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ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΕΣ

α) ΤΑ ΣΑΡΑΝΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ
Ἡ ἑταιρεία μᾶς σεµνήνεται γιατί φέτος κλείνουν 40 χρόνια ἀπό

τότε πού Ἐεκίνησε τήν ἔχκδοση τοῦ περιοδικοῦ τῆς «ΣΕΛΙΔΕΣ ΑΠ’
ΤΗ ΦΩΚΙΔΑ».

Τό περιοδικό τοῦτο πέρασε ἀπό Συμπληγάδες καί πολλές καί
µεγάλες, ἀλλά κατόρθωσε νά συγκεντρώσει ἐπαίνους καί κολαχευ-
τικά σχόλια γιά τήν πλούσια, πρωτοδημοσιευµένη ὕλη πού φιλοξέ-

νησε καίἰδιαίτερα χωρίς χρῶμα.
Παρακαλοῦμε ὅλους ὅσους ἀγαπᾶνε τό περιοδικό τοῦτο νά τό

βοηθήσουν µέ ὅλους τους τρόπους.
ΤΙΝ...

β) Ἱερά Μονή Παναγίας Βαρνάκοβας
Τό Βυζαντινό Μοναστήρι τῆς Φωκίδας πού ἱδρύθηκε τό 1077 μ.χ..
Μέ µεγάλη ἔκπληξη καί λύπη τό Πανελλήνιο ἐνημερώνεται ἀπό

τά ΜΜΕ, γιά τήν καταστροφική πυρχκαχιά . Λίγο ἀργότερα τό ἐπί-
σηµο ἀνακοινωθέν τῆς Ι.Μ. Φωκίδας ἀναφέρει:

«Στήν δυσάρεστη καί τραγική θέση βρέθηκε ἀπό ἐχθές ἡ Ἱερά
Μητρόπολή µας µετά ἀπό τήν ὁλοχληρωτική καταστροφική πυρκαϊά
πού ξέσπασε στό ἱστορικό μοναστήρι τοῦ {{ου αἰώνα Κοιμήσεως τῆς
Θεοτόκου Ῥαρνακόβης τήν Κυριακή 329 Ἰανουαρίου 2047.
Ἡ πυρκαϊά ξεκίνησε ἀπό ἄγνωστη µέχρι στιγμῆς αἰτία. Οἱ ἴσχυ-

ρές δυνάµεις τῆς Πυροσβεστικῆς (Ναυπάκτου, Ἀχαΐας, Ἰτέας, Μεσο-
λογγίου) ἔδωσαν µάχη µέ τίς φλόγες γιά νά περισώσουν τό ἱστορικό

μοναστήρι. Ἡ φωτιά λόγω τῆς παλαιότητας τῶν ἐγκαταστάσεων
ἐξαπλωνόταν µέ ταχύτητα µέ ἀποτέλεσμα τό ἔργο τῆς πυροσβε-
στικῆς ἦταν ἀρχετά δύσκολο.
Ἡ καταστροφική πυρκαϊά ἦταν ὁλοχληρωτική γιά τό ἱστορικό

μοναστήρι. Οἱ {7 περίπου μοναχές εἶναι καλά στήν ὑγεία τους καί
κατάφεραν νά σώσουν τήν θαυματουργική εἰκόνα τῆς Παναγίας τῆς
Βαρνάκοβας καθώς καί τά Ἱερά Λείφανα τῆς Μονῆς.

Σέ λίγες ἡμέρες µετά τήν ἀποχώρηση τῶν δυνάµεων τῆς πυρο-
σβεστικῆς, ἡ Ἱερά Μονή Παναγίας Βαρνακόβης θά ξεκινήσει τῆς προ-
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σπάθειες ἀποκατάστασης τῶν ζημιῶν µέ τήν βοήθεια τῆς Ἱερᾶς Μη-
τροπόλεως ἀλλά καί τοῦ κόσμου.

Ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης µας ἀπό τήν πρώτη στιγµή στά-
θηκε στό πλευρό τῶν μοναζουσῶντῆς Ἱερᾶς Μονῆς καί κάνει ἔκκλη-
ση πρός τούς πιστούς γνωρίζοντας τήν κρισιµότητα τῆς οἰκονομικῆς
συγκυρίας, ὥστε νά βοηθήσουν προχειµένου νά ἀρχίσει ἐκ νέου Ἡ
ἀνοικοδόμηση τοῦ ἱστορικοῦ μοναστηριοῦ. καθώς καί ἡ ἐπιβίωση τῶν
411 μοναζουσῶν.

λαολα

κά)   
Τιά τήν ἀνοικοδόμηση τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου

Ἠαρνακόβης, ἡ Ἱερά Μονή ἄνοιξε τραπεζικό λογαριασμό στόν ὁποῖο
μποροῦν νά συνδράµουν ὅσοι τό ἐπιθυμοῦν γιά τήν ἀναβίωση καί
πάλι τῆς ἱστορικῆς μονῆς. Ὁ λογαριασμός ἔχει ἀνοιχτεῖ στό κατά-
στηµατῆς Ἐθνικῆς Τράπεζας καί ὁ ἀριθμός εἶναι:

ΙΒΑΝ Λογαριασμοῦ Ρ71044042600000ά26Ράδ0Ο0125 Ἀριθμός

Λογαριασμοῦ ἀ2θ54Ρ00125
καί γιά ὅσους βρίσκονται στό ἐξωτερικό καί ἐπιθυμοῦν νά βοηθήσουν:

ΙΡΡΑ ΜΟΝΗ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ 6Ε7ΤΙ 040 4260
0000 4265 4500 125 ΘΥΜΠΕΤ ΒΙ06:. ΕΤΗΝΟΕΒΑΑ

Ἐπίσης γιά πληροφορίες σχετικά µέ τή µονή μπορεῖτε νά ἄπευ-
θυνθεῖτε στό τηλέφωνο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως 23650 28224 καί
στό τήλ. τῆς Μονῆς 6946 248 615».

Τά λόγια περιττεύουν. Ἡ εὐαισθητοποίηση εἶναι δεδομένη.



Σελίδες ἀπ᾿ τή Φωκίδα-----------------------τ-ἴ-υ-ἴ-ὲὸάῶῆ- 895

Ἡ Ε.Φ.Μ. στίς 25-24 δε 25 Νοεμβρίου 2007 στό 14ο Συνέδριό της
μαζί µέ τήν Ὁμοσπονδία Συλλόγων Παρνασσίδαςεἶχε ὡς θέµα «Ἡ
προσφορά τοῦ Ἱεροῦ κλήρου καί τῶν Ἱερῶν Μονῶν τῆς Φωκίδας στό
Ἔθνος καί τήν περιοχή της στήν περίοδο τῆς Τουρκοκρατίας στήν
Ἐθνεγερσία τοῦ 1821 καί τή Νεοελληνική περίοδο».

Στά πλαίσια τοῦ θέματος τοῦ ἐν λόγω Συνεδρίου ὁ Γιάννης Ἡλιο-
πουλος (Γιάννης Ζωριάνος) µίλησε γιά τήν 1. Μ. Βαρνάκοβας καί
τήν προσφορά της στό Ἔθνος.

Ἀπό τά πρακτικά πού τηρήθηκαν ἀπό τήν Ε.Φ.Μ. δημοσιεύουμε
αὐτούσια τήν εἰσήγηση τοῦ Γιάννη Ζωριάνου σέλ. 164-186 καί τίς ἐρω-
τήσεις -- ἐπισημάνσεις καθώς καί τήν εἰσήγηση τοῦ Εὐάγγελου Νικο-
λιδάκη γιά τήν Ἀποκατάσταση τῆς Ἱστορικῆς ἀλήθειας. (Σέ συνέχειες)

Τ.Γ.Ρ.

Υ) Ὅπως διαπιστώνεται Ἡ Ε.Φ.Μ. συνεχίζει νά δημοσιεύει χρη-
σιμοποιώντας τό πολυτονικό µετά καί ἀπό σχετικά ὁμόφωνη ἀπό-
φαση τοῦ Δ.Σ. ὅταν τέθηκε θέµα ἀλλαγῆς του.

Τό 30416 στήν ἔκδοση Σεπτεμβρίου τῆς µηνιαίας ἐφημερίδας Ἀπο-
στράτων Ἀξιωματικῶν Ἀεροπορίας (ΒΑΑΑ) «ΗΧΩ ΤΩΝ ΑΙΘΕΡΩΝ»
διαβάσαµε τό σχετικό του Ὑποπτέραρχου (ἐ.ἀ.) Δημητρίου Ἰοντο-
γιώργου τό ὁποῖο καί ἀναδημοσιεύουμε αὐτούσιο στή σελίδα
31/7985 τοῦ παρόντος.

1.Γ.Ρ.

ὃ) «Σολωμός Διονύσιος»
Ὁτιδήποτε θελήσει νά πεῖ κανείς γιά τήν ποιητική περίπτωση τοῦ

Διονυσίου Σολωμοῦ θά εἶναι λίγο, ἀφοῦ ὁ πλοῦτος στίς καρδιᾶς του,
στίς φυχῆς του, τοῦ γλωσσικοῦ αἰσθήματος , ἀλλά καί τῶν ἰδανικῶν
του, ὁ πλοῦτος στίς Ἑλλάδος καί στίς ποιητικῆς του καθαρότητας
εἶναι μεγάλος . Αὐτόν τόν πλοῦτο κληρονόμησε ὁ Σολωμός στήν
πνευματική Ἑλλάδα, στήν Ἑλλάδα πού «βγήκε ἀπ᾿ τά κόκκαλα τῶν

Ἑλλήνων τά ἱερά».Στίς ὁ μεγάλος Ἠθνικός στίς ποιητής. ὁ Διονύσιος
Σολωμός, γεννήθηκε στή Ζάκυνθο τήν ἄνοιξη τοῦ 1798 καί πέθανε
στήν Κέρκυρα στίς 241 Φεβρουαρίου 1861, δηλαδή 160 χρόνια ἀπό
φέτος τό 20417 καί γιά τό λόγο τοῦτο κάνουμε τό μνημόσυνο τοῦτο.

Τ.Ν.Π.
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ΙΩΑΝΝΗΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ,

ἩἹερά Μονή Βαρνάκοβας στή Δωρίδα
χαί ἡ προσφορά της στό ἔθνος

1. Ὁ προσδιορισμός τοῦ Μοναστηριοῦ τῆς Βαρνάκοβας στόν Ἕλλα-
δικό χῶρο, στή Φωκίδα καί Λωρίδα.

Στήν καρδιά τῆς Ρούμελης, τῆς ΣτερεᾶςἙλλάδας, στό Νομό τῆς Φω-
χίδας χαί στό Νοτιοδυτικό τμῆμα τῆς ἐπαρχίας Λωρίδας,ζη τό Μεγαλο-
µονάστηρο “Παναγία ἡ Βαρνάκοβα” ἀπό τῆς ἱδρύσεώς του κατά τό 1ο77,
ἀπό τόν Λωριέα Ἀσχητῆ καί ὅσιο Ἀρσένιο, ἐπί δέκα περίπου αἰῶνες.

Τό Μεγαλοµονάστηρο τῆς Βαρνάκοβας στά χίλια (1.οοο) χρόνια τῆς
ζωῆς του ἔχει Ὑίνει τό κέντρο καί ὁ πυρήνας πλήθους παραδόσεων, ἵστο-
ριχκῶν γεγονότων καί λαογραφικῶν εἰδήσεων, ἀλλά κυρίως ἀποτελεῖ
ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΧΡΙΣΠΑΝΙΚΟ ΙΕΡΟ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ,
ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΤΑΦΥΤΙΟ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΝ. Ἄς πᾶμε κοντά του
εὐλαβικχοί προσκυνητές...

3. Οἱ δρόμοι προσπέλασης πρός τό Δωρικό χριστιανικό ἱερό µονα-
στήρι “Παναγία ἡ Βαρνάκοβα”

Ἠολλαπλές οἱ ἐπιλογές, πού ὁδηγοῦν τελυκά στόν “Κόμβο” τοῦ χω-
ριοῦ Κάμπος,τῆς παλαιᾶς ἐθνικῆς ὁδοῦ Ναυπάκτου - Ἀθηνῶν, ὅπου τό

παλαιό “Χάνι τοῦ Φασουλᾶ”, ἀπό τά δυτικά τοῦ ὁποίου ἀνηφορίζει πρός
τό μοναστήρι καί γιά πέντε χιλιόμετρα, ὡραῖος ἀσφαλτόδρομος χατα-
σχευασµένος πρόσφατα καί µετά τήν ἐγκατάσταση στή Βαρνάκοβα χατά
τό 1992 τῆς ἱερᾶς Γυναικείας Μοναστικῆς Ἀδελφότητας µέἩγουμένη τή
γερόντισσα Θεοδοσία Ἀνδρικοπούλου.

α) Μέ ἀφετηρία τή Ναύπακτο, ἡ ἐθνική ὁδός Ναυπάκτου-Λιδωρι-
κίου-Άμφισσας μᾶς ὁδηγεῖ στή διασταύρωση Βαρνάκοβας, φηλά στό Χάνι
τοῦ Φασουλᾶ. Εἶναι µιά σύντομη διαδρομή μέ ἐξαιρετική θέα πρός τόν
Κορινθιακό, τό Μοριᾶ, τόν κάµπο τοῦ Μόρνου καί τήν κοιλάδα τοῦ
Ἑὐπαλίου µέ τά χωριά τους. Τήν ὁδό αὐτή ἀκολουθοῦν οἱ προσκυνητές
οἱ προερχόμενοι ἀπό Μοριᾶ, Ἰόνια νησιά, Δυτική Ἑλλάδα καί Ἔπειρο,
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ἐποχούμενοισέ µιά ἀπόσταση ... χιλιομέτρων.
β) Οἱ ἀπό τήν ὀρεινή Καυπακτία καί ὀρεινή Δωρίδα προερχόμενοι

ἀκολουθοῦν τό τμῆμα τῆς ἴδιας ἐθνικῆς ὁδοῦ, πού πορεύεται τήν κοίτη

τοῦ Ἰόρνου ποταμοῦ κι ἀνηφορίζει στό γνωστό µας Χάνι.Ἡ πορεία αὐτή
Ὑίνεται µέσα σέ δασωµένο περιβάλλον.

Υ) Οἱ ἀπό τήν Ἄμφισσα προσκυνητές καί ἀπό αὐτή διερχόµενοι ἔχουν
δύο ἐπιλογές.

1) Τόν ὡραῖο παραλιακό δρόµοἸτέας-Ναυπάκτου καί µέχρι τόν κόμβο
Εὐπαλίου, ἀπ᾿ ὅπου καλή ἀσφαλτοστρωμένη ὁδός ὁδηγεῖ διά µέσου τοῦ
Εὐπαλίου χι ἄλλωνοἰκισμῶν πάνω, ψηλά στό Μοναστήρι(εἶναι χτισμένο
σέ ὑφόμετρο 76ο µέτρων) καί

9. Τήν παλαιά ἐθνική ὁδό Ἄμφισσας - Λιδωρικίου - Φράγματος -
Ναυπάκτου καί µέχρι τόν χόµβο Βαρνάκοβας, µέ τά πολλά της ἐνδια-
φέροντα σέ µία διαδρομή ... χιλιομέτρων.

Ἠενάγηση
Τά τελευταῖα χιλιόμετρα τῆς διαδρομῆς διατρέχονται µέσα σέ δάσος

δρυῶν κι ἔχουν ἐξαιρετική θέα πρός Βαρδούσια-Γκιώνα, φράγμα, κοι-
λάδα µέσω Μόρνου, βουνά τῆς Δωρίδας χαί τῆς Ναυπακτίας μὲ τά ἄμφι-
θεατρικά τους χωριά.

Τό Μοναστήρι Παναγία ἡ Βαρνάκοβα καταλαμβάνει ὁλόκληρο ἕνα
ὀχυρό ὕψωμα,στίς ἀνατολικές πλαγιές τοῦ ὄρους Ἅγιος Ἀνδρέας,δυτικό

παρακλάδι τοῦ ὅρους Τρίκορφο καί περιβάλλεται ἀπό ἀπέραντο δάσος
δρυῶν, καστανιῶν καί κέδρων, ἕχτασης 135.000 στρεµµάτων κατά τό µε-
λετητή Π. Καλονάρο, ἀπό τήν ὁποία τά 6.600 στρέμματα εἶναι ἔκμε-
ταλλεύσιμα καί ἀποτελοῦν τή μοναδική πηγή ἑσόδων τῆς Ἱερᾶς αὐτῆς
Μονῆς. Νά σημειωθεῖ ἐδῶ πρέπει, ὅτι ἡ ὡραιότατη αὐτή θάλασσα πρα-
σίνου προστατεύεται µόνο ἀπό τή Θεία Πρόνοια. Πουθενά δέν διακρίνο-
νται νά ὑπάρχουν ἀντιπυρικές ζῶνες καί δρόμοι προσπέλασης
πυροσβεστικῶν ὀχημάτων. Τό δέ τοποθέσιον τῆς Βερνιχκώβης ἣν ἐπί
τόπου πεδινοῦ ἐν µέσῳ ἀνωμάλου, δηλαδή λακκώδη,ὁρίζωνδέ καί τούς
τόπους τούτους, ἀπό δέ τόν πόρον τοῦ ὀνομαζομένου ποταμοῦ Μόρνου,
ἕως τό ἄκρον τῆς θαλάσσης καί ἕως τό παλάιοκλήσι, τοῦ ὀνομαζομένου
Ἁγίου Νικολάου µέ ὅλον τόν λόγγον καί ἀφιερώθη εἰς τό αὐτό µονα-

στήριον παρά τοῦ εὐσεβεστάτου Ἐμμανουήλ τοῦ Πορφυρογεννήτου...
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Αὐτό ἀναφέρει σχετικάτό παλαιότατο κτητορικό τοῦ μοναστηριοῦ []α-

ναγία ἡ Βαρνάχοβα τοῦ 1912 μ.Χ. σχετικό µέ τὴν ἰδιοχτησία τοῦ περι-
βάλλοντος τό Μοναστήρι χώρου καί διευκρινίζει τόν τρόπο πού ἡ
Βαρνάκοβα κατέχει αὐτό τό δάσος. Ἀφιέρωση δηλαδή στό Μοναστήρι
τμήματος γῆς µέ ὅλη τή ζωντανή του ὑπόσταση: οἰχίσεις ἀνθρώπων,
πτήματα, λιβάδια, δάση, φάμπριχες, ἀπό τήν τότε τοῦ 199 μ.Χ. αἰώνα

αὐτοχρατορική ἡγεσία τοῦ Ἔθνουςτοῦ Βυζαντινοῦ αὐτοχράτορα Μανουήλ
Κομνηνοῦ.

Τό ἔγγραφο ἀποτελεῖ µία ἀκόμα μαρτυρία γιά τήν πολιτιστική ση-
µασία πού ἔδιναν οἱ ἡγήτορες τοῦ ἔθνους στό θεσμό τῶν μοναστηριῶν καί
στήν περίπτωσή µας στήν πολιτιστική ἀποστολή τῆς Βαρνάκοβαςστήν κε-

ντρική Ῥούμελη.
Ἡ στήριξη τῶν:θεραπόντων τοῦ Εὐαγγελίου τοῦ Ναζωραίου, ὥστε οἱ

δραστηριότητές τους νά ἐκπολιτίζουν τά ἤθη καί τό πνεῦμα τῶν ἀνθρώ-
πων τῆς περιοχῆς τους ἦταν βασική ἐπιλογή τῶν ἡγητόρων τοῦ βυζα-
ντινοῦ µας κράτους.

Καΐ αὐτό τό πνευματικό ἔργο, πού τό ἔθνος µέ τούς ταγούς του ἀνέ-
θεσε στή Βαρνάκοβα εὐεργετῶνταςτην, τό Μεγαλομονάστηρο τῆς σηµε-
ρινῆς Λωρίδας διαχρονικά καί πολλαπλά ἀνταπέδωσε καί συνεχίζει νά
τό κάνει.

ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ
1. Δεξιά τῆς εἰσόδου στόν περιβάλλοντα χῶρο τοῦ Μοναστηριοῦ, µαρ-

µάρινη στήλη ἀναφέρεται στό ὁλοχαύτωμα τῆς Βαρνάκοβας, κατά τήν
36η Μαΐου τοῦ 1826, κορυφαῖο γεγονός τῆς συμμετοχῆς τοῦ Μοναστη-
ριοῦ της στόν Ἀγώνα τῆς Ἐθνεγερσίαςτοῦ 1891-1829.Ἡ ἀντίσταση στόν
Κιουταχῆ ἀγωνιστῶν καί καλογέρων ἦταν ἕνας πεισματικός ἀγώνας 23

ἡμερῶν γεμάτος ἠρωϊσμούς χαί θυσίες, πού κατέληξε σέ ἡρωϊκή ἔξοδο
(ἔπεσαν τότε δύο καλόγεροι) τῶν ὑπερασπιστῶν καί ἀνατίναξη τοῦ Μο-
ναστηριοῦ ἀπ᾿ τούς τούρχους...
Ἡ Βαρνάχοβα, σάν χέντρο ἀντίστασης τῶν δυνάµεων Ἀνδρίτσου Σια-

φάκα, µετά τό ὁλοκαύτωμα, ἐξακολούθησε τό συμμετοχικό τῆς ἔργο στόν
µεγάλο τοῦ ἔθνους Ἀπελευθερωτικόν Ἀγώνα καί µέχρι τήν τελευταία
µάχη τῆς κοντινῆς Ναυπάκτου, Ἀπρίλιος τοῦ 1859, µέ ἕνοπλους καλο-
Ὑέρους, µέ ἐφόδια πρός τά στρατεύματα τοῦ ἔθνους, µέ περίθαλφη τῶν
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δυστυχούντων ἀγωνιστῶν καί πολιτῶν.

Συντονιστής τῆς ὅλης προσφορᾶς τῆς Βαρνάκοβας στόν ἀγώνα γιά τή
λευτεριά τοῦ ἑλληνικοῦ ἔθνους, ἀπό τήν περίοδο ἀχόμα τῆς δράσης στήν
εὐρύτερη περιοχή τοῦ Μοναστηριοῦ, τῶν ἀποστόλων τῆς Φιλικῆς Ἔται-

ρείας Ἰωαννικίου, Ἡσαῖα, Δαμιανοῦ, Ζαφείρη, Σακελλίωνα, Λιδωρίκη,
Παπα-Πολίτη κ.λπ., ἦταν ὁ ἡρωϊκός ἡγούμενος τῆς Βαρνάκοβας Κο-
σμᾶς Θεοχάρης, φιλικός καί ὁ ἴδιος µέ τήν ὀργανωμένη συγκέντρωση
ἐφοδίων καί χρημάτων, τή μύηση τῶν πολιτῶν στά Μετόχια τῆς Μονῆς,

τούς βασικούς της πυρῆνες µέ τή συνεργασία τοῦ μοναστηριοῦ µέ τούς
ἀρχηγούς τῶν κλεφταρματωλῶν ἀκόμα ἑλληνικῶν δυνάµεων Σχαλτσο-
δήµου, Διάκου, Σιαφάκα, Ἀποχορίτη, Καραμεσίνη, Μαστραπᾶ κ.λπ.

Πλῆθος ἐγγράφων στά Γενικά Ἀρχεῖα τοῦ Κράτουςἀλλά καί ἔγγραφα
διασωζόµενα στό ἀρχεῖο τῆς Βαρνάκοβας, µέ πολλές λεπτομέρειες ἐπι-
βεβαιώνουν αὐτές ἐδῶ τίς πληροφορίες...

ᾱ. Ἀνεβαίνοντας τό Ὑραφικό δροµάκχιτοῦ περίβολου πάνωθέ µας κι
ἀνάμεσαστίς δροσερές κι ἀρωματισμένες ἀναπνοές λουλουδιῶν χι αἰω-

νόβιων δρυῶν καί καστανόδεντρων ὑφώνεται τό ὀχυρό περιτείχισµα τοῦ

Μεγαλομονάστηρου τῆς Βαρνάκοβας. Παράτίς νέες προσθῆκες,τίς πράγ-
ματι ἐντυπωσιαχές, τό τεῖχος µέ τούς ἀγῶνες του εἶναι ὁμιλητικότατο,
Ἐχεῖ ἀποσπάσματα ἐχθρικά καί συμμορίες ληστῶν (Γερακάρης) ἔσπασαν
τήν ὁρμή τους. Καταφύγιο φυχῶν ἀλλά καί κλεφταρματωλῶν καί κάποτε

διερχόµενων τυράννων,διηγεῖται ἀγῶνες καί μάχες καί θυσίες ἐπιβίω-
σης τοῦ ντόπιου πληθυσμοῦ χαί τῶν πολεμικῶν ἡγετῶντου. Κελαηδοῦν

καί µέλπουν, φάλλουν καί τραγουδοῦν σάν ἀρχαῖοι θηβαϊκοί πολύκλει-
δοι αὐλοί, οἱ παλιές πολεμίστρες τοῦ τείχους, τούς παιᾶνες τοῦ Ζαχαριᾶ
χι ἄλλων τοπικῶν ἀνυπότακτων πολεμιστῶν τῆς Δωρίδας:
Ὁ Κωνσταντάρας χλείστηχε µέσα στό Μοναστήρι.
Μέρα καί νύχτα πολεμάει, µέρα καί νύχτα ρίχνουν,
χωρίς φωμέ, χωρίς νερό, χωρίς’ κάνα µιντάνι.
Κι ὁ Ταχίρ-Κώστας φώναξε χι ὁ Ταχίρ-Κώστας λέει:
“Ἱροσκύνα Κωνσταντάρα µου, σά νύφη στολισμένη.
Προσκύνα Κώστα τό σπαθί, προσκύνα τήν ποδιά µου.
Θά σέ κεράσω τουφεκίές, θά σέ κεράσω βόλια”.
Κι ὁ Κωνσταντάρας φώναξε µέ τό σαπαθί στά δόντια:
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“Τώρα θά δεῖς Ταχίρ-Ἀγᾶ τοῦ Κωνσταντάρα τό σπαθί
τοῦ Χρόνη τό ντουφέχι..."'
Τσαχιῶντ΄ οἱ Τοῦρχοι σάν τραγιά χι ὁ Κώστας σάν χεσέµι...
Πόσοι τέτοιοι ἀγῶνες καί πόσες τέτοιες θυσίες στά 1.900 χρόνια ζωῆς

τῆς Βαρνάκοβας. Ἀλογάριαστοι...
Ἕναςτοῦ ἔθνους γρανίτινος βράχος, ἡ Βαρνάκοβα, πού πάνω του χτυ-

πηµένοι διαλύθηκαν οἱ κατά καιρούς ἐπίβουλοι ἐχθροί μας... Τά δηµο-
τικά τραγούδια καί οἱ θρῦλοι τῆς περιοχῆς, πού ἀναφέρονται στή
Βαρνάκοβα, μαρτυρίες εἶναι ἀδιάφευστες τῆς προσφορᾶς αὐτοῦ ἐδῶ τοῦ
Μοναστηριοῦ στήν ὑπόθεση τοῦ ἔθνους µας. Μαρτυρίεςεἶναί τοῦ ἄδολου
λαοῦ τῆς περιοχῆς καί µάλιστα τῆς Δωρίδας.

ὃ. Στό κέντρο τοῦ ὅλου μοναστηριακοῦ συγκροτήµατος τῆς Βαρνάκο-
βας δεσπόζει τό Καθολικό, δεῖγμα τῆς συνεργασίας Κράτους (Ἔθνους)
καί Μοναστηριοῦ. Πρόκειται γιά τόν τρίτο ναό, πού ἀναστήλωσε ὁ κυ-
Βερνήτης Ἰωάννης Καποδίστριας, κατά τό 1831, δύο μόλις χρόνια µετά
τή λήξη τοῦ Ἀγώνα τῆς Ἐθνικῆς Παλιγγενεσίας, ἐπιχορηγῶντας τή
Μονή µέ τό ποσό τῶν 1.800 ἀργυρῶν φοινίκων.Ἠθελε ἔτσι νά ἀναγνω-
ιστεῖ ἔμπρακτα ἡ προσφορά τῆς Βαρνάκοβας κατά τόν Ἀγώνα.

Ὁναός τοῦ Καποδίστρια ἀναστηλώθηχε στή θέση τοῦ ἀνατιναχθέντος
ἀπό τούς Τούρκους, χατά τό ὁλοκαύτωματῆς Βαρνάκοβας στίς 96 Μαΐου
τοῦ 1826. Ὅλη ἡ σχετική ἀλληλογραφία ὑπάρχει στά Τ.Α.Κ. καί στά
ἔγγραφα τοῦ Κυβερνήτη, ἀλλά καί στό ἀρχεῖο τῆς Μονῆς. Ἀπόδειξη τῆς
προσφορᾶς τῆς Βαρνάκοβας πρός τό ἔθνος, πλήν τῶν πολλῶν ἐγγράφων,
πού ἀφοροῦν τά εἰς αὐτήν πολεμικά γεγονότα τοῦ 1831-1839, ἀποτελεῖ
καί ἡ ἐνεπίγραφη πλάκα, ἀνάμεσα στό δίλοβο παράθυρο τοῦ ἱεροῦ, ὅπου
οἳ Ἠπειρῶτες Χτιστάδες χαράκωσαν. “Νέος κτίτορ ηπιρσιν τις θιας τα-
Φτις µονις ο χιβερνίτις Ίοανις Αντινιου Καποδιστριας ηνε εις αφτιν τιν
μονιν ιεροµοναχοι ονοµαζοµενι Κοσµας, Παρθενιος, Ανατολιος, Χρισαν-
θος, Καλιστραος η ασοφι Ίπερετες ετος 1841”.
Ὁ Κυβερνήτης τῆς Ἑλλάδας, αὐτό τό φωτεινό καί διορατικό πνεῦμα,

διέγνωσε τόν διακριτό, µά καθοριστικό ἐκπολιτιστικό ρόλο τῆς Ἐκκλη-
σίας καί τῆς Βαρνάκοβας, πρός τήν πορεία ὕπαρξης καί ἀνοδικῆς πο-
βείας τοῦ Ἔθνους κι ἔτσι ἐνίσχυσε τό Μοναστήρι, κατά τήν ὥρα πού
τὄχε ἄμεσηἀνάγχη. Ὁ Καποδίστριας δέν ἕβλεπε κάποια ἄλλη δύναμη,
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πού θά μποροῦσεν᾿ ἀντικαταστήσει τό πολιτιστικό ἔργο τῆς ἐκκλησίας.
Οὔτε τέτοιος λόγος ὑπῆρχε, οὔτε τέτοια ἀνάγκη. Καί δικαιώθηχε πλή-
Ρως. Καΐ ἡ ἐκπολιτιστική ἀποστολή τῶν Ὀρθόδοξων Παραδοσιακῶν
Μονῶν µας καί τῆς Βαρνάκοβας συνεχίζεται χαί τό ἔργο τους ἀποδίδει.
Ὁ λαός τό βλέπει, τό ἀναγνωρίζει, τό ἐνισχύει. Καί τό ἔνστιχτό του εἶναι
ἀλάθητο...

ᾱ. Ἡ πάντοτε ἁγαστή συνεργασία µεταξύ Βυζαντινῆς Πολιτείας χαί
ἐδῶ τῆς Βαρνάκοβας μαρτυρεῖται καί στό ἐσωτεριχό τοῦ Καθολικοῦ τοῦ
Μοναστηριοῦ, πού σέ δύο φάσεις τῆς Βυζαντινῆς περιόδου ἀναστηλώθηκε
καί διακοσµήθηκε, τόσο ἀπ᾿ τούς αὐτοκράτορες Κομνηνούς τῆς Πόλης,
ὅσο καί ἀπό τούς Δεσπότες τῆςἨπείρου, στήν ὕστερη Βυζαντινή περίοδο.
Ἔτσι, ὁ ἀρχικός ναός τοῦ Ἀρσενίου ἀναχατασκευάστηχε ἀπ᾿ τούς Ῥυ-

ζαντινούς, πού κατασκεύασαν καί τά ὡραιότατα µαρμαροθέµατατοῦ δα-

πέδου. Ἀργότερα οἱἨπειρῶτες τοῦ Δεσποτάτου χυβερνῆτες πρόσθεσαντό
νάρθηκα, συμπλήρωσαν τή διακόσμηση, κατασκεύασαν χρύπτες-όστεο-
φυλάχια καί πολλά µέλη τῆς οἰκογενείας τους ἐτάφησαν ἐκεῖ, ὅπως µαρ-

τυρᾶνε οἱ ἐνεπίγραφες μαρμάρινες πλάκες: “"Ἠγαγεν ἡμᾶς ὧδε θανάτου
νόµος-Σεβαστοκράτωρ Ἄννα καί Κωνσταντῖνος. Καί λοῖσθον δαυτόν δε-
σπότην Κωνσταντῖνον πρό τῆς δίχης ρῦσαί µε τῆς καταδίκης”.Ἡ κτητο-
ρική ἐπιγραφή πάνω ἀπό τή θύρα εἰσόδου ἀπό τό νάρθηκα, εἶναι µιά
ἄλλη μαρτυρία τῶν ἐδῶ ἀναφερόμενων προσφορᾶς χι ἀνταπόδοσης µε-
ταξύ Βαρνάχοβας καί διαχρονικῆς ἐθνικῆς ἐξουσίας καί τ’ ἀντίθετα: ΄Δε-
δόµηταιτῇ τοῦ Θεοῦ συνεργίᾳ ἐκ τοῦ µή ὄντος ὁ Θεῖος καί πάνσεπτος
ναός τῆςὙπεραγίας Θεοτόκου παρά τοῦ Ὁσιωτάτου μοναχοῦ κυροῦ Ἄρσε-

νίου ἐπί Κοσμᾷ τοῦ Ἁγιωτάτου Πατριάρχου ἔτους στφπε (1977), ὁ δέ β΄
Ναός διά τοῦ μοναχοῦ χυροῦ Ἰωάννου, βασιλεύοντος Κυροῦ Μανουήλ τοῦ
Πορφυρογεννήτου, ἐπί Νικολάου τοῦ Ἁγιωτάτου Πατριάρχου, ἔτους

στχνζ, ινδ. ια (149)”. ,
Ἡ σημασία τῆς Βαρνάκοβαςγιά τήν πολιτιστική πορεία τοῦ λαοῦ τῆς

περιοχῆς της καί πλατύτερα πρός τό Ἔθνος,εἶχε ἔμπρακτα ἀναγνωρι-
στεῖ ἀπό τούς ἡγήτορες τοῦ Μεσαιωνικοῦ Ἑλληνισμοῦ.

Ρ. Ἐξετάζοντας προσεχτικά τόν ἐσωτερικό στόλο τοῦ Καθολικοῦ τῆς

Βαρνάκοβας, διακρίνουμε πλούσια καί ὡραιότατη τήν πρακτική ἔφαρ-
μογή τῶν Καλῶν, λεγόμενων, Τεχνῶν.
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α) Παρατηροῦμε τό παγκόσμιας μοναδικότητας, κατά τούς εἰδικούς,

“μαρμαρόθεμα” τοῦ δαπέδου τοῦ ναοῦ, µέ τίς σπάνιες χι ἐχφραστικότα-
τες συμβολικές του παραστάσεις.

β) Ἀπολαμβάνουμεµέ ἰδιαίτερη συγκίνηση τίς καλλιτεχνικές ἐξάρσεις
τοῦ τεχνίτη-κατασχευαστῆ τοῦ μοναδικοῦ ξυλόγλυπτου τέµπλου µέ τίς

ἁγιογραφικές παραστάσεις.
γ)Βλέπουμετήν ἁγιογραφία τοῦ ναοῦ µέτίς φορητές καί µή εἰχόνες.
ὃ) Ἐντυπωσιαζόμαστε ἀπό τήν ὅλη ἀρχιτεκτονική τοῦ κτιρίου...
Ὅλ' αὐτά δέν ἀποτελοῦν, ἄραγε, πρακτικές καί διαχρονικές, ἄξιο-

πρόσεχτες ἐφαρμογές τῶν τεχνῶν τῆς ἀρχιτεχτονικῆς, τῆς γλυπτικῆς,
τῆς ἁγιογραφίας,τῆς διακοσμητικῆς; Μήπως δέν ἀποτελοῦν ἁπτά πολι-
τιστικά στοιχεῖα, πού τό Καθολικό τῆς Βαρνάκοβας ἀνεμπόδιστα προ-
σφέρει στό πνεῦμα τῶν ἐπισκεπτῶν του; Ἀποτελοῦν αὐτά τά στοιχεῖα,
ἔστω κι ἐλάχιστη προσφορά στό κομμάτι τοῦ ἔθνουἑ πού κατοιχεῖ στήν
περιοχή τοῦ μοναστηριοῦ σέ ὅ,τι ἀφορᾶ τόν ἐκπολιτισμό τουἤ ὄχι Τό
ἴδιο δέ συμβαίνει καί µέ τίς ἐπιδράσεις πάνω στό πνεῦμα τῶν ἔπισκε-
πτῶν; Ἂν ναί, τότε χειροπιαστή εἶναι ἡ διαχρονική, πολιτιστική προ-

σφορά τῆς Βαρνάκοβας πρός τό ἔθνος µας. Καί συμβαίνει αὐτό µέ ἔργα
ὁρατά καί προσβάσιμακι ὄχι µέ λόγια καί θεωρίες...

6. Ἄς ἔρθουμε τώρα σέ ἕναν ἄλλο τοµέα, Στή λειτουργία καίτίς ἄλλες
ἱερές ἀκολουθίες καί τά κηρύγματα, πού τελοῦνται κι ἀκούγονται στό
Καθολικό τῆς Μονῆς τῆς Παναγίας Βαρνάκοβας.

α) Ποιά γλώσσα διαβάζεται καὶ φάλλεται καί κηρύσσεται; Μήπως
εἶναι ἄλλη ἀπ᾽ τήν ἑλληνική, ἀπ᾿ τή γλώσσα τοῦ ἑλληνικοῦ ἔθνους καί

μάλιστα µέτή διαχρονική της ἐξέλιξη; Μήπως ἄλλη γλώσσα μιλᾶμε καί
γράφουμεκαί διαβάζουμε; Ἀρχαιοελληνικό γλωσσικό ἰδίωμα, µεσαιω-

νυκή τῶν Ἑλλήνων γλωσσική ἔχφραση, νεοελληνική διάλεκτος, ὡραιό-
τατα συνδεδεμένα μεταξύ τους καί µέ τό µέλος ἐξευγενίζουν τίς ψυχές

µας.Ἡ ἐκκλησιαστική γλῶσσαεἶναι ἕνα διαχρονικό, ἁδιάρρηκτο θησαυ-
ῥοφυλάκιο τοῦ ἐθνικοῦ µας λόγου καί ἡ Βαρνάκοβα ἔχει σ᾽ αὐτό τό δικό
της μερίδιο, τή δική της γλωσσική προσφορά πρός τό λαό τῆς περιοχῆς
της, καθώς χειρίζεται αὐτή τή γλώσσα µέ ἀχρίβεια καί θρησκευτική

εὐλάβεια...

β) Τό µέλος τώρα τῆς ὑμνογραφίας χι ὁλόχληρης τῆς ἐκκλησιαστικῆς



Σελίδες ἀπ᾿ τή Φωκίδα -------------------------- -υ-υ- 1959

πραχτικῆς. Μήπως δέν ἀποτελεῖται ἀπό τούς τρόπους τῆς ἀρχαιοελλη-

νικῆς μουσικῆς παράδοσης,στή βυζαντινή της ἐξέλιξη καί σημειογραφία
µέ τήν καθολική τους μετονομασία στούς ὀχτώ ἀριθμημένους ἤχους; Ἡ
ἴδια µουσιχή µας παράδοση δέν ἀποτελεῖ τό µέλος τῶν δημοτικῶν µας
τραγουδιῶν; Στά ὀρθόδοξα, παραδοσιακά µας μοναστήρια καί ἐδῶ στή
Βαρνάχοβα θεραπεύεται ἡ παραδοσιακή ἑλληνική μουσική, ἡ λεγόμενη

καί βυζαντινή, στήν ὁποία στηρίζει τό μέλλον της καί ἡ σύγχρονη µου-

σική µας ἔκφραση. Ἂν αὐτή ἡ δραστηριότητα δὲν ἀποτελεῖ οὐσιαστική

προσφοράπρός τό ἔθνος καί τό μικρό του τμῆμα,τόν προσκυνητή λαό τῆς
περιοχῆς, τότε ἡ ἔννοια τῆς προσφορᾶς ἀπαιτεῖ εἰδική ἔρευνα.

Καΐγεννιέται τό ἐρώτημα. Ποῦ καί πῶς καί γιά ποιό λόγο εἶναι δυ-

νατός ἕνας χωρισμός ἐκκλησίας καί κράτους, πέρα ἀπό τό γνωστό καί

ἐφαρμοζόμενο διαχρονικά διακριτό τους ρόλο. Μήπως νά τό Ὑυρίσουμε

στά λατινικά καί στη λεγόμενη λάτιν μελωδία; Μή γένοιτο! Συνδετικός

κρίκος ὁλόχρυσος τοῦ ἑλληνικοῦ µας ἔθνουςεἶναι ἡ ὀρθόδοξη πίστη κι
ἐκκλησία µας μέ τίς ἱερές της τελετές κι ἀκολουθίες.Ὅλοιµας τό γνω-

ρίζουµε καί δέν τό πολεμᾶμε...
7. Ξενάγηση στά ἀρχεῖα τῆς Βαρνάκοβας. Ἐδῶ ἐντοπίζεται τό µέγι-

στο πρόβληµα τῆς Βαρνάκοβαςκαί τοῦ λαοῦ τῆς εὐρύτατης περιοχῆςτης.
Θἄλεγα μάλιστα, πώς θά πρέπει νᾶναι χαί τοῦ ἔθνους, ὅταν βλάπτεται
ἕνα πολιτιστικό του στοιχεῖο, ἕνα κύτταρό του, ἔστω καί τό ἐλάχιστο ν᾿

ἀδικεῖται. Πρόχειται γιά τήν ἀπώλεια τοῦ μέγιστου µέρους τῶν Ἀρχείων
τοῦ Μοναστηριοῦ, πού γιά πολλούς λόγους ἦταν πολυτιµότατα χι ἀνα-
ντικατάστατα.
Ὁ ἠρωϊκός ἡγούμενος Κοσμᾶς Θεοχάρης στά χρόνια τοῦ 1821 καί τῶν

μεγάλων πολεμικῶν γεγονότων γύρω ἀπό τή Βαρνάκοβα καί τήν τελική
της καταστροφή, εἶχε κατορθώσει νά διαφυλάξει καί νά διασώσει τό
ἀρχεῖο τῆς Μονῆς καίοἱ διάδοχοί του νά τό διατηρήσουν, ὅπως ἤξεραν
καί μποροῦσαν, σχεδόν ἀνέπαφο µέχρι τή δεκαετία τοῦ 1999,λίγο πρίν

χαί λίγο µετά ἀπό τό θάνατο τοῦ τελευταίου ἡγούμενου καί καλόγερου
Ἀμβρόσιου Γεωργακοῦ. Τότε µέ τήν ὀρφάνια χι ἐρήμωση τοῦ Μοναστη-
ριοῦ χάθηκαν τά περισσότερα τῶν ἀρχείων τῆς Βαρνάκοβας κι ἄποδε-
κατίστηχε ἡ πλούσια βιβλιοθήκητης...

Κατά τή διάρκεια τοῦ ἔτους 1067 ἐρευνητική ὁμάδα τοῦ Πανεπιστη-
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µίου Ἀθηνῶν µέἐπικεφαλῆς της τόν καθηγητῆ Γ. Κόλλια ἔκανε µία συ-
στηµατική καί ἐνδελεχῆ µελέτη τῶν ἀρχείων τῆς Βαρνάκοβας (ἕλλη-
νωκῶν, λατινικῶν, τουρχικῶν, ρωσικῶν ἐγγράφων) καί τῶν µέχρι τό
1860 χρονολογουµένων χι ἀποθησαύρισε 19.000 ἔγγραφαί

Τά μικροφίλµς τῶν ἐγγράφων αὐτῶν, ἡ ὁμάδα Κόλλια, ὅπωςὁ ἴδιος
ἀναφέρει στήν "Έκθεση ΠαλαιογραφικῶνἘρευνῶν ἐν ταῖς ἱεραῖς μοναῖς
Ἡρουσσοῦ Εὐρυτανίας καί Βαρναχόβης Δωρίδος”, δημοσιευμένη στήν
ἘπετηρίδαἘπιστημονικῶνἘρευνῶντοῦ Πανεπιστηµίου Ἀθηνῶν, ἀριθμός

Β62(ἱΚρ,τόμος Α΄σελίδα 657 καί συνέχεια)κατέθεσε στόἹστορικό ἕπου-
δαστήριο τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν,

Κι ἐδῶ ἐντοπίζονται παραλείψεις, εὐθύνες, ἁδικήματα. Σήµερα στή
Βαρνάκοβα εὑρίσχονται στίς προθῆκες τῶν Ἀρχείων µόνο μερικές ἕχα-
τοντάδες ἀρχειαχῶν ἐγγράφων, χρονολογουμένων ἀπό τοῦ 1γου αἰώνα,
δυό κώδικες-βιβλία δωρεῶν καί ταξιµάτων καί λαογραφικός θησαυρός
συγχεντρωµένος σέ 59 κατάστιχα...

Τό ἱστορικό ἀρχεῖο τοῦ μοναστηριοῦ. δέν. προστατεύτηκε ἤ δέν πρό-
φθασαν οἱ ἁρμόδιοι νά τό προστατεύσουν, ὅπως κάποια στιγµή ἔκαναν
μέ τά ἱερά κειμήλιά του. Ἀλλά, κατά δυστυχία, ὅμως μᾶς βεβαιώνουν
οἱ ἐρευνητές, οὔτε καί τό Ἀρχεῖο Κόλλια βρίσκεται στό Ἱστορικό Σπου-
δαστήριο τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν]...

Τί ἀχριβῶς συμβαίνει µέ τίς ὀργανωμένες ὑπηρεσίες τῆς σύγχρονης
πολιτείας τοῦ ἔθνους µας καί τό ἴδιο θά πρέπει ν᾿ ἀναρωτιέται... Ἄραγε
οἱ διοργανώτριες χαί συνδιοργανώτριες ἀρχές αὐτοῦ ἐδῶ τοῦ Συνεδρίου,
εἶναι σέ θέση κι ἐπιθυμοῦν νά ἐρευνήσουν τό ὅλο θέµα, ὥστε νά ἄνευρε-
θοῦν τά ἐπεξεργασμένα ἀρχεῖα τῆς Βαρνάκοβας στό Ἱστορικό Σπουδα-
στήριο τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν καί νά δοθοῦν στή δηµοσιότητα τά

πράγματι ἐθνικῆς σηµασίας ἔγγραφα; Θά τότολµήσουν; Ἰδού ἡ ἀπο-
ρία... Νά γιατί ἡ ἐρευνητική καί πράγµατι κοπιαστική καί δαπανηρή
ἐργασία τῆς ἐπιτροπῆς Κόλλια ἔπρεπε ὄχι ᾖόνο νά διαφυλάξει στόἼστο-
ριχό Ἡπουδαστήριο τό ὑλικό τῶν ἐρευνῶν της, γιά τίς ἐπιστημονιχές
ἔρευνες, ἀλλά ταυτόχρονα νά τό δημοσιεύσει γιά προσφορά πρός τό λαό
τῆς περιοχῆς τῆς Βαρνάκοβαςκαίτό ἔθνος. Γιά τήν ἀναμφισβήτητη ἔτσι

διάσωσή του προβλέποντας κι αὐτή τή μέθοδο. Μισές δουλειές...
Ἀλλ᾽ ὅμως ἀπό τά διασωθέντα καί δηµοσιευθέντα ἔγγραφα τοῦ
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ἀρχείου Βαρνάκοβας - ἑλληνικά, βενετικά, τουρκικά, ρωσικά - πολλά

στοιχεῖα τους ἀφοροῦν τό ἐδῶ θέµα µας “Προσφορά τοῦ Μοναστηριοῦ
τῆς Βαρνάκοβας στήν περιοχή της καί στόΈθνος”Ἔτσι ἀπό τά ἔγγραφα
αυτά:

α) Διαπιστώνεται ἡ κοινωνική δράση τῆς Βαρνάκοβας καί ἡ προσφορά

της
1, Σάν ἄσυλο ἀνιάτων.
3. Σάν παράγοντας συνδρομῆς στίς ἀνάγκες τοῦ ἔθνους συμμετέχοντας

κυρίως οἰκονομικά στόν ἀγώνα ἀνασυγκρότησηςτοῦ νέου ἑλληνικοῦ κρά-
Ἴπους, ὅπως τήν κατάρτιση ἐθνικοῦ στόλου, οἰκονομική στήριξη τῆςἜται-
ρείας Φυλακῶν τοῦ Ἐρυθροῦ Σταυροῦ, τῆς Ἑταιρείας Λιάδοσης τῶν
Ἑλληνικῶν Γραμμάτων.

8. Σάν παράγοντας στήριξης τοῦ λαοῦ τῆς περιοχῆς καί λειτουργῶντας
σάν χρηματοοικονομικό κἐντρο.Περί τά 40 ἔγγραφα ἀναφέρονται σέ ὑπο-
θέσεις οἰκονομιχῆς στήριξης καί δανεισμοῦ πολιτῶν, ἀλλά καί ὁμάδων
ἀναξιοπαθούντων κατά τήν περίοδο τῆς Τουρχοχρατίας κι ὕστερα. ἀπ᾿
αὐτή.

4. Σάν παράγοντας καί τοπική ἀρχή διάσωσης τῶν κτημάτων τῶν
τότε ραγιάδων ἀπό τίς αὐθαιρεσίες τῶν Τούρκων µέ ἀγορές καί εἶκονι-
κές ἀποδοχές κτηματικῶν παραχωρήσεων καί ἀγῶνες γιά τή νομική
τους προστασία, ὅπως δείχνουν ὑπάρχοντα σουλτανικά φιρµάνια, ἄλλα
1θή, τουρκικά ἔγγραφα καί περίπου 117 ἑνετικά καί ἑλληνικά.

Αὐτή ἡ δραστηριότητα τῆς Βαρνάκοβας εἶχε τεράστια ἐθνική σημασία,
πέρα ἀπό τήν ἀνακούφιση τῶν ἀγροδίαιτων τῆς περιοχῆς... Ἀρχεῖ νά
σχεφτοῦμε,ὅτι στή Μικρά Ἀσία ὅταν οἱ ἐκκλησίες καί τά μοναστήρια

ἔχασαν τίς περιουσίες τους, µέ τίς ὁποῖες ἔδιναν ἐργασίες στούς πιστούς

χαί τούς προστάτευαν γενικά µέτίς παροχές τῶν προϊόντωντους, ὁ λαός

αὐτός ἐλαχιστοποιήθηχε, συρρικνώθηχε, ἔφυγε στά παράλια, ἐξαφανί-
-στηχε. Κάτι παρόμοιο ἔγινε σέ Ἴμβρο καί Τένεδο, στήν Κωνσταντινού-
πολη τό 1955, στήν Κύπρο, τριάντα τόσα χρόνια συμβαίνει (Μελέτη
Διογένη Βανάλατου. Βλέπε βιβλιογραφία).

Ρ. Σάν Κέντρο Ἑλληνικῶν Γραμμάτων καί Παιδείας.Ἔτσι:
α) Λιασώζονται ἐχδόσεις ἀρχαίων Ἑλλήνων συγγραφέων Λειφίας,

Βιέννης, Παρισίων, Ῥνετίας, Ἀθηνῶν, ἀνεκτίμητηςἀξίας.
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β) Διασώζονται βιβλία μουσικά,ἱστορικά, ξένης καί ἑλληνικῆς λογο-
τεχνίας, ἱστορικά, ἰατρικά, γεωγραφικά,φιλοσοφικά, θεολογικά, πού
συνιστοῦν ἕνα εἶδος ἐγκυχλοπαίδειας καί σημαίνουν πώς ἡ Βαρνάκοβα
πράγματι προσέφερε πνευματικά στό λαό τῆς περιοχῆς της χαί µάλιστα
διαχρονικά µέ τόν κεντρικό της πυρῆνα στό μοναστήρι χαί τά μετόχια
τῆς. Ἄς ἀναλογιστοῦμε τά ἑλληνικά σχολεῖα πού κατά καιρούς λειτούρ-
γησαν σ) αὐτή καί τήν µέσω αὐτῶν διακίνηση τῶν ἰδεῶν.

8. ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΒΑΡΝΑΚΟΒΑΣ - Ἡ ΜΕΓΑΛΗ ΤΗΣ ΠΡΟ-
ΣΦΟΡΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΛΑΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ - ΤΟ ΔΟΥΛΕΜΕΝΟ
ΓΕΝΟΣ - ΤΟ ΕΘΝΟΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Τήν ἄποψη ἤ ἀκριβέστερα τήν προπαγάνδαὅτι τάχα χατά τήν περίοδο
τῆς τουρκοκρατίας καί µετά ἀπ᾿ αὐτή, οὐδέποτε λειτούργησαν χρυφά
σχολειά, τά στοιχεῖα πού ὑπάρχουν γιά τή Βαρνάκοβα τουλάχιστον τήν
καταρρίπτουν µέ ἠχηρό πάταγο.

1. Γνωρίζουμε στή Δωρίδα χι ἔχουμε προσωπική πεῖρα καί βιώματα,
ὅσοι κατοικοῦμε στά χωριά τά γειτονικά τοῦ Μοναστηριοῦ, ὅτι µέσα στό
Μοναστήρι τῆς Βαρνάκοβας λειτουργοῦσε Ἑλληνικό Σχολεῖο ἀπό τοῦ
1862 καί µέχρι περίπου τό 1929, στό ὁποῖο φοιτοῦσαν ἀγόρια τῶν ἄγρο-
δίαιτων οἰκήσεων στά κτήµατα τοῦ Μοναστηριοῦ, ἀλλά χαί τῶν µικρο-
οιχισμῶν-καλυβιῶν τῆς εὐρύτερης περιοχῆς, πρίν διαρρεύσουν οἱ
πληθυσμοίτους πρός τά νέα ἐνδυναμωνόμενα χωριά τῆς ΝΔ Λωρίδας καί
πρίν ὀργανωθοῦν πρός τά τέλη τοῦ 19ου αἰώνα τά σχολεῖα τῶν νέων

αὐτῶν χωριῶν π.χ. Γκουμαίων, Τειχίου, Ζωριάνου κ.λπ.
Ὅλοι οἱ ἡλικιωμένοι στά χωριά τῆς περιοχῆς Βαρνάκοβας τό γνωρί-

ζουμε προσωπικάοἱἴδιοι ἤ ἀπό τίς διηγήσεις τῶν γονέων µας πέρα ἀπό
τά ἔγγραφα ἀποδειχτικά στοιχεῖα τοῦ Μοναστηριοῦ καί τίς ἀνακοινώσεις
ἐρευνητῶν τοῦ θέματος.

9. Κατά τήν περίοδο τῆς Τουρκοκρατίας ὑπάρχουν μαρτυρίες, πού
ἀναφέρουν τή λειτουργία στό μοναστήρι τῆς Βαρνάκοβας Ἑλλληνικοῦ
Σχολείου. Δέ γνωρίζουμε ἄν ἦταν γνωστή στό δυνάστη ἤ λειτουργία του
ἤ ἄν ἦταν Κρυφό, ἀλλ᾽ ὁπωσδήποτε δέν εἶχε τήν ἄδειά του, σέ περίοδο

ἐφαρμογῆς τῶν σχληρῶν δεινοπαθηµάτων τῶν ραχιάδων. Γνωρίζουμε

ὅμως ὅτι:

α) Κατά τούς 16ο καί 1Το αἰῶνεςλειτουργοῦσε στή Βαρνάκοβα ἑλλη-



Σελίδες ἀπ᾿ τή Φωκίδα ο 15/79658

γικό σχολεῖο ἀξιώσεων μέ ὀνομαστότερους τῶν δασκάλων του τούςὍσιο

Δαβίδ, τόν τῆςΕὐβοίας καὶ πρωτοοργανωτῆ τοῦ Σχολείου αὐτοῦ (1500-
1933), Χριστόφορο (1095), Καλλίνικο (1809-1648), Νικόδημο Καβάσιλα

(1648-ι6Ρ2).
Σημειώνεται ἐδῶ, ὅτι µεταξύ τῶν μαθητῶν τοῦ Καβάσιλα ἦταν καί

οἱ σημαντικοί ἄνδρες τῆς ἐκκλησίας, περιφανεῖς λόγιοι πολίτες κι ἐπι-
στήµονες τῆς ἐποχῆς, ὅπως ὁ Ἑθγένιος Αἴτωλος, Κωνστάντιος ὁ Ἅγιο-
ρείτης, ὁ Φιλόθεος Κάρµας,ὁ Νικόλαος Λογοθέτης, ὁ ἱερέας Μαρούλης.
Ἔργα πνευματικά τοῦ Καβάσιλα διασώζονται ἀκόμα, ὅπως Συλλογή
ἀποφθεγμάτων, ἡ Ἀκολουθία τοῦ Ἁγίου Ἀρσενίου (ἔχει ἀπωλεσθεῖ), µέ
πολύ ποιητικό λόγο, ὁ βίος καί τό ἔργο τοῦ Γέροντος Χριστοφόρου χαί
τοῦ Καλλινίκου. Σχετικά µέ τό Σχολεῖο τῆς Βαρνάκοβας ὁ ἐρευνητής

χαί λαογράφος Π. Καλονάρος ἀναφέρει: “Σ’ αὐτό τό ἀπομακρυσμένο µο-
ναστήρι βρίσχουµενά λειτουργεῖ πράγµατι πολύ πρίν ἀπό τήν Ἐπανά-

σταση, σχολή πλήρης. Ἡ µόνη πνευματική ἑστία πού ὑπῆρχε στά µέρη
αὐτά, τῆς ὁποίας τά διδάγματα ἐνίσχυαν καί ζωντάνευαν τό ἐθνικό φρό-
γηµα εἷς τούς Ἕλληνες, μέχρις ὅτου καί ἄναψαν τή φλόγα τῆς ἐλευθε-
ρίας, ἡ ὁποία ἐξεπήδησε µέσα ἀπό αὐτούς τούτους τούς τοίχους τοῦ ἱεροῦ
σχολείου”.
:"Ἄς σημειωθεῖ ὅτι γραπτές μαρτυρίες γιά τά σχολεῖα τῆς Βαρνάκοβας
κατά τήν τουρκοχρατία ἔχουμε καί ἀπό τούς κώδικες Ραγ.Οτ 1β99 τοῦ

χωδικογράφου Ἰωαχείμ καί 276 τῆς Πατριαρχικῆς Συλλογῆςτῶν Ἱερο-
σολύμων.

Πού σημαίνουν ὅλα αὐτά, ἔστω καί µέ τήν ἀναγκαία περιληπτική
τους ἐδῶ παρουσίαση, ὅτι ἡ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ

ΒΑΡΝΑΚΟΒΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΤΟΥ ΛΑΟΥ ΤΗΣ
ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΗΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΚΛΑΒΩΜΕΝΟ ΤΜΗΜΑ
ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΘΝΟΥΣ, ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΤΗΝ ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΗ
ΤΗΣ, ΠΟΡΕΙΑ ΚΑΙ ΥΠΑΡΞΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΙΩΣΗ ΚΑΙ ΥΠΕΡΗΦΑ-
ΝΒΑ Σ) ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΤΗ ΡΟΥΜΕΛΗ.

Συνεχίζεται
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Ὁ ὁπλαρχηγός πού ἐκδικήθηκε τόν θάνατο
τοῦ Ἀθανάσιου Διάκου σκοτώνοντας τὀν Χαλίλ Μπέη.

Δολοφονήθηκε ὅμως καί αὐτός στό σπίτι του

πιθανόν ἀπό Ἕλληνα προδότῃ...

Τόν 19ο αἰώνα τό Γαλαξίδι ἦταν ἀπό τά μεγαλύτερα ναυτικά
κέντρα τῆς χώρας. Ἡ πόλη ἦταν σέ καλή οἰκονομική κατάσταση καί
διέθετε 50 πλοῖα. Μετά τήν κήρυξη τῆς ἐπανάστασης, μέ πρωτοβου-
λία τοῦ Ἰωάννη Παπαδιαμαντόπουλου ἡἦΊταν ἡ πρώτη πόλη τῆς Στε-
ρεᾶς Ἑλλάδας πού σήκωσε τό λάβαρο τῆς ἐπανάστασης. Μαρμάρινη
πλάκα τοῦ Γιάννη Μητρόπουλου στό Γαλαξίδι 1.400 ἄντρες στερια-
νοί καά ναυτικοί ἀποφάσισαν νά πολεμήσουν γιά τήν ἐλευθερία τῆς
Ἑλλάδας, ὑπό τήν ἀρχηγία τοῦΓιάννη Μητρόπουλου, ἑνός γενναίου
Γαλαξιδιώτη ὁπλαρχηγοῦ πού ἦταν ἀγαπητός στήν πόλη. Ὁ ἱστορι-
κός Λάππαςεἶχε ἀναφέρειὅτι ἡ δράση τοῦ μποροῦσε νά συγκριθεῖ
µόνο µέ τούς πολέμαρχους τῆς Ρούμελης.

Οἱ Γαλαξιδιῶτες στήν ἐπανάσταση

Στίς 26 Μαρτίου 1824 ὁ Μητρόπουλος µέ τούς ἄντρες του ἅρμα-
τώθηκαν καί κατευθύνθηκαν στόν ναΐσκο τοῦ Ἁγίου Παντελεήμονα,
ὁ ὁποῖος βρισχόταν δίπλα ἀπό τόν Μητροπολιτικό ναό τοῦ Ἁγίου
Νικολάου, γιά νά δώσουν ὅρκο θυσίας. Στή συνέχεια πῆγαν στήν
ἐχχλησία τοῦ Ἅη-Γιάννη τοῦ Προδρόμου καί διακήρυξαν τήν συµ-
µετοχή τους στήν ἐπανάσταση. Πῆραν µαζί τους πολεμοφόδια καί
μικρά κανόνια ἀπό πλοῖα καί συναντήθηκαν µέ τούς ἄντρες τοῦ
ὁπλαρχηγοῦ τῆς Ἄμφισσας, Πανουργιά.

Πολιόρκησαν τούς Τούρκους πού ἦταν χλεισμένοι στό κάστρο
τῆς Ἄμφισσας, πού τότε ἦταν γνωστή ὡς Σάλωνα.

΄Ἔπειτα ἀπό λίγες ἡμέρες ἔκαμφαν τήν ἀντίστασή τοὺς καί τό
πρῶτο χάστρο τῶν ἐχθρῶν ἔπεσε στά χέρια τῶν Ἑλλήνων. Ἀκολού-
θησε ἡ µάχη τῆς Ἀλαμάνας, ὅπου οἱ Γαλαξιδιῶτες πολέμησαν στό
πλευρό τοῦ Ἀθανάσιου Διάκου καί ὁ Μητρόπουλος ἔκοψε τό κεφάλι
τοῦ Μήτρου Μασαβέτα, ἀδελφοποιητοῦ τοῦ Διάκου, γιά νά µήν τόν
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βροῦν οἱ Τοῦρκοι. Ὁ Μητρόπουλος µέ μερικούς ἄντρες τοῦ κλείστηκε
στό Χάνι τῆς Τραβιᾶς, πού βρισκόταν ὁ Ἀνδροῦτσος, τό ὁποῖο πο-
λιορκοῦσαν χιλιάδες Τοῦρκοι ὑπό τόν Ὁμέρ Βρυώνη. Σύµφωνα µέ
τόν ἱστορικό Τάκη Λάππα, ὅταν ὁ Μητρόπουλος εἶδε τόν Χαλίλ
Μπέη τόν πυροβόλησε καί τόν σκότωσεγιατί εἶχε συλλάβει τόν Άθα-
νάσιο Διάκο στήν Ἀλαμάνα. Ὁ Ἀνδροῦτσος τόν συνεχάρη γιά τήν
πράξη τοῦ λέγοντας: «Νά μᾶς ζήσεις Μητρόπουλε. Τέτοιο ξεπλέρω-
μα μήτε ὁ σχωρεµένος ὁ Διάκος δέν θά τό καρτέραγε». Μετά τήν
ἔξοδο ἀπό τό Χάνι οἳ Γαλαξιδιῶτες πολέμησαν τούς Τούρκους στή
Ναύπακτο καί ἀργότερα ἐπέστρεψαν στό Γαλαξίδι. Τότε ἕνα βράδυ
πού ὁ Μητρόπουλος κοιμόταν στό σπίτι τοῦ τόν δολοφόνησαν µέ
σπαθί. Λέγεται ὅτι δολοφόνος ἦταν κάποιος Βαρνάβας, ὁ ὁποῖος δέν
ἦταν ἀπό τό Γαλαξίδι καί εἰκάζεται ὅτι τόν ἔβαλαν οἱ Τοῦρκοι. Ὅ
Μητρόπουλος ἦταν ἄλλος ἕνας γενναῖος ἀγωνιστής πού ἔπεσε θύμα
τῆς διχόνοιας πού ἐπικρατοῦσε τά ἐπαναστατικά χρόνια...

Πηγή: Διαδίκτυο «Η ΜΗΧΑΝΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ»
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ΑΠΟ ΤΟ ΔΩΡΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΟΓΟ:
ΠΑΡΑΛΟΓΕΣ

ΠΙΑΝΝΟΣ ΖΩΡΙΑΝΟΣ

Ἡ ΗΑΡΑΛΟΤΗ: «Το ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΤΗΣ ΒΔΟΚΙΑΣ».
ΟΙ ΔΩΡΗ«ΕΣ ΠΑΡΑΛΛΑΓΕΣ.

Μικρή ἀναφορά στό Δωρικό Ἀφηγηματικό, Δημοτικό λόγο.
Πρόκειται γιά τίς Δωρικές Παραλλαγές, τῶν Πανελλήνια γνω-

στῶν, παλαιότερων Παραλογῶν - τῶν μελοδραματικῶν ἀφηγημα-

τικῶν καί βαριά χορευτικῶν τραγουδιῶν, πού ἐπιχωριάζουν στά διά-
φορα Δωριά χωριά, ὅπως καί στίς τρεῖς προηγούμενες ἀναφορές ἔγι-
νε λόγος.

Εἶναι μυθικές ἀφηγήσεις µέ δραατικά χαρακτηριστκά. Τοπικές
Τραγωδίες, ἀναφερόμενες σέ κάποιο οἰκογενειακό δράµα ἢ σ᾽ἄνυ-
πέρβλητη ἐκπλήρωση κάποιου χρέους ἤ θυσίας γιά κάποιο συνολικό
ὄφελος ἤ ἀναφέρονται ἀκόμη στή συζυγική πίστη κι ἀγάπη, τήν µε-
ταξύ ἀδελφῶν ἀγάπη, τόν Ἡρωισμό, τό καθῆκον, τή θεία δίκη,τήν
ἁγνότητα κ.λ.π.

Τραγούδια παλιά της Δωρίδας φερµένα καί διαμορφωμένα ἀπό
τά παλιά χρόνια καί πού παρά τή μακρόχρονη διαδρομή τούς συγ-
κινοῦν καί σήµερα µέ τή δραματική πλοκή τους.

Καταγραφέςεἶναι τοῦ δεύτερου μισοῦ του 20ου αἰώνα, ὅπως τά
τραγούδια αὐτά ἄχουσα καίεἶδα νά τά χορεύουν στά Δωρικά χωριά
καί μάλιστα στά χωριά τοῦ Ζωριάνου, Εροκυλείου, Πενταγιούς,
Ἀρτοτίνας, Βελούχοβου «Καλλίου», Μακρινῆς, Κουκούρων, Ελήματα
τοῦ Εὐπαλίου καί Τρίκορφο.

Οἵ γέροντες τραγουδοῦσαν τά τραγούδια αὐτά, κάποτε τά χό-
ρευαν χιόλας κι ὕστερα ἐπακολουθοῦσε ἕνα «ΚΑΤΑΛΟΠΙ», καθώς
ἡ ἀπαγγελία τῶν στίχων γινόταν ἀργά καί πεζά κι ἐπαναλειπτικά,
ὥστε νά διευκρινίζεται ὁ λόγος πού καταγραφόταν.Ἔτσι,ὴ ὅλη προ-
σπάθεια ἔπαιρνε τή µορφή τῆς «Καταλογῆς»ἤ τοῦ « Μοιρολογιοῦ»,
ὅταν τό τραγούδι ἀναφερόταν σέ κάποιο «κακαπόθηµα ἀνθρώπων»
ἤ καλύτερα -Χαθως ἀπό τό Μέλος τοῦ τραγουδιοῦ, ἀπό τήν Ὠδή του,
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καταλήγαµε σέ ἐπαναλαμβανόμενους ἁπλούς στίχους, σέ ἁπλή

ἀπαγγελία στίχων- εἴχαμε σίγουρα τήν οὐσιαστκή µορφή μιᾶς «Δω-
ρικῆς Παρακαταλογῆς»...

Ἐκεῖνο τό εὐλογημένο Χινοπωριάτικο δειλινό, τ'ἀποβραδύ του

Αἵ-Ντριά, πού τό κρύο «Ἀνδρειεύει» καί στό πεδινό µέρος τοῦ Δή-
μου τῶν Εὐπαλιέων καί στήν ποταµιά τῆς «Μαυρομαντήλως », στά
Νέα Κούκουρα, μοῦ τραγούδησε ἀργά, γιά νά καταγράφω στό µα-
γνητόφωνο τό τραγούδι «ΤΗΣ ΒΔΟΕΙΑΣ», ἡ καί ἀπό ἀλλοῦ γνωστή
μας κυρούλα, ἡ Καραχαλ-Ἀγγέλω.

Τό τραγούδι αὐτό δέν ἦταν ἄλλο, ὅπως διαπιστώθηκε πολύ ἀργό-
τερα, ἀπό τήν Πανελλήνια γνωστή Παραλογή τοῦ «Νεκροῦ Άδελ-
φοῦ» ἤ τοῦ «Βρυχκόλακα», τοῦ ἀρχαιότατου τραγουδιοῦ, πού τόσο
συγκινεῖ ἡ ἀκρόασή του, σάν Τραγούδι ἤ Ἀπαγγελία, σάν Τραγωδία

ἡ Καταλόγι.
Μία Δωρική Παραλλαγή, πού δέν τῆς ἔλειπαν ὁ ἀφηγηματικός

λόγος, τό πολυσύνθετό της πλοχῆς, τό ἐπικό-λυρικό στοιχεῖο, οἳ πε-
ριγραφές,οἱ διάλογοι, ἡ ὡραία πλοχή καί τό δραματικό του τέλος.

Δέν ἀναφερόταν στόν ἔρωτα, στή συζυγική πίστη ἤ ἀπιστία, στήν
ξενιτειά καί τίς περιπλανήσεις της, ἀλλά στήν οἰκογενειακή ἀγάπη
καί τή µεγάλη δύναμητοῦ ὄρκου.

Τό «Τραγούδι τῆς Βδοκιᾶς» ἡ Καραχαλ-Ἀγγέλω τόχε ἀχουστά
ἀπό τούς γέροντες τοῦ χωριοῦ της καί µάλιστα ἀπό τό γεροπατέρα
τῆς ., τόν τσοπάνη Θανάση Καραχάλιο, στά τέλητου 19ου αἰώνα, πού

ὅλη ἡ περιοχή τοῦ Εὐπαλίου ἐκείνη τήν περίοδο,τό τραγουδοῦσε καί
τό χόρευε σέ μέρες χρονιάρες, ὅπως ἔλεγε ἡ Ἀγγέλω.
Ἡ «Ἀοιδός»-ἀφηγήτρια, µέ συγκίνηση, φανερή προσπάθεια νά

τραγουδάει καί νά ἀποδίδει σωστά το Μέλος καί ν᾿ ἀπαγγέλλει τούς
στίχους µέ περιγραφική δύναμη, ἔδινε ξεχωριστή χάρη στήν πνευ-
µατική της ἔκφραση κι ἄδηλο ἦταν τό ψυχικό της κάλλος, ἀλλ᾽ ὥραι-
ότατη καί ἢ δική µου ἀκροαματική, χωρίς ἀναπνοή, ἀπόλαυση, τῆς
ἁπλῆς, ἀνεπιτήδευτης, λαικῆς ἑλληνικῆς φυχῆς...

Σήµερατ᾽ Ἅι-Ντριός, τοῦ 2.005, ὕστερα ἀπό 325 ὁλόκληρα χρό-
νια, ἀκούω καί πάλι

Ἀπό τό μαγνητόφωνο χι αἰσθάνομαι νά ξαναζῶ ἐκείνη τή βραδιά
στό παραγώνι τοῦ διπλανοῦ σπιτιοῦ, τή θειά Ἀγγέλωιν) ἀφηγεῖται

τραγουδιστά:
«Καλότυχη, καλόμοιρή της Εὐδοκιᾶς ἡ μάνα...
Ποῦχε τούς ἐννιά τους γιούς καί τή Ἡδοχίτσα δέκα.
Συμπεθεριές πᾶνκι ἔρχονται, πό µές ἀπό τήν Πόλη
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Τιά νά δώσουν τή Βδοκιά, νά τή δώσουν µακριά στά ξένα.
Οὔὖλοι ἤθελαν, δέν ἤθελαν, ὁ Κώστας παραθέλει.
-Μάννα μ᾿ ινά τήν ἐδώκουμε τήν Εὐδοχιά στά ξένα.
Θέλω νά τόχω γύρισμα, ὅτ ἔρχομ ἄπ τήν Πόλη.
Νά τρώει τ) ἄλογ ταγῇ κι ἐγώ καλό κονάκι...
᾿ΗἨρθ’ ὁ καιρός ὁ δύστυχος καί χρόνος ὠργισμένος.
Πεθάναν καίοἳ ἐννέα γιοίκι ἔμεινε ἡ µάννα
Μαναχή, στόν τοῖχο ἀκουμπησμένη...
«Ὅσο λειωμούς στά σίδερα, τόσους λειωμούς στόν Κώστα,
Ὁπού ἤθελε κι ἔδωκε τηνΕυδοκιά στά ξένα...
Κι ὁ Κώστας τ’ ἀφγκράστηκε, ἀπό τόν κάτω Κόσμο.
Σηκώθηκε καί πῆγε . νά πάρει τή Ηδοχιά.
Νά τήν πάει στό θάνατο τῆς µάννας της.
Βρίσκει τή Βδοκιά πού ἐπλένε...
Ἐπλένε, ἁσπρόπλενε, λερά εἶχε φορεμένη...
-Γειά σου,χαρά σου,Ἡδοκιούλα µου.
-Καλῶς τόνε τόν Κώστα.
-Τί κάνετε, Κώστα µου, εἶναι καλά ἡ μάννα µας;
Κι ὅλοι οἱ ἀδελφοί µας;
-Σήκω, Βδοκιά, νά πᾶμε τώρα στό θάνατο τῆς µάννας
Καί µή ρωτᾶς γιά τς ἄλλους...
Στό δρόµο πού πηγαίνανε, ἡ Εὐδοχιά κουράσκε.
-Κάτσε, Κώστα μ’, νά ξαποστάσουµε...
Τιά νά ξεχουραστοῦμε.
Ἐκεῖ πού κάτσαν., νά ξεκουραστοῦν, ἡ Εὐδοκιούλα λέει:
"Ἔλα,Κώστα µ, νά σέ φειρίσω, νά δῶ τό κεφαλάκι σου,
Ὅπωςκάναμε παιδιά στό σπτικό µας...
"Κώστα μ’, µυρίζεις χώματα, μυρίζεις λιβανίλας!
-Άι-Βδοκιά νά φύβγουμε καί µή ρωτᾶς γιά μένα...
Ἅμα σιμῶσαν στό χωριό, σιμῶσαν στά κιβούρια.
Ἄλλαξε δρόµο ὃ Κωσταντής.
-Ἄντε,τράβα στό σπίτι µας
Κι ἐγώ θά βγῶ ἀπό τούτ᾽ τό δρόµο...
Εἶπε ἐκειός καί τρύπωσε πάλι µέσα στό μνῆμα...
-Γειά σου,χαρά σου, μαννούλα µου...
-Καλῶς τήν τή Βδοκιούλα µ...
"Βδοκιούλα µ, ποιός σ ἔφερε, τώρα στό θάνατό µου;
-Μάννα µ. ὁ Κώστας µ ἔφερε, τώρα στό θάνατό σου.
-Τ ἀπού Κώστας, Βδοχιούλα µ, τρεῖς χρόνους µές τόν Ἅδη...».
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ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ.
ΕΙΔΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΗ Δωριχή Παραλλαγή τῆς «Βδοκιᾶς»:
Α.Τό τραγούδι «Τοῦ Νεκροῦ ἀδελφοῦ», διαλεχτό ἀριστούργημα

τῆς λαικῆς ποίησης σέ παγκόσμια κλίμακα,εἶναι γνωστότατο, πολυ-
συζητηµένο καί πλούσια ἐπεξηγημένο, κατά τίς Σχολικές Διδαχές.

Ἔτσι, ἀποφεύγω τήν ἐπαναληπτική του ἐδῶ γραφή, γιά συγκρι-
τικούς λόγυς διαφορῶν χι ὁμοιοτήτων του πρός τή Δωρική Παραλ-
λαγή του, µέ τόν τίτλο:«Τραγούδι τῆς Ἡδκιᾶς» κι ἐκθέτω σχέψεις
καί παρατηρήσεις µου, µόνο πάνω στήν τοπική µας, τή Δωρική Πα-
ραλλαγή, πού θά ρίξουν φῶς στίς συνθῆκες τῆς ζωῆς στή Δωρίδα,

πού ἔχουν σχέση µ αὐτή τήν Παραλλαγή. Ἔτσι:
4. Οἱ στίχοι θά μπροῦσαν νά γραφοῦν δεκαπεντασύλλαβοι, ἀλλά

τοποθετήθηκαν . ὅπως καταγράφηκαν, µέτίς µικροδιακοπές τῆς ἁοι-
δοῦ, χωρίς καμία ἐπέμβαση στό μέτρο, τή µορφή,τή δοµή,τό ἐριεχό-
μενο κ.λ.π., ὅπως τίς ἀναμετέδιδε τό μαγνητόφωνο,

Δέν ἔχουν ὑποστεῖ καµία ἐπεξεργασία, ὅπως φανερώνουν π.χ.οἵ
στίχοι 16 καί 16 πού εἰπώθηκαν (πεζά), σάν κουβέντα ἐπεξηγηματι-

κή, συμπληρωματική της ἔμμετρης διήγησης.
32. Ἡ Ὑπόθεση τῆς Παραλλαγῆς, εἶναι ἡ ἴδια µέ τήν ὑπόθεση τῆς

πανελλήνια γνωστῆς Παραλαγῆς τοῦ « Νεκροῦ Ἀδελφοῦ», ἔστω καί
κατά πολύ περιορισμένη ἀφήγηση. Βαρύνουσα εἶναι ἡ γνώµη τοῦ
Κώστα, ἴσως πρωτότοκου, πού ἀκόμα καί σήµερα ἔχει στόν τόπο
μᾶς τόν πρῶτο λόγο, µετά τόν πατέρα ἤ στήν ἀναπλήρωσή του,
ὅπως φαίνεται νά σηµβαίνει καί στήν οἰχογένεια τῆς Τραγωδίας.

Στή Δωρίδα, ὅταν ἀπό κάποια οἰκογένεια λείπει ὁ πατέρας, ὁ
φυσικός της ἀρχηγός, στό «οἰκογενειακό συμβούλιο» πού ἀποφασί-
ζονται σοβαρά θέµατα, βαρύνουσα κι ἀποφασιστική γνώµη ἔχει ὁ
πρῶτος ὑπεύθυνος γιά τήν τύχη τῆς οἰκογένειας ὁ πρωτότοκος ἤ ὁ
μεγαλύτερός των ἀδελφῶν, ἄν πρῶτα ἔχουν γεννηθεῖ κορίτσια.

Στήν Παραλλαγή µας, τό οἰκογενειακό συμβούλιο συζητόει, ἄν
θά πρέπει νά παντρέψουν τή μοναδική τους ἀδελφή στά ξένα ἤ ὄχι.

Οἱ ὀχτώ ἀδελφοί καί ἡ µάννα δέν θέλουν ἤ εἶναι «Δίβουλοι»- µέ δύο
βουλές, δύο σχέψεις- δηλαδή ἀναποφάσιστοι «Ἠθελαν, δέν ἤθελαν».

Ἐπικρατεῖ ὅμως ἣ γνώµη τοῦ μεγαλύτερου, τοῦ Κώστα, καί ἡ

Ώδοκιά παντρεύεται µακριά στά ξένα...
8. Ἡ Μάννα, πού εὔλογα εἶχε τίς περισσότερες ἀντιρρήσεις, δέ-

χεται τόν ξενητεµό τῆς Βὐδοκιᾶς, πειθόµενη στά λόγια τοῦ Κώστα.
4.Στό µεταξύ κι ἀφοῦ πατρεύτηχκε ἡ Εὐδοχιά στά Ἐέναιτό θανα-

τικό καί ἡ ὀρφάνια χτύπησε τό σπίτι καί μένει ἡ Μάννα μοναχή «



22/7910 -----

 

Ἑταιρεία Φωκικῶν Μελετῶν

 

στόν τοῖχο ἀκουμπισμένη»-ποιός ἄραγε στήριζε ποιόν-καί µέ κατά-
ρες, µέσα στήν ἀπελπισία της, ζητάει ἀπό τόν Κώστα νά τηρήσει τήν
ὑπόσχεσή του καί νά τῆς φέρει καί πάλι τή Ἡδοκιά, ἀπ᾿ τή μακρινή
τήν Πόλη...

Συνεχίζεται
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ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗ ΦΩΚΙΔΑ

ΣΤΟ ΣΗΜΕΡΑ

Ὁμιλία στό μοναστήρι τοῦ Πρ. Ἡλιοῦ Παρνασσίδος(24/8/2013)

ΜΙΧΑΛΗΣ ΗΛΙΑΔΗΣ

ἂν θελήσει νά ἀναφερθεῖ κάποιος σέ λαμπρές σελίδες τῆς νεό-

τερης Ἑλληνικῆς ἱστορίας, σίγουρα θά βρεῖ πολλές. Ἀνάμεσά τους

δεσπόζει ὁ ἐθνικοαπελευθερωτικός ἀγώνας τοῦ 1824. Τοῦτο τό µο-

ναστήρι, χτισμένο σχεδόν 1000 χρόνια πρίν, τό μοναστήρι µας, πού

σήµερα ἀποτελεῖ ἕναν πνευματικό φάρο γιά τή Φωχίδα, ἔδωσε τότε

βροντερό παρόν καί ὁ ἐπίσχοπος Ἡσαΐας Σαλώνων ἦταν ἀπό τούς

πρωτεργάτες τῆς Ἐπανάστασης στή Ρούμελη.

Αὔριο θά γιορτάσουµε τόν Ἐὐαγγελισμό τῆς Παναγιᾶς µας. Οἱ

ἐκχλησιαστικές καί οἱ ἐθνικές ἑορτές μᾶς εἶναι ὁρόσημα καί ὃδο-

δεῖχτες τοῦ παρόντος καί τοῦ μέλλοντος. Οἱ ἐθνικές µας ἑορτές συµ-

πίπτουν πάντοτε µέ µεγάλες ἑορτές τῆς Ἐκκλησίας µας, ἀποκαλύ-

πτοντας τόν ἐχκλησιαστικό χαρακτήρα πού εἶχε ὁλόκληρη ἡ ζωή τῶν

Ἑλλήνων. Εἶναι µάλιστα χαρακτηριστικό το γεγονός,ὅτι στίς ἐθνικές

ἐπετείους γιορτάζουµε τήν ἡμέρα ἐνάρξεως τοῦ ἐνόπλου ἀγώνα καί

ὄχι τήν ἡμέρα τῆς νικηφόρου ἐκβάσεώς του. Τοῦτο διότι ἀπό «Θεοῦ

ἀρχόμεθα»καί ἡ πίστη µας σέ ἐκεῖνον μᾶςδίνει τή σιγουριά ὅτι θά

ἐπιτρέψει νά μᾶς συμβεῖ αὐτό πού µακροπρόθεσµα εἶναι τό πνευ-

µατικό µας συμφέρον καίὄχι τό δικό µας κοντόφθαλµο θέληµα.

Τά ἱστορικά στοιχεῖα τῆς ἐποχῆς ἐκείνης, ἔχουν σίγουρα ἀποδοθεῖ

µέ ἀκρίβεια κατά τό παρελθόν ἀπό εἰδικούς ἐπιστήμονες πού ἔσκυ-

φαν µέ µεράχι πάνω στίς πηγές καί τά κατέγραφαν. Σήµερα, ἔρχο-

μαι νά χάνω µία πολύ σύντομη ἀναφορά σέ ἐκεῖνα τά γεγονότα, για-

τί ἡ ἱστορική μνήμη πρέπει νά διατηρηθεῖ καί νά μεταλαμπαδευθεῖ

στίς νεότερεςγενιές. Ἔρχομαι λοιπόν νά ὑπογραμμίσω πώςδέν πρέ-

πει νά ξεχνᾶμεὅτι ὁ ἐκ Δεσφίνης ὁρμώμενος Ἠσοᾶας Σαλώνων ἔπεσε

μαζί µέ τόν ἱερέα ἀδερφό τοῦ π. Γιάννη στή Χαλκωμάτα. Ἔπεσε

μαχόμενος δίπλα στόν Πανουργιά, ἐναντίον τοῦ Ὁμέρ Βρυώνη.

δρΣτ ἀγέρι κρεµασμένα

ὡσάν χαντήλια τ’ οὐρανοῦ, ἀποβραδίς δυό φῶτα



 241913 --------- Ἑταιρεία Φωκικῶν Μελετῶν

 

ἐφάνηκαν στή σχοτεινιά... Κανείς δέν τάχε ἀνάψει...
Κ’ ἕνας πού πέρασε ἀπεχεί, καλόγερος, διαβάτης,
κ᾿ εἶδε τό θάμμα κ᾿ ἔδραμε, στή λάμψη δυό κεφάλια
πῦρε πού πλάγιαζαν γλυχά... τώνα τοῦ Παπαγιάννη
καί τάλλο τοῦ Δεσπότη του. Γονατιστός ἐμπρός τους
ἔμειν᾽ ὁ γέρος κ᾿ ἔκλαφε. Τούς ἔρριξε τρισάγιο
τά φίλησε στό µέτωπο καί µέ τό δοκανίκι
ἔσκαφε λάκκο κ᾿ ἔθαφε τ᾿ ἀχώριστα τ’ ἀδέρφια.
Βλογάει τό χῶμα τρεῖς φοραῖς... Ἔκαμε τό σταυρό του
καί χάνεται στήν ἐρημιά... Ἐσβήστηκαν τά φῶτα".
Νωρίτερα, 40 µόλις χρονῶντό 1818 χειροτονήθηκε ἐπίσχοπος Σα-

λώνων ἀπό τόν Πατριάρχη Γρηγόριο Ε΄, ἐνῶ λίγο ἀργότερα ἔγινε
µέλος τῆς «Φιλικῆς Ἑταιρείας».

Στίς 11 Μαρτίου 18241 ὁ Ἠσαῖΐας ἀποβιβάστηκε κρυφά στήν Άντι-
κυρά ἐπιστρέφοντας ἀπό τήν Πόλη καί μεταφέροντας τίς ὁδηγίες
τοῦ ἐθνομάρτυρα Πατριάρχη γιά τόν ξεσηκωμό, Στό μοναστήρι τοῦ
Ὁσίου Λουκᾶ συναντήθηκε µέ τόν Ἀθανάσιο Διάκο καί τούς μαχητές
του. Ἔδωσαν ὅρκο γιά τήν λευτεριά. Ηρθε στά Σάλωνα. Μαζί µέ
τόν Πανουργιά ξεσήκωσε τούς προχρίτους τῆς πόλης. Στίς 24 Μαρ-
τίου τοῦ 1821 σέ τοῦτο ἐδῶ τόν τόπο, στό μοναστήρι τοῦ προφήτη
Ἠλία, συναντήθηκαν ὁ Ἠσαΐας, ὁ Πανουργίας µέ 60 παλικάρια καί
προεστοί ἀπό τά Σάλωνα. Μετά τή δοξολογία ὁρκίστηκαν καί ὄψω-
σαν τή σημαία τῆς Ἠπανάστασης. Ἡ Μονή ἦταν γιά τή Στερεά
Ἑλλάδα ὅτι ἡ Ἁγία Λαύρα γιά τό Μωριά. Ἐλευθερία ἤ θάνατος, ἤ
ἀλλιῶς «ζωή ἤ θάνατος»κατά τόν ποιητή.

Καΐ πρίν ἀρχίση ὁ πόλεμος, θυµήσου ὁ Ἡσαϊας
νά βΥῆ ψηλά οτό ἔεφαντο κ ἐκεῖθε νά κηρύξη
τόν φοβερόν τόν ὅρχο µας, γιά νά γνωρίση ὁ κόσμος
ὅτι τό ράσο τοῦ παπᾶ κ ἡ µίτρα τοῦ Δεσπότη
θά γένουν Χάρου φλάμπουρο καί σχιάχτρο καί σκοτάδι
καί χατασάρκι μελανό στήν Ἅγια Τράπεζά µας,
ὅσο σ αὐτά τά χώματα δαφνοστεφανωμµένη
Ἡ δουλωµένη Ἐχκλησιά τό µέτωπο δέ δείξη.
Ἀπό τά πρωτοπαλίκαρα τοῦ Πανουργιά ξεσηκώνονται οἱ Γαλα-

ξιδιῶτες καί οἱ κάτοικοι τοῦ Ἁγ. Γεωργίου. Πυρομαχικά φτάνουν
ἀπό τό Γαλαξίδι. Ἀκολουθεῖ ἡ ἀπελευθέρωση τῆς πόλης τῶν Σαλώ-
νωνστίς 27 Μαρτίου καί ἡ ἅλωση τοῦ κάστρου τῆς Ὀργιᾶς, στίς 10
Ἀπριλίου µετά ἀπό πολιορκία 19 ἡμερῶν, ἀνήμερά το Πάσχα. Εἶναι
τό πρῶτο κάστρο πού καταλαμβάνουν οἱ ἐπαναστατημένοι Ἕλληνες
΄Ἠτανἐχεῖ µέ τὀν Πανουργιά, ὁ Γκούρας, ὁ Δυοβουνιώτης, ὁ Μανί-
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κας, ὁ Παπαντριᾶς, ὁ Καραπλής καί τά ἄλλα παλληκάρια. Τήν κα-
τάληψη τοῦ κάστρου τῶν Σαλώνων ἀχκολουθεῖ τό καλοκαίρι ἡ νίκη
στά Βασιλικά, πού ματαίωσε τά σχέδια τῶν Τούρκων γιά κάθοδο
στήν Πελοπόνησο καί ἔδωσε χρόνο στούς ἐξεγερμένους Ἕλληνες
ἐκεῖ, νά συνεχίσουν τόν ἀγώνα.

Τό μοναστήρι τοῦ προφήτη Ἠλία, ἔγινε στή συνέχεια ἡ βασική
ἑστία καί τό ὁρμητήριο τῶν ἐπαναστατημένων Ἑλλήνων. Ἡ προσφο-
ρά του στήν ἀπελευθέρωσητοῦ Γένους,εἶναι τεράστια. ταν ὁ φά-
ρος στό σκοτάδι τῶν ὑπόδουλων Ἑλλήνων. Ἠταν τό καταφύγιο τῶν
φτωχῶν καί κατατρεγµένων τῆς εὐρύτερης περιοχῆς στήν περίοδο

τῆς σκλαβιᾶς. "Ηταν ὅμως καί ὁ τόπος, ὅπου ὁ καλόγερος στό τρε-
µάμενο φῶς τοῦ καντηλιοῦ, θέριευε τήν ἀποσταμένη ἐλπίδα καί
ἔσπερνε τό σπόρο τῆς λευτεριᾶς στίς ψυχές τῶν σκλαβωµένων Ἑλλη-
νόπουλων. Όχι µόνο ἐδῶ πρωτοὐφώθηκε ἡ σηµαία τῆς λευτεριᾶς,
ἀλλά τό μοναστήρι ἀπετέλεσε καί τροφό τῶν ἀγωνιστῶν, ὅπως φαί-
νεται ἀπό πληθώρα ἐπισήμων ἐγγράφων τῆς ἐποχῆς, μεταξύ των
ὁποίων ἡ ἐπιστολή τοῦ Νάκου Παρουργιᾶ, ἡ ὁποία φυλάσσεται ἐδῶ.
Ἡ ἐπιστολή αὐτή περιγράφει τή συνεισφορά τῆς Μονῆς στήν Ἐπα-
νάσταση, ἡ ὁποία δέν ἦταν µόνο ὑλική. 80 μοναχοί ἔλαβαν µέρος
στόν ἀγώνα χαί πολλοί σκοτώθηκαν. Ὁ συνταγματάρχης Πανουργίας
κλείνει τήν ἐπιστολή γράφοντας:

«Ὅθεν ὡς γνωρίζων καλῶς τά τότε δεινά του Μοναστηρίου τού-
του. τόν ζῆλον, καί προθυµίαν, πατριωτισµόν καί γενναιώτητα τῶν
καλογέρων, καθ) ὅλον το διάστηµα τοῦ ἱεροῦ ἀγῶνος µας, δίδω τό
παρόν µου πιστοποιητικόν τῷ ἱερῶ τούτω Μοναστηρίω τοῦ Προφή-
του Ἡλιοῦ διά νά χρησιμεύση ὅπου ἀνίκει, πρός δόξαν τῶν ἀγώνων
καί θυσιῶν».

Ἐν Ἀμφίσση τήν Ί0η Ἰανουαρίου {858
Οἱ Τοῦρκοι συνειδητοποίησαν ὅτι τό μοναστήρι χρησίμευε ὡς

ὁρμητήριο τῶν ἐπαναστατῶν καί τό 1825 .ἐπιτέθηχκαν µέ ἰσχυρή δύ-
ναµη. Οἱ ὑπερασπιστές τούς ἀπέκρουσαν, ἀλλά ἡ ἔλλειψη πολεµο-
φοδίων, τροφῆς καί νεροῦ τούς ἀνάγκασαν νά τό ἐγχαταλείψουν. Ὁ
Κιουταχής ἀνατίναξε τά κτήρια καί τήν ἐκκλησία τοῦ μοναστηριοῦ
χαταστρέφοντάς το ὁλοσχερῶς.

Τά ἱστορικά στοιχεῖα εἶναι πολλά καί ἁδιαμφισβήτητα γιά τό ρό-
λο τοῦ μοναστηριοῦ στόν ἀγώνα τοῦ 24. Τίς τελευταῖες ὅμως δε-
χαετίες ἐπιχειρεῖται ἕνας ἀδίσταχτος ἱστορικός ἀναθεωρητισμός,
ἀπό κάποιους δῆθεν προοδευτικούς, µέ στόχο τήν ὑποβάθμιση ἕως
ἐχμηδενίσεως τοῦ πνευματικοῦ καί ἡγετικοῦ ρόλου πού διαδραµά-
τισε ἢ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία µας στήν προετοιμασία τοῦ Γένους γιά
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τόν ξεσηκωμό Οἱ ἀναφορές τούς εἶναι σέ ἱστορικούς ὅπως ὁ Κορδά-
τος, οἱ ὁποῖοι ἔχουν συνδέσει τό ᾿24 µέτίς ἐξεγέρσεις τῆς Εὐρώπης
πού ἀπετέλεσαν τέκνα τῆς Γαλλικῆς Ἔπανάστασης, ἤ σέ κάποιους
ἄλλους νεότερους μελετητές, πού ὑποστηρίζουν ὅτι: ...ἡ κοινωνωζή
συνείδηση στόν Ἑλληνικό χῶρο διαμορφώθηκε στήν κρίσιμη χαµπή
ἀπό 1770 ἕως τό 1831 µέσα σέ µιά ταραγμένη Εὐρώπη.... (Άρε-
μυδᾶς). Ὁ Μάρξ ἄλλωστε ἔγραψε τό 1858, ὅτι τό ᾿31 ὀφείλεται στό
Ῥούσικο χρυσάφι καί τή ρούσιχη ἐπίδραση. Εἶναι γεγονός ὅτι ὁ ἀγώ-
νας τῆς Ἀμερικανικῆς ἀνεξαρτησίας τοῦ 1776 καί ἡ Γαλλική ἐπανά-
σταση τοῦ {1789 ὑπῆρξαν κοσμοϊστορικά γεγονότα µέ ἐπίδραση σέ
παγκόσμια κλίμακα. Μποροῦμε λοιπόν δικαιολογημένα νά δεχτοῦμε
μιά κάποια ἐπίδραση ἀπότίς ξένες ἐπαναστάσεις, ἀλλά καί τούς ρω-
σοτουρκικούς πολέμους, μιᾶς καί αὐτοί ἦταν ἄμεσα αἰσθητοί ἀνατα-
ῥάσσοντας τά πιό πυκνά λαϊκά στρώματα. Δέν μποροῦμε ὅμως νά
δεχθοῦμεὅτι τό ᾿31 ἦταν τέκνο τῆς Ἀμερικανικῆς, οὔτε τῆς Γαλλυκῆς
ἐπανάστασης, µά οὔτε χαί τῆς ρωσιχῆς ἐπιρροῆς. Δηλαδή ἡ δηµιουρ-
γία μιᾶς ἰδεολογίας πού θά ξεκινοῦσε ἀπό τά γεγονότα αὖτά δέν θά
μποροῦσε νά ὁδηγήσει στήν Ἐπανάσταση τοῦ ᾿34. Αὐτή δέν ἦταν µό-
νο κίνημα ἀνεξαρτησίας ὅπως ἡ ἀμερικανική, οὔτε ἀστικό-πολιτικό-
κοινωνική ἐπανάσταση, ὅπως ἡ γαλλική. Εἶναι ξεκαθαρισµένα ἐθνική
φυλετική ἑπανάσταση µέ συνέπεια καί μοναδικότητα στήν παγκό-
σµια Ἱστορία. Ἡ ἀφύπνιση τοῦ Γένους µας δέν θά μποροῦσενά εἶναι
ἀποτέλεσμα αὐτοσυνειδησίας καί διαφωτισμοῦ τριῶν τεσσάρων δε-
καετιῶν. Δέν ἦταν ἡ Ἐπανάσταση τοῦ ᾿34 αὐθόρμητη ἔκρηξη ὀργῆς,
ἦταν καρπός ἐπίπονης καλλιέργειας τοῦ πνεύματος καί οἱ ἀπαρχές
τῆς βρίσκονται στά πρῶτα κιόλας χρόνια µετά τήν ἅλωση.

Αὐτό ὁμολογοῦν ἄλλωστε οἱ πρωταγωνιστές της. Ἔλεγε ὁ Κολο-
κοτρώνης: «Ἡ Ἐπανάσταση ἡ ἐδική µας δέν ὁμοιάζει µέ καμιά ἀπ
ὅσες γίνονται τήν σήµερονεἰς τήν Εὐρώπη. Τῆς Εὐρώπης οἱ Ἔπανα-
στάσεις ἐναντίον τῶν Διοικήσεών των εἶναι ἐμφύλιος πόλεμος. Ὁ ἐδι-
κός µας πόλεμος ἦταν ὁ πλέον δίκαιος, ἦτον ἔθνος µέ ἄλλον ἔθνος...
Μαίσυνεχίζει...ὁ σουλτάνος δέν θέλησε ποτέ νά θεωρήσει τόν Ἑλλη-
νικόν λαόν ὥς λαόν, ἀλλά ὡς σκλάβους». Ἀλλοῦ δέ δίνει τό στίγµα
τῆς ἀπογοήτευσης τοῦ λαοῦ µας ἀπό τούς ξένους: «ὅταν εἶδα ὅτι
στά συμβούλια τῆς Βιέννης δέν ἔγινε κανένα καλό γιά ἐμᾶς ἀπελπί-
στηκα ἀπό τούς ξένους καί εἶπα νά µήν ἔχουμε ἐλπίδα λυτρώσεως,
παρά στούς ἑαυτούς µας καί στόν Ὕψιστο... Καΐ συνεχίζει... ἐμέ-
στωσε καί ἡ Ἐταιρία -- στή Φιλική ἀναφέρεται-- πού ἐχρησίμευσε
ὡς µία σύνοδος οἰκουμενική της Ἑλλάδος. Ἠλησίον εἰς τόν ἱερέα ἦτον
ὁ λαϊκός, καθήµενοιεἰς ἕνα σκαμνί, Πατριάρχης καί τζοµπάνης, ναύ-
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της καί γραμματισμένοι, ἰατρός καί ἄρρωστος, κλεφτοχαπιταναῖοι,
προεστοί καί ἔμποροι».

Ἄς θυμηθοῦμε ὅτι πρίν ἀπό τό ᾿2{ προηγήθηκαν {5 σχέδια ἑξέ-
γερσης, 10 κινήματα τοπικοῦ χαρακτήρα καί ἃ µεγάλες ἐξεγέρσεις,
ἡ πρώτη ἀμέσως µετά τήν Ἅλωση, ἡ δεύτερη τόν {7ο αἰώνα καί ἡ
τρίτη το 1770. Αὐτά τά ἱστορικά γεγονότα μαρτυροῦνὅτι τό ᾿24 ἦταν
μιά μοναδική συνέχεια καί τονίζουν τήν ἀδιάκοπη καί ἀκχατάβλητη
πάλη πού εἶχε Ἑλληνισμός ἐναντίον τοῦ τουρκικοῦ ζυγοῦ. Ἀπό τό
1455ὑπάρχει συνεχής διακήρυξη τοῦ Ἑλληνισμοῦὅτι ἡ θέση τοῦ ρα-
γιά εἶναι προσωρινή. Οἱ δῆθεν προοδευτικοί, στρατευµένοι κατά τό
μᾶλλον ᾖἤ ἧττον μελετητές, παραγνωρίζουν τήν πίστη τοῦ Ἑλληνισμοῦ
πού ἦταν ὁ πρῶτος καθοριστικός παράγοντας τοῦ μέλλοντος. Ἀλλά
ἀπό τό 14558 µέχρι τό {1770 ποιός κράτησε, ποιός τόνωσε κι ἑτοίμασε

τό δουλωµένο Γένος; Τούς δύο πρώτους αἰῶνες τῆς σκλαβιᾶς µόνο
ἡ ἐχκλησία καί τά κρυφά σχολειά ὑπῆρχαν. Ἡ πίστη λοιπόν ἦταν,
κοινή γλώσσα, ἀλλά καί οἱ διηγήσεις, οἱ θρύλοι καί οἱ παραδόσεις
γιά τήν Πόλη ἔπαιξαν τό ρόλο τους στή διατήρηση τοῦ Ἑλληνισμοῦ
σάν συλλογικότητα.

Δέν θά ἀναφερθῶ στόν ἀγωνιστή Μακρυγιάννη, οὔτε στήν πλει-
άδα Ἑλλήνων ἱστορικῶν καί πολιτικῶν, πού συμφωνοῦν µέ τόν Σπύ-
ϱο Τρικούπη ὅτι; «ἡ Ἐπανάσταση ἐπιχείρησε νά ἐξώσει διά τῶν
ὅπλων ἐκ τῆς Ἑλλάδος Εένην καί ἀλλόθρησκον φυλήν, ἥτις διά τῶν
ὅπλων ἠχμαλώτισαν αὐτήν πρό αἰώνων καί µέχρι τέλους τήν ἐθεώρει
αἰχμάλωτον καί ὑπό τή µάχαιράν της». Ὁ Φρειδερίκος Νάγκελ σέ
ἄρθρο -- φυλλάδιο ἔγραψε τό 21 (Μπραουνσβάικ) μεταξύ ἄλλων:
«...Σκοπός τῶν Ἑλλήνων εἶναι νά σώσουν τούς ἑαυτούς τους καί τή
θρησκεία τους». Ὁ πιό γνωστός ἄλλωστε Τοῦρκος ἱστορικός Δζεβδέτ
Πασάς σημειώνει: «ἀπό τήν κατάκτηση τῆς Κωνσταντινουπόλεως
ἔμεινε στίς καρδιές τούς ὁ πόθος τῆς ἀνεξαρτησίας».

Ἄς ἀναλογιστεῖ κανείς ὅτι γιά νά ἐλευθερωθοῦν 700.000 Ἕλλη-
νες σκοτώθηκαν, πουλήθηκαν καί χάθηκαν στά πεδία τῶν μαχῶν
1.000.000 Ἕλληνες. Αὐτό καί µόνο το δεδομένο εἶναι ἀτράνταχτη

ἀπόδειξη πώς τόν ἀγώνα τῆς Ἐπανάστασης τοῦ ᾿24 τόν προετοίµα-
σε, τόν ἄρχισε, τόν διεξήγαγε καί τόν ὁλοκλήρωσε, ὄχι µία τάξη, οὔτε
λίγα διαλεχτά ἄτομα φορεῖς μιᾶς ἰδεολογίας, µά ὁλόκληρος ὁ Ἑλλη-
νικός λαός. Τό δέ Ὀρθόδοξο φρόνημακαί τό πνεῦμα τῆς Ἀνατολικῆς
Ὀρθόδοξης Αὐτοχρατορίας μᾶς ἦταν αὐτό πού ὤθησε τοῦ ἀγωνιστές
στήν Ἐπανάσταση. Αὐτό παρέμεινε ζωντανό καθ’ ὅλη τή διάρκεια
τῆς τουρκοκρατίας χάρη στό μορφωτικό χαί ἐκπαιδευτικό ἔργο τῆς
Ὀρθόδοξης ἐκχλησίας, χάρη στίς ἑκατοντάδες σχολειά πού ἵδρυσε ὁ
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Πατροχοσμᾶς,χάρις στό αἷμα τῶν χιλιάδων Νεομαρτύρων,τῆς µα-
γιᾶς τοῦ Γένους µας. Γιατί ὅποιος ἀλλαξοπιστοῦσε ἔχανε τήν ἐθνική
του συνείδηση. Ἔτσι οἳ τουρχόφωνοί της Καππαδοκίας καί τῆς
Μπάφραςτοῦ Πόντου διατήρησαν ἀκμαία τήν Ἑλληνική συνείδηση,
ἐπειδή ἔμειναν «ἄχρι θανάτου»πιστοί στήν Ἐκκλησία. Ἐνῶ οἱ Βα-
λαάδες τῆς ΝΔ Μακεδονίας διατήρησαν µέν τήν Ἑλληνική τους
γλώσσα, ἀπώλεσαν ὅμως τήν Ὀρθόδοξη πίστη καί ταυτόχρονα τήν
ἐθνική τους συνείδηση. Γεγονός πού ἀποδεικνύειὅτι ἢ πίστη προσέ-
διδε τήν ταυτότητα στούς σκλαβωμµένους, ἄλλωστε καί οἱ ἴδιοι οἱ κα-
τακτητές γνώριζαν γκιαούρήδες, δηλαδή ἀπίστους καί πιστούς.

Σήµερα τιμοῦμε τήν ἔναρξη τῆς Ἠπανάστασης στή Ρούμελη καί
μαζί µία µεγάλη µορφή τοῦ ἀγώνα. Ὁ Σαλώνων Ἠσαῖΐας ἦταν ἕνας
ἐθνικός κήρυκας τῆς Ἐπανάστασης τοῦ ᾿24, ἕνας ἁγνός πατριώτης,
ὁ μοναδικός ἐπίσκοπος πού σκοτώθηκε σέ πεδίο τῆς µάχης. θυµό-
µαστε καί τιμοῦμε τούς ἀγωνιστές πού μᾶς λευτέρωσαν, θυμόμαστε
καί τιμοῦμε αὐτόν πού ἔκανε τό ράσο σημαία,γιατί τό πιό µεγάλο
ἀμυντήριο πού διαθέτει ἕνας λαός εἶναι ἡ μνήμη.

Φτάσαμε ὅμως σήµερανά τιμοῦμε τούς ἀγῶνες τοῦ Γένουςµας,
ἀλλά µέ πολύ ξεθωριασμένη µνήµη καί ἀλλοιωμένα μηνύματα. ὢτά-
σαµε νά ἀγνοοῦμε ὅτι ἡ συµπόρευση τῆς θρησκευτικότητάς µας µέ
τήν καθημερινή µας ζωή, ἀπορρέει ἀπό τά δόγµατα τῆς πίστεώςµας,
πού μᾶς ἐπιτάσσουν νά µήν κάνουμε τίποτα στή ζωή µας, τό ὁποῖο
νά µήν ἐκφράζει τήν ἀχρίβεια τῆς Πίστεώς µας. Ὅμωςὁ τρόπος τῆς
ζωῆς μᾶςεἶναι πιά προτεσταντικός, ὅπως ἐπιβλήθηκε ἀπό τήν ἀθεῖ-
στική δοµή τοῦ σύγχρονου κράτους. Σύµφωνα ὅμως µέ τό Εὐαγγέλιο
στό Χριστό ἐδόθη «πάσα ἐξουσία ἐν οὐρανῶ καί ἐπί γῆς». Ἄρα, ἡ
κοσμική ἐξουσία καί οἱ ἄρχοντεςδέν νοεῖται νά εἶναι οὔτε πάνω οὔτε
ἔξω ἀπό τήν ἐκκλησία. Ἡ χριστιανική διακυβέρνηση, ὅπωςδείχνει ἡ
παράδοσή µας, ἡ ὁποία διατηρήθηκε µέχριτή δολοφονία τοῦ Καπο-
δίστρια, θέλει τούς ἄρχοντες µέσα στήν Ἐκκλησία,γιατί ἡ Ἐκκλησία
εἶναι τό περιέχον. Σήµερα ὅμως ὁ Χριστός ἐκτοπίστηκε καί στή θέση
τοῦ ἐνθρονίστηκε ὁ ἁπόλυτα αὐτονομημένος ἄνθρωπος, πρῶτα του
προτεσταντισμοῦ καί ἔπειτα τοῦ δυτικοῦ οὐμανισμοῦ, ὁ ὁποῖος σή-
µερα πλέον ὡς ὑπεράνθρωπός του Νίτσε προχωρεῖ στήν ἀνατροπή
ὅλων των ἀξιῶν. Σήµερα τό κράτος ἔγινε τό ἀφεντικό τῆς Ἐκκλησίας,
στήν ὁποία πλέον δέν πέφτει λόγος στά θέµατα πού ἀφοροῦν στήν
ὅλη κοινωνική πραγματικότητα, τήν καθημερινότητα τῶν πιστῶν, τήν
παιδεία, τά ΜΜΕ; πού διαμορφώνουν ἤ μᾶλλον παραμορφώνουν σή-
μερα τίς ἠθιχές ἀξίες, πρίν τίς ὁρίσει ἡ νοµοθεσία στήν συνέχεια. Καί
μάλιστα ἡ Ἐκκλησία, ὅπως ὑποστηρίζουν,εἶναι ἕνας ἁπλός κοϊνωνι-
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κός φορέας, στήν οὐσία τίποτε παραπάνω ἀπό ἕνα σύλλογο, πού
ἀποστολή ἔχει νά ἀσχοληθεῖ αὐστηρά µέ τά τοῦ οἴχου της.

Τελικά, τόσο ὁ κλῆρος ὅσο καί οἱ πιστοί ἔχουμε ἀποδεχθεῖ αὐτό
τό παραμύθι. Θεωροῦμε ὅτι αὐτή ἡ κατάσταση εἶναι ἡ φυσική τάξη
τῶν πραγμάτων. Μόνο σέ ὁρισμένα συμπτώματα ἀντιδροῦμε. Κα-
ταλήξαµε, ἀντί νά ἐπιλέγουμε τόν Χριστό, τήν πηγή κάθε ἐξουσίας,
νά στηρίζουµε τήν ἐλπίδα µας στόν χρεωκοπηµένο εὐρωπαῖο ἄνθρω-
πο, πού ἔχει καταστήσει τόν ἑαυτό τοῦ ἀλάθητο καί ἔχει πετάξει
τόν Χριστό στά ἀζήτητά της παγκόσμιας ἵἹστορίας. Σέ ἀντίθεση µέ
ἐμᾶς, τούς ὑποτιθέμενους πιστούς, κάποιοι ἄθεοι καί ἀμοραλιστές
πολιτικοί µας, ἔχουν καταλάβει τή σύζευξη τῆς ἐχχλησιαστικῆς πνευ-
ματικῆς ζωῆς µέ τήν καθημερινή ζωή τοῦ κράτους καί τῶν πολιτῶν,
πού ἀπορρέει ὡς ἀπαραίτητο ἐπακόλουθό της συνεποῦς Ὀρθοδόξου
πίστεως, καί γι’ αὐτό ἔχουν ἐπιδοθεῖ σέ µιά ἐπίμονη προσπάθεια,
ἀρχικά νά ὑποβαθμίσουν καί σταδιακά νά καταργήσουντίς ἐθνικές
ἐπετείους µέ τό ἐπιχείρημα,ὅτι τάχα οἱ ἑορτές αὐτές καλλιεργοῦν
τόν ἐθνικισμό καί ἐμποδίζουν τήν εἰρηνική συμβίωση στήν πολυπο-
λιτισµική κοινωνία µας. Τό πραγµατικό πρόβλημά τους ὅμως, εἶναι
ὁ Χριστός καί ἡ Ἐκχκλησία του. Αὐτούς θέλουν νά ἐξοβελίσουν ἀπό
τήν Πατρίδα µας.
Ἡ πνευματική ἀποδόμηση, ἡ ὁποία ἐντέχνως καλλιεργήθηκε ἐδῶ

καί πολλά χρόνια, εἶναι ἡ αἰτία τῆς σημερινῆς µας κατάστασης, αὐτή
ὁδήγησε στή σηµερινή πολύπλευρη κρίση. Ἡ ἔξοδος ἁπό αὐτή προ-
ὑποθέτει νά ξαναβροῦμε τή χαμένη αὐτοσυνειδησία µας.

Βασικός μοχλός ἀνατροπῆς τῆς σημερινῆς παρανμῆς,εἶναι ἡ Παι-
δεία. Μέ τήν πλατιά, οὐσιαστική της σηµασία, σάν σύνολο ἀξιῶν πού
θά συνοδεύει τούς νέους µας, αὐτούς πού ἀποτελοῦν «τήν ϱροδοχρουν
ἐλπίδα τοῦ ἔθνους», χατά τόν Καποδίστρια, στήν μετέπειτα ζωή
τους. Στό σχολεῖο πρέπει νά γευτοῦν τό μεγαλεῖο του Ὁμήρου καί
νό, ἀφουγκραστοῦν τό µεγάλο µας Ἀλεξανδρινό πού ἔλεγε: «κι ἄν
δέν μπορεῖς νά κάνεις τή ζωή σου ὅπωςτή θέλεις, τοῦτο προσπάθησε
τουλάχιστον ὅσο μπορεῖς: μήν τήν ἐξευτελίζεις, µές τήν πολύ συνά-
Φεια τοῦ κόσμου, µές στίς πολλές κινήσεις χι ὁμιλίες». «Παιδεία
ἐστίν, οὗ τήν ὑδρία πληρῶσαι, ἀλλά τό ἀνάψαι αὐτήν», ἔλεγε ὁ Πλά-
των δηλαδή παιδεία εἶναι τό ἄναμμα τῆς φυχῆς κι ὄχι τό γέμισμα
μέ γνώσεις. Ἂν οἱ νέοι µας σήµερα µάθαιναν τήν πραγματική ἵστο-
ρία, τήν πατρώα µας γλώσσα, φορέα ἠθικῶν ἀξιῶν κατά τόν Ἑλύτη,
καί τόν Ἑλληνικό πολιτισμό, δέν θά ἦταν οἱ αὐριανοί πολίτες εὔκολα
διαχειρίσιµοι ἀπό τήν παγκόσμια Νέα Τάξη, πού προσπαθεῖ νά ἑλέγ-
ξει τίς τύχες τῶν λαῶν τῆς γῆς. Γι’ αὐτό ἐνοχλοῦνται οἱ κρατοῦντες,
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ὀπαδοί τῆς παγκοσμιοποίησης. Γιατί ἡ Ὀρθοδοξία εἶναι ἕνα µετερίζι
ἀξιῶν, συλλογικότητας, ἀξιοπρέπειας καί σκέψης, ἀπέναντι στό παγ-
κοσμιοποιηµένο μοντέλο τῆς ἀτομοχρατίας, τῆς ὑπερκατανάλωσης,
τοῦ ἁμοραλισμοῦ καί τῆς ἠδονοθηρίας πού προωθοῦν. Χριστό καί
Ἑλλάδα χρειάζονται τά παιδιά µας.

Ὅμωςἐμεῖς δέν ἐπαναστατοῦμε. Συνεχίζουμενά πιθηκίζουµε στά
δυτικά πρότυπα, γιατί παρά τά ὅσα πάθαµε, συνεχίζουμε νά συγχέ-
ουμε τήν πρόοδο τῶν θετικῶν ἐπιστημῶν τῆς Δύσης µέ τόν πολιτισμό.
Τόν πολιτισμό τῆς χλιδάτης ζωῆς, ἀλλά συγχρόνως τῶν ἑκατομμυρίων
ἀστέγων χαί πεινασµένων. Τόν πολιτισμό τῆς πνευματικῆς αὐθαιρε-
σίας, τοῦ συμφέροντος καί τῆς στρατιωτικῆς ἐπιβολῆς, πού ξεσπιτώνει
χιλιάδες δυστυχισµένες ψυχές σέ ὅλο τόν κόσµο. Τόν πολιτισμό τῶν
παρελάσεων ὑπερήφανων διεστραµµένων καί τῆς ἐπίκαιρης θεματικῆς
ἑβδομάδας, ὅπου τα παιδιά µας θά διδαχθοῦν ὄχι µόνο νά ἀποδέχον-
ται κάθε διαστροφή ὡς φυσιολογική, ἀλλά καί νά ἀμφισβητοῦν ἀχόμη
χαί τό βιολογικό τους φύλο. Τόν πολιτισμό τῆς δύσης, πού ὁ Ντοστο-
γιέφσκι ἀπό τότε χαρακτήρισε ἕνα ἀπέραντο νεχροταφεῖο.
Ἡ ἐπανάσταση σήµερα εἶναι µία ἐπανάσταση συνειδήσεων.

«Ἔως πότε θά εἴμαστε ἀχαρακτήριστοι Γραιχύλοι;», ρωτᾶ ὁ Παπα-
διαµάντης. Θά τρίζουν τά κόκαλα τῶν ἀγωνιστῶν τοῦ ᾿34 βλέποντας
νά μήν ἀντιδροῦμε στήν καταστροφή τῆς Πατρίδας µας. Καί τό ἐρώ-
τηµα πού τίθεται εἶναι: πῶς θά ἀντικρύσουμε κάποια µέρα στή µέλ-

λουσακρίση ὅλους ἐχείνους, κληρικούς καί λαϊκούς, ἁγίους καί γεν-
ναίους ἀγωνιστές τοῦ ᾿34, πού ἔδωσαν τό αἷμα τῆς φυχῆς καί τοῦ
σώματόςτους γιά νά μᾶς ἁπαλλάξουν ἀπό τή διακυβέρνηση καί κα-
ταπίεση ἀλλοθρήσκων, ὥστε νά ζοῦμε ἀνεμπόδιστα τόν παράδεισο
τῆς πίστεώς µας σέ µιά ἐλεύθερη Πατρίδα; Καί τώρα ἐμεῖς µέ τή
θέλησή µας, φηφίζοντας, χειροκροτώντας καί ἐκλιπαρώντας γιά
«ρουσφέτια»τήν ἀσέβεια, ὁδηγοῦμε τήν Πατρίδα µας σέ χειρότερη
ἀπό τήν Τουρκική δουλεία, μιᾶς καί τώρα πού ὑποτίθεταιὅτι ζοῦμε
σέ περίοδο ἐλευθερίας, ἀμφισβητεῖται εὐθέως ἡ ἐθνική µας κυριαρ-
χία, ἀλλά κυρίως µεταλλάσσεται ἡ ταυτότητά µας καί ὑποδουλώνε-

ται Ἡ ψυχή µας.
Ἄς μήν ξεχνᾶμε ὅμως,ὅτι στίς φλέβες μᾶς κυλάει τό αἷμα τῶν

προγόνωνµας, πού ὁ πόθος τους γιά λευτεριά τούς ἔκανε ἥρωες.
Ἄς γρηγοροῦμεκαί ἄς κρατήσουμε στήν καρδιά μᾶς τήν ἐλπίδα καί
τά λόγια τοῦ ποιητή:

«Μή σκιάζεσθε στά σκότη, Ἡ λευτεριά, σάν τῆς αὐγῆς τό ΦΕΥΥΟ-
βόλο ἀστέρι, τῆς νύχτας τό ξημέρωμα θά φέρει».
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ΤΟ ΛΕΞΙΚΟ ΤΩΝ ΤΣΟΠΑΝΗΔΩΝ:
Λέξεις πού ὅλοι ἔχουμε ἀκούσει
ἀλλά δέν ξέρουμετί σημαίνουν

Ἀποκόβω: ἀπογαλακτίζω.
Ἀγγειό (τό): δοχεῖο, σκεῦος.
Ἀνάρμεγος: τό θηλυκό ζῶο πού δέν ἔχει ἀρμεχθεῖ. Εἶναι ἀνάρμεγό

το κοπάδι.
Ἁπλάδι(τό): Κλινοσκέπασμα ἀπό προβατίσιο µαλλί....
Ἀρβάλι (τό): Χάλκινο ἤ τσίγκινο στρογγυλό δοχεῖο µέ χερούλι γιά

τό ἄρμεγμα τῶν ζώων.
Ἀρνάδα: Χρονιάρα προβατίνα πού κρατήθηκε γιά «ἔχει», δηλ. γιά

ἀναπαραγωγή. Στά γίδια λέγεται κατσικάδα.
Ἀσαλάίγλητος: αὐτός πού δέν παίρνει ἀπό ὁρμήνιες, πού κάνει ὅτι

τοῦ κατέβει στό μυαλό.
Ῥάκρα: ἩΠροβατίνα µέ ἄσπρο τρίχωμαστό σῶματης καί μαῦρες κη-

λίδες µόνο στό μοῦτρο της.
Βετούλι (τό): Κατσίκι ἑνός ἔτους.
Γαλάρια (τά): Τά γεννηµένα πρόβατα ἤ γίδια πού κρατοῦν (ἔχουν)

γάλα. Σέ ἀντίθεση µέ τά στέρφα πού δέν ἔχουν.
Γάστρα (ἡ): Σιδερένιο θολωτό σκέπασµα. Στή γάστρα ψήνονταν τό

φωμί, ὁρισμένα φαγητά καί ὁλόκληρα ἀρνιά ἤ κατσίκια.
Γχιόσα(ἡ): γίδα µέ μαύρη ράχη, ἄσπρη χοιλιά καί λευκές ρίγες στό

πρόσωπο

Γχισέμι(τό): Τραγί ἤ κριάρι μουνουχισμένο καί μεγαλόσωμο, ὃδηγός
τοῦ κοπαδιοῦ πού φέρνει τό µεγαλύτερο κουδούνι.

Γκλίτσα: Ποιμενική μαγκούρα µέ σκαλιστῆ λαβή.
Ζλάπι (τό). Ἡ φράση «παρουσιάσκη ζλάπι» σηµαίνει ὅτι ἐμφανί-

στηκαν στά πέριξ λύκοι ἤ τσακάλια καί πρέπει νά προσέχει ὁ
τσοπάνης.

Ζυγούρι (τό): Πρόβατο πού μόλις ἔχει περάσει τό πρῶτο ἔτος τῆς
ἠλικίας του.

Ζωντανά(τά): Τά πρόβατα καί τά γίδια συνολικά. Ἀλλιῶς τά πράµατα.
Κάδη (Ἠ): Ξύλινο ψηλό δοχεῖο µέ στενή βάση γιά τό χτύπημα τοῦ

γάλακτος.
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Κακαράντζα (ἡ): Τά περιττώματα, ἡ κοπριά τῶν ζώων.
Κάλεσα: Προβατίνα µέ σῶμα ἄσπρο, ἀλλά µέ µάτια, μύτη καί αὐτιά

μαῦρα.

Καπνόγκεσα(ἡ): Κατάµαυρη γίδα µέ καφέ μούρη.
Καραμάνικη (}: Προβατίνα ἄσπρη µέ μαύρους κύκλους γύρω ἀπό

τά µάτια καί φαρδιά οὖρά.
Καρδάρα(ή): Ξύλινο στρογγυλό δοχεῖο γιά τό ἄρμεγμα τοῦ γάλακτος.
Κατσενα: Ἄσπρη προβατίνα µέ κόχχινο πρόσωπο.

Ἐλαπάτσα (ἡ): Ἀρρώστια τῶν προβάτων.
Κλαρίζω: Κόβω τά κλαδιά δένδρου.
Κλωτσοτύρι(τό): Τό τυρόγαλο πού μένει ἀπό τό πήξιμο τοῦ τυριοῦ,

ἅμα τό βράσουµε κάνουμε τό κλωτσοτύρι.
Ἰολῆγοι: Σμίξιµοδύο -- τριῶν τσοπάνηδωνγιά κοινή πορεία -- συνε-

ταιρισµό ἑξαμηνιαῖο.

Κολλημένα(τά): Πρόβατα µέ ἀρρώστια στόν πνεύμονα πού κολλάει
τά παΐδια (πλευρά).

Κολόκουρος(ὁ):. Τό πρώιμο μερικό κούρεμα στόν αὐχένα καί στήν
οὐρά τοῦ ζώου. Συνήθως γίνεται στό τέλος τοῦ Μάρτη.

Κονάνι (τό): Αὐτοσχέδιο καλύβι ἀπό σάλωµμα(εἶδος καλαμιοῦ). Χρη-
σίµευε γιά καλοκαιρινό κατάλυμα τοῦ τσοµπάνη, στά ὀρεινά
καί τό χειμώνα τό ἐγκατέλειπαν γιά τά χειµαδιά.

Κάπα (ἡ): Χοντρό πανωφόρι ἀπό τραγόµαλλο. Φοριέται τούς χειµε-
ρινούς µῆνες.

Κορύτος (ὁ): ξύλινη καί µαχρόστενη ταΐστρα ἤ ποτίστρα γιά ζῶα.
Σκαφίδα.

Κορφίγκι (τό): βρασμένο, πηχτό γάλα ζώου, τό ἀμέσως µετά τή γέννα.
Κουδούνα (ἡ): Μεγάλο κουδούνι γιά πρόβατα.
Κουδουνάδες: Κατασκευαστές κουδουνιῶν.
Κοῦρος: Τό κούρεμα τῶν προβάτων.
Κουτσοκέρα (ἡ): Προβατίνα ἤ γίδα µέ σπασμένο τό ἕνα κέρατο.
Ἐρεμανταλάς: Ξερό καί διχαλωτό ξύλο μπηγμµένο στό χῶμα ἔξω ἀπό

τό κονάκι γιά νά κρεμοῦν τίς χαρδάρες µέ τό γάλα καί νά μήν
τό φθάνουν τά σκυλιά καί τά φίδια.

Ἐρούτα: Προβατίνα ἤ γίδα µέ μικρά καί µέ κοντά τα δύο κέρατα.
Κύπρος(ὁ): Μεγάλο κουδούνι ἀπό μπροῦντζο σάν καμπάνα γιά γί-

δια καί εἰδικότερα γιά τό γκεσέμι.
Λόγια (Λάγια) γρίβα: Σπάνια προβατίνα µέ γκριζωπό τρίχωμα.
Λόγια (Λάγια) µπαλιά: Κατάµαυρη προβατίνα µέ µιά κηλίδα λευκή

στό κεφάλι.
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Δειβαδάρικο: Νοιχιασμένο χωράφι ἀπό τόν τσοπάνη πού χρήησιµο-

ποιεῖ γιά βοσκή. Τό ἐνοίκιό το πληρώνει σέ εἶδος καί συνήθως
εἶναι τυρί.

Μαδημένα (τά): Πρόβατα πού τούς ἔχει πέσει µερικά ἤ ὁλικά το
μαλλί.

Μαντρί: Κατοικία προβάτων.
Μαντρόσκυλος: Μεγαλόσωμος κατά κανόνα σκύλος. Ἄγριος µά καί

ἄγρυπνος φύλακας τοῦ χοπαδιοῦ.
Μαξούλι: (τό): Τό εἰσόδημα ἀπό τό γάλα ἤ ἀπό τά μαλλιά τῶν αἰγο-

προβάτων.
Μαρκάλλος(ὁ): Ἡ γονιμοποίηση τῶν θηλυκῶν ἀπό τά ἀρσενικά γιά

τήν ἀναπαραγωγή.
Μαρμαρά: Προβατίνα ἤ γίδα στέρφα (αὐτή πού δέν γεννάει).
Μαυλάω: Καλῶ κοντά µου µέ ἰδιόρρυθμη φωνή οἰχόσιτα ζῶα.
Μονοβύζα (): Προβατίνα ἤ γίδα πού ἔμεινε µέ ἕνα µαστάρι, ἐπειδή

τήν χτύπησε ἀρρώστια.
Μπλιόρα (ἡ): Ἡ πρωτογενή γίδα.
Μπουτσχκοκάλεσα: Προβατίνα καστανή ὡς καστανόμαυρη.

Ντορός (ὁ): Τά ἴχνη (πατηµασιές) τῶν ζώων πάνω στό χιόνι ἤ πάνω
στόν κουρνιαχτό (σκόνη).

Ὁρμώνω: Κατευθύνω τήν πορεία ζώου ἤ κοπαδιοῦ µέ χειρονομίες
χαί κραυγές.

Παγάνα (ἡ): Ἡ ὁμαδική ὀργανωμένη καταδίωξη ἄγριων ζώων (ωυ-
ρίως λύκων).

Παρµάρα (ἢ): Ἀσθένεια µέ συμπτώματα παράλυσης, πού ἐμφανίζε-
ται κυρίως στά αἰγοπρόβατα.

Ἡρατάρης (δ): Ὁ βοσκός τῶν προβάτων.
Πρατίνο: Προβατίνα.
Πιτιά (ῷ): Τό στομάχι τῶν κατσικιῶν ἀπό τό ὁποῖο παίρνουν τό

πῆγμα (ἔνζυμο), γιά νά πήξουν τό γάλα γιά τυρί.
Ρούσα (ἡ): Προβατίνα ξανθοκόκκινη.
Ῥούτα: Προβατίνα µέ κοντό μαλλί.
Ῥάισμα (τό): Κλινοσκέπασµα ἤ στρωσίδι ἀπό γίδινο μαλλί.
Σαλαγάω: Κατευθύνω µέ φωνές τά ζῶα.
Σιοῦτος (ὁ): Τό ἀρσενικό πρόβατο ἤ γίδι χωρίς καθόλου κέρατα.
Σκάρισµά(τό): Καλοκαιριάτικη νυχτερινή ἔξοδος τοῦ κοπαδιοῦ γιά

βοσκή.
Σκάφη (): Οἱ µακρόστενες ξύλινες ἤ τσίγκινες σχάφες στίς ὁποῖες

ἔριχναν τροφή ἤ νερό γιά τά ζῶα.
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Σκουληκιάρικό (τό): Πληγωμένο ζῶο πού µολύνεται ἡ πληγή του ἀπό
τή μύγα καί πιάνει σκουλήκι.

Σταλίζω, στάλος (ὁ): Καλοκαιριάτικη µεσηµεριανή ἀνάπαυση τῶν
ζώων κάτω ἀπό τόν ἴσχιο τῶν δέντρων.

Στέρφα (ἡ): Ἡ στείρα θηλύκια.
Στρούγκα(Ἡ): Πρόχειρο µαντρί µέ κλαδιά ἤ πέτρες γιά τό ἄρμεγμα

τῶν ζώων.

Τάλαρος (ὁ): µεγάλο ξύλινο βαρέλι γιά τήν φύλαξη καί διατήρηση
τυριοῦ.

Τοµάρια (τό): Τά δέρµατα τῶν προβάτων ἤ γιδιῶν.
Τροκάνι (τό): Μεγάλο κουδούνι µέ δυνατό Ίχο γιά µεγαλόσωμα ζῶα.
Τσαγκάδι (τό): Ἡ γίδα ἤ προβατίνα πού ἔμεινε χωρίς θηλασμό (κα-

τσικιοῦ ἤ ἀρνιοῦ) π.χ. λόγω ἀποβολῆς,
Τσαντίλα (ἡ). Μεγάλα τουλουπάνια γιά τὀ στράγγισµα τοῦ μόλις

πηγµένουτυριοῦ.
Τσαρδί(τό): Πρόχειρο κατάλυμα ἀπό κλαδιά. Καλύβα.
Τσάρκος(ὁ): Ὁ παιδικός σταθµός τῆς στάνης, Μιά καλύβα πού βά-

ζουν τά νεογέννητα ἀρνιά, ὅταν οἱ µανάδες τούς πάνε γιά βο-
σκή. Ἀλίμονο σ” ὅποιον ξένο πλησιάσει τόν τσάρκο. Τό τσοπα-
νόσκυλο θά τόν χομµατιάσει.

Τσαρούχια (τά): Αὐτοσχέδια παπούτσια ἀπό τὀ δέρµα ζώων µέ
φούντα µπροστά.

Τσατάλι (τό): Σιδερένιος ἤ ξύλινος γάντζος σάν τσιγκέλι.
Τσιμπουροβύζα (ἡ): Προβατίνα ἤ γίδα µέ πολύ μικρό µαστό.
Τσοκάνι (τό): Τό πλακέ κουδούνι γιά τά γίδια. Λέγεται καί κραµ-

πακίδα.
Τσούλα {(ἡ): Προβατίνα µέ µικρά αὗτιά.
Τσουράπια (τά): Τσοπάνικες κάλτσες φτιαγμένες ἀπό μαλλί προβά-

του.
Τυρόγαλό (τό): Τό ὑγρό πού μένει ἀπό τό πήξιμο τοῦ τυριοῦ.
Φλόρα(ἡ): Ὁλόασπρη γίδα.

Δημοσιεύτηκε στόν «Αἴτωλοακαρνανικό Τύπο» τοῦ "Ηλ. Ζαπαντιώτη
καί ἀναδημοσιεύτηκε στά «Βὐρυτανικά Χρονικά», τ.δ, Ὀκτώβριος -- Νοέμ-
βριος- Δεχέμβριος 2008, ἀπ᾿ ὅπου το ἀντλήσαμε.
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ΤΑ ΑΗΔΟΝΙΑ ΤΗΣ ΑΡΤΟΤΝΑΣ

ΙΧΝΗΛΑΤΗΣ

Κάπου ἕνα τέταρτο ἀπέχει τό Μοναστήρι τοῦ Ἅγιου Ἰωάννου
τοῦ Προδρόμου ἀπό τήν Ἀρτοτίνα. Ἡ Ἀρτοτίνα, ἕνα καπετανοχώρι
µεγάλο ἐχκεῖνα τά χρόνια, εἶναι τό πιό ἀπομακρυσμένο χωριό στή
Φωκίδα, πού συνορεύει µέ τά Κράβαρα. Πνιγμένο τό Κεφαλοχώρι
αὐτό µέσα στό πράσινο, µέ κυρίαρχη τή Καστανιά.

Στό μοναστήρι τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου, ἀπό τό ὁποῖο βλέπεις ἀπέ-
ναντι τήν Δριο καί ἐπιβλητικό Κόρακα ἔφθασε ὁ ἀργότερα μεγάλος
ἥρωας Ἄθ. Διάκος γιά νά µάθει ἀπό τόν καλόγηρο τό οκταΏχῖ καί
τό φαλτήρι καί πάντα προσπαθοῦσε νά βρίσκεται στίς ἑχδηλώσεις
τῆς Μονῆς καί νά διαβιβάζει τόν Ἀπόστολο.
Ὁ Δεσπότης Λιδωρικίου κάθε χρόνο περιόδευε τήν ἐπαρχία του,

μόλις τό ἐπέτρεπεὁ καιρός, γιά νά ἔρθει σέ ἐπαφή µέ τό ποίµνιό του.
Μιά φορά ἔτυχε νά βρεθεῖ στό Μοναστήρι καί νά ἀκούσει τόν

Ἀθανάσιο Διάκο νά ψάλλει τόν Ἀπόστολο. Μαγεύτηκε ἀπό τό ἦθος
καί τή θαυμάσια φωνή τοῦ νεαροῦ ἀναγνώστη καί τοῦ πρότεινε νά
τόν χειροτονήσει Διάκο.

Ὁ νεαρός Θανάσης δέχτηκε ἀμέσως τήν πρόταση τοῦ Δεσπότη,
ἀφοῦ τό ὄνειρό του ἦταν νά γίνει “ἀναγνώστης”.

Μετά τή χειροτονία τοῦ Ἀθανάσιου ὁ Δεσπότης γύρισε στήν
Ἀρτοτίνα κατέλυσε στό σπίτι τοῦ φίλου του, ὁ ὁποῖος τόν ὁδήγησε
γιά νά κοιμηθεῖ σέ ἕνα ἐξωτερικό διαμέρισμα τοῦ σπιτιοῦ του, τό
ὁποῖο ἀντί γιά σχέπη εἶχε πυκνά φυλλώµατατῶν δένδρων τῆς Άρτο-
τίνας. Ἀλλά τά ἀηδόνια ἦταν τόσα πολλά χαί τόσο εὔλαλα, τά ὁποῖα
ἐνῶ ἀπονάρκωναν µέ τή γλυχεία φωνή τόν Δεσπότη δέν τόν ἄφηνα
νά κοιμηθεῖ ἐντελῶς ὅπως ἐκεῖνος ἤθελε.

Κατά τά χαράματα κατόρθωσε νά κλείσει λίγο τα μάτια του,
ἀλλά σέ λίγο ἦλθε ἡ χαραυγή νά τοῦ πεῖ ὁτί σέ λίγο θά βγεῖ ὁ ἥλιος
καί τότε σηκώθηκε.

Σέ λίγο οἳ προύχοντες τοῦ χωριοῦ ἔφτασαν κοντά του καί ἀπό
φιλοφρόνηση τόν ρώτησαν γιά τό πῶς πέρασετή νύχτα του.

Κακά, ψυχρά καί ἀνάποδαί ἀπάντησε ὁ Δεσπότης βαρύθυμος,
γιατί αὐτά τά καταραµένα ἀηδόνια δέν µέ ἄφησαν νά Χλείσω µάτι.
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Ἔπειτα, ἀπό λίγο ὁ Δεσπότης ἄφησε τήν Ἀρτοτίνα γιά νά συνε-
χίσει τήν περιοδεία του στά χωριά τῆς ἐπαρχίας του.

Ἀλλάοἱ κάτοικοι τῆς Ἀρτοτίνας διαπίστωσανὅτι τά ἀηδόνια σώ-
πασαν. Οὔτε στίς αὐλές τους, οὔτε στά περιβόλια τους, οὔτε στίς
ρεματιές τοῦ χωριοῦ ἀλλά καί σέ ἀχτίνα τριῶν ὥρῶν ἀπό τό χωριό
του δέν ἀχουγόταν ἔστω καί ἕνα ἀηδόνι. Τό ἔκαναν κουβέντα καί
τελικά κατέληξαν στή γνώμη ὅτι τά ἀηδόνια βουβάθηκαν ἀπό τήν
κατάρα τοῦ Δεσπότη τοῦ ὁποίου τό ἦθος καί ἡ καλοχαγαθία του,
ἔκανε τό ποιµνίο του νά τόν πιστεύει Ἅγιον,

Πέρασε ὁ χρόνος, ξαναῆλθε ὁ καιρός γιά καινούργια περιοδεία
τοῦ Δεσπότη καί ὅταν αὐτός ἔφτασε ἀπό τήν Ἀρτοτίνα κατέλυσε χαί
πάλι στό σπίτι τοῦ φίλου του γιά νά κοιμηθεῖ καί κοιμήθηκε ἀνενό-
χλητος. Τό πρωί ξύπνησε καί ἀπόρησε γιατί δέν ἄκουσε οὔτε ἕνα
ἀηδόνι νά ψέλνει τοῦ ὄμνους τῆς ἀγάπης του καί ὅταν κατά τή συ-
γήθεια ἔφθασαν οἱ προύχοντες τό πρωί ὃ Δεσπότης ἐξέφρασε τήν
ἀπορία του γιά τό τί ἔγιναν τά ἀηδόνια.

Μά Δέσποτά µου, ἀπό πέρσι πού τά καταραστήκατε, οὔτε εἴδα-
με, οὔτε ἀχούσαμε ἀηδόνι πουθενά.

Καί ὁ Δεσπότης εἶπε χαμογελαστός:
Μά ἐγώ δέν ἤθελα νά τά καταραστῶ τά εὐλογημένα.
Καΐ τότε τήν ἴδια στιγµή ὅλα τα δένδρα, τά γύρω ἀπό τά σπίτια

καί τό χωριό πλημμύρισαν ἀπό ἀηδόνια πού κελαηδοῦσαν µέ τό
γνωστό πάθος τοὺς καί ἀπό τότε δέν σιώπησαν ποτέ πλέον.

Καΐ μάλιστα οἱ κάτοικοι τοῦ χωριοῦ λένε ὅτι ἀπό τότε οἱ φωνές
τῶν ἀηδονιῶν εἶναι καθαρότερες καί γλυχύτερες ἀπό τότε.....
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Η ΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
Οἱ συνέπειες τῆς κατάργησης
τοῦ πολυτονικοῦ συστήµατος

Τοῦ Δημητρίου Κοντογιώργου Ὑποπτεράρχου(5)ἐ.ά.

Ἔχουν γραφεῖ καί εἰπωθεῖ πολλά καί διάφορα κατά καιρούς γιά
τό ἀντικείμενο τοῦ θέματος. Ὡστόσο κρίνεται σκόπιμο νά παρατε-
θοῦν κατωτέρω κάποιες ἐνδιαφέρουσες ἀπόψεις καί στοιχεῖα, πού
σχετίζονται ἄμεσα µέ τό ἐν λόγω θέµα καί πού εἶναι κατά τό
“μᾶλλον ἤ ἧττον” ἄγνωστα-ἰδιαίτερα κάποιες ἀπόψεις- στό εὐρύ κοι-
νό. Εἰδικότερα κάποια ἀπό τά παρατιθέµενα στοιχεῖα ἀπό γλωσ-
σικῆς-γραμματικῆς ἀπόψεως εἶναι “ἐν πολλοῖς” εἴτε ἄγνωστα εἴτε

μή πρόσφορα λόγω ᾿λήθης”, ἴσως, γιά τούς παλαιότερους καί λόγω
ἀνεπαρκοῦς διδασκαλίας τῶν ἀρχαίων ἑλληνικῶν γιά τούς νεότε-
ρους. Τό θέµα ἀφορᾶ -- καί πρέπει ν᾿ ἀφορᾶ - τό ἔθνος µας, ὅλους
τους ἁπανταχοῦ Ἕλληνες. “Ἡ ἀρχαία Ἑλλάδα μᾶς προσφέρει µιά
γλώσσα,γιά τήν ὁποία θά πῶ ἀχόμα µιά φορά ὅτι εἶναι οἴκουμενι-
κή...”, εἶχε πεῖ ἡ Ζακλίν ντέ Ῥομιγύ, Γαλλίδα Ἀκαδημαϊκός - ἀπε-
βίωσε πρίν ἐλάχιστα χρόνια - µέ ἑλληνική ὑπηκοότητα καί διατριβή
στήν ἑλληνική γλώσσα. Οἱ ἀρετές πράγματι τῆς ἑλληνικῆς γλώσσας
εἶναι ἴσως σπάνιο φαινόμενο µεταξύ των εὐρωπαϊκῶν τουλάχιστον
γλωσσῶν. Μᾶς φαίνεται λίγο παράξενο νά ὁμιλοῦμε γιά “σοφία τῆς
γλώσσας”. Ὅμως ἡ ἀναφορά ὀλίγων καί µόνο περιπτώσεων θά μᾶς
πείσει γιά τοῦτο: Ἡ μετακίνηση τοῦ τόνου, γιά παράδειγµα, σέ µιά
λέξη σέ πολλές περιπτώσεις δημιουργεῖ θετική ἤ ἀρνητική ἔννοια.
Ἔτσι ἡ λέξη “ΕΡΓΟΝ”, ὅταν παρατίθεται µέ πρῶτο συνθετικό µιά
ἄλλη λέξη, ἀποδίδει ἰδιότητα µέ τήν κατάληξη -οὖργος. Π.χ. χειρουρ-
γός, πανοῦργος κ.α. Καί ἐδῶ ἀχριβῶς βρίσκεται τό μεγαλεῖο της
ἑλληνικῆς γλώσσας. Ἔτσι λοιπόν στήν ὡς ἄνω περίπτωση, ἑάν τό
«ἔργον” εἶναι γιά τό καλό των ἀνθρώπων, τότε Ἡ λέξη τονίζεται στή
λήγουσα. Π.χ µελισσουργός, χειρουργός, σιδηρουργός κ.α. Ἔάν ὅμως
τό “ἔργον”εἶναι πρός “βλάβην” τῶν ἀνθρώπων, τότε ὁ τόνος µετα-
φέρεται στήν παραλήγουσα.Π.χ. κακοῦργος, πανοῦργος, ραδιοῦργος
χ.α.

Γενικότερα ὀ,τιδήποτε συνδέεται µέ τό καλό µέ μοναδικό τρόπο
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τονίζεται στή λήγουσα. Π.χ. ὁ Χριστός, πού εἶναι ἡ προσωποποίηση
τοῦ καλοῦ τονίζεται στή λήγουσα. Ἀλλά ὁ ἄνθρωπος πού φέρει τ᾽
ὄνομά Του ὀνομάζεται Χρίστος, - τό ὀρθότερο εἶναι Χρ[στός καί ὄχι
Χρτστος- ἐπειδή δέν μπορεῖ νά ταυτισθεῖ µέ τό ἀπόλυτο καλό. Ὁ
Θεός εἶναι Λαμπρός: ὅσοι ὅμως ἐπιθυμοῦν νά ἔχουν στ’ ὄνομά τους
αὐτήν τήν ἰδιότητα φέρουν τό ὄνομα Λάμπρος.
Ἡ λέξη βίος καί βιοτήςξ ζωή ἔχει σχέση µέ τή βία, διότι ὁ ἄνθρω-

πος ζεῖ µέ “βία” καί ἀνάγκη. Γι’ αὐτό οἱ ἀρχαῖοι χρησιμοποιοῦσαν
τή λέξη βίος(βιοῦν) µόνο γιά τούς ἀνθρώπους, ἐνῶ τή λέξη ζωή (ζῆν)
καίγι’ ἀνθρώπουςκαι γιά ζῶα. Ἡ ζωή λέγεται ὅτι εἶναι χρήση φυχῆς
δηλ. αἰώνια, ἐνῶ βίος ἡ λίγη ζωή. Ὁ βίος διαφέρει ἀπό τή ζωή, διότι
ἡ λέξη βίος τίθεται στά λογικά ζῶα δηλ. µόνο στούς ἀνθρώπους, ἐνῶ
ἡ ζωή τίθεται (ὡς στοιχεῖο) καί γιά ἀνθρώπους καί γιά τ) ἄλογα
ζῶα.

Ὁ σπουδαῖος Γάλλος συγγραφέας καί μεταφραστῆς νεοελληνικῶν
ἔργων Ζάκ Λακαρριέρ -ἀπεβίωσε τό 2008- ἔχθαμβος ἐμπρός στό
μεγαλεῖο της ἑλληνικῆς γλώσσας,εἶχε δηλώσει: “Ἡ ἑλληνική γλώσσα
ἔχει τό χαρακτηριστικό νά προσφέρεται θαυμάσια γιά τήν ἔχφραση
ὅλων των ἱεραρχιῶν µέ µιά ἁπλή ἀλλαγή τοῦ πρώτου συνθετικοῦ.

Ἀρκεῖ κανείς νά βάλει ἕνα πᾶν-πρῶτο-ἀρχι-ὑπέρ- ἤ µιά ὁποιαδή-
ποτε ἄλλη πρόθεση µπροστά σ᾿ ἕνα θέµα “καί συνεχίζει; “Καί ἄν
συνδυάσει κανείς µεταξύ τους αὐτά τά προθέµατα λαμβάνει µιά
ἀτελείωτη ποικιλία διαβαθµίσεων: τά προθέματα ἐγχλείονται τά µέν
στά δέ σάν µιά σηµασιολογική κλίμακα, ἡ ὁποία ὀρθώνεται πρός τόν
οὐρανό τῶν λέξεων”.

Ραΐ ὅμως αὐτή ἡ ὡραία γλώσσα καταστρέφεται δυστυχῶς ἀπό
τούς ἴδιους τους Ἕλληνες. Ἡ κατάργηση τῶν τόνων ἀλλά καί τῶν
ἀρχαίων ἑλληνικῶν παλαιότερα ὁδήγησαν στόν εὐτελισμό τοῦ γλωσ-
σικοῦ µας ὀργάνου... Ἡ ἐκ πρώτης ὄψεως ἀθώα “μονοτονική” µε-
ταρρύθµιση ἔχει σοβαρές ἐπιπτώσεις στή µόρφωση τῶν παιδιῶν µας,
ὅπως καταδεικνύει Ἡ πείρα ἀπό τήν πολυετῆ ἐφαρμογή τοῦ νέου
γλωσσικοῦ ἰδιώματος. Ἀλλά καί ἡ ἐπαναφορά τῶν ἀρχαίων ἕλλη-
νικῶν στό γυμνάσιο, ἔπειτα ἀπό πολλούς ἀγῶνες καί γενική κατα-

κραυγή καί ὁ τρόπος µέ τόν ὁποῖον διδάσκονται αὐτά (τά ἀρχαῖα)
σήµερα κάνουν τούς µαθητές, μᾶλλον, νά μισοῦν τό µάθηµα. Καί
τοῦτο γιατί οἱ συνεχεῖς ἀλλαγές-μεταρρυθμίσεις στήν ἐκπαίδευση
γενικά, ἰδιαίτερα δέ σ᾿ ὅ,τι ἀφορᾶ τ᾽ ἀρχαία ἑλληνικάίπεριορισμός
ὡρῶν διδασκαλίας-τρόπος διδασκαλίας αὐτῶν, ὅπως μνημονεύεται
ἀνωτέρω,κ.α),ἀπό Ὑπουργούς Παιδείας, πού “παραβλέπουν” τή σο-
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φία τῆς ἑλληνικῆς γλώσσας λόγω “πολιτικῶν ἰδεοληψιῶν”, ἔχουν ὡς
ἀποτέλεσμα, πέραν τῆς ἡμιμάθειας, νά προκαλοῦν ἐκνευρισμό καί
σύγχυση στούς µαθητές. Ἡ ἐπιβεβαίωση ὅλων αὐτῶν ἔρχεται ἀπό
ξένα χείλη.
Ὁ Ἑλληνιστής Ἑλληνο-Ἰταλός Μάρο Βίττι, καθηγητής τῆς νεοελ-

ληνικῆς γλώσσας σέ πανεπιστήμιο τῆς Ἰταλίας, εἶχε δηλώσει σέ ἀθη-
ναϊχή ἐφημερίδα, δυστυχῶςγιά μᾶς: “Ἑλέπω στά Ἑλληνόπουλα πού
ἔρχονται νά σπουδάσουν στήν Ἰταλία µιά αἰσθητή ἄγνοια στήν ἕλλη-
νική γλώσσα, ἀκόμα καί σέ σύγκριση µέ τούς Ἰταλούς νέους! Καί
αὐτό εἶναι κάτι πού τούς ἐμποδίζει νά φθάσουν στό εὐρωπαϊκό ἐπί-
πεδο, ὅπου οἱ περισσότεροι νέοι ἔχουν κλασσικές γνώσεις!’Τά δικά
μας σχόλια περιττεύουν.

Ἡ σπουδαία Γαλλίδα Ἀκαδημαϊκός καί Ἑλληνίστρια Ζακλίν ντέ
Ῥομιγύ-μνημονεύεται καί παραπάνω- εἶχε διαπιστώσει ἀπό τήν πο-
λυετῆ ἐνασχόλησή της µέ τήν ἀρχαία Ἑλληνική Γραµµατεία τό πόσο
οἱ ξένοι καταφεύγουν στό ἀστείρευτο ἑλληνικό “γλωσσικό ὕδωρ” καί
εἶχε πεῖ ἀνάμεσα στά ἄλλα: “Ἀναπνέουμε τόν ἀέρα τῆς Ἑλλάδος
κάθε στιγµή χωρίς νά τό ξέρουμε: ἡ Εὐρώπη πού σφυρηλατοῦμεἔχει
ἑλληνικό ὄνομα...’ Καίΐ ἐδῶ ἀξίζει πράγματι νά μνημονευθεῖ, ὅτι ἡ
θαυμάσια αὐτή γλώσσα ἔχει “ἐμπλουτίσει” µέ πλῆθος λέξεων τό λε-
ξιλόγιο ξένων γλωσσῶν! Ἐνῶ λοιπόν οἱ ξένοι διανοούμενοι τιμοῦν
ἀφάνταστα τήν ἑλληνική γλώσσα (ἀρχαία καί νέα) καί ἐνῶ τ᾿ ἀρχαία
ἑλληνικά διδάσκονται καί στό ἐξωτερικό, ἐμεῖς γινόμαστε οἱ νεχρο-
θάφτες της...Ἀλλά καί ἄν ὑπάρχουν κάποιοι πού ὑψώνουν τή φωνή
τους, ἀγνοοῦνται παντελῶς. Ὁ ἀκαδημαϊκός Ἀγαπητός Τσοπανάκης
εἶχε δηλώσει µέ ἀγανάκτηση: “Καταργήθηκαν καί δέν διδάσκονται
πιά οὔτε τό Συντακτικό οὔτε ἡ Γραμματική. Εΐναι δυνατόν νά µπο-
ρέσει νά οἰκοδομήσει κανείς χωρίς σχέδιο; Ὅτι καί νά εἶναι αὐτό,
ἀχόμα καί ἕνα τραπέζι θέλει σχέδιο...”

Ἀκοῦμε συχνά τους θιασῶτες τοῦ μονοτονικοῦ νά ἐπικαλοῦνται
ὡς ἐπιχείρημα, πλήν τῶν ἄλλων, τό ὅτι οἱ ἀρχαῖοι Ἕλληνες δέν εἶχαν
τόνους, Οἱ ἀρχαῖοι δέν ἐχρειάζοντο τούς τόνους. Οἱ τόνοι καί τά
πνεύματα ὑπῆρχαν στήν προσωδιακή προφορά τῶν ἀρχαίων. Ἡ
ἀρχαία γλώσσαεἶχε “μουσικότητα”. Ἡ προφορά τῶν λέξεων ἐλάμ-
βανε διαφορετική κάθε φορᾶ χροιά, ἀνάλογα µέ τό τί ἔπρεπε νά το-
νισθεῖ σέ συγκεκριµένο χρόνο. Δηλ. ἡ φωνή ἐγένετο ὀξεία ἤ βαρεία
(βαργιά) ἤ περιεσπάτο, ἔκανε δηλ. περισπασμούς(περισπωµένη).Γι’
αὐτό δέν ἐχρειάζοντο τούς τόνους οἱ ἀρχαῖοι. Ἔτσι λοιπόν τό αὐτί
τοῦ ἁπλοῦ πολίτη ἦταν ἐξασκημένο, ὥστε νά “ἐπίανε” καί τήν πιό
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ἀσήμαντη παραφωνία. Παρατίθεται ἐδῶ ἡ πλέον ἀποκαλυπτική πε-
ρίπτωση ἀπό τό ἔργο “ΟΡΕΣΤΗΣ” τοῦ Εὐριπίδη: Ὅταν ὁ τότε ἠθο-
ποιός Ἠγέλοχος, πού ὑπεδύετο τόν Ὀρέστη, ἔφθασε στήν ἀπαγγελία
τοῦ στίχου 279 πού ἔλεγε: “ἐκ κυμάτων αὖθις γαλήν᾽ ὁρᾷ”, πού ση-
µαίνει “μετά τήν τρικυμία ἀντικρύζω καί πάλιν γαλήνη”, ἔκαμε ἕνα
λάθος: τό “γαλῆν᾽,” µέ ἀπόστροφοξ γαληνά, οὐδέτερο πληθυντικοῦ
πού σηµαίνει ἡσυχία, γαλήνη ὀξύνεται. ζαί ἡ Γραμματική ἐδῶ λέει:
Ὅτανµιά λέξη λήγει σέ βραχύ φωνῇεν (πλήν τοῦ ὃ) καί ἡ ἑπομένη
λέξη ἀρχίζει ἀπό φωνΠεν γίνεται ἔκθλιψη. Ἐάν τό φωνῇεν πού ἐκθλί-
βεται ἐτονίζετο καί ἡ ἐκθλιβομένη λέξη εἶναι κλητή, τότε ὁ τόνος
ἀναβιβάζεται στήν παραλήγουσα. Ἔτσι τό γαληνά ἔγινε “γαλῆν” µέ
ἀπόστροφο. Ὁ Ἠγέλοχος ὅμως ἔχαμε τό λάθος καί τό πρόφερε µέ
περισπωμµένη, δηλ.µέ τόνο, ὁ ὁποῖος περιεσπάτο στή µέση της προ-
φορᾶςτου, γιατί “σπάει”, πέφτει πρός τά κάτω, κάνει δηλ. περισπα-
σμούς. Ὁ χρόνος αὐτός βεβαίωςεἶναι κλάσματα δευτερολέπτου. Καΐ
ὅμως, τό ἐξασκημένο αὐτί τοῦ κοινοῦ “ἐπίασε” τό λάθος. Γιατί
“Ὑαλῆν” µέ περισπωµένη σηµαίνει γάτα-ἐδῶ σε αἰτιατική πτώση-,
ὁπότε ὅλοι οἱ θεατές ἄρχιζαν νά νιαουρίζουν, ἀποδοκιμάζοντας τόν
ἠθοποιό.....

Ἀπ᾿ αὐτό καί µόνο το παράδειγµα ἀντιλαμβάνεται κανείς, γιατί
οἱ ἀρχαῖοι δέν ἐχρειάζοντο τόνους καί πνεύματα.

Τά πράγματα ὅμως σήµερα εἶναι διαφορετικά "διότι ἐκτός των
ἄλλων, χωρίς τό πολυτονικό σύστηµα γραφῆς δημιουργεῖται σύγχυση
σέ πλῆθος λέξεων. Ἄς δοῦμε μερικές πειστικές περιπτώσεις:

-Τό ρῆμα εἴργω (μέ φιλή) σηµαίνει ἐμποδίζω τήν εἴσοδο σέ κά-
ποιον, ἐνῶ τό ρῆμα εἰργω (µέ δασεία) σηµαίνει ἐμποδίζω τήν ἔξοδον
σέ κάποιον ,ἐξ᾽ οὗ”χκαί ἡ λέξη κάθειρξη.

-Ἡ λέξη Σύρος (µέ περισπωμένη) σηµαίνει τό νησί Σύρος, ἐνῶ ἡ
λέξη Σύρος (μέ ὀξεία) εἶναι ὁ κάτοικος τῆς Συρίας!

το Ἡ λέξη ὥρα (μέ δασεία) σηµαίνει τήν ὥρα τῆς ἡμέρας, ἐνῶ ἡ
λέξη ὥρα (μέ ψιλή) σηµαίνει φροντίδα ““ἐξ᾽ἠς” καί θυρωρός, αὐτός
πού φροντίζει τήν θύρα.

Ὁ Μαρξιστικῶν ἰδεολογιῶν μεγάλος διανοητής καί φιλόσοφος
Καστοριάδης τόνιζε: “Ἂν θέλετε, κύριοί του Ὑπουργείου, νά κάνετε
φωνητική ὀρθογραφία, τότε πρέπει ν᾿ ἀφήσετε τούς τόνους καί τά
πνεύματα,διότι αὐτοί πού τά βάλανε, ξέρανε τί κάνανε. Δέν ὑπῆρχαν
στ᾽ ἀρχαία ἑλληνικά,διότι ἁπλούστατα ὑπῆρχαν µέσα στίς ἴδιες τίς
λέξεις. Αὐτοί πού ἔκαναν αὐτές τίς μεταρρυθμίσεις δέν ξέρουν τί
εἶναι γλώσσα, δέν ξέρουν αὐτό πού ἤξερε ἡ κόρη μου στά τρία της
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χρόνια: Μάθαινε µιά λέξη καί µετά ἔψαχνε γιά τίς συγγενεῖς της.
Αὐτόεἶναι µιά γλώσσα. Ἕνα μάγμα,ἕνα πλέγμα,ὅπου οἳ λέξεις πα-
ράγονταιοἱ µέν ἀπό τίς δέ, ὅπου οἱ σημασίες γλιστρᾶνε ἀπό τήν µιά
στήν ἄλλη: εἶναι µιά ὀργανική ἑνότητα ἀπό τήν ὁποία δέν μπορεῖς
νά βγάλεις καί νά κολλήσεις πράγµατα. Ἡ κατάργηση τῶν τόνων
καί τῶν πνευμάτωνεἶναι ἡ κατάργηση τῆς ὀρθογραφίας, πού εἶναι
τελικά ἡ καταστροφή τῆς ὀρθογραφίας, ἡ καταστροφή τῆς συνέχει-
ας...Ἠδη τά παιδιά µας δέν μποροῦν νά καταλάβουν Καβάφη, Σε-
φέρη, Ἐλύτη, διότι αὗτοίεἶναι γεμάτοι ἀπό τόν πλοῦτο τῶν ἀρχαίων
Ἑλληνικῶν.

Δηλαδή πᾶμε νά καταστρέφουµεὅ,τι κτίσαµε πρίν ἀπό πολλά
χρόνια. Αὐτή εἶναι ἡ δραματική µοίρα τοῦ σύγχρονου Ἑλληνι-
σμοῦ....”

Συμπερασματικά: Ὁ νέος τρόπος γραφῆς τῆς γλώσσαςμᾶς (µο-
νοτονικό) σέ συνδυασμό µέ τήν κατάργηση, σχεδόν, τῶν ἀρχαίων
ἑλληνικῶν καί τήν ἐσφαλμένη χρήση τῆς καθομιλουµένης Νέας Ἑλλη-
νικῆς γλώσσας (Δημοτική), πού καθιερώθηκε ἐπί ὑπουργείας στό
Ὑπουργεῖο Παιδείας τοῦ Γεωργίου Ράλλη, ὁ ὁποῖος “παρεῖδε” τή σο-
φία τῆς Ἑλληνικῆς γλώσσας. συνέβαλε βαθμιαία στή γλωσσική σύγ-
χυση καί στήν κακοποίηση τῆς γλώσσας µας. Ὁ Γεώργιος Ράλλης
ἀργότερα µετενόησε γιά τή δική του ἐσφαλμένη ἐκπαιδευτική πολι-
τική: ἦταν ὅμως ἀργά. Κανείς ὅμως δέν ξέρει τί μπορεῖ νά συμβεῖ
στό µέλλον...

(ωυμέ ἀπόψεις καί ἀπό τά “Ἠπειρώτικα Γράμματα”)
Τηλέφωνα: 210-9/32454, 6983521980.
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«Ἔχει ὁ καιρός γυρίσματα» «Τό Γουναράδικο»

Τοῦ Γεωργίου Δ. Ἀναγνωστοπούλου

Μεγάλωσαν τά ἀλεπουδάχια καί ἡ µάνα τους ἢ κυρά. Ἀλεποῦ ἔκρινε
ὅτι εἶχε ἔρθει ἡ ὥρα νά τ’ ἀφήσει ἐλεύθερα γιατί θά μποροῦσαν νάἐπιβιώ-
σοὺν µόνα τοὺς πιά.

Τά µάζεψε,λοιπόν, στήν προσήλια αὐλή τῆς φωλιᾶςτης, τά χαϊδολόγησε,
τούς ἔδωσε τίς τελευταῖες συμβουλές καί ὁδηγίες της, τά πονήρεψε γιά τά
«δολώματα»καίτίς «παγίδες» πού κρύβει ἡ ζωή, τούς εὐχήθηκε ὅλα τα
καλά στή ζωή τους καί τ ἄφησε ἐλεύθερα.

Τά ἀλεπουδάχια ἀπομακρύνθηκαν πηδώντας, ὅλο χαρά γιά τήν ἔλευ-
θερία τους.

Ῥλέποντάς τα ἡ ἀλεποῦ νά ἀπομακρύνονται χαρούμενα, κούνησε σχε-
πτική το κεφάλι της καί µονολόγησε, µελαγχολικά : «Ἄντε καλή τύχη καί
χαλή ἀντάμωση».

Τό τελευταῖο ἀλεπουδάκι ἄκουσε τά λόγια τῆς µάνας του καί γύρισε
καί τήν ρώτησε µέ ἀπορία: «Μάνα, δέν μᾶς εἶπες ποῦ θά συναντηθοῦμε;»
Γιά νά πάρει τήν ἀπάντηση ἀπό τήν µάνα του :»Στό γουναράδικο παιδί
µου, στό γουναράδικο».

Καΐ καταλαβαίνετετί ἐννοοῦσε: Προδιέγραφε τήν µοίρα τους, τό αὐτο-
νόητο, τό ἀναπόφευκτο τέλος τους.

Καΐτό αὐτονόητο «γουναράδικο»γιά ὅλους µας καί γί αὐτούς πού «βρί-
σκονται στά πράγματα», γι’ αὐτούς πού γεύονται τώρα τήν ἐξουσία, τήν
ὁποιοσδήποτε μορφῆςἐξουσία, εἶναι ἀναπόφευκτα ἡ συνταξιοδότηση, ἡ ἄπο-
στρατεία, ἡ ἀπραγία καί ἀπό ἐχεῖ καί πέρα ἤ κάποια ... περιθωριοποίηση.

Ἄς μήν ζοῦν, λοιπόν, κι’ αὐτοί µέ τήν ψευδαίσθηση ὅτι ἡ καρέκλα θά
Ναι γιά πάντα δική τους. Πρίν ἀπ᾿ αὐτούς κάθισαν τόσοι ἄλλοι καί πολλοί
ἄλλοι θά καθίσουν µετά ἄπ ᾽αὐτούς. «Σήμερον ἐμοῦ, αὔριον ἑτέρου, μηδέ-
ποτε οὐδενός», λένε οἱ Ἁγιορεῖτες μοναχοί γιά τό κελί τους. Καίοἱ ἀρχαῖοι
προγονοίµας, χιλιάδες χρόνια πρίν, μᾶς συμβουλεύουν: «Δεῖ τόν ἄρχοντα
μεμνῆσθαι ὅτι ἀνθρώπωνἄρχει, κατά Νόμον ἄρχει καὶ οὐκ ἀεί ἄοξει».

Γι’ αὐτό στούς κατέχοντες θέσεις καί ἀξιώματα πού κάποιοι ἀπ᾿ αὐτούς
δέν καταδέχονται νά σηκώσουν τό κεφάλιτους καί νά σέ κοιτάξουν κατά-
µατα ὅταν Βρεθεῖς στό Υραφεῖο τους] ἀφοῦτούς θυµίσουµετήν φράση τοῦ
λαοῦ: «Αὐτοῦ ποῦ εἶσαι ἤμουνα χι ἐδῶ ποῦ εἶμαι θά ᾿ρθεῖς» τούς ἐρωτῶ:
Ὡς πότε νομίζουν ὅὅτι θά χαίρονται τήν καρέκλα τους; Σβησμένα «ἄστρα»
εἶναι πού φαίνονται ἀκόμα ἀπό λόγους ἀποστάσεως. Μόλις ὅὅμως «οἱ ἀχτί-
γες τῆς ἐξουσίας» σωθοῦν, βαριά σιωπή θά τούς τυλίξει καί θά βρεθοῦν κι
αὐτοί στό «Γουναράδικο», μαζί µας.

Γι’ αὐτό τούς συμβουλεύω ἀπό τώρα,γιά νά μποροῦν τότε νά μᾶς χοι-
τάζουν κατάματα: «Χαιρέτησε τόν, τόν πεζό, ὅταν καβαλικέψεις, γιά νά σέ
χαιρετάεικι’ αὐτός ὅταν θά ξεπεζέψεις».
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ΝΕΑ ΤΗΣ ΦΩΚΙΔΑΣ

ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
ΡΙΑ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΦΩΚΙΔΑ

Μέ ἐπιτυχία καί ἀξιοσημείωτη προσέλευση διεξήχθη ἀπό τίς 30
Μαρτίου ἕως 1η Ἀπριλίου 2017 στό Γερμανικό Ἀρχαιολογιχό Ἴνστι-

τοῦτο τό τριήμερο Διεθνές Συνέδριο µέ τίτλο «Αποϊεπί ῬηοΚίς: Νευ’
ΑΡρτοδς]ες ἴο {ΐ5 Ηϊείοτν ΑτεμαεοΙοςγ απά ΤορορταρΏγ» («Ἀρχαία
Φωκίδα: Νέες προσεγγίσεις στήν ἱστορία, τήν ἀρχαιολογία καί τήν
τοπογραφία της»). Τό συνέδριο συνδιοργανώθηκε ἀπό δύο ξένες
ἀρχαιολογικές σχολές στήν Ἀθήνα, τό Γερμανικό Ἀρχαιολογικό
Ἰνστιτοῦτο Ἀθηνῶν καί τή Γαλλική Ἀρχαιολογική Σχολή Ἀθηνῶν,
ὡστόσο οἱ προσκεχληµένοι εἰσηγητές προέρχονταν ἁπό τήν Εὐρώπη,
τίς Η.Π.Α., τόν Καναδά καί τήν Αὐστραλία, χωρίς νά μειονεχτεῖ κα-
θόλου ἡ Ἑλληνική συµµετοχή καί ἐπιστημονική ἐκπροσώπησῃ.

Ὅπως ξέρουμε, ἡ Φωκίδα τῶν ἀρχαίων χρόνων ἐχτεινόταν ἀπό
τό Βόρειο Εὐβοϊκό κόλπο µέχρι τόν Κορινθιακό κόλπο καί περιλάµ-
βανε ὁλόκληρη τήν κοιλάδα τοῦ Εηφισοῦ καί µεγάλο τμῆμα τῶν

ὀρεινῶν ὄγχων τοῦ Παρνασσοῦ καί τοῦ Καλλίδρομµου καίεἶναι γνω-
στή κυρίως ἀπό τό µεγάλο προφητικό κέντρο τῶν Δελφῶν καί -συγ-
χριτικά λιγότερο- ἀπό τό δεύτερο μαντεῖο τοῦ Ἀπόλλωναστίς Ἂβες,
πού οἱ ἐρευνητές ταυτίζουν πιθανότατα µέ τό ἵερό στό Καλαπόδι.
Ὅμωςἡ χώρα, ἢἡ Γῆ τῶν Φωκέων περιελάμβανε πολλούς οἰκισμούς
παίΐ πόλεις, τῶν ὁποίων τά ὀνόματα εἶναι γνωστά ἀπό τήν ἀρχαία
ἑλληνωώή γραμματεία καί ἐπιγραφικές μαρτυρίες. Ἐπιπλέον ὑπάρ-
χουν τά ἀρχαιολογικά κατάλοιπα πού εἴτε σώζονται ἱστάμενα, ὁρα-
τά,εἴτε ἔχουν ἀποχαλυφθεῖ µέσα ἀπό τίς ἀνασκαφές σέ ἀρκετές θέ-
σεις πού ἐμπίπτουν στήν ἁρμοδιότητα τῶν Ἐφορειῶν Ἀρχαιοτήτων
Φωκίδας, Φθιώτιδας καί Βοιωτίας. Ἡ συναρµοδιότητα αὐτή προκύ-
πτει ἀπό τό γεγονός ὅτι ἡ ἐπικράτεια τῆς Φωκίδας ἦταν ἀρκετά
εὐρύτερη κατά τήν ἀρχαιότητα. Οἱ ἔρευνες τῶν τελευταίων χρόνων
ἔριξαν φῶς στά ἀρχαιολογιχκά καί ἱστορικά δεδοµένα, µέ συνέπεια
νά εἵἴμαστε πλέον σέ θέση νά κατανοήσουμεπερισσότερα πράγματα
γιά τό παρελθόν τῆς περιοχῆς µας. Αὐτόν ἀκριβῶς τό σκοπό ἐξυπη-
ρέτησε τό ἐν λόγω συνέδριο, νά φέρει δηλαδή στό ἴδιο τραπέζι ἐπι-
στήµονες πού ἀσχολοῦνται σοβαρά µέ τήν ἔρευνα τῆς ἀρχαίας Φω-
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Χίδας καί, ἀπό κοινοῦ, νά προσεγγίσουν, νά ἐπαναξιολογήσουν καί
νά συζητήσουν ζητήματα τοπογραφίας, ἱστορίας καί ἀρχαιολογίας.

Μιά µατιά στό πρόγραµµατοῦ τριήµερου συνεδρίου φανερώνει
τήν περιεκτικότητα καί τό εὖρος τῆς θεματικῆς, χωρίς νά λείπει τό
ἐνδιαφέρονγιά ἐπί µέρους λεπτομέρειες. Ὅσον ἀφορᾶτίς εἰσηγήσεις
πού ἀφοροῦν τά σημερινά ὅρια τῆς Φωχίδας, ἀξίζει νά ἀναφερθεῖ ἡ
ἐνδιαφέρουσα προσέγγιση τῆς Ἀμφικτυονίας σέ σχέση µέ τόν Πρῶτο
Ἱερό Πόλεμο καί κατά πόσον αὐτός ἦταν ἕνα ὑπαρκτό ἱστορικό γε-
γονός, ἡ ἐξέταση τῶν πολλῶνοἰκισμῶν πού λειτουργοῦσαν ὡς αὐτό-
νοµες χαί αὐτάρκεις πόλεις στήν ἀρχαία Φωκίδα, καί τό συνακόλου-
θο θέµα τῶν συνόρων καί τῆς ταυτότητας ἐχείνων τῶν πολιτειακῶν
μονάδων. Μιά ἐπίσης ἐνδιαφέρουσα ὁπτική εἶναι ἡ θέση τῆς Φωκί-
δας σέ σχέση µέ τήν Αἴτωλική Συμπολιτεία, καί γενικότερα οἱ συνα-
σπισµοί τῶν Φωκέων. Μιά τέτοια ἐμβάθυνση βοηθᾶ νά καταρρίψου-
µε τή ρηχή ἀντιμετώπιση τῶν Φωκέων ὡς συλητῶν τοῦ δελφικοῦ
μαντείου κατά τόν Τρίτο Ἱερό Πόλεμο. Τήν ὀχύρωση πού ὑποτίθεται
ἔκτισε ἐχκεῖνες τίς δεκαετίες στούς Δελφούς ὁ Φωκέας στρατηγός Φι-
λομηλος συζήτησε ὁ Νικόλας Κυριακίδης, ὁ Φώτης Ντάσιος γιά τίς
ὀχυρώσεις καί τούς οἰχισμούς τοῦ φωκικοῦ Κηφισοῦ κατά τόν 4ο
αἱ.π.Χ., ὁ Νίκος Πετροχεῖλος καί ἡ Ἐλένα Κουντούρη γιά τόν Πανο-
πέα Βοιωτίας ἐνῶ ὁ Θάνος Σίδερης ἀνέπτυξε τή σημασία τοῦ ἱεροῦ
της Ἀθηνᾶς στήν Ἀντικυρά. Ἐπίσης ἀπό ἑλληνικῆς πλευρᾶς, ὁ
Γιῶργος Ζάχος καί ὁ Πλάτων Πετρίδης ἔριξαν φῶς στή Φωκίδα κατά
τήν περίοδο τῆς ρωμαιοκρατίας.

Οἱ συμπολίτισσές µας, Ἔλενα Παρτίδα καί Ἀνθοῦλα Τσαρούχα,

συνέδεσαν µέ ἐπιτυχία τούς δύο βασικούς ἄξονες τοῦ συνεδρίου, τά
μαντεῖα Δελφῶν καί Ἀβῶν, παρουσιάζοντας γιά πρώτη φορά τά
εὐρήματα ἀπό τό ἱερό της Δήμητρας στόν Ἔρωχο (σήμ. Πολυδρόσο)
καί στρέφοντας τά φῶτα τῆς δημοσιότητας σέ µία παραμεληµένη,
κι ὅμως τόσο σηµαντική περιοχή τῆς Φωχίδας. Στή µελέτη τούς οἱ
δύο ἀρχαιολόγοι ἀξιολόγησαν θέµατα χῶρο-ὀργάνωσης ἐνῶ παράλ-
ληλα, µέσα ἀπό ἀνασκαφικά καί ἀρχιτεκτονικά εὑρήματα, ταύτισαν
τίς θεότητες πού λατρεύονταν ἐδῶ, σέ σχέση µάλιστα µέ τή λατρεία
τοῦ ποταμοῦ Κηφισοῦ. Ἐπιπλέον, ἐξετάζοντας ἐπιγραφικές µαρτυ-
ρίες καί συγκρίσιµα παράλληλα, κατέληξαν σέ µία πολύ ἐνδιαφέ-
ρουσα ἑρμηνεία ἀναφορικά µέ τό τοπικό πάνθεον,τή φύση τοῦ ἱεροῦ
του Ἐρώχου συνυφασμένη µέ τό τοπίο καί τό φυσικό περιβάλλον,
τήν ἐπισκεφιμότητά του ἀπό προσκυνητές διαφορετικῆς καταγωγῆς
καὶ, τέλος, προσέγγισαν τό ἱερό σέ σχέση µέ ὁρόσημα στήν τοπική
Ἱστορία, ὅπως ἡ καταστροφή τῆς Λιλαίας ἀπό τόν Φίλιππο.
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ΕΚΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ ΠΑΝ. ΖΩΓΡΑΦΟΥ--
ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟΝ ΣΤΡΑΤΗΓΟ
ΙΟΑΝΝΗ ΜΑΚΡΥΤΙΑΝΝΗ

Στά πλαίσια Κύκλου ἐκδηλώσεων τοῦ Δήμου Δελφῶν στήν οἰκία
Πανουργία, µέ εὐγενική παραχώρηση τοῦ Ἐθνικοῦ Ἱστορικοῦ Μου-
σείου, ἐκτέθηκαν 28 πίνακες τοῦ λαϊκοῦ δημιουργοῦ Παναγιώτη Ζω-
γράφου,οἱ ὁποῖοι βασίζονται στίς πολεμικές ἀναμνήσεις τοῦ κορυ-
φαίου ἀγωνιστῆ Γιάννη Μακρυγιάννη, χάλκινο ἐκμαγεῖο τοῦ Στρα-
τηγοῦ καί πιστό ἀντίγραφο τῆς σφραγίδας τοῦ Ἀρείου Πάγου τῶν
Σαλώνων.

Ἡ ἔκθεση πραγματοποιήθηκε ἀπό τήν Πέμπτη 20/04 ἕως τήν Τε-
τάρτη 26/04/2017.

Κατά τή διάρχεια τῆς Ἔκθεσης ὁμιλητῆς ἦταν ὁ καθηγητής τοῦ
Παντείου Πανεπιστηµίου καί Δικηγόρος κ.Δημήτρης Σταθακόπουλος,
ὁ ὁποῖος ἔχλεισε τήν ἐκδήλωση παρουσιάζοντας καί παίζοντας µέ
τό ἀχριβές ἀντίγραφο τοῦ ταµπουρά τοῦ Μακρυγιάννη

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ,
Ὁ Μακρυγιάννης ἦταν ἕνας ἀπό τούς κορυφαίους ἀγωνιστές τοῦ

24. Γεννήθηκε στά 1797 στό Ἀβορίτι τῆς Δωρίδας ἀπό φτωχούς γο-
νεῖς. Τό πραγµατικό του ὄνομα ἦταν Τριανταφύλλου. Κατά τή διάρ-
χεια τοῦ ἀγώνα τόν ἀποκαλοῦσαν «Μακρυγιάννη»γιά τό ψηλό του
ἀνάστημα, ὄνομα πού τό κράτησε καί µέ αὐτό παρέμεινε στήν ἵστο-
ρία. Τό 1 804, κατά τό διωγμότῶν κλεφτῶν, ὁ πατέρας τοῦ σκοτώ-
θηκε καί ὁ Μακρυγιάννης, μόλις ἑφτά χρονῶν, ἄρχισε νά δουλεύει
γιά νά συντηρήσει τόν ἑαυτό του. Τό 1830 μυήθηκε στή Φιλική Ἑται-
ρεία. Συμμετέχει ἐνεργά σέ µάχες πού ἔκριναν τήν ἐξέλιξη τῆς Ἔπα-
νάστασης τοῦ 34 (μάχη τοῦ Πέτα, πολιορχία τῆς Ἄρτας, µάχη τῶν
Μύλων, διάφορες ἐπιχειρήσεις στήν Ἀνατολική Στερεά Ἑλλάδα, πο-
λιορχία τῆς Ἀκρόπολης κ.α.).

Κατά τήν περίοδο τῆς ἀντιβασιλείας τοῦ Ὄθωνα ὁ Μακρυγιάννης
κατηγοροῦσετήν κυβέρνηση ὡς ἀπολυταρχική καί ζητοῦσε Σύνταγ-
μα. Τό 1840 ἄρχισε νά ὀργανώνει τόν ἀγώνα ὑπέρ τῆς ἐπιβολῆς τοῦ
Συντάγματος καί πρωτοστάτησε στήν ἐπανάσταση τῆς 8ης Σεπτεµ-
βρίου τοῦ { 845 γιά τήν παραχώρησή του ἀπό τή βαυαρική δυνα-
στεία. Κατηγορήθηκε γιά συνωμοσία κατά τοῦ βασιλιά, συνελήφθη
(4854), δικάστηκε καί καταδικάστηκε σέ θάνατο. Ἡ ποινή τοῦ με-

τριάστηκε σταδιακά, ἔμεινε στή φυλακή δυό χρόνια γιά νά ἄποφυ-
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λακιστεῖ τελικά (4 854) µέ τή μεσολάβηση τοῦ Δημητρίου Καλλέργη.
Ἡ ὑγεία τοῦ ὅμως ἀπό τίς κακουχίες καί τή βαναυσότητα τῆς φυ-
λακῆς κλονίστηκε. Ἔτσι ὁ Μακρυγιάννης ἀπομονώθηκε στό σπίτι
τοῦ κοντά στούς στύλους τοῦ Ὀλυμπίου Διός (ἡ συνοικία αὐτή φέρει
µέχρι σήµερα τό ὄνομά του-"Μακρυγιάννη"), ὅπου καί πέθανε στίς
27 Ἀπριλίου { 864.

Ἐκτός ὅμως ἀπό τίς ἡρωικές του πράξεις καί τό παράδειγμά του,
αὐτός ὁ μεγάλος Ἕλληνας κληροδότησε στίς νεότερες γενιές ἕνα
ἀθάνατο μνημεῖο ὄφους, ἤθους, λόγου καί περιεχοµένου. τά Ἄπομνη-
μονεύματά του. «Ὅτι ἡ τύχη μᾶς ἔχει τούς Ἕλληνες πάντοτε ὁλί-
γους. Ὅτι ἀρχή καί τέλος, παλαιόθε καί ὡς τώρα, ὅλα τα θεριά πο-

λεμοῦν νά μᾶς φᾶνε καί δέν μποροῦνε. Τρῶνε ἀπό µαςκαί μένει καί
μαγιά» (Ἀπομνημονεύματα Μακρυγιάννη).

ΠΑΝΑΡΙΩΤΗΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ

Ὁ Παναγιώτης Ζωγράφος (κατά ἄλλους Δημήτρης Ζωγράφος)
ἦταν ἀγωνιστής τοῦ 1824, τόν ὁποῖο ἐξέλεξε ὁ Μακρυγιάννης ἆνα-
θέτοντάς του τήν ἀναπαράσταση σημαντικῶν ἱστορικῶν σχηνῶν. Ὁ
Μακρυγιάννης ἔμαθε γράµµατα στά γεράµατά του γιά νά γράψει
τά ἀπομνυμονεύματά του. Πίστευε ὅμως, ὅτι ἐχτός ἀπό τόν γραπτό
λόγο, χρειάζονταν καί εἰκόνες, ἀφοῦ τό μεγαλύτερο µέρος τῶν Ἑλλή-
νων ἦταν ἀγράμματοι.

Ἀρχικά ἀνάθεσεσέ ἕναν Ἑὐρωπαῖο νά τοῦ ζωγραφίσει, γρήγορα
ὅμως κατάλαβεὅτι δέν χρειάζονταν καλλιτεχνικές ἀναπαραστάσεις,
ἀλλά εἰκόνες περιγραφικές µέ ὅλα τα ἁπαραίτητα στοιχεῖα πού θά
ἦταν ἱκανά νά ἐξιστορήσουν µέ ἀκρίβεια τό θέµα πού ἀπεικόνιζαν.
"Ἔτσι στράφηκε στόν Ζωγράφο, παλαίµαχο ἀγωνιστή ἀπό τήν Λα-
κωνία, αὐτοδίδακτο λαϊκό ζωγράφο, ἁγιογράφο τῆς μεταβυζαντινῆς
λαϊκῆς παράδοσης, πού ὣς ἀγωνιστῆς εἴχε δεῖ µέ τά ἴδια τοῦ τά µά-
τια ὅλα αὐτά πού ὁ Μακρυγιάννης τοῦ ἀνέθετε νά περιγράψει.

Ὁ Παναγιώτης Ζωγράφος φιλοτέχνησε εἰχοσιπέντε πίναχες.
Ἀντίγραφα τῶν πινάκων φτιάχτηκαν ἀπό τούς γιούς καί ἀπό τόν ἴδιο
καί μοιράστηκαν, ὅπως ἤθελε ὁ Μακρυγιάννης, στό βασιλιά Ὄθωνα,

στόν Τσάρο τῆς Ρωσίας, στό βασιλιά τῆς Γαλλίας καί στή βασίλισσα
τῆς Ἀγγλίας.
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ΝΕΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Στίς 13 Μαρτίου 2047 πραγματοποιήθηκε Γενική Συνέλευση
Ἐνημέρωση τῶν μελῶν γιά τά πεπραγμένα τῆς προηγούμενης διετίας
καί στή συνέχεια µετά τή διαπίστωση τῆς ἀπαρτίας διεξήχθησαν οἳ
ἀρχαιρεσίες γιά ἀνάδειξη τῶν νέων ὀργάνων ΔΣ τῆς ἑταιρείας λόγω
λήξης τῆς θητείας τῶν προηγουμένων.

Στίς 31 Μαρτίου 20417 συνῆλθαν τά νεοεχλεγέντα µέλη µέ θέµα

“Συγκρότηση σέ Σῶμα- Κατανομή Ἀξιωμάτων” καί ἀποφάσισαν
ὁμόφωναγιά τή νέα σύνθεση τοῦ Δ.Σ. ὡς ἀκολούθως:

Ἰωάννης Ῥάμμος, Πρόεδρος
Χαράλαμπος Παναγιωτόπουλος, Ἀντιπρόεδρος
Παρασκευή Καστρίτη, Γραμματέας
Ἰωάννης Τσινταβής, Ταμίας
Ἀνθοῦλα Τσαρούχα, Ἔφορος
Γεώργιος Κουτσοχλένης, Μέλος
Γεώργιος Ζουμᾶς, Μέλος
Φανῆ Φουσέκη. Ἀναπληρωματικό Μέλος

Ἐξελεγκτική Ἐπιτροπή: Ἀθανάσιος Δημόπουλος
Γεώργιος Μαστρογιαννόπουλος

Ἡ ἑταιρεία συμμετεῖχε στίς παρακάτω ἐκδηλώσεις µέ ἀντίστοιχη
κατάθεση στεφάνων:

ο 24 Μαρτίου στό Μοναστήρι τοῦ Προφήτη Ἡλιοῦ “Ἐπέτειος
Ἐπανάσταση στή Ρούμελη”

» 25 Μαρτίου στήν Άμφισσα Ἐθνική Ἐπέτειος
ο 25 Ἀπριλίου στήν Άμφισσα Ἐπέτειος Ἀπελευθέρωσης τῆς πόλης
ο 19 Μαΐου στή Γραβιά “Ἡ Μάχη στό Χάνι τῆς Γραβιᾶς”

Στῆς 25 Μαρτίου ὑποβλήθηκε αἴτηση γιά χρηματοδότηση τοῦ
ἔργου ΤΑΏΡΏΕΝΕ µέ ἐπιλογή δύο δράσεων:

α. Δημιουργία Δικτύωσης
β. Ἐκδόσεις Ἐγχειριδίων καί ὀπτικοαουστικῶν παραγωγῶν.
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ἡ ἑταιρεία ὅπως σᾶς ἔχει ἤδη γνωστοποιηθεῖ ἄρχισε τή διαδι-
κασία ἐγκατάστασης δικῆς της σελίδας µέ σκοπό τήν ἠλεκτρονική
ψηφιοποίηση ὅλων µέχρι σήµερα ἐκδόσεων τοῦ παρόντος περιοδι-
χοῦ. Λόγω οἰκονομικῶν ὅμως δυσχερειῶν Ἡ ἐξέλιξη καθυστερεῖ . Πα-
ρακαλοῦμε ὅποιος ἔχει σχετικές γνώσεις πληροφορικῆς καί μπορεῖ
νά συμβάλλει ἐθελοντικά νά ἐπικοινωνήσει μαζί µας.

ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΠΟΥ ΛΑΡΑΜΕ

Ἀγαπητές µου ΣΕΛΙΔΗΣ ΑΠ’ ΤΗ ΦΩΚΙΔΑ, πῆρα τό τελευταῖο
τεῦχος σας, τό 151-158 καί μεταξύ των ἄλλων διάβασα καί στίς
ΙΣΤΟΡΙΟΥΛΗΣ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΑΣ «Τό τσίτωµα τοῦ Σεούλ», τοῦ
ΓΕΝΙΚΟΣ.

Στίς σημειώσεις ὃ γράψας μᾶς λέει ὅτι ὁ μαθητής ἦταν ὁ Τάκης
Κοϊτσάνος. Τοῦτο εἶναι λάθος καί παρακαλῶ νά διορθώσετε αὐτό
τό λάθος, ἀφοῦ ὁ μαθητής ἐκεῖνος ἦταν ὁ θεῖος µου Στέργιος Φαρό-
πουλος τόν ὁποῖο σκότωσαν οἵ κομμουνιστές στή Μακεδονία καί γιά
τοῦτο οἱ συμπολίτες του, τοῦ εἶχαν κωλύσει τό παρατσούχλι «ὁ Σα-
ούλ» καί ὡς τερματοφύλακας τοῦ ΑΜΦΙΣΣΑΙΚΟΥ µόνο µέ τό πα-
ρατσούχλι αὐτό ἦταν γνωστός.

Ὅλα αὐτά µου τά εἶχε διηγηθεῖ ὁ πατέρας µου Ἀνδρέας,
Ἐὐχαριστῶ γιά τή φιλοξενία

Ἰωάν. Φαρόπουλος

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ «ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΣ 1899-1944

Ἀπό χρόνια περίµενα τήν ἔκδοση τοῦ προσωπικοῦ ἡμερολογίου
ἀειμνήστου πατρός Ἀνάργυρου Κασούτσα. Ἐπιτέλους ὁ γυιός τοῦ
Μιχάλης κατόρθωσε νά μᾶς τό παρουσιάσει µέ τό βιβλίο πού ἑξέ-
δώσε τό 2046 «ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΣ {599-1944» τό ὁποῖο ἐπιμελήθηκε ὁ
Ἐὐθύμιος Χάρ. Ταλάντης.

Ἰδιαίτερη σηµασίαἔχει τό τελευταῖο µέρος στό ὁποῖο καταγρά-
φεται ἡ σύλληψης, ὁ βασανισµός, Ἡ ἐκτέλεσης καί ἡ µετά θάνατον
περιπέτεια τοῦ Παπᾶδ Ἀργύρη

Τό βιβλίο τοῦτο εἶναι ἀκόμα µεγάλο μνημόσυνο στόν καλό ἱερω-
µένο, καλό πατριώτη καί καλό οἰκογενειάρχη, ἀλλά καί στούς ἄλλους
254 κληρικούς πού δολοφονήθηκαν ὅπωςὁ Παπά Ἀργύρης. τνκ



᾽Απαγορεύεται ἡ μερική ἤ ὁλική ἀναπαραγωγή τῶν κειμένων, ἣ

᾿ἀναδημοσίευση, ἡ ἀποθήκευση σέ ὁποιοδήποτε σύστηµα ἠλεκτρονικό,
μηχανικό, φωτοαντιγραφικό καίδέ µεταθιθάζεται σέ καμιά µορφήκαί.
μέ κανένα τρόπο κείµενο, χωρίς προηγούµενη ἔγγραφη ἄδειατοῦ

αυγγραφέα ἤ τοῦ περιοδικοῦ.
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