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ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΕΣ

ο) 194 ΧΡΟΝΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΑΜΦΙΣΣΑ.
Ἡ Άμφισσα γιόρτασε τήν ἀπελευθέρωσή της ἀπ᾿ τούς ἀφόρητους

Τούρκους, στίς 10 Ἀπριλίου 1821, ημέρα πού οἱ Τοῦρχοι κρεμοῦσαν

τόν Πατριάρχη μᾶς Γρηγόριο τόν Ε΄, στήν Κωνσταντινούπολη , µέ
καθυστέρηση λίγων ἡμερῶνγιατί γιορταζόταν τό Πάσχα.
Οἱ ἐκδηλώσεις τοῦ ἑορτασμοῦ ἦταν τετραήµερες µέ ἰδιαίΐτερο
ἐνδιαφέρον ἢ μαθητική θεατρική παράσταση, στίς 16-4-2015, µέ τό
«Σουλιῶτες -- Χορός τοῦ Ζαλόγγου»καί τή Δοξολογία στή Μητρόπολη πού χοροστάτησε ὁ Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Φωκίδας κ.κ.
Θεόκτιστος, τήν κατάθεση στεφάνων στόν Ἀνδριάντα τοῦ Ἠπισκόπου

Σαλώνων Ἠσαία καί τήν παρέλαση τῆς νεολαίας µας.

ΤΙΝ.Κ.

Β) Ἡ κακοποίηση τῆς Ἑλληνικῆς γλώσσας
Τοῦ Γεωργίου Δ. Ἀναγνωστόπουλου

Γίνεται ὁλοένα καί πιό φανερό ὅτι κατά τά τελευταῖα χρόνια ἀπό
κάποιους σύγχρονους Ἕλληνες καταβάλλεται σύντονη καί µεθοδευ-

µένη προσπάθεια ὥστε ὁ Νεοέλληνας νά ἀποκοπεῖ σταδιακά ἀπό

τίς ρίζες τῆς ἰδιοπροσωπίας του, πού κύριο θεµελιακό τους στοιχεῖο
εἶναι ἡ γλώσσα µας στήν πληρότητά της.
Καΐ δέν ἀρκεστήκαμε µόνον στόν «φαλιδισμό» καί τήν «στρογγυλοποίησή» της µέ τήν ἐπιβολή τοῦ μονοτονικοῦ τρόπου γραφῆς.
Στήν καθημερινή της χρήση τήν κάνουμεὅλο χαί πιό φτωχή, τήν κακοποιοῦμε, τήν εὐτελίζουμε µέ τούς σολικισµμούς καί τούς βαρβαρισμούς καί τήν «πλουτίζουμε» - λές καί ἔχει ἀνάγκη - µέ πληθώρα
ξενόγλωσσων ὅρων.
Ἐθνοκτόνοι «γλωσσοπλάστες», κουλτουριάρΏδες καί σκοταδιστές
ἔντυπων καί ἠλεκτρονικῶν µέσων μαζικῆς ἐνημέρωσης τήν ἐκχυδαίζουν, ἀλλοιώνουν συνειδητά τήν φυσιογνωμία της, μᾶς ἀπομακρύνουν ἀπό τήν ἱστορική διαδρομή της καί δυσκολεύουν τήν ἐπαφή
µας µέ τόν µεγάλο Ἑλλληνικό πολιτισμό πού ἔμαθε τόν κόσμο τῆς

οἰκουμένης νά σκέπτεται, νά ἐκφράζεται, νά κρίνει, νά συνδιαλέγε-
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ται, λές χαί ἀκολουθοῦν πιστά τήν συμβουλή τοῦ Βλαδίμηρου Λένιν
πού εἶπε: «Ἄν θέλεις νά ἁλώσεις µιά χώρα, κατάστρεψε τήν γλώσσα
της»καί τοῦ ἀνθέλληνα Ἀμερικανό-Εβραίου Κίσσιγχερ, τοῦ ὀλετήρα

τῆς Κύπρου, ὁ ὁποῖος εἶχε δηλώσει: «Ὁ Ἑλληνικός λαός εἶναι δυ-

σκολοχκυβέρνητος. Γι’ αὐτό πρέπει νά τόν πλήξουµεβαθειά στίς πολιτισµικές του ρίζες. Ἐννοῶ δηλαδή τήν γλώσσα του, τήν θρησκεία

του, τά πνευματικά καί ἱστορικά ἀποθέματά του...».

Στά περίπτερά τά περισσότερα Ἑλληνικά περιοδικά ἔχουν ξενόγλωσσους τίτλους. Πολλά καταστήματα ἔχουν ξένα ὀνόματα. Ἀκόμα
καί στίς χαρτοπετσέτες ὁρισμένων ἑστιατορίων τό ὄνομα καί Ἡ διεύθυνση τοῦ καταστήματος εἶναι τυπωμένα σέ ξένη γλώσσα.
ὃὈρθάἔχει γραφεῖ ὅτι «ἡ τηλεόραση εἶναι ὁ καθρέπτης τῆς κοινωνίας µας» καί Ἡ καθημερινότητα ἐπιβεβαιώνει τήν ὀρθότητα τῆς
διαπίστωσης αὐτῆς στήν προκειμένη περίπτωση: Οἱ τηλεοπτικοί
σταθμοί προβάλλουν ἁλαζονικά καί προκλητικά τά ξενόγλωσσα ὀνό-

µατά τους. Οἱ εἰδήσεις καί οἱ διαφημίσεις τῆς τηλεόρασης χρήσιµοποιοῦν χωρίς συστολή καί φειδώ ξένες λέξεις, ὅρους καί φράσεις.
Ποτέ δέν λένε «αἴθουσα τύπου», ἀλλά πρές ρούμ. Δέν λένε ταινία,
ἀλλά φίλμ. Δέν λένε µέσα μαζικῆς ἐνημέρωσης, ἀλλά µέντια. Ἀκοῦμε
ρισκάρω ἀντί ριψοκινδυνεύω, χκοντακτάρω ἀντί ἐπικοινωνῶ, κοπλιµεντάρω ἀντί σχολιάζω, παρκάρω ἀντί σταθµεύω, πρεσσάρω ἀντί
πιέζω, γκαζώνω ἀντί ἐπιταχύνω, ντιμπέϊῖτ ἀντί ἀνοικτή συζήτηση,

αἰσθάνομαιἴν ἀντί εἶμαι σύγχρονος, εἶμαι ἐνημερωμένος καί ἕνα σω-

ρό ἄλλα τέτοια ἀνατριχιαστικά.
Κύριο χαρακτηριστικό τῶν περισσοτέρων τηλεοπτικῶν συζητήσεωνεἶναι ἡ πλήρης ἀσυνεννοησία. Ὅλοι ἐμφανίζονται ἐπιδεικτικά στό
γυαλί νιά νά μιλήσουν. Ὄχι ὅμως γιά νά ἀκούσουν καί νά συνεννοηθοῦν. Προφανῶς ὑπάρχει καί τό πρόσθετο πρόβλημα, λόγω τῆς πληµμελοῦς γλωσσικῆς παιδείας. Ἀλλά ἑλληνικά μιλοῦν οἱ µέν, ἄλλα κα-

ταλαβαίνουν οἱ δέ. Ἡ νεώτερη γενιά ἀγνοεῖ σηµαντικό µέρος τοῦ
Ἑλληνικοῦ λεξιλογίου. Οὐδέποτε τό διδάχθηκε. Γαΐ ἡ παλιότερη
ἀγνοεῖ τήν «ἀργκῶ»τῶν νέων ὅπου χρησιμοποιοῦνται λέξεις µέ νέο

- συνήθως λάθος - νόημα. Σύγχρονη Βαβέλ δηλαδή. Ἔτσι χαταντή-

σαµε. Ἕνας κόσμος ὅπου οἱ µισοί μιλοῦν ἑλληνικά καί οἱ ἄλλοι µισοί

καταλαβαίνουν κινέζικα.
Τί θά ἔλεγαν ἄραγε, ἄν ἔβλεπαν τό κατάντηµα αὐτό τῶν Νεοελλήνων, ὁ Σολωμός καί ὁ Παλαμᾶς;, Ὁ πρῶτος εἶχε εἰπεῖ: «Μήγαρις
ἔχω ἄλλο στόν νοῦ µου, παρέξ ἐλευθερία καί νλώσσσ»καί ὁ δεύτερος εἶχε δηλώσει: «Παιδεία καί γλώσσα, οἱ πλάστρες δυνάµεις τῆς

Σελίδες ἀπ᾿ τή Φωκίδα ------------
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φυχῆς». Ἐμεῖς ὅμως παραδίνουµε ἀστόχαστα ἐλευθερία, παιδεία
καί γλώσσα στούς ξένους, ἀπαρνούμενοι τήν ταυτότητά µας. Ἔτσι
ἀνοίξαμε διάπλατα τίς κερκόπορτες στίς ξενικές λέξεις.
Καί ὅλα αὐτά τήν ὥρα πού σέ ἄλλες χῶρες, ὅπως π.χ. στή Γαλλία,
δέν ἐπιτρέπεται νά χρησιμοποιοῦνται ξένες λέξεις στίς δηµόσιες
ἀνακοινώσεις, στά ἔργα, στά συμβόλαια καί στά ραδιοτηλεοπτικά
µέσα. Γιατί, συµφωνά µέ τήν δήλωση τοῦ ἄλλοτε Ὑπουργοῦ Πολιτισμοῦ Ζάκ Τουμποῦ, «Ἡ ξένη γλώσσα μετατρέπεται σέ ἐργαλεῖο ἔπιρροῆς καί κυριαρχίας, ἐνῶ ἐξ ἴσου συχνά ἀποτελεῖ παράγοντα κοινωνικῆς ἀναταραχῆς».
Μέσα στόν κόσµο τῆς σύγχυσης πού ἀπεργάζεται ἡ ἀλλοτρίωση
τοῦ προδωµένου λαοῦ µας, ἡ γλώσσα µας στήν πληρότητά της ὑποστασιάζει τήν ἐλπίδα καί τό ὅραμα πού μᾶς χρειάζονται γιά νά σταθοῦμε ὅρθιοι καί νά διεκδικήσουμε τήν θέση πού δικαιωματικά µας
ἀνήκχει στήν ἀμφικτυονία τῶν λαῶν τῆς Ἑὐρώπης.
Άλλά, πόσοι ἀκοῦνε ἤ μᾶλλον πόσοι προσέχουν κάτι τέτοια στή
σύγχρονη Ἑλλάδα.. Λεπτομέρειες θά μοῦ πεῖτε.

Υ) 29 Αὐγούστου 2045
Ὁ Πολιτιστικός Σύλλογος Ἐλαιώνα πραγματοποίησε τό 12ο Φεστιβάλ Παραδοσιακῶν Χορῶν, στήν πλατεία τοῦ χωριοῦ.
Λόγω τῶν γνωστῶν οἰκονομικῶν δυσχερειῶν στήν ἐκδήλωση αὐτή
βρέθηκαν καί χόρεφαν τρία χορευτικά τµήµατα.
Καί τά τρία ἦταν ἄψογα στήν ἐκτέλεση τῶν χορῶν.
Μεγάλη λαμπρότητα ἔδωσε καί ἡ Αὐγουστιάτικη Πανσέληνος, ἡ
ὁποία σχόρπισε πλούσιο φῶς καί ἔλουσε ὅλη τή φύση.
Γ.Ν.Κ.
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Ὁ ἀγωνιστής

Ἰωάννης Δημητρίου Μητρόπουλος

(1780 - 1824)

(Ὅλα τα στοιχεῖα προέρχοντιαι ἀπό τό βιβλίο
τοῦ ἀπόγονου Ἰωάννη Δ Μητρόπουλου
πού ἀναφέρεται καί πρίν.
Ὁ συγγραφέας ἦταν τρισέγγονο τοῦ ὁπλαρχηγοῦ)

Συνεπεῖς πρός τήν ἱστορία τούς οἳ Γαλαξειδιῶτες, κάνοντας πολύχρονους ἀγῶνες στό παρελθόν κατά τῶν ἐπιδρομέων, Καταλανῶν,
Φράγκων, Ἀλγερινῶν, Βουλγάρων, Τούρχωνκ.α. κηρύττουν στίς 26
Μαρτίου 1834 τή συµµετοχή τους στή ξηρά καί στή θάλασσα στόν
Ἱερό Ἀγώνατοῦ Γένους κατά τῶν Τούρκων. Τό πρωίτῆς ἴδιας µέρας
πάνοπλοι ὅλοι οἱ στεριανοί , ἀλλά καί πολλοί ναυτικοί Γαλαξιδιώτες,
περίπου 1400 ὑπό τήν ἀρχηγία τοῦ Ἰωάννη Μητρόπουλου συγκεντρώθηκαν ἐκεῖ πού εἶναι ὁ ναός τού Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Προδρόμου.
Προηγουμένωςεἶχαν δώσει ὅρκο θυσίας γιά τήν ἐλευθερία τοῦ Γένους στό ναΐσκο τοῦ Ἁγίου Παντελεήμονος (ἔχει κατεδαφιστεῖ σή-

μερο).

Στή συνέχεια κατευθύνθηκαν πρός τήν Ἁγία Ἐὐθυμία καί συνενώθηκαν µέ τόν ὁπλαρχηγό Πανουργιά καί τούς ἄνδρες του καί κατευθύνθηκαν πρός τό Κάστρο τῶν Σαλώνων τό ὁποῖο καί πολιόρκησαν. Στίς 10 Ἀπριλίου παραδόθηκε τό Κάστρο καί ἀπελευθερώθηκε
ὁλόκληρη ἡ ἱστορική πόλη τῶν Σαλώνων ἀπό τούς Τούρχους.
Ὁ Ἰωάννης Μητρόπουλος µέ τούς Γαλαξειδιῶτες συμπολεμιστές
τοῦ πολέμησε στή µάχη τῆς Ἀλαμάνας µέ ἐξαιρετική γενναιότητα.
Κατά τή διάρκεια τῆς µάχης ἔκοψε µέ τό σπαθί τοῦ τό κεφάλι τοῦ
φονευθέντος ἀπό τούς Τούρκους Μύήτρου Μασαβέτα -- ἀδελφοῦ του
Διάκου -- καί τό διαφύλαξε γιά νά τό σώσει ἀπό τίς ὕβρεις τῶν
Τούρκων.

Μετά τή µάχη τῆς Ἀλαμάνας . ἕνα συμπαγές σῶμα Γαλαξειδιωτῶν πολεμιστών µέ 52 μαχητές µέ ἀρχηγό τόν Ἰωάννη Μητρόπουλο κλείστηκαν νά πολεμήσουν στό Χάνι τῆς Γραβιᾶς. Πρῶτος ὁ
Μητρόπουλος µέ τόν Ἀνδροῦτσο ξεκίνησαν τή µάχη. Πολεμώντας ὅλη
µέρα, τό βράδυ τῆς ἆ πρός τήν 5 Μαΐου 1834, οἱ µαχητές ἐγκαταλεί-

Σελίδες ἀπ᾿ τή Φωχίδα------------------υ--ύ-
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πουν τό χάνι πρός τό ὄρος Χλωμός, ὅπου χαί ἔφτασαν στό ὁμώνυμο
χωριό ὅλοι, δηλαδή 447 πολεμιστές, ἐκτός ἀπό ἕναν πού πέθανε πολεμώντας τὀν Ἀθανάσιο Καπλάνη πού ἐτάφη ἐντός του Χανίου.
Μετά τήν Ἡρωική ἔξοχό του Χανίου, οἳ Γαλαξιδιῶτες κατευθύνθηκαν πρός τή Ναύπακτο καί τήν πολιόρκησαν ὄχι µόνο ἀπό τή στεριά ἀλλά καί ἀπό τή θάλασσα µέ τά πλοῖα τους. Καίΐἐνῶ οἱ µάχες
Τούρκων καί Γαλαξειδιωτῶν συνεχίζονται στή Ναύπακτο, ρθαν
πληροφορίες γιά προσωπικές διαφορές καί διχόνοιες µεταξύ τῶν
προκρίτων καί τῶν κατοίκων τοῦ Γαλαξειδίου καί κινδύνου ἐπιθέσεων τῶν Τούρκων κατά τῆς πόλεως τοῦ Γαλαξειδίου, στήν ὁποία
ἀμέσως ἔσπευσαν οἱ ἀγωνιζόμενοι στή Ναύπακτο Γαλαξειδιῶτες.
Καρπός αὐτῶν τῶν διχονοιῶν ὑπῆρξε ὁ θάνατος τοῦ Γαλαξειδιώτη
ὁπλαρχηγοῦ Ἰωάννη Μητρόπουλου, ὁ ὁποῖος σέ Ἠλικία 44 ἐτῶν, δο-

λοφονήθηκε τή στιγµή πού κοιμόταν στό κρεβάτι του ἀπό ἕναν ὀνόματι Βαρνάβα, ὄργανο ἴσως τῶν Τούρκων, ἤ ἐκείνων πού ἐπιδίωκαν
τή ματαίωση, λόγω τῆς μεγάλης δηµοτικότητάς του καί τῆς ἀγάπης
τῶν Γαλαξειδιωτῶν πρός αὐτόν, βέβαιης τῆς ἐκλογῆς του ὡς πληρεξούσιου στήν Ἐθνοσυνέλευση. Μετά τή δολοφονία τοῦ Γαλαξειδιώτη
ὁπλαρχηγοῦ, ἐστάλη ὁ Αἰνιάν ὡς πληρεξούσιος Γαλαξειδίου.

Κά σηµειωθεῖ πώς ὁ δολοφόνος Βαρνάβας ἦταν ξένος καί δέν εἶχε

σχέση µέ Γαλαξειδιώτικη οἰκογένεια. Ἡ δολοφονία του ἔγινε µέ σπαθί, ἐντός τῆς πρώτης μικρῆς οἰχίας, Ἡ ὁποία σώζεται πρό ἀθετίας
στόν περιβολο τῆς μετέπειτα μεγάλης οἰκίας στή θέση τῆς πόλεως
«Χηρόλακας». Ἡ µεγάλη αὐτή οἰκία ἦταν γνωστή µέ τήν παλαιότερη
προσωνυμία «Κουρμαδιά», λόγω τοῦ ὑπάρχοντος στήν αὐλή της δέντρου, καί εἶχε κτιστεῖ ἀργότερα ἀπό τό γιό τοῦ ὁπλαρχηγοῦ Μήτρο
Ἰωάννη Μητρόπουλο. Σωζόταν καί αὐτή µέχρι τῶν χρόνων τοῦ β'
Παγκοσμίου Πολέμου καί τῆς κατοχῆς 1941 -- 1944, ὁπότε καταστράΦηΧε καί παρέμειναν µόνο οἱ τέσσερις ἐξωτερικοί τοῖχοι της.
Κατά τή στιγµή τῆς δολοφονίας τοῦ ὁπλαρχηγοῦ, ἔτρεξε ἡ σύζυγός του Παναγιοῦ, ἡ ὁποία ἅρπαξε ἀπό τά χέρια τοῦ δολοφόνου τῆς
µατωμένη σπάθα, ἦταν ἀργά ὅμως πλέον γιατί ὁ ἀγωνιστής τοῦ 21
ἦταν νεκρός. Ἡ σπάθη αὐτή σώζεται µέχρι σήµερα καί βρίσκεται
στήν οἰκία τῆς Ζωῆς, χήρας Γεωργίου Μητρόπουλου - ἐκ τῶν πογόνων τοῦ ὁπλαρχηγοῦ -- στό Γαλαξείδι.
Ὁ θάνατός του προκάλεσε καθολική θλίψη σέ ὅλη τή Ρούμελη,
διότι ἤ ἀνδρεία του καί οἱ ἀγῶνες του εἶχαν συγκεντρώσει τό θαυµασμό καί τήν ἀγάπη τῶν συμπολεμιστῶν του. Μάλιστα, ὅπως Υγράφει ὁ Ἱστορικός Τάκης Λάππας Ἡἡ δράση του καί ἡ προσφορά του
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στόν Ἱερό Ἀγώνα μπορεῖ νά συγκριθεῖ µέ τή δράση τῶν καλύτερων
πολεμάρχων τῆς Ρούμελης.
Ἡ ἠρωική µορφή τοῦ ὁπλαρχηγοῦ Μητρόπουλου εἶχε συγκινήσει
καί τόν Κων. Σάθα καί εἶχε ὑποσχεθεῖ στό «Χρονικόν» πώς θά ἐξέδιδε ἀργότερα λεπτομερῆ βιογραφία του, τήν ὁποία, λόγω τοῦ παῥραμπεσόντος θανάτου του δέν πρόλαβε νά πραγματοποιήσει. Τό
ἀρχικό ἐπίθετό των προγόνων τοῦ ὁπλαρχηγοῦ ἦταν Μήτρου, ὁ δέ
γιός του Δημήτριος, ἀναφέρεται πολλές φορές καί ὡς Μῆτρος Μήτρου.
Τό κείµενο χρησιμοποιήθηκε στήν ἐργασία τῶν Μαθητῶν τῆς ΄ Δημοτικοῦ τοῦ δου Δ. Σ. Ἄμφισσας ὑπό τήν ἐπίβλεψη τοῦδασκάλου τούς Παπούλια Νικόλαου µέ θέµα τά «Ἀξιοθέατά τῆς Ἄμφισσας»
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ΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΙΕΡΟ ΤΟΥ 1.092 μΧ.
ΣΤΗ ΦΙΛΟΘΕΗ ΔΩΡΙΔΟΣ.,
ΑΝΑΓΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ
ΓΙΑΝΝΟΣ ΖΩΡΙΑΝΟΣ

1. Ἔργο «στρατηγικῆς ἐπιλογῆς», ἡ ἀπό τούς Μεγάλους Μομνηνούς δηµιουργία τῆς αὐτοδιοικούμενης «Προνοιας», στήν περιοχή
τῶν Θερμῶν Πηγῶν τῆς «Μαυρομαντίλως»Εύπαλίου-τοῦ Δημοτικοῦ
διαμερίσματος Φιλοθέης- µέ πυρήνα τήν ἵδρυση, κατά τό ἔτος 1092
μ.Χ. τῆς Ἱερᾶς Μονῆς «Τοῦ ἐνδόξου, μεγίστου Προφήτου καί Βαπτιστοῦ Ἰωάννου.

3. Τό Μοναστήρι αὐτό, γιά αἰῶνες ἦταν πυρήνας Χριστιανισμοῦ,
Ἑλληνικῆς Γλώσσας καί Παραδόσεων, πηγή πολλαπλῶν πολιτι-

στικῶν ἔργων.

8. Τό Μοναστήρι Αἴ-Γιάννη τοῦ Προδρόµου-θέρμων,«Γιατάκι
λεφτ-Ἀρματωλῶν περιόδου τουρκοκρατίας, ἔγινε τό ΠΡΩΤΟ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑ ΤΗΣ ΛΕΥΤΕΡΙΑΣ «Μεταξύ 2θης-27ης Μαρτίου τοῦ
1821».
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ᾱ. Μετά ἀπό 1432 χρόνια Ἡ εὐσέρεια καί ἡ ἀγάπη τῶν ντόπιων Φιλοθεατῶν Δωρίδος, ἐπανίδρυσε τό Καθολικό του [4965] κι ἔκτοτε
ἀγωνίζεται γιά τήν εὐπρεπῆ καί κατά τό δυνατόν ὁλοκλήρωση τοῦ
Ἱεροῦ τοῦ Ναοῦ, ὅπως φαίνεται κι ἀπό τήν ἐδῶ εἰκόνα, ΒΘΕΛΟΝΤΙΚΑ κι ΑΛΛΗΛΗΓΓΥΑ... Ἀλλά ὀφείλουμε οὐσιαστική συµπαράσταση πρός τούς φιλόπονους χι εὐγενικούς συμπολίτες µας:
α) Οι Ἀρχές, νά βελτιώσουν καί νά κάνουν ἀσφαλῆ τήν πρόσβαση.
β) Ἡ Βυζαντινή ἀρχαιολογία, νά ὁδηγεῖ τήν ἀναχατασκχευή καί νά
ἐπιβλέπει [Δέ ζητοῦνται χρήµατα.]
Υ) Νά συγκεντρωθοῦν καί διασωθοῦν τά βυζαντινά οἰκοδομικά
µέλη καί ὑλικά.
δ) Νά βρεθεῖ στήν πρέπουσα θέση τό σπανιότατο καί πολυτιµότατο Ἐπίγραμμα µέ τήν ὡραία Βυζαντινή ἐπιγραφή θεμελιώσεως,
τοῦ ἕκτου κατά σειράν ἀρχαιότητος Βυζαντινοῦ Μοναστηριοῦ [10921
πού σήµερα βρίσκεται σέ µία ἄκρη τοῦ χώρου τῆς αὐλῆς.

Τό Βυζαντινό Ἐπίγραμμα, στό ἄλλοτε-ποτέ ὑπέρθυρο τοῦ Ἱ.Ναοῦ.
ϱ) Επιβάλλεται, ἢ µετά παλαιά οἰκοδομικά ὑλικά δηµιουργία ἑνός
Μνημείου, πού νά θυμίζει τό Ὁλοκαύτωμα τοῦ Μοναστηριοῦ, κατά
το 1831, τό σφαγιασμό τῶν δέκα καλογέρων του καί τήν πυρπόληση
τῶν ἐγκαταστάσεών του...
στ) Οἱ πατριῶτες, µέ τούς Πολιτιστικούς τους Συλλόγους, νά
φροντίσουμε, ὥστε καί τό ἐσωτερικό τοῦ Ἱεροῦ χώρου, νά διαθέτει
τά ἀπαραίτητα Ἱερά σύμβολα [Π.χ. τίς πρέπουσες εἰχόνες]...
Διαπιστώσεις καί σκέψεις ἑνός εὐλαβοῦς προσκυνητῆ, τῆς πρόσφατης ἐχεῖ θείας λειτουργίας [24 Ἰουνίου 20451...
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Ἱστορική διαδρομή τοῦ κρασιοῦ
Ὁμιλία γιά τόν οἶνο κατά τήν ἀρχαιότητα ἀπό τήν ἀρχαιολόγο
Βασιλική Τσούμαρη στήν ἐκδήλωση «Ἀνοικτές πόρτες 2045»
στό κτῆμα Ἀργυρίου στήν Πολυδρόσο, στά πλαίσια ἐκδηλώσεων
τῆς Ἐφορείας Ἀρχαιοτήτων Φωκίδας µέ τίτλο
«Το Ἀρχαιολογικό Μουσεῖο Δελφῶν συναντᾶ τήν τοπική κοινωνία:
δράσεις ἐκτός τοῦ μουσείου».

Ἡ οἰνοφόρος ἄμπελος (ν{ής νἰπ![ετα) εἶναι ἕνα πολυετές φυτό µέ

ἐτήσιο βιολογικό κύκλο πού συγκεντρώνειτό ἐνδιαφέρον τῶν ἀνθρώπων ἐδῶ καίχιλιάδες χρόνια. Βὐδοχιμεῖ στήν περιοχή τῆς Μεσογείου, στήν Κεντρική Εὐρώπη, στήν νοτιοδυτική Ἀσία, ἀπό τό Μαρόκο
ἕως τήν Πορτογαλία καί ἀπό τά νότια της Γερμανίας ἕως τά βόρειά
του Ἴρᾶν. Ἡ ἄγρια ἄμπελος συναντᾶται σέ ὅλη τήν παράλια ζώνη
τῆς Μεσογείου, µέ ἐξαίρεση τίς παρυφές τῆς Σαχάρας. Μαί τά δύο
αὐτά εἴδη χρησιμοποιοῦνταν στήν παραγωγή οἴνου, µέχρις ὅτου ἡ
καλλιεργημένη µορφή ἀμπέλου ἐπικράτησε πλήρως. Ἡ καλλιέργεια
τοῦ ἀμπελιοῦ καί ἡ παραγωγή οἴνου ἄρχισε πρίν χιλιάδες χρόνια
καί συνεχίζεται ἕως σήµερα, χρησιµοποιώντας πιά τήν τεχνολογία
γιά τήν παραγωγή οἵἴνου ὑψηλῶν προδιαγραφῶν. Θά ἀναφέρω ὁρισµένες ἀπό τίς πιό σημαντικές ἀρχαιολογικές ἀνακαλύψεις οἱ ὁποῖες
ἔχουν νά κάνουν µέ τήν καλλιέργεια χαί παραγωγή οἴνου.

Ἀρχαιολογικά εὐρήματα
Ἡ ἀρχή τῆς καλλιέργειας τῆς ἀμπέλου μπορεῖ νά ἀναζητηθεῖ σέ
µία περιοχή γύρω ἀπό τήν Κασπία Θάλασσα ἤ τή Μεσοποταμία, ἀπ᾿
ὅπου προέρχονται καί τά πρῶτα σχετικά εὐρήματα. Ἡ ἀρχαιότερη
γνωστή µέχρι σήµερα συστηματική καλλιέργεια ἀμπέλου καί παραγωγή κρασιοῦ ἔγινε στόν Καύκασο, γύρω στό 8.000 π.Χ.
Τό ἀρχαιότερο γνωστό οἰνοποιεῖο ἀνακαλύφθηκε ἀπό µία διεθνῆ
ὁμάδα ἀρχαιολόγων στό συγκρότηµα σπηλιῶν «Ατεπί-{» στήν Ἄρμεγία κοντά στό ὄρος Ἀραράτ, στά σύνορα µέ τό Ἴρᾶν. Τό οἰνοποιεῖο,
χρονολογεῖταινά εἶναι 6.100 ἐτῶν, περιέχει ἕνα πατητήρικαί δεξαµενές ζύμωσης. Οἱ ἀρχαιολόγοι βρῆκαν, ἐπίσης, σπόρους σταφυλιῶν
ἀπό ἀμπέλια τοῦ εἴδους Ὑἱΐς νἰπΊἔετα.
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Μιά ἄλλη πρόσφατη ἀρχαιολογική ἀνακάλυψη ἔγινε στό Ντίκιλι
Τάς - στόν προϊστορικό οἰχισμό ἀπό πασσαλόπηκτες καλύβες τῆς
µέσης νεολιθικῆς καί πρώιμης ἐποχῆς τοῦ Χαλκοῦ (6η-8η χιλιετίες
π.Χ.) κοντά στόν ἀρχαιολογικό χῶρο τῶν Φιλίππων - βρέθηκαν 2.460
καμµένοι σπόροι σταφυλιῶν καί 300 φλούδια ἀπό σταφύλι ἡλιχίας
6.500 πού πιθανόν χρησιμοποιήθηκαν γιά τήν παραγωγή κρασιοῦ,
ἀποτελώντας τά ἀρχαιότερα πατηµένα σταφύλια πού ἔχουν ἔρθει
µέχρι σήµερα στό φῶς.
Γιά τήν Ἑλλάδα πιθανές εἴσοδοι εἶναι ἡ Θράκη ἤ ἡ ΒΔ Μικρά
Ἀσία, ἀπ᾿ ὅπου σύμφωνα µέ τό μύθο ὁ Ὀδυσσέας παρέλαβε τόν οἶνο
πού ἔδωσε στόν Πολύφημο. Πιθανό εἶναι ἐπίσης ὅμως κάθε µία ἀπό
τίς περιοχές ὅπου συναντῶνταιἴχνη ἀμπελοκαλλιέργειας νά ἀνέπτυξε ἀνεξάρτητα τήν καλλιέργεια αὐτή, καθώς Ἡ ἄγρια ἄμπελος συγαντᾶται ἐχεῖ ἀκόμη καί σήµερα. Στόν ἑλλαδικό χῶρο ἔχουν ἐπίσης
ἔρθει στό φῶς κατάλοιπα τοῦ καρποῦ τῆς ἀμπέλου στή Μακεδονία,
τή Θεσσαλία, τήν Εὔβοια, τήν Πελοπόννησο, τήν Ερήτη, ἀλλά καί τήν
Τροία ἀπό τό τέλος τῆς Νεολιθικῆς ἐποχῆς. Στήν ἐποχή τοῦ Χαλκοῦ
τά σχετικά εὐρήματα αὐξάνονται καί ἔτσι συναντᾶμε σχετικά κα-

τάλοιπα στή Λέρνα, τόν Ἅγιο Ἰοσμᾶ, τή Μύρτο, τή Φαιστό, τίς
Μυκῆνες, τήν Τέρυνθα
Ἀρχαιολογικά κατάλοιπα γιά τήν παρασκευή οἴνου ἐντοπίζονται
ὡστόσο καί στήν περιοχή τῆς Φωκίδος. Στό πλαίσιο τοῦ Ἀρδευτικοῦ
Ἔργου τοῦ ἘἨλαιώνα ἔχουν ἀποκαλυφθεῖ 45 πατητήρια οἴνου, τά
ὁποῖα πιθανολογεῖται ὅτι χρησιμοποιοῦνταν καί γιά τήν παραγωγή
ἐλαίου. Χρονολογοῦνται στούς μεσαιωνικούς χρόνους καί βρέθηκαν
σέ διαφορές θέσεις ἐντός του Ἐλαιώνα. Ἕνα ἀκόμη πατητήρι πιθανότατα τῶν πρώτωνχριστιανικῶν χρόνων, ἐνταγμένο σέ µία ἄγροικία ἀνασκάφηκε σέ οἰκόπεδο στήν πόλη τῆς Ἄμφισσας, σέ µία περιοχή ἐκτός τῶν τειχῶν τῆς πόλης ὅπου ἕως προσφάτως δέν εἶχαν
ἔρθει στό φῶςδείγµατα πού νά δικαιολογοῦν τήν ὕπαρξη ἀγροτικῶν
ἐγκαταστάσεων.

Οἱ τρόποι καλλιέργειας - συγκομιδῆς - παραγωγῆς
Οἱ περισσότερες πληροφορίες σχετικά µέ τήν καλλιέργεια τοῦ
κρασιοῦ προέρχονται ἀπό τήν ἀρχαία γραμματεία, ἐνῶ σχετικά
ἀρχαιολογικά δεδοµένα, ἄν καί περιορισμένα, συνάδουν κατά κύριο
λόγο µέ τίς γραπτές πληροφορίες. Ἀπό τούς ἀρχαίους συγγραφεῖς
παραδίδονται τρεῖς τρόποι φύτευσης ἀμπελιῶν: µέ συνολική ἔχσχκα-

φῄ τοῦ ἀγροῦ, µέ τάφρους καί µέ ὀπές. Ὁ Πλίνιος (ΧΝΙΙ 35, 166/7)
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ἀναφέρει: «στήν πραγματικότητα τρεῖς τρόποι ὑπάρχουν γιά νά φυτέψεις ἀμπέλι: ὁ καλύτερος µέ σκάψιμο, ὁ ἑπόμενος µέ χαντάχια
καί ὁ τελευταῖος µέ λάκκους». Γνωρίζουμε ἀκόμη ἀπό τόν Θεοφραστο ὅτι πρίν τήν ἀρχή τῆς ἄνοιξης Ἡ βέργα φυτεύονταν σέ λάκκο , ὁ
ὁποῖος ἔμενε πολύ καιρό ἀνοιχτός ἐχτεθειμένος στίς καιριχές
συνθῆκες. Ἀπό παραστάσεις σέ ἀγγεῖα παρατηροῦμε ὅτι οἱ ἀρχαῖοι
καλλιεργητές προτιμοῦσαν τίς κληµαταριές κι ὄχι τά χαμηλά κλήµατα κυρίως γιά νά προστατεύσουν τόν καρπό ἀπό τά ποντίκια καί
τίς ἀλεποῦδες. Γιά τήν στήριξη τούς χρησιμοποιοῦσαν πασσάλους
τούς λεγόμενους χάραχες ἤ κάµακες, καί ὅταν ἡ ἐξεύρεση τούς ἦταν
δύσκολη δέν δίσταζαν νά τήν προμηθευτοῦν ἀπό τό ἀμπέλι τοῦ γείτονα ὅπως ἀναφέρει στίς Σφῆχες ὁ Ἀριστοφάνης. Ὅ τρύγος γινόταν
ὅπως καί σήµερα στά τέλη Αὐγούστου ἀρχές Σεπτέµβριου. Κατά τή
διάρκεια τοῦ τρύγου τραγουδοῦσαν τό λίνο, τό τραγούδι τῶν ἄμπελουργῶν. Τά σταφύλια μεταφέρονταν στόν ληνό γιά τό πάτηµα. Ὁ
ληνός ἦταν µία ἐπίπεδη κατασκευή εἴτε ξύλινη εἴτε λίθινη. Στηρίζονταν σέ τέσσερα ξύλινα πόδια, ἦταν ἐπικλινής στήν µιά του πλευρά ὅπου ὑπῆρχε καί ἡ ἐκροή. Κάποιες φορές ὁ ληνός παρουσιάζεται
νά χρησιμοποιεῖται ἐντός του ἀμπελιοῦ στό ὕπαιθρο. Τά σταφύλια
ἔμπαιναν µέσα σέ ἕνα καλάθι µέ µεγάλο ἄνοιγμα ἢ σέ ἕναν ἀσκό
ἀπό τραγόµαλλο, τά τοποθετοῦσαν ἐπάνω στόν ληνό καί πατοῦσαν
ἐκεῖ οἱ ληνοβᾶται, Ἐπιταχύνονταν κατά αὐτό τόν τρόπο ὁ διαχωρισµός τοῦ χυμοῦ ἀπό κουκούτσια, φλοιούς καί κοτσάνια. Ὁ γλεῦκος,
ἔτσι ὀνόμαζαν τόν μοῦστο, ἔρεε στήν ἐκροή καί κατέληγε σέ ἕνα ξύλινο δοχεῖο-λεκάνη πού ὀνομαζόταν ὑπολήνιο. Ἀργότερα ὁ ληνός µετατράπημε σέ µία πιό γερή καί μόνιμη λίθινη κατασκευή καί τό ὑπολήνιο παίρνει τή µορφή ὑποσχάφης δεξαμενῆς. Ὁ γλεῦκος µεταφέρονταν σέ μεγάλους πίθους, πού εἶχαν ἀποθηκευτεῖ ἐντός της γῆς
ἕως τόν λαιμό. Οἱ πίθοι καμιά φορά ἔφταναν ἕως καί τά τρία µέτρα
σέ ὄὕφος καί διάμετρο στοµίου τά 90 ἐκ. Ἔπειτα ἀπό ἕξι µῆνες περίπου στήν γιορτή πιθοίγια ἄνοιγαν τούς πίθους καί γεύονταν τό
κρασί. Μετάγγιζαν τό κρασί σέ ἀσκούς γιά τήν µεταφορά τοῦ διά
ξηρᾶς καί σέ ὀξυπύθμενους ἀμφορεῖς γιά τήν µεταφοράτοῦ διά θαλάσσης. Στίς λαβές τῶν πίθων ὑπῆρχε σφραγίδα πού καταδείκνυε
τόν τόπο προέλευσης τοῦ κρασιοῦ καί κάπωςἔτσι γνωρίζουμετό δίκτυο διακίνησης οἴνου κατά τήν ἀρχαιότητα.
Ἀργότερα στήν σύνθλιφη τῶν σταφυλιῶν ἐντάχθηκαν ἀνάλογα µέ
τήν περίοδο νέα ἐργαλεῖα ὅπως τά ξυλοπάπουτσα ἤ ἡ πρέσα, τέλος
ἡ κατασκευή τῶν ληνῶν γίνεται πιό προσεγμένη (ἐνισχύονται µέ πη-
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λό, ἀσβέστη, γιά καλύτερη στεγανοποίηση, ἀχόμη καί στέγη) καί κάποιες φορές συναντᾶμε πολλούς ληνούς µαζί πού μᾶς παραπέμπουν

στήν ὕπαρξη μικρῶν ἐργαστηριακῶν ἐγκαταστάσεων. Σήµερα πιά
ὅλος ὁ χόπος τῶν ἀμπελουργῶνἔχει ἀντικατασταθεῖ µέ τήν τεχνολογία. Τό ἐκθλιπτικό μηχάνημακαί οἱ ἀνοξείδωτες δεξαμενές ἔχουν
ἀντικαταστήσει τόν Εύλινο Ἡ λίθινο ληνό καί τό ὑπολήνιο, πάντα πρός
ὄφελος ὅμως τῆς τέρψης τῶν οἰνόφιλων καθώς ἡ ζήτηση στήν Ἑλλάδα ἀλλά καί στίς ἀγορές τοῦ ἐξωτερικοῦ εἶναι µεγάλη καί τά τελευταῖα χρόνια γνωρίζει ἔντονη ἄνθιση.
Συνεχίζεται

Σελίδες ἀπ᾿ τή Φωκίδα ----------------ἃ-Ὑ-.
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ο ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΝΤΗΚΥΘΗΡΩΝ
Ποιός καί ποῦ τόν κατασκεύασε;
Πότε μπῆκε σέ λειτουργία;

Τό ταξίδι τοῦ µέχρι τά Ἀντικύθηρα.
Νύ(ος Ἀράχωβας, Γεωπόνος, Ἄμφισσα
Μαρία Θεοδόση, Φυσικός, Ἀθήνα

Ἡ συμπύκνωση τῆς ἐπιστημονικῆς γνώσηςκαί τεχνικῆς δεξιότητας
τῶν Ἑλλήνων πρίν 3150 χρόνια ἄφησαν ἄναυδο τόν σύγχρονο πολιτισµένο κόσµο. Ὅμως, τό ποιός τόν κατασκεύασε, ποῦ καί πότε ξεκίνησε νά λειτουργεῖ εἶναι ἐρωτήματα στά ὁποῖα οἳ ἀπαντήσειςεἶναι
ἀμφιλεγόμενες. Ἐμεῖς, µέ τήν παρουσίασή µας αὐτή, θά προσπαθήσουµε νά προσεγγίσουμε τήν ἀλήθεια, ὅσο πιό ἐμπεριστατωμένα
μποροῦμε, σύµφωνα µέ τά µέχρι σήµερα ἀστρονομικά, ἱστορικά καί
ἄλλα δεδοµένα. Δέν θά ἀναφερθοῦμε στό Ἱστορικό της ἀνάσυρσης
τοῦ μηχανισμοῦ ἀπό τήν θάλασσα τῶν Ἀντικυθήρων χαί τήν τοποθέτησή του στό ἀρχαιολογικό μουσεῖο τῆς Ἀθήνας, ἀλλά θά περιοριστοῦμε µόνο στά ἀρχικά ἐρωτήματα.
Οἱ κ. Έτεεᾶι καί Ίοπος (τῆς ὁμάδας διερεύνησης τοῦ μηχανισμοῦ)
συμπέρανανὅτι ὁ κατασκευαστής τοῦ μηχανισμοῦ ἦταν Κορινθιακῆς
καταγωγῆς ἐπειδή πάνω στό μηχανισμό ἶπαν χαραγμένο τό Κορινθιακό Ἡμερολόγιο καθώς καί ἡ γραμματοσειρά τῆς λέξης «ΙΣΘΜΙΑ»
πάνω στό ἡμερολόγιο τῶν πανελλήνιων ἀγώνων ἦταν µεγαλύτερη
ἀπό ἐκείνη τῆς λέξης «ΟΛΥΜΠΙΑ». Ὅμως:
ᾱ- Ἡ ἀπεικόνιση ἑνός ἡμερολογίου ἐπί τοῦ μηχανισμοῦ μπορεῖ
νά προσδιορίσει καί τήν καταγωγή τοῦ κατασκευαστῆ; Γιατί ἀναγκαστικά νά ἦταν Κορίνθιος καί ὄχι Ἀθηναῖος, Κυζικηνός, Ἀλεξανδρινός ἤ ὁποιοσδήποτε Ἕλλληνας,
β- Ἀπό τό μέγεθος τῆς γραμματοσειρᾶς τῶν πανελλήνιων ἀγώνων
δέν μποροῦμε νά ἀποφανθοῦμε γιά τήν καταγωγή τοῦ χατα-

σχευαστῆ δεδομένου ὅτι οἱ ἄλλες δύο λέξεις «Π'ΥΘΙΑ»καί «ΝΕ-

ΜΕΑ»εἶναι γραμμένες µέ τήν ἴδια περίπου γραμματοσειρά µέ ἑκείνη τῆς λέξης «ΙΣΘΜΙΑ».
Ἁπλά, Ἡ συμμετρία γύρω ἀπό κύκλο θά σήμαινε ἣ γραμματοσειρά
τῆς λέξης «ΟΛΥΜΠΙΑ» νά εἶναι µεγαλύτερη αὐτῆς τῆς λέξης

14/1818

τς

Ἑταιρεία Φωκικῶν Μελετῶν

Ἡ σπείρα τοῦ Μετώνιου κύκλου καί τό ἡμερολόγιο

τῶν Πανελλήνιων ἀγώνων (ὀπίσθια ὄφη τοῦ μηχανισμοῦ)
«ΙΣΘΜΙΑ». Στήν περίπτωση αὐτή, ἀλλά καί µέ τήν ἴδια γραµµατο-

σειρά τῆς λέξης «ΙΣΘΜΙΑ», τά γράµµατα τῆς λέξης «ΟΛΥΜΠΙΑ»

θά ἐπικάλυπταν τίς ὑποδιαιρέσεις τῆς σπείρας τοῦ Μετώνιου κύ-

κλου. Ἀναγκαστικά ὁ χαράκτης γράφει τό ΟΛΥΜΠΙΑ ἀριστερά µέ

μικρότερη γραμματοσειρά. Ἀκόμα, θά πρέπει νά ἀναφερθεῖ ὅτι κατά
τά ἔτη σύµπτωσης τῶν Ἰσθμίων καί τῶν Ὀλυμπίων προηγοῦνται τά

Ἴσθμια (νωρίς τήν Ἄνοιξη) τῶν Ὀλυμπίων (µετά τό θερινό ἡλιοστά-

σιο). Ἄρα, σωστά χαράχτηκαν πρῶτα τά Ἴσθμια.
Σέ καμιά περίπτωση ἕνας διανοούμενοςδέν θά διέπραττε τό ἀτόπγµα, θέλοντας νά τονίσει τήν καταγωγή του, νά διαστρέψει τό ἆποδεκτό: ἰσότιμοι οἱ πανελλήνιοι ἀγῶνες ἀλλά µεγαλοπρεπέστεροι
ὅλων αὗτοί τῆς Ὀλυμπίας. Ὑπῆρχε ἕνας πιόεὔσχημος καί σαφής
τρόπος γιά νά τονίσει τήν καταγωγή του. Ἡ ἴδια ἡ ὑπογραφή τοῦ
π.χ. «Ἱππάρχω εἰμί» ἤ «Ἴππαρχος ὁ Νικαεύς ἐποίει».
Ἐπιπλέον, ὡς πρός τόν κατασκευαστή οἱ διάφορες ἀναφορές ἔεπινοῦν ἀπό τόν Ἀρχιμήδη καί φτάνουν µέχρι τόν Ποσειδώνιο καί τόν

Νυωκάα (μαθητή τοῦ Γέμινου).

Ὅσον ἀφορᾶ τόν Ἀρχιμήδη τίθενται δύο ἐρωτήματα:
α) Εἶναι δυνατόν ὁ μηχανισμός νά ἔχει κατασκευαστεῖ ἀπό τόν

Ἀρχιμήδη:

Ἡ ἀπάντηση εἶναι ἀρνητική καθόσον:

Σελίδες ἀπ᾿ τή Φωκίδα -----------«κ--
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ο Τά θέµατα τά ὁποῖα ἀποτυπώνονταιἐπί τοῦ μηχανισμοῦ (π.χ.
ἡ ἀνωμαλία τῆς Σελήνης) προὐποθέτουν ἐξεζητημένες ἀστρονομικές
γνώσεις. Ἀπό τόν κατάλογο τῶν ἔργων τοῦ Ἀρχιμήδη (σωζόµενων
καί ἀπολεσθέντων) δέν ὑπάρχει ὑποψία συγγραφῆς ἑνός τέτοιου
ἔργου. Αὐτό ὑποχρεωτικά παραπέμπει στόν Ἴππαρχο ἤ σέ ἐποχή
μετά ἀπ᾿ αὐτόν.

ο Ὁ Ἀρχιμήδης ἐνδεχομένως νά ἀσχολήθηκε µέ ἀστρονομικά θέµατα, ὅπως ὑπολογισμός ἀποστάσεων ἡλίου καί σελήνης βασιζόµε-

γος στή γεωμετρία (ἔχει φυσικά προηγηθεῖ ὁ Ἀρίσταρχος) ἀλλά δέν
ὑπῆρξε γενικά νεωτεριστής, ἀμφισβητώντας τόν Ἀρίσταρχο γιά τήν
καινοτομία τοῦ δεύτερου νά εἰσάγει τό ἡλιοκεντρικό σύστημα(Ἄρχι-

μύδη, Ψαμμίτης).

β) Ὑπάρχει ἔμμεσα σχέση τοῦ Ἀρχιμήδη µέ τόν μηχανισμό;
Μέ τήν καταστροφή τῶν Συρακουσῶν ἀπό τούς Ρωμαίους καί τόν
θάνατο τοῦ Ἀρχιμήδη τό 313 π.Χ. δύο κατασκευές (σφαῖρες) τοῦ
Ἀρχιμήδη μεταφέρονται στή Ρώμη. Γιά τήν πλέον ἐξελιγμένη κατασκευή τοῦ Ἀρχιμήδη, Ἡ ὁποία ἦταν τοποθετημένη στό Ναό τῆς
Ἀρετῆς, ἀπ᾿ τό κείµενο τοῦ Κικέρωνα (Κικέρωνος Ρε τεριβ]ίσα) προχύπτει ὅτι:
ο Πρόκειται γιά μινιατούρα τοῦ πλανητικοῦ συστήµατος ὅπου γύρω ἀπό τό κέντρο (τῆς γῆς) τοῦ περιστρέφονται ὁ λιος, Ἡ Σελήνη
καί οἱ γνωστοί πλανῆτες (γεωχεντρικό σύστημα).
ο Ἡ περιφορές τοῦ λιου καί τῆς Σελήνης παρουσιάζονται βέβαια σύµφωνα µέ τίς φαινόμενες κινήσεις τους στόν οὐρανό.
ο Οἱ κινήσεις στήν κατασκευή γίνονται βάσει ἑνός μηχανισμοῦ.
Μήπως ὁ µεγαλοφυής Ἀρχιμήδης ἤ κάποιος προηγούμενος {(π.χ.
Ἀρχύτας, Εὔδοξος) ἔχει ἐφεύρει τό γρανάζι καί τή σχέση μετάδοσης
τῶν κινήσεων;

Ἡ ἀπάντηση φαντάζει ἄν ὄχι σίγουρη πολύ πιθανή. Ἔτσι λοιπόν,
ὁ μετέπειτα κατασκευαστῆς τοῦ μηχανισμοῦ τῶν Ἀντικυθήρων βασίστηκε σέ προηγούµενη ἀνακάλυψη.

Πότε λειτούργησε ὁ μηχανισμός;

Ἐπανερχόμαστε στό Κορινθιακό ἡμερολόγιο. θά μποροῦσε τό
Κορινθιακό ἡμερολόγιο νά ἔχει χρηστικό ρόλο -ἀπό ἡμερολογιακῆς
ἄποφης- πάνω στό μηχανισμό;
Ἡ ἀπάντηση εἶναι ἀρνητική διότι:
Οἱ 285 μῆνες τοῦ Μετώνιου κύκλου διά τοῦ 12 (μῆνες ἑνός σεληνιακοῦ ἔτους) δίνει ἀπέραιο ὑπόλοιπο 7. Οἱ 7 αὐτοί μῆνες τίθενται
ἐμβόλιμοι σέ ἑπτά ἔτη τοῦ {βετούς κύκλου τά ὁποῖα ἔχουν 13 µῆνες.
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Αὐτό ἔχει σάν ἀποτέλεσμα, σέ σεληνιακά ἔτη τῶν 3556 ἤ 54 ἡμερῶν
νά παρεμβάλλονται ἔτη {3 μηνῶν διάρχειας 984 ἡμερῶν. Ὁπότε, τά
ἔτη τοῦ {θετούς κύκλου ἄλλοτε ὑπολείπονται τοῦ τροπικοῦ ἔτους

(ἁμερολόγιο τῆς πρόσθιας πλευρᾶς τοῦ μηχανισμοῦ) κατά 10 ἤ 14 ἡμέ-

ρες, καί ἄλλοτε ὑπερκαλύπτουν αὐτό κατά 39 Ἡμέρες. Δέν ἐνέχει λοιπόν αὐτό τό ἡμερολόγιο τήν περιοδικότητα, βασική ἰδιότητα κάθε ἣμερολογίου. Ἔτσι λοιπόν, ἀπό τή στιγµή πού ὁ ρόλος τοῦ Κορινθιακοῦ
ἡμερολογίου δέν εἶναι χρηστικός, τότε ὑποχρεωτικά εἴτε θά εἶναι διακοσμµητικός (γιρλάντα πάνω στό μηχανισμό) εἴτε συμβολικός.
Γνωρίζουμεὅτι στήν Κλασική καί στήν Ἑλληνιστική περίοδο, μυθολογικά καί ἱστορικά θέµατα, πέραν τῶν προσώπων, ἀποτυπώνον-

ται στήν τέχνη. Μερικά παραδείγματα:
ο Στό δυτικό ἀέτωμα τοῦ Ναοῦ τοῦ Δία στήν Ὀλυμπία, ἡ µάχη
Κενταύρων καί Λαπιθῶν εἶναι µιά ἀλληγορία τῶν Ἑλληνοπερσικῶν
πολέμων.

ο Ἡ νίκη τῶν Ῥοδίων ἐπί τοῦ Δημητρίου (οὐσιαστικά ἣ ἀντοχή

τῆς Ῥόδου στήν πολιορχία) ἀποθεώθηκε µέ τήν κατασκευή τοῦ Κολοσσοῦ.

ο Ἡ νίκη τῶν Ἀτταλιδῶν ἐπί τῶν Γαλατῶν ἀποθεώθηχε µέ τήν
κατασκευή τοῦ Βωμοῦ τῆς Περγάμου.
Ὁ μηχανισμός ἀποτελεῖ τέχνη; Ἀναμφίβολα ναί, ἀπό τή στιγμή
πού σέ µιά κατασκευή αὐτῶν τῶν διαστάσεων μπόρεσε νά συµπυπνωθεῖ ἡ ἐπιστημονική γνώση πέντε αἰώνων ἑλληνικῆς δημιουργίας,
καί πολλῶν αἰώνων γνώση καί ἐμπειρία ἀνατολικῶν λαῶν (π.χ. σάρρος) τίς ὁποῖες οἱ Ἕλληνες δανείστηκαν, διερεύνησαν χαί βελτίωσαν
περεταίρω.
Τό 146 π.Χ. συντελεῖται ἕνα κοσμοϊστορικό γεγονός. Ἡ µεγάλη
Κόρινθος καταλαμβάνεται, ἰσοπεδώνεται καί λεηλατεῖται ἀπό τούς
Ῥωμαίους. Ὁ ὄλεθρος προκαλεῖ πάντα δυσάρεστα συναισθήµατα
στόν ἄνθρωπο, πολύ περισσότερο στήν περίπτωση ἑνός Ἕλληνα τόν

ὁποῖο χαρακτηρίζει ἑλληνική συνείδηση, µέ τήν ἐπίγνωση ὅτι ἔρχεται
καί ἡ σειρά ἄλλων, ἴσως καί τοῦ ἰδίου. Ἐδῶ στηρίζεται ἡ ὑπόθεση
τῆς ἐργασίας µας.
Ἐάν ἡ ὕπαρξη τοῦ Κορινθιακοῦ ἡμερολογίου πάνω στό μηχανισμό
εἶναι µία ἐπιμνημόσυνη ἀναφορά τῆς καταστραφείσας καί λεηλατηθείσας Κορίνθου, τότε θά πρέπει:
Οἱ ἐνδείξεις τοῦ σάρρου ἐπί τοῦ μηχανισμοῦ νά ἀντιστοιχοῦν στίς
καταγεγραμμένες ἐχλείψεις μιᾶς περιόδου πού ἀρχίζει λίγα χρόνια

ἄσως 1, 2, ὃ ἤ 4) µετά τήν καταστροφή τῆς Κορίνθου (446 π.Χ).

Ὁπότε ἡ ἀρχή αὐτῆς τῆς περιόδου θά πρέπει νά εἶναι καί ἡ ἥμερο-
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μηνία ἔναρξης λειτουργίας τοῦ μηχανισμοῦ καί ὄχι Ἡμερομηνία χατασκευῆς του (ἡ ὁποία ἀσφαλῶς ἔχει προηγηθεῖ). :Ἄλλωστε ἡ µορφή
τῶν γραμμάτων τῶν ἐπιγραφῶν τοῦ μηχανισμοῦ, παραπέμπουν γιά
τήν κατασκευή του στήν περίοδο 450 π.Χ. µέ 100 π.Χ.
"Έτσι λοιπόν, κατά τή στιγµή ἔναρξης λειτουργίας τοῦ μηχανισμοῦ

οἳ δεῖχτες τοποθετήθηκαν ὡς ἑξῆς:
α) Δείκτης τοῦ σάρρου στήν 1η µέρα τοῦ πρώτου µήνα τοῦ σάρρου

β) Δείκτης Μετώνιου χύχλου στήν Ίη µέρα ἑνός (ὁποιουδήποτε)

μήνα τοῦ κύκλου
Ἀπό τήν ταυτοποίηση τῶν ἐνδείξεων τοῦ σάρρου µέ τίς καταγεγραμμένες στήν πορεία ἐχκλείψεις προέκυψε ὁ ζητούμενος σάρρος

(περίοδος).

Δηλαδή, ἀπό 14 Ἰανουαρίου 144 π.Χ. ἕως 25 Ἰανουαρίου 125 π.Χ.
Διάρχεια σάρρου 6585 ἡμέρες.
Μεσολάβησαν:
ο Πρώτη ἔκλειφη 27 Ἰανουαρίου 144 π.Χ. µερική σελήνης (πρῶτος

μήνας τοῦ σάρρου)

ο Δεύτερη ἔκλειψη ἃ Ἰουλίου 144 π.Χ. ὁλική ἡλίου (ἕκτος μήνας

τοῦ σάρρου)

Καΐ ἄλλες ἀκόμα µέ τελευταία αὐτήν τῆς 28ης Ἰανουαρίου 125
π.Χ. δακτυλιοειδής ἡλιακή (τελευταῖος μήνας τοῦ σάρρου)

Ἄρα: Ἡ 1άη Ἰανουαρίου τοῦ {44 π.Χ. εἶναι ἡ ἡμερομηνία ἔναρξης

λειτουργίας τοῦ μηχανισμοῦ (4,5 χρόνια µετά τήν καταστροφή τῆς

Κορίνθου).

Ποιός εἶναι λοιπόν ὁ κατασκευαστής τοῦ μηχανισμοῦ:

Ὁ ἴδιος ὁ μηχανισμός χραυγάζει: εἶμαι τοῦ Ἱππάρχουὶ
Ἐπιβεβαίωση τοῦ ἀνωτέρω συμπεράσµατος ἀποτελοῦν:
α) Ἡ ἡλωάα τοῦ ππαρχου. Εἶναι πενήντα ἐτῶν καί ἄρα φτασμένος ἐπιστημονικά
β) Ἔχει τήν δυνατότητα καθορισμοῦ τοῦ χρόνου τῶν μελλοντικῶν
ἐχλείφεων
Υ) Ἡ διαίρεση τοῦ κύκλου σέ 360 μοῖρες, ἡ ὁποία θεωρεῖται δική
του ἐπινόηση.
δ) Ἡ ἀπουσία τήν περίοδο αὐτή προσώπου ἀναλόγου ἐπιστημονικοῦ διαμετρήματος τό ὁποῖο θά διεκδικοῦσε τήν πατρότητα τοῦ
μηχανισμοῦ.

Ποῦ κατασκευάστηκε;
Θεωροῦμε ὅτι ὁ μηχανισμός ἔχει κατασκευαστεῖ στήν Ἀλεξάνδρεια δεδομένου ὅτι ὁ Ἴππαρχος τήν περίοδο 446 ἕως 426 π.Χ. βρί-
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σχεται ἐχεῖ ἐχτελώντας χρέη Διευθυντή τοῦ Μουσείου. Ἐδῶ ὅμως
προκύπτει ἕνα ἐρώτημα: Τί σχέση μπορεῖ νά ἔχει ἡ μετάβαση τοῦ
Ἱππάρχου στήν Ἀλεξάνδρεια τό 146 π.Χ., χρόνος κατά τόν ὁποῖο
συμβαίνει ἤ καταστροφή τῆς Κορίνθου; (ἀπό τή στιγµή πού ἔχουμε
συνδέσει τήν κατασκευή καί τήν ἔνρξη λειτουργίας τοῦ μηχανισμοῦ
µέ τήν καταστροφή αὐτή). Εἰκασίες µόνο μποροῦμε νά κάνουμε...
Ἐάν βέβαια ὁ μηχανισμός κατασκευάστηκε στήν Ἀλεξάνδρεια, τότε ἕνας δεύτερος παρέμεινε στό Μουσεῖο αὐτῆς. Ὁ Ἴππαρχος δέν
μποροῦσε νά φύγει σάν κλέφτης. Ἐπιπλέον, ὅ,τι φιλοσοφικό ἤ ἐπιστημονικό ἔργο ἀνά τόν τότε γνωστό κόσμο δημιουργεῖται, ἀντίγραφό του ἐρχόταν στή βιβλιοθήκη τῆς Ἀλεξάνδρειας, Στήν περίπτωση
αὐτή ὁ ἕνας μηχανισμός ὁδεύει στούς δικούς του στή Ρόδο (γι’ αὐτό
καί οἱ ὁδηγίες χρήσης ἐπί τοῦ μηχανισμοῦ).

Τό ταξίδι τοῦ µέχρι τά «Ἀντικύθηρα»

Τό 95 π.Χ. ὁ Ποσειδώνιος ἔχοντας ἀποφοιτήσει ἀπό τήν φιλοσοφική σχολή τῆς Ἀθήνας βρίσκεται στή Ῥόδο. Ἡ μετάβαση τοῦ ἐκεῖ

δέν εἶναι τυχαία. Ἐἶναι µιά συνειδητή ἐπιλογή (ἐνδεχομένως µέ προ-

τροπή τοῦ δασκάλου τοῦ Παναίτιου ὁ ὁποῖος ἦταν Ρόδιος). Ἠταν
γνωστό σέ ὅλους ὅτι στή Ρόδο βρίσκονταν τά ἀπομεινάρια τοῦ µεγαλοφυοῦς Ἱππάρχου. Ἐκεῖ ἦταν τά συγγράµµατά του, τά ἔπιστηµονικά ὄργανά του καίοἱ ἐπιζῶντες ἀπό τό ἐπιτελεῖο τοῦ (ἔχουν περάσει 25 χρόνια ἀπό τόν θάνατο τοῦ Ἱππάρχου). Λογικά, ὁ Ἠοσειδώνιος ἔρχεται σέ ἐπαφή µέ τούς ἀνθρώπους αὐτούς καί πρέπει νά
λάβουμε σάν δεδομένο ὅτι οὐσιαστικά ἀναλαμβάνει τήν σχολή τοῦ
Ἱππάρχου. Ἐκτιμώντας τήν μόρφωση τοῦ Ποσειδώνιου οἱ Ρόδιοι τό
87 π.Χ. τόν στέλνουν πρεσβευτή τους στή Ῥώμηῃ γιά ἕνα χρόνο. Ἐκεῖ
ἔρχεται σέ ἐπαφή µέ τήν ἐλίτ τῆς Ῥώμης { πολιτικούς, διανοουµένους,

πλουσίους κλπ) καί ἐκτιμᾶται ἀπ᾿ αὐτούς. Γνωρίζει πολύ καλά τί
σηµαίνει ἑλληνιστική περίοδος -- ἄλλωστε ὁ ἴδιος βιώνει τίς τελευταῖες µέρες της -- καί θεωρεῖ τή Ρώμη ἐγγυητή σταθερότητας σ’ ἕναν
ἀλληλοσπαρασσόμενο κόσµο. Ἀλλά τό πρόβλημά του δέν εἶναι ἡ
Ἑλλάδα, εἶναι κάτι προσωπικό. Ἐπιθυμεῖ νά ἀποχκτήσει «κάρτα
ἀπεριορίστων διαδρομῶνσέ ὄλες τίς γραµµές τῆς Ρωμαϊκῆς ἐπικράτειας», προσβλέποντας σέ προσωπική ἀναβάθμιση. Ὁ Κικέρων βέβαια στόν ὁποῖο παρουσιάστηκε ὁ μηχανισμός κατά τήν ἄφιξή του
στή Ρόδο τό Τ7 π.Χ., ἀναλαμβάνει τήν «διεκπεραίωση».

«Εάν κάποιος ἐπρόχειτο νά μεταφέρει στή Σκυθία ἤ τήν Βρετανία
τήν σφαίρα τήν ὁποία ὁ φίλος µας Ποσειδώνιος ἔχει πρόσφατα κατασκευάσει, τότε κάθε µία ἀπό τίς περιστροφές πού ἐπέφερε ἡ ἴδια

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

-
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κίνηση στόν λιο καί στό φεγγάρι καί στά πέντε περιπλανώµενα
ἀστέρια ὅπως ἐπέφερε κάθε µέρα καί νύχτα στόν οὐρανό, κανένας
σέ αὐτές τίς βαρβαρικές χῶρες δέν θά ἀμφισβητοῦσεὅτι αὐτή ἡ σφαίρα εἶναι ἐργασία νοημοσύνης»(Κικέρωνος, Ὀ6 πδῖιιγα ἁθοτμπι).
Οἱ μετοχές τοῦ ἀπογειώνονται στήν κοινωνία τῆς Ρώμης. Ὁ µεγάλος Κικέρων ὠχριᾶ µπροστά του. Ὁ Πομπήιος πού ἐπισκέφτηκε τή
Ῥόδο, στόν Ποσειδώνιο ἀναθέτει τή συγγραφή τῆς βιογραφίας του.
Ἐδῶ πρέπει νά ἁπαντήσουμε τί μηχανισμό παρουσίασε ὁ Ποσειδώνιος στόν Κικέρωνα. Μήπως ὁ Ποσειδώνιος εἶναι κατασκευαστής
τοῦ ἀνευρεθέντος μηχανισμοῦ; Ἡ ἀπάντηση εἶναι ἀρνητική διότι:
Ἂν ὁ μηχανισμός ἦταν κατασκευή τοῦ Ποσειδώνιου αὐτός ὑποχρεωτικά ἔπρεπε νά τεθεῖ σέ λειτουργία τό 87 π.Χ. ἤ τό 69 π.Χ.

(σύµφωνα µέ τά προηγούμενα λεχθέντα). Ὅμως, τό 87 π.Χ. ὁ Το-

σειδώνιος βρίσκεται στή Ρώμη καί ἡ ρήση τοῦ Κικέρωνα «ἔχει πρόσφατα κατασκευάσει», δέν εὐσταθεῖ.
Τό 69 π.Χ. εἶναι πολύ ἀργά, σέ σχέση µέ τό χρόνο ἐπίσκεφης τοῦ
Ἠικέρωνα στή Ῥόδο. Ἐκτός αὐτοῦ. προχύπτει καί ἕνα ἄλλο ἐρώτημα:

Ἂνὁ Ποσειδώνιος κατασκεύασε καί δεύτερο μηχανισμό, ὑπάρχοντος

πρωτοτύπου, αὐτό ἦταν ἀπαραίτητο ἀπό τή στιγµή ποῦ τό πρωτότυπο ἦταν δίπλα του;
Εἶναι λοιπόν πολύ πιθανόν ὁ Ποσειδώνιος νά οἰχειοποιήθηχε τήν
κατασκευή τοῦ Ἱππάρχου πλαστογραφώντας τήν Ἱστορία.
Κάποια µέρα λοιπόν ὁ μηχανισμός μπαίνει σέ κάποιο καράβι µέ
προορισμό τή Ῥώμη. Στά Ἀντικύθηρα ναυαγεῖ. Τό 54 π.Χ. ὁ Ποσειδώνιος στέλνεται γιά δεύτερη
φορά πρεσβευτής στή Ῥώμη.
Κανείς δέν ξέρει ποῦ, πότε καί
πῶς πέθανε. Γνωρίζουμε ὅμως

ὅτι οἱ ἐξουσίες εἶναι ἀδίστα-

χτες, χωρίς ἠθικούς φραγμούς.
Ἐδῶ ἀνακύπτει ἕνα ἐρώτημα:
Οἱ Ῥωμαῖοι θά βιαιοπραγοῦσαν
σέ ἕναν δικό τους ἄνθρωπο:
Καΐ Ἡ ὑποφία... τό ἐρώτημα
πού πλανιέται: Ὁ μηχανισμός
στό βυθό τῶν Ἀντικυθήρων κατέβηκε µόνος του ἤ πῆρε µαζί

του καί κάποιον ἐπώνυμο συ- |
νοδό;
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ΤΑ ΤΣΑΡΟΥΧΙΑ ΤΟΥ ΔΕΗΡΒΕΗΝΑΓΑ
ΕΧΝΗΛΑΤΗ

Μαῦρα, κατάµαυρά τα χρόνια τῆς σκλαβιᾶς τῶν Ἑλλήνων ἀπ᾿
τούς Τούρκους. Πηχτό σκοτάδι. Ἐκτός ἀπ᾿ τή µεγάλη διάρκεια, ἦταν
καί ὃ τρόπος µέ τόν ὁποῖο συμπεριφέρετο ὁ κάθε τοῦρκος πρός τούς
ραγιάδες. Ἡ ἀφόρητη αὐτή κατάσταση δημιούργησε τήν ἀνάγκη
στόν Ἕλληνα νά βγεῖ «κλέφτης» καί «ἁρματολός».
Ἠρισκόμαστε στά 1845. Ῥτήν περιοχή μᾶς δροῦσαν δύο περιβόητοι κλέφτες. Ὁ ἕνας ἦταν ὁ Παναγιώτης Κρίκας ἀπ᾿ τήν Κίσελη, σηµερινό Πανόρμο καί ὁ ἄλλος ὁ Θεοχάρης ἀπ τά Πεντεόρια. Οἱ δύο
αὗτοί κλέφτες τριγύριζαν τά χωριά καί κακοποιοῦσαν ὅποιο τοῦρκο
εὕρισκαν.
ΟΙ Ἀγάδες τῆς περιοχῆς δέν μποροῦσαν νά ὑποφέρουν τά... καµώματα τῶν δύο κλεφτῶν καί κάθε τόσο ἐξορμοῦσαν καί προσπαθοῦσαν νά ἐξουδετερώσουν, νά συλλάβουν τούς δύο... ἄτακτους,
ἀλλά δέν τά κατάφερναν καί ξαναγύριζαν στά κονάκια τούς ἄπρακτοι καί ἀπηυδισμένοι.
Ὅμωςκάποια φορά ὁ Δερβέναγας τοῦ Μαλανδρίνου, βρῆκε τά δύο
παλληκάρια νά κοιμοῦνται µέσα στή σπηλιά, πού βρίσκεται στή Μιπρή Δουβροβίτσα, τά ἐπίασε καί τά ἔφερε ἁλυσοδεμένα στήν Πλέσσα

(σηµερινή Ἀμυγδαλιά). Ἐδῶ πῆγαν στό σπίτι τοῦ προύχοντα Μανέτα

γιά νά διανυκτερεύσουν. Καί ἐνῶ οἱ Τουρχκαλβανοί ἔπεσαν γιά ὅπνο
κατάκοποι, οἳ φίλοι µας ἔσπασαν τήν ἀμπάρα τοῦ παραθύρου, τό
ἄνοιξαν χωρίς νά κάνουν θόρυβο καί πρῶτος πήδηξε ἔξω ὁ Θεοχάρης.
Ἀλλά πρίν προλάβει νά πηδήξει καί ὁ Κρίκας ξύπνησαν οἱ φύλακες
καί τόν συνέλαβαν καί ἀμέσως τόν πῆγαν στόν Δερβέναγα.
Ὁ δερβέναγας ἀγρίεφε μόλις ἔμαθε τή δραπέτευση τοῦ Θεοχάρη
καί προσπάθησε νά πείσει τούς Τουρκαλβανούς νά ξεκινήσουν τήν
καταδίωξη τοῦ δραπέτη.
Καΐ τότε ὁ Ερίκας, µέ ὄφος ἀπαθέστατο, λέει στόν Δερβέναγα:
--Μή κοπιάζετε ἄδικα Δερβέναγα. Δέν πιάνεται ὁ Θεοχάρης, γιατί
ξεπερνᾶ τό λαγό στό τρέξιμο.
-Καί σύ τόν πιάνεις ὀρέ;

--ἶΝαί Ἐγώ τόν πιάνω ἀλλά δέν θέλω.

Σελίδες ἁπ᾿ τή Φωκίδα-----------
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-Γιατί ὀρέ; Σοῦ χαρίζω τή ζωή καί ἀπό πάνω σου δίνω καί µπα-

ξίσι.
Καί τότε ὁ Ερίκας πῆρε ὕφος καί ἔκανε τόν σκεπτόµενο καί /κεῖ

πού.., σκεπτότανε ἔπεσε τό µάτι τοῦ πάνω στά τσαρούχια τοῦ Δερβέναγα πού ἦταν κατακαίνουργα καί ἀσημοστολισμένα,εἶδε τά δικά

του πού ἦταν τρύπια καί:

- Καΐ νά θελα Δερβέναγά µου δέν µέ βοηθᾶν τά τσαρούχια µου.

Καίΐ ὁ Δερβέναγας πιεζόµενος ἀπ᾿ τή λαχτάρα νά συλλάβει τόν
δραπέτη Θεοχάρη, ἐντελῶς αὐθόρμητά του λέει:
- Πάρε τά δικά µου καί ὅταν τόν πιάσεις θά σοῦ φτιάξω καί ἕνα
ζευγάρι δικά σου.
Ὅ Ερίκας φόρεσε τά ἀσημοστόλιστα τσαρούχια τοῦ Ἀγά καί λέει:
- Καλά νά βγοῦν τά παλληκάρια σου στό Μεσοβούνι καί νά µέ
περιμένουν νά τόν φέρω.
Ὁ Κρίχκας ἔφυγε ἀκολουθώντας τήν κατεύθυνση πούεἶχε πάρει ὁ
Θεοχάρης καί ὁ Δερβέναγας περιμένει ἀχόμα νά τοῦ φέρει τόν Θεοχάρη καί τα...τσαρούχια του.
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ΤΗΣ ΜΝΗΜΗΣ ΤΗΡΟ ΕΝΑ ΕΠΙΗΡΑΜΜΑ...
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Ἀπόμερο, ἥσυχο, ὑπήνεμο, προσήλιο, ἕνα ξάνοιγμα στό φουντωτό,
πολυπυχνό Λόγγο, στήν ἀνατολική πλαγιά τοῦ παλιοῦ µας χωριοῦ,
εἶναι τό κτῆµα τοῦ μπάρµπα-θόδωρου, τοῦ Καραβάνα.
Στά ὀγδόντα καί βάλε χρόνια του ὁ γέροντας, ἐξακολουθεῖ, νά τό
φροντίζει µέ περισσή ἀγάπη κι εὐχάριστη εἶναι ἡ ἐπίσκεψη σ᾿ αὐτό,
ὅποια καί νάναι ἡ ὥρα χι Ἡ ἐποχή τοῦ χρόνου...
Ἡ φιλοξενία τοῦ ἰδιοκτήτη, χαρούμενη σοῦ δημιουργεῖ διάθεση,
ἀλλά καί τό πανέμορφο περιβάλλον, ἀπό µόνο του σέ σκλαβώνει...
Τό ἀγρόχτημα, δεντροφυτεµένο µέ κάθε λογής ὀπωροφόρα, τό
ποτίζει τό νερό ἀπόκρυφης πηγῆς, πού κελαρύζει ντροπαλή στό διπλανό χαντάκι, τό στεφανωµένο µέ αὐτοφυῆ βλάστηση, τόσο πυκνή,
παρθένα κι ἄγγιχτη ἀπό ζῶα κι ἀνθρώπους σ᾿ ὅλο της τό µῆκος,
ὥστε σχηματίζει πυχνότατες λόχμες ἁδιαπέραστες κι ἕνα τεράστιο
θόλο καταπράσινο, σάν χιτώνα, σάν φυλλοκατασκεύαστο θώρακα
τοῦ κόσμου τοῦ ρυακιοῦ, ἀχκόμα καί στίς ἐπίμονες ἐφόδους τοῦ ἥλιου
κάθε ἐποχή, µέ κυρίαρχα, ἐπικρατέστερα δέντρα, ἀργιές, μοσχοϊτιές,
σχίνα, κουµαριές, ρείκια, πολυπυχνές σµυρτιές, πού πλούσιο στέλνουν τ ἀρώματά τους, κάθε φορᾶ πού τ ἀεράκι περνάει ἀνάμεσα
στά φύλλα τους, πού σάν αἰχμές δοράτων δέν ἀφήνουν ἀφύλακτο
καί τό παραμικρό ἀκόμα ἀνθισμένο κλαδάκι κι ἔρχεται πάνω σου
ἁπαλά ἀναπετώντας...
Κατά τήν τελευταία µας ἐπίσκεψη σ᾿ αὐτή τήν εἰδυλλιακή τοποθεσία, ὁ καυτερός ἥλιος τοῦ Μαρτιοῦ, ἀλλά καί ἡ ἀνηφορική ὁδοιπορία,, μᾶς ἔφεραν κοντά στήν πηγή, στό δροσερό ἴσκιο τῶν δέντρων
καί µεγαλόσωμων θάµνων καί τή µεθυστική, λεπτή, διαπεραστική
εὐωδιά τῶν σµύρτων.

Κι ἦταν αὐτή Ἡ μυρωδιά ἀρκετή, ν᾿ ἀναβιώσουν εὐχάριστες μνῆμες, γοργοταξιδιάρικες πάνω ἀπ᾿ τά ἐρείπια τοῦ παλιοῦ χωριοῦ καί

τά χαλάσματα τοῦ μικροῦ σχολειοῦ του, μιᾶς κι ὁ ἕνας γέννημα καί
θρέµµα τοῦ τόπου κι ὁ ἄλλος δάσκαλος ἐκεῖ, γιά ἕνα ὁλάκερο τέταρτο τοῦ αἰώνα ἦταν...

Τώρα,τ’ ὀρεινό, τό Παλιό Κούκουρο, ἦταν ἕνας μεγάλος, σκόρπιος
ἀρμακᾶς, χωρίς φυχή ζῶσα...

Σελίδες ἀπ᾿ τή Φωκίδα ----------------ιι. -
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Τότε, στή δεκαετία τοῦ 60, σπίτια ὄρθια, γελαστά. γεμάτα κόσµο,
σ᾿ αὐλές καί δρόµους ἀνθρώπινο µελισσολόι, σχολεῖο-κυφψέλη ὁλοήµερη, παπάς στήν ἐχκλησία τ) Αἴ-θανάση, ζωντανή Ἡ θρησκεία, Ἡ
πατρίδα, ὁ λαός µέ τίς παραδόσεις του.
Καΐ παράδοση ἀποτελοῦσε, μπαίνοντας ὁ Μάρτης, ν᾿ἀρχίζουν οἳ
προετοιμασίες τοῦ σχολείου, πού τίς μετέφεραν καί στά σπίτια τά
παιδιά μ᾿ ἐνθουσιασμό,γιά τή µεγάλη Ἐθνική Γιορτή τῆς Άδης Μαρτίου, τή γιορτή τοῦ Εὐαγγελισμοῦ: Τά µαθήµατα γυρόφερναν τό γεγονός ἀπό θρησχευτική πι ἐθνική ἄποψη καί σιγά-σιγά δηµιουργοῦσαν τήν ψυχική ἔξαρση, τήν ἐθνική καί θρησκευτικά ἀνάταση,
πού τή συµπλήρωναν κι ἀνέθρεφαν οἳ θεατρικές ἀναπαραστάσεις
θρησκευτικῶν κι ἐθνικῶν γεγονότων ἀπ᾿ τό µεγάλο Ἀγώνα τοῦ 24,
τά τραγούδια, τά ποιήματα,οἱ ἐθνικοί χοροί, τό στήσιμο τῆς σκηνῆς
στήν ἄκρη τῆς αἴθουσαςχι ὁ στολισµός της µέ σμυρτιές καί δάφνες,
οἱ σημαιοῦλες,οἱ εἰκόνες τῶν ἠρώων, ὁ ὁμαδικός ἐκκλησιασμός στό
διπλανό χωριό, οἱ ἐκδηλώσεις στό σχολειό στίς πρῶτες βραδινές ὧρες
τῆς 2ύης Μαρτίου...

Μπαίνοντας, λοιπόν, ὁ Μάρτης, ἄναβαν οἱ συζητήσεις γύρω ἀπ᾿

τό θέµα, ἀνάμεσα σέ µαθητές καί δάσκαλο:

- Κύριε, θά μᾶς βάλετε ποιήµατα; Ῥωτοῦσεὁ ἕνας µαθητής.
- Θέλουμε... σκέτσια, φώναζε ὁ ἄλλος, ἀπό τώρα, νά τά µάθουµε
καλά...
Κύριε, νά χορεύουµε στά διαλείµµατα γύρω στόν πλάτανο, γιά
νά µή μᾶς ἀναγελᾶνε τ᾽ Αἴ-Βαγγελισμοῦ οἱ τρανοί, ἀπ᾿δέ θά χορεύουμε καλά, ὀρμήνευε ὁ τρίτος...Κι ὁ δάσκαλος ἑνέδιδε: Ἄνοιγε
τή µεγάλη, δίφυλλη, ξύλινη ντουλάπα, πού φύλαγε τούς θησαυρούς
τοῦ σχολείου [τή Σημαία, τ’ Ἀρχεῖα καί τά λιγοστά βιβλία] σέ µιά
γωνιά, ἐκεῖ δά στό βάθος τῆς αἴθουσας, πρός τή βόρεια πλευρά της
πι ἔβγαζε ἀπό κεῖ τούς τόµους µέ τά «ΣἈκετσοποιήματα»καί µέ
αἰνιγματικό χαμόγελο τούς ἀκουμποῦσε πάνω στό ξύλινο, μικρό τρα-

πεζάκι, πού χρησίμευε σάν ἔδρα. Ὕστερα ἔκανε ἐπιλογή ποιημάτων
καί ρόλων στά ἡρωικά ἔργα, πού θά παρουσίαζε ὁ θίασος τοῦ σχολείου ἀπό τή σκηνή τῆς αἴθουσάς του, τό βράδυ τοῦ Εὐαγγελισμοῦ.,
σημείωνε πάνω τ᾽ ὄνομα τοῦ μαθητῇ καί διαµοίραζε τούς τόμους
στά θρανία τῶν μαθητῶν του, γιά ἀνάγνωση, ἔγκριση χι ἀντιγραφή,
ἔτσι, πού στό τέλος οἱ τόμοι ἔγιναν ...φύλλα ἀνακατωμένα, διασκορπισµένα µέ κάθε λογής σημειώσεις καί μουντζουρώματα...
Δούλευαν χαί οἱ πίνακες: Ὁ ξύλινος, πού στηριγµένος στά τρία
πόδια του, συχνά ἄλλαζε θέσεις γιά τίς ἀνάγκες τῶν μαθητῶν καί οἱ
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ἄλλοι δύο, οἳ καρφωμένοι στούς τοίχους, γιά τήν ἀντιγραφή τῶν τραγουδιῶν, πού θά τραγουδοῦσαν σέ ρυθµό ««Συρτό-Καλαματιανό)]}:
-«Μαύρη, µωρέ, πικρή εἴν᾽ ἡ ζωή πού χάνουμε,
Ἐμεῖς οἱ μαῦροι Κλέφτες, ἐμεῖς οἱ μαῦροι Κλέφτες...»
- «Μάνα µου τά Κλεφτόπουλα, τρῶνε καί τραγουδᾶνε,
ἄιντε πίνουν καί γλεντᾶνε...Μόν᾽ ἕνα μικρό Κλεφτόπουλο, δέν
τρώει, δέν τραγουδάει, οὔτε πίνει, οὔτε γελάει...»
Ἄλλοτε, σέ Κλέφτικο, σκοπό, πηδηχτό:

-«Κάτου στοῦ Βάλτου τά χωριά, γιέμ’ στά πέντε Βιλαέτια..»
Καΐ πότε σέ βῆμα ἡρωικοῦ ἐμβατηρίου:
- «Ὅλη δόξα, ὅλη χάρη-ἅγια µέρα Ἑημερώνει-καί τή. μνήμη της
τό Ἔθνος χαιρετᾶ γονατιστό...»...
Κι ὅσο περνοῦσαν οἱ µέρες καί πλησίαζε «Τ’Αἵ-Βαγγελισμοῦ»,
τόσο οἱ προετοιμασίες γίνονταν ἐντονότερες καί οἳ ἀπογευματινές
χειροτεχνίες ἔδιναν κι ἔπαιρναν:

Ἄλλοςνά ἑτοιμάζει «Φουστανέλες µέ γαζί», σουρώνοντας ἄσπροι
σεντόνια καί σιδερώνονταςτίς πιέτες, τά πανωτά λαγκιόλια, ἄλλος
νά κόβει χαρτόνια καί νά κατασκευάζει φέσια καί σκούφιες κι ἄλλος

νά ἐπικολλάει χόχχινες καί χρυσαφιές καί μαῦρες κόλλες καί ταινίες,
µέ γόµα πού ἔφερνε µέσα σέ µπουκαλάκια, ἰδιοχατασκευασμένη ἀπ
τήν χομµίωση τῆς ἀμυγδαλιᾶς καί τῆς κερασιᾶς, ἁπλώνοντας τήν
πάνω στά χαρτιά μ᾿ ἕνα μακρύ φτερό κότας...
Καθένας ἑτοίμαζε τή στολή του, ὅπως τό ἀπαιτοῦσε τό σχέτς, πού
θά λάβαινε µέρος, ἀλλά καί τό ἔθιμο τῆς ἡμέρας, πούθελε ὁ µαθητόχοσµος ντυμένος «Ἕλληνες κι Ἑλληνίδες) τοῦ ἀγώνα τοῦ 1821,
νά πάει στήν ἐκκλησία κι ἐπιστρέφοντας, ν᾿ἀπαγγείλει τά ποιήµατα
πάνω ἁπό τήν ἐξέδρα, τή στηµένη καί χιλιοστολισμµένη ἐχεῖ στό βάθος τῆς αἴθουσας τοῦ σχολείου. Καί οἱ πρόβες ἔδιναν κι ἔπαιρναν:
- Κύλιε, νά πῶ, τό ποίµα μ’; Τό τσέλω..

- Πέστο!
Τῆς Πατλίδας µου ἡ Σημαία - ἔχει χλῶμα γαλανό - καί στή µέση
χαλαγµένο - ἕναν χατασµρο σταυλό - Κυματίζει µέ καµάλι - δέ
φοβᾶται τόν ἐχθλό - Σάν τή θάλασσα εἶν᾽ γαλάζια - καί λευκή, σάν
τόν ἀφλό...
Καΐ κοντά στό εὐχάριστο, τρυφερό, χαρούμενο, γεμάτο παιδική
ἀφέλεια «ποίµα»τοῦ μικροῦ µαθητῆ, ἦταν καί τό ἠρωικότερο «ποίμα»τοῦ πρωτόσκολου:

- «Γίνεσαι Τοῦρκος, Διάκο µου, τήν Πίστη σου ν᾿ ἀλλάξεις, νά
προσκυνήσεις τό τζαμί, τήν ἐκκλησιά ν᾿ ἀφήσεις;
Κι ἐκεῖνος τ᾿ ἀποκχρίθηκε καί µέ θυμό τοῦ λέει:

Σελέδες ἀπ᾿ τή Φωκίδα ---------------υ-υ
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Πᾶτε καί σεῖς καί ἡ πίστη σας, Μουρτάτες, νά χαθεῖτε...
Ἐγώ, Γραικός γεννήθηκα, Γραικός καί θά πεθάνω...».
Ὡςκι ὁ πλάτανος, πού τόν εἶχε φυτέψει στή µέση του προαυλίου
ὁ Μπαουστανο-Ἀποστόλης, ὁ γνωστός Τόλιας, τήν ἐποχή τοῦ δάσκαλου τοῦ «Τραχανοχαύτη», συνεπαρµένος ἀπό τά διατρέχοντα γύρω
του, µισάνοιγε τά μάτια του καί τίναζε τόν πολύμηνο λήθαργο, γιά
νά δεῖ, νά χαρεῖ καί νά χορτάσει τά μικρά Ἑλληνόπουλα πού χόρευαν γύρω του καί ν᾿ ἀκούσει τά Ελέφτικα τραγούδια, πού ἄντηχοῦσαν ὡς τά χωράφια καί τή βρύση, κάτω στή λαγκαδιά...
Λίγες µέρες πρίν, ἅπ τή µεγάλη διπλογιορτή, ὁ πυρετός ἀνέβαινε
µέσα στήν αἴθουσα, στόὀ...ἀ2 καί 21...
Χοροί, τραγούδια, ποιήµατα, σκέτς, διάλογοι, φωνές βραχνιασµέγες, στολές ἐδῶ κι ἐχεῖ, σκηνή πανώρια µέ συρόµενες αὐλαῖες, συνθήµατα, εἰκόνες ἠρώωντοῦ 1824, φορτώµατα οἳ σµυρτιές σ' αἴθουσα,
πρόσοψη, προαύλιο...
Καθένας ἔφερνε καί µιά ἀγκαλιά µοσχομυριστά σµύρτα κι
ἐννοοῦσε νά τά τοποθετήσει ὅλα ὁπωσδήποτε...Ἔτσι γέμιζε ὄχι µόνο
ἡ σχηνή, µά καί Ἡ αἴθουσα, τά παράθυρα. ἡ πόρτα, τά πεζούλια καί
οἱ φράχτες τῆς αὐλῆς . ὁ πλάτανος.
Διαλεχτά µπουκέτα φιλοξενοῦσαν τἀνθογιάλια τοῦ σχολείου µά
καί τῶν σπιτιῶν. Γι ἀκόμα χλωνάρια δεµένα σέ σχῆμα μικρῶν στεφανιῶν στόλιζαν κάθε ἤρωα, πού ὁ δάσκαλος «ξετρύπωνε» ἀπ᾿ τό
πάνω ράφιτῆς βιβλιοθήκης κι ἀφοῦ τόν «ξετύλιγε» προσεχτικά, τόν
ἀναρτοῦσε στόν τοῖχο, μπροστά στά ἔκπληκτα µάτια τῶν ἐντυπωσιασµένων μικρῶν παιδιῶν.
Ποιόν χλεμᾶς, τώλα. κύλιε; Ῥωτοῦσαν τά πρωτάκια µέ µεγαλωμένα τά μάτια.
- Τόν Κωνσταντῖνο Κανάρη...
- Τί ἔκανε αὐτός, κύλιε;

-"'Έπαιρνε φωτιές στά χέρια του χι ἔκαιγε τά τούρκικα καράβια,
--Καΐ δέ καίγεταν, σάν µάλαζε τφουτιά;
--Έκανε πρῶτα το σταυρό του καί καίγεταν λιγότερο...

- Κι αὐτός, ποιός ἤρωαςεἶναι;
--Ὁ Ἀλέξανδρος Ὑψηλάντης...
- Καί τί ἔκανε;

--Ἀγαποῦσε πολύ τήν Πατρίδα, τήν Ἑλλάδα µας κι ὅταν πέθανε
χάρισε στούς Ἕλληνες καί τήν καρδιά τοῦ ἀκόμα...
--Κι ἐκεῖνος ἐκεῖς

--Ὁ Γεώργιος Καραισκάκης...
--'Ρί ἔχανε αὐτός;,

3236/7850

-------κκ τς Ἑταιρεέία Φωχικῶν Μελετῶν

- Πολέμαγε τούς Τούρκους καβάλα στ’ ἄλογο, σάν τόν Αἴ-Γιώργη...
Τίς δύο-τρεῖς µέρες πρίν ἀπ᾿ τή µεγάλη γιορτή, σχολεῖο καί σπίτιοι
ζοῦσαν στήν ἐποχή τοῦ 21:
Τά προεόρτια ἄρχιζαν τό βράδυ τῆς παραμονῆς, µέ λαµπαδηφορία καί τραγούδια στήν αὐλή τοῦ σχολείου καί στή βρύση τῆς Μυρτίδης, στοῦ Χέλμ΄, σάν ἀναπαράσταση, κατά τό ἔθιμο, τῆς μεγάλης
φωτιᾶς πού ἀναβαν τόν καιρό τοῦ 31, γιά ν᾿ἀνταποκριθοῦν μ΄ἐκείνη,
πού ἀναβαν οἱ Μοραῖτες στό Χελμό...
Ἀνήμερα, ἕνας νά ἑτοιμάσει τά γιδοπρόβατα, ἄλλος τά σχολιαθούδια, ἄλλος τό βακαλάο πλακχί κι ὅλοι νά φορέσουν τά καλά τους,
τά γιορτινά τους ροῦχα κι ὕστερα πανέτοιµοι νά καρτερέσουν τό
διάβα τοῦ σχολείου µέ τή Σημαία του ξεδιπλωµένη καί νά τήν ἄχολουθήσουν ὅλοι, µέχρι τόν τελευταῖο.
Χρονιάρα µέρα βλέπεις καί βαριά γιορτή τ’Αἴ-Βαγγελισμοῦ...
Καίΐ ποῦ θά γινόταν ὁ ἐκκλησιασμός;
Στόν Αἴ-Δημήτρη τόν Κουπλιώτη, μισῆ ὥρα µακριά, ὅπου θά ἐρχόταν γιά συνεορτασμµόκαί τό σχολεῖο τοῦ διπλανοῦ χωριοῦ µέ τό δικό
του µαθητόκοσμµοκαί τούς ἄλλους χοσμικούς νἀκολουθοῦν ὅλοι τή
δική τους Σημαία.
Ὁ δρόμος ὡς τόν Αἵ-Δημήτρη ἦταν ἕνα μονοπάτι, πού σχαµπανέβαινε σέ μικρούς, χυματιστούς λόφους, κλωθογύριζε µέσα σέ συστάδες δένδρων καί θάμνων, πέρναγε δίπλα ἀπό µαντριά, πλενόταν σέ
ρεματιές, πού αὐτή τήν ἐποχή ἔχουν πάντα πλούσια καί γάργαρα
γερά καί χανόταν σέ λόγγους καταπράσινους, φρεσκοπλυµένους καί
μοσχομυριστούς ἀπό σµύρτα καί πελώρια γυφτόρυκα, βαρυφορτωµένα τά πλούσια λουλούδια τους µέ τή χαρακτηριστική μυρωδιά,
γυριστά πρός τά χάτω, σόν λευκές, πολύ µικρές καμπανοῦλες σ᾿
ἄπειρο ἀριθµό, γεμάτες γύρη καί νέκταρ καί πάµπολλους φτερωτούς
ἐπισκέπτες, μ᾿ ἐκεῖνο τό εὐχάριστο, γιά τήν πλούσια σοδειά, βούισµα, λές καί προσπαθοῦσαν νά συνεορτάσουν τή µεγάλη µέρα µέ τό
χωριό, πού σέ µακρότατη φάλαγγα ἀκολουθοῦσε τήν προπορευόµενη
σημαία µέ τούς µικροχόρµους φουστανελάδες...
Διαδρομή κουραστική, µά γεμάτη εὐχάριστες ἐχπλήξεις καί φυσικές εἰκόνες ἐντυπωσιακές, ὡραιότατες, ἀνεξίτηλα χαραγμένες στή
μνήμη γιά τή μοναδικότητα καί πρωτοτυπία τους.
Στό Ἱστορικό ἐκκλησάκι τ’ Αἵ-Δημήτρη, πού µάταια καί χωρίς
ἀποτέλεσμα προσπαθοῦσαν νά κάφουν οἱ Τοῦρκοι τόν καιρό τοῦ
Μεγάλου Ἀγώνα, ὁ δάσκαλος ζωντάνευε πάντα τήν Ἱστορία καί µέ
τό στόμα του μιλοῦσαν πάντα οἳ ἀγωνιστές:
--«Λευτεριά ἡ θάνατος»... «ἴι αὐτήνη ἡ Πατρίδα δέ λευτερώθη

Σελίδες ἀπ᾿ τή Φωκίδα---------------- -ο--
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µέ παραμύθια, λευτερώθη μ’ αἵματα καί θυσίες... Μι
Ὅσο ἀγαπῶ τήν Πατρίδα µου δέν ἀγαπῶ ἄλλο τίποτας.Νάρθει
ἕνας νά μοῦ εἰπεῖ, ὅτι θά πάγει ὀμπρός ἢ Πατρίδα, στέργοµαι νά
μοῦ βγάλει καί τά δυό µάτια.Ὅτι ἄν εἶμαι στραβός καί ἡ Πατρίδα

µου εἶναι καλά, µέ θρέφει.Ἄνεἶναι ἡ Πατρίδα µου ἀχαμνά, δέκα µάτια νάχω, στραβός θά νά εἶμαι...»

- «Κουράχιο, Νικήτα. Τούρκους σφάζεις...»...
Ὁμαδική καί ἡ ἐπιστροφή τῶν χωριανῶν, πού σκορπίζουν ἀνάμεσα
στά δρομάκια τοῦ χωριοῦ τους, ἄπὅπου καί πάλι θά ξαναπροβάλλουν µέ τό κάλεσμα τοῦ σήµαντρου, µέ τό σούρουπο, γιά τή σχολική
γιορτή καί τήν παράσταση στήν αἴθουσα τοῦ σχολείου, ὅπου µέ ἰἴδιαίτερη φροντίδα περίμενε ἡ σκηνή γιά τό «ζάλογγο» ἤ τόν «Ἠσαία»
ἤ τό «Διάκο» ἤ τὀ «Μάρκο Μπότσαρη» ἤ ἀκόμα τό «Ἐρυφό Σχολειό», τό «Σαμουήλ» καί τό «Μεσολόγγι», χατά περίπτωση...
Κι ὅμως, οἳ «Κλέφτες» τῆς παράστασης δέν ἦταν, ὅπως θά περίμενε κανένας, οἱ µαθητές, πού δίναν τό μικρό ἑαυτό τοὺς γιά νά πετύχει τό «ἔργο», πού ἔπαιζαν στή σκηνή, ἄλλά οἱ μεγάλοι, οἳ χωριανοί, πού συμμετεῖχαν ὁμαδιχά στίς ἐκδηλώσεις τῆς μέρας στή μνήμη
τῶν Ἀγωνιστῶν τοῦ 1831, µέ ὁμαδικά, δικά τους δημοτικά τραγούδια
καί χορούς, ἐχεῖ µπροστά στή σκηνή καί τά κατάπληκτα µάτια τῶν
μικρῶν μαθητῶν:
--Τ’ Ἀντρούτσου ἡ µάνα χαίρεται, τοῦ Διάκου καμαρώνει...γιατί
ἔχουν γιούς Ἀρματολούς καί γιούς Καπεταναίους...
--Γυναίκα, βγάλε µου τό Γκρά, ἅπ'τήν παλιοκασέλα καί σέλωσε
τό Τρίβα µου µέ τή χρυσή του σέλα...
Κι ὅσο νά χορέφουν καί νά ξεσπάσουνὅλοι καί πρίν εὐχηθοῦν τά
«Χρόνια Πολλά καί τ Χρόγ’», νά ψάλλουν ὅλοι µαζί µέ τά παιδιά
τους: «Χαῖρε, ω, χαῖρε, Λευτεριά»...

Τ’Αἴ-Βαγγελισμοῦ, στά µικρά χωριά τοῦ τόπου µας, τότε πού
εἶχαν ἀνθρώπους καί παιδιά µελισσολόι...
Τώραοἳ νέοι ἔφυγαν. Ἔμειναν λίγοι γέροι. Τά σπίτια ρήμαξαν,
τά σχολειά [καμιά τριανταριά !] ἔχλεισαν...Ἡ ὀρεινή χώραεἶναι τώρα σάν τ’ ὀρφανό µελίσσι, πού βλέπει τό θάνατο νά τό πλησιάζει µέ
βεβαιότητα καί περιμένει τή σωτηρία ἀπ᾿ τήν ἔγκαιρη ἐπέμβαση τοῦ
µελισσοκόμου.
«Σβηστές ὅλες οἱ φωτιές οἱ πλάστρες μέσ’ τή Χώρα ».
Κρίμα...
ΙΔΙΗΓΗΜΑ-ΒΡΑΒΕΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΛΟΓΟΤΕΧΝΩΝΣΕ; ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΤΗΣ ΤΟΥ 20141.
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ΑΠ᾽ ΤΗ ΧΛΩΡΙΔΑ ΤΗΣ ΦΩΚΙΔΑΣ
Γ. ΚΟΥΤΣΟΚΛΕΝΗ

α. ΔΑΦΝΗ
Τό δένδρο αὐτό ἔχει δύο εἴδη. Τό ἕνα εἶναι ἡ Δάφνη ἡ ἰθαγενής
τῶν Καναρίων Νήσων καί τό ἄλλο ἡ Δάφνη ἡ Βὐγενική, αὐτή πού τή
λέμε καί «Ἀπολλώνια». Τοῦτο τό εἶδος τό βλέπουμε σέ ὅλα τα μέρη
τῆς Ἑλλάδος.
Ἡρόχειται γιά δένδρο ἀειθαλές, σχετικά πλατύφυλλο, τοῦ ὁποίου

Ἡ κοινή ὀνομασία εἶναι «Βάγια».

Τά ἀρωματικά της φύλλα χρησιμεύουν στή φαρμακευτική καί στή
μαγειρική.
Ἡ παραγωγή τῶν δαφνόφυλλων στήν Ἑλλάδα φθάνει τούς 600 800 τόνους καί ἐξάγεται κυρίως στήν Ἀμερική, τή Γαλλία καί τή

Γερμανία,

Ἀπό τό ξύλο τῆς παρασκευάζονται μικρά ἔπιπλα. Ἡ Δάφνη ἀχόμα μᾶς δίνει τό δαφνέλαιο καί τό αἰθέριο ἔλαιο πού χρήσιµο-

ποιοῦνται στή φαρμακευτική.

Στήν ἀρχαιότητα ἡ Δάφνη ἥταν ἀφιερωμένη στόν θεό Ἀπόλλωνα.
Ἀπό τήν ἀρχαιότητα µέχρι καί σήµερα ἡ δάφνη στεφανώνει διαχεκριµένους ἄνδρες, ὅπως αὐτοκράτορες, στρατηγούς, ποιητᾶς, ἥρωες
χ.λ.π.
Στή μυθολογία βλέπουμε ὅτι ἡ Δάφνη ἦταν µιά ὄμορφη κόρη τῆς
Γαίας, τήν ὁποία μόλις τήν εἶδε ὁ αὐτοεξόριστος στά Τέμπη Ἀπόλλωνας τήν ἐρωτεύτηκε, τήν κυνήγησεγιά νά τήν πιάσει ἀλλά ὅταν αὐτή
ἔνοιωσεὅτι σέ λίγο θά γινόταν λεία τοῦ Θεοῦ παρακάλεσε τή μητέρα
της νά τὴν σώσει καί ἐκείνη ἀμέσως τή μεταμόρφωσεσέ δένδρο. Πεῥίλυπος ὁ Ἀπόλλωνας τότε ἔχοψε ἕνα κλωνάρι ἀπ᾿ τό ἀγαπημένο τοῦ
δένδρο, τό ἔβαλε στό κεφάλι του καί δέν τό ἔβγαλε πλέον ποτέ.

β. ΔΕΒΝΔΡΟΛΙΒΑΝΟ
"Ἔτσιλένε τόν ἀρωματικό καί ἀειθαλῆ θάµμνο πού ἡ βοτανική τόν
λέει «Μαρμάρινον τόν Φαρμακευτικόν».

Ἡ οἰκογένεια τῶν χειλανθῶν στήν ὁποία ἀνήκει ἔχει ἕξι (6) εἴδη.

Σελίδες ἀπ᾿ τή Φωκίδα ----------'--------
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Συνήθως ὁ θάμνος αὐτός εἶναι αὐτοφυής καί εὐδοχιμεῖ σέ ἀσβεστούχα ἐδάφη.
Χρησιμοποιεῖται ὡς καλλωπιστικό φυτό καί κλαδεύεται εὔκολα.
Πολλαπλασιάζεται µέ μοσχεύματα. Ἀπό τά τρυφερά κλωνάρια
τοῦ δενδρολίβανου βγαίνει αἰθέριο ἔλαιο, τό ὁποῖο χρησιμοποιεῖται
στή φαρμακευτική, τήν ἀρωματοποίία, τή σαπωνοποιία, παρασκευή
στιλβωτικῶν, βερνικιῶν κ.λ.π. Ἀπό τά µικρά ἄνθη τοῦ βγαίνει ἀρωματῶδες νερό, ἀλλά καί ποτό µέ δυναμωτιχές ἰδιότητες.
Τά φύλλα τοῦ δενδρολίβανου μπαίνουν καί στή μαγειρική, ὅπως
ἡ δάφνη, Ἡ ρίγανη, ὁ βασιλικός κ.ἄ.
Ἡ βαριά μυρωδιά του χρησιμοποιήθηκε καί γιά ἕναν ἄλλο σκοπό.
Τό μαξιλάρι τοῦ νεκροῦ στό φέρετρο,εἶναι γεμισμένο µέ µικρά κλωνάρια δενδρολίβανου.
Πάντα σοφός ὁ λαός µας. Κατά τή Μυθολογία τό δενδρολίβανο

ἦταν γυναίκα πού τήν ἔλεγαν Λευκοθέη καί ἦταν ἀδελφή της Ἡλυ-

τίης. Μεταμορφώθηκαν σέ γυναῖκες γιά τόν παρακάτω λόγο.
Καΐ οἱ δύο εἶχαν κερδίσει τήν ἀγάπη, τόν ἔρωτα τοῦ Ἡλιου. Ὁ
Ὕλιος λοιπόν ξεκινοῦσε τό πρωί γιά τό καθορισμένο δροµολόγιό
του, ἀλλά ἀργοῦσε, χασοµέραγε νά φθάσει τό βράδυ στόν προορισμό
του. Ἡ αἰτία; Πάντα ἡ γυναίκα! Περνοῦσε λοιπόν νά δεῖ τήν ἀγαπηµένη του Λευκοθόη, ἀλλά ἐπειδή δέν τοῦ ἔκανε καρδιά νά τήν ἄποχωριστεῖ καθυστεροῦσε στή διαδρομή του.
Ἡ Κλυτίη ὅμως δέν χάζευε. Ἐΐχε τά µάτια τής...γαρίδα καί δέν
ἄργησε νά καταλάβει γιατί ὁλιος τήν παραμελοῦσε. Τότε πῆγε
κατευθείαν στόν πατέρα τῆς Λευχκοθόης καί πρόδωσε τό μυστικό.
Καί ὁ πατέρας τήν ἔθαψε ζωντανή τή θυγατέρα του, ἀλλά ὁ λιος
θλιμμένος ἀπ᾿ τό χαμό τῆς ἀγάπης τοῦ τή μεταμόρφωσε σέ Δενδρολίβανο.
Ὁ λαός μᾶς θέλει τό Δενδρολίβανο νά εἶναι τό κλαρί πάνω στό
ὁποῖο ἡ Παρθένος Παναγία ἅπλωσεγιά νά στεγνώσουν τά σπάργανα
τοῦ θεοῦ Υιοῦ Της.

Υ. ΔΡΥΣ
Πρόκειται γιά γένος φυτῶν τῆς οἰκογένειας τῶν κυπελλοφόρων
πού περιλαμβάνει 300 εἴδη, τά περισσότερα ἰθαγενῆ της Ἀσίας καί
Ἀμερικῆς καί λίγα αὐτοφυῆ εἴδη στήν Ἀφριωώήκαί τήν Εὐρώπ].
Ἡ Δρῦς εἶναι τό µεγαλοπρεπέστερο δένδρο τοῦ δάσους. Τό λέμε
καί «Δένδρο». Τό ὄψος τοῦ φθάνει τά 25-50 µέτρα καί μπορεῖ νά
ζήσει πάνω ἀπό 500 χρόνια.
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Ὑπάρχουν καί µερικά εἴδη πού εἶναι θάμνοι. Στή µεγάλη οἰκογέγεια τῆς Δρυός ἀνήκει καί τό γνωστό µας «πουρνάρι», ἀλλά καί τό
δένδρο ἐκεῖνο, τοῦ ὁποίου ἡ φλύδα γίνεται «φελλός»καί τό ὁποῖο
θά τό δοῦμε στήν Πορτογαλία.
Τά δάση τῆς Δρυός λέγονται δρυµοί ἤ δρυμῶνες.
Τά δένδρα αὐτά εὐδοχιμοῦν σέ ὑγρά καί πλούσια ἐδάφη, ἀλλά
τό πουρνάριδέν εἶναι τόσο ἀπαιτητικό. Οἱ Δρῦς πολλαπλασιάζονται
μέ σπορά. Τό ξύλο τῆς Δρυός, τῶν περισσοτέρωνεἰδῶν, εἶναι πολύ
σκληρό, βαρύ, εὐκολοχατέργαστο, ἀντέχει στό χρόνο καί γι’ αὐτό
εἶναι κατάλληλο γιά οἰκοδομές - πατώματα, στέγες κ.α., στήν ἐπιπλοποιία, ναυπηγική, ἀμαξοποιία, ἀλλά καί γιά φράχτες καί ὑποστηρίγματα σιδηροδρομικῶν γραμμῶν.
Ἰδιαίτερη ἀξία ἔχει σάν καύσιµος ὕλη καί προπαντός γιά τήν παρασκευή ξυλοκάρβουνων.
Τά κύπελλα τῶν βελανιδιῶν εἶναι πάρα πολύ καλή ὅλη γιά τή
βυρσοδεφία.
Ἀπό τά 800 εἴδη τῆς βελανιδιᾶς, τῆς δρυός δηλαδή, πού εἶναι στό
βόρειο ἡμισφαίριο µόνο τα 138 εἶναι αὐτοφυῆ στήν Ἑλλάδα καί ἀπό
αὐτά τό ἕνα εἶναι τό πουρνάρι. Ἀπ᾿ ὅλα τά εἴδη τῆς δρυός τῆς Ἑλληνικῆς χλωρίδας τό σπουδαιότερο ἀπό ἀπόφψεως ἐκτάσεως καί ποιότηταςεἶναι ἡ πλατύφυλλος, ἡ χνοώδης, ἡ ἀποδίσκος καί ἡ ἀριά. Ἂν
τά εἴδη αὐτά ἔχουν κατάλληλη διαχείριση μποροῦν νά ἀποδώσουν
πάρα πολύ περισσότερα ἀπ᾿ ὅτι ἀποδίδουν σήµερα.
ΟΙ δρυµοί τῆς Ἑλλάδος καλύπτουν σήµερα 800.000 ἑκτάρια ἤ τό
1/9 τῆς ἐκτάσεως ὅλων τῶν δασῶν τῆς χώρας.
Λένε ὅτι τά ἔσοδα τῆς δρυόςεἶναι ἴσα µέ αὐτά τῆς ἐλιᾶς. Ἂν αὐτό

εἶναι ἀλήθεια τότε πολύ καλά εἶχαν κάνει οἱ ἀρχαῖοι καί τήν θεωροῦ-

σαν Ἱερό δένδρο τοῦ Δία, τό ὁποῖο µάλιστα χρησιμοποιοῦσεκιόλας.

Καίἐπειδή εἶναι τόσο δυνατό εἶχαν - καί ἔχουμε ἀκόμα - τήν πα-

ροιµία: «Δρυός πεσούσης πᾶς ἀνήρ ξυλεύεται», δηλαδή ἐπωφελεῖται
ὁποιοσδήποτε ἁπ᾿ τό πέσιµο κάποιου ἤ τό χάσιμο τῆς δυνάµεώς του.

Σελίδες ἀπ᾿ τή Φωκίδα-------------ι

---

8411835

ψάχνοντας τό ἀρχεῖο µου ἀνακάλυφα τό δηµοσίευµα

τοῦ ἀείμνηστου Κ. Τσάτσου τό ὁποῖο τό διάβασα καί πά-

λι µέ ἐνδιαφέρον ὅπως ὅταν τό εἶχα πρωτοδιαβάσει . Τό
παραθέτω αὐτούσιο καί ἅς βγάλει ὁ κάθε ἀναγνώστης
τα δικά του συμπεράσματα

1. Τ. Ρ.

ΝΕΑ ΕΣΤΙΑ Τεῦχος 655/1.14.1954
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΣΑΤΣΟΥ

ΟΞΥΡΡΥΓΧΕΙΟΙ ΠΑΠΥΡΟΙ
Νυης αιοπίατη ρταρίετ «Ἀείετος φιλέλληνες
οἱ πα] οἱ Πδβεπωατ οἱ τωμίοτηπη οαἱα δἴαιιο
Ππταϊοίπας τοί ριθ]ίσαο διδοερίοεις, παντοίης

ἀρετῆς µιμνήσκεο... (Ἐπιστολή τοῦ Κικέρωνα

πρός τόν Τίτο Πομπώνιο, τόν ἐπιλεγόμενο

Ἀττικό, γραμμένη τό 60 π.Χ.)

Ἕνας παληός µου συµφοιτητής, τώρα καθηγητής σ᾿ ἕνα µεγάλο
Πανεπιστήμιο τοῦ βορρᾶ, ἐπιστρέφοντας ἀπό μίαν ἐπιστημονικήν
ἀποστολή στήν Αἴγυπτο, πέρασε τήν περασμένην ἄνοιξη ν ἀπό τήν
Ἀθήνα. Χαρήκαμε πολύ καί οἱ δύο τήν πρώτη µας µετά τόσα χρόνια
συνάντηση. Περάσαμε ἀξέχαστες βραδιές περιδιαβάζονττας τά πλαχιώτικα στενορρύµια, συζητώντας τά μεγάλα θέµατα τῆς ἐπιστήμης
μας καί ὁλοένα γυρίζοντας µέ τή σκέψη πίσω σ’ ἕναν κόσμοεἰρηνικό
καί ἁρμονικό - πού εἴχαμε κάποτε στά νιάτα µας µαζί γνωρίσει. Ὁ
φίλος µου ἦταν ὅλον τόν καιρό γεμάτος κέφι, ἀκόμα χι ὅταν ἀνταλλάσσαµεθλιβερές σκέψεις γιά τή σηµερινή κατάντια τῆς γρηᾶς
Ἐὐρώπης. Ὄχι καί χωρίς λόγο: δέ γύριζε µέ ἄδεια χέρια ἀπό τίς

ὄχθες τοῦ Νείλου. Ἐίχε βρῆ καί εἶχε ἀγοράσει μερικούς παπύρους
μεγάλης ἀξίας καί τούς ἔφερνε μαζί του γιά νά τούς ἐκδώση καί
ὕστερα νά τούς καταθέσει στή βιβλιοθήκη τοῦ Πανεπιστηµίου του.
Φυσικά τόν παρακάλεσα νά τούς δῶ καί νά μοῦ ἀποκαλύφη τό πε-

ριεχόμενό τους. Μοῦ εἶπε ὅτι, ὅπως συνήθως, ἀρχετά σημεῖα εἶναι
ἀκόμα σκοτεινά, ἀλλά ὅτι πάντως µιά ὁμάδα παπύρων πού βρέθη-
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καν στήν Ὀξύρρυγχο, τό σημερινό Μπενεζά, πλάι σε µίαν ἀναποδογυρισμένη σαρκοφάγο, περιέχουν καθώς φαίνεται ἐπιστολές κάποιου
Μενένιου Ἀπίου, ρωμαίου συγκλητικοῦ, γραμμένες σέ λατινική γλώσσα - καί, ὅπως ξέρομε, εἶναι πολύ σπάνιοι οἳ πάπυροι σέ λατινική
γλώσσα - πού ἀπευθύνονται σ᾿ ἕναν ἀνθύπατο Ἀτίλιο Νάβιο. Οὔτε
ὁ ἀποστολέας, οὔτε ὁ ἀποδέκτης εἶναι γνωστοί στήν ἱστορία ὡς τά
σήµερα. Ἄλλωστε µόνο ἀποσπάσματα αὐτῶν τῶν ἐπιστολῶν περισώζονται καί συχνά λείπει ἡ ἀρχή Ἡ τό τέλος τους. Ἀλλά τό περιεχόµενο τούς εἶναι τόσο ἐνδιαφέρον ὥστε ἐμᾶς τουλάχιστον τούς
ἀμύητους στήν παπυρολογία νά μᾶς ἀφήνουν ἁδιάφορους ὅλες οἱ
ἀσάφειες πού τίς περιβάλλει καθώς καί ἡ ἀσημότητα τῶν προσώπων
πού τίς γράψανε ἤ γιά τίς ὁποῖες γραφτήκανε. Νομίζω ἀλήθεια πώς
ἀκόμη σήµερα διατηροῦν τήν ἐπικαιρότητά τους ὅσα γράφει ὁ ρωμαῖος αὐτός, ἕνας καθώς φαίνεται, ἀποσυρμένος ἀπό τήν ἐνεργό πολιτική συγκλητικός, σ᾿ ἕναν νεώτερον ὁμότεχνό του καί γι’ αὐτό ζήτησα ἀπό τό φίλο µου τήν ἄδεια, παίρνοντας ὡς βάση τό ἀκόμη κάπως πρόχειρα ἀποκαταστημένο κείµενο, νά ἐπιχειρήσω µιά µετάφραση, πού βέβαια δέ θά τή χρησιμοποιήσω γιά ἐπιστημονικούς σκοπούς. Αὐτό καί ἔγινε.
Δίνω τώρα στή δηµοσιότητα τά ἀποσπάσματα αὐτά, κρατώντας
κάθε ἐπιφύλαξη γιά τά λάθη πού ἀκόμα μπορεῖ νά ἔχουν ἐμφιλοχωρήσει στό κείµενο ἤ στή μετάφραση.
Θέλω ἀπό τούτη τή στήλη, γιά τήν παραχώρηση αὐτή τῶν εὐρηµάτων του, νά ἐκφράσωτίς θερµές µου εὐχαριστίες στόν παληό µου
φίλο, πού ἐπιμένει νά µή θέλει νά ἀναφέρω τό ὄνομά του. Ἡ σειρά
κατά τήν ὁποία δηµοσιεύω τά ἀποσπάσματα δέν ὑποδείχθηχε ἀπό

αὐτόν:εἶναι δική µου.

ΚΑΤ.

᾿Οξυρρύγχειοι πάπυροι
ΑΠΟΣΗΑΣΜΑ ΠΡΩΤΟ
«Πόσο λυπᾶμαι, πού τοῦτες τίς µέρες τοῦ Μαΐου, δέ βρίσκεσαι
μαζί µου ἐδῶ στό Τούσκουλο, ὅπου τώρα καί δυό βδομάδες ξεκουράζοµαι ἀπό τό συρφετό τῆς ἀγορᾶςκαί τούς κούφιους λόγους τῆς
Συγκλήτου. Ἀπό προχτές τό πρωί φιλοξενῶ τούς κοινούς µας φίλους
καί συµπότες, τό Μάρκχελλο, τόν Καΐκο, τόν Ελουίλιο, τή Λίβια,γιά
μένα πάντα νέα, καί µίαν ἄγνωστή σου, τήν πρασινοµάτα τήν Αὐρηλία, πού μοῦ κουβάλησεὁ Στότιος. Τόν θυμᾶσαιτό Στάτιο, τόν ἀνοικονόµητο Στάτιο; Διασκεδάσαμε µέ τούς καινούργιους του ἔρωτες,

Σελίδες ἀπ᾿ τή Φωκίδα -------------
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ὅπως φυσικά θέλει νά μᾶς τούς ζωγραφίζη στά τελευταῖα του ἐλεγεία. Μνημονεύανε συχνά το ὄνομά σου οἱ καλοί µας φίλοι καί ἀναθυµόντανε τά παλιά µας συμπόσια στήν ἔπαυλή σου, στήν Ὅστια.
Ἀλλά πόσο θά εἶσαι µακριά ἀπό ὅλα τοῦτα τά ἐλαφρά, ἀφοσιω-

µένος τώρα στά νέα σου καθήκοντα, ἐχεῖ, κάτω ἀπό τόν ἀσυννέφιαστον οὐρανό τῆς Ἀχαΐας. Καί ὅμως ἐγώ βρίσκομαι πολύ κοντά σου
καί σέ σκέπτομαι πολύ, πρό παντός ὅταν µένω μόνος, ἄγρυπνοςτίς
νύχτες, κατά τό συνήθειό µου.
Ἠέβαια δέν μποροῦσες νά ἀρνηθῆς τήν τιµή πού σου ἔκανε ὁ
Αὔγουστος. Εἶσαι νέος καί πολύ µεγαλύτεροί σου πόσα καί πόσα
δέ θά ἔκαναν γιά νά κερδίσουν µίαν εὔνοια, πού ἐσένα στήν πρόσφερε ἡ τύχη σχεδόν χωρίς νά τήν περιµένης: µίαν εὔνοια ὅμως πού
σέρνει πίσω της καί κινδύνους: φθόνους, δυσµένειες καί ποιός ξέρει
τί ἄλλα δεινά. Ἀπό τίς ἀνησυχίες µου αὐτές κινηµένος, εἶπα, τώρα
πού ἔχω χαιρό, νά σοῦ γράψω ὅτι εἶχε ἡ πείρα µου θησαυρίσει, τήν
ἐποχή πού καί ἐγώ ἀγωνιζόμουνα στόν ἴδιο στίβο. Ἴσως καί σέ βοηθήσω στό ἔργο σου ἐκεῖ κάτω: ἴσως µπορέσω νά σ᾿ ἀποτρέψω ἀπό
τίποτα λάθη ἤ καί ἀπό κάποιες στήν ἀρχήν ἀδιόρατες ἀδεξιότητες,
πού ὅμως ὑπονομεύουν κάποτε ἕνα πολύμηνο ἔργο. Συχώρεσε στά
χρονιά µου τό θάρρος νά σοῦ γίνω ἀπρόσκλητος Μέντορας, ἄν καί

ἴσως διόλου νά µή τό χρειάζεσαι. Μά εἶπα, καί λίγα ἄν εἶναι ὅσα

μπορεῖς νά ὠφεληθῆς ἀπό τούς λόγους µου, καλά θά εἶναι καί αὐτά,
μιά πού θά εἶναι µέ τόση ἀγάπη δοσµένα. Ἄφησε λοιπόν τόν παλιόν
ἀνθύπατο τῆς ἐπαρχίας σου νά σοῦ προσφέρη, κατά τό λόγο τοῦ
Ἀχιλλέα «δῶρον ὀλίγον τέ φῖλον τέ». (Σ.Μ. Ἡ φράση εἶναι γραμμένη

ἑλληνικά στό πρωτότυπα).

Κερδίσαµε, ἀγαπημένε Ἀτίλιε, τόν κόσμο µέ τίς λεγεῶνες µας,
ἀλλά θά µπορέσωμµενά τόν κρατήσωµε μονάχα µέ τήν πολιτική τάξη
πού θά τοῦ προσφέρωμµε. Διώξαμε τόν πόλεμο στίς παρυφέςτῆς γῆς.
Ἀπό τόν Περσικό κόλπο ὡς τή Μαυριτανία, ἀπό τή γη τῶν Αἰθιόπων
ὡς τήν Καληδονία ἁδιατάρακτη βασιλεύει ἡ ρωμαϊκή εἰρήνη. Δύσκολο φαίνεται νά ἐξηγήση κανείς, πώς µιά πόλη ἔφτασε νά κυβερνᾶ
τήν οἰκουμένη. Μέσα στούς λόγους ὅμως πού θά ἀναφέρονταν γιά
µιά τέτοια ἐξηγήση, «ἅ ἔπρεπε νά ἦταν πρῶτος ἐτοῦτος: καταλάβαµε καθαρά καί ἔγκαιρα πώς ὑποτάσσοντας ξένους λαούς, ἀναλαμβάνουµεμίαν εὐθύνη γιά τήν εὐημερία τους. Τούτη ἡ συνείδηση τῆς
εὐθύνης διακρίνει τούς βάρβαρους κατακτητές ἀπό τούς κοσµοκράτορες. Μονάχα ὁ Ἀλέξανδρος πρίν ἀπό μᾶςεἶχε τή συνείδηση τούτης
τῆς εὐθύνης. Εὐτυχῶς γιά τή δόξα τῆς Ρώμης πέθανε νέος, γιατί
ἀλλοιῶς θά εἴτανε οἱ ἕλληνες σήµερα οἱ ἄρχοντες τοῦ κόσμου. Ἀλλοί-
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μονο στούς λαούς ὅταν τίς προσπάθειές τους τίς ἐνσαρκώνουν µοναχά σέ μεμονωμένα ἄτομα πού περνοῦν καί ὄχι σέ ἀνθρώπινες κοινότητες, σέ θεσμούς, πού ἀντέχουν στή ροή τῶν πραγμάτων καί σηχώνουν ἄνετα τόν ὄγκο τῶν πολύχρονων ἔργων.
Ἔκχομε τή σοφία νά µή θέλωµενά εἵἴμαστε δυσβάσταχτοι ἐχμεταλλευτές τῶν λαῶν πού ὑποτάχτηκαν στήν ἐξουσία µας. Καταλάβαμε πώς µιά τέτοια ἐχμετάλλευση καταντάει ζημιά καί ἀνησυχία
δαπανηρή, ὅταν ξεπερνάει τό πρεπούμενο μέτρο. Καί μάλιστα ὅσο
πιό ἐκτείνεται Ἡ ἐξουσία, ὅσο πιό ἁραιώνουν οἱ φρουρές καί αὐξαινει
ἢ δυσαναλογία τοῦ ἀριθμοῦ τῶν ἀρχόντων καί τῶν ἀρχομένων, τόσο
ἡ ἐχμετάλλευση πρέπει νά γίνεται πιό ἀνεπαίσθητη, ἕνας ἐλαφρύς
τόκος πού οἱ λαοί μᾶς πληρώνουν γιά τήν τάξη καί τήν εἰρήνη πού
τούς ἐξασφαλίζομε.
Ἀλλά δέ φτάνει νά τούς χαρίζωµε εἰρήνη καί τάξη, γιατί αὐτά
εἶναι ἀρνητικά στοιχεῖα, εἶναι ὅροι. δέν ἀποτελοῦν τήν οὐσία τῆς
εὐδαιμονίας τῶν ἀνθρώπων. Πρέπει νά προάγωµετήν ὑλική εὖημερία τῶν λαῶν µας: πρέπει µέ τήν ὑπερέχουσα τεχνική µας νά τούς
κατασκευάζωµε ὑδραγωγεῖα καί αἰωνόβιους δρόμους, λιμάνια, γιοφύρια καί ἄλλα ἔργα πού κάνουν τή ζωή τῶν ἀνθρώπων πιό ἄνετη
καί πιό εὔκολη. Θά ἔπρεπε ἀκόμη καί τῆς φιλοσοφίας καί τῆς ποίησης τά δῶρα νά σκορπούσαµεστίς χῶρες πού κυβερνοῦμε. Τό µέγα

ὅμως τοῦτο ἔργο εἴμαστε ἄξιοι νά τό κάνωµε µόνο στίς δυτικές
ἐπαρχίες,γιατί ἐχεῖ πού βρίσκεσαι ἐσύ,οἱ ἕλληνες τό ἐπιτελοῦν ἀκόµη σήµερακαλλίτερα ἀπό µας. Ἄς ἐπαναλάβωμεκαί μεῖς τή δυσάρεστην ὁμολογία τοῦ Ὀράτιου Φλάκκου:
6ταρεία εαρία, Μετιαπα νἰείοτεπα «ερΏεί ατίες ἹπιαΗϊ αρτεςί Ἰμαῖο.
Ἀλλά δέν ἀρκεῖ νά δίνη πολλά ἡ Ῥώμη στούς.λαούς τοῦ κόσμου,
πρέπει νά ξέρη καί νά ἀνέχεται πολλά, νά ν συμβιβάζεται µέ λογής
ἀξιώσεις, λογικές καί παράλογες, νά συμμορφώνεται σέ κάθε τόπο
μέ ὅτι ὁ τόπος αὐτός πιστεύει καί ἐπιδιώκει' πρέπει νά ἀπαγορεύη,

µόνο ὅταν ἡ ἀπαγόρευση ἐπιβάλλεται ἀπό µίαν ἀδήριτην πολιτικήν
ἀνάγκη: πρέπει νά νά γνωρίζη ὅλες τίς ἐλευθερίες πού μπορεῖ νά
συνυπάρξοὺυν µέ τούς γενικούς σκοπούς τῆς πολιτικῆς της. Τούτου
τοῦ µέτρου ὁ καθορισμός κάθε φορᾶ χρειάζεται καί πείρα καί τέχνη
καί ἀνοχή περισσή. Μαί ὅποιος στρατηγός, ὅποιος ἀνθύπατος, σάν
καί σένα, στίς ἀχανεῖς ἑκτάσεις πού ἐποπτεύει, δέ βρῆ τοῦτο τό µέτρο, κινδυνεύει σ᾿ ἐκείνη τήν περιοχή νά µειώση τήν αἴγλη καί τό
μεγαλεῖο της δημοκρατίας µας, καί νά ζημιώση ἕνα ἔργο, πού οἶκοδόµησαν ἡ μετριοπάθεια καί Ἡ σύνεση γενεῶν. αι. ΧΙΝ Γα]ειάας

Μαϊΐας ἆᾳ Μαδειμίο.
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ
Μάθε, φίλτατέ µου Ἀτίλιε, πώς ὅσοι θέλουν νά εἶναι κοσµοκράτορες, πρέπει νά ἔχουν νοοτροπία πατρικίων καί ὄχι νοοτροπία ἵππέων. (5Σ.Μ. Οἱ ἰππεῖς ἀποτελούσανε τή δεύτερη κοινωνική τάξη στήν
ἀρχαία Ρώμη, ὕστερα ἀπό τούς πατριχίους. Ἐἴταν οἱ εὔποροι, πού
δέν ἦταν ἀριστοκράτες). Μερικοί ἀπό τούς δικούς µας, προστατευµένοι ἀπό τήν τρομερή σκιά τῶν ἀετῶν µας, κοµίζουν τόν τελευταῖο
καιρό ἐχεῖ στίς ἐπαρχίες µιά βουληµία ἐμπορίας καί ἐχμετάλλευσης,
πού εἶναι ἀσυμβίβαστη µέ τό λειτούργημα τῆς παγκόσμιας ἡγεσίας.
Αὐτοί οἱ ἄνθρωποι ἄρχισαν νά ἀποτελοῦν τήν «ἀχίλλειον πτέρνα ν»
τῆς πολιτικῆς μᾶς ὀργάνωσης. αί σοῦ προλέγω πώς ἅμα αὐτοί γίνουν περισσότεροι ἀπό τούς ἄλλους, ἐχείνους πού σχέπτονται σάν
πατρίκιοι, τότε θά ἀρχίση τελειωτικά ἡ κατάπτωση τῆς Ῥώμης. θά
ζῆ ἡ Ῥώμῃη τότε πιά ἀπό τίς θησαυρισµένες δυνάμεις τοῦ μεγάλου
παρελθόντος: τό παρόν δέ θά τῆς πορίζη νέα ζωή.
Θά μποροῦσενά συγχωρήση κανείς µιά τέτοια νοοτροπία σέ ἕνα
λαό ἀρχάριο στή µεγάλη τέχνη τῆς ἡγεσίας. Ενα εὐνόητη σέ αὐτόν
ἡ ροπή, µιά πού ἔγινε κυρίαρχος, νά θέλη νά ἀπολαύση τά ὑλικά
ἀγαθά πού μπορεῖ νά τοῦ προσπορίση ἡ κυριαρχία του. Ἂν ὅμως
προορισμός καί πρόθεση ἑνός τέτοιου λαοῦ εἶναι νά κρατήση γιά
χρόνους πολλούς το ρόλο τή κοσµοκρατορίας, τότε θά προσαρµόση
µέ γλήγορο ρυθµό τό ἦθος του στό σκοπό του καί µέσα στά σμήνη
τῶν πολιτικῶν πρακτόρων, πού ἀναγκαστικά θά ξαποστέλνει σέ ὅλη
τήν οἰκουμένη, θά ἐπικρατοῦν πάντα ἐκεῖνοι πού σκέπτονται καί
πράττουν σάν πατρίχιοι.
Δέ θέλω µέ αὐτά νά πῶ πώςἕνας κυρίαρχος λαός θά δίνη καί δέ

θά παίρνη: Εἶμαι καί ἐγώ ρωμαῖος, Ἀτίλιε Νάβιε. Τέχνη µας εἶναι

ἄν παίρνωµε, ἀλλά ὄχι ὅπως παίρνει ὁ βιαστικός πιστωτής, ἀλλά
ὅπως ὁ ἀρχηγός τῆς οἰκογένειας παίρνει ὅ,τι κερδίζουν οἱ δικοί του
(5.Μ. Στό λατινικό κείµενο γίνεται χρήση τοῦ νομικοῦ ὄρου ευ. Κατ᾽
ἀρχήν ὅτι κέρδιζαν οἱ 5ιῖ ἀνῆκε, σύµφωνα µέ τό κλασικό ρωμαϊκό
δίχαιο, στόν ἀρχηγό τῆς οἰκογενείας). Οἱ σοφοί της πολιτικῆς τέχνης,
ἕλληνες καί δικοί µας, μᾶς διδάσκουν πῶς μπορεῖ καί πρέπει νά
ὠφελοῦνται οἳ κοσµοκράτορες, µέ ποιά μέθοδο καί ὡς ποιό σημεῖο
καί ἀπό ποιό σημεῖο καί πέρα ἀδικοῦν καί ἀδικώντας βλάπτουν καί
αὐτούς πού κυβερνᾶν, ἀλλά προπαντός τόν ἑαυτό τους.
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ΑΠΟΣΗΑΣΜΑ ΤΡΙΤΟ
(5.Μ. Ὁ ἐπιστολογράφος ἀπό δῶ καί πέρα σέ σειρά ἀπό ἐπιστο-

λές ἀναλύει τό πολιτικό ἦθος τῶν Ἑλλήνων. Εἶναι φανερό πώς ὁ Ἀτί-

λιος Νάβιος διοικεῖ περιοχές µέ ἑλληνικούς πληθυσμούς καί ὁ Μενέ-

νιος Ἄπιος στόν καιρό του εἶχε κάνειτό ἴδιο).

Ὁ ἕλληναςεἶναι πιό ἐγωιστής ἀπό µας καί συνεπῶς ἀπό ὅλα τά

ἔθνη τοῦ κόσμου. Τό ἄτομό του εἶναι «πάντων χρηµάτων µέτρον»

κατά τό ρητό τοῦ Πρωταγόρα. Ἀδέσμευτο, αὐθαίρετο, καί ἀτίθασο,
ἀλλά καί ἀληθινά ἐλεύθερο ὀρθώνεται τό ἐγώ τῶν ἑλλήνων. Χάρις
σέ αὐτό σκεφθήκανε πηγαία, πρῶτοι αὐτοί, ὅσα ἐμεῖς ἀναγκαζόμαστε σήµερα νά σκεφθοῦμε σύμφωνα µέ τή σκέψη τους, Χάρις σέ
αὐτό βλέπουν µέ τά µάτια τους καί ὄχι µέ τά µάτια ἐκείνων πού
εἶδαν πρίν ἀπ᾿ αὐτούς. Χάρις σέ αὐτό ἡ σχέση τους µέ τό σύμπαν,
μέ τά πράγματα καί τούς ἀνθρώπους δέν µπαχιατεύει, ἀλλά εἶναι
πάντα νέα, δροσερή καί τό κάθε τί, χάρις σέ αὐτό τό ἐγώ, ἄντιχτυπόει σάν πρωτοφανέρωτο στήν ψυχή τους, Βἶναι ὅμως καί τοῦ καλοῦ
καί τοῦ καχκοῦ πηγή τοῦτο τό χάρισμα. Τό ἴδιο ἐγώ πού οἰκοδομεῖ
τά ἰδανικά πολιτικά συστήµατα, αὐτό διαλύει καί τίς πραγματικές
πολιτεῖες τῶν ἀνθρώπων. Καΐ ἤρθανε οἱ καιροί ὅπου ὁ ἑλληνικός
ἐγωισμός Ἐέχασε τήν τέχνη πού οἰκοδομεῖ τούς ἰδανικούς κόσμους,
ἀλλά δέν ξέχασε τήν τέχνη πού γκρεμίζει τίς πραγματικές πολιτεῖες.
Καί ἐμεῖς τούς συναντήσαμε, καλέ Ἀτίλιε, σέ τέτοιους καιρούς καί
γι’ αὐτό ἡ κρίση μᾶς γι’ αὐτούς συμβαίνει νά εἶναι τόσο αὐστηρή,
πού κάποτε καταντάει ἄδικη.
Ἀλλά πῶς καί νά µήν εἶναι Ἡ µοίρα μᾶς ἔταξε νοµοθέτες τοῦ
κόσμου καί τό ἑλληνικό ἄτομο περιφρονεῖ τό νόµο. Δέν παραδέχεται

ἄλλη κρίση δικαίου παρά τήν ἀτομική του, πού δυστυχῶς στηρίζεται
σέ ἀτομικά κριτήρία. Ἀπορεῖς πῶς ἡ πατρίδα τῶν πιό μεγάλων νομοθετῶν ἔχει τόση λίγη πίστη στό νόµο. Μαί ὅμως ἀπό τέτοιες
ἀντιθέσεις πλέχεται Ἡ ψυχή τῶν ἀνθρώπωνκαί ἢ πορεία τῆς ζωῆς
των. Σπάνια οἱ ἕλληνες πείθονται «τοῖς χείνων ρήμασι». Πείθονται
µόνο στά ρήματα τά δικά τους καί ἤ ἀλλάζουν τούς νόµους κάθε λίΥο, ἀνάλογα µέ τά κέφια τῆς στιμῆς ἤ ὅταν δέν μποροῦν νά τούς
ἀλλάξουν, τούς ἀντιμετωπίζουν σάν ἐχθρικές δυνάµεις καί τότε µεταχειρίζονται ἐναντίον τούς ἤ τή βία Ἡ τό δόλο. Ἄ: τόσο τή χαίρεται

ὁ ἕλληνας τήν εὔστροφη καταδολίευσή τους, τούς σοφιστικούς διαλογισμούς πού μεταβάλλουν τούς νόμους σέ ράκη!
Ὁ ἕλληνας ἔχει πιό ἀδύνατη µνήµη ἀπό µας καί γι’ αὐτό ἔχει λιγώτερη συνέχεια στόν πολιτικό του βίο. Εἶΐναι ἀνυπόμονος καί κάθε
λίγο, µόλις δυσκολέφουν κάπως τά πράγματα, ἀποφασίζειριζικές
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μεταρρυθμίσεις. Θές νά σαγηνέψης τήν ἐκκλησία τοῦ δήµου σέ µιά
πόλη ἑλληνική; Πές τους: «Σᾶς ὑπόσχομαι ἤ ἀλλαγή». Πές τοὺς: «Θά
θεσπίσω νέους νόμους». Αὐτό ἀρκεῖ- µέ αὐτό χορταίνει ἡ Ἰάνυποµονησία του, τό ἀφίκορο πάθος του. Τί φαεινές συλλήψεις θά βρῆς
µέσα σέ αὐτά τά ἑλληνικά δημιουργήματα τῆς ἰδιοτροπίας τῆς
στιγμῆς! Ἐμεῖς δειλά-δειλά καί µόνο µέ τό χέρι τοῦ πραίτορα τολ-

µήσαμε,διολισθαίνοντας µέσα στούς αἰῶνες, νά ξερύγωμεἀπό τούς
ἄκαμπτους κλοιούς τῆς Δωδεκαδέλτου µας, καί πάλι διατηρώντας
ὅλους τούς τύπους, ὅλα τά ἐξωτερικά περιβλήματα. Τούτη ἡ ὑποκρισία τῶν μορφῶν. ὅταν ἡ οὐσία ἀλλάζει, δείχνει πόση εἶναι ἡ ταπεινοφροσύνη µας µπρός σέ κάθε τί πού εἶναι θεσμός καί ἔθος καί

παράδοση, πόσο τό παρελθόν καί Ἡ συνέχειά του βαραίνουν στήν
πορεία µας καί πόσο δίκαια ἀντέχομε αἰῶνες ἐκεῖ πού οἱ ἕλληνες
ἐκάμφθηκαν σέ δεκαετηρίδες.
Μέσα στούς πιό πολλούς ἕλληνες, ἅμα σκαλίσης λίγο, θά βρῆς ἕναν
ἰσχνό ὑπερόπτη Κοριολανό, ἕναν ἄσημον ἐκδικητικόν Ἀλκιβιάδη, ἕνα
ἐγώ µεγαλείτερο ἀπό τήν πατρίδα. Ὄχι βέβαια σέ ὅλους. ἀλλιῶς δέ
θά ὑπῆρχαν σήµερα πιά ἑλληνικές πόλεις. Ἀλλά ὅποιος διοικεῖ, σάν
καί σένα, ἕνα λαό, πρέπει νά γνωρίζη τίς ἄρχουσες ροπές, πού δέ
φτάνουν βέβαια ὡς τή φανερή ἀκρότητα τοῦ ὡραίου ἀθηναίου ἤ τοῦ
δικοῦ µας Γάιου Μάρκου, ἀλλά πού τείνουν πρός τά ἐχεῖ. Οἱ πολλοί,
ἀπό χίλιους δυό λόγους, γιατί εἶναι πιό μικροί καί πιό ἀδύνατοι, σταματοῦν µεσοδροµίς. Μά καί μ᾿ αὐτούς τό κακό γίνεται.
Οἱ ἕλληνες λίγα πράγµατα σέβονται καί σπάνια ὅλοι τους τά ἴδια.
Καί πρός καλοῦ καί πρός κακοῦ στέκουν ἀπάνω ἀπό τά πράγματα.
Γιά νά κρίνουν ἄν ἕνας νόμος εἶναι δίκαιος, θά τόν μετρήσουν, µέτό
«μέτρο τῆς προσωπικῆς των περίπτωσης, ἀχόμα καί ὅταν ὑπεύθυνα
τόν κρίνουν στήν ἐκκλησία ἤ στό δικαστήριο. Ὁ ἕλληνας ζητεῖ ἀπό
τό νόµο δικαισύνη γιά τή δική του προσωπική περίπτωση. Ἂν τύχη
καί ὁ «νόμος, δίκαιος στήν ὁλότητά του, καί δέν ταιριάζη σέ λίγες
περιπτώσεις, ὅπως ἣ δική του, δέν μπορεῖ αὐτό νά τό παραδεχτῃ.
Καιἐν τούτοις τετρακόσια χρόνια τώρα τό διακήρυξε ὁ μεγάλος τους
Πλάτων, ὅπως τέτοια εἶναι ἡ μοίρα καί ἡ φύση τῶν νόμων: πώς ἄλλο
νόμος καί ἄλλο δικαιοσύνη: τό διακήρυξε καί ὁ Σταγειρίτης, χωρίζοντας τό δίκαιο ἀπό τό ἐπιεικές. Ἀλλά δέν τ᾿ ἀκούει αὐτά ὁ ἕλληνας! Δέ δέχεται νά θυσιάση τή δική του περίπτωση,τό δικό του ἐγώ
σ᾿ ἕνα νόµο σκόπιμοκαί τό δίκαιο στή γενικότητά του. Ἔτσι εἶναι
οἱ πολλοί στίς πόλεις πού πρόκειται τώρα νά διοίκησης, ἔτσι διαφορετικοί, ἄν ὄχι ἀπό µας, ὅμως ἀπό τούς πατέρες µας, πού θεµελίωσαν τό μεγαλεῖο της παληᾶς, τῆς ἀληθινῆς µας δημοκρατίας.
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟ
Ποτέ ὁ ἄρχων δέν πρέπει νά περιφρονῆ τόν ἀρχόμενο, ὅσο ἄξιος
καί ἄν εἶναι αὐτός, καί ὅσο ἀνάξιοι οἱ ἀρχόμενοι. Πρέπει νά σχύβη,
νά μελετᾶ καί νά γνωρίζη τό λαό του. Πρό παντός ὅταν ἔχη νά κάνη
µέ τούς δυσκολονόητους ἕλληνες. Γι’ αὐτό µή µέ βαρεθῆς, πού θέλω
νά σοῦ τούς δείξω ἀπό πολλές πλευρές καί πού τίς πολλές τοῦτες
πλευρές πάω νά τίς ἀναγάγω σέ µιά πρώτη ρίζα.

Ὅσοπερνοῦν οἱ αἰῶνες τόσο κι ἐμεῖς καί οἱ λαοί πού κυβερνοῦμε
γινόμαστε περισσότερο ἁτομιστές, ὡς πού µιά µέρα νά μαραθοῦμε

ὅλοι µαζί µέσα στή µόνωση τῶν μικρῶν ἑαυτῶν µας. Νομίζω πώςοἳ
ἕλληνες ἀπάνω στούς ὁποίους ἐσύ τώρα ἄρχεις εἶναι πρωτοπόροι σέ
αὐτόν τό θανάσιμο κατήφορο.
Δέ σοῦ ἔκανε κιόλας ἐντύπωση, καλέ µου Νάβιε, ἡ ἁδιαφορία τοῦ
ἕλληνα γιά τό συμπολίτη του; Ὄχι πώςδέ θά τοῦ δανείση µιά χύτρα
γά µαγειρέφη, ὄχι πώς ἄν τύχη µιά ἀρρώστια δέ θά τόν γιατροπορέφη, ὄχι πώς δέν τοῦ ἀρέσει νά ἀνακατεύεται στίς δουλειές τοῦ
γείτονα, γιά νά τοῦ δείξη µάλιστα τήν ἀξιοσύνη του καί τήν ὑπεροχή
του’ σέ τέτοιες περιπτώσεις βοηθάειὁ ἕλληνας περισσότερο ἀπό κάθε ἄλλον. Βοηθάει πρόθυμακαί τόν Ἐένο, µέ τήν ἰδέα μάλιστα, πού

χάρις στούς μεγάλους στωικούς, πάντα τόν κατέχει, μιᾶς πανανθρώπινης κοινωνίας. Τοῦ ἀρέσει νά δίνη στόν ἀσθενέστερο, στόν ἀβοήθητο’ εἶναι καί αὐτό ἕνας τρόπος ὑπεροχῆς.
Λέγοντας πώς ὁ ἕλληνας ἀδιαφορεῖ γιά τόν πλησίον του, κάτι
ἄλλο θέλω νά πῶ. Ἀλλά μοῦ πέφτει δύσκολο νά στό ἐξηγήσω. Θά
ἀρχίσω µέ παραδείγματα, πού, ἄν προσέξης, ἀνάλογα θά δῆς καί
ἐσύ ὁ ἴδιος πολλά µέ τά µάτια σου. Ἀκόμη ὑπάρχουνε ποιητές πολλοί καί τεχνίτες στίς µεγάλες πόλεις τῆς Ἑλλάδας. Πλησίασέ τους,
καθώςεἶναι χρέος σου, καί πές µου ἄν ἄκουσες κανέναν ἀπ᾿ αὐτούς
ποτέ νά ἐπαινῆ τόν ὁμότεχνό του. Δέ χάνει τόν καιρό του σέ ἐπαίνους τῶν ἄλλων ὁ ἕλληνας. Δέ χαίρεται τόν ἔπαινο. Χαίρεται ὅμως

τόν φόγο καί γι’ αὐτό βρίσκει πάντα καιρό. Γιά τήν κατανόηση, τήν
ἀληθινή, αὐτήν πού βγαίνει ἀπό τή συμπάθεια γι αὐτό πού κατανοεῖς, δέ θέλει τίποτα νά θυσιάση. Τό κίνητρο τῆς δικαιοσύνης δέ
τόν κινεῖ γιά νά παινέση ὅ,τι ἀξίζει τόν ἔπαινο. Ὄχι πού δέ θά ἤθελε
νά εἶναι δίκαιος, ἀλλά δέν ἀντιλαμβάνεται κἄν τήν ἀδικία πού κάνει
στόν ἄλλο. Ἀλλοῦ κοιτάζει- θαυμάζει ὅ,τι εἶναι ὁ δικός του κόσμος:
κάθε ἄλλον τόν ὑποτιμᾶ. Ὅταν ἕνας πολίτης ἄξιος δέν ἀναγνωρίζεται χατά τήν ἀξία του, λέει ὁ ἕλληνας: ἀφοῦ δέν ἀναγνωρίζομαι ἐγώ
ὁ ἀξιώτερός του, τί πειράζει ἄν αὐτός δέν ἀναγνωρίζεται; Ὁ ἐγωκεντρισµός ἀφαιρεῖ ἀπό τόν ἕλληνα τή δυνατότητα νά εἶναι δίκαιος.
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ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ

Ἐμμ.Μπενάκη {6 Τ.Κ. 106078 ΑΘΗΝΑ
Τηλ.-Φαξ: 210 3800044

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ι2ΤΟΡΙΚΟΥ ΔΙΗΓΗΜΑΤΟΣ;
Ὁ Σύνδεσμος Ἱστορικῶν Συγγραφέων Προκηρύσσει Πανελλήνιο
Διαγωνισμό Ἱστορικοῦ Διηγήματος γιά τό ἔτος 2045:
ΔΗ{ΑΙΟΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ἔχουν Ἕλληνες ἤ Ἀλλοδαποί, µέ

Ἕνα (4) µόνον Διήγημα, γραμμένο στήν Ἑλληνική γλώσσα,πού νά

ἀναφέρεται Μόνον στήν Ἑλληνική Ἱστορία (ἀπό ὅλες τίς περιόδους

της, κατ᾽ ἐπιλογήν τοῦ συντάκτου) καί νά εἶναι ἀνέκδοτο καί δημοσίευτο

Θά δοθοῦν: Α΄, Β΄καί Τ” Βραβεῖο καί Α΄, Β/καί Γ΄ Ἔπαινος.
ΤΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΔΙΗΓΗΜΑ πρέπει νά ἔχει ἕκταση ΟΧΙ µε-

γαλύτερή των Πέντε (6) σελίδων, μεγέθους Αά, τυπωµένες µέ γραµµατοσειρά ΑτίαΙ ἤ Τππηος Νεν; Ἐοπιαη {2.

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:

Τό Διήγημα θά ἀποσταλεῖ ταχυδρομικῶς σέ Τέσσερα(4) εὐανά-

γνωστα δακτυλογραφηµένα ἀντίτυπα, πρέπει νά ἔχει τίτλο,καθώς
καί ψευδώνυμό του συγγραφέα,τό ὁποῖο θά ἀναγράφεται στό ἐπάνω
δεξιό µέρος τῆς πρώτης σελίδας τοῦ κειµένου.
Τά πραγματικά στοιχεῖα τοῦ διαγωνιζόµενου (ὈνοματεπώνυμοΔιεύθυνση-Τηλέφωνο) θά κλεισθοῦν σέ μικρότερο φάκελλο, ἐπί τοῦ
ὁποίου θά ἀναγράφεται µόνον τό ψευδώνυμο.
Τά Τέσσερα ἀντίτυπα τοῦ Διηγήματος καί ὁ μικρός φάκελλος θά
χλεισθοῦν σέ µεγαλύτερο φάκελλο,στό ἐπάνω ἀριστερό µέρος τοῦ
ὁποίου,στή θέση τοῦ ἀποστολέα.θά γραφεῖ µόνον τό φευδώνυµό του.
Ὁ Φάκελλος θά ταχυδρομγθεῖ ὡς ἁπλή ἐπιστολή (ὄχι συστηµένη) καί
ὡς καταληκτική ἡμερομηνία ἀποστολῆς τῶν κειμένων ὁρίζεται ἡ δΊη

Ὀκτωβρίου 2016(Λαμβάνεται ὑπόψη ἡ σφραγίδα τοῦ ταχυδρομείου)
στήν διεύθυνση:

Ἀύνδεσμος Ἱστορικῶν Συγγρἀφέων
Ἐμμ. Μπενάνη 16 Τ.Κ.10678 Ἀθήνα.
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Ἡ ἀποδοχή τῶν παραπάνω ὅρωνεἶναι ὑποχρεωτική γιά τήν ἔγκυρότητα τῆς συμμετοχῆς καί ἡ ἀπόφαση τῆς Βριτικῆς Ἐπιτροπῆς εἶναι
ἀμετάκλητη, τά δέ χείµενα τῶν διηγημάτων δέν ἐπιστρέφονται.
Ὅσαδιηγήµατα διακριθοῦν, θά ἐνημερωθοῦν τηλεφωνικά οἱ δημιουργοί τους. Ἡ ἀπονομή τῶν Βραβείων χαί Ἐπαίνων θά γίνει τόν
Ἰανουάριο τοῦ 2046.σέ Ἡμερομηνία καί χῶρο πού θά γνωστοποιηθοῦν ἔγκαιρα.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: τό Τηλέφωνο τοῦ Συνδέσμου 210 3800044 Τρίτη καί Πέμπτη, ὧρες 10.00-12.00 καθώς καί στά τηλέφωνα τῶν
μελῶν τοῦ Διοικητικοῦ Συµβουλίου τοῦ Ἀυνδέσμου.-

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Ῥὐστάθιος Παρασκευόπουλος

Ἡ ΤΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Πόπη Βραχιώτου-Λυμπεροπούλου

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ἡρόεδρος: Βὐστάθιος Παρασκευόπουλος, τηλ. 210 60015432
Γ, Γραμματέας: Πόπη Βραχιώτου-Λυμπεροπούλου, τηλ. 240 6425602
Ἀντιπρόεδρος: Μιλτιάδης Κάππος, τηλ. 240 52484150
Ταμίας: Γεώργιος Ἀναγνωστόπουλος, τηλ. 2407604260
Ἔφορος: Γεωργιος Παπακωνσταντίνου, τηλ. 210 72454541

-----ἓ-σολχσία-α-----Συγχαρητήρια
Ἡ Ἑταιρεία Φωκικῶν Μελετῶν θέλει
νά ἐκφράσει τά θερµά της συγχαρητήρια
στόν ἐξ Ἀμφίσσης καταγόµενο γιατρό

Ὠτ, Δημήτριο Παρασχευά Μώρη γιά τήν
ἔχδοση τῆς Διδακτορικῆς του Διατριβῆς
μέ τίτλο «Ὁ ρόλος τῆς καλπροτεκτίνης
ὀροῦ στήν παθογένεση καί στόν ρυθμό
αὔξησης τοῦ ἀνευρύσματος κοιλιακῆς
ἀορτῆς σέ πειραματικό μοντέλο».

Τήν παραπάνω ἔκδοση μπορεῖ ὁ κάθε ἐνδιαφερόμενος νά τήν μελετήσει

στή Δημοτική Βιβλιοθήκη Ἄμφισσας

στήν ὁποία ὁ γιατρός Ὀτ. Δημήτριος
Παρασκευᾶς Μώρηςτήν ἔχει δωρίσει.

Σελίδες ἀπ᾿ τή Φωκίδα-------------ιι.- --υ-κ-
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ΝΕΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Ἐπέτειος τῆς µάχης τῆς «Ντρέμισσας»
Γιορτάστηκε καί φέτος, ὅπως κάθε χρόνο, ἡ ἱστορική ἐπέτειος τῆς
μάχης τῆς «Ντρέμισσας» στήν πλαγιά τῆς Γκιώνας στήν τοποθεσία
µέ τό ὄνομα ἀρβανιτοράχη , στίς 81 Μαΐου ἡμέρα Κυριακή µέ τήν
συμμετοχή τῶν τοπικῶν ἀρχῶν καί πλῆθος κόσμου.
Ἡ Ε.Φ.Μ. ἦταν παροῦσα. Στεφάνι κατέθεσε τό µέλος τοῦ Δ.Σ.
καί ταµίας τῆς Ἑταιρείας κ. Ἰωάννης Τσινταβής ὁ ὁποῖος ἐκφώνησε
καί τόν πανηγυρικό της ημέρας.
Ἀγαπητοί Φίλοι
Τούτη τή Υῆ πού πατᾶμε σήμερα,τοῦτα τά χώματα. τοῦτα τά λιθάρια γύρω µαςὅπως ἄλλωστε καί σ᾿ ὅλο τόν Ἑλλαδικό χῶρο,εῖναι
ποτισµένα µέ τό αἷμα τῶν προγόνων µαςπού µέ βαθειά πίστη καί
ἀκλόνητη ἀπόφαση γιά θυσία καί µέ κεῖνο τό ἀνεπανάληπτο σύνθημα «Ἐλευθερία ἤ Θάνατος»χάρισαν στίς ἑπόμενες γενιές τήν ἔλευθερία ἐνῶ πολλοί ἀπ᾿ αὐτούς βρῆκαν τό θάνατο.
Καί τούτη Ἡἢ περιοχή στήν πλαγιά τῆς Γκιώνας, ἡ ἀρβανιτοράχη,
ὅπως ὀνομάζεταιιὅπου σήµερα ἤρθαμε γιά νά θυμηθοῦμενά διδαχτοῦμε µά ἰδιαίτερα νά τιµήσουμµε ἐκείνους πού τότε ἔδωσαν τά
πάντα γιά νά μᾶς ἐλευθερώσουν, σεμνύνεται γιά τή µεγάλη προσφορά τηςγιά τό σηµαντικό ρόλο πού ἔπαιξε τότε.
Ἡ περιοχή βρίσκεται λίγο ἔξω ἀπό τό χωριό Πανουργιᾶς,ὄνομα
πρός τιµή τοῦ ὁμώνυμου ὁπλαρχηγοῦ. Τό χωριό ἦταν γνωστό παλαιότερα καί µέ τήν ὀνομασία Δρέμισσα(τό ὁποῖο χρησιμοποιεῖται
ἐξ ἴσου καί σήµερα µεταξύ των κατοίκων τῆς Φωκίδας) µέχρι τή µετονοµασία του τό Φεβρουάριο τοῦ 1945. Ἔτσι ὀνομάστηκε πιθανόν
ἀπό τό τρέµω -Σ τρέµισσα -Σ ντρέµισσα «-Σ δρέµισσα, λόγω τῶν
συχνῶν σεισμῶν. Ἡ θεωρία αὐτή βασίζεται στό γεγονός ὅτι ἀρχικά
το χωριό ἦταν χτισμένο ψηλά στήν πλαγιά τῆς Τούρλας καί µετά
ἀπό ἕναν µεγάλο σεισμό καταστράφηκε καί ξαναχτίστηκε χαμηλότερα. Ἡ παλιά θέση τοῦ χωριοῦ, γνωστοῦ σήµερα ὡς Λάκκος, εἶναι
ἀκόμα διάσπαρτη ἀπό οἰκοδομικούς λίθους. Ἡ συγκεχριµένη θεωρία
εἶναι καί ἢ ἐπικρατέστερή.
Μιά ἄλλη θεωρία γιά τήν προέλευση τοῦ ὀνόματοςεἶναι αὐτή τοῦ
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στρατηγοῦ Στέλιου Πανουργιά. Ἠπειδή παλαιότερά τό χωριό πιθανόν νά ἦταν µέσα σέ δάσος ἀπό δρῦς, ἀπό τή λέξη δρυµός-» δρεµός
2 δρέµισσα. Σήµερα δρῦς συναντάει κανείς ἀνάμεσα στήν Παύλιανη
καί τό Κουμαρίτσι, λίγα μόλις χιλιόμετρα ἀπό τό χωριό.
Ἡ παράδοση σώζει τό γεγονός ὅτι τό χωριό πρίν ὀνομαστεῖ Δρέµισσα ὀνομαζόταν Κοτρώνα, ἴσως λόγω τῶν πολλῶν βράχων πού τήν
περιτριγυρίζουν καί τή γενικότερη τραχύτητα τοῦ τοπίου.
Τό χωριό εἶναι πατρίδα τῶν μεγάλων ἠρώωντῆς μικρῆς Φωκίδας
στόν ἀγώνα τοῦ ᾿24: Πανουργιά, Νάκου Πανουργιά,Γιάννη Γκούρα,
Μαμούρη καί Παπά-Κώστα Τζαμάλα γι’ αὐτό καί λέγαν «δώδεκα
καλύβες δέκα τρεῖς καπεταναῖοι».
Ἄς ἔρθουμε ὅμωςστήν Ἱστορία.
Ἡ Ἐπανάσταση ξέσπασε,ὅπωςεἶχε ἀποφασισθεῖ στή συνέλευση
τῆς Ἁγίας Μαύρας.Οἱ Τοῦρκοι ἀντέδρασαν καί ἔστειλαν -ἐκτός των
ἄλλων- καί δυό πανίσχυρους καί τρομερούς Πασάδες, τόν Κιοσέ
Μεχμέτ καί τόν Ὁμέρ Βρυώνημέ σκοπό νά πνίξουν τήν ἐπανάσταση,
νά ξεκαθαρίσουν τήν Ἀνατολική Στερεά χαί νά φτάσουν στή Ναύπακτο γιά νά περάσουν ἀπέναντι στό Μωριά καί νά διαλύσουν τούς
ἐχεῖ ξεσηχωμένους.
Οἱ Ἕλληνες προσπάθησαν νά συγκρατήσουν τίς Τουρχικές ὀρδές.
Στίς 23 Ἀπριλίου... μαύρη µαυρίλα πλάκωσε, μαύρη σάν καλικούδα..

ἔγινε ἡ µάχη τῆς Χαλκομάτας-Ἀλαμάνας µέ τά γνωστά ἀποτελέσματα χαί κυρίως µέ τήν ἁπώλεια τῶν δυό μεγάλων ἀνδρῶν, τέκνων κι
αὐτῶν τῆς μικρῆς Φωκίδαςτοῦ Δεσπότη Σαλώνων Ἠσαίΐα καί τοῦ
θρυλικοῦ Θανάση Διάκου.
Σέ λίγες µέρες ὅμως,στίς 8 Μαΐου ὁ Ὁμέρ Βρυώνης θά σπάσει τά
μοῦτρα του στό χάνι τῆς Γραβιᾶς.
Ὅτανἄρχισαν οἱ ἐχθροπραξίες µέ τούς Τούρχους,οὶ Ἕλληνες τῆς
περιοχῆς,οἱ ἅμαχοι,ἀπ᾽ τό φόβο τῶν ἀντιποίνων,πῆραν τά ζωντανά
τους καί ὅσα ἀπ᾿ τά ὑπάρχοντά τοὺς μποροῦσαν καί τράβηξαν νά
βροῦν καταφύγιο πάνω σέ τοῦτες τίς πλαγιές καί τά φαράγγια τῆς
Γκώνας καί τῆς Οἵτης.
Ἀτόν καιρό πού ἀκόμα ὁ Βρυώνης βρισκόταν στή Γραβιά,θέλοντας
νά ἀποκαταστήσει τό ἠθικό τῶν ἀνδρῶν του,ἔστειλε µιά δύναμη
9000 Τουρκαλβανῶν νά καθαρίσει τήν περιοχή τῶν βλαχοχωρίων κι
ἀπόκεῖ νά κατέβουν στά Σάλωνα.
Ὅταν λέμε βλαχοχώρια ἐννοοῦμε τήν ὀρεινή Παρνασσίδα,δηλαδή
τά χωριά γύρω ἀπ᾿ τό Μαυρολιθάρι.
Σ᾿ αὐτήν ἐδῶ τήν περιοχή πού βρισκόμαστε σήµερα εἶχαν καταφύγει πολλά γυναικόπαιδα µέ τά ὑπάρχοντά τους.

Σελίδες ἀπ᾿ τή Φωκίδα ------------
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"Ἠταν {7 Μαΐου {821,ἐννέα µέρες µετά τό χάνι τῆς Γραβιᾶς Ἀνέβηκαν λοιπόν οἱ Τοῦρκοι ἐδῶ, ἀλλά ὅπως λένε ὅλοι οἱ ἱστορικοί,τό
ἔριξαν στό πλάτσιχο καί ἔτσι ἔχασαν τή συνοχή τους.
Τήν πορεία τοῦ ἀσχεριοῦ αὐτοῦ παρακολουθοῦσε ὁ Γιάννης
Γκούρας καί ὅταν ἔχρινε κατάλληλη τήν ὥρα ἔπεσε πάνω τους καί
ὁρμητικός ὅπως ἦταν τούς διέλυσε καί τούς κυνήγησε µέχρι κάτω
στόν κάμπο πανικόβλητους.
΄Ἠταν Ἡ πρώτη νικηφόρα µάχη στήν ἐπαναστατημένη Ρούμελη µέ
τούς Ἕλληνες νά τρέπουν σέ φυγή τούς ἐναπομείναντες καί ἧττημένους Τούρκους καί νά ὑπερασπίζονται µέ τόν καλύτερο τρόπο τήν
ἀπόφασή τους.
"Ἠταν τό πρῶτο μήνυμα αἰσιοδοξίας γιά τό τί ἦταν δυνατόν νά
καταφέρουν µέ τόν ἔνοπλο ἀγώνα τους καί μ’ αὐτή τή νίκη ἀνέβηκε
τό ἠθικό σ᾿ ὁλόκληρη τήν ἐπαναστατημένη Φωκίδα.
Τά, ἀποτελέσματα τῆς µάχης αὐτῆς ἦταν σηµαντικά:
ο Οἱ Τοῦρκοι εἶχαν πολλά θύματα χι ἔτσι τό ἠθικό τους παρέμεινε
χαταρραχκωµένο.

ο Γλύτωσαν τά γυναικόπαιδα καί τά ὑπάρχοντά τους ἀπ᾿ τήν
ὁμηρία καί τό πλάτσικο καί
ο. Ματαιώθηκε ἡ προσπάθεια νά φτάσουν στά Σάλωνα καί στή
συνέχεια νά περάσουν στό Μωριά ὅπως σχεδίαζαν ἀρχικά.
Μέ τήν εὐκαιρία τή σηµερινή πρέπει νά τονίσουμεὅτι ἐδῶ στά
βλαχοχώρια ἔγινε παρόμοια µάχηιστίς ἀρχές Ἰουλίου 1824 µέ ἄρχηγούς τήν Ἑλλήνων τούς Σαφάκα καί Σκαλτσά µέ τά ἴδια ἀποτελέσµατα κι’ ἀκόμα ὅτι ἡ Φωκίδαιἀληθινός κυματοθραύστης ἔσπασε
ὅλα τα µεγάλα τουρκικά κύματα καί δέν ἐπέτρεψε στούς Τούρκους
νόι στείλουν στήν Πελοπόννησο οὔτε ἕναν στρατιώτη µέ ἀποτέλεσμα
νό, σταθεροποιηθεῖ, ἀνδρωθεῖ καί τελικά νά ἐπικρατήσει ἡ µεγάλη
Ἐπανάσταση.

Νά θυμίσω ἐπίσης τί ἔλεγε ὁ κυβερνήτης Ἰωάννης Καποδίστριας
στόν γραμματέα τῆς Ἠπικρατείας τοῦ Νικόλαο Σπηλιάδη γιά μᾶς
τούς Ῥουμελιῶτες: «Τό λιγότερο πού ἀξίζει σ᾽ αὐτούς τούς γενναίους
Ῥουμελιῶτες εἶναι νά ἐλευθερώσουµετήν πατρίδα τους. Γιατί προσέφεραν τόσα στόν Ἀγώνα καί γιατί ὅταν ἡ Ρούμελη θά εἶναι λεύτερη θά᾽ναί ὅλη ἡ Ἑλλάδα λεύτερη».
Ἀγαπητοί µου
Ὅπως γνωρίζετε σήµερα ζοῦμε ὅλοι µας στόν καιρό τῆς λήθης.
Ἐήμαστε ἀγνοούμενοι καί ἀγνοοῦντες στήν ἴδια μᾶς τή χώραὶ Γιατί
σιγά-σιγά θά μεταφερθοῦμεἐκεῖ πού θέλουν νά μᾶς πᾶνε οἱ ἐκσυγ-
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χρονιστές τῆς ἱστορίας,τῆς πολιτικῆς,τῆς οἰκονομίας καί διάφοροι
ἄλλοι ἄχρηστοι καί ἀμόρφωτοι πού λυμαίνονται τήν Ἑλλάδα µας τίς
τελευταῖες δεκαετίες! Ἀνοῖξτε τό Ἰηίετηεί καί θά δεῖτε ὅτι ἀποκαλοῦν
σκοτεινό τό ᾿21. Ἱστορικοί ἔχουν ἰστοσελίδα Ἡ ὁποία περιλαμβάνει
τίς σφαγές πού κάναμε κατά τῶν Τούρκων στή διάρκεια τῆς Ἑλληγικῆς Ἐπαναστάσεως. Τι’ αὐτούς τούς κυρίους πού εἶναι καί πανεπιστηµιακοί το ᾿24 εἶναι σκοτεινό! Φτάνει πιά]
Κι’ ὅλα αὐτά µέ τήν ἀνοχή τῆς Πολίτειας καί τῆς Δικαιοσύνης!
Ἡ κρίση φίλοι µου δέν εἶναι µόνο οἰκονομική, εἶναι κρίση βαθύτατα ἠθική, ἀξιῶν καί θεσμῶν.
Ὅλα γκρεµίζονταικαί μεῖς κοιτᾶμε ἀκόμα πώς θά σώσουμετόν
ἑαυτό µας! Καί ἡ Πατρίδα; Ἄς χαθεῖ!
Ἔχουμε νά κάνουμε µέ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΕΣ σέ καιρό εἰρήνης καί
καταλαβαίνετε ὅλοι σας ποιούς ἐννοῶ!
Πολιτικοί ἀπάτριδες, ἄθεοι, καιροσκόποι, καρεκλοχκένταυροι
Ἐμεῖς, Ῥουμελιῶτεςἀπόγονοι τόσων καί τόσων σπουδαίων ἠρώων,
εἴμαστε ὑποχρεωμένοι ἀπ᾿ τή βαριά ἱστορία µαςινά βγοῦμε μπροστά!
Πόσο κάτω πρέπει νά φτάσει αὐτός ὁ τόπος γιά ν᾿ ἀρχίσει ν᾿ ἄνεβαίνει πάλι;

Ἕςτιµωρέσουµετούς ἐνόχους γιά τήν κατάντια µας τώρα

Αὔριο θά εἶναι πολύ ἀργά!
Ἐὐχαριστῶ πολύὶ
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17 ΜΛΙΟΥ Ι82ἱ
ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΝΤΡΕΗΙΣΣΑΣ
ἩΠλΤρΙΣ ΜΑ ΜΑΚΑΡΙΖΕΙΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΛΟΥΣ

; ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ 0ΤΙ ΘΥΣΙΑΣΤΗΚΑΝ {ΔΙΑ ΣΕΝΑ ΝΑ. ΣΑΝΑΣΤΗΣΟΥΝΕ
ΝΑ. ἘΛΝΑΕΙΠΟΟΕΙΣ ΑΛΛΗ ΜΙΑ ΦΟΡΑ
ΕΚΕΥΘΕΡΗ ΠΑΤΡΙΔΑ. ὁ--

Σελίδες ἀπ᾿ τή Φωκίδα-------------------ἵ-υ-υου

19η ἐπέτειο τῆς µάχης τῆς Ἄμπλιανης᾽
Τήν Κυριακή 19 Ἰουλίου ἡ Ἑταιρεία µας καί ὁ Δῆμος Δελφῶν
συνδιοργάνωσαν ἐχδήλωση γιά τήν {94η ἐπέτειο τῆς μεγάλης µάχης
τῆς Ἄμπλιανης (κοντά στό 510 χλμ τῆς Ε.Ο.Λαμίας - Ἄμφισσας).
Στεφάνι κατέθεσε ὁ ἀντιπρόεδρος τῆς Ἑταιρείας κ. Ἰωάννης Ράμ-

µος Άπτχος (1) ε.α.

Ὁ πανηγυρικός της ἡμέρας ἐκφωνήθηκε ἀπό τόν πρόεδρο τοῦ ΣΕΑΝ Φωκίδος κ. Γρηγόρη Μιχαλέα.

Ἀναζητώνταςτό Πεδίο τῆς Μάχης

Κυριακή 2 Λὐγούστου ὥρα 06.90 στήν Ἀϊ-λιόσα μᾶς περιμένουν

ὁ Ἠλίας Καβούρης καί ὁ μπάρµπα Γιάννης Τσάφος (88 χρονῶν),

πρῶτοι φτάνουμε ὁ γράφων µέ τόν ἀντιπρόεδρο τῆς ΕΦΜ Γιάννη
Ῥάμμο καί πίσω µας ὁ πρόεδρος τῆς ΕΦΜ Χάρ. Παναγιωτόπουλος
μέ τόν Δήμαρχο, ξεχινᾶμε µέ κατεύθυνση πρός δ1ο χίλ.
Σέ λίγο ἀφήνουμε τόν κεντρικό ἀσφαλτόδρομοπεριοχή «χορασίδα» στρίβοντας δεξιά σέ χωματόδροµο, τό αὐτοκίνητο χοροπηδάει
ἀπ᾿ τίς λακκοῦβες, σάν κατσίκι, ἀλλά δέν κρατάει πολύ, ὃ χιλ. περίπου ἁπ᾿ τήν ἄσφαλτο τό μπροστινό αὐτοχίνητο µέ τούς ὁδηγούς
μᾶς σταματάει, κατεβαίνουµε, φτάσαμεμᾶς λένε, βλέπετε τά ταµπούρια, ἐδῶ εἶναι, δέν βλέπουμετίποτα, ἡ περιοχή ἐκτός ἀπό ἔλατα
ἔχει καί πυκνή χαμηλή βλάστηση µέ κέδρα καί ἄλλους θάµνους,
µπαίνουµε στό δασωµμένο χαί τότε ἀρχίζει νά ἀποκαλύπτεται Ἡ ὀχύρωσηήτῆς τοποθεσίας.
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Κατεβαίνουμε

τήν

πλαγιά, τά ἐρείπια τῶν
ταμπουριῶν εἶναι δεξιά

χαί ἀριστερά τοποθετημένα σέ στρατηγικά σημεῖα γιά κυκλική ἄμυνα,
βρισκόμαστε στό πραγματικό πεδίο τῆς µάχης

τῆς Ἅμπλιανης.

Αὐτός ἐδῶ ὁ τόπος
µέχρι πάνω στή κορφή,
μᾶς διηγεῖται ὁ µπάρµπα Γιάννης, ἵτανε χωράφια τῆς Κολοβάτας καί
σπέρναµε φαχή καί ρεβίθια, κεῖνα τά χρόνια,

σήµερα εἶναι δάσος καί

τό λέγανε ἐχεῖ ἀπέναντι
στήν πλαγιά «τά κεφάλια τῶν Τούρκων»γιατί
βρίσκανε

λένε,

ὅταν

ἔσπερναν τά χωράφια,
ἀνθρώπινα κόκαλα.

Σελίδες ἀπ᾿ τή Φωκίδα ---------------ἲὐἧἧὕὔὐἧὕὔὕ-«---υ-

απδςσι
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Στό βάθος ὁ κάµπος τῆς Γραβιᾶς.
Ἐλᾶτε νά σᾶς δείξουµε καί τόν παλιό καρόδροµο Λαμίας Γραβιᾶς
Ἄμφισσας μᾶςλέει καί τραβάει μπροστά ὁ µμπάρμπαΓιάννης, στά
ἀριστερά της τοποθεσίας καί στά ριζά τοῦ λόφου πράγματι ὑπάρχει
δρόμος µέ πεζούλια ἀντιστήριξης καί καλντερίµι στρωμµένο µέ πέτρες φυτεµένες ψαροκόκαλο σέ ἀρχετά συμεῖα,τόν περπατήσαµεκαί
βγήκαμε στόν χωµατόδροµο, µπήκαµε στά αὐτοχίνητα καί προχω-
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ρήσαμε περί τό ἕνα χιλ. βόρεια γιά νά ἀπολαύσουμε µιά καταπληχτική θέα, µία πραγματικά ἀεροπορική θέα,ᾗ ρεματιά αὐτή, µας λέει
ὁ Ἠλίας πού εἶναι καί κυνηγός, εἶναι πέρασμα τῆς φάσσας, ὅταν
χρυώσειὁ καιρός κοπάδια ἀπ᾿ τά πουλιά αὐτά μεταναστεύουν σέ
ποιό θερµά κλίματα περνώντας ἀποδῶ καί βέβαια ἐμεῖς τό καρτερᾶμεκαί ....
Πρίν ἐπιβιβαστοῦμε στά αὐτοχίνητα γιά τήν ἐπιστροφή ὁ Ἠλίας
βγάζει ἕνα μπουκάλι τσίπουρο καί κερνάει πού ὅπως μᾶς εἶπε τό
ἔχει πάντα µαζί του γιά .... φάρμακο.
Ἐδῶ τελειώνει καί ἡ ξενάγηση µας ἀπ᾿ τόν Ἠλία καί τόν μπάρµπα Γιάννη τούς ὁποίους εὐχαριστοῦμε θερµά καί µέ τήν ὑπόσχεση
τοῦ Δημάρχουὅτι θά φροντίσει γιά τήν ἀνάδειξη καί ἀξιοποίηση τῶν
ὅσων εἴδαμε.

Γιάννης Β. Τσινταβής

ΣΤΟΝ ΤΑΣΟ ΦΙΛΗΠΙΟΠΟΥΛΟ
Πάνταεἶναι ὀδυνηρός ἕνας ἀποχαιρετισμός, ἀλλά ὅταν πρόκειται
γιά ἕναν καλό φίλο καί συνεργάτη τότε γίνεται καί ἐπαχθῆς. Τοῦτο
συμβαίνει καί µέ τόν Τάσο Φιλιππόπουλο, τόν καλό Δάσκαλο, ὁ

ὁποῖος πίστευε στό ἔργο πού εἶχε ἀναλάβει. Καΐ µαζί µέ τό ἔργο
τοῦ δασκάλου, ἀσχολήθηκε καί µέ τή συγγραφή παιδαγωγικῶν διδακτικῶν ἔργων καί ἔργων πολιτικῆς ἀγωγῆς, λαογραφίας καί ἵστορίας.
Οἱ φίλοι του τῆς Ε.Φ. Μελετῶν ἐπαναλαμβάνουν τήν ἐλπιδοφόρα
εὐχή τῆς ἐχχλησίας µας: «Αἰωνία σου Ἡ µνήµη ἀξιομακάριστε καί
χαλέ µας συνεργάτη, φίλε Τάσο»
Γ.Ν.Κ.

Οἰκονομικές ἐνισχύσεις
Γιά τήν οἰκονομική ἐνίσχυση τῆς ἑταιρείας προσέφεραν οἱ φίλοι
τα παρακάτω ποσά:
α. Γ. Ν. Κουτσοχλένης Ἠλαιώνας,εἰς μνήμην Κ. Καραχάλιου 508
β. Ὁ ἴδιος εἰς μνήμην Δήμου Ἠλία Δημητρίου 50

εαν

᾽Απαγορεύεται ἡ µερική ἤ ὁλική ἀναπαραγωγή τῶν κειμένων, ἣ

ἀναδημοσίευση, ἡ ἀποθήκευση σέ ὁποιοδήποτε σύστηµα ἠλεκτρονικό,
μηχανικό, φωτοαντιγραφικό καί δέ µεταθιθάζετασέ καμιά µορφή καί
μέ κανένα τρόπο κείµενο, χωρίς προηγούµενη ἔγγραφη ἄδεια τοῦ
συγγραφέα ἤ τοῦ περιοδικοῦ.
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