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ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΕΣ 

'Ιστορικές μvημες 

1-1-1822. Ή πρώτη 'Εθνοσυνέλευση στήν 'Επίδαυρο ανακηρύσσει 
τήν πολιτική ύπαρξη καί ανεξαρτησία της 'Ελλάδος. 

2-1-1823. οι Τοϋρκοι μέ εντολή -τοϋ Χασάν Πασα:, Διοικητή της Κρή
της, αρχίζουν αγριες σφαγές των Χριστιανών της 'Επαρχίας Λασιθίου 

καί Μεραμ πέλου. 

3-1-1911. Πέθανε ό «Κοσμοκαλόγερος» Άλέξ. Παπαδιαμάνης. 
5-1-1824. vΑφιξη ,οϋ Λόρδου Βύρωνα στό Μεσολόγγι. 
5-1-1913. Ναυμαχία Λήμνου, Κατατρόπωση τοϋ Τουρκικοϋ στόλου 

άπό τό Θωρηκτό ~<ΑΒΕΡΩΦ», ό όποίος δέν τόλμησε νά ξαναβγεί απ' ,ά 
\,,ιι--··-. -· . 

Δαρδανέλια. .. • 
6-1-1449. Στέφε-ται σ,ό Μυστρα: ώς Αυτοκράτωρ ό Κων/νος Παλαιο

λόγος. 

6-1-1828. Μετά άπό απόφαση της Έθνικης Συνελεύσεως της Τροιζί
νας, φθάνει στό Ναύπλιο ό Καποδίστριας. 

8-1-1828. Θάνατος Άλέξανδρου 'Υψηλάντη στή Βιέννη. 
10-1-1941. Ό Έλληνικός Στρατός, επει,α άπό σκληρές μάχες, είσέρ

χεται ελευθερωτής στήν Κλεισούρα. 

21-1-1944. Τά αντιτορπιλικά «ΚΡΗΤΗ» καί «ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ» καί 
τά άρμα-ταγωγά «ΣΑΜΟΣ» καί «ΧΙΟΣ» μετέχουν στίς συμμαχικές 

αποβατικές έπιχεφήσεις στό 'Άντζιο της 'Ιταλίας. 

24-1-1913. Πρώτη χρησιμοποίηση αεροπλάνων γιά πολεμική απο-
στολή ('Υδροπλάνο «ΝΑΠΙΛΟΣ» στήν Καλλίπολη). 

15-1-1822. Θάνα-τος -τοϋ Άλη Πασα:. 
29-1-1941. Πεθαίνει ό Κυβερνήτης Ί. Μεταξα:ς. 
30-1-1833. 'Άφιξη του 'Όθωνα .. 
30-1-1951. Τή νύχτα 29/30-1-1951 τό Τάγμα ΕΚΣΕ άποκρούει στό 

ϋφ. 381 ίσχυρή επίθεση.Κινεζικου Συντάγματος. 'Ήταν ή πρώτη μεγάλη 
πολεμική επιχείρηση του ΕκΣΕ στήν Κορέα, πού τό εκανε γνωστό σ' 

δλους τούς συμμαχικούς στρατούς. 

3-2-1830. Ή Έλλάδα ανεχηρύχθη αύτόνομον Κράτος καί ελεύθερον 
Βασίλειον, μέ τό Πρωτόκολλο πού ύπογράφτηκε στό Λονδίνο απ' τίς 
Μεγ. Δυνάμεις. 

4-2-1843. Πέθανε ό Θ. Κολοκοτρώνης. 
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13-2-19443. Τραγωδία των Καλαβρύτων. Τά Χιτλερικά στρατεύμα
τα έξετέλεσαν 1. 720 κατοίκους καί εκαφαν πολλά χωριά της περιοχης 
Καλαβρύτων. 

21-2-1913. Ή μάχη Μπιζανίου - 'Ιωαννίνων καί ή άπελευθέρωση της 

'Ηπείρου. 

27-2-1943. Πέθανε ό έθνικός μας ποιητής Κ. Παλαμας. 
5-3-1913. Έδολοφονήθη στή Θεσ/νίκη ό Βασιλιάς Γεώργιος Α'. 
11-3-1821. 'Επιστροφή άπό τήν Πόλη του 'Επισκόπου ΗΣΑΙΑ. 'Έφθα-

σε στό μετόχι του 'Οσίου Λουκα., άνέβηκε στό Μοναστήρι καί αμέσως ένη
μέρωσε τούς έμπίστους γιά τόν ξεσηκωμό. Οί εμπιστοι πηραν τήν έντολή 
νά άρχίσουν αμέσως τίς προετοιμασίες yιά τόν ξεσηκωμό. 

22-3-19{i1. Ό Μουσολίνι παραδέχεται τήν άποτυχία της «Έαρινης 
'Επιθέσεως» καί τήν ηττα των 'Ιταλών. 

22-3-1821. Ό Άνδρουτσος στέλνει έπιστολή στούς Γαλαξειδιώτες καί 
τούς πληροφορεί δτι αύτός εΙναι «Στό ποδάρι», δηλαδή δτι γι' αύτόν 
αρχισε ό Ά γώνας. 

24-3-1821. Ό αρματολός Σαλώνων Γερο-Πανουργιάς, καλεί τούς 
προκρίτους της περιοχής στόν Πρ. 'Ηλία, δπου πάρθηκε ή απόφαη κη

ρύξεως της 'Επαναστάσεως. 

25-3-1821. Ή ήμέρα αότή εΙναι σταθμός στήν 'Ιστορία του 'Έθνους, 
γιατί όρίστηκε ώς ήμέρα ένάρξεως του 'Ιεροί> Άyώνα γιά τήν άπελευθέ

ρωση του γένους τό 1821. 
25-3-1932. Τελούνται τά άποκαλυπτήρια του Μνημείου του Άγνώ

στου Στρατιώτου. 
26-3-1821. 'Ολοκληρώθηκε ή έπιστράτευση τών έθελοντών 'Ελλήνων 

καί τά Σώματα του Κομνα Τράκα, απ' τόν Παρνασσό, καί του παπα

Άντρέα Μώρη, άπ' τά Βλαχοχώρια (όρεινή Παρνασσίδα), εφθασαν στό 
Μοναστήρι του Πρ. 'Ηλία, δπου τούς περίμενε ό αρχηγός τους Γερο-Πα

νουργιάς. Ό Ί. Γκούρας μέ τούς Γαλαξειδιώτες καί αλλους επιστρατευ
μένους στρατοπέδευσε στά 'Αλώνια του Ά yίου Γεωργίου Άμφίσσης. 

27-3-1821. Ό Γερο-Πανουργιας είσέρχεται στήν 'Άμφισσα. Οί 
Τούρκοι κλείνονται στό Κάστρο. 

27-3-1821. Ό Άθαν. Διάκος, μετά τήν Δοξολογία στή Μονή του 'Οσί
ου Λουκ&, κηρύσσει τήν 'Επανάσταση στή Βοιωτία. 

28-3-1821. Ό Δημος Σκαλτσας, ό Άναγνώστης Λιδωρίκης καί όπα
πα-Γιώργης Πολίτης ϋψωσαν τήν σημαία της 'Επαναστάσεως καί απε
λευθέρωσαν τό Λιδωρίκι. 

30-3-1821. Ό Θεόδ. Χαλβαντζης επιτίθεται κατά των Τούρκων τοϋ 
Μαλανδρίνου καί μετά από διήμερη αντίσταση τούς εξαναγκάζει νά πα

ραδοθούν. 
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α'. ΑΛΕΦΑΝΤΩ 

Ή Γαλαξειδιώτισσα Ήρωίοα τοϋ 1821 

Γράφει ό ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ 

~Ηταν Γαλαξειδιώτισσα ή Άλεφάντω. Τόν Μά'ίο τοϋ 1821 επεσε 
γιά τήν Πατρίδα στην Κυλλήνη ό λεοντόκαρδος σύντροφός της, ό 

Ζανας. 

Κι εμεινε χήρα πολύ νέα μέ ενα μικρό κοριτσάκι στην άyκαλιά 

της. Πόσο λαχταροϋσε τήν λευτεριά του τόπου καί πόσο φρόντιζε 

τό σπλάχνο της!. .. 
Μά ή καινούργια συμφορά δέν α:ργησε νά φτάσει. Δέν είχαν πε

ράσει καλά - καλά τέσσερις μηνες χαί τό Γαλαξείδι ξαφνικά τό 
πυρπόλησε ό 'Ισμαήλ Πασας μέ τόν στόλο του. Οί α:ντρες δέν πρό
λαβαν ν' άντισταθοϋν. Οί γυναίκες πηραν τά βουνά καί άπό κεί πέ

ρασαν στά 'Επτάνησα. 
Ή Άλεφάντω κατέφυγε στόν Κάλαμο, νησάκι μεταξύ της 'Ιθάκης 

καί Άκαρνανίας. 

Άλλά στό Μεσολόγγι βροντοϋσε τό ντουφεκίδι κι δ άπόηχος 

εφτανε στην καρδιά της. Κι αυτή νά μένει μέ σταυρωμένα τά χέ

ρια; Μά έκείνο τό βλαστάρι της τί θ' άπογίνει; Ποϋ νά τό έ:μπι
στεuθεί; Μαζί της θά τό πάρει κι εχει ό Θεός ... 

Στή δεύτερη πολιορκία τοϋ Μεσολογγίου βρίσκουμε τήν Άλεφά

ντω έκεί μέ τό καριοφίλι στά χέρια νά πολεμάει τόν έχθρό. 
Σ' δλες τίς μάχες παροϋσα. Γενναία κι άτρόμητη ή Άλεφάντω 

σάν Άμαζόνα. Στά διαλείμματα της μάχης φρόντιζε τήν θυγατέρα 
της «κι έ:νθουσίαζε μέ πολεμικά καί κλέφτικα τραγούδια τούς πο

λεμιστές». 

Άλλά τά πράγματα δλο καί δυσκόλευαν. Οί έπιθέσεις των 

έχθρων δλο πύκνωναν. Ή πολιορκία ε'lχε γίνει άσφυκτική. Δέν μπο
ροϋσε πιά νά φτάσει ό Μιαούλης καί νά έ:φοδιάσει τούς πολιορκη
μένους. Ά ναγκάστηκαν νά φανε ποντίκια, τίς γάτες, τούς σκύλους, 

τά σκουλήκια καί τά φύκια ακόμα της λιμνοθάλασσας. 

Άλλά καμιά σκέψη γιά συνθηκολόγηση ... Δέν τούς απομένει πα
ρά ή εξοδος ... 
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'Ήταν ή νύχτα της 10ης πρός τήν 11ην Άπριλίου του 1826. Άπό
θεσαν «τάς ελπίδας των είς τήν Θείαν Πρόνοιαν καί τήν άνδρείαν 

, ξ , ' των ... » και εκινησαν .... 
Μαζί τους ή Άλεφάντω. Μέ τό ενα χέρι κρατάει τό καριοφίλι καί 

μέ τ' άλλο τό παιδί της. Τού μιλάει στοργικά. Τό συμβουλεύει: 
«Πρόσεξε μές στην άντάρα μήν ξεφύyεις άπό κοντά μου ... ». 

Άλλοίμονο ομως !. .. Σέ κάποια στιγμή πιάστηκε αίχμάλωτη καί ή 
Άλεφάντω καί ή θυγατέρα της. Κι ηταν έτοιμη yιά αμυνα. Θά μπο

ρούσε νά τούς ... σιyυρίσει. Μά σκληρός λόγος τήν καθήλωσε: «'Άν 
άντισταθείς, θά lδείς μπροστά στά μάτια σου τό παιδί σου νάβα
σανίζεται καί νά σκοτώνεται ... ». Νίκησε ή μητρική καρδιά ... 

Πουλήθηκαν στά σκλαβοπάζαρα της Αίyύπτου. Πικρή σκλαβιά. 

Ζωή τυραννισμένη. 'Έπρεπε ομως νά κάνει ύπομονή, πολλή· ύπο
μονή ... Καί ύπόμενε. Γιατί ό ήρωϊσμός της δέν ηταν μόνον στης μά-
χης τή φωτιά ... Καί "ίσως κάποτε θά μπορούσε νά ριφοκινδυνέφει 
μιάν απόπειρα .... Ποιός ξέρει ... 'Υπομονή καί εχει ό Μεγαλοδύνα-
μος ... 
Ό καιρός περνουσε ... · Μιά νύχτα άτέλειωτη, ή νύχτα της δουλεί

ας! Τό παιδί της μεγάλωσε. Μιά ώραία κόρη, καλοφτιαγμένη, λε

βεντόκορμη σάν τήν μάνα της. Καί τήν περιέζωναν τόσοι κίνδυνοι ... 
Ή μάνα μάζευε τόν πόνο της καρδιας της κι αyρυπνουσε καί προ
σευχόταν. 

'Όμως τό κορίτσι είχε πιά ξεπεράσει τά ορια της άντοχης καί ... 
αλλαξοπίστησε. Νά γλυτώσει άπό τά φοβερά βάσανα της δουλείας 
καί τήν καταφρόνια. 

Ή Άλεφάντω «ηπιε μέχρι τρυγός» κι αύτό τό πολύ πικρό ποτή

ρι ... Ή πίστη τήν όπλιζε μέ τήν ύπομονή του Θεοί>, τήν ίώβειο ύπο
μονή. 

υΎστερα από 44 τυραννικά χρόνια, γύρω στό 1870, κατόρθωσε, 
μόνη καί παντέρημη, νά γυρίσει στό Γαλαξείδι. Κανέναν δέν βρηκε 

από τούς παλιούς κατοίκους. σΟλοι τους είχαν ξερριζωθεί ... 
Δέν της εμενε τίποτε αλλο παρά μόνον μέ πόνο καί βαθειά συ

γκίνηση νά φιλήσει τό αγαπημένο καί ελευθερωμένο πιά χώμα της 

Πατρίδας της , πρίν φύγει yιά τήν αιώνια Πατρίδα, τήν Βασιλεία του 
Θεοί>! 

* * * 
Κατανοουμε άραγε σήμερα τί σήμαινε τότε ό Τουρκικός φανα

τισμός; Καί κάτω άπό τί φοβερά διλήμματα εζησε ό λαός μας τά 
δύστηνα εκείνα χρόνια της τουρκικης σκλαβιας; 
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β'. Τό Δακτυλίδι του Άθανασίου Διάκου 

« ... Καταχαθ{ζουν οί φωτιές ... τρέχουν σιμά μέ φ6βο ... 
'Άφαντο τ' αyιο λε{φανο! ... Σκαλίζουνε τήν στάχτη 
μήν εϋρουν ένα κόκκαλο, μή iδοϋν ένα σημάδι ... 
Τίποτε! ... Δέν πιστεύουνε ... Τίποτε! ... Χτύπα, κέντα, 
μιά σπ{θ' άστράφτει άπό τήν γij ... σηκώνουνε τά μάτια 
καί βλέπουν ένα φτερωτ6, χρυσό δακτυλιδάκι, 
πού άνέβαινε στόν ούρανό ... Πότε, Θανάση, πότε, 
θά ναρθει πάλαι νά μας βρεί χα{ ποιός θά τό φορέσει 

τ6 φυλακτ6 σου τάκριβ6; Πότε, Θανάση, πότε; ... ». 

(Άπό τό ποίημα, «ΤΟ ΔΑΚΤΥΛΙΔΙ» 
του Άριστ. Βαλαωρίτου) 

Στό 'Ιστορικό ~αί 'Εθνολογικό Μουσείο στήν Άθήνα φυλάσσεται 
τό δακτυλίδι του πρωτομάρτυρα της Έθνικης μας Παλιγγενεσίας 
Άθανασίου Διάκου. 

Τήν Ίστορία αυτοί> του δακτυλιδιου τήν πληροφορούμαστε άπό 
ενα δημοσίευμα του γνωστοϋ Λογοτέχνη Παύλου Νιρβάνα, φιλολο
γικό ψευδώνυμο τοϋ Πέτρου Άποστολίδη (1866 -1937), στό φύλλο 
της 12-1-1922 της εφημερίδας «ΕΣΤΙΑ» μέ τόν τίτλο «ΤΟ ΔΑ
ΚΤΥΛΙΔΙ ΤΟΥ ΔΙΑΚΟΥ», 

ΕΊναι μιά άφήγηση πού μεταδόθηκε άπό στόμα σέ στόμα μέχρι 
τόν τότε κάτοχο τοϋ δακτυλιδιου, τόν φαρμακοποιό Δανάλη (άρχές 
του 20ου αίώνα), δ όποίος τό πρόσφερε στό 'Ιστορικό χαί 'Εθνολο
γικό Μουσείο : 

- Τό δαχτυλίδι περιηλθε σ' αυτόν ώς κληρονομιά άπ' τόν ναυτι
κό πατέρα του, πού είχε γίνει κάτοχος ύπό μυθιστορικές πραγμα
τικά περιστάσεις. 

Ό καπετάν Δανάλης βρισκόταν μέ τό καράβι του στήν Άττάλεια, 
έτοιμος νά αποπλεύσει γιά Κύπρο, δταν στην προκυμαία ετυχε νά 
συναντήσει εναν Τοϋρκο γεροντάκο, ό όποίος τόν παρακάλεσε νά 
τόν πάρει μαζί του γιατί ηταν αρρωστος καί ηθελε νά γυρίσει καί 
νά πεθάνει στόν τόπο του, δπως είπε. 

Ό καπετάνιος συγκινήθηκε καί τόν πηρε χωρίς ναϋλο στό καρά

βι του. Καί ό γέρο Το~ρκος, συγκινημένος έπίσης, προσφέρθηκε νά 
τοϋ κάνει ενα χάρισμα. Στήν άρνηση του καπετάν Δανάλη νά δεχθεί 
κάποιο χάρισμα ό Τοϋρκος επέμεινε λέγοντας: «Αυτό πού θά σοϋ 

δώσω είναι από Θεου νά πέσει σέ ρωμέϊκα χέρια». 
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Καί εβyαλε μέ κόπο από τό ασαρκο δάκτυλό του ενα δακτυλίδι 
καί από τά γεροντικά στήθη του τόν θρύλο του δαχτυλιδιοϋ. 

τΗταν ενας αυτόπτης του μαρτυρίου του Διάκου. Τό τραγικό 

δραμα δέν είχε σβηστεί ακόμα απ' τά θολά γεροντικά μάτια πού 

ηταν ετοιμα νά τό πάρουν μαζί τους στόν τάφο. Προσφέροντας τό 
δακτυλίδι πρόσθεσε: «Τοϋ τοβyαλα από τό δάκτυλό του μιά στιΎ
μή πρίν τόν ζώσουν οί φλόΎες καί τό κράτησα ΎLά θυμητικό του 
παλικαριοϋ. Τώρα ε!ναι δικό σου». Καί οί δύο Ύέροι , ό Τοϋρκος 

καί ό Ρωμιός, άντάλλαξαν δακρυσμένοι, μέσα σέ μιά ευλαβική σιω
πή μυστηρίου, μεταξύ ουρανοϋ καί κυμάτων, τό δακτυλίδι τοϋ 
ηρωα καί πρωτομάρτυρα της Έθνικης μας Άνεξαρτησίας Άθανασί
ου Διάκου. 

y'. Ή Ίστορία τοϋ Φοίνικα 

Κατά τήν ΜυθολοΎία, ό Φοίνικας ηταν ίερό ορνεο των Άρχαίων 
Αίyυπτίων, μεΎάλο , κατά τόν Ήρόδοτον, περίπου σάν τόν άετό, μέ 
πτέρωμα κόκκινο καί χρυσαφί. 

Κάθε Πεντακόσια (500) χρό
νια έρχόταν άπό τήν Άραβία 

στήν 'Ηλιούπολη της ΑίΎύπτου, 
φέροντας μαζί του τήν σορό του 

πατέρα του, τήν όποία εντα

φίαζε στόν Ναό του 'Ηλίου. 
Κατά τόν Ρωμαίο συγγρα

φέα Πλίνιο Γά:ίο Σεκοϋνδο (23 
- 74. μ.Χ.), ενας καί μόνον Φοί
νικας ζεί στόν κόσμο. 'Όταν 

Ύερνάει καί αίσθανθεί δτι πλη
σιάζει τό τέλος του, φτιάχνει 

μιά ξύλινη φωλιά άπό τά κλαδιά άρωμα-τικών φυτών καί καθώς 
αύτή παίρνει φωτιά άπό τίς άκτίνες τοϋ ηλιου καίγεται κι αυτός 
μαζί της. Άπό τήν τέφρα των όστών καί του μυελοϋ του Ύεννιέται 
ενα σκουλήκι πού μεταμορφώνεται σέ φοίνικα. 
Ό Χρισ-τιανισμός χρησιμοποίησε τόν Φοίνικα σάν σύμβολο τοϋ 

δόγματος της άθανασίας της ψυχης. 
Άκόμα, σάν σύμβολο του αναγεννωμένου από τήν τέφρα του 

Έλληνικοϋ Κράτους χρησιμοποιήθηκε ά:πό τήν Φιλική 'Εταιρεία καί 
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τόν 'Υψηλάντη στη σημαία πού υψωσε στίς 26 Φεβρουαρίου 1821 
στό 'Ιάσιο, στην έκκλησία των Τριών 'Ιεραρχών, τοϋ όμωνύμοu Μο

ναστηρίου, πού ηταν Άγιορείτικο Μετόχι. Ή σημαία έκείνη από τό 

ενα μέρος εΙχε τόν Σταυρό, τόν Μέγα Κωνσταντίνο καί την Έλένη 

μέ την έπιγραφή: «Έν τούτφ Νίκα» καί από τό αλλο τόν Φοίνικα 
μέ την φράση: «Άπό την στάχτη μου ξαναγεννιέμαι». 

Ό Πρώτος Κυβερνήτης της 'Ελλάδας 'Ιωάννης Καποδίστριας 
(1676 - 1831) θέσπισε τόν Φοίνικα ώς τό έπίσημο εμβλημα του 
Κράτους καί έτίθετο στίς έπίσημες σφραγίδες καί τό πρώτο νόμι

σμα τοϋ νεοσύστατου Έλληνικοϋ Κράτους, πού κόπηκε στην Α'ίγι
να τό 1828 εφερε παράσταση τοϋ παραπάνω μuθικοϋ πτηνοϋ. 

δ'. Έλληνοτουρκικές Σχέσεις 

Οί σχέσεις μας μέ την Τουρκία είναι γιά την Έλλάδα τό σπουδαι
ότερο καί δυσκολότερο πρόβλημα έξωτερικης πολιτικης καί αμuνας. 
Τό ένι3εχόμενο πολεμικης σύγκρουσης των δύο κρατών παραμένει 

συνεχώς καί έπί πολλά χρόνια άνοικτό καί συνιστά δαμόκλεια σπά
θη μέ βαρύτατες συνέπειες γιά την οίκονομία, την ανάπτυξη, τό 

αίσθημα άσφαλείας του πληθυσμοϋ, τίς διεθνείς έξαρτήσεις πού έπι
βάλλει χαί τούς συνακόλουθους εκβιασμούς πού ευνοεί. 

Στίς έλληνοτουρκικές σχέσεις έκβάλλουν συλλογικές ψυχολογι
κές φορτίσεις έξαφετικης εντασης καί αμοιβαίας έναντίωσης μέ 

βιωματικές ρίζες σέ μ.ε;γάλο βαθμό ίστορικοϋ χρόνου. 

Γιά τούς Έλληνες οί Τοϋρκοι είναι ό βαρβαρικός λαός της άσια
τικης στέπας, πού χάρη στόν πρωτογονισμό του συνέτριψε τήν 
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έκπληκτική σέ πολιτισμό 'Ελληνική αύτοκρατορία τοϋ Βυζαντίου 

καί έπέβαλε στούς έλληνικούς πληθυσμούς της ζυγό τυραννίας καί 

απαθλιωτικης δουλείας έπί τετρακόσια όλόκληρα χρόνια. Τό 

έφιαλτικό «παιδομάζωμα», ol χιλιάδες των Νεομαρτύρων αλλά καί 
των βιαίως έξισλαμισθέντων, ή ιστορική περιθωριοποίηση καί ό 

αποκλεισμός τοϋ Έλληνισμοϋ ά.πό τήν κοσμογονία της εύρωπαϊκης 
νεωτερικότητας είναι μερικά από τά τραυματικά κατάλοιπα στήν 
νεοελληνική συλλογική εύαισθησία πού ανακαλοϋνται μέ τό ακου

σμα καί μόνον της λέξης «Τούρκος». 

Ή ψυχολογική φόρτιση της έναντίωσης στούς Τούρκους έντείνε

ται μέ πρόσθετες οδυνηρές ίστορικές έμπειρίες μετά τήν έθνικοα

πελευθερωτική έξέyερση του 1821 καί τήν ίδρυση ανεξάρτητου 
Έλλαδικοϋ κράτους: Ή ντροπή της ηττας στόν πόλεμο του 1897, ή 
Τραγωδία της Μικρασιατικης Καταστροφης τοϋ 1922 καί ό ξερρι
ζωμός των 'Ελλήνων από τίς προγονικές τους έστίες - πανάρχαιες 

κοιτίδες τοϋ πολιτισμού τους - , ή Γενοκτονία τοϋ Ποντιακοϋ Έλλη
νισμοϋ καί οί σφαγές χιλιάδων αμάχων στή Μικρά Άσία, ό βίαιος 

έκπατρισμός τοϋ Έλληνισμοϋ της Κωσταντινούπολης, της 'Ίμβρου 

καί της Τενέδου μετά τό 1955, ή Εtσβολή καί Κατοχή της Βόρειας 
Κύπρου από τό 1974, ό μεθοδικός πνιγμός τοϋ Οικουμενικοϋ Πα
τριαρχείου, οί σχεδόν καθημερινές παραβιάσεις τοϋ έναέριου καί 

τοϋ θαλάσσιου Έλληνικοϋ χώρου, οι συνεχείς απειλές πού έκτοξεύ

ουν οί έπίσημες αρχές της Τουρκίας ταπεινώνοντας έξακολουΟητι
κά τήν πατριωτική φιλότιμία των 'Ελλήνων, αυτά είναι τά κυριώτε
ρα έρείσματα της ψυχολογικης αντίδρασης τοϋ σημερινοϋ «μέσου 

'Έλληνα>> απέναντι στούς Τούρκους γείτονές του. 

Άντίστοιχα είναι καί τά έρείσματα της ψυχολοyικης έναντίωσης 
η καί έμπάΟειας των Τούρκων γιά τούς υΕλληνες: ~Ηταν οί πρώτοι 

από τούς λαούς της ΌΟωμανικης Αύτοκρατορ(ας οί υΕλληνες πού 

ξεκίνησαν αγώνα απόσπασης καί ανεξαρτησίας καί λειτούργησαν 

ετσι ώς καταλύτης yιά τήν διάλυσή της. Μέ τήν 'Ελληνική 'Επανά

σταση τοϋ 1821 αρχίζουν ούσιαστικά καί ot αμεσες έπεμβάσεις των 
Εύρωπαίκών Δυνάμεων στά έσωτερικά της Όθωμανικης Αύτοκρα

τορίας, τοϋ «Μεγάλου Άσθενοϋς» η «Άνατολικου Προβλήματος», 
έπεμβάσεις πού κατέληξαν στήν έφιαλτική γιά τούς Τούρκους Συν

θήκη των Σεβρων (1920). 
Αύτή ή Συνθήκη απείλησε τήν 'ίδια τήν έθνική ύπόσταση της Τουρ

κίας καί είναι ψυχολογικό τραϋμα πού συντηρεί δυσπιστία καί φόβο 
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των Τούρκων γιά τούς 'Έλληνες. Προσαρτήθηκε τότε στό 'Ελλαδικό 

κράτος όλόκληρη ή Θράκη ως τήν Τσατάλτζα, λίγο εξω ά.πό τήν Κων

σταντινούπολη, δπως καί ή Σμύρνη μέ τήν ένδοχώρα της. 

Μέ τήν έκστρατεία τοϋ Σαγγάριου τά 'Ελληνικά στρατεύματα 
εφθασαν ως εξω ά.πό τήν 'Άγκυρα καί τό γεγονός αύτό μένει ανε

ξάλειπτο από τήν μνήμη των Τούρκων. 

Γι' αύτήν τήν εκδηλη ψυχολογική αντίθεση καί άντιπαλότητα με

ταξύ 'Ελλήνων καί Τούρκων ιστορικές αφορμές ύπάρχουν, αλλά 

κανείς δέν μπορεί νά προσδιορίσει πόσο ή 'Ιστορία έπιδρα στόν 

ψυχισμό των ανθρώπων καί στή διάρκεια πόσων γενεών η αν είναι 

ή χρήση καί έρμηνεία της 'Ιστορίας πού έμπεδώνεται στίς συνειδή

σεις μέ τήν έκπαιοευτική διαδικασία, δηλαδή τήν έπίσημη κρατική 

ίδεολογία. Βέβαιο είναι δτι ή μνήμη του αϊματος, της βιωμένης η μέ 
προσωπικές μαρτυρίες μεταβιβασμένης φρίκης καί θηριωδίας, 

σφραγίζει τίς ανθρώπινες κοινωνίες γιά πολλές συνήθως γενιές. 

'Εμφατικό παράδειγμα ό έπί αίώνες έμπαθής διχασμός στό εσωτε

ρικό των δυτικοευρωπαϊκών κοινωνιών μετά τούς θρησκευτικούς 

πολέμους, δπως ό διχασμός στήν 'Ιρλανδία, πού ακόμα καί σήμερα 

πληρώνεται μέ α!μα. 
'Ωστόσο, δμως, λειτουρyοϋν καί αντίρροπες δυνάμεις λήθης ίκα

νές νά όδηγήσουν στήν επαναπροσέγγιση κοινωνικών όμάδων η 

λαών μέ βεβαρυμένο παρελθόν εμπάθειας. 

Ή ηθελημένη καί μεθοδική έπιδίωξη της λήθης καί της επανα

προσέγγισης μπορεί νά βασιστεί εϊτε σέ ώφελιμιστικές σκοπιμότη

τες είτε στήν προτεραιότητα κριτηρίων πολιτιστικής καλλιέργειας, 

παιδείας καί ά.νθρώπινης ώριμότητας yενικώτερα. 

'Όσον άφορα τήν δεύτερη διαδικασία λήθης καί έπαναπροσέγyι

σης, κινήθηκαν τά τελευταία χρόνια οί Κυβερνήσεις των δύο 

Κρατών καί συμφώνησαν νά αφαιρέσουν από τά βιβλία της 'Ιστο

ρίας τους αναφορές καί ιστορικά γεγονότα πού αναμοχλεύουν πά

θη καί αναρριπίζουν εχθρες μεταξύ των λαών των δύο Χωρών. 

Πρόθυμοι οί υΕλληνες, ώς συνήθως, καί ένδοτικοί, παρά τίς εντονες 

αντιδράσεις προσώπων καί φορέων, εσπe:υσαν νά προσαρμόσουν 

τά βιβλία τους, σέ αντίθεση μέ τούς Τούρκους πού σέ καμιά σχετι

κή ένέρyεια προέβησαν. 

Βασικά, στήν περιπτωση των έλληνοτοuρκικών σχέσεων οί πε

ρισσότερες γνωστές προσπάθειες yιά τήν δημιουργία κλίματος 

είρηνικης συνύπαρξης καί συνεργασίας βασίστηκαν στή λογική 
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αποτροπης των όλέθριων συνεπειών πού εχει γιά τήν οίκονομία, τήν 

άνάπτυξη, τήν εύμάρεια των δύο χωρών ή συντήρηση της εντασης, 

τό κόστος των συνακόλουθων έξοπλισμων. 

Αύτήν τήν χρησιμοθηρική λογική ώς βάση γιά τήν έλληνοτουρκι

κή προσέγγιση καί είρηνική συνύπαρξη, μετά τήν μοιραία γιά τόν 

Έλληνισμό Μικρασιατική Καταστροφή, υίοθέτησε πρώτος ό Έλευ

θέριος Βενιζέλος. 'Όταν τό 1928 έπανηλθε στήν Πρωθυπουργία, 
ανέλαβε έντυπωσιακή, πολλές φορές ένδοτική, έπίθεση φιλίας πρός 

τήν Τουρκ(α παραβιάζοντας κάθε λογική, τυπική καί πολιτική, 

τούλάχιστον στό θέμα τοϋ διακανονισμου των περιουσίων των πλη
θυσμών πού άντηλλάγησαν άμοιβαία μετά τήν Συνθήκη της Λωζά

νης (1925). 'Έφτασε νά δεχθεί δτι οί περιουσίες των Έλλήνων της 
Μικράς Άσίας καί της Άνατολικης Θράκης ηταν πολύ μικρότερης 
αξίας άπό τίς περιουσίες δσων Τούρκων έγκατέλειφαν τό έλληνικό 

εδαφος. Γι' αύτό καί συμφώνησε νά πληρώσει έπί πλέον ή Έλλάδα 

στήν Τουρκία τό τεράστιο γιά τήν έποχή ποσό των 400.000 λιρών 
Άyyλίας. _ 

'Ήλπιζε ό πολιτικά ίδιοφυής 'Ελευθέριος Βενιζέλος δτι μέ τά 

χρήματα αύτά μποροϋσε νά έξαγορασθεί ή «σχέση καλης γειτο

νίας». Είχε ακόμη τήν έλπίδα δτι μιά γενικότερη βελτίωση των σχέ
σεων μέ τήν Τουρκία θά εΙχε ώς συνέπεια καί τήν βελτίωση της θέ

σεως καί της έλληνικης μειονότητας στην Τουρκία. Γι' αύτό καί πέ

ραν από τήν εντυπωσιακή οίκονομική παραχώρηση, προχώρησε καί 

σέ δεσμευτικές φραστικές διακηρύξεις προκειμένου νά πείσει τούς 
Τοόρκ_ους δτι γιά τό.Έλλαδικό Κράτος ή Μεγάλη 'Ιδέα είχε όριστι
κά τελειώσει καί μαζί της κάθε έκδοχή «άλυτρωτικης» πολιτικης. 

'Έσπευσε νά προωθήσει τήν ύπογραφή «Συμφώνου Φιλίας» Έλλά

δας καί Τουρκίας στην ''Άγκυρα καί πηρε μάλιστα τήν θεαματική 

πρωτοβουλία νά προτείνει τόν σφαγέα του Έλληνισμοϋ της Μικρα

σίας, τόν Κεμάλ Άτατούρκ, yιά τό Νόμπελ Είρήνης. 

Δυστυχώς οί ελπίδες του δέν έπαληθεύτηκαν, ή Τουρκία άρνήθη

κε κάθε δείγμα, εστω καί τό παραμικρό, συναίνεσης στήν προοπτι

κή καλης γειτονίας καί συνεργασίας. 
Ή 'Ιστορία διέψευσε τίς προσδοκίες του Βενιζέλου, ή φιλειρηνι

κή πολιτική του δέν άποδείχθηκε όξυδερχής, βεβαιώθηκε ώς άπο

τυχημένη επιλογή. · 
'Ήταν μιά έσφαλμένη έκτίμηση των πραγματικών, έπίβουλων 

εναντι της Έλλάδας προθέσεων της Τουρκίας, ηταν ενα άπό τά λά-
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θη τοϋ Βενιζέλου, μαζί μέ τά δσα πολλά θετικά είχε πετύχει. Άλλ' 
δμως, τά λάθη των μεγάλων είναι καί. .. μεγάλα λάθη ... 

Στό διάστημα των όyδόντα, περίπου, χρόνων άπό τήν ύπογραφή 

τοϋ «Συμφώνου Φιλίας» τό 1930, ή Τουρκία έπέμεινε μέ συνέπεια 
στή διάψευση των φιλειρηνικών έλπίδων του Βενιζέλου. Τό βεβαι

ώνουν τά γεγονότα: Τό ενα είναι πώς ή Τουρκία, άκόμη καί έπί 
Άτατούρκ, δέν εlχέ οριστικά αποβάλλει τίς έπεκτατικές της διαθέ
σεις καί πώς, μετά τήν έμπέδωση του νέου καθεστώτος , αρχιζε νά 

διαμορφώνει καί πάλι έδαφικές διεκδικήσεις είς βάρος των γειτό

νων της. 

Τό αλλο ηταν πώς τά θεμέλια της Έλληνοτουρκικης συνεργα

σίας, πού είχαν τεθεί μέ τίς συμφωνίες τοϋ 1950, ηταν σαθρά, για
τί, στήν πρώτη στιγμή αδυναμίας της 'Ελλάδας, οί 'Έλληνες της 

Τουρκίας βρέθηκαν εκθετοι στίς τουρκικές ένέργειες καί τά έλληνι

κά έδάφη εκθετα σέ τουρκικές βλέψεις. 
Άκόμα καί σήμερα καθημερινά παραβιάζει defacto μέ κάθε τρό

πο τήν Συνθήκη της Λωζάνης καί μέ τήν συμπεριφορά της πιέζει 

καί yιά τήν dejure τροποποίησή τ-rις. 
Ή κριτική μου αύτή διαπίστωση θά κινδύνευε νά έκληφθεϊ ώς 

προκατειλημμένη καί μονομερής αν δέν ά:πηχοϋσε γεγονότα, πολύ 
συγκεκριμένα γεγονότα, άλυσιδωτή σειρά γεγονότων. Τόν έχθρικό, 

έπιθετικό καί προκλητικό χαρακτήρα τους ρήξης μέ τήν 'Ελλάδα 
έπιβεβαίωνε κάθε φορά ή διεθνής είδησεογραφία καί τά περισσότε
ρα από αύτά έπέσυραν καταδικαστικές άποφάσεις διεθνών όρyα
νισμών. Άλλά ή Τουρκία ποτέ δέν σεβάστηκε συμφωνίες καί τέτοι

ες άποφάσεις. 

Τέλος, έδω ας θυμηθοϋμε τό έπιχείρημα τοϋ Ίωάννου Καπόδί
στρια πρός τόν Τσάρο της Ρωσίας Άλέξανδρο τό 1821 νά τόν πεί
σει νά βοηθήσει τήν έπαναστατημένη 'Ελλάδα: «Τ6 νά έλπ{ζοuμε 

δτι μέ τίς διαπραγματεύσεις θά άναγκάσουμε τούς Τούρκους νά 

συμπεριφερθουν κατά τρόπο λογικό καί άνθρώπινο, αύτ6 σημαίνει 
ότι περιφρονούμε τήν πείρα αίώνων καί ότι άγνοουμε τήν δική μας 

πείρα. Γι' αύτό μόνον μέ τήν δύναμη των όπλων ήμποροϋμε, καί 
έφ' όσον ύπάρχει άχόμα καιρός, νά εlρηνεύσουμε τήν i1νατολήν». 

Άλλ' δμως άπό τότε οί καιροί αλλαξαν καί μαζί τους οί διεθνείς 

συyκαιρίες καί συνθηκες καί oi. αλλοι συσχετισμοί. 
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ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ: 

ΤΟΥ ΓΕΝΟΥΣ Η ΚΙΒΩΤΟΣ, 

ΣΥΜΒΟΛΟ ΚΑΙ ΙΔΕΑ 

Του ΔΗΜ. ΚΟΠΣΟΥΛΕΛΟΥ 

«Λάμπουν ίερά, στά. βάγια 

του τραγουδιού, ή φωτιά, 

τό αlμα τών ήρώων, 
του χαλασμού ή νυχτιά.» 

ΚΩΣΤΗΣ ΠΑΛΑΜΑΣ 

'Ιδιαίτερη συγκίνηση αίσθάνεται κάθε 'Έλληνας δταν έπισκέπτε

ται γιά νά προσκυνήσει τήν 'Ιερή Πόλη τοϋ Μεσολόγγίου, τοϋ Γέ

νους τήν Κιβωτό, τόν Κρανίου τόπο της Έλληνικης Φυλης. 'Εδώ, ό 

άνθρωπος άνεβαίνει τά σκαλοπάτια τοϋ Θεοϋ, ή Παιδεία θεμελιώ

νει τό ελεύθερο φρόνημα των πολιτών καί ή άρετή ύφώνεται, δικαί

ωση καί έγκαλλώπισμα της άνθρώπινης 'Εποποι'ί:ας. Οί ψυχές τοϋ 

όλοκαυτώματος έσχημάτισαν φωτεινό μετέωρο δόξας, πού φωτίζει 

όλόκληρη τήν άνθρωπότητα. 

*** 
«Τό Μεσολόπι - γράφει ό Ι.Μ. Παναγιωτόπουλος - εlvαι μι

κρογραφία τού άγωvιζόμεvου 'Έθνους. Elvaι ή αχρα όδύνη, ή γύ

μνια, ή φτώχεια, ό μόχθος, ή ύπέρτατη θυσία, ό, χωρ{ς όρια, άπελ

πισμός, ή μεγάλη άπόφαση. Elvaι οί Θερμοπύλες. Εlvαι ό πόvος 
τωv 'Ελλήvωv. Ό αvθρωπος, πού άποφασ{ζει vά πεθάνει ... » 

Τό Μεσολόγγι, τό «καλυβάκι», δπως τό όνόμασε ό Διον. Σολω

μός, yιά νά δείξει τήν ύλική φτώχεια του, εγινε Ίtόλη «ούδαμώς 

έλαχίστη έν τοις ήγεμόσι» τοϋ Έλληνισμοϋ καί, μάλλον, ύπερκέρα

σε πολλές έλληνικές πόλεις σεμνυνόμενες γιά τά ίστορικά άνδρα

γαθήματά τους. 

«Τό Μεσολόπι - σημειώνει ό Μιλτ. Μαλακάσης - δικαιούται 

vά τό χαιρετά, στ'οv aiώva τόv άπαντα, ή εύγvωμοσύvη τού 

'Έθνους. Ή συμβολή του στό μεγάλο της πατρίδας άγώvα, ~ταν 
τοση, πού τόv έκρινε.» 
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* * * 
Ή 'Επανάσταση τοϋ Εtκοσιένα, άπ' τή σύλληψη μέχρι τήν πραγ-

ματοποίησή της, ηταν μιά γενναία χα( ύψηλή απόφαση. 'Ένας Λα

ός, εξουθενωμένος καί ταπεινωμένος, φτωχός καί άνίσχuρος, ετόλ

μησε τά ατόλμητα, «γιά τήν πίστη τού Χριστού κα( τήν φυχfι του 

άvθρώπου, καθισμένη στά γόνατα της Τπερμάχου Στρατηγού, 

πού εlχε στά μάτια φηφιδωτό τόν καημό της Ρωμιοσύvης», δπως 
παρατηρεί ό Γ. Σεφέρης. 

'Έτσι, τό Μεσολόγγι ύπηρξε ενα απίστευτο άποκορύφωμα της 

συνειδητής όμαδικης αύτοθυσίας. Οί «'Ελεύθεροι Πολιορκημένοι» 

ενιωθαν ελεύθεροι ψυχικά καί άγωνίστηκαν γιά τό ύπέρτατο ίδανι

κό της ελευθερίας, ζητώντας τό φως, μέσα στό σκοτάδι της νύχτας. 

Τήν ήρωϊκή 'Έξοδο, στίς 6 Άπριλίου 1826, των Πολιορκημένων 
Μεσολογγιτων, τήν πάλη τοϋ πνεύματος πρός τή βία, εψαλε, σέ 

ομορφους στίχους, ό εθνικός μας ποιητής: 
«:4.κρα του τάφου σιωπή στόv κόσμο βασιλεύει, 

λαλεί πουλί, παίρνει σπυρί χ' ή μάνα τό ζηλεύει. 

Τά μάτια ή πείνα έμαύρισε, στά μάτια ή μάνα μνέει, 
στέκει ό.Σουλιώτης ό καλός παράμερα κα( κλαίει. 

'Έρμο τουφέκι σκοτεινό, τ( σ' έχω 'γώ στό χέρι; 

όπού σύ μοϋγινες βαρύ χι ό ~γαρινός τό ξέρει. 

Εlν' έτοιμα στήν άσπονδη πλημμύρια τώv άρμάτων 
δρόμο νά σχ(σουν τά σπαθιά κ' έλεύθεροι νά μείνουν. 

'Εκείθε μέ τούς άδελφούς, έδώθε μέ τό χάρο.;> 

*** 
Ό Κωστής Παλαμάς, μελωδός τοϋ Έλληνισμοϋ καί ποιητής τοϋ 

Γένους, &πλωσε τή σκέψη του σ' δλη τήν 'Ελλάδα καί σ' δλη τή γη, 

αλλά ή καρδιά του θά μείνει πάντοτε στό Μεσολόγγι, στή λιμνοθά

λασσά του: 

«Τά πρώτα μου χρόνια τ' άξέχαστα, τά 'ζησα 

κοτά στ' άκρογιάλι, 

στή θάλασσα έχεί τή ρηχή χαί τήν ημερη, 

τή θάλασσα έκεί τήv πλατειά, τή μεγάλη.» 

Τό Μεσολόγγι ε!vαι ό αυγερινός χαί ό αποσπερίτης, ό πρώτος 
καί ό τελευταίος καημός τοϋ πιό βαρύμοχθου, στό χώρο τοϋ πνεύ

ματος, 'Έλληνα. 
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Τά τραγούδια του Μεσολογγίτικου γυρισμοί> εΊναι τά ώραιότε
ρα καί τά πιό συγκινητικά: 

«Γυρνώ, καημοί μου αύγεριvο{, καημοί μου άποσπερ{τες, 

ίσκιος γυρνώ χα{ πρός έσάς τ' άσαρκα άπλώvω χέρια.» 

«Του Γέvου ή Κιβωτός - γράφει - τό Μεσολόγγι. Ή δόξα του, 
τραγουδημένη άπ' τήv ποιητική άy{α τριάδα τώv αίώvωv, άπ' τό 

Βύρωνα, τό Γκα'ίτε χα{ τόv Ούyκώ, ζει παvτοτιvά στήv Ίστορία, 
δσο κι αv μπορε'ί vά μήv τό ύποπτεύεται ... » 

* * * 
Εύyνώμονη ή μνήμη τριγι,φνα στό χώρο του ύφηλοϋ χρέους, πού 

μας ίστορεϊ τρόπαια θριάμβου καί κεφάλαια ανθρωπιάς, έμπνέει 

καί όδηyεί: τόν περήφανο Λαό μας στή μελλοντική πορεία του. Τρέ
φει, lδιαίτερα, τήν καρδιά των παιδιών της Έλλάδας, ζωντανης 
άλυσίδας, μέ τά ίερότερα χα( ευγενέστερα lδανικά, γιά νά έκπορ
θοϋν τίς πύλες του μέλλοντος, καί νά φωτίζει τά βήματά τους στήν 
έθνική καί γόνιμη πορεία. 

«Ή Μεσολοyyίτισσα» ( 1828), έρyο του Francois - Emile de Lansac. 
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ΠΑΛΑΜΑΣ ΚΩΣΤΗΣ 

Τού Γ.Ν. ΚΟJΤΣΟΚΛΕΝΗ 

Μέ τήν εύκαφία της συμπληρώσεως των 70 χρόνων άπ' τόν θά
νατό του, θέλουμε νά κάνουμε ενα μικρό μνημόσυνο στόν επιφανέ
στατο ποιητή των 'Ελλήνων της έποχης. 

Ό Κωστης Παλαμάς γεννήθηκε στήν Πάτρα τό 1859, από γονείς 
Μεσολογγίτες καί πέθανε στήν Άθήνα τό 1943. 

Τίς γυμνασιακές του σπουδές εκανε στήν Πάτρα καί τό 1876 
ένεyράφει στή Νομική Σχολή τοϋ Πανεπιστημίου Άθηνών καί τό 
1878 έyκαταστάθηκε μονίμως στήν Άθήνα. 
Άπό δώ καί πέρα άφοσιώθηκε στήν ποίηση καί επιδόθηκε στήν 

δημοσιογραφία καί συνεργάστηκε μέ τίς εφημερίδες «Άκρόπολις», 
«'Εφημερίς», «'Εμπρός»· στίς όποίες εγραφε καί τά χρονογραφή
ματα, ύπογράφοντάς τα με τό W. 

Γιά πρώτη φορά δημοσίευσε ποιήματά του στήν εφημερίδα τοϋ 
Μεσολογγίου «Δυτική 'Ελλάς», τό 1874, καί τό 1876 ύπέβαλε εtς 
τόν Βουτσιναίον Διαγωνισμόν πρός κρίσιν τήν ποιητική του συλλο
γή «'Ερώτων 'Έπη», σέ άπταιστη καθαρεύουσα. Ή συλλογή εκείνη 
κρί6ηκε δυσμενέστατα άπ' τόν εισηγητή Θ . Όρφανίδη. 

Τό 1876 δημοσίευσε τό πρώτο του ποίημα στή δημοτική στό 
«Άττικόν 'Ημερολόγιον» καί τό 1878 κυκλοφόρησε μικρή ποιητική 
συλλογή - 16 σελίδες - μέ τίτλο «Μεσολόγγι», μέ 300 στίχους πού 
άναφέρονται στήν ήρω'ίκή εξοδο της φρουράς της πόλεως τό 1826. 

Τό 1886 κυκλοφόρησε τή συλλογή του «Τραγούδια της Πατρίδος 
μου», ή όποία κρίθηκε όμόφωνα ώς ή πιό ούσιαστική εκδήλωση της 
στροφης της νεοελληνικης ποίησης σέ νέους δρόμους, εντελώς δια
φορετικούς άπ' αύτούς τοϋ ρομαντισμοί> της Καθαρεύουσας. 

Τό ποιητικό πιστεύω τοϋ ποιητη είναι ή συλλογή μέ τίτλο «Τά 
μάτια της φuχης μου», πού εξέδωσε τό 1892 καί ή όποία τόν κατέ
ταξε έπικεφαλης της άπόκληθείσης «Άττικης Ποιητικης Σχολης». Ή 
συλλογή αύτή άνετίναξε κυριολεκτικά τ(ς άπόφεις πού μέχρι τότε 
επικρατοϋσαν των συντηρητικών κύκλων, γιατί έδώ βλέπουμε στοι
χεία φιλοσοφικά, επιστημονικά καί γλωσσικά άπαράδεκτα άπ' τίς 
ποιητικές μετριότητες, μέχρι τότε, της εποχης. 
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Στή συλλογή αύτή, ό Παλαμάς διακηρύττει δτι ό ποιητής δέν 
ακολουθεί, αλλά προηγείται καί δτι δέν έκφράζει τόν έαυτό του 
αλλά την έποχή καί τό εθνος του. Καί τό αποδεικνύει μέ τήν συλ

λογή πού έξέδωσε τό 1897, τή χρονιά της ηττας καί της καταισχύ
νης της 'Ελλάδας, «''Ιαμβοι καί ανάπαιστοι», στην όποία ή πίστη 
γιά τό μέλλον τοϋ 'Έθνους διακηρύσσεται αμείωτα. 

Τό 1907 είναι ή χρονιά πού γιά τόν Παλαμά αποτελεί σταθμό, 
γιατί γιά πρώτη φορά ή νεοελληνική πραγματικότητα γίνεται μεθο
δολογημένο κίνητρο της ποίησής του άπό ίδεαλογική πλευρά. 

Στόν «Δωδεκάλογο του Γύφτου» ό Παλαμάς τονίζει τούς λαί

κούς άγώνες γιά τήν άναγέννηση του τόπου, ένώ στη «Φλογέρα του 
Βασιληα» (1910), ποίημα έπικης πνοης, μέ μεγαλοϊδεατικές επε
κτάσεις, του όποίοu ώς πρώτο ύλικό ό ποιητής χρησιμοποίησε 

ακριτικά τραγούδια καί τόν λαογραφισμό. Ό Παλαμάς μέ τή «Φλο
γέρα του Βασιληά»έπιχειρεί νά αναπαραστήσει τό Βυζάντιο σ' δλο 
τό κρατικό καί πολιτιστικό μεγαλείο. 

Γενικά δ Παλαμας είναι δ κατ' έξοχήν πού δικαιουται τόν τίτλο 
του Έθνικοu ποιητή. ·tπηρξε γλωσσοπλάστής, δημιουργός, πνευ
ματικός ήγέτης απαράμιλλος καί τίμησε τό νεοελληνικό πνεuμα κα
τά τρόπο αρτιο πάνω άπό μισό αίώνα. 

Ή πολιτεία τόν έτίμησε μέ δημόσια αξιώματα. Διετέλεσε Γενικός 

Γραμματέας (1897 - 1929) του Πανεπιστημίου. Τό 1926 εγινε Άκα
δημαΊ:κός καί Πρόεδρος της Άκαδημίας τό 1930. 

Πέθανε τόν Φεβρουάριο του 1943 μέσα στην απαίσια σκλαβιά 
καί τό 'Έθνος όλόκληρο τόν συνόδευσε στην τελευταία του κατοι
κία ψάλλοντας τόν 'Εθνικό urμνο. 

Τά ερyα του Κωστη Παλαμα εΙναι: 

α'. Ποιήματα 24 Συλλογές 
β'. Διηγήματα 2 
γ'. Δράμα 1 
δ'. Κριτικά 15 
ε'. Μεταφράσεις 2 

Άπ' τά εργα του Παλαμά εχοuΎ μεταφραστεί στην Άγγλική «Ή 

Άσάλευτη ζωή», «Ή Τρισεύγενη», «Ό Θάνατος του παλληκαριοϋ» 
κ.α. 

Στή Γαλλική «'Ο.Τάφος», «Ό Δωδεκάλογος του Γύφτου», «Ό 
Θάνατος του παλληκαριοu» κ.α. 

Καί αποσπάσματα σέ διάφορες γλώσσες. 
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Η ΘΕΣΗ ΜΑΣ 

Τού Στέλιου Ντόμαλη 

Δέν εlναι μελαyχολία, δέν εlναι λύπη· εlναι ταραχή 
τά κύματα χτυπούν τό ένα πάνω στό άλλο. 

Ή θάλασσα δέν εlναι μόνο σκοτεινή, εlναι καί θολή· 
δλα τά ψάρια θά χάσανε τόν προσανατολισμό τους. 

Κανείς δέν ψάχνει νά 'βρει τήν αίτία, μέσα στό άποτέλεσμα 
κινούνται δλα μέ κατεύθυνση τό χάος 

καί δέν r,ιωρίζουμε, χι οχι μόνο δέν r,ιωρίζουμε 

θατανε μιά παρηyοριά τό αr,ιωστο, 

πολύ χαλά r,ιωρίζουμε πώς εχουμε χαθεί 

άναπνέουμε άπό τήν άyωνία μας πολύ βαθειά 

τό δηλητήριο τijς φρίκης κινείται μέ μεγάλο σιyουριά 

άπ' τά άyyεία όλα μέσα χαί φτάνει καί άποτελματώνεται 

έκεί πού πιθανόν έδρεύει ή ψυχή. 

Τά βράyχιά μας εlναι δλο άλάτι καί ψιλή πέτρα ... 
Ναί, τώρα εlναι πού χρειαζόμαστε ένα θεό 
γιατί μόνο ένας θεός θά καταφέρει τό άντιτρικύμισμα 

νά τό καθησυχάσει, μά ό θεός, μές στήν άπελπισία μας τό r,ιωρι'ζουμε, 
δέ μπορεί νά άσχοληθεί μέ μάς, έχουμε τή συνείδηση 

κάθε μικρότητάς μας, μά γιά μάς 

δέ θά ύπάρξει μεγαλύτερο άπό μάς ασχετα αν 

οί άνώτερες δυνάμεις μάς ύποτιμούν ημάς τοποθετούν 

σέ σύγκριση μέ όλο τόν κόσμο έκεί πού πρέπει. 

Ή λογική μας διακατέχεται άπό αίφνιδιαστιχές 

τών παραισθήσεων χιλιάριθμες μεταβολές 

μά μιά μεταβολfι εlναι ούσιαστική, πρέπει νά ξεπεράσουμε 
τό άποτέλεσμα, πιό χε'i, ποιός ξέρει, ίσως και' βρεθεί 

ενας μεγάλος κόλπος νά χωθούμε μέσα. 

Οί φάλαινες περπατάνε μέ τά στόματα κλειστά, 

ol καρχαρίες τό ίσιο, ~άθε μεγάλο ψάρι 
ξέρει πολύ καλά πώς καιρός δέν εlναι yιά τροφή 
ή πείνα εlναι σέ άλλο χώρο, εδώ ή θέση μας ... 
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ΤΑ ΗΛΙΟΒΑΣΙΛΕΜΑΤΑ 

ΣΤΟ ΗΛΙΟΒΑΣΙΛΕΜΑ ΜΟΥ 

Τού Γ.Ν. ΚΟΠΣΟΚΛΕΝΗ 

«'Ηλιοβασιλέματα γεμάτα άναμνήσεις 

ήλιοβασιλέματα καί τ{ δέν μου θυμίζουν ... ». 

Ό ηλιος, αύτός πού καίει, ό 'Υπερίων, αύτός πού βαδίζει πάνω 
απ' τη γη, γυιός του Ούρανου χα( της Γαίας, κάθε πρω"t βγαίνει από 

τήν Ά νατολή, μέσα από τό βαθύτερο ρέμα του ποταμοϋ Ώκεανου 

καί ύφώνεται πάνώ απ' τή γη, σιγά - σιγά, γιά νά φθάσει στό ύφη
λότερο σημείο τοϋ ουράνιου θόλου στό μεσημέρι. Καί από χεί 
αρχίζει τόν κατηφορικό του δρόμο πάλι πρός τη γη, πρός τη Δύση, 

δπου καί πάλι βυθίζεται στό ποτάμι του Ώχεανοϋ. 

Στην αρχή ό ηλιος ηταν τροχός, κατόπιν εγινε άρμα μέ 4 ιππους 
μέ απαστράπτουσα λευκότητα, απ' τά ρουθούνια των όποίων βγαί
νων φώς χαί φλόγες. 

Του άρματος αύτοϋ ήνίοχος είναι ό ηλιος, ό ακούραστος θεός 
πού παρουσιάζεται μέ μεγαλείο, πού άκτινοβολεί καί ρίχνει τρομε

ρά βλέμματα κάτω άπ' τό χρυσό κράνος του καί έξακοντίζει, πρός 
δλες τίς κατευθύνσεις απέραντους πίδακες φωτός ενώ τό έλαφρύ 
καί μεγαλοπρεπές ενδυμά του κυματίζει στην πρωϊνή αϋρα, δπως 
τόν εlδε ό "Όμηρος. Δηλαδή σωστός ... Βασιληα.ς. 

Άλλά βασιληα.ς σημαίνει δτι e:!ναι αύτός πού βασιλεύει, πού κυ
ριαρχεί, πού επικρατεί, πού διοικεί ενα λαό, ενα Κράτος, ενα 'Έθνος. 

Πώς δμως είναι δυνατόν αύτός, πού δπως πιό πάνω περιγράψα

με, ό τόσο δυνατός, ό λαμπρός, ό ζωοδότης δλου του κόσμου, βα

σιληας, νά βασιλεύει δταν ... χάνεται, άφου μετά τό βασίλευμά του 
ερχεται ή νύχτα, τό σκοτάδι ; 

'Υποψιάζομαι δτι επειδή ό ηλιος εχει την πιό ομορφη οφη του, σέ 
σχέση μέ κάθε αλλ~ σημείο της διαδρομης του στό ήλιοβασίλεuμά 
του, γι' αύτό καί τοϋ δώσανε τόν χαρακτηρισμό αύτό. 'Άλλη έξήyη
ση δέν μπορώ νά δώσω. 
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'Έχω δεί πολλά ήλιοβασιλεύματα, πάρα πολλά θά ελεyα, άλλά 

μερικά μου εχουν κάνει ίοιαίτερη έντύπωση yιά την ξεχωριστή 
όμορφάδα τους καί γι' αύτό εχουν μείνει στή μνήμη μου ζωντανά. 

Νοσταλγικά θυμάμαι τά παρακάτω, τά όποία οέν κατατάσσω σέ 

κάποια σειρά, σέ κάποια Ιεραρχία, γιατί τό καθένα τους εχει ξεχω

ριστό τρόπο νά δείχνει τήν όμορφιά του. 

Άρχίζω απ' αύτό τοϋ Μεσολογγίου. 

Λένε δτι τό Μεσολόγγι φημίζεται yιά τρία πράγματα. Πραγμα

τικά είναι τρία αύτά γιά τά όποία πρέπει νά σεμνύνεται ή 'Ιερά 
Πόλις τοϋ Μεσολογγίου, αλλά δχι yιά κείνα πού ό λαός μας χιου

μοριστικά λέει, αλλά yιά τά παρακάτω : 
α'. Τό 'Ηρώον 

β'. Τό Δημαρχείον καί 

γ'. Τό Ήλιοβασίλευμά του. 

«Πίσω άπό μακρυνές κορφές/ ό ηλιος βασιλεύει ... », μας λέει ό 

μεγάλος μας ποιητής καί εννοεί τό ήλιοβασίλευμα τοϋ Μεσολογγί
ου. Είναι πράγματι έντυπωσιακό; Μιά γραμμή, χιλιόμετρα μεγάλη, 
φωτεινή, μές στή λιμνοθάλασσα, γεμάτη άπ' δλα τά χρώματα της 

'Ίριδας σέ κρατα μέ άνοιχτά τά μάτια καί σχεδόν χαμένο απ' τόν 

κόσμο, άφοϋ βλέπεις ενα πραγματικό ορyιο άπό χρώματα, θεσπέ
σιο θέαμα, φανταστική όπτασία. 

'Όταν ρώτησα ανθρώπους πού μποροϋσαν νά εχουν γνώση καί 
γνώμη γιά τό φαινόμενο αύτό, μοϋ ε'lπαν δτι αύτή ή όμορφιά, αύτή 
ή καλλιτεχνία, ώφείλεται είς τό δτι ό βυθός της λιμνοθάλασσας 
εΙναι κατάφυτος άπό φύκια, τά όποία εχουν πολύ ίώδιο, τό όποίο 
διασπά τό φως καί δίνει αύτή τήν όμορφάοα στά νερά πού φωτίζει 

τό ήλιοβασίλευμα στη λιμνοθάλασσα. 

'Άν εΊναι αλήθεια αύτή - καί γιατί νά μήν είναι; - κάτι παρόμοιο 

συμβαίνει καί μέ τό ήλιοβασίλευμα πού ό ταξειδιώτης απολαμβά

νει δταν διαπλέει τήν 'Ερυθρά Θάλασσα. Καί δω ό βυθός είναι 
γεμάτος άπό κόκκινα κοράλια, τά όποία δίνουν τήν άπαλή εκείνη 

κοκκινωπή χροιά στ' απόνερα τοϋ καραβιοϋ τήν ώρα πού ό ηλιος 

αφήνει τή Σαχάρα. Καί δω εχουμε ενα άπ' τά ώραιότερα ήλιοβασι

λεόματα τοϋ κόσμου. 
υΕνα αλλο ήλιοβασίλευμα πολύ ομορφο ε'lναι αύτό πού απολαμ

βάνει κανείς άπ' τή ~ιάκουρα. Άπ' έδώ βλέπει τόν ηλιο νά χάνεται 
πίσω άπ' τά βουνά τοϋ Καρπενησιοϋ, δηλαδή πάρα πολύ μεγάλη 

άπόσταση, ή όποία εξασθενεί τή δύναμη τοϋ ηλιου, τοϋ όποίου ό 
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δ(σκος μεγαλώνει χαί κοκκινίζει χαί σοϋ έπιτρέπει νά τόν βλέπεις 

μέ γυμνό μάτι αρκετή ώρα. 

Κάτι παρόμοιο γίνεται καί στήν Παλαιοκαστρίτσα της Κέρκυ
ρας, καί δπου ό ηλιος χάνεται στή θάλασσα καί αλλοϋ. 

~Ενα ξεχωριστό ήλιοβασίλευμα είναι αύτό πού βλέπει κανείς στό 
Είρηνικό 'Ωκεανό. 'Εδώ ή απόσταση πού σέ χωρίζει απ' τόν ηλιο 

πού χάνεται είναι τεράστια. Ό φωτεινός, λαμπερός δίσκος τοϋ ήλί
ου σιγά - σιγά χάνει τό δυνατό του φώς, μεγαλώνει καί κοκκινίζει 

χάνοντας τήν χρυσοκίτρινη λάμψη του καί μετασχηματίζεται 

ά.κριβώς ά.νάποδα άπ' δ ,τι δταν άνατέλλει στόν 'ίδιο 'Ωκεανό. 

Άνατολές ομορφες του ηλιου εχω λιγώτερες στη μνήμη μου ά.π' 
τά ήλιοβασιλεύματα. 

Αύτή τοϋ Παρνασσου είναι μιά ίδιαίτερη. 'Άν ά.ποφασίσεις νά 

ανεβείς στήν ψηλότερη κορυφή τοϋ πανέμορφου αύτου βουνοϋ, τή 

Λιάκουρα δηλαδή, θά ά.ποζημιωθείς καί μέ τό παραπάνω. 

Ή Λιάκουρα είναι ή-κορυφή στήν όποία στάθηκε ή κιβωτός του 
Δευκαλίωνα καί της Πύρας. Έδώ γεννήθηκε τό πρώτο Κορίτσι καί 
τό βάφτισαν Λυκόρεια - Λιάκουρα - , δηλαδή πόλις τοϋ Φωτός. Ό 
ηλιος έδώ πρωτοβγαίνει στην Κωνσταντινούπολη καί ά.π' έκεί στέλ
νει τίς πρώτες του ήλιαχτίδες, στήν άρχή θαμπές, κόκκινες, οί 

όποίες σιγά - σιγά δυναμώνουν μέχρι πού κάποτε σοϋ απαγορεύ

ουν νά τίς κοιτάς χωρίς προφύλαξη στά μάτια. 

Άπ' τό σημείο αύτό ε'ίπαμε δτι βλέπεις καί ενα απ' τά ώραιότε

ρα ήλιοβασιλεύματα. 

'Εκείνη δμως ή άνατολή πού μοϋ εχει μείνει άξέχαστη καί δταν 
κλείνω τά μάτια μου καί τή συλλογίζομαι τή βλέπω άκόμα χαί ας 

πέρασε περισσότερος άπό μισός αίώνας, ζωντανή, τόσο άληθινή 
είναι αύτή του ώκεανοϋ. 

Έδώ, δπως ε'ίπαμε, ή άπόσταση είναι τεράστια. Στην άρχή βλέ

πεις στόν όρίζοντα της άνατολης νά φωτίζεται σιγά - σιγά, νά ξε
χωρίζει, λές καί ή 'Ιώ χαρούμενη, γελαστή, δροσάτη φέρνει τήν 

ε'ίδηση: 

- 'Έρχεται! Μήν άνησυχείτε ! Θά φωτίσει καί σήμερα τόν κόσμο, 

ό ζωοδότης ηλιος ! 
Τά μάτια σου καf)φωμένα στό κομμάτι έκείνο τοϋ όρίζοντα πού 

ξεχωρίζει γιατί συνεχώς, σταθερά φωτίζεται. Σέ λίγο κάτι σάν φα

νάρι, σάν φλογίτσα, φαίνεται. Καί ή φλογίτσα αύτή όσο πάει μεγα-
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λώνει. Μεγαλώνει - μεγαλώνει καί γίνεται στρογγυλή χαί μεγάλη 

σάν ένα άλώνι. Δέν βιάζεται νά άλλάξει χαί επειτα άπό λίγο τό 
άλώνι αύτό μικραίνει, γίνεται σάν ενα εργαθο γεμάτο, οχι δμως μέ 

αχυρα, άλλά μέ φωτεινές κλωστές πού στριφογυρίζουν δπως ενα 

κουβάρι τεράστιο, κατακόκκινο, τό όποίο δμως επειτα άπό λίγο 

άρχίζει νά μικραίνει καί δταν κάποτε φθάνει στό μέγεθος τοϋ δί

σκου τοϋ ήλίου μονομιάς, άπότομα άλλάζει χρώμα καί γίνεται χρυ
σό καί τότε καρφώνεται στά μάτια ύποχρεώνοντάς τα νά κλείσουν 

γιατί δέν μποροϋν νά άντέξουν τό φως, τό λαμπερό, τό τόσο δυνα

τό. 

Κι αν ρωτήσετε γιατί άπό κόκκινος ό ηλιος γίνεται χρυσός, θά 
πάρετε τήν άπάντηση δτι ... αν δ ηλιος δέν είχε τό χρώμα του χρυ
σοϋ κ αν έ ν α άπ' τ' άστέρια δέν θά τόν άκολουθοϋσε ... 
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α' .. ΖΩΡΙΑΝΙΤΙΚΟ ΘΡΗΣΚΕΎ"ΊΊΚΟ ΛΕΥΚΩΜΑ 

Τού ΓΙΑΝΝΗ ΖΩΡΙΑΝΟΥ 

Τό χωριό μας «ΖΩΡΙΑΝΟΣ ΔΩΡΙΔΟΣ» - δημοτικό σήμερα δια

μέρισμα τοϋ Δήμου των Βαρδοuσίων Δωριέων (εδρα τό Κροκύλειο) 
- , θεωρε'ίται καί εΙναι ένας παραδοσιακός οίκισμός, μέ τίς άπαρχές 
του στην περίοδο της Βuζαντινης «'Επίσκεψης» της Έπισκοπης Λι

δωρικίου του 8ou αίώνα, έπί Λέοντος Γ' Ίσαύροu, δπου τήν περιο
χή διαφέντευαν οί Θεσσαλοί «Δυνατοί» («Στρατηγικοί έπενδuτές» 
θά λέγαμε σήμερα), οί γεωκτήμονες του Δρόγγου ΖΩΡΙΑΝΟΙ. 

Γόνος αύτών των Ζωριάνων ύπηρξε ό ΜΙΧΑΗΛ ΖΩΡΙΑΝΟΣ, 

Πρωτοστράτορας τοϋ Δεσποτάτου της Ήπείροu καί «'Επί της Τρα

πέζης, εχοντος τό Όφφίκιον», Δεσπότου Θωμα (1296 - 1328 μ.Χ.). 
Διανοούμενος της έποχης του ό Ζωριάνος (Οί Βυζαντινολόγοι -

άρχαιολόγοι τόν συνδέουν μέ τό χωριό μας, έπώνuμο δέ οίκογενει

ακό «Ζωριάνος», διεσώζετο καί κατιi τό 1821 στό χωριό μας), μέ 
πλούσιο οίκονομικό ύπόβαθρο αλλά καί πολλές πνευματικές ανη

συχίες, μας κληροδότησε πολλά πνευματικά του εργα - Ποιητικά, 

καταγραφές Κωδίκων, Μικρογραφίες καλλιτεχνικές κ.λπ. -, ανάμε
σα στά ό.ποϊα ξεχωριστή θέση κατέχουν τά Θρησκευτικά του 'Ιδρύ

ματα, οί 'Ιερές Μονές καί οί 'Εκκλησίες του, στην ευρύτερη Ήπει

ρωτική έπικράτεια τοϋ Δεσποτάτου τοϋ καφοϋ του. 

Άπ' αυτά τά θρησκευτικά του ίδρύματα, διασώζονται τρείς 

έκκλησίες μέ πρώτο τό Καθολικό της Ίερα:ς Μονης τοϋ Άγίου Δη

μητρίου Κυψέλης (Τοuρκοπάλοκου) Θεσπρωτίας, Ναός τοϋ 13ου 
αίώνα, πού μετά τό ναό της Παρηγορίτισσας 'Άρτας, ερχεται πρώτο 

στό είδος του σ' όλόκληρη την 'Ήπειρο άπό πολλές άπόψεις ... 
Λύτης της ώραίας σταυρεπίστεγης έκκλησίας τοϋ Οίκιστη του 

χωριου μας Πρωτοστράτορα Μιχαήλ Ζωριάνου, οί φωτογραφίες της 

κοσμ?ϋν τό «Θρησκευτικό Λεύκωμα» των Ζωριανιτών, καί της 
όποίας έκκλησίας ή λεπτομερής περιγραφή απαιτεί είδική μελέτη 

πολλών σελίδων. 

Έ23ώ, στίς «Σελίδες απ' τή Φωκίδα» - ή πολιτιστική ζωή καί του 
χωριοϋ μας Ζωριάνοu Δωρίδας άνήκει σ' έκείνη της Φωκίδας - , πα-
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ραθέτουμε δύο είχόνες της άνατολιχης πλευράς του Ναοί> του Άγί

ου Δημητρίου Κυψέλης καί τμήματος της νότιας, δπου καί τό έπί
γραμμα μέ τ' ονομα του ίορυτη «ΜΙΧΑΗΛ ΖΩΡΙΑΝΟΣ», πού στό 

άντίκρυσμά τους καθηλώνουν τόν ευσεβη προσκυνητή, καθώς έπί
σης καί λίγες άπ' τίς οιασωζόμενες άγιογραφ(ες του, μεταγενέστε

ρων χρόνων ... 
Τήν δλη έσω παρουσίαση, άφορμή κι αίτία αίσθανόμαστε γιά 

μιά μελλοντική, περιληπτική παρουσίαση καί τών αλλων πνευμα

τικών εργων, πού μας κληροδότησε ό Διανοούμενος τοϋ 13-14ou 
αίώνα, ό Οίκιστής τοϋ χωριοu μας ΜΙΧΑΗΛ ΖΩΡΙΑΝΟΣ ... 

Άποκαθήλωση. 

Ό Άγιος Σπυρ{δων. Ή Πλατυτέρα. 
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β'. Κυρ-Θρασύβοuλα τό «Άνάγνωσμα = ΕΙΔΗΣΗ 
ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΧΡΟΝΙΑΣ» 

Πηyε, λέει, ό καλός μας χυρ-Θρασύβουλας είς τάς Άθήνας, 

δπου, κατά τήν εκδήλωση της «Κοπης της Πίτας της ~Ενωσης 
Εύπαλιωτών Δωρίδας» -13/1/2013 - θά παρουσιαζόταν μία 'Ιστορι
κο-Λαοyραφική εργασία του αλλοτε ποτέ Δημοδιδασκάλου του 

χωριου μας κ. Γιάννη 'Ηλιόπουλου, πού μόλις πρωτοκυκλοφόρησε 

σέ Βιβλίο ή «'Ένωση Εύπαλιωτών» καί yιά τήν όποία ό παλιός μας 

Έκπαιδευτικός, θά εκανε σχετική Είσήyηση ... 
Κι ό χυρ:-Θρασύβουλας δέν ηθελε νά χάσει τήν εύχαιρία καί της 

«Πίτας» χαί της ... Είσηyήσεως ... 
Καί σήμερα, μετά τό σχόλασμα του «Άyίου Παντελεήμονα», ώς 

συνήθως, στό «καφέ» της χυρα-Κατίνας, εyινε ή παρουσίαση των 
εντυπώσεων του καλου μας χωριανου - κυρ-Θρασύβουλα - τοϋ Βι
βλίου μέ τόν τίτλο «Ο ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑΣ ΤΗΣ ΔΩΡΙΔΑΣ» καί της 
Είσηyήσεως του συγγραφέα, δπως μας τή διάβασε δ σέ κάτι τέτοια 
«ρέκτης» κυρ-Θρασύβουλας, βyάζοντάς την άπό τά εσωτερικά θυ

λάκια του πανωφοριου του χι ... άπαyyέλλοντας εν μέσφ yενικης 
των θαμώνων σιγης: 

«-Δέ θά σας κουράσω», μας δήλωσε, «με δσα ώραία καί σοβα
ρά, εΊπε άπό μικροφώνου στήν κατάμεστη α'ίθουσα της "Λέσχης 
Άξιωματιχών της Άθήνας", δπου παρακολουθήσαμε τήν δλη εκδή

λωση, ό παλιός μας Δημοδιδάσκαλος, άλλά μέ δσα ίδιαίτερα yιά τό 
μοναδικό του βιβλίο καλά κατέγραψα ... ». 

Κι ό κυρ-Θρασύβουλας, ξεδιπλώνοντας ένα χαρτί_ μας διάβασε: 
« - ... Οί Εύπαλιωτες εχουν καί τιμουν χαί τούς yιά τήν Πατρίδα, 

κατά καιρούς πεσόντες άδελφούς τους χι_ ανάμεσα σ' αύτούς καί τόν 
Άyαυό τους 'Ήρωα του 1821, τόν ενδοξο Καρυώτη, Άρχηyό των 
'Όπλων του πολεμικου Σώματος του γειτονικοί) Μοναστηριοϋ της 
Βαρνάκοβας, Παρθένιο Ζωγράφο, του όποίου ή ήρω"ίκή συμμετοχή 

στόν όχτάχρονο άyώνα της Λευτεριάς χαί τά πολεμικά του κατορ
θώματα του άπέδωσαν τόν τίτλο του "Παπα-Φλέσσα της Δωρίδας" ... 
»Ή Συλλογή των γραπτών μαρτυριών της συμμετοχης τοϋ Παρ

θενίου Ζωγράφου χαί του ύπό την ηγεσία του Βαρνακοβίτικου Σώ
ματος στούς άyώνες ,του 1821, σ' όλόκληρη τή Ρούμελη, ή μελέτη κι 
άξιολόyησή τους, άποτελουν τό περιεχόμενο του βιβλίου μέ τόν 
τίτλο: "Παρθένιος Ζωγράφος - ό Παπαφλέσσας της Δωρίδας", πού ή 
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Άκαδημία Άθηνών βρίσκοντάς το πολυτιμότατο τό βράβευσε καί πού 

ή "'Ένωση Εύπαλιωτών", δηλαδή οί μεταγενέστεροι, οί σημερινοί χω
ριανοί του, τιμητικά τύπωσαν καί παρουσιάζουν έδώ σήμερα ... ». 

Κάπου έδώ διέκοψε τήν αίσθηματικά φορτισμένη ανάγνωσή του 

ό φίλος μας, γιά νά έπιφέρει, μέ λόγια τοϋ Μακρυγιάννη, σέ ϋφος 
Άγωνιστη τοϋ 1821, τονίζοντας: 

«Κι αύτείνη ή Πατρίδα, δέ λευτερώθει μέ παραμύθια, αλλά μέ 
Άγώνες καί μέ θυσίες ... Κι εχουμε Πατρικούς Άγώνες, εχουμε Θυ
σίες ... Καί νά μπαίνουμε σέ φιλότιμο, νά κάνουμε εργα καλά κι 
αντάξια αύτών των Άγώνων κι αυτών των Θυσιών ... ». 

'Όπως τά βίωσα σήμερα στό «Καφέ» της κυρα-Κατίνας, τοϋ 
φτωχοϋ ΚΟΥΚΟΥΡΟΥ ... 

γ'. ΜΗΤΣΙΟΣ, 

Ο ΤΟΣΟ ΚΑΙ «ΠΑΣΑ» ΠΙΚΡ ΑΜΕΝΟΣ 

« .. .'Εκείνου τούν κφ·ό, γιά νά καταλάβτε, οϋλ' οί χουριανοί 
ημασταν προβαταραίοι. 

'Άλλους λίγα, α.λλους ποuλλά πράτα κι καμόσ' τσοπαναραίοι 

μαναχοί κι μί γίδια ... ». 
Τό δειλινό της Κυριακης άργίας, πού άκόμα τηροϋμε μ' ευλά

βεια στό μικρό μας χωριουδάκι, παρέες - παρέες βρισκόμαστε 

έγκαταστημένοι όλόγυρα στά σιδερένια, τά παραδοσιακά τρίποδα 

τραπεζάκια τοϋ καταστήματος τοϋ (Μήτσιου), στήν α.κρη «της του 
μαγαζιοϋ πλατείας», δπως τίς προάλλες είχε προσδιορίσει τό χώρο 
των ψυχαγωγικών μας συγκεντρώσεων ό κυρ-Θρασύβουλας, ό ρέ
κτης έπιλογέας χώρων ησυχων, ρομαντικών, ευχάριστων καί καθο

ριστικοϋ περιβάλλοντος, στήν πνευματική καί ψυχική μας ήρεμ(α 

καί παραδέ - τώρα μέ τήν α.νοδο της θερμοκρασίας - , πλησίον των 
τρεχούμενων δροσερών νερών τοϋ τόπου μας ... 
Ή παρέα μας «των πάσης ήλικίας γερόντων τοϋ Κούκουροu» -

όγδοήκοντα καί βάλε ένιαυτών - είχε συναχθεί στήν τελευταία γω
νία, στό βάθος της πλατείας, έκεί δά, κοντά στά ελαιόδεντρα τοϋ 

Παναη καί στό δροσερό κι άσταμάτητο στά νεροτράγουδά του 
άρδευτικό αυλάκι του «Άπάνω Κάμπου», τό προσδιοριστικό της 

μεσημβρινης όροθετικης γραμμης τοϋ «άπότινος χρόνου» μεταφερ

θέντος εδώ οlκισμου μας ... 
'Ά ,. ' ς ειναι .... 
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«- Άπ' λέτε, τό αποψινό δειλινό, τό "λέγειν" εlχε ό γερο-Νώ
ντας, (ό ζυμωμένος μέ τό πρόβειο γάλα καί διαρκής ανανεωτής των 

τσοπάνικων δρώμενων), ώς εφη, μ' ευτράπελο τρόπο δ κυρ-Θρασύ

βουλας, "κάθε κατώι εlχε τίς δικές του πρατίνες καί κάθε έκτημα, 
νά είπουμε, τό μαντρί καί τή δική του άνθρωποτάρατσα ... WΕβαζε ό 
τόπος άπ' τά τσουκάνια καί στόν καιρό των γέννων, ά.π' τά βελά
σματα ... 'Άσε τά νυχτοσκαρίσματα καί τά καλοκαιρινά Καλαμο-

ξ, " παι ιματα .... 
- Κι δέ μ' λές, ώρέ Νώντα, ποιός κλάρσε τό δέντρο, στό μαντρί 

του Μπόμπολα; Ή ά.πότινος χρόνου άκροομένη των γεροντικών 

διηγήσεων καί μή έπεμβαίνουσα κυρα-Κατίνα, είσηλθε αποφασι
στικά στή συζήτηση. 

- 'Άμ δέν ξέρου ! υΟποιος τοκαμι, δέν εκαμι καλά ... Μακαρίτς 
τώρα ού Μπόμπουλας κι σχωρεμένους, άλλά τό δέντρο αότείνο 
ηταν σμαδιακό κι τά σμαδιακά δέντρα δέν τά παλεύνι ... 

»Κάθε μαντρί καί στάλος είχε καί τό δκότ' σμαδιακό κλαρί: 

Ήμεράδ, Πλατάν, Άγκουρτσιά, Πουρνάρ ... Μ' αότάνα ζουσαν γιά 
χρόνια, τσοπαναραϊοι, πράματα,-χουριανοί .. . 

-Κι αλλα δέντρα ηταν σμαδιακά κι στοιχειωμένα, δπους καί τά 

πλατάνια στ' Κουκουρόβρυσ'. .. Έκεί, τή Δευτέρα, θά κουρέψω τς 
πρατίνες κι δποιος θέλ' ερχετι ... 

- 'Έχς πουλλά πράματα άκόμα, Μήτσιου μ'; ό Νάσιος. 

- 'Έχου τέσσερις πρατίνες, μ' άρνόδοντο !. .. 
- Κι θέλς βουήθεια ; 
-Λέου, γιά παρέα ... Νά θμυθουμι τά παλιά ... 
- 'Έχς περίσσιου κοuροψάλδου ; 
-Είχα άyοράσ' τρία, απ' τό γυρολόου τό Χαραλάμ. Τό Μπαλτα-

δουρο ... Ταχω στήν τράτσα, νά καταλάβς κι απάν' στή Στούκα ... 
- Σακκιά εχς γιά τά μαλλιά; 
-Άπ' οϋλα τά συγύρια, σ' λέου!. .. » 
Ξαναζωντάνεψαν όλόγυρα στό τραπέζι κι ά:νάμεσα στά οόζάκια 

της συντροφιάς οί τσοπάνικες συνήθειες των περασμένων χρόνων ... 
Διηγήσεις κι ατέλειωτες περιγραφές ανέκδοτων γεγονότων, δμαδι

κοϋ «κουρέματος» των προβάτων, έκειδά μπρός - πίσω τ' Άϊ

Γιωρyιου καί πρίν άρματωθουν μέ τά μουσικά τους δργανα τά 
πράτα καί τραβήξουν ψηλά γιά τά «Μνήματα» καί τοϋ «Δήμου 

Σκαλτσα» τά δέντρα ... Γεγονότα έορταστικά, όμαδικης, τσοπάνι
κης, εμπρακτης αλληλεγγύης ... 

Οί μέρες διάβηκαν, ταξιδεύοντας αδιάκοπα στό χρόνο καί κατά 



Σελίδες άπ' τή Φωκίδα 27 / 7335 

τό δείλι της έπόμενης Κυριακης, στό γνωστό καί γνώριμο «στέκι», 
στό χωρο της αυλης τοϋ μαγαζιοϋ τοϋ κuρ-Μήτσιοu καί δίπλα στό 
δροσερό, χαρούμενο, γορyοκύλιστο, κελαρυστό νεραύλακο, οί πα

ρέες του χωριου συνεπείς στίς εθιμικές τους συνήθειες, άπολάμβα
ναν τό τέλος της ήμέρας, μέ τό μυστηριακό λιγόστεμά της, δταν 
ξαφνικά τά συναισθήματα μετέβαλαν οι δυνατά σuνδιαλεyόμενοι: 

- 'Ήθελα ναξερα, ποιός μ' τοχαμι αύτείνο; ό Μήτσιος. 

-Τί σοϋ συνέβη; ό χuρ-Βάγγος. 

- Μου πηραν άπ' τήν άνθρωποτάρατσα τά χοuροψάλδα !. .. 
- Τί λές, λεβέντη μ'; ό Θάνος μας. 

- Μή μέ άναyαλατε, γιατί θά γίνουμε άπό δuό χωριά!. .. 
- Πώς τοπαθες, μωρέ Μήτρο μ'; ό Λαλάκης μας. 

- Δάκο, μή μ' άναγελας, θά yέν' άπόψε τό «Σώσε»!. .. 
- Σέ ρωτάμε άπό περιέργεια κι ενδιαφέρον, μωρέ πρατάρη μέ 

τίς τέσσερες πρατίνες μέ τ' άρνόδοντα ... 
Ό κuρ-Μήτσιος άγρίεψε: Μαύρισε - κιτρίνισε, χτύπησε χέρια χαί 

πόδια ... 'Έβγαλε τήν τραγιάσκα του καί μέ θυμό τήν πέταξε στή δι
πλανή του καρέκλα ... Μεγάλη ή αναταραχή στήν πλατεία του μα
γαζιου ... 'Άνοιξαν τά παράθυρα τών γύρω σπιτιών κι ή Θανάσω 
πρόβαλε προς τά εξω τό κεφάλι της, φωνάζοντας στή γειτόνισσά 
της: 

-Μωρή Άστέρω! 'Έβγα, ελα νά ίδεϊς! ... 
Ό μικρο-πρατάρης Μήτσιος, εξαλλος τώρα φώναζε, βημάτιζε 

γρήγορα καί λοξά!. .. Κατέβασε τό σακχούλι, τό κρεμασμένο στή 
μουριά χι εβγαλε τά χοuροψάλιδα καί τά ξάπλωσε στό διπλανό 

του τραπέζι, έπιδειχνύοντας τήν κοφτερή τους ίδιότητα ... Άπ' τή 
λινάτσα, τή δεμένη μέ σύρμα στό κλωνάρι μιας έλιας του Παναη, 
εβγαλε κι εφερε στή μέση της αυλης τοϋφες πρόβεια μαλλιά 

γεμάτα «πίνο», άπειλώντας, μέ δυνατές φωνές, ν' άνακαλύψει τόν 

άίτιο της ταλαιπωρίας του καί νά τόν βάλει νά τά πλύνει καί νά τά 
~, 1 
..,ανει .... 

'Όμως, στούς ηχους της γνώριμης στά πράματα φωνης του, όμα

δικά άποκρίθηκαν, άπ' τό διπλανό χωράφι, οι τέσσερες πρατίνες 

του μέ τ' άρνόδοντα , μοικάζοντας ζωηρά: «Με-ε-ε! Μπέ,ε,ε! 
Μπέ!». 'Έγινε τό «Σώσε»! 

Στό ακοuσμα τών βελασμάτων, γέλασε δυνατά καί τρανταχτά 

όλόκληρη ή πλατεία ,του μαγαζιου καί τά διπλανά τών σπιτιών 
άνοιχτά παράθυρα ... Άχόμα μειδίασε κι ό Μήτσιός μας, δ «Πολύ 
καί Πασα Πικραμένος» μας ... 
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α'. Ο ΕΥΖΩΝΑΣ ΤΟΥ ΚΑΔΡΟΥ 

Τού Ι. ΗΛΙΟΠΟrΛοr 

Τ6 παρακάτω διήγημα συμ.μ.ετε'ίχε στ6ν Πανελλήνιο Διαγωνισμό 

Ποιήματος- Διηγήματος της ΕΝΩΣΕΩΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΛΟΓΟΤΕΧΝΏΝ 
μέ θέμα γύρω άπ' τούς Βαλκανικούς πολέμους 1912-13 καί ελαβε 
τό ΤΡΠΌ ΒΡΑΒΕΙΟ. 

Φωλιασμένο στίς νότιες ύπώρειες των βράχων των Ρουμελιώτι
κων Βαρδουσίων βουνών, τό μικρό μας χωριουδάκι, σά μετερίζι 

έξόρμησης βασιλαετών, στό πείσμα του χρόνου διατηρεί τήν παρα

δοσιακή του μορφή καί κάθε ευτυχισμένη γιά μας περίοδο, πού 

ζοϋμε στή φιλόξενη αγκαλιά του, βιώνουμε τίς ίερές του μνημε.ς, τίς 

θύμισες τίς πατρογονικές, άλλά καί τήν παραδοσιακή καί ήρω'ίκή 
ιστορική του πορεία ... 
Τά περισσότερα σπιτάκια του, δπως καί τό δικό μας, θεμελιωμέ

να στούς βράχους, εχουν τούς τοίχους τούς πετρόχτιστους, σέ πάχος 

έξήντα κι άκόμα έκατοστών, άνώγια καί κατώγια, μεγάλο, άγναντε
ρό μπαλκόνι καμωμένο μέ δρύινη ξυλεία, δπως καί τά έξώφυλλα 

των παραθυριών καί οί πόρτες κατωγιών καί είσόδου, οί διπλόφυλ

λες, μέ διπλό σανίδωμα τοϋ κάθε φύλλου, σύρτες καί κόντρες ξύλι

νες καί σιδερένιες, μεγάλα καρφιά καί ζουμπερέκια, δλα κατασκευ

ασμένα στό «γύφτικο» τοϋ χωριοu, στά περασμένα χρόνια ... 
Πλακοσκέπαστο καί τό δικό μας σπιτάκι, δπως κι δλα τοϋ χω

ριοϋ μας, διατηρεί άκόμα τά κρυφά «μασχάλια», στόν τοίχο της 

πρόσοψης, πού έλέγχουν τήν άνοδο καί τήν εϊσοδο, μά καί τή λιθό

στρωτη αύλή, τήν περιμαντρωμένη καί κλεισμένη μέ μεγάλη, διπλό
φυλλη, δρύινη έξώπορτα ... 

Στό «καλό δωμάτιο» αύτοϋ τοϋ σπιτιου - όχυροϋ, δπου ηρθαν 
στόν καιρό τους νυφάδες ή γιαγιά καί ή μάνα μας, διατηρουν τήν 

παρουσία τους καί οι παλαιότεροι ενοικοι άνδρες τοϋ σπιτιοϋ μας 
καί καμαρώνουν άπό τά ψηλά, καλοδιατηρημένα «κάδρα» τους ... 

Χαμογελαστοί πάν:rα, μας καλοδέχονται σέ κάθε έπίσκεφή μας -
προσκύνημα στήν πατρογονική μας «'Εστία» - κι έμείς άνταποδί

δουμε μέ τό σάλπισμα της καρδιας μας καί μάλιστα, δταν αντικρύ-
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ζουμε τόν Εϋζωνα τοϋ κάδρου, την ύπερηφάνεια της φαμελιάς μας, 
τό Νίκο τό Μ πέλο, γιγάντιο, άτσαλάκωτο, γελαστό, λεβέντη, μέ τη 
λαμπρή καί δοξασμένη ευζωνική στολή του, μέ τσιγκέλι τό δλόμαυ

ρο μουστάκι του ... 
Τήν ίστορία του μας μολογοϋσε ή κυρούλα μας, δταν στά παιδι

κά μας χρόνια, ξαπλωμένοι στό μεγάλο μπαλκόνι μας, τη βοηθού

σαμε νά ξεσπυρίσει τούς γίγαντες, τά φασόλια άπ' τόν κηπο μας 

στου Άγίου Κωνσταντίνου, ψηλά, στό ριζοβούνι της Κόκας η νά δια

λέξει τά λάχανα καί τά μυριστικά, γιά την ώραία της λαχανόπιτα ... 
«- Έκείνο τόν καιρό - μας ελεyε σέ κάθε εύκαιρία ή καλή μας 

γιαγιά - , εφυγε δλο τό χωριό στην Άμερική ... Έκατό κι άκόμα νο
ματαίοι ... Ό παππούς σας, αφησε τόν πατέρα σας άγέννητο καί μέ 
τ' άνίφια του μπάρκαραν γιά την Άμέρικα, δπως λέει καί τό τρα-

γούδι ... Αυτό εγινε, φεύγοντας οί χωριανοί άπ' τό Λαύριο, στά 
1900 .. . 

»Μαζί του πηρε καί τό Νίκο τό Μπέλο, άνεφιό του, τόν τσολιά, 

πού εχουμε στό κάδρο .. _. Διάβηκαν καμπόσα χρόνια καί μιά μέρα 
χτύπαγαν συνέχεια οί καμπάνες τ' Άί-Νικόλα, της έκκλησιας μας, 
καί φώναζε ό ντελάλης άπ' τη χουγιάχτρα, πώς κίνησε πόλεμος μέ 

την Τουρκιά ... οι Τουρκοι ηταν τότε σιμά, στην 'Άρτα καί στη Λά
ρισα, καί οί αντρες κίναγαν γιά τό στρατό ... ». 
Ή καλή μας βάβα, μας διηγόταν πολύ συλλογισμένα. Κάποτεοί 

παλιές μνημες την εκαναν ν' άναστενάζει καί νά διακόπτει τη διή

γηση των σκληρών έμπειριων της μέ χαμηλά βογκητά ... Κι έμείς, 
ξαπλωμένοι δίπλα της χι άκουμπισμένοι στήν άγχαλιά της, τήν 
άκούγαμε μέ κομμένη άναπνοή, ταξιδεύοντας σέ χρόνους άλαργι

νούς κι ήρωϊκούς. 

Ή γλυκιά καί σαγηνευτική διήγηση της γιαγιάς μας, μας ταξί
δευε τώρα στούς Βαλκανικούς Πολέμους τοϋ '12-'13 καί στίς αίμα
τοβαμμένες ραχοϋλες τοϋ στοιχειωμένου τόπου μας ... 

«-Τά χαμπέρια, μας ελεγε, εφτασαν χαί στήν Άμερική, στή 

Μέμφιδα, δπου έργάζονταν οί δικοί μας. Ό νοικοκύρης μου, σ' ενα 
του γράμμα μας ελεγε, νά καλοδεχτοϋμε τά παιδιά, πού ένθουσια

σμένα γύριζαν καί πάλι στην Πατρίδα, πού τά ε!χε άνάγκη. 
»Σέ κάμποσο καιρό, Γενάρη μήνα τοϋ '13, γύρισαν στό χωριό 

μας ό άδελφός μου ό Χαράλαμπος κι ό άνεφιός μας ό Νίκος ... 
»Στίς πέντε του Φλεβαριοϋ - τό θυμάμαι σάν τώρα - μας άπο

χαιρέτησε ό Νίκος καί μέ τίς εύχές μας εφυγε γιά τό Εύζωνικό ... 
»Στό δρόμο, μας μολόγαγε, δταν ξαναγύρισε, ό κόσμος πλημμύ-
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ριζε τούς δρόμους νά δεί τούς ευζώνους, πού πήγαιναν στά μέτω

πα χαμογελαστοί κι ένθουσιασμένοι, νά τούς ευχηθεί τή Νίκη χαί 

τόν καλό τους γυρισμό ... 
»Τό τραίνο, μας ελεγε, από τό Βόλο χι ως τήν Καλαμπάκα "Δέν 

είχε μέρος νά διαβεί καί ορόμο νά περάσει", καθώς ανδρες, γυ
ναίκες χαί παιδιά ηθελαν νά τούς χαιρετήσουν καί τούς φώναζαν: 

"Λεβέντες, καλώς ηρθατε ... Ή ωρα ή καλή, παιδιά μας ... Στό δρό
μο πού πηγαίνετε, ή Παναγιά μπροστά σας ... ". 

- Κι υστερα γιαγιά ; ή μικρή άδελφή άγωνιοϋσε, ν' άχούσει τή 
συνέχεια . 

»- Τό τραίνο σταμάτησε στήν αχρη τοϋ κάμπου της Θεσσαλίας 
χι οί εϋζωνοι συνέχισαν μέ τά πόδια ν' άνεβαίνουν τά βουνά της 

Πίνδου, βρέχοντας καί χιονίζοντας ... 
»Στό Μέτσοβο, ό κόσμος εκοβε τά χιόνια χι αvοιγε τό ορόμο, νά 

περάσει ό στρατός μας ... Σ' ενα χωριό, στή Ντρεβεvτ(τσα, τούς πε
ρίμενε ό στρατηγός Καπετάν Κρεμμύδας καί μαζί του κυνηyοϋσαν 

τόν Τοϋρκο άξιωματιχό Μπεκήρ Άγα, άπό ράχη σέ ραχούλα, νύχτα 
χαί μέρα ... Κοιμόνταν απάνω στά χιόνια, σάν τούς λύκους ... Πά
λευαν μέ τό κρύο, μέ τ' ανεμόβροχα, μέ τήν πείνα, άλλά καί μέ τόν 

όχτρό ... 
»Ό Παπακυριαζης, ό Συνταγματάρχης, τούς εδινε θάρρος καί 

τούς παρακινοϋσε, νά πιάσουν ζωντανό τόν Τουρκο Ά γα καί νά 

μποϋνε νικητές στά Γιάννενα ... 
»Κι ό βασιλιάς, μολόγαγε ό Νίκος, ό Κωνσταντίνος, τυλιγμένος 

μέ μιά κάπα ηταν μαζί τους καί τά βράδια κοιμόταν χι αυτός δίπλα 
τους, άπάνω στά χιόνια ... 

- Καί τί εκαναv υστερα; πετάχτηκα χι έγώ. 

- Κυνηγώντας τούς Τούρκους καί τρέχοντας, σάν τούς κυνηγούς, 

άπό ραχοϋλες σέ λαγκάδια, πέρασαν μέσα σ' ενα κατεβασμένο πο

τάμι, πού τό νερό τούς εφτανε ως τίς μασχάλες των χεριών τους χαί 

σκαρφάλωσαν σ' ενα όχυρό βουνό, Ντρίσκο τδλεγαν, χι έχεί ξέκα

μαν τό Μπεχήρ Άγα καί ξαγνάτησαν στά Γιάννενα .. 
»Μόλις φάνηκαν στή ράχη του Ντρίσχου οί Ευζωνοι, οί Τουρκοι 

άπ' τό βουνό Καστρί τσα τούς αρχισαν στό κανονίδι ... 'Έπεφταν οί 
όβίδες σάν τό χαλάζι, αλλά οί Εϋζωνοι δέν τό λογάριαζαν γιά μά

χη, άλλά πανηγύρι τό νόμιζαν χαί σά νά ηταν στό Χάζι !. .. 
»Τή νύχτα τήν πέρασαν στό βουνό "Κοντοβράκι" κι έτοιμάζο

νταν γιά τό γιουρούσι, πού θά τούς εφερνε μέσα στά Γιάννενα, 
άλλά δέν ηταν σκοτάοι, από τά τουρκικά κανόνια ... ΥΑστραφτε ολη 
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τή νύχτα στό ερημο Μπιζάνι, τό μεγάλο όχυρό, πού προστάτευε τά 

Γιάννενα ... 'Έπεφταν, λέει, τά κανόνια συνέχεια κι άναστέναζαν τά 
βουνά ως πέρα ... 

»'Άμα εφεξε κι ό Φλεβάρης είχε ε'ίκοσι μία καί πρίν άκόμα βγεί 

ό "Ηλιος τόν τόπο νά ζεστάνει, ό Ίσάτ Πασας, πού κράταγε τήν 

αμυνα στά Γιάννενα, παρέδωσε στούς "Ελληνες τό ερημο Μπιζά-
νι ... 
»Ό καβαλάρης άyγελιοφόρος, τούς εφερε τό μήνυμα τοϋ Κων

σταντίνου: 

"Παιδιά μου, τούς ελεyε. Ήσυχάστε! Τά Γιάννενα τά πήραμε. 
Μαζί καί τό Μπιζάνι". 

»Κι οί Ευζωνοι τοϋ Καπετάν Κρεμμύδα, φώναξαν δυνατά: "Ζή
τω! Νά ζήσει ό Κωνσταντίνος μας! Ποτέ νά μήν πεθάνει!. .. ". ''Οταν 
τό μολόyημα τοϋ Νίκου εφτανε έδω, έκείνος συγκέριαζε ενα τρα

γουδάκι ... Τά λόγια του τά θυμάμαι, σανά τόν άκούω νά τό λέει, 
δπως τότε, τά βράδια στ 'άλώνια ... 

- Τί ελεyε τραγουδώντας ό θείος Νίκος; Ή περιέργεια της μι

κρης άδερφης εκανε τή γιαγιά μας, πού ενοιωθε νά κρεμόμαστε άπ' 
τά χείλη της, νά τραγουδήσει κι ή 'ίδια, χαμογελαστή κι ως μέσα της 

ίκανοποιημένη, έπαναλαμβάνοντας γιά μιά άκόμα φορά τό τρα

γούδι τοϋ Ευζωνα: 

"Νά ημουν πολί, νά πέταγα, νά πήγαινα του ψήλου, 

Ν' άγνάντευα στά Γιάννενα, άπάνω στ6 Μπιζάνι. 
Πώς ποkμάνε ol "Ελληνες μέ Τούρκους, μέ Άρβαν(τες. 
Μέρα κα{ νύχτα στή φωτιά, στούς πάγους, μές στά χι6νια. 

Κα{ σάν λιοντάρια πήδαγαν στά τούρκικα κανόνια. 

Πέφτανε ol σφαίρες, σάν βροχή. 'Οβίδες σάν χαλάζι. 
Κα{ γύρω κλαίγανε τά βουνά κα{ ή γης άναστενάζει. 

Ό Κωνσταντίνος φώναξε καί τό Στρατό προστάζει: 

- 'Εμπρός παιδιά, νά πάρουμε τ6 έρημο Μπιζάνι 

Νά φθάσουμε στά Γιάννενα, Τούρκους πολλούς νά βρούμε. 
Πασάδες yιά νά σφάξουμε, νά πιάσουμ' 'Αρβανίτες ... ". 

»Είχαν τόσο καί τέτοιο μεγάλο ένθουσιασμό οί Εϋζωνοι, σάν 

μπηκαν μέσα στά Γιάννενα καί σκαρφάλωσαν άπάνω στά κανόνια 
τοϋ Μπιζανιοϋ, πού ηθελαν μ' ενα μεγάλο πήδημα νά πάρουν καί 
τήν Πόλη ... Πρόσταζαν καί τό Σουλτάνο, νά τούς παραδώσει τήν 
Άγιά Σοφιά ... "Τά Γιάννενα τά πήραμε", ελεγαν, "δώσμαστε καί 
τήν Πόλη. Νά πανε νά λειτουρyηθοϋνε οί Δεσποτάδες δλοι ... Άκό-
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μα δέν τελείωσε ή θεία λειτουργία καί θά τήν τελειώσουμε μέσ' τήν 
Ά γιά Σοφία ... ". 

"Δώσε έδώ, Σουλτάνε, καί τήν Άγιά Σοφιά, νά μπεί ό 'Ελληνικός 

Στρατός, νά κάνει τή Μετάνοια ... Προσκύνα έδώ, Σουλτάνε, καί 
δώσε τά κλειδιά ... Νά μπεί ή 'Ελληνική Σημαία, γιά νά καεί ή καρ
διά σου κι αν δέν τή δώσεις μέ καλό στήν παίρνουμε μέ τό ζόρι, 

γιατί τό ξέρετε καλά, είναι δική μας ή Πόλη ... ". 
»Πηγαν, μολόγαγε, καί στό Τεπελένι, στό χωριό τ' Άλη Πασα χαί 

κοιμήθηκαν μέσα στό Κάστρο του! Άπ' εξω ηταν ό μαραμένος πλά
τανος, πού τόν είχε βάλει στό σημάδι ό Άλη Πασάς ... Στήν καρδιά 
του τόν λάβωσε καί πέσανε τά φύλλα, δπως τό τραγουδάμε χι 

έμείς τώρα: "Τί εχεις, καημένε πλάτανε, καί είσαι μαραμένος ... " ... 
-Κι ϋστερα; 

- ΕΙ ναι, μας μολόγαγε, ό πλάτανος τ' Άλη Πασα, ενα μεγάλο 

πλατάνι καί στή ρίζα του βγαίνει νερό καί φύλλα θαχει" τό Καλο

καίρι μέχρι 30 τό κάθε κλωνάρι κι οϋτε βγάζει περισσότερα ... 
»Καί τό χωριό, λέει,-τ' Άλη Πασα, εχει 99 σπίτια. 'Άμα γίνονται 

άπάνω άπ' τά 99, πέφτουν, γιατί τό εχει καταραστεί ό Πατριάρχης, 
άπάνω άπό 99 νά μή γίνονται ... ». 
Ή καλή μας γιαγιούλα απόστασε λέγοντας καί τραγουδώντας ... 

Γύρεψε φρέσκο, δροσερό νεράκι, άπ' τή βρυσούλα της γειτονιάς. 

Τρέξαμε μέ τή μικρή άδελφή καί φέραμε τή στάμνα γερή καί γεμά

τη μέ τό θείο δώρο του χωριοϋ μας. Μά θέλαμε καί τή συνέχεια της 

ίστορίας του Εϋζωνα του κάδρου καί ή κυρούλα μας δέν τ' αρνήθη-

κε ... 
«"Οταν, λέει, πηραν τά Γιάννενα οί Εϋζωνοι, πέταξε άπό χαρά ή 

καρδιά τους ... 
»Ε!χαν πολεμήσει παλικαρίσια, σάν αγρια λιοντάρια τά οχυρώ

ματα του έχθρου καί του Χειμώνα τίς καταδρομές ... Κι δσοι γλύ
τωσαν, σκαρφαλώνοντας στό Μπιζάνι λαμπάδες πηγαν στό Χριστό, 

κεριά στόν Άϊ-Γιάννη ... Ό αρχηγός τους Κωνσταντίνος, καβάλα 
στό αλογό του, τούς φαινόταν σάν άγγελος Κυρίου μέ τ' αργυρό 
σπαθί του, πού ελαμπε απάνω στόν άέρα ... Δόξαζαν τό Θεό, πού 
τούς εδωσε τή Νίκη καί πηραν τά Γιάννενα καί τή Θεσσαλον(κη ... 

»Τίς χιλιάδες των αίχμαλώτων κουβάλησαν σέ Φιλιππιάδα, Πρέ
βεζα κα( 'Άρτα καί· στίς 25 του Μαρτίου - ήμέρα σημαδιακή - τρά
βηξαν ψηλά μέσα στή Βόρεια 'Ήπειρο, σ' Άρyυρόκαστρο, Τεπελένι, 

Κλεισούρα, Πρεμετή ... 
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»'Εκεί εμαθαν, πώς στίς 31 του Άϊ-Δημητρίτη ύποyράφηκε είρή
νη, ανάμεσα σέ 'Ελλάδα καί Τουρκία καί στίς δέκα του Σπορια. 

αποστρατεύτηκαν οί κλάσεις του 1903 μέχρι καί του 1909 ... 
»Παρέδωσαν τά τιμημένα τους δπλα καί γύρισαν οί Εϋζωνοι, ό 

καθένας στόν τόπο του κι δ Νίκος στή φαμελιά μας ... Πηρε τό 
Άπολυτήριο τοϋ Στρατοϋ, πού τό φυλα.με στό μπαοϋλο, άπό τό 

Ευζωνικό Σύνταγμα της Λαμίας καί βρέθηκε μέ τό σούρουπο στήν 
αυλή τοϋ σπιτιου μας, άνήμερα του Άγίου Νικολάου, τήν ήμέρα της 

yιορτης του, τό Δεκέμβρη τοϋ 1913 ... 
»Θυμάμαι, μαζευτήκαμε δλοι οί συyyενείς έδώ στό σπίτι μας, 

κλαίγαμε καί γελάγαμε κι ευχαριστούσαμε τό Θεό, τό Χριστό καί 

τήν Παναγιά μας, πού μας τόν εφεραν πάλι yε:ρό, νι~ητή καί τρο

παιοϋχο ... 
»Ό παππούς σας, δταν γύρισε απ' τήν Άμερική, στά 1921, 

εφτιασε τά κάδρα των γερόντων τοϋ σπιτιου μας καί τοϋ Ευζωνα, 
του Νίκου μας ... 

, »Κάτι μουλεγες, Κωστάκη, γιά τά χαρτιά πού διαβάζεις καί τήν 
επανάσταση τοϋ '21 ... 

-Ναί, γιαyιάκα, -ανέλαβα έγώ τώρα τίς διηγήσεις γιά τίς ήρωί

κές ίστορίες τοϋ τόπου μας- καί τότε δ αγώνας γιά τή θεμελίωση 
της λευτεριάς μας ηταν μακρύς καί σκληρός, άλλά ήρωϊκός κι απο
τελεσματικός ... Τόν αρχισαν οί Άγωνιστές τοϋ 1821 καί τόν τελείω
σαν οί Εϋζωνοι καί οί Νησιώτες του 1912-13 ... 

»Μοϋ αρεσε πάντα ενα ώραϊο δίδαγμα, πού γράφει ό ήρω'ίκός 

Μακρυγιάννης στ' Άπομνημονεύματά του ... 'Άύτείνη ή Πατρίδα, 
γράφει, δέ λευτερώθη μέ παραμύθια, αλλά μέ αγώνες καί θυ

σίες ... ". Καί πάρα κάτω: "·'Οσο άγαπάω τήν Πατρίδα μου, δέν άyα
πάω τίποτες αλλο" ... Οί Εϋζωνοι του 1912-13, αύτές τίς παρακα
ταθηκες τίς είχαν μέσα τους, στό α{μα τους καί γι' αυτό καί νι
κούσαν, δπου μάχονταν ... 

»Κι εμείς δλα αύτά πρέπει νά τά ξέρουμε, νά τά τιμάμε καί νά 
συλλογιζόμαστε, πώς θά ξεπεράσουμε τούς ήρωϊκούς μας προγό

νους ατούς σημερινούς αγώνες της Άρετης ... Νά μπαίνουμε: στό φι
λότιμο, παραγγέλνει καί πάλι ό Μακρυγιάννης, καί νά κάνουμε πά

ντα τό χρέος μας γιά τήν Πατρίδα, γιατί αύτό, γράφει, θά είναι καί 
δικό μας καλό ... "Κι δποιον δέν τόν τύπτει ή συνείδησή του γιά 
Θρησκεία, Πατρίδα ,καί Οίχογένεια, είναι δ πλέον εύτυχής ... "» ... 
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Κοίταξα τόν Ευζωνα του Κάδρου. Μου φάνηκε, πώς χαμογε

λοuσε καί μέ κοίταζε μέ μάτια γλαρά καί λιγάκι ύγρά ... Κι έγώ 
ανοιξα τό μπαοuλο, πού ό παππούλης μου ε!χε φέρει μέ «τό καζά
ντιο » της Άμερικης καί περιεργάστηκα τά ίερά μας κειμήλια, πού 

φυλάμε έκεί μέσα, χρόνια χαί χρόνια τώρα: τό Άπολυτήριο, τοϋ 

Εϋζωνα του Κάδρου καί τή δική μου ευζωνική στολή, πού μικρός 

μαθητής τή φοροuσα κατά τίς Σχολικές μας 'Εθνικές 'Εορτές κι 

έκδηλώσεις χι ελεγα ποιήματα ήρωϊκά ... 

β'. ΤΟ ΘΑΡΡΟΣ ΣΩΖΕΙ 

Στό πεζούλι του παλιοϋ μας Σχολείου, έμείς οί «κάποιας ήλι
κίας» έγκάτοικοι του χωριοϋ μας, (μαζεύουμε ηλιο), οταν ό γύρος 
τοϋ χρόνου τό ά.παιτεί κι έπαναφέρουμε στό σήμερα, παλαιών 

καιρών, καταστάσεων καί χρόνων βιώματα, μέ μνημειακή ίκανο

ποίηση κι άμείωτο τό ένδιαφέρον δλης της όμήγυρης ... 
Άλλά καί ή «κριτική» τών σημερινων γεγονότων δέν ύστερείται 

ένδιαφέροντος καί μάλιστα τών δσων όργανώνονται καί πραγματο
ποιουνται ά.πό τήν ενεργή, λέει, νεότητα του χωριοϋ μας, πού δρα 

συλλογικά, μέ τό σύνθημα τοϋ «Αίέν άριστεύειν» ... 
Καί ή συζήτηση σήμερα ηταν γύρω άπό τά τριάντα χρόνια της 

δράσης του Συλλόγου μας καί ή μέ τήν ευκαιρία αύτή έκτύπωση 

καί κυκλοφορία τών άποφθεγμάτων τοϋ ά.ρχαίου διανοούμενου 

Μένανδρου, καθώς ό Σύλλογός μας εχει καί τόν τίτλο του «Έπι

μορφωτικοϋ >> ••• 
Ό κυρ-Θρασύβούλας άπό τό εντυπο πού κρατοϋσε, βάλθηκε νά 

διαβάζει κι νά επεξηγεί μερικά του Μένανδρου άγέραστα λόγια, 

γιά τήν ά.ντψετώπιση των συμφορών: «Άνδρός τά προσπίπτοντα 

γενναίως φέρειν». Δηλαδή, πρέπει ό κάθε ανθρωπος νά δέχεται 
ύπομονετικά τίς συμφορές. «Νίκα λογισμcϊ> τήν παροϋσα συμφο

ρά». Δηλαδή, νίκησε τή συμφορά, πού σέ βρηκε, μέ τή λογική σκέ
ψη ... 

Τό πράγμα θά πήγαινε σέ μάκρος, άλλά σ' αυτό τό σημείο ό 
Κώτσιος, ό γείτονας, εβγαλε από τήv τσέπη του ενα χαρτί καί μέ 

φανερή συγκίνηση τό 'δωσε στόν κυρ-Θρασύβουλα λέγοντάςτου: 

- Κυρ-Θρασύβουλα, ή Βασιλικούλα μας, τό ξέρουμε δλοι μας, 
τόν τελευταίο καιρό ύποφέρει άπ' τήν παλιαρρώστια ... Της ά.φαίρε-
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σαν μάλιστα καί τόν ενα μαστό ... 'Όμως τό κορίτσι δέν κιότεφε ... 
Πολέμησε τήν άρρώστια καί Δόξα τ4'> Θε4'>, πρόλαβε τά χειρότερα 

καί σταθεροποίησε τήν ύγεία της ... Σ' αυτό τό χαρτί εχει γράφει 
ενα ποίημα - έ:ξομολόγηση της φυχικης της πάλης στίς κρίσιμες γιά 
τή ζωή της ώρες ... Μοϋ τό εδωσε, γιά νά ένθαρρύνει εμένα! Διάβα
σέ το, σέ παρακαλώ ... 
Ό κυρ-Θρασύβουλας ηρθε τώρα στή μέση καί μέ πάλουσα τή 

φωνή του διάβασε: 

«Χωρίς παράπονο 

Παράπονο μές τή ζωή - χανένα έγώ δέν έχω, 
έχω μεγάλη δύναμη - τά πάντα τά άντέχω. 
Jtντεξα κτυπήματα - πού ηρθαν ένα-ένα 
τά ρίχνω όλα πίσω μου - δέν σχέφτομαι κανένα. 

Άν κάθεσαι στή ζωή σου - νά χλαίς χα{ νά λυπασαι 
γιά ό,τι σέ πλήγωσε - δυστυχισμένος θ&σαι ... 
Τό ξέρω, τά κτυπήματα· - άφήνουνε πληγές 
κα{ τ{ κερδίζεις στ-fι ζωή - νά χάθεσαι νά χλαίς; 
Σήχωσε τό κεφάλι σου - χάνε φαρδιούς τούς ωμους, 
άτσάλι χάνε τά στήθη σου - νά άντέχουνε τούς πόνους. 
Τό βράδυ δταν έρχεται - κα{ ή μέρα τελειώνει 
δέν σχέφτομαι τ{ πέρασα - χα{ σταματούν οί πόνοι. 

Δέν λέω νάσαι άνα{σθητος - νά μή καταλαβαίνεις, 
λέω, νά μήν κοιτάς πίσω σου - καί πάντα ν' άνεβα{νεις ... 
Ζώ πάντα τ6 σήμερα - τ6 αυριο μέ νοιάζει 
χα{ τ{ πέρασα έχθές - δέν μέ έπηpεάζει ... 
Ή δύση εlναι σύμβολο - πώς δλα έχουν τελειώσει, 
περίμενε τήν άνατολή - κάτι θά ξημερώσει. 

Ποτέ αν δέν άδ{χησες - τί έχεις νά φοβασαι; 

δική σου εlναι ή χαρά - εύλοyημένος θ&σαι. 
Οί άνθρωποι πού μέ έβλαψαν - μέ έχαναν νά πονάω 
όλους τούς συγχώρησα - μά δέν τούς λησμονάω. 
Δέν μέ φοβ(ζει ή μοναξιά - τήν έχω συνηθίσει, 

μέσα στόν κόσμο ήμουνα - χα{ μόνη μου έχω ζήσει ... 
Θα.θελα νά ημουν ποταμός - πάντα μπροστά νά τρέχω 
χα{ ό,τι άφήνω π{σώ μου - νά μήν τό ξαναβλέπω ... 
Νά μένω μέ μιά άνάμνηση - yλυχειά κα{ πονεμένη, 

όπως χα{ ν&ναι, περαστική - σκουριά νά μήν μοϋ μένει. 
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Του ήλιου εlμαι έyώ παιδί - τήν άνατολή λατρεύω 
και ξεκινάω απ6 τ6 πρωί - τ6 σήμερα πιστεύω ... 
'Ό,τι καί αν έπέpασα - τήν περασμένη μέρα, 

βλέπω τόν ήλιο, λαμπερό - χαί λέω Καλημέρα! 
Χτυπήματα μέσα στή ζωή - θαχει, νά θυμάσαι 

καί ποιός σου ύποσχέθηκε - εύτυχισμένος θάσαι; 
Φτάνει, νά ξέρεις τή ζωή - εύτυχισμένος ν&σαι 

δώσε άyάπη γύρω σου - δώσε, μήν τή λυπάσαι ... 
Μέ άyάπη, ανθpωπε, - τά πάντα είναι μαζί σου, 
αν εχεις μ'iσος στήν ψυχή - θάναι ή καταστροφή σου. 
Γίνε ένας 'Ήλιος στή ζωή - δώσε τή ζεστασιά σου ... 
ξέρω, στή ζούγκλα της ζωής - σέ όποιον χρειάζεται αύτό θάναι ή 
χαρά σου. 

Σου ύπόσχομαι, μές τή ζωή - τ6σο θά μεγαλώσεις, 
καί άπό ένα τίποτα - σά γίγαντας θά νοιώσεις. 
Ξέρω στή ζούγκλα της ζωης - αύτά εlναι παραμύθια, 
μά όπως καί νά τό κάνουμε - αύτή εlναι ή άλήθεια ... 
Καί όταν ερθει ή στιγμή - τόν κόσμο αύτό ν' άφήσεις 

μέ άγων ία ζητάμε τά λάθη πού κάναμε - νά μάς τά συγχωρήσουν. 

Οί άνθρωποι εlναι καλοί, - φίλε, χαί μή φοβάσαι 
όσο χι αν τούς πλήγωσες - θά πουν συγχωρεμένος νάσαι ... » 

*** 
[Ν ά σας πω, οσα περνά στή ζωή του κανε(ς παιδ(, συσσωρεύο-

νται καί κάποια στιγμή, πού μεγαλώνεις, νά, σέ αλλους «βγαίνει 
καλό κρασί, σέ αλλους ξύδι», κατά πώς τό λέει καί ή παροιμία ... ]. 

* * * 
Τό «Χωρίς παράπονο» της Βασιλικούλας τελείωσε. Τό χαρτί, ό 

παππούς Κώστας, άναδίπλωσε προσεκτικά καί τοβαλε στόν κόρφο 

του. Ποιό ηταν τό δίδαγμα άπ' τό άποψινό μας «γεροντοκούβε
ντο», ό καθένας άπό έμας τό σημείωνε μέσα του ... 

Στό πεζούλι του παλιοϋ Σχολείου μας. 
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γ'. ΤΟ «ΚΟΜΠΟΔΕΜΑ» ΤΣ ΘΕΙΑ-ΘΑΝΑΣΩΣ 

Άπόδιαβα της πρωτομηνιάς (Σημαδιακης, λένε, μέρας, πού ό 
άyροτικός ταχυδρόμος φέρνει στούς ήλικιωμένους τοϋ χωριοϋ μας 
τίς μικρές τους άyροτικές συντάξεις) κι ή θεια-Θανάσω εκαμε τήν 
εμφάνισή της στό «Μαγαζί» τοϋ ·μικροϋ χωριοϋ μας, yιά τ' άνα
yκαία της έ:βδομάδας «ε'ίδλα» τοϋ φτωχικοϋ της: Τήν καφο-ζάχα-

. ρη, νά εlποϋμι, τού «τσιακμάκ», τού yιαουρτάκ' κι παραδέ τού 
ψωμο-κάρβελου ... Τρίς η τέσσερις φορές τό μήνα σημειώνεται αύτή 
ή επίσκεψή της στήν «άγορά» του χωριοϋ, τήν ωρα τοϋ προχωρη
μένου δειλινου ... 

Παλιών καιρών καί χρόνων ή καλή μας γερόντισσα, εφτανε πά

ντα μέ τήν «παλινκιά» ένδυμασία της, τή μακροφούστανη, τό μάλ

λινο «Τζάκο» της, τά μαλλιά της πλεγμένα σε κοτσίδες, ενισχυμέ

νες, λέει, μέ πλατιές κορδέλες καί δεμένες πάνω άπ' τ' άστέρι τοϋ 
μετώπου της, σάν άρχαία Στεφάνη, κεφαλοδεμένη μέ τό μαυρο μα

ντήλι της σέ δέσιμο «Κουερούκ» καί τή μεγάλη της σκέπη, πάνω 

άπ' τόν Κεφαλόδεσμό της, τριγωνική, λυτή, σάν άρχαία Καλύπτρα, 

μέ τή μεγάλη απόληξη πίσω, άνάμεσα στίς πλάτες καί τίς δύο 

αλλες ακρες μπροστά στό στηθος, έλαφρά κομποθιασμένες, μέ τή 

μία διογκωμένη, καί τριπλοκομποθιασμένη, ωστε μέ σιγουριά κι 

άσφάλεια νά μεταφέρει τό χρηματικό δυναμικό της γερόντισσας, τό 

αντιστάθμισμα των «Όψωνίψων» της ... 
Κι ηταν τό «Κομπόδεμα» ή απαντοχή, ή ελπίδα, τό στήριγμα της 

Θανάσως, πού της έξασφάλιζε τήν έ:βδομαδιαία της ϋπαρξη στή Ζωή ... 
Καί τήν καλοyνώριζε τή ζωή ή καλή γερόντισσα τοϋ όρεινοϋ χω

ριοϋ μας. Κοριτσάκι ακόμα, στά χωράφια, στά πράματα, στίς δου

λειές του σπιτιου. Ή φτωχική της ϋπαρξη , όλοκληρωτική προσφορά 
στούς αλλους ... Τά χέρια της τώρα, σκληρόπετσα κι άyνώριστα, 
άπόκαμαν νά δουλεύουν ξωμάχικα ... Τώρα ανάβουν τή φωτιά, ψή
νουν τό λιγοστό προσφάϊ της, δένουν καί λύνουν τό «Κομπόδεμα» 

της Σκέπης της, δπου προσδένονται κάί μεταφέρονται τά λιγοστά 
χρήματα της «Άγροτικης, λέει, Σύνταξης», γιά τήν άπόκτηση των 
άναγκαίων γι' αύτήν είδων, μιας καί της λείπουν ~ αλλα «εχοντα» ... 
Μέ τό δειλινό, ή Θανάσω διάβαινε τήν ε'ίσοδο κι εμπαινε στό 

μαγαζί της άγορας μας, τήν ωρα πού ή ανδρική τοϋ χωριοϋ μας 
«γερουσία», κατα:λα:μβάνουσα τά σιΒερένια, παραδοσιακά, στρογ
γυλά, του καταστήματος τραπεζάκια συζητουσε τά τρέχοντα κι 

επινε τά ζεστά του μαγαζάτορα «Πόντζια» ... 
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Ό ερχομός της Θανάσως μέ τά πολλά «'Ήντα» στούς ώμους της, 

διέκοφε κάθε συζήτηση κι δλη ή όμήγυρη των θαμώνων παρακο

λουθοϋσε τίς αγορές της γριας χωριανής, πού στά νειάτα της είχε 

προσφέρει σπουδαίες ύπηρεσίες σ' δλα τά σπίτια του χωριοu, κα

θώς μέ τίς σωτήριες γνώσεις της πρακτικης μαμης, είχε φέρει στή 
ζωή τούς περισσότερους άπ' τούς σημερινούς κατοίκους του ... 

υΟλοι μας, αίσθανόμαστε βαθειά αγάπη καί σεβασμό πρός τήν 

καλή μας γερόντισσα, πού επιστρέφοντας στό φτωχικό της μέ τ' 

αγορασμένα «ε'ίδλα», στήν ποοιά της διπλωμένα, εγινε αιτία yιά 

ζωηρή συζήτηση:, 

-Πως νά τά περνάει ή γειτόνισσα, ή Θανάσω, Βασίλ'; ανοιξε τήν 

κουβέντα δ Νάσιος. 

- Τί νά τά περνάει! Μοναξιά ... Πανε οί yναίκες χι οί ανφιάδες, 
νά είποϋμι κι τήν τοιρανε ... 

- Καί πως τά βγάν' πέρα; Μέ τό «Κομπόοεμα» πόχ στού μα

ντήλ; ό Μ ήτρος. 

-Μέ τό «Κομπόοεμα»! Δέν εχ' αλλ' απαντοχή ... 
-Χαμ' α:ηκσα, θά μας φορολοyήσνε, ε'ϊπαν, καί τά «Κομποοέμα-

τα», ποχουμι γιά τά γέρα ... Νά θάναι αύτόνου άληθνό; 
- Ό πνιγμένος, Μήτρο μ', πιάνεται απ' τά μαλλιά τ ! Άπ' λέμι ... 

«Νά χαμ' εχς κανένα "Κομπόδεμα"»; είρωνεύτηχε τό Μητρο κι ό 

κυρ-Θρασύβουλας, πού τόση ώρα εμενε σιωπηλός, σκυθρωπός χαί 

συλλοyιζόμενος ... 
Ό Μητρος εθίγη ελαφρώς! 'Ηταν γνωστό σ' δλους, δτι είχε ενα 

μικροκομπόδεμα, δηλωμένο μάλιστα καί στήν 'Εφορία, αλλά δέν 

επρεπε καί νά τό συζητάνε δημόσια στό μαγαζί!... Δέν ηταν αύτό 

καλό σημάοι ... 'Ό,τι εΙχε, τό εlχε γιά τά yέρα, της Μήτραινας καί τά 
δικά του, νά είπουμι ... Μέ ποιό οικαίωμα τό εκαναν συζήτηση στό 
κοινό; Σοβάρεψε, κατσούφιασε, κοίταξε πέρα, ξεφυσώντας τόν τα

μπάκο ... 
-Ή κουβέντα τοφερε, μωρέ Μητρο μου , προσπάθησε νά γλυκά

νει την ατμόσφαιρα ό κυρ-Θρασύβουλας. '"'Ολοι μας εχουμε τό κάτι 

ντίς, yιά τά yέρα, yιά μιά ώρα ανάγκης ... 
»Καί τοχουμε τίμια, μέ ίδρώτα καί πολλούς κόπους μαζωμένο ... 

Εlναι αυτό πατροπαράδοτο στόν τόπο μας ... Καί είναι καλό πράγ-
μα ή πρόβλεφη χαί πολύ άσχημο ή αβλεψία ... 'Έχουμε καθημερινά, 
πολλά παραδείγματα ... Άλλά ή δυσάρεστη αύτή ε'ίδηση μεταδόθη
κε καί μας γέμισε λύπη, γιά τόν τρόπο, πού αντιμετωπίζεται ή 
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οίχονομική κατάσταση της πατρίδας μας, άπό τούς άρμόδιους ... 
- Μά, κυρ-Θρασύβουλα, άκούσαμε ακόμα, πώς γερά κομποδέ

ματα, έκατομμυρίων, λέει, εύρώ, φλετούρξαν γιά τάς Εύρώπας ... 
Πώς τό βλέπεις αύτό ; ό Χαραλάμς ζήτησε τή γνώμη του φίλου μας 
Θρασύβουλο, πάνω σ' αύτό τό πραγματικό γεγονός. 

Κι ό κυρ-Θρασύβουλας: 

- Πρόκειται πράγματι γιά γεγονός κακης ένέργειας, πού δείχνει 

όλοκάθαρα τίς ευθύνες γιά τή σημερινή μας οίκονομική άθλιότητα, 

σχι μόνο των άρχόντων χαί κυβερνώντων, άλλά καί ήμών των ίδίων 
λ - "'Ά ' Θ ' θ' β 'λ ' ' Τ πο ιτων... ραyε, ο "εος α α ει το χερι ου; ... 
- Δηλαδή, κυρ-Θρασύβουλα, κινδυνεύει καί τό «Κομπόδεμα» τς 

Θανάσους; ρώτησε κι ή Θυμιούλα, τό «μαγαζί», πού τόσην ώρα 

άφουγκραζόταν σιωπηλή, άκουμπισμένη μέ τόν άγκώνα τοϋ δεξιοϋ 

χεριοϋ της στόν πάγκο τοϋ καταστήματος καί ύποβαστάζουσα τό 
σαγόνι της ... Θά τσ' λύσνε τού «Κουμπόδεμα» άπ' τ' σκέπ; 
-Μή σκιάζεσαι, Θυμιούλα μ'! ό Τόλιας τώρα έπέφερε. 'Άμα τσ' 

κόψνε τ' σύνταξ, τό «Κομπόδεμα» θά λθεί μοναχό τ!. .. 

ο'. «Τ' ΑΡ ΑΠ' ΤΟ ΜΝΗΜΑ ... » 

Ή Φλώρα μας, κάνει τήν έμφάνισή της στό μικρό μας χωριουδά

κι, κατά τό τέλος κάθε Φθινοπώρου, τήν περίοδο πού πανηγυρίζουν 
οί 'Ελιές στά λιοστάσια τοϋ «Παληοζεύγαρου» καί παραδέ, όπως 

πολύ εϋστοχα παρατηρεί καί ή Μάρω, ή γειτόνισσα, στίς έκλογές !. .. 
Κι έφέτος, συνεπέστατη στίς τακτικές της εδώ έπισκέψεις, ηρθε 

όρεξάτη, όρμητική καί καλά έξοπλισμένη γιά τό λιομάζωμα χαί τήν 

παραγωγή του λαδιοί> της, άποφασισμένη, καθώς μας δήλωσε, νά 
μήν άφήσει άμάζευτο καρπό οϋτε μιας έλίτσας, γιά τά περιιπτάμε

να «Καραβελοσύννεφα», καθώς, μας ξανάπε «ή ϋφεση καί ή οίκο

νομική χρίση, θά μας μαστίζουν γιά χρόνια», άλλά καί νά διασφα

λίσει καί τήν δλη έλαιοπαραγωγή της , πού συνήθως άποθηκεύεται 

σέ 5-6 μεγάλα πιθάρια, έκεί δά, στά έσώτερα κι αβατα τοϋ κατω
γιοϋ της ... 

- Βλέπω, πολλά συγύρια νά κατεβάζεις άπ' τ' αύτοκίνητο, της 
παρατήρησε ό Ξυνοτύρας ό γείτονας, καλωσορίζοντάς την ... 

-Τί νά κάμω, Άποστόλη μ'; Δέ θυμάσαι τά περυσινά; ... Λαβαί
νω τά μέτρα μου ... 
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Πέρυσι, ή Φλώρα μας, άπ' τά λιοστάσιd της «Στ' Άράπ' τό 

Μνημα», μέ τό άλλοδαπό, πολυδιαφημισμένο άπό τήν 'ίδια, συνερ

γείο της, εlχε γεμίσει μέ λάδι τρία μεγάλα πιθάρια ... Άλλ' ω της 
έκπλήξεως! Τά Χριστούγεννα, πού κατέβηκε στό χωριό μας, νά 

πάρει, μαθές, τό χοιρινό, πού ε!χε παραγγείλει στό Μητρο, τό χα
σάπη της yειτονιας της καί νά γεμίσει καί δυό λίμπες μέ λαδάκι 
άyνό, άπ' «Τ' Άράπ' τό Μνημα» συλλεγμένο, βρηκε τούς καρπούς 

των κόπων της κι δλα τά σχετικά τους σύνεργα, νά εχοuν όμαδι

κά ... μεταναστεύσει στήν Άλλοδαπή !. .. 
- Καί τί θ' άποκάμς τώρα; ή γερόντισσα Λενιώ, ή Ξυνοτύραινα, 

ρώτησε μέ άπορία. 
- Θά πάρω συνεργείο, άπ' τή νεολαία τοϋ χωριοϋ μας ... Πηρα 

καί λουκέτα 'Εγγλέζικα καί θά πάρω άπάν, δσο λάδ' μπορέσω ... 
Γιά μιά όλόκληρη έβδομάδα τό συνεργείο της Φλώρας μας, μά

ζευε λιόκαρπο καί ξαλάφρωνε τά λιοστάσια της στοϋ « Άράπ' τό 
Μνημα» ... 
Τό πρώτο μοσχομύριστο λάδι, τό πρωτόλαδο, ηρθε άπ' τό λιο

τρίβι τοϋ Θωμα στό σπίτι της Φλώρας μας καί τό κάλεσμά της πρός 
τούς γείτονες καί τά παιδιά, ηρθε τό Σαββατιάτικο απόβραδο:«
Σας περιμένω δλοuς τό βράδυ στό φτωχικό μου», μας παράγγελνε 

κι δλοι καλά γνωρίζαμε τί μας ηθελε ... 
Άπ' τ' άνοιχτό παράθυρο της κουζίνας - χειμωνιάτικου δωματί

ου της, άκούγονταν ώς τό διερχόμενο διπλανό δρόμο, χαρούμενες 

κουβέντες καί χωρατά, μεγάλης σuντροφιας ανθρώπων ... 
'Όλη ή γειτονιά ηταν μαζεμένη γύρω από τό τζάκι καί τούς όλό

γυρά του χαμηλούς σοφράδες της Φλώρας, απολαμβάνουσα τη,:; 

πύρας της γωνιας καί παραδέ τή «Βούτα», τό ζυμωτό σταρένιο 
ψωμί βουτηγμένο στό «πρωτόλαδο» βαθιοϋ πιάτου μά καί τό χαλ

βά «κοuταλιοϋ», πού οί συμπαραστατικές γειτόνισσες έτοίμαζαν 

στό παραγώνι, του εδιναν τό σχημα τοϋ «κουταλιού της σούπας», 

τοποθετοϋσαν συμμετρικά κι ομορφα στίς πιατέλες καί πρόσφεραν 
στήν όμήγυρη, μέ περισση χάρη ... 
Ό Λάμπης, τ' ανιψάκι της οίκοδέσποινας, μ' ενα κομμάτι χαλβά 

μπουκωμένο κι άπό ενα άκόμα σέ κάθε χεράκι του, ακούστηκε κά

ποια στιγμή, νά ρωτάει τό γερο-Σταϋρο, τόν παππούλη του: 

- Παππούλη, γιατί τό λένε «Στου Άράπ' τό Μ νημα»; 

Κι έκεϊνος: 
- «Άράπης» είναι τό Στοιχειό τοϋ Παληοζεύγαροu ... Στά παλιά 

τά χρόνια, έκεί, πάνω στό λόφο τοϋ Άϊ-Νικόλα, ηταν δύο αρχαίες 
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πολιτείες, νά καταλάβς ... Εlχαν κάστρα καί πύργους καί μιά μεγά
λη πύλη, πού όδηyοϋσε στά κτήματα τοϋ Παληοζεύγαρου καί στή 

θάλασσα ... Αύτή τήν πύλη τή φύλαγε ενας ψηλός - ψηλός Άράπης ... 
Κάθε πρω't τήν α.νοιγε, νά πανε οί α.νθρωποι στίς δουλειές τους καί 
κάθε βράδυ τήν εκλεινε, μόλις εμπαιναν δλοι μέσα ... "Οταν πέθανε, 
τόν εθαψαν εκεί, μέσα σέ μεγάλο μνημα, πού οί πέτρες του φαίνο

νται ώς τά σήμερα ... Αυτό εΙναι «Τ' Άράπ' τό Μνημα» ... Ό Άράψ' 
δμως εγινε «Στοιχειό» καί τά βράδια τρέχει μέσα στό δεντριά ... Τό 
εlδαν πολλοί ... 

Πολλά θά ηθελε ό Λάμπης, ν' ακούσει καί νά μάθει άκόμα άπ' 

τίς γλυκές κουβέντες τοϋ παππούλη του, δπως εοειχναν τά μεγα
λωμένα του ματάκια καί τά κομματάκια τοϋ χαλβα, πού επεφταν 
άπό τά χεράκια του, καθώς τόν εσφιγγε ταξιδεύοντας μέ τή φα
ντασία του, εκεί πάνω, στό Παληοζεύγαρο καί στου Άράπη τό 

Μνημα ... Σά μεγάλωνε, θά μάθαινε, πώς εκεί γύρω, στά άρχαία 
χρόνια οί 'Εσπέριοι Λοκροί είχαν τίς πολιτείες τους Άπολλωνία καί 
Ποτιδανεία, πού α.φησαν στόν τόπο ύπολείμματα όχυρώσεων καί 
πολλούς τάφους καί μνήματα καί μάλιστα «Μακεδονικά», στρα

τιωτών κι αξιωματικών τοϋ Φιλίππου τοϋ ΙΒ', πατέρα τοϋ Μεγ. 

Άλέξανδρου ! ... Καί τό «Στοιχειό τ' Άράπ'», πού δέν επέτρεψε νά 
συληθοϋν άπ' τούς Νέο-"Ελληνες, ώσπου πρίν άπό χρόνια, ή Άρχαι

ολογική 'Υπηρεσία, φρόντισε, νά τούς ερευνήσει καί νά περισυλλέ
ξει τά άρχαία κτέρίσματα των Μακεδονικών τάφων ... 

Στον τόπο μας, μιλάνε καί οί πέτρες ... 
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α'. Η ΑΠΟ 2-10-1831 
ΑΝΑΦΟΡΆ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΣΑΛΩΝΩΝ 

Τού ΑΝΤ. ΒΕΝΕΤΗ 

Ή αναφορά είναι δημοσιευμένη στήν εφημερίδα «ΓΕΝΙΚΗ 
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ» καί στό φύλλο αύτης της 28 'Οκτω
βρίου 1831 καί εκφράζει τήν όδύνη καί όργή των αναφερομένων yιά 
τήν δολοφονία τοϋ Κυβερνήτη της 'Ελλάδος 'Ιωάννη Καποδίστρια . 

. ~~:. ~ , ~il~~ κλ~:ο~~~~:1~φ;t;f~\:ςέ~~:λμιχ;;~~>η:~~ 
Uιl .......... , .. 

rimιt ιΦΙι\Ιιrι! ή ήμιεπίσημη έφημερίδα της Διοίκησης της 
TIJt Ε:\.ΗΔΟl. 'Ελλάδος. Πρώτος διευθυντής ηταν ό Θεό

κλητος Φαρμακίδης. Γνώρισε πολλές αλλα

γές. Ό Θεόκλητος Φαρμακίδης παραιτήθη

κε από τή θέση του τόν 'Ιούνιο τοϋ 1827, τή 
θέση του κατέλαβε ό Γ. Χρυσίδης καί τόν 

Δεκέμβριο τοϋ 1831, δ Ήπεφώτης λόγιος 
'Ιωάννης Γαλιάτσας , εως τόν Μάρτιο της 

έπόμενης χρονιάς (1832). 
Τό πολιτικό σκηνικό της έποχης είναι ή δολοφονία τοϋ Κυβερνή

τη 'Ιωάννη Καποδίστρια από τούς Μαυρομιχαλέους στίς 27.9.1831. 
Τήν έξουσία ανέλαβε τριμελής Διοικητική 'Επιτροπή, μ' έπικe:

φαλης τόν Αύγουστίνο Καποδίστρια, οί αλλοι δύο ηταν δ Θεόδω

ρος Κολοκοτρώνης καί ό 'Ιωάννης Κωλέττης. Οί προσπάθειες δμως 
του κόμητος Αύyουστίνου Καποδίστρια (1778 - 1856), μικρότερου 
αδελφοί> τοϋ 'Ιωάννη Καποδίστρια, νά καταστείλει τήν αναρχία καί 
νά έδραιώσει τήν έξουσία του άπέβησαν άκαρπες καί ετσι στίς 23 
Μαρτίου 1832 άπεχώρησε άπό τήν 'Ελλάδα καί κατέφυγε στήν 
Κέρκυρα. Ή άναρχία πού όδήyησε σέ έμφύλιο σπαραγμό κράτησε 
μέχρι τήν άφιξη τοϋ 'Όθωνα στήν 'Ελλάδα, τόν 'Ιανουάριο του 
1833. 

Άκολουθε'ί, έπί λέξει, ή «Άναφορά της επαρχίας Σαλώνων», ή 
όποία, όπως προεξετέθη, δημοσίεύτηκε στήν «Γενική 'Εφημερίδα 
της 'Ελλάδος» καί στό φύλλο αύτης 28-10-1831 . 
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«Άναφορά της έπαρχίας Σαλώνων 

ΠΡΟΣ ΤΗΝ Σ.ΓΕΡΟrΣΙΑΝΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

Τρομεράν καί θλιβεράν ε'ίδησιν μας άνήγyειλεν ή ύπ' άριθμόν 
262 Π ροχήρυξίς σας. 

Πένθος άνέκφραστον, τρόμος άνεκλάλητος, καί βαθείας θλ{ψεως 
άπαρηy6ρητον αισθημα κατέσχε τάς καρδίας άπάντων τών κατοί
κων της 'Επαρχίας ταύτης διά τό φρικτόν καί άπpοσδόκητον συμ
βάν τού δολοφονηθέντος Κυβερνήτου μας, τού άyαθοϋ πατρός των 
'Ελλήνων, τοϋ προστάτου τοϋ 'Έθνους καί του κοινοϋ της πατρίδος 
μαςΣωτijρος. Πάντοτε ή 27 τού παρελθόντος Σεπτεμβp{ου θέλει 
εlσθαι qι' ήμάς, Σ. Γερουσία, ήμέρα πένθους καί λύπης. Τά δέ όνό
ματα των έθνοκαταράτων φονέων Μαυρομιχαλέων εlς παντοτεινόν 
των 'Ελλήνων μίσος καί εlς αίώνιον άνάθεμα. Θερμά κα{ άπαρηγό

ρητα δάκρυα κατασταλάζουσιν άπό τούς όφθαλμούς πάσης τάξεως 
άνθρώπων θρηνούντων άπάντων τού μεγάλου τούτου άνδρός τήν 
άπώλειαν χα{ της πατρίδος τόν κ{νδυνον. 

Εύγνωμονούντες οί κάτοικοι της 'Επαρχίας ταύτης διά τήν όπο{
αν έλάβετε φροντίδα τού νά διορίσητε Διοικητικήν Έπιτροπήν, χα{ 
μάλιστα σύμφωνα μέ τάς εύχάς χα{ έπιθυμίαν τών 'Ελλήνων, Πρόε

δρον αύτής τόν άκριβόν άδελφόν τοϋ εύεργέτου μας τόν Κύριον 
Αύγουστίνον Α. Καποδ{στριαν, προλαμβάνοντες κατ' αύτόν τόν 

τρόπον τήν έπιθυμ{αν μας. 

'Όσον τό καθ' ήμάς, θέλομεν πράξει ό,τι έφ' ήμίν, διά νά δε{ξω

μεν τήν πρός τά καθεστώτα άφοσίωσ{ν μας, συντρέχοντες προθύ
μως είς πάν ό,τι δύναται νά συντελέσυ είς τήν ησυχον τών πραγμά
των διατήρησιν· ύποσημειούμεθα μέ τό προσηκον σέβας. 

'Εν Σαλώνοις, τήν 2 'Οκτωβρίου 1831 

Ο{ κάτοικοι της έπαρχ{ας σαλώνων. Ό ταπεινός Έκκλ. Τοποτη
ρητής σαλώνων χ.τ λ. Γρηy6ριος, Π J. Οlκονόμος, Α. Χριστοφόρου, Β. 
Βασιλείου, ΑΠ. Νικολόπουλος, Γ Π. 'Ηλιόπουλος, Η. Κόκκαλης, Α. 
Τσοκόπουλος, Γ. Πετρόπουλος, Λ. Στρηάκης, Κ. Καραμπης, Π. Κο
ντοδημος, Ν. Σψόπουλος, Σ. Φοραίτος, Α. Νιτόπουλος, Ν. Παπα
κόκκινου, Γ. Μιχαλόπουλος, Α. Κουτσοσταθόπουλος, Γ. Ζημπερ(κος, 
Ν. Σταματόπουλος, Ν. Ζενιά, ΠΠ. Κόκκινος, Α. Μαρκόπουλος, Δ . 
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Νικολαtδης, Η. Σαλταφέρας, Λ. Λόντος, Α. Φιλόγιαννος, Χ. Φωτίας, 
Η. :4.ποστόλου, Ν Π. :4.θανασ{ου, Α. Γρίβας, Δ. Γρίβας, Π. Σπανός, Π. 

Φακής, Π. Κοτορόπουλος, 1. Λιακόπουλος, Α. Καμαροyιώργης, Σ. 
Κόκκινος, Ρ. Κοντορήγα. -Χωρίον Τοπόλια. ΚΠ. Γεωργίου, ΧΠ. 

:4.θανασίου. -Χρυσόν. Α. Μαλανδρ{νης, Α. Γλύμης, Π. Καλατζης. -
Καστρί. Θ. Δήμου, Α. Ζαφεφόπουλος, Π. Βλογημένος, Δ. Κιφηλii.ς. -
Σεyδίτζα. ΑΔ. Παντελέος, Α. Τριανταφύλλου, Α. Ταλάντης. -Δρά

μισσα. ΝΓ. Κουβάλης, Π. Σοτρόπος, Κ. Σαtτα. -Χλομό. Π. Γεωργί

ου, Γ. Ήλιόπουλος, Θ. Τέρμας. -Καπάνη. Π. Αίγείρης, Θεοχάρης. -
Κολοπατιν{τσα βοή χώρας. Θ.Π. Νικολάου, Α. Μπούρα. - :4.γόρ

yιαννη. Σ. Τράκας, Α. Παππά, Δ. Μαυροδημος. -Καρούται. Ν. Βόρ
δης, Ν. Καραμπάδος, Γ. Κυβεράλης. - Βονηχώρα. Π. Μαργαρίτης, 

Δ. Μιχόπουλος, Θ. Παππάς. -Σαλθρόν. Π. Πριτσιβέρης, Γ. Μπαλ
μπατίου. - Καστέλι. Π. Γεωργάκης, Η. Βέλιος, Α. Κλεάκου. -Βαρ

yάνη. Α. Πρένιος, Θ. Χρυσού, Γ. Κόκκινος. -Κωλοπατινίτσα. Α. Τά

τσουκα, Π. Τσίμα, Γ. Λάϊνος. -Κουκάβιτσα. Θ. Κολοδημος, Α. Δα

νιήλ, Α. Γεωρyακόπουλος: -Δεσφίνα. Δ. Σεπορλίτης, Α. Σακελλαρί
ου, Α. Ααβρεντόπουλος. -Μαυρολιθάρι. Π.Π. Κοτσάς, Π. Γεωργά

κης, Χ. Νικολογάτου. - Πεντάρια. 1. Π ανουργιας, Σ. Κοτσανός, Δ. 
Παναyιώτου. -Κολοβούτας. ΑΠ. Δημητρίου, Α. Βαλλαρής, Δ. Κα

ραδημος, Δ. Παστρικός. -Πράλον. Γ. :4.yορyιάφτης, Π. Τσίτσιος. 

Ή Δημογεροντία σαλώνων iπικυροί τήν γνησιότητα τών οπισθεν 

κα{ άνωθεν ύποyραφών. 

'Εν Σαλώνοις, τήν 6 Όκτωβρίου 1831 
Ό Δημοyέρων Γ. Π ατρόπουλος » 

Καί γιά την αντιγραφή 

Ά ντώνης Ν. Βενέτης 
Μοναστηράκι Δωρίδος 
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β'. Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΉ 

ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑ ΤΟΣ Ν. ΓΙΑΓΤΖΗ 

45 / 7353 

Στήν έφημερίδα «ΤΟ ΒΗΜΑ» της 11-7-1941 διαβάζουμε: 

Ή διαχειριστική 'Επιτροπή τοϋ 'Ιδρύματος Ν. Γιαγτζη διακηρύτ
τει δτι, ματαιωθε{σης της δια τήν 27-4-1941 προκηρuχθείσης πλειο
δοτικης δημοπρασίας διά τήν ένοικίασιν του ένός τετάρτου έξ άδι
αιρέτοu τοϋ χωρίου «Αύλάκι» της Κοιν6τητος Στuλίδος τοϋ τέως 
Δήμου Φαλάρων, τοϋ άνήκοντος είς τόν έν Άμφίσσ'(J Κληροδότημα 
Ν. Γιαγτζη διά μίαν πενταετίαν άπό 1-9-1941, μέχρι 31-8-1946, 
συμφώνως τοίς όροις της ύπ' άpιθ. 177 έ .έ. διακηpύξεώς μας, ώς οί 
βοuλόμενοι δύνανται νά λάβωσι γνώσιν έν Άμφίσσ'(J μέν έν τ~ γρα
φε{(,,) τοϋ Κληροδοτήματος (Κοινοτικόν Κατάστημα), έν Λαμ{ςι δέ 
παρά τ~ κ. Παπαδοπούλ(,,), πληρεξουσίου δικηγ6ροu τού Κληροδο
τήματος Ν. Γιαγτζη. Ή δημοπρασία ένεpγηθήσεται τήν 27-7-1941 
ήμέραν Κυpιακήν καί ώραν 10 π .μ. έν Άμφ{σσ'(J χα{ εlς τόν συνήθη 
τών δημοπρασιών τόπον; 

Έν Άμφ{σσ'(J τfί 4-7-1941 
Ό Άντιπp6εδρος: Π. ΚΟΝΙΑΚΟΣ 

Τά μέλη: Ι. ΨΥΛΟΓΙΑΝΝΗΣ 
ΝΙΚ. Β. ΓΑΤΟΣ 

γ'. ΠΑΡΆΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣ ΜΙΜΗΣΗ 

Στήν εφημερίδα «ΩΡ Α» της 23-8-1876 βλέπουμε: 

'Εν 'Άλεξανδρεί(Χ ύπάρχει σωματείον συγκείμενον έξ 'Ελλήνων 
έργατών έπονομαζόμενον «'Ελληνική 'Εργατική Έταιρε{α;. 

Τό σωματεΊον τούτο εχει σκοπόν τήν άμοιβα{αν τών μελών πεpί
θαλφιν έν ώpςι άσθενείας, εlχε δέ πεp{σσευμα έχ λιρών έβδομήχο
ντα. 'Εν τινί τών τελευταίων συνεδριάσεων τό σωματείον άπεφάσι
σε παμψηφεί νά δωpισθη άπαν τό περίσσευμα εlς τήv ύπέp ίδρύσε
ως Έθνικοϋ στόλου έπιτpοπήν, πpός δέ έσχημάτισεν έπιτροπήν 
πpός συλλσyήν 'Εράνων έπ{ τ~ αύτ~ σχοπ~. 

Σημείωσις: 

Μέ τέτοιους Έλληνες πραγματικά ή 'Ελλάδα ποτέ δέν πεθαίνει. 
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ΟΤ ΑΝ ΕΝΑΣ ΛΑΟΣ ΠΕΘΆΝΕΙ ΑΠΟ ΠΕΙΝΑ 

Τού Άριστε{δη Χρ. Πετρόπουλου 

(Σκαρμιτσιώτη) 

Έμείς, οί Εύρωπαϊκοί πολιτισμένοι λαοί, καυχιόμαστε yιά τή 
διακήρυξη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. ΕΊναι δμως είρωνία νά 

μιλάμε γιά ανθρώπινα δικαιώματα, δταν σέ ενα αλλο μέρος της γης 

στήν Αίθιοπία καί σ' αλλα μέρη του Πλανήτη μας, έκατομύρια 

ανθρωποι άφανίζονται, μέρα μέ τήν μέρα, άπό ... πείνα. 
Παιδιά πού πεθαίνουν άπό πείνα. Ντροπή yιά τόν πολιτισμό 

μας, yιά τήν εποχή μας. Παιδιά πού δέν εχουν οχι μόνο 'ίσα δικαι

ώματα μέ τούς ύπόλοιπους στή μόρφωση, στήν καλλιέργεια καί σ' 

δλα αύτά πού εμας άπασχολοϋν, άλλά οϋτε καί την εύκαιρία νά 

ζήσουν. 

Τή στιγμή πού στήν 'Ελλάδα άλλά καί στήν Εύρώπη ύπάρχουν 

βιομηχανίες πού κατασκευάζουν τροφές yιά σκύλους, έκατοντάδες 

παιδιά πεθαίνουν γιατί δέν εχουν τή δυνατότητα νά εξασφαλίσουν 
οϋτε μιά φέτα ψωμί. 'Όταν τεράστια ποσά διατίθενται σέ Άμερική 

καί Εύρώπη yιά προστασία των ζώων, γιά ξενοδοχεία, yιά νοσοκο

μεία ζώων, χιλιάδες ανθρωποι πεθαίνουν σχεδόν άβοήθητοι. Που 
εΊναι τάχα ό ανθρωπισμός του πολιτισμοϋ μας; Μήπως εΊναι αύτα
πάτη ; Τό βρώμικο παιχνίδι των πολεμοκαπήλων πού τό μόνο πού 
καταφέρνουν εΊναι οί ύπέροyκες δαπάνες yιά τόν ολεθρο. Πυρηνι
κά δπλα, μιλιταριστική πολιτική καί Πολιτική του ψυχροί> πολέμου. 

Κράτη μέ κατάλοιπα άποικιοκρατικης όργάνωσης δέν εχουν κατα

λάβει δτι οί αποικίες τους δέν τούς άνήκουν πιά. Άρκετά τίς εκμε
ταλλεύτηκαν. Άρκετά τίς ύποβάθμισαν. Καί τώρα σιγά, μέ την ψυ

χρή, αβουλη άδιαφορία τους τούς σκοτώνουν. 

Καί άναρωτιέται τί φταίει; Μήπως ή εξουσία; ΕΙναι πραγματικά 
ενα πολύ σοβαρό πρόβλημα της Αίθιοπίας τά τελευταία χρόνια. 
Δέν ε!ναι δμως ή μοναδική πού τό άντιμετωπίζει. Οί περισσότερες 
γειτονικές χώρες ύποφέρουν άπ' τίς αντίξοες καιρικές συνθηκες. 

'Ίσως λοιπόν έν μέρeι .νά φταίει, δμως δέν ε'lναι ή βασική αίτία. 
Μήπως οί ξένοι «προστάτες» κατά τό παρελθόν; Πάνε δμως 

πολλά χρόνια απ' την ανεξαρτητοποίησή της. 'Έχουμε παραδείy-
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ματα χωρων - δπως αύτό της Αίyύπτου - πού αφοϋ ανεξαρτητο
ποιήθηκαν παρουσίασαν μεγάλη άκμή. 

Τελικά σάν βασική αίτία θά προβληθεί ή μακρόχρονη βασιλεία 
τοϋ yνωστοϋ Χαίλέ Σελασιέ. 'Ενός ανθρώπου, πού κράτησε τή χώ

ρα τόσο πίσω ωστε νά μήν μπορέσει νά παρακολουθήσει τήν έξέλι
ξη των ύπολοίπων χωρών. 'Ενός ανθρώπου, πού εφερε τό πολιτι
στικό αλλά καί τό βιοτικό έπίπεδο τοϋ λαοϋ σέ άθλια κατάσταση. 

'Έγιναν δμως καί οί σωστές προσπάθειες, απ' τήν πτώση του καί 
μετά γιά άνοδο. 

Ή βοήθεια πού στέλονταν εΙναι yεyονός, δμως δέν έπαρκεί. Κα
θημερινά είναι οί έκκλήσεις πού κάνει ή UNISEF καί ό ΟΗΕ γιά 
ένίσχυση. -Ας άναλογιστοϋμε δλοι τήν ευθύνη πού μας βαραίνει, 
τήν μομφή yιά τήν έποχή μας πού αποτελεί αυτός ό όργανισμός 
ένός λαοϋ καί ας κάνουμε τίς προσπάθειές μας. 

Πέρα άπ' δλα αυτά δέν αρκοϋν μόνο αυτές οί προσπάθειες. 
'Εμείς, σάν σύγχρονοι ανθρωποι, θά πρέπει ριζοσπαστικά νά τα
χθοϋμε ένάντια σ' αυτό τό ρεζίλεμα τοϋ πολιτισμού τοϋ 21 ου αίώνα 
καί νά ταχθούμε ένάντιά καί δυναμικά απέναντι σέ κάθε πολιτική 
πού τό εύνοεϊ. 
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ΦΩΚΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ 

ΠΟΥ ΑΝΕΛΑΒΑΝ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ 

Γράφει ό: Εύθύμιος Χαρ. Ταλάvτης 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΙΔΩΡΙΚΗΣ. τοϋ ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΟΥΣ 
(1873 - 1939 ) 

(Νεώτερα Βιογραφικά Στοιχεία) 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ TOr ΓΡΑΦΟΝΤΑ: «Στό τεύχος άρ. 134/ΑΠΡ. -
ΙΟΥΝ. 2010 στή σελίδα 11/6615 τού περιοδικού μας "Σελίδες άπ' τή 
Φωκίδα" εlχε δημοσιευτεί μέ έλλείψεις ή βιογραφία τού Κωνστα
ντίνου Λιδωρίκη. Νεώτερά στοιχεία πού εlδαν τό φως της δημοσιό

τητας συμπληρώνουν τό κενό της προηγούμενης δημοσίευσης.» 

Ό Κωνσταντίνος Λιδωρίκης, yιός του Άριστομένους Λιδωρίκη 
καί της Σοφίας Παπαπολίτη, γεννήθηκε στό χωριό Σερyούλα τοϋ 

Δήμου Εύπαλίοu τό 1873. 
'Ηταν έγγονός τοϋ Άθανάσιου Λιδωρίκη από τό Κροκύλειο Δω

ρίδας, ό όποιος ύπηρξε Γραμματέας τοϋ Άλη Πασα, ηταν μυημένος 
στη Φιλική 'Εταιρεία, συνέβαλε τά μέγιστα κατά την 'Επανάσταση 
τοϋ 1821, ένώ αργότερα διετέλεσε καί Γραμματέας Οίκονομικοϋ 
έπί διοικήσεως του πρώτου Κυβερνήτη Ίωάννη Καποδίστρια. 
Ό πατέρας τοϋ Κωνσταντίνου, ό Άριστομένης Λιδωρίκης, πολι

τικός καί αυτός, παντρεύτηκε στη Σερyούλα την Σοφία Παπαπολί
τη, δπου καί έyκαταστάθηκε. 'Εκεί γεννήθηκε κι ό Κωνσταντίνος, 

καθώς καί οί αδελφές του Άγyελική (μετέπειτα σύζυγος Καρακου
λάκη, Δημάρχου Ναυπάκτου) καί ή Βασιλική (μετέπειτα σύζυγος 

Ίωάννη Βενετικοu). 
Ό Κωνσταντίνος Λιδωρίκης σπούδασε Νομικά στό Πανεπιστήμιο 

Άθηνών. Στην πολιτική φαίνεται πώς αναμιγνύεται από πολύ ένωρίς. 
Άπό τό 1903 τόν βρίσκpυμε ώς Βουλευτή της 'Επαρχίας Δωρίδας1 • 
Ή πολιτική του παρουσία σέ κυβερνητικές θέσεις έντοπίζεται 

την ταραγμένη περίοδο του Έθνικοϋ Διχασμοϋ. 
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Τά γεγονότα της περιόδου αύτης, καταλυτικά γιά τήν όμαλή πο

ρεία του ΥΕθνους, ξεκίνησαν τό 1915 μέ τη διαφωνία τοϋ τότε πρω
θυπουργοϋ 'Ελευθερίου Βενιζέλου μέ τόν Βασιλιά Κωνσταντίνο, 
δσον άφορα στην είσοδο της Έλλάδας στόν Πρώτο Παγκόσμιο Πό

λεμο. 

Ό Πρωθυπουργός, ύπέρμαχος της είσόδου της χώρας μας στόν 

Πόλεμο, άναγκάζεται στίς 25 Φεβρουαρίου 1915 σέ παραίτηση καί 
ό Βασιλιας δίνει έντολή σχηματισμοϋ Κυβέρνησης στόν Δημήτριο 

Γούναρη, ό όποίος, μετά άπό λίγο ίδρύει τό κόμμα των 'Εθνικο
φρόνων (μετέπειτα Λαϊκό κόμμα). 

Στίς 31 Μα'ιου τοϋ ίδίου ετους εχουμε έκλογές, στίς όποίες 
παίρνει μεγάλη πλειοψηφία τό κόμμα των Φιλελευθέρων τοϋ 'Ελευ
θέριου Βενιζέλου. Λόy~ πρόφασης η άφορμης της άσθένειας τοϋ 
Βασιλιά, ό Γούναρης παραμένει στήν εξουσία μέχρι στίς 10 Αυγού
στου 1915, όπόταν σχηματίζεται κυβέρνηση Βενιζέλου. 

Τόν Σεπτέμβριο τοϋ 1915 γίνεται γενική έπιστράτευση , απόρ
ροια της έπιστράτευσης πού εχει κηρύξει ή Βουλγαρία. Παράλληλα 

Άγγλοyαλλικά στρατεύματα αποβιβάζονται στη Θεσσαλονίκη, yιά 

ένίσχυση των πολεμικών επιχειρήσεων πού οιεξάyονταν στά Δαρ

δανέλια καί την Καλλίπολη. 

Λόy~ της ταραγμένης κατάστασης καί της στάσης πού τηροϋσε 

ό Βασιλιας Κωνσταντίνος, ό όποίος διαπνεόταν από φιλοyερμανι

κά αίσθήματα κάί ηθελε νά διατηρήσει τη χώρα σέ ουδετερότητα, 
εχουμε νέα σύγκρουση τοϋ πρωθυπουργοϋ μέ τό παλάτι, ή όποία 
όδηyεί σέ παύση της κυβέρνησης Βενιζέλου στίς 24 _Σεπτεμβρίου 
1915. Ό Βασιλιάς διορίζει κυβέρνηση ύπό τόν Άλέξανδρο Ζα'ιμη 
πού παρέμεινε μέχρι στίς 25 'Οκτωβρίου τοϋ ίδίου ετους, γιά νά 
άκολοuθήσει κυβέρνηση ύπό τόν Στέφανο Σκουλούδη. 

Τόν Δεκέμβριο τοϋ 1915 εχοuμε ξανά εκλογές, στίς όποίες απέ
χει τό κόμμα των Φιλελευθέρων καί παίρνουν παμψηφία οί άντιβε

νιζελικοί, άλλά μέ μείωση των ψηφοφόρων σχεδόν κατά δύο τρίτα. 
Οί έμπόλεμες παρατάξεις τοϋ Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, δέ 

θά διστάσουν νά παραβιάσουν τά κυριαρχικά δικαιώματα της χώ

ρας μας. 'Έτσι τόν Μαίο τοϋ 1916 τό όχuρό Ροϋπελ παραδίνεται 
στούς Γερμανο-βούλyαρους, ενώ ot Άyγλοyάλλοι καταλαμβάνουν 
τήν Κέρκυρα. 

Στίς 8 'Ιουνίου 1916 οί δυνάμεις της Άντάντ (Γαλλία - Άyyλία -
Ρωσία) μέ διακοίνωσή τους άπαιτοuν την πλήρη αποστράτευση των 
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έλληνικων δυνάμεων καί τήν αντικατάσταση της κυβέρνησης Σκου
λούδη μέ ύπηρεσιακή. 

Κάτω απ' τίς αφόρητες πιέσεις των ξένων δυνάμεων καί τοϋ κλί
ματος πού επικρατεί, παραιτείται ό Σκουλούδης καί αναλαμβάνει 
στίς 9 'Ιουνίου 1916 κυβέρνηση ύπό τόν Άλέξανδρο Ζα"tμη. Στήv 
κυβέρνηση αύτή, δ Κωνσταντίνος Λιδωρίκης άvαλαμβάvει ώς 

·rπουργός Έκκλησιαστικώv καί Δημοσίας Έκπαίδευσης. 

Πράγματι στίς 14 'Ιουνίου 1916 άρχίζει ή αποστράτευση των 
έλληνικων δυνάμεων, άλλά οί απόστρατοι συyκροτοϋν παραστρα

τιωτική όργάνωση μέ τήν επωνυμία «Πανελλήνιος Σύνδεσμος 'Εφέ
δρων», πιό γνωστοί ώς «'Επίστρατοι». Ή όργάνωση αύτή θά παί
ξει σημαντικό ρόλο στίς πολιτικές εξελίξεις τό έπόμενο διάστημα. 
Τά διαδραματιζόμενα τήν περίοδο αύτή ξεφεύγουν από τή λογι

κή καί άνάyονται στή σφαίρα της όμαδικης φυχοπαθολογίας. Οί μι

σοί 'Έλληνες θεωροϋν τούς αλλους μισούς προδότες καί πουλημέ
νους. Τά μίση καί ό φανατισμός όδηyοϋνται στό κατακόρυφο. 

Τόν Αύγουστο τοϋ 1916 άλλεπάλληλα συλλαλητήρια βενιζελικών 
καί αντιβενιζελικων γίνονται στήν Άθήνα, δπου οί μέν χαρακτηρί
ζουν τούς δέ, ενόχους εσχάτης προδοσίας. 

Στίς 17 Αύγούστου 1916 εκδηλώνεται στή Θεσσαλονίκη τό κίνη
μα της Εθνικης 'Άμυνας καί αποσοβείται ή παράδοση της διοίκησης 
της πόλης, άπ' τούς συμμάχους της Άντάντ, στούς Σέρβους. Τήν 

'ίδια ωρα τά Γερμανικά στρατεύματα είσέρχοyται στήν Άνατολική 
Μακεδονία, αφοί> ή 'Ελληνική κυβέρνηση επιμένει στήν ούδετερό

τητα καί καταλαμβάνουν αμαχητί Σέρρες, Δράμα καί Καβάλα, τ(ς 

όποίες δίνουν στή συνέχεια στούς Βούλγαρους. 

Κάτω απ' αύτές τίς εξελίξεις πέφτει στίς 3 Σεπτεμβρίου 1916 ή 
κυβέρνηση Άλέξανδρου Ζαtμη, της όποίας -Υπουργός Έκκλησια
στικώv καί Δημοσίας Έκπαίδευσης ηταv δ Κωνσταντίνος Λιδωρί
κης καί τήν διαδέχεται κυβέρνηση ύπό τόν Νικόλαο Καλογερόπουλο. 

Στίς 13 Σεπτεμβρίου 1916 ό Βενιζέλος μέ τόν ναύαρχο Παϋλο 
Κουντουριώτη, ανακοινώνουν στά Χανιά της Κρήτης σχηματισμό 
προσωρινης κυβέρνησης. Τήν κίνηση αύτή συμπληρώνει ό στρατη

γός Παναγιώτης Δαyκλης πού άναλαμβάνει στή Θεσσαλονίκη τή δι
οίκηση των δυνάμεων Έθνικης 'Άμυνας καί κηρύσσει τόν πόλεμο 
έναντίον της Βουλγαρίας καί Γερμανίας. 

Ή 'Ελλάδα εχει πλέον δύο κυβερνήσεις. Τό μικρόβιο της διχόνοι
ας δούλεψε αποτελεσματικά. Ό έθνικός διχασμός εΙχε συντελεστεί. 
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Στίς 27 Σεπτεμβρίου 1916 εχουμε άλλαyή στήν κυβέρνηση 
Άθηνών οποu αναλαμβάνει ό Σπυρίδων Λάμπρου. Στίς 18 Νοεμ
βρίου συμμαχικά στρατεύματα της Άντάντ άποβιβάζονται στό Φά

ληρο μέ σκοπό νά καταλάβουν κάποια στρατηγικά σημεία στήν 
Άθήνα. Οί «'Επίστρατοι» άπωθοϋν τά συμμαχικά στρατεύματα καί 
προβαίνουν σέ πρόγκρουμ των όπαδών τοϋ Βενιζέλου, πού ύφί

στανται φυλακίσεις, διώξεις, ακόμα καί λεηλασία των καταστημά
των τους. 

Άποκορύφωμα τοϋ έθνικοϋ διχασμοί> εlναι καί τό Άνάθεμα κα
τά τοϋ Βενιζέλου, πού όργανώνει στό Πεδίον του 'Άρεως ό Μητρο
πολίτης Άθηνών Θεόκλητος. 

Στίς 21 Άπριλίου 1917 ό Άλέξανδρος Ζαtμης lχναλαμβάνει καί 
πάλι τήν κυβέρνηση των Άθηνών, δπου ό Κωvσταvτίvος Λιδωρί
κης όρκίζε't'αι Υπουργός της Δικαιοσύνης. 

Τά γεγονότα πού ακολοuθοϋν εΙναι αρκετά δραματικά γιά τήν 
χώρα μας, άφοϋ οί σύμμαχοι της Άντάντ προβαίνουν σέ άποκλει

σμό της Παλιάς 'Ελλάδας καί έξαναγκάζουν τό Βασιλιά Κωνστα

ντίνο νά αποσυρθεί άπό τό θρόνο, ύπέρ τοϋ δευτερότοκου γιοϋ του 
Άλέξανδρου καί νά αναχωρήσει γιά τήν 'Ελβετία. 

Στ(ς 14 Ίουvίοu 1917 κάτω άπ' αυτές τ(ς έ:ξελίξεις παραιτείται 
ή κυβέρνηση Ζαίμη καί ό Βενιζέλος έπιστρέφει στήν Άθήνα γιά νά 
σχηματίσει κυβέρνηση. Γίνεται σύγκληση της βοuλης πού ε!χε έ:κλε
γεί τό Μαίο τοϋ 1915, ή όποία όνομάστηκε «Βουλή των Λαζάρων». 

Τό Νοέμβριο του 1918 τερματίζεται δ Πρώτος Παγκόσμιος Πό
λεμος καί τόν Μαίο τοϋ 1919 αποβιβάζεται δ Έλληνικός στρατός 
στή Σμύρνη. Άκολουθεί ή έ:κστρατεία στή Μικρά Άσία, ή ~ττα του 
Έλληνικου στρατοu καί ή καταστροφή καί ή έκρίζωση τοϋ Έλληνι
κοu στοιχείου άπ' τήν Ίωνία. 

Ή πολιτική σταδιοδρομία του Κωνσταντίνου Λιδωρίκη χάνεται, 
γιά μιά δεκαπενταετία περίπου, μέχρι τό 1931, δπου έ:μφανίζεται 
νά συμμετέχει σέ Βενιζελική κυβέρνηση αυτή τή φορά. Φαίνεται 

πώς λόγφ των πολιτικών έξελίξεων έ:πηλθε μεταστροφή στίς πολι
τικές του προσεγγίσεις. 

Τελευταία κυβερνητικη παρουσία του Κώστα Λιδωρίκη, είναι 
στήν κυβέρνηση 'Ελευθερίου Βενιζέλου καί Άνδρέα Μιχαλόπουλου, 
δποu στίς 23 Mαtou τού 1931 άvαλαμβάvει γιά εvα :χρόνο τό 
Ύποuργείο των Έσωτερικώv, δηλαδή, μέχρι στίς 26 Μαίου τού 
1932. 
Ό Κωνσταντ'ίνος Άριστομένους Λιδωρίκης δέν είχε απογόνους 
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καί υίοθέτησε τόν ανιψιό του, παιδί της αδελφης του Βασιλικης καί 

τοϋ 'Ιωάννη Βενετικοϋ ( τόν Κωνσταντίνο Βενετικό), ό όποιος ελα
βε τό έπώνυμο τοϋ θείου του χα( μέ τό 'ίδιο πλέον ονομα (Κωνστα
ντίνος Λιδωρίκης, ό νεώτερος) συνέχισε τήν πολιτική κα( ίστορική 

διαδρομή της οίκοyένειας των Λιδωρίκιδων. 

Ό Κωνσταντίνος Άριστομένους Λιδωρίκης πέθανε στό χωριό Κί
λεση (Πάνορμος) τό ετος 1939, οπου καί ένταφιάστηκε. 

* ΠΗΓΕΣ - ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

1. Πληροφορίες Γεώργιος Γκανιάτσος, πρόεδρος Πολιτιστικοϋ Συλλόγου 
Σεργούλας. 

2. Άρχειακή ερευνα στά άρχεία της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης. 
3. 'Εφημερίδα «ΑΜΦΙΣΣΑ». 
4. 'Ελευθεροτυπία Ε' ΙΣΤΟΡΙΚΆ - Νοέμβριος 2000 - άρ. 57 «Τά Νοεμ

βριανά του '16 καί τό Άνάθεμα». 
5. 'Εφημερίδα «ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΉ», έγκυκλοπαίδεια - προσφορά 

«ΕΛΛΑΔΑ 20ός αιώνας, Β' Τόμος: Γεγονότα - Θεσμοί, Τευχος 11 & 12. 
6. Κ. Κάρμα, αρθρο στην 'Εφημερίδα «Ό Μιiιστρος της Φωκίδας» άρ. 272, 

1-7-2012, σελ . 7 καί πληροφορίες άπό τόν κ. Κ. Κάρμα. 



Σελίδες ά.π' τή Φωκίδα ================ 53 / 7361 

Η ΘΕΙΑ ΠΡΟΣΜΟΝΉ 

Τού Γιάvvη :4. v. Σαvτάρμη 

«'Εάν ύστερήσrι, ύπ6μεινον αύτ6ν, δτι έρχ6μενος 

ηξει καί ού μή χρονίσrι»
(Άμβακούμ β' 3) 

Καί περιμένω χρόνους, άγναντεύοντας 

νά 'ρθείς άπ6 τ' ώραίο τό μονοπάτι, 

κοιτάζω πρός τ6 μέρος Σου μήν ερχεσαι, 
κοιτάζω μή φανεί άπ6 πέρα κάτι. 

Προσμένω yιά νά 'ρθεiς μέσα στό χάραμα, 

μέ τοϋ πρωινού φωτός τήν ήλιαχτίοα, 

προσμένω yιά νά 'ρθείς μέσα στ' άπόσπερνο, 
μέ τήν καθάρια τή δροσοσταλίδα. 

Ή πατρική Σου άyάπη εlναι άπέραντη, 
εlσαι στ6 δρόμο κι έρχεσαι γιά μένα, 
της άγιας Σου της ποίμνης εlμαι πρ6βατο, 
πού άναζητα τ6 θείο Του τ6ν Ποιμένα. 

Ή νύχτα πέφτει κρύα όλοτριγύρω μου 

κι έyώ ύποφέρω μέσα στό σκοτάδι, 

'Εσένα σύντροφό μου θέλω πλάγι μου, 

ζητώ τό μυστικό κι άγιο Σου χάδι. 

Νυχτόλαλο πουλί έξω άπ' τό σπίτι μου 

στό σκ6τος τραyουδα ώραίο τραγούδι 

κι έyώ νά τ6 περάσω άπόψε βάλθηκα, 
ψάλλοντάς Σε γλυκά, σάν ~γγελούδι. 

Γιά Έσέ άyρυπνώ, δέν κλείνουνε τά μάτια μου, 
στά βλέφαρά μου νύσταyμα δέ δ[νω, 
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ή :Άρκτος καί ή Πούλια φεύγουν, χάνονται 

καί σβήνει τijς αύγης τ' αστρο κι έκεϊνο. 

Τό φέγγος περιμένει τό ήλιοτρόπιο 
καί στρέφει πρός τόν ήλιο τό κεφάλι, 

στό φως Σου νά λουστώ τό πλούσιο όρέγομαι 

κι άναγυρνώ τό βλέμμα μήν προβάλλει. 

Ώς ό κορυδαλλός πού ύμνεϊ μεσούρανα 

τήν πρωινή φωτόχυτη σαγήνη, 
σάν τή μαρμαρυγή Σου δώ άπ' άντίπερα, 
πουλί θά γίν' ώριόφωνο μ' έκείνη. 

Σά φτάν' ή χελιδόνα, ή παντέρημη 

φωλιά άντηχεί άπ' τούς κελαηδισμούς της 

καί τijς ψυχής μου ό ναός όλόχαρος 
θά γίνει, σά θά 'pθείς, καμπανοκρούστης. 

Μές στούς αlώνες, δρισες συνάντηση 

κι ηρθεν ή Σαμαρείτισσα στην ωρα 
κι έγώ Σέ καρτερώ σάν τόν παράλυτο 

τijς Βηθεσδά κα{, αν θέλεις, έλα τώρα. 

νΕλα, γύρω μου σκούζουν αγριες ύαινες, 

λύκοι νοητο{, λιοντάρια μανιασμένα, 

οϋτε θεριά δέ σκιάζομαι, οϋτε τίποτε, 
αν ύποστηριχrή μου έχω Έσένα! 

Σάν τίς σοφές παρθένες καί τίς φρόνιμες, 
στό λύχνο τής ψυχής μου έχω λάδι, 

τijς προσμονής ή φλόγα καίει άσίγαστη, 

είτε τή μέρα 'ρθείς, είτε τό βράδυ. 

Μά Έσύ άργείς κι έγώ δλο περισσότερο 

τήν προσμονή μου συνδαυλι'ζω έντός μου, 

τή θεϊκή μορφή Σου καί τή γνώριμη 

τήν ξεχωρίζω στούς λαούς του κόσμου. 
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Τό ξέρω πώς δέ θά 'ρθεις μέ τά τύμπανα 
τοϋ κόσμου, δέ θά 'ρθείς μέ πολυβούια, 

θά 'ρθείς μέ μελωδίες ούρανοτύνιστες, 
μ' άγγελιχά τραγούδια κι άλληλούια. 

Στήν άκοή μου άκόμα δέν άντήχησαν 

χα{ στήνω αύτ{, μήν τάχα κα{ τ' άκούσω, 

νά πάρω τήν έφτάχορδή μου φόρμιγγα, 
νά βγω γλυκό ψαλμό yιά νά Σοϋ κρούσω! 

Πρ{ν άπό 'Εσένα, θέ νά €ρθει σίγουρα 

μύρο &yιο, yιά νά πεί τόν έρχομό Σου, 

σάν τόν 11η-Γιάννη θέ νά 'ρθεϊ τόν Πρόδρομο, 
σάν αυρα πρωτοδρόμισσα, έμπρός Σου. 

Τή σκάλα μου τή στρώνω μέ τριαντάφυλλα, 
μαδολοyω τά πέταλ' άπ' τά κρίνα, 

όταν, ξάφνου, νά 'ρθείς, lτσι Σοϋ πρέπεται, 
νά περπατήσεις άπαλά σ' έκείνα. 

Εlναι ή ψυχή μου βάρκα πολυτάραχη, 
καλύτερα τή βλέπει ή ματιά Σου, 

λιμάνι θέ νά 'βρε'i, λιμάνι απάνεμο, 

δταν θά 'ρθείς, τή θε{α τήν άyκαλιά Σου. 

Πώς θά μέ ξεκουράσεις άπ' τούς κόπους μου 

χι άπ' τούς πολλούς τούς πόνους μου άκόμα, 
σά θά μοϋ πε'ί μονάχα ένα λόγο Του 

τό πατρικό κα{ θεϊκό Σου στόμα. 

Στοϋ ίεροϋ τά κράσπεδα χιτώνα Σου, 
θά πέσω κα{ γλυκά θά τά φιλήσω, 
πού θά καταδεχτείς νά 'ρθεϊς σ' έμένανε, 
σ' έμένα μέ τό ρϋπο τόν περ{σσο. 

Π α{ζ' ή καρδιά μου, φύλλο λιανοτρέμουλο, 

όλα της τά χτυπήματα δικά Σου, 
δταν βαρεί τήν πόρτα μου ό ζέφυρος, 
θαρρω μήν εlναι αύτιχ τά βήματά Σου. 

55 / 7363 



56 / 7364 =============== Έταιρε(α Φωκικών Μελετων 

Μήν εlναι αύτά τά βήματα της λύτρωσης, 
τά ξέρω αύτά τά βήματα, τά ξέρω, 

εlμαι δικό Σου, τά δικά μου βήματα 

πίσω άπό τά δικά Σου θά τά φέρω. 

Δέ φάνηκες άκόμα κι έyώ -ξέρεις το

πόσο πονώ καί πόσο ύποφέρω, 

ελα, λοιπόν, Μεγάλε :4.ναμενόμενε, 
πώς θά 'ρθεiς όπωσδήποτε τό ξέρω . 

'Εσύ 'σαι τοϋ Θεοϋ ό θείος 'Ερχόμενος 

καίό Σωτήρας εlσαι δλοu τοϋ κόσμου, 
νά κουραστώ σέ μάταιη δέ θ' άφήσεις με 
άναμονή, πού κρuφοκλώθω έντός μου. 

'Εσύ 'σαι ό Λυτρωτής μου κι ό Πατέρας μου, 

'Εσύ 'σαι καί ό Π αρηyορητής μου, 

φτάσε όταν πρέπει, τότε πού χρειάζεται, 

θά 'ναι ή άκριβή ή ώρα της ζωής μου. 

Δέν εχω αλλον κανένα νά μέ νοιάζεται, 

'Εσένα τόν δοτήρα εχω τοϋ έλέους, 

επεσα, Σέ ζητώ, μή μ' άποστpέφεσαι, 
τούς κόσμους Σου έyώ θέλω τούς ώpαίους. 

:4.λλ' άλλο μήν άρyήσεις, ελα γρήγορα, 

μέ καρδιοχτύπι βγήκα εξω περίσσο, 
ώ, ελατού Θεού ούράνιε Έρχόμενε, 

στό δρόμ' εlμαι νά Σέ προϋπαντήσω. 
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ΙΣΤΟΡΙΟΎ' ΛΕΣ ΤΟΥ ΤΟΠ ΟΥ ΜΑΣ 

ΔΡΟΣΟΧΩΡΙ 
ΚΑΙ Η ΚΟΥΜΠΑΡΆ ΕΞΥΠΝΗ ΑΛΛΑ 

ΚΑΙ Ο ΚΟΥΜΠΑΡΟΣ ΕΞΥΠΝΟΤΕΡΟΣ 
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ΤουΓΕΝΙΚΟς 

Κείνα τά χρόνια, δταν δέν ηταν οργανωμένα ραφεία, άλλά καί 
αν ηταν σέ όρισμένα χωριά, δέν ηταν καθόλου εϋκολη ή μετάβαση 
ανδρών καί κυρίως των γυνωκών εκεί γιά νά τούς παρθοϋν τά μέ
τρα πού χρειάζεται ό ράφτης, αλλά καί πάνω τους νά κάμει τήν 
πρώτη η δεύτερη πρόβά. Γιά τό λόγο αυτό ό ράφτης εφάρμοζε 
εκείνο πού μας λέει δτι δταν τό βουνό δέν πήγαινε στόν Μωάμεθ, 
πήγαινε ό Μωάμεθ στό βουνό. 

Φορτωμένος τή μηχανή του, πρώτα τήν «ΟΛΓΑ» καί άργότερα 

τή «ΣΙΓΓΕΡ», πήγαινε στό κάθε χωριό πού από πρίν είχε εξασφα
λίσει γιά μερικές ήμέρες δουλειά. Κάποιος φίλος η κουμπάρος τόν 
φιλοξενοuσε στό σπίτι του δσες ήμέρες θά δούλευε στό χωριό. 

'Εδώ, δταν εφθανε, ερχονταν οί χωριανοί yιά νά ράψουν αλλος 
παντελόνια, αλλος πατατοϋκες (ήμίπαλτα από «σκουτί», δηλαδή 

μάλλινο πυκνοϋφασμένο ροϋχο, τό δποίο είχε μπεί στό μαντάμι, 
γιά νά πήξει ή υφανση καί γίνει αρκετά αδιάβροχο κα( προπαντός 
πολύ ζεστό). Άκόμα νά ράψει τούς γυναικείους σάκκοuς1, τίς σε
γκοϋνες2, τίς δποίες κεντοϋσε μέ πολύ ομορφα σχέδια πού καί σή

μερα σέ αφήνουν κατάπληκτο απ' τήν όμορφιά τους, τό μεράκι 
τους καί τήν καλαισθησία τους. 

'Ένας τέτοιος ράφτης, άπ' τήν Κάτω Ά γόριανη (Λιλαία), εφτασε 
μιά μέρα στήν Κολοβάτα. Ό η ή κουμπάρα του τόν εγκατέστησε 
στό σπίτι χαί ανέλαβε νά είδοποιήσει τούς ενδιαφερόμενους, yιά νά 
φθάσουν καί νά συνεννοηθοϋν μέ τόν ράφτη τους. Καί επειδή ... 
κουμπάρος ηλθε, επε,ιδή είναι δεδομένη καί γνωστή ή φιλοξενία 
στό χωριό αυτό, άμέσως μπηκε τό τσουκάλι στη φωτιά καί μέ τό 
κρέας μέσα. 
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Βέβαια κανείς δέν ξέρει, δέν μπορεί νά βεβαιώσει δτι τό κρέας 

ηταν δικό τους, άyορασμένο άπό κάποιο χασάπη η ηταν κλεμμένο, 
τό πιθανότερο. 

Αυτό δμως δέν μας ενδιαφέρει άφου ε!ναι γνωστό δτι κανείς δέν 

ετρωyε δικό του κρέας, άλλά πάντα κλεμμένο. 

'Εκείνο πού θέλουμε νά σημειώσουμε εδώ εΙναι τό παρακάτω. 
Ό ράφτης ... εκοβε καί εραβε εκεί στή γωνιά του. Ή κουμπάρα 

μπαινόβγαινε στή μοναδική κάμαρα, εκανε τίς δουλειές της καί μό

λις τό κρέας αρχισε νά ... τσιμπιέται στό μπακράτσι επαιρνε καί 
άπό ενα μεζέ, ετσι yιά νά διαπιστώσει τήν πορεία του βρασίματος. 
Ό ράφτης ε!δε νά φεύγει άπ' τό μπακράτσι δ πρώτος, ό δεύτε

ρος, ό τρίτος μεζές καί ετσι «κουγιόνος»3 δπως ητανε, μόλις εφυγε 
ή κουμπάρα, πηρε μιά χονδρή κλωστή καί μέ τή χονδρή του βελό

να, τήν πέρασε μέσα άπ' τούς μεζέδες πού εΙχαν άπομείνει άπ' τίς 
άπανωτές δοκιμές της κουμπάρας, λές καί ηταν χάνδρες σέ ά(ΥΧ_ο
ντικό κομπολόϊ. 'Έρριξε ξανά τήν άρμαθιά αύτή στό μπακράτσι, 

κάθισε στή θέση του καί συνέχισε τή δουλειά του. Σέ λίγο νά καί ή 

κουμπάρα καί κατά τό χούϊ της τράβηξε κατ' εύθείαν στό μπακρά

τσι γιά νά ... δοκιμάσει τήν πορεία του βρασίματος του κρέατος. 
Κάρφωσε ενα μεζέ, άλλά αύτός κουβαλοϋσε κοντά του καί 

δλους τούς αλλους ενα - ενα. 

- Μπά ! τί είναι τουτο; λέει άπορώντας. 
Καί ό ράφτης: 

-Σιγούρεμα, κουμπάρα μου ... γιά νά δοκιμάσουμε καί μείς. 

* * * 
Τό κρέας εβρασε, ή ώρα γιά φαγητό ηρθε, ή κουμπάρα κατέβη-

κε στό κατώϊ καί εφερε τήν κανάτα γεμάτη μέ κείνο τό ρουμπινατο 

κρασί, στρώθηκε ό σοφράς' καί α(ΥΧ_ισε τό φαγί. 

Οί μεζέδες είχαν άπελευθερωθεί άπ' τά δεσμά τους. 
Δέν εμαθα η δέν θυμάμαι αν εΙχε προλάβει καί δ κουμπάρος νά 

'ρθεϊ άπ' τά πρόβατα η οχι, άλλά αυτό δέν εχει σημασία. 

'Ελαιώνας, Πρωτοχρονιά 2013 

Σημειώσεις: 

1. Σάκκος, ό = yυνακεία ζακέτα. 
2. Σεγκούνα, ή= γυναικείο παλτό. 
3. Κουyιόνος, ό = ό αστείος, αύτός πού τοϋ αρέσουν τά εξυπνα πει

ράγματα. 

4. Σοφράς, δ = χαμηλό ξύλινο τραπεζάκι, yιά φαγητό κυρίως. 



Σελίδες άπ' τή Φωκίδα ============ ====-

Η ΑΓΡΙΑ ΓΡΗΑ 

ΣΤΗΝ ΑΓΡΙΑ ΡΕΜΑ ΤΙΑ 
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Τού ΙΧΝΗΛΑ ΤΗ 

1948. Ό Αϋγουστος βρισκόταν στίς τελευταίες του ήμέρες καί οί έπι
χεφήσεις τοϋ Έλληνικοϋ Στρατοί> γιά τήν έκκαθάριση του Καϊμακτσα

λάν άπ' τούς Κ/Συμμορίτας πού τό κατείχαν άπ' τό 1942, βρίσκονταν στό 
άποκορύφωμά τους. 

Τό Τάγμα μας εΙχε πάρει τήν έντολή νά ξεκινήσει απ' τήν 'Έδεσσα καί 
καθαρίζοντας τό πολύ, αλλοτε ομορφο καί άλλοτε αyριο βουνό, άνάλοyα 

άπ' τή γωνιά καί τή σκοπιά πού τό βλέπει κανείς, από τίς ανατολικές 
ύπώρειες καί μέχρις δπου μπορεί νά φθάσει. 

Νύχτα ξεκινήσαμε καί κείνη ή νύχτα μένει στή μνήμη δσων τήν εζησαν, 

άκριβώς δπως τήν εζησαν ! 'Όλες οί πλαγιές καί δλα τά περάσματα εΙχαν 
ναρκοθετηθεί μέ χιλιάδες νάρκες Σού-ΜαCν, απ' αυτές δηλαδή τίς ενα

ντίον προσωπικοί>, απ' αυτές πού μόλις τίς πατήσει ό «τυχερός» χάνει τό 

πέλμα του δλόκληρο - τό συνηθέστερο. 

Τέλος πάντων τό θέμα μας είναι Η ΑΓΡΙΑ ΓΡΗΑ καί οχι τά ναρκοπέ
δια καί δ πόλεμος γενικώτερα. 

Ε'ίχαμε φθάσει μέχρι τά χωριά Νόρμα καί Λουτράκι καί γώ είχα προ
ωθηθεί μέχρι τό 812 ϋφωμα, καί γιά μερικές ήμέρες ε'ίχαμε άπραξία. Ή 
ανασυγκρότηση, ή ανάπαυση καί ή προετοιμασία γιά τή συνέχεια ηταν 
άπαραίτητες. 

Καί κάποια μέρα ηλθε ή διαταγή πού περιμέναμε. Τό Τάγμα μας νά 
κινηθεί γιά τήν δλοκλήρωση του Άντικειμενικοϋ Σκοποί> πού ηταν ή όλο

κληρωτική κατάληφη τοϋ Καψακτσαλάν. 

Ζέστη Αυγουστιάτικη καί τό άπόγευμα κατεβήκαμε. μέσα σέ μιά 

άγρια χαράδρα πυκνοφυτευμένη μέ πολλά μικρά, μεγάλα καί γέρικα 

πλατάνια. Μόλις μπήκαμε μέσα βράδιασε αμέσως καί 'ίσα - 'ίσα πού 

προλάβαμε νά πιάσουμε από ενα πλατάνι ό καθένας μας γιά νά ξεκου

ραστουμε καί νά ξενυχτίσουμε, άφου ό πλατανιάς αυτός ηταν ή βάση 
'Εξορμήσεως τήν έπομένη τά χαράματα. 

Ένα μαϋρο σύννεφο; πυκνό καί χαμηλό, σκέπασε απότομα τή χαρά
δρα. Φώναξα μόνο νά προλάβουν οί στρατιώτες νά γνωρίσουν ό καθένας 

τόν διπλανό του. 'Έβλεπα, άκουγα, μύριζα τή φοβερή μπόρα πού έρχό-
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ταν καί μάλιστα πολύ γρήγορα. Καί ή καταιγίδα ξέσπασε. Τ' άστροπελέ

κια πέφτανε δπως τό ρύζι σέ γάμο. Ή βροχή επεφτε μέ δύναμη, λές καί 
ηταvε χαλάζι. 

'Ένας κεραυνός, άρκετά μεγάλος, επεσε δίπλα μου, πολύ κοντά μου. 
Άγρίεψα! Ψάχτηκα vά ~ώ μήπως εχω πουθενά κτυπήσει καί άπό τό φό
βο μου εκλεισα τά μάτια μου χαί τότε είδα κάτι άλλόκοτο. Μιά γρηά 
ντυμένη παληοτσόλια, κουφή άφοϋ δέv ακουγε τούς κεραυνούς πού επε
φταν καί τίς βροντές, χωρίς νά μιλά, άλλά νά ρεκάζει μόνο, άπαίσια στην 
οψη, μέ ενα βλέμμα εξαγριωμένο καί έπιτακτικό, βγαλμένο άπό κατα
κόκκινα μάτια, καταμουντζουρωμέvα άπό κακία καί θολό μίσος vά ερχε

ται κατά πάνω μου καί νά μέ κρατά άκίνητο. 
Άκόμα βλέπω καί άνατριχιάζω εκείνη τήν πολύ γαμψή μύτη της καί 

κείνα τά μεγάλα σουβλερά καί πολύ βρώμικα νύχια της. 'Άρχισα vά πα

ραλύω. "Ολοι μου οί μύες άπό τσιτωμένοι πού ηταν καί πολύ σφιγμένοι, 
άμόλησαv, λύθηκαν. 'Ήμουν ετοιμος νά χαθώ καί τότε ενα αλλο άστρο
πελέκι, πολύ μεγάλο χαί τοϋτο, επεσε δίπλα μου, πολύ κοντά. 

Ή αγρια ρεματιά, μέ τόν πλαταvιά της ρέχαξε, άφοϋ γιά μιά στιγμή 
φωτίστηκε κι άκούω τόv βοηθό μου γά φωνάζει: 

- Ρέ ! Κτύπησε κανένας; "Ολοι καλά ; 
Καί άφοϋ δέv ακούστηκε κανείς, ξαvαφώναξε : 
- Δόξα σοι, Παναγία μου!. .. 
Τότε συνηλθα! Ξαναβρηκα τόv έαυτό μου. Θυμήθηκα ποιός ε{μαι, ποϋ 

είμαι, τήν αποστολή μου, τίς εύθύνες μου ... Καί εκανα τόν σταυρό μου. 
Ά ναζήτησα τόv βοηθό μου, πού ηταν κοντά μου, αλλά μέσα σέ τόσο 

πηχτό σκοτάδι ηταν άδύvατο νά ξεχωρίσεις κάτι. 
- 'Εδώ είμαι! μοϋ λέει καί συνεχίζει: 
- Πολύ άγρια τούτη ή νύχτα! 'Έχουμε περάσει καί αλλες αγριες, άλλά 

τούτη τό παράκανε! Ό Θεός βοηθός! 

- Οί στρατιώτες τί κάνουν ; 
- Άπ' δ ,τι μπόρεσα νά δω οί περισσότεροι εlναι μέσα στίς κουφάλες 

των πλατανιών. Οί αλλοι κάπου θαχουv άπαγχιάσει καί δλοι τους σταυ

ροκοπιοϋvται καί παρακαλοϋv νά ξημερώσουν. 

- Δέv μπορώ άκόμα vά συνέλθω άπ' αύτό πού ε!δα στά ξύπνια μου. 
Έκείνη ή παληόγρια δέν φεύγει άπό μπροστά μου. 

-Τί ηταν αύτό πού είδες; μέ ρωτά ό βοηθός μου καί δταν τοϋ είπα, 
δσα μπορουσα σύντομα αύτό πού ε!δα μέ τή γρηά, μοϋ είπε επειτα άπό 
λίγη σκέψη: 

- Δέv μ' αρέσει καθ'όλου ! Κάτι δέν θά πάει καλά ... 
Καί πράγματι κάτι δέν πηγε καλά ... Τήν αλλη μέρα στήv επίθεση πού κά

ναμε γιά vά καταλάβουμε τό ϋψωμα της Μπουρίκας ... τραυματίστηκαι. 
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ΝΕΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

t. Τό 2012 εφυγε καί ή Ε.Φ.Μ. εκανε τήν ετήσια Τακτική Γενική 
Συνέλευση των μελών στίς 20 'Ιανουαρίου 2013, δπως τό Καταστα
τικό όρίζει. 

Στή Γ .Σ. ό Πρόεδρος κ. Γ. Κοuτσοκλένης άνακοίνωσε τά πε

πραγμένα τοϋ Δ.Σ. κατά τό 2012 καί τά άπΟ'τελέσματα της Ε.Ε. 
Άκόμα έγνώρισε καί τόν Προϋπολογισμό πού καταρτίστηκε γιά τό 

2013 καί ζήτησε άπό τά μέλη της Γ.Σ. τήν εγκρισή τους. Τά μέλη 
όμόφωνα ένέκριναν τά πεπραγμένα, τόν οίκονομικό άπολογισμό 

τοϋ 2012 καί τόν Προϋπολογισμό τοϋ 2013. 
Άκολούθησε ή κοπή της πίτας της 'Εταιρείας καί στή συνέχεια 

εγιναν οί έχλογές γιά τήν ανάδειξη νέων οργάνων διοικήσεως της 

Ε.Φ.Μ. έπειδή εληξε ή θητεία των παλαιών. 

Άπ' τίς έκλογές αυτές χι άπ' τήν κατανομή των άξιωμάτων μετά 

εχοuμε τήν παρακάτω σύνθεση των νέων οργάνων. 

Δ. Συμβούλιο 

1. Πρόεδρος 
2. Ά ντιπρόεδρος 
3. Γραμματέας 
4. Ταμίας 
5. 'Έφορος 
6. Μέλος 
7. » 

Έξ. Έπιτροπή 

t. Πρόεδρος 
2. Άντιπρόεδρος 
3. Γραμματέας 

Ί. Ράμμος, Άντιπτέραρχος έ.ά. 

Ί. Τσινταβης 

Βιβή Καστρίτη, Δ.1'. 

Χαρ. Παναγιωτόπουλος, Λογιστής 

Γ. Μαστρογιαννόποuλος, Σuν/χος ΟΤΕ 

Νικ. Κακολόγος, Δ."r. 

Γ. Κοuτσοχλένης, Στρ/κός Σuν/χος 

Ί. 'Ηλιόπουλος, Συν/χος 

Άθ. Δημοποuλος, Σuν/χος ΟΤΕ 

Εύάγγ. Κατσαγοϋνος, Φαρμακοπ. 

Θερμές είναι οί εύχές δλων μας γιά τήν επιτυχία τοϋ εργου πού 
αναλαμβάνουν. 

Ό άπολογισμός των πεπραγμένα τοϋ Δ.Σ. κατά τό 2012 πού 
άνακοινώθηκε άπ' τόν Πρόεδρο · εχει δπως παρακάτω: 
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Διά τό 2012 

:Αγαπητοί Έταίροι, άyαπητοί φίλοι, 
Πέρισυ σάν σήμερα σάς ε!πα «Τό 2011 lφυyε. VΕφυyε άφήνο

ντας πίσω του τ{ς πιό ασχημες άναμνήσεις καί άπό όλες τίς πλευ
ρές». Φέτος πρέπει νά πώ έκείνο πού ό πάνσοφος λαός μας λέει. 
Δηλαδή τό: «Κάθε πέρσυ καί καλύτερα!!!». 

Τήν προσπάθεια τού σημερινού ΔΣ., πρέπει νά πούμε ότι τήν 
χαρακτηρίζει ή σύνεσις κα{ ή φρόνησις, άρετές πού άπαιτούν μιά 
πάρα πολύ καλή συνεργασία μεταξύ τους. Κα{ yιά τό λόyο αύτό 
εύχαριστώ όλα τά μέλη yιά τήν κατανόηση καί τήν άγάπη μεταξύ 
τους κα{ τή συνολική προσπάθειά τους. 

Καί φέτος θεωρείται δτι ή πορεία τού περιοδικού μας «ΣΕΛΙΔΕΣ 
ΑΠ' ΤΗ ΦΩΚΙΔΑ» ηταν άρκετά άξιόλοyη. 'Έφθασε τά 144 τεύχη 
κα{ τ{ς 7.308 σελίδες, οί δέ κρίσεις καί σχόλια πού μάς ερχονται 
εlναι πάρα πολύ καλές. 

Βέβαια θά μάς εκριναν πολύ .~:ιαλύτεpα αν ηξεpαν ότι τό περιο
δικό αύτό εlναι χρεωμένο μέ 6ΩΟΟ € κα{ βάλε καί δτι ή άποστολή 
του ε!ναι δεύτερο πρόβλημα, άφοϋ yιά τήν άποστολή 400 περίπου 
τευχών τά ΕΛ.Τ Α. θέλουν πάνω άπό 250 €, yι' αύτό μ ή ξεχνάτε 

τή συνδρομή σας. 
Γιά τό ΛΜ.Φ. τό μόνο πού μπορούμε νά πούμε εlναι «αlσχος!» 

χα{ τίποτε αλλο. 

Στόν άπολογισμό τού 2011, σάς άνακο{νωσα ότι, τότε, βρισκόμα
στε μέ τόν Δημο 'Άμφισσας (Δελφών τώρα) στό στάδιο τών δια
πραγματεύσεων yιά τόν τρόπο διαθέσεως των συλλογών. 'Εμείς κά
ναμε όλες τ{ς ύποχωρήσεις πού μας ζητήθηκαν, άλλά όταν ή ύπόθε
σις εφθασε στό συμβολαιογραφείο έκεί γιά μιά άκόμα φορά σκό
νταψε. Παληά ύπηρχαν οί 7 πληγές τού Φαραώ. Σήμερα ύπάρχει 
μόνο μία καί δέν θέλει άλλες, μία πού τή λένε γραφειοκρατία. 

Δέν μπορούν νά γίνουν τά άπαpαίτητα συμβόλαια, γιατί πρέπει 
πρώτα νά έλθει εlδική έπιτροπή έμπεφογνωμόνων - έκτιμητών, νά 
έκτιμήσει τήν άξ{α κάθε άντικειμένου, έκθέματος yιά νά μπορέσει, 
λέει, ή 'Εφορία νά φορολογήσει τόν άποδέκτη, δωροδόχο Δημο. 
'''Έπειτα άπ' αύτά ό Δήμος η Δήμαρχος τό μόνο πού μπορούσε νά 
μάς πεί είναι νά ... περιμένουμε. Νά περιμένουμε, άλλά τ{; 

Τό Δ Σ ., παρά τίς τόσες κα{ τέτοιες άδυναμ{ες, όπως οlκονομικές 
κ.α., προσπάθησε χα{ όργάνωσε τίς παρακάτω έκδηλώσεις: 
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ά. '·Έκοψε τήν πίτα της. Στήν τελετή αύτή μας τίμησαν ol άρχές 
τοϋ τ6που μας καί πολλοί έκλεκτοί φίλοι μας. 

β'. Συμμετείχαμε σέ όλες τίς έκδηλώσεις πού διοργάνωσε ή 

Αύτοδιοίκηση καί ol άδελφές όρyανώσεις, σέ όποιες βέβαια μας 
κάλεσαν. 'Ιδιαίτερα σ' αύτή πού διοργάνωσε ό Δημος Δελφών στ6ν 

Προφήτη 'Ηλία, μέ τήν εύκαιρία τοϋ έορτασμοϋ τοϋ ξεσηκωμού τοϋ 
VΕθνους κατά της άπαίσιας Τουρκικής τυραννίας. 

y'. Μέ άρκετή έπιτυχ{α καί παρά τίς παραλήψεις καί όλα τά 
αλλα τοϋ Δήμου, όρyανώσαμε τή γιορτή της μεγάλης μάχης της 

Άμπλιανης πάνω στήν... «πλάκα». 

Μέ τήν εύκαφία νά σάς γνωρίσω ότι ή 'Ιτέα σέ είδική έκδήλωση 
βράβευσε - εύχαρίστησε τήν Έταφεία μας γιά τ{ς κατά καιρούς 
προσπάθειές της νά καλολογήσει κα{ νά άσχοληθεί μέ τήν Ίστορία 

της, μέ τήν άπονομή είδικης πλακέτας. 

δ'. Βιβλιοθήκη. 'Όπως κάθε χρ6νο ετσι καί φέτος θά παραπονεθώ 
γιατ{ κανένας δέν βοήθησε τήν προσπάθεια έμπλουτισμού της Βι
βλιοθήκη μας. 'Ό,τι γίνεται έκε'i εlναι μόνο προσπάθεια δική μου, 

άλλά αύτό δέν λέει τίποτα. Πάντως εχουμε φθάσει τούς 11)56 τ6-
μους καί συνεχ{ζουμε. 

· Τά οίκονομικά της 'Εταιρείας μας εlναι αύτά πού ή ΕΕ. διαπί
στωσε στόν ελεγχ6 της, δπως: 

α'. Τά εσοδά μας ~αν 
β'. Τά εξοδά μας ηταν 

γ'. Τό ύπόλοιπο γιά τή νέα χρήση εlναι 

Στά εσοδά μας θά βpοϋμε φέτος μόνο δύο πηγές: 
ά. Τ{ς συνδρομές των μελών καί φίλων μας, κα{ 

6.668,56 
3.821,58 
2.841,98 

β'. Τήν οlκονομική ένίσχυση της ΔΕΛΦΟΙ-ΔΙΣΤΟΜΟΝ ΑΜΕ των 
1.500 €, τήν όπο{α χα{ άπ' έδώ θερμά εύχαpιστούμε. 

Εύχαριστούμε έπ{σης τόν έκδότη μας κ. Σανιδά, γιά τήν άνοχή 
του, όπως κα{ όλους όσους χα{ μέ όποιονδήποτε τρόπο μας βοήθησαν 

στό πραγματικά δύσκολο εργο πού έχει άναλάβει ή Έταφε{α μας. 
Καί άφού εύχηθώ χαρούμενο, πάντα γελαστό χα{ πολύ δημιουργι

κ6 τόν καινούργιο χp6νο, παρακαλώ πρώτα γιά τ{ς άπορίες, διευκρι
νήσεις, αν ύπάρχουν, δεύτερον νά άπαλλάξετε τ6 σημερινό Δ Σ. άπ' τ{ς 
εύθύνες του καί τρίτον νά έκλέξετε τήν 3μελη 'Εφορευτική 'Επιτροπή 
yιά νά χάνει τ{ς έκλογές πού θά άκολουθήσουν ... κα{ τ6 νου σας ... 

Φίλοι μου, εύχαριστώ. 
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2. Γιά τήν οίκονομιχή ένίσχuση της 'Εταιρείας προσέφεραν οί φί
λοι τά παρακάτω ποσά: 

α'. ΔΕΛΦΟΙ-ΔΙΣΤΟΜΟΝ ΑΜΕ 

β'. 

γ'. 

ε'. 

Άνώνυμος 

Γ .Ν. Κουτσοκλένης, 'Ελαιώνας 

Είς μνήμην της ασελφης του Σουσάνας 

Παναγ. 'Ι. Μάνος, Χρισσό 
Είς μνήμην θείας του Σουσάνας 

Τιτίκα Παπαγρηyορίου, Άθήνα 
Είς μνήμην της ασελφης της 

Βαyγελιώς Τζαμτζη 

1.600 € 

50€ 

50€ 

50€ 

100€ 



' Απαγορεύεται ή μερική η όλική άvαπαραγωγή τώv κειμένων, ή 

άvαδημοσίευσ:η, ή άποθήκευση σέ όποιοδήποτε σύστημα ήλεκτροvικό, 
μηχανικό, φωτοαντιγραφικό καί δέ μετα616άζεται σέ καμιά μορφή καί. 
μέ κανένα τρόπο κείμενο, χωρίς προηγούμενη εγγραφη άδεια τού 
συγγραφέα ή τού περιοδικού. 
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