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ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΕΣ
α’. Ἱστορικές μνῆμες
8-7-4824. Ὀλιγάριθμοι Ἕλληνες ὑπό τόν Σκαλτσάν τρέπουν σέ
φυγή, µετά ἀπό ϐωρη µάχη, 6.000 Τούρχους στή θέση Μπινίτσα Λιδωρικίου.

9-7-1824. Οἱ Τοῦρκοι ἀπαγχονίζουν τόν Ἀρχιεπίσκοπο Κύπρου
Κυπριανό, καρατομοῦν τούς Μητροπολίτες Πάφου, Κιτίου καί Μυρηνίας καί σφάζουν πολλούς, ἀπ᾿ τούς κρατουμένουςστίς φυλακές.
9-7-4906. Ἀλβανίζοντες καί ὁπαδοί τῆς Ρουμανικῆς προπαγάνδας δολοφονοῦν σέ ἐνέδρα τόν Μητροπολίτη Κορυτσᾶς Φώτιο, χοντά στό χωριό Μπραδίβιστα τῆς Μοράβας.
14-7-1824. Ἡ µεγάλη µάχη µεταξύ Τούρκων καί Ἑλλήνων στήν
Ἄμπλιανη τοῦ Παρνασσοῦ, ἡ ὁποία ἔκρινε τό ἀποτέλεσμα τοῦ
ἀγώνα.
17-7-1835. Μάχη τοῦ Πρ. Ἠλία Σαλώνων: 700 Τουρκαλβανοί
ὑπό τόν Σούλτσα Κόρτσα. Ἐπιτίθενται οἱ Ἕλληνες. Οἱ Τοῦρκοι
ἄφησαν 78 νεκρούς.
96-17-1833. Ἡ νίλα τοῦ Δράμαλη. Ἡ νίλα τοῦ Δράμαλη ἥταν
προετοιµασµένη ἀπό τούς Ρουμελιῶτες ἀρχηγούς, οἱ ὁποῖοι ἐφήρµοσαν τήν τακτικήν τῆς «καμμένης γῆς», τήν ὁποία συνέχισε ὁ Μολοκοτρώνης.
97-7-1828. Ὑπογράφονται µεταξύ Ναυάρχουν Κόδριγκτον καί
τοῦ Μωχάµετ Ἄλη ἡ συνθήκη τῆς Ἀλεξανδρείας, σύµφωνα µέτήν
ὁποία ὁ Μωχάµετ Ἄλη ἀποσύρεται ἀπό τόν Μωριά.
9-8-4823. Ὁ θάνατος τῆς ἀνεπανάληπτης ἐκείνης φυσιογνωµίας, τοῦ Μάρκου Μπότσαρη.
45-8-1940. Ἡ δολοφονική καταβύθιση τοῦ καταδρομικοῦ µας
«ΕΛΛΗ»απ’ τό Ἰταλικό Ὑποβρύχιο.
26-8-1821. Ὁ Μπεὺράν Πασᾶς ἐπικεφαλήῆς 85.000 Τούρκωνκυρίως ἱππέων-, ἐπιχειρεῖ νά διαβεῖ τό στενό τῶν Βασιλικῶν. Οἱ
Φωχκεῖς ὁπλαρχηγοί ὅμως, Γκούρας, Παπανδρέας κ.ᾱ. καί ὁ Δυοβουνιώτης τόν ἀνάγκασαν νά ὑποχωρήσει πρός τή Λαμία ἀτάκτως,
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µέ ἀποτέλεσμα τή ματαίωση, γιά µιά ἀκόμα φορά, τῆς διαπεραιώσεως εἰς τήν Πελοπόννησο οὔτε ἑνός Τούρκου.
13-9-1829. Ἡ τελευταία µάχη τοῦ Ἱεροῦ Ἀγώνα εἰς τήν Πέτρα

Βοιωτίας.

18-9-1938. Ὑπογραφή συνθήκης μεταξύ Δ. Ὑψηλάντη καί
Ὀσμάν Ἀγᾶ καί Ἀσλάμπεη µέ τήν ὁποία παραχωρεῖται στούς
Ἕλληνες ὅλη ἡ περιοχή µέχρι Ἀλαμάνας πλήν Ἀθηνῶν καί Εὐβοίας.

β΄ Ἡσαῖΐας
«Στή Χαλκομάτα σκοτώθηκε καί ἕνας ρασοφόρος», γράφει ἡ
Ἱστορία.

Ὁ ρασοφόρος αὐτός ὅμως ἤτανε ὁ Ἡσαῖΐας, ὁ Δεσπότης τῶν
Σαλώνων, ὁ πρῶτος Δεσπότης πού ἔπεσε γιά τήν Πατρίδα, γιά τοῦ
Χριστοῦ τήν πίστη τήν ἁγία καί γιά τήν ἐλευθερία.
Σκοτώθηκε στή Χαλκομάτα μαζί µέ τόν ἀδερφό του, τό Παπαγιάννη.
'
Οἱ πατριῶτες του, καί πολύ καλά κάνανε, στήσανε μνημεῖο
στον παλιό δρόµο Λαμίας - Ἄμφισσας.
Τώρα ὅμωςτί γίνεται πού ὁ δρόµος αὐτός καταργήθηκε;
Ἡ Ε.Φ.Μ. χρόνια τώρα γράφει καί φωνάζει, νά γίνει καινούριο
᾽μνημεῖο στή Νέα Ἐθνική ὁδό Λαμίας - Ἄμφισσας..
Λίγα µέτρα πιό κάτω ἀπό τή Μονή Δαμάστας ἔπεσε ὁ λιονταρόφυχος Δεσπότης µέ τό σπαθί καί τό σταυρό στό χέρι καί στό Μοναστήρι δέν βρίσκουμεοὔτε µιά ἐπιγραφή οὔτε µιά ἀράδα νά µνημονεύει τό ὄνομά του καί τά κατορθώματά του.
Μνημονεύονται ὅμως οἱ ἐφήμεροι δωρητές καί ὄχι αὐτοί πού
μᾶς δώρισαν µέ τό αἷμα τους τήν ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ µας.
Τέλος, ποιοί θά εὐαισθητοποιηθοῦν καί θά ἐνδιαφερθοῦν νά
ζωντανέψει ἡ μνήμη τοῦ ἡρωϊὺκοῦ Δεσπότη Ἡσαΐῖα;:

Υ. Ἡ Μάχη τῆς Ἄμπλιανης,14-7-1834
Ὅλοι γνωρίζουμε ὅτι ἡ µάχη τῆς Ἄμπλιανης ἔπαιξε καθοριστικό ρόλο στήν ἀπελευθέρωση τῆς πατρίδας µας.
Ὁ ΧἈουλτάνος διόρισε Ῥούμελη Βαλεσί τόν Δερβίς πασᾶ, ὁ
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ὁποῖος πῆρε ἐντολή νά καταστείλει τήν ἐπανάσταση στήν Ἀνατολική καί Δυτική Ἑλλάδα.
τήν Ἄμπλιανη ὀχυρώθηκε ὁ Νάκος Πανουργιᾶς µέ 600 ντόπιους, ὁ Τζαβέλας, ὁ Περεβόςκ.ᾶ.
Μεγάλη καί φονική μάχη" οἱ Τουρκαλβανοί ἐτράπησαν σέ φυγή
ἀφήνοντας τούς μισούς μαχητές τους στά βουνά τοῦ Παρνασσοῦ.
Πήγανε οἱ πρόγονοί µας στό Ἀπερνόρεμα, 1.000 µέτρα πιό κάτω ἀπό τήν Ἄμπλιανη, από τούς προµαχόνες;:, καί τοποθέτησαν
μιά μαρμάρινη πλάκα µέ τά ὀνόματα τῶν ὁπλαρχηγῶν, ἐπειδή
διέρχεται ὁ Ἐθνικός δρόμος.
"Έστω καί τόσο µακριά ἀπό τόν Ἱρωϊκό καί αἱματοβαμμένο
τόπο τῆς Ἅμπλιανης, ἄς γίνει ἕνα μνημεῖο ἀντάξιο τῆς προσφορᾶς
καί τῆς θυσίας.
Πιστεύουμεὅτι τέτοιες ἠρωίϊκές πράξεις, τόσο αἷμα, τόσες θυσίες δέν πρέπει νά µή µείνουν στήν μνήμη τῆς λησμονιᾶς.
Ἀτή συγκεκριμένη θέση χῶρος ὑπάρχει ἀρχκετός. Ὁ τόπος, τά
βράχια, τά δένδρα δίνουν µιά ξεχωριστή ὀμορφιά καί ὁ διαβάτης
μπορεῖ νά σταθεῖ µέ δέος µπροστά στό μνημεῖο, νά ξεκουραστεῖ
καί ὁ νοῦς του νά σεργιανήσει στά δύσκολα ἐκεῖνα χρόνια πού οἱ
µισοτσάρουχοι πρόγονοί µας ἀγωνίστηκαν γιά τήν ΕΛΒΥΘΕΡΙΑ
μας.
Ὅ Δήμος Ἄμφισσας, πού τά τελευταῖα χρόνια, καί ἰδιαίτερα
φέτος, ἀσχολήθηχε µέ τόν εὐπρεπισμό τοῦ χώρου, μήπως πρέπει νά
σχεφτεῖ γιά τήν δηµιουργία ἑνός σοβαροῦ μνημείου;
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ΘΑΝΑΣΗΣ ΜΑΝΙΚΑΣ
Τοῦ Γ.Ν. Κουτσοκλένη

Ἕνας ἀπ᾿ αὐτούς πού πρωτοστάτησαν στόν µεγάλο ξεσηκωμό
τοῦ 24, ἦταν καί ὁ Θανάσης Μανίκας.
Τό πότε καί ποῦ γεννήθηκε δέν ξέρουμε. Οὔτε καί ποιός ἦταν ὁ
πατέρας του. Ξέρουμε ὅτι κάποιος «Καπετάν Μανίκας» ἦταν
ἁρματωλός τῶν Σαλώνων καί ὅτι σκοτώθηκε τό 1818, κοντά στό
Ταλαξείδι ἀπ᾿ τούς κλέφτες, τούς ὁποίους καταδίωκε, κατ’ ἐντολήν
τοῦ Τσακιρτζή µπασσῆ Βέη τῶν Σαλώνων. Νά ἦταν αὐτός ὁ πατέρας του;
Ἡ οἰκογένειά του ἔζησε στά Σάλωνα καί ἐπειδή ἡ ὅλη του δράση ἦταν γύρω ἀπ᾿ αὐτά, πρέπει νά θεωρήσουμε αὐτά ὡς γεννέτειρά του. Ἀλλά ἄν ἦταν καί κάποιο χωριό γύρω΄ἀπ᾽ αὐτά, ὅπως ὁ
Σάθας θέλει, δέν ἀλλάζει τίποτα.
Τόν βλέπουμε ἀπό παιδί νά ἀκολουθεῖ ἐκεῖνον τόν µεγάλο
Ἀνδροῦτσο, κοντά στόν ὁποῖο μαθήτευσε ὅλα ὅσα χρειάζεται ἕνας
ἁρματωλός, ἕνας καπετάνιος, ἕνας ἀρχηγός πού ξέρει τά μυστικά
τοῦ ἀγῶνακαί τῆς Ἀρχηγίας. Ἔμαθενά εἶναι τολμηρός, παλληκάϱρι µέ θάρρος καί ἄτρομος γιά τοῦτο τόν εἶπαν «Δελῆ», δηλαδή παράτολμο, τρελλό.
Ὅταν ἔφυγε ὁ Ἀνδροῦτσος, ὁ Θανάσης Μανίκας ἔμεινε µέ τόν
Καπετάνιο Τερο-Πανουργιᾶ καί ἔγινε τελικά πρωτοπαλλήκαρό
του, ἀλλά καί γαμπρός του, ἀργότερα. ἀφοῦ παντρεύτηκε τή θυγατέρα του, τήν Ἑλένη, τή µία ἀπ᾿ τίς δύο πού εἶχε ἀπτήν πρώτη του

γυναίκα, τή Μαρία Κουμαρτσιώτη (48052.

Αὐτή Ἡ συµπεθεριά ἕνωσε πιό πολύ τόν Πανουργιᾶ µέ τό Μαγίκα, καί ὁ λαός τούς τραγούδησε:
«...Κάπου βροντοῦν, µωρ Πανουργιᾶ,
κάπου βροντοῦν τά χαϊµαλιά,
κάπου βροντοῦν τ’ ἀσήμια,
μωρέ Δελή Μανίκα».
κ Αα 4
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Ὅταν τό 1816 ὁ Ἀλή Πασᾶς τῶν Ἰωαννίνων ἔδωσε τό ἁρματολίκι τῆς Λειβαδιᾶς στὀν Ὀδυσσέα Ἀνδροῦτσο, τοῦ ζήτησε δυό
πράγματα.
Τό πρῶτο ἦταν ἡ ἐκκαθάριση τῆς περιοχής ἀπ᾿ τούς ἄλλους
κλέφτες, μικρούς καί μεγάλους: καί τό δεύτερο ἦταν νά δημιουργεῖ
προβλήµατα στόν πασᾶ τῆς Εὐβοίας, µέ σκοπό νά τόν ἐκθέσει στήν
Ὑψηλή Πύλη καί ἔτσι νά εἶναι εὔκολη ἡ ἀνάθεση τῆς διοικήσεως τοῦ
νησιοῦ στή δικαιοδοσία τοῦ Ἀλή.
Αὐτή τή δεύτερη ἀποστολή ὁ Ὀδυσσέας τήν ἀνέθεσε στόν Μαγίκα, ὁ ὁποῖος ἄρχισε τήν προσπάθεια αὐτή ἀμέσως,

Κάποια νύχτα παίρνοντας µόνο ἑξῆντα (60) ἄνδρες, πέρασε µέ

βάρκες στή Λίμνη τῆς Βὐβοίας, ἀπό τήν Ἀταλάντη, καί ἀφοῦ τήν
αἰφνιδίασε τή λεηλάτησε καί ἐπέστρεφε χωρίς ἀπ᾿ τούς δικούς του
νά πάθει τό παραμικρό.
Τοῦτο τό µεγάλο κτύπημα, ἄν καί ἔφερε µεγάλη ἀναστάτωση
στούς Τούρκους, δέν ἦταν ἀρκετό γιά νά ἱκανοποιηθεῖ ἡ ἐπιθυμία

τοῦ Ἀλῆ Πασᾶ. Τύ αυτό καί σχεδιάστηκε καὶ ὀργανώθηκε καί ἄλλη
ἀποστολή τοῦ Μανίκα.
Αὐτή ἤθελε τήν ἐξόντωση τοῦ Βοεβόδα τῶν Θηβῶν, πού βρισχκόταν στήν Λειβαδιά τίς ημέρες ἐκεῖνες καί ὁλόκληρης τῆς ἄκολουθίας του, μόλις ἔβγαινε ἀπ᾿ τά ὅρια τῆς δικαιοδοσίας τοῦ Ὀδυσ-

σέα, πού ἦταν τά στενά τῆς Πέτρας καὶ πέρα ἀπ᾿ αὐτά ἦταν ὑπεύ-

θυνος ὁ Πασᾶς τοῦ Βὐρίπου.
Ὁ Μανίκας ἔστησε ἐνέδρα στήν κατάλληλη θέση καί κτύπησε,
ἀλλά ὄχι τόν Βοεβόδα, γιατί αὐτόςεἶχε προλάβεικαίεἶχε περάσει,
ἀλλά κάποιον Τατάραγα µέ µιά ὁμάδα ὀπαδούς, πού ἀνῆηχκε ἀπ᾿
αὐθείας στό Κέντρο τῆς Τουρχκικῆς Κυβερνήσεως, ὃ ὁποῖος πήγαινε
ἀπ' τήν Κων/πολη στήν Πελοπόννησο γιά κάποια ὑπόθεση.
Τό γεγονός αὐτό ἔφερε τό ἀποτέλεσμα πού ἤθελε ὁ Ὀδυσσέας.

Ὁ Μανίκας, ὅσος σκληρός φαινόταν καί ἦταν στόν πόλεμο, τό-

σο πρᾶος καί καλός νοικοκύρης ἦταν στήν εἰρηνική περίοδο.
Ἔφτιαξε καλή περιουσία πού ἀποτελεῖτο ἀπό σπίτια, χωράφια,
ἔληές καί γιδοπρόβατα., τά ὁποῖα ὅμωςτά εἶχε... µισιακά, ὅπως συνηθιζόταν τότε.
Ὁ Μανίκας ὀργανώθηκε στή Φιλική Ἑταιρεία ἀπό ἐνωρίς καί

ὅταν ἦλθε ἡ εὐλογημένη ὅρα, αὐτός πού ἦταν ἕνας ἀπ᾿ τούς πρό-

δροµους τῆς Ἐπαναστάσεως, βρέθηκε ἀμέσως κάτω ἀπ᾿ τόν ἄρχη-

γό του Γερο-Πανουργιᾶ. Ἡ πρώτη του ἀποστολή ἦταν Ἡ στρατολό-
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Ύηση, μαζί µέ τόν Παπα- Ἀνδρέα Μώρη, τόν ουκουβιστιανό, τῶν
Ἑλλήνων πατριωτῶν ἀπ᾿ τά Βλαχοχώρια τῆς περιοχῆς, δηλαδή τῆς
Ὀρεινῆς Παρνασσίδος.
Τήν ἀποστολή του αὐτή ἔφερε εἰς πέρας καί στίς 36 Μαρτίου
εἶχε ἐπιστρέφει στό Μοναστήρι τοῦ Ἡροφ. Ἠλία, µέ ἱκανότατη δύναµη, ὅπου τόν περίμενε ὁ Ἀρχηγός του. Καί στίς 27 Μαρτίου 1824
τήν ἄλλη ἡμέρα δηλαδή, ὅταν ἔγινε ἡ ἐπίθεση µέ σκοπό τήν ἄπελευθέρωση τῶν Σαλώνων, ὃ Θανάσης Μανίκας µαζί µέ τόν Παπαντριά, πρωτοπαλλήκαρο τοῦ πεθεροῦ του. κατεῖχε τό δεξιό τῆς
ὅλης πἀρατάξεως. Ἡ ἐπίθεση κράτησε ἁ ὧρες µέ νίκη τῶν Ἑλλήνων, ἐνῶ οἱ Τοῦρκοι κλείστηκαν στό Κάστρο.
Μετά τήν κατάληψη καὶ τοῦ Κάστρου τῆς Ὠριᾶς, στίς 10 Ἀπριλίου 1834, ὁ Μανίκας ἀκολούθησε τόν Καπετάνιο του Τερο-Πανουργιᾶ καί τόν Νάκο, ἄπο κοντά, σ’ ὅλη τή δύσκολη πορεία τους.
Στή Τραβιά, στίς θερμοπύλες, τόν Ἀετό, τήν Ὑπάτη, τή Νευρόπολη,
τά Βασιλικά, τά Πεντεόρια, τήν Λειβαδιά, τό Χαϊδάρι, τήν Ἀράχωβα καί σ’ ὅλες τίς ἄλλες µάχες.
͵
Γιά ὅλη του αὐτή τήν προσφορά, ὁ Μανίκας τιµήθηχε µέ τόν
βαθµό τοῦ Πεντηκοσίαρχου, ὅπως μᾶς τό λέει τό ψήφισμα τοῦ
Ἀρείου Πάγου:
;
«Κατά τάς ὑφηλάς διαταγάς τῆς Ὑπερτάτης Ἐθνικῆς Βουλῆς,
Ὁ Ἄρειος Πάγος ἐφηφίσαντο τάδε:
Αον. Διά τάς τολµηράς ἐκδουλεύεις ὁποῦ ἔχαμεν ὁ κύριος Άθανάσιος Μανύχας εἰς τό Γένος, ἀγωνισθείς εἰς τόν ἱερόν τοῦτον ὑπέρ
ἐλευθερίας ἀγῶνα, καί πολεµήσας ὑπέρ πίστεως καί πατρίδος, τόν
τιμᾶ µέ τό λαμπρόν τῆς.πεντακοσιαρχίας ἀξίωμα, τό ὁποῖον μένει
διά παντός ἀναπόσπαστον.
Ῥον. Ὑπόσχεται ὁ Ἄρειος Πάγος νά πληρώνειεἰς τόν εἰρημένον
τούς παρά τῆς ὑπερτάτης Βουλῆς διορισθένας μισθούς.
Τον. Ὑπόσχεται ὁ Ἄρειος Πάγος νά ἀνταμείψη µέ λαμµπράς
ἀνταμοιβάς τόν εἰρημένον, µετά τήν ἀποκατάστασιν τῶν πραγµάτων, ἀναλόγως µέ τάς ἐκδουλεύσεις του.
Τῇ 2Φεβρ. 1523. Ἐν Σαλώνοις.
Αἱ Ἀεροπαγάαι
Ὁ Ταλαντίου Νεόφυτος, Πρόεδρος
Ἄνθιμος Γαζῆς, Ἰωάν. Φίλωνος,
Ῥήγας Κοντορήγας, Δρόσος Μαυσόλας,
Ἰωάν. Εἰρηναῖος, Ἀλέξανδρος Ἀξιώτης».

Σελίδες ἀπ᾿ τή Φωκίδα-----------------ὔ-------------
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Λίγο ἀργότερα εἶχε προβιβασμό ἀπό Πεντηκοσίαρχο σέ Χιλίαρχο, ὅπως φαίνεται ἀπ᾿ τό παρακάτω ἔγγραφο:
«Περίοδος Βα

Ἆρ. ὅρθοῦ

Προσωρινή Διοίχησις τῆς Ἑλλάδος
Τό Ἐκτελεστικόν Σῶμα
Δυνάμει τοῦ Νόμου τῆς Ἐπιδαύρου,
Διατάττει
προβιβάζεται εἰς τόν βαθµόν
Μανίκας
Θανάσης
κύριος
Ὁ
Αον.
τῆς Χιλιαρχίας.
)
Ῥον. Τό Ὑπουργεῖον Πολέμου νά ἐνεργήση τήν διαταγήν ταύ-

την.

Ἐν Ναυπλίῳ τῇ 234 Αὐγ. 1826
Ὁ Πρόεδρος
Γ. ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗΣ
Ἰωάν. Κωλέτης
Ἄναγν. Πυλιωτάκης
Πανοῦτσος Νοταρᾶς
Ὁ προσωρινός
Γεν. Γραμµατεύς
Παν. Γ. Ρόδιος
Ἴσον ἀπαράλλακτον τῷ πρωτοτύπῳ
Ὁ Γεν. Γραμματεύς
ΔΗΜ. ΤΟΜΑΡΑΣ».

Τήν προαγωγήν αυτή αὐτή τήν τοῦ ἐγνωστοποίησε τό Ὑπ. ΗΠολέμου, ὅπωςεἶχε ἐντολή, µέ τό ἔγγραφο πού ἀκολουθεῖ:
«Περίοδος Βα
Ἀρ. δ4ὅσ
Προσωρινή Διούσῃσις τῆς Ἑλλάδος
Τό Ὑπουργεῖον Πολέμου
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Πρός τόν κύριον Άθαν. Μανίκαν,

Ἡ Σεβ. Διούτησις, διά τάς πιστάς πρός τήν πατρίδα ἐκδηλώσεις
σου δι’ ἐπιταγῆς της ὑπ ἀριθ. 9995, σέ προβιβάζειεἰς τόν βαθµόν
τῆς Χιλιαρχίας.
Τό Ὑπουργεῖον τοῦτο,ἐν οὗ σοίδίδει τήν χαροποιόν ταύτην
ἀγγελίαν, σοίἐμπερικλείει καί ἀντίγραφον τῆς διαταγῆς ταύτης,βέβαιον ὃν ὅτι ἡ ἐκ µέρους τῆς Διοικήσεως τιµή αὗὕτη, θέλει ἐξάφη εἰς
τήν φυχήν σου ὑπέρ τῆς πατρίδος ζῆλον εἰς περισσοτέρας ἐκδουλεύσεις.
Τό παρόν ἐπέχει τύπον διπλώματοςδι’ οὗ θέλει σέ γνωρίζουν
τοιοῦτον ἅπαντες οἱ ἀρχηγοί τῶν πολιτικῶν καί πολεμικῶν τῆς᾽
Ἑλληνικῆς Ἐπικρατείας, ἕως ὅτου σοί δοθῆ τό καθ’ αὐτό ἐν τάξει,
εἰς καιρόν ἁρμοδιώτερον.
Ἐν Ναυπλίῳ τῇ 24 Αὐγ. 1824
Ὁ Ὑπουργός τῶν Πολεμικῶν
Ἂ, Παπαγεωργίου Ὁ Γεν. Γραμμµατεύς

Δημ. Τομαρᾶς».

Τό 183258 τόν βλέπουμε Πολιτάρχη Σαλώνων, δηλαδή Διοικητή
τῆς Ἀστυνομίας.
Ἀλλά ἐχτός ἀπό τίς πολλές ὑπηρεσίες πού προσέφερε ὁ Θανάσης Μανίκας στήν Πατρίδα, προσέφερε καί χρήµατα καί γιδοπρόβατα πλέον τῶν 1.500,
Οἱ Ἔφοροι τῶν Σαλώνων µέ ἔγγραφό τους μᾶς γνωρίζουν:
«Οἱ ὑπογεγραμμένοι Ἔφοροι Σαλώνων, ἐδανείσθησαν ἀπό τόν
Πεντηκοσίαρχον χύριον Θανάση Μανίχαν γρόσια χιλιάδας εἴκοσι

ὀκτώ(Ν. 28.000) νά χρησιµεύσουν διά τό στρατόπεδον καίτέιπχα-

νέ καί διά αὐτά θέλει λάβῃη τά καταγραμμένα ἐθνικά ἐλαιόδενδρα ἤ
θέλει τά πληρώση ἡ Σ. Κυβέρνησις µέ τό διάφορόν τους καίταῖς
µονέδαις νά ταῖς παίρνη ὡς τρέχουν, ὅπως ἡ Κυβέρνησις θελήση καί
εἰς ἔνδειξιν.
4522 εἶκοσι δύο, Μαρτίου θ’ ἐννέα

Παπαϊωάννης Οὐιονόμου, Παπαθανάσιος Μαγγιόρου,
Ἠλίας Κόκκαλης, Ἀναγνώστης Κεχαγιᾶς,
Ἠλίας Φούντας, Ἀναγνώστης Χριστοφορόπουλος,

Σελίδες ἀπ᾿ τή Φωκίδα------------------------ι-ἵ---
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Ῥασίλης Χαντζάρας, Δημ. Σίµου, ἀρχιγραμματεύς».
Ὅταν ὅμωςὁ Καποδίστριας ἦλθε καί θέλησε νά δημιουργήσει
Κράτος, ἔχρινε ἀναγκαία τή διάλυση τῶν Σωμάτων πού ὑπῆρχαν
καί τήν ἀλλαγή τῆς συνθέσεως τοῦ Στρατοῦ, τόν Θανάση Μανίκα
τόν ἔκανε Λοχαγό. Ὁ Θ. Μανίκας ὅμως δέν συμφώνησε, ἀφοῦ θεώρησε τόν ἑαυτό του ἀδικημένο κρίνοντας ὅτι μειώνεται καί δέν
δέχτηκε τήν καινούργια του θέση.
Τήν ὅλη προσφοράτοῦ Θ. Μανίχκα τή βλέπουμε στό παρακάτω
πιστοποιητικό πού τοῦ δίνουν πρωτοκλασάτα ὀνόματα τοῦ ἀγῶνα:
ὈΟἳ ὑποφαινόμενοι, γνωρίζοµεν ὅτι ὁ Θανάσης Μανύκας, φέρων
τά ὅπλα καί πρό τοῦ ἀγῶνος, ἀπό τήν ἔναρξιν τῆς Ἐπαναστάσεώς
µας, συνηγωνίζετο ὑπό τόν Πανουργιᾶ, µέχρι τοῦ πρώτου ὀργανισμοῦ τῶν στρατευμάτων, ἔδειξεν, ἀληθῶς, µεγίστην ἀνδρείαν εἰς
ὅλας τάς κατά τήν Ἀνατολικήν Ἑλλάδα µάχας κατ᾽ ἐχθρῶν καί πολεμικά προτερήµατα ἐξαίρετα. Ὁ Ἀρειοπάγος, διά τάς λαµπράς
ἐκδουλεύσεις του, τόν ἐτίμησε µέ τόν βαθµόν τῆς Πεντακοσιαρχίας,
ἡ δέ Διούχησις µέ ἐκεῖνον τῆς Χιλιαρχίας, ἀλλ᾽ εἰς τόν πρῶτον ὀργανισµόν τῶν στρατευμάτων, µή λαβών τόν προσήκοντα εἰς αὐτόν
βαθμόν, ἔμεινεν ἐφησυχάζων, ἀδικημένος µέχρι τοῦδε, ἤδη, δέ, τοῦ
δίδεται ἕνεχα τούτου ἡ παροῦσα ἀπόδειξη διά νά δικαιωθῆ.

Τῇ 25 Φεβρουαρίου 18δδ0
Ἐν Ἄργει

Ν. Κριεζώτης
Δ. Εὐμορφόπουλος
Χρ. Χατζηπέτρου
Γ. Δυοβουνιώτης
Ν. Πανουργιᾶς
Σπ. Μήλιος
ἈῬασ. Μαυροβουνιώτης
Κομνᾶς Τράκας
Μακρυγιάννης
ΜΠτρος Τριανταφύλλου
Ῥασιλ. Μποῦσγος

Βεβαιώνω τό γνήσιον τῶν ἄνω ὑπογραφῶν
Ὁ Στρατάρχης
Δημ. Ὑψηλάντης».

Ὁ Θανάσης Μανίκας πέθανε τό 1835.
Ὅλα τά πλούτη του, ὅλη του τήν περιουσία τήν εἶχε διαθέσει
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στόν Ἀγῶνα. Στόν γυιό του τόν Μιχάλη ἄφησε γύρω στίς 5.000 Δρχ.
καί στή θυγατέρα του πού ἦταν σέ ὥρα γάμου καί δέν πρόλαβε νά
τή δεῖ νύφη, ὅπως λαχταροῦσε.
Τήν ὅλη κατάσταση τῆς οἰκογενείας πού ἄφησε ὁ Θανάσης Μαγίκας τή βλέπουμε στά δύο ἔγγραφα - αἰτήσεις - πρός τήν Ἐξεταστική Ἐπιτροπή Ἐκδουλεύσεων τοῦ Ἀγῶνα τοῦ γιοῦ του Μιχάλη,
τά ὁποῖα πρωτοδημοσιεύτηκαν ἀπ᾿ τόν Γιῶργο Καφάλη στό βιβλίο
του ΘΑΝΑΣΗΣ ΜΑΝΙΚΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΟΛΙΟΡΚΗΤΕΣ ΤΩΝ

ΣΑΔΩΝΩΝ, ὅπως καί ὅλα τά ἄλλα πού ἔχουμε καταγράψει.
Τό πρῶτο ἀφορᾶ τήν προσφορά τοῦ πατέρα του καί ἔχει ὡς

ἑξῆς:

«Ἐν Ἀμφίσσῃ τῇ 25 Ἀπρ. 1865.

Πρός τήν ἐπί τῶν Ἐκδουλεύσεων
Ἐξεταστικήν Ἐπιτροπήν κ.λπ.
Τάς θυσίας καί ἐκδουλεύσεις µίαν πρός µίαν ἀπαριθμῶν τοῦ
µακαρίτου πατρός τοῦ ὑποφαινομένου, δέν θέλω δυνηθῆ καί δώσει
πέραςεἰς ταύτας, ἀρχόμενοςἐκ τῆς ἀρχῆς τοῦ ἀγῶνος, τούτου ἕνεχα ἀναγκάζομαι συντάµνωντήν διεξοδικήν αὐτήν ἔκθεσιν, νά παῥρακαλέσω τήν Σ. Ἐξεταστικήν Ἐπιτροπήν τά ἑξῆς:
Ἀφοῦ διευκρινίση καί βεβαιωθεῖ περίτῆς ἀληθοῦς πραγµατικότήητος τῶν θυσιῶν τοῦ µακαρίτου πατρός µου, διά τῶν ἐσωκλείστων
διπλωμάτων καίπιστοποιητικῶν. Τά πρωτότυπα τοῦ διορισμοῦ
τούτου ἔγγραφα ἐδόθησανεἰς τήν ἐν Ναυπλίῳ Ἐξεταστικήν Ἐπιτροπήν κατά τό {8δὃ καίἡ ὁποία δέν τοῦ ἐχορήγησεν τόν ἀνήκοντα
ῬΒαθμόν καί συστήσει τάς ἐρεύνας της µέ τά ἀνωτέρω διπλώματα
χ.λπ., νά ἀποζημιώση πλέον τόν ὑποφαινόμενον υἱόν καί κληρονόµος τοῦ ἀποβιώσαντος Ἀθανασίου Μανίχα. ἐν πρώτοις διά τήν
στρατιωτικήν τάξιν εἰς ἦν πρέπει νά τεθῆ ὁ ὁπλαρχηγός πάντοτε
διατελών, καθ᾽ ὅλον τό διάστηµα τοῦ ἀγῶνος, καί κατόπιν νά µέ
ἀποζημιώση πρέπει διά τάς θυσίας καί ζημίας ἅς κατά τόν ἀγῶνα
ὑπέστη.
Ἐκ τοῦ ἐγκλείστου πιστοποιητικοῦ τοῦ Ν. Πανουργιᾶ, ἡ Ἐπιτροπή βλέπει ὅτι οὗτος διετήρει πάντοτε ἱκανόν Σῶμα Στρατιωτῶν,
εἰς τό ὁποῖον ἐξ ἰδίων του ἐπλήρωσε ἐπέχεινα τά εἶκοσι χιλιάδων
γροσίων καί µισθόν κατά τόν ἀγῶνα δέν ἔλαβεν, ὑπέστη χαίζηµίαν
χιλίων πεντακοσίων προβάτων καί πενήντα ἵππων. Ἐπίσης, βλέπει
ἐκ τῆς ἐγκλείστου ὁμολογίας ὅτι ἐδάνεισεν τήν Ἐφορίαν Σαλώνων

Σελίδες ἀπ᾿ τή Φωκίδα ----
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εἴκοσι ὀκτώ χιλιάδες γρόσια καί οὐδέποτε ἀποζημίωσιν τινά διά τά
ἀνωτέρω τυχών. Ἐπίσης ἡ Ἐπιτροπή ἐξετάζει, βλέπει ὅτι καί ἡ
οἰκογένεια δυστυχῆ ἐγκαταλειπῶν καί κόρην ἀνύπανδρον ἀφῆκεν,
ἥτις ὑστερεῖται τά ἁπολύτως ἀναγκαῖα.
Ὅθεν, ἄς λάβη τήν δυνατήν συμπάθειαν ἡ Ἐπιτροπή καί ἄς
ἐνεργήση ὅτι τό δίκαιον τῆς ὑπαγορεύση.
Ὁ εὐπειθής
Μιχάλης Μανίκας».
Τό δεύτερον ἀφορᾶ τήν προσφορά τοῦ ἰδίου στόν Ἱερό Ἀγῶνα,
ὁ ὁποῖος ἀπό ἡλικία 16 ἐτῶν συμμετεῖχε.
«Ἄμφισσα,τῇ 26 Άπριλ. 1865
Πρός τήν ἐπί τῶν Ἐκδουλεύσεων
Ἐξεταστικήν Ἐπιτροπήν κ.λπ.
Υὲός ὁπλαρχηγοῦ εἰς τήν Ἐπαρχίαν Σαλώνων, ὑπηρέτησα στρατιωτικῶς τήν πατρίδα ὑπό τάς διαταγάς τοῦ πατρός µου καί Ν.
Πανουργιᾶ, πάντοτε ὡς Ἀξιωματικός καί οὐδέποτε ἔλαβον βαθµόν.
Ἡ συγκροτημένη κατά τό ἔτος 1806, ὑπό τήν Προεδρείαν τοῦ
Στρατηγοῦ Τζούρτζ, στρατιωτική ἐπιτροπή τῶν ἐκδουλεύσεων,
πρός ἦν εὑρίσκονται καί τά πιστοποιητικά µου, μ᾿ ἐβαθμολόγησεν
ὡς Ἀνθυπολοχαγόν καί κατά τό ἔτος 1841, τήν 38 Ἰανουαρίου, ἡ ἐπί
τῶν Στρατιωτικῶν Γραµµατεία, διά τοῦ ὑπ᾿ ἀριθ. 704 διπλώματος,
μ’ ἔδωσεν τό ἀργυροῦν νοµισµατόσημον.
Ἐπίτοῦ ἀνωτέρω βαθμοῦ δέν ὠφελήθην, καθόσον μ᾿ ἐδόθη φαλαγγιτικόν, κατά τό ἔτος 1856, τό ὁποῖον δι’ ἐλαχίστης ὠφελείας
ἐξεποίησα.
Παρακαλῶ ὅθεν τήν Σ. Ἐπιτροπήν νά ἐνεργήση ὅτι τό δίκαιον
τῆς ὑπαγορεύση.
Εὐπειθής
Μιχάλης Μανύτας».
Αὐτά τά δύο ἔγγραφα, ὅπως καί πιό πάνω εἴπαμε, φανερώνουν
τήν προσφορά τοῦ Θανάση Μανίκα καί τῆς οἰκογενείας του στόν
Ἱερό, τόν Μεγάλο Ἀγῶνα.
Μέ τήν εὐκαιρία νά ποῦμε ὅτι ἡ Ἐπιτροπή, περισσότερο γιά τίς
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ἐκδουλεύσεις τοῦ πατέρα, τοῦ ξανάδωσε τόν βαθµό τοῦ Ἀνθυπολο-

χαγοῦ (Της Τάξεως), ἀλλά, ἀργότερα, ξανακοίταξε τήν ὑπόθεσή
του καί τόν προήγαγε στόν βαθµό τοῦ Ὑπολοχαγοῦ (6ης Τάξεως).
Ἀλλά καί ἡ προαγωγή αὐτή τοῦ Μιχάλη δέν μπόρεσε νά βοηθήσει τήν οἰκογένεια τοῦ θανάση Μανίκα νά ξαναβρεϊ τήν εὐδαιμονία
πού εἶχε πρίν τόν πόλεμο αὐτό πού ξαναγέννησε τήν Ἑλλάδα.
ΠΗΓΕΣ
1, ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡ, Λεξικόν Ἑλληνικῆς Ἐπαναστάσεως τοῦ
1821. Τόμ. Γ’.
2. ΕΜΝΔΟΤΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ. Ἱστορία τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἓθνους, Τ. 18’. Σ.
ϱ7 ὃς 115-146.
8. ΜΕΓ. ΕΛΛΗΝ. ΕΓΕΥΚΛΟΗ. Τ. ΙΣΤ’. Σ. 645.
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7. ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ: Ὁ Θανάσης Μανίκας καί οἱ Πολιορκητές τῶν Σαλώνων.
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8. ΣΑΘΑ Μ. Χρονικό Ἀνέκδοτο Γαλαξειδίου.
9. ΓΟΥΔΑ ΑΝ. Βίοι Παράλλήηλοι.
10. ΒΛΑΧΟΡΙΑΝΝΗ ΓΙΑΝΝΗ. Μεγάλα Χρόνια.
41. ΛΑΠΑ ΤΑΚΗ. Ὁ Γερο-Πανουργιᾶς. Περιοδ. ΦΘΠΟΤΙΣ, 1957.
12. ΓΟΥΒΑΛΗ ΕΥΘ. Ἱστορία τῆς Κοινότητος Πανουργιᾶ, 1980.
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ΔΕΛΦΟΙ:Ο «ΟΜΦΑΛΟΣ ΤΗΣ ΤΗΣ»
Τοῦ κ. ΔΗΜ. Κ. ΚΟΥΤΣΟΥΛΕΛΟΥ
Ἐπίτιμου Ἐπόπτη Δημοτικῆς Ἐκπαιδεύσεως

Ἔχω, πολλές φορές, ἐπισκεφθεῖ τούς Δελφούς, νοιώθοντας κάθε
φορά, ἰδιαίτερη συγκίνηση ἀπ᾿ τή μαγεία καί τή γοητεία τοῦ χώρου.

Ἡ διαδροµή ἀπ᾿ τήν Ἀθήνα εἶναι θαυμάσια. Πολιτεῖες καί χω-

ριά - κοπάδια λευκῶν περιστεριῶν -, πού ὁ θρύλος καί ἡ ἱστορία

στεφάνι δόξας τούς φόρεσαν καί ἀθανασίας ἁλουργίδα, πληµμυρισµένα ἀπό ἑλληνικό φῶς, γοητεύουν καί αἰχμαλωτίζουν.
Ἕνα τεράστιο καί ἀπάτητο συγκρότηµα - ἀσύγκριτο ὅραμα
ἀπό βουνά, ἀπό ὄγχους καί κορφές - ὑψώνεται ἐπόνω, σάν γίγαντας μυθικός καί σάν τιτάνας ἀπειλητικός. Ἐΐναι οἳ Ἑλληνικές

Ἄλπεις - ὁ οὐρανογείτονας Παρνασσός! Τό βουνό, πού ἀγγίζει τήν

ἀνθρώπινη ψυχή καί τή βυθίζει στήν ἔκσταση, στήν ἔξαρση καί στή
γοητεία. Παντοῦ ἀπότομες καί ὀνειρόθαμπες χαράδρες καί στοές
τρομακτικές, ὄγκος κρεμαστῶν βουνῶν καί γεφύρια, θαρρεῖς, τοῦ
«ἀέρα» καί τῆς «τρίχας», πού γι’ αὐτά μιλοῦν οἱ θρύλοὶ καί τοῦ
παλιοῦ καιροῦ τά παραμύθια. Πέρα χωράφια κι ἀμπέλια, πλημμυρισµένα ἀπό χαμόγελα γαλήνης καί εἰκόνες εἰδυλλιακές. Ἐδῶ κι
ἐκεῖ, ξεπετιοῦνται κυπαρίσσια, σά λαμπάδες βαθυπράσινες καί σάν
ἄκαμπτοι ρασοφόροι.
Τόποι καί ὀνόματα παντοῦ, πού τ’ ἀπαθανάτισαν θυσίες καί
ἡρωϊσμοί παλιῶν καί νέων καιρῶν., χόσµων καί ἀνθρώπων. Ἡ
Ἑλληνική Ἱστορία καί ἡ ἑλληνική ζωή θαμπώνουν καί αἰχμαλωτίζουν.
ας κ

Τό ἀντίκρυσμα τῶν Δελφῶν συγκινεῖ τόν ἐπισκέπη, πού Ἡ φυχή
του πετᾶ στό παρελθόν καί στόν ἀρχαῖο κόσµο.
Ἐδᾶ, ἱδρύθηκε ὁ θεσμός τῶν Ἀμφικτυονιῶν. ὁ πρῶτος αὗτός,
πρίν χιλιάδες χρόνια, Ὀργανισμός τῶν Ἑνωμένων Ἐθνῶν. Ἐδῶ,
ἄνθιζε ἡ µαντική δάφνη καί ἐδῶ ἦταν ἡ µεγαλύτερη οἰκονομική καί
πνευματική πρωτεύουσα τοῦ ἀρχαίου Ἑλληνισμοῦ. Ἐδῶ, ἤκμασε

τό ἀρχαῖο ἑλληνικό πνεῦμα καί καλλιεργήθηκε ἡ ἑλληνωκή συνείδη-
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ση. Ἐδῶ, ἦταν ὁλόκληρη ἡ ἀρχαία Ἑλλάδα, µέ τήν ἱστορία της.
Τύρω, τά βουνά ὑποβάλλουν βαθειά τό θρησκευτικό δέος καί
τή θεϊκή μεγαλοπρέπεια. Μολονότι ἔχασαν τή θεἰκή τους δόξα του
καί τά παλιά θρυλικά µεγαλεῖα, ὑψώνονται, µέ περηφάνεια τιτανική ὥς τόν οὐρανό, σά νά διατηροῦν ἀκόμη τήν ἀντανάκλαση τῆς
θεότητας. Πνεῦμα Θεοῦ, εὐλάβεια καί φῶς ἁπλώνονται παντοῦ. Οἱ
Φαιδριάδες ὑψώνονται ἐπιβλητικές καί ἡ Κασταλία πηγή λέει τό
παλιό τραγούδι της...
Τό Μουσεῖο ἔχει πολύτιμους θησαυρούς. Διατηροῦνται οἱ
Σφίγγες, οἱ Κοῦροι, ὁ ἀθλητής Ἀντίνοος. Διασώζεται ὁ περίφημος
ὀρειχάλκινος 'Ἠνίοχος, µέ τήν ὀλύμπια στάση τοῦ εὐτυχισμένου
Πυθιονίκη, τή γεμάτη περηφάνεια, γαλήνη καί αὐστηρή µεγαλοπρέπεια. Ὑπάρχουν, ἀκόμη, σέ καλή κατάσταση καί τάξη, ἀρκετά πολύτιμα λείψανα τῆς ἑλληνικῆς ἀρχαιότητας, μνημεῖα τοῦ πολιτισμοῦ
τοῦ χώρου αὐτοῦ, πού, καθημερινά, ἐπισκέπτονται Ἕλληνες καί
ξένοι.
;
Ἡ Ἑλληνική Ἱστορία ζωντανεύει στή μνήμη τοῦ ἐπισκέπτη, καθώς βαδίζει, ἀργά καί στοχαστικά, ἀνάμεσα στά ἀρχαῖα ἐρείπια. Ὁ
Ναός τῆς Προναίας Ἀθηνᾶς, τό Γυμνάσιο, ὁ Ναός τοῦ Ἀπόλλωνος,
τό θέατρο, τό Στάδιο, ὅλα μιλοῦν, µέ λυρισμό, στήν φυχή του, συνθέτουν καί μαρτυροῦν τήν αιωνιότητα τῆς πατρίδας µας.
α. 3ὲ

Οἱ ἀχτίνες τοῦ ἥλιου σκορπίζουν χειµάρρους φαεινοτήτων καί
ροδόφυλλα ἄύλα, µέσα σέ µιά βιβλική γαλήνη. Οἱ κορυφές τῶν γύρω βουνῶν πνίγονται καί χάνονται, µέσα σέ ἄχνες ἰριδόχρωμες. Οἱ
σχιές τοῦ λυκόφωτος πλανῶνται στήν ἀπέραντη εἰρηνική ὀμορφιά
τῶν βουνῶν καί τῶν νερῶν.
Ὁ ἐπισκέπτης κλείνει, µέσα στήν ψυχή του, τούς Δελφούς, νοιώθοντας μεγαλεῖο καί ἔξαρση, καλωσύνη καί ἁρμονία. Ὅλος αὐτός
ὁ χῶρος, ἕνα ἀπέραντο πανόραμα, χρυσίζει πάµφωτος, µέσα σέ µιά
ὀνειρευτή γαλήνη καί ἄφθαστη µακαριότητα. Τόν πλημμυρίζει, µέ
τήν ἁγνότερη καί δηµιουργιότερη ὑπερηφάνεια, ἀποδεικνύει τή ρωµαλέα πνευματικότητα τῆς Φυλῆς µας καί ἐνσαρκώνει τά εὐγενέστερα ἰδανικά τοῦ αἰώνιου Ἑλληνισμοῦ. Τά µάτια του θαμπωμένα
καί ἡ φυχή του γονατισµένη βυθίζονται σέ μυστική προσευχή καί
μεταφυσική ἐνατένιση. Τό σκοτάδι κατεβαίνει, µέ γιγάντια βήματα,
ἀπ᾿ τά γύρω βουνά καί ἀγκαλιάζει τήν κτίση. Κι ἐπάνω ἀπ᾿ ὅλα,
ἁπλώνεται µιά βιβλική γαλήνη.

Σελίδες ἀπ᾿ τή Φωκίδα ---------------ὔ---«-«------

τς- ιδ59

Ἡ πεντάµορφη Παναγιοῦ
Τοῦ Δημ. Σανιδᾶ

Ὁ Λουκᾶς ὁ Κοτσάνος εἶχε πάρειγιά γυναίκα τή θυγατέρα τοῦ
Πατακόγιαν’, Παναγιοῦ τή λέγανε. Μιά γυναίκα μή ρωτᾶς, νεράϊΐδα
ἤτανε, πεντάµορφη σάν τά κρύα νερά. Ἐΐχε ἕνα πρόσωπο σάν τόν
ἥλιο, κοντυλογραµµένη. καί ἅμα ἔκανε πέρα, περπάταγε περήφανα, σάν τήν πέρδικα.
Ἡ Παναγιοῦ τᾶχε καλά φιλία ντέ, µέ τό σκουτέρη τοῦ Μοναστηριοῦ.
Ὁ Λουκᾶς ὁ Κοτσάνος, ὁ παππούς µου, καί ἄλλοι Μολοβατιανοί ἦσαν τσοπάνηδες στά Καλοερκά τά πρόβατα καί ἔρριχναν
στροῦγκες στὀ Μπουσοβό, μᾶς τό λέει ὁ Μπαρῄα- Νίκος ὁ Τσαπλαρῆς.

Τά πρόβατα εἴχανε κοντά ἕνα σχτέρ᾽ (σκουτέρη), ἕνα Καλόγε-

ρο, πού καθότανε στή στρούγκα καί µάζευε τό γάλα, τό τυρί,
ἔφχιαχνε φουρμαέλλες, πρόσεχε τούς τσοπάνηδες, τά ζωντανά καί
τέτοια πράματα.
Μιά µέρα λοιπόν συννενοήθηκαν ἡ γιαγιά μ’ ἡ Παναγιοῦ καί
ἄλλες, νά πᾶνε στούς ἄντρες τους τά πλυμµένα σκουτιά ν᾿ ἀλλάξουν.
Βγῆχαν στήν Κόκκινη τή πηγή µέ τά πολλά νερά, µπροστά

εἶναι ὁ Μπουσοβός νά καταλάβ:ς.
Ἐκεῖ στό Μπουσοβόεἶχε ὁ σχτέρ᾽ φκιάξ’ µιά καλή καλύβα. Τό

λιβάδ’, ὅπως πάει ἀπ᾿ τήν καταβόθρα παραπάν’ πού τό λέμε ἌἈσκηταριό. ἤτανε µιά φορά ὁ τόπος Κολοβατιανός, ἀλλά τί κάνανεοἱ
πατεράδεςµας, οἱ γερόντ’, πήγανε λοιπόν στή στρούγγα, τήν εἴχανε ἐκεῖ πού ΄ναι τά δικά µας χωράφια τά Τσαπλαρέικα, πήγανε
τοῦτοι ἐκεῖ, τσάκισαν τίς καρδάρες, τσ’ δίρανε, τούς ἔδιωξαν καί
πήρανε καί χανιά δεκαριά καλοερκά νά φᾶνε.
Τό Μοναστήρ’ ἔφερε ἀπ᾿ τή Κεφαλλονιά κατ’ ἀντάρτες, καμιά 500.
Πήγανε στό Μοναστήρ’, φάγανε καλά, ἤπιανε καλά κι οἳ Καλοἐρ᾽ εἴπανε τί τούς συμβαίνει.
Ἔρχονται καί αὐτοί στή Κολοβάτα, βρίσκουν τίς κεφαλές καί
πήρανε πίσω τά πρόβατα.
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Οἱ Καλοέρ’ τ Μοναστηριοῦ καταγγείλανε δεύτερα τούς τσοπαναραίους τῆς Κολοβάταςκαί ἐπειδή δέν εἶχαν λεφτά νά πληρώσουν

τούς δώσανε τό Κολοβατιανό πγάδ᾽ (πηγάδι) καί τόν Μπουσοβό,
γιά ἀποζημίωση γιά τίς ζημιές.
Τό Μοναστήρι, αὐτή τήν ἐποχή εἶχε χιλιάδες γιδοπρόβατα, ἀλλά
δέν εἶχε καλοκαιρινά στανοτόπια καί νερό γιά τά πράµατά του.
Τόν Μπουσοβό τόν παραχώρησε ἡ Μητρόπολη Φωκίδας, ὅταν
Δεσπότης ἤτανε ὁ Ἀθανάσιος Παρίσης,.στὀν ἀγροτικό συνεταιρισμό
τό 1952 - πού ἔχει μοιρασθεῖ στούς ἀκτήμονες Κολοβατιανούς σέ
Χλήρους.

Ἡ Παναγιοῦ λοιπόν μόλις φτάσανε στήν Κόκκινη, λέει στίς
ἄλλες:

-Οὐ Ακάς (Λουκᾶς) θανάνει στο σκτέρ;:.

-Μαρή ποῦ πᾶς; Ἔπιασει βρουχή κι τά πρόβατα θᾶνει κατ᾽
τού κατήφουρο στοῦ Ἁη-Γιώργη.
Πᾶνε οἱ γυναίκες τοῦτες τούν κατήφορο.
Εἴχανε φέρ᾽ πίτις, κρασί, φρεσκοζυµωτό φωμέ.
Φάγανε, δέν εἶπαν τίποτα στοῦ Λκᾶ, γιά τήν Παναγιοῦ.
--Εἴδατει κείν᾿ τή θκή μ’ (δικιά µου); ρώτησε.
-Αὐτή Λκά τὄκουψει τούν ἀνήφουρου.
Ἀντάμαἐρχότανεικι εἶπε πωςεἴσι ἀπάν᾽ στού Μπουσουβό καί
τὄκοψει φηλά.
Αὐτός τό κατάλαβε, φίδια τόν ζώσανε.
Ἀλλάκαίοἱ γυναῖκες πού ξέρανε, ἀδέξια προσπάθησαν νά τήν
δικαιολογήσουν.

Ποῦ νά τόν πάει ὕπνος!
Ἕνακι αὐτοῦ πόει χπάν’ (ἐκεῖ πάνω) στού Σκουτέρ’. Έἶχε µιά

καλύβα πάρα ὄξω, ἔφκιαχνει κάτ᾽ ξηρουτύρια. Τούς βρίκει κι βρακονώντουσαν, εἴχανε βΥγάλ᾽ τά µάτια τους!

Τήν πίττα τήν εἶχε φάει ὁ Σκουτέρς.

,

Τέλος πάντων, ἔφαγιε, ἥπγιε καί αὐτός, ὅτι εἶχε µείν’.
Τήν αὐγή πρωΐ - πρωΐ σκώθχαν κι πῆγαν χκάτ’, οἱ ἄλλες οἱ
γναίκις ἑτοιμαζόντουσαν νά φύβγνει.
--Λκά, δέν ἔρχισι κι σύ νά βγάλς τά σκουτιάσ’, ν᾿ ἀλλάξεις, νά
φύβγου κι γώ µί τσάλλις τσ’ γυναίκις;

--Ἀντάμα ξεχίνησεις. ἀλλά δέν ἦρθες µαζί.

- Ἄει φεύγα τώρα, πάρε τά σκουτιά, δέν ἀλλάζω, δέν ἔχω
φεῖρες.

Σελίδες ἀπ᾿ τή Φωκίδα
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Μπροστάοἱ γυναίκες πίσω ὁ Λκάς.
Ἰδῶ π᾿ τοῦ λέμει στού Μουρνάσ᾽ µολογάνει ἤτανε µπουρνιάς,
µεγάλις πουρνάρες.

Πάει, κόβει ἕνα ξύλου πουρναρίσιο, καλό. γερό κι πρέπ᾽ νά

ξέρ᾽ς τού πουρνάρ’ ἔχ᾽ τό πιό γερό ξύλο, ἀπό πουρνάρ᾽ φκιάχνανε

στυλιάρια γιά γχασµάδες, φκιάρια, γιά µπλάνες, γιά ξυλάλετρα.
Τό σπίτ’ πὄχ τώρα οὁ Λκάς οὗ Κουτσάνος ὁ ἐγγονός του εἶνι
µονοκάμαρο, ἐκεῖ ἔμεινε καί ὁ γέρο-Λουκᾶς. Ἐΐχε παραθυράν’ τ
ὄξου µεριά κι τ’ πόρτα, τίποτε ἄλλο.
Μπήκει στό σπίτ’.
--Ἠρθεις Λκά μ’. τοῦ λέει ἡ Παναγιοῦ.
-Ηρθα, ἀπάντησε µονολεκτικά καί θυμωμένα.
Ἀμπάρωσετήν πόρτα ἀπό µέσα καί µέ τό πουρνάρ᾽ τήν ἄρχισε
στό ξύλο, ποῦ σέ πονεῖ νά γιάνεις.
Μέ βρισιές, Χριστοπαναγίες - πουτάνα, ξειδωμέν᾽ µέ ἔκανες ρεζελι τῆς κοινωνίας, δέν ἔχω μοῦτρα νά βΥῶ σέ κόσμο -, τήν ἄδραξε
ἀπό τά μαλλιά καί τή γονάτισε καταγῆς νά τή σφάξει σάν τραγί.
-Πουτάνα τκιαρατά κλεισοπόρτισα, σουρτούκου, πού σέ µάζωξα στό σπίτι μ᾿ ξεβράκωτη, νά σέ κάνω νοικοκὺρά κι σύ τραβιέσαι µέ τό σκουτέρ’.
Ἀπό τό πολύ τό ξύλο τῆς χάλασε τά νεφρά καί ὅλο ἄρρωστη
καί κιτρινιάρα σεργιάναγε στὀ Χωριό. Ἀλλά τό χούι - χούι.
Ἠλέπεις πρῶτα βγαίνει ἡ ψυχή καί µετά τό χούι, γύ αυτό ὁ
ἄνθρωποςὅταν πεθαίνει ἀνοίγει τό στόµα του δυό βολές.
Παράταγε τό ψωμίστό σκαφίδι, μισοζυμωμένο καί µέ τά ζυμάρια ἔτρεχε πάνω στή Μέγκλα νά συναντήσει τόν Μαλιβόγιαννο τό
ράφτη, πού ἔμπαινε λέφτερα στά σπίτια τοῦ Χωριοῦ γιατί ἔφχκιαχνε κάππες καί καπότια.
Ἄλλοτε πάλι πήγαινε µέ τόν Γιβρούτα πάνω στοῦ Σερφέτα τά
γούπαντα, τήν πῆραν µιά βολά εἴδηση οἱ πιτσιρικάδες καί τῆς βρόντηξαν τά κουδούνια καί τούς τενεχκέδες.

Ἡ µάνα της πού µάθαινε τά κατορθώματα τῆς μοναχοθυγατέρας της, ὅταν τή ξεμονάχιαζε, τή διάταζε καί τῆς κακιότανε.
--Μαρή, κάτσε καλά, περπάτα φρόνημα, στόν ἴσο δρόµο - τί

Ναι αὐτά πού ἀχούω, δέν ντρέπεσαι, δέν κοκκινίζεις; δέν σχέπτε-

σαι τόν πατέρα σου πού τόν ἔκανες ρεζίλ τῶν σκυλιῶν καί δέν ἔχ'
μοῦτρα νά βγεῖ στήν κοινωνία; Ὅλοι πίσω ἀπό τήν πλάτη του τόν
κοροϊδεύουν.
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Καλά... δέν ὑπολογίζεις τόν ἄντρα σου πού σεργιανάει µές τά
κρύα καί τούς χιονιάδες νά κουβαλήσ᾽ νά φᾶς; Τί πράµατα εἶναι
τοῦτα, πιδάκι’ μ᾿; Τί πράµατα εἶναι αὐτά πού κάνεις καί ντροπιά-

ζεις οὔλο τό σόι µας;

-"Μάνα... µέ ρωτᾶς, ἄν ἔχω ἄντρα ἐγώ; Ἔχω ἄντρα δίπλα µου
στήν προσκεφαλάδα µου, στὀ στρῶμα µου; Μέ ρωτᾶς;
Μόνη µου κοιμᾶμαι τίς παγερές νύχτες χωρίς ζεστασιά καί χάδι καί τό κορμί µου σπαρταράει σάν τό ψάρι, ὀνειρεύομαιὅτι τόν
ἔχω δίπλα µου καί πετάγοµαι ἀλαφγιασμένη ἀπό τόν ὕπνο µου καί
τόν ἀναζητάω στό Εύπνιο µου.
-ἒι πρέπ’, πιδόσα μ’, νά γυρίζεις σάν τσ) παπαδιᾶς τή σκύλα
µές τό χωριό; Μι... πρέπ᾽ νά σεργιανᾶς σάν τή πτανου- Σουλτάνα;
--Ποιός τό ξέρει, µάνα, καί αὐτή ἡ καὐμένη τί ντέρτια χι προβλήματα ἔχει καί δέν τά βγάζει στή φόρα; Γυναίκα εἶσαι... Μάνα
εἶσαι... Θά µέ καταλάβεις, πρέπει νά µέ καταλάβεις. Τώρα μάνα...
εἶμαι νέα, τώρα θέλω ἀγκαλιά, χάϊδια καί φιλιά, ἀγάπη καί στοργή
κι ὄχι ὅταν γεράσω. Πότε θά κρεµάσω κι γώ ἕνα παιδάκι στό
στῆθος µου νά τό γαλοποτίσω, νά τό νανουρίσω, νά τό µεγαλώσω;
--Τι νά σοῦ εἰπώ, πιδάκι μ’, κι γώ; Πῆρες τό κακό δρόµο, πῆρες
τά παράνταλα, τήν ἄλλ' φορά θά σέ σκοτώσ’ οὗ ἄντρας σ’.
Μέ τήν πεθερά της ἡ Παναγιοῦ τά πάγαινε σάν τή γάτα µέ τό
σκύλο.
-Μαρή, γιατί τό ξεκένωσεςτό φαῖ, ποῦ τό πήγες; στη µάνα σ᾿
τή ψωμόλυσσα πού βρωμᾶνε τά χνῶτα της ἀπό τήν πεῖνα ἤ πουθενά ἀλλοῦ:
--Ρέ ἄει στό γερο-διάτανο, γχλαφνάρ᾽ τοῦ κερατᾶ πού τοῦ πᾶς
σάν τοῦ Κιρκάσκου σκυλί, ξεφόρτωσέ µε ἀπό τό κεφάλι µου καί σύ

καί τό φαῖς.

Ὅταν ἔφευγε χρυφά ἀπό τό σπίτι ἤ ἀργοῦσε ἡ πεθερά µονολο-

γοῦσε.

--Ἔχουμε τώρα τή θυγατέρα τσ’ Πανώργιας τή κλεισοπόρτισα,
τή ρουσπού, τή ξεμπουρδαλιασμµένη, τή πτανο-Παναγιοῦ, πού σερΥανάει στίς ροῦγες καί γυρίζ’ µέ τά σχυλιά, ἡ σκυλοπηδημέν’, ἡ
λυσσάρα πού δέν ἀφήν᾽ ἄντρα γιά ἄντρα. οὔτε γάτα σερνικιά.
Φταίει ὅμως οὗ προυκουµένος ὁ γιός μ’ ποὔθελε ὀμορφιές, δέν πήγει ν᾿ πάρ᾽ νιά φτωχιά, µιά ἄσχημ᾽. νιά γιουθχιάρα, πλέει οὁ λόγους, νά βάλ’ στό σπίτι τ’, στό νοικοκυριό µας,
-Μαρήν νυφάρια;;, σεργιανᾶς οὔλ' νύχτα, µαζώξ’ στό σπίτι σ᾿

Σελίδες ἁπ'τή Φωκίδα ---------
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στό ρηµαδιακό σ’, πλύνε τά σκουτιά τ᾿ ἀντρός σ’ κι τράβα νά ἰδεῖς
τί καν’, ποῦ σχυλοπαιδεύεται σέ ξένη στάνη ρουγιασµένος.
- Οὔτε ἄντρα ἔχω, οὔτε σπίτ’, τί μ’ ἔκλεισε δῶ µέσα σέ τέσσε-

ρους τοίχους νά σᾶς γεροκοµήσω; Ἅμα ἦταν ἄξιος νά καθότανε
ἐδῶ, νά δουλεύαµε στήν περιουσία µας, πλάτη µέ πλάτη χαί µέ δυό
ξυνάρια ὁ καθένας, πού λέει ὁ λόγος, νᾶχα κι γώ ἄντρα χι τό σπίτ᾽
νοικοκύρ᾽. Όχι νά σεργανάει χοντά στήν κολαντέρα τήν προβατίνα
τῶν Καλόγερων µέχιόνια καί µέ χάβρες γιά ἕνα κομμάτι ψωμί καί
νά τόν τρώει Ἡ βρώμακαί ἡ ἀπλησιά.
- Ἐάν ἔρθ᾽ οὗ ἄλλους, µαρή, θά τά µάθ’ τά χαμπέριασ’. θά τά
πῶ µέτό ν καί µέτό σ.
-ΡῬέ θά φύγω ἀπό δῶ µέσα καί θά σᾶς φᾶνε τά σκουλήκια τά
µαυρομάτικα, θά σοῦὔρνεστε µέ τήν κοιλιά καί δέν θἄχετε κανένα νά
σᾶς φέρει µιά χλιαριά νερό, εἶπε ἡ Παναγιοῦ καί βγῆχε ἀπό τό σπίτι.
Καί ἡ πεθερά ἀπό πίσω τήν φασκέλωνε µέ χέρια καί µέ πόδια.
-Στά τσακίδια νά πᾶς, στού πίσου ἥλιο - Πανάθεµα τού πατέραὶς τού χερατά, πανάθεµα τόν Χαζογιαβρούτα πού σέ ξεμινήτευσε καί σέ βάλαμε στήν περιουσία µας, στό βιός μας - Πτανοπαναγιοῦ, λυσσάρα, ξεμπουρδαλιασμένη.
Οἱ γέροντες τοῦ χωριοῦ κάθονται στό πεζούλι τοῦ γέρου-Κλώτσα λιάζουν τά ρυτιδωμένα πρόσωπά τους,παίζουν τά βαρειά χεχριµπαρένια κομπολόγια. πίνουν κανά ραχί καί σιγανοφιθυρίζουν:
-Ἆρέ τί διαβολ᾽θήλυκοεἶναι αὐτό, τί ζαβατάρα γίδα εἶναι αὐτή,
ϱρέ τί ἀποχαῆς φοῦρνοςεἶναι αὐτή;
-Ρέ αὐτή θέλ’ δαυλί ἀναμμένο στό πράμα τσ’. Εἶναι ἀνεχόρταΥἨ, ἀθαράπαγ' σκύλα εἶναι. Βράζ τό αἷμα τσ’ κι τ' ἀστήθι τσ φου-

σκῶν", εἶναι βλέπ᾽ς ἀποκαής ὁ φοῦρνος, καλά τό εἶπες! Ρέ καλά τό

λέγανε οἱ παπποῦδες µας «ἀμπέλ' στή στράτα κι ὄμορφη γυναίκα
νά μή ζηλέψεις».
-Ἑρίμα στά γονικά τσ’.
-Ἑρίμα στόν ἄντρα της πού τόν τρώει ἡ φείρα καί ἡ ἀπλησιά,
γιά νά φἐρ᾽ ἕνα κομμάτι ψωμί στό σπίτι, νά ζήσουν, χι οὗ πάσα
ἕνας λέει τού μακρύ του καί τού κοντό τ’.
Οἱ γριές τοῦ χωριοῦ κάθονται στίς γειτονιές, γνέθουν, πλέχουν
δαντέλλες γιά τίς βελέντζες καί κοτσομπολεύουν.
--Μαρή, δέν βλέπ᾽ς αὐτή, ἡ προκοµένη. ἡ Παναγιοῦ ντέ, δέν µαζώνεται στό ρηµαδιακό τσ’ κοὔλου σεργανάει σά κάτ᾽ γιά σκλιά,
δέν τὄχγιά ἀράδα.
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-Γιατί, µαρή, ἔχ᾽ ἄντρα ἡ καὐμενούλα; ἀπάντησε Ἡ γριά Ἀγγέλω, ἡ γεροντότερη. Τί θές, νά κάθεται µές τό σπίτ᾽ µέ δυό κούχτια;
-Βράζ τό αἷμα τσ’ κι οὗ νοῦς της θολών’, γι αὐτό παίρνει τά
παράνταλα καί ξεστρατίζει, ἀπάντησε ἡ Χάΐδω.
--Μπάς καί Ἡ ἴδια τό θέλ᾽, τό καταλαβαίν’; χάνει τά λογικά της,
χάνει τό μπούσουλά της - ἀλλοῦ τήν πάει τό μυαλό τσ’ κι ἀλλοῦ τά
βήματά της, πρόσθεσε ἡ Σερφίνα.
-Νά µή παντρεβότανε, νά µή ἔβαζε καπιστράνα καί χαβιά στό
χεφάλι της, εἶπε ἡ Ερουστάλω, τοῦ τσέλιγκα ἡ γυναίκα.
-Νά, µαρή, λές καί τοῦτο, λές καί τ’ ἄλλο κι ἄν οὗ ἄντρας τσ
εἶναι σπασµένος, εἶναι ἄχρηστος, ἀνίκανος κι δέν καταλαβαίν’ τίς

ὑποχρεώσεις του.
- Τώρα πές μ’ ποιός εἶναι ὁ φταίχτης; εἶπε ἡ Φέγγω, ἡ θειά τῆς
Παναχιοῦς.

Ἡ Ηαναγιοῦ πολλές φορές ἀγαναχτοῦσε καί φώναζε δυνατά:
-Πανάθεµα τόν πατέρα µου, πού μοὔδωσετό ξωχίτη. Δέν μοῦ
ινε ἕνα γύφτο νἄχω δίπλα µου. στήν ἀγκαλιά µου, νά µοιράζοµε
τήν στάχτ᾿ ἀπό τήν παραστιά µας.
Χειμώνιασε. Τά πράµατα ὀσμίστηκαν τόν καιρό καί µέ τήν
οὐρά στά σκέλια καί τό κεφάλι χάτω, τρέχουν γιά τά χειµαδιά. Ὁ
Σκουτέρης ἀποτραβήχτηκε στό Μοναστήρι. Ὁ Λχάς κοντά στά Καλοερχά τά πρόβατα στό Μελίσσι.

Ἠλησιάζουνοἱ γιορτές. Ἀποφάσισε νά πάει στό χωριό ν᾿ ἀλλάξει καί νά δεῖ χι αὐτή γυναίκα του πού παραπονιότανε γιά τήν
ὑγεία της.
"Ἠρθανοἱ ἅγιες µέρες τῶν Χριστουγέννων. Ὁ Λκάς φόρεσε τά
καλά σκουτιά καί βγήκε στήν ἀγορά.
Τό γιόµα Παραμονή τοῦ Ἐτοῦ καθήσανε γυρωβολιά ἀπό τό
τραπέζι κοντά στήν ἀναμμένη σόμπα µέ τά ξύλα στό μαγαζί καί
ξεκίνησαν τό 34, στήν ἀρχή µέ σύκα τσοπέλας καί ἀργότερα φούντωσε τό παιγνίδι, ἡ ἀγωνία καί τό χτυποκάρδιἔδινε καί ἔπαιρνε.
Ὁ Μήτρος ὁ τσέλιγκας ὅλο φούσαγε καί ξεφούσαγε γιατί ἔχανε, ἔβριζε καί µούτζωνε,

- Ἔλα, Λκά, καί σύ νά παίξεις, εἴπανε οἱ χωριανοί του.
-Ἐμένα μοῦ τρέχει τό χαρτί τ᾿ Ἅη-Βασλειοῦ, τοῦ Ἐτοῦ, φαίνιστει δέν µέ πουλυσυμπαθεῖ ὁ Ἐστός γιατί τόν βρίζω κι µί τρικλου-

πουδιάζ’.

Οἱ γέροντες χαθόντουσαν παράµερα, παίζανε τά βαρειά κεχρι-
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µπαρένια κοµπολόγια τους, πίνανε κανά κονιάκ καί κουβεντιάζανε.
- Κακό πράµα τό χαρτί, λέγανε. Δέν στεργιώνει σπίτ’, εἶνι νιά
φαῖ καί δέκα χάσ]μο. ᾿Εχ’ κλείσ’ πουλλά σπίτια, ἔχνει χαθεῖ πιριουσίες σί νιά βραδιά.
Ἄλλος πάλι ἔλεγε:
--Ῥέ ἔχουν γεµίσ’ οἱ φυλακές ἀπού χαρτοπαίχτες, χαρτουκλέφτες καί ἐγκληματίες.
-Ρέ πετᾶτε τα ἀπ᾿ τά χέρια σας.
--Ῥέ ἀφοῦ βρουµάει τό οτόµα σας ἀπ᾿ τή πεῖνα, τί τά θέλετε
αὐτά τά καταραμένα στά χέρια σας;
Ἄλλος ἔβαζε πάνω στόν ἄσσο ἕνα βαρέλι τυρί καί αὐτός πού
ἦταν µάνα τόν ρώταγε περιπαιχτικά:
--Δέν μες, Κώστα, τού τυρί ἔχ᾽ ἅρμ”:
Ἄλλος πάλι ἔβαζε πάνω στὀ ἆ ἕνα φόρτωμα καλαμπόκι καί

αὐτός πού ἔκανε χαρτιά (ἢ μάνα) τόν ρώταγε εἰρωνικά:

-Δέ μοῦ λές, Παναώτ’, τὄχς κοσκινήσ᾽ τό καλαμπόκ’, ἤ θά μ᾿

δώσεις αὐτό πῦχγιά τσ χότις;
Ἄλλος ἔβαζε πάνω στό 2 ἕνα σακκί κουκιά καί οἱ ἄλλοι πού
κάνανε χάζι µέ την ἀγωνία του, τόν ρώταγαν:
--Ἀντριά, εἶνι βραστερά τά κουκιά;
Μοιράζει χαρτιά ἡ µάνα καί στὀ Λουκᾶ δίνει ἄσσο. Δέν ἔχει
ὅμως ἄλλα χρήµατα νά βάλ’ ἐπάνω, πού ἔχει πολλές πιθανότητες
νά κερδίσει καί νά πάρει πίσω τά λεφτά του.
Ζητάει δανεικά. Κανένας δέν τοῦ δίνει, εἴτε γιατί δέν εἴχανε
εἴτε γιατί τό θεωροῦσαν γρουσουζιά νά δανείζεις πάνω στο παιχνίδι,
Ἡ µάνα πού μοίραζε χαρτιά ρωτάει τό Λουκᾶ:
--Τίπάει ἀπάνω ὁ ἄσσος;

--Ἑκατό δραχμές, λέει ὁ Λουκᾶς.
--Τά λεφτά ἐπάνω.

--Δέν ἔχω, ἀπάντησε ὁ καὐμένος ὁ Λουκᾶς.
--Τότε, Λκά, νά βάλς ἁπάν στόν Ἄσσο τό πράµα τῆς ΗΠαναγιοῦς.

Κεραυνός ἔπεσε. ΑἉρπάζεται ὁ Λουκᾶς, σηκώνεται ὄρθιος,
ἀδράζει µιά καρέκλα καί τό σπάει τό χεφάλι τοῦ Θοδωρῇ (τῆς µά-

νας).

--Σιγά, µωρέ, σοῦ θίξαµε τήν παρθένα, ἀφοῦ ρέ οὔλους οὗ κόσµους τό ξέρ᾽ ὅτ' πειράζ’ µέ τό Σκουτέρ᾽ τ' Μουναστηριοῦ κι µί τούν
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ΚαλῬβόγιαννου, οὗ κόσμους τὄχει τούμπανο χι σύ κρυφό καμάρ’.
Ἄνοιξε, καὐμένε. τά µάτια σ
Χάθηκε τό φεγγάρι καί μπῆκε µέσα στά σύννεφα νά κρύψει τήν
ντροπή του. Σέ λίγο ὁ ἥλιος θά διώξει τό σκοτάδι καί θά φανερώσει ὅλες τίς ἀσχήμιες τῆς νύχτας.
Ἔϊφυγαν καί οἱ γέροντες, πᾶνε στό ρέμα νά βγάλουν τ᾿ ἄντερά
τους ἀπό ἀγδία καί ντροπή.
Ὁ Λουκᾶς βγῆκε ἀπό τό μαγαζίσά μεθυσμένος, ἀλλοῦ ἤθελε νά
πάει καί ἀλλοῦ τόν πήγαιναν τά βήματά του.
Τά σκυλιά, πού µανιασμένα γαύγιζαν, δέν τ' ἄκουγε.
Ἔθελεν᾿ ἀνοίξει ἡ γῆ νά τόν καταπιεῖ.
Πάει στό σπίτι, ἀδράζει τό τσεκούρι. Κείνη τήν ὥρα ἡ Παναγιοῦ κοιμόταν καί κάποιο καχό ὄνειρο ἔβλεπε καί ἔκλαιγε.
Ἀναδεύτηκε κάτω ἀπό τά βαρειά χειµωνιάτικα σχεπάσµατα.
Ἄκουσε τήν πόρτα πού ἄνοιξε µέ πάταγο. Πέταξε τίς βαρειές
τσέργες ἀπό πάνω της καί ἑτοιμαζότανε νά σηκωθεῖ ἀπό τό πάτωμα νά ὑποδεχθεῖ τόν ἄντρα της.
Τήν ὥρα ἐχείνη µέ τόν τσίτσκα τοῦ τσεκουριοῦ τή χτύπησε δυνατά στά νεφρά, ἀκούστηκε µέσα στή σιγαλιά τῆςνύχτας ἕνα «ὤχ»

καί ὅλα τελείωσαν!

:

Μόνο τά σκυλιά τῆς ρούγας ὀσμίστηκαν τό φονικό καί οὔρλιαζαν ἀπό πόνο!
Ἀφρός ἔβγαινε ἀπό τό στόµατῆς πεντάµορφης Παναχιοῦς καί
σέ λίγο σφράγισαν τά ὄμορφα ἀμυγδαλωτά της µάτια!
Μιά σπίθα ἀπό τό ἀναμμένο τζάκι πετάχτηκε, κράτησε λίγα
δευτερόλεπτα φώτισε τό ἀνθρώπινο κουρέλι καί ἔσβησε ἀπότομα
ἀπό ντροπή καί ἀηδίαι!
Τήν ἄλλη µέρα στήν κηδεία της, ἡ πεντάµρφη Παναγιοῦ ξεκουῥράζεται µέσα στή νεκροκάσαι, χωρίς πόνους καί πάθη, ὃ παπάς θά
πεῖ, «ἐπλανήθεις ὡς πρόβατο ἀπολωλός».Οἱ δέ χωριανοί µετανοιωμένοι τήν ὥρα αὐτή βρῆκαν τήν εὐκαιρία νά τή φιλήσουν, νά ζητήσουν συγγνώμηκαί νά τή ράνουν µέ τά καυτά δάκρυά τους.
Ὁ Λκάς µέσα στό κλάμα, τίς ἐνοχές του καί τήν παραζάλη του
ϐ) ἀκουστεῖ, ἀντί συγχώρεση καί µεταμέλεια νά λέει: Καΐ Ἠώ κακό
χειρόβουλο καί σύ κακό δεµάτι!

Σελίδες ἀπ᾿ τή Φωκίδα---------------------
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Ίη ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΓΙΟΡΤΗ ΤΩΝ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ
Τοῦ Ἀριστείδη Χρ. Πετρόπουλου

(σκαρμιτσιώτη)

Ἡ θέσπιση τῆς {ης Ὀκτωβρίου ὡς Παγκόσμια γιορτή τῆς τρίτής ἡλικίας ἀποτελεῖ µιά ἱερή γιορτή καί στήν Ἑλλάδα, ἡ ὁποία καταδεικνύει µέ τόν πλέον εὔγλωττο τρόπον τήν θεμελιώδη σημασία
πού εἶχε αὐτή ἡ γενιά σηµερινή λεγόμενη τρίτη ηλυία γιά τήν µεταξέλιξη τῆς Ἑλληνικῆς κοινωνίας.
Εἶναι αὐτοί πού στά παιδικά µας χρόνια θέρµαιναν τίς καρδιές
μας καί ὁδηγοῦσαν τά βήματά µας στὀ σωστό δρόµο. Εἶναι αὐτοί,
πού θυσίασαν τά νειάτα τους, τά καλύτερα χρόνια τῆς ζωῆς τους

στούς δυό πολέμους, εἶναιοἱ ἴδιοι, πού πολέμησαν γιά νά ζήσουν
οἱ ἑπόμενες γενιές ἐλεύθερα. Εἶναι αὐτοί, πού ἔγιναν γέφυρες πού
μετέφεραν σέ κάθε νέα γενιά τά ἤθη. τά ἔθιμα καί τίς παραδόσεις.
Εἶναι αὗτοί οἱ ὁποῖοι στέριωσαν τό ὑπάρχον οἰκονομικό καί κοινωνικό οἰκοδόμημα καί γονιµοποίησαν τήν κοινωνική µας ζωή, µέ
ὑφηλές ἰδέες καί ὑψηλά ἰδανικά.
Τά ἰδανικά τῆς ὑπεράσπισης πατρίδας, Ἐθνικῆς Ἀνεξαρτησίας,
τῆς Δημοκρατίας καί τῆς Ἐλευθερίας. Αὐτοί οἱ ἄνθρωποι, οἱ ἆποτραβηγµένοι ἀπό τήν δραστηριότητα καί τή δημοσιότητα, φορτωµένοι µέ τήν πεῖρα καί τή γνώση, μποροῦν νά καταστοῦν οἱ πιό
εἰλικρινεῖς καί ἀνιδιοτελεῖς χρονικογράφοιτῆς ἐποχῆς µέτίς αὖθεντικές καί αὐθόρμητες διηγήσεις τοὺς πού μποροῦν, νά διδάξουν τό
ἀλφαβητάρι τοῦ λαϊκοῦ µας πολιτισμοῦ, νά ἐμφυσήσουν στή νιότη
τό πάθος γιά τή δηµιουργία καί τήν παλινόστηση τῶν ἀξιῶν.
Τό σχολεῖο τῆς ζωῆς τά δίδαξε πώς ἡ ἐλευθερία καί τά ἀνθρώπινα δικαιώµατα δέν ἀγοράζονται, ἀλλά οὔτε πουλιοῦνται, γιατί
µέσα σ’ αὐτά πηγάζουν τά ιδανικά πού μπαίνουν μέσ’ στίς καρδιές
µας καί μιλᾶνε γιά ἀνθρώπινες εὐαισθησίες, ἀνθρώπινη ἀξιοπρέπεια καί οἰκογενειαχκό θεσμό. Τά διδάγματα καί οἱ ἐμπειρίες πού
ἀπέχτησαν τούς ἔμαθαν νά παλεύουν καί νά μοχθοῦν γιά ἕνα καλύτερο αὔριο. Κάθε ρυτίδα στό πρόσωπό τους σήµερα, ἦταν ἕνας
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ἀγώναςγιά νά πραγματοποιήσουν τά ὁράματα καί τά ὄνειρά τους.
Οἵ προσπάθειές τους καρποφόρησαν. Πέτυχαν νά προσφέρουν µιά
ἐλεύθερη καί εὐήμερη Ἑλλάδα στούς νέους µας γιά νά ζοῦν ξέΎνοιστα καί καλύτερα. Ἀπόμαχοι πλέον τούς βλέπουμενά ἔχουν
ρίξει ἄγκυρα σάν ταλαιπωρηµένα καί θαλασσοδαρµένα πλοῖα πού
τά ἔχουν χτυπήσει οἱ θάλασσες καί οἱ καιροί! Σήµερα τά ἄτομα
αὐτά τῆς τρίτης ἡλιχκίας δέν ζητοῦν πολλά. Λίγη φροντίδα καί ἕνα
πιό ἀνθρώπινο οἰχογενειακό περιβάλλον, νά µήν εἶναι στήν ἀπομόνωση τῶν ζωντανῶν. Σ᾽ αὐτό τό βάσανο τῆς μοναξιᾶς καί τῆς ἂνημποριᾶς. Ἄς μήν τούς λείψει τό χαμόγελο ἀπό τά χείλη τους. Ὁ
Διογένης λέει «δέν ὑπάρχει τί τό χειρότερο ὁ παραγκωνισµός στόν
ἀνήμπορο καί ἄρρωστο». Ὁ νεοπλουτισµός ἄλλαξε τήν ψυχή µας,

τίς καρδιές µας. Δυστυχῶς πολλοί νέοι σήµερα ἔχουν αὐτή τή νοο-

τροπία. Τί θέλουν οἱ γέροι µας: κάποια συνταξούλα ὑπάρχει, λεφτά ἔχουμε, ἄς τούς βάλουμεσ’ ἕναν οἶκο εὐγηρίας.
Πόσο λίγη ἀνθρωπογνωσία πρέπει νά διαθέτουν οἱ ἄνθρωποι!!!
Γι’ αὐτό καί ξεφύτρωσαν τόσοι οἶκοι εὐγηρίας σάν μανιτάρια, στά
βόρεια προάστια τῆς Ἀττικῆς (Βριλήσσια, Πεντέλη) ἀλλά καί στά

παραλιακά (Γλυφάδα, Βούλα κ.λπ. ). Μπορῶ νά πῶ ὅτι τά Έενο-

δοχεῖα αὐτά πού ἔχουν μετατραπεῖ σέ οἴκους εὐγηρίας εἶναι καλά,
διαθέτουν καλά δωμάτια, ἄνετους χώρους, προαύλια, πρασινάδες,
φαγητό κ.λπ. Ὅσο καλός ὅμως καί νά εἶναι ὁ οἶκος εὐγηρίας δέν

μπορεῖ µέ τίποτα νά ἀντικατάστησει τή ζεστασιά τοῦ σπιτιοῦ. Ὁ
παππούς καί ἡ γιαγιά θέλουν τά ἐγγόνια τους. Τά παίδια θέλουν
τόν παπποῦ, τή γιαγιά. Ὁ ἠλωκωμένος νοιώθει ἀποξενωμένος.
Τήν πίκρα πού ἔχει στήν ψυχή του δέν τή δείχνει. Ὄχι, δέν µπο-

ροῦν νά καταλάβουν τά παιδιά του, κάνει τόν εὐχαριστημένο πάλι
γιά χάρη τῶν παιδιῶν.

Γι) αὐτό κάποτε σέ µιά συνέντευξη σέ θέµατα οἴκων εὐγηρίας,
ὁ τότε Ὑπουργός Ὑγείας καί Πρόνοιας, σέ µιά ἐπίμονη ἐρώτηση
δημοσιογράφου, εἶπε: «Ἄς βρεθεῖ µιά γωνιά στήν καρδιά µας καί
στό σπίτι µας γιά τό γέροντα γονιό µας. Ἄς σφίξουµετό χέρι σ
ὅλους τούς γονεῖς τοῦ κόσμου κι ἄς τούς εὐχαριστήσουμε γιά ὅλα
ὅσα μᾶς ἔδωσαν καί γιά ὅτι μᾶς ἔμαθαν». Ἄς µήν εἴμαστε ἁδιάφοροι, ἄς νοιαζόµαστε γιά τούς γονεῖς, πού μᾶς χάρισαν τό σπουδαιότερο ἀπ᾿ ὅλα, τή ζωή. Γιατί ἄς µήν ξεχνᾶμε πώς ἄν δέν ἦταν
αὐτοί, ὅλοι ἐμεῖς δέν θά εἴμασταν τίποτα.

Σελίδες ἀπ᾿ τή Φωχίδα -------------------

25 / 5069

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ
Τοῦ Ἀριστείδη Χρ. Πετρόπουλου

(ῴκαρμιτσιώτη).

Πρῶτος μήνας τοῦ Φθινοπώρου. Ἡ ζωή µετά τήν καλοκαιρινή
ἀνεμελιά, ἐπιστροφή στίς πόλεις. Ἡ ἐπαρχία, τά χωριά, τά νησιά, οἱ
ἀκτές βρίσκουν τήν ἡσυχία τους χαί τήν ἐρημιά τους. Σεπτέμβριος,

κάθε «κατεργάρης (ἐργαζόμενος) στόν πάγκο», ὅπωςλέει καί ὁ

λαός.
Κοντά στήν δεύτερη ἑβδομάδα του, ζωντανεύουν χαί τά σχολεῖα, γεμίζουν καί πάλι µέ τίς παιδικές καί νεανιχές φωνές τῶν µαθητῶν.
;
Ἀνάμεσα ἐχεῖ κοντά τους οἱ δάσκαλοι καί καθηγητές τους.
Ἔναρξης σχολικῆς χρονιᾶς. Σήµερα, ὕστερα ἀπό 50 χρόνια, σχέπτοµαι πόσο σοφοί, πὀσο µετρηµένοι, πὀσο σωστοί λειτουργοί

ἦταν. Μιά ρήση, ἕνα πιστεύω πού μᾶς ἐμφύσησανοἱ δάσκαλοι, οἱ
καθηγητές µας. Ἕνα σεβασμό, µιά ἀγάπη, πού δύσκολα διακρίνεις
στίς σημερινές σχέσεις μαθητῶν - δασκάλων.
Θυμᾶμαι τήν ὑπερηφάνειά τους, µέ τί ἀγάπη καί µέ τί πίστη,
μᾶς ἐδίσασκαν ὅτι «εἰ οὗτος εἶ σοφός ὥστε λελήθεσαι µητρός σε
καί πατρός σε καί ἁπάντων προγόνωντιµιώτερον καί ἁγιώτερόν
ἐστί ἢ πατρίς καί ἐν µείζονι µοίρα καί παρά θεοῖς καί παρά ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι».
Γιατί ὁ ἄνθρωπος χωρίς πατρίδα, χωρίς κράτος, δέν ἔχει οὔτε
οἰκογένεια οὔτε σπίτι οὔτε πιστεύω, οὔτε χθές, οὔτε ἱστορία, οὔτε
αὔριο, οὔτε µέλλον.
Τό ἔλεγαν αὐτοί οἱ πλέον ἀδιχημένοι δημόσιοι ὑπάλληλοι, πού
γιά νά µήν φθείρεται τό μοναδικό σακκάκι τους φοροῦσαν τό πρόσθετο μαῦρο µανίκι. Ἰδιαίτερα µαθήµατα πολύ σπάνια ἔδιδαν.
Προσπαθοῦσαν νά μᾶς μεταδώσουν «ἀπό ἕδρας», προσπαθοῦσαν
νά μᾶς διδάξουν στό σχολεῖο.
Προσπαθοῦσαν νά μᾶς µάθουν ὅτι «ὁ ἐργατικός ἄνθρωπος τά
κοράλια τ᾽ ἀναζητᾶ στό πέλαγος κι ὄχι στ’ ἀχρογιάλια»,
Θυμᾶμαιὅταν ἔμπαινε στήν αἴθουσα ὁρμητικά ὁ φιλόλογος µέ
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τόν χάρακα χαί τό ἀπουσιολόγιο στό χέρι καί βροντοφώναζεὅτι «ὁ
ἄνθρωποςἄν τὀν ἱδρῶτα του δέν χύσει, ποτέ ἣ διαµαντόπετρα δέν
θά λαμποκοπήσει».
θυμᾶμαι µέ νοσταλγία τόν σεβασμό πού νοιώθαμµεγιά τά πρόσωπά τους, γιά τή θέση πού εἶχαν, γιά τό θεσμό.
Θυμᾶμαι τίς φωνές µας, τούς καυγάδες µας στήν τάξη, ἤ καί
μόλις ἔμπαινε ὁ καθηγητής τήν «βουβαμάρα µας».
θυμᾶμαι µέ τί θέρμη πού μᾶς μιλοῦσαν γιά τήν Ἑλλάδα, γιά
τήν ἱστορία, γιά τίς δύσκολες ὧρες πού περνούσαμε, γιά τήν πίστη
τοὺς γιά ἕνα καλύτερο αὔριο. Τότε ἄγνωστες οἱ ἀπεργίες, ἀποχές,
στάσεις ἐργασίας, καταλήψεις καί ἀναχαταλήψεις παρόλο πού καί
τότε ὑπῆρχαν φρονοῦντες καί ἀντιφρονοῦντες καί µάλιστα σέ µεγαλύτερο ἀριθμό καί διαφοράἰδεῶν.
Θυμᾶμαιτόν γυµναστή πού ἄρχιζε πάντα τό µάθηµά του µέ τήν
φράση «Νοῦς ὑγιής ἐν σώματι ὑγιῇ». Προσπαθοῦσε νά μᾶς μυήσει
τήν ἀγάπη γιά τόν ἀθλητισμό καί ἔβγαζε σωστούς ἀθλητές, πρωταθλητές, ἀγνούς φιλάθλους.
θυμᾶμαι µέ τί χαρά μᾶς ἔλεγαν γιά ἐπιτυχίες τῶν μαθητῶν
τους εἴτε στήν ἐπιστήμη εἴτε στή ζωή, ἔβλεπες Τά µάτια τους τήν
εὐτυχία, γιατί πίστευαν ὅτι ἡ ἐπιτυχία τῶν μαθητῶν τους ἦταν καί
ἡ δική τοὺς ἐπιτυχία, γιατί ἦταν ἀποτέλεσμακαί τῆς δικῆς τους
προσπάθειας.
Σήµερα ἄραγε τί γίνεται; Δέν σκέπτομαι νά κάνω ἀντιπαραθέ-

σεις, συγχρίσεις.

Δέν μπορῶ νά κρίνω. Δέν θέλω νά βρεθῶ ἀπογοητευμένος.
Δέν πρέπει, κατά τήν γνώµη µου, νά φέρω σέ δύσκολη θέση τήν
συμπαθήῇ τάξη τῶν ἐκπαιδευτικῶν. Τήν ἀγάπη, τήν ἀξία. τόν σεβασµό, τόν ἐμπνέει, τόν μεταδίδει ὁ ἴδιος ὁ δάσκαλος, ὁ καθηγητής.
Τήν ἀγάπη πρός τήν οἰκογένεια, τό κράτος, τήν δουλειά, τήν εὐνοµία τήν διδάσκει ὁ δάσκαλος - καθηγητής ἀφοῦ πρῶτα αὐτός
ἐφαρμόζει. Αὐτός πρέπει νά εἶναι παράδειγµα πρός µίµηση καί ὄχι
πρός ἀποφυγή. Τήν θεωρία, τά µαθήµατα τά ἐφαρμόζουν πρῶτα οἱ
δάσκαλοι.
Οἱ δάσκαλοι πρέπει νά γνωρίζουν ὅτι δέν χάνουν ἐπάγγελμα
ἀλλά λειτούργημα, ὅτι κι αὐτοί πέρασαν ἀπό τή θέση τοῦ θρανίου,
κάποτε ὅτι κάποιον δάσκαλό τους θά εἶχαν ἐκτιμήσει καί ἀγαπήσει
γιά τήν προσφορά του, ἄς προσπαθήσουν νά τό μιμηθοῦν. Μήν
ἀπογοητεύετε τούς μικρούς µαθητές, σᾶς χρειάζονται, σᾶς ἔχουν

Σελίδες ἁπ᾿ τή Φωκίδα
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ἀνάγκη. μεταδῶστε τους τήν ἀγάπη πρός τήν ζωή, πρός τήν οικογένεια, πατρίδα, θρησκεία. Ἐάν τό κατορθώσετε, τότε ἔχετε ἐπιτύχει ὅπως ἐπέτυχαν πολλοί πρίν ἀπό ἐσᾶς.
Ὁ Μέγας Ἀλεξάνδρος ἐκτός ἀπό τίς κατακτήσεις του, τήν διάδοση τοῦ Ἑλληνισμοῦ στήν ἐγγύς καί μακρινή Ἀνατολή, μᾶς κληροδότησε καί τήν γνωστή ρήση του γιά τόν σοφό δάσκαλό του, τόν
Ἀριστοτέλη: «Εἰς μέν τούς γονεῖς µου ὀφείλω τό ζεῖν, εἰς δέ τό δά-

σκαλό µου τό εὖ ζεῖν».

Ξς--Ἡταιρεία Φωκικῶν Μελετῶν
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ΑΔΕΡΦΟΠΤΟΙ ΚΑΙ ΣΤΑΥΡΑΔΕΛΦΙΑ
Τοῦ Γιάννου Ζωριάνου

Στό «καλό δωμάτιο», ἐπάνω, στὀν τρίτο ὄροφο τοῦ σπιτιοῦ
τοῦ Ῥήγα Ρήγα {Ξ οἰκογενειακό ὄνομα, πού ἐνδημεῖ στούς Ζωριάνους - Δωρίδας, ἀπό τά ὑστεροβυζαντινά χρόνια), στό χῶρο τῆς

«Ἀγορᾶς»τοῦ χωριοῦ, ἐχεῖ πού ἦρθε κι ἐγκαταστάθηκε νύφη ἡ Νι-

κο-Ρήγαινα, πριν ἑκατό κι ἀκόμα χρόνια, νά εἰποῦμε. ντύθηκαν νυφάδες θυγατέρες κι ἐγγονές της, καί ξεκίνησαν γαμπροί, γιοί κι
ἐγγονοί, (δωμάτιο σπιτιοῦ σωστή χελιδονοφωλιά).
Ψηλά στό καρφί τοῦ τοίχου, ἀνάμεσα στό «παράθυρο καί τήν
µπαλκονόπορτα τοῦ νότου, ἀπό πολλές δεκαετίὰὸἜἜμενε ἐκεῖ κρεµασμένο, ἕνα παλαιό κάδρο - οἰκογενειακό κειµήλιο - τῆς τελευ-

ταίας ὁμαδικῆς «ἀδελφοποίησης»στούς ὀρεινούς2ρριόνους, κατά

τό τελευταῖο τέταρτο τοῦ 19ου αἰώναι...

Καλοσυνᾶτος χαί πρόθυμοςὁ νοικοκύρης, τό ξεκρέμασε µέ
προσοχή, τό σκούπισε, χωρίς καί νά μπορεῖ νά χρύψει τή συγκίνησή του καί τό ἔφερε, νά τό ἐπιδείξει στούς ἐπισκέπτες του, στήν
παρέα µας, πού στό ἄνετο, ὑπερυψωμένο, δέντρινο, εὐρύχωρο,μακρόστενο μπαλκόνι, τό μακρύ ὅσο καί τό µῆκος τοῦ σπιτιοῦ κι
ἀγναντερό πρός τόν ἐλατιά τοῦ Βλαχοβουνιοῦ - χαρακτηριστικό
«σῆμα κατατεθέν» τῶν Ζωριανίτικων σπιτιῶν, πού ἕνα σύνολο

οἰκιστικῶν τους ἰδιομορφιῶν ἀνάγκασε τήν Πολιτεία νά χαρακτηρίσει τούς Ζωριάνους «παραδοσιακό οἰχισμό».
Ἀπολάμβανετῆς φιλοξενίας τοῦ ἀρχοντικοῦ, τῆς συνοδευόµε-

γης ἀπό μικρό χάνιστρο γεμᾶτο φρεσκοκομµένες, καλογινοµένες

καί καλοπλυμένες, νόστιµες, χιτρινωπές «Κοντοῦλες»...
-Καθώς μᾶς ἔλεγε ὁ µακαρίτης, ὁ πατέρας µας, ἄρχισε νά μᾶς

ἐπεξηγεῖ ὁ Ρήγας Ρήγας (τοῦ Νικολάου), τό κάδρο δείχνει τούς
ἀδελφοποιτούς τοῦ παππούλη µας. γύρω στά 18680... Δείχνει εἴκοσι

ἕξη ἄτομα ἀδελφοποιημένα χι ἀνάμεσά τους τή «Σταυραδελφή»
τους, τό κοριτσάκι µέ τά ἄσπρο τσεµπέρι καί τά μαῦρα μαλλιά τά
χωρισμένα στή µέση µέ ὁλόισια χωρίστρα...ταν ὁ ἀθῶος παιδικός μάρτυρας τῆς ἀδελφοποιτιᾶς, πού «τηροῦσε τά ἄτυπα πρακτι-
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Χά», γιά πολλά - πολλά χρόνια, ἁδελφή συμβολική ὅλων καί προστατευόµενή τους... Ἐκτός ἀπό τόν παπποῦ µου - κάθεται πρῶτος

ἀπό τά δεξιά -, Ἀνάμεσα στούς ἄλλους ἦταν καί ὁ πατέρας τοῦ
ζωγράφου µας Γιώργου Ρήγα, πού ἔχει ζωγραφίσει κι ἕναν πίνακα
µέ τόν «ὄρκο» τῶν Σταυραδελφῶν... Ὁ πατέρας µας γνώριζε ὅλα
τά πρόσωπα τῆς φωτογραφίας, πού ἦταν ἀπό πολλά χωριά τῆς Δωρίδας καί τῆς γειτονικῆς Ναυπακτίας...
Ἡ παλιά ἀσπρόμαυρη φωτογραφία, πού κατά δυστυχία δέν
ἦταν προστατευμένη µέ «κορνίζα καί τζάμι», ἔδειχνε γεροδεµένους
ἄνδρες, νέους καί µεσήλιχες, µέ πολύ ἐνδιαφέρον ὕφος καί ἔνδυμασία. Διακρίναμε µέ προσπάθεια στή γραµµή τῶν ὄρθιων, ἀπό τ)
ἀριστερά, τόν ἔνστολο Καπετάνιο, µέ τό πηλίκιο στό δεξί του χέρι... Ὅ διπλανός του, καλοντυµένος εὐρωπαϊκά, καλοξυρισµένος,
μέ µακριά μαλλιά καί μικρό «σαρίκι» καί ὄὕφος διανοούµενου,
ἔστεκε λιγάκι πίσω ἀπό τόν «καπετάνιο». Δίπλα του, ὁ τρίτος, σεβάσµιος γενειοφόρος, ἔστεχε σοβαρός µέ Ντουλαµά καί δεξιά γερµένη τή σκούφια του. Δίπλα, δύο νεαροί εὔζωνοι, µέ τίς σκούφιες
τους, πονηρά καί ὑπερήφανα γερµένες ἀριστερά, πάνω ἀπό τό αὐτί
καί µέ τά περιλαίµια κορδόνια τους νά καταλήγουν στό τσεπάκι
τοῦ στήθους, ἀριστερά. Ἀπό κοντά, ἕνας ἀχόμα βαθµοφόρος µέ
µύστακα «Ὀδυσσέα Ἀνδρούτσου»! καί τή σκούφια του νά καλύπτει ὁλόχληρο τό κεφάλι του καί νά κατεβαίνει µέχρι τό πάνω µέρος τοῦ μετώπου του. Ἀκολουθεῖ τώρα ἕνας µέ «εὐρωπαϊκά»καί
µεγάλη ρεπούμπλικα.
Οἱ δύο ἑπόμενοι φαίνονται σοβαροί ἐνήλικες, µέ φράγκικα ὁ
ἕνας καί ἑλληνική φορεσιά ὁ ἄλλος, ὁ τελευταῖος τῆς σειρᾶς τῶν
ὁρθίων.

Ἀκολουθοῦσε ἡ πρώτη σειρά τῶν καθηµένων σέ ὑψηλά καθίσµατα καί ἀπό ἀριστερά διακρίνονταν: Νεαρός, ἀμούσταχκος,
ἀσχεπής, κορδονοφόρος. Ὁ ἑπόμενος, µέ μαῦρα σχουτιά, µουστακαλής, σαρικοφόρος. Ἀμέσως µετά, νεαρός ἄνδρας µέ µεγάλο, ἴσιο
μουστάκι καί εὐρωπαϊκά ροῦχα, κουμπωµένος μέχρι τό λαιμό, µέ
«περιλαίμιο» καί φαρδύπετο σακάκι, εἶχε στήν προστασία του,
ἀριστερά του, καί

Ὄρθια τήν παιδίσκη, τή «Σταυραδελφή». Δίπλα διακρινόταν
ἕνας ἀκόμα εὔζωνας κι ἀμέσως µετά ἕνας νεαρός µέ τή γερµένη
ἀριστερά σκούφια του καί ἀριστερά του ἕνας ἀκόμα «ἀρειμάνιος»,
νά κρατάει ὅπλο, ψηλά στήν κάνη του...

Σελίδες ἀπ᾿ τή Φωχίδα ----------------------------
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Στή δεύτερη σειρά τῶν καθηµένων, διακρίνονταν δύο ἀχόμα µέ
τά χαρακτηριστικά τους κορδόνια γύρω ἀπό τό λαιμό περασμένα
καί τή «φούντα» στό ἀριστερό τσεπάκι, ἐνῶ κάνει τήν ἐμφάνισή
του καί «τεμπέλικο»τσαρούχι, µέ πλούσια τή φούντα του... Ὁ
ἑπόμενος, σχουφοφόρος καί µυστακοφόρος εὔζωνας, φαίνεται νά
κρατάει ἀπό τήν κάνη ἕνα ὅπλο, ἀλλά ἔχει καί τό τσιγάρο στά δάχτυλά του... Ἀκολουθοῦν µέ «στενά» καί παναµαδάκια δύο «Ύραβατοφόροι»., ὁ νεαρότερος ἔχει χαίΐ ἄσπρο λουλούδι στό πέτο.
Ἀκολουθοῦν δύο ἀχόμα µέ γελέκα, γραβάτες καί τραγιάσκες ο
ἕνας κρατάει διπλωµένη καί µία µεγάλη ὀμπρέλα, καί ὁ τελευταῖος
εἶναι ὁ «κλασικός» τύπος τοῦ χωριοῦ µέ τά ἁπλά, φράγκικα ροῦχα
καί τά δερμάτινα µποτάκια... Ἀκολουθοῦν τρεῖς ἀκόμα, «σταυροπόδι». Ὁ πρῶτος φαίνεται µεσήλικας, µυστακοφόρος, µέ ροῦχα
«χωριάτη ἐξευρωπαιζόμενου» κατά τήν ἀμφίεση καί δύο νεαροί,
τῆς ὁμάδας τῶν «ἐνόπλων», µέ τούς ντουλαµάδες καί τά χαραχτη-

ριστικά τους κορδόνια στό λαιμό... Χαρακτηριστική εἶναι ἡ σύνδεση ὅλων: Μέ τ᾽ ἀριστερό τους χέρι, ἐκείνου τῆς καρδιᾶς, ἄκου-

μπᾶνε στό δεξιό ὦμο τοῦ ἑπόμενου καί συνδέονῖαι µαζέ του. Μέ

τόν ἴδιο τρόπο, ἀλλά µέ τό δεξιό τους χέρι, τρεῖς ἀκόμα συνδέουν
καί τούς τελευταίους καθήµενους στό στρωσίδι (Καθώς φαίνεται)...
--Πολύ ἐνδιαφέρουσα ἡ φωτογραφία σου, Ρήγα, εἶπε ὁ Κώστας. Προβάλλει ἕνα σωρό θέµατα γιά συζήτηση, ἄλλά τώρα, γύρω
ἀπό τό ἔθιμο τῆς Ἀδελφοποίησης, θέλαμε νά μάθουμεκαί ποιοί λόγοι τό ἐπέβαλλαν...
- Ἐκείνη τήν περίοδο, πρόθυμα ἐνημέρωνεὁ χυρ-Βασίλης, ἡ
ζωοκλοπή καί ἡ φυγοδικία ἦταν ἀρετές!... Ἔπρεπελοιπόν ὁ κάθε

«ἐνάρετος καί σοβαρά ὑπολογιζόμενος» ἀπό τήν κοινωνία, νά ἔχει
ἕναν τουλάχιστο ἔμπιστο καί στενό φίλο, ἕνα «ἀδελφό» θυσιαζό-

µενο γι αὐτόν, σέ κάποιο μακρινό χωριό, ὥστε νά στέλνει ἐχεῖ τά

χλεψιµαίικα, γιά νά χαθοῦνε τά ἴχνη τοὺς ἤ ἀκόμα καί γιά νά ζητήσει τή βοήθειά του σέ δικές του, ἤ τῶν συγγενῶν του, ἀπώλειες τοῦ

ζωϊκοῦ τους κεφαλαίου]... Κι ἀχόμα, γιά νά ζητήσει τήν προστασία

καί περίθαλφη σέ περίπτωση φυγοδικίας καί καταδίωξής του ἀπό
τά ἀποσπάσματα τῶν χωροφυλάκων... Οἱ συνθῆκες τῆς ζωῆς, ἐπέβαλλαν τότε τό ἔθιμο τῆς ἀδελφοποιτιᾶς...
- Ἄκουσα, πώς καί οἱ ἀγωνιστές τοῦ 18234 εἶχαν πολλούς
«αδερφοπτούς»... Γιά τά «κλεφιμαίικα» τούς εἶχαν; ἀπορημένος

ρώτησε ὁ Λεωνίδας... Τί λές χι ἐσύ, κυρ-Χρίστο; ρώτησε τόν τρίτο

τῆς παρέας µας.
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-Ὄχι, βέβαια! Ἀποφάνθηκε µέ ἐπισημότητα ὁ ἄλλοτε ποτέ δικαστικός ὑπάλληλοςτοῦ κινητοῦ, ἔλεγαν, Βἱρηνοδικείου Πενταγιῶν
-Ἐροκυλείου. Τότε εἶχαν ἀνάγκη ἀπό φίλους καί ἀδελφούς στόν
ἀγώνα, πιστούς, ἀφοσιωμένους, πρόθυµους γιά προσωπικές θυσίες,
γιά χάρη τοῦ «Σταυραδελφοῦ»τους. Ἔτσι θά ἀντιμετώπιζαν ἆποτελεσματικότερα τόν τούρχικο κίνδυνο. Σ᾽ ὅλη τήν τουρκοκρατία τό
ἔθιμο αὐτό ἦταν σέ γενική ἐφαρμογή καί µεγάλη ἀκμή.
Ὅμως, τό θέµα δέν ἦταν τόσο ἁπλό. Οἱ ἁδελφοπτοί, ὁρχίζονταν
στά ἱερά τους πιστεύω, στό Θεό καί τό ἱερό του Βὐαγγέλιο, µπροστά σέ ἀνθρώπινες μαρτυρίες καί µέ τήν εὐλογία τῆς Ἐκκλησίας,
μπροστά στό θεό, πού τόν ἔβαζαν κριτή καί τιµωρό στήν.πιστή ἤ
ὄχι ἐφαρμογή τοῦ ὄρκου τῆς ἀδελφοποίησής τους, ἔστω καί µέ τεχνητό τρόπο... Ὁ ὄρχος τῆς ἀδελφοποιίας τούς δυνάµωνε, τούς φανάτιζε καί τούς ἔκανεἱκανούς, ν᾿ ἀντιμετωπίζουν καλύτερα τόν κοινό τους ἐχθρό...
-'Ἐσύ, Γιάννο μ’, οὗλο τ φωτογραφία τυρᾶς!... Δέ θά κρίνς
ὁλότελα: Ἡ Ῥήγαινα ζητοῦσε περισσότερες λεπτομέρειες, ἄν καί
καλά Ἠξερε τήν τοπική Ἱστορία γιά τήν ἀδελφοποιία τοῦ καπετάνἈνδρίτσου Σιαφάκα καί τοῦ Τουρκο-Στράτου, τόν καιρό τοῦ 1...
Ὁ Γιάννος, ὁ καφερός, προτιμοῦσε νά φέρει τήν κουβέντα στό
ὁλόδροσο περιβόλι καί στήν Κοντούλα ἀχλαδιά καί στό δροσερό
νεράκι τῆς νεροµάνας, πού μόλις ἔφερε στό πήλινο κανάτι τό παιδί,παρά νά ἐξηγήσει, ὅτι ἡ ἀδελφοποιία εἶναι ἔθιμο πανανθρώπινο
καί ἀρχαιότατο, πού καί σήµερα ἐπιζεῖ ἐξελιγμένο καί παραλλαγµένο. Ἐπιδίωξή του, στή συγκεκριμένη µορφή, ἡ στενή φιλία δύο ἤ
περισσότερων, µή συγγενῶν ἀνθρώπων. Εἶναι γνωστό βέβαια, πώς
ὁ στενότερος δεσμός τῶν ἀνθρώπωνεἶναι ἐκεῖνος τοῦ αἵματος.
Κατά τήν ἁδελφοποίηση, μεταδίδεται αἷμα ἀπό τὀν ἕνα ἁδελφοποιούµενο στόν ἄλλον καί συνδέονται ἔτσι ἁδελφικά καί γίνονται
«ἁδελφοποιτοί» ἔστω καί µέ τεχνητό τρόπο... Στά ἀρχαιοελληνικά
χρόνια ἔχουμε πολλά παραδείγµατα στενῶν καί εἰλικρινῶν φίλων.
Ἀκόμακαί ἡ Φιλοξενία δημιουργοῦσε στέρεους φιλικούς δεσμούς...
Βέβαια, στούς πρωτόγονους ἡ ἀδελφοποιία ἦταν µία μαγική τελετουργία, ἀλλά ὁ Ἡρόδοτος εἶναι ἡ πρώτη γραπτή πηγή πληροφοριῶν γιά τό ἔθιμο τῆς ἁδελφοποιίας. Σέ Ἀσιάτες, Λυδούς καί Σκύθες. Οἱ Λυδοί, ἀδελφοποιούμενοι, χαράχωναν µέ τό μαχαίρι, τούς
βΒραχίονές τους καί ὁ ἕνας ἔγλυφε τό αἷμα τοῦ ἀλλοῦ, γιά νά ἔχουν
αἷμα ἀδελφικό, δεσμό αἵματος καί παντοτινή καί σταθερή, µέχρι
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θανάτου, φιλία... Οἱ Σκύθες πάλι, χαράκωναν τά χέρια τους καί µά-

ζευαν τό αἷμα πού ἔρρεε σέ ἕνα δοχεῖο. Μέσα ἔριχναν ἀρκετό κρασί, ἔβρεχαν µέ τό μίγματίς ἄχρες τῶν ὅπλων τους καί ἔπιναν τό
ὑπόλοιπο...
--Ἔαι µετά, τί γένεταν; ἀγωνιοῦσε ἡ Ῥήγαινα, ν’ ἀχούσει τή συ-

νέχεια τῆς κουβέντας...

--Τό ἔθιμο, συνέχισε ὁ Γιάννος, οἱ ἀρχαῖοι µας πρόγονοι τό τή-

ρησαν µέ μαγικές ἱεροτελεστίες καί µέ μάρτυρες τήρησης τῶν
ὅρχων πίστης στήν ἀδελφοποιία, τούς «ὄρκιους»θεούς καί µάλιστα τόν «Ὅρκιο Δία», πού ζοῦσε καί βασίλευε στή Ὀλυμπία...
Ὕστερα τό ἔθιμο πέρασε στούς Ρωμαίους καί τούς Βυζαντινούς.
-Καιτί ἔλεγε ὁ ὄρκος τῶν Ἀδερφοπτῶν; ἔδειξε τώρα ἐνδιαφέρον ὁ κυρ-Λεωνίδας. Ξέρουμε τά λόγια του;
-Δέν ἦταν ἕνα σταθερό κείµενο, ὅπως γιά παράδειγµα ὁ ὄρκος
πού δίνουμε στό στρατό ἤ ἀκοῦμε στή Βουλή νά δίνουν, μπροστά
στό Θεό καί τό Ἔθνοςοἱ βουλευτές µας. Ὁ παπάς, πού εὐλογοῦσε
καί ὄρκιζε στό Εὐαγγέλιο τος ἀδελφοποιτούς ἤ κάποιος ἀπό
αὐτούς, ἔλεγε ἕναν ὄρκο δικῆς του ἔμπνευσης, πού ταίριαζε στό
σκοπό τῆς ἀδελφοποίίας, γιά ὑποστήριξη µέχρι θανάτου τοῦ ἀδελφοποιτοῦ, σέ κάθε δύσχολη γι αὐτόν στιγµή, ἀλλά καί στούς ἐξ
αἵματος συγγενεῖς του, πού ξεχώριζαν µέ πρῶτο συνθετικό στόν
προσδιορισμό τους τό «σταυρό». Κι ἔτσι εἴχαμε τό «Σταυροπατέρα».,τή Σταυροµάνα«, τό «Σταυραδελφό», τό «Ἀταυροκουνιάδο»
κ.λπ. Ἡ Ἐκκλησία ἀναγνώριζε τόν ὅρκο τῶν ἀδελφοποιτῶνκαί τόν
εὐλογοῦσε µέ εἰδική τελετουργία.
Ἀλλά τόσο ἡ ἐπίσημη Ἐκκλησία, ὅσο χαί ἡ Πολιτεία δέν ἀναγνώριζαν στούς ἀδερφοποιτούς καί στούς σταυραδελούς καμία νοµική συνέπεια τῆς ἀδελφοποιίας, π.χ. τά κληρονομικά δίκαια καί
ἁπλῶς «ἀνέχτηκαν»τό ἔθιμο. Οἱ λαοί ὅμως ἔδιναν σηµασία στήν
ἀδελφοποίηση, πολύ µεγαλύτερη. ἀπ᾿ ὅτι ἡ Ἐκκλησία καί ἡ Πολιτεία. Στήν Ἑλλάδα, ἀλλά καί σέ ὁλόκληρη τή Βαλκανική, πού ἀγωγνιζόταν νά ἐλευθερωθεῖ ἀπ᾿ τόν Οθωμανικό ζυγό. τό ἔθιμο εἶχε ριζώσει τόσο, ὥστε τό θεωροῦσαν ἱερότατο δεσμό, ἴσον πρός τήν ἐξ
αἵματος συγγένεια. Οἱ γάμοι ἀνάμεσα στίς οἰκογένειες τῶν ἄδερφοποιτῶν ἀποχλείονταν. Καΐ µέχρι τίς ἡμέρες µας, πού τό ἔθιμο
ἔχει ἀτονήσει καί «ξέπεσε» στή μεταξύ φίλων κι ἀγαπημένων
«σταυρωτή»οἰνοποσία, πού ἔτσι ἀδελφοποιοῦνται, ὑπάρχουν οἱ
παλιές μνῆμες τῶν ἀδελφοποιτῶν καί σταυραδελφῶν καί εἶναι
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αὐτές, πού ἐνέπνευσαν τό λοϊχκό µας, Ναΐφ ζωγράφο, τό Γιῶργο τό
Ρήγα, νά συνθέσει ὡραιότατο πίνακα (Λάδι σέ μουσαμά 90χ120).
στά 1994, µέ θέµα τόν «Ὅρκο τῶν σταυραδελφῶν»...

εῶ.Σ αὐτόν τόν πίνακα, ἕνα πλῆθος ἀνδρῶν, ἁπό διάφορα χωριά, ὅπως ὁ ἴδιος κάποτε μᾶς ἐξήγησε, κάπου σαράντα ἄτομα καί
µέ τήν παρουσία πολλῶν συγγενῶν καί φίλων, ἀλλά καί τριῶν ιερέων, πού λειτούργησαν σ’ ἕνα ἐξωχχλήσι, παίρνουν µέρος στήν ἵεροτελεστία τῆς ἁἀδελφοποιίας, σχηματίζοντας κλειστό κύκλο. καθώς
χρατιόνταν ἀπ᾿ τούς καρπούς, γύρω ἀπό τόν παπά καί τή µικρή
τους ἀδελφοποιτή ἤ καλύτερα «Σταυραδελφή». Ἐκεῖ, ἀφοῦ ἀκούσουν τίς εἰδικές εὐχές, ἐπικλήσεις καί παρακλήσεις πρός τό Θεό,
πού ἀπευθύνει ὁ Ἱερέας περιφερόµενος καί λιβανίζοντας, ἔπαναλαμβάνουν τά λόγια τοῦ ὄρκου, γιά ἀδελφοσύνη καί ἀγάπη καί
αὐτοθυσία τοῦ ἑνός πρός τούς ἄλλους, πού ὀνομαστικά ἀποχαλύπτεται ἡ παρουσία τους στήν ἐθελοντική καί ἱερή ἀδελφοποίία, ἀπό
τήν ὥρα τοῦ ὄρκου καί µέχρι τοῦ θανάτου. Ἡ παρουσία τοῦ κοριτσιοῦ, τῆς σταυραδελφῆς, στόν πίνακα. ἔχει τήν ἔννοια τῆς ἀδελφικῆς
προστασίας καί φροντίδας γιά μελλοντιωή ἀποκατάσταση μιᾶς ορφανῆς κάποιου ἀδελφοποιτοῦ, ὅπως ὁ Γιῶργος μᾶςἐξήγησε....
-Καί πῶς τά ξέρ᾽ αὐτείνα οὔλα οὗ Γιώργους; ἀναρωτήθηκε µεγαλόφωνα Ἡ Ρήγαινα, ζητώντας προφανῶς Κάποια ἐξήγηση, πού
τῆς τήν ἔδωσε ὁ Λεωνίδας, λέγοντας:

-Οὗ Γιώργους, ζωγράφισε τόν πίνακα, ἀπό μοναχός τ'. Ἀλλά,

καθώς μᾶς µολόγαγε, στήν Τερφιθέα, στά χρόνια τῆς Κατοχῆς,
βρῆκε ἀδελφοπτούς καί σταυραδελφούςτ᾽ πατέρατχι ἔμαθε πολλά, καθώς τοῦ φέρθηκαν πολύ θερμά. θεωρώντας τον χι αὐτόν
σταυραδελφόΙ...
-ἙῬέβαια ἔχουν καταγραφεῖ πολλά τελετουργικά ἔθιμα τῆς
ἀδελφοποιμτικῆς τελετουργίας. Κάθε τόπος ἔχει καί τά δικά του,
ὅπως καί τό δικό του προσδιοριστικό ὄνομα τῶν ἀδελφοποιτῶν.
Ἀτήν Ἠπειρο, γιά παράδειγµα, οἱ ἀδελφοποιτοί λέγονται «Βλάμηδες», στή Μακεδονία «Μπράτιμοι», στό Μοριά «Μπουραζέρήδες»,
στήν Κρήτη «Αδελφοχτοί»κι ἀκόμα ἀκούγονται τά ὀνόματα ἄλλων
περιοχῶν, ὅπως Μακαντάσηδες, Ἀρκαντάσήηδες, Καρντάσηδες...
Ἀλλά, ἐξήγησε ὁ Γιάννος, γραφική εἶναι ἡ ἑξῆς περιγραφή µιας τελετουργίας: Ὅταν οἱ ἀδελφοποιούμενοι ἦταν περισσότεροι τῶν
δύο, περιτριγύριζαν τόν ἱερέα καί ἔδεναν ἀπό τή ζώνη τῶν ἀμφίων
του - πού συμβολίζει τή θεϊκή δύναμη, πού ἔχει ὁ ἱερέας, ὅταν τή
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ζώνεται καί φοράει τό πετραχήλι του - ἕνα μαντήλι, πού τό κρατοῦσαν ἀπό τήν ἄλλη ἄκρη. Ὁ παπάς, ἄρχιζε τότε νά τούς εὐλογεῖ,
ἐνῶ ἐχεῖνοι ἔλεγαν σιγά - σιγά τά λόγια τοῦ ὄρκου τῆς ἀδελφοποιὔσεως, πού δέν ἦταν στερεότυπος, ἀλλά εἶχε συνταχθεῖ τότε ἀπό
τούς ἀδελφοποιούμενους, πού συμφωνοῦσαν σέ τί θά ὁρκίζονταν ἤ
χι ἀπ᾿ τόν παπά, πού μεσολαβοῦσε στό θεῖο, βάζοντας τό Θεό παρατηρητή τῆς πιστής ἐφαρμογῆς τοῦ ὅρκου, ἀλλά καί αὐστηρό τιμωρό τῶν τυχῶν ἐπίορχκων...
Κι ὁ Γιάννος ὑποσχέθηκε στό Ῥήγα Ρήγα, µέ «Λόγο»κι ὄχι
«Ὅρκο», νά τοῦ ἐπιστρέψει τό οἰκογενειακό κειµήλιο σέ θήκη γυαλιοῦ χι ὅταν ἡ ὑπόσχεση ὁλοχληρώθηκε, ἀναλογίστηκε τά διατρέξαντα στό Ῥηγαίικο, κατά τόν Αὔγουστο τοῦ 2008, καθώς μᾶς τά
διηγεῖται...

Ἡ παλιά φωτογραφία τῶν ἀδελφοποιτῶν καίτῆς Σταυραδελφῆς.
Οὐκογενειακό κειµήλιο τοῦ Ζωριανίτη Ρήγα Νικολάου Ρήγα.
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Η ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ
Τοῦ Σ. Ντόμαλη

Θά παρακολουθήσω αὐτή τή θλίψη ὅταν θά φύγει ἀπό µένα,νά
δῶ ποῦ πρόκειται νά πάει, τί νερό πίνει καί εἶναι τόσο πικρή, τί
τροφές τρώει καί εἶναι τόσο βαρειά. Κι ἀκολουθάω τή θλίψη, πού
μπαίνει µέσα στά ντάµια τῶν ζητιάνων, καί πίνει ἀπό τίς στάµνες
γερό, πού τρώει τά ξεροκόμματα, χι ἀχολουθάω τή θλίψη, πού πάει µέσα στούς γύφτους σάν νά εἶναι γύφτισσα χι αὐτή, γιατί κανείς
δέν τήν ἀναγνωρίζει, περνάει ἀπαρατήρητη ἀπότσαντήρι σέ τσαντήρι, καί παρακολουθῶ τή θλίψη, πού διαβαίνει ἄκρη - ἄκρη τόν
ποταμό, καί καπνίζει τσιγάρο µέ τούς μοναχικούς φαράδες, µά τέλος πάντων ποῦ θά καταλήξει αὐτή ἡ θλίψη, πού πάντα γυρνάει σέ
μένα, µετά ἀπό περιπλάνηση στά γιαπιά ὅπου ἠλίθιοι µαστόροι
χτίζουν ἔξυπνα σπίτια, ποῦ πάει ἡ θλίψη, πού πάντα γυρνάει σέ µένα, µετά τήν περιπλάνηση. τί θλίφη εἶναι, ποιά εἶναι ἡ ποιότητά της
ἡ ἀμφίβολη, νᾶτην πού µέ καταλαβαίνει ὅτι τήν παρακολουθῶ, καί
ἀλλάζει τακτική, μπαίνει σέ καφετέριες, ὅπου κάνει µέ χαζοπούλια
συντροφιά, μπαίνει σέ ταβέρνες, ὅπου µέ γέρους χαριεντίζεται, καί
ὕστερα, ἀχολουθώντας µιά ἀριστοκρατική συνοικία, καλησπερίζει
ἐργοστασιάρχες, µέ µεγάλη οἰκειότητα, περιφέρεται ἀγκαλιά µέ
κυρίες ὑπουργῶν πὄχουν πρισµένα µάτια μαυρισµένα γύρω - γύρω, µά ὕστερα σά µετανοιωµένη, πάει πεζή στό πιό κοντινό χωριό,
αὐτή ἡ θλίψη θά µέ ξεθεώσει, στό κέντρο τῆς πλατείας τοῦ χωριοῦ
μέ µιά παρέα νεαρῶν μιλάει γιά τό ποδόσφαιρο, µέ μερικά κορίτσια συζητάει γιά τά τελευταῖα συνοικέσια, ὦ θλίψη, θλίφη! ἄγριεύω καί τήν τραβάω κοντά µου, µά ποῦ τέλος πάντων γυρνᾶς; σέ

θέλω δική µου, καταδική µου νᾶσαι, ὦ, ὤ, τά χάνει ἡ θλίψη, «εἶμαι

ὅλου τοῦ κόσμου», ἀπαντάει, καί χέρι µέ χέρι παίρνουμε τό δρόµο
τοῦ γυρισμοῦ, ἀτέλειωτος ὁ δρόμοςμοῦ φαίνεται, καί ἡ θλίψη τόσο
πικρή, πού θέλω ἐχεῖ σ᾿ ἕνα χαντάκι τοῦ δρόμου νά πεθάνω.

Σελίδες ἀπ᾿ τή Φωχέδα -------------------
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Νυχτομεροκαματιάρισσες
γυναῖκες τῆς ὑπαίθρου!!
Τῆς Λούλας Λιανοῦ

«Τούς λέει µέ ἀσθενική φωνή

πώς εἶναι κουρασμένη.

Κι ἐκεῖνοι λέν’ ὅλοι µαζέ

Δούλεφε, δέν εἶσαι ἀκόμα πεθαμένη...».
Αὐτή δυστυχῶς ἦταν ἤ θέση τῆς γυναίκας στήν ὕπαιθρο ὥς τόν
περασμένο αἰῶνα πού κατά τόν ἄγραφο νόµο. τά ἤθη, τά ἔθιμα καί
τήν παράδοση ὄφειλε νά εἶναι ἀκούραστη ἐργάτρια σ᾿ ὅλες τίς δύσκολες γεωργικές δουλειές, καρτερική ὑπηρέτρια, καλή νοικοκυρά
καί μητέρα ὑποταγμένη πάντα στή θέληση τοῦ συζύγου, τοῦ πατέρα, τοῦ ἀδερφοῦ.
Ἡ καταραμένη φτώχεια τήν πίεζε νά παίρνει δυό µεροκάµατα,
ἕνα τήν ημέρα δουλεύοντας στά χωράφια ἀπ᾿ Ἀνατολή µέχρι τή Δύση τοῦ ἡλίου κι ἕνα τή νύχτα φροντίζοντας τό σπιτικό της. Κι ὅλα
αὐτά ἁδιαμαρτύρητη!
Πρώτη, βαθειά χαράματα, σηκωνόταν Ἡ γυναίκα νά ζυμώσει, νά
ἑτοιμάσει τά ζωντανά, νά ἀρμέξει τίς κατσίκες, νά βράσει τό γάλα γιά
ὅλη τήν οἰκογένεια, νά ἀνάψει τό τζάκι καί νά ἑτοιμάσει τό φαγητό.
Μόλις Ἑημέρωνε σηκωνότανκι ὁ ἄντρας - ἀφέντης, ἔπαιρναν τά
ζῶα καί ἀναλόγως τήν ἐποχή ξεχινοῦσαν γιά τὸ ὄργωμα, τό κλάδεμα, τό σκάψιμο. τό θερισµό ἤ τήν προμήθεια χαυσόξυλων στό βουνό.
Δίπλα στόν ἄντρα, καί πολλές φορές περισσότερο ἀπό ἐκεῖνον,
δούλευε ὅλη µέρα ἀκούραστα. Ἡ δουλειά της ἦταν ἀποδοτική, νοικοκυρεµένη καί προσεγμένη. Ὄργωνε, θέριζε, ἔχοβε ξύλα στό βουνό, τά φόρτωνε στά ζῶα καί τά μετέφερε στό χωριό. Σταματοῦσε
µόνο γιά λίγο προσφάγι τό μεσημέρι καί τήν ὥρα πού ὁ ἄντρας
κοιμόταν στόν παχύ ἴσχιο τοῦ δέντρου, αὐτή πήγαινε µε τή βαρέλα
στόν ὤμο στήν κοντινή πηγή γιά νερό ἡ νά μετακινήσει τά ζῶα σέ
µέρος µέ περισσότερο χορτάρι.
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Καί ἡ ταλαιπωρία της δέν σταματοῦσε ἐδῶ. Τό βράδυ ἐπέστρεφε στό σπίτι πεζή µέ τό μικρό παιδί φορτωμένο στήν πλάτη,
γιατί στά ζῶα ἔβαζαν τά σύνεργα ἤ τά προϊόντα τῆς δουλειᾶς τους.
Στό σπίτι τήν περίμεναν τά παιδιά. οἱ γέροι γονεῖς, τά ζωντανά,
καθαριότητα. τό βραδινό φαγητό καί ἡ ἀποκορύφωση τοῦ δράµατός της ἦταν ἡ ἄντληση τοῦ νεροῦ ἀπό τό πηγάδι, ἀφοῦ δέν
ὑπῆρχαν τρεχούμενα νερά καί βρύσες.

Ὁ ἄντρας βρισκόταν σέ πλεονεχτική θέση. Ἔπρεπε νά Έεχουραστεῖ. Γι αὐτό πήγαινε στό καφενεῖο νά παίξει τήν πρέφα του ἤ
στό ταβερνάκι νά φάει µέ τούς φίλους του τό κοκορέτσι καί νά πιεῖ
τό κρασάκι του. Καί τό πιό ἀπίστευτο! Πολλές φορές γύριζε µεθυσµένος καί γιά ἀσήμαντη ἀφορμή µπροστά στά ἔντρομα µάτια τῶν
παιδιῶν χτυποῦσε τή γυναίκα του, αὐτή τήν ἡρωΐδα, πού δέν εἶχε
δικαίωµα γραφτό νά ἀντιδράσει.
Κι ὅμως θά συνέχιζε νά δουλεύει µέ τό λυχνάρι στό τζάκι ἤ
στήν καλύτερη περίπτωση µέ τή λάμπα. Ἔπρεπε νά διαβάσει τά
παιδιά, νά γνέσει, νά πλέξει, νά ράφει ἤ νά µπαλώσει τά ροῦχα.
Δέν εἶχε ἀνάγκη ἀπό ξεκούραση, ἀλλά καί νά εἶχες ποιός τήν καταλάβαινε]

Τρεῖς ὧρες ὕπνου τῆς ἦταν ἀρκετές. Ἄγρια μεσάνυχτα θά ἔα-

νασηκωνόταν, γιατί τήν περίμενε ὁ ἴδιος κύκλος ἐργασιῶν.
΄Ἠταν καταδικασμένη γιά τό νυχτομεροκάµατο. Ἔπρεπε νά
προσφέρει πολλά στούς ἄλλους καί νά μήν ἀπαιτεῖ τίποτα γιά τόν
ἑαυτό της. Δέ μποροῦσενά κάνει κι ἀλλιῶς.
Ἡ µοίρα της σκληρή. τό κατεστημένο αὐστηρό κι αὐτή ἄναγκαστικά ὑποταγμένη. Ὑφίστατο βία ἀπό τό σύζυγο, τόν πατέρα. τόν
ἀδερφό καί γενικά ἀπό τήν χοινωνία.
Ταλαίπωρη γυναίκα τοῦ χτές, γιαγιά µας, µάνα µας, πόσα µαρτύρια ὑποφέρατε ἀπό τήν ἄδιχη κοινωνία τῆς ἐποχῆς σας καί ὁ νόμος σκληρός δέν σᾶς προστάτευε.
Χρειάστηκε ἀπό τότε νά περάσει σχεδόν ἕνας αἰώνας. γιά νά
ξυπνήσουν οἵἳ μεταγενέστερες γυναῖκες καί νά διεκδικήσουν τ
αὐτονόητα, τήν ἰσότητα γυναικῶν καί ἀνδρῶν, πού σήµερα εἶναι
νομικά κατοχυρωμένη. Χρειάστηκε νά δουλέψετε πολλά νυχτοµεροκάµατα, γιά νά μποροῦμεἐμεῖς οἱ σημερινές γυναῖκες ν᾿ ἀπολαμβάνουμε µιά καλύτερη ποιότητας ζωῆς.
Ῥοζιασμένα, ἀκούραστα, ἐργατικά χέρια, γυναῖχες ἀδικημένες
καί γεννηµένες σέ λάθος ἐποχή!
Ὑποκλινόμαστε στή µνήµη σας.

Σελίδες ἁπ᾿ τή Φωχίδα ---------
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ΣΤΟΥ ΜΑΛΑΜΟΥ ΤΟΥ ΚΑΡΤΕΡΙ
1ράφει ὁ Εὐθύμιος Χαρ. Ταλάντης

-Καλῶς τό ἀνιφούδι µου. Κουρασμµένος φαίνεσαι, ἔκανεςτίποτα; Η ἔτσι τυραγννίστηχες σήµερα!
- Ἔβγαλα ἕνα λαγό, ἀλλά δέν μπόρεσα νά τόν τουφεχίσω,
ἀποκρίθηκα χι πλησίασα κοντά στή στρούγκα.
-Κάτσε, νά βγάλω ἕνα κομμάτι τυρί;
- Ὄχι µπάρμπα, µήν μπαίνεις στό κόπο, ἔλα νά σέ δῶ. νά τά
ποῦμελίγοἱ
-Δέν μπορεῖ, τό ἔχω σέ γρουσουζιά νά ἔρθεις στή στρούγκα
µου καί νά µή σέ τρατάρω τίποτα!! Θά βγάλω κάλιο λιγάκι φωμοτύρι πού αι φρέσκο!
Ἔδεσα τά κυνηγόσκυλα κι ἕκατσα στήν σκιά, δίπλα στό κονάχι τοῦ γερο-τσέλιγκα. Αὐτός, σκασµένος γιά κουβέντα ἄρχισε νά
μοῦ διηγεῖται ἱστορίες, οἱ αἰώνιες διηγήσεις τῶν ἀνθρώπωντῆς
ὑπαίθρου, πού ὅταν νοιώσουν ἄνετα µαζί σου, θά ξεδιπλώσουν
μπροστά σου µέ ἁπλότητα καί ἀπύθμενη σοφία γεγονότα καί καταστάσεις πού δέ θά τίς συναντήσεις σ’ὅλες τίς βιβλιοθήκες τοῦ
κόσμου.
Τό θεωρῶ ἱεροσυλία νά διακόπτω αὐτούς τούς ἀνθρώπους, γι
αὐτό ἄφησα τό κουρασµένο μου χορµί νά χαλαρώσει, ὅσο µποροῦσε, ἐκεῖ δίπλα στή στρούγχα τοῦ γερο-τσέλιγκα, καί τό μυαλό
µου νά πετάξει ὅπου τό κατηύθυναν οἱ ιστορίες του: Τό µαγικό,'
ἴσως ἦταν κι ἡ ντοπιολαλιά µας, πού τήν ἄκουγα στή πιό βαρειά
µορφή της, γιά νά μήν χάνω καμιά προσπάθεια νά διακόψω τόν
οἴστρο τοῦ λογισμοῦ του.

- Ἐκεῖνα τά χρόνια οἱ κυνηγοί στό χωριό µας, ζούσανε τίς
οἰκογένειές τους ἀπό τό κυνήγι, Παραδέ πηγαίνανε γιά ζουλάπια
γιατί εἴχανε λεφτά. Εἰδικά τό τοµάρι ἀπ᾿ τό κουνάβι ἄξιζε ὅσο ἕνα

µηνιάτικο, κι τό ἀλεπουτόμαροεἶχε λεφτά, ἀλλά ὄχι τόσα, ὅσα εἶχε

τοῦ κουναβιοῦ.
Ἀλλά τί λέω!, ἀφοῦ τά θυµήθηκες, µέχρι πρόσφατα, στίς µέρες
τίς δικές σου. δέ τά ἔπαιρνε τά τοµάρια ὁ γερο-θάνος ὁ Λαζο-
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γιῶργος, θεός σχωρέσ᾽ τον... Ἀλλά τώρα τελευταῖα ἄξιζε πιό πολύ
τῆς ἀλεποῦς.
Παγαίνανε κι γιά τό λύκο, ἄν τύχαινε καί σκοτώνανε κανέναν!
Τότε γυρνάγανε µέ τό τοµάρι ἀπό στρούγχκα σέ στρούγκα καί
παίρνανε ρεγάλο ἀπ᾿ τούς τσοπαναραίους.
Μήν κοιτᾶς, πού τώρα ἀπαγορεύεταιὁ λύκος, τότε ὑπήρχανε
θησαυρό ἀπ᾿ αὐτούς χι κάνανε µεγάλη ζημιά στά κοπάδια, γύ αὐτό
οἱ τσοπαναραῖοι δίνανε ρεγάλο στούς κυνηγούς πού σχκοτώνανε λύ-

χο.

Μάλιστα μερικοί Ῥεγδιτσιῶτες γυρνάγανε µέ τό ίδιο τοµάρι σ᾿

ὅλες τίς στροῦγκες, σάν τούς διακονιαραίους, χι ἅμα περνοῦσε ὁ

καιρός κι ξεραίνονταν τό τοµάρι, τό βρέχανε, τό ἀλείβανε κι µέ
αἷμα γιά νά φαίνεται φρέσκο κι ξαναχάνανε γύρα στίς στροῦγχκες.
Ἔτσι μᾶς κολλήσανε σέ ὅλους τούς Σεγδιτσιῶτες τό παρατσούκλι
«Λυκοτόμαρα»ἀπ᾿ αὐτούς πού γυρνοβολάγανε µέ τό ἴδιο τοµάρι
σέ ὅλες τίς στροῦγκες τῆς περιοχῆς, ὄχι µόνο στίς δικές µας. Νά
φανταστεῖς, φτάνανε µέχρι πίσω, στά χωριά τοῦ Λιδωρχίου.
Τέλος πάντων...! Ἅμα ὑπάρχει πεῖνα κι φτώχια, ὁ ἄνθρωπος
μηχανεύεται ἕνα σωρό πράγματαγιά νά θρέψει τή φαμίλια του.
Τό λαγό, τόν εἴχανε σέ δεύτερη μοίρα. τανε ὁρισμένοι, στή
δικιά µου τήν ἡλικία, σά τόν Κακογιάννη, τό Γιατσογιώργη. τό Τσιµπιρλογιώργη. πού πηγαίνανε γιά λαγό, ἀλλά κι αὐτοί ἅμα σµίγανε παρέα µέ ἄλλους, πήγαιναν γιά χοντρό πρᾶμα, παραδέ γιά
ἀγριόγιδα.
Οἱ κυνηγοί, ἦταν δε, πολύ ἰδιότροποι ἄνθρωποι. Ὅλο προλήφεις. Ὅλα τά ἐξετάζανε, ὅλα τούς φταίγανε ἅμα δέ βαράγανετί-

ποτα.

᾿

Τί βάζανε τίς γυναίκες τους νά δρασκελίσουνε τό τουφέχι. Τί δέ
µιλάγανε σέ κανέναν τό πρωί πού θά πᾶνε γιά κυνήγι. Τί ἐξετάζανε ποιόν εἶδαν µπροστά τους κι βαρέσανε ἤ δέ βαρέσανε τίποτα, κι
ἀνάλογα γινότανε γκαντέµης ἤ γουρλής αὐτός πού πρωτοσυναντούσανε, ἔτσι τόν ἀποφεύγανε ἤ τοῦ δίνανε ρεγάλο γιά νά βγαίνει
τό πρωί µπροστά τους, ὅταν παγαίνανε γιά κυνήγι χι ἕνα σωρό
ἄλλες παραξενιές πού δέ τίς θυμᾶμαι ὅλες τώρα δά!
Θά σοῦ μµολογγίσω µιά ἱστορία, πού ἄχουσα µί τά αὐτιά μου κι
ἅμα θές γράψε την. ἐσύ πού ἀνακατώνεσαι µέ τά γραφίµατα.
Ὁ γερο-Γιώργης ὁ Μαλάμος, πού λές, εἶχε πάει ἀπό τούς πρώτους μετανάστης στήν Ἀμερική. Εἴχανε πάει ἀρκετοί ἁἀπ᾿ τό χωριό

Σελίδες ἀπ᾿ τὴ Φωκίδα ------

θα εθεε-ττξτετε.
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μας στήν Ἀμερική, μετανάστες. Ὁ γερο-Μπάλιος, ὁ γερο-Κώστας

ὁ Μαλίσσος, ὁ γερο-Παυλολκάς, ὁ γερο-Ερίτσας, κι ἕνα σωρό

ἄλλοι ἀκόμα.
Οἱ πιό πολύ ἦρθαν πίσω, µέ τό πού κηρύχτηκε ὁ πόλεμος τό
1912-18 γιά νά πολεμήσουνε. Τέτοια παλικάρια ἥτανε, ὄχι σά µεριπούς «κουραδάδες» πού μόλις γινότανε πόλεμος τηράγανε πῶς θά
τήν σκαπουλάρουνε ἤ πῶς θά ὑπηρετήσουν στά μετόπισθεν. Μάλιστα, ἕνας, ὄνομα χι µή χωριό, Σαλωνίτης γιά νά καταλάβεις, τό 1940
πού κηρύχτηκε ὁ πόλεμος µέ τούς Ἰταλούς κι πήγαμε ἐμεῖς φαντά-

ροι, αὐτός ἤτανε ἔξω στό ἐξωτερικό, ὑπάλληλος σέ µιά πρεσβεία,
τούς εἴπανε λοιπόν, ὅτι ὅσοι περισσεύουν ἔπρεπε νά ἐπιστρέφουν
στήν Ἑλλάδα γιά νά στρατευτοῦν, «Τί λέτε, κύριε πρέσβη, ἐγώ θά
πάω νά πολεμήσω; Εἶναι κάτι Σεγδιτσιώτες καί κάτι Κολοβατιανοί
στήν περιοχή µου, πού πηδᾶνε τά βουνά σάν τά κατσίκια, ἐγώ θά
πάω νά σκοτωθῶ;», ἔλεγε αὐτός κι ἔμεινε στήν ἱστορία.
Ἠτανε «Καραπουτσοῦλες», πού λές, οἳ περισσότεροι χωρια-

νοί, Τώρα µπαστάρδεψε ἡ σειριά! Καΐ δέ ξέρω τί θάλα τραβήξετε
ἐσεῖς οἱ νέοι ἅμα ἔρθουνε οἱ καταστάσεις πού περάσαμεἐμεῖς οἱ
παλιότεροι. Ἀλλά ξεφύγαμε ἀπό τή κουβέντα µας.

Ὁ γερο-Μαλάμος, πού λές, ὅταν ἦρθε ἀπό τήν Ἀμερική ἔφερε

μαζί του µια κυνηγετική καραμπίνα. Τότε τέτοιο τουφέκι δέν

ὑπῆρχε στήν περιοχή, µή σοῦ πῶ, στήν Ἑλλάδα ὁλόκληρη.
Τά κυνηγετικά τουφέκια πού εἴχανε, μιλᾶμε γιά δυο γενιές µεγαλύτερες ἀπό µένα, αὐτάνα πού σοῦ µολογάω τώρα, τ ἄκουσα
ἀπ᾿ τούς γεροντότερους, ἐγώ ἤμουνα ἀγέννητος τότε. Τά τουφέχια
λοιπόν, ἦταν κάτι παλιό µατσακάσες, «Στάκα νά γεµίσω». Ἔτσι
λοιπόν ἡ καραμπίνα πού ἔφερε ὁ Μαλάμος, ἤτανε... διαµάντι!!
Τόν διπλαρώσανε οἱ ἄλλοι οἱ κυνηγοί, γιά νά πᾶνε µαζί γιά τά
ἁγριόγιδα.
--ὌὈρέ ΓιώρΥΙ...ὶ µέ αὐτό τό τφέκι, θά τά γανιάξουµετά γίδια,
τοῦ λέγανε.
Μήν κοιτᾶς σήµερα, πού εἶναι παντοῦ δρόμοι, τότε δέν ὑπῆρχε
δρόµος πουθενά. Νά φανταστεῖς, ὁ δρόμος Ἄμφισσα - Λαμία ἄρχισε νά γίνεται ἀπό τούς Γάλλους τό 1917 καί ἦταν ὁ μοναδικός σ᾿

ὅλο τό νοµό. Ὅλο μονοπάτια καί γιδόστρατες ὑπήρχανε τότε, κι
ὅπου ἤθελες νά πᾶς, θά πάγαινες ἤ µέ τά πόδια ἤ µέ τά μουλάρια.
τή Ρεκά δε, ἔπρεπε νά ἤσουνα λοχατζής γιά νά περπατήσεις
ἐκεῖ µέσα, γύ αὐτό δέν τήν κυριεύσανε οὔτε οἱ Τοῦρκου.
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Οἱ δρόµοι ἀνοίχτηκαν δευτερότερα, ἀπ᾿ τό Μεταλλεῖο.
Αὐτό τό Μεταλλεῖο, ἔχανε µεγάλη ζημιά στὀ τόπο, παιδάκι
µου. Στήν ἀρχή βρήκανε δουλειά ὅλοι οἱ χωριάτες ἀπ᾿ τή γύρω περιοχή κι ἀπό τσοπαναραῖοι καί γεωργοί πού ἤτανε, γίνανε ἐργατοτεχνίτες κι μεταλλωρύχοι. Δουλέψανε καμία τριανταριά χρόνια,
ἀλλά δέν ὑπάρχει προκοπή γιά τίς ἑπόμενες Υενιές. Ἄσε πού ἕεκοιλιάσανε ὅλα τά βουνά κι τά κάνανε νά σέ πιάνει ἡ καρδούλα
σου ὅταν τά βλέπεις, εἰδικά ἐμεῖς, πού τά θυµηθήκαµεπαρθένα καί
ἀνέγγιχτα, ἄσε τούς δρόμους πού ἔχουνε ἀνοίξει.
Τότε νά δεῖς κυνήγια. Λαγούς!..., κάθε δρέµα κι ἀπό ἕνανε.
Ὅσο γιά τίς πέρδικες; Ἄσε τἰ νά σου λέω !!
Τό πρωί πού σκαρίζαµε τά πρόβατα, ἄκουγες ἀπ᾿ τήν µιά µεριά τίς ἑξαροῦλες µέ τά μπλιροκούδουνα χι σαµέσα, σαµέσα τά
δραχµάνικα τά κουδούνια πού βάζαμε στά Υκεσέµια, νά βροντᾶνε
κι ἁπ᾿ τήν ἀπέναντι ραχούλα ἄκουγες τίς πέρδικες νά τό λένε. Ὁλόχληρα κοπάδια νά κακαρίσουνε, τσούκ., τσούκ., τσούκ/! Κι σέ ἔπια-

γε νιά χαρά.
Πᾶνε αὐτάνα, τώρα, περάσανε. Στή χάση καί στή φέξει ἀκοῦς
κάνα κοπαδάκι. Τί νά πῶ; Ὀργή μᾶς ἔδωσε ὁ Θεός! Πάλι ξεφύγα-

µε ἀπ᾿ τήν κουβέντα µας.

ἷ

Ὁ Μαλάμος, πού λές, εἶχε ἕνα μαγαζάκι στό χωριό κι ἐκεῖ µαζεύτηκε ἡ παρέα γιά τό κυνήγι. Ἠπιανε χι ἀπό ἕνα κατοστάρι κραοἱ, εἴπανε χι τά τραγούδια τους. Ῥέ τότε τό γλένταγε οὗ κόσμος. Ἡ
φτώχεια, φτώχεια, ἀλλά τό γλέντι, γλέντι. Ποῦ εἶναι τώρα αὐτάνα;
Ἄτη,,, Ψεύτισε ὁ κόσμος, τέλος πάντων... Πᾶμε παρακάτω.
Καταστρώσανε τό σχέδιο, πῶς θά παγαίνανε τήν ἄλλη µέρα νά
βαρέσουνε τά ἀγριόγιδα.
Ἠινήσανε, νύχτα ἀχκόμα, γιά νά εἶναι µέ τό χάραµα ἀπάνω στό
«Λιθαρόσυρµα». Ὁ γερο-Γιώργης ὁ Μαλάμος, ὁ γερο-Νικολός ὁ
Στρέμπελας, ὁ γερο- Ἰούντας, Εὐθύμιος Κασούτσας ἤτανε τό ὄνομά
του, Ἰούντα τόν παραγκοµμιάζανε, καί κάνα δυό ἄλλοι, πού δέν
θυμᾶμαι τώρα δα! Τότε, αὐτοί ἥτανε παλικάρια, ἐγώ τούς πρόλαβα γερόντια.

Περάσανε νύχτα, ἀπό τήν κορφή στά «Ἀσπρόξυλα», ἀνηφορίσανε ἀπό δῶ ἀπ᾿ τό «Μάντζαρ»κι µέ τό χάραµα ἤτανε στό «Λιθαρόσυρµα». Ἐκεῖ κάτσανε νά πάρουνε µιά ἀνάσα. Δέν εἶχε φέξει
ἀκόμα, ὁπότε ἀκοῦν µιά φωνή:
-Ἔεεεεε! Ὄρα Θανάσ’.
-᾿Ἔ,, ὄρει

Σελίδες ἀπ᾿ τή Φωκίδα
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-Μάζεψε τά γίδια, θά στά βαρέσουνε ἀπόψει

--Ἄστουςεἶναι ἄνιφτοι καί δέν μοῦ βαρᾶνε τίποτα, ἀποκρίθη-

κε ὁ ἄλλος.
- Ὀρέ παιδιά, οἱ διάβολοι φωνάζονται, λένε τώρα ἀναμεταξύ
τους οἱ κυνηγοί.
-Ρέ πλυθήκατε ὅταν ξεκινήσατε ἀπ᾿ τό χωριό;
-Νίφτηκες ἐσύ; ρώταγε ὁ ἕνας.
-Νέφτηκες ἐσύ, µαρέ; ρώταγε ὁ ἄλλος.

-Κανένας δέν εἶχε πλυθεῖ1!

-Ρέ τί κάνουμε τώρα: λέει ὁ γερο-Μαλάμος.
- Βγάλτε τίς κακοµοίρες σας ἔξω κι κατουράτε γιά νά νιφτοῦμε, διαφορετικά δέ θά βαρέσουµεγίδι ἀπόψει! εἶπε ὁ ἕνας, δέ
θυμᾶμαι, τώρα, ποιός ἀπό ὅλους.
Ἀρχίσανε νά πλένονται µέ τό κάτουρό του ὁ καθένας,
-Κεῖνα τά χρόνια βλέπανε χι ἀκούγανε πολλά οἱ ἄνθρωποι
ἀπάν' στά βνά. Ἠταν ἀπονήρευτοι οἱ ἄνθρωποι τότε, τώρα γίναμε
ὅλοι διάολοι, γίναμε ἕνα μ’ αὐτούς γαὐτό δέν τούς βλέπουμε.
Τώρα ξεµακραίνω τή κουβέντα µου ἀλλά ἔχει τή σηµασία του, θά
σοῦ πῶ νιά ἱστορία πού μοῦ εἶπε ὁ γερο-Τσίβιλες, Τσιβιλαίους λέγαμε τούς Μαχαιραίους κι εἶχα κάνει τσοπαναράκος στό κοπάδι

τους.

Ὁ γερο-θανάσης ὁ Σαράντης, εἶχε τά βιτούλια στήν «δωριάρα», ἥτανε ἀνήμερα Χριστούγεννα κι τό βράδυ πού µάζεψφετά ζωντανά στό .γρέκι, εἶχε σφάξει ἕνα βιτούλι κι ἔφτιαξε κοντοσούβλι.
Ἐκεῖ πού ἔψηνε τό κοντοσούβλι͵, ἐμφανίζεται ἕνας διάολος µέ µιά
σούβλα µπράσχες.
-Καλησπέρα, µπάρμπα Θανάση!!, τοῦ λέει ὁ διάολος.
Ὁ γέρο-θανάσης τσιµουδιά, ποῦ νά κρίνει]! θά τόν ἄφηνε µουΥχό ὁ διάολος, θά τοῦ ἔπαιρνε τή µιλιά.
Ἄρχισεὁ διάολος νά φψένει κι αὐτός τήν δικιά του τή σούβλα µέ
τίς µπράσκες δίπλα στό κοντοσούβλι τοῦ γέροντα.
-Μπάρμπα Θανάση, τό δικό σου λιπώνει, τό δικό µου δέν λιπώνει, τοῦ Ίλεγε ὁ διάολος.
Ἔτρεχαν τά ζουμιά ἀπ᾿ τό κοντοσούβλι τοῦ γέροντα. Ἀπ) τίς
µπράσχεςτί ζουμιά νά τρέξουνε!Ι... Κι ἀκούμπαγεὁ διάολος τή διχιά του τή σούβλα, ἀπάνω στήν σούβλα µέ τό κοντοσούβλι]... Κι
ἄντε πάλι ἀπ᾿ τήν ἀρχή.
Ῥάσταξε, βάσταξε ὁ γέροντας κι στό τέλος δέν ἄντεξε, πλακώνει τό διάολο µέ τή σούβλα ἀπτό κεφάλι.
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--Ὢχ, ὧχ, ὤχ,μ’ ἔκαφες, μπάρμπα-θανάση, τοῦ λέει ὁ διάολος

κι ἐξαφανίστηχε.

Να σου ἀποτελειώσω τώρα γιά τούς κυνηγούς!!!...
ἩΠροχωρήσανε, πήγανε πιάσανε τά καρτέρια µπροστά καί ὁ
ἕνας πῆγε παγάνα. Μινήσανε τά γίδια καί περάσανε ὅλα ἀπ᾿ τό
καρτέρι πού φύλαγε ὁ Μαλάμος.
Αὐτός, ὅπως πέρναγαν τά γίδια τουφέκαγε µέ τήν καραμπίνα
ἀλλά δέν ἔβλεπε νά πέφτουνε τά γίδια. Ηταν ἕνα διασελάκι στήν
σίρτα πού περνάγανε κι αὐτός ἔβλεπε ὅλα τά γίδια νά πηδᾶνε τό
διάσελο καί τά τουφέκαγε.
Ρε τί κόρακα ἀπόψε, ἔριξα πέντε τουφεχιές καί νά μήν βαρέ-

σω κανένα!, μονολογοῦσε.
Παρακάτω ἥτανε τό ἄλλο καρτέρι καί σιγά - σιγά ἀρχίσανε αὐτοί
πού ἥτανε στά καρτέρια νά μαζεύονται στό καρτέρι τοῦ Μαλάμου.
- Τί ἔγινε, ρέ Γιώργη, βάρεσες κανένα µέ τήν καραμπίνα;:
--Δέν ξέρω, ρέ παιδιά! Ἐγώ καλά τά σηµάδευα! λέει αὐτός,
ἀλλά δέν βλέπω νά ἔπεσε κανένα.
Πᾶνε ὅλοι µαζί στό διάσελο πού περνάγανε τά γίδια καί τί νά
δοῦνε; ΚΜαί τά πέντε τά γίδια σκοτωµένα. Αὐτά, µέ τήν φόρα πού

εἴχανε περνάγανε ἀπ᾿ τό διάσελο καί πέφτανε σχαπετώντας, ἔτσι

δέν ἔβλεπε ὁ Μαλάμοςὅτι τά σκότωνε.
--Ὄρέ τί ζημιά κάναμε σήµερα!, ἄρχισε νά κακοπαθιέται ὁ Μαλάµος, ἄν ἤξερα ὅτι βάρεσα ἕνα - δύο, θά σταµάταγα νά πυροβολάω. Ἐδῶ κάµαµεµεγάλο κακό σήµερα.
Τέλος πάντων, πέντε γίδια δέν ἥτανε καί μικρό πρᾶγμα ἀπό
ἕνα καρτέρι. Ἀπό τότε τήν τοποθεσία αὐτή τή λένε «Στοῦ Μαλάµου τό Καρτέριυ».

Ἀφοῦ φορτωθήκανε τά γίδια ξεκινήσανε σιγά - σιγά νά κατεβαίνουνε γιά τό χωριό.
Σουρούπωσε, ὅταν ξαναφτάσανε στό Λιθαρόσυρµα χι καθίσανε
νά ξαποστάσουνε, ὁπότε ἀκοῦνε πάλι τούς διαόλους νά φωνάζουνε.
-Ὄρέ Θανάσ᾽Ἰ... Ρέ δέ σοῦ εἶπα νά µαζέψεις τά γίδια, θά σοῦ
τά βαρέσουνε ἀπόψε, ἔλεγε ὁ ἀρχιδιάολος.
- Ποῦ ἤθελες νά ξέρω ὅτι εἴχανε µαζί τους τή βρύση γιά νάνιφτοῦνε, ἀποκχρίθηκε ὁ ἄλλος ὁ διάολος.
Αὐτή τήν Ἱστορία τήν ἄκουσα ὁ ἴδιος ἀπ᾿ τούς γερόντους κυνηγούς.
Κι ἐγώ σᾶς τή μεταφέρω ὅπωςτήν ἄκουσα ἀπό τό γερο-τσέλιγκα.
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Ο «ΠΡΙΝΟΣ ΤΗΣ ΔΩΡΙΔΑΣ»

Φιλολογικό μνημόσυνο τοῦ ποιητῇ Κώστα Καραβίδα
Τοῦ Γιάννη Ἡλιόπουλου

Τόν ἐφετινό Μάρτιο συμπληρώθηκαν τριάντα χρόνια ἀπό τό
θάνατο τοῦ ποιητή Κώστα Δημητρίου Καραβίδα, τοῦ Ζωριανίτη
διανοούµενου, πού τό µεγάλο, πρωτοποριακό, πλουσιότατο καί
ἀνεξάντλητο πνευματικό καί ποιητικό του ἔργο εὔστοχα ἀποδίδεται µέ τόν χαρακτηρισμότοῦ «ΠΡΙΝΟΥ»τῆς Δωρίδας, πού τοῦ δόθηκε ἀπό τόν Ἡρακλή Ἀποστολίδη.
Ὁ Κώστας Καραβίδας διακρίνεται καί ξεχωρίζει ἀνάμεσα σ᾿
ὅλους τούς κατά καιρούς καταξιωμένους Δωριεῖς, µέ τή ρωμαλέα
του παρουσία στή Δημοσιογραφία, στήν τεκμηριωμένη ἐφαρμογή
τῶν ἀπόφεών του πάνω σέ κοινωνιολογικά προβλήµατα τῆς ἕλληνικῆς κοινωνίας, πάνω στήν ποίηση, στό Διήγημα, τήν ὀξυτάτη κριτική µελέτη καί σχέφη.
Τό τεράστιο πνευματικό ἔργο τοῦ Κώστα Καραβίδα, πού εἶδε
τή δημοσιότητα ἀπό τοῦ 4915 καί µέχρι τοῦ 1965, στό µεγαλύτερο
µέρος του βρίσκεται συγκεντρωμένο καί διαφυλασσόµενο στήν
Ἐθνική Βιβλιοθήκη Ἀθηνῶν, τό δέ προσωπικό του ἀρχεῖο ἔχει δωρηθεῖ καί φυλάσσεται στή Γεννάδιο Βιβλιοθήκη.
Ἡ ὅλη µελέτη τῆς πνευματικής προσφορᾶς τοῦ Κώστα Καραβίδα καί Ἡ δημοσίευσή της ἀπαιτεῖ µιά µακροχόνια προσπάθεια,
χῶρο δημοσίευσης καί δαπάνη ἀνάλογη, πού δέν ἀφοροῦν βέβαια
αὐτήν ἐδῶ τήν ἀναφορά, πού ἔχει σκοπό κύριο, τήν ἐπαναφορά τῆς
µνήµης τοῦ Καραβίδα καί τοῦ κληρονοµηµένου ἀπό ἐμᾶς ἔργου
του, ἀλλά καί τόν ἐρεθισμό γιά περισσότερη ἔρευνά του.
Ὁ Κώστας Καραβίδας παραμένει πάντα ἐπίκαιρος γιά τίς ἰδέες του γύρω ἀπό τόν προτεινόμενο ἀπ᾿ αὐτόν καί θεωρητικά θεµελιωμένο θεσμό τῆς «Κοινοτικῆς Πολιτείας», ἰδέες, πού ὁδήγησαν
Πανεπιστημιακούς Δασκάλους στήν ἵδρυση τῆς «Ἑταιρείας Κοινοτικῶν Μελετῶν Κώστας Μαραβίδας», καί πού κατά τά τελευταῖα
δέχα χρόνια ἔχει διοργανώσει ἐπιστημονικές συζητήσεις κι ἔχει δη-

μοσιεύσει πολλές ἀπόψεις, κυρίως κοινωνιολόγων, πάνω στά θέµα-
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τα πού σκέφτηκε καί ἐξέθεσε κατά καιρούς, µέ τά συγγράµµατά
του, ὁ Ἱδρυτής τῆς «Κοινοτικῆς Πολιτείας» Κώστας Καραβίδας.
Ἐδῶ, ἀνάγκη εἶναι, νά παραθέσουµετίς σπουδαιότερες βιο-

γραφικές πληροφορίες γιά τή ζωή καί δράση τοῦ Καραβίδα καί νά
σταθοῦμε περισσότερο στό ποιητικό του ἔργο, µέ τήν παράθεση
χαρακτηριστικῶν του ποιημάτων καί στίχων. Ἀλλά καί µιά παράθεση τῶν κυριώτερωνἔργων του, ὁπωσδήποτεεἶναι χρήσιμη κι ἐπιβαλόμενη.
«Βιογραφικό σημείωμα» τοῦ Κώστα Καραβίδα, ὅπως αὐτό δημοσιεύεται στό βιβλίο του µέ τίτλο: «Τό πρόβληματῆς Αὐτονομίας.

Σοσιαλισμός καί ΚΟΙΝΟΤΙΣΜΟΣ»(1990). Ἀναφέρονται:

«Ὁ Μώστας Καραβίδας, γιός τοῦ Δημητρίου καί τῆς Ζωῆς, τό
γένος Γεωργίου Κοζώνη, γεννήθηκε τό 1890 στήν Κεφαλλονιά, ὅπου
ἔτυχε νά ὑπηρετεῖ ὁ πατέρας του.
Εἶχε τήν καταγωγή του ἀπό τό μικρό ὀρεινό χωριό Ζωριάνο τῆς
Δωρίδας, ὅπου ἔζησε τά παιδικά του χρόνια µαζί µέ τούς γονεῖς
του, ἀνάμεσα σέ πέντε ἀδέρφια. Τελείωσε τό Γυμνάσιο στήν Πάτρα. Ὑπούδασε Νομικά στό Πανεπιστήμιο Ἀθηνῶν. Ἔλαβε µέρος
στούς ἀγῶνες γιά τό Δημοτικισμό, μαζί µέ τούς ἀείμνηστους Ἀλέξανδρο Δελμοῦζο, Μίλτο Κουντουρᾶ, Μιχαλάκη Γκιώνη καί τό Φίλιππο Δραγούμη, σά µέλος τῆς πρώτης Φοιτητικῆς Συντροφιᾶς,
ἀπό τό 1908, ἕως τό 1942. Φοιτητής ἀκόμα, στρατεύθηκε ἐθελοντικά καί πολέμησε στήν πρώτη γραµµή στούς Βαλκανικούς πολέμους

τοῦ 1912-18.

Τό 1915 ἔγινε ὑπάλληλος, κατόπιν ἐξετάσεων, τοῦ Ὑπ. Ἔσωτερικῶν καί ὑπηρέτησε στίς Νομαρχίες Ναυπλίου καί Σπάρτης. Τό
1917 ἀκολούθησε τόν Ἐλευθέριο Βενιζέλο στή Θεσσαλονίκη καί
ἐντάχθηκε στό Ἠίνημα Ἐθνικῆς Ἀμύνης. Ἀπό τοῦ 49Ι7 ὑπηρέτησε
στό Πολιτικό Γραφεῖο τοῦ Ἐλ. Βενιζέλου χαί στή Γενική Διοίκηση
Μακεδονίας. Τήν ἐποχή ἐκείνη δηµοσίευσε τά πρῶτα ποιητικά του
κείµενα. τήν ἀρχή τοῦ 1924 ἐργάστηχε µέ ἐντολή τοῦ Ὑπ. Ἐσωτερικῶν
στά Ἕλληνο-Σλαυώιά σύνορα καί στήν Ἀνδριανούπολη, ὅπου ἐχτός
ἀπ᾽ τή µελέτη τῶν ἐντοπίων κοινωνικο-οικονομικῶν συνθηκῶν, ἀνέπτυξε ἐξαιρετική δραστηριότητα στά θέµατα τοῦ Ἐποικισμοῦ.
Στίς ἀρχές τοῦ 1922 ὑπῆρξε γιά λίγο διάστηµα διευθυντής τοῦ
περιοδικοῦ “Πολιτική Ἐπιθεώρηση”. τοῦ Ἴωνος Δραγούμη, τό
ὁποῖο ἐξέδιδε τότε ὁ ἀδελφός του Φίλιππος καί ἀμέσως µετά ὑπηρέτησε στήν Ἁρμοστία Σμύρνης.

Σελίδες ἀπ᾿ τή Φωκίδα
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Κατά τή Μικρασιατική Καταστροφή ἐπέστρεφε στήν Ἀθήνα,
ὅπου ἀπό τό Φθινόπωρο τοῦ 19232 καί µέχρι τό 1924 ἐξέδιδε, µαζί
µέ τόν ἀδελφικό του φίλο ἀείμνηστο Ντῖνο Μαλοῦχο, τό πρωτοποριακό περιοδικό “ΚΟΙΝΟΤΗΣ”, ὅπου δημοσιεύθηκαν πολλά ἀπό
τά χαρακτηριστικότερα δοχίµια καί λογοτεχνικά του χείµενα. Ἀπό
τοῦ 1924-26, δηµοσίευσε χυρίως στή “Μακεδονία” καί στό “Ἐλεύθερο Βῆμα”, πάνω σέ φλέγοντα θέµατα τῆς ἐποχῆς, ὅπως τό προσφυγικό καί τό ἐποικιστικό.
Κατά τήν περίοδο 1926-29, σάν ὑπάλληλος ἐπί συµβάσει τοῦ
Ὑπ. Ἐξωτερικῶν, διεκπεραίωσε σειρά ὑποθέσεων Ἐποικισμοῦ στή
Βόρειο Ἑλλάδα, σέ συνεργασία µέ τὸν Μιχαήλ Τσαμαδό, ὁπότε
συμπλήρωσε καί τόν τόμο τῶν “"Ἀγροτικῶν”.
Τό 1928 πῆρε γυναίκα του τήν Τούλα Μ. Κωστάκη καί ἀπέκτησαν µιά κόρη, τή Ζωή. σύζυγο τοῦ Κων/νου Π. Καλλιγᾶα.
Ἀπό τοῦ 19392 εἰσῆλθε στήν Ἀγροτική Τράπεζα, ὅπου διοργάγωσε τά “Μικρά κατά Κοινότητα ἐγγειοβελτιωτικά ἔργα”. Οἱ σχετικές ἀναλυτικές ἐκθέσεις ἀποτελοῦν τό µεγαχύτερο µέρος τοῦ
Ἀνέκδοτου ἔργου του καί πρόκειται νά περιληφθοῦν στήν ἔκδοση
τῶν “"Ἁπάντωντοῦ Μ. Δ. Καραβίδα”.
Κατά τήν περίοδο τῆς Κατοχῆς, µαζί µέ τούς ἀείμνηστους Ἀλέξανδρο Δελμοῦζο, Κώστα Γεωργούλη, Πίνδαρο Χριστοδουλόπουλο,
Θεόδωρο Παπαδημητρίου, τίς κυρίες Μυρσύνη Κλεάνθους - Παπαδηµητρίου καί Πατρούλα Καραβίδα - Βασματζίδη, τόν Ἰωάννη Θεοδωρακόπουλο καί τόν Ἰωάννη Καραβίδα σχημάτισαν τή «Δημοκρατική Ὁμάδα»καί σέ σὐνεργασία µέ τόν Σταμάτη Θεοχάρη κ.ᾱ.
ἐξέδιδαν τή μυστική, ἀντιστασιακή ἐφημερίδα “Ὁ Δημοκράτης”.
Παράλληλα κατόρθωσε ὁ Κώστας Καραβίδας, µέ τή βοήθεια τῶν
παραπάνω ἀναφερομένων, νά δημοσιεύσει, τό 1943 τή δεύτερη
ἔχδοση τῶν “Μακεδονικῶν Ὕμνων”.
Τήν ἴδια περίοδο ἀρθρογράφησε καί στό περιοδικό “Δημοκρατική "'Ἐπιθεώρησις”. Τά τελευταία χρόνια τῆς ζωῆς του εἶχε ἄποσυρθεῖ ἀπό τή δηµόσια δράση. Πέθανε στήν Ἀθήνα, ὕστερα ἀπό
μακρά ἀσθένεια, τό Μάρτιο τοῦ 1973».
ας κε

Αὐτό µέ συντομία ἦταν τό «χρονικό»τῆς ζωῆς τοῦ Ζωριανίτη
Κώστα Δ. Καραβίδα. Μικρή τώρα ἀναφορά στήν κορωνίδα τοῦ
πνευματικοῦ του ἔργου, πού εἶναι ἀναμφίβολα τά ποιητικά του
ἔργα.
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Μέ τόν τίτλο: «Οἱ Χαιρετισμοί τῆς Παναγίας» εἶχε γράψει τό
πρῶτο του ποιητικό δοχίµιο, σέ πεζό, κατά τό ἔτος 19415. Ἀκολούθησαν τρία σονέτα του δημοσιευμένα σέ περιοδικό τῆς Ἀλεξάνδρει-

ας (4918 - 1919). Κατά τό ἔτος 1920, ὁ Καραβίδας δημοσιεύει τήν
πρώτη ποιητική του συλλογή µέ τίτλο: «Ὁ Ὕμνος τῶν γεωργῶν».
Ἀτό περισπούδαστο περιοδικό «Κοινότης» δηµοσίευει, ἀπό τό
φθινόπωρο τοῦ 19232, ἕως τό καλοκαίρι τοῦ 1924, μεταξύ ἄλλων
«Τά Παραμύθια τοῦ Ἔπαχτου καί τό Πολυφλοίσβιο Άσμα». ἘἨπίσης κατά τό 4922 καί σέ πρώτη ἔχδοση, δημοσιεύεται στή Θεσσαλονίκη ἡ δεύτερη ποιητική του συλλογή, µέ τίτλο: «Μακεδονικοί

Ὕμνοι», Ἀκολουθοῦν:

α) «Οἱ Καλλικάντζαροι», Χριστουγεννιάτικη λυρική ρομάντζα.
Ἀθήνα, 1925.
β) Ἡ τρίτη ποιητική του συλλογή µέ τίτλο: «Δωρικό Άσμα».
Ἀθήνα, 1926.
Υ) Ἡ τέταρτη ποιητική συλλογή µέ τίτλο: «Ποιητικάἔἔργα».
Ἀθήνα, 1940.
δ) Ποιήματα µέ τόν τίτλο: «Χαμόγελα», οημοσευμᾶνα σέ διάφορα περιοδικά. Ἀθήνα, 1952.
Στό προσωπικό ἀρχεῖο τοῦ ποιητή Κώστα Δ. Καραβίδα, πού
εὑρίσκεται στή Γεννάδιο Βιβλιοθήκη, ὑπάρχει ἀναξιοποίητο σηµαντικό ποιητικό ὑλικό.
Ἀ. 3

Γνωριμία µέ τήν ποίηση τοῦ Κώστα Δ. Καράβίδα.
Χαρακτηριστικά του ποιήµατα
κι ἀντιπροσωπευτικοί στίχοι.

Ἀπό τήν «Κλεφτουριά»
Ὁ ἥλιος λάμπει στ’ ἅρματα κι ὁ πόνος στά τραγούδια,
χ᾿ ἡ ἀγάπη, µέσα στή βαριά τῆς θλίψης τήν καταχνιά,
ὡσάν κοτσύφι πεταχτή χι ὡς κρύφιο φῶς διαβαίνει.
Στά χιόνια ἀξαίνουν τά ἔλατα κ’ οἱ λεῦχες στόν ἀγέρα
καί µές στοῦ ἀγώνα τήν ὁρμή µεστώνει ὁ νοὺς ὁ ἀντρίκιος.
3. ἡς 4.
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Ἀπό τούς «Μακεδονικούς Ὕμνους»

Ὄλυμπος
Ὄλυμπε, µέ τούς φοίνικες ναυτίλους
χαί µέ τήν κορίνθια τή µεγάλη

τήν πεντηκόντορο, σ’ ἔχω θαυμάσει,

πρός τά ρηχά ἀκτοπλέοντας, σά σέ εἶδα,

πού ὀλόρθος ἄνωθέν µας ὑψωνόσουν!...
Ἀπ΄ τήν Ποτείδαια, µέ τούς Ἀθηναίους
φρουρούς, νύχτες πολλές, µέ πικρή φύχρα.,
νεύοντα εἰρωνικά, σέ χαιρετοῦσα,
ἔδος θεῶν]... Κ᾿ ἐγκάρδια ἔχω γελάσει

μέ τόν κανάγια Ἑέρξη, πού ὅταν σ’᾿ εἶδε,
µόνον καί µέγαν, µές ἀπ᾿ τήν κατάχνια

τοῦ βαρδαριοῦ, κατεπροήθη!... Ὦ, χαῖρε]

Δωρικέ ἀριστοκράτη, Ὅλυμπεἀρχαῖε,
παμπόνηρε, σιωπηλέ κι ὡραῖει...
Ἀς 4.

Ἀπό τά «Ἀνθρώπινα»

Περνᾶν τά χρόνια µέ τά χρόνια...
Περνᾶν τά χρόνια µέ τά χρόνια: οἱ πόνοι,

ἄνωθέ µας τιναχτά ἀστροπελέχια,
βαρειά μᾶς ζώνουν... Μόνο τό τραγούδι,

ἑορτάσιμο βόΐσμα γλυκῶν στίχων

- ὅπως τοῦ Μάη τά λουλούδια πού ἀνθοῦνε
κι ὅπως τήν Ἄνοιξη τά γλυκά ἀηδόνια ἀντικινάει χι ἀντιφτερώνει ἐντός µας
μέ νέαν ὁρμήν αἰώνια τήν καρδιά µας.
Θάνατος καί Ζωή σέ ἄλυτον κόµπο
τυφλά πάλαίουν... Καί. µόνο ἐσύ, ὦ τραγούδι.
τίς συμφορές πραῦνεις καίτίς νίκες
ἐξευγενίζεις: καί βαθειά στοῦ ἀνθρώπου
τήν τραγική καρδιά πνεῦμα σηκώνεις

θεοτικό: Τήν ἀνεστέρεβην ἐλπίδα.
3
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Ἀπό τό «Δωρικόν Ἄσμα»

Ἡροσευχή στή γη µας
Ἐσέ θά τραγουδήσω, ἱερέ βράχε
της Ρούμελης καί τῆς Ἠπείρου, ἐκεῖθε
τά γαλανά τοῦ Αἰγαίου γυρτά ἀκρογιάλια,
τά πλάγια τοῦ Μωριᾶ, τῆς Θεσσαλίας
τόν κάμπο, τήν ἐλιόφυτη Ἀθηναία
κοιλάδα, κι ὥς τ' Ἀχροκεραύνια ἀπάνω,
ἀητῶν φωλιά, κι ὡσότου τἀγριοπούλια
τῆς Μαύρης Θάλασσας, στή γή τῆς Θράκης
µέ λευκό φτερό γρήγορον ἀγγίζουν'
θά τραγουδήσω ἐσέ, παρθένα Ἀσία,
τοῦ Τούρκου σκλάβα, στό αἷμα σου βαμμµένη!
Μητέρα Γῆς, ὡραία, σέ καιρούς ἄλλους,
ὀπόθρεψες θεούς κ’ ἥρωες ἀνθρώπους,
τῶν τωρινῶν παιδιῶν σου ἄκου τόν πόνο:

Σέ ἀλάργες χῶρες πῆγαν τό ψωμί τους
γιά νά κερδίσουν: πίσω ἔχουν ἀφήσει
γέρους γονιούς κι ἀμίλητα τά βρέφη:
κι ἀγάλια ἔχουν ὁλότελα ξεχάσει,
στήν πικρή ξενιτειά, χρόνια καί χρόνια,

τό χάδι τῆς μητρός καί τῆς ἀγάπης

καί τή µορφή τῆς νιόνυφης γυναίκας.
Τῆς πατρίδος τά πλούτη ἀφέντες φθείρουν
σκληροί χι ἀλαίμαργοι' κ᾿ οἱ δικηγόροι
κ᾿ οἱ φανφαρόνοι ὁλοῦθε βασιλεύουν.
Καχομοιριά κι ἀρρώστια, θέρµες, γκρίνιες,
θανατερά χτυποῦνε τό λαό σου.
Μητέρα Γῆς, τή στοργική πνοή σου
ν’ ἁπλωθεῖ κάµε ὁλοῦθε ἀναγεννήτρα.
Χτό σκληρό προσκεφάλι τοῦ τσοπάνη,
στ’ ἀρρώστου τό κρεββάτι καί στὀ δίκιο
τοῦ ἀποσταμένου γεωργοῦ τόν ὕπνο,
στόν πικραμµένο ναύτη στεῖλε ὡραῖο

Σελίδες ἀπ᾿ τή Φωκίδα ---

Ἕ- τπτ τταοος
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ἐλευτεριᾶς ὀνείρατο καί τόλµης,
καί µέ τ’ ἀθάνατό σου ἡλιόφως λάμψε
Λαμπρῆς ἀληθινῆς ἡμέρα ὁλοῦθε.

(Ἀθήνα 19256)

Ἀπότίς «στροφές»
Μέ ζώνει ὁ πόνος σά βαθύ, βαθύσκεπο σκοτάδι,
πού ἁπλώνει πρός τά πέλαγα καί πρός τίς λαγκαδιές,
χαθώς τό ἀργό καί τό σγουρό πού κατεβαίνει βράδυ
καί γέµουν μ’ ἴσκιους τά βουνά, καί μ’ ἔγνοιες οἱ καρδιές.
Κ’ ἐγώ, µπρός στὀν ὁλόξανθον πού βγαίνει ἑσπερινό
χαι στόν καημό σου, πού ἄσβεστον σάν τή λαµπάδα καίγω,
ὅλο γιά σένα τραγουδῶ κι ὅλο γιά σέ πονῶ,
και τ᾽ ὄνομά σου μελετῶ καί κάθομαι καί κλαίγω.
Ἄνωθε ἁπλώνεται ὁ οὐρανός καί κάτωθε ἡ φυχή µου)
μιά λογαριάζω τ’ ἄστρα του καίχίλια δυο τά βγάνω,
μιά γέρνω στήν καρδούλα µου νά ἰδῶ, µελαχρινή µου,
καί τούς καημούς µου ἀναμετρῶ κι ὅλο τό νοῦ µου χάνω.
Πάρε µε, κόρη. πάρε µε στά κρινοδάχτυλά σου,
βάλε ξανά στά ἔρημα τά στήθια τήν καρδιά µου,
και πάλε πίσω φέρε µου τ’ ἀθῶα συλλοϊκά µου,
πού ἀπό τό νοῦ µου ἐφύγανε κ᾿ ἐκίνησαν κοντά σου.
Παρ) ὅσα λόγια κι ἄν σοῦ εἰπῶ, πιό ἀκόμα σ᾿ ἀγαπώ"
ὅταν μ’ ἐγέννα ἡ µάνα µου, τρελόν μ’ εἶχε γεννήσει,
μι ἄλλη φορά τρελάθηκα σίντα σ’ εἶχα ἀγαπήσει,
καί τώρα ἀπ᾿ τήν ἀγάπη σου θά ξανατρελαθῶ.
Κερνᾶς καί µιάν ὁλότρεμη µέ πιάνει ἀνατριχίλα
κι ἀπτήν καρδιά µου τό ἆσμα στάει σά μέλι ἀπ᾿ τήν Ὀπώρα,
καθώς µέσα στήν ἄξαφνη τοῦ Χινοπώρου µπόρα,
πού πνέει καί σειοῦνται τά κλαριά καί πέφτουνε τά φύλλα.
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Ἀπόφε µές στόν ὕπνο µου τό γλυκοαγαπηµά µου
ἔξυπνα μ’ ἐδοχίμαζε καί µέ πολυρωτοῦσε
γιά τά παλιά τά μυστικά πού χρύβω στήν καρδιά µου,
καί µιά µέ συνεπόναγε, µιά µέ περιγελοῦσε.
Τήν κάθε νύχτα ἐννιά φορές θέλω ν᾿ ἀναστέναζεις
καί τῆς ἀγάπης τούς καημούς νάν τούς συλλογιστεῖς,
τήν πίκρα πού μ᾿ ἐπότισες ἐννιάδιπλη νά πιεῖς
καί τό κακό πού μὄκαμες σωστά νά λογαριάζεις.

Μέσα στή νύχτα ὅταν τά ἰδῶ τά μαᾶρα µάτια σου τά δυό,
ὁ νοῦς µου ξελογιάζεται σάν τό μικρό πουλάκι
ὅπου ἐγλυκοκοιμότανε σ’ ἀπόμερο κλαράκι
κι ἀργά διαβάτες διάβηκαν καί τό τρόμαξαν τό φτωχό.
Ἐννιά φορές µετάνοιωσα, ὦ καλή, πὄχω ἀγαπήσει:
δυό τήν αὐγή, δυό τό βραδί καί δυό τό μεσημέρι:
καί πρός τό δόλιο δειλινό, πού τρέμει µές στή δύση,
τρεῖς ὄρκους ἔκαμα µακριά νά φύγω σ’ ἄλλα µέρη...
Άκης κ

Ἀπό τά «Ανθρώπινα»

Καταπάνω τοῦ ἀνθρώπου μαύρη μπόρα...
Καταπάνω τοῦ ἀνθρώπου μαύρη µπόρα
πρέµεται νύχτα-μέρα. Είναι χαμένη
πλέον γιά µέ ἡ παλιά µου πρώτη ἀγάπη.
Ὅμωςἐγώ - τόσο ἦταν θεία, στέρεα
κι ἀτάραχα τά πρῶτα ὀνείρατά µου μέ ἀνάλαφρη καρδιά, σά γιορτή νᾶταν,
τῆς τραγουδῶ χαρούμενο τραγούδι:
Μέ µέγαν ὅρκο ἔχω γιά σέ κερδίσει
τήν εὔνοια τῶν θεῶν' καί µέ τοῦ στίχου
τά µάγια καταουράνια ἔχω χαράξει
δεξιά καί πρίµα τοῦ ἀστεριοῦ σου αἰώνιον

τόν κύκλο, χι ἀπό τῶν θνητῶν τό πλήθος,

τό στεναχτό, λαμπρά ξεχώρισά σε.

Σελίδες ἀπ᾿ τή Φωκίδα

Ξ

--------
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Τά µάταια τῆς ζωῆς, πού ἔχει μεγάλα
καί φανταχτά, θά τά γλεντήσεις ὅλα:
στοῦ κόσμου τό ἀχολόϊ, πού πάει σά ρέμα,
τυφλά καί σύ θά ρίχνεις τῇ φωνή σου
μέρες χαί νύχτες, ὥς τήν ὕστατη ὅὥρα.
Μά ὅταν Ἡ μούχλα τῆς ἀνίας θ’ ἀρχίσει,
σά Χλόη θανατερή. νά πρασινίζει
στήν ἀνέφωτη αὐλή σου’ ὅταν ἀγάλι,
συρτή. µές στό κατώφλι σου νά μπαίνει
τή δεῖς, µέ τή θλιμμένη φεγγαρίσιαν

ἀντιφεγγιά, καί µέ κρυφή τρομάρα
τή σάπια βόχα στήν καρδιά σου νοιώσεις,
πού θά δαγκάει τῆς ἀγηδίας τό φίδι,
παλιά µου φίλη, ὅταν θά βαριεστήσεις
τά πάντα γύρω, κι ὅταν ἡ γῆς ὅλη,
Ἀνατολή καί Δύση, κλειδωμένα,
τά δροσερά µαϊστράλια θά σοῦ ἀρνιέται,

καί θάσαι μόνη µές στή μαύρη νύχτα,

γιά σένα, ὡς θεοδόξαρο. ἀναμέσο
γῆς κι οὐρανοῦ, τῶν τραγουδιῶν µου ξάφνω
γλυκά ϐθ᾽ ἀντιφεγγίσει τό παλάτ'
Κι ἄθελα στήν καρδιά σου παλιοί στίχοι,
σά µελίσσι χρυσό, θά πλημμυρίσουν,
σάν κοπάδι προβάτων μεσονύχτιο,
πού ξεκινάει καί ζωντανεύει ἀντίκρι
ντίν-ντίν, ντίν-ντίν, ὅλα τά κούφια πλάγια

κι ὁ μαῦρος, ντίν, ντίν-ντίν, ὁ λόγγος σειέται
χαρµόσυνα, ντίν-ντίν, ντίν-ντίν, ντίν-ντίν. ντίν...
ι....

Ὁ Κώστας Καραβίδας ἦταν ποιητής.

Τά ποιήματά του, ἄγνωστα στούς πολλούς σήµερα, διαβάζονταν στόν καιρό του ἀπό πολλούς. 1’ εἶχε,. ἀνάμεσα στούς ἄναγνῶστες του, πλῆθος ἐπωνύμων καταξιωµένων προσωπικοτήτων.
Χρέος µας, νά γνωρίσουμε τόν Καραβίδα στούς σημερινούς νέους. Πολλά ἔχουν νά ωφεληθοῦν.
Χ
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Οἱ κυριώτερες ἐκδόσεις του, πέρα ἀπ᾿ τίς ποιητικές:
-Εὐρωπός: Δοκίμιο οἰκονομικῆς - πολιτικῆς σημασίας, θεσσαλονίκη 1925.
--Κοινότης καί Πράτος: 1924 Ἀθήνα.
-Ἡ Μακεδονοσλαυική Ἀγροτική Κοινότης. Ἀθήνα, 1927.
-Ἡ πύχνωσις τῶν Ἀγροτικῶν πληθυσμῶν µας. Ἀθήνα, 1927.
- Ἡ γραµµή Μοράβα - Ἀξιοῦ, ἀπό οἰκονομική καί στρατηγική
ἄποψη. Μελέτη. Ἀθήνα, 1928.
- Ἡ Δημοκρατία καί ἡ Αὐτοδιοίχησις ἐν Ἑλλάδι. Ἀθήνα, 1930.
- Σοσιαλισμός καί Κοινοτισµός. Ἀθήνα, 1930.
-ΚΟΙΝΟΤΗΙ«Η ΠΟΛΙΤΕΙΑ. Ἀθήνα, 1926.
- Ἡ Τοπική Αὐτοδιοίχῆησις καί ὁ Οἰκονομικός Ῥεζιοναλισμός.
Ἀθήνα, 1996.
- Ὁ Κοινοτιστής ἀπαντᾶ εἰς τόν Κομμουνιστήν. Ἀθήνα, 1936.
--Περί φύσεως καί σημασίας τῶν ἐν Ἑλλάδι Ἐπιχωρίων Κοινοτικῶν θεσμῶν, Ἀθήνα, 1959.
- Τά κοινοτικά Δίκαια εἰς τήν βάσιν τοῦ Κράτους. Ἀθήνα, 1939.
-Ὅ παλαιός καί νέος Εὐρωπαϊκός Πόλεμος. Ἀθήνα, 1940.
Κι ἕνα µεγάλο πλῆθος ἄρθρων σέ περιοδικά. ἐφημερίδες καί
ἀνακοινώσεις σέ Ἐπιστημονικά Συνέδρια, ἕως καί τό 1958.
4

Στόν Ζωριάνο Δωρίδας διασώζεται τό ἀρχοντικό τῶν Καραβίδα, πού θυμίζει τούς ἀδελφούς ποιητές Κώστα καί Γιάννη, τόν καπετάνιο πατέρα τους, τά ἔργα καί τίς παραδόσεις, πού συνδέονται
μ’ αὐτούς.

Σελίδες ἀπ᾿ τὴ Φωκίδα
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ΤΟ ΞΕΦΛΟΥΔΙΣΜΑ
ΤΟΥ ΚΑΛΑΜΠΟΚΙΟΥΣ
Τοῦ Γιάννη Ἀ. Σαντάρµη

Ὅταν πέφτουν τ’ ἀπόβραδο τά σκότη ἀγάλια - ἀγάλια
καίτ᾽ ἁγριοπούλια στίς φωλιές τραβιοῦνται καί κουρνιάζουν
χι ἀνάβουν οἱ κωλοφωτιές χι οἱ νυχτερίδες βγαίνουν,
βγαίνουν κι οἱ κόρες τοῦ χωριοῦ, βγαίνουν τά παλικάρια,

βγαίνουνκιοἱ γριές χι οἳ γέροντες καίτ’ ἄγουρα παιδάκια
καί πᾶν στήν παρακάλεση, τραβᾶνε γιά ξεφλοῦδο.
Αὐτή τήν ὥρα ἆπ᾿ τό βουνό προβάλλει τό φεγγάρι
χαί σάν λυχνάρι ἀνάγερο, σάν κρεµαστό καντήλι
φέγγει µές στή σπιτίσια αὐλή, πού καλοσάρωτη εἶναι
χι ἔχει πλατύ καταµεσίς σωρό ἀπό καλαμπόκι,
φέγγει καί στό τρανό μεντζί καί στούς ξεφλουδιστάδες,
πού σταυροπόδι κάθονται περίγυρα ἀπ᾿ τή στίβα.
Κι ο γερο-ἀφέντης εὔχεται στούς νυχτοπαρωρίτες.
--Καλό ξεφλούδισμα, παιδιά, καλή ξαγούπνια ἀπόφε.
Κι αὐτοίµέ ξύλινα σουφλιά χαί µέ καρφιά στά χέρια
τό καλαμπόκι ξεφλουδᾶν, τή ρόκα ξεγυμνώνουν
χαίρίχνουν τόν καρπό µπροστά καίτά ξεφλούδια πίσω.
«Χορεύουν στόν αὐλόγυρο τά πρῶτα καλαμπόχια
καί σάν τά δεύτερα ἀκλουθᾶν καί σάν τά τρίτα πέφτουν,
ὁ τόπος ὁλοκίτρινος στρώνεται ἀπ᾿ ἄκρη σ᾿ ἄκρη.
ἎἈπ᾿ τά κοτσάνια, καθώς σπᾶν, σηκώνεται ἀχολόι
χι ὅσο γοργό γροικιέται αὐτό, τόσο στ᾽ ἁλώνι πέφτει
βροχή κι ἡ ρόκα ἡ ξερικιά, βροχή ἡ τρανή µαντζάνα,
βροχή τ) ἀσπροκαλάμποκο κι ἡ κοντοδιακονιάρα.
Ὁπού ναινιοί, ὁπού ΄ναι νιές, χρυσά δροσάτα νιάτα,
πετάει τό γέλιο στίς θωριές καίὁ ἔρωτας στά µάτια
κι ὁπού ᾿ναι γέροι, ἀραδιαστοί σέ κοντοσκάµνια ἀπάνω,
3 Ἀπ᾿ τήν ἀνέχκδοτη ποιητική συλλογή τοῦ Γιάννη Ἀ. Σαντάρµη:
«Στά Χωράφια καί στ Ἀμπέλια».
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παλιά µασλάτια κρένονται καί μῦθοι μολογιοῦνται.
Ἕναςδιαλέει ροκόφυλλα, που μοιάζουν σάν μετάξι,
καί στήν καπνοσακκούλα του, στόν κόρφο του τά χώνει,
νά τά χει γιά φουµάρισµα, νά στρίβει τόν καπνό του,
ἄλλος ἀνάβει πλάι φωτιά καίφένει καί μοιράζει

τά καλαμπόκια τά χλωρά, τίς τρυφερές τίς ρόκες
κι ἄλλος στῆς νύχτας τή σιωπή γλυκό τραγούδι λέει
χι ὄξω ξεχύνεται ὁ σκοπός, στίς γειτονιές ἁπλώνει.
Κι ὅσο ὁ ξεφλοῦδος προχωρεῖκι ὅσο διαβαίνει ἡ νύχτα,
στίβα ἡ ρόκα σηκώνεται, σωρός τό καλαμπόκι
καί τά καλαμποκόφυλλα πύργοκι ἐκεῖνα σταίνουν.

Ἡηλά τ’ ἀστέρι τ’ οὐρανοῦ τό µεσονύχτι δείχνει
καίτά παιδιά, πού παίξανε στά μποῦλτσα σάν µελίσσι,
ἀποσταμένα γέρνουν πιά κι ἐχεῖ γλυκοκοιμοῦνται,
σάν σέ στρωσίδια µαλακά καί σάν σέ νέφια ἀφράτα.
Κάποτε στή βαθιά νυχτιά, κοντά στήν πρώτη ὑπνίλα,
κράζει χανένας ἄξαφνα, κράζει καί χωρατεύει.

- Ηὗρα παρδάλω, ὠρέ παϊδιά, ηὗρα καί µιά κοκκίνω

κι ἄν λάχω ἀκόμα κἄνα δυό, πέντ᾽ ἕξι ἑφτά κι ἄν εὕρω,
τότε θά πάω νά κοιμηθῶ, τότε θά πάω νά γείρω.
Τοῦ σπιτικοῦ ἡ νοικοκυρά, καθώς ἀκούει τ ᾽ ὀρνίθι
χι αὐτό µέσα στήν κούρνια του μεσάνυχτα νά σκούζει,
φέρνει τήν πίτα στό ταφί, πού ΄φησε πρίν στή γάστρα,
φέρνει µαζί καίτό σταµνί µέ τό παλιό τό διάγγι
καίπαίρνει ἀράδα τό μεντζί καί τούς ξεφλουδιστάδες
καί στά γυαλιά ρίχνει κρασί κομμάτια στίς λεγγέρες.
-Τή νυσταµάρα σας, παιδιά, κρατῆστε την µιά ψίχα
χι ἔφτασε ἡ τραχανόπιτα χι ἦρθε καίτό κρασάκι,
ὁπού στεριώνουν τήν χαρδιά κι ὁπού ξυπνᾶν τά µάτια!
Κι αὐτοίσέ κάθε τους φελί σέ κάθε τους ποτήρι,
δίνουνε στήν ἀφέντρα εὐχές, χρυσά τῆς λένε λόγια.
-Καλή νυχτιά, νοικοκυρά. καλῶς νά δώσει ὁ ἥλιος
χι ὅσο νά φέξει ἡ χαραυγή κι ὅσο νά πάρει ἡ µέρα,
τό καλαμπόκι ἕνα βουνό τετράφηλο νά γένει
χι ἐφτάδιπλο χι ἐννιάδιπλο τοῦ χρόνου νά φηλώσει!
Έι ὅσο νά φᾶν καί ν᾿ ἀποπιοῦν καίτίς εὐχές νά σώσουν,
ὁ νοικοχύρης τοῦ σπιτιοῦ πότε µέ καρπολόι
τά καλαμπόκια πού Ίφυγαν στή στιβανιά µαζώνει,
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πότε ἀπό τούς ξεφλουδιστές τά φλέσουρα ἀποδιώχνει
καί πότε ξεδιαλέει χοντρά κορμούζια χι ἁρμαθιάζει
καίτά χρεµάει στό πάτερο, νά χει ἄλλα γιά σπορίτια
καί στῆς Μεσοσπορίτισσαςτή µέρα ἄλλα γιά βράση.
Κι ἐκεῖ πού τό φεγγάρι σβεῖ καίπόει νά βασιλέφει
καίτ’ ἄστρα χαμηλώνουν πιά καί σκοτιδιάζει ὁ τόπος,
τούς φέγγει στό ξεφλούδισμα λυχνάρι κρεµασμένο.
Καΐµέ τό φῶς τοῦ λυχναριοῦ, µέ τό γλυκό τό φῶς του,
πού πότε - πότε ὁλοφωτᾶ καίπότε - πότε τρέµει,
ἀργά πάγει τό ἔργο τους χι ἀνάρια τά τραγούδια
χαίστά τραγούδια ἀνάμεσα χι ἀνάμεσα στό ἔργο
κάπου - κάπου µές στό χωριό κἄνα σκυλί ἀλυχτάει,
σκούζει στή λούζα ὁ βάτραχος, στά ρέπια ἡ κουκουβάγια,
στήν κοντινή τή ρεματιά γλυκολαλεῖτ᾽ ἀηδόνι
καί µέ παράπονο θρηνεῖ µές στή σχαµνιά κι ὁ γκιώνης.
Κι ὅταν θαµπό τῆς χαραυγῆς τό πρῶτο ἔρχεται φέγγος
χι οἱνυχτερίδες κρύβονται, τό νυχτοπούλι παύει
καίκόβονται πιά κι οἱ χαρές, τά χωρατά. τά γέλια,
σηκώνονταιοἱ ξεφλουδιστές, καληνυχτᾶν καί φεύγουν
καί καρτερᾶν τό σούρουπο, τό βράδι περιμένουν
νά ξαπανᾶνε σ᾿ ἄλλη αὐλή κι ἀλλοῦ νά ξεφλουδίσουν,
πάλι µέ κέφια, µέ χαρές, µέ γέλια, µέ τραγούδια.

Τλωσσάρι

διάγγι, τό Ξ- παλιό κρασί.
κοντοδιακονιάρα, ἡ Ξ εἶδος κοντοῦ καλαμποκιοῦ πού μόλις βγαίνει ἀπ᾿ τή
γῆ ἡ µποχιά του χωρίζει καρπό πού κρέμεται πρός τά κάτω, σάν τό
σακκουλάκι στόν ὤμο τοῦ ζητιάνου (διακονιάρη). κοντόροκα.
κορμούζι, τό Ξ ὁ κῶνος τοῦ καλαμποκιοῦ ξεφλουδισμένος, τό κοτσάνι δηλαδή µέ τά σπειριά µόνο.
µαντζάνα, ἡ Ξ μεγάλου μεγέθους καλαμπόκι, ντινέκι.
µασλάτι, Ἡ Ξ κουβέντα.
μεντζέ, τό Ξ συγκέντρωση ἀπό ἀνθρώπους µέ σκοπό τήν ἐπιτέλεση συγχεκριµένης ἐργασίας.
μποῦλτσο, ὁ Ξ τό καθένα ἀπό τά φύλλα πού περιτυλίγουν τόν καρπό τοῦ
καλαμποκχιοῦ, φλέσουρο, ξεφλούδι, φόκι, φλούσι.
ρόκα (καλαμποχιοῦ), ἡ Ξ ὁ καρπός τοῦ καλαμποκιοῦ.
σκαµνιά, ἡ Ξ µουριά.
σπορίτι, τό Ξ χαρπός διαλεγµένος πού οἱ σπόροι του ἔχουν ὠριμάσει καί
εἶναι κατάλληλοι γιά σπορά.
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Ὁ Ζωριανίτης Λογαχός Ἀθ. Τσαλτάκης
χαί ἡ µάχης τῆς Ταράτσας - Λαμίας, 71-5-1897
Ὑπό Ἀθανασίου Β. Καρκαβίτσα

Ἡ Ἑλλάδα, µετά ἀπό µιά τιτάνια προσπάθεια ἀγώνων, θυσιῶν,
αἵματος, πόνου καί δακρύων, ἀποτίναξε τόν Τουρκικό ζυγό, δηµιούργησε τό θαῦμα τοῦ 1824 καί κατόρθωσε, µετά ἀπό ἑξήντα χρόνια, νά ἀπελευθερώσει καί νά ἐντάξει, στό ἐλεύθερο πιά Ἑλληνικό
Κράτος καί τήν Θεσσαλία (4884), ἐπεκτείνοντας ἔτσι τά πρός βορρᾶν σύνορά της µέχρι τά Τέμπη.
Κατά τήν µετά τό 1881 περίοδο, ἡ Ἑλληνική πολιτεία καθημαγμένη οὖσα, οἰκονομικά καταχρεωµένη, ἀνίσχυρη στρατιωτικά
καί διπλωματικά ἀπομονωμένη, ἀλλά καί ὁ λαός της ταλαιπωρηµένος καί ἐξαντλημένος ἀπό τίς πολύχρονες πολεμικές περιπέτειες,
ἐνῶ θά ἔπρεπε νά ἀποδυθεῖ σέ ἀγῶνα γενικῆς ἀνόρθωσης καί ἀνασυγκρότησης τοῦ Κράτους, τῆς Διοίκησης, τοῦ Στρατοῦ, τῆς οἶκονοµίας, τῆς παραγωγῆς, τῶν θεσμῶν καί τῆς κοινωνίας γενικότερα
καί στή διασφάλιση τῶν κεχτηµένων, δυστυχῶς ἐνεπλάκη στή δίνη
ἄκριτων δημαγωγῶν καί μυστικοπαθῶν ἐθνικῶν ἑταιρειῶν, πού
καλλιεργοῦσαν τό πατριωτικό παραλήρηματοῦ λαοῦ, πού ἤθελε νά
δεῖ ἐλευθερωμένες καί τίς ὑπόλοιπες ἀλύτρωτες περιοχές µας.
Σκοπιµότητες, σκευωρίες, συμφέροντα, ἀνταγωνισμοί, φανατισµοί
καί ὑπερφίαλοι ἐγωίσμοί μᾶς ὁδήγησαν σ’ ἕναν ἐκ τῶν προτέρων
καταδικασµένο Ἑλληνοτουρκχικό πόλεμο, τόν γνωστό καί ὡς ἀτυχῆ
πόλεμοτοῦ 4897. µέ δυσµενέστατα ἀποτελέσματα.
Κατά τόν πόλεμο αὐτό καί µετά τήν σχεδόν ἀμαχητί κατάληψη,
ὑπό τῶν τουρκικῶν στρατευμάτων, τῆς Λάρισας, τήν πτώση τῶν
Φαρσάλωνκαί τοῦ Δομοκοῦ καί τήν ἄτακτη ὑποχώρηση τοῦ Ἑλληνικοῦ Στρατοῦ καί ἐνῶ οἱ δυνάµεις τοῦ Ἐτέμ Πασᾶ, ἀκάθεκτες καί
ἄνευ ἀντιστάσεως, χατήρχοντο στό νότο, µέ κατεύθυνση τήν Ἀθήνα, ὁ ἡρωικός Λοχαγός Τσαλτάκης, ἀπό τό Ζωριάνο Φωκίδας, χωρίς δισταγμό. χωρίς καμία ἀμφιταλάντευση, χωρίς κανένα ὑπολογισµό, ἀλλά µέ τόν αὐθορμητισμό καί τήν ἐσωτέραν ἐκείνη προώθηση, πού δημιουργεῖ ἡ ἀπόλυτη ἀφοσίωση στόν ὄρκο καί στό
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καθῆκον, µέ ἕνα μικρό τμῆμα Ῥουμελιωτῶν Εὐζώνων ὀχυρώνεται
στά ὑψώματα Ταράτσας - Καμηλόβρυσης, βόρεια τῆς Λαμίας, καίτοι ἐγνώριζε ὅτι τό ἐγχείρημά του αὐτό ἦταν παράτολµοκαί ἐκ τῶν
προτέρων καταδικασµένο.
Ἀντιχειμενικός στρατηγικός στόχος τοῦ Λοχαγοῦ Τσαλτάκη
ἦταν, ὄχι ἡ ὁριστική ἀναχαίτιση τῆς τουρκικῆς προέλασης, ἀλλά ἡ
ὅσο τό δυνατόν µεγαλύτερη ἐπιβράδυνση τῆς πρός νότον πορείας,
προκειµένου νά δοθεῖ χρόνος τόσο γιά τήν μετακίνηση τῶν κατοίκων τῆς Λαμίας, σέ ἀσφαλέστερες περιοχές, ὅσο καί κυρίως γιά τήν
ἀνασύνταξη τῶν Ἑλληνικῶν στρατιωτικῶν δυνάμεων καί ἀντιμετώπιση τοῦ ἐχθροῦ στήν καθορισθεῖσα νέα γραµµή ἀμύνης Θερμµοπυλῶν - Οἵτης.
:
Οἱ τελευταῖοι αὐτοί ὑπερασπιστές τῆς ἐλευθερίας τῆς Ἑλλάδος
καί τοῦ γοήτρου τοῦ Ἑλληνικοῦ Στρατοῦ, τοποθετημένοι, ἀπό τό
λοχαγό Τσαλτάκη, στό λόφο τῆς Ταράτσας, ὅπου εὑρίσκεται τό
ἐξωκλήσι τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς καί µέ τόν πλέον καλύτερο ἂμυντικό τρόπο, ὅσο ὁ χρόνος, οἱ συνθῆκες καί τά µέσα ἐπέτρεπαν,
ἀντιμετώπισαν ἀποτελεσματικά καί µέ ἐπιτυχία τίς Τουρκικές ἐπιθέσεις, πού ἐδέχοντο ἀπό τήν πρωΐα τῆς 7 Μαΐου 1897. Ἡ µάχη
ἐξελίχθηκε σέ τιτανοµαχία. Ὅλες οἱ τουρκικές ἐπιθέσεις ἀναχαιτίζονταν µέ ἐπιτυχία καί µέ πολλές ἀπώλειες τοῦ ἐχθροῦ. Ὁ μικρός
Δαβίδ κρατοῦσε γερά τό µετερίζι καί παρά τό γεγονός ὅτι ὁ Ἄρχηγός του, ὁ µέγας ἤρωας Τσαλτάκης, κινούμενος συνεχῶς γιά νά δίδει ὁδηγίες καί νά ἐμφυχώνει τούς στρατιῶτες του, δέχεταιτίς µεσηµβρινές ὧρες τό θανάσιμο βόλι καί πίπτει νεκρός, οἱ συμµαχητές
του, ἐμπνεόμενοι ἀπό τήν θυσία του, ὅπως ἀκριβῶς ἔγινε καί στήν
περίπτωση τοῦ Ἀθηναίου Στρατηγοῦ Κίμωνα, συνέχισαν, πάνω ἀπό
τό πτῶμα του, τόν ὑπέρ πάντων ἀγῶνα, Οἱ Τουρκικές δυνάμεις
αἰφνιδιάστηκαν ἀπό τήν ἀναπάντεχη αὐτή σθεναρή ἀντίσταση καί
τίς ἀπογευματινές ὧρες ἀναγκάστηκαν νά διακόψουντίς ἐπιχειρήσεις γιά περισυλλογή τῶν νεκρῶν καί τραυματιῶν καί γιά ἔπανασύνταξη καί ἀναδιάταξη τῶν δυνάμεών τους. Οἱ ἀπώλειες τῶν ῬΡουμελιωτῶν Εὐζώνωνπεριορίστηκαν µόνο σέ 49 περίπου νεκρούς.
τήν ἀνάπαυλα αὐτή τῶν ἐχθροπραξιῶν, ὁ τότε Νομάρχης
Φθιωτιδοφωκίδας Κων/νος Ἔσλιν, τολμηρός, ριφοκίνδυνος καί
ὀξυδερκής ἐκπρόσωπος τοῦ Κράτους καί ὁ ὁποῖος, προφανῶς, ἔχοντας γνώση τῶν διαμεσολαβητικῶν πρωτοβουλιῶν τῆς Ρωσίας γιά
τερματισμό τοῦ πολέμου, βρῆκε τήν εὐκαιρία καί ἀφηφώντας τούς
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κινδύνους, ἐπιβιβάστηκε σ’ ἕνα ἁμάξι, µαζί µέ τό Λοχαγό Χατζηανέστη καί τόν Ὑπαξιωματικό Παπαμιχαήλ ἀπό τή Στυλίδα καί µέ
ἀναπεπταμένη µία λευκή σηµαία, διέσχισε τίς ἐμπόλεμες γραµµές
καί ἐπέδωσε στόν ἀρχηγό τοῦ Τουρκικοῦ σώματος Τηλεγράφημα,
πούὁ ἴδιος εἶχε συντάξει, περί δῆθεν λήξεως τοῦ πολέμουκαί ὑπογραφῆς συνθήκης ἀναχωχῆς.
Τή νύχτα πού ἀκολούθησε καί ἐνῶ ἡ Τουρκική προέλαση πρός
Λαμία σταμάτησε, ὕστερα ἀπό τήν σθεναρή ἀντίσταση τοῦ ἥρωα
Τσαλτάκη καί τό εὐφυές τέχνασματοῦ Νομάρχη. οἱ Μεγάλες Δυνάμεις, µέ πρωτοβουλία τοῦ Τσάρου τῆς Ρωσίας Νικολάου Ρομανώφ.
ἀνάγκασαν τούς ἀντιμαχόμενους σέ ἀνακωχή καί ὑπογραφή τήν
ἑπομένη (89-5-1897) συμφωνίας τερματισμοῦ τοῦ πολέμου, μέδυσμενεῖς γιά τήν Ἑλλάδα οἰκονομικούς κ.λπ. ὅρους
Ἡ ἠρωωώή ἀντίσταση καί ἐθελοθυσία τοῦ Ζωριανίτη ἥρωα Λοχαγοῦ Τσαλτάκη καί τῶν συμμαχητῶν του, ἐχτός τοῦ ὅτι ἀποκατέστησε τό γόητρο τοῦ Ἑλληνικοῦ Στρατοῦ καί σταμάτησε τήν Τουρχική προέλαση, συνετέλεσε ἀποφασιστικά καί στήν ἀποδοχή ἐκ µέρους τῆς Τουρκίας τῆς ἀνακωχῆς, τῆς διακοπῆς καί λήξεως τοῦ πολέμου καί ταυτόχρονα προστάτεψε τήν Λαμία ἀπό βέβαιη καταστροφή, ἐνῶ τά ἐδάφη τῆς Φθιώτιδας, κάτω ἀπό τήν κορυφογραμµή Δερβέν Φούρκα, δέν συμπεριλήφθηκαν στίς κατακτήσεις τῆς
Τουρκίας.
Οἱ Ρουμελιῶτες Βὔζωνοι, αὐτοί οἱ ἁπλοί ἄνθρωποι, οἱ ὑπερασπιστές τῆς Ταράτσας, τῆς Λαμίας, τῆς ἐλευθερίας καί τῆς τιμῆς
τῶν ἑλληνικῶν ὅπλων, οἱ πιστεύοντες τήν πατρίδα καί εὐλαβοῦντες
τή θρησκεία, µέ τή βοήθεια τοῦ Θεοῦ καί τή χάρη τῆς Ὁσιοπαρθενοµάρτυρος Ἁγίας Παρασκευῆς, στήν εἰκόνα τῆς ὁποίας, πριν ἀπό
τήν σκληρή καί ἄνιση µάχη, προσευχήθηκαν, µέ τήν ἐθελοθυσία τους
ἱερούργησαν ἐλευθερία καί ἀξιοπρέπεια, κράτησαν ψηλά, σάν ἅγιο
δισκοπότηρο, τό σύμβολο τῆς Ἑλληνικότητας, δίδαξαν ἰδέες, ἀρετές καί ἀξίες ἠθικῆς καί ὄχι ὑλικῆς σηµασίας καί πέρασαν στό πάνθεο τῶν Ἐθνικῶν µας ἠρώων.
Ὁ Ζωριανίτης καί Ἡρωϊκός Λοχαγός Τσαλτάκης, στίς φλέβες
τοῦ ὁποίου ἔρρεε τό αἷμα τῶν Δωριέων Ἡρακλειδῶν τῆς Οἵτης καί
τῶν Βαρδουσίων, µέ τήν ἐθελοθυσία του, στήν Ταράτσα Λαμίας,
δημιούργησε τό τρίτο Ῥουμελιώτικο µετερίζι, τό ὁποῖο μαζί καί µέ
τ’ ἄλλα δύο τῶν θερμοπυλῶν καί τῆς Ἀλαμάνας, κατέστησανδιαχρονικά τή Φθιωτική γῆ τόπο θυσιῶν καί προµαχώνα Ἐλευθερίας.
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Ἡ Ἑλλάδα, ἀποδεχθεῖσα τήν ἀναχωχή, ἀναγκάστηκε νά χαταβάλει πολεμικές ἀποζημιώσεις, νά συνάψει νέους ἐπαχθεῖς δανεισµούς, νά δεχθεῖ νέα ρύθμιση τῶν συνόρων καί ἀπώλεια ἐδαφῶν,
καθώς καί τόν Διεθνή Οἰκονομικό Έλεγχο. Ἔχασε τό κΌρος της,
ταπεινώθηκε διεθνῶς καί πλήρωσε ἀχριβά τήν ἀκρισία καί ἀνευθυνότητα τῆς πολιτικῆς της 'Ἡγεσίας, γύ αὐτό καί ὁ πόλεμος αὐτός

ὀνομάστηκε ἀτυχής καί τό ἔτος, ὡς μαῦρο {897.

Παρά τήν ἧττα καί τή νέα συμφορά, ὁ πόλεμος τοῦ 1897 ἄπο-

τέλεσε ἀφορμή ἐθνικῆς καί ἠθικῆς κάθαρσης. Οἱ συνειδήσεις Εύπνησαν καί µέσα ἀπό τήν τέφρα ξεπρόβαλε καί πάλι ἡ ἀναγεννημένη
Ἑλλάδα. Ἡ ἀπόγνωση ἔγινε τραγούδι ἐνθουσιασμοῦ καί πίστεως.
Ὁ θρῆνος μεταβλήθηκε σ’ ἐλπιδοφόρο. αἰσιόδοξο καί νιωιηφόρο µήνυµα ἀπελευθέρωσης, προόδου καί εὐημερίας τοῦ λαοῦ µας καί ἡ
Ἑλλάδα, πού λίγο µόνο καιρό ξαποσταίνει καί ξανά πρός τή δόξα

τραβά, µέ τόν Μακεδονικό ἀγῶνα (4904 - 1908), τούς Βαλκανικούς

πολέμους (4912 - 1914), τήν ἐποποιία τοῦ 1940, τήν Ἐθνική Ἀντίσταση καί τούς λοιπούς νικηφόρους ἀγῶνες της, «Ἑξαναβρῆκε τά
φτερά τά πρώτεινά της τά μεγάλα».
᾿
Τό Γενικό Ἐπιτελεῖο Στρατοῦ, ἐκτιμώντας τήν θυσία καί προσφορά τοῦ Λοχαγοῦ Τσαλτάκη, ἔδωσε τ’ ὄνομά του σέ Στρατόπεδο
τῆς Λαμίας, ὁ Ζωριάνος Φωκίδας, ἡ Κοινότητα τῆς γενέτειράς του,
ἔδωσετ’ ὄνομά του σέ πλατεῖα τοῦ χωριοῦ του καί ὁ Δῆμος Λαμιέων, ἀναγνωρίζοντας τήν ἠρωική στάση καί θυσία τοῦ Ζωριανίτη
ἥρωα Τσαλτάκη καί τῶν συμμαχητῶν του καί τιμώντας τούς νεχρούς µας ἥρωες χαί µάρτυρες, ἔχει καθιερώσει στόν τόπο τῆς θυ-

σίας τους, στήν Ταράτσα Λαμίας, ὅπου ὑπάρχει καί τό κοινοτάφιό
τους, τήν κατ᾽ ἔτος ὀργάνωσηεἰδικῶν τιμητικῶν ἐχδηλώσεων.
Ἆτις ἐφετινές ἐχδηλώσεις, τιμῆς καί µνήµης, πού ἔγιναν στίς 75-2006 στήν Ταράτσα Λαμίας καί στίς ὁποῖες παρέστησαν οἱ ἀρχές
τῆς πόλεως Λαμίας, Αὐτοδιοιχητικοί φορεῖς καί πολύς κόσμος, τό
Σύλλογο Ζωριανιτῶν ἐκπροσώπησε ὁ Πρόεδρός του κ. Ἀθανάσιος
Β. Καρκαβίτσας, ὁ ὁποῖος κατέθεσε δάφνινο στεφάνι καί χαιρετίζοντας τήν ἐκδήλωση και θερµά χειροκροτούµενος, εἶπε:
Ἠυρίες καί Κύριοι,
Πάνω στό γυρισμό τοῦ χρόνου καί πάλι ἐφέτος, ἤρθαμε ἐδῶ,
στόν Ἱερό αὐτό χῶρο, τόν ἁγιασμένο καί ποτισµένο µέ τό ἅλικο
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αἷμα τῶν Ῥουμελιωτῶν ΒΕὐζώνων, πού ὅλοι τους, σάν σήµερα. τό
Μάϊο τοῦ 1897, πέσανε ἡρωικά μαχόμενοι «γιά τοῦ Χριστοῦ τήν
πίστη τήν Ἁγία καί τῆς Πατρίδας τήν ἐλευθερία».
Ἠρθαμε γιά νά τιµήσουµε τόν ἡρωισμό καί τήν ἐθελοθυσία
ἐκείνων, ἐπωνύμωνκαί ἀνωνύμων, πού µέ τό αἷμα τους, στίς 7
Μαΐου 1897, ἔγραφανἱστορία καί ἔστησαν μνημεῖο ἀθάνατο δόξας
καί ἀρετῆς.
ρθαμεγιά νά ὑμνήσουμε τήν πρός τήν πατρίδα προσφορά
τους, νά διδαχθοῦμε ἀπό τό παράδειγµα τῆς θυσίας τους, ἀλλά καί
ἀπό τά λάθη καί τίς παραλείψεις µας, νά θυμηθοῦμε τά διατρέξαντα γεγονότα καί νά θυµίσουµεστίς ἐπερχόμενες γενιές καί τό δικό τους πρός τήν πατρίδα χρέος, γιατί χωρίς τήν µνήµητοῦ χθές δέν
ὑπάρχει αὔριο.
Ὑπάρχουν, στήν πορεία τοῦ Ἑλληνικοῦ γένους, μερικοί σταθμοί
ὁρόσημα καί φάροι φωτεινοί, πού ὁριοθέτησαν καί ὁριοθετοῦν
πράγματα καί γεγονότα χαί τά ὁποῖα παραμένουν πάντα ἐπίκαιρα
καί ἀναλλοίωτα στό πέρασμα τῶν καιρῶν καί τῶν χρόνων, καθ’

ὅσον αὐτά εἶναι «φτιαγμένα καί βγαλμένα ἀπ᾿ τά κόκαλα τῶν
Ἑλλήνων τά Ἱερά».
7
Ἕνα ἀπ᾿ αὐτά τά γεγονότα καίἰδιαιτέρας σηµασίας γιά τή Λαµία, ἀλλά καί γιά τήν ἀνεξαρτησία τῆς Ἑλλάδας, εἶναι καί τό ἥρωκό µεγαλούργημα τῶν Ῥουμελιωτῶν Βὐζώνων τοῦ 4897, πού µέ
αἷμα, πόνο καί πολύ δάκρυ, γράφτηκε ἐδῶ, στά ὑψώματα τῆς Ταράτσας καί τῆς Καμηλόβρυσης, πρίν 109 ἀκριβῶς χρόνια, ἡ ἀνάµνηση τοῦ ὁποίου, µέ τήν φροντίδα τοῦ Δήμου Λαμιέων καί τοῦ
Συνδέσμου Ἐφέδρων Ἀξ/κῶν Φθιώτιδας, ἀνανεώνεται κάθε χρόνο
καί συνεχίζει ἔτσι νά μᾶς ἐμπνέει ἀγῶνες γιά τή λευτεριά, τήν εἰρήνη, τή Δημοκρατία, τήν εὐημερία καί τήν κοινωνική δικαιοσύνη τοῦ
λαοῦ µας.

᾿

Αὐτό ὅμως τό µεγάλο Ἱστορικό γεγονός, πού σήµερα τιμοῦμε,
δέν πρέπει νά παίρνει τή µορφή µόνο μιᾶς φευγαλέας ἐπίσημης
στιγμῆς, µιας ἐθιμικῆς τελετῆς καί ἑνός τυπικοῦ πανηγυρικοῦ καί
µετά νά Ἐεχνιέται, νά ἀφήνεται στήν ἱστορία καί νά γίνεται παρελθόν. Δέν πρέπει νά φεύγει ἀπό μᾶς, ἀπό τή ζωή µας, ἀπό τή σχέφη
καί τό νοῦ µας, ἀλλά νά ἔρχεται συνέχεια σέ μᾶς καί νά μένει µαζί
μας, σάν µνήµη ζωντανή καί σάν παραδειγματική ἐντολή, πού νά
μᾶς κάνει ὅλους ἄξιους Ἕλληνες, ἀθόρυβους ἥρωες καί ἀνθρώπους, ἀληθινούς ἀνθρώπους, στόν καλό ἀγῶνα τῆς ζωῆς, τῆς κοινω-

Σελίδες ἀπ᾿ τή Φωκίδα ----

-
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νικῆς εὐημερίας καί τῆς προόδου τοῦ λαοῦ µας, ἀλλά καί νά μᾶς
κρατάει σέ διαρκή ἐπαγρύπνηση.
Μέ τήν ἔννοια αὐτή καί γιά τό σκοπό αὐτό καί ἐμεῖς, οἱ ἀπόγονοι καί συγγενεῖς τῆς ἰδιαιτέρας πατρίδας τοῦ Ζωριανίτη καί
Πρωϊκοῦ λοχαγοῦ Τσαλτάκη, προσερχόµεθα καί πάλι σήµερα ἐδῶ,
στόν τόπο τῆς θυσίας τοῦ ἰδίου καί τῶν ἠρωϊκῶν συμμαχητῶν του,
χαιρετίζουµε τή σηµερινή ἐκδήλωση τιμῆς καί µνήµης, κλίνουµε
εὐλαβικά τό γόνυ στὀ μνημεῖο τῆς δόξας καί τῆς παλικαριᾶς τους
καί ἀποτίουμε τόν πρός αὐτούς ὀφειλόμενο φόρο τιμῆς καί εὐγνωμοσύνης.
Ἀθάνατοι Ἡρωεςτῆς Ταράτσας καί τῆς Καμηλόβρυσης,
Ἐσεῖς, τό ὑπέρτατο πρός τήν πατρίδα χρέος, τό πράξατε µέ
ἀνιδιοτέλεια, γενναιότητα καί αὐτοθυσία καί τήν ἁρμόζουσα θέση
δίκαια κατακτήσατε στό Πάνθεο τῶν Ἐθνικῶν µας Ἡρώων.
Τώρα, ὅλοι ἐμεῖς, πού ἀποτελοῦμε τή φυσική σας ἀχκολουθία,
µπροστά στή ζωντανή θωριά σας, ὀφείλουμε νά καταθέτουµε πάντοτε τίς δάφνες τοῦ θαυμασμοῦ µας, τά ἄνθη τῆς ἀγάπης µας καί
τίς µυρσίνες μιᾶς ὑπόσχεσης, ὅπως μᾶς προστάζουν οἱ φωνές σας,
πού ἀκούγονται µέσα ἀπό τούς αἰώνιους τάφους σας:
«Νά µεταδώσουµεστές νέες γενιές ἀξίες γνήσια ἐθνικές,
πατριωτικές καί ἠθικές. Νά γίνουμε γνήσιοι καί δηµιουργικοί,
γενναῖοι καί ἰδανικοί καί νά συνεχίσουμε τόν ἀγώνα σας, ἕνωµένοι καί ὁμονοοῦντες, βαδίζοντας πάντα µπροστά καί πάντα
πιο φηλά».
Αἰωνία σας ἡ μνήμη!
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Ἑταιρεία Φωκικῶν Μελετῶν

ΝΕΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
1, Στίς 23 Ἰουλίου ἐ.ξ. ὁ Δημος Ἀμφίσσης ἔκανε τήν καθιερωµένη, ἀπό τήν 'Ἑταιρεία µας, γιορτή µνήµης τῶν ἠρώων τῆς
Ἄμπλιανης, κατά τήν ὁποία παρέστησαν οἱ ἀρχές τοῦ τόπου καί
ἰδιαίτερα ὁ Ὑφυπουργός Ἐσωτερικῶν καί συμπατριώτης µας κ.
Ἀπόστολος Ἀνδρεουλᾶκος.
Στήν ἐχδήλωση αὐτή παρέστει ὁλόχληρο τό Δ.Σ. τῆς Ἑταιρείας
μας καί κατέθεσε στεφάνι.
3. Στίς ὃ Αὐγούστου ἡ Ἁγία Εὐθυμία καί ὁ Σύλλογος τῶν Ἅγιευθυμιωτῶν Ἀθηνῶν φιλοξένησε τό 129 Συνέδριο τῆς Ὁμοσπανδία
Συλλόγων Παρνασσίδας.
᾿
Ἀτό Συνέδριο αὐτό ἀπό τούς 6 Ὁμιλητές, οἱ ὃ ἦταν µέλη τῆς

Ἑταιρείας µας.

ὃ, Γιά τήν οἰκονομική ἐνίσχυση τῆς Ἑταιρείας µαςοἱ παρακάτω φίλοι μᾶς ἔδωσαν τά ἀκόλουθα ποσά(, τούς ὁποίους εὖὐχαρι-

στοῦμε θερμά!)

α.. ΔΕΛΦΟΙ - ΔΙΣΤΟΜΟΝ ΑΜΕ
β’. Ἀνώνυμος
Υ΄. Κουτσοχλένης Γεώργιος, Ἐλαιώνας
Εὶς µνήµην Ἀθανασίας Ἀθ. Κουτσοκλένη
δ’. Κωστάµης Νικόλαος, Ἀθήνα
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᾿᾽Απαγορεύεται ἡ µερική ἤ ὁλική ἀναπαραγωγή τῶν κειμένων, ἃ

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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