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ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΕΣ

α΄. Ἱστορικές μνῆμες

1-4-18314. Ὁ Τουρκικός ὄχλος τῆς Κων/πόλεως σφάζει ἀνηλεῶς
τούς Ἕλληνες πού ἐκκλησιάζονται στήν ἐκκλησία τῆς Ζωοδόχου
Πηγής. ταν Κυριακή τῶν Βαΐων.

93-4-1944. Τριάντα Ἱερολοχίτες ὑπό τόν Ἀντ/ρχη Καλίνσκι, ἐπι-
χειρεῖ καταδροµή στή Μυτιλήνη καί ἀπελευθερώνει τούς Ἕλληνες
ὁμήρους πού κρατοῦνταν στό διδασκαλεῖο τῆς πόλεως. Ἀπώλειες
Τερμανῶν: 6 νεκροί.

6-4-1941. Ἡ Γερμανία ἐπιτίθεται κατά τῆς Ἑλλάδος µέ τή 12η
Στρατιά της, ὑποστηριζόμενη µέ ἰσχυρότατη ἀεροπορία.

7-4-1941. Τά ὀχυρά τῆς Γραμμῆς Μεταξᾶ ἀμύνονται σθεναρά.
Ἱστίμπεη, Ἀρπαλούκι, Ποπολίβιτσα στό Μπέλες καί Ῥούπελ κ.λπ.
γράφουν Ἱστορία ἔνδοξη.

9-4-1948. Οἱ Ἰταλοί πυρπολοῦν τήν Ἁγ. Εὐθυμία καί τήν ἑπομέ-
νη τή Βουνιχώρα, σέ ἀντίποινα.

10-4-1834. Ὁ Πατριάρχης Τρηγόριος ὁ Ε΄ ἀπαγχονίζεται στήν
Κων/πολη.

10-4-1824. Μετά ἀπό τήν πολιορχία τοῦ Φρουρίου Ἀμφίσσης
ἀπ᾿ τά παλληκάρια τοῦ ΓΤερο-Πανουργιᾶ οἱ Τοῦρχοι παραδίδονται.
Ἔχουμε τό πρῶτο Κάστρο πού ἀπελευθερώνεται, µέ ἀγῶνες, ἀπ᾽
τούς Τούρκους.

10-4-1826. Ἡ θρυλική ἔξοδος τοῦ Μεσολογγίου. Εἶναι ἡ Κυρια-
χή τῶν Βαΐων.

19-4-4822. Οἱ γυναῖχες τῆς Νάουσας(413) ρίχνονται στόν γκρεμό
τῆς Ἀραπίτσας, ιά νά ἀποφύγουν τήν ἀτίμωση ἀπ᾿ τούς Τούρκους.

17-4-1944. Οἱ Γερμανικές ὀρδές ἔκαφαν τήν Κουκουβίστα (Κα-
λοσκοπή). Ἠταν ἀνήμερα τοῦ Πάσχα.

23-4-1821. Ἡ µάχη Ἀλαμάνας - Χαλκομάτας. Θάνατος Ἐπι-
σκόπου Ἡσαία κ.ἄ.

25-4-4827. θάνατος Γ. Καραϊσκάκη, ἔπειτα ἀπ᾿ τόν χθεσινό
τραυματισμό του.

2-:5-1919. Ὁ Ἑλληνικός στρατός ἀποβιβάζεται στή Σμύρνη µέ
ἐντολή τῆς Διασκέψεως Εἰρήνης τῶν Παρισίων.
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32-5-1945. Ὁ Ἱερός Λόχος µέ 220 ἄνδρες ἀπελευθερώνει τή Ρό-

δο. Οἱ ἀπώλειες τῶν Ίταλο-Γερμανῶνεἶναι µεγάλες.
4-5-1825. Τμῆμα τοῦ Κιουταχῆ. 3.000 ἀνδρῶν, κάπτει τήν ἀντί-

σταση τῶν Ἑλλήνων στά Πεντεόρια καί µπαίνει στά Σάλωνα ὅπου

καί προβαίνει σέ ἄγριες λεηλασίες καί σφαγές ἐνῶ σκλαβώνει 300

νέους καί νέες,

7-5-14945. Ἡ Γερμανική φρουρά τῆς Μήλου παραδίδεται σέ

τμῆμα τοῦ Τρίτου Ἱεροῦ Λόχου.
47-5-1918. Συνθήκη Λονδίνου. Τερματισμός Α΄ Βαλκανικοῦ Πο-

λέμου. Ἡ Ἑλλάδα ἔλαβε τήν Ἠπειρο, τή Μακεδονία, τά νησιά τοῦ

Αἰγαίου καί τήν Κρήτη.
19-5-1919. Ἡμέρα µνήµης γενοκτονίας τῶν Ἑλλήνων τοῦ Πό-

ντου.
90-5-1828. Ὁ φιλέλληνας Ἄστιγγας,ὁ ὁποῖος προσέφερε τόσα

πολλά γιά τήν ἀπελευθέρωση τῆς Ἑλλάδος, δίδει καί τή ζωή του,

συνεπείᾳ τραύματος.
21-5-1864. Προσάρτηση τῆς Ἑπτανήσου στήν Ἑλλάδα.
93-5-4884. Προσάρτηση Θεσσαλίας - Ἄρτας.
99-5-1458. Ἡ ἅλωση τῆς Κωνσταντινουπόλεως. Ἡ λειτουργία

μένει µισοτελειωµένη...
5.-6-18325. Δολοφονεῖται στήν Ἀκρόπολη Ἀθηνῶν ὁ Ὀδυσσέας

Ἀνδροῦτσος.
40-6-1828. Δύναμη 1.000 ἀνδρῶν ὑπό τόν Γιουσούφ Πασᾶ Περ-

κόφτσαλη πυρπολεῖ τήν Ἀράχωβα καί τό Καστρί (Δελφούς).
10-6-1944. Οἱ Γερμανοί ἐκτελοῦν στό Δίστομο 218 ἄτομα ἁπ᾿᾽ τά

ὁποῖα 20 βρέφη, {5 παιδιά καί 42 ὑπερήλικες, σέ ἀντίποινα γιά δο-

λιοφθορές ἀνταρτῶν.
41-6-1798. Θάνατος Ρήγα Φεραίου. Μέ πλήρη μυστικότητα

ἐκτελεῖται στίς φυλακές Βελιγραδίου µέ ἄλλους 7 συνεργάτες του.
43-6-9258 π.Χ. Ἡ ἀνθρωπότητα ἔχασε τόν µεγαλύτερο ἄνδρα

της, τόν Μέγα Ἀλέξανδρο.
46-6-1913. Ἔναρξη τοῦ Β’ Βαλκανικοῦ Πολέμου.
34-6-1948. Κατάληψη Κιλκίς - Λαχανᾶ.
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β’. Μία ἐκδρομή

Ἔπειτα ἀπό πολλές προσπάθειες, γιά πολλούς καί διάφορους
λόγους, ἡ Ἑταιρεία µας πραγματοποίησε τήν Ἐκδρομή - Ἐπίσκε-
ψη στό Μουσεῖο τῆς Ἀκροπόλεως στήν Ἀθήνα.

Τά συμπεράσματα ἀπ᾿ τήν ἐχδρομή αὐτή εἶναι:
-Ἡ ὀργάνωση πάρα πολύ καλή, µέ γενική ὁμολογία τῶν συµµε-

τεχόντων.

-Οἱ γνώσεις πού ἀποκτήθηκαν ἀπ᾿ τούς ἐπισκέπτες εἶναι πάρα
πολλές καί ἐνδιαφέρουσες.

Ἀνήκουν ἀνυπόκριτα συγχαρητήρια στούς ἔχοντας τήν ἰδέαν τῆς
ἐπισχέφεωςαὐτῆς καί στούς ὀργανωτές της.

Εὐχόμαστε στό Δ.Σ. τῆς Ἑταιρείας µας νά μᾶς δώσει τήν εὐκαι-
ρία χαί γιά ἄλλες εὐχάριστες καί διδακτικές - χρήσιμες καί ψυχα-
γωγικές τέτοιες ἐχδρομές.

Τ.Ν.Ε.

Υ΄. Τό Μουσεῖο µας

Ἡ 18η Μαΐου ἔχει ὁρισθεῖ ὡς Ἡμέρα τῶν Μουσείων.
Ὅλοι πιστεύουν ὅτι τά Μουσεῖα δέν εἶναι ἀποθῆκες πού φυλάσ-

σουν παλιά ἀντικείμενα, ἀλλά ἐκπαιδευτήρια καί γιά ὅλες
μάλιστα τίς βαθμίδες.

Εἰπώθηχε ἀχόμαὅτι τά Μουσεῖα σήµερα ἔχουν µεγαλύτερη ἀξία
ἀφοῦ τά ἐκπαιδευτήρια κατάντησαν... Μουσεῖα.

Τό δικό µας Μουσεῖο, τό ἄλλοτε µεγάλο καί πλούσιο, πού στό-
λιζε τήν Ἄμφισσα,πού εἶχε κάνει τούς γέρους νά κλαῖνε µέ τίς ἀνα-
μνήσεις τους καί τούς νέους νά τρέχουν ξανά καί ξανά γιά νά ὅλο-
κληρώσουν τίς γνώσεις τους, τί νά γίνεται ἄραγε;

Ε.Φ.Μ.

δ’. Εὐχαριστίες

Θεωροῦμε ὑποχρέωσή µας νά εὐχαριστήσουμε καί ἀπ᾿ ἐδῶ τίς
τοπικές ἐφημερίδες «ΗΒ ΩΡΑ ΤΗΣ ΦΩΚΙΔΑΣ», «ΦΩΚΙΚΟΙ
ΚΑΙΡΟΙ» καί «ΕΝ ΔΗΛΦΟΙΣ», καθώς ἐπίσης καί τίς ἠλεκτρονικές

«ΑΜΦΙΣΣΑ ΠΡΕΣ», «ΚΑΡΤΕΡΙΑ» καί «ΦΩΚΙΔΑ ΤΥΣγιά τίς µέ-

χρι τώρα δημοσιεύσεις πού ἡ Ἑταιρεία µας ζήτησε καί ἀνταποκρί-
θηκαν ἀφιλοχερδῶς.

Ε.Φ.Μ.
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α΄. Στήν Παγκόσμια Ἡμέρα

τῆς Μητρικῆς Γλώσσας (44 Φεβρουαρίου)
Ἡ Ἑλληνικίή Γλῶσσα στίς µέρες µας

Τοῦ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Δ.ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

(Ἀπό τήν ὁμιλία του στήν Ἔνωση Ἑλλήνων Λογοτεχνῶν
τήν 15-42-2044, κατά τήν ἀπονομή τῶν Βραβείων

τοῦ Διαγωνισμοῦ Ποιήµατος - Διηγήματος.)

Ἀξιότιμε κύριε Πρόεδρε τῆς Ἕνωσης Ἑλλήνων Λογοτεχνῶν, κυ-
ρίες καί κύριοι:

Ὅλοι διαπιστώνουμεµέ θλίψη φυχῆς, ὅτι τά τελευταῖα χρόνια ἡ
Ἑλλάδαἔχει ὑποστεῖ µιά πρωτοφανῆ λεηλασία, ἔχει, σχεδόν, χάσει
τά ἀποθέματα τῶν πνευματικῶν µας ἐπενδύσεων.

Γιά χρόνια τώρα,χιλιάδες τερµίτες ροκανίζουν τά θεμέλια τῶν θε-
σμῶν γιά τήν κατάρρευση τῶν ἀξιῶν τῆς ζωῆς, τήν θεοποίηση τοῦ
ἀμοραλισμοῦ, τήν κακοποίηση καί πλαστογράφηση τῆς Ἱστορίας, τήν
παταδημαγώγηση τῶν συνειδήσεων, τοῦ ἐκχυδαϊσμοῦ καί ἐκβαρβα-
ρισμοῦ τῆς γλώσσας, τήν ἀποκοπή ἀπό τήν παράδοση. τήν προβολή
τοῦ εὐδαιμονισμοῦ, τήν καθιέρωση τῆς ἀναξιοκρατίας, τόν ἔκτραχη-
λισμό τῆς νεότητας καί τήν ἀποδυνάμωσηἑνός λαοῦ, πού ἡ ἱστορική
του μνήμη εἶναι αἱματηρός θησαυρός, περηφάνια καί εὐθύνη.

-"Δυνατοί ἄνεμοι τῆς λεγόμενης «Ἐλεύθερης σκέφης», λές καί
τούς ἀπόλυσαν ἐχεῖνοι οἱ παλιοί σοφιστές, παρασύρουν τά καθιε-
ρωμένα,σκοποῦν ἐπαναστατικές ἰδέες, κλονίζουν τά βάθρα τῆς πί-
στης καί τῆς ἠθικῆς.

--Ἀκολουθώντας τίς ἀχαλίνωτες παρορµήσεις µας, κάνουμεὅτι
καί τό ποτάµι, πού κατρακυλάει ὁλοένα καί χαμηλότερα.

- Ὅ λαός µας βυθίζεται στό σκοτάδι καί θεᾶται παθητικά τό
γκρέµισµα τῶν πνευματικῶν του ἐρεισμάτων. Πάσχουµε ἀπό συ-
µπτώµατα ἀμνησίας καί ἀδιαφορίας. Ἕνας ἐπαίσχυντος καί ἀπαί-
σιος µυθριδατισµός ἀποκοιμίζει τήν πορεία τῆς ζωῆς µας. Μιά δαι-
µονική δύναμη μᾶς τραβάει σέ δρόµους πού δέν μᾶς ἀρέσουν, µά
πού εἴμαστε ὑποχρεωμένοι νά ἀκολουθήσουμε.
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«Σβησμένες ὅλες οἱ φωτιές οἱ πλάστρες µέσα στή Χώρα», θά
μᾶς ξανάλεγε ὁ Παλαμᾶς.

--Εἰδικότερα: Γίνεται ὁλοένα καί πιό φανερό ὅτι τά τελευταῖα
χρόνια χαταβάλλεται συντονισμένη καί μεθοδευµένη προσπάθεια
ὥστε ὁ σύγχρονος Ἕλληνας νά ἀποχοπεῖ ἀπό τίς ρίζες του, πού κύ-
ριο θεµελιακό τους στοιχεῖο εἶναι ἡ γλῶσσα µας στήν πληρότητά της.

Γιατί δέν ἀρκεστήκαμε µόνον στὀν «φαλιδισμό» της καί τήν
«στρογγυλοποίησή»της µέ τήν ἐπιβολή τοῦ μονοτονικοῦ τρόπου
γραφῆς. Στήν καθημερινή της χρήση τήν κρίνουμε ὅλο καί πιό φτω-
χή. Τήν κακοποιοῦμε, τήν εὐτελίζουμε:

Χυδαϊσμοί, σολοικισµοί, βαρβαρισµοί, ἀκυρολεξίες, πενιχρότητα
λεξιλογίου, τύποι προσβάλλοντες τό γλωσσικό αἴσθημα καί ὀρθο-
γραφική ἀναρχία χαρακτηρίζει τά περισσότερα ἀπό τά γραπτά κεί-
μενα µέ τά ὁποῖα καταπλημμυρίζονται τά διάφορα ἔντυπα.

--Τήν ἐκχυδαίζουν ἐθνοκτόνοι «γλωσσοπλάστες», κουλτουριά-
ρήδες καί σκοταδιστές κάποιων ἐντύπων καί ἠλεκτρονικῶν µέσων

μαζικῆς ἐνημέρωσης, λές καί ἐνεργοῦν σέ ἐφαρμογή ἐκείνου πού
ἔχει εἰπεῖ ὁ Βλαδίμηρος Λένιν: «Ἄν θέλεις νά κατακτήσεις ἕναν
λαό, κατάστρεψέ του τήν γλῶσσα».

--Στά περίπτερα τά περισσότερα ἑλληνικά περιοδικά ἔχουν ἔε-
γόγλωσσους τίτλους. Τά περισσότερα καταστήματα ἔχουν ξένα
ὀνόματα, ἐνῶ οἱ Τράπεζες ἀναγράφουν τόν τίτλο τους µέ μικρά
στοιχεῖα στήν ἑλληνική, µέ τεράστια δέ καί σέ ἐμφανῆ θέση στήν
ξένη γλῶσσα.

--Οἱ τηλεοπτικοί σταθμοί προβάλλουν ἁλαζονικά καί προκλητι-
κά τά ξενόγλωσσα ὀνόματά τους. Οἱ εἰδήσεις καί διαφημίσεις τῆς
τηλεόρασης χρησιμοποιοῦν χωρίς συστολή καί φειδώ ξένες λέξεις,
ὅρους καί φράσεις.

--Βἶναι γεγονός ὅτι ὁ νεώτερος Ἑλληνισμός διακατέχεται δυ-
στυχῶς ἀπό τό σύνδρομο τῆς μαζικῆς μειονεξίας ἀπέναντι στήν
Εὐρώπη ἐπειδή ὁ Νεοέλληνας ἔμαθε νά µήν ἐμπιστεύεται τήν αὐτό-
χθονη παράδοσή του καί νά µήν ἐχτιμᾶ καί νά µήν σέβεται τήν ἰδιο-
προσωπία του, βασικό στοιχεῖο τῆς ὁποίας εἶναι καί ἡ γλῶσσα του.

-Χάνουμε τήν ἐθνική µας ταυτότητα καί ὑπερηφανευόμαστε
γιατί θά γίνουμεκι ἐμεῖς µιά ἄχρωμη, ἄοσμη καί ἄγευστη ἐπαρχία
τῆς Εὐρώπης, τήν ὥρα πού ὅλοι οἱ λαοί τῆς Εὐρώπης προσπαθοῦν
μέ νύχια καί µέ δόντια νά κρατήσουν τήν ἐθνική τους ταυτότητα
καί τήν πολιτισμική τους διαφορά.

--Τί θά ἔλεγαν ἄραγε, ἄν ἔβλεπαν τό κατάντηµα αὐτό τῶν Νεο-
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Ελλήνων,ὁ Σολωμόςκαί ὁ Παλαμᾶς; Ὁ πρώτοςεἶχε εἰπεῖ: «Μήγα-
ρις ἔχω ἄλλο στόν νοῦ µου, πάρεξ ἐλευθερία καί γλῶσσα»' καί ὁ
δεύτερος εἶχε δηλώσει: «Παιδεία καί γλῶσσα, οἱ πλάστρες δυνά-

μεις τῆς φυχῆς». Ἐμεῖς ὅμως παραδίνουµε ἀστόχαστα ἐλευθερία,
παιδεία καί γλῶσσα στούς ξένους, ἀπαρνούμενοι τήν ταυτότητά
μας. Καί ἀνοίγουμε ἔτσι διάπλατα τίς κερκόπορτες τοῦ Ἔθνους

στίς ξένες λέξεις.
Πονοῦν καί ἀγωνιοῦν οἱ Ἕλληνες γιά τήν πορεία καί τό µέλλον

αὐτοῦ τοῦ Ἔθνους,τό ὁποῖο συνεχῶς ἀφελληνίζεται, ἀποχριστιανί-
ζεται, ἀποχρωματίζεται, ἀποκόπτεται ἀπό τίς ρίζες του, χάνει τά
στοιχεῖα τῆς ταυτότητάς του.

Βάλθηκαν νά μᾶς ἀναμορφώσουν µέ τό στανιό. Μᾶς κατευθύ-
νουν πρός τόν πνευματικό εὐνουχισμό. Μισήσαμε καί καταστρέ-
φουµε τήν γλῶσσα µας. Μισήσαμετόν ἴδιο τόν ἑαυτό µας. Καΐ µή
ἔχοντες γλῶσσα πῶς μποροῦμε νά ἔχουμε σχέψη; Παλεύουμε µέσα

σέ πνευματική σύγχυση. ,
Ὁ τεσσάρων αἰώνων πολιτικός ραγιαδισµός, γίνεται σήµερα

πνευματικός ραγιαδισµός.
--Ἡ ἅλωση, ὅμως,τῆς φυχῆς ἑνός λαοῦ ὁδηγεῖ στόν ἐθνικό µα-

ρασμό, στόν ἐθνικό ἀφανισμό του.
Ὁ Χένρυ Κίσσιγχερ, τέως ὑπουργός Ἐξωτερικῶν τῶν ΗΠΑ καί

µακελάρης τῆς Κύπρου τό 1974. σέ ὁμιλία του τό 1994 στήν Οὐάσι-
γχτων,µέ τήν εὐκαιρία τῆς βράβευσής του ἀπό προσωπικότητες
τοῦ πολιτικοῦ κόσμου, δήλωσε: «Ὁ Ἑλληνικός λαός εἶναι δυσκο-
λοκυβέρνητος γι αὐτό πρέπει νά τόν πλήξουμε βαθειά στίς πολιτι-
σµιχές του ρίζες. Τότε ἴσως συνετισθεῖ. Ἐννοῦ, δηλαδή νά πλήξου-
µε τήν γλῶσσα του, τήν θρησκεία του. τά πνευματικά καί ἱστορικά
ἀποθέματά του, ὥστε νά ἐξουδετερώσουμε κάθε δυνατότητά του
νά ἀναπτυχθεῖ, νά διαχκριθεῖ, νά ἐπιχρατήσει...».

--Τό πνεῦμα ἀργοπεθαίνει ἀπό τίς λοιδορίες τῶν ἄμαθων καί
τῶν ἀνάξιων, τῶν ἐπιτήδειων καί τῶν καιροσκόπων καί µέσα στό
πανδαιµόνιο τῶν κορυβαντιώντων στοιχείων τῆς ἄρνησης καί τῆς

ἀθεῖας, τῆς πλάνης καί τῆς κατάπτωσης.
- Λαϊκιστές, ἀμφισβητούμενης φυλετικῆς καθαρότητας, ἔξωνη-

µένοι, ἄνθρωποι θολἠς ἰδεολογίας καί κουλτούρας, πολιτισμικά
ὀλιγοφρενεῖς, σάν νά ἐξοφλοῦν γραμμάτια τῆς παγκοσμιοποίησης

καί τό χειρότερο µέ συνοδοιπόρους κρυφούς καί φανερούς, συνει-
δητά ἀλλοιώνουν τήν φυσιογνωμία τῆς γλώσσας µας, μᾶς ἄπομα-
κρύνουν ἀπό τήν ἱστορική τής διαδροµή καί δυσκολεύουν τήν ἐπα-
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φή µας µέ ἕναν µεγάλο πολιτισμό, πού φώτισε γιά πρώτη φορά τόν
σκοτεινό κόσμο ἐκχείνης τῆς μακρινῆς ἐποχῆς, τῆς γλώσσας πού μᾶς
ἔμαθε νά σχεπτόµαστε, νά ἐκφραζόμαστε, νά συνδιαλεγόµαστε.

--Πρίν ἀπό μᾶς οἱ ἄνθρωποι φώναζαν µέ στριγγιές φωνές, γρύ-
λιζαν σάν αγρίµια καί παραμιλοῦσαν οἱ λαχτάρες τοῦ ἀνθρώπου
καί δέν μποροῦσαν νά ἀρθρώσουν ἕναν νηφάλιο λόγο.

Πρίν ἀπό μᾶςοἱ στοχασμοί ἦταν μπουλούχι ἀγύμναστο, φλύαρο,

ἀκατάστατο.
Ἐμεῖς ὀργανώσαμετούς στοχασμµούς, δημιουργήσαμετόν συλ-

λογισμό: Θέση - Ἀντίθεση - Σύνθεση, ανακαλύψαμε Νόμους, ἐπι-

νρήσαµε τήν Δημοκρατία, νικήσαµε τό Χάος.
--Αὐτή ἡ τερπνή, ἡ εὔπλαστη, Ἡ ἐκφραστική γλῶσσα µας δέχτη-

κε τά πλήγματα τῆς ἄφρονης χραιπάλης τοῦ κομματισμοῦ, µέ ἆπο-
τέλεσµανά στερηθοῦν οἱ νεώτερες γενιές τῶν εὐεργετιχκῶν της ἐπι-
πτώσεων.

-Κακοποιοῦμε τήν Ἑλληνική γλῶσσα, τήν μοναδική, τήν μητέρα
τῶν γλωσσῶν ἡ ὁποία ὄχι µόνον ἀποτελεῖ τήν ταυτότητα τῶν Ἑλλή-
νων,ἀλλά καί χάρισε στά λεξιλόγια τής παγκόσμιας γλωσσικῆς πο-
λυφωνίας λέξεις πρός ἔκφραση ὑψηλότερων σφαιρῶν τοῦ πνεύµα-
τος, ὅπως φιλοσοφία, ποίηση, μουσική, τά ὀνόματα τῶν περισσοτέ-
ρων ἀπό τίς σύγχρονες ἐπιστῆμες, ἀκόμα δέ τίς τρεῖς λέξεις, οἱ
ὁποῖες καθορίζουν σήµερα τήν παγκόσμια ἐξέλιξη τῆς ἀνθρωπότη-
τας: Τεχνολογία, Οἰκονομία, Οἰκολογία.

- Μέσα στόν κόσµοτῆς σύγχυσης, πού ἀπεργάζεται ἡ ἀλλοτρίωση
τοῦ προδοµένου λαοῦ µας, ἡ Γλῶσσα µας, μαζί µέ τήν Ἱστορία µας
καί τήν Θρησκεία µας, ὑποστασιάζει τήν ἐλπίδα καί τό ὅραμα πού μᾶς
χρειάζεται γιά νά σταθοῦμε ὅρθιοι καί νά διεκδικήσουμε τήν θέση πού

δικαιωματικά μᾶς ἀνήκει στήν ἀμφικτυονία τῶν λαῶν τῆς Εὐρώπης.
Ἡ Ἕνωση Ἑλλήνων Λογοτεχνῶν, ὅπως ἐπίσης ἡ 'ΒἩταιρεία

Ἑλλήνων Λογοτεχνῶν, ἡ Ἐθνική Ἑταιρεία Ἑλλήνων Λογοτεχνῶν, ἡ
Πανελλήνια Ἕνωση Ἑλλήνων Λογοτεχνῶν,ὁ Σύνδεσμος Ἱστορικῶν
Συγγραφέων καί ἄλλες ἑνώσεις, Σύνδεσμοι, Σωματεῖα, Φορεῖς, θε-
ῥράποντες, φρουροί καί ὑπηρέτες τῆς Ἐθνικῆς µας γλώσσας, καλ-
λιεργητές τοῦ λόγου, γραπτοῦ καί προφορικοῦ, πεζοῦ καί ἔμμε-
τρου, ἀποτελεῖ σηµαντικό ἀνάχωμα στήν πλημμυρίδα πού ἀπειλεῖ
τήν γλῶσσα µας, τό πρῶτο θεµελιακό στοιχεῖο τῆς ἰδιοπροσωπίας

μας, τῆς ἐθνικῆς µας ταυτότητας.
Σέ τοῦτο συμβάλλουν καί οἱ κατ’ ἔτος προκηρυσσόµενοιδιαγω-

νισµοί Ποιήματος - Διηγήματος. Βὐχαριστῶ.
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β’,. Ὁ κ. Ἐνωμοταρχεύων

Ὅταν µετετέθη ἀπό τόν Σταθμόν Κωροφυλακῆς Μαυροχωώρίου ὁ
Σταθµάρχης Ἐνωμοτάρχης Δῆμος Κουτσοδῆμος παρέδωσε τήν δι-
οίκησιν τοῦ Σταθμοῦ προσωρινῶςεἰς τόν χωροφύλακα Μάρκο Μα-
κροδηµήτρη, πού ἦταν ὁ ἀρχαιότερος τῶν συνάδελφων του.

Καίΐἦταν πράγματι... ἀρχαῖος. Παλιός χωροφύλακας,χρόνια στό
κουρµπέτι, δέν εἶχε καμιά ὄρεξη καί καμιά φιλοδοξία γιά ἀξιώμα-
τα. Ὅλη του τήν ζωή, κάπου εἴκοσι πέντε σωστά χρόνια στό Σῶὤμα
τῆς Χωροφυλακῆς,τήν εἶχε περάσει ἥσυχα καί ταπεινά, χωρίς τίπο-

τα τό ἐξαιρετικό νά τήν ταράξει. Ἡ προτίµησίς του ἦταν νά ὑπηρε-
τεῖ ὅλο σέ Ἀταθμούς, κατά πρῶτον λόγον ὀρεινούς, γιατί, ὅπως
ἔλεγε, οἱ κάτοικοι τῶν ὀρεινῶν περιοχῶν «σέ ὑπολογίζουν γιά χω-
ροφύλακα». Παντοῦ δημιουργοῦσε µεταξύ τῶν κατοίκων µιά ἀτμό-
σφαιρα ἐκτιμήσεως. Ὅλοι τόν ἀγαποῦσαν, τόν ἐσέβοντο καί τόν...
ἐπεριποιοῦντο. Τό νά τὀν περιποιοῦνται ἄλλοι, ἦταν ἡ ἀδυναμία
του, καί κατά τό δυνατόν, ἐφρόντιζε νά τήν ἱκανοποιεῖ. Οὔτε καί
εἶχε µεγάλες ἀξιώσεις περιποιήσεως. Κανένα ποτηράκι καλό χοκ-
πινέλι καί κανένα πικάντικο μεζέ: κοχορέτσι, σπληνάντερο, σπληνί-
τσες, γλυκαδάχια καί ...καλή καρδιά. Αὐτό ἦταν ὅλο κι ὅλο. Ὅλοι
τοῦ μιλοῦσαν στό μικρό του ὄνομα. Μ’ αὐτό ἦταν γνωστός σέ ὅλη
τήν περιφέρεια: Ὁ Μάρκος. Τό ἐπίθετό του δέν τό ἤξερε κανείς.
Ἐρασί - µεζεδάκι καί καλή καρδιά, ἦταν ἡ τριλογία τῆς φιλοδοξίας
τοῦ Χωροφύλακα Μάρχου. Ἀξιώματα ἤ γαλόνια, ἔστω καί τίς σαρ-
δέλες τοῦ ὑπενωμοτάρχη, ποτέ του δέν φιλοδόξησε. Καΐ νά τώρα
στά τελευταῖα χρόνια, πού ἡ µετάθεσις τοῦ Ἐνωμοτάρχου Ίρθε νά
τοῦ ταράξει τήν ἡσυχία καί τήν γαλήνη εἴκοσι πέντε ἐτῶν.

Δέν ἐννοοῦσε ὅμως µέ κανένα τρόπο ν᾿ ἀλλάξει τόν ρυθµό τῆς
ζωῆς του, γι αὐτό καί μόλις παρέλαβε τόν Σταθμό τόν χλείδωσε
καί ἐγκατεστάθη σέ ἕνα καφενεῖο, πού ἦταν καί ταβέρνα. Τό πα-
ντοτεινό του καταφύχιο. Οἱ ἄλλοι τέσσερες χωροφύλακες τοῦ

Σταθμοῦ,νέα παιδιά, πού μόλις πρό ὀλίγου καιροῦ εἶχαν βγεῖ ἀπό
τήν Σχολή, δέν τὔβρισκαν σωστό νά εἶναι κλειστός ὁ Σταθµός καί
παρακινοῦσαν τόν συνάδελφό τους Μάρκο ν’ ἀνοίξει τόν Σταθμό
καί νά κάθεται στό γραφεῖο. ἔστω καί χωρίς νά κάνει τίποτα.

--Ἐμεῖς θά τά κάνουμεὅλα,τοῦ ἔλεγαν. Ἐσύ µόνον θά κάθεσαι

γιά νά εἶναι ἀνοικτός ὁ Σταθµός µας.
-Δέν εἶναι δουλειά µου αὐτή ἐμένα,͵ ἔλεγε ὁ Μάρκος. Ποτέ δέν

τήν ἔκανα ὥς τώρα. Νά στείλει ἡ Ὑπηρεσία Ὑπαξιωματικό Σταθμάρ-
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χη. Ἑξακοσαριές - ἑξακοσαριές τούς βγάζει ἀπό τή Σχολή τούς νεα-
ρούς. Τί τούς φυλάει στήν Ἀθήνα, νά φλερτάρουν µέ τίς λεγάμενες;
-Μά κύριε.. Ἐνωμοταρχεύων, τοῦ λέει ἀπροσδόχητα ὁ

καφετζῆς, δέν πρέπει τό χωριό νά μείνει χωρίς... ἐξουσία. Ἔτσι τοῦ
Ίρθε τοῦ καφετζή, ἔτσι τοῦ εἶπε. Αὐτό ὅμως ἦταν. Ἡ προσφώνηση
«Κύριε Ἐνωμοταρχεύων»εἶχε ἐπάνω στόν χωροφύλακα Μάρχο
τήν ἐπίδραση ἠλεκτρικῆς ἐκκενώσεως. Ἐσηκώθη ἀμέσως καί ἔφυγε
γιά τόν Σταθμό βιαστικός, ἐνῶ µέσα στό μυαλό του µιά μαγική λέ-
ξις ἐχόρευε ρυθµίζοντας τό βῆμα του:

Ἐνωμοταρχεύων - Ἐνωμοταρχεύων - Ἐνωμοταρχεύων.
Ἄνοιξε «τό γραφεῖο του», ἔκατσε στήν καρέχλα καί ἦταν ἔτοι-

μος νά ἐκτελέσει τά ὑψηλά καθήκοντα τοῦ ἐνωμοταρχεύοντος χω-
ροφύλακος.

Δέν ἐπερίμενε ὅμως πολύ καί κάποιος κάτοικος χτύπησε τήν
πόρτα: «Ἐμπρός», φώναξε επιτακτικά ὃ κ. Ἐνωμοταρχεύων καί ὁ
χωρικός ἐμπῆκε. Βαλτός ὅμως ἦταν:

-Μύριε.. Ἀστυνομεύων, τοῦ λέγει ὁ πονηρός χωριάτης,
ἀπόφε μοῦ Ἄλεψαν δυό κότες.

--Θά ἐνεργήσω, θά ἐνεργήσω, ἀπάντησε καί ἐκράτησε σημειώσεις.
Ὁ νέος τίτλος τοῦ «᾿Αστυνομεύοντος» τοῦ ἄναφε περισσότερο

τήν ματαιοδοξία του. Ἔκλεισε τόν Σταθμόκαί βγῆκε. Ἕναν χωρο-
φύλακα πού ἀπάντησε στίς σκάλες µόλις κατεδέχθη νά τόν χυττά-
ξει ἀπό τήν κορυφή τῶν... ἀξιωμάτων του.

Ἐπῆγε στό καφενεῖο. Ὄχι ἐχεῖ πού ἐπήγαινε πρῶτα, ἀλλά ἐχεῖ
πού ἐκαθόταν ὁ Βἰρηνοδίκης, ὁ τηλεγραφητής, ὁ ἀγρονόμος καί «αἱ
λοιπαί ἀρχαί τοῦ τόπου». Ἐβάδιζε κάπως δειλά, ἀλλά µέ ἀπόφα-
ση καί «ὡς προσήχει εἰς τόν ἐνωμοταρχεύοντα». Ὁ Εἰρηνοδίκης
μόλις τόν εἶδε ἐκατάλαβε τήν... πετριά καί τοῦ λέγει:

-Ὀρίστε, κύριε ἀστυνόμε, περάστε νά καθῆστε! Παρά λίγο νά
πέσει. Ἔβαλε ὅμωςτά δυνατά του, ἐκρατήθη ὄρθιος καί εὐθυτενής
παί ἐβάδισε πρός τά ...πεπρωμµένα του.

-Τί θά πάρετε, τόν ρώτησε ὁ Βἰρηνοδίῶς.
--Ἕναν καφέ, ἀπάντησε σοβαρός.
Καΐ τό γκαρσόνι πού τόν εἶχε πάρει εἴδηση:
--Ἕναν γλυκύ βραστό τοῦ κ. Ἐνωμοταρχεύοντος.
Ὅλοιγύρισαν καί τόν χύτταξαν. Αὐτός καθόταν µέ ἴσιο χορµί,

ψηλά τό κεφάλι καί ἀνάλογον ὕφος. Ἀμίλητος. Ἠταν ὁ «Ἐνωμο-
ταρχεύων Ἀστυνόμος»τοῦ χωριοῦ πού τόν βασάνιζε ἡ σκέψη πῶς
θά ἀνακαλύψει τόν χλεφτοκοτά.
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α.. ΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΕΚΚΛΗΣΑΕΙ

ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΠ{«ΟΛΑΟΥ.

(ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥΡ

Τοῦ Ι. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ

Σέ µιά ὡραία, καταπράσινη φωλιά τοῦ λόφου «Κούμαρος», πού

τόν στεφανώνει τ᾿ ἀπομεινάρι Μεσαιωνικοῦ Ὀχυρώματος καί στίς
ἀνατολικές κλιτύες του, ἐξακολουθεῖ νά ὑπάρχει καί νά ζεῖ ἀπό τοῦ

12ου αἰῶνος τό Βυζαντινό ἱερό τοῦ Μεγάλου Κομνηνοῦ Μανουήλ,
χαμµάρι καί τόπος ἀναφορᾶς τῆς Κωμόπολης τῶν Εὐπαλιέων, πού

στήν περιοχή της φυλάσσεται καί συντηρεῖται καί πανηγυρίζεται...
Καίεἶναι ἡ ἀρχιτεκτονική αὐτοῦ τοῦ μικροῦ Ναοῦ µοναδυώ ὄχι

µόνον στόν Ἑλλαδικό χῶρο ἀλλά καί πολύ πέρα ἀπό αὐτόν...
Ὁ Μιχαήλ Χωνιάτης, ὁ Ἰωάννης Ἀπόκαυχος,οἳ Ἱεράρχες, ὅπως

καί οἱ Δεσπότες τῆς Ἠπείρου, πολύ τό εἶχαν φροντίσει. Οἱ Βενε-
τσιάνοι καί οἱ Τοῦρκοι κατακτητές, τό σεβάστηκαν. Διασώθηκε στό

πέρασμα τῶν αἰώνων, ἄν καί λαβωμένο ἀπό τό χρόνο.
Γιά καλή µας τύχη, ὁ ρέκτης Βυζαντινολόγος - Καθηγητής τῆς

Φιλοσοφικῆς Σχολῆς τοῦ Α.Π. θεσσαλονίκης, κ. Βασίλης Κατσαρός,

γιά πολλά χρόνια μελέτησε τήν ἱστορία του ἀπό κάθε ἄποφη καί -
Τύχη Ἀγαθή - διέσωσε καί μελέτησε τίς μοναδικές του Ἅγιογρα-
φίες. Αὐτές ἐπιβεβαιώνουν, μᾶς διδάσκει, ὁ ἐκλεχτός µας αὐτός

Πατριώτης, γιά Ναό ἀφιερωμένο στόν Ὁσιομάρτυρα Ἅγιο Νικόλαο
«τόν ἐν Βουνένοις τῆς Θεσσαλίας δι’ ἀποχεφαλισμοῦ τελειωθέντος»

ὑπό τῶν βαρβάρων, στό ἀσχητήριό του, ὅπου ζοῦσε µέ νηστεία,
προσευχή, ἀγρυπνία, σχληραγωγία καί ἄσχηση, ἀλλά καί ἀγαθοερ-

γία...
Μεσαιωνικά ἔγγραφατῆς γειτονικῆς Ἱ. Μ. «Παναγία ἡ Βαρνά-

χκοβα»μιλᾶνε γιά τό Ναό.
Ἡ Ἕνωση τῶν ἁπανταχοῦ Εὐπαλιωτῶν µέ τίς χορηγίες της χυ-

κλοφόρησε καί διανέμει δωρεάν ἕνα ἐξαιρετικό ἀπό κάθε ἄποψη
πνευματικό ἔργο τοῦ κυρίου Βασίλη Κατσαροῦ µέ τίτλο «Συνοπτι-

κός Ὁδηγός», πού διαπραγματεύεται µέ ὡραῖο τρόπο τήν ἱστορία

καί ἀρχιτεκτονική καί ἁγιογραφία τοῦ Ναοῦ.
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Στούς πρόποδες τοῦ λόφου καί κάτω ἀχριβῶς ἀπό τό Ναό, ρέει
ὁ χείμαρρος «Καριώτης», πού ἔχει σχηματίσει ἕναν καταπληκτικῆς
ὁμορφιᾶς «Πλατανιστά»µέ πολλούς πίδαχκες γάργαρου, δροσεροῦ
νεροῦ, χῶρο πολιτιστικῶν ἐκδηλώσεων, ἀναφψυχῆς καί πανηγυριοῦ,
κατά τή Μνήμη τοῦ Ἁγίου (9 Μαΐου).
Ὁ χῶροςεἶναι εὔχολα προσπελάσιµος, καθώς ἀπό στροφή τοῦ

ἐθνικοῦ δρόµου Εὐπαλίου - Ναυπάκτου, ἀσφαλτοστρωμένος δρό-
μος, φθάνει µέχριτίς πηγές καί τίς σκάλες τοῦ Ναοῦ...

Ἀπέχει μόλις τρία χιλιόμετρα ἀπό τό Εὐπάλιο καί πινακίδα κα-
θοδηγεῖ τούς ἐπισχέπτες, ἀναγράφοντας «Βυζαντινός Ναός Ἁγίου
Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου!», λαθεµένα βέβαια. Ἀλλά ἡ μετονομασία
αὐτή εἶναι µιά ἄλλη ἱστορία...
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β’. ΚΑΤΑΝΥΞΗ ΚΑΙ ΨΥΧΗΣ ΑΓΑΛΛΙΑΣΗ

(«Ἐλπίδας πραγματικότητες»)

Δασωμένες - πευκοφυτεµένες- εἶναι οἱ ὁμαλές πλαγιές τοῦ κω-

νικοῦ λόφου τοῦ «Ἁϊ-Κωσταντίν», κοντά στίς κελαρυστές πηγές

τῆς «Ἀρυόβρυσης», ἐκεῖ δά, στή «Δημοσιά» τοῦ Κούκούρου,µέ
ὁλοφάνερη τήν ἐπανεμφάνιση καί πύχκνωση τοῦ γύρω λόγγου τῆς
ἄγριας χλωρίδας, πού τό ὅλο τοπίο ἔχει µετασχηματίσει καί δια-

μορφώσει µέ φυσικό, ἄλλά ἀπαράμιλλο καί εἰδυλλιακό τρόπο...
Κάπου ἐκεῖ καί τό θεόρατο, τό χιλιόχρονο «Δέντρο τῆς Ἔλε-

νας», µέρα - νύχτα, Χειμῶνες καί Καλοκαίρια, Χινόπωρα κι Ἄνοι-
ἕες ἀγναντεύει µακριά, ὥς πέρα στό Μοραΐτικο Χελμό καί τή «Γέ-

φυρα τοῦ Τρικούπη», καταγράφοντας καί μελετώντας τῆς ζωῆς τό

διάβα...
Στό ξέφωτο τοῦ λόφου, ἄγνωστο πότε, οἱ ντόπιοι εἶχαν ἀνεγεί-

ρει ναό τοῦ Ἁγίου, πού ἔγινε ἐθνικός προµαχώνας στά χρόνια τοῦ
Ἀγώνα τοῦ 1824, ἀναστηλώθηκε στά ἐλεύθερα χρόνια καί ἐρειπώ-

θηκε µέ τούς σεισμούς τοῦ 1990-96...
Ἀλλά - Θεοῦ ἐπιτρέποντος-, ἢ λαϊκή συνέλευση τοῦ Κούκουρου-

χωριοῦ λίχνου της καί οἱ ξενιτεμένοι τῆς ἀλλοδαπῆς ἀνίδρυσαν τό
ἐκχλησάκι µέ ἐθελοντικές προσφορές χρόνου, χόπων, χρημάτωνκαί

περίσσια Ἀγάπη. Ἕνα ἔργο ἀνθρώπων πού ἥλπιζαν...
Δεύτερη χρονιά σήµερα (21 Μαΐου 3009) καί τό νέο ἐκκλησάκι

μας, πανηγυρικά λειτουργώνταςδείχνει σ’ ὅλους µας, τήν πραγµα-
τοποίηση τῶν πόθωνκι ἐλπίδων µας τῶν τελευταίων χρόνων...

Πανηγυριστές ἀπό ὅλα τά γύρω χωριά, γνωστοί καί ἄγνωστοι,

χωριανοί ἀπό τίς πολιτεῖες καί τή μακρινή Αὐστραλία, ἀδελφωμέ-
νοι καί φανερά στά πρόσωπα ζωγραφισμένη ἔχοντας τή συγκίνηση

καί θρησκευτική εὐλάβεια, ἀνεβαίνουν ὁμαδικά τοῦ λόφου τόν ἀνή-

φορο.
Τό ἐκκλησάκι, λάµποντας ἀπό καθαριότητα καί πανέμορφο ἀπό

τά χρώματα, τά σχήματα καί τίς σκιάσεις τῶν γειτονικῶν δέντρων
καί µόσχο μυρωδᾶτο ἀπό τά εὐωδιαστά λουλούδια πού τό στόλι-

ζαν, µέ ὁλάνοιχτες τίς πόρτες του - σά θερµές ἀγκαλιές - χαλοδέ-

χεται τούς προσκυνητές.
Καλοφτιαγμένο τό ἐσωτεριχό τοῦ ναοῦ καί µάλιστα τό «Τέ-

µπλο», µέ τίς καταπληκτικῆς ἁγιογραφικῆς τέχνης ἅγιες εἰκόνες
του, ἔργα, λένε, νεαροῦ ἁγιογράφου, γαμπροῦ τοῦ Κούκουρου.
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Ἄνετοι, καλλίφωνοικι ἔμπειροι στά τοῦ «Τυπικοῦ»τῆς λει-

τουργίαςοἱ τρεῖς ντόπιοι ψάλτες, βοηθοῦσαν τούς λειτουργούς τοῦ

Ὑψίστου. Γιορτινά ντυµένο τό ἐκκλησίασμα, ἀμέλητο καί σταυρο-

κοπούμενο βρισκόταν σέ διαρκή κατάνυξη, σέ ἀνάταση φυχῆς, σέ

διαρκῆ προσευχή...

Καθισμένοιοἱ γέροντες στά πρῶτα καθίσματα,οἱ ἀσθενεῖς... Σέ

ἰδιαίτερα µανουάλια οἱ λαμπάδες - τάµατα. Σ’ ἄλλα τά λιανοκέ-

ρια... Καίΐ ὕστερα ἐκεῖνα τά ὡραιότατα τροπάρια τῆς ἑορτῆς καί τά

ἀναστάσιμα... Οἱ διδακτικότατες περικοπές τοῦ Ἀπόστολου καί

τοῦ Εὐαγγελίου. Καΐ τό μοίρασμα τῶν «πέντε ἄρτων». Καΐ τοῦ

«Ἀντίδωρου». Καί ἡ ὁμαδική µετάληψη τῶν ἑορταζουσῶν καί ἕορ-

ταζόντων. Τῶν παιδιῶν καί γερόντων... Κι ἐκείνη ἡ εὐωδία τοῦ µο-

σχολίβανου, ἡ ἐμπλουτισμένη µέ τά ἀρώματα τῶν λουλουδιῶν, τῆς

ὁλόγυρα στό ἐχκλησάκι πανέµορφης χι ἀνθοφορούσας Μαχιάτικης

χλωρίδας...

Κι ὅστερα ἐκεῖνο τό ξαλάφρωμα τῶν φυχῶν, τό µετά τή συµµε-

τοχή στή θεία λειτουργία χριστιανικό, θεῖο ἀναβάπτισμα. στήν

εὐρύχωρη αὐλή τοῦ περιβάλλοντα χώρου. Μι ὕστερα οἱ ἀδελφικοί

ἐναγκαλισμοί, καί οἱ εὐχές καί τά χαρούμενα χωρατά καί τά κερά-

σµατα καί ἡ χαρά τοῦ ὁμαδικοῦ ἔργου καί τῆς κοινῆς προσευχῆς.

Στιγμές καί εἰκόνες καί λόγια, ἀλλά καί ψυχικές ἐπαφές καί

σχήματα καί χρώματα κι ἀρώματα... Χαρά κι ἀγαλλίαση καί φυχῆς

ξαλάφρωμα, ὅλα καταγραμμµένα στό «σκληρό δίσχο» κάθε καρ-

διᾶς...

-Αὐτή τή γλυκιά μαγεία τῆς Φύσης, τή θεία λειτουργία καί τήν

κοσμοπλημμύρα σήµερα στόν Ἁϊ-Κωνσταντῖνο, πρώτη φορά τή χά-

ϱηχα καί βαθιά τήν αἰσθάνθηκα, μᾶς τό εξομολογήθηκχε ὁ γέρο

φάλτης, σταματώντας γιά τή δροσιά τῆς πηγῆς...

--Καί του χρόν, µπάρμπα, τοῦ ἀπολογήθηκε ἡ Θανάσω προσπερ-

νώντας. Καΐ συμπλήρωσε: -- Να μᾶς ἀξιώσει ὁ Ἅγιος, νά εἴμαστε κα-

λά καί τοῦ χρόνου, σάν σήµερα,νά ξαναρθοῦμε στή χάρη του...

Ὅταν ὑπάρχει Ἐλπίδα, πραγματοποιοῦνται χαί ἔργα ἐλπιδοφό-

ρα!...
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Υ΄. Στρογγυλή σφραγίδα...
ὝἜγουν: Ὁ δυστυχής µπαρμπα-θωμᾶς...

Στήν ἄκρη τῆς αὐλῆς τοῦ Μπακάλικου τῆς χυρα-θυμιούλας-
στῆς «Ἀγορᾶς»τ᾽ ἀπόγωνο - στήν φάθινη καρέχλα του καθόταν
πολύ συλλογισµένος ὁ µπαρμπα-θωμᾶς, κατηφής, µέ τά φαριά
μαλλιά του τά καλυπτόµενα ἀπό τή λιγάκι λοξά τοποθετημένη χι-
νωποριάτικη τραγιάσκα του καί τό ψαρί του μουστάκι, µεγάλο,
φαρδύ, νά προστατεύει καί ν’ ἀποχρύπτει τή ζωγραφισμένη στά
χείλη του πίκρα. Τό δεξί του χέρι ἀκουμπισμένο στήν ἄκρη τοῦ
τραπεζιοῦ, ἄφηνε τ’ ἄλλο ἐλεύθερο πρός τά κάτω, νά ὑποβαστάζει
τό κεχριµπαρένιο του κομπολόι, ἁπλά κρεμάμενο χι ἄπαιχτο.
Ἀκουμπισμένη ἔχοντας τήν πλάτη του βαθιά στό κοῖλο τοῦ καθί-
σµατος, ἔμενε τελείως ἀκχίνητος κι ἀποκαμωμένος, ἀσάλευτο ἔχο-
ντας τό γαλανό του βλέμμα πρός τή δύση τ' οὐρανοῦ...

Τόν παρατηρούσαμε, ὧρες τώρα, χι ἀπορούσαμε. Καμιά κίνηση!
Κανένας ἦχος τοῦ κομπολογιοῦ του! Μι ὁ καφές τῆς μαγαζατώρισ-

σας ἄθιχτος...
--Τί νᾶχει σήµερα ὁ γέροντας, βρέ παιδιά; μᾶς ρώτησε χαμηλό-

φωνα Ἡ χυρα-θυμιούλα, σερβίροντας τά ἀπογευματινά καφεδάκια
μας... Μοῦ πληγώνει τήν καρδιά, ἔτσι, ὅπως τόν βλέπω, ἀπόειπε

ἐπιστρέφοντας στόν πάγκο τὴς...
Αὐτή τή θλιβερή εἰκόνα, τοῦ ἄλλοτε ποτέ χαρούμενου καί χωρα-

ταντζή χωριανοῦ µας, τήν εἴχαμε προσέξει ἀπό ἐνωρίς. Ἀντιμετώ-
πιζε βέβαια σοβαρά προβλήµατα ὑγείας τῆς συµβίας του, ἀλλά πά-
ντα µέ θάρρος φανερό καί πρᾶο ὄφος... Κάτι τό ἰδιαίτερο θά τοῦ

συνέβη σήµερα...
Τίς ἀπορίες µας ἔλυσε καί διέλυσε ὁ ἀγαπητός µας Δημητράνης,

ὁ γείτονας τοῦ γέροντα ἄντρα, πού φαινόταν καρτερικά νά ὑπομέ-
νει, ποιός ξέρει τί βάσανα τοῦ δειλινοῦ τῆς ζωῆς του... Πρίν καλά -
καλά τόν ρωτήσουμε, ἀπάντησε στά ἐρωτηματικά µας βλέμματα:

-- Ὅ µπαρμπα-θωμᾶς κατά τήν περασμένη ἑβδομάδα ἀναγκά-
στηκε νά μεταφέρει ἐσπευσμένα τήν κυρα-Χρυσούλα,τή γυναίκα
του, στό Μεσολόγγι, στό ἐκεῖ Νοσοκομεῖο «Χατζη-Κώστα», ὅπου
κι ἔτυχαν ἄριστης νοσηλείας. κατά τό Δόγμα: «Δωρεάν Ὑγεία»...
Ὅμως ἀναγκάστηχε ὁ γέροντας ἀπό τά πράγματα, νά προσλά-

βει «ἀποκλειστική», λέει, νοσοκόµο, πού, ὅταν ἀποθεραπεύτηκε ἡ
πυρά του, πληρώθηκε τούς κόπους της, καταθέτοντας τίς σχετικές
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ἀποδείξεις τοῦ εἰδικοῦ της ταμείου, τοῦ «Σωματείου Ἀποκλει-
στικῶν Νοσοκόμων», ὅπως μᾶς ἔλεγε. Τό Νοσοκομεῖο συµπλήρω-
σε τό Βιβλιάριο Ὑγείας καί τό Συνταγολόγιο ΟΓΑ καί τοῦ σύστη-
σε, τά ἔγγραφα τῶν δαπανῶν νά τά ἀποστείλει στά κεντρικά γρα-
φεῖα τοῦ ΟΓΑ, στήν πρωτεύουσα Ἀθήνα, καί νά τοῦ ἀποδοθοῦν
ἔτσι οἱ δαπάνες.

-Κι ὕστερα;
-Τά χαρτιά, ὕστερα ἀπό εἴχοσι κι ἀκόμα ἡμέρες, πού τά ἔφερε

καί πάλι στό χωριό ὁ ταχυδρόμος, παρατηροῦσαν, ὅτι ἔλειπε Ἡ
«Στρογγυλή Σφραγίδα»κι ἔπρεπε µετά τή «στρογγυλή βούλα» νά
ἐπιστραφοῦν καί πάλι στό «Κλεινόν Ἄστυ»...

-Ὡραία ἡ ἀποκέντρωση χι ὡραιότερη ἡ Διοίκηση τοῦ τόπου
μας! σχολίασε ὁ κυρ-θρασύβουλας.

Ταξίδεψε καί πάλι στό Μεσολόγγι ὁ γερο-θωμᾶς, ὅπως τόν
συμβούλεψεὁ τοπικός ἀνταποχκριτής τοῦ ΟΓΑ, πρός ἀναζήτηση
«Στρογγυλῆς Σφραγίδος». Εἶχε παρατηρήσει, κατά τήν ἐχεῖ παρα-

µονή του, ὅτι ὑπῆρχε µεγάλη ἀνακοίνωση, πού ἔγραφε «Γιά στρογ-
γυλή Σφραγίδα, στό γραφεῖο 144» καί πῆγε ἐχεῖ ἐλπίζοντας... Ἐκεῖ
ἔμαθε, ὅτι ὑπῆρχε ἐκτός Νοσοκομείου ἰατρός-ἐλεγκτής τῶν ἐγγρά-
φων τοῦ ΟΓΑ, κάτοχος μιᾶς ἄλλης, εἰδικῆς «Στρογγυλής Σφραγί-
δος»καί ἐπέθετε τή «Βούλα» μεταξύ 11ης καί 12ης π.µ..Ἀναζήτη-
σε τή «Στρογγυλή Σφραγίδα» γυροφέρνοντας τό Μεσολόγγι κι
ὅταν ἐπιτέλους ἐντόπισε τό γραφεῖο της,ὁ ἐχεῖ ἁρμόδιος τοῦ εἶπε,
ὅτι ἔφτασε ἀργά, ἐκτός χρόνου ὑπηρεσίας τοῦ κυρίου ἐλεγκτη.

-Περάστε αὔριο, μεταξύ {4ης καί 12ης π.μ., τοῦ σύστησε...
Σήµερα ξαναπῆγε στό Μεσολόγγι, ἀλλά ὁ ἁρμόδιος κάτοχος τοῦ

στρογγυλοῦ σχήματος ἀντικειμένου ἐπικύρωσης ἐγγράφων, «εἶχε
δουλειά καί ἐξήλθε τοῦ γραφείου τήν 14η καί 30. Καίΐ περᾶστε πά-
λι αὔριο...», τοῦ σύστησαν ἀπό διπλανό γραφεῖο...

-Καί ἡ «Στρογγυλή Σφραγίδα»; Ὁ Μπάμπης µας.
- Παρέμενε κλειδωμένη καί κατάκλειστη στά σιδηρά γραφεῖα

τῆς Ὑπηρεσίας Ἐξυπηρέτησης Ἀσφαλισμένων ΟΓΑ. ἀναμένουσα κι
αὐτή τόν ἁρμόδιο...

-Καί ἡ συνέχεια, βρέ Δημητράχνη µας; Κρεμασμένη ἀπό τό χεί-
λη του ρωτοῦσε µέ ἀγωνία ὅλη ἡ ὁμήγυρη.

- Ἡ συνέχεια φαίνεται στό διπλανό µας τραπεζάκι, ὁ δυστυχής
µπαρμπα-θωμᾶς ἑτοιμάζεται καί γιά τρίτο ταξιδάκι στό ηρωικό
καί ιστορικό µας Μεσολόγγι, µήπως καί συναντήσει τή «Στρογγυ-
λή Σφραγίδα»...



 146 / 7388 Ἑταιρεία Φωκικῶν Μελετῶν 

Συλλογιστήκαµετή γραφειοκρατία στό «Βασίλειο τῆς Δανιμαρ-
κείας» κι ἀναζητήσαμε τρόπους βοήθειας κι ἀνακούφισης τοῦ γέ-
ροντα. Κατά µία πληροφορία, κάθε Πέμπτη στὀ γειτονικό, τῆς
Ναυπάκτου τό ΕΣΥ, κάνει τήν ἐμφάνισή του εἰδικός κάτοχος
«Στρογγυλῆς Σφραγίδος» καί «βουλώνει» τά ἀποδεικτικά δα-
πανῶν νοσηλείας στό Νοσοκομεῖο «Χατζη-Κώστα»!...
Ὅ μπαρμπα-θωμᾶς,ἄς ἔχει τήν ὑγεία του κι ἄς κάνει ἕνα ἀχό-

μα ταξίδι ἀναζήτησης τῆς «Στρογγυλῆς θεᾶς-Σφραγίδας»...
Περιπέτειες πού ἔχει ἡ Ζωή...

(Μέρος Δεύτερον)

Εἶχε, μᾶς εἶχαν ἐνημερώσει στήν «Πνύκα» τοῦ μικροῦ χωριοῦ
µας τίς προάλλες, ἔκτακτη ἀνάγκη ἡ κυρα-Χρυσούλα, ἡ τοῦ γείτο-
να µπαρμπα-θωμᾶ διά βίου συντρόφισσα, νά μεταφερθεῖ ἐπειγό-
ντως στό πλησιέστερο Νοσοκομεῖο, ἐκεῖνο τοῦ «Χατζη-Κώστα»
τῆς Ἱεράς πόλεως τοῦ Μεσολογγίου.

Παρέμεινε ἐχεῖ γιά ἑβδομαδιαία θεραπευτική αγωγή καί κατά τίς
νύχτες, ὁ καλός της σύντροφος, τῆς εἶχε «ἀποκλειστική νοσοκόμα»...

Μετά τήν ἐπιστροφή «Οἴκαδε», ὅπως πληρέστερα μᾶς ἐνημέρωνε
ὁ κυρ-θρασύβουλας,ὁ γέροντας συναπεκόµισε τά ἔγγραφα ἄποθε-
ῥαπείας,͵ ἀλλά καί τίς ἀποδείξεις ἀμοιβῶντῆς ἰδιαιτέρας νοσοχόµου,
ὕφους 320 εὐρώ, πρὀς ὑποβολή στόν ἁρμόδιο ΟΓΑ. Μαΐ ἀπό ἐδῶ ἡ
περιπέτεια: Τά δικαιολογητικά πληρωμῶν, ἀφοῦ ταξίδεφαν ἕνα δί-
µηνο ἀπό Ἑὐπάλιο σέ Ἀθήνα - Λαμία, ἐπέστρεψαν καί πάλι στό
µπαρμπα-θωμδ «Ὡς ἀτελῶς συµπληρωθέντα,καθὅσον ἡ Στρογγυ-
λή Σφραγίς» - ἐπεξηγοῦσαν οἱ ἁρμόδιοι - «δέν εἶχε τεθεῖ ἐπί τῶν
ἀποδείξεων, ἀλλά µόνο ἐπί τῶν λοιπῶν ἐγγράφωνθεραπείας»...
Μέ δύο του ταξίδια στό Μεσολόγγι καί παρά τήν ἐκεῖ... ψαρο-

φαχγία, ὁ µπαρμπα-θωμᾶς δέν κατόρθωσε νά συναντήσει, τόν
«Στρογγυλοσφραγιδοφύλακα», ἀλλά µετά τήν πάροδο ἡμερῶν,
ἁρμόδιος «Στρογγυλοσφραγιδοθέτης»τοῦ «Χατζη-Κώστα»,ἔθεσε
τόν τύπο τῆς εἰδικῆς σφραγίδας ἐπί τῶν ἀποδείξεων πληρωμῶν,
στό ΕΣΥ τῆς Ναυπάκτου.

'Καΐ ἀπό ἐδῶ ἀρχίζει... τό Δεύτερο Μέρος τῆς ὅλης ὑποθέσεως,
πού ἐξελίχθηχε, εἶπαν οἱ κακές γλῶσσες,. σέ τοπικὀ, ὑγειονομικό
«Σριαλ»τοῦ χωριοῦ-μας!χουν: Ὁ φάκελος πλήρης καί «ἔσφρα-
γισμένος κατά τά δέοντα», ἀκολούθησε τή γνωστή ὁδό ἔγκρισής
του ἀπό τόν ΟΓΑ. «Ἀπό Λειβαδιά, σ᾿ Ἀθήνα - Θόδωρος καί πεντα-
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κόσια», ὅπως σχολίασε τά γεγονότα ὁ Ξερόκωστας, δηλαδή ἐκείνη

τοῦ Βὐπαλίου - Ἀθηνῶν - Λαμίας. Ἐκεῖ, στήν πρωτεύουσα, λέει,
τῆς Γενικῆς Περιφέρειας Ἀνατολικῆς Στερεᾶς Ἑλλάδος καί στό

Τραφεῖο τοῦ ΟΓΑ. , ἀναπαύτηκε τοῦ ταξιδιοῦ γιά ἱκανό χρονικό

διάστηµα. Κι ὕστερα: .
--Ντρίν-ντρίν-ντρίν!... Τό τηλέφωνο τοῦ µπαρμπα-θωμᾶ.

- Ἐμπρός!

-Ἐδῶ ΟΓΑ Λαμίας!

--Πῶς εἶπες, παιδί µ’
--Ἐδῶ Λαμία! Ο ΟΓΑΣ/! Τά χαρτιά, πού μᾶς στείλατε δέν εἶναι

κανονικά. Οἱ ἀποδείξεις δέν ἔχουν τή Στρογγυλή σφραγίδα τοῦ θε-

ραπευτηρίου!...
--Μά, παιδί μ’. ὁ ἴδιος τίς πῆγα στό ΕΣΥ Ναυπάκτου κι ὁ ἁρμό-

διος γιατρός τοῦ θεραπευτηρίου Χατζη-Κώστα τίς στρογγυλο-

σφράγισε...
-Πῶς τόν λένε τό γιατρό; Δέ βγάζουμετ’ ὄνομά του!...

-Ἄκουσα, νά τόν φωνάζουν Μάριο...

--Δέ μᾶς αρχοῦν αὐτά! Νά σφραγίσει καί νά ὑπογράψειτίς ἆπο-
δείξεις πληρωμῶνὁ ἴδιος ὁ Διευθυντής τοῦ Νοσοκομείου, στό πίσω

µέρος... Σᾶς ἐπιστρέφουμε τό φάκελο, νά τόν διορθώσετε!...

Ἔμεινε ἄφωνος ὁ γέροντας καί δέν ἀπαντοῦσε στά συνεχόμενα

ἐρωτήματα τῆς κυρα-Χρυσούλας του...
Τά νεότερα τῆς «Στρογγυλῆς Σφραγίδας» ἔφτασαν καί στό µα-

γαζέ τοῦ χωριοῦ µας τήν ἐπαύριο, τήν ἄλλη μέρα... Γενικός ὁ θόρυ-
βος, ἡ ἀπογοήτευση, ἢ λύπη, ἡ ἀγανάκτηση, οἳ φωνές... Ὁ Παυλά-

κης, καλή του ὥρα, μαθητής τῆς Γ΄ Λυκείου, πετάχτηκε ὄρθιος στή

µέση τῶν ὁμαδικά ἀγορευόντων, ἀλλά καθήµενων γεροντότερων,

λέγοντας µέ στόµφο:
--Μπαρμπα-θωμᾶ, δῶσε µου ἐμένα τά χαρτιά χι αὔριο θά τά

πάω στό Μεσολόγγι... Μήν ἀνησυχεῖς...
Τό καλό παιδί... Πῶς γαλήνεφε ὅλους µας... Καΐ µέ πόση συ-

γκίνηση «στρογγυλο-σφράγισε»τίς πονεµένες καρδιές µας...

Ὁ φάκελος µέ τήν ἔνδειξη: «Νά τεθεῖ στρογγυλή σφραγίδα στά
ὀπισθόφυλλα τῶν ἀποδείξεων πληρωμῶν, ἀπό τόν κ. Διευθυντή τοῦ

Νοσοκομείου “Χατζη-Κώστα”καί νά ἐπιστραφεῖ», ἐπέστρεφε τήν

ἴδια µέρα. Συνέχισεὕστερα τό ταξίδι του µέ σταθμούς τό Εὐπάλιο,
τήν Ἀθήνα καί τελική κατάληξη, γιά ἀνάπαυση καί βέβαια ἔγχριση,

τήν πόλη τῶν Λαμιέων...
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Καί προχθές τό πρωινό, ὦ Χαρᾶς Εὐαγγέλια!, ἠρθε ἡ ἐπιταγή
συµµετοχῆς τοῦ ΟΓΑ στίς δαπάνες νοσηλείας τῆς γερόντισσας κυ-
ρα-Χρυσούλας, ὕφους 462 εὐρώ... Τοῦ µπαρμπα-θωμᾶ γελοῦσαν
καί τά µεγάλα, πλατιά, ψαριά του µουστάχια, καθώς μᾶς κερνοῦσε
ἀπόψε στό μαγαζί, παραμονές Πρωτοχρονιᾶς καί χωράτευε:

- Χρόνια πολλά, µωρέ παιδιά! Ἑφτά μῆνες μᾶς παίδεφαν οἳ
στρογγυλοσφραγίδες, νά πάρ᾽ ἡ εὐχή, καί τώρα ἀπαλλαχτήκαμε
ἀπό τήν ἔννοια τοὺς... Καΐ συμπλήρωσε: Ἄςμᾶς ἔχ᾽ καλά ὁ Θεός τό
0, γιά νά µήν πάθουµεχειρότερα, ἀπό κεῖνα τοῦ 91...
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α’. ΜΙΧΑΗΛ ΖΩΡΙΑΝΟΥ ΕΝΘΥΜΗΜΑΤΑ

Τοῦ ΖΩΡΙΑΝΟΥ ΓΙΑΝΝΟΥ

(Β΄ συνέχεια)

Β΄. ΕΡΓΑ ΜΗΚΡΟΓΡΑΦΙΑΣ ΣΕ ΚΩΔΙΚΕΣ (ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΑ)

«Ὅσα µέχρι σήµεραἔχουν ἐντοπισθεῖ καί ἀναφέρουν τό ὄνο-
μα τοῦ Πρωτοστράτορα τοῦ Δεσποτάτου τῆς Ἠπείρου ΜΙΧΑΗΑ
ΖΩΡΙΑΝΟΥ»Σ.

Ἔχουν ἐντοπισθεῖ καί µελετη-
θεῖ ἀπό τούς Ἐπιστήμονες Βυζα-
ντινολόγους κι Ἐρευνητές, Ἕλλη-
νες καί Ἀένους, τρία µέχρι στιγμῆς
Χειρόγραφα τοῦ 18ου-{άου αἰώνα,
Κώδικες γραμμένοι µέ χέρια καλ-
λιγράφου καί µικρογράφου, στούς
ὁποίους Κώδικες ἀναφέρεται τό
ὄνομα τοῦ Οἰκιστῆ µας ΜΙΧΑΗΛ
ΖΩΡΙΑΝΟΥ, ἑνός πραγματικοῦ
διανοούµενου τῆς ἐποχῆς του, στό
Δεσποτάτο τῆς Ἠπείρου.

Οἱ Κώδικες αὗτοίεἶναι:
1. Ὁ Βαροκικός Κώδικας Νο 29

τῆς Βοδληανῆς Βιβλιοθήκης τῆς
Ὀξφόρδης (Ὀξωνίου) τῆς Ἀγγλίας.

2. Ὁ Κώδικας Νο 2.661 τῆς
Ἐθνικῆς Βιβλιοθήκης τῶν Παρισίων
καί

8, Τό ἩΠ.Α. Τετραβάγγελο τῆς
Μονῆς τῆς Πάτμου.

ΜΙΧΑΗΛ ΖΩΡΙΑΝΟΣ Πρωτοστράτωρ

ΔΕΣΠΟΤΑΤΟ ΗΠΕΙΡΟΥ (4296 - 1548 μ.χ.). 
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Α.Ο ΚΩΔΙΚΑΣ ΜΠΑΡΟΚ Νο 29 ΤΗΣ ΟΞΦΟΡΔΗΣ

Κυρίως μελετητής αὐτοῦ τοῦ Ἑλληνικοῦ Κώδικα ἦταν ὁ Σπυρί-

δων Λάμπροςκαί οἱ ἀνακοινώσεις τῶν ἐρευνῶν του στίς Ἐπετηρί-
δες τοῦ περιοδικοῦ «ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ»εἶναι ἐξόχως ἐνημερωτικές.

Πρόκειται γιά ἕνα «Τετραβαγγέλιο», ἕναν Κώδικα στόν ὁποῖο

µέ τό χέρι του ὁ Μιχαήλ Ζωριάνος ἔχει καταγράψει τά κείµενα καί
τῶν τεσσάτων Εὐαγγελίων, ἔχει ἀναφερθεῖ πρός τούς Εὐαγγελι-
στάς µέ ποιητικό λόγο (μέ στίχους) καί ἔχει καλλιτεχνικά - µικρο-
γραφικά, µέ ὡραῖες μινιατοῦρες διακοσµήσει τόν ὅλο Κώδικα.

Σέ αὐτόν τόν Κώδικα ἔχει καταγράψει καί τό δικό του ὄνομα,

προφανῶς πρός «διαιώνισή» του καί καλά ἔκανε
Στόν Κώδικα αὐτό, οἱ ἑξῆς παρατηρήσεις, μᾶς εἰσάγουν στήν

πνευματική καί καλλιτεχνική Προσωπικότητα τοῦ οἰκιστήῆ µας

ΜΙΧΑΗΛ ΖΩΡΙΑΝΟΥ, δραστηριότητες πού καί σήµερα, ὕστερα

ἀπό ἑπταχκόσια τόσα χρόνια διατηροῦν κι ἔχουν ἐξαιρετικό καί δι-

δακτικότατο ἐνδιαφέρον:
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1. Ἡ «Βἰσαγωγή» τοῦ Μιχαήλ Ζωριάνου
στό Εὐαγγέλιο τοῦ Ματθαίου:

«Χριστέ δίδου πονέοντι τεήν πολύολβον ἀρωγήν:
Στίχοι εἰς τόν ἅγιον ἀπόστολον καί εὐαγγελιστήν Ματθαῖον.
Ματθαίου τόδ’ ἔργον ἀριστοπόνοιο τελώνου
Ὃς τόκον ἔφρασε θεῖον ἀπειρογάμοιο γυναικός
Ἡν τέκεν ἄσπορον υἱόν, ὅν οὐ χάδεν οὐρανός εὐρύς
Χριστόν ἀεί ζώοντα θεόν βροτόν αὐτεόντα
Πατρός ὑπ᾿ ἀθανάτοιο γε υία;;:; εὖν βροτοσώστην.
Ἐὐαγγελιστῶν τούς θεοπνεύστους λόγους
Τομαῖς διαιρεθέντας εὐεπιβόλοις
Καί γῆδε τεχνικῶς Ἱρμοσμένους
Ἅπας ἀχούων καί τρυφῶν καθ’ ἡμέραν
Ἑστῶσιν ὡσί τοῖς ὑπεκφωνουμένοις
Μιχαήλ δέ θαύμαζε τῷ Ζωριάνῳ
Τῷ σπουδάσαντι συντόμῳ προθυµίᾳ

Σπούδασμα πολλοῖς οὐ πρίν ἐσπουδασμένον
Καίΐ καλλιεργήσαντι χόσμοις ποικίλοις.
Τούς μέν ξενίζει τούς ὁρῶντας ὡς ἔχει
Τοῖς τοῦ Θεοῦ δέ ρήμασι φυχοτρόφοις
Ἐὐεργετεῖ ἅπαντας ἀκροωμένους».

2. Καί τί δέ μᾶς λέει αὐτό τό ἀπόσπασμα

τοῦ Ἑλληνικοῦ Βαροκικοῦ Κώδικα, Νο 29 τῆς Ὀξφόρδης!..

Ἠὐσεβέστατος ὁ Ζωριάνος, ζητάει τήν συνδρομή τοῦ Θείου, γιά
τήν ἀνάπτυξη τοῦ θρησκευτικοῦ του πονήµατος, τῆς καταγραφῆς
τοῦ Εὐαγγελίου, ἐκείνου τοῦ Ἀπόστολου χι Εὐαγγελιστῆ Ματθαί-
ου... -

Πλήρως συνειδητοποιηµένος γιά τή σπουδαιότητα καί σημασία
τῆς χωδικῆς καταγραφῆς του, εἶχε ἀπόλυτη γνώση τῆς θεολογικῆς
καταγραφῆς καί σηµασίας τῶν λόγων τοῦ Εὐαγγελιστῆ καί µέ πο-
λύ εὔστοχους στίχους του φανερώνει αὐτά του τά θεολογικά, ὀρθό-
δοξα, χριστιανικά του φρονήματα...

Γνώριζε τίς ἔννοιες καί σημασίες τῶν εὐαγγελικῶν λόγων καίτίς
ἀπέδιδε µέ ὡραῖο τρόπο, πού μᾶς φανερώνουνἔτσι καί τήν ποιητι-
κή του ὑφή, ὅτι ἦταν δηλαδή ὁ Μιχαήλ Ζωριάνος κι ἕνας καλός καί
οὐσιαστικοῦ περιεχοµένου Ποιητής χι ὄχι µόνον ἕνας Βιβλιογράφος
τῆς σειρᾶς ἤ ἕνας κατ’ ἐπάγγελμα Κωδικογράφος...

Ἀλλά πέρα ἀπό τήν ἀναγραφή καί παρουσίαση τοῦ ὀνόματος
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τοῦ Ἡρωτοστράτορα τῆς Δυσμικῆς Φάλαγγος τοῦ Δεσποτάτου τῆς
Ἠπείρου καί Οἰκιστή τοῦ χωριοῦ µας ΜΙΚΑΗΛ ΖΩΡΙΑΝΟΥ,σπου-
δαῖες εἰδήσεις ἔχουμε καί ἀπό τους στίχους:

«Ἀπούδασμα πολλοῖς οὐ πρίν ἐσπουδασμένον
Καί καλλιεργήσαντι κόσµοις ποιχίλοις».

Μᾶς σημειώνει δηλαδή ὁ Ζωριάνος, ὅτι ὁ Νο 29 Κώδικας τῆς
Ὀξφόρδης, πού περιέχει τήν ἀντιγραφή τῶν τεσσάρων Εὐαγγελίων,
εἶναιἕνα ἔργο κόπου καί μόχθου καί μελέτης καί σπουδῆς τοῦ ὅλου
θείου, θεόπνευστου τῶν Εὐαγγελιστῶν Λόγου, πού δέν εἶχε ἀνάλο-
ΥΟ προηγούμενο καί πού ὁ ἴδιος µέ πολύ µεράκι καί φροντίδα χι
ἀγάπη δημιούργησε, ἀλλά καί καλλιέργησε καλλιτεχνικά καί ὀμόρ-

Φυνε καί στόλισε µέ ὡραία διακόσμηση, πού γίνεται φανερή µέτίς
ὡραῖες μικρογραφίες του στόν ὅλο κώδικα, πού κάνουν τό µοναδι-
κό αὐτό, τῶν ἄξιων χεριῶν του ἔργο, πολύ ἐνδιαφέρον, εὐχάριστο

στή θέα κι ἀνάγνωση, ἀλλά καί μᾶς δίνουνκαί µιά ἄλλη καί µάλι-
στα πολύ ὡραία κι ἐνδιαφέρουσα πλευρά τῆς προσωπικότητας τοῦ
Μιχαήλ Ζωριάνου, ἐκείνης τοῦ «ΜΙΚΡΟΓΡΑΦΟΥ», δηλαδή τοῦ

διακοσμητῆ µέ ὡραῖες καί πρωτότυπες Μινιατοῦρες.
(Ἐπετηρίδα «Παρνασσοῦ» Τόμος Ζ:4908/246 κ.ὲ. -- Ἐπετηρίδα

«Παρνασσοῦ» Η’/1904/63-64).

Μιά ἐπεξήγηση, στά μηνύματα πού μᾶς στέλνουν οἳ ἐμφανίσεις

τοῦ Μιχαήλ Ζωριάνου στίς µέχρι σήµερα εὑρεθεῖσες πνευματικές
του ἀνησυχίες - ἀναζητήσεις:

ὃ. Ὁ Νο 29 Κώδικας τοῦ Μιχαήλ Ζωριάνου εἶναι στολισµένος µέ
ὡραῖες μικρογραφίες, δηλαδή τίς κοινῶς λεγόμενες «Μινιατοῦρες».
Στήν ἀρχή, ἔτσι ἔλεγαν τά ἀρχικά γράµµατα τῶν κεφαλαίων,δια-
φόρων χειρογράφων συγγραµµάτων, πού εἰδικοί τεχνίτες χάραζαν
καί διακοσμοῦσαν συνήθως ἐρυθρά, µεταχειριζόµενοι σάν χρωστική
ὕλη τό µίνιο (Ἀπό δῶ καί τό «μινιατούρα»).

Ἀργότεραοἱ διακοσμήσεις ἔγιναν ποικιλόχρωμες, διατήρησαν
ὅμως τό ὄνομα. Τελικά δέ, µικρογράφηµα ἤ µινιατούρα, ὀνομάστη-
πε κάθε σχέδιο, κάθε εἰκόνα μικρῶν διαστάσεων µέ λεπτότητα
δουλεµένη. ὅπωςοἱ εἰκονογραφήσεις βιβλίων, τά µικρά, εὔκολα µε-
ταφερόµενα πορτρέτα καί τά ἀκόμη μικρότερα, πού µέ ταινίες ἤ
ἁλυσίδες κρέμονται στό λαιμό, σάν κοσμήματα Ἡ χρησιμοποιούµε-

γα σάν δαχτυλίδια κ.λπ.
Μικρογραφία τώρα εἶναι ἡ τέχνη τοῦ µικρογράφου, ἀλλά συχνά

ὀνομάζεταιἔτσι καί τό ἴδιο τό µικρογράφηµα.
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Ἑπομένως, Μικρογράφοςεἶναι ἐκεῖνος, πού κάνει μικρογραφίες
µέ ὡραῖο, λεπτό, κομψό τρόπο κι ἕνας τέτοιος Βυζαντινός Μικρο-
γράφος ἦταν καί ὁ Οἰκιστής τοῦ χωριοῦ µας ΜΙΧΑΗΛ ΖΩΡΙΑΝΟΣ,
ὅπως ΦΑΝΕΡΩΝΕΙ τό Τετραβάγγελο - Κώδικας Μπαρόκ 29 τῆς
Ὀξφόρδης χι ὅπωςμᾶς περιγράφει τίς ἐκεῖ μικρογραφίες τοῦ καλ-
λιτεχνικοῦ χεριοῦ τοῦ Ζωριάνου ὁ Καθηγητής Σ. Λάμπρου, ἀλλά κι
ὅπως φαίνονται οἱ μικρογραφίες αὐτές στά Κεφαλαῖα γράµµατα
χαί τίς µικρές εἰκόνες καί παραστάσεις λουλουδιῶν καί κλάδων...
Κεφαλαῖα γράμματα στίς ἀρχές τῶν κεφαλαίων τῶν Εὐαγγελίων -
χαι στό ὑπ' ἀριθμόν 84 Τετραβάγγελο τῆς Πάτμου τό ἴδιο - µέ καλ-
λιτεχνική µικρογραφή, µέ κόκκινη (ἐρυθρά) µελάνη, καί µικρογρα-
φικό στόλο κάθε εἰκόνας Εὐαγγελιστῆ, εἶναι ὑπέροχα ἐνθυμήματα
καί τῶν Μικρογραφικῶν ἱκανοτήτων τοῦ Μιχαήλ Ζωριάνου., πού γιά
νάτίς πραγματοποιήσει θά χρειαζόταν ἀσφαλῶς ἤρεμο κι ὄμορφο
χαί ἥσυχο περιβάλλον καί χρόνο ἀρκετό καί κατάλληλο, πού µόνο
στά ἐξοχικά του καί µάλιστα στό περιβάλλον τοῦ χωριοῦ µας θά
μποροῦσε νά ἐξασφαλίσει...

Καίεἶναι φυσικό, γνωρίζοντας ὅλα αὐτά, νά ἐνθυμούμαστε τὀν
Μιχαήλ Ζωριάνο σέ κάθε θέα μικρογραφιῶν, πού σήµερα ἔχουν κα-
ταπλημμυρίσει τόν γύρω µας χῶρο καί φυσικά σέ ΚΑΘΕ
ΑΝΤΙΚΡΙΣΜΑ ΤΩΝ ΜΙΚΡΟΓΡΑΦΙΩΝ ΤΟΥ ΝΑΙΦ ΜΙΚΡΟΓΡΑΦΟΥ

- ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΡΗΓΑ - ΖΩΡΙΑΝΙΤΗ ΤΗΣ ΣΗΜΕΡΙΝΗΣ

ΧΡΟΝΗΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ.
Καίοἱ Ζωριανίτες Δωρίδος σέ κάποια αἴθουσα τοῦ Πολιτιστικοῦ

τους Κέντρου στό χωριό τοὺς - στό κτίριο τοῦ ἄλλοτε ποτέ Δημο-
τικοῦ τους Σχολείου - θά ὀργανώσουν, λέει, Πινακοθήκη µέ τά Μι-
κρογραφικά ἔργα τοῦ Μιχαήλ Ζωριάνου, ἀλλά καί τῶν ὕστερων
Ζωριανιτῶν µικρογράφων,ὅπωςεἶναι ὁ Γιῶργος Ρήγας, ὁ Ἀντώνης
Σερέλης κι ἐνδεχόμενα κι ἄλλοι...

Σπουδαίας σημασίας εἶναι καί οἱ παρακάτω παρατηρήσεις τοῦ
Σπυρίδωνος Λάμπρου, στόν τόμο Ζ/4908/ τῆς Ἐπετηρίδας τοῦ
«Παρνασσοῦ», ἀναφερόμενεςστίς πνευματικές ἀναζητήσεις τοῦ
Μιχαήλ Ζωριάνου: «...Ὁ Μιχαήλ Ζωριάνος εἶναι κατά τόν συντά-
Έαντα τόν κατάλογο τῶν ἑλληνικῶν χειρογράφων τῆς Ὀξφόρδης
Κόξ, ὁ ἐρυθράς γράφας τάς ἀρχάς καί τάς περικοπάς του ὑπό τόν
ἀριθμόν ἐκεῖνον (29) ἐν τῇ Ὀξωνικῇ Βιβλιοθήκῃ περισωζοµένου
κομφοῦ Εὐαγγελίου..: Εἶναι δέ πάντως ὁ αὐτός ἀνήρ τῆς Αἰτωλικῆς
ἐπιγραφῆς, ὁ αὐτός εἰς ὅν ἀφιέρωσε τήν Πρόρρησιν ὁ κατά περίερ-
γον σύμπτωσιν συνδεόµενος μετ’ αὐτοῦ ἐν θέρµῳ. Ἀλλ' ὁ Κόξ πα-
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ραθέτει µέν ἐν τῇ περιγραφῇ τοῦ κώδικος καί στίχους,ἐν οἷς µνη-
μονεύεται τό ὄνομα τοῦ Μιχαήλ Ζωριάνου, παραδόξως δέ δέν φαί-
νεται διαγνοῦς, ὅτι ΑΥΤΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΤΡΑΨΑΣ ΤΟΝ ΚΩΔΗΚΑ...»

(Δικά µου τά κεφαλαῖα γράμματα).
Καΐ πιο κάτω:
«Σπουδαῖον δέ εἶναι, ὅτι καί τόν χρόνον, καθ’ ὅν ἔζη (ὁ Μιχαήλ

Ζωριάνος) δυνάµεθα νά προσδιορίσωµεν ἀχριβῶς. Καΐ δή παρά τῷ
ΚόΕξ, µεταξύ τῶν στίχων 6 καί 7 τοῦ ἀνωτέρω παρατεθέντος πρώ-

του ιαμβικοῦ ποιήµατος, φέρονται τάδε:
“Ὀφφίχιον ἔχοντος τοῦ τής τραπέζης
θωμᾶ δεσπότου εὐσεβοῦς βασιλέως”».

Καί ἱστορικά γνωρίζουμε. ὅτι ὁ θωμᾶς Α΄ Αγγελο-Δούκας, ἦταν
Δεσπότης Ἠπείρου, κατά τήν περίοδο 4296 - 1848.

Οἱ ὑπενθυμίσεις τῆς σπουδαίας προσωπικότητας τοῦ Δεσποτά-
του τῆς Ἠπείρου καί σ᾿ αὐτό ἐδῶ τό ἔγγραφο, δηλαδή στόν Κώδι-
κα Νο 29 τῆς Βιβλιοθήκης τῆς Ὀξφόρδης (Ἀγγλία }, εἶναι πολλα-
πλές καί οὐσιαστικότατες καί ὁλόκληρος αὐτός ὁ Κώδικας, τό Τε-
τραβάγγελο, πού ὁ Μιχαήλ Ζωριάνος ἔγραψε µέ τά χέρια του στό
τέλος τοῦ 18ου καί τίς ἀρχές τοῦ 14ου αἰώνα, θά πρέπει νά κοσμεῖ
τήν ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗτοῦ χωριοῦ του καί χωριοῦ µας, τοῦ ΖΩΡΙΑΝΟΥ
ΔΩΡΙΔΟΣ,

Β. ΤΟ ΤΕΤΡΑΒΑΓΓΕΛΟ Νο 84 τῆς Πατμιακῆς Βιβλιοθήκης

Στό «Πρόχειρο σηµείωµα περί Μιχαήλ Ζωριάνου»καί στή σελί-
δα 219 τῆς Ἠπετηρίδας Παρνασσοῦ τοῦ τόμου Ζ’, τοῦ ἔτους 1908,
ὁ πυρίδων Λάμπρος παρατηρεῖ,ὅτι γιά τόν Εὐαγγελιστή Λουκᾶ
στόν Κώδικα 29 δέν ἔχουμε ἁγιογραφία τοῦ Εὐαγγελιστῆ καί µι-
κρογραφίες, ἀλλά ἀφιερωμένουςστίχους τοῦ Μιχαήλ Ζωριάνοίυ),

πού ἀρχίζουν ἔτσι:
«Λουκᾶς ἠπιόθυμος ἀκεστορίης ἐπιστωρ
Ἀθανάτου Χριστοῖο γένος καί θέσκελα ἔργα»...

Καί συνεχίζει ὁ Σ. Λάμπρος:
«Εὑρίσκομεν δέ τούτους (τούς στίχους ἐννοεῖ) πλήρεις ἐν τῷ ὑπ)

ἀρίθμ. ΠΑ΄ Τετραβάγγελο τῆς μονῆς Πάτμου (84 χειρόγραφο τετρα-
βάγγελο), γραφέντι τῷ 1945. Ἔχουσι δέ ὧδε, ὡς ἐξέδωκεν αὐτούς
ὁ Ἰωάννης Σακκελίών:

ἁΛουκᾶς ἠπιόθυμος ἀκεστορίης ἐπιίστωρ,
Ἀθανάτου Χριστοῖο γένος καί θέσχελα ἔργα
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Ἀτρεκέως χατέλεξε, καί ὡς θάνεν ἄμμε σαώσας
Καΐ πάλιν ἐκ τύµβου θορῶν µερόπεσιν ἐδείχθη,
Ἔνθεν δ᾽ οὐρανίων ὑπέρ ἄντυγε πατρί φαάνθη”».

Οἱ στίχοι αὐτοί εὑρίσκονται καί στόν Βαροκικό Νο 29 Κώδικα,
Ὑραφθέντες ἐχεῖ µέ τό χέρι τοῦ Μ. Ζωριάνου.

Μία ἀκόμα σπουδαία κι ἐνδιαφέρουσα παρατήρηση εἶναε, ὅτι
στόν χώδικα Μπαρόκ 29 καί τό Τετραβάγγελο τῆς Πάτμου ὑπάρ-
χουν τέσσερες στίχοι, εὑρισκόμενοι καί σέ ἄλλους κώδικες, πού λένε:

«Ἡ τετράς ὧδε τῶν μαθητῶν τοῦ λόγου
Ἐκχεῖ τό ρεῦμα τῶν ζωορρύτων λόγων.
Τοίνυν ὁ διφῶν µή κατόκνει τοῦ πίνειν
Ψυχήν κατάρδων καί ποτίζων τάς φρένας».
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Καΐ τό σηµαντικό:
«Πρό αὐτῶν δ᾽ εὕρηνται οἱ ἑξῆς στίχοι:
“ΕΜΟΙ ΔΟΘΗΝΑΙ ΤΩ ΠΟΘΟΝ ΚΕΚΤΗΜΕΗΝΩ
ΜΙΧΑΗΛ ΔΕ ΤΑΛΑΝΙ ΤΩ ΖΩΡΙΑΝΩ
ΤΗΝ ΠΑΝΤΟΣ ΟΛΒΟΥ ΤΗΝΔΕ; ΤΗΜΙΩΤΕΡΑΝ
ΤΩΝ ΣΩΝ ΦΑΕΙΝΩΝ ΑΟΓΜΑΤΩΝ ΘΗΙΟΝ [.ΘΕΙΑΝΙ ΒΙΒΛΟΝ”».
Οἱ στίχοι αὐτοί ἀναμφίβολα εἶναι τοῦ Μιχαήλ Ζωριάνου καί

ἀποτελοῦν ὄχι µόνο διαχρονική ὑπενθύμιση τῆς προσωπικότητάς
του, ἀλλά καί δεῖγμα τοῦ ὡραίου Υγραφικοῦ του χαρακτῆρα...

Τ’. Τό τρίτο Χειρόγραφο,ὁ τρίτος Κώδικας, στόν ὁποῖο ἀἆνα-
φέρεται τό ὄνομα τοῦ Μιχαήλ Ζωριάνου: Ἡ ΠΡΟΡΡΗΣΗ

ΚΟΣΜΑ ΑΝΔΡΙΤΖΟΠΟΥΛΟΥ

Στήν Ἀφίδα τοῦ Ἱεροῦ Βήματος τοῦ Ναοῦ τῶν Παμμεγίστων
ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ,τοῦ ἀνατολικά τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Νικολάου,

πού ἀνήγειρε στή Βυζαντινή Μόκιστα (Σημερινή Ἁγία Σοφία Θέρ-
µου) ὁ Πρωτοστράτορας τοῦ Δεσποτάτου τῆς Ἠπείρου Μιχαήλ Ζω-
ριάνος καί σέ ἐπαφή τῶν τοίχων τῶν δύο ναῶν (Νότιου τοῦ Ἁγίου
Νικολάου, Βόρειου τῶν Ταξιαρχῶν), ὥστε εὔστοχα οἱ ναοί τῆς Μό-
κιστας νά λέγονται «Δίδυμοι», καί στόν εὐρύτερο χῶρο, ὅπου βο-
ρειότερα καί τῶν δύο ὑπάρχουν σήµερατά ἐρείπια τοῦ ἄλλοτε πο-
τέ Μεγάλου Δόμου, τῆς ἐκκλησίας τῆς Ἁγίας Σοφίας.

Ὑπάρχει τό παρακάτω εὐανάγνωστο Ἐπίγραμμα:
«Ποθῶν λαβεῖν κάθαρσιν ἀμπλακημάτων,
Ἀνδριτζιπουλώνυμος Κοσμᾶς σύν πόθῳ,
Ἐκ κρηπίδων ἤγειρα τόνδε τόν δόµον.
Μόνῃ συνάρσει τῶν θείων Ἀρχαγγέλων.
Οἱ γοῦν θέοντες ἐνθαδί θέας χάριν
Ἀρχιστρατήγωνεἰ ποθεῖτε τήν χάριν,

Κυροῦ Θεοῦ πρώτιστα τήν εὐσπλαχνίαν.
Ἐὔχεσθε καμοί ψυχιωῶς σωτηρίας».

Ἐπιγραμματοποιός ἦταν ὁ ἴδιος ὁ κτήτορας τοῦ Ναοῦ τῶν Παμ-
µεγίστων Ταξιαρχῶν, δηλαδή ὁ ἐκ Ζωριάνου τῆς σημερινῆς Δωρίδος
καταγόμενος καί συγχωριανός τοῦ Μιχαήλ Ζωριάνου Ἁγιώτατος
Κοσμᾶς Ανδριτζόπουλος, ὅπως οἱ μελετητές τῶν Ναῶν τῆς Μόκι-
στας, ἀλλά καί τῆς «Προρρήσεως», μᾶς βεβαιώνουν.

[Γεωργίου Σωτηριάδου: Βυζαντινοί ἐπιγραφαί ἐξ Αἰτωλίας.
Ἐπετηρίδα Φιλολογικοῦ Συλλόγου «Παρνασσός».
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1. Μικρογραφίες
Μιχαήλ Ζωριάνου

στό «Κατά Λουκᾶν Εὐαγγέλιον».

2, Βατοος, ϱΥ 20, Φ. 29.

Ἀναγράφεται τό ὄνομα
τοῦ κωδικογράφου

Μιχαήλ Ζωριάνου.

ἃ. Τµῆμα χειρογράφου

τῆς «Πρόρρησης
Ἀνδριτζόπουλου»,
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Σπυρίδωνος Λάμπρου: Ἄννα Καντακουζινή, βυζαντινή ἐπιγραφή

ἐξ Αἰτωλίας. Ν. Ε. 1 (1904)-57-42.
Ἀθανασίου Παλιούρα: Βυζαντινή Αἰτωλοακαρνανία. Συμβολή

στή βυζαντινή καί μεταβυζαντινή μνημειακή τέχνη. Ἀθήνα 1985/224,

2250, 229, 231.

Βασιλείου Κατσαροῦ: Πρακτικά Διεθνοῦς Βυζαντινολογικοῦ Συ-

νεδρίου γιά τό Δεσποτᾶτο, Ἄρτα 27-84 Μαΐου 1990/5926, 527, 528,

529, 590, 551, 999.
Κρουμβάχερ: Ἱστορία τῆς Βυζαντινῆς Λογοτεχνίας, Μετάφραση

Γ. Σωτηριάδη, Τόμος Β΄/446, σημείωση ἆ (Βιβλιοθήκη Μαρασλῆ).

Σηµείωση ᾱ, σελίδα 628 τοῦ γερμανικοῦ πρωτοτύπου, δευτέρας
ἔκδοσης].

Ὡς πρός τήν Ἠρόρρησιν:

Τί σημειώνει ὁ Γερμανός Κρουμβάχερ:

«...Δέν ἐδόθη ἔτι προσοχή εἰς τήν Πρόρρησιν τοῦ ἁγιωτάτου

Ἀνδριτζόπουλου πρός τόν Ζωριάνον κυρ Μιχαήλ. Πραγματεύεται

περί τῆς καταλύσεως τοῦ βυζαντινοῦ κράτους καί περί τοῦ Άντι-
χρίστου... Ἀρχή “Περί τῶν Ῥωμαίων βούλομαισοί γινώσχειν ὅπερ

οὐκ ἔστι δυνατόν ἐκ τῶν ἄλλων μαθεῖν”».

ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΑΡΙΣΙΝΟΣ, ΒΛΛΗΝΙΚΑ 2661/ΕΤΟΥΣ 1865,
ΦΥΛΛΟ: 208-209.

Ἡρόρρηση σηµαίνει «Μάντεµα», σηµαίνει «Χρησμό»καί Χρη-

σµωδόςεἶναι ἐκεῖνος, πού δίνει χρησμούς ἐμμέτρους. Γενικά εἶναι

ὁ χρησµοδότης.

Χρησμοδόχοςεἶναι ἐκεῖνος πού δέχεται, πού λαμβάνει τό χρη-

σμό.
Στόν Παρισινό κώδικα Νο 2664, πού στά 1365 ἔγραφε µέ τό χέ-

ριτου ὁ Ἁγιώτατος Κοσμᾶς Ἀνδριτζόπουλος, ἀναφέρεται τό ὄνομα

τοῦ Μιχαήλ Ζωριάνου, πού εἶναι ὁ χρησμοδόχος τοῦ χρησµολογι-
κοῦ κειµένου τοῦ Ἁγιωτάτου Κοσμᾶ Ἀνδριτζόπουλου.

Τό χείµενο ἔχει µεγάλο ἐνδιαφέρον καί δείχνει καί τό γραφικό

χαρακτῆρα τοῦ Ἱερωμένου καί Λόγιου Ἀνδριτζόπουλου,µαζί µέ τίς

στενές σχέσεις του µέ τόν Πρωτοστράτορα - Κυβερνήτη Ζωριάνο,
ἀλλά καί τίς θεολογικές - θεοκρατικές ἀντιλήψεις τῆς ἐποχῆς τους,

πού χαρακτηρίζεται ἀπό τά θρησκευτικοῦ περιεχοµένου χειρόγρα-

φα, τή βαθιά γνώση τῶν θεολογικῶν θεμάτων καί τήν ἵδρυση χρι-
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στιανικῶν Ναῶν, ἁγιογραφημένων καί πεποιχιλµένων κι ἀκχόμα
ἀπό τήν ἀγωνία γιά τήν τύχη του Βυζαντίου...
Ἡ Πρόρρηση Ἀνδριτζόπουλου, πού ἄς σημειωθεῖ εἶναι γεμάτη

µικρογραφήµατα γραμμάτωνκι ἄλλων σηµείων καί πού βάζει καί
τόν Ἁγιώτατο, τόν ἐκ Ζωριάνου ὁρμώμενο, Λόγιο Ἱερωμένο τοῦ
18ου-Ίάου αἰώνα, στή χωρία τῶν ποιητῶν, τῶν λογοτεχνῶν καί τῶν
καλλιτεχνικῶν µικρογράφων, ἔχει διεξοδικά μελετηθεῖ καί δηµοσι-
ευθεῖ ἀπό τόν Σπυρίδωνα Λάμπρο στό «Νέο Ἑλληνομνήμονα», τ.
8. (4906) καί στίς σελίδες 474-476 (ΣΥΜΜΙΚΤΑ).
Ἡ Ἡρόρρηση ἐπιγράφεται ὡς εξῆς:

«Πρόρρηγσις τοῦ ἁγιωτάτου Ἀνδριτζόπουλου πρός τόν Ζωριάνον
κυρ Μιχαήλ», Αὐτή ἡ ἀφιερωματική φράση τοῦ Ἁγιωτάτου Κοσμᾶ
ἀποτελεῖ τήν Τρίτη ἀναφορά Κωδίκων ὑστεροβυζαντινῶν χρόνων,
χρόνων τοῦ Δεσποτάτου τῆς Ἠπείρου, στό ὄνομα τοῦ Ζωριανίτη
Διανοούμενου τοῦ {18ου-{άου αἰώνα μ.Χ. ΜΙΧΑΗΛ ΖΩΡΙΑΝΟΥ καί
µία ἐνθύμηση του, ἀπό ἕνα χρησμολόγιο καί πολύ ἐνδιαφέρον κι
ὡραιότατον χειρόγραφο Κώδικα.

Εἶναι ἕνα κείµενο, πού δέν πρέπει νά λείψει ἀπό τή Ζωριανίτικη
Πινακοθήκη...

 
Τοῦ «Ναἴϊῳ» Μικρογράφου

νεώτερου Ζωριανίτη λαϊκοῦ ζωγράφου Γιώργου Ρήγα.
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β’. ΟΜΑΔΙ«Ο ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ
ΣΤΑ ΠΑΤΡΟΓΟΝΙΚΑ ΜΑΣ...

Στ' ἀγαπημένο µας χωριό, τόν Ζωριάνο Δωρίδος, ἀπό τίς Τοπι-
κές µας Παραδόσεις γνωρίζαμε οἱ περισσότεροι, ὅτι τ’ ὄνομα τοῦ
χωριοῦ µας σέ μᾶς τ’ ἄφησε, κληρονομιά ζηλευτή, ἕνας ὀνομαστός
Μεσαιωνικός µας πρόγονος, Διανοούμενος τοῦ Δεσποτάτου τῆς
Ἠπείρου καί Στρατηγός τοῦ Δεσπότου Θωμᾶ τοῦ Α΄, ὁ Ἱδρυτής

Μονῶν καί Ἐικκλησιῶν ΜΙΧΑΗΛ ΖΩΡΙΑΝΟΣ.
Κι αὐτά, ἕως τό 1990, πού ἔγινε στήν Ἄρτα, ἄλλοτε ποτέ πρω-

τεύουσα τοῦ Δεσποτάτου τῆς Ἑλλάδος, µεταξύ 27ης-Ἀλης Μαΐου,
Διεθνές Συμπόσιο γιά τό Δεσποτᾶτο τῆς Ἠπείρου, στά Πρακτικά
τοῦ ὁποίου (Τά δημοσίευσε τό 1992 ὁ Μουσικο-Φιλολογικός Σύλ-
λογος Ἄρτας «Ο ΣΚΟΥΦΑΣ»), ἐρευνήσαμε, ἀνακαλύφαμεκαί µε-
λετήσαµε πολλά καί πολύ ἐνδιαφέροντα στοιχεῖα γιά τόν οἰκιστή

τοῦ χωριοῦ µας Μιχαήλ Ζωριάνο.
Ὅλωςἰδιαίτερα χρήσιμη γιά τήν περίπτωσή µας ἦταν ἡ Εἰσήγη-

ση στό Διεθνές Συνέδριο Ἄρτας,τοῦ ἐξαίρετου καί ρέκτη Βυζαντι-
νολόγου ἐρευνητῆ, Καθηγητή Βυζαντινῶν Σπουδῶν τοῦ Αριστοτε-
λείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης, κυρίου Βασίλη Κατσαροῦ, µέ
τόν τίτλο: «Λόγια στοιχεῖα στήν ἐπιγραφική τοῦ “Δεσποτάτου”.
Λόγιοι καί Διανοούμενοι κατά τὀν 18ον αἰώνα στήν Ἔπειρο, µέ

βάση τίς ἔμμετρες ἐπιγραφές τοῦ χώρου».
Ἀλλά καί ἡ ὅλη πρός ἐμᾶς βοήθειά του στίς σχετικές µέ τόν Μι-

χαήλ Ζωριάνο ἀναζητήσεις µας µέ τήν εὐχαιρία τῆς συλλογῆς Ἱστο-
ρικοῦ καί Λαογραφικοῦ ὑλικοῦ γιά τό χωριό µας καί τή συγγραφή
τοῦ βιβλίου: «Ζωριάνος Δωρίδος» τοῦ Ζωριανίτη κ. Ἀθανασίου
Καρχαβίτσα, ἀξιωματικοῦ τῆς Ἀστυνομίας ἐ.ἀ., ἔχδοσης τοῦ Συλ-
λόγου Ζωριανιτῶν Δωρίδος «Ο ΑΠΙΟΣ ΝΗ«ΟΛΑΟΣ», Ἀθήνα 2004.

Τόν καλό µας φίλο κύριο Βασίλη Κατσαρό εὐχαριστοῦμε πολύ

καί ἀπό αὐτήν ἐδῶ τή θέση...
Ἔτσι, γνωρίζουμε σήµερα, ὅλες τίς µέχρι τώρα μελέτες τῶν

εἰδικῶν ἐρευνητῶν (Ἑλλήνων καί Ξένων), τίς σχετικές µέ τό Ἱστορι-
πότατο πρόσωπο τοῦ Μιχαήλ Ζωριάνου, τά ἱερά του Μαθιδρύματα,
τίς Ἠνευματικές καί Καλλιτεχνικές του ἀνησυχίες, τή Στρατιωτική
του δράση στό Δεσποτᾶτο τῆς Ἠπείρου, κατά τήν περίοδο τῆς Δε-

σποτείας θωμᾶ Α΄ (4296 - 1818). Αὐτοῦ τοῦ οἰχιστή µας,
«Ταξιάρχη τοῦ Μεγάλου Δεσπότου καί τῆς δυσμικῆς φάλαγγος
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ὁ Πρωτοστράτωρ, ὁ Μιχαήλ Ζωριάνος, ὧδε, ξένοι, πολλῷ ἐπεβρά-

βευσε τήν χορηγίαν, πρός ἀνέγερσιν τοῦ σεβασµίου δόµου.
Ὅθεν ποθοῦντες αὐτόν ἀπό καρδίας ἐκλιπαροῦμεν τόν πανάγα-

θον Λόγον τούτῳ παρασχεῖν πᾶν ἀγαθόν...», ὅπως μᾶς λέει τό

Ἐπίγραμμα τοῦ ἐπίσης ἐκ Ζωριάνου Δωρίδος καί Ἐπιγραμματο-

ποιοῦ Ἁγιωτάτου Κοσμᾶ Ἀνδριτζόπουλου.
Ἱεροί του Ναοί εὑρίσκονται σήµερα καί στό χῶρο τοῦ οἰκισμοῦ

«Ἁγία Σοφία» - Θέρμου Αἰτωλίας, µέ τήν πολύ µεγάλη καί ἰδιαίτε-

ρα ἐνδιαφέρουσα ἱστορία τους...
Ὁ «Σεβάσμιος Δόμος», ἡ ἐκχλησία στό ὄνομα τῆς µάρτυρος

Ἁγίας Σοφίας, πού ἔδωσε καί τό ὄνομά της στὀν οἰκισμό (πρῶτα
εἶχε τό Βυζαντινό ὄνομα Μόκιστα ἤ Μότιστα Αἰτωλίας), πανηγυρί-
ζεται ἀπό τούς ντόπιους κάθε χρόνο στίς {7 Σεπτεμβρίου καί µά-

λιστα ἐπί τῶν ἐρειπίων του]...
Ἐφέτος, κατά τό Σωτήριον ἔτος 2010 καί 744 ἔτη µετά τήν ἀνέ-

γερσή του, ὁ Σύλλογος Ζωριανιτῶν Δωρίδος, ὀργάνωσε τό πρῶτο

ὁμαδικό προσκύνηματῶν Ζωριανιτῶν σ’ αὐτό τόν ἱστορικό ναό, µέ τή

συνεργασία καί τῶν τοπικῶν ταγῶν τῆς Ἁγίας Ἀοφίας καί θέρµου...
Ἀδελφοποιημένοι οἱ τῆς Δωρίδος Ζωριανίτες καί οἱ τοῦ Θέρμου

- Ἁγίας Σοφίας διαχρονικοί τῶν Ναῶν Ζωριάνου προσκυνητές καί

φύλακες καί προστάτες καί ἀνακαινιστές «Ἅγιο-Σοφίτες», µέ πολ-
λή συγκίνηση καί ϱίγη συγκίνησης θρησκευτικῆς. ἀγάπης κι ἄδελ-

φοσύνης συνεορτάσαµεκαί συνπανηγυρίσαµε τή μνήμη τῶν µαρτύ-

ρων Ἁγίας Σοφίας καί θυγατέρων της - Πίστης, Ἀγάπης, Ἐλπίδας -
µέσα στόν ἱερό χῶρο τῶν ἐρειπίων τοῦ Μεγάλου καί Σεβασμµίου

Δόμου, ἔργου τῆς Βασίλισσας τοῦ Δεσποτάτου Ἄννας Ἄγγελο-ο-

μνηνο-Δούκαινας-Καντακουζινῆς-Παλαιολογίνας, μητέρας τοῦ Δε-
σπότου Θωμᾶ Α΄ καί τοῦ Μεγάλου χορηγοῦ Μιχαήλ Ζωριάνου...

Ζήσαμε στιγμές μοναδικῆς φυχικῆς ἀνάτασης καί γαλήνης, καθώς

ἀξιωθήκαμε, νά ἐκπληρώσουμε ἕνα πατρογωνικό, πατριωτικό καί

θρησκευτικό µας καθῆκον καί θεµελιώσαμε τήν ἀδελφοσύνη µέ τούς
φίλους µας τῆς Ἁγίας Σοφίας χαί τοῦ Θέρμου Αἰτωλίας, πού προ-

βλέπει τήν πληρέστερη πολιτιστική καί ἀνθρώπινη γνωριμία µας.
Καΐ µέσα ἀπό αὐτές ἐδῶ τίς φιλόξενες σελίδες εὐχαριστοῦμε

ὅλους τούς πρωτεργάτες αὐτῆς τῆς ὡραίας ἐχδήλωσης, ἀλλά καί

ὅλους πού συμμετεῖχαν σ᾿ αὐτή. Ζωριανίτες καί Ἅγιο-Σοφίτες...
Δυό ἐπισυναπτόμενες εἰχόνες δίνουν περισσότερες πληροφορίες

γι αὐτή τήν ὡραία καί ἱστοριυή µας ἐκδήλωση.
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Τά ἐρείπια, σήµερα, τοῦ «Σεβασμίου Δόμου»τῆς μεγάλης ἐκκλησίας
Ἁγίας Σοφίας εἰς Θέρμο Αἰτωλίας, χορηγίας Μιχαήλ Ζωριάνου.

 
47/14/9040: Ζωῤιανίτες Δωρίδος µετά τοῦ Προέδρου τους
παρακολουθοῦν Θεία Λειτουργία ἑντός τῶν ἐρειπίων

Ἱ. Ναοῦ Ἁγίας Σοφίας - Θέρμου.
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Ἡ ΑΡΗΑΓΗ
ΜΙΑ ΠΑΛΑΙΑ ΤΡΑΓΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ

Τοῦ ΧΡΗΣΤΟΥ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ

Ὁ παππούλης µας Παπαδηµήτρης ὑπῆρξε µιά ἐπιφανής ἀλλά
καί τραγική τελικά Ἱερατική φυσιογνωμία. Ὅπως ἔχω ἀναφέρει καί
σέ ἄλλα σχετικά κεφάλαια, εἶχε γεννηθεῖ στό χωριό τό 1848 καί
εἶχε παντρευτεῖ τήν Κοντύλω Β. Κοντώση µέ τήν ὁποία ἀπόχτησαν
τρία παιδιά. Τό 1876 χειρονεῖται Ἱερέας, διαδεχόμενος τόν πατέρα
του Παπαγιάννη. ταν τότε τριάντα τριῶν ἐτῶν. Ἐννέα χρόνια µε-
τά τή χειροτονία του, τό 1886, µεγάλη συμφορά βρῆκε τό σπιτικό
του. Ἡ πρεσβυτέρα του, Ἡ γιαγιά µας Κοντύλω, πάνω στά νειάτα
της, ἔφυγε ἀναπάντεχα γιά τόν ἄλλο κόσµο. Ἔφυγε ἀφήνοντας τον
µόνον µέ τά τρία µιχρά παιδιά, ὀχτώ, πέντε καί δύο χρονῶν τό χα-
θένα. Μόνο ὁ Θεός γνωρίζει µέ τί νυχτοήµερο µόχθο κατάφερε νά
τά μεγαλώσει ὄντας χῆρος καί μόνος...

Ὅπως διηγήθηκε πολλές φορές ὁ πατέρας µας, ἀλλά καί ἄλλοι
γειτόνοι πού ἔζησαν ἀπό κοντά τήν τραγική αὐτή ἱστορία, ὁ παπ-
πούλης Παπαδηµήτρης ἔμαθε γρήγορα νά κάνει ὅλες τίς δουλειές
τοῦ σπιτιοῦ πού προηγούμενα τίς ἔκανε ἡ γυναῖκα του Κοντύλω.
Ἐκτός ἀπ᾿ τό μαγείρεμα, ἔπλενε ὁ ἴδιος τά ροῦχα ὁλωνῶν, ἔπλεκε
τίς µάλλινες κάλτσες, ἔγνεθε κι ὅλας µέ τή ρόκα. Ἔφτασε ἀκόμη
καί νά ὑφαίνει στόν ἀργαλειό, γιά νά κάνει τίς τόσο ἀπαραίτητες
γιά τό χειμῶνα βελέντζες καί φλοχάτες.

Φαίνονται, σήµερα ἀπίστευτα ὅλα αὐτά, ἀλλά, ὁ τραχύς,ὁ ἆδυ-
σώπητος νόμος τῆς ἀνάγκης δέν ἔχει ἔλεος...

Τά ἐμπόδια ὅμως δέν ἦταν µόνο αὐτά τά οἰκιακά. Ὅ παππούλης
ἦταν παπάς τοῦ χωριοῦ κι ἔπρεπε νά λειτουργεῖ τίς Κυριακές καί
τίς γιορτές, ἀφήνοντας τά παιδιά µόνα τους στό σπίτι. Ἔπρεπε
ἐπίσης νά λειτουργεῖ ταχτικά καί στήν Κερασιά καί στό Κριάτσι,
ὅταν δέν εἶχαν ἐκεῖ Ἱερεῖς. Ἔπρεπε νά ἐκτελεῖ τά καθήκοντά του
καί ὡς Ἀρχιερατικός ἘἨπίτροπος τῶν γύρω χωριῶν τοῦ -τότε- Δή-
μου Βωμέας. Ἀκόμη ἦταν ὑποχρεωμένος νά κατεβαίνει συχνά στά
Σάλωνα πού τόν καλοῦσε ὁ Δεσπότης, ἀφήνοντας τά τρία παιδιά
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μόνα τους, στήν προσοχή καί τήν φροντίδα τῶν γειτόνων. Πόσο,

ὅμως, μποροῦσαν νά βοηθήσουνοἱ γειτόνοι ἀλλά καί τά ἄλλα τέσ- .
σερα ἀδέλφια πού εἶχε ὁ παππούλης στό χωριό; Τά τρία ἀπ᾿ τ'

ἀδέλφια του αὐτά εἶχαν τά σπίτια τους στήν κορφή τοῦ χωριοῦ καί
οἱ οἰκογένειές τους ἦταν µεγάλες. Ὅσο καί νά τό ἤθελαν νά βοηθή-

σουν δέν ἔφταναν εὔκολα στό σπίτι τοῦ παππούλη πού ἦταν στόν

πάτο τοῦ χωριοῦ, κοντά στό ρέμα.
Ἔτσι, μ’ αὐτά τά βάσανα,μ’ αὐτές τίς ἀκάματες προσπάθειες

τοῦ Παπαδηµήτρη καί τή συνδρομή τῶν γειτόνων του, τά παιδιά

μεγάλωσαν. Μποροῦσαν πλέον τώρα τά δύο μεγαλύτερα πού ἦταν
ἀγόρια,νά τόν βοηθᾶνε στίς ἐξωτεριχές, τουλάχιστο, δουλειές, στά

χωράφια, στ᾽ ἀμπέλια καί στό λόγγο γιά ξύλα. Ἡ μικρότερη ἁπ᾿᾽ τά

τρία παιδιά, ἡ Κατερίνα, ἦταν ἤδη δέκα ὀχτώ χρονῶν, πολύ ὅμορ-
φη καί εἶχε πλέον ἀπαλλάξει τόν βασανισµένο πατέρα της ἀπ᾿ τίς

δουλειές τοῦ σπιτιοῦ, πού πρίν τίς ἔχανε κι αὐτές ὁ ἴδιος. Ἡ Ματε-

ρίνα ἦταν τώρα τό στήριγµά του καί τό καμάρι του.
Ἄλλα ὅμωςεἶχε γράψει ἡ μοῖρα γιά τήν ὄμορφη παπαδοπούλα,

τόν τραγικό πατέρα καί τ᾿ ἀδέλφια της. Γιατί; Γιατί ἕνα καλοκαι-

ρινό ἀπόγιομα, τέσσερες ἄνδρες τῆς ἔστησαν παγίδα στό λόγγο καί

τήν ἔκλεψαν τραβώντας την πρός τό ἄγνωστο. Τήν ἁρπαγή της δέν

τήν ἔκαναν ξένοι ἀλλά χωριανοί καί µάλιστα παντρεμένοι, παρέχο-
ντας συνδροµή στόν ἐνδιαφερόμενο... Υαμπρό πού ἦταν ὁ Γιάννης

Μπάκας,ἕνα ἀνυπόληπτο πρόσωπο στό χωριό.
Στό καρτέρι τῶν ἀπαγωγέων ὁδήγησε σκόπιµα τήν ἀνύποπτη

Κατερίνα ἡ πρωτοξαδέρφη της ἡ Καλλιόπη, ἡ ὁποία τήν κάλεσε

ἐκεῖνο τό ἀπόγιομα νά πᾶνε µαζί στό λόγγο γιά ξύλα. Ὅταν φθά-
σανε στήν περιοχή τῆς Σκοτεινῆς, ἡ ζζαλλιόπη τήν παρέσυρε πρός

τήν φάκα τῶν ἀπαγωγέων, πού, εἰδοποιημένοι, περιμένουν, ἔχο-

ντας ρίξει νωρίτερα καί µιά τουφεκιά γιά σύνθημα. Ἡ ἴδια παρέ-

μεινε ἀθέατη παραπίσω περιμένοντας.
ταν ἐκεῖ ἔτοιμοι µέ τά ὅπλα τους,ὁ Νίκος Καραζώης σέ ρόλο

ἀρχηγοῦ, ὁ Θανάσης Καραμῆτρος καίὁ... γαμπρός Γιάννης Μπάκας
ἀπ) τό χωριό µας καί ὁ Δημήτρης Μεράκης ἀπό γειτονικό χωριό.

Οἱ τέσσερες συµµορίτες ἅρπαξαν ἄγρια τήν προδοµένη καί ἀνυ-

περάσπιστη παπαδοπούλα χι ἐξαφανίστηκαν µέσα στόν πυκνό
ἐλατιά τῆς περιοχῆς, ἐνῶ ἡ ἔνοχη ξαδέρφη ἔσκουζε τάχα καί χτυ-

πιόταν τρέχοντας πρός τό χωριό γιά νά ἀναγγείλει τήν ἁρπαγή τῆς

Κατερίνας στόν πατέρα καί τ ἀδέλφια της.
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Ἡ εἴδηση ἔπεσε σάν κεραυνός στό σπίτι τοῦ παπᾶ καί ἄστρα-
πιαῖα διαδόθηκε σ’ ὅλο τό χωριό. Ἀμέσως ἄρχισαν νά καταφθάνουν
πολλοί χωριανοί στό σπίτι τοῦ δοκιμαζόµενου Ἱερέα γιά συµπαρά-
σταση καί συνδρομή. Ὁ Παπαδηµήτρης µετά τό πρῶτο σόκ., βγάζο-
ντας ἕνα βαθύ μουγχριτό ὀργῆς καί ἀγανάκτησης, ἔστειλε ἀμέσως
κάποιον στήν Ἀρτοτίνα νά εἰδοποιήσει τή Χωροφυλακή, ἀπόσπα-
σµα τῆς ὁποίας ἔφτασε τό πρωΐ τῆς ἑπομένης στό χωριό. Οἱ Ἀστυ-
νομικοί, ἀφοῦ ἀνακρίνανε γιά ὥρα τήν ὕποπτη Καλλιόπη, συγκρό-
τησαν ὁμάδα, ἐκτός τῶν Χωροφυλάκων, πού θά ἀναζητοῦσε μαζί
τους καί θά πιάνανε τούς ἅρπαχγες.

Τήν ὁμάδα τῶν πολιτῶν, ἀποτέλεσαν ὁ Δημήτρης Κοντώσης,
(Σιόρος) Κουνιάδος τοῦ παπποῦ, ὁ πελώριος φίλος του Ἀνδρίτσος
Ἀραβοσιτάς, μερικοί ἄλλοι ἀκόμη καί φυσικά καί ὁ ἀδελφός τῆς
Κατερίνας, ὁ πατέρας µας, πού τότε ἦταν εἴκοσι χρονῶν κι ἀκόνιζε
μαχαίρια γιά τούς ἀπαγωγεῖς τῆς ἀδελφῆς του.
Τά δύο ἀποσπάσματα, πότε µαζί καί πότε ξεχωριστά, πῆραν

σβάρνα ὅλα τά χωριά πρός τά κάτω, μαζεύοντας πληροφορίες γιά
κατά ποῦ κατευθύνθηκαν οἱ ἀπαγωγεῖς µέ τήν Κατερίνα. Ἀπό κά-
ποιους κυνηγούς κοντά στή Ῥέρεση πῆραν τήν πληροφορία, ὅτι
εἶδαν τέσσερες ἄνδρες νά κρατοῦν µιά κοπέλα ἀνεβαίνοντας πρός
τά Κραββαρίτικα χωριά. Εἶχαν ἤδη περάσει δεκαπέντε µέρες ὅταν,
ψάχνοντας, βρέθηκαν στήν Ἐλατοῦ, ἕνα ὀρεινό χωριό τῆς Ναυπα-
χτίας. Εἶχε ἤδη νυχτώσει ὅταν ρώτησαν µιά γιαγιά, πού βρῆκαν στό
δρόµο,ἄν εἶδε κάποιους ἄνδρες νά σέρνουν µαζί τους µιά κοπέλα.
Ἡ πληροφορία πού πῆραν ἁπ᾽ τή γιαγιά ἦταν θησαυρός. Αὐτούς

πού ζητᾶτε, τούς εἶπε, θά τούς βρεῖτε ἐκεῖ' καί τούς ἔδειξε τό σπί-
τι πού ἦταν µέσα... Οἱ διῶχτες τῶν ἀπαγωγέων, Ἀστυνομικοί καί
πολίτες, ἀνάσαναν ἀπ᾿ τή σωτήρια πληροφορία καί εὐχαρίστησαν
τή γιαγιά, τῆς εἶπαν νά µήν πεῖ σέ κανένα ὅτι τούς εἶδε µέχρι νά
ξημερώσει. Ὕστερακαί ἐνῶ ἡ νύχτα εἶχε προχωρήσει πολύ, κύκλω-
σαν ἀκροβολισμένοι καί µέ µεγάλες προφυλάξεις τό σπίτι καί µέτά
ὅπλα τους ἔτοιμα, περίµεναν µέχρι τό πρωϊ.
Ὅταν ξηµέρωσε,ὁ Ἀστυνόμος ἔρριξε δυό τουφεκιές αἰφνιδιάζο-

ντας τούς ἀπαγωγεῖς καί τούς φώναξε νά βγοῦν ἀμέσως ἔξω χωρίς
τά ὅπλα τους καί µέ τά χέρια ψηλά, γιατί εἶναι κυχλωμένοι.
Ὁ Καραζώης, ὁ ἀρχηγός τους, ἀντί νά παραδοθοῦν. φοβέριζε κι

ὅλας ἀπό µέσα! Ὁ' Ἀστυνόμος τότε τούς ἔστειλε τελεσίγραφο: Ἂν
σέ πέντε λεπτά δέν βγεῖτε ἔξω µέ τά χέρια φηλά θά βάλλω φωτιά
στό σπίτι!!
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Ὕστερα ἀπό τήν ἀπειλή αὐτή, οἳ δράστες ἀφήνοντας µέσα τά
ὅπλα τους, βγήκαν ἕνας - ἕνας στήν αὐλή µέ ψηλά τά χέρια. Ἀμέ-
σως,ὁ Γιάννος, ὁ ἀδελφός τῆς Κατερίνας, πού ὅπως ἀναφέρθηκε
ἤδη ἦταν τότε εἴκοσι χρονῶν παλληκάρι, κόλλησε τήν κουμπούρα
του στό χεφάλι τοῦ ἀλητήριου... γαμπροῦ, ἔτοιμος νά τοῦ τινάξει
τά μυαλά στόν ἀέρα!...

Τήν κατάσταση ἔσωσε ἐπεμβαίνοντας ἀστραπιαῖα ἡ ταλαιπωρη-
µένη Κατερίνα, κρατώντας τό ὀργισμένο χέρι του.

--Μή, ἀδελφέ. Μή γίνεσαι φονιάς. Ἀφοῦ τά πράγματα ἦρθαν
ἔτσι θά τόν πάρω...

--Τί εἶπες; Ἀκούσαμε καλά;

-Εἶπα µή γίνεσαι φονιάς γιατί θά τόν πάρω...
τήν ἀμηχανία ὅλων καί στήν φανερή ἀνακούφιση τῶν ἄπαγω-

γέων καί ἐνῶ ἡ κουμπούρα τοῦ Γιάννου εἶχε... μακρύνει ἀπ᾿ τό κε-
φάλι τοῦ... γαμπροῦ, Ἡ τραγική Κατερίνα λέει τότε δυνατά στούς
Χωροφύλαχες νά τούς δέσουν ἀμέσως!! Γρήγορα οἱ ἀστυνομικοί
τούς πέρασαν τά... σίδερα στά χέρια καί ἔτσι δεµένους τούς µετα-
φέρανε στά Σάλωνα καί κλειστήκανε στή φυλακή.

Στή δίκη πού ἔγινε ἐκεῖ, ὕὅστερα ἀπό καιρό, οἱ τρεῖς ἀπαγωγεῖς
Καραζώης, Μεράκης καί Καραμῆτρος καταδικάστηκαν σέ ἑφτά
χρόνια φυλακή ὁ καθένας, ἐνῶ ὁ ἐρίφης... γαμπρός σέ ἕξι... Μαζί μ’
αὐτούς τιμωρήθηκε µέ μικρότερη ποινή καί ἡ ἔνοχη πρωτοξαδέρφη
Καλλιόπη πούεἶχε ὁδηγήσει τήν Κατερίνα στή φωληά τῶν... λύκων.
σέ συνεννόηση μαζί τους... Ὅλοι τους ἐξέτισαν τίς ποινές τους στή
φυλακή τῶν Σαλώνων.
'..Ὅσες, ὅμως, ἡμέρες τά δύο ἀποσπάσματα ἔφαχναν χαί µέχρι ν᾿
ἀνακαλύψουν καί συλλάβουν τούς ἅρπαγες τῆς Κατερίνας, ὁ πατέ-
ρας της, ὁ παππούς Παπαδηµήτρης,τούς εἶχε... ξεθεμελιώσει, µέρα
- νύχτα µέ βαρεῖς ἀφορισμούς τῆς Ἐκκλησίας καί φοβερές χατάρες
καί ὅλοι τους εἴχανε ἀργότερα κακό τέλος!
Ὁ ἀχαρακτήριστος... γαμπρός, ὁ Μπάκας, βρέθηκε στή... Λάρι-

σα καί πνίγηκε στόν Πηνειό! Τόν Καραμῆτρο, πού ἦταν ἁμαξᾶς
στήν Ἀθήνα, τόν σκοτώσανε, πάνω στήν ἅμαξά του, γιά νά τόν λη-
στέφουν! Ὁ Μεράνης, ἀπτό γειτονικό χωριό, ἔπεσε σέ γχρεµό κι
ἔγινε κομμάτια !!
Ἡ προδότρα ξαδέρφη Καλλιόπη πέθανε νέα, λίγο µετά τήν ἀπο-

φυλάκισή της. Ὕστεραά ὅμως ἀπό δέχα χρόνια πού σκάφανε τόν
τάφο της γιά νά θάφουν ἐκεῖ καί τή µάνα της, τήν βρῆκαν ὅπως
ἦταν ὅταν τήν εἶχαν κηδέψει Π! Δέν εἶχε λυώσει οὔτε ἡ κάσα της!!
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Ἐκεῖνος ἀπ᾿ τούς ἅρπαγες τῆς Κατερίνας πού εἶχε ἀκόμη γλυ-
τώσει ἦταν ὁ Καραζώης. Ὅπως μαθεύτηκε ἀργότερα,ὅταν ὁ παπ-
πούς Παπαδηµήτρης ἦταν στά τελευταῖα του, ὁ Καραζώης, πῆγε
καί γονάτισε, περιδεής, δίπλα στό κρεββάτι του, ζητώντας του ἄπε-
γνωσμένα συγχώρηση γιά τήν ἁρπαγή τῆς κόρης του.
Ὁ παππούς ὅμως ἀρνιόταν πεισματικά µή ὑποχωρώντας στά

παρακάλια του. Τότε µπῆκε ἀνάμεσα, παρεµβαίνοντας λυτρωτικά
ὁ γυιός του ὁ Γιάννος, πού ἦταν ἤδη κι ἐκεῖνος ἀπό χρόνια παπάς:

-Μή, Γέροντα, τοῦ φωνάζει συγκινηµένος. Ἐκτός ἀπό πατέρας
εἶσαι καί παπάς. Μή φεύγεις γιά τόν ἄλλο κόσμο μ αὐτό τό φορ-

τίο. Δῶσε του τή συγχώρηση πού, µετανοηµένος. σοῦ ζητάει σήµε-
ρα, γιά ἐκεῖνον, ἀλλά καί γιά τήν δική σου φυχή...

Ὕστερα ἀπ᾿ αὐτό, ὁ βασανισµένος Γερόπαπας ἔδωσε τήν συγ-

χώρηση στόν Καραζώη, καί τήν ἴδια µέρα ἔφυγε γιά τόν ἄλλο κό-
σμο.
Ὁ Καραζώης ἔζησε πολλά χρόνια ἀχόμη καί πέθανε ἀπό Εαρκί-

νο σέ µεγάλη ἡλιία. ᾿

Ἡ ἁρπαγμένη ὅμως Κατερίνατί ἔγινε;

Ὅταν τά δύο ἀποσπάσματα ἐπιστρέφανε µαζίτης στό χωριό καί

ἀφοῦ πέρασαν ἀρχετές ἡμέρες, μερικοί συγγενεῖς χαί φίλοι τοῦ
ποπποῦ τόν πλησίασαν διακριτικά προτείνοντάς του νά δώσει τό-

πο στή δικαιολογημένη ὀργή του καί νά συγκατατεθεῖ νά πάρει ἡ
Κατερίνα τόν ἀπαγωγέα της τόν Μπάκα,πού, µαζί µέ τούς ἄλλους
συνεργούς του ἦταν ἤδη προφυλακισμένος στά Σάλωνα.
Ὁ παπάς ὅμωςοὔτε ν᾿ ἀκούσει ἤθελε τίς εἰσηγήσεις αὐτές κι

ἐξακολουθοῦσε νά καταριέται βαρειά τούς ἅρπαγες τῆς κόρης του
πού τοῦ προξένησαν τόση δυστυχία. Ὅμωςοἱ Κώδικες τιμῆς σ’

ἐχεῖνες τίς ἐποχές ἦταν πολύ αὐστηροί καί µιά κλεμµένη κοπέλα,
ἀκόμη καί ἄθιχτη, δέν παντρευόταν εὔχολα...

Τελικά, τήν βασανισµένη Κατερίνα τήν πάντρεψαν σέ γειτονικό
χωριό μ’ ἕναν μαγκούφη µικροτσέλιγκα,µέ λίγα γίδια κι ἕνα µαντρί
γιά.., κατοικία, ἔξω ἀπ᾿ τό χωριό. Ἡ δυστυχία της ὅμως ἦταν µε-

Υάλη. Ἄμαθη ἡ καὐμένη ἀπό τέτοια ἄθλια ζωή µέ γίδια καί µα-

ντριά, µέρα µέ τή µέρα µαράζωνε. Ἔτσι καί ἀφοῦ ἀπόχτησε µαζί

του δύο΄παιδιά, ἡ νέα, ὄμορφη, ἀλλά καί τραγική τελικά παπαδο-
πούλα, πέθανε ἐχεῖγρήγορα, ποτίζοντας τόν πατέρα καί τ’ ἀδέλφια
της µέ τό πικρότερο φαρμάκι...

3. 4
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Ὁ ἄντρας τῆς Κατερίνας ξαναπαντρεύηχε γρήγορα. Τά δύο παι-
διά ὅμως πού εἶχε ἀποχτήσει ἡ Κατερίνα µαζί του, ὁ παππούς Πα-
παδηµήτρης τά πῆρε κοντά του στό χωριό καί μεγάλωσαν μαζί µέ
τά πολλά ἄλλα ἐγγόνια του. Πρέπει ὅμως νά σημειωθεῖ ἐδῶ ὅτι οἱ
ἀπαγωγές κοριτσιῶν ἦταν συχνό φαινόμενο ἐχείνη τήν παλαιά ἐπο-
χή. Ὅποιος δηλαδή νέος ἔστελνε ἄνθρωπό του νά ζητήσει κάποια
κοπέλα καί οἱ γονεῖς της δέν τοῦ τήν ἔδιναν, τίς ἑπόμενες Ἡμέρες
ἐκεῖνος τήν... ἔκλεβε καί ἡ ὑπόθεση κατέληγε - ἔστω κι ἔτσι - σέ

γάμο.
Ἡ ἁρπαγή τῆς Κατερίνας ὅμως δέν ἔληξε ἔτσι. Εἶχε µάλιστα

διαδοθεῖ, γρήγορα σ’ ὅλα τά χωριά τῆς Ἐπαρχίας, ἀφοῦ ὁ παπάς
ἦταν ξαχκουστός καί γνωστός παντοῦ, καί ὅλοι περίµεναν µέ πε:
ριέργεια πῶς θά κατέληγε τελικά ἡ περιπέτειά της αὐτή, πού κρά-

τησε δεκαπέντε ἡμέρες καί νύχτες.
Ἡ ἀπαγωγή αὐτή, ἔγινε γρήγορα θρύλος κι ἔφτασε νά χουβε-

ντιάζεται µέχρι τίς µέρες µας ἀπ᾿ τούς παλαιούς χωριανούς πού τήν
ἔζησαν ἤ τήν εἶχαν ἀκούσει ἀπ᾿ τούς µεγαλυτέρους τους. Ἔγινε
ὅμως καί τραγούδι πού τό θυμόταν καί τό τραγουδοῦσε µέχρι τά
βαθειά της γεράµατα ἡ θειά Κώστενα, ἡ ἑκατόχρονηή γιαγιά, Ἡ

Τσούλενα:
Παπαδοπούλα χλέφανε τήν ὥρηα Κατερίνη
Στή Σκοτεινή τήν ἅρπαξαν καί πέρα τήν τραβᾶνε.
Ζώνει ὁ Σιόρος τό σπαθί κι Ἀνδρίτσος τό ντουφέκι.
Στήν Ἐλετσοῦ τούς στρίμωξαν
Καΐ µιά φωτιά τούέ δίνουν.
Ῥέχνεται ὁ Γιάννος στό... γαμπρό
Κομμάτια νά τόν κάνει.
Ψιλή φωνούλα ἔβγαλε τότε Ἡ Κατερίνη:
Στάσου, βρέ Γιάννο ἀδελφέ,
Καΐ σύ βρέ μπάρμπα Σιόρο.
Ἀφῆστε κάτω τά σπαθιά καί τά βαρειά ντουφέλια
Φονιάδες νά µή γίνετε, κανένα µή σκοτῶστε,
Ἔτσι τό εἶχε ἡ μοῖρα µου
Τό ἕρμοριζικό µου.

Γιά τήν ἱστορία: 1/2/2018

Σηµ.: Τά ὀνόματα τῶν ἀπαγωγέωνδέν εἶναι τά πραγματικά.
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ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ;:

Ο ΑΕΤΟΣ ΤΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ
(4790 - 1823)

190 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠ’ ΤΟΝ ΕΝΔΟΞΟ ΘΑΝΑΤΟ ΤΟΥ
ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟ - ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ: 9 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1828

Τοῦ κ. ΔΗΜ. ΚΟΥΤΣΟΥΛΕΛΟΥ

Ἐπίτιμου Ἐπόπτη Δημοτικῆς Ἐκπαιδεύσεως

Ἑκατόν ἐνενήντα χρόνια συμπληρώνονται ἐφέτος ἀπ᾿ τό θάνατο
τοῦ Μάρκου Μπότσαρη, γιοῦ τοῦ Κίτσου Μπότσαρη. θρυλικοῦ
ἥρωα τοῦ Σουλίου καί τοῦ Εἰκοσιένα. Ὁδηγημένος ἀπ᾿ τόν ἠθικό
του κόσμου καί τό πνεῦμα τῆς προσφορᾶς καί τῆς θυσίας, ἀγωνί-
στηκε κι ἔπεσε γιά τήν Πατρίδα.

Τήν φυχή του δουλεύουν ἄγρυπνες καί μυστικές δυνάµεις, πού
φανερώνονται στίς µεγάλες ὧρες. Εἶναι ἡ πνευματική ἀποτίμηση
τῆς ζωῆς καί ὁ ἀγώναςγιά τήν ἐλευθερία. Ἡ σπίθα της, µέσα στά
Ἱρωύιά στήθη του, γίνεται χείμαρρος πύρινος, πυρκαϊά καθαρτήρια
καί ἀπολυτρωτική καί βρίσκει τό εὔφλεκτο ὑλιχκό της, πού παράγε-
ται ἀπ᾿ τή συμπύχνωση τῶν ἀρετῶν του καί τίς ὑπέρτατες θυσίες
τῶν ἰδανικῶν μιᾶς Φυλῆς, περήφανης καί μεγάλης, πού στάθηκε
καΐ, δικαιωματικά, θέλει νά στέχει ὁ φωτεινός κήρυκας τῶν µεγά-
λων πεπρωµένων τοῦ ἀνθρώπου. Ὁ φλογερός Σουλιώτης θυσιάζε-
ται Πρωϊκά καί γίνεται ἕνα µεγάλο καί φωτεινό σύμβολο µαρτυ-
ρικῆς αὐτοθυσίας καί θερμοῦ πατριωτισμοῦ, ὄφιστου Ἱρωϊσμοῦ καί
ὑπέρτατου χρέους. Ὁ Μπότσαρης, µάρτυρας τῆς Θρησκείας καί
ἥρωας τῆς Πατρίδας, ὁ ὡραιότερος καρπός τοῦ δοξασµένου δέ-
ντρου τοῦ Εἰκοσιένα κι ἕνα λαμπρό µετέωρο τῆς Ἐθνικῆς Ἰδέας,
ἔδωσε, µέ τόν Ἡρωϊκό θάνατό του, τό ζωντανότερο δεῖγμα τῆς ἀγω-
νιστιχῆς διάθεσης τῆς Ἑλληνικῆς Φυλῆς.

: ”Ν4Α4

Ἔγραφε στό Μητροπολίτη τῆς Ἄρτας Ἰγνάτιο, ὅπως μαρτυρεῖ ὁ
Γάλλος ἱστορικός Πουκεβίλ στό βιβλίο του, µέ τίτλο: «Ἱστορία τῆς
Ἑλληνικῆς Ἐπαναστάσεως», τό 1894:
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«Ἀπό Σοβαλάκιον τήν 3/45 Αὐγούστου 1838

Ἁγιώτατε Ἀρχιεπίσκοπε Μητροπολίτα!

Ὁ ἐχθρός ἐπροχώρησενεἰς τήν Δυτικήν Ἑλλάδα, ὑπέταξε τό
Ἀσπροπόταμον χαίτά Ἄγραφα, αἰχμαλώτισε καί κατέσφαξε πολ-
λούς τῶν κατοίκων: ὅσοι ἐξέφυγαν τήν ὀργήν του, κατέφυγονεἰς τά

ἐνδότερα τοῦ Σοβαλάκκου µέρη. εἰς τόν Ζυγόν, καίεἰς τάς λοιπάς
χώρας. Ἡμεῖς ἐξήλθομεν εἷς ἀπάντησίν του καίεἴμεθα ἑστρατοπε-
δευµένοι εἰς τό µέρος τοῦ Καρπενησίου: τάς δέ ἀναγκαίας θέσεις

τοῦ Καρλελίου τάς κρατοῦν οἱ ἐντόπιοι. Ἄρχηγοί τοῦ ἐχθρικοῦ
στρατεύματος, τοῦ ἐρχομένου πρός τό µέρος τοῦτο, εἶναι ὁ Σχό-
δρας Πασάς. Εἴθε ἡ θεία δύναμις νά μᾶς δώση θάρρος πρός ἀντί-

στασιν τῶν ἐχθρῶν καίνά ἐξοικονομήση τά πάντα.
ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ»

Ας ἃς 4

Ὕστερ) ἀπό πολλή σκέψη, ἀποφάσισε ν᾿ ἀντιμετωπίσει, µέ τό

παράτολμµοπολεμικό σχέδιό του, τό διαλεχτό στρατό τοῦ Μουσταῆ
πασᾶ τῆς Σκόντρας, στό Κεφαλόβρυσο τοῦ Μαρπενησιοῦ. Τήν
ἐμπροσθοφυλακή ἀποτελοῦσαν ὀκτώ χιλιάδες σωματοφύλακες, µέ

ἀρχηγό τόν Τσελαλεντίν. Ὁ Μπότσαρης διέθετε ἀ4ρθ Σουλιῶτες.
Ἐπίστευε στή δύναμη τοῦ ἐπαναστατημένου Γένους, πού ἀγωνιζό-
ταν σκληρά γιά τήν ἀπόκτηση τῆς πολυπόθητης ἐλευθερίας του.

Μέσα στή σιωπηλή νύχτα τῆς Όης Αὐγούστου 1828. ἔβλεπε τή νί-

κη νά φτερουγίζει καί τή δόξα νά στεφανώνει τόν Ἱερό Ἀγώνα. Μέ
µάτια βουρκωµένα, προσεύχεται:

-Βοήθησε, Θεέ µου, νά νικήσουμε ἀπόφει
Ὁ σεµνός Σουλιώτης ἥρωας κρατοῦσε στά χέρια του τό ἔγγρα-

φο τοῦ διορισμοῦ του ὡς Ἀρχιστρατήγου τῆς Δυτικῆς Ἑλλάδας, τό
φίλησε εὐλαβιχκά καί τό ξέσκισε, φωνάζοντας:

«Ὅποιοςεἶναι ἄξιος παίρνει αὔριο τό Δίπλωμά του μπροστά
στόν ἐχθρό». Μέ τόν τρόπον. ἀπαντοῦσε στή φιλαρχία τῶν καπε-

τάνιων, τή φοβερή αὐτή ἐθνική ἀρρώστια. µέσα σέ κρίσιμες ὧρες.

4

Ἡ ἐκπλήρωση τοῦ πολεμικοῦ σχεδίου, δυστυχῶς, ἀπό διάφορα
περιστατικά, ἀπέτυχε καί ἡ νυχτοµαχία ἐτελείωσε. Ὅ Μάρκος
Μπότσαρης µαχόμενοζξ ἔπεσε νεκρός, πρός τά ξημερώματα, ἔεπερ-

νώντας τό χῶρο καί τό χρόνο καί ἔγινε θρύλος. Ὁ λαός τόν ἔκλαψε
καί ὕμνησε, µέ τά τραγούδια του, τά κατορθώματά του.
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Στό Μοναστήρι τοῦ Προυσοῦ, ὁ ἄρρωστος Γεώργιος Καραϊσκά-
κης, ὅταν εἶδε τό νεκρό, πού μετέφεραν οἱ συμπολεμιστές του στό
Μεσολόγγι γιά ἐνταφιασμό, συγκλονισµένος, σηκώθηκε ἀπ᾿ τό
κρεββάτι του, τόν φίλησε δαχρυσµένοςκαί, ὕστερα, εὐχήθηκε:

«- Ἄμποτε, Μάρκο, ἀπό τέτοιο θάνατο νά πάω κι ἐγώ».
Τήν κηδεία τοῦ προµάχουτῆς ἑλληνικῆς ἐλευθερίας δίνει, µέ ζω-

ντάνια καί συγκίνηση, ὁ Πουκεβίλ:
«Προηγοῦντο τούτου αἰχμάλωτοι Μωαμεθανοί ἁλυσίδετοι, ἆκο-

λουθούμενοι ὑπό πολεμικῶν ἵππων τῶν δύο πασάδων καί µπέήδων,
τῶν φονευθέντων ἐν τῇ νυχτερινῇ µάχῃ, τούς ὁποίους ὡδήγουν έπι-
σεσαγµένους διά ἐπιστρωμμάτων, λοφίων, ροπάλων, Περσικῶν
σπαθιῶν καί ἀσπίδων τῶν εὐγενῶν δούλων, εἰς τούς ὁποίους ἁνή-
χουν.

Ἠρίθμουν, ἀκολούθως, πεντήκοντα τέσσαρας σηµαίας, τάς ὁποί-
ας οἳ φιλοπόλεμοι Ἕλληνες εἶχαν κυριεύσει" ἀλλ᾽ ἅπασα ἡ προσο-
χή συνεκεντρώθη ἐπί τοῦ Μάρκου Μπότσαρη, κεκαλυμµένουδιά
τῆς κυανῆς αὐτοῦ χλαμύδος, τόν ὁποῖον τά ἀρχαιότερα αὐτοῦ παλ-
ληκάρια ἔφερον ἐπίτῶν ὤμων των. Ὀκτώ χιλιάδες πρόβατα ἤ αἶγες,
παρά τῶν βαρβάρων ἀφαιρεθέντα, ἐσχημάτιζον τήν τιµητικήν
Φρουράν, ὡς διά νά ἐνθυμήσωσιτήν ἀρχικήν αὐτοῦ τάξιν. Τέλος, ἡ
πορεία ἐκλείετο δι’ ἅππων ἄνω τῶν χιλίων καίδιά μεγάλου ἁριθμοῦ
ἡμιόνων, πεφορτωµένωνἐκ τριῶνχιλιάδων διακοσίων ὅπλων, ἑπτα-
κοσίων ζευγῶν πιστολίων, σκηνῶν, πολεμοφοδίων, ἀποσκευῶν καί
µέρος τοῦ θησαυροῦ τοῦ Ὀθωμανικοῦ στρατοῦ...

Ἐν ᾧ ἐν τοῖς Ναοῖς τοῦ Ὑψίστου τοιαῦτα ἀντήχουν ἄσματα ἵλα-
στήρια, ἐν τῷ στρατοπέδῳ, ἐπίτῶν ὀχυρωμάτων,ἐν τῇ πόλει, ἤκουέ
τις, στεναγµός καί ὀλολυγμούς. Αἱ γυναῖκες αὐτοσχεδιάζουσι µοι-
ρολόγια γοερά, ἐπανέλεγον, ὑπό ὅλας τάς φάσεις τήν ζωήν τοῦ
Μάρκου Μπότσαρη, ποιµένος. στρατιώτου, ταξιδιώτου, συζύγου
χαίΐ πατρός ἀποθνήσκοντος, ἐντός τοῦ κόλπου τῆς νίκης, ἀλλά µα-
κράν τῆς Χρυσῆς καί τῶν τέχνων του...

Ἠκολουθεῖτο ὑπό τοῦ Μητροπολίτου Πορφυρίου, τῶν ὑπ᾿ αὐτόν
Ἐπισκόπων καί τοῦ κλήρου του, συνοδευοµένου ὑπό χορόν διακό-
νων, φερόντων θυµιατήρια καί φαλλόντων...
Ὁ Μητροπολίτης, πλησιάσας, ἀκολούθως, πρός τό τελευταῖον

ἄσυλον τοῦ δικαίου, ἀπήγγειλε λόγον ἁπλοῦν καί συγκινητικόν, λή-
γοντα διά τῶν ἑξῆς φράσεων: Ἡ Ἑλλάς ἅπασα ἀνεγνώριζεν ἐν τῷ
Μάρκῳ Μπότσαρη, αἴτιον ἤδη τῆς θλίψεώς της, δεύτερον Λεωνίδαν!
Υἱοθετεῖ τήν οἰκογένειά του, τοιαύτη εἶναι ἡ τιµή τῶν ὑπηρεσιών
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του: ἀναπαύσουἐν τοῖς κόλποις τοῦ Ὑωίστου, φυχή γενναία, γαῖαν
ἔχοις ἐλαφράν, ἀετέ τοῦ Σουλίου! Χαἴρε, Μπότσαρη, χαῖρε, χαῖ-

ρε!».
Α.Α

Ἡ Ρούμελη δικαιοῦται νά
ὑπερηφανεύεται γιά τά ἐθνικά
τρόπαιά της. Ἡ θυσία στό Κε-
φαλόβρυσο εἶναι ἡ ἐπανάληφη
τῆς θυσίας στήν Ἀλαμάναὕστερ)
ἀπό δυό καί παραπάνω χρόνια.
Ὁ Μάρκος Μπότσαρης συνεχί-
ζει τό ἔργο τοῦ Ἀθανασίου Διά-
κου. Τό Κεφαλόβρυσο μᾶςἵστο-
ρεῖ ἕνα τρόπαιο θριάμβου κι
ἕνα κεφάλαιο ἀνθρωπιᾶς. Ἐδῶ,
στή µακαριότητα τοῦ ἱεροῦ χώ-
ρου, ἐμεγαλούργησε ἕνας ἀλη-
θινός ἄντρας, πού, ἀπ᾿ τά σπλά-

ν ς ' .” Ἀπῤμώρωμα

Ἄαρκος πποτεανης ἰ

 

Μνημεῖο στό Κεφαλόβρυσο Καρπονησίου

ον ας
σης φαποντο 0.

πατε Ὁ τΏνέμίος πορτα Σιλάτισος
   

   

   

   

ατα Ἀαχὴ αὖτα ΤΟΥ ἰφλκωμήλόι
οπωςοςἨπ

σος
Ὁ Εραῖα, ΑΜΤΡΕΙΩΜΕΙΣ, ΕΕΡΑΤΗΣΕ ΓΙ Τὰ ΓΡΑΟΙΥΛΕΣ

Ἠοη ΠΟΥ Οµ.ΑΝ. ΕΠΕΡΝΟΗΣΑΣ ΕγΊΦΣ2 εΜηδὰΣ ἅλμς
5 ΓΑΙ ΠΦΡΔΦΕΙΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΚΑΊΑΟΗΕΝ

μα Ἡ αἱ ΑΔΟΥΛΑΤΟΙτας ΑεγΤεσν Ἡκ 1Η.

χνα τῆς γῆς, µδις στέλνει πάντο-
τε τό ἐλπιδοφόρο «ὡσαννά».
Ἐδῦ, ξεδιπλώθηκε ὁ ἀστραφτε-
ρός χιτώνας τοῦ «ἀρχαίου κάλ-
λους», ἐπάνω στόν ὁποῖο ἡ ὄψι-
στη πράξη τοῦ Ἡρωα ζωγράφι-
σε, γιά τούς αἰῶνες, µέ πύρινα
χρώματα, τή σοφία καί τή θεύχή
µορφή τῆς Ἑλλάδας. Τό Κεφα-
λόβρυσοεἶναι µιά τέλεια στιγµή

καί µιά πλήρωση. Μιά τίµια ζωή κι ἕνας ἄξιος θάνατος. Μιά ἄπο-

θέωση καί µιά ἀθάνατη µνήµη. Ὁ λόγος, πού γίνεται πράξη. Μιά
αὐτόνομη παρουσία κι ἕνα αἰώνιο σύμβολο τοῦ χρέους καί τῆς θυ-

σίας, ἄριστο δίδαγμα γιά τίς ἑλληνικές γενιές. Ἱερή τοῦ Ἔθνους

κολυμβήθρα,γεμάτη φῶς καί ψυχή, δύναμη καί πίστη, ἀνάταση καί

δηµιουργία.
Ἐδᾶ, ἀποθέτουμε τ’ ἀμάραντο τῆς δόξας στεφάνι,µέ τῆς φυχῆς

µας τά µύρα,πιστοί στούς στίχους τοῦ ποιητῆ µας:
«Μή λησμονεῖς,πώς Ἕλληνα σ’ ἔχει γεννήσει ἡ Μοίρα,
κι ἐντός σου λάμπει ἁδάμαστη τοῦ Γένους σου ἢ ψυχή».
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ΓΧΝΗΛΑΤΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΝΑΥΤΙΚΗ ΜΑΣ ΠΟΡΕΙΑ

ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ 70 ΧΡΟΝΙΑ

(Μέ ἀφορμή τίς καλοκαιριάτικες διακοπές καίτίς περιηγήσεις)

Τοῦ ΑΡΙΣΤ. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ

Ἔχω τήν γνώµη ὅτι σήµερα ἀποτελεῖ ἀξίωμα τό ὅτι µιά ἀπό τίς
παραμέτρους ἀξιολόγησης τοῦ πολιτιστικοῦ ἐπιπέδου ἑνός λαοῦ
καί μιᾶς ὀργανωμένης κοινωνίας ἀποτελεῖ ὁ βαθμός σεβασμοῦ καί
Ἡ προσπάθεια διατήρησης τοῦ ἱστορικοῦ παρελθόντος καί αὐτό
ἀποτελεῖ µέρος τῆς πολιτιστικῆς µας κληρονομιάς καί βασική πα-
ράµετρο τῆς διαχρονικῆς συνέχειας καί ταυτότητας τοῦ ἔθνους.
τήν ναυτική µας χώρα τά τελευταῖα χρόνια καταβάλλονται

ἀξιόλογες προσπάθειες ἀπό τό ἴδιο τό κράτος, ἀπό φορεῖς ἀλλά
καί ἀπό ἰδιῶτες γιά τήν πληρέστερη ἔρευνα καί καταγραφή τῆς
ναυτικῆς µας παράδοσης.

Καί εἶναι ἀναγκαῖο γιά λόγους ἱστορικῆς συνέπειας καί σχοπι-
µότητας νά καταγραφοῦν καί νά προβληθοῦν οἱ προσπάθειες αὐτές
γιατί ἐκτός τῶν ἄλλων, σέ καιρούς χαλεπούς γιά τήν ἐθνική µας
ἐπιβίωση, ἔχουν καί ἐθνικό χαρακτήρα καί συνδέουν καί εὐθύγραμ-
μα µέ τήν τεκμηρίωση τῆς Ἱστορικῆς καί πολιτιστικῆς συνέχειας τοῦ
ἔθνους µέσα ἀπό τό χρόνο.

Σάν τέτοιες προσπάθειες καταγράφονται οἱ παρακάτω συνοπτι-
κά ἀναφερόμενες:

Ἡ σύσταση καί ἡ λειτουργία τοῦ Μουσείου τῆς Ναυτιλίας ἱδρύ-
θηχε κι ἄρχισε νά λειτουργεῖ ἐδῶ καί εἴκοσι χρόνια µέ πρωτοβου-
λία τοῦ Ὑπουργείου Ἐμπορικῆς Ναυτιλίας καί ἀπό τό 1990 κατο-
χυρώθηκε νομοθετικά ὡς ὑπηρεσία τοῦ Υ.Β.Ν. διοικούµενη ἀπό
ἀνώτερο Ἀξιωματικό Λ.Σ.

Ὁ σκοπός τοῦ μουσείου εἶναι ἡ συγκέντρωση, ἡ καταγραφή καί
ἡ μουσειακή ἔχθεση ὅλου τοῦ ὑλικοῦ πού ἀγγίζει τίς πτυχές τῆς
Ἑλληνικῆς Ναυτιλίας πού ἀφορᾶ τό πλοῖο, τόν ἐφοπλιστή καί τόν
ναυτικό.

Καΐ πραγματικά ἀξίζει τὀν κόπο οἱ ἄνθρωποι τῆς ναυτιλίας νά
τό ἐπισκεφθοῦν. Πολλά ἔχουν νά ἀποκομίσουν ἀλλά καί θά ἔντυ-
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πωσιασθοῦν καί πολλοί θά συγκινοῦν ἀφοῦ θά βροῦν ἐνδεχόμενα
στοιχεῖα µέ τά ὁποῖα ἄμεσα ἤ ἔμμεσα νά συνδέονται µέ αὐτά.
΄Ἔχω τήν γνώμη ὅτι οἱ ἐπισκέπτες, ἀνεξάρτητα ἀπό τό κράτος πρός

τήν κατεύθυνση ἔχουμε ἐντυπωσιακό τό ἀποτέλεσμα καί τῆς ἰδιω-

τικῆς πρωτοβουλίας. Ἰδιῶτες «γέννημακαί θρέµα»τῆς ναυτιλίας,
ἄνθρωποι µέ σπάνια εὐαισθησία καί συγκινητικό ἐνδιαφέρον, ἀνα-
λίσχουν σηµαντικό ἀπό τόν πολύτιμο χρόνο τους ἀλλά καί χρήµα-
τα ἀρχετά γιά νά βάλουν τή δική τους σφραγίδα καί νά δημιουργή-
σουν τόν δικό τους Μουσειακό χῶρο στήν προσπάθεια διατήρησης

τῆς Ναυτικῆς µας Εληρονομιᾶς.
Ἕνα τέτοιο φωτεινό παράδειγµα ἔχουμε τό Ναυτικό Μουσεῖο

Αἰγαίου (Ίδρυμα Ἰδιωτικοῦ Δικαίου) µέ ἱδρυτή καί πρόεδρο ἀλλά
καί φυχή µαζί τόν θαυμάσιο αὐτόν Μυκονιάτην εὐπατρίδη κ.
Γιῶργο Δρακόπουλο, πού τό Μουσεῖο ἔχει τήν ἔδρα του στήν Μύ-

κονο.
Ἠ συμβολή τοῦ Ναυτικοῦ Μουσείου Αἰγαίου στή ναυτική µας

Ἱστορία ἔχει πανελλήνια ἀναγνωρισθει ἐνῶ τελευταῖα ἤ παρουσία

του γίνεται σηµαντική καί στό ἐξωτερικό.
Ὅμωςἀνεξάρτητα ἀπό τίς παραπάνω προσπάθειες ἔχουμε καί

μικρότερης ὅμωςἐμβέλειας, σέ τοπικό κυρίως ἐπίπεδο, ἀπό ἰδιῶτες
καί φορεῖς. Σάν τέτοιες καταγράφονται τῶν Χανίων, τῆς Ἄνδρου,
τῶν Οἰνουσῶν,τῆς Ἰθάκης, τῶν Σπετσῶν, Γαλαξειδίου, Σαντορίνης

κ.λπ.
Βέβαια, ὅπως ἀναφέρθηκε, οἱ προσπάθειες τῆς διατήρησης τῆς

ναυτικῆς κληρονομιᾶς δέν περιορίζονται µένο στήν µουσειακή
ἔκφραση ἀλλά ἐπεκτείνονται καί στήν εἰκαστική, τήν λογοτεχνική

καί κυρίως στήν Ἱστοριογραφική.
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0Ο ΘΑΝΑΤΟΣ

Τοῦ Γ. ΒΟΥΤΣΟΚΛΕΝΗ

«Οὐδέν βεβαιώτερον τοῦ θανάτου καί οὐδέν ἀβεβαιώτερον ἡ
ὥρα τοῦ θανάτου».

Τό παραπάνω μᾶς τονίζει τό ἄλλο πού θέλει νά μᾶς πεῖ ὅτι «ὅτι
γεννιέται θά πεθάνει κάποτε ὅπως δήποτε».

Ἀλλάτί εἶναι ὁ θάνατος; Βιολογικά εἶναι ἡ κατάσταση ἐκείνη
τοῦ ὀργανισμοῦ κατά τήν ὁποία καταπαύει κάθε λειτουργία τῆς
ζωῆς καί τά κύτταρα τοῦ σώματοςγίνονται ἀνίκανα ἤ ἀδυνατοῦν
νά ἐπιτελέσουν τίς θεμελιώδεις φυσιολογικές λειτουργίες τους.
Ὅ θάνατος ἔρχεται πάντοτε ἔπειτα ἀπό µία µακριά ἤ βραχεία

ζωή καί μπορεῖ νά εἶναι φυσιολογικός ἤ βέβαιος, µερικός ἤ ὃλοκλη-
ρωτικός.

Ὁ Θάνατος κατά τή Μυθολογία τῶν Ἑλλήνων ἦταν γυιός τῆς
Νύχτας καί ἀδελφός δίδυμος τοῦ Ὕπνου καί λογιζόταν ὡς µία κα-
ταπληχτική, φοβερή θεότητα πού κατοικοῦσε πάντα στά σκοτάδια
τοῦ Ταρτάρου ἡ ὁποία ποτέ δέν ἔβλεπε τόν ἥλιο. Καί ἐπειδή τόν
θεωροῦσαν σκληρότατο καί ἀνοικτίρμωνα, γι’ αὐτό καί τὀν µι-
σοῦσαν θεοί καί ἄνθρωποι.

Ἀλλά οἱ Ἕλληνες... πάντα Ἕλληνες... δέν μποροῦν νά τόν βλέ-
πουν πάντα ἔτσι ἀπαίσιο σάν ἕνα σκελετό ἀνθρώπου µέ µιά µεγά-
λη χοσιά στό χέρι νά ὁδηγεῖ µιά σειρά ἀπό σκελετούς στὀν τάφο
καί τόν ἐξωραΐζουν πολλές φορές περιστώντας τον ὡς «ἰατρόν»,
λυτρωτή τοῦ ἀνθρώπου ἀπό τά ποικίλα δεινά του.

ας ας 3ς

Ὑπάρχει ὡραῖος θάνατος; Ναί! Ὑπάρχει.
Σέ µιά ἀπτίς µεγάλες µάχες µεταξύ τοῦ Ναπολέοντα καί τῶν

Ἄγγλων µέσα στά πολλά θύματα - πεσόντες, ἦταν καί ἕνας Ὕπο-
λοχαγός ὁ Σημαιοφόρος.

Μετά τό τέλος τῆς µάχης ὁ Μέγας Ναπολέων καβάλα στό ἄσπρο
ὑπερήφανο ἄλογό του περνοῦσε στό πεδίο τῆς µάχης πού ἦταν
σπαρµένο µέ πτώματα τῶν πεσόντων καί τῶν δύο ἀντιπάλων. Σέ
κάποια στιγµή κρατᾶ τό ἀτίθασο ἄλογό του καί κεῖνο σταματᾶ
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ἀτότομα. Ὁ Μ. Ναπολέωνδείχνει τόν πεσµένο Ὑπολοχαγό Σηµαι-
οφόρο καί λέει δυνατά στούς ἀκολούθους του:
-Νά ἕνας ὡραῖος θάνατος!
Ὁ Σημαιοφόρος, ἕνα ὄμορφο παλληκάρι, ἦταν πεσµένος νεχρός,

ἀλλά κρατοῦσε σφιχτά τή σηµαία, λές καί φοβόταν µή τοῦ τήν πά-

ρουν, µή τήν ἀποχωριστεῖ καί χαμογελοῦσε ὑπερήφανος.
Πολλές φορές ἔβλεπα αὐτή τήν εἰκόνα κλείνοντας τά µάτια µου

καί πάντα προσπαθοῦσα νά φαντασθῶ τά αἰσθήματα τοῦ Ὑπολο-
χαγοῦ ἐκείνου, ἀλλά καί τόν θαυμασμό τοῦ Αὐτοκράτορα Ναπολέ-

οντα.
κ. ας

Πέρασαν τά χρόνια. Πάντα περνᾶνε καί χωρίς μιᾶς στιγμῆς στα-
µατημό, ἀλλά γύ αὐτό καί ὁ λαός µας λέει ἐκεῖνο τό:

«Περνοῦν οἳ χρόνοι σά νερό
κι οἱ μῆνες σάν διαβάτες».

Πέρασαν λοιπόν τά χρόνια καί κάποτε ἀσχολήθηχκα µέ τήν ἄπε-
λευθέρωση τῶν Σαλώνωνκαί τοῦ Κάστρου των ἀπ᾿ τούς Τούρκους
πού αἰῶνες καταπίεζαν τούς Ἕλληνες καί ἔπιναν τό αἷμα τους.

Καΐ ὅταν ἄκουσα ἀπόψεις μερικῶν πού εἶχαν ἀπορία, παράπο-
να, ἀλλά καί χαζο-εξυπνάδα καί τούς εἶδα νά ἐπιμένουν µάλιστα
στήν ἰδέα τους ὅτι τό θαυμάσιο ἄγαλμα πού βρίσκεται στήν εἴσοδο
τῆς Ἄμφισσας καί πού ἀνιπαριστᾶ τήν ἐκπόρθηση τοῦ Φρουρίου
καί τοῦ Μητρόπουλου νά ὑψώνει τή σηµαία τῆς Ἐλευθερίας δέν
ἔπρεπε νά εἶναι αὐτό, ἀλλά κάποιο ἄλλο πού νά ἀναφέρεται µόνο
ιά... Σαλωνίτες. Βρέθηκα στό δίληµµα νά κλάψφω ἤ νά γελάσω µέ

τή µικρότητα τῶν... μικρῶν.
Διαπίστωσα ὅτι πολύ λίγοι ἔχουν ἑρμηνεύσει ἤ ἔχουν ἀσχοληθεῖ

µέ τόν θαυμάσιο καί ἀπό πάσης πλευρᾶς πίνακα τοῦ Ντί Πρέ, ὁ
ὁποῖος τελικά ἔγινε τό Σηµα Κατατεθέν τῆς Ἄμφισσας. Γιά τοῦτο
θά ἐπιχειρίσω νά δώσω λίγες ἰδέες µου, χωρίς νά περάσει ἀπ᾿ τό
μυαλό κανενός ὅτι ἔχω σχέση µέ τήν ζωγραφική ἤ τήν... κριτική.

Λοιπόν τό Φρούριο τῆς Ἄμφισσαςεἶναι πολύ δυνατό. Ἀπ) τήν
ἀνατολική του πλευρά ἀπάτητο. Ἀπ΄ τή Δυτική ἀπόρθητο, γιατί τά

τείχη του εἶναι πάρα πολύ δυνατά.
Ὁ Ντί Πρέ εἶχε περάσει ἀπ᾿ τήν περιοχή µας, εἶχε θαυμάσει τό

Κάστρο τῆς Ἄμφισόας, ἀλλά εἶχε γνωρίσει µόνο τόν Ταλαξειδιώτη
Μητρόπουλο καί ὅταν ἔφτασε στό Παρίσι ἡ πληροφορία ὅτι οἱ
Ἕλληνες ξεσηκώθηκανκαίὅτιεἶχαν τό πρῶτο τους χατόρθωμα, τήν
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κατάληψη δηλαδή τοῦ Κάστρου τῶν Σαλώνων καί τότε ἔμεινε
ἄναυδος, ὁ μεγάλος ζωγράφος. Συνέλαβε τήν ἰδέα νά συνθέσει
τήν... ἀπίστευτη αὐτή πληροφορία καί νά τήν κάνει ἕνα ζωγραφικό
πίνακα.

Ἐπειδή δέν γνώριζε κανέναν ἄλλον ἀπ᾿ τόν Μητρόπουλο, πῆρε
αὐτόν γιά μοντέλο καί φαντάστηκε ἕναν Ἕλληνα τραυματισµένο νά
φθάνει στίς ἐπάλξεις τοῦ Κάστρου κρατώντας τή σημαία. Ἀλλά
ποιά σημαία, ἀφοῦ ἀκόμα δέν εἶδε., δέν εἶχε ἀκούσει γιά κάποια
Ἑλληνική σημαία; Καΐ τότε ἔβαλε στά χέρια τοῦ Μητρόπουλου τή
Γαλλική σηµαία, γιατί αὐτή ἤξερε.

Ἔπρεπε ἀκόμανά δείξει καί τό γεγονός ὅτι ἡ Ἐξέγερση ἦταν
πάνδηµος,γενική καί τότε ἔβαλε στά πόδια τοῦ νικητη, τοῦ ἆπε-
λευθερωτῆ, τοῦ Ἕλληνακαί ἕνα ναυτόπουλο. Βἴπαμε γενική ἡ
Ἐξέγερση.

Ἐδῶ ὅμως ὅταν θέλει κανείς νά δεῖ θά παρατηρήσει καί θά θαυ-
µάσει καί θά παραδεχθεῖ τόν µεγάλο καλλιτέχνη. Τό ναυτόπουλο
ξεφυχᾶ! Ξεφυχᾶ ἀλλά εἶναι τρισόλβιο! Ἔχει πιάσει τήν ἄκρη τῆς
σηµαίας, πού ὑψώνει ὁ τραυματισμένος ἥρωας καί τήν βάζει πάνω
στήν καρδιά του χαμογελώντας.
Νά ἕνας ὡραῖος θάνατος!

ας κ

Οἱ Γερμανο-οὔννοι ἔφθασαν καί στήν Ἀθήνα,γιά νά δοῦν ὅλα τά
παράθυρά της θεόκλειστα. Ἔπρεπε νά δείξουν στούς Ἀθηναίους
ὅτι πλέον ἡ Ἀθήνα εἶναι δική τους καί γι’ αὐτό τράβηξαν κατευθεί-
αν στόν ἱερό χῶρο τῆς Ἀκροπόλεως γιά νά σηκώσουν φηλά τή δική
τους σηµαία, κατεβάζοντας τήν τρισένδοξη Ἑλληνική. Τό ἐθνικό
µας λάβαρο τό φρουροῦσε ἕνας Εὔζωνας,µιά λεβεντιά, ἕνα καµά-
ρι τοῦ Ἑλληνικοῦ Στρατοῦ. Τότε οἱ Γερμανοί διέταξαν τόν Τσολιά
νά κατεβάσει τή σηµαία πού φρουροῦσε. Στήν ἀρχή τό παλληκάρι
ἐκεῖνο ἀρνήθηκε, ἀλλά τελικά ὑποχρεώθηκε καί ἔχανε τήν ὑποστο-
λή τῆς Ἑλληνικῆς Σηµαίας.

Ὁ λεβέντης Ἴσολιάς, τό παλληκάρι ἐχεῖνο δέν ἄντεξε ἄλλο τήν
προσβολή πού τοῦ ἔκαναν οἱ κατακτητές! Μάτωσε ἡ καρδιά του
βλέποντας στή θέση τῆς ἀγαπημένης του γαλανόλευκης τόν ἄγχυ-
λωτό σταυρό καί τότε τυλίχθηκε τό ἀγαπημένο του λάβαρο καί πή-
δηξε ἀπ᾿ τόν βράχο γιά νά πεθάνει μ ἕναν ὧραῖο θάνατο,πα-
ρά νά ζήσει µέ τήν ντροπή πού τοῦ φόρτωσανοἱ Οὔννοι.

ὰς
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Καΐ ἀπτίς τρεῖς αὐτές εἰκόνες πού πιό πάνω δείξαµε φαίνεται
ὅτι πράγματι ὑπάρχει καί θάνατος ὄμορφος, θάνατος ὡραῖος.
Θά μοῦ πεῖ κανείς τό... θάνατος χαί ὡραῖος ταιριάζουν; Ναί! τό

φωνάζω, ταιριάζουν!
Ὅταν θυμᾶμαιτήν εἰκόνα πού εἶδα σ’ ἕνα ἀπ᾿ τά σκαλώµατα τοῦ

Ἄμστερνταμ ἀχόμα ἀνατριχιάζω.
Ἕνας νέος µισοξαπλωμένος στό τελευταῖο σκαλοπάτι πρός τή

θάλασσα,ἡ μύτη τοῦ ὁποίου νά ἀκουμπᾶ στό σκαλί, προσπαθοῦσε

νά γράψει κάτι µέ τό δάκτυλό του πάνω στήν πέτρα.ταν τέτοια

ἡ ἀθλιότητά του ἀπ᾿ τήν πολλή μαστούρα του πού κάθε ἄνθρωπος
κοινός, χωρίς κάτι τό ξεχωριστό, ἔνοιωθε τρομερό σὀκ, ὅταν ἔβλε-

πε µέχρι ποιό σημεῖο μποροῦσε νά φθάσει ἡ κατάντια τοῦ ἀνθρώ-

που, αὐτοῦ τοῦ... λογικοῦ ὄντος, πού ἀπό βασιληᾶς τῆς φύσης ὅλης
γίνεται... ὑπάνθρωπος. Ἐκεῖνος ἄν καί ἀνέπνεε ἦταν νεκρός,
ἦταν πεθαµένος καί ντρόπιαζε κάθε ζωντανό στοιχεῖο. Καί τό ἐρώ-

τηµα ἔρχεται καθαρό.
Ὑπάρχει τρόπος νά συγκριθεῖ ὁ θάνατος τοῦ παλληκαριοῦ πού

Εεψυχᾶ πιστεύοντας στά ἰδναικά του µέ κεῖνον πού ξεφυχᾶ µές στή
ντροπή, τό χάλι, τήν κατάντια, τόν ξεπεσμό ἀπ᾿ τό ἀνθρώπινο γέ-

νος; Ἀσφαλῶς ΟΧΙ!
Ὑπάρχει τρόπος νά συγκριθεῖ ὁ θάνατος ἑνός καμικάζι πού µε-

τατρέπει τό σῶμα του σέ τορπίλη ἤ ρουχέτα γιά τό χατήρι τοῦ
Αὐτοκράτορά του καί τῆς πατρίδας του µέ κεῖνον πού δηλώνειδει-
λία καί τελικά ἐκτελεῖται ἀπό κάποιο ἐκτελεστικό ἀπόσπασμα;:

Ἀσφαλῶς ΟΧΗ!
ΑΑ3άΑ

Ἠἴΐπαμε στήν ἀρχή τό «Οὐδέν βεβαιώτερον τοῦ θανάτου»καί
ἀφοῦ δέν ὑπάρχει περίπτωση κάτι πού γεννήθηκε νά µή πεθάνει,
δηλαδή ἀφοῦ θά πεθάνουμε κάποτε ὅλοι, ἄς προσευχόµαστε
νἄᾶχουμε ὡραῖο θάνατο ἤ νά ἔχουμε τήν τύχη νά εἶναι ὁ θά-
νατός µας ὅπως καί ἡ Ἐκκλησία µας εὔχεται προσεύχεται, δηλαδή
νά εἶναι: ἀνώδυνος, χωρίς ντροπή καί εἰρηνικός, ἄν
δέν εἶναι ἀνάγκη νά εἶναι ἡρωλϊκός καί ὡραῖος.
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Η ΤΡΑΜΜΕΝΗ ΟΞ1ΙΑ

Τοῦ ΓΙΑΝΝΗΑΝ. ΣΑΝΤΑΡΜΗ

Τρέμουνοἳ πόρτες οἱ βαριές, τρέµουν τά παραπόρτια,
δεξιά οἱ πόρτες τρέµουνε, ζερβά οἱ πορτοποῦλες
καί µέσα καί παράµεσα τά πορτοπαραθύρια,

γιατί τά δέρνει ἕνας βοριάς, ἕνας ντελής ἀγέρας
κι ἕνας ἀνεμοστρόφιλας τά κρούει, καθώς περνάει,..
περνόει καί φέρνει ταραχή καί κουρνιαχτό σηκώνει.

Ῥαρυγκωμᾶνε τά χωριά, σκανιάζουν τά μεϊντάνια,
κλαίει κι ἡ Σιτίστα, χλίβεται, παρηγοριά δέν ἔχει,

µέ τό βοριά ὅλοι πιάνονται, µέ τόν ἀγέρα τά χουν
κι αὐτή τόν Τσάμ Καλόγερο πικρά τόν μελετάει.
--Τ’ ἔπαθες, καπετάνιο µου, πῆρε ὁ Θεός τό νοῦ σου;
Σιτίστα ἐμέ µέ βάφτισαν, µέ νοματᾶν Σατίστα

καί τώρα ἐσύ βουλήθηκες ν᾿ ἀλλάξεις τ’ ὄνομά µου
καί δέ ρωτᾶς ἐμένανε ἄν θέλω, ἄν δέ θέλω.
-Μέ συμπαθᾶς, Σιτίστα µου, ἄν σοῦ δωκα φαρμάκι

πι ἐγώ Σιτίστα σέ λαλῶ, Σιτίστα ἐγώ σέ κρένω,
ἐγώ δέν ξέρω γράμματα τά ὀνόματα ν᾿ ἀλλάζω,

δυό, τρεῖς ἀγκοῦτσες ἔμαθα νά γράφω τ’ ὄνομά µου,
σ’ ἐσένανε δέν ἔρχομαι, νά στρεχιαστῶ δέ φτάνω.

--Τό εις κρυφό κι ἀντίκρυφο, διάβης καί δέν τό κρένεις.
--Ἂν μ’ εἴδανε, τί τό φυλᾶν, ἄς ἔρθουν νά τό ποῦνε.
--Ἠφές ἀγέρας φύσηξε καί κουρνιαχτός σηκώθη.
Πῶς νά σέ ἰδοῦν µέ κουρνιαχτό καί πλίχουρα κι ἀντάρα;
- Ἐγώ ἔχω µέρες νά διαβῶ καί μῆνες νά περάσω

καί χρόνια καί παράχρονα στά σπίτια σου γιά νά ρθω,
πρόπερσ’᾽ ἤμουν στή Λάρισα, πέρσ᾽ ἥμουνα στό Βάλτο
καί φέτο ξεχειμώνιασα στό ἔρμο τό Ζητούνι

κι ὅπου χι ἄν πάω χι ὅπου σταθῶ κι ὅπου κι ἄν γκιζερήσω,
μαζί µου πλάκα δέ βαστῶ. μηδέ κοντύλι σέρνω,
μονάχα τό σπαθάκι µου στή ζώση κουβαλάω,
γιά νά σκοτώνω τόν ἐχθρό, νά κόβω τό φωμµί µου.
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--Ἐδῶ ἕνας λόγος ἔφτασε, μᾶς ἢρθε µιά κουβέντα
κι εἶπαν πώς δῶθε διάβηχες, δῶθε καί παραδῶθε.
-Οὔτε σέ στρούγχα στάθηχα, οὔτε καί σέ κονάκι,
μόνβρέθηκα µές στήν Ὀξιά, στό µέγα κλεφτοβούνι,
μ’ ὅλα τά παλικάρια µου καί μ’ ὅλο µου τ’ ἀσχέρι,
κάτσαµε κάτου ἀπ᾿ τίς δροσιές κι ἀπ᾿ τούς χοντρούς τούς ἴσκιους,
ϐ) ἀχκοῦσαν τά τσαρούχια µας στοῦ λόγγου τά στουρνάρια,
σίντας τά δρασκελούσαµε, κι ἦρθαν καί σοῦ τό εἶπαν.
- Αὐτά δέν ἦταν βρονταριές χι ἀπό τσαρούχια ἀχούρα.
-"Σπίθες θά ταν, πού βγάνουνε στίς πέτρες τά τσαρούχια.
--Ἄστραφψεν, εἶπαν, στίς ὀξιές τό φοβερό σπαθί σου,
γυμνό ἄστραψε καί ξέγυμνο καί ξεφηχαρωμένο.
--Σάν πῆρε ὁ ἀνεμοστρόβιλος,τ’ ἄγριο τό µοχλοβόρι,
σκιάχτηκε ἀχέριος µου ὁ ταϊφάς, τά παλικάρια µου ὅλα,
τοῦ ἑνός τή σκούφιαν ἅρπαξε, τοῦ ἄλλου τό γιλέχι,
ἄλλον κλέφτη τόν σήκωσε, σάν ἄχερο, ἀλάργα,
τόν βρόντησε ἄλλον καταγῆ, χάθη ἄλλος ἀπό µπρός µου
κι ἐγώ ἀγκαλιάζω µιάν ὀξιά καί γλίωσα ὁ καηµένος
καί τό κακό σάν πέρασε, στή φλούδα της ἀπάνω,
ξεσέρνω τό σπαθάκι µου καί κάθομαι καί γράφω.
-Θέλω νά πεῖς τί ἔγραψες, γιά νά λογαριαστοῦμε
κι ἄς λές δέν ξέρεις γράμματα,δέν ἔπιασες κοντύλι
κι ἄν εἶσαι φίλος, κάθισε, κι ἄν εἶσ᾽ ἐχθρός, σκαπέτα
πι ἄν λάχει ἀλήθεια μολογᾶς, ἔλα νά φιλιωθοῦμε,
ἔλα µέ τούς λεβέντες σου καί µέ τήν κλεφτουριά σου,
θά στρώσω τάβλα ὁλόχρυση, γυαλιά θά χω ἀσημένια,
θά σφάξω ἀλαφοζάρκαδα,παλιό κρασί θά βγάνω,
νά φᾶμε ἀντάμα µέ χαρά, ἀντάμα ὅλοι νά πιοῦμε,
ἀντάμα καί τά κλέφτικα νά ποῦμε τά τραγούδια.
- Τί ἄλλο ἐχεῖ νά ἔκανα; Ἔγραφατ ὄνομά µου,
νά τό διαβάζει ὁ ντουνιάς καί νά τό µολογάει
καί στή γραμμένη τήν ὀξιά νά λέει πώς εἶμαι ἀτός µου.
- ἨἘδῶ παιδιά δέν ἤρθανε, δέ φέραν συχαρίκια,
νά ποῦν πώς ἄλλαξα ὄνομα καί ὄνομ᾽ ἄλλο πῆρα,
ὄνομα πῆρ᾽ ἀπ᾿ τήν κλεφτιά κι ἀπ᾿ τούς καπεταναίους.
Ὀξιά, Τραμµένη µου Ὀξιά, τό µέγα τ’ ὄνομά σου,
τό σιργιανάει ὁ ἄνεμος, τό κουβαλάει ὁ ἀγέρας,
τό πόει ἐδῶ, τό πάεἰ ἐκεῖ στά κλέφτικα ληµέρια,

τό διαλαλεῖ µές στά βουνά, τ’ ἁπλώνει µές στούς κάµπους
καί στά χωριά το σκόρπισε καί τό Ίμαθεν ὁ κόσμος.



 

 Σελίδες ἀπ᾿ τή Φωκίδα 51 / 7428

Γλωσσάρι
ἀγκούτσα, ἡ Ξ μακρύ ποιμενικό ραβδί µέ γυρισμένη λαβή, κακοφτιαγ-

µένη µακρουλή γραφή.
ἀνεμοστρόφιλας,ὁ -- ἀνεμοστρόβιλος.

ἁτός, ὃ -- ἐγώ ἴδιος, ὁ ἑαυτός µου, μόνος.

Βάλτος,ὁ -- ἐπαρχία τῆς Αἰτωλοακαρνανίας, πού κατά τήν τουρχοχρα-

τία ἀποτελοῦσε ὀνομαστό ἁρματολίκι.

γκιζερῶ - γυρίζω ἐδῶ κι ἐκεῖ, περιφέροµαι.

γυαλί, τό -- ποτήρι γυάλινο.

ὁρασκελῶ -- πηδῶ κάτι μ’ ἀνοιχτά σκέλη, περπατώ.

Ζητούνι, τό -- ἡ Λαμία.

ζώση, ἡ -- ζώνη τῆς µέσης τοῦ ἀνθρώπου, σελάχι, σελαχλίκι, κεµέρι.

κουρνιαχτός, ὁ Ξ- ἡ σκόνη τοῦ δρόµου, πλίχουρας.

κρούω -- πιάνω, ἀγγίζω, φηλαφῶ.

μεϊντάνι, τό -- ἀνοικτός τόπος, πλατεία, Ὑελέχκο.

µοχλοβόρι, τό Ξ ὁμίχλη καί ἄνεμος µαζί, ὁμιχλοβόρι.

ντελής, ὁ -- τρελός.

ξεφηκαρωμένο, τό Ξ αὐτό πού εἶναι ἔξω ἀπό τή θήκη.

Ὀξιά, ἡ Ξ βουνό στό γεωγραφικό χῶρο τῆς Αἰτωλοακαρνανίας,τῆς

Φωκίδας χαί τῆς Φθιώτιδας, µέ ὕφος 1.926 µέτρα.

πορτοπούλα, ἡ Ξ µικρή πόρτα, χαμηλότερη τοῦ ἀναστήματος τοῦ

ἀνθρώπου,στό βορινό τοῖχο τοῦ σπιτιοῦ, πού σπάνια ἀνοίγει.

ρούγα, ἡ Ξ- πλατεία, δρόµος.

σίντας, σύνδ. - ὅταν, ἅμα.

σιργιανῶ - κάνω περίπατο, βολτάρω.

Σιτίστα, Ἡ - ὀρεινό χωριό τῆς Ναυπακτίας, στά σύνορα τῆς δυτικῆς

Φθιώτιδας, τώρα ὀνομάζεται Γραμμένη Ὀξιά.

σκανιάζω Ξ- λυπᾶμαι, στενοχωριέµαι.

σχαπετῶ Ξ- ἀναχωρῶ γρήγορα, ἐξαφανίζομαι τρέχοντας, φεύγω.

στρεχιάζοµαι -- στεγάζοµαι(στρέχα,ἡ - γείσο στέγης σπιτιοῦ).

συχαρίέχια, τά - ἀναγγελία εὐχάριστης εἴδησης, φιλοδώρηµα.

ταϊφάς, ὃ -- τό σῶμα ἀνδρῶν ἑνός ὁπλαρχηγοῦ, ἀχολουθία, μπουλούκι.

Φφιλιώνω Ξ- συμφιλιώνω, µονοιάζω.

χλίβομαι -- θλίβοµαι, στενοχωριέµαι.

Ὑπομνηματισμός
Ὁ Δημήτρης Λουκόπουλος,ὁ λαογράφος ἀἁπ᾽ τήν Ἀρτοτίνα τῆς Δωρί-

δας, γιά τή μετονομασία τῆς Σιτίστας, χωριό στά σύνορα τῆς Ναυπα-

χτίας καί τῆς δυτικῆςὀρεινῆς Φθιώτιδας, ἀναφέρει σέ κείμενό του στό

περιοδικό «Ἠώς», τό ἔτος 1940, πώς αἰτία ἔγινε ὁ καπετάνιος Τσάμ

Καλόγερος. Αὐτός ὁ ὁπλαρχηγός, πού ἦταν πρίν καλόγερος, καταγόταν
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-ἀπ᾿ τούς Βελλιανούς καί εἶχε τά ληµέρια του στά Βαρδούσια καί στήν

Γκιώνα,µέ 50-70 παλικάρια στίς διαταγές του, µέ πρωτοπαλίκαρο τό

Τούλα καί κατόπιν τό Θανάση Διάκο. «Μιά σηµαδιακή ὀξιά», γράφει ὁ

Λουκόπουλος, «στήν ἄκρη ἀπό τά σιτιστιανά βουνίσια λιβάδια, ὥς σή-

μερα,νοµατίζεται Γραμµένη Ὀξιά καί ἀναδίνει Ἱρωικό θρύλο καί λάμψη.

Κοντά της ληµέριαζε κάποιο καλοκαίρι ὁ περίφημος κλέφτης µέ τά

παλικάρια του καί γκιζεροῦσε τούς µαραζιάρυιους ἀπ᾿ τή σχλαβιά θεσ-

σαλικούς κάµπους καί τοῦ γερο-Ὅλυμπου τήν ξέμακρη στήν καταχνιά

της χωµένη σιλουέτα. Ῥάφνου, δυνατός ἄνεμος, ὄχι ἀσυνήθιστος στήν

Ἑεμέιντανη κείνη ράχη, σηκώνεται καί γίνεται ανεµοστρόφιλας πρωτό-

φαντος καί πρωτάκουστος. Σηκώνει κοτρόνια καί τά πετάει, σάν χανο-

νιοῦ µπόµπες, πέρα... µακριά, ξεριζώνει ἀδύναμες ὀξιές καί τίς ρίχνει,

σάν καλαμποκιές, στό χωράφι. Σηκώνει καί τούς ἀνθρώπους, σάν βό-

τσαλα καί τούς πετάει µακριά καί τούς σκοτώνει. Χαλασμός κόσμου

ἀπρόσμενος.
Ὁ Τσάμ Καλόγερος χι ὅσοι ἀπ᾿ τούς συντρόφους του πρόφτασαν νά

σιµώσουν καί ν᾿ ἀγκαλιάσουν τή γραμμένη (κατόπιν) ἀκλόνητη ὀξιά,

γλίτωσαν. Ἕναν τόν πέταξε τό θεριακό κάτω, βαθιά στό λόγγο καί τόν

διχάλωσε στά κλώνια μιᾶς γέρικης ὀξιδς κι ἔγινε κομμάτια": τήν ἄλλη

ἄνοιξη τόν βρῆκαν πεθαµένο καί τόν ἔθαφαν. Ἄλλος, πού πῆρε ὁ ἀνε-

µοστρόφιλαξ καί τόν στροβίλιζε, σάν φύλλο, ράχη-ράχη, ἔπεσε πολύ

µακριά κι ἅγινε κομμάτια.
Πέρασε τό θεριακό κι ἡ ἱστορία ἔπρεπε νά πάρει τό λόγο. Ὁ Τσάμ

Καλόγερος, δοξάζοντας τό Θεό γιά τό σωµότους, βγάζει ἀπ᾿ τό σελάχι

τό μαχαίρικαί ξεφλουδίζει τῆς σώτειραςὀξιᾶς τόν κορμό καί χαράζει µέ

βαθιά γράµµατατ’ ὄνομά του καί τή μερομηνία.
Ἡ φλούδα καί πάλι σκέπασε τό ξεφλουδισµένο µέρος, µά Ἡ ὀξιά ἀπό

τότε κι ὥς σήµερα ἔχει τό ὄνομα Τραμµένη Ὀξιά. Καΐ Γραμµένη Ὀξιά

μετονόμασαν τή Σιτίστα στά τελευταῖα χρόνια κι ἔτσι τή γράφουν στα

χαρτιά». ΄

Ὁ Κωνσταντίνος Σταυρόπουλος στό βιβλίο του «Ὁ Ἠεκρυμμένος

Θησαυρός τῶν Λαϊκῶν Παραδόσεων», Ἀθήνα 1954,λέει. «Μιά µέρα, µέ

ἄλλα τέσσερα παλικάρια του, ξεκίνησε (ὁ Τσάμ Καλόγερος) ἀπό τή
Στάγια καί πήγαινε στό βουνό, τήν Ὀξιά. Ὅταν ἔφθασε σ’ ἕνα χωράφι,

Πεντεβί τό λένε, ἐκεῖ ἀφήνεις τά ἔλατα καί πιάνειςτίς ὀξιές, ἀχούει ἕνα

µεγάλο μούγχρισμα! Προλαβαίνει καί πιάνεται πρῶτος ἀπό µιά ὀξιά.

ἃν Ῥλήγορα, παιδιά, τούς φωνάζει, πιαστεῖτε ἀπό μένα,νά γλιτώσετε

ἀπό τήν ἀνεμοδούρα(εἶδος κυκλῶνος)”. Οἱ δυό πρόλαβαν καί πιάσθη-
καν ἀπό τόν ἀρχηγό τους,οἱ ἄλλοι δυό δέν πρόφθασαν. Τόν ἕνα τόν

ἅρπαξε ἡ ἀνεμοδούρα καί τόν πέταξε µακριά, πέρα κατά τό Γαρδίκι,

Τόν ἄλλον τόν σήκωσε πολύ ψηλά καί τόν πέταξε στήν Ψηλή Ράχη τῆς
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Ὀξιᾶς καί τόν βρῆκαν ὕστερα ἀπό καιρό διχαλωµένο καί τούµπανο

ἐπάνω σέ µιά ὀξιά! Τό περιστατικό αὐτό, τό πίστεφε ὡς θεομηνία ὁ

Τσάμ Καλόγερος καί µέ τό μαχαίρι του τό χάραξε, µέ λίγα λόγια, στό

κορμί τῆς ὀξιᾶς, πού πρῶτα τήν ξεφλούδισε καί τήν ἴσιαξε. Ἀπό τότε, ἡ
ὀξιά αὐτή ὀνομάσθηκε Γραμµένη Ὀξιά».

Κι ὁ συγγραφέας Κωνσταντίνος Σφυρῆς, στό βιβλίο του «Στό Δρόμο

τῆς Εὐεργεσίας», Μεσολόγγι 4968, σχετικά µέ τό θέµα αὐτό, γράφει.

«Οἱ ἁρματολοίκι οἱ κλέφτες, διερχόµενοι καί ἐν καιρῷ χειμῶνος τή χιο-

νισµένη Ὀξιά, ὅπου τό παχύ στρῶμα τοῦ χιονιοῦ ἔφθανε ὥς τά κλαδιά

τῶν πανύφηλων δένδρων τῆς Ὀξιᾶς, ἔγραφαν µέ τά σπαθιά ἐπάνω

στούς λείους φλοιούς τῶν δένδρων αὐτῶν τά ὀνόματά τωνκι ἄλλα ἔθνι-

κά συνθήματα. Ὅταν τό χιόνι ἔλιωνε, τά γράµµατα ἐφαίνοντο φηλά

ἐχεῖ, ὅπου δέν ἦτο δυνατόν νά φθάσει εὔκολα καί νά γράψει κανείς χω-

ρίς τό χιόνι. Κατ᾽ αὐτόν τόν τρόπο, σύν τῷ χρόνῳ, πολλές ὀξιές εὑρέθη-

σαν γραμμένες, σάν βιβλία. Ἀπό τό γεγονός αὐτό, τό διάσελο ἐχεῖνο τοῦ

βουνοῦ µέ τίς γραμμένες ὀξιές, πῆρε τό ὄνομα Τραμµένη Ὀξιά. Ἡ το-

ποθεσία αὐτή χάρισε κατόπιν τό ἴδιο ὄνομα καί στό χωριό, διότι προη-

γουµένως ἐλέγετο Σιτίστα. Τό βέβαιο εἶναι πώς τό σημερινό ὄνομα τοῦ

χωριοῦ τό ἐχάρισε τό σπαθί τῶν κλεφτῶν».

ΔΙΟΡΘΩΣΗ

Στό ποίηµα τοῦ Γιάννη Ἀν. Σαντάρμη. Ἡ Προσμονή, στό τεῦχος Ἰα-

νουαρίου - Μαρτίου 9048, νά διορθωθοῦν.

Στροφή 14η, στίχος ἃος

ἀντί: θά ρθεῖς µέ μελωδίες οὐρανοτύνιστες,

στὀρθό: θά ρθεῖς µέ μελωδίες οὐρανοτόνιστες,

Στροφή 17η, στίχος ὃος

ἀντί; ὅταν, ξάφνου,νά ρθεῖς, ἔτσι Σοῦ πρέπεται,

στ’ ὀρθό: ὅταν, ξάφνου, θά ρθεῖς,ἔτσι Σοῦ πρέπεται,

Στροφή 28η, στίχος ἄος

ἀντέ; πώς θά ρθεῖς ὁπωσδήποτε τό ξέρω.

στ’ ὀρθό: πώς θά ρθεις ὁπωσδήποτε τό ξέρω.

(ρθεις, χωρίς τόνο).
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ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ

Ἔρευνα κ. Άντ. Βενέτη

Ἐφημερίς ΩΡΑ: 4-7-1876
«Κατά τηλεγραφικήν ἐξ Ἀμφίσσης εἴδησιν, τήν νύκτα τῆς Προ-

χθές πρός τό Χθές περί τήν δευτέραν µετά τό μεσονύκτιον ὥραν
πῦρ, ὅπερ ἐβλήθη ἔξωθεν ὑπό κακούργου χειρός, ἀπετέφρωσεν τό
ἐν τῇ εἰσόδῳ τῆς πόλεως Ἀμφίσσης ἄτμοχίνητον ἐργοστάσιον ἔλαι-
οτριβείου, τό ἀνῆκονεἰς τούς κ.κ. Κεχαγιάν, Σιµόπουλον, Καραλί-
βανον κ.λπ. Τό ἀτμοκίνητον τοῦτον ἐλαιοτριβεῖον, πρὀ πενταετίας
Ἱδρυθέν, προσήνεγκε σπουδαίας ὑπηρεσίας εἰς τόν τόπον τῆς ἱδρύ-

σεώς του, οὗτινος τό κύριον προϊόν εἶναι τό Ἔιλαιον, διότι καί ἡ
ἔκθλιφις τῶν ἐλαιῶν γίνεται τελειοτέρα καί τό ἐκθλιβόμενον ποσόν
εἶναι ἀσυγκρίτως ἀνώτερον ἤ ἐν τοῖς κοινοῖς ἐλαιοτριβείοις.
Ἡ συνδροµή τῶν πολιτῶν πρός κατάσβεσιν ὑπῆρξεν ἀνωφελής,

διότι, ὅτε ἔλαβον γνῶσιν οἳ κάτοικοι τῆς πόλεως ἡ πυρκαϊά ἦτο
προκεχωρηµένη,ὁ δέ πνέον ἄνεμος ἀναπτύξας τάς φλόγας συνε-
πλήρου τήν καταστροφήν. Ἡ ἁρμοδία ἀρχή ἐπελήφθη ἀμέσως ἀνα-
κρίσεων πρός ἀνακάλυψιν τοῦ αὐτουργοῦ».

ΩΡΑ: 9-7-1876
Ἐὐδοκίμωςἐξετάσεις ὑποστάς ἐνώπιον τῶν Καθηγητῶν τοῦ Πα-

νεπιστηµίου ὁ τελειόφοιτος τῆς Νομικῆς κ. Νικ. Παπαλεξανδρῆς ἐξ
Ἀμφίσσης ἠξιώθη διδακτορικοῦ διπλώματος.

 



 Σελίδες ἀπ᾿ τή Φωκίδα 55 {427 

ΕΙΡΗΝΗ

Τοῦ ΣΤ. ΝΤΟΜΑΛΗ

Ὥσυχα καρδιά, ἥσυχα, µή χτυπᾶς

λές καίοἱ ἐχθροί ἔχουν φθάσει

ἤδη στά σύνορά σου, μήν ἐπιστρατεύεις
τά συναισθήµατα ὅλα ἀκόμα

κι αὐτά πού ἔχουν ξεπεράσει τήν

µέση ἡλικία, καί τά παιδιά,

τίτά θέλεις τά παιδιά, ἄστα

στό σχολεῖο τους, µέ τούς δασκάλους.

Καίτά ζωηρά παιγνίδια, ὄχι,

δέν πρόκειται νά γίνει κανένας πόλεμος,

μήν ἀφήνεις οὔτε κἄν φρουρούς

στά ὀχυρά, κανείς δέν ὑποφιάστηκε

στόν κόσμοὅτι ἔχεις θησαυρό

στά θησαυροφυλάκιά σου πού

μπορεῖ νά φέρει καί πτώση ἀκόμα

τῆς τιμῆς τοῦ χρυσοῦ, κανείς

δέν σκέφτηκε πῶς εἶναι δυνατόν
µέ τά σχέδιά σου τά οἴκουμενικά

νά ἔχεις βρεῖ τό δρόµο πού ὁδηγεῖ

στήν προκεχωρηµένη γραμμή
τῶν ἰδεῶν καί κάθε νοήματος

πού ξεκινᾶ ὅπ᾿ τήν εὐρύτητα μιᾶς

ἀντίληφης πού ξεπερνᾶ τά ὅρια τοῦ

νοῦ καί κάθε συνείδησης.

Ἄφησετούς γέρους µέ τό κρασίτους

τούς νέους µέ τόν ἔρωτα καίτίς

ἀθλοπαιδιές, µέ τή μόρφωση

πού δέν ἔχει γυροκαθορισµένες

γραμμές, τίς γυναῖκες νά βυζαίνουν

τά µωρά τους καίνά τά νανουρίζουν.

Ὁ πόλεμοςδέν θά γίνει ποτέ, µήν

ἀνησυχεῖς καί ὅλα θά συμβοῦν,

ὅπως συμβαίνουν τά φυσικά

φαινόμενα, θά βρέξει, θά

χιονίσει, θά κάνει αἰθρία

χαίοἳἵἄνεμοι θά φυσοῦν πάντα
οἳ εὐεργετικοί κι ἐσύ

θά χτυπᾶς αἰώνια τήν εἰρήνη.
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Στούς Δελφούς τό 1900 π.Χ.
ἡ πρώτη νευροχειρουργική ἐπέμβαση στήν Ἑλλάδα

Νέα Ἔρευνα Ἑλλήνων ἐπιστημόνων
Ἡ πρώτη γνωστή µέχρι σήµερα νευροχειρουργιή ἐπέμβαση

στήν Ἑλλάδα, ἔγινε γύρω στό 1900 π.Χ. στήν περιοχή τῶν Δελφῶν.
Τήν ἀνακάλυψη αὐτή ἔχαναν Ἕλληνες ἐπιστήμονες πού μελέτησαν
τό χπρανίο ἑνός ἄντρα ἀπό τήν περιοχή τῆς Κίρρας στή Φωκίδα.

Μάλιστα, ὅπως ἀναφέρουν στήν ἔρευνά τουςοἱ εἰδικοί, ἡ ὁποία

δημοσιεύτηκε στήν ἐπιθεώρηση Ὑ/οτ]ά ΝειτοξΙτρεγ, µετά τήν ἐπέμ-

βαση, ὁ ἄντρας ἔζησε γιά κάποιους μῆνες ἤ χρόνο µέχρι πού τελι-
κά πέθανε σέ ἡλικία 50 ἕως 55 χρονῶν.
Ὁ κ. Μανώλης Ἰ. Παπαγρηγοράκης, ὀρθοδοντικός καί ἐπίκουρος

Καθηγητής στό Πανεπιστήµιο Ἀθηνῶν, εἶναι εἰδικός σέ θέµατα πα-
λαιοπαθολογίας. Ὅταν ἡ ἀρχαιολόγος κα Δέσποινα Σκορδᾶ τοῦ
ἔδειξε τό κρανίο, πρόσεξε µία ὁπή στό δεξί κροταφικό ὁστό.

Ἀπό τό μυαλό του πέρασε τό ἐνδεχόμενο Ἡ ὀπή αὐτή νά προῆλθε
ἀπό χειρουργική ἐπέμβαση µέ τρυπανισµό καθώς ἄν ἐπρόκειτο γιά
θανάσιμο τραῦμα ἀπό βέλος, «τότε τό κρανίο θά ἔφερε κατάγµα-
τα», ὅπωςλέει ὁ ἴδιος στά «ΝΒΑ». Οἱ κρανιογκεφαλικές ἐπεμβά-
σεις µέ τρυπανισµόγίνονταν, ὅπωςἔχει ἀποδείξει ἡ ἐπιστημονική
ἔρευνα, πολύ παλιότερα σέ ἄλλες περιοχές τῆς Γής, ὅπως στή Γαλ-

λία, τήν Ἰνδία, τούς πολιτισμούς τῆς Κεντρικής Ἀμερικῆς.
Ἡ πρώτη ὅμως ἐπιστημονική περιγραφή τοῦ τρυπανισμοῦ ἀνή-

κει στόν Ἱπποκράτη,ὁ ὁποῖος τή συστήνει ὡς θεραπεία γιά τραύ-

µατα τοῦ κεφαλιοῦ καί ἰδίως κρανιακά κατάγματα.
Στούς Δελφούς, κατά τή Μέση Ἐποχή τοῦ Χαλκοῦ,οἱ ἀναθυμιά-

σεις ἀπό ἀέρια πού ἀναδύονταν µέσα ἁπό τό ἔδαφος προϊδέαζαν
τήν περιοχή ὡς ἰδανικό τόπο γιά νά γίνει µία τέτοια ἐπέμβαση.

Πολύωρη ἐπέμβαση
«Ὁ ἀσθενής ἔπρεπε νά βρίσκεται σέ κατάσταση µέθης, σέ ἀναλ-

Υησία, καί ἐκείνη τήν ἐποχή στό βαθµό πού γνωρίζουμε δέν
ὑπῆρχαν οἳ γνώσεις γιά τήν παρασκευή κάποιας οὐσίας πού νά
προκαλεῖ ἀναισθησία», λέει ὁ κ. Μ. Παπαγρηγοράκης, ἐπικεφαλῆς
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τῆς ἐρευνητικῆς ὁμάδας. «ἙἩπομένως εἶναι πολύ πιθανό ἡ ἐπέμβα-
ση νά ἔγινε κοντά σέ κάποιο γεωλογικό σχηματισμό ἀπ᾿ ὅπου ἀνα-
δύονταν ἀναθυμιάσεις».

Οἱ Ἕλληνες ἐπιστήμονες πιστεύουνὅτι ὁ ἄντρας πού ὑποβλήθη-
κε στήν ἐπέμβαση, ἔπασχε μᾶλλον ἀπό κάποια µορφή ἐπιληφίας.
«Ἡ διάνοιξη ὁπῆς στό κρανίο φάνταζε στά µάτια τῶν θεραπευτῶν

ὡς ἡ ἰδανική λύση γιά τήν ἁπαλλαγή τῶν ἀσθενῶν ἀπό “κακά
πνεύματα”. Ἡ ἐπέμβαση ἄνοιγε, κατά τήν πεποίθησή τους, ἕνα πα-
ράθυρο γιά νά διαφύγουν ἀπό τό κεφάλι».

Οἱ Ἕλληνεςεἰδικοί, ἐξέτασαν τό χρανίο σέ ἀξονικό τοµογράφο
γιά νά μελετήσουν τή δοµή τοῦ ὀστοῦ ὅπου εἶχε γίνει ἡ ἐπέμβαση.

Ἡ ὁπή εἶχε σχῆμα ὠοειδές µέ διαστάσεις ὃ χ 70 χιλιοστά καί τά
ἄκρα της ἦταν κυρτωµένα, ὑποδειχνύοντας ὅτι ἡ διαδικασία τῆς
ἐπούλωσηςεἶχε ξεκινήσει µετά τήν ἐπέμβαση.

΄Ἠταν σίγουρα µιά πολύωρηή ἐπέμβαση καί ἐπώδυνη γιά τόν
ἀσθενή, παρά τήν κατάσταση µέθης πού βρισκόταν. Ἡ μορφολογία
τοῦ σχήματος τῆς ὀπῆς, κάνει τούς εἰδικούς νά πιστεύουν ὅτι Ἡ
ἐπέμβαση πραγματοποιήθηκε τρίβοντας πάνω στό κρανίο κάποιο
λίθινο, κατά πᾶσα πιθανότητα. ἐργαλεῖο. Μέ τὀν τρόπο αὐτό γινό-
ταν ὁ τρυπανισµός τοῦ κρανίου, τό ὁποῖο στή συνέχεια ἐπουλωνό-
ταν. Οἱ ἐπιστήμονες δέν μποροῦν νά ποῦν µέ βεβαιότητα τί εἴδους
ἀσθένειες (ἑχτός ἀπό ἐπιληψία) ἐπεδίωκαν νά γιατρεύουν οἱ θερα-
πευτές µέ τή μέθοδο τοῦ τρυπανισμοῦ.

Ἑτήν ἐπιστημονική ὁμάδα πού ἔκανε τήν ἀνακάλυφη, μετεῖχαν
ἀκόμη ὁ κ. Παναγιώτης Τούλας, νευροακτινολόγος, ὁ κ. Μανώλης
Τσιλιβάχος, ἀνθρωπολόγος, ὁ κ. Ἀντώνης Κουσούλης, ἰατρός, ὁ κ.
Γιῶργος Ὀρφανίδης, νευροχειρουργός,καί ὁ κ. Φίλιππος Συνοδι-
νός, ὀρθοδοντικός.

ΠΗΓΗ: ΑΜΑΝί8πεα.ρτ

Τό κρανίο µέ τήν ὁπή

στό δεξιό κροταφικό ὁστό,
ἀνῆκε σέ νεαρό ἄντρα
πού ὑπεβλήθη σέ νευροχειρουργική
ἐπέμβαση, περίτό 4900 π.Χ.
στούς Δελφούς.
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ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΕΣ ΕΙΚΟΝΗΣ

Τοῦ Γ.Ν. ΕΟΥΤΣΟΚΛΕΝΗ

Στήν πρώτη ἀπόψε ἀνατριχίλα πού ἔνοιωσαν τά κλαριά, ὅταν τά

φύλλα τους ράντισαν οἱ πρῶτες φθινοπωρινές στάλες, συμμετεῖχε

καί ἡ φτωχή µου καρδιά.

Τί κι ἄν τό Φθινόπωροεἶναι γιά μένα - καί πολλούς ἄλλους - Ἡ

καλύτερη ἐποχή, ἀφοῦ τό κλῖμα του εἶναι ἥπιο, χαμηλῶν τόνων, καί

δέν ἔχει τίς ἐξάρσεις τοῦ Χειμῶνα ἤ τοῦ Καλοκαιροῦ, χλῖμα πού

μοιάζει μ’ αὐτό τῆς Ἄνοιξης, χωρίς ὅμωςνά εἶναι φορτωμένο µέ τά

πολλά δυσάρεστα πού αὐτή ἔχει ὅπως ἡ γύρη, τά ἑρπετά καί τά

ἔντομα, δέν παύει νά μᾶς κινεῖ τή συμπάθεια µέ τήν βουβή του

ἔκκληση γιά τή µαραμένη του ὀμορφιά, ἀλλά καί δέν παύεινά εἶναι

ἡ ἐποχή πού σοῦ θυμίζει ὅτι ἔρχεται τό τέλος,ὅτι κλείνει ὁ κύκλος

τῆς ζωῆς. Ἄς µή ξεχνοῦμεὅτι τό φθινόπωροεἶναι τό τελευταῖο καί

γλυκύτερο χαμόγελο τοῦ ἔτους.

Μαζί µέ τίς ὀπῶρες πού φθίνουν, φθίνει καί ἡ ζωή. Φεύγουν σι-

γά - σιγά τά ὄνειρα καί τή θέηση τους παίρνουνε οἱ ἀναμνήσεις.

Οἱ λίγες αὐτές στάλες, ἐκτός τῆς ἀνατριχίλας πού ἔφερε στά

χλαριά, ὑποχρέωσαν τή γῆ, πού εἶχε τόσο ταλαιπωρηθεῖ ἁπ᾿ τήν

χάψα τοῦ καλοχαιρινοῦ ἥλιου, τόσους καί τόσους μῆνες, νά ἀνασά-

νει. Καίΐ ἡ ἀνάσα της αὐτή σκόρπισε κεῖνο τό ἄρωμα πού θυμίζει

στούς θνητούς ὅτι αὐτή τούς περιμένει, τούς θυμίζει ὅτι ὅλοι εἶναι

γεννηµένοι ἁπ᾿ αὐτή καίὅτι τελικά σ’ αὐτή πρέπει νά γυρίσουν.

«Χοῦς ἐκ χοός καίεἰς χοῦν...».

Αὐτές οἱ στάλες, δυστυχῶς, δέν ἦταν ἀρχετές νά ξεδιφάσουν τή

φρυγανισµένη γῆ κι ἔτσι δέν μποροῦμενά φιθυρίσουµε ἐκεῖνο τό:

«Ψιλή - φιλή βροχούλα ποτίζει τό χωράφι

κι Ἡ κάθε µιά της στάλα εἶν ἄκριβό χρυσάφι».

Δέν ἄρχισαν τά πρωτοβρόχια πού µέ τή σιγανή κι ἐπίμονη βροχή

τους θά µαλακώσουν τόν κόλπο τῆς Υῆς, χατάξερο ἀπ᾿ τό καλοκαι-

ρινό λιοπύρι. :
Ὁ καιρός ἐπιμένει νά μείνει σταθερός, χωρίς κρύο, χωρίς ζέστη.

Πόσο καλοδεχούµενη εἶναι µιά σιγανή ζωογόνος βροχή.



 

 Σελίδες ἀπ᾿ τή Φωκίδα 59 / 7451

Ὅμωςὅτι βρισκόμαστε στό φθινόπωρομᾶς τό εἶπανοἱ λίγες στά-
λες καί προπαντός τά φύλλα τοῦ πλάτανου πού πέφτουν ἀλύπητα
καί τόν μιμοῦνται ἀπό κοντά κι ὅλα τ’ ἄλλα φυλλοβόλα δένδρα.

«Ὀκτώβριε, τά φύλα σου / τά βλέπω ἕνα - ἕνα
χάτω νά πέφτουνε στή Υἢ / καί νἆναι µαραμένα».

Μαραμένα! Ὅπωςτά γιούλια κι οἱ βιόλες καί τά γιασεµιά τοῦ
Ἀττίκ.

Καΐ γώ συλλογίζοµαι τόν κύκλο τῆς ζωῆς. Περνοῦν οἳ καηµοί.
Περνοῦν οἱ θλιµµένοι ἀνθρῶποι. Σβύνουν θρηνώντας οἱ χαρές καί
σιγά - σιγά πέφτει ἡ σιγαλιά.

«Κι ἐγώ τόν ἀνεβαίνω τό Υχρεµό µέ µόνη συντροφιά µου τῶν
γηρατειῶν µου τόν σκέλεθρο, πού σέρνεται κοντά µου...».

Πεσιμισµμός; Ὄχι! Ἁπλῆη διαπίστωση, ὅτι τό Φθινόπωρο εἶναι
τρυγητός τοῦ ἄπληστου θανάτου.

Φθινόπωρο 20041
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ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΠΟΥ ΛΑΒΑΜΕ

ΒΒΡΟΙΑ, Παρασκευή 39 Μαρτίου 2015

Ἀπόστολος Τσολαρίδης
Ἀνοίξεως 16 - Τ.Κ. 59 100 ΒΕΡΟΙΑ
Τηλ. 23840 - 60043, 6976 145618

Ἁγαπητέ κύριε Κουτσοκλένη, χαίρετε καί ὑγιαίνετε,
Μέ µεγάλη χαρά ἔλαβα σήµερα τό πρωΐ τό νέο τεῦχος, Νο 145

(Ἰανουάριος - Μάρτιος 2043), τοῦ ὡραιότατου περιοδικοῦ τῆς
Ἑταιρείας Φωκικῶν Μελετῶν «Σελίδες ἀπ᾿ τή Φωκίδα», πού εἴχα-
τε τήν εὐγενῆ χαλωσύνη νά μοῦ ἀποστείλετε. Ὅπως κάθε φορά,
ἔτσι καί τώρα, διάβασα πρῶτα τά ἰδιαιτέρως ἐνδιαφέροντα γιά
ἐμένα χείµενά σας πού ὑπογράφετε ὡς Γενικός καί Ἰχνηλάτης. Μό-

λις διάβασα τοῦ Ἰχνηλάτη Ἡ ἄγρια Γοηά στήν ἄγρια ρεματιά, στά-
θηκα. Ἡ τρομακτική αὐτή ἐμπειρία σας ἔχει µεγάλο λαογραφικό
ἐνδιαφέρον καί ἐξαιρετικότατη σημασία, διότι αὐτό πού εἴδατε τόν
Αὔγουστο τοῦ 1948 στό Καϊμακτσαλάν, ἡ ἄγρια γρηά, ἦταν ἡ σχιά
τοῦ μελλούμενου κακοῦ. γνωστή στόν λαό µας ἤδη ἀπό τούς Μυ-
χηνοϊκούς χρόνους, ὅπως θά σᾶς ἀποδείξω παρακάτω.

Ἡ ἐμπειρία σας αὐτή δέν εἶναι ἡ μοναδική. Ἀκριβῶς τήν ἴδια
χρονική περίοδο, τό καλοκαίρι τοῦ 1948, κάτι παρόμοιο εἶχε συµ-
βεῖ καί στό Βέρμιο, στό μονοπάτι γιά τό Ἐηρολίβαδο. Παραθέτω
αὐτούσια τήν λεπτομερή ἀφήγηση τοῦ δεχαεξάχρονου τότε κτηνο-
τρόφου Φερδινάνδου Ζαγάρη. ὅπως τήν κατέγραψε τό 1998 ἀπ᾿ τόν

ἴδιο καί τήν δημοσίευσε σέ βιβλίο του ὁ καλός µου φίλος κ. Ἀντώ-
νιος Μπουσμπούκχης, ὁμότιμος Καθηγητής Γλωσσολογίας τοῦ
Α.Π.Θ., ἱστορικός καί λαογράφος, «Ἡ σκιά τῶν µελλούμενων νά
συμβοῦν: Ἠταν τό 4948. Ὁ ἀνταρτοπόλεμος τελείωνε. Ἐγώ τότε

ἥμουνα δεκαέξι χρονῶ. Ἠταν σούρουπο, ὅταν ἐρχόμουν µέτά πρό-
βατα ἀπό τή Βάντα. Στό φυλάκιο τοῦ Κεραμαργειοῦ φύλαγαν
στρατιῶτες καί µάϊδες (Ξ πολιτοφύλακες). Οἱ µάΐδες φύλαγαν καί
ἀπό τίς δύο ἄκρες, ἐνῶ οἳ ἀντάρτες, κάπου ἑφτά νοµάτοι, ἔρχονταν
ἀπό τή Μαγούλα γιά νά πάρουν φωμµί. Αὐτοί ἔρχονταν πίσω ἀπό τά
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πρόβατα µέσα ἀπό τή Βάντα. Ἡ σκύλα γαύγιζε ἀσταμάτητα. Ἐμεῖς
φοβηθήκαμεκαίεἴπαμε πώς θά εἶναι ἀπόσπασμα πολιτοφυλακῆς ἤ
ἀντάρτες πού ἔβλεπε καί γαύγιζε ἡ σκύλα. Ὁ θεῖος Γιάνντσος μοῦ
εἶπε νά κρυφτῶ µή γύει καμιά µάχη καί σκοτωθοῦμε. Οἱ ἀντάρτες
δέχτηκαν ἐπίθεση ἀπό τούς µάϊδες. Στή συμπλοκή σκοτώθηκαν κά-
ποιοι ἀπό αὐτούς κι ἀνάμεσά τους ὁ ἀρχηγός τους καπετάν Ἄρμε-
νάκης κι ἕνας µάης, ὁ Πιστοφίδης, ἀπό τόχωριό Ρεάχοβο (τώρα Ρα-
χιά). Ἡ µάχη ἦταν ἄγρια. Τίς κινήσεις τῶν ἀνταρτῶντίς εἶχε προ-
δώσει µιά γυναίκα, πού δούλευε στά χωράφια καίτούς ἔβλεπε κά-
θε µέρα. Τήν ἱστορία αὐτή σᾶς τήν εἶπα, γιατί µισή ὥρα ἀρχύτερα
ἀπό τή µάχη, καί χωρίς ν᾿ ἀντιληφθοῦμε κάτι κακό µέ μάϊδες κι
ἀντάρτες, εἶδα πρᾶμα σηµαδιακό. Εἶδα ἕνα σατανᾶ, ὅπως τόν βλέ-
πουμεστίς εἰκόνες. ταν κοντά μισό μέτρο ὄφος. Εἶχε κερατάχια
στό κεφάλι καί τίς πατοῦσες ἀνάποδα στραµµένες: τίς φτέρνες
μπροστά καίτά δάχτυλα πίσω. Αὐτός χόρευε µπροστά ἀπό μᾶς καί
πηδοῦσε µιά ἀπό τή µιά µεριά τοῦ δρόμου καίµιά ἀπό τήν ἄλλη. Τό
εἶπα στό θεῖο µου ὅτι αὐτό χι αὐτό βλέπω κι ἐκεῖνος µέ ὀρμήνεφε
νά µήν πῶ ἄλλη κουβέντα, γιά νά µή χάσω τή φωνή µου. Ὅταν πιά
δέν τόν ἔβλεπα,ὁ θεῖος µέ πλησίασε καίµέ εἶπε ὅτι δέν ἔχουμε κα-
λά πράματα, κακό µεγάλο θά γύει, ὅπως κι ἔγιε...» [Φερδινάνδος
Ζαγάρης, 66 ἐτῶν (1998) - κτηνοτρόφος, Βέροια], βλ. Ἀντώνιος
Μπουσμπούκης, Μετενσάρκωση. Ἀλήθεια ἤ μύθος; Παραφυχολογία
µέσα ἀπό ἐμπειρίες, Ἐκδόσεις Δίον, θεσσαλονίκη 2009, σσ. 166-

167. Σύµφωνα µέ τόν κ. Μπουσμπούκη ἡ ἱστορία αὐτή (ὅπως καί ἡ
δική σας πού μόλις τώρα ἔγινε γνωστή) «ἐπαληθεύει τήν μυστική
ἐμπειρία ὅτι τά γεγονότα προρίχνουν τή σκιά τους», ὅ.π., σ. 167.

Ἀπό τίς λαογραφικές µου γνώσεις καί τήν σχετική ἐμπειρία πού
ἔχω στά παραφυχολογικά αὐτά (λαογραφικά) θέµατα, αὐτό πού
μπορῶ µετά βεβαιότητας νά σᾶς πῶ εἶναι πώς ἡ σκιά τοῦ μελλού-
µενου κακοῦ ἐμφανίζεται µέ διαφορετικές μορφές σέ κάθε ἄνθρω-
πο πού ἔχει συναφεῖς ἐμπειρίες. Ἑπομένως,τό γιατί τήν εἴδατε µέ
τήν µορφή ἄγριας Υριᾶς µέ τά συγκεκριµένα χαρακτηριστικά (µο-
χθηρό βλέμμα, κόχκινα µάτια, μεγάλα σουβλερά καί βρώμικα νύ-
χια, ἀτημέλητη ἐμφάνιση, ρυπαρή ἔνδυση καί νά οὐρλιάζει), µόνον
ἐσεῖς μπορεῖτε νά τόἐξηγήσετε, καί αὐτό ἐπειδή ἡ σκιά παίρνει τήν
µορφή μιᾶς τρομακτικῆς ἀρχετυπικῆς παράστασης πού ἔχουμε στό
μυαλό µας, ἡ ὁποία, συνήθως, ἐντυπώνεται στήν µνήµη µας ἤ στό
ὑποσυνείδητό µας κατά τήν παιδική µας ἡλικία. Εἶναι σάν νά µπαί-
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γει µέσα στό μυαλό µας, νά βρίσκει ἕναν βαθιά κρυμμένο φόβο
µας, νά τόν «ἐνσαρχώνει» χαί νά ἐμφανίζεται µέ αὐτόν (φυσικά
μόνο) σέ ἐμᾶς. Ἐμένα, λόγῳ τοῦ μετέπειτα τραυματισμοῦ σας,
µορφή πού εἴδατε μοῦ θυμίζει τίς ἀνθρωπομορφικές περιγραφές
καί προσωποποιήσεις τῶν ἀσθενειῶν στίς λαϊκές µας παραδόσεις,
σύμφωνα µέ τίς ὁποῖες πρίν τό ξέσπασμα θανατηφόρωνἐπιδημιῶν

(ρίως πανώλους,χολέρας καί εὐλογιᾶς) ἐμφανίζονται κακάσχη-
µες Υριές, σχεδόν σκελετωµένες µέ ξερά βυζιά, µακριά νύχια καί
μαλλιά καί φοβερό βλέμμα. «Ἅμα ἔρχουντι πουλλές ἀρρώστγις
µαζί, παρουσιάζονται πουλλές Υναῖκες ὄψις ὄψις στούν ὕπνου. Κ᾿
ἡ βλουγιά εἶνι Υναῖκα...» [Γεώργιος Α. Μέγας, «Παραδόσεις περί
ἀσθενειῶν», Λαογραφία Ἰ (4928) 47 (Ἀρ. 21 - παρά Σπ. Ἐμμα-
νουήλ ἀπό τή Χούνη Εὐρυτανίας, ἐτῶν 66)], ὅπως καί ἡ Πανούκλα
καί ἡ Χολέρα, πού ἐμφανίζονται στά µέρη πού θά πληγοῦν ἀπ᾿ τίς
ἐπιδημίες, ὄχι στόν ὕπνο αὐτή τή φορά ἀλλά στήν πραγματικότητα,
ὡς «Υραῖαι φοβεραί, διατρέχουσαι ὁμοῦ πόλεις καί χωρία, ὅπως

ἐρημώσωσιν αὐτά.»(Νικόλαος Πολίτης, Αἱ ἀσθένειαι κατά τούς
μύθους τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ, Λαογραφικά Σύμμεικτα, Τόμος Τ’,
Δημοσιεύματα Λαογραφικοῦ Ἀρχείου, Ἀρ. 6, Τραφεῖον Δηµοσιευ-
µάτων Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν, Ἑν Ἀθήναις 1981, σ. 88). καί µάλιστα
πολλές φορές οὐρλιάζοντας, ὅπως ἡ δική σας ἄγρια γριά πού ϱρέ-
καζε καί ἡ µελανή µελανωμένη Ὑστέρα,πού, σύµφωνα µέ µιά πα-
µπάλαια Ἑλληνική ἐπωδή, ὅταν γυρνάει τόν κόσμο ἑλισσόμενη σάν
ὄφις, συρίζει ὡς δράκος καί βρυχᾶται ὡς λέων (Νικόλαος Πολίτης,
Αἱ ἀσθένειαι κατά τούς μύθους τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ, ὅ.π., σ. 84).

Ἀπόκάτι τέτοιο, ἀπό µιά σχετική λαϊκή ἀφήγηση πού θά ἀκούσα-
τε μικρός γιά τίς ἀρρώστιες. ἡ ὁποία ἐνδέχεται νά εἶναι καί ἀπό
πολλά χρόνια ξεχασμένη, ἴσως ἀναδύθηκε ἣ µορφή τοῦ ἐμφανιζό-
µενου μελλούμενου κακοῦ πού σᾶς εἶχε βρεῖ. Ἡ ἄποψή µου αὐτή
ἐνισχύεται καί ἀπό τήν ἐμπειρία τοῦ Φὢ. Ζαγάρη πού, ὅπως ὁ ἴδιος
εἶπε, εἶδε «ἕνα σατανᾶ, ὅπως τόν βλέπουμε στίς εἰκόνες». Αὐτή
φαίνεται πώς ἦταν ἡ δική του τρομακτική ἀρχετυπική παράσταση,
ἡ µορφή τοῦ κακοῦ πού εἶχε ἐντυπωθεῖ στήν δική του µνήµη ἀπό
κάποια εἰχόνα μιᾶς ἐκκλησίας, ἴσως τῆς Ἁγίας Μαρίνας τῆς Μεγα-
λοµάρτυρος πού εἰκονίζεται νά πατάει ἤ νά χτυπάει τόν διάβολο.
Ὅσο γιά τίς ἀνάποδα στραµµένες πατοῦσες του, τά δαιµονικά καί
τά στοιχειά καθώς κἂί οἱ Νεράϊίδες ἔχουν ἀρκετές φορές κάτι τό
ἀνάποδο ἐπάνω τους, ὅπως οἳ τελευταῖες πού οἳ παραδόσεις τῆς
Λάστας τῆς Γορτυνίας ἀναφέρουν πώς τά µάτια τους «ἤσανε σκι-
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στά τόν κατήφορο, κι ὄχι πλάγια σάν τά δικά µας»[Νικόλαος Πο-
λίτῃς, Μελέται περίτοῦ Βίου καίτῆς Γλώσσης τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ.
Παραδόσεις, Μέρος Α΄, Τύποις Ἡ. Δ. Σακελλαρίου, Ἐν Ἀθήναις
4904, σσ. 431-492 (Ες Νεράίδες, Ἀρ. 719)Ι.

Ἄς ἐπανέλθουμε τώρα, κλείνοντας, στήν σχιά τοῦ µελλούμενου

(νά συμβεῖ) κακοῦ., πού τίς περισσότερες φορές στούς περισσότε-
ρους ἀνθρώπους ἐμφανίζεται σάν µιά ἀνθρωπόμορφη σκιά, σάν µιά
µελανωμένη παρουσία πού δέν μορφοποιεῖται σέ κάποια συγχεκρι-
µένη µορφή. Ὁ κ. Μπουσμπούχης ἀναφέρει ὅτι µιά διορατική χυ-
ρία, κόρη ἐπίσης διορατικῆς μητέρας καί µάνα ἐπίσης διορατικῶν
παιδιῶν, τοῦ εἶπε πώς «ὅταν εἶναι ν᾿ ἀρρωστήσουν βλέπουν µέσα
στό σπίτι μαῦρες σκιές»(ὅ.π., σ. 167). Αὐτές οἱ μαῦρες σκιές εἶναι
ἀκριβῶςοἱ ἴδιες µέ τά εἴδωλα, τούς ἤσκιους πού εἶχαν γεμίσει τήν
αὐλή τοῦ ἀνακτόρου τοῦ Ὀδυσσέα πρίν τόν φόνο τῶν μνηστήρων,
σύμφωνα µέ τά λόγια τοῦ μάντη Θεοκλύμενου πρός τούς... μελλο-
θάνατους,«ἆ δειλοί, τί κακόν τόδε πάσχετε; νυµτί μέν ὑμέωνεἰλύα-
ται χεφαλαί τε πρόσωπά τε νέρθε τε γοῦνα, οἰμωγή δέ δέδῃὨε, δεδά-
χρυνται δέ παρειαί, αἵματι δ’ ἐρράδαται τοῖχοι καλαί τε µεσόδμαι;:
εἰδώλων δέ πλέον πρόθυρον, πλείη δέ καί αὐλή, ἱεμένων Ἐρεβόσδε
ὑπό ζόφον' Ἠέλιος δέ οὐρανοῦ ἐξαπόλωλε, κακή δ᾽ ἐπιδέδρομεν
ἀχλύς» (Όμηρος, Ὀδύσσεια, υ΄ 351-857), καί σέ σύγχρονη απόδοση
τοῦ Κώστα Δούκα, «ἆ δειλοί, ἀπό τί κακό πάσχετε; Ἡ νύχτα σκέ-

πασε κεφαλές καί πρόσωπα καί κάτω τά γόνατα, καί οἰμωγή ἀκού-
γεται, δακρυσµένες καί οἱ παρειές. καί µέ αἷμα ραντισµένοι οἱ
τοῖχοι καί τά καλά µεσοδόκια. Καΐ ἀπό εἴδωλα γεμάτο τό πρόθυρο,
γεμάτη καί ἡ αὐλή, καθώς τραβοῦν στό ἔρεβος ὑπό τόν ζόφον. ὁ δέ
ἥλιος ἀπό τόν οὐρανόν ἀπωλέσθη, κι ἁπλώθηκε κακή ἀχλύς».
Ἐκεῖνα τά εἴδωλα ἦταν ἡ σχιά τοῦ µελλούμενου κακοῦ τῶν µνηστή-
ρων, τό προµήνυµατοῦ κακοῦ πού θά τούς ἔβρισκε, διότι κατά τόν
Ἐὐστάθιο «τῶν εἰδώλων δέ ἡ ἔμφασις τάς τῶν μνηστήρων ἐμφαίνει
φυχάς ἰούσας ἤδη πρός Ἄϊδου ζόφον» (Βὐστάθιος, Παρεκβολαίεἰς

τήν Ὁμήρου Ὀδύσσειαν, υ΄ 941-351, ἐκδ. οἰίθά δίαἩδαυπα, ΕπθισΗηή

Αγοζηεμίσσοί Τηεβκμ]οηίσεηείς οοπηπεπἰατΗ αἲ Ἡσοπιετί Οὔγδβεππι, Τοππι5 Ἡ,

δυπαβους Ίοδῇ. Ας. άο(]. ἸΜοίρε], Τρείας 1826, ρ. 241).
Ἐλπίζω νά σᾶς φανοῦν ἐνδιαφέροντα, διαφωτιστικά χαί χρήσιμα

τά ἀνωτέρω, χύριε Κουτσοκλένη.
Φιλικότατα,

Ἀπόστολος Τσολαρίδης, Βέροια
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ΝΕΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΗΙΑΣ

1. Ἡ Ἑταιρεία µας πραγματοποίησε τήν Ἐκδρομή - Ἐπίσκεφή
της στό Μουσεῖο Ἀχροπόλεως, στήν Ἀθήνα, στίς 12 Μαΐου 2018.
Ὅπως ἀπ᾿ τούς συμμετέχοντες εἰπώθηχε, Ἡ ὀργάνωση καί ἡ

ἐκτέλεση τῆς ἐκδρομῆς ἦταν ἄψογες καί ἄς ἦταν ἡ πρώτη τοῦ νέου
Δ.Σ.

3. Γιά οἰκονομική ἐνίσχυση τῆς Ἑταιρείας µας λάβαμε τά παρα-
κάτω ποσά ἀπ᾿ τούς φίλους, τούς ὁποίους καί ἀπ᾿ ἐδῶ εὖχαρι-

στοῦμε θερμά.
α. Ἀνώνυμος 0

β’. Ὁ. Κουτσοκλένης, Ἐλαιώνας Ἀμφίσσης
καί εἰς μνήμην Ἀστέρως Ν. Σεγδίτσα 0

Υ.  ΔΕΛΦΟΙ - ΔΙΣΤΟΜΟΝ ΑΜΕ 1.00
δ'.. Τ. Κουτσοκλένης, Ἐλαιώνας Ἀμφίσσης

καί εἰς μνήμην ἐξαδέλφης του Θεανώς Ράμμου 0

 



᾽Απαγορεύεται ἡ µερική ἤ ὁλική ἀναπαραγωγή τῶν κειμένων, ἡ

ἀναδημοσίεύση, ἡ ἀποθήκευση σέ ὁποιοδήποτε σύστηµα ἠλεκτρονικό,
μηχανικό, φωτοαντιγραφικό καί δέ µεταθιθάζεται σέ καµιά µορφή καί

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