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ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΕΣ
α΄. Ἱστορικές μνῆμες
5.14.4897. Τό Δημοτικό Συμβούλιο τῆς Ἀθήνας µέ Δήμαρχο τόν
Ἰ. Μακρυγιάννη παίρνει ἀπόφαση νά ζητήσει ἀπ᾿ τόν Ὄθωνα Σύνταγµα διακυβερνήσεως τῆς Χώρας.
5.1.4950. Ἡ ἐπιτυχία πού σημείωσαν στούς Δελφούς οἱ Δελφιχές ἑορτές πού ὀργάνωσε ὁ Σικελιανός ἦταν µεγάλη.
6.1.139258. Σχληρά μαρτύρια ὑφίστανται οἱ Ἕλληνες τῆς Μ.
Ἀσίας. Ἀτιμώσεις καί τουφεκισμοί παντοῦ.
6.1.44949. Ἀτέφεται στόν Μυστρᾶ ὡς Αὐτοκράτορας ὁ Κων/νος
Παλαιολόγος.
12.1.1527. Οἱ Τοῦρκοι βομβαρδίζουν τήν Ἀκρόπολη. Ἡ στέγη
τοῦ Ἐρεχθείου σωριάζεται καί σκοτώνονται ἕντεχα ἄτομα πού κατοικοῦσαν µέσα καί ἀνάμεσά τους ἡ Γκούρενα. :
19.1.1838. Ὁ Ἀλέξ. Ὑψηλάντης, ἄρρωστος ἀπ᾿ τίς κακουχίες
πού πέρασε στίς αὐστριακές φυλακές, πέθανε στή Βιέννη.
24.41.1915. Πρώτη χρησιµοποίησις ἀεροπλάνων διά πολεμική
ἀποστολή τό ὑδροπλάνο «Ναυτίλος»ἔφθασε µέχρι τήν Καλλίπολη.

26.1.1824. Γίνεται Ἡ σύναξη τῆς Βοστίτσας (Αἰγίου), ὅπου οἱ

προύχοντες καί Μητροπολίτες τοῦ Μωριᾶ δέν ἀποδέχονται τήν
πρόταση - Ἐντολή τοῦ Γεν. Ἀρχηγοῦ τῆς 2 Ε. Ἀλ. Ὑψηλάντη πού
μετέφερε ἐχεῖ ὁ Παπαφλέσσας γιά τήν ἔναρξη τῆς Ἐπαναστάσεως.
Τότε ἀποφάσισαν τήν ἀναβολή της. Ἐντελῶς ἀντίθετη ἦταν ἡ ἀπόφασις πού πάρθηκε, τήν ἴδια περίοδο, στήν Ἁγία Μαύρα (Λευκάδα), ἡ ὁποία ἤθελε «...νά ἐγερθει ἡ Ἑλλάς τήν αὐτήν στιγμήν

ῴ5.9.18241) ὡς εἷς ὁπλίτης μόνος...»

9.2.1850. Ὑπογράφεται ἀπ᾿ -Μ. Δυνάμεις Ἀγγλίας, Γαλλίας

καί Ῥωσίας, πρωτόκολλο µέτό ὁποῖο ἡ Ἑλλάδα Δνακηρύσσεται
ἐλεύθερο Κράτος.
21.2.4915. Μάχη Μπιζανίου - Ἰωαννίνων καί ἡ ἀπελευθέρωσις

τῶν Ἰωαννίνων .
25.11.9817 μ.Χ. Στήν Κωνσταντινούπολη θεμελιώνεται ὁ Ναός
τῆς τοῦ Θεοῦ Σοφίας.
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β’. Ἀποχαιρετισμός στόν Ἑταῖρο
:ΘΥΜΙΟ ΤΑΣΟΥ ΔΡΟΛΑΠΑ
Ὀδυνηρός καί ἐπαχθής ὁ ἀποχαιρετισμός ἐκλεκτοῦ φίλου, πού
ἔφυγε γιά τό µακρυνό ταξείδι πού γυρισμό δέν ἔχει.
Στίς 28/14/06 ἔφυγε ἀπό κοντά µας ὃ φίλος, ὁ συνάδελφος, ὁ
ἀγαπητός µας Ἑταῖρος Θύμιος Τάσου Δρόλαπας, ἀφοῦ γιά µεγάλο
χρονικό διάστηµα. πάλεψε µέ τόν Χάροντα στά µαρμαρένια ἁλώγια.
Ἔφυγε καί χάσαμε µιά καρδιά πού ἦταν ἀνεξάντλητη βρυσομάνα στοργῆς καί ἀγάπης, πού ὅλους τούς ἐθέρμαινε καί στήριζε.
Ἔφυγε γιά νά πάει στούς λειμῶνες µέ τ’ ἀσφονδύλια, γιά νά
συναντήσει ἀγαπημένα πρόσωπα.
Ἀγαπητέ µας θύμµιε,
ἦλθε ἡ γλυκόπικρη στιγµή πού στή Υγῆ μπήκε τό σῶμαγιά νά
ξαναγίνει χῶμα, ἀλλά ἡ ψυχή σου διψασµένη πῆγε στῆς λησμονιᾶς
τήν κρουσταλλένια βρύση χι ἥπιε τό νερό της καί σύ μᾶς ξέχασες χι
ὅλας. Ἐμεῖς ὅμως, πού ἀχόμα δέν ἤπιαμε ἀπ᾿ αὐτό τό νερό τῆς λησμονιᾶς δέν μποροῦμε νά λησµονήσουµεκαί θυμόμαστε.
Θυμµόμαστε ἐκεῖνο τό παιδί, τό παλληκάρι ἀργότερα, µέ τό
ὁποῖο παίζαμε µαζί στήν Ἁγιώργη, τό χωριό πού φιλοξένησε τήν
οἰκογένειά του, µετά τό κάψιμο τοῦ δικοῦ σου χωριοῦ ἀπ᾿ τούς
Ἰταλούς κατακτητάς.

Θυμόμαστε τόν Θύμιο πού ἡ πατρίδα τοῦ ἀναγνώρισε τίς ἵκαγότητές του καί σάν ἦλθε ἡ ὥρα τόν ἔκανε ἀξιωματικό της γιά νά
ὑπηρετήσει τά ἰδανικά της.
Θυμόμαστε τόν καλό καί εὐσυνείδητο ὑπάλληλο τῆς Ἀγροτικῆς
Τραπέζης.

Θυμόμαστε τόν πολυαγαπητό φίλο καί Ἑταῖρο στήν Ἑταιρεία
Φωχικῶν Μελετῶν, τῆς ὁποίας ὑπῆρξε ἱδρυτικό µέλος καί ἀπ᾿ τούς
πρώτους τοῦ Δ. Συµβουλίου της.
Θυμόμαστε τόν συγγραφέα, τόν ποιητή, τόν στοχαστή καί δέν
θά πάψουµε νά τόν θυμόμαστε, γιατί τό ἔργο πού ἄφησεεἶναι µεγάλο.
Θυμόμαστε ἀχόματόν θαυμάσιο οἰκογενειάρχη, τόν ἐξαιρετικό
σύζυγο καί πατέρα.

Τά θυμόμαστε ὅλα αὐτά - καί τόσα ἄλλα « ἀλλά δέν κλαῖμε
γιά σένα, Θύμιε µας, ἀπ᾿ τό φόβο µή θολώσουµετῆς κρουσταλλέ-
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νιας βρύσης τό νερό, αὐτό τῆς λησμονιᾶς, καί τό κάνουµε θολό,
μαῦρο βοῦρκο καί δέν μπορεῖς νά τό πιεῖς.
Ελαῖμε ὅμως γιά μᾶς πού σέ χάσαμε, γιά τό κενό πού μᾶς
ἄφησες, γιά τό ξεΐσκιωμα πού πάθαµε.
Μέ τήν ψυχή γεμάτη ἀπό πολλές ἀναπολήσεις. παληῶν ἡμερῶν,
ἀνάμικτες ἀπό θλίψη, τελειώνω µέ τή θερμή ἱκεσία πού ἀναβλύζει
ἀπό τά βάθη τῆς φυχῆς µου καί ἐπαναλαμβάνω τήν ἐλπιδοφόρα
εὐχή τῆς Ἐκκλησίας µας: «Λἰωνία σου ἡ µνήµη, ἀξιομακάριστε καί
ἀδελφέ µας φίλε Θύμιε...».
Γ. ΚΟΥΤΣΟΚΛΕΝΗΣ

Γυναικεῖος Σάκκος γιορτινός
ἅλπ᾿ τή Συλλογή τοῦ Δημ. Σανιδᾶ)
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ΣΑΛΩΝΙΤΙΚΗ ΕΛΗΑ
Τοῦ Εὖθ. Τάσου Δρόλαπα

Φωλιάζουν στά σταυρώµατα πουλιά πού κάνουν ταίρι
νύμφη µέ κάλλη ἀτέλειωτα.σέ ἀνάγλυφο κορμί.
Πλατύγιαλο τοῦ Παρνασσοῦ., στά πόδια του παρτέρι.
Πέλος, ὡς χΌμα ἀνάγυρτο, βελούδινο χαλί.
Θροΐζουνε τά λιόφυλλα κι ὁ λιόκαρπος γυαλίζει

µάτια ἀραπίνας σέ χῶρό πού μοιάζει μαγικός.
Διάνεμα πού στά πέρατα ὁ ἀγέρας θυµιατίζει
εἰρήνης μήνυμα χαρᾶς: Ὡς Δελφικός χρησμός.

Ὁ κότσυφας πετοβολεῖ χαί χάνεται σάν χέλι,
τοῦ λόγγου δελφινόφαρο, καρίνα τοῦ βορήηᾶ.
Μέσ’ τό κορµί σου ἁρμάτωσανοἱ µέλισσες κυφέλη
σκορπίζοντας ἁπλόχερα ἀνάγλυφη εὐωδιά.
Κλῶνο τόν κλῶνο ἀναπηδοῦν τά ἀγριοπεριστέρια
στά «Κούσκια»καί στούς «Ἀμπλιανούς» πρωϊ πι ἀποσπερνό.
Ἐλαδί στό ράμφος φέρνοντας µέ χιόνια κι ἀγριοκαίρια
τοῦ Νῶε μήνυμα ζωῆς τῆς πίστης ἀκριβό.
Κάποιου Θεοῦ τό θέληµα στούς λόγγους σου ἔχει φέρει

κι ὡς εὐλογίας σύμβολο ξεφύτρωσες δενδρί

τῆς Βηθλεέμ αἰώνια σέ φώτισε τἀστέρι
τοῦ Ναζωραίου ἠσκιώνοντας τή θεία προσευχή.
Ἐληά µου Σαλωνίτικη, Φλάμπουρο καί καμάρι
τῶν νικητῶν ἀμάραντο στεφάνι ταπεινό.
Ἀκοίμητο στήν πόρτα µας φέγγεις προσκυνητάρι,
τοῦ καντηλιοῦ µας Ἅγιο Φῶς. Ἀπονδή στόν Οὐρανό.

Σελίδες ἀπ᾿ τή Φωκίδα
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Ἡ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΚΛΗΡΟΥ ΤΗΣ ΦΩΚΙΛΑΣ
ΣΤΗΝ ΕΘΝΕΓΕΡΣΙΑ ΤΟΥ 1821
Τοῦ Γεωργίου Ν. Κουτσοκλένη

Ἀπό τήν ἀποφράδα ἐκείνη ἡμέρα τῆς 29ης Μαΐου 1455 πού
«..ἔπαψε τό χερουβικό καί τά κεριά σβηστῆκαν...» καί ἔμεινε ἆτελείωτη ἡ λειτουργία στή Μεγάλη Ἐκκλησιά, τήν Ἁγιά Ῥοφιά, µέχρι
πού ἀκούστηκε ἀπ᾿ τό στόμα, τοῦ ἀδικημένου ἀπό τήν Ἱστορία καί
Ἕλληνες Ἐπισκόπου Σαλώνων Ἠσαῖα, τό «Ἀνάστα Ἑλλάς!
Ἐμπρός!», πέρασαν 400 χρόνια, γιά τήν περιοχή µας 491. Χρόνια
κατάµαυρα, «Χειροπιαστό σκοτάδι», πού τίς Ἑλληνικές ψυχές τίς
«...ἔσκιαζε ἡ φοβέρα καί τίς πλάκωνε Ἡ σκλαβιά...».
Σ’ ὅλα αὐτά τά χρόνια τῆς σκληρῆς καί ἀπάνθρωπης σκλαβιᾶς,

κατά τά ὁποῖα οἱ ραγιάδες εἶχαν χάσει κάθε δικαίωµα καί εἶχαν µό-

νο ὑποχρεώσεις καί πού ἡ ἀξιοπρέπεια ἦταν κάτι τό ἐντελῶς ἄγνωστο, τό Ἔθνος εἶχε φθάσει στό ἔσχατο σημεῖο γιά ἀφανισμό. Ὁ ἐξισλαμισμός χιλιάδων Χριστιανῶν ταν τό ἀποτέλεσμα τῆς καταπτώσεως τοῦ θρησκευτικοῦ καί ἠθικοῦ ἐπιπέδου τῶν Ἑλλήνων. Γύ αὐτό
ὁ εὐλογημένος Ἱεροχήρυκας, ὁ μεγάλος πατριώτης Πατρο-οσμᾶς
ὁ Αἰτωλός, εἶπε: «Τό Ἔθνος ἡμῶν ἀγρίεψε», καί βάλθηκε ν᾿ ἀλλάξει
τήν κατάσταση καί νά βελτιώσει τή θέση τῆς Ρωμιοσύνης.
Ὁ Ἰσμαήλ Μπέης ἀπ᾿ τήν Ἄρταεἶπει «Πασάδες καί Μπέήδες,
θά χαθοῦμε... Ἀδικήσαμε τόν ραγιά καί ἀπό πλούτη καί ἀπό τιµή
καί τόν ἀφανίσαμε καί μαύρισαν τά µάτια του καί μᾶς σήκωσε

ντουφέκι... Καίΐ ἡ ἀρχή εἶναι τούτη ὅπου θά χαλασθεῖ τό Βασίλειό
μας». μᾶς λέει ὁ Μακρυγιάννης.
Ζοῦσε δηλαδή τό Ἔθνος µας, ἐπί αἰῶνες σέ καθεστώς ταπειγνώσεων, χαταπιέσεων, συχνῶν διωγμῶν ἀπ᾿ τόν ἀλλόθρησκο καταχτητή.
Ὅμωςἡ σχέσις τῆς Ὀρθοδοξίας µέ τόν Ἑλληνισμό, ὄχι µόνο δέν
ἐπέτρεψφε τόν ἀφανισμό τοῦ Ἕλληνα, ἀλλά προετοίµασε αὐτόν γιά
τόν µεγάλο ξεσηκωμό. Ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία κατόρθωσε νά σφυ-
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ρηλατήσει τήν ἐθνική του ἑνότητα καί νά τόν συσπειρώσει γύρω
ἀπό τόν Ἑλληνισμό.
Μέσα στίς συνθῆκες αὐτές γεννήθηκε ἡ ἀξιοθαύμαστη Φιλική
Ἑταιρεία (Φ.Ε..) καί προχώρησε µέ σπουδή καί ὑπομονή ὀργανώνοντας ὅλες τίς τάξεις, ὅλες τίς ὁμάδες.
Ὀργάνωσε τούς Κληρικούς, τούς Καπεταναίους, τούς Προκρίτους καί ὅλους τούς «ζωντανούς», τούς δυναμικούς, ἁπλούς πολίτες. Ἔφθασε σέ θαυμαστό σημεῖο καί ἔφερε σέ ἐπικοινωνία τούς
Κλεφταρματωλούς µέ τά ναυτικά κέντρα καί στή Φωκίδα ἰδιαίτερα
μέ τούς Γαλαξειδιῶτες καπεταναίους, τόν Μωρηά µέ τή Ῥούμελη,
ἀκόμα καί µέ τή Μακεδονία. Ἐἶχε ἀκόμα συνδέσει τόν πλούσιο
Ἑλληνισμό τοῦ Ἐξωτερικοῦ µέ τόν ἐδῶ ραγιᾶ καί γενικά εἶχε προετοιμάσει τό ἔδαφος γιά ἕνα καθολικό ξεσηκωμό.
τή Φωκίδα ἡ προετοιμασία εἶχε ὁλοχληρωθεῖ. Ἐπικεφαλῆς ὁ
Ἐπίσχκοπος Σαλώνων Ἠσαῖας, µέ πολύτιμους συµπαραστάτες τούς
προκρίτους τῆς περιοχῆς. στούς ὁποίους εἶχε ἀναθέσει τήν προµήθεια τῶν ἀναγκαίων γιά τήν ἐξέγερση, δίνοντας.κι ὅλας τά πρῶτα

χρήματα.

Ὅσο χι ἄν ἔψαξα δέν βρῆκα ἄλλη περιοχή, ἐκτός ἀπ᾽ τή δική
µας τή Φωκίδα, νά ἔχει τέτοια συνεργασία µεταξύ Κλήρου, ἆρματωλῶν καί Προκρίτων, µέ ἀποτέλεσμα νά ἔχει φθάσει στό σημεῖο
νά εἶναι πανέτοιµη καί ἀπό κάθε πλευρά.
Ὅλα τά ἐφόδια πού ἐρχόντουσαν ἀπ᾿ τό ἐξωτεριχό µέ Γαλαξειδιώτικα καράβια καί τό μπαρούτι πού ἑτοίμαζαν οἱ Ἁγιαθυμιῶτες
καί Μαργιολακιῶτες στίς μπαρουτοσπηλιές τους, κατευθύνονταν
στό Μοναστήρι τοῦ Προφ. Ἠλία, ὅπου µέ τή φροντίδα τοῦ Ἡγουµένου Παπακώστα, κρυβόντουσαν στίς γύρω σπηλιές.
Λοιπόν ἐδῶ, στή Φωκίδα, τά πάντα ἦταν ἕτοιμα. Ψυχές, ἐφόδια, ὅλα! Μαίστίς 25 Μαρτίου τοῦ 1824, ὁ Γερο-Πανουργιᾶς, συνεπέστατος στὀν ὄρκο πού εἶχε δώσει στό παρεκκλήσι τῆς Παναγίας
στά Βλαχέραινα τῆς Λευκάδας «...νά ἐγερθεῖ ἡ Ἑλλάς τήν αὐτήν
στιγμήν ὡς εἷς ὁπλίτης μόνος», καί «ὅπου γονυπετεῖς καί δακρύοντες ὅλοι παρεκάλεσαν τόν Δημιουργό νά σώσει τήν ἀνεγειρομένην
Ἑλλάδα καί νά στεφανώση τό ἔργο των µέ τήν θείαν Χάριν»... καί
ἔχοντας ὑπ) ὄψιν του τίς ὁδηγίες πού ἔφερε ἀπ᾿ τήν Κων/πολη ὁ
Ἐπίσκοπος Ἠσαΐας, πού γι’ αὐτό ἀκριβῶς τό λόγο εἶχε κληθεῖ ἀπ᾽
τόν Πατριάρχη Γρηγόριο τόν Ε΄. ἔφθασε στό Μοναστήρι. Ἐδῶ κά-

λεσε τούς Προκρίτους τῆς περιοχῆς καί τούς ἀνήγγειλε ὅτι ἡ «με-

γάλη ὅρα ἠρθε».

Σελίδες ἀπτή Φωκίδα
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Σ’ ὅλη αὐτή τήν τιτάνεια προσπάθεια γιά τόν ξεσηκωμό πρῶτο,
κύριο ρόλο ἔπαιξε ὁ Κλῆρος. Γύ αὐτό, ἀγαπητοί µου, πρέπει κάθε φορά πού μᾶς δίνεται ἡ εὐκαιρία νά τονίζουµε τήν προσφορά
τῶν ματωµένων Ἑλληνικῶν ράσων τῆς Ὀρθοδόξου Ἑλληνικῆς
Ἐκκλησίας καί τοῦτο γιατί ἄν αὐτή δέν ἐνεργοῦσε ὅπως ἐνήργησε,
οὔτε νίκη θά εἴχαμε ἐκείνου τοῦ ἐπικοῦ ἀγῶνα, οὔτε τή λευτεριά
µας. Καίΐ ὄχι µόνο δέν πρέπει νά ξεχνᾶμε τήν τεράστια προσφορά
της, ἀλλά καί νά κλαῖμε ὅταν κάποιος τήν κατηγορεί. Μι αὐτοί
εἶναι οἱ µέν ξένοι πού δέν μπόρεσαν ποτέ νά ἐννοήσουν τόν χαρακτῆρα τῆς Ὀρθοδοξίας, καί οἱ ντόπιοι πού ποτέ δέν πίστεψαν σάν
Ὀρθόδοξοι καί ποτέ δέν Έζησαν σάν Ἕλληνες.
Οἱ θυσίες τοῦ Κλήρου, ἀπ᾿ τόν Πατριάρχη µέχρι τόν τελευταῖο
χαλόγηρο, εἶναι διαρχκεῖς, συνεχεῖς καί μόνιμες. Ἀρχίζουν ἀμέσως µετά τό πάρσιµο τῆς Πόλης καί συνεχίζονται µέχρι τήν
ἀπελευθέρωση. Μάρτυρες χαί ὁ μεγάλος ἀριθμός τῶν νεομαρτύρων.
Τό κορύφωμα τῶν θυσιῶν αὐτῶν τῶν Κληρυκῶν εἶναι ὁ ἄπαγχονισµός τοῦ Πατριάρχη µας.
Σέ ὅλα τά πρό τοῦ 34 ἐπαναστατικά κινήματα πρωτοπόροι
ἦταν οἱ Ἱεράρχες, ὅπως ὁ δικός µας Ἐπίσκοπο Σαλώνων Φιλόθεος, πού καταγόταν ἀπ᾿ τήν Ἁγία Εὐθυμία, γυιός τοῦ Ἰωάν. Χαῥριτόπουλου, ὁ ὁποῖος συνεργάστηκε µέ τόν Καπετάν Κούρμα καί
τόν Μοροζίνι τόν Ἐνετό στά 1685 - 1687 καί «...καταβάς ἐκ τῶν
ὀρέων τῆς Δωρίδος καί ὁ ἁρματωλός Κούρμας ἐπέπεσε κατά τοῦ
Λιδωρικίου καί κατέστρεψεν τούς ἐκεῖσε ἐπιδημοῦντας Τούρχους.
Ὁ δέ Φιλόθεος ἐξέβαλε τούς ἐν τῇ Παρνασσίδι...». Τό τέλος τοῦ
Δεσπότη αὐτοῦ ἦταν ὁ θάνατος ἀπό βαρύ τραῦμα πού δέχτηκε ἀπό
τούς Τούρκους, σέ κάποια συμπλοκή. Ἔτσι ἔχουν τόν πρῶτο Δε-

σπότη τῆς Φωκίδας πού ἔπεσε πολεμῶντας ἐνάντια τῶν Τούρκων.
Ὁ Φιλόθεος εἶναι ὁ πρῶτος κρίκος μιᾶς μεγάλης ἁλυσίδας
ἱερωμένων τῆς Φωκίδας πού ἔδωσαν καί τή ζωή τους γιά τήν ἄπελευθέρωση τῆς Φωκίδας χαί τοῦ γένους γενιχώτερα. Ἀκολουθεῖ ὁ
ἄλλος Δεσπότης, ὁ Ἐθνομάρτυρας Ἡσαῖας, γιά τόν ὁποῖο ὅτι καί
πεῖς, πάλι θά τόν ἔχεις ἀδιχήσει.
Ὁ Ἠσαίας ἔγινε ἐπίσκοπος τό 1818. Ἡ χειροτονία του σέ
Ἀρχιερέα ἔγινε χωρίς κομπασμούς καί ἔπαρση. Μέ μετριοφροσύνη
καί συγκίνηση νοιώθει ὅτι ἡ ὥρα δέν εἶναι κατάλληλη γιά τέτοια,
ἀλλά ὅτι εἶναι ἡ ὥρα νά φορτωθεῖ τόν βαρύ σταυρό γιά νά ἄνταπεξέλθει στίς µεγάλες εὐθύνες του πού εἶναι οἱ θρησκευτικές,
Ἐθνικές καί κοινωνικές.

8 /05924

Ἑταιρεία Φωκικῶν Μελετῶν

Ἕνα τέτοιο Ἱεράρχη Ἕλληνα καί Ὀρθόδοξο ἦταν ἀδύνατο νά

τόν ἀφήσει ἡ Φ.Ε. ἀμύητο. Ἀπό τότε ἀρχίζει νά ἐργάζεται γιά τούς
σκοπούς της, πάντα µέ τήν συναίνεσή της. Ἀνεβαίνει στούς ὑψηλούς βαθμούς τῆς Ἱεραρχίας της καί πειθαρχικός στόν Πατριάρχη
του, ὁ ὁποῖος τοῦ δίδει τήν ἐντολή: «Γεώργει ἀκαμάτως!». Μετατρέπει τήν ἘἨπισκοπή του σέ κέντρο κατηχήσες στούς σκοπούς τῆς
Φ.Ε. Καΐ πολύ γρήγορα καθιερώθηκε ὡς ἕνας ἀπ᾿ τούς κυριώτερους Ρουμελιῶτες ἀρχηγούς.
Ὅλοιοἱ πράκτορες τῆς ᾧ Ε. σ’ αὐτόν κατευθύνονταν καί ἀπό
αὐτόν ξεκινοῦσαν ὅλες οἱ ὁδηγίες πρός τούς Προκρίτους καί
Ὁπλαρχηγούς τῶν γύρων περιοχῶν Λαμίας, Ἀταλάντης, Λειβαδιᾶς,
Λιδωρυίου κ.ᾶ. καί ἀκόμα αὐτός ἐνημέρωνε καί τούς Δεσποτάδες
Ταλαντίου καί Ἀθηνῶν.
Διατηροῦσε ἀλληλογραφία µέ τόν Πατριάρχη Γρηγόριο τόν Ε’,
ἀλλά δυστυχῶς µόνο ἕνα γράµµατοῦ Πατριάρχη σώθηκε, τό ὁποῖο
ὅμως εἶναι δυνατόν νά ἀποδείξει ὅτι ὁ Ἐθνάρχης ἦταν ὄντως
Ἐθνάρχης καί ὅτι πολύ καλά ἔκανε Ἡ πολιτεία νά τόν χαρακτηρήσει Ἐθνομάρτυρα καί ἡ Ἐκκλησία Ἅγιο.
Ὁ Ἠσαῖας πιστεύοντας ὅτι γιά νά ἐπιτευχθεῖ ὁ σκοπός δέν
ἀρκοῦν µόνο λόγια καί ἐνθουσιασμοί, ἀλλά χρειάζονται πολεμοφόδια, ὁπλισμός καί τόσα ἄλλα, συγκάλεσε τούς προύχοντες τῆς περιοχῆς καί τούς ἀνακοίνωσε ὅτι γιά τήν προσπάθεια αὐτή, τοῦ ἐξοπλισμοῦ καί ἐφοδιασμοῦ δηλαδή, γιά τόν αὐριανό ἀγῶνα χρειάζο-

νται χρήματα καί πρῶτος αὐτός κατέθεσε ὅ τι εἶχε καί δέν εἶχε. Οἱ

Προύχοντες τῆς περιοχῆς, µυηµένοι βέβαια στό μυστικό τῆς Φ.Β.
ἀνταποκρίθηχαν ἀμέσως. Συγκέντρωσαν χρήματα καί μ᾿ αὐτά γέµισαν τίς γύρω ἀπ᾿ τό Μοναστήρι τοῦ Προφ. Ἠλία σπηλιές µέ πολεμοφόδια, ὅπως μολύβι, χαρτί, ἀχόμα καί πετσιά ἀπ᾿ τήν Οὐγγαρία γιά τά τσαρούχια τῶν αὐριανῶν στρατιωτῶν.
Ἐδῷ φαίνεται ἡ διαφορά μεταξύ τοῦ Ἠσαΐα καί τῶν ἄλλων Ἱεραρχῶν, πολυδιαφημισµένωνμάλιστα.
Προφορικό μήνυμα τοῦ Πατριάρχη ἀναγκάζει τόν Ἠσαΐα νά
πάει στήν Κων/πολη γιά νά πάρει τίς τελευταῖες ὁδηγίες καί ἔντολές, οἱ ὁποῖες εἶναι ὅτι πρῶτον ἔπρεπε νά ξεσηκώσει τήν ἐπαρχία
του στίς 25 Μαρτίου 1821, ἀλλά δεύτερον νά ἐνημερώσει ὅλους
τούς γύρω του.

Οἱ δύο Ἱεράρχες ἀγκαλιάστηκαν, φιλήθηκαν ἔσφιξε ὁ ἕνας στήν
ἀγκαλιά του τόν ἄλλον καί χωρίστηκαν γιά νά ξανανταμώσουν

Ῥελίδες ἀπ᾿ τή Φωχίδα
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ἔπειτα ἀπό λίγες ἡμέρες πάνω στήν ἄλλη ζωή... Ἐλεύθεροι πλέον.
Φεύγοντας ἀπ᾿ τήν ων/πολη ὁ Ἠσοαῖας µέ Γαλαξειδιώτικο κα-

ράβι, ἔφθασε στά Ἄσπρα Σπίτια καί χωρίς χασοµέρι ἀνέβηκε στό
᾿Βασιλομονάστηρο τοῦ Ὁσίου Λουκᾶ γιά νά ἐνημερώσει τόν Ἀθαν.

Διάκο, πού τόν περίµενε ἐχεῖ καί τούς λοιπούς πατριῶτες. Ἠταν 44
πρός 19 Μαρτίου πού ὁ Ἠσαίΐας ἔδωσε τήν ἐντολή νά ἀρχίσουν ἀμέσως οἱ προετοιμασίες καί ὅπως μᾶς λέει ὁ Κρέμοςὅλοι τοὺς«...κατέστησαν ἀεωάνητοιεἰς ὑπηρεσίαν τῆς Ἐπαναστάσεως... λαμπρύνοντας τά ὅπλα, δένοντας φυσέχια καί ὀχυροῦντες τήν Μονήν...».

Ἡ ἐνημέρωσις τελείωσεκαί ὁ Δεσπότης φεύγει γιά τά Σάλωνα,
τήν ἔδρα του, ἀπ᾿ ὅπου θά εἰδοποιήσει καί τή Λοκρίδα καί Δωρίδα,
ὅτι ἦλθε ἡ εὐλογημένη ὅρα. Καί ὁ Κρέμος συνεχίζει: «...ἠ ὄψις τῶν
κατοίκων καί αὐτῶν τῶν παιδιῶν ὁὀσημέραι ἠλλοιοῦτο ἐπί τό πολεμικώτερον: µόνον οἱ Τοῦρκοι ἐτύφλωτο, διότι οὐδέν ὅπλον, οὐδέ
σάκκος πυρίτιδος ἤ πυρολίθων (τά στουρνάρια) περιῆλθονεἰς
χεῖρας αὐτῶν. Καί ἐν χεφαλαίῳ εἰπεῖν, ἀπό τῆς Ί2ης Μαρτίου καθ᾽
ἥν ἐγένετο Ἡ ἐν τῇ Μονῇ τοῦ. Ὁσίου Λουκᾶ συνεδρίασις, τά περί τοῦ
Παρνασσοῦ καί Ἑλικώνα ἐσείοντο ὑπό τῶν Ἑλλήνων προαλειφοµένωνεἰς τό πεδίον τοῦ Ἄρεως...».
Ἀφοῦ τακτοποίησε ὅλα τά θέµατα στά Σάλωνα - ἐξ ἄλλου αὐτά
ἦταν πανέτοιµα καί µόνο τό... «πῦρ» περίμεναν ν᾿ ἀκούσουν καί τ᾽
ἄχουσαν ἀπ᾿ τό στόµα τοῦ Δεσπότη τους µέ τό «Ἀνάστα Ἑλλάς!

Ἐμπρός!», ξαναγύρισε στόν Ὅσιο Λουκᾶ καί «...Ἅμα τῇ ἔῳ ἐφάλη
δοξολογία ἐν τῷ περιβλέπτῳ τῆς αὐτῆς μονῆς ναῷ μετά δαχρύων
χαρᾶς ὑπό τοῦ Ἐπισκόπου Ἀμφίσσης Ἠσαίΐου καί πάντων τῶν ἵεροµονάχων ἐν λαμπρᾷ ἐκκλησιαστικῇ στολῇ καί ποµπῇ, παρόντων τοῦ
τε Ζαφείρι καί Διάκου», κατά τά λεγόμενα τοῦ Ερέµου.
Ὅταντελείωσε Ἡ λειτουργία ὁ Δεσπότης κρατῶντας στό ἕνα χέϱρι τήν πατερίτσα του καί στό ἄλλο µιά πρόχειρη σηµαία πού εἶχε
στή µέση ἕνα σταυρό, βγῆκε στό προαύλιο, ψέλνοντας τό «Σῶσον,
Κύριε, τόν λαόν σου». Τότε πέρασαν ὅλοι, τοῦ φίλησαν τό χέρι καί
τήν πρόχειρη σημαία ὁρκιζόμενοιτό Ἐλευθερία ἤ Θάνατος.
΄Ἠλθε Ἡ ὥρα ν᾿ ἀφήσει τ’ ἄμφιά του, ν᾿ ἀφήσει τό θυµιατό καί νά
ζωστεῖ τ᾿ ἅρματα. Ἔφυγε ἀμέσως γιά τά Σάλωνα πού ἤδη εἶχαν
ξεσηκωθεῖ.
Τά ὄνειρά του πλέον ἔγιναν πραγµατικότης, κάτι πού ἔκανε
τόν Ἱεράρχη νά νοιώθει µεγάλη ἱκανοποίηση, γιατί ὁ σχεδιασμός
καί Ἡ ἐκτέλεσις ὅλης τῆς προετοιμασίας ἦταν ἄψογος.
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Σέ λίγες ἡμέρες οἱ ἀπελευθερωτές Σαλώνωνκαί Λειβαδιᾶς Τερο-Πανουργιᾶς καί Διάκος καί ἀπό κοντά ὁ Δυοβουνιώτης, παρόντος καί τοῦ Δεσπότη Ἠσαΐα, ἀποφάσισαν νά ἐμποδίσουν τή στρατιά τοῦ Ὁμέρ Βρυώνη καί Κιοσέ Μεχμέτ πού κατέβαινε.
Ἡ παρουσία τοῦ... στρατιώτη Δεσπότη ἔκανε τούς πάντες νά
ἐκπλαγοῦν. Ἔβλεπανὅτι µέ τό παράδειγμά του τούς τόνιζε ὅτι δέν
ἀρκοῦν τά λόγια. Τούς ἀποδείκνυε ὅτι, ὅτι τούς ἔλεγε ὅταν τούς
κατηχοῦσε στἠ Φ.Β. τά πίστευε, ὅτι ἦταν συνεπής στούς λόγους καί
στά ἔργα.

Ἡ ἐπίθεση τῶν Τούρκων ἔγινε. Ἡ γραµµή τῶν Ἑλλήνων ἔσπασε. Ὁ Γερο-Πανουργιᾶς τραυματίστηκε καί ἀναγκάστηκε νά ἆναδιπλωθεῖ καί ὁ Βαλαωρίτης λέει:
«Ἀκούστηκεκι ἕνα ρυάσιµο ἀπό τή Χαλκομάτα,
καί ρίχνουνται τοῦ Πανουργιᾶ... πρώτη φωτιά κι ἐσμίξαν.

Ἐζήλεφα κι ἐχούμήδα... Τό ράσο τοῦ Δεσπότη
ἀντάρα, μαύρη θάλασσα... ἐχεῖ κι ὁ Παπαγιάννης.
Ὁλόγυρά τους σκοτωµός... Ἀθεμωνιά κουφάρια».
Ἡ περιγραφή αὐτή φανερώνει τήν εἰκόνα τῆς µάχης τῆς Χαλκομάτας.

ν

Ὁ Δεσπότης µας, σωµατώδης καί δυσκίνητος, δέν κατάφερε νά
ἀκολουθήσει τήν ἀναδίπλωση τοῦ σώματος τοῦ Πανουργιᾶ οὔτε
καί µέ τήν βοήθεια τοῦ Μαρκόπουλου. Ἔτσι οἱ Ἀρβανίτες ἔφθασαν
µέ τά γιαταγάνια καί τοῦ πῆραν τό Ἅγιο Κεφάλι του. Πρίν ὅμως
ἀφήσει τοῦτο τόν κόσμο ἔχανε τήν τελευταία του προσευχή: «Παναγία µου, σῶσον τουλάχιστον τήν Πατρίδα».
Καΐ ὁ Κρέμος: «Οὕὔτω ὁ Ἠσαῖας γνήσιον τέκνον τοῦ Παρνασσοῦ εὐόρκως τά πάντα διεπράξατο καί ἀνεδείχθη “σκεῦος ἐκλογῆς”
ἄριστον τῷ Πατριάρχῃ. τῇ ἐκχκλησίᾳ, τῷ Ἑλληνικῷ Ἔθνει, μαρτύριον ἀντί παντός ἄλλου ἀλάνθαστον ἔστω τοῦτο: ὅτι ἔθεσεν ἑαυτόν
ὁ µεγαλοκίνδυνος ἀνήρ ὑπέρ τοῦ Ἔθνους μαχόμενος κατά τήν µάχην τῶν Βερμοπυλῶν' οὕτω μεγάλα διεπράξατο ὁ ἐκ τῆς Μίρφεως
τῆς Φωκίδος Ἠσαΐας Ἐπίσκοπος Ἀμφίσσης».
Αὐτό ἦταν τό δραματικό τέλος τοῦ Μεγάλου Ἱεράρχη Ἠσαίῖα,
πού εἶναι ὁ ΠΡΩΤΟΣ καί ὁ ΜΟΝΟΣ Ἱεράρχης πού ἔπεσε στό πεδίον τῆς τιμῆς, πιστός στίς ἀρχές του πού ἤθελαν τόν Ἕλληναἐλεύθερον ἀπό τήν τυραννία τοῦ Τούρχου καί µέ τήν πρέπουσα ἆξιοπρέπειά του.
«Τοῦτος ὁ Δεσπότης δέν ἦταν ἀπ᾿ ὅσους γυρεύουν νά σώσουν
τούς ἀνθρώπους στόν ἄλλο κόσµο, παρά σ’ αὐτόν ἐδῶ. Ζώστηκε τ᾽

Σελίδες ἀπ᾿ τή Φωκίδα -------------------υ--
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ἅρματα τῆς λευτεριᾶς χι ἔπειτα ἀπό λίγο σκοτώθηκε πολεμῶντας

στήν Ἀλαμάνα. Κι ἔτσι πραγματικά ἁγίασε, τιµή καί καύχηµα τῆς

Ἐκκλησίας», μᾶς λέει ὁ Δημ. Φωτιάδης.

Παπανδρέας Μώρης
Ἄλλος κρίκος τῆς ἁλυσίδας πού ἀναφέραμεεἶναι ὁ Παπαντριᾶς
ὁ Μώρης ὁ Κουκουβιστιανός.
Ἂν καί παπᾶς βγῆκε στό χλαρί γιατί σκότωσε ἕναν Τοῦρκο.
Είναι μοναδική περίπτωσις παπᾶ καί ἁρματωλοῦ. Δημιούργησεδικό του σῶμακαί δέν ἐπέτρεπε στούς Τούρκους νά ἀνεβοῦν στά
Βλαχοχώρια (Δῆμος Καλλιέων) γιά νά εἰσπράξουν τό χαράτσι.
Οἱ Τοῦρχκοι σοβαρά ἐνοχλημένοι ζήτησαν ἀπ᾿ τόν Δεσπότη
Ἠσαῖα τήν «κεφαλήν ἐπί πίνακι» τοῦ παπᾶ. Ἡ θέση τοῦ Ἠσαῖΐα
ἦταν πολύ δύσκολη. Ἀπ᾿ τή µιά χρειαζόταν τόν φλογερό πατριώτη,
κι ἀπ᾿ τήν ἄλλη δέν ἔπρεπενά δώσει ὑπόνοιες στούς Τούρκους.

Γι’ αὐτό ἀναγκάστηχε νά ζητήσει τή συμβουλή τοῦ Πατριάρχη.
Κι ὁ Πατριάρχης, µέ γράµµα του - τό µόνο πού σώθηκε ἀπ᾿ τήν
ἀλληλογραφία του µέ τόν ἩἨσαία -, πού λέει:
:
«...Ἡ ζωή τοῦ Παπανδρέου πρᾶξις, πατριωτική μέν τοῖς γιγνώσχκοὺσι τά μύχια, κατακρίνουσι δέ οἱ µή εἰδότες τόν ἄνδρα. Κρύφα
ὑπερασπίζου αὐτόν, ἐν φανερῷ δέ ἄγνοιαν ὑποκρίνου, ἔστι δ’ ὅτε
καί ἐπέκρινε τοῖς θεοσεβέσιν ἀδελφοῖς καί ἀλλοφύλοις, ἰδία πράῦνον τόν βεζύρην λόγοις καί ὑπόσχεσιν, ἀλλά μή παραδοθήτω εἰς λέοντος στόµα...».
Ὁ Παπαντριᾶς σώθηκε καί ἀνέπτυξε µεγάλη δραστηριότητα
σάν ἀρχηγός στήν περιοχή του.
Ὅταν ἦλθε ἡ εὐλογημένη ὥρα βρέθηκε στό Μοναστήρι τοῦ
Ἡροφ. Ἠλία, δίπλα στόν Ἀρχηγό του Τερο-Πανουργιᾶ. Μετά τήν
ἀπόφαση γιά τόν ξεσηκωμόἔφυγε γιά τήν περιοχή του 24-53-24, µέ
ἀποστολή τή στρατολόγηση στρατιωτῶν. Σέ δύο µόνο ἡμέρες γύρισε στό Μοναστήρι ἐπικεφαλῆς 400 ἀνδρῶν.
Τήν ἄλλη ἡμέρα µπῆκε στά Σάλωνα ἀπ᾿ τούς πρώτους,
ὁδηγῶντας τή δεξιά πτέρυγα τῶν Ἑλλήνων.
Στή µάχη τῆς Χαλκομάτας δέν τόλμησε ὁ Βρυώνης νά τόν ἐνο-

χλήσει κἄν, γιατί εἶδε τήν ἀπόφασή του νά παραμείνει ὀχυρωμένος
ἐχεῖ στήν ἐκχλησία καί τό μύλο τοῦ Μουσταφάμπεῃ.
Στό Χάνι τῆς Γραβιᾶς ἦταν ὁ δεύτερος πού πιάστηκε στό χορό
πού ἔστησε ὁ Ἀνδροῦτσος.
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Ἀκολούθησε ἡ µάχη τῶν Βασιλικῶν, στήν ὁποία ὁ Παπαντριᾶς
ἔπαιξε πρωτεύοντα, κύριο καί ἀποφασιστικό ρόλο. Καΐ ὁ Μακρυγιάννης μᾶςλέει: «...ὁ Παπαντριᾶς λαμπρύνεται σ' ἐκείνη τή µάχη».
Γιά τελευταία φορά βλέπουμε αὐτόν τόν ρασοφόρο ἀγωνιστή,
στά τέλη τοῦ 1821 ἤ ἀρχές τοῦ 1822 νά «...δίνει ἕνα χαλασμόν διαβολεμένον, ἐχεῖ κοντά στό γεφύρι τῆς Ἀλαμάνας», ὅπως μᾶς λέει
στή συνέχεια ὁ Μακρυγιάννῆς.

Ποαπα-Κώστας Τζαμάλας
Ὁ Παπα-Κώστας Τζαμάλαςεἶναι µιά ἄλλη περίπτωσις ρασοφόρου - ἀγωνιστή.
Ἀπ΄ τό 18415 ἦταν ἐφημέριος στή Δρέμισσα. Μιά Κυριακή, µετά
τή λειτουργία καί πρίν νά δώσει τό ἀντίδωρο, ἀνακοίνωσε στό ποίµνιό του ὅτι παρατᾶ τά ἄμφια, ζώνει τά ἅρματα καί πάει νά ἀγωνισθεῖ γιά τή λευτεριά. «...Τί; µέ τή λειτουργιά τῆς Λάμπρενας θά
παλέω τώρα...».
Καί τή σκέψη του τήν ἔχανε πράξη. Βγήκε χαί πολέμισε κάτω
ἀπ᾿ τίς διαταγές τοῦ Γκούρα, τοῦ Πανουργιᾶ καί τοῦ Καραϊσκάκη.
Ἔλαβε µέρος στίς παρακάτω μάχες τίς ὁποῖες ἀναφέρω γιά νά
φανεῖ ἡ προσφορά τοῦ Παπα-Κώστα.
)

1) Χάνι τῆς Γραβιᾶς, 2) Μάχη ἔξω ἀπ᾿ τό Μοναστήρι τοῦ ἩΠροφ.
Ἠλία, 8) στὀν Ἀετό, 4) στήν Ὑπάτη, ὅ) στό Δίστομο, ϐ) στήν Ἆράχωνα, 7) στή Γραβιά, 8) στή Σκαρμίτσα, 9) στό Δομοκό, 10) στή
Νευρόπολη, 14) στό Βελεστίνο, 12) στήν Πέτρα τῆς Λειβαδιᾶς, {13)
στόν Πλάτανο, 14) στόν Ἁλμυρό καί ἀλλοῦ.

Σπουδαία ἦταν ἡ συμβολή του στήν ἐπιτυχῆ ἄμυνα τῆς Άκροπόλεως τό 1926-27.
Σ) ὅλες τίς µάχες πού πῆρε µέρος ἔδειξε παροιµιώδη λεβεντιά
καί αὐτοθυσία καί γύ αὐτό ἡ πολιτεία τόν προήγαγε σιγά - σιγά
µέχρι τόν βαθµό τοῦ Ἀρχισυνταγματάρχου καί τοῦ ἔγινε πρόταση
γιά τό Ἀργυροῦν Ἀριστεῖον.
Στή µάχη τοῦ Μαραθώνα ὁ Γκούρας, ἐπειδή ὁ Παπα-Κώστας
ἀρίστευσε στήν µάχη τόν πρότεινε γιά Ἀντιστράτηγο.
Ἕνα ἄλλο παράσημο, πού δέν γράφεται στά χαρτιά, ἀλλά στίς
καρδιές τῶν ἀνθρώπωνεἶναι ὅτι στό χωριό του ὑπάρχει τοποθεσία
πού τή λένε «Ταμπούρια τοῦ Παπα- Κώστα»ἀπ᾿ τά ὁποῖα ἐμπόδιζε τούς Τούρκους ἐπιδρομεῖς.
Τό 1864 καί κατά τήν διάρκεια τοῦ Κριμαϊκοῦ πολέμου, δόθηκε στούς Ἕλληνες ἡ εὐκαιρία νά ἀπελευθερώσουν τή σκλαβωμένη
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ἀκόμα Θεσσαλία καί ἀπ᾿ τούς πρώτους πού μπῆκαν µέ τό σῶμα
του στή θεσσαλία ἦταν καί ὁ Παπα- Κώστας Τζαμάλας.
Ὅταν τελείωσαν οἱ πόλεμοι καί ἡ Ἑλλάδα βρισκόταν σέ
ἐμβρυακή κατάσταση, ἄρχισε νά κάνει ἐκλογές. Ὁ Παπα-Κώστας
Τζαμάλας ἔγινε βουλευτής καί µάλιστα δύο φορές.
Αὐτός ἦταν ἕνας ἀχόμα ρασοφόρος, Ἱερέας μάλιστα, πού ἀγωγίστηκε τόσο πολύ γιά «...τοῦ Χριστοῦ τήν πίστη τήν ἁγία καί γιά
τῆς Πατρίδος τήν Ἐλευθερία...».

Ἀθανάσιος Διάκος
Ἡ µικρότητά µου µέ κάνει διστακτικό νά κάνω ἕνα μικρό µνηµόσυνο τοῦ Μεγάλου Ἀθανασίου Διάκου καί γι αὐτό τόν ἄφησα

τελευταῖο.

Θ’ ἀρχίσω μ’ ἕνα ποίηµα τοῦ Γιάννη Σαντάρµη, ὁ ὁποῖος εἶδε

τόν ἥρωα ὅπως παρακάτω:

Τό ὅραμα
Θανάση Διάκο, ἀκούσματα δέ σέ

τραβᾶνε πλάνα
μόν᾽ µέσα σου βροντολογεῖ διπλή φωνή,

µεγάλη,

τή µιά φωνή ἀφουγκράζεσαι πού βγαίν᾽
ἀπ᾿ τήν Καμπάνα
καί τῆς Πατρίδας τή φωνή κουῤμένεσαι
τήν ἄλλη.
Ὅπου σέ κράζουν οἱ φωνές κι ὅπου αὐτές
σέ προστάζουν
µέ πόδι ὁλοχαρούμενο στή δούλεψή τους
τρέχεις,
περνᾶς κι ἀνοίγουν ἐκκλησιές κι οἱ σκλάβοι
ἀναγαλιάζουν,
γί’ αὐτούς µπροστά στά µάτια σου θυσίας
γλυκόραµµαἔχεις.
ες Ἡς

«...Τό ἀνάστημά του ἦταν μέτριο, τό πρόσωπό του ἄσπρουδε-

ρό καί ὀλίγον κόκκινο. Οἱ ράγες ἀπό τά µάτια του ταν περισσότε-

ρο καστανές καί λιγότερο μαύρες καί κοίταζε πλάγια. Τά φρύδια
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του καί τά µατοτσίνουρά του, ὁμοίως καί τά µουστάκια του μαῦρα,
µέτρια καί κατσαρά. Τά μαλλιά του πολλά καί μαῦρα, μακρυά καί
στή µέση µπηγµένα στό φέσι, τό ὁποῖο ἦτο μικρό καί στρωτό χαί
τό ἐφοροῦσε ὀλίγον στραβά. Ἡ μύτη του µέτρια καί ὄχι ἀπό τίς µικρές.
Τά τσαρούχια του πλεχτά καί ὑπερήφανα. Εϊΐς τό πλάτος του
ἦταν ἀνάλογος µέ τό ὕψος. Ἐφοροῦσε µπεσλίκι τσόχινο μαῦρο καί
γιλεχάκι χρυσό καί κάλτσες γονατιστές. Τά στήθια του πλατιά καί
φουσκωτά στά φορέµατά του καί στό περπάτηµάτου καί στά λόγια του ἦταν πολύ περήφανος, ἀλλά ἤτανε καί ταπεινός, φιλότιμος
καί πρόσχαρος καί πολύ γλυκύςεἰς τούς στρατιῶτες...».
Ἔτσι μᾶς περιγράφει αὐτόν τόν πανέμορφο ἄνδρα, τόν πάντα
καλοφορεμένο, ὁ ἐξάδελφός του Γεράντωνος.
Ἀπό πολύ μικρός διακρινόταν γιά τήν ἐξυπνάδα του, τήν τόλµή
του καί τήν εὐσέβειά του.
Ἔτσι ὅταν µπῆκε στό Μοναστήρι τοῦ Ἅη Γιάννη τῆς Ἀρτοτίνας
τοῦ δόθηκε ἡ εὐκαιρία ν᾿ ἀναπτύξει, νά καλλιεργήσει ὅλα του τά
προτερήματα καί μάλιστα σέ µεγάλο βαθµό καί νά ἑτοιμασθεῖ νά
γίνει ἕνας μεγάλος ἤρωας καί μάρτυρας τοῦ κατοπινοῦ ἀγώνα.
Ἀπ) τά ἱερά γράμματα καί τήν Ἱστορία τοῦ Ἔθνους ἔμαθε νά
ντρέπεται γιά τό κατάντηµα τοῦ Ἑλληνορθόδοξου πολίτη.
Τούς Τούρκους δέν τούς ἔβλεπε μονάχα ὡς βάρβαρους καί κατακτητάς, ἀλλά καί ὡς ἀπίστους πού ἐξισλάμιζαν τούς Χριστιανούς
µέ τή βία.
Ὅταν γύρω στά 1808, ὁ Φερχάτ Ἀγᾶς, ἀφοῦ παραβίασε τό Μοναστήρι τοῦ Διάκου, ἀξίωσε νά τόν ὑπηρετεῖ αὐτός. Ὁ Ἡγούμενος
τόν φυγάδευσε καί εἶπε στόν Ἀγᾶ ὅτι δραπέτευσε.
Ἠγῆκε λοιπόν στό βουνό ὁ Διάκος καί πῆγε στόν νταϊφά τοῦ
Τσάμ Καλόγηρου. Ὅταν ὁ Τσάμ Καλόγηρος ἐξαφανίσθηκε, ἀνέλαβε τόν νταϊφά του ὁ Σκαλτσοδῆμος, ὁ ὁποῖος δέχτηκε τόν Διάκο, ὁ
ὁποῖος πλέον ἔγινε Κλέφτης.
Σέ λίγο ἔγινε πρωτοπαλλήκαροµαζί µέ τόν Γούλα.
Ἡ θητεία του στό Μοναστήρι βοήθησε στή διάπλαση τοῦ χαρακτῆρα τοῦ νέου καί ἔτσι ἐξηγεῖται Ἡ κοσµιότητα τοῦ βίου του, ἡ
παραδειγματική μετριοφροσύνη καί ἡ µεγάλη πίστη στό θεό.
Ἔτσι ὁ Ἀθαν. Διάκος ἔγινε πρότυπο θεοσεβείας καί γενναιότητος, κάτι πού δέν εἶναι δυνατόν νά διαχωρισθεῖ.
Ἡ συνύπαρξη τοῦ χαρακτῆρα τοῦ ἥρωά µας μ’ αὐτόν τοῦ κα-
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πετάνιου του Σκαλτσοδήµου ἦταν ἀδύνατη λόγῳ μεγάλης διαφορᾶς, γι’ αὐτό ὁ Διάκος ἐγκατέλειψε τόν νταϊφά του, δείχνοντας
τήν ἀνωτερότητά του.
Ἔχφθασε στά Σάλωνα καί ἀφοῦ δέν τόν δέχτηκαν οἱ Καπεταναῖοι τῆς περιοχῆς, τράβηξε γιά τή Λειβαδιά.
Τό ἁρματολέχι τῆς Λειβαδιᾶς ὄχι µόνο τόν προσέλαβε, ἀλλά τό
ἔκανε καί πρωτοπαλλήκαρό του.
Τό 1818, ἀφοῦ εἶχε ἐπιστρέψει ἀπ᾿ τά Γιάννενα στή Λειβαδιά
κατηχήθηκε, μαζί µέ τόν καπετάνιο του Ἀνδροῦτσο, στή Φ.Ε.
Ἔδωσε ὄρκο καί ἑτοιμάστηχε γιά κάθε θυσία.
Ὅτανὁ Ἀνδροῦτσος ἀναγκάστηκε νά ἐγκαταλείψει τό ἄρματολίχι του, τά ἑφτά πρωτοπαλλήκαρά του ἐξέλεξαν ὁμόφωνα τόν
Διάκο γιά ἀρχηγό τους.
Ἡ ἀπόφασις αὐτή χαροποίησε καί τούς προκρίτους τῆς περιοχῆς, γιατί αὐτός ἦταν θεοσεβής καί Βὐπροσήγορος.
Μέ τέχνασμα ξεγέλασε τόν Βοεβόδα τῆς Λειβαδιᾶς Χασάν
Ἀγᾶ, ὁ ὁποῖος ἔδωσε τή γραπτή ἐντολή νά πραγματοποιήσει ὁ Διάκος ἐπιστράτευση καί νά ἐξοπλίσει τό ἀσκέρι του ὁλάκερο.
Στή συνέχεια ἔφθασε στό Μοναστήρι τοῦ Ὁσίου Λουκᾶ γιά νά
περιμένει τόν Δεσπότη Ἠσαΐα πού θά ἐρχόταν ἀπ᾿ τήν Κων/πολη
γιά νά τούς φέρει τό ἀναμενόμενο ἄγγελμα τοῦ ξεσηκωμοῦ.
Σέ λίγο ἀπελευθέρωσε τή Λειβαδιά καί τήν Ίη Ἀπριλίου ἡ
Ἑλληνική σημαία κυµάτιζε πόνω στό κάστρο τῆς Ὥρας καί κείνη
τή µέρα οἱ Ἐλεύθεροι Ἕλληνες πῆγαν, ποῦ ἀλλοῦ; στήν ἐκχλησία
τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς γιά νά δοξολογήσουν καί εὐχαριστήσουν τό
Θεό τους. Σ᾽ αὐτή τή δοξολογία χοροστάτησε ὁ Μητροπολίτης
Ἀθηνῶν Διονύσιος.
Οἱ φίλοι ἔκχαναν τότε τό Διάκο «Ῥολονέλο», δηλαδή Συν/ρχη,

καί κεῖνος ὕφωσε τή δική του σηµαία - µέχρι τότε ἀπό µετριοφροσύνη δέν εἶχε - ἡ ὁποία «...χρῶμα φέρουσα μέν λευκόν, σύμβολον
δέ τόν Ἅγιο Γεώργιο καί ἐπιγραφήν µεγάλοις γράµµασιν
“ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Ἠ ΘΑΝΑΤΟΣ”», Μετά τό ξεκαθάρισματῆς Βοιωτίας πρότεινε στούς Κοντογιανναίους νά καταλάβουν τό Ζητούνι,
γιά νά στερήσουν στούς Τούρκους, πού κατέβαιναν ἀπ᾿ τή θεσσαλία, πάρα πολλές διευκολύνσεις. Οἱ Κοντογιανναῖοι καί πάλι δέν
ἀνταποκρίθηκαν.
Ἀτούς Κομποτάδες, κάτω ἀπ᾿ τά πλατάνια, ἔγινε τό πολεμικό
συμβούλιο γιά νά μελετηθεῖ τό πρόβλημα τοῦ Ὁμέρ Βρυώνη καί
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τοῦ Κιοσέ Μεχμέτ πού κατέβαιναν νά πνίξουν τό ζορμπαλίκι τῶν
ραγιάδων, Διάκος, Πανουργιᾶς καί Δυοβουνιώτης καί ἔπειτα ἀπό
σκέψη καί ἀνταλλαγή ἀπόψεων ἀποφάσισαν:
--Ὅ Δυοβουνιώτης µέ ἀ00 περίπου στρατιῶτες θά καταλάµβανε τό γεφύρι τοῦ Γοργοπόταµου,
--Ὅ Πανουργιᾶς, πού τόν ἀχολουθοῦσε σάν στρατιώτης καί ὁ
Δεσπότης Ἡσαΐῖας, θά ἔπιανε τό Μουσταφάµπεη καί τή Χαλκομάτα
μέ 600 Σαλωνίτες, καί
-Ὅ Διάκος µέ 500 Λειβαδίτες τό γεφύρι τῆς Ἀλαμάναςκαί τά
πουριά, ἀπ’ ὅπου ὁ δρόμοςγιά τίς θερμοπύλες.
Δέν θ’ ἀναφέρω τήν ἐξέλιξη τῆς µάχης. Θά τονίσω µόνο ὅτι ὅταν
ὁ Ἡρωάς µας ἔφθασε σέ δεινή θέση τοῦ πρότειναν οἱ φίλοι του ν᾿
ἀποχωρήσουν, ἀφοῦ ὁ ἀγώνας ἦταν πλέον µάταιος, ἀνώφελος... κι
ὁ Διάκοςεἶπε ὄχι, γιατί θυμήθηκε ἐκεῖνο πού πρίν λίγες ἡμέρες ἔλεγε ὅτι «ἔχει ἔλθει ἡ ὥρα νά μάθουν οἱ Ἕλληνες
νά µή φεύγουν µπροστά στό Τοῦρκο».
Τραυµατία ἀλλά ζωντανό τόν ἔπιασαν οἱ Τοῦρκοι καί τόν ὁδήγησαν στή Λαμία. Στό δρόµο, μυστικά ὁ Βρυώνης τοῦ κάνει µία

πρόταση:

;

«Γίνεσαι Τοῦρκος, Διάχο µου, τήν πίστη σου ν᾿ ἀλλάξεις
νά προσκυνήσεις τό Τζαμί, τήν ἐκκλησιά ν᾿ ἀφήσεις;».
Καίΐ τότε ἀγέρωχος ὁ Διάκος κατακεραυνώνει τόν Ὁμέρ Βρυώνη, ἀλλά καί ὅλους ἐμᾶς πού τοῦ κάνουμε μνημόσυνο, µέ τήν ἀπάντηση πού τοῦ δίνει:
.
«Ἐγώ Γραικός γεννήθηκε, Γραικός θέ νά πεθάνω!».
Ὁ Βρυώνης τοῦ λέει ν’ ἀλλάξει τήν πίστη του κι ὁ Διάκος τοῦ
ἀπαντᾶ ὅτι δέν ἀλλάζει τήν Ἑλλάδα! Δηλαδή ἐδῶ ὁ Διάκος ταυτίζει τήν Ὀρθοδοξία µέ τήν Ἑλλάδα. Τίς κάνει ἕνα ἀδιαίρετο, ἀλλά
καί ὁμοούσιο. Ταυτίζει τίς δύο ἔννοιες τοῦ Χριστιανοῦ καί τοῦ
Ἕλληνα,.
Θέλουν ρά γε ἄλλη ἀπόδειξη αὐτοί πού ἀμφισβητοῦν - ὅσο
ἐλάχιστοι χι ἄν εἶναι αὐτοί οἱ κακοί -, γιά νά πεισθοῦν ὅτι ἡ προσφορά τοῦ Κλήρου ὄχι µόνο δέν ἦταν ἀρνητική, ἀλλά ἀπεναντίας οἱἳ
θυσίες του εἶναι, ὅπως εἴπαμε,συνεχεῖς, διαρκεῖς καί μόνιμες;
Ἡ θυσία τοῦ Διάκου ἦταν Ἡ πιό χαρακτηριστική. Τόν σούβλισαν χαί τόν ἔψησαν καί κεῖνος δέν ἀφήνει τόν Θεό του:
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«Πλάστη µεγαλοδύναμε!

Χριστέ, παράλαβέ µε

βρέξε στή φλόγα µου δροσιά
καί κάµε αὐτή τή στάχτη
πού θά ἀφήσει τό κορµί

τοῦ δούλου σου, πατέρα,

νά µήν τήν πάρει ὁ ἄνεμος
καί νά μή μείνει στείρα», μᾶς λέει ὁ Βαλαωρίτης.
Ἡ ἐθελοθυσία τοῦ Μεγάλου Ἡρωάµαςἔγινε γιατί πίστευε ὅτι
οἱ µεγάλες ἰδέες βλαστάνουν καί καρποφοροῦν ὅταν ποτιστοῦν µέ

αἷμα καί τραφοῦν µέ βάσανα.

Πίστευε ὁ σεµνός μαχητής, ὁ θεοσεβέστατος ἀθλητής, ὁ ὁποῖος
ἦταν πρότυπο ἠθικοῦ κάλλους, ὅτι ὁ θάνατός του θά ἔδινε ζωή
στούς ἀμφιταλαντευόμενους... καί τό ἔκανε.

Δήμος Σκαλτσᾶς
Παρόμοια περίπτωσις µέ τόν Διάκο εἶναι καί αὐτή τοῦ Δήμου
Σκαλτσᾶ.
Ὅταν ὁ Σκαλτσᾶς εἰδοποιήθηχε ἀπ᾿ τόν Γερο-Πανουργιᾶ, μυηµένος κι αὐτός στή Φ.Ε.., κάλεσε ἀμέσως τούς Φιλικούς Ἀναγνώστη
Λιδωρίκη, τόν Παπα- Γιώργη Πολίτη καί τούς ἄλλους προύχοντας
καί µέσα στό ἐξωκκλήσι τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς, ἐχεῖ πού ὅλοι
αὐτοί εἴχαν ὁὀρκισθεῖ στή Φ.Ε. τούς ἐνημέρωσε. Ὁ Παπαγιώργης.
εὐλόγησε τά ὅπλα καί τή σημαία τοῦ Σκαλτσᾶ πού εἶχε στή µέση
ἕνα Σταυρό. Καΐ ὁ ἀγώνας ξεκίνησε.
Ὁ Σκαλτσᾶς ἦταν καλός Χριστιανός. Σύνθημά του στίς µάχες
ἦταν πάντα: «Ὁ Σταυρός νικᾶ». Καίΐ ὅταν ἀκόμα ξεφυχοῦσε δέν
ἔλεγε τίποτα ἄλλο παρά: «Μακράν ἀπό τούς Τούρκους! Ὁ Σταυρός θά νικήσει!!».
Προσέξτε! Ὁ Σταυρός καί ὄχι ἡ Ἑλλάς θά νικήσει.

Τά Μοναστήρια
«Τά Μοναστήρια ἦταν πάντα προπύργια τῆς ἐπαναστάσεώς
μας» καί «καί θυσίασαν οἱ καηµένοι οἳ καλόγεροι καί σκοτώθηκαν
οἱ περισσότεροι στόν ἀγῶνα», μᾶς λέει ὁ Μακρυγιάννης.
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α΄. Τό Μοναστήρι τοῦ Προφ. Ἠλία

Τό Μοναστήρι τοῦ Προφ. Ἠλία ἔπαιξε σηµαντικό ρόλο πρίν καί
κατά τόν Μεγάλο Ἀγῶνα τοῦ 34. Καΐ γενικώτερα στήν ἐπιβίωση
τοῦ Ἓθνους, γιατί χαί τοῦτο ὑπῆρξε τηλαυγής φάρος πού φώτιζε
τήν πορεία τῶν ραγιάδων τῆς εὐρύτερης περιοχῆς.ταν αὐτό πού
συνέδεε τόν ραχιά µέ τό ξεχασμένο παρελθόν του. Ἠταν τό θερµοχήπιο µέσα στό ὁποῖο καλλιεργήθηκαν τά γράµµατα καί ἰδιαίτερα
ἡ Ἐθνική συνείδησις τῶν σκλάβων. Καί ὅταν ἦλθε ἡ ὥρα οἱ καλόγεροι ἄφησαν τά θυµιατά τους καί ἄδραξαν τά καριοφίλια τους,
ἀδελφώθηκαν µέ τούς ἁρματωλούς καί ἔτσι κρατήθηκε ἄσβεστη ἡ
φλόγα τῆς Ὀρθοδοξίας καί τοῦ Ἑλληνισμοῦ.
«Ἡ Ἑλληνική γλῶσσα, ὁ χαρακτήρ καί τά ἔθιμα τοῦ Ἑλληνικοῦ
Λαοῦ, µετά τήν πτώση τοῦ Βασιλείου µας ἐδιατηρήθησαν ὑπό τήν
ἐπαγρύπνησιν τοῦ Κλήρου µας».
Τοῦτο τό μοναστήρι σεμνύνεται καί δίκαια διεκδικεῖ τή δάφνη
τῶν πρωτείων τοῦ Μεγάλου καί Ἱεροῦ Ἀγῶνα, σέ πανελλήνιο ἐπί-

πεδο, γιατί. «...ΑΠ᾽ ΕΔΩ ΞΕΚΙΝΗΣΕ ᾿ΣΥΝΒΙΔΗΤΑ Ἡ
ΕΠΑΚΑΣΤΑΣΙΣ ΣΤΙΣ 24-5-1821, ΜΕ ΠΡΩΤΕΡΓΑΤΕΣ ΤΟΝ
ΕΠΙΣΚΟΠΟ ΣΑΛΩΝΩΝ ΗΣΑΙΑ, ΤΟΝ ΑΡΜΑΤΩΛΟ ΤΕΡΟΠΑΝΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΠΡΟΕΡΙΤΟΥΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ», ὅπως

ἀναγράφεται στήν ἀναμνηστική στήλη πού ἔστησε ἐδῶ ἡ Ἑταιρεία

Φωκικῶν Μελετῶν.

Εἴπαμεὅτι ἡ προετοιμασία τοῦ ξεσηκωμοῦ τοῦ ἀγῶνα εἶχε
πλησιάσει τό τέλειο σέ τοῦτο τό μοναστήρι. ζαί ὅταν ἦλθε ἡ ὥρα οἱ
μοναχοί μεταμορφώθηκαν σέ στρατιῶτες. Δέν ξέρουμε τή δύναμη
τῶν μοναχῶν ἐκείνη τήν ἐποχή. Ἑέρουμε ὅμωςὅτι ἀκολούθησαν τόν

ἀγῶνα ἀμέσως ὡς στρατιῶτες ἑπτά (7), ἤτοι ἕνας (4) Ἡγούμενος
καί ἕξ (6) Ἱερομόναχοι, ἀπ᾿ τούς ὁποίους μάλιστα παρασηµοφορή-

θηκαν δύο καί ἕνας προήχθη σέ ἀξιωματικό Της Τάξεως.
Τό Μοναστήρι συνέχισε τή δραστηριότητά του ὡς καταφύγιο
καί ὁρμητήριο τῶν Ἑλληνικῶν Δυνάμεων, ὡς τόπος ἀναπαύσεως
χαί ἀναρρώσεως τῶν λαβωμένων καί προπαντός ὡς τροφοδότης
τοῦ Μεγ. Ἀγῶνα.
Στή µεγάλη µάχη πού ἔγινε ἐδῶ στίς ἃ Αὐγ. 1825, ἐνῶ οἱ
Ἕλληνες νίκησαν, ἀναγκάσθηκαν νά ἐγκαταλείφουν τό Μοναστήρι
ἀπό ἔλλειψη ἐφοδίων καί προπαντός νεροῦ, µέ ἀποτέλεσμαοἱ
Τοῦρχοι νά μποῦν καί νά τό κάψουν ἐντελῶς γιά πρώτη φορά.

Σελίδες ἀπ᾿ τή Φωκίδα ------------------------

----
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β’. Τό Μοναστήρι τῆς Βαρνάκοβας
Ὅταν ἔπεσε τό Μεσολόγγι καί µαζί μ᾿ αὐτό ὅλη Ἡ Δ. Σ. Ἑλλά-

δα, ὅλη ἡ ὑπόλοιπη Ρούμελη ἔβλεπε τό φουσάτο τοῦ Κιουταχή νά
πνίχει κάθε τι πού ἀνάσανε.

Ὁ Καραϊσκάκης, πού βρέθηκε ἐκείνη τήν ἐποχή ἐδῶ, µέ τίς
ἐλάχιστες δυνάµεις πού διέθετε, προσπάθησε νά ἀνακόψει ἤ νά
ἐμποδίσει ἔστω τήν κάθοδο τοῦ ΚιουταχΏ. Γιά τόν σκοπό αὐτό
ὀργάνωσετρία σημεῖα ἀντιστάσεως καί ἕνα ἀπ᾿ αὐτά ἦταν τό Μοναστήρι τῆς Βαρνάκοβας.
Τό Μοναστήρι διέθετε ἀρκετά δυνατά τείχη καί δῶ χλείστηκαν
150 ἄνδρες µέ καπετάνιο τους τόν ἀνηψιό τοῦ Σκαλτσᾶ, Καλύβα.
Τή δύναμη τοῦ Καλύβα ἐνίσχυσαν 25-50 καλόγηροι. Ὁ Ἡγούμενος
τότε ἦταν µιά φυσιογνωμία πολύ δυνατή, ὁ Κοσμᾶς Θεοχάρης, ὁ
ὁποῖος δέν ἦταν µόνο καλός πνευματικός πατέρας, ἄλλά καί πολύ
καλός ἀρχηγός καί παλληκάρι.
Ὅτανὁ Κιουταχῆς βρῆκε τό Μοναστήρι κλειστό, τό ἐπολιόρκησε. Ὅλες οἱ θυελλώδεις ἐπιθέσεις ἔσπαγαν πάνω στήν πείσµονα
ἀντίσταση τῶν ὑπερασπιστῶν, οἱ ὁποῖοι ὅταν δέν ἦταν στό πόστο
τους ἦταν στήν ἐκχκλησία φάλλοντας τήν παράκληση πρός τήν
Ὑπέρμαχο Παναγία τους. Κι αὐτή...
«Ἀκοίμητη ἡ Δέσποινα ξαγρύπναγε μαζί τους,
Καθώς ἡ Τουρχιά σά θάλασσα ζητοῦσε νά ξεσπάσει:
Μά ἔσβηνε καί ξεφύχαγε στό Μοναστήρι Της µπροστά
σά κύμα φοβερότατοσέ θεῖο ἀχροθαλάσσι».
Ὁ κλοιός τῶν 4.000 Τούρκων ἔσφιγγε καί τό µεγάλο κανόνι
πού ἦλθε ἀπ᾿ τό Μεσολόγγι ἄρχισε νά γχρεμίζει τά τείχη. Ὅμως,
ὅπως πίστεψαν οἱ χλεισμένοι ὑπερασπιστές ἡ Ὑπέρμαχος Στρατηγός Παναγία ὁδήγησε κάποιο Ἀλβανό, µέ κίνδυνο τῆς ζωῆς του, νά
φθάσει στά τείχη καί νά εἰδοποιήσει τούς κλεισμένουςὅτι οἱ
Τοῦρκοι ἑτοίμαζαν καί λαγούµι γιά νά ἀνατινάξουν τό Μοναστήρι.
Ἀμέσωςοἱ ὑπερασπιστές ἀποφάσισαν ἔξοδο µέ ὅποιες καί ἄν ἦταν
οἱ συνέπειες.
Πρέπει νά µετάλαβαν ὅλοι τῶν ἀχράντων μυστηρίων γιά νά
θωρακίσουν τήν φυχή τους.
Ὁ Ἡγούμενος εἶχε πολλή δουλειά. Ἔπρεπε νά κρύψει, νά
διαφφυλάξει ὅτι πολύτιμο ὑπῆρχε στό Μοναστήρι. Ἰδιαίτερα ἀπέχρυφε ὅλα τά ἔγγραφα πού εἶχαν σχέση µέ τήν περιουσία τῆς

Μονῆς.

ο

τε
ὃν

μμ
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Ἡ ἔξοδοςἔγινε! Οἱ Ἕλληνες ἔφυγαν καί κρύφθηκαν στό διπλανό δάσος ἀφήνοντας ἐκεῖ µόνο ἃ νεκρούς ἀπ᾿ τούς ὁποίους οἱ 2
ἦταν καλόγεροι.

Μέσα στούς ἑπτά (7) τραυματίες ἦταν ὁ ὁπλαρχηγός Φραγκί-

στας καί βαρειά ὁ Καπετάνιος Καλύβας, πού ἔχασε τό ἕνα χέρι

του.

Στίς 27 Μαΐου οἱ Τοῦρκοι μπῆκαν στό Μοναστήρι καί ἀφοῦ τό
λεηλάτησαν, τό ἔκαφαν.
Ἡ Βαρνάκοβα ἔγινε θρύλος! Καί ἄν καί κατεστραμμένη δέν
ἔπαφψενά εἶναι τό Κέντρο τοῦ Ἑλληνικοῦ Στρατοπέδου ἀπτό 18327

µέχρι τῆς πτώσεως τῆς Ναυπάκτου (444.29).
Υ’. Τό Μοναστήρι τοῦ Κουτσουροῦ

Ὁ Κουτσουρός δέχθηκε πάρα πολλές ἐπιδρομές, κυρίως ἀπ᾿ τό
1100 ἕως τό 1750. Πολλές φορές ἀντιστάθηκε σ’ αὐτές καί ἔσωσε
τόν ἄμαχο πληθυσμό τῆς περιοχῆς. Μάλιστα ὅταντά πράγματα δυσκολεύανε πολύ τότε οἳ καλόγεροι κατέφευγαν στό διπλανό δάσος,
ὅπου ἔκρυβαν καί τούς κατοίκους, γιατί ἐκεῖ εἶχαν κρυμμένες χκαλύβες, τά ἐρείπια τῶν ὁποίων διακρίνονται καί σήµερα.

Ὁ Ἀνδρέας Λόντος τοῦτο τό Μοναστήρι διάλεξε γιά νά τό κάγει Νοσοκομεῖο. «...Φροντίζων µεταξύ τῶν ἄλλων καί τόπον
ἀσφαλῇ καί ἑρμόδιον διά νοσοκομεῖον, ὡςεἰς τήν ἐκστρατείαν εἰς
Δ. Σ, Ἑλλάδα, κατά τό 1828, ἐσύστησεν νοσοκομεῖον εἰς τό Μοναστήρι τοῦ Κουτσουροῦ. ἄνωθεν τῆς Βιτρινίτσης», μᾶς λέει ὁ Φιλήµων. Καίΐ καμιά ἀμφιβολία δέν χωρᾶ ὅτι ὡς νοσηλευτικό προσωπικό ἦταν οἱ Καλόγεροι καί ὁπωσδήποτε θά διέθεσε ἀρκετά γιά τή
διατροφή τῶν λαβωμένων.
Ὅταν οἱ Τοῦρκοι ξεκίνησαν ἀπ᾿ τό Μεσολόγγι γιά τά Σάλωνα,
σκόρπισαν τόν ὄλεθρο ἀπ᾿ ὅπου πέρασαν. Ἔκαφαν τήν Βιτρινίτσα

καί τήν Ξυλογαϊδάρα (Καλλιθέα) καί ἀπό κεῖ ἀνέβηκαν στό Μονα-

στήρι. Ἐδῶ ὅμως βρῆκαν τήν σθεναρή ἀντίσταση τῶν καλογέρων,
οἱ ὁποῖοι εἶχαν ἐπικεφαλῆς τόν Ἡγούμενό τους Ἰωαννίκιο.
Ὁ ἀγώνας ὅμως ἦταν πολύ ἄνισος. Οἱ μοναχοί τελικά «ἔσκορπίσθησαν»καί οἱ Τοῦρχοι, ἀφοῦ τό λεηλάτησαν, κατέστρεφαν τά
ἀμπέλια, τίς ἐλιέό καί τ ἄλλα κτήµατα καί ξεεθεµελίωσαν τήν
ἐκκλησία.
Ὅταν ὁ Τζαβέλας πηρε τήν ἐντολή ἀπ᾿ τόν Κυβερνήτη Καποδίστρια νά ξεκαθαρίσει τή Δ. Σ. Ἑλλάδα, µέ σκοπό νά φθάσει τά σύ-

Σελίδες ἁπ᾿ τή Φωχίδα ----

-------
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νορα τοῦ αὐριανοῦ Κράτους ἀπ᾿ τόν Παγασητικό µέχρι τόν Ἄμβρακικό κόλπο, αὐτός ἔφυγε ἀπ᾿ τά Μέγαρα καί ἔφθασε στήν παραλία

Σεργούλα (Αὔγ. 1828).

Πρῶτος σκοπός ἦταν ν’ ἀπελευθερώσειτίς ἐπαρχίες Λιδωρικίου
καί Μαλανδρίνου καί νά σταματήσει «...τόν ἐνεργούμενο σιτισµόν
τοῦ Ἰμπραήμ...».
Ὡς πρῶτο ἀντικειμενικό σκοπό ἔβαλε τήν κατάληψη τῶν δύο
ἰσχυρῶν θέσεων πού ἦταν τό Παλαιόκαστρον τοῦ Βελούχουβου καί
τό Μοναστήρι τοῦ Κουτσουροῦ.
Καί οἱ δύο αὐτές ὀχυρές θέσεις κατελήφθησαν ἀπ᾿ τούς Ἕλληνες. Ὁ Κουτσουρός πλέον εἶναι ἐλεύθερος ἔπειτα ἀπό µιά χαταδροµιχκή ἐνέργεια τοῦ Ἰωαννίκου.
Ὁ μοναχός Ἰωαννίκιος, ὁ ὁποῖος ἀνέλαβε τήν Ἡγουμενία τοῦ
Μοναστηριοῦ µετά τόν σκοτωµό τοῦ ἠγουμένου Νεκταρίου, µετά
τόν χαλασμό τοῦ Μοναστηριοῦ ἀνέπτυξε µεγάλη δράση ὑπό τήν
Ἀρχηγία τοῦ Τζαβέλα, τοῦ Ρούκη κ.ᾶ. Μέ τό πρακτικό τῆς
11.38.1825 τοῦ Βουλευτικοῦ Σώματος. ὁ Παπα- Ἰωαννίκιος προάγεται στό βαθµό τοῦ Πεντηκόνταρχου. Περισσότερα στοιχεῖα γιά τόν
ἥρωα αὐτό βλέπουμε στό παρακάτω πιστοποιητἰκό.
«Πιστοποιοῦμεν οἱ ὑποφαινόμενοι ὅτι ὁ Ἰωάννης Γεωργίου ἤ
Ἰωαννίκιος, ἐκ τοῦ χωρίου Πλέσσα τοῦ Δήμου Τολοφῶνος τῆς Δωρίδος, ἅμα ἤρξατο ὁ ὑπέρ ἀνεξαρτησίας ἱερός ἀγώνας δράξας τά
ὅπλα καί συμπαραλαβών μεθ) ἑαυτοῦ ἵκανόν ἄριθμόν στρατιωτῶν
συγχωριανῶν του. κατετάχθη ὑπό τόν Δῆμον Σχαλτσᾶν, µέ τόν
ὁποῖον ὑπηρέτησεν ἀπό τό 1821 µέχρι τό 1824 εἰς αὐτό τό διάστημα παρευρέθη εἰς τάς µάχας τοῦ ἀποκλεισμοῦ τοῦ Λιδωρικίου,
Ναυπάκτου, Πατρατζικίου. εἰς Βασιλικά, εἰς Νευρόπολιν καίεἰς
Ἄμπλιανην.
Ἀπότοῦ {824 µέχρι τοῦ 1826 ὑπηρέτησεν ὑπό τήν ὁδηγίαν τοῦ
ἀειμνήστου Τ. Καραϊσκάκη. διακρινόµενοςεἷς τῶν Ἀξιωματικῶν
του, ὡς ἔχων ὑπ' αὐτοῦ ἱκανόν ἀριθμόν στρατιωτῶν. Παρευρέθηεἰς
τό ἀνωτέρω διάστηµαεἰς τάς µάχας Πρ. Ἠλιοῦ, ἔξωθεν τοῦ Μεσολογγίου καίεἰς ἄλλας ἀκόμη. Ἀπό τοῦ 1826 µέχρι τό 1828 ἐχρημάτισεν ὑπό τήν ὁδηγίαν τοῦ ὑποφαινομένου Νάκου Παναργιᾶ, ἀνταποκρινόµενος καί ὑπ᾿ αὐτοῦ ὡς ἀξιωματιχκός παρευρέθηεἰς τάς µάχας Ῥάχωβας, Διστόμου, Ἀγόριανης, Τριζωνίων, Κουτσουροῦ κ.λπ.
Καθ’ ὅλον δέ τό διάστηµα τοῦ πολέμου, ὑπηρετῶν στρατιωτικῶς
ὑπό τούς ἀνωτέρω ὁπλαρχηγούς, ἔδειξεν ζῆλον ἀπαραδειγμάτιστον
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καί γενναιότητα εἰς τάς µάχαςεἰς ἔνδειξιν ὅθεν τῶν πρός τήν πατρίδα στρατιωτικῶν ἐκδουλεύσεώς του καί κατ’ αἴτησίν του δίδοµεν
τό παρόν µας, διά νά τοῦ χρησιμεύσῃ ὅπου δεῖ.
Ἐν Ἀμφίσσῃ τῇ 10ῃ Ὀκτωβρίου 1844
Ν. ΠΑΝΟΥΡΠΙΑΣ Α. ΚΟΝΤΟΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΤΖΑΜΑΛΑΣ

(Συν/ρχης

(Ταγ/ρχης)

(Ταγ/ρχης)

Ὁ Ἰωαννίκιος τιμήθηκε καί µέ τό Ἀργυροῦν Ἀριστεῖον τοῦ

Ἀγῶνος.

Ὅταν ὁ Ἰωαννίχιος ἄφησε τά ἅρματα βάλθηχεν’ ἀνασυγκροτήσει τό ἀγαπημένο του Μοναστήρι.
Ἔφτιαξε µέ δικά του χρήµατα νέο µεγαλύτερο ναό καί µερικά

κελλιά.

᾿

Αὐτή εἶναι ἡ µεγάλη προσφορά καί τοῦ Μοναστηριοῦ τούτου
καί τῶν καλογέρωντου.
Μέ τά λίγα πού ἀναφέραμε, γιατί πάρα πολύ λίγα ἦταν αὐτά,
Φαίνεται σέ ὅποιον ἔχει ἀνοικτό μυαλό καί ἀνοικτή καρδιά, ὅτι Ἡ
Ἐκκλησία µας, στὀν Μεγάλο Ἀγῶνα τοῦ Ἔθνους γιά τήν παλλιγε-

νεσία τοῦ 1824 εἶναι:

Πρώτη στήν προσφορά
Πρώτη στήν ἔμπνευση
Πρώτη στήν ὀργάνωση.
Ποτέ σ᾿ αὐτόν τόν τόπο ἄλλη τάξη τῶν πολιτῶν δέν πλήρωσε
τόσο µεγάλο φόρο αἵματος γιά τή λευτεριά καί τήν πατρίδα ὅσο ἡ
Ἐκκλησία. Ποτέ!
44 Πατριάρχες
100 Ἀρχιερεῖς καί

6.000 λοιποί ρασοφόροι λειτουργοί

εἶναι ὁ ἀπολογισμός τῶν θυσιῶν τοῦ Κλήρου, πού ἄποδειχνυει
τοῦ λόγου τό ἀληθές.
Σηµείωση:
1) Ἡ ὁμιλία τοῦ κ. Γ. Κουτσοκλένη ἔγινε στίς {4 Νοεμβρίου 2005, στό Πνευµατικό Κέντρο Ρουμελιωτῶν στήν Ἀθήνα, ἔπειτα ἀπό πρόσκληση τῆς Ὅμοσπονδίας Συλλόγων Παρνασσίδας.

Σελίδες ἀπ᾿ τὴ Φωκίδα

-----
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Η ΠΑΙΛΕΙΑ ΣΤΗ ΡΟΥΜΕΛΗ
ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ
ΤΟΥ ΕΙΚΟΣΗΝΑΣ
Τοῦ κ. Δημ. Κ. Κουτσουλέλου
Ἐπίτιμου Ἐπόπτη Δημοτικῆς Ἐκπ/σεως

Α΄

Αἰσθάνομαιἰδιαίτερη συγκίνηση, μιλώντας σήµερα στήν Ἱερή
Πόλη τοῦ Μεσολογγίου, τοῦ Γένους τήν Κιβωτό, τόν Ἐρανίου τόπο
τῆς Ἑλληνικῆς Φυλῆς, ὅπου ὁ ἄνθρωπος ἀνεβαίνει τά σκαλοπάτια
τοῦ θεοῦ, ἡ Παιδεία θεμελιώνει τό ἐλεύθερο φρόνηµα τῶν πολιτῶν
καί ἡ ἀρετή ὑψώνεται, δικαίωση καί ἐγκαλλώπιαμα τῆς ἐποποιίας

τῶν ἀνθρώπων.

)

Βὐγνώμονη ἡ μνήμη τριγυρνᾶ στό χῶρο τοῦ ὑφηλοῦ χρέους,
πού μᾶςἱστορεῖ τρόπαια θριάµβου καί κεφάλαια ἀνθρωπιᾶς,
ἐμπνέει καί ὁδηγεῖ τόν περήφανο Λαό µας στή μελλοντική πορεία

του. Τρέφει, ἰδιαίτερα, τήν καρδιά τῶν παιδιῶν τῆς Ἑλλάδας, ζω-

ντανῆς ἁλυσίδας, µέ τά ἱερότερα καί εὐγενέστερα ἰδανικά, γιά νά
ἐκπορθοῦν τίς πύλες τοῦ μέλλοντος, καί φωτίζει τά βήματά τους
στήν ἐθνική καί γόνιμη πορεία.
Β’
Τό θέµα µου εἶναι εὐρύτατο. θά προσπαθήσω νά ἐπισημάνω
τίς σπουδαιότερες πτυχές του, ὥστε νά κατανοηθεῖ ἡ σηµαντική
συμβολή τῆς Παιδείας στήν ἀνάσταση τῆς Ρούμελης. Τῆς ἱερῆς καί
πανάχραντης Ρούμελης, πού, µέ ἀπροσμέτρητή ἀγάπη, πλάθειτίς
µῆτρες τῆς Ἱστορίας καί προπορεύεται, ἀπό γενιά σέ γενιά, στήν
ἀναζήτηση τῆς πορείας τοῦ μέλλοντος. Ταίνά τονισθεῖ, συµπληρωΣ Περίληψη εἰσηγήσεώς του στό Β΄ Διεθνές Συνέδριο Ῥούμελης, πού ὀργάνωσε
καί πραγματοποίησε τό Πνευματικό Κέντρο Ρουμελιωτῶν (Ἀγρίνιο - Μεσολόγγι Ναύπακτος 17-20 Σεπτεµβρίου 3004).
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µατικά, ἡ δημιουργική ἔχφραση τῶν Ῥουμελιωτῶν, ἰδανικῶν στρατιωτῶν τῶν ἑλληνικῶν ἀξιῶν, πού, στή διαδρομή τοῦ χρόνου, µέ
ἀκατάλυτους προγονικούς δεσμούς, καταθέτουν στό βωμό τῆς
ἐλευθερίας τούς ὁραματισμούς τους γιά µιά ἰδανική Ρούμελη καί
μιά αἰώνια Ἑλλάδα στό κέντρο τοῦ σεβασμοῦ καί τῆς λατρείας τῆς
Οἰκουμένης.

Ὅταν ἁπλώθηκε βαρύτατο τό σκοτάδι τῆς σκλαβιᾶς καί ἐσκέπασετούς ὁρίζοντες τῆς Ἑλληνωῶῆς Αὐτοκρατορίας, ὅταν «τό φλάµπουρο τσακίστηχε καί τό φανάρι ἐσβήστη» καί ἦταν «σβησμένες
ὅλες οἱ φωτιές οἱ πλάστρες µέσ᾽ τή χώρα», κατά τόν ποιητή µας, ἡ
ἑλληνική ψυχή παρέμεινε ἀδούλωτη καί ἀκατάλυτη. Σέ ἀτέλειωτα
χρόνἰα τῶν δοκιμασιῶν, µόνη ἡ Ἑλληνική Ἰδέα ἐνέπνεε πάντοτε
κάἀί ζωογονοῦσε. Ἀπ΄ αὐτή ἀντλοῦσε δύναμη καί φῶς ὁ μάρτυρας
Παπάς καί ὃ ταπεινός Δάσκαλος, γιά νά σφυρηλατήσουν τίς θελήσεις τῶν Ἑλλήνων καί νά ἑτοιμάσουν τίς Μορφές τῶν ἠρώων τοῦ
Εἰκοσιένα. Σ’ αὐτή πρέπει νά τονιστοῦν ὄμνοι καί δοξαστικά.
Εἶναι ἀναντίρρητο, ὅτι τό «φοβεσμένο φῶς τοῦ καντηλιοῦ»τοῦ
Κρυφοῦ Σχολειοῦ ἔγινε, στή διαδρομή τοῦ χρόνου,καθαρτήρια
φλόγα καί πῦΌρ ἀπολυτρώσεως καί καθαρμοῦ. Μόνο ἡ Ἑλληνική
Παιδεία ἔκανε, ἀργά καί ἀθόρυβα, µέ τό ζωοποιό πνεῦματης, βίωμα στήν ἑλληνική ψυχή «τί ἔχασε, τί ἔχει, τί τῆς πρέπει», ἐχαλύβδωσε τήν ἐθνική συνείδηση. ἀνύφωσετίς ἑλληνικές καρδιές καί
προετοίμασε τήν ἀπολύτρωση τοῦ Ῥένους.
Τό σκοτάδι τῆς ἀπαιδευσίας. παρά τίς καταβαλλόμενες προσπάθειες, ἐκάλυπτε τήν ὑπόδουλη Ἑλλάδα, µέχρι τό τέλος τοῦ
16ου αἰώνα. Ἀπό τόν 17ο αἰώνα, ἀρχίζει µιά σηµαντική βελτίωση,
μέ τήν ἄνοδο τῆς δυνάµεως καί τῆς πνευματικῆς στάθµης τοῦ
Ἑλληνισμοῦ. Ἀρχίζουν ν᾿ ἀποδίδουν πιό ἐμπνευσμένους Διδασκάλους τά φυτώρια τῶν Πατριαρχείων καί τῶν Κοινοτήτων τοῦ Ἐξωτερικοῦ. Ὁ μεγάλος ὁραματιστής καί δημιουργός Πατριάρχης Κύ-

ριλλος Λούκαρης (1572 - 1698) χαράσσει, µέ τή δράση του καί µέ

τό αἷμα του, τό δρόµο τῆς ἀνόδου. Ὁ ὀνομαστότερος ἀπό τούς Δι-

δασκάλους, πού εἶχε συγκεντρώσει, ἦταν ὁ Θεόφιλος ὁ Κορυδαλ-

λεύς (4565 - 1646), πού ἐπέδρασε σηµαντικά στούς συγχρόνους
του καί τούς µεταγενεστέρους του.
ο
Ἡ πνευματική κίνηση, κατά τόν 18ο αἰώνα, εἶναι ἐντονότερη
καί οἱ ἐπιδιώξεις τῶν Διδασκάλων τοῦ Γένους ὑψηλότερες. Ἀπ᾽ τίς
ρίζες τοῦ μεγάλου δένδρου ἀνεβαίνουν ζωογόνοι οἱ χυµοί καί οἱ :
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κλάδοι του ἑτοιμάζουν τήν ἀνθοφορία. Ἱδρύονται ἀξιόλογες Σχο-

λές: Ἡ Πατμιάς (1745), ἡ Εὐαγγελική Σχολή τῆς Σμύρνης (1728), ἡ
Ἀθωνιάς (1749), ἡ Σχολή τῆς Δημητσάνας (4764). ἡ Σχολή τῶν Ευδωνιῶν (4780), τό Γυμνάσιο τῆς Χίου (4790) καί ἄλλες, ὄχι λιγότερες, σημαντικές.
Τό ἔτος 1760, ὁ Διδάσκαλος τοῦ Γένους, Μεσολογγίτης Πανα-

γιώτης Παλαμᾶς (1722 - 1802), ἵδρυσε τήν Παλαμιαία Σχολή Μεσο-

λογγίου, στήν ὁποία δίδαξε σαράντα ὁλόκληρα χρόνια. «ἘἨδίδασκε
-γράφει ὁ Παν. Ἀραβαντινός, ἀνάμεσα στἄλλα- οὐ µόνον τά καλά γραμµµατικά, ἀλλά καί θεμελιώδεις φιλοσοφικάς γνώσεις µετέδιδε τοῖς προκεχωρηµένοις καί, πρός τούτοις, ἤρδευεν ὣς ἀναπόφευχτα ἱκανά τῆς θεολογίας νάµατα καί ἀρετῆς χαί πατριωτισμοῦ
αἰσθήματα ἐνέπνεε». Στή Σχολή αὐτή ἐδίδαξαν ἀξιόλογοι Εληρικοί
καί Διδάσχκαλοι τοῦ Γένους, ἀνάμεσα στούς ὁποίους ὁ Ἑὐγένιος
Βούλγαρης, ὁ Νεόφυτος Καυσοχκαλυβίτης καί ὁ Ἀθανάσιος Πάριος,
φίλος καί συμμαθητής του στήν Ἀθωνιάδα.
Τό Πατριαρχεῖο Κωνσταντινουπόλεωςἵδρυσε, τό 1762, στό Μεσολόγγι Σχολή Ἑλληνικῶν Μαθημάτων. πού τή συντήρησή της ἀνέθεσε στό Μοναστήρι τοῦ Ἁγίου Δημητρίου, τό ὁποῖο βρισκόταν κοντά στήν πόλη. Ἡ Σχολή αὐτή εἶναι ἐνδεχόμενο νά συγχωνεύτηκε
µέ τήν Παλαμιαία Σχολή. πού ἀριθμοῦσε τριακόσιους, περίπου,µαθητές καί, ἑνιαία πλέον, ἀπέκτησε µεγαλύτερο χκῦρος. Ἀναδείχθηκαν ἐξαίρετοι ἐπιστήμονες, πού διέπρεφαν στήν ὑπόδουλο Ἑλλάδα. Μαθητής της ὑπῆρξε ὁ Σπυρίδων Τρικούπης (1788 - 1878). λόγιος, πολιτικός, ἱστοριογράφος τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπανάστασης καί
πρῶτος Πρωθυπουργός τοῦ ἐλεύθερου Ἑλληνικοῦ Κράτους,
τ’
Ἀξιόλογεςεἶναι οἱ προσπάθειες γιά τήν ἵδρυση καί συντήρηση
Σχολείων ἀπ᾿ τά πρῶτα, µετά τήν Ἅλωση, χρόνια στή Ῥούμελη, µιά
ἀπ᾿ τίς πιό εὐαίσθητες καί ἱστορικές περιοχές τῆς Πατρίδος µας.
Στήν Εὐρυτανία ἱδρύθηκαν φημισμένα Σχολεῖα, οἱ ἀξιοθαύμαστες

Σχολές τῶν Ἀγράφων γιά ἀνώτερη παιδεία (Καρπενήσι - Βραγγιανά (Ἀγράφων) - Φουρνά) καί κατώτερη µόρφωσητῶν ἑλληνοπαί-

δων (Καρπενήσι - Ἁγία Τριάδα - Βραγγιανά, Καστανιά, ΝεοχώριΚερασοχώρι - Προυσός - Βράχα - Τατάρνα (Μοναστήρι) - Ῥεντίνα), ἄτρωτες ἀσπίδες τοῦ Ἑλληνισμοῦ, ἀκτινοβόλες πνευματικές
ἑστίες, µεγάλα Χριστιανικά καί Ἐθνικά Κέντρα, στά ὁποῖα ἐδίδα-
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ἕαν μεγάλοι καί σοφοί Διδάσκαλοι τοῦ Γένους, µέ κορυφαῖο τόν
Ὅσιο Εὐγένιο Γιαννούλη τόν Αἰτωλό (4597 - 16832), ἄξιο µαθητή
τοῦ Κορυδαλλέως, πιστό διάκονο τῆς Ἐκκλησίας καί ἀξιόλογο θεράποντα τῆς Παιδείας, ρωμαλέα καί σεπτή Μορφή. Ἀπ᾽ τά Βραγγιανά τῶν Ἀγράφων, ὅπου πέθανε καί τάφηκε, εὐλογεῖ, κατευθύνει
καί θερµαίνει τήν ἑλληνική φυχή γιά ὑψηλά ἔργα καί εὐγενικούς
ὁραματισμούς. Ἀπ΄ τίς Σχολές αὐτές ἀναδείχθηκαν ἐξαίρετες Μορφές, µέ πλουσιότατη θρησκευτική, ἐθνική καί πνευματική δράση.
Διακρίθηκαν ὁ Ἀναστάσιος Γόρδιος(4564 - 1729), ὁ ἐξ Ἀγράφων Κύριλλος, ὁ Δημ. Χατζη - Πολυζώης ἀπ᾿ τά Βραγγιανά, ὁ Νικ. Άγραφιώτης, ὁ Καλλίνικος ὁ Ἀκαρνάν, ὁ Ἀναστάσιος Παντοδύναμος, ὁ
Σέργιος Μακραῖος, ὁ ἐξ Ἀγράφων Πρωτοπαπάς καί πολλοί ἄλλοι.
Ἰδιαίτερος λόγος πρέπει νά γίνει γιά τόν Ἅγιο Κοσμᾶ τόν

Αἰτωλό (1744 - 1779),τό γνωστό Πατροκοσμᾶ, γεννημένο στό Με-

γαδένδρο τῆς ὀρεινῆς Τριχωνίδας. Ὑπῆρξε ὁ Ἱεραπόστολος καί
Ἐθνεγέρτης, κατά τούς ζοφερούς χρόνους τῆς Τουρκοκρατίας. Μέ
τή ζωή καί τή δράση του, ἑτοίμασε τήν Ἐπανάσταση γιά τό «ποθούμενον» - ὅπως ἔλεγε παραβολικά - καί τή δημιουργία τῆς νέας
Ἑλλάδας. Οἱ Μεσολογγίτες εἶχαν τήν εὔνοια ν’ ἀκούσουντίς διδαχές του, περιοδικά, κατά τά ἔτη 1798 - 1160. Γνήσια καί ὑψηλή
ἦταν ἡ ἀποστολή του: ἐλευθερία τοῦ πνεύματος ἀπ᾿ τά δεσµά τῆς
ἀμάθειας καί ἐλευθερία ἀπ᾿ τά δεσµά τῆς τυραννίας.
Δ
Ἀλλά καί χατά τό διάστηµα τῆς Ἐπαναστάσεως τοῦ Εἰκοσιέ-

να, στή δεκαετία 1834 - 1891, ὅπως διαπιστώνουμε ἀπό ἔρευνες
στά Γενικά Ἀρχεῖα τοῦ Κράτους καί, ἰδιαίτερα, τοῦ φλογεροῦ καί

ἀκάματου Ῥουμελιώτη Γιάννη Βλαχογιάννη (4867 - 1945), ἀξιόλο-

γες καί δημιουργικές εἶναι οἳ ἐκπαιδευτικές προσπάθειες στή Ρούµελη, ὅπως καί σ᾿ ὅλες τίςπεριοχές τῆς µαχόμενης Πατρίδας, γιά
τήν ἵδρυση καί συντήρηση Σχολείων ὅλων τῶν βαθμίδων. Δέν εἶναι

µόνο ἀγωνιστική περίοδος τοῦ Ἔθνους στά πεδία τῶν μαχῶν,
ἀλλά, συγχρόνως, χαί περίοδος δημιουργικοῦ ἐκπαιδευτικοῦ ἔργου.
"Πολλές πόλεις καί πολλά χωριά πρωτοστάτησαν. Διακρίθηκαν,
κατ᾽ ἀλφαβητική σειρά: τό Ἀγρίνιο, τό Αἰτωλικό, ἡ Ἀράχωβα, ἡ
Ἀταλάντη. ὁ Βάλτος, τό Γαλαξείδι, τό Δαδί, ἡ Δαύλεια, τό Δίστομο,
ἡ Θήβα, τό Καρπενήσι, τά Κράβαρα (Ναυπακτίας). ἡ Λαμία, ἡ Λειβαδιά, τό Λιδωρίκι, τό Μεσολόγγι, Ἡ Ναύπακτος, οἵ Νέες Πάτρες,
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τό Ἐηρόμερο, ὁ Πλάτανος (Κραβάρων), ὁ Προυσός, τά Ῥάλωνακ.ᾱ.

Ἡ μέριμνα γιά τήν εὔθυμη καί ἀπρόσκοπτη λειτουργία τῶν
Σχολείων ἦταν πολύπλευρη. ζωηρό ἐκδηλωνόταν τό ἐνδιαφέρον
τῶν Ῥουμελιωτῶν γιά τήν ὀργάνωση τῶν Σχολείων σέ τρεῖς βαθµίδες, τήν ἐπιθεώρηση τῶν Σχολείων καί τῶν Δασκάλων, τή σύνταξη

ἐκθέσεων, τήν ὑποχρεωτική ἐκπαίδευση, τίς δωρεές γιά τή συντήρήση τῶν Σχολείων, τή συμβολή τῶν Μοναστηριῶν, τόν ἐσωτερικό
κανονισμό λειτουργίας, τή μέθοδο διδασκαλίας, τήν ὀρθή χρήση
τῶν σχολικῶν βιβλίων, τίς ἠθικές ἀμοιβές Δασκάλων καί μαθητῶν,
τά διδακτικά µέσα, τή δωρεάν διάθεση βιβλίων, τίς διακοπές τῶν
Σχολείων, τήν προστασία τῶν ὀρφανῶν παιδιῶν, τούς Σχολικούς
Ἐφόρους, τήν περίθαλφη δυστυχούντων Δασκάλων καί πολλές
ἄλλες δραστηριότητες.
Ὁ χρόνος, δυστυχῶς, δέν μοῦ ἐπιτρέπει νά παραθέσω ἐνδεικτικά µερικά ἔγγράφα ἀπό τό πλῆθος τῶν ὑπαρχόντωνστοιχείων, πού
ἐπιβεβαιώνουν τίς ἔντονες καί συνεχεῖς προσπάθειες τῶν Ρουμελιωτῶν γιά τή δηµιουργία καί τή συντήρηση Σχολείων τῆς Ἔπαναστατηµένης Ἑλλάδας.
Θά περιληφθοῦν, ἀσφαλῶς, στά Πρακτικά ποῦ Συνεδρίου. µέ
ἐκτενέστερες ἀναφορές καί ἀναλύσεις.

στ’
Μελετώντας τά ἔγγραφα αὐτά, διαπιστώνουμετόν ὀργανικό
σύνδεσμο τοῦ Ἀπελευθερωτικοῦ Ἀγώνα καί τοῦ φλογεροῦ αἴτήματος τῶν Ἑλλήνων γιά τήν πνευματική ἀνύψωση τοῦἀγωνιζόμενου
Ἓθνους, Ὁ πόθος γιά τήν ἐλευθερία ταυτίζεται µέ τήν ὑπέρτατη
δύναμη τῆς Παιδείας καί τή συμβολή της στήν ἀνάσταση τοῦ Γένους. Ἡ Νίκη ξεπήδησε μέσ’ ἀπ᾿ τήν φυχή τοῦ Κρυφοῦ Σχολειοῦ
καί τή ζεστή ἄχνα τῶν αἱμάτινων ποταμῶν! Ἡ Ἀθανασία ἐπήγασε
μέσ᾽ ἀπ᾿ τήν πίστη καί τό θάνατο!
«Ἡ Παιδεία στό Μεσολόγγι - γράφειὁ Μεσολογγίτης Σπύρος
Κανίνιας -, κατά τήν Τουρκοκρατία καί τήν Ἐπανάσταση, ὑπῆρξε,
κατεξοχήν, Παιδεία ἑλληνικῶν Γραμμάτων καί Χριστιανικῆς
ἀγωγῆς. Καΐ, ἀσφαλῶς, συνετέλεσε, ὑπό τίς τότε ἱστορικές περιστάσεις, ὥστε νά ριζώσει στήν ψυχή τῶν Μεσολογγιτῶν βαθύ
αἴσθημα εὐσέβειας καί πατριωτισμοῦ. Ἔτσι, οἱ ἄνθρωποι αὐτοί
κατόρθωσαν νά πορευθοῦν, µέ γενναιότητα, τόν ἀνηφορικό ἱστοριχό δρόµο, νά ὑπερνικήσουν δυσχέρειες καί νά ὑπομείνουν δεινά.
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Ὅσο, μάλιστα, πλήθαιναν οἱ δοκιμασίες, τόσο δυνάµωνε ἡ εὐσέβεια
καί τούς ἀναδείχνυε «ἰσχυρούς ἐν πολέμῳ». Καίοἱ δοκιμασίες κορυφώθηκαν, κατά τήν περίοδο τῆς τελευταίας πολιορκίας τους. Ὡς
ἐνδεικτικό στοιχεῖο γιά τό βάθος τῆς χριστιανικῆς καί πατριωτικῆς
τους συνειδήσεως, παραθέτουμε µικρή περικοπή ἀπό δηµοσίευµα
τῶν «ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΧΡΟΝΙΚΩΝ», σ’ ἕνα ἀπό τά τελευταῖα φύλλα
τῆς ἐφημερίδας αὐτῆς: «...Ἔφοδοι συνεχεῖς καί µάχαι ἀπό ξηρᾶς
χαί θαλάσσης, ἀλλεπάλληλοι δέν μᾶς ἄφησαν νά λάβωμεν καθόλου
τήν ἀναπνοήν µας... Ἀλλοίμονον ὅμως! Κατέστησαν σιδηροῦς τούς
βραχίονάς µας, ὄχι ἡ ἀπελπισία, ἀλλ’ ἡ ὑπέρ τῆς Πατρίδος µας ἀγάπη, ὑπέρ Χριστοῦ ἔρως καί ἡ σταθερά µας τελευταῖον ἀπόφασις
τοῦ νά ζήσωμεν Χριστιανοί ἐλεύθεροι, εἰδεμή νά χαθῶμεν...» (φ.
3.2.1826).
Οἱ «Ἐλεύθεροι Πολιορκημένοι» πορεύονται πρός τή µεγάλη
θυσία - ὅπως θά ψάλλει ὁ Σολωμός -,μέ καρδιά καί νοῦ, µέ αἰσθήµατα καί σκέψεις, ὡς «ἔνθυμοι καί διανοητικοί»:
«Στά µάτια καί στό πρόσωπο φαίνοντ’ οἱ λογισµοέ τους,
τούς λέει μεγάλα καί πολλά ἡ τρίσβαθη φυχή τους».
ΣΤ’
Ἀφιερώνοντας τήν παροῦσα εἰσήγηση, µέ τιµή, σεβασμό καί
εὐγνωμοσύνη. στήν Ἱερή µνήµη τῶν Διδασκάλων τῆς Ρούμελης καί

τοῦ Γένους, πρίν καί κατά τήν Ἐπανάσταση τοῦ Εἰκοσιένα, ὑψώ-

νουµεἄξια τῆς προσφορᾶς τους ἐγκώμια. Ἡ παιδευτική καί ἐθνική
δράση τους, σέ χρόνους χαλεπότατους, γιά τή διατήρηση, µέ ἔργα,
ἀδιάσπαστης τῆς µακρότατης ἐχκπολιτιστικῆς παραδόσεως τοῦ
Ἓθνους, ἀποτελεῖ, ἀναμφισβήτητα, σηµαντική συμβολή στόν Ἱερό
Ἀγώνα γιά τήν ἀπόχτηση τῆς ἐλευθερίας. Οἱ µαχητές τῶν πολεμικῶν πεδίων καί τῶν πνευματικῶν ἀγώνων ἔχουν ἐκπληρώσει στό
ἀκέραιο τήν ἴδια ἱστορική ἀποστολή. Τήν ἱερή φάλαγγα τῶν πρωταγωνιστῶν τῆς Ἐθνεγερσίας ἀπαρτίζουν οἱ ἀκαταπόνητοι πολεµιστές τῶν βουνῶν, οἱ ἀτρόμητοι πυρπολητές τῶν θαλασσῶν καί οἱ
τίµιοι ἐργάτες τῶν φυχῶν καί τῶν πνευμάτων.
Ἡ ἀναγνώριση αὐτή ὑποχρεώνει ὅλους µας νά νοιώθουµεὑπερηφάνεια, ὄχι µόνο γιά τούς ἀρχαίους σοφούς προγόνους µας, ἀλλά
καίγιά ἐχείνους, πού ἔζησαν καί ἕδρασαν, κατά τούς πικρούς χρόνους τῆς Τουρκοκρατίας καί τούς κρίσιµους καιρούς τῆς Ἐπαναστάσεως. Καί περικλείει ἡ ἀναγνώριση αὐτή ἕνα ἀκόμη σπουδαιό-
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τατο μορφωτικό στοιχεῖο: τήν εὐεργετική φρονηματιστική ἐπίδραση, πού μποροῦν ν’ ἀσκήσουν στίς ψυχές ὅλων µας - παιδευτῶν καί
παιδευοµένων, ἀρχόντων καί ἀρχομένων - Ἡ ζωή καί ἡ δράση, οἱ
ἀρετές καί ἡ διδασκαλία, ἡ πίστη καί Ἡ ἀνάταση τῶν πνευματικῶν
ἐκείνων ἡγετῶν.
κ

Παιδεία καί Εἰκοσιένα, δυό µεγάλες Ἰδέες τοῦ Ἑλληνισμοῦ,
συμπρεύονται στόν τραχύτατο δρόµο τους γιά τή σωτηρία καί τήν
ἀνάσταση τοῦ Τένους. Ερυφά Σχολειά καί Κλεφτουριά, σέ κοινό
ἀγώνα, προετοίµασαν τό μεγαλεῖο τῆς Ἐθνεγερσίας. Τράµµατα καί
ἅρματα βρίσκονται στήν ἴδια πορεία δράσεως. Εἶναι φῶς καί δύναµη, πίστη καί φλόγα, λαχτάρα καί πόθος, πνεῦμα καί λεβεντιά γιά
τρόπαια καί θρύλους.
Ἡ ἀρχαία ζωή «ζεῖ µέσα µας ἀθέλητα κρυμμένη», κατά τόν
ποιητή µας. Ὕψιστο χρέος µαςεἶναι, ὡς κληρονόμοι τῆς µεγαλύτερης ἐπίγειας παρακαταθήκης, νά μελετήσουμε τίς βάσεις τῆς
ἐθνικῆς µας ζωῆς καί νά προβάλουµεσ’ ὁλόχκληρο τόν κόσμοτίς τεῥάστιες διαστάσεις της. Γιά τό ἔργο αὐτό χρειάζεται παιδεία, µέ
βάθρα της τήν πίστη καί τό ᾖθος. Σκεφτόμαστε πόσο μεγάλος καηµός ἦταν γιά τούς προγόνους µας, πού τήν ἔπαιρναν µέ τή σταγόνα, ὡς Ἅγια Μετάληψη, στά Κρυφά Σχολειά. Ἡ µόρφωση ἦταν
σπάνιο ἀγαθό, πού πληρωνόταν µέ ἀχριβό τίμημα, ἄλλοτε µέ διωγμούς καί ἄλλοτε τήν ἴδια τή ζωή τοῦ ἀνθρώπου.
Ἡ ἀναγέννηση τῆς Παιδείας µας, µέσα σέ µιά ὑλιστική καί
εὐδαιμονιστική ἐποχή, κατά τήν ὁποία οἱ ἠθικές δυνάµεις, διαρκῶς,
ὑποχωροῦν, ὥστε ὅλα νά ἐπιτρέπονται καί ὅλα νά γίνονται, χωρίς
αἰδώ καί φραγμούς, εἶναι Ἡ κρισιµότητα καί ἡ ὡραιότερη µάχη τοῦ
πνεύματος γιά τό παρόν καί τό μέλλον µας. Ἡ μοίρα τοῦ Ἑλληνικοῦ Σχολείου εἶναι ἡ μοίρα τοῦ Ἔθνους, Ἂν δέν θωραχισθεῖ Ἡ νέα
γενιά µέ πνευματικά,ἐθνικά καί ἠθικά ἐφόδια, εἶναι βέβαιο, ὅτι
διακυβεύεται τό μέλλον τῆς Ἑλλάδας.
Ἡ Πατρίδα µας ἔζησε χαί θά ζήσει µέ µιά Παιδεία ἀληθινά
Ἑλληνοχριστιανική, µέ τήν πνοή τῶν ἰδανικῶν της καί τίς ὑψηλές
ἀνατάσεις της, πού ἐκράτησε ἀλώβητη τήν Ὀρθοδοξία καί ἀἁμόλυντο τόν Ἑλληνισμό. Παιδεία καί πολιτισμός εἶναι ταυτόσημες Ἰδέ-

ες καί ἀποτελοῦν τήν ὀρθή ἐσωτερική θωράκιση γιά τήν ἀντιμετώπιση κάθε μορφῆς ἐπιβουλῆς καί, παράλληλα, συνιστοῦν τήν ἀπο-
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τελεσματική στόχευση τῆς ἐθνικῆς µας στρατηγικῆς. Τό Ἔθνος,
πού ζεῖ, κάτω ἀπ᾿ τόν μόνιμο ἀστερισμό τοῦ Εἰκοσιένα, ὀφείλει νά
ἑτοιμάσει µιά νέα γενιά, ἱκανή νά θυσιαστεῖ γιά Ἅγιες Ἰδέες καί

ὑπέροχες ἀξίες τῆς ζωῆς.

Σέ καιρούς πνευματικοῦ χαλασμοῦ, καθώς οἱ σημερινοί, εἶναι
δραματικά ἀναγχαῖο κάθε Λαός καί κάθε ἄνθρωπος ν᾿ ἀναζητοῦν
τή σωτηρία τους σέ µιά βαθύτερη αὐτογνωσία. Τό Εἰκοσιένα εἶναι
ὁ ὑφηλός ἱστορικός καί πνευματικός χῶρος, στὀν ὁποῖο ὁ ὑπερήφανος καί γενναῖος Λαός µας ὀφείλει, σέ ὄψιστη ἐγρήγορση, ν᾿
ἀγωνισθεῖ, γιά νά βρεῖ καί νά γνωρίσει τόν ἑαυτό του. Αὐτό εἶναι

ἱερή Κιβωτός τοῦ Ἑλληνισμοῦ, µέ τήν ὁποία στήν ἀγκάλη εἶναι
προορισμένο νά περνᾶ, διαφυλάσσοντας τίµιο τόν Ἄνθρωποκαί
ἄμωμη τήν Ἐλευθερία, ἀπείραχτος ἁπ᾿ τή φθορά τοῦ χρόνου. Εἶναι
ἐκπλήρωση χρέους πρός τό μοναδικό ἠθικοθρησκευτικό θησαυρό
τριάντα αἰώνων. Εἶναι ἔκφραση πίστεως καί ἀφοσιώσεωςπρός τήν
ἔνδοξη Ἑλληνική Ἱστορίὰ. Εἶναι πραγματοποίηση τοῦ φλογεροῦ
ἐθνικοῦ σαλπίσµατος:
«Πέφτουμ᾽ ἐμεῖς, τό ἔργο µας γιά τήν Πατρίδα μένει
καί σ᾿ ὅλα ζεῖ τά στήθη µας τούτ᾽ ἡ πνοή καί µόνη,
πού φλόγα γένεται φρικτή καθολικοῦ πολέμου».

Σελίδες ἀπ᾿ τή Φωχίδα -

-

-...

5ἡ / οδἀτ

ΤΟ ΓΟΥΡΙ ΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΝΑΣ
Τοῦ Δημητρίου Σανιδᾶ

Βρισκόμαστε στά 1918. Δύστυχα χρόνια, πέτρινα. Ποῦ δουλειές... Τό φωμί λιγοστό καί τά βάσανα πολλά. Ἔτρεχε ὁ πᾶσα ἕνας
στούς κάμπουςγιά ρίζες, γιά θέρο - στά Καμποχώρια -,νά σκάφουν τ’ ἀμπέλια καί νά τινάξουν τίς ἐλιές, γιά ἕνα μεροκάματο τῆς
πείνας.
Ζήτησε ὁ Ἀλεξανδρῆς νά γίνει βουκόλος στά βόδια τοῦ χωριοῦ,
ἕνα σνἰνὸ σιτάρι τό χρόνο θά πλήρωνε ὁ καθένας τό κεφάλι. Ἀλλά ὁ
Ἡρόεδρος µέ τούς δημογέροντες τά Ίδωσαν στὀν Ξεφλούδα, γιατί

εἶχε µέσον.

Ῥαμαροπάίδες ἔβγαζε ὁ Ἀλεξανδρῆς ἀπό τόν Κοκκινόβραχο
καί τίς πούλαγε στά Σάλωνα, στούς σαµαράδες, νά ζήσει τήν µεγάλη φαμελιά του.
Μαύρισε τό µάτι του, εἶδε κι ἀπόειδε. παρατότι τή φαμελιά
του, παίρνει τό καράβι γιά τήν Ἀμερική νά καζαντήσει.
-Βγήκαμε, λέει, στό Γκαστιγκάρ. ἐκεῖ μᾶς ἔβαλαν στόν κλίβανο καί µετά δουλειά στ’ ἀνθρακορυχεῖα, ἄσπροι µπαίναµε- μαῦροι
βγαίναµε, µολόγαγε ὁ Ἀλεξανδρῆς στή νύφη του, πέρα στ’ ἀμπέλια
στοῦ Ντούρ᾽ τή βρύση.
Πολλές ἱστορίες µολόγαγχεὁ Ἀλεξανδρῆς στούς χωριανούς του.
Ἔλεγε τήν ἱστορία τοῦ Λομπαρδῇ καί τοῦ Καλύβα πού πῆραν τό
καράβι ἀπό τόν Πειραιᾶ καί πῆγαν στήν Ἀμερική - νά βροῦν τό Δῆμο
τῆς φηλῆς, νά ἐγγυηθεῖ γύ αὐτούς καί νά πιάσουν δουλειά στή µίνα.
Ὅταν ἔφτασαν στή Νέα Ὑόρκη, µετά ἀπό 40 µέρες µέσα στόν
Ὠκεανό, τούς ρώτησαν ἄν γνωρίζουν κάποιο μετανάστη κι αὐτοί μ᾿
ἕνα στόµα ἀπάντησαν: «Τό Δήμο τῆς ἩΨ᾿λῆς».
Τελικά δέν βρέθηκε στά χαρτιά τους τέτοιο ἐπώνυμο, τούς ἔβαλαν πάλι στό ἴδιο τό παπόρι καί τούς γύρισαν πίσω στήν Ἑλλάδα.
Ὅταν ἔφτασαν στήν Κολοβάτα, τότε ἔμαθαν ὅτι ὁ Δῆμος τῆς
ψηλῆς λεγόταν Δῆμος Μαγκλάρας. Ἄ. ρέ κερατά, γραμματιζούµενε.
--Ὅταν ἔγινε κεῖνο τό µεγάλο ράχ τό 1929 ἀποφάσισα νά γυρίσω πίσω στήν Πατρίδα, µολογάει.
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Ἔφερα ἕνα μπαοῦλο λεφτά τάλιρα (Ρ0ΟΙ/1.ΑΕΘ) καί ἄλλα τόσα
τάλιρα ἔχασα στό Χρηματιστήριο.
Τά φόρτωσα στό γάϊδαρο Μαρλιάγκα, τόν ἔλεγαν καί τά Ίφερα
στό χωριό.
Πέσανε πάνω µου ὅλοι σάν ἀχρίδα γιά δανεικά, ἔπεσαν ἀπάνω
µου τά λιμοξύφτερα. Εἶχα καί τήν Κατερίνη. τήν πεθερά σου, πού
μοῦ τρυβέλιζε τ’ αὐτιά: Νά δώσουμεὅ δεκάρες, Μήτρο μ’, στό Τερο-Γιαβρούτα γιατί μᾶς ταγιάντησε ὅσο ἔλειπες... Νά δώσουμε τήν
προίκα τ’ κουρτσοιοῦ...
Είχε τάξει κι ἕνα σωρό λεφτά στό Σαἴτη, τόν Πρόεδρο...
--Μωρέ, αὐτόν ἔκανες συµπέθερο, πού μ’ ἔστειλε στά μαῦρα
ξένα καί τά βόδια τ᾿ χωριοῦ τά Ίδωσε στόν Ἑεφλούδα;

--"Πάντρεφε τό κορίτσι µου, τή μοναχοθυγατέραµου. δίχως νά
μέ ρωτήσει.
--Τά λεφτά τά Ίφερα νά φκιάξω ἕνα σπίτ’ νά βάλω µέσα τήν
οἰκογένειά µου, πού µέναμε µέσασ’ ἕνα σπίτι µέ τόν ἀδερφό µου,
πού κι αὐτός ξενητεύθηκε.
--Τράβα, ἀδερφέ µου, εἶπε ὁ ἀδερφός µου, πάρε τούς κήπους
καί τίς ἀχερῶνες καί φκιάξε ὅ τι θέλεις.
Ἡ γυναίκα του, ἢ κυρά Μανέρω, δέν µέ χώνευε πού ἔφχιαξα
καινούργιο σπίτι, πού µάτωσαντά παΐδια µου κουβαλώντας λιθάρια ἀπό τά Χάβια καί πατωπάτερα ἀπό τά ρόγγια καίτίς ἴτιές καί
μοῦ Ίκανε, λέει, µάγια µέ τόν πατέρα της.
Ἡ ἀλήθεια εἶναι, ὅτι πάρθηκα τελείως, δέν μποροῦσα νά σλετήσω, νά πάρω τά ποδάρια µου, ἔπιασα τό στρῶμα, ὅλα ἄχ καί βάχ
τὀ εἶχα, πόναγα.
Ἡ Μανέρω µέ τόν πατέρα της, ἔβαλαν μπουκάλια, πρόχες. σαπούνια, καρφίτσες καί ὅλα τά µαντολολόγια στήν ἀσκάλα τοῦ σπιτιοῦ µας.

Πήγε ἡ πεθερά σου στή Χαλκίδα, τά βρῆκε καί τά Ἄυσε καί τά
πετάξαµε στή θάλασσα.
Στό στρῶμα µέ βρῆκε ἕνας καπαλαχάρης στρατοκόπος, ἕνας
διακονιάρης ἀπό τά Κράβαρα.
Κάθησε κοντά µου, τόν τρατάραµε, ἡ ἀλήθεια εἶναι ὅτι εἴχαμε
στό σπίτ’ ὅποιος πέρναγε ἀπό τήν αὐλή µας ἔπινε ἕνα γυαλί χρασί,
πού λέει ὁ λόγος. Τοῦ δωσα καί λίγα τάληρα καί µέ ρώτησετί ἔχω.
-Τά ποδάρια µου, τοῦ πα, µέ πονᾶνε τά ποδάρια µου, δέν
μπορῶ νά κουνηθῶ, νά σλετήσω.
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-Ἐγώ θά σέ χάνω καλά, μοῦ λέει.
Πήγε στό Νεκροταφεῖο τ᾽ Ἅη-θανάση κι ἔφερε ἕνα κεφαλάκι
ἀπό μικρό παιδί, 10-12 χρονῶν. Τό τύλιξε σέ ἄδολο ὕφασμα, ἔβαλε καί πρόκα ἄδολη καί τό κάρφωσε στήν ἀστρέχα τοῦ σπιτιοῦ.
Τήν Πρωτομαγιά βάζαμε ἕνα στεφάνι καί ἕνα σπάλαθρο καί τά
καρφώναμεµέ καινούργια πρόκα.

Ὁ γέρο ζητιάνος, εἶπε:

--Δέν θά τό ξαναβγάλετε καί ὅπως τρέχει Ἡ βρύση τό νερό, ἔτσι
θά τρέχουν τά γεννήµατα καί τά καλούδια σ᾿ αὐτό τό σπίτι.
Ἔγινε καλά, πῆρε γράμμα ἀπό τήν Ἀμερική ὅτι οἱ Τράπεζες θά
δώσουν ἕνα ποσοστό ἁπό τίς μετοχές.
-Πᾶμε, Κατερίνη, λέει στή γυναίκα του, νά πάρουμεἕνα Ἐενοδοχεῖο στό Λουτράκι νά φύγουν τά παιδιά µας ἀπό τό Χωριό, ν

ἀλλάξουν ζωή.
--Ὄχι, Νά μᾶς πάρεις γίδια καί τό σπίτι τοῦ Μέλτου.
-Πᾶμε, Κατερίνη. νά πάρουμετό σπίτι τοῦ Νιαχοπέτρου χαί
ἐλιές στήν Ἄμφισσα, ν᾿ ἀλλάξουμε ζωή.
-Ὄχι. Γίδια ν᾿ ἀγοράσουμε.
-"Καλά... Κατερίν’, γίδια θές - γίδια θά σρῦ πάρω, ἀλλά κάθε
ἀπόγευμα πού ὁ ἥλιος πάει στή δύση, θά λές: στὀ καλό, ἡλιάκο μ’,
καί χαιρετίσµατα στό Μητράκομ’.
Ἔβγαλε ὁ ἄνθρωπός µας βιβλιάρια σέ ὅλα τά παιδιά του, τούς
ἔβαλε ἀπό ἀρκετά χρήματα, πῆρε τά ὑπόλοιπα καί ἔφυγε πάλι γιά
τήν τήν Ἀμερική. Ἔφυγεγιά κεῖ πού σκαπετάει ὁ ἥλιος.
Ὁ γαμπρός ὅλο κλώτσαγε, κατάλαβε παχνί γεμᾶτο καί ὅλο ζήταγε χρήματα - µάλωνε µέ τήν ἀρραβωνιαστικά του, ποτέ δέν
ἐρχότανε στό σπίτι καί πότε - πότε ἀπειλοῦσεὅτι θά τή χωρίσει.
Ἡ καυὐμένη ἡ Γαρέφω ἔλυωνε, στεναχωριότανε. Τότε ἡ γριά
Ἀλεξανδρίνα, ἡ µάνα της, ἔβαλε µπροστά τά μεγάλα καί σατανικά
της σχέδια.
-Θά σέ χμανταρίσω Ὑώ... θά σέ κάνω ἐγώ νά σοὔρνεσαι στό
παράστατο τῆς πόρτας µου, εἶπε καί ἀμέσως κατέβασε τό κεφαλάκι τοῦ μωροῦ, γιά νά πάρ᾽ τό γούρ᾽ ἡ κόρη της.
Τό ἔβαλε κάτω ἀπό τήν προσκεφαλάδα καί τή νύκτα πού συγυρίστηκε ὁ γαμπρός, ἀκούμπησε πάνω στό κεφαλάκι τοῦ μωροῦ.
Ἄναφε, τό λύχνο, καί τί νά δεῖ; Μ’ ἕνα μικρό κεφάλι κοιµότανε
ἀγκαλιά. Φοβήθηκε. Τρόμαξε. Τρελλάθηκε... ἔβαλε τίς φωνές, τίς
ἔβρισε «παλιομαγουκλοῦδες», «παλιουµαγίστες». Ἔφυγε κι ἔμεινε ὃ µῆνες χωρισμένος.
;
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Ἡ Ταρέφω προσπαθοῦσενά δικαιολογήσει τή µάνα της, ἔχλαιγε καί ὑπέφερε κι ἀπό τήν στενοχώρια της χουφάθηµε.
Τό κεφαλάκι τοῦ μωροῦ νύκτα τό Ἰχωσε ἡ Ἀλεξανδρίνα στήν
εἴσοδο τοῦ σπιτιοῦ, στήν αὐλόπορτα, νά µή φύγει τό γούρι ἀπό τό
σπίτι τῶν Ἀλεξανδραίων.
Πιτσιρικάδες εἵμαστε, καί πού λέτε, παίζαμε τ’ ἀδέρφια καί τά
πρῶτα ξαδέρφια τά πίτσα, µέ σαµάδες. Ξεχώσαμε µέ τό παιχνίδι
καί ἄθελά µαςκαί τυχαῖα τό κεφαλάκι τοῦ μωροῦ. Φοβηθήκαμε καί
πήγαμε στή γιαγιά καί τό εἴπαμε.
--Μαρέ λοχεμένα, µαρέ βομπίρια, τί γυρεύετε στήν αὐλόπορτα;

θυμᾶμαιπού μᾶς εἶπε.

Τό πῆρε Ἡ γιαγιά τό κεφαλάκι τοῦ μικροῦ, τό τύλιξε μ’ ἕνα κα-

θαρό πανί καί τό Ίχωσε ἀλλοῦ. Ποιός ξέρει ποῦ νά νά βρίσκεται τώ-

ρα καί ποιός πῆρε τό γούρι;
Κανένας δέν ἤξερε σέ ποιό παιδάκι ἀνῆκε. Κανένας δέν ξέρει
ποιά µάνα κοιλοπόνεσε καί τό κρέμασε µέ λαχτάρα στόν κόρφο
της νά τό γαλοποτίσει.
Ποιά γιαγιά, ἄραγε, τό κούνησε καί τό νανούρισε κάνοντας τά
γόνατά της κούνια καί στό µπεσίκι.

;

Πόσα δάκρυα χύθηκαν στήν κάσα του ἀπάνω στό ἄψυχο κορµάκι του καί στόν τάφο του ἔξῳ ἀπό τά νεκροκάγκελα. Πόσο νερό
καί πόσα δάκρυα πότισαν τά λουλούδια τοῦ τάφου του.

Κανένας δέν ξέρει ποιά µάνα μαυροντύθηκε καί µαυροµαντηλίστηχε γιά πολλά χρόνια:
Ἠόσα χρόνια ἔκανε ἄραγε ὁ πατέρας του νά ξυριστεῖ καὶ πόσα
χρόνια ἔκανε ἡ χαροκαµένη µάνα του νά βγάλει τά μαῦρα σάν χόρακας ροῦχα καί νά χαμογελάσουν τά χείλη της.
Ἄςεἶναι αἰώνια ἡ μνήμη του.
Σ) αὐτό τό βουνίσιο σκοπό ξετυλίγεται Ἡ ζωή σέ κάθε χωριό τήν
ἐποχή ἐκείνη, πού τό ταϊνι ἦταν δυό ἐλιές Σαλωνίτιχκες, ἕνα κρεµμύδι Ἑεροπηγαδίσιο καί μ’ ἕνα ξερό φωμί πού γκράς δέν τό περνοῦσε! Ἡ καρδιά, ὅμως, δυνατή, τά χέρια δυνατά καί καθαρά καί ἡ
τιµή, τιµή καί ὑπόληψη κορώνα στό κεφάλι.
Ἅγια τά χώματα καί τιµηµένα τά χέρια πού ᾿χαναν ἁρμακά τίς
πέτρες τῶν χωραφιῶν µας γιά νά κάνουν λίγο γέννημα νά φᾶμεκαί
νά διατηρήσουμε τή γενιά µας, ὥς τά σήµερα.
Θεός νά σ'Ἱχωρέσει τίς φυχούλες τῶν παπούδων µας.
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Η ΠΕΤΡΑ
Τοῦ Ν. Ντόμαλη

Ὥσπου νά δημιουργήσω τό κέλυφος, πάσχιζα γυμνός, μεταξύ
ζωῆς καί θανάτου, δεχόµουν ὅλες τίς µπόρες πάνω στό κεφάλι µου,
βάδιζα χωρίς νά ξέρω ἄν θά ὑπάρχὼ ἀπό στιγµή σε στιγµή, µέχρι
νά δημιουργηθοῦν ἐκεῖνες οἱ προὐποθέσεις, πού ἀπ᾿ αὐτές θα προέρχονταν τό σκληρό καύκαλο, πού θά µέ προστατεύε ἀπό κάθε χίνδυνο πού θά ἐρχόταν ἀπό τόν οὐρανό, ἀπό κάθε κίνδυνο πού θά
προερχόταν ἀπό τή γῆ, γιατί ἀκόμα καί ἀπό τούς ἀνέμους κινδύνευα, πού μποροῦσαν νά µέ στεγνώσουν καθώς ἢ ὑγρασία ἦταν Ἡ
μόνη κατάσταση πού γνώριζα καί ἡ µόνη πού µέ διατηροῦσε.
Ὕστερα ὅλαἔγιναν, δημιουργήθηκε τό κέλυφος, καί σιγά - σιΥά ἔγινε τόσο βαρύ, πού ἔπρεπε ὄχι µόνο τή μυϊκή µου δύναμη νά
χρησιμοποιῶ γιά νά τό κουβαλῶ, µά καί τήν κάθε µου σκέψη, πού
βοηθοῦσε τή θέληση γιά ζωή, γιατί κακά τά ψέματα, τώρα πού δέν
κινδύνευα ἀπό τούς ἐξωτερικούς ἐχθρούς, εἶχα τούς ἐσωτερικούς,
τήν ἔλλειψη κουράγιου, τή δύναμη πού μποροῦσε νά μεταμορφωθεῖ
σέ ἀδυναμία, τά ἐμπόδια τῶν ἐρωτηµάτων, πέρσι ἦταν καλύτερα;
Μέχρι πέρσι ζοῦσα ἐλαφρύς γιά νά ἀποφεύγω τούς κίνδυνους, τώρα βαρύς, ὅλοι οἱ κίνδυνοι μεταμορφώνονταν, ἕνας ἄλλος κόσμος
μοῦ παρουσιάζονταν πολύ πιό ἀπειλητικός, πού ναί μέν ἦταν ἔσωτερικός, µά πού δελέαζε καί τούς ἐσωτερικούς κινδύνους. Ἐάν
ἔσπαζε τό χαύὐκαλό µου, σίγουρα θά πέθαινα, ἐάν ἤθελαν νά μοῦ
χάνουν ὁποιοδήποτε κακό, θά τούς ἦταν πολύ πιό εὔκολο νά µέ
βροῦν, ἐάν... ἐάν... ἐάν... καί ἢ ψυχολογία µου ἔγινε τόσο φοβισµένη, πού μετροῦσα τό χάθε µου βῆμα σά νά ἦταν ἕνα βῆμα πρός τό
θάνατο Ἡ πρός µιά ἄγνωστη μεταμόρφωση. Παρόν, παρελθόν καί
μέλλον ἔγιναν τρεῖς ἐχθροί πού ἀντιπαλεύοντας, μ’ ἔκαναν, νά µήν
ξέρω ποῦ βρίσκομαι καί τί ἐπί τέλους θά κάνω γιά νά ἐπιβιώσω.
Καΐ ἐπιβίωνα, ἐνῶ γινόµουν πιό βαρύς... πιό βαρύς, µέχρι πού
ἔμεινα ἀκίνητος σά νά ἥμουν ἕνας µετεωρόλιθος πού πέφτοντας
ἀπό τόν οὐρανό ἀφοῦ ἔκανε τό γύρω τοῦ σύμπαντος τώρα ἡ ἀδράνεια τήν μεταμόρφωσεσέ ἀληθινή πέτρα.
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Ἡ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΥΛΑ
ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΧΡΥΣΟΥΛΑΣ
Τοῦ Γιάννου Ζωριάνου

«ῆλιε μ’, σάν τί δες σήµερα
κι ἀργεῖς νά βασιλέψεις;
Εἶδα τά µάτια π᾿ ἀγαπῶ,

νά εἶναι δακρυσμµένα....

Ἄχ! Τά ρώτησα χαί μοῦ εἴπανε,
πώς δάκρυσαν γιά µένα...».
(Δημοτικό)

Μοναχοθυγατέρα τήν εἶχε τήν Παρασκευούλα της Ἡ θειά Χρυσούλα, ἡ Σκουτέλαινα, κι ὁλόκληρη τή ζωή της τήν εἶχε σ᾿ αὐτήν
ἀφιερωμένη.
Τήν πρόσεχε ἀπ᾿ τήν αὐγή ὥς τό βράδυ κι ἀπ᾿ τό δειλινό ὥς τό
χάραµα. Τήν εἶχε μοσχαναθρεµµένη καί πάντοτε φρόντιζε, νά µήν
τῆς συμβεῖ κάτι ἀνεπιθύμητο, νά μή στερηθεῖ ὁ τιδήποτε ἀπό φαΥητό, ἀπό ἐνδυμασία, ἀπό γράµµατα, ἀπό στοργή κι ἀγάπη, μιᾶς
πι ὁ Σκουτέλης, χαμένος κατά τή διάρκεια τοῦ τελευταίου πολέμου,
τίς εἶχε ἀφήσει καί τίς δυό ἀπροστάτευτες, κάµποσα χρόνια τώρα.

Τή θειά Χρυσούλα, µια ἀγρότισσα καί νοικοκυρά στό μικρό
χωριό µας - τά «γυναικεῖα ἔργα ἐπαγγελομένη»-, ὅπως ἀνέφεραν
τά ἐπίσημα χαρτιά της πρόνοιας -, γύρω στά τριανταπέντε της
χρόνια καί τήν Παρασκευούλα, παιδούλα, μαθήτρια τῆς Πέμπτης
τοῦ Δημοτικοῦ Σχολείου.
Σκληρή ἣ µοίρα, ἀκόμα δυσκολότερη Ἡ ζωή καί γιά τίς δυό
τους, στήν ἄνοιξη καί στό μπουμπούκιασµατῆς ζωῆς...
Ἀλλ' ὅμως, ἡ θειά Χρυσούλα ἦταν ἀπό κεῖνες τίς γυναῖκες τοῦ
τόπου µας, πού ξέρουν ν’ ἀντιπαλεύουν µέ τίς δυσκολίες τῆς καθημερινῆς ζωῆς καί τά χτυπήματα τῆς µοίρας καί τῶν καιρῶν τά γυρίσµατα.
Ἔσφιξε κουερούκι τή μαύρη τὴς σκέπη στό µελαχροινό της κε-
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φάλι, ἀφήνοντας λεύτερο τό πλατύ της μέτωπο καί ἀκάλυπτη τήν
ἀρχή τῆς χωρίστρα της, πάνω ἀπ᾿ τό μέτωπο, στήν µέση τῶν µαλλιῶν της, σημάδι, πώς τή µισή ζωή της τήν εἶχε ἀφιερώσει στόν
ἄντρα της, τέντωσε ψηλά τήν κορµοστασιά της καί ρίχτηκε στίς
δουλειές τῶν χωραφιῶν, στίς φροντίδες τοῦ κήπου, στοῦ νοικοκυριοῦ τά συγύρια, στό ξανάστεματῆς Παρασκευούλας της, πού γρήγορα ἔδειχνε νά µεγάλωνει, νά φηλώνει, νά ὁμορφαίνει.
Πρώτη στά γράµµατα, στό νοικοκυριό, στήν ὑπερηφάνεια, στήν
ἐμφάνιση τῆς Κυριακῆς. Περιζήτητη στίς παρέες τῶν νέων τοῦ χωριοῦ µας...

Τελειώνοντας τό Δημοτικό, στήν πρώτη ἐφηβεία, πῆγε, εἶπαν, σ᾿
ἕνα µπάρµπα της, ξάδερφο τῆς µάνας τής, στά Σάλωνα, στό Γυµνάσιο, νά µάθει περισσότερα γράμματα, χι ἔτσι ὀρφάνευαν τό
σπιτικό της Σκουτέλαινας, Ἡ γειτονιά, ὁ κῄπος, ἣ βρύση, τ᾿ ἁλώνι κι
οἱ παρέες του χωριοῦ, γιά μεγάλα χρονικά διαστήµατα κάθε χρόνου.
͵
Τό ἴδιο συνέβαινε καί µέ πολλά ἀχόμα σπιτικά, καθώς τά παιδιά τοῦ ὀρεινοῦ χωριοῦ µας, μόλις τελείωναν τό Μονοτάξιο Δημοτικό Σχολεῖο τοῦ τόπου τους, ὁμαδικά ἄφηναν τό χωριό τους, για
«τά γράµµατα τά εὐλογημένα»καί κατέβαιναν στίς κωμοπόλεις
τοῦ Λιδωρικιοῦ καί τοῦ Βὐπαλίου ἤ καί στίς πολιτεῖες τῆς Ἄμφισσας καί τῆς Ναυπάκτου, νά γίνουν τρόφιμοι, ἔλεγαν, τοῦ Ὀκταταξίου Γυμνασίου κι ἄλλοι νά τραβήξουν ψηλότερα, νά γίνουν σπουδαῖοι κι ἄλλοι νά βροῦνε ξεκούραστες δουλειές καί κανένας νά µήν
ἀκολουθήσει τό σκληρό τρόπο τῆς ζωῆς τῶν γονιῶν τους!...
Ἔτσι, τόν περισσότερο καιρό, τίς πιό πολλές µέρες του χρόνου,
τό χωριό µας ὀρφάνευε ἀπ᾿ τά νειάτα του καί ξαναζωντάνευε καί
πάλι, κατά τίς µεγάλες γιορτές, τίς χρονιάρες µέρες τῶν Χριστουγέννων καί τοῦ Πάσχα καί παραδέ τά Καλοκαίρια, πού ξαναγύριζαν στό χωριό µας τά παιδιά ὁμαδικά, σάν τά σμήνη τῶν φλύαρων
χελιδονιῶν, πού ὁ ἐρχομός τους τήν Ἄνοιξη γεμίζει χαρούμενες φωνοῦλες, ἀτέλειωτεςτρίλιες καί λυγηρά χελιδονοτράγουδα ὁλόκληρη
τήν ἀτμόσφαιρα τοῦ χωριοῦ µας, σέ κάθε του γειτονιά καί δρόµο,
σ ὅλα τά σπιτικά, στήν ἐκκλησιά καί στό σχολεῖο χτίζοντας τίς περισσότερες ἀποιχίες τους...
Ἐκείνης τῆς χρονιᾶς τό εὐλογημένο Καλοκαίρι, τό χωριό µας
πλημμύρισε ἀπό νειάτα: Στίς πλατεῖες, στούς δρόμους, στίς βρύ-

σες, στό νυφοπάζαρο τῆς ράχης τ' Ἅη- Γιάννη. Παντοῦ κυκλοφο-
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ροῦσε Ἡ νεολαία, σέ πολύχρωμεςκαί πολύβουες παρέες. Μαίγέλια
καί τραγούδια καί χαρές, ὥς αργά τά βράδια.
Τά νέα, οἱ εἰδήσεις, ἀπ᾿ τά βιώματα τῆς Γυμνασιακῆς ζωῆς, τά
σχέδια καί οἱ ἐλπίδες γιά τά μελλούμενα νά πραγματοποιηθοῦν,
ἔδιναν κι ἔπαιρναν.
Ἡ Παρασκευούλα τῆς θειά Χρυσούλας ταν τώρανέα χι ὅμορΦΗ, πανώρια λυγερή, µαθήτρια τῆς 8ης, ἔλεγαν, τοῦ Γυμνασίου, μ᾿
ἄρτια σωματική διάπλαση, γεροδεµένη σάν τή µάννα της, μ᾿ ἕνα
καθαρό καί ξάστερο μυαλό καί πνεῦμα ἐλεύθερο. Πλατύ χαμόγελο
ἄνθιζε πάντα στά χείλη της, πού ἔκανε τό τετράγωνο, µεγάλο µελαμφό της πρόσωπο, νά ὀμορφαίνει ἀκόμα περισσότερο, µε φρύδια
γραμμένα, καµαρωτά καί μαλλιά στοῦ κοράκου τό χρῶμα, τό περισσά καί µέ πολλή χάρη διακεκοσμηµένο µέ µικρές μπλέ χαντροῦλες, στούς λοβούς τῶν «ἐλεύθερων αὐτιῶν»της, καθώς τά νεωτεριστικά χοµµένα καί χτενισµένα µαυροµάλλια της τ’ ἄφηναν
ἀκάλυπτα, µαζί µέ τόν στολισμένο µέ τό μικρό χρυσό σταυρουδάχι καί τή λαμπερή ἁλυσιδούλα τοῦ λαιμοῦ της...
Στόν ἄλλο στολισµό της κυριαρχοῦσαν τ’ ἄσπρο χρῶμα, ὁ λουλουδένιος διάκοσμος κι ἡ ἀγάπη πρός τά λουλούδια, τό βασιλικό,
τή µαντζουράνα, τό καρυοφύλλι καί τό µόσχο, πού κλωναράκια
τους πάντα ἔπαιζαν ἀνάμεσα στά χΧρινένια της δάκτυλα.
Καμάρι τοῦ χωριοῦ µας, ἡ Παρασκευούλα, γιά τήν κορµοστασιά της, τή λεβεντιά τής. τό χαρακτήρα της, περιζήτητη ἦταν στίς
παρέες καί στίς διασκεδάσεις γιά τή χάρη τῶν χωρατῶν της, τά
τρανταχτά της γέλια, τή μελωδική της φωνή, κορυφαία πάντα κάθε
εὐκαιριακού χοροῦ.
Ἡ θειά Χρυσούλα καµάρωνε καί «ξεδιάλεγε», ἔλεγαν, τά προξενιά...
Ἂς ας

Αὐτό τό Καλοκαίρι εἶχε ἔρθει στό χωριό κι ὁ Λάκης, ὁ Χαραλαμπάκης, ὃ πρωτοετής Εὔελπις; µέ τήν καλοσιδερωμένη λευκή
στολή του καί τό μικρό, χρυσό του ξίφος στή ζώνη. Χαρές καί πανηγύρια στό σπίτι τοῦ κυρ-Σωτήρη.
Ὁ πρῶτος του γυιός συνέχιζε τή στρατιωτική παράδοση τῆς
οἰκογένειας...
Ἀρρενωπός χαρακτήρας, ὁ Λάχης, παιδί σεµνό καί ταπεινό,
κρέμασε στό καρφί τοῦ τοίχου τή στολή τοῦ Εὐέλπιδος, ντύθηκε
ἁπλά καί βγῆκε στήν ἀγορά. Γρήγορα σχηματίστηκε ἡ παρέα καί ἡ
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πορεία της στό χοροστάσι, ὅπου κι ἀπ᾿ ἄλλους δρόµουςεἶχαν κα-

ταλήξειοἱ γειτονιές.
Φεγγαρόλουστη, μαγευτική, καλοκαιρινή ἣ βραδιά, ἔγινε πιό
ὄμορφη µέτίς εὐχάριστες καί χαρούμενες συζητήσεις, τίς διανθισµένες µέ χαμόγελα καί τραγουδιστά ξεφωνητά καί πεποικιλµένες
μέ τά εἰδύλλια, πού ἔπλεχε Ἡ νιότη βοηθούµενη ἀπ᾿ τή μαγεία τῆς
νύκτας...
Γνωστό τό εἰδύλλιο τοῦ Λάκη καί τῆς Παρασκευούλας, ἐδῶ καί
καιρό, μιᾶς καί στό μικρό χωριουδάκι µας τίποτα δέν ἔμενε κρυφό
γιά πολύ καιρό.
Ἔνοιωθαν συμπάθεια ὁ ἕνας γιά τόν ἄλλον, ἁμοιβαία ἕλξη,
ἀγάπη χι ἔρωτα πλατωνικό, εἶχε ἀχουστεῖ, ἀπ᾿ τά πρῶτα γυµνασιαχά τους χρόνια. Ἔτσι, ὅπως τό ὡραῖο αἴσθημά τους γεννήθηκε
καί μεγάλωσεστίς κοινές ἐκδηλώσεις τοῦ χωριοῦ, στά πανηγύρια,
στούς χορούς, στ’ ἁλώνια, στίς «ἐπισχέψεις», πού ἐπέβαλε Ἡ χοινωνική ζωή τοῦ χωριοῦ µας, στά νυχτέρια. στίς παρέες τοῦ Καλοκαιριοῦ, στήν αὐλή τοῦ σπιτιοῦ τοῦ Κωστούλα;,τοῦ γερο-Βιολιντζῆ,
ὅπου συγκεντρωνόταν τά βράδια τοῦ Καλοκαιριοῦ - στό τζάκι τοῦ
ἰσογείου, κατά τήν περίοδο τοῦ χειμῶνα - ὅλη Ἡ γειτονιά, χωρίς νά
λείπουν ποτέ τά νειάτα της, ἡ Παρασκευούλα τῆς θειά Χρυσούλας
χι ὁ Λάκης τοῦ κυρ-Σωτήρη.
Ἀτέλειωτες οἱ διηγήσεις, ἐνδιαφέρουσεςοἱ εἰδήσεις τῆς ἡμέρας, καλοπρόσµενα τά χωρατά τῶν ἀνδρῶν τῆς παρέας. τά κουτσοµπολιά τῶν γυναικῶν της, οἱ διάτες καί οἳ συστάσεις τῶν γερόντων, κατασταλάγµατα τῆς δοκιµασμένης ζωῆς τους, τά ὁμαδικά τραγούδια τῆς ξενητειᾶς καί τῆς ἀγάπης, πού τά συνόδευε µέ
τούς ἁρμονικούς ἤχους τοῦ βιολιοῦ του, τοῦ ἰδιοκατασκευασμένου
ἀπό ξύλου μουριᾶς, ὁ βιολιντζής τῆς γειτονιᾶς, τοῦ χωριοῦ καί κάποτε καί τῶν παραπέρα χωριοῦ, ὁ ἴδιος µιά ἀκένωτη δεξαμενή δημοτικῶν ἀσμάτων καί ἰδιαιτερότητας τοῦ γερο-Κωστούλα, συνοδευόµενων ἀπό γενική, ἀντιφωνική συμμετοχή ὁλόκληρης τής ὁμηγύρεως:

«Τό Φεγγάρι κάνει κύκλο στῆς ἀγάπης µου τόν κῆπο...».
ας. 3

«Τέσσερα πορτοκάλια, τά δυό σαπίσνε.
Ἓρθα, γιά νά σέ πάρω καί δέ μ ἀφήσανε...».
ας

«Στή βρύση παραφύλαγα μ’ ἕνα λαμπρό Φεγγάρι
γιά νά περάσ᾽ ἡ ἀγάπη µου, νά τήν καλησπερίσω...».
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«Τί ὡραῖο Φεγγαράκι, τί μαγευτική βραδιά.
Τί ὡραῖα κοριτσάκια πὠχ’ ἐτούτ' ἡ γειτονιά...».
4

:«Αὐτοῦ ψηλά, πού πᾶς στή φτέρη κι ἐμένανε κοντοκαρτέρει,
Παίζοντας, νά πᾶμ’ οἱ δυό µας, µή μᾶς δοῦν ἀπ᾿ τό χωριό µας!...».

(Στίχοι ἀγαποτράγουδων)

Μέσα σ’ αὐτή τήν ὡραία κοινωνική ἀτμόσφαιρα καί στό εἰδυλλιακό περιβάλλον τοῦ μικροῦ ὀρεινοῦ χωριοῦ µας, ἀναπτύχθηκε τό
αἴσθημα τῆς Παρασχευούλας, πού κοκκίνησε καί φανερά χτυποκάρδισε, ὅταν ὁ Λάκης, τό γειτονόπουλο, τό µόλις κατά δυό χρόνια
μεγαλύτερό της, τῆς ἔδωσε τό πρῶτο «ραβασάκι», τήν ὥρα τοῦ περίπατου, πάνω, ψηλά, στό λόφο τ ἄη- Γιάννη µέ τούς θαλλερούς
δεντριάδες του.
Τ’ ἄνοιξε µόνη της. τό διάβασε µιά - δυό φορές σιωπηλά, ἀλλά
προσεχτικά καί µέ τό ἐλαφρό, ὑπέροχο ἐρυθρίασμα τῆς πρώτης
ἀγάπης, ἀνθισμένο, ἐκεῖ, πού ὁ ἵμερος τραγουδάει τή ζωή κι ἄπορροφηµένη ἁπ᾿ τή συγκίνηση τῶν φτερωμένωνστίχων δέν πρόσεξε τή
Λεμονιά, τή φίλη της. πού πλησιάζοντας ἀθόρυβαἅρπαζε στίχους
πάνω ἀπ' τούς ὤμους της. Πίσ᾽ ἀπ᾿ τή φτελιά, ἐξομολογήθηκε ἀργότερα, εἶχαν τότε διαβάσει:
«Παρασκευούλα µου, συχώρα µου τήν τόλμη.
Σοῦ γράφω, ὅ τι αἰσθάνομαι
κι ὅτι μοῦ συμβαίνει.
Οἱ στίχοι µου θεόφτωχοι, ἀλλ᾽ ἀπ᾿ τήν καρδιά µου...

Στό σπίτι σου ἀπόφε ἧρθε τό Φεγγάρι.
Κοίταξε ἀπ᾿ τό παράθυρό σου:
Εἶδε τά στολίδια, τό κλινάρι.

Κι ἔκατσε γιά λίγο στό πλευρό σου...
Ὀλόγυρα, πρόσχαρα γλιστροῦσε,

Ἀνασαίνοντας τ’ ὡραῖο ἄρωμά σου
Καίΐβλέποντας τήν ἀγωνία τῆς μορφῆς σου,
Μέ τούς φόβουςτ’ ὀνείρου σου γελοῦσε.
Ἀνέβηκε στό τραπέζι, χάρηκε τ᾿ ἀνθογυάλε,
Στοῦ τοίχου σκαρφάλωσε τό πρεβάζι.
Τή γλυκειά µορφή σου ἔχανε χάζι...

Σελίδες ἀπ᾿ τή Φωκίδα ------τ----------υ-ἵ-ἵ-
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Τά πράγματά σου γέμισε χρυσόφια,
Μηνύματα ἀφήνοντας ἀγάπης:
Ὅταν τήν αὐγή ἀνοίξουν τά γλυχά σου µάτια,
“Νά ἡ χαρά τῆς ζωῆς”. νά πεῖς.

Κι ὅπως στόν οὐρανό ξανανεβαίνει,
Τή γλυκειά µορφή σου, ἀγαπημένη,
Γιά κουράγιο κι ἐπλίδα στέλνει,

Σέ µιά καρδιά ξάγρυπνη κι ἀπελπισμένη.

Κι ἀπό φηλά μᾶς βλέπει καί γελάει.
“Καλό Ἑημέρωμα”, γελώντας µηνάει.
“Την αὐγή, ξανά, ὁ λιος θά χρυσώσει

Καΐ τούς δυό σας καί πάλι θ’ ἀντάμωσει”'...

Υ.Γ. Μή µέ µαλώσεις γιά τά ἀδέξια καί φτωχά µου λογάχια. Σ᾽

ἀγαπῶ».

2

κκ

,

Λ.

ωΔεμένο κόμπο τὄχαμε στό μικρό χωριουδάκι µας, ἐχκεῖ δά στίς
νότιες ὑπώρειες τῶν ἐπιβλητικῶν Βαρδουσίων ὀρέων, ὅτι ἡ Παρασκευούλα µας κι ὁ Λάκης µας θά γίνονταν σύντομα ἕνα ταιριαστό
ζευγάρι, µά ἄλλεςοἱ βουλές τῶν ἀνθρώπωνκι ἄλλά ὁ Θεός κελεύει, ὅπως λένε οἱ γεροντότεροι, µέ τῆς ζωῆς τήν πείρα.
Ψψυχροί καί θυελλώδεις ἄνεμοι τόν «καιρῶν καί τῶν πραγµάτων» διεσκόρπισαν τό χωριουδάκι µας, ὅπως τ’ ἀγέρι τά πέταλα
τῶν λουλουδιῶν τῆς ἀμυγδαλιᾶς, πρός ὅλα τά σημεῖα τοῦ ὁρίζοντα:
τίς πολιτεῖες, στίς ὑπερατλαντικές χῶρες, ἀκόμα καί στή μακρυνή
Αὐστραλία...
Τά µάτια ἀργοῦσαν νά εἰδωθοῦνε, ἐξαπλώνονταν τά σκοτεινά
πέπλα τῆς λησμονιᾶς, θάµπωναν καί ἀἁμαύρωναν τό γλαυκό οὐρανό

τῆς ἀγάπης καί καταχώνιαζαν τόν καημό της βαθειά στά φύλλο-

χάρδια...

στ

Γρήγορα πάντρεψαν τήν Παρασκευούλα, µέ καλό συνοικέσιο
ἔλεγαν, πρίν ὁ Λάκης πάρει τ’ ἀστέρι τοῦ ἀξιωματικοῦ χι ὁ καθένας τράβηξε τό δρόµο τῆς δικιᾶς του μοίρας, µέ τίς ἱερές του ἀναµνήσεις - τί θἄταν ἄραγε ἡ ζωή χωρίς αὐτές - καλά φυλαγμένες,
ὅπως καί τό χαρτάκι τῆς Παρασκευούλας, στό µέσα θυλάκιο τοῦ
σακακιοῦ τοῦ Λάκη, µέ τά φτερωμένα λογάκια της:
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«Νοστάλγησα, νά δῶ τά μαῦρα σου µάτια,
Ποῦχουν µιά λάμψη, σάν ἄστρο φωτεινό
Καίΐ σάν τ’ ἀντικρύσω ἄς γίνω κομμάτια

Κι ἀπ᾿ τόν κόσµο αὐτό ἄς χαθῶ.

Τόσο καιρό πού λείπεις µακριά µου,
Τά γλυκά σου µάτια νοσταλγῶ.

Τίποτ’ ἄλλο δέ ζητᾶ ἡ καρδιά µου.
Μόνο τό βλέμμα σου τό λατρευτὀ.
Νά καταλάβαινες λίγο τή θλιμμένη καρδιά µου
Καΐ νά ᾽ρχόσουν γιά ἕνα λεπτό νά σέ δῶ,
Νά ζωντανέψει ξανά μέσ τά στήθη ἡ φωτιά µου,
Πού καίει γιά σένα τόσο καιρό...»...
Τό περασμένο Καλοκαίρι, ἡ τύχη ηὐδόκησε, τὄφερε κι εὐχάριστα τό ἀποδέχτηκε, µετά ἀπό πολλά χρόνια καί ζαμάνια κι ἔφερε
τούς περισσότερους τῆς παλιᾶς παρέας καί πάλι ὅλους µαζί στό
πανηγύρι τ᾿ ἀγαπημένου χωριοῦ µας, συνοδεύαµενους ἀπό νέα

πρόσωπα, ἀπό παιδιά κι ἐγγόνια...

|

Ὁλοφάνερη ἡ συγκίνηση. ἡ ταραχή. ἡ ψυχική ἀγαλλίαση κι ὁλόγλυχα καί τά μεγάλα, ὑγρά µάτια τῆς Παρασκευούλας...
Πῶς τχε τραγουδήσει ὁ ποιητής: Μ’ ὅλες τίς πίκρες της ἡ Ζωή,

πάλι ὁλόγλυχεια εἶναι...
Κούκουρα 2ὔ-5-08δ

Σελίδες ἀπ᾿ τή Φωκίδα --

ς-----ἧἤᾷ
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ΑΝΑΠΟΛΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ

ΜΙΑ ΜΙΚΡΗ ΑΝΑΦΟΡΑ
ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ ΑΙ-ΓΙΩΡΓΗΣ.
Τοῦ Εὐθυμίου Τάσου Δρόλαπα

Πέντε χιλιόμετρα, νοτιοδυτικά τῆς Ἄμφισσας, κάποιο ἀνοιξιάτικο πρωινό ὁ Ἁϊ-Γιώργης Ἐεπέζεψε ἀπό τό ἄσπρο του ἄλογο, καί
μαζεύοντας γλυκόηχα ἀγριοπούλια τά ἔβαλε νά χτίσουν τό ὄμορφο
χωριουδάκι τοῦ Ἁϊ-Γιώργη, στήν καρδιά τοῦ ἐλαιῶνα.
Κάπωςἔτσι θά πρέπει νά χτίστηκε ὁ Αϊ- Γιώργης, ἀφοῦ ὁ ἥλιος
μόλις ξεπροβάλλει πρώτη του δουλειά εἶναι νά ξεμπουμπουκιάσει
ὅλα, τά λουλούδια τῆς φύσης καί νά χρωματίσει τά χαγιάτια καίτίς
αὐλές, τίς στέγες καί τά γκαλντερίµια, κι ὕστέρα μαζεύοντας τά
περιστέρια καί τούς κορυδαλλούς, τά τζιρτζάνια καί τά κοχκινολαίµια τά βάζει πάνω ἀπό τόν τροῦλλο τῆς ἐχκλησιᾶς νά ψάλλουν
ὁρατόρια.
Σ᾽ αὐτό το χωριό, ὅταν τό 1948 ὁ κατοχικός στρατός τῶν Ἴταλῶν ἔκαφε τό χωριό µου, τήν Ἁϊ-θυμιά, μᾶς εἶχε μεταφέρει ὁ Πατέρας µου καβάλα στόν φαρή, ἑξαμελῃ οἰκογένεια, καί µέναμε σέ
μιά ἀποθήκη.
Ἡ ἀγάπη καί ἡ καλοσύνη τῶν κατοίκων εἶχε θερµάνει τίς παγωμένες καρδιές µας καί µείναµεστό χωριό µέχρι τήν ἀπελευθέρωση τό 1945.
ἨΠαιδόπουλο ἐγώ τότε, ὀχτώ χρονώ, χαιρόµουν τήν ὀμορφιά τῆς
φύσης και καθημερινά, µέ τ ἄλλα ξεπεταρούδια τοῦ χωριοῦ. πηγαίναµε στή βρύση. πού λές, καί μᾶς καρτεροῦσε, παρέα µέ τό γεῥοπλάτανο, νά τούς κάνουμε συντροφιά. Μι αὐτός γι’ ἀντάλλαγμα
μᾶς προσέφερετόν ἴσχιο καί τή δροσιά του.
ος Εἶναι µιά εἰδυλλιακή τοποθεσία, λίγο ἔξω ἀπό τό χωριό, πρός
τά δυτικά. ἐκεῖ πού οἱ νύμφες στολίζονταν µέσα στίς ἀπόκρυφες
φυλλωσιές τῶν δένδρων, σέ µιά μυσταγωγική γαλήνη καί ἄἀπολαυστική σιωπή:
;
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Πίσω ἀπό τή βρύση, ὀρθωνόταν ἕνας θεόρατος βράχος καί πάνω του γαντζώνονταν τά λαίµαργα κλαδιά τοῦ κισσοῦ, µέχρι τήν
κορφή. Μπροστά της ὁ αἰωνόβιος γεροπλάτανος σκέπαζε ὅλο τόν
αὐλόγυρο σά νά ἤθελε νά τό προστατέψει ἀπό τίς θερµές ἀκτίνες

τοῦ καλοκαιριοῦ.

Τά ἀγριοπουλία, βγαίνοντας βιαστικά ἀπό τή ρεματιά, πηγαινοέρχονταν στήν πηγή βουτώντας τά κεφαλάκια τους στό γουρνί
γιά νά δροσιστοῦν καί νά βγοῦν ἀνταγωνιστές, µέ τό κελάηδηµά
τους στά τζιτζαια πού χαλοῦσαν τόν κόσμο µέτίς φωνές τους ἔτσι
πού ὁ ἀντίλαλος ἔμοιαζε νά ἐνορχηστρώνει τά ὄργανα μιᾶς θεικῆς
συμφωνητικῆς ὀρχήστρας.
Κι ἐμεῖς, ἀνεβαίναμε στά στραυρώµατα τοῦ πλάτανου καί χαιρόµαστε σάν ἄλλοι κατακτητές τοῦ οὐρανοῦ. Ψάχναμεγιά φωλιές,
χυνηγούσαµετζιρτζάνια, παίζαμε χκρυφτό καί πετούσαµε πέτρες
στή ρεματιά ἀκούγοντας τόν ἀντίλαλο.
Παιδικές ἀναμνήσεις, χαραγμένες στή μνήμη µέ σκληρή πέτρα,
ἔρχονται τώρα µυροφόρες νά ἀναστήσουν τή νοσταλγία καί νά

ἀλείψουν σμύρνα τίς πληγές πού μᾶς ἄφησε ἡ σκληρή περίοδος τῆς

κατοχής.

,

(Ἀπόσπασμα ἀπό τό βιβλίο του «ΤΑ ΣΑΛΩΝΑ»)

Στο Κεφαλόβρυσο τοῦ Ἁϊ-Γιώργη
Παντιέρα σέ ἀνοιξιάτικο µετέωρο ἔχει στήσει
στό κεφαλάρι, ὁ κισσός, πού πιάνει ὥς τήν κορφή.
ἨῬαθειά, στῶν βράχων τίς ρωγμές, σέ ἀντίφωνου µεθύσι,
ρίζες στά µόσκια ἁπλώνοντας, πλοκάµινα νά πιαστεῖ.
Κοτρόνες στήνουν σκηνικό ἄρχαίας τραγωδίας.
Ὁ Φιλοκτήτης ξέγυμνος προβάλλει ἀπ᾿ τή σπηλιά.
Ἡ ρεματιά ὑπόκρουση ἁρπίζει, ραφωδίας,

φορτώνοντας στήν προσµονή τοῦ πόθου τά φτερά.
Στητός ὁ γεροπλάτανος θεµελίωνε γιοφύρι.
Ἀντάμωμα γῆς κι οὐρανοῦ, ἀσύγνεφη κορφή.
Τιτιβισμοί ἀνέγνωροι σ’ ἀπόδειπνου ἀκρωτήρι.
Ψηλαφιστά χαμόγελα σέ εἰκόνα βιβλική.

Σελίδες ἀπ᾿ τή Φωκίδα
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Ἀνάρια κυπροκούδουνα, ἀνάβανε καντήλι.
Τά ζωντανά ξεσταύλιζαν κι ἁπλώνανε χορό.
Ἡ φουστανέλα ἀνέμιζε στό διάσελο μαντήλι,
πι ὁ κάλανος σ’ ἀντίφωνο, γουργούριζε νερό.
Βραγιές τά τριαντάφυλλα. Ἄνθια ροδιᾶς πλημμύρα.

ύμνοι πού σέρνουν ἕλκηθρα, στοῦ λόγου τόν ἀφρό.
Αἰθέριο ἀναρρίγισμα. Εὐλάρειας πορφύρα,
τοῦ Αϊ- Γιώργη. στό λιθόστρωτο, τό ποδοβολητό.

Ῥασιλικά πιάτα τοῦ 1886.
Δῶρο τοῦ βασιλέως Γεωργίου Α΄ στήν φιλοξενήσασα αὐτόν
κατά τά ἀποκαλυπτήρια τῆς προτομῆς τοῦ Ὀδυσσέα Ἀνδρούτσου
στή Γραβιά Οὐρανία Γιαννακοπούλου - Κοπάνέλου.
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Η ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ
ΚΑΙ ΤΟ ΛΗΜΟΤΙΚΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ
τοῦ Γεωργίου Ν. Κουτσοκλένη

Μέ τή λαογραφία ἔχουν ἀσχοληθεῖ κατά καιρούς, πολλοί καί
μεγάλοι. Ὁ Ἡρόδοτος πρῶτος, ὁ Εριτίας μαθητής τοῦ Σωκράτη, ὁ
Ἀριστοτέλης ὅτήν ἄρχαιοτητα κι ὁ Μιχ. Ῥελλός, ὁ Χίος Λεόντας
Ἁλάτιος, ὁ Σπυρ. Ζαμπέλιος καί ἀρχετοί ἄλλοι ἀργότερα.
Ὅμως ὁ Νικ. Πολίτης, ὑπῆρξε ὁ πραγματικός θεμελιωτής τῆς
Λαογραφίας στήν Ἑλλάδα. Ὁ μαθητής του Στλπων Κυριακίδης, ὁ
Γεώργιος Μέγας, ὁ Κων. Ῥωμαῖος, ὁ Δ. Λουκᾶτος καί ἄλλοι ἀκο-

λουθοῦν.

;

Ἡ περιοχή µαςἔχει νά δείξει τόν µεγάλο, θά ἔλεγα, Δημ. Λουἦ
κόπουλο ἀπ᾿ τήν Καπετανοµάνα Ἀρτοτίνα.
Ὁ Βασίλειος Λαχανᾶς, αὐτός πού κληροδότησε τή µεγάλη καί
πλούσια σέ σπάνια βιβλία βιβλιοθήκη του στό Δῆμο Ἀμφίσσης καί
ἔγινε εὐεργέτης της, ὑπῆρξε λαογράφος. Ὁ ἀείμνηστος αὐτός Σαλωνίτηςεἶχε ἱδρύσει σύλλογο, πού τόν ἔλεγε «Χρυσαλίς», μέ σκοπό τή συλλογή τοῦ λαογραφικοῦ ὑλικοῦ ἀπ᾿ τήν πατρίδα του τή
Φωκίδα, γιατί εἶχε μυηθεῖ στήν Λαογραφία ἀπ᾿ τόν φοιτητή του Ν.
Πολίτη, Τ.Α. Παπαναστασίου.

Ἀπ᾿ τήν ἀλληλογραφία πού ὑπάρχει µεταξύ τῆς «ΧἈρυσαλίδος»
καί Πολίτη φαίνεται ὅτι ἡ Ἄμφισσα µέ τή Χρυσαλίδα της καί Ἡ
πρωτεύουσα µέ τήν Ἑλληνική Λαογραφική Ἑταιρεία, πού ἱδρύθηκε
τό 1908, συμβαδίζουν. Ἡ Χρυσαλίδα ζητᾶ ἀπ᾿ τό «σεβαστό»καθηγητή ἐνίσχυση καί κεῖνος τήν καλοδέχεται καί τῆς ἀντιπροτείνει νά
ἐνταχθεῖ στήν Β.Λ. Ἑταιρεία, δίδοντάς της μάλιστα «Βϊδική Ἔπιτροπεία», σ’ αὐτήν γιά τή Φωκίδα.
Ἡ Ε.ᾷ, Μελετῶν ἔχοντας ὑπόψη της τά παραπάνω καί γνωρίζοντας ὅτι πάρα πολλά ἤθη καί ἔθιμα τοῦ Λαοῦ µας, πού ἐπιβιώνουν µέχρι σήµερα µέ θαυμαστή ἀντοχή, γεννήθηκαν στά πρῶτα
βήματα τῆς Ἑλληνικῆς φυλῆς καί ἐξακολουθοῦν νά μᾶς συνοδεύουν
μέ τίς ρίζες µας καί νά ἀποδεικνύουν τήν ἄδιάσπαστη ἱστορική µας

Σελίδες ἁπ᾿ τή Φωχίδα

-
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συνέχεια. Καΐ ἀκόμα ὅτι ἡ Φωκίδα εἶναι ἕνα ἀπέραντο Λαογραφικό Περιβόλι, γιά τήν ἐκμετάλλευση τοῦ ὁποίου, δέν ἔγινε κάτι σοβαρό µέχρι σήµερα καί προπαντός ὑπακούοντας στό ἄρθρο 12 τοῦ
Καταστατικοῦ της. τό ὁποῖο ἐπιτάσσει τήν ἀνεύρεση, περισυλλογή.
καταγραφή, συντήρηση καί διαφύλαξη καθενός πού ἔχει σχέση µέ
τή Φωκίδα γλωσσικοῦ., λαογραφικοῦ, ἱστορικοῦ, ἀνθρωπολογικοῦ,
καλλιτεχνικοῦ καί λοιποῦ ὑλικοῦ, ἀποφάσισε νά ἐπιστρατεύσει τά
µέλη της καί τό 1977 δημιούργησε τό Λ.Μ. Φωκίδας, µέσα στό
ὁποῖο ἐναπόθεσε τά προϊόντα τῶν χειρῶν τῶν κατοίκων τῆς περιοχῆς ἤ προϊόντα ἄλλων μέν, ἀλλά πού χρησιμοποιήθηκαν ἀπ᾿
αὐτούς πολύ. Τά ἐκθέματα πού ἔχουν µέχρι σήµερα συγκεντρωθεῖ
στό Λ.Μ.Φ. ξεπερνοῦν τά 2.500 καί εἶναι χωρισμένα σέ ἑνότητες,
σέ 52 συλλογές.
Ἀμέσως προχώρησε στήν ἔκδοση τοῦ Τριμηνιαίου περιοδικοῦ
«ΣΕΛΙΔΕΣ ΑΠ’ ΤΗ ΦΩΚΙΔΑ», καθαρά ἱστορικολαογραφικοῦ περιεχοµένου, µέσα στίς 90598, µέχρι σήµερα, σελίδες τοῦ ὁποίου καταγράφει τά μνημεῖα τοῦ λόγου, ὅσα ἀπ᾿ αὐτά συγκεντρώνει. Παράλληλα ἔχει ἐχδόσει καί τήν ἐπετηρίδα της, τά ΦΩΚΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ., τά ὁποῖα συμπληρώνουν τήν προσπάθειατοῦ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ.
Σ᾽ αὐτά τά ἔντυπα θά βρεῖ ὁ ἐνδιαφερόμενος:
--

Τά Φθίνοντα Ἐπαγγέλματα, τίς παραδοσιακές χαλλιέργειες καί τίς ἀσχολίες τῶν Τυναικῶν πού ξεχάστηκαν (αὐτά
ἔχουν ἐκδοθεῖ σέ ὀγκῶδες βιβλίο ἀπ᾿ τόν Δῆμο Ἀμφίσσης).

-

Τό ΓΛΩΣΣΙΚΟ ΑΠΟΘΗΣΑΥΡΙΣΜΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΜΦΙΣΣΗΣ, πού ἔχει πάρει μάλιστα Ἔπαινο τῆς Γλωσσολογικῆς
Ἑταιρείας.
Τίς προλήψεις καί δεισιδαιμονίες τοῦ λαοῦ µας.

-

Τά Παληά Παιδικά Παιγνίδια περιοχῆς Ἀμφίσσης, αὐτά
πού παίζαμε καί μεῖς ὅταν εἵμαστε παιδιά.
Τίς Γιορτές καί τήν Κοινωνική ζωή τῆς Φωκίδας.
Τά αἰνίγματα καί τά προβλήµατα.

--

Ἱστοριοῦλες τοῦ Τόπου µας µέ µιά πλούσια ἠθογραφία.

--

Τήν ἐπετηρίδα τοῦ Φωχικοῦ Τύπου, τοῦ ὁποῖου καί ἔκθεση ἔγινε στό ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Δ. ΑΜΦΙΣΣΗΣ καί

-

Ὅπι σχετικό µέ τό Δημοτικό µας Τραγούδι, γιά τό ὁποῖο θά
ποῦμε-λίγα.λόγια. ἀφοῦ τό θέμα.αὐτό εἶναι ἀνεξάντλητο..
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«Ἐγώ στόν ἥλιο ὁρκίστηχα
ποτέ µήν τραγουδήσω
μ᾿ ἀπόψε γιά τούς φίλους µου
καί τούς ἀγαπημένους
θά πῶ τραγούδι... χαρωπό»

καί παρακαλῶ:

«...τά πουλιά τῆς Λιάκουρας,

τ’ ἀηδόνια τοῦ Σαλώνου

χαί τόν ὀγλήγορο πετρίτη...»
νά µέ βοηθήσουν.

Τό Δ.Τ. µέ τό ὁποῖο θά ἀσχοληθοῦμε τώρα ἀπότελεῖ τήν ἔκφραση τοῦ συναισθηματικοῦ κόσμου τοῦ λαοῦ. Οἱ ρίζες του εἶναι
πανάρχαιες. Πρέπει.νά πρωτοεμφανίστηκε ὅταν ὁ ἄνθρωπος ἔκανε
τά πρῶτα βήματά του. Στήν ἀρχή πρέπει νά πρωτοτραγουδήθηκε
µέ κάποιο ἁπλό ρυθµό, ὅπωςπ.χ. τό Τάμ-Τάµ στούς πρωτόγονους

λαούς τῆς Ἀφρικῆς.

|

Μέ τήν ἐξέλιξη τοῦ πολιτισμοῦ ἐξελίσσεταικαί τό τραγούδι, τό
ὁποῖο εἶναι κτῆμα τοῦ λαοῦ καί ἀποτελεῖ τήν ὁμαδική του ἐκδήλωση. Χρονικά πρέπει νά πᾶμε πολύ πίσω, στήν ἐποχή τοῦ Τρωϊκοῦ
πολέμου, γιατί ὁ λαός ἄρχισε ἀπό τότε νά τραγουδᾶ καί νά γράφει
τήν ἱστορία του. Μόλις ἔφθασαν οἱ Ἕλληνες στήν Τροία ὁ Δημ όδοκος καί ὁ Φήμιος πλάθουν σέ ἱστορικό δημοτικό τραγούδι
τίς περιπέτειές τους, τίς ὁποῖες ἀκούει ἀργότερα ὁ Ὀδυσσέας στό
νησί τῶν Φαιάκων καί ἀφήνει τά δάκρυά του νά κυλήσουν.
Οἱ περιπέτειες τῶν Βυζαντινῶν ἀπ᾽ τόν Βὐφράτη καί τήν Κύπρο
µέχρι τόν Πόντο, γίνονται δημοτικά τραγούδια, τά λεγόμενα «ἀχριτικά». Τό ἴδιο θά γίνει ἀργότερα ὅταν τοῦτος ὁ λαός θά θρηνήσει
τό πάρσιµο τῆς Πόλης. Σέ λίγο πρέπει νά τραγουδήσει ἤ νά θρηνήσει χάθε φορά πού νικοῦν ἤ σκοτώνονται οἱ κλεφταρµατωλοί µας
στή διάρχεια τοῦ μεγάλου ξεσηκωμοῦ. Καΐ δέν σταματᾶμε ἐδῶ.
Κλαῖμε γιά τό 1897, χαιρόµαστε γιά τό 13-78. Κλαῖμε γιά τό χάσιµο τῆς Μ. Ἀσίας, τραγουδᾶμε γιά τό 40-44.
Ὅτι δηλαδή ἦταν γιά τούς Ἀρχαίους Ἕλληνες τά ἔπη τοῦ Ὁμήρου, εἶναι τά Δ.Τ. γιά τὸν νέο Ἑλληνισμό. «...Γιά αἰῶνες ἀπ᾿ τόν
ἀκριτικό κύχλο µέχρι τό 1854 ἦταν ἡ ἀστείρευτη βρυσοµάνα, ὅπου
σ’ αὐτή ξεδίφαγε συναισθηματικά ὁ λαός µας στίς πολυκύµαντες
ὧρεςτῆς Ἱστορίας του», λέει ὁ ἱστορικός µας Δημ. Φωτιάδης.

Σελίδες ἀπ᾿ τή Φωκίδα

--

-ο---------ἧκ-κ σος

Αὐτά καθρεφτίζουν τήν εὐγένεια τῆς ψυχῆς τοῦ λαοῦ µας, τήν
ἀνωτερότητα καί τή δηµιουργικότητά της. Περιγράφουν τά ἤθη καί
ἔθιμα, τούς καημµούς καί τούς πόθους τῆς ἁπλῆς καθημερινῆς ζωῆς,
στοιχεῖα πού μένουν ἀσάλευτα καί ἀμετάβλητα γνωρίσματα τοῦ
χαρακτήρα τοῦ Ἔθνους µας µέσα στά γυρίσματα τοῦ χρόνου.
Ὅλεςαὐτές οἱ περιπτώσεις, πού πραγματοποιοῦνται πολύ σηµαντικά γεγονότα, γίνονται ἀμέσως τραγούδι γιά νά τραγουδήσει
τήν Ἱστορία πού γράφτηκε. Γι’ αὐτό είπώθηχε ὅτι: «Ζωή καί τραγούδι στήν Ἑλλάδα, γιά χιλιετίες ὁλόχληρες, προχωροῦν πάνω στόν
ἴδιο δρόµο».
Ὅμωςδέν θά πρέπει νά δεῖ κανείς κάποιο συνταρακτικό γεΥονός γιά νά ἀκούσει τό Δημοτικό Τραγούδι πού θά τό τραγουδᾶ.
Δημοτικό Τραγούδι θά ἀκούσει καί γιά τά ἁπλά περιστατικά τῆς
καθημερινῆς ζωῆς. Ἡ γέννησις τοῦ παιδιοῦ καί ὁ θάνατοςεἶναι λόγοι δημιουργίας τοῦ νανουρίσµατος καί τοῦ μοιρολογιοῦ, δηλαδή
τό συντρόφευµα τοῦ ἀνθρώπου ἀπ᾿ τά σπάργανα ὥς τά σάβανα.
Ὁ γάμος τραγουδήθηκεἰδιαίτερα:
«Σήµερα λάμπει ὁ οὐρανός,
σήµερα λάμπει ἡ µέρα.
'
Σήµερα στεφανώνεται ἀετός τήν περιστέρα».
Τραγουδήθηκε Ἠ νιότη, ἡ παλληκαριά, τό κάλλος, ὁ ἔρωτας,
ζήλεια. Ἀκόμα αὐτό τό τραγούδι στάθηκε παρηγορητής καί στύλωσε τόν χαροκαμένο, τόν πικραµένο, τόν Ἐενητεμένο, ἀλλά καί τόν
χαρούμενο, τήν κλεφτουριά τοῦ 324 καί τούς ἀγωνιστές του.
Κανενός λαοῦ ἡ φαντασία δέν ὑψώθηκε τόσο ψηλά καί δέ δηµιούργησε τόσα ἀριστουργήματα ὅσο ὁ ποιητής Λαός µας.
Μέ τήν τόση δύναμη πού εἶχε δέν ἄφησε τίποτα ἀτραγούδιστο.
Καριοφίλια καί σπαθιά, ἀγρίμια καί πουλιά, ληµέρια, βρυσοῦλες,
διάσελα, δένδρα, μονοπάτια, βουνά καί κάµποι, µέ ὅλα γενικώς δένεται μαζί τους, τά προσωποποιεῖ καί ἀπ᾿ ἐκεῖ καί πέρα τά κάνει
νά αἰσθάνονται ὅπως καί ὁ ἴδιος. Νά κλαῖνε ὅταν αὐτός κλαίει καί
νά χαίρονται σά χαίρεται. Ὁ Βοριᾶς γίνεται κυρ-Βοριᾶς κι ἡ Χαραυγή «πλανεύτρα». Μιλάει µαζί τους σά νά μιλᾶ στόν φίλο του:
-Γειά σας βουνά µέ τούς γκρεμούς
λαγκάδια µέ τίς πάχνες!
καί κείνα τοῦ ἀπαντοῦν καλόχαρδα:
-Καλῶς το τ’ ἄξιο παιδί
καί τ’ ἄξιο παλληκάρι
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Φεγγαράκι µου λαμπρό
Φέγγε µου νά περπατῶ...
Χρησιμοποιεῖ σάν ταχυδρόµο, ἀφοῦ τέτοιος δέν ὑπάρχει, τά
πουλιά.
Ἄσπρα µου πουλιά - μαῦρα µου χελιδόνια
μήν τήν είδατε τήν Ἕνωσητῆς Κρήτης;
Σάν πᾶς, πουλί µου, στά νησιά
σάν πᾶς στήν Ἅγια Μαύρα
χαιρέτα µας τήν κλεφτουριά

κι αὐτόν τόν Κατσαντώνη.

Καίΐ προχωρᾶ ἀκόμα παραπέρα ἀπ᾿ τό νά προσωποποιεῖ τά
ἄφυχα καί τά ἔμφυχα τοῦ πάνω κόσμου καί συνομιλεῖ µέ τίς νεράιδες, ἀλλά καί αὐτόν τόν Χάροντα, πού τόν θέλει καβάλα σέ μαῦρο
ἄλογο καί νά ει ἁρμαθιές κρεµασμένες στά καπούλια του τίς ψυχές τῶν ἀνθρώπων, καί μάλιστα νά ζητᾶ καί τήν ψυχή τοῦ ἀνδρει'
ωμµένου:
- Ἔβγαλε τά ροῦχα σου. βγάλε τά ἄρματα σου,
λέει ὁ µανιασμένος χάρος κι αὐτός ὁ νιός τοῦ ἀπαντᾶ περήφανα:
--Δέ βγάζω γώ τά ροῦχα µου, µήτε καί τ ἅρματά µου,
μηδέ τά χέρια µου σταυρώνω νά πάρεις τήν ψυχή µου.
Μ’ ἄντρας ἐσύ, ἄντρας κι ἐγώ καί δυό καλαντρωμένοι.
Κι ἄντε νά παλέφουμε στό σιδερέν ἁλώνι
νά µή ραΐσουν τά βουνά καί νά χαλάσει ἡ χώρα!
Καμμιά φορά βλέπουμε νά µαλώνουν τά βουνά ἤ τά λουλούδια
χωρίς νά µπλέκεται ὁ ἄνθρωπος καθόλου.
«Ὁ Ὄλυμποςκι ὁ Κίσσαβος τά δυό βουνά µαλώνουν»
{
«τό πιό εἶν' ὀμορφήτερο. τό πιό μυρίζει κάλλιο».
Κάποιος προικισμένος ἄνθρωπος τοῦ λαοῦ συνθέτει κάποιο
τραγούδι. Ἀρέσει στούς ἄλλους καί περνώντας ἀπό στόμα σέ στόμα μετατρέπεται, συμπληρώνεται καί ὁριστικοποιείται. Γι’ αὐτό ὁ
Ν. Πολίτης, ὁ πατέρας τῆς Λαογραφίας στήν Ἑλλάδα, λέει: «Ὁ λαός ἀπεργάζεται τήν ὁριστικήν µορφήν τῶν δημοτικῶν ἀσμάτων».

Σελίδες ἀπ᾿ τή Φωχίδα -----

Ξ
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Ἴσως νά μήν ὑπάρχει ἄλλος λαός ὁπού νά ἔχει τραγουδήσει
περισσότερο ἀπ᾿ τόν δικό µας τή ζωή καί τήν Ἱστορία. Καΐ τά δύο
αὐτά τά τραγούδησε µέ ἐπιτυχία στήν ποιότητα καί µέ πολυμορφία
στήν ποικιλία τῶν θεμάτων καί τῶν τρόπων.
Πολλοίεἶναι ἐκεῖνοι πού ἀσχολήθηκαν καί μελέτησαν τό Δημοτικό µας Τραγούδι. Ἀπ᾿ τούς πρώτους ὁ Γάλλος Κλαύδιος Φωριέλ,
ὁ ὅποιος ἐξέδωσε µιά συλλογή, τό 1824 στό Παρίσι, µέ τίτλο ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ. Μ᾽ αὐτή τήν ἔκδοση

ὁ Φωριέλ ἔγινε ὁ διαλαλητής τοῦ ἠρωισμοῦ καί τῆς λεβέντικης ζωῆς
τῶν Ἑλλήνων, σέ πολύκρίσιμες στιγμές γιά τό Ἔθνος καί ἔκανε
τούς ἄλλους Εὐρωπαϊκούς λαούς νά προσέξουν τόν τιτάνιο ἀγῶνα
τῶν σκλάβων γιά τήν ἀποτίναξη τοῦ ζυγοῦ. Ἔγινε δηλαδή ὁ ὑποστηρικτής τοῦ Ἱεροῦ Ἀγῶνα τῶν Ἑλλήνων γιά τήν ἐλευθερία.
Ὁ Στίλπων Κυριακίδης καί ὁ Μουστοξύδης ἀσχολήθηκαν σοβαρά µέ τό Δημοτικό Τραγούδι. Ὁ Νικ. Πολίτης, λίγο ἀργότερα, ἀφοῦ
συνέλεξε περισσότερα ἀπό 2.000 Δημοτικά Τραγούδια, τά κατέταξε σέ ὁμάδες καί ἐξέδωσε µεριχκά σέ βιβλίο «ΒΚΛΟΓΕΣ ΑΠΟ ΤΑ.
ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥΣ».

Ὁ Σίμων Καρρᾶς ἔκανε ἀξιόλογη προσπάθεια καί ἐξέδωσε σέ
δίσκους γραμμοφώνου παραδοσιακά δημοτικά Χραγούδια καί δηµιούργησε τό Σύλλογο Ἐθνικῆς Μουσικῆς.
Ἆτά Δημοτικά Τραγούδια πού εἶναι ἁπλά στήν ἔκφραση, µέ
ἐλάχιστα κοσμικά ἐπίθετα θά δοῦμε τήν εἰλικρίνεια, τόν αὐθορμητισµό, τή σοφία καί τή συμπυχνωμένη ἐπιγραμματικότητα. Καΐ ἐνῶ
ἡ θεματική περιοχή εἶναι πάρα πολύ µεγάλη, ὁ λαός µας θέλησε καί
παρέμεινε ρεαλιστής καί οὔτε ὡραιοποίησε, οὔτε ἀσχήμηνε τόν κόσµο. Ἔπλεξε µέσα σ’ αὐτό µέ θαυμάσια κι ἀξιοπρόσεκτη δηµιουργική πνοή καί δύναμη, µέ ξεχωριστή µαστοριά καί µέ µιά θαυμάσια
ποιητική δοµή. ὅλα ὅσα τοῦ μίλησαν στήν ψυχή καί τήν καρδιά του.
Τό Δημοτικό Τραγούδι εἶναι τό πιό τέλειο, τό πιό ἄφογο δηµιούργημα τῆς χωρίς ὄνομα λαϊκῆς φυχῆς.
Ἡ μουσική ἐπένδυσις τοῦ στίχου εἶναι θαυμάσια. Στενά συνδεδεμένη µέ τήν ἐκκλησιαστική τῶν Βυζαντινῶν βαδίζει τόν ἴδιο δρόμο καί ἡ Δημοτική, γιατί καί οἱ δυό ἔχουν τίς ρίζες τους στήν Ἀρ-

χαία. Καί οἱ δύο αὐτοί κλάδοι εἶναι προσαρµοσμένοι στίς ἀνάγκες
καί στό σκοπό. πού τάχτηκαν γιά νά ὑπηρετήσουν ὁ καθένας καί
πήγασαν ἀπ᾿ τήν ἴδια ψυχή τῶν Ἑλλήνων.
Ἡ ἀξία τοῦ Δημοτικοῦ Τραγουδιοῦ εἶναι πάρα πολύ µεγάλη.
«Καθόλου δέ ἡ δηµοτική ποίησις εἶναι τελεσφορώτατον ὄργα-
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νον τῆς Ἐθνικῆς ἀγωγῆς ἐκτρέφουσα καί συντηροῦσα τό Ἐθνικόν
φρόνημα, πᾶς δ᾽ Ἕλλην πρέπει νά γιγνώσχει καί νά μελετᾶ τουλάχιστον τά κράτιστα καί κυριώτατα τῶν δημωδῶν λογοτεχνηµάτων,
µή ἀρκούμενοςεἰς ὅσα τυχόν ἐν τῷ καθ’ ἡμέραν βίῳ ἔχει ἀποκομίσει ἐκ τῆς προφορικῆς παραδόσεως», μᾶς λέει ὁ Ν. Πολίτης καί
µάλιστα παροτρύνει νά ἐκδοθοῦν τά ἐκλεκτά αὐτά μνημεῖα τῆς δη-

μοτικῆς λογοτεχνίας γιά νά γίνουν κοινό ἀνάγνωσμα καί νά συντελέσουν ἔτσι στή συντήρηση τῶν πιό καλῶν κληροδοτηµάτων τῆς
πατρικῆς µας κληρονομιᾶς καί νά φανερώσουν στό λαό ὅλους τούς
κρυμμένους θησαυρούς των.
Ἡ µεγάλη ποωκιλία τῶν θεμάτων πού διαπραγµατεύονται τά
Δημοτικά Τραγούδια, ὑποχρέωσαν τόν πατέρα τῆς Λαογραφικῆς
Ἐπιστήμης Ν. Πολίτη νά κατατάξει αὐτά σέ κατηγορίες ἀνάλογα

µέ τό θέµα πού διαπραγµατεύονται καί αὐτές εἶναι: Ἱστορικά,

Κλέφτικα, Ἀκριτικά, Παραλογές, Τραγούδια Ἀγάπης, Νυφιάτικα
Τραγούδια, Νανουρίσματα, Κάλαντα, Τραγούδια Ξενητειᾶς, Μοιρολόγια, Γνωμικά Τραγούδια, Ἐργατικά καί Περιγελαστικά. Τά
πρῶτα κλέφτικα καί ἀκριτιχά εἶναι γιά τόν ὑπόδουλο Ἕλληνα, τόν

ἀγράμματο, ὅτι γιά τόν ἀγράμματο πιστό Ἡ εἰκόγα τοῦ Ἁγίου.
Τά τραγούδια τῆς ἀγάπης ἀκολουθοῦν. Αὐτά τά βλέπει κανείς
σάν µπουχέτα ἀπό μοσχομυρίζοντα λουλούδια ἤ σάν ὄμορφα στεφάνια µέ τά πλέον εὐγενῆ λουλούδια τῆς ἐρωτικῆς ποιήσεως καί
τοῦτο γιατί ὁ Ἔρωτας εἶναι πάνω ἀπ᾿ ὅλα τά συναισθήματα.
«Ἡ ἀγάπη θέλει φρόνηση, θέλει ταπεινοσύνη,
θέλει λαγοῦ περπατησιά, ἀητοῦ γληγοροσύνη...».
Γιά τά νυφιάτικα ἀναφερθήκαμε λίγο πιό πάνω καθώς καί γιά
τά νανουρίσµατα καί τά µοιρολόγια.
Τά κάλανδα μᾶς ἔρχονται κατ’ εὐθεῖαν ἀπ᾿ τήν ἀρχαιότητα καί
δέν ἔχουν µόνο τό ἴδιο θέµα, τά ἀρχαῖα µέ τά νέα, ἀλλά ἔχουν καί
τήν ἴδια σύνθεση καί ἴδιο χαρακτῆρα.

«'Ἠλθε, ἦλθε ἢ χελιδών

καλάς ὥρας ἄγουσα
καλούς ἐνιαυτούς
ἐπί γαστέρα λευκή
ἐπί νῶτα µέλαινα»
λέγανε οἱ παληοί καί οἱ νέοι τραγουδᾶνε:

«Ἠλθε, ἦλθε χελιδόνα

ἦλθε κι ἄλλη µεληδόνα

Σελίδες ἀπ᾿ τή Φωπκίδα ------------------
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κάθησε καί λάλησε
καί γλυκά κελάδησε».
Καί οἱ δυό καλωσορίζουν τήν ἄνοιξη.
Πῶςεἶναι δυνατόν νά µήν τραγουδηθεῖ ἰδιαίτερα ἡ ἄνοιξη;
Τοῦτος ὁ λαός λές χι ἀπ᾿ τή μοῖρα του εἶναι σηµαδεμµένος νά φεύγει, ἀλλά... «ἡ ξενιτειά κι ὁ θάνατος ἀδέλφια λογιοῦνται»ἤ «ξενιτειά κι ἡ ὀρφανιά μοῦὔπανε πώςεἶναι ἕνα. Μά γώ τά ἐδοχίμασα καί

οὖν

πιό βαρειά τά ξένα», λέει ὁ Νεοέλληνας. Κι εἶν' ὅλα τους τά τραγούδια αὐτά λυπητερά, σωστά µοιρολόγια.
Στά γνωμικά τραγούδια βλέπουμε µόνο συμβουλές γιά τό πῶς
πρέπει νά ζεῖ καί νά συμπεριφέρεται ὁ ἄνθρωπος.
«Χαρῆτε νιοί,χαρῆτενιές τοῦ χρόνου ποιος θά ζήσει;
Κι ὁ χάρος ἔχει ἀπόφαση, ψυχή νά µήν ἀφήσει»
«Τά λόγια σου, πρίν νά τά πεῖς µέτρα τα ἕνα - ἕνα
καί τῆς καρδιᾶςσου τά Χλειδιά µή δίνεις στόν χµθένα».

Καΐ τά δύο παραδείγματα δίνουν σοφές συμβουλές.
Τά ἐργατικά λεγόμενα τραγούδια ἔχουν σά σκοπό νά βοηθᾶνε
τόν ἐργάτη στήν ἐργασία του µέ τίς ρυθµικές κινήσεις, ὅπου χρειάζονται αὐτές, ὅπως στήν κωπηλασία, στό φυσιρό τοῦ γύφτου κ.λπ.
Καί δῶ ἔχουμε τίς ρίζες στήν ἀρχαιότητα.
«Ἄλει, μύλα, ἄλει», λέγανε οἱ ἀρχαῖοι,

«Ἄλεθε, μύλε μ’, ἄλεθε», τραγουδοῦν οἱ σημερινοί.
Τελευταῖα μένουν τά περιγελαστικά. Δέν ἦταν δυνατόν αὐτός ὁ
λαός µέ τήν τόση σπιρτάδα στό μυαλό του νά ἀφήσει ἀτραγούδιστα καί χωρίς νά σατιρίσει ἀταίριαστα γεγονότα.
«Στής ἀχρίβειας τόν καιρό θέλησα νά παντρευτὸ
καί μοῦ δώσαν µιά γυναίκα ποὔτρωγε γιά πέντε - δέκα»
π

«Ἀπρίλη δροσερέ καί Μάη µέ τά λουλούδια
ὅλο τόν κόσµογέµισες λουλούδια καί καλούδια
καί µένα βαρυφόρτωσες τήν ἄσχημη γυναίκα...».

Κι ἀκόμα

«Τρεῖς σπανοί ἀπό τήν Πόλη, πέντε τρίχες εἶχαν ὅλοι
καί ἕνας ἄλλος Τηνιακός πέντε τρίχες μοναχός.
ρέ καλῶς τόν πολυγένη, κι ἀπό ποῦθε κατεβαίνει;».
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Ἐπίσης ἐκεῖνο τό «πέντε μῆνες ἕξ ἀδράχτια πότε τ’ ἄγνεσα Ἡ
γοργόνα...».
Στήν περιοχή µας τό Δημοτικό Τραγούδι ἔφθασε στά πιό µεγάλα ὕψη καί στήν ποσότητα καί στήν ποιότητα.
Μόνο τά τραγούδια πού ἀναφέρονται στόν Παρνασσό Έεπερ-

γοῦν τά δέκα ἑπτά (17). Ἀλλά καί κάθε γωνιά τῆς ἠρωθῶς αὐτῆς

γῆς τῆς Φωκίδας ἔχει κατάλληλα τραγουδηθεῖ, ὅπως καί κάθε ἥρωας - καί δέν εἶναι καθόλου λίγοι αὐτοί - ἀλλά καί κάθε ἐχδήλωση.
Τό Δημοτικό Τραγούδι τῆς περιοχῆς αὐτῆς, πλουσιώτατο ἀπό
κάθε πλευρά καί ἄν ἐξετασθεῖ, θά μποροῦσε νά ἀποτελέσει Έεχωριστό θέµα γιά σπουδή.
Αὐτό, µέ λίγα λόγια πολύ ἁδρά, εἶναι τό δημοτικό τραγούδι.
Σήμερα βρίσκεται σέ φανερή κάµφη. Ἔχειγίνει δυστυχῶς παραδοσιαχκό εἶδος. Τή θέση του ἔχει τό λαϊκό ἀστικό πού ἡ διαδικασία
τῆς γενέσεώς του μπορεῖ νάεἶναι διαφορετική ἀπό κείνη τοῦ Δημοτικοῦ, βρίσκει ὅμως καθολική ἀποδοχή στίς λαϊκές µάζες καί αὐτό
τό καθιστᾶ ἀναμφισβήτητο ἀντικείμενο τῆς σύγχρονης λαογραφικῆς ἔρευνας.
Πολλοί θέλουν νά πιστεύουν ὅτι τό Δημοτικό Τραγούδι τελείωσε, ξόφλησε. Τό στηρίζουν αὐτό στό γεγονός ὅτι οἱ τελευταῖες γενιές πού γεννήθηκαν στά ἀστικά κέντρα καί μεγάλωσαν ἐκεῖ δέν
γνώρισαν, ἀλλά καί δέν ἀγάπησαν, τό Δημοτικό Τραγούδι. Μαί δέν
τό ἀγάπησανγιατί δέν τό γνώρισαν. Ἱκανοποιεῖται ὁ νέος µέ τό νά
διαβάζει καί νά ἀπαγγέλει ποιήµατα - καί τοῦτα τά τελευταῖα ὁ
θεός νά τά κάνει ποιήματα - ξένα καί πολλές φορές ἀκαταλαβίστικα καί ἀγνοεῖ ἐντελῶς, οὔτε κἄν ὑποπτεύεται τά λαμπρότερα διαµάντια τῆς Δημοτικῆς Μούσας.
Ἆτίς δύσκολες µέρες, στή µεγάλη καί Ἱστορική αὐτή περίοδο
πού περνάει τό Ἔθνος µας, θά μπορέσει νά κρατηθεῖ ψηλά µόνο ἄν
μπορέσει νά ἀντλήσει δυνάμεις ἀπ᾿ τόν ἴδιο του τόν ἑαυτό. Μήν
περιμένεις νά σοῦ δώσουν οἱ ἄλλοι αὐτό πούδέν μποροῦν νά σοῦ
δώσουν. ζΜαΐ πηγή ἀνεξάντλητη εἶναι ἡ παράδοσις καί εἰδικότερα
τό Δημοτικό Τραγούδι, τό ὁποῖο εἶναι, ὅπως εἴπαμε, τό πιό γνήσιο
γέννηματοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ, «λουλούδι θρεμµένο µέςτό αἷμα καί
ποτισµένο µέ τά δάκρυα καί τόν ἱδρῶτα του», ὅπως λέει ἡ Γεωργία Ταρσούλή.
.
Ἐλάχιστα μείνανε τά πανηγύρια πού γίνονται. Καί σ’ αὐτά ἀντί
γ ἀχούγεται τό γλυκόλαλο κλαρίνο, τό µελωδικώτατο βιολέ, σα-
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ντούρι κ.λἈπ., ἀκούγεται ἠχορύπανση µέ πάρα πολλά ντεσιµπέλ. Σέ
κεῖνα τά πανηγύρια πού ἡ σηµερινή κουλτούρα τά λέει ὑποτιμητι-

κά «λαϊκά», συμμετεῖχε καί γιόρταζε ἡ φυχἠ τοῦ λαοῦ. Στή σηµερινά ὑποφέρει τό αὐτί. Καί ἀντί νά προσπαθήσουμενά Ὑιατρέφουµε τό κακό, καταπίνουµε λαίµαργα τήν... «πρόοδο», τήν κουλτούρα ντέ, ἀφήνοντας τό ἁλώνι ὅπου τό χοροστάσι καί μπαίνουμε
στή... ντίσκο µέ ὅλα τά γνωστά ἐπακόλουθα.
Στήν περιοχή µας τό Δημοτικό Τραγούδι ὑπηρέτησαν πολλοί
μουσικοί µέ τό κλαρίνο τοὺς, τό βιολί τους, τό σαντούρι τους, τόν
ταµπουρά τους κ.ἄ., µά ἰδιαίτερη φυσιογνωμία ἦταν ὁ Σαμούρηςὁ Ἀγαπητός - ἀπ᾿ τήν Ἁγ. Ἐὐθυμία, γιατί ἡ γλυκύτητα τοῦ κλαρίνου
του δέν περιγράφεται.

Ἐπίσης πολλοί οἱ τραγουδιστές καί οἱ τραγουδίστριες καί ἰδιαίτερα ὁ Ἀνδρ. Τσαούσης ἀπ᾿ τήν Λιλαία καί ὁ δικός µας Στάθης
Κάβουρας, ἀπ᾿ τίς Κολοβάτες γιά τόν ὁποῖο διοργανώθηκε ἡ ἆποφινή βραδυά, γιά νά τιμηθεῖ ἀπ᾿ τόν Δῆμο Ἀμφίσσης. Ἐμεῖς τοῦ
εὐχόμαστε ὅλα του τά χρόνια νά εἶναι τυχερά.
Ἀπευθυνόμενος πρός τούς νέους µας θέλω νά τούς τονίσω ὅτι
ΔΕΝ εἶμαι κατά τῆς προόδου καί θά χαιρόµουνα,νά τούς βλέπω νά
ἀγκαλιάζουν τήν πρόοδο - τή σωστή πρόοδο - καί νά προχωροῦν,
νά πετᾶνε, ἀλλά νά µήν ἀρνοῦνται τήν παράδοση. τίς ρίζες του δηλαδή, γιατί τότε ὁ ἄνεμος, ἀπ᾿ ὅπου κι ἄν φυσήξει αὐτός, θά τούς
πετάξει μακρυά:
Ὅμως τό Δημ. Τραγούδι οὔτε χάθηκε, οὔτε θά χαθεῖ. Μπορεῖ
νά μήν ὑπάρχουν σήµερα κλεφταρματωλοί γιά νά γίνουν τραγούδια. Ὑπάρχει ὅμως ἡ γέννηση, ὁ γάµος, ὁ θάνατος καί θά ὑπάρχουν
νανουρίσµατα, νυφιάτικα τραγούδια, ἀλλά καί µοιρολόγια, τά
ὁποῖα θά ἐξαχολουθήσουν νά ζοῦν. Μπορεῖ νά ἀλλάξουν λίγο τή
µορφή τοὺς, ἀλλά θά Ἑαναμποῦν σέ καινούργια καλούπια καί θά
συνεχίσουν, γιατί ἔχουν μπεῖ στό πετσί τοῦ λαοῦ µας καί κυκλοφοροῦν µαζί µέ τό αἷμα µέσα στίς φλέβες του.
Τή λαϊκή µας ποίηση μελέτησαν καί θαυµάτησαν πολλοί συγΥραφεῖς, ποιητές, λαογράφοι καί αἰσθητικοί Ἕλληνες καί ξένοι,
ὅπως πιό πάνω εἴπαμε. Ὅλοι τους βεβαιώνουν ὅτι ἡ ἐπιρροή τοῦ
ἀρχαίου Ἑλληνικοῦ πνεύματος εἶναι χειροπιαστή καί ὅλοι μιλᾶνε
γιά τήν ἑνότητα πού παρουσιάζουν ἀπό τότε µέχρι σήµερα κι ἀπό
τόν Εὔξεινο µέχρι τήν Κύπρο.
«Τά τραγούδια στή λαϊκή ἑλληνική γλῶσσα πού ἀντιλαλοῦν σή-
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µερα στά χωριά τοῦ Παρνασσοῦ καί στίς σπηλιές τοῦ Ἑλικώνα, δέν
θά εἶναι, πιστεύω, ἀνάξια νά συγκριθοῦν µέ τά ἐξαίσια ποιήµατα
τῆς Ἀρχαιότητας», μᾶς λέει ὁ παλιότερος περιηγητής πού γύρισε

τήν Ἑλλάδατό 1676, ὁ Γάλλος Γκιλετιέρ (1,. ΟαἱΗΗὲτο).
Ἀλλά...
«Εἴπαμε πολλά καί σώνει
Κι ἄς λαλήσει κι ἄλλο ἀηδόνι»
καί

«Ἠλθε ἡ ὥρα κι ἡ στιγμή

τό στόμα µου νά κλείσω.
καί στήν καλή παρέα µου
καλή νυχτιά ν᾿ ἀφήσω».

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Ἐγκυκλοπαίδεια «Δομή».
Μεγάλη Ἀμερικανική Ἐγνυκλοπαίδεια .
Χ. Ῥωμαίου: «Λαογραφική Γεωγραφία».
Κλαύδιου Φωριέλ:; «Ἑλληνικά Δημοτικά Τραγούδια», ἔχδ. Νίκα.
Ν.Γ, Πολίτου: «Ἐκλογές ἀπ᾿ τά Δημοτ. Τραγούδια τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ».
«Κλέφτικα Δημοτικά Τραγούδια», ἔκδ. Πέλλα.
-Τά τραγούδια τῆς Ἀγόριανης».
Ὑπαδωνίδου:
Εἰρήνης
Κλεφταρματωλοί καί τά τραγούδια του», ἔκδ.
«Οἱ
Σπαδωνίδου:
Πέτρου
Δίφρος.
Ἅγι Θέρου: «Τραγούδια τῶν Ἑλλήνων».
Φώτη Παίξου: «Δημοτικά Τραγούδια τῆς Ἐλευθεριανῆς».
Γεωργίας Ταρσούλη: «Μωρωώτικα τραγούδια», ἔχδ. Ἑστία.
Ζάχου Ξηροτύρη: «Τό Δημοτικό Τραγούδι στίς ἐκδηλώσεις τοῦ λαοῦ»,
1986.
«Τραγούδια τῆς Ῥούμελης», 1994.
Κων. Μάρκου: «Δημοτικά Τραγούδια Μονιάκου Δωρίδος».
θεοδ. Νήμα: «Δημοτικά Τραγούδια τῆς Θεσσαλίας».
Τυμφρηστοῦ: «Ἡ Δημοτική µας ποίηση».
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ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
ΒΥΘΥΜΙΟΥ Ν. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΜΦΙΚ«ΤΥΟΝΙΕΣ
Δίγλωσση ἔκδοση Ἑλληνική - Ἀγγλική
ΛΑΜΙΑ 2005
Τοῦ Ἀλέκου Βασιλείου

Ὁ Δῆμος Λαμιέων κυκλοφόρησε σέ πολυτελῆ ἔκδοση - ὅπως
ἄλλωστε ταίριαζε γιά τό περιεχόμενό του - τό ἐξαίρετο βιβλίο
«ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΕΣ», τοῦ φίλου µου Δάσχκαλου - Δημοσιογράφου
Ἐὐθύμιου Ν. Χριστόπουλου.
;
Ἠἶναι µιά δίγλωσση ἔκδοση Ἑλληνική - Ἀγγλική. πού ἱστορεῖ
ἁπλά, εὔληπτα καί χωρίς περιττολογίες τή λειτουργία, σηµασία,
ἀξία καί προσφορά τῆς Πυλαίας.
ἷ
Μέ τρόπο συνοπτικό καί κατατοπιστικὀ, µέ δυνατή πληρότητα,
παραστατικά καί ἐκλαίκευμένα, ὁ συγγραφέας παρέχει ἄγνωστες
καί συγκεκριµµένες πληροφορίες γιά τίς Ἀμφιπτυονίες, µέ ἐπιτυχηµένη διάταξη τῆς ὕλης καί ἀπαραίτητα στοιχεῖα.
Ἡ ἱστορική καταγραφή γίνεται κατά τρόπο ἐπαγωγικό καί συστηµατική ταξινόμηση.
Ὁ συγγραφέας ἀρχίζει τήν ἱστόρησή του µέ τήν ἀναγκαιότητα
τῆς ἵδρυσης καί λειτουργίας τῶν Ἀμφιχτυονιῶν καί τήν καταγραφή
τῶν ἁρμοδιοτήτων τους, στεκόµενος ἰδιαίτερα στή σημαντικότερη
αὐτῶν, ἐκείνη τῆς Πυλαίας Δήμητρας, στήν Ἀνθήλη.
Στή συνέχεια καί γιά τήν πληρότητα τῆς συγγραφής παραθέτει
τούς Ὕμνους πρός τόν Δία, τή Δήμητρα καί τήν Ἑστία πού προτάσσονταν κάθε συνεδρίασης, καθώς καί Ἀμφικτυονικό Νόμο, στέχεται στήν παράθεση τῶν τριῶν Ἱερῶν Πολέμων καί φτάνει στό τέλος τῶν Ἀμφικτυονικῶν Συνεδρίων τῆς Πυλαίας Δήμητρας.
Ἐπιχειρώντας νά πλαισιώσει στή συνέχεια τόν ἱστορικό χῶρο
τῆς πρώτης καί ξεχωριστῆς Ἀμφικτυονίας, προβαίνει σέ µιά γενικότερη ἀναδρομή στή Φθία, στήν Ἑλλάδα, στούς Ἕλληνες καί στή

ϱο {/ οοτά.

Ἑταιρεία Φωκικῶν Μελετῶν

Λαμία, µέ τήν παράθεση τῆς ἑρμηνευτικῆς σηµασίας τῶν ἴδιων τῶν
λέξεων, σύµφωνα µέ τόν ἀποκαλυφθέντα κώδικα τοῦ ἀρχαιοελληνικοῦ ἀλφαβήτου, πού οὐσιαστικά δικαιώνει τό γεγονός ὅτι οἱ
ἀρχαῖοι Ἕλληνες δέν ἐπέλεγαν τυχαῖα ὀνομασίες γιά τή δηµιουργία
λέξεων, ἀλλά µέ βαθύτερη σημασία τῶν ἐννοιῶν τους.
Δέν παραλείπεινά τονίσει ἰδιαίτερα καί τήν προσφορά τῶν Λαµιέων Δικαστῶν, στά Ἀμφικτυονικά Συνέδρια, ὁ ρόλος καί ἡ συµµετοχή τῶν ὁποίων ὑπῆρξαν καθοριστικά.
Τέλος, ὁ συγγραφέας. γιά πρώτη φορά, φέρνει στό φῶς τῆς δηµοσιότητας τήν ἀποκάλυψη: ὅτι ἡ λειτουργία τῆς σημερινῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης µέ τό Σύνταγμά της, στηρίζεται ἀπόλυτα στή λειτουργία τῶν Ἀμφικτυονικῶν Συνεδρίων, παραθέτοντας συγκριτικά
βασικές Ἀρχές τοῦ Εὐρωσυντάγματος, οἱ ὁποῖες καταφανέστατα
εἶναι ὅμοιες ἐκείνων τῶν Ἀμφικτυονικῶν Ἀρχῶν, ὡς συνέχειά τους,
κατ’ ἀντιγραφή.
Χωρίς περιττολογία, σύντομα, µεστά καί συγκεκριµένα παρέχει
µιά πλήρη εἰκόνα τῆς λειτουργίας, τῆς σημασίας καί τῆς προσφορᾶς
τῶν Ἀμφικτυονικῶν Συνεδρίων.
,
Δίκαια, λοιπόν, ὁ Δῆμος Λαμιέων δέχτηκε τήν δωρεάν πνευµατική προσφορά τοῦ Εὐθύμιου Χριστόπουλου καί τό ἐξέδωσε σέ
ἐξαίρετη μετάφραση στά Ἀγγλικά καί ἄριστη ἐκτύπωση.
Ὡς ἁπλός ἄνθρωπος τῶν γραμμάτων συγχαίρω θερµά τόσο τόν
συγγραφέα, ὅσο καί τόν Δήμαρχο Λαμιέων, πού µέ τήν ἔκδοση
αὐτή μᾶς κάνουν νά νοιώθουµε περισσότερο ὑπερήφανοι γιά τήν
χαταγωγή µας.

Ἕνα μοναδικό βιβλίο γιά τόν τόπο µας
ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΦΩΚΙΔΑΣ
Τάσου Μ. Φιλιππόπουλου,τ. Σχολικοῦ Συμβούλου
ΠΡΟΙΣΤΟΡΙΑ - ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ - ΡΩΜΑΙΚΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ - ΝΕΟΤΕΡΑ ΧΡΟΝΙΑ
Μέ µεγάλη µας χαρά καί ἱκανοποίηση καλωσορίσαµε τό πολυσέλιδο βιβλίο «ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΦΩΚΙΔΑΣ»τοῦ συμπατριώτη µας
ἐκπαιδευτικοῦ καί συγγραφέα κ. Τάσου Φιλιππόπουλου, τό
ὁποῖο, καλαίσθητο καί µέ πλούσια βιβλιογραφία καί εἰκονογράφη-
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ση, ἐνδιαφέρει ὄχι µόνο τούς Δωριεῖς, τούς Φωχκιδεῖς καί τούς Στερεοελλαδίτες, ἀλλά καί κάθε φιλοµαθή ἀναγνώστη.
Μέσα ἀπό τίς 576 σελίδες τοῦ μοναδικοῦ γιά τήν ὁλοκληρωμένη σπουδή τῆς Ἱστορίας τῆς Φωκίδας βιβλίου, «τά»ἱστορικά ΥΕΥοΟγότα καί οἱ ἀγῶνες τοῦ φιλελεύθερου καί Ἱρωικοῦ λαοῦ της, πού
ἀγωνίστηκε γιά δηµιουργία, ἐπιβίωση καί ἐξέλιξη, ἔχοντας ὡς κέντρα του τήν Ἄμφισσα, τούς Δελφούς καί γιά πολλούς αἰῶνες τή
Ναύπακτο, διερευνήθηκαν, μελετήθηκαν καί ἀναφέρονται, µαζί μέ
πολιτικά, πολιτιστικά, θρησκευτικά, λαογραφικά καί ποικίλα ἄλλα
στοιχεῖα, κατανεμημένα σέ τρία μεγάλα µέρη, ὑποδιαιρούμενα σέ
κεφάλαια καί ἑνότητες, ὡς ἑξῆς:
Στό πρῶτο µέρος (κεφάλαια 10, σελίδες 145) ἐξετάζεται ἡ

μυθική καί ἀρχαία Φωκίδα καί γίνεται ἡ γνωριμία µέ τίς πόλεις τῆς
Ἑσοπερίας καί Ὀπουντίας Λοκρίδας καί τῶν ἘἨπιζεφύριων Λοχκρῶν.

Ἀκολουθοῦν τά κεφάλαια γιά τήν κάθοδο τῶν Δωριέων, γιά τίς τοπικές ἑορτές - τελετές κι ἀγῶνες, γιά τούς «ἱερούς» χι ἄλλους πολέμουςκαί τελειώνει τό πρῶτο µέρος µέ ἀναφοράστήν Ἑλληνιστική ἐποχή. στίς Συμπολιτεῖες καί στίς συγκρούσεις τους µέ τούς Ῥωμαίους.

«Τό δεύτερο µέρος (κεφάλαια 7, σελίδες 80) ἀναφέρεται στή
Ῥωμαιοκρατία καί στήν ἐπικράτηση τοῦ χριστιανισμοῦ στή Φωκίδα, στούς ναούς καί τά μοναστήρια της, στά κάστρα καί τά τείχη
της, στή Φωκίδα κατά τά Βυζαντινά χρόνια, κατά τή φραγκοκρατία
καί τήν καταλανοκρατία καί τελειώνει µέ τήν ἐμφάνιση τῶν Τούρκων στά Σάλωνα.
Τό τρίτο µέρος (κεφάλαια 10, σελίδες 255) ἀναφέρεται λεπτοµερέστερα στά νεότερα χρόνια τῆς ἑλληνικῆς καί τῆς φωκικῆς

Ἱστορίας (1458 µέχρι τόν 206 αἰῶνα) κι ἐξετάζεται ἡ Φωκίδα κατά

τήν τουρκοκρατία, οἱ ἐξεγέρσεις της, ἡ βενετοκρατια, οἱ δοκιμασίες
της καί ἡ γενική κατάστασή της κατά τὀν 18ο αἰῶνα. Στή συνέχεια

γίνεται ἀναφορά στά προεπαναστατικά κινήματα καί στούς κλεφταρματωλούς, στά γεγονότα τῆς ἐπανάστασης, στούς ἀγωνιστές
τοῦ Εἰκοσιένα ἀπό τή Φωκίδα, στούς Φωκεῖς πού συμμετεῖχαν στή
διακυβέρνηση τῆς χώρας καί ὁλοκληρώνεται τό τρίτο µέρος µέ γενική ἐπισκόπιση τῆς Φωκίδας κατά τόν 306 αἰῶνα (πολιτικά καί
πολεμικά γεγονότα, γεωμορφολογία, διοικητική διαίρεση καί δηµογραφικά στοιχεῖα, ἐκπαίδευση καί µαθητικός πληθυσμός, προσωπιχότητες τῶν γραμμάτων καί τῶν τεχνῶν ἀπό τή Φωκίδα, μουσεῖα
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καί πολιτιστικά κέντρα κι ἄλλα ἐνδιαφέροντα στοιχεῖα γιά τή µελέτη τῆς τοπικῆς ἱστορίας!

Γνωρίζοντας καί ἀπό ἄλλες ἐπιτυχεῖς ἐκδόσεις τοῦ συγγραφέα

τίς ἱκανότητές του στόν τοµέα τῶν ἵστορικο- λαογραφικῶν διερευνήσεων καί μελετῶν, ἐχφράζουμε ἀπό καρδιᾶς τά θερμά µας συγ-

χαρητήρια πρός τόν ἀγαπητό συμπατριώτη µας Τάσο Φιλιππόπου-

λο, ὁ ὁποῖος µόχθησε ἐρευνώντας πολλές κι ἔγκυρες πηγές, γιά νά
μᾶς παραδώσει ἕνα πολύτιμο Ἱστορικό ἔργο γιά τή Φωχίδα, τό
'ὁποῖο μπορεῖ νά προβληθεῖ ὡς πρότυπο συγγραφῆς τοπικῆς ἵστορίας µέ σφαιρική µορφή. περιεκτικότητα, ἐρευνητική διαδικασία
καί πληρότητα. Καί τοῦ εὐχόμαστε νά παραγάγει χι ἄλλα ἔργα
ἱστορικά καί ἐρευνητικά, καθόσον καί οἱ πνευματικές του δυνάµεις
εἶναι ἐξασκημένες καί ἡ διάνοιά του ἰσχυρά.
Δ.Ν. Παπαθανασόπουλος
Φιλόλογος - τ. Λυκειάρχης

Σελίδες ἀπτή θωχίδα --------------

-ἵ-ἵ-ἵ- δι /δ6τἼ

ΝΕΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Ἡ Ἑταιρεία µας παρέστη σ’ ὅλες τίς ἐκδηλώσεις τῆς Νομαρχιακῆς καί Τοπικῆς Αὐτοδιοικήσεως, ἀλλά καί σ’ αὐτές τῶν πολιτιστικῶν καί ἄλλων ὀργανώσεων, στίς ὁποῖες κλήθηκε.
Στίς 29 Ἰανουαρίου ἔγινε Ἡ Γενική Συνέλευση τῶν Μελῶν τῆς
Ἑταιρείας, στό Π.Μ. Ἀμφίσσης, καί ἡ κοπή τῆς βασιλόπιτας. Στήν
ἐκδήλωση αὐτή παραβρέθηκαν οἵἀρχές ὅλες ἀλλά καί πολύ ἐκλεκτοί φίλοι. Ὁ ἀπολογισμός τοῦ Δ.Σ. τῆς Β..Φ.Μ. ἔγινε ἁπ᾿ τόν Πρόεδρό της καί ἔχει ὡς παρακάτω:
ΔΙΑ ΤΟ 2005
Ὁ ἀπολογισμός τοῦ Δ.Σ. τῆς Β.Φ.Μ. γιά τό ἔργο καί τήν δραστηριότητά της στό χρόνο πού μᾶς ἔφυγε, δηλαδή τό 2005, γιά τήν
ἐνημέρωση τῶν ἑταίρων, ἀλλά καί τῆς ὑπόλοιπης κοινωνίας, πού
ἐνδιαφέρεται γιά τά κοινά, ἔχει ὡς παρακάτω:
Καΐτοι τό Λ.Μ.Φ. ἀκόμα βρίσκεται ἀποθηκευμένο καί µάλιστα
ὄχι µέ τόν καταλληλότερο τρόπο, περιμένοντας τήν τελειοποίηση
τοῦ κτιρίου ὅπου ὁ Δῆμος Ἀμφίσσης ἀποφάσισε νά τό στεγάσει,
μαζί µέ τήν µεγάλη συλλογή τοῦ ἀγαπητοῦ µας Δ. Σανιδᾶ, ἐμεῖς
συνεχίσαµε τή δραστηριότητά µας στούς ὑπόλοιπους τομεῖς.
Τό περιοδικό µας, τό «ΣΕΛΙΔΕΣ ΑΠ’ ΤΗ ΦΩΚΙΔΑ», συνεχίζει
σταθερά τήν ἔκδοσή του. Ἔφθασε αἰσίως τίς 5.016 σελίδες στά 38
χρόνια παρουσίας του καί προσφορᾶς του. Ἀντί ἄλλων κρίσεων,
διαβάζω ἐπιστολή τοῦ Νίκου Ἀνώγη, Λογοτέχνη καί Πριτικοῦ:
«Πολλές φορές µέσα ἀπ᾿ τό ἁπλό καίτό λιτό προβάλλει τό πολύ καίκαλό. Εἶναι ἡ πρώτη σκέφη πού κάνει ὁ καθένας ὅταν παίρνει στά χέρια του τό περιοδικό «Σελίδες ἀπ᾿ τή Φωκίδα».
Στό 14449 τεῦχος ἡ θεματολογία καί ἡ ποιοτική πνευματική κατάρτιση τῶν συνεργατῶν, καταδεικνύουν πῶςτό περιοδικό καί στή
Φωκίδα γενικότερα, γώεται µιά προσεκτική κι ἀξιόλογη δουλειά.
Τά θέµατα τοπικοῦ ἐνδιαφέροντος ἀποθησαυρίζουν στιγμές
ἀπό τήν ἱστορία, τή λαογραφία, τή λογοτεχνία, τήν παράδοση, τά

ἤθη καίτά ἔθιμα τῶν κατοίκων.
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Οἱ Σελίδες μᾶς καλοῦν νά θυμηθοῦμε τό παρελθόν καίνά προετοιμαστοῦμεγιά τό µέλλον.
Οἱ ὑπεύθυνοι ἐργάζονται µέ ἐνδιαφέρον καί ἡ προσφορά τους
φαίνεται καί ἀναγνωρίζεται ἀπό τούς εἰδικούς καί ἀπό τούς
ἁπλούς ἀναγνῶστες.
Ἡ διαπίστωση αὐτή μᾶς ὑποχρεώνει νά τούς θαυµάσουµε καί
νά τούς συγχαροῦµε.
Ν. Ἀνώγῃης, ὅ 1-δ-05»
Δυστυχῶς ὅμως διαπιστώνουμεὅτι ὁ ἀριθμός τῶν συνδρομητῶν πού τό ζήτησαν, µέ ὑπογραφή τους, νά γίνουν ἀποδέκτες,
πληρώνοντας τό πενιχρότατο ποσό, τό συμβολικό, τῶν 45 Έ τό χρόνο, δέν τίμησαν τήν ὑπογραφή τους καί γι’ αὐτό ἡ Ἑταιρεία ἄναγκάστηκε νά διακόψει τήν ἀποστολή ἔπειτα ἀπό ἀρκετές προειδοποιήσεις.
Κανένας µας δέν ἰσχυρίστηκε ὅτι εἶναιτέλειο. Ἀπεναντίας πιστεύουµεὅτι θά μπορούσαμε νά κάνουμεπερισσότερα γι’ αὐτό, ἄν
εἴχαμε καί τή βοήθεια, κυρίως τῶν Φωχέων, ὄχι µόνο τήν οἴκονομικῄ ἀλλά προπαντός τήν ἠθική καί πνευµατωή.
Ἐμεῖς θά συνεχίσουμετήν προσπάθειά µας.
Γιά συντομία χρόνου σᾶς γνωρίζω ἐγώ τήν οἰκονομική µας κατάσταση, ὅπως αὐτή ἀναφέρεται στήν ἔκθεση τῆς Β.Ε.:
α΄. Πραγματοποιηθέντα ἔσοδα
18.141.19
β’. Πραγματοποιηθέντα ἔξοδα
2.519.798
Υ΄. Ὑπόλοιπονεἰς νέα χρῆσιν
1092140
δ΄. Ὅλες οἱ οἰκονομικές πράξεις ἔγιναν µέ τίς προβλεπόμενες
ἀποδείξεις καί ἐντάλματα πληρωμῶν καί νοµότυπα, καί
ε’. Τό ὑπόλοιπο εἶναι κατατεθηµένο στήν Ἠθνική Τράπεζα,
ὅπως τό Καταστατικό µας καί ἡ σχετική ἀπόφαση τῆς Τ.Σ. ὁρίζουν.
Ὁ ἀριθμός τῶν βιβλίων τῆς Βιβλιοθήκης µας ἔφθασε τά 852 βιβλία καί κατά τό 3005 εἴχαμε εἰσαγωγή µόνο 25.

Λοιπές δραστηριότητες
α’. Στίς 6 Φεβρ. 2005 ἔγινε ἡ Γ.Σ. τῶν μελῶν µας καί ἡ κοπή
τῆς πίτας, ἀλλά καί οἱ ἀρχαιρεσίες.
β’. Στίς 23 Μαρτ. 32005 στό Μοναστήρι τοῦ Προφ. Ἠλία συνεόρτασε τήν ἔναρξη τῆς Ἐπαναστάσεως τοῦ 34 µέ τούς λοιπούς φίλους, ὅπως τὀν Δῆμο Δελφῶν κ.ἄ.

Σελίδες ἀπ᾿ τή Φωκίδα

Ὢὐο-----
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Υ΄. Παρέστημεν στήν κοπή τῆς πίτας τοῦ Δήμου Ἀμφίσσης καί
στίς ἑορταστικές ἐκδηλώσεις του γιά τήν ἀπελευθέρωση τῆς
Ἀμφίσσης καί τοῦ Κάστρου της στίς 10-4-2005.
- Ἆτίς ἐκδηλώσεις πού ἔκανε γιά τήν παραπάνω ἐπέτειο, ὁ
Σύλλογος τῶν Ἁπανταχοῦ Ἀμφισσέων τά Σάλωνα στό Π.Κ.Ρ.
- Στίς ἐκδηλώσεις τοῦ Βοὐλευτοῦ µας στούς Δελφούς:
- Στίς ἐκδηλώσεις γιά τήν ἐπέτειο τοῦ Χανιοῦ τῆς Τραβιᾶς.
- Ἠπίσης στίς ἐκδηλώσεις τοῦ Δήμου Γαλαξειδίου πού ἔκανε
στά Πεντεόρια, στίς ὁποῖες µίλησε καί ὁ Γραμματέας µας κ. Δημ.
Σανιδᾶς.
--Ἆτίς ἐκδηλώσεις τοῦ Δήμου Ἀμφίσσης πρῶτα για τούς κατοίχους της πού προέρχονται ἀπ᾿ τή Μ. Ἀσία καί δεύτερον γιά νά τιμήσει τόν Λαϊκό Ἱραγουδιστή Στάθη Κάββουρα. Σ’.αὐτή τήν ἐκδήλωση ὁ ἩΗρόεδρος τῆς Ἑταιρείας µας κλήθηκε νά ὁμιλήσει µέ θέµα
«ΗΒ ΛΑΟΓΡΑΦΙ{«Η ΑΜΦΙΣΣΑ ΚΑΙ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ».
--Στίς ἐκδηλώσεις τοῦ Δήμου Γαλαξειδίου πού ἔγιναν ἐχεῖ, στίς
ὃ Δεκ.,µέ θέµα «ΦΩΕΗΙΔΑ - ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ».
-Μτίς 14 Νοεμ. ὁ Πρόεδρος τῆς Ἑταιρείας µας κλήθηκε ἀπό
τήν Ὁμοσπονδία Συλλόγων Παρνασσίδος νά μιλήσει στό Ηνευματιχό Κέντρο Ρουμελιωτῶν στήν Ἀθήνα, µέ θέµα «ΗΠ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ
1. ΚΛΗΡΟΥ ΤΗΣ ΦΩΕΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΕΘΝΕΓΕΡΣΙΑ ΤΟΥ 1821».
Σ᾽ αὐτή τήν ἐκδήλωση Ἡ σύνθεση τοῦ ἀκροατηρίου ἦταν ὑψηλοῦ
ἐπιπέδου, κάτι πού Ἱκανοποίησε τούς πάντες. Ἀπουσίαζε δυστυχῶς
µόνο ἡ Ἱ. Μητρόπολις Φωκίδος καί δέν ξέρω τό γιατί, ἐνῶ ἡ Ἄρχιεπισκοπή ἔδωσε τό «παρών»της, µέ τόν τρόπο της. |
-Ἆτίς 23 Σεπτ. 20065, ἡ Ἡταιρεία µας συμµετέχουσα στά
ΦΩΚΗΚ«Α τοῦ Δήμου Ἀμφίσσης, στέριωσε, στήν αἴθουσα ΚΟΡΔΩΝΗ
τοῦ Π. Κ. Ἀμφίσσης Ἔκθεση τοῦ «Φωκικοῦ Τύπου», κατά τήν
ὁποία ἐξετέθησαν ὅλοι οἱ τίτλοι τῶν ἐφημερίδων καί περιοδικῶν
πού ἀφοροῦν τή Φωκίδα, ἀπό τήν ἀνεξαρτησία µας µέχρι σήµερα,
γεγονός πού στούς διανοούμενους ἔκανε αἴσθηση.
Τό Φθινοπωρο ὅμως πού μᾶς πέρασε, ὁ Δήμος μᾶς πῆρε ἀπ
τήν πρώην Κλινική Καρανάσου, στήν ὁποία εἴχαμε τόσο καιρό βολευτεῖ, γιατί ἤθελε να κάνει ἀνακαίνιση καί μετατροπή τοῦ κτιρίου
καί ἔτσι ἀναγκαστήκαμε ἐκεῖνα τά ἐκθέματα πού δέν εἶχαν φόβο
νά χαλάσουν ἤ νά φαγωθοῦν ἀπό ποντίκια νά τά στιβάξουμε στό
κτίριο τῶν Παλ. Ῥφαγείων, τά δέ ὑπόλοιπα, μαζί µέ τά κάθε εἴδους
χαρτικά, πού ἔφθαναν τά 900 χαρτοκιβώτια, νά τά συσκευάσουµε
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µόνοι µας καί νά τά μεταφέρουμε στό Κληροδότημα Κονιάκου,
ὅπου καί τά Γραφεῖα µας πλέον.
Πρίν τελειώσω, θέλω νά εὐχαριστήσω ἀπό καρδιᾶς
-Πρῶτα τήν εὐεργέτιδά µας 96Β Βιομηχανικά Ὀρυκτά Α.Ε.
γιά τή µεγάλη της ἐνίσχυση γιά µιά χρονιά ἀκόμα.
-Τή ΔΕΛΦΟΙ - ΔΙΣΤΟΜΟΝ ΑΜΕ ἐπίσης γιά τήν ἐνίσχυσή της
καί τή συμπαράστασή της στό ἔργο µας.
Καίτίς δύο αὐτές Μεταλλευτικές Ἑταιρεῖες παρακαλοῦμε γιά
τή συνέχιση τῆς βοήθειάς τους.
--Τόν Δῆμο Ἀμφίσσης καί ἰδιαίτερα τόν Δήμαρχο κ. Φουσέκη
γιά τή συμπαράστασή Του καί τήν διάθεση τῆς αἴθουσας αὐτῆς,
ἀλλά καί τό προσωπικό πού τήν ὑπηρετεῖ καί ἔχει δείξει τήν ἀγάπη του γιά μᾶς.
--Ἀχόμα ὅλους ὅσους μᾶς βοήθησαν καί µέ ὁποιονδήποτε τρόπο στό δύσκολο ἔργο πού ἔχουμε ἀναλάβει.
Ἐπίσης ὅλους ἐσᾶς πού βρίσκεσθε σήµερα κοντά µας γιά νά
γιορτάσουµεμαζί τόν ἐρχομό τοῦ Καινούργιου Χρόνου καί εὐχόµαστε στόν καθένα σας καί στίς οἰκογένειές σας, στήν Ἄμφισσα, τή
Φωκίδα, ἀλλά καί στήν Ἑλλάδα µας τό ΚΑΛΟΤΥΧΗ.
Γιά τήν οἰκονομική ἐνίσχυση τῆς Ἑταιρείας µας οἳ παρακάτω
φίλοι προσέφεραν τά ἀντίστοιχα ποσά. Ἡ Ἑταιρεία µας τούς εὖχαριστεῖ θερµά ὅλους.

1. Ἡ 96Β

2. Ἀνώνυμη, Ἄμφισσα
Εἰς μνήμην τοῦ συζύγου της
8. Παναγ. Τσαχνιᾶς, Καστέλλια
Εὶς μνήμην Χρ. Κανελοπούλου
ᾱ. Σαράντης ΓεώρΥ., Ἐλαιών

Εὶς μνήμην διδασκάλου του Νικ. Οἰκονόμου
5, Ἀνώνυμος
6. Κασούτας Μιχ., Ἰτέα
7. Μπράτσος Ἀνδρέας, Ἄμφισσα
8. Κουτσοκλένης Τ.., Ἐλαιών
Εἰς μνήμην φίλου του Εὐθ. Δρόλαπα
9, ΔΕΛΦΟΙ - ΔΙΣΤΟΜΟΝ ΑΜΕ
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᾽Απαγορεύεται ἡ μερική ἤ ὁλική ἀναπαραγωγή τῶν κειμένων, ἡ

ἀναδημοσίευση, ἡ ἀποθήκευση σέ ὁποιοδήποτε σύστηµα ἠλεκτρονικό,

μηχανικό, φωτοαντιγραφικό καί δέ µεταθιθάζεται σέ καμιά µορφή καί

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