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ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΕΣ
Ῥύλογημένος ὁ ἐρχόμενος
Γιά λόγουςὑγείας ὁ Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Φωκίδος κ.κ.
Ἀθηναγόρας, στίς {0-039-2044, ὑπέβαλε τήν παραίτησή του, Ἡ ὁποία
ἔγινε δεκτή ἀπό τήν Ἱερά Σύνοδο. Τοποτηρητής τῆς Μητροπόλεως
ὁρίστηχε ὁ Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Ναυπάκτου ἃ Ἁγίου
Ἡλασίου κ.κ. Ἱερόθεος.
Στίς 25-06-2014 ἔγινε ἡ ἐκλογή τοῦ νέου Μητροπολίτη Φωκίδας,
τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Θεοχτιστοῦ τῆς πάλε ποτέ διαλαμφάσης Ἐπισκοπῆς Ἀνδρούσης.
Ἡ ἐνθρόνιση τοῦ νέου Μητροπολίτου Φωκίδος κ.κ. θεοχτιστοῦ
(Θεόδωρου Ελουκίνα κατά κόσμον), ἔγινε στίς 22-7-2014, µέ τήν
ἐπιβαλλομένη τάξη. Παρευρέθησαν ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδας κ.κ. Ἱερώνυμος Β’ καί 22 Άρχιερεῖς, µέ µεγάλο πλῆθος κληρικῶν (ὅλοι τῆς Φωκίδας καί πολλοί

ἀπό ἄλλες περιοχές).

Τό νέο µας Μητροπολίτη ὑπεδέχθει, εἰς τά σύνορά τοῦ Νομοῦ ἡ
Ἀντιπεριφερειάρχης, ὁ Ἀστ. Δ/ντής, Λιμενάρχης κ.α. καί εἰς τήν
εἴσοδο τῆς πόλεως (ἔμπροσθεν τοῦ Δικαστικοῦ Μεγάρου) ὁ Δῆμος
Δελφῶνµέ ἐπικεφαλῆς τό Δήμαρχο κ. Μανανᾶ.
Μετά τήν ἀνταλλαγή τῶν προσφωνήσεων καί ἀντιφωνήσεων λόγων, σχηματίσθηκε Ἡ πομπή καί ὁδήγησε τόν καινούργιο µας Δεσπότη στόν Μητροπολιτικό Ναό γιά τήν ἐπίσημη ἐνθρόνισή του.
Ἁπό τόν Ἄμβωνα ὁ Θεοφιλέστατος Ἀρχιγραμματέαςτῆς Ἱ. Συνόδου Διαυλείας Γαβριήλ ἀνέγνωσε τά πρακτικά της ἐκλογῆς τοῦ
νέου Μητροπολίτου τῆς Ἱερᾶς Συνόδου καί τό σχετικό Προεδρικό
Διάταγμα.
Στή συνέχεια πῆρε τό λόγο Ἡ Βουλευτής κ. Ἀσπασία Μανδρέχα,
ὡς ἐκπρόσωπος τοῦ Προέδρου τῆς Βουλῆς ἡ ὁποία καλοδέχτηκε
τόν νέο Ποιμενάρχη . Ἀκολούθησανοἱ ὁμιλίες --καλωσορίσµατα τῆς
κ. Ἀντιπεριφερειάρχη Γιώτας Γαζή καί τοῦ Γενικοῦ Ἀρχιερατικοῦ
Ἐπιτρόπου τῆς Μητροπόλεως π. Νικόλαο Καραγιάννη.
Ὁ Σεβασμιότατος τοποτηρητής παρέδωσε τή Μητρόπολη καίτελικά ὁ Σεβασμιότατος ἐξέδωσε τόν ἐνθρονητήριο λόγο του, ὁ
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ἡ ὁποῖος ἔκανε µεγάλη ἐντύπωση γιά
τήν πραότητά του, τή µεστότητά
του καί τήν πνευµατικότητά του.
Τόν νέο µας Μητροπολίτη κ.κ.
Ἱ Θεοκτιστό καλωσορίζει καί ἡ Ἕταιρεία Φωκικῶν Μελετῶν, ἣ ὁποία
χαί προσεύχεται στόν Μεγαλοδύναμο νά τοῦ δίνει ὑγεία καί δύναµη, γιά νά μπορέσει νά δώσει λύσεις στά πάρα πολλά καί δύσκολα
προβλήµατα τῆς Μητροπόλεώς µας
καί ἀκόμα νά ἀγαπηθεῖ ἀπ᾿ τό λαό
μας καί νά τόν ἀγαπήσει καί αὐτός,
) γιά τό καλό ὅλων µας.

ἳ

Εἴθε νά εἶναι εὐλογημένη» ἀφι-

χθεῖς,

Γ.Ν,.Κ.

Σελίδες ἀπτή Φωκίδα τ--------------------
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Λιβανωτό Μνήμης

Στή καταστροφή τῆς Σμύρνης

καί στή Θυσία τοῦ Χρυσοστόμου
Τοῦ Γεωργίου Α. Ἀναγνωστοπούλου

Ἐνννήντα τόσα χρόνια πέρασαν ἀπό τήν µεγαλύτερη συμφορά

πού γνώρισε ποτέ ὁ Ἑλληνισμός, τήν Μικρασιατική Καταστροφή:

Τήν Καταστροφή τῆς Σμύρνης, τήν κατακρεούργηση τοῦ Μητροπολίτου Χρυσοστόμου καί τόν ξεριζωμό τοῦ Ἑλληνισμοῦ τής Ἰωνίας
ἀπό τίς προγονιχές του ἑστίες.
Ἐννενήντα ἕνα χρόνια ἀπό τότε καί ὁ Ἑλληνισμός θυμᾶται...
θυµάαι τήν µεγαλύτερη ἐθνική µας ἐξόρμηση πρός Ἀνατολᾶς, τόν
ἐφιαλτκό ἐπίλογό της, τά αἴτια καί τούς ἐνόχους. θυμᾶται τήν δόξα
καί τήν τραγωδία τοῦ Ἑιλληνισμοῦ τῆς Ἀνατολῆς, θυμᾶται τήν προσφυγιά, τούς Ἐνάμισυ ἑκατομμύριο ξεριζωμµένους. θυμᾶται τούς
χιλιάδες νεκρούς µας, πού φιλοξενοῦνται στούς πρόχειρους τάφους,
στήν ἀγκαλιά τῆς Ἰωνικῆς γῆς, ἀπό τήν Σμύρνη ὡς τήν Ἁλμυρή
Ἔρημο, τόν Σαγγάριο ποταμό καί τό Ἐσκί Σεχίρ, πού ἔπεσαν στό
ὄνομα τῆς νίκης.

Ἐννενήντα ἕνα χρόνια ἀπό τίς φλόγες, τό αἷμα καί τόν ἀφανισμό
τῆς Σμύρνης. Ἱερά χώματα, χαθαρά Ἑλληνικές Πατρίδες, σεπτοί
βωμοί, θερµές ἑστίες στή Μικρασία, ὅλα χαμένα, ἀφανισμένα ὅλα.
Ἡ Σμύρνη, ἡ»Γκιαούρ Ἴσμίρ», Ἡ Σπύρνη τῶν ἀπίστων, ὅπως τήν
ἀποκαλοῦσαν οἱ Τοῦρκοι γιά τήν γνήσια Ἑλληνικότητά της, µέ τίς
165.000 Ἕλληνες κατοίκους, τό «Μαργαριτάρι τῆς Ἀνατολής», ἡ
«Μάνα τῆς Ποίησης, τῆς Τέχνης, τοῦ Νοῦ καί τῆς Σοφίας», ἤ « Πρώτη Ἀσίας κάλλει καί µεγέθει», τό «Γῆς ἄγαλμα καί Στέμμα τῆς Ἰωγίας», ἡ «χαριεστάτη Πόλις» καί «Περιμάχητος ἀεί», σέ µατωµένα
συντρίµια χαί καπνισµένα ἐρείπια ἀπό ἕναν προαιώνιο καί ἀδυσώπητο ἐχθρό.
Μαῦρο σύννεφο, ἡ στάχτη τῆς φωτιᾶς, τήν σκέπασε πέρα ὡς πέρα. Μαί τό αἷμα ποτάμι στούς δρόµους τής... Ἡ πατρώα γῆ, ὅλοκαύτωµατῆς μοίρας καί ὁλόγυρά της ὁ καπνός ἀκράτητος, τό σχο-
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τεινό του ξετύλιγε ἀδράχτι. Τό ὄνειρο τῆς Μεγάλης, τῆς Ὑπερπόντιας Ἑλλάδας θαμμένο στά φλογισµένα ἐρείπα τῆς Ἰωνικῆς πολιτείας.
Ἡ τραγουδισµένη, µέ χίλιους σκοπούς καί ἀπό χιλιάδες στόµατα

Σμύρνη, κάτω χαί πάλι ἀπό τήν Ἡμισέλινο. Καΐ ἡ Βἱμαρμένη, τόν

μοιραῖο Αὔγουσο τοῦ 4922, ἐναπόθεσε καί χάραξε στήν ἐπιτύμβια
πλάκα της: Ἐδῶ στήν ἀγκαλιά τοῦ γελαστοῦ καί σµαραγδένιου

Ἑρμαίου κόλπου, πού ζείδωρες οἱ αὗρες τήν χάϊΐδευαν, ἦταν κάποτε
ἡ Ἑλληνωή Σμύρνη...
Κάθε χρόνο, τέτοιες μέρες, ὁ Ἑλληνισμός σχύβει ξανά στό δράμα τῆς Ἰωνίας καί τιμᾶ τήν θυσία τοῦ λαοῦ της. Μέ περισυλλογή,
ὀδύνη καί πόνο, ἀλλά καί µέ µεγαλύτερο αἴσθημα αὐτογνωσίας καί
ἐθνικῆς αὐτοσυντήρησης στρέφει τήν σκέφη του πρός ἐχεῖνες τίς
ἱστορικές στιγμές τοῦ Ἔθνους, Θυμᾶται, στοχάζεται καί διδάσκεται
ἀπό τά ἐλαττώματα τῆς Φυλῆς του, τά λάθη του καί τά σφάλµατά
του, ἀπό τήν συμπεριφορά τῶν Συμμάχων καί «φίλων».
Πρέπει νά θυμᾶται τήν Ἱστορία τοῦ Ὁ Νεοέλληνας, νά θυμᾶται
τίς µέρες δόξας. ἀλλά καί τίς συμφορές πού βρῆκαν τούς προγόνους
μας στό διάβα τῆς ἱστορικῆς πορείας τοῦ Ἔθνους, Νά στέκει µπροστά στά σταυροδρόµια τῆς Ἱστορίας τοῦ Τόπου. νά σχύβει, ν᾿
ἀφρουγκράζεται τήν φωνή τους καί νά στοχάζεται πάνω στούς σωστούς ἀλλά καί στούς λαθεµένους δρόµους πού βάδισε τούς περασµένους καιρούς ἡ Φυλή µας. Ἄς µήν ἀρνιόμαστε τήν θύμηση τῆς
Ἱστορίας µας. Μᾶς ἀνήκει ἀκόμα καί ἄν προκαλεῖ τύψεις στή συνείδησή µας, ἀχόμα καί ἄν προβάλλει μπροστά µας ἔτοιμη νά ητήσει τήν ἀπολογία µας, ἕτοιμη νά μᾶς ἀπευθύνει τό « κατηγορῶ»
της. Ἡ Ἱστορία ἐκδικεῖται τούς ἀρνητές τηςκαι εἶναι ἀνάγκη ἡ
ἱστορική μνήμη νά προβάλλεται καί νά διδάσκεται ἀκέραια χωρίς
νόθευση ἤ παραχάραξη ἀπό ὁποιονδήποτε.
Αὔγουστος1922: Ἡ Στρατιά τῆς Μικρᾶς Ἀσίας, πού ὕστερα ἀπό
τόσες δόξες καί δάφνες στά πεδία τῶν μαχῶν καί πετώντας ἀπό νίκη σέ νίκη εἶχε φτάσει στόν Σαγγάριο ποταμό κιἐνῶ φαινόταν ὅτι

πλησίαζε τόν ἐχθρό στή μυθική του πατρίδα, τήν «Κόκκινη Μηλιά»,

ἀρχίζει νά καταρρέει... Ἡ ἐχθρική ἐπίθεση ἐκδηλώνεται στίς {15
Αὐγούστου (π.Π.) Ἀκούγεται ἡ βοή τοῦ ὀλέθρου. Ἡ ἀσπίδα τῶν
ἀκριτῶν μᾶς λυγίζει... Ἡ κακιά ὥρα τῆς Φυλῆς φτάνει...
Ἡ Μοίραεἶχε ἐπιθέσει τήν σφραγίδα της καί ἡ µωρία ἐπίσης. Ἡ
αὐταπάτη εἶχε ἁπλώσει τά χέρια της στά µάτια τῶν Ἑλλήνων καί
τᾶκλεισε γιά νά µήν μποροῦν νά βλέπουν τήν πραγματικότητα.

Σελίδες ἀπτή Φωκίδα ---τ-------τς-------------
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Ἡ προσπάθεια γιά τήν ἀπελευθέρωση τῶν ἀλύτρωτων ἀδελφῶν
μας καί ἡ περιπόθητη ἐθνική µας ὁλοκλήρωση ἦταν ἔξω καί πέρα
ἀπό τίς δυνατότητες τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἓθνους, µέ ὅποιο μέτρο κιᾶν
σταθµιζότανἩ µικρή, βαθειά διχασμένη Ἑλλάδα, πού μόλις εἶχε βγεῖ ἀπό
τρεῖς πολέμους, στάλθηκε ἀπό τίς δολερές δυνάµεις τῆς Ἀντάντ στή
Μικρά Ἀσία ὡς ἐντολοδόχος τους καί τελικά ἀφέθηκε µόνη της νά
ἐπιτελέσει ἔργο ἀνώτερό των δυνάμεών της.
ταν ἱστορική ἀπρονοησία νά δοθεῖ πίστη σέ συμμάχους δολί-

ους, ἅπ/τήν ἀρχή ἀπρόθυμουςνά μᾶς συνδράµουν, σύντομαδέ ἄντι-

µάχουςκαί ἐχθρούς καί ἐξ ἀνάγκης ταύτιση τῶν συµφερόντων µας

καί τοῦ ἱεροῦ ἀπελευθερωτικοῦ ἀγώνα τοῦ Ἔθνους µας µέ τά δολερά, ὕπουλα, ἀδυσώπητα ἐμπορευματικά συμφέροντα αὐτῶν.
Πάντοτε ἡ µοίρα τῶν μικρῶν ἦταν νά ὑπηρετοῦν τά συμφέροντα
τῶν μεγάλων. Οἱ Μεγάλες Δυνάμεις πάντα γυρεύουν μικρούς δούλους νά τούς κάνουν τά «θελήματά» τους. Καΐ ὅσο πιό φτηνούς
τους βροῦν, ὅσο πιό δουλοπρεπεῖς, τόσο περισσότερό τους περι-

φρονοῦν καί τούς ἐγκαταλείπουν. Ἔτσι καί τότε οἱ Μεγάλοι καί
τρανοί, Σύμμαχοί µας, πού μᾶς παραστέκουν ἀπό τά «γεννητούρια»µας, ἀπό τήν πρώτη στιγµή τῆς λεγόμενης ἀνεξαρτησίας µας,
μᾶς ἔφτιαξαν στά µέτρα τῶν συμφερόντων τους καί μᾶς ἔστειλαν
στή Μικρασία νά ἀστυνομεύσουμε τά συμφέροντά τοὺς καί μᾶς
ἔδωσαν «Ἐλλευθερία δράσεως» µόνο χαί µόνο γιά νά πείσουν τούς
τούρκους καί νά τούς ἀποσπάσουν ὅσα περισσότερα μποροῦσαν.
Καί μόλις τά βόλεφαν μᾶς ἐγκατέλειφαν µόνους.
Οἱ σύμμαχοίµας, οἱ φίλοι µας, οἱ Μεγάλες Δυνάμεις, πού δέν μᾶς
ἀγάπησαν ποτέ εἰλικρινά, ἔκαμαν ὅ,τί μποροῦσανγιά νά χάσουμε τά

κεκτημένα. Πίχρα καί ὀργή ξεχειλίζει ἀπό τά χείλη ἐκείνων πού ἔζησαν τήν τραγωδία γιά τόν ρόλο τῶν Μεγάλων... «Συμμάχων» µας.

Ἐδ, ὅμως, ἄς θυμηθοῦμε τήν σοφή φράση τοῦ Περικλή: «Πιό
πολύ φοβοῦμαι τά δικά µας λάθη, παρά τά σχέδια τῶν ἐχθρῶν
μας», ὁ δέ πρέσβης Κ. Σακελλαρόπουλος παρατηρεῖ: «Ἕλληνες
προθυµοποιήθηκαν νά γίνουν ὄργανά τους σέ βάρος Ἑλλήνων».
"Ἔτσι, μιλώντας γιά τίς εὐθύνες τῶν ξένων δέν μποροῦμε παρά
νά παραδεχθοῦμεὅτι ἐμεῖς τούς δώσαμε τό δικαίωµα καί τίς εὖκαιρίες νά μᾶς ῥχρησιμοποιούνῥ καί νά μᾶς ἐμπαίζουν καί νά µήν ὁμο-

λογήσουµεὅτι ἡ ζάλη τῆς Μεγάλης Ἰδέας γιά µιά Ἑλλάδα τοῦ «παραμυθιοῦ» τῶν Δύο Ἠπείρων καί τῶν Πέντε θαλασσῶν µπέρδευε,
ζάλιζε καί παραμύθιαζε τήν σκέψη τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ, πού δέν
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ἦταν σέ θέση νά διακρίνουν πού τέλειωναν τά ἐθνικά µας δίκαια καί

ποῦ ἄρχιζε ἡ ἐπεκτατική µεγαλομανία.
Ἀλλά καί ὅλα τα ἐλαττώματα τῆς Φυλής µας. Οἱ Ἕλληνες, πού
εἶναι ὑπόδικοι στήν Παγκόσια Ἱστορία γιά τήν ἀδυναμία τους νά
δροῦν ἑνωμένοι, πῆραν τό µάθηµά τους. Τό µίσος, ὁ φθόνος καί ἡ
διχόνοια τούς εἶχαν τυφλώσει: Πάθη, προκαταλήσεις, ἀνεκρίζωτα
βιώματα, ἑδραιωμένες πλάνες, δογµατικές ἐμμονές, ὑποκρυτόμενες
παραταξιαχές ἐνοχές, κοχλάζουσα κομματική ἐμπάθεια, καιροσκόπος ὑπονομευτική κακοβουλία, συσσωρευμένα καί στό ἔπακρο
ὠξυμένα ἀπό τήν ἔνταση τῶν παθῶν τοῦ διχασμοῦ. Ὅλα τα ἄνθη
τοῦ ἐθνικοῦ κακοῦ καί σέ µιά θανατηφόρα αὐτοφυα προμήνυαν καί
προέγραφαν τό ἐπερχόμενο καταστροφικό τέλος.
Μέσα σαὐτήν τήν κατάσταση. ὁ Ἑλληνικός στρατός, πού εἶχε
φέρει τήν ἀνάσταση στίς Μικρασιατικές Πατρίδες, ἀποκαμωμένος
ἀπό τήν διάρκεια τοῦ πολέμου, ξεχασμένος στά βάθη τῆς Ἄνατο-

λίας, ἑλλειπῶς συτιζόµενος, ἐγκαταλειμμένος στήν ἀφροντισιά, τήν
ἄβουλη ὑποτακτικότητα καί ἀδράδεια καί τήν ἀναποφασιστικότητα
τοῦ βαθειά διχασµένου πολιτικοῦ κόσμου, δηλητηριασμµένος καί ὁ
ἴδιος ἀπό τήν ἐμφύλια διαμάχη καί τίς φαυλοχομµατικές διακρίσεις,
χάνει τήν συνοχή του, διαρρέει καί ἀσύνταχτος, σκορπισµένος, µέ
τήν ἀγανάκτηση στή καρδιά καί τήν πίκρα στά χείλη γιά τούς ὑπαίτιους καί τούς ἐνόχους της συμφορᾶς. φτάνει στά παράλια της Μιχρασίας γιά νά ἐπιβιβασθεῖ στά πλοῖα τῆς ἐπιστροφῆς.
Καΐ µαζέτους, µέ χείλη σφιγµένα ἀπό θλίψη καί πόνο, μυριάδες

πρόσφυγες τοῦ Ἐσωτερικοῦ ὁδεύουν πρός τήν Ἰωνική πρωτεύουσα,
ἐλπίζοντας νά βροῦν ἐκεῖ προστασία. Μάταια ὅμως... Ἐκεῖ στούς
δρόμους καί στήν προχυµαία τῆς Σμύρνης, µέσα στὀ αἷμα, στίς
φλόγες κά στούς καπνούς, µπροστά στά µάτια τῶν χριστιανῶν
«συμμάχων»µας, θά γραφεῖ ὁ ἐπίλογος τῆς Δάντιας τραγωδίας...
Ὁ Ἑλληνικός στρατός δέν εἶχε νικηθεῖ στό πεδίο τῆς µάχης. Εἶχε
διεξαγάγει ἕναν ἀγώνα ἐπικό. Βἶχε ἐπιδείξει ἀνδρεία, καρτερία,
ἐθελοθυσία καί ἀντοχή σέ μυθικές διαστάσεις καί μέχρις ὅτου διαταχθεῖ νά ἐγκαταλείψει τίς θέσεις τοῦ νικοῦσε. Ὁ Ἑλληνικός στρα-τός δέν νικήθηκε. Τό γνώριζε αὐτό καί ὁ Κεμάλ. Θά τό ὁμολογοῦσε
στήν Ἐθνοσυνέλευση τῆς Ἄγκυρας, τήν πρώτη ἐπέτειο τῆς νίκης
του: «Δέν πρέπει νά λησμονοῦμε, εἶπε, ὅτι στή Μικρά Ἀσία δέν
ἠττήθη ὁ γενναῖος Ἑλληνικός στρατός. Ἡ πολιτική τοῦ ἡγεσία Ἠττή-

θη...»Ό Ἑλληνικός στρατός δέν νικήθηκε. Ἡροδόθηκε στά µετόπισθεν. Ἡροδόθηκχε στίς πρωτεύουσες τῶν Μεγάλων Δυνάμεων, στά
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σαλόνια τῆς Ἀθήνας προδόθηκε... Ἔτσι ἐπῆλθε ἡ καταστροφή τῆς
Στρατιᾶς τῆς Μικρᾶς Ἀσίας, τοῦ Ἑλληνισμοῦ τῆς Ἀνατολίας καί ἡ
συρρίκνωση τοῦ Ἔθνους, Τό ὄνειρο, τῶν ὑπερφίαλων ἡγετῶν µας,
«τῆς Μεγάλης Ἑλλάδας, τῶν δύο Ἠπείρων καί τῶν Πέντε θαλασσῶν», καταποντίστηκε ὁλοχληρωτικά στόν Σαγγάριο ποταμό
καί στό λιμάνι τῆς Σμύρνης τό τραγικό φθινόπωρο τοῦ 4922 καί ἡ
κηδεία τοῦ ἔγινε µέ τόν πιό ταπεινωτικό τρόπο στή Λωζάνη τό
1928.
Θλιβερό εἶναι τό ξεφύλλισμα τῶν σελίδων τῆς Ἱστορίας μᾶς ἐκείγης τῆς δραματικῆς περιόδου, ἀχάριστη ἡ ἀναζήτηση τῆς ἀλήθειας,
ὅταν ἡ πραγματικότητα εἶναι τόσο ὀδυνηρή.
- Ὁ Μητροπολίτης Σμύρνης Χρυσόστομος, ὁ ἄλλοτε τόσο αἰσιόδοξος, ἀντιλαμβάνεται ὅτι ὅλα χάνονται.
Στίς 28 Αὐγούστου ὑποβάλλει στά δύο κοινοτικά Σώματα τῆς

πόλης πρόταση γιά τήν ἀποστολή ἐκπροσώπων στή Κωνσταντινούπολη γιά νά ζητήσουν τήν κάθοδο τῶν ἐχεῖ ἀξιωματικῶν της ῥαμύόνηςῥ πρός ἀναχαίτιση τοῦ ἐχθροῦ. Τά γεγονότα ὅμως ἐξελίσσονται
ραγδαῖα. Ὁ ἐχθρός βρίσκεται λίγα χιλιόμετρα ἔξω ἀπό τήν Σμύρνη.
Στίς δραματικές αὐτές στιγµές γιά τόν µικρασιατικό πληθυσμό,
ἦταν μοιραῖο γιά τόν Χρυσόστομο, νά ὑποστεῖ τρομερή δοχκιµασία,
τρεῖς µόλις Ἠμέρες, πρό τοῦ μαρτυρίου του.

Στίς 24 Αὐγούστου καταπλέουν στό λιμάνι τῆς Σμύρνηςτρία ἐπίτακτα Ἑλληνικά πλοῖα κατάφορτα ἀπό στρατό.. Ὁ συγκεντρωμένος
στήν παραλία κόσμος ἀρχίζει νά ἐλπίζει πώς, µέ τήν ἀπόβαση τῶν
ὁπλιτῶν µας, θά γινόταν κάποια ἀνασυγκρότηση τῶν στρατιωτικῶν
µας δυνάµεωνκαί ἄμυνα. Οἱ στρατιῶτες, ὅμως, ἀρνοῦνται νά ἄποβιβασθοῦν στήν ξηρά. Ὁ Ἀρχιστράτηγος Πολυμενάνος, πού εἶχε
διαδεχθεῖ τόν ἤδη αἰχμάλωτό του ἐχθροῦ, Τρικούπη, µαζί µέ τόν
Ὑποστράτηγο Σκαρλάτο, ἀνεβαίνουν στό ἐπίταχτο « Βασιλεύς
Κωνσταντῖνος»γιά νά πείσουν τούς στρατιῶτες καί ἀποβιβασθοῦν,
ἀλλά ἀποδοκιμάζονται. Στό ἄλλο ἐπίτακτο «Βασίλισσα Ῥοφία»,
ἀνεβαίνει ξαφνικά ὁ Χρυσόστομος.
Δραματική ἣ ἀπόπειρα τοῦ Δεσπότη νά ἐκθέσει στούς πολεµιστές τήν τραγικότητα τῆς κατάστασης καί νά ζητήσει τήν σωτηρία
τῆς Σμύρνης ἀπό τὀν στρατό. Τόν συνοδεύουν δύο δημογέροντες
καί τρεῖς Ἀξιωματικοί της Ἀμύνης. Μέ πρόσωπο χλωμό, µέ τό ἀόρατο στέφανο τοῦ μελλοντικοῦ του μαρτυρίου, ὁ Χρυσόστομος δέν
εἶναι πιά ὅ ὑμνητής καί δοξαστῆς τῆς μεγάλης ἐθνικῆς δημιουργίας,
"ταν ὁ ἱκέτης.... Συγκικητική ἢ Εκκλησή του «ἐν ὀνόματι τοῦ θεοῦ
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καί τῆς Πατρίδος, τῆς Ἱστορίας καί τοῦ ἀνθρωπισμοῦ». Στήν ἔκκλησή του ἀρχικά ἀπάντησε ἡ εὔγλωττη σιωπή καί στή συνέχεια Ἡ κα-

τηγορηµατική ἄρνηση. Ὁ νικηµένος Ἱεράρχης, ἀπελπισμένος ἀπό
τήν Ἑλληνική ἀλκή, ἔφυγε τρικλίζοντας ἀπό βαθειά συγκίνηση, γιά

νά ζητήσει καταφυγή, βοήθεια κι’ ἐλπίδα φηλά στόὀν Οὐρανό.

- Τό βράδυ τῆς ημέρας ἐκείνης ἡ Σμύρνη ἔχει κατακλυσθεῖ ἀπό

φυγάδες στρατιῶτες καί ἀπό χιλιάδες πρόσφυγες. Σκηνές ἀἆλλοφροσύνης διαδραματίζονται. Στρατιῶτες καί πολίτες δέν ζοῦν παρά µέ
τό ἔνστικτό της αὐτοσυντήρησης. «Ὁ σώζων ἑαυτόν σωθήτω...»
Ὁ Χρυσόστομος δέν παύει ν᾿ ἀγωνίζεται γιά τήν σωτηρία τοῦ ποιµνίου του, γιά τήν σωτηρία τῆς τιµῆς τῆς Ἑλλάδας. Στίς 25 Αὐγούστου, δύο Ἡμέρες πρό τοῦ μαρτυρίου τοῦ γράφει πολυσέλιδη ἔπιστολή πρός τόν Βενιζέλο καί τήν ἐγχειρίζει στόν κυβερνήτη τοῦ θωρηκτοῦ
«Λῆμνος», παρακαλώντας τόν νά φροντίσει νά δοθεῖ τό ταχύτερον

στόν τέως Πρωθυπουργό, πού βρισκόταν στό Παρίσι. Ἡ ἐπιστολή
ἐχείνη ἀποχκαλύπτει τόν ἀνώτερο ἄνθρωπο, τόν καρτερικό Ἱεράρχη.
Ἀναμένει τόν θάνατο καί τόν θεωρεῖ σάν ἐπισφράγιση ἠρωίκής
σταδιοδρομίας, ὅπως ἦταν ὁλόκληρη ἡ ζωή του: «...Ὁ Ἑλληνισμός
τῆς Μικρᾶς Ἀσίας, ἔγραφε, τό Ἐλληικό Κράτος, ἀλλά καί σύμπαν
το Ἑλληνικόν Ἓθνος, κατεβαίνει πλέον εἰς τόν Ἄδην ἀπό τόν
ὁποῖον καµία πλέον δύναμις δέν θά δυνηθή νά τόν ἀνεβάση καί τό
σώση...»
Ἀπό τό ἀπόγευματῆς ἴδιας ἡμέρας ἀρχίζει ὁ ρόγχος τῆς ἑτοιμο-

θάνατης μύρνης. Ἀργά τήν νύκτα, ἐξαντλημένοι. ἀπελπισμένοι οἱ
ἐκεῖ Ἕλληνες, ποσύρονται ἀπό τήν προχυµαία στά σπίτια τους.
Κατά διαταγή τοῦ µοιραίου ἁρμοστῆ Στεργιάδη, τά ἐπίταχτα πλοῖα
ἀρνοῦνται νά τούς παραλάβουν. Καί ὅμωςχιλιάδες θά εἶχαν σωθεῖ,
γιατί τά πλοῖα πού βρίσκονταν στό λιμάνι θά μποροῦσαν σέ λίγες
ὧρες νά τούς μεταφέρουν ἀπέναντι στά νησιά τῆς Χίου, Μυτιλήνης
καί Σάμου.

Ἡ 36η Αὐγούστου εἶναι ἡ ημέρα τῆς ἀγωνίας καί τῆς ἀπόγνωσης
τῶν ἀνθρώπων τῆς Σμύρνης. Ἡμέρα τῆς ἐφιαλτικῆς προσμονῆς.
Ἀπό τίς τουρκικές συνοικίες ἀκούγονται πυροβολισμοί, πού ἐπιτείνουν τήν ἀπελπισία. Τά τελευταῖα τμήματα τοῦ στρατοῦ φεύγουν.
Ἡ Ἑλληνική σημαία ὑποστέλλεται. Οἱ τελευταῖοι δημόσιοι ὑπάλληλοι ἔχουν φύγει, µαζί καί ὅσοι ἄλλοι ἀπό τούς κατοίκους μπόρεσαν

νά φύγουν. Ἡ ἨΠόλη ἀνυπεράσπιστη. Ἔμεινε ὅμως πίσω ὁ Δεσπότης. Εξαλλά τα πλήθη ζητοῦν καταφύγιο σέ σπίτια εὐρωπαίωνκαί
στίς ἐκκλησιές. Πλημμυρίζει ὁ αὐλόγυρος τοῦ ναοῦ τῆς Ἁγίας Φω-
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τεινῆς ἀπό σμυρνιούς καί πρόσφυγες τοῦ ἐσωτερικοῦ. Ὁ Χρυσόστοµός τους παραμυθεῖ καί προσπαθεῖ νά τονώσειτό ἠθικό τους.
Τό δειλινό τῆς 26ης Αὐγούστου διατάσσεται ἡ ἔπαρση τῶν πολεμικῶν µας ἀπό τόν κόλπο τῆς Ἑμύρνης. Προηγεῖται τό «Λῆμνος».
ἀκολουθεῖ τό «Ἕλλη»καί ἕπονται τά ἀντιτορπιλικά. Ἡ ὕστατη
στιγµή τῆς Ἑλληνικῆς παρουσίας στή Σμήρνη. Ἀπό µακριά φτάνουν
οἱ στροφές τοῦ Ἐθνικοῦ µας Ὕμνου. Εἶναι οἱ ὄρχηστρές του Ἰταλικοῦ Θωρηκτοῦ «Ντουΐλιο»καί τῶν Γαλλικῶν «Βαλδέκ Ρουσσῶ»καί
«Ἐρνέστ Ρενᾶν», πού παιανίζουν καθώς περνοῦν δίπλα τους τά πο-

λεμικά µας. Τί εἰρωνία ! !

;

Εἶναι ὁ τελευταῖος ἀποχαιρετιστήριος ὕμνος πρός τήν γαλανόλευκη. Οἱ μαῦρες τουλίπες καπνοῦ, πού ἔβγαιναν ἀπό τίς καπνοδόχους τους, καθώς τίς ἀπομάκρυνε ὁ µπάτης, ἔμοιαζαν µέ στίγματα,
μέ κουκίδες, µέ ἀποσιωποιητικά τῆς µεγάλης τραγωδίας...
Ἡ Ἑλλάδα, µέ τά συντρίµια τοῦ στρατοῦ της καί τσακισµένα
φτερά, ἀμήχανη, ντροπιασµένη, ταπεινωµένη, αἱμορραγοῦσα, µέ
σβησμένες τίς ἐλπίδες καί τά προαιώνια ὄνειρά της. ἐπέστρεφε ἐκεῖ
ὅπου, τρία χρόνια πρίν, µέ αἰσιοδοξία, ἐλπίδες καί ὄνειρα γιά µιά
Μεγάλη Ἑλλάδα, εἶχε ξεκινήσει τήν ὑπερπόντια ἐκστρατεία της...
Ὅλοι προσπαθοῦν νά πείσουν τόν Χρυσόστομο νά φύγει. Αὐτός
προτιμᾶ νά σπεύσει στὀν Ἀμερικανό Πρόξενο στή Σμύρνη Τζώρτζ
Χόρτων, τόν ὑπέροχο αὐτόν φιλέλληνα καί τοῦ ζητάει τήν βοήθειά
του γιά τήν σωτηρία τῶν χριστιανῶν τῆς Σμύρνης.
Γράφει ὁ Χόρτων στό Βιβλίο τοῦ «Μάστιγα τῆς Ἀσίας» «...Ἠταν
κάτωχρος, ἡ σκιά τοῦ ἐγγίζοντος θανάτου ἁπλωνόταν στό πρόσωπο

τοῦ Μητροπολίτου χαί ὅμως δέν σκεπτόταν παρά τό πῶς θά σώσει
τό ποίμνιόν του... δέν μοῦ ὠμίλησε περί τοῦ κινδύνου, τόν ὁποῖον ὁ
ἴδιος διέτρεχε, ἀλλά µέ παρακάλεσε νά πράξω πᾶν το δυνατόν πρός
σωτηρίαν τῶν κατοίκων τῆς Σμύρνης...»
Ὁ Χρυσόστομοςδέν παρέλειψε τό παραμικρό γιά νά πετύχει τήν
προστασία τοῦ πληθυσμοῦ ὑπό τῶν συμμάχων. Ὁ Χόρτων τοῦ συνιστᾶ νά φύγει καί τοῦ προτείνει νά τόν ἐπιβιβάσει µέ ἀσφάλεια στό
Ἀμερικανικό ἀντιτορπιλικό πού εἶναι πλευρισμένο στήν προκυμαία.
Ὁ Γάλλος Πρόξενος Γχραχιέ τοῦ προτείνει ἄσυλο στό Γαλλικό
Προξενεῖο καί ὁ Ἀρχιεπίσκοπος τῶν Καθολικῶν του ἐξασφαλίζει θέση στό Γαλλικό πολεμικό καί τόν ἐξορχίζει νά φύγει µαζί του. Πολλοί, πάλι, σμυρναῖοι πρόκριτοι, γνωρίζοντες ποιά τύχη τόν ἔπιφυλάσσει, τόν παροτρύνουν νά φύγει. Σέ ὅλους ὁ Χρυσόστομος ἆπαντᾶ: «Παράδοσις τοῦ Ἑλληνικοῦ κλήρου, ἀλλά καί καθῆκον τοῦ κα-
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λοῦ ποιµένος, εἶναι νά παραμείνει µέ τό ποίμνιό του». Ἡ ἀπόφασή
του εἶναι ἀχλόνητη, ἀμετάκλητη. Δέν θἀφήσει ὁ «καλός ποιµήν»τό
ποίµνιό του µόνον τοῦ στίς τραγικές στιγμές του καί παραμένει.
Ἐγκαταλειμμένοι οἱ Ἀμυρνοί ἄπὅλους, ἐκτός ἀπό τόν Δεσπότη του,
τίς τελευταῖες µέρες τοῦ καλοκαιριοῦ.
Τό καλοκαίρι τοῦ 1922 εἶχε πετάξει σάν τό φοβισμένο πουλί. Οἱ
ἄνθρωποι γέρασαν ἀπό τήν µιά µέρα στήν ἄλλη. Κιὰπό τό γαλάζιο

βάθος τοῦ Ἐσωτερικοῦ, ἄπὅπου, κάθε βράδυ, ἔφτανε µέ τόν σιδηρόδροµο ὁ ρωμαλέος παλμός τοῦ μετώπου, ξεχύνονταν τώρα φαντάσµατα στρατιωτῶν µαζί µέ ἄλλα φαντάσματα τῶν τρομαγµένων
προσφύγων. Τά παράθυρα, οἱ πόρτες, οἱ στέγες, τά ἄστρα, ὅλα
εἶχαν γίνει χείλη καί ρωτοῦσαν. Ὅλα εἶχαν γίνει αὐτιά καί ἄφρουγκάζονταν : Κοντοζυγώνουν οἱ Τοῦρκοι;
Ὅλα τρέµουν, τρέµουν τά χείλη τῶν ἀνθρώπων. Οἱ καρδιές τῶν
γυναικών καί τῶν παιδιῶν τρέµουν, τά λευκά χεφάλια τῶν γερόντων.

Κι ἕνα πρωί, τό φρικτό πρωϊ τῆς 27ης Αὐγούστου (π.Π.) ἀπό τό

µέρος τῆς προχυµαίας ἀκούστηκαν ἄλογα νά κατεβαίνουν µέ καλπασµό. Μιά ταραχή ἁπλώθηκε, µιά χλαγοή, µιά κραυγή: «Οἱ
Τοῦρκοι, οἳ Τοῦρκοι». Καΐ οἱ Ἑλληνικές καρδιές, σάν καμπάνα µέσα στά στήθη τους, ἄρχισαν νά κτυποῦν λυπητερά: Σήµερον κρεμᾶται ἐπί ξύλου ἡ Σμύρνη. Σήµερον κατακρεουργεῖται ὁ Δεσπότης.
-Στό μεταξύ, στίς Ἑλληνικές συνοικίες τῆς Σμύρνης ἀρχίζουν οἳ
λεηλασίες καί σφαγές. Οἱ κάτοικοι τρομοκρατημένοι παραµέουν
χλεισμένοι στά σπίτια τους. Οἱ πόρες ὅμως παραβιάζονται, οἱ ἔνοικοι φονεύονται͵, τά ὑπάρχοντά τους διαρπάζονται, Ἡ λεηλασία καί
ἡ σφαγή ἀπό ὥρα σέ ὥρα γενικεύονται. Στή συνοικία «Τεπεντζιχι»
σφάζονται 490 ἄνδρες. 300 γυναῖκες καί 66 βρέφη. Στόν ναό τοῦ
Ἁγίου Κωνσταντίνου δεκάδες Ἑλληνίδες ἀτιμάζονται πάνω στήν
Ἁγία Τράπεζα. Ἑικατοντάδες Ἕλληνες πού κατέφυγαν στό ἐργοστάσο τοῦ Παναρέτου, στήν συνοιχία τοῦ Ἁγίου Βουκόλου, σκοτώνονται µέ χειροβομβίδες.
Στά προάστια «Μπουρνόβα»καί «Μουτζά»τό αἷμα ξελειλίζει
στούς δρόμους. Μέσα σέ λίγες ὥρες, ἡ Σμύρνη, τό ἀποκλειστικά
Ἑλληνικό της τμῆμα, παραδίνεται στίς φλόγες. Ἡ φωτιά ὅλη τήν νύχτα ἀποτελειώει τόν χαλασμµό. Οἱ φλόγες ξεθεμελιώνουν τήν Πολιτεία
ὁλόκληρη. Ἁπλώνουν πάνω στά ἔργα τῶν ἀνθρώπων καί τά διαλύουν:
Οἰκοδομήματα παλαιά, στέρεα, ἀκλόνητα, ὅλες οἳ ἑστίες τοῦ Μικρασιατικοῦ πολιτισμοῦ, πού κράτησαν, µέ ὑπομονή καί ἐπιμονή,
τήν ἐθνική µας παράδοση. τόσα καί τόσα χρόνια, μεταβάλλονται σέ

Σελίδες ἀπ᾿ τή Φωκίδα -ςςς-----------------------------
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στάχτη, Ἡ φωτιά, φίδι ὁλοπόρφυρο, τυλίγει στήν καταστροφική του
μανία τό κάθε τί. Ἡ Ἑλληνική Σμύρνη δοσµένη στήν πύρινη ἀκολασία. Ἐεχλίδια καί ἀποχαῖΐδια παντοῦ. Ἁπίτια καί ἐργοστάσια, σχο-

λεῖα χαί ἐκκλησίες, νοσοκομµεῖα, βιβλιοθῆχες, θέατρακαί µαζί

μαὐτά ἡ Βὐαγγελική,τό

Ὀρφανοτροφεῖο, τά ἄσυλα, τά ἀγαθοεργά ἱδρύματα, ἀμύθητοι

θησαυροί, κόποι καί δημιουργίες αἰώνων, ὅλα λαμπαδιάζουν, καίγονται καί ἀφήνουν στάχτη καί καπνούς. Γκρεμµισµένες καί ἀποτεφρωµένες οἱ ἐκκλησιές, µέ τούς βυζαντινούς Ἁγίους καί τούς Ἀγγέλους.
Οἱ ἐσταυρωμένοικαί τά δισκοπότηρα στάχτη. Κατεστραμμένες ὅλεςκαί οἱ 46 ἐχχκλησιές τῆς Ἀμυρνης-. Ἡ Ἐκκλησία, ἡ καρδιά τοῦ γένους,
γραμμένο εἶναι πρώτη νά δέχεται τό κτύπημα στίς συμφορές του.
Ἀλλόφρονες οἱ Ἕλληνες ἐγκαταλείπουν τά σπίτια τους χαί
τἀγαθά τους. Ἐεχύνονται στούς αἰματόβρεχτους δρόμους, σέ δρό-

μους ὅλο στάχτη μἕναν χακοῦργο ἄνεμο ὅλο φωτιά καί λύσσα.

Τρέχουν πρός τήν παραλία ἐλπίζοντας νά σωθοῦν ἐκεῖ. Ἀλλά, σέ
κάθε γωνία τούς παραμονεύει ἡ λόγχη καί τό βόλι. Ὁ θάνατος µέ

σάβανο γυρνᾶ στούς δρόμους σκούζοντας καί οὐρλιάζοντας. Πα-

ντοῦ χαλάσματα, συντρίµια καί ἐρείπια καί λιτανεῖες θανάτου. Πυ-

ραμίδες τά πτώματα. Ποτάμι τό αἷμα. Εύματα κόσμου σέ κατάσταση ἔξαλλης ἀγωνίας καί ἀπόγνωσης Εεχύνονται στήν προχυµαία. Συνωθοῦνται σέ µιά ἀνθρωπομάζα πυκνή, συμπαγή ἁδιαπέῥραστη. Γέροντες καί ἀσθενεῖς, ἀνίκανοι νά πρπατήσουν, σκοντάφτουν, πέφτουν καί ποδοπατοῦνται ἀπό χιλιάδες ἄλλους, πού κινοῦνται ὁρμητικά γιά νά σωθοῦν ἀπό τό μαχαίρι τοῦ Τούρκου. Κορίτσια. ἀτιμάζονται µπρός στούς γονεῖς τους. Ἄνδρες χρεουργοῦνται µπρός στίς γυναῖκες τους. Θρῆνοι καί κοπετοί ἀκούγονται
ἄπὅλα τα σηµεῖα, φωνές ἀπελπισίας καί κραυγές σπαραγμοῦ.
Καί οἱ φλόγες συνεχίζουν τήν καταστρεπτική τους µανία. Ἐεθεμε-

λιώνουν τήν Πολιτεία ὁλόκληρη. Ἕνα δαιμονικό τριζοβόληµα ἀντηχεῖ. Γδοῦποι ἀπό τά σπίτια πού πέφτουν ἀκούγονται. Μρότοι πυροβόλων τούς συνοδεύουν. Ὀσμή ἀνυπόφορη ἀπό καιόµενα ξύλα καί
πετρέλαιο. Καΐ κοντά σαὐτά ποδοβολητά ἀλόγων, γοερά κλάματα,
προσευχές, κατάρες, ἄγριες φωνές σφαγέών, ρόγχοι σφαζοµένων.
Ἐδῶ ἕνας γέρος ξεφυχᾶ στά χέρια τοῦ γιοῦ του καί τόν µεταφέρει στούς ὤμους του, πιό πέρα µιά παρθένος ρίχνεται στίς φλόγες
γιά νά ξεφύγει ἀπό τούς Τούρκους πού θέλουν νά τήν βιάσουν.

Ἐκεῖ µιά µάνα παραφρονεῖ ἀπό τόν θάνατο τοῦ γιοῦ της καί χορεύει μισόγυμνη γύρω ἀπό τό πτῶμα του καί πιό µπροστά μιᾶς
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ἄλλης γυναίκας τῆς κόβουν τά δάκτυλα γιά τῆς πάρουν γρήγορα τό

δακτυλίδι της. Ἕνας Ἱερέας αἰωρεῖται κρεμασμένος καί τό ράσο
τοῦ ἀνεμίζει σάν μαύρη σημαία. Τραυματίες ἀπό λογχισμούς ἔεφυχοῦν στά πεζοδρόμια. Μιά µάνα σπαράζει γιά τό παιδί της: «τό
παιδί µου, τό παιδί µου», φωνάζει ἡ ἄμοιρη. Καί ὁ Τοῦρκος δέν τό
σκοτώνει. Ἀνοίγει µέ τό μαχαίρι τοῦ τήν κοιλιά τοῦ βρέφους καί τό
πετάει μισοπεθαμένο στήν ἀγχαλιά τῆς µάνας του.
Πρός τό Τελωνεῖο, λόχος τούρκων περιζώνει µεγάλη ὁμάδα
Ἑλλήνων, τούς ἐπιβιβάζει σέ φορτηγίδα, πού εἶχαν καταβρέξει µέ
πετρέλαιο καί τήν πυρπολοῦν
Καΐ ἡ καταστροφή συνεχίζεται. Μαῦροι ὄγκοι καπνοῦ ἀποτελοῦν
τό νεκρώσιμο θυμίαμα τῆς ἀνείπωτης καταστροφῆς. Ἀμερικανίδα,
καθηγήτρια τοῦ Ἀμερικανικοῦ Κολλεγίου Σμύρνης, γράφει στήν
προϊσταμένη της στήν Οὐάσιγκτων: «...Ἡ λεηλασία καί οἱ ἐκτελέσεις διαπράχθηκαν µπρός στά µάτια µας... Χωρίς δισταγμόἕνας
χριστιανός ἔπεσε δολοφονηµένος µπρός στήν πόρτα τοῦ κτιρίου
μας, ὑπό τήν σκιά τῆς Ἀμερικανικῆς σημαίας...»
Ὁ χείμαρρος τοῦ πανικόβλητου πλήθους, διωκόµενοςκαί σφαζόενος, τρέχει πρός τήν θέση «Δαραγάτς», στό ἐχεῖ ὀρθόδοξο νεκρο-

ταφεῖο. Κύματα ἀπό ἀλλόφρονες ἀνθρώπινες ὑπάρξεις κατακλύ-

ζουν τό κοιμητήριο. Στή συνοικία τῶν νεκρῶν οἱ ζωντανοί. Τά µνήµατα μεταβάλλονται σέ κατοιχίες. Τά μαυσωλεῖα σέ ἄσυλα.
Ὁ Κώστας Μηχαϊλίδης, τραγουδιστῆς της Νύμφης τοῦ Ἑρμαίου
κόλπου, ἀφίνοντας ὅλον τόν σπαραγµό τῆς φυχῆς του νά ξεχειλίζει,
γράφει; «...Ἠρθανοἱ καιροί πού οἳ ζωντανοί ζήλευαν τούς πεθαµένους. Γέμισε τό νεκροταφεῖο ἀπό γυναικόπαιδα. Ἔσυραν ὡς ἐχεῖ
τα κορίτσια τούς µανάδες ξεφρενιασμένες ἀπό τόν τρόμο. Πίστεφαν
ὅτι θά δίσταζε ὁ Τοῦρχος. Μά οὔτε ἐδῶ σταματοῦσε ἡ κτηνωδία...»
Ἀπό τήν µιά οἱ φλόγες καί ἡ φαγή καί ἀπό τήν ἄλλη ἡ θάλασσα.

Ἡ Θάλασσα ὅμως δέν εἶναι πιά ἐμπόδιο. Χιλιάδες ἄνθρωποι πέ-

φτουν στή θάλασσα γιά νά φτάσουν στά συμμαχικά πλοῖα καί νά
σωθοῦν, ἀλλά πνίγονται. Τά κορμιά τούς σκεπάζουνε τά νερά, πού
ἀπειλοῦν νά κλείσουν τήν εἴσοδο τοῦ κόλπου.

Ὁ Γάλλος πλοίαρχος Περβικχιέρ εἶχε ζητήσει ἀκρόαση ἀπό τόν
Κεμάλ γιά νά τοῦ διαβιάσει τά συγχαρητήρια χαιρετίσµατα γιά τήν
νίκη του ἀπό τόν Ναύαρχό του καί ἐπειδή ἔφτασε καθυστερηµένος
δικαιολογήθηχε ὅτι Ἡ καρίνα τῆς ἀκάτου πού τόν μετέφερε στήν
ἔπαυλη, ὅπου διέμενε ὁ Κεμάλ, εἶχε μπλέξει στά πτώματα τῶνχριστιανῶν πού ἐπέπλεαν.

Σελίδες ἀπ᾿ τὴ Φωκίδα -----ἵ--Ὑ--------
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Καί ὅλα αὐτά µπροστά στά µάτια, τήν ἁδιαφορία καί τήν ἀναλ-

Υησία τῶν χριστιανῶν... «συμμάχων»µας, πού τά πλοῖα τούς ναυ-

λοχοῦσαν στό λιμάνι τῆς Σμύρνης. Οἱ στόλοι τῶν ἐντολοδόχων δυνάµεων τῆς Ἀντάντ, τριάντα δύο μεγάλα καράβια, ἀμερικανικά,
ἀγγλικά καί γαλλκά. Τά ἰταλικά, σ’ ἐκεῖνες τουλάχιστον τίς τραγιχές στιγμές, ἔδειξαν κάποιον ἀνθρωπισμό-ἔστεκαν οὐδέτερα καί
ἀπαθη µπρός στή σφαγή καί τόν ἐξολοθρεμό ἑνός ἀθώου λαοῦ.

Ὁ Η. Καρολίδης περιγράφειτίς ἀλλόφρονες σκηνές πού διαδραµατίζονταν στήν παραλία τῆς Σμύρνης. «Ἐνώπιόν των ἀπό τῶν

πλοίων ἀναισχύντως θεωµένων Ἐὐρωπαίων καί Ἀμερικανῶν καί πώς

ἡ θάλασσα ἐπληρώθη πτωμάτων σφαγέντων ἤ πνιγέντων εἰς τρόπον
ὥστε ἤδυνατοτίς βαδίζων ἐπί τῶν πτωμάτων τούτων νάδιανύση µέγα µέρος τῆς κατά τήν προκυµαίαν θαλάσσης ὥσπερ ἐπί ξηρᾶς βαδίζων. Καί αὖτοί οἱ Ἀμερικανοί, ἐνῶ ἠδύνατο διά μιᾶς µόνον βολῆς

τηλεβόλου νά διασκορπίσωσι τό αἱμόδιφον πλῆθος, ἐθεῶντο µετά

θλίφεως, ἀλλά καί ἄνευ ἐνεργείας τινός τό τελούμενον αἵματηρόν
δράµα».

Οἱ σφαγές ἀμάχων, οἱ αἱμογές, οἱ κραυγές πόνου καί ἀγωνίας τν

θυμάτωνκαί τοῦ ἄγριου θριάµβου τῶν δηµίων τους δέν συγκινοῦν.
Οἱ ξένοι δημοδιογράφοι ἔχουν ὁδηγίες νά µήν µεταδόσουν οὔτε µιά

ἀνταπόκριση, οὔτε µιά φτογραφία ἀπό τό δράµα πού παρακολου-

θοῦσαν. Κατά τόν Ἀμερικανό Πρόξενο Τζώρτζ Χόρτων«εἶχε ἐπιβληθεῖ ἡ συνομωσία τῆς σιωπῆς».
Γιά 86 ὧρες ἡ Σμύρνη ἦταν ζωσμένη στίς φλόγες καί ἀφημένη
στά στίφη ἐγκληματικῶν στοιχείων. Γιά 36 ὧρες οἱ τοῦρχοι εἶχαν
ἐπιδοθεῖ σέ ἕναν ἀπίστευτο, πρωτόγνωρο καταστροφικό ἔργο. Καµία πόλη, στή σύγχρονη ἱστορία τῆς ἀνθρωπότητας, δέν γνώρισε
παρόμοιο δράµα. Φαίνονται ἀπίστευτα, ἐφιαλτικά, τά μαρτύρια
τῶν χριστιανῶν τῆς Σμύρνης. Δέν εἶναι ὅμως ἀποκυήματα φαντασίας. Ἀχκόμα καί Ἡ πιό νοσηρή, Ἡ πιό διεστραμµένη φαντασία δέν
μπορεῖ νά παραβληθεῖ πρός τήν τουρκική πραγματικότητα.
Καμία φιλοτουρκική προπαγάνδα τῶν Δυτικῶν Συµµάχων µας
δέν µπόρεσε νά συσκοτίσει ἐχεῖνο πού πραγματικά συνέβει στή

Σμύρνη σέ βάρος τῶν ἀμάχων προσφύγων. Σήµερα κανείς πιά δέν
τολμᾶ νά ἀμφισβητήσει τίς τρομακτικές σφαγές τῶν τούρχων σέ βάρος τοῦ χριστιανικοῦ πληθυσμοῦ τῆς Σμύρνης.
Τήν τρομακτική καταστροφή τῆς Σμύρνης τῆς 27ης Αὐγούστουί9
Σεπτ/ρίου ν.ἣμ.) 1922, τό ὄργιο τῶν τούρκων καί τήν τραγωδία τοῦ
Ἑλληνισμοῦ τῆς Ἀνατολῆς δίνει ἐπιγραμματικά ὁ Πρόξενος Χόρτων
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γράφοντας στό περισπούδαστο βιβλίο του - Ντοκουμέντο «Ἡ Μάστιγα τῆς Ἀσίας»: «Ἔφυγα ἀπό τήν Σμύρνη νιώθοντας βαθειά
ντροπή γιατί ἀνῆκα στό ἀνθρώπινο γένος...»
-Μέσα σαὐτόν τὀν γενικό χαλασμό καί ὑπό τήν σχιά τῶν πυροβόλων τοῦ συμμαχικοῦ στόλου μαρτύρησε καί ὁ Μητροπολίτης
Χρυσόστομος. Ὁ Χρυσόστομος, κατά χόσμον Καλαφάτης, Μητροπολίτης Σμύρνης κατά τά ἔτη 1940-1922, εἶχε γεννηθεῖ στήν Τριγλία
Προποντίδας τό 4867. Ὑπούδασε στή Θεολογική Σχολή Χάλκης καί
ὑπηρέτησε ὡς ἀρχιδιάκονοςτοῦ µητροπολίτου Μυτιλήνης καί χρη-

µάτισε Πρωτοσύγγελος τῆς Μεγάλης του Χριστοῦ Ἐκκλησίας. Τό
1902 χειροτονήθηκε Μητροπολίτης Δράμας (4902-1919) ἀπό τόν
Πατριάρχη Ἰωακείμ Γ’. Οἱ ἀγῶνες τοῦ ἐναντίον τῆς βουλγαρικῆς
προπαγάνδας γιά τήν τόνωση τοῦ ἐθνικοῦ φρονήµατος τῶν Ἑλλήνων τῆς Μακεδονίας ἐνόχλησαν τήν Ὑψηλή Πύλη, ἡ ὁποία ἀξίωσε

ἀπό τόν Πατριάρχη τήν ἄμεση ἀνάκλησή του (4907). Ἀποχωρίστηκε

μέ πικρία τό ποίµνιό του καί ἀποσύρθηχεστήν Τριγλία µέ τήν ἐλπίδα τῆς ἐπιστροφῆς στή Μητρόπολη Δράμας ἡ ὁποία κατέστη δυνατή το 4908 µέ τήν φήφιση τοῦ νέου τουρκικοῦ συντάγματος. Ἡ
ἐνθουσιώδης ὑποδοχή πού τοῦ ἐπιφύλαξε ὁ λαός τῆς Δράμας συνδέθηκε µέ τήν ἔξαρση τοῦ ἐθνικοῦ ἀγώνα, γίαὐτό καί χαρακτηρί-

στηκε ἀπό τήν Ὑψηλή Πύλη ἐπικίνδυνος γιά τήν δηµόσια τάξη.
Ἀνακλήθηκε ἐκ νέου ἀπό τήν Μητρόπολη Δράμας(20 Ἰανουαρίου
4909) καί ἀποσύρθηκε πάλι στἠ γενέτειρά του µέχρι τήν μετάθεσή
του στή Μητρόπολη Σμύρνης (44 Μαρτίου 1910). Στή Μητρόπολη
Σμύρνης συνέχισε τούς ἐθνικούς του ἀγῶνες, ὀργάνωσε δέ πάνδηµο
συλλαλητριο γιά νά καταγείλει τίς βιαιότητες τῶν βουλγάρων στή
Μακεδονία ἐναντίον τῶν Ἑλλήνων, τήν ὑποστήριξη τῶν τουρκικῶν
ἀρχῶν πρός τήν βουλγαρική προπαγάνδα καίτίς γενικότερες καταπιέσεις τῆς Ὑψηλῆς Πύλης ἐναντίον τοῦ Ἑλληνισμοῦ τοῦ Ὀθωμανικοῦ κράτους. Οἱ τουρχικές ἀρχές τῆς περιοχῆς θορυβήθηκαν καί πέ-

τυχαν τό 1914 τήν ἀπομάχρυνσή του ἀπό τήν Μητρόπολη Σμύρνης,
στήν ὁποία ἐπέστρεψφε τό 1918 µετά τήν ἀνακωχή τοῦ Μούδρου. Κατά τήν περίοδο τῆς Ἑλληνικῆς διοίκησης τῆς Σμύρνης -1919-19232λειτουργοῦσε ὡς ὁ ἀναμφισβήτητος Ἐθνάρχης τοῦ Μικρασιατικοῦ
Ἑλληνισμοῦ καί ὡς ὁ ἐμπνευσμένος ἡγέτης τῆς «Μικρασιατικῆς
Ἄμυνας»γιά τήν δηµιουργία αὐτόνομου κράτους σέ περίπτωση
ἥττας τοῦ Ἑλληνικοῦ στρατοῦ. Ἡ κατάρρευση ὅμως τοῦ Μικρασια-

τικοῦ µετώπου(Αὔγουστος 1922) ἀπογοήτευσε τόν µεγαλόπνοο Μη-

τροπολίτη, ὁ ὁποῖος ἀποδοκίμασε τά σχέδια τῶν Μεγάλων Δυνάμε-

Σελίδες ἀπ᾿ τή Φωχίδα
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ων γιά τήν ἀπομάκρυνση τοῦ Ἑλληνικοῦ στοιχείου ἀπό τήν Μικρά
Ἀσία. Ἡ εἰσβολή τῶν τούρκων στή Σμύρνη ὑπῆρξε ἡ δοκιμασία τῶν
ἐθνικῶν του ὁραμάτων...
Τό πρωϊΐτῆς 27ης Αὐγούστου 1922 βρίσκει τόν Χρυσόστομο στόν
Μητροπολιτικό ναό τῆς Ἀγάς Φωτεινῆς. Εἶναι γεμάτος πρόσφυγες.
Ἔτρεξαν ἐκεῖ γιά προστασία. Ὁ Χρυσόστομος, γονατιστός µπροστά στό Ἅγιο Βῆμα, προσεύχεται κατανυκτικά. Ὕστερα ἀνεβαίει
στόν Ἄμβωνα καί ἀρχίζει νά τούς ἐξηγεῖ περικοπές ἀπό τό Εὐαγγέλιο τῆς Μσγάλης Ἕβδομάδας, τῆς ἑβδομάδας τῶν Παθῶν, πού
ἔχει σηµάνει γιά τήν µαρτυρική Σμύρνη. Ἐκεῖ τὀν βρήκαν οἱ
τοῦρχοι χωροφύλακες καί τόν ὁδήγησαν στόν τοῦρχκο φρούραρχο.
Καί ἀπό τότε ἄρχισε τό μαρτύριό του. ...
Μέσα στὀν γενικό χαλασμό τῆς Σμύρνης καί ὑπό τήν σχιά τῶν
πυροβόλων τοῦ συμμαχικοῦ στόλου μαρτύρησε καί ὁ Μητροπολίτης
Χρυσόστομος. ταν τότε δ4 ἐτῶν. Πυχνό μυστήριο Ίλθε νά καλύφειτίς τελευταῖες ὧρες τοῦ μαρτυρίου του. Οἱ ΒΕὐρωπαῖοι δηµοσιογράφοι καί ἱστορικοί ἀπέστρεφαν τά πρόσωπά τους ἀπό τήν θυσία
τοῦ μεγάλου Ἱεράρχου. Οἱ τοῦρκοι, τόσο στά ἱστορικά τους συγγράμματα, ὅσο καί στὀν τύπο, ἀπέφυγαν νά ἀναφέρουνὅτι ὁ Χρυσόστοµος κρεουργήθηκε ἀπό τόν τουρκικό ὄχλο καί ἔγραψαν ὅτι
ἀπαγχονίστηκε σέ ἐκτέλεση ἀπόφασης πού εἶχε ἐκδώσει παλαιότερά το Δικαστήριο Ἀνεξαρτησίας τῆς Ἄγκυρας. Γιά πρώτη φορά
ὁμολογεῖται στό Φύλλο τῆς 6ης Σεπτεμβρίου 1970 τῆς ἐφημερίδας
«Μιλγιέτ» τῆς Κῶν/πόλης ὅτι ὁ Μητροπολίτης Σμύρνης Ἀρυσόστοµος λυτσαρίστηχε ἀπό τόν τουρκικό ὄχλο. Τό ἐπιβεβαίωσε πολύ
ἀργότερα, ἔναντι ἀδρᾶς ἀμοιβῆς, σέ ὁμογενῆ µας στή Ἀμύρνη, ὁ
ἔφεδρος λοχαγός τοῦ τουρχικοῦ στρατοῦ Ῥουστέμ Μπέη Βάσιτς,
στόν ὁποῖο εἶχε ἀναθέσει τήν ἐκτέλεση ὁ Στρατιωτικό Διοικητής
Σμύρνης Νουρεντίν Πασσᾶς, παλαις «γνώριµός» του Χρυσοστόμου.
Ὁ Βάσιτς, ὄντας παρών στόν μαρτυρικό θάνατο τοῦ χρυσοστόµου,
ὁμολόγησε ἐπίσης µέ ἐνστικτώδη σεβασμό: «Ἠταν παλικάρι ὁ παπάς σας, δέν τόν ἄκουσα νά ἱκετεύει, νά παραπονεθεῖ, ὡς τήν τε-

λευταία του στιγµή δέν ἄκουσα τήν φωνή του...»
Ὁ Χρυσόστομος πέθανε σάν χριστιανός μάρτυρας, σάν Ἕλληνας
ἥρωας,. Τό σκήνωµά του ἦταν μοιραῖο νά μήν τό δεχθεῖ ἡ ἀγαπημένη
τοῦ γῆ τῆς Ἰωνίας. Κατά µιά πληροφορία, τό κακοποιηµένο σῶμα
τοῦ ρίχτηκε στή θάλασσα, κατ’ ἄλλην πετάχτηκε σέ ξεροπόταμο στή
θέση «Σταυρός»καί κάτἄλλη τό ἔθαφανοἱ τοῦρχοι κάπου στό ἐσωτερικό, γιά νά µήν ἀνακαλύψφουν ποτέ οἱ χριστιανοί τά λείφανά του.

16 / 7676

Ἑταιρεία Φωκικῶν Μελετῶν

Ἄγ, ὅμως, τό σκήνωµα τοῦ Χρυσοστόμου χάθηκε καί ἐξαφανί-

στηκε, τάφηκε στίς καρδιές ὅλων των Ἑλλήνων. Λήπυθός του Ἡ φυ-

χή τοῦ Γένους καί μνήμη τοῦ αἰωνία ἡ Ἱστορία. Οὔτε τάφος, οὔτε
φαλμός, οὔτε καντήλι γιά τό κατασπαραγμένο κορμί του. Οὔτε
σποδός, οὔτε τέφρα ἔμεινε ἀπό τό σῶμα τοῦ τό φθαρτό. Ἡ ὕλη σεβάστηκε τόν ἐξαύλωμένο μάρτυρα χαί στή θέση τῆς ἄφησε κυρίαρχό το πνεῦμα, τήν ἰδέα, τό σύμβολο: Ἀπό τότε:

«Μάταια ἡ Σμύρνη ἀναζητᾶ τό σκυλεµένο σου κορμί,
Μέ µοιρολόγια σκάβονταςτῆς Ἰωνίας τό χῶμα.
Ἐλπιδοφόροςφοίνικας ἡ φλογισμµένη σου φυχή

Λυτρωτικά φτερούγισε πρός τό γαλάζιο δῶμα»,

Ψάλλει ὁ ποιητής τῆς Ἰωνίας Τουτουτζάκης καί ὁ Παλαμᾶς τρα-

γουδᾶ:
«Ὅπου καρδιά, ὅπου φρόνημα,τό Γένος, ἡ Ἐκκλησία

Καίτῶν Ἑλλήνων οἳ χοροί καί τῶν πιστῶν τα πλήθη
σοῦ προσκυνοῦνε ἅμωμετήν θεία δοκιμασία
καί τό µεταλαβαίνουμε τό αἷμα σου πού ἐχύθη».

Ἀντί τάφου, θρόνον ἀχειροποίητον ἔστησε σαὐτόν ἡ φυχή τῆς
Ἑλλάδας στά μύχια βάθη της, θρόνον περίοπτον, θρόνον αἰώνιον. Τό
μαρτύριο τοῦ Χρυσοστόμου, τό αἷμα του, πού πότισε τά καλντερίµια
τῆς Σμύρνης, ἔγινε ὁ ἄρρηκχτος δεσμός τῶν νοσταλγῶν, ὁλόκληρής της
Φυλῆς, µέ τίς Χαμένες Πατρίδες, τίς Ἀλησμόνητες Πατρίδες. Ὅσο θά
ζεῖ τό μαρτύριο τοῦ Χρυσοστόμου, ἣ μαρτυρική γῆ τῆς Ἰωνίας θά
εἶναι Ἑλληνική καί τό μαρτύριό του δέν θά λησμονηθεῖ ποτέ.
«Στό ἀτίμητο ψηφιδωτό πού ἀπεικονίζει τούς µάρτυρες τῆς
Ἐκκλησίας καί τῆς Πατρίδας. προστέθηκε µία ἀκόμα φηφίδα λάµπουσα, τοῦ Χρυσοστόμου Σμύρνης Ἡ φηφίδα. Τοῦ Μεγάλου Ἔθνομάρτυρατῆς Σμύρνης καί ὑπό τίς κωδωνοκρουσίες ὅλων των ἐκκλησίων τῆς Ὀρθόδοξης Χριστιανοσύνης ψάλλεται κάθε χρόνο στή
γιορτή τῆς µνήµης του, τήν δεύετρη Κυριακή του Σεπτέμβρη. ὁ ἆπολυτήκιος ὕμνος πού συνέθεσε ὁ καθηγητής τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν Λεωνίδας Φιλιππίδης:
«Μέγαν μάρτυρα τῆς Ἐκκλησίας,

λΜέγαν πρόµαχον Γένους Ἑλλήνων,
Τόν τῆς Σμύρνης ὑμνοῦμεν Χρυσόστομον.
Καίγάρ γενναίως ἀθλήσας ὑπέμεινε
Ὑπέρ Πατρίδος καί Πίστεως θάνατον,

Ἱεράρχου τό ὑπόδειγμα ἑαυτόν ἀνέδειδε
Στέφανον λαβῶν τόν ἁμαράντινον»

Σελίδες ἀπ' τή Φωκίδα
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Ἐννενήντα ἕνα χρόνια θρηνεῖ ἡ Φυλή μᾶς τόν μαρτυρικό θάνατο
τοῦ Ἱεράρχου. Ἐννενήντα Ἕνα χρόνια καί ἡ ἀνάμνηση τῆς ὑπέροχης αὐτοθυσίας του, ἑνός μαρτυρικοῦ τέλους, πού µόνον ὁ Χρυσό-

στοµος μποροῦσε νά ὑπομείνει, δέν ἀφήνει τήν πληγή νά κλείσει,
τήν λήθη νά σβήσει τό παρελθόν. Ἐκφραστῆς τῶν ἐθνικῶν πόθων
κατέστη πλέον τό σύμβολον τῶν τραγικῶν πεπραγμένωντοῦ Γένους.
Ἡ θυσία τοῦ Χρυσοστόμου, ἄστρο φωτεινό, ἄστρο λαμπερό, θά
σελαγίζει πάντα στίς σχοτεινές νύχτες τῆς Ἰωνίας, φωτίζοντας τόν
δρόµο πού ὁδηγεῖ πρός τό Σπήλαιον, ὅπου στήν ἄχραντη φάτνη τοῦ
λικνίζονται πάντα οἱ ἐλπίδες καί τά ὄνειρα τοῦ Γένους.

Κανείς δέν νομιμοποιεῖται νά θέτει τόν λίθον τοῦ τάφου ἤ τήν
σφραγίδα τῆς ζωῆς σέ ὅτι δέν τοῦ ἀνήχει. Καί δέν εἶναι κτῆμα κανενός τά ὄνειρα, οἱ ἐλπίδες γιά τίς ...Χαμένες Πατρίδες...
Ἀπό τό ὑπέλαμπρο αὐτό ἄστρο τοῦ Χρυσοστόμου, δεῦτε λάβωμεν φῶς. Σήµερα πού τά σύννεφα βαραίνουν ὁλόγυρά µας τόν ὁρίζοντα τῆς χώρας µας καί ὁ Προκρούστης ἀπειλεῖ νά πετσοχόψει τό
χορµί τῆς, οἱ Χαμένες Πατρίδες καί ἡ Θυσία τοῦ Χρυσοστόμου µας
βοηθοῦν σέ ἐγρήγορση τῆς Ἐθικῆς μᾶς Συνείδησης.

Ἡ θυσία τῆς Μικρᾶς Ἀσίας ἄς σταθεῖ µάθηµαγι αὐτόν τόν λαό,
τόν τόσο προδοµένο, ὅτι δέν πρέπει νά ἐλπίζει στούς Εένους γιά τήν
ἐλευθερία του καί τήν ἀνεξαρτησία τοῦ καθώς καί γιά τήν συµπαράστασή τοὺς στά ἀνοικτά ἐθνικά µας θέµατα.
Ἡ Ἱστορική πείρα ἀγοράζεται µέ βαριές θυσίες καί εἶναι παῆμα
τοῦ λαοῦ. Οἱ μνῆμες ἀπό τήν θυσία τῆς Μικρασίας δέν θά τοῦ ἐπιτρέφουν τήν ἐπανάληφη τῶν ἐγκληματικῶν σφαλμάτων µας.
-Καί ὅσον ἀφορᾶ στό ἐρώτημα πού πλανᾶται ἔκτοτε ἀναπάντητο δηλ. ἐάν ἔπρεπε ἤ δέν ἔπρεπε νά πᾶμε στήν Μικρά Ἀσία θά ἄναΦφερω ὅμως τήν διατυπωµένη γνώμη δύο ἐπιφανῶν Ἑλλήνων, φίλων
του Ἐλευθερίου Βενιζέλου, τοῦ Νίκου Καζατζάκη καί τοῦ Μποδοσάκη Ἀθανασιάδη: Ὁ Πρῶτοςἔχει εἰπεῖ: «Μέ τήν ἐκστρατεία του
στή Μικρά Ἀσία τό Ἑλληνικό Κράτος κατέστρεψε τό Ἑλληνικό
Ἔθνος» καί ὁ δεύτερος, κι’ ἄς ἦταν ἀπό τούς φανατικούς θαυμαστές του Βενιζέλου, συμπληρώνει: «Ἡ Ἑλλάδα θά κυριαρχοῦσε τελικά σέ ὁλόχληρη τήν Ἀνατολική λεχάνη τῆς Μεσογείου ἄν δέν γινόταν ἡ Μικρασιατική Ἐκστρατεία».
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Λαϊκές ἐκφράσεις καί τί σημαίνουν
ΧΡΩΣΤΑΕΗΙ ΤΗΣ ΜΙΧΑΛΟΥΣ

Ἡ λαϊκή ἔκφραση συνδέεται µέ τή µετεπαναστατική ζωή στό
Ναύπλιο, πρωτεύουσα τότε τῆς Ἑλλάδας. Συγκεκριμένα, µετά τήν
ἐπανάσταση τοῦ 34 ὑπήρχε στό Ναύπλιο µιά ταβέρνα πού ἀνῆκε σέ
μιά γυναίκα, τή Μιχαλού. Ἡ Μιχαλού εἶχε τό προτέρηµα νά κάνει
«βερεσέδια» ἀλλά ὑπό προθεσµία. Μόλις ἑξαντλεῖτο ἡ προθεσµία
-καί ἡ ὑπομονή τῆς - στόλιζε τούς χρεῶστες της µέ «κοσμητικότατα» ἐπίθετα. Ὅσοι τά ἄκουγαν, ἤξεραν καλά ὅτι αὐτός πού δέχεται τίς «περιποιήσεις» τῆς «χρωστάει τῆς Μιχαλούς».

ΕΦΑΓΑ ΧΥΛΟΠΙΤΑ

Γύρω στά 1815 ὑπῆρχε κάποιος χομπογιαννίτης, ὁ Παρθένης Νέγιµος, ὁ ὁποῖος ἰσχυριζόταν πώςεἶχε βρεῖ τό φάρμακο γιά τούς βαρύτατα ἐρωτευμένους. Ἐπρόκειτο γιά ἕνα παρασκεύασµα ἀπό σιταρένιο χυλό ψημένο στό φοῦρνο. Ὅσοι λοιπόν ἀγαποῦσαν χωρίς
ἀνταπόκριση, θά ἔλυναν τό πρόβλημά τους τρώγοντας αὐτή τή
θαυματουργή πίτα - καί µάλιστα ἐπί τρεῖς Ἡμέρες, κάθε πρωί, τελείως νηστικοί.
ΜΥΡΙΖΩ ΤΑ ΝΥΧΙΑ ΜΟΥ

Ἡ φράση προέρχεται ἀπό τήν ἀρχαία τελετουργική συνήθεια,
χατά τήν ὁποία οἱ Ἱέρειες τῶν µαντείων βουτοῦσαν τά δάχτυλά
τουςσ’᾿ ἕνα ὑγρό µέ βάση τό δαφνέλαιο, τίς ἀναθυμιάσεις τοῦ ὁποίου εἰσέπνεαν καθώς τά ἔφερναν κατόπιν κοντά στή μύτη τους καί
μ’ αὐτό τόν τρόπο ἔπεφτανσ’ ἕνα εἶδος καταληφίας κατά τήν ὁποία
προµάντευαν τά μελλούμενα.
ΤΡΩΕΙ ΤΑ ΝΥΧΙΑ ΤΟΥ ΠΙΑ ΚΑΡΓΑ

Ἕνα ἀπό τά ἀγαπημένα θεάµατα τῶν Ῥωμαίων καί ἀργότερα

τῶν Βυζαντινῶν, ἦταν ἡ ἐλεύθερη πάλη.

Οἱ περισσότεροι ἀπό τούς παλαιστές, ἦταν σχλάβοι, πού ἔβγαιναν ἀπό τό στίβο µέ τήν ἐλπίδα νά νικήσουν καί νά ἀπελευθερωθοῦν. Στήν ἐλεύθερη αὐτή πάλη ἐπιτρέπονταν τά πάντα γροθιές,

Σελίδες ἀπ᾿ τὴ Φωκίδα
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χλωτσιές. κουτουλιές, ἀχόμη καί τό πνίξιµο. Τό µόνο πού ἆπαγορευόταν αὐστηρά ἦταν οἱ γρατζουνιές. Ὁ παλαιστής ἔπρεπε νά νικήσει τόν ἀντίπαλό του, χωρίς νά τοῦ προξενήσει τήν παραμικρή
ἀμυχή µέ τά νύχια, πράγµα βέβαια, δυσχολοτατο. Γιατί τά νύχια
τῶν δυστυχισµένων σκλάβων, πού ἔμεναν συνέχεια µέσα στά κάτεργα. ἦταν τεράστια καί σκληρά ἀπό τίς βαριές δουλειές πού ἔκαναν. Γι αὐτό λίγο προτοῦ βγοῦν στό στίβο, ἄρχιζαν νά τά κόβουν,
ὅπως μποροῦσαν, µέ τά δόντια τους. Ἀπό τό γεγονός αὐτό βγῆκε
κι φράση «τρώει τά νύχια του γιά καβγά».
ΜΑΛΛΙΑΣΕ Η ΓΛΩΣΣΑ ΜΟΥ

Στή βυζαντινή ἐποχή ὑπῆρχαν διάφορες τιμωρίες, ἀνάλογες, βέβαια, µέ τό παράπτωμα. Ὅταν π.χ. ἕνας ἔλεγε πολλά, δηλαδή ἔλεγε λόγια πού δέν ἔπρεπε νά εἰπωθοῦν, τότε τόν τιμωροῦσαν µέ
ἕναν τρομερό τρόπο. Τοῦ ἔδιναν ἕνα εἰδικό χόρτο πού ἦταν ὑποχρεωµένος µέ τό µάσημα νά τό κάνει πολτό µέσα στό στόματου.
Τό χόρτο, ὅμως, αὐτό ἦταν ἀγκαθωτό, στυφό καί ἀρχετά σκληρό,
τόσο πού κατά τό µάσημα στό στόματοῦ πρηζόταν καί ἡ γλώσσα,
τό ἐλατήριο δηλαδή τῆς τιμωρίας του, ἄνοιγε, µάτωνε καί γινόταν
ἴνες-ἵνες, κλωστές-κλωστές, δηλαδή, ὅπως εἶναι τά μαλλιά. Ἀπό
τήν ἀπάνθρωπη τιμωρία βγήκε καί ἡ παροιμιώδης φράση: «μάλλιαδε Ἡ γλώσσα µου», πού τίς λέμε µέχρι σήµερα, ὅταν προσπαθοῦμε µέ τά λόγια µας νά πείσουµε κάποιον γιά κάτι καί τοῦ τό
λέμε πολλές φορές.
ΜΟΥ ΕΦΥΓΕ ΤΟ ΚΑΦΑΣΙ

Στά Τούρκικα καφᾶς θά πεῖ κεφάλι, κρανίο. Ὅταν, λοιπόν,
καρπαζιά, πού ἔριξαν σέ κάποιον εἶναι δυνατή λέμε:»τοῦ ἔφυγε τό
καφάσι», δηλαδή, τοῦ ἔφυγε τό κεφάλι ἀπό τή δύναμη τοῦ κτυπήµατος. Τό ἴδιο καί ὅταν ἀντιληφθοῦμε κάτι σπουδαῖο, λέμε:»μοῦ
ἔφυγε τό καφάσι» , δηλαδή, μοῦ ἔφυγε τό κεφάλι ἀπό τή σπουδαιότητα.
Γιά τήν ἀντιγραφή ἀπό τό διαδίκτυο 1. Γ.Ε.
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ΔΥΟ ΤΕΡΑ ΚΕΙΜΗΛΙΑ
ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΗΡΟΣΗΛΙΟΥ
«ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΤΡΙΒΟΛΟΥ»
ΑΝΤΙΜΗΝΣΙΑ ΤΟΥ 19ου ΑΙΩΝΑ
Τοῦ Εὐθυμίου Χαρ. Ταλάντη 3

Ἡ θυσία, ὡς Ἡ αἵματηρή προσφορά λατρευτικοῦ χαρακτήρα,
εἴθισται ἀπό ἀρχαιοτάτων χρόνων, νά τελεῖται ἐπί τοῦ βωμοῦ, ἤ
κοινῶς θυσιαστηρίου. Βέβαια, ἐνῶ κατά τούς ἀρχαίους χρόνους, Ἡ
αἱματηρή προσφορά λατρευτικοῦ χαρακτήρα πρός τούς θεούς,
ἦταν συνήθως ἡ σφαγή ζώου ἐπί τοῦ θυσιαστηρίου, µέ τήν σταύρωση τοῦ Κυρίου Ἠμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ὅπου ἔχουμε τήν ἑκούσια θυσία τοῦ θεανθρώπου. γιά τήν σωτηρία τῶν ἀνθρώπων, ἐξέλειπε
πλέον ἡ ἐπιταγή αἱματηρῆς προσφορᾶς πρός τόν Θεό
Ἡ νέα συνήθεια στήν Χριστιανική πρακτική. εἶναι, ἡ ἀναίμακτη
θυσία τοῦ Θεανθρώπου. νά τελεῖται πάνω στήν ἁγία τράπεζα, κατά
τή διάρκεια τῆς Θείας Λειτουργίας, ὅπου συντελεῖται τό μυστήριο
τῆς Θείας Εὐχαριστίας, µέ τήν µεταβολή τῶν τιµίων δώρων (τοῦ

ἄρτου καί τοῦ οἴνου) σέ σῶμα καί αἷμα Χριστοῦ.

Γιά μᾶς τούς Ὀρθοδόξους, ὁ ἄρτος εἶναι αὐτό τό ἴδιο το σῶμα

τοῦ Κυρίου καί ὁ οἶνος αὐτό τό ἴδιο το αἷμα τοῦ Κυρίου. Ἡ µεταβολή δηλαδή, εἶναι πραγματική καί οὐσιαστική, δέν εἶναι συμβολιχή. Γι’ αὐτό πρός τό τέλος τῆς Θείας Λειτουργίας, καλοῦνταιοἱ πι-

στοί νά µεταλάβουν (νά κοινωνήσουν) σῶμα καί αἷμα Χριστοῦ.

πρός ἄφεση ἁμαρτιῶν καί ζωή αἰώνιο.
Στούς πρώτους χριστιανικούς χρόνους, ὡς ἁγία τράπεζα γιά τήν
τέλεση τῆς ἀναίμακτης ἀπολυτρωτικῆς θυσία τοῦ Χριστοῦ, σέ ἀνάµνηση τοῦ Μυστικοῦ Δείπνου, χρησιμοποιοῦνταν τάφοι μαρτύρων.
Ἡ ἐχκλησία µας, συνεχίζοντας αὐτή τήν παράδοση ἕως τίς µέρες

Χ Συγγραφέας-Λογοτέχνης, Μέλος τῆς Ἕνωσης Ἑλλήνων Λογοτεχνῶν, Μέλος
τῆς Ἕνωσης Συντακτῶν Μή Ἡμερησίων Ἐντύπων, Μέλος τῆς Ἕνωσης Συντακτῶν
Ἡμερησίου ἅ Περιοδικοῦ Συνδικαλιστικοῦ Τύπο, Μέλος τοῦ Ὁμίλου γιά τή διάδοση τῶν Ἀρχαίων Ἑλληνικῶν Μαθηματικῶν.

Σελίδες ἀπ᾿ τή Φωχίδα-------------- -
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μας, κατά τόν ἐγκαινιασμό ἑνός ἱεροῦ ναοῦ, ὁ ἐπίσκοπος τοποθετει
λείψανα ἁγίων, σέ εἰδική κρύπτη ἐπί τῆς ἁγίας τράπεζας.
Ἐάνδέν ἔχει ἐγκαινιασθεῖ ὁ ναός, τότε, γιά τήν τέλεση τῆς Θείας Λειτουργίας, χρησιμοποιεῖται τό ἱερόίαντιμηνσιο, πάνω στό
ὁποῖο τελεῖται ἡ ἀναίμακτος θυσία τοῦ Χριστοῦ καί ἐπιτελεῖται Ἡ
Θεία Εὐχαριστία.
Τό ἱερό ἀντιμήνσιο εἶναι ὕφασμα, τό ὁποῖο φέρει παραστάσεις
ἀπό τά πάθη τοῦ Κυρίου, τή Στάυρωση. τούς Εὐαγγελιστές, µέ κεντρική παράσταση αὐτή τοῦ ἐπιτάφιου θρήνου, καθώς καί ἄλλες
παρεμφερεῖς παραστάσεις καί ἔχει ραμμένα ἐπάνω ἅγια λείφανα.
Χρησιμεύει γιά νά τελεῖται Ἡ Θεία Λειτουργία, σὲ ναούς οἱ ὁποῖοι
δέν ἔχουν ἐγκαινιαστεῖ, ἤ ὅταν ἣ Θεία Λειτουργία τελεῖται στό
ὕπαιθρο. Ἀντικαθιστᾶ, κατά κάποιον τρόπο, τήν ἁγία τράπεζα. Σέ
τέτοιες περιπτώσεις, φέρει ὁπωσδήποτε ραμμένα σέ κάποια γωνία
λείφανα Ἁγίων, Ὀνομάζεται δέ ἀντιμήνσιο, ἀπό τή λέξη ἀντί καί µέ
β΄ συνθετικό το Λατινικό πιεπβα πού σηµαίνει τράπεζα ἤ τραπέζι,
δηλαδή ἀντί τραπέζης. Ἀντιμήνσια χρησιμοποιοῦνται, ὅμως καί σέ
καθαγιασµένη ἁγία τράπεζα. Ἐννοεῖται, πώς σέ καθαγιασµένη
ἁγία τράπεζα, τό ἀντιμήνσιο δέν ἀπαιτεῖται νά φέρει ὅγια λείψανα.
Ὁ καθαγιασµός -ἤ καθιέρωση ὅπως ὀνομάζεται- τοῦ ἀντιμηνσίου, γίνεται κατά τήν τελετή ἐγκαινίων ἱεροῦ ναοῦ. Ἡ τελετή αὐτή
εἶναι µακρά σέ διάρκεια καί τό τελετουργικό ἀρκετά περίπλοκο.
Ἡ τελετή καθιέρωση τῶν ἀντιμηνσίων.
Ἀρχικά, ὁ Ἐπίσκοπος πού θά τελέσει τά ἐγκαίνια τοῦ ἱεροῦ ναοὔ, µέ τή βοήθεια τῶν διακόνων ἐνδύεται λευκό χιτώνα, ὁ ὁποῖος
ὀνομάζεται σάβανο καί δένονται στούς καρπούς τοῦ λευκά µαντήλια (συνηθίζεται ὁ χιτώνας στό τέλος τῆς ἀκολουθίας, ἀφοῦ ἐμποτιστεῖ µέ τό περίσσευµα τῆς χηροµαστίχης, νά τεµαχίζεται καί νά

μοιράζεται στό ἐκκλησίασμα).

Στή συνέχεια διαβάζονταιεἰδικές εὐχές ἀπό τόν Ἐπίσκοπο, καί
ἅπαντες γονατίζουν. Μετά τό πέρας τῶν εὐχῶν, ὁ Ἐπίσκοπος προβαίνει στόν σχολαστικό καθαρισμό τῆς ἁγίας τράπεζας, µέ χλιαρό
νερό τέσσερα σαπούνια καί ἰσάριθμους σπόγγους. Ἀκολουθεῖ σχολαστικό σκούπισµα µέ καθαρές λευχές πετσέτες.
Κατόπιν, ἡ ἁγία τράπεζα ἀλείφεται µέ μύρο, ὅπως καί κατά τή
βάπτιση τό νήπιο. Τό μύρο ἁπλώνεται ἀπό τόν Ἐπίσκοπο σέ ὅλη
τήν ἐπιφάνεια τῆς τράπεζας, ὥστε νά ἀποτελέσει τό ὑγρό ὑπόστρωµα, µέσα στό ὁποῖο ἐμποτίζονται τά ἀντιμήνσια γιά νά καθα-
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γιασθούν. Τά ἀντιμήνσια αὐτά διανέμονται στούς ἐνοριακούς ναούς, µονογραμμµένα καί σφραγισµένα ἀπό τόν Ἐπίσχοπο πού τέλεσε στόν καθαγιασµότῆς ἁγίας τράπεζας, ὥστε νά διασφαλίζεται ἡ
γνησιότητά τους.
Τά δύο κειμήλια τῆς Ἱερᾶς Μονής Προσηλίου.
Τά δύο ἀντιμήνσια τοῦ 49ου αἰώνα, τά ὁποῖα ὑπάρχουν στήν Ἱερά Μονῆς τῆς Παναγίας Τριβολούς στό Προσήλιο (Σεγδίτσα) Παρνασσίδος, εἶναι ἀπό λευχό ὕφασμα µέ σταµπωτές παραστάσεις.
Τό πρῶτο ἀντιμήνσιο, τό ὁποῖο φέρει ραμμένα καί ἅγια λείψανα, ἔχει καθαγιασθεῖ (Καθιερωθεῖ) τόν Δεκέμβριο τοῦ 1904 ἀπό τόν
Σεβασμιώτατο Ἐπίσχκοπο Φωκίδος κ.κ. Ἀμβρόσιο.
Τό δεύτερο ἀντιμήνσιο, ὅπως πληροφορούμαστε ἀπό τήν ἰδιόχειρη µονογραφή τοῦ ἐπισκόπου, ἔχει καθιερωθεῖ στό Ἅγιο Ὅρος
τόν Ἰούνιο τοῦ 1889, ἀπό τόν Παναγιώτατο Ἀρχιερέα Ἀγαθάγγελο.
Πρόκειται γιά τόν Ἐπίσκοπο Ἐφέσου Ἀγαθάγγελο, ὁ ὁποῖος τό
1884 ἐξελέγη τοποτηρητής τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου, µετά τήν παραίτηση τοῦ Ἰωακείμ Τ’.
Καΐ τά δύο ἀντιμήνσια φέρουν πλούσιες σταµπωτές παραστάσεις, µέ κυρίαρχη αὐτή τοῦ ἐπιτάφιου θρήνου. Ὡστόσο ὅμως, ὡς
πρός τά σχέδια καί τήν σύνθεση τῶν παραστάσεων, καθώς καί τή
χρωματική ἀπόχρωση ὑπάρχει αἰσθητή διαφορά, µεταξύ τους.
Τά χρώματα πού χρησιμοποιοῦσαν στά σταµπωτά του 19ου
αἰώνα, ἦταν ὣς ἐπί τό πλεῖστον φυτικῆς προέλευσης καί κάθε
ἐργαστήριο εἶχε τίς δικές του μυστικές συνταγές γιά νά ἔπιτευχθοῦν οἱ ἐπιθυμητές ἀποχρώσεις καί Ἡ χρωματική λαμπρότητα.
Ἐνδιαφέρον ἐπίσης, παρουσιάζει ἡ κατασκευή τῶν καλουπιῶν(ἡ
µῆτρες, ἤ σφραγίδες, ἤ στάµπες) πού χρησιμοποιήθηκαν γιά νά γίνει ἡ ἀποτύπωση στό ὕφασμα τῆς σύνθεσης τῶν παραστάσεων. Οἱ
μῆτρες αὐτές εἶναι μοναδικά ἔργα λαϊκῆς τέχνης.
Ἡ διαδικασία τῆς δημιουργίας τῶν καλουπιῶν, ἀπό µόνη της,
ἀπαιτοῦσε ἔμπνευση, μεράκι καί καλλιτεχνικό αἰσθητήριο, ὅπου,
γιά νά χαραχτεῖ τό σχέδιο ἀπό τόν εἰδικό καλλιτέχνη, χρειαζόταν
πολλές φορές καί ἕνας ὁλόχληρος χρόνος ἐπίπονης δουλειᾶς, ἐνῶ

σήµερα µέ τήν μοντέρνα τέχνη τῆς φωτοσύνθεσης (ο8 ϱεΜ), χρειάζο-

νται, γιά τήν ἀποτύπωση τοῦ σχεδίου πάνω στὀν κύλινδρο, κλάσµατα δευτερολέπτου.
Τύρω στά τέλη τοῦ 18ου αἰώνα κι ἀρχές τοῦ Ί9ου, ἡ σταµπωτι-
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κή τέχνη, διαμέσου τῶν νησιῶν πέρασε στά χέρια τῶν τεχνιτῶν τῆς
χυρίως Ἑλλάδας.
Ὅπωςπληροφορούμαστε ἀπό τίς καταγραφές πού ὑπάρχουν
στὀ κάτω µέρος τῆς σύνθεσης τῶν παραστάσεων τῶν ἀντιμηνσίων,
ἡ µήτρα στό πρῶτο ἀντιμήνσιο, ἦταν χαλκογραφία πού κπατασκευάστηκε στό Ἅγιο Ὅροςτό 4880, ἀπό τόν μοναχό Διονύσιο, µέ δαπάνη τοῦ Ἱεροδιάκονου Χαραλάμπους. Γράφει χαρακτηριστικά:
«ΔΑΠΑΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ ΙΕΡΟΔΙΑΚΟΝΟΥ ΕΧΑΛΚΟΧΑΡΑΧΘΗ ΔΕ

ΔΙΑ ΧΕΡΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΜΝΣ {8860 ΜΑΙΟΥ 19».

Ἡ μήτρα (ἤ στάµπα) πού χρησιμοποιήθηκε γιά τό δεύτερο ἄντιµήνσιο, ἔγινε προφανῶς στή νῃσο Λέσβος τό 1869, ἀπό τόν τεχνίτη
Ἰωάννη Καλδή, µέ δαπάνη Ἰωασάφ Ἱερομονάχου. Ἀναφέρει σχετικά ἣ ἐπιγραφή στό κάτω µέρος τοῦ περιγράµµατος: «ΔΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ

ΙωΑςΑΦ ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟΥ ΔΙΑ ΧΗΊΡΟς ΔΕ ΙωΑΝΝΟΥ ΚΩΝ ΚΑΛΔΗ

ΛΕΟΒΙΟΥ 1869»

Ἄλλες λεπτομέρειες ἐπί τῶν Κειµμηλίων.
4ον ΑΝΤΙΜΗΝΣΙΟ
Λευκό ὕφασμα διαστάσεων 66 ῥχάθ.0 οπι, ὅπου στήν πάνω δε-

ιά γωνία εἶναι ραμμένο φυλακτό µέ λείψανα ἁγίων. Τό ὄφασμα
αὐτό εἶναι προσαρμοσμένο καί ραμμµένο σέ δεύτερο ὕφασμα χρώµατος καφέ.
Φέρει σταμπωτή σύνθεση παραστάσεων, σέ σχῆµα ὀρθογωνίου
παραλληλογράμμου διαστάσεων ὅ2 οχά/ ὃ στη.
Στό περίγραµµα τῆς σύνθεσης τῶν παραστάσεωνεἶναι γραµµένα τά ἑξῆς:
Στό ἐπάνω µέρος, φράση ἀπό τό τήν εὐχή τῆς Ἁγίας Ἀναφορᾶς,
δηλαδή, ἀπό τό τμῆμα ἐκεῖνο τῆς Θείας Λειτουργίας, κατά τό ὁποῖο
γίνεται ἡ Θεία Εὐχαριστία καί ὁ καθαγιασµός τῶν Τιμίων Δώρων":
«ΤΗΝ ΘΕΙΑ ΜΥΣΤΑΓωΓΙΑΝ ΒΝ ΠΑΝΤΙ ΤΟΠω ΤΗΣ ΔΕΣΗΟΤΕΙΑΣ ΤΟΥ
ΕΥΡΙΟΥ ΗΜΩΝ ΤΗΣΟΥ Χου’».

Στή δεξιά πλευρά καί µέ κατεύθυνση ἀπό πάνω πρός τά κάτω:
4, Λέγεται δέ Ἀναφορά, γιατί εἶναι µία «φορά»πρός τά «ἄνω», ἕνα ἀνέ-

βασµατῆς προσφορᾶς καί τῶν ἑαυτῶν µας στόν οὐρανό, στόν θρόνο τοῦ Θεοῦ. Λέγεται ἐπίσης καί Εὐχαριστία, γιατί πράγματι ἀποτελεῖ τήν πιό µεγάλη
µας εὐχαριστία στόν Θεό
32. ΧΡΙΣΤΟΥ
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ΗΒ ΦΕΙΑΝ ΜΥΣΤΑΓΙΗΊΑΝ ΕΝ ΠΛΗΤΙ ΤΟΓω Της ΔΕΣΠΟΤΕΙΑΣ Του ΚΥΡΙΟΥ ΗΝΕΝ ΙΗΣΟΥ Χο
Ἠπληρας
θαγαΓματα

σαναγ κος

απκκράκτανλσταν

ααωκφλαξνονώντειον

Ἡοσίου το/κρατον

αρα τσεκφαταν

Οκ έΑΓἍκνκος

κμάμιαγκστόν [άπρεμκνοκομιεὰ

οΑκκὠθαρπας

ος

οκωνος

ο πγαγ Αονκες

ΔΑΓΙΑΝΗΣΧΑΡΑΛΑΜΕΤΟΥ ΊΕΡΟΔΙΑΚΟΝΟΥ ΕΧΑΛΚΟΧΑΡΑΧΘΗΔΕ ΔΙΑ ΧΕΡΟΣ ΑΙΟΝΥΣΙΟΓΜΗ 1680 ΜΑΙΟΥ. Π

Βοθιερωθέν υιό τον Ῥοῦ, Ἐπιοκόπου Φεμίδος κ,Αμβρουΐσσ κανὰ μήνα δὲκέββριος του ἔπους 1901

3 λΟΧΙχήνΩΣ ΛΟΗΥΗΛι Ζομανκ της ουλ ναθρρθνν Ἠνβοσνην.

ΘΥΣΙΑΣΤΗΡΙΟΝ ΘΕΙΟΝ ΚΑΙ ΤΕΡΟΝ ΤΟΥ ΤΕΛΕΣΘΑΙ ΕΠ ΑΥΤω
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«ΑΠΙΑΣΘΕΝ Κ. ΚΑΘΗΙΕΡωΘΕΝ ΥΠΟ ΤΗΣ ΧΑΡΙΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΡΙΟΥ
Κ. ΖωΑΡΧΙΠΚΟΥ ΠΝΜΤΕέ»,

Στήν ἀριστερά πλευρά καί µέ κατεύθυνση ἀπό κάτω πρός τά

ἐπάνω: «ΘΥΣΙΑΣΤΗΡΙΟΝ ΘΕΙΟ ΚΑΙ ΤΕΡΟΝ ΤΟΥ ΤΕΛΕΣΘΑΙ ΕΠ ΑΥΤω».

Στήν κάτω πλευρά τοῦ περιγράµµατος: «ΔΑΠΑΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑ-

ΜΠΟΥ ΙΤΕΡΟΔΙΑΚΟΝΟΥ ΕΧΑΛΚΟΧΑΡΑΧΘΗ ΔΕ ΔΙΑ ΧΕΡΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΜΝΧ4 1880 ΜΑΙΟΥ 19».

Ἡ ὅλη σύνθεση τῶν παραστάσεων, ἐντός του περιγράµµατος περιλαμβάνει:
Στίς τέσσερες γωνίες, τίς εἰκόνες τῶν τεσσάρων Εὐαγγελιστῶν.
Στό ἐπάόνω τμῆμα τῆς σύνθεσης τῶν παραστάσεων, ἀριστερά
βρίσκεται ἡ εἰκόνα τοῦ Εὐαγγελιστῆ Ματθαίου καί δεξιά αὐτή τοῦ
Ἐὐαγγελιστήῆ Ἰωάννη., Μεταξύ των δύο αὐτῶν Εὐαγγελιστῶν,
ὑπάρχει συνεχόµενη παράσταση τῆς Ἁγίας Τριάδος.
Κάτω ἀκριβῶς καί σέ ἕχταση πού καταλαμβάνει σχεδόν τό 1/3
τῆς εἰκονογραφίας εἶναι χαραγμένη ἡ παράσταση τοῦ Ἐπιτάφιου
Θρήνου, µέ χωρίο ἀπό τό ἀναστάσιμο εὐλογητάριο: «ΤΩΝ ΑΕΒΛΩΝ
Ο ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΠΛΑΓΗ ΟΡωΝ ΣΕ ΕΝ ΝΕΕΡΟΙΣ ΛΟΓΙΣΘΕ». Ἄριστε-

ρά της σύνθεσης τοῦ Ἐπιτάφιου Θρήνου, ἀπεικονίζονται δύο παραστάσεις: ἡ Σταύρωση καί ἡ Γέννηση τοῦ Χριστοῦ, ἐνῶ στά δεξιά,
ἀπεικονίζεται ἡ Ἀνάστασηςκαί ἡ Βάπτισης τοῦ Χριστοῦ.
Στό κάτω τμήματίς ὅλης σύνθεσης τῶν παραστάσεων, στίς δύο
γωνίες, ἀριστερά καί δεξιά βρίσκονται οἱ εἰκόνες τῶν εὐαγγελιστῶν, Μάρκου καί Λουκᾶ ἀντίστοιχα. Στό ἐν διάµεσό των δύο
εὐαγγελιστῶν καί ἀπό ἀριστερά πρός τά δεξιά ὑπάρχουν πέντε
εἰκόνες, µέ τίς ἀντίστοιχες ἐπιγραφές:
1. «ΜΑΡΙΑ ΜΗ ΜΟΥ ΑΠΤΟΥ»,

2. «Ο ΑΡΙΟΣ ΙΑΚωΒΟΣ Ο ΑΔΕΛ.»Σ
ὃ. «Ο ΑΓΙΟΣ Ιω Ο ΧΡΥΣΟΣΤ.Σ5
ᾱ. «Ο ΑΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ»
5. «Ο ΑΡΙΟΣ ΤΑΦΟΣ»”

Στό κάτω µέρος στό ἀντιμήνσιο καί ἔξω ἀπό τό παραλληλόγραμμο περίγραμματῆς ὅλης σύνθεσης τῶν παραστάσεων, εἶναι
γραμμένη µέ μελάνι, ἢ ἰδιόχειρη ἀφιέρωση τοῦ ἐπισκόπου πού τέδ. ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ

ᾱ.
δ.
6.
7.

ΜΟΝΑΧΟΥ
ΑΔΕΛΦΟΘΕΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
Ἡ Εἰκόνα τοῦ κουβουκλίου τοῦ Παναγίου Τάφου.
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λεσε στόν καθαγιασµό τῆς ἁγίας τράπεζας, γιά τή διασφάλιση τῆς
γνησιότητας τοῦ ἀντιμηνσίου «Καθιερωθέν ὑπό τοῦ Σέρ. Ἐπισκόπου Φωκίδος κ. Ἀμβροσίου κατά µήνα Δεκεμβρίου τοῦ ἔτους 1904».
Πρόκειται γιά τόν ἐπίσχοπο Φωκίδος Ἀμβρόσιο Τσάπο.

8. Ὁ Ἐπίσκοπος Φωκίδος Ἀμβρόσιος, κατά κόσμον Σακελλάριος Τσάπος

τοῦ Ἰωάννη, γεννήθηκε στίς 238 Αὐγούστου {864 στήν Κάλυμνο, ἀπό πάµπτω-

χη σφουγγαράδως οἰκογένεια, ὅπου καί ἔμαθε τά πρῶτα του γράμματα µέτή
φροντίδα τοῦ συμπολίτη τοῦ Ἐπισκόπου Πλαταμῶνος καί μετέπειτα Ἐπισκόπου Λαρίσης Ἀμβροσίου Κασσάρα, ὁ ὁποῖος Χαί τόν χειροτόνησε Διάκο.

Τό 1885 ὅταν ὁ Πνευματικός του Ἀμβρόσιος Κασσάρας, ἔγινε διευθυντής
στή Ῥιζάρειο σχολή, ἔγινε µαθητής του καί µετά εὐδόκιμη φοίτηση ἔλαβε τό
ἀπολυτήριο ἀπό τή Ριζάρειο ἐκχκλησιαστική σχολή τό 1887.
Συνέχισε τίς σπουδές του στή Θεολογική Σχολή τοῦ Πανεπιστηµίου Ἀθηνῶν

ἀπ᾿ ὅπου κι ἀποφοίτησε µέ ἄριστά το 1892, ἐνῶ ταυτόχρονα βραβεύτηκε µέτό
Ῥάλλειο βραβεῖο. Ἐνδιάμεσά των σπουδῶν τοῦ µετέβη τό 1889 ὡς Διάκονος
τῆς ἐκκλησιαστικῆς διπλωματικῆς ἀποστολῆς στήν Πετρούπολη τῆς Ρωσίας.
Τό 1893 χειροτονήθηκε πρεσβύτερος ἀπό τόν Καλύμνιο ἐπίσκοπο Θαυμα-

κού Μισαήλ Πατέλη καί ὑπηρέτησε ὡς ἐφημέριος σέ διάφορες Ἑλληνικές κοι-

νότητες τῆς Γερμανίας καί Ῥωσίας. Ἀτήν πορεία ὑπηρέτησε ὡς Ἱεροκήρυκας
τῆς Ἐπισχοπῶν Τρίκκης καί τό 1895 μετατίθεται στήν ἐπισκοπή Φθιώτιδος.
Τόν ἑπόμενο χρόνο ἀναγορεύτηκε προσωρινά ἠγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς
Ἀγάθωνος καί παράλληλα Ἱεροκήρυκας τῆς ἐπισκοπῆς Φωκίδος µέχρι τό
1899, ὁπόταν καί διορίστηκε ὡς Ἱεροκήρυκας τοῦ Βασιλικοῦ Ναυτικοῦ. Στή

θέση αὐτή παραμένει ὡς τήν ἀναγόρευσή του ὡς Ἐπίσκοπος Φωκίδος.

Στίς 8 Ἰουλίου 41904, χειροτονήθηκε ὡς Ἐπίσκοπος Φωκίδος. Ἡ χειροτονία
ἔγινε στόν Ἱερό Ναό Ἁγίου Γεωργίου Παρύτσης, χοροστατούντων τῶν Ἔπι-

σκόπων Δημητριάδος Γρηγορίου, Λαρίσης Ἀμβρόσιου καί Γυθείου Παρθένιου.

Ὁ Ἀμβρόσιος, ὡς Ἐπίσχοπος Φωκίδος ποίµανε τούς κατοίκους τῆς Φωκί-

δας µέχρι τόν Ὀκτώβριο τοῦ 41947, ὁπόταν µέ τήν ἀπόφαση ὑπ. ἀρ. 26/9-10-

1917 τοῦ Ἀνωτάτου Ἐκκλησιαστικοῦ Δικαστηρίου ἀπομακρύνθηκε ἀπό τήν
Ἐπισκοπή Φωκίδος, λόγω ὅτι, ὡς µέλος τῆς πενταμελοῦς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς

περιόδου (4916-1917) συμμετεῖχε τήν περίοδο τοῦ ἐθνικοῦ διχασμοῦ, στίς 12
Δεκεμβρίου 1916 στό ἀνάθεμα πού ὀργάνωσεστό Πεδίο τοῦ Ἄρεως, ὁ µητρο-

πολίτης Ἀθηνῶν Θεοκλητός, κατά τοῦ Ἐλευθερίου Βενιζέλου, προέδρου τότε

τῆς ἐπαναστατικῆς Ἑλληνικῆς Κυβέρνησης, στή Θεσσαλονίκη.
Τόν Ἰούλιο τοῦ 1922 µέ τό Νόμο 2891/31-1-1923 ἀριθ. 2 πού δημοσιεύτηκε στό ΦΕΗ. τῆς 20-7-1922 τεῦχος Α΄, ὅλες οἱ Ἐπισκοπές τῆς Αὐτοκεφάλου
Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ὀνομάστηκαν Μητροπόλεις καί οἱ ἀρχιερατεύοντες
σ᾿ αὐτές ἀπόκτησαν τόν τίτλο τοῦ Μητροπολίτη.
Τόν Ἰανουάριο τοῦ 1923 µέ τήν ἀπόφασηὑπ. ἀριθ. 7/2-1-1928 τῆς Μείζο-

νος Ἱερᾶς Συνόδου, ἀποκαταστάθηκε οὐσιαστικά καί τυπικά ὁ Ἱεράρχης
Ἀμβρόσιος Τσάπος στόν ἐπισκοπικό θρόνο τῆς Φωκίδος, ὡς Μητροπολίτης

Σελίδες ἀπ᾿ τή Φωκίδα

πι ----
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2ον ΑΝΤΙΜΗΝΣΙΟ
Λευκό ὕφασμα διαστάσεων θ1ΧΡ/ ὃ οπι. Δέ φέρει ἅγια λείφανα,
καί ἀσφαλῶς πρόκειται γιά ἀντιμήνσιο πού χρησιμοποιήθηκε σέ
καθαγιασµένη ἁγία τράπεζα. Τό ὕφασμα καί ἐδῶ, εἶναι προσαρµοσµένο καί ραμμένο σέ δεύτερο ὕφασμα χρώματος μπορντό, τό
ὁποῖο γυρίζει ἀοπι πρός τά µέσα, ὡς μπροσούρα πάνω στό λευκό
ὕφασμα τοῦ ἀντιμηνσίου.
Φέρει σταµπωτή σύνθεση παραστάσεων. σέ σχῆμα ὀρθογωνίου
παραλληλογράμμου διαστάσεων β0χάθ σπι.
Περιμετρικά τῆς σύνθεσης τῶν παραστάσεων εἶναι γραμμένα τά

ἑξῆς:

Χτό ἐπάνω µέρος, εἶναι γραμμένη κι ἐδῶ, φράση ἀπό τό τήν
εὐχή τῆς Ἁγίας Ἀναφορᾶς: «ΤΗΝ ΘΕΙΑΝ ΜΥΣΤΑΓΟΓΙΑΝ ΕΝ ΠΑΝΤΙ

ΤΟΠω ΤΗΣ ΔΕΣΠΟΤΗΙΑΣ ΤΟΥ ΚΥ. ΗΜωΝ ΤΗΣΟΥ ΧΡΥΣ».

Στή δεξιά πλευρά καί µέ κατεύθυνση ἀπό πάνω πρός τά κάτω:

«ΑΟΙΑΟΘΕΙ Κ. ΚΑΘΙΕΡωΘΕΙ ΥΠΟ ΤΗΣ ΧΑΡΙΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΡΙΟΥ Κ
ΖωΑΡΧΙΠΚΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ»

Στήν ἀριστερά πλευρά καί µέ κατεύθυνση ἀπό κάτω πρός τά

ἐπάνω: «ΘΥΣΙΑΣΤΗΡΙΟΝ ΘΗΙΟΝ ΚΑΙ ΠΕΡΟΝ ΤΟΥ ΤΕΛΕΙΣΘΑΙ ΕΠ ΑΥΤω»

τήν κάτω πλευράεἶναι γραμμένη ἡ πληροφορία γιά μήτρα πού
χρησιμοποιήθηκε γιά τό σταµπωτό: «ΔΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ ΙωΑβςΑΦ
ΤΙΡΟΜΟΝΑΧΟΥ ΔΙΑ ΧΕΙΡΟΕς ΔΕ ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΩΝ ΚΑΛΔΗ ΛΕΟΒΙΟΥ 1869»

Ἡ ὅλη σύνθεση τῶν παραστάσεων, ἐντός του περιγράµµατος,
ὅπως χαί στό προηγούμενο ἀντιμήνσιο, περιλαμβάνει:
Στίς τέσσερες γωνίες. τίς εἰκόνες τῶν τεσσάρων Εὐαγγελιστῶν.
Χτό ἐπάνω τμῆμα τῆς σύνθεσης τῶν παραστάσεων, ἄριστερά
εἶναι ἡ εἰκόνα τοῦ Εὐαγγελιστῆ, Ματθαίου καί δεξιά του Εὐαγγελιστῆ Ἰωάννη, χωρίς νά ὑπάρχουνοἱ σχετικές ἐπιγραφές µέ τά ὄνομα τῶν Εὐαγγελιστῶν.
Μεταξύ των δύο αὐτῶν Εὐαγγελιστῶν, ὑπάρχουν τρεῖς παρά-

σταση:

4, «ΗΒ ΕΙΣΟΔΟΣ ΤΟΥ ΑΡΤΟΥ»
32. «Ο ΤΡΕΙΣ ΑΓΙΟΣ ΥΜΝΟΣ»

Φωκίδος, ἀφοῦ ὅπως εἴδαμε ἡ Ἐπισκοπή Φωκίδος μετονομάστηκε σέ Μητρό-

πολη Φωκίδος.
Ὅ Μητροπολίτης Ἀμβρόσιος Τσάπος παρέμεινε ὥς ποιµενάρχης στή Μη-᾽
τρόπολη Φωκίδος, µέχρι στίς 28 Ἰανουαρίου τοῦ 1928 ὅπου ἐχοιμήθει µετά

ἀπό αἰφνίδιο θάνατο.
ϐ. ΧΡΙΣΤΟΥ
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ἃ. «ΠἩ ΑΝΑΛΗΨΊΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ»

Στό μεσαῖο τμῆμα καί σέ ἔκταση πού καταλαμβάνει τό ἐν τρίτον
τῆς εἰκονογραφίας, εἶναι χαραγμένη ἡ παράσταση «Ο ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ
ΘΡΗΝΟΣ».

Ἀριστερά της σύνθεσης τοῦ Ἐπιτάφιου θρήνου, ἀπεικονίζονται
δύο παραστάσεις:
1. «Η ΧΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ»
2. «Η ΧΥ ΣΤΑΥΡωΣΙΣ»Η
Καί στά δεξιά, ἀπεικονίζονται:
1. «0Ο ΧΕΡΟΥΒΙΚΟΣ ΥΜΝΟΣ»

2. «ΗΒ ΕΙΣΟΔΟΣ ΤΟΥ ΒΥΑΓΓΕΛΙΟΥ»

Στό κάτω τμῆμα τίς ὅλης σύνθεσης τῶν παραστάσεων, στίς δύο
γωνίες, ἀριστερά καί δεξιά βρίσκονταιοἱ εἰκόνες τῶν εὐαγγελιστῶν,
Μάρκου χαίΐ Λουκᾶ ἀντίστοιχα. Ἐν διάµεσά των δύο εὐαγγελιστῶν
καί ἀπό ἀριστερά πρός τά δεξιά ὑπάρχουν οἱ τρεῖς εἰκόνες:
1. «Η ΓΕΝΗΣΙΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ»
2. «Π ΘΥΣΙΑ ΤΟΥ ΑΜΝΟΥ»

3. «Π ΑΠΕΚΥΛΙΣΙΟ ΤΟΥ ΛΙΘΟΥ»

Στό κάτω µέρος στό ἀντιμήνσιο καί ἔξω ἀπό τό παραλληλόγραµµο περίγραµµατῆς ὅλης σύνθεσης τῶν παραστάσεων, εἶναι
γραμμένη µέ μελάνι, ἡ ἰδιόχειρη ἀφιέρωση τοῦ ἐπισκόπου πού τέλεσε στόν καθαγιασµό τῆς ἁγίας τράπεζας, γιά τή διασφάλιση τῆς
γνησιότητας τοῦ ἀντιμηνσίου: «Θυσιαστήριον Θεῖον καί Ἱερουργηθεν... Διά αὐτοῦ της Θείας ἱερουργίας Καθιερωθέν παρά τοῦ Παναγιωτάτου Ἀρχιερέως Ἀγαθαγγέλουἐν Ἁγίῳ ὄρει ἄθω τῇ 24 Ἴουνίου 1889»

Πρόκειται γιά τόν Ἐπίσκοπο Ἐφέσου Ἀγαθάγγελο," ὁ ὁποῖος
διετέλεσε τό 1884 Λοποτηρητής τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου, µετά τήν
παραίτηση τοῦ Ἰωακείμ Τ’, γι’ αὐτό φέρει τόν τίτλο Παναγιώτατος.
10. Ἡ Χριστοῦ Ἀνάστασης
141. Ἡ Χριστοῦ Σταύρωσης
12. Ὁ Ἐπίσκοπος Ἐφέσου Ἀγαθάγγελος γεννήθηκε στή Μαγνησία τῆς Μι-

κρᾶς Ἀσίας τό 1848. Χειροτονήθηκε διάκονος στήν ἡλικία τῶν δεκαοκτῶ ἐτῶν
(4896) ἀπό τόν τότε μητροπολίτη Ἠφέσου καί μετέπειτα τρεῖς φορές Οἰκουµενικό Πατριάρχη Ἄνθιμο Στ(1845-8, 1858-5, 1871-38). Ὁ Ἄνθιμος, ὅταν
ἀνῆλθε πρώτη φορά στόν πατριαρχικό θρόνο τό 1845, πῆρε κοντά του τόν
Ἀγαθάγγελο, προάγοντας τόν στό ἀξίωμα τοῦ δευτερεύοντος στό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο.

Ἐπειδή τό ἔργο τοῦ Ἀγαθαγγέλου δοκιμάστηκε καί ἐχτιμήθηκε ἀπό τόν
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Πατριάρχη, αὐτός προήχθη τό 1847 σέ µέγα ἀρχιδιάκονο καί ἔπειτα ἀπό ἕνα
ἔτος, τό Μάιο τοῦ 1848, ἐξελέγη στή μητρόπολη Σβορνιχίου, στή θέση τοῦ µη-

τροπολίτη Παϊσίου, ὁ ὁποῖος προήχθη στή μητρόπολη Γάνου καί Χώρας.

Ἀφοῦ ποίµανε τή συγκεκριμένη ἐκκλησιαστική ἐπαρχία ἀπολαμβάνοντας

τόν ἀμέριστο σεβασμό τοῦ (σλαβόφωνου κυρίως) ποιμνίου του, προήχθη τό
Μάιο τοῦ 1864 στή μητρόπολη Δράμας, στή θέση τοῦ ἔκπτωτου μητροπολίτη
Μελετίου. Στίς 235 Μαΐου 1872, µετά τήν παύση του τότε μητροπολίτη Ἐφέ-

σου Παϊσίου ἀπό τόν Ἄνθιμο Στ(ὁ ὁποῖος ἀνῆλθε τρίτη φορά στόν πατριαρχικό θρόνο), ἐξελέγη ἀπό τήν Ἱερά Σύνοδο στή μητρόπολη αὐτή, τήν ὁποία
ποίµανε γιά τά ἑπόμενα εἴκοσι καί πλέον ἔτη. µέχρι τό 1895.

Πολλές φορές διατέλεσε συνοδικό µέλος, ἐπειδή ἐκτιμοῦσαν οἱ ἑκάστοτε
Οἰκουμενικοί Πατριάρχες τή µεγάλη διοικητική πείρα του, ὅπως καί τή σύνε-

σή του. Δύο φορές διορίστηκε τοποτηρητής τοῦ οἰκουμενικοῦ θρόνου, µετά τό
θάνατο τοῦ Πατριάρχη Ἰωακείμ Β’ (1878) καί µετά τήν παραίτηση τοῦ Ίωακεί. Γ’ (4888). Τό 1878 διατέλεσε καί ἐπίτροπος τοῦ ἄρρωστου Ἰωακχείμ Β’.
Ἐπίσης πολλές φορές χρημάτισε ἔφορος τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τῆς Χάλκης.

Σελίδες ἀπ᾿ τή Φωκίδα --
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ΗΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΙΤΗΜΑΤΑ
ΤΩΝ ΚΑΙΡΩΝ ΜΑΣ
Τοῦ κ. ΔΗΜ. Κ. ΚΟΥΤΣΟΥΛΕΛΟΥ

Ἐπίτιμου Ἐπόπτη Δημοτικῆς Ἐκπαιδεύσεως

«Ὅσο νά σέ λυπηθῆ τῆς ἀγάπης ὁ Θεός
χαί νά ξημερώσει µίαν αὐγή καίνά σέ καλέσει ὁ λυτρωτός,
ὦ φυχή παραδαρµένη ἀπό τό κρίμα...»
«Σβησµένες ὅλες οἳ φωτιές οἱ πλάστρες µές τή χώρα»
ΚΩΣΤΗΣ ΠΑΛΑΜΑΣ

Ἡ διαδρομή τοῦ χρόνου μᾶς ἔφερε στούς σημερινούς δύσχολους, καταλυτικούς καί ταραγµένους καιρούς µας. Ἐξετάζοντας
ἐρευνητικά τή διαµόρφωσητῆς σημερινῆς Κοινωνίας, διαπιστώνουμε, µέ λύπη, ὅτι ἕνα ὑλιστικό πνεῦμαδιέπει τήν ἀνθρώπινη ζωή. Ἡ
ἐποχή µας, µέ τά πολύμορφα προβλήµατα καί τά συγκλονιστικά
γεγονότα, ἔχει ἀλλάξει τό ρυθμό τῆς πορείας µας. Ἡ ἀξία τῶν
ἀνθρώπων μετριέται, µέ ὑλιστικά µόνο κριτήρια. Ἡ ὕλη ἔχει ὑψωθεῖ σέ δόγµα, σέ ἀρχή καί ἰδανικό. Ὁ ὑλωτικός ἄνεμος πνέει παντοῦ καί παρασύρει κάθε πνευματική ἀξία. Ἀποκορύφωμα τῆς
ἠθικῆς παρακμῆςεἶναι ἡ κυριαρχία, σέ ὅλες τίς ἐκδηλώσεις τῆς
ζωῆς, τοῦ νεωτεριστικοῦ πνεύματος, πού, σέ καμία ἄλλη ἱστορική

ἐποχή, δέν εἶχε τέτοια ἐπιβολή.

Ἐπικρατεῖ σήµερα Ἡ ἐπικίνδυνη ἀντίληψη, ὅτι κάθε νέα καί πιό
ἐξωφρενική ἰδέα εἶναι προοδευτική καί κάθε δυσαρέσκεια µπροστά
σε ἀπαράδεκτους νεωτερισμούς ἀποδεικνύει ἔλλειψη προόδου.
«Οὗ πᾶν νέον καί καινόν, οὐδέ πᾶν καινόν καί δοκίµου»
Οἱ ἐποχές μᾶς συρρικνώνονται ἠθικά καί χανόµαστε, µέσα στή
µηδαμινότητα καί στή µικρότητα τῆς ζωῆς µας. Θεσμοί καταλύονται, ἀξίες καταρρέουν, ἱστορικά γεγονότα ἀμφισβητοῦνται, σύμβολα καταστρέφονται, θυσίες ἀμαυρώνονται, ἰδανικά διαφθείρονται, ὥστε ν’ ἀπειλεῖται καί νά κινδυνεύει Ἡ ἀλλοίωση τῆς ψυχῆς
μας. Οἱ χόλακες προοδεύουν, οἱ παράνομοι ἀσυδοτοῦν καί οἳ ἐνάρετοι συνθλίβονται. Ὅλα ἔχουν ἀλλάξει: ἡ ζωή, τά ἤθη, οἱ ἄνθρω-
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ποι. Παντοῦ συμπτώματα κρίσεως καί διαφθορᾶς, ἀθείας καί συγχύσεως, νοθείας καί καταπτώσεως. Ὅλα ἐπιτρέπονται καί ὅλα γίνονται͵, χωρίς κυρώσεις. Ἐπίκαιρα, ἀκούεται ἡ φωνή τοῦ Φιλύστρατου: «Ἐβαρβαρώθην οὐ χρόνιος ὧν ἀφ᾿ Ἑλλάδος, ἀλλά χρόνιος ἐν
Ἑλλάδι»

Εἶναι πολύ διδακτικά ὅσα σχετικά γράφει ὁ Φῶτος Πολίτης, στίς
30 Μαΐου 1925: «Δυστυχῶς, οἱ Ἕλληνες, παρασυρόµενοι ἀπό τήν
γενωκήν χατάστασιν, χανώμεθα. χωρίς λόγον, πᾶμε ἄδικα, σάν τό
σχυλί στ’ ἀμπέλι. Πουθενά, δέν ἠχεῖ σήμερον, τόσον παράταιρα,
ὅσον ἐδῶ, ἡ ἔχκλησις πρός αὐτοδιαπαιδαγώγησιν καί πρός ἠθικήν
πειθαρχίαν. Πουθενά, δέν ὑπονομεύεται, µέ τόσην εὐκολίαν καί µοναδικήν διαφθορᾶς ἀφέλειαν, τό βάθρον τῆς ἐθνικῆς ὑπάρξεως.
Πρίν προφθάσωµεν νά στερεώσωµεν τάς παραδόσεις µας, πρίν δοκιµάσωμεν καν νά γνωρίσωμεντόν ἑαυτό µας, ὥστε νά πατήσωµεν,
στερεά καί ἐλεύθερα, ἐπί ἐδάφους ἑλληνικοῦ, ἀνεκαλύψαμεν τήν
φόρμουλαν τῆς προόδου, τοῦ ἐχπολιτισμού καί τῆς ἐξελίξεως. Μαί
ὅτι εἶναι, κατά βάθος, δελία, φεῦδος, δουλική µίµησις ἐπρόβαλεν
ἐδῶ ὡς κύρηγµα καί εὕρημα διανοιῶν φωτισμένων... Λαχανιασμένοι εἰς τήν προσπάθειαν τῆς µιµήσεως καὶ πρόθυμοι πάντοτε νά
περιφρονῶμεν τάς παραδόσεις µας, γινόµεθα κοσμοπολίται, πρίν

γίνωµεν πολίται.». Καί ὁ Ἠλίας Βενέζης, τό 1972, διεπίστωνε:
«Σχεδόν ὅλα ἄλλαξαν. Ἄλλαξε τό αἴσθημά µας, ὁ τρόπος, πού δεχόµαστε τή φιλία, τήν εὐτυχία, τό θάνατο, ὁ ρυθµός, πού ζοῦμε, ὁ
ρυθµός, πού σχοτώνουµε µέσα µας τή γαλήνη τῆς καλῆς πράξης...
Τό καλό καί τό κακό ἄρχισαν νά µή ξεχωρίζουν καθαρά, νά µήν ἔχει
περίγραµµαὁ χαρακτήραςκαί ἡ συνείδηση». Ἡ Πατρίδα, τήν ὁποία
σκυλεύουν ἀλλοφρονοῦν τά τέχνα της, ὅπως ἔγραφε ὁ Καρυωτάκης, περνᾶ µεγάλη κρίση.
Τή γενική νοσηρή αὐτή κατάσταση ἀκολουθεῖ, δυστυχῶς, ὡς
εὐπαθής κοινωνική λειτουργία, καί ἡ Παιδεία. Τό Ἑλληνικό Σχολεῖο -- ἐν αἴσθητος, ἀπαραβίαστος καί ἱερός χῶρος -- ἔχει µεταβληθεῖ - σέ στίβο ἀνταγωνιστῶν καί παθῶν. Τά πνευματικά κ ἠθικά
θέµατα, παράλληλα πρός τά πολιτικά, κοινωνικά καί οἰχονομικά
προβλήµατα, δημιουργοῦν παγκόσμια ἔνταση καί ἀγωνία. Ἡ πάλη
τῶν ἰδεῶν. ἡ κρίση τῶν ἀξιῶν τῆς ζωῆς, Ἡ ἰδεολογική σύγχυση καί ἡ
ἀπώλεια τοῦ πνευματικοῦ προσανατολισμοῦ προβάλλουν κρίσιμα
προβλήµατα στό σύγχρονο ἄνθρωπο. Τό πνεῦμα τοῦ καλοῦ ἀντιπαλεύει κατά τοῦ καχοῦ καί ὀλέθριου πνεύματος, µέσα στήν τραγυκή ἀντιφατικότητα τῶν καιρῶν µας. Οἱ ἐλλοχεύουσες δυνάµεις
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τῆς ἀρνήσεως ὑπονομεύουν, δίχως ἔλεος, τήν ἀνθρώπινη προσωπικότητα καί ὀρθώνονται µπροστά µας ἀπειλητικές.

Κανείς δέν ἰσχυρίζεται. ὅτι τό παρελθόν ἦταν καλό καί ὁμαλό,

ὥστε νά τό νοσταλγοῦμε. Ἀντίθετα, ἡ ζωή ἦταν πολύ προβληµατική, κρίσιμη καί δύσκολη. Ἡ στέρηση, ὅμως, δημιουργοῦσε κίνητρα
γιά δράση, ἐπιτυχία καί ἀνωτερότητα, ἐνῶ ἡ σηµερινή καλοπέραση
ὁδηγεῖ στήν ἀνυπαρξία καί στὀ μαρασμό. Ἡ Ἑλληνωώή Παιδεία
ἔπαφε νά εἶναι γνήσια ἀνθρωπιστική καί ἀνθρωποπλαστική λειτουργία. «Δέν μποροῦμε-ἔγραφε ὁ Πέτρος Χάρης-- νά στηρίξουμε
κάπνιες ἐλπίδες οὔτε στήν Παιδεία. Ἡ Παιδεία μᾶς ἔχει ὑπερφαλα-

γιστεῖ. Εἶναι πιά ἀνίσχυρη. Βάθρο τῆς ἦταν τό ἦθος. Καί ἦθος δέν

ὑπάρχει πιά στήν Κοινωνία µας -σέ µεγάλο µέρος της- ἀλλά καί
στίς Κοινωνίες τῆς ἐποχῆς µας. Θεωρεῖται πολυτέλεια, πού στοιχίζει πολύ...»

Ποῦ πᾶμε; Ποιές θά εἶναι οἱ προεκτάσεις καί ποιά τά ἐπακόλουθα αὐτῆς τῆς καταστρεπτικῆς πορείας; Ποιό θά εἶναι τό ἀντίδο-

το κατά τοῦ ἐπαίσχυντου καί ἀπαίσιου Μιθριδατισμοῦ, ποῦ μᾶς
ἀποκχοιμίζει; Ποιό θά εἶναι τό μέλλον αὐτοῦ του πολύπαθου τόπου;

Φθάνει πιά τό κακό. Φθάνει πιά ὁ κατήφορος. Ἡ Ἱστορία μᾶς
ἐπιτάσσει νά σταθοῦμε ὅλοι µας, ἡγεσία καί Λαός, ὅρθιοι, µέ πίστη
χαί εὐθύνη. νά ὑψώσουμε τίς σημαῖες καί τίς καρδιές μᾶς ψηλά, στό
φῶς καί στήν ἀλήθεια, νά φθάσουμε στήν κορυφή τοῦ βουνοῦ καί
ἄπ΄ ἐκεῖ νά ὁδραματισθοῦμε, νά πιστέψουμεστήν ἀποστολή µας,νά
γιγαντωθοῦμεκαί ν᾿ ἀγωνιστοῦμε µέ ὄλες τίς δυνάμεις µας, γιά τήν
ἐπικράτηση τοῦ πνευματικοῦ πολιτισμοῦ καί τῶν ἠθικῶν ἀξιῶν τῆς
ζωῆς. Οἱ νέοι µας πρέπει νά διαβοῦν ἀλώβητοι τήν πυρίκαυστη ζώνη καί νά διαπλεύσουν τόν ταραγµένο ὠκεανό τῆς ἐποχῆς µας.
Καιρός δυσχείµερος, καιροί νέων ἀγωνιστῶν τῆς ἀρετῆς, καιροί νέων ἠρώων τῆς Ἐλευθερίας, πού εἶναι ἔτοιμοι:
«γιά πάλαιµα, γιά µάτωμα, γιά τήν καινούργια γέννα, π᾿ ὅλο τήν
περιμένουμεκι ὅλο κινάει γιά νά ρθει π᾿ ὅλο συντρίµμι χάνεται στό
γύρισματῶν κύκλων.»
Ἑνώνουμε τήν προσευχή µας στὀ µεγάλο Δημιουργό, µέ τά λόγια τοῦ Μακρυγιάννη, ὅταν ὕψωνε τά χέρια του στόν οὐρανό:
«Κύριε Παντοδύναμµε, Ἐσύ, Κύριε, θά σώσεις αὐτό τό ἀθῶο
Ἔθνος, Εἵμαστε ἁμαρτωλοί, εἶσαι Θεός. ἘἨλλέησέ µας, ἕνωσέ µας
καί κίνησέ µας ἐναντίον τοῦ δόλου καί τῆς ἀπάτης, τῆς συστηµατικῆς τυραγνίας τῆς Πατρίδας καί τῆς θρησκείας.»
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«ΜΑΥΡΟΜΑΝΤΗΛΩ»
Ο ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ ΧΕΙΜΑΡΡΟΣ ΤΟΥ ΕΥΠΑΛΙΟΥ:
ΜΑΝΝΑ ΤΡΟΦΟΔΟΤΡΙΑ ΚΑΙ ΜΑΙΝΑΔΑ

Τοῦ ΓΙΑΝΝΟΥ ΖΩΡΙΑΝΟΥ

Τά «γενέθλια» τῆς Μαντήλως, πρίν ἀπ᾿ ἀλογάριαστα τώρα χρόγια, ἀπό τόν καιρό πού ἡ Γῆς ἔπαιρνε ἐδῶ τή σηµερινή της µορφή,
ἀλλά ἀπό τοῦ «γεννησιμιοῦ» της, µέ τά πλούσια νερά τῶν μεγάλων
πηγῶν της καί τίς γόνιµες προσχώσεις της, δημιούργησε τήν ὡραία
Κοιλάδα της. τήν πλούσια σέ χλωρίδα καί πανίδα καί δάση κι ἄγρο-

κτήματα, κι ἐξέθρεφε χατά καιρούς πολλούς συγκατοίκους της...
"Ἠταν στήν οὐσία µιά «Μάννα Τροφοδότρα».
Στ’ ἀρχαῖα χρόνια τροφοδοτοῦσε καί στήριζε οἰκονομικά µία
ὁλόκληρη τετράπολη, ὥς τή λαίλαπα τῆς Ρωμαϊκῆς Κατοχῆς, τίς
τέσσερες πολιτεῖες, πού σήµερα παραμένουν σκεπασµένες µέ χῶμα

(Βὐπάλιο, Οἰνεώνα, Ἀπολλωνία, Ποτιδανεία), ἀνιδρυμένες στούς

γύρω τῆς κοιλάδας της λόφους.

Μαθητική ἔρευνα
στό ΦΑΡΑΓΓΙ
τῆς «Μαυρομαντήλως».

Ἀελίδες ἁπ᾿ τή Φωκίδα ς------ὔ-υᾱ-ἵ-Ὑ--

σ ὃδ {1695

Ἆτά Βυζαντινά χρόνια, οἱ Κομνηνοί αὐτοκράτορες, στήν προσπάθειά τους νά ἀναδιοργανώσουν τήν περιοχή µέ τήν προοπτική
προόδου Κοινωνικῆς, θρησκευτικῆς, Ἐθνικῆς καί συνέχισης τοῦ

Ἑλληνιστικοῦ Τρόπου Ζωῆς τῶν κατοίκων της, σέ ἐπίχαιρες θέσεις
ἵδρυσαν µοναστικά κέντρα θεσμικῶν διοικητικῶν μονάδων(τίς περίφηµες «Πρόνοιες»), ὥστε οἱ παροικοῦντες νά ἔχουν κοινωνική
χαί οἰκονομιχή αὐτοτέλεια.
"Ἔτσι, κοντά στίς µεγάλες-θερµές πηγές τῆς Μαντήλως ἵδρυσαν
τό Μοναστήρι τοῦ Ἁγίου Τιμίου Ἐνδόξου Προφήτου καί Βαπτιστοῦ
Ἰωάννου, στά 1092.
Ὁ θεμέλιος λίθος,
µέτή Βυζαντινή ἐπιγραφή
θεμελίωσης τοῦ Μοναστηριοῦ
Θέρμων, στά 1092,

να

να ο

τε

-Ἡ-

πού ἔμελλε νά γίνει
τό ΠΡΩΤΟ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑ
ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ

(6-27 Μαρτίου τοῦ 1831).

Στόν παραπόταμο τῆς Μαντήλως, τό χείμαρρο «ΚΑΡΙΩΤΗ»,
ἵδρυσαν τό Μοναστήρι τοῦ Ἁγίου Νικολάου τοῦ Νέου, τοῦ ἐν Βου-

νένοις ἀθλήσαντος (4452).

Τίς µοναστικές αὐτές κοινότητες οἱ Βυζαντινοί αὐτοκράτορες
ὀργάνωσανἔτσι, ὥστε ἀποτελοῦσαν τοπικούς πυρῆνες καί παράγοντες πολλαπλής ἀνάπτυξης τῶν περιοχῶν τους, ἀλλά καί τῶν γύρω
τους οἰκήσεων. Ἀχηματίστηκαν µέ αὐτόν τόν τρόπο ἑνώσεις αὖτοτελῶν οἰκισμῶν, πού εὐημεροῦσαν κατά τούς ἀκόλουθους Ἑυζαντινούς αἰῶνες.
Κατά τήν περίοδο τῆς τουρκοκρατίας οἱ «Ἀγάδες» τούς πῆραν
τά καλύτερα ἀγροκτήματα, ὅπουκι ἐγκαταστάθηκαν μωαμεθανικοί

πληθυσμοί.
Ἔξι χρόνια πρίν ἀπό τό 1824 καί τήν Ἠπανάσταση τῶν Ἑλλήνων
προγόνων µας, Γάλλος περιηγητής κατέγραφε ὅλη τήν οἰκιστική
καί πληθυσμιακή κατάσταση αὐτῶν τῶν Μοναστικῶν ἑνώσεων,
ἀλλά καί τῶν γύρω τους οἰχήσεων.
Μετά τόν ἐννεαετή ἀγώνα τῆς Ἐθνικῆς µας Παλιγγενεσίας, Ἡ
«Τροφοδότρα Μαυρομαντήλω» συνέβαλε, κι ἐξακολουθεῖ νά τό
κάνει, στήν ἀνάπτυξη κι εὐημερία νέων, ὄμορφων καί δυναμικῶν
σύγχρονων οἰκήσεων τῶν ἀνθρώπων της, ἀκολουθώνταςτίς περι-
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βαλλοντολογικές καί
πολιτιστικές ἀπαιτήσεις τῆς κάθε ἐποχῆς,
στο διάβα τῆς ἀτέρμο-

νης ζωῆς της...

Τῆς «Τροφοδότρας

Μάννας»τό παλαιότα-

το ὄνομα, ὅπως ἀἆναφέρουν ἔγγραφα τοῦ
{Του αἰώνα, ἀλλά καί
ἡ παράδοση τῶν γύρω

της οἰκισμῶν, ἦταν

«Μαυρομαντύλω»,

ἀπό τό γεγονός(λέει ἡ
παράδοση), ὅτι σέ

ξαφνική καταιγίδα ὁ Χείμαρρος κατέβασε ξαφνικά τόσο πολύ κι
ὁρμητικό θολό νερό, ὥστε παρέσυρε στό διάβα του ὁλόχληρο «Συµπεθεριό», πού ἀπό τά χωριά τοῦ Σερεβελιοῦ καί Καραμπάσι,
διερχόµενο τόν ξεριά, πήγαινε πρός τόν Παλιόμυλο. Ντύθηκαν ὅλοι
στά μαῦρα καί τό κακό τό ἀπέδωσαν στό ποτάμι, πού στόν θυμό
του μποροῦσε νά µαυροφορέσει τούς διερχόµενους, ὅπως κι αὐτό
φοροῦσε «Μαῦρο μαντήλι» καί γιά τή συντομία τό «Μαυρομαντήλω»ἔγινε Μαντήλω...
Ἀλλ” ὅμως, ὅταν ἡ Μαντήλω κατεβαίνει πλημμυρισµένη ὁρμητικά, µέ θορύβους, παρασύροντας τά πάντα στό δρόµο της, οἱ γύρω
της κάτοικοι καί παρατηρητές, περιγράφουν τά γεγονότα λέγοντας:
«Ἡ Μαντήλω, πάει “ξεσκούφωτη”»Ι...
Αὐτό σηµαίνει, ὅτι τίς περισσότερες µέρες τοῦ χρόνου ἡ Μαντήλω
κυλάει ἥσυχα καί δημιουργικά τά νερά της. ἐνῶ ἡ ἴδια περιποιηµένη
καί «Μαντηλοφορεμένη», ἀπολαμβάνει τ’ ὄμορφο περιβάλλον της.
Καί πράγματι ἡ πλουσιώτατη Χλωρίδα καί Πανίδα τῆς κοιλάδας
της, ἀλλά καί τοῦ ἐξαιρετικοῦ Φαραγγιοῦ καί τῶν γύρω βουνῶν
της, σέ συνδυασμό µέ τίς πάμπολλες πηγές της, συνθέτουν ΗΣΙΟΔΙΟ
ΤΟΠΙΟ, ἀληθινό ἐνδιαίτημα τῆς ἀρχαίας θεότητας τῆς Γονιµότητας,
τοῦ Διονύσου καί τῶν θεραπαινίδων του, Νυμφῶνκαί Μαινάδων, µέ
τή µορφή τῶν ΙΤηγῶν, τῶν Φυτῶν, τῶν Πνευμάτων τοῦ Δάσους...
Ἔτσι, κατά τό µεγαλύτερο διάστηµα τοῦ χρόνου, ἡ Μαντήλω
πορεύεται ἤσυχα κι ἀρχοντικά, (ὁρμωμένη. δηλαδή καλοφορεµένη
καί µε τον διακοσμητικό της κεφαλόδεσμο, «Μαντηλωμένη»), φο-
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ρώντας, σάν ἀρχαία θεότητα, το µεγαλόπρεπο Κρήδεμνο μαντήλι
της, τό ἐνδεικτικό ἀρχοντιᾶς, σοβαρότητας καί σεµνότητας, ἄκολουθώντας τό παράδειγµα τῆς Μρας...
Κάποτε ὅμωςοἱ ὑετοί τήν ἐρεθίζουν, ψυχικά τή συγκλονίζουν καί
σάν τήν Ὁμηρική Ἐκάβη, στή θέα τοῦ νεχροῦ Ἕκτορα, «...τῆς φεύγει πέρα ἡ χεφαλόδεση σκορπώντας δῶθε- κεῖθε, ἡ σκέπη (τό Μαντήλι), τά πλεχτά ἀναδέματα καί τό στεφάνι γύρα κι ἡ µπόλια,
δῶρο πού τῆς δόθηκεν ἀπ᾿ τή χρυσή Ἀφροδίτη τή µέρα πούτήν
πῆρε ὁ Ἕχτορας ὁ κρανοσείστης ταίρι...».
Τότε ἡ Μαντήλω περνάει «ξεσκούφωτη», σάν τή χαροκαμένη
γυναίκα, πού πετάει τό μαντήλι, τή σκέπη της, λύνει τα μαλλιά της,
φωνάζει, χλαίει καί χιλιοχτυπιέται...
Πορεύεται σάν ἀληθινή Μαινάδα, καθώς ἐνισχυμένη καί διεγερµένη, ἀπό τίς παρορµητικές της ἐνδημικές δυνάμεις τῆς γονιµότητας, φουσχώνειτίς πηγές καί µέ ἰαχές, θορύβους ὑποχθόνιους, κροταλισμούς, ὀρυμαγδούς, συμπαρασύροντας στό Βαχχικό της χορό
πλῆθος ἄλλων Μαινάδων δένδρα, ὑπερμεγέθεις βράχους, τόνους
ἁλογάριαστους νεροῦ χι ἄλλων φερτῶν -καθώς λένε-- ὑλικῶν...
ἩΠροηγούνταιοἱ ἦχοι, τά τραγούδια, τά ρεύματα τῶν πνευμάτων
πι ἀκολουθοῦν οἱ ἐπάλληλοι (Κυκλικοί χοροί) τῶν μυθικῶν Μαινάδων µέ τούς αὐλούς, τά κρόταλα καί τά τύμπανα, συμπαρασύροντας στό διάβα τους, ὅτι ἤθελαν ἀπαντήσουν καί µάλιστα ἀνθρώπινες κατασκευές, σ’ ἐφαρμογή τοῦ λαϊκοῦ λόγου: «Μή πάρεις τόπο ποταμοῦ καί παιγνίδι μικροῦ παιδιοῦ»!...

Κιονόκρανο Ἰωνικοῦ ρυθμοῦ
τῆς «Μαινόμενης» Μαυρομαντήλως ἀποκάλυφη.
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ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΤΟΥ ΤΑΣΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΥ
ΓΙΑ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟ
ΣΤΟ ΤΡΙ{«ΟΡΦΟ ΔΩΡΙΔΑΣ.
Παρουσία ἐκπροσώπων θρησκευτικῶν καί αὐτοδιοικητικῶν
Ἀρχῶν, προέδρων πολιτιστικῶν Συλλόγων καί Ἑνώσεων καί πλήθους Τρικορφιωτῶνκι ἐχδρομέων προσκυνητῶν τῆς μοναστικῆς
Ἀδελφότητας τοῦ Τρικόρφου, ἔγινε τήν Παρασκευή 15 Αὐγούστου
µετά τήν θεία λειτουργία στό ναό τῆς Παναγίας τῆς Τρικορφιώτισσας, ἡ βράβευση τοῦ ἐπίτιμου Σχολικοῦ Συμβούλου καί συγγραφέα Τάσου Φιλιππόπουλου, γιά τήν πολύτιμη προσφορά του στόν
τόπο µας µέ τό πλούσιο, λαογραφικό καί διδακτικό του ἔργο. Ἡ.
τιμητική πλακέτα. µέ τίς εὐλογίες τοῦ νεοενθρονισθέντα Σεβασµιοτάτου Μητροπολίτη Φωκίδας κ. Θεοκτίστου, ἀπονεμήθηκε
ἀπό τό δήμαρχο Δωρίδας κ. Γεώργιο Καπεντζώνη,ἐνῶ ὁ Σταυρός
τῆς Μοναστικῆς Ἀδελφότητας, ἀπό τόν τέως δήμαρχο Εὐπαλίου κ.
Τάσο Παγώνη.
Ἡ ἀπόφαση τοῦ ἡγουμενοσυμβουλίου τῆς μοναστικῆς Ἀδελφότητας Αὐγουστίνου Ἰππῶνος καί Σεραφείμ τοῦ Σαρώφ, γνωστῆς
γιά τά Ἑλληνορθόδοξα κηρύγματά της καί τήν προσφορά της σέ
ἔργα εὐποιῖας καί πολιτισμοῦ, γιά τή βράβευση τοῦ κ. Τάσου Φιλιππόπουλου, στηρίχτηκε στό γεγονός ὅτι ὁ πολυγραφότατος συγγραφέας µέ τό πολυβραβευμένο ἔργο τοῦ ὠφέλησε τή στενότερη
καί εὐρύτερη πατρίδα µας, καθόσον ἀνέδειξε τούς ἱστορικούς καί
λαογραφικούς θησαυρούς τοῦ τόπου µας καί τούς πρόβαλλε σωστά

σέ ὅλη τήν Ἑλλάδα.

στήν εἰσηγητική του ὁμιλία ὁ πανοσιολογιότατος π. Νεκτάριος,
θεολόγος-παιδαγωγός-ἱεροκύρηκας, ἀναφέρθηκε διεξοδικά στή
βιογραφία καί ἐργογραφία τοῦ συγγραφέα, τονίζοντας ἰδιαιτέρως
τά βραβευµένα ἀπό τήν Ἀκαδημία Ἀθηνῶν, τό ὑπουργεῖο Παιδείας,
τό Παιδαγωγικό Ἰνστιτοῦτο, τήν Ἕνωση Ἑλλήνων Συγγραφέων,
τήν Ἑλληνική Ὀνοματολογική Ἑταιρεία, τήν Ἀχαίκή Ἑταιρεία Μελετῶν κι ἄλλους πνευματικούς φορεῖς, ἔργα του, ὅπως: Λαογραφικά Τρικόρφου Δωρίδας, Ἱστορία- Μυθολογία. Ἀγωγή τοῦ Πολίτη,
,
Πολιτική Ἀγωγή,
Ἱστορία τῆς Ἠλείας, Λαογραφία Δωρίδας, Ἴστο-
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ρία τῆς Ἀχαῖας, Ἱστορία τῆς Φωκίδας, Ὁ νέος ἱερός ναός τῆς Ἁγίας
Σοφίας Πατρών καί ἄλλα. Ἀναφέρθηκε ἐπίσης σέ δοχίµια καί δηµοσιεύσεις του, καθώς καί στό ὑπό ἔκδοση βιβλίο του µέ τίτλο
Ἅπαντα Τρικόρφου Δωρίδας, ἕνα ἀκόμα βιβλίο πληροφόρησης καί
διδαχῆς, γιά νά γνωρίσουμε καί νά ἀγαπήσουμε βαθύτερα τόν τόπο µας.
Ὅ δήμαρχος Δωρίδας κ. Καπεντζώνης. παραδίδοντας στόν τιμώμενο τήν καλαίσθητη πλακέτα, ἀναφέρθημεµέ ἐγκωμιαστιχά λόγια στήν προσωπικότητα καί τό συγγραφικό του ἔργο, τονίζοντας
τήν πνευματική καί πολιτιστική προσφορά του στό Τρίκορφο, στή
Δωρίδα καί στή Φωκίδα, ἰδιαίτερα µέ τό πολυσέλιδο βιβλίο του µέ
τίτλο Ἱστορία τῆς Φωκίδας. Ὁμοίως, ἐγχωμιαστική ἦταν πρὀς τόν
συγγραφέα ἡ ἀναφορά τοῦ τέως δημάρχου δήµου Εὐπαλίου κ. Τάσου Παγώνη, ὁ ὁποῖος τόνισε τήν προσφορά τοῦ συγγραφέα στόν
τόπο του, ἀλλά καί στούς τόπους πού ὑπηρέτησε (Ἀχαΐα, Ἠλεία)
μέ τήν συγγραφή βιβλίου τοπικῆς ἱστορίας. Ἀκολούθησε ὁλιγόλεπτη περιεκτική ὁμιλία τοῦ φιλόλογου καί νομικοῦ κ. Γεωργίου Γκίκα, ἐγχωμιαστική γιά τόν τιµηθέντα καί τούς τιµητές του καί προτρεπτική πρός ἄλλους τοπικούς φορεῖς γιά βραβεύσεις διαχριθέντων συμπατριωτῶν µαςσέ διάφορους τομεῖς.
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Μετά τίς ὀλιγόλεπτες ὁμιλίες τοῦ Ἀπόστολου Ραυτόπουλου, τέως προέδρου Τρικορφιωτῶν Ἀθήνας καί τοῦ Ἀνδρέα Δημοπουλου
προέδρου Τρικορφιωτῶν Πατρῶν καί ἀντιπροέδρου τοῦ Συλλόγου
Δωριέων Πατρών, οἱ ὁποῖοι τόνισαν ἄλλες πνευματικές καί πολιτιστικές δραστηριότητες τοῦ κ. Φιλιππόπουλου γιά τήν γνωριμία τῆς
τοπικῆς µας ἱστορίας καί τή διάσωση καί διάδοση τῆς πλούσιας
παραδοσιακῆς͵μας κληρονομιᾶς, ὁ τιμηθεῖς δέχθηκε τά συγχαρητήρια τῶν τιμητῶν του στό Συνοδικό τῆς Ἀδελφότητας, ὅπου, μέ τή
µέριμνα τῶν φιλόξενων οἰκοδεσποτῶν, ἀκολούθησε δεξίωση μέ
γλυχά καί ἀναφυχτικά.

Σελίδες ἀπ᾿ τή Φωκίδα π--------------υ -
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ΝΕΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
41. Τήν Κυριακή 6 Ἰουλίου ἡ Ἑταιρεία συμμετεῖχε στήν ἐχδήλω-

ση, πού διοργανώνει ὁ Δῆμος Δελφῶν τά τελευταῖα χρόνια, στό

σπήλαιο τῆς Ἐθνικῆς Ἀντίστασης στή Στρώμηή.
Στεφάνι κατέθεσε ὁ πρόεδρος τῆς Ἑταιρείας κ. Ἰωάννης Ῥάμμος

Άπτχος (1) ἐ.ά.

Ὁ πανηγυρικός τῆς ἡμέρας ἐκφωνήθηκε ἀπό τόν ἀντιπρόεδρο
τῆς Ἑταιρείας κ. Ἰωάννη Τσινταβή.
Παραβρέθηκαν ἐχτός ἀπ᾿ τίς ἀρχές τοῦ τόπου καί ἀπόγονοί των
πρωταγωνιστῶν τῆς ὁμάδας Ηατῆπρ πού τίμησαν µέ τήν παρουσία
τούς τήν ἐκδήλωση: Ἠταν οἱ κόρες τοῦ φιλέλληνα Νεοζηλανδοῦ
Τόµ Μπέρνς καί Ρόζ καί Ντέπυ, ἢ κόρη τοῦ ἐπίσης φιλέλληνα Νεοζηλανδοῦ Ἄρθουρ Ἐντμοντς Μιράντα καί ἡ κόρη τοῦ δικοῦ µας
Θέμη Μαρίνου Πένυ.
Διαβάστε παρακάτω τα γεγονότα πού διαδραματίστηκαν ἐκείνη
τήν ἐποχή ὅπως τά περιέγραψε ὁ πρόεδρος τοῦ ΣΕΙΑΝ Φωκίδος καί
ἀντιπρόεδρος τῆς ΕΦΜ Ἰωάννης Τσινταβής.
Άυρίες καί κύριοι

Δέν θά ἐπαναλάβω τίς προσφωνήσεις γιά νά µήν σᾶς κουράσω

ἀλλά καίγιατί μπορεῖ νά ξεχάσω κανέναν καί νά παρεξηγηθῶ.

Θάθελα µόνο νά καλωσορίσω κάποιες ξεχωριστές παρουσίες
πού ἀνταποκρίθηκαν στήν πρόσκλησή µας χαί μᾶς τιμοῦν κάθε

χρόνο καίπερισσότεροι. Καλωσορίζω λοιπόν τίς κόρες τοῦ Νέο-ζη-

λανδοῦ Τόμµ Μπέρνς Ντέπυ καί Ρόζ, τήν κόρη τοῦ ἐπίσης Νέο-ζηλανδοῦ Ἄρθουρ Ἔντμοντς Μιράντα µέ τόν σύζυγό της καίτέλος τήν
Πένυ Μαρίνου κόρη τοῦ δικοῦ µας Θέμη Μαρίνου.
Θά μοῦ ἐπιτρέφετε ἐδῶ νά σᾶς δικαιολογήσω γιατί ἀποκαλῶ τόν
Θέμη Μαρίνο «δικό µας».
Πρώτονγιατίεἶναι Ἔφεδρος Αξιωματικός, ἰδιότητα πού ἔχω τήν
τιµή νά κατέχω καίἐγώ καίδεύτερον γιατίεἶναι Ἕλληνας.
Πρίν ἀπό 72 χρόνια σέ µιά σπηλιά τῆς περιοχῆς βρῆκχε καταφύγιο µιά ὁμάδα ἀνθρώπων πού ἔπεσε µέ ἀλεξίπτωτα,... ἀλλά ἅς πάρουµε τά πράγματα ἀπό τήν ἀρχή.
Ἡρισκόμαστε στήν Αἴγυπτο ἀρχές καλοκαιριοῦ τοῦ 1942.Τό
Αῄηκα Ίογμς µέ ἐπικεφαλῆς τήν ἀλεποῦ τῆς ἐρήμου, τόν στρατάρχη
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Ῥόμελ, προελαύνει συνεχῶς καίἀπειλεῖ τήν Αλεξάνδρεια. Ὁ ἀνεφοδιασµός τῶν στρατευμάτων τοῦ ἄξονα πραγματοποιεῖται ἀπό τήν
σιδηροδρομική γραµµή Θεσσαλονύκς - Ἀθηνῶν - λιμάνι τοῦ Πειραιᾶ - Κρήτη - Ἀφρικανικές ἀκτές.
Ἡ 8η Συμμαχική Στρατιά ὑπό τόν Στρατάρχη Μοντγκόμερυ
ἑτοιμάζει γενική ἀντεπίθεση. Γιά τήν ὑποστήριξη αὐτῆς τῆς ἐπιχείῥήσης χρειάζονταν νά σταματήσει προσωρινά (ὑπολόγιζαν σέ 6
ἑβδομάδες) ὁ ἀνεφοδιασμός τῶν Γερμανῶν. Ἡ ἀνατίναξη μιᾶς γέφυρας στήν Ἑλλάδα φάνταζε ἰδανωφή...
Τήν ὑπόθεση ἀναλαμβάνει ἡ Διεύθυνση Εἰδικῶν Ἐπιχειρήσεων

(Φρεοίαὶ ΟρειαΗοπς Εχουμήσε) γνωστή ὡς 508.

Στήν Αθήνα ἐνημερώνεται ὁ ταγματάρχης Ἰωάννης Τσιγάντε καί
αὐτός µέ τήν σειρά τοῦ εἰδοποιεῖ τόν συνταγματάρχη Δημήτριο
Ψαρρό, ἀρχηγό τῆς ἀντιστασιακῆς ὀργάνωσης 543 πού βρῆκε τραγικό θάνατο τό Πάσχα τοῦ 19άά στό Κλῆμα Εὐπαλίου, ὁ ὁποῖος
βρισκόταν στά βουνά τῆς Ρούμελης.
Ὁ Ψαρρός κάνει ἀναγνώριση καί στήν ἀναφορά τοῦ προτείνει
τρεῖς στόχουςτίς γέφυρες τῆς Παπαδιᾶς, τοῦ Ἀσωποῦ καίτοῦ Γοργοποτάµου µέ προτίµηση στήν τελευταία. Στήν Αἴγυπτο ἡ 508 συγκροτεῖ {2μελές τμῆμα χωρισμένο σέ τρεῖς ὁμάδες καίἡ ἐπιχείρηση
παίρνει τήν κωδική ὀνομασία Ηατίήιᾳ.
Ἐπικεφαλεῖς τῶν τριῶν ὁμάδων ὁρίζονται:
Στήν πρώτη ὁ Ἄγγλος συνταγματάρχης (ΜΧ) καί ἀρχηγός τῆς
ἀποστολῆς Ἔντυ Μάγερς, στήν δεύτερη ὁ ταγματάρχης (18) καί
ὑπαρχηγός τῆς ἀποστολῆς Ερίς Γούντχαουζ καί στήν τρίτη ὁ ταγµατάρχης καταδρομῶν Τζῶν Κούκ.
Ὅτι θά ἀκούσετε σήµερα, ἐκτός ἀπό τήν σχετική βιβλιογραφία
προέρχεται κυρίως ἀπόδιηγήσεις τοῦ ἀνθρώπου πού µέ τιμᾶ µέ τήν
φιλία του γιά πάνω ἀπό εἴἶκοσι χρόνια, τοῦ μοναδικοῦ Ἕλληνα
Ἐφέδρου Ἀξιωματικοῦ πού συμμετεῖχε στήν ὁμάδα τῶν σαμποτέρ

καί τοῦ μόνου ἐν ζωή σήµερα (εἶναι 97 ἐτῶν). Τοῦ ἀνθρώπου πού

χάθε φορᾶ πού συναντιόµαστε στά χρόνια πού τόν γνωρίζω, καθόµουν δίπλα του καί ἄρχιζα τήν Ἰἀνάκρισπ’. Θυμᾶμαι χαρακτηριστικά πώς σέ κάθε µου ἐρώτηση πρὠ µου ἀπαντήσει µισόχλεινε τά
µάτια σάν νά ἤθελε νά μεταφερθεῖ στόν τόπο καίτόν χρόνο, μιλᾶμε
ὅπως θά καταλάβατε γιά τόν Θέμη Μαρίνο.
Εΐχαμε μείνει στίς προετοιµασίες...
Μετά τίς ἁπαραίτητες προετοιμασίες λοιπόν καί τίς προμήθειες

Σελίδες ἀπ' τή Φωκίδα--------------
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τῶν ἀναγκαίων ὑλικῶν ἐκρηκτικῶν, πυρομαχικῶν, ἀσυρμάτων κτλ
τά τρία Αμερικανικά βομβαρδιστικά Β-24 Ιάδεγαίογ (τά µόνα πού
εἶχαν τήν ἐπιχειρησιακή ἱκανότητα νά ἐκτελέσουν τό δρομολόγιο
ἀπό Αἴγυπτο-ήπειρωτική Ἑλλάδα καίἐπιστροφή χωρίς ἀνεφοδιασµό) µέ τούς ἀλεξιπτωτιστές κοµάντος ἀναχωροῦν ἀπό τήν Αἴγυπτο τή νύχτα τῆς 2δης Σεπτεμβρίου 1942 γιά νά ἐπιστρέφουν
ἄπρακτα γιατί δέν μπόρεσαν νά ἐντοπίσουν τήν θέση πτώσεως.
Τήν ἑπόμενη νύχτα 29 Σεπτεµβρίου τά τρία ἀεροπλάνα πετοῦν
καίπάλι στήν Ἑλλάδα. Τά δύο ἀπό αὐτά ρίχνουν τό πολύτιμο φορτίο τους στήν περιοχή τῆς Γκιώνας, ἐνῶ τό τρίτο ἐπιστρέφει ἄπρακτο στήν Αἴγυπτογιατίὁ πιλότος καί πάλι δέν μπόρεσε νά ἐντοπίσει τήν ζώνη ρίφεως.
Ἡ ὁμάδα τοῦ Κρίς Γουντχάουζ πέφτει στήν κορυφή Προφήτης
Ἠλίας τῆς Γκιώνας, ὅπου ὑπῆρχαν φωτιές οἳ ὁποῖες ὅμως δέν ἦταν
σημάδι γιά τήν ὁμάδα τῆς Ηατ]ήιφ ἀλλά εἶχαν ἀναφτεῖ ἀπό ἀντάρτες τοῦ 542 Συντάγματος πού µαζί µέ τόν Ἔφ. Ὑπολοχαγό ἀπ᾿ τή
Σεγδίτσα Ἀνδρέα Μήταλα περίµεναν ρήφη ἐφοδίων γιά τίς ἀνάγκες τοῦ Συντάγματος.
Ὁ Μήταλας µέ τούς ἀντάρτες τοῦ ξαφνιάστηκαν µέ τήν ἐμφάνιση τῶν ἀλεξιπτωτιστῶν καθότι δέν εἶχαν εἰδοποιηθεῖ γιά κάτι τέτοιο.Γελικά µετά τήν πρώτη ἔκπληξη οἱ ᾿Εγγλέζοι ὀηθούμενοι ἀπ᾿
τούς ἀντάρτες συγκεντρώνουν τά ὑλικάτους, πού εἶχαν διασκορπιστεῖ σέ µεγάλη ἔκταση καί τά τοποθετοῦν σέ ἀσφαλη σημεῖα.Στή
συνέχεια ὁ Κρίς ζητάει ἀπ᾿ τόν Μήταλα νά κατεβοῦν µαζί στήν
Ἄμφισσα µήπως συναντήσουν ἄτομα πού θά μποροῦσαν νά ἐπιχοινωνήσουν µέ τήν Ἀθήνα (Σεφεριάδη, Προμηθέα, Τσιγάντε) πού ἴσως
γνώριζαν περισσότερα γιά τούς ἀντάρτες τῆς περιοχῆς.
Ἐπειδή στήν Ἄμφισσα ὑπῆρχε ἠσχυρή Ἰταλική φρουρά ὃ Μήταλας μεταφέρει τόν Ἆρίς στόν Ἄη-Γιώργη ἕνα χωριό λίγο ἔξω ἀπ᾿
τήν Άμφισσα ὅπου φιλοδενεῖται ἐπί {0ήμερο σέ σπίτια φίλων ἐνῶ
στέλνει μήνυμα µέ τόν Μήταλα πρός τόν Τσιγάντε στόν ὁποῖο περιγράφει τήν κατάσταση καίτοῦ ζητάει νά εἰδοποιηθεῖ τό Κάῑρο γιατί ὁ ἀσύρματός της ὁμάδος δέν λειτουργεῖ.
Ἡ ἄλλη ὁμάδα τοῦ Ἔντυ Μάγιερς πέφτει τελικά µακριά ἀπ᾿ τίς
Φωτιές σέ δασώδη περιοχή κοντά στό χωριό Καροῦτες. Τά κάνιστρα µέ τά διάφορα ὑλικά, ἐκρηκτικά, ὁπλισμός, πυρομαχικά, ρουχισµός, προσωπικά εἴδη τῶν ἀνδρῶν καί ἀσύρματος, πού ἔπαθε ζημιά κατά τήν πτώση, διασκορπίζονται σέ µεγάλη ἔκταση χαί θά
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ἦταν ἀδύνατη ἡ συγκέντρωσή τους ἄν δέν βρισκόταν ὁ Γιῶργος
Κατσίµπας ἁπ᾽ τίς Καροῦτες μόνιμος ἀνθυπολοχαγός τοῦ Ε.Σ. ποῦ
µαζί µέ τσοπαναραίους τῆς περιοχῆς ἔβαλαν χέρι καί τά µάζεφαν.
Συγχρόνως ἐμφανίζεται καί ὁ λήσταρχος Μαραλίβανος µέ τήν
ὁμάδα τοῦ ντυµένοι ὅλοι µέ φουστανέλες καί σταυρωτά φυσεχκλίχια, ἄνθρωποι τοῦ Ἄρη Βελουχιώτη µυηµένοι στόν ΕΛΑΣ.
Τελικά µέ τήν βοήθεια τῶν Καραλιβανέων τοῦ Κατσίµπα καίµερικῶν χωρικῶν της περιοχῆς τά δυό πρῶτα κλιμάκια τῆς Ηαγ]ίπς

(Ἔντυ καί Ερίς) δέν ἄργησαν νά σµίξουν (6 Ὀκτωβρίου) καίνά συ-

γκεντρώσουν τά ὑλικά τους σέ ποιό ἀσφαλεῖς τοποθεσίες. Οἵ µετακινήσεις τῶν Ἄγγλων κοµάντος γίνονταν µέ πολύ µεγάλη δυσκολία
καί ἦταν ἐξαιρετικά ἐπικίνδυνες ἄφ ἑνός διότι ἀπ᾿ τή µιά µεριά
ὑπῆρχαν οἳ ἀντίξοες καιρικές συνθῆκες µέ καταρρακτώδεις βροχές
καίτό ἀνώμαλό του ἐδάφους καί ἀπό τήν ἄλλη οἱ Ἰταλικές περίπολοι πού χτένιζαν τήν περιοχή καθότι ἡ µεγάλη κίνηση τῶν συµµαχικῶν ἀεροπλάνων ἐκεῖνες τίς µέρες τούς εἶχαν ἀναστατώσει. Στό
μεταξύ ἡ ὁμάδα Ηρηήις εἶχε ἐντελῶς ἀποκοπεῖ ἀπό τό Κάΐῑρο γιατί
ὅλοι οἱ ἀσύρματοι εἶχαν χαλάσει καί πολλά ἀνταλλακτικά εἶχαν χαθεῖ χατά τήν πτώση. Τέλος στήν ταλαιπωρία τῶν Ἐγγλέζων θά δώσει ἡ ἐμφάνιση τοῦ µπάρµπα Νίκου Μπέη ἀπ᾿ τό Λευκαδίτι Δωρί-

δος πού μιλάει σπαστά ἀγγλικά (εἶχε κάνει μετανάστης στήν Ἄμε-

ρική)πού προτείνει τήν µεταφορά τους στή σπηλιά τῆς Στρώµης καί
στίς 19 Ὀκτωβρίου ἡ ὁμάδα ἐγκαθίσταται στή σπηλιά πού γίνεται
πλέον τό ἀρχηγεῖο τῆς ἀποστολῆς. Στίς 36 Ὀκτωβρίου Ἔντυ Μέγιερς καί ὁ Ντένυς Χάμσον µέ ὁδηγό τόν Γιάννη Πιστόλη, ἔμπιστό
του µπάρµπα Νύωυ, ἀπ᾿ τή Στρώμη ἀρχίζουν τήν ἀναγνώριση τῶν
στόχων. Γέφυρα τῆς Παπαδιᾶς µετά τόν Ἀσωπό καίτέλος τόν Γοργοπόταμο. Τέσσερις µέρες κράτησε ἡ ἀναγνώριση καίἡ τελική ἔπιλογή τούς συμπίπτει µέ τήν πρόταση Ψαρρού πρός τήν 50Ε, δηλαδή τοῦ Γοργοποτάμου.
Ἡ Τρίτη ὁμάδα τοῦ ταγματάρχη Τζῶν Μούκ µέ ἐπικεφαλῆς τώρα τόν δικό µας Θέμη Μαρίνο.
Θά ἀνοίξω ἐδῶ μιά µικρή παρένθεση γιά νά σᾶς πῶ πώς ὁ Μαρίνος ὁρίστηκε ἐπικεφαλῆς τῆς τρίτης ὁμάδος στή θέση τοῦ Τζῶν Κούκ.

Ὁ Μαρίνος ἦταν ἔφεδρος ἀνθυπολοχαγός τοῦ (ΠΒ) καί κατα-

δρομέας ἀλεξιπτωτιστής μιλοῦσε τήν ἀγγλική γλώσσα καί ὁ ὑπεύθυνός τής ἀποστολῆς ἀντισυνταγματάρχης Τζῶν Στῆβενς ἐπειδή
δέν εἶχε ἐμπιστοσύγη στόν ταγματάρχη Τζῶν Κούκ πρότεινε γιά
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ἐπικεφαλῆς τῆς τρίτης ὁμάδας τόν Μαρίνο, ὑπῆρχε ὅμωςἡ ἱεραρχία,
ταγματάρχης ὁ ἕνας ἀνθυπολοχαγός ὁ ἄλλος, τό πράγµαγιά τούς
Ἐγγλέζους ἦταν ἁπλό καίἐπειδή ἀπό Ἑλληνικῆς πλευρᾶς δέν προβλεπόταν ἡ κατ᾽ ἀπονομή προαγωγή τό ἔχαναν οἱ Ἐγγλέζοι καί τοῦ
ἀπένειμαν τόν βαθµό τοῦ λοχαγοῦ τοῦ Βρετανικοῦ Στρατοῦ, κλείνει ἡ παρένθεση.
Οἳ ἄνδρες τῆς τρίτης ὁμάδας λοιπόν τοῦ ταγματάρχη Τζῶν Κούκ
μέ ἐπικεφαλῆς τώρα τόν δικό µας Θέμη Μαρίνο τή νύχτα τῆς 27ης
πρός 38 Ὀκτωβρίου ἐπιβιβάζονται στό ἀεροπλάνο καί ἀπογειώνονται ἀπό τό ἀεροδρόμιο Φαγήτ, κοντά στήν διώρυγα τοῦ Σουέζ, µέ
κατεύθυνση τά βουνά τῆς Ρούμελης.
Φθάνοντας στήν περιοχή τοῦ προορισμοῦ µας, ὅπως θυμᾶται ὁ
Μαρίνος, τό ἀεροπλάνο ἔκανε ἕνα µεγάλο κύκλο καί µετά δεύτερο
μικρότερο, στό ἔδαφος ὑπῆρχαν φωτιές, συνεννόηση µέ τούς ἀντάρτες δέν ὑπῆρχε κι’ ἔτσι ἀποφασίσαμε νά πέσουµε, τό ἀεροπλάνο
ἔχασε ὄὕφος ἑλάττωσε ταχύτητα ἄνοιξε τήν καταπακτή καίσέ δευτερόλεπτα βρεθήκαµεστό κενό. Πλησιάζοντας στό ἔδαφος δεχτήκαµε
πυρά, εἶχαμε πέσει ἔξω ἆπ᾿ τό Καρπενήσι κοντά σέ Παλικό καταυλισμό, ἡ κατάσταση
ἦταν πολύ δύσκολη, ἐγκαταλείφαμε ἐπίτόπου τόν ἐξοπλισμό µας
γιά νά ἀποφύγουμε τήν σύλληφη ἀπ᾿ τούς Παλούς. Τό χάραµαμᾶς
βρῆχε στό ἀπέναντι βουνό τόν Τυμφρηστό εἴμαστε ἀπελπισμένοι
γιατί εἴχαμε χάσει ὅλα µας τά πράγµα (ἀσύρματο, ὁπλισμό, ἐκρη-

χτικά, ὑγειονόμικό ὑλικό κτλ).

Συνεχίσαμε τήν ἀνάβαση µέχρι πού συναντήσαμετό χωριό Μυρίχι ὅπου µας φιλοξένησε ὁ παππᾶς στήν ἐκκλησία, ἐκεῖ μᾶς συνάντησε ὁ Δημήτρης Δημητρίου (καπετάν Νικηφόρος του ΕΛΑΣ ἀπ᾿
τήν Ἁγόριανη). Ὅ Νικηφόρος µετά τίς συστάσεις μᾶς ὁδήγησε φηλότερα στό βουνό στό ληµέρι τοῦ Ἄρη Βελουχιώτη στό Βελούχι.
Μετά ἀπό πολλές περιπέτειες καί ταλαιπωρίες, πού δέν μᾶς
παίρνει ὁ χρόνος νά τίς περιγράφω, ἡ τρίτη ὁμάδα συνοδευόµενη
ἀπό ἀντάρτες τοῦ ΕΛΑΣ ὑπό τούς Νικηφόρο καί Πελοπίδα φτάνουν στή σπηλιά τῆς Στρώµης, τό ἡμερολόγιο ἔγραφε {8 Νοεµβρίου,
οἳ σκηνές πού ἐξελίσσονταιεἶναι συγκινητικές, οἱ ἐρωτήσεις πέφτουν βροχή, ὁ ἐνθουσιασμός εἶναι ἔκδηλος, ἡ ὁμάδα τῆς Ηὰῖἂδὼ

βρίσκεται σέ πλήρη σύνθεση.

“Λίγα λόγια γιά τήν ἐπιχείρηση.
Στίς 14:07 τό βράδυ τῆς 25ης Νοεμβρίου ἐκδηλώθηκε ἡ ἐπίθεση
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ἐναντίον τῆς φρουρᾶς καί στά δύο ἄκρα τῆς γέφυρας. Ὅλα κυλοῦσαν σύµφωνα µέ τό σχέδιο καίστίς 1:90 τό πρωίτῆς 26ης Νοεμβρίου ἀνατινάχθηκε ἕνα τμῆμα τῆς γέφυραςγιά νά ἀκολουθήσει στίς
2:21 ἡ ἀνατίναξη ἑνός δεύτερου, πού τήν ἔβγαλε ὁριστικά ἐκτός λειτουργίας. Ἐν τῷ μεταξύ, ἕνα τρένο µέ Ἰταλούς στρατιῶτες ἐμποδίστηκε ἀπό τούς ἀντάρτες καίδέν μπόρεσε νά προσφέρει ἐνισχύσεις.
Στίς 4:90 τό πρωί καίὁ τελευταῖος ἀντάρτης εἶχε ἀποχωρήσει
ἀπό τήν περιοχή τοῦ σαμποτάζ καί βρισκόταν στήν τοποθεσία Καλύβια, ὅπου ἧταν τό σημεῖο συνάντησης. Ἀπό τούς 150 ἄνδρες πού
ἔφεραν σέ πέρας τήν «Ἐπιχείρηση Ηατ]ίῃς» µόνο τέσσερις τραυµατίστηκαν, ἐνῶ ἡ φρουρά τῆς γέφυρας ἔχασε 320 µέ ὅ0 στρατιῶτες.
Σέ ἀντίποινα, λίγες µέρες ἀργότερα στόν χῶρο τῆς χατεστραμµένης γέφυρας ἐχτελέστηκαν 9 Ἕλληνες πατριῶτες. Συνήθως µιά
γέφυρα ἑνώνει. Οἱ δύο ἄκρες της φέρνουν σέ ἐπαφή δύο κόσμους.
Ἡ γέφυρα ξεπερνᾶ τά φυσικά ἐμπόδια. Τό γχρέµισµα τῆς γέφυρας
τοῦ Γοργοποτάμου τό 41942 ξέρουμεὅτι ἕνωσε ὅλες τίς δυνάµεις τῆς
Ἀντίστασης. Τόν Ζέρβα, τόν Ἄρη καί τούς Ἄγγλους σαμποτέρ πού
ἦρθαν ἀπό τήν Αἴγυπτο. Χωρίς τό Ζέρβα δέν θά γινόταν, χωρίς τόν
Ἄρηδέν θά πετύχαινε. Θά πεῖ ὁ Κρίς Γούντχαουζ, βλέποντας τά
πράγµατα µέ φυχρό µάτι ἀπαλλαγμένο ἀπ᾿ τίς προκαταλήφεις µελετητή τῆς ἱστορίας. Δυστυχῶς ὅμως ἡ συνεργασία αὐτή κράτησε
γιά πολύ λίγο καί µόνο µιά φορά.
Σέ ὅτι ἀφορᾶ τώρα τόν στρατηγικό στόχο τῆς ἐπιχείρησης µποροῦμε νά συµπεράνουµε πώς ἄν καί αὐτή σχεδιάστηκε γιά νά δηµιουργήσει προβλήµατα στόν Ρόμελ, τελικά δέν μπόρεσενά ἔξυπηρετήσει ἕναν τέτοιο σκοπό καθότι στή µάχη τοῦ Ἔλ-Ἀλαμέϊν πού ξεκίνησε στίς 2δ Ὀκτωβρίου χαί τελείωσε στίς ἆ Νοεμβρίου ἡ δη
Στρατιά τῶν συμμάχωνεἶχε διαλύσει τό Άφρικα Μόρπς καίτό εἶχε
ἁπωθήσει µέχρι τήν Λιβύη.
Δέν παύει ὅμως νά ἀποτελεῖ µία ἀπό τίς μεγαλύτερες ἐπιχειρήσεις δολιοφθορᾶς τοῦ Β΄ Παγχοσμίου Πολέμου, καί ὑπῆρξε ἕνα γεγονός σπουδαίας σημασίας γιά τόν ἀγώνα τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ κατά τῆς τριπλῆς (γερμανικῆς, ἰταλικῆς καί βουλγαρικῆς) κατοχῆς,
διότι ἀναπτέρωσετό ἠθικό τῶν ἁπλῶν ἀνθρώπων καί ἐξύφωσε τό
γόητρο τῶν ἀντιστασιακῶν ὀργανώσεων.
Τελειώνω µέ τήν ἀναφορά τῆς σύνθεσης τῶν τριῶν ὁμάδων πού

ἀπετέλεσαν τήν ἀποστολή Ηατς.
{ή ὁμάδα: Ἐντι Μάγιερς, συνταγματάρχης (ΜΧ) ἀρχηγός ἆπο-

Σελίδες ἀπ᾿ τή Φωκίδα

-------

οκκ
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στολῆς, Σκοτσέζος µέ ἑβραϊκή καταγωγή, Τόµ Μπέρνς Νέο-ζηλανδός, ἔφεδρος λοχαγός τοῦ (Μ.Χ), εἰδικός στίς ἀνατινάξεις, Ντένις
Χάµσον, ἔφεδρος λοχαγός τῶν καταδρομῶν, Λέν Γουίλμοτ, λοχίας
ἀσυρματιστής.

2η ὁμάδα: Κρίς Γουντχάουζ, ταγματάρχης (18) ὑπαρχηγός ἆπο-

στολῆς, Άρθουρ Ἔντμοντς, Νεο-ζηλανδός ἔφεδρος λοχαγός τοῦ
(ΜΧ), εἰδικός στίς ἀνατινάξεις, Μάικ Τσίτις, λοχίας ἀσυρματιστής,
Ῥουμάνος, ἑβραϊκῆς καταγωγῆς, Νάτ Μπάρκερ, ἔφεδρος λοχαγός
τῶν καταδρομῶν.
ὅη ὁμάδα: Τζόν Κούκ, ταγματάρχης καταδρομῶν, Ίντερ Γκίλ,

Σκοτσέζος µέ ἰνδική καταγωγή, ὑπολοχαγός τοῦ (ΜΧ), Θέμης Μαρί-

νος, ἔφεδρος ἀνθυπολοχαγός (ΠΒ), καταδροµέας, Ντάγκ Φίλιπς, λοχίας ἀσυρματιστής.
Ἀπ΄ τήν πλευρά τῶν ἀντιστασιακῶν ὀργανώσεωνὁ Ζέρβας συµμετεῖχε µέ 3 ἄνδρες τοῦ ΕΔΕΣ καί ὁ Ἄρης µέ 86 ἄνδρες τοῦ ΕΛΑΣ.
Σάᾶς εὐχαριστῶ πολύ πού µέ ἀκούσατε.
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3. Ἡ Ἑταιρεία µας µέ τό Δήμο Δελφῶν ὀργάνωσε τήν ἐκδήλωση
γιά τήν {80η ἐπέτειο τῆς μεγάλης Μάχης τῆς Ἄμπλιανης τό Σάββατο 19 Ἰουλίου 2044 κοντά στό 51ο χλμ τῆς Ε.Ο. Λαμίας -- Ἄμφισσας.

8. Στίς 296 ἃ 27 Ἰουλίου, Σάββατο καί Κυριακή διεξήχθησαν τά
«ΔΙΑΚΗΕΙΑ»πρός τιµήν τοῦ Ἀθανασίου Διάκου.
Τήν Ἑταιρεία ἐκπροσώπησε ὁ πρόεδρος κ. Ἰωάννης Ῥάμμος ὁ
ὁποῖος ἀπέδωσε καί τίς κεχανονισµένες τιµές χαταθέτοντας στεφάνι στό μνημεῖο.

᾽Απαγορεύεται ἡ µερική ἤ ὁλική ἀναπαραγωγή τῶν κειμένων, ἡ
ἀναδημοσίευση, ἡ ἀποθήκευση σέ ὁποιοδήποτε σύστηµα ἠλεκτρονικό,
μηχανικό, φωτοαντιγραφικό καί δέ µεταθιθάζεται σέ καµιά µορφή καί
µέ κανένα τρόπο κείµενο, χωρίς προηγούµενη ἔγγραφη ἄδεια τοῦ
συγγραφέα ἤ τοῦ περιοδικοῦ.

ετος

ιδρυσεως
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