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ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΕΣ

Ἄγαπητοίφίλοι, Μέλη τῆς Ε.Φ.Μ. καί Ἀναγνῶστες

Κατά καιρούς µέ ἔνθετα ἐπικοινωνούσαμε µαζί σας καί
εὐγενικά ὅπτούσαμε μεταξύ ἄλλων τήν ἐνεργό συμμετοχή σας
στήν προσπάθειά µας µέ σχοπό τή συνέχιση τῆς ἔκδοσης τοῦ
τριµηνιαίου περιοδικοῦ µέ ἀποστολή συγγραμμάτων ἐκ µέ-
ρους σας γιά Δημοσίευση καί βελτίωση τῆς δομῆς καί τῆς
ὕλης τοῦ περιοδικοῦ ἀλλά καί γιά ἄλλες δραστηριότητες.

Στό σημεῖο αὐτό ἐπισημαίνουμε ὅτι µέχρι τώρα δέν
ὑπῆρξε ἡ ἀναμενόμενη ἀνταπόκριση ἐκ µέρους σας καί
ὑπάρχουν ἁτακτοποίῃτες πολλές οἰκονομικές ὑποχρεώσεις
σας σέ ὅτι ἀφορᾶ τίς ἐτήσιες συνδρομές.

Γιά τό λόγο αὐτό καί συνδυασμόµέ τήν δυσχερῆ οἰκονο-
µική κατάσταση τῆς Ε.Φ.Μ. τό περιοδικό καί καθυστερεῖ νά
ἐκδοθεῖ ἀλλά καίἔχει συμπτυχθεῖ ἀνά ἑξάμηνο ἀντίτρίμηνο.

Κατόπιν αὐτῶν καί µέ σκοπό τή συνέχιση τῆς ἔκδοσης τοῦ
περιοδικοῦ μᾶς παρακαλοῦμε ὅπως τακτοποιήσετε τίς οἶκο-

νομικές ὑποχρεώσεις αὐτές τῶν ἐτήσιων συνδρομῶν τῶν προ-
ηγούµενων ἐτῶν.

Ἀναμένουμε τήν ἀνταπόκρισή σας.

 

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΩΚΙΚΩΝ ΜΕΔΕΤΩΝ

ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ

«ΣΕΔΙΔΕΣ ΑΠ΄ ΤΗ ΦΩΚΙΔΑ»

εὔχονται

εἰρηνικό καί δημιουργικότό 201    
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ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΛΙΓΓΕΝΕΣΙΑ
ΚΑΙ ΝΕΟΜΑΡΤΥΡΕΣ3

Ὁ Εὐαγγελισμός τῆς Λευτεριᾶς µας συμπίπτει µέ τόν Εὐαγγελι-
σµό τῆς Θεοτόκου Μαρίας. ναι ἡ γυναίκα πού δέχθηκε τήν ἀπό
Θεοῦ ἀναγγελία καί χάρη, ὅτι θά γεννήσει τόν Λυτρωτή πάντων.
Αὐτόν πού δέν χωρεῖ πουθενά καί πού χώρεσε ἐντός Της. Δέν μιλᾶμε
γιά ὁποιαδήποτε ὕπαρξη, ἀλλά τήν ἀειπάρθενο Μαρία. Ἐκπροσωπεῖ
τό ἀνθρώπινο γένος ὁλόχληρο στό σχέδιο τοῦ Θεοῦ στήν ἀπόφασή
Του νά τό λυτρώσει ἀπό τήν ἁμαρτία. Δύσκολη Ἡ θέση Της ὡς ἀνύ-
πανδρη γυναίκα καί ἁδιανόητη ἡ συγκατάθεσή Της ὡς κόρη. Προ-
χώρησε µέ θάρρος καί σωθήκαµε.

Τήν διαλέγει ὁ Θεός ὡς κῆπο χατάλληλο γιά νά βλαστήσει τό
«ρόδο τό ἀμάραντο»!. Ἐκεῖ ἐναποθέτουμε τίς προσευχές µας, τίς
ἐλπίδες μᾶς τούς καὐμούς µας καί περιμένουμε τήν ἀπάντησή Της.
Εἶναι ἡ Παντοβασίλισσα πού κυριαρχεῖ ἐπί τῶν αἰσθήσεών Της καί
ἀπέχει ὁλοκληρωτικά ἀπό ἡδονές κοσµιχές καί ἐφάμαρτες. τήν
ἀπάντηση- συγκατάθεσή Της: “Ὑενοιτό µοί κατά τό ρῆμα σου”
ἀκουμποῦσε ἡ σωτηρίας τῆς ἀνθρωπότητας καί εἶχε τήν βαρύτητα
τή αἰωνιότητας. Μεγάλη ἦταν ἤ κουβέντα Της, συνομιλοῦσε µέ τόν
Θεό, διά τοῦ Ἀρχαγγέλου Γαβριήλ, καί γίνονταν συνεργός Του. Ἀπό
ἐκείνη τήν στιγµή ἄρχισε ἡ ἀντίστροφη μέτρηση γιά τήν Χριστοῦ Τέν-
να. Μία καί ἄριστη, ἀνάμεσά σε καλές, γνωστές, ἰσχυρές γυναῖκες
τοῦ πλανήτη καί τῶν αἰώνων.

Ἔχοντας ἡ Παναγία τήν δεύτερη µετά Θεό θέση κατά τήν θεΟλο-

γία καί στήν ἐκκλησιαστική συνείδηση ἀκούει, πρεσβεύει καί σώζει
κάθε ἄνθρωπο καί εὐσεβές ἔθνος. Γίνεται µέ αὐτόν τόν τρόπο ἣ
Ἐλευθερώτρια φυχῶν καί σωμάτων. Τῶν ἁδικημένων καί τῶν κατα-
τρεγµένωντῆς ζωῆς ἡ ἀκαταμάχητη καί ἁδιάφευστη συµπαραστά-
τρια.

. Ἠὐρεία περίληψη Ὁμιλίας µέ τίτλο “Νεομάρτυρες: ἡ ἔμφυχη προσφορά τῆς
Ἐκκλησίας στόν ἀγώνα τοῦ 1831”, πού ἐκφωνήθηκε σέ ἐπετειακή ἐκδήλωση τοῦ
Πολιτιστικοῦ Ἠέντρου "Σπύρος Ἀποστόλου”, τοῦ Δήμου Ἁγίων Ἀναργύρων Ἀττικῆς,
στίς 22 Μαρτίου 2002.

1. Δοξαστικό α΄ ὠδῆς ἀκολουθίας ἀκαθίστου ὄμνου,
2. Λουκ. α, 98.
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Ἔτσι Τήν εἶδε τότε καί τό δικό µας ὑπόδουλο στούς Τούρχους
γένος. Τό ὅτι οἱ ὁπλαρχηγοί πῆραν τήν εὐλογία Της καί ζητοῦσαν
πάντα τήν σκέπη Της στόν πόλεμο, δέν Τήν ἄφησαν ἁπτόητη.
Ἔστελνε καί στέλνει τήν εὐχή Της καί τήν προστασία Της στούς
ἀγωνιστές καί στόν ἅμαχο πληθυσμό. Μέ αὐτήν τήν χάρη τό ἑλληνικό
γένος σώθηκε, ἀποτίναξε τόν ζυγό τοῦ σαρικιοῦ καί ἔλαμφε γιά µία
ἀκόμη φορά Ἡ ἀθάνατη δόξα του.

Νεοµάρτυρες: ἰσάξιοι στό μαρτύριο μ᾿ ἐχεῖνα τῶν μαρτύρων τῶν
πρώτων χριστιανικῶν αἰώνων, εἶναι οἱ ἀμέτρητοι ἕλληνες πού τά
ὑπέστησαν κατά τήν διάρχεια τῆς σκλαβιᾶς στό ὀθωμανιχό ζυγό.
Ἐπί αἰῶνες δέν στέναζε µόνο Ἡ γῆ ἀπό τόν βάρβαρο κατακτητή,
ἀλλά πολύ περισσότερο οἱ πρόγονοί µας. Κάποιοι ὄχι µόνο δέν ἔσχυ-
φαν τό κεφάλι καί δέν πολέμησαν ἁπλά, ἔδωσαν τό εἶναι τους στόν
ἀγώνα. Δέν λύγισε Ἡ ψυχή τους καί δέν παραδόθηκαν ποτέ στούς
ἀλλόπιστους. Εἶχαν συγκροτημένη καί συγκεκριμένη ἄποψη γιά τήν
ἐλευθερία καί ἔκαναν τά πάντα γιά νά ἔρθει. Ἔμειναν ὄντως ἀδού-
λωτοι στό φρόνηµα καί ὅταν πιέσθηκαν νά ἀλλάξουν θρήσκευμα
ἀρνήθηκαν τήν προδοσία τῆς κολυµβήθρας τους. Ἀπειλήθηκαν δέν
ὑποχώρησαν, γι’ αὐτό καί ὁδηγήθηχαν στό μαρτύριο. Εἶναι οἱ Νεο-
μάρτυρες “οἱ σφαγιασθέντες ὥσπερ ἄρνες”ὃ, ὃ ἅγιος καί πνευµατι-
κός θησαυρός πού μᾶς ἄφησε ἡ µαχκρά περίοδος ἐκείνη τῶν τετρα-
χοσίων χρόνων ἀνελεύθερου βίου τῆς πατρίδας µας.

Εἶχαν πίστη βαθιά στόν Κύριο, γι’ αὐτό δέν ἤθελαν τήν ἀποχω-
ριστοῦν καί νά ἀλλάξουν. Ἔμειναν παιδιά Του καί τό ὁμολόγησαν
ἀφηφώντας τήν συνέχεια. Ἔμειναν γιά πάντα κοντά Του. Τό εἶχε
διαβεβαιώσει ὁ Ἴδιος λέγοντας ὅτι “ὅποιος Τόν ὁμολογήσει ἐμπρός
στούς ἀνθρώπους, θά τόν ὁμολογήσει Ἠκεῖνος ἐνώπιόν του Θεοῦ”.
Ἔλαβαν βασανιστήρια ἀποτρόπαια, πρωτοφανοῦς βαρβαρότητας.
Ὑπάρχουν περιπτώσεις µάλιστα πού αὐτά δέν μπορεῖ νά τά χωρέσει
ἀνθρώπινος νοῦς. Ἡ πίστη ὅμως ἔχανε τήν ψυχή τους νά τ’ ἀντέξει.
Ὁ στέφανος τῆς δικαίωσης καί τῆς τιμῆς τοῦ ἀγώνα τούς εἶναι τό
ἐλάχιστο πού θά μποροῦσε νά πράξει ἡ Ἐκκλησία µας. ταν καί
παραμένουν πρότυπα μίμησης, ἰδίως στούς καιρούς µας πού ἡ λιγο-
φυχία καί ἡ φυγοπονία γίνεται γνώρισμα ὀλοένα καί περισσότερων.
Ἡ θυσιαστική τούς πορεία δέν ἦταν ξένη µέ τό παρελθόν. Εἶχε

τίς ρίζες της στούς πρωτοµάρτυρεςκαί µεγαλομάρτυρες, ἄριστοι συ-
νεχιστές καί μιμητές τούς ἀπεδείχθησαν ὅλοι τους, Ταυτόχρονα πρέ-

3. Ῥὐλογητάριο νεκρώσιµης ἀκολουθίας,γιά τούς Ἱερεῖς (βλ. Ματθ. ι,16).
ᾱ, Ματθ. ι, 32.
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πει νά σημειώσουμεὅτι ἡ ὅλη πορεία τους δέν ἦταν ξένη µέ τόν ἀγώ-
να τῶν ὑπολοίπων. Ἠταν καί παραμένει κεντρικό σημεῖο του, ἀφοῦ
χλείνει µέσα του τήν ὁλοχληρωτική ἀφιέρωση σ᾿ αὐτόν ἄσχετά των
παθηµάτων. Τοῦτα ἦταν πολλά, ὁ στόχος ἕναςνά ἐλευθερωθεῖ φυ-
χοσωµατικά ὁ λαός.Δέν ἦταν οἱ θερµόαιμοι χριστιανοί, θά δείλιαζαν.
Δέν ἦταν οἱ ροµαντικοί ἕλληνες, θά παραιτοῦνταν. Οὔτε πεῖσμαι, οὔτε
ἐνθουσιασμός, οὔτε ἐπιπολαιότητα ἦταν ἡ ὁμολογία τους. Ἠταν
ἐνέργεια πού πήγαζε ἀπό τήν ζῶσα καί ζέουσα χριστιανική καρδιά
τους καί σάν λάβα Ἡφαίστειου ἔκαψετήν µανία τοῦ διώκτη καί φώ-
τισε τά σκοτάδια πού εἶχε αὐτός ἐπιβάλει.

Ὁ Κύριος τους ἔδωσε τό θάρρος γιά νά ἀντιμετωπίσουντίς δυ-
σκολίες καί τά βάσανα. Τί καί ἄν ἀπέχουν χρονικά ἀπό τόν πρὠτο-
µεγαλομάρτυρατῆς πίστης μᾶς Ἰησοῦ Χριστό; τί καί ἄν τούς χωρί-
ζουν χρόνια καί χρόνια ἀπό τούς κάθε μορφῆς µάρτυρες τῶν πρώτων
χριστιανικῶν αἰώνων; Τελείως ὅμοια καί ἰσάξια εἶναι ἢ διαδρομή
τους, ὅπως καί ἡ θυσία τους. Ἔλαβαν τά ἴδια βασανιστήρια πού πε-
ριγράφει ὁ Ἀπόστολος Παῦλος: “ξυλοδαρμούς, ἐμπαιγμούς, συλλή-
φεις, φυλακές, λιθοβολισμούς, µμαχαιρώματα””,

Γεγονός ἀναμφισβήτητο εἶναι ὅτι ἔχουμε τήν ἀνάγκη τῶν Νεο-
μαρτύρων σάν στρατευόµενη Ἐκκλησία. Εΐναι τό καύχημά µας καί
ἡ ζῶσα προσφορά σ’ ἕναν ἀγώνα δύσκολο καί ἀπρόβλεπτο, πού δέν
εἶχε νά κάνει µόνο µέ ἐδαφική ὑπεράσπιση καί κατοχύρωση, ἀλλά
καί (κυρίως) µέ τήν θρησκευτική κατοχή. Τό πρῶτο µέλη µά τοῦ κα-
τακτητή ἦταν ὁ βίαιος ἐξισλαμισμός. Γνώριζε καλά αὐτός ὅτι, ὅταν
ὁ ἕλληνας ἀποκοπεῖ ἀπό τήν Ὀρθόδοξη Ἐπκλησία του καί ἀλλοτριώω-
θεῖ, τότε καί σίγουρα θά ἀφανιστεῖ.

Γιά ἀρκετούς χριστιανούς τῆς περιόδου τῆς σχλαβιᾶς µας στούς
Τούρχους ἡ ὁμολογία τῆς πίστης τούς ἦταν μονόδρομος, ὁ ὁποῖος
εἶχε κατάληξη τό μαρτύριο. Ἔξεραν τούς περίµενε ὁ θάνατος, δέν
δίστασαν

Μέ ἀνιδιοτέλεια κακοπάθησαν ὡς καλοί στρατιῶτες τοῦ Ἆρι-
στοῦδ καί τά κατάφεραν πρός δόξα Του καί καλό των ὑπόδουλων
παιδιῶν Του.
Ἡ ζωή τῶν Νεομαρτύρωνδέν εἶχε ἀξία ἐμπρός στό νά ζωντανέ-

ψουν ἀπό τήν σκλαβιά καί νά ζήσουν ἐλεύθερα οἱ μεταγενέστεροι.
Ὁ ἕνας γίνονταν παράδειγµαγιά τόν ἄλλο, τό ἕνα μαρτύριο ἔρχον-

ταν ὡς διαδοχή ἄλλου. Μιά ἱερή ἁλυσίδα, µέ αἷμα καί πόνο ποτι-

5. Ἑβρ. τα, 57-38
6. Β” Τιμ.β.8.
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σµένη, ἀμέτρητοι οἱ κρίχοι, κάθε κοινωνικῆς τάξης καί χαταγωγῆς
τόπου.

Στήν γεμάτη βία δράση τοῦ κατακτητῆ δέν εἶδαν σάν λύση τήν
ἀπόδραση, ἀλλά τήν ἐπανάσταση µέχρι δικαίωσης. Ἀντιστάθηκαν
σθεναρά καί ἀντέδρασαν δυναμικά ὅταν ἡ πίστη τούς ἔμπαινε στό
στόχαστρο τοῦ τύραννου. Αὐτός βρῆκε τόν ἐξισλαμισμό ὡς πρόσφο-
ϱο µέσο γιά νά κυριεύσει καί τήν ὀρθόδοξη καρδία τῶν ὑπόδουλων
Ἑλλήνων. Ἐκεῖνοι βρῆκαν τήν ὁμολογία ὡς ἄριστο τρόπο γιά νά µεί-
νουν ἐλεύθεροι στό φρόνηµα καί νά διασωθεῖ ἡ ταυτότητα τῶν Ῥω-
μιῶν. Ἔγιναν οἱ στυλοβάτες τοῦ ἀγώνα ἀφοῦ ἡ κάθε μορφῆς θυσία
τούς εἶχε ἀντίκτυπο στήν µάχη ὅπου καί ὅπως αὐτή διεξάγονταν,
στά βουνά ἤ στίς θάλασσες,
Ἡ χώρα μᾶςἔγινε νεοµαρτυροτόκχος, προέκταση νοερή τοῦ Γολ-

Υοθά µέ ἐμπνευστῆ καί πρότυπο τόν Ἰησοῦ Χριστό. Διά Σταυροῦ
μαρτύρησε Ἐκεῖνος γιά τήν λύτρωση τοῦ κόσμου ὅλου. Τό ἴδιο καί
ἐχεῖνοι ὑπέστησαν φρικτά μαρτύρια γιά τήν ἐλευθερία τῶν ὑπολοί-
πων συμπατριωτῶν τους. Όχι γιά ἐφήμερη δόξα, δέν ἐπένδυσαν σέ
προσωπικές ἀπολαβές ἀλλά τό γενικό καλό. Ἡ ἀναγνώριση τῆς ϐθυ-

σίας τούς ἔγινε στήν συνέχεια ὑπόθεση τῆς Ἐκκλησίας"". τό ἁγιολό-
γιό Της ἔγινε πλουσιότερο.

Ἀπό τά σημαντικότερα πρόσωπα ἀντίστασης µέχρι θανάτωσης
εἶναι ὁ Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Β΄, ὁ πολύ πονεµένος Πατριάρχης τοῦ Γέ-
νους µας. Ἔμπρακτα βοήθησε τόν ἀγώνα καί τό ἀκριβοπλήρωσε, τό-
τε µέ μαρτυρικό θάνατο, σήµερα µέ τήν συκοφάντηση - ἀπό λίγους
εὐτυχῶς - τῆς προσφορᾶςτου. Γιά νά ἔρθει ὁ Ἀρχιεπίσκοπός µας
χος Χριστόδουλος νά διαβεβαιώσει: “Ὁ Πατριάρχης Γρηγόριος ὁ Ἐ᾽
ὑπηρξε ὑποδειγμα Ποιμένος καί Ἐθνάρχου. Δίκαια τόν τιμᾶ τό
"Έθνος καί ἤ Ἐκκλησία. Εἶναι Ἐθνομάρτυρας, πού τό αἷμα τοῦ πό-
τισε τό δένδρο τῆς ἐλευθερίας”7. Ἄλλη ἐξέχουσα µορφή εἶναι ὁ Ἅγιος
Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός, ὁ ἀεικένητος διδάχος τοῦ σκλάβου ἑλληνισμοῦ,

»» Ἐλπίζουμε καί εὐχόμαστε ὅπως ἡ διοικοῦσα Ἐκκλησία κάποτε ἀξιολογήσει
καί ἄξιο ποιήσει τήν θυσία τοῦ ἐθνοῖερο μάρτυρα Ἐπισκόπου Σάλωνων Ἠσαῖα,
στήν Χαλκωμάτα (23-4-1824). Νά πεισθοῦνοἱ ἁρμόδιοι ὅτι ὁ ἀνδριάντας τοῦ στέκει
οτήν κεντρική πλατεία τῆς Ἄμφισσαςγιά νά ὑπενθυμίζει στούς µέν κατοίκους τῆς
ὅτι εἶναι ἀπόγονοι Ἡρώων καί Ἁγίων,στούς δέ ἐπισκέπτες της ὅτι βρίσκονται στήν
καρδιά τοῦ τόπου πού ποτίσθηκε (καΐ) µέ αἷμα ἀρχιερατικό γιά νά εἵμαστε ὅλοι
ἐμεῖς ὅλοι ἐλεύθεροι.

7. Χριστοδούλου Παρασκευαΐδη, Μητροπολίτου Δημητριάδος: “Γρηγόριος ὁ Ἐ
ὁ Ἐθνάρχης τῆς ὀδύνης”. Ἠκδόσεις “Χρυσοπηγή” ἅ.χ. (σέλ. 72)
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πού ἀντάλλαξε τό κήρυγμαµέ συκοφαντία, τήν ἱεραποστολή µέ µαρ-
τύριοση”.

Βἶχαν ἀρχές καί ἔδωσανγι’ αὐτές τήν ἴδια τούς τήν ζωή. Μπορεῖ
ὁρισμένοι νά δείλιαζαν πρός στιγµή, δέν ἀργοῦσε νά ἔρθει ἡ µετά-
νοια, τό κλάμα, Ἡ μεταστροφή καί ἔφταναν στήν ὁμολογία µέχρι
μαρτυρίου. Ἐμεῖς ἀρκετές φορές ζοῦμε µέ ἐνδοτισμό χάρη τῆς ἁπαί-
τησης κάποιων. Ξεχνᾶμε ἤ παραχαράζουµε τό παρελθόν µας, γιατί
ὅμως: Ὅλα ἰσοπεδώνονταιδιά τῆς λήθης, τῆς ἀνοχῆς, τῆς διαστρέ-
βλωσης, τῆς ὑποχώρησης, τῆς ἀπόρριφψης. Λησμονήσαμεὅτι ἔχουμε
ἱερή ὑποχρέωση νά μάθουν καί οἱ ἄλλοι, νεώτεροι ἤ ἐπισκέπτές, ΥΥ-
γενεῖς ἤ ὄχι, ὅτι ἡ ἐλευθερία µας (καί ἐλευθερία τούς) βασίζεται σέ
αἱματοβαμμένο παρελθόν. Φάνηκαν ὣς ἀγωνιστές τῆς ζωῆς χαί τῆς
ἐπίπονης ἁγιότητας. Ὁραματίζονταν καί ἔμπρακτα προετοίµαζαν
ἕνα ἐλεύθερο µέλλον.

Δυστυχῶςµιά τέτοια τακτική καί δρομολογημένη ἐργασία ἔχουν
καί στούς καιρούς μᾶς ξένα χέντρα. πού θέλουν τήν θρησκευτική
ἀποξένωση τῶν νεοελλήνων. Προσπαθοῦν νά ἐπιβάλλουν µιά νέα τά-
Έη πραγμάτων. Μεθοδεύουν ὥστε νά ἔχουμε ξεχασμένο ἤ παραποι-
ηµένο ἱστορικοθρησκευτικό χθές καί ἐπιδιώκουν νά ἔχουμε µόνο ἕνα
βιομηχανοποιηµένο καί ἀπρόσωπο αὔριο.

Μέ προσχήματα ὅτι ἔχουμε καί ἄλλους στήν οἰκογένειά µας καί
ὅτι αὐτή γίνεται µέρα µέ τήν ἡμέρα πολυπολιτισµική καί πολυσυλ-
λεκτική, καλούμαστε νά ἀποποιηθοῦμε καί νά στερηθοῦμε τά ἤθη
καί τά ἔθιμά µας, τίς γιορτές τῆς πίστης µας καί τίς ἐπετείους τοῦ
τόπου µας, νά κατεβάσουμε τά σύμβολά µας ἀπό δηµόσιους χώρους,
νά προσαρµόσουµετήν ζωή µας στήν (σεβαστῆ κατά τ’ ἄλλα) χουλ-
τούρα τῶν ὑπόλοιπων, γιά νά μήν τούς προχαλοῦμε, καθώς λένε.
Ἄλλο εἶναι ὑποδοχή καί φιλοξενία καί ἄλλο ὑποχώρηση. Αὐτό συ-
νιστᾶ ἀχόμα καί προδοσία. ἘἨπιθυμοῦν πολλοί καί διάφοροι, Ύνω-
στόι-ἄγνωστοι, τήν ἀλλοτρίωση μᾶς µέχρι τόν ἀφελληνισμό καί τόν
θρησχευτικό ἀποχρωματισμό. Εἶναι µεθοδευµένη ἐργασία ὕπουλη,
ἥπιων τόνων καί διάρκειας,γι’ αὐτό καί δέν γίνεται ἄμεσα ἀντιλη-
πτό το σχέδιό τους.

Ἂνκ Ἡ Φωκίδα ἔχει ἰδιαίτερη τήν εὐλογία τοῦ πατρο-Κοσμᾶ. Γεννημένος µέν
στό Μέγα Δένδρο Αἰτωλίας (4714), ἔμαθε ὅμως τά πρῶτα γράµµατα στήν Ἱερά Μο-
νή τῆς Παναγίας στό Προσήλιο. Ἐπιπλέον, κατά τήν δεύτερη ἱεραποστολική του πε-
ριοδεία (1763-1774) πέρασε ἀπό τήν Ἄμφισσα καί τό Γαλαξίδι. Δίδαξε στούς σχλα-
βωµένους κατοίκους τους γιά Χριστό καί ἐλευθερία. Εἶχε μαρτυρικό τέλος στό Κο-
λικόντασι τῆς Βορείου Ἠπείρου (24-8-1779).
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Δέν κινδυνολογοῦμε, µόνο διαπιστώνουμε. Ὡς σωστά σκεπτόµενα
ἄτομα πρέπει νά προβληματισθοῦμεκαί ταυτόχρονα νά εἵμαστε σέ
ἐπαγρύπνηση. Αὐτό τό νόηµα ἔχουν ἄλλωστε καί οἱ ἐθνικές ἑορτές.

Μακριά -βέβαια- καί ἔξω ἀπό ἰδεολογίες πατριδοκαπηλίας ἤ ἀπραί-
ας ἐθνικοφροσύνης. Ὅπου καί ὅποτε ὑπῆρξαν αὐτά ἔβλαφαν θανά-
σιμα.

Σέ καιρούς πού δέν ἀπέχουν ἀρχετά χι ἀπό τούς δικούς µας βρί-
σχουµετούς Νεομάρτυρες, ὡς μοναδικές καί ἀνεπανάληπτες δωρεές
στήν ὑπόθεση τοῦ ἀπελευθερωτικοῦ ἀπό τούς Τούρκους ἀγώνα τῶν
προγόνων µας. Εὐλογία ἀληθινή εἶναι ἀπό τό Θεό γιά τό γένος µας,
πολλές δεκάδες χρόνια µετά, νά ἔχουμε μπροστά µας τά ἡρωικά
ἀναστήματα τῶν Νεομαρτύρων. Ἐκεῖνοι .ἄνδρες καί γυναῖκες, μικροί
καί μεγάλοι, συστήνουν τήν πατρίδα µας -σάν ἐλεύθερη χώρα τοῦ
παγκόσμιου στερεώµατος καί σάν λαμπρό ὑπόδειγμα σκληρῶν ἀγώ-
νων τῶν παιδιῶν της. Ὁ πατερικός λόγος ἰσχύει καί γιά ἐκείνους
ὅταν λέει; “Τό διαμάντι ὅταν χτυπιέται, δέν ὑποκύπτει, δέν µαλα-
κώνει. Τό σίδερο ὅμως πού χτυπάει τό διαμάντι, διαλύεται. Ἔτσι
καί οἳ φυχές τῶν Ἁγίων. Βασανίζονταν τόσο πολύ καί ὅμως δέν πά-
θαιναν κανένα κακό, ἐνῶ διέλυαν καί τή δύναμη τῶν ἐχθρῶν πού
τούς χτυποῦσαν”». Ἀνυποχώρητοι στάθηκαν σοβαρό ἐμπόδιο στήν
μανία τοῦ Τούρκου.

᾿.Ἠταν καί παρέμειναν ἀδούλωτοι στό φρόνηµα καί εἶχαν ἕνα

ὅραμα: νά δοῦν ἐλεύθερη τήν πατρίδα καί διέθεταν ἕναν σκοπό: νά
μείνει ὀρθόδοξη ἡ χώρα. Μέ ἐπιμονή τό κατάφεραν. Βἶναι ζήτημα
εὐθύνήςτῶν μεταγενέστερων ἡ διαχείριση τῆς παρακαταθήκης πού
λάβαμεκαί πού εἶναι σφραγισµένη µέ πόνο καί ὀδύνη. Κάθε ὅμολο-
γία τούς ἦταν ραντεβού µέ τό μαρτύριο καί κάθε μαρτύριο συνάν-
ΤΗΟΗ µέ τήν Ἱστορία. Παρ᾽ ὅλο πού ὑπῆρξαν ἀμφισβητήσεις δέν ξε-
θώριασε ἡ προσφορά τους, δέν χάθηκε ἡ τιµή, δέν λησµονήθηκε ἡ
δωρεά τους. Τό νεομαρτυρολόγιο τοποθετήθηκε ἐπάξια δίπλα στό
πανάχγιο,ὄχι γιά σύγκριση, ἀλλά γιά ἰσάξια συμπλήρωσή του.

Πλῆθος λοιπόν εἶναι οἱ νεοµάρτυρες χωρίς νά μποροῦμε νά ἕε-
χωρίσουµε κάποιον καί γιά ὁποιοδήποτε λόγο. Τό μαρτύριο ἦταν γι’
αὐτούς πανηγύρι ζωντανό, παρρησίας ἀπόδειξη ἐμπρός στὀν ἀλλό-
θρησκο δυνάστη καί ἀφορμή ὁμολογίας ἑλληνορθόδοξης ταυτότητας.
ἘἙκούσια ἦταν ἢ ἐπιλογή ἀπό ἐκείνους τοῦ δρόµου αὐτοῦ, πού σάν
κατάληξη εἶχε βασανιστήρια πρωτάκουστα καί ἐπώδυνα, ὅπως προ-
είπαμε. Ἡ συμπεριφορά τούς ἦταν µιά νοερή συνέχιση τοῦ Κολοσ-

8. Ἰωάννης Χρυσόστομος: Ε.Π.Ε. 86.648.
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σαίΐου τῶν πρώτωνχριστιανικῶν αἰώνων. Δέν περίμεναν καµίας φύ-
σεως ἐξαγορά τοῦ µέχρι θανάτου ἀγώνα τους, µόνο προσδοχοῦσαν
τήν ἐλευθερία τῆς πατρίδας. Πότισαν µέ αἷμα τό δένδρο τῆς ἄνε-
ξαρτησίας, ὥστε ἐμεῖς κάτω ἀπό τήν προστασία του νά ζοῦμε, νά
προστατευόµαστε καί νά δημιουργοῦμε.

Πρέπει κάποτε νά γίνει ἀντιληπτό: δέν ἦταν θρησκευτικοί ἀχτι-
βιστές, οὔτε οἱ θερµόαιμµοι πατριῶτες, οὔτε οἱ ζηλωτές χριστιανοί.
Πίστευαν στόν Κύριο γι’ αὐτό καί δέν χάθηκανθ ἀφοῦ εἶχαν ἁγνό-
τητα ἑλληνορθόδοξης φυχῆς καί πού εἶπαν βροντερό καί ἔμπραχτο
ὄχι στήν φυχοσωματική βία τοῦ ἀνατολίτη.

Ἡροσπαθήσαμεσέ λίγο χρόνο νά περιγράψουμετούς Νεομάρτυ-
ρες µέ λόγια διάφορα καί φτωχά, λίγα ὅμως ἔναντί της ὀφειλῆς στά
ἀναρίθμητα πρόσωπά τους.

Νεομάρτυρες: ὑπεράξιοι συνοδοιπόροι τῶν πρωτομαρτύρωνκαί
τῶν μεγαλομαρτύρων. Οἰκειοθελῶς πορεύτηκαν”δοξάζοντας τόν Θεό
γιά τούς ὀνειδισμούς καί τούς καταδιώξεις”ὸ καί τελικά. νίκησαν,
ἔλαβαν τόν τῆς δικαιοσύνης στέφανο. Τό σαρίκι πέταξαν, ἐκείνους
τούς τιμᾶμε μέ ὕμνους καί γιορτές, ἰδιαίτερα στίς περιοχές ζωῆς,
δράσης ἤ μαρτυρίου τους. Εὐλογία γιά ἐμᾶς σήµερα εἶναι ἡ στάση
ζωῆς πού κράτησαν ἐκεῖνοι τότε µέ τήν θυσία τους καί ἀφορμή γιά
ἐπανάληψη, ἄν καί ὅποτε χρειαστεῖ. Ἡ πρόκληση τῆς γενναιότητάς
τους ὑπάρχει, ἐλπίζουμε νά µήν ὑπάρξει καί πρόσκληση ἀπό τά γε-
γονότα. Διπλή γιορτή θά μᾶς θυµίσει σέ λίγες ἡμέρες τό ἡμερολόγιο.
Θά χτυπήσει ἡ καμπάνα γιά νά τιμηθοῦν δεόντως πρόσωπα (Πανα-
γία, Νεομάρτυρες, Ἡρωες) καί νά ἀφυπνισθοῦν συνειδήσεις. Γιά τά
πρότυπα µιλήσαμε ἤδη: πλέον νά τά δοῦμε, νά τά μάθουμε, νά τά
μιμηθοῦμε.

 

9, Ἰωάν. γ, 16.

40, Α΄ Πετρ. ὃ, 16.
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ΑΠΟΡΙΑ ΦΩΚΕΩΝ

-ΤΟΥ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ- ΠΡΟΜΑΧΩΝ.

Κάθε Σάββατο τοῦ Λαζάρου ἡ ΕΛΛΑΔΑ, μ’ ὁλοζώντανη τήν πα-
ρουσία της, Τιμάει τούς Προμάχους τῆς ΠΑΛΙΓΓΕΝΕΣΙΑΣ ΤΗΣ, ἐχεῖ
στήν Ἱερή ΓΗ τοῦ Μεσολογγίου....

Ἀναλλογίζεται τούς αἱματηρούς καί πολυχρόνιους Ἀγῶνες γιά τή
Λευτεριά Της στούς προμαχῶνες τῆς Ἱερᾶς µας πόλης ,ἀναθυμᾶται
χι εὐλογάει τήν ἠρωική ἔξοδο τῶν ἠρωικῶν ὑπερασπιστῶντης...

Ἁπλός Λαός κι Ἄρχοντες, ἀπ᾿ ὅλη τήν Ἑλληνική γή. µά καί ξένου,
προσκυνητές εἶναι αὐτή τή µέρα στά ἁγιασμένα χώματα τῆς Μεσο-
λογγίτικης γῆς...

Μνῆμες Ἱερές ἀναβιώνουν καί γίνεται Διδαχή σεβαμού πρός τούς
κατά καιρούς ἀγωνιστές καί πεσόντες γιά τή Λευτεριά τῆς Πατρίδας,
ἀναθέρμανσηςτοῦ χρέους γιά τήν ὑπεράσπιση χαί θυσία γιά τά δί-
χαιά του Λαοῦ τής...

Ῥαναδίδεται ἡ ὑπόσχεση,ὅτι οἱ ἐπίγονοί τους, τά παιδιά τους θά
γίνουν πολύ καλύτερό τους...

Εἶναι τό «Σάββατο τοῦ Λαζάρου τοῦ 1826», ἡ Ἱερή ἨἩμέρα, πού
οἱ Ψυχές, τά Ηνεύματα τῶν Ἑλλήνων τοῦ 1824 καί ἰδιαίτερά των
ἡρωικά πεσόντων στόν Ἡρομαχώνα τῆς Ἑλληνικῆς Λευτεριᾶς, στή
Μεσολογγίτικη γῆ, ξαναζωντανεµένα παρακολουθοῦν µέ ἀγαλίαση,
ὅσα συμβαίνουν πάνω καί δίπλα στά Ἱερά τους νήματα...

Ἀνάμεσα σ᾿ αὐτά τά Ἱερά µας προγονικά πνεύματα, εἶναι κι

ἐκεῖνα των στό Μεσολόγγι πεσόντων δώδεκα ἀγωνιστῶν ἀπό τή Δω-
ρίδα, πού τά ὀνόματά τους διέσωσε Ἡ Ἱστορική Μνήμη, ὅπως καί
τριάντα ἀχόμη ἀγωνιστῶν ἀπό τή γειτονική Παρνασσίδα καί συνο-
λικά σαράντα δύο Φωκέων ἀγωνιστῶν θαµένων στ᾽ ἁγιασμένα τοῦ
Μεσολογγιοῦ χώματα... Γνωστό εἶναι καί ἱστορικά, γραπτά βεβαι-
ωμένο,ὅτι οἱ ἐπαρχίες Δωρίδας καί Παρνασσίδας, ὑπαραμύνθηκαν
χι αὐτές τῆς Ἐπάλξεως τοῦ Μεσολογγίου, µέ ὀργανωμένο στρατό-
πεδο ἀνεφοδιασμοῦ [Μοναστηριοῦ Βαρνάκοβας], ἀποστολές ἐφο-
δίων, ἀπό τό κέντρο τῶν Τριζονίων, εἰσόδους στό ἀποχλεισμένο Με-
σολόγγι πολεμικῶν σωμάτων, συμμετοχή κατά τήν ἡρωική Ἔξοδο...

Γεννιέται ὅμως ἡ ἀπορία, τό ἐρώτημα:
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Θυμοῦνται καί τιμοῦν, ὅπως πρέπει, οἱ τοπικές, αὐτοδιοικητικές
διοικητικές ἀρχές τῆς Φωκίδας-Δωρίδας καί Παρνασσίδας- τούς «δι-
χούς τους»νεκρούς ἥρωες τῆς μοναδικῆς σέ μεγαλεῖο καί θυσίες
ἄμυνας τοῦ Ἑλληνικοῦ Προμαχώνα τοῦ Μεσολογγιοῦ καί τῆς φοβε-
ρός Ἐξόδου τούς ἀγωνιστές; Μέ ποιό τρόπο;

Συμμετέχουν ἐπίσημα στό Πανελλήνιο Προσχύνημα τῆς Ἐξόδου:
Ἀνάβουν κερί στό ἐτήσιο µνημόσυνό τους; Καταθέτουν δαφνοστέ-
φανα στόν Τύμµβο τῶν πεσόντων, πού ἔχει ὑφωθεῖ µέ τά ἱερά ὁστᾶ
καί τῶν δικῶν τούς -Φωκέων- ἀγωνιστῶν;

Στέλνουν τμήματα τῆς νεολέας τους, ν᾿ ἀναβαπτιστοῦν στήν προ-

γονική ἀρετή; Ὑπενθυμίζουν στούς συνδηµότες τούς . τή συμμετοχή
τῶν Ἱρωικῶν τους προγόνων στό Μεγάλο Ἀγώνα γιά τή Λευτεριά,
ποῦ γινόταν στό Ἡρωικό Μεσολόγγι, στά χρόνια του 24:

Δέν εἶναι γνωστό καί βεβαιωμένο κάτι ἀπό τά ἐδῶ ἀναφερόμενα...
Τό χρέος ὅμως τῶν Ταγῶν Δωρίδας καί Παρνασσίδας ἐπιβάλλει,

ὄχι µόνο τήν οὐσιαστική συμµέτοχη αὐτῶν τῶν δύο ἐπαρχιῶν στούς
ἐτήσιους ἑορτασμούς τῶν ἀγώνωντοῦ Μεσολογγιοῦ, περιόδων {8241-
4826 καί τῆς Ἱρωικῆς Ἐϊξόδου , κατά τό Σάββατο τοῦ Λαζάρου τοῦ
1826, ἀλλά καί τῆς ἀνέγερσης κατάλληλου μνημείου , µέ ἱστορικό
ἐπίγραμμα, στόν «Κῆπο Ἡρώων Μεσολογγίου»...

Ὄχι µόνο το δικαιοῦται ἡ ἑκατοντάδα τῶν Φωκέων ὑπερασπι-
στῶν τοῦ Μεσολογγιοῦ,πού εἶναι θαμμένοι στά ἱερά του χώματα,
ἀλλά τό ἐπιβάλλει καί τό πρός αὐτούς Ἠθικό Χρέος τῶν σημερινῶν
ἀπογόνων τους...

Τά παιδιά τούς ἐπισκέπτονται τούς ἱερούς χώρους τοῦ Μεσολογ-
γιοῦ...

Τένά τούς λένε, ἄραγε, κατά τήν ἐπιστροφή μέ τίς διηγήσεις τους;

ΓΙΑΝΝΟΣ ΖΩΡΙΑΝΟΣ

 



Ἑελίδες ἀπ᾽ τή Φωκίδα --------------------ο--κ-κ--- 1494

ΓΝΩΣΤΟΙ ΑΓΩΝΙΣΤΗΣ ΤΟΥ 1521 ΑΠΟ ΤΗ ΦΩΚΙΔΑ
ΠΟΥ ΕΠΕΣΑΝ ΣΤΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ

1, ΑΠΟ ΕΠΑΡΧΙΑ ΔΩΡΙΔΟΣ,.
.Ἀρμάγος Δημήτριος - Παλιοχάτουνο.
«Γαιτάνος {[Βακρινός) Κωνσταντῖνος - Ἀρτοτίνα.
«Καμπερόπουλος Ἀγγελής - Πενταγιού.
«Ἐολοβός {Σαπλαούρας) Ἠλίας - Καρυά.
.Κοτρότζος - Παλαιοξάρι.
ςΛιακόπουλος Παναγιώτης - Ἐυλογαιδάρα.
Λιαρογεωργόπουλος Ἀντώνιος - Ἀρτοτίνα.

. Μπαλής {πούτελος) Κώστας - Ἀρτοτίνα.

.. Μπομπότας Ἀνδρέας ἤ Ἀναγνώστης - Ἀρτοτίνα.
40. Ῥάικος Ἰωάννης τοῦ Δ. - Ἀρτοτίνα.
14. Σκουρόπουλος Αὐγέρης - ἄριάτσι [Ἐπαλουκώθη εἰς Μεσολόγγι].
13. Στράτος - Παλιοκάτουνο.
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2. ΑΠΟ ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΡΝΑΣΣΙΔΟΣ,.
.Ἀγγελής Γεώργιος - Τοπόλια.
.Ἀναστασίου Μήτρος - Ἀγόριανη.
.Αὐγερόπουλος Νικόλαος - Καστέλι.
:Βαγενόπουλος Δημήτριος - Σάλωνα.
«Βαρνάβας Γεώργιος - Ἁγιαθυμιά.
«Γιαννάκη Αὐγερινός - Χρυσό.
Δρόσος.... - Σάλωνα.

. Εὐσταθίου Δημήτριος - Τοπόλια.

. Θεοχάρης Λουχκᾶς - Στρώμη.
10. Καρνάφτης Ἡ. - Σόλωνα.
14. Κόχνινος - Σάλωνα.
49. Κοντορρήγας ἤ Παπακοντορρήγας Νικόλαος - Σάλωνα.
18. Κουλαδοῦρος Λουκᾶς - Αἰγιώργης.
44. Κουτζοσταθόπουλος Φώτης - Σάλωνα.
15. Κρίνας Παναγιώτης - Σόλωνα,
46. Λεονάρδος Νικόλαος - Δεσφίνα.
17. Μπαιδάνης Κώστας - Σεργούνι Σαλώνων.
18. Μποζίκης Γεώργιος - Σάλωνα.
19. Ντορμαῖος Ἀθανάσιος - Χλωμό.
320. Ντορμαῖος Γιαννάκης - Χλωμό.
21. Παναγιώτου Γεώργιος - Δεσφίνα.
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22. Περιφάνης Θεόδωρος - Σάλωνα.
28. Περιφάνης Τριαντάφυλλος - Σάλωνα.
34. Πλουμπάκης Κῶν/νός - Σερνικάκι.
25. Πολίτης Κων/νος - Καστριώτισσα.
26. Πολυζώης Α. - Τοπόλια.
271. Σάθας Τ ἰάννης - Τ ἀλαξίδι,
28. Σχκορτιᾶς - Χλωμός.
29. Τζόκας ἡ ζ]ικας.... - Καστέλι.
90, Χατζιχαραλάμπης Νικόλαος - Γαλαξίδι.

ΣΥΝΟΛΑ ΠΕΗΣΟΝΤΩΝ ΣΤΟ ΜΕΣΟΛΟΙΤΙ.
ΑΠΟ ΔΩΡΙΑΑ: 12 ΓΝΩΣΤΟΙ ΠΕΗΣΌΝΤΕΣ ΑΓΩΝΙΣΤΗΣ.

ΑΠΟ ΠΑΡΝΑΣΣΙΔΑ: 90 ΓΝΩΣΤΟΙ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΑΓΩΝΙΣΤΗΣ.
ΛΠΟ ΝΟΜΟ ΦΩΕΙΔΟΣ ΓΝΩΣΤΟΙ ΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΤΟΥ 1821

ΠΟΥ ΕΠΕΣΑΝ ΣΤΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ
ΑΡΙΘΜΟΣ- ΣΑΡΑΝΤΑ ΔΥΟ (42).

ΤΕΡΟ ΧΡΗΟΣ ΦΩΕΕΩΝ:
1. Ἡ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΜΝΗΜΒΙΟΥ ΤΟΥΣ ΣΤΟΝ ΚΗΠΟ ΤΩΝ ΗΡΩΩΝ
ΤΟΥ ΜΕΣΟΛΟΓΡΙΟΥ.

2. Ἡ ΕΠΙΣΙΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑ ΤΑΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
ΜΝΗΜΗΣ ΠΕΣΟΝΤΩΝ ΣΤΟ ΜΕΣΟΛΟΓΠΙ-ΚΑΘΕ ΣΑΒΒΑΤΟ
ΤΟΥ ΛΑΖΑΡΟΥ
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ΟΙ ΝΕΡΟΜΥΛΟΙ ΤΩΝ ΔΗΛΦΩΝ

Ἑλένη (Λέλα) Γ. Μπακολουκᾶ

Συνέχεια ἀπό τό προηγούμενο τεῦχος

ἘΕΙΚ ΗΑΝΡΕΗΝ: Ἀναμνήσεις ἀπό τούς Δελφούς

Τό παλιό Καστρίεἶναι ἴσως σήµερα τό πιό γνωστό ἑλληνικό πα-
ραδοσιακό χωριό. Πρίν ἀπό τήν καταστροφή τοῦ φτιάξαμε τήν κά-
τοψή του µέὅλα τα σπίτια του καί τούς χήπουςτοὺς. Μαζί µέ τούς
κατοίκους τους, ἐμφανίζονται µέσα στίς εἰκόνες καί τίς διηγήσεις
τῶν ἀρχαιολόγων καί τῶν πολυάριθμων καλλιτεχνῶν πού περνοῦσαν
ἀπό ἐχεῖ, προσελκυόµενοι ἀπό τήν µεγαλειώδη ἱστορία τοῦ τόπου.
Ἀλλά τό χωριό Ὑκρεµίστηκε παρά τήν ἀντίσταση τῶν κατοίκων καί

ξαναχτίστηκε σέ κάποια ἀπόσταση, στό χῶρο ὅπου βρίσκεται σήµε-
ρα, µέ τό ἀρχαῖο ὄνομα τῶν Δελφῶν. Ὡστόσοὅτι μποροῦσε νά µε-
τακινηθεῖ συνόδευσε τό χωριό: τά μεγάλα βαρέλια τοῦ κρασιοῦ ἤ
τῶν ἐλιῶν, οἱ πόρτες µέ τό πέτρινο σκαλισµένο ἀνώφλιτους, τά πα-
ράθυρα, τά µπαλκόνια καί ἔτσι τά καινούργια σπίτια δέν ἦταν κα-
θόλου διαφορετικά ἀπό αὐτά πού εἶχε ἀφήσει κανείς, ὅπως ἀκριβῶς
καί ὁ τρόπος ζωῆς τῶν ἀνθρώπων. Ἐκτός ἀπό τήν δυνατότητα νά
ἐργαστοῦν στίς ἀνασχαφές, συνέχιζαν νά καλλιεργοῦν τή γη, ὅπως
τό εἶχαν κάνει κατά τή διάρχεια αἰώνων, καί ὅπως εἴχαμε ἀχόμη τήν
τύχη νά τούς βλέπουμε καί ἐμεῖς οἱἴδιοι.

Τό σιτάρι καλλιεργοῦσαν στίς πεζοῦλες κάτω ἀπό τό Μουσεῖο ἤ
στό ὀροπέδιο τοῦ Παρνασσοῦ, ὅπου οἱ Δελφιῶτες εἶχαν τίς θερινές
κατοικίες τους, τά Καλάνια, καί θερίζονταν µέ τό δρεπάνι. Ὅταν

ἐρχόταν ἡ ὥρα ὁ Νίκος Καϊλόγιαννος ἔφερνε ἀπό τόν Παρνασσό τά
ἄλογά του καί ὁ σπόρος πατιόταν πάνω στά πλακόστρωτα ἁλώνια,
πού ὑπάρχουν πάντα πάνω ἀπό τό νεκροταφεῖο . Βλέπει κανείς ἀκό-
μα τήν τρύπα γιά τόν πάσαλο, στόν ὁποῖον ἔδεναν τά ἄλογα, καί
τήν µεγάλη πέτρα πού εἶχε σκαφτεῖ γιά νά συλλέξει τόν χαρπὀ. Τό
φωμµίφηνόταν µέσα στό φοῦρνο, πού βρισκόταν µέσα στήν αὐλή κά-
θε σπιτιοῦ καί πού ἄναβε κάθε δεκαπέντε µέρες. Δέν θά ξεχάσουμε
ποτέ τή νόστιμη γεύση αὐτῶν τῶν «μαύρων» ψωμιῶν πού εἶχαν τό
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σχῆμα καρβελιοῦ καί πού ἔχοβαν κρατώντας τά πάνω στό στῆθος.

Τά ἀμπέλια βρίσκονταν πιό µακριά, πάνω στίς πλαγιές τῆς κοι-

λάδας πρός τήν Ἀράχοβα. Τά μεγάλα ροζέ σταφύλια ἔδιναν ἔξαιρε-
τικό κοχκινέλι µέ τήν προσθήκη ρετσίνας. Ἡ παρασκευή τοῦ ἦταν
µιά σοβαρή ὑπόθεση πού συνοδευόταν ἀπό προσευχές, ἀπό νηστεία,
ἀπό ἁγνότητα κατά τή διάρκεια τῆς προετοιµασίας του. Οἱ Δελ-
φιῶτες ἦταν ὑπερήφανοι γιά τό κρασί τους πού δέν εἶχε ἀνάγκη,
ὅπως στίς ταβέρνες τῆς πόλης, ἀπό προσθήκη φαρμάκωνγιά νά τό
ἐμποδίσουν νά χαλάσει. Ἐκείνη τήν ἐποχή τά μνημεῖα δέν εἶχαν πε-
ριφραχθεῖ καί οἱ χωρικοί πού κατοικοῦσαν ψηλά στό χωριό ἔπαιρναν
συχνά, γυρίζοντας ἀπό τ) ἀμπέλια, τό συντομότερο δρόµὀ ἀνεβαί-
νοντας τήν Ἱερά, Ὁδό γιά νά φθάσουν στά σπίτια τους. Τά μνημεῖα
ἀποτελοῦσαν µέρος τῆς καθημερινῆς τους ζωῆς. Στό φῶς τοῦ Φεγ-
γαριοῦ ἄχουγε κανείς συχνά µιά ὁμάδα ἀπό νέους ἀνθρώπους τοῦ
χωριοῦ νά ἀνεβαίνουν στό θέατρο τραγουδώντας, ὁ κουρέας Γιῶργος
µέ τήν κιθάρα του, ὃ µανάβης πού εἶχε πάντα ἕνα τριαντάφυλλο πί-

σω ἀπό τό αὐτί (σ.σ. Γιῶργος Βαρζακάνος ἤ Ἀνώτερος) καί πολλούς
ἄλλους καί τά τραγούδια τῆς ἐποχῆς ἀντηχοῦσαν ἀνάμεσαστίς Φαι-

δριάδες.
Μέσα στό σπίτι ὁ γαίδαρος ἦταν ἐγχατεστημένος δίπλα στά βα-

ῥρέλια στόν κάτω ὄροφο, πού εἶχε σκαφτεῖ µέσα στήν πλαγιά. Στή
συνοικία τῶν σπιτιῶν πού βρίσκονταν στήν ἀνάντη πλευρά τοῦ δρό-
µου ἔμπαινε κανείς ἄπ'εὐθείας µέσα στόν ἀχυρώνα, ἐνῶ ἀνέβαινε
στὀ ἐπίπεδό της κατοικίας στόν πάνω ὄροφο µέ µιά σκάλα πού ἕε-
κινοῦσε ἀπό τήν αὐλή, ὅπου βρισκόταν κανείς σάν νά ἦταν κάτω ἀπό
µιά ὀροφή ἀπό σταφύλια καί περιτριγυριζόταν ἀπό µιά ἀφθονία
λουλουδιῶν φυτεµένα µέσα σέ τενεκέδες. Ἕνα κέλυφος αὐγοῦ µπηγ-
µένο πάνω σε ἕνα μπαστούνι ἔπρεπε νά τά προστατεύει ἀπό τό
«κακό µάτι». Ἀντίθετα στά σπίτια στήν κατάντη πλευρά τοῦ δρόμου
ἔμπαινε κανείς κάτεὐθείαν στήν κατοικία στόν ἐπάνω ὄροφο καί
ἔφθανε στόν ἀχυρώνα κατεβαίνοντας µέσα στήν αὐλή. Ἑτά περισ-
σότερα σπίτια ὑπῆρχαν ἕνα ἤ καί µερικά πρόβατα ἤ κατσίκες. Τό
πρωί ὁ τσοπάνης τοῦ χωριοῦ τά µάζευε γιά νά τά πάει νά βοσκήσουν
πάνω στίς πλαγιές ἔξω ἀπό τό χωριό. Ἐκεῖ ὅπου περνοῦσε τό κο-
πάδι µέσα σέ ἕνα σύννεφο σκόνης ἀναδιδόταν µιά ζαλιστικῆ μυρω-
διά, πού κατέληγε κανείς µέ τό νά τήν ἐχτιμήσει . Σήµερα ἄλλα κο-
πάδια διασχίζουν τίς ἴδιες πλαγιές, ἀλλά σκορπίζουν τώρα ὀσμές
ἀπό λάδι μαυρίσματος στόν ἥλιο, ἀπό κρέμες καί ἀπό ἀρώματα.

Τά πρόβατα ἔδιναν µαλλέ καί ἐργασία γιά τά γυναικεῖα χέρια,
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πού δέν ξεκουράζονταν ποτέ. Ἀφοῦ τέλειωναν οἱ δουλειές στά χω-
ράφια ἤ µέσα στό σπίτι, ἐργαζόταν ἤ γυναίκα στό ἀδράχτι. Καθι-
σµένη µπροστά στήν πόρτα τοῦ σπιτιοῦ, περπατώντας ἤ πάνω στό

γάϊδαρο, ἡ γυναίκα τό ἔκανε νά γυρίζει. Ἡ παλιά µας φίλη Κοῦλα
μας διηγόταν ὅτι εἶχε κλώσει 70 κιλά μαλλί µέσα σέ ἕνα χρόνο.
"Όταν τέλειωνε ἡ συγκομιδή τοῦ σιταριοῦ, ἅπλωναν τήν ἁλυσίδα πά-
νω στήν πλατεία µπροστά στήν ἐχχλησία, καί ἡ ἐργασία ἀνέβαινε
µέσα στό σπίτι. Ἐργάζονταν πάνω στήν προίκα τῶν νέων ποριτσιῶν:
χαλιά, κλινοσκεπάσµατα, κεντηµένα τραπεζοµάντηλα, ἀσπρόρουχα
καί ροῦχα µέ χρώματακαί ἐξαίσια σχέδια. Ἐάν µιά κοπέλα δέν κα-
τάφερνε νά παντρευτεῖ , ὅλα αὐτά ἔμεναν γιά πάντα κρυμμένα. Στά

χρόνια, γιά τά ὁποῖα μιλᾶμε ἐδῶ, πολλοί ἀπό αὐτούς τούς θησαυ-
ρούς βγῆκαν ἀπό τά μπαοῦλα καί τά ντουλάπια καί ἀντηλλάγησαν
µέ φθηνή πορσελάνη, σκορπισµένα µέσα στά καταστήματα µέ τά

σουβενίρ, στερηµένα ἀπό τό νόημάτους. Οἱ νέες δέν καταλάβαιναν
τήν ἀξία αὐτῶν τῶν πραγμάτων, στά ὁποῖα οἱ μητέρες τούς εἶχαν
ὑφάνει τά ὄνειρά τους, τίς χαρές τους, τίς λύπες τους.

Τό βοήθηµα τό πιό σηµαντικό ἦταν καί εἶναι πάντα Ἡ ἐλιά, τό
µόνο πού μποροῦσε νά κάνει κάποιον νά κερδίσει χρήματα. Τά Υκρι-
ζοπράσινα ἆσημί δένδρα, πού καλύπτουν τίς πλαγιές µέχρι τήν κοίτη
τοῦ Ἠλειστοῦ, ἀναμειγνύονται µέ αὐτά τῆς Ἀράχοβας ψηλά στήν κοι-
λάδα καί µέ αὐτά τοῦ Χρισσοῦ χαμηλά, µέχρι τήν Ἰτέα καί τήν
΄Ἄμφισσα, ἀποτελώντας, ὅπως λένε, τό πιό µεγάλο δάσος ἐλιῶν στόν
κόσμο. Ἡ ἔλιάεἶναι ὁ πλοῦτος τῶν Δελφιωτῶν, πού περνάει ἀπό τή
μιά οἰχογένεια στήν ἄλλη µέ γάμο ἤ µέ κληρονομιά, πάντα κατανε-
μημένη ἤ συγκεντρωμένη σέ μεγάλους ἤ μικρούς χλήρους, συχνά δια-
σκορπισµένους σέ µεγάλες ἀποστάσεις. Δέν ὑπάρχουν περιφράξεις,
καθένας γνωρίζει τά δένδρα του καί δέν βάζει κανείς χέρι στά δέν-
ὃρα τῶν ἄλλων. Στίς πλαχιέςεἶναι φυτεµένα πάνω σε πεζοῦλες πού
κάθε µιά περιβάλλεται ἀπό ἕνα χαμηλό ἀνάχωμα(σ.σ.τράφι) γιά νά
συγκρατεῖ τό νερό. Ἡ ἐλιά δέν ἔχει ἀνάγκη ἀπό τεχνητό πότισμα,
λένε, ἀλλά στούς Δελφούς ποτίζουν µέ τό νερό πού κατεβαίνει ἄφθο-
νο ἀπό τόν Παρνασσό. Κατανέµεται ἀπό ἕνα δίκτυο μικρῶν αὖλα-
κιῶν, χάρις στά ὁποῖα οἱ ἰδιοκτῆτες πλημμυρίζουν τά πεζούλια τούς
περιοδικά, σύµφωναµέ µιά σειρά πού καθορίζεται ἀπό τό Συμβού-
λιο τοῦ χωριοῦ. ΄Άλλοτε τά κουδούνια τῶν γαϊδάρων ἀνήγγειλαν
πάντοτε τούς ἀνθρώπους πού χινοῦνταν ἐχεῖ κάτω. Ἀχκόμη καί τή
νύχτα μποροῦσε νά παρατηρήσει κανείς τό φῶς ἀπό τίς λάμπες, πού
ταλαντεύονταν ἀνάμεσα στίς ἐλιές. Τό καλοκαίρι, ξεχινοῦσαν γύρω
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στίς ὃ-ά ἡ ὥρα τό πρωί γιά νά ἀποφύγουν τή ζέστη. Ὅταν οἱ τουρί-
στες πού ξυπνοῦσαν ἀργά, ἔβλεπαν τούς ἄνδρες καθισµένους στίς
ταράτσες τῶν καφενείων, δέν σκέφτοντανὅτι εἶχαν πραγματοποιήσει
τήν ἐργασία τῆς ἡμέρας καί ἴσως θά ἔκαναν µιά ἄλλη στό σπίτι τούς
τό ἀπόγευμα. Τό φθινόπωρο, ἔπρεπε νά ἀφαιρέσουν χαί νά κάψουν
τά χορτάρια κάτω ἀπό τά δένδρα γιά νά διευκολύνουν τό μάζεμα
τῶν ἐλιῶν, πού ἔριχναν κάτω µέ βέργες. Τότε ἔβλεπε κανείς, µέσα
στή διαυγήῆ ἀτμόσφαιρα τοῦ φθινοπώρου, λεπτές στῆλες καπνοῦ νά

ὑφψώνονται µέσα στήν κοιλάδα.
Οἱ ἐλιές ἦταν τό χεφάλαιο τῶν Δελφιωτῶν. Ἑπτακόσια δένδρα

θεωροῦνταν ὡς μεγάλος πλοῦτος. Ἀποτελοῦσαν µέρος τῆς προίχας

τῶν γυναικών. Μιά µεγάλη προίκα μποροῦσε νά περιλαμβάνει δια-
κόσιες ἐλιές, διακόσια πρόβατα, διακόσιες λίρες, ἕνα σπίτι καί τήν
κοπέλα ἐπί πλέον , ὅπως ἔλεγαν. Τώρα ἔχουν φτιάξει δρόμους πού
κατεβαίνουν στήν κοιλάδα. Ἡ μπουλντόζα ἔχει κόψει τά παλιά µο-
νοπάτια, ἔχει ἀνατρέψει τούς τοίχους τῶν πεζουλιῶν,ἔχει ρίξει µπά-
ζα πάνω στίς ἐλιές πού βρίσκονται ἀπό κάτω καί στά µέρη, στά
ὁποῖα δέν μπορεῖ νά φτάσει κανείς µέ αὐτοκίνητο, δέν συλλέγουν
τήν σοδειά καί οἱ καρποί πέφτουν µέσα στά ξερά χόρτα πού κυρι-
εύουν τό ἔδαφος.
Ἡ ἔλιά εἶναι ἕνα δένδρο καλλιέργειας. Ἐάν χάσει τήν ἑπαφή µέ

τόν ἄνθρωπο, γυρίζει στήν ἄγρια κατάσταση. «Φυτεύουμε τίς ἐλιές
γιά τά ἐγγόνια µας, τό ἀμπέλι γιά ἐμᾶς τούς ἴδιους», ἔλεγαν παλιά.
Αὐτή ἡ σοφή προοπτική ἔχει χαθεῖ. Οἱ κληρονόμοι τῶν παλιῶν Κα-
στριωτῶνεἶναι ἔμποροι ἤ ἰδιοκτῆτες ξενοδοχείων. Δέν ἔχουν πιά τίς
γνώσεις τῶν προγόνων τους καί νοικιάζουν Ἐένα ἐργατιχά χέρια.

Οἱ Δελφοίεἶναι, ὅπως τό ἔχουμε πεῖ, πλούσιοι σέ νερά, τῶν ὁποί-
ων ἐχτιμᾶ κανείς τή γεύση καί τίς ἀρετές γιά τήν ὑγεία. Οἱ πηγές
Κασταλία καί Κασσοτίςεἶναι πολύ γνωστές ἀπό τή λογοτεχνία. Κά-
τω ἀπό τό ναό ἀνέβλυζε Ἡ πηγή τῶν Μουσῶν πού ἀτένιζαν µέ θαυ-
µασμό ὁ Πλούταρχος καί οἱ φίλοι του, καθισµένοι στά σκαλοπάτια
τοῦ ναοῦ χαί συζητώντας γιά τίς θεῖες ἰδιότητές της. Σέ μισῆ ὥρα
μέ τά πόδια ἀνατολικά του Ἱεροῦ, ἡ πιό µεγάλη πηγή, τό Κεφαλό-
βρυσο, κατεβαίνει ἀπό τόν Παρνασσό, ἄπ΄ὅπου ἕνας ἐπιβλητικός
ἀγωγός σεβαστῆς ἡλικίας φέρνει τό νερό ἀπό µεγάλο ὑψόμετρο πά-
νω ἀπό τήν πλαγιά, δίνοντάς του τήν ἱκανοποιητική δύναμη νά γυ-
ρίζει µιά σειρά ἀπό μύλους, πού κλιµακώνονται πρός τό βάθος τῆς

κοιλάδας. Ῥτή δεκαετία τοῦ {950 λειτουργοῦσαν ἀκόμα. Τά µονο-
πάτια πού κατέβαιναν ἐκεῖ στριφογυρίζοντας ἀνάμεσα στίς ἐλαι-
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οφυτεῖες, ἔβλεπαν µιά ἁδιάκοπη κυκλοφορία ὑποζυγίων πού κατέ-
βαιναν ἤ ἀνέβαιναν καί ὁ ἦχος τῶν κουδουνιῶν ἀντηχοῦσε ἀνάμεσα
στίς ἐλιές. Οἱ πιό πολυσύχναστοι ἦταν οἱ μύλοι τῶν δημητριακῶν.
Σ/αὐτούς ἔφερναν σιτάρι σέ μεγάλα σακκιά, ἕνα σέ κάθε πλευρά
τοῦ ζώου, συχνά ἀπό αὐτά τά χαρακτηριστικά σαχχιά τῶν Δελφῶν,
ὑφασμένα σέ ζωηρά χρώματα, ἄσπρο-πράσινο-κόκχκινο, πού πάντοτε
πήγαιναν κατά ζευγάρια. ἴαΐ, µετά τό ἄλεσμα καί λίγο συζήτηση
μέ τούς ἄλλους πελάτες, ἀνέβαιναν πάλι µέ τά σακχιά τώρα γεμάτα
ἀλεύρι. Σέ ἄλλο μύλο ἐπλεναν τά στρωσίδια καί τίς κουβέρτες, πού
στροβιλίζονταν µέσα σέ ἕνα µεγάλο Εύλινο χῶνο ἀπό τό νερό πού
περνοῦσε ἅπ/αὐτόν µέ δύναμη. Μετά, ἔβλεπε κανείς αὐτά τά πολύ-
χρωμαὑφάσματα κρεµασμµένα νά στεγνώνουν ἀνάμεσα στίς ἐλιές.
Ὑπῆρχε ἐπίσης ἕνας μύλος µέ γναθομηχανή (σ.σ.µαντάμι), ὅπου χτυ-
ποῦσαν τά κοπάνια γιά τήν κάπα τοῦ βοσκοῦ, τό σπίτι του γιά νά
τό ποῦμεἔτσι, ὅπου μποροῦσε νά κοιμηθεῖ, καλά προστατευµένος
ἀπό ὅλους τους χαιρούς. Τέλος ὑπῆρχε ἕνα λιοτρίβι, ἀλλά αὐτήν τήν
ἐποχή ἦταν ἐγκαταλελειμμένο καί τό κτίσμα πεσμένο σέ ἐρείπια πά-
γω στά ὑπολείμματατοῦ μηχανισμοῦ του. Ἡ ἐπεξεργασία τῶν ἐλιῶν
γίνονταν τότε σἕνα μύλο µέ κινητήρα µέσα σέ ἕνα σπίτι τοῦ χωριοῦ,
ἀπέναντι ἀπό τό ξενοδοχεῖο Ἀπόλλων. Ἀλλά ἀργότερα ἐκτοπίστηκε
καί ἀπό ἐκεῖ : ἡ πελατεία τοῦ ξενοδοχείου δέν ἐχτιμοῦσε τήν ὀσμή
τοῦ λαδιοῦ σ'αὐτήν τή µορφή του.

Τό 1956 ἔχκανα µέ τόν ].0.9ρτεςΚεῖδεη τά σχεδιαγράµµατα αὐτοῦ
του ἐντυπωσιακοῦ συνόλου, τό ὁποῖο ἀποτελοῦσαν ἑπτά μµύλοι, πού

τό ἴδιο ρεῦμα νεροῦ γύριζε, µεταφερμένο ἀπό τόν ἕνα στόν ἄλλον
μέ κρεµαστούς ξύλινους ἀγωγούς γιά νά πέσει στή συνέχεια µέσα
σέ μεγάλους σωλῆνες δεµένους µέ στεφάνια, ὅπως τά βαρέλια, ἀπ᾿
ὅπου το νερό ἔπεφτε µέ πολύ δύναμη πάνω στόν τροχό τοῦ
μύλου(σ.σ.φτερωτή) ἀπό κάτω. Στό τέλος τῆς διαδρομῆς τό νερό
μποροῦσε ἀκόμη νά χρησιμεύσει στό πότισμα τῶν ἐλιῶν. Τά σχεδια-
γράμματα πού δημοσιεύουμεἐδῶ, πρός τιμήν τοῦ ].Ο0.5Ρρτεεκείσεν,
εἶναι ἴσως, µέσα σέ ὅλη τήν ἀτέλειά τους, Ἡ µόνη τεκμηρίωση πού
ὑπάρχει γιά αὐτήν τήν εὐφυῆ ἐγκατάσταση, πού εἶχε ὑπάρξει φτιαγ-

µένη καί ξαναφτιαγµένη κατά τή διάρκεια αἰώνων.
Ἐαναγύρισα ἐκχεῖ, πρίν ἀπό µερικά χρόνια, γιά νά ξαναδῶ τό µέ-

ρος, Ὅλα εἶχαν καλυφθεῖ ἀπό βλάστηση, ὁ χτιστός ἀγωγός ὑπῆρχε
ἀχόμη, ἀλλά τό νερό πού ξέφευγε ἀπό τίς πλευρές του καί εὐνοοῦσε
τήν παρουσία μιᾶς ἄφθονης κάλυψης ἀπό βλάστηση, συγκεντρωνό-

22 τε 2
ταν τώρα µέσα σέ µιά τσιµεντένια δεξαμενή, ἄπ ὅπου ἀντλοῦνταν
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γιά νά τροφοδοτήσει τό ἑξήντα ξενοδοχεῖα τοῦ χωριοῦ. Ἀλλά ἡ πο-
ρεία τοῦ νεροῦ πού κατεβαίνει µέσα στίς ἐλαιοφυτεῖες διαγραφόταν
ἀκόμη σάν µιά ἀνοιχτῆ πράσινη ζώνη ἀπό καρυδιές, πλατάνια, µου-
ριές, πού ἐπωφελοῦνταν πάντοτε ἀπό τήν ὑγρασία τοῦ ὑπεδάφους.
Ὁ ἦχος τῶν κουδουνιῶν τῶν ζώωνεἶχε σταματήσει. ΄Ἔβλεπε κανείς
ἐκεῖ µόνον µιά γριά γυναίκα ἡλιχίας 86 ἐτῶν, µέ γυμνά πόδια µέσα
στά µεγάλα παπούτσια της νά μαζεύει χόρτα δίπλα στά ἐρείπια τοῦ

µύλου. Δέν εἶχε προίκα γιά νά παντρευτεῖ καί τώρα ἔμενε σέ µιά
ἀνιφιά της στήν Ἰτέα, ἀλλά ἐρχόταν πάντα ἐδῶ, ὅπου βρισκόταν σπί-
τι της γιά νά ἀσχοληθεῖ µέ τά χωράφια δίπλα στό σπίτι, στό ὁποῖο
εἶχε μεγαλώσει. "Ἠταν ἡ Βὐθυμία. Τή θυµόμουνα καλά.

Οἱ ἀρχαιολόγοι τοῦ 41890 δέν ἐνδιαφέρονταν γιά τή γεωργία. Ἂν-
αζητοῦσαν τό Μαντεῖο. Οἱ µυλόπετρες τῶν παλιῶν σπιτιῶν πού χα-
τεδαφίζονταν ἐναποτέθηκαν σέ σωρούς, Αὐτό ἀποτελεῖ τώρα τή µόνη
μαρτυρία γιά τήν γεωργία τοῦ παλιοῦ χωριοῦ Καστρί. Τίς παρου-
σιάζουµε γιά ὅποιον θά ἐπιθυμοῦσε νά τίς δεῖ.

(Μετάφραση Δέσποινα Σκορδά)
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Εἰκόνα 4.Πηγή «Κεφαλόβρυσου». Ἀφιδωτό πέτρινο κανάλι.
Στό βάθος διακρίνεται τό ἀντλιοστάσιο τῆς δηµοτωζῆς δεξαμενῆς νεροῦ.
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Εὐκόνα 3 καί ὃ. Ὁ νερόμυλος τοῦ Τσεκούρα ἐρειπωμένος.
Περιῆλθε στήν ἰδιοκτησία τοῦ Ἀθαν. Τσεκούρα καί κατόπιν

στήν ἀνιφιά τοῦ Μελπομένη. ἡ ὁποία τόν δώρισε στό Δῆμο Δελφῶν.
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Ἐὐιόνα 4. Τό µεγάλο καµαροειδές πέτρινο κανάλι νεροῦ,

τό ὁποῖο τροφοδοτοῦσε τούς νερόµυλους
τῆς πηγῆς «Κεφαλόβρυσου» Δελφῶν.
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Ἐὐκόνα 6. Σχεδιαστική ἀποτύπωσητῆς νότιας καί ἀνατολικῆς ὄφης
τῶν νερόµυλων «Κεφαλόβρυσου» Δελφῶν.

6.0.5ρτεοκείρεη). Καλοκαίρι 1956.
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Εὐκόνα 7. Κάτοφη (Εγίο Ἡπηςεη) καί τοµή(].Ο.5τεεκεῖθεη)
τοῦ συνόλου τῶν νερόµυλων «Κεφαλόβρυσου» Δελφῶν.
Διακρίνεται τό µονοπάτι πού ὁδηγοῦσε στούς νερόµυλους
καί οἱ ἀγωγοί πού τούς τροφοδοτοῦσαν. Καλοκαίρι 1956.
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Εὐιόνα 9. Σχεδιαστική ἀποτύπωση ἑνός ἀλευρόμυλου.

(Ἐγίο Ηπηρεη καί].Ο.5ργεοκείκεη). Καλοχαίρι 1956.
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Εὐιόνα 10. Μυλαύλακο ἑνός νερόµυλου
στίς πηγές «Κεφαλόβρυσου» Δελφῶν

καί τό στόµιο τοῦ ἀγωγοῦ πού ὁδηγοῦσε τό νερό στή φτερωτή.
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Εὐιόνα 44. Σχεδιαστική ἀποτύπωση Νεροτριβῆς
«Βεφαλόβρυσου» Δελφῶν. (1.0.5τεοΚεῖθεη). Καλοκαίρι 1956.
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Εὐιόνα 42.Σχεδιαστωή ὄφη τῆς Νεροτριβῆς τοῦ Στάθη Βαρώνου
κάτω ἀπό τό μύλο τῆς οὐκογενείας Μωιρούτσικου.

6.0.5ρτεοΚεΙδεη). Καλοκαίρι 1906.
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ΤΑ ΔΗΛΦΙΚΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΜΑΤΑ
5
ἤ Τράµµατα τῆς Πυθείας

«Ὠφελήματα ἀνθρώπωνἔς Βίον»

Τά Δελφικά Παραγγέλµατα, πού θεωροῦνταν ἀρχικά σάν προ-

τροπές καί «λόγοι» τοῦ ἴδιου του θεοῦ Ἀπόλλωνα, ἀποδόθηκαν
ἀργότερα στούς περίφημους ἑπτά σοφούς της ἀρχαίας Ἑλλάδας

(Θαλῆ τό Μιλήσιο, Πιττακό τό Μυτιληναῖο, Βίαντα τόν Πρηνέα, Σό-

λωνα τόν Ἀθηναῖο, Κλεόβουλο τό Ῥόδιο, Περιανδρο τόν Κορίνθιο
καί Χίλωνα τό Λακεδαιμόνιο). Τό Μαντεῖο τῶν Δελφῶν ἔπαιξε γε-

νικά ἕναν περισπούδαστο ρόλο στήν ἠθική ἐκπαίδευση τοῦ ἑλληνι-
κοῦ γένους µέ βάση τά πρότυπά του Λόγου (Σοφίας ἤ Αὐτογνω-

σίας), τοῦ Μέτρου καί τοῦ Ῥυθμοῦ, µέ ἄλλα λόγια τοῦ Κάλλουςτῆς
Ἀπολλώνειας διδασκαλίας, ἡ ὁποία συνοψίζεται στά τρία προανα-

φερθέντα μέγιστα ἀποφθέγματα-παραγγέλµατα τοῦ ΕΝ ΔΕΛΦΟΙΣ

ΕΙ, τοῦ ΓΝΩΘΙ ΣΑΥΤΟΝ καί τοῦ ΜΗΔΕΝ ΑΓΑΝ.

Γενικότερα, τά Δελφικά παραγγέλµαταεἶναι λιτές ἀποφθεγματι-
κές ἐκφράσεις, δύο ἕως πέντε λέξεων, µεστές σοφίας, µέ συµβουλευ-

τικό καί προτρεπτικό χαρακτήρα πού ἐπιτάσσουν τήν ἀρετή καί δη-

μιουργοῦν ἀπό µόνα τους, συνολικά, µιά πλήρη ἠθιχή διδασκαλία.

1. ΕΠΟΥ ΘΕΩ. Νά ἀκολουθοῦμε τόν θεό.

32. ΘΕΟΥΣ ΣΕΒΟΥ. Νά σεβόμαστε τούς θεούς.
8. ΓΟΝΕΙΣ ΑΙΔΟΥ. Νά σεβόμαστε τούς γονεῖς µας.

ᾱ. ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΝ ΑΙΔΟΥ. Νά σεβόμαστε τούς μεγαλύτερους.
5. ΙΚΕΤΑΣ ΑΙΔΟΥ. Νά σεβόμαστε αὐτούς πού μᾶς Ἱκετεύουν.

6. ΣΕΑΥΤΟΝ ΑΙΔΟΥ. Νά σεβόμαστε τόν ἑαυτό µας.

7. ΦΟΝΟΥ ΑΠΕΧΟΥ. Νά µή φονεύουµε.
8. ΟΡΚΩ ΜΗ ΧΡΩ. Νά µήν ὁρκιζόμαστε.

9, ΟΥΣ ΤΡΕΦΕΙΣ, ΑΓΑΠΛ., Νά ἀγαπᾶμε αὐτούς πού τρέφουµε.
10. ΕΣΤΙΑΝ ΤΙΜΑ. Νά τιμᾶμε τό σπίτι µας.
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44. ΓΑΜΟΥΣ ΚΡΑΤΕΙ. Νά σεβόμαστε τόν γάμο µας.
19. ΓΑΜΕΙΝ ΜΕΛΛΟΝ ΚΑΙΡΟΝ ΓΝΩΘΙ, Νά παντρευόµαστε τήν

κατάλληλη στιγµή.
13. ΕΞ ΕΥΓΕΝΩΝ ΓΕΝΝΑ. Νά προσπαθοῦµενά συγγενεύσουµε µέ

καλούς ἀνθρώπους.
14.0 ΜΕΒΛΛΕΙΣ ΔΟΣ. Νά δίνουμε φροντίδα (ἀγάπη) σέ ὅσουςνοι-

αζόμαστε.
15. ΗΤΤΩ ΥΠΕΡ ΔΙΚΑΙΟΥ. Νά µαχόμαστε γιά τό δίκαιό, το καλό,

τό σωστό, τό χρήσιμο.
16. ΦΡΟΝΕΙ ΘΝΗΤΑ. Νά σκεφτόμαστε ὅπως ἁρμόζει σέ θνητούς

(ὄχι ὡς θεοί).
11. ΒΥ ΠΑΣΧΕ ΘΝΗΤΟΣ. Νά ὑπομένουμε ὅτι συμβεῖ ὡς θνητοί.
18. ΑΡΧΕ, ΣΒΑΥΤΟΥ. Νά κυριαρχοῦμε (ἐπιβαλλόμαστε) τοῦ ἐαυ-

τοῦ μᾶς (αὐτοπειθαρχία).
19. ΘΥΜΟΥ ΚΡΑΤΕΙ. Νά συγκρατοῦμε τόν θυμό µας.
320. ΟΜΙΛΕΙ ΠΡΑΩΣ. Νά ὁμιλοῦμε µέ πραότητα.
31. ΗΔΟΝΗΣ ΚΡΑΤΕΙΝ. Νά εἵμαστε ἐγκρατεῖς.
32. ΤΛΩΤΤΑΝ ΙΣΧΕ.. Νά συγκρατοῦµετή γλώσσα µας.
33. ΓΛΥΤΤΗΣ, ΑΡΧΕ.. Νά κυριαρχοῦμε στή γλώσσα µας.
324. ΜΗ ΘΡΑΣΥΝΟΥ, Νά µήν εἴμαστε θρασεῖς.
38. ΑΡΡΗΤΑ ΜΗ ΛΕΓΕ. Νά µήν ἀποκαλύπτουμε μυστικά.
26. ΛΕΓΕ ΕΙΔΩΣ,. Νά λέμε ὅτι γνωρίζουμε.
37. ΟΦΘΑΛΜΟΥ ΕΡΑΤΕΙ. Νά ἐλέγχουμε ὅτι βλέπουμε.
38. ΠΙΝΩΝ ΑΡΜΟΖΕΣ. Ὅταν πίνουμε,νά εἴμαστε συγκρατηµένοι.
99. ΑΚΟΥΣΑΣ ΝΟΕΙ. Νά κατανοοῦμε ἀφοῦ ἀκούσουμε (νά ἀντι-

λαμβανόμαστε µέ τά µάτια τοῦ νοῦ).
80. ΦΡΟΝΗΣΙΝ ΑΣΚΕΙ. Νά καλλιεργοῦμε τή σκέψη, νοῦ, μυαλό.

81. ΜΒΛΕΤΕΙ ΤΟ ΠΑΝ. Νά μελετᾶμε τά πάντα.
39. ΒΟΥΛΕΥΟΥ ΧΡΟΝΩ. Νά σκεπτόµαστε τά χρήσιμα.

38. ΓΝΟΥΣ ΠΡΑΤΤΕ.. Νά πράττουµεµέ ἐπίγνωση.
84. ΠΑΣΙ ΔΙΑΛΕΓΟΥ. Νά συνδιαλεγόµαστε µέ ὅλους.
8δ. ΑΚΟΥΕ ΠΑΝΤΑ. Νά ἀκοῦμε τά πάντα.
36. ΑΚΟΥΩΝ ΟΡΑ. Ὅταν ἀχοῦμε, βλέπουμε.
37. ΔΟΞΑΝ ΔΙΩΕΕ. Νά ἐπιδιώκουμε τή δόξα ἢ νά γνωρίζουμε καί

ἄλλες γνῶμες.
38. ΔΟΞΑΝ ΜΗ ΛΕΠΙΕ. Νά µήν ὑποτιμοῦμετή δόξα.
39. ΚΑΛΟΝ ΤΟ ΛΕΤΕ. Νά λέμε τό ὀρθό, τό δίκαιο, τήν ἀλήθεια.
40. ΒΥΛΟΓΗΙ ΠΑΝΤΑΣ. Νά λέμε καλά λόγια γιά ὅλους.
41. ΟΣΙΑ ΚΡΙΝΕ. Νά κρίνουμεµέ ἁγιότητα.
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4λ. ΒΥΓΕΝΕΙΑΝ ΑΣΚΕΙ. Νά εἴμαστε εὐγενεῖς ἤ νά ἔχουμε εὐγενι-
κή φυχή.

48. ΦΙΛΟΦΡΟΝΕΙ ΠΑΣΙΝ. Νά ἀγαπᾶμε τούς πάντες (ἀνθρώπους)
καί τά πάντα.

44. ΕΥΠΡΟΣΗΓΟΡΟΣ ΠΙΝΟΥ. Νά εἵμαστε εὐπροσήγοροι (παρηγο-
ρητικοῦ).

ἀθ. ΒΥΦΗΜΟΣ 1Σ61. Νά ἔχουμε καλή φήμη.
46. ΒΥΦΗΜΙΑΝ ΑΣΚΕΙ. Νά χρησιμοποιοῦμε τήν καλή µας φήμη.
47. ΦΥΛΑΚΗΝ ΠΡΟΣΕΧΕ.. Νά εἴμαστε σέ ἐγρήγορση.
4δ. ΟΜΟΙΟΙΣ ΧΡω. Νά συναναστρεφόµαστε µέ τούς ὁμοίουςµας.
49. ΟΡΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ. Νά προνοοῦμεγιά τό µέλλον.
50, ΥΒΡΙΝ ΜΙΣΕΙ. Νά µή βρίζουµε, νά μισοῦμε τήν ὕβρη.
5. ΕΥΧΟΥ ΔΥΝΑΤΑ. Νά εὐχόμαστε µέ ὅλη τή δύναμη τῆς φυχῆς

μᾶς (ἀληθινά).
5}. ΚΧΡΗΣΜΟΥΣ ΘΑΥΜΑΣΗ, Νά ἐκτιμοῦμε τούς χρησμούς.
58. ΦΙΛΟΙΣ ΒΟΗΘΕΙ. Νά βοηθᾶμε τούς φίλους.
δά4, ΦΙΛΙΑΝ ΑΓΑΠΑ. Νά ἀγαπᾶμετή φιλία.
55. ΦΙΛΟΙΣ ΕΥΝΟΕΙ. Νά εὐνοοῦμε (βοηθᾶμε) τούς φίλους.
56. ΦΙΛΙΑΝ ΦΥΛΑΤΤΕ. Νά διαφυλάττουµετή φιλία.
57. ΦΙΛΩ ΧΑΡΙΖΟΥ. Νά εἴμαστε πάντα διαθέσιµοι στούς φίλους

μας (ή σέ αὐτούς πού ἀγαπᾶμε).
58. ΝΒΩΤΕΡΟΝ ΔΙΔΑΣΕΕ. Νά διδάσκεις τούς νεότερους.
59. ΥΟΥΣ ΠΑΙΔΕΥΕ. Νά ἐκπαιδεύουμε τά παιδιά µας.
60. ΣΟΦΙΑΝ ΖΗΤΕΙ. Νά ἀναζητοῦμε τή σοφία ἤ νά εἴμαστε φιλο-

μαθεῖς (φίλοι της σοφίας).
61. ΜΑΝΘΑΝΩΝ ΜΗ ΚΑΜΝΕ. Νά µήν κουραζόµαστε νά µαθαί-

νουµε.
62. ΓΝΩΘΙ ΜΑΘΩΝ. Νά γνωρίζουμε ἀφοῦ μάθουμε.
685. ΣΟΦΟΙΣ ΧΡ, Νά συναναστρεφόµαστε µέ σοφούς ἤ νά χρήσι-

μοποιοῦμε τή σοφία τους.
64. ΦΙΛΟΣΟΦΟΣ ΓΙΝΟΥ. Νά γίνουμε φιλόσοφοι.
65. ΣΑΥΤΟΝ 1Σ61Ι. Νά µή χάνουμε τόν ἑαυτό µας.
66. ΓΝΩΘΙ ΣΑΥΤΟΝ. Νά γνωρίζουμετόν ἑαυτό μᾶς (πρῶτα).
67. ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΑΝΤΕΧΟΥ, Νά προσηλωνόµαστε στήν ἐκπαίδευσή

μας καί νά ὑπομένουμετίς δυσκολίες της.
68. ΗΘΟΣ ΔΟΚΙΜΑΖΕ. Νά ἐπιδοχιμάζεις τό θος.
69. ΤΕΧΝΗ ΧΡω. Νά ἀσκοῦμε ἤ νά χρησιμοποιοῦμε τήν τέχνη.
70. ΒΥΒΡΓΕΣΙΑΣ ΤΙΜΑ. Νά ἐκτιμοῦμετίς εὐεργεσίες πού μᾶςγί-

γονται.



Σελίδες ἀπ᾿ τή Φωκίδα------------------- 8417981

71. ΑΓΑΘΟΥΣ ΤΙΜΑ. Νά τιμοῦμε τούς ἀγαθούς (τίς καλές πράξεις
τῶν ἄλλων).

72. ΕΠΑΙΝΕΙ ΑΡΕΤΗΝ. Νά ἐπαινοῦμε τήν ἀρετή (ἤ τὀν ἐνάρετο).
75. ΤΥΧΗΝ ΝΟΜΙΖΕ. Νά ἔχουμε κατά νοῦ τό τυχαῖο πού θά συµ-

βεῖ (πρόληφη).
Τ4. ΤΥΧΗ ΜΗ ΠΙΣΤΕΥΕ.. Νά µήν πιστεύουμε στήν τύχη (στά τυχε-

ρά παιχνίδια) ἤ νά µή γινόμαστε τυχοδιῶκτες.
15. ΤΥΧΗΝ ΣΤΕΡΓΕ. Νά ἀποδεχόμαστε τά μοιραῖα γεγονότα-

ἀτυχίες τῆς ζωῆς µας.
76. ΕΓΕΓΥΗΝ ΦΕΥΤΓΕ.. Νά ἀποφεύγουμενά ἐγγυόμαστε γιά κάποι-

ον ἤ γιά κάτι.
77. ΧΑΡΙΝ ἘΚΤΕΛΕΙ. Νά κάνουμεχάρες.
7δ. ΒΥΤΥΧΙΑΝ ΕΥΧΟΥ, Νά εὐχόμαστε εὐτυχία.
19. ΟΝΕΙΔΟΣ ΕΧΘΑΙΡΒ, Νά ἐχθρεύεσαι τόν χλευασμό.
80. ΥΒΡΙΝ ΑΜΥΝΟΥ. Νά προφυλάσσεσαι ἀπό τήν ὕβρη.
δ1. ΛΕΓΕ ΠΡΑΤΤΕ ΔΙΚΑΙΑ. Νά πράττουµε δίκαια.
82. ΚΡΙΝΕ ΔΙΚΑΙΑ. Νά κρίνουµεδίκαια ἤ νά εἵμαστε δίκαιοι στήν

κριτική µας.
88. ΑΔΗ{ΕΙΝ ΜΙΣΕΙ. Νά μισοῦμε τήν ἀδικία.
δά. ΚΡΙΤΗΝ ΓΝΩΘΙ. Νά γνωρίζουμε τόν κριτή µας.
86. ΑΔΩΡΟΔΟΚΗΤΟΣ ΔΗ«ΑΖΕ. Νά δικάζουµε χωρίς δωροδοκία.
86. ΑΙΓΤΙΩ ΠΑΡΟΝΤΑ. Νά αἰτιολογοῦμε ὅσα μᾶς συμβαίνουν,
87. ΤΟΙΣ ΜΗ ΚΑΤΑΘΑΡΡΕΙ, Νά µήν ἀποκαρδιώνουμε τά παιδιά µας.
8δ. ΚΟΙΝΟΣ ΓΙΝΟΥ, Νά εἴμαστε κοινωνικοί.
89. ΑΠΟΚΡΙΝΟΥ ΕΝ ΚΑΙΡΩ. Νά ἀποχρινόμαστε τόν κατάλληλο

καιρό.
90. ΠΡΑΤΤΕ, ΑΜΕΤΑΝΟΗΤΩΣ. Νά πράττουµε µέ σιγουριά (δίχως

ἀμφιβολίες).
64. ΕΛΠΙΔΑ ΑΙΝΗΙ. Νά δοξάζεις τήν ἐλπίδα (νά µήν ἀπογοητευό-

µαστε ἤ νά µή χάνουμε τήν ἐλπίδα µας).
92. ΤΩ ΒΙΩ ΜΑΧΟΥ., Νά µαχόµαστε (ἀγωνιζόμαστε) γιά τή ζωή.
985. ΑΤΥΧΟΥΝΤΙ ΣΥΝΑΧΘΟΥ, Νά συµπάσχουµε µέ τόν δυστυχή.
94. ΧΡΟΝΟΥ ΦΕΙΔΟΥ. Νά ἐκμεταλλευόμαστε τόν χρόνο µας.
95. ΠΕΡΑΣ ΕΠΙΤΕΛΕΙ ΜΗ ΑΠΟΔΒΕΙΛΙΩΝ. Νά µή διστάζουµε νά

τελειώνουμεὅτι ἀρχίζουμε.
96. ΕΠΙΤΕΛΕΙ ΣΥΝΤΟΜΩΣ. Νά πληρώνουμε(τελειώνουμε) ἀμέ-

σως ἤ χωρίς ἀναβολή.
97. ΚΑΙΡΟΝ ΠΡΟΣΔΕΧΟΥ. Νά δεχόμαστε τόν χρόνο.
98δ. ΓΗΡΑΣ ΠΡΟΣΔΗΧΟΥ. Νά ἀποδεχόμαστε τό γῆρας.
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99. ΑΜΑΡΤΑΝΩΝ ΜΕΤΑΝΟΕΙ. Νά μετανοοῦμε γιά τίς ἀνομίες,
λάθη, ἁμαρτίες µας.

100. ΒΡΙΝ ΜΙΣΕΙ. Νά μισοῦμετήν ἔριδα (φιλονικία).
101. ΟΜΟΝΟΙΑΝ ΔΙΩΚΕ. Νά ἐπιδιώκουμε τήν ὁμόνοια (εἰρήνη,

ὁμοφυχία).
102. ΒΙΑΣ ΜΗ ΕΧΟΥ, Νά ἀποφεύγουμε τή βία.
4108. ΒΙΑΝ ΜΗΔΕΝ ΠΡΑΤΤΕΙΝ. Νά µήν κάνουμετίποτα µέ βία.
104, ΝΟΜΩ ΠΕΙΘΟΥ, Νά πειθαρχοῦμε στόν νόµο ἤ νά εἴμαστε νο-

μοταχεῖς.

105. ΤΟ ΚΡΑΤΟΥΝ ΦΟΒΟΥ, Νά φοβόμαστε τόν ἀνώτερο (ἤ τόν

ἄρχοντα).
406. ΘΝΗΣΚΕ ΥΠΕΡ ΠΑΤΡΙΔΟΣ. Νά πεθαίνουµε γιά τήν πατρίδα.
107. ΕΧΘΡΟΥΣ ΑΜΥΝΟΥ, Νά προφυλασσόμαστε ἀπό τούς ἐχθρούς µας.
108. ΕΠΙ ΡΩΜΗ ΜΗ ΚΑΥΧΩ.Νά µήν καυχιόµαστε γιά τή δύναμή µας.
109. ΜΗ ΑΡΧΗ ΥΒΡΙΖΕΙΝ. Νά µήν κυριαρχοῦμε µέ ἁλαζονεία.
440. ΛΑΒΩΝ ΑΠΟΔΟΣ. Ὅταν λαμβάνουμε,νά δίνουµε.
441. ΕΥΓΝΩΜΩΝ ΓΙΝΟΥ. Νά εἵμαστε εὐγνώμονες.
449. ΠΡΟΝΟΙΑΝ ΤΙΜΑ. Νά ἐκτιμοῦμε τή βοήθεια ἀπό ὅπου καί ἄν

προέρχεται,
443. ΥΦΟΡΩ ΜΗΔΕΝΑ. Κανέναν νά μήν βλέπουμε µέ καχυποψία.
414, ΑΛΛΟΤΡΙΩΝ ΑΠΕΧΟΥ, Κά ἀπέχουμε ἀπό κακίες, δολοπλο-

χίες (ἀλλότρια).
415. ΨΕΓΕ, ΜΗΔΗΝΑ. Νά μήν κατηγοροῦμε κανέναν.
446. ΔΙΑΒΟΛΗΝ ΜΙΣΕΙ. Νά μισοῦμε τή διαβολή (νά µή βάζουμε

λόγια).
4417. ΦΘΟΝΕΙ ΜΗΔΕΝΙ. Κανέναν νά µήν φθονοῦμε ἤ ζηλεύουμε.
418. ΑΠΕΧΘΕΙΑΝ ΦΕΥΓΕ. Νά Νά ἀποφεύγεις τήν ἀπέχθεια (κακία).
419. ΒΧΘΡΑΣ; ΔΙΑΛΥΕ. Νά διαλύουµετίς ἔχθρες.
120. ΚΑΚΙΑΝ ΜΙΣΕΙ. Νά μισοῦμε τήν κακία.
131. ΚΑΚΙΑΣ ΑΠΕΧΟΥ. Νά ἀπέχουμε ἀπό τήν κακία.
123, ΔΟΛΟΝ ΦΟΒΟΥ. Νά φοβόμαστε τόν δόλο.
428. ΑΠΟΝΤΙ ΜΗ ΜΑΧΟΥ, Νά µήν κακολογοῦμε αὐτόν πούεἶναι ἀπῶν.
124, ΠΛΟΥΤΗΙ ΔΙΚΑΙΩΣ. Νά πλουτίζουµεδίκαια.
436. ΔΙΚΑΙΩΣ ΚΤΩ. Νά ἀποχκτοῦμετίµια (δίκαια).
126. ΠΟΝΕΙ ΜΕΤ’ ΒΥΗΛΕΙΑΣ, Νά κοπιάζουµε δίκαια.
127. ΠΛΟΥΤΩ ΑΠΟΣΤΕΙ. Νά ἀποστασιοποιούμαστε ἀπό τόν πλοῦτο.

128. ΧΡΩ ΧΡΗΜΑΣΙ. Νά χρησιμοποιοῦμε τά χρήματά µας.
129. ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΡΧΟΥ. Νά ἐλέγχουμετίς δαπάνες µας.
150. ΕΧΩΝ ΧΑΡΙΖΟΥ. Ὅταν ἔχουμε, νά χαρίζουµε.
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181. ΧΑΡΙΖΟΥ ΕΥΛΛΑΒΩΣ. Λογικά νά χαρίζουµε.
132. ΚΤΩΜΕΝΟΣ ΠΔΟΥ. Νά εὐχαριστιόμαστε µέ αὐτά πού ἄπο-

κτᾶμε.
138. ΕΡΓΑΖΟΥ ΚΤΗΤΑ. Νά κοπιάζουµε γιά πράγματα ἄξια κτήσης.

194. ΜΕΤΡΟΝ ΑΡΙΣΤΟΝ.Κάθε τί πού ἔχει µέτροεἶναι ἄριστο, δη-

λαδή τό καλύτερο.
185. ΜΗΔΕΝ ΑΓΑΝ. Τίποτα νά µήν εἶναι ὑπερβολικό.
4196. ΕΥΣΕΒΕΙΑΝ ΦΥΛΑΤΤΕ. Νά εἵμαστε εὐσεβεῖς.
437. ΑΙΣΧΥΝΗΝ ΣΕΒΟΥ. Νά σεβόμαστε τήν ἐντροπή.
138. ΚΙΝΔΥΝΕΥΕ, ΦΡΟΝΥΜΩΣ. Μέ σύνεση καί λογική νά κινδυ-

νεύουµε.
439. ΜΗ ΕΠΙ ΠΑΝΤΙ ΛΥΠΟΥ., Νά µή λυπόµαστε γιά τό κάθετί.
140, ΑΛΥΠΩΣ ΒΙΟΥ. Νά ἐπιδιώκουμε νά ζοῦμε χωρίς λύπες.
441. ΤΕΛΕΥΤΩΝ ΑΛΥΠΟΣ,. Νά πεθαίνουµεχωρίς λύπη.
142. ΙΔΙΑ ΦΥΛΑΤΤΕ. Νά προστατεύουµετά δικά µας.
148. ΤΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΘΗΡΩ. Νά κυνηγᾶμε τό καλό µας.

144. ΣΕΑΥΤΟΝ ΕΥ ΠΟΙΕΙ. Νά κάνουμεὅ τι καλύτερο γιά τόν ἑαυ-

τό µας.

4145. ΠΡΟΓΟΝΟΥΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ. Νά τιμοῦμε τούς προγόνους.

446. ΕΠΙ ΝΕΚΡΩ ΜΗ ΓΕΛΑ. Νά µήν κοροϊδεύουµε τούς νεκρούς.

141. ΕΠΑΓΓΕΛΟΥ ΜΗΔΕΝΙ. Νά µή διατάζουµε κανέναν.

148. ΠΑΙΣ ΩΝ ΚΟΣΜΙΟΣ ΙΣ61Ι, ΗΒΩΝ ΕΓΚΡΑΤΗΣ, ΜΕΣΟΣ

ΔΙΚΑΙΟΣ, ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΣ ΣΟΦΟΣ. Παιδιά νά εἵμαστε κόσµιοι, ἔφη-

βοι ἐγκρατεῖς, ἄνδρες δίκαιοι, γέροντες σοφοί.

Ὅπωςφαίνεται παρακάτω τα Δελφικά παραγγέλµατα ξεκίνησαν

ἀπό τόν ὀμφαλό τῆς γῆς καί ἔφτασαν σέ ὁλόκληρο τόν πλανήτη.

Στήν Ἰαπωνία ἔκαναν ἕνα μνημεῖο γιά τά θύματα τῆς ἀτομικῆς

βόμβαςτῆς Χιροσίμα τό ὁποῖο ἐπισκέπτονται ἑκατομμύρια ἄνθρω-

ποι ἀπό ὅλο τόν κόσµο ἐνῶ κάθε χρόνο στήν ἐπέτειο πηγαίνει ὅλη

ἢ πολιτική ἡγεσία τῆς Ἰαπωνίας. Στή µέση του μνημείου ὑπάρχει ἡ

περίφημη «Καμπάνατῆς Εἱρήνης» ἡ ὁποία ἔχει µιά φράση σέ τρεῖς

γλῶσσες.
Ἡ πρώτη γλώσσα εἶναι τά Σανσκριτικά

Ἡ δεύτερη εἶναι Ἡ Ἰαπωνική καί
Ἡ τρίτη εἶναι ἡ ἀρχαία Ἑλληνική
Ἡ δέ φράση εἶναι «ΓΝΩΘΙ ΣΑΥΤΟΝ»ΙΗ

Γιά τήν ἀντιγραφή 1.Τ.Ρ.
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ΑΠΟ ΤΗ ΧΛΩΡΙΔΑ ΤΗΣ ΦΩΚΙΔΑΣ

Τοῦ Γ.Ν. Κουτσοκλένη

ΤΤΙΑ
Πρόκειται γιά ἕνα ὑδροχαρές δένδρο πού τό λένε καί «τρόμπα

τοῦ νεροῦ»καί γι’ αὐτό τό φυτεύουν ἐχεῖ πού θέλουν νά στραγγί-
σουν τά νερά ἀπ᾿ τά ἐδάφη.

Εἶναι γνωστά κάπου 200 εἴδη τοῦ γόνους τῶν Ἰτεῶν. Ἀτήν Ἑλλά-
δα ἔχουμε 10 εἴδη. Ἕνα ἀπό αὐτά εἶναι ἡ Ἰτιά ἡ Κρεμόκλαδη ἤ ἡ
Κλαίουσα. Ἡ Κλαίουσα μᾶς ἦλθε ἀπ᾿ τήν Ἀνατολή καί καλλιεργεῖται
στούς κήπους ὥς καλλωπιστικό φυτό. Στήν Ἑλλάδα τό δένδρο αὐτό
εἶναι γνωστό ἀπ᾿ τούς ἀρχαίους χρόνους. Πρῶτος το ἀναφέρει ὁ
Ὅμηρος πού τῆς ἔδωσε καί τό Ὁμηρικό ὄνομα Ἰτέα καί ἀκολουθοῦν
ἄλλοι συγγραφεῖς. Τά 10 εἴδη πού φύονται στήν Ἑλλάδα ἀλλά καί
τήν Εὐρώπη καί Ἀσία εἶναι τά παρακάτω:

1. Ἡ Αἴγειος, δενδρύλλιο 3-θμ. ποῦ φύεται σέ δροσερούς χαί
ὑγρούς τόπους. Ποικιλίες τῆς εἶναι ἡ κρεµοχκλαδής, ἡ πολυχύρος κ.α..
Ἠαλλιεργεῖται ὡς διακοσμητικό.
2. Ἡ Ἀμυγδαλόφυλλος, δενδρύλλιο ἤ θάμνος 2-6μ. µέ μακρούς

χλώνους πού χρησιμοποιοῦνται στήν καλαθοπλεκτική.
δ. Ἡ Εὔφθραυστος, δένδρο πού φτάνει τά 18µ. ὄψος. Οἱ κλῶνοι

τοῦ κατάλληλοι στήν καλαθοπλεκτική καί τό ξύλο τῆς κατάλληλο γιά
ξυλοκάρβουνο, χρήσιμο γιά τήν κατασκευή μπαρούτης.

ᾱ. Ἡ Λευκή, δένδρο µέχρι 25μ µέ χονδρό κορμόκαί μικρά εὐλύ-
Ύιστα Χλαδιά, γιά τά ὁποῖα καλλιεργεῖται παντοῦ. Ὁ φλοιός τῆς
πλούσιος σέ σακελίνη, ἰτεῦλικό ὀξύ καί ἰτεῦλικά ἅλατα. Ἡ χρεµο-
κλαδής ποικιλία της µέ τούς χρυσίζοντες κλώνους καί τό τεφρό φύλ-
λωμα ἀποτελεῖ ἀξιόλογο κοσμητικό εἶδος.

ὃ. Ἡ Λιγόμορφος, δενδρύλλιο µέχρι ϐµ. µέ µακρούς καί εὐλύγι-
στους κλώνους πού χρησιμοποιοῦνται στήν κατασκευή πλεχκτῶν
εἰδῶν, στεφάνων βυτίων κλπ.

6. Ἡ Πένταδρος, δενδρύλλιο µέχρι 13μ. Θά τό δοῦμε κυρίως στίς
παραποτόµιες περιοχές τῆς Μακεδονίας,

7. Ἡ Πολιά, δενδρύλλιο µέ σφαιρική κόµη πού φθάνει τά 8μ.
ὕψφος.



Σελίδες ἀπ᾿ τή Φωκίδα--------------------ιο. -Ἂ- 35/1935

8. Ἡ Πορφυρά, θάμνος µέχρι ἀμ. ὄὕψος µέ γυαλιστερά φύλλα.
Φύεται στίς παραχθιες περιοχές καί εἶναι µόνο καλλωπιστικό φυτό.

9. Ἡ Τεφρά, θάμνος µέχρι {3μµ. ἀρκετά πολύµορφος, πού φύεται
σέ ὑγρούς τόπους σέ ὅλη τήν Ἑλλάδα.

10. Ἡ Ὠτιοφόρος, θάμνος µέχρι ἂμ. ποῦ βλέπουμεσέ τελματώδη

ἐδάφη στή Μακεδονία.

Ἀπό τά ἕενικά εἴδη γνωστότερα εἶναι:
1. Ἡ Βαβυλωνική, εἶδος πού καλλιεργεῖται κυρίως µέ τήν κρεµοειδή

µορφή του, γιά τή διακόσμηση κήπων, νεκροταφείων, πάρκωνκ.α.
3. Ἡ Μέλαινα. Μᾶς ἦλθε ἀπό τή Β.Ἀμερική καί τό ξύλο τῆς εἶναι

κατάλληλο γιά πολλές χρήσεις ἔτσι κοκκινωπό ὅπωςεἶναι.
8. Ἡ Ἀμυγδαλοειδής, δενδρύλλιο ἤ θάμνος μᾶς ἦλθε καί αὐτή

ἀπ᾿ τή Β. Ἀμερική καί μᾶς δίνει ξυλεία ἤ ξυλάθρακες κ.α.

Ἀνακεφαλαιώνοντας τή χρησιμότητα τοῦ δένδρου τούτου κατα-

γράφουμε:
1. Ἐπειδή εἶναι ὑδρόφιλος χρησιμοποιεῖται γιά τήν ἀποστράγγιση

καί ἐξυγίανση ἐδαφῶν καί ἑλῶν.
32. Ἠπειδή ἔχει πλούσιο ριζικό σύστηµα τό χρησιμοποιοῦμεγιά

τή συγκράτηση σαθρῶν ἐδαφῶν.
8. Παρέχει ἄφθονη ξυλεία λευκή ἤ ἐρυθρωπή, πού ἐπεξεργάζεται

εὔκολα, κατάλληλη γιά ξυλογλυπτική καί χαρτοποιία. Εἶναι ἀκόμα
κατάλληλη γιά τήν κατασκευή ξυλανθράκων κατάλληλων γιά τήν πυ-

ριτιδοποιία.
ᾱ. Ὁ φλοιός τῆς πλούσιος σέ δεφιχές οὐσίες πού χρησιμο-

ποιοῦνται ἀπ᾿ τή βυρσοδεφία. Ἀκόμα ἔχει τή δραστική, τονωτική,
πικρή, ἀντιπυρετική «σαλικίνη» τήν ὁποία παλαιότερα χρησιµο-
ποιοῦσε ἡ φαρμακευτική γιά νά νοθεύει τήν κινίνη. Οἱ Ἀρχαῖοι
Ἕλληνες ἰατροί πίστευαν πώς καί νά κοιμηθεῖ στόν ἴσχιο τῆς ὁ ἄσθε-
νής γιατρεύεται ἀπό τούς πονοκεφάλους κ.α.
Ἡ Ἰτιά ἔχει καί ἄλλες θεραπευτικές ἰδιότητες ἀξιόλογες καί ση-

µαντιχκές, Ἐκτός ἀπ᾿ ὅτι ἔχει δώσει τήν πρώτη ὕλη γιά τήν περιβόητη
ἀσπιρίνη, τό σαλικυλικό ὀξύ, παγκοσμίως γνωστή ὡς παυσίπονο

εἶναι καί ἀξιόλογο σάν καλλυντικό.
Μία καλή θεραπεία, πολύ ἀποτελεσματική εἶναι αὐτή γιά τήν πι-

τυρίδα. Ἁπλή εἶναι ἡ συνταγή της. Βράζουµε τά φλούδα της ἤ τά
φύλλα τῆς µέσα σέ κρασί καί μ᾿ αὐτό τό βρασίµι χάνουμε μασάζ
στό κεφάλι µετά τό λούσιμο.
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Στήν ἰατριχή συνιστᾶταιγιά τή θεραπεία τῆς ἀρθρίτιδας καί τῆς
ρευματοειδούς ἀρθρίτιδας. Χρησιμοποιοῦμε τή φλούδα. Σ᾽ ἕνα φλι-
τζάνι νερό βάζουμε 1-2 κουταλάχια φλούδα χαί τήν βράζουµε γιά
40 λεπτά. Στραγγίζουμε καί τό πίνουμε σέ τρεῖς δόσεις, πρωί, µε-
σηµέρι, βράδυ.

Ἀκόμα χρησιμοποιεῖται ἀποτελεσματικά σάν ἀφροδισιακό καί
γιά τήν νυχτερινή ἐνούρηση.

δ. Καΐ ἐπειδή τά κλαδιά τῆς εἶναι πολύ εὐλύγιστα, λεπτά καί
ἀνθεκτικά, χρησιμοποιοῦνται στήν καλαθοπλεκτική. Τέτοιο δένδρο
δέν ἦταν δυνατόν νά μείνει ἀδιάφορο ἀπ᾿ τήν πάνσοφη, πλουσιότατη,
ἄφθαστη Ἑλληνική Μυθολογία καί σύµφωνα μ᾿ αὐτή:

Οἱ Ἀρχαῖοι Ἕλληνες εἶχαν ἀφιερώσει τήν Ἰτιόι στήν Κίρκη, τήν
Ἑκάτη καί τήν Περσεφόνη, δηλαδή στίς χθόνιες θεές καί λέγεταιὅτι
ἡ Κίρκη ὁδηγοῦσε τούς μνηστῆρες τῆς σ "ἕνα δασάκι ἀπό Ἰτιές.
Ἔτσι ἡ Ἰτιά ἔγινε σύμβολο τοῦ θρήνου καί ἰδιαίτερα ἡ Κλαίουσα.
Ἀκόμα ὅταν ὁ Ὀρφέας κατέβηκε στόν Ἅδη κρατοῦσε ραβδί ἀπό
κλωνάριἸτιᾶς, γιά νά τόν προστατεύει ἀπό τίς κακόβουλες δυνά-
μεις.

Αὐτά ἀπ᾿ τό πλουσιότατο περιβόλι τῆς Ἑλληνικῆς Μυθολογίας,
ὅπως τήν ἀποχάλεσε ὁ Γάλλος Ἀκαδημαϊκός Ῥισπέν.
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ΑΠ’᾽ ΤΟ ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑ

ΤΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ

Τοῦ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΒΕΝΕΤΗ

ΣΕΡΠΙ. 22-8-1904. θεσσαλονίκη 18 Αὐγούστου
Χθές τή νύχτα συµµορία κομματαντζήδων εἰσελθοῦσαεἰς τό χώ-

ρίον Γραδομπόρι δίωρον ἀπέχον τῆς θεσσαλονίκης περί τήν 10 ὥραν
τῆς νυκτός κατέλαβε τήν οἰκίαν τοῦ Ἕλληνος Προκρίτου Τραϊανοῦ
Στέργιου. Οἱ εἰσελθόντες ἐν αὐτή κακοῦργοι ἀφοῦ ἀπεμάκρυναν τῆς
οἰχίας τάς γυναίκας καί τά παιδιά ἐφόνευσαν ἀγρίως τόν εἰρημεῦον
Τραϊανόν καί τούς υἱούς τοῦ Στέργιον ἐτῶν 25 καί Ἀναστάσιον ἐτῶν

323 διά μαχαιριῶν ἀποχόφαντες προηγουμένως τά ὧτα, ὑην ρίνα καί
τά χείλη τῶν θυμάτων καί ἐξορύξαντες τούς ὀφθαλμούς αὐτῶν. Συγ-
χρόνως ἀπέκοψαν τόν ἕνα µαστόν τῆς συζύγου τοῦ Τρϊανοῦ καί
ἐπλήγωσαν αὐτήν κατά τήν δεξιάν χείρα. Λόγοι τῆς τριπλῆς ταύτης
δολοφονίας φέρονται ἡ ἐμμονή τῶν φονευθέντωνεἰς τά πάτρια καί
ἡ ἄρνησίς του νά ἀναγνωρίσωσι τήν δικαιοδοσίαν τῆς Βουλγαρικῆς
Ἐξαρχίας ἐπί τοῦ χωρίου.

ΑΙΩΝ. 18-1-1882. Καθ) ἀγράφουσαν ἡμίν ἐκ Πόρτ Σάϊτ (Αἰγύ-
πτου) ἀφίκετο αὐτόθι ὁ κ.Λεσσέφ ὅπωςποιήσεται ἔναρξιν τῶν ἐργα-
σιῶν πρός πλάτυνσιν τῆς σουεζίου διώριγος. Αἵ ἐργασίαι ἄρξονται
μετ) ὀλίγον, µέλλουσι δέ ἀποσχολήσωσιχιλιάδες ἐργατῶν, ὡς ἐκ τού-
του δέ ἄπειρα κέρδη προσποισθήσονταιοἱ ἐχεῖ μικροί καταστῆ- µα-

τάρχαι, ὡς τό πλῆστον εἴσω Ἕλληνες. Αἵ ἐργασίαι ὑπολογίζονται

διαρκέσει περί τά τέσσερα ἔτη.

ΑΘΗΝΑ. 19-7-1855. Ἐξ Ἀμφίσσης τῇ 29-6-1855. Σπεύδω νά
σδς ἀναγγείλω μετ εὐχαριστίσεωςὅτι χθές περί τήν 8ην π.μ. ὥραν
ὁ δηµαρχιακός γραμµατεύς Άμφισσης Εὐστάθιος Ἅγγ. Πλατύς, ὁ
Ἰωάννης Καστρίτης καί ὁ Δημήτριος Βαρδάκης φίλοι ἡμῶν ἐφόνευσαν
τόν ἀρχιληστήν Βούλγαρην εἰς τήν θέσιν Γουλά ἄνωθέν της Ἰτέας.

ΑΘΗΝΑ. 18-7-1855. Συνελήφθη ὑπό τοῦ Ὑπολοχαγοῦ Κώστα
Βλάχου ὁδηγοῦ τοῦ Μεταβατικοῦ Άμφισσης, πρό ἡμερῶν ὁ ληστής
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Εὐστάθιος Καλύβας, 'ὅστις πολίτης ὧν πρότερον ἐγέννετο αἴτιος διά
προδοσίας τῆς Καταστροφῆς τοῦ χωρίου Δεσφίνης Δήμου Ἀντικύρ-

ρας.

Ἀρχιλόχος. 13-2-1877. Διευθυντής Π.Πηγαδιώτης,
ΠΕΡΙΛΗΠΤΙ«Η ΕΠΕΞΗΓΗΣΙΣ ΤΩΝ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΜΝΗΜΒΙΩΝ

ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ. Βουλή .Ματάστημαἐν ὦ κατά περιόδους συνέρχονται

190 ἄνδρες ἐξ ὅλης της Ἑλλάδας καί ἀποδεικνύουσιν τήν µοιρίαν
τοῦ λαοῦ αὐτῆς.

ΑΘΗΝΑ. 2-5-1856. Διά Β.Δ. τῆς {5 τρ.µ. κατετάχθη καί ὁ ληστής
Λαυρέντιος Φουντούκης ἐκ Δεσφίνης εἰς τήν Β΄Τάξην, δίἥν εἶναι
προσδιορισµένη ἁμοιβή δισχιλίων μέν δραχμῶν ἐπί τῇ συλλήψει ἡ
τῷ φόνω αὐτοῦ, χιλίων δέ ἐπί τῇ ἀποτελεσματικῆς καταδείξει τοῦ
τόπου τῆς φωλέας τῆς συμμορίας αὐτοῦ.

ΑΘΗΝΑ. 17-7-1856. Γράφουν ἐξ Ἀραχώβης ἀπό 148 Ἰουλίου τά
ἀκόλουθα: “Χθές περί δείλην οἳ Ἀρχιλησταί Μπελούλιας, Νταβέλης,
Ζαφείρης καί Φουντούκης µετά δέχα καί ὀκτώ ὀπαδῶν τῶν χατε-

στράφησαν µέχρι ἑνός εἰς τήν Κουλιᾶν τοῦ Ζεμενοῦ.

ΑΘΗΝΑ. 9-6-1856. ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ. Ὁ ὑποφαινόμενος συνεφώ-

νησα µετά τοῦ Γεωργίου Καλιοπέτσα καί οἰκοδόμησα δί)ἐξόδου µοο
ὑδρόμυλονεἰς θέσιν Μετόχι Βαρνάκοβας τοῦ χωρίου Κλῆμα τοῦ Δή-
µου Ποτιδανείας τῆς Δωρίδος καί ἔχομεν µετ᾽αὐτοῦ ἐξ ἡμισείας τήν
Κυριότητα κατά τό ὑπ) ἀριθ. 149 ἐ.ε. Περί τούτου Συμβόλαιον συν-
ταχθέν παρά τοῦ δυμβολαιογραφοῦντος Εἰρηνοδίκου Ναυπάκτου.
Ὁ νοµίζων ὅθεν ὅτι ἔχει ὁποιαδήποτε ἀξίωσιν ἐπί τοῦ ὑδρομύλου
αὐτοῦ ἅς παρουσιασθεῖ ὅπου δεῖ ἐντός τής νομίμου προθεσμίας.

Ἐν Ναυπάκτῳ τῇ 24 Μαΐου 1856.
Κων/νος Παπαδημητρίου.

ΑΙΩΝ. 10-6-1882 Ἐκ Λονδίνου καί ἀπό 1/43 Ἰουνίου γράφουσιν

ἡμίν ὅτι οἳ φοιτηταί τοῦ ἐν Καΐμπριτς Πανεπιστηµίου παρασχευά-
ζονται ἵνα ἀπό σκηνῆς κλασσικῆς διασκευαζοµένης διδάξουσιν ἕλλη-
νιστί τοῦ “Αἴαντα” τοῦ Σοφοκλέους. Ἀφοῦ ἡ κλασσική ἑλληνική σχη-
νή ἐδιώχθη ἐκ τῶν Ἀθηνῶν καί δέν εὕρισκε μικρόν τινά χῶρον ἐν τῇ
γεννήσατε παρήγορονὅτι τυγχάνει θωπείας τινός καί περιποιήσεως
παρά τοῖς ἄλλοις ὑπερβαρείοις.
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Ο ΦΙΛΟΣ ΜΟΥ, 0Ο ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΡΜΑΟΣ,

Ἡ φιλία µας κατά τή σχολική περίοδο
1997-1996 στήν Ἄμφισσα.

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΦΩΚΙΔΟΣ
ΜΑ ΤΟ ΔΗΜΗΤΡΗ ΑΡΜΑΟ

ΑΜΦΙΣΣΑ 6/5/2046. ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ
ΔΗΜΟΥ ΑΜΦΙΣΣΑΣ

ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΦΑΡΟΠΟΥΛΟΣ

Κομμάτι 1ο: Ὁ ἀδερφός τῆς Ἑλένης Ἀρμάου.

Ὁ Σεπτέμβρης φέρνει πάντα νέους καθηγητές στά σχολεῖα,εἴτε
μόνιμους εἴτε ἀποσπασμένους. Αὐτοί συνήθως µέχρι νά ἐγχλιματι-
στοῦν τριγυρίζουν στούς χώρους τοῦ σχολείου λίγο χαμένοι. Ἔτσι
τόν πρωτοαντίκρυσα τό Δημήτρη τόν Ἀρμάο. Δέν τόν εἶχα ξαναδεῖ,
γυαλάκια, µαγουλάκαα...

- «Ἄσχετος τύπος», σκέφτηκα, «Ποιός εἶναι αὐτός;», ρώτησα
τούς συναδέλφους.

-«Ὁ ἁἀδελφός της Ἑλένης τῆς Ἀρμάου»
- «ἔχει ἀδελφό ἡ Ἑλένη ἡ Ἀρμάου; Οὔτε πού τόξερά»...
Γνωριστήκαμµεγρήγορα καί συνεχίσαµε νά κάνουμεπαρέα.
- «Ποιός εἶναι αὐτός;» µέ ρωτοῦσανὅλοιοἱ φίλοι µου καί οἳ πα-

ρέες οἱ βραδινές.
-«Ὁ Δημήτρης ὁ Ἀρμάος, ὁ ἀδελφός της Ἑλένης τῆς Ἀρμάου.»,

ἔλεγα.

Κομμάτι 2ο: Τό ἐρωτηματολόγιο

Δέ χρειάστηκε πολύς καιρός γιά νά καταλάβει ὁ σύλλογος τῶν
παθηγητῶν ὅτι πίσω ἀπό τά γυαλάκια ὑπῆρχαν δυό μικρά µάτια
πού πετοῦσαν σπίθες. Πολύ γρήγορα εἶχε καταπιαστεῖ µέ τά πιό
δύσκολα. Μέ τήν καθαρή φωνή του χαί τόν ὀρθό του λόγο σχεδόν
ἀμέσως ἐξάλειφετίς φοβίες καί παραμέρισε τίς ἀμφισβητήσεις τῶν
συναδέλφων γιά τά ἀποτελέσματα τοῦ ἐρωτηματολογίου πού εἶχε
ἑτοιμάσει µέσα ἀπό ἕνα πρόγραµµα. Οἱ µαθητές καλοῦνταν νά



40840 -----------π---Ἑταιρία Φωχικῶν Μελετῶν

ἀπαντήσουν σέ ἐρωτήσεις γιά τούς καθηγητές τούς ἀνώνυμα. Δέν
ξανά εἶχε γίνει αὐτό. Ἐγώ τόν στήριξα πολύ.

«Στό κάτω κάτω γυμναστῆς εἶμαι», ἔλεγα. «Τί στό διάολο: Θά

µέ θάφουν;» Ἀλλά µέεἶχε πείσει. Ἔβλεπα πώς τό ἑτοίμαζε καί πώς
δούλευε τήν ἐργασία του. Παράλληλα βγαίναµε τά βράδια ἔξω καί
κάθε βράδυ περνούσαμε καί πιό ὡραία. Ἀπό τόν Δημήτρη τόν Ἀρμάο
ἔμαθα νά εἶμαι αἰσιόδοξος σέ κάθε στιγµή τῆς ζωῆς µου.

«Τί ὡραία εἶναι στόν Κάζο»,
«Φανταστική Ἡ ταβέρνα»
«Μοναδική Ἡ πιτσαρία»
Καΐ γέλιο... πολύ γέλιο.. Δυνατό γέλιο.. Ὅλοι γελούσαµε δυνατά

ἀλλά αὐτός πάντα µας νικοῦσε.

Κομμάτι δο: Ἡ ἐκδρομή

Πρίν τά Χριστούγεννα προσπαθοῦσα νά τόν πείσω νά συνοδεύ-
σουµετήν πενθήµερη ἐκδρομή τῆς Γ’ Λυκείου.

-«Πῶς εἶναι δυνατόν: Ἐγώ δέν πῆγα πενθήµερη οὔτε ὡς µαθη-
τής», μοῦ ἔλεγε.

-«Ἑέρω ἐγώ», τοῦ ἔλεγα, «ἔχω πάει δέκα πενθήµερες», τελικά
τόν ἔπεισα.

Δέν ἤξερα πώς θά περνούσαμε στήν ἐκδρομή, δέν εἶναι προβλέ-
Φιµο αὐτό, ἀλλά ἥμουν χαρούμενος πού θά περνούσαµεπέντε µέρες
μαζί. Ἡ ἐκδρομή πέτυχε, πέρα ἀπό χάθε προσδοκία.

Ἀκολουθεῖ ἁπόσπασμα ἀπό τό βιβλίο: «ΤΟ ΔΗΚΑ ΤΟ ΚΑΛΟ»
Ἡμερολογιακή καταγραφή συμβάντων ἀπό τήν πενθήµερη ἔκδρο-

μή τῶν τελειοφοίτων του Γιάγτζειου-Δελμούζιου Γενικοῦ/]ου Ἔνι-
αίου Λυκείου Ἄμφισσας, τό σχολικό ἔτος 1997-1998 στήν Κρήτη.

Σελ 79,
Ἐπίλογος: Ἡμέρα Ἄφιξης Σάββατο τοῦ Λαζάρου, 1 Ἀπριλίου

1998
Ἄραγματοῦ πλοίου στόν Πειραιά κατά τίς 8:00. Ἄμεση ἀναχώ-

ρηση πρός Ἄμφισσα. Ὅλοιεὔχονται νά φτάσει τό ποῦλμαν ὅσο γί-
νεται πιό ἀργά: νά μήν εἶχε τέλος αὐτή ἡ Ἐκδρομή (Ἡ Ἄννα Σαπε-
ροπούλου καί ἡ Δήμητρα Μπαρτσώτα ὑπόσχονται «ἔξτρα-μπόνους»
στόν Ἄρη, ἄν καταφέρει νά κάμει τή διαδροµή σέ τέσσερις ὧρες τό
λιγότερο). Ο Σ. Φαρόπουλος βεβαιώνει πώς ἔτσι ἀχριβῶς θά ἦταν
γιά αὐτόν µιά πετυχημένη ἐκδρομή µέ τούς φίλους του7 ὁ Δ. Ἀρμάος
λέει πώς ἔχει τήν αἴσθηση ὅτι πραγματοποίησε µέ αὐτά τά παιδιά
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τή δική του Πενθήμµερη πού πρίν εἴχοσι χρόνια δέν εἶχε ἀκολουθήσει:

ὁ Η. Σεργουνιώτης ἀναλογίζεται ἄν θά ἦταν συνετό νά ἔανασυνο-
δεύσει κανείς ἐκδρομή µετά ἀπό τήν ἀδιανόητη ἐπιτυχία αὐτῆς ἐδῶ.

Κομμµάτι 4ο: Τό δέκα το καλό

Θά ἦταν παράλειψη λοιπόν νά µήν ἀναφερθῶ στό μικρό αὐτό βι-

βλιαράκι πού δέν εἶναι ἕνα µεγάλο σύγγραμμα, παρ᾽ ὅλα αὐτά ὁ
τρόπος µέ τόν ὁποῖο δημιουργήθηκε καί ἀποδόθηκε ἄφησε τό στίγµα
τῆς γραπτῆς εὐφυΐας τοῦ Δημήτρη Ἀρμάου στήν Ἄμφισσα.

Τοῦ τηλεφώνησα λίγες µέρες µετά τήν ἐκδρομή νά πᾶμεγιά καφέ
καί αὐτός µου πρότεινε νά περάσω ἀπ᾽τό σπίτι του, «Τί νά δᾷ!»,

κρεβάτια καναπέδες, τραπέζια, γεμάτα µέ σελίδες τυπωµένες ἀπό
ἕναν ἀρχαῖο ὑπολογιστή πού ἔκανε µιά ὥρα νά τυπώσειµιά σελίδα.
Ἔμεινα ἄφωνος!

-«Νά! Φτιάχνω ἕνα μικρό βιβλιαράκι γιά τό πῶς περάσαμεστήν

ἐχδρομή», μοῦ εἶπε.
- «Καλά ρέ», τοῦ λέω, «χράτησες σημειώσεις; Καίτί θά γράψεις

μέσα»

- «Ὅιτι θυμᾶμαι», μοῦ ἀπάντησε. Ἐνῶ τά µάτια τοῦ πετοῦσαν
σπίθες ἀκόμα µιά φορά.

Τό ἀποτέλεσμα; Ἐκπληκτικό | Μιά ἁπλή προσιτή γραφή δίνει
στόν χάθε ἀναγνώστη τοῦ τήν ἐντύπωση ὅτι συμμετεῖχε κ αὐτός στήν
ἐκδρομή. Ἀπίστευτο |

Μέ ἀφορμή αὐτή τήν ἐκδήλωση διάβασα πάλι αὐτό τό μικρό βι-
βλιαράκι καί δέν τό πίστευα. Μόνο ἄν δεκάδες διαφορετικές κάµε-
ρες βιντεοσκοποῦσαν κάθε παιδί χωριστά, συνοδούς, ὁδηγό, θά ἦταν
σέ θέση νά ἀποδώσει µέ τέτοιο τρόπο τά συμβάντα τῆς ἐκδρομῆς.

Κομμµάτι 5ο: Ἡ πιό ὄμορφη στιγµή τῆς ἐκδρομῆς γιά µένα

Μπαίνουμε στό ἄδειο λεωφορεῖο, τά παιδιά ἔχουν φύγει.

Κοιτᾶμε ὁ ἕνας ἀπ᾿ τήν πίσω πόρτα καί ὁ ἄλλος ἀπ᾿ τή μπροστινή
ἄν ἔχουν ξεχάσει κάτι. Συναντηθήκαμε στό μέσον του ἄδειου δια-
δρόμου, μοῦ σφίγγει τό χέρι, µέ ἀσπάζεται καί μοῦ λέει µέ τήν κα-
θαρή φωνή του: «Τώρα σέ ξέρω!». Αὐτό ἦταν. Τόν ἐρωτεύτηχκαί Τόν
Δημήτρη τόν Ἀρμάοὅταν τόν γνωρίσεις δέ μπορεῖς νά τόν ἀγαπήσεις
µόνο. Τόν ἐρωτεύεσαι. Θέλεις νά καθίσεις δίπλα του, νά μή χάνεις
τίποτα ἀπό αὐτά πού λέει, νά ἀπολαμβάνεις τήν αἰσιοδοξία του καί
νά παίρνεις ζωή ἄπ΄ τό τρανταχτό του ΓΕΛΙΟ. Τραγική εἰρωνεία.
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Ἀκολουθεῖ ἀπόσπασμα ἀπό τό βιβλίο: «ΤΟ ΔΕΚΑ ΤΟ ΚΑΛΟ»
Σελ. 63,
Τρίτη Μέρα: Τετάρτη
Ἠγαίνουμε ὅλοι στή ὁδό Ἠνωσού καί περιμένουμε: ἡ Ἔφη Ἰα-

ῥαηλιά καί ἡ Χάιδω Φακή, πού φοροῦν φαχκούς ἐπαφῆς, εἶναι ἔχνευ-
ρισµένες ἀπό τήν καθυστέρηση. Ἡ Γιώτα Γαλιούρα σέ μεγάλα χέφια
δηλώνει:

- «Βιβλίο τώρα-δά θά μποροῦσα νά γράφω µέ ὅσα ἀκούω!»
Καΐ λίγο ἀργότερα σχολιάζοντας τά γέλια τοῦ Δ. Ἀρμάου:
- «Ἄν τό γέλιο, καθώς λένε, µακραίνει τή ζωή, ὁ δάσκαλος θά

ζήσει αἰώνια.»
Ἀπάντηση τοῦ Νίκου Μέγα: -«Μπά, τό᾽ χεῖ ρυθμίσει µέ τό τσι-

Υάρο: κάνει δύο πακέτα τήν ἡμέρα καί ἔρχεται στά ἴσα του.»

«Τό Δέκα το Καλό»ἔτσι τιτλοφορεῖται τό ἔντυπο. Τυπώνεταισέ
ἀντίτυπα ἀριθμημένα ὅσοι εἶναι καί οἱ δικαιοῦχοι, ἐνῶ κλείνει µέ
µιά φράση πού ἁκούω µέχρι σήµερα ἀπό τούς συμμετέχοντες τῆς
ἐκδρομῆς: «Διαφυλάξτε τούς ἑαυτούς σας γιά ἡδονές μελλούμενες».

(Βιργίλιος στήν Αἰνειάδα του)

Μετά τήν ἐκδρομή ἔχουμε στό σχολεῖο τό ἑξῆς μοναδικό φαινό-
µενο. Τότε ὑπῆρχε τό σύστημα εἰσαγωγῆς στό πανεπιστήμιο µέ τίς
δέσµες. Ὅλοι οἳ µαθητές τή Γ΄ Λυκείου περίμεναν πώς καί πῶς νά
ἔρθει τό Πάσχα, µετά δέν ξαναπατοῦσε κανείς στὀ σχολεῖο. Κάθον-
ταν σπίτι γιά διάβασμα. Καΐ Ὢ]! Τοῦ θαύματος... ἀπό κάθε ἑφτάωρο
ἡ τάξη εἶναι γεμάτη µέ κόσμο µόνο στήν ὥρα τοῦ Ἀρμάου- ἔρχονταν
πέντε λεπτά πρίν καί ἀποχωροῦσαν ἀμέσως µετά ἀπό τό σχολεῖο.

Ἀτόν ὑπόλοιπο χρόνο µέχρι τό τέλος τῆς σχολικῆς χρονιᾶς 1997-
1998 ὑπάρχει κάθε βράδυ τό ἴδιο σχηνικό. Ὅλες οἱ καρέκλες ἔξω
ἀπό τό Κάζο µπάρ γυρισµένες γύρω ἀπό τόν Ἀρμάο καί τό γέλιο
τοῦ µαζί ἔμ τό γέλιο δεκάδων μαθητῶν νά ἀκούγεται ὣς τό κάστρο
µέχρι τά ξημερώματα.

Μέ τή νέα σχολική χρονιά 1998-1999 παίρνει ἀπόσπαση γιά τήν
Ἀθήνα. Πηγαίνει κοντά στήν οἰκογένειά του, ἐνῶ οἱ ρίζες µέ τούς

πάµπολλους φίλους του στήν Ἄμφισσα ἔχουν μπιχτεῖ βαθιά στίς
καρδιές τους.
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ΤΗΤΟΡΙΟΥΛΗΕΣ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΑΣ, ΑΜΦΙΣΣΑ.

Τό Τσίτωµα τοῦ Σαούλ.

ΓΕΝΙΚΟς

Ἡρισκόμαστε στήν ἐποχή τοῦ Μεσοπολέμου. Τό Γιάγντζειο Γυ-
µνάσιο Άμφισσης, ἕνα ἀπ᾿ τά καλύτερά της χώρας, εἶχε ἀναπτύξει
ὅλες του τίς δραστηριότητες. Σήμερα στά θρησκευτικά το µάθηµα
ἦταν το πῶς ὁ μεγάλος διώκτης τῶν Χριστιαννῶν Σαούλ, ὁ πολύ µε-
γάλος ἀργότερα Παῦλος ἀχολούθησε τόν Χριστιανισμό καί ἔγινε ὁ
πρῶτος µετά τοῦ ΕΝΑΝ.
Ὁ Παῦλος, Σαῦλος βρέθηκε στὀν λιθοβολισµό τοῦ Ἅγιου Πρωτο-

μάρτυρα Στεφάνου. Καί Ἡ Ἁγία Γραφή γράφει:
ΟΣαύλος δέ ἐπεχρότει καί ἐπεδοχίμαζε µαζί µέ τούς φονεῖς τήν

θανατικήν ἐκτέλεσην τοῦ Ἀτεφάνου. Γεγονός πού δέ συγχώρησε
στὀν ἑαυτό τοῦ µέχρι τό θάνατό του.

Στίς Πράξεις τῶν Ἀποστόλων καί στό Θ΄ κεφάλαιο, στίχους 1-16.
βλέπουμέτο πῶς ὁ Παὔῦλος......ἐπέστρεψεν:

(στιχΏ)...καί ἐξαίφνης περιήστραφεν αὐτόν φῶς ἀπό τοῦ οὖρα-
νοῦ.

(στίχ.4) καί πεσῶν ἐπί τήν γῆν ἤκουσεν φωνή λέγουσα αὐτῶ, Σα-
οὔύλ Σαούλ.τί µέ διώκεις;

(στίχ 5) εἶπε δέ τίς εἰ Κύριε; ὁ δέ Κύριος εἶπεν:
Ἐγώ εἰμι Ἰησοῦς ὅν σύ διώκεις.

Στό Γυμνάσιο, στό µάθηµα τῶν θρησκευτικῶν ἄρχισε ἡ ἐξέταση
τῶν μαθητῶν. Ὁ καθηγητής σήκωσε τόν μαθητή! καί τόν ρώτησε νά
τοῦ πεῖτί ῆξερε γιά τό σχετικό ἐπεισόδιο καί ὁ μαθητής, ἀρκετά κα-
λός ἀπάντησε:

- Ὅταν ἔφ᾽ γεῖ ἀπό τό χωριό τ’ καί πήγαινε νά τσ’ τώσ᾽2 τσ’ Χρι-
στιανούς, στό δρόµο τ) τόν τύλ’ξεῖ µία ἀστραπή κι ἀκ᾽σεῖ µία φω-
νή:

- Σαούλ Σαούλ γιατί µέ τσ’ τῶν΄ς;

Κι ἀπ᾿ τό φόβο τ᾽ τουρθε μπλατσμάραῦκαί ἔπεσε καταγῆς...
Ὁ καθηγητής, πού καταγόταν ἀπ᾿ τήν Κέρκυρα καί ἦταν νεοφερ-



Δά/1944. ----- Ἑταιρεία Φωκικῶν Μελετῶν 

µένος στήν Ἄμφισσα, ὅταν ἄκουσε τόν μαθητή νά ἀπαντᾶ στό ἐρώ-
τηµάτου µέ θάρρος καί αὐτοπεποίθηση, ἔμεινε µέ ἀνοιχτό το στόμα,
γιατί δέν καταλάβαινε τίποτα. Χρειάστηκε μάλιστα καί ... διερµήη-
νέα.

Τά παραπάνω γράφτηκαν γιά νά μάθουνοἱ νέοι µας, νά δοῦν δη-
λαδή τή διαφορά τῆς ἐποχῆς ἐχείνης µέ τή σηµερινή ἐδῶ στήν λε-
βεντογέννα καί ἠρωομάνα Ρούμελη µέ τήν ἀπαράμιλλη ντροποσύνη
της, ἡ ὁποία δέν ἤξερε νά φτιάσιδωνεται.

Σηµειώσεις:
1. Ὁ μαθητής ἦταν ὁ Τάκης Κοϊτσάνος ἁπτήν Ἄμφισσα.
2. Τά’ τῶς Ξ Τσιτώσει Ξ κυνηγήσει, καταδιώξει
3. Μπλατσμάραξ µεγάλη ζάλη, στοτοδίνη.
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Ἀντιφωνγίσεις καί Εὐχαριστίες
κατά τήν ἀπονομή Εἰδικῆς Τιμητικῆς Διακρίσεως,

στόν κ. Τ. Ν. Κουτσοκλένη

Φίλοι,
Ὅταν µετά τήν ἀποστρατεία µου ἄρχισα νά ἀσχολοῦμαι µέ τήν

Ἱστορία τοῦ εὐλογημένου τούτου τόπου µας καί ἰδιαίτερα µέ τή Λα-
ογραφία του, ἔμαθα πολλά, ἀλλά δέ ξέρω ἄν κατάφερα νά τά κα-
ταγράφωὅλα.

Καί ὅτι ἔκανα, τό ἔχανα χωρίς ποτέ νά φανταστῶ τή σηµερινή

ἡμέρα.
Γιά τήν προσπάθειά µου αὐτή, τῆς συγκεντρώσεως δηλαδή, µε-

λέτης καί καταγραφῆς, αὐτοῦ του μεγάλου θησαυροῦ, γιά νά δια-
σωθεῖ, µέ κάθε θυσία, τώρα πού ἡ Ἑλλάδα μᾶς βρίσχεται στό Ἐὐρω-
παϊκό καί Παγκόσμιο Πολιτιστικό Χωνευτήρι βραβεύομαι ἁπό τό
Δήμο Δελφῶν.

Καΐ ἡ σηµερινή ἥμερα εἶναι γιά μένα πολύ µεγάλη.
Στή στρατιωτική µου σταδιοδρομία, ἡ ὁποία ἄν καί µικρή χρονικά,

σχετικά µέ τά γνωστά δεδοµένα, ἀλλά πολύ πλούσια σέ δράση, ἀφοῦ
εἶχα τήν τύχη ἤ τήν ἀτυχία νά λάβω µέροςσέ τρεῖς τροµερούς πολέ-
µους-καί ποιός πόλεμοςδέν εἶναι τροµερός;- εἶχα τήν τιµή νά παρα-
σημοφορηθῶ 14 φορές καί στήν συνέχεια νά βραβευτῶ ἄλλες 198.

Τούτη ὅμως ἡ σηµερινή βράβευση ἔχει τό κάτι ἄλλο, ἔχει τή ζε-
στασιά, τήν ἀγάπη ἑνός φιλόξενου Ῥουμελιώτικου σπιτιοῦ, πού δέν
εἶχαν ἄλλες, πού ἦταν τυπικοῦ καί ὑπηρεσιακοῦ χαρακτήρα καί γι᾽
αὐτό µου προκαλεῖ µία ἐξαιρετική, πρωτόγνωρη συγκίνηση.

Γιά τό λόγο αὐτό:
Ἠὐχαριστῶ αὐτούς πού εἶχαν τήν ἰδέα καί αὐτούς πού σήµερα

τήν ὑλοποιοῦν καί ἰδιαίτερα τόν κ. Παναγιωτόπουλο Δήμαρχο Δελ-
φῶν καί βρίσκομαι στήν εὐχάριστη αὐτή θέση.

Εὐχαριστῶ ὅλους ὅσους βρῆχκαν ἕνα καλό λόγο γιά µένα καί τό

ἔργο µου.

Ἐὐχαριστὸ καί ὅλους ἐσάς πού ἤρθατε ἐδῶ γιά νά χαρεῖτε µέ τή
χαρά µου καί

Σᾶς παρακαλῶ νά μοῦ συγχωρέσετε τή µεγάλη µου συγκίνηση.
Εὐχαριστῶ καί πάλι
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Στα πλαίσια που Ἑορτασμού της Ἐπετείου γία την
Απελευθέρωση του Κάστρου των Σαλώνων

(10" Απριλίου 1821) απονέμεται
Ειδική Τιμητική Διάχριση Δ

το σπον κύριο Γεώργιο Κουτσοκλένη, ;

ἘνΤιμής για τη συνολική Ἄροσφορα που
Ὅστην ἹσπορικήΜνήμη

αςενογένιστην πνευματικήή ζωή του τόπουµας.

 

  
  

μας,40Απριλίου 2

ο ΔήμαρχοςΔελφών

Αθανάσιος Ηλ: Παναγιωτόπουλος  
Ἀνδθεντικη Περγαμήηνη τ πνπφεγραπάδ«ση
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ΝΡΕΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Α. ΕΠΕΤΕΙΑΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

ΠΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 1821

Στίς ἐκδηλώσεις πού ἔγιναν ἀπό 34 Μαρτίου µέχρι καί 10 Ἄπρι-
λίου, ἤτοι ἀπό τήν κήρυξη τοῦ Ἀγώνα µέχρι καί τήν ἀπελευθέρωση
τοῦ Κάστρου τῶν Σαλώνων τό 1821,  Ἑταιρεία μᾶς συμμετεῖχε καί
συνεργάστηκε µέ τόν Δῆμο Δελφῶν, ὁ ὁποῖος εἶχε τήν εὐθύνη τῆς
ὀργανώσεως ὅλης.

Ἰδιαίτερα τονίζεταιὅτι στίς 24 Μαρτίου ἔγινε ἡ πρώτη ἐκδήλωση
στό Μοναστήρι τοῦ Προφήτη Ἠλία γιά νά θυµίσει τήν ἔναρξη τῆς
ἐποαναστάσεως στή Ῥούμελη. Θυμίζουμεὅτι τήν ἐκδήλωση αὐτή πρώ-
τη ἡ Ἑταιρεία Φωχικῶν Μελετῶν ἀνάδειξε καί ἄρχισε ἀπό τό 1977.

Μία ἄλλη πραγματικά πετυχημένη ἐκδήλωση ἦταν αὐτή πού ἔκα-
ναν τά παιδιά τῆς δευτεροβάθμιας ἐκπαίδευσης παίζοντας τό θεα-
τρικό ἔργο «Ο ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑΣ», δίνοντας τόν καλύτερο ἑαυτό
τους, ξεπερνώντας κάθε ἀναμενόμενο, καί γι’ αὐτό πρέπει καί δη-
µόσια νά ἐκφράσουμε τά θερµά µας συγχαρητήρια στά παιδιά ποῦ
συμμετεῖχαν, ἀλλά καί στούς δασκάλους τους. Σέ ὅλους εὐχόμαστε
«Καλή Τύχη».

Τό Σάββατο,9 Ἀπριλίου, εἴχαμε ἐκδηλώσεις ὅπως ὁμιλία σχετική
μέ τό ὅλο θέµα, µέ ὁμιλητή τόν κ. Γρηγόρη Μιχαλέα, Ἡρόεδρο τοῦ
Συνδέσμου Ἐφέδρων Ἀξιωματικῶν. Μέ συναυλίες χορωδιῶν τῆς
Ἄμφισσας, Λάρισας καί Ἰτέας. Στήν ἐκδήλωση αὐτή ἔγινε καί ἄπο-
νοµή Εἰδικῆς τιμητικῆς διάκρισης στόν ἐπίτιμο Πρόεδρο τῆς Ὥται-
ρείας µας, κ. Γιῶργο Κουτσοκλένη καί στόν κ. Δρόσο Κραββαρτό-
γιαννο.

Κορυφαία ἐκδήλωση ἦταν τήν Κυριακή {0 Ἀπριλίου, ἡμέρα ποῦ
τό Κάστρο τῶν Σαλώνων ἦταν τό πρῶτο πού ἀπελευθερώθηκε σέ
ὅλη τήν Ἑλλάδα.

Τήν ἐκδήλωση αὐτή τίµησε µέ τήν παρουσία του ἡ Α.Ε. Πρόεδρος
τῆς Δημοκρατίας κ.Προχόπιος Παυλόπουλος, ὁ ὁποῖος µετά τή Δο-
ξολογία στόν Ἱερό Ναό Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου, κατέθεσε στέ-
Φφανου Δάφνη στόν Ἀντριάντα τοῦ Δεσπότου Σαλώνων Ἠσοῖα καί
στή συνέχεια δέχτηκε τό χρυσό χλειδί τῆς πόλεως Ἀμφισσης.

Εὐχόμαστεοἳ ἐκδηλώσεις αὐτές νά συνεχιστοῦν«.... στόν αἰώνα.
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Β. Ἡ ἑταιρεία σέ συνεργασία µέ τόν Δήμο Δελφῶν διοργάνωσε
τήν ἐκδήλωση γιά τήν µάχη τῆς Ἄμπλιανης πού ἔγινε τήν 14η Ίου-
λίου 1824. Γιά πρώτη φορά οἳ ἐχδηλώσεις διεξήχθησαν σέ δύο ἡμέ-
ρες, τό Σάββατο 23 Ἰουλίου 20416 διοργανώσαµε πορεία στόν τόπο
διεξαγωγῆς τῆς µάχης ὅπου σώζονται ἀκόμη καί σήµερά τα ταμπού-
ρια ὅπου εἶχαν ὀχυρωθεῖ οἱ προγονοί µας καί πολέμησαν τούς Τούρ-
πους καί τήν Κυριακή 24 Ἰουλίου 3016 ἔγινε Ἡ ἐπιμνημόσυνη δέηση
στό μνημεῖο στή θέση Πλάκα µέ κύριο ὁμιλητή της ἐκδήλωσης τόν
κό Γρηγόριο Μιχαλέα.

Γ, Παραβρεθήκαµε στίς ἐκδηλώσεις πού διοργάνωσε ὁ Δῆμος
Δελφῶν γιά τήν µάχη τῆς ΝΤΡΕΙΜΙΣΣΑΣ; στή θέση ΑΡΒΑΝΙΤΟΡΑΧΗ
49 Ἰουνίου 2016.

Δ. Πραγματοποιήθηκε τόν Μάιο µεταφορά τῆς συλλογῆς ἀπό τό
παλιό Οἰκοτροφεῖο τῶν Ἁγίων θεοδώρων σέ ἀποθήκη τοῦ παλιοῦ
νοσοκομείου.

Ε.. Γιά οἰκονομική ἐνίσχυση τῆς Ἑταιρείας µας λάβαμε 100Ε
εὐρώ ἀπό τόν Δημήτριο Παπανικολάου εἰς μνήμην τοῦ ἰατροῦ Χα-
ράλαμπου Καρανάσου καί 508 ἀπό τόν κ. Γεώργιο Μουτσοκλένη
εἰς μνήμην τοῦ θέµη Πολίτη.

ΣΤ. Κλείνοντας τήν παροῦσα ἔχδοση σᾶς ὑπενθυμίζουμε καί πά-
λι ὅπως ἀναλυτικά ἀναφερθήκαμε στήν πρώτη σελίδα 'Βὐαισθησίες)
γιά τήν τακτοποίηση τῶν οἰκονομικῶν σας ὑποχρεώσεων.



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



αμφισσα

ετος ιδβυσεως 1973

155Ν 1105-6215

 


