον τοῦ Ἀγῶνα
1. Ἀπό τούς καταλόγους ἀπελευθέρωσης καί ἀπόδοσης

αἰχμαλώτων Ναυπάκτου, ἀλλά καί διανομῶν, γνωρίζουμε
πλῆθος αἰχμαλώτων «Δωριέων», ἀπ᾿ τίς ἐξόδους τῶν Τούρκων
τῆς Ναυπάκτου καί τίς συμπλοκές µέ τούς Ἐπαναστάτες Ἕλλη-
γες στή «Δωρική»περιοχή.

2}. Ἀπ΄ τούς πίνακες «γνωστῶν»πεσόντων, γνωρίζουμε πολ-
λούς πού ἔπεσαν σέ µάχες κατά τῆς τουρχικῆς φρουρᾶς Ναυ-
πάκτου ἀλλά καί Ἀντιρρίου.

ἃ. Ἀπό τούς ἀτομικούς φακέλους ἀγωνιστῶν τῶν ἐπαρχιῶν
Λιδωρικίου καί Μαλανδρίνου (Δωρίδας) (Γ. Ἀρχεῖα Κράτους),
µαθαίνουµε τά ὀνόματα, ὅσων ἀγωνίστηκαν κατά τῶν Τούρκων
στή Ναύπακτο καί τήν περιοχή τους.

Γενικό Συμπέρασμα
Ἡ «Δωρίδα» συνέβαλε τά μέγιστα στή φθορά τῆς τουρχικῆς

δύναμης κατοχῆς τῆς Ναυπάκτου καί τῆς περιοχῆς της καί στήν τε-
λική τους ἀπελευθέρωση.
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Ἡ ΜΑΝΑ ΜΑΣ Η ΡΟΥΜΕΛΗ3

Τοῦ Ζάχου Ἐπροτύρη

Κυρίες καί Κύριοι, ἀξιοσέβαστοι οἱ πάντες.
Ἡ σηµερινή ὁμιλία µουεἶναι µικρή. τήν ὁποία προτίµησα, «ἀντί

τό πᾶν ἐκλείπειν, τό κατά δύναμιν εἰσηνεγκεῖν».
Ἂν ἡ ὁμιλία εἶναι µικρή, ὁ τίτλος της εἶναι μεγάλος, ἀφοῦ ἄνα-

φέρεταισέ ὅλη µας τή Ρούμελη. τή γενέτειρά µας.
Γιά µένα ὁ ἥλιος δύει καί δύει φυσιολογικά. Νιώθω κατά βά-

θος τό δεινό γῆρας, νιώθω ὅτι πορεύοµαι στό ἑσπέρας, ἀλλά παρ᾽
ὅλα αὐτά ἐλπίδες ἀνέσπερες ἑστιάζουν ἐντός µου, ἐλπίδες πού πε-
θαίνουν, ἀλλά ὡς γνωστόν οἱ μνῆμες καί οἱ ἐλπίδες πεθαίνουν µετά
θάνατον. Καΐ ἡ ἐλπίδα καί ὁ δεξιός βραχίονας τοῦ γήρατος. Μέ
αὐτή τή μνήμη, µέ αὐτή τήν ἐλπίδα, µέ αὐτή τή σηµερινή ἐκδήλωση,
µέ τά τυχόν ἀποθέματα τῆς φυχῆς µου, θά συνεχίσω, ὅσο μπορῦ,
νά ὑπηρετῶ τή γενέτειρά µας Ρούμελη, τόν θεματοφύλακα τῆς πα-
ράδοσης, πού διαδέχεται τό χθές, οἰκοδομεῖ τό παρόν καί δηµιουρ-

γεῖ τό µέλλον.
Γιά ὅλα αὐτά νοιώθω σήµερα ἕνα εὐλαβικό προσκύνημα στή

μάνα µας τή Ῥούμελη. Ἕνα νοερό προσκύνημα,ἀπ᾿ ὅλους ἐμᾶς πού
λαχταρᾶμε τό χωριό µας, τή γενέθλια γῆ µας, πού γεννηθήκαµε, ζή-

σαµε τίς χαρές του καί σήµερα χάνεται καί τό θρηνοῦμε.
Εἶναι προσκύνημα ὅλων µας γιά τή µάνα γῆ. πού τήν ἔχουμε

στό νοῦ καί στήν καρδιά µας. Γιά τό χωριό πού ὁ Φώτης Μόντο-
γλου λέει: «ἄν χάσουμε τό χωριό, χάνουμε τήν Ἑλλάδα µας».

Τό χωριό, ἡ Ῥούμελη ὅλη, εἶναι ἀπό Θεοῦ ἕνας φτωχός βραχο-
σωρός, ἀλλά ἔνδοξος. Ἰζαΐ τό φτωχό αὐτόν τόπο ὁ Δημιουργός, σάν

δέν τόν ἔκαμε γόνιμο, τόν ἔκαμε ἔνδοξο.
Ἡ Ρούμελη τόν ἔσπειρε µέ παλληκαριῶν κουφάρια. Τόν προί-

κισε µέ πολλές ἀρετές, τόν προίκισε µέσα σέ ὅλα καί µέ ἀρετές
πρωτόγνωρεςγιά τόν ἄλλο κόσµο: τή φιλία, τή φιλοξενία, τή λεβε-

3 Πρόκειται γιά τήν ὁμιλία τοῦ Ζάχου Ἐηροτύρη στό ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΟ

ΛΑΜΙΑΣ στίς 12-9-2004.
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ντιά, τήν παλικαριά, τή φιλοτιµία, τήν ἀνθρωπιά, τόν ἀπαράμιλλο
φυχικό της κόσµο.
Ἡ φιλία εἶναι µιά θεϊκή ἀρετή. Μᾶς τή δώρισε ὁ μυθικός «Φί-

λιος Ζεύς» καί ἐμεῖς τήν κάναµε ἀδελφοποίηση, ἰσότιμη µέ τή φυ-
σική ἁδελφότητα καί τήν κάναμε ἀρμό τῆς ἁρμονικῆς οἰκογενει-
ακῆς καί κοινωνικῆς ζωῆς µας.

Τό ἴδιο καί µέ τήν ἀδελφή της ἀρετή, τή φιλοξενία, στήν ὁποία
λιτανεύουµε ἀπό τήν ἐποχή τῶν θεῶν τοῦ Ὀλύμπου, µέ πρωτόθεο
τό Δίο, τόν «Ἑένιο Δία», τό Θεό τῆς φιλοξενίας.

Αὐτήν τήν ἀρετή, τή σέρνουµε µέσα µας ἀπό ᾿χείνη τήν ἐποχή.
καί ὅτανοἱ θεοί τοῦ Ὀλύμπου ἔπαφψαν νά ζοῦν, τήν παρέλαβε ἡ πα-
ράδοση, τή διαιωνίζει καί θά διαιωνίζεται, ὅσο ὑπάρχουν Ἕλληνες.

Εἶναι ἀρετή ἑλληνική, πού θά πεθάνει µόνο µέ τήν ἀνάσταση
τῶν νεκρῶν, γιά τή Ῥούμελη τουλάχιστον.

Προίκισε τή Ρούμελη ὁ Δημιουργός µέ τό Ῥουμελιώτικο φιλότι-
μο, τή Ῥουμελιώτιη λεβεντιά καί παλικαριά καί ἔκαμε τόν τσολιά,
σύμβολο ἐθνικό καί τρόμο τοῦ κάθε ἐπίβουλου ἐχθροῦ. Πάνδηµος ὁ
συναγερμόςγιά λευτεριά, γυναῖχες, ἄνδρες.
Ἡ µάνα στέλνει τό παιδί νά πάει νά γίνει κλέφτης κι ἄς ξέρει

ὅτι ὁ χάρος στρατοκοπεῖ: «Ἰλέφτης, παιδί µου, νά γενεῖς, κλέφτης
καί καπετάνιος. Νά χεις ὀλίγο τό φωμίκαί µόλικο μπαρούτι». Καί
τήν εὐχή τῆς µάνας τό κλεφτόπουλο τήν κρατεῖ, σά φυλαχτό, στά
κατάβαθα τῆς φυχῆς του.

Μπορεῖ ὅλα αὐτά σήµερα νά μᾶς φαίνονται σάν περασμένα,
σάν ὄνειρα, ὄνειρα ὅμως πού μᾶς εὐφραίνουν.

Καί νά τί λέει ὁ Παλαμᾶςγι’ αὐτά τά περασμένα,γι αὐτά τά
ὄνειρα: «Τώρα ὄνειρα μ’ εὐφραίνετε πιό πολύ ἀπό τότες».
Ἡ Ρούμελη εἶναι ἕνας χῶρος γεμᾶτος μνῆμες, θρύλους καί πα-

ραδόσεις. Γιά μᾶς τούς Ῥουμελιῶτες, ὅπου κι ἄν πᾶμε, ὅπου χι ἄν
σταθοῦμε, ἡ Ρούμελη εἶναι ἡ νοσταλγία «τῆς Ἰθάκης µας». Εἶναι Ἡ
γεννήτρια τῶν ἠρώων καί μαρτύρων.

Ὅ χῶροςκαί τό ὄνομα Ῥούμελη χάνεται στά βάθη τῆς ἱστορίας
µέ πρώτους κατοίκους τούς Πελασγούς,ἔχει βαθειές τίς ρίζες της.

Ἕνας λαός ἠρωϊκός, µέ πλούσιο τό πατριωτικό συναίσθημα.
γεννημένος σέ φτωχή καί βουνοδίαιτη χώρα, πού στάθηκε ὅμωςθε-
µατοφύλακας τῆς παραδοσιακῆς του κληρονομιᾶς. Πρώτη στό τρα-
γούδι τῆς λευτεριᾶς, πρώτη στό χορό τῆς λεβεντιᾶς καί πρώτη στό
χορό τοῦ ἠρωίκοῦ θανάτου.
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Λέμε Ρούμελη καί τ᾿ ὄνομά της τό κρατοῦμε σά φυλαχτό στά

κατάβαθα τῆς ψυχῆς µας.
Ἀπό γεννησιμιοῦ τους, οἱ Ῥουμελιῶτες, γεννηµένοι ἀπό ἠρωὺσή

μάνα, τή µάνα Ρούμελη, στάθηκαν στή διαδρομή τῶν αἰώνωνπιστοί
συνεχιστές τῆς ἠρωϊκῆς παράδοσης. τῆς ἀγωνιστικῆς ἰδέας καί τῆς

λευτεριᾶς, πιστοί στίς ἑλληνικές παρακαταθῆκες καί στήν Ἱστορία

τῆς φυλῆς µας.
ὍὉ Κωστῆς Παλαμᾶς, στό τραγούδι του «Ἀπό τίς πατρίδες»,

γιά κάθε διαμέρισμα τῆς χώρας, ἔχει τόν καλό του λόγο. Γιά τή
Τούμελη πρωταρχίζει καί λέει τόν καλό του λόγο, τόν πρῶτο του

στίχο: «Ἡ Ρούμελη εἶναι µιά κορώνα ἀπό ρουμπίνι».
Ἂν τό Βὐαγγέλιο εἶναι ἡ Βίβλος τοῦ Θεοῦ, τό Δημοτικό τρα-

γούδι, λέει ὁ Θεμ. Ἀθανασιάδης - Νόβας, εἶναι ἡ βίβλος τοῦ λαοῦ

καί ἰδιαίτερα τῆς Ρούμελης. Εἶναι κι αὐτό τραγούδι, µά γιά τή Ῥω-

μιοσύνη καί τό Ῥουμελιώτη. ἦταν καί ὅπλο ψυχικό, πού θέρµαινε

τήν φυχή του καί ἦταν ἐφαλτήριο τῆς λευτεριᾶς, µέ τά ἄπειρα Ἱρω-

ἵκά τραγούδια, τά τραγούδια τῆς λεβεντιᾶς καί παλικαριᾶς.
Αὐτή τή Ῥούμελη, αὐτή τήν ἄγονη, µά ἔνδοξη Υῆ τῶν πατέρων

µας. τραγούδησε ὁ Γιῶργος Ἀθάνας λέγοντας: «Καθιερωμένη εἶναι

ἡ πτωχή καί ἄγονη ἱερή ἐκεῖνη γή τῶν πατέρων µας, γιά νά γίνεται

ὁ στίβος τῆς Λευτεριᾶς, ὁ στίβος τῆς ἄνισης πάλης τοῦ ὀλίγου ἑνα-

ντίον τοῦ πολλοῦ, τοῦ μικροῦ ἐναντίον τοῦ μεγάλου.
Ὁ στίβος τοῦ ὑπέρτατου ἀγῶνα τῆς ἀόρατης φυχικῆς δύναμης

ἐναντίον τῆς ὁρατῆς ὑλικῆς παντοδυναµίας.
Ἕνας καθαγιασµένος, ἄχραντος, ἀμόλυντος, ἀβεβήλωτοςστί-

βος, ὅπου τό λίγο ὑπερισχύει στό πολύ, ὅπου τό ἦθος νικᾶ τό

πλῆθος, ὅπου τό ὄὕψος συντρίβει τό ξίφος».
Αὐτή εἶναι ἡ Ῥούμελη µέ τούς Ρουμελιῶτε της.
Ξεχωρίζει ὃ Ῥουμελιώτης γιά τήν ἄδολη περηφάνια του, τή λε-

βεντιά του τή ντυμένη µέ τήν πορφύρα τῆς λιτότητας καί τῆς σε-

µνότητας, πού σφυρηλατεῖ ὕφος καί ἦθος γνήσια Ἑλληνικό. Μιά
φυσιογνωμία ἀπροσποίητη, ντόµπρα,πού τόν κάνει νά διακρίνεται

γιά τόν αὐθορμητισμό καί τήν ἁγνότητα τοῦ χαρακτῆρα του.
Ἡ εὐθύτητα τοῦ Ρουμµελιώτικου χαρακτῆρα εἶναι ἔθιμο,

εἶναι παράδοση, εἶναι νόμος, νόµος ἀτόφιος καί χωρίς ἀτρα-

πούς.
Ἡ εἰλικρίνειά του, ἡ συμπόνοια, Ἡ φιλία, ἣ φιλοξενία καί ἄλλα

πολλά ρουμελιώτικα γνωρίσματα, συνθέτουν µιά πραγματικότητα
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καί ἕνα θρῦλο. Σωστή σχολή ἀρετῆς ἡ Ρούμελη, συνδεδεμένη µέ
μορφές μεγάλων διαστάσεων, µέ ἀγωνιστικές φυσιογνωμίες τοῦ
κάθε ἐθνικοῦ ἀγῶνα, τῆς κάθε ἐποποίῖας.

Ἐκχεῖ, ἡ Ἐθνική ἀρετή καί ἢ φιλοπατρία φωλιάζουν καί ἡ ἔλευ-
θερία, ἐκεῖ, βρίσκει τήν κατοικία της, ἑστία πού κράτησε ἄσβεστη
τή φλόγα τῆς πίστης, τό πάθος τῆς ἐλευθερίας καί τό φόρο τῆς θυ-
σίας καί γίνεται πάντα ἔπαλξη ἐθνιχή.

Ὅπουκι ἄν πᾶμε, ὅπου κι ἄν βρεθοῦμε, ζεῖ ἀτόφια ἡ Ρούμελη
µέσ᾽ στήν ψυχή µας. Ξαναγυρίζουμε νοερά, ταπεινοί στρατοκόποι

χαί εὐλαβεῖς προσκυνητές, στή φάτνη τῆς γέννησής µας. Ἀνακατεύ-
οντας οἱ θύμησες καί τί νά πρωτοθυμηθεῖς.

Κι ἄν ἀκόμα προφέρουµετό ὄνομά της, «ΡΟΥΜΕΛΗ», ἀναγαλ-
λιάζει Ἡ φυχή µας, ὀρθώνεται τό κουφάρι µας, γίνεται κυπαρίσσι

ἀπό περηφάνεια, ἀναδεύεται Ἡ φυχή µας καί τό στόµα µας αὐθόρ-
µητα ψάλλει καί τραγουδάει τόν αἴνο τῆς Ρούμελης.

Ὁ Ρουμµελιώτης εἶναι προικισμένος µέ πολλές καί δυσεύρετες
χάρες καί χαρίσματα, ὅπως ὁ φιλοτιµία, τό ἑλληνικό φιλότιμο, τό
Ῥουμελιώτικο φιλότιμο.

Φιλοτιμία εἶναι τό εὐγενές ἐχεῖνο προτέρηµα καί κίνητρο πρός

κάθε ἀγαθή πράξη. Ὁ ἔμφυτος συναισθηµατισµός καί τό φιλότιμο
ἐξουδετερώνουν πολλά ἐλαττώματα.

Τό φιλότιμο ἔμεινε καί λέγεται Ῥωμαίίκο φιλότιμο καί εἶναι

βίωµα καί παράδοση ἑλληνική. Ἑλληνικό φιλότιμο σηµαίνει ἕλληνι-
κή ἀξιοπρέπεια καί ἡ Ρούμελη ἀποτελεῖ τήν κορωνίδα αὐτοῦ τοῦ
φιλότιμου.

Φιλότιμο καί ἐλευθερία ζυμώθηκαν µαζί στή Ῥούμελη καί ἔγι-
ναν ἕνα σῶμα, µιά φυχή.

Τό φιλότιμο, ὅπως καί ἡ λεβεντιά, δέν εἶναι ἀσήμαντο φαινό-

µενο, µιά ἰδιορρυθμία, εἶναι προτέρηµα, εἶναι ἀρετή ἑλληνική.
Ἡ φιλοτιµία εἶναι µιά ἁγνή καί ἀνόθευτη ἀξία, ἑλληνική. πού

βγαίνει ἀπό τά φυλλοκάρδια τοῦ Ἕλληνα, πού μεταφέρεται ἀπό

γενιά σέ γενιά, αὐτούσια καί αὐτοδίδακτη, ἄγραφη, προφορική,

προγονική κληρονομιά, χωρίς τίτλους, βιβλία καί συγγράµµατα

σοφῶν, µέ δικό της κώδικα, τό Ῥουμελιώτικο Κώδικα. Τόν κώδικα
πού καθρεφτίζει τό ἑλληνικό μεγαλεῖο, µέ εὐπρέπεια καί ἀξιοπρέ-

πεια, ἕνα φωτεινό φαινόμενο τῆς Ἱστορίας τοῦ λαοῦ µας καί τῆς
χοινωνικῆς του ζωῆς.

Δέν εἶναι µόνο οἱ φυσικές χάρες πού ὀμορφαίνουν τή Ρούμελη.
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εἶναι καί ἡ Ἑλληνική φιλοτιµία καί ἡ Ἑλληνική λεβεντιά, οἱ δίδυµες

αὐτές ἀδελφές, τό Αὐτοκρατορικό τῆς Ρούμελης χρυσόβουλο.
Τό Ἑλληνικό φιλότιμο καί ἡ Ἑλληνική λεβεντιά εἶναι ἰδιότητες

µέ ταυτότητα Ἑλληνική. Ἐδῶ γεννήθηκαν καί ἐδῶ ἀνδρώθηκαν,

ἄγνωστες σέ πολλούς ἄλλους λαούς. Γιά ἐμᾶς, ὅμως, εἶναι
ἔκφραση τοῦ µύχιου φυχικοῦ µας ἀνθρωπισμοῦ, τῆς ἠθικῆς περη-

φάνειας, τῆς καλοσύνης καί ἀνιδιοτέλειας, τῆς φιλαλληλίας, τοῦ
αὐθορμητισμοῦ, τῆς πηγαίας προθυµίας καί γενναιοδωρίας, ἀρχές

πού ἐνσαρκώνονταιστίς δύο αὐτές ἰδιότητες, τῆς φιλοτιµίας καί

τῆς λεβεντιᾶς. Εἶναι ἀκόμη Ἡ ἐξωτερίκευση τῶν ἐσωτερικῶν µας

διαθέσεων καί συναισθημάτων. Εἶναι ὁ δείκτης τῆς συναισθηµατι-

κότητας καί κοινωνικότητας τῆς φυλῆς µας, τῆς φυχικῆς ἀνδρείας

καί γενναιότητας, τοῦ ἀνθρωπισμοῦ τοῦ λαοῦ µας.
Τό Ἑλληνικό φιλότιμο καί ἡ Ἑλληνική λεβεντιά, ὅπως καί

ἄλλες ἑλληνικές ἀρετές. ὅπως ἡ παλικαριά, ἔχουν δικό τους χώδι-
κα, κληρονομικό καί ἀναλλοίωτο. Ἡ Ἑλληνική φιλοτιµία εἶναι

ἦθος, εἶναι ἀρετή, ἀσπίδα κατά τῶν ἀνθρωπίνων παθῶν καί δύναμη
τοῦ Ἑλληνισμοῦ, ὅταν βρίσκεται στίς σωστές τῆς διαστάσεις.

Ἡ φιλοτιµία εἶναι µεγαλοφυχία µέ ἁγνή πρόθεση, πού τῆς ἔπι-

τρέπει νά συνορεύει µέ τή µεγάλη ἐχείνη ἀρετή. τή μετριοφροσύνη

καί τήν εὐγένεια τῆς φυχῆς καί νά διαχωρίζεται ἀπό τήν ὑπεροφία
καί τήν ὑποκρισία. Ὁ φιλότιμοςεἶναι ἀξιοπρεπής καί εὐγενής, εἶναι

ἀνθρωπιστής καί ἡ ἀνθρωπιά του εἶναι χωρίς ὑπολογισμούς καί

ἀντιπαροχές.
Τό Ἑλληνικό φιλότιμο, ἡ φυχική αὐτή ἐκδήλωση, συνδέεται µέ

µιά ἄλλη ἀρετή, τήν ἑλληνική λεβεντιά. Εἶναι δέ ἡ Ἑλληνική λεβε-
ντιά, ὅπωςκαί τό Ἑλληνικό φιλότιμο. µιά σύνθεση ἤθους καί δύνα-

µης, ἑνός ἤθους ἀόρατου, ἀσύλληπτου, µιά φυχική λειτουργία µέ

βάση τήν ἠθική, πού ἐνεργεῖ καί θαυματουργεῖ, µέ δικούς της

ἀπροσδιόριστους νόμους καί κανόνες λειτουργίας, µέ δική της συ-

νταγή καί δική της μυστική σύνθεση.
Ἡ σύνθεση τῆς Ἑλληνικῆς λεβεντιᾶς εἶναι πολύμορφη καί πο-

λύπλευρη. Δέν εἶναι ἐκδήλωση σωματικῆς δύναμης καί ρώμῆς, γεν-

ναιότητας µόνο, δέν εἶναι ἀνδρεία καί περηφάνεια καί ὡραιότητα

µόνο. Εἶναι, βέβαια, καί αὐτά γνωρίσματα καί ἰδιότητες τῆς λεβε-
ντιᾶς καί ὁ λεβέντης διαχέεται ἀπό ὑψηλό πατριωτισμό, φυχική

ἀνδρεία καί γενναιότητα, ἀλλά τόν διακρίνει καί Ἡ ἀξιοπρέπειο, Ἡ

«περί ἑαυτόν αἰδώς» τῶν ἀρχαίων καί ἡ εὐφυχία.
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Ἡ σωματική λεβεντιά τῶν παλαιῶν διεκρίνετο καί ἀπό τή φο-
ρεσιά καί τό παράστηµά τους. Μορφές γεροδεµένες µέ µπράτσα

ἀλύγιστα καί λεβέντικη κορµοστασιά, σκούφιες ἀτλαζένες, γιλέκα
χεντητά, φουστανέλες χασεδένιες µέ σαράντα δίπλες, τσαρούχια

τελατίνι µέ φοῦντες σάν λουλουδιασμένο μπουκέτο καί ὅλα τά
ἐξαρτήματα πού φοροῦσαν, μαρτυροῦσαν τή σοβαρότητα καί ἐπι-

σηµότητα, τήν ἀρχοντιά τοῦ καιροῦ τους καί τοῦτόπου τους.
Ἔκφραση εὕρισκε καί βρίσκει ἡ λεβεντιά καί στούς ἤχους τοῦ Δη-

μοτικοῦ τραγουδιοῦ καί στό ρυθµό τοῦ λαϊκοῦ χοροῦ: «Ἕνας λε-
βέντης χόρευε σέ µαρμαρένια ἁλώνια».

Ὁ Ἀθάνας, ἕνας κατ’ ἐξοχήν ἐρευνητής τῆς ἑλληνικῆς λεβεντιᾶς,

ὅπως καί πολλοί ἄλλοι, πολλά ἐπιγραμματιχκά μᾶς λέει γιά τό λε-
βέντη καί τήν ἑλληνική λεβεντιά:

«Εἶναι προπαντός µεγαλόφυχος, ἀνιδιοτελής καί καλόκαρδος,
ὀλιγαρχής καί δίκαιος, λιτός καί γενναιόδωρος, πηγαῖος, αὐθόρμη-

τος καί ἀπροσποίητος. Διακρίνεται γιά τήν ἁπλότητα καί ἁγνότητα

τῶν αἰσθημάτων. τό ἦθος καί τήν ἀξιοπρέπεια, τήν προθυμία, τή φι-
λοτιµία καί φιλαλληλία».

Ξεχωρίζει ἀκόμα ὁ λεβέντης γιά τή φιλοξενία καί τή µεγάλη

εὐαισθησία, τά στοργικά του καί φιλάνθρωπα αἰσθήματα, χωρίς

οἴηση, φευδοευγένεια καί ὑποκρισία, ἔτσι πού ἡ λεβεντιά καταλή-
γει νά εἶναι µιά ἁγνή ἀρετή καί ἑλληνική ἀξία. Ὅλα αὐτά καί ἄλλα

συνθέτουν ἕνα χρᾶμα, µιά κατάσταση καί µιά ἀνθρωπιά πού λέχε-

ται λεβεντιά,µιά ἀξία πού βγαίνει ἀπό τά φυλλοκάρδια τοῦ Ἕλλη-
να καί ἔχει γίνει βίωµα τῆς ζωῆς µας.

Καί πόσο δέν ἔχει ἐκτιμηθεῖ καί ὑμνηθεῖ αὐτή ἡ ἑλληνική λεβε-
ντιά

Τήν ἅρπαξε ἡ δημοτική μοῦσα καί τήν ἔκανε δημοτικό τραγού-
δι καί ἐθνικό χορό. Τήν ἀγκάλιασε ὁ ποιητής καί τήν ἔκαμε ποίηµα

καί τραγούδι καί ὁ λαός βίωµα. Αὐτό τό πηγαῖο συναίσθηματῆς

λεβεντιᾶς καί τῆς φιλοτιµίας, πού ἀναδύονται σάν δίδυμα ἀπό τά
κατάβαθα τῆς Ἑλληνικῆς ψυχῆς, αἰῶνες αἰώνων ὅμοια καί ἀπαράλ-

λαχτα. τά νοιώθει ὁ Ῥουμελιώτης. τά αἰσθάνεται νά φωλιάζουν στά

μύχια τῆς φυχῆς του, τά Ἔησε καί τά ζεῖ στίς καθημερινές του ἐχδη-
λώσεις, τά ἔχαμε βιώματα.

Εἶναι µιά προγονική κληρονομιά πού πρέπει νά καλλιεργηθεῖ

καί νά διαιωνιστεῖ, γιατί δέν εἶναι ἕνα ἁπλό ἰδίωμα, ἕνα ἀσήμαντο
φαινόμενο.
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Εἶναι προτέρηµα, εἶναι ἀρετή ἑλληνική, εἶναι τέλος ἡ ἑλληνική
λεβεντιά, τό ἑλληνικό φιλότιμοκαί Ἡ παλικαριά, διακριτικά ψυχικά

γνωρίσματα τῆς φυλῆς µας, ἀναμφισβήτητα καί πανθομολούμµενα
ἀπ᾿ ὅλους τούς λαούς.

Καΐ ἀνάμεσα σέ ὅλα αὐτά, τό Ῥουμελιώτικο φιλότιμο καί Ἡ

Ῥουμελιώτικη λεβεντιά, κατέχουν ξέχωρη θέση: «Στή Ρούμελη Ἡ λε-
βεντιά...».

Λεβεντογέννα πῆρε τ’ ὄνομα Ἡ Ρούμελη καί δέν εἶναι ἐγωισμός,

δέν εἶναι τοπικισµός. Εἶναι πανελλήνια ὁμολογία καί ἀναγνώρι-
ση, εἶναι ἀλήθεια πού τή ζεῖ καί τήν ἐκφράζειὁ ἴδιος ὁ λαός ἐν πα-
ντί καί πάντοτε.

Ἀλλά καί στήν ἔκφρασή του, στήν ἐκδήλωσή του ὁ λαός µας

εἶναι καί ἐχκεῖ ἰδιόρρυθμος καί μοναδικός. Ἔχει δικό του τρόπο

ἔκφρασης, ἰδίως ὅταν πρόκειται γιά ἐκδήλωση ὁμαδικῆς χαρᾶς.

Καί αὐτόν τόν τρόπο τόν ἔχαμε ἔθιμο πανελλήνιο, αἰῶνες τώ-
ρα, χαί τόν ἐκφράζει µέ τά «σμπάρα»,µέ ντουφεχκίδια, τό ὅπλο τῆς
λεβεντιᾶς καί τοῦ ἀγῶνα.

Στή Ρούμελη γεννήθηκαν, ἀνδρώθηκαν καί βρῆκαν τό πιό

εὔφορο καί τό πιό γόνιμο ἔδαφος καί ἐκεῖ πολιτογραφήθηκαν σάν
ξέχωρες ἀρετές τό ἑλληνικό φιλότιμο καί ἡ ἑλληνική λεβεντιά.

Αὐτή τή λεβεντιά καί τήν παλικαριά, πού ἦταν ἀχώριστος σύ-

ντροφος τοῦ κλέφτη σ᾿ ὅλη του τή ζωή, δέν τήν ἀπαρνιέται ὁ κλέ-

φτης, τή θέλει µαζί του καί µετά θάνατο, ὅπως μᾶς λέει τό τραγού-
δι τοῦτο:

«Ν’ ἀχοῦς ἀχό ἀπ᾿ τήν κάσα σου, τριγύρω ν᾿ ἀνεβαίνει.

Ν’ ἀχοῦς ποδοβολητό, ν’ ἀχοῦς νά «σειέται ἡ γῆς,
ὥς τά τάρταρα, γιά σένα, Βλαχογιάννη».

Μ᾽ αὐτές τίς ἀρετές ὁπλισμένος ὁ Ῥουμελιώτης τσολιάς ἔγινε
σύμβολο ἀρετῆς καί πρόµαχος τῆς ἐλευθερίας.

ΜἩ λεβεντιά καί Ἡ παλικαριά τοῦ Ῥουμελιώτη εἶναι δίδυµες
ἀδελφές, γεννηµένες ἀπό µιά μάνα, τή µάνα Ρούμελη.

Τό πνεῦμα τῆς λεβεντιᾶς καί τῆς παλικαριᾶς στά τραγούδια

µας εἶναι καθολικό καί ἁπλώνεταισέ ὅλες τίς µορφές τῆς ζωῆς τοῦ

κλέφτη. καί αὐτά τά τραγούδια τήν ἀνάσταιναν καί τήν τροφοδο-
τοῦσαν.

Δέν εἶναι µόνο Ἱρωίσμός ἡ λεβεντιά καί ἣ παλικαριά, εἶναι

᾿αἴσθημα, εἶναι ψυχικό συναίσθημα. Παύει ὁ Ἕλληνας νά εἶναι ρα-
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γιᾶς καί παίρνει τό καυροφύλλι του, ἀνεβαίνει στό βουνό καί ἀνα-
ζητάει τή λευτεριά καί τήν ἀξιοπρέπεια τῆς ζωῆς. Στίς γυναῖκες

ἁρμόζει ἡ ὀμορφιά, στούς ἄνδρες Ἡ λεβεντιά καί αὐτή τή λεβεντιά
τήν ἔκαμε ὁ λαός τραγούδι. Ἡ τόλμη. Ἡ παλικαριά δέν εἶναι ἄγνοια

τοῦ κινδύνου, εἶναι αὐθόρμητο ξέσπασμα, εἶναι ἀνάγκη ἐσωτερική,

ἡ ὁποία ἀναδύεται σά λάβα. Ἄςεἶναι ὁ ἐχθρός πολύς καί ἀνελέητος
καί ἄς σέρνει «τσεκούρια στ’ ἄλογα, τσεκούρια στά μουλάρια».

Ἀπό τά βουνά πού βρίσκεται, λές χαί δέν κατεβαίνει ὁ κλέφτης,

ἀλλά ἕνας Θεός τιµωρός, ἕνας καταρράχτης ἀπό ἀφρισμένη λεβε-

ντιά καί τότε:
«Στό ἔμπα του χίλιους ἔχοφε, στό ἔβγα του δυό χιλιάδες

καί στόν καλό τό γυρισμό δέ βρήκε ἄλλους νά κόψει».

Καί πόσο δέν ἔχει ἐχτιμηθεῖ καί ὑμνηθεῖ αὐτή ἡ ἑλληνική λεβεν-

τιά η!
Δέν εἶναι µόνο λεβέντης ὁ Ῥουμελιώτης. εἶναι καί παλληκάρι.

Ῥίχνεται µέσα στή φωτιά τοῦ πολέμου ἀλόγιστα,γι αὐτό καί οἱ

ἀρχηγοί Διάκος, Μπότσαρης, Καραϊσκάκης, ἔπεσαν στή µάχη, δέ

γνώρισαν τό φυσικό θάνατο. Γιαὐτό καί ἡ λέξη παλληκάρι, εἶναι

κι αὐτή πολιτογραφηµένη Ρούμελη.
Πῆρε µεγάλη φήμη ἡ Ρούμελη γιά τή λεβεντιά της καί τήν παλι-

καριά της. Ι᾿ ἢ φήμη, πού τά φτερά τῆς πιό γοργά χι ἀπό ἄνεμο,

ἔτρεξε ὅλη τή χώρα καί ἔκαμε τή Ρούμελησυνώνυμη τῆς λεβεντιᾶς

καί τῆς παλικαριᾶς.
Ἡ παλικαριά τοῦ κλεφταρματωλοῦ δέ βρῆκε τήν ὅμοιά της. Ἡ

ἰδέα τοῦ θανάτου δέν τρόμαξε τόν κλέφτη, τοῦ εἶχε γίνει βίωµα καί

ἀναμενόμενο. Ὅταν τόν ἔνοιωθε νά ἔρχεται, τόν τραγουδοῦσε, ὄχι

ἀπό ματαιοδοξία, ἀλλά ἀπό µεράκι καί ἀφοβία.
Ἡ λεβεντιά, ἡ παλικαριά, ἡ περηφάνεια, Ἡ γενναιοφυχία τοῦ

Ῥουμελιώτη, δέν ἔχουν ὅρια, εἶναι ἀπροσμέτρητες. Μᾶς τό λέει τό
δημοτικό τραγούδι τοῦ λεβέντη καί τοῦ χάρου, ὅταν πολεμοῦσαν

στά πέτρινα ἁλώνια καί ἔπαθλο τοῦ νικητή ἦταν νά πάρει τή ζωή
τοῦ ἄλλου. Καί ἐδῶ, ἐνῶ ὁ λεβέντης, ἄν νικοῦνταν, θά πλήρωνε µέ

τή ζωή του, αὐτός δέν τό Ίχε σέ τίποτα νά χαρίσει τή ζωή τοῦ χά-

ρου. Ἡ ἀπόκριση τοῦ παλληκαριοῦ ἦταν αὐτή: «Κι ἄν σέ νικήσω,

χάρε µου, πάαινε στό καλό σου».
Αὐτή εἶναι ἡ λαϊκή φυχή τοῦ λεβέντη Ῥουμελιώτη, ἄδολη καί

γι) αὐτό τό χάρο ἀκόμη.
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Ἡ Ρούμελη, ἀπό τή μοῖρα της, εἶναι προορισµένη νά φυλάει
Θερμοπύλες. Σήµερα, πιό πολύ ἀπό κάθε ἄλλη φορά, χρειαζόµα-
στε νά κρατήσουμε στό ὕψφος της τή Ρουμελιώτικη φυχή. Οἱ καιροί
εἶναι χαλεποί, σήµερα βαλλόμαστς πανταχόθεν ἀπό ἐχθρούς. Καί
ὄν ἡ κακή μοῖρα τό θελήσει νά πέσουν, κάποτε, τά κάστρα καί τά
µετερίζια τῆς χώρας µας, τό Κάστρο τῆς Ρούμελης ποτέ του δέν
θά πέσει. Τά Ῥουμελιώτικα κάστρα εἶναι πολλά καί ἅπαρτα, τά
φρουροῦν τσολιάδες, ἄτρομοι καί ἀλύγιστοι.

Τό µεγαλύτερο δῶρο πού ἔχαμε ὁ Δημιουργός στή Ρούμελη
εἶναι ὁ ψυχικός της κόσμος, ἡ λαϊκή ψυχή τῆς Ῥούμελης.
Τά ὡραιότερα φυχικά συναισθήματα κατασκήνωσαν στή Ῥου-

µελιώτικη φυχή. Αὐτόν τόν ψυχικό του κόσµο, ὁ Ῥουμελιώτης τόν ᾿
ἐχδηλώνει καί µέσα ἀπό τό δημοτικό τραγούδι.

Ὁ φυχικός κόσμος τῆς Ρούμελης δέν εἶναι πρόσκαιρος,ἔχει βα-
θιές τίς ρίζες του, εἶναι ἀνέσπερος, γιατί εἶναι ριζωµένος στά κατά-
βαθα τῆς ψυχῆς τοῦ Ρουμελιώτη.
Ἡ λαϊκή φυχή τῆς Ρούμελης καί ἣ λεβεντιά, εἶναι δύο καταβο-

λάδες πού ἔχουν ριζοβολήσει µέσα µας. Ὅση ἀγριάδα μᾶς δείχνει
ἡ µορφή τοῦ ὀρεσίβιου Ῥουμελιώτη, τόσο ἥμερη καί γαλήνια εἶναι ἡ
φυχή του.

Ἂνθέλεις νά δεῖς καί νά γνωρίσεις τήν ψυχή καί τόν ψυχικό κό-
σµο τῆς Ῥούμελης, θά τόν γνωρίσεις στό δημοτικό µας τραγούδι.
Ἐκεῖ ἐκδηλώνεται πηγαῖα καί µέ ἀσυνήθη συναισθηµατισµὀό. Καίΐ
αὐτό τό συναισθηµατισµό θά τόν γνωρίσεις ἀπό τήν ὥρα πού χτίζει
τό σπίτι του. Δέν τό θέλει µόνο γιά κατοιχία τῆς φαμελιᾶς του, ἀπό
τήν ὥρα πού τό θεμελιώνει, τό θέλει καί γιά κάτι ἄλλο, νά φιλοξε-
νεῖ ξένους. Μᾶς τό λέει σέ δύο στίχους τό δημοτικό τραγούδι, πού
εἶναι ἢ φωνή τῆς Ρούμελης:

«Νά µπαινοβγαίνουν οἱ δικοί, οἱ φίλοι νά µή λείπουν
Κι ὅσοι διαβάτες κι ἄν περνοῦν, νά τρῶνε, νά κοιμοῦνται».

Μεγάλη ἡ εὐαισθησία τοῦ Ῥουμελιώτη γιά τό συνάνθρωπο, τόν
ξένο, τόν παντάξενο, τόν ἐχθρό. Ἀκόμα καί γι αὐτόν τό χάρο δέν
χρατεῖ µνησικακία, χι αὐτόν θά τόν κεράσει.

Καΐ νά τί ὑποθῆκες ἀφήνει ὁ Ρουμελιώτης γιά φίλους καί
ἐχθρούς, ἀχόμη καί τό χάρο:

«Κέρναγε φίλους καί ἐχθρούς,
κι ἄν ἔρθει καί ὁ χάροντας µέ τό καλό,
χι αὐτόν κρασί νά τόν κεράσεις».
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Αὐτή, Κυρίες καί Κύριοι, εἶναι ἡ λεβεντογέννα Ρούμελη,
τιμῆστε την, δοξάστε την!!!

Δέν ἔχουμετό δικαίωµανά παραμελοῦμε, νά µήν ἐνδιαφερόμα-
στε καί νά µή φροντίζουμεσάν ἄλλοι Ἱπποκλεῖδες.

Εἶναι γνωστή ἣ φράση «οὖ φροντίς Ἱπποκλείδη», πού δείχνει
τήν παροιµιώδη ἀδιαφορία τοῦ Ἱπποκλείδη καί συγγενεύει µέ τό
ἀνέκδοτο τοῦ Λουκιανοῦ «ὄνος λύρας ἀχκούει κινῶν τά ὦτα», πού
σηµαίνει «ὁ γάΐδαρος ἄκουγε βιολιά καί κούναγε τ᾽ αὐτιά του»,
δηλαδή καρφί δέν τοῦ χκαιγόταν.

Ἄς φροντίσουμελοιπόν καί ἐμεῖς οἱ νεώτεροι νά µεταλαμπα-
δεύσουµετίς ἀρχές καί δοξασίες τῶν προγόνωνµας, γιά τήν ἐσαεί
ἐπιβίωση καί τό ἀθάνατο μεγαλεῖο τῆς µάνας µας, τῆς ἔνδοξης
Ρούμελης.

«Ἀδέρφια Ρουμελιῶτες, γρηγορεῖτε,
οἱ καιροί οὐ µενετοί».

Ἔρωσθε, ἀδέρφια Ρουμελιῶτες καί σᾶς εὔχομαι μακροζωία.

Βὐχαριστῶ, ἐξ ὅλης τῆς ψυχῆς µου, τούς ἀναλαβόντας τήν
πνευματική αὐτή ὀργάνωση καί ὅλους τούς συνεργάτες καί συν-
δράµοντας, καθ’ οἱονδήποτε τρόπο, µά καί ὅλους ἐσᾶς, Κυρίες καί
Κύριοι, γιά τήν εὐγενῆ συμπαράσταση καί τήν ὑπομονή πού εἴχατε
νά µέ ἀχούσετε.

Σᾶς εὐχαριστῶ ὁλόφυχα
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ΤΟ ΑΓΝΟ ΕΛΑΙΟΛΑΛΟ

Τοῦ Εὐθυμίου Χ. Ταλάντη

Δέν ξέρω τί ἔχω πάθει κι ὅλο γιά τά παλιά κάθομαι καί γράφω!

Λέτε νά γέρασα;
Λένε, πώς ὅταν ἀναμοχλεύεις περισσότερο τά παλιά ἔχεις γε-

ράσει!
Τόν κόρακα, ἀπ᾿ τά σαράντα τέσσερα νά γέρασα; Ἀλλά τί λέω

τώρα! ἘἨδῶ ὑπάρχει καταγεγραμμένη εἴδηση σέ ἐφημερίδα τοῦ δε-
χάτου ἐνάτοὺ αἰῶνα «τροχοφόρον ὄχημα παρέσυρεν καί τραυµά--
τισεν θανατηφόρα γέροντα σαράντα δύο ἐτῶν».

Μιά φιλενάδα µου, ἔχουμε τήν ἴδια Ἠλικία, ἀλλά ἐπειδή πα-
ντρεύτηχε κάπως μεγαλούτσικα, τό ΆΏλεπε διαφορετικά τό πρᾶγμα.

- Ὅποιος δέν ἔχει µέλλον, ἀσχολεῖται µέ τό παρελθόν, ἔλεγε.

Ἀλλάμᾶλλον ἐμένα λοιδοροῦσε. Σάν νά θελε νά μοῦ ὑπογραμ-
µίσει πώς ἐπειδή ἀσχολοῦμαι µέ τά παλιά δέν ἔχω µέλλον! Κα-
κιοῦλες κι αὐτηνῆς, συµµαθήτρια ἀπ᾿ τό δημοτικό, βλέπεις!...

Ἐγώ, πάντως, ἔχω τή δικιά µου ἐξήγησε κι ἅμα θέλετε τήν πι-
στεύετε. Διαφορετικά]... Πρόβλημά σας. Οἱ ἱστορίες οἱ παλιές,
εἶναι σάν τό καλό γλυκό κρασί. Ὅσοπιό παλιό εἶναι, τόσο πιό κα-
λή γεύση ἔχει.

Τά περισσότερα καλούδια πού φτιάχνανεοἱ νοικοχυρές τ’ ἀφή-
νανε νά µεστώσουν, νά ὠριμάσουν πού λέμε. Ἔτσι καί οἱ ἱστορίες,
τίς ἀφήνουμε νά µπαχιατέφουν, λίγο ὥς πολύ, γιά νά ἔχουν οὐσία,
διαφορετικά δέν θά αν Ἱστορίες!

Ἐκεῖνα τά χρόνια πού Ίμασταν ἐμεῖς παιδιά, στά χωριά, τά
πράγματα ἦταν δύσκολα. Δέν ὑπήρχανεοἱ ἀνέσεις πού ἔχουμε σή-
μερα. Ὄχι πώς λοιµοπεινάγανε οἱ ἄνθρωποι, ὅπως πιό παλιά στήν
κατοχή κι αὐτοί πού τήν ἔζησαν, θυμοῦνται σαρανταένα (44) καί

τούς πιάνει σύγκρυο.
Ἅμα θέλανε δέ νά μᾶς συνετίσουνε, ὅταν καμιά φορά δυσανα-

σχετούσαμµεγιά τά ὄσπρια, σοῦ λέγανε «δέ θά ᾿ρθεῖ σαρανταένα
χκαίθά δεῖς τοῦ κωλομάλιαρο πού μ᾿ στραβομτσ᾽νιάζεις γιά τή φα-

κή».
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Τί νά κάνουμε! εἴχαμε κι ἐμεῖς, ἀπό τότε, ἀρχίσει νά καλοµα-

θαίνουµε, γι’ αὐτό σήµερα τά παιδιά µας δέν μποροῦμε νά τά βά-

λουμε σέ ντορό.
Σήµερα, τά ράφια στά 9μρετ Ματκαί δέν εἶναι ἁπλᾶ γεύματα,

ἔχουνε καί τοῦ «πουλιοῦ τό γάλα», πού λέει ὁ λόγος δηλαδή. Ὁ τι-

δήποτε μπορεῖ νά φανταστεῖ τό μυαλό σου, θά τό βρεῖς.
Τότε, τίς ἀνάγκες κάθε οἰκογένειας, τίς κάλυπτε, µισές, ἴσως

καί περισσότερο, ἣ ἰδία παραγωγή καί τίς ὑπόλοιπες ὁ µπακάλης

τοῦ χωριοῦ.

Τό µπακάλικο, ξέρεις... Παντοπωλεῖο εἶναι στά ἑλληνικά,

ἀλλά ἐμεῖς οἱ νεο-Έλληνες ἔχουμε μανία µέ τίς ξένες γλῶσσες!

Μπακάλικο, κατάλοιπο ἀπ᾿ τούς Τούρκους, Σούπερ- Μάρκετ στά

ἐγγλέζικα, γιά νά δείξουμε πώς προοδεύουµε.
Μανία, ἀδερφάκι µου. μ’ αὐτές τίς ξένες γλῶσσες! Ἀκόμα καί

τή µοσχαρίσια εἴμαστε διατεθειμένοι νά μιλήσουμε, ἐκτός ἀπ᾿ τήν
ἑλληνική! Κι ἄς εἶναι Ἡ πιό πλουσιότερη σέ λεξιλόγιο γλῶσσα στόν

κόσμο, γιά νά μπορεῖς ν᾿ ἀποδώσεις µέ λεπτομέρεια, τήν κάθε µι-

κροδιαφορά τῆς ὅποιας ἔννοιας! Ἐκεῖ ἐμεῖς, κωλοτρωγόμαστε νά

χρησιμοποιοῦμε τίς ξένες γλῶσσες.
Τέλος πάντων]... Τό µπακάλικο, λοιπόν, στά χωριά, ἐκεῖνα τά

χρόνια, εἶχε ἀπ᾿ ὅλα τά καλούδια. Καραμέλες καί σοκολάτες πού

ξετρέλαναν ἐμᾶς τά παιδιά, µέχρι κονσέρβες, σαπούνια διαφόρων

εἰδῶν, παστό µπακαλιάρο, ρέγχες, σχοῦπες, ἁλάτι, ὅσπρια.
Ἄααα] Τά ἄσπρια..., ἦταν τό κάτι ἄλλο. Σακιά ὁλόκληρα µέ

φασόλια, φαχές, ρεβύθια, ἀκόμα καί τή ζάχαρη τήν εἴχανε σέ σα-
κιά, καί ζύγιασε ὁ κυρ-Ζώης, ὅσα κιλά ἤθελε Ἡ ψυχή σου κι ἄντεχε

ἡ τσέπη τους:
Εἶχε καί φλίτ στό μαγαζί. Ναί, ἀμέ!ῃ! Φλίτ...
Ξέρεις τί εἶναι τό φλίτ:; Εἶναι τό σημερινό σπρέι γιά τίς μῦγες.

Μέ τή µόνηδιαφορά, ἐπειδή τότε δέν εἶχε ἐφευρεθεῖ ἀκόμη τό προ-

ωθητικό ἀέριο, τό θανατηφόρο μίγμα πού θά σκότωνε τά ἔντομα,

τά προωθοῦσε μιά χειροκίνητη τρόµπα. σάν αὐτή πού φουσκώνου-
µε τά λάστιχα στά ποδήλατα καί φσούτ!, φσούτ!, φσούτ!. φλιτάρι-

ες µέ τήν τρόµπα γιά νά διασκορπιστεῖ τό θανατηφόρο ντι-ντι-ντί

(0Ρ}Γ)) στό χῶρο καί νά φοφήσουν οἱ μῦγες.
Μέχρι καί κρασί χύμα πουλοῦσε στό μαγαζί, ὁ κυρ-Ζώης.

Ἄσχετα ἄν τό κάθε νοικοκυριό εἶχε τήν δικιά του παραγωγή. Καί τί

παραγωγή; Ὅχι ὅπι κι ὅπι μπροῦσκο., ΑΑΑ! Ποιότητας.
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Τά ἀμπέλια, ὅλα ἄνυδρα. Φυτεμένα πάνω σέ ξηρολιθιές κι ἀπό

ποικιλία; Ἄλλο πρᾶγμα.
Ἠγάζανε ἕνα κρασί]... µά τί κρασί{!!
Πᾶνε αὐτά τώρα. Χαλάσανε, λές καί τά πείραξε ἡ τεχνολογική

ἐξέλιξη. Δέν τήν ἀντέχουν φαίνεται τή δικιά µας πρόοδο καί πεθά-

νανε ἀπό φυλλοξέρα. Αἰῶνες ἐχκεῖ πάνω, δώσανε κρασί καί κρασί
σέ τόσες Ὑενιές, στή δικιά µας τήν γενιά βρεθήκανε νά χαλάσουν!!

Ὅλα τά νοικοκυριά τοῦ χωριοῦ, λίγο - πολύ, εἴχανε τά ἔχοντά

τους. Ἄλλος περισσότερο ἄλλος λιγότερο, ψευτοβολευόταν ἡ κα-

τάσταση. Αὐτοί πού εἴχανε «πράματα», ἔτσι λέμε στήν ντοπολαλιά

µας, αὐτούς πού εἶχαν ζῶα, τούς κτηνοτρόφους δηλαδή. Σ’ αὐτούς,
δέν ἔλειπε τό τυρί, τό γάλα, ὁ τραχανάς, ὁ φύλος, χυλοπίτες, τό λέ-

µε σήµερα, στό χωριό τό λέγανε φύλο.
Γιά τό σιτάρι καί τό καλαμπόκι, φρόντιζε κάθε οἰκογένεια, νά

μή τῆς λείπει ἀπ᾿ τ' ἁμπάρια, στό κατώι τοῦ σπιτιοῦ.
Ὅπου ὑπῆρχε καλλιεργήσιμος τόπος,δέν ἔμενε ἀνεκμετάλλευ-

τος. Εἴτε µέ τό τσαπί, εἴτε µέ τό ζευγάρι, ἤθελε ὀργανωθεῖ καί νά

σπαρθεῖ γιά νά καλύψει βασικές βιοτικές ἀνάγκες. Αὐτοί πού εἴχα-

νε ζωντανά, ἐκτός ἀπό σιτάρι ἤ καλαμπόκι ἔσπερναν καί βρόµη ἤ

σίκαλη.
Τώρα τί σιτάρι καί τί καλαμπόκι ἔδινε αὐτός ὁ τόπος!!!

Κι ὅμως ἔδινε!
Ὅσοι εἴχανε κανένα κτηµατάκι µέ ἐλιές, βολεύονταν µέ τό λά-

δι τῆς χρονιᾶς. Διαφορετικά, οἱ γυναῖκες πήγαιναν στά Σάλωνα νά

δουλέφουν στά κτήματα τῶν τσιφλικάδων, ὥστε νά ἐξασφαλίσουν τό

λαδάκι τοῦ Θεοῦ. γιά τό φαγητό καί τό καντήλι τῆς Παναγίας καί
τοῦ Ἅϊ-Νικόλα, τοῦ προστάτη καί πολιοῦχο τοῦ χωριοῦ, µεγάλη Ἡ

χάρη του.
Ὅλα τά ἔχοντα,γιά τήν ἐπιβίωση τῆς οἰκογένειας. ἀποθηκεύο-

νταν στό κατώι. Τ᾽ ἀμπάρια µέ τό σιτάρι ἤ τό καλαμπόκι ὅπου θά
λα τό παγαίνανε µιά φορά τό µῆνα στό μύλο γιά ἄλεσμα. Τά βα-

ρέλια µέ τό κρασί. Ἡ λαδίκα µέ τό λάδι. Ὁ ντενεχές µέ τό τυρί. Οἱ

πλεξοῦδες µέ τά κρεμμύδια καί τά σκόρδα κρεµασμµένες ἀπ᾿ τήν

«ἀμάνα», ὅπως λένε τό µεγάλο ξύλο πού στηρίζει τό πάτωμα. Ἡ

καδοπούλα µέ τίς ἐλιές, ἀχόμα καί τό κλιδοπίνακο ἀπόθετο σέ κά-
ποια γωνιά. Ὅλα «τά σέα καί τά µέα» τακτοποιηµένα µέ τάξη καί

ἁρμονία.
Τώρα πόσο ἁγνά ἤτανε αὐτά;
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Ἠτανε[... δέν μπορεῖς νά πεῖς! Οὔτε λιπάσματα, οὔτε ραντί-
σµατα οὔτε ἄλλα σκατολογήµατα πού ἐφεύρε ὁ ἄνθρωπος, χρησι-
μοποιούσανε τόσο στό χωριό. Πῶς νά µήν εἶναι ἀγνά!!!

Καθώς ἤρθανε αὐτά, ἀφανίστηκε ὁ τόπος. Μπαΐρια γίνανε τά
χωράφια. Ξεραθήκανε τ’ ἀμπέλια. Λιγοστέφανε καί τά κοπάδια.
δέν πᾶνε πιά γιά τσοπαναραῖοιοἱ νεολαῖοι τοῦ χωριοῦ.

Ἄλλαξεριζικά ὁ τρόπος παραγωγῆς καί διάθεσης τῶν προίό-
ντων εὐρείας κατανάλωσης. Ἡ τυποποίηση καί τό 150 εἰσέβαλαν
δυναμικά στή ζωή µας. Γιά τό καλό µας; Ἴσως ναί!
Ἡ θεία Θυμία, ἔμενε στήν κάτω γειτονιά. Ὀρφανή ἀπό µικρή

ἡλικία τήν πῆρε µαζί µέ τ᾽ ἀδέλφια της, στή Βουνιχώρα, ἡ γιαγιά
καί ὁ παππούς τους ὅταν πέθαναν καί οἱ δύο οἱ γονέοι τους, µέσα
-σέ πέντε µῆνες.

Παντρεύτηκε τόν Νικολό κι ἔκανε δικό της σπιτικό. Ὁ µπαρ-
µπα-Νῖκος, καλοσυνᾶτος ἄνθρωπος, πάντα νά ρωτήσει µέ ἐνδιαφέ-
ρον γιά ὅλους τούς συγγενεῖς, μέ τρόπο καί λεπτότητα πού δέν θυ-
µίζει τίποτα ἀπό τσοπάνη, κι ἄς ἔχανε τόσα χρόνια ρογιασμένος
στά χασάπικα στή Γραβιά.

Ἡ θΘυμµία, εἶναι λίγο ἀλαφρούτσικα κι φαρφαλιάρα. Ἅμα σέ
κολλήσει στό στόµα της, θά σέ περάσει γενεές δεκατέσσερις. Νά
φανταστεῖς, ὅταν ἀρραβωνιάστηκα τήν ἀνιφιά της, ἔκανε ὁλόκληρη
φασαρία, πού παντρεύτηκε ἡ ἀνιψιά της καί δέν ζήτησε τή γνώµη
της.

Εἶχε πέντε - ἕξη κοτοῦλες,ἴσα - ἴσα γιά νά παίρνει τ’ αὐγά γιά
τό µοναχογιό της. Οὑ Μήτσος τό καμάρι μ’, ὅπως τῆς ἀρέσει νά τόν
ἀποκαλεῖ ἡ ἴδια.

Τώρα, βέβαια, ἡ θεια-Θυμία, πούλαγε καί κανένα αὐγό, γιά νά
εἰσπράξει καμιά δραχμή - ἥτανε οἱ δραχμές ἀκόμα.

-Πῶς θά λα τς θρέφω τ᾽ς μαγκοῦφες; Λέπ᾽ς θέλνε κι καλα-
µπόχκι σαµέσα, σαμένα, οὔὕλου θά βουσκᾶνε σακάτ’ στά χωράφια !!
ἔλεγε κάθε τόσο.

Οἱ κοτοῦλες, ἦταν ὅλη κι ὅλη Ἡ χινητή περιουσία της.
--Ἡλές, γαμπρέ, ἄρχισε νά μοῦ διηγεῖται µιά µέρα τήν ἱστορία

μέ τίς κοτοῦλες της.

Τϊς κοτοῦλες μ’, τἔβαζα ἰκιδά, δίπλα στό φούρνου, εἶχα νιά
ἀποθηκούλα γιά τά ξύλα κι τς φευτοβόλευα ἰκεῖ µέσα. Σάματ᾽ εἶχα
κι ἄλλο τόπο; Νιά χεσά αὐλή, ὅλο χι ὅλο, οὔτε γυροβουλιά νά µή
μπορεῖς νά ρθεῖς,



 Ῥελίδες ἀπ᾿ τή Φωκίδα ------------------ 49 / 5309

Νιά µέρα ἔχασα νιά κότα, ἀλλά τί κότα!! Γεννοῦσα,τν εἶχα βά-

λει κι κλωσσοµάνα νιά φορά. νά καταλάβ᾽ς.
Βρέ ἐδῶ ἡ κότα, ἐχκεῖ Ἡ κότα!! Πθενά ἡ κότα!

Βρέ μή τήν πηρε ἡ ἀλπού]...
Μπάι]... Ἀφοῦ τς µαζεύω νωρίς τ᾿ ἀπόγεμα µέσα. Τί διάολο

ηρθε ἡ ἀλπού τν µέρα νά μ᾿ τήν πάρει.
Εἶπα κι ἐγώ, πιδάκι μ’, αὐτός ὁ λουποδύτς, οὗ ξεφωνημένος,

οὃ ἀχαίρευτος, ὁ γείτουνας μ᾿ τήν πηρε.
Εἶναι αὐτός ἕνας κλεφτοκοτάς! Τόν ξέρω ἰγώ, ἀμ' δέν τόν ξέ-

ρω!

Ἕνα ἀφοριστικό πού δέν ἔκανε Ἡ Θυμιά, γιά τό γείτονά της.
Μιλοῦσε µέ µιά µανία γιά τόν ἄνθρωπο, πού ἄν δέν τόν ἤξερα θά

Ῥαζα κακιές σκέψεις στό μυαλό µου γι αὐτόν.
-Πέρασε, πέρασε καιρός, πιδάκι μ’. Θά Ίχε περάσει παραπάν᾽

ἀπό χρόνο ἀπό τότε πού Ίχασα τ᾽ κοτούλα μ’, χι νιά μέρα, ἰκεῖ πού
ἔβγαζα λάδι ἀπ᾿ τή λαδίκα, τί νά δῶ 1Η Ρεµάτη Ἡ λαδίκα φτερά!

Ρέ τί διάολο φτερά εἶναι τοῦτα μέστ᾽ λαδίκα; Δώστου, πάρτου,

ἀνασκουμπώνουμε κι Ὑώ, βάζω τό χέρι μ᾿ µέσα... Κι τί πιάνω!!!

Τήν χότα πού Ίχα χάσει, πιδάκι μ1!
Πῶς κόρακα µπήκε Ἡ κότα μέσ’ τ’ λαδίκα, δέ μπόρεσα νά κα-

ταλάβω!
Ἕνα χρόνο χι βάλε μέσ’ τ᾿ λαδίκα, ἔγινε μπαλσουμιασμένη ἡ

χότα. Τώρα, τί νά τό κάνω τό λάδ᾽, πού ἤτανε τίγκα ἡ λαδίκα]

Ἔλειπε λέπ᾽ς κι αὐτός ὁ ἀχρόνιαγος ὁ ἄντρας μ’, πέρα στ’ Γρα-

βιά στά χασάπ΄κα τ' Καΐλη. Τί νά κάνω μοναχή μ’, νιά γυναίκα μ᾿

ἕνα πιδί111
Ἡ λαδίκα ἦταν τίγκα στό λάδ᾽, τί νά κάνω; Νά τό χύσω; Εΐσαι

καλά; Τί εἶναι τό λάδ᾽, νερό ἤ ξυνόγαλο γιά νά τό χύσω]!

Ἰκεῖνο τού καιρό δούλευα στού Σάλωνα, µάζευα ἱλιές µι κάτ᾽

Σαλωνίτ΄κα πιδιά. Γιά καλή τς ὥρα τά πιδιά, µί πήρανε στού τηλέ-
Φωνου ἀπάν᾽ στού τηλεφωνείου, γιά νά μ᾿ ποῦνε γιά τή δ᾽λειά.

Ἀφοῦ κακοπαθιόμ΄να ἀπ᾿ τοῦ τηλέφωνο κι µάθανε τέλος πάντων χι

αὐτάνα τί εἶχα πάθ’, μοῦ πανέ.

-Σώπα, θεια-θυμία, μή κακοπαθιέσε, θά τό τακτοποιήσουµε

ἰμεῖς τό πρᾶμα|
-Ἑέρ]ς τί καλά πιδιά εἶναι αὐτάνα; Ἄσε πού εἶναι ψωμµομένα,

θηρία ἀνήμερα! Ἠρθανε π᾿ λές, αὐτάνα τά καλά πιδιά, ἀδειάσανε
τή λαδίχα µέ τό λάδ’᾽, τό σουρώσανε ἀπ᾿ τά φτερά καί τό µοσχο-
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πουλήσανε σακάτ’ στν Ἀθήνα κι πῆρα χι γώ, πιδάκι μ᾿,τά λεπτά μ’
χι δέ πῆγε χι τό λάδ᾽ χαμένο!

-Μι αὐτοί πού ἀγόρασαν τό λάδι θεία; ρώτησα, τάχα µέ ἀφέ-
λεια.

- Ἄαααι... οὔλα χι ὅλα, αὐτνούς ἰγώ δέ τς ξέρω!!!
Αὐτά, γιά τά ἁγνά προἰόντα τοῦ χωριοῦ, πού χαµιά φορά, δέν

εἶναι καί τόσο ἁγνά, ὅσο θά θέλαμε!
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Η ΧΑΜΕΝΗ ΚΙΡΩΤΟΣ 3

Τοῦ Γιάννη Ἀ. Σαντάρµη

Μιά κιβωτός τό σπίτι µου. µιά κιβωτός µεγάλη,
µέσα του κατοικοῦν μορφές παλιές, ἀπό µιάν ἄλλη

ζωή γλυκιά, τῆς κάθε μιᾶς σάν ζωντανή ΄ναι ἡ εἰδή της,
π᾿ ἅγιασε ἡ ἐργάτρα, ὁ βοσκός, ὁ κλέφτης κι ὁ ζευγίτης.

Νά τες, στόν τοίχο κρέμονται, στόν τοίχο ἀραδιασμένες
χι ἐκεῖ ἀπομένουν σιωπηλές καί καταβουβαμένες

χαίδιηγιέται ἡ κάθε µιά µιάν ἱστορία δική της,
µά σάν σαράκι ὁ καιρός τίς τρώει ὃ καταλύτης.

Τουφέχια ἀπό τῆς λευτεριᾶς κρεμιοῦνται τόν ἀγώνα,

τριγύρα καμπυλόγυρτα σπαθιά ἔχουν γιά κορώνα,
πού στό βαθύ τόν ὄπνο τους, στόν ὕπνο πού κοιμοῦνται,

ποιός δέρει τίνά σκέφτονται καίτίνά συλλογιοῦνται.

Τό εὐιονοστάσι μυστικά στό πλάι τά θυμιατίζει
χαίτούς παλιούς, σά βρόνταγαν, καπνούς τους τούς θυμίζει
χι ἀπό τό φῶς τοῦ καντηλιοῦ, ἀπ᾿ τό θαμµπό τό φῶς του,

μ᾿ ἕνα κάλλος τυλίγονται θεικοῦ θάµπους κι ἀγνώστου.

Στό δῶμα ἁπάνω τά ἱερά, καίτό κατώγι κάτω
μ’ ἄλλες µορφές, ἀλλιώτικες, τῆς γῆς, εἶναι γιοµάτο,
µέσα ἐδῶ ἁρμάθες τά κυπριά κι ἁρμάθες τά τροκάνια,

στά πυξαρένια κόθρα τους, στά ξύλινα στεφάνια.

Γκλίτσες ἀλλοῦ περᾶρανες, φλογέρες γλυκολάλες,

ρόχες, ἄλλες μ’ ὄμορφα αὐτιά καί ξομπλιασμένες ἄλλες,
χι αὐτό τ᾽ ἀλέτρι στή γωνιά µέ τή βουκέντρα ἀντάμα
χοίτονται, σάν κουφάρια λές, κι ἔχουν βουβό ἕνα κλάμα.
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Στήν ἄκρη κλαίει κι ὁ ἀργαλειός, µοιρολογάεικι ἐκεῖνος
χι εἶναι βαθύς, πολύ βαθύς, στά σωθικά του ὁ θρῇῆνος,
ζωή ἡ σαϊΐτα του ὄφαινε καίτά ξυλόχτενά του,

τώρα δικό του σάβανο, πικρό, ὑφαίνει θανάτου.

Ὦ τοῦ σπιτιοῦ µου ἱερές μορφές κι ἀγαπημένες,
ἐντός µου καῖτε σάν γλυκιές καντῆλες ἀναμμένες,

χρέµεστε µές στόν κόρφο µου σάν ἅγια φυλαχτάρια

χι εἶστε τά πιό χιλιάκριβα τοῦ νοῦ µου θυµητάρια.

Γλωσσάρι

ἁρμάθα,Ἡ - ἁλυσίδα ἤ σχοινί ὅπου εἶναι περασμένα ἀντικείμενα.

βουκέντρα. Ἡ Ξ ξύλο, ὥς δύο µέτρα μακρύ, ἐλαφρό, µέ σιδερένια

μύτη ἐμπρός- κεντρί ἤ κέντης -, πού χκεντίζονται τά βόδια νά

προχωροῦν, καί σιδερένια ξύστρα -- ἀξάλη - πίσω. πού καθα-
ρίζεται τό ὑνί τοῦ ἀλετριοῦ ἀπ᾿ τίς λάσπες, καματόβεργα,

πλαστρουγκοράβδι, ζευγαρόραβδο, βουκεντρόξυστρα.
εἰδή, Ἡ Ξξ ὄψη. θωριά.

κατώχγι, τό Ξ τό κάτω µέρος τοῦ σπιτιοῦ, ὑπόγειο.

χόθρος,ὁ Ξ ξύλινο ἤ πέτσινο περιλαίµιο ἀπό τό ὁποῖο κρέμεται τό
χουδούνι τῶν γιδοπροβάτων, στεφάνι, κουλούρα.

χυπρί. τό Ξξ μπρούτζινο κουδούνι γιά γίδια µέ μακρόστενο σχήμα,
χύπρος.

ξυλόχτενο, τό Ξ ἐξάρτημα τοῦ ἀργαλειοῦ µέ καλαμένια ἤ µεταλλι-
κά δόντια, πού κρατάει παράλληλες τίς κλωστές τοῦ στηµο-

νιοῦ, κανονίζει τήν ἀπόσταση τῶν κλωστῶν τοῦ στημονιοῦ,
ὁδηγεῖ τή σαΐτα καί χτυπάει τό ὑφάδι καί τό ὑφαντό.

πυξαρένιο, τό Ξ ἀὐτό πού εἶναι φτιαγμένο ἀπό τό ἀειθαλές δασι-

κό δένδρο, τόν πύξο, πού ἔχει σκληρό ξύλο, κατάλληλο γιά
Ευλογλυπτική.

ρόκα, ἡ Ξ ραβδί ξύλινο, 70-80 ἑκατοστά μακρύ, πού στό ἐπάνω µέ-

ρος του σχηματίζει σταυρό, διχάλα, κύκλο, αὐτιά, πιρούνι ἤ

ἄλλα σχήματα καί χρησιμεύει γιά τό στερέωματῆς τουλού-
πας τοῦ μαλλιοῦ, µακρόινου συνήθως,πού εἶναι γιά γνέσιµο.

σαΐτα, Ἡ Ξ λειασμένο σάν µικρή βάρκα ξύλο τοῦ ἀργαλειοῦ, στενό

στίς ἄχρες, µέ πάτο Ἡ χωρίς πάτο καί µέ ἀτσάλινο ἄξονα (µα-
σουρίστρα) στή σκαμµένη κοιλιά του, ὅπου τοποθετεῖται τό
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2μασούρι µέ τό ὑφάδι καί διευκολύνει τό πέρασμά του µέσ
ἀπό τό στόματοῦ στημονιοῦ, ἐπιταχύνοντας τήν ὕφανση.

στεφάνι (κουδουνιοῦ), τό Ξ βλέπε λέξη: κόθρο.
τροπάνι, τό Ξ εἰδικό κουδούνι ἀπό ὀρείχαλκο ἡ τσίγκο χρησιµοποι-

ούμενο στά γίδια.
φυλαχτάρι, τό Ξ ἀντικείμενο ἱερό πού φέρνει κανείς ἐπάνω του µέ

σκοπό νά τόν προφυλάγει ἀπό κινδύνους, χαϊµαλί, Υκόλφι.

Ἁ Γιάτό τιμώμενο πρόσωπο, ἀπ᾿ τήν Ὁμοσπονδία Συλλόγων
Παρνασσίδοςστίς 5/12/2004, τό Γιῶργο Κουτσοκλένη, τόν συλλογέα
τῆς παλιᾶς ἐνθικῆς ζωῆς, τῶν πνευματικῶν παραδόσεων καί τῶν
ἀντικειμένων, τῶν παραδοσιακών ἐπαγγελμάτων, τοῦ νέου φιλότι-
µου Νῶε, ἀπαγγέλθηκε µέ φωνητικές ἀποχρώσεις, ἐμβόλιμα στήν
ὁμιλία, ἀπ᾿ τή Ρουμελιώτισσα ἐπιφανή ποιήτρια Ἀργυρώ Καρδασο-
πούλου τό παραπάνω ποίηματοῦ Γιάννη Σαντάρµη.
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ΒΡΑΡΒΕΥΣΕΙΣ

1. Ἡ Ἑταιρεία Εὐβοίκῶν Σπουδῶν τίµησε τόν κ. Δημ. Σταµέ-
λο.

Τό Δ.Σ. τῆς Ἑταιρείας ἀποφάσισε ὁμόφωνα καί τίµησε τόν
Δημ. Σταμέλο µέ τό χάλκινο µετάλλιό τῆς γιά τό συγγραφικό του
ἔργο. µέ τήν εὐκαιρία τοῦ ἑορτασμοῦ τῶν 70 χρόνων ἀπό τήν Ἵδρυ-

σή της.
Ἡ Ἑταιρεία κάνει ἰδιαίτερη ἀναφορά στά ἔργα τοῦ Δ. Σταµέ-

λου: «Μακρυγιάννης: Τό χρονικό μιᾶς ἐποποιίας», «Νικηκαρᾶς:
Ἡρότυπο παλικαριᾶς καί ἀρετῆς» καί «Ἀνδρέας Μιαούλης: Ἔπος
καί τραγωδία».

ΜἩ ἀπονομήἔγινε στίς 7/42/3004 στήν αἴθουσα τοῦ Φιλολογικοῦ
Συλλόγου ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ.

2}. Στίς 5 Δεκεμβρίου 2004, στήν αἴθουσα ΔΕΛΦΟΙ τοῦ Πνευ-

ματικοῦ Κέντρου Ῥουμελιωτῶν ἤ Ὁμοσπονδία Συλλόγων Παρνασ-
σίδος, βράβευσε τρεῖς Παρνασσιδεῖς. Στήν ἐκδήλωση αὐτή κύριος
ὁμιλητής ἦταν τό ἐκλεκτό μέλος τῆς Ἑταιρείας µας κ. Δρόσος Κρα-
βαρτόγιαννος, ὁ ὁποῖος µέ πληρότητα περιέγραψε τήν Πνευματική
καί Πολιτιστική πορεία τῆς Φωκίδας µετά τόν Πόλεμο. Οἱ βραβευ-
θέντες ἦταν:

α΄. Δρόσος Κραβαρτόγιαννος, γιά τό συγγραφικό του ἔργο καί
τήν πνευματική του προσφορά στήν Φωκίδα.

β’. Γεώργιος Κουτσοχλένης,γιά τό ὅλο συγγραφικό του ἔργο
καί ἰδιαίτερα γιά τό βιβλίο του «ΦΘΙΝΟΝΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ -
ΑΣΧΟΛΙΕΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΠΟΥ ΞΕΗΧΑΣΤΗΚΑΝ - ΠΑΡΑΔΟ-
ΣΙΑΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ» καί γιά τή µεγάλη του προσφορά στή

Λαογραφία. Ὁ ποιητής Γιάννης Σαντάρμης γιά τήν περίσταση
ἔγραφψε τό ποίηµα «Ἡ Χαμένη Κιβωτός» πού ἀναφέρεται σέ ἄλλη
σελίδα.

Υ΄.. θεοφάνης Λευκαδίτης,γιά τήν ὅλη πνευματική του προ-
σφορά στή Φωκίδα καί τά Τράµµατα γενικά καί ἰδιαίτερα γιά τήν
«ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ 9445 ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΤΡΑΓΟΥΔΙΩΝ ΑΠ’ ΟΛΗ
ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ».
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Τήν ἐκδήλωση αὐτή τίµησαν µέ τήν παρουσία τους πολλοίδια-
κεκριµένοι Φωκεῖς καί φίλοι τῆς Φωκίδας.

8. Στίς 9 Ἰανουαρίου 2005 ἡ Φ.Ε.Α. (Φίλοι Ἐθνικῆς Ἀντίστα-
σης) τίμησε τόν Γεώργ. Ν. Κουτσοκλένη γιά τήν ὅλη προσφορά του
µέ εἰδική πλακέττα. Ἡ ἐχδήλωση ἀπονομῆς ἔγινε στή Λέσχη
Ἀξ/κῶν Φρουρᾶς Ἀθηνῶνκαί τήν τίμησαν Καθηγητές Πανεπιστηµί-
ου, Ἀκαδημαίκοί, πολλοί Στρατηγοίκ.ᾱἄ.
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(ΚΡΙΤΙΚΗ) ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΦΩΚΙΔΟΣ
(ΑΡΧΑΙΑΣ ΔΩΡΙΔΑΣ - ΑΙΤΩΛΙΑΣ - ΕΣΠΕΡΙΑΣ

ὃς ΟΠΟΥΝΤΙΑΣ ΛΟΚΡΙΔΑΣ)

Αὐτός εἶναι ὁ τίτλος τοῦ νέου βιβλίου τοῦ κ. Τάσου Μ. Φιλιπ-
πόπουλου. Μιά συμβολή στήν Ἱστορική ἀλήθεια τοῦ τόπου του.

Ὁ κ. Φιλιππόπουλος, γεννημένος στό Τρίκορφο Δωρίδος, τό
ἀγάπησε πολύ καί κοντά σ᾿ αὐτό τή Δωρίδα καί ὁλόκληρη τή Φωκί-.
δα. Καίΐ τήν ἀγάπη του αὐτή τήν φανερώνει µέ τή συγγραφή αὐτοῦ
τοῦ κχαλοτυπωμένου ἀπ᾿ τόν ἐκδοτικό οἶκο «ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΕΡΙ
ΤΕΧΝΩΝ», µέ τίς 576 σελίδες, βιβλίου.

Τό βιβλίο αὐτό εἶναι κατάθεση ψυχῆς τοῦ συγγραφέα,ὁ ὁποῖος
µόχθησεγιά τή συγγραφή του, πέντε ὁλόκληρα χρόνια, γιά νά προ-
σφέρει ἕνα μοναδικό καί ἀπαραίτητο γιά τή σπουδή τῆς Ἱστορίας
καί τοῦ πολιτισμοῦ τῆς Φωκίδας, τοῦ «Ὀμφαλοῦ τῆς Τής». Στό βι-
βλίο αὐτό τά Ἱστορικά γεγονότα διά µέσου τῶν αἰώνων ἀναπτύσ-
σονται µέ ἐγχυρότητα καί µέ τρόπο εὔληπτο, µεθοδικό καί γλαφυ-
ρό, ὥστε νά προκαλοῦν τό ἐνδιαφέρον ὄχι µόνο τῶν Φωκιδέων καί
τῶν Στερεοελλαδιτῶν, ἀλλά καί κάθε φιλίστορα ἀναγνώστη.

(Ἡ δ/νση τοῦ συγγραφέα εἶναι: Τάσος Φιλιππόπουλος
Λεμεσοῦ 16 - 264 41 ΠΑΤΡΑ, Τηλ.: 2610 435008).

Γ. Κουτσοκλένης. Πρόεδρος τῆς Ε.Φ.Μ.

ΖΩΡΙΑΝΟΣ ΔΩΡΙΔΟΣ
Παραγωγή Πολιτισμοῦ

Ὑπό Ἰωάννου Ἡλιόπουλου (Γιάννου Ζωριάνου)

Τόν τελευταῖο καιρό, μᾶς προέκυψε χι αὐτός ὁ ὄρος, πού θέλει,
νά προσδιορίζει σκέψεις, πράξεις κι ἐνέργειες, πού ἔχουν σάν ἀπο-
τέλεσµα τά λεγόμενα «πολιτιστικά προϊόντα».

Σ᾽ αὐτό τό σύνολο παραγωγῆς Πολιτισμοῦ, ἀνήχει, ὅπως ὑπο-



 Σελίδες ἀπ᾿ τή Φωκίδα 57 / 5911 

στηρίζεται καί ἡ συγγραφή στοιχείων τοπικῆς ἱστορίας, ὅταν µάλι-

στα αὐτή ἡ συγγραφική παρουσίαση εἶναι ἀποτέλεσμα μακροχρό-
γιας καί ἐπίπονης προσπάθειας, ἀλλά καί σοβαρῆς ἱστορικῆς καί

ἀντιχειμενικῆς ἔρευνας.
Ἔτσι, κατά τό φετεινό καλοκαίρι - 8 Αὐγούστου 2004 - πραγ-

µατοποιήθηκε µιά καί ὑπό πολλῶν φορέων συνδιοργανωθεῖσα Ἡο-

λιτιστιχή - Αὐτοδιοικητική ἐκδήλωση στό Δ.Δ. Ζωριάνος τοῦ Δήμου
τῶν Βαρδουσίων, ὅπου ἐξέχουσες προσωπικότητες τῶν Τραμµά-

των, τῶν Τεχνῶν καί τῆς Αὐτοδιοίκησης (ἀλλά καί τῆς προβολῆς

χαί διακίνησης αὐτῶν), παρουσίασαν σέ εὐρύ κοινό τή μνημειακή

ἔχδοση τοῦ Πολιτιστικοῦ Συλλόγου Ζωριανιτῶν, µέ τίτλο: «Ὁ Βυ-
ζαντινός Ζωριάνος Δωρίδος καί Ἱ Αὐτοδιοικητική του πορεία

στό χρόνο», πού µέ κέφι καί µεράκι ἐπιμελήθηκε χαί συνέγραψε ὁ
κ. Ἀθανάσιος Καρκαβίτσας.

δέ µιά πολύ καλαίσθητη ἔχδοση, 400 σελίδων, µέ πλῆθος ἵστο-

ρικῶν, αὐτοδιοιχητικῶν, λαογραφικῶν κ.λπ. στοιχείων, ἀλλά καί

ἔγχρωμων φωτογραφιῶν, παρουσιάστηκαν.
» Ἡ διαχρονική πορεία τῆς Ζωριανίτικῆης συνοίκησης - ὃος

ἕως 21ος αἰ. -, Ἡ ἱστορία δηλαδή τοῦ χωριοῦ.

. "Ἡ πορεία τοῦ θεσμοῦ τῆς Ἑλληνικῆς Τοπικῆς Αὐτοδιοίκη-

σης στό πέρασμακαιρῶν καί χρόνων.
». Οἱ διατελέσαντες Πρόεδροι τῆς Κοινότητας Ζωριάνου, κατά

τήν περίοδο 1921 - 199δ, µέ πλούσιες καί ἀναλυτιχές βιο-

γραφίες καί παραθέσεις τοῦ ἔργου τους (φωτογραφικές,

ἔγγραφες μαρτυρίες, ἐπίσημα ἔγγραφα κ.λπ. στοιχεῖα).
ο» ΠΙλεστα ὅσα λαογραφικά στοιχεῖα τοῦ οἰχισμοῦ - μητρῶα,

Χτηματολόγια, συνεταιρισμῶν - Συλλόγου κ.λπ.

. Ἐκεῖνο πού ἐντυπωσιάζει σ’ αὐτή τήν ἔκδοση, εἶναι Ἡ προ-
σεκτική, ἀλλά καί λεπτομερής ἀναφορά στούς κατά και-

ρούς, ὑπέρ «Πίστεως καί Πατρίδοςπεσόντες Ζωριανίτες,

µέ φωτογραφικό ὑλικό κι ἔγγραφες μαρτυρίες, ἀπόδειξη
τιμῆς καί σεβασμοῦ πρός τούςἔτσι ἐχλειπόντες χωριανούς.

Στό ὡραῖο αὐτό βιβλίο, πού προλογίζεται ἀπό πολλούς καί ση-

μαντικούς ἀνθρώπους τοῦ Πνεύματος, τῆς Τέχνης καί τῆς Αὐτοδι-
οίκησης, γίνεται ἀναφορά καί μάλιστα κατ’ ὄνομα, σ’ ὅλους τούς

κατοίκους (παράθεση Μητρώου Ἀρρένων ἀπό τοῦ 1882, µέχρι σή-

µερα), ἀλλά καί τῶν διαφόρων ἐπαγγελματικῶν ὁμάδων, µέτά µέ-

λη τους. Ἰδιαίτερη ἀναφορά γίνεται στούς Λαυριῶτες τῶν ἀρχῶν
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τοῦ 20οῦ οἱ. καί στούς μετανάστεςκι εὐεργέτες τοῦ Ζωριάνου.
Πολλή καί ἰδιαίτερα προσεκτική εἶναι ἡ ἀναφορά στούς πνευ-

ματικούς ἀνθρώπους τοῦ Ζωριάνου, πού µέ τό ἔργο τους τίμησαν
καί τιμοῦν, ὄχι µόνο τή γενέθλια γῆ τους, ἀλλά καί µιά εὐρύτατη
ἀνθρώπινη κοινωνία.

Ἀνάμεσά τους προβάλλεται πρῶτος ὁ «Κοινοτιστής» Κώστας
Καραβίδας, πού ἡ ἐπιτροπή ἔκδοσης τῶν πνευματικῶν του ἔργων
περιελάμβανε τά ὀνόματα τῶν Παναγιώτη Κανελλόπουλου, Γιά-
Ύκου Πεσμαζόγλου, Κων/νου Τσάτσου, Ἰωάννη Θεοδωρακόπουλου,
Φαίδωνα Βεγλερή, Γεωργίου Μαύρου καί πολλῶν ἄλλων.

Ἀκόμηγίνεται λόγος γιά τούς λαϊκούς ζωγράφους τοῦ χωριοῦ -
Γιώργου Ρήγα καί Ἀντώνη Σερέλη - ἀπ᾽ τούς ὁποίους ὁ πρῶτος, µέ
τίς διεθνεῖς του ἐκθέσεις. ἔχει γίνει ἕνας πραγματικός πρεσβευτής
τοῦ Ζωριάνου, τῆς Δωρίδας, τῆς Ἑλλάδας...
Ἡ ἔκδοση αὐτοῦ τοῦ βιβλίου εἶναι µιά πραγματική κιβωτός,

ὅπου καταγράφονται µέ τάξη καί περιγράφονται µέ ὀρθό λόγο καί
ὕφος γλαφυρό, ὅλα τά «Ἱερά καί Ὅσια» τῶν Ζωριανιτῶν καί ἀνα-
πληρώνει ἕνα πραγµατικό κενό.

ἩΠρωτότυπη καί μοναδική Ἡ ἔκδοση αὐτή καί ἀπαραίτητη γιά
κάθε βιβλιοθήκη, ἀλλά καί γιά ὅσους ἀσχολοῦνται µέ τά Αὑτοδιοι-
κητικά δρώμενα, περιποιεῖ τιµή σ᾿ ὅλους τούς συντελεστές της καί
ἰδιαίτερα στό ρέκτη Πρόεδρο τοῦ Συλλόγου Ζωριανιτῶν καί συγ-
γραφέα αὐτῆς κ. Ἀθανάσιο Καρκαβίτσα, Ταξίαρχο ΕΛ.ΑΣ. ἐ.ά.

Πρέπει ν᾿ ἀναφερθεῖ ἀκόμα, ἡ συγκινητική βράβευση τῆς προ-
σφορᾶς ὅλων τῶν Προέδρων, ἀποθανόντων καί ἐν ζωῇ, ἐνέργεια
πού δείχνει, ὅτι στό χωριό αὐτό δέν ξεχνᾶνε νά λένε ἔμπρακτα
«Βὐχαριστῶ», σ’ ὅσους κατά καιρούς τούς εὐεργέτησαν.

Αὐτό εἶναιµιά ἀρετή κι ἔχω τή γνώµη, ὅτι ἡ μνημειώδης αὐτή
ἔκδοση τῶν πολλῶν, ἀλλ᾽ οὐσιαστικοῦ περιεχοµένου 400 σελίδων,
εἶναι πράγματι µιά «Πολιτιστική Παραγωγή», ἀξίας πολλῶν ἐπαί-
νων καί συγχαρητηρίων.

Σηµείωση περιοδικοῦ:

Πληροφορίες γιά τήν ἔχδοση αὐτή καί προμήθεια στά τηλέφω-
να: 210 - 5325557 καί 6972 δ14927 καί Εαα: 240 - 5221795.
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ο ΠΕΖΟΓΡΑΦΟΣ ΤΙΩΡΤΗΣ ΧΑΛΑΤΣΑΣ

ΚΑΙ ΤΟ ΝΕΟΥ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟ

Τό παρουσιάζει ὁ Ἄνθης Βεργής

Ἕνας, ἀπ᾿ τούς πρώτους,ὁ καλύτερος στή Ρούμελη. ἀπ᾿ τό κο-
ντινό Καστέλι, κυκλοφόρησε τοῦτες τίς µέρες, τό νέο του βιβλίο,
πού ἔχει τόν χαρακτηριστικό τίτλο «ΜΟΡΦΕΣ». Μιά λέξη, πού στή
μεταφυσική της ἔννοια, εἶναι θεμελιωμένη, σέ εὐγενικά ἀνθρώπινα
συναισθήματα. Σύμβολο καί θεσµός. Μιά λέξη πού προσδιορίζει
ἄνθρωπο µέ ἰδανικά καί ἠθικές ἀξίες. Δραγάτες τοῦ Ὀρθόδοξου
Λόγου καί τοῦ Ἑλληνισμοῦ. Μορφές πού πρωτοστάτησαν στήν
ἱστοριχή πορεία τοῦ Ἔθνους,.

Τό χάρηκα τοῦτο τό βιβλίο. Μιά αἰσιόδοξη ἀνθρώπινη ἀνάσα.
στήριγμα χι ἀπαντοχή. µέσα σ᾿ αὐτή τήν ἐκτραχηλισμένη κοινωνία
πού ζοῦμε.

Γνωστός καί πανάξιος τεχνίτης τοῦ Λόγου ὁ Γιώργης Χαλα-
τσᾶς, μᾶς ἀνοίγει τήν σάλα τῆς φυχῆς του καί μᾶς καλωσορίζει
εὐγενικά καί καλόκαρδα. Ξένοι χι ἅμοιροι, χάσαμε τό δρόµο µας
περιπλανώμενοι σ’ ἐρειπωμένα αὐθαίρετα ἐχτός σχεδίου καί μᾶς
προσφέρει σπιτική φιλοξενία. Μᾶς τραβάει κοντά στό τζάκι κι
ἀφοῦ βεβαιωθεῖ, πώς εἴμαστε συνάνθρωποί του, γενήµατα καί φύ-
τρα τοῦ κόσμου τούτου, μᾶς ἐξιστορεῖ μ’ ἕνα γλαφυρό ὕφος, περα-
σµένα χι ἀξέχαστα. Ἔχει ἀποθέματα ἑλληνικοῦ πολιτισμοῦ στό
κελάρι του; ὁ Γιώργης Χρ. Χαλατσᾶς. Φῶς Αἰγαιοπελαγίτικο, ἀπό
᾽πεῖνο τό ἁπαλό λυτρωτικό ἀπόσταγμα τοῦ Παπαδιαμάντη. ἀπ᾿ τίς
ἀναλαμπές τοῦ καριοφυλλιοῦ, τό λόγο τοῦ ἐθνομάρτυρα Ρήγα καί
τίς ποιητικές ἀνταύγειες τοῦ Σολωμοῦ. Ὅλα τῆς ἑλληνικῆς παρά-
δοσης. Καί πρίν νά ξεφυλλίσει κανείς αὐτές τίς σελίδες. ἄς σταθεῖ
λίγο στό ἐσώφυλλο καί νά διαβάσει τοῦτο τό ἐπίγραμμα προ-
σφορᾶς τοῦ συγγραφέα: «Στήν ἠρωίχή μνήμη τοῦ πατέρα µου».

Καΐ τώρα πού τέλειωσα τό διάβασμα τοῦ βιβλίου, φοβήθηκα νά
βΥῶ ἔξω, ἕναν περίπατο νά κάνω στή λιακάδα, γιατί στό δρόµο
παραφυλᾶνε ἅρπαγες, ληστές, κακοποιοί. Κάθε µέρα ἀκοῦμε καί
βλέπουμε, σατανικές πράξεις, ἐγκλήματα, βιαιοπραγίες, ἀγρίεφε
τούτη Ἡ ΗΠλάση. Δέχτηκαν νά µέ συνοδέφουν, φύλακες καί φρουροί,
τοῦτες οἱ «Μορφές» τοῦ Γιώργη Χαλατσᾶ. Πήρα θάρρος καί Ἐεκι-
νήσαμε.
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--Νά πεῖτε στό φίλο σας συγγραφέα, τούς λέω, πώς τόν τιμᾶμε,
γιατί κάθε τόσο στήνει ἀναχώματα στήν κατεβασιά τῆς κοινωνικῆς
διαφθορᾶς πού πάει νά μᾶς καταπνίξει. Καταγγέλει τή βαρβαρό-
τητα καί χτίζει τό Λόγο του σέ γερά κοινωνικά θεμέλια, μ’ αὐθόρ-
μήτη εἰλικρίνεια κι ἐχφραστικό κάλλος. Συντηρεῖ καί περιθάλπει
τραυματισµένες ἱστοριχές μνῆηµες. Ἡγεμόνας τῆς καλαίσθητης
ἔχφρασης, πού ἔχει τό ἀρχαίκό καί τό γνήσιο νεοελληνικό ὄφος.
Κάθε του ἔργο, ἀνασαίνει µέ τήν παράδοση. Νά τοῦ πεῖτε πολλά
χαιρετίσµατα καί σᾶς εὐχαριστῷ πού µέ συνοδεύσατε σήµερα χι
ἦρθα σῶος καί ἀβλαβής στό σπίτι µου, μοῦ δώσατε κουράγιο.

Καλήν ἀντάμωσῃ.

Ἄνθης Βέργης

 
Μιά Ἀπόδειξη ὅτι τά Μουσεῖα εἶναι Ἐκπαιδευτήρια.

Ὁ Δ. Σανιδᾶς διδάσκει τά παιδιά τοῦ Δημοτικοῦ τήν Ἑλληνική Παράδοση.
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ΝΕΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1. Ἡ Ἑταιρεία µας ἀνταποκρίθηκε σέ ὅλες τίς ὑποχρεώσεις της
καί πρός τή Νομαρχιακή καί Τοπική Αὐτοδιοίκηση καί πρός τούς
ἀδελφούς Πολιτιστικούς Συλλόγους.

2. Ἆτίς 6 Φεβρουαρίου 32005 ἡ Ἑταιρεία µας πραγματοποίησε
τήν Ἐτήσια Τακτική Γενική Συνέλευση τῶν μελῶν της, ἔκανε ἀρχαι-
ρεσίες γιά τήν ἀνάδειξη νέων ὀργάνων Διοικήσεώς της, γιατί ἔληξε
Ἡ θητεία τῶν παλαιῶν, ἔκοψε τήν βασιλόπιτά της καί δεξιώθηκε τά
µέλη της. τούς φίλους της καί τίς Ἀρχές τοῦ τόπου.

Ἀπό τίς ἐχλογές πού ἔγιναν, ἀνέλαβαν οἱ παρακάτω:
α΄. Γιά τό Δ.Σ. οἳ:

κ. Κουτσὀκλένης Γεώρχιος
κ. Ἰντέρνος Δημ.
κ. Σανιδᾶς Δημ.
κ. Καραΐνδρος Γεώργ.
χα. Παπαγεωργίου Εὐδοξία
κ. Κακανᾶς Παναγ. καί
κ. Παναγιωτόπουλος Χαρ.

β’. Γιά τήν Ἐξελ. ἘἨπιτροπή οἳ:
κ. Κοντονίκος Ἠλίας
κ. Καστανάς Νικ.
κ. Δημόπουλος ἈἌθαν.

Οἱ ἐκλεκτοί προσκεχληµένοι καί τά µέλη τῆς Ἑταιρείας ἐνημε-
ρώθηκαν γιά τήν πορεία τῆς 'Ἑταιρείας ἀπ᾿ τά πεπραγμένα τοῦ
Δ.Σ. γιά τό 2004, πού ἀνέπτυξε ὁ Πρόεδρος κ. Τ. Κουτσοκλένης
καί τά ὁποῖα ἔχουν ὡς ἑξῆς:

ΔΙΑ ΤΟ 2004

Ἀγαπητοίφίλοι καί ἑταῖροι,

Ἕναν ἀκόμα χρόνο φορτωθήκαμε στήν πλάτη µας. Ἄς εἶναι
εὐλογημένο τό 2005 πού μᾶς ἠλθε.

Ἐπειδή ὁ «χρόνος εἶναι χρημα», θ᾽ ἀρχίσω ἀπ᾿ αὐτό., ἀπ᾿ τήν
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οἰχονομική µας κατάσταση δηλαδή. Ἡ ἀπόφασις τῆς Ἐξελ. Ἐπι-
τροπῆς λέει:

--Ἔσοδα εἴχαμε 19.065 Ε
- Ἔξοδα εἴχαμε 32.884 Ε
--καί μᾶς μένουν γιά Ν. χρήση: 10.188 Ε,τά ὁποῖα εἶναι κατα-

τεθηµένα στήν Ἐθνική Τράπεζα. Ἀκόμα ὅτι ὅλες οἱ συναλλαγές
ἔγιναν νοµότυπα.

Ἀναλύοντας τά ἔσοδά µσα βλέπουμε ὅτι ἀπ᾿ τίς συνδρομές φί-
λων καί μελῶν µας ἔχουμε 4.099 6, ὅτι ἀπ᾿ τήν ἐπιχορήγηση τοῦ
Δημοσίου εἶναι 2.900 Ε, ἐπιχορήγηση πού γιά πρώτη φορά πήραμε,
ἔπειτα ἀπό δεκάδες χρόνια. Καΐ ἀπό ᾿δῷῶ θέλω νά εὐχαριστήσω
θερμά τόν συντοπίτη µας Ὑπουργό Οἰκονομικῶν κ. Γεώργιο Ἄλο-
γοσκούφη, γιά τή χορηγία αὐτή καί ὅλους ὅσους συνέβαλαν.

Ἀπ᾿ τίς δύο µεγάλες μεταλλευτικές ἑταιρεῖες πού δραστηριο-
ποιοῦνται στήν περιφέρειά µας, ὅπως ἀπ᾿ τήν:

ΞΔΕΛΦΟΙ - ΔΙΣΤΟΜΟΝ ΑΜΕ 1.000 6
-- ἃ Β ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ Α.Ε.,
τά ὁποῖα ὅμως δέν φαίνονται στό Ἰσολογισμό µας, γιατί αὐτά

πηγαίνουν κατ᾽ εὐθεῖαν στόν Ἐκδοτικό Οἶκο πού μᾶς ἐχδίδει τό
περιοδικό µας.

Ἐπειδή ἀκόμα πολλοί δέν ἔχουν ἀνταποχκριθεῖ στίς ὑποχρεώ-
σεις τους ἀπέναντι στήν Ἑταιρεία µας καί τό Περιοδικό της, παρα-
χαλοῦμε γιά µιά ἀκόμα φορά νά µή μᾶς ἀφήσουν νά ὑλοποιήσου-
µε τήν ἀπόφαση τοῦ Δ.Σ., πού ἐπιτάσσει τή διακοπή τῆς ἀπο-
στολῆς τοῦ περιοδικοῦ σέ ὅσους δέν εἶναι συνεπεῖς.

Τό περιοδικό µας «ΣΕΛΙΔΕΣ ΑΠ’ ΤΗ ΦΩΚΙΔΑ», ἔφτασε τίς
5.260 σελίδες. Τά σχόλια πού παίρνουμεγι’ αὐτό εἶναι πάρα πολύ
καλά, ἀλλά ἐμεῖς τό θέλουμε καλύτερο. Γιά νά τό πετύχουμεὅμως
αὐτό χρειαζόμαστε ἐνίσχυση οἰκονομιχή καί ἰδιαίτερα πνευματική.
Ἂν προσέξετε, στό περιοδικό µας γράφουν ἀρκετοί ξένοι καί οἱ
Φωχκεῖς, οἱ πολλοί, ἁπλά... σχολιάζουν.

Τό Λ.Μ.Φ. βρίσκεται ἀκόμη στίς ἀποθῆχες, πού ὁ Δήμος
Ἀμφίσσης μᾶςἔχει διαθέσει καί μέχρις ὅτου τελειοποιηθεῖ τό δηµι-
ουργούµενο στή θέση τοῦ παληοῦ Νοσοκομείου νέο. Μέ τήν εὖχαι-
ρία σᾶς πληροφορῶῦὅτι οἱ ἐργασίες τῆς μετατροπής προχωροῦν µέ
πολύ καλό ρυθμό.
Ἡ Βιβλιοθήκη µας ἐμπλουτίστηχε µέ 46 ἀχόμα βιβλία. Ἕνα λι-

γότερο ἀπό πέρσι.
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Στό χρόνο πού ἔφυγε. Ἡ Ἑταιρεία µας ἔδωσε τό «παρών».
ὅπου τῆς ζητήθηκε.

Πρέπει νά εἶμαι σύντομος,γι αὐτό ϐ) ἀναφερθῶ ὅσο πιό σύ-
ντοµα μπορᾶῶ.

Ε οΣυµμμµετείχαµε στόν ἑορτασμό πού κάναμε στό Μοναστήρι
τοῦ Πρ. Ἠλία, μαζί µέ τόν Δήμο Δελφῶν καί τή συμμετοχή τῆς
Π.Π.Ο. οἱ ΑΜΦΙΚΤΙΟΝΙΕΣ,.

Γιά µιά ἀκόμα φορά θά τονίσω ὅτι ὁ ἑορτασμός αὐτός πρέπει
νά ἀναληφθεῖ ἀπό τήν Ἱερά Μητρόπολη Φωκίδος καί τή Νομαρχία
καί νά πάρει πανελλήνιο χαρακτήρα.

Πρέπει νά πιστέφουµεὅτι δέν μᾶς φταῖνε οἱ ἄλλοι, οἱ ὁποῖοι
χαί µέσα στό Μοναστήρι µας ἀκόμα, μᾶς λεηλατοῦν τά δικαιώµα-
τά µας, ἀλλά φταῖμε ἐμεῖς, τό τονίζω αὐτό, πού δέν ἔχουμε πιστέ-
φειὅτι ἐμεῖς δέν εἴμαστε οἱ δεύτεροι ἀλλά οἱ πρῶτοι.

ΕΙ Συμμετείχαµεσέ ὅλες τίς ἐκδηλώσεις πού ἔκανε ἡ Νομµαρ-
χιακή καί Τοπική Αὐτοδιοίχκηση. ἀλλά καί σέ ὅλες πού ἔκαναν Ἡ
Π.Π.Ο. ΑΜΦΙΚΤΙΟΝΙΕΣ καί οἱ ἀδελφοί Πολιτιστικοί Σύλλογοι.

Ε Ἰδιαίτερα ἢ Ἑταιρεία µας συμμετῖχε στίς ἐκδηλώσεις τοῦ
Ζωριάνου., ὅπου ἔγινε Ἡ παρουσίασις τοῦ πολύ ὡραίου βιβλίου τοῦ
Άθαν. Καρκαβίτσα «ΖΩΡΙΑΝΟΣ ΔΩΡΙΔΟΣ» καί ἡ βράβευσις µε-
ρικῶν ἀτόμων. Ἕνα ἀπ᾿ αὐτά ἦταν καί τό ἐκλεχτό µέλος τῆς Ἑται-
ρείας µας καί τακτικός συνεργάτης τοῦ περιοδικοῦ µας Γιάννης
Ἡλιόπουλος, τόν ὁποῖο εἶχε τήν τιµή νά παρουσιάσει ὁ ὑποφαινό-
μενος.

ΕΠ Ἡ Ὁμοσπονδία Πολιτιστικῶν Συλλόγων Παρνασσίδος φέ-

τος βράβευσε τρεῖς Παρνασσιδεῖς γιά τήν προσφορά τους στήν
«Πνευματική ζωή τῆς Παρνασσίδας». Ἀπ᾽ τούς τρεῖς αὐτούς, οἱ δύο
εἶναι µέλη τῆς Ἑταιρείας µας, δηλαδή ὁ Δρόσος Κραβαρτόγιαννος
καί ὁ Γεώργ. Κουτσοκλένης.

Φέτος ἀρχίζει µιά νέα διετία γιά τήν Ἑταιρεία µας, ἀφοῦ πρέ-
πει νά γίνουν ἐχλογές γιά τήν ἀνάδειξη νέων ὀργάνων διοικἠσεώς
της.

Εὐχαριστῶ ὅλα τά µέλη τοῦ Δ.Σ., πού µαζί δουλέψαµε τά δύο
χρόνια πού πέρασαν, ἣ συνεργασία τῶν ὁποίων ὑπῆρξε ἄφογ]ῃ.

Πόσο θά χαροῦμε ἄν δοῦμε νέους νά θέλουν νά προσφέρουν τίς
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ὑπηρεσίες τους στά καινούρχια ὄργανα διοικῄσεως τῆς Ἑταιρείας

μας.
Τήν πίτα µας θά κόψουµε ἀμέσως µετά τίς ἐκλογές. Παρακαλᾶῶ

νά εἴμαστε σύντομοιστίς διαδικασίες τῶν ἐκλογῶν, γιά νά µήν ξε-
φύγουμε ἀπ᾿ τό πρόγραµµα καί φέρουμεσέ δύσκολη θέση τούς φι-
λοξενουµένους µας.

Πρίν κλείσω θέλω νά εὐχαριστήσω ὅλους ὅσους χαί µέ ὁποιο-
δήποτε τρόπο μᾶς βοήθησαν στό πραγματικά δύσκολο ἔργο µας
καί ἰδιαίτερα τίς μεταλλευτικές ἑταιρεῖες ΔΕΛΦΟΙ - ΔΙΣΤΟΜΟ
ΑΜΕ καί τήν 5 ἃ Β ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ Α.Ε., τίς ὁποῖες
παρακαλῶ γιά τή συνέχιση τῆς εὐγενικῆς τους προσφορᾶς.

Εὐχαριστοῦμε αὐτούς πού μᾶς διέθεσαν τήν ὡραία αὐτή
αἴθουσα καί τό προσωπικό πού τήν ὑπηρεταῖ καί μᾶς ἀγαπᾶ.

Εὐχαριστοῦμε καί ὅλους ἐσᾶς γιά τήν ἀγάπη σας.

ἃ, Γιά οἰκονομική ἐνίσχυση τῆς Ἑταιρείας µας ἔστειλανοἱ ἀνα-
φερόμµενοι φίλοι τά παρακάτω ποσά. Ἐκφράζουμε κι ἀπ᾿ ἐδῶ τίς
θερμές µας εὐχαριστίες.

-- Νικ. Κωστάµης, Ἀθήνα
εἰς μνήμην Θανάση Κοκόρη 6ος

--- Ἀνώνυμος 0ος
-- Ἠλίας Στάίκος, Ἄμφισσα

εἰς μνήμην Παναγιώτου Σ. Κοτσάνου 0ο
-- Ἀγαπητός Ταγκαλῆς, Ἄμφισσα 20
--- Ἀνώνυμος 90
--- Δημήτριος Μπούγας, Ἄμφισσα οοΕ
-- Φανή Φουσέχη,. Ἄμφισσα ος
--- Ἠλίας Γιαννικούλης, Ἄμφισσα

εἰς μνήμην τῆς συζύγου του Βασιλικῆς
χαί ἀδελφῆς του Γεωργίας 20

 

 



 ᾽Απαγορεύεται ἡ µερική ἤ ὁλική ἀναπαραγωγή τῶν κειμένων, ἡ
ἀναδημοσίευση, ἡ ἀποθήκευση σέ ὁποιοδήποτε σύστημα ἠλεκτρονικό,
μηχανικό, φωτοαντιγραφικό καί δέ µεταθιθάζεται σέ καμιά µορφήκαί
μέ κανένα τρόπο κείµενο, χωρίς προηγούµενη ἔγγραφη ἄδειατοῦ
συγγραφέα ἤ τοῦ περιοδικοῦ.
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