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ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΕΣ
α΄. Ὁ Ἐλαιώνας τῆς Ἄμφισσας
Ἐλιά - Τό δῶρο τῶν θεῶν στή Φωκική Γή

Ἀπό τήν ἱστοσελίδα τοῦ τ. Δήμου Ἄμφισσας θά δανειστῶ µία
παράγραφο πού ἀφορᾶ στόν Ἐλαιώνα τῆς Ἄμφισσας.
«Ὁ ἐλαιώνας τῆς Ἄμφισσαςεἶναι ἕνας ἀπό τούς ἀρχαιότερους
τῆς Ἑλλάδος, ἡλικίας ὃ000 ἐτῶν. Τά πρῶτα ἐλαιόδεντρά του φυτεύτηκαν ἀπό τούς Πελασγούς καί ἡ καλλιέργειά τους συνεχίσθηκε
ἀπό τούς Αἰολεῖς. Στούς κλασικούς χρόνους ἀποτελοῦσε τήν αἰτία
ἔριδας µεταξύ τῶν κατοίκων τῆς Ἄμφισσας καίτοῦ Μαντείου τῶν
Δελφών. Μέ τήν ἵδρυση τοῦ πρώτου Βασιλείου, ἐπί Ὄθωνα, µετά
τήν ἀπελευθέρωση ἀπό τούς Τούρκους, φημολογεῖται ὅτι ὁ ἐλαιώνας τῆς Ἄμφισσας ὑποθηκεύτηκε κατά τήν σύναφη δανείου τῆς
Ἑλλάδος ἀπό τήν Ἁγγλία».
Αὐτή λοιπόν εἶναι ἡ σύντομη ἱστορία τοῦ Ἐλαιώνα µας. Τόν
Ἠλαιώνα πού ἔζησε γενιές καίγενιές σέ δύσκολες ἡμέρες µέχρικαί

σήµερα.

Ἕνα ΜΝΗΜΕΙΟ παγκόσμιαςπολιτιστικῆς κληρονομιᾶς τοῦ Δελφικοῦ τοπίου, χαρακτηρισµένο ἀπό τήν ὈΝΕΘΟΟ (ὐπηθά Ναίοπς
ΕάνσλΗοπα] Θεἰεπηῆς απά Ομ]έωταὶ Οτρεπἰζαἤοπ- Ἐκπαιδευτικός
Ἐπιστημονιχός καί Πολιτιστικός Ὀργανισμός τῶν Ἡνωμένων

Ἐθνῶν ἀπό τό Νοέμβριο τοῦ 1945).

Ὑπεραιωνόβιος - Μοναδικός, πού ἔχει ἐνταχθεῖ στά Γεωργοπεῥριβαλλοντικά προγράµµατα τοῦ ΥΠ.Α.Α.Τ. (Ὑπουργεῖο Ἀγροτικῆς
Ἀνάπτυξης καί Τροφίμων) ὡς «Προστασία Παραδοσιακοῦ Ἐλαιώνα Ἄμφισσας».
5η Αὐγούστου 20458 ἡμέρα Δευτέρα πρωῖ καί ὥρα 08.45.
Ἡ ἀποφράδα ἡμέρα τοῦ Ἐλαιώνα µας.

Συνέβη αὐτό πού γιά αἰῶνες δέν εἶχε συμβεῖ.

Ἕνα µέρος του, τό κεντρικότερο καί παραγωγικότερο, ἔγινε

«ΣΤΑΧΤΗ».

Κάηχε ἕνα µέρος τῆς ζωῆς µας.
άηκε ἕνα ΜΝΗΜΕΙΟ.
Γιατί ἄραγε αὐτό συνέβη στίς ἡμέρες µας;
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Ἐἴχαμε καταλάβει τήν ἀξία του καί εἴχαμε δώσει τήν ἀνάλογη
προσοχή;
Εἴχαμε δημιουργήσει τίς κατάλληλες ὑποδομές;
Καίΐ πάρα πολλά ἄλλα ἐρωτηματικά τά ὁποῖα πρέπει νά ἀναλογισθοῦμε καί νά ἀπαντήσουμε.
Καΐ νά ἀπαντήσουμε;
Δέν φθάνει µόνο αὐτό. Τώρα πρέπει νά ἐνεργοποιηθοῦμε ὥστε
νά προστατεύσουµετό ὑπόλοιπο χοµµάτι πού ἔμεινε.
Νά βάλουµε στόχο νά ἀποκαταστήσουμε τόν Ἐλαιώνα στήν κατάσταση πού ἦταν πρίν τήν πυρκαγιά ἀπό πλευρᾶς παραγωγικότητας καί φυσικοῦ κάλλους καί κατά συνέπεια τήν ἀποκατάσταση
τοῦ Δελφικοῦ τοπίου.
Ἔχουμε ὑποχρέωση στούς προγόνους µας καί τούς ἀπογόνους
μας νά τό κάνουμεὅλοι µαζί.

Ὁ Ἐλαιώνας µας εἶναι ΜΝΗΜΕΙΟ, εἶναι ΙΣΤΟΡΙΑ, εἶναι ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ,, εἶναι ἡ ΖΩΗ µας.
Π1:. Ράμμος

β’. Ἱστορικές μνῆμες
32-7-1884. Πραγματοποιεῖται ἡ Ἕνωσητῆς θεσσαλίας καί Ἄρτας
µέ τήν Ἑλλάδα. µέ ξεχωριστή Ἑλληνοτουρκική σύμβαση.
5-7-1824. Μεγάλη νίκη τῶν Ἑλλήνων ἐπί τῶν Τούρκων στόν
Μαραθῶνα. Ὁ Ὀμέρ Πασᾶς τῆς Καρύστου µέ 9.000 Τούρχους
ἐμπόδίζεται ἀπ᾿ τόν Γκούρα νά φθάσει στὀν Ἰσθμό.
8-7-1824. Ὀλιγάριθμοι Ἕλληνες ὑπό τόν Σκαλτσᾶ τρέπουν σέ
φυγή, µετά ἀπό 6ωρη µάχη, 6.000 Τούρκους στή θέση Μπινίτσα Λιδωριχκίου.

9-7-4906. Ἀλβανίζοντες καί ὀπαδοί τῆς Ρουμανικῆς Προπαγάνδας δολοφονοῦν σέ ἐνέδρα τόν Μητροπολίτη Κορυτσᾶς Φώτιο, κοντά στό χωριό Μπραδίβιστα τῆς Μοράβας.
;
44-7-1824. Μάχη τῆς Ἄμπλιανης. Ἡ ἐθνοσωτήριος αὐτή µάχη
τῆς Ἄμπλιανης περιγράφεται καί ἀναλύεται σέ πολλά τεύχη τοῦ
περιοδικοῦ.
11-7-1825. Μάχη τοῦ Προφ. Ἠλία Σαλώνων. 7.000 Τουρκαλβανοί ὑπό τόν Σούλτσα Κόρτσα ἐπιτίθενται κατά τῶν Ἑλλήνων στό
Μοναστήρι. (Λεπτομέρειες βλέπε: Γ. ΚΟΥΤΣΟΚΛΕΝΗ, Τό Μοναστήρι τοῦ Προφήτη Ἠλία Παρνασσίδος.
90-7-1828. Πέθανε ὁ Γενικός Ἀρχηγός τῆς Φιλικῆς Ἑταιρείας
Άλεξ. Ὑψηλάντης, στίς φυλακές τῆς Βιέννης.

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

---
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28-7-1914. Ἀρχίῖει ὁ Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος.
80-7-480 π.Χ. Μάχη Θερμοπυλῶν.
4-5-1865. Μέ Β.Δ, καθιερώνεται ὁ «Ὕμνος πρός τήν Ἔλευθερία» ὡς Ἐθνικός Ὕμνος τῆς Ἑλλάδος.
89-8-4823. Ὁ ἤρωας Μάρχος Μπότσαρης πέφτει στό Κεφαλόβρυσο τοῦ Καρπενησίου.
89-8-1828. Ὑπογράφεται µεταξύ τοῦ Ἄγγλου Ναυάρχου ΚόρδιΎκτον καί τοῦ Μωχάμετ Ἄλυ τῆς Αἰγύπτου συνθήκη µέ τήν ὁποία
ὑποχρεώνεται ὁ Ἰμπραήμ νά ἐγκαταλείψει τόν Μωριά.
159-8-490 π.Χ. Μάχη τοῦ Μαραθῶνα.
15-8-4940. Ὁ ὕπουλος τορπιλισµός ὑπό τῶν Ἰταλῶν τοῦ

«ΒΛΛΗ», στήν Τῆνο.

24-8-4779. Ὁ Κούρτ Πασᾶς κρέμασε τόν ΠατροΚοσμᾶ τόν
Αἰτωλό.
26-8-1834. Ἡ Μάχη τῶν Βασιλικῶν. Οἱ Ἕλληνες ἀπαγορεύουν
στούς 8.000 Τούρκους ὑπό τόν Μπεὺράν Πασᾶι νά περάσουν στήν
Πελοπόννησο.
59-9-1848. Ἐπανάσταση τῆς ὃης Σεπτεµβρίου. Λήξη περιόδου

ἀπόλυτης μοναρχίας (1889 - 1843).

93-9-4826. Καταπλέει στό Ναύπλιο τό πρῶτο ἀτμοκίνητο Ἑλλη-

γικό πλοῖο «ΚΑΡΤΕΡΙΑ»,µέ πλοίαρχο τόν Ἄγγλο Φιλέλληνα Ἄστιξ,
ὁ ὁποῖοςεἶχε συνεισφέρειὅ.000 λίρες γιά τήν ναυπήγησή του.
4-9-18326. Τήν Ἀγγλική σημαία τοῦ «ΚΑΡΤΕΡΙΑ» ἀντικατέστησε Ἡ Ἑλληνική καί ὁ Ἄστιγκας ἀπό Χιλίαρχοςἔγινε πλοίαρχος φρεγάτας καί Κυβερνήτης τοῦ «ΚΑΡΤΕΡΙΑ».
5-9-1885. Ἡ Βουλγαρία προσαρτᾶτήν Ἀνατολική Ῥωμυλία.
12-9-1839. Μάχη Πέτρας Βοιωτίας. Ἡ τελευταία τοῦ Ἱ. Ἀγῶνα.
14-9-1834. Μάχη τῆς Πανάσσαρης καί νίκη τῶν Ἑλλήνων.
17-9-1827. Ἡ θρυλική ναυμαχία τῆς Ἀγχάλης στή Σκάλα τῶν
Σαλώνων. Σέ µισή ὥρα ὁ Ἄστιγκαςεἶχε καταστρέψει τά ἆ µεγαλύτερα πλοῖα τῶν Τούρκων καί πῆρε ὡς λάφυρα ὅλα τά ὑπόλοιπα.
25-9-1821. Τουρκοαιγυπτιακές δυνάμεις καταλαμβάνουν καί
καταστρέφουν τό Γαλαξείδι.
26-9-1687. Καταστροφή τοῦ Παρθενῶνα.
27-9-1891. Δολοφονία τοῦ Καποδίστρια.
25-9-1941. Οἱ Βούλγαροι µέ προδιαγεγραμμένο σχέδιο ἀρχίζουν
τίς σφαγές τῶν Ἑλλήνων στή Μακεδονία.
80-9-1826. Ὁ Γκούρας σχοτώνεται στἰς ἐπάλξεις τῆς Ἀχροπό-

λεως.
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«...Ἐν τῇ Κοιμήσει. τόν Κόσμον
οὐ κατέλειπες θεοτόκε...»

Τοῦ ΙΤ. ΗΒΛΙΟΠΟΥΛΟΥ

Ὁ κυρ-θρασύβουλας ἔφη:
«Ἔθιμον, νηστήσιµον, ἀπαράβατον, εὐλαβέστατον, διατηρούµενον εἰς τό ἀχέραιον ἐν Κουκούροις, ἀπαιτεῖ, εἰσερχομένου τοῦ µηνός Αὐγούστου ἑκάστου ἐνιαυτοῦ, νά συμπληρώνεται ἀπό ἑκάστην
χωρικήν οἰκογένειαν καί µία τεσσαρακονταπενθήµερη σαλατοντοµατοφαγία, τρίς ἐπαναλαμβανομένη ἑκάστην Ἠμέραν, μέ προϊόντα
τοῦ οἰκιακοῦ λαχανόκηπου... Τοῦθ' ὅπερ νηστεία δεκαπενθήµερῃ,
ἐν τῇ προοπτικῇ τῆς ἐλεύσεωςτοῦ Θερινοῦ Πάσχα, ἤγουν τῆς Μοιµήσεως τῆς Θεοτόχου, ἑορταζομένης τήν 15ην Αὐγούστου, µετά
ἐκκλησιασμῶν, παρακλήσεων, γονυχλισιῶν, ταµάτων, κοινωνιῶν,
συγχωρητικῶν χειραφιῶν κι ἀσπασμῶν, ἀλλά κι ἐπισκέψεων - προ-

σκυνηµάτων στό πλησίον Μεγαλομονάστηρο τῆς Παναγίας τῆς
Ἠαρνάκοβας...».
Ὁ κυρ-θρασύβουλας περιέγραφε τά τῶν ἐθίμων τοῦ Δεκαπενταύγουστου, πρός τό ἐκκλησίασμα τοῦ Ναοῦ µας, ἀμέσως µετά τό
τέλος τῶν τελευταίων παρακλήσεων κι ἀφοῦ ὁ παπα-Γιάννης προετοίµασε τούς πιστούς, γιά τήν «κατ’ ἔθιμον» ἄνοδο τοῦ χωριοῦ
στὀ Μοναστήρι τῆς Βαρνάκοβας, ὅπου παραμονή τῆς μεγάλης ἑορτῆς θά γινόταν κοινός τῶν γύρω τῆς Μονῆς πιστῶν Μέγας Άρχιερατικός Ἑσπερινός...

- Αὐτεῖνα, πού μᾶς εἶπε ὁ παπάς, τά ἤξερα καί τά κατάλαβα...
Ἀπό κεῖνα, πού εἶπε ὁ «Προϊστάμενος», ὁ κυρ-Θρασύβουλας, δέν
κατάλαβα γρί!...
--Μή κραίνς δυνατά, µωρή Παράσχω... θά μᾶς ἀκούσ' κι θά θυµώσ᾽ οὗ «Προϊστάμενος»... Δέ νηστεύετε στό σπίτ’;
--Νηστεύουµε, Παγώνα μ’, πῶς δέ νηστεύουµε... Ντίπ κρέας κι
οὔλου ντουµάτες, ἀλάδιαες, Τετάρτ’ καί Παρασκευή, νά καταλάβς...
-.Αὐτεῖνο μᾶς ἔλεγε χι ὁ κυρ-θρασύβουλας, ὁ «Προϊστάμενος»,
ὅπως τόν ἀναγελᾶνε καμόσ’... θά βάλνε καί λεωφορεῖο, νά πᾶμε
οὔλ' µαζί, ἀποβραδίς, στόν Ἑσπερινό. νά εἰποῦμε, στή Βαρνάκοβα...

Σελίδες ἀπ᾿ τή Φωκίδα
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-Θά πᾶμε, πιδάκι μ’, θά πᾶμι...
Μέγας, Ἀρχιερατικός Ἑσπερινός, παραμονή τῆς «Παναγίας» καί
τό Μοναστήρι τῆς Ἱστορικῆς Βαρνάκοβας πλημμύρισε ἀπό πιστούς
κάθε ἡλιχίας χι... ἀμφίεσης, πίστης καί τουριστικῆς βιντεοκατα-

γραφῖς...

Κι ὁλοφάνεροι οἳ παραδοσιακοί προσκυνητές της γύρω ἀπό τό
Μοναστήρι ἀνθρώπινης οἰκιστικῆς κοινωνίας µέ τ’ ἁγιοκέρια, τά
πλασμµένα ἀπό ἁγνό µελισσοχέρι, τίς λαμπάδες, τά τάµατα, τά ζώσµατα, τά µὀσχολίβανα, τό λάδι, τ’ ἀνάμα, τό πρόσφορο, τή γαλήνη τῆς φυχῆς ζωγραφισμένη στά πρόσωπα. τά ἥσυχα, τά σοβαρά κι
ἀμίλητα... Μαί ἡ ἱερή προσµονή καί σιγή ἀπέραντη... Καΐ οἳ ψαλµωδίες, ἀπό τό χορό τῶν καλογραιῶν καί τή χορεία τῶν ἱερέων,
προεξάρχοντος τοῦ Σεβασμιωτάτου στὀ νέο παρεκκλήσι, τίς καρδιές ἀνατάραζαν ὅλου τοῦ ἐκκλησιαζομένου καί προσευχοµένου
λαοῦ...
Κι ὕστερα ἡ κατανυκτική «Ἀρτοχλασία», πάνω στήν εὐπρεπισµένη «ἐξέδρα» τῆς ἄλλοτε Ὑδατοδεξαμενῆς τοῦ Μοναστηριοῦ,
γιά τή θέα ὅλων, ἐκεῖ δά δίπλα στό Καθολικό τοῦ ἱεροῦ χώρου, τό
Ἱστορικό, ἀλλ’ ἑρμητικά διατηρούµενο κλειστό, γιά τό φόβο τυχόν
ἀτυχημάτων, καθώςοἱ σεισμοί τοῦ 1996 τό κατέστησαν πολύ ἐπιπίνδυνο...
Οἱ χιλιάδες τῶν προσκυνητῶν, κατά τόν ἐφετινό Μεγάλο Ἑσπερινό στό Μοναστήρι τῆς «Παναγίας Βαρνάκοβας», µέ ψυχική γαλήνη καί χριστιανική χάρη κι ἱκανοποίηση ἀνεβασμένη ἀπ᾿ τῆς καρδιᾶς τά βάθη καί ζωγραφισμένη στά πρόσωπά τους καί τραγουδηµένη ἀπ᾿ τά χείλη τους, ἐπέστρεψαν στά ἴδια συνεχῶς προσευχόµενοι, ψφάλλοντες καί χαίροντες...
Τούς εὐχόμαστε «Καί τοῦ Χρόνου»...
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ΙΗΒΡΑ ΜΟΝΗ «ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΒΑΡΝΑΚΩΒΑ»
ΘΡΗΣΚΕΥΤΠΙΚΟΣ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟΣ
ΠΡΟΜΑΧΩΝΑΣ ΤΗΣ ΡΟΥΜΕΛΗΣ
Τοῦ 1. ΗΒΛΙΟΠΟΥΛΟΥ

Ὁ πανηγυρισµός τοῦ Δεκαπενταύγουστου
Ἡ Ἱερά Μονή τῆς «Παναγίας Βαρνάκοβας», Ὀρθόδοξο, θρησκευτικό Προσκύνημαεἶναι τῆς κεντριχκῆς Ῥούμελης κι ὅλωςἰδιαίτερα τῆς Δωρίδας, στήν ὁποία εἶναι Ἀνιδρυμένο ἀπό τοῦ 1077 πι
ἐπί πολλούς αἰῶνες καί διά µέσου πολλῶνἐθνικῶν περιπετειῶν συνεχίζει τό θεάρεστο ἔργο του, πού τό χαρακτηρίζουν ἡ Ὀρθόδοξη
Χριστιανική Παράδοση κι ἡ διαρκής πνευματική µά καί ὑλική προσφορά του, στούς ἐκεῖ προσκυνητές, τό Λαό τῆς περιοχῆς, µά καί
τό Ἑλληνικό µας Ἔθνος...
Ἡ καταγραμµένη Ἱστορική του πορεία, ἐπιβεβαιώνει τήν πολυποίκιλη κοινωνική του προσφορά...
Σέ ἔξαρση βρίσκονται, κατά τή µνήµη τῆς «Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου» -Δεκαπενταύγουστο κάθε ἔτους--. κάθε προσχυνητή τό
αὐθόρμητο ξάνοιγμα τῆς φυχῆς γιά µιά ἐπαφή µέ τό θΘεῖο, µέ τή
βοήθεια τῆς Προσευχῆς κι ἐπίκλησης τῆς προστασίας τῆς Θεοτό-

χου...

Ἡ ἱερότητα τοῦ χώρου καί τοῦ ἀπέραντου, καταπράσινου δάσους, πού τόν περιβάλλει, Ἡ σιωπή, δημιουργοῦν µία ὑπέροχη
ἀτμόσφαιρα θρησκευτικῆς, πνευματικῆς ἔξαρσης κι ἀληθινῆς προσευχῆς, πού ξαλαφρώνουν τίς ψυχές τῶν ἐπισκεπτῶν - προσχυνητῶν...

Τό Βυζαντινό Μοναστήρι τῆς «Παναγίας Βαρνάκοβας»εἶναι
χῶρος Ἄσκησης ὄχι µόνο Πνευματικῆς καί Ἀπότισης εὐλαβικῆς
Τιμῆς πρός τή Θεομήτορα -μέ τή βοήθεια τῆς Προσευχῆς- ἀλλά κι
εὐκαιρία γιά ἀναζωογόνηση χι ἐνδυνάμωση τοῦ χρέους κάθε χριστιανικῆς ψυχῆς, γιά ἔμπρακτη ἐκδήλωση τῆς Ἀγάπης πρός κάθε
συνάνθρωπο...

Σελίδες ἀπ᾿ τή Φωκίδα

τ/ Ἰ48

Ἀλλά, πέρα ἀπό τό θρησκευτικό «ρῖγος», πού ἡ ἐπίσκεψη στή
«Βαρνάκοβα», εἰδικά αὐτή τήν περίοδο τοῦ Δεκαπενταύγουστου,
προχαλεῖ στίς φυχές µας, ἡ εὐπρέπεια χι ὁ στολισµός αὐτοῦ τοῦ
Ἱεροῦ χώρου (Πρός Ελλικρινῆ ΕΠΑΙΝΟ τῆς ἐκεῖ γυναικείας Μοναστικῆς ἀδελφότητος), τά ἔργα τῆς Βυζαντινῆς Ἁγιογραφίας καί Μικρογραφίας, τά Ἐπιγράμματα, ἡ Βιβλιοθήκη καί τά ποικίλα ἄλλα
ἐκθέματα, µάκαί ἡ φυσική χι ἀπερίγραπτη ὀμορφιά τοῦ εὐρύτατου
ὁρίζοντα, ἱκανοποιημένο ἀφήνουν καί τόν πιό ἀπαιτητικό προσκυνητή - ἐπισκέπτη...
Ἠάντα κάνουµετό Σταυρό µας -τοῦ Πάτερ Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ
ἡ συµβουλή-- καί ζητᾶμε εὐλαβικά τήν προστασία τῆς Παναγίας
μας, τῆς Βαρνακοβίτισσας...

8δ/ Τμ
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Ο ΦΩΚΙΔΟΣ ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ
ΣΤΟ «ΑΝΑΘΕΜΑ»
ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΗΝΙΖΕΙΛΟΥ
Τοῦ Ἀρχιμ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΧΡΥΣΟΠΟΥΛΟΥ

Πρόλογος

Στήν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος ἔχουν συμβεῖ ἀμέτρητα γεγονότα
πού ἀξίζουν κάποια στιγµήἰδιαίτερη µελέτη, ὅσο καί ἄν µερικά

φαίνονται ἀσήμαντα ἤ «περασμένα - ξεχασμένα». Ὅλα ὑφαίνουν

ἔ ρχονται στήν
τόν χιτῶνα τῆς ἱστορίας Της. Εἶναι ἀπαραίτητο νά ἔ

µνήµη µας τά χρόνια ἀπό τό παρελθόν’ τά μέν λάθη τους νά μήν τά
ἐπαναλαμβάνουμε, τίς δέ σωστές ἐνέργειες νά τίς ἀξιοποιοῦμε
πρός τό συμφέρον μας.
Ἡ Φωκίδα, πού βρίσκεται στό µέσον τῆς Ρούμελης, ἔχει καί
ἐκείνη τήν δική της συμβολή στήν διαµόρφωση τῆς ἐθνικῆς µας
ἱστορίας. Ἡ τοπική μάλιστα Ἐκκλησία ἔχει ζωή αἰώνων καίἔἔχο-

ντας δωρίσει (ἐχτός ἀπό Ἁγίους τῆς πίστης µας) ἥρωες καί ἀγωνι-

στές στούς εθνικούς ἀγῶνες, ξεχωριστή µορφή αὐτή τοῦ Σαλώνων
Ἡσαῖα πού πραγματικά «ὑπῆρξε ἐξαιρετική καί ἠρωϊκή µορφή»
καί πού «δέν ἔζη παρά διά τήν ἀνάστασιν τοῦ Γένους». Δέν ἔεχνᾶμε βέβαια καί ἄλλα λαμπρά ἀρχιερατικά ἀναστήματα ὅπως τῶν
σσσότιων Σαλώνων Τιμοθέου καί Φιλοθέου, ἤ τόν Ἀθανάσιο ΔιάἘκεῖκοι καί ἄλλοι ἀκόμα ἔδωσαν τά πάντα (καί τήν ζωή τους

κόμη γιά τήν ἐλευθερία µας.

Ἐμεῖς θά σταθοῦμε γιά λίγο στόν πρῶτο Ἐπίσκοπο Φωκίδος
τοῦ 20οῦ αἰῶνα, τόν Ἀμβρόσιο Ἱσάπο. Δέν θά ἐξετάσουμε ἰδιαίτερα τήν βιωτή του, αὐτό ἔγινε ἀλλοῦ καί παλιότερα), ἀλλά θά σταθοῦμε σ’ ἕνα γεγονός πού σέ πολλούςεἶναι ἄγνωστο. Θά τό δοῦμε

μέ «ἀνεξαρτησία» καί µέ ὅσες πληροφορίες μᾶς χαρίζουν γραπτά

χείµενα καί μόνο, Ἐπειδή «...οὐ δύναται πόλις κρυβῆναι ἐπάνω
ὄρους κειµένη.. ἡ, γή αὐτό καί ἡ συμμετοχή τοῦ Φ. Ἀ. σέ ὅποιο
βαθµό στό ἀ. κατά τοῦ Ἐλ. Β. εἶναι πράξη πραγματική καί ἄξια

κάποιας προσοχῆς.

Σελίδες ἀπ᾿ τή Φωκίδα

----
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Βιογραφικά

Ὁ Φ. Ἀ. γεννήθηκε στήν Κάλυμνο στίς 28 Αὐγούστου 1864.
Σπούδασε στήν Ριζάρειο Ἐκκλησιαστική Σχολή καί στήν Θεολογική Σχολή Ἀθηνῶν. Πρεσβύτερος χειροτονήθηκε τό 1898 καί Ἐπίσχοπος τό 1901, ὅπου ὑπηρέτησε τόν Φωκικό λαό µέχρι τό 1928
(8 Ἰανουαρίου), ἡμέρα τελευτῆς του. µέ διάστηµα ἀποχῆς ἀπό τά

καθήκοντά τους 1947 - 1920, λόγῳ τῆς ἀνάμειξής του στό ἀ. κατά
τοῦ Ἐλ. Β.

Τό ἀνάθεμα

Τό ἀ. εἶναι σκληρή πράξη. ἔχει προὐποθέσεις ὅπωςκαί συνέπειες. Συγκεκριµένα, ὁ ὄρος προέρχεται ἀπό τό ρῆμα «ἀνατίθημι»,
πού ἔχει διπλή ἔννοια: Τῆς ἀφιερώσεως ἑνός προσώπου ἢ πράγµα-

τος (βλ. ἀνάθημα) στό Θεό, ἀλλά καί τῆς παραδόσεως ἤ ἀναθέσε-

ως ἐνός ἐγκληματίου ἤ αἱρετικοῦ στόν διάολο (πρβλ. «ἀνάθεμά
σε!»). Ἔτσι, µέ τήν κακή αὐτή ἔννοια ὁ ὄρος Ἀ. συμπίπτει µέ τὀν

Ἀφορισμό, πού εἶναι ἡ ἐσχάτη ἐκκλησιαστική ποινή (ἀποκοπή ἀπό

τό Σῶμα τῆς Ἐκκλησίας)»». Χρειάζεται ὑπευθυνότητα καί σοβαρότητα ὅσων θά λάβουν τήν ἀπόφαση γιά ἀ. Πρέπει δέ νά εἶναι ἀπόφαση ἐκκλησιαστικοῦ συνοδικοῦ ὀργάνου, δικαστηρίου δηλαδή. Ἄν
δέν εἶναι τέτοια καί ἔχει ληφθεῖ µέ ἐλατήρια χαμηλά «δι οἱονδήποτε λόγον ἐμπαθής ἐπιβολή τῆς ποινῆς γελοιοποιεῖ τήν τε ποινήν καί
τήν ἐπιβάλουσα ταύτην ἐχχλησιαστικῶν ἀρχῶν καί ἐκθέτει ἀνεπανορθώτως τό χῦρος καί τήν ἀξιοπρέπειαν ταύτης...»;. Τέτοια ἆ.
ἀρκετά, ἀνά τούς αἰῶνες ὐπῆρξαν καί ὅλα εἶχαν τό τίµημά τους.

Ἐμεῖς θά δοῦμε ἕνα συγκεκριµένο ἀ., αὐτό κατά τοῦ Ἐλ. Β. καί
τήν συμμετοχή τοῦ Φ. Ἀ. σ’ αὐτό. Νά σημειωθεῖ ὅτι ὁ Ἐλ. Β. ἦταν
γιά πολλούς -ἴσως καί νά παραµένει-- σημεῖο ἀντιλεγόμενο.
Ἔγινε τό ἀ., ἄν καί ὑπῆρχαν σοβαρές μαρτυρίες πώς σάν
ἄνθρωπος ὁ Ἐλ. Β. ἦταν εὐλαβής καί πιστός, µέ θρησχευτικά συναισθήµατα, σεβόμενος πάντα τίς τελετές καί τίς παραδόσεις τῆς
Ἐποιλησίας. Ὅλα αὐτά δέν τά ἔχασε ὅταν πολιτικοί του ἀντίπαλοι
ἐξώθησαν τούς Ἐπισκόπους νά ρίξουν τό ἀ. ἐναντίον του. Παρ’ ὅλα
αὗτά, ἡ Ἱερά Σύνοδος ἀργότερα -στίς 5 Δεκεμβρίου 1990-- μέ
ἔγγραφό της τόν εὐχαριστοῦσε γιά συγκεκριμένη ἀποφασή του.
Μέσα στά σχέδιά του ἦταν γιά τό ἔργο του Καταστατικός χάρτης,
οἱ κανονισμοί γιά ΤΑΚΕ καί ΟΔΕΙ, πού δέν ἐφαρμόστηκαν ὅμως".
΄Ἠταν ἀγαπητός σέ μέγιστη µερίδα τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ, µέχρι
πού ἔχει λεχθεῖ ὅτι «θά μποροῦσε νά ἱδρύσει θρησκεία». Τά ὅσα
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συνέβησαν ἐναντίον του ἔφεραν ἀνωμαλία στίς σχέσεις Ἐκκλησία
καί Κράτους καί σύγχυση ἀκόμα καί μεταξύ ἀρχιερέων. Διαιρέθηκαν ἐκεῖνοι σέ φιλοβενιζελικούς καί ἀντιβενιζελικούς, ὅπως συνέβαινε χαί στόν λαό. Οἱ ποιμένες ὅμως πρέπει νά ἀποτελοῦν δύναµη ἑνοποιό καί ὄχι διχασμοῦ τοῦ ποιμνίου καί αἴτία σκανδαλισμοῦ
του. Ὅλα πληρώνονται τόσο ἀπό τήν ἱστορία, ὅσο καί ἀπό τὀν λαό.

Τό γεγονός

Ἡ ἱστορία τοῦ ἀ. ἔχει πολύ περιληπτικά ὡς ἑξῆς: «τόν Δεκέμβριο τοῦ 1946 ὁ Μητροπολίτης Ἀθηνῶν Θεόκλητος καί Σύνοδος
ἀποφάσισαν νά πραγματοποιήσουν τό ἀνάθεμα τοῦ Ἐλευθερίου
Βενιζέλου, πού εἶχε ἐπαναστατήσει κατά τῆς κυβερνήσεως τῶν
Ἀθηνῶνκαί εἶχε σχηματίσει στήν Θεσσαλονίκη ἄλλη προσωρινή
Ἐθνική Κυβέρνηση»". Ἡ Σύνοδος ἔλαβε καί ἀπόφαση ἀκριβῶς τήν
προηγούµενη ἡμέρα" ἄν καί ὑπῆρχαν σοβαρές ἐπιφυλάξεις καί
ἀντιρρήσεις. Ἴσως νά µήν γίνουν περισσότερες οἱ ἀντιδράσεις καί
µαταιωθεῖ, γιά τόν λόγο αὐτό νά ἔγινε τόσο γρήγορα ἀπό τήν λήψη
τῆς ἀπόφασης.
Μέ τήν ἐπιμονή τῶν ἐφέδρων καί τήν πίεση ἀπό πολίτες (ὅπως
ἔλεγαν οἱ Ἀρχιερεῖς) ἀποφάσισαν τό ἀ. Ἴσως νά ὑπῆρχαν καί ἀνάλογες πιέσεις, πάντα κρυφές, ἀπό τό παλάτι. Ὑπῆρχε ἐπίσης διαφωνία ἄν θάεἶναι πολιτικό ἤ θρησκευτικό. Ἀφοῦ ὅμως τό ἀποφάσισαν καί οἱ Ἀρχιερεῖς καί ἐκεῖνοι ἦταν οἱ πρῶτοι στήν πραγµατοποίησή του, τότε εἶχε θρησκευτική χροιά, ἄς μήν εἶχε συγκεκριμένη
ἱεροτελεστία. Ἐπιφυλάξεις εἶχε καί ἡ κυβέρνηση Σπυρ. Λάμπρου,
ὅπως στήν οὐσία εἶπε καί ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Θεόκλητος. Πρωταίτιος
-ὅπως φάνηκε καί στήν μετέπειτα δίκη-- ἦταν ὁ Λαρίσης Ἀρσένιος,
ὁ ὁποῖος ἐπηρέασε καί τούς ἄλλουςκαί ἄλλαξαν γνώμη καί πῆγαν"'.
Ἔτσι, στίς 13 Δεκεμβρίου 1946 διοργανώθηκε ἀπό τήν ἐπιτροπή
συντεχνιῶν καί ἐφέδρων στήν Ἀθήνα ἀντιβενιζελική συγκέντρωση
στό Πεδίο τοῦ Ἄρεως, ἐκεῖ πού βρίσκεται τό ἄγαλμα τῆς Ἀθηνᾶς
(ἐπί τῆς Λεωφόρου Ἀλεξάνδρας). Κάθε διαδηλωτής ἔριχνε µιά πέτρα, ἐπαναλαμβάνοντας ὅσα ἔλεγε ὁ Ἀθηνῶν Θεόκλητος: «Ἔλευθερίῳ Βενιζέλῳ ἐπιβουλευθέντι τήν Βασιλείαν καί τήν πατρίδα καί
καταδιώξαντι καί φυλακίσαντι Ἀρχιερεῖς, ἀνάθεμα ἔστω»"'.
ταν µιά συμβολική πράξη, ἀλλά ταυτόχρονα καί σηµαντική,
δηλωτική τῆς ἔντασης τῶν παθῶν. Εἶχε λαογραφικό ἐνδιαφέρον (μέ
τίς πέτρες), ἐνῶ ἔγινε καί καύση ἀχυρένιου ὁμοιώματος τοῦ Ἐλ. Β.

Σελίδες ἀπ᾿ τή Φωκίδα -----
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Οἱ ρίψεις πετρῶν, ἀχόμα καί ἀπό ὁλόκληρες κοινότητες, συνεχιζόταν ἐπί ἕνα µήνα. Ὅλοι τόν κατηγοροῦσαν γιά ἐσχάτη προδοσία.
Μέ τίς πέτρες αὐτές τό 1980 κατασκευάστηκε Ἡ ποτίστρα γιά τούς
βασιλικούς σταύλους στό Γουδί, ἀφοῦ παρέμειναν γιά δύο δεκαετίες καί πλέον στίς βασιλικές ἀποθῆκχες. Ἀνακαλύφθηκαν τυχαῖα τό
2004 κατά τήν κατασκευή ὀλυμπιακῶν ἔργων στήν περιοχή.
Οἱ Ἱεράρχες. ἐκτός τοῦ Ἀθηνῶν, πού συμμετεῖχαν στό ἀ. ἦταν οἱ
πέντε Συνοδικοί, οἳ Λαρίσης Ἀρσένιος, Φωκίδος Ἀμβρόσιος, Κεφαλληνίας Δαμασνηνός, Ἠλείας Δαμασκηνός καί ἄλλοι δέκα ὀχτώ
µή συνοδικοί.ταν οἱ λεγόμενοι «φιλοβασιλικοί» Ἱεράρχες. Ἄξιο
προσοχῆςεἶναι ὅτι προέρχονται ἀπ᾿ ὅλη τήν Ἑλλάδα.
Ἡ φήμη. ὅτι μετεῖχε καί ὁ Ἅγιος Νεκτάριος ὡς Ἐπίσκοπος Πενταπόλεωςδέν εὐσταθεῖ καί ἐντάσσεται στήν γενική πολεμική καί
συκοφάντηση τοῦ προσώπου του". Γιά πολλούς καί διαφόρους λόΎους δέν θά μποροῦσενά εἶχε συμμετάσχει σέ τέτοια κίνηση.

Ἡ Δίκη

Ὁ καιρός, ὅπωςλέει ὁ λαός, ἔχει καί γυρίσματα. Ὅταν παραιτήθηχε ὁ Βασιλιάς Κωνσταντῖνος «ὁ Βενιζέλος ἐπανῆλθε στήν Ἀθήνα
σάν ἢ µόνη κυβέρνηση τοῦ κράτους τόν Μάϊο τοῦ 1917 καί ἀξίωσε
μέ τήν σειρά του τήν κάθαρση τῆς Ἐκκλησίας ἀπό ἐκείνους πού
ἀποφάσισαν καί ἔμπρακχτα δέχθηκαν τό ἀνάθεμα ἐναντίον»'». Μέσα στό πνεῦμα αὐτό ξεκίνησε ἐκκαθάριση ὅλης τῆς δημόσιας ζωῆς,
ἀπέλυσε δημοσίους ὑπαλλήλους, δικαστές καί στρατιωτικούς. Καΐ
οἱ ἀρχιερεῖς δέν μποροῦσαν νά µήν ὑποστοῦν συνέπειες τοῦ ἀ.,

ἀνάμεσά τους καί ὁ Φ. Ἀ.

Ἠρέπει νά σημειωθεῖ ὅτι ὁ Φ. Ἀ. εἶχε ἀντιρρήσεις (μαζί µέ τόν
Κεφαλληνίας) στήν Σύνοδο γιά τό ἀ., ὡς δικαιολογία προέβαλε ὅτι
ἦταν θέµα τῆς Ἠπισκοπῆς Ἀθηνῶν καί ὄχι συνοδικό ζήτημα”, πρός
στιγµή φάνηκε ὅτι ἀκούστηκε ἡ γνώµη του. Μάταια ὅμως, ἔξωγενεῖς παράγοντες ἀνέτρεφαν τήν ἀπόφαση καί τό ἀ. ἔγινε.
Οἱ λεγόμενοι Βενιζελικοί Ἐπίσκοποι συγκρότησαν δεκατριµελές
ἀνώτατο ἐκχλησιαστικό δικαστήριο, σύµφωνα µέ τό ἀπό 14 Ἰουλίου 4917 Νομοθετικό Διάταγμα, ἀφοῦ εἶχε συγκροτηθεῖ καί νέα Σύνοδος, Ἀριστίνδην ὅμως. Ἀπομακρύνθηκαν σέ πρώτη φάση οἱ
ἀρχιερεῖς πού μετεῖχαν στό ἀ., ἀπό τίς ἕδρες τους, µεταξύ αὐτῶν
καί ὁ Φ. Ἀ., καί τήν θέση τοῦ προέδρου τῆς Ἱ. Συνόδου τήν κατέλαβε, µέχρι ἐκλογῆς νέου, ὁ Θεσσαλιώτιδος Εὐθύμιος, στίς 17 Ἰου-

λίου 1947.
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Τό δικαστήριο συνῆλθε σέ δύο περιόδους. Στήν ἀρχή ὅρισε ἄνακριτές, γραμματεῖς καί τό κατηγορητήριο. Δέν ἐξέτασε ὅμως ποτέ
καί καθόλου τήν ὑπόθεση αὐτή καθ’ αὐτή τοῦ ἀ. ἤ καί τήν περίπτωση τῆς ἄρσης του.
Ἡ κατηγορία πού ἀπαγγέλθηχε σ’ ὅλους ὅτι ἦταν ἔνοχοι «ἀναµίξεως καί πολιτικῆς διαμάχης καί κομματικῆς φροντίδος καί θρησκευτικοῦ ἀφανισμοῦ»"'. Ὁ ὢ. Ἀ. ἐν τῷ µεταξύ εἶχε ἔρθει καί κατοικοῦσε στήν Ἀθήνα ὣς ἔκπτωτος. Ἀνακριτής στήν ὑπόθεσή του

ὀρίσθηκε(στίς 21.8.49417) ὁ Μυτιλήνης Κύριλλος, µέ γραμματέα τόν

Ἀρχιμ. Μελέτιο Παπανδρέου. Ἡ δύσι, γιά ὅλους τούς ἀρχιερεῖς πού
συμμετεῖχαν στό ἀ. καί πού ἔγραψαν τήν ἄσχημη αὐτή σελίδα τῆς
νεώτερης ἐκκλησιαστικῆςἱστορίας, ἄρχισε στίς 2 Αὐγούτου καί τελείωσε στίς 20 Νοεμβρίου 4947, διεξήχθη δέ σέ πενήντα συνεδριάσεις µέ τήν παρουσία πάντα βασιλικοῦ ἐπιτρόπου.

Ἡ οὐσιαστική δίκη ἰδιαίτερα τῶν πέντε συνοδικῶν μελῶν καί

τῶν ὑπολοίπων ἀρχιερέων πού συμμετεῖχαν στό α΄ (συνολικά 25)
ἄρχισε στίς 25.9.1917 κατά τήν 16η συνεδρίαση τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Δικαστηρίου. Ἡ διαδικασία κατά τοῦ Φ. Ἀ. στηρίχθηκε στήν
ὑπ) ἀρίθμ. 24800/47.8.17 μήνυση τοῦ ὑπουργοῦ ἐκκλησιαστικῶν

Δημ. Δίγχα κατά τοῦ προέδρου καί τῶν μελῶν τῆς Ξ8Β΄ (62) περιό-

δου. τῆς ὁποίας µέλος ἦταν. Ὁ Φ. Ἀ. παρουσιάσθηκε, αὐτοπροσώ-

πως δέν ἔχανε καμία ἔνσταση, ὅπως καί οἱ ἄλλοι συγκατηγορούµε-

νοίτου. Ὁ Κασσανδρείας Εἰρηναῖος ὑπέβαλε τήν παράκληση ὅπως
ἐπιδειχθεῖ τό φιλάδελφο (πάντα ὑπῆρχε καί ὑπάρχει) πρός τούς
ὐπόδικους ἀρχιερεῖς.
Στίς 38/9/1917 τελικά, διαβάστηκαν τά δημοσιεύματα ἐφημερίδων, τά ἔγγραφα, οἱ ἐγκύκλιοι καί τά πρακτικά. Ὁ πρῶτος πού
κλήθηκε νά ἀπολογηθεῖ ἦταν ὁ Ἀθηνῶν Θεόκλητος, φάνηκε ἄμετα-

νόητος. Ὁ Φ. Ἀ. (μαζί µέ τόν Κεφαλληνίας) εἶχαν ἀντιρρήσεις σέ

πολλά σημεῖα τῆς ἀπολογίας του.
Ὁ ᾷ. Ἀ. ἀπολογήθηκε ἐγγράφως, χαρακτήρισε τό πρακτικό τῆς
ἀπόφασηςγιά τό ἀ. ἀπό τήν Ἱ. Σύνοδο ὡς «καρπό συναρπαγῆς καί
ἐκβιάσεως καί ὅτι τοῦτο συνετάχθει ἄνευ συζητήσεωςπερίτῆς κανονικότητος τοῦ ἀναθέματος ἤ µή». Τόν ἐπιβεβαίωσεκαί ὁ Κεφαλληνίας Δαμασκηνός. Ἀντίθετα, ὁ Ἀθηνῶν Θεόκλητος τόν ἀντέκρουσε λέγοντας ὅτι στήν αἴθουσα τῆς Ἱ. Συνόδου φώναξε «νά πᾶμε
ὅλοι καί ἐάν σεῖς δέν ἔλθετε, ἡμεῖς θά πᾶμε».
Οἱ ἐπίσκοποι - δικαστές τοποθέτησαν περί τοῦ Φ. Ἀ. ὡς ἑξῆς:

Σελίδες ἀπ᾿ τή Φωκίδα
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Ὁ Μυτιλήνης Κύριλλος (ὁ καί ἀνακριτής τοῦ ὢ, Ἀ.):
Ὁ Φ. Ἀ. νά διακριθεῖ µαζί µέ τόν Κεφαλληνίας, ἐπειδή µέ τήν
ἀπολογία του καί µέ μαρτυρίες ἄλλωνἔδειξε µεταμέλεια καί κατά
τό ἀ. καί ὕστερα ἀπαὐτό. Ἄρα νά κηρυχθεῖ ἔκπτωτος καί νά µήν
τοῦ ἐπιβληθεῖ καμία ἀργία».
Ὁ Κασσανδρείας Εἰρηναῖος:
Εἶναι ἔνοχοι ὅλοι οἱ συνοδικοί, ἄρα καί ὁ Φ. Ἀ.
Ὁ Πέτρας Τίτος:
Συμφώνησε µέ τόν προηγούμενο Ἀρχιερέα, ὑπογράμμισε ὅμως
ὅτι ὁ Φ. Ά. ἀναγνώρισε τό σφάλμα του καί χαρακτήρισε τούς ὑπόδιχους ὡς «πεπτωκότες». Παρά ταῦτα ὡς πρός τήν ποινή, ἄν καί ὁ
Φ. Ἀ. ἦταν συνένοχος καί συνυπεύθυνος, ἐπειδή ὅμως μετάνιωσε,
πρότεινε νά συγχωρεθεῖ µαζί µέ τούς ὑπόλοιπους καί νά ἐπιβληθεῖ
στόν Φ. Ἀ. µόνο ἑξάμηνη ἀργία, λόγῳ µεταμέλειας.
Ὁ Σισανίου Ἱερόθεος:
Νά τιμωρηθεῖ µέ τριετή ἤ ἐτήσια ἀργία.
Ὁ Κερχύρας Σεβαστιανός:
Λόγῳ χριατιανικῆς ἀγάπης καί ἐπειδή δέν ὑπῆρχε προηγούμενο
(δεδικασµένο δηλαδή), νά ἐπιβληθεῖ σ’ ὅλους, ἄρα καί στόν Φ. Ἀ.,
μικρή καί µεγάλη ἀργία, καί ὄχι καθαίρεση.
Ὁ Θεσσαλονίκης Γεννάδιος:

Ἀποδείχθηκε Ἡ ἐνοχή τῶν κατηγορουμένων, ἄρα καί τοῦ ὢ. Ἀ,
καί ἀξίζουν ποινῆς.
Ὁ Χαλκίδος Χρύσανθος:
Δέν ἀναμείχθηκε ὁ Φ. Ἀ. στό ἀ. καί στήν πολιτική, ἄρα δέν πρέπει νά τοῦ ἐπιβληθεῖ ποινή. Ἐπειδή ὅμως σκανδάλισαν, ἄν καί ὅτι
ἔκανε τό ἔκανε λόγῳ πιέσεων ἐξωγενῶν, πρέπει νά τοῦ ἐπιβληθεῖ
ποινή προσωρινῆς ἀργίας.
Ὁ Φθιώτιδος Ἰάκωβος:
Εἶναι ὅλοι ἔνοχοι. Διξυκρίνησε ὅτι ὁ Φ. Ἀ. λόγῳ τῶν ἀνώμαλων
περιστάσεων δέν σκέφτηκε ἐλεύθερα καί λογικά, ὅτι δέν εἶχε κατη-
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γορηθεῖ στό παρελθόν γιά κανονικές παραβάσεις γι’ αὐτό καί ἡ
ποινή νά εἶναι μικρότερη τῆς ἀργίας ἤ τῆς καθαίρεσης.
Ὁ θεσσαλιώτιδος Εὐθύμιος:

Συμφωνεῖ µέ τόν Πέτρας Τίτο (ἑξάμηνη ἀργία).

Ὁ Σύρου Ἀθανάσιος:
Ζήτησε ἐπιείχεια καί ἀθώωση. ἐπειδή τόν πίεσαν.
Ὁ Ἱερισσοῦ Σωκράτης:

Δέν εἶχε ὁ Φ. Ἀ. ἀνάμειξη στήν πολιτική.

Προτείνει νά τεθεῖ σέ διαθεσιμότητα, ὅπως ἔκανε καί ὁ Ἠλ. Β.
µέ τούς ἐπίορκους στρατιωτικούς. Δικαιολογεῖ τήν πρότασή του
αὐτή ἐπειδή ὁ Φ. Ἀ. δέν ἀρνήθηκε τήν ἀνάμειξή του στό ἀ.
Ὁ Κυδωνίας Ἀγαθάγγελος:
Συμφωνεῖ µέ τόν Πέτρας, ἄρα ἀργία.
Ὁ Βεροίας Καλλίνικος:
Νά κηρυχθεῖ ἔχπτωτος.
Ὕστερα ἀπό τίς τοποθετήσεις τῶν δικαστῶν γιά τό Φ. Ἀ. διαπι-

στώνουµεὅτι οἱ περισσότεροι ἐννέα (9) ὑποστήριξαν νά τοῦ ἐπι-

βληθεῖ ἀργία. δύο (2) δήλωσαν ὅτι εἶναι ἔνοχος καί τίποτα περισσότερο, ἕνας (4) πρότεινε νά κηρυχθεῖ ἔκπτωτος τοῦ θρόνου του
καί ἄλλος ἕνας (4) ὅτι εἶναι ἀθῶος. Μετά τήν ψηφοφορία, στόν Φ.
Ἀ. ἐπιβλήθηκε ἡ ποινή τῆς ἔχπτωσης (ἀρ. ἀπόφασης 26/3.40.17)
ἀπό τόν θρόνο του, χωρίς ἀργία, µέ ὀκτώ (8) ψήφους, πέντε (5) φή-

φους ἔλαβε ἡ ἄποφη νά τιμωρηθεῖ µέ ὀλιγόμηνη ἀργία.
τήν Ἱεραρχία πού ἄρχισε στίς 24/12/1923 συζητήθηκε Ἡ αἴτηση
τοῦ Ἰωάννου Σιδερίδη, γιά ἄρση τοῦ ἀ. Ἡ αἴτηση τέθηκε στό
ἀρχεῖο. Ἀποφάνθηκε ἡ Ἱεραρχία ὅτι τέτοιο ζήτημα δέν ὑπῆρχε, σάν
νά μήν εἶχε γίνει τό ἀ. σύµφωνα µέ τίς ἐχχλησιαστικές διατάξεις.
Δικαίωσε ἡ Ἱεραρχία ἡ ἴδια τόν ἐκθρονισθέντα Μητροπολίτη
Ἀθηνῶν θεόκλητο.
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Ἁποκατάσταση

Ὅ καιρός πέρασε. Τό 1990 ἔπεσε Ἡ κυβέρνηση Βενιζέλου, ὁ
ἐκλεχθείς Μητροπολίτης Ἀθηνῶν Μελέτιος Μεταξάκης (ἀπό Μιτίου
Κύπρου). φιλοβενιζελικός, ἔφυγε ἀπό τήν Ἀθήνα διαμαρτυρόμενος.
Μέ ἕνα «ἁπλό βασιλικό διάταγµα τῆς 16ης Νοεμβρίου 1920,
ἐπανῆλθαν στίς ἕδρες τους ὁ καθαιρεθείς Μητροπολίτης Ἀθηνῶν
Θεόκλητος καθώς καί οἱ ἄλλοι καθαιρεθέντες ἤ τιµωρήθέντες ἐπίσκοποι. Ἂν καί στήν Ἱεραρχία τῆς 28/11/20 ὑπηρξε διαφωνία γιά
τήν ἔχβαση τῆς ὑπόθεσης, κήρυξε κατά πλειοψηφία ἄκυρες τίς
ἀποφάσεις τοῦ δικαστηρίου τοῦ {917’". Μετά τήν τραγωδία τῆς µικρασιατικῆς καταστροφῆς, µέ Ν.Δ. τῆς 25/9/22 ἐξαφανίστηκχε Ἡ
ἀπόφαση καθαίρεσης τοῦ Μελετίου, ὁ ὁποῖος εἶχε ἐκλεγεῖ καί

οἰκουμενικός Πατριάρχης ἔχοντας διακόψει τίς σχέσεις µέ τήν
Ἑλλαδική Ἐκκλησία. Ἡ ὁριστική εἰρήνευση καί Ἡ κανονική ἀποκατάσταση τῆς Ἐκκλησίας ἧρθε πλέον ἀπό τή Μείζονα Σύνοδο πού
συγκροτήθηκε µέ τό Ν.Δ. τῆς 27ης Δεκεμβρίου 192235. Ὁ ὁ. Ἀ.,
ἐπέστρεφε κανονικά χαίΐ νόμιμα πλέον στόν θρόνο του .(ἀρ. ἀπόφ.
7/2/298) καί ποίµανε τόν Φωκικό λαό µέχρι τίς 28.41.1928, ὅπου καί
πέθανε ὕστερα ἀπό σύντομη ἀσθένεια".

Ἡ Σύνοδος τῆς θεσσαλονίκης

Νά σημειωθεῖ ὅτι µέ τό ἀ. εἶχε ἀσχοληθεῖ καί ἡ λεγόμενη Συνέλευση τῆς Ἱεραρχίας τῶν Νέων Χωρῶν στήν θεσσαλονίκη. Μετεῖχαν
σ᾽ αὐτήν εἴκοσι τέσσερεις Ἀρχιερεῖς, ἀπ᾿ ὅλη τήν Ἑλλάδα, µέ τήν
ἔγκριση τῆς προσωρινῆς κυβέρνησης Ἐλ. Β. Ἄλλη µιά ἀπόδειξη ὅτι
τό Σῶμα τῶν Ἱεραρχῶν τῆς Ἑλλάδας ἦταν διχασµένο.

Συγκεκριµένα, κατά τήν δεύτερη συνεδρίαση (στίς 28/4/4171) καί

τρίτη συνεδρίαση (στίς 2/5/417) συζητήθηκε τό θέµα «περί τῶν µή
ἀναγνωρισάντων τοῦ νέου πολιτικοῦ καθεστῶτος ἀρχιερέων...».
δηλαδή τοῦ Ἐλ. Β. Τό τρίτο ζήτημα τῆς συζήτησης «ἀντικατοπτρίζει τίς θλιβερές συνέπειες τοῦ ἐθνικοῦ διχασμοῦ γιά τήν Ἐκκλησία». Οἱ Μητροπολίτες καί οἱ ἐπίσκοπο τῆς Αὐτοκέφαλης Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδας ἀναγνώριζαν τήν Κυβέρνηση τῶν Ἀθηνῶν, ἐκτός
λίγων, οἱ δέ Μητροπολίτες τῶν Νέων Χωρῶν, πλήν ἐλαχίστων ἐξαιρέσεων, ἀναγνώριζαν τήν προσωρινή κυβέρνηση τῆς θεσσαλονίκης
τοῦ Ἐλ. Β. Ἐπιπλέον τότε «πολύς λόγος ἔγινε περί τῶν κανονικῶν
ἢ ὄχι προὐποθέσεώναὐτοῦ τοῦ ἀναθέματος», µετά ἀπό συζήτηση ἡ
Σύνοδος «...ἐξέφρασε ὁμοφώνως τήν λύπην αὐτῆς ἐπί τῇ πράξει
ταύτῃ καί ἐπευλόγησε τούς τήν ἘἨθνικήν Κυβέρνησιν ἀποτε-
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λοῦντες...»:. Δέν ἔλαβε ὅμως καμία οὐσιαστική ἀπόφαση. Ἠταν
παράδοξη ἡ σύσταση καί ἀνάμειξη μιᾶς Συνόδου στά τῆς ἄλλης. Ἡ
διαίρεση τῶν Ἀρχιερέων σέ φιλοβενιζελικούς, σ’ αὐτούς πού κατατάχθηκε, θά λέγαμε, καί ὁ Φ. Ἀ.

Παρατηρήσεις

Σέ κάθε κρίση (ὅπου καί νά ὑπάρχει αὐτή) σίγουρα μερίδιο
εὐθύνης ἔχουν ὅλες οἱ πλευρές. Τό ἀ. εἶναι ἀκραία ἀντίδραση στίς
ἐνέργειες ὁποιουδήποτε, ἄςεἶναι καί γιά ἐνέργειες ἐπαναστατικοῦ
πρωθυπουργοῦ, τοῦ Ἐλ. Β. Εἴχε ἔρθει σέ ἀντίθεση µέ τό παλάτι. Ἡ
ὑποκίνηση ἀπ᾿ αὐτό καί ἡ ἀπαίτηση τῶν συντεχνιῶν, ἔπεισαν µερίδα τῶν Ἱεραρχῶν νά προβοῦνσ’ αὐτό.

Ἂνκαί εἶναι καταδικαστέα ἡ πράξη αὐτή (τό ἀ.), ἀντίστοιχα δέν

μπορεῖ νά χαρακτηρισθεῖ τό ἴδιο καί ἤ τῶν ἄλλων ἀρχιερέων σύ-

µπραξη µαζί του; Ἡ σύνθεση καί τῶν δύο Συνόδων, τῆς κανονικῆς

στήν Ἀθήνα καί τῆς ἕκτακτης στήν Θεσσαλονίκη, δηλώνουν ὅτι δέν
ἦταν χωρισμός σέ βόρειους καί νότιους. Μετεῖχαν καί στίς δύο
ἀρχιερεῖς προερχόμενοι ἀπ᾿ ὅλα τά γεωγραφικά διαμερίσματα καί
ἀπό τίς δύο ἐκκλησιαστιχές δικαιοδοσίες (Οἰκουμενικό Πατριαρ-

χεῖο καί Ἐκκλησία Ἑλλάδος).

Καί στίς δύο περιπτώσεις βλέπουμε ἐπέμβαση τῶν ἀρχόντων,
τῆς Πολιτείας δηλαδή. στά τῆς Ἐκκλησίας. Χρησιμοποιοῦν (καθ)
Ἐκείνη γιά νά ἐπικρατήσουν καλύτερα. Ἡ κίνηση τοῦ Ἐλ. Β. νά
ζητήσει, ὅταν Ίρθε ὡς κανονικός πρωθυπουργός στήν Ἀθήνα, τήν
τιμωρία ὅσων εἶχαν ἀντιδράσει ἐναντίον του -ἀνάμεσά τους καί
Ἀρχιερεῖς-- ἦταν ἐπέμβαση στά ἐχκλησιαστικά καί ἔκρυβε ἐκδίκηση
καί καθόλου δημοκρατικό πνεῦμα. θεράπευσε τήν ἀρρώστια µέ
ἀρρώστια, κάτι πού δέν γίνεται.

Ὅσο αὐστηρή λοιπόν καί ἄν ἦταν σάν πράξη τό ἀ., ἡ κριτική
ἀνήκει στήν Ἱστορία. Δέν πρέπει νά εἶναι ὑπερβολική ἡ πρίση γιά
τόν ὢ. Ἀ. Ἠταν ὑποτονική Ἡ συμμετοχή του, παρασύρθηκε. Ἡ µετέπειτα στάση του τό ἔδειξε. Τό ὅλο ἔργο ἑνός προσώπου δέν µπορεῖ νά κρίνεται καί νά κατακρίνεται ἀπό µιά καί µόνο κίνησή του,
τήν στιγµή πού ἡ ὑπόλοιπη βιωτή του δείχνει ἱεράρχη καλό καί
δραστήριο, ἔχοντας ἀφήσει φήμη καλή. Οἱ ἀπόψεις ὅτι «ἡ πράξη
τοῦ Ἀμβροσίου θά «καταγράφει στήν Ἱστορία ὡς μελανό σημεῖο,
ἑνός ἐκκλησιαστικοῦ ἠγέτη καί ὅσοι χρυσοί σταυροί καί ἄν δοθοῦν
δέν θά καταφέρουν νά ἁγιάσουν ἕνα τέτοιο ἁμάρτημα, οὔτε νά τό

Σελίδες ἀπ᾽ τή Φωκίδα
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ὁδηγήσουν στή λήθη»”., εἶναι ἀκραία καί µεροληπτική ἡ σκέψη αὐτή.
Σίγουρα ἀδικεῖται καί ὁ Φ. Ἀ. καί ὁ συγγραφέας τῆς εἰσήγησης.
Δέν μπορεῖ νά διαγραφεῖ ἡ ὅλη δράση τοῦ Φ, Ἀ. ἀπό µιά πράξη
πού ἦταν ἐνάντια ἑνός «Ἐπαναστάτη»γιά κάποιους, «Ἐθνάρχη»
γιά ἄλλους, ἀκόμη καί σήµερα. Οἱ «ἀντιβενιζελικοί» εἶναι ἀνάξιοι
ἀρχιερεῖς, οἳ «φιλοβενιζελικοί» γιατί νά εἶναι οἱ ἄξιοι; Τό ἄριστο

θά ἦταν νά µήν εἶχε γίνει καμία ἀνάμειξη τῶν ἐκκλησιαστικῶν

ἀνδρῶν στά τῆς πολιτικῆς ἐκείνης τῆς ἐποχῆς καί πάντοτε βέβαια.
Μέ ποιό ἄραγε κριτήριο; Εἶναι κακή ἡ πρώτη σύνοδος καί καλή ἡ
δεύτερη; Σίγουρα πρέπει νά ἐμπνέει καί νά ὁμονοεῖ ὁ Ἀρχιρέας τό
ποίµνιό του, ἀλλά µήν ξεχνᾶμεὅτι εἶναι ἄνθρωπος µέ ἐλαττώματα,
πού µετανιώνει ὅπως ἔκανε καί ὁ Χ. Ἀ. Χῶρος µετανοηµένων
ἁμαρτωλῶνεἶναι ἡ Ἐκκλησία καί ὄχι ἄθροισμα ἁγίων ἐκ προοιµίου. Ἀπό τή στάση του στήν Ἱ. Σύνοδο καί στή συνέχεια στό δικαστήριο, φάνηκε τί χαρακτήρας ἦταν ὁ Φ. Ἀ. Κράτησε χαμηλούς τόνους, λιγοµίλητος, χωρίς ἐντάσεις καί ἐνστάσεις. Ἔφυγε ἄλλωστε
ἔγκαιρα ἀπό τήν Ἄμφισσα, δέν ἔμεινε ἐχεῖ γιά νά ξεσηκώνει ὑπέρ
του τόν κλήρο καί τόν λαό.
Χωρίς νά θέλουµε νά δικαιολογήσουµε πρόσωπα καί γεγονότα,
δέν πρέπει νά ξεχνᾶμε ὅτι ἡ διοικοῦσα Ἐκκλησία ἔχει µέ τό κράτος

(μέχρι στούς καιρούς µας) µιά σχέση ἀνάγχης καί ἀγάπης, αὐτό

πού λέμε σήµερα «καθεστώς συναλληλίας». Ἡ Ἐκκλησία µετά τήν
ἀπελευθέρωση προσπαθοῦσε ἀκόμα νά «σταθεῖ» στά πόδια της, ἡ
βοήθεια τῆς Πολιτείας ἦταν ἀναγκαία, ἀλλοῦ ἴσως ἐπιζήμια, ὅπως
φάνηκε στό θέµα τοῦ ἀ. κατά τοῦ Ἐλ. Β. Εἶναι θέµατα πού ἀντιµετώπισαν τήν κριτική ἤ καί ἐπικροτήθηκαν. Ὅλα ὅμως τείνουν
στήν ἔξοδο πού λέγεται «χωρισμός Ἐκκλησίας ἀπό τό Εράτος» µέ
προὐποθέσεις, µέ διάλογο, µέ διάθεση καλή χωρίς προκαταλήψεις
γιά τό καλό ὅλων.
Νά σημειώσουμεὅτι, ὁ µακαριστός Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν κυ-

θός Χριστόδουλος (/ 2008) εἶχε σέ ὁμιλία του ζητήσει συγγνώμη

γιά τό ἀ. κατά τοῦ Ἐλ. Β., γιά τήν µερίδα εὐθυνῶν πού εἶχε ἡ
Ἐκκλησία”.

Ἐπίλογος

Ἡ ἀνάμειξη τῶν κληρικῶν (παντός βαθμοῦ) στά πολιτικά ζητήµατα ἀναμφισβήτητα, ἀργά ἤ γρήγορα ἀποβαίνει ἐπιζήμια γιά
ἐχείνους ἀλλά καί γι αὐτή τήν ἴδια τήν Ἐκκλησία, ἁδιάφευστη
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εἶναι ἡ προφητοβασιλική προτροπή «μή πεποίθατε ἐπ᾽ ἄρχοντας»''.
Πρέπει νά ὑπάρχει διάκριση λόγων καί ρόλων καί εὐταξία στήν συνύπαρξη, μᾶς βεβαιώνει καί μᾶς συμβουλεύει Πατέρας τῆς Ἐκκλησίας µας λέγοντας: «Ἡ τάξη εἶναι ἡ µητέρα καί ἡ ἀσφάλεια τῶν
ὄντων... Καΐ στίς Ἐκκλησίες ἡ τάξη εἶναι τό ὅτι ὁ Θεός ὅρισε ἄλλοι
νά εἶναι τό ποίμνιο καί ἄλλοι οἱ ποιμένες ἄλλοινά εἶναι οἱ ἄρχοντες καί ἄλλοι οἱ ἀρχόμενοι...»3. Γι αὐτό καί µέ πολύ σεβασμό
στήν µνήµη τοῦ μακαριστοῦ Φ., Ἀ., ἀφοῦ «ὁὸ ἀποθανών δεδικαίὠτίαι)»3, διαπιστώνουμεὅτι ἡ ἀνάμειξή του στά πολιτικά, ἔχοντας
σίγουρα παρασυρθεῖ, µόνο ταλαιπωρία προξένησε, πρῶτα στήν
Ἑλλαδική Ἐκκλησία καί ὕστερα στήν ζωή του. Τόν στερήθηκε γιά
τρία ὁλόχληρα χρόνια τό ποἰμµνιό του, τό σκανδάλισε, δημιούργησε
σίγουρα ἀντιπάθεια λόγῳ τῶν ἐπιλογῶν των. Τά σχόλια τά ἂρνητικά χιά ἐκεῖνο καί τήν ὑπόλοιπη διοικοῦσα Ἐκκλησία εἶναι διαχρονικά.
Τά σφάλματα εἶναι σίγουρα γιά τούς ἀνθρώπους, γιά τόν λόγο
αὐτό δέν πρέπει νά δοῦμε γεγονότα µόνο ὡς ἱστορική ἀναδρομή.
Οἱ λόγοι µας καί οἳ πράξεις µας ἀνήκουν στήν δικαιοκρισία τοῦ
Κυρίου. Χρυσός κανόνας εἶναι ἡ Κυριακή συμβουλή: «ἀπόδοτε τά
τοῦ Καίσαρος τῷ Καίΐσαρι καί τοῦ Θεοῦ τῷ θεῷ»”. Ἄς ἔχουμε τήν
πνευματική διάθεση καί νά τό ἐφαρμόσουμε, ἄσχετα τῶν προκλή-

σεων.
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Ὁ Ἐπίσκοπος Φωκίδος Δαυῖδ Μολοχάδης
Κατά τήν ἐφημερίδα «Ἀθηνᾶ»τῆς 14.7.1856 «Ὁ Ἱεροχήρυξ Κυχλάδων Δαυῖδ Μολοχάδης ἐχειροτονήθη χθές ἐν τῷ Ἱερῷ Ναῷ τοῦ
Ἁγίου Γεωργίου ἐπίσκοπος Φωχίδος. Ἡ χειροτονία ἐγένετο ὑπό
τῶν Σεβασμιωτάτων Ἀρχιεπισκόπων Ἀχαῖας, Ἀργολίδος καί Φθιώ-

τιδος. [...]

Λίγους μῆνες µετά, πάντα κατά τήν ἴδια ἐφημερίδα «Ἀθηνᾶ» τῆς
413.3.1866. Ὁ Μητροπολίτης Φωχίδος Δαυϊῖδ, συγκαλεῖ σύσκεφη
στήν Ἄμφισσα, γιά τήν ἀνέγερση Μητροπολιτικοῦ ναοῦ στήν πόλη
καί ἔτσι «κατόρθωσε τήν σύναξιν τοῦ ποσοῦ ὅπερ ἐμφαίνεταιεἰς

τόν κατωτέρω κατάλογον, ἄν παρακαλεῖσθε νά καταχωρήσετε,

ὅπως ἴδωσιν οἱ φίλοι τῶν καλῶν καί μιμηθῶσι καί οὗτοι καί ἰδίως τ᾿
ἀλλαχόσε εὑρισκόμενα τέχνα τῆς Ἀμφίσσης».
Στή σύσκεψη καί στόν κατάλογον τῶν συνεισφορῶν παρελαύνουν οἱ µεγάλες οἰκογένειες τῆς Ἄμφισσας Πανουργιᾶ, Τριάντη,
Δελμούζου, Κόκκαλη, Ράμμου καί ἕνας Ἀναστάσιος Ἐλάρας. Νά
ἔχει ἄραγε κάποια σχέση µέ τή γνωστή οἰκογένεια τῆς Λαμίας;
Ἀλλά ἄς παραθέσουµεἐπί λέξει τό σχετικό «ρεπορτάζ»τῆς
«Ἀθηνᾶς» τό ὁποῖον ὑπογράφει ὁ Ἀμφισσέας Δ.Γ. Ῥαϊδάνης, µέ
τήν σημείωση ὅτι κατά τήν ΩΡΑ τῆς 18.2.1887: «Ἀπεβίωσενχθές ἐν
Ἀμφίσσῃ ὁ Σεβασμιώτατος Ἐπίσκοπος Φωκίδος Δαυῖδ, διακεκριµέγος Ἱεράρχης, ἀπολαύων ἐξόχου ὑπολήφεως ἐπίπαϊδείᾳ, καί ταῖς
ὄντως χριστιανικαῖς αὐτοῦ ἀρεταῖς.[...]».
«“Ἀθηνᾶ”, 193.4856 -- Συνελθόντες σήμερον τήν ἕκτην Δεκεμβρίου τοῦ χιλιοστοῦ ὀκτακοσιοστοῦ πεντηκοστοῦ πέμπτου ἔτους οἱ
ὑποφαινόμενοι κάτοικοι τῆς πόλεως Ἀμφίσσης τῆς ἐπαρχίας Παρνασσίδος εἰς τήν οἰκίαν τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἐπισκόπου Φωκίδοςἐν
Ἀμφίσση, καί συσκεφθέντεςπερί τῆς µελετωμένης ἀνεγέρσεως ἐν τῇ
πόλει ἡμῶν δημοτικοῦ, ἤτοι Μητροπολιτικοῦ ναοῦ ἐν ὀνόματι τοῦ
Ἁγίου Γεωργίου, παρεδέχθηµεν τό µέτρον ὅπερ ὁ σεβασμιώτατος
οἴκοθεν ἔλαβε, τήν σύστασιν δηλ. ταμείου, δεχοµένου τάς ὑπέρ τῆς
ἀνεγέρσεως τοῦ εἰρημένου ναοῦ ἐκουσίας ἰδιωτικάς συνεισφοράς,
ὅπως διευκολυνθῇ ἡ ἔναρξις τοῦ ἔργου.
Ὅθεν πρός ὑποστήριξιν τοῦ ληφθέντος µέτρου συνιστῶμεν ἐκ
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συμφώνου ἑπταμελῆ ἐπιτροπήν, συγκειµένην ὑπό τοῦ Κ.Σ. Τριάντη,
Γ. Δελμούζου, Γ. Κόκκαλη, Δ. Ῥάμμου, Φίλωνος Τσοκᾶ καί Δ. Βαὶδάνη καί τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἐπισκόπου Φωκίδος κ. Δαυϊδ, ὅστις
προεδρεύωνεἰς τάς διασκέφεις τῆς ἐπιτροπῆς ταύτης, μέλλει νά δέχηται καίτάς συνεισφοράς, ὡς ταμίας, ἐκδίδων τάς τούτων ἀποδείξεις. Ἡ οὕτω δέ συστηθεῖσα ἐπιτροπή δύναται πρός ταχυτέραν τοῦ
σκοποῦ ἐπίτευξιν νά συνιστᾶ καί ἄλλας ἐπιτροπάς μονομελεῖς ἤ
πολυμελεῖς εἰς διάφορα µέρη ἐντός καίἐκτός τῆς Ἑλλάδος, ἵνα καί
αὗται δέχωνται κατά τόπους πρός τόν αὐτόν σκοπόν συνεισφοράς
καί ἀποστέλωσι ταύτας τήν κεντρικήν ἐν Ἀμφίσσῃ ἐπιτροπήν.
Ταῦτα ὁμοφώνως ἀποφασίσαντες ὑποφαινόμεθα: Ν. Πανουργιᾶς, - Σπυρ. Ἀ. Τριάντης, -- Γιαννοῦτσος Γ. Δελμοῦζος,--Ι. Κόκκαλη, -- Ἰωάννης Ἀλεξανδρόπουλος, -- Δ. Βαϊδάνης, -- Ν. Μπάκας, - Φ.
Κουτσοσταθόπουλος,-- Δ. Κατσαλῆρος, --Δ. Ράµμος, Ἰ. Κ. Παλαιολόγος, -- Ἀναγνώστης Παππανάνος, -- Ἀθανάσιος Ἰωάννου, -- Ἀπόστολος Κανελλόπουλος, -- Φίλων Τσοχᾶς. Διά τούς ἀγραμμάτους
Ἠλίαν Γιαννακούρην χαί Τριαντάφυλλον Γιαννακούρην, Ἡ. Θεοδωρόπουλος -- Παπαχρῆστος Κανέλου -- Παππαδηµήτριος Γερμανοῦ.
Κατάλογος συνεἰσφορῶν
Γεώργιος Παππαηλιόπουλος δραχ. 600, -- Σπυρίδων Α. Τριάντης
δραχ. 500, -- Λελούδα Ἀ. Κεχαγιᾶ δραχ. 500, -- Δ. Ράμμος δραχ. 900,

--Γιαν(ν)οῦτσος Δελμοῦζος δρχ. 900, -- Δ.Γ. Βαϊδάνης δραχ. 800,--

Ἰωάννης Ἀλεξάνδρου δραχ. 200, -- Φίλων Τσοκόπουλος δραχ. 200, -Ἀναγνώστης Παπανάνος δραχ. 200, -- Ἀθανάσιος Ἰωάννου δραχ.
200, -- Θεοχάρης Ἀλεξανδρόπουλος δραχ. 200, -- Ἰωάννης ἆ. Παλαιολόγος δραχ. 200. -- Δημ. Κατσαλῆρος δραχ. 200, --Ἠλίας Γιαννακούρης δραχ. 450, -- Τριαντάφυλλος Γιαννακούρης δραχ. 150, -Παππαδηµήτριος Γερμανοῦ δραχ. 450, -- Σπυρίδων Παππᾶ Εοντορήγας δραχ. 100. -- Ἀποστόλης Κανελλόπουλος δραχ. 100, -- Φώτιος
Κουτσοσταθόπουλος δραχ. 100, -- Γεώργιος Ν. Τριάντης δραχ. 100,
-Νικόλαος Σαντελῆς δραχ. 100, -- Δημ. Κατζαμποῦρος δραχ. 100,-Δημήτριος Χαρπάκης δραχ. 100, -- Ἀναστάσιος Κλάρας δραχ. 50,-Κωνσταντῖνος Γιαῦτζῆς δραχ. 94 καίλ. 60 (ἀποβιώσας).
Τό ὅλον δραχ. δ.2394,60».
Καί γιά τήν ἀντιγραφή
Ἀντώνης Ν. Βενέτης
Μοναστηράκι Δωρίδος

33 / Τ458

Ἑταιρεία Φωχικῶν Μελετῶν

α΄. 9η Σεπτεµβρίου 1845
«..«Ἠταν Δῶρο τοῦ

Θεοῦ...» (Μακρυγιάννης)

Τοῦ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Δ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
ε-ηιαί]: πηοτηδίςΘβηηα{1.σοη

Στίς ὃ Σεπτεµβρίου τοῦ 18439 ἡ µεγάλη πλατεία τῆς Ἀθήνας, πού

βρισκόταν µπροστά στά Ἀνάκτορα, πῆρε τό γνωστό µας ὄνομα

«Πλατεία Συντάγματος» καί ἕνας ἀπό τούς πιό κεντρικούς δρόµους τῆς τότε μικρῆς Πρωτεύουσας ὀνομάστηκε «Ὁδός 8ης Σεπτεµβρίου».
Τά γεγονότα πού διαδραματίστηκαν ἐκείνη τήν νύχτα, εἶναι
γνωστά: Δέν εἶχαν περάσει παρά δέκα πέντε περίπου χρόνια ἀπό
τότε, πού ἡ Ἑλλάδα µέ τήν ἀποκοτιά τῆς Ἐπανάστασης, µέ τήν
βοήθεια τῶν ξένων Δυνάμεων καί πιό πολύ µέ τήν «ὑπογραφή» τοῦ
Θεοῦ, ἀποχτοῦσε τήν ἀπό τά ἱερά κόκκαλα τῶν Ἑλλήνων βγαλµένη ἐλευθερία της.
Κάποιοι ἀπό τούς ἀγωνιστές, πού εἶχαν ἐπιζήσει ἀπό τίς τροµερές σφαγές καί τά ὁλοκαυτώματα, στελέχωναν τήν στρατιωτική καί
τήν πολιτική ζωή τοῦ νέου Ἐράτους. Ἄλλοι, ἴσως οἱ πιό πολλοί,
ζοῦσαν ξεχασμένοι στό περιθώριο τῆς ζωῆς. Μερικοί συκοφαντηµένοι, ἀδικημένοι ἔλειωναν στίς φυλακές. Ἠταν κι «αὐτεῖνοι οἱ ἀγωνισταί, πού στά σοκάκια διακόνευαν» τήν εὐσπλαγχνία τῶν
ἀνθρώπων, γιά νά θρέφουν τήν φαμίλια τους, ἀφοῦ ὅλο τό µεγάλο
βιός τους τό εἶχαν προσφέρει στόν ἀγώνα.
Ἐποχή µέ φτώχεια. πικρίες, ἀδικίες, λάθη, πάθη, ξένα συµφέροντα καί πιό πολύ µέ τήν καταπίεση καί τήν αὐταρχωκότητα τῆς Βαυαροκρατίας, θλίβει τούς φιλελεύθερους Ἕλληνες. Πληγώνει τό φιλότιµό τους, τούς κάνει νά ἀντιδροῦν, νά ἀπαιτοῦν Σύνταγμα.
-Ὅταν µέσα σ’ ἐκείνη τήν νύχτα τῆς 8ης Σεπτεμβρίου τοῦ 1843
τά πλήθη τά συγκεντρωμένα στήν Ηλατεία, μπροστά στ’ Ἀνάκχτορα,
φωνάζουν: «Ζήτω ὁ Βασιλεύς, Ζήτω τό Σύνταγμα» ὁ Ὄθων δεσµεύεται µέ τήν ὑπογραφή του.
-Δέν ἦταν πολλοί, ὅσοι ἔλαβαν µέρος. Οὔτε καλά ὀργανωμένη

ἦταν ἢ Ἐπανάσταση αὐτή. Καΐ θἄταν ἀπορίας ἄξιο τό πῶς πέτυχε
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ἡ Ἐπανάσταση αὐτή, ἄν ὁ Μακρυγιάννης, ἀπό τούς κύριους ὑποκινητές της, δέν ἔδιδε τήν ἑρμηνεία: «Ἠταν θέληµα Θεοῦ καί γιά
τοῦτο δέν µάτώσε μήτε μύτη κανενοῦ.. Ὁ κόσμος ἐργαζόταν καί
ὁ Θεός µας ἔκανε τό Σύνταγμα νά σώσει τήν Πατρίδα καί Βασιλεία..».
--Τό γεγονός ἔχει πολλές πλευρές. Ἔργο τῆς Ἱστορίας νά τό

κρίνει. Ἐκεῖνο πού δέν πρέπει νά παραλειφθεῖ, εἶναι ὅτι στίς ἐνέργειες ὅσων ἔλαβαν µέρος, ἔβλεπε κανείς ἁγνότητα καί ἀνιδιοτέλεια
αἰσθημάτων. Εἶχαν βαθειά πίστη στό Θεό καί πραγματική ἀγάπη
στήν Πατρίδα.
ὍὉ Μακρυγιάννης ἔβλεπε, µεταξύ ἄλλων, τήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία νά διατρέχει καθημερινά κινδύνους ἀλλοτρίωσης καί ἐξαπάτη-

σης. Γι’ αὐτό καί προσευχόταν πολύ γιά τήν διαφύλαξή της: «..Θυσίαζα συστηματικῶς κάθε µέρα περίπου 2.300 µετάνοιες καί εἰς
τίς ἐπίσημες µέρες τίς δίπλωνα (διπλασίαζα) αὐτές». Πολεμοῦσε
ὄχι µόνον τούς αἱρετικούς ἀλλά καί τούς δυτικόπληκτους ὀρθολογιστές, τονίζοντας πρός ὅλες τίς κατευθύνσεις: «Θρησκεία δέν
ἀλλάζουμε ἐμεῖς, οὔτε καί τήν πολεμοῦμε».
--Ἡ γνησιότητα τῶν αἰσθημάτων καί ἢ ἀκεραιότητα αὐτῶν, πού
προσπάθησαν τήν νύχτα τῆς ὃης Σεπτεµβρίου 1845 ν᾿ ἀποκτήσει
Σύνταγμα τό Κράτος, φαίνεται συνολικά καί ἀπό τήν Διαθήκη τοῦ
Μακρυγιάννη, πού συντάχθηκε ἐχείνη τήν νύχτα ἐν ὄψει πιθανοῦ
θανάτου του. Κείμενα σάν αὐτό, ὡς πρός τό φρόνηµα καί τό
πνεῦμα τῆς θυσίας, γιά τό κοινό καλό, θἄπρεπε νά φωτίζουν τίς
σκέψεις, τίς ἐνέργειες καί τίς ἀποφάσεις ὅλων µας, πιό πολύ ὅσων
ἀσχολοῦνται µέ τά κοινά:
«Ε1Σ ΔΟΞΑ ΣΟΥ ΕΥΡΗΣ»

Διαθήκη τῆς δης Σεπτεµβρίου. Εἰς δόξαν τοῦ δικαίου
καί μεγάλου Θεοῦ.
«Κύριε Παντοδύναμε! Ἐσύ, Κύριε, θά σώσης αὐτό τό ἆθῶο
ἔθνος. Εἴμαστε ἅμαρτωλοί, εἶσαι Θεός! Ἐλέησέ µας, φώτισέ µας,
ἕνωσέ µας καί χίνησέ µας ἐναντίον τοῦ δόλου καί τῆς ἁπάτης τῆς
συστηµατικῆς τυραγνίας, σηµαία τῆς λευτεριᾶς ἐναντίον τῆς τυραγνίας! Πατριῶτες! πεθαίνω διά τήν Πατρίδα. Στέκω εἷς τόν ὅρκον
µου τόν πρῶτον. Δέν μπορῶ, πατρίδα, νά σέ βλέπω τοιούτως καί
τῶν σκοτωµένων τά παιδιά καίοἳ γριγιές νά διακονεύουν καίτίς
γνιές νά τίς βάζουν διά κομμάτι φωμίεἰς τήν τιμήν τους οἳ ἀπατεῶνες
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τῆς πατρίδος. Γιοµάτες οἱ φυλαχές ἀπό ἀγωνιστές καί στά σοκάκια
σου διακονεύουν αὐτεῖνοι οἱ ἄγωνισταί, ὅπου χύσανε τό αἷμα τους
γιά νά ξαναειπωθεῖ “Πατρίδα Ἑλλάδα”.
Εἴτε λευτεριά κατά τούς ἀγῶνες µας καίτίς θυσίες µας, εἴτε θάνατος σ᾿ ἐμᾶς. Πεθαίνω ἐγώ πρῶτος ἀπόφε. Ἔχετε γειά πατριῶτες
καίεἰς τήν ἄλλη ζωή σµίγουµε, ἐκεῖ ὁποῦνε καίοἱ ἄλλοι οἱ συναγωνισταίµας εἷς τόν κόσμον τοῦ ἀληθινοῦ Βασιλέως, τοῦ μεγάλου 6Θεοὔ, τοῦ ἀληθινοῦ. Πατρίδα, σ᾿ ἀφήνω ἀνήλικα παιδιά καί γυναῖκα,
ἄν τ’ ἀφήσουνε ζωντανά, τ) ἀφήνω εἰς τήν προστασίαν σου... Κύτταξε ὅτ᾽ εἶναι παιδιά τοῦ τίµιου ἀγωνιστοῦ Μακρυγιάννη. Ποτέ
αὐτός δέν σέ φύχρανεεἰς τά δικά σου καί τώρα πρόθυμος νά πεθάνει διά ἐσένα γιά νά σέ ἰδοῦνε τά παιδιά σου ἐλεύθερη Ἑλλάδα
καίὄχι παλιόφαθα τῆς τυραγνίας καί τῶν κολάκωνέ της.
Διά τά παιδιά µου ἀφήνω κηδεµόνες τόν κύριο Μιχ. Σχινᾶ, Μελᾶ,
Δόσιον, Καλλεφουρνᾶ, γυναικάδελφό µου Σκουζέ καί τήν γυναῖκα
µου. Καίν᾿ ἀκολουθήσετε κατά τήν παλιά µου διαθήκη ὅτι διαλαµβάνει. Κι ἄν ἀμελήσετε, εἰς τήν ἄλλην ζωήν θά μοῦ δώσετε λόγον.
Βιαστιχά γράφω καί µέ τήν σηµαίαν µου εἰς τό χέρι. Ἔχετε γειά
ὅλοι καί τήν τυραγνίαν, νά μήν ντροπιάσετε τόσα αἵματα ὁπού χύθηκαν.
4δ4δ Σεπτεµβρίου 2 μεσάνυχτα

Μακρυγιάννης»

Σελίδες ἀπ᾿ τή Φωνάδα -----------
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β’. Ἡ Πικρή Ἀνταλλαγή τῶν πληθυσμῶν
Ἐννενήντα χρόνια ἀπό τότε (Συνθήκη Λωζάννης 34-7-1928)
Συμπληρώνονται φέτος Ἑννενήντα χρόνια ἀπό τήν Συνθήκη τῆς
Λωζάννης µέ τήν ὁποία ἔχλεισε τό δρᾶμα τῆς Μικρασιατικῆς Καταστροφῆς. Τό... Ὄνειρο τῆς Μεγάλης Ἰδέας γιά µιά Ἑλλάδα τῶν
«...Δύο Ἠπείρων καί τῶν Πέντε θαλασσῶν...» τῶν ὑπερφίαλων
ἡγετῶν µας, πού δέν ἦταν σέ θέση νά διακρίνουν ποῦ τέλειωναν τά
εθνικά µας δίκαια καί ποῦ ἄρχιζε ἡ ἐπεχτατική µεγαλομανία, καταποντίστηκε ὁριστικά στόν Σαγγάριο ποταμό καί στά νερά τοῦ
Ἑρμαίου κόλπου τῆς Σμύρνης τό φθινόπωρο τοῦ 1922 καί ἡ κηδεία
του ἔγινε µέ τόν πιό ταπεινωτικό τρόπο στή Λωζάννη (1Αι1β8Ππε)
τῆς Ἑλβετίας στίς 24 Ἰουλίου 1928.
Βάσει τῆς Συνθήκης ἐκείνης, περίπου 260.000 Ἕλληνες τῆς Ἄνατολικῆς Θράκης ἀναγκάστηκαν νά ἐγκαταλείφουντίς ἑστίες τους, ν᾿
ἀφήσουν τά σπίτια τους, τίς ἐκκλησίες., τούς τάφους τῶν νεκρῶν
τους καί τίς περιουσίες τους καί νά πάρουν τόν δρόµο τῆς προσφυγιᾶς. Ἑνώθηκαν µέ τό ἕνα καί πλέον ἑκατομμύριο τῶν Ἑλλήνων
τῆς Μικρᾶς Ἀσίας χαί τοῦ Πόντου, πού µέ µατωμµένη τήν καρδιά
ἀποχαιρέτησαν τήν γῇ τους καί ἦρθαν στή Μητέρα Ἑλλάδα ζητώντας καταφύγιο καί ζεστασιά.
Ποιά πέννα ἄραγε θά μποροῦσε νά καταγράψει στό ἄφυχο χαρτί τήν συμφορά τῆς προσφυγιᾶς: Καΐ πῶς θά ἀποτυπώσεις µέ τυπογραφικά στοιχεῖα τό δάκρυ, τήν θλίψη καί τόν ἁγιάτρευτο καημό
τοῦ ξεριζωμοῦ;
Χάνει τόν νοῦ του κανείς σάν σχέπτεται πῶς κατορθώθηκε νά
ἐκδιωχθεῖ ὁ Ἑλληνικός πληθυσμός ἀπό τήν Μικρασία, ἀπό ἐκεῖ πού
αἰῶνες ἄνθιζε τό ἑλληνικό στοιχεῖο καί ὁ Ἑλληνικός πολιτισµός!...
Εἶναι ἡ μοναδική περίπτωση ἀναγκαστικῆς μετακίνησης πληθυσμῶν στά παγχόσµια ἱστορικά δεδοµένα, πού πραγματοποιήθηκε

µέ τήν ἀπειλή τῆς σφαγῆς, πού ἔγινε ἐκεῖνα τά χρόνια (1915 - 19298)

μέ τόν πιό ἀπάνθρωπο τρόπο. Ἔγινε µέ τόν βίαιο ξεριζωμό τῶν
Ἑλλήνων κατοίκων ἀπό τίς προγονιχές τους ἑστίες µέ τήν µέθοδο
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«Ἀνταλλαγῆς τῶν πληθυσμῶν». Ἠταν βάρβαρη αὐτή ἡ ἀνταλλαγή
γιατί ἀγνοοῦσε τήν ἀνθρώπινη προσωπικότητα γιατί ἀνταλλάσσει
κανείς ἀντικείμενα, ὄχι καί ἀνθρώπινες ὑπάρξεις!... Οἱ Ἕλληνες τῆς
Μικρᾶς Ἀσίας, «αὐτόχθονες ἀπό τούς πανάρχαιους χρόνους», ξεριζώθηκαν ἀπό τόν τόπο τους, ἔχασαν γονεῖς, παιδιά, ἀδέλφια, περιουσίες, τήν προγονική τους γῆ κι ἔζησαν ἀξέχαστες ὧρες φρύως,
πού καμιά φαντασία δέν θά μποροῦσε νά συλλάβει. Ἡ Ἀνταλλαγή
αὐτή πληρώθηκε µέ ἀνείπωτες θυσίες ἀπό τήν γενιά τῆς... «Ἐ ξόδου» καί δημιούργησε ἀνεπούλωτα τραύματα.
Στά ἱερά χώματα πού τά πὀτισαν µέ τόν ἱδρώτα καί τό αἷμα
τους οἱ Ἕλληνες χιλιάδες χρόνια, πάτησαν µέ τήν Συνθήκη τῆς Λωζάννης 400.000 περίπου Μουσουλμάνοι τῆς Μακεδονίας καί τῆς
Κρήτης, πού ἀνταλλάχτηκαν µέ τούς Ἕλληνες πρόσφυγες. Ἔτσι, οἱ
εὔφορες πεδιάδες τῆς Ἀνατολικῆς Θράκης, τά δαντελένια ἀκρογιάλια τῆς Ἰωνίας καί οἱ ὑπέροχες παραλίες τοῦ Εὐξείνου Πόντου θεωρήθηκαν τουρχικά ἐδάφη!... Χαρίσθηκαν ἐπίσημα στούς Ἄγαρηνούς, πού τά μολύνουν µέ τήν παρουσία τους ἐδῶ καί ἐννιά δεκαετίες τώρα.
Ἡ Συνθήκη ἐκείνη, τήν ὁποία ἀναγχάσθηκε νά δεχθεῖ ἡ χώρα
μας, µιά καί βρέθηκε ἀπό νικήτρια στά ἔμπεδα, νικηµένη τελικά γιά
πολλούς καί διαφόρους λόγους, ἦταν ὁπωσδήποτε θλιβερή γιά τήν
Ἑλλάδα. Εἴμασταν οἱ νικηµένοι. Όχι γιατί μᾶς ἐνίκησαν οἱ
Τοῦρκοι. Τό γνώριζε αὐτό καί ὁ Κεμάλ. Θά τό ὁμολογοῦσε στήν
Ἐθνοσυνέλευση τῆς Ἄγκυρας στήν πρώτη ἐπέτειο τῆς νίκης του.
«Δέν πρέπει νά λησμονοῦμε, εἶπε, ὅτι στή Μικρά Ἀσία δέν ἠττήθη ὁ γενναῖος Ἑλληνικός στρατός. Ἡ πολιτική ἡγεσία του ἠττήθη..». Ὁ Ἑλληνικός στρατός δέν νικήθηκε. Προδόθηκε στά µετόπισθεν. Προδόθηκε στίς Πρωτεύουσες τῶν Μεγάλων Δυνάμεων, στά
σαλόνια τῆς Ἀθήνας προδόθηκε. Μᾶς νίκησαν τά αἰώνια πάθη τῆς
Φυλῆς µας. Καΐ σάν νικηµένοι δεχθήκαµε νά μείνουν στήν Δυτική,
λεγόμενη, Θράκη µας 80.000 Μουσουλμάνοι. Τό δεχθήκαµε γιά νά
δεχθοῦν καί οἳ Τοῦρκοι νά παραμείνουν στήν Πόλη τῶν ὀνείρων
μας καί στήν Ἴμβρο καί στήν Τένεδο 200.000 περίπου Ἕλληνες καί
τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο. Γιά νά θυμίζουν τό Βυζάντιο. Γιά νά
παραμένει ἄσβεστη ἡ καντήλα τῆς ἐλπίδας τοῦ Γένους. Γιά νά συνεχίζεται ἡ Θεία Λειτουργία, πού διακόπηκε ἀπότομα τήν ἀποφράδα ἡμέρα τῆς Ἅλωσης. Γιά νά ὑπάρχουν Ἕλληνες, πού θά δείξουν
ποῦ ἀναπαύεται ὁ μαρμαρωμένος Βασιλιάς σ’ ἐκείνους πού θά
μποῦν κάποτε νικητές στή Βασιλεύουσα...

Σελίδες ἀπ᾿ τή Φωχίδα ----
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Ἄραγε νά σκέφτηκαν ἔτσι ἐχεῖνοι, πού ὑπέγραφαν ἐκ µέρους
τῆς Ἑλλάδας τήν Συνθήκη τῆς Λωζάννης γιά τήν ἀνταλλαγή τῶν
πληθυσμῶν, τά δικαιώµατα Χριστιανῶν καί Μουσουλμάνων ἀντί-

στοιχα καί τά ὅμοια; Δέν νοµίζουµε, πάντως, ὅτι θά πίστευαν στίς
διαβεβαιώσεις τῶν Τούρκων καί ὅτι ἦσαν βέβαιοι ὅτι οἱ ἀπόγονοι
τοῦ Ἀττίλα θά σέβονταν τήν ὑπογραφή τους.
Ἡ Ἱστορία τῆς Τουρκίας εἶναι ἕνα ἀπέραντο, ἕνα ἀτέλειωτο
Ποινικό Μητρῶο. Ὅπου πᾶνε οἱ Τοῦρκοι ὁμαδιχές σφαγές κυριαρχοῦν, ἐξανδραποδισμοί καί γενοχτονίες. Καί ἦρθαν νά τό ἐπιβεβαιώσουν σύντομα τά γεγονότα. Οἱ εἰδικευμένοι στίς γενοκτονίες
ὁπαδοί τοῦ Μωάμεθ πρόσθεσαν στό ἐνεργητικό τους δίπλα στήν
γενοκτονία τῶν Ἀρμενίων καί τῶν Κούρδων καί αὐτή τῶν Ἑλλήνων,
πού ἀπόμειναν στήν Ἀνατολική Θράκη. Γιά νά ἔχουν νά ἐπιδείχνουν κατορθώματα στούς θαυμαστές καί ἐπιχορηγούς τους ἀπό
τήν Δύση καί τήν Ἀνατολή.
Μέσα σέ λίγα χρόνια µέ σφαγές, δηµεύσεις περιουσιῶν, ἀτιμώσεις, βιασμούς καί ἐξορίες ἄδειασαν τήν Ἴμβρο καί τήν Τένεδο
ἀπό τό Ἑλληνικό στοιχεῖο καί περιόρισαν τούς Ἕλληνες τῆς Κωνσταντινούπολης σέ Δύο µόνον Χιλιάδες τρομοκρατούμενες φυχές. Ἁχνίζει ἀκόμα τό αἷμα ἀπό τίς σφαγές καί τούς βανδαλισμούς
τοῦ Σεπτεμβρίου 1955 στήν Κωνσταντινούπολη, µέ τούς ὁποίους
θέλησαν νά ἀπαντήσουν οἱ βάρβαροι στό ξέσπασμα γιά τήν λευτεριά τῶν Κυπρίων ἀδελφῶν µας τῆς {ης Ἀπριλίου τοῦ 55.
Ἀντίθετα, οἱ 80.000 Μουσουλμάνοι τῆς Δυτικῆς Θράκης αὐξήθηκαν σύντομα µέσα στίς συνθῆκες ἐλευθερίας καί Δημοκρατίας, πού
ἐπικρατοῦσαν στή Χώρα µας καί ἔφθασαν σήµερα τίς 120.000 περίπου. Καΐ ἐνῶ οἱ καθαρόαιµοι Τοῦρκοι τῆς Δυτικῆς Θράκης δέν
ἀποτελοῦσαν παρά µόνον τό 5065, µιά καί οἱ ἄλλοι ἦταν Πομάκοι,
δηλαδή ἀπόγονοι τῶν ἀρχαίων θρακῶν καί ἀθίγγανοι, ἐν τούτοις
κατάφεραν χάρις στή φοβερή διπλωματία τῆς Ἄγκυρας νά γίνουν
διεθνῶς γνωστοί σάν Τοῦρκοι. Καΐ ἄς µήν ἀνέφερε τίποτε περί
Τούρκων Ἡ Συνθήκη τῆς Λωζάννης. Κι ἄς τούς θεωροῦσε ὅλους
αὐτούς Ἕλληνες πολίτες, μουσουλμάνους στό θρήσκευμα.
Ἁτήν ἐπιτυχία αὐτή τῆς Ἄγκυρας, πού τήν ὑποδαύλιζε καί τήν
ὑποβοηθοῦσε ξένος δάκτυλος, ἦρθε νά προστεθεῖ καί µιά ἄλλη,
στήν ὁποία συνήργησαν, ὅπως πάντα, καί τά πολιτικά µας πάθη.
Τρεῖς φανατικοί µισέλληνες, ἀπό αὐτούς τούς λεγομένους «Τούρχους» τῆς Δυτικῆς Θράκης, ὑψώθηκαν στήν τιμητική θέση τοῦ βου-

38 / 7464

Ἑταιρεία Φωκικῶν Μελετῶν

λευτοῦ καί ἐκπροσώπου τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ στό Κοινοβούλιο τῆς
Ἑλλάδας καί ἁλωνίζουν τόν κόσμο μιλώντας γιά καταπάτηση διπαιωμάτων τῆς τουρκικῆς μειονότητας στήν Ἑλλάδα. Προχωροῦν
δέ σταδιακά καί βάσει σατανικοῦ σχεδίου µέ σκοπό νά δημιουργήσουν στήν αἰγαιοθρακική ζώνη µιά ἄλλη κατάσταση Κύπρου. Δημιουργοῦν δέ κατά καιρούς προβλήµατα καί διαδηλώνουν ἀνοικτά
στίς πλατεῖες τῆς Ξάνθης καί τῆς Κομοτηνῆς ἐναντίον τῆς Πατρίδας
µας. Μιά νέα πληγή. πού στάζει αἷμα, ἄνοιξε πλέον στά βορειοανατολικά πλευρά µας. Καί πρέπει νά ξυπνήσουμεκαί νά προλάβουµε, πρίν ἐπεκταθεῖ καί φθάσει στήν καρδιά µας...
Ἁγία Εὐθυμία, Ἰούλιος 2018

θηῖς ἆ [ήκξιε ἀε [α Ί-ο σιιειτα ελοπά[αία

Φέποσὶὰε «ες Αμπέπίεης(1915-1918).

μετ ΦπόουΊμγαμο(1919-1922),

Ότθες ἀἈηηϊαϊίε αναηί 1923: 1 619000.

ν

αρ

Εις

Ἠβιιό ας {µςδηηε (1923) οἱ ἐεήαησες [αεζός ες ρορµήμείοη» ἄάς θημόες 1213-1925.

Σελίδες ἀπ᾿ τή Φωκίδα
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Υ΄. ἩΠ Ψωροχκώσταινα
Ὅταν, τόν Ἰούνιο τοῦ 1826, ἔγινε στό Ναύπλιο ὁ μεγάλος λαϊκός
ἔρανος γιά τήν σωτηρία τῆς Πατρίδας, ὁ σοφός Γεώργιος Γεννάδιος
(4786 - 1854) πού εἶχε ὁρισθεῖ ὁμιλητής στή σχετική ἐκδήλωση,
στάθηκε κάτω ἀπό τόν πλάτανο τῆς χεντρικῆς πλατείας καί ὕστερα
ἀπό ἕνα φλογερό λόγο, ἔδωσε πρῶτος τό σύνθημα καί τό παράδειγµα: Προσέφερε τίς Τέσσερες λίρες πού εἶχε καί τούς μισθούς
του τεσσάρων χρόνων, ἄν ἤθελε βρεθεῖ κάποιος νά τόν πάρει γιά
δάσκαλο. Συγκινηµένοι ὅλοι ὅσοι εἶχαν πλημμυρίσει τήν πλατεία
σπεύσανε νά προσφέρουν ὅπι μποροῦσαν. Ὁ Ὑψηλάντης, ὁ Κολοποτρώνης, ὁ Σοῦτσος, ὁ Ζαΐμης, οἱ Δεληγιανναῖοι προθυµοποιήθηκαν νά δώσουν κάθε τι πολύτιμο πού εἶχαν, ἄλλοι πιστόλες ἀσημένιες, παλάσκες, σπαθιά, γιαταγάνια, ἄλλοι γρόσια, ἄλογα, χρυσαφικά.
Ἡ ὡραία κόρη τοῦ Καλαμογδάρτη Καλλιόπη. ἀρραβωνιασμένη
τότε µέ τόν Παπαλεξόπουλο, ἀφοῦ ἔδωσε ὅλα της τά κοσμήματα,
ἔβγαλε τό χρυσό δακτυλίδι τοῦ ἀρραβώνα της καί τό θυσίασε κι
αὐτό. Ὅλοι, πρῶτος ὁ Γεννάδιος, τῆς φώναξαν «Ὄχι», µά ἐκείνη,
κοιτάζοντας µέ δακρυσµένα μάτια τόν µνηστήρα της, ἀρνήθηκε
νά τό πάρει πίσω. Ἑαφνικά, τήν προσοχή τοῦ κόσμου τράβηξε µιά
γριά ζητιάνα, πού πῆρε κι ἔρριξε στά πόδια τῆς Ἐπιτροπῆς Ἕνα
γρόσι καί τό µονάκριβο στολίδι πού τῆς εἶχε ἀπομείνει, τό ἀσημένιο δακτυλίδι της. Ὅσοι τήν γνώριζαν, φώναξαν: «Ἡ φωροκόσται-

γα». Τῆς εἶχαν βγάλει αὐτό τό παρατσούκλι γιατί ἦταν πάντα

ἀναμαλλιασμενη, κουρελοῦ καί ὅλο Ἑυνότανε.
Ἕνας πού τήν γνώριζε καλά, διηγήθηκε ἀργότερα τήν ἱστοθία της:
ἝὩςτήν ὥρα τοῦ ξεσηκωμοῦ ἦταν ἀρχόντισσα στίς Κυδωνίες (Ἀϊβαλθ) τῆς Μικρᾶς Ἀσίας. Τήν ἔλεγαν Πανώρια Χατζη- Κώστα. Ὅταν
οἱ Τοῦρκοι βάλανε φωτιά στήν ὅμορφη Ἑλληνική συνοικία καί τά
γυναικόπαιδα μαζεύτηκαν στό λιμάνι γιά νά σωθοῦν µέ τά Ἑλληνικά καράβια, οἱ ἄντρες µπλέξανε σέ ἀγώνα µέ τούς Τούρκους.
Ἡ Πανώρια, ἀφοῦ εἶδε νά σφάζουν τόν σύντροφό της καί νά
παίρνουν σκλαβάκια τά τέσσερα παιδιά της. πῆγε νά πέσει στή θά-
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λασσα, µά τήν πρόλαβαν. Βρέθηκε στό Ἀνάπλι καί ἀναγκάστηκε νά
ξενοπλένει.
Καίΐ σάν νά µήν ἔφτανε Ἡ φτώχεια της, μάζεψε τρία ὀρφανά προσφυγάναα καί τά πῆρε στήν τρώγλη της. Ἐπειδή δέν τά κατάφερνε
μέ τό νά ξενοπλένει, ἀναγκάστηχε νά ζητιανεύει πότε - πότε,
ροῦχα, ψωμί, λεφτά.
Τό παρατσούκλι πού τῆς εἶχαν βγάλει δέν ἄργησε νά κυκλοφορήσει ὕστερα ἀπό τόν ἔρανο καί νά δοθεῖ καί στήν Ἑλληνική Κυβέρνηση, πού ἐξ αἰτίας τῶν φοβερῶν ἐξόδων τοῦ πολέμου καί τοῦ
διχασμοῦ εἶχε ἀπομείνει ἀπένταρη. Κράτος φτωχῶν καί µέ χρόνια
προβλήµατα. Κακή ὥρα σάν καί σημερα!

Σελίδες ἀπ᾿ τή Φωκίδα -
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Πρόσωπα τοῦ Τόπου µας πού διακρίθηκαν
δ’. Δρόσος Δροσόπουλος(4876 - 1967)
Ἀντιστράτηγος - Ἀρχηγός Χωροφυλακῆς

Ὁ Ἀντιστράτηγος Χωροφυλαχκῆς Δρόσος Δροσόπουλος γεννήθηκε τό
1876 στό χωριό Καστέλια Παρνασσίδος Φωκίδος. Μετά τήν ἀποπεράτωση τῶν ἐγχυχλίων σπουδῶν του, φοίτησε στή Νομική Σχολή τοῦ Πανεπιστηµίου Ἀθηνῶν καί ἀναγορεύτηκε διδάκτορας τῆς Νομικῆς
Σχολῆς.
τήν Ἑλληνική Χωροφυλακή κατατάχθηκε τό 1898 µέ τόν βαθµόν
τοῦ Χωροφύλακα καί στήν τριετία 4898 - 1904 προβιβάστηκε διαδοχικά σε Ὑπενωμοτάρχη καί Ἐνωμοτάρχη Β΄’ καί Α΄ Τάξεως.
Κατά τήν διάρκεια τοῦ Μακεδονικοῦ Ἀγώνα (4904 - 1909) τοῦ ἄνατέθηκαν σοβαρές κατασκοπευτικές ἀποστολές στή Μακεδονία καί τίς
ἔφερε µέ ἐπιτυχία εἰς πέρας, ἐμφανιζόμενος ἄλλοτε ὡς πλανόδιος
ἔμπορος κι ἄλλοτε ὡς δημοσιογράφος.
Τό 1914 προήχθη στόν βαθµό τοῦ Ἀνθυπομοιράρχου καί ἀμέσωςµέ
τήν προαγωγή του, ὁ τότε Διοικητής Ἀστυνομίας Ἀθηνῶν, γνωρίζοντας
χαλά τίς ἱκανότητες τοῦ Δροσοπούλου, προσέφυγε στόν Ἀρχηγό τῆς
Χωροφυλακῆς καί πέτυχε τήν τοποθέτησή του στήν Ἀστυνομική Ὑποδιεύθυνση Πειραιῶς, Ἡ ὁποία τότε ὑπαγόταν στήν δικαιοδοσία του καί
τόν τοποθέτησε ὡς Προϊστάμενο τῆς «Καταδιώξεως», ὅπως ὀνομαζόταν τότε ἡ κάθε Ὑπηρεσία Ἀσφαλείας. Στή θέση αὐτή ἔμεινε µέχρι τό
41915 κατορθώνοντας νά ξεκαθαρίσει τόν Πειραιᾶ ἀπό ἐπικίνδυνα καχοποιά στοιχεῖα.

Μέχρι τό 1954, πού ἀνέλαβε τήν Ἀρχηγία τοῦ Σώματος, ὑπηρέτησε
σέ καίριας σημασίας Ὑπηρεσίες τῶν περιοχῶν Ἀττικῆς, Πελοποννήσου,
Ἠρήτης, Ἑπτανήσου, θεσσαλίας, Μακεδονίας καί Θράκης, προσφέροντας σπουδαῖες ὑπηρεσίες γιά τήν ἐμπέδωση τῆς Δημόσιας Τάξης καί
Ἀσφάλειας.
Στό διάστηµα τῆς Ἀρχηγίας του, βοηθούμενος ἀπό ὁμάδα ἱκανῶν
ἀξιωματικῶν πού διέθεταν, ὅπως καί ὁ ἴδιος ἄρτια πνευματική καί
ἐπαγγελματική κατάρτιση καί πεῖρα, συνέβαλε ἀποφασιστικά στόν
μετασχηματισμό τῆς τότε «Ἑλληνικῆς Βασιλικῆς Χωροφυλακῆς»σέ
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ἕνα σύγχρονο γιά τήν ἐποχή ἐκείνη Ἀστυνομικό Σῶμα, πού ἀνταποκρίθηκε µέ ἀποτελεσματικότητα στά σύγχρονα προβλήµατα τῆς κοινω-

νίας.

Ἀποστρατεύθηκε τήν 29η Δεκεμβρίου 1940,λόγῳ τῆς κατάληφής του
ἀπό τό ὅριο ἡλικίας. Μετά τήν ἀπελευθέρωση ἐχρημάτισε, κατά τά ἔτη
1941 - 1948, Γενικός Γραμματέας τοῦ Ὑπουργείου Δημοσίας Τάξεως.
Ἀπεβίωσε τήν 34 Δεκεμβρίου 1967 σέ ἡλιχία 91 ἐτῶν, ἔχοντας προλάβει, ὅπως συχνά ἔλεγε, νά ἰδεῖ τό Σῶμα τῆς Ἑλληνικῆς Βασιλικῆς
Χωροφυλακῆς, στό ὁποῖο ὑπηρέτησε 49 ὁλόκληρα χρόνια, σέ κατάσταση σταθερῆς ὀργανωτικῆς καί λειτουργικής βελτίωσης.
Ὅπως ἀναφέρεται στήν ἀπό 27 Δεκεμβρίου 1951 Ἐγκύκλιο τοῦ
Ἀρχηγείου τῆς Ἑλληνικῆς Βασ. Κωροφυλακῆς, ὁ Ἀντιστράτηγος Δρόσος Δροσόπουλος σκόπευε νά ἐχδόσει τά ἀπομνημονεύματά του µέσα
στό 1952. Ἄγνωστο ὅμως γιά ποιό λόγο, ἡ ἔκδοση ἀναβλήθηκε γιά νά
γίνει τελικά τό 1961. Ὁ συγγραφέας ἀφιερώνειτό ἔργο του στό Σώμα
τῆς Ἑλλ. Βασιλυκῆς Χωροφυλακῆς.
Στόν Πρόλογο ἐξηγεῖ ὅτι «Οὔτε δόξαν λογοτεχνικήν ἐπεζήτησε,
οὔτεεἰς ἄλλό τι ἀπέβλεφε». Ἀκόμα ἐξηγεῖ ὅτι σκοπός του εἶναι ἡπληροφόρηση τοῦ κάθε ἀναγνώστη γιά τό Σῶμα τῆς Χωροφυλακῆς καί
εἰδικώτερα γιά τό «ποιούς καί πόσους σκληρούς ἀγώνας διεξήγαγε
τοῦτο µέ αὐταπάρνηση καί αὐτοθυσία καί πόσας ἀνεκτιμήτους ὕπηρεσίας προσέφερεεἰς τήν Ἑλληνικήν Πολιτείαν. ὥστε αὕτη νά φθάσει µέχρι τοῦ βαθμοῦ τοῦ σημερινοῦ ἐπίζηλου πολιτισμοῦ».
Πραγματικά, ὁ Ἀντιστράτηγος Δροσόπουλος, ἐνῶ θά εἶχε πολλά νά
γράφει ἀπό τήν μακροχρόνια ὑπηρεσία του, προτίµησε νά ἀναφερθεῖ
στή θέση τῆς Χωροφυλακῆς ἀπέναντι στήν Πολιτεία καί στά προβλήµατα πού ἀντιμετώπισε κατά καιρούς.
Ἀπό τό κείµενο τῶν ἀπομνημονευμάτων ὑπάρχουνσελίδες πού µποροῦν νά διαβαστοῦν εὐχάριστα τόσο ἀπό συναδέλφους ὅσο καί ἀπό
ἄλλους ἀναγνῶστες καί ἀναφέρονται σέ κάποια γραφικά ὑπηρεσιαχά
στιγμιότυπα, πού δέν εἶναι τίποτε ἄλλο ἀπό ἕνα ἀντικαθρέφτισμα μιᾶς
κοινωνικῆς γραφικότητας τοῦ λεγόμενου «παλιοῦ καλοῦ καιροῦ».
Πολύ λίγες ἀπό τίς 150 σελίδες τοῦ βιβλίου ἀναφέρονται στό πρόσωπό του καί τότε χωρίς τήν χρησιμοποίηση στό λόγο του ἠχηρῶν λέἔεων, πομπωδῶν ἐκφράσεων καί μεγαλοστομιῶν χωρίς οὐσιαστικό περιεχόµενο, ἀποβλέποντας στὀν ἐντυπωσιασμό καί παραβλέποντας τήν
οὐσία, ἀλλά µέ ἁπλότητα, λιτότητα καί ἀντικειμενικότητα πού ἐντυπωσιάζει, χαρίσματα καί προσόντα πού κοσμοῦσαν τότε τά στελέχη
τῆς Ἑλληνικῆς Βασιλικής Κωροφυλακῆς.

Σελίδες ἀπ᾿ τὴ Φωκίδα
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ΑΠ’ ΤΗ ΧΛΩΡΙΔΑ ΤΗΣ ΦΩΚΙΔΑΣ
Γ.Ν. ΚΟΥΤΣΟΚΛΕΝΗ

Ἐδῶ κάνουμεµιά προσπάθεια νά καταγράφουµεκαί νά περιγράφουμε τά δένδρα πού καλύπτουν τόν ἐδαφικό χῶρο τῆς Φωκίδας. Καΐ αὐτά εἶναι πολλά καί ποικίλα καί πάντα ἄξια λόγου.
Δέν πρέπει νά ξεχνᾶμε ὅτι τό ξύλο εἶναι ἡ «ὕλη». Τό ὑλοτομῶ
σηµαίνει τέµνω τήν ὕλη καί ὅλη γιά τήν ἐποχή πρίν τό πλαστικό
ἦταν τό πᾶν στίς ἀνάγκες τοῦ ἀνθρώπου. Ἱκανοποιοῦσε ὅλες, µά
ὅλες τίς ἀνάγκες. Ἡ θέρμανση, ἡ κατασκευή κατοικίας, ἡ κατασχευή πλοίων, ὅπλων, ἐργαλείων, ἀλλά καί στή διακόσµήση καί τόσα ἄλλα, ὅλα ἔχουν σάν πρώτη καί χύρια τό ξύλο.
Γιά τούς λόγους αὐτούς στά βόρεια τῆς Εὐρώπης τό δένδρο λατρεύτηκε ὅπως ὁ Θεός καί κατάλοιπο τῆς λατρείας αὐτῆς εἶναιτό...
Χριστουγεννιάτικο δένδρο.
Ἀλλά καί οἱ Ἀρχαῖοι Ἕλληνες πίστευαν ὅτι τά δένδρα ἔχουν ψυχή. Πίστευαν ὅτι µέ κάθε δένδρο γεννιόταν καί µία «Ἅμαδρυάδα», ἡ ὁποία πέθαινε µαζί µέ τή Δρῦ, δηλαδή «ἅμα τῇ δρυΐ».
Ἀλλά καί ὅλα τά ἄλλα δένδρα ἔχουν τίς δικές τους «Νύμφες τῶν
Δασῶν». Ἀπό τίς Δρυάδες, πού χαρούμενες καί παιδιακίζοντας
ἀπεύφευγαν τήν καταδίωξη τῶν σατύρων πού τίς κυνηγοῦσαν γιά
τόν ἔρωτά τους, ἀπ᾿ αὐτές λοιπόν προέρχεται καί ἡ ἀγαπημένη σύΌυγος τοῦ Ὀρφέα, ἡ ΒΕὐρυδίνκη., ἡ Τιθορέα κ.ᾶ.
Αὐτές οἳ Δρυάδες, οἱ «νύμφες», κλαίουν καί ὀδύρονται ὅταν ὁ
ξυλοκόπος κόβει τό δένδρο τους.
τή Γουϊνέα γιά νά πλησιάσει ὁ ξυλοκόπος νά κόψει τό δένδρο,
πρῶτα τό πετροβολοῦν πολλοί γιά νά διώξουν πρῶτα τή νύφη γιά
νά µή τούς χάνει κακό ὅταν αὐτοί τό κόβουν.
Οἱ νεοέλληνες γιά νά δείξουν τήν ἀγάπη τους καί νά τονίσουν
τήν ἀξία τοῦ δένδρου. λένε ὅτι ὅποιος φυτέψει 1.000 δένδρα, πάει
κατ’ εὐθείαν στόν Παράδεισο. Καί ἄν αὐτό εἶναι ἀλήθεια τότε εἶμαι
σίγουρος ὅτι στήν Κόλαση ὑπάρχει εἰδική θέση γι’ αὐτούς πού
καῖνε ἕνα δάσος.
κκ
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Μέ τήν πανίδα καί πρῶτα τά δένδρα, πού ὀμορφαίνουν τή Φωχίδα, θέλουµε νά ἀσχοληθοῦμε καί δηλώνουµεὅτι οὔτε Βοτανολόγοι, οὔτε Δασολόγοι εἵμαστε. Ἁπλά µιά περιγραφή κάνουμε γιά νά
τά Ὑνωρίσει χαί ἀγαπήσει ὅποιος κάνει τόν κόπο νά διαβάσει τούτη τήν προσφορά µας.
κ

Ἡ σειρά τῆς καταγραφῆς εἶναι ἡ ἀλφαβητική καί ὄχι κάποια
ἄλλη, γιά εὐχολία τοῦ ἀναγνώστη καί µόνο. Καί ἀρχίζουμε πάντα
µέ τά δασικά καί διακοσμητικά καί ἔπειτα µέ τά ὀπωροφόρα.

α. ΗΒ ΑΚΑΚΙΑ
Πρόκειται γιά ἕνα δένδρο µέ µεγάλη ποικιλία. Ὑπάρχουν γύρω
στά ἀ90 εἴδη. Ἀναπτύσσεται σέ εὔκρατα καί τροπικά κλίματα, γι
αὐτό εὐδοκιμεῖ σέ χῶρες τοῦ Ν. ἡμισφαιρίου.
Ἡ ζωή του δέν εἶναι µεγάλη. φθάνει μόλις τά 80 χρόνια.
Φθάνει τά 12 µέτρα ὄφος. Τά λουλούδια τῆς Ἀκακίας χρησιµεύ-

ουν στήν ἀρωματοποιία (Γαζία) καί στή Φαρμακευτική. Ἀπ΄ τή

φλούδα της βγαίνουν δεψικές ὕλες, κόλλα καί ἄλλες χρωστικές
οὐσίες γιά τήν ἐπιπλοποιῖα, ἀλλά καί... σαπούνι γιά τά μαλλιά τοῦ
ἀνθρώπου.
Ἀντέχει στήν Εηρασία καί πολλαπλασιάζεται µέ σπορά καί µέ
νέα μοσχεύματα.
Ἀπ΄ τό 1888 στήν Ἑλλάδα εὐδοκιμεῖ ἡ αὐστραλιανή ἀκακία

(ΘγΑπορΗΨΙΙ4), ἡ ὁποία εἶναι ἀειθαλής καί ἀνθίζει µιά φορά τόν

χρόνο, κατά τόν Μάρτη, καί πολλαπλασιάζεται µέ σπόρους, φθάνοντας τά 6 µέτρα ὕφος. Τά φύλλα της εἶναι σφαιρικά, χωρίς νά
µυρίζουν καί μοιάζουν µέ ἐκεῖνα τῆς Γαζίας. Αὐτοῦ τοῦ εἴδους ἡ
φλούδα εἶναι κατάλληλη δεφική ὕλη, τό δέ φύλλωμά της κατάλληλο ὡς ζωοτροφή.

Ἐεχωριστό εἶδοςεἶναι ὁ θάμνος µέ τό γνωστό ὄνομα «Γαζία».

Ἡ Ταζία φθάνει τά 2-5 µ. ὄψος, εἶναι φυλλοβόλος καί τά ἄνθη της
μικρά, κίτρινα, σφαιρικά καί πολύ ἀρωματικά καί γιά τοῦτο χρήσιμοποιοῦνται στήν ἀρωματοποίῖΐα.

Ἕνα ἄλλο ὄμορφοεἶδος ἀκακίαςεἶναι ἡ «μιμόζα»τῆς Κων/πό-

λεως ἡ ροδοµέταξος. Καλλιεργεῖται παντοῦ γιά τό ὡραῖο πτερόμορφο φύλλωμά της. Ἀντέχει στό φύχος καί φθάνει τά 13 µ. ὕψος.
Ἡ αὐστραλιανή ἀκακία ἀλβεζία ἡ Λοφανθής εἶναι ἕνα ἄλλο
εἶδος ἀχαχκίας. Αὐτή ἀναπτύσσεται γρήγορα σέ ἐδάφη ἀλκαλικά

Σελίδες ἁπ᾿ τή Φωκίδα
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χαί ἄγονα καίεἶναι ἀνθεχτική στήν ξηρασία. Εἶναι φυλλοβόλος καί
θά τή βροῦμε στά θερμοκήπια εὔκολα.
Τά ἄνθη της εἶναι κιτρινόλευκα. σφαιρικά καί μοιάζουν μ’ αὐτά
τῆς Γαζίας, ἀλλά λίγο μεγαλύτερα.
Μέ λίγα λόγια ἀναφερθήκαμε σέ µερικά εἴδη τοῦ ὄμορφου
αὐτοῦ δένδρου πού στολίζει τά χωριά µας καίτίς πόλεις µας. Σταματᾶμε γιατί ἡ καταγραφή καί περιγραφή ὅλης τῆς ποιχιλίας θά
χρειαζόταν σειρά τόμων.

β’.Η ΑΜΥΓΔΑΛΙΑ
Ἐτίναξε τήν ἀνθισμένη ἀμυγδαλιά
µέ τά χεράχια της
καί γέμισε ἀπ᾿ ἄνθη πλάτες. ἀγκαλιές
καί τά µαλλάκια της.

Καΐ σάν τήν εἶδα στολισμένη τήν τρελλή

τήν ἐπλησίασα
τῆς τίναξα τά ἄνθη ἀπό τήν κεφαλή
καί τήν ἐφίλησα.
--Ἑρελλή, σάν θές νά φέρεις στά µαλλιά σου
τή χιονιά. µή τόσο βιάζεσαι.
Μονάχη της θέ νᾶρθη ἡ βαρυχειµωνιά
δέν τό στοχάζεσαι;
Θά γίνεις µιά γρηούλα µέ κάτασπρα μαλλιά
καί θά φορεῖς γυαλιά.
Ποιός δέν ξέρει τό ὑπέροχο αὐτό τραγούδι πού γράφτηκε τό
1879 ἀπ᾿ τόν Γεώργιο Δροσίνη καί µελοποιήθηκε ἀπό κάποιον
ἄγνωστο... µέχρι σήµερα:
Μιλᾶ γιά τά ὄμορφα καί πολλά συνήθως λευκά λουλούδια, τά
ὁποῖα κάνουν ξεχωριστή ἐντύπωση γιατί τά βλέπουμε στόν
χειμῶνα, ἐποχή πού δέν ὑπάρχουν ἄλλα.
Σύμφωνα µέ τή Στατιστική Ὑπηρεσία στήν Ἑλλάδα καλλιερ-

γοῦνται 5.132.000 δένδρα ἀμυγδαλιᾶς (ἀπογραφή 1962).

Ἡ γνωστή µας ἀμυγδαλιά µέ τά ἰδιαίτερα χαρακτηριστικά της,
ὅπως ἡ ὀμορφιά της καί ἡ τόλμη της φαίνεται ὅτι μᾶς ἦλθε ἀπό τήν
Ἀσία, ἀλλά συναντᾶται αὐτοφυής στήν Ἑλλάδα καί σέ ὅλες τίς Μεσογειαχές χῶρες. Ὁ Κάτων, ὁ Πλίνιος κ.ᾶἄ. ὀνομάζουν τήν ἀμυγδαλιά «ἑλληνικό Καρύδι».
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Ἡ ἀμυγδαλιά ἔχει γύρω στά 750 εἴδη. Χωρίζεται σ᾿ αὐτές µέ τόν
Ὑλυκό καρπό, σ’ αὐτές µέ τόν πικρό, σέ κεῖνες µέ τό σκληρό τσόφλι
χαΐ σέ χεῖνες µέ τό ἀφράτο κι ἀκόμα στίς διάφορες ἀνάλογα µέ τό
μέγεθος καί τό σχῆμα τοῦ... τσοφλίου της.
Ἡ ἀμυγδαλιά εὐδοκιμεῖ καί ἀποδίδει καρπό σέ θερµές περιοχές
καί ξηρές µέ ἥπιον χειμῶνα καί σταθερό κλίµα. Θά τή βροῦμε πάντα ἐχεῖ πού ὑπάρχει ἡ ἐλιά καί τό ἀμπέλι.
Φθάνει σέ πλήρη ἀνάπτυξη τά {2 µ. ὕφος. Ὁ κορμός της εἶναι
ἀρχετά χονδρός καί πάρα πολύ σκληρός.
Εἴπαμε πιό πάνω ὅτι εἶναι τολμηρή καί τοῦτο γιατί ἀνθίζει ἔνωῥίτερα ἀπό κάθε ἄλλο φυτό, µέσα στόν χειμῶνα, χωρίς νά φοβᾶται
τίς συνέπειες.
Τά λουλούδια της πανέμορφα ἀπό ἄσπρα µέχρι ἑλαφρῶς ρόδινα μοσχοβολοῦν καί στολίζουν τό ὅλο δένδρο λές καί τό ντύνουν µέ
λευκό ἤ ρόδινο πέπλο, ἀφοῦ ἡ ἀμυγδαλιά βγάζει τά λουλούδια τής
πρίν βγάλει τά φύλλα της καί ἔτσι γίνεται πραγματική νυφούλα.
κ α

«Νά µήν τά πλύνης µέ νερό
παρά µέ τά δάκρυά σου
καί µέ τό µοσχοσάπουνο
πού λούζεις τά µαλλιά σου.
Νά µήν τ᾿ ἁπλώσεις σέ κλαρί
οὔτε καί σέ κλωνάρι
παρά σ’ ἀπικραμυγδαλιά
π᾿ ἀνθίζει τό Γενάρη».

Ἔτσι παραγγέλει ὁ ἐρωτευμένος στήν καλή του συνεπαρµένος
ἀπ᾿ τήν ὀμορφιά τῆς ἀνθισμένης ἀμυγδαλιᾶς.
κ Χκά

Στήν Ἑλλάδα ἔχουμε καλή παραγωγή ἀμυγδάλων ἤ τσαγαλιῶν,
ὅπως θέλουν οἱ χωρικοί µας, καί ἀρκετές ἐξαγωγές.
Καίΐ ἡ ἀμυγδαλιάἔχει τίς ἀρρώστειες της καί σοβαρότερηεἶναι ἡ
«Κομμίωση»ἡ ὁποία εὐδοκιμεῖ σέ τόπους ὑγρούς.
Τά ἀμύγδαλα, δηλαδή ἡ ἀμυγδαλόφυχα, εἶναι εὔγευστη, µοσχοβολᾶ, ἀλλά καί πολύ θρεπτική καί γι’ αὐτό χρησιμοποιεῖται κυρίως
στή ζαχαροπλαστική καί ἀλλοῦ. Τά ἀμύγδαλα ἔχουν 5050 ἔλαιον,
τό ἀμυγδαλέλαιον, τό ὁποῖο χρησιμοποιεῖται στήν Φαρμακευτική.

Σελίδες ἀπ᾿ τή Φωκίδα
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Υ. ΤΟ ΕΛΑΤΟ
Μιά φορά κι ἕναν καιρό ἥτανε µιά ὄμορφη, λυγερή καί εὐταλής
νεαρή, ἡ ὁποία ἔχασε τά ἀδέλφια της, στούς Ἀλωάδες, καί θρηνοῦσε γοερά! Οἱ θεοί ἀπ᾿ τά πολλά δάκρυά της συγχινήθηκαν καί
τή μεταμόρφωσανσέ ἕνα ὄμορφο δένδρο πού ἔχει τό ὄνομα τῆς κοπέλας, Ἐλάτη!
Τό δένδρο αὐτό ἀνήχει στήν οἰκογένεια τῶν ἐλατιδῶν, τῆς τάξεὡς τῶν κωνοφόρων, καί περιλαμβάνει 29 εἴδη.
Πρόκειταιγιά ἕνα ἀειθαλές δασικό δένδρο πού τό βλέπουμε καί
ὡς καλλωπιστικό.
Τό σχῆμα του εἶναι κωνικό, ὅπωςκαί οἱ καρποί του, τά κουχουνάρια. Θά τό δοῦμε στό βόρειο ἡμισφαίριο καί κυρίως σέ ὀρεινούς
τόπους.
Στήν Ἑλλάδα ἔχουμε τήν Ἐλάτη τήν Κτενοειδη καί τήν
Κεφαληνία καί ἤ τοῦ Ἀπόλλωνος. Τά δάση στήν Ἑλλάδα κατέχουν ἔκταση 2.250.000 στρέµατα, ἤ τό 1306 τῶν δασῶν µας.
Βορειότερα ὑπάρχουν καί ἡ Ἐλάτη ἡ Σιβιρική, η Νορβηγική, ἢ
ὑφικάρηνος, ἡ βαλσάμιος, Ἡ ἱερά, Ἡ εὐγενική ἡ μεγαλοπρεπής.
Τό Ἔλατο ἀναδασώνεται µέ σπορά καί εὐδοχιμεῖ σέ λίγο ὑγρά
ἐδάφη, ἀφοῦ δέν ἀντέχει τήν ξηρασία.
Τό δένδρο τοῦτο ἔχει καί παραξενιές. Ἡ µιά εἶναι ὅτι γιά ν᾿
ἀναπτυχθεῖ χρειάζεται προστάτη. Εΐναι κατά τούς δασολόγους
σχιόφιλος, ἀλλά καί ἀχάριστος γιατί µόλις ἀναπτυχθεῖ λίγο τό
πρῶτο του μέλημαεἶναι νά... φάει τόν προστάτη του.
Καίΐ ἡ ἄλλη εἶναι ὅτι µέχρι τά 15-20 χρόνια του ἀναπτύσσεται
πολύ ἀργά, ἀλλά µετά ἀναπτύσσεται ταχύτατα.
Τό ἔλατο κάνει πανέμορφα δάση. τά ὁποῖα εἶναι πολύ ὑγιεινά.
Ὁ ἐχθρός πού τρέμει τό δένδρο τοῦτο εἶναι ἡ γίδα, ὄχι µόνο
γιατί ὅταν εἶναι μικρό τοῦ τρώει τήν κορυφή του, µέ ὅλες, στή συνέχεια, συνέπειες, ἀλλά ἐπειδή µέ τά πόδια της καταστρέφειχιλιά-

δες νέα φυτά.
Τό ἔλατο εἶναι πολύτιμο δασικό δένδρο. Τό ξύλο του εἶναι µα-

λαχό, εὐκολοκατέργαστο, πού χρησιμοποιεῖται στήν οἰχοδομή, τήν
ναυπηγική, στήν κατασκευή μουσικῶν ὀργάνων, σπίρτωνκ.λπ.
Ἡ θερµαντική δύναμη τῶν καυσόξυλων τοῦ ἔλατου εἶναι µικρότερη ἀπό αὐτή τῆς ὀξυᾶς καί µεγαλύτερη τοῦ πεύχου.
Ἡ φλούδα του χρησιμοποιεῖται στή βυρσοδεφία. Ὁ χυμός του,
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δηλαδή ἡ «ἐλατόψυχα», εἶναι φάρμακο γιά τό ἕλκος τοῦ στομάχου
καί τά µικρά τραύματα.
Ὁ Ἔλατος, τό Ἔλατο, ἡ Ἐλάτη, ἄς πάρει ὁ καθένας ὅτι θέλει,
ἔχει µεγάλη παρουσία στό Δημοτικό Τραγούδι. Ὅμως ἐκεῖ πού ἔχει
ἰδιαίτερη... χρήση εἶναι στίς γιορτές τῶν Χριστουγέννων.
Πρόκειταιγιά ἕνα ξενόφερτο ἔθιμο, πού καμιά σχέση δέν ἔχει µέ
τήν Ἑλλάδα µας, τό ὁποῖο θέλει τό δένδρο αὐτό, φυσικό ἤ τεχνικό,
μικρό ἤ µεγάλο, στολισμένο µέ λαμπιόνια καί φανταχτερά στολίδια, σέ κάθε σπίτι, γραφεῖο ἤ κατάστημα, ἀλλά καί σέ κάθε πόλη.
Τό δένδρο αὐτό πού μᾶς ἦλθε ἀπό τόν Βορρᾶ παραμέρισε τελείως τό Ἑλληνικό Καραβάκι, τό δικό µας Ἐθνικό σύμβολο.
Καΐ τό σπουδαιότερο εἶναι ὅτι αὐτό τό λέμε καί... πρόοδο!
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Γιά τή ΔΑΦΝΗ βλέπε στό 3/2014 (τεῦχ. 199)
Γιά τό ΔΕΝΔΡΟΛΙΒΛΝΟ βλέπε στό 2/2014 (τεῦχ. 138) καί
γιά τό ΔΡΥΣ - ΦΥΛΙΡΑ βλέπε στό 3/2009 (τεῦχ. 184) τοῦ περιοδικοῦ

μας «ΣΕΛΙΔΗΣ ΑΠ’ ΤΗ ΦΩΚΙΔΑ»,

Σελίδες ἀπ᾿ τή Φωκίδα ----------------------υ-υ--
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ΤΟ ΓΙΑΤΡΙΚΟ
Τό ζῶο ἔβηχε σά νά εἶχε κοκύτη

ΤοῦΣ. ΝΤΟΜΑΛΗ

ἕνα ζῶο καθαρόαιµο νά τό πάρεις µέ τά µάτια.
στέχονταν στή µέση τοῦ δρόµου καί λές

καί εἶχε καταπιεῖ ἕναν δαίμονα

ἔβηχε ἐπί ὥρα συνεχῶς µά δέν μποροῦσε
οὔτε νά φτύσει τήν κατάρα τῶν σπλάχνων του
οὔτε νά κρατήσει τήν κοιλιά του
πού πηδοῦσε καί ἀνακατώνονταν

σά νά εἶχε µιά µυλόπετρα πού ἄλεθε

σκληρό σπόρο καί ἦταν ἀδύνατον
γα τόν τρίψει παρόλες τίς προσπάθειες
πού ἔκαναν τό ζῶο νᾶχει σχεδόν τά µάτια του
γαλάζια.
Τότε, βρέθηκε ὁ γιατρός πού δέν τόν ὑποφιάζονταν κανείς
μιά Υριά ἀπό τά νιάτα της κουφή, πού φυσικά δέν ἄκουσε
τόν βήχα τοῦ ζώου, µά τόν µάντεψε
ἀπό τήν ταραχή τήν ὁλόσωμη τοῦ ζωντανοῦ
καί τό στόμα του πού τό ἄνοιγε ἀπελπισμένα.
Πάρετε, εἶπε ἡ γριά. πουκάμισο φιδιοῦ καί ἀλέστε το
καί ρίξετε µές στό πίττουρο πού θά φόει τό ζῶο
χαί ἐάν σ’ ἕνα εἰκοσιτετράωρο ὁ βήχας συνεχιστεῖ
ρίξτε του κι ἄλλο ἕνα πουκάμισο φιδιοῦ ἀλεσμένο.
Κι ἐνῶ τό ζῶο τό εἴχαμε ὅλοι γιά φόφο ἀπό καιρό
µετά τό γιατρικό τῆς γριᾶς τῆς κουφῆς τό ζῶο σταμάτησε
νά βήχει, λές καί ὁ δαίµονας πού τό τυρρανοῦσε
κατανικήθηκε, ἄρχισε νά πηδάει χαρούμενα
δέκα χρονώ ἄλογο βαρύ

σά νά ἦταν χτεσινό πουλάρι.

Ποῦ τό Ἔερε ἡ γριά τό γιατρικό; Εἶχε προλάβει
τόν προππάπο της πού ἦταν µέγας ἀγωγιάτης
καί εἶχε τριάντα ζῶα πού κάναν δρομολόγια
Καρίτσα - Τσάγεζι, ἐπί τουρκοκρατίας.
Ἔτσι ἀφηρημένα εἶχε ἀκούσει γιά τό γιατρικό

καί ὅταν μᾶς τὂπε δέν ἦταν βέβαιη,

μπορεῖ, σκέφτηκε, νά τή γελοῦσε ἢ µνήµη της
καί νά φοφοῦσε τό ζῶο. µά τό διακινδύνευσε
πρῶτα - πρῶτα γιατί ἦταν ξένο τό ζῶο καί ὕστερα

ἀφοῦ ἦταν, μᾶς εἶπε, ἔτοιμο γιά φόφο...
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α. ΧΑΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΙ...
τοῦ ΓΙΑΝΝΟΥ ΖΩΡΙΑΝΟΥ

Στήν γεω-φυσική περιοχή τῆς Κωμόπολης τῶν Εὐπαλιέων - Δωρίδος, στό «Ἡσιόδειο» τοπίο τοῦ «Καρυώτη» Χείμαρρου καί πάνω
στήν ἀνατολική πλευρά λόφου στεφανωµένου µέ ἀρχαῖες ὀχυρώσεις, διασώζεται, ἔστω καί σοβαρά λαβωμένος ἀπό τό χρόνο, ὁ µικρός ἱερός Ναός τοῦ «Ἁγίου Νικολάου τοῦ Σώζοντος», Ἱερό καθίδρυµα τοῦ 13ου αἰῶνος, σπάνιας ἀρχιτεχτονικῆς, Μετόχι τοῦ ἄλλοτε ποτέ Μοναστηριοῦ τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Προδρόμου Βοδονίτσας - «Μουντινίτσας - Θερμοπυλῶν».

Εἶναι ἕνα μικρῶν διαστάσεων κτίσμα (670 κ ἀ 10), ἕνα ἄρχιτε-

πτονικό καλλιτέχνημα, πού ἀποσπᾶ τήν προσοχή τοῦ θεατῆ καί τήν

κρατάει αἰχμάλωτη γιά ὧρες...

Χρονολογικά τοποθετημένο, στό ξεκίνημα τοῦ δεύτερου μισοῦ
τοῦ 13ου αἰώνα -μέ τίς χορηγίες τοῦ Βυζαντινοῦ Αὐτοχράτορα
Μανουήλ Κομνηνοῦ-- µέ τήν πάροδο τοῦ χρόνου ἀποτέλεσε τό
«Καθολικό» μικροῦ Μοναστηριοῦ, ὅπως μᾶς πληροφοροῦν οἱ µελετητές του, Βυζαντινολόγοι - Ἀρχαιολόγοι ἐρευνητές [Α.Μ.
Ὀρλάνδος, Δ. Εὐαγγελίδης, Τ. Σωτηρίου κ.λπ. καί κυρίως ὁ κύριος
Βασίλης Κ. Κατσαρός - Βυζαντινολόγος, Διευθυντής τῆς Φ. Σχολῆς
τοῦ Α.Π.Θ. καί τοῦ ὁποίου τήν εἰδική µελέτη µέ τόν τίτλο: «Ο

ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ ΝΑΟΣ ΤΟΥ ΑΡΙΟΥ ΝΠ{ΚΟΑΑΟΥ ΤΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ
ΣΤΟ ΒΥΠΑΛΙΟ ΔΩΡΙΔΟΣ», δημοσίευσε σέ καλαίσθητη ἔκδοση Ἡ

«ΒΝΩΣΗ ΕΥΠΑΛΙΩΤΩΝ ΔΩΡΙΔΟΣ», τό ἔτος 2007.] Ἐδῶ θά πρέ-

πει, νά διευκρινισθεῖ, ὅτι ὁ Ἱερός αὐτός Ναός, μετονομάσθηκε σέ
ναό «Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου», γιά διαφόρους, ἐξωπραγματικούς λόγους, καί οἱ σχετικές «Πινακίδες» αὐτή τή δεύτερη ὀνοµασία προβάλλουν, χωρίς καμία ἐπέμβαση τῶν ἁρμοδίων - ἐκκλησιαστικῶν κι Ἀρχαιολογικῶν Ἀρχῶν]
Πῶς τό λέει ἡ λαϊκή µας Παροιμία: «Καλύτερα νά σοῦ βγεῖ τό
µάτι, παρά τό ὄνομα»...
Ὅμως ἡ παλαιότερη γραπτή μαρτυρία (Ἐπιστολή Μιχαήλ Χωνιάτη, πρός Ἐπίσκοπο γειτονικῆς Ναυπάκτου Ἰωάννη Ἀπόκαυκο

Σελίδες ἀπ᾿ τή Φωχίδα ---

αι Τη

13ου-18ου αἰώνα), ἄλλα μᾶς λέει, κάνοντας λόγο γιά μετόχι «Ἁγίου Νικολάου τοῦ Σώζοντος»...
Μέ τήν πάροδο τῶν χρόνων, γύρω ἀπό αὐτό τό μικρό καθολικό
τοῦ Ἁγίου Νικολάου, σχηματίστηκε ἕνας ἀγροδίαιτος οἰχισμός, πού
διατήρησε τήν ὀνομασία του -Χωριό «Ἅγιος Νικόλαος»-- µέχρι τό
τέλος τῆς Μεγάλης Ἑλληνικῆς Ἐπανάστασης τοῦ 18234 - 1829...
Μάλιστα ὁ περιηγητής Πουκεβίλ, πού πέρασε ἀπό τήν περιοχή
στά 1845 -ἕξι χρόνια πρίν ἀπό τὀ ξεκίνημα τοῦ Ἀγώνα-- κάνει λόΥΟ γιά χωριό «Ἅγιος Νικόλαος» µέ πληθυσμό 12 οἰκογενειῶν [Περίπου 60 ἀτόμων].

Τό τοπωνύμιο «Πηγές - Ὑδρονομέας - Ἁγίου Νικολάου», συχνά
ἀναφέρεται στά Πρακτικά τῶν Εὐπαλιώτικων Κοινοτικῶν Συµβουλίων, ἕως καί τή δεκαετία τοῦ 2000...
Ἀλλά ἡ Ἱστορία αὐτοῦ τοῦ μοναδικοῦ σ᾿ Ἀρχιτεκτονική χάρη
Χριστιανικοῦ Ναοῦ συνεχίζεται:
Κάθε χρόνο [8 Μαΐου] γινόταν, µέχρι τούς πρόσφατους σεισμούς, ὑπαίθρια λειτουργία -κάποτεκι Ἀρχιερατική--μέ τή συµµετοχή ὅλων τῶν Εὐπαλιέωντῆς περιοχῆς... Ἀκολουθοῦσε µεγάλο
πανηγύρι στόν διπλανό «Πλατανιστά», µέχρις ἀργά τό ἀπόγευμα...
Φυσικά, ὅλα αὐτά τά χρόνια, οἱ Ἀρχαιολογικές - Βυζαντινολογι-

πές, δημόσιες ἀρχές, ἦταν... ἀποῦσες...
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Οἱ σεισμοί καί ὁ «πανδαμάτορας»χρόνος, συνέχιζαν τό καταστροφικό τους ἔργο.
Πρῶτα κατέστρεψαν τίς Τοιχογραφίες [Ἀλλά Τύχη Ἀγαθῇ, σέ
παλαιότερη περίοδο ὁ ρέκτης Βυζαντινολόγος Καθηγητής κύριος
Βασίλης Κατσαρόςτίς εἶχε φωτογραφίσεικι ἔτσι διασώσει καί σήμερα δημοσιεύονται στήν πιό πάνω ἀναφερόμενη ἔκδοση τῆς
«Ἕνωσης Εὐπαλιωτῶν Δωρίδος»..,
Ὕστερα βάλθηκαν νά κατεδαφίσουν καί τό ὄμορφο, τό μικρό
μας, ἱστορικότατο ἐχχκλησάκι µας...
Καίτελικά πέτυχαν τήν ἐγκατάλειφψή του, γιά λόγους ἀσφαλείας,
τῶν σ’ αὐτό προσκυνητῶν...

Ὅμως πρόσφατα(34/3/2018) καί ὅλως τυχαίως, στό Νέο Δημαρ-

χιακό Μέγαρο τῶν Εὐπαλιέων, συναντήσαμε τόν κύριο Πέτρο Μυλάφη, Πολιτικό Μηχανικό τοῦ Ε. Μ. Πολυτεχνείου, πού μᾶς µετέφερε εὐχάριστες εἰδήσεις:
Ὁ Ἱερός Ναός τοῦ 12ου αἰώνα, ἐκεῖνος τοῦ Ἁγίου Νικολάου τοῦ
Σώζοντος, στό Εὐπάλιο, θά διασωθεῖ! Ηδη, εὑρέθηκε χρηµατοδό-

της (Ἐγώ θά τόν ἔλεγα «Ἐθνικός Εὐεργέτης»), πού χρηματοδοτεῖ
τήν ἤδη συνταχθεῖσα ἀρχιτεκτονική µελέτη. ἀλλά καί τήν ὅλη κατασχευή... Τά ἔργα, στό μικρό ἐκκλησάκι τῶν Κομνηνῶν, θά ἀρχίσουν
σύντομα, µέ πρῶτο, ἐκεῖνο τῆς ἀντιστήριξης τοῦ καταρρέοντος χώρου τῆς αὐλῆς...
Κι ἀκόμα, δύο τινά:

Τό πρῶτο: Ἡ µελέτη καί τά ἔργα συντήρησης τῆς μεγάλης διπλανῆς γέφυρας τοῦ 1986. πάνω ἀπό τόν ροῦ τοῦ «Κάτω Μόρνου
ποταμοῦ», πού συνδέει Δωρίδα - Ναυπακτία καί παλαιότερα συνέδεε Ἀθήνα - Γιάννενα, εἶναι πλέον ὑλοποιήσιμο ἔργο τοῦ Ε.Μ.Π.
Ἀθηνῶν.
Τό δεύτερο: Τήν ἐπιστημονική ἐπίβλεψη καί τῶν δύο ἔργων,
ἔχει ἀναλάβειὁ ἴδιος ὁ κύριος Καλύφης Πέτρος -ὅπως μᾶς εἶπε-καί πραγματοποιοῦσε ἐρευνητική ἀποστολή στήν περιοχή µας...
Αὐτή τή χαρά µας, ἄς εὐαγγελιστοῦν καί τά πνεύματα παλαιότερων ἀγωνιστῶν τῆς σωτηρίας αὐτοῦ τοῦ πολύτιμου, μικροῦ καί
σπάνιου Βυζαντινοῦ Ναοῦ...
Καλοκαίρι τοῦ 3048

Σελίδες ἀπ᾿ τή Φωκίδα ----------Ὑ-

-υ-υ-Ἂ-

----
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β’. Ἀπ᾽ τήν ἐφημερίδα «ΝΕΑ ΕΛΛΑΣ»τῆς 22-6-1991
Ἀγαπητές «ΣΕΛΙΔΕΣ ἀπ᾿ τή Φωκίδα»,
Τό συνημμένο κείµενο, γραμμένο σέ χρόνους πού τό ἐπιχοικιστιχό καί τό πρόβλημα ἀποκατάστασης τῶν προσφύγων στήν Ἑλλάδα

βρισκόταν σέ δραματικό σημεῖο,εἶναι ἐπίκαιρο καίστίς ἡμέρες
μας, λόγῳ «Βατοπεδίου» καίὄχι µόνο.

Ἀναφέρεται δέ καί στή Φωκίδα καί µάλιστα στήν Ἱ.Μ. Βαρνάκοβας τῆς ἐποχῆς. Καλό θά εἶναι νά τό γνωρίσουν οἱ ἐκλεκτοί σου
ἀναγνῶστες, ἀκριβῶς καίγιά τό τοπικό του ἐνδιαφέρον. Ὅπως
εἶναι γνωστό, τά μεγάλα κτήµατα τῶν Μονῶν -τουλάχιστο στή Δωρίδα-- ἔχουν νόµιµα περιέλθει στό λαό τῆς περιοχῆς τους.
Γ.7.

«Ἀπό ἑνός ἤδη ἔτους ἐκκρεμοῦν τό ζήτημα τῆς µισθώσεως τῶν
ατηµάτων τῆς Βαρνάκοβας, µονῆς κειµένης κατά τά σύνορα τῆς
ἐπαρχίας Δωρίδος καί Ναυπακτίας,κρατεῖ ἐν ἀναστατώσει τάς πέϱιξδ κοινότητας Ζωριάννο, Κουπάκι, Γκουμαῖοι, Κάμπος, Βλαχοκάτουνο...
Ἀξίζει νά ἐνδιαφερθῇτις διά τοῦτο, τόσον μᾶλλον, καθ’ ὅσον δέν
εἶνε µοναδικόν, ἀλλ᾽ ἔχει τεθῆ παντοῦ ὅπου ὑπάρχουν µοναίκαί
ἐκκλησιαστικά ἀγροτικά κτήματα, ἡ δέ µελέτη του θά μᾶς δώση
µίαν εἰκόνα τῆς τακτικῆς ἥν ἀκολουθεῖ τό Γενικόν Ἐκκλησιαστικόν
Ταμεῖον, ὅπερ διαχειρίζεται τήν ἐκκλησιαστικήν περιουσίαν.
Αἱ περίτήν µονήν Βαρνάκοβας κοινότητες, συνταχθεῖσαι κατά
συνεταιρισμούς (Ἄρα καί ὁ συνεταιρισμός Ζωριάνου εἶχε συνταχθεῖ
τουλάχιστον ἀπό τοῦ 19231. Δική µου ἡ παρατήρηση) γεωργικούς,
ἐζήτησαν τήν εἰς τούς συνεταιρισμούς τούτους ἐνοικίασιν τῶν βοσκησίµωνκαίκαλλιεργησίµων κτημάτων τῆς Μονῆς.
Ὁ σκοπός τῶν συνεταιρισμῶν δέν εἶνε νά βλάφουν τά συµφέρο-

ντα τῆς Μονῆς, ἀλλά νά ἔλθουν εἰς ἄμεσον λογαριασµόν µαζίτης,
ἐκβαλλομένοι ἐκ τοῦ µέσου τῶν ἐξ ἐπαγγέλματος παλαιῶν µεσαζόντων - ἐνοικιαστῶν,οἵτινες ὑπενοικίαζαν ἐπί ἰδίῳ ὀφέλει τά καλλιεργήσιµα καίτάς βοσκάςεἰς τούς ἐνδιαφερομένους γεωργούς καί
ποιμένας τῶν πέριξ κοινοτήτων.

44 / 480

ἉἙταιρεία Φωκικῶν Μελετῶν

Τό ὄφελος τοῦτο εἶνε σκόπιµον νά περιέλθη εἰς τάς ὀργανώσεις

τῶν χωρικῶν,οἵτινες εἶνε πολύ μᾶλλον τῶν ἰδιωτῶν ἀξιόπιστοι.

Πρός µαταίωσιν τοῦ σχεδίου τούτου οἱ παλαιοίἐνοικιασταί
προφανῶς θά πλειοδοτήσουν ἐπ᾽ ἄπειρον ἔστω καίἐπί ζημίᾳ των
προσωρινή, διότι προβλέπουν,ὅτι, καί ἄν ζημιωθοῦν τώρα θά ἔχουν
τό ὄφελος ὅτι διέλυσαν τούς συνεταιρισμούς καίθά εἶνε ἐλεύθεροι
χαί ἀνενόχλητοιεἰς τό µέλλον.
Φυσικά ἡ Μονή δύναται νά χαίρη ἐκ τοῦ προκληθησοµένου ἀνταγωνισμοῦ ἐπί τῇ ἐλπίδι ἐξογκώσεως τῶν µισθωµάτων, ἀλλ᾽ ἡ χαρά
αὕτη οὔτε χριστιανική εἶνε, οὔτε καί σύµφωνος πρός τό πραγµατικόν συμφέρον τῆς Μονῆς.
Τό σημεῖον τοῦτο,τί δηλαδή εἶναι τό πραγµατικόν συμφέρον τῆς
Μονῆς, οὐδέποτε ἐμελετήθη καλῶς. Κατ᾽ οὐσίαν πρόκειται περί
χριτικῆς ἐπί τῆς στάσεως, ἥν τηρεῖ ἡ Εκκλησία ἔναντι τοῦ ἀγροτικοῦ ζητήματος.
Τοῦτο, ἀπό τῆς ἀπόφεως τοῦ συμφέροντος τῶν ἀγροτῶν, εὗρε
τούς ὑποστηρικτάς του καίτούς δηµοκόπουςτου. Ἐξ ἄλλου, ὁλοένα
χαί συστηματοποιεῖται ἡ ἀντίθετος συντηρητική φάλαγξ τῶν τσιφλικούχων. Ἀλλ᾽ ἡ Ἐκκλησία δέν δύναται νά ἐξομοιωθῇ,εἰς τήν περίπτωσιν πού ἔχει μεγάλα κτήµατα, µέ τούς ἰδιώτας τσιφλικούχους.
Δυστυχῶς αὕτη αὐτόματα καί παθητικά καίἐντελῶς ἀπρονόητα,
συνεστοιχήθη εἰς τήν ἀντιδραστικήν διανοητικότητα τῶν µεγαλοκτηματιῶνἰδιωτῶν, ὡς ἐάν µία Μονή, Μητρόπολις ἤ Ἐπισκοπήεἶχε
τούς αὐτούς σκοπούς καί τά αὐτά συμφέροντα µέ τόν τυχόντα
ἐκμεταλλευτήν τσιφλικοῦχον ἤ τοχογλύφον.
ἨἩμεῖς ἐν τῇ παρούση µελέτῃ θά δώσωμεν γενικῶς παρατηρήσεις
ἐπίτῆς διακεκριµµένης ἀπόφεως, ἤἥν ὤφειλε νά ὑποστηρίξη ἡ
Ἐκκλησία ἐν τῷ ἀγροτικῷ ζητήµατι. Τάς γενικάς δέ ταύτας παρατηρήσεις θά προσαρµόσωμεν εἷς τήν περίπτωσιν τῆς ΒΑΡΝΑΚΟΒΑΣ, ἀποτελοῦσαν παράδειγµα τυπικόν.
Μαίγενικῶς µέν τό ζήτημα τῆς διαχειρίσεως τῶν ἐκκλησιαστικῶν

κτημάτων (Μοναστηριακῶν, Πατριαρχικῶν καί Παναγιωταφικῶν),

καί τῶν ἐπ᾽ αὐτῶν ἀξιώσεων τῶν χωρικῶν ἐτέθη ἤδη ὑπό ὀξείαν
μορφήνεἰς τήν Μακεδονίαν καί τάς ἄλλας νέας ἐπαρχίας µας. Ἡ
ἀξίωσις τῶν χωρικῶν εἶνε ξεκαθαρισµένη, ζητοῦν τόν τεµαχισμόν
τῶν κτημάτων τούτων καί τόν σχηµατσμµόν μικροϊδιοκτησιών.
Θά ἦτο δέ σφάλμα µέγα νά ἀπορριφθῆ ἁσυζητητίἡ ἀξίωσίς των.
Ἰδού ὅτι οἱ τσιφλικοῦχοι ἀντιδροῦν εἰς αὐτήν, ἐπιχειρηματολογοῦντες µέ ἐπιστημονικότητα καί τακτικήν συγχρονισµένην. Μόνη ἡ
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ἐκκλησία δεσµία εἰς ἀδράνειαν ἁδιάσειστον ἀπαντᾶ µέ µίαν ὑποχριτικήν ἀφέλειαν τῇ ἀληθείᾳ καταπήσσουσαν Ξ ""Ημεῖς, λέγουν,
ἔκπαλαι κύριοι τῶν κτημάτων τούτων, ἅτινα ἐδώσησαν (ἐδώρισαν)
ὑπέρ τῆς φυχῆς των παλαιοί καλοί Χριστιανοί, δέν ἔχομεν σήμερον
νά συζητήσωµεν µέ κανένα. Ἀναμιμνησκόμενοι ἐν τοῖς ἑωθινοῖς
ἁπάντων τῶν ἀοιδίμων κτητόρων, δωρητῶν καί συνδρομητῶν καί
ἀπαγγέλλοντες τάς κανονικάς εὐχάς ὑπέρ αὐτῶν, κάµνοµεν πᾶν
ὅτι θεωροῦμεν ἐπιβεβλημένον, ἵνα καλῶς κατέχοµεν τά κτήματά
μας”.
Αὐτά ἀπαντοῦν τά ὁποῖα καί ἀκριβῆ ἐάν ἦσαν, πάλιν δέν θά
εἶχαν ἀξίαν σήμερον. Πλήν δέν εἶναι οὔτε κἄν ἱστορικῶς ἀκριβῆ.
Ἡ Ἐκκλησία ἐγένετο κατά καιρούς κάτοχος κτηματικῶν περιουσιῶν κατά ποικίλους τρόπους. Εὐθύς ἐξ ἀρχῆς, ἅμα ὡς κατισχύσασα καί ὀργανωθεῖσα, ἐγένετο διάδοχος καί κληρονόμος τῶν περιουσιῶν τῶν εἰδωλολατρικῶν ἱερῶν. Ἔπειτα διάφοροι Βυζαντινοί
Αὐτοκράτορες ἵδρυσαν Μοναστήρια καί ἐπροικοδότησαν αὐτά µέ
περιουσίας µεγάλας, εἴτε ἀνηκούσας κατ’ εὐθεῖαν εἰς τό βυζαντινόν
στέµµα,εἴτε ἐπί τῇ βάσει τοῦ δόγµατος “Πᾶσα ἡ γῇ Βασιλική”, ἐξ
οὗ δόγµατος ἤντλουν δικαίωµα γενικόν. Ἐννοεῖται, ὅτι τά κτήµατα
αὐτά δέν ἦσαν ἔρημα κατοίκων. Ὠκοῦντο κι ἐκαλλιεργοῦντο ὑπό
πληθυσμῶν δουλοπαροίχων.
Κατά τόν αὐτόν τρόπον καί θεοσεβεῖς πλούσιοι ἵδρυσαν µοναστήρια κι ἐπροικοδότησαν αὐτά.
Ἐπίπλέον πολλά κεφαλοχώρια ἐπί Βυζαντινών, ἐπειδή τά µοναστήριακά κτήματα δέν ἐπλήρωναν φόρους, οὐδέ οἱ καλλιεργηταί
αὐτῶν ἐστρατολογοῦντο, ὡς οἱ τῶν ἄλλων, ἀφιέρωναν τά κτήματά
των εἰς µονάς γειτονικάς, ὅπως ἁπολαύσωσι τῆς προστασίας των,
προσφέροντα µικράν τινά µορτήν συνήθωςεἰς εἶδος.
Ἐπί Τουρκοκρατίας πάλιν οἱ Χριστιανοίἰδιοκτῆται ἀπειλούμενγοι ὑπό τῶν ἰσχυρῶν ἀξιωματούχων τῆς περιφερείας των, ἀφιέρωναν τά κτήματά των, ἀφιερωνόμενοι καίοἱἴδιοι εἰς τάς µονάς, δίδοντες προσφοράςτιναςεἰς εἶδος, ὅπως προστατευθοῦν.
Εἰς τάς κρισίµους ἐχείνας ἐποχάς. Ἐλάχιστα δέ εἶνε τά κτήµατα
τά ἀφιερωθέντα ὑπό χωρικῶνεἰς τήν ἐκκλησίαν ἐπί τῷ λόγῳ σωτηρίας τῆς φυχῆς τῶν δωρητῶν. Βλέπομεν, λοιπόν.ὅτι ἐξ ἱστορικῶν,
κοινωνικών, καί πολιτικῶν ἐγκοσμίων λόγων ἀπεκτήθη ἡ περιουσία
αὕτη καίεἶναι συνεπές ὅτι ἡ Ἐκκλησία, ἐάν οἱ λόγοι ἐκεῖνοι µεταβληθοῦν ἤ ἄν νέοι παρουσιαστοῦν, ὀφείλει ὄχι νά µείνη στάσιµος
ἀλλά νά συνεξελιχθῆ μετ’ αὐτῶν. Τοῦτο εἶναι νόμος ἱστορικός.
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Κατ᾽ ἀρχάς λ.χ. διέθετε τάς ἠθικάς καίὑλικάς δυνάμεις τής ὅλας

εἰς τήν προπαγάνδαντοῦ θείου λόγου, ἔπειτα ἐστήριξε τά θεµέλια

τοῦ Βυζαντινοῦ Εράτους. Οὔ καί ἐπέζησε λόγῳ τῆς καλυτέρας συ-

γκροτήσεώς της, ἐχρησίμευσεν ἐν τῷ µεταξύ ὡς ἀπόκοσμον κατα-

φύγιον τῶν μυστικοπαθῶν καί θεολήπτων Βυζαντινῶν Αὐτοκρατόῥων, προὐχόντων καί ἀρχοντισσῶν, ἐχρησίμευσεν ὡς κρυφό σχολεῖο
τῶν σκλάβων ἐπί Τουρκοκρατίας χαίἐστήριξε καί ἀνεφοδίασε τούς
κλέφτας καί πολεµιστάς τοῦ 41834. Εἶναι προφανές, ὅτι ἀναλόγως
τῶν περιστάσεων, εὗρε καί αὐτή καίἐξετέλεσε τόν προορισµόν της.
Τούς τελευταίους πάλιν καιρούς, ὑπό τήν πίεσιν τῶν νέων συνθηκῶν τῆς ζωῆς ἐν τῇ ἐλευθέρᾳ Ἑλλάδι, ὅπου ὁ πολιτικός καίκοινωγικός ρόλος τῆς Ἐκκλησίας ἠλαττώθη ἀπορροφγθείς ὑπό τῆς πολιτείας, ὠργανώθη τό Γενικόν Ἐκκλησιαστικόν Ταμεῖον, ἐπί τῷ σκοπῷ,
ὅπως συγκρατηθῆ τουλάχιστον ἡ περιουσία τῆς Ἐκκλησίας ὑπό ἑνιαίαν διαχείρισιν καί ὑπό σύστηµα συγκεντρωτικόν, ὑπό τό ὁποῖον ὁ
ρόλος τῶν τοπικῶν ἐκκλησιαστικῶν ἀρχῶν ἐμηδενίσθη σχεδόν.
Τό φαινόµενον αὐτό τῆς συγκεντρώσεωςεἶνε γενικόν καί ὅμοιάζει πρός χρίσιν, τήν ὁποίαν διῆλθον ὅλοι οἱ θεσμοίἐν Ἑλλάδι. Ἐδεµηδενίσθη λ.χ. ἡ κοινοτική πατροπαράδοτος αὐτοδιοίκησις καί τά
πάντα ἐχρεμάσθησαν εἰς τήν πανσοφίαν τοῦ ὑπουργείου τῶν Ἐξωτερικῶν. Διά τοῦ μηχανισμοῦ δέ τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Ταμείου τό
πλεῖστον τῶν εἰσοδημάτων διοχετεύεται πρός σκοπούς κρατικούς,
ἀπέναντι δέ τούτου ἡ Ἐκκλησία ἐξασφαλίζει µίαν φευδῆ άνεξαρτησίαν καί διατήρησιν τάχα τῆς περιουσίας της.
ΤΠ ἀληθείᾳ χάνει τήν πραγµατικήν της ἐλευθερίαν καί τήν πρωτοβουλίαν τῶν κινήσεών της ἀντίπιναχίου φακῆς. γινοµένη θεληµατική αἰχμάλωτος τοῦ Κράτους καί φυτοζωοῦσα ἐκ τῶν περισσευµάτων τῶν διαφόρων διαχειρίσεων, ἅς τυπικῶς µόνον διενεργεῖ. Ἡ
Ἐκκλησία, ἀντί νά ἀνέλθη τάχα πρός τό Κράτος,οὗ ἡ πολιτική εἶνε
πολλάκις σύνθετος καί πολύπλοχος καί διεστραμµένη καί ἀσυνεπής
ἀκόμη, ὤφειλε μᾶλλον πρός τόν λαόν νά κατέλθη, νά συμμερισθῆ
τάς δυσκολίας του καί νά διαθέση, ὁμόκληρο καί ὁμόνυχος αὐτοῦ,
τάς ὑλικάς καί ἠθικάς δυνάµεις της ὑπέρ αὐτοῦ αὐτή µόνη καί ἀπ᾿
εὐθείας καί ὄχι µέσον τοῦ Κράτους καί τοῦ ἑρμαφροδίτου ἐκκλησιαστικοῦ ταμείου.
Ὁ λαός ἔχει ἀνάγκην ὀργανώσεως ἐπαγγελματικῆς καί οἰχονομικῆς, τεχνικῆς διαφωτίσεως χαί µορφώσεως καίτραπεζικῆς ἑνισχύσεως, ὁ λαός. ἐλλείφει τούτων, µεταναστεύει χαί ἐγκαταλείπει
τόν τόπον... Ὑπό τούς ὅρους τούτους οἱ καλόγηροι κυττάζουν πῶς
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νά σώσουν τό σαρκίον των καί ὀχυρώνονταιεἰς τούς Βυζαντινούς
τίτλους ἰδιοκτησίας, ἐπί τῇ βάσει τῶν ὁποίων κατακρατοῦνεἰς κατάστασιν ἄγονον παμμµέγιστον τμῆμα ἐκ τῆς περιουσίας τοῦ
Ἔθνους,εἰς ὅ ὀφείλουν τήν ὕπαρξίν των καίτήν δόξαν των.
ἌἈλλά ὁ λαός δέν θά σεβαστῆ τάς βυζαντινός παλαιάς ἀντιλήφεις,
ἐφ᾽ ὅσον δέν δύναται νά συγχρονιστοῦν πρός τάς σηµερινάς ἀνάγκας του. Ἡ δέ Ἐκκλησία ἔχει καθῆκον καί συμφέρον, ἄν δέν σκοπεύη νά ἐξομοιωθῆ µέ τούς τσιφλικούχους καί τούς τοκογλύφους
καθισταµένη ὀργανισμός παράσιτος, ἔχει συμφέρον νά ἀποκτήση
τήν ἐλευθερίαν της ἀπό τῆς κρατικῆς κηδεµονίας καίνά συνεργαστῆ
µετά τῶν κατωτέρων λαϊκῶν τάξεων, εὐνοοῦσα ἐν παντίτήν Ἀποκέντρωσιν. Εἰς κάθε τόπον αἱ ὑπάρχουσαι ἐκκλησιαστικαί ἀρχαίεἶναι
ἀρχεταίνά διοικήσουν, µετά τῶν λαϊκῶν γεωργικῶν ὀργανώσεων τά
ἐκκλησιαστικά χτήµατα ἐπίκοινῷ ὀφέλει ὑλικῷ καί ἠθικῷ.
Τοῦτο καίµόνον, ὅτι ὀλόγυρα εἰς τάς διαχειρήσεις ταύτας ϐ᾽
ἀναπτυχθῆ πνεῦμα συζητήσεως καί πρωτοβουλίας καίθ’ ἀνοιχθῆ
ἔδαφος πραχτικῆς ἐπαφῆς καί συνεργασίας τῆς Ἐκκλησίας µέ τόν
λαόν, εἶνε ἀρκετόν νά κινήση τό ἐνδιαφέρον καίνά ἐνθουσιάση πάντα, καί μάλιστα ἱεράρχην, καλῶς ἀντιλαμβανόμενον τά πραγµατικά συμφέροντα τοῦ συνόλου µέσα εἰς τό ὁποῖον ζη.
δη αἳ λαϊκαί ὀργανώσεις ἐπιφυλασσόμεναι διά τό ζήτημα τῆς

ἰδιοκτησίας ζητοῦν νά ἐνοικιαστοῦν εἰς αὐτάς τά ἐκκλησιαστικά

ατήµατα. Τί ἄλλον πλέον εὐκταῖον διά τήν Ἐκκλησίαν. ἐάν αὕτη
ἐπιθυμῆ ὄχι ἁπλῶς νά ἁδρανῆ ὑπό τήν τυφλήν αἰγίδα τοῦ Κράτους
χαΐ ἐγωιστικῶς νά ζῆ ἐκ κερδῶν παρανόμων, ἀλλά νά ἀνοίξη εἰς
ἑαυτήν νέους ὁρίζοντας συγχρονισµένης δράσεως.
Τό Κράτος, ἐάν ἔχει δαπάνας διά τήν παιδείαν καί τάς ἄλλας
λειτουργίας του ἔχει καί τούς φυσιολογικούς πόρους του καί τάς
συνήθεις τακτικάς μεθόδους φορολογίας καί ταμεῖον ὡς τό ἐκκλησιαστικόν.
Ἔξ ἄλλου ἡ Ἐκκλησία κακῶς σκιαζοµένη ὑπ) αὐτό, χάνει εἰς τήν
συνείδησιν τοῦ λαοῦ ἀνυπολογίστως, καθώς τοῦτο εἶνε κατάδηλον
χαί ἐν Μακεδονίᾳ καί ἐν Ἠπείρῳ καίτῇ λοιπῇ Ἑλλάδι, καθ’ ὅ ἐγωιστικῶς καί ἀδόξως ἀποσυρωμένη καί ἀφαιρουμένη ἐκ τοῦ πεδίου
τῆς δράσεως, ὅπου εἶγε τό καθῆκον της.
ας 4

Καΐ ταῦτα μέν γενικῶς. Εἰς ὅτι δέ ἀφορᾶ τήν Βαρνάκοβαν σηµειωτέον ὅτι αὕτη ἐκτός τῆς περιουσίας, ἦν διά τῶν ἱδρυτικῶν τίτλων αὐτῆς ἀπέκτησε, προσαπέκτησεἔκτοτε καίἑτέραν ὡς ἑξῆς:
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Αἱ γύρω κοινότητες, ἔχουσαι ἀνάγκην τῆς πολιτικῆς προστασίας
αὐτῆς καί ἐπί Βυζαντινῶν καί ἐπί Τουρκοκρατίας, ὅτε διαρκῶς
ἠπειλοῦντο ὑπό τῶν ἐν Λιδωρικίῳ καί Ναυπάκτῳ βέηδων καίτοπαρχῶν καί ἀργότερα ὑπό τοῦ Ἀλῆ πασᾶ, ἀφιερώθησαν εἰς τήν Μονήν ἐπί ρητῇ συµφωνίᾳ, ὅπως ἕκαστοι παραμένουν κύριοι τῶν κτηµάτων καί τῶν βοσκῶν αὐτῶν, προσφέρουσιοἱ χωρικοί µικρά δῶρα
οἰκειοθελῶς εἰς εἶδος, διαθέτη δέ ἡ Μονή τάς ὑπολοίπους βοσκάς
χαίτά κτήµατα, ἐάν ἤθελε ἀνοίξη νέα τοιαύτα,εἰς τρίτους. καίἐπί
μακρόν συνέβαινεν οὗτο. Ἀργότερον ὅμως, ὅταν ἡ πάροδος τοῦ
χρόνου καθιέρωσε τό τυπικόν δικαίωµα τῆς συνηθείας, ἡ Μονή
ἄρχισενά ἐχθέτη εἰς πλειοδοσίαν ὄχι πλέον τά περισσεύµατα, ἀλλά
χαί τάς βοσκάς.καί αὐτά τά ἰδιόκτητα κτήµατα καί τά ἀμπέλια
ἀκόμη τῶν χωρικῶν, ἐκ τῶν ὁποίων οἱ ἰδιοκτῆται ἔμελλον ἑκάστοτε
νά ἐκβληθοῦν, ἑάν δέν προσήρχοντο εἰς τόν συναγωνισµόν καίδέν
ἐπλειοδότουν ὑπέρ τούς ξένους.
Πολλά θά εἶχε κανείς νά προσθέση ἐπίτοῦ σημείου τούτου παράπονα ἐκ µέρους τοῦ χωρικοῦ πληθυσμοῦ τῆς περιφερείας. Ἐπί
τοῦ παρόντος εἰς ὅ περιορίζοµαι, οἱ χωρικοί ἑδρύσαντες νοµέίµους
συνεταιρισμούςἰδίᾳ πρωτοβουλίᾳ (Εἰς ἄλλα ἔθνη ὡς ἐν Ἰταλίᾳ ἡ
Ἐκκλησία πρώτη ἔπραξε τοῦτολ, προσφέρονται νά ἐνοικιάσουν τάς
βοσκάς καίτά κτήµατα ἄνευ δημοπρασίας,τοῦ ἐνοικίου καθοριζοµένου κατά ἕναν μέσον ὅρον ἐπίτῇ βάσει τῶν ἐνοικίων τῶν τελευταίων ἐτῶν. Οὐδέν ἄλλο ζητοῦν ἤ τήν ἀποφυγήν τῆς δημοπρασίας
καί τοῦ συναγωνιαμοῦ, ὁ ὁποῖος τούς θέτειεἰς τό δίλληµα ἤ νά διαλυθοῦν ἤ νά πλειοδοτήσουν ἐπί ζηµίᾳ των.
Μία µόνη εἶνε ἡ ἐπίτοῦ προκειµένου φρόνιµος καί συμφέρουσα
εἷς ὅλους πρότασις λύσεως. Ὅπωςτό 1’. Ἐκκλησιαστικόν Ταμεῖον
ἀπό συμφώνου µετά τοῦ ἁρμοδίου Ὑπουργείου Γεωργίας, διατάξη
νά δοθοῦν τά κτήµατα ἄνευ δημοπρασίαςεἰς τούς γεωργούς ἐπίτῇ
βάσει τοῦ λογικοῦ καί νομίμου ἐνοικίου πρός προστασίαν τῶν
ὑλωιῶν καίἠθικῶν ἅμα συµφερόντων τῆς Μονῆς.
Καταφανῆεἶναι τά πλεονεκτήματα τῆς λύσεως ταύτης.
1) Καλύπτει τά ὑλικά συμφέροντα τῆς Μονῆς τελείως.
2) Ὑψώνει τό ἠθικόν αὐτῆς γόητρον καίδίδει εἷς τό 'Ἡγουμενοσυμβούλιον ἐλευθερίαν καί πρωτοβουλίαν ἀποκεντρωτικήν καί
ἔδαφος συνεργασίας.εἰλικρινοῦς µέ τούς χωρικούς.
Ἁ) Προφυλάττει τήν Ἐκκλησίαν ἀπό τοῦ νά ἔλθη ἄντικρυς ἑναντίον πρός τάς ἐξελικτικάς ἀνάγκας τῶν λαϊκῶν συµφερόντων καί
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4) Τό σπουδαιότερον, δίδει εἰς αὐτήν τήν ὑφηλήν εὐκαιρίαν νά
ὑποστηρίξη ἐμπράκτως τάς λαϊκάς συνεταιριστικάς ὀργανώσεις,
αἴτινες θά διαχειρισθοῦν ἐπί κοινῇ ὠφελείᾳ τό εἰς τούς ἰδιώτας, µεσάζοντας ἐνοικιαστάς, μέλλον νά περιέλθη παραλόγως κέρδος καί
θά θεωρήσουν τοῦτο ὡς πρώτην ζωντανήν ἀπόδειξιν θετικῆς ἐπιτυχίας. Χωρίς ἄλλο, λάθη θά συμβοῦν. ἴσως καί ἐκ µέρους τοῦ Ἡγουµενοσυμβουλίου καίἐκ µέρους τῶν λαϊκῶν ὀργανώσεων, ἀλλά τά
μέν λάθη θά διορθωθοῦν πρός ἀνύφωσιν τῆς πείρας καίτῆς πρὠτοβουλίας τῶν τοπικῶν τούτων παραγόντων, θά τιμωρηθοῦν δέ ἆσυδωτήπως αἱ καταχρήσεις καί αἱ στρεφοδικίαι, τοῦθ’ ὅπερ ϐ᾽ ἀποβῆ
εἰς ὄφελος τοῦ κοινοῦ φρονήµατος τοῦ τόπου καίεἷς παραδειγµατισµόν τοῦ πλήθους καί θά χρησιμεύση ὡς ἔναυσμα πρός δηµιουργίαν τοπικῆς πολιτικῆς, οἰκονομικῆς καίκοινωνικῆς κινήσεως καί
αὐτοπεποιθήσεως πρᾶγμα εὐκταῖον ἀπό πάσης ἀπόφεως.
Περισσότερο καταφανἤ εἶνε τά μειονεκτήματα τῆς ἀντιθέτου
πρός τήν ἀνωτέρω προτεινοµένην τακτικήν. Θά δώση ἴσως αὕτη εἰς
τούς ἐν τῷ Ἐκκλησιαστικῷ Ταμείῳ ἠδύνοντας ἱεράρχας τήν εὖκαιρίαν νά τρίφουν τάς χείρας ἐκ χαρᾶς ἐπίτῇ ἐπιτυχίᾳ μεγάλου µισθώματος, ἀλλά θά ἐξεγείρη ἐναντίον των ὅλον τόν τόπον καίθά
ἐξουθενώση τό ἠθικόν τῆς Μονῆς.
Ἐπί πλέον θά ἀναγκάση καί ὅλους τούς περίτῶν τοπικῶν συµφερόντων μεριμνώντας νά κάµουν ἀνοιχτόν πόλεμον ἐναντίον τῆς
τακτικῆς ταύτης, παρά τήν θέλησίν των, διότι ἐκεῖνοι δέν ἐπιδιώχουν τήν διάλυσιν τῆς Μονῆς, ἀλλά τήν καταλληλοτέραν χρησιµοποίῃσιν τῶν πόρων της ὑπέρ τῶν τοπικῶν ἀναγχκῶν, τήν συμµετοχήν
τῶν λαὐκῶν ὀργανώσεωνεἰς τήν διαχείρισιν αὐτῶν καί τήν συνεπῆ
ἐξύφωσιν τοῦ ἠθικοῦ καί τῆς Μονῆς καίτοῦ λαοῦ.
Εἶνε ὅθεν ἀπό πάσης ἀπόφεως φρόνιµον καί ὠφέλιμον ὄχι µόνον
νά µή ἐμποδίση ἡ Εκκλησία τούς σκοπούς τούτους, ἀλλά καί νά
συνδράµη εἰς αὐτούς, δεδομένου ὅτι ὁ τόπος ἐκεῖνος οὔτε πολιτισµόν, οὔτε παιδείαν͵, οὔτε συγκοινωνίαν ϐ᾽ ἀποκτήση ποτέ, δέν θά
µάθη νά ἐκμεταλλευθῆ καλλίτερον τούς πόρους του, ἕνας ἐκ τῶν
ὁποίων εἶναι καί ὀφείλει νά γίνη ἡ µεγάλη περιουσία τῆς Μονῆς, τά
κτήματα. αἱ βοσκαί καίτό δάσος της.
Οἱ χωρικοί ἀπό ἑκατόν τώρα ἐτῶν ἐδιδάχθησαν πόσον εἶνε µάταιον καί γελοῖον νά περιμένουν τήν συγχοινωνίαν καί τά ἄλλα
ἔργα ἀπό τό κράτος.
Οἳ γεωργικοί Συνεταιρισμοί πηχθέντες ὑπό οἰωνούς ἀρίστους,
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ἀποβλέπουν εἰς τό νά προκαλέσουν νόµους καταλλήλους καίνά θέσουν οὕτω χεῖρα ἐπί τῆς διαχειρήσεως τῶν πόρων τῆς Μονῆς, δέν
θά ἐγκαταλείφουν δέ τάς βλέψεις των αὐτάς παρά µόνον ὅταν θ᾽
ἀποφασίσουν νά ἐγκαταλείφουν καίτά σπίτια τους καί τά χωράφια τους καί νά φύγουν εἰς ἄλλην χώραν,τόσονεἶνε ἐπάναγκες εἰς
αὐτούς νά ἐπιτύχουν εἰς τήν προσπάθειαν των, χάριν τοῦ στοιχειώδους μέλλοντος τοῦ τόπου των.
4

Πολλαίἐνδείξεις ὑπάρχουν ὅτι αἱ ἀνωτέρω σχέφεις ἔχουν ἤδη
χαλῶς ὡριμάσειεἰς τόν νοῦν τῶν χωρικών. Εἴμεθα δέ βέβαιοι ὅτι
δέν θά λείφουν ἐν µέσῳ αὐτῶν νέοι ἄνδρες ἀφιλοκερδεῖς καί δραστήριοι, οἱ ὁποῖοι νά τούς ὁδηγήσουν εἰς τήν ἀσφαλῆ ὁδόν τῆς ἐξόδου ἐκ τῶν παρόντωνδεινῶν.
Μᾶλλον πρός τό µέρος τῆς ἐκκλησιαστικῆς ἱεραρχίας θά ἔπρεπε
νά ἐπαναλάβωμεν ὡς συμπερασματικήν τήν σημειωθεῖσαν ἤδη παρατήρησίν µας, ὅτι τό Γενικόν Ἐκκλησιαστικόν Ταμεῖον οὐδόλως
ὠφελεῖ τά ἄληθινά συμφέροντα καί τό μέλλον τῆς Ἐκκλησίας καί
ὅτι ἐπί τοῦ σημείου τούτου ὀφείλουν ἐξ ἰδίας πρωτοβουλίας νά λάβουν µέτρα ριζικά, ἀνάλογα µέ τήν γοργότητα τῆς ἐξελίδεως τῶν
ἀναγκῶν τοῦ λαοῦ, ἐάν νομίζουν ὅτι ἔχουν ὑποχρέωσιν νά εἶνε εἰς
τό ὄφος τῶν περιστάσεων καίὄχι νά παρασιτίζωνται προσκεκολλήµένοι εἰς µεσαιωνικάς παραδόσεις, τάς ὁποίας ὠφείλαμεν ἐν τάχει
νά ἀποτινάξωμεν.
Οἱ τοπικοί πόροι τῶν λαὐιῶν καί τῶν ἐκχλησιαστικῶν κτημάτων
πρέπει νά κρατηθοῦνὅλοι εἰς τήν ὑπηρεσίαν τῶν τοπικῶν ἀναγκῶν,
λαϊκῶν καίἐκκλησιαστικῶν. Ὁ χωρικός,ὁ ὁποῖος εἰσφέρει χαί µίαν
πεντάραν ἔξω τοῦ σπιτιοῦ τούτου, ἄς γνωρίζη, ὅτι τήν ἀφαιρεῖ ἀπό
τάς στοιχειωδεστέρας ἀνάγκας τῶν παιδιῶν του. Ἡ Μονή, ἡ ὁποία
εἰσφέρει καί τό ἐλάχιστον ὑπέρ ὀργανισμοῦ συγκεντρωτικοῦ καί
ἑτεροκλήτου,εἰς τό Ἐκκλησιαστικόν Ταμεῖον αὐτή ἑαυτήν εἰς µαρασμόν,εἰς γραφειοκρατικόν διεπεραιωτήν ὑποθέσεως ἐπιβλαβοῦς
χαίεἰς τήν Ἐκκλησίαν καίεἰς τόν λαόν.
Ὁ ἱεράρχης, ὁ ὁποῖος, χάριν τοῦ µισθαρίου πού τοῦ ἀσφαλίζει τό
Ἐκκλησιαστιχόν Ταμεῖον, δέχεται νά ἀπογυμνωθῆ τήν ἐλευθερίαν
τῶν χινήσεών του καί νά λάβη, ἀπό σκοποῦ τόσον εὐτελοῦς, ἄντιδραστικήν ἐκ τῶν προτέρων στάσιν κατά τῶν ἐπιτακτικῶν µεταρρυθµίσεων, πού ἀπαιτεῖ ἡ πρόοδος τῶν κοινῶν, διαπράττει τήν µεγίστην ὕβριν καί καθ᾽ ἑαυτοῦ καί κατά τοῦ σώματοςεἰς ὅ ἀνήχει».
Κ.Δ. ΚΑΡΑΒΙΔΑΣ
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ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Ο Κ.Δ. Καραβίδας, κοινωνιολόγος, συνεταιριστής καί ΚΟΙΝΟΤΙΣΤΗΣ, ποιητής καί συγγραφέας πολυγραφότατος, ἔζησε τά ἐθνικά

γεγονότα ἀπό τοῦ 19132 καί ὥς τή δεκαετία τοῦ 1980 χι ἐργάστηχε

γιά τήν ἀποκατάσταση τῶν Προσφύγων. γνωρίζοντας τά σχετικά
προβλήµατα ἄριστα. µέ ἰδιαίτερη προσφορά στόν ἐποικισμό τῆς
Μακεδονίας.
Ἔζησε τά παιδικά του χρόνια στόν ΖΩΡΙΑΝΟ καί περπάτησε τά
βουνά καί τά λαγκάδια τῆς ΙΤΙΑΣ κι ἐγνώριζε θεσμούς, πρόσωπα
καί πράγματα.
Ἔτσι, ἡ ἀναφοράτου στίς ἐνοικιάσεις τῶν κτημάτων, λειβαδιῶν
καί δασῶν τῆς Μονῆς Βαρνάκοβας καί ἰδιαίτερα τοῦ Ζευγολατιοῦ
ΙΤΙΑΣ βασίζεται στήν πραγματικότητα καί πολλά μᾶς δίδαξε γιά
τή ζωή τῶν Ζωριανιτῶν Ἰτιᾶς καί τούς ἐπικρατοῦντες θεσμούς γύρω ἀἁπ᾿ τό Μοναστήρι τῆς Βαρνάκοβας. Τήν περιουσία της καί τίς
σχέσεις μ᾿ αὐτά τῶν καλλιεργητῶν -βοσκῶνἸτιᾶς-Ζωριάνου.
Ἐξαιρετικά χρήσιμες εἶναι οἱ πληροφορίες του γιά τίς γνώσεις
µας γύρω ἀπό τό Συνεταιρισμό Ἐνοικιάσεων Γαιῶν (Λειβαδιῶν κτημάτων Βαρνάκοβας) - Ζωριάνου --κεντρικό οικισμό, στὀν ὁποῖο
ἀπό τά µέσα τοῦ 18ου αἰώνα συγκεντρώνονταν οἱ µικροοικισµοί
τοῦ Ζευγολατιοῦ Ἰτιᾶς, ἀλλά καί τῶν γύρω περιοχῶν, ὅπως καί
ἀλλοῦ καταγράφεται, ἀλλά καί τόν μετέπειτα -ἀπό τοῦ 1928-- Γεωργικό Συνεταιρισμό Ἀποκατάστασης Ἀκτημόνων Καλλιεργητῶν

Ζωριάνου (Κατά πλειοψηφία Ἰτεωτῶν).

Πολλές ἀπό τίς καταγραμµένες ἤδη ἐνέργειες τοῦ ΓΣΑΑΚ2,
ἔχουν τά προηγούμενα. τίς αἰτίες κι ἀπαρχές τους, σέ παλαιότερα
γεγονότα, ὅπως σφαιρικά τά καταθέτει ὁ Κ.Δ. Καραβίδας, προτείγοντας ὡραῖες καί πραγµατοποιήσιµες λύσεις, πού ὑλοποιήθηκαν
κατά τά ἑπόμενα χρόνια.
Οἱ ἀγῶνες τῶν συνεταιρικά ὀργανωμένων καί ὀρώντων ἀγροτῶν
τῆς δεκαετίας τοῦ 1930, οἳ ἀνάγχες τοῦ ἐποικισμοῦ καί ἀποκατάστασης τῶν προσφύγων καί οἱ κοινωνικές εὐαισθησίες τῆς ἕλληνικῆς Πολιτείας, ὁλοκληρώθηκαν στήν περίπτωση ΙΤΙΑΣ µέ τήν ὁριστική διανοµή τοῦ Ζευγολατιοῦ Ἱτιᾶς στούς Συνεταίρους Ζωριάνου, ἐνῶ τμῆμα του δόθηκε στό Συνεταιρισμό Κουπακιωτῶν.
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ΚΙ ΑΥΤΑ ΕΙΝΑΙ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ
Τοῦ Ἀριστείδη Χρ. Πετρόπουλου

(Σκαρμιτσιώτη)

Τό πρόβλημα τῶν ναρκωτικῶν εἶναι σήµερα τό πιό βαρύ καί µέ
τή µεγαλύτερη ἔνταση κοινωνικό πρόβλημα στόν κόσµο ὁλόκληρο.
Καΐ ἡ πατρίδα µας, ἀπό ἁπλός διαμετακομιστικός σταθμός καί
ἁπλό πέρασμα πού ἦταν παλαιότερα. ἔγινε πλέον καί τόπος καταναλώσεως πού ἀκολουθεῖ τούς ρυθμούς αὐξήσεως τῶν τοξικομανῶν ἄλλων χωρῶν πού ἔχουν τό προβάδισμα.
Οἱ κατασταλτικές προσπάθειες πού καταβάλλονται, ὅπωςκαί σ᾿
ἄλλες χῶρες, ἔτσι καί σέ μᾶς ἐλάχιστα ἀποδίδουν. Τό ἐμπόριο
ὀργιάζει δημιουργώντας καθημερινά ὅλο καί περισσότερα θύματα.
Οἱ θρησκευτικές προσπάθειες γιά τήν ἀντιμετώπιση τῶν τοξικομανῶν καί γιά τήν ἀπεξάρτηση ἐκείνων πού ἔχουν ἐμπλακεῖ στά
ναρκωτικά, ἐλάχιστα ἀποδίδουν, ἐνῶ στήν πατρίδα µας βρίσκονται
ἀκόμη στή νηπιακή τους ἡλικία καί ὁ ρυθµός βελτιώσεώςτους εἶναι
πολύ βραδύς. Ἀρκεῖ νά σημειωθεῖ ὅτι µόνο ἕνα μικρό ποσοστό
(4 759) ἀπό τούς τοξικομανεῖς τῆς χώρας προσέφυγαν γιά πληροφορίες στούς σχετικούς συμβουλευτικούς σταθμούς καί τά κέντρα
περιθάλφεως. Οἱ ἄλλοι, τό 98 350, δέν ἔδειξαν κανένα ἐνδιαφέρον.
Καί αὐτό εἶναι τό µεγάλο πρόβλημα. Ποιός θά τούς πλησιάσει
ὅλους αὐτούς; Ποιός καί πῶς θά τούς δώσει χέρι βοηθείας; Η µή-

πωςαὐτοί δέν εἶναι παιδιά µας;

Γιά τήν ἀντιμετώπιση τῆς µάστιγας τῶν ναρχωτικῶνεἶναι ἀνάγκη νά σηκωθεῖ ἕνα τεῖχος προστασίας πού θά. προστατεύσει τούς
γέους µας ἀπό τήν πλημμυρίδα τῶν ναρχωτικῶν πού πάει νά μᾶς
καταπνίξει, ἀπό τή φωτιά πού βρίσκεται ἤδη στό σπίτι τοῦ διπλανοῦ, τοῦ γείτονα, ἄν δέν πρόλαβε κιόλας νά ἀγγίξει καί τό δικό
μας.
Ἔχουμε χρέος νά προλάβουμετό κακό, νά δώσουμεχέρι βοήηθείας, ὅπου χρειάζεται, ὅπου ὑπάρχει ἀνάγκη, νά ξεσηκωθοῦμε σέ
µιά πανστρατιά ὥστε ὅλοι µαζί νά ἀγωνισθοῦμε ἐναντίον αὐτῆς τῆς
ἐπιδρομῆς. Γιά τήν ἐπιτυχία στήν προσπάθεια αὐτή χρειάζονται
δύο ἀπαραίτητες προὐποθέσεις:

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

-Ἡ µία: Ἡ σωστή ἐνημέρωση καί ἡ ἀπομυθοποίηση τῶν ναρχωτικῶν ὥστε νά εἶναι καλά γνωστό περί τίνος ἀκριβῶς πρόκειται.
-Ἡ ἄλλη: θωράνιση τῶν νέων, κυρίως, µέ ἀρχές, µέ ἰδανικά, µέ
«πιστεύω»τέτοια μάλιστα πού νά διαθέτουν κΌρος, ἀξιοπιστία καί
ἀντοχή στό χρόνο, ὅπωςεἶναι οἱ πραγματικές ἀξίες τῆς ζωῆς καί οἱ
αἰώνιες ἀλήθειες.
Ἐκεῖνοι οἱ ὁποῖοι ἔχουν τάξει στή ζωή τους σκοπούς ἀνώτερους
χαΐ στόχους ὑψηλούς, ἀξιοποιοῦν σωστά τά προσόντα καί τίς δυνατότητές τους. Αὐτοί εἶναι ἐχεῖνοι οἱ ὁποῖοι δημιουργοῦν χαραχτήρα καί προσωπικότητα πού ἀντέχει στίς δυσκολίες καί στίς
ἀντιξοότητες τῆς ζωῆς. Αὐτοί ξέρουν νά παλεύουν στή ζωή. Κι ἄν
συμβεῖ νά πέσουν ἤ νά γονατίσουν µπροστά σέ δυσκολίες, ἔχουν
τήν δύναμη νά ξανασηκωθοῦν χωρίς νά ἀπογοητεύονται. Αὐτοί δέν
διαθέτουν αὐτιά γιά τίς «σειρῆνες» τῶν ναρκωτικῶν. Ἀλλά κι ἄν
συμβεῖ κάποιος νά παραστρατήσει στούς δρόμους τῶν φεύτικων
«Παραδείσων», γαὐτούς ὑπάρχει Ἡ ἐλπίδα νά βροῦν τό δρόµο τής
«ἐπιστροφῆς».
Χρέος µαςεἶναι ἣ δηµιουργία τέτοιων ἀνθρώπων γιά νά προλάβουµε τό κακό. Καΐ στό πρόβλημα τῶν ναρκωτικῶν εἶναι ἀπείρως
προτιμότερο «τό προλαμβάνειν, τοῦ θεραπεύειν». Γιά µιά συµπαῥράσταση σ’ ὅλους ἐκείνους πού θέλουν βοήθεια στό θέµα τῶν ναρκωτικῶν λειτουργεῖ ἕνα εἰδικό κέντρο στήν ὁδό Ἀκαδημίας 45,
Ἀθήνα, Τηλ.: 210 9645227.
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ΤΟ ΚΑΤΕΒΑΣΜΑ ΤΩΝ ΚΟΠΑΔΙΩΝ
Τοῦ Γιάννη Ἂν. Σαντάρµη

Τρέμει τ᾿ ἀνεμοχόρταρο. σειέται τό µπλιατσικάρι,
ἀπάνω στήν βουνοκορφή. κατάκορφα στή ράχη,
χι ἀπό τά μαῦρα σύγνεφα χι ἀπ᾽ τίς βαριές ἀντάρες
πότε φιχάλα ἔρχεται, πότε χοντρή σταγόνα
καί πότε ἀνεμόχαλο καίτοῦ χιονιοῦ ἀνεμίζα,
σηµάντρα τοῦ χινοπωριοῦ, σηµάδι τοῦ χειμώνα.
Φεύγουν οἱ βλάχοι ἆπ᾿ τά βουνά, φεύγουν καί πᾶν στούς κάμπους,
φεύγουν µέ τά κοπάδια τους, µέ πρόβατα,µέ γίδια
χι ὅσα κοπάδια ξεχινᾶν, τόσα τουφέκια πέφτουν,
τόσεςκι οἱ εὐχές π᾿ ἀκούγονται, ἀπό µιά σ᾿ ἄλλη στάνη.
--Γειά σας, βουνά, γειά σας, λογγιές, γειά σας, κρυερές βρυσοῦλες,
κι ἐσεῖς, φρατζάτα ὄμορφα κι ἀχύρινες τουρλοῦκες,
καλά φέτο πορέφαµεκι αὐτό τό καλοκαίρι,
τώρα πῆρε χινόπωρος, κοντολογάει χειμώνας
χαί πᾶμε γιά τά χειµαδιά, µά µή βαριοχολιᾶτε,
σά θά µατάρθει ἡ ἄνοιξη καί λιώσουνε τά χιόνια
καί τ’ ἀηδονάκι ἀκουστεῖκι ὁ τόπος χορταριάσει,
πάλι θά καλοσµίξουµε, σά φέτο, καί τοῦ χρόνου.
Ἀπ΄᾿ τά τουφέχια τά πολλά κι ἆπ᾿ τά βαριά τ’ ἁρμούτια,
ἀναταράζονται οἳ ἑρμιές κι ἀχολογᾶνε οἱ λόγγοι
χι ἐχεῖ πού σβηοῦνταιοἳ τουφεκιές καί χάνονται οἱ καπνοῦρες,

ἀκούγονται σφυρίγµατα καί σαλαγές καί σκοῦζες,
σφυρίγµατα στά πρόβατα καί σαλαγές στά γίδια.
Ῥέχνονται στόν κατήφορο καί ροβολᾶν καί πᾶνε,

ἀλλοῦ κοπάδια πρόβατα κι ἀλλοῦ κοπάδια γίδια,
πᾶν τά γκεσέµια ἀπό µπροστά μ᾿ ἕνα διπλό καμάρι,

γιά τό τρανό τους τό κορµέ γιά τό βαρύ κουδούνι,
χι ἀκολουθᾶν πίσω οἳ χοπές, διασκορπιστό μπουλούκι,
πρόβατ᾽ ἀκολουθᾶν κι ἀρνίά, γίδια καί γιδοµόσχια.
Ὅ πρῶτος ἀρχιτσέλιγχας, σά µέγας πού ναι ἀφέντης
καί µές στούς βλάχους ἄρχοντας, µπρός στίς κοπές παγαύνει,
ἀπάνω στ᾽ ἄσπρο του ἄλογο, καβάλα στόν φαρή του,
πού χει τά γκέµια ὀλόχρυσα, τά πέταλ’᾽ ἀσημένια,

Σελίδες ἀπ᾿ τή Φωκίδα -

πού χει σαμαροσκούτι του πανώρια µαντανία,
πού χει κι αὐτός κάπα µακριά, πρατόµαλλα τσουράπια,
πού χει στό στήθος του χρυσά κουστέχια ἁραδιασμένα,
τσαρούχια ἀκόμα προκωτά µέ µιά ἁπαλάμη φούντα,
τετράψηλο στραβόραβδο, πού κρούει µέχρι τό χῶμα
χαΐ δυό τρανά µαντρόσκυλα, πού τόν ἀκολουθᾶνε.

Ἠλάχοι καί βλάχες ἔρχονται µέ τά βλαχόπουλα ὅλα
χαίΐµέ τά σέα τά βλάχικα στίς μοῦλες φορτωμένα,
δράµουν καμαροβάδιστες οἱ νυφοθυγατέρες,
δράµουνκι αὐτές οἱ νιόγεννες καί κουβαλᾶν στόν ὤμο
βυζασταρούδι σέ προβιά, µικρό παιδί στή νάκα,
ἀκόμα σέρνει ἐδῶ κι εχεῖ καί καμιά µικροµάνα
ἀγκούτσια τό βλαστάριτης, ἀφούντζια τ᾿ ἄγουρό της.
Βροντᾶν τά χοντροκούδουνα, χτυπᾶνε τά τσοκάνια,
πότε βελάζουν πρόβατα, πότε βελάζουν γίδια
κι αὐτά τά τσοπανόσκυλα γαυγίζουν κάπου - κάπου.
Κάποτε στούς τσοπάνήδες ὁ τσέλιγκας φωνάζει.
--Βγές στό κοπάδι, Μήτρο, µπρός, σταµότα τό γκεσέµι,
πού πῆρε τόν κατήφορο καίπιλαλάει καίτρέχει,
βάνε τά κακοπίζαβα καίτ᾽’ ἄζαπα στή µέση
καί κάνα μολαϊμικο ρίξε μπροστά σουρτάρη,
μή λάχει κι ἀπορρίξουνε τά πρώιμα µές στή στράτα.
Ει ἀκοῦς µπροστά σαλαγητά κι ἀχοῦς µπροστά μµατσούκια
χι ἀκοῦς ἄγρια ξαμώματα καί σκούξιµο περίσσιο.
-- Βρέ, γχιόσο, βρέ, πρῶτο τραῖ, βρέ, κακομαθηµένο,
πήρες σβάρνατά γιδερά καίτώρα ποιός σᾶς πιάνει,
σᾶς κυνηγᾶνε οἳ ἀστραπές, σᾶς διώχνουνεοἱ ἀντάρες,
δέ σᾶς βαστᾶνε τά βουνά, µά σᾶς τραβᾶνεοἱ κάµποι,
οἳ κάµποι καίτά χειµαδιά χι ὁ χαμηλός ὁ τόπος.
Τοῦ κάκου πᾶν τά σκούσµατα, τοῦ κάκου κι οἱ φοβέρες.
-Κόφε, ὠρέ Νάσιο, τήν κοπή, κάµε την δυό κομμάτια
καί πάρ᾽ ἐσύ τό μπροστινό κι ἄσε στό ιά τό πίσω,
νά ναι ἡ ροβόλ’ ἀγαλινή, συγκρατερό τ᾽ ἀράδι.
Κι ἄλλοτε πάλι ὁ τσέλιγκας στούς μπιστικούς του κρένει.
-Πρόγκα το, Βάιο, τό λισβό, πού κάθεται καί ξυέται,
σαλάγα, Παναή, τή γριά πού ξώμεινε πρατίνα
χι ἀμόλα κἄνα βήσσαλο καίδιῶξε τά κατσύχια,
πού τρῶνε μοῦγγρο στίς ὀχτιές, κλαρί ἀπό τά παλιούρια,
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τί ἀκόμα ἡ στράτα εἶναι πολλή, φαίνεται ἀλάργα ὁ κάµπος.
Στριγγλιές ἐδῶ, σκουξιές ἐκεῖ, φωνές σέρνονται ὁλοῦθε
χαί µόχαλα καί βήσσαλα σιουρίζουν στόν ἀγέρα
χαί πέφτουν καί κατρακυλᾶν µές στοῦ Υκρεμοῦτίς σάρες.
--Τσάπ, τσάπ, τραγιά ρογγάτσικα, ἄι, ἄι, βαρβάτα κριάρια,
πού στέκεστε µεσοστρατίς χι ἕνα τ᾽ ἄλλο κουντράει.
Ἀπ᾿ τό παλαμοδάρσιµοκι ἀπό τό ποδοκόπι,
σηχώνεται ἄσπρος κουρνιαχτός. π᾿ ἀνάγερ᾽ ἀνεβαύει

χι ἀπ᾿ τήν πολλή τή χλαλοή. ἀντιλαλοῦν τά πλάγια
χαί τόν ἀχό οἱ κουφοσπηλιές γλυκά τόν µαταλένε.
Ἀφήνει ὁ πετροκότσυφας τό ξάγναντολιθάρι
καί μ᾿ ἕνα σφύριγμα τραχύ γοργοπετάει καί φεύγει,
ἐδῶ προγχάει κἄνας λαγός, ἐκεῖ λακᾶ ἀγριοπούλι,
ἀλλοῦ ἀπ᾿ τό θρό ξαφνιάζονται χαίστρίβουν τά ζουλάπια,
τ᾽ ἄγρια κουνάβια κρύβονται στίς δέντρινες κουφάλες
κι ἡ ταρταρούγα σκιάχτηκε, παράδιπλα στό δρόµο
χι ἔχωσε τό κεφάλι της χι αὐτή στό καύκαλό της.

Κι ὁπού αι γκοῦρες µέ νερό χι ὁπού ᾿ναι ἀπάγκιος τόπος,
κοντοκρατᾶν καίστέχονται καίγιά τ’ ἀπόι τῆς νύχτας
τρανές ἀνάβουνε φωτιές καί φένουν χαμοκούκι
καί τρῶνε γύρ᾽ ἀπ᾿ τή φωτιά κι ἀποσταμένοι γέρνουν
καί τό πουλίτῆς ἐρημιᾶς γλυκά τούς νανουρίζει.
Ὁ ἥλιος τρώει τό δρόµο του κι ἐκεῖνοι τό δικό τους
καί φτάνουν πιά στίς κατοχές. τά ριζοβούνια πιάνουν,
πού πέφτειχιόνι πού καί πού, τά κρούσταλλα εἶναιλίγα
χι αὐτός ὁ ἀγέρας τοῦ χιονιά πιό µαλακός φυσάει.
Τό χιονιστάρι στό βορό, στό φράχτη ὁ καλογιάννος
χαίτό κοτσύφι στήν κοπριά, σέ κάθε στάνη ἀπ᾿ ὄξω,
τούς βλάχους καλοδέχονται καί τούς καλωσορίζουν,
µέ χίλια δυό λαλήµατα, µέ χίλια δυό τραγούδια.
Πεζεύει ὁ ἀρχιτσέλιγκας χι εὔχεται πέρα ὥς πέρα.
--Παιδιά µου, καλοφτάσαμε, παιδιά μ’, καλό χειμώνα.
--Καλά ξεχειµωνιάσµατα φέτο ὁ Θεός νά δώσει,
καλό μαξούλι καί καλά στά ζά µας γεννητούρια.
Στόμασέ στόμ’ ἀχοῦνε οἱ εὐχές, χεῖλι σέ χεῖλι τρέχουν
κι οἱ βλάχοι µέ τίς βλάχες τους καίτά βλαχόπουλά τους
ὅπου ζεστή καλύβα πᾶν χι ὅπου κονάκι μπαίνουν,

πᾶν κι οἱ κοπές στά γρέχια τους καίστά ξεχειµαδιά τους.
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ἀγκούτσια, ἐπίρρ. Ξ σηχωτά στόν ὦμο.
ἄζαπο, τό Ξ ἀκατεύναστο, ἀδάμαστο.
ἀνεμίζα, ἣ -- λεπτή νιφάδα χιονιοῦ, πού ὁ ἄνεμος τήν πάει πέρα - δῶθε, χιονόψιχα, ἀνεμόχαλο, ἐλαφρό ἄχυρο.
ἀνεμόχαλο,τό -Ξ µικρή καί ἀραιή νιφάδα χιονιοῦ, ἀνεμίζα, χιονόψυχα.
ἀνεμοχόρταρο, τό Ξ λεπτό καί χαμηλό χόρτο τῆς κορυφῆς τοῦ βουνοῦ, πού
κουνιέται διαρκῶς ἀπ᾿ τόν ἄνεμο, µπλιατσικάρι.
ἀπάγκιος, ὁ - ἀπάνεμο µέρος.
ἁπόι, τό - δροσερός ἀγέρας τῆς νύχτας, ἀπόγειο.
ἀπορρίχνω Ξ ἀποβάλλω τό ἔμβρυο, γεννῶ πρίν τήν ὥὅρα µου.
ἁράδι, τό - συχνοπέρασµα, περπάτημα.
ἀρμούτι, τό - τουφέχι.
ἀφούντζια, ἐπίρρ. Ξ σηκωτά στόν ὦμο.
βαρβάτο,τό -- κριάρι ἤ τραγί κατάλληλο γιά τήν γονιμοποίηση ἄλλων ζώων,
σπορίτι.
βήσσαλο, τό -- μικρό κομμάτι κεραμιδιοῦ, µόχαλο, δρόγκαλο, χαλάβρα, πίτσος.
βορός, ὁ - περιφραγµένος χῶρος στό µαντρί, ὅπου σταυλίζονται ζῶα, αὐλή
σπιτιοῦ, ὀβορός.
γιδοµόσχι, τό -- τό μικρό κατσίκι πούεἶναι ὁ µόσχος τῆς γίδας, ὅπως τό µοσχάρι τῆς ἀγελάδας.
γχεσέμµι, τό - τό κριάρι ἤ τό τραγί πού ὁδηγεῖ τό κοπάδι.
γκιόσος, ὁ -- τραγί πού ἔχει μαῦρο χρῶμα στό σῶμα καί κηλίδες ἄσπρες ἤ
χόχκινες στό κεφάλι καί κοντά στά µάτια.
γκούρα, ἡ Ξ πηγή πού ἀναβλύζει, ἀνάβρα.
δέντρινη, ἡ - αὐτή πού εἶναι φτιαγμένη ἀπό ξύλο βελανιδιᾶς, πού κάθε
εἶδος βελανιδιᾶς λέγεται δέντρο.
ζουλάπι, τό - ἀγρίμι τοῦ λόγγου, λύκος, τσακάλι͵ ἀλεπού.
θρός, ὁ - ὁ ἐλαφρός ἦχος πού δημιουργεῖται ἀπό τήν τριβή τῶν φύλλων τῶν
φυτῶν καί τῶν δένδρων, θρόισµα, φουρφούρι, θόρυβος.
κακοπίζαβο,τό Ξ ἰδιότροπο, ἰδιόρρυθμο, ἀνάποδο.
καλογιάννος, ὁ -- τό μικροσκοπικό πουλί ὁ ἐρύθακας, πού ἔχει κόκκινο
χρῶμα στό λαιμό καί στὀ στῆθος του, εἶναι ὁ προάγγελος τοῦ χειµώνα, ξυπνᾶ πρῶτος ἀπ᾿ τ’ ἄλλα πουλιά τό πρωίκαί κουρνιάζει τελευταῖος τό βράδυ, κοκκινολαίµης, κοκκινοστήθης, κοκκινογούης, κοχκινοτραχηλίτσα, κάρζιακας, πυρόχρους.
κοπή, ἡ Ξ κοπάδι ζώων.
κατοχή, ἡ Ξ χειµαδιό, χαμηλός τόπος.
κουνάβι, τό - ὡραῖο ὀρεσίβιο τρωκτικό, ἔχει σῶμα ἐπίμηκες, κυλινδρικό καί
πολύ ἐλαστικό, ἡ οὐρά τουεἶναι µακριά καί θυσανωτή, τό μαλακό του
δέρµα καλύπτεται ἀπό πυκνές τρίχες, τό χρῶμα του εἶναι καστανόμαυρο, μ᾿ ἕνα ἄσπρο τρίγωνο στό λαιμό καί µέ λευκή κοιλιά, Εἶναι
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σαρχοφάγο, ἔχει αἱμοβόρα ἔνστικτα, μαυροκούναβο, δενδροκούναβο,
ἰχτίδα ἡ δεντρόβια.
κουντρῶ (γιά ζῶα) Ξ κτυπῶ µέ τά κέρατα ἤ µέ τό κεφάλι, κερατίζω, κριαρώνω.
κουρνιαχτός, ὃ Ξ σκόνη τοῦ δρόμου, πλίχουρας, µπουχός.
κουστέκχι (στήθους), τό -- ἐπιστήθιο κόσμημα, μονό Ἡ διπλό, χρυσό ἤ ἄσηµένιο, µέ συρµατερό διάκοσμο, πού φοριόταν στό στέρνο σταυρωτά ἤ
χιαστί µόνο ἀπό τούς καπεταναίους, τούς γαμπρούς, τίς νύφες καί
τούς τσελιγχάδες, κιουστέκι͵ τσαπράζι.
κρούω Ξξ ἀγγίζω, πιάνω, ψηλαφῶ.
λισβό, τό Ξ ἀδύνατο.
λακῶ -- φεύγω τρέχοντας σέ ἴσο µέρος, ἐξαφανίζομαι.
µαντανία, ἡ Ξ κουβέρτα µάλλινη, χρωματιστή, πού χρησιμεύει ὡς σκέπασµα
καί ὡς στρῶμα.
μαξούλι, τό Ξ τό σύνολο τῆς ἐτήσιας σοδειᾶς τῶν γιδοπροβάτων.
μολαΐμικο, τό Ξ ἥμερο, ἥσυχο.
μοῦγγρο, τό Ξ τό πρῶτο τρυφερό ἀνοιξιάτικο κλαρί πού ταγίζονται τά νεογέννητα κατσίκια.
µούλα, ἢἡ Ξ θηλυκό μουλάρι.
µόχαλο, τό Ξ- πέτρα πού χωρᾶ στή χούφτα, βήσσαλο, δρόγχαλο, χαλάβρα,
πίτσος.
µπλιατσικάρι, τό Ξ φιλόλιγνο χορτάρι, σάν λεπτό σύρμα, πού τό προτιμοῦν
γιά φαγί τά ἀρνιά, ἀνεμόχορτο.
νάκα, Ἡ Ξ ἐλαφριά κούνια παιδιοῦ, πού ἀποτελεῖται ἀπό πέτσινο πάτο,
στοῦ ὁποίου τίς μακρύτερες πλευρές εἶναι περασμµένοι δύο ξύλινοι
ἄξονες, στίς δύο δέ ἄχρες τῶν ξύλων εἶναι προσδεµένο σχοινί, πού
χρησιμεύει νά φορτώνεται ἡ κούνια στήν πλάτη ἤ νά κρεμιέταισέ δένδρο, ἀνεμόκουνα.
Ἑάμωμα,τό Ξ χειρονόµηµα ἁπλωτό µέ φοβέρες, ἀπειλή, χειροδικία.
Ἑαμώνω Ξ ἀπειλῶ µέ ἁπλωμένα τά χέρια, ἁπλώνω τά χέρια νά σταματήσω
ζῶο, χειροδικῶ.
παλαμοδάρσιµο, τό Ξ τό βάδισμα µέ Ευπόλητες πατοῦσες καί ὁ πόνος στίς
παλάμες τῶν πελµάτων, καταπόνηση ποδιῶν.
παλιούρι, τό ξ θάμνος ἀγκαθωτός, κατάλληλος γιά περιφράξεις, ἔχει εὐθύ
στέλεχος γεμάτο ἀπό λεπτές διακλαδώσεις, τά ἄνθη του εἶναι κίτρινα
καί οἱ καρποί του περιβάλλονται ἀπό ἄσπρο σκιάδι, ἀποτελεῖ τήν
ἄνοιξη θελκτική τροφή τῶν γιδιῶν, πάλιουρας, ἁρπάκι,
πετροκότσυφας,ὁ Ξ εἶδος κοτσυφιοῦ, ὅμοιο µέ τόν μαῦρο κότσυφα, µέ τή
διαφορά ὅτι τό φτέρωμά του ἔχει γκρίζο χρῶμα, σκοτεινό καί θαµπὀ,
µέ ἀνοιχτά στίγµατα, σάν πετράδια, τό στέρνο του εἶναι εὐρύ καί τό
κεφάλι του τριγωνικό, δέν ἔχει κίτρινη μύτη καί συχνάζει στούς γυµνότοπους, στίς πέτρες καί στούς βράχους, στίς σχισμές τῶν ὁποίων
χτίζει τή φωλιά του, προικισμένος τραγουδιστής µέ λάλημα ἠχηρό καί
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διαρχές, κάθεται ὧρες ἐπάνω στίς πέτρες καί κελαδεῖ µέ τή γλυκιά
φωνή του, µελωδικά τραγουδᾶ καί κοντά στή φωλιά του, πού κλωσσᾶ
ἡ συντρόφισσά του, κότσυφας ὁ γκριζόµαυρος.
πιλαλῶ Ξ τρέχω γρήγορα.
πορεύω Ξ συντηροῦμαι, περνῶ τή ζωή µου, διάγω, ἐξοικονομῶ τά ἀναγκαῖα

γιά τή ζωή.

πρατίνα, ἡ - προβατίνα.
πρατόµαλλο, τό Ξ μαλλί προβάτου.
προγκῶ Ξ ἀποδιώχνω µέ φωνές ἤ θόρυβο ζῶα, ξαφνιάζω κάποιον, ἐκδιώκω,
ἀπομακρύνω.
ροβόλα,ἡ Ξ γρήγορο κατέβασμα ἀπό βουνό.
ρογγάτσικο, τό Ξ κριάρι ἤ τραγί πού τοῦ ἀφαιρέθηκε ὁ σπερµατικός λῶρος
καί δέν ἔχει γενετήσιο ὀργασμό, ἀρσενικό ζῶο πού δέν ἔχει ὄρεξη γιά
ὀχεία.
σαλαγή, ἡ Ξ ἡ κατεύθυνση τοῦ κοπαδιοῦ τῶν ζώων µέ φωνές ἤ σφυρίγµατα,
καθοδήγηση.
σαλαγῶ - κατευθύνω ζῶα µέ φωνές ἤ σφυρίγµατα, καθοδηγῶ.
σαμαροσκούτι, τό - ὕφασμα κεντηµένο, πού τοποθετεῖται στή σέλα τοῦ
ἀλόγου, ὅπου κάθεται ὁ καβαλάρης, ἐφίππιο.
σάρα, ἡ Ξ κατωφερής τόπος πού τροφοδοτεῖται µέ πέτρες κάθε μεγέθους
ἀπό τήν ἀποσάθρωση τῶν ὑπερκείμενων βράχων.
σβάρνα, ἐπίρρ. - παίρνω µέ τή σειρά, παρασέρνω, ἀνατρέπω.
σιουρίζω Ξξ σφυρίζω µέ ὀξύ Ίχο.
σουρτάρης, ὁ Ξ τό κριάρι ἤ τό τραγί πού ὁδηγεῖ τό κοπάδι, σούρτης, Υκεσέμι.
ταρταρούγα, ἡ Ξ χελώνα.
τί, σύνδ. -- γιατί, ἐπειδή.

τουρλούκα, ἡ Ξ ἀχύρινη τουρλωτή καλύβα, φαρδιά κάτω καί στενή ἐπάνω,
ἀπ᾿ ὅπου πῆρε καί τ' ὄνομά της.
τσοκάνι, τό Ξ τσίγχινο κουδούνι γιά γίδια, µέ πλακέ σχήμα, τροκάνι.
φρατζάτο, τό Ξ θερινό ποιμενικό κονάκι, φτιαγμένο µέ κλαδιά ἐλατιοῦ ἤ
χέδρου.
χαμοκούκι, τό Ξ φωμί καλαμποκίσιο πού ψήνεται στή χόβολη, τυλιγμένο µέ

φύλλα κουτσουπιᾶς (κερκίδας).

χιονιστάρι, τό Ξ τό χειμωνιάτικο πουλί ὁ σπίνος, πού συγγενεύει µέ τό
σπουργίτι, τό χρῶμα του εἶναι κοχκινοπράσινο µέ ἄσπρες ταινίες στά
φτερά του, ἔχει ράμφος κοντό καί δυνατό, ζεῖ στά δάση, στά χωράφια
καί σέ κατοικηµένους χώρους, ὁ δέ ἐρχομός του τό φθινόπωρο καί ἡ
σύντομη λαλιά του τσιόν - τσιόν, προαναγγέλλει τό χειμώνα, ἔχει κι
ἄλλο χελάδηµα, πολύ µελωδικό, χειµωνιάς, χιονάδα, τσιόνι, βλαχότσιονο, δροσίτης, χειμωνιάτης.
χλαλοή, ἡ Ξ- ὀχλοβουή, θόρυβος.
φαρής, ὁ -- ἄλογο πού ἔχει γχριζόασπρο τρίχωμα.
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ΕΝΑ ΧΑΛΚΙΝΟ ΑΡΙΣΤΕΙΟ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ
ΤΟΥ 1821
{ράφει ὁ Εὐθύμιος Χ. Ταλάντης

Μετά τό τέλος τοῦ ἐθνικο-απελευθερωτικοῦ ἀγώνα κατά τῶν
Τούρχων καί τήν ἀνεξαρτησία τῆς Ἑλλάδος, ἡ ὁποία σηµατοδοτήθηκε οὐσιαστικά µέ τό πρωτόκολλο τοῦ Λονδίνου τό 18580, ὅταν οἱ
ἐκπρόσωποι τῶν τριῶν μεγάλων δυνάμεων, Ἀγγλία, Γαλλία, Ρωσία,
ἀναγνώρισαν καί ἐγγυήθηκαν τήν ἀνεξαρτησία τῆς Ἑλλάδος, ὁριοθετώντας τά πρῶτα σύνορα τῆς μικρῆς ἐπικράτειας «Ἡ Ἑλλάς θέλει
σχηματίσει ἕν Εράτος ἀνεξάρτητον καί θέλει χαίρει ὅλα τά δίκαια,
πολιτικά, διοικητικά χαί ἐμπορικά τά προεπεφυκότα εἰς ἐντελῆ ἆνεξαρτησία», περιγράφοντας σαφῶς, τά σύνορα τοῦ νεοσύστατου
κράτους. Σύνορα, τά ὁποῖα, τό 1832 μετατράπηκαν στήν γραμμή
Παγασητικοῦ - Ἀμβρακικοῦ, µέ τήν λεγόμενη σύμβαση τῆς Μωνσταντινούπολης, ὅπου ὁ Σουλτάνος ἐπικύρωσε τό πρωτόκολλο τοῦ Λονδίνου. Ἄρχισε µιά προσπάθεια τοῦ πρώτου Κυβερνήτη, Ἰωάννη Καποδίστρια, γιά τήν πολιτικοοικονοµική ὀργάνωση τοῦ νεοσύστατου
χράτους καί τήν δικαίωση τῶν ἁπλῶν ἀγωνιστῶν, Ἡ ὁποία θά ἀνακοπή µέ τήν δολοφονία του.
Μετά τὀν Καποδίστρια, τά πράγματα, ὅσον ἀφορᾶ τήν ἱκανοποίηση τῶν ἁπλῶν ἀγωνιστῶν ἔγιναν ἀκόμα χειρότερα. Ἡ Ἀντιβασιλεία
τῶν Βαυαρῶν πού εἶχε ἀναλάβει διακυβέρνηση τῆς χώρας (Ἄρμανσµπεργκ, Ἀϊντέκ, Μάουερ) οἱ ὁποῖοι κυβερνοῦσαν τή χώρα µέχρι τήν
ἐνηλικίωση τοῦ Βασιλέα Ὄθωνα, διέλυσε τά ἅταχτα στρατεύματα
τῶν ἀγωνιστῶν τοῦ 1824 καί προχώρησε στήν. σύσταση τακτικῶν
ἔμμισθων στρατευμάτων.
Μαζί µέ τόν Ὄθωναεἶχαν ἔρθει καί 5.200 Βαυαροί καί ἀπό ἄλλες
ἐθνικότητες στρατιῶτες, γιά νά πλαισιώσουν τό στρατό τοῦ νέου
Βασιλείου καί οἱ ὁποῖοι ἔπαιρναν σκανδαλώδεις μισθούς, σέ σχέση
μέ τούς Ἕλληνες ὁμοιόβαθμούς τους.
Ἡ αὐταρχική διακυβέρνηση τῶν Μπαυαρέζων (ὅπωςτούς ἔλεγε καί

ὃ Μακρυγιάννης) εἶχε σάν ἀποτέλεσμα τήν ἔντονη δυσαρέσκεια τοῦ
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λαοῦ καί τῶν παλαιῶν ἀγωνιστῶν, µέ ἀποκορύφωματήν Συνταγµατική ἐξέγερση τοῦ 1848, κατά τήν ὁποία ὁ Βασιλιάς ὑποχρεώθημε νά
παραχωρήσει στό λαό Σύνταγμα καί νά κυβερνήσει ὡς συνταγµατικός
Ῥασιλέας καί ὄχι ὡς ἀπόλυτος μονάρχης πού ἤθελε ὁ ἴδιος.
Μέ τή διάλυση τῶν ἀτάκτων στρατευμάτωνκαί τήν προσπάθεια
δημιουργίας τακτικοῦ μισθοφορικοῦ στρατοῦ, κατά τά πρότυπα τῆς
τότε Εὐρώπης, εἶχε σάν ἀποτέλεσμα 10.000 ἕως 15.000 ἄτομα, πού
τόσα χρόνια εἶχαν συνηθίσει τόν πόλεμοκαί δέν ἤξεραν τίποτα ἄλλο
παρά µόνο νά πολεμοῦν γιά ν᾿ ἁρπάξουν, νά βρεθοῦν ξαφνικά χωρίς
«δουλεία», χωρίς ἐπαγγέλματα, ἀφοῦ δέν ἤξεραν νά κάνουν τίποτα
ἄλλο ἐχτός ἀπό πόλεμο. Χωρίς γή δέν μποροῦσαν νά ἀντεπεξέλθουν
στίς στοιχειώδεις βιοποριστιχές τους ἀνάγχες, ἤ καί αὐτοί πού
πῆραν κάποια γῆ, αὐτή εἶχε μείνει χρόνια ἀκαλλιέργητη καί ἦταν
ἀντιπαραγωγική. Διεκδικοῦσαν λοιπόν τό δικαίωµα νά ἐνταχθοῦν σέ
κάποια μόνιμη θέση στό νεοσύστατο τακτικό Βασιλικό στρατό, ἔτσι
ὥστε νά ἔχουν μισθό γιά νά ἀντεπεξέλθουν οἰκονομικά στίς οἴκογενειακές τους ἀνάγκες.
Ἀφοῦ δέν μποροῦσαν νά ἀπορροφηθοῦν ὅλοι αὐτοί στό στράτευ-

μα, (ἄφηναν οἱ ξένες βδέλλες πού εἶχαν τίς καλύτερες θέσεις µέσα

στά φρούρια, ἐνῶ οἳ Ἕλληνες εἶχαν τήν εὐθύνη φύλαξης τῶν παραµεθόριων περιοχῶν) ἑπόμενο ἦταν νά ἔρθουν σέ σύγκρουση µέ τήν
ἁλαζονική ἐξουσία καί νά ἐκτραποῦν στήν τέχνη πού ἤξεραν, πόλεμο καί ἁρπαγή, δηλαδή παρανομία καί ληστεία.
Γιά τούς λόγους αὐτούς ὁ στρατηγός Μακρυγιάννης, ἀλλά καί ὁ
πατριώτης µας Ἀναστάσιος Λιδωρίκης, εἶχαν κάνει σχετικές εἰσηγήσεις στόν Ἄρμανσμπεργκ. οἱ ὁποῖες δέν ἔγιναν κατανοητές ἀπ᾿ τούς
Μπαυαρέζους.
;
Τό 1885 µέ Βασιλικό Διάταγμα τοῦ Ὄθωνα, θεσπίστηκε τό ἀριστεῖο τοῦ ἀγώνα, ὡς ἀνταμοιβή τῆς προσφορᾶς ὅλων τῶν ἀγωνιστῶν
πού ἔλαβαν ἐνεργό µέρος στήν ἐπανάσταση κατά τῶν Τούρκων.
Τό ἀριστεῖο ἦταν ἕνας μεταλλικός σταυρός (Παράσημο), πού συνοδευόταν µέ ἕνα χαρτί, τό δίπλωμα τοῦ ἀγώνα, τό δέ παράσημο τό
κχρέµαγε κάθε ἀγωνιστής στό στῆθος του. Ὁ μεταλλικός σταυρός
ἦταν ἀπό ἀσήμι γιά τούς ἀξιωματικούς, ἀπό χαλκό γιά τούς ὑπαξιωματικούς, καί σιδερένιος γιά τούς ἁπλούς στρατιώτες.
Ὁ θεσμός τῶν ἀριστείων ἦταν µιά ἐφεύρεση τῶν Βαυαρῶν, γιά νά
ἱκανοποιήσουν κατά κάποιον τρόπο ἀνέξοδα τούς ἀγωνιστές, ἐνῶ οἱ
ἴδιοι λυμαίνονταν τό ταμεῖο τοῦ μικροῦ κράτους.
Τό γεγονόςὅτι κι αὐτά ἀκόμα τά ἀριστεῖα, δέν δίνονταν κανονικά
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καί σύντομα, ἀλλά τά καθυστεροῦσαν ἐπιλεχτικά, εἶναι µιά ἀπ᾿ τίς
αἰτίες πού Ἐεκινοῦν οἱ ληστεῖες τήν ἐποχή ἐχείνη σέ µεγάλη ἕκταση,
ἀπ᾽ τούς παλιούς ἀγωνιστές πού βλέπουν τήν κοροϊδία τῶν Βαυαρῶν.
Ἕνα τέτοιο ἀριστεῖο δόθηκε στίς 20 Μαΐου τοῦ 1849 στόν Άθανάσιο Μπέκιο ἤ Καρανάσσο.
Ὅ Ἀθανάσιος Μπέκιος ἤ Καρανάσσος καταγόταν ἀπ᾿ τήν Τοπόλια

Παρνασσίδος (Ἐλαιώνας). Απ΄ τήν ἀρχή τοῦ ἀγώνα πολέμησε σέ

πολλές µάχες κατά τῶν Τούρκων καί ἔφτασε στό βαθµό τοῦ ὑπαξιωματικοῦ Α΄ Τάξεως, δηλαδή κάτι σάν τόν σημερινό ἐπιλοχία.
Τό 1858 καί τό 18896 ἔγινε µιά πρώτη προσπάθεια νά καταρτισθεῖ
ἀπό κάποιες ἐπιτροπές ἕνα μητρῶο µόνο γιά τούς Ἀξιωματικούς
πού ἔλαβαν µέρος στήν ἐπανάσταση. Ἀλλά τό μητρῶο αὐτό δέν κάλυψε τίς ἀπαιτήσεις καί τίς προσδοκίες ὅλων τῶν ἀγωνιστῶν.
Ἀργότερα µέ τήν συνταγματική ἐπανάσταση τοῦ 1848 καί συγχεκριµένα τό 1845 σέ ἐφαρμογή τοῦ Ε΄ ψηφίσματος τῆς Ἐθνοσυνέλευσης τῆς ὃ Σεπτεµβρίου 1848, συγκροτεῖται µιά ἐπιτροπή ἔκδουλεύσεων, ὑπό τόν Καθηγητή Γεώργιο Ερέμο, γιά νά καταγράφει
αὐτούς πού εἶχαν ἀγωνιστεῖ. Ἡ ἐπιτροπή αὐτή δέν ὁλοχλήρωσε τό
ἔργο της καί μᾶλλον διαλύθηκε περί τό 1847. Ὁ Ἀθανάσιος Μπέκιος
ἤ Καρανάσσος, ἀναγνώρισε τήν προσφορά του ὡς ἀγωνιστής καί
ἐγγράφει στό μητρῶο τῶν ἀγωνιστῶν αὐτῆς τῆς ἐπιτροπῆς µέ αύξοντα ἀριθμό 2804. Καί τό 1849 τοῦ ἀπονεμήθηκε τό Χάλκινο ἀριστεῖο
τοῦ Ἀγώνα.
Ἀπόγονος τοῦ ἄξιου αὐτοῦ πολεμιστῆ τοῦ 1824, εἶναι σήµερα ὁ
ἐξαίρετος συµπολίτης µας Ἰατρός, Χαράλαμπος Ἀθ. Καρανάσσος.
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ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Ἀφοῦ ἡ Αὐτοῦ Μεγαλειότης ὁ Βασιλεύς ἐπεφόρτισε τό Ὕπουργεῖον τῶν Στρατιωτικῶν νά ἀπονέμη εἰς τόν Ἀθανάσιον ἹἩπέχιον
Καρανάσσονἐντίμως µεθέξαντα τοῦ ὑπέρ ἀνεξαρτησίας τῆς
Ἑλλάδος ἡρωϊκοῦ ἀγῶνος τό συστηθέν τήν 18/90 Σεπτεµβρίου 1δδς
Χαλκοῦν ἀριστεῖον, παραδίδεται τοῦτο εἰς αὐτόν µέ τήν ἄδειαν τοῦ
νά τό φέρη εἰς πᾶσαν περίστασιν καί πρός πιστοπούῃσιν τούτου τῷ
ἐγχειρίζεται συγχρόνως καίτό παρόν Δίπλωμα.

Ἐν Ἀθήναις τήν 20 Μαΐου 1549

Τό Ὑπουργεῖον τῶν Στρατιωτικών
Σφραγίδα Ὑπογραφή
Ὁ Διευθυντής τοῦ Γραφείου

Ὑπογραφή
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ΝΕΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Μέ τήν εὐχαιρία συμπλήρωσης 40 χρόνων ἀπό τήν ἵδρυσή της, Ἡ
Ἑταιρεία Φωκικῶν Μελετῶν διοργανώνει γιά τά µέλη καί τούς φίλους της συνεστίαση πού θά πραγματοποιηθεῖ στίς 24 Σεπτεµβρίου 2045 ἡμέρα Σάββατο καί ὥρα 320.80 στήν ταβέρνα «Βλάχου»
στήν Τοπόλια.
Κατά τήν διάρκεια τῆς ἐκδήλωσης θά τιμηθεῖ ὁ ἀπερχόμενος
ἐπίτιμος πρόεδρος κος Γεώργιος Κουτσοκλένης.
α. ης 4

Ἡ Ἑταιρεία µας συμμετεῖχε εἰς τόν ἑορτασμόν τῆς ἐπειτείου τῆς
Ἐθνοσωτηρίου µάχης τῆς ΑΜΠΛΙΑΝΗΣ (14-7-1824) πού ὀργάνωσε ὁ Δῆμος Δελφῶν.
Ἡ ἐκδήλωσις ἔγινε στίς 14 Ἰούλιου 2043 στή θέση ΠΛΑΚΑ.

Ὁ Ἐλαιώνας τῆς Ἄμφισσας

᾽Απαγορεύεται ἢ μερική ἤ ὁλική ἀναπαραγωγή τῶν κειμένων, ἡ
ἀναδημοσίευση, ἡ ἀποθήκευση σέ ὁποιοδήποτε σύστηµα ἠλεκτρον]κό,

μηχανικό, φωτοαντιγραφικόκαί δέ µεταθιθάζεται σέ καμιά µορφή καί
μέ κανένα τρόπο κείµενο, χωρίς προηγούµενη ἔγγραφη ἄδεια τοῦ

συγγραφέα ἤ τοῦ περιοδικοῦ.
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