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ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ Επιτροωl

".". ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ, ΜηψΟ!!ολίτηςΙ.Μ. θηβών "αl Λειβαδι;ίας.
ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣΧ.,ΗΣΤΟΣ, Δήμαρχος Λεβαδέων.

X"HΣTOV ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ, ΚαθηΥητής Παν/μιου, Α"ιιδημαί"ός.
ΤΟΥΤΟΥΖΑΣ ΠΑΥ,\ΟΣ, Καθηγητής Παν/μίου,
Πρόεδρος Ετ. Βοιωτ. Μελετών.
ΤΟΜΑΡΑΣ ΑθΑΝΑΣIΟΣ, Ε1ΙΙΤ. ΛντΙ1lρόεδρος Νομι"οό Συμβ. Κράτους.
ΔΗΜΑΚΟΠΟΥ,\ΟΣIΟΡΔΑΝΙΙΣ. Πρ/"ος Δ/σης Α\IU<:mίλωσης
Aρ;r:. Μνημι;Ιων.
ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΣΟΑΣΙ,Η:ΙΟΣ, Εφορος Aρxα\cιτήτων Ν. Bcι\ιoτίας.
I>ΟΥΣΣΑ.,ΗΣΑΙ'ΙΣτεΙΔΗΣ, Διι,ηγόρσς, Δημοτι"ός Σόμβουλος.

ΣΤ "ΜΟΥ ΠΑΝΑΓιΩΤΙΙΣ, Πρόεδρος Συλ. Λεβαδέων «Λ. Κατσώνης».
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Συζήτηση.

13,30' . 14.00"
14,00': Γεύμα.

Απογευματινή Συνεδρlα
ΠΡΟΕΔΡΟΙ: ΧΡΗΠΟΥ Χ,

- ΜΗΤΙΑΚΗΣ Κ,
18.00' - 18.15" ΚΑΛΑίΤΖΑΚΗΣ θΕΟ<»ΑΝΗΣ: Φιλό~oγoς - 1010ρικός

θέμα: Δημογροφόο κΟI Olκovoplo Ο1ην !ίιπιιθροτης Λ.ε60δςlι;ις: η περimwoη ενός
ι;πα\ίτιι;ιτι;ιυ οικιομού α/: φορολογικό KOTtιι;ιτ,J(O
:ΠΑΜογ ΠΑΝΑΠΩΤΗΣ: Oι~oνjγo<;

18.15' - 18.30'

1500-1$25.
MΙΙXΙ~ός ΑξlwμαTlκός Π.Ν

-

ε.α.

θέιια: Εlνι;ι1 ι;ι Λάμπρος Κοτσώνης ΘCμελlωιής του noλεμl~Oύ νι;ιιm~Ι;Ιύ της
Eλλliδoς;

18.30'

18.45"

ΦΛΩΡΟΣ

ΣΩγΡIΔΩΝ:

Πρόεδρος

Συνδέσμου

Εφ.

Aξ!~ών

Βοιwτίας-Διιcηγόρος.

θέμα: Η Λε6όΔC,ι;ι του

1834 KOI

ο Boσlλε",ς M!lι;ιύayoς,

ρογΣΣΑΡΗΣ ΑΡΙΠΕΙΔΗΣ: ΔI~ηyόρσς

18.45' - 19.00"

-

ΔημOTI~ός Σύμβoυ~oς.

θέμα: Η ι;ιυμ60λή ,ης Aε60!kioς ~o. του AV1'ωVloυ Γεωργι;rντό ι;ιτην Επονόστοοη
της 3ης Σεπτεμ6ρjoυ

1843,

ΣΠΑΝον ΡΕΝΑ: Ακόλουθος τύπου Υπ. Τύπου ~αl Μ,Μ,Ε.

19.00' - 19.15"

θέμα: ΑνοφορΙς του ΟΥγλόφωνου τίιnOυ ι;ιτη Λι$ι;ιδειό.
ΛΟΥΚΑΤΟΣ ιηγΡΟΣ: Δρ. IOToρl~ός.

19.15' - 19.30':

θέμα: Πoλπε",γρoφ.κci ι;ιτoΙXεio της ΛI6ι;ιδειός, πόλης κο. mΟΡχlος, (ΠΟ κατώφλι
της ελεΙΙΟερης ζωής της ι;πα Kι;ιnι;ιδoΙ;ΙΤΡΙOKό χρόνιο,
ΜΗΤΡοηΟΛIΤΗΣ ΘΗθΩΝ

19.30' - 19.45':

&

ΛΕθΑΔΕIΑΣ Κ.Κ. IΕΡΩΝγΜΟΣ.

θέμα: Ο Λι806είτης Νικόδημο<; Βι;ι6ι;ιτενής.

19.45' - 20.00': ΚΑΠIΜΠΑΡΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ:

Boυλευτ~ς

BolwrIao:: - Συγγραφέας.

θέμα: Ο πονόΡχΙ;Ιlος noλπιομό<; πι;ιυ ιφύ6πο. mσω οπό ,η μυθολογίο της
Λ.60δ.ι:lός.

20.00' - 20,30': Συζήτηση.
20.30' - 21.00': Συνaυ~Ια

με Δημοτικό τρογούδιο της Λιβαδειάς σε σύγχρονη

διαοκευή.

21.15':

Aεlnνo

Σό66ατο

6

Σεπτεμ6ριου

1997

Πρωινή Συνεδρία
ΠΡΟΕΔΡΟΙ: ΡΟΥΣΣΑΡΗΣ Α.

09.00' - 09.15':

-

ΤΟΜΑΡΑΣ Α,

ΚΡΑθΑΡΤΟΠΑΝΝΟΣ ΔΡΟΣΟΣ: Φαρμακοποιός - E~δότης ιιεριοδ.

_Τετράμηνα ο .

θέμα: Σπς ρίζες Τι;ιυ Μοκρυγιόννη,

09.15'-09.30':

ΚΟΛΛιΑΣ ΑΡIΠΕIΔΗΣ: Συγypaφέας.

θέμα: Δημη,ρόκης θαη66νfoς: Ένας ήρωας ,ου oneMulhpωIlKOU ΟΥώνο της
θράκης, εξόρoar"" (Πη Λι6οδειό,

,
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0930' - 0945"

ΒΛΑΧΑΚΗΙ. ΓΕΩΡΓΙΟΙ.: ΙστΟΡικός Ε.Ι,Ε

θέμα: Ο ΧριΟ"όφορoc; Κο .... ολεύς κοl η ouμ80λή του ι;rτη μοθημοτική οκt",η του
πρώιμov 190υ οlώνα.

09.45' - 10.00':

ΜΠΙΛΗΝΑΙΟΥ ΦΟΙΒΗ: Παιδαγωγός, υnόλληλoς γπ. Πολιτιαμαύ.

θέμα: Η εκnolδευαη Ο"η ΛI80δειιΊ

1889-1909.

ΝΤΕΛΟΠΟΥΛΟΙ. ΓΕΩΡΓιΟΙ.: Eρευvητ/ς, Γλωασολόγος, Bαλ~α-

10.00' - 10,15':
νιαλόγος.

θέμα: Η Λιδοδι:ιά Ο"η σχολική διδλιογροφόο.

10.15' - 10.30": MnAKAI.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΙ.: γπαστράτηγας, Δ/vrής ΣΣΕ.

θέμα: Οι ""οόντες oξιωμoπ~oί ~ol oπλiπ:ς, κο,ά Μυς Oyώνt:ς του tθνouc; οπό τον
Eλληνoτoυρ~loιό πόλεμο

1897 pqpl

τον ΕλληνοΤτολlκό κοl Eλληνovι:ρμoνl

κό πόλqιo 19.ι1.1941, κοτογόμενοl οπό τ/ Λlδοδι:lά.

10.30'-11.00"
11.00'-11.30"

Συ~ήτ/ση
Διάλειμμα

ΠΡΟΕΔΡΟΙ: ΧΡΗπον Χ.· ΧΑΤΖΗΦΩΤΗΙ.

11.30'

11.45"

ΜΠΙΛΗΝΑΙΟΙ.

..

ΓΕΩΡΓΙΟΙ.:

Kαθηγητιjς,

Δ/vrής 40υ Γυμνααlαυ

Λιβαδειάς.
Θέμα: Τoι;v Λε80δεόο Γυμνάαιον, Συμδολή

11.45'

1l.00':

0"0\1 AνπoπιOlo~ό

Αγώνα

1940-1944,

ΠΑΦΥΛΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ: Λογο,έχνης, Δ/vτ/ς Περloδι~oύ

-Πνευμαπκή Ζωή•.
ΣΤΑΦΥΛΑ θΕΜIΣ
θέμα: Ο ειιιπι>ρlδικ παιηΠ;ς πtΊρoc; ΖητουνιιΊτ/ς
ΛlδοδειιΊς

12.00' - 12.15':
θέμα:

0"0

•

οπό ,ο σroρoπόζoρo της

ηορlOll/ό φtλoλoyl~ό οολόνιο.

ΚΟΚΚIΝIΔΟν ΜΑΡΙΝΑ: Φιλόλογος.

.Κωστής

ΜερονοΙοςο

(1913-1986) -

Μιο

πολύπλευρη

πνευμοτική

προσωπικό,ητο.

12,15' _ 12.30"

π. ΚΟΡΟΓΙΑΝΝΟΙ. ΛΟΥΚΑΙ.: Ιερέας.

θέμα: Η oναy~ooπ~ή μι:n>ίKηαη ,ων Ζερικοίων ιnη Λιδοδειά μι:τά Μ
δημlOυρyI~ή αυνύποΡξή τους με τους ΛI60δi,&<;. Βιωμοτική

12.30' - 1l.45':

19" κοl
npootyYlOII,

η

ΣΥΜΟΓΟΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΩΝ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ,

θέμα: Η πορι:ίο Τω\Ι ΜlκροOlο1'ών ιnη ΛlδοδεlιΊ μι:τά ,ον ξεριζωμό.

12,45' - 13.00':

ΜΕΛΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ: Ol~oναμoλόγoς Ε.Τ,Ε.

ΤΡΟΥΠΟΣΚΙΑΔΗ ΒΕΡΟΝΙΚΑ: Εm~αινωνιαλόγας.
θέμα: Οψεις της κοινωνικής κοl ol~ovoμl~ής lιnoρίoς τικ Λι6οδειάς (19ος. 2Ο6ς
οlώνας). Μ'ο πρότοαη Υ'Ο τ/ δoδoιm~ή τ/ς τoπ,~ής ,ιnoρίoς.

13.00' - 13.30"
14.00" Γεύμα

Συ~ήτ/ση.

Απογευματινή

IuvcSpla

ΠΡΟΕΔΡΟΙ: Σεδοομ. Mηηιoπoλi'ΙΚ IΕΡΩΝΥΜΟΣ· ΤΟΥΤΟΥΖΑΣ Π.

18.00' - 18,15';

ΠΑΠΑΔοηΟΥΛΟΣ Κ. ΑηΟΠΟΛΟΣ: Oι~oνoμoλόγoς

-

Ερευνητής,

θέμα: Οι εmmbIOΙ:lC; ιnην ογροτική πορογωγή τ/ς ""ρlφtΡΙ:IOς Λιδοδειός οπό
'ην οποξήροναη τ/ς Λiμνης ΚωποRiος.

,
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18,15' - 18.30':

ΚΑΡΑθΑΣIΛΗ ΜΑΡΙΝΑ: Αρχαιολόγος,

θέμα: Η βιομ"χανική δρσστ"ριότ"τα κιιι "n<>1,rιllPIKoI της διάστααη στ"ν nά1"
της Λι6αδι:lάς,

ΨΩΜΑ ΑΝΝΑ: Aρxιτέ~νων - ΜηχιιVlκός,
Gt;JII: Φω'CιVρlιφ,~ή ~ηρoαKή orrorίonωoη νι:ρc'>μυ1wν Τllμnάxνι:ις.
1845' _ 19.00' ΜΑΜΑΛΟΥΚΟΣ ΠΑΥΡΟΣ, ΚΑΜΠΟΛΗ - ΜΑΜΑΛΟΥΚΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ: Aρxιτέ~τoνες - Mηxaνι~oί. Αvoστυλωτές,

18.30' . 18.45"

Θέμα: ΟΙ OxυρWoι:ις της θ.Α. γωνίας ΜΙΙ Κόοτρου '"ς AtISoιIεillc; ο«ΙΙ αι cpylllli~
αΙΤOKII'OO'lόσεWΝ ~lIι ενrάξεwν νέων XpoIllcωY,

19.00'

ΜΑΚΡΗΣ ΠΕΤΡΟΣ: Δημοσιογρ<.'ιφος, ΕΡευνητ/ς, ΣυγγΡοφέας,

19,15':

Ζωγράφος.
Θtμα: A~μ~, παΡοκμή ~αι ανάιπυξη τ/ς πορ<.'ιδοσης "ΤΟυ Λευ~oύ Άνθpo~oς"
στ/ Λιβαδειά.

19.15' - 19.30':

ΜΗΠΑΚΗΣ ΚΑΡΙΟΦΙΛΗΣ: Kαθtrής Παν/μίου Αθηνών,

θέμο: Ένll νεοελ1"νlκό μυΟιστόρημll γιο την ~oινωνία της Λιθοδειάς, στ"ν
IItploδo 1ΙΙΙΙ proon01tμllv: Λ,1ίκιι NόKOV, "Γη της θοιωτίιις8

19.30'

19.45':

ΧΑΠΗΦ-ΩΤΗΣΙΟΑΝΝΗΣ: ΣυγγPaφέιις

-

(1951),

Δ{ντής Τύπου Αρχιε

πισκοπής Αθηνών,

θέμα: Ο ιοτορικός Τόκης Λόmroς κο, η "ροσφαρό ταυ στ" β<>lωτlιι κο, τη
νι:oc11"ν,κή ιστορίll Υι:νlκόπρσ.
ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ: Δημαρχος Λεβοδέων, Πoλιτι~ός

19.45' _ 20.00':

Μηχιιν,κός
Θέμα: Η Λιβιιδειό ΟΊΟΥ

210 IIIiliY<l.

20.00' - 20.30', Συζήτηση,
20.30' - 21.00": Eπiσ~εψη σπιν

έ~θεση φωτογΡοφικού uλl"ού τ/ς Λιβαδειάς Οτ/

Δημοηκη OIvll~oθήKtl "Θ. Λllζαp~ς».

21.00'

Δείπνο

Κυριοl<ή

7

Σεmεμ6ρIoυ

1997

Πρωινή Συνεδρία
ΠΡΟΕΔΡΟΙ: ρογΠΑΡΗΣ Α.

09.00' - 09.15',

ΠΑΝογΡΠΑ

-

ΠΑΜογ Π,
Ι<ΛΟΝΗ ΠΟΥΛΙΑ: Οικονομολόγος. Περιβαλλο

ντολόγος, Σύμβουλος Πιιγκ60μlας Τράπεζας.
Θtμo: Το καινωνlκό κι:φόλll,α ΚΙΙΙ "ιινόπτυξη της rn:PIDXoIc; Λι6<lδειός,
09.30" ΠΑΝΑΓοπογΛΟΣ θΕΟΑΩΡΟΣ: 1<0θηΥητής Πονεπιστημιου

09.15'

Πειροιώς.

θέμο: Τουρ,αμός - Παλιτιιιμός - Περιθάλλον.
09.30' 09.45': ΜΑρκοπογΛΟΣ ΝΙΚΟΣ: Οικονομολόγος, τ, Γεν. A/vrιiς γπ.
Oι~oνoμι~ών.

θέμα: Mεριιιέςσιιέψt:ις ΥΙIl TηνOIKOνc:ιμ'Kή ΚΟ' KO,νWΝΙKή ιινόπτυξη της Λlθoδεlάς
ΙΓεωοοκOYCIμικη και Γεω"αλl"κή ιινάλυαη),

09.45' _ 10.00"

ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑθΗΝΑ: Αρχαιολάγος, Φιλόλογος,
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θέμα: rllit<; κα' ~OΠίll ~ης m:ριιιχής /ιι8CΙδειός: μdλc>... ,κtς nρo<>m'Ktc:.

10.00' _ 10. 15"

ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΦΟlθΟΣ: Δρ. Πανεπ,στημlου Οξφόρδης.

θέμα' Γεωνριιφικό <ποιμίll 1Ι,8Cιδι:ιός, θOΙωfΙOς, Ανοroλικής ΣτεΡCός.
ΣυyKρjσεις ΚΟΙ προβλέψεις.

10.15'

10.30':

ΜΗΤΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ: Γεν. Γραμματtας Eπlμελη~ηρίoυ

Boιω~lας,
θέμα: ΤOυΡΙ(ΠIKή ανόmυξη

10.30' - 10.45',
10.45' - 11.15"

-

ΠOλrr,φ'Kή κληρονομιά.

Συζήτηση.
Διόλειμμα.

ΠΡΟΕΔΡΟΙ: ΠΑΛΑΙΟΙΙΟΓΟΣ Χ,

11.15' _ 11.30':

- ΤΟΜΑΡΑΣ Α.

θΑΣIΙΙΕlον θΑΣΙ/ιΕIΟΣ: Ιστορικός, Ερευνητής.

θέμα: Μιll OPXόV"rl<r<rCI <πη /ιι8CΙδειό του '1661,
11.30' _ 11,45': ΠΑΝΝΑΚΙΤΣΑΣ /ιΟΥΚΑΣ: Yπσστρ(rτηγoς ε.α., ΜΗΧαναλόγας
Ηλεκτραλόγος,

θέμα: ΠολΙTl""ός (Η σημερινή πόλη κιι' οι προοπτικές εξtλιξής της),
11,45' - 12.00': ΚΟΝΤΟΣ ΑΝΤΠΝΗΣ: ΕΡευνητής ~Oυ παραδοσιακοu TpoγOuaIou.
ΚΟΥΝΑΔΗΣ ΠΑΝΑΠΩΤΗΣ: Πολιπκός Μηχανικός

- Πολεαδόμας. Ερευνητής και

Συλ/έκτ/ς δίσκων και αρχειακού υλικού ~Oυ nαpαδαoIOKOU τραγουδιού.
θέμα: Τιι τΡΟν<>"διο κοι ΟΙ

12.00' - 12.15':

POU(l1KO; ~ης ιι,βαδι:ιάς του Μοοοπολέμου.

ΔΑΝΙΑ ΕγΓΕΝΙΑ: Δημοοιογρόφος.

θέμα: Mcτoνόστεc:

_ πρόσφυγΕC; -

αλλοδαποl στη /ιι8CΙδειό

KOI οι

επ'δρόσεις τους

<πην κοινωνική κιιι οικονομική ζωή της πόλης,

12.15' _ 12.30':

ΣΑλΑΠΑτ,ι,ΡΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ: Καθηγητής, υτu:ύθ.
Περιβαλλοντικής Eιmαίδευσης Δ.Δ.Ε. Ν. Βοιωτίας

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΙΙΙΙΟΥ ΓΕΠΡΓΙΟΣ: Πολιτικός Μηχανικός.
ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΔΙΟΝΥΣΟΣ: Δ/ντής Τ.Ε.Σ. Λιβαδειάς.
θέμα: Η oξιoπoiη<Π1 ,αυ ΙΙερι6όλλο ... ος χώρου οπό ενεΡ~ΙOKής πλευράς <πη
8ιομηΧιινiα XΒιc: - σήμερο - ούριο.
ΑΓΝΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΠΤΗΣ: Πρόεδρας Επιμελητηρίου Βοιωτίας.

12.30' _ 12.45':

θέμα: Βιομηχανική ιινόmυξη lΙι60δειός κοι Νομού Βοιωτlιις.

12.45' - 13.15" Συζήτηση.
13.15' _ 14,15': Ει<τιμήοεις· Παρίσματα Λήξη ~ων ePYOlllWV TOU Συμποσίαυ.
14,30': Αποχαιρετιστήρια Vtuuo.

Προτάαεις
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ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ

Η ΛΙΒΑΔΕΙΑ ΧΘΕΣ, ΣΗΜΕΡΑ, ΑΥΡΙΟ
Κα ΓΡΑΜΜΑΤΙ::ΑΣ, Κίφιοl Σύνεδροι, α-Υαπητοί συμιιολίτες, οας ~αMtι·
σορίζουμε σήμερα στηv ιιρώτη μέρα του Συμιιοσιου ιιου διοργαvώνει ο Δήμος
Λιβαδειάς υιιό ΤΗv αιγίδα της ETαlρίαι; Βοιωτικών

MrMTmv, «Λιβαδειά: χθες,

σήΡ$ρα, atip,ov. Σας "αλωσορίζουμε οε αυτό το χώρο τ/ς Κρύας και <11:0
Συvεδρια~ό Κέv1ρΟ ιιου για όλους είvαι η ιιρώτη φορά που το επlσ"έπτοvται.
θα σας διαβάσω, πριν OQVt);iOOOIIE με τους χαιρεtlσμoUς, έVΑ 1ηλεγρά·
φημα ιιου λάβαμε από τον Υφυπουργό Εσωτερl"ώv, Δημοσίας Διοί .. ησης ~(Il
Aπo"έvι:rκooης, τον "ίφιο Λάμιιρο Παπαδήμα, το 0110;0 λέει τα εξής: «Σας
ωχοριστώ θερμά Υια r'1V πΡόσκλιισ'1 σroΣιιμιrόσιo «Λιβαδεισ: χθες, σήμερα,
αύριο», Δυστυχώς, αVΙιλ'1μμiνες υποχρεώσεις δε μου επιφέπουν να παραστώ
σε αυrό. Εύχομαι κάθε ειrιnιχία στις εργασίες σας.»
Ξε"ιvάμε με το );αlρετισμό του Δημάρχου Λεβαδέωv "αι Προέδρου της
Οργαvωη"ής ΕΠΙ1ροιιής του Συμιιοσίου, "υρίου Χρήσ-ιου Παλαιολόγου.
Κος ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Θα 'θελα Iιptv αρχίσω, για να μη νιώθαι IIόvoς "Ι έρημος
εδώ, να "αΜσω το Προεδρείο της lIριWι-ης συvεδρίας: τον Καθηγητή μας,

συμιιαΤριώτη μας, A"αδημαϊ~ό "αl Καθηγητή Παvειιιοτημ;ου, τον "ίιριο
Xρooα\!θQ Χρήστου 1Ι0υ θα έ);εl τηv ευEhJνη του Προεδρείου σήμερα εδώ "αl

TOV Προϊστάμενο της Κλασι"ής Εφορίας Αρχαιοτήτων της Θήβας, tOV "ίιριο
Αραβαvι:ιvό, ιιου θα έ);ουν 'IηV ευEhJvη της πρωϊvής συνεδρίας.

Σι:βασμιό-<απ, "ίιριε Avι:lπpόεδρε της Βουλής, "ίιριι: Νομάρχα, κίιριε
Βουλευτά, "ίιριε Πρόεδρε, μας πμά με την ιιαρουσία του ο ια/ριος Γρίβας,
"ίιριοl ε"πΡόσωιι:οι των Αρχών, ~ιJριε ΔΙOI~ητά της Σχολής Ευελιιίδωv.
Κατ' αρχήν, θέλφ να ζητήσφ συγγνώμη γι' αυτή την "α&υστέρηση,
"α&υστέρηση 1Ι0υ μας πάει ιιίσφ σε ένα ιιρόγραμμα ιιου lιρέπει να είvαι
~σφΙl(fό» και ~σ"ληρό»,

Eivat ένα Συμπόσιο με ιιροσδιορισμέwυς χρόνους,
VQ το σεβ<ιστoιJμε όλοι μας, ιδιως τώρα στους

ομιλητές, "ι αυtό IIptUI

);αφετισμoUς "αι ιιρώτος αιι' όλους εγώ, διvovτας το ιιαράδειγμα.
Με ιδιαίτερη χαρά, λοιιιόν, σας "αΜοσορίζφ όλους τους ΣυνiδΡOυς, τους
παρατηρηti:ς, όλοος 10υς συμltOλίτες 1Ι0υ σήμερα για ιιρώτη φορά ειιlσ"έ·
ιιτο"'αl αυtόν το χώρο, ένα χώρο ιιου τρέξαμε με μεγάλη ταXιJTητα για

va

μπορέσουμε να είμαστε στην ημερομη"';α 1Ι0υ ανo~oινώσαμε από το Γενάρη

,
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Η ΛΤΒΑΔΕΤΑ ΧθΕΣ, ΣΗΜΕΡΑ. ΑΥΡΤΟ

Ύια ΤΟ Συμπόσιο αυτό. Μν τελειώ<:rαμε όλα ,α έΡΎα της ΚρΟΟς, αλλά τρέξαμε
'1ια να είμαστε έ10ιμοι στις

5

το\) μηνός '(αι Ύια όιι:οιες αrέλειες θα δείτε η

lι(Ιραλη\jOεις η ημι,ελείς ιι:αρφβάσεις, ζητάμε την κατανόηση σας '1ι'

o\ltoj

"Ο\)

θα παρατ/ρησετε.
θέλω να

ευχαριστησω

0Ρ'γαν(ιr<ΙKη

Επιτροπη

αΠOTέi.ισμα

ιι:ου

θα

την ΟΡΎανωnκη

Ειι:ιτροπη

10\)

Σ\)μιι:οσίου,

όιι:ου όλοι μας δou4\jOaIU '1~α να έχουμε αυτό το

παρα'(ολουοησουμε

στις τρεις μέρες

και

θέλω

να

αναφερθώ ονομαστικά στον καθένα, '1ιατί η συμβολη 10υ η1αν σημαντικη

και είναι σημαντι'(η, όχι μόνο '1\α10 ΣΌμπόσιο, αλλά Ύια την ιστορία και την
εξέλιξη ,ου τόπου μας.
Επιθιιμιίι λοιπόν να ευχαρισ,ήσω ιδιαίτερα το Σεβασμιότατο Μητροπολίτη
θηβιίιν και Λιβαδείας lερ<ίινυμρ, τρν Καθη'1ψή Πα\l&ιι:ισ,ημίQυ και Ακαδη·
μα,κό,

κύριι!

Χρύσανθι>

Χρήστρυ,

τρν

Καθη'1ητή

Πανεπιστημίου

και

Πρρέδρρυ της Εταιρϊας Βριωtlκών Μελε,ών, τρν ιruριι> ΠαuλQ ΤρύτΡιιζα,

Q

σιωίρς σήμερα δεν μlωρρΟΟε να είναι, θα είναι από αuριο εδώ, ,ρν Ειι:ίτιμι>

Αντιιι:ρόεδρΡΤΟI) Νομικρύ Σl)μβOlιλίou του Κράτους, ιnjριι! Αθανάσιι> Τρμαρά
και ειι:ί ιι:ρλλά χρόνια Πρόεδρρ τρυ «ι\όμll'ρου Καrσώv,l,Ι, 1ρν

της ΔιεUθυνσης Αναστήλωσης Αρχαίων Μνημείων,

nPQia,ojIItV(l
KUpIO Ιορδάνη ΔημακΟ

πουλρ πρυ λό'1ΡΙ υΎεϊας τρν αl'ά'1Kασαν να μην είναι σήμερα εδώ, ,ρν 'Εφρρι!
Aρχαισtήτων ,ρυ ΝρμΟΟ Βριωτίας, κύριι! Βασίλη Αραβαντινό, ,Ι! δικη'1όρρ

και Δημοτικό Σύμβουλο κύριο Αριστείδη Ι'ούσαρη και τον Πρόεδρο ΤΟI)
Σuλλό)'O\) Λεβαδέων «Αόμιι:ρο Κατσώνη», τΟν ιι:ύρισ Πανα'1ιώτη Στάμου, '1ια
την ά"Ο'1η κι εllσΙKσδoμηtιKή συνεΡ'1ασία, καθώς και όλσυς εκείνσιις ποl)
ερ'1άστηκαν '1ια ,η διεξα'1!OΎ'i 10\) ΣυμποσίΟ\).
EπιΘUμώ επίσης, και οφείλω, να ευχαριστήσω την Εταιρϊα Βι>ιωτικών
Mεi.ιτών. uπό ,ην αΙ'1ίδα της οποίας 1ελεί

10 Συμπόσιο, και ιδιαί'εΡα την

κυρία Κα,εΡίνα Κωσιαν,έλΟ\) '1ια ,ην πολύτιμη βοήθειά της.
εKλεΙCΤOί προσκεκλημένοι, βρισκόμαστε εδώ, στην ΚρΟΟ, ιιρl) αποτελεί τΟ
χθες 1ης Λιβαδειάς με τι> Αλσρς Τρρφωνίων, ης πηΎες 1ης λήθης και ,ης
μνημοσύνης που σχημα,ίζρυν τηνΈριroνα, τα νερά της οποϊας ακΡύμε και θα

ακούμε όλες τις μέρες του tUIIItoσi01J, το Καταλανικό Κάστρο. Την Κρuα, με
τα δύο παλιά βιρμηχανικά κ,ίρια, που είναι 1α μόνα που σώθηκαν '1ια να

θιιμίζουν το παλιό βιομηχανικό κεντρο της χώρας ΠΟI) ή1αν η Λιβαδειά. Στ/ν
Κρύα λοιπόν, ,ην οποία σχεδιάζουμε
επιλi:ξαμε να

'Yi\l&! 10

και μεταμορφώνουμε σήμερα κι

Συμιιόσιο. Στην Κρuα ποi) πάλι ξεκινάμε Ύια ,ο αύρω

της ιιολιτιστικής και οικονομικής ζωής της πόλης, με όλες τις ιιαρφβάσεις
ακόμα και ης εΡΎασ(ες
Τα

,ου Συμποσίου.

(I\ltOU

[ΡΎα πο\) ξεκίνησαν

το

1993

και ολοκληρώνονται

σχεδόν

φέτρς,

επιχείρησαν να αλλάξουν 1ην όψη της περιοχής, να διασώ<:roυν ης μνημει;
του

πρόσφατου

και

του πιο

μακρινο';

ιιαρελθόντος

και

ταυτόχρρνα

να

"
Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
09/01/2023 21:58:53 EET - 44.211.79.30

ΕΙΣΛΓΩΓΗ

κρατήσουν την περιοχή ζωντανή με εκδηλώσεις lιολl1'σμο\>. lUIιδείας,
αναψυχής και περιήγησης. Διαλέξαμε δε να εγκαινιάσουμε με το Συμπόσιο
το Σ1.1νεδΡlαKό Κέντρο ιιου στεγάζεται στον παλιό μ\>Μ:ι αυτόν. -Υν(ΟΟ'τό ως

Παλιό Μύλο το\) Ακριθόπουλου, αVΑπαλαιωμένo κτίριο ,ης πρώιμης φάσης
της βιομηχανικής ανάιιroξης της πόλης.
Ο I(tvtpIKOς σιόχος tO\) Συμποσιου ειναι διπλός η ανάδειξη της ιστορικής
και πολιτιστικής κληρονομιάς της Λιβαδειάς από τη μια ιιλε1.1ριί και αιιό την

άλλη η ανάιιwξη ενός δημιουργικού πρoβλημαtισμO\> για το παρόν και το
μέλλον της πόλης. Μιας ιιόλης ιιου U!ιήρξε αδιάλειπτα σημαντικό κέντρο
μιας ευρ1ίτερης ιι&ριοχής αιιό την αρχαΗ'πητα και μέχρι σήμερα.
Η Λιβαδειά, στην καρδιά του ελλαδικο\> χώρου, σε μια είοφορη ιι&ριοχή.
έζησε ιιάντοτε με ειρήνη και ευημερία. ΟΙ κάτοικο! της με μbx:θο, 'η δουλειά
και ης ικανότητές ΤΟΌς έκαναν τη Λιβαδειά κέντρο της Βοιωτίας. να
ιιροοδεύει και να ηγεμονεύει στην ιι:εριοχή της, ενώ άξια τέκνα της
διαφίθηκαν σε όλους ΤΟ1.1ς τομείς της ιινευματικής, οικονομικής και
πολιτικής ζωής της χώρας μας.
Σήμερα η Λιβαδειά είναι η lIρωτεύouσα τΟ\) Νομού Βοιωτίας, μια πόλη
σίοnρονη, με ιιολλές δ1.1νατότητεςανάιιtιιξης, μια ιιόλη ΙΙΟυ διαμορφώνεταισε
αστικό κέντρο διατηρώντας το ανθρώπινο πρόσωπο της, διαφυλMiσσoν,ας
την ποιότητα ζωής των κατοίκων της και βελτιώνοντας την αισ&ηηκή ΤΟυ

χώρου της. Μια ιιόλη 1101.1 συντηρεί τα μνημεία και τις ιιαραδόσεις 'ης, μια
ιιόλη ιιου εξελίσσε,αι δυναμιιcά σε όλους τους τομείς. μια ιιόλη με εμβέλεια

110\) ξεπερνά
Η

ακόμη και τα όρια το\) Νομού.

ιστορία

της

Λιβαδειας

δεν

έχει

μελετηθεί

σε

βάθος

παρά

αιιό

ιι:εριορισμένοος σε αριθμό ερε1.1νητές και οφείλω εδώ να ιιω δυό ιαιρίους
ερευνητές: ο ένας μας άφησε χρόνους ιιριν λίγο καιρό, ο γνΦστός Τάκης
Λάιιιι:ας κι ο άλλος είναι ανάμεσά μας και το\) χρωστάμε πολλά, είναι ο

θ\>μιος Δάλκας.

Κι είναι βέβαιο ότι τΟ ανέκδοτο υλικό που uιlαρxει με

ιιολίοημες πληροφορίες μπορεί να βρεθεί σε ιδιωτικΙ! και δημόσια αρχεία.
Πληροφορίες θα μιι:οροΟΟαν να αντληθοίον ακόμη και από βιβλΙΟΎραφικές
αναφορές.
Με αρχή το Συμπόσιο λοιιιόν, θα ειιιχειρήσΟ1.1με στα επόμενα χρόνια να

δημιουργήσουμε ένα ιστορικό αρχείο για την ιιόλη και να ενθαρρίονο1.1με την
έρευνα, την Kαταrι:>αφή,

την ειιεξερΥασία στοιχείων για την ιστορία, τον

ιιολιτισμό και την ιιαράδοση της πόλης μας. Στα πλαίσια το1.1 Σ1.1μιιοοίου
lIαΡOUΣιάζoυμε δuό ενδιαφέρουσες και χρήσιμες ιστορικές εκδόσεις του
Δήμου ιιου θα τις ιιάμετε στα χέρια σας.
Το βιβλίο της συμιιολίησσάς μας, 11011 είναι ανάμεσά μας κι είναι κι
εισηΎήτρια,

της κυρίας Αιμιλίας Χατζημανώλη

-

Γιαννακούρου για την

"
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Η ΛΙΒΑΔΕΙΑ ΧθΕΣ, ΣΗΜΕΡΛ, Λν/ΙΟ

ΟΙΚQνQμlκή και KQIVOOVIo;:ή ζωή στη Λιβαδειά κατά τοιχ; αρχαίοιχ; Xpόν01.Jς και

το αφιέρωμα με τίτλο «Λιβαδειά:

1901; και 2Ος αιώνα.:;, Οψεις τηι; Κ"OΙVα/νιιrής

Κ"αι Oιιωνoμιιrής ιστορίας της 'ι'όλης» του ΝίΚ"ου Μέλlου.
Ε'Ι'ίσης, 'ι'αρ<>οοιάζοιιμε τ" νέο χάρ1η κι οδηγό της Λιβαδειάς, ενώ με την
ευκαιρία τοι> Σιιμ'l'οοίou προχωρήσαμε σ1ην 'ι'αραΎα/γή ενός

oompact·disc με
IIQU όλες

'ι'αλlές και αUΘενηKές εΚ1'ελέσεις τοο Μεσο'l'ολέμοο, εΚ1'ελέσεις

tX<Wv αναφορά στα rpαYQOOlQ για τη Λιβαδειά, την φαγoUΔισμένη Λιβαδειά,
'l'ou επιμελήθηκαν και θiλω να τοος ευχαριστήσω, Q Παναγιώ1ης Κουνάδης
κι Q γνωστός μας συμΠQλίτης, Q Αντα/νι<>ς Κόντος, Παράλληλα, αιιτές ης
μέρες 'ι'ου γίνεται Τ" ΣυμπόσΙQ, θα λεΙΤQυργεί έκflεση φωΤQΎραφΙK{)I) και

αρχειακ{)Ι) ιιλlκοί) στη Δημοτική Πινακοθήκη Λαζαρή.
θέλω, επισης, να ευχαριστήσω τον ιruριo Ιορδάνη ΔημακόπουΜ>. τον

ΠροΙστάμενο της Διείιθυνσης Αναστήλωσης των Αρχαίων Μνημείων και
σuμ,l,Qλιτη μας. '1'00 ειναι και μέλ<>ς της Οργανωτικής Ε'Ι'ιφσπής, για την
α'l'οστQλή ενός 1tερΙQρισμένou αριθμού CνTUIIOOv (δΙΧΗυχώς, 'ι'εριορισμένο)
μιας 'ι'ολιΊ σημανη"ής έκδοοης τοι>
αφιερωμένη στα

25

199()

'ι'ου σιιVΈγραψε

Q

χρόνια που γιόρτασε το ΑρισΤQτέλειο

ίδιος κι ήταν
ΠOνεπlσrήμΙO

θεσσαλονίκης 'για τον Καθηγητή και Ακαδημαϊκό, τον κύριο ΜΟl>1σόποl>λο,
με τίτλQ: «Λιβσδεlά·lΙ 'ι'ολ.εο&>μιΚ"ή εξέλιξη "σι τα μνημείσ της απ';; τον

110

αιώνα μiχρι το 1821». θα το ανατυπώσουμε "αι θα είναι στη διόθεση όλων.
Σ' αυτό το σημείο θtλω να ευχαριστήσω, και θα ήταν 'ι'αράλει,l,η αν δεν το
έκανα. τοl>ς ερΥαζόμενQΙΧ; 1Ου Δήμου 1Ιου με {I1>10Bυoiu 'ι'ραγματικά,
μόχθησαν -Υια τΟ γρήΎΟρο και αποτελεσματικό ξεπερασμα όλων των
τεχνικα/ν 1Ιροβλημάτων, 1(1 ήταν 1Ιάρα 'ι'ολλά, ώστε να είναι εφΙΚ1'ή η
1ΙΡιΙγμαΤ01l0ίηση του Σι>μ'l'οοίου σήμερα. Ελπίζω ότι κατά το φιήμερο 'l'ou
διαρκεί το Συμπόσιο, όΜ>1 ΟΙ συμμετέχοντες θα μείνουν ικανο'l'οlημένσι α1lό
τη δΙQρΥάνωση και τη φιλοξενία του Δήμοο Λιβαδειάς κι ελπίζω ακόμη ότι θα
είναι ένα δημιουργικό

φιήμερ<> -Υια ΟΟQuς το 'ι'αΡακολοιιΟήσουν

και

σuμμετέxooν στις συζητήσεις.
θα ήθελα, κλείνοντας, να σας Ι;\)χαριστήσω 'για μια ακόμη φορά και να

ευχηθ<ίι καλή παραμoVΉ σε όσοιχ; από εσάς βρισπστε λόΎω τοl> Ιυμποοίου
στη Λιβαδειά. Ελ1lίζω το Σιιμ'l'ΟΟlο να αποτελέσει την αρχή μιας -Υόνιμης και
δημιουργιο;:ής σuνεργασίας για την 1ΙρόΟΟο Ι(αι την ανά'l'τι>ξη της Λιβαδειάς,
για την 01Ι0ία όλοι 'ι'ροσιι:αθοuμε ΚΙ αγωνιζόμαστε. Σας ευχαριστώ όλοιχ;.

θα ήθελα να καλέσω το Σεβασμιότατο Μητροπολίτη να χαιρετίσει το
σημερινό μας Συμ1l00ιο.
ΜΗΤΡΟΠΟtlΙΤΗΣ

ΙΙΡΩΝΥΜΟΣ:

Kuplt

Πρόεδρε, αΎαπητοί μου

αδελφοί. οι ημέρες αl>1ές Οι:ι είναι οlt<OOδήποτε ένας σταθμός στην 'ι'ολιτιστl·
κή ιστορια της Λιβαδριάς. Λαμ'l'ροί επισtήμQνες. εξαίρεΤQΙ ερευνητές θα
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lIαρ(loolάσo"ν στα μά1lα μας ης lιτ"χές της Λιβαδειάς σ10 χθες. ης ημέρες
ιιου Iιέρασαν, θα δοuμε .0 σήμερα. θα lιροβλημαησ.οUμε και θα δοuμε τα
οράμα1α του μtλλoντoς.

θα ήθελα αιιο αυι:ή τη θέση να ευχαριστήσω .ον "'UpIO Δήμαρχο .•0
Δημοη ... ό Σ"μβοuλιο ... ι όλο"ς όσους ... ουράστηκαν για να φτάσουμε σε ΑUτήν
την τόσο σπουδαία ημtρα. Να σUΎχαρώ όλο"" εκείνους οι OIlOiO! θα
lιροσφέρουν την οllοιαδήιιοτε lΙρ(ισφορά .ους και να ευχηθώ μtσα αιιο την
καρδιά, καλή tllIt\Jxiα tιιJν εΡ-Υασlών,
Κο; ΣΤΑΜογΛΗΣ:

Σεβασμιότα1ε,

ιruρlε Πρόεδρε, lΦρίες

... αι ...uPIoI,

θέλω ιδιαίτερα να σιιnαρώ .0 Δήμαρχο ... αl .0 Δημοηκό Σ"μβοuλιο το"
Δήμο\> Λιβαδειάς, καθώς ειιίσης και την Ε1αιΡία ΒΟΙα/Ίικών Μελε1ών γι' α"τή
την τόσο λαμιιρή ιδέα

Είναι 'Υ&70νός ότι η

... α. την .όσο γόνιμη ιιραγματοιιοίησή της.
,tprottuO\>Oo το" Νομο':' μας έχει ανάγ ... η να

σ.ο"" ιιολί.ες της την ισ.ορία

της, την .όσο 1Ι0λuτιμη

τνωρίσει

και την τόσο

~ιoζήλεlιτη, και είναι ιδlOίlερα σημαν .. κό .0 7ε70νος όη ένας με7άλος
αριθμός διαια;Kριμtνων lιροσωlll... οτή1ων, tIlIQTημOYωV, δίνοον lη συνεισφο
Ρά .0"" σε α\>τό το εναρ... τήριο λάκησμα ΙΙΟ\> ulloφάaIot ο Δήμος Λ.βαδειάς
με αυτή τη θα"μάσια IIp<ιYtoβoυλία (για την αυτογνωσία) .ης IIpω.tUO"OW; .ου
Νομο':' μας.
Με αυlέι; ης σ..-έψεις

νομίζω

όη είναι χρέος

όλων μας να κάνουμε

IΙΡογμα ..... ή σταυροφορία 1ην ιιροσιιάθεια έρευνας, την ιιροσιιάθεια αναδείξε·

ως .ων ιστορικών δεδoμtνων της ιιρωτεuοοοας ΤΟ" Νομο':' και ... α.ά τούιο
lιρέIι&ι να διαβεβαιώσω όλο"ς σας 611 η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση
σιιμιιαρίσταται αllόλmα και θα δώσει όιιοια βοήθεια 1ης ζητηθεί ιιρος την

... ατειίθ\>V<:Π]

α"τή α ... ριβώς.
Η &κδ01lκή ιιροσιιάθεια την οllοία ιιροώ&ησε ο

έκδοση

ολων των εισηγήσεων

lΙο\> θα

... upIoς
a...ouo.ouv στο

Δήμαρχος,
τριήμερο

η

.0"

Σ"μιιοσίου, είναι κάτι το οllοίο ειιιβάλλι:ται να το θεωρήσουμε όλοι μας
χρέος ιιρ(ις α"τήν την ιιόλη. Συπσρητήρια ... αι ... αλή ειιιnιχία, KUplt
Δήμαρχε, στην IΙΡοσιιάθεια σας.
Κο.; ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ:
μαρχε, ιιόλεις

Κυρίες και KUΡIOI, Σεβασμιότα1ε, αΥαlιητέ Δή-

ξεχνOUν το ιιορελθον,

άνονι:ας μια μιφή ιιαράφραση,

ασφαλώς δεν έχοον μέλλον. Και σε έναν

όσμο ιιου αλλάζη με γΡήγΟΡο"ς

1100

ριιθμοuς, σε μια ιστορι ... ή ιιερίοδο 110" οι τεχνολογίες ..-ι η ιιληροφορ.κή
σλλάζο"ν lην κοινωνι ... οοl ... ονομι ... ή μας ζωή και το ιιεριβάλλον, η Λιβαδειά,
η ιιόλη μας, αιιό .0 μύθο, τη λήθη και μνημοσuνη, τη &ά Δήμητρα, αιιό 10
Μαντείο .ου Τροφωνίο" ως τους Ενετοuς

... αl

ΦΡάΎΚους, αιιο

.0

ΛάμlιΡο

Κατσώνη ως 1ην έναρξη της Ειwνάστασης 7Ια τ/ν αlιελειιθέρωση αιιό 10ν
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εμάς, Και βέβαια, ~o ερώτημα τι κάνουν κι αυ~oί Υια ~ην πόλη τouς.
Το ιι:ιό Kεν~ΡΙKό όμως ερώτημα, κατά την άιιο.η μου. είναι ιια/ς όλοι μαζί
θα δουλέ'Ι'ouμε για να κερδίσουμε ~o μέλλον της πόλης. Και κατά την άπο",,:,
μου, και με αUΤΆ θα κλείσω, οι ζωιryόνε,ς ιι:ηΥές Υια την πόλη μας, ΠΤΙΥές όιιωι;
εδώ της Έρκυνας που με <ην σvσ.ιιαλα(ωση ~ων κτιρίων δίνουν μια

Guti,

ξεχωριστή ζω':', νομίζω ότι πρώ~α αιι:' όλα είναι ο αΥΡΟΤΙΚι'χ; μας ~oμέας, η
Κωπαϊδα, οι μεταιι:οιητικές ειι:ιχειρήσεις, η βάση της οικονομίας μας.

Δtutεpov, οι uιι:ηρ.<;σίες, α/ιοΟΟμές οι οποίες χρόνια τώρα, είτε Υια τη
Δημόσια Διοίκηση, είτε για την υγεία, <η στέΥη και <ην κοινωνική ιιροστασία
lιι:ριμένουν να βελτιωθούν,

Ο τρίτος μεΥάλος ζωοΥόνος τομέας είναι το εμπόριο: έχουμε χρέος να
~oνώσoυμε την αγορά, να κάνουμε υποδομές,
Τέταρτος τομέας είναι ο ορυκτός πλοί>τος, ο δασικός ιι:λοί>ται;, Οι βωξίτες, ο
Ελικώνας, τα ιι:νευμόνια του Λεκανοιι:εδίου της Αττικής, Παρνασσός,
Ελικώνας, και ο υδάτινος ιι:λοί>τος <ης ιιι:ριοχής μας ιιου κυριολεκτικά αUΤΉ

τη στΙ'1μή δίνει ζωή όχι μονάχα στην ιι:εριοχή, αλλά και σε ολόκληρο ~o
Λεκανοπέδιο <ης Αττικής.
Κι ασφαλώς, το ιι:ιο σημαντικό, <ο ανθρώιι:ινο κεφάλαιο. Σ' αυ<ούς λοιιι:όν

τους ~oμείς είναι ένα ζωντανό, ενεΡ'1ητικό ανθρώπινο δυναμικό, όπως αυ~ό
ιι:οο.> διαθέτει η Λιβαδειά και ιι:ρέ .. ει να είμαστε περήφανοι
μ.. ορούν

να

κάνουν

τη

Λιβαδειά

.. ολύπλευρα αναιι:τυ'1μένη, που θα
προς τον 2\0 αιώνα, Μια πόλη

και

αξιοζήλευτη

'11' am:oi,

αλλά

και

νομίζω ότι
μια

.. όλη

παίξει ρόλο ΙΙ:Ρω<α'1α/νιστικό στις εξελίξεις
που θα φροντίζει <α παιδιά της και ΤOuς

πολίτες της.
Για να

.. άμε

όμως σ' αυτές τις KOΤεUΘύνσεις lρειάζε~αι

συνεργασία,

διάλΟ'Υoc;, αλληλεΥΥύη, αUΤOί να είναι οι κανόνες της ζωής '1ια τους πολίτε,ς
και ~OUς ΚΌινωνικοί>ς φορ.<;ίς της ιιόλης μας. Τοπική και Νομαρχιακή
Αυτοδιοίκηση,

Ειι:ιμελητήριο,

ΕρΥατικό Κέν<ρο, Συνεταιριστική

Evmση,

ΣύλλοΥΟI Πολιτιστικοί· Κοινωνικοί - Αθλητικοί, Κόμματα, Παρατάξεις, να
δώσουμε στην .. ράξη δείγματα γραφής για τη Ο\1νερΥασία και <ο καλό <ης

.. όλης,

Να μετριαστούν οι αντιθέσεις και ~α χάσμα<α, να σ~αμα<ήσoυν οι

ταμιιέλες, οι ψίθυροι, τα ραβασάκια ιιου φ<άνουνε στα σιιίτια.
Είναι πολύ σημαντικό μέσα από τις διαφορές μας να συμφωνήσουμε σε ένα

σχέδιο ανάπτιιl;ης για την

.. όλη

της Λιβαδειάς. 'E~σι

.. ου

αuτή η συνάντηση

εδώ σήμερα να μην '1ίνει ένu επικήδειο Συμπόσιο μιας ένδοξης ιστορίας <ης
Λιβαδειάς, σ.λλά μια αφετηρία ένδοξης

.. ορ.<;ίας

<ης Λιβαδι:ιάς ιι:ραι; τον

2\0

αιώνα.
Aυ~ό νομίζω θα πρέιι:ει να είναι το μήνυμα του Συμποσίου κι εΥώ είμαι
αισιόδοξος ότι θα lII:~ύxoυμε, θα φτιάξοομε τη Λιβαδειά πιο όμορφη και

ανθρώπινη και ισχυρή κι εύχομαι από τα βάθη της καρδιάς μου καλή εΠΙΤUXία

"
Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
09/01/2023 21:58:53 EET - 44.211.79.30

"ΛΙΒΑΔΕΙΛ ΧθΕΣ. ΣΗΜΕΡΑ, ΑΥΡΙΟ

~ι από μέροιις μο\> θα συμβάUα> με όλε~ μοο 'Q~ ΔWΌμει~. Ένα θερμό

roxαρισιώ ια είστε άξιοι σιιγχαρητηρίων γΙ' αll1ή τη δΙOργάVΩΣη ιοο
ΣUΜIlOσίOO.
Κος ΚΛΤΣIΜIlΜ'ΛιIΣ: Σεβασμιότατε, ε~λειcτoί ~ίφιol επιστήμoνε~ του
Πρoεδιn;ωυ, ~υρίε~ ](αι κύριοι, VQμίζω ότι όχι από ένα t\>1lI](Q χρέος, αλλά
από την ιroρδιά μας, αll' όσα ειΟΟμε xθε~ όσοι βιn;θή~αμε σιην παράσταση
τοο «Πλ.οιίτου)} το\> Αριστοφάνη στο θαυμάσιο θέατρο, το ανοιχτό θέαιρο τη~
πόλη~, κι αΤοολαύσαμε με τη φωταγώγηση, την ωρα,α ιιου

tyl"l:,

το ιιερίφημο

πλioν τοπίο γίφω από την Κρύα και την "όλη και όσοι σήμερα βλiιtO\>με να
oλι::l](ληρώνεταl ή μάλλον να ιιροχωρεί ένα ε~lIλη~τιιo;ή~ αξίας, πoλιτιστιιo;ή~

κυρίως. έρΎΟ Ύύρω από την Έρκυνα, oφείλOUΜε αιιό την καρδιά ~ κι εγώ
αVΤό το αιοθάνομαι ](αι το "άνω, να συπαρούμε το Δήμαρχο τη~ πόλη~, τον
Χρήοτο τον Παλαlο""ΎΟ, το Δημοτι](ο Συμβούλιο
εμφανεις, αν μου εlιlτρέπεται

συνtελtσεl

σε αυτή

](1

όΜιιις ε~είνoιις τοιις

να ιιω, ](ι αφανεί~ ~υρίως οι οποίοι έχοιιν

ιην πρόοδο

τη~ Λιβαδειiι~

που έ](ανε

xθε~

μια

δημοοιογράφο, ε](λεKtή δημοσιογράφο από τα ~ενtρΙKά Μέσα Ενημέρωσης
των Αθηνών, να μοιι πει οτο τέλος τη~ ε~δήλωση~: «Υπάρχει τόσο 6μορ'i"Ι
π6λη, υπάρχει ιι:6λη με rOOη Ο/Wρφιά κι εμείς δεν το γνωρίζουμε;»
Eι:~ινάει

OIl1Q

το ΣUΜπόσlO με

"oll':'; ελπίδε~, εγώ έχω τη

βι:βα,ότηια ότι

θα πρoσφέιn;ι πiιρα IIo;ιIι1ui, με αUΤόν τΟν ωραίο τίτλο «Η Αιβαδειά το\) χθες.
fO\) σήμερα "αι του αιίριο;ι». Στοιις «Ν6μοοι;» το\> ο Π1uiτων έχειπερίπο\> πει

Oll1b

αφιβιίις με iιλλα λόγια. για να δείξει την τερiιστlα σημαοία που έχει η

σύνδεοη το\> xθε~, του σήμερα και τοιι αύριο. Έχει πει ότι οι άVΘρωιιOlπρέπει
να ζοιιν με το "αρελθ(ιν τοιις, τΟ xθε~ δηλαδή, να ζοιιν μαζί, δηλαδή να ζουν
οομφιλlωμένοι σήμερα "αι να ζο\>ν έχοντας όλα αυτά, τις παραδόσεις και τΟ

οήμερα και Kαλλlεργώνtας τι~ αξιες αυτ':'; με ης ελπίδ&ι; για το αύριο. Δεν
ξέρω αν οι ΟΡΥανωι':'; γνώριζαν, πιοτειίω να γνώριζιlν, "iινtως αοτΟ<; ο
ουνδοαομός είναι αξιολογότατος, όλε~ οι εlσηγήoεl~, έχφ την τιμή να είμαι
](ι εγώ ](αι γι' αοτό oλo~ληρώνω ~αι δε σα~ ](οοράζω άλΜι, πιστεύφ ότι θα
συνtεUοοuν οε αυτό. Δηλαδή σε τι; Στη μΟ\ΙQδιιο;ή προοφορά, την α><λόχερη

προσφορά της φύσης που έ&ι:>σε ΑUτή την ομορφιά.
Σιην απλόχερη ~αι σωστή ~αι προγραμματισμένη δουλειά α"ό το Δήμο
της Λιβαδειάς ποι.> δίνει "λέον με έρ-Υα κι ενισχύει αυτή τη φUOι~ή ομορφιά να
προστεθεί αοτό που έλειπε. Να ~a&ioouμoε όλοι μαζί, να συζητήσουμε, να
αξιολογήσουμε και κυρίως να αξlOllοιήσουμε τον πολιτισμό της Λιβαδ&ιάι;,

](αι τη~ Βοιωτίας γενικότερα, που ξεKινQεI από τα βiιθη των αιώνων, για να
μην πω των χιλιετιών κι έχει μεγiιλη ιιροοιιτική οτο μέλλον. ΣιιΥχαρητήρια
οε όλους και νομίζω, κύριε Δήμαρχε, ότι δε χρειάζεται \IQ πω σε εοάς, οτο
Δημοτικό ΣUΜβoΌλlO και ΤOlι<; ιιολίτ&<; αυτής της πόλη~, όl1 όχι με λόγια αλλά
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ΕIΣΛΓΩΓΗ

με έργα έχω δείξει την αγάπη μου. που είναι αγάπη που αποδίδει αυτό

"0\1

"αι

η Λιβαδειά είναι για μένα και ότι θα είμαι πάνlΟτε "uι ,,\ιρίως σε τέτοια
θέματα, δίπλα σα~. στο πλευρό σας στον "οινό αγώνα. Ευχαριστώ.
Κος ΓΡΙ8ΑΣ: Σεβασμιότατε, ι<;υρίες "αι ιnjριoι, θtλω να ounoρ<i> ι<;ι εγώ με
τη σεφά μου τους ορ'(Uνιm:ές του Συμποσίου για την ωραία ιδέα ΠΟl> είχανε
για την ε"δήλωση αυτή.
Θέλω να wχαριστήσω 10 Δήμαρχο Λιβαδειάς για Τ'1ν τιμητιl<;ή πρόσ"ληση
"αι είμαι βiβαιoς ότι τα πορίσματα του Συμποσίου θσ eiV(lI !\Ολύ ευεργετικα
για την πόλη, διότι όλοι οι εισηγητέ~ είναι καταξιωμένοι ι<;αι ως εκ τούτοι> τα
πορίσματα θα

eiV(l!

πολύ ωφέλιμα γι' αυτή Τ'1ν ωραία πόλη.

Ευχαριστώ και πάλι για την τιμητι"ή πρόσ"ληση "ι εύχομαι οι εργασίες
το\) Συμποσίου να eiV(l! "αρποφόρες ι<;ι αποτελεσματικές για την πόλη.
Ευχαριστώ.

Ο Καθηγητής

Πα\l&πιστημίου

ι<;αι Αι<;αδημαϊκός,

ο "ύριος Χρύσανθος

Χρήστου. ι<;αλείται για ένα σύντομο χαιρεllσμό.
I1POEΔPOt (Κος ΧΡΗΣΤΟΥ): Σεβασμιότατε, αγαπητοί φίλοι, κυρίες "αι

"ύριοι, δεν πρό"ειται για χαιρετισμό. θα ήθελα να πω. πριν αρχίσει
ουσιαστιl<;ά το Συνέδριο, λίγα μόν<:> λόΎια για το περιεχόμενο αυτού του
Συνεδρίου.

Αν το παρελθόν είναι μόΟος "αι ιστορία και το παρόν προσπάθεια ι<;αl
δράση, το μέλλον ΠΡOOπτιιcΉ και ι<;ατά l<;ά!\Οιον τρόπο προετοιμασία, το
Συνέδριο αυτό επιχειρεί να "αλι'ι'f'ει ι<;άθε είδοιις προβλήματα. Επιχειρεί να
ι<;αλύψει προβλήματα 10. οποία μερικά είναι κυρlOλι:nι"ά θαμμένα από το
μύθο. μερι"ά σχετίζονται με την ιστορία "αι άλλα με την ttι>ρινή προσπάθεια
και με την προετοιμασία και πολύ περισσότερο. τα οράματα το\l μέλλοντος.
ΤΟ περίεργο με τη Λιβαδεια είναι ότι ποτέ δεν ήταν στην αρχαιότητα ένα

πολιτι"ό "έντρο. Δεν ήταν οι"ονομικό κέντρο. ΔΕν ήταν πολιτιστικό I<;έν
τρο. Ήταν όμως ένα πολύ μεγαλο λατρεUΤιl<;ό "έντρο "ι αυτό το λατρε"τικό
κέντρο ouνδέεται κυριολε"n"α με τις πρoϋπoθέσει~ τη~ θρησl<;εuτι"ή~
συνείδησης. Διότι. τα "όρια στοιχεία. "αι έχουμε V(l ακοόσουμε για το
Τρoφ<i>νιo, για την Έρ"υνα !(οι όλα τα σχεη"ά προβλήματα, "αι υπάρχουν
πλήθος ακόμα προβλήματα. να σ"εφτειτε ότι στην «RiaI Encyclopidic» που
μερικοί α/[ό τους σημαντιl<;ότεροι>ς μελετητές γράφουν για τη Λιβαδειά. ή ο
ΛάoUφερ στο "Βληνιι:ές Πόλι;ις", έχουν περισσότερα ερωτηματι"ά παρά
θετι"ά στοιχεία.
Δηλαδή, α"όμα δεν ξέρουμε τη φΟΟη των θρησ"ειών ή των θεοτήτων οι
οποίες λατρεύονταν σε αυτό το ιερό του Τροφωνίου, σε αυτές τι~ πηγές
της Έρo:uνας, π<i>ς δικαιολογείται ένας Κροίσος να ζηταει ή ένας Μαρδόνιος

να ζητάει, ή α"όμα ο Aπoλλ<i>νιoς lανεύς, ένας OUΎ'Υραφέας, ιατροφιλόσοφος,

"
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Η ΛIΒΛΔΕIΛ ΧΘΕΣ. ΣΗΜΕΡΛ. Λγρ!Ο

μάγος, θαυματοιιοιός, να ζητσει τη συμβουλή αυτού ω;:ριβως τΟυ Μα"'<είου.
το οποίο έχει τρία βασικά χαpαΙCΤηρισΤΙKά: το νερό. τα φίδια

και τους

υπόκωφους θορύβους. Καταλαβαίνετε. αυτά είναι όλα βααικά ατοιχεία των
μητρικών θεοτήτων. είναι των θεοτήτων αυτών πΟυ πάΡα πολύ ωραία ο
Αισχύλος είχε πεί με διό λtξεις: ~μήτηρ Γαία. πολλών ονομάτων μορφή μία»,

ότι είναι η ΜητέΡα Γη. η οποία έχει ποΗά ονόματα ΑUά είναι πά"'<οτε η ,δια
μορφή, είναι η Ίσις στην ΑίΥυπΤΟ. είναι η Κινσάσα στους Χεπαίους. είναι

όλος ο γυναικείος θεϊκσς κύκλος στον ελ.λ.ηνικό χώρο και καταλαβαίνετε ότι
"αι τα φίδια κα\ ΤΟ νερό είνα\ τα στοιχεία τα οποία συνδέο"'<αι με τη
γονιμότητα.

Αυτό μας

μεταφέρει στον

κύκλο

τΟυ Τρcιφωνίoυ

και

ης

προεκτάσεις του, αλλά σας είπα: είναι περισσότερα. απ' όσα ξέρουμε, όσα

δεν ξέρουμε.
Είναι πραγματικά ένα πλήθος από πρσβληματα, το επόμενο Συμπόσιο στη

Λιβαδειά θα πρέπει να γίνει με αυτόν τον καθορισηκό άξονα: τι ηταν αυτές οι
μητριιd:ς θεότητες, πώς συνδέονται με τη βασικη θεότητα. τη Μητέρα Γη,
Δημητρα αργότερα, r.ώς ouvδi:Ol'1αt με τον γέηο Δία. ουρανός και γη. Είναι
μια ολόcl.ηρη σεφά από τέτοια προβλήματα τα ()Ποία απλώς εισαγωγικ(ι
ήθελα \'<1 τα αναφέρω.
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Εισήγηση του κ.

ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕιον;

Εφόρου Αρχ/ιων Νομου Βοιωτίας

Γlρooπτι.,tς μουσειοποίησης .,αι επισ.,εψιμότητας
αρχαιολογι.,ών χώρων;
Λιβαδtιά, Xatpώvtia, Ορχομενός, Κάστρο

Σεβασμιότατε, εξοχότητες, ~Iιριε Διει>θ!1ντά του Γερμανι"ού ΑΡΧa\ολογl
,ο;ού (VQTιTOuTO\>, εκπρόσωποι Αρχών "αl των Συλλόγων τη~ Boιωτία~. Με
καραλλιιγμένο ελαφρά τον τιτλο μου, Λιβαδειά, Χαιρώνεια, Ορχομενός,

άξο\lllς σημαντl"ών προοπτι"ών ατον αρxαιoλoγι~ό ~αι κεριηγητι"ό τομέα,
θα σας απασχολήσω μέσα στα όρια ή ελάχιστα παραπανω.
Η αρχαιολογl"ή ipεu\lll "αl μέριμνσ στην επσρχία Λιβαδειάς, την οποια
σφορά ο οδι"ός άξονας ανάμεσα στις δuο EθνIKέ~ OooiJς πο\> διασχίζουν
~ατα~όρυφιι την Κεντρική Ελλάδα, είνσl, αντίθετα με τη συνήθως επι~ρα,
τούσα γνώμη, ιrπαΡKτέ~ "σι uιιολογίσιμες. Έχουν μάλιστα παλιές, δu\lllτέ~
ρίζε~ ~αl ευοίωνες, ορατές πρooπηκέ~.
Στις δύο περιοχές που συνθέτουν "αι χσΡιι"τηρίζouν τοκογραφl"ά τ/
Λιβαδειά "αl τη Χώρα της, με την αρχαία έννοια του όρου, δηλαδή την
Παρελlκώνια ~ιιι την Κωπαϊδl;;:ή, έγιναν, γίνονται "αl προγραμματίζονται
αθόρυβα παρεμβάσεις θεσμll(ής πρoστασία~, σ\lllσκαφές, διαμόρφmση Ι(αl

δραστήρ\&~ προσιιάθειες επισ"ε,l,ψότητας χώρων, συντήρηση ;;:αl ανσστή
λωση μνημείων, προγράμμστα μουσεια"ής "ι ε"παιδευτιιςής "ολιτιl(ή~.
Οι

συναρμόδιες

τοπιl(ά

~αι

~αθ'

ύλην

Eφoρίε~ Αρχαιοτήτων

του

Υποuργειοu Πολιτισμοu, €1 Εφορία θηβών Ι(αι r Δελφών Κλασιl(ών
Αρχαιοτήτων ~ιιι Προίστοριl(ών, η Εφορια Σπηλαιολογίας Ι(αι Παλαιο
ανθρorιιoλoγίας, η Α'

Εφορία BUΖαvτlνών Αρχαιοτήτων, η

Α' Νεωτέρων

Μνημειων, η εν Aθήναl~ Αρχαιολογι"ή Εταιρία, η Επισκοπή θηβών ~ιιι
Λιβαδεlας, τα ξένα Apxιιιoλoγι~ά Ινστιτούτα στην Ελλάδα "αι το εξωτερικό

(Bauo.pll(i)

Αl(αδημια κσl Γερμανl"ό ΑρχαlολοΎ\κό Ινστιτούτο) εν πρώτol~,

πανεπιστημιακά

Ivotltoma

όπως το Mα~ Γl(ιλ, το Κέιμπριτζ, Ντάρσμ και

Μπράντφορντ Πρ&Υραμμα, μεμονωμένοι ερευνητές σε όλο τον ~όσμo, όλοι
μαζί και Ο Kαθtνας χωριστά, έχουν συμβάλλει στη σημερινή γνώση και
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Η ΛlθΛΔΕΙΑ ΧθΕΣ, ΣΗΜΕΡΑ. Αγριο

ει"όνα το\> παρελθόντ<>ς της επαρχίας. Ει"όνα ι"ανοποιητι"ή ε"ιστημονι"ά,

"αθαρή αν θέλετε, "ρινόμενη σε ε"ί"εδο ε\δ\"ών. Η ίδια ει"όνα ειναι δ\>νατόν
να περνάει στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης "αι το ε\>ρύτεΡο "ο\νό ως σχεδόν
αρνητι"ή, όταν εξετάζεται με "ριτήρια τοπι"ού "αι ΤΟΠ\1<lστι"ού ιαΡαηήΡα,
Στην πραγματι"ότητα "α\ στη ιειΡ6ΤεΡη ΠεΡίlnωση ανεξερεύνητης θέσης..
παpαμiνo\>ν εν ΔUνάμει σημαντι"ά περιΟωρια για με)λοντ",ές προτάσε\ς

προγραμμάτων "αι παρεμβάσεων, πρoσαpμoσμiνες στις ε"άστοτε ανάγ"ες
των "αιΡών "α\ στις αντιλήψεις των ειδι"ών για τη

σ\>ντήρηση

"αι

επισ"εψιμότητα της διαΧΡσνιο:ής πολιτιστι"ής "αι παιδεvι:ι"ής "ληρονομίας
της flopειoΔUn"ης Βοιωτίας.
Ι! τελroταία αυτή διαπίστωση ενθαΡΡί>νει όχι μόνο εμiνα "α\ τους στενοίις
συνεργάτες μου που βρίσ"ονται

&00>, "ύριους

συναρμόδιους για τη μερίδα του

πολιτισμού της περ\οχής της Λιβαδειάς που μας αντ\στοιχεί, περίπου από το

50.000

πΧ. ως το

400

μΧ" αλλά "αι άλλους ιστορι"οίις νεοτέρων ιιεριόδων

"αι ~ν τομέων κα\ πολύ περισσότεΡους αρχα\ολογούντες κα\ ιστοριοδυ·
φούντες εν πσΡέργω να έχουν απόψεις και οράματα, ο καθένας μας όπως "αι
απ' όπου τα βλέπει.

Ι! Λ\βαδειά που έχμ πολύ λίγες ελπίδες να ταvι:ίζεται με την ομηρ\"ή ιδέα
ή την άΡΥιν κα\ ελάχιστες επίσης πιθανότητες να βρίσκεται ιιφώτη φορά σε

ένα εθνικό επίθετο «fJCΊOooriOW, στα ειιρήματα τα δ",ά μου της Γρομμι"ής Β'
από τη Θήβα, η "όλη, η διο:ή της "αι η όμορφη βοιωτι"ή χωρα έχουν μια
σημαντι"ή

'(αι

'(αθόλου

ευ'(αταφρόνητη

παρουσία

στα

πολιτιιο:ά

Ι(αι

θρησκευτι"ά ζητήματα της Βοιωτίας, που είναι "αι το λίκνα της αΡχαιο
ελληνικής, θεσλσΥίας από παλαιόθεν.

0\ ανασ"αφές, αν και περιορισμένες μέχρι τούδε, txOl>v απoδ~)Oει
ευρήματα τα ο"οια έρχονται στη δημοσιότητα "αι γρήγορα θα υπάρξει κι
έκθεσή

τους στο "οινό.

σχετι"ά.
Με συνεση

"α\

Στις δι\ο

επόμενες

βάρος στη συντήρηση

παρεμβάσεις

θα α"ούσουμε

"αι την επισκειjιιμότητα

των

αρχαίων χώρων, νέες ανασ"αφές είναι δυνατό να διαφωτίσουν περισσότερο
την αρχή και την πΡι;)ιμη ιστορία της πόλης, τα όρια '(α\ τΟν πληθυσμό της

στις περιόδους α"μής της, στην αριαιότητα "αι το Μεσαίωνα, τη σχέση της
με τον ιιερίγuρο της διαχρονι"ά "αι τις λατρείες της.
Καθο))ς ελέχθη, "ύρια μέριμνα των συναρμόδιων κι εμπεπλεγμένων
Υπηρεσιων του ΥΠΟ στη Βοιωτία είναι σuμφωνα μι; το νόμο, "αι πρέπε\ να
είναι "αι στην ouoia στην πι;ρίπτιο>ση της Λιβαδειάς, η συντήρηση "αι η
ανάδειξη των ελαχίστων σωζομένων λειψάνων, ιεΡι;)ν "αι τόπων λατρείας.
Εξάλλσu, κοινή μοιρα εUΘύνεται για την ολσσιερή, σχεδόν, εξαφάνιση
όλων των αστι"ών σριαιοτήτων συλλήβδην. "ατά τις επανειλημμένες
"αταστροφές και τις μαΡnφημi:νες από Ι!\}ρ"αγιά το

1821

"αι το

1894

από
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σεισμό, ο:αθώς επίσης και ης αντίOYlοιχες καταστρεπηκότατες ανακτήσεις της
πόλης.

Οι αΝUσo:αφές, όμως, είΝUΙ ένα μόνο από τα πολλά εΡΎαλεία Ύια την
ανάδειξη ενός σημαντικού κέντρου του παρελθόντος ~ Ύια τη δημωυΡΎIα ενός
αρχαωλιrylKoύ φοοικοο) πάρκου. και ίσως όχι το σπουδαιότφο_

ΤηνανασKαφ~ ενός μνημείου επιβάλλεται να αKOλouθι:ί η διαμόρφωση και
η επισκι,+,ψόητα. οι οποίες θα δlκαισλΟ'Υήσουν lην lφάξη της ανασκαφής

καlαστροφής και θα αναστρέψουν σε κάποιο βαθμό τις καταOYlροφlκές της
συνέπειες.
Στην περίπτωση

της Λιβαδειάς,

όιιως κάθε

πόλης με αστικές κΟ\

ιιφιαστικές αρχαιότητες, πισlεύω ότι πρέπει να διατηρηθούν επισκέψψα

ανηπροσωιιευτ1κά λείψανα και περιβάλλον'tες χώροι λατρειών που άλλ<οοτε
ήδη υπάρχουν στην ιιερωχή της ΈρκυVUς-Kρύας, του Μεσαιωνικού Φρou

ρίου και του Προφήτη Ηλία ή χώροι νεκροταφείων της, εφόσον διαπιστωθουν
νέα εκτός ή στα όρια του πολεοδομικοο) lστου της πόλης και

aVTIIItlroIIlotOUV

με νέες αντιλήψεις ωφελιμότητας, εl<1tαίδεοοης κΟ\ επισκεψιμότητας όλα
αυτά που είπα, τα ι>φιστάμενα "αι τα τι>χόν νέα αντιΙΙΡοσωπευτικά δείΎματα
των δημόσιων

και ιδιωηκών ΟΙΚIΟΥΙlκών

λειψάνων

της αρχαίας

και της

μεσαιωνικής πόλης.
Επιπλέον, στους υπαίθριους μουσεια"ούς "αι επισκέψιμους χώρους, πλην
του αυθεντlκοο)

και

του διδαι:τικοό

στεΎασμένου

ή

υπαίθριου

υλlκοό,

επιβάλλεται να Ύίνει επιλεκηκή τοποθέ1ηση καρτών ΚΟ\ αντlΎράφων σε
ανθεκτικό υλικό, από το πλήθος των επιηχιφών ή των πεΡIΎρσ.φών σε
αρχαίους και νεότερouc; πφlηΎητές που αφοροuν άμεσα τη Λιβαδειά και το

παρελθόν της. Το παρελθόν αυlό, κατά φόπο πφισσόlερο αναλΙΥl\κό κΟ\
διδαΚ'tικό σε σVrι<ριση με ένα εθνικό αρχαιολιηlκό μουσείο και σαφέστατα
διαχρονικό, πρέπει να είναι cJtIoκi't'IIIO σε στενότατη συνάφεια με το παρόν

και το μέλλον και σε ένα μουσείο πόλεως, το οποίο τελικά η Λιβαδειά
δικαιούται να πρέπει να διεκδικήσει και να αποκτήσει το συντομότερο
δυνατό.
Η σημερινή, εοοίσΟητη στον πολιηστικό τομέα Δημοτική Αρχή το έχει
ιιλήρως ενστερνιστεΙ

Η τσπσθiτηση

του μουσείου

πόλεως πάνω σε μια

διαδρομή αρχαιoλo'yΙKoiί ενδιαφέροντος, ατός του :ωκvoο) πολΟfοδομlκοu
lστοο) της σύηρονης πόλης, θα ήταν πράξη ει>χής.

Επισημαίνω, lελεlώVOΥΙα;, με:ην παρέμΡασή μου Ύια τη Λιβαδειά και
σιrrχρόνως

χαιρετiζ;o ευεί..ιιιστώΥΙας

σε μια lορψόιερη,

1Ιληρέστερη

και

πολυτελέστερη Γ.κδοση. την επιστημονική διατριβή, προσφατότατη, της Λη
Ανν Τάρνερ Ο •• ' ~Ι«νειιισ·ήμlo της Πεν01Jλβανίας με τίτλο ~H Ιστορία, τα

μVΗ~Ια και η ΤΟΠΟΥραφία της αρχαίας Αεβαδείας στη Βοιωτία, Eλλι.iΔwι. Δεν
Ιέρουν, είναι φuσΙKό, στα πέρατα του "όo;iOU,

Itpil<tl

να τους πούμε και ~oiί
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Ε

"ΛΙΒΑΔΕΙΑ ΧΘΕΣ. Σ~IMEPΛ, Αγριο

είναι το "άθι; τι. Είναι έρΥΟ που, παρά τον ακαδημαϊκό του χαρακτήρα και
σκοπό, αξίζει να διαδοθεί

tupmtpa

Ίια να πλοι>τίσει τις γνώ<:rεις το\) σωστό.

και \)U(oθuVQ μορφωμένο\) ελληνΙKoiί κοινού.

'Ερχομα\ τώρα στη Χαιρώνεια, to δεiιτερo σταθμό στον άξονα της
διαδρομής Δελφοί

-

Εθνι .. ή Οδός

Αθήνα και αντιστρόφως, που όπως

πολλοί lJ1\οπτεοοvτα, δεν είναι ια/ι ο μOvoς αξονα<; πολιτιστικής διαδρομής
μέσα από τη Βοιωτία. Αιιό τη Θήβα είναι εντός και εκτός των Θηβών "Ι
άξονες διαδρομής_
Ανεξαρτητα «κα τις εναλ/ακtικΙς ημερήσιες περιηγήσεις σημασία έχει να

αναστραφεί η σημερινή t<lκτική που &είχνει τη Ιknωτlα ολόκληρη ως
πολιτιστική έρημο, ως «terrn ίπ ccJta c/ agrcsIίs». Στο ΎρηΥΟΡΟ ημερήσια
περlηΥητι"ό άξονα Αθήνα· Δελφaί - Αθήνα, σημειώνουμε την ευκαιρία εν
παρόδω ότι αν

και το

φαινόμενο είναι

εν πολλ/ιίς

"ατανοητό, όσο

φαντασμαγορι"ά δηλαδή είναι τα μνημεία, είναι εν ΤOiιtσlς απαράδε"το να
μην "οιτώνται ο;:αl να μην τιμώνται στη γη τους τα σεβάσματα του
ιι:ανανθρώ!ιινου ΠOλlTlσμoiι: η πολΟΟμνητη

Αο;:ρόπολη των Θηβών με το

μιο;:ρό λαμπερό αστέρι το\> Μοοοείοι> Βοιωτίας, όπως Π<ιροοοιάζεταl με
πολλές 1Ιροοπάθειες σήμερα ;;αι όπως σχεδιάζεται

010

εγγύς μέλλον με τα

1Ι0λλαπλά σημεία αναφοράς 010 παρελθόν της, τα ιεrά έδη

100V Μουσών "αι
100V Χαρίτων, 1a βάθρα. ελευθερίας στις Πλα1αιές, τα τεμένη 100V αρχαίων "αι
των νέων θεών 010 "αl' εξοχήν λίο;:νο 1ης αρχαισελληνιο;:ής θεολογίας.
Η ελάχισ1η απόσ1αση lης Χαιρώνειας από τη βσιωτι;;ή 1ΙρωτεΟΟοοα "αι

lOV Ορχομενό, η θέση της επάνω στην Π<ιλαιά εθνική οδό και στην αρχαία
προς lOV Ά-ΥΙΟ Βλάση και τους Δελφσiίς, η ύπαρξη ενός παλαιOtατΟ\>
σημαντικου μουσείΟ\> μέσα σε ένα "αλαίσθητο "τίσμα εντός τΟ\> veKpolUφείου το οποίο πρωτίστως κοσμεί ο Λέα/ν το\> Πολοονδρείου lων Θηβαίων "ι
ένας ρωμαίο;:ός ταφι;;ός θάλαμος του 2ου μ.Χ. αιώνα, εποχή του ΠλουτάρχΟ\>,
η απOtομη Α"ρόπολη με το θέατρο "αι η ανεξερευνηιη α;;όμα πόλη στα Ριζά

ΤΟ\> Πετρα;;oiι, ανεξερείονητοι ναοί

010 Ηρά"λειο ο;:αι 010 θρoiιpισ α"όμη,

;;άιιοιων κλαοl"ών χρόνων, ;;ι ευρήματα όπως οι ρωμαϊ"ές στέρνες, το
τΡόπα'ο του Ιί>λλα από τη νίκη κα1ά τΟ\> Αρχελάου, τα ευρήματα lOIι μεγάλου
Νεο;:ρσroφείουlOIι Kηφισoiι πρόσφαια, είναι μερικά από τα νέα στοιχεία που
μπορούν να κινήσουν ενδιαφέροντα "αι διαδι"ασίες για 1ην όσο το δι>νατό
ουV\"ομότερη έξοδο της ιστορικής Χαφώνειας από την πολιηστιο;:ή ο;:ρίση
στην οποία την "αταδί"ασε ο σεισμός ;;αι σ1η συνέχεια εμείς.
ΟΙ επίσημες πληροφορίες λένε ότι ήρθε η ώρα να δημσπραTηθσiιν οι
ειryασίες επισ"ευής το\> μουσείου, Kαθαρlσμoiι του Λέοντα και κατόπιν της
διαμόρφωσης το\> περιβάλλσντος χώρου που βρίσ"εται μέσα σε αρχαίο
vεo;:ρoταφείo.

Η πrόtaση επέμβασης, ενοποίησης "αι επιο;;εψιμOtηταςτων μνημείων της
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ΛΙ-ΗΙΛΝΤΙΝΟΣ ΙΙΛΣΙΛΕΙΟΣ

Χαιρω\'είας, ~ι επιιιλέον μια πρόταση ανόπλασης ~αι ανόδειξη,

'%

Μο\'ή:;

Λu~οuρεση, σε μείζονα π"ρηνα μελέτης το" διαχroνι~oύ παρελθόντος τη;
Βοιωτίας, απασχολεί τα τεΜ:ιιταία χρόνια τόσο τον ομιλοuντα "αι <οιις
συνεργάτες του στη

e'

Εφορία,

όσο

"αι ης

,,,,,ι,,ές θρησι:ειιη"ές

"αl

πΟ)λιηο:ί:ς Αρχές, α.λMJ "αι σε ένα πρo~αταρ~τι~ό στάδιο γνωστές ι>μάδες
πρωΤι>βι>ιιλίας,

"'!'ηλό'tατι>υ ειιιστημονι~()tεχ\'ι~ού

εxlιιtδoι> και πι>ιότητας

ΤΟι> εξωτερι"ού, έχ()\)με μαζί μας τον κύριο Πίν~λιφ ποι> αγωνίζεlαι.

Η σχεδιαζόμενη οργάνωση της αρχαίας ελληνι"ης πολιτιστι"ης "ληρο·
νομϊας της Χαιρώνειας, σιινειtΙKO"ΡOυμενη κι από την καταλυηκή παρο"σία
ενός KtV1pOI> μελέτης στη Λυ~oύρεση, σηματοΟΟτεί ίσως την αναβίωση της
αρχαίας πι>ρe:ίας ΠρQς το Δελφικό Ιερό, όιιως είπα, μέσω το" Καλλιχόρο",
ΦωKι~oύ τότε, Πανωιιέα.

Ο

Boιωτι~ός

Ορχομενός

προβάλλει

στα μάτια το" επισ~έ'nη,

πο"

σπούδασε η πληρoφopηθη~ε το παρελθόν του, με τις "ψηλές οχυρώσεις το"

Α"οντίου Όρouς ~αι τα θλιβερά υπό απομόκρυνση λατομεία στο Ρο"νό tO",
με τη μιζέρια to" "ποβαθμισμί:νο" παΙXΙΑση~oύ οικισμού του, Σης μνι\μες
όσων σπούδασαν :α κλασικά γράμματα, ο Ορχομενός λέει πολλά.

Σε όσouς συνηθίζο"ν να αξιολογΟΟν τη σΙω1lηλη παρουσία των λειψάνων,
""όσχεταl ότι μπορεί να είναι και να σ"νεχίσει να είναι ένας από τouς
σημαντι~ότερoιx; ελληνι~o.x; αρχαιoλoγι~o.x; χώροιχ; με ιmάνια μνημεια~η,
διαχιχ>νι"η αλληλ<:lυχία από τα ν&OλιEIι~ά ως τα μεσoβ"ΖUντινά χρόνια.
Τη μοναδι"η δ"ναμι"η του Ορχομενού για τη δημιο"ργία ενός μεγάλ<:lυ,
όντως, αρχαιολσγικοί> χώρο", σε σ"νδυασμό με φ"σ1"ό πάρκο, την f:tόνισα σε
παρέμβαση μου στο Β' Σ"νέδριο για τη Μοοοειοποίηση των Αρχαιολογικών

Χώρων το

'94

στη Ρώμη. Ήδη έχουν δημοσιεUtεί τα πρα~τι~ά.

Η σημερινη, εοοίσθητη Δημοτικη Αρχη του Οριομενσίι αl<οτελεί για ης
γπηρεσίες

μας ένα

στήριγμα

θεηκης

σ"νεργασίας.

αναβάθμισης

των

τεκμηρίων, όχι λεΙ,!,άνων του παρελθόντος, α"τής της πoλιτιση~ης όασης.
Δε με παίρνει ο χρόνσι; νο αναλίισω περισσότειχ>, θα μαντείιετε όσα θα
ηθελα να πω, θα ηθελα μόνο να σ"νδέσω τον Ορχομενό με δί>ο σημεία

αναφοράς. χαιρετίσματα περαιτέρω διασυνδέσεων,
Πρό~ειται για τα τεχνικά έργα της Κωπαίδας ~αι την ε"ρί>χωρη μ"κηναϊκη
Α"ρόπολη το" Κάστιχ>υ, επίσης τον ανατολικό κόλπο της αιιοξηραμένης
λίμνης και πάνω σχεδόν στη νέα Εθνικη Οδό. Ξέρετε κι έχετε ακούσει σε
άλλα Συνέδρια από τον Καθηγητη μου Ιακωβίδη, τη σχέση της Ακρόπολης με
τον Ορχομενό.

Φτάνογ:ας έτσι στον περίγ"ρο της μνημειακής επι~pάτειας το" Ορχομε
νοί>. στον Κω1Ιαϊδι"ό

χώρο, έχουμε εξαV1λησε>

την απόσταση πάνω στον

όξονα Λιβαδειάς - Χαιρώνειας - Ορχομενού, πο" τέμνει ~αι σ"νδέεl
τα"τοχρόνως την παλιά "αι τη νέα Εθνι"η Οδό σε ίση απόσταση ανόμεσα
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Η ΛIΒΑΔΕIΑ ΧθΕΣ. ΣΗΜΕΡΑ, ΑΥΡΙΟ

στα μεγάλα ΠΡΟQl<uνήματα

παγ~oσμίoι>

βεληνε'ωυς, Λθήvα δηλαδή

ΔελφοΡς. Είναι φανερό ότι η αναφορά γίνεται σε

"αι

autoi.

Aν<iμι;σά ΤOI>ς ~αl με αφετηρία το ένα ή το άλλο, αλλά α"όμη "αλυτερα με
αφετηρία τη Λιβαδειά και ι;>οο\κά ~αι τη Θήβα μπορΟΟν να οργανωθουν σε

σuνεΡΎασία

όλων των φορέων.

Κεντρι"ών,

Δημοτι"ών,

Νομαρχ\ακών.

Περιφερειακών παραγόντων κα\ φσρέων, β\ώσιμες προσπάΟεις πολιτιστικών

και παρεμφερών αναπτuξιακών σεμιναρίων, περιπάτων, ημερίδοων με μεΎάλη
ωφελιμότητα πνεuματι~ή "α\ σuναισθηματι"ή, που oμoλιryOUΜένως όλο "αι
περισσότεροι επιδιώ"ουν,
Τελειώ",," εδώ τη σημερινή μοι> παρέμβαση ποι> απιryoήTεooε όλol>ς όσol>ς

περίμεναν να με

a"OOOOUV

να μιλώ στο πεδίο των ειδι"ών μou γνώσεων.

Ι"ανοποίησε ελπίζω, έστω και λίγο, όσouς ξέρουν πως προσπαθώ να ακούω

ης φωνές από το παρελθόν •• ο παρόν "αι το μέλλον της Βοιωτίας, ως συνολο
τοπ\κό και χρονι"ό "αl να απαντώ όσο μπορώ "αι ξέρω χωρίς περιστροφές.
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ΑΝΔΡΕΙΩΜΕΝΟΥ ΑΠΈΛιΚΗ

Εισήγηση της κ. ANΔPEJΩMENOY ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ
Επιτίμου Εφόρου Αρχ/των Δ.Φ.

Το κλασικόν και ελληνιστικόν νεκροταφείον της Λεβαδείας

EεpuaIIIώτutt, εξoxόrtα10Ι άρχοVlει; της θοιωτίας,

I(Ijpia,

και κύριοι. Εν

πΡώ10ις, θέλω vσ ειιχαριστήσω τον Δήμαρχον Λεβαδtων κ. Χρ. ΠαλαιολόΥον
και την Ε1αιΡίαν Βοιωτικών Μελετών διό 1ην πΡόσκλησίν των να λ.άβω μέΡος
εις α/,>lό

10 Σιινέδριον,

το οποιον Kpooιωνίζεtαι λαμπρόν. Και εισέρχομαι εις

το θέμα μοιι.

Τον lοίΙλιον

tOU 1988.

κατά τας εκσκαπτικάς εΡΥασίας διό την θεμελίωσιν

τοιι νέΟ\) ΚΡατικοί> ΝοσοκομείΟ\)

Λεβαδείας,

ήλθον εις φως φεις τάφοι

ελληVΙσηKών χρόνων. Η θ' Εφορεία ΠροΙστορικών Jα/ι Κλασικών Αρχαιο
τ/των ιιπό την διειJθιινσιν tης ΙΙIΙΟΥΡαφομένης ανέλαβε την διερεύVΗσιν 10ΙΙ

χώροιι "αι ανέσ"α",εν εν σιινόλω ιιερί τοιις εκαtόν πεντήΚΟVlα πέντε τάφοιις,
χρονοwΥΟ\)μένοιις από τοιι τέλouς τοιι 6οιι π.Χ. αι. μέχρι Των προ"εχωρη
μένων ελληνισηκών χρόνων.
Οιιδείς lα/ν τάφων 10ΙΙ νεKP01α~ίOΌ αιrtO':' ΙΙεΡιείχεν lCtεpiOIlatu το\) α'

ημίσεος τοιι 6οιι αι. ή ΤΟΌ 70ΙΙ ή Των Υεωμι:φι"ών χρόνων (tO\) 90ΙΙ και

tOU

80ΙΙ

Π.Χ. αl.), όπως είναι τα αηεία, τα οιιοία προέρχονται εκτάφων ΤΟΌ ΒΡανφ
(της σημερινής Koινό'tητoς τοιι ΑΥ. Σπιιρίδωνος) και φιιλάσσΟVlαι εις τΟ
Μουσείον ΧαΙΡιιινείας.
Εις μάλιστα

αμφορεύς,

Πpω'toγεωμεφΙKή"

πάλιν

εκ

ΒΡανέζι,

ανήκει

εις

1ην

OOl"ipav

περίοδον, xρoνoλoyoίlμενoς εις το β ήμιο:;ιι ΤΟ\) IΟοιι αι.

Εκ των εκατό ιιεντήKov-τα

UV1"C (155)

1άφων ΤΟ\) νεΚPOlα~ίoιι Λεβαδείας

οι ενενήντα ήσαν ο:ι:ραμοσ>:εlιείς.(1) Εκ 1ων λοιιιών, οι είκοσι tέσσαΡες ήσαν
λα>:>:οειδείς μετ' αναβαθμσί>, καλιιπτόμενοι ιιιιό ψιών tttpαyιίIvωv lΙ"ηλίνων
ε-ιι:ιιιέσων lIλαKύι~. Σημειωτέον, ότι αUl"ός ο Ίύπας τάφοιι δεν

των δiιo χιλιάδων Εκ"τόν

(2100)

τάφων, τοο.ς Ο11Οίοοι;

ull"uvth μεταξύ
avro>:oiyaIIrv εις 1ην

Α"ραιφίαν. Αέκα Iιi'"ft τάφοι ήσαν πώρινοι K,βι.m.;σχημoι(1) και άλJ..O' τόσοι

"oc A"ρ<ι,~",,;, ,.Ε ;9'9'. 1.9.,•. 18
(KOAjI26j "ο, σ. 2J~ ••.• αι ,48 ΠΠ.8: K.ριινo<πc,/I.lς.
ΛΙΙΙ ,00 "\~",, β)... A-rι. Κ. Α\·δρ<,.. μt"οv, I1ΑΕ 1989, 14S
1(\4'> ιΓΗnΙΙΜ), ΠΑε
1990, IJ6 <τ/μ. SJ
960 (KON:;Q), ΙIΑε 1991, \44 ,,_. 92 ο-β (I-.Oι\fI81j.

Ι. Δι<i <ον <ίοω_ β~. ΛVΔ",ι.>μt.Oμ, Το ~,)O",,-,ίψ

2.

.i_.

.1-.
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Η ΛΙΒΑΔΕΙΑ ΧθΕΣ, ΣΗΜΕΙ'Λ, Α ΥΙ'ΙΟ

α!!λο( λα~~οειδείς,IJ) .ων οποίων οι δέ"α ru;ριέ"λειον ταφήν, ενώ οι ΙΙέντε
ειρησίμειιον δ\ά την ~αTά χώραν "αύσιν τοιι νε"ρού, 'Εχομεν προσέτι ολίγας

πηλίνας λάρνακας νηπίων (ει~. 1_2γ4) πηλίνην λάρ,'α"α ενήλ"'ος('1, πωρίνην
σαρ"οφάγον l ') κ,ά, Δύο επ\τύμβιοι στήλαι έφερον μόνον το όνομα 'ΟΙΙ νεκρού,
ανδΡΙ"όν Και YIιVQlKciov αν.ιστοίχως.
Πολλοί .ων .άφων ήσαν πλουσίως εηερ\σμi:νOΙ. Οι τοιι 40ΙΙ αι. "αι οι .ων
ελληVΙστι~ών χρόνων χαρακ.ηρίζονται υπό της πληθiιoς των ειδωλίων των.
εν αντιθέσει "Ρος .οιις σιιγχρόνους .άφοιις .ης Ακραιφίας. οι οποίοι

ηερίζον.αι μόνον με αΎΎεία(7) "αι μάλ\σ.α εις μικρόν αριθμόν. Οι
σιινηθέσπροl .ύπο\ των ειδωλίων της αρχαίας Λεβαδείας είνα\ ο της
ισ.αμi:νης ή αρχαιιμi:vης ΎlιναΙKείας μαρφής εις διω;)όρους παραλλαγάς

(ε\κ.3)(i1 ~αι ο ιιαλαι&lερος Tiιπo~ .οιι γυμνού ιιnαμi:νoιι νέου ••00 φέροντος
επί .ων ώμων το ιμάτιόν τοιι(9). Χαραηηριστι"ώς, Ο κεραμοσκεπής τάQoς 8
μας έδωσεν ru;pi'Q ογδοή"οντα ειδώλια γuναιιcείας μορφής\ΙΟ) ~αι ο ωσαύ.ως
κεραμοσκεπής τάφος

94

ιιερί .α <ΥΥδοήκοντα πέντε ειδώλια νέων. ομού με.ά

κανθάρων .οιι ριιθμού της Δυτ",:ής Κλιτύος. Έ.εροl τύιιοl ειδωλίων είναι ο αί

βΡάχοιι καθήμενος νί:ος(ΙI I , ο ~ωμι~ός ηθοποιός, η κοιιροψόφος κ,ά, Η
ομΟΙ<ΥΥένε\α των ειδωλίων μας οδηγεί εις το συμπέρασμα, όΤΙllλην εξαιρέσε·
ων ταύτα είναι προίόντα τοπl"ού εργαστ/ρίοιι "οροπλαστικής. αΠOδει~vύo
ντα την καλλnεχνικήν δραιnηριό.ητα της πόλεως,
Εκ των 'ΙοπικιΟν εργαστηρίων

3.

Δ\ά τον "'Μν βλ, I1ΑΕ

Itptru;r

να προέρχωνταl "αl τα πλείσ.α των

1990, 134 σηρ. 74 κΙν.

95β (ΚΟΛ/13) "α, ΑΕ

AK~α{ λα""""ι&.ί<;.

4.
S.

l1ρβ, ,ην σVrxPOvov λάρνα"α ΙΙΟΛ/279 εν ΠΑΕ 1992. 130 αημ.
Δ'α ,ον ,ύ.ο. β~, την ε< Τανάγρα<; "ηλίνην λάρνα""

1994,234 "ε,

ΠΠ~'

κί •. 51α.
ΒΙ74 εν ΛΝσ.

13

Κ,

NECROPOLE Cl.ASSIQUE DE TANAGRA, εν COLLO·
CNRS: «l.A ΒΕ'ΟΤιΕ A/'..'TIQUE», 1985, 115 ε ... 7,
6, Πρβ . .-ην .. ""ν ονασκ«φών 11"'; τη, Τανά1l>α, "",ρίνην "αΡ"<>cιάγoν εν, R. I/rGGINS,
TANAGRA ΛΝΟ ΤιIΕ F10URINES. 43 .... 17
1. Διά τα μtxρ' σήμι:ρον δημ<>σ"u6!ντα ελληνιστ,,,ά "πεία .ης Α"ΡιΣ\.ί", βλ. Απ, Κ.
ANDRElOMENOU.

ΙΑ

QUεs ΙΙ\,'ΊΈRΝΛΠΟΝΛUΧ DU

ΑνδΡε,ωμ'.οο. ΤΟ ειrιασ,ήρ,oν χαλro-rεχνΊΙΙC; της Α"Ρ<ι",ϊ<ι<; (83OJ-~0 ~X). ΣoμβQλή
Η<; <ην ΧΡΟvoλό-τ/σ,ν ενiων τ';"ων "<>σμημάτιnν, εν Μοοσι:ίον, Τψη'ltχόι; τόμο<; ει,
Oλ~αν Τζάχοο Αλ<ξ"νδρή σημ. 2·4<;,,,, 1·2.ίν. 1-2 (&.οο "α, σχ" .. ή β,βλΤOΎ""φiσ.)·

8.

Βλ,

R.I1IGGINS, TANAORA

ΛΝΟ ΤιIΕ

FIGURINES, 118 .,,,. 139.σ. 131 ... , 1S6.
BRITlSII MUSEUM. 1954.

Τ•• α"".6, CATALαJUE OF ΤΙ/Ε TERRACOΠAS IΝ

2]6 "ρ. 881κίν. 121άρ. 883~ίν, 128.
9. Αο,6&, σ. 220 αρ. 823. 82S .ίν. 112.
10. KUP,"""ta '00 """'" της ορχοομtνης. Βλ. αοτόθ, σ. 236 αρ. 881 κΙν. 127.
11. nρβ. το ε. Ταν<ί1l>ας εν I11GGINS. TANAGRA AND ΤιIΕ FIOURINES. 16"",
""'0,112".,186.

Χ
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<ιπειων, τόσον των μελαμβαψών tOU 50υ αι, (ει", 4j,,11 "ω των υβαψδ1ν, ό<!ον
"υι πολλά του ρυθμο':' της Διnι"ής Κλ1Τύος. Μία σειρά αηείων του ρυθμού

,outou όμως είναι ε"είσαnα ε" Κορίνθου "α, Ατ,ι"ής Ιετ". 51Ι)I, 61141],
Μεταξύ Των ωραιοιερων αηεiων lου ρuθμού συΥ"α'αλέΥεται "ωνιι;;ή "ύλιξ
του ,άφου

98.

φέρουσα εις το εσωτερι"όν

της Υραπτόν

"σι Ι:)'χάραnον

δlό"οσμον, εκ; τΟυ πυθμtνoς της δε nφαλήν "όρης εις έξεΡΥον OJvOyAuφovll<l.
Μερι"οί αβαφείς σχuφοt

ιων r.λληνισlt"ων χρόνων φέρουν το χάραΥμα

12, Τη~ Mρνaoro.; 140 (n"ιιrtip .. "i •. 1·2). "ρ. <υρ. 19~4Ι (μελαμβαφή; σχόφος, αχίραl""
v.' 008, διΔμ«ρ",,: X<Iλt>", O.09S. βάσ'ω<; 0,063 μ.). λρ. 'bp. 19So12 (βα, ... ,χό;
"",vθαpl,,",o~, ά"l;ραlο.;, Ύ."ς μ«iι λnβώ.

0.0?2

μ,). ε,,; 'ης μ<λαμβαφοόι;. ,,,,φα,,,,iα;

"",ι αμ/;σιι>; """ ,ο X,Wx; σι:ιρ<ί σιατό .... δι'; λ,,",,,,, '''ιθt'<oo χΡώμα,α;. Διιi 'ην
σνΤUχριμ/;'η.α",ήν .q... ή •• ήτις α",,,.ηθη •• Rα"".ία. βλ. λ.δΡι""μί;voυ.ΑΕ

1994,
201 "". σημ, 138 "". 69, Αρ. <"ρ. Ι9~4~. 19546. Μιχχόλαι .0ρι.Ο,α.α; χ",όλαι,
λρ. ,.ρ. 21700. Το" ,iιφαυ 94. Kiιl<6αpoς. <JU"I'χ,"ο)J,ημt.ιο<;, oλόo<ληρo~, V•. 0.14,
διιiμ<'poo;: X,iλouo; 0.11, βiισ<ιι<; Ο.Ο! μ. Πηλό<; "";:ρ"θρο", λι:",ό"ο"",ο.;· 1ιi"",μo "'An.,
ατιλ"ό•. Ε"ίθι:,α xpώμιnα. Διμερή" βiισ,,, ,χ ,όρου "αl σ"",ία<;, Εοή ,η, .oρuφής ,ω.
λαβώ. α.άγλυφο. "ροα"",,{ο.. Mtταξύ δΟΟ <vtύ"ωv tξηρημ/;""ν δο"'"λ{..... ο .. ζομί.
.... δι" ",ι8<,,,,, 1Ρώμα,<>:;, ο ο:ύρ,ο<; διιi"oσμ<>:;. συ"''''''ιιε.ος ,χ διο<λής .αι.ία<; διά
λω"ού. α"'; ,η, "1<Oin> "ρΙμα.α, σ<ιρ'; λοτχοσχήμ",' φίοΗ",. δι' ηραιωμ/;.ου
""",α.ο""ρ{voυ "ηλοίο. Πρβ. ,ο. ,χ ΚοΡί...ι!ο" ""...ea"o. . . ΡΗ. 8RUNEAU, Lλ
CERAMIQUE DESTOMRES HEllENIST1QUES. MEDEON DE PH<χ:IDE ν. 1916.

13.

38 "". 38·39 (,... αρχών το"

30υ~.x. α,.).
Αρ. "'ρ. 2J92~. Τοο ,""ου 125, Kάl<6αρoι;. ουΥ~ .. ο)J,ημ/;.ος. μ,χρό. σ<μ",~ληρωΙΙ<
V<>ς.
0,118. διιiμε'ρoι;' 1"λouo; 0.093, 1!Qσt"" 0.OS2 μ. Πηλός """,aVΌXPOuo;.

14.

v.,.

kιnό"o"",,,,,, "",λώς

... ,ημt.o~ -yQνιoμo μtλάν, σ.ιλπVΌν. Διμφής

βάσlς,~

,iIpou

~αι

tξηρημ/;VΗ~ ,,",ο.ία<;. Αι λάβαί αυ.ία,α",αι ,χ δύο. "υχλι"';ς διa'oμής σιtλι:Xώ., iι"""
δέ.ο"",ι χαρό: ,ο χ,ίλος <ι<; ~όι.ι/io•. Η

"""ia ορίΙμaι
χιiτωθε. <αι ~,ρ ... ρεια.ώ.; ,,~ό tξηpημtvη" α"λο"ώσ,ιι>:;,,",ρε' ,.' ,χιiσιη, , ... ό."".
<π;όΡα"'Ο' βλασιόmu:1Ρα. ι=ά φόλλιι>ν "ισσού, a~oδ<δo""'" δι' ηραιωμΙ..,,,
σιρώμα,ο<; .α",α"".,φί.ου .ηλού, <ξ"ήλου νυ. ,ο ''''{στο. Διiι .η. διn"όσμησι•
• ρβ, 'ην <τruφo<ιδή ο:ύλι"", <ου «"'",nioυ ,,,,ιip.oυ .ου 30υ ~.x. αι, "" Κα"ρί""

""pin

δια"()Qμη,,~ή ζό>.η, η

Ταα.άλ",,-Τζα.aβiιρη, No<ιoιz.α,oλ,otό ""χρο.αφι:{ο Βεροία.;. <ν EHη.ιa<ιχή ~,ρα·

80·12 (,ό ..",

μι:ι"ή Ο"" τη Mιz~<δovin (."δότις Σ.έλλά Δρού1Ου), 1991 σ.

76) .αl σ. 81

(<1""",,<;)' ωσ<ιίο."", ,η' .υ~ίδα 11'.' ασιΙιδομόρφοι.ι θόλ""•• η. ΧΡοvoλο-yocι.ι<νηνμnα~ό

.... 230-220

χρό.Ο>\'. n",όθI α.

11·14 (,,,..'" 71)

<αι α.

86

«nι><Ψα; ,,,,ώ.). Η οΡ6ή

XPOlIOλό1ηαι~ """""tpmv ,ω. απ,iω. δίδ.,αl '" ,ων "",μ/;..., .αθ· 000. 'ι<; ,ο'"
"~o.i,Ao,,., .ων "χό",," φαί.... αι ότι <~ .αραδρομή<; ηχολουθήθη η

,~ .Ρώ,ης

,vt"~ώσ<ωc; χρο","'; 'O~oθt,σlς , ... δόο ,σόι ... <υpημiι,....

IS. Η ~ω.",ή o:ύλι~ μnιi ''''' ~λ"",.. ώ<; αχα&δoμtν""~OΙ;ό<; <μι:ιαviζ<-ιαι .. Aθή""ι~ ""',,,
'η' ,ρi'η' δ,χα.,ίαν "'" )",,~.x. αl. Mεια~ό ""ν ~ρωτψω""". oμ6ΔΩV oιιY"α.αλt
Ύ<'<α, η Ομάς ,ου Π,ολ<μαίου, η o~oIα ϋ.αβ< ,ο ό.oμiι 'η,,'" ,η; ,~{ <Ου ~υθμ/;.<>:; ,ης
~λ""",,",ς αχα&δομί;νη<; ",φαλή" ,Ου Π,ολ,l,,,ιου Α' Βλ SUS!lN Ι ROTROFF,
AlTlC WEST SLOPE VASE PAINTING, HESPERIA 60, 1991,80", αρ. S3 ~aι S7 ~i •.
~.
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Η ΛIΑΑΔΕIΑ ΧΘΕΣ. ΣΗΜΕΡΑ. ΑγΡΤΟ

ΦΙΛIΛc(lι,1

Παραδόξως, .0 \αροταφείον Αεβαδειας δεν μας έδωσεν

βο\ωnκας αν&μιιιτάς l<1ίλικας, ως QtrtQI αφθoνot>σιν εις τας νεκροπόλεις

των αρχαίιιιν Λβών(l7) (σημφ\νο':' εξάpχo~), της Ρl'Iσώνας("J, της Τανά·
γρας(19) και της Λκρα\φίαξIΟ),
Αρκετοί τάφο\ περιείχον εν ή ΔUo χαλκά νομίσματα (ελάχ\ιπα ήσαν τα

αργιψά), χαλκάς ",λεγγιδας(>Ι) ή σιδηράς, ολίγας χαλκάς λαβιδας καλλω
πισμού, λύχνους κα\ άλλα μ\κΡοανηκείμι;\'α.Τρε\ς των τάφων είχον κπρισθή

και δι' ενός χαλκοί> Kατό1ΠΡO~(>lI· ΤΟ πλέον ενδιαφέρον ειναι 'Ιο πτυΚ'l"όν
κάτοπτρον του 'Ιάφου

90, 'Ιο οποίον φέρει επί επικολληθέν.οι; ελάσματοι;

ανάγλ~φoν παράστασιν Ηρακλέους, KpαtOUVΤoς τράγον από των κερά.ων και
Πανός,

ζωηρώς

ι:ειρονομούντος,

Το

κάτοπτρον

διατηρεί

άθΙΚ10ν 'Ιην

στρόφιnα. την σννδi:oυσαν τοι>ς δί>ο σ~μπαγείς δίσκους του.
Η ανασκαφή 'IO~ νεKρoταφεΙo~ απέδειξεν, ότι ο λόφος, ένθα ανηγέΡθη το

νέον \'οοοκομείον της πόλεως, ήτο ο ι:ώρος ταφής των αρι:αιων Λεβαδδων και
Oll)';i ο 'Ιόποι; της >:αtοικίας 'Ιων, 'Ιων δημοοίων κτιρίων και των ιερών το".

Πο':' έnιτο όμως η πόλις; Το πρόβλημα απησι:όλησεν ήδη από το"

πρoηγOQμένo~ αιώνος το", επιστήμονας.ω) Ορθώς ο περιηγητής ιΕΑΚΕ, ο

ULRICHS

>:,ά, εtοποθέτησαν την αρχαίαν πόλιν εις τα βαθύτερα στρώματα

της σημερινής, ακολουθούντες τον Πα~σανΙαν, ο οποίοι; 'ΙονΙζει. όη η πόλις
έκεΙtΟ επί πεδιάδος. «Λεβάδου δε εξ Αθηνών ~ αυτήν (την Μiδειαν)
αφlκομένου καlέβησάν lε ες το χθαμαλδν οι άνθρωποι ..-αl αλήΟη Λεβάδε,σ

η πόλις απ' σιιτού». ΙΧ, 39. Ι. Εξ άλλο", πλήθος επιγραφών, αίτινες σναφέροι>ν

το όνομα της Λεβαδειας(2') ή ομιΜιύσι περί λατρείας 'IO~ ΤροφιιινΙOlJ ή τo~
Διός Βασιλέως, εuρi:θησαν εντος της σημι;ρινής πόλεως. Αι ανασκαφαί των

προηγουμένων δεκαετιών(1'!, αλλά και αι 'Ιης υπογραφομένης κατά τα :φώτα

ΜΕΟΕΟΝ V. S7 Κ •. ",κ. 16Ζ-163.
(]973-14), Χ""ν. 424 σημ. 2 πίν. 211.
Ure. ~j"b and (,t1b <0I\1UI)' ",,1101)' Ι,,,,,, Rhi'..,n.. 1921. 14-71 .,ν. 23·21.
]9. ANDRE]OMENOU, Lλ NECROI'OLE CLλSS]QlJE ΟΕ TIιNIιGRIι (σημ. S), 1J1
"κ. 22-Ώ. Της .1\>τ/ς, TANAGRIι ,. ARCH. REPORTS 1989·90. 38 .,κ. 30.
20. ANG. Κ, ANDRE]OMENOU, LA NECROPOLE D" IιKRA]PHllι, ΙΝ; NECRDPOLES ετ SOC]ETES. IιCTES ου COLLOQUE ]J','TERNATlONAL ΟΕ Ι]ΙΙΕ
(1991), NAPLF.s 1!/9οΙ, CAHIERS CJB, ΧΥΗ). ]01 κ•. ,,~. 7.
21. Πρβ. Ιινδρ.uιψtνw, Μο"",Iο,' (σημ. 1) σημ. :;8-,9 εικ. Ώ-23.
22. Δ", 000 ~ κο,6.Γφοο Iμ<1d λαβής <~, ~,,,,,,,όν) βλ. ,,,,,όtl σημ. 63·64 «κ. ~>:ιι-..
2'1. Βλ. J. ~.Ι FOSSEY, TOpO"RAPHY λΝΟ l'ΟρυΙλTlΟΝ OF ANC]ENT ΒΟΙΟTlλ.

]6.
]1.
]8.

Βλ.

BRUNEAU,

Βλ. Ιιη, Κ,lΙνδpc"""Ι""ν, ΑΔ29

Βλ. Ρ. Ν.

1~8~.]<.5 σ'!)'

24.

Ιι,,,όθι σ. 1~,

12·13.
iJ .... ,

ILΙ

1?-1OI~l, ~7 σημ. 1 «nηνισ",,~όν -.m\Q,ovi BCH ]9,3, 2]9 (ψ~μo t>δv<ry<ιη"""
"",μαlκ",ι ιι>ό"".). Ι.... <ιρ ".. ~δης. \ρχ. Εφημ ]951/).1. 2:'.'"l3o (~λη~oJ>ί<ι' ~'Ρ'

2,. 8CH

μικράς ο"σ"""ι,ής>'

Ε. Του4(,χο

(μVΗ"",.ooo-,K ""-,,,.,,,,,,.ή<;

.

Σ. ΣνμW.""yλoo, λΔ

," ~ρmν ..,. ~oo • .χ. οι.)

20 \]965)

Χρον. ~. 241·~
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έτη της πιφQΟΟης δεκαετίας έφερρν εις φωι; IIQλM τμηματα μνημειωδα/ν
Ρι-,:ρΟΟμημάτων και απλών ρι-.:ιών η ερΥαστηρίων, ΧΡQνρλΡΥQι>μένων από <ΡΙ>
τέλοος

tQ!)

"'υ αι. μέχρι <ων υστέρων Ρωμαϊκών χρόνων (μέχρι ΤΟ\)

4Qu

μ,Χ.

αιώνΡς). Τα οι-.:οδQμι-.:ά αντά ~ίψανα μαρωΡουν περί της ει>πορίας <ης
πόλεως κα<ά <ην μαφάν αι>την περίΟΟρν.

Δ&ν ΥvoιρίζQμεν
αναφέρει

πότε ιδρυ()η

η Αεβάδεια,

την πόλιν, το Τρoφώvι:ων

Μολονότι

είναι φημισμένρν,

σημαντικωτέρων JIOv<tiιov τ/ς ΕλλάΟΟς, ηδη από το\)

ο Όμηρος δεν
ως εν των

S50It.X.

Ittv<t

Ειςαν<ούς τΟ\)ς

αρχαϊκούς α-.:ριβώς xρόνoOJς ανάΥον<αι και <α παλαιότερα μέχρι πρότινος

yviOOτά ει>ρηματα ε-.: <ης πόλεως(26). Αv<ιλαμβάνεταί ης λοιπόν την χαράν
μΟ\), όταν -.:ατά τας ανασκαφάς, ως διενηΡΥονν εντός τοι> εν Λεβαδεία
QΙΚQIιέοοι>, όllΟ\) ανηΥέρΟη η -.:λινικη Φιλίltl1QΙ> ΚΡV<<ΥΥιάνvη, απε-.:αλiιφOη εις

τα βαΟύηρα στρώματά του αΗικίζων, επί υψηΜυ πΟΟός ΚΡατηρ(21) <ης μέσης

Υεωμεφι-.:ης περιόΟΟυ -.:αι ειδικώτερον των αμέσως μετά <ρ 800 It.X, χρόνων.
Κύριε Δημαρχε Aεβαδiων.
Εις Εσάς, το πρώτον πολίτην <ης πόλεως, παΡαδιδω σημερον

tQiJtQ

το

αψωδές τεκμηρων της κατά δυόμισυ και πλ/ον αιώνας επιμηκύνσεως ItΡος
την αφετηρίαν της της ισΤQρίας ιης πό~ώς Σας και Σας πρρτείνω ΤΡ έτος

2000 να
(2800)

ερρτάσητε πανηΥυρ,κώς <ην συμπληΡωσιν δUo χιλιάδων ο-.:τακοσίων
ετών σι>νεχούς ζωης της ΛεβαδεΙας. μιας <ων σεΙΙUσμιωτέpων πό~ων

της Ελληνικης Πατρίδος.

ΒIΟι\IΟΓΡΑΦIΑ

ΑΥΥ. Κ. ΑνδρειωμένΟ\), ΠρωΤΟΥεωμετρι-.:η και '}'&ωμετρι-.:η -.:εραμεική εκ
Βρανέζι &ιωτίας, Αρχ. Ε<;>,μ.
Απ.

1985,57-84.

Κ. ΛνδρειωμένGΙ>, Τ., νε-':Ροταφείρν της Α-':Ραιφίας. Λ'}'ρQι; ]ω.

Κόλλια. Μέρος

],

βιβλω'}'ραφικώς

όλαι αι μελtται τ/ς υlΙοΥραφρμένης, αι αφορώσαι εις τας

Αρχ. Εφημ.

]994, ]55-254

(εις την σ.

254

ItapαtIOεvtaI

εξης βοιωτικάς πόλεις: A.oρaI'Jiav, Α'}'. Ελεούααν θηΡών, Αλίαρτον, θεαιιιάς,
Ποτνιάς (Τάχ. θηβών), ΤανάΥΡαν).

26, ν.~ρ~.ι βιβαίιι>; κα, ", μo""δ'K~ν ΙΙΡOΙ",OΡ,KΌV ο(,ρημα. ον ρ",ΌV της V"'<pO>ιλ/ι>δKiκ

1[1

Ει' τ"",ο όμ"",

k.

ήλ&ν <U; 'ΡΟ>'; κατά τη. δ,άρ«,αν ανασκ<ιφών, ιzW

αιιλώς .λέΡ;τα, &Τ, ιιι><>ίρ~ .. α, οκ λ<βα6<ία9'. ω..

27. Δ,,, lI<lρφφο:ρή
.. Χαλκίδος βλ.

FQSSEV.

<.α. σ. 3(Β σημ. ΙΒ.

αιιO<ΠlασμαΤΙKΌV απ,κίζαVΤα κρατήρα οφ' .,.-ηλσύ ποδός το" Τύ",," [[
Απ. Κ. AVΔρι,σ>μivo", Εκ τ"," 1Ipα>lμou κ<ραμ"κ""" ,ργ<ιστηρίοο ,ης

Χαλκίδος (ιlος· Βος ιι.χ. α,.), Φlλ[Α

Enll 'Ql,-

Β' α.

74

αρ.

S .1 •. 22

α.β "κ.

2,3.
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Η ΛΙΒΑΔΕΙΆ ΧθΕΣ, ΣΗΜΕΡΑ, Aγplo

ε,κ. 1-2 Πηλiνη λιiρ""ζ ι'η~Ιoυ
(, /40) ,ω_ μhrων του 50" Π.Χ. <tI.
(t,K. 1: Το πώμα τψ;)
(ω,. 2: Το wωrψικ(ι> ,,,,.
Δι" τα α)'}'(ία 'ικ βλ. "κ. 4).
J. ειδώλια "α, αΥΥιία τικ) ,4φοο
40 κα,'; χώρc.y.

'"
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ΛΝΔΡΕΙΩΜΕΝΟΥ λΓΓΕΑIΚIΙ

1::,,,...

.......«'_~J

~{'~.
~

,

.

t:.". !

4.

Τα ιrπriιι

......U- I«J IIL

"&0.1).

5. Ki.rιθιιpιι;;. ρ< ........... 94.
6. KάtιθtφDς ρ< ."" • . . . , . J2j.

"
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Η ΛΙΒΑΔΕΙΑ ΧΘΕΣ, nΙΜΕΡΑ, Αγριο

ΕιοήΥηοη της Κ. ΒΟΝΑΝΝΟ

-

ΑΡΑΒΑΝΙΙΝΟΥ ΜΑΡΓΚΕΡΙΤΑ

Α νοπληρώτριας κοθηγήτριας

της Αρχαιολογίας Πον Ιμίου Ρώμης ιι

Η π[πλοφόρος της Κρύας

Το ά'}'ιιλμα ποι> παρουσιάζεται Ύια πρώιη φορά εδώ, βΡέθηκε πρόσφατα
Ι(ατά τη διiφιcεια εργασιών αναπλασης τ()\) qφιακι>U ΣVΓKΡOΊήματOζ

1<0<>

σήμερα μας φιλοξενεΙ

Η ανέρα/ση του αΎάλματος έ'Ι'ινε, όπως ε,πα, στην Κρύα Eριcoνα της
Λιβαδειάς, όχι στην ιφχική
σε βό.θος

50 Ηατοοτών

100 θi:ση

ιιλ/ά σε δεύτερη χρήση, ιιριμηδόν Ι(αι

σε αντιστοιχία με τη μία σπό ης πόρτες ΤΟΙ> "'φί()\).

Aνol(()ινώθηt<ε την Πέμπτη 21 Ιουλίου ]994 από τον ίδιο τον κύριο
Δήμαρχο Λεβαδέων στον Προϊστάμενο της αρμόδ\lις Εφορίας Αρχαιοτήτων,
η οποία επενέβη αμέσως ΎΙΙΙ την παραλαβή τι>ι> Ι(σι τη σχετική επί τόπου

QQ10'fiu

και έρι:ονα.

lφοσωρινό:

Το άΥαλμα μεταφέρθηκε

αμέσως

ΚΟΙ l()Π()θεtήθηKε

και μiχρι να λάβει ης πρώτ~ βoήθtιες καθαρισμoi> από .ο;>ν

έμπειρο;> Ο1.>V1ηρητή, ""ριο ΠαναΎιώ1η βαλμά, σι; ικρίωμα f1,ω από το;> Παλαιό
Δημαρχείο όπου έ,\,ινε ανnκείμεvo &αυμασμoi> από 10υς ασυνήθισ10υς σε
α';Qλιryα θtάματα πολίτες της Λιβαδειάς.

Στη συνέχεια στεγάστηκε προσωρινά στην ΠΙVQκοθή"'l του Πνευματικού
Κέντρου της πόλης, όπου παραμένει μέχρι σήμερα, μετά 1ην οριστική
συντήρησή του από ένα πολυμελές συνεργείο συντηρητών, με επικεφαλής .ον
κύριο βαλμά και με την ευγενή χο;>ρηΥία το\> Δήμου.

Το άγαλμα είναι Υκρίζο·λι:\>κό μάρμαρο, σι; ύ"ος το

1,69 μέφα. Λείπο\>ν, η

κεφαλή, ο δεξιός ώμος, Οι δυο βραχίονες με τα σύμβολα, το μπροσηνό τμήμα
του δεξιού ποδιού και η πλίνθος. Το;> ένδυμα παρυυσιάζει αρκετές απο;>κρούσεις

ειδικά στις πroχές. και είναι μερικώς διαβρωμένο;>. Η αφαίρεση Των αλάτων τα
οποία είχαν συσσωρtmεί κ\>ρίως κατά τη διάρκεια της δεύtερης χρήσης 10\>
Και της έκθεσής το\> στο εξαφε1!κά \>Υρό περιβαλλον 1ων πηγών 1ης Κρύας,
κιιριοΛ.εκτικα δηλαδή μέσσ σ.ο νερό. ήταν

i:p)'o

επίπονο και όταν ολο;>"λη·

ρώθηκε .ον περασμένο;> Οl("fώβρη, διευ"όλυνε αισθη.ά τη μελέ.η του.

ΠρόκεΙ1αι, λοιπόν, Ύισ ένα ΎUνσι"είo άγαλμα που στηρίζεται στο αριστερό
σκέλος, ενώ το δεξί uπoxωρεί ελαφρά προς τα πλάγια. Φέρει πέπλο ζωσμένο
σ.η μέση. του \>Ποίου ο κόλπος., που διακρίνε.αι με βαθιά χαραξη και
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φωη>σ>:ιάσεις ιιεφτει τοξωτά στην οσφύ και χαμηλώνει διαγωνίως ~[Κ>.:; το

δ&ξί ,.οοι.
Η χαλαρή επιφάνεια του μακρού αποπτύγματος χαρακτηρίζεται απο
πoλλαπλtς ~τυxώσεlς σε σχήμα κωνοειδές ανάμεσα στα στήθη. Αλλες
πroχές αKOλOυθ<Jύν σι ΙCαμ~ύλη τροχιά την μετακίνηση της λεκάνης προς
τα έξω ιιου με την σειρά της οφείλεται στο ζύρσμα του αριστερού ποδιού
αλλά και στην ανύψωση του αντίστοιχου ώμου_

Στο ι:ατ(ί)τερο μέρος του, ο πέπλος σχηματίζει μια σειρά απο βαθύτατες
πτυχές, μέσα απο ης οποίες ξεπροβάλλει το δεξί λυγισμένο ιιόδι. Στο
τελευrαίo το ένδυμα εφάπτεται δημιoυρyώvτας σειρά λοξών πτυχώσεων που
αKOλoυθ<Jύν την κίνησή του. Το δεξί χέρι πρέπει να ήταν σηκωμένο. ΤΟ
αριστερό, δουλεμένο σε ξεχωριστό τμήμα μαρμάρου, ήταν πιθανώς διπλωμένο
σι ορθή γωνία, φερμένο ελαφρά προς τα πίσω και σε κάποια αιιόσtαση αιιό το
σώμα.
Ακριβώς κάτω αιιό τη μασχάλη υιιάρχει μια οιιή σχήματος ορθογωνίου που

χρησίμευε για την ένδιση του εμβόλου στ/ριξης του βραχίονα. Κάτω από
αυτήν παρατηρOύνtα, άλλες δυο μικρότερες και διαφορετιι:ού σχήματος οπές:
η otηλοτερη είναι κυκλική και ιιιο βαθιά, η άλλη είναι ορθο-Υό)νια.
Η προσεnιι:ή απόδοση των πτυχώσεων κάτω απο το βραχίονα αποτελεί

μια ακόμη αιιόδειξη ότι ήταν δουλεμένος ξεχωριστά ι:ι έμενε σε ](άποια
αποσταση από τον κορμό του αγάλματος. Αλλες δυο οπές ιιαρατηΡOύvται
ανtιστoίxως στον ώμο και την πλάτη του α'}'άλματος, σε αvτlστolχία με την
οπή για την ένδι:ση του βραχίονα. Στα πόδια φέριι πέδιλα. Η οπίσθια πλευρά
του α'}'άλματος είναι μόνο αδρά και σε Ύt:νlKές γραμμές δουλεμένη. Η κεφαλή

αποχωρίστηκε ι:αι χάθηι:ε

101

όJιως ιιροι:ύπτει

αιιό την ορθογώνια

οπή

ενδέσεως, ήταν δουλεμένη ξεχωριστά όπως και ο δεξιός βραχίονας.
Η Πεπλοφδρος της Κρύας αποτελεί, χωρις άλλο, ένα σημαντικό εύρημα

καθώς ~ρoστίθεται
αρχαιολογική

στα λίγα μαρμάρινα

βιβλιογραφία

γλιιπtά που είναι γvωστα στην

με προέλευση

τη Λιβαδι;ιά. Ολα, εκτός αιιό

μερικα, έχουν μελετηθεί μόνο κατά τρόπο συνθετικό. Αν εξαιρεθεί λοιπόν το

αρχαϊκό επιτύμβιο αναγλuΦO με την αντρική ι:αθισμένη μορφή που κρατά
κάνδρο και το ελληνιστι](ό αναγλυφο ποο απει](ovίζι;ι θεότητες ι:αι λάτρεις

στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, όλα τα άλλα γλυπτα φΥα ανήκουν στην
ιιερίοδο της Ρωμαιοκρατίας.
Στο

Μουσείο

της

Χαιρώνειας

φυλάσσOνtαι

τρία αγάλματα

ι:αθιστής

Κυβέλης, ένα γυναικείο αι:έφαλο ά'γαλμα από την περιοχή της Κρύας, δυο
ειιιτύμβιες στήλες που απεικονίζουν η μία ένα αγόρι που συνοδεύει ένα σι:υλί,

η αλλη το αριστερό μισό ενός όρθιου ανtρα.
γπαρχεl επίσης μια λίθινη σφαίρα με παραστασιις σε δυο όψεις ~ΡOtoμ(ί)ν

του Ηλίου και της Σελήνης που αποδίδεται στη Ρωμαίκή Αυτοκρατορι..-ή
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ntpioδo και τίλος μια στήλη μ~ πορτραίτο της ΟΟτερης αρχαιότητας. Στα
χρονικά του σρχαιολΟΥικού δελτίου αναφiρoνται ιιι:ίσης μια 1Ιροτομή
ανφΙ1<ή ιroι μια γuναι;;:εία κεφαλή πο\) xpovoλo'yoiJ\'toI στα ρωμαικά χρόνια.
Ε",στρί:φουμε τα/ρα στην ανάλυση της Πεπλοι;;>όρου της Κρύας. Το άΥαλμα

ιιαριστόνει μια ruVΑικεία μορφή σε δωρικό πέπλο, με εμφάνιση επιβλητική,
οι διαστάσεις της, υιι:';ρ το φοοικό, με την "εφαλή πρέπει vα ξεπερνούσε τα

δύο μiψα, καθιστούν π,θαVΉ την lΙ1Ιόθεση να αιιειο:ονίζει θεότητα. Ομως, η
αιιοοοία σι>μβόλων κάποιας θεότητας δημιουργεί σοβαρές αμφιβολίες για τη
βεβαιότητα της ταότισης.
Ε,σι, περισσότεΡ&ς από μια θεόΊητες παρουσιάζουν ol'άλoyη όψη' η Ηρα,
η Δήμηφα. η Λητω, η Αφροδίτη "σι η Eσtία μπορούν να ταυlloτolιν σε
ανάλογες μορφ.ι:ς με βάση τα σύμβολα χο\) lφατούν στα χέρια. Η &νt,jπωση

&πιβλητι'(ότητας παυ απαρρέει από τηv μορφή φIIiV&taI '>'<ι cυwci ανάμεσα
στις ItIOαvέI; την υπόθεση της 1αιΊτισης με 1η Δήμητρα, τη μεγάλη βοιωτι'(ή

θεά της Υης,

otav

αlι1ή συσχετίζεται με την όγη '(σι 1α σνμβολά της.

Το <JIJvηΟέστερο σχήμα είναι ε'(είvο της Δήμητρας όρθιας, l'ωμέl'ης με

πέπλο, με το

i'o't1

πόδι λvyισμέvο πίσα/, φέρο\'tας μεΥαλόπρεπα 1α σί>μβολα

πο\) παρωιέμπΟ\)v στο μi>Oo '(αι τη δύ'>'<ιμή της, δηλαδή ε'(τός από το σ'(ήπψο,
τα στάχυα '(αι τις δάδες, '(αOWς επίσης '(αι 1η φιάλη. Λυτό ειl'αΙ !Ο σχήμα ΤωV

tu"mv "ου μαρτυροuνιαι α"ό μαρμάρι'>'<ι
'(αι 4<11.1 αιώ'>'<ιΠ.Χ. ή από τους roπooς τους

αl'αθηματι'(ά αΥαλματίδ,α 100 501.1
Υνωστοί>ς ως του Καπιτωλίου ή του

Μπόπολι Βερολίνου, οι οιιοίοι πΡο.έρχο\'tαι από πρωτότυπα το\)

50\)

αι<Οl'α

π.Χ. οι οποίοι παΡο.δίδοvtαι από 1ηv παράδοση 1ων αντΙΥράφων της ρωμαϊ1Cής
ε"οχής. Το άΥαλμα της Kρixtς, αν '(α, δείχνει ομοιότητες, δεν αΠΟ1ελεί
αφιβές αvtίγραφο του ενός ή του άλλου wItoυ.
Η μόνη "αι αξιoσημείωtη ει'(ovσyραφι1Cή

διαφορά είναι η απουσία του

ψατίoo, Τα χέρια το\) αΥάλματος δυστυχως χάθη'(αν, δεν ξέρουμε την ακριβή

Οέση τΟ\)ς, αλλά όη είχαν διαφορετική το ένα από το άλλο θέση; το δεξί
σηκωμένο γηλά, νο ΚΡο.τά το σκήπψο '(αι το αριστερό δουλεμέw χωριστά,

χαμηλωμένο '(αι "Ροσηλωμέvο με έμβολα δ'αφορετιιcοό πάχους στα σημεία
των οιιών να κρατά ένα σνμβολο στηv παλάμη, φιάλη ή στάχυα.

1-1 λατρεία της Δήμητρας, θεάς 1ης Υης, της Υεωργίας και 1ων δημφριακ<οv,
έχει στη Βοιωτία πανάρχαιες ασφαλώς μυKηl'αϊ"ές ρίζες, όπως αποδει'(vOOυν
'(σι 1α αρχεία

Γραμμικής

Β' που ήρθαν προσφάτως

στο φως στη Θήβα.

Μαρτυρεί1αι από τις φιλολογι'(ές και επιγραφικές "ηγές σε όλες τις πόλεις
της

Βοιωτίας.

Ο

Παυσανίας

θυμίζει

ότι

η λατρεία

1ης

Δήμητρας

είχε

ενσωματωθεί στο παλάη το\) Κάδμου '(σι ότι στην παραλίμνια πεδιάδα της
Κωπαϊδας υπήρχε μ,α αρχαία πόλη Ελευσίς. Στη Μι'(αλυσσό ο Παυσανίας

μνημον&uει ένα λατρεlι1ΙKό ά-Υαλμα της Δήμητρας στΟ δρόμο που οδηγο\ισε
από την πόλη στη θάλασσα.
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Ο Παυσανίας, ι"ίσης, μνημOvεύι:ι αγάλματα της Δήμηφας ~α\ κόρης ως
θεσμοφόρων μ~ την ε"ί~ληση .. "ότνι\αι» στο Ιερό Αλσος των Ποτνεών. σιο
σημερινό Τάχι θηβών. Αναφέρει ι"ίσης λσφα)τι~ά αΥαλματα της Δήμητρας
Καβιρείας και της κόρης στην Αμφ\ΟΟνα. μέσα σε ιερό των Καβείρων.
AναγΛUφα ή αγαλματα της Δήμητρας βρtθη~αν μόνο στη Θήβα και ης

Πλαταιiς.
Στη ΛιβαOClά, η λατρεία της Δήμητρας συνδtεται σιενά με την κόρη και
την Eρ~\>να. Το «Ερκιινα» και .. Ευρώπη» χρησιμο"οιοιίνται εδώ ως ε"ίθετα
της Δήμητρας κα\ ο Ισίκειος ~άνεl λόγο για μια γιοptή "ρος τιμή της
Δήμητρας μι: το όνομα .. Eρ~ύνεια». Ενα ιερό ήτο αφιερωμένο στη Δήμητρα
Ευρώπη. Ο Παυσανίας αναφέρει τη Δήμητρα - Ει>ρώ1Ιη ως τον τροφι, του
Τροφωνίου ~αι την κόρη ως σύνφοφο των 1IQι;ινιδιών της Eρ~\>νας, κι,ρης
του ΤραφωVΊo\>.

Η Πε"λιιφδρας της Κρύας ;ΙΡονολογείταl α"ι, τα τε;ινι~ά και τι;ινστρο"ι"ά
;ιαραnηρισιικά της στη Ρωμα,ο;η Περίοδο. θιιμίζεl το ρυθμό των 1IQρα<πά·
σεων της Δήμητρας <πο μαρμάρινο αvtιγλι>φo του Μουσείου «Τσίβι~o
Λlμ"εΡτίνl» της Κατάνιας, "ο\> χρονολογείται σιις τWutαίες δεΚQI;τίες ΤΟυ
50ΙΙ αιώνα Π.Χ. και μερικών αΥαλμαllδlών, ενός στη σιιλλιryή Γφιμανι στη
Βενιτία, ;ΙΡOνoλιryoιιμένO\) ~ατά τα μΟΟα το\) 4ου Π.Χ. αιώνα. το\> άλλο\> σιο
Μουσείο της Κω. από το Ιερό στο Κιι"αρίσσι ποιι τ01tοθετείταl <πο 340-330
Π.Χ. ~I ~νός από την Κιιρηνική τοιι τέλouς ΤΟ\) 4οιι αιώνα Π.Χ.

Ι-! ~"εξεργασία τοιι ~νδuματος ποο ΈX~I, αποδίδεται αδρά στην "ίσω ό"η,
ιι"oδηλών~\ καθαρά όη το άΥαλμα της Λιβαδ~ιάς "ρέπ~ι να ήταν τοιιοθαη
μένο σε ~όxη και "Ροορισμένο να βλiιu:ται μόνο από εμ1\ρός.
1-1 ιργασία, αντιθέτως, ~ίναι "ροσεnική κα! λεπτομερής στην μπροσιινή
πλευρά. παρατηρείται ακρίβι;ια στην απόδοση των πτ\>;ιώσιων του α"οκτή
ματος, το οποίο με IttOJχώσεις Itου διευθι\νονται προς το αρισιιρό "λ~\)ρό ~αl

την κλίση το\> κόλπο\> "ρος τα δεξιά, τονίζοιιν την κίνηση ΤΟι> κορμοιί. Μια
K~νΤΡIKή πτιιχή με ~πίπ~δη ράχη ~ι άλλες κωνοειδείς διαιροι\ν τα στήθη.
Σης βαριές και βαθιές 1\tOJχές τοιι ~ατωτέΡOU αρισT~ραo) τμήματος το\>

πέπλοιι ανητίθ~τα(

και η ελαφρότητα του υφασματος που ~φόπτ~ται στο

λ\>γισμένο δεξί "όδι. Η πλαστικότητα και η ~ίνηση ~ίναι στoιχ~ία "ou
χαρα..-τηρίζοιιν την αΥολμαΤ01l0lία τοιι 4οιι It.X. αιώνα, απOOεIKνιJOυν την
~πίδραση που ασι<ήθηι<ε από τα μεyαλύτ~ρα έργα αιιτο':' τοο οιώνα "άνω σιον
~αλλιτέXVΗ της Ρωμαϊκής Περιόδοιι Ito\> δημιοuργοuσε το Ύλιιπτό αιιτό. Η
σuλληψη της μορφής που τιιλίΎιταl σ~ πέ"λο ιίναι, σιην ouσία, η ίδια με την
Ειρήνη με τον Πλούτο στην αΥι<αλlά της, Itου δημιooργήθη~ε από τον
ΚηφισόΟΟτο πριν α"ό 360 ".Χ. και το"οθετήθηκι <πην αΎΟριί των Αθηνών.
Ο τuπος της Πεπλοφόροιι είχε μεΥαλη διαδοση στα ρωμαϊ~ά χρόνια. Εποχή
κατά την O1tοία χρησιμ01l0ιήθηκε και Ύια εικονιστικοι\ς ανδριαντες, χρήση

1\0\)

δεν μπορεί να αποι<λειστεί ~αι Ύια την Πεπλοφόρα της Λιβαδ~ιάς.
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ΕισήΥηση ιου κ, ΒΑΛΑΑ ΣΤΑΘΗ
Αναοκοφεο

-

Ερευνηιl]

rιερί της τοποθεσίας του Μαντείου του Τροφωνίου

Αγιότατε, φίλοι ειλaKινιστές, αξιότιμοι ""ρίες και κύριοι,
Θεωρώ κάθι: αναφορά στη σχίση Κρί>ας

- MaVfEiou

του Tpoφω~'ίoυ, ως

Kpaγμαηt;'ή σκαηιλη χρόνου, και εΥΧείρημα σ,φοuμενο ιδιαίπρου νοήμα
τος. Ευελπιστώ στην έι;(k.ση λόγου ωφελιμόπρου,

Οι αιιόψεις μου για την Κρί>α "αι οι απαΥ1"ήσεις μου στις αιτιάσεις πφί της
uκαρξης του Mal'tEiou στην Kpua, θα υπάρχουν στο διάλειμμα στη
Γραμματεία γραΗ&ς, στ αφθονία αl'tιWπων, "αι θα είναι στη διάθεση τΟυ

"αΟενόι;. Ας σ>ιεuσουμε λοιπόν vα γ\'())ρίσουμε αυτό ΤΟ μυστηριώδες Ιερό, το
ΜαΥ1"είο του Τροφωνίου, γιατί είμαι βέβαιος ότι αν αιιό 100 μι;λι;τητ&ς του
Τροφώνιου ζητoUσαμε ένα σχέδιο, Οα προέ"lΙ1Ιταν

100

διαφορετικές εικόνες.

Στην πρώτη διαφάνεια εικονίζεται λίθινη "Ρηπίδα, κλινθόnιστης "αλύβας
των πρώτων Ορχομένιων της Βοιw.ίας, που χρησίμευε ως ,,«λύβα

- 1α/τοι"ία.

Παρατηρείται ότι έχει πολύ μι"ρό εμβαδόν "αι χωρητικότητα. Σε τίτοιου
είδους "ατοι"ίες δεν είvαι <Πιάνιες οι ταφiς στο δάπεδο, που ακολουθούν έθος

ταφής της εποχής των σπηλαίων. Αυτά τα μι"ρά """λι"ά οικοδομήματα, πΟυ
εί\'(Ιι προπομποί των μυ"ηναί"ών θολωτών τάφων, είναι περίεργο αλλά και
εξα"ριβωμένο συyχρόwι>ς, επέζησαν χρηστικά έως τις μέρες μας, "αι
εl't01lίζονται 1α/ρίω; στην Επuς Α\'(Ιταλή. Η δεuτερη διαφάll&ια δείχνει ένα

χωριό στο Κουρδιστάν. Στην Καππαδο"ία και την Αρμενία έχουμε επίσης
τέτοιΟ\) είδους οικήματα, Φαίνεται, δείχνει πολύ αληθινό όη σ' αυτ&ς τις

μι"ρές "αλύβες ο άνθρωιιος όχι απλά "ατοι"εί αλλά ουσιασt!"ά «ναίει»,
ανα\'CΙ»νεται.

Πριν ωιό αρκετά χρόνια πραγματοποίησα ανασκαφή στο λόφο Προφήτης
Ηλίας Λειβαδιάς, όπου ήρθε στο φως, μι"ρό αβαΟ&ς πηγάδι, που μοιάζει

"ατασκευαστικά με τις καλύβες αυτές. Στο δάπεδο φiρει Οπή, που ΣUμφω\τί
με τα μέτρα "αι την περιγραφή που δίνει ο Παυσανίaς σχετικά με το άδυτο τΟυ

Τροφώνιου, Πιστεύω κως είναι ό,τι απέμεινε από το άδυτο του Τροφώνιou,
μετά τις αλλι:πάλ/ηλες καταστρoφiς. Bλi>ιετε στην κάτο,!,η
διαφάνειας την Οπή, η οποία έχει μήκος

5

της τρίτης

περίπου σπιθαμών, πλάτος

2
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σπιθαμών, "αι ύ,ος

Ι

σπιθαμής.

Αυτό είναι το σωζόμενο, που απο

~αθίσταται σε τομή, με έναν ε~φo
ριιro συμπληραιματι~ό 1Pό~o.
Σε πλήρη αpxιτc",oνΙKή μορφή,
το Μαντείο έφερε πάνω στο θόλο
"αι μια Στήλη, που μνημονεύει ο
Παυσανίας. Την επώνυμη Στήλη
του Αγαμήδη. (ά'Υαν μηδής, πολύ
ooφUΔΑΙμένoς). Συμπεραίνω α~ό την
ζωγραφία του

(διι.ιφ.

4

αττι~oύ

αΎΎείου, 1Ι0υ φέρει Στήλη ιιάνω
στον Τύμβο, ότι και ο θόλα; ΤΟ\) ιιWιoυ είχε το ίδιο σιήμα με τη Στήλη
του Αγαμήδη στην κορυφή.

Και εδω κατά την άποψή μου αυιό το σχήμα είχε "αl το >«:ρίφημο Μαντείο
του Τροφωνίου .

•1

"άτο,η

και

ει"ονίζονταl στην διαφάνεια αριθμ.
Κίφίες

και

κύριοι,

θα

το ολο"ληρωμένο

o(~ημα σε τομή,

S.

"άνουμε

τώρα μια μυητική

κατάβαση

στο

Τιχιφώνειο, νocρή, 1\α να βροuμε
ένα μικρό θησαυρό. Πρoηγoυμiνως

μια εισαγωγή. Στην εl~όνα 6 βλέ
πετε το έκτυπο σφραγίδας από
χρυσό μηκυναiκό δaxτυλίδl 1ι0υ
βρέθη~ε σε θολωτό τάφο το\) Βα

φειο':' της Λα"ωνίας. Δεξιά διακρί
νεται πίθος, αμφορέας, όιιου μiσα
υποτίθεται πως υπάρχουν ενταφια

σμένα οστά. Eιcεί βρίσκεται φυτεμ
μένο το Ιερό Δέντρο. ΟΙ νάρθηκες

____________

του φυτοu, είναι φορείς, αιιό τον

φωσφόρο των οστών, φορείς φωσφόρου χυμοό

-

όπου, ο O1Ioioς οδηγείται,

κδιανύπε. δρόμον θέα/\!», προχωρά δηλ. ταχέως, ιιρος την "οροφή όπου
μορφοποιείπιl σε καρπό, καρ-οπό, o~ό τ% κάρας, της ΙCΕφαλής.
Ο λάτρης χρηmμ01l0ιώvιας τον δι"ό ωυ καρπό σείει, τινάζει τον θόσανο
"αl επιτυnάνεl μιαν εκπληκτική καταρροή "upπou. Πάνω "αl -yupω
φαίνονται μικροί κόκκοι, στίγματα που ων ~αλόπτoυν_ Εδώ συμβαίνει το

εξής θαυμαστό. Ο οπός πέφτει στο μετ--ωπό και στο πρόσ-ωπο, μ&1αμορφώ
νοντας τον θνητό, τον βροτό, σε άνθρ-ω>ιό. Οπός, "αρ-οπός, μiτ-ωπό, πρόσ
ω~o, άνθρ-ωπός. Με την ομόηχη και ομόρριζη ομάδα σε λειτουΡ1\"ή auνoδo,
πιστεύω ότι είμαστε στην τελεσίδικη ερμηνεία του ακατανόητου μέχρι
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σήμερα

bp<lu.

Του όρου "άvOρω

πφ, ο οποίος αιι:οδωι;vuεται

ση

είναι

της

τίτλος,

είναι

βαθμός

μl)ητικής ιεραρχίας, "οι όχι απλό
όνομα >;λίσης.
Με κάθε ,nθανότητα

σημαίνει,

σύμφωνα με την ιδεολογία ερμη
νείας Ίων μυκηναϊκών

Γραμμικών

γραφών: «ο άνω θεού ρέων οπός»,

αν-θ·ρ-οπος.

Alίtή

η

τεΜΊουργ;α

είνσι εκπληκτική αλήθεια, αλλά τι

σχέση μπορεί να έχει με ιο Μα
ντείο

,~\π)
~","'"

του

Τροφώνιου.

θα

αμέσως ένα απόσπασμα

δoi>I!!'

ΜΟ toν

Πσooανiα, μιά πσράγρα<,'>ο, η οποία
διαισθάνομαι

Μι είναι πολύ γ\!{)).

<πή σε όλους. αλλά &1Ιίσης έχω τ/ν

αίσθηση, ότι δεν έχιι ερμηνε>.>θεί
στη σωστή, ,nην ορθή ερμηνεία.
Οιι:ως θα φανεί μεταφέρει ιίρρηΊΟ

ιερό

10"0

σε Παραβολή. (διαφ.

7).

«επειΟΟν ανήρ έρχη,αι παρά Wν

ΤpQφ«ίνιoν, "λίμσιro συτώ ιπ>μίζOIΚJ1 στενή\' και ελαφρά\'. (ανήρ) ο::αταβά\lf'
δε έστιν οπή μ<:ταξύ ωυ .ε εΟΟφοος >;σι του oι"ωOμήμΙJτQς' σπ,6ΙΖμών '10
εύρος δύο, το δ;; ύψος εφαί1'ετο είναι σπιθαμής. (αVΉΡ, ~ατα.8άντι) ο 001'
ιraτιώ1' ~ατα~Mνας εαυτό1' ες 'Ιό έδαφος. ~ατά~λ'ση. ~αιrλώvει [;Πάνω στο
[δαφΙΧ; ιrρocμβάλλει τε ες τήνoιrή1' τούς ιr6δας. ιrρo;;μβάλλει.βάζε' τη1' άφη,
ιrρoβάλλει τη1' άκρη αιrό τα ιrόδια στην οπή. Δεν χρησιμoιroιείται 'ι ένvoια
«περνάει μiσα»' ιraι αιnός εΠΙΧWΡΙ;ί, έρχεται ...ατ6ιrι1'. α ...ολοvθεi,

m

yόvατα οι

της Οιfής εντός yεvέσθαι ιrρoθυμoιJμενoς. προθυμ01l0ιεiται να
(Υενέσθαι)

να

Υί1'ουν

χωρέ

σουν μέσα κα, τα

r6·

νατlV'. Η έννοια είνσι,

προθυμοποιείται

να

πράξει όχπε τα γόνσ·
ια,

να

αι;:οwυθήσουν

την όι;:ρη των ποδιό>ν,

να τοποθετηθεί

δηλ.

μέσα στην Οπή. το δi
).οιπ61'

σώμα

αυτίκα

.'1".4
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,
,

ι;φει)... ύσθη ..ai ιοίς Υδνασιν επέ·
δραμεν, τΟ δε υπόλοιπο σώμα, το
rμήμα τιw σώματος ιοίς γόνασιν

.....

ειιέδραμεν, το δε υπόλοιπο σώμα.
το ~μήμα του σώμα~oς πάνω α7lό τα
Ύόνα~α, αυτομάτως φαβήχτη~ε .. αl

α .. ολο&θηαε "ολί> γρήΎΟρα τα Ύό·
να~α. Πόσο ΎρήΎΟΡα; ώσπερ ,.,οταμών ο μέγΙΙΗος και

ωκύταως

αυλ).ηφθivrα υπό δίνης απο ..ρύψειεν άν Iiv8pωπov, Είναι '1 1Ιλέον

1ΙαρεξηΎ11μένη πpό~αση ~()\)
v()\).

.. ειμέ·

Μερι.. οί νομίζουν όη '1 Ύη α~o

ΤΡοφώνειο,

ΡούφαΎε τot>ς avfJpιI:ι

ποιις. Η ορθή ερμηνεία ~o..,

.. ειμέ·

νΟυ είl'(1Ι διαφορε1ιοcής σημασίας.

~To ιμήμα του σώματος πάνω σπό
γόνατα, σο:ολούθησε

m

m

.'

"ן

γόνατσ

ώσπι;ρ, δηλ. όπως αo:ριfJώς ο γρη
γορότεροι; ο:σι ο μεγσλιiπρας πο,
mμός

αποκρύψειεν άν

δυνατόν

θα

ήταν

να απα/(ρύ.,ει, (και

βε

βαίως όχι ότι πραγμιrrι ..ά απακρύβει) κάποιον άVΘρωπO, μέσα σε δίνη. Eivα!
ήδη γνωστό ότι η Οπή, δύνασι~η μόνα τα ά ..ρα των πaδιiιν χωρήσαι, να
χωρέσει, γεγονός που σημαίνει ότι δεν ήταν τpιJπα διαμπερής, αλλ.i μlιrρQ
κοi)mμα γης, με ύψος μό).ις μιας σπιθαμής ...,

Ο 1Ρόπος

"00

ο άνθρωπος KυριoMιcrι.. ά σωριaι:,όtαν πΙινω στ/ν σιιή,

IU:ΡIΎράφε~αι με πολί> α7lλolισtερα λόγια U1li> 10ν ΌμηΡο, ιrα~ά τ/ν σ~ΙΎμή
βίαι()\) θα\'ά10υ . φό\'οι> Ι(άποι()\) "oλεμιcπoίo, εν ώρα μά)::ης. ε"ιγραμμα1\ΚΙι
λέει: «λύνovταν

m

νατά του», Ι'

α..,~ήν

λοιπόν 1ην
αδίΙτοι>

Οπή

10υ

γό
~oι>

Τροφω

VΊou, λίoνoν~αν ~α Ύό·
νατα τοι>
ε"εφτε

IIoouIIevou.
μέσα

σ1ην

απη, Ι(α, ομoiαζε
ει .. ονικά

με

.. α,

νειrρό.

Μέσω της διαδικα
.~.,

σίας

f

10..,

Μυητιι;ου

"
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Ε

Η ΛΙΒΑΔΕΙΑ

ΧθεΣ, ΣΗΜΕΡΑ.

Α γριο

.~lΙ'" μll~ 8. ,ο.. .Ι"',8,,1,~""'~."".... ov8. "''''.
./ΧΙ,:.. τι~ Ι< .~''''' ..." •• #"•• ~ ..". Jl"r<"/S«<1~~
81 .... /,,,ι ....,.,η,/",ι «φΙ.ι" 1< ,. 18.φ~· 1."8.,,
8•• η~ 1~1,I,"

.''?''

<•• Τ{>Ο'Ι''>'"'''' .Μ,.....

θάνατου, έJιαιpνε την

...,,,

στάση

ΙΟυ συνεσταλ

μiνoυ

νε"Ροό,

•.,Ito"", "'''''Ι'' •• ι Ιλ.,I,~.ιν. . .,.μ..., Μ Ι.τι• • ,,>j

Ύόνατα,

μ".Ιί>

, .....

μ ... το

'U{>O' 8 , ,. 8. ~o,;

διπλωμένα

{δ"φ....

• 01

τw .ι.08.μ~μ ....·

lφ.'''πο

••,11.-

.1""•• "~I,i;,.

Ωσ1"όσο

,.

~II""."I"~'
δι •••••" ."""
... ,Ι••• φιι•• ';"-lΙη " ••• <ol< rό_" ."ιδ~.μ"'>

"..., ,'''.1''',,. I,,,,,.~

•• " ...,.... ...
ι

λλ~φll

••,,,

•• ,.

,~ ••1 .Ι8 • •• ι .11~ ~."""",........."

βoλή~ που

.

κείμενο

19Ζ ,οι, ,,",.β'.' δ,

••'.Ι'Ι"" "

..11....... «φΙ.. ,,,• • 08"..

,,,,, •• ,.μ:.._ Mr>""''',

"'••,,,

~Iν

....

Ι." το" ........

.., I'~ ιιό- ι_ .J~I''t'

Εικ

•• ,ι

ο KαταβαίVΩν.

το

. •;;,. I,ΙΙ«Οι<ι-

. ..,

κα

ο κα

ιιών, ονομάζεται,
νεται

ση μεταξό της Οπής, του Οιιοό. και ιου Av(Jp-Oιι:ou,

οι όρο"

καταβάνιι,

τιών. Στο τέλ.>:; της
διαδικασίας, ο ανήρ,

'Λ.οΙΙ""ι'. δ' ."δl"" "

,,,,, .,,,,,,,,,Ι'Ι.-

το

Παυσα

ΠροηΎουμένω:;

ανήρ,

••1 .~

KPUPEI

του

τονίστηκαν

, 8. δ.ω"

"ι... τι •• δ"""φόφο>•. ,...... δ• ..." ''''~ •• Ι
ιι"'"

νία.

8•• ..... o~

> .Η';

δεν είναι

αmός ο λόΎος Παρα

""" 8(>1/< ';."~""'._ ."",,,••,,. !ο., l",ινll ...
,οι; ι",., ,... ίi8",... rI,,"l,{VOI$ ."1 Ι,"
,~", Ι.,ι
8~~.,.,..
1""

στή

διζε από αυιό,

.... ~ "όδ.< .'-1 .....0,; Ι"I~", '" Υό ••••• ι.'/<."'ίο

r<>I·.II.'

στο

θo~. θα δοuμε τι κέρ

Ό.';" """
,•• Μ...... ••",." l~ ,.18.φ~, II""JI
1'...... μ'l,.yιιι"'~ 1'/1". '{>OΙΙΙμJ.l" " l~ ,~ ••• ~"

ι.......

με ια

και τα ιέρια

Ύί

άνθρ-ω>:ος.

Υπάρχει κάποια σχέ
Οπή &ν &ίναι ιtαρά το

11

θηλυκοό του Οπός.

Τώρα είμαστε σε θέση, με βασική προόπόθεση τη Ύνώσ'η της τι:λετου[ΤΥία:;
ΠΟυ εικονίζεται στο μιικηναlκό δσxτuλίδι, να Ύνωρίζουμε τι ακριβώς "Υινόταν
στο μαντείο το\) ΤροφώνιΟι>.

EivαI εόκολο να εννοήσο\)με τον πρατματικό

χαρακτήρα της αρχικής μόησης, και Ύιατί το ΤΡοφώνειο δεν έδινε ιρησμοός
μέσω ιερέων. αλλά τον χρησμό έπαιρνε ο ίδιος ο uπoφήτης αιιτάπελος. ΛίΥΟ
πριν την κλασσική επο:ιή, από την ώρα που ο χθεσινός ευδαίμων άνθρωπος
μετασχηματίστηκε σε πολίτη, άρχισε ν' ακολοι>θι:ί κι αιιτό έναν θρησκευτικό

κατήφορο της εποχής. Ονόμασα τη μουσική πΟυ παίζεται στο Τροφώνειο. ένα
μελαnολικό κοVtσέρτο.
Στα χρόνια το\) πολιησμικοό ε .. φυλλισμοό που ακολοιιθοόν, κάτι tf;τΟΙΟ

έπαιζε και το Τροφώνειο. ΠΟι> ωστόσο αVΑKpάτησε τον πραΎματικό και
μυητικό το\) χαραt;'tήρα "Υια λίΎouς και εκλεκτοός.

Το σόνδΡομο Οπός, Οπή. Ανθρ-Οπός. είναι και το επενές σημείο, και η
αναφορά στον Τ--όπο «ΠΕΡΙ ΤΙΙΕ ΤOnOθEΣfAΣ ΤΟΥ ΜΑ.ΝΤΕΙΟΥ ΤΟΥ
ΤΡΟΦΩΝΤΟΥ,.. Τ-όπος σημαίνει:

«ο Θεός .., αλλά

και

το ~Ύ\)ναΙKείoν

αιδοίο\!». Ενα αιδοίον, μια φυσική Μήτρα τη:; Γης βρισκόταν στο δάπεδο
του Μαντείου. η 07Ι0(α όπως θα δοόμε ~ασφάλιζε στον μuoί>μενο μια δεότερη
Γέννηση. μια Aνά-1ένVΗση (t!tό τη μητέρα- Γη.
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Αμέσως,

θσ

μας απασχολήσει

η

σιδση της θέσης.
Άλλος βαθμός της μοητικής ιεραρ
lίας είναι ο Επίσκ-οιιός. I~ πρόθεση
«επί» το «σ» που MilVEI κατεύθυνση:
«Πρ<Jς εσένα», το «~» είναι το κλαδί, η

κάρα, η κεφαλή.

Αντίγραφο

ώριμου

ΧΡUΣOυ καρ-οπου φέρει ο συnρονος
Δεσπότης. τη μιτρα επί της κεφαλής.
Καθορισιιι::ής σημασίας είναι η βapυ
τερη

ίσως

φράση

πον

μεταφέρει

η

Καινή Διαθήκη: αHEλλ~vες Σέ ζ~τo5
συι απσνrησε το ιιερίερΥΟ και αινΙΥμα

τικό Υια τον ιιερίΥυρο του: «νύν
έλ~λιιθ<:ν ή ωρα [να δοξαστ,! ό Υιός
του '" νθρώπου.» Γιατί θα έπρεπε να
περιμέ\'ι:1 τοιις Έλληνες Υια να δοξαστεί
ο lησοί>ς; Γιατί θα έπρεπε οι Έλληνες να είναι ο μοναδικός λαός της
Ανατολικής ΜΟΟΟΥείοο πο;>ο ασιιάσθηκε με πάθος το;> Χριστιανισμό; Γιατί θα
έπρεπε στην Ελληνική Υλώσσα να διαδοθούν τα AπόΚΡUφα ι::αι φανερά
ΕΟΟΥΥέλια, και yεvlι::ά ο Θείος Λόγος της ειιΟlής; Το πεΡΙΥραφlκό όνομα
Ιησούς Χριστός μόνον στα Ελληνιι::ά επιδέlεταl εroμολιryικής ερμηνείας, ενώ
σ' όλες ης άλλες Υλώσσες και διαλtκτooς τοο Κόσμο;>ο παραμένει ανετομο
λΟΎη το, και απλά μεταφέρετQl στην

Ελληνική του παραφθο;>ρά. Αυτή

διαπιστώνεται όη είναι μια καθαρά Ελληνική Θέση Θεού. Θα δούμε τώρα
αutήν την Ελληνική θδση και τη σlοοη της με το;> Μαντείο τοο Τροφώνιου.
Θα υπεVΘUμίσω όη ο κυριος χαρακτήρας

100

Ιησού είναι εκείνος όπου

φέρεται με oπόσtαση Φαλλού. Είναι ο Νυμφίος της Ει::ι::λησ(ας. Ο ερωτικός
χαρακτήρας τοο Χριστού με τον κάθε χριστιανό είναι εμφανής, ι::αl
oμoλιryείται αμέσως μετά την Ανάσταση. Ο lησοί>ς ονομάζεται «άρσεν, το
οποίο, πέφυνεν (να Υονιμεύσει την παρθενει'ιοοσαν νοδήw. Ο αν-ισταμένος, ο

Avσστάς Χριστός, είναι μια οπόσταση Φαλλού, Ορθού; στη μέση μιας
Υονιμικής εποχής, της Άνο;>ιξης, όταν όλσ ανο;>ρθώνο;>νται.
Στην <tλEutaIa διαφάνεια, βλδπΟ\)με αριστερά το Μαντείο το;>ο Τρ<>φων\ο;>ο

σε το;>μή και κάτοψη, όπο;>υ στην κορυφή ορθώνεται ίνα συμβολο φαλλού, η
Στήλη τοο ΑΥαμήδη, και στο δάπεδο δνα αιδοίον, η περ(φημη Οπή της Γης,
από την οποία εΠΙΤΟΎχά\'ι:ταl η μυηηκή Ανα-ΥΈννηση.
Γίνεται φανερό ότι όποιος κριθεί ό.ξιος Κατάβασης στο Τροφώ\'ι:IΟ, θα

Υίνεl κο;>ινωνός της ζωηφόρας αVQΥίwησης.
Το όλο σχήμα, με την υπόσταση Φαλλού στην κοροφή, και ΤΟ\) αιδοίου,

"
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Η ΛΙΒΑΔΕΙΑ χθΕΣ ΣΗΜΕΡΑ, Αγριο

'ης μήΤfXΙς στο δάπεδο, πρoiίπoOiτει μια δεύτερη μυητι~η rι:νVΗση από τη
ψooι~ή Μητέρα Γη.

Etat

ώστε cι άvθΡ-{J)πcις Οα επιτ~xει την περίφημη στην

αρχαιότη'α ανα-Ύέννηση.

Δι:ξ,ά έxcιυμε τcι ζωντανό, αυ1ή τη φο!>ά, Φαλλό αν-ιστάμενο από έναν
Τάφο, ΠΡΟΎονι"ό "αι

UU1oiv, tOU

Αδάμ, ο oπoίcις σημα-τoQοτεί 1CΙ 1έρμα μιας

πρόσκαιρης ζωής, "αι συrxρόνως την αρχή μιας άλλης ζωής, tης Ζωής σε
AVΆ-σταση.

Τα Μσ φαινόμενα &εν έχσυν μόνcιν ><άθετη σμσιότη1α,

έχουν "αι σρ,ζό""α

ruvi:Xt,a.

αλλά

ιι Σιινέχεια ως όρος π.ερiοπτος, δεiXνετ συνεχή

δραστηριό1ητα. Κα1ά συνέπειαν η Ανά<:παση

'00

χριστo~ επι"ιιρώνει την

προηγ<)1ίμενη Αναγέννηση στο Τροφώνειο.

Πρ,ν από οποιαδήποτε απορριπn"ή προσέΥΥιση, Οα πρέπει νu δώσcιυμε
"ά"οια μι"ρά απαντήματα στον t~ItO ΤΟΟ η εννοούμε όταν σημα(νουμε: «η
φαVέρωση τοιι από αιώνων ΜιιιπηρίοtJ», η εννoo~με όταν λiμε; «το από

αιώνων MUΣΠΊριoν φανεΡώvεrαι», 11 εννo~με όταν λiμε:

«ro

παιδιαν Νέαν,

ειναι σιιπΙΧΊνως "αι, ο πρι> αιώνων θεός:», 11 εννoo~με όταν λέμε: ότι
αυτός "ό πρι> αΙώνων θεός 'ΕvσaΡ"ώvι;rα,ι>, ότι ο Λvrρωτής tOIJ Κόσμου, ο
ItQ!!

Χριστός,

Eνuνθρ-ωπίζ!;ται,

ό1l &ίνα, ο ούn;ρονος

Ενανθρ-Οπiσας

θεός.

Αvrός είνuι ένας μικρός θησσυρός από το Τροφώνειο. cι μι"ρό1εΡος. για1ί
είχσ την wχη να σγγίξω "σι to μεγσλ~τερo, ο oItoioς επισφραγίζε, avrt) τ/ν
υπόθεση, αλλά δooτυx<iχ; "α, ευτ"1ιι)ς αU1ός ο μεΎάλος θησαιιρός προστστε\ο"
εtαι από

tO

ιερό ό.ρρη10, εiναι IιvciItωToς.

θα ή1αν σαν να προσπαθούσε
φριnά ,cιυ Χριστού μαρwρια, τα

... άποιος να ε"Οέσει εδώ τα ζιοοποιά, 1α
oItoiQ σε μικρότερη "λiμα"α δέχεται "αι ο

Καταβαίνων πpcιηΎcιυμένως <:πο Τροφώνε,ο, επειδή είναι μαρτιιρημένο ότ,

UItoi~ntQ, σε παροιμιώδη φόβο "σι ψόμο "α1ά τη" διαδι"ασία Επανάλη,+,ης

100

Μυητι"ού Θανάτοιι .
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ΝΙΚΟΛΗ ΚΛΛΛΙΡΟΗ

Εω(ιγηοη ιης Κ. ΝΙΚΟΛΗ ΚΑΛΛΙΡΟΗΣ
Αρχαιολόγου

Ιερό", Δήμητρας

- Ευρώπης

εντός του Ιερού'Αλσους του Τροφωνίου στη Λιβαδεια

Δημή"ηρ {δε

ωVQμσσθη ώσπερ η Γη Μή"ηρ εξ aμφo"έρων

&/1'( QVQμα

«Δημήτηρ (Ρ{έα Μήτηρ εστία Δηιωι» καλε/Ιτ/αι γαρ Και 'Δηιω 6τι
εδηJ{ώθjη εν rης μεΙξει.

11.

Δερβένι (Ρ.

De...en" colIIlnn

ΧΧΙΙ, σελ.

10,12,13)

Με αφετηρία αmό το μαVΑΔIKό, το ιιλέον ενδlαφipoν εΙΙρημα το\) αιώνα μας

ΠΡοχωρο1Ίμε στις Φοίνισοες τοιι Ειιριπίδη σελ.

«Δαμάιης Θαί, πάντων

685-36

άνασσα πάντων δ& Γα τρcφ6ς"
Και καταλήγουμΕ στο χαρισμαtlκό άνθρωπο το\)

Αιιολλώνιο

τον Τιιανέα

ο οπο'ος

10

από τα Τύανα

μ.Χ.

της

- 100

μ.Χ. τον

Καιιπαδοnίας,

ειιεΧΕίρησε δίιο μεγάλα ταξίδια στην Ελλάδα.
Κατά το πρώτο το\) ταξίδι «Τοις ελληνικοίς ιεΡοίς πάσιν ειιεφοίτησε. "ω τε
Δωδωναίω "αι τω Π\)θlκώ και των εν Αβαίς, εις Αμφlάρεώ τε και TpoφΩVίoυ
εβάδισε και εις το Μοιισείο το Ελικώνι ανέβη».

Όμως, κατά την εν Ελλάδι δειιτέρα διαμονή του δια της Αρκαδίας και
Ισθμού πορείας tQ\). φθάνει στη Λιβαδειά, όπο\) ο Χρησμός δεν δίδεται δια

των ιερέων αλλά απ' ειιθf;ίας \)πό τοιι Tpoφωl'ίoιι στον μαvτεooμενo και
κατερχομένον βέβαια εις το χάσμα.

Ο AIIOUΏνloς κατεδύθη κρ\)φά στο χάσμα "αι έθεσε το εξής ερώτημα
ιιροσωπι"ά στον Τροφώνιο:
"τίνα, ω ΤΡOφώvιε, και σιι ιην αρίστην τε και καθαροnίτη φιΜχτοφ(αν

ηrιl;". Ειιρισκόμεθαστο τέλος τοιι ]ου αι. μ.Χ. "αl το Μαντείο τοιι Τροφωνίοιι
α"μάζει, η δε ιιόλη της Λιβαδειάς είναι

10

κέντρο σιινάvτησης μεγάλων

πνειιματικών ανθρώπων της μεταβατικής Θεολογικά "αι Φιλοσοφlκά εποχής.
Ετσι αιιό την Ορφική &ολογία, την ιcM:ισσι"ή ΤραΥωδία και ειιιχειρώvτας
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Η ΛΙ8ΛΔΕΙΛ ΧΘΕΣ. ΣΙ-ΙΜΕΡΑ

ΑΥΡΙΟ

το άλμα στο Δαίμονα. Ακο/λώνιο ΤυανΟΟ στεο:όμαστε σε μια ενδιάμεση ιιηγή:
στα Βοιωτιο:ά του Παοοανία Βιβλίο ΙΧ ο:εφάλαιο ΧΧΧΙΧ: Τα μεν δη"
'Μτι δε ο:αι Δημήrρoς ιερόν επιο:λησιν Ευρώπης
θυει ΥΟΡ ο "οrιων oιrrω τε rω Τροφιονίω ο:οι τoo Τρcφωνiου τοις ιrαισι
ο:αι ΔηpηrρI ήν ειrovoμάζoντες Eυρώιrην

100

Σιο σημείο αυτό, ο:αι πριν εισέλθω στο δ\ο:ό μου θiμα για την Δήμητρα.
Ευρώπη, θu ήθελα απλά 1'<1 θίξω το πολυσύνθεlο φαινόμενο ιι4.δυτο

Mavreio

.

Tρoφωviov φaσιν είναι rρoφoν.

•

Ιερό

-

.

Τροφωνίου» ο:αι να εο:φράσω τη γνώμη ότι πρέκει να ο:αταναλωθεί

l<Qλ-u φαιά ουσία ώσιε να χυθεί φως ο:αι να ερευνηθεί το πολοοuν&το
φαινόμενο ι()\) Τροφωνίου με τα νέα δεδομένα της επιστήμης.

Ο Τρι>φών\ος δεν είναι μόνον ένας μί>θας oitιε ένας ήρωας με λατρεία ο:αι
μαντείο, αλλα ένα παραλληλει Πάνθεει &ιισυ για πρώτη φειρά,

vooi,

ιερά

ακοτιλοι)ν <Ον 'ΙεριβάλλοVlα χώρο για lον Τροφώνιο. Τα ιερά αο:όμη ο:αι του
μέγιστου των Θεών ε(να\ βειηθητιο:ειί χώροι ο:αι <ελσιίν υ'lό την σο:ιά ταυ

Τροφωνίου. Ο Τροφώνιας είναι τέλο; 0:01 σιαμαιώ, ένα πoλυσ-uνθετει
φαινόμενο με λατρεία ΠΡοσωπιο:ή μεν. αλλά με προεnάσεις ο:οινωνιο:ές,
πανελλήνιες ο:αι μεγαλης συllεXOύς διαρο:ε\ας ιιου ο αιιόηχος τοο εο:αλυψε ένα

με-Υόλει φήμα χρόνου ο:αι ο:ατά τη μ.Χ. ειι:οχή,
Όμως έφθασε η ώρα να σας απασχειλήσω με το θέμα μου.

10 "Eml

δε κοι Δήμηιροι; Ιερόν ειιικλησιν Ευρώπης»

Κυρίες ο:αι Κuριοι,

Στει Ελληνιο:ό Πάνθεο έχομε τσυς θεούς σύμβολα, <ους θι:οuς
ο:αι lους θεοuς τροφούς, διδασκαλους, νεωτεριστές.

• 1 Δήμητρα

opxtlu'ln

ανήκει στ/ν

τρίτη ο:ατηγορία κα\ ιιαΡουσιάζει την &ξής ιδιαιιερόιηια.
Β Δήμητρα δεν είναι η θεά της ΓεωΡΎίας, αλλά η διδάξασα στο ανθρώπινο
γένος τη ΓεωΡΎία (ο:αι επιμένω στη διατuπωση Γένος, διότι με την εορτή των
θι:σμοφοριων έσπασε ο:αι την ανδρική ο:υριαρχία ο:αι την ανδρική μοναδι
ο:ότητα στο μανθάνειν).

20.

Η Δήμηιρα είναι η «θεά πρώτη ιιου εισήγαγε τον τΙίιι:ο του Μεγάρου.

Και πάλι όχι δι' εκιφοιτήσεως, αλλά σαν δάσκαλος Αρχιτεκτονιο:ής &δίδαξε
lους ανθρώπους

10 "Mεγαρiζειν»

(πώς να κατασκευάζειυν ΜέΎαρα) και tδιi> ο

συνειρμός είναι εUλοΎος. Ο Τροφώνιος ήταν ο ΑΡΧ\1έο:των ιου Ναο'; του
Αιιόλλωνα στους ΔελφοΙίς.

30.

Η

Δήμηψα Τροφός, όχι γαλαιποφόΡος με μαοιούι;

ευφορ''''' αλλά

<<<'dutator»

υποδηλοΙίντες

(διδάσκαλος, εκιιαlδεΙίψια).

Στον Ομηρ\κόνΎμνο σαν ιροφός του Δημοφώειντα τειν καθιστά ααφΟιτον»

όχι θαυματουΡΎιο:ά, αλλά κατόιιιν εργασίας. υιι:οδείξεων χρησιμοιιοιειΟΟα και
σκληρά λόγια &ιιου επάτασσε την άΎνοια των γονέων <ου .

•1 Δήμητρα διΟΟσο:ει τέινες δεν προσφέρει μόνο δώρα, Και ειιειδή,
αγωιητοί φίλει\ ο ΟΟσκαΜς στην ο:οινωντο:ή ιεραριία δεν !;;ιει ιιστέ την πρώτη
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ΝΙΚΟΜΙ ΚΛΛΛΙΡΟΗ

θ&ση έτσι ~αι η Δήμητρρα στα ιερά των ιιόλεωνσε όλη, την Ελλ. Ellι~rάπ:lα
υστερεί και σε αριθμό, αλΜ} ~αι σε θέση,
Μετά 10 Δία πο» είναι Σuμβολο ~αι 1104> λαoφiλης, είναι το αρχέτυπο
Αθηνά, ακολοι>θεί; ο Απόλλων σUμβoλo και η Δήμητρ" συναγωνιζόμενη του
Ποοειδώνα, Ειιίσης, τα ιερά της είναι ως ειιί το ιιλείστον έξω των τειχων η
στις παροφές των πόλεων. Καίτοι είναι au't'ή 1<Ου δίδαξε τη Γεωργία και
συνέβαλε τα μάλιστα στη μεTά!kιση του Ανθρωπο» από το νομαδικό πλάνητα
βίο σlΟ μόνιμο αστικό.
Ενδεικτικά αναφέρω ότι ο Παυσανίας περιγράφει

51

ιιόλεις της Ελλάδος

ΠOl) τιμοίον τη Δημητρα με ναό, ιερό ή βωμό εκ των οποίων

21

αιιό αuτές τις

πόλι:ις ο ναός της ΔημητΡας εuρiσ~εται σε α~ρόπoλη η αγορά (δηλ. στο
άστυ), 18 εκτός των τειχών. αλλά στις lιαροφές και 24 βαθειά στην εξοχη και
σε αιιόσταση μέχρι και Ι Ι ;(ιλιόμετρα "ε.;~Κ'oνTα στάδΙα» από την αγορά της
Πελληνης «απέχει το

Mooaiov,

lεΡόν της Δήμηrpας MooiQ{~.

Η Δήμητρα, μέσα από τον μύθο της ερωτικής της σχέσης με τον Κρήτα

ήρωα Ιασίωνα, απtδι:ιξε ότι η τέχνη ΤOl) αρότΡΟU, της σιιοράς και της
παραγωγής δεν εΠIΤυΥχάνοντα\ μέσα από ερωτικό αισθησιασμό. Έτσι, η

άμεση κατακεραύνωση του lασiωνα δίδει την διάσταση της θυσίας περισσό·
τερο από την ηδονή.

Μέσα στο άλσος του Τροφωνίου η Δήμητρα για πρώτη φορά αποσπάται
από την Κόρη, Ο Τροφώνιος (σημειωστε) της ειιιβάωι την ανεξαρτησία.

έτσι η Κόρη τ(1)Τίζεταl ή μάλλον συμπορεύεται με την Έρκυνα. Κατά τον
η Κόρη τ(1)Τίζετα\ με τη νύμφη Έρκυνα. Λuτή η παρέμβαση της'

Schachter,

Ερκυνας μεταξίο Troφωνίoυ - Δήμηφας. δηλ. η έννοια της μOOαζoUΣΗς είναι
πoΛU συνηθής στη λατρεία Δήμητρας, (Δήμητρα,Τριιιτοπόλεμος, Δήμητρα
Ορθοπόλις
Eρ~l'>να

.

-

Πλημναίος) και στην περίιιτιοοη τοl'> ΤΡOφωVΊOυ Δήμητρα

Τροφωνιός. Και μία παρα't'ήρηση: οι μεσόι;οντες στην ιιερίπτωση

της Δήμητρας δεν ειιέχουν θέση συνοδοιΊ, αλλά είναι οι

OI,>VOCTIKoi

~ρίKOΙ

θεοίο· Ανθρώπου. Και στην ιιερίιιτωση τΟ\> Τροφωνίου, η 'EΡKUva αποτελεί
την ενδιάμεσο αλλά αιιαραίτητη l1ΙΙόσταση Δήμηφας

-

ήρωός μας.

Η δυναμικά εξελισσομένη τροχιά και lιαρΟ\)σία της Δήμητρας μέσα στον
Ελληνικό

Κοινωνικό χώρο διανθίζεται

(Festivals)

και ιιροοωπικής "'Φής λατρεία, τα λεγόμενα Μυστήρια.

με

ποί>:ιλες εορταστικές τελετές

Αγαιιητοί φίλοι, εάν η θρησ~εία για τΟ\)ς αρχαίους Έλληνες ήταν η

αναζήτηση

ικανοltQιη"κών

απαντήσεων για την πραγματική ιιφή τοl'>

Απολίοτου και ο Μύθος ήταν η λΟΥικοποιημένη φαντασία πο\) εξiφραζε την

άγνοια, τα Μυστήρια αΠΜελούσαν είδος ιιροσωιιικής θρησ>:είας που, >:ατόπιν
αοοτηρ(ις ατομι>:ής επιλογής, ο διαλoyιζόΜΙ;Voς μ»είται με απώτερο σκοιιό

την ιιροσωπική ΤΟ\) σωτηρία και μέσα από την γνώση ~αι εμπειρία που το
θείο τον διδάσκει &ΙΙΙΤυΥχάνεται η μέθεξη. Και στο ευαίσθητο αυιό σημείο

"
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Η ΛΤΗΑΔΕΙΛ χθΕΣ, ΣΗΜΕΡΑ. Λγριο

διαφέρουν τα Μυστήρια α~ό την «αφιερωtιΚ'~ θρησΚ'ιία»(vο!ιΊ'e re/igion). Τα
Μι><Πήρια απαΙ1ούν Απόφαση

Εμιιειρία
Μίοσ1ες

Πρασωπική θυσία και ιιόνο - γνώση
- συμμεη,χή - μέθεξη - με1αλλαγΤι. Λκόμη τα Μυστήρια απαηούν
_Τελετές - Νόμους· ΚάΟαρσl- Κατάβαση - ανάβαση και αlιUσ1αση

σωτηρία,
Η Δήμητρα Eυ~ltη είναι η θεότης ιιερί τον Τρσφωνίον. Δηλ, δεν είναι η
ενδlάμε<:lOς, ακόμη δεν αποτελεί κύριο συσ<ατικά ΤΟ" μαντείο" και Τρσφω
νιακών μυστηρίων, όμως είναι η τροφός, και δίοο ερωτήματα αναδύονται,
Ιο. Γιατί αυτή η επ,κληση Ευρώπη. η οποία σημειωτέρον προβληματίζει

και αυιόν τον ίδιο ιον Παυσανία. Η Δήμηψα γέμεl επιθετικών Itροσδιο
ρισμών και εllικλήσεων. Δήμητρα - Χλόη, Δήμηψα θεσμοφσρία, Καρποφό
ρος, Καλλιγενεία, Αζησια κ,λ.ΙΙ, Βέβαια 1Ιολλά α1lό τα ειιίΟετά της
παρουσιάζουν δυσκολίες στην ερμηνεία και δήλωσή τους όμως η ειtίκληση
Ευρώπη είναι μο·να-δl-κή.

Ti

προσδιορισμός, δεν προέρχεται

σ"νlOτά; τι σημαίνει; Δεν είναι ειιιθεtlκός

(I1loi

1ελετΟ\ιΡγία oίou: έχει χαρακτήρα ιερό.

θρησκευτικό. Ακόμη, γιατί εδώ στη Λιβαδειά. σιο ιερό 10υ Τροφωνίο,,;
Η αιιάντηση ποο προσφέρει ο

Schach!er είναι

μόνον ΣUνειρμΙKή, δηλ,

10

όνομα Ε\ιΡώ-ιιη Ύνωσ1ό στη Θήβα μέσω Κάδμου, Πλησίον το" ιερού 1ης
Δήμητρας σ"ναντούμε το ιερό του lεlίoυ Διός, ο Δίας σ"νδεέται με την
&.>ρώ-ιιη και αuθαίρεια προσκόλλησαν την ειιίκληση Ευρώπη στη Δήμητρα,
Ναι.

U\>lti

όλα ελέγοντο 1Ιριν οι Μίοθοι εξε1ασθούν και φωησθοίον από την'

Ερευνα του Ανθριί>ιtινου εγκέφαλου μέσα από τις 1ελε"ταίες εξελίξεις της
ΝευροφυσωλοΥίας.
Εμείς, με απόλUlΟ σιβασμό στην Ελληνική θρησκεία και Μυθολογία και

με επιστημο\'\κή συνέιιεlα στις πηΎές, θα επιχειρήσο"με μία νέα προσέπιση.
Εάν η Βοιωτία είναι ένα σημαντικό λίκνο δημlΟ"ΡΎίας Μύθων, άλλο, εξίσου
σημα\'tικό, είναι η Αρκαδία.

Η Δήμητρα 1ης Φιιγαλίας, θεολογικό πρόσωπο μεγάλης σπουδαιότη1ος.
διέρχεl1ll μια σεφά μεταμορφώσεων με ιιρωταγωνιστή πειράζοντα θεόν τον
Ποσειδώνα,

Στην OρειVΗν Λρκαδία ΤΟ ιερόν άντρον της Δήμητρας ε"ρίσκηο στο όρος
Ελαίον, πιστές της ακόλουθοι οι Δρυά&ς, το έδαφος 1ραχί>. άγονο και
δύσβαιο, η επικοινωνία μεταξύ ιων κατοίκων 1ης πόλης φ"γάλιας, δοοχερης,
ήτο απόλυτος ανUΎKη απόκτησης, ενός νέο" επικοινωνιακού μέσο" ιί>σtt το

αρότρο, η σιιορά και η σ"γκομιδή να διευκολ"νθοί>ν για να εξελιχθσί>ν οι
κοινωνικοί θεσμοί. Είχε έλθει 10 πληρωμα το" χρόνου εισαγωγής της Ελλ.
Κοινωνίας. Οπως η Δημητιχι "άποια παλαιά"τερη ειtοχή έφερε τη Γεωργία

μΟΟα από την ερωτική

σ"νσυσία.

το ίδιο "αι τώρα μεταμορφωμένη

σε

φσρβάδα με τη βοήθεια το" επιβήιορα Ποσειδώνα, τελείως ανορθάδι>ξου "αι
ξένο" "ρος την Itεριοχή, διότι και το άλσγο ή1αν μία καινοτομία σ1ους
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ΝΙΚΟΛΗ ΚΙΙΛΛΙΡΟΗ

υ~ίφloντας ο:οινωνι>:οίις θεσμούς, διδάσο:ει την Τέινη lης μεταφοράς κω

σl.>γκοινων;ας στη μετά Μυκηναικη Κοινωνία. Η Βοιωτία. στην ~&ρίltτωση
μας θεωρειτο τόπος εκτροφής "αθαρόαιμων ιππων,
Η Ευρώπη είναι η μεσάςαυσα, ένα άλλι> ειδος Μελαινης ή Δέσποινας ή
Αριοτίονι>ς που η Δήμητρα θα συνδεθι:ι με τον Τρι>φώνιι>. Γιατι Ευρώιιη;

Διότι, αφι>ύ ο επιβήlωρ ειναι ο Ποσειδών. ο "ρί>:ι>ς ο;ιφείλ&ι να είναι μία
<Wfγενής του ύπαρξη, η Eυρώ~η, όμως ως >:όρη του Ω"εανού και lης Τιθύι>ς.
Η Ευρώιιη δεν είναι συγκεκριμένι> μυθολογι"ό πρόσωπο. Εινω μία γενι"ή
έννοια, ένα νoηtιKό κατασκεύασμα που με /)ύι> ζωα-κλ.ειδιά (Ταύρο "αι Ίππον)
βοηθει 'ην ο:οlνωνικοιιοιηση 10υ ανθρώπου και καθίσταται ο μεlαφορέας από
τη Δήμητρα· μέσα από

10

άδυτο ιου Τροφωνιοο της διδαχής τεχνων στο

Ανθρώπινο είδος.
Όμως η διδαιή, αγαπητοί φίλοι, χρήζει μόιθου, άλγους, έντασης γι' αυτό
"αι ο σχολιαστής Πορφύριος ιιαρατηρεί

«ει γε ιίνες δια ιου ΤΡοφωνίου

,.-ορόι-τες εις τον αεί χρόνον του Υελόν εσιερ~θησα""'.
Οι ~ρoσφoρiς της Δήμητρας δεν συνδέονται με χαρά. ευχαρίστηση, ηδονή.
ΤΟ απι>τελέσματα τους είναι ωφέλιμα, προκαλούν εξέλιξη στις ανθρώπινες
σχέσεις.
Η Δημητρα Ευρώιιη λατρεύθηκε στη Λιβαδεια, κέντρο Ύ&α/ρΥίας μεν αλλά
"αι εκτροφής ίππων δε, "οι σαν τρι>φQ.ς του πολυσuνθετου

φα,νομένου

ΤΡoψo.lνίoυ πέρασε Ο1η θρησκείο των Ρωμαίων σαν το όνομα Δ~μητρα- (10=.
Η Δημητρα -

Ceres είχε χαρακτήρα

ελληνικό, η Υλώσσα που εΖρησιμοποlείτο

στα lερα της ήταν η Ελληνική και η Ιέρεια της, εlσαΥωΥή από τη ΜεΥαλη
Ελλάδα.
Τέλος, εάν ο Τροφώνιος αποτελούσε την όλη σύνθεση, η Δήμητρα Ειφώπη

ήταν το σημείο αναφοράς στην Τέχνη του Κοινωνειν και του Επι"οινώνειν,
αλλά μέσα από την προσωιιική σωτηρία. Βέβαια, η Δήμητρα ποτέ δεν
πρόσφερε λύσεις έτοιμες, όμως ανοιγε παράθυρα σ,ο επέ"εινα.
Η Λιβαδειά, Κυρίες ο:οι κύριοι, υπήρξε ο τόπος ο Ελληνιο:ός με μεγάλες
δυ\'Οτότητες. που έχει ανtιyo:η πολλής ακόμα έρευνας. ΊΙδη η
Κυρίας

Turner άνοιξε ο:άποιι> μι>νι>πάτι, ι>ι

Desertation

της

μελέτες που θα ακι>λι>υθήσοuv, και

οι ενθαρρύνσεις ιιου θα δoθoUv από το συνέδριο μας, θα αποτελέσουν
αφετηρία διάνοιξης με-rάλων ερευνητι"ών λεωφόρων.

Το Ιερό της Δήμητρας

-

Ευρώιιης δεν

qtl

ανασκαφεί μέχρι σημερα. Δεν

Υνωρίζουμε τ/ν Αρχιτεο:τονικήτου ούτε την ακριβή ΤΙ>ΠοΥρσφία τι>υ. Γι' αυτό

και ~ρoσεΎΎίσαμε

10

ε~ίθετo

«Ευρώ,.-ην

μέσα από τη

Mυtloλoyία

και

στηριχθήκαμε στις Υραπτές πηγές κοι στην έρευνα της σύr.r:ρι>νης ειιιστή
μης,
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κ,βΙ,αγΡι,φία

Ι.

Pamanial

~scripιio

Ει:δοση ΛεΙ,+,ίος ι:οι

2.
3.

Graeciae
Feubuer

Ευριιιίδτις «Φ<>ίνισσαι»

Αιιολλώνιος ο Τυανεύς

Sτudies οη the [)ι:Γ'ο'οηί Papyrus edited by Andrc Laks, Blenn W. ΜΟ$!
C1afendon Pren Oxford 1997
5. Greek Re1igion by Jan Ν. B~mmer
OxfQrd υηί. PΤcn 1994
6. Ancient Mysιer; Cults
by V.'alter Burkctt
Harvard υηί ΡΓΟΠ and LQndQn England 1987
7. Demeter ίη the Ancient Greek City and its Countryside by Susan Guettel
Cole - State υπί Qf Ν.Υ. at BuffalQ! Alcock Ι Osborne
8. Thc History, Monuments and Topography οΓ ΑαοίοπΤ Libadeia ίπ BιxQtia,
Greece by ΤυΓΠΟΓ, L.. Αηη
υηί Qf Michigan Aisserιation
Service 1994
9. Cults οΓ BQiQt;a by
Α. Schachter VQlumes Ι [J and ιν u.ndQn 1981
Placing the G<:>ds.
10. The early Greek CQOCCPt Qf the S<:>ul by
Bremmer
Ρήπcetοn Uni P~η 1983

4.
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ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

Κος ΣYNF.ΔPOΣ: Για τον ~ύρlo Αραβονnνό, αφl~, ήθελα να ρΦτήσ(Q:

είναι ,α AVΆ~τoρα ΤιιΝ Μη"ίων στον Ορχομενό,

V1IapXOUV;

Και αν όντως

έχοuμε ενδείξεις ιιερί uιιαρξ!:ως ω,l1ών των ανα~TόρΦν, ιιοια ήταν η Ίύιη
~αlloιιις τομής

110\)

είχε γίνει ~αTαρxήν,

γύρIQ στη δε~ιu:.ία ,Ου

'70,

εκί

Εφορίας το\) κυρίΟ\) Σιιυρόιιουλου, ο οl<Oίο.; ισχυριζόταν τότε όtl αφι~
βρισκόταν στα ίχνη των AναIΠόρων,
Κος ΑΡΑΒΑΝΤιΝΟΣ: Με Ρ(Qτήοατε αν UllQPXOUV τα Ανακτορα .0\)
Μηνίου στον Ορχομενό ~αι φUΣI~ά αν UIIάρχΟ\)ν ενδείξεις. AU10 είναι ένα
θέμα l(Πoρl~ό. Σας αιιαντώ αμέσως. Καλύτφη ένδειξη για Ανάκτορα στο
Μηνίο Μuκηναίκό Ορχομενό είναι ο ιιφίφημος
μιιοροόμε

να

IIPOOtattuoujJt

μην

το

ιιοόμε

με ΙΙΡσΥραμματα

ρΦτ/σατε για κάη

11011

ιιου έγινε φυλάσσεται,

είναι

-

.άφο.; τον οllοίο
ιιου

έγιναν

IIporyjJQ1!IiO

αναστηλώνουμε

και

και

Με

τελειώνουν.

~αι σας αιιαντώ. Δηλαδή, η τομή

έχει IΙΡοσ1ατευ.ε'

διαμόρφωση η onοία έχει ζητ/θεί αιιό

ήδη

εδώ θα το ιιοόμε, δεν

.0

με ένα κ.ίαμα,

θα γίνει μια

Δήμο και η αllΟ,l,ή μας είναι να

μείνει η .ομή .ης ,-",ηρεσίας μ<)\), της ΑρχαlολοΥιl(ήςΥιιηρεσ,ιις, και να μην
χωθεί κά,ω αιιο τις ιιλάκες αυτής της διαμόρφωσης,γιατί είναι σεll.ή ~ι αU1ή,

όr..ως και τα lIερlβάλλoVΤα.
Κος φγΡflΣ: Λέγομαι Λoυ~άς Φύρης, είμαι Αναιιληρωτ/ςΚαθηγητήςτ/ς

θεολογικής Σχολής ΤΟυ Πανειιιστημ,ου Αθηνών. Δε θα ιιω τη λiξη
«δισμαρrύΡομαw ~ατά ,Ο\) κυρίου Βαλά, διό1! είναι ιιροnμΟτερο να ιιοόμε
«ου ιιανrός ιrMινες Κόρινθον». Δηλαδή, η κάθε ειιιστήμη έχει ,ην ειδlκότ/.ά
της ~αι δεν μιιορεί να φμηνεύει ~αTά βούληση ~αl Ι(ατά φαντασία, να

αιισδίδει όρσυς της Ιεράς Ερμηνευηl(ής ΙΙOll δεν αρμόζουν. Δεν ε,ναl αιιλώς
φμηνειιτιl(ή ή φιλολογική ερμηνεlιtική, είναι η lφα Ερμηνευηl(ή και δεν
μιιορεί να ΣUΣXεtίζoυμι:σρους, να εξάγουμε ρίζες αιιό εη, ιιο\) δεν εξάγσνται.

Τσ ιισλό θα μιισρσύσα να συστήσ(Q να ιιάτε (πο Γκαί.ε, να δεί.ε

tI

λ«ι

upi

ανθρώn<)\): αν είναι «άνω θρώσιι:ω» ή αν είναι «άνω ωιιός», αμφισβητείται ή

συζητείται. Αλλά με τ/ν «οπψ. και μι: τα άλλα ιιράγμα,α είναι λιγάη
δύσκολο.
Και ε~είvo τσ σιισίο θα ήθελα να llρoσθiQ(Q. για να ,ελειώσω, το να
ερμηνεοοuμε ή να αιιοδίδουμε το

,00

ΚυρίΟ\) σταν ιιήγαν οι δοο Μακεδόνες

και είιιε: «*rκΙKεν η ώρα ίνα δσι:oσθfiί ο Υιός rou λνθρώιrov», θα o;ptUI να
ΣUΣXHiOQUIJt aur'; μι: .ον.Οτε ιιεριοόσ.ο λαό ,Ου θtoύ Ι(αl ,ον νιιν ιιφιούσιο

"
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Η ι\IΒι\ΔΕΙΑ ΧΘΕΣ, ΣΗΜΕΡΑ,

λαό τοl) θεQύ "αι αν α~όμη θiλε'ε να

AVPJO

10 συσχε,ίσετε

με το «Τη Υπερμάι(»ο},

«Σώσων Κύριε τον λαόν σου», με την με,άφραση της Παλαιάς Διαθή>;ης"
Κο; φγΡΗΣ: Θα πρέπει να προσέιαυμε όταν ανα~ρόμεOα σε θεoλoγι~ά
πράγματα.
Κος ΚΟΠΑΝΙΑΣ, Ονιιμάζομαι

Κιιπανιάς Κωνσταντίνος >;αι είμαι "τιι

xωlι;ια; της Αρχαιολογίας της Αθήνας, κά\'ω μεταΠΤΙιχlακά στην Αρχαωλο
γία και θα ήθελα να ρωτήσω τον >;ύρω Βαλά τέσσερα ιιράγματα, όχι τόσο γι'

αlί1ά ΙΙOlJ είιιατε σήμερα αλλά γενι>;ό,ερα, ε"ειδή έχω διαβάσει τη δημοσίευ
ση της έρεl)νάς σας πάνω στον Προφήτη Ηλία,

θα ήθελα

να

ρωτήσω

πρώ,ιιν,

"οια ανασκαφική

διαδικασία

είιαlε

α>;ολQ\)θήσεl κι αν ο >;(>ριος Φαρά>;λας, ο τόlε Έφορος, ήταν "αρών mη

διαδl>;ασία,

Ποια αναUl(Qφl>;ή

διαδl>;ασία

είχατε

α>;ολοl)θήσεl

για την

ανασΙCΑφή ΤΟI) Μαντείοl), όπως λέτε. ΑκολQ\)θήσατε κατά mp<i>μα,α ανασκα
φή, καlό πόσα, ιιώς;

Δε&rερOν, ε"ειδή έχω ιιάει "ι έχω δει αυlό "ου βρή>;ατε, την τρύιια, δεν
ιιπάρχεl >;άποια τοιχοδομία, &εν υιιάρχει κάιιοιος 'οίχιις l(\)κλ1"ός, Οι πέτρες
&εν είναι αρμοσμέι'ες.
Τρί,ιιν, αlί1ή η οιιή ΠΟI) βρή>;αlε στο πηγάδι αlί1ό, '(Ιατί δεν προιωρήσατε
να lη σ>;άψεlε κα: σε μεγαλύτερο βάθος;

Τέταρτον και ΒUm"Qttpo, τι όστρα"α βρήκατε >;αι πόlε χροvoλογούνταl;
Αl)τό "οτέ δεν 'Ο >;ατάλαβα. Ειιχαριστώ.
Κο<; ΒΑΑΑΑΣ: Αν θιιμάμαl καλά τη σειρά των ερωlήσεων, εγώ δεν έ>;ανα

τις α\'ασκαφές, Ιιπήρχε Προimόμενος της τοπικής Εφιιρίας Αρχαιο,ήτων.
Για τα Qmpu>;u ΠΟI) λέ,ε βρέθψ:ε ένα μόνιι όσιρακιι ΤΟI) 275 μ.Χ., lης εποχής
ΠΟI) κάνα\'ε καταστροφή

οι Έροl)λοl, >;αl από αυlό σl)μπεράναμε ότι έχει

I)ΠΟΟ1εί καταστροφή 10 άδuτo. Μην περlμένει:ε να βρείτε mo ~ρόμενo ως
άδυτο του Τροφώνιου, αuτό πou ήρθε στις ανασκαφ,ές στον Προφήlη Ηλία,
>;άποια τοιχοδομία όπως την άφησε ο Παuσανίας.
Από εο:εί πέρα πέρασαν όνθρωποι οι Ο1Ιοίοl διέλuσαν ,ο ναό >;αl "ήραν 'Ο
μολύβι 1<01.' αρμών. Σκεφτείτε τι Οα γινόταν σε αlί1ό το "ηγάδι μέσα.
Άλλο ερώ,ημα εί\'αl η οπή. Κανένας δεν αναφέρει πέραν της οπής. Οι

"εριγραφ,ές για την οπή είναι «κατά τας σαύρας εις μηοξεiαν ειλoVΜΕvo9',
σέρνονται όπω.; οι σα(>ρες στο Τροφώνιο, «ται «τομίοο rα,lτιllOύ όvrως»,
ήταν ένα τα"εινό Q1όμιο και σας είπα, αν υπήρχε οπή, ιώρος ιιέραν της οπής
που ιιπάρχεl ε>;εί, αιιτό Οα σήμαιl'ε μιαν απάτη 'ων ιερέων, μια εξαπάτηση.
Ήταν απλώι; μια οπή, μια φUΣIKή μήφα της γης, όπου φέρεται ότι έιει

ταφεί ο μι>θl>;ός πΡόγονα; >;αι όπou με 'ΙΙ μl)ηtl"ό θάνατο επερχόταν μια
δεύ-τερη γέννηση από 'η φUΣι>;ή μήτρα της 'γης, που είναι η φUΣΙKή μητέρα,

και επερχόταν η περίφημη και ιιολί> γνωστή α\'αγέννηση. Auτό είναι που
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ιι",άρχει αυτή τη σηΥμή,
Σας

cina

όη θα υιιάρξουν αρο:εΊά αντίγραφα ,ων οι<οψεων

IIQ1J,

"'ου

Qι<[υ\}ύvοvtοl κυρίως σης αιιιάσεις .ου ΚαθηΥηtQU Νίκου Πoπoχαtζ1Ί προς
τον οποίο είμαι ολο;;:ληρωl,,,ά αντίθι:ιος, προς τις από,εις που έχει ε"φράσει
στη Λιβαδειά. Ευχαριστώ.
Κος ΚΛΤΣΙΜΠΑΡΔΗΣ: Η ερώΊησή μου απειι(hiVε10Ι "οι σΤΟν οώρισ Βολά
"οι ",ΟΥ "ίJρισ Aραβovιιyo, που είναι εισηγητές των σχεη"ών θεμάτων.
Προς ιρ .έλος,

"0\ 25

Q

"ίJριoς θολός Οί>μισε τη δΙΙQΎν<ιΙμία, η

01<010 υπάΡΙΕΙ

ε&ίι

περl](οο χρόνιο, ανάμεσα στο Νί"ο Πoπαχαtζ1Ί, τον αυ&νη"όlεpo

ερμηνευτή. Ο;:Οlά τη Υνώμη μου, ΊΟ\) Παοοανία, "οι ΟΊην ερμηνεία που έδΟΙσαν

ο ο;:ίφ,ος θολός Κ'Ο "ίφ,ος Φαράκλας, ον θιιμόμαι "αλά.
"διχογνωμία"είναι, 1(0\ 10 ερώτημα το 0IΕΤΙI<Ο που εro QΚQλ.Qυθήσει έχει
Ο1έση με αυτή τη δΙΧΟΥνωμία. Η μεν μια άπο,η Παυσανία, ερμηνεία
Παιιαχατζή, όη η, Mανt.ι:(o IιέΡα αιιό ΤΟ χα/ρ<> lIo~

-yi\IQVtOV

οι καθαρμοί εΜι

κονιό στην Κρί>α και το ίδιο το Μαντεϊο, το άντρο τo~ Μαντείου. ήταν

ακριβώς στο λόφο ειιόνω από

10

Κάστρο και η άλλη όποψη η δική σας, και

του κυρίου Φαράκλα, είναι όη είναι πολύ, lΙράΎμαη, μακριά πάνω στο
οημερινό λόφο to~ προφήτη Ηλία, όπου και to εύρημα α~τό.

ΤΟ ερα/τημα είναι, και ιιρα.; τον odιριo ΑΡαβαν"νό αιιεu(}ί>νεται,Ύιατί α~τό
μας ενδιαφέρει και με ενδιαφέρει ιιροσωιιικά, εάν σ10 διάστημα που

ακολούθησε ~αι που έΎινε η έκδοση «JlεριηΎήσεων Παυσανϊα» μέχρι
σήμερα. Οα 'λεΎα και ιιρος την κυρία Ανδρειωμi\l(}~ που ή1αν κι αυτή
εισηΎήψια και τοι><; άλλο..; ειδΙKOUς εόν έχουν προστεθεί κάιιοια ευρήματα
τα οποία ενισχΟΟυν τη μία ή την άλλη άιιοψη. Γιατί ο χωρος της Λιβαδειάς,
ιόν ~lIάρχoυν αυτά τα στοιχεία, καθώ.; και το Συμπόσιο o~τό ιιρί;πει να
φωτίσει ε~είνη που εϊναι η κυρίαρχη άποψη.
Κο; ΒλΛΛΛΣ: Περί της ~πάρξεως του Mαντείo~ στο λόφο 1ου Προφήτη

Ηλία, δεν είναι μόνο η πεΡΙΥραφή του Παυσανϊα, είναι και α~τό καθεαυτό το
θρησιιειολοΥι"ό φαινόμενο της Uιιαρξης 10~ τάφου δίιιλα στο Ναό του Διός
θασιλέως, και yvωρίζo~με τη

λατρεία του Τροφωνίου Διός Βασιλέως,

διαφοροτρόιιως ο υιιερμεγέΟης ναός δε θα είχε λόΥΟ ~lIάρξεως εκεί πάνω.
Ξέρετε όη έχει μια μοναδική ιδιαΙ1ερό1η1ασε όλον 10ν ελλαδι"ό χωρο. φέρει
αψίδα. Η αψίδα εϊναι το μισά to~ Kυ~λΙKoU οικοδομήματα.;, θόλος που μέσα
Υϊνονται οι μυστηριακές μ~ήσεις βασιλέων και οι μυστηριακές μυήσεις 10υ
ιεροηκού κλάδου. Και εϊπε ο Παυσανϊας όη Ο θρόνα.; είναι πολύ κονιά στο

άδ~τo κι ότι βρίσκεται το Μαντειο σε ένα ΎήλQφo. E~χαριστώ ιιολ,). ιώριε
Πρόεδρε.
Κο<; ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΣ:Να αιιαντήσω ~ι εγώ στον odιρι" Κατσιμπάρδηκι εκ

μέροι><; της K~ρϊας Aντρειωμίνo~, το μέγα διόσ1ημα το

olloio

υιιηρέτησε

"
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ήμουν ι;ι εΥώ μαζί "ης σtην Εφορία. όη δεν ..,ιιάρχο..,,, νέα ειιρήμαια lα οllοία

να λένε ι;ο.η χωρίς ερμηνεία. δηλαδή να λένε με μια εΠΙΥΡοφή, όπως είναι
σπάνια 'τέτοια ειιρήματα σιην αΡχαιολΟΎία. Εδώ είναι 10 Mαvτείo

10..,

Τροφωνίο..,. α..,ιό δεν ..,πάΡχει.

ΥπάρχΟ\)ν όμως οι aρχαίες πηΥες. οι οποίες σε βιβλlΟΎραφία ΠΟ\) ανέφερα
έχΟ\)ν επιμελέσταια μαζειιιεί ιιλήρως, ό,η ιιιιο.ρχεl "αl δεν ..,ιιάρχεl, με τα

σιηχρονα μέσα ΠΟ\) δ,αθέτΟ\)με,

με το περίφημο

αρχείο

Λεξl"oiι

lης

Eλληvι"ής Γλώσσας lου Mιιέρ"λεiί, ι;λιι .• "αl με lα σιJyXΡOνα μΟΟα ιιο..,
διαθέ1011με, τα "Oμllloύtφ, "λπ" δεν έχει ξεφύ-Υεl αllOWtως τίιιοια.
ΥπάΡχο..,ν ΟΙ εΙΙΙΥραφες οι οιιοίες μελειώνταl αιιό tOI><; ειδl"ούς "αl α..,τοί
ε"φρό.ζοον "άιιοιες αιιόψεις με βάση 1η μελέτη των δεδομένων, δηλαδή των
lιηΥών, "ων πληροφοριών ιιοll μας δίνο..,ν οι αρχαίοι περιηΥητες, οι νεότεροι
ιιεριηΥητές, οι οιιοίοl είναι ε"ατοντάδες, "ύριε Κα1σιμlιάρδη. Και είμεθα σε
ένα χώρο ο οι:oiος, &λέχ&η αιιό 10ΙΙ<; oμlληTQι; "αl ξέρετε αι;ρlΒΌΙC; ιιοιος είναι
ο χώρος αυ1ός, όλοι lον ξέροιιμε.

Σαφέσ1ατα ..,lιο.Ρχοιιν τα σ10lχεία όlL είναι ο.νωθεν "ο.ιιο.."
ιιιι:άΡχοιιν

"τίσματα, ι>ιιο.ρχο..,ν ε""λησίες,

..,ιιάρχεl

κλπ., αλλά

μεσαιωνl"ό

φρούριο,

Κανείς δεν μπορεί να πο.εl να χαλάσει "ο.τι Υια να σ"ά.,εl "αl να
ιιαρα"ολο..,θήσεl. ΚΙ αν σ"άψεl α"όμα, δεν είναι δεδομένο ότι θα βρει
"άιιοια ιιειστήρια, τα ιιειστήρια ειetίθεVΤαl, α..,lά είναι, ο "αθένας eKGtUI Illllό
κο.., βλέπει "αl όπως το βλέπει. λιιό ει;εί "α, πέρα υιιο.Ρχεl η βιβλlΟΥραφία
ιιοο σας ανέφερα,

675

σελίδες έχει

10

βιβλίο τΟ οποίο ειιιχειρεί μια φιλόlLμη

ιιροσιιάθεια η συΎΎραφεύς ΤΟ"', θα Υραφοιίν ιιάρα ιιολλά α"όμα εφόσον
ιιιι:άρχOllν νέα στοιχεία.
Κος ΔΗΜΑΡΧΟΣ: θiλω να ζητήσω λίΥΟ την "ατανόησή σας. ΠΡOιcι:ιμέ·
νου να "εpδίσOL>με χρόνο Υια την ομαλή διεξαΥωΥή τοll Συνεδρίο.." σtεΡήσαμε
τη δυνατότητα από εκλει;τούς ει;ιιροσώποl><;. όλοι βέβαια ει;λε"τοί οι
ε"ιιρόσωιιοl, αλλά ,,0.110101 είναι ει;πρόσωιιοl φορέων. Να "ο.νω λοιιιόν ένα
συντομο χαιρετισμό.
θέλουμε λοιπόν αυτή τη σlLΥμή να αξlOιιοιήσουμε "η δ..,νατότηια σε α..,τό
10 χρονl"ό διάσtημα να υιιό.ρχοι>ν τέσσερις συντομοl χαιρεlLσμοί, ένας από
την Εταιρία 8οlωlL"ών Μελετών. ο Πρόεδρος lης δεν μιιορεί να είναι εδώ
σήμερα, είναι ο Γενl"ός Γραμματέας, ένας από το Εμιιοροβιομηχανl"ό
Επιμελητήριο,ένας αιιό τον Πρόεδρο τo\l κΛάμπρου Kaτσώvη""σι ένας αιιό
τον Πρόεδρο των Παρ&λl"ωνίων Συνδιασ"έΥεων "αl τον ε"ιιρόσωιιο των 12
Σlli.λόyων των Ελιι;ωνίων της Αθήνας, τον ocύρlO λοι>"ο. Δoυρδo..,ρiι:α, Πολιί
σiιντoμα θα ήθελα σε αυτή 1η σΤΙΥμή να χαιρετίσο..,ν το Σ..,μιιόσιο μας.
Κοι; ΚΩ.ΣΤΑ!\'ΤΕΛΟΣ: ΣεβασμtόTα1ε, ""'ρίες "αl "υρlοl, βεβαίως &ωρεί
ταl αιιιονόητο όη η εταιρεία Βοιωnι;α/ν Μελετα/ν, όχι μόνο σ..,μπαρίιπαταl
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ΠΑΡΕΜ8ΑΙ:ΕιΣ:

~αι ε~φPάζεl την ά';ρα n;ονοιιοίησή της Ύια τη δημΙOUΡΊ'ία και το έΡΊ'Ο το
οllοίο εΑ.ιιίζι.:ται και ιιροσδοκάτοl όη θα αναιιηδήσεl αιιό το θαυμαστό τοότο

τέμενος

1100

ημά

0;01

το Δήμο Λιβαδειάς ο;αι γενι~ότερα τη

Ek>Iwrio,

αλλά

αιοθάνεται ~αι υιιερηφάνεια ειιειδή στο χώρο τοίιτο θα lιραγμαΤ01l0ιηθεl το

2000

και το

40

Διεθνές Συνέδριο της Εταιρείος Ek>ιωt(~ών Μελετών_ Εηεταl,

και lIισlεUΕI, οι ιιροσιιάθειες και τα 1Ι0ρίσματα και ollottliaIIotQ του
Σιιμιιοσίου τοίιτοιι, να είναι Kαρ1loφόρα. Η δε ειιωχίο αιιό το Συμπόσιο να
είναι μΟο;Ροlινοος και δημιουΡΊ'ιο;ή.
"()ιιως και ο

κόριος Δήμαρχος ετόνισε, ο

Πρbεδρoς της Εταιρείας

Βοιωllο;ών Μελετών, o;uPIoς Παίιλος Τοuτοuζας, θα είναι αιιό OUplO ονάμεσά
μας. Aiηω ανειλημμίνων ιιποχρεόισεών του δεν μιιορεί νο ιιαρίσταταl. Καλή
λοιιιόν εΠllιιχία στο Σιιμιιόσιο.
Κος ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ο Πρόεδρος του Εμιιοροβιομηχανικο':'Ειιιμελητηρίοιι

ΤΟιι Νομο':' Βοιωτίας, ο ~uριος ΑΊ"'ιάδης.
Κος ΑΓΝΙΑΔΗΣ: Σεβασμιότα1ε, κόριε βοιιλειιτά, ε1liσημοl προσο;εκλημέ

"Οι, Ο')'οπητό Προεδρείο, ιruρiες και riιριOI, ο εlllχειρημαtlο;όςκόσμσ<; και οι
lιαραγω-Υικές τάξεις το\) Noμoiι Ek>Iwtioς ~αl
χαιρετίζοιιν την έναρξη του Σιιμιιοσίου

0;01

ιδιαίτερα της Αιβαδειός,

σιιΥχαίροιιν το Δήμαρχο και την

Οιηιανωτική ΕlΙlτροlιή γιο την ωραία, αλλά και αναγκαία Ύια την ιιόλη μας,
αιιτή ιιρωτοβοιιλίο.
Σαν επιχειρηματίες, ανήο;οντας σε ένα χώρο ποιι ιιπηρετεί την ανάιιτιιξη

και την ιιρΟοδο, IIlστεόouμε αΙς:Ράδοντα όη οι φωνές
ΣιιμllΟσιο αιιό τους εκλεκτούς εισηγητάς

1100

θα ακοιιστοόν στο

θα είναι απαρχή ανα1llιιξιακών

σιιναντήσεων, ότι 1α σUΜllεράσματα και τα OllOTελέojIotQ θα είναι γόνιμα,
αllοδοτικά και ιruρίως αιιοτελεσματικά για την αναβάθμιση της πόλης μας.
Zoiιμε σε μια ειισχή με-rάλων οικονσμικών ~αι ο;οlνωνιο;ών ιιροβλημάτων
~αι εο;δηλώσεις σαν

ο;οινωνία

10

Συμπόσιο είναι απαραίτητες Ύια τη μικρή τοπιο;ή

της ιιόλης μας, Ύια

να

βπl

αιιό

τη

στασιμότητα

ο;αι

να

αΙΙf:yκλωβlστεί αιιό τα πολλά διισεπίλι>tα ιιροβλήματά lης.
Τελειώνοντας, αφσ':' σιιΥχαρώ για μια ακομη φορά τη Δημοηκή Αρχή, την

Οιηιανωτική Ειιιτροιιή και ολοος όσοος δσiι4φαν για την ειιιτιιχία αυτο':' τοιι
IUjIlloσiou, θα ήθιλα να ελπίζω ότι φεί>Υοντας, μετά το τέλος τοιι Ioιμllooiou,

αιιόαυτή την ωραία αίθοιισα ΠΟυ

ollott4i

στολίδι στο απείρου κάλλους τσιιίσ

της Κρίιας, θα φί>ΥΟ\)με όλοι μας με ένα εΡΊ'αλείο ιιροόδσυ 1100 θα χρησιμεΟΟει
στην α\l11l1WΞιαKή lιρΟΟδσ της ιιόλης μας, της ωραίας αλλά ιιαραμελημίνης

Λιβαδειάς μας. Σας ευχαριστώ.
Κος ΔHMιt.PXOΣ:

Ο Πρbεδρoς του Συλλό-Υου Λεβαδiων της Αθήνας

«Aάμιrρoo; XατσιiιVΗ9', ο κίιριος ΣτάμΟ\).
Κος ΣΊΑΜΟΥ: Σεβασμιότα«;, κυρίες και κUρlOI, Ο')'απητοί φίλοι, ήθελα
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"ΛΙΒΑΔΕΙΑ ΧθΕΣ. ΣΗΜΕΡΑ, Αγριο

~ρώ1α να σun:αρώ.o Δήμαρχο Λιβαδειάς και

10 ΔημοTlκό Συμβοίολιο για.η

δημΙOlJργία όλου αυl0ί> του χώρου και 1ην KαταπληKlIΙCΉ διαμόρφωσή του σε

εκθεσιακό και συv&δρ\αKό KέVΙΡO. Ήθελα t1Iίση~ να σα~ ευXαρlι:tfήσω για 1ην
πμή π()\) κάνατε ι:tfO Σύλλογο .ων ΛεβαδέΩV τη~ Aθήνα~ να πάρει μέρος στην
οργάνωση και την uιι:oστ/ριξη αυ10ί> .ου Συμποσίου.
Είμαι βέβαιος για 1α αΠOlελέσματα αυ'Ιοό 10υ Συμ~oσioυ, αυ1ό

(jIoi\l&laI

από lην αρχή. Ήθελα όμως να κλέγω την ευκαιρία, και θα μου επι'Ιρέο;ιει ο

κίοριος Δήμαρχοι;, να QV(lKOIVΏΣoι όl1 έκανε δεnή μια αίτηση μας για lη
δημιουργία το\) ΜαυστολειΟ\) 10υ Λάμπρου Κατσώνη. Διέθεσε ήδη

10

χώρο

στο Ε\Ι&lικό Kάι:tfΡO, ένα~ πoλtμαρxoς δε θα μπορούσε αλλού να φι~νη

θεί, και ελπίζουμε Qn σε εύλογο χρόνο θα μπορέσει να opyαVΩΘΕI το
ΜαυσωλεΙο. Eμεί~, σαν Σuλλογο~ l(ι>ν Λεβαδέων τη~ Αθήνας «Aαμπρo~
Kα1σώνη~~, σήμερα μποροίομε να ποuμε όη χαρη στl~ πρoσπάθειε~ του
εξαιρεllΚού μέλoυ~ μας, .ου Σ1ρατηΥΟΙί κυρίου Μκακα, Δlοlκηl0ί> τη~
Σxoλή~ Ευελπιδων, χαρίζοομε σ10 Μαυσωλείο την κρο.ομή του Λάμπρου
Κατσώνη, ένα έργο του ΚαθηΥητή, 10υ κυρίΟ\) Καλακαλά. Ευχαρισιώ και
καλι, σuyχαρητ'ήρια.
Κο<; ΔI-fMΑΡΧΟΣ: Ο κίοριος ΛoυKα~ NI01JΡVΙOυρέKα~, ο Πρόεδρος 1ων
Παρελικωνίων Συνδιασιcio;ιt(ι>ν κι tlC1lpόσoιnO~ 1ων 12 ΣυλλόΥ(ι>ν, στην Αθήνα
εβΡlσICOμέv<ι>ν, EλIKωvίων θα ειναι εKειvoς κου θα κλ.εΙσει 10Uς χαιρεllσμούς.
Ko~ N101JΡVΙOυρέKα~: θα Ίαν παράληΥη αν δεν ακouyό1αν η φφVΉ
Eλικώvoς.

Διόll η Λιβαδειά

και οι άλλοι

20

10\)

Δήμοι και Koινόπμε~

τΟ\)

EλΙKώvoς, είναι .αυllσμένοl με lην ίοκαρξη και την αξιοποιηση 10υ Ελικώνα.
θα Ίαν πραΥματlκά μεΎόλη παράληο;ιη εαν δεν αναφερθώ σε αlY1όν 10ν
Ελικώνα,

κου

έχω

την

εν10λή

20.000

ανθρώιιων,

12

Συλλόγων

που

αvιΙΠΡOσωιιεύoυν 20,000 αVΘρώ~oιις, οι οιι:οίοl είναι αιιό 10ν ορεινό όγκο
10υ Ελικώνα και ζοΙίνε ι:tfην Αθήνα. Τι θα έλεγα εγώ αν πήΥαlνα: 'Οιι δε μας
uιι:oλoγίζoυνε; Και ποιοι είναι αυ.οί π()\) κα.οικούνε ι:tfην Αθήνα; Δεν είναι

1υχαίοι, είναι ανθρωποl αξιόλογοι, με πο),),ά πρoσόvια, αγαποΙίν τον
Ελικώνα, αΥαποΙίν 1η Λιβαδειά,
Η Λιβαδειά 10υ χθει;, η Λιβαδειά .ου σήμερα και η Λιβαδειά του αίοριο. θα
τα 1αυ.ίσα/ αlY1ά: Eλlκώνα~ και Λιβαδειά 10υ xθε~, EλΙKώνα~ και Λιβαδεια 10υ
σήμερα, Ελικώνας και Λιβαδειά 10υ αίοριο,
Αξιόllμοι κΙίριες και ΙCΊφIOΙ, σας χαιρε.ώ όλoιι~, έχε1ε χαιρεησμΟΟς από

όλοιις Toυ~ κατοίκους τη~ Αθήνας που είναι 'γέννημα-θρέμμα του Ελικώνα,
!>Σν κρίοβω όη αισθάνομαι ιδιαί.ερη χαρά αVΑμεσά σα~, σε αυ1ό

σ1ην πριιrτεύoιισα
Οργανωτική

του ΝομοΙί,

ΕIΙΙlροπή

α~ό

σ10 Συμπόσιο

μέλη

που 1ρέφφ

10

χώρο,

αlY1ό που δΙΟΡΥανωσε
ιδιαίτερη

ΣUμKάθεια

η
και

σεβασμό και τ/ν 01Ι0ια σιrrxαιρω θερμότατα, ΙCΊφlε Πρόεδρε. Ειίχομαι καλή
ε~lτυxια σιην προσπάθεια αυ.ή~ Tη~ ωραία~ lδέα~

10\)

ΣυμποοίΟ\) και να
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ΠΑΡΕΜθΑΣΕIΣ

μείνει στη μνημη μας αλησμόνητη.
Ως Πρόεδρος της Oργα"ωτι~ής ΕΙΙ;IΤΡΟΛής τω" ΠαVΕλι~ω"ιω" Σι>"διαιτι;Ι·
φιων με έδρα την Αθήνα, αΛό εκει ξε~l\lήσαμε. Μα, είχε Λιάσει το ιιαράΛΟ\'Ο
για το" ελl~ώ\lo κοl κλαίγαμε για τον Eλι~άιvα ~αl ενωθή~αμε με σ~OΛό
αυτόν το" Eλl~άινα να το" Λροβάλλουμε σε oλό~ληρη την Ελλάδα. 'Οταν
έ~ανα μ]α υΛοτυΛάιδη δημoσ~όπηση στη" οδό Σταδίου ~αl Πανειιιστημιου
~α] ρώτησα 1Ι0ιο, είναl ο ελl~ω"ας, δί:~α αιιαντήσα"ι;

11010<; εί"αι

ο ελι~άινα,

~αι οι άλλο] δε" ων ξέρανε. Δε" ξέρανε ΤΟ" ελl~ιiwα.

"
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Η ΛlθΑΔΕIΑ ΧθΕΣ, nIΜΕΡΑ, ΑΥΡΙΟ

Ε.οήγησ'1Τ'1ς κ. ΒΑΛΛΑ ΓUlΤA

θΡ'10Κξωλόγου

Η θρησκευτική μύηση κβι στέψη των ΜοκεΟΟνων Βοσιλέων

στο Ιερό το!) Τροφωνίο!)

Kupi~r; και Κύριο.
Και' αρ)';ήν να σας χαιρετήσω όλouς κο. να σας εu)';αριστήσω κοι> μοι>

δώσατε ιη χαρά να βρίσκομαι

1(\

εΎώ ανάμεσά σας.

YKoipxouv μoρnιρίες κρι> επιβεβαιώνοον την τελική μuητική ΣτέVΗ των
MIIKtMV1DV Βασιλέων, στρ Ιερό τοι> TρooφώVIOU. ΠράΎμαη το περίφημο Ι~ρό,
διακρινόταν jι&Tαξό ιων καρόμοιων πανελλήνιων

Ιερό)ν ή θρησκιuτικών

Κέντρων χάριν μιας μοναδικής ιδιατερότ/τας, ιόσΡ τοο χώροι> όσο και ενός
ιδιόnιΠρI) λατρι;uτικού ΤVΙΙΙK<:>iί, ~VΌς 'διόρρuθμοu "~IlOUΡYIKOίo Ακρλ.QUθίας.

Ο σvνδooσμός ιης '-tITouρyίιιr; IIOJ1"ώY των (Πριχείων, ήταν και ρ α,l,εuδής
μάρα/ρας, της 8αοιλικής αναγόρwσης καΙ εvfJρόνlσης. Κατά σuνέκεlαν το
ενδιαφέρον

της ΕlσηΎήσεως

σιοιχείων,

σχεδόν εξαντλείται

τα οποία σuνεκά'γονται

σιην εκ.σήμανση

των

και φανι:ρώvouν ιη Βασιλική Μύηση,

και ασφαλώς πρλύ λι)'ότερρ αναΎVIDρίζι:ται, στην α1l0σιιασματική αναφορά,
έστω των τριών 1Ιολύ ΎVIDσlών, και επ.φανών Μακεδόνων Βασιλέων,

111)1)

αναΎορι;ύθηκαν βασιλείς στρ ΤρoφΏvΕ.o.
Στην πόλη τ/ς Λε.βιιδιάς, δuτικά τοι> KOΤllμoύ, όιιως εκίσης και στην
εuρύιερη

περιοχή ΠΡΙ> ~Klεινόταν μέσα (Πα όρια τοο ιερού χώροu, είναι

εύκολο ακόμη και σήμερα να διαlllσTωθ~ί, μια ολόκληρη ομάδα πρωΤΟΎινών
Ιεροφανειών. Οι Iερoφiινι:lες
Ύραμμένες

ltQu

aUlir;

είναι αντιστοιχίες, σιιμμεφίες, κροδια

διαμορφώνοuν τον κάθε Ιερό Τόπο σε όλα σχεδόν τα μήκη και

πλάτη της Γης, και μάλιστα ανεξάρτηα ακό τα κατ' εξοχήν θρησ"ο"ΙΙΙll"ο"ά
σιιστήματα.
IuYήEIως ένας μικρός Ύήλοφος με εκlκεδοποιημένη "ο"οριιφή Κtριφι)'\lρίζε
ταl από ένα τμήμα Ύης, στο οllοίο ενιιιιάρχοuν ανllπροσωιιεUll"ο"ά στοιχεία
χλωρίδας και κανίδιις, κοι> σuμβάλλ(luν στην διαιροφή των "ο"αιοί"ο"ων σιοιις
oιιoίOUς

ανήκει

το Ιερό.

Ο ιδιαίτερος

αιιτός

χώρος

χωρίζετα.

από την
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θΑΛΛΛ ΠΩΤΛ

~lIόλoιllη

«{Jiρηλη» ιιεριοχή με φ""ι~ά εμιιόδια: χαράδΡΕς. γ~ι»:μνoUι;,

lιλά"'Ες .... αι σε εξαιρεηκέ.; lιερ1!{τώσεις με ιιστόμια. ι
Μια τέτοια εξαφ«ι... ή ιιερίll1ωση ε;ναι και ο χρισιια"ικός Παράδεισoc;.

lIo~ χωρίζεται αιιό 1έσσερu; 1Ι01αμοίος. "αι είναι το IιΡόιυlιο 1ων ιερών τόιιων
όλης της Γης. Ο lερόι; Τόιιoc; της Λειβαδιός, αιιό αξιοθαυμασιη εύνοια της
τιίχης, είναι ένα ακριβές αντ;γραφο

100

χρισιιανlκoU Παράδεισοο. Τέσσερα

ιιοτάμια. η ΈΡK~να αιιό τα Ανατολι ... ά, ο Xε;μαρρoc; Κεφαλάρι της Σοίφιιης
αιιό τα Δηηκά, ο Ξηριάς σια Μεσημβρινά,

και η περίφημη Προβασίη, ο

Μα"ριισαίος, με 1ον α~ληll"ό "άλαμο 1100 μνημονεm101 αΧό τον θεόφρα·
σιο!, σια Βοι»:ινά, ιιεΡΙKλtίooν ένο καλώ<; διαμορφωμένο εο'ιφορο τε1ράγωνο
που ...οριιφώνεται σε ένα γήλ<:>φι;>, σε ένα αληθινό lεΡόΌρoc;. Φι><η ... ό πρότυιιο,

1101.1

αργό1ερα, συμβολικά

μορφοποιείται

σε κα1ασ..-ευές,

Ζlγ"ουρό:1, αλλά "αι των βαθμιδωτών ναών, αιιό

10

1011

Τεπέ, TO~

θουδισιικό Μπαρρομπα·

ντουρ έως 1α πυρομιδοειδή κατασιιευάσμα1α 1ης Κεντρικής Αμερι ... ής,
1ων Ίνκας και Μάγιας.
Το μνημε;α

1100

1JIItiΡXOOV σ1ην

... οριιφή 100

lερου Όρους 1ης Λειβαδιάς,

δεν είνοι λ1Υόπ:ρο εκιιληκηκά,

Πρώτον, ο Ναός όπo~ μiσα "ατοι"εί ο θεός. ΟΙ θεοί των λόφων έχουν
χθόνιο, αλλά: και ουράνιο χαρα"τήρα. Γήινο "αl lΙλια"ό. TρoφιOvlo.;. τροφΊ
ώνια, ιnιό τη γη, αλλά και γιος του Απόλλωνα. «Τρoφωνιιiί τω Αιrό,uω"",""

και συμφωνα με 1ον χαρα"1ηρισμό TO~ Πίνδαρo~ "ΤpoφιiJνια; ε ... ατηβ6λοι;>,'
Δευ1ερον, το AVΆKTΡOΡO, η Ο,κ;α

1011

βασιλέως. Ο TpoφιOvloc; λαφwεταl

μ' αυτό α"ριβόις το εllών~μo, Είναι ένας Ζευς Βασιλευς, ένας

Τρίτον,

10

Ιερό Δέντρο, ο Ερινεός, η αγριοσυ"ιά,

REX DEUS.
101.1 οllοίου

η

θρησιιειrτΙKή ιιαροοο;α ε;ναι εξακριβωμένη σε ολόκληρη την Ανατολική
Μεσό-ΥεΙΟ, ως την lνδία ... αl την Ivδoνησία, "αl lIo~ ε;ναl διεθνώς γνωστή η
οοκιά ως

FIGUS RELIGIOSA.

Τέ1αρτον, ο βωμός, ο βράχος από πυΡΙ1όλιθο. Η αρχαιότερη IOlυoφfivtla,
του lιροϊόν10ς του λαTρ(~1IKoυ xρόνo~, αllΟlClά και

μια θεοφανειακή

ταυτότητα, "οι μορφοιιοιείται σε Βωμό, σε ΑΎία Τρό:lltζα, σ10 "έντρο ενός

lδια;τερOl> Τεμένους.'
Πέμllτον,

10

Φ;δl, φυλακας του αι:ίζωo~ Δέντρo~ της Ζωής. Ένα είδος

ι. Αχίρο>_. Πoρι~, κ"",,'<'>ο;,

rKlXiw,

1.

..,.i<""

lOIi

Kgt

Σ<iίξ, στη_

χριστ"''''

......

gPJ:g;g

EUόδι:t, ωJ.ό και nIζiw,

ιιgpι:tδ<ί<roo.

&. ..λ<ίσ~ (σ ..<iλσμ~ ΙU<a~" 1'Ot' Κ η",σσσtί "'" ..,.. ΜΤλαν<><;... ri_α, & .αι
ιαιθ' σ η ΠΡσ/Ιιι,ία .....ι""""νη
'σ"", δ' 'ση ...,1'tψ~ piow,r Λε/lιι&ίαt;.~

lh..,
J.
4.
S.

Tίγρηc;, ε...,ριίιης.

F..,

11.. ...,.

""'.".<0-,.

ι"". ιν.ΙΙ,'

Φιλόcrτρι:noς. Τα <ι<; Tι><t •. Α.σλ.
Π;-«Ιρ<>ς.

363, ΧΙΧ
FRAGM. $El. 2 P.LG. 14314 BERGK

ΜΙΝΩ-ΜΥΚΗΝΑΙΚΟ:Ι:

ΔJONYOO:Ι: <r<λ.

29 ....

Ει<5όστ"

Λ,βόνη Ι9\ι]

"
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Η ΛΙΗΑΔΕΙΑ ΧθΕΣ, ΣΗΜΕΡΑ. Αγριο

το,εμι"ού ζώου "αταγωγής." Μ δε μάντις όφις ην»' Σε έμμεση συνάρτηση με
το Δέντρο ~αι ,ο Ψίδ"

μ,α ξα~oυσ,ή δίδυμη πηγή, της Λήθης ο:αι 'ης

ΜνημοσίΙνης,' ΜΙ> l>Ίραίνε, ης ρίζει; <ol> φυ,ού ο:αι 'ο ~αθισ,ά Αθάνα,ο,

αφού διαp~ώζ αVΑνεωνεται, αναγενl'άτα,.

Έο:τον, φ,λoλoγι~ές μαpnιρίες', αλλά ~α, αVΑσι;αφές'O στην ο:ορυφή τσυ'
Οροι>ς, όπου σήμερα βρίσο:εται το γραφιο:ό ξωο:λήσ, του Προφήτη Ηλία,
έφεραν στο φως, ένα αο:όμη βασι~ό σ,οιχείο της σl>γφότησης του Ιερού
Χώρου: Ο Τάφος, το Μνήμα, ,ο Μαντείο, όπου μέσα ζων ο:αι αυτOOVΑΙPOύ

μενος σ'ην αδελφι..-ή ,ου υπόσ,αση!" ένας αληθινός απράγμων θεός, ένας

DEUS OTIOSUS ' ), έζησε, πέθανε, "αι ετάφη::, ο Μεγάλος μυθι"ός
Πρόγονος. Ο τοπ",:ός αρχαίος Γενάρχης, E~είνoς που δίδαξε ,ον προορισμό

τροφής. μ 'Ενας Τροφώνιος, ένας φύλαριος βασιλεύς - ,ερεύς. Ένας KING

PRIEST.
Εδώ α"ρ,βώζεντοπίζετα, και το εγΎενές σημείο της Dασ,λι~ής Μύησης "α\

6. .-.aί!rOlo ,Ιδα; ."""-' ~ .... roιI, fkoιpεi'OI ""πεVΉ~ ~ρoστά.-η.. ~ ~pόro"",. 'χει
ξ'ΧOφlσtά χιψά"'τ/ρ>.πl...ι .-ιι, συμβολική μoρφ~.~ .... ,μ4ιμε"'" j'f:νCΡt~ς ...., ~ρoσ.6
της φυλ", ~ ""rρ,6~ιo. Μξ.

7.

Σχόλιο .,ς Αρι",φν. t-τ.ρc Νεφ.

5V7

8, Ποιοο-. ΙΧ, 39. 8. Για "ς &α ........ ,""ιm:ς
«lΤparμά.εΙο πά .... .πη.ιστορόο .ω. θΡη

9.

πα

10.

Αρχοιο'" Α\<όλ, ΑlΠιν,

1969

,οι>'

2,

ο,λ,

,

χρηομα>δι"ές ~nτ.ς,

«ii.~, οιλ,

...... α, J9,9

Μ.

I'.ΙlλDF..

19'1

228

...

'Ι:",ς ι.Wθo<; ~"" "σήχθ<ι α~ό ,ην "ί""",ο 1It'" ,ο Ηρόδοτο .... "οι ο""δόθη",
oρ'l'ότ,ρα ο,ον Τροφώνισ, (π""". α, J9, S .~ίσης "α, σ. αο" .. οιΟς ΣχΟλl"""ς)
οll<l.φι;ρ., 'Ο """μόll<l. ".φάλ, ,ορ "Υαμήδη. ο μ~θoς στη. ο.λή 'ΡΟ διάδοση σ""όι'θη".

11.

Ι'" ,,<; QΡXIU",PVΙro; lδιότη,.., ,ρρ Τp<>φ<ίwι"", .ΡΟ '001'" δ .. οιολό-,σν/ ,η. "λ,,,ή
".ρθ<ωση, ομ,; Ο""ιοστι"", ,ο Κομμό", κ,φ/ιλ,
ΑΥομήδη, ~o ... σ,ην ~ρ"yμά".';'

'''''

,η,ο .ί,οι η .Jiλλη .,,;ση <ου Τρoφd>",oω "",,,δείχνει 11< ,νέρr .." μ"" "'''oλαriα
χρηομαδοσlος. Σ,η θρη"".ιoλoτiα, 'I"'Ι '1,,,,,,,ό ό" ,ο Κομι.ιό.ο Κ.φάλ, μιλά<, "αl
όίνοι XPQOllOUc;

12.
IJ.

Kα6ηrη'oo Γ.Δ. Ζιά"ο:

ofJI.

θΡΗΣΚΗI1Σ ΤΟΥ θΙBEΤ~

Σχόλ,α λ""",αν. Iml λριστφ., Ν,φ. «Τροφώνl"" Ψ ιr6νυ ",λόδοξ"", ~όl~oα<; ""•••
ΑεfJolkίο <q, BόuιnUις ""όj'f:wν όό"ημο, .""ιλιlmν <μά ... ύι:.ό "ά' λΨ"1'lόνηA<l,
ιnrέθo ... ~ 5V60 οα 5< Τ".,....",,,,, ο.,ό""""", ~ερΙ Α.βά&lάν .ης 80,ωrΙο" <ι,6P'J1'μά
ro~ "o •..wι:.", ""m <ιλ€υ.Jί λιμού δε ""roσ;r6..."" χpησμi>ι; εδόθη πο,;,,-,. λ,μoιi
μΥό"''''', <Ι ... ή_
λο,""'; <ιμώσ,. ΤΡοφώ.,ον, o~opoιiμ",o' &ι πού ον ,ίη

.011

μν>!μο «eroιl,

ει ....'

.0

••,...χ6 ••ες μιλ,,,,,,,,,ν σμή"" 0.,6.n ....6

του χάαμο."".

<r"""".

τούτον

ro • •6~oν rotI μνήμo<σς.~

14. It ., ...μoλσrί" '''''

ίό"", ''''' oνόμα,~, Ο' <"';νυμcς ΥΙΟ"'''; ΤΡΟΦΩΝΕlλ ΜΡ οοχ'ιοί
ηο"" II/IIΤΙ"oθpησuυτι"ό xopoιnήρα, θηρ<υτι"ΟΟ, ΥΟ<ορ.""σίι, .01 ",η.",ροφl"σύ

δρώμ'''"", .ροοδί&>.... Ο'<ον ,,,.,.ό θοό, όλ.., τις lδ,ότη .." ''''' IιυII,lmίI aρxη'1oo,

.011

~ραΊ'lU"',.ά όiδoξo ,ον .ροσ.ορ,σμό 'η" ,,,,,φής. Το <iδoς, ,ο διάφορα ζώο χα, φ",ό,
~oo <ί"" 0"ly5l>νo '" ληοιθΟΟν.., ,,,,,.,ή α.ό ,ον ό.νθρ",,"ο.
Το 5ι.ί~να ,""'Χία<; .ου .αρα,iθo.,OI στο Τροφόι""σ ~,<ρlλαμβό."""" όλιον ,<ον .. ΔcΊι.
"αρ""ι:.;, .. όρ'" "αι

,,0<0'0. Δι." Iml

E.,yραφtς λ.</ιαδ<ίας Ι

G.

νll

J06O, JQ6l.
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ΒΑΛΛΑ ΠΩΤΑ

Στένης. Όποιος φιVΌταυ ι~αVΌ; Νu υποστεί μια σειρά αβάστα~τωυ ~αι

οδιιυηΡώυ noΘΆW IS , πou ΚΟΡιιφ(ί)νΟvtαv στηυ Κατάβαση στου Τάφο του
Τροφώυιου, ομοιωυόταυ με τηυ θεότητα l6 , κ((ι κέρδιζε τις βασιλικές και
Μιιπές ιδιότητες ευός βασιλιά, του αpχι~oί> ήρωα. Ο ήρωας Τροφώυιος μέσα
α>ιό το Τυπικό της ηΡιιχιλαφείας αυαδειχθηκε και αυτoδι~αια ως μάvtης.
Ασφαλώς έυας QvnItPόσlOlloς τωυ ζωυταVΏυ στου Άδη,

αλλά

και ένας

[κ,φόσωπος τωυ νεκρών στου Τάφο, στο 'AIί\lfO, στο Ση~ό, στο Σήμα, κι
ακόμη σαφέστερα σ' αυτό που ουομάζουμ[ σήμερα Μαvtείο του Τροφωυίou,

Evα τέτοιο όΡας, όιιως ο Υήλαφος της Λειβαδιάς, αVΌγεται αυτοδικαια σε
Ιερό Όρος,

Οι

διαπισΤOίoμεVΕς εκεί

Ιεροφάνειες,

και

θεοφάνειες,

του

,φοσδιδουν το χαρακτήρα του Κέντρου της Γης. Από τέτοιους σημασιολο

γικά τόπους διipχεται ο Άξουας τψ; Γη.;, ο AXIS ΜUΝDι

l7

Τρία σταθ[Ρά

κοσμικά επίπεδα, το Υπόγαιο, το Γήιυο, και το Υπέργαιο, δηλ. ο Άδη.;, η Γη,
και ο Ουραυός, βρίσκουται σε γραμμή διάταξης πάνω στο κάθε Ιερό Ό

ρος. Έυα με μικρές αποκλίσεις λατρευηκό τυπι~ό επαvαλαμβOυεται, και
αΝUγOΡΙ;oJει το μυοuμεvο σ' έναυ κοσμικό, αλλά και ιεραfιKό βασιλέα. ΤΟ
Τυπικό, το Δριίιμενο, η πράξη δηλ. Ακολουθίας, ξεκιυάει από ένα καθορισιι

κό ποτάμι, λ.χ. τηυ Έρ>:υυα, αλλά και από του ΙορδάvηlΙ ~αι μiσω ευός
Μυηηκοι! θάνατου, και μιας διαδικασίας που περατώυΗαι στηυ κορυφή,
ΙCΙVQuμεvη παυτα σ' ένα επώδυνο κλιμα, εΠΙfΙJΓΧάνεται η ζωηφόρα Αυαγέννη
ση και Ανάσταση.

Με αυτές ης ΠΡO~1IOθέσειι; μποροuμε να μιλάμε για θρησκευ-ιιΙCΉ Μυηση
και Στένη τωυ MαKεoo\ltι)υ Βασιλέωυ στο Τροφώυειο. Πριν γνωρίσουμε τρεις

]1. Ο IΊίνδιιρeς

ο' i

oιrαviιι>ς α.αφερόμε"" αιrό<rιr<ιo"" IoθoO.tO«i>v, ιroυ oξUIIv<i ,ο Ρόιι,ο

""

ιrόιr,η Ko""iλo, α
,""ι:
6' .θtλω. ~ "α, 6t'νιίμ.~ αβρά ""οη;.,., ,σΥ A"",,~Mϊ
T_viω θ' ''''''''/:'όλου συμβoυλί<t. λαβΦ•.• όιroυ 'Ο αβρά ΠcitΒη 1Ιψ(ζ"". o:citιro,a
"u.:ι X0pit",a πcitDη.

16. 'ξ""'ρ,..,,,,, rιυ Tpoφω"'<DI,
11. «Το Bι>wόεΙ"", ,"ο "".tά

Φιλb<nρ. «cnιπιvtσθoι , .. &"'110...... Πα .....
<Πο. ΟυΡάνό, "," τι' σ"'; σιr""tά 6,ιrλή ιφ6rη",. Aιrό τη

μι" ~αχει ιπο .tΔIP'.-6 συμ(k>λισμe τη. υ"φβa.. .-6τητ~ (,η~ό, ~άθ<,,,. ανώπρα,
",λ,,,.) "'" αιr6 τη. Ωλλη .1...' !'(! "ατ' .~ov!yβασiMιo τωΥο..... οσφαιρι..,;;Υ kρo:>φα""ΙΙOy,
""ι .,,,,μi,,,,, η ","",ι"Ι" nυy όι«ιίΥ, Kιiθιt μrι8ι>λι>rίσ
i"" kpJ &>υ><6. ~'rdnpι> ή

i1."

ιιιρι""';,ψΟ'"""""~ ιrapα.ιλaγιi ,oυΕUη.ιιrσόΌ~"",,<Ψ.Όλοι οι 0ΙιΡό ..", θoolix""y

<n υ.,dματσ f<»r~ "ιpl.ρωμi"". ιπη J.lιrpi:ia ,<><ι(, Ο. σιιμβoλ,,,iς "'" θpηq"'v""k

•. Τ" /Iι>tι><6 θιωpi:1""

<>ξΙ", τω. βι>υ>d. εiνcι .ςιiμ"".ιιε

συχ"" <70. σημ.Ιο ""vά",ηση.

"'" Oψa...w ""ι ,η. Γικ. άρα ι... "d",_ σημι(" ",,' όι<οο "."...., ο Άξ""" 'ου
Κόσμι>., "ΡΙ"xιi orι>p€σμί"'! σιr6 ιι:ρ,;.,.η .... ,,,,,r>θισίά δι<ι>ιι μι<ορο". να "pαyμ<lτ""o,

ηθι>ιί>' '" ....p,fσμα"'"νιίμιaι:ι ιπι. 61ιiφι>pς "oσμ",k'oί""",. Μ. εΙΙΑοε .""α""""ρD.
σd.l()7

18. Ο ΙoρδΩVΗς ."οι η Έ",υνα c;..., 'Οιιο", Π."CΙ",α ιι:α,οί τ/ ο"(iση ,ο'" ιrαρ<Xόμι.""" 'ΡΤ<><>
ο"" &ρη ..... "ηιι:ό Δρό>μ<"". Σ,,, αιroιι:"Bαρμi"" .... ροί ",οι"", ιro,αμώ., "'''CJ..<i,OI ,,,
Λovιρό., το Βόθοομιι;, ,ο B<ιιr,,,,μιι;. li τιro""μιι;ζόμ<.η, «E1f".....,v."."""I σ< μι" Niα
Συ~"'!~,

"
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,....-

"

,>\i.d<Io"η ~~IιI>Cl..,'_

"".

'

>d<)O~Iιod. ,,, ΛΘ"h.σι'"~'''''''

'""""!'χ ::.ι.!d"" ~O""Λ"" 00' »!ιte<'ddol9\ 'ΡlΛo", ,ι:.ιo~. 1"''9Οθ'" !~~hp ΛΟΙΙ
h"Π... ~~,>:.dl<>n --~τΘ ~ ..XιIό ΜΟ> "J1""'h"e Η 'II.1DZJ31\1 11' NIL'II.VI\l "'11 'ΙΖ
·~ιo)l ,?ιdoU>jodU

...... ΙΙΙ "'Υ;3<> VWWVVdV)I '111'1
.1000ld .111vn.LS - )111'0'1.) a ........ IIv,ll!)·OΙ:
.... SSt ".'Ν "A'Jo\I "Λ!""""'" "61

Lι~"'D '3θ~11M ''':ι !.ΜιΦIΜQ 1Μ οι! Lι'tLι'(~lOOI

10'113

D)d(l:ιλ.nο l,ιJιuDt1odg

Η -~O!~IOD8 ~ΙΙl οιιιι"(l!rι1 010 'ΟΛ<;Κ!θ 3D 'Olήj.ΛOOIJΛ3 ~3!f\,ooτt Ο '~~''T'('.L
~Lιl QJ3rfΙΙD ΠιΙΙ nt11fJ Ο' U... Q!ιMI<ιdQ" Q' 11Μ);} "'(lOl~D ΟΟΙ oxJd'}JI (10 39
,οιρ. "ΛΟΛ.ιφοrο:ι SIM(WOrfIMW fιlΜρσθ μι:ι WΙΙO'.ιιp:ικ 5J3<f3! 10 'ΙW!λι»ιXxfL
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ΒΑΛΛΑ ΠΩΤΑ

ειιισυμβαίνοοοα Βασιλική Σ:ε"η.
Σύμφωνα με την ιιεριγραφή ιισρατηρείτα. ότι ο ξακουστός θρόνος
βρισι:όταν όχι μακριά αιιό το άδυτο. Ο ιιλησιεσπρος χώρος ιιou ήρθε σε
φως αιιό τις αναU1i:αφες, και ιιου με "άθε σξίωση διεκδικεί τα στοιχεία, όιιου

βρισι:όταν τοιιοθετημένος ο θρόνος, είναι το τμήμα της δυτικής στενής
ιιλευράς του ναού. Η δυΤlΚll ιιλευρά τou αρχαίου Ελληνικού \'αού, οδηΎοΟΟε
στην ΑναΎέννηση και την Ανάσταση. Τρεις σύνοδοι λόΎοι δείχνουν
αναμφισβήτητα, την ιδιομορφία του χώρου της Βασιλικής Μύησης.
η Ο ναός ήταν ειιώνυμος του Διός Βασιλέως.

2)

Ειδικά ο ναός αυτός στη Λειβαδιά, ξεχώριζε Ύια κάη εξαιρετικό και

μοναδικό σε ολόιi:ληρη την ηιιειρωΤΙιi:ή Ελλάδα. Στη δυΤΙιi:ή ιιλευρά αντί Ύια
οιιιmlόδομο, έφερε Αψίδα, Η α",ίδα στη χρησηιi:ή της αυτotέλι:ια, ήταν το
μισό ενός li:uιU..Ili:OIi ΟΙιi:οδομήματ<>ς, θόλος, IιΟυ συναντάται σε όλα τα μεΎάλα
αρχαιοελληνικά θρησκευτικά Κέντρα. Η θόλος αιιοτελείται αιιό μια
κυκλική συστοιχία ναρθηιi:οστέλεχων κιόνων ιιου ιιερατώνεται
κοομημένη με ανθέμια βαli:·χεύουσα κυ"λική στέΎη. Μέσα σε

σε μια
το

umoJ

μεγάλο Βακχείο", διαδραματιζόταν η αναΎόρευση ιιου "έρδιζε ο ελαίω θεού
Βασιλεύς, ή σε θρησι:ευτικό ειιίιιεδο, ο την χάριν και το έλεος του θεού
αξιωθείς Ιερεύς.
3) ΤΟ τρίτο στοιχείο εντοιιίζεται στην ύιιαρξη μέσα στην αψίδα του
θρόνου,

Το Ιερό λοιπόν του Τροφώνιου στη Λειβαδιά, τόσο νότια στη Βαιωτία, είχε

εl';αιρεΤΙιi:ή σημασία ΎΙ" τη Μακεδονική Βασιλ/κή Δυναστεία. Τρεις αιιό τους
σllουδαιότερους Μαιi:ώόνες βασιλείς· αν και, μέσω της διαχρονικσιητας,
ιιρέιιει να υιιοθέσουμε ότι όλοι οι Μαιi:εδόνι:ς βασιλείς, Iιέρασαν αιιό αυτό·
UIIοβλήθηκαν στη μυηηκή διαδικασία. Υπάρχουν μεΡΙιi:ά Ύραιιτά μνημεία.
ΑΜΥΝΤΑΣ ΠΕΡΔΙΚΑ ΜΑΚΕΔΟΝΩΝ ΒΑΛ[ΛΕΥΣ

ΚΑΤΑΒΑΣ ΕΝ ΤΩΝ ANTPON 2J

Η Βασιλική Μύηση και Στέψη του Αμύντα &.ν ειιιδέιεται αμφισβήτηση,
Παρατήρηση

θα ήταν δυνατόν να εΥερ&ί, σχετικά με τον τίτλο "αι την

ιδιότητα ιιου φέρει ο Αμύντας. Ονομάζεται ήδη Βασ.λ.εύς. ΤόΊε τι αιιεκόμισε
αιιό την Κατάβαση; Αmή θα ήταν μια καλή ερα/τηση. Πρέιιει ωστόσο να

12. "" 'ι;ρι;6> fOO ,1,~ "'υ Τροφω"''''' και

~ρ60pχ",."" 8ο"χε,,,,, Μ.λνρ. N,ιωβoιJλ.,.,

"'" θώ" ,1,6""""" f4I ..ΟΙ ......... Aa.Jp...
ε..

..," ~Ι.ι<π'

ε.,ypo.~ ... ό.η Λ<ιβαδιό ... <>4σθtί...... oυ διό"""", στην <ιJ)'α/riιι.; .ης, Η ΑΡΧΑΙΑ
ΛEBAΔ~lA,η Αψιλi.. I'",wιι"oiiρov• Χ4.ζημανώλη. (&δ. ΙΙΝΕΥΜΑ ΠΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕιΩΝ

1m)

2J... αν,!. JOSS

"
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ΛΙΒΛΔΕJΑ ΧθΕΣ, ΣΗΜΕΡΑ. ΑΎΡΙΟ

Ύνωρίζουμε ότι στα αρχαιότερα στάδια, οι κληρονομικοί βασιλείς

1)110-

βάλλονταν σε μια μυητική αναγόρευση και σIέ",η, που είχε σαν αΠOlwσμα

και σκοπό το κέρδος της βασιλικής Ράβδου. Σήμερα οι Ευρωπαίοι βασιλείς
παίρνουν 1η βασιλική ράβδο, περισσότερο σαν σΚUlάλη.
Δεiίτερoς Ύια 10ν Ο1Ιοίο διασώθηκε σχεηκή μαΡ1υρία όη πέρασε από το

Τροφώνειο, ο ΜεΎάλος Πατέρας, αρχηγός των Μακε&όνων, ο ιιoλiίς Φίλιιιπος

8'

ο πατέρας του ΜεΎάλου Αλεξάνδρου. Πήρε μάλιστα αιιό το μαντείο και

έναν σημαδιακό χρησμό. «φυλάπεσθαι δεί τό σρμα.»
Λέγεται ότι από κείνη 1ην ημέρα Ο Φίλιιιπος δεν ξανανέβηκε σε άρμα.
Μετά το θάνατο του δόθηκαν δύο εξηΎήσεις: «ή τό τού Παvσaνίαυ ~(φι:>ς ό

διεχρήσατο τόν Φίλλιπον αρμα έχειν επ! της λαβής διαΥεΥλυμμένον
έλεφάντΙVOΥ, ή τήυ θηβαικήυ τήυ ..-αλουμένην 'ίΙρμα περιελ&ίντα λίμνην

αιrooqκryojναι...1•

Η τρίτη μαρτυρία είναι εξ ίσou σπουδαία. Ένας Σελευκίδης Μακεδόνας, ο
ιιoλiί γνωστός Αντί<>χος Δ' ο Ειι,φανής, άρχισε να οικοδομεί στη Λειβαδια

10
μεΎαλο ναό τι)\) Διός Bασιλiωςn, ερείπια το\) οποίου βλiπoυμε στην κορυφή
του λόφσυ. Ο ναός παρέμεινε ημιτελής ήδη από την αρχαιότητα, ή εξ αιτίας

το\) μεΎέθους, ή και λόΎω των συχνών πολέμων που ακολούθησαν. Οι
Μακεδόνες λοιπόν, παρά το ότι έχουν στη διάθεσή τους ένα πoλiί πιο οικείο
Ιερό, επείνο των Μεγάλων θεών στη Σαμοθράκη, βλtπoυμε όηιιαρoυσιUΖO\)ν
μια συνεχή δραστηριστητα στη Νότια Ελλάδα, στην Βοιωτία, στη Λειβαδιά,
στο Τροφώνειο. ΑUlή ακριβώς η παΡΙWΣία είναι κι ένας καθοριστικός

παράΎοντας ταυτστητας των Μακεδόνων, ως ακραιφνών Ελλήνων, αλλά και
επίκοιιρο αποδεικτικό στοιχείο της Ελληνικής Ε&νολοτίας, στις κατά
καιρούς αντίθετες αιτιάσεις.

Κάπου εδώ όμως ItpiUI να σταματήσω. αφoiί ως αποτέλεσμα των όσων
είχα την roχη και την τιμή να σας ανακοινι-όσω, υιιάρχει κίνδυνος να

κυκλοφορήσεικάποιος χάρτης της λε-Υόμενης «Mα"εδoνiαςτου Αιγαίου" ιιου
να π&ριλαμβανεl μέσα "αι τη Λειβαδιά.
Σας ευχαριστώ πoλiί.

ΑιΑ.ιον, no,,,.
2S. nληΡοφοΡίι~
GREECE.o 2~

24.

Ιστ, "εφ. μι

στον

WIL

Β

DINSMOOR

.τΗΕ
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KQ8ANII

ΕΛΕΝΗ

Εισήγηση της Κ. ΚΟΒ"ΝΗ ΕΛΕΝΗΣ
Ερευνήτριας, Κοινωνιολόγου

Ο χρό\'ος στο Τροφώνιο: Κατάβαση !ίαι εναντιοδρομίσ,

Το άντρο ΤΟΥ Τροφωνίου θ~ωρεί1αι από σΥμβολl,,"ή σ~oπιά ένα α1lό τα

1ελειότερα ~αι xαρα~τηριστι~ό1ερασύμβολα ΤΟΥ ασυνείδητουΙΙ ) '01Iωe; ~άθε
υπόγειο σ"ήλαιο α"ει~oνίζεl την εξερεύνηση ΚΥρίως του εσωτερικού ε-rW,
μέσα στο 01Ι0ίο έΧΟΥν απωθηθεί σΥμβάντα και βασαvιστιuς ενοχές του
1Ιορελθόντος, \)1Ιό τη μορφή 1Ιοιl<ίλων μεταμορφώσεων. Ο αδελφOKτό~,

σύμφωνα με την f:ΙΙlΚΡατούσα άπο't'η ΤΟΥ μύθΟΥ, Τροφώνιος, καταποντίζεται
α1lό ης ro't'εις του σ10 βάθος του ασυνείδητου.ΤΟ "ΡωτόγονοεΎώ απωθημένο
σ' αΥ1ό το

βάθΟζ σΥμβολίζεται από την εll<όνα του αρχέγονου γήινου

σ"ηλαίου, Ενός τόJιoυ 1ΙΟΥ αγνοεί το χρόνο και 1Ιου ενώνει τον άνθρωιιο με

10

U1IόλoΙ1l0 σύμllOν. Τα θηρία του άντΡΟΥ, το μεταμορφωμένο αίσθημα ενοχής,
δεν αφήνουν ήσυχο τον ήρωα, έως ότου αποδεχθούν να οδηγήσΟΥν

10

1Ιαρελθόν στο φως της ημiρας, αναγνωρίζοντάς το ως ,,"ομμάη "ου ΤΟΥς
αVΉι;ει,

M~lά τη νίκη l<α1ά των &ηρiων -μέσα α"ό μΟΟllκές για μας διαδικασίες- Ο

Τροφώνιος, ως τέλειος apXIIl:onwv δομεί 10 πλέον αόρατο μέρος της ,ιιχής,
μετατρέποντάς το σε τό"ο αποκάλΥγης ,,"αl μαντικών σΥμβουλών, 1Ιρος
βοήθεια των αγα/Vιoύντων για

10

μiλλoν ατόμων,

ΠΟΥ αποφασίζουν

την

κάθοδο 10υ σ' αΥ1ό,(2) Όλα συμβαίνΟΥν ωσάν ο αρχαΙκόζ άνθρωπος να
(!) B~. ιδιαί""" J. Ch<.allier....1. Cht<tbrant: Dioιίonnaίr.. d<. Symbol.., ''', R"'bc:,ι
Lιll'onι, Ρ.πι, 1982. Ο Πσ...,σνίσς ",μι4ί .,ρί σδότ"" ''''' Tρ""",νioν' Ο Σ,poi~ν <ιt",ι
<ό-r<> ""ρί o;t6<>μa,eo; μ"ο"';""μ .ard/lι>"'V~l"'"Ο., 2.38) <σι 'Ο Λιξι<ό ΣoUΔΑ Υ'" το
.w Λ,/Ιι>&Ια ιpηι:πfι."α., δ .a,aIIά"I"V•• ιiλow~.
(2) Σόμ_ μι tόY ΠΡΟ<; ... ιιόλλωνο ομηριro ίιμ.ο. " Τροφώνιος μι ,ον ~ό '''''

"'Ί'Oμ~δη ή,αν. όιιια; θα δούμι: ο'η oov,zt>o, οι Kρoσφιλio,O-'''Ι O'~ θιΟU<;
αΡXιtΙ",,,,,,ς ,"" λι<oHΌW,"", """" ""οα; Δo:~ ..... α",ήν 'ην .ΚΟΧ'; ί<ος ,ην

..

ημtι>oμη";α '''''ά"f"" ~ς από ,Ον Πα"""νία 'ης ,K'KΡCΙ,ία"ρη, οήμ<"" "κο"ης '''''
μί&υ. ,α νή"",α 'η, α'~Ύ'1ση, α",,,,,
Τροφώνιος. ια; αρχ,,<κ,ων

'''''

ναοί>

,iV<l-,

X"VOVlO-" Σ'ην πρώίμη "Ο, μuθoλ<>ylo. Ο
""""μα "α, Ο OPZt1b<,oι. -ο.κ& συμlk>~'o<ή

ά.".-η_ 'Ο" "Κ'Ρο"",ιδη,,,ίι, Μ. ,ο μίιθο, "σΙ δ'<Ο>ς 'Ον βρήκ< χα, 'Ον "",t-ιΡCΙ'-' Ο
Πσ"""vi<ις, Ο Τι>ο .... νlOς ";ν<1Ο-Ι σιrι:",<10νσς <αl ,"'" ""οσυvtiδη,,,,,.
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Η ΛIΟ"όΕIΛ ΧθΕΣ. ΣΗΜΕΡΑ,

AVPIO

Υνώριζε ήδη αιιό την μα"ρινή ειιοχή ότι το μ&λλον κροετοιμάζεται, όκως
ειιιμένεl ο Γιουγκ, μη OυVΕιδηlά, ακό KOΛU νωρίς οτο εσωtερl"ό

101.1

αν&Ρώιιιvoυ είVΑΙ. Ι !)

Έχει σήμερα αιιοδειχ&εί ότι η Ισ10ρία της πρακτικής και θεραιu:υηκής
χρήσης των δυνάμεων τι)\) αουνείδηιου έχει ιιροηΥηθεί, "ατά ιιολύ, της
αvα"άλυ'!"1ς "αl των ΘCωρηη"ών εΡΎασιών, σχετικά με την έννοια αυτή· καθ·
εαυτήν τούτου

100

KΡUφolι μέrooς Ι()\) 'I'1JXIIIIIoύ. Οι ρίζες της lφακτικής του

χρήσης χάνονιαl, στην ιιραΥματικότητα, στα βάθη των αιώνων. Ι') Με τη

μrλί:τη της ιστορίας του ήρωα ΤΡοφωνί()\) και την ανάλυση των χώρων του
IIIIV1tiOυ,

ε~18εβαιώvεταl

έVΑ φαl'>'όμενο

ιιου αΥΥίζεl

σήμερα

το σύvoλο

σχεδόν των αιστημονlκών τομέων: Η αρχαϊκή σκέ't'η συλλαμβάνει,
διαισθητικά, ΥεΥο'>'ότα της ιιραyμαΤΙKόtητας διαφόρων σφαιρών - 1'\1χικής,
φυσlκής., κοσμολοΥικής τάξης -lα οποία έρχεται εκ των υστέρων η επιστημη,
με

ης

δικές της ειιιστημονι"ές μεθόδους

να Εκαναδιατιιιιώσει

και

να

επιβι:βαιώσει. ΙΙ σνrXΡoνη ειιιστημονl"ή σ"έvη αιιοί&ροιιοιεί φυσικά το
μύθο. ΑιιοllCφάταl έτσι να ακοδείξει όη οι υιu:ρφlισldς ή θεϊκές ΟΟνάμεις.,
ποο βρίσΚOV1αι στην "αρδιά τοο τελευταίου, δεν είναl ιιαρά φυσικές ή

't'ι>χικi:ς τοιαύτες, Στόχσι; lης, κατά σιιVΙ:ιu:lα, είVΑΙ VΑ αναKαλiι'!'&ι ης
ανησ10lχίες ΜΥικού ή δoμIΚoι:. τιίιιοο, ι<ου υιιάρχl)\)ν μεταξύ των εlκόνων του

κοσμοο, ~I)\) ο αρχαϊκός και ο σύn:ΡΟvo<; άνθΡωΙΙσι; έ;ι:ουν δημιουΡΥήσει, με
το δικό του Kαθivας τρόκο.
Στο δι:νδρΟφ\ιΊΟ ιερό

101.1

Τροφωνίου

ο ομώvuμος ήρωας τα\ιΊίζεται

ή

καρομοιάζεται με το θεό lης ιατρικής, lον Ασκληιιιό (δηλ. με 10V, σύμφωVΑ
με μια ε"δο;ι:ή τοο μi)θoo, αδελφό του) και η ΈρΚUVΑ -η, κατά μία εκδο;ι:ή,
"όρη

11)\)

Τροφωνίου" με την γΥεία, τη θυΥατέρα του AσKληllloiί. ΟΙ τέτοιες

ε\ιΊυχείς ταυτίσεις αιιoτελolιν ίσως 10 ιιροοίμιο αυτolι ΙΙI)\) η Σούδα α~o"αλεί
«Tρoφωνioo κατά τl/ς κaίΥν,a». Στο σπήλαιο όπου είναι οι πηΥές τοο ιιοταμσύ
~Kεί όπου κατέφυγε η xήvα. η αηελιαφόρσι; μεταξύ Υης και θεού, η εl"όνα
α\ιΊή της εΥρήΥορσης, ξεφεύΥοντας αιιό lα ;ι:έρια της ΈΡKυVΑς- ε"εί λοιιιόν
στο σιιήλα.ο lΥΙΙήρχαν όρθια αΎάλματα τα οποία ανήκαν στον Ασκληπιό "αι
στην γ-Υεία, μιιορεί όμως vα ανή"αν σ10ν Τροφώνιο "αι στην Έρκυνα. Στα

σκήκτρα των αΎαλμάτων ήιαν τυλιyμέvα φίδια, τα οιιοία όσο είναl ιερά του
Ασκληιιιού, άλλο τόσο, σημειώνεl ο Παυσανίας, είναl και του Τροφωνί()\),
Πέραν αυτού, σιο χώρο ι()\) "Αλσους βρίσια:ται "αι ο vαός του ΤρoφoιVΊoo με

το λατρευτικό τοο άΎαλμα, έΡΎΟ τι)\) Πραξlτiλη, πι)\) τον lιαΡΙσ1άνει και αυτό
σαν lον AσΙCΛηιιιό.

(3) Κ<φλ Γι""",,: Η .. ~oλ..,.ι" 1"'-' ο""νεΙδη,ου .". Α, Κ"Ροβio, Αθήν<ι, 19S6. ,,"', Κ.
Ν,,,ολ.ό.οο_

ι,) Awιλo".ό.. ρo .~Ι
ίnα}lJx:ίMι~_ Ε",

,"'-' θtμιι,oς- Η. EI\cnb<lιcr,
F.y.rd, Π"ΡΙa1, 1994.

~ι·

Ifi.foirt

ιk ιιι d="..",~ dι:

/'
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ΚΟDΑΝΗ Ε"ΕΝΗ

Το θtμα της lεpoμαvιείας στην αρχαιό,ηια είναι Υνιοοιό και αρκούντως
μελΗημένο. Η διαισθητικη, η εμιιvευσμενη μαντι>:ή ..,ιιήρξε ItoiVlU στ/ν
υιιηρεσία της 'Οlρι>:ής, Μιας ιατρικής η οιtοία όχι μόνον δεν έκανε διάκριση
μεταξύ σωματικής και ψι>χικής ιryείας, αλλQ θεωροΟΟε την 'f1.'χιιtή στα&ρή
βάση !tUl της σωμαηκής. Ο μάντης

-

θεΡαιι&υιής όφειλε την αιιoτl'λεσματι

ι:ό1ητά του στην ισχι>ρή το.., .ιροσα/ιιικότητα, 'Ηταν κυριος μιας εμιιιιρίας
V\1χοθεραιιε ...."ι:ής, την οποία είχε αποκτ/σει αφού είχε ξε>ιεράσει πρό:ιτα μια
δική του, σvyκινησΙQ>:ής φΟΟης, δια,αραιή. 'ΟΙ!! συμβαίνουν ωσάν ο
Τροφώνιος, μεα/ την φομα'(τικη εμιιειρία της α5ελφοι<;τονίας, V(l βιισίλευσε

στο δικό το\) ασυνείδητο και αιιό εκεί, με την τελεια εμπειρία το..,
o:ατανOOύVΙoι; ιιαθόντος να εβοηθα όσους αισθάνονταν την ανάΎκη το..,.
Το Τροφώνιο πρoσφεΡε'fαι ιιρoφUνώς Υια κολύπλευρες διαπραγμαlεύσεις.

Ενδιαφέρει ιδιαίτερα εδώ η σημασία του χρόνου για τον ίδιο το μαντευόμενο,
τόσο κατά την Kάθ<JδO του στο μαντείο, όσο και κατά την &ξοδό του από εκεί,
έως την τελική, επί της γης, κατάληξη της "υχικής του αυτής κεριπλάνησης.

Μυητική ανάσταση
Δύο δραματικά γεγονότα στάθηκαν οι κυριότερες αιτίες της ανακάλυψης
.ου Τροφώνιου μαντείου. Το ένα ατομικού και.ο άλλο δημόσιου, συλλοΥικού
χαρακτ/ρα. ΤΟ πρώτο αφορά την κρισιμότερη στιγμή της μοίρας .ου
αρχιτέκτονα Τροφώνιου, τ/ς εξαφι).νισής του στη Υη, μετά τη φονιΚ'ή το\>
πράξη' και το δεiιτερo, την ανομβρία η 0J10ia iπληπε για δεiιτερη φορά τις
βQ,α/1ιΙCΊ;ς πόλεις. Ως εκ θa&ματoo;. η σωτήρια λ&ση των τελευιαίων ευρέθη

σ10 υπόγειο σπήλαιο, σ.ον τάφο ιωι συνάμα σ.σν τόπο ανάστασης της ψυχής
10\)

Τροφωνίου.

Υκενθυμίζουμε ορισμ!:να από τα ουσιαστικότερα σημεία του μύθου. Γι~

τΟ\> Εργίνου -βασιλιά του Ορχομενού· ή του Απόλλωνα και της Επικάστψ;

ο Τροφώνιος, με.ά του αδελφού .ου ΑΥαμήδη ήταν, σύμφωνα, επαναλαμβά
νουμε, με τον, προς τον Απόλλωνα, Ομηρικό Ύμνο, προφ\Μσ.ατοι στους

θεούς (φίλοι αθανάτοισι θεοίσιν [297]) και αυτοί που ΤΟΠοθέ%,>σαν

10 πέτρινο

κατώφλι σ10 σημείο όπου ο Φοίβος είχε θiσει τα θεμί;λια5 6 ΟΙ περίφημοι
αρχιτέκτονες

του

ΑπολΛ.ώνιου

Δελφικο&

ναού είχαν αναλάβει

και

.ην

ανοικοδόμηση το\> θησαυροφυλακίου .συ βασιλέα Υριέως στη γειτονική
Υρία. Σύμφωνα λοιπόν με το μύθο, όπως τον κατέγρα..,ε ο Παυσανίας, κατά
την κα.ασκwή του κτίσματος αυτού, οι εν λόγω αδελφοί άφησαν κάποια

(5)

Η.Ού Β""χ"" (ή ,ον lσxlιo<J ~α, τη, Π.ρσ.φόvης ή ,ης Kαρowίδα<;: Ikoιpll;,αι δ< Zwι;

ιθόνιο.; ~αι ΑVΤXέι,α\ μι ,,,., Ερμή,
(6) Oμηρ,~oί Ύμ"οι, Εν; "~δλMιwιt • ..,, Eo-tία (μι., Δ. Πα~<tδί,o", . Ε. "<>δι';), "\Πι"",
1991.
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Η ΛΙΒΑΔΕΙΛ ΧΘΕΣ. ΣΗΜΕΡΑ.

AVPIO

KpVιιTη μέσα α~ό την οποία εισφχόμεκι αφαιρούσαν το χρυσό

T01J

Υριέως.

Βλiποl'tας ο βασιλιάς όη ο χρυσός α~ό μέρα σε μέρα ελαHoiιl0. έστησε
παΊίδα στην οποία συνελήο;:>θη ο Αγαμήδης. Τότε ο Τραφώνιος. για να μην
ανακαλυφθεί

ποια; ήταν Ο KλiφTης,

αδελφου και αμέσως

μετά άνοιξε

έκοψε

το κεφάλι

του παγιδευμένου

η γη, όιιως ήδη Ύνωρίζουμε,

και 10ν

Kα1ά~lε.Ι1) Στο υπόΊε\ο αυτό άl'tρο έΎ\νε αθάντι1ος και ελαψειiθ~ιcε ως θεός,
με αφορμή κυρίως την κοινή α!IEλ~lσία 1ων βοιωτικων πόλwιν.\) Κατά την
εποχή της πραιντιφφθείσας ακμβρίας,

0\

κάτοικοι κάθε βοlωTlκής πόλης

έστειλαν θεωραός στους Δελφούς για να ικειέψουν το Φοίβο όπως τους
απαλλόξεl από 1ην καταστραφή, Η Πυθία τό1ε χρησμοδό1ησε

bTl

θα βραυν

θεραπεία στο μαντείο του Tρoφmνίoυ στη Λιβαδειά, Παρά ης προσπάθειες
των ΘWΙPΦν στάθηκε αδυνατη η ανακάλυψη
αδuvuτο σε θνητοός να

aVEUP01JV

<01J

μαντείου. Ωσάν να ήταν

ένα χιόρο μυστηρίοιι, χωρίς να λάβ.ι:ι χιόρα

προηγοuμενα κάποιο άλλο μιιστήριο.
Το δρόμο, πράγματι, επικοινωνίας μεταξ':' των δεlνΟ1\αθoιJl'tων
κα\

t01J

ανεστημένου

απεικονίζει

ήρωα 10ν ανοίΊεl

1ην ίδια

την

ψυχή.

Ένα

Βοιωτιόν

κα1ά θαυμαστό ψόπο αuιό ποιι
σμήνος

μελισσών

οδήγησε

10ν

~POOPU1ΙPO των Σαών από την ~όλη τοιι Ακραιφνίοιι στο άδυto τοιι
Τροφωνίου. Όλα συνέβηκαν ωσάν η δημόσια σωτηρία όφειλε να διέλθει
μέσα α~O την ανακάλιιψη της ψιιχής πρώτα τοιι ήρωα. με

1'1

βοήθεια

101J

σιιμβΟ).οιι της σοφίας και της ειιφυoiις οργάνωσης, ~oιι εικονίζει η μiλισσα
και ιδιαί1φα
Η

ψυχή

10υ

101J καθοδηΎηιικoQ
ήρωα.

αρχε1υπIΚά βιώμα1α
ζοντας

1ην

οποία

της ρόλου σε χιόρους μιιητlκής ανάστασης.
αντιKαλιί~τεl

η

μέλισσα.

περιλαμβάνει

t01J ασυνείδη101J,19 Ι Οι ~ερίφημo\ αρχιτέκτονες, χτί

10 θησαυροφυλάκιο,

οlκοδομοιίν την εικόνα τοιι φιιφο':' JIλomou και

των εγγενών δυσκολιών κατοχής του. Α~ο~οlοuμι:νο, ης δοκιμασίες αυtής

διαπράnοιιν μια ηθική πράξη. Η αδελφοκτονία 10υ Τροφωνίου έρχεται ως
συνέπεια τοίιτης της α-Υνόησης.
Ο φυλα'}'μi;νoς θησαιιρQς, έννοια ηθικής και πνευμαTlκής φύσης, συμβο--

(7) Ας σημι:,ωθεί ό" οι .ολι,οάρ\θμε, οφηΥΙ;ο." ,ης αρχ"τ"ής σ"'.η, Ίύρ .. σ.ό 'η δόμηση
θrΊσανρoψ.>λα<ίιo. <αl τ/. <λο.ή αυτώ., μ"",,,ρ<>i>. τ/ σημασία, μ.-rαξύ άλλων•• ου
είχα. γ,,, 'η. ον λiry.. 0«.'1, Ο' συμβς.λ«ο; 6ρόμ", α.α"άλ"",ης ".O'/Ei..v εν 1<'"
θrΊσανριί>. "α, μ".",<ών. Γ,σ τι<; ""ραλλαγ<ς α",ής ''1<; αφήΥησης βλ. Ν, Πα""χα,ζή
(μιτό.φραση, σχόλι,α). σημ, 231 Παυσα.!ου Βο,,,,,,κό. ΙΧ 39, ε"δοτι"ή Αθηνών. 1983.

(8) Σόμ"""να

ιιι: 'ην άλλη .. Ι'ιο:ι;ή roυ μύθου: δ-mν ο, δόο αδιλφο! αΡ:Ι;IU"'Ο",ς ... εJ,,:iωoa.
'ην <αταοαυή 'ου .ΡώΤα" ι."ού του Α.δλλο>..... σ,ο ..... Δtλφoi;<;, ζήτησσν ""ό το θεό ιος

.. ο .ολίιτιμο αΥ<ι&ό υΜρχε,' ,ην έβδομη μίρα ο, bioo
..... ό, σ'Ο ίδιο 'συς ro δημ,oύρ-rημ",βλ. Πλοοό,,,ρ:ι;ος.
lΙθικά Γ. Παρομυθη"κό<; .ρος Α.ολλών,αν, ΖιΖ:ι;αρδ.συλας σ. 149-151. κσι A,~,
Τσα,6<αv-Κ"ρβi)..η: λ";,κό ,ης Ελληνι"ής MuθoM>γία" εκ. !<>κόλη. Αθή"". 1990.
(9) A..... λ"',~όπρo ..ί roυ θέμα,ας. Κ. Γ,οίοΎκ. ο .•. σελ. 88-107.
σνrtιμo,βή να τους χαρίσι, <ί,,,

αΜλφοί βρέθη"αν

.... Kpσi

μi"" σ'Ο
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λίζει κάντα τις εσωτερι~δς δoo~oλίες. για την ο.ιπέρβαση των

QJlQiwv

είναι

απαραίτητη η ανθρώπινη "poσπά(lειo. Τα θηρία που φυλύ.νε τα Οησαιφό ·την
ει~όνα της εσωτερικής ζωής- είναι οι όψεις του ίδιου του ατι>μ\κοό είναι, ΟΙ
οποίες "Ρί:ιιει να κατανικηθούν. για να '(ατακτήσει κανείς το βάθος της
εσωτερικής ζωής. 'Ολοι ΟΙ δρόμοι που οδηγούν σε ενα θησαυρό -στη γνώση.
στον πλούτο. στη δ6ξα, στη λύτρωση, στην αθανοσία- φυλάγOνtαι καλα από
θηρία. Οι >:ίνδυνοι απ' αUΤά τις περισσότερες φορές είναι απρόσμενοι κο,
απρόβΜl<'Ιοι.

Η νίκη

κατά των φιδιών 10υ άντρο\> είναι σ έλεγχος της

ενέργειας των, η μετατροπή τοο δηλητηρίου των σε μέσο ίασης.
Ο Τροφά>νιος μετά την ανάσταση, '((φως της ψο.>χής την οποία KOΤO'ΙCΕί,
είναι σ "λtoν κατάλληΜις (όπως ο τέλειος, φανταστικός ψυχοναλιιιής μέσα
από τη δική του ανάλυση είναι ο πλέον ~α~άλλη",,~ να ~αθoδηΎήσει

τον

αναλυόμενο) να βοηθήσει ~o χρηιnηριαζόμενo στο δρόμο Ύια ~ην από~τηση
του ~ρυμμi:νoυ θησαυρού - του θεϊ~oiι χρησμoiJ. Γνωρίζει καλά ιωρ<Ζ ο
δεινollαθεί~ ήρωα~ τι σημαίνει η αllόK~ηση ενό~ τέτοιου εσωτεΡΙΚQiι
(iησαυΡOύ.
Πρόκειται 'γτα νίκη έναντι ενσ~ συΎ~εκριμένQυ εΥώ Ύια να αναιιτυχθεί ένα
ανώ,ερο είναι, μέσα αΧό μια εσωτερlιcή μεταμσρφωση. Νίκη, ειιcονίζQυσα τ"
θάνατο του χαλαιού και τη δημΙΟΟΡγία

TQ!) vtQ\>

ανOpόrnO\).

Οι πηγές του χρόνου
Το Τροφώντο αβατο δεν είναι αιtλά

Q μαντικσς χώρος όπο\>

ο μανlt\>όμενος

~α~εβαίνει να πάρει το χρησμσ. Oύ~ε Ύεντκα το ΣUμβo"" το\) ασ\>νείδη~Q'" ή
το αρχέτ..,ltο ,ης μήφας 1Ι0\> εΙΚQνίζει αόριστα ~ην αρχή, τη μiιηση, την
αναγέννηση. Ι! αΡχιπ""ονική του δόμηση είΝUΙ

't&"!QlQ

ώστε έχει κανείς την

ενW1tιιχrη ιιως ό,η εικονίζετ μπορεί να βιώνεται από το μαντευόμεν" ~α~ά
~ρoπo αιιόλmα φ\>σικό, αισθη~ό_ Τ" άντρο είναι <ιικοδομημένο ιιροσεγμένα
βαθιά στη γη, έτσι ώσπ η είσοΟΟς σ' αυτό, διά μέσο\> μιας στενής οχής, να
εικονίζει στην ~\>pιoλεξία μια διαδικασία, κατ' αρχήν, επισφοφής στον
α/!όΎετο χώρο ,ης νύχτας, και ~ατα τη σιiΎχρoνη ανάλυση ιnoν ~όπo W1J
ασuνείδητoo. ιι αναζή~ηση

tQ\)

χρησμού, ,ο\) 1Ι0λύτιμΟ\) aQtQiι θησα\)ροό,

γίνεται με τον φόμ<> και ~" φόβQ πρ\> 'γεννά η ιιάλη κατά ~ων θηρίων, ,ων
φυλακων ,ου θησαυρoiι στο βάθος

σκOtεινό, στενό χώρρ

TQl) σπηλαίοο. Θα λέγαμε ότι σ' amb τ"
Q μαν~ε\>όμενoς βιό>νει με τΟ ίδιο του το σώμα τα όρια

~ης ύπαρξής ~oυ.
Μια αιιεικόντση ~Q\> ΤροφωνίQυ, βαστσμένη ιnην πεΡΙΎΡοφή του Παυσα·
νία, δίδει κάΠQια ιδέα του τι ο αnη,ής μΠQρεί πράγματι να βιώσει ως χρόνο
στο στενό χώρο ~o\) ασ\>νείδητου, που αγνοεί τον χρόν" ο;:αι τι ως χώΡQ, εο;:εί
όIIQ.., βασιλεύει η ει~όνα το\) OPlέγOVQ\>, άΧΡQVQ.., χά<».>ς.
Δεν είναι

τιηαίο

όη

πριν ~ην

Kα~άβαση σ,ο άντρ"

ΠΡQηγQuνται
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ΛΙΒΑΔΕΙΑ

ΧθΕΣ, nIΜΕΡλ,

λγριο

καθαρlcηκές, εξαχνισnκές τελε1ι>υργίες μUΗηKOO χαραΚ1ήρα έχι>υσες σχέση
με ης διαστάσεις του χρόνι>υ και την αισθητή βίωσή τι>υ από τι>ν αιτητή'

ωσάν αυrή η βίωση να τι>υ χρησίμευε ως χειρι>πιαστή ~UΞίδα στι> υ~όγειι>
ταξίδι, στι> χώρι> της ,υχής, της ι>πι>ίας κατά τι>ν Ηράκλειτι> ~()\)θενά δ&ν
μπι>ρεί κανείς να βρει τα όρια.
ΠρwrαΡΧΙKός όρι>ς για να μUΗθεί κανείς στι>ν Τρι>φΏVΙι> είναι η παραμι>νή
του, κατά το διάστημα μερικών ημερών, στο ι>ίκημα αφιερωμένι> στον αγαθό
Δαίμονα και στην αγαθή Τύχη. Οι τελε1ές καθαρμού γίνι>vιαι σ' αuτό τι>

ι>ίιcημα, τι> ()Itι>ίο εξ άλλι>υ κείται εvιός τι>υ τεμένους lου A~όλλα/να και Kι>vιά
σης πηγές. Σ' αυτόν τι>ν τόπο γαλήνης ι> χρηστηριαζόμενι>ς θα πρiπει να
βιώσει

ένα. χρόνι>

νηφαλιότητας,

χωρίς

την οπι>ία

είναι

αδιανόητη

η

εσωτερική κάθαρση. Θα ακι>λουθήσουν ι>ι θυσίες στο Τρι>φώvιo, στα παιδιά

του και σε άλλους θεol>ς,(10) Τις διαθέσεις τ()\) ΤροφωνίΟ11 δεν ης φανιρών()\)ν
τόσο καλά των άλλων ΘUμά1ων τα σπλάχνα, όσο, κατά τον Παυσανία, του
κριού, τον

()ItOiO

θυσιάζει κανείς πάνω σ' έναν λάlClCο επικαλούμενος

Αγαμήδη, 1ην ψυχή

1()\)

τον

θύματι>ς. Η ΘUσία αvτή είναι το πρώ'τι> περισταηκό

κατά την νUχτα της κατάβασης,

Η προτίμηση σε ΘUσίες κριού δεν είναι

nη:αία, Ένα από τα βασικά, εν πρώτοις, σύμβολα τι>υ μάvιη Απόλλα/να, ο
κριός, εικονίζει, εΚ1ός από τη δημιουργική δύναμη της φύσης, το έVΣηKΤO

αναπαραγωγής και τη συνέχιση της ζωής -τη δύναμη που απαιτείται για να
~έσ()\)ν οι θύρες πολιορκημένα/ν χώρων, Με τη ΜUηηKή και εξιΟΟνικειιτική
δύναμη του κριού ριστεύε'ro όη ήταν δυνατή η διάνι>ιξη της πύλης της ψιιχής
του ήρωα, Η τελειιταία αvτή θooiα ήταν καθορισηκή για την καθοΟΟ στο

μαvιείo. «Αν τα σημάδια από τα ιιροηγούμενα
λαμβάνι>νται

1)11'

θύματα ήταν αίσια, δεν

όψιν αν και αυτι>U lου κριού τα σπλάχνα δεν συΝφωνούν αν

και αυτά είναι αίσια, 1ότε Kαθiνας κατεβαίνει με αγαθές ελιιίδες 11),.,

Το τελετουργικό καθόδου την ίδια νύχτα μετά 1η ΘUσία αρχίζει ως εξής:
δόο παιδιά καλι:ιύμενα Ερμές (δεκατριών ετών, ηλικία που εξασφαλίζει τ/

δύναμη προσφοράς και την παιδική αθιDόtηταj(Ι1), οδηγούν 10 μαντευόμενο
στ/ν ΈΡια/να, τον αλείφουν με λάδι και ΤΟν λούζουν,
Ο μαντευόμεvoς εξαγχισθείς και αναγεννηθείς πνευματικά ι>δηγεί1αι από
τους ιερείς στο σημαντικότερο σημείο της όλης του ιιορείας πρι>ς το αντρο:

Σης πηγές νιρι>ύ _η μία πολύ

KOvlQ στην άλλη- πι>υ δεν είναι άλλες ακό τις

πηγές τ()\) χρόνου, της Λή&ης και της Μνημοσύνης. Ο μαντευόμενος πίνει
(]Ο) Στ"," Αιιόλλοι"", Ο"<ον Κρόνο, 0"<0 Δία βασιλέα, "τ/ν Hvιόxη Ήρα, "τ/ ιι.ήμlJψα ~ην
iιra""l'<iζavu, ε{)pόJιrην ",ύ Τp<Jφtl>νΙ"" Nαiν dvol τpαtt<lν>o, nα"""νίαι; (Bo,ωn~ΙΙ),
/Χ,

J9,7.

J9 ό,.,
(Jl) ~ oliηrαI <Π μι" ".",χιΜνl" dθoδo τα ",,,,δι,, ιrιιΙp"'υν το "vΑΜ" τ"" θdrrαι;i oliη)'Qύ

(]])

ΙΙα.οαανίας, /Χ,

ιrρo<; ",ν ο'ιί"" <,6αμm>, naoαaνla<;, ο,.,

"
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'-'--",
-Η--Ι

ΓΡόφιι"" /·τ"1"t'''''μ........,α'... 7............. Πιπiι, H,Πα2<Ijfι:M tJcm.~,ιe.ι......
π"""<,,,ί<J~

BQ,,,,m;oi

ιί.,,"

lJl

αιιό tην lιηΥή της Λήθης για να ξεχάσει τη" ις:όθε φΡOVΙίδα 1101.1 έως ιφρα είχε

και ό,τι &Κ του κόσμου τούτου γνωρίζει' και όμοια ως ένας VΕ"ρό~ αιιό μνήμη
vΑ εισέλθει στο χώρο της νύχτας. Με το νερό της MVΗμoσίινης οφείλει να

lφOlήιnl στη μνήμη ό,τι θ' ακούσει ή θα δει οπσ άντρσ(ll): ό,η αιισκομίσει

αιιό τον κόσμο 1ου o"όtoυ στα ~θη της 'ι/υχής.
Η lI1jyή της λήθης είνοι avaylCaia μόνον τη στιγμή lΙου σ χρηστηριαζό
μενος θ' αnιξεl ιιλευρiς 10υ (ιιιόλι>lΟ1ι στο εσώ'l"ερo Ίου είναι. Μόνον σε

u:τοιες σιιyμtς είναι αναΥ"αία η λήθη. Σε όλες τις υnόλoιllες θα είναι η
μνήμη ιιου θα ΚΌρ,αρχεΙ
ΜεΊά αυηΊ την ΙΙ"ίνηση αισθητ/ς βίωσης της λήθης και της μνήμης

- μέσω,

εφήσθω εν ιιαρόδω, αυτοίι του φοοικοίι στοιχείο\! ιιο\! η δlα&Υεια 10υ είναι 10
κατ' εξοχήν σύμβολο της ηθικής >ό:αθαρό1ηιας· σ μαV1ευόμενσς θα αφιεpιi>σεl
κάιιοιο Xρόvσ σ,ο ξόανο τo~ Τρoφωνίo~. Προχωρά στη σ~νέxεlα στο xιi>ρo

't01J μαV'tείο~ ντ~μiνo~ με Xι,ιi>να λινό ζωμένο με ,αινίες και φoριi>ντα~

σανδάλια 10~ τόllo~.(I·)

Όιιως φαίνεται αιιά το γράφημα Ι, το οllοίο αναιιαριστά την τομή τo~
μαvπ;ίo~, βασισμiνη στην lιεΡιΥιχιφή TO~ Πα~σανία (Βοιωτικά

9, 39, 9·]4)

η

αρχιιεκτονlκή εlκάνα τo~ xώρo~ είναι σ~VΌμα και μια λι:llτoμφή~ ιιεριγραφή
Τ/~ εlσόδo~ τοιι μανπ;ιιάμενοιι σ' α~1ό, καθώς και Τ/~ εlllσ,ρoφή~ του σ1ην
&IIlφό:VΕια της γης.

(13)

Γuι ,ι, ~mές

ιr=-. M.φcro,

(14) «.οσμ[σιι",,,

"'" χρόνω βλ,
1969. σcl.. 5\1.

οιιίσης

J•• n

Pi<ι .. ν .. η.ηι, «M~!be.1 ρen....be.

1es

uw,<>ός ιοpooj ,ι", σxήμΩ'Ι~, Αςι." IOOδιt.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
09/01/2023 21:58:53 EET - 44.211.79.30

~Ι ι\[ΒΑ-ΔΗλ ΧθΕΣ, ΣΗΜΕΡλ, Αγριο

~To μαντεία είναι σιο βουνό, πάνω αnό

10 άλοος.(13)

Ι) Μια πλατφόρμα έχει 1Ιερίφραγμα κuκλικό α1lό λEU1<O μάρμαρ<:>. Η
ΠEpιφl:ρεια της έχει τις διαστάσεις
πλησιάζει τις δύο πήχεις

(90

10U 1Ιιό μιφού αλωνιου και το υψος
2) Στην πλατφόρμα r.avoo ,-,ψώνοντ(1Ι

εκατοστά).

πάσσαλοι, μπρούντζινφ οι (δωι, 1<αθώ; και οι ταινίες ΠΟι> ΤOuς σuνδέουν στο

περίφραγμα αυτό υπάρχει δίφuλλη πόρτα. 3) Μέσα στον περιφραΥμένο χώρο
,-,πάρχει χάσμα γης όχι φυσικό αλλά τεχνητό και καλοχτισμένο, με τέλι;ΙOuς
ΤOuς αρμοί>ς των λίθωΥ" το χτίσμα μοιάζει με φούρνο, το" οποίο" τη διάμετρο
θα μποροί>σε ν(1 την ,-,πολογίζει κανείς σε τέσσερις πήχεις Ι

,85 μ.).

ΤΟ βάθος

του οικοδομήματος θα το \Ι1ΙοΜ\Υιζε 1<ανε(ς κι αUΤό όχι μεΥαλύτΕρΟ από οκτώ
πήχεις

(3.10

μ.).

4)

Για να κατέβει κανείς στο βάθος δεν έχει χτιστεί σκάλα,

αλλά όταν 1<Qloεi> έρχεται στον Τροφώνιο τοο
ελαφριι'ι.

5)

qipvOUV

μια σκάι..α στενή και

Στο βάθος υπάρχει μια ψύπα ανάμεσ(1 στο δαπε&> και στο

οαοδόμημα δύο 1Ιιθαμές 1Ιλατιά (46-41 εκ.) και μια πιθαμή, &πως φαινόταν,
ψηλή (λίγο nερισσόtερ<:> από 23 εκατοστά). 6) Ο κατερχόμενος ξαπι.ώνε1αι
(ανάσκελα) στο έδαφος ΚΡατώντας '}'λυκίσματα από φιθαρι'ιλευρο ζυμωμένο

με μέλ{Ι6) και βάζει 1Ιρώτα μέσα στην ψύ1lα Τ(1 1Ιόδια το" γΙ(1 να συρθεί
κατόπιν ο ίδιος μέσα. Αν τα γόνατά το'" βρεθούν μέσα στην τρα/ια,

U1Iόλoιπo σώμα έλκεται CUθίI> α1<OλOUΘΏντας

τΟ

τα '}'όνατα, όπως ένα πολύ

μεγάλο και πολυ γρήγορο ποτι'ιμl μπορεί να ρουφήξει τον άνθρωπο που 10ν
άΡ11αξε με τη δίνη του.

7)

Κατό1lιν, για όσOUς βρεθούν μέσ(1 στο άδυτο, δεν

υπάρχει ένα, και ο αυτός τΡόπος για να μάθουν τα μέλλοντα, αλλά άλλος

βλtπει κι άλλος αKOιJι:ι. 8) 'Οσοι κατεβαίνουν
στόμιο

και

β'}'άζοντας

τα

πόδια

πρώτα.

yupiCouv

Λένε

πίσω από το ίδω

πως κανένας

απ'

όσOUς

"ατέβηκαν δεν σu\iΡη ν(1 χάσει τη ζωή του, εκτός μόνον από 1<άποιον της

προσωπικής φροuρι'ις τΟι> Δημητρίου, ο οποίος ούτε έκανε τίποτε από όσα
πρoβλtπoυν οι κανονισμοί το\) ιερου OUTε κατέβηκε '}'ια μαντεία, αλλά με την
πρόθεση να αποκομίσει (1πΟ το άδuτο χρυσάφι και ασήμι» (ΙΧ,

39, 9-11).

~1 βίαιη ΙCΆθoδoς στο ι'ιντρο (σ' έναν 1όπο \Ι1Ιαρξιακοί> ρίγοuς) παΡα1liμ1lεl

ενδεχόμενα στη βίαιη εξαφάνιση του ίδω ... τΟι> Tpoφωviou. Εκεί, στον τάφο

tOU

ήρωα και το σημείο ανάστασής

άδuτο(ι η , ο μαντευόμενος

tOU,

κατήρχετο

σ'

(1Uto

το φί>σει "αι θέσει μαVtικό

περίφοβος με τις εξεuμενιστlκές

(IS) Ση" .ητ<ς. σ1ην αΡIσ1<ρή όχ&η ,ο ... "",;μο,ας.
(16) Το ..... Κ""'"'ο .-τα, μάζα, <λ<iμ(Jανoν ιnιip τι,., μ~ άδΙK~θ<I",ι ύπά ,ων συ",νnίi"'ων
δφι;.,ν,

a.ua

<ρρίr.τo,",,,

Ικεί"", α,,,,,Ι,

."", <ξι...μιvισμό

.o""βόUΕιν

,_ήν~.

Λεξl1<ό

Σo6δn.

Οι

μιλόο:ιπες

,ων ",ιδ,oIv. _Μα /Jώσ' μου πρώ,α vα φα.';' μελό ....ο σ.ο

Χ/"'''''.λά\ο Στ"""ι<i6ης σης Ν<ιρέ4ς """ιάζ""aι vα ""'<βώδωμ/σα.π"" 'ναι σσν,~ν
"",μι" τ"" Tpoφτ1>νι'O<!~(~εό;ΠΙ> χει".; νυν δό.; μσι μελιcoύπσv.Ρόuρ<ινΊύ,δi&>'K'εγώ
<Γσω Ko."βo;vωνfZσιtεp<ις Τ_ν;"...).Aρ'σtoφάνη Ν<φ. 508. μι<. Φ. Γ"""όλλη, <Κ.
nιI .... oι>;.

(17)

1975

V"'ΝΘVΜ\ζoυμ< δη ~άθι: -Υή\νη <Π βό&ο<; "οιλΜη,,, Μωp<i,ο .ηγή "".,,,,ής δV""μης
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μελόπιτες

aw

rεiρας. Μια προσφορά στα. με τις μαντικίς και \ατρ",ές

lδιότητες, φίδια ΤΟl> Τροφωνίου. σιolJς φύλα'ας των πολύτιμων μοοηκων του,
Μπορούμε ντι φαντασθούμε τον τρόμο των ωτητων, σ' αι>tό το σ"ι>tεινό
ασφυκτικό rωρο, που -γεννά την αίσθηση του επικείμενουτίλους ενώ κάνει το
χρόνο να διαρκεί αιώνια. Δεν -γνωρίζουμε ποιες ήταν οι πηγές των φωνων ή
των φοβερων οραμάτων, Οι σiίηΡOνες αναλύσεις ιιροβαίνουν απλά αε

υπoθiσεlς. Γiνεται έτσι λό'Υος -για εφαρμογή πρα'(τl'(ων στο Τροφωνιο,

παρόμοιες μ' αυτές των Ασ'(ληπιείων'(αl '(υρίως με αl>τή της ε-γκοίμησης!"J..
Ql>vi:r.tlQ, πολλά από τα μΟΟll'(ά του αδύτοl> θα

Οπως Οα δαuμε "αl στη
παραμεινουν

ίοως μοοτήρια

αναπάVΤΗτα,

όπως μυστήριο είντιι ά.n στην

ουσία εικονίζει,
Το βέβαιο είνσι ότι τη στι-γμή πο\> ο μαντειιόμενος

βάθος

o'(outI ή βλiπεl κάτι 01'0
to\> Uv<ΡO\). τη O1'I-γμή δηλαδή πο\) λαμβάνει στοιιεία του :r.ρησμοU, απ'

αυτή τη ση-γμή αρχίζει η οντίσ:ι;σφη πορεία, η της ανάβασης. Πρό"ειταl -για

την αρχή της ενανηοδρομίας!' J, τη στιγμή ίσως <Οl> μεγαλiίτερol> ξαφνιά
σματος μέσα 01'0 Ml>tO '(αΙ της αυθόρμητης στροφής προς την '(ατεύθl>νση

του στομιου και της εξάδα\> από εκεί. Η ίδια η αηιτε"τονική δαμή ΤΟI> άντρου
δείινεl το δρόμο επιστροφής στο μαντειιόμενο κοι τη στενή δίοδο εξάδα\> η

οποία αναltOPlO1'ά τις δοημασίες της νiας αl>τής γέννησης, Μ' αυτές
περατOUταl η \>πόγεια διαδρομή "αl <ο ΧΡοντ"ό δlά01'ημα της επιστροφής
στη -γη. Παραμίνει

νο ολοκληρωθεί

η όλη φάση ,μετά την ερμηνεία ΤΟl>

χρησμού από τοl>ς ιερείς, με την πορεία '(01 υπό το ημερήσια φως. προς την
οl'(ια ΤΟI> μαντειιόμενοl>.

Ταξίδι 011) Δήλο
Καθέναν που ανεβαίνει από τον Τροφώνια τον παίρνουν οι ιερείς "αl τον
καθίζοl>ν στΟ θρόνο της Μνημοσύνης ΠΟl> βρίσ'({;'(αl '(οντά στο άδυτο. Ο
θρόνος αι>tός είναι <ο μοναδικό ανuκείμενο πο\) κείταl πλησlέσιερα, απ'
ο.τιδήποτε άλλο, στο στόμιο του άντρου. Η τέτοια tnUTηTO ΤΟl> θρόνοι> της

(18)

βλ. Η.

Ell<nb<rgeJ, ο, •. ""ο "ι:φάλαιο: Le. an""l",. loίπι.tίη. do: ι.. ΒSj'<holh.,..pie

<Iy""rιιiq"', σι:λ. 33--112. Βλ . . . ίση" R. 81001" Η μQvι"ι, σ-ιην OP'.(OIOtητo, .... Ι.
zo;τaρό"""λo" A(jήva 1990 (μετ. Κ. Αti,ση<;) "οΙ R. ~1.",,11e"': Μ""'<ι" .,,' Μ"",εφ
στην oιrι:oio Eλtiδo, 'Κ. Ι. ZOxoρόwuλ<χ;, ΑI1ιι""
(μι:" Α'''. Δημη1ρΙ"").
(19) Ε""."σ.ιρ<>μΙΟ, I>Ρος γ,,, τη. ροθμ,ο".ι, λι:"οο.>ρyio. των "ν,,6<σ..... 10 ""oio
δα""ίσθηκε Ο Κ Γι""Υ" 0'1> την ηρα"λείπ:ιa φl:ι..οσ".ία, Σι κά&ε VI!όΊt:IO τα~ίδι,

1964.

....-.ιαvaλvrι'(l> ή .",η""άε,,,,,..oμt.o (σ-ιηνΟΜοοι:ια,<>τη θεΙΟ Κωμωδία μ< το Δό"'η
""ι το Βιργίλιο στο βαθόtερ<> σημεΙο τ"" Άδη Ι, Ο'Ιό ,η σόΥ):ρ<>.η λιη""χ>'ία m"
"To~Ιδ, (1'<0 Kf_,ΡO πι, Γη,~ τοο lσuλΙou lΙ<ρν) η ορχή τη" ε.."""οδρ<>μ;ος αιιστ.λεί

."" ~,α"ρ"ι"ό σJ1μι:ίo "αι σημmoδot,; την σ"".ιiλυ.η των σι: μty<ιλ&-r,ρ<> βο:'ίθο"
αρx.τmιων, ΟΡ'.(ή
Γ

1100 "'''''''Ρ'Ι,ί ως ",.ητήρ,α δόναμη 'η, Ω""mροφής ItO".ία<;. Βλ. Κ.

'0\>'1". ο .•. • σ, ΕΒ,η!><τμΓ 0.11., σ<λ. 731,734.

"
Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
09/01/2023 21:58:53 EET - 44.211.79.30

Η ΛΙΒΑΔΕΙΑ ΧθΕΣ, ΣΗΜΕΡΑ, ΑΎΡΙΟ

μνημοσύνης, με την ε\κόνα ΤΡU πιό JφUφoIί μέρ<Jιις της ψuχης, απΡδίδιι ίσως
παραστατικά την πλατων\κή αVliληψη περι της συνάq»:ιας της μρuσ\ .. ής

φωνής και της, εν αρετή, ι;α))"lεpyημi.νης ψιιχής.Ι:ro) ~I εyyύtητα λCΙΙπόν α\ltή
πέραν της πpcιφανOOς σημασιας της για την απρ .. άλuψη ι;αι ερμηνεια ΤΡU
χρησμΡιί- θfuι ισως να uπcιδηλώσεl ότι μόνρν στρ εσωτερικό. μροοιι;ά,

αρμρν\ ..ών τόπων ρ τρρμρφατημi.VQς ακόμη ι ..έτης θα μπρρΟΟει να επανεύρεl
την ισρρρρπία τρυ.

Οι ιερεις αφρύ τρν

.. α&ίζρυν

οτρ Ορόνρ της Μνημοοιίνης τον ρ<Μούν να

διηγηΟεί τι είδε ι;αι τι διΟΟχθη ..ε: "όπόσα εΙ&; lε ιω( έπύθειο». Τι άι;ουσε, τι

ενδεχόμενα εσ .. έφθη ι;αι βίωσε σ'

το στενό ι;ομμάη του απείρου

auru

.wμπαVlος.

ι\φοό πάροuν τις πληροφορίες ΡΙ ιερείς, τρν ItopαoSiδouv οτοιις δικούς του
ΡΙ ρπρίοι τΟν ρδηγούν α

viOU

στο οίι;ημα του αΎQOoό Δαίμρνος και της

αγαθής Τι'ιχης. Ο μαντεΟΟμενος είναι αι;όμη

Ι:χει σuνείδηση του saUToύ

toU .. αl

.. uριευμi.VQς από

το φόβο ι;αl δεν

των ανθρώπων δίπλα του.

Αργότερα όμως, σημειώνει ο Παυσανίας, αναι;τά
βα&μό που τις είχε

..αι

πριν, ι;αι

tOU

ξανάρχεται

.. ά&ε Iι;αl'ότητά TOU, στο
..αι η διά&εση TOU Υέλlρu

(ιiστψον μέντο, τα τε άλλα ουδέν τι φρονήσε, μείον ή ιιρόl&ρον ιω, Υέλως
έπαvεΙσιν οι« ό.Π. /Χ, 39, J4p. 'ο.,οι δε κατεβαίνουν στον Τροφώνιο
υποχρεώνονται ν' αφιερώσουν γραμμi.V(Σ σε πινα .. Ιδα όσα ι;αΟ' ένας άκοοοε
ή είδε.

Ούτε το "Ύε'TΡUμμiνα εν πίνακι» από τον χρηστηριαζόμενο, ρiιτε η
ερμηνεία τ()\) χρησμού από τοιις ιερείς αποκαλύπτοuν τα μυστι .. ά του
Τροφωνίρu, την πηγή των μοοτηρίων οραμάτων. ΕπlπλΟΟν, η έξοδος απ'
αυτό, επαναλαμβάνοuμε, δεν εσήμαινε το τέwς τ()\) μυητι .. ρό ταξιδιού του

ικΙ:τη. Η ισoρpcιπΙα rOU επανερχόταν σ' Ι:ναν ύστεpcι χρόνο. Αλλά ι;αι τούτρ
δεν ισχιιε για όwυς τρυς μαντευόμενοιις, παρά μόνον για όσους δli:&rav
αlltήν την ισορροπία ήδη, πριν την .. ατάβαση. '0.,01 "αι σε όποιον βαθμό την
oτtρ<JUVlUV, έχαναν το γiλιo τους. Φαινόμενο 'IIou αποφuσταλλα/θηι;ε στην
παροιμία «ες ΤρσφωνΙου μεμαvτευται» η οποια ελiγετo για περιπτώσεις
αν&ρώπων αγiλαστων και στυγνών στην όψη.

Δεδρμένου

.. ατήρχοVlρ

ότι

uπήρχε ευρέως

τους, τούτο επιτρέπει να U1IOθέos,

IIOU

διαδεδομένη

η αντίληψη

ότι όσοι

στρ Τροφώνιο έχαναν για πάvtα τη φαιδρότητα και το γiλlO

.. ανείς

ότι ένα μεγάw μέρος των ατόμων

slllxsιpoooav την κατάβαση να μην διέ&εταν, ενδεχόμενα, την ψιιχι .. ή

ηρεμία ήδη, πριν την εμιιειρία τους στο μαντι ..ό άντρο, Να SOΤSΡOUVlO, με

άλλα λ&Υια. αlltής της ικανότητας προσαρμογής, περί της οποίας κάνει μνεία

(20) «Τά μιν "'ίνυν ''Ι' .... νij~ μχρι ,~. ,υχ"., ''Ι' ιι.«ntς ""ιδεί"ν """ οί6' δνι, ...
,{>ό"ονώνομά""μ.νμουσι"ήι,,,, 1D.ά=v, Νόμ", 673<1.
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ΚΟΒΛΝΗ ΕΛΕΝΗ

ο Παοοανίας.

Μια σύΎΧρονη ανάλυση της ~αθόδoυ σιο Τροφώνιο, ",υ:ι;αναλυτι~oύ
προσανατολισμού, θα ερμήνευε σε βάθος τον φόβο τον πρo~αλoύμι;νo από
την εμπειρία αl!Tής της καθόδου, το σοκ από την παρουσία τα/ν φιδιών ή το

ξάφνιασμα Τα/ν οραμά1ων. Εμπειρίες ποο συντελoiίν στην Κινη10ποιηση

101.1

ασυνείδητοο' μέσα στο 0ΙΙ0ΙΟ υ~.άρ:ι;ει ιδιαίτερη συσσωρευμένη ενέηεια. Και
βίβαια ό.1Ι 10 κινητοποιημένο ασυνείδητο φtρνε\ σιο φως δεν είναι πάντα
ακίνδυνο. Τα lIopσnoiV(l) θίματα ξεπερνούν το πλαίσιο lης παροόσας μελίτης.
Περιοριζόμαστε να σημειώσουμι; ότι οι αΎίλασιοι τοο Τροφα>νίου υπήρξαν
η αιηα να έρθει σιο φως ένα μειζον θέμα σχεllκα με την, μετά την εκ
Τροφιονίου έξοδο. μελλοντική τους πορεία.

Ii

εναντιοδρομία που αρ:ι;ίζει σιο

άντρο δεν ολοκληρώνεταιόιιως είδαμε με την απλή έξοδο από αυlό: 10 1αξίδι
θα πρέπει να συνε:ι;ισθεί υπό 10 ημερήσιο φως, με σvyκεKριμέvoυς ορίζονιες
και σιό:ι;ους. ΑπαΙΙείται, ακριβέOlερα, ο :ι;ρόvoς ενός ταξιδιού Ύια να βρει
έ~αστoς εκ του Τροφωνίου συνοφρυωμ&νος την, μέσω του Ύέλιου, ισορροπία
lων συναισθηματικών κατασlάσεων. Μετά lην έξοδο από το άντρο, μετά τη

νέα αlTfή συμβολική Ύίννηση, ο μαντεVΌμενoς οφειλει να αποτολμήσει, όσο
του είναι δυνατόν, μια πνευμαηκή περιπίτεια υπό το άιιλε10 ηλιακό φως,

1101.1

θα τον οδηγήσει, σε συ-Υι;:εκριμένσ :ι;ρόνσ. σε τόπους δημιουρ-Υίας
φανέρο:ισης Τα/ν κανόV(l)ν εσωτερικής αριιονίο.;.

~αι

Σ:ι;ε1ικά με 1ην παραπάνω υιιό ΤΟ ηλιακό φως περιιιίτεια, διαβάζουμε στον

Αθήναιο, την εξής μαρτυρια:
«ΠopμεvΙσκoς δε ό MεroπovτΙιιoς, ώς φησ,ν Σήμος ΕΙ' ε Δηλιάδος. και
Υένει κοιπλσιίτω πpωτε!iωνεΙς Tpoφι»νioιι Kατoβ~ κο, ανελ&>νοιίκlη rcloiν
εδιίνατο και χρη(Νηρlαζομένω

ιιερί τοιίτου η ΠtJθίO έφη' «είρη μ' άμφί.

yέλtoτoς, άμειλ,χε με,λ,χίο,ο δώσε σοί μήτηρ οίκοι' την έξοδο τ(ε.,.ι. Ειπιζων

δ,' αν Ιπoνtλθη εΙς τήν ποτρίδα Υελάσειν, ιός oύδiν ήν πλioν. oίόμεWς
tξηπoτησθι:lι έρχεrαlΠότε κατά τιίχηνεΙς Δήλον ιm, ιιάι-το τά καrά τήν νήσοΙ'

θαυμάζων ήλθεν και είς

ro ΛηrώOν, νσμιζων rης Απολλωνος μητρός σΥαλμο

τι θι:ι»ρήσε,ναξ,όλογογ /Μνδ' ούτό ξιίλον 6νιiμορφον ΠOρaOO{ως έγέλασεν

'ό'οί τδν τοίί θεού χρησμόν ΣVΜ{Jάλλων

και

της αρρωσrΙας

μεraλωστl τήν θεόν έτιμησεν« Δε-lιινοσοφισιαΙ, (ΧΝ,

Ο Παρμενίσκος λοιπόν ο ΜεΎαιιοντίνος,

απαλλΟΥι:ις

614).

όΠα/<; αναφέρει ο Σήμος στο

uIInro βιβλίο της Ιστορίας της Δήλου, πρώτος σε πλolιlη "αι ευΎενι"ή
καταΎωΥή, κατέβη σιο Τρ<)<ρώνιο, αλλά μετά lην έξοδό 101.1 απ' αυτό &ι:ι;ε
απoλtσει 10 Ύέλιο του. Ό1αν ζήτησε τ/ συμβουλή του μανιείου η Πυθία είπε;
«Με ερωτάς ομείλ,χε περί roιι με,λιχίου Υέλωrος' η μητέρα θα (ΝΟ δώσει στην

οικίο' οφείλεις εξόχως να rην τιμήσε'ς»,
Ήλπιζε έτσι ό1Ι εάν επέσ1ρεφε στην πατρίδα

101.1 θα μποροόσε και πάλι να
101J ε"εί, δεν συνέβη,

-Υελάσε. Επειδή όμως ~άτι τέτοιο. με την επισιροφή

7
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Η ΛΙΒΑΔΕΙΑ ΧΟIoΊ. ΣΗΜΕΡΑ. Α γρlO

εσκέο;>θη ότι είχε εξαπατ/θεΙ Κάποτε του δόθηκε η ευκαιρία και πήΥ& σιη
Δήλο. Εκεί εθαύμασε όλα τα αριστουργήμαΊα του νησιoiι. Στο τέλος εισήλθε
σιο ναό της Λητο\ις σκεπτόμενος ότι ιχι έβρ\σκε το άγαλμα της μητέρας του

Aπόλλωvα. αξιόλογο για να το θαυμάσει κανείς. Λλλά όταν διειιίστωσε ότι
αιnό ήταν ένα άμοΡι;>Ο, κακότεχνο ξόανο, ξΙσι:ασε αυθόρμητα σε γέλια.

θυμήθηκε τότε το χρησμό ΤΟι> θεού και θεραπευθείς από την αρρώστια
ετίμησε τη θεά μεγαλοιιρεπώς.
Eίvαι αδύVΑΤO. ιιροφανώς. VΑ σταθούμε στο σύνολο των εικόνων κα\ των

νοημάτων που η

διήγηση αυτή

των Δειπνοσο<,1ισιών μας

προσφέρει.

Απα\τούνται ειι' αιnής ειδικές ερμηνείες. ΕπιγΡαμματικά θα μποροΟΟαμε VΑ

σημειώσουμε τα εξής:
Μετά την άκαρπη επιστροφή στη μητρική οοτία. ο ήproας της ιστορίας.

πάντα αγέλαστος ταξίδεψε στη Δήλο. Στη νήσο η οποία, από άδηλος και
ΠεΡ\φερόμενη σα νoiιφαρo στα κύματα, έγινε Δήλος (φανερωμένη), επειδή

δiχθηKε να γίνει γενέτειΡα του θεού τοο φonός. Εκεί ο σιινωφρυομένος
μπορούσε να έλθει ικέτης στο Δήλιο άνακτα. που κατά τον ορφικό ύμνο «το
μάτι του, το φωτίζον τους ανθρώπους, βλέπει τα πάντα», φροντίζει για την

αρχή "α\ ΤΟ τέλος κοι εκ νέου κάνει να θα/ουν τα ιιάντα. t1ι )
Η μητέρα που ονομάζει η Πυθία

civuI

η θεά μητέρα Λητώ, η ιιροστάτιδα

της μητρότητας. η οιιοία προίσΊατα\ κα\ σε τελετές ,.εrάσματoς, γάμων.

κοινωνικών προογωγών ".λπ .. ιιρος τόνωση του ηθικού σθένους των νέων. Η
φοοική μητέρα με τη συμβολική αμφισημία αξιεί προσοχή. Η υπεριιροστασία

Π.χ. της γεννήτορος
γεννήτορα.

Η

μπορεί

Οεά μητέρα,

να αιιοδειχθεί

την οιιοία

μΟιΡαω

έχει πΡώΊα

για

ανάγι.;η

το

μέλλονΊα

ο ταξιδευτής

αγέλαστος, είναι το τέλειο σύμβολο της εξ\δανί"ευσης των ενστίnων κα\ η
αρμονία, η ουσιαστικότερη και η βαθύτατη της αγά .. ης. Για το λόγο αυτό η
ικεσία στο ν<ιό της θεάς μητέρας προηγείται της ειιίσκεψης στη μητρική

εστία.
Αλλωστε στΟ χώρο αυτό του ναού, στη δήλ\α γη, έφθασε και ο Θησέας
αφού ιιρώτα σκότωσε το Μινώταυρο. Εκεί εκτελεί, καθώς κι όλοι οι δήλιο\
νέοι, το χορό του γέΡανου (Πλούταρχος, Θησέας, ΧΧΙ), που στον αριθμό των

βημάΊων του περιεχόταν το μυστι"ό του λ.αβυρίνΟου. Το, σε σύγχρονους

συμβολικούς όρους, μοοτικό του ασυνείδητου.{22)

(21) ~Δή~1 ά ....ξ ""νδφπι; 'ιων ιpαcuijJf!po,ov όμμα~, ~σo' δ' άριή r< ".4νnj τ' εσrI
μLλ<mσά, .".vroθ!>~oj,.,., Ορφ\κά, Ύμ."" (A""-'iλιι>vo(l, <Κ. Εr""κλ""αiδ<ια ΊΙλι"", Il<t
Σ. Mαrτίνα.
(22) <Στη Δήλο άλα, 01'<0', αr6ριo και καριτσΙά 101"00"" ,ov p!pαvov "ι4 λα(Jυp'vθώδt;,ι;
ΙU:Ρinλοι<t:ι; K'VΉιπ,ι;" ν•. Bu,kt!: Aιrι:ά{α Ελληνι<ή θρη<"",ία. Αρχαϊκή κα, κλασσι<ή
,~oxή, t<. Kαι><\αμ;tσα, ",&ή.α, 1993, ",λ. 312 βλ. a<όμη Κολλάσοο, Ρ.: Οι τάμο' τοο
Κά&μ"" ~α, τη. "'""ο.;α<;. ,~. Γvα/ση. λl}ήνα 1991. ιπλ. 66.
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ΚΟflΛΝΗ ΕΛΕΝIi

Ο αΎέλαστος του Τροφωνίου φθάνοντας λQιπόν στη Δήλο_ θαυμαστε ό.τι η

νήσος διέθαε αξιαλάτρευτα και στα τέλος ταυ )';ρόνου της περιδιόβαση:;
έφθασε στα ναό της Λητούς. Σ' έναν τόπο aξιέραστης λαμπρότητας και

σΌμμετρίας, το κακοφτιαγμένο ξύλινο άγαλμα της θεάς μητέρας δεν μπορεί
παρά να προκαλέσει αυθόρμητα γέλια. Οι αnαίοι εδιναν ιδιαίτερη σημασία
στο γέλιο το προκαλούμενο από ει>φυi:στατα αλληγαρικά μυνήματα, που

φεροι>ν

Ρωγμή σε κάπαια

ισορροπία. Εθεωρείτο άριστο μέσο για την

ισορροπία συναισθημαηκών καταστάσεων και μέσο ενθάΡΡΌσνης.rol

Η εσωτερική αρμανία προέρ)';εται από την αναλογία των αντιθέτων. Ο
στερούμενος του μειλι)';ίου γέλωΗ:Χ; το επαναβρίσκει

υπό τα

φως του

χροοακόμη θεou. Πρό",ειταl, ωστόσα, για γέλιο παυ οφείλεται σε κάποια
επιφανειακή τουλά)';ιστον ρήξη στο )';ώρο της ευρυθμίας. Και αιτία αυτής της

ρήξης είναι το Λητώο "'ακότε)';ν<) ξόανο.
Όλα

συμβαίνουν ωσάν η ταλαιπωρημένη και

πολuπαθη

Λητώ, προς

σωτηρία βαθύτερης ισαρροπίας(2<1, να δέ)';εται να εικονίζεται από ξuλΙν<)
ά-Υαλμα που προ"'αλεί γέλιο. Είναι σαν να σι.ψμετέ)';ει στα παι)';νίδι του
λυτΡωΤΙΚΟο) γέλιου με μεγαλοδωρία και ευφρόσυνη απλότητα. Ίσως ό)';ι

τυχαία οι αρφικοί uμναι απαKαλQύν τη Λητώ θεά σεμνήa,ι. Το βεβαιο είναι
όη στην

καρδιά του

ιεραο) κέντρου η

cUXapt.

σεμνότητα

γίνεται

νάμα

θι:ραιιείας της ""υχής,
Η απόκτηση ποΜτψων θησαΌριi>ν και ιδίως η γνώση σωτήριων μυσηκών

απαιτεί θυσίες και το ρίΎας των κ\\·δύ\"α/ν. Στο Τροφώνιο. η αγωνία των
α"'ροτε4uτιων ορίων της ιiπαρξης βιώνεται αισθητά. Ψηλαφώντας, στο στενό
χώρο του άντραυ, ο μαντεΌόμενος

αισθάνεται

να

IfaUtI

την παριιφή

της

αβuσσοιι και εκεί ν' αγγίζει την ακρώρεια της χρονικής του πορείας. Σε αυτήν
εια;ί τη μι",ρογραφία του κασμι",αο)

apxiyoVOQ

χάους, μετά ταν εξευμενισμό

των τεράτων ·ένα πρώτα βήμα στην "'ατάιcτηση της εσωτερικής Ύνώσης· η
φωνή

ή 10 όραμα, ήτοι τα στοιχεία της απoKιiλυ'ι'ης του

χρησμού,

σηματοδατούν την αρχή της αντίστροφης πορείας, της εναντιοδρομίας, της
εξόδαυ από το υπόγειο σπήλαια. Μετά την κρίσιμη στιγμή της εξόδου, την
ειIavcupεoη της πηΎής της Μνημοσύ'-ης και την παραλαβή του εΡμηνroμένου

χρησμού, η ιιορεία σιινεχίζεταιιιπό τα ημερήσιο φως, έως όταυ βρεθεί ο tόπoς
αποκατάστασης της ""ιιχι"Κής ισορροπίας. Ο ΧΡόνας αυτής της παρείας είναι
σε συνάρτηση με το οοωΤεΡι"Κόείναι το\) κάθε αδοιπόρου, Χρόνος και είναι σε
τέλεια αγωνιαύσα αλληλασUνOCση. Η λύτρωση ιιλησιάζει με τα χρόνο που
Βλ- Ν. Moνι.o~""η, Το oσ,ε-i" .ης λΡI"(~ Ελλόδ<ις. ι,,,,,~λiooς λ",.,,, "ο,
ΦιλΟΤΡ1"" "'ν Γρομμο".<>ό. to<. Eιo,l<ά,ρότη,o. !9'Μ.

(23)
(24)

Η ,νότη,,, .",ά.-ην ηρod.ι:i",,, ά"".η χΡόβι,ο, χα,,, οκό.-ην •• ,φoίvt,,,.

(25)

Ληto( ~vάvα/ιuλι;,

σΜUpνσ •.

θtά διδuιι<>tόu,

σεμν';

•

Opφ,~ός Ύμνος Λη.όός

&νμ.'ομο

XXXV,
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ΑΙΒΑΔΕΙΑ ΧθΕΣ, ΣΗΜΕΡΑ, ΑΥΡΙΟ

αΜιτείται 'για την άφιξη, στσ μέτρο 1Ι0υ αυτή είναι δυνατή, σε χώρο
lΙ"αταλάμποοοας αρμονίας και το θαυμασμό εκεί αξιέραστων δημΙOlJρrημάτων,
Ωστόσο πρΟUπόΙΠση αυτής της λύτρωσης είναι το, εν μέσω Ύαλήνιας
φωuινότητας, απέριηο είδωλο της ιι:εριιιαθούς αιιολλώνειας μητέρας: με

ένθερμη και ευχάρ' ταuινότητα η Λητώ δίδει το θεραπευTllΙ"ό γέλιο στον
α-γέλαστο ιll"έ'ιη.
Είναι εll"τΟς θέματος, αλλά ας ειιιτραr.εί να μνημονεύσουμε όη σε λίΎ11

αιιόσταση ollo) το άλσος τοιι TΡOφωνiou βρίσll"εται ο ιερός χώρα; όιιου
εlΙΡοφήτwσε, εθαυματoύρrησε lΙ"αι εΙΠράIIWΣε ο Στειριώτης ασll"ητής του

ΙΟοιι αιώνα,(16) Ασθενείς lΙ"αl δη των ιιιuxlll"ών διαταραχών φθάνουν ιll"έτες

στον τάφο της ψιιχή τοιι οσίou Λοιι"ά. Προll"αλεί lΙ"ατάιιληξη το γεγονός όη
παρά Τις τεράστιες διαφορές ως ιιρος τον προσδιορισμό του εσωτερlll"ού ε-γώ,
μεταξύ αΡ;(αίας σll"έψης "αι χρισηανlll"ής., ιιπάΡ;(ουν ομοιότητες IΠpaIIt1Jtl

lΙ"ών αντιλήψεων lΙ"αι ιιραll"τιll"ών ειιί ψιιχιll"ών ασθενειών, μεταξύ αρχαίων
ιερομαντείων "αl βυζαντινών ιερών θαιιμαToιιρrlll"ής Οι:ραιιείας.
Οι αναφοΡές της βυζαντινής ΙΠραπευTllΙ"ής αντίλη.,ης στην αρχαία ιατΡιll"ή
lΙ"αι

ιroρίως

στο

Σωτήρα

Ασll"ληιιιό

(στον

αδελφό

-lΙ"ατά

μια

μυθιll"ή,

επαναλαμβάνουμε, εll"δοχή· του Τροφωνίου, στο άλσος του οποίοιι οι
μνημειαll"ές Tovς μορφές lΙ"αl τα μαντιll"ά lατΡιll"ά σύμβολα συn::έονται μέχρι
σε σημείο ταύτισης) θα απαιτούσαν μια ξεχωριστή

δ,αlιραΎμάτευση,

με

τεll"μηριωμένη lΙ"αι ερμηνευτιll"ή πρόσβαση στο σύνολο των αΎιολογιών -ιιου

αναφέρονται σε θαιιμαΤOlJρrΙKές lάσεις- της ιιερΙ ης ο λόγος εποχής.
θα Οέλαμε μόνον να υπσrραμμίσoυμε αυτό ποιι αιιοτελεί κο;>ινή αλήθεια της

αρχαίας σll"έιιιης "αl της χριστιανικής στον τομέα της ίασης ιιιιιχιll"ών
διαταραχών: Η ΙΙΙΙΙXιιcΉ lσορροιιία -όποιος 11"1 αν είναι ο ορισμός "αl οι

tqV\lI"i,

εξερεύνησης το\) εσωτεριll"ού ε"f(ίr έχει ανάΎlΙ"η αιιτή την ιινειιματιll"ή

εμιιερία, IlΙ"ανή να δομήσει μια lIρoσωllι"όl-ητα "α, "οlνότητα, με συνεχή
εΎρήΎορση και συνείδηση του πεπερασμένου της ανθρώπινης ύιιαρξης lΙ"αι με
επιθυμία lΙ"αταύ'γασης των .,ιιχlll"ών μοοτι"ών. Η όλη \ιΎεία έχει ανάΎ"'1 ανιού
του τόπου τον οllοίο;> λoIIIlPύvtl Ο ΛόΎος Ο \ιΎιής. Τοίιτος, ιιου είναι, όιιω; λέει
ο Κλήμης ο;> Αλεξανδρεύς, ο ήλιος της ιιιιιχής ο οποίος φωτίζει μεν, το μάτι
W1J '"'ιι μόνον όμως όταν ανατείλει στο αφό'ιατο βάθος του... 'Ο δi Λόγος ό

ύγιης, ($ς iστιν ήλιος ιιιvχής, δι' ού μόνov ένδον άνι:ιTιr"λαντoςiv τω βάθι;, τ06

νού aιIroa κατιwyι:ίζιrαl ro δμμα»,Ι<Ι.'

Στο φως το;>υ ήλιοιι της ψιιχής lΙ"αταΙΙ'γάζεl η θφαπευTllΙ"ή δύναμη της
Ύενναιόφρονης, εUφρόσιινης προσφοράς, για την πάσχοοοα ανΟρώlιινη
ύιιαρξη,

(16)

Δ. Ioφtav<W: 'Qσ,oς Λ.,.,.oi<;. Ο βίος

• .,.,

ι>σΙοΙ> Λou.6

,,'...

Σuφ!<inη,

••.

A.ρjη,,;,

Αθήνα

!<nI9.
(17) Κλήμ ..... ος

A).Lξαllδρtως. Πρ<>'l"ρo~".ό<; ψος'ΕλληΥΟ:;' ΣT',~,

~τ" BI-'ζrivn".... θεaooλo';.η

1992,1,<•.

4·5, , •.

Ε. Μ<ρε-ιά.η

Π. Χρήιπou,

"
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KAN",VAH

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

Εισήγηση της Κ. ΚΑΝΔγΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΆΣ
Καθηγήτριας - Συγγραφέως

Τα φυτά της Έρκυνας

• Αναφορές

στη Βίμι..ο και τη ΜυθολΟΥία

Υια τα φυτά της Έρκυνας και ευρύτερα της περιοχής
της Λιμαδειάς

- Τα φυτά

του Ελικώνα

Σεβασμιότατε, ιrupU:.;: και κίοριοι. Το θέμα είναι τα φυτά της 'Eριruνας και

της ευρίοτεΡ&ς περιοχής της Λιβαδειάς στη Βιβλο, ιστορία, μυθολοΥία.
θα ήταν μεγάλη παράλειγη <ΗΟ σημερινό συμπόσιο που οργάνωσε ο
Δήμος της Λιβαδειάς, με εμπνεUΣτή τον Κο Δήμαρχο Λιβαδειάς τον οκοίο και
ΣUπαίρouμε για την κραιτοβοολία και τον ευχαριστοίομε εκ των προτέρων, αν

δεν μας έδινε την ευκαιρία να φέρουμε στο φως τον μεγάλο θησαυρό

11011

o:ρiιβεl η περιοχή της Έρκυνας και η ειιρίι'tερη περιοχή της Λιβαδειάς.
Η lστορίσ τoll φυτικοί> κόσμου είναι εξίσου καλιά με την ΔημΙOllρΥία, κιο
παλιά αιιό τον ήλιο τα αστέρια Ι(αι το φεγγάρι.
«Κα,

dIfCV 6 θεός βλαστησάrω

ή rή βοrάνην

xiIprou,

σπέρμα καrά rtιιoς

καΙ καθ' όμο'6τητα, καί ~υ.ιoν κάριι,μον ιιο,οι)ν κaριιόνιι
Γένεσις, α,

11-13

Οι γαλμοί συχνά αναφέρουν φυτά.

"Καί θέ4, εTσθa' ώ<; δiνδρoν ιιεφυrευμivoν ιιαΡά τους ΡOOKaς rιIίv ιιδάταιν,
τό όιιοίον δί&, τον καριιόν αιίτοιί εν το!! Kα,ρq.
Ψαλμοί, α,

3

ΔιαβάζοV'tας την Βιβλο θα ειcπλαγείτε από το πόσο σurνά αναφέρεται σ'
αυτήν ο φυτικΟς κόσμος. Αλλά και η μUΘoλoPα είναι σι.>Wφασμένη με πολλά
φυτά.

Στους αρχαίους τα φυτά συμβόλιζαν τη ζωή και δεν είναι απλώς στολίδια,
όr.ως σήμερα. Ακόμη πολλές ονομασίες στη Βοτανο:ή έΧOlιν llρoiλεooη
ελληνική.

Η χλωρίδα της Έρκυνας είναι πάρα Koλiι πλoiισια, λες και ο τόπος είναι
ευλογημένος αιιό μuστηριώδης Δυνάμεις. Ως εκ τoUτoυ, δεν είναι διινατόν σε

τόσο λίγο χρόνο να ιιαρουσιασθεί ο μεrάλoς αριθμός φυτών.
θα γίνει μία ιιεριληπtlκή σταχuoλόγηση των εΡΥασιιίιν μας με αναφορές
των φιιτών στη Βιβλο, Ιστορία, Μυθολογία.
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"ΙΟ"ΔΕΙΑ ΧθΕΣ.

ΔΕΝΔΡΑ

nIMEPA.

ΑΥΡΙΟ

- ΘΑΜΝΟΙ

ΟΙ ΛεΥΚΕΣ, ΟΙ Ιl1Ες και τα ιιλατά",α είναι δiνφα υδροχαρή συνι>9ασμένα
με την Βίβλο και Μυθολογία. Αφθο\'ούν στις όχθε<; της Έρκυνας και. μαζί με
τΟν κισοό, την αγκαλιάζουν προοτα,ευ1\κά και

δίνουν

010

τοπίο

μια

μυστηριώδη και απόκοσμη εικόνα,

,..

ΛεΥΚ' ..,

POPULUS,

στην Αρχαιότητα ονομαζόταν Αχερωίς ή

Αίγεφος. Είναι συνδεδι;μένη με την ιστορία του Φαέθovι:α, που oδηγώvι:ας

απρόσεκτα το άρμα του πατέρα του Ίιλ.ιου κεραυνοβολήθηκεαπό τον Δία και
έπεσε νεκρός ΟΊον Ηριδανό ποταμό. Εκεί, στις όχθες του ποταμού τον έθαψαν

οι αδελφές του Ηλιάδες που από τη λύπη τους μεταμορφώθηκαν σε Αίγειρες
(λεύκες) και τα δάκρυά τους έγιναν κεχριμπάρι. Το δέντρο το αναφέρουν ο'
Ομηρος, Ησίοδος και Θεόφραστος.
Η Δε ΑΙ'ΙΎΙ'ΟΧΙ'ΩΜΗ ΛεΥΚΑ,

POPULUS

ΑΙΒΑ

TK[i\tULA,

είναι η

μεταμόρφωση της Λεύκης κόρης του Ωκεανού που την άρπαξε ο Άδης

010

βασίλειο του.

Ο τοοο λαοφιλής μας ΠΛΑΤΑΚΟΣ.
ιστορικό

από την αρχαία εποχή,

Πλάτανος ο ανατολικός, δέντρο

Σύμφωνα

με τη

Μυθολογία

κάτω από

πλάτανο που φύτεψε ο Αγαμέμνονας στους Δελφούς, η Λητώ παΡόφυνε τα
παιδιά της Απόλλωνα και Άρτεμη, να εξovι:ώσoυν τον Πύθωνα.
Κάτω από πλάταν<:> στην Αυλίδα έκαναν

τις οφειλόμενες

θυσίες

πριν

αναχωρήσουν για την Τροία. Ο σάτυρος Μαρσύας κρεμάστηκε σε πλάτανο. Ο

δε Ξέρξης Α', βασιλιάς της Περσίας,
εν1\jπωσιάστηκε

τόσο

πολύ

από ,α

πλατάνια της Λυδίας που τους ιφέμασε

χρυσά στολίδια.
Η λαηνική ονομασ,α της mAt είναι
SALIX και προέρχεται από τις κέλτικες
λέξεις SAL & LIS που σημαίνουν δίπλα
στΟ νερό.
Την αναφέρουν

τος, θεόφραστος

ο 'Ομηρος, Ηρόδο

και

πολλοί

άλλοι

Ο1ΙοΟΟαίοι συΎΎροφείς. Δέντρο δισιrι:ό

στατο, συνυφασμένο με τη ΜυΟολο-Υ,α,
θρησκεία και Μαγεία. Σύμφωνα με τη
μυθολογ,α το δέντρο ήταν αφιερωμένο
στην

Κίρκη.

στην

Εκά,η

και

στην

Περσεφόνη. δηλαδή σl1ς χθόνιες θεές.
Αέ-Υι;-ι-αι

όl1 η

Κίρκη

οδηγούσε

τouς

μνηστήρες της σε ένα δασάκι από ιτιές.
Στη δε χριστιανική θρησκεία συμβολί_
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ΚΑΝΔΎΛΗ ΑΝΑΣΤΛΣΙΑ

ζιι <ο Et>αyγέλιo 10υ

ΧριστοίΙ.
'Εχει δε δ.οοει την
πρώτη

.

ωη

για

την

ασπιρίνη.
Μερικοί
φείς

συΥΥρα

θεωροίΙν

ότι

οι

[ηές ποο αναφέρονται
στην

Βίβλο

είναι

η

πικροΟΟφνη Νήριον ή

ροδοδάφνη, που κατά·
γεται από την Κολχί
δα. Το θάμνο αυτόν <ον βρισκουμε δίπλα σε ρΟΟκια, Οι αρχαίοι τον ονόμαζαν

Νήριον ή Νήρις, ο Διοσκορίδης Ολέανδρουμ και ΟΙ πρόl<oι χριστιανοί το
allOKαλoίισav λουλοίΙδι του Αγίου ιωσηφ.

Η ΛνΓΑΡΙΑ, ΆΥνος ο αγνός. θάμνος αρωμαηκός αφιερωμένος σ1ην
παρθενικη θεά Άρπμη. Φυτό ιαμαΤΙιi:ό του Ασli:"ηπιοU ποο "ατέχει την πρώτη
θέση. ΟΙ Αρχαίοι το φήμιζαν σαν αντιαφροδισιαιi:ό φiιρμαιi:ο. Ο ΔΙΟΟιi:ορίδης
"αι άλΜ:ιι αναφέρουν ότι στην εορτή των θεσμοφορίων, για να αποβάλΜ:ιυν

"iιθε πονηρή σιi:ένη από ης σt>ζ(yyoυς "αι τις ιέρειες, έστρωναν τα πα~ενΙιi:ά
κρεβάτια σε ανθισμένες "ορυφές λυγαριάς. Στεφάνι από λυγiιρια φόροοε ο
nρομηθέας, όταν ο Χείρωνας τον απάλλαξε από το μαΡWριο.

Το θάμνο τον αναφέρουν ο Όμηρος, στην ώλιόδσ» (ΙΙ, ΙOS) "αι στην
«Ωδύσσε,α»{9,427), ο δε nαοοανίας αναφέρει για ένα ναό του Λσκληπιο'; πQίι

μέσα είδε ένα άγαλμα αυtOί> του θεοί> που ήταν φηαγμέvo από ξuλο λυγαριάς.
Ο δε μεrόλoς βoτανtli:ι)ς ερευνητής

JOHN SIBTHORP ποο

άφησε μεγάλο

έργο για <ην χλωρίδα της Ελλάδας, εξαίρει τις ιαμαΤΙιi:ές τοο ιδιότητες.
Έρευνες

απέδειξαν

ότι

ΤΙ' φυtό έχει την Ιιi:ανότη<α

να αυξάνει 1ην

παραγωγή της προλσιi:tίνης "αι να ρυθμίζει τις θηλυκές σεξOυαλιΙCΈς ορμόνες.
Ο ΚΙΣΣΟΣ, Κισσός ο ελΙli:τός, είναι αφιερωμένος στο θεό τοο αμπελιο';
"αι του κρασιοίΙ, Διόνυσο.

nαλιά ονομαζόταν

ΔιovιJσιoν ή

ntpais

"αι

Αχαρναtιi:ός, Τον αναφέρει ο nαοοανίας, ο δε ΔΙΟΟιi:ουρίδης τον ονομάζει

Κίσσαρο. Ο δε Θεόφραστcις τον χαρα",ηρίζει «αεΙφυλλον».
Ο Κισσός ήταν αφιερωμένος και στον ΑΗΙ, εραστή της θεάς της γης "αι

της γcινψότητας, Κυβέλη. AVΑlUlρίστανε, όπως και ο λωτός, τον αιώνιο
KUKλo τοο θανάτου και της αναγέννησης, το μUΘo της αιώνιας ε"αναγέννη
σης.

ΤΟ ΧΡΥΣο::;:γΛΟ, COTINUS

OOGGYGKIA,

πcιυ η περί&ΡΎη καρποφορία

<ου "ου μοιάζει με μαλλιά, είχε τραβήξει 1ην προσοχή τοο θεόφραστου και
ΤCΙυ nλίνιου. Το ξuλο

100

δίνει μια "ίφιVΗ βαφή.

"
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ΛΙΒΑΔΕΙΑ ΧΘΕΣ. ΣΗΜΕΡΑ, ΑΥΡΙΟ

Η ΡΟΛΙΑ.
~οlvή,

ΜΑιυΜ

PUNICUM

ΠλίI,lΟU,

10\)

μήλο

Ρσία η

αuτή είVΣI το

τωv

δηλαδή

Καρχηδο-

vίωv.

Η λέξη Ροία ή ρόα
είvαl ασιαη~ής ~αTα·

γωΥής αιιό τσ συριακό

RIMMUM.

Οι 8οιor

τοί ~αl σι Κρήτες τηv
οvόμαζαv σίδη ή οίδα,
αρχαία Πελασγική

OWIIaoia.

Το

όη

ε(vαι

αρχαία

ιιελα<τΥlκή

μας

τσ

βεβαιώνει το όη σώζεται για 1σ ρόδι ιιαpεφθαpμέVΗ η λέξη στηv Αλβαι'ιιcή
σετζε ή σέτζα.
Υιιοτίθεταl όη αιιτό είVΣΙ τσ μήλο της Έριδος, κο\) έδωσε σ Πάρις στην
Αφροδίτη.

Η Ροδιά ιroμβoλo της ζωής και ΎΟl'ιμότητας, ήταv αφιφωμέ>η στην 'Ηρα,
ΙΙΡοσro.ηδα 10ΙΙ -YQIIOU ~αι της Ύέννησης. Με UU1il τσ συμβολισμό σuνδέι:ταl
και σ μύθος της αιιαΎωΥής της Περσεφό>ης. ιιοιι δσ~ίμασε ρόδι με τσ onoίο σ'
Αδης τηv αnοκλάvησε.

ΠΟΩΔΗ "ΟΑ νεΤΗ
Η Π .... ΙΩΝι ..... Η ιιισ ενtιι1l<oolαΙCΉ βασίλισσα των βοτάvαιv είναι η
nηγΟUl'ιά, Παιώι'ια. Οι Ap;r.:aiol έδωσαv σε autil 1Q noλί> QIIQpφ<I φιιτό το

QVQIIQ
Ιλιάδα

ενός θεοί> -ΥιαΤΡοί>, τοιι Παίαιvσ. Το qIutil 10 αVΣφέpει Q Όμηροι; στην
(5. 902), όη με U\>lil θερό.ιιειισε τσν άΎΡΙΟ Άρη. Το qIutil το αvαφι;ρεl Q

Διοοκσρίδης όη ΟΙ σιιόροl τοιι &pontίIouv

tQ

έλκος

101)

στσμάχοιι. Οι δε

Πλίι'ιος ~αι θεόφρασ-ιος τσ KUTitoξaV στα ",aPIIuIt&UlI~Q qIUtil.
Φuτό μαΎι~ό, σιιvδεδεμέw με την Εκάτη, nou μαζί με την κόρη της Μήδεια
δlατηΡοίισαv στηv Κσλχίδα K-rήμα όιιοιι ~αλλιεΡΎoooαν

τα μα-Υικά τοιις

βό1αvα.

Τ ........ ΓΚ .... Θι .... ΚΑΙ ΤΑ ΖIΖ .... ΝΙΑ oιιxvoi

UVOqIipovtal

στη Βίβλο.

Ο μελε1η-rής CANON ΤRISTRAM λέει όη Ulloip;r.:OΙΙV α>ιό (18-22) εβΡοίι:ίς
λέξεις ltOIι χρησιμοιιοιοί>νταl σ1η Βίβλο -Υια να εKφράσOΙΙV τοιις αyKαθωτOιJς
θάμvoιις και ζιζάι'ια.
«Και, έξαρθήσvvrαl βωμοί "Ων, αμαρτήματα του 1σραήλ» άκονθαι καΙ

φIΒCλoι άναβήσOVΤ-O' επί

ra θυσιαστήρια αύrών και έροιισι roif Ορεσι,,.
Ωσηέ,I,8

Ας αρχίσοιιμε αιιό δύο αγκαθωτούς θαμνwς ιιού λέ-Υεται όη ακό τα
κλωναρια τοιις έγινε 10 στεφαl'l ιιοιι ",ilpεoaV στο Χριστό.
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ΚΛΝΔΎΛΗ ΛΝΛΣΤΛΣΙΛ

Ο πρώτος και κιθα·

νόΤεΡος θάμνος είναι ο
κάλlOυρας,

Πάλιουρας

αγ-.:άθι του Χριστοu. Η
ονομασία ανήlCεl στο
Θεόφραστο. Ο δεlίτε
ρος θαμνίσκος ειναι η
φιiνα

ή αφάνα,

Ποτή

ριον το ακανθώδες.

Τα αγκάθια στα φυτά
και στους

-.::άκτους

ε

vtpγouv σαν προστα
τευτικά για το φυτό και ταυτόχρονα έχουν την ιδιότητα να αll0μα-.:ρύνουν
ης βλαβεΡες ενέργειες από το χώρο προστατεΟΟντας τον άνθΡω1l0,
Η ΑΓΚΙΝΑΡΑ, Κυνάρα η εδώδιμος, ήταν γνωστή αllό την αρχαιότητα και
είναι ένα από τα 1110 lΙαλlά λαχανικά 1Ι0υ καλλιεργούσαν οι Έλληνες και οι
Ρωμαίοι.

Την αναφέρουν

ο Θεόφραστος,

Πλινιος, ΔIΟQ.1i;ορΙδης

και ο

ΑθηναΙος. Οι ιαματικές της ιδιότητες lιολλές. Τα συστατικά της έχουν την
ιδιότητα να απομακρuνοι>ν τη χοληστερινη από το αίμα.
το ΚΟΥΦΑΓΚΑΘΟ, Σίλυβον το Μαριαννόν, αφlερωμέVQ στην ΠαναΥία.

Το όνομα το έδωσε ο Διοσκορίδης. Η Παράδοση λέει ότι τα λευκά στίγματα
των φuλλων του έχουν γινεl από το γάλα, που έσταξε ειιάνω τους, όταν η
Παρθivoς Μαρία θήλαζε το θειο βρέφος.
Ο ΑΚΑΝθΟΣ, -Α-.:ανθος ο ακανθώδης,

Σε αυτό το φυτό αναφέρεται

πιθανώς η ΆKανeα η κεάνωνος του Θεοφράστου και η Άκανθα η αΥρια του
Διοσ-.:ορίδη. Τα φύλλα αιrτo,:, του φυτού αναπαριστώνται

στα κιονόκρανα

κορινθιακοό ρυθμο':' τα οllοία, κατά τον Βιτροίοβιο (4,4,8) εllενόησε ο
Καλλίμαχος (430 πΧ) βλέποντας στον τάφο της -.:όρης του ένα καλάθι ιιου
περιβάλετο με φuλλα τσυ φυτοό. Το ρίζωμά του ειναι φαρμα-.::ευτl-.:ό.
Ο ΣΚΟΛγΜΠΡΟΣ, Σ-.:όλυμος ο στικτός. Ο Θεόφραστος τόνιζε ότι τα
άνθη του φυτού εξαρτώνται αιιό τα ουράνια σώματα.
1I ΚΑΡΛΙΝΑ - Καρλίνα η α-.:ανeώδης έχει σχέση με το μό(}Q, ότι ένας
άΥΥελος uιτiδειξε τη ρίζα του φυτο':' στον ΚαρλομάΥvo σαν φάρμα-.:ο εναντίον
της πανώλης.

1I

ΚΑΠΗΑΡΙΙ, Κάππαρις η ακανθώδης, ονομασία παλιά ελληνική και

είναι όνομα

1Ι0υ χρησιμοποιοuσε

ο Διοσκορίδης.

Θεόφραστος στο βιβλίο του (Ιστορία φυτών, Π,

86)

Την αναφέρει

-.:αι

ο

σαν μονόριζο φυτό_

ΖΙΖΑΝΙΑ
Πολύ -Υνιοστό ζιζάνιο των αΥρών ειναι η παιιαροίονα, Μήκων η ροιάς. ένα
αιιό τα απαραιτητα λουλονδια στα μπουκέτα των Τοαιδι-.:ών μας χρόνων. Οι

"
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Ασσύριοι την ιιιtοκαλούσαν Κόρη των ΑΎρών. Την ανuφ,;ρει ο Όμηρcις στην
Ιλιάδα

(8. 300-310).

Ο θεόφραστος βεβαιώνει όη είναι ενοχλητικό ζιζάνιο

στα σιτηρά.
Οι αρχαίοι ΈλληVΕς συνέδεσαν το φ",,-ό με το θεό Κρόνο.
Έλεγαν ότι όταν () θεός ευνο"';ε:iσθη"ε "αι δεν ητιιν πια γόνιμος ΤΟν
θuσiασαν με ένα χρυσό δραάνι. Από ης σΤΙΙΎόνες φόφωναν ο;:όκκινες
ποπαρούνες.

ΤΟ ΚΑΠΟΥΣΙΝΗ, Δελφ;νιργ ο Αίας. Ο Οβίδιος (Mεταμorφ.

13,327)

αναφέρει ότι O!fO 10 αίμα του Αίαντα του Τελαμώνιου φύτρωσε αυτό Τ()
λουλούδι ΠΟ\) (Πα π&tαλά <ου παρουσιάστηκαντα 010ιχεία ΑΙ,

100

ήρωα.

Ένα άλλο Itολύ ",οινό φυτό είνα, ΤΟ ΧΡΥΣΑΝθΕΜΟ ΤΟ ΣΤΕΦΑΝΩ
ΜΑηκο, που, εξ' αιτίας {'Ον χρuΟα"ίlρινων λοuι..οuδιών,

0\

Αρχαίοι !ο

οltο"αλΟΟοαν ..ΔιΟς όφρος». Πιθανώς να είναι 10 αχάλκιVQV άνθος» το"
Νί"ανδροΙJ. Φ""ό μαγικό της Μήδειας.
ΤΟ ΚΟΡΦΟΧΟΡΤΟ, nαλλένις η ακανθώδης. Το
«Ασιερίσκο:;ο ακανΟό.>δης» ",,, ΔιcισKoρίδη.

<pUtb autb είναι cι

ΤΟ θΕΡI\10ΧΟΡΤΟ, Eρl'θραία το KεVΤαIιΡΙOν. Η ονομασία to\) <pUtOIι
ελ/ηνικη αιtό τον Χείρωνα Κένταuρο, ε1Πδi:ξιCΙ Ύ'ατρό ιιοu ζαΙισε στcι
μαγΕUΠKό nηλιο και θεράιιε"ε με τα βότανα. Λέγεται ότι με

UUtb

tC> φ\Υ1ό

θεράιιεUΣε ένα τραΙιμα ταυ ιιcιύ έγινε όταν, κατά λάθc>ς, δέχτηκε ένα βέλος

Itcιπσμένcι με τΟ δηλητηριο της Ύδρας. Οι αρχαίοι το αΙΙCΙKαλcιooαν

TERRAE,

Λέγεται όπ α\Υ1η είναι η

&.

FEL

Η ΧΟΛΗ ΤΗΣ ΓΗΣ, ~ξ' αιτίας της ιιολύ 1Ιικρης ταu γ~ί>σης.

Λοuκρηπσς

101>

GRAVEOLENTlA CENTAUREA τοu ΒιργιλίΟ\). Ο
«TRISTIA» &ξ' αιτίας της πολύ Itικρης 101'

δίνει το όνομα

γ~ύσης.
Και σαν αισφράγισμα

αutης

της σύνταμης

ιι~ριγραφής

του φ\Υ1ΙΚοό

κόσμου έχΟ1>με μία έκιιληξη. Για μας αι>τό ήταν μια μεγάλη σιJγκίVΗση, γιατί
κάθε φορά ιιου συνανταμε ένα φυτό vιώθoυμε τέτοια βαθιά αγαλλίαση πού
είναι αδύνατον να περιγραφεί με λόγια.
Στη μικρή

1Ιεριοιή

της Έρκuνας

ανακαλύναμε

ένα φυτό 1Ιου δεν tC>

σιJναντήσαμε 1Ιουθενό στην ευρύτερη Itεριοχη της Λιβαδειας. Το φ\Υ1ό αι>τό

το αναφiρει ο καθηγητης της βoταVΙKης στην Οξφόρδη, αιιό <α έτας

1795),

ΙΟΗΝ

SIBTHORP,

ότι

(1783-

κατά την περιοδεία ωυ στην Ελλάδα

ερευνώντας 1ην ελληνικη ιλ.ωρίδα
καταχωρημένο στΟ δεύτερο τόμο

10 ανακάλυψε σΤον nαρνασσό. Είναι
to" !Otαμο" έργου τcιυ ιιο\) βρίσκεται στη

Γεν/άδιο ΒιβλιοΟηκη. Η διε6θυνση της Γενναδίου Βιβλιοθήκης μας έδωσε
την ά&ια να 10 φωτογραφήσουμε και να το συμιιεριλάβcιυμ~ στα βιβλίο μου
«ΤΑ Φ'rϊA ΤΗΣ ΕΡΚΥΝΑΣ» ιιου είναι υπό έκδοση.

Το φ\Υ1ό το αιtοκαλεί ο
δ~ μετονομασθεί σε

SIBTIIORP "SCABIOSA AMBROSIOIDES», έχει
Ccphalaria ambrosioidcs.
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ΚΑΝΔγΑΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

M~ ,ην ειι(αιρία τοιι Σιιμποοίοιι, σήμφα, (άνο\>με μία προταση σTOuς
αξιότιμouς (\>ρίο"", συνέδρOιJζ να δώσουμε στο φυτό (αι την JιΡοοωwμiα
"ΕΡΚ ΥΝΙΑ»,

Με την ΕUXή νu γίνει γ,'ωσ,ή η 'Ep"υνu, όπlllζ .:α, πραγματι(ά της αξίζει,
στα πέρατα της Γης,

Γιατί
η Έρ,ωV(l είV(lΙ θείο Δώρο

όπως κσι η Ζωή
πότε ruλήvιu, πότε ορμητική, γάρrαρη, θολή,
'μυστηριακή, σπρόβλεπτη.
ΚΑι ΟΙ ΛΝθΡΩΠΟ/ ΓΕΝΝΛ/ΟΙ ΚΩΠΗΛΛ ΤΕ!
Ευχαριστούμε

ι

_
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Η ΛΙΒΑΔΕΙΑ ΧθΕΣ, ΣΗΜΕΡΑ, ΑΥΡΙΟ

Εισήγηση της
κ, ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΡΟΥ-ΧΑΤΖΗΜΑΝΟΛΗ ΛΙΜΙΛΙΑΣ

Συγγραφέως

Η Αρχαία Λεβάδεια
(πολιτική, οικονομική, και κοινωνική ζωή

Σεβασμιόηιrε,

trov

βοιωτών)

.:uPI& Δήμαρχε, κυρί.:.; "οι κύριοι. Μου είναι δύσκολο μέσα

σε αυτσ 10 μικρό χρονικό διάστημα να

anoOO:>ow

την περ,λη,l,η του βιβλίου,

Ύ\' αυτό π<.:Ρ'ορίζομοι στην απορί&μηση των ιcεφαλαίων του,
Τίτλα;

101.>

βιβλίο!):

«11

οικονομική κuι o;Qιιιrovική ζωή
Το βιβλίο

κεφάλαια.

Qtr<o

rrov

A(;βάδιrι~»,

υπ"τιτλος:

«πολιτική,

Βοιωτών/.

οιιοτελείται από τέσσερις ενότητες, την εισαγωγή και τρία

Εlιιπλέον,

τοπογραφικό

Αρχαία

στο βιβλίο είναι ενσωματωμένοι

της αρχαίας πόλης

Ι(αι

η ι<",τ' εικαιιία

τρεις χάρτες,
αναΜΡάσταση

10
του

ευρύτερου ιερού χώρou. Οι xάρτtι; έχουν φιλοτεχνηθεί από την ΑΡΙlιέκτονα
Μηχανικό "Άννα Ψωμά.

Ση> πρώτο "εφάλαιο πΟυ έιει τίτλο «11 Apxuiu Αειkiδεισ», γίνεται μια
'φοσπάθ&ια Ύια να σuλλ<iβ<>υμε μερικές όψεις της φυσlσΥνωμίας της πόλης
όπως αυτή είιε διαμορφωθεί μέχρι την παA.αιoχριOtιανιιcή εποχή, οπότε κι
εΎκαταλείφ&ηκε.

Στο δεύτερο κεφάλαιο, τίτλος του «Ο Ιερός Χώρος», γίνεται λόγΟ\ για τους
ήρωr;ς και τον Τροφώνισ, για το ιερατείο του Μαντείου, τη χρησμοδοσία και
τους χρησμούς ΤΟυ ΤροφωνΙου. Το δευτερο κεφάλαιο τελειώνει με την

περιγραφή του ιερoi! χώρου, που βασίζεται κυρίως στις πληροφορίες του
Παοοανία.

Το φίτο "εφάλαιο τέλος, τιτλοφορείται «Πολιηκή, οικονομική ο:αι
ΚOIVΩVΙo;ή ζωή rων Boιωmίν». Σ' αιιτό γίνεται λόγος, όιι βέl}αια διι:ξοδικά.
τα στοιχεία που είιαμε στη διάθεσή μας ήταν ελάχιστα, για τις κοινωνικές

τάξεις: τοις ~oλίτες, τwς Βαν",,,ιιοις, τοις Αγοραίοις και ΤΟις Θήτες. Τις
Koινωνικiς εκδηλώσεις και τις Τ01lικες γιορτές. Οι πι:ρισσότερ~ πληροφο-
ρίες, όιιως είναι φυσικό, αντλή&ηκαν από τα κείμενα ΤΟυ Πλουτάρχου, Ύιατί
"αι Βοιwτός ήταν καιlιολιτεΟΟμενος. Ευχαριστώ.
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AALEN F.· BINTLIFF J. -

Ε. ΣΙΓΑΛΟΣ

_ SPOERRY

Ρ.

Εισήγηση των

AALEN F.: Prof. of Dublίn Universiay.
BINTUFF J.: Dr of Durham UniversiLY.
Ε. ΣΙΓΑΛΟΥ: Dr. of Durham Universiay
SPOERRY Ι'.: Dr of Cambridge Archaeological

υπίι,

Η παραδοσιακή, τοπική αρχιτεκτονική της Λιβαδειάς
Ανασκόπηση
Από

fQ ]978

τα πανειιιστήμια

fQU

Cambrίdge και του Durham δι&ξάγοον

El(1"tYεIς έρεuνες στα ιιλαίσια του ΒQιωτικού Πpιryράμματoς, με στό):Q τ/
μελiτη τ/ς up;r;UIoλ<ryiαo; και της ιστορίας

lQU Νομού αιιό 1ην πιχιϊστορική
]990 έ;r;wμε στρένει 1ΗV IlpooO;r;iI μας ιδιαίτερα
και την EIlO;r;iI μετά 1ην Εlιανάσ1αση. ΕΥκαηlλ&ι·

εΠQ;r;ή IIέ;r;PI σιΊμερα. Αιιό το
στην Οθωμανικη ιιερίοδο

μένα ;r;ωριά μεMτιilvται

με τ/ συλλ<>yiι

και ;r;ιχινολό-Υηση

EIIιφανειαKΏV

θραυαμάτων από αΥγεία, IιQU θεωρΟΟνται χαρακτ/ριστικά τ/ς ιιεριόδου, τ/ν
αΠQηmωση σΠΙflιilν

-

καταλόγων (θκ6νο J,

κυρίως ιρειιιίων

2: Αιιογραφη

.

του

και τ/ν ανάλυση των φoρoλoγΙKιilν

]466

και του

]687f8)

σύμφωνα με τα

Οθωμανικά Α\>lοκρατορικά Αρχεία (η μελέτη των αρχείων διεξήχθει αιιό

tQV

Δρ. Μ. Κie]). Οι σιιγκεκριμέvoι κατάλογοι παρέχουν πληΡ<ιφορίες και Ύια τα

αστικά κέντρα της θήβας και της Λιβαδειάς από
(Εικόνο

10 ]50 ως το ]80 αια/να
J: Σταηστικά σ1Qιχεία του 1600 αια/να Ύια τ/ Λιβαδειά. Kiel: ]997,

ΠίoιaK~ Ι).

Προκαταρτική Μελέτη των Παραδοσιακών Σηιτιών
της Λι6αδειάς

TQ 1992 Q Δρ. JL ΒίπιlίΠ &1Ιισκέφτ/κι

την ιιαλιά πόλη τ/ς Λιβαδειάς για να

φωτογραφησει μια σειρά ιιαλιών σlΙlfια/ν.

11

σύντομη επίσκεψη αιιέδειξι ότι

ιnιiIp;r;t έoιaς σημαντικός αριθμός lIαραOOσιαKιilν κησμάτων. Γι' αυτό το λόγQ
αllοφασίσαμε όη το Πρόγραμμα έιιρεπε να αφιερα/σει μια εβδομάδα το

σι μια

IIIQ

1993

εl(1"&fαμένη "ιχικα1αρτική μελέτη τ/ς σιr.ι:νότητας 1ων παραΟΟ-
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Η ΛιΒΑΔΕIΑ ΧθΕΣ, ΣΗΜΕΡΑ. Αγριο

σια~ώv ο~\ηώv

~α\

rwv

tης 'tοι~ιλίος

τύιιων

στηv ιιαλιά

~όλη,

Το

av tva 'tιο λεlιtομερές
ο;:αταΥραφή rwv o;:npiwv ως σημαVlιο;:ή

α'tοη:λiσμαtα της μελέτης θα tltέrpt'tav \10 εκtιμηθεί
lιρόΥρα.μμα θα ήtαv αναΥο;:αίο Υια tηv

ιιηγή Υια την ο;:αταvόηση της οlο;:ιοτιο;:ής ι:;αl δημογραφιο;:ής αl'liιιt~ξης της

o;:atoi ta η:λευταία 500 lpόVIII,
.... ηφία των 'tαραδοσιαο;:ών Ο1Ιlηώv ~o~ ο;:αταη:ιάQηκαν ήtαν ο;:l)ρίως
στην 'tαλιά ιιόλη (Ειο;:όνιι 4: ΚαταΥραμμένα Ο1Ιίτια), Η ιιαλιά ιιόλη είναι
:ιτισμένη στις o;λε~ρές δύο λίIφιov με QO;:QVίIVIO"ΙO .... δρόμouς, 1101) ao;:oλouθouv
την ο;:λίση ιιou qoov οι lιλαΥιές ο;:αι την 1Ι0ρεία τοl) 'tοταμού. Άλλες
Λιβαδειάς

fιιιλειο

αllOμOνωμέvες lιερισχές με ιιαραδείγματα 'tαραδοσιαο;:ής αρ:ιιtε~tοvι~ής

βρίοο;:οVlαι στην ι:;αινούρια ιιόλη. Αυτές οι ιιερlο:ιές σήμερα έχουν εVlα:ιθεί
στο σχέδιο ~όλης, ενώ στο 'tαρ.ι:λθόv ήtαν στα ιιερίχωρά της.
Κατά τη

σύΥ10μή ιιροο;:αταρηι;:ή μελέτη του

tο~λάχιστον,

32

ιιαραδοσιαο;:ά

ο;:τίσματα,

με

διαφορεηο;:ούς δρόμοοι;. Τα ο;:τήρια ανήι;:αν σε

(Ι) MIlO;:ΡUνάpι (Ειο::όνιι

]9'93

ιδιαίτερο

αναYY<ιlρίστηo;:αν,
:ιαραο;:tήρα,

σε

30

5 ο;:ατηΥορίες:

5)

Ο Μας α~τό<; αχοτελείταl αχό σ'tίηα ι;:ατooo;:εuασμένα αιιό Iιέτρα, :ιωρίς

λάοιιη, ιιου OIJ'Yο;:ρατιoiiνται με 'tλαίσια
OUVIIVloiμx

ιιελεο;:ημivο~ς

«αγο;:ωl'liρια/l

Q'tb

ξύλο. Σε ορισμένες lIερllΠώσεlς

αιιό 'tωρόλιθο σης συμβoλiς των

ο::άθετων τοί:ιων των ~rιpiwv. Η ~αμlΝUδα είvαl αιιαραίτητο στοιχείο της
ο;:αtασι:;εl)ής, ενώ τα ο;:εραμίδια της σκε'tής στηρίζονται 'toiyω σε ο::αλαμωτές
ο;:αι

M'tloi

με

ης ιιόρτες

~λαδlά, ΣΥXI'li έ:ιo~ν δύο δωμάτια ι:;αl α~λή (Ειο::όYQ 6)στηv 'tMUpά
ο::αl τα ο;:ύρια

lIαράθ~ρα.

Η ο;:ατηΥορία

αυtή είvαι

η

'tIO

δlαδεδoμiνη στα :ιωριά της Βοιωτίας, και εί\lOι 'tολ6 ιιιθανό ότι ήταν η τιιιιιο;:ή
α"ll"λή ο;:ατοιο;:ία ήδη O'tίI το ]60 αιώvα. ttO tVII δωμάτιο ζούσε η οlο::orένεια,
ενώ το άλλο 'tΡΟΟριζόταV Υια

ta

ζώα ή χρησιμΟ"ll"ΟΙΟ1!Vιαvο;:αι oαv α"ll"οθήι:;η,

Μακριινάρια βρίσο::οVlαl κυρίως στην άνω ιιαλιά ιιόλη ο;:αι εί\lOι ιιολύ ιιιθαvό

να αvτιο;:ατοιπρίζει ης φτω:ιόu:ρες γειτονιές της ιιόλης, ιιου διατηρούσαν τις
αΥροηο;:ές δραστηρlότηtες στις άο;:ρες tης ιιόλης της.

(%)

Μικρό Μονώροφο Σιιίη (ΕικόllO

Γι' α~τή τηv 'tιο τετραγωνισμένη
~λι~ά με

tO

7)

Kατασκε~ή :ιρησlμOIlOloύνtαν τα ίδια

μακρυvάρl.Ισως, όμως, \11Ι είναι αVlι'tρσσω1l"&~τιο;:ή οι~orεvειώv ή

τμημάτων τους ιιου δεν έ:ιουν άμεση
lδιόο;:τηtο αΥρό, αλλά εvδε:ιομένο.>:;

σχέση

με αΥροτικές ερΥοοίες σε

εΡΎάζοVlαv

Τέτοιες κατοιο;:ίες είναι διάσ'tαρτε<; στηv άνω ο;:αι

για λογαριασμό

o;:oitw

άλλωv.

ιιόλη ο;:αl χαραο;:τη·

ρίζο~v φtω:ιές ο;:οlvωvlκές ομάδες.

(3)

Μιο;:ρό Σ"ΙΙ"ίτι με Hμι~"II"όΎεlo (Ειο::ό\lll

8)

Σης lΙλαγlές των λόφων της ιιαλιάς ιιόλης αναιιτύχθηκε

έ\ΙΟς Μoc;

ιιαραδοσιαο;:ής ~ατoιo;:ίας 1Ι0υ εο;:μεταλλεί>εταl tη μορφολογία του εδό-φοικ; με

την ιιροσάρτηση ημιιιιιorείοο στο μικρό μονώροφο σιιίτι. Το είδος φαίνεται

.
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Ε. ΣΙΓΛΛΟΣ
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Ρ.

όη προήλθε από την ανάγο;η προσαρμσγής της "ατοι"ίας σ1ην κλίση της
πλαγιάς "αι σε πoλλtς πεΡΙl<l<ΟσειςΟ επιπρόο&τος χα/ρος ΤΟυ ημωπoγείOlι δε
χρησιμοποιείται παρά μόνο ως απαθήο;η ή για αγροη"ές δραστηριότητες.

(4) Σπίτια με χαγιάΗ ή Τούρ"ι"ης 1εχ_οτρOllίας
Αυτά είναι δια/ρο<;lα "τίρια, άλλοπ με 'ιαγιάτι (στεΥασμένο UVOIttίI ξύλινο
μπαλ"όνι) (Εικόνα 9) ή σαtνισί (... λεισ1ό μπολ"όνι που προεξέχει). ΤΟ
χαγιά1Ι είναι συνήθως μπOΛ ... όvι που &εν βλέΙΙδΙ στο δρόμο, σε αvι:ίθεση με το
σαxvισί ΠΟυ OUtYά προεξέχει πάνω από το δρόμο (Eιo:όvα /Ο). Και στις
περιπτ<Οσεις 1α πιο πολιά παραδείγματα είναι από ξύλο (σανίδες)

.wo
... αι

συνδΕlI ... ό ασβΟΟτη. Συνήθως το ισόγειο χρησψοποείται ως αποθή ... η ή για
εμπoρι"oUι:; λόγους, ενώ ο όροφοι; αΠOlελεί 1ην ... υρίως κα10ι-.:ία. Ο επανω

όροφος &εν εΠΙKOΙVΩνεί με το ισόγειο "αι ttEI ξεχωριστή ι;ξωτ&ρl"ή ξύλινη ή
πέτρινη σκάλα.

Είναι πιθανό το σπίτι με το χαγιάτι ή το σαχνισί να αVΙ:ΙΠΡOσωπεύει τρεις
διαφορεΤΙ"ές παραδόσεις. fιπΡα/τ/ είναι της απλής αγροι"ίας, στ/ν οποία το
'ιαγιάτι παρέχει σ ... ιερό "αι ευάερο 'ιώρο δίπλα στον "ατοι"ήσιμο όροφο.
Αυτός ο τύποι:; θα αποτελοΟΟε μια "αλή λΟΟη δανεισμένη από την παράδοση

"αι τις συνήθειες της επαρχίας για τα μι"ρά μονώροφα -.:αι τα σπίτια με
ημιυπόγειο

της ltΙΙκvo"α10ιι(ημένης

πόλης.

Η δεύτερη ε-.:δοχή είVΑΙ των

εμπορι"ών καταστημά1ων OΤouς στEVOUς δρόμους, όπου ο όροφος JIPOEξέtEI
πέρα από την πρόσοψη ΤΟυ ισογείου "αι παVΩ στο δρόμο, ειιεοαείvoντας έ1σl
ΤΟ ζωτι"ό 'ιώρο. XαραΙCΤηριστι"ά παρα&είγματα
γού Ιωάννη (Eι"6vα

11)·

IIItIiptOllV

στ/ν οδό Στρατη

στον πολιό €μπoρι-.:ό δρόμο δίπλα στο ποτάμι

"αθα/ς "αι δίπλα σε μια μικρή πλατεία (Ει"6να

11).

είναι αυτή πo\l αναφέρεται επανειλημμέvα από ταξιδιώτες του 190υ αιώνα

σπίτια Τούρι;ι"ης τεχνοτροπίας. Σε

ollta

-

Η τρίτη πιθανή παράδοση

- τα

ο χώρος της "ύριας "ατοι"ίας είναι

στον όροφο, ποll επεκτείνεται με σαχνισί συνδUΌζOντας τον ιδιωτι"ό
χαραΙCΤήρα με θέα στο δρόμο ή χαγιάτι

-

στην αΠOμovωΜΈVη

ItlCllpIi

της

αιιλής, ποιι πρσοριζό1αν για "OινωVΙ"ές OUγ"εvι:ριί!σεις. Ο όροφος μάλιστα
ήταν 'ιωρισμέvoς

σε ξεχωριστά

διαμερίσματα

για τους άντρες "αι lIς

γυvαί ... ες.

(5)

Διώ,οφο ή Α,"ι-.:ό rιιίτι

Είναι το πιο δια&εδομένο είδος παραδοσια"ού σπιτιού στ/ Λιβα&ειά. Ένα
παράδειγμα,

ποll ίσως 'ιτίστη"Ε

πριν από 200 'ιρόνια, CitE παρόμοια
13) -.:αι δια-.:όσμηση (EIrovα 14) με τα μα-':ΡUνάρια. Έvα
πολύ vεόπρo ( - 100 χρονών) από πωρόλιθο -.:αι σχιστόλιθο έχει πιο
προσεγμένη "ατασ"ειιή (EΙKόVΑ 15). Μερι-.:ά έχOl.>ν αυλές "αι ξεχωριστές
λιθοδρσμή (EΙKόVΑ

αποθήπς, γεγol'ός ΠΟΙΙ μπορεί να υποδηλώνει πιο εύπορη "oιvωνι"ή ομάδα

"
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εμπόρων και επαΥΥελμαηών που διέθεταν αγΡO'flκές εΚ100εις πέρα αιιό τα
όρια της πόλης. Τα διώροφα ή και ψιώροφα σπίτια εiναl αvτuφοσωπειrnκά

μιας αστιl(ής τάξης και η σvyKέVΤρωσή το ...., κατά προτίμηση, σπjν κάτω
πόλη ίσως να α/".οδεlκWει κοινωνική διαφοροποiηση,

Προκσιαρτικά σχόλια Υια τη σχέση των ιστορικών ιιφΙΥραφών
Ujς Λιβαδειάς και των υιιαΡXόvιων αρχιτεκτονικών τύιιων
Οι περιγραφές 1αξιδιωιών, ήδη

από

10 170

αιώνα,

αναφέρουν

δύο

διαφορετικές ό..,εις 1ης πόλης: μια πυκvoκατοικημένη και lιεριοχές

KU101(Comelio Magno,

κιών με I(ήIlO"", ιδίως σπjν κοιλόδα Iιέρα από την ιιόλη

1674).

Φαίνεται

όη η

κεντρική

εμllορική

περιοχή

Ύι!ρω αl".ό την οδό

Στρατ/γου lωόννου και 10 ItOlOijIl συμπiπτουν με την IιΡώτη περιγραφή, ενώ
κήποι tlllKpIl10ύoav σιην ημι-αγροηκή περιφέρεια. Ο Leake σημειώνει σιις
αρχές του 190υ αιώνα όη:

"Τα σπίτια τικ ήταν τριγυρ,σμένα από "ήιιου.;, τα οποία "αταλάμβαναν
πολύ χώρο <πις ιvιQτoμες vιιώριες ενό; υψώμστος ιιου στεφJvωνε ένα
ερειπωμένσ ιrά<πρσ».
Μια τάξη πλούσιων, Τούρκων και Ελλήνων, εμπόρων

-

σuμφωνα

με τις

παλιό'tερες αναφορές

K010lKOoot

Ο1'ην πόλη.

διαρκώς

Ο αυξανόμενος

πληθuσμός κοι η ευημερία της πόλης οδήγησε στην κα&lέρωση μητρόπο

λης, ήδη από

10 170 οιώνα (pouqueville, 1826). Ο DodweJl

"Ο, Έλλ~vες είναι ισχυροί

..α,

ιιλουσιοι». το

180

γράφει το

1819 ότι:

"σι <πις αfJlές του 19ου

αιώνα ανaφέρεται ότι οι πλoιJσιo, συνήθ'ζαν να χτίζουν μεγάλα σπίτια
"ΤOιJΡKικης» τεχνοτροπίας με σαΧl-1σιά και χωριστά διαμερίσματα Υια τοιις
άντρες "σι τις Υυναί ..ε,:. ο

Leake (1835)

.,Ράφει:

"Η Λιβαδε,ά έχει ατμ6σφa,ραμt:yαλοπρiιfειας ιιερ,σσό<ερο ιvι6
πόλη στη Βόρεια Ελλάδα, χωρίς να εξαιροιίV1α,

οφείλετα' εν μέρει <πον τρόπο με τον

O1<oio

..άθεάλλη

κα, τα Ιωάν/ινα. Αυτό

είναι χησμένα τα μt:yαλύτερα

Ελλην,,,ά σπίτια α"ολοιιθώV1ας Τοιίρ .. ι ..α ιrpόω,.-σ, με ΤεΡά<πιες αίθουσες

..αι

στα/ς, τα

oItoia

ιωριαρχούν σης καιηφοριές του λόφου, θα ,.-ρilfεΙ να

σημε,ωθεί Qτι σutός ο τρόπος να κτίζονται

τα σπίτια, α,.-οτέλεσμα

ιης

Ε1.ληνι"ής ματαιοδοξίας να μ,μείται την Τοιίρκικη μεyαλo,.-ρtιrε,α, αν κσι

ευχάρ,στος το

..αλοκαίρι,

ελάχι<πα ταιριάζε, σε τόπο που ο χειμώνας είναι

μεγάλος και βαριίς»
Παρόμοια σιritQ υπήρχαν και στις όχθες του

του

Walker (1803). Το 1% αιώνα η

ItO'fUjIOU

κατά την περιγραφή

Eλληvιl(ή αστική τάξη αριίζεl 1'0

uloee1ti

Δυτικά ItpόWItCl. KuOttpώvovtQI τα διώροφα ασηκά oItiτIU, χρησιμοποιώντας

αρχικά παραδοσιακές μεθόδους (λiθινες ΚΟ1ασκευες), Οι αλλεl".άλληλες
επιθέσεις των TOUpKωY <πα τελευταία χρόνια του Πολέμου της Ανεξαρτη-

..
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σίας ιφοκάλεσαν σοβαρές ζημιές σης ιδιοκτ/σίες, αν και ιιεριγραφές τ/ς
κόλης, λίγα χρόνια μετά, αναφέρουνόπ μερικές ιιεριοχές σώθηκαν, ό1Ιως ΙΙ.χ.
ο δρόμοι; του ιιUΖαplOίι (Br3ndi$, ]&42). Το γεγονός αυτό πl&ανώς σημαίνει όη
τα παλαιότερα κτίσματα που oάIζOV1Ul σήμερα είναι τ/ς Οθωμανlκης
κεριόδου. Και ιιραγμαηκά η ασιινήθιστη διατήρηση μέρους το\) Ομάρ Τζαμί
ως αν(loKωλεioo ενισχίιει αυτή την πι&ανότητα (Εικόνα

τους

κα.οίκους

]0.000

KU1ii

16).

Η πόλη έφτασε

την ΟΟ1ερη Οθωμανική περίοδο, αλλά το]9ο και

στις αρχές του 2001' αιώνα μειώθηκε στους 5.000 κατοίκους μέχρι 1ην
πρόσφατη ακ010μη αί>ξηση. Το γεγονός αυτό επέτρε,+,ε τη διάσωση κτιρίων
Μυ διαφορετικά

θα απειλοίινταν

από 1ην ανεξέλεγκτη

ανάπτυξη

ιιου

lΙαρατηρεί1αι σε άλλες ιιόλεις.

Συμπφάσματα; ΠΡοτάσεις Υια Μελλοντική Μελ.έτη σύμφωνα
με το oπoπλ.iσμoτα της προκοταρτικής μελέτης
Δείξαμε όη η Λιβαδειά διαθέttι σημανηκό αριθμό παραδοσιακών κτιρίων,
1α οποία σνΥκεντρώνονται στην παλιά πόλη (Εικόνα 17). Παράλληλα,
υπάρχουν

ορισμένα

στην

καινοίιρια

lΙόλη,

τα

οποία

ιιιιοδηλώνο\>ν

την

αγροnκή φί>ση της lΙεριοχής σε προηγοίιμενες ιιεριόδους. Είναι εμφανές ότι
UlJ1ii τα ιστορικά σπίηα είναι ενδεικπκά της κοινωνικής και οικονομικής
ta10pioς 1ης ιιόλης "a1ii την ανά"τιιξή 1ης τα τελειιταία 200-400 χρόνια.
Συνήθως Q\>lii .α σ"ίllα δια1ηΡoiινται σε μlκροίις θι'ιλακες (Εικόνα /8, /9)
περlτρlγ\>ρισμένα από τσιμεντένιες κα1ασκειιές. Το ερώ1ημα που πpoκιJιιτει
είναι, "Ποια; είναι ο λόγος εξ QInat; του oJtoiov διατηρήθηκαν;» Πρώ1α απ'
όλα η παλιά πόλη με το πoλiιπλσKO σχέδιο είναι ακατάλληλη για QUrxpoyη
αστική ανάΠlι>ξη, με αποτέλεσμα να έχει χάσει τον ιιρωτείιοντα ρόλο "ου είχε

στο καρελθόν. Εξάλλου, τα σιιίηα UlJ1ii ανήκουν σε ανθρώπους μεγάλης
ηλικίας (Εικ6να 20) χωρίς τα μέσα να τα ανανεώσουν.
nΡ010ίι τα τελευταία
αll0τι>ι:ωθεί

η

U\>lii

αl(ριβής

παραδείγματα καταατραφοίιν, είναι αναρ;αίο να

θέση

το\>

καθενός,

να

φωτΟ'/ραφηθοίιν

και

να

σχεδιαστοίιν τα κιο χαρακτηριστικά παραδείγματα 101' κάθε 1ίI1l0υ, καθιί>ς
και όποια ιιαρέχουν πληροφορίες για την χρονολογία και lOV οικονομικό
Ρόλο .ων Ι(ατοίl(ων .ους.

ΤΟ Βοιωnκό ΠΡό'Υραμμα ε1οψάζεl μια κρόταση προς το δήμαρχο τ/ς
Λιβαδειάς Ύ\σ πρόγραμμσ συνεργσσίας με στόχο 1ην καταγραφή και τη
σχεδίαση όλων των ιστορικών κτιρίων της κόλης. Η μελtτ/ θα είναι
πσλίιτιμη τόσο για τ/ν κα1αγροφή και συντήρηση σιιιηών -.α οποία πιθανως
σίιντομα να κατασψαφσίιν - όσο και γ_α πς πληροφορίες Ι(ου &α παρέχει όσο
αφορά 1ην ιστσρία 1ων KU10iKWY της Λιβαδειάς στ/ διαδοχη 1ων ειtoxών. Στη
Λιβαδειά. όπως και σε άλλες lΙό41ς, \>πάρχεl η τάση να Θεωροίιντσι
δια1ηρψέα 1Q vtOl(λoaIKii (Ει.-6να 21). Λιιτά είνσl μεταγενέστερα και δεν
αντιιιροσωπείιουν τ/ν ιιαραδοσιακή αρχιτεκτονική .ων πόλεων. Υπάρχει
βέβαια αυξανόμενο ενδιαφέρον στ/ν .Οllική κοινωνία 1ης Λιβαδειάς γισ την

.
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ο,(,στι(η (ληροl.'Oμ,ά (Ι, ελ~ίζoυμε Οη ένα τέτοιο σχέδιο θα (ιταΥράψει
σ~ίllα ~oυ οτέιωΥ1(1Ι (Ι(ομα, κριν

ci\l(lI no).';

αΡΎά, (Ι, θα συμβάλει στη

διατηρηση τμηματος αυτής της (ληροv<>μιΦ; ΎΗΙ ης ειιόμενες yενι~.
Hι,λιιrypαtίιι:

-

Bτandίs,

C,H. ]842 "MiLtheilungcn ubcr Gri«hcnland», Leipzig

- Dimit:ιandou . Kremczis, Α. 1986 «Aτιicι», ίπ Greek Tradjιional
Αrι:hιΊcc/urc by PhiIipp#N. D., AIhcn!l: Mclissa Publishing House
Dodwcl1 S.E. 18]9 σΑ C1assical and Gcographical ΤουΓ Lhrough G«:ece
during Ihc Years 1801, 1805 and 1809.., l.ondon
. Kicl, Μ. and 1997 «Thc rise and dceline ofTurkish BoroIia. ISIh _ ]9 Ih
ccnlury», ίο Rw:nt Developmcnts ίο Lhc HisIory and Archaeology of
QnIral G = by Ι.Ι. Bintliff, Oxrord: Τempus Rcρaraιum, ρρ. 315-358
- Leakc, W,M. 1835 "Travcls ίπ Νοrιheιn Gr=.., London: J. Rodwell
- Magno, C. 1674 «Relazione della ciιa d' Alhene, oolle Provincie dell' Aιιica,
Focia, Beozia, e ΝegrΟΡοnιe, neΊo:rnρί, che furono quesιe Ρasseggiaιe da
Comelio Magno", Permegiano
- PouquevίJle, F.C.H.L. ]826 «Voya~ de la Grewι, Paris
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Η Λ1BAΔElΛ ΧΘΕΣ, ΣΗΜΕΡΑ. Αγριο

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

ni>OEM'Ot

(Κος ΧΙ'ΗΣΤΟ)'): Ευχαριστούμε την ομάδα πσυ δoiιλεψε)'l'

αυτή τη μεiJ:τη, "όσο υιισOClγματι>:ή ήταν, πόσο βασίστηι;:ε στα ίδια τα
στοιχεία 1100 μας δίνει ο χώρος ΚΟΙ πόσο τειcμηpιφμένα ήταν τα σuμπε

rάσμoτa, όπως 1(0\ η ιι:ΙΚ>ταση.
Κος ΝΤΕι\ΟΠΟΥΛΟΣ: Αιιό τ/ν αναιi:οίνωση την ψοηΎοuμεvη μπορεί να
δημιουργήθηκεκάποια Μρ<:ξήΥηση ως "ρος τη διάκριση, την αΡΧΙτεJ(1;Oνιι::ή,
μεταξί> σπιτιών Χρισηιιnϊιν, Ελλήνων, Ι'συμελιωτών

'(0\

Μσοοσυλμάνων,

ΤούΡ"α/ν.
Η Αρχ\τεl;"fοvι>:ή umή, οπό έρευνα που έχει "άνει ο ΚαθηΥητής
Μουτσόπουλος με ομάδα στη Θεσσαλονίκη κΟ, t:tc! ανακοινώσει τα
συμπεράσματά της σε Συνέδρια, '(α! έχει διδάξει τα οuμιιεράσματά της σε

Πανεπιστήμια της Τουρ"ίας, του Irάν, μέχρι AΨΎαvισταν, δε δίνει ταυτότητα
τoυρ>;lιcή στα λοΥόμενα τουρ"", ... ά-μοοοουλμανl"ά σ~ίτια "αι της Λιβαδειάς.

Y~άρχει ολό"ληρη ~αραδoση Ελλήvωv "ατασι::εοοστώv "αι δια"οσμητώv
και α~λώς τα σπίτια αιιτά KQTOIKOUYτO αιΟΟ μOl>σoυλμάνoυς, τα χαρακτηρί·
ζανε τοόρκικα, αλλά η διά"'Ριση ήταv ότι ήταν ~Io μεγάλα, ~ιo ευρόχωρα,
λόγω του ιιλούτου φοοικα τωv ιδιοκτητώv. Αιιτό εξυπαKoUεTαl και α~ό Τ/V
ορολοΥϊα τωv σπιτιών. ·Οταν λtμε μουσουλμαντ"ό σπίτι w'χει τη λέξη
«σαχνισίρι» που ακοόσατε, ΤΟ aalVlaipl σημαίνει η έδρα, το καθισμα ΤΟυ
Σάχη, τοΙ) Βοσιλιά, είvαι περσικη λέξη.
Δε μιλάμε λοιπόv για τουρ"ι... ό πολιτισμό στηv Αρχιη;κτονι ... ή όταν σε
μουσουλμαvικά

σπίτια

στην

Kωvσταντινomιoλη

υπάΡΧΟΌν

διακοσμήσεις

γυναικών, πράγμα που το απαγOρειiE.I η μουσουλμαντ"ή θρησκεία, και δείχνει
ότι είναι από χέρι Ελλήνων και

... υρίως

από Ήπειρο και Καστοριά.

·Αρα, πρέ~εl να είμαστε ~oλό ~ρoσε"'ΤΙKoί στη διάκριση τωv σπιτιών αuτών

όταν λέμε ότι είναι τουρκικά, τουριcικής περιόδου, ότι είvol της Τουρκοκρα·
τίσς και τα άλλα τα λiμε ελληντ ... ά, που είνσl ίσως ~ιo φτωχά.
Το θέμα aυτό έχει λυθεί

... αι

μέσω της ορολογίας

και τα σπίτια

τα

μοοοουλμαντκά έχΟΌνε εκείνο το χώρισμα που λtγεταl «μεσάντρα,>, το μέσοv
άνδυρον, το μέσον ΠΟΌ χωρίζει. Auτό ήθελα μόνο

va

πω.

Σvyχαίρω του; ερευvητας για τ/V UVUKOiVOOOTι ΤΟΙΧ;, αλλα
ΤΟΌς

... αl

va irouv

υπόψιv

τα συμπεράσματα ειδικοό Συνεδρίου ποΙ) έγlllε <m] Χαλ"ιδική για

τηv ορολογία τωv G~ltII~V ~oυ λtγoνται μουσουλμαvικά . τουρ"ι"ά, αλλά
είναι από &λληντκά χέρια. Ευχαριστώ.

Κος ΛΟΥΚΑΤΟΣ: Σόμφωνσ με στοιχεία τα οποία είχε συγ"εντρώσει ο
lωάννης Καποδίστριας, έ~εΙTα από εντολή

του προ; ΤΟΌ; Ε"τά"ΤΟΌς

"'"
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ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

Επιτρόιιοιις, ~αTαφαίν~ταl όη στα χρόνια του

'21

οι ~σ.ΤOI~ol της Λιβα&ιύς

ησαν Ύε<dρyoί, ποιμένες ~αl TεxνίT~ς.
θέλω να δηλώσω τώρα ~αl να ερωτήσω την ερευvηηιd) ομαδα η οποία
lIριιyμαH~α μας παρουσίασε μια εξαιρετl~ά ενδιαφέρουσα, από ~αθt; απο",η.
ανα~oίνωση, εσ.ν ελήφθη υπό",ιν η xωρσTαξl~ή ~αl ΠOΛWδoξμl~ή εξέλιξη
της Λιβα&ιας μετα TQ '2], μετσ. την Aπελευθiρωση της Ελλαδ<ις. ~αν
ελήφθησανυπΟ'ι'lν επίσης τα επαΥΥέλματα τα QItQ,U δημlooργήθη~αν μι:τα το

]830

στη Λlβαδ~lα ~αl ~αTα πόσον. lIριOTQV. η χωροταξι"ή ~αlπoλooδσμl~ή

εξέλιξη "αl UUTtPQV, τα επαΥΥέλματα, ως πσισ βαθμό αστι~OItσίησαν τη
Λιβαδεια "αι "ατα

ItUOQV

αυτή η ασ'(\~oπσίηση ειιiδρασε στην αPXITε~τo

νl~ή_ Ευχαριστώ.
Κος ΣΙΓΑΝΟΣ: Όπως είπα ~αl πρσηΎooμέvoις,

αυτή ήταν μια πρo~α·

ταρ"τl"η έρευνα η οποία "ρατησε μια·δυο εβδομάδες. Ύιατί δεν ~ίxαμε χρόνο,
το εiιρσς της έρευνας του 8olωη~oι! ΠΡ(l'yράμματος είναι πολ/ι μεΎαλuτερο,
~αl μέσα σε αυτο προσπαθήσαμε να εντάξουμε βλέποντας τις ~αTαστρoφiς
που Ύίναvταl στα κτίρια της περιόδου αυτής, προσιιαθήσαμε να ερι:υVΉσooμε
"άποια απο τα ~ΡITήρlα αυτά, προσπαθώντας να δο\>με αν υπάρχει η ανσ.Ύl;"η
Ύια

μια

ευρύτερη

έρευνα

αργότερα,

την οποία

θα

προσπαθήσQυμε

να

αVΑΛάβoυμ~ τώρα.
Όπως είπα, θα προτε,νουμε ένα πρό-Υραμμα

OTQV

κύριο Δήμαρχο Ύια την

έρευνα των σ1l1ηών της Λιβαδειάς, οπΟτε μέσα στο ΠΜίσlQ της έρευνας αυτής

θα ~vταxθσύν ~αl έρευνες Ύια τα επαΥΥέλματα ~αl την πολεοδομll;"ή εξέλιξη
της Λ lβαδεliις.
Κος ΔΗΜΑΙ'ΧΟΣ: θέλω όμως με αφορμή αυτή τη ΟΟυλεlά ποο θα Ύίνεl να

~άVΩ ~I ένα ~ρώτημα "αl πρόταση ταυτόχρονα. Το ερώτημά μου είναι αν έχει
υπάρξει μέχρι τώρα. ~άπolα έρευνα ή ~αTαΎl)αφή ή "σ.ποια στοιχεία που μας
δίνουν πολύ περισσότερες πληροφορίες Ύια τα παλιά αρχον""ά της
Λφαδ~lάς που δυστιιχώς, οι δυο αλλεπάλληλες φωτlές το 182] το ~αλοl;"αί
ρl. μια από τους Τούρ"οιις ~αl μια από εμάς, ~ατέστρε'fαν τοολό.χιστον τα
μισά Ι;"αl Ι;"υρίως τα πιο ονομαστά αpxoνη~ά. όπως τοο Γlανvά~η Λ(ι'Υοθέτη,

το οποίο όλοι οι περlηΥητές το αναφ.έρσυν σαν ένα από τα πιο σημαvτιl;"ά
στην Ευρώπη αρxoντl~ό.
Αν λοιπον δεν έχουν υπάρξει στοιχεία μέχρι τώρα, μπορεί μέσα από το

Πρό'yραlψα που θα υπάρξει στη συνέx~lα. είτε στην Απλία είτε εδώ, να
ερευνηθο\ιν Ι;"αl να έχοομε περισσότερα στοιχεία σης "ατόψ~lς. τις ό,εις, τη

λειτουργία των σπιηών αυτών; Ποια άλλα

O1tioo

σε άλλα μέρη στην EλMiδα

μοιάζοον με τα αρχοντικά της Λιβαδειάς, αν έμοιαζαν με τα αρχοντικά των

Ιωαννίνων ή ~άπolας άλλης περιοχής, από τα οποία θα ε,χαμε πληροφορίες,
οι οποίες Υια μας θα ήταν πολιί χρήσιμες. Διότι, επαναλαμβάνω, δυστυχώς
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Η ΛΙΒΑΔΕΙΆ ΧΘΕΣ. ΣΗΜΕΡΑ, ΑΎΡΙΟ

αυτές οι δοο μεγάλες φωτιές κατέστρεψαν ό,τι ΚΙΙ:> σημα"'ηκό είχε διασωθει
στη Λιβαδειά.
Κα ΣνΝΕΔΡΟΣ: θα ήθελα να ΙXUτ/σω την ομάδα των epεuvlJlWV, διότι,
(ΣlcοίΙΥοντας στην ιιαροοοιαση ιι:ο\) ι-γινε, μια QV(lφopoi KUpIoις στους roπους
τφν κατοικιών, κσι σιιμφωνώ με 10ν κύριο

1\00

μίλησε πρoηyoύμιvσ γι' αu,ό

το διαχωρισμό, όπως Qv«φέρει και ο Κα&ηΥητής Μσuτοό"οvΛ.ος σuναVΤά,αι
και στη Μαο;εδονία. Υιστ; εδιi> ιιαΡουσlάζεΤQI σαν ιvι;ι φαινόμενο κυρίως 10υ
χώρου; Αν μελετήσουμε την Αρχιτεκτονική

β),έιι;οuμε

(11),'1

ο;:αι

010

χώρο <ο Μακεδονικό,

την ηιπολογία των σπιtlων τα οποία παρουσιάζοll1UΙ

σε

διάφορες KλlμαKες. Δεν είναι δηλαδή ιδιαίτερο χσρσlο;:τηΡ1οτικό, έτσι όιιως

ειllώθηιcε. Δεν δiχoμαι σαν Αρχιτέκτων ιcαι Χωρο,άξης, αυτή την παρουσία
ση με σιιtές ης επισημάνσεις.

Eιδιιcά για
χαρακτηρίζεται

τη Λιβι,ιδειά που έχει αutό

10

φαινόμενο,

η

~όλη

~OI>

αιιό τα νερά της και τον ιιοταμό 1Ι0Ι> ιιερνάει, έχει ένα

ειδικό XαραΚ'fηρισtιKό στα σιιίtια ιιοι> είναι ιιαράιιλεuρα αιιό το ιιοτάμι, το
οιιοίο εμφα'>'ίζε1αι και σε μια συνοικία τοι> BQσ1Iόρoυ.
Εγώ ιιιστεόω, ότι ιδιαίτερα έιιρειιε να μελ.ετηθεί αιιτό το κομμάτι,

λίΙιιης είδα ότι και 1α τελ.εuταία
ξεχωριστής

αρχιιεκτονικής,

σιιίτια

ιιο\) uιιήρχαν εκεί,

κα1εδαφίζονται,

Δεν ξέρω αν θα

110\)

μετά

και είVΑΙ
~ρoλάβετε

1ί~Oτα. Σε αuτό θα έιιρειιε ο Δήμος να λάβει κάιιοια μέτρα. Ευχαρισ1ώ.
Κα ΣΥΝΕΔΡΟΣ: Ήμουν μελ.ετήτρια της ΕΠΑ, Ειιιχείρηση Πολεοδομικής
ΑνασUΥκρότησης,

Εκτός α~ό την ιιολεοδομική

μελέτη είχε ανατεθεί κι η

αρχιτεΚ'fOν"Kή αναγνώριση της πόλης. Τη μελέτη είχε αVΑλάβεl ο κίΙριος
Σπάτας, ο οllοίος παρέδωσε ένα ιιλήρες "'fOali: με ιιάρα πολλά σπίιια, γίΙραι
στα 200-300 διατηρητέα, ιιαραδοσιακά, με lIρόlαση τόσο στο Δήμο όσο και
στο Vlt01JpγtiO ΠολιιισμοίΙ για

10

χαρακτηρισμό. Ο xάρlης

110\)

δε,χ&ηκε

είναι έVΑ τμήμα αυ1ών lΙο\) χαρακτηρίστηκαν, έvo. ιιολίΙ μεγαλύτερο 1μήμα, το
80%, δεν έχει χαραΚ1ηρισθεί κι έχει αιιολ.εσθεί ένα 70~. α~ό αU1ό 10 80% από
το

19851101)

είχε ανατεθεί η μελ.έτη. Το σκέλος της μελέτης ιιου είχε ήδη

ανα1εΙΠί. είχε lιαραδοθεΙ'και υιιάρχει στο αρχείο τοl) ΔήμΟ\) και ιιρέ1'.&Ι να
\>Πάρχει και στο αρχείο της Πολεοδομίας και του ΥΠΕΧΩΔΕ.
E~ειδή ήμουν μελετήτρια 101) lστορικοίΙ τμήμα10ς της ιιολης 1ης
Λιβαδειάς κι είχαμε κάνει μια αναΎνώριση, είχα αρχίσει

vo.

ασχOλoUμαl με

1α διατηρφέα σιιίτια της Λιβαδειάς κι έχω καταΎρ(t,l,ει το σιιίτι της Λιλίκας
Νάκο\), 10 σπίτι 1ων αδελφών Δημακο1'.οίΙλοιι, ποι> λ.έ-yεtαl ότι ήταν το\)
Φίλωνος, και όλα τα κα1ασ1ήματα, έVΑ με-rάλo τμήμα 1ων ιιαρερκίνε,ων

σιιιτιών, θα ήθελα κι εΎώ να ασχοληθώ με αuτό το θέμα διότι με ενδιαφέρει
άμεσα. Εν.ιαριστώ,
Κα ΑΝΔΡΕIΩΜΕΝΟΥ: Μια ερώτηση και ένα σχόλιο. Η ερώτηση είναι τι
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nAPEMBAtEII:
στοιχεία έχουν οι κύριοι ΚαΟηΥητές της ομάδος στι τα σ~ίT\α στο μακρινάρι
χρσVOAoyOύVΤαι τι;ιν

160

αιώνα:

Και δεύτερον, θέλω να πω το εξής. Αυτό το παρατήρησα και στα Συνiδρια
πou Υίνονταν στην Ληλία . •1 ερευνητική ομάδα η οποία δουλεύει στη
Βοιωτια, δεν ξέρω στον άλλο χώρο της ΠιλoιwννήσOtι ιιou είναι άλλα
Πανεπιστήμια, Υιατ; ασχολείται απσ τη Νεολιθική εποχή μέχρι τη σημερινή;

Την ιιερίοδο της Τουρκοιφατίας έχουν σημειώσει σε πάρα πoλλiς ανακοι·
vιί>σεις, πι;ιυ έβλεπα στην Α»λiα, στι είναι τούρκικα ανΤ\κείμενα. Δηλαδή,

παραδείγματος χάριν, η κεραμική, κατασκευή από τους ΤοίοΡκους. Δεν ξέρω,
τουλάχιστον από την ελληνική

ιστορία,

να υπήρχαν πολλι;ιί που να

ασχολούντο με το να φτιάχνουν πραΥματάκια. Κόβανε κανενός 'Ελληνος το
κεφάλι, παίρνανε μεγάλους φόρους και τελείωνε,
Λοιιιόν, οι Έλληνες είναι αυτι;ιί που έχτιζαν τα σιιίτια, όΙWυ κάθονταν οι
Μουσουλμάνοι. Μν είδα Kανiνα Τούρκο αξιωματικό ή μπέη να χτίζει σπίτια.
Είναι ελληνικός πι;ιλιτισμός αυτός, μπορεί να έλεrαν να τα κάνουν
μεΥαλύτερα ή όχι, όπως ειιίσης κι όλα τα αντικείμενα, Δεν είναι περίοδος
Τουρκοκρατίας με την έννοια του πολιτισμού. Είναι αιιλιΟς Κατοχή
Τουρκική. ·Οταν ήταν δηλαδή οι Ναζί εδΦ πέρα, να μας σιηχωρέσει ο
κύριος Διευθυντής, δε φταίει κι εκείνος καθόλου, ήταν Γερμανιι;;ή Κατι;ιχή, ο
πολιτισμός ήταν ο ελληνικός. Οι Γερμανοί χτίζανε τα σπίτια μας; Σας
ευχαριστω πολύ.
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Η ΛΙΒΑΔΕΙΑ ΧθΕΣ. ΣΗΜΕΡΑ. "γρια

Εωήγl]Oη 100 Κ. ΣΤΑΜΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
Οlκον/γου

-

Μηχ/ιωυ, Αξιωματικού Π. Ν. ~.O.

Είναι ο Λάμπρος Κατσώνης θεμελιωτής
του πολεμικού ναυtιKOύ της Ελλάδος;

θα ιιαραλι:ί,ω την τ&ιφηρίωση που αποτεΜίτα, από αρχεία και ~α 01l0ία
σuμπεριλαμβάνoυν ακόμα κο, '0 τεM:ιrlαία Τ% Βενετίας ""0\ ,ο οποία έχουν
δημοσιευθεί σε ένα αξlQλοΥόtο,ο έργο του ΚιΟΟτα Μέρτζου σε έκδοση της

Ακαδημίας Αθηνών, θα μΠΟpl:ί να το βρει κανείς στο Ι1lίτομο

ItO", θα

εκδώσει

μετά ,ο Συμπόσιο.

Α. ΕΙΣΑΓΩΠΙ
Με την "Λλωση

της

KωνoτovιινoυlIoλεως

I(οι

την

κατάρρευση

της

Bι>ζovιιVΉς AUΊ"Oφ010pιας και 10υ NαιrιlKOίι της, έπαψε να υ"άΡχεl κάθε
έννοια Πολεμιl(οu Nout\l(ou 1Ιοι> VΑ δρα σ1J'YJ'POτημiνα, σαν lφαγμαllκή
Ναυnκή Δύναμη, στον Ελληνικό χ:ιίφο.

Εννοούμε, βέβαια, Nαuτ,ι:ή Δύvαμη Itου να ανήκε, σε Ελληνικό Κράτος ή
σε Διοικηηκή

iotoo

εξάρτηση ωιό Ελληνικό

Ki",lpo

Eξouoioς, ποι> να εϊχε

ακόμα και τη μορφή μιας «αφαv~ Aρχ~ς".
"Ομως δεν uπάρχει Ελ/ηνικό NounKQ, iotoo "αl ορμώμενο οπό κάJlοια
άλλη περιο;ιή, εnός το", ;ιώροι> της σκλαβωμiνης ΠΟ1ρϊδας.
I~ μα"ριά περίοδος σκλαβιάς, σχεδόν 400 ;ιρόνια, σε σuνδοοσμό με τ/ν
pεUotQΠI10 ποι> uπάρχει OlOv περιβάλ/οντα χώρο, όπως αλλαΥiς καΟεOlώ
1ων, σ",νόρων, lσορροιιιών Δ",VΆΜεων και επιρροών, οι εJlιδράσεις δηλαδή
πολιτικών κοι οικονομικών 1Ι0ΡοΥόν1ων, δεν tJIiTpt't'ov &Oloo και απόπειρες
σιryKΡOτήσεως μιας NαtrτΙKής Ομάδας ή Δύναμης, πο\) να μΠΟΡοΟΟε να
lιροσε1αιΡισθεϊ την iννolo Πολεμικού Να",ηκού.

AVΆγι:η Πολεμικού NOUlIKOIί είναι να ιιρο;';ιιάρχει Κρά1ος ποο να
εφάΠ1ε1αl σε θάλασσα και IιΟΙ> να ':χει τη θiληση. 10 μέσο και ης γνώσεις
να σιιΥι:ροτήσ&1 NαtrτlKή Δύναμη. Από
ΕμJlορικοϊ

Σ1όλοι, Πολεμlκοϊ

10

Αιγα\ο δεν ':4ιψαν 1Ι0τέ οι

όμως Στόλοι ",πάρχο\)ν μόνον ι:ατά ης

ιιεριόδοος πο", σης ά;ιΟες το\) ",πήΡχον Κράτη

110",

ήξεραν τη σημασία των

θαλάσσιων δρόμων και μπορούσαν να κα().ελκΟΟοον πολεμικά πλοία.

,~
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ΣΤΑΜΟΣ ΠΑΝΑΓιΩΤιiΣ

Πoιro δύσκολο ειιομίνως είναι να οιιάρξι:ι σ1l1ιφοτημi:voς ΠoλεμΙKO~
Στολο-ς, ό,αν στην ιιερίοδο ,ου Λάμπροο Kατσιiwη δεν UΙΙάΡXεl Ελληνιl(ο
Κράτος σταlιροηΎούμενα

350

χρόνια!

Β, ΑΜΥΝΑ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΠΕΙΡΑΤΕΙΑΣ
ΠΡΩΤΕΣ ΠΟΛΕΜΙΚΕΣ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ
Στην περίοδο ιιριν απο την εμφάνιση τοιι Λάμιιροu Κατσώνη στις
Eλ/ηVΙKές θάλασσε~, αλλά και στην εορύτερη ιιεΡIΟ1ή της Μεσο-ΥείΟ\), οι
ανήσοχοι Έλληνες

έμιιοροι

έχοον

αναllτUΞει

EμΠOΡΙKoύ~

Στολοος

και

αξιολο-Υη οικονομική δρασιηριΟ,ηια.
'Ομως οι Τούρl(οι, μετά 'ην επιιφάιησή louς ειιί lων BεVΕlών σης αρχές
10Ι> 180ιι αιώνα, χρησιμοποιούν

τοος «ραΥιάδες» Υια την ειιάνδρωση

lων

lιολ.ι:μlκιΟν ,οος ιιλοίων. Σ,ο μιιαξiι, ,α πλοία αιιο κωιιήλαιες Ύαλέρες ίχΟ\)ν
μετα,ραιιεί σε ισιιοφόρα, ποιι απαιτο()ν lδιαί,ερη ναUΤOσύνη Ι(αι Il(αVΌ,η,α
σιο χειρισμό τοος. Μόνο Ελληνες σκληροτράχηλοι

ναοτικοί μιιοροuν να

αναρριχοuvται σαν αίλουροι σ,α ψηλά κα,άριια Ι(αl να «κουμανιάΡοιιν» lα
lιολUπλσl(α lσιΗ,φόραl
Από lην παρακμή ,ο\) Βιιζανllνού NOUllKoιJ κα, έπειια αρχίζει η ιιερίο&>ς

της UlpΩttiCl<; σllς θάλασσες 'ης Mεooytiol,>. Η πειρα,εία ενισχύθηκε αιιο ης
σιινίιιε'ες των BεVΕIOΤOΙΙΡKΙKών 1I0λi:μων

(1463

i:ως 'Ο Ι 7]8, με διαλ.ι:ίμματα

μέχρι 'ην συνθήκη ,ο\) Πασσάροβl'ς), αλλά και από 'οι>ς λnλο-Γαλλικούς
πoλέμouς, σιη σιινέχεlα, ι:ατά ,ο

]80

α,ιΟνο.

Ειιειδή lα πολ.ι:μικά ιιλοία 'ης εποχής δεν ειιαρκούσαν αριθμηllκά, αλλά
ο\ιτε και ι:α,άλληλα ήσαν Υια το έτος αιιτιΟν των θαλάσσιων f:!Ilχειρήσεων,
όλοι οι εμποριι:οί σ,όλοl προσελάμβαναν σ'ην ιιιιηρεσία TOUς ,οιις
Κουρσάροος, σ,οι>ς oιIOίOUς παρείχαν «διπλώμα,α κα,αδρομής».
Για

την άμl,>να ι:ατά

των lιεlρατιΟν,

τα εμποριι:ά

ιιλοία άρχισαν

οιιλίζον,αι με αριθμό πιιροβόλων και φορητιΟν ό'ιιλων.

να

Κατ' αuτo τον

,ρόιιο, lα εμllορικά ιιλοία εξοπλισμένα Υ,α την ίIμl,>VΆ loι>ς εlCιιαιδεοοιιν τα
πληpιi>ματά τouς σε πολεμικές σιιvθήιας, Υίνονταl δηλαδή ,α πληρώμα,α
σlΥά-σΙΥά εμιιειροπόλ.ι:μα.

r,

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΡΩΣΣΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Ο Λάμπρο-ς Κατσώνης εμφανίζεται, αφο':' κιιριολ.ι:ΚlΙκα δραπέτειισε από τη

ΎεVΈτεlPά

tol,>,

'η Λιβαδειά, ι;:α,αδιωι;:όμενο-ς Υ,α φόνο

TouPKol,>, να ζει στη
1101,> η Ρωσική ΠολΙllκή, 101,> Πέτρou ΤΟI,> ΜεΥάλΟ\), θέλtι
Ρωσίας 010 λΙΎαίο. Αιι,ό το επιδιώαl με την σιιν,ριβή ,ων

Ρωσία σε μια εποχή

lην ι:άθοδο της
Τούρκων και την ανασιίσ1αση

της Βιιζανηνής λl,>,οκρατορίας (ΜεΎάλο

Σχέδιο).
Για νο IΙjXιΥματοlιοlηθεί ,ο ΜεΥάλο Σχέδllιlιρέlιει να ειιαναστα,ήσοιιν οι

'"
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Η ΛΙΒΑΔΕΙΑ Χ0ΕΣ. ΣΗΜΕΡΑ. Αγριο

Ε),ληνες

των

EYu\'tiOV

Τoύρ~ων.

Έτσι,

μετά

την

έκρηξη

τοο

δεοτέρου

Ρωσοτοορκικού πολέμου, αρ)::ίCOυν οι Ρώσοι να ξεσηκώνουν τouς Ελ.ληνες,
~υρίως 100ς πιο «ατίθασους»,

σύμφωνα με τα 10ιιρκικά μέτρα, δηλ. 100ς

Μανιά1ες ~αι τους κα1οικούντες στα άγονα νησιά του Αιγαίοο. Οι αδελφοί
Ορλώφ ποο ανέλαβαν να ξεσηκώσοον τους Ελληνες, χωρίς ης απαιτούμενες
σω<:πές προετοιμασίες, στοίχισαν στο Ελληνικό Γένος μεγάλες καταστροφές_

"Όμως η Αικατερίνη δεν ξεχνό τΟ σχέδιο_ Εξακολοο.>θεί να βοηθάει τοος'
Ελληνες και τους επιτΡέπει να εγκατασταθο&ν στην περιοχή 1ης Κριμαίας με
αρ~ετά προνόμια, Π.χ. έχουν τα ίδια δικαιώματα ιαονομίας με τους λοιπΟ1ίς
Ρώσους 1Ιολίτες.
Το 1ελεοταίο είναι και

10

πιο σπουδαίο προνόμιο

τους παρεχώρησε,

1100

γιατί έτσι οι Έλληνες αποκτούν το δικαίωμα να πλέουν με Ρώσι..-η Σημαία ~αι

Ρώσικα ΝαU1ιλιακά έγγραφα! Το γεγονός αοτό στη σονέχεια αποδείχθηκε
εξαφετικης σημασίας, αφΟ1ί έτσι τα πλοία των Ελλήνων απέκτησαν πληρη
ελεο.>θερία κινήσεων

U1lo

τον Εύξεινο

μέσω της ΠρOllοντίδας και

no\'to

10I)

Αιγαίου προς την uιι:όλoιπη ΜεσόΎειο.

Ο κ&ριος όγκος των Ελλήνων εγκαταστάθηκε στην ιιεριοχη της

Μπαλακλάβας, ~oντά στη Σεβασto\ιπολη της Κριμαίας, α/ιοιι και σιryKΡOτη
σανε ο..-τώ τάγματα, τα γνω<:πά σαν Τάγμα1α 1ης Mπαλα~λάβας. Σε ένα από τα

1άγματα αι>lά κατατάσσεται και ο Λάμπροι; Κατσώνης, στο ονομαζόμενο
F.λληνιKόν Τάγμα των Κυνηγών της Μπαλαιο:λάβας.
Έτσι, στα

1787, ο

Πρίγ",lπας Πoτέμ~ιν

uvaet1EI

στο Λάμπρο Κα1σώνη να

οργανώσει Καταδρομικό Στολο, στέλνοντάς τον στη ΜεσΟγειο.

Δ. ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΟΥ ΛΑΜΠΡΟΥ ΚΑΤΣΩΝΙ-Ι
ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ
Οταν οι Ορλώφ, προε1οψάζοντας την Ελληνι..-ή Ε1Ιανάσταση, ~ατέβη~αν
στην lτσ.λία, ο Λάμ1lΡΟΙ; Κατσώνης είναι

17

χρονών και ειψισκόμενος στο

Λιβορνο, σαν φυγάδας, κα1α1άσσεται στο Ρωσικό Στόλο. r100ς αγώνες του

r10λoo αι>lOύ. στο Αιγαίο, ο vεαρός Κατσώνης διακρίνεται για τις ικανότη1&ς

10D

~αι

με την εκπαίδεοοη

των Απλων

ναοτικών,

ΠO\l είναι ~υρίως οι

εκπαιδε1J1ές 1ων Ρώσων στη θάλασσα, μοείται στη ναοηκή π04μική τέχνη
~,αι

yiVE1aI γιιαξιωμαηκός.
ME1a. την ~α1αοφοφή της
Κιοοτσούκ Καίρνατζί (1774), ο

Oρλωφι~ής

Επανάστασης

οςαι τη σονθήοςη

Κατσώνης μαζί με χιλιάδες άλλους Ελληνες.

ακολουθώντας τοος Ρώσους, εγκαταστάθηκε στην Κριμαία. Τώρα όμως έχει
περό.σει απο το 1Ιρώto οτό.διο της στρατιωτικής τοο κατό.ρτισης και είναι
εμπειροπόλεμοι; σε ναυτικές επιχειρήσεις.
Στην

Κριμαία

κα1ατάσσεται

στο

Eλληνι~ό

Τάγμα

των

ΚονηΎών

1ης

Μ1Ιαλακλάβας, ως Αξιωματιιο:ος με-<ά από πρόταση τοο Ταξίαρχοο ΝOlαβlα-

'"

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
09/01/2023 21:58:53 EET - 44.211.79.30

ΣΤΑΜΟΣ nANAΓInTliI:

νσύ, με τον οποίο έχει πολεμήσει στον 1ελευταίο πόλεμο_ Γνωρίζει ήδη. πέρα
αιιό τα Ελληνικά. Ιταλικά, Ρωσικά και Το\>ρκικά. Λέγεται δε, όη αργότερα
ωωλουθώντας τον Αρχιστράτηγο Ποτέμι;:ιν εναντίον των Περσών ως
Υπολοχαγός, έμαθε και Περσικά.

Κατά- τον ιιόλεμο εναντίον των Περσών διακρίνεται για ης ικανό1ητές τΟ\)
"αι την αnOlελεσμαηκότητα του "αι γι' αυτό η Αικατερίνη τον προήγαγε σε
ΛοχαΎό.
Ο νέος Ρωσοτουρκικός ιιόλεμος

(1787) τον βρίσκει Κυβερνήτη ενός

εμllορικού πλοίου, του "ΠρεζεVΤίOΙΙ», εξοπλισμένου με
πλήρωμα

18

πυροβόλα και

Ελληνες. Το Ύεγονός αυτό ωφείλεται στο όll Ο Ποτέμκιν μετά

98

την κατάληψη "αι εγκατάσταση του στ/ν Κριμαία, άρχισε να δημιΟ\)ργεί
αξιόμαχο Ρωσι"ό Στόλο "αι ή1αν επόμενο να χρησιμοποιήσει εμ~εlρoπόλε
μοιχ; Αξιωμσωcoι)ς

της ξηράς,

ιιου είχαν όμως διακριθεί σε θαλάσσιες

επιχειρήσεις.

Κατά το δεί>τερο

ΡωσοτουΡ"ικό

Πόλεμο ο Κατσώνης

πραγματοποιεί

δuσ"ολες αllοστΟλi.ς, "αταVΙ"όJ:ι σε πολλές ναυμαχίες 10υρκικά ιιλοία και η
φήμη 10υ εξαπλώνεται ιιανταύ. Αιιοσπά ακόμη μεγαλutερο θαυμασμό

τον

Ποτέμκιν,

την

ιιου

παραδέχεται

ης στρατιωτικές

του αρετές,

"αι

ull,}
ull,}

Αικατερίνη. ~oυ τον αvιαμείβει για τα "ατορθώματά του υllέρ της Αυτοκρα
τορίας.
Ενα χρόνο μετά την έναρξη το\) ΔEuttΡOu Ρωσοτουρ"ι"οο) Πολέμου. όιιως
lIρo](,jlltEl α~ό έΥΥραφο του Ναυάρχου Άηελou Έμου προς το ΔόΎη σης 4
Μαίου

]788

(έΥΥραφο υπ' αριθμ.

την Κέρκυρα

.....έξω αιrό

92,

στα αρχεία της Βενε1ίας) σ1αλμένο από

τα ΚύθηΡα αιχμω.ωτίσθηκαν δύο μεΥά).a πλοiα rης

γδΡας .. αιrό κάποιον Κατσώνη, Ταγματάρχη του Ρωσικού ΣrΡατού ...». έχει
ήδη το βαθμό του ΤαΎματάΡχη. Το ίδιο ItΡOKUItIEI αιιό σειρά εηρόφων της
ίδιας ιιεριόδσυ. που μιλούν για το Μαγιόρ Κατσώνη. "αι πΟυ βρέiJηKαν
σχετι"ά πρόσφατα στα αρχεία της Βενετίας. Πολλά αιιό τα αρχεία αυτά έχουν
πολuτιμες πληροφορίες Ύια το Λάμπρο Κατσώνη. τον AYδpoutOQ "αι τα
nαλι'(άρια τους. Δημοσιεύτη'(αν στην Ελλάδα α~ό τον Κ. Μέρτζο σε έκδοση
της Ακαδημίας

Αθηνών '(αι από αυ1ά αvιλoύμε στην ιιαρσί>σα ερ"fασία

τε"μηριωμένες ιιληρσφορίες.

Από έηραφο, λοιπόν. του ίδιου Ναυάρχου, του Λ. Εμου, με ημερομηνία
Ιουνίου

1790

από

τη

Ζάκυν60,

όπου σημειώνεται

«...

Elδoιroίησα

9

τον

Πλοίαρχον του ΡωσικΟΟ ιrλoΙoυ όπως ο:αι τον {διο τον AVΤlσυVΤα:rμαTάρχη
AάμΠβQ Κατσώνη στο ορμητήριο Σχιιιάδιυν νήσων όπου

cupiaKerOI...»,

~ΡOciιιτει ότι ο Κατσώνης έχει ήδη ιιροαχθεί σε AνΤΙσlJνταγματάρχη. Από τα
Βενετικά αρχεία (τόμος

](49) επίσης ταμαίρεται όη

είναι Αντισυνταγματάρχης.
Αιιό το έΥΥραφο με αριθμ.

31, του

τόμου

μέχρι ης αρχές του

1050, όπου

1791

ο Γενικός Προβλεllτής

'"

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
09/01/2023 21:58:53 EET - 44.211.79.30

Η ΛΙΒΛΔΕΙΆ ΧθΕΣ, ΣΗΜΕΡΑ, Άγριο

(σήμερα θα τον λέγαμε rlρόξι:νο) της Κέρ"υρας γράφει ιιρος το Δόγη «",ο
ΠλοiαΡχος ιυrινής ων Ανδρέα Μόρο μοι ανέφιρι την

20

Μαρτίου όη ιις

τον όρμο Σ..-ίνον της Ιθό..-ης κω εις τον λιμέιια Bιiθ!J της ίδιας συviβη εν
εκτόκτως βαρύ ιιrιlσόδΙOν,

οφειλόμενον εις την αδ,άlllρoιrOν τόλμην τοο

ΚολΟ"έλλου Λάμιrρoυ Κατσώνη .. ,», ιιρο"ύιιπl όη ο Καταώνης έχειπροαχθει
σε Σwταγματάρxη!
Κατά ανάλογο τρόιιο, όιιως Ο Λάμιιρος Κα1σώνης διαμορφώνεται αε ένα

αξω ναυμό.χο, Αξιωμα1ι"ό του Ρωσι"ού Στόλου, έτσι "αι οι βασlll:οί
αξιωμαη"οί του, κ:αl οι πυρήνες των ιιληρωμάτων του, έγιν{lν ΟΙ περίφημοι
Λαμπρινοί, unηρετούντες όλες ης κ:λίμακες της ιεραρχίας, ανδpόl&η"αν "αι
έΎιναν πολεμισ1ές μέσα από αντίστοιχα στάδια στρατιωτι"ής "αταplήσεως,
Οllως

θα αναλυθεί

1110

"άτω,

σ1α

πλαισια

των αρμοδΙ01ή1ων

"αl

δl"αιωμάτων που του παραχωρή&η"αν από 1ην Αυτοκράτειρα, ο Κατσώνης
μπορούσε

να στρατολΟΎεί

αμοίβΟVlάς

10

στρατιωπκής

πειθαρχίας

δηλαδή χειρισμό
από

"κ:άθε

10 IIPOOWlll"Q

του, αξιολογώντας

το

"αl

με προαΎα/ΎΕς. Και αvιό μέσα ",α ιιλαίσια μιας ιδιόμορφης
που είχε όλα τα χαΡα"τηρlσηκ:ά

της ειιοχής,

IIPOOWIlIKOU ποο αιιοτελούvtαν, όπως θα λέγαμε σήμερα,

"αρυδιάς

κ:αρύδι>l,

που μορφώ&η"ε

στραηω1ικά

κά,ω από

εξαιρετικ:ά αVlίξοες συνθή"ες αποφοιτώντας σχεδόν "άθε μέρα από ένα
"αινούριο Σχολείο Εφαρμογής, ulloi μια Ναυτιl(ή Αl(αδημία που παρείχε
συμπυ"νωμένη

γνώση, αλλά "ΡΟ ιιαντός εμιιειρία ιιολεμlκής τέχνης σ1ην

πράξη.
Ε. ΣγΓΚΡΟΗIΣΗ ΤΗΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΔΥΝΑΜΗΣ
Είναι γνωσ1ό σήμερα, "αl εlιlβεβαlωμένο όll "διοr"εiv εστι' ItΡO{Jλtltειν>l.
Είναι, επίσης, γνωστό όll η Τέχνη της Διοικήσεως μιας Δυνάμεως έχει σαν
βασικ:ές συνιοτώσες

την Οργανωση,

την Κατεύθυνση,

τη Σχεδίαση,

το

Σιιvτoνlσμό "αι τον Ελεnο.
Εξ άλλου, είναι βασlll:ή IIpσiίπόθεση

"αι δl"αίωμα του Διοικητή μιας

στρατιωτl"ής δύναμης να I:πlλέγεl ανθΡώποιις άξlοι>ς "αl ι"ανούς ιιου θα τον
βοηθήοουν, θα τον αvtιλαμβάνοvtαl "αl ιιρο ιιαvtός θα σιινερrασθoύν μαζί
τσιι Ύια να ειιιτευχθούν οι αντι"ειμενl"οί σ"οποί της δύναμης.
ΟΙ πιο πανω σημαvτl"oI lIαράΎovτες δεν γνωρίζουμε κ:ατά πόοο είχαν
σιινειδητοποιηθεί

αιιό το Λάμπρο

Κατσώνη

Ύιατί, όιιως θα φανεί οης

ιιαρακάτω αναλύοεις, παρ' όλο πσιι οι ουνθήκ:ες της εποχής ήσαν τελείως
αρνηη"ές, ο UIlOliElitlyμE\ItI σ1α ιιεδία των μαχών άξιος ηγέτης "ατόρθιοοε να
τους ι"ανοποιήσεl σε μεγάλο βαθμό.
Οπως
Ποτέμκ:lν,

αναφέρθη"ε,

ο Κατσώνης

τον lανοοοριο

του

1187,

στέλνειαι

από

στην Τεργέστη

τον

ΑΡΧΙΟτΡάτηΎΟ

Ύlα

να ΟΡΎανώσει

Καταδρομl"ό Στόλο. Εχοvtας μαζι του κ:αι έξι άλλους Ελληνες, εφοδιασμέ
νους "αl με 18 Καταδρομιl(ά Διπλώματα, σφΙΚΙΎlσμένα από την Αικ:ατερίνη,
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ΣΤΑΜΟΣ ΠΑΝΑΠΩΤΗΣ

χωρίς χρήματα

αλλα με

τη

φλόγα

του Ελληνα

που επιστρέφει

ιπην

σ'(λαβωμένη Πατρίδα του, φθάνει στην Τεργέστη. Τα Καταδρομι"ά Διπλώ
ματα προορίζονταν για τους Κυβερνήτες των πλοίων που θα

τον

aItOf&l.oUoav

"αταρηζόμι:vo στόλο,
Στην Τεργέστη,

πριν φθάσει

ο

Κατσώνης

έχει

φθάσει

η

φήμη

του.

Επιφατεί ενGoυσιασμός μεταξο) των ItlouOIωV oμoγεwl:ιν '(ι έτσι όταν φθάνει

ο Λάμπρος μαζεuει χρήματα, αποιο::λειιπιο:ά Ελληνιιο::ά, '(ι αγοράζει από ένα
πραματευτή,
Κορβέτα με

ονομαζόμενο

28

Κουρτοβί'(η,

μια

Αμερl"ανι'(ης

"ατασ"ευής

l((Ινόνlα. Ονομάζει την Κορβέτα «Αθηνά τΙ/'; Apl<'fovv, όπως

τιμητι'(ά απο'(αλούσαν οι Ελλην&ς την Αι"ατερίνη,
Οι

πρώτοι

oργαwl:ινει

ο

αξιωματι'(οί
Κατσωνης

που

είναι

'(ατατασσονται
δύο

Πλοίαρχοι

στο

πρώτο

από

την

Ναυτιιο::ό

που

Κεφαλλονιά.

οι

Σπύρος Καλλ!γάς "αι Διαμαντής Κάντζαρης, <πους οποίους χορηοΥεί "αι τα
πρώτα Καταδρομι'(ά Διπλώματα. Μαζί τους ξε'(ινάι::ι για τις Ελληνl'(ές
θαλασσες βιαστι'(ά, χωρίς να περιμένει τη Ρωσι'(ή Μοίρα της Βαλτι"ής να
ιο::ατέβει

στο

Αιγαίο.

Επρεπε να προλάβει

να αποκλείσει τα Οθωμανιιο::ά

παράλια προιο::αλώντας τους Τοί'Ρ"Ουι; να στείλουν μεγάλες Δυνάμεις εναντίον
του '(ι έτσι να δlευ'(ολ6νει την κάθοδο των Ρώσων από τον Ε6ξι;lνο Πόντο.
Οιι:ως γράφει ο Γραμματικός του, ιο::αl δημοοιεύτη"ε από τον Α. Παλαι<)
λόγο ιπην εφημερίδα των Αθηνών «Ελπίς»στα
εις

ΤεΡΥέιπιιν

πριν η εo:βιj

1859 «...

τιις Βαλτιο:ης

&πoχιiσθιι να υπιiyιι

θαλάσσιις

ο στόλος

όστις

παρεσο:εΟΟζετο εις Κοστάνδ, διιi να εμιrλεύση κατά των Οθωμανών εις τιιν

ΜεσόΥειον

θάλασσαν και αφού ετοψάσιι εκεί ιrρoλaβόντως πλοια και

ανθρώπους άνιω τινός βασιλικης δαπάνης αρχομένου του έαρος να εφορμιισιι
ει, την ΜεσόΥειον ο:αι να αναγκάσει τον εχθρ6ν να διαιρέση τας θαλ<ισσiας
δυνάμεις του, τας οποίας αείvσς ετοίμαζε κατά του Ρωσικο'; στόλσυ ο:αι των
παραθαλασσίων του Ευξείνου Πόντου".».
Αλλά, αυτό δεν είναι ένα πλήρες Επιτελικό Σχέδιο μι: όλα τα χαρα'(τη

ριστι'(ά του, δηλαδή Σ'(οπό. Σχεδίαση. Οργάνωση, Κατεύθυνση, Συντονισμό
κλπ.;
Το σχέδιο του λοιπόν το έβαλε σε ενέργεια αμέσως. Μόνο που, επειδή δεν

είχε άλλα πλοία δι"ά του, το στόλο του θα τον δημιουργούσε στη συνέχεια με
Τουρ'(ι'(ά παυ θα '(ατανι'(ούσε '(αι κυρίευε, το ένα μετά το άλλο. Ετσι, άρχισε
κιιριεύοντας πρόΗα μιά ωραία Κορβέτα Δουλτσινιώτικη με

παράλια της Zακύvθoυ, σκοτώvoντας

78

28

1\"ανόνια, στα

αιχμαλώτους, όπως είχε ιο::αθιερωθεί

τότε αιι:ο τους κρατικούς στόλους των μεγάλων Ναυτικών Δυναμεων, για να
μη μεταφέρουν δαπανηρό και επιβλαβές φορτίο,
Με τη νΟΟ Κορβέτα ιο::αι δυο εχθρικές Καραβέλλες που αιχμαλώτισε στο

δρόμο, έφθασε

ΚΙ άραξε OΠJ Zάκιιvθo, για να ιο::άνει

επισο:ευ-ές

και

να

''''
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Η ΛΙΒΑΔΕΙΑ ΧθΕΣ, ΣΗΜΙΊΡΑ. Αγρ!Ο

επανδρώσει τα πλοία παυ είχε αιχμαλωτίσει. Από ει;:εί, σΤ\ς

27

ΜαΙ0υ, έι;:ανε

πανιά για το Αιγαίο.
Στην 1Ι0ρεία του Ύια το Καστελλόριζο ι;:αι τα ωύρι;:ιι;:α παράλια, ι;:υρίευσε
άλλα έξι εχθριι;:ά πλοία τα οποία, μαζί μι; τα

στολίσκο τοι> σε Μναμη

10

4

που είχε, διαμόρφωσαν το

πλοίων. Επιτίθεται στο φρούριο ΤΟΌ Κασιελλό

ριζου ι;:α, από την ι;:ατασΤΡοφή ΤΟι> εξοιι;:ονομεί πολεμοφόδια ι;:αι
των

18

έως

24

ι;:ανόνα

λιμπρών.

40

Τώρα ο στολίσκος απOllλέει ενισχυμένος προς την ΚύlιΡο ι;:αι Σι>ρία, όΠΟΌ
ΟΙ ντΜιοι έχουν εξεγερθεί εναντίον των Οθωμανών,

ι;:αl "αταστρέφεl

ή

αιχμαλωτίζει όποιο τουρι;:ιι;:ό πλοίο συναντάει. Με τη φήμη που στο μεταξύ
αποι;:τάει, δεν τολμάει τουρι;:ιι;:ό φορτίο να πλεύσει από τόπο σε τόπο. Οι
Λαμπρινοί, όπως αποι;:σλούνται πλέον τα πληρώματά του, έχοι>ν γίνει ο φόβος

"αι ο φόμος. Ο ανεφοδιασμός των Τούρι;:ων από τα παράλια τους δεν είναι
δυνατός χωρίς μεγάλες θυσίες. Η Πι'ιλη στέλνει μεγάλη Ναυτι"ή Δύναμη
εναντίον του Κατσώνη ο οποίος, χαρούμενος Ύιατί πέroχε τη διό.σπαση των
Οθωμανι"ών

ΝαΌτlι;:ών Δυνάμεων,

σπεύδει προς σΌνάντησή

ωΌς στις

20

Αυγούστου Ι 788Ι-Ι Τουρι;:ιο;ι] Ναυτι..-ή Δι'ιναμη, Όπό το Ναύαρχο Ρεαλά Μπέη, αποτελείται
από ένα Δίι;:ροτο των

28

έως

30

74

ι;:ανονιών, μια Φρεγάτα

ι;:ανονιών ι;:αι

50

5 Σεμπέι;:lα

"ανονιών. Δηλαδή μια πολι'ι αξlόλαΎη ΔUναμη πυρός, στην οποία ο

Κατσώνης ανΤ\παρατάσσεl έξι πολι:μιι;:ό. ι;:αι

2

Ολι;:ά&ς (εμπορικά). Επομέ

νως, από απόψεως lσχόος Πυρός οι Τούρ"οι διαθέτουν περίποι> πενταπλάσια

του Κατσώνη!
Τη Δύνσμη αυτή ο Κατσώνης ι;:ατενίι;:ησε εφαρμόζοντας ..-αταπληι;:τιι;:ούς

ναντι"OoJι; ελιγμούς, παρα<n'φοντάς την στα στενά της Καρπάθου, Μοι>
εnίνος είχε μεγαλύτερη ευχέρια χειρισμών ι;:αl απο"όπτοντας τον αέρα των
εχθρι"ών

πανιών, προβάλλοντας στον ι;:αιρό

τα

διι;:ά ΤΟΌ

πανιά,

ΤΟΌς

σφυΡο"όπησε, λεηλάτησε ΙΟΟι έτρεψε σε φυγή.
Ο Αρχιστράτηγος Ποτέμι;:lν μαθαίνει τα νέα από αναφορά του Διοι..-ητού
του Σταλίσι;:ου
Αιι;:ατερίνη,

Λ.

Κατσώνη

ΠΟ\1 ενώπιον

1«11

ταυ

με

τη

σειρά

Πολεμιι;:ού

του

τα

ΣυμβουλίΟ\1

αναφέρει

στην

τον ΠΡοήγαΎε

σε

γποχιλίαρχο (Αντισυνταγματάρχη). Πέρα όμως από την ΠΡοαγωγή, του δίνει
το

διι;:αίωμα

να ονομάζει

Αυτοι;:ράτειρας,

ι;:αι

ι;:αι διατάζει

νσ

διορίζει

Αξιωματι"ούς

ονομάζεται

στο όνομα

της

στο εξής ο Στολίσι;:ος

ωυ,

«ΣTόλ~ της Ρωσι.-ής ΑυΤQrραΤQΡίαι;»!

Την ιιερίοδο
συγι;:ροτηθεί

αι>τή, η Ναυτική

πλήρως

ι;:αι

έχει

τα

Δύναμη
βασιι;:ά

του Λάμπρου

Κατσώνη

χαραι;:τηριστι"ά

έχει

Πολεμιι;:ού

Ναυτιι;:ού.
Αυτή η άποψη τει;:μηριώνεται ι;:σl στην έι;:δοση της Βιβλιο&ήι;:ης lστοριι;:ών

Mcutiliv

του

1885

με τίτλο "Περ( του εν Ελλάδι ΕμπσΡίσt.J». Αναφέρεται σε

""
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ΣΤΛΜΟΣ ΠΛΝΛΓιΩΤΗΣ

χωριστό πί,'ακα «Το Πολεμικόν Ναυτικόν του ΛάμπρΟ!! Κατσώνη το
που αποτελείται

από

πλοία. Όλα αποκτή(}ηκαν

]8

/788»,

με αγώVΑ >;αι >;ατά τα

στάδια επανδρώσεως των ο μεγάλος Ναυμάχος ε(,'αρμόζει τους βoσΙKO~
κανόνες στραωλσΥήσεως

και σοοτηματικής κατατάξεως, που μΠΟΡςιuν να

ισχύσουν για την ανασΚOJIοιJμενη περίοδο.

Από ανoφoρf;ς σε γαλλικά αρχεία μαθαίνουμε

-

βιβλίο Η. Γεωργίου "ο

θαλασΜμσχος Λάμπρος Κατσώvης» οελ. ]]6 - (επιστολή της
ης Βερσιιλλίες)

3],8,] 788

από

«... 0 κόμης Dc Ls l_wcmc μοι επιφόρτησε VΑ σας μHαφiρω

ΤΟ{Υγρσφι;>νεις τΟ οποίον... ο εν λόyuι αξιωματικός αVΑφέρει τους λόγους που
τον παρεKIVΗσoν ιια μεταχειριστεί ως UcιpanKQv εν Κατοδρομικόν Μανια
rών υπό σημαίαν και Δίπλωμα Ρωσικό. KρIvι:ται απαροiτητοv

να

)1VQUv

παραστάσεις εις τηv Auot~v της Ρωσίας επί της ευκολiας. μεθ' ~ς ο
Ταγματάρχης Λάμπρος διανέμει διπλώματα Kαταδρoμ~ς εις πλQιάΡΧQυς και
πληρώματα Μανιστας. (ιίτι>τς μη αιιαrιιωρίζQΥτες Quδεμίαv εξQυσiαν κατέ·
φυrQν εις ταύτην την Kαταδρoμ~ν ... »,
Εξ άλλου, έχουμε την κατάταξη του Μανιάτη Ν. Μαυρομιχάλη στο σΊόλο

του Κατσώνη, Κυβερνήτη σΊΟ Κιρλατζίκιο «Aλtξανδρoς Μορδβίνωφ»

]6

κανονιών, πισΤOJlΟlOιJμενη από αναφορά τοιι Προξένου της ιακύνθου

St.

SauveUT,

ο

ιιναφoριi

{QU

OJIοίος στις

μOlριiρχoυ

]6

51.

Οκτωβρίου

έ-Υραφε όη

]788

«... σύμφωνα

με

FeIίx προς το ΥπουΡΥείο Ναυτικών .... το πλοιο

ΤOIίfQ ήro εφοδιασμένον διά διπλώματος του rαyμαroρχoυ Λάμπρου, ΟΟτις
εξουσιοδοτεί

αυτόν

"0 σιιλλaμβσvει όλα τα φoρτωμiνα TQιIPKQU; και

TOΌΡΚlKά εμπορεύματα πλοΙα... ».
Ενώ, σΊΟ Φάκελλο

Πρoβλεnτoύ της

1049 των Βενετικών
29.8.1791 επισυνάπτονται

μετό.φραση

από τα Ελληνικά,

αναφέραυν:

«...

αρχείων, σε έΎΎραφο του Γενικού

Μο ΠΙσΊοποιητι>;ά σΊα ]ταλι"ά, σε

με ημερομηνία

Διά του παρόντος φανερώνω

]'1 Δεκεμβρίου 1789 που

ότι ο φέρων τούτο ol-'όμαrι

Αιιαστάσιος Δημητρ;Qυ. "απcτάνιoς των αλβανών. ήτο εις την υπηρεσιαν μαυ
και ότι ευρέθη εις τα ναυμαχiας που έκαμα με τον Τουρκικόν στόλοv και με
την ναυτική" μοίραν

rwv Λλ~ρί''ων και έ&ιξεν ΙKαl-'ότητα "αl rεvvαιότητα.
rwv άllW έδωσα cις αυτόν fQ παρόν πιστοποιητικόνυπΟΊε-Υρομμέ
{Q ίδιο μQυ {Q χέρι και σφρσΥισμiVQV.

Εις πίστιν

VQv με

Ήμι-iς Λάμπρος

Καrαώvης,

με

την χάριν

της Λυτοκρατείρας

μου

ΤαΥματάρχης εις τα στρατεύματά της και Kυβερν~της της ελαφράς pωσι~·ής
μοίρας.
(Pω<ΠK~ σφΡΟΎίς)
Λάμπρος Κατσώνης
Εξεδόθη
Δεκεμβρίου

επί της Ρωσικής

Φρηάτας

«ΑΟηvά

της Αρκταυ»

την

Ιην

/789...»

Το έπραφο αυτό είvtιι ένα επίσημο Ρωσικό έπραφο, ακολουθεί όλους

'"
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Η ΛΙΒΑΔΕΙΑ ΧΘΕΣ, ΣΗΜΕΡΑ, ΑΥΡΙΟ

τοος τιίποος της εποχής και τεκμηριώνει

αδιάσειστα

την Διοικητική

Οργάνωση και τωllκ&τητα ΠΟυ ίσχοε σΤΟ Στόλο ΤΟυ Κατσώνη. Παρόμοιο

U1lUPXCl

στα ίδια αρχεία Υια τον ιωαννη Αναστασίου, λοχία του Στόλου, ποο

εκδίδεται

κα\

Κατσα/νη στις

υιιογράφεται

27

Μαίου

1790

από

10

Στόλαρχο Ανησονταγματάρχη Λ.

στην IΟiικη.

Από άλλο εΎΎραφο, στα ίδια αρχεία, πληροφοροιίμαστε τα ακόλοοθα:

«... Κατόπ,ν

των διαταγών

ιroυ /;Μβα

από

τον εξοχότατον

Στρατη'[όν

Ταμάρα δίδω εντολήν εις τον Kαιrιτάν Αναστάσι Δημητρίου να συyκενrρώση
παλληl(άρ,α εξ Αλβανίας, τα οποία ()(J. ),αμβιiνoυν πέντε πιάστρες τον μήνα
και μέρος από

τα λάφυρα.

Ο όρα; αυτός είναι

Υεν,l(ός

δι' όλους τους

Αλβανούς που ()(J. i;λΟσυν εις την υπηΡCσίσν μσς μ!;χρι του σρ,ΟμoiJ των
χιλ'α/ν.
Εδόθη επί του πλοίου ΑΥιος Σπυρίδων τη
(Πσρόμοιο

ευρΙσκετσι

2/13

ΑυΥοOOrου

Λάμπρος Κστσώνης
εις τOV q>άκCΛλoν, Υσλλιστί.

1791.

του ΣτρατηΥού

Τσμάρα) .. .»
Από

το εγγραφο αυτό εχοομε τις πληροφορίες για την κατάταξη

μισθοφόρων α1lό την Αλβανία. Είναι, όμως, αξιοσημείωτοόττ έχει ΟΡΥανωθεί
1όσο ΤΌlιικά και σωστiι η umjρεσία Στρατολογίας το.., Κατσωνη,

1Iou

ΠΡOβλillεl ειιακριβώι:; τις ανάΎ"ες κατατάξεως (ιι.χ. η σειρά UUIή lιροέβλε1lC

1000

άνδρες), τη μισθολογία τouς κ.λ.ιι., όπως σε κάθε καλά οργανωμένο

mjγχρονο ΝαmlκόΙ

Ο Κατσώνης λοιιιόν, έχοντας την κάλυψη και την εξοοσιοδό1ηση από 10
Ρωσικό Κράτος (όπως ιστορικά αλλά και 1Ιολlττκά απεδείχθη ότι αιιαιτείται

για να ιrnάρξε\ Πολι:μlκό Ναυτικό, και αναφερθηκε στΟ Α Κεφ.) και mjμφωνα
με τα κρατούντα στις Διεθνείς ΣχΟΟεις, δημιουργεί lΟν «Αυτοκρατορικό
Στόλο.., και τον ε1lανδρώνει καλιίιιtοντας ηιπικά τouς

Πλοιάρχους 1ων

πλοίων με 1α Διπλώματα Καταδρομής. Ο κάθε καπετάνιος βέβαια διαθέτει το
δικό του πλήρωμα, που το εκπαιδεύει στην πράξη μέσα από ης ναoμαχiες.
Επομένως η Ναυτική Δύναμη που έχει έτσι δημιουργηθεί, «επαναστατ,l(ώ τω
τΡόΠw» και όπως ορίζοον οι τότε κανόνες και οι ΣUνθήKες, είναι μισ καθ' όλα

επίσημη

ΝαΙΨκή

Διίναμη, με οργάνωση και δράση ενός Πολεμικού

Ναυτικοιί.
Το Πολεμικό Ναυτικό του Κατσώνη δρώντας σονεχώς μέσα σε έντονα

πολεμικές συνθήκες, έχει τη δική τοο δ\>ναμική. Με1αμορφώνεται με την
1Ιάροδο 10υ χρόνου αριθμητικά (σε πλοία και άνδρες) και αντίστοιχα σε Ισχύ
Πυρός. Αναδιαρθρώνεται και ανασυγκροτείται ανάλογα με την έκβαση των
Αγώνων. Η βασική δομή το\> όμως παραμένει η ίδια. Επίσης, όλα τα στοιχεία

1ΙΟΌ δηλώνοον την ,-,lιόσ1αση

ενός οργανωμένο\> Ναmικού παραμενο\>ν

'"
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ΣΤΑΜΟΣ ΠΑΝΑΓιΩΤΗΣ

ΚUρίαΡlα, δηΜ:ιδή ΟΡΥάνωση,

Πειθαρχία, Τακτική,

U'VTJM

ηθικό

των

πληρωμάτων.
Ειδικά, με1ά την ναυμαιία 1ηζ Ανδρου η Δ,)ναμη το" Kατσtί>νη βρίσκεται
σιεδόν κατεστραμμένη,
Σ,)μφωνα με τα στοιιεία ιιου μιιορο,)ν να lφΟκ\ι,l,ουν α~ μελiτη των
διαφόρων αρχείων ο;ου υπάρχουν. στη ναυμαιία 1ης Ανδρου ο Στόλος του
Κατσώνη ξεκίνησε με

9

ο;λι)ία και

330

Aλβ<ινoiις σαν αο;οβ<ιηκά AΎ'tiμα1α,

όιιως χαρακτηριστικά yράφtι ο Νικολό ΠάΥκαλος ο;ρος τον Βάυλον στις

7

lουνίου από την η;ιά. Εο;λευσε ο;ρος συνάν1ηση του Τουρκικοί> Στόλοο, ποο
τον αιιοτελο,)σαν 26 1Ι0λεμlκά πλοία, όταν έμαθε όη ναυλοχο,)σε στη Σκ\ιρο.
Η Τουρκική Αρμάδα ξεκίνησε όμως αο;ό τ/ Σκ,)ρο κι έτσι ο Λάμιιρσι; την
συνάvtησε στο στενό του Κάβο Ν1όρο 1ης Ανδρου. Στο μεταξiι, με την
Τουρκική Δ"ναμη ενtlιθηκε και Δι\ναμη α~ την ΑλΥερία και την Τυνησία
αo;oτελoiιμενη αο;ό 10 ο;λοία. Εlοομένως, ο Κατσώνης με τα 9 τοο ιιλοία
ναυμαιεί cvavtiOV 39110λεμικών πλοίων του ειθρο,), δηλαδή σχεδόν εναντίον
ιwvταllΜ1σιας ΔUνάμεως. Μετά αιιό Υενναίο αΥώ\l1l και σοβ<ιρότα1ες αltό!λειες.
όο;ουέχασε τα

7 αο;ό 1α εννέα

ο;λοία, δlέφUyε τραυματισμένος στο κεφάλι με το

ο;λοίο του Πα1αράκη στη Μήλο.

Στη \I1lιιμαιία αιιτ'ή η Ελληνική Ναυτοσ\ινη δίδαξε στον κόσμο ιιώς
πoλεμoiιν οι ήρωες και ιάνονται Υια την Πατρίδα 600 άνδρες, 49 Αξιωμαηκοl.
000 Πλοίαρχοι. πο,) όμως ιιρόλαβαν μαζί με τους ειιιζήσαντες να σκοτώσουν
πάνω αο;ό
Η

3000 TooρKαλyερίνOl.lς.

Αικατερίνη

ο;ληροφορείταl

1α κατορθώματα

του Κατσώνη

και τον

lιροαΥάΥει σε Χιλίαρχο. δηλαδή ΣυνταΥματάΡχη. ιcι:ιι 100 απονέμει ΤΟν τίτλο

10"

Ιιιιιότη 10υ ΑΥίοο ΓεωΡΥίοο. Εο;llιλέον η Αικατερίνη τον ο;ροφέlιεl να

συνενωθεί και πάλι με το Ρωσικο Στόλο

1100

ο;ροσιιαθεί

\l1I κατέβει στη

ΜεσόΥειο.
Τότε ο Kατσtί>νης συναντάει το ΣτρατηΥΟ Ταμάρα, Διοικητή των Ρωσικών
Δυνάμεων της ΜεσΟΥείου στη Βιέννη, και μαζί του ιcι:ιτεβ<ιίνει στο Λιβόρνο,
blOOlJ, όο;ως o;εριyράφtι ο Κ. Σάθας στ/ν «Toυpιc:oιφατoύμενη Ελλάδα",
Αθήνα

]869, σελ. 522, «... αναΥνωρlσθε-ις

ως ανώτεροι; πάvtωναΡχηrόι;, ήλιkν

εις ΤΨΥέστην. κα, rqoΡάσας εν ιrότεpoν
povι; απέπλευσε μετά του Ταμάρα

Ο ακο,)ραστος

22 lIυpoβ6λhJν
51' Ιθιίιr,lν",»_

θαλασσομάχος,

ανασυΥκροτεί νέα Δύναμη αιιό

24

που αυτή

κα, 5ιίο ιrανoνloφ6

τη φορά συγκεντρώνει

Ι(αι

ιιλοία, ξεκινάει τη νέα 10υ ιιροσο;άθεια

QIlO 1ην lθάιc:η lIάvω στη νέα ΦρεΎάτα, Ναυαριίδα, «ΑΥ,ος Ιωάνν,lς rης
Πάrμoυ».

Δεν ο;ρολαβ<ιίνει όμως να αριίσει δράση και ο ταχυδρόμοι;

Qllb

τ/

Μολδαβία του φέρνει διαταΎ'ti του Πρίyιc:ηπα Ρειινίν Υια ιcι:ιτάllαιιση ιιυρος,
λό'γα/ της οκτάμηνης αναl(ωιής 1Ι0υ

lIII.rypa'l/t

η Ρωσία με την Τουρκία.
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Η ΛΙΒΑΔΕΙΛ ΧθΕΣ, ΣΗΜΕΡΑ:, Λ γρια

Στο διάστημα όμως της 'αναγκαστικής αVΆlιαιισης του Σ,όλοl> ,σιι, όπως
τ..εριγράφεl ~αι πάλι ο Κ.Σάθσς, σελ.

553, «.. ,0

Κατσώνης αθr.ιμών ι:ν απραξία

ήΡξαιο να μελειά συσrημαΙΙKήν διοργάνωσιν ελληνικής επανασιάσεως, εις
ήν ηδιJναω σποιιδαiαν να παράσχη βoήΘCΙαν. Επί τω σκοπώ α\>ιώ παραλαβών

12 πλοία

ανεχώρησεν εξ ΙθάΚ'ης καιά Μάρτιον του Ι

791,

και καταπλειίσας εις

ιον λιμένα ιου Ταινάρου (Πόρω KrJrιo) ήλθεν εις συνεννόησιν μf:τα ιων
Μανιατών περί εξεΡΥέσεως ... ». Αιιό τσ σημείο αυτό αρχίζει οιισιασηκά η
μετάιιτωση τσιι Πολεμικοί> Ναυτlιcσύ,σιι Κατσώνη

olloi Ρωσικό

σε Ελληνικό,

κουβαλώντας μαζί ,ου την ορ-Υάνωση, 'ην εμιιειρία καl,ον ενθοιισιασμό των

πληρωμάτων του. Τα -Υεγονότα στη συνέχεια δικαιώνουν 'ην άποψη αυτή.

ΣΤ. ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ
Μία Ναυtlκή

Δύναμη όμως, για να μπαρέσει

να φέρει σε πέρας ης

αlιοστσUς της, χρειάζεται την αναγκαία l1ΙΙοστήριξη, δηλαδή χρειάζεται α\>1ό
που σήμερα

Uoyttal

Δισιιcηηκή Μέριμνα. Δισιιcηηκή Μέριμνα σημαίνει ότι

α Στόλος έχει τη δυνστ<Υιητα να ναυλοχεί σε καλά lιρσασπισμέvo λιμένα
(Ναύσταθμο

-

Ναυτική Βάση), όπου νο μπορεί να ανεφοδιάζεται, να κάνει

εlιlσlcευές "αι συντήρηση, ν' αλλάζει ή να συμπληρώνει πληρώματα. Στο
ΝαUσ1αθμσ ορμητήρισ ο Στόλαρχος θα μπορεί πιο ήσυχα; να εlCΠΟνεί ,α

Σχέδια Δράσεως της Δυνάμεως.
Αιιό,α Βενεηκά αρχεία (Κ. ΜέΡ1ζσυ σελ. 23). αρχείο Βαύλου - Φό.κελλος
237, διαβάζσιιμε αναφορά ,οι> Ενετσύ γιιοπροξtνσιι Νιιcολό Πά-Υι;αλου

αρ.

που σης

27

lσιινίου

1789

από την Τζιά Ύράφει στον Βάυλο Κωνσταντινου

πόλεως Νικσλό Φοσκσρίνι:

"'."διά της παρούσης αναφέρω εις την Υμ. Εξοχότητα ότι αρχάς {ο\>
παρόντος μηνός ενεφανίσθησαν

εις

ια

ύδατα

ιαύια

24

Ρώσικα

IIλoia

διηρημένα εις δύο μοιρας, η μια υπό ιον rαrματάρχην Λάμπρο Καισώνη
και η άλλη υπό ων Καπιιάν Γουλιέλμον Λoρένrζι. Η {ου Λάμπρο\>,
αποιελούμενη από 10 π).οία Κ'αιiλαβε δια της βιας ιον λιμένα ιης Τζιάς
όπο\> σκoπε~ι να δημιουρrήσεr ναυτιΚ'ήν βάσιν και ανιί.,ωσtν εις ιην ςηpCν
τ/ν Ρωσικήν σημαίαν παρά τας μεμψιμοιρίας
διαιηρήσει

υπό τ/ν καιοχήν του ιην νήσον,

των ΠΡCιι:Ρiτων

και,

ίνα

ήρχιιπν την ανέΊερσιν δύο

μικρών Φρουρίων εις τα διίο άΚ'ρα του στομίο\> το\> λιμένος και χρησιμοποu;ί
πολιιάριθμοιις εργάτας δια ιην KατασKΕVήνφoύΡVΩν και αποθηκών, ίνα αιίraι
'Χρησιμεύσουν διά ων σrpατωνισμόν των ανδρών του σωλίσκου ως και των
άλλων που περιμένει από ιην ΗπεΙρον .... »,

Αιιό ,α πισ lIάVΩ 1I0ΛUημO αρχείο έχσιιμε 'ην καλύτερη απόδειξη Ύια τις
Διοlκηηκές ικανότητες του Λάμπροl>, αλλά προπαντός Ύια την άρτια
ΟΜάνωση Διοικηηκής Μέριμνας τοl> Σ,όλου τσιι.
θα

επιμείνουμε

στο

θέμα

«Ναυτική

Βαση

-

υποστήριξη» Ύια να

'"
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ΣΤΑΜΟΣ nΑΝΑΓιΩΤΗΣ

..-αταδείξcι\>με ότι, όπως σε όλα τα ..-αλά opγαVα/μiνα Ναι>τι..-ά έτσι και στcι
Πολεμικό το\> Κατσα/νη, οι βασιιdς αρχές, όιι:ως ασφάλεια αγKυρcιβcιλ({)\),
αμ\>VΤιJ:ή θωράκιση της NανtιJ:ής Βάσεως, σωστή επιλιryή της Βάσεως κλπ,
είναι αO)'tcινόητα στοιχεία. Δεν ήταν μόνο η Βάαη της Τζιας στην οποία έκανε
οχ\>ρωματια/ έρΥα. Δεν ήταν δηλαδή συμπτωματική η εγκατάσταση το\>
Στόλο\> του αε ένα μόνο, καλά επιλεγμένο, Ναι>τικό Οχυρό.
ΑΡΎότερα, όταν νέες σuνθήκες έχουν διαμcιρφωθεί και ο Κατσώνης έχει
\>ψώσει ης δικές του Πολεμικές Σημαίες, την Aνcιlξη τcι\>

Ναυτική το\> Βάση το Πόρτο

1192,

επlλέΎεl Ύια

ΚάΎω στη Μάνη. Ενα φVΣΙKό οχυρό, με

σφατηΎική σημασία, μεταξίl ΑΙΎαίο\> και Ιονίου πελάγους, μακριά απο τις
Οθωμανικές Δυνό:μεις. Απο την ξηρά «τα νώτα του» είναι εξασφαλισμένα,
γιατί οι Μανιάτες παραμένουν απορθητοι και τον \>ΠOOTηρίζcιυν.
Και σ' αvτή τη NαVΤIKή Βάση κάνει οχυρωματικά έργα και γενι..-ότψα

έργα στρατιωτικής ιιπcιδcιμής.
Ο
σελ.

St. Sauveur
294):

περιγράφει τις κινήσεις τ{)\) Κατσώνη ως εξής (Η. ΓεωΡγίο\>

«.... επί της κορυφής το!! όρους το οποίον εδέσποζε του λιμένος και της
θαλάσσης έκτισεν εν είδος οικίας (κάστρον, KαστCΛ" τοιχόκaστρον)
KεKα).υμμέvης δι' επιχώματος άνευ οροφής. Ετοποθέτησεν επί τιις ξηράς
πέντε KανOvoστOιχείας των

18 και 12 προς

εξασφάλισιν της λίαν στενής ήδη

εισόδου τοι> λιμένος. Παρά των Βενετών ε'ψομηθεύθη διίο κανόνια, άηvιι,

τοποθετηθέντα

tm διίο

κανονιο{Joλίστρας,

μεΥόλων λiμβων μετατραπεισών ούτω εις λiμβoυς

είχον απoκρυ{Jεί

ΟΡι;ιταί εκ της εισόδου

όπισθεν βράχων τινών,

του λιμένος.

Παρά

ίνα μιι είναι

του ΥClτονικού

Τσφ{Υου

επρομηθεύετο ποΜμοφόδια, των οποίων είχεν αVΆYKιιν .. ,».
Ενα άλλο χαραΚ1ηριστικό τcιυ ΠoλεμΙKOίl NαυΤΙKmί το\> Κατσώνη είναι η

οργάνωση αποβα1lκής Δύναμης. Η Δίιναμη αvτή ιντό.σσεται στο Στόλο με
καταπληκτική ευχέρεια αφομοίωσης, χωρίς να χάσει και την αvτoτέλεlά της.
Διαθέτει ξεχωριστό ΑΡχηΎό/Διοlκητή τον περίφημο Aνδρmίτσcι, πατέρα τοιι
Oδvσσέα, και αποτελείται από 500 άνδρες από την Ηπειρο, τη Ρούμελη,
..-α(}ώς και AλβανoVς_
Η Αποβατική
..-αράβι

Δύναμη, ιιπό τον AνδρoUτσo, καταφθάνει στη Μάνη με

που άραξε στcιν Κότρωνα,

λιμάνι

δίπλα

στο Πόρτο

συνένωση της Δυνάμεως τ{)\) Aνδρoίlτσoιι με τον Κατσώνη

1((11

ΚάΎω.

Η

η σύμπραξη

των αδoίlλ-ωτων Μανιατών ετάραξε τΟν Uπνo των Οθωμανα/ν.

Ζ. ΛΟΙΠΑ ΣΤΡΑ ΤΙΩΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Η NαVΤIKή Δύναμη που οργάνωσε και δωίκησε ο Κατσώνης, καθ' όλη την
διάρκεια των Αγώνων τcιυ, έχει και 1α υπόλcιιπα χαραΚ1ηρlστικά ΠOλεμlKrnί

NαΙΙΤΙKOίl, όπως:

'"
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Η ΛΙΒΑΔΕΙΛ ΧΘΕΣ, ΣΉΜΕΡΑ, Αγριο

Πειθαρχία.
Ενα Σφατιωτι~ό σuνολο, μια Δύναμη, και γενικότερα ένα Πολεμικό

Να"Τ1κό llρiιω να διαθέτει κανόνες Πειθαρχίας,

110" ΠεΡιλαμβανOlJν μια

σειρά ποινών για τους παραπτωματίες.

Παραδειγμα επιβολής Πειθαρχίας ΠΡΟICUxιει από τα Βεvει:ιιcα Αρχεία
(Τόμος 1Ο5θ, αρ. επρ. 31), ειιιστολή Γεν. Προβλεπτού από την Κέρ ....φα στις
28 Μαρτιο" 1792 προς το Δόγη, όιιο" εξηγείται ότι ο Κατσώνης επιχείρησε να
κ"ριεύσει το ιιλοίο το" Πέτρου Κοορκομ&λη, "ιιό Ρωσική Σημαία, ιcατηγο
ρώντας τον για μη σωστή εlcτέλεση διαταγών ιcαι λιποταξία!
Εξ άλλο" στο βιβλίο το" Π. Μαγιακο" «Ο Λόμπρος Κατσώνη9! Αθήνα

1932,

σελ.

49-50,

αναφiρoνται

τα ιιιο ιcατω

«... Μια

ζηλευτή

τόςη και

πειθαρχία επι...-ρaTOOOε στα πληρώματα του στόλου του... Αυτός ο εχθρι...-ό

ΠΡOσιαdμενoς

St. Sauvtur

δεν αποκρύπτει τη Υοητεία που ο Κατσώνης

ασιωΟΟε στους συντρόφους του ι;αι την πειθαρχία που {Jμσiλειιε στα πλοία
του... Δεν εδίστασε

va

κρεμάσει αιιό τον ιστό της vaιιαρχίδας του τον

αςιωματιι;ό του Γεώργιο Μελισσηνό ιιρος ιιαραδειγματισμό επειδή αιιείθησε.

και να αποπέμψει στα

1792 πoλλoύςστρaτιώτας

του στην πιο κρίσιμη στιγμή,

επειδή παρεςετριlιιησαν εις Μρος μερι...-ών ΟΙΙ;οΥι;νειών από την Yδρa ..."..
ΥποvCιjWυaη.

κα& Δύναμη 1Ι0Ο> "ποχωΡεί ή εγκαταλείπει για διαφoΡOUς λόγους θέσεις
ποο> κατεΙχε, καταστρέφει ό,τι 1Ι0MJtιμΟ Σφατιωτι~ό Υλικό δεν μlΙΟΡεί να
μεταφiρει για να μην πέσει στα χέρια τοο> εχθρού.

ΟΙ άνδρες το\) Κατσώνη έIouv Εκιιαιδ&uτεί κατάλληλα ιcαι δεν αφήνοuν
στον εχθρό τίποτα χρήσιμο. Στη ναυμαχία της AYδρou, οι ΛαμlιΡινοί βάζοuν

φο)1ιά στο ηρωικό ιιλοίο «Αθηνά πις Αρ...-ωυ>.> για να μην καταληφθεί αιιό
τοuς ΤούρlcΟ\)ς. Την ίδια Wχη είχε ~αι το ιιλοίο του MIIoupζoKiIICII, ποο> μετό.
τον θάνατο του Καπετάνιοο> καίγεται από το ιιλήρωμά το". Στο ιιλοίο του
Αλεξόποuλou έμειναν ζωνταvoί μόνο

10 άνδρες,

που τό 'ριξαν στις ακτές της

Ανδροο> κι ο ίδιος ο Καιιετό.νιος έβαλε φωτιά στην ιιuριτιοοιιοθήι;:η για να
τιναχ&ί μαζί τοο προς τη δόξα των ηρώων.

«... Στο

Πόρω ΚάΥΙΟ μετά πιν αllΟχώρησrι τοι> Κατσώνη, οι Γάλλοι ...-αι οι

Τούριωι /Jρή...-ανε τα πλοία του Κατσώνη κουφάρια σκiτα χωρίς άρμενα ...-αι
ξάρτια και χωρίς κανόνια. Τα πλοία γυμνώθηκαν μσα στη νιίχrα. Τα κανόνια
αυτά /JpέθηKav αργότερα xωμiνα μσα στην άμμο του Ψωμαθιά και πέντε απ'
αυτά lJρισ...-όντoυσαν ε...-εί μχρι το
Α. Koιrισιλιέρη, Αθήνα

1993,

σελ.

1930...>.> αχό
405.

την ((Ιστορία της Μάνης" τοο>

Νηοll,lα.
Μια από τις βασικές αlιοστολές Nαιrιl"ής Δuναμης <Π ιιεριπολία είναι ~αι
η ΝηΟ,+,ία, ο έλεnος δηλαδή ενός πλοίο" ποο> θεωρείται ύποιιτο από τον
Διοιιcητή της Δυνάμεως ή τον κ.uβεΡVΉτη ιιλοίου σε περιιιολία.

'"
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ΣΤΑΜΟΣ ΠΑΝΑΓlΩnlΣ

Από εnισ10λή του Κατσώνη, lταλισ1ί, προς τον ΝαόαΡχΟ Νέμο, αltό
Κασ1ελλόριζο
εμπορι("οιί

σης

πλοίου,

9

lουvίου

1788,

πρoερχoμέvσυ

Κωνσιαν;ινοιίπολιν,

...μετό

ε("

δ.αβάζομε

KvlfPou

«... Επί

10

ενός Βενετι("οιί

και κατευθυνομ';νου

εις

τι/ν επ' αυτοιί έρευναν, εις το χρηματοκιβώτιον

του πλοίοιι ανειιρέθη €V χρηματόδεμα από

1290

πιάστρες, τας οποίας δεν

περιελιίμβανεν εις το δηλωτικόν ο πλοίαρχος και τοιίτο αντίκειται εις το
δίκαιον των Εθνών, καθ' ό εν καιρώ πoλiμoιι πρέπει πάντα τα oι.ι&τερq. πλοία
να

παρουσιάζουν

ακριβή

κατάστασιν

του φορτίου

("αι

παντός

άλλου

πρcttματος επί του πλοίου ... ».
θρηαοιιυηοιό αυναίa9ημα· πiατη.
Σης σνιχρονες

EvonMς

Δυνάμεις

πολλών

Κρατών,

αλλά

και σης

Ελληνικές σιι:ά παλιά μέχρι σήμερα. βασικό ρόλο για τη δημιουργία και

διατήρηση υψηλού ηθικού lου πρασωιιικοό έπαιξε το &ρησκευηκό σιιναί·
σ&rιμα και η Πίστη. Το σ10ιχείσ ιwτό είναι εvιovOΤΙΡO και πιο οναγκαίσ κατά
ης πι:ριόδouς μαχών. Και αυτό το κα&' όλα σφαηωrικό σrolxείo το έχει
καλύψει οργανωηκά και λειτουργικά ο Κα1σώνης, ό1ιως 1Ιροκιίιηει από τα
1Ιαρακάτω.
Αίγο πριν από την έναρξη της Ναυμαχίας εναvιΙoν 1Ου ιιολιιαρl&μότερου
Στόλου toυ Ναυάρχου Ρεαλά Μπέη, σ1α Qtενά της Καριι:άθαυ ο Κατσώνης
1Ιροσκ(ιλεσε 10ν ιερέα ωυ πλοίου και ων ιιαρακάλεσε να ..,άλλει παράκληση
και αγιασμό. Οι

286 άνδερς

της «Aθηνιlς της AHρQI!» άκοι>σαν με ευλάβεια

ης πρo<lειιXές και ασιι:oiστηκαν ένας -ένας ω χέρι 10υ παπά και μετά με
ενθοι>σιασμό αγκάλιαζαν και άλλαζαν ασπασμοός με τον ΑρχηΎό, 10 Aoip1lPo,
πο'" lους εμψύχωνι λέΎ(!ν1ας «JΔCv αδtλφια, η ώρα κατά την οποία σήμερα
οφείλομε σαν Ελληιτς να vιιrήσωμε τονεχθρό της Πίστης ή να πεθάνωμε» (Α,
Παλαιολόγου, «Βίος Α. Κατσώνη», εφημ. Α&ηνών «Eλπir;»,

Επίσης, αltό τα αρχεία πρoιroπrεl ότι

10

1859).

Πολεμικό Ναυηκό lου Κατσώνη

είχε, κα1ά καιρούς, τοι>ς ιερωμένους αρχιμανδρίτη Αμβρόσιο θαλασσινό από
1ην Κρήτη, και τον Ιωσήφ rt<1νάκα. Τα ονόματα των ηρωικών ιερωμένων
βρt&ηKαν μεταξύ 1α/ν αιχμαλώτων Ααμιιρινών, 1Ιου ταλαιπωρή&ηκαν

και

σερvOvι:oι>σαν σtις Οθωμανικές φ",λακές για χρόν.α.

Η. ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑ ΥΤιΚΟ
Οιιως έχει αναφερQι:ί, την Αvoιξη του

Πόρro Κάγιο με

12

της ο",όμηνης

ανακωχής

]791

Ο Κατσώνης καταπλέει στο

πλοία. Οχ",ρώνεl ΤΟ νέο το", ορμητήριο και την περiοοο
αρχίζει

να στρέφει

το ενδιαφέρον

του στον

πραΥματ.κό λό'Υο, Ύ'α τον οllOίο ξεκίνησε τους ΑΎ<ί!νες του εναvι:ίoν των
Τοόρκων. Για1ί &ν μιιορούμε να ιιιστέ..,ουμε ότι. έσtω κα. ένας αvιικιlμε·
νlκΟς κριτής, θα μπορούσε να ιmoστηρίξει ότι ο Λάμπρος Κα1σώνης ανέλαβε
όλη αιrrή την προσπό&εια της δημ.ουργΙας μιας κατα1lληκηκής Ναιτιικής
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Η ΑΙΒΑΔΕΙΛ ΧθΕΣ, ΣΗΜΕΡΑ.

AYPlO

Δύναμης, μόνο και μόνο 'ι'ια να δοξασθεί ή να ι>ΙΙηρετήσει 1η Ρωσική
Πολιτική.
Ασφαλώς ο Κωσώνης μιιήκε σε όλη αυτή την lιεριllέτεια με ένα μόνσ
σκοπό: Να εκμεταλλευτεί ης δυνατότητες ιιου 100 έδινε η Ρωσική ιιλιηφόρμα,
ιιάνω στην οποία θα στήριζε την τελική του ιιροσιιάθεια, την απελευθέρωση

της Πατρίδας τοο.
Μετά την 1JΠ<Yyραφή

της οριστικής ΣΙΙVΘήκης μεταξίο Τα/ν Ρώσων και

Τούρκων, στο Ιάσιο, στις 121αvoυαρίoυ τοο Ι 792, η Αικα1ερίνη 'ι'ια άλλη μιά
φορά ε'(καταλείιιει τους Ελληνες.
Ετσι, μετά τ/ν κάθοδο τοο στο ΠόρtO Κά,l,lΟ ο Κατσώνης αρχιζει τις
σιινενvoήσεις με τους Μανιάπς 'ι'ια τον ξεσηκωμό.

Sauvtur. «Vayagc HJ5tariqut»,

τόμος 2ος. σελ.

204.

Στο βιβλίο του

Sr.

αναφέρε1αι η ιιερήφUνη

φράση του Κατσώνη ιιου οριοθετεί τ/ν έναρξη της καθαρά Ελληνικής του

δράσης εναν1ίον

των Τοιίρκων:

η Μι:Υόλη Αικατερίνη

«&iv

tI1fέrΡα,l,ε

συνθήκη ειρήνης μετά της Toυριdoς. ο ΑάμlιΡος δεν υιιέ',PαΨ€ ακόμα την
ιδιιι:ήν το::ιιι».

Στο Πόρto Κά,l,IΟ, λοιιιόν, σ' ελειίθερο τόιιο ο Κατσώνης υψώνει το
λάβαρο της Ειιανάστασης.

ΔημΙΟΙΨΥεί

τη

Σημαία τΟ\!, και εκδίδει

το

διάγγελμά τοο, την ιιερίφημη Φανέρωση. με την οllοία ιιρσσκαλεί τDιις
Ελληνες «... να tλθoυν να ταχθούν υιιό roςσημαίaς του, ινα υlιηΡετήσαιν μετά
αυτού την χώραν των, rην θρησκεία

roov,

την ελευθερίαν

roov...... όιιφ,;

έ'Ι'ραφε

ο Γάλλος Γεν. Προξενος Amorcull από 1η Σμύρνη προς τον ΥIΙΟΙΙΡ,l,ό τοο των
ναυτικών, σης 26 Ioov1oιι τοο 1792.
Ο Στόλος του Κατσώνη nιplapχti και ιιάλ, στο ΑΙ,l,αίο. Ειιιτίθεταl και
>;ατασψέι;ιει

>;άθε τουρκικό, αλλά >;αι γαλλικό φορτίο.

Οι Γάλλοι είναι

ιιαλαιοί και ιιιστοί φίλοι και σύμμαχοι των Τούρκων και ηγοιίνται το\!
εμιιορίου

στην

Ανατολή.

το οllοίο

δεν 'ιΡέιιει

να χάσουν

με τιιχόν

αlιελευθέρωση της Ελλάδας. Εlιομένο:ις ο Κατσώνης lIαρεvo;ιλεί με τη δράση
τοιι σοβαρά τις 'ι'ραμμές ανεφοδιασμού του Οθωμανικού Στόλσιι στο ΑΙ,l,αίο
>;αι ης οι>;ονομl>;ές δρασ1ηριότητες των σιιμμάχων τους.

11

δράση τοο Κα1σώνη tvoxλεi τ/ν Αι>;ατερίνη

110\) τον

αιιοδο>;ιμάζεl, τΟ\)

αφαιρεί τοο<; Στραnωτικούς βαθμούς του και τον κηρύσσει Πειραtή!
Την

Ιη

lουνίου

1792

αllο'llλέεl

αιιό

την

Πόλη

Τουρκικός

Σ1όλος

αποτελούμενος από 30 μεγάλα και μικρά Πολεμι>;ά με AlloPatIl<'oi Α'Ι'ήματα
υιιό τον ΣτραΤ/'Ι'ό Καιιετάν Πασά Xouσε\ν, που ενώνεται με ης Γαλλικές
Δυνάμεις και εΙΙl1ίθενταl στον Ελληνικό Σ1όλο. στη Ναυηκή του Βάση στο
Πόρτο Κάγιο.

Στ/ Ναυμαχία ποο ακολοιίθησε και Ι<'ράτ/σε 3 μέρες ο Ελληνικός Στόλος
>;ατασrρέφεται και ο με,l,άλος θαλασσομάχος διαφείryει με

12

μόvo Λαμιιρι

voίIς, νύχτα ιιάνω σε μιά μικρή βάρκα. ΑΡ,l,ότερα συVΕΛήφθηKαν στην lθάκη.

".
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1ΤΑΜΟΣ ΠΑΝΑΓιΩΤΗΣ

Γι' αυτooJς τους Λαμιφιvοος

oipxlonV οlπειχπ&τειες Υια τουλάχιστοv 3 χρΟl'ια,
oov μέλη του Ελληνικού Ναυτικού, "αι

Στηv αρχή αιχμάλωτοι Πολέμου

όστερα οι κερισσστεροι ελειι&ρωθtντες μόνον σαν Ρώσοι υπή"οοl, Εκτός
από το... Κατσώνη διέφ1Jyε και ο AvfiρoutGoι;.
Ο'Λάμπρος Κατσώνης διαφεύΥεl σε χωριά της ΠάΡΥας, ΑΥlάς Σενίισσ "αι
ραιιεζα, μαζί με το ,ΣυνταΥματαρχηθεσδόσlο

Ρεβελιωτη "αl πέντε άλλους

Αξιωμαll"οUς.'Στο μετσξυ,ατ.ελειιθερώνει τη Υυναί"α του, με τη μεσολάβηση
του ΡώσΟ\) προξ&νου Μπενά"η, πο\) "pαroύoaV στΗV lθά"η, "σι όλοι μαζί
αναχωροι\ν '(ισ' τη Pιoσiα .• Eι;εί, μετά από μεΥάλες προσπάθεις "αι στερήσεις
Iα/t μετά τον θIίVtITO της.Αι"ατερί>ιης στις

17.] Ι. ]7%,

αΠQιi:αθίσταται στους

βαθμοι\<; τΟΌ Αv<ισιιVΤσΥματάιτ,ι:ΟΟil;αι Συvταγματάρχου ακό το γιο της Παυλο
τον Α' (σχετι~ά Διπλώματα- στο Μουσείο της lστΟΡIιi:ής "αl Eθνoλaylι;ής
Εταιρείας, με αριθμ,

2202 'Και 221:13),

Είναι όμως σναΥιi:αίο vo αvαφερθεί ε&ίl, κάτω από πόσο αvτίξοες συνθήκες
πολεμοόσε'" K'ατσώνη~' όλη' αυτή τηv περίοδο. Πόσο σκληρή προστ.αθεια
ιρειαζόταν για να τ.είσετ.,σι,ιι; συμπατριώτες του να τον αιi:ολοuθήσουv, να
α/ταλάβουv-, ό<10Ι' ι:ιιι:ό τους Ελληvες που tOV πολεμουσαv, είτε γιαll
Itρoσι;UVOOoaV τηv Πuλη, είτε από προσωπικές επιδιώξεις, ότι ο Στόλος του
ήταv

r(l' πquμιι.:ό

Νσυtlκό.που JtρoσKoθoι\σr να ελευθερώσει τηv Πατρίδα,

τσιi:λίμά φαίνεταl·χαρακτηρισΤΙιi:ά,

"raV

ο Κατσα/vης έχασε τη Ναυμαχία

στο Πόρω' Κό:Υ\Ο: Oπω~ γράφει ο Σημαιοφόρος ΙιοάV\lTlς ΜπάρτOlτς από τη
ZάKυνθό'~Tlς 'JOr lοιινίου (αριεία Κ. Μέρτζου, σε)..

57) «... εδώ έγινε μεγίστη

ό'φογή εί(ιτοιοςάνδρας του Κατσώνη. Ολαι οι Μaοιιάιες "σι άλλσς μέΡις
αριθμός ανδρών συγκevιρφθέvraιν ς λpro~. Μι.ιστρά, Καλαμών, του
l'MΙ;ιιλίοv κπι της -Τριπολιτσάς. nnεrΡόιιωσαν ολοσχερώς τιwς Αλβανούς
ιrαl τoιι~ φυγάδας των πληρωμάτων Κατσώνη. Ούτσς λiyoυv έφυΥεν. αλλά
βεβα{~ δια θιtλάσσl/ς ήτο αδrίνατoν, διότι πολλές βάpιrες (δΙ/λαδή πλο{α
ςοπλισμένα) της ΥδΡω; ιισpι;φrίλarτoν εις εκείνας τας αιrrά{. ηνωμένοι με τον
Toυpιrι"όν στόλον ιrαι ιδία η Γαλλιιrή φρεγάτα ετοποθέτησε μlάνΧOVΔpήν
άλιισιν εις το στ~loν τοο Πόρτο Κάγιο ..,,,.
Εισι είχαν "ατσφ.i:ρει οι διάφορες Δυνάμεις των ξένων ιώΡιον να στρbjιoυν
Ελληνες εναv<ίον Ελλήνων και μέσα στο κλίμα αιιτό το Ελληνι"ό Πολεμlιi:ό
NauTιli:oi το\) Kσroώ\lTl πολεμοι\σε για τη Λειιτεριά όλων, τη Λευτtρια του
Eθvoι>ς.

θ. ΤΟ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑ ΥΤΙΚΟ
ΣΤΗΝ ΜΕΤ Α ΚΑ ΤΣΩΝΗ ΕΠΟΧΗ
Μίχρι να φθάσει η φλό-Υα το\) Κατσώ\lTl στις καρδιές των περισσότερων
Ελλήνων "'αl να πυρώσει 1α ξίφη της Επαvάστασης του
προσπάθειες μπορουν να ιcαταγραφoίιν σαν OU1'κροιημένες

1821,

λlΥοστές

Υια την ανα·

".
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Η ΛIΒΛΔΒΑ ΧθΕΣ, ΣΗΜΕΡΑ, ΑγΡ10

σύσταση Ναιιτικών Δονάμεων αξιόλογων, πο\) να έχουν ανάλογη, μεγάλη

διάρκεια και επιτεiηματα όnως τοο Κατσώνη.
Κατά το 1806. από αφηγήσεις το\) γερο

Κολο .. οτρώνη, πατέρα το\)

Στρατηγου το\) AΎΏVΑ θόδωροο, μαθαίνοομε

«... Ολα τα στρατεύματα, τα

ιι;απεrανάrα, rα κλ.έφηιι;α της Ρούμελης. είχαν ιι;αταφιίrεl εις την Επτάνησον...
έτσι έβρηιι;ανένα ΤOιJριι;Iιι;O σαμπέιι;ο με

10 ιι;ανόνια,

το αrOράσαμε και εμπήκα

ιι;απεωνισι; εις αυτό ... Εις τους Kopφolx; ευρήκα τον Παπαδόπουλο ιι;αι τον
Σινέβη, όστις ετοψάζετο μαζή με τα ΑΥΥ).ιιι;ά να nυπήσουν την Kωvσταντι·
νoιJπoλιν, του έδοιι;α μίαν YVΑΊΜην ... όη εις την Επτάνησον ευρίσιι;ονται

5000 Ελληνες ιι;αι
μπρίιι;ια ... /ωι μαζ6 με ΙΟΟΟΟ
Ρώσοι,

είχαν

ιι;ομμάιια

12

νησιώτες να Υίνωμε

ντελίνια,

25000,

φρεΥάτες

1000
ιι;αι

και έξι καράβια δια

του Κορινθιακού κόλπου, ιι;αι rα άλλα δια της ΑΙΥίνης να αΜβιβασθιίίμεν

έξω, και τους υποσχόμουν σε δύο μήνες να ελευθερώσω την ΠεΜιπόννη
σον

... !>.

&ν τον

irK01)(Jav,

ο λΥΥλlκός Στόλος

auWOOG για τον Ελλήσποντο ιο;αι ο

Ρώσος Ναοορ:l:ος από την Επτάνησο ξε.. ίνησε επίσης παρακινα/ντας με
θερμές προτροπές τοος Ελληνες χριστιανούς κ .. να ενωθoιJν με ανδρείαν
ένανιι του κοιvOO εχθρού ...",
Τον Φεβpol)άρlO τοο

1807 ο Ρωσικός
.. ατo'''o>.lς

Υδρα και προσιο;αλεί ΤO>.lς

Στόλος οπό τον Σινιάβιν έρχεται στην

σε Επανασταση. Τελικά οι γδραίοl

επαναστάτησαν και υψωσαν τη Ρωσική Σημα,α στα πλο,α τοος και οι
Πλο,αΡχΟI Κοριά ..ος Σιο;ούρτης, Αντα/νιος Χατζή Τοί> ..ας και λνU<:lτάσlος
Βαλής διέτρεχαν το Αιγαίο

και έ .. αναν Καταδρομές μεταφέροντας τα

"I!plε>.lόμενα Τουρκικά πλοία στην Υδρα.
Στη συνέχεια ο Σινιάβιν προσπάθησε να ξεσηιο;ωσει τα Ψαρά, αλλά μάταια,
γιατί είχαν αιο;όμα νωπές τις μνήμι:ς των Ορλωφικα/ν. Κατόπιν ο Σινιάβιν
κατέλαβε την Τένεδο

..αl

απέ .. λεισε την επι .. oινωvία των Οθωμανών με το

Αιγαίο.
Στο μεταξί>, έχει αρχίσει εξέγερση εναντίον τοο Αλή Πασά και ο Νίκο

Τσάρας αφού στην αρχή έγινε Αρματωλός καταστρέφοντας ό,τι Τουρκικό στη
θεσσαλία, στη συνέχεια <n)"'γKpotεί ΣίJνooo στον Ολ\)μπο και αποφασ,ζ&ι να

πολεμήσει τον Αλή. Οργανώνει Στολίσ ..ο στον Πλαταμώνα και μετατρέπεrαι
σε Καταδρομέα. Κάνει αποβάσεις στις θ,εσσαλικές ακτές και προσπαθεί να
ξεση ..ιίχιει Ελληνες και ΤoίJρΙCO>.lς εναντίον του Αλή ΠασΠ. Χρησιμοποιεί
σαν ορμητήρια τη Σκιάθο ιο;αι τη Σκόπελο, συλλαμβάνει ή .. αταστρέφει κάθε
πλοίο πο\) έχει ρότα από
Το

1806,

.. αταφεόγει

.. αι

προ<; τον Ελλή01l0ντο.

ο Νί ..ο Τσάρας καταδιωκόμενος από τον Οθωμανικό Στόλο
την Υδρα, όπου πήρε Ιονική οπηκΟΟτητα

..αl

αναχώρησε για τα

νησιά. Μετά όμως από συμφωνία με το Ρώσο Διοι .. ητή οργανώνει ΔίJvαμη και
αναχωρεί να ενισχΟΟ-εl την Επανάσταση του ΚαραγεωρΎη στη Σερβία.

'"
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ΣΤΑΜΟΣ ΠΑΝΑΠΩΤΗΣ

ΛQΙlfόν α1lό τα NαυtιKά έργα και έτσι σβήνε, άλλη μια

EnpilunUI

1IΡOι:f1lάθεια δημlουργlας aξιόμαxης Ναο.>τll,ής Δύναμης.
Παράλληλα, τον Αύγουστο τοο.>
Ρώσων

IfOI

Τούρκων

Ifat

1801,

ι>1ΙσΥράφεται σo.>VΘΉκη μεταξύ των

λύνεται ο α1101fλ.εισμός ΤΟο.> Ελλήσ1l0ytου, Ύια να

ξεχυθεί 1Ιάλι ο Οθωμανικός Στόλος στο ΑΙΎαίο. Τότε οι Ifάτοικοι των νησιών.
Ι(\)ρίως Υδρας, Τενέδου. Λήμvoιι. Σάμοο.> φοβούμενοι ειfδlκηση των ΤούΡι;:ων
ΎίνΟytαl Πειρατές. Ειιίσης, οι Αρματωλοί του Ολύμιιοο.> καταφεύΥουν <ττη
Σκιάθο Ύια να φύΥουν αιfό τη μανlα τοο.> Αλή Πασά. Εδώ εVΩνoνται με το
Σταθά

IfOI

με τα Πειρατικά τοο.><; οργώνοο.>ν τη θάλασσα αιfό το Στρυμονιιfό

μέχρι τον Ελλήσιιοytο.
Τόιε ενώνεται μαζί τοο.><;

Ifat

η Δύναμη του

Τσάρα. Ορlζεται ως

Nilfo

Ναύσταθμος τοο.><; η Σκιάθος και ο Καταδρομικός Στόλος α1l0τελ.είται αιιό 10
αρίl1ου lfλoIa, διαιρούμενος ανά δέκα σε «ταιφάδε.,., (Μοίρες), 1ΙΟυ η κάθε
μία έφερε το όνομα του τόιιου lfαταΎWΎής του Διοικηιού ΑρχηΎού της lΙ:.χ.
Βάλτος, Μοριάς, Ρούμελη, Ολυμl1ος, Ασιιρη θάλασσα (ΑΙΎαlο), Σκιάθος,
κ.λ1l. ΓενΙlfός Στόλαρχος ορίσθηκε ο Σταθάς

ΥlιοοτόλαΡχος ο Νίκο

Ifat

Τσάρας.

Ο Στόλαρχος ι>1Ιο<nέλ.ει τη Ρωσιιfή Σημαία α1lό ταll:λοία τοο.> και ο.>,ώνεl τη
δική του Ελληνιχή, μιfλε με Σταο.>ρό κατάλεο.>ΚΟ.

Αυτό είναι

IfQI

το ιιιό

σlιοΟΟαlο χαρακτηριστικό τοο Πολεμικού Ναυτικού l1ου έχΟο.>ν σl1Yκροτήσει,
τη θtσιιιση Ύtα 1Ιρώτη φορά της Ελληνικής Σημαίας!
Ο Στόλος

αυτός

διαλύθηκε

με 1Ιροτροιιή

Κωvσταytινο0.>1Ιόλεως το Δεlfέμβριο του

Μετά

το

1808,

άλλη

ξεκίνησε αιιό τον Παιfά

-

και

της εκκλησίας

της

]801.

IfΡοσl1άθεια δημιουΡΎlας Ναυτικής Δυνάμεως
Ει>θύμη Δημήτριο θλαχάβα

1100,

αφού 1Ιροδόθ1]lfε

στην ξηρά, α1lοφάσισε να δημιουργήσει Καταδρομικό Σιόλο στη Σκόιιε1ο.
Αλλά, με διάφορους τρό1lους ο Αλή Πασάς τους κοροϊδεύει ιrιιooxόμενoς
αμνηστεία

IfQI

τελΙlfά διαλύει τον Καταδρομικό Στόλο το\) Πα1lά·Ευθύμη

θλαχάβα, ιιου ιιεθαίνει βασανισμένος αλύιιηια αιιό τον lιαvoύΡΎΟ Αλή.
Ο Βονα1lάρτ/ς έχει ξεκινήσει τους 1Ioλtμoυς του
είναι

IfQI

IfQI

μέσα στα σχέδιά τοο

η κατάλψ,ιη το\) Eλλ.:ιδltιlfO\) χώροο.>. Εχει ήδη τα Ειιτάνησα. Στα

]810 και ]81] στέλνει ιr.ερί1loυ 40000 «τουφέηα» στην Ηιιειρο, Πελo1lόVVΗσO
lfaI Μακεδονία. Στα ]814 με τη σο.>νεΡΎασία του NulloλtoytQ ιδρύεται στο
Παρlσι μυσ-τι1Cή εταιρία, η λεΎόμενη ΦΕΔΑ (Φιλίας Ελληνικής Δεσμός
Αλυτος), ιιου ε1lρόκειτο να εξελιχθεί στη Φιλι1Cή Εταιρία, η σιτοία θα
ετοιμάσει με συστηματικό τρόιιο την Ελληνική Ειιανάσταση.
Τον τελικό ΑΎώνα Ύω την Ελει>θερία θα ξεκινήσει ο Στόλος

1100

θα

δημιουργηθεί αιfό τα τρία ναυτικά νησιά νδρα, ΣIfέτσες και Ψαρά.

'"
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Η ΛΙΒΑΔειΑ ΧΘΕΣ, ΣΗΜΕΡΑ, Αγριο

ι το ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤιΚΟ ΤΟΥ
Τα τρία νησιά αναλαμβiινοoJν

τα ηνία

1821

ΤΟoJ >;ατά θάλασσα

ΠολέμΟ\),

επιφιΜ.ό.σσΟl"fας στOUς ίδlOUς το δl>;αίωμα να σuΥφοτήσΟ\)ν ης Ναιπl>;έ<;
ΔoJνάμεις,

χωρίς να ΠΡOO>;αλtσoυν

τοuς vαUtI>;OoX;

των 'ά/ιλων μεΥάλων

νησιών, όπως της ΚάσΟ\), της ΜoJ>;όVOlι, αλλά >;αι τοο,) Γαl.αξιδlOύ.

Στην αρχή, το είδαν σαν μέσο βιοιιορισμού των ανέΡΎων ναιπl>;ώ ... τ~
από τη λαφoJραrωrία, αλλά όμως οι >;άτοι>;οl αυτώΥ των

>;0.1

3 νησιών

ανέλαβαν

ης δαπάνες της σιry>;ΡOτήσεως, εξonλισμΟΟ >;αl συντηρήσεως α1J1'O'; τΟ\)

Πολεμl>;ο,)

NaUtI>;O,).

Και τούτο μέχρι το

1824 οιιότε

>;αι πραΥμά10ποιήθή>;ε

το πιχino Εθνι>;ό δάνειο στο Λονδίνο,
Ο Γάλλος Πρόξενος στη Σμύρνη αναφiρει όη >;α1ά την έναρξη του ΑΥώνα

80
.. αι 30

τα Πολεμl>;ά ιιλοία το\) ΤρινησίοoJ Στδλοιι ήσαν

,γδραίι>;α μι; πλήρωμα'

ιιάνω από

Ψαριανά, ,όλα

10,000

οπλισμένα με

άνδρ,ες,

ω ΣιιετσιώηΊω

βρί1ζlα

8 έως 22 >;ανόνια,

Από τα ιιιο πάνω ιιλοία σπάVlα μεtα>;lνήθη>;αν σιιrxρόνως ω-ΊΟ, Υιατί τα
οl>;ονομι>;ά

μέσα

των

νησιωη>;ά!ν, Κοινοτήτων

>;αl

της

Προσωρινής

Κυβέρνησης ήταν ιιεριορισμένα. Στα 3 πρώτα χρόνια του ΑΥώνα ης δαπάνε,!
πλήρωναν 10. 3 νησιά από >;ο,\νΟΟ, με ίση μοίρα. Με-ιά το 1824 ανέλαβε η
Κυβέρνηση από τα λεφτά ΤΟ\) ιιρώτου δανείΟ\), Το >;άθε νησί είχε συμφέρον να
εξοπλίσει περισσότερα ιιλοία, γιατί

«...

τότε οι δαπάνες δεν απετέλουν έρroν,

θιισισς oVrε των ιδlOnητ«w, otίτε τω\< Koινol"ήτων των νήσων, αλλά μέσον
εξοιο;-σνομήσεως roυ ναυrl>;oιί όχλου, αλλά συγχρόνως και Ο;-ΟΡεσού ι:ιξιωμσ·
η>;ών ηl'ών ο;-σl των συrrεl'ών των:.:""

Ο Στόλος ειιομένως της Ειιαναστάσεως ήταν Στόλος των Εφοπλιστών και
«oιιvτpoφovamoίIV>l,o >;αθ' ένας δε ήταν ,,>;αΙU;rάνιGς με το >;σράβl του >;σl το

Kfft.lΠI του, έχων τον μiJσr<ι>;σ σrερώχως ανωρθωμiνoν •.• » όπως γράφει Ο
ΑναΡ-Υόρου στα otΣιu;τoιώτι>;a»,

_

Βέβαια, οι rνώσεlς ΟΡΥανώσεως, Ταηιο::ής .. αι Τε)';νl"ή~ ΠολέμΟ\) των
Ναυάρχων >;αι των Καπεταναίων στην αρχή της ,Ειιαναστάσεως ήσαν
περιορισμένες. Αλλά, σlΥά-οιγά με-τη ,,-συνδρομή» των διάφορων Φιλελλή;
νων άρχισαν να οργανώνονται ο::αλύτερα "αl αιιοδοτιο::ότερα. Οι Φιλέλληνες
>;ατέβαλαν μεΥάλες ΙΙΡοσπάθειες δεδομένοoJ όη, τα Ελληνιο::ά ιιλοία είχαν
"ανόνια "άθε τιJnoυ "αι προελεύσεως, α"αιάλληλα τα ιιερισσόιερα -Υ1α μάχη
Παρατό.ξεως,

0::0.1

ο χειρισμός τους ήταν 1ελείως εμπειριο::ός >;αι άσχετος-με ης

lσχί>οuoες σια προηγούμενα Ναυιιιcά μεθόδouς ΔιεUΘΎνσεως Βολής.
Πάνιως, η ναυη"ή ιδιοφυία "αl πείρα των Ελλήνων ισοφάριζε καθ' όλη τη
διάρ"εια

των A-yώvων την έλ/εIVη συστήματος

1{(11

ΙΙΡοηΥμένοoJ

τιJnoυ

οργανωσεως των σο::αφών, αλλά ο::αl της Διοικήσεως 1ων Ναυτικών Δυν(ίμtων

γενικά.

'"
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ΣΤΑΜΟΣ ΠΑΝΑΠΩΤΗΣ

Τ&λι"ά, το EΘVι"ό Πολεμικό
πανίσχυρο

Στόλαρχο

δημιουργήθηκε το

που αvi:λαβ&

Τότε υπήρξε μη-άλη

f\'yema.

NulltlKO

Κόχραν,

αντίδραση

1827

"αι την Ανώτατη

από τον
Ναυτική

κυρίως από την Υδρα και τις

Σιιέτσες. Οι νΑUΤΙ"Oί, βλiιισντας πως δεν μπορούν να ναιιtολσΥηθσύν με
ορισμένες ιrnoχρεώσεlς "UI >;eιOUpxiu "οι μην μπορώvfuς να ναυλώσουν fU
ιιλοίu τους, UV1tliΡUOUV με >;είσμα "αι iKU'!'QV 1ην Εθνική Φρε:γάτα «Ελλάς»
και την Κορβέτα «ΥδΡα».
Μετά από (Ιπόφαση

της Δ' Εθνικής Συνελεύσεως, εξουσιοδοτήθηκε

KαιroδίσφιUς να πουλήσει

200.000

ο

στρέμματα Υης για ν' αγοράσει ιιλοία

κατάλληλα να συνεχίσουν τον Αγώνα του Εθνlκου Στόλου, ιιου στο μεταξύ
α>;οτελείτuι

από τα ατμοκίνητα

Φρεγά1α «ΕλΜς» (εκτοπίσμα10ς

εξωτερικό

>;λέον

2300

«Kaprεpia» "αι «Επιχείρηση»,

τη

τόννων), ιιου έχουν (IγoΡUστεί α>;ό το

με Εθνικά δάνεια, του Βρικίου

«Σωτήρ» κ(ΙΙ 1ων Τουρκικών

λάφυρων "OρβέτUς «Yδρa" και ημΙOλίUς «Αθηναί9'. Σ' αυτά προστέθηκαν και
καvoνιοφόρα "αι ναl)ll;ηγήθηκαν στο Ναύσταθμο του Πόρου και
ΠυρnoλΙKά που αγοράσθηκαν (ΠΙ;ό διάφορους lΙλοιοο;τήτες.

fU 4

Ε1σι δημιουργήθηκε η

συσ1ηματική Ελληνική Ναυτική

επίσημο Πολεμι"ό Ναιιtικό με

11 Πολεμι"ά

το

1821, μiσα από

7

Δύναμη, το

Αγώνα

6 ετών.

ΙΑ. ΕΠΙΛΟΓΟΣ
Τα στοιχεία που αναφέρθηκαν για την περίοδο μετά τον Κατσώνη, καίτι
>;εριλη"τικά για ευνόητOUς λόγOUς, 1IUρέχουν αρκετά δεδoμiνα για σιryι;:ρί

σεις, αλλά και δίνουν σαφείς αιιοδείξεις >;ως δεν ,-,πήρξε άλλη σοβuρή
συγκρότηση Ναυτι"ής ΔUναμης, πριν από τη δημιουργία του Eθvι"oυ
Πολεμικού Ναυτικού, ιιλην αυτής

αιώνων

-

.

1ης πρώτης μετά

ull6

σκλαβιά

3,5

10υ Λάμιιρου Κατσώνη.

Η μεγάλη διαφορά όμως είναι όη ο Κατσώνης οργάνωσε το Πολεμικό του

NulltlKb

και έδρασε ειιί >;έντε xpόvIU χωρίς

vu

υπάρχει Ελληνι"ό Κράτος να

τον στηρίξει. Οπως ο ίδιος γράφει στην «Ταπεινή
Αικατερίνη;

«..• Μετά

πολλοι!

KUffOV,

rov

!κωία» ιιρος την

ιδρώτας και αίματος κατόρθωσε

ο

Λάμπρος vΑ εξοπλίση τα πλοία του, τα oπoia εν τovrorf ήσαν μiτρια, ,.-αι vΑ
ΠΡOμηθεiιση εις

oovv

UVrd άvδρaς εξασκημένουι; και αποφασισμένσυ.; vΑ πολι:μή·

κατά του εxBΡOV, καθώς απoδεΙKνιίJ:ται από πολλά γεγονότα, 1α οποία

συνέβησαν κατά το διάστημα των πivτε ετών εVΑVΤίOν των Τούρκων' ....».
Πολέμησε

ολομόνuχος,

στηριζόμενος

στη

σφορδή

εlιιOuμία

του

να

ελευθερώσει την Πατρίδα. Τι σημuσίu έχει αν-δεν το κατάφερε, έβαλε όμως
τα θεμiλια για το μεγάλο ξεσηκωμό, έβ<ιλε

fU

θεμέλια για τη δημιουργία

Ναυτικής ΔίΙναμης που να δρα και να νικά τους ΤσύΡKOUς σε όλες ης
Ελληνικές θάλασσες, από 1α Τουρκι"ά παράλια μέχρι την Kύιtρo "αι τα
E>;lIiVΗOU.
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Η ΛΙΙΙΑΔΕΙΑ ΧθΕΣ, ΣΗΜΕΡΑ, Α γριο

Ο πρ«ενος της Γαλλίας <Πη Σμίφνη Jassaιιd γράφει σ1α
Γι:ωΡΥίοιι σελ.

372): «.. .Αν

1809

(Η.

ιιι:nέ οι Ελληνι:ς ιu:ριληφθoύν μεταξύ των

ανεξαρτήτων εθνών, ούτοι οφείλοιιν να εγείρουν αγάλματα εις τον
Λάμπρον, όστις υπήρξεν ο παλ,,"Cρθwτ~ς της Ελευθερίας των... ».
Είναι λοιπόν ο Λάμπικ>ς Κατσώνης Οι:μελιωτής του Πoλι:μι"oιJ Ναι>τι"οίο
1ης Ελλάδας; Η απάvτηση είναι δι"ή σας!
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Κατά την έρειινα για την πραγματοποίηση της παρούσας εΡ-Υασίας, μεταξί>
άλλων, λάβαμε 111Ι' όψη "αι ης α"ολoo(Jες φγασίες:
Ι. "Νέαι Ειδήσεις Πφί Τοιι Λάμπρου Κατσώνη Και Του Ανδροίιτσοιι»
Κ. Μέρτζιου,

2.
3.
4.

1900.

«Στοιχεία Ναιιηκής Πολι:μι"ής Τέχνης», γ~OI!λoιάρχoιι Ν. Μπότατση

Β.Ν.,

5.
6.

1959.

"ο Λάμπικ>ς Κατσώνης», Π. Μαγιάκοιι, 1932.
«Ιστορία Των ΣιιπρΟνων Πολεμικών Στολων», Κ. Ράδου,

1912.

«ο Λάμπρος Κατσώνης Και Η Μάνη», Δ. Βαγια"ά"οιι,

1994

«Η Επίδραση Τοιι Λάμπροιι Κατσώνη Στη Ναιιτική Μας Παράδοση»,

Avιι~λoιάρχoιι Π. Στάμου Π.Ν., 1994.
7. "Τουριωιφατοί>με>.η Ελλάς», Κ. Σάθα, 1869.
8. «Περί Του Εν Ελλάδι Εμπορίοιι», Α. ΒερναρΟΟ"η, 1885.
9. "Ιστορία Της Μάνης», Α. Koιιτσιλιiρη, 1993.
10. «Τα «Κοιιρσάρικω> Του Κατσώνη», Β. Σφυρόερα, Καθημερινή
16.02.97.
11. «Η Τέχνη Του Διοι"εί"", γποπτεράΡχΟΙΙ Ε. Λάιtμερ, 1971.
12. «ΙΙ Αναβίωση Της Ελληνικής Eμ~oρι"ής Ναιιηλίας Κατά Την
Τουρ"ο"ρατία», Ναιιάρχου Κ. Αλεξανδρή Π.Ν., 1961.
13. ~Λάμπρoς Κατσώνης, Παραδόσεις - Απόγονοι - Βιογραφία», Τ. Λά~πα,
1975.
14. «Απομ>.ημονεί>ματα Ιωάννοιι Καρδίτσα, Πλοιάρχοιι Στον Στόλο Τοιι
Κατσώνη», 1828 στη Ρωσική. Μετάφραση Ε"δ. Ναιιτι"ής Επιθεωρήσεως,
1976.
15. «Καράβια Καπετάνιοι Και Σιιvιpoφoναί>1αι», Πλοιάρχου Τρ. Κωνστα
vιινίδoιι Β.Ν., 1954.
16. «γδραίοι Πρόδρομοι Και ναιιμάχοι Τοιι '21», Avτιναooρχoιι Δ.
Λισμάνη Π.Ν., Εκδοση Ν. Επιθεωρήσεως, 1996.
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ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ ΦΛΩΡΟΣ

Εωήγηοη Ίου ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΦΛΩρον
Προέδρου Ίου Συνδέσμου Εφ. Αξ/κών 80lω:ίας

Η ΛεΡάδειο του

1834 και

Κατά τον ~αιρό της EΘVε:yερσίας,

. Δικηγόρου

ο Βασίλειος ΜπούσΥος

η Λεβάδεια o.mέστη τα πάνδεινα. Τα

κτίριά της πl>p!tΟλήθηκαν σε δύο καταστροφικούς εμπρησμούς, οι KάtOΙ':Oί
της, σε μεγάλο ποσοστό σφαγιάσθηκαν, οι επιζήσαΝUς πανικόβλητοι .:αι
αλλόφρονες την ε:Υι;ατέλεlψαν, και μέχρι τη μάχη της Π!:tρας., l'..αντού στην
l'..όλη, βασίλεUΕ η ερήμωση. Μόλις αΙΙό τις αρχές ΤΟI>
κάllOιοl

να επανέρχονται

δειλά

-

]830 και

μετά, άρχισαν

δειλά στις εστίες τouς.

μεταβιβάσεως αστικών α~ινήτων του έτOUς

]834,

Συμβόλαια

αναφί:ρoνtαι στην ιιώληση

ιιεΡε,πιων», περιβαλλσμενων ΤΡΙΥύρω από (qipεiIfJW> και δίδουν μια αλΥεινή
εικόνα της ρημαγμένης πόλεως. Ομως, το ίδιο έτος, αν και τα lχνη της
~ατασφoφής

χαλάσματα

εξακολουθούσαν

οποίων δεσΤοόζουσα

Πρόκειται
πόλεως.

να

εlναι

να προβάλουν οι πρώτες
θέση

~ατέχεl

φανερά,

αρχίζουν

νεόδμητες οικοδομές,

η Ελληνική

μέσα αll'

μεταξύ

AλληλoδlδαΙCΤIKη

τα

των

Σχολή.

Υια το πρώτο Δημόσιο Ιδρυμα ΔηJlOπ~ής Εκπαιδι:ύσεως

της

Mερι~ά χρόνια νωρίτερα. την εποχή του Καποδlστρια, είχε περάσει από τη
Λεβάδι:ια ο Κων<Hανtίνoς Μεταξάς, ως "EICtOl~toς Επίτροπος Aνατoλι~ής
Ελλάδος. Οι ελάχιστοι, μόλις εl'..ανακάμ'ό'αντες, κάτοικοι. έσιιευσαν να τον
υποδεχθούν και παρά τα σοβαρά προβλήματα επιβιώσεως που αντιμετώπιζαν,

το μόνο πο\) σκέφθηκαν να ζητήσουν από τον κυβερνητικό αξ.ισματούχο,
ηταν το κτίσιμο ενός σχολείο. Ο Μεταξάς ανταποφίθηκε στο αlτημα,
δεδομένου ότι αυτό ηταν σύμφωνο και με το όραμα του Κυβερνήτη Υια την
ίδριιση σχολείων σε όλες τις πόλεις., και ανέθεσε την Kατασιcι:υή του έργου
στον θΟΟωρή τον Πελεκάνο, έναντι ποσού ανερχομένου σε 1.200 Υρόσια.
Το έτος ]834, στο 0ΙΙ0ίο αναφερόμαστε. το σχολείο είναι ήδη έτοιμο, τα
1.200 γρόσια αντιστοιχούν σε 282 δραχμές. αλλά ο Πελεκάνος δεν έχει λόβει
ούτε γρόσι, γι' αυτό ~αι αναθέτει σΤΟν Τριανταφύλλου που ταξιδεύει για το
Ναύπλιο, να αναζητήσει τον Μεταξά και να επιδιώξει την εlσπραξη της
οφειλής.
Παρ' όλον

01:1

η πόλη ηταν ερεΙI'.ωμένη, εν τούτοις, Υρήγορα άρχισε να

",
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Η ΛΙΒΑΔΕΙΑ ΧθΕΣ, nΙΜΕΡΑ, ΑΥΡΙΟ

ξαναβρίσ"εl toOJς παλαιούς tης ρuOμοUς.

ExoV'lw; tην AV'liIωpσ
tO κρασί γι' αυτό "αl

ως ειιίνε10,

ανέπτυξε το εμιιόριο, κυρίως στο σιtάρl και
έσφυζε αιιό ζα/ή, κατακλυζομένη

καθημΕρινά

αιιό ένα ιιλήθος ξένα/ν, όπως εμπόρους,

tεχνiπς, μεσίτες, αγα/γιάτες, νανη"oUι;. Ομιος, ανάμεσα σ' αυτό

tO

ποικιλό>

νυμο ιιλήθος, ιδιαίτερη εV'lα/tωση προκαλούσε η έV'ιονη ιιαροοοία σφαtου. Η
Λεβάδεια
Είχε

tOIJ ]834

ιιεράσει

περίφημη

ιωρloλε",ιl«ίJ,ς εστρατoιccρα1είτo.

μόλις ένας χρόνος από 1ην έλευση

Αντιβασιλεία,

αιιό ης πρώτες

γ\'α/Οτόν, να αllογοηπύσεl

100

"ιόλας ημέρες,

'CXkιwoς

και

η

"atuρOιooc,

ως

σύνολο των Ελλήνων. Τη δυσαρέσκεια

tOIJ

λαού, OUVfOμιoς tη διεδέχιhj

η διαμαρτυρία,

και

καταπνιγείσα

λόηες

αιιό

τις

tO

3.500

twv

εξελιχθείσα

σε στάση

Ευρωπαία/ν μlσθοφόΡα/ν που

συνόδευαν τΟν Άνα"'α. Μάλ1ιπα, μεtά tην εξέγΕρση του Ναυιιλίου, αρκετοί
εκ Τα/ν αγα/νιστών tης Ειιανασtάσεως, πέρασαν "αταδΙιι»::όμενοl α/ σύνορα
της Λαμίας "αl βρήκαν άσυλο σ1η Θεσσαλία, ΚΟVfά στους πρώην εχθρούς
τους, tους Τούρκους, ενώ οι εναllομείναντες σκόριιισαν σε διάφορες ιιόλεις
της Στερεάς,

Όλο αu-τά είναι, λίγο

-

πολυ, γνωστά από την 1010ρία. Ε"είνο ποο η

ιστορική έρευνα δεν έχει επισημάνει αρκούντα/ς, είvαι tO ΎεΎονός ότι μεtά tO
Μάιο του ]833, οι οllλαρχηγοί εγ"α1έλειψαν τις ιιόλεις της Στερεός, στις
οποίες είχαν καtαφι\γεl

"αl συy"εντρώθηιcuν

στη Λεβάδεια, 1ην οποία

κατέστησαν προlιι\ρΥlΟ 10υ αγώνος "ατά tης ΑVfιβασlλείας. Αίτημά tOυo:;
ή1αν η αIlOμά"ρυV(Πj

twv

QVflβooιλέιov "αl η ανάρρηση

ανηλίκου α"ομη βασιλέως. Το

tutE

010

θρόνο του

καθεστώς θορυβήθηκε από αu-τή 1ην

ενiΡΎεια και έδωσε εVfολή σε μία στραηα/τιιcή Μονάδα, εδρεuοοοα στ/ν
Kάρι>σto, να "ινηθεί καtά της Λεβαδείας, "αl να συλλάβει τους σtασιάσαντες
οπλαρχ:ηΥοι\ς. Διοικητής αVl"ής της Μονάδος ήταν κάιιοιος Μlιρονζέτι,
καtαΥόμενος από tO Ιtαλlκό Τυρόλο. Η διαταΥή μετα"ινήσεωι; ελήφθη το
Σεlιtέμβριο

tOIJ 1833

και η στρατιωτική Δυναμη έφθασε στη Λεβάδεια σης

αρχές Ο"τωβρίου του ιδίου έtους. Ο MIlΡOVΖέη κατέΟ1ρωσε ένα θαυμάσιο
επιη:λι"ό σχέδιο επιθέσεως κατά tης πόλta>ς, βασισμένο στ:ον αιφνιδιασμό,
αλλά απέτιιχε παταγωδώς, διόη, αν και έμιιειρος αξlωμα1ικό<;,

ayvoouoc

την

tακηκή του κλεφτοllOλέμου. ΟΙ αγωνισtαί Kotupθωoαv να διαφύγουν χ:ωρίς

να γίνουν αντιληιιτοί και οι Βαυαροί Υελοιοποιήθηκαν, καθώς, λαμπροφορε
μένοl και πάνοιιλοl, ορμούσαν ακάθεκτοι μέσα σε σπίηα, αποθήκες, σtαύλοuς

και κοtέτσια, για να ανακαλύψουν t00Jς δlωKOμiνoυς.
Το ι:ιι:εισόδιο αυτό αποτελεί ιστορικά tην ιιρώτη Ο1ρατlωτική αποτυχία της
Αντιβασιλείας, της οποίας το κύρος έΚtοτε αμαυρώ(hjKε, ο

μύθος Τα/ν

αήπηtα/ν Ευρωπαίων μαχητών, Ο1ις λόηες του οποίου στήριζε

tT)

της, κατέρρεοοε και, ιιαραλλήλως,

tO

ΔUvαμή

ηθικό Τα/ν άλλα/ν Eλλή\lα/ν αναιιτερώ

θηκε.

'"
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ΣπγΡ[ΔΩΝΛΣ ΦΛΩΡΟΣ

Η Μονάδα του Μπρονζέη, παρά την αποt\llία του αμέσου σκοποΙ! 1ης,
ε~Kατασlά&ηKε σ1η Λεβάδι:ια και με αποσ1tάσμα1α ήλεn::ε ολη τη Στερεά.
μέχρι 10Iι Mulou 10Iι 1834, ΟΠΟ1ε και μετακινή&ηκε 010 Ναύπλιο.
Περί

tovlou\IIo

και φθαρτά

lου

1834,

κτήματα» 1ης

εξεlέ&ησαν σε πλεισ1ηριασμο ολα τα «κινητά

καταΡΎηθείαης

Μονής

1ης θεΟ10ΚΟ\)

στις

Λυκούρες. Η ενέρ~εια αl>lή ενε1άσσετο στη Ύ"ωστή ευρuτερη προσπάθεια

των Βαοορών, ~Iα τη διάλυση Τα/ν ορθοδόξων μοναστηριών. Τα εκπλειστη·
ρlασθέντα ανηl(tίμενακατακυρώθηκαν, με 1ην υπ' αριθ.

1263/1016 πράξη του
773, ήτοι

ΒασιλικοΙ! Επάρχου Λεβαδεϊας. στα Λάμπρο Φόρτη αντί δραχμών

ποσοΙ! υπερογκου ~Iα την εποχή εκείνη. Αρκεί να θιιμηθαuμε Πα/ς η ανέ~φση
10υ lφώ10υ ΔημοηκοΙ! Σχολείαυ της πόλεως σ10ίχισε μόλις

282 δραχμές,

~ια

να ανηληφθούμε όη «τα κινψά και φθαρτά» της Μονής, δι:ν αναφέρον1αι
ασφαλώς στακλινοοκεπάσματα και στις σκαί>φιες 1ων καλογήΡων. Επρόκει

10

προφανώς περί λαφι:υτικών σκευών, εΙKό\lα/ν και ανα&ημάτων, τα οπαία

πέρα της «α1l6 διαθέσεως αξίας» που ταυς προσέδιδαν αι πισταί, πρiπεl να

είχαν ανεl(l"ίμητη
αικανομlκή,
μάλι<πα

\)1\'

ιστορική

λόΎω αυτοί>

και

ΤOUτOυ

καλλllεχνική

100

υλικού

αξία, αλλά
κατασκευής.

και

καθαρώς

Λαμβανομένου

όψει του ~εyoνότoς όη οι χρισηαναί, από σεβασμό, απέφευγαν

να σιιμμε1έχουν σε πλεισ1ηριασμoUς αντΙKεlμέVα/ν λατρειιnκής φύσεως,

α&η~οuμεθα στο σιιμιιέρασμα πώς και

10

πασό των

773

δραχμών, θα πρέπει

να ήταν εΙΙ1ελές σε σχέση με την πρα~μαtlKή αξία των εκπλειστηριασθέντα/ν.
Φoivttul, όμως, όl1 η Ανηβασιλεία δεν ενδιεφέρετο 1000 ~ια1ην είσιφαξη
χρημάΤα/ν, όσα ~Iα την απαστέρηση των Μονών από ta απαραίtηtα
λεlτουΡΎI-.;ά μέσα, ~ι' αυ1ό, αν και είναι Ύ"ωσ1ό όη 10 εκπλεισ1ηρίασμα
πρέπει

να καταβάλλεtαι

την ημέρα διενεΡΎείας

πλεlστηριασμoiί,

10U

ΤΟU1οις παρεσχέθη η ειιχέρεlα 010V πλειαοοtήσαντα να πληρώση
τον ... Σεπτέμβρlο (!!!) 10Iι 1834.
Ο Φόρτης παρέλαβε τα tl(ItUIOTηpraoθtVTQ

10

εν

τίμημα

αVΤIKείμενα και αμέσως

1Q

με1επώλησε αντί του ιδίου πoσoiί 1α/ν δραχμών 773 προς τον Αμβρόσιο, roν
η~οuμενο της Μονής, ο οποίος και ανtλαβε 1ηy υποχρέωση να πληρώσει ης

773

δραχμές,

τα Σεπtέμβριο, ~Iα λογαριασμό

tOO

Φόρτη,

<πο Δημόσιο

Ταμείο.

·E10I

βλiπαμε ~ια μία ακόμη φορά να θριαμβεocι

10

ελληνικό δαιμόνιο.

Επειδή η καταΡΥηθεiσα Μονή, σΤ&ρουμένη πλέον νομικής προσα/πικό1ηtος,
δι:ν ήτο δυνατόν να παραστεί

otOV

πuιστηριασμό

και να ιιλειαοοtήσεl,

χρησιμοllOίησε 10 Φόρτη ως ενδιάμεσα σε μία σιιμπαl~νία ~Iα να μη χαθούν
τα ιερά κειμήλια.
Evι:ός

tOIJ

Ι

834,

συνεtά~ησαν

τρία δημόσια έΥΎραφα,

τα

oItoia

μας

παρέχαιιν ενδlαφέροιισες πληραφαρίες Ύ\α τη ζωή 10Iι βασιλείου Μποι"ι<τΥου.

-

Το πρώτο έΥγραφο σιινετά~η

10

Μάια ταιι

1834

και είναι μία ένορκη
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Η ΛΙ8ΛΔΕΙΛ ΧθΕΣ, ΣΗΜΕΡΛ, Λγριο

βεβαίωση ενώιιιον του Δημοσίοι> MVΉμoνoς Λεβαδείας (πρόο;:ειταl για θεσμό
ανtίστoΙIo με το\) σημερινού συμβολαΙοΥράφου), όπου ο Μπούσγος μετέιεl
ως μάρτ\)ς για την πιστοποίηση 1ης lφάξεως. Α\)τό το έ'ιγραφο αναφέρει τον
Μπούσγο ως «ιδιοο;:τήτην ο;:αι ο;:άτοιο;:ον εις Δα\)λείαν».

lδιοο;:τήτης

- ο;:ιιτά την ορολογία της ειι:οιής - είναι ο ο;:τηματίας, αuτ6ς ιιο\)

ο;:ατέιεl αγροηο;:ά ή ασιιο;:ά αο;:ίνητα, αλλά δεν απασιολείταl lφοσο»ιιο;:ώι; με
αγροτιο;:έςεΡ-Υασίες. Τα κτήματά του τα ο;:αλλlεΡ-Υοuν οι ο;:ολλήγο, με τις αριές
1ης επιμόρτο\) αγροληll"ίας ή κάιιοιοl εΡ-Υάτες υιι:ό την επιστασία το\).
ΤΟ

δείιτε,σ

έγγραφο συνε1άγη

τον Aι'ryoooτo το\)

]834

ο;:αι είναι

πληρεξούσιο του Μιιούσ,l,Ο\) προς μία εταιρεία εδρεuοοοιι στο ΝαUπλιο.
Εδώ ο ΜιιούσΥος αναφέρεται ως «ταγματάρχης ια/τοιο;:ος Δαιιλείας», δίδει δε

την ενtoλή στην εταιρεία να εισιφάξει αιιό την αρμόδια \)πηρεσία τΟ\)
Ναιιπλ(ο\> τοι>ς μισθoiJ.ς τοιι, ως ταγματάρχοιι, αναδρομικώς αιιό
το\>

10\> Ιοιινίου
1834, ο;:αθώς κα, το ανtίημO ημερησίας τροφής 'ι'ια δύο άλοΥα. Ο βαθμός

το\) τα,l,μα1i:φχοο εκείνης 1ης εποχής είναι ανtίσToιxoς του σημερινοί>
συνtα,l,ματάpχO\> ο;:αι οι αιι:οδοχές το\> ανέPΧOνtαι σε δροχμές

75 μηνιαίως .
. Το 1,ίτο ίπΡαφο συνtεταyμίνo το Δεκέμβρ,ο το\) ]834, είναι ειιίσης

ιι:ληρεξοόσιο, στο οιιοίο ο ΜιιούσΥος αναφέρε1αl κα, παλ,ν ως «τιημαrάρχης
KIιrOIKoς ΔαυλιΙΙ:!ς». Με αιιτό το έ'Ι''Ι'ραφο ο ΜπούσΥος ανακαλεί την
ιι:ληΡεξοιισιότητα από την εταιρεία το\) Ναιιιι:λίοιι κα, lΙQ:ρέχεl νέα προς τον
σιινtαγμαTαΡXη Μαο;:ρ\)γιάννη, ο;:άτοιο;:ο Αθηνών, 1'α να εlσllΡάττεl τοι>ς
μlσθoύc; το\) «εκ της βασιλιο;:ής ο;:αθέδΡας». Η ανάο;:ληση της ενtoλής "αι η

ανάθεση της νέας προς το ΜαΟ;:Ρ\>1'άννη, οφείλε1αι προφανώς στη μεταο;:ίνη·
ση 1ης ιιρωτωοuσης τΟ\) νεοσοοτάτοι> "ράτοuς αιι:ό τοι> Ναιιιι:λίοιι στην
Αθήνα.
Από τα ανωτέρω έπραφα εξάγονται ο, πληροφορίες όη ο Μπούσ,l,ος:
α) Κατά το χρονιο;:ό διάστημα από ΜαίΟ\) μέχρι ο;:αι Δεο;:εμβρίοο

]834

αναφέρεται ως O;:Q1OΙO;:oς Δα\)λείας.
β) Αιιό

10\)

Μαίο\>

1834 φέρεται ως 1t1ηματίας (ιδιοιtτήτης).
]834 διο;:αιοuται μισθοιί ως ταγματάρχης. Ειιίσης

γ) Από το\> lοιινίο\>

διο;:αιοιίτα, "αι ημερησίως τροφή 'Ι',α δύο άλογα.
Τα ανωτέρω έΡΧOνtαι σε αντίθεση με την επικροτούσα άΙΙΟ'flη, "ατά την
οποία, το

1834 ο ΜποΟΟγος "ατο,κούσε στη Λεβά&ια, δ\>σΤllllσμένος ο;:αι

πάμΙΙ1α/loς. Ο Τάιcης Λάπιι:ας μάλιστα τον ιιεριγράφει ως διαμένOνtα σε

τρώγλη ο;:αι ως άτομο πΟ\), λόγω της ανεχεία<;, έχει "αταστεί «μισάνθρωπος».
λο;:όμη, ειι:ιo;:αλoi>μενoς lφοφορl"ή

• όπως 'ι'ράφει - ιιαΡάδοση, διηγείται Μι
1834, ο

"ατά 1η δlέλεοοη το\) 'ΟΟωνος από τ/ Λεβάδεια, το Σεπτέμβριο το\>

Μπούσ,l,Ο<; αιιέφuγε να ιιαρε\>ρεθεί στην τελετή της ιιποδοχής ια/Ι όη, ιι:αρά

Tama, ο βασιλεi>ς μετέβη G10 σιι:ίτι όποιι ζούσε ο ήΡωσς, για να τον 'γνωρίσει.'
Ολα αιιτά δεν συμφtoνοuν με τ/ν εlκόνα ποιι μας lιαρέχο\)ν 1α ανωτέρω
έπραφα ...
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ΣΠVΡΙΔΩΝΑJ ΦΛΩΡΟΣ

Ανακεφαλαιώνω λοιπόν. 1α όσα παρουσίασα σ.ο ΣυμπόσlO λέγον.ας ό.ι:
lον. Το πρώ'το μ.εηπανασ-ια.ιι:ό Δημστιι:ό ΣχολεlΟ της Λεβαδείας το

έι:τισε ο θσδιορής ο Πελει:άvoς ι:αι σωίχισε

1.200 γρόσια.

20ν. Η Λεβάδεια υπήρξε το πρoπιJpγιo της Στεptάς Ελλάδα; στον αγώνα
τ/ς κατά τ/ς Αντιβασιλεία.; ι:αι οι Βαοοροί υltέσ-ιησαν ο· αυτή την πόλη, .ην
πρώτη τους σφατιωτιι:ή αποηιχία.

3ov.

Με ουμπαιγνία

ι:ληρικών

και λαίκών έγινε ΠΡσσπάΙΠια

για

να

διασωθοόν οι θησαυροί τ/ς Μονής της Θεοτόκου στις Λυι:οόptς και

4ον. Ο Bασiλεlo.:; ΜποόσΥος, toυλάχιστον ι:ατά
Μαίου μέχρι και .συ Δεκεμβρίου του

1834,

10 διάσ1ημα από του

δεν ή1αν κάτοικο.:; Λεβαδεία.;,

αλλά Δαυλείας, κατείχε δε κτημαηκή ιιερισυσία και εδικαιούτο αποδοχές
ι<rαrματάρχoυ".
818ΛIΟΓΡΑΦIΑ;

- ΛΑΠΠΑ Τ: Ο βασιλιάς Οθωνας σ-ιη Bolισrία. Ρουμ.ελ. Χρονικά, φυλ. Ι.
1936.
- ΛΑΠΠΑ Τ.: Λειβαδιά και Λειβαδί1ες στο Εικοσιένα. Αθήνα 1911.
- ΜΑΚΡΥΠΑΝΝΗ: Αιιομνημονεόματα.
- NEESER C.: Απομνημοvroματα περί .ων πpώlων ετών 1ης ιδρύσεως .ου
Eλληvιι:oύ Βασιλείο.." Κων/πολις 1882.
- ROSS ι.: Αναμνήσεις και Αναι:οινώσεις από την Ελλάδα (1832-1833).
Αθήνα 1916.
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Η ΛΙΒΑΔΕΙΑ ΧΘΕ.Σ, ΣΗΜΕΡΑ. Αγριο

Εισήγηση ιου ΑΡΙΣΤΕJΔΗ ΡΟΥΣΣΑΡΗ
Δικηγόρος

-

Δημοιικού Σιψβού.\ου

Η συμβολή της ΛεΡαδείας και του Αντωνίου ΓεωΡΥαντά
στην Επανάσταση της 3ης Σεπτεμρρίου

1843

Σεβασμιότατε. ι;ύριε Βοιιλ&υτά, ιπφιοι Δήμαρχοι. Απόπειρα καταγραφής

μιας μεγάλης προσφοράς ενός αδlκημένοιι. από την ιστορία, μεγάλοιι ανδρός
θα επιχειρήσω να κάνω με την παροιισίαση το\) θέματος: «Η σιιμΒCΛή lης
Λεβι:ι&Ια'ό
ΣεπτεμβρΙου

κα,

το\)

ΑντωνΙοιι

ΓεωΡΥανιά

σιην

Επανάσταση

της 3ης

/843».

Ο Γεωργαντάς γεννήθηκε στη Λιβαδειά το Μάρτιο το\> Ι 799. Γιος το\)
Φ!λlκου,

Πο\>λή

ΓεωρΥαντα,

Κωνσταντινουπολη

που το ιt>εβρovάρω

το»

'21

βρiθηKε στην

εκπρόσωπσι; των αρχόντων της Λιβαδειάς. λογοθέτη,

φίλωνα για να σιιννεvoηQι:ί με τοιις εκεί Φιλlκο\ις για την έναρξη τοιι ΑΎώνα.
ο Αντφνης ΓεωρΥαντάς στα

85

;r;pόVla "lς ζωής τι"•• χει να ιιαροοοιάσει

πολυπλειιρο και σημαντικό έργο. Διετέ4σε στα

19 το\)

;r;ρόνια Γραμματικός

το\> Επαρχιακοί> Ταμείο\). Με την έκρηξη της Επανάστασης αKoλoiιθησε το

θανάση Διάκο

και έπειτα τον Οδιισσέα Ανδρούτσο ως Υπασπιστής και

Γραμματικός τοιις.
Καπετάνιος στη σιινι:χεια δίπλα στον KαpαϊσKσ.ΙCΗ. Μετσ. το θάνατο το\)
Στρατάρχη διαKρίνεtαι ως επιτελής κοντά στον Αρχιστρό.τηγο Τζωρτζ και με

τον ερχομό τοιι Καποδiστρια πηγαίνει στην ΑίΥινα για να δηλώσει πίστη
στον Κιιβερνήτη της χώρας. Εκεί γνωρισε και παντpεUτηκε την κόρη το\)
Λειβαδίτη άρχοντα 1οχίννη Λογοθέτη, την Κατίνα, η οποία σταθηκε δίπλα
το\> πολί>τιμη σιίvτρoφoς "αl προσέφερε πάρα ιιολλά στο λαό της Λιβαδειάς,

αφου πρωτοστάτησε σε "σ.θε "οlνωνική "αl πoλιτισn"ή ε"δήλωση σε όλη τη
ζωή της.

ΤΟ τέλος της Επανάστασης βρή"ε τον Γεωρyαvτά να μό.χεταl δίπλα στο

Δημήτριο Υ...-ηλάντη με αΥωνιστες πο\! εξόπλισε "αl σιιντηρσύσε με δl"ά το\>
έξοδα. Ο Καποδίστριας τοιι έδωσε το βαθμό το\! Χιλίαρχου,

no\>

δινόταν Υια

πρα/τη φορό.. Επειδή ξεσηκωθηκαν οι άλλοι καπεταναίοι και ζητούσαν τον

'"
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ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΡΟΥΣΣΑΡΗΣ

ίδιο βαθμο, ο Γεωρ'yαvτάς παρα\τήθψε από το βαθμό ~αι πρoσφiρθη~ε να
πολ&μήσει σαν απλός στρατιώτης.
Για την πράξη Τ01J αυτή, ο Καποδίστριας στέλνει Ύράμμα που τον επαινεί
ιcαι δίνει εντολή στον Υψηλάντη να συΎ~εvτρώσεl το στράτειιμα ~αι να

παραδώσει

το Ύράμμα στο ΓεωΡΎαvτά,

Μετά την Λιιελειιθέρωση του

Eλληνιιcoό Κράτους, το Eλλην\~ό Κράτος τον ~ατέταξε στouς ΣυνταΎμα
ταρχες της Ενεργής ΦαλαΥγος, έφτασε δε στο βαθμό του AvtlotpαtflΎOIJ,

twIJ

ο ίδιος αφlέιχοοε τη ζωή του στην πολιτική ΙCαl στη Λιβαδεια.
Το

1831

Aιrroυς.

εξελέγη πληρι;ξοόσlOς Λιβαδειας στη Β' EOνI~ή Συνέλ&υση τοιι

Το

1836

έγινε Δήμαρχος

E1Iαρχια~oό ΣιιμΒουλίου,

1874, Πρόεδρος της
1850, Γερουσιαστής
χρόνια

Λιβαδειάς.

~ατ' επανάληψη

Διετέλεσε

1844 ως το
1849 ως τον ΑίιΥουστο του
Ναυιιλίου το 1861. Τα τελευταία

Βουλής από το Δι:~έμβριo τοιι

το

1860

~αl Νομαρχης

της ζωής του αφιερώθηκε

στη συΊΎραφή

των αναμνήσεων

πλοόσιας, σε δράση, ζωής του. Ο θάνατος τον βρή~ε στις

ηλιιcία

85

Πρόεδρος τοιι

Βουλ&υτής αιιό το

15/1

του

'84

της
σε

ΕΤών.

Κορυφαία. όμως, στιγμή της πoλQπλευρης δραστηριότητας του ιmήρξε η
δράση του ~αι η συμμετοχή του στην Επανάσταση της

31'\;

Σεπτέμβρη. Η

συνωμοσία κατά των ξεν6φ.ι:ρτων Στρατιωτιιcών της Αvtιβασιλείας και της
Βασιλειας του Όθωνα είχε αρχίσει από το
στο Ναύπλιο τα στρατιωtι~ά

αγωνιστές του

]821

1833. όταν

η Avτιβασιλεία διέλυσε

σώματα και χιλιάδες

μπαρoυτo~απνlσμένol

έμειναν χωρίς πόροιις, χωρίς Ύη, χωρίς ελπίδα και με το

παρό.πονσ ότι έδωσαν τη ζωή τoιιc; για

\1(\

διώξουν τouς Τοόρκοιις και στη

θέση τouς να έρθQιιν οι ΒαυαροΙ

Η Λιβαδειά τότε γέμισε, στην ιruΡIOλεξία, από

2.000

απόμαχους

αιιελπισμένσυς αΎωνιστές. Στο σπιτικό του Γεωιrrαντά έβρισ~αν ~αταφόγlO,
φιλoξt:νία, παρηγοριά, και ελπίδα ότι αρ)'ά ή γρήγορα η Αντιβασιλεία και η

Βασιλ&ία μετέιιειτα Οα σεβαστεί τοιις αγώνες τους. Δυο φορές αναγKάστηΙCε να
δώσει λόγο ο Γεωρ'Υαντάς στους Βαοοροίις για τις προσιιάθεlές του να

καλυτερι;όσει τη ζωή των αιιόμαχων αΎωνιστών. Τη μια στο Να':'πλιο, όταν
αναΙCρίθηKε από τον Άηλο Εlσαπελέα, Μάσον, ~αι τη δεότερη στη Θήβα,

όπου είχε συγιcρoτηOεί έκτακτο ειδικό δlκαστ/ριο με εισαγ-Υελέα το Γεώρ'ΥIΟ
Ράλλη, μετέπεl1α ιcαθηγητή Πανεπιστημίου, όμως ΙCαl τις δοο φoρf;ς αφέθη~ε

ελεύθερος.
Ο Γεωρ)'αvtUς είχε πάρει πλέον την απόφαση. Αναζητούσε συναγωνιστές
για το ξειcίνημα ενός νέου αγώνα κατα των ξενόφερτων η-Υετών ΙCαl των
συνεργατών

τους.

Στο

ιιρ6σωιιο

του

ιιατρlδoφ6λαιcα

αγωνιστή,

Γιαννη

MαΙCpιηlάννη, συναvtUει ε~είνσν ιιου μπορεί να συσπειρώσει τοιις lιαλlOός
συναγωνιστές για ένα αvtιμοναρχι~ό ξέσπασμα. Τοιις συνδiι;ι μια μαιcρ6χρo

νη φιλία, αφοό ο ΜαΚΡιηlάννης έζησε στη Λιβαδειά και ζοόσαν αιc6μα
η,
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Η ΛΙθΑΔΕIΑ ΧθΕΣ. ΣΗΜΕΡΑ

ΑΥΡΙΟ

σΙΥΥΥενείς του, μιο φιλία ιι;ου σφUρηλατήθηKε στον AπελευθερωtΙKό αγώνα
κατά των Τούρκων,

Ο Γεωργανrάς υιιΟΎρ(ιφει, από τοιις πΡώτοιις, σης

17 Δεκεμβρίου

του

1840

στην Αθήνα, τον όρ"ο που είχε φτιάξει ο ΜαΚΡΙΥΥιάννης. Τα πιο oημανrι"ά
σημεία τo\l οποίου, μεταξύ ά1J.ων, έλεγαν: «Ορκιζόμαστε,

υπoyεypαμμiνσι

στο ό\ΙQμα τικ ΑΥΙας Τρ,άδος και πάνroιν των ΑΥίων κα, της αyαπημivης μας
παφίδcς, όη να είμαστε καθ' εαυτό Έλληνες και αγαθοί πατρlώrες "αι ~
το,οιίτο, να φυλιίμε ιην πατρίδα μας από "όθε κακόν δόλον και απότην από
τους δολεΡούς και απαrεώ\l(lς, τους ,διοπλείς κα, Kα"oιJς ανθρώπους, να μην
εiμαστε οιίτε ψευιoσυvιαγμaτ,,,oί, οιίτε κυβερνητικοί, ούτε εις Ι/μερίδο ξένη,

ούτε ί\πλOl, oιJιε Γάλλo~ ούτε Ρούσσο" οιίτε σε καμΙαν ξένη μεΡiδα,
Δια τoιJτoν λοιπόν, ΟΡΚ'ζόμαστε αβιάστως ο καθείς μόνο με την θiλl/ιnι
του, vιι φυλάξουμε τΙ/ν παφίδα μας ότι κινδυνεύει από τcψς ΤOloιJΤOυς κα,
όπο,ος εβγεί προδότης και επίορκος να έχει την κατάρα του όpKCΨ όπCΨ
δlaλoβαίVΙ;1 και \1(1 αvoίξεl η Ύι/ς να τον καταπιεί και να έχει να δώσει ),όΥΟ
σων θεό

"01

vιι είναι κρ,τές να τον ΤΡαβοιίν μπροστά σro ανώτερο KplrΓιριO

του θεoιJ τα αΙματα που χιίθηκαν.
Δ,' αυτή την πατρίδα κα, των χηρών Υυνα,κών όπCΨ άφl/σαν κα, των

ορφανών παιδιών τοιις κα, των αγιι>vιστών που θυσιάστl/καν, δι' αυr~ν την
πατΡΙδαν κα, καταπλl/Ύώθ'ικαν και η πατρίς δεν έχει

\1(1

τους δώσε, να ζ~σcψν,

να διακονειίσουν στους δρόμους ΚΟΙ τα αrαθά της πατρΙδaς να χαίρονταν όσο
~Tαν μακριά από τα δεινά τΙ/ς Μαν κινδύνευε αυτή. Τα χαίρονται οι κόλακες,
προδότες και οι τοιούro, προδίδουν και α\l(lκατώvσυν την παφίδα κα, ο,

αΥωνlστές και Υενικώς οι τίμιοι άνθρωποι "α, από awo~ τους απατεώνες
KιVΔΥνεOOυιm.

Ο Μα"ΡΙΥΥιάννης πίστεσε όη το κίνημα έπρεπε να αρχίσει ιι;ρώτα από την
επαρχία. Γι' αιrcό τον ενδι.ίφερε να συμμετέχουν στο κίνημα άνφ,ες ποσ είχαν
επφροή στις επαρχίες τους, όπως ο Νικόλαος Κριεζιώτης στην Είιβσια, ο

θοδωράκης Γρίβας στη Διrcι"ή Στερεά και ο Αντώνης ΓεωρΎ(lντάς στην
Ανατολική Στερεά. Το Σεπτέμβριο του 1842 ο ΓεωΡΥαντάς ήρθε αr.ό τη
Λιβαδειά στην Αθήνα για να τοποθετήσει σε οι"ατροφείο, ως οικότροφος σε
σχολή θηλέων, την κόρη του.
Ο Μακρυγιάννης

τον κάλεσε σε Υείιμα στο οποίο παρειιρισκόταν

ο

Aνδpiας Λόντος "αι αντι"είμενο της σUΖήτησης τους ήταν η μεθόδευση και ο
συντονισμός

τοιι επαναστατικού

lC1νήματος.

θέλοντας

να

δώσοσν

μια

οικοσμενικότητα στο κίνημiι τους, θεώρησαν φρόνιμο να έρθσσν σε επαφή
με τον Ανδρέα Μεταξά ο οποίος, μετά τον κοι..σ"οψώνη, ήταν αρχηγός ταυ
Ρωσικοίι κόμματος. Ο MαΙ;PUΎιάννης εκιι;ρ<>σωπούσε το Γαλλικό κόμμα και ο
Λόντος το Απλι"ό.
Επειδή μέχρι τότε ο Λόντος με το ΜαΚΡΙΥΥιάννη δεν είχαν "αταφέρει να

,,,
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ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΡΟΥΣΣΑΡΗΣ

πεισουν

.0

Mεtαξά να έχει μ1α ξε~άθαρη θέση, την αποστολή ανέλαβε ο

ΓεωΡΎαντάς. Την επόμενη μέρα ο ΓεωΡΎαντάς οδήγηοε το Μεταξα στο σπίτι
.ου Mα~ρυΎιάννη ~αι από τσυς Tέσσερι~ άνδρες αποφασιστη"εότι έπρεπε να
προσελ"ΟΟουνπρόσωπα τα οποία θα ήταν ι"ανα να ιcινηθoύν "ατά του Όθωνα
στην "α.&ίιθυνση: να τον πείσουν να προβεί στην προκήρυξη ΣυντάΎματος
και αν ,ο αποδέχεtο θα διατηρούνταν στο θρόνο, εάν αντlσ1&~όταν θα

.0

επιχειρούσαν με ένοπλη βία,

Κατέβαλλαν επίση~ από 100 δραχμές ο καθένας δημιoυpyώνια~.o πρώτο
ταμείο ~αι απOQάσlσαν ω~ μέρα εΚTέλεση~ τη~ μεταβoλή~, την 25η Μαρτίου
του

1844

κα •• αυτόχρονα ανέθεσαν την αΡχηΎία στον Ανδρέα Μεταξα, Ο

Γεωpyανιά~ άρχισε, αμέσα>ς μετά, τ/ν 1Ιροσπαθεια πρoσέλκυση~ ισχυρών
1IρoσαmΙKOΤήτων στο "ίνημα και αρχικά έπεισε τον lωάννη Μαμούρη,
αρχηγό ταγμάτων τη~ γπατη~, ήρθε σε επαφή με τον ισχυρό ~αltε.άνιo της
Eiιβolα~ Κριεζιώτη, ο Ο1Ιοίος ιιlοθέτησε αμέσως τις ιδέες των εΜναστα.ών

"αι α"ολούθως ο ΓεωpΎανιά~ πήΎε mη Θήβα ό1lOυ σιιναντησε όλoυ~ τoυ~
παλιοί><; συναΎωνιmέ~ "αl φίλoo~ του, τolJζ OΠOίouς συμβούλευσε να έχουν
έτοιμα τα ό1lλα.
Το ίδιο έκανε στη ΜεΎαρίδα, φυσικά στην E1lαPXIa Λιβαδεια~ IΟΟΙ τη
Λοκρίδα. Τον Οκτώβρ.ο τοιι

'42

η "υβέρνηση έστειλε στη Λιβαδεια ΤΟ

Διοικητή AHι~ή~, Αδάμ Δούι;α, να προβεί σε νέα ορισθέτ/ση τ/~ Λοκρίδος.
Οι MαΙCΡΙΙ'γιάννης, Λόντος και Mε.αξά~ φOβηθένιε~ όη μ1l0ρεί να U1l0"a·
λιιφΘούν, ειδοποίησαν το ΓεωΡΥαντά να παρει μέτρα μήπως η έλευση του
Δούι;α έχει ως σι;οπό την αποι;άλυψη τη~ συνωμοσίας. Ο Γεωpyανιά~, ε1l&ιδή

η

ΟΙΚΟΎένειά

.οιι σιινδέε.ο

φιλικά

με

.0

Δού"α από την εποχή της

Τoιιρ"o"ρατία~ όταν ο ΔΟΟι;ας σπούδαζε στην Λιβαδειά και έμενε στο
τοο lωάννη Λογοθέτη, φιλοξένησε

.0

allItI

Δούι;α στο σ1Ιίη του, ανιελήφθη όη ο

Δού"ας δεν είχε τέτοιους σι;οποίις ι;αι έστειλε τον έφιππο Λειβαδίτη,
Σταμούλια Πάσι:σλι, στην Αθήνα να ι;αθησυχάσε. τους επαναστάτες.

Και ενώ οι δlεΡΥασίες συνεχίζονταν Ύια τ/ν εlιανάσΤΌση, ο Ύδνναίος
Koλ.o"oφώνη~, πιm6ς υlιUσ1Ιιmής του Όθωνα, ρώτησε ευθέως τον Μεταξά
εαν έχει σχέση με τη συνωμοσία που εξηφαίνετο κατά του Όθωνα. Ο Με.αξάς
αρνήθη~ε, αλλά 1Ιλέον ή.αν αναγι;αίο να ε1lισ1l&ιιQθεί η ε1lανάσταση. Έτσι

ορίmη"ε η 3η Σεlt1εμβρίου ως ημέρα ενεΡΎδίας. ΟΙ ηΎiτες των Αθηνών
ειδοποίησαν τον Κριεζιώτη στη Χαλι;ίδα να έρθει σε επαφή αμέσως με το
ΓεωΡΥανιά και να ΠΡΟετοlμαmΟύνγια τον ξεση~ωμό. 1-1 συνάντηση έγινε σ.ο

Χάνι του Κριμπά, έξω από τον Αλίαρτο, και ε"εί μεθόδευσαν ης ενέpyειέ~
τους "αl ανήηειλαν at01Jζ εllUναστάτε~ ό.ι είναι έτοιμοι με

2.500

οπλοφό

ρouς να "ατέλθουν mην Αθήνα.
Ο Λόντος ζήτησε από το ΓεωΡΊ'αντά να του στείλε. έμπιστο άνθρωπο
ltρο"ειμέvoυ να παραμένει δίπλα του "ο.ι να τον ειδοιtοιήσεl ό.αν χρειασ.εΙ

'"
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Η ΛIΒΑΔΕ1Α ΧΘΕΣ, ΣΗΜΕΡΛ. Αγριο

Ο Διοικητής Λεβαδείας, Ταμιιακόιιουλος,

Kριt:ζtώτoυ

ιιληροφορήθηκε ~ην ειιαφή

- ΓεωΡΥαντά ιπο Χάνι ~Oυ Κριμιιά, ενημέρωσε την κυβέρνηση

και τους κατήηειλε ότι είχαν αιιο&ηκεύσει όιιλα σ~η Μονή Ευαγγελιστρίας
ιιου ήταν διαλυμiνη. Η έρευνα ιιου i:ytYε δεν ειιιβεβαiιιισε την ιιληροφορία.
μέρες ιιριν από τις
Γε(IΨΥαντά

3 Σεπτέμβρη,

με αιτιολο'Υία

ο Ταμπακόπουλος συνέλαβε

15

10

φίλους του

ότι δήθεν χρωστούσαν στο Δημόσιο και τους

φυλάκισε στον Πίjρ'yo του ΡολΟΎιού, ειcr.:ί ιιου είναι ~o σημερινό Ρολ/ι.
Την lη Σειιπμβρίου του

έΎκλειστους
Γεωργαντά,

1&43 ο Ταμπακόπουλος

την απόλυσή
αρνήθηκαν

Διοικητής Λεβαδείας

διαπραγματεύθηκε με τους

τους αλλά εκείνοι,

οιιοιαδήιιοτε

ειδοιιοιημένοι

συναλλαΎή

αφού είχαν εφοδιαστεί

αιιό το

ιιου ~oυς ιιρότεινε

από το ΓειοΡΎαντά

ο

όπλα,

πολεμοφόδια και τροφές και εξυιιηρε~oύσε ~oυς συμπαραστατι>ωός σκοπούς
να κατέχουν την πιο οχυρά Οέση ~ης πόλης.
Ενώ ο ΓεωΡΥαντάς ιιρoι;~oιμάζεTαι να κατέλ.θει στην Αθήνα μαζί με των
Κριεζιώτη, αιιoσταλμiνoς των επαναστατών από ~ην ΑΟήνα τους αναηέλλει
όη πραΎματοποιήι}ηκε η μεταβολή. Το αιιό-γευμα ~ης ίδιας ημέρας, της 3ης
Σεπτέμβρη, έφτασε στη Λεβαδειά με άμαξα από την Αθήνα ο Κωνσταντίνος
Δούκας, φίλος και απεσταλμένος του Υπουργού Εσωτερικών, Ρήγα Παλαμί·
δη, προκειμένου να ενημερώσει ~o ΓεωΡΎαντά Ύια ό,η έΎινε στην ΑΟήνα και
να μεθοδεύσουν ~η στήριξη της επανάστασης.

Ο ΓεωΡΎαντάς σVYιi:άλι:σε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λεβ<ιδέων σε
δημόσια συΥκέντρωση που έγινε στην κεντρική πλατεία ~ης πόλης, ιιου ~ότε
ήταν η πλατεία απένανtl από την Μητρόπολη.
Από τη δημόσια συνεδρίαση απουσίαζε μόνο ο Δήμορχος Λεβαδέων,
Λάμπρος Νάκος, γόνος ~ης μεγάλης οικο-Υένε,ας των Νακέων με μεΎάλη
προσφορά στην πατρίδα, ο οποίος όμως ήταν ιιροοωπΙιi:ός φίλος του Όθωνα.
'Ο,η έΎινε εηίνες ης ημiρες της Λιβαδειάς, υπάρχουν καταγε-γραμμένα
στην Εφημερίδα «λΙΩΝ» των Αθηνών. θα διαβάσω μόνο τα δύο ψηφΙσματα
Ύιατί είναι πολύ μεΎάλα.
Το ιιρώτο ψήφισμα, είναι ένα ,ήφισμα ανακούφισης, ενγνωμοσύνης και
συμπαράστασης. Το δεύτερο το διαβάζω ως έχει:
«Το ΔημΟtlΛ"ό Συμβούλιο

Πρ&δΡο,

κιJp'O ΓεωΡ'((lνηί,

του Δήμου

Λ.εβα&ων συΥι.;εi~νο

a.;ροασθεiς

την παρ' ενός των μελών τσυ

από τον

yενoμέVΗν ιrpότασ,ν να tελεστε; δαπάνη τοο Δήμου, δοξολΟΥία υιu;p της
ευwχής.

lα/θιεPωθε~

Συνrαrμαrικής

Bασιλiας ηιιδCιcησε να κ-αθιεΡώσει

θεσμοθι:σίας,

λαβών υιrόψιν όη ο

το Σύνταrμα, ειδών των ιιερί Δήμων

νόμων, ενέκρινε ΠΡοι; ΣVντoμoν ανάμνησιν των σιιμβεβληκότων, να αιιoφa
σίσει ιraμψηφεi:
/ον. Να u:λεστεi δαιrάνη
Τετάρτη

μετσ

u:poopyiav,

του Δήμοο την 8η Tρiχoντoς μηνός,

την yεννησόμεVΗ

εν τω

ναώ της

Yιu;payίας

ημέρα

θεοτόκου

δοξσλογίαν εις την πλατείαν της πόλεως, χάριν της ανακτήσεως

'"
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ΛΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΡΟΥΣΣΑΡΗΣ

.ων Συvrιqμan>;:ών θεσμών ο;:αι πΡοτΡέπει TO~ Δημότες άιrα~ άπαντας να
λάβ<Jυν JJi:poι; στην τελεrήν αυτήν ο;:σι να δειξουν, την χαράν την δια ιraθaράς
ενδυμασίας και Υεν, .. ής φω.αψΙας.
AI{kιδειά,

5 Σεπτεμβρίου 1843

Ο Πρώ;δρα; Γwρrανrάς
Τα μl:λη Γιανναο;:ός. Κόη"ινοι;. Οδυσσέας. Κορώζα;, Λάππας,
Koυrσoπέ.αλoς, Παρδαλης. Καλ<:ι"ής».
Και .ην ίδια μέΡα, η νεολαία της πόλης απηuθΙJνε μήνυμα προς τo~
ευεργέτες .. αι σωτήρες τοο ΈθνΟ\)ς .. αι αΙJτό εί,'1ΙΙ μεγάλο μήνυμα. Διαβάζω
κάποια ονόματα που έστειλαν το μήνυμα: Σιλβεοφίδης, Χαραλαμπίδης,
ΚαΡατσώλης, Ελευθι:ρόπουλος, Μποι:ιγιου .. λής. Ζαχαρόπουλος. Τουραιτ/ς,

ΦώΡτης, Δημητρίου. ΓεωΡ1'αντάς. Mαγ .. 1Jιpας.
Λδιάψroστoς

κίνημα,

είναι

μάρτυρας της μεγάλης συμμετοχής

τα γράμματα

των

ηγετών,

θα

του

Γεωργαvrά στο

διαβάσω το

γράμμα

του

Μακρι:ιγιάννη.

l<Λδελφi WPIt Α νrωVΆo;η,
Aδελφιo;:αiς. ασπάζομαι την υΥείανσας. Ερωτώμενεάνκαι υμεις υrιαίνoμεν.
Το θι:ίο έΡΥΟ όπου i:ιωμε ο Ιδω. ο Θεός ο;:σι .ην νεΚΡCνά<Nαση. Αλλά &ν
εσώθηιrαν τα δεινά μας αιrόμη ιrαι να μην o;:oιμάσrε ήσιι:ro,.

Σας συΥχαίρομ<:ν εν τούτοις. ότι ετελείωσεν όπως ευχόμεfkJ και ας
δoξoΛCΥyήσoυμετον Ύψιστο εις δόξα του Έθνους μας ενώ ήτσν κσπ:βασμi:
νη και εθεωρείτο ότι ετελείωσε πλέον παν αίσθημα γενναίον ιω, πσφιωnκόν

..α,

μόνο η αυλοδουλεια ήταν το μέσον της υπάρξεως ειroστoυ. Επέπρωτο να
ανυψωθεί η εθνιο:ή υπόληψις και να ο:αταπλήξει όλη την Ευρώπη. Πάσαν
,δισ"έρfJ φ,λorιμίσν και αvrιπάθεια ας υποχρεώσει εις τον υψηλόν σλ"οπόν
της tλευθφίας Κο" της εOv,nj.; δόξης.
Γράψε σδελφέ μου στους φίΛCΥς σου όλo~ ο;:σι πp.;ιπάνrων σrotις ο:ατά την
ΟΡ.;ιφυλακήν να φερθούν με εθνικ,σμό κα, με παφιωτισμό. να μην
παρασυρθούν από καμία δολΙα εισήγηση ή ελπίδα BσaIl,nj.; ευνοίας.

ΣήμεΡ.;ιν η Βασιλεία και νομιμότης στηρίζεται <Νις αρχές και .ας πράξεις
τας οποίας λ"αθιέρωσε η 3η ΣεπτεμβρΙου. Και όποιος σπoμαιφυνθtί του ιερού
τούτου σιroιroύ. είναι εχθρός της παφΙδας και αvroρτης».
Λvrίστοιχη Επιστολή υπάρχΕΙ του Aνδρiα Μεταξά, του Ναυάρχου Κανάρη
.. αι θα τελειώσω μ' αυτό ποο είπε ο ποιητής. Συνοδη'ός, στο Μητροπολιτιο:ό
Ναό όπου αυτοοχεδίασε Iιir\l(l} από τον τάφο του και σε ένα από τα

25 εξάστιχα

τον απoχαιρiτισε λέγοντας:
«Κτήμα του μια στρατηΥία,
Έθυσε • θιισίσσε δηλαδή - Υια την παφίδα ως ο Αχιλλεύς
το πάλω την καλή του Βρισηίδα.

Με μυρ.όπ).εo;rο στεφάνι σαν συyvι:φιασμέvoς πόvrος.
τον νεκρό μας πλησιάζετ του Συvτάrμαroς Ι) Λόντος.
Και του λέΥει ιrαι στα λόΥω του Στρατάρχη μας σ>:υρτό
«με την 3η ΣειrrεμβρIoυ Γεωργαvτά σε χαιρετιV».
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Εισήγηση ιης κ. ΣΩΑΝΟΥ ΡΕΝΑΣ

Ακολουθου Τύπου Υπ. Τύπου και Μ.Μ.Ε.

Αναφορές του αγγλικού Τύπου στη Λιβαδειά τα χρόνια
της Ελληιιικής Επανάστασης

Σε μια παλιά αίθοιισα, όπο\) η σι;όνη τη~ αποθήι;εοοης συνδυάζεται με τη
σι;όνη για την απομάι;ρυνη Τα/ν ποντllCιών. ευρίσιcι;ται

η

μοναδική σε

ελληνιι;ή δημόσια βιβλιοθήι;η ξένη εφημερίδα πο\) καλύπτει τα χρόνια

182!

έως

1840.

Δεν VΙΙάΡXει

δε και σε ;;αμμία δημόσια

βιβλιοθή;;η

του

Λονδίνου του τόπο\) έι;δοσής της.
Η ονομασία της είναι <ύΟΗΝ

BULL»,

που φαίνεται να είναι ονοματεπώ

νυμο (όχι όμως το\) εκδότη' Ε. ShaςΙeΙΙ). Και ο \)πότιτλος της είναι: «Για το
θεό, το Βασιλέα ο:αι το λαό» που δηλώνει ο:αl την lδεoλcιyία της: Είναι
συντηρητι;;ή ;;αι φιλοβασιλι;;ή.
Οι οκτώ μιο:ρού σχήματος σελίδες με τους μlι;ρcισ;;cιπl;;cιUς, διισανάγΥω
στcιυς

χαραπήρες

επι;;εντρώνcιvται

ι;άθε

Κυριαι;ή

(η

εφημερίδα

εβδcιμαδlαία στις <ιεΣWTεpιιΠX; ιrλ,lροφορίες» για την AUΤOlφαTOΡΙΙCΉ

είναι

Βου

λή, το Στρατό, το ΔIKασnι;ό Σώμα, την Αστυνομία. το Θέατρο, την ο:οσμική

εΠlο:αιρότητα. την κίνηση του Παλατιού, τις Κ':ήσεις.
Η σύντομη στήλη με τις «εξωτερικές ιrλ,lροφορίες» &εν εμφανίζεται κάθε
εβδομάδα. Οι εφημερίδες δεν έχουν απεσταλμένους ή αντωιοι;ριτές, ιδιαίτερα
σε μακρινές ><εριοχές.
Τις περισσότερες ειδήσεις τις φέρνει ο ταχυδρόμος, γιατί προέρχονται από
επιστcιλές

-

ιδιωtl;;ές ή εμπορικές. Βασίζονται συχνά στις ιιληροφορίες που

κυκλοφορούν από στόμα σε στόμα. Γι' αυτό μπορεί να παίρνουν έως και
εβδομάδες να φθάσουν στο τυπογραφείο

-

χωρίς χρονl;;ή συνέπεια:

«... Χθες ιiφθaσaν ειδήσεις Υια εξιiyερση στην ΚωνσταvτινοUπολ,l. ως
αποτέλεσμα <ης yιιwoτoπoίησης f,lς εξέΥεΡσης στη 8λαχία. Ο Έλληνας

'"
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ΣΠι\ΝΟΥ ΡΕΝι\

Πατριάρχης λirεται ότl απαΥχονίαθη/(ε......

(ΓΕΡΓΕΣΤΗ. 27 ΜαΡlίου 1821)1

«Οι πληρcφoρΙες τιις ιιμέρας επιμiνoυν Υια συνεχείς εχθροπραξίες με την
Τουρ/(Ια.

Η ελληνι/(ή

υπ6θεσιι

στη

Μολδαβία,

και

τα μέρη εκείνα,

οντιλαμβανόμαστε, έχει εκμηδι::νισθεΙ.
(ΟΔΗΣΣΟΣ,
Και «Οι τελευταίες ειδήσεις της /Οης ΑυΥοιίστου από την

6 lουλίου 1821)
KroyoravrIYOU-

πολιι φέρνουν στο προσκήνιο το ΜΟριά και τη Λιβαδι::ιά.
Τα Αυτοκρατορι/(ά στρατεύματα επέτυχαν να ε/(διώξουν ταυς Ξεσιικωμέ
νους από ορισμένες ΠCΡιαχές των επαρχιών αυτών και να επαναφέρουν εκεί
τιιν τάζ",•.

(ΒIΕΝΝΗ, lη Σεπτεμβρίου 1821)2

Η εφημερίδα

χαρακtηρίζει

<ου.; Έλληνες

«Ξεσηκωμένου.;»

και την

Ελληνική Επανό.σταση «ξεσηκωμό". Φιλοβασιλlκή ο;:αι φιλοκυβερνητική
ουσα ακολουθεί τη γραμμή του συντηρητικού ο;:αι βασιλόφρονας Κυβερνώ
ντος Κόμματος, των Torrίes, η οποία συμπίπτει με την ταΚtική της lερό.ς
Συμμαχίας: Καταπολέμηση κό.& απελευθι:ρωτιο;:οΙΙ ο;:ινήματος που απειλεί τον
απολυταρχισμό

(πολιτιο;:ή

που επιιnφώθηκε

την

lη

Νοεμβρίου

1814

στο

Συνέδριο της Βιέν>.ης).

Μόνον που γύρω UJ'oό τον «ξεσηκωμό» αυτού του τόπου, που αποτελεί
γέφυρα προς την Ανατολή ο;:αι προς τη Δυση, διακυβεύονται ιιολλαπλ.Ο.
συμφέροντα στΡατηγlκά, πολιτικά και οικονομικά· των χωρων που συνδέ·
ονταl με το μεσογειακό εμπόριο. Και προο;:ΙΙπτεlτο «Ελληνιο;:ό Ζήτημα», που
awoχoMi την ευρωπαίκή

-

και ρωσιο;:ή

-

διπλωματία.

rwtItιίIς επισύρει και την προσοχή του Τύποι>. Η εφημερίδα
το χώρο ο;:αι τα μέσα ποο διαOi:τεl

-

-

σύμφωνα με

καταγρό.φεl τις o;:υριιnερες ο;:ατ' αmή

ειδήσεις που σχετίζονται με το &έμα αmό.

Και ανάμεσα σε ειδήσεις όπως είναι οι επαναστάσεις σ1ην lσπσνία και την

ΠΟΡΤΟΥαλία, η ο;:ήρυξη της Ελληνικής Επανάστασης στη Μολδοβλαχία
ο;:αθώς και ο θανάσιμος τραυματισμός <οι> Γεσ:ιργίοl> Καραίσκάκη
λουθεί τοι>ς lσΤOρΙKOrJς σταθμούς της Αιβαδειάς

1

Σ,ην ειrιασIα α"τή yί~ταl χρήση

""ν

•

.

παρακο,

της σημαντικότερης τότε

ηιιεΡοιιην""ν το" ~aλaιoί> (Ιο"λ\ανοuj

η",ΡολοΥί"." n.; ""οίες φiρoυν "",ι τα <πρα"" της εοοχής. Γ,α τη μεταΤΡοοή τοος
στο νio (ΓρηΝρ,ανό) η""ρολ';"ιο ορί"εl να οροσιίθιντα' 12 η",ροι;, ~αν αoo,.λαi>. τη
δ,α",ρό ιιετα~ί> τω_ δοο ημφoλoyί<w.

2 Evόιιlσl μήνας έχ"
ι".,νίοο 1821 ("α,

ιιεράσεl tως δτ"" η εί3ηση της .oρ~δλησης της ι\lβα3<,άς της 26ης
η

α.,ayή

αμάχων

.ατοϊ,ων

της αοδ

τον

Ο",ρ

8""",νη

στην

οροσπάθτ:\'; τ"., να ,,"Ο"αλ&...,ι τouς ειτανα<π';τες) φθιίσ<, ""ι. την Κω"",αντιν"""ολη ",οω 8ιiννης. Ένας α.ι.μη ιιήvας Ikι ""ρitσι;, tως i>τoo η .lδηση ιιεταδοθ<ί <πΟ .,bλλo
της 16ης Σε .. εμβρ;ου

1821.
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~όλης της Στερεάς από την πλευρά της γεωΜίας.

της

βιοτεχνίας, του

εμπορίο\) αλλά και της κοινωνlκής Οέσης των κστοίκων της:

«ο ΠΡΙΥο:ηψ Υψηλάντης υπέβαλε την παραίτηση τσυ, πο\) έΥινε αποδε.o:rιί
από ων Πρόεδρο, Δεν έΥινε Υιιωστό ποιος θα πάρ<:ι τη Οέση του στην αρχηΥία
τσυ Σrρaιoύ, πσυ δίνει rώρα μάχη σιη Λιβαδειά,»

(3 Μ αιου ! 829)J
Ο Λι.ιστριακός Παρατηρηιή ς4 της 16ης Νοεμβρίου περιέχει τις λεπτομέ·
ρειες της τελευιαίας μάχης μεταξύ των Ελ/ή,,,,,ν και των Τούρκων στην
Λ"ατολική Ελλάδα, που είχε ως αποτέλεσμα την ΠΡαΥματοποίηση σtι.iλευ
σης ο:αι την απελευθipωση της Λιβαδειάς από τους Τούρκους.»

(29 Νοεμβρίου !829)J

Καμμιό; μορφή της Eλληνιιeής Επανάστασης δεν απασχόλησε τόσο πολύ

την εφημερίδα όσο ο Οδ\)σσέας AνδΡOiίτσoς. Ο «Υι;ννσίος Οδυσσεύςιι, όπως
είναι ο συνήθης χαρακτηρισμός του, ή Q «ΣιραTη-yιjς Oδυσσcύςιι,

ή, πάλι

απλά· και ίσως φιλικά· ο "Οδυσσεύς» συΥκενιΡώ'τι θειικά σχόλια (όπως

" ....0 Οδυσ=ύς συνεχίζει πιστός στην υπόθεση της Ελλάδος») "άθε φορά που
γίνεται αναφορά στις ιανήσεις του. Και γίνεται συχνά αναφορά σης "ινήσεις
του· ακόμη "αι σι:ο τίλος ειδήσεων που δεν έχουν σΖέση με τη δράση το\)"
Μια πιθανή εξήγηση της &ιi:τίμησης της εφημερίδας προς το πρόσωπο το""
είναι ότι ο Aνδρoiίτσoς ήταν γνωστός
ιeαι αγαπητός· στovς Βρετανούς
Φιλέλληνες, όπως υποστηρίζει ο

Douglas Dakin

σι:ο "εφιiλαιo με τίτλο «Οι

Φιλέλληνες με τον Οδιισσέα» το\) σvrγράμματoς του. 1
ΈΥινε ο ήρωας του

Edward lohn Trelawny

(φίλο\) το\) Λόρδο\) Biίρωνα), ο

οποίος «έφυγε για την Ανατολιι<ή Ελλάδα, ΠΡΟι<ειμένου να επισι<εφθεί τον
Οδιισσέα». ΠαντΡεuτηli:ε την αδελφή του Τερσiτσα Καμέ\IQ\) "αι ί:γινε ένα

3

Καιά τη δ"'Ρ"εια της <Kσι"",εiας ιοι> Υια τη. αV<i~ιηση της Α ..... ιολ .. ής Σ"ρci<; ο
&ηl,ήιΡισς γ",ηλ<i.της ""ίfkι4 την .αραίτησή ιοι> σ,,'. Ιωciννη ΚαιιοδίσιΡΙ<Ι,ο ΟΜίσς
διδριαε σιρατηΥδ .0. <ιδι:λφδ .0... Avyo""ri.o.

4 The Auoιrian Ob"",,,,,,

S nρό",'ΤΟΙ β<βι;ιι<ι 1'α τ/ Μάχη της nίτρας, την το:40,,,ία ,ης Eλ/η.ιιeής ε."να/rταση"
~o ... Uoκrι: ο Δηl,ήτρισς γ",ηλίτντη, έξOl """ τη Λιβ<ιδι;ιό. σnς 11 Σε."ρβρίο ... 1829.
Nι~".τας ,οα; Το"",οα;, όχι ρδllO ttΊεμιλi""", ,ην " .. λruθ<ρ<ι>ση της .όλη, ,οι
oJ..ό~ληρης της ΑV<ιτολικής Στtρι;άς (t.,6<; 'ης Α.ρδ""λης και ιοο Κάσιρα...
Καραρ."ρ.ά), <ιλ/ά ,αι ((1m, ιέλος σιην Ελληνική ε,ι<ινάσιαση.
6 nρt"" όμιι>:; να τoνιoθtί ότι';"ωι; ~α' ο Φίνλι;ύ (Ιστορία της Ελ/η ... ής ε."VlΣσtόσtως)
η - φιλό .... βι;ρ",l"ιeή. επα""J..ιιρβά ... αι - εφημερίδ<ι &. """φέριι ,ο ""ί'''''Υμά ,οι>
λνδρw.<JOO στο Χάνι ,ης Γραβιάς. Αλλά "υτό ίσως oφι;ίλtτάΙ στ" δοσ.ωλί<ι; τ/ς
ρ"άδοοης εωήσιOlν 'ην 'Μχή η;εϊνη.
Έχtl oημεuι>θ<ί (Γεό>ρ-Υισς Φίνλι;ό: Ιστορία ,ης Eλλη.ιιeής E~""""tόσ«ι>ς) 6<ι ο
Α νδρoVτ<>Oς εθtoιρήθη ".δ την Α YΊλi<ι .ρά~ιoρ<ις ,ης """'ίιις.

1 ~Briu,h """ Ametioan Philhellcn.. durinS Ihe Wa, ofGruk Indepond.nee 1821_18JJ

'"
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ΣΠΑΝΟΥ ΡΕΝΑ

από τα ιιαλικάρια του παρότι ο Λόρδo~ Βύρων αποδοκίμαζε "ΤΗv πράξη του

Τrelawny να ενώσ&ι την τύχη του με την τύχη του Οδυσσέω>.'

Και Ii:έρδισε τη ουμπάθεια του ΣυνταΎματάρχη Leicestcr Stanhope (Κόμη
του ΗaπίnglOn),9 δραστήριου μέλoυ~ τη~ .... ονδίνεlOυ Eλληνιliή~ E:ιιlψoπή~
Ύια την ενίσχυση

το.., Ελληνικού

Α')'ώνα, μολονότι ο δεύτερος «δεν είχε

καθόλου αυταπάτες για τον π&ρίΎυΡο του».
Αλλά και άλλοι συπραφεί~ ασχολήθηκαν με τον καπετάνιο τη~
Σύμφωνα με την E~zabelh
τη~ Kεφαλλo~,άς

-

οιιλαΡ".(ηΎσίις» ,ο.

Longford

ο

είχε πει όη ήταν

.... ιβαδεlά~.
Sir Charles James Napier {ο δΙOΙKητή~
.. ένας από ΤΟ\!ζ (ιcuv6rEpou<; 'Eλληνε~

Αν και υιιοτυπώδη τα δημοσιεύματα τη~ εφημερίδα~ αποτελούν ΠΡ<ΙΙΤΟΎενή
πηΥή άvtληση~ πληροφοριών για την Ελληνική Επανάσταση και τη Νεώτερη
Ελληνική Ιστορία, καθιίχ; και για τη θέση τη~ πατρίδα<; μας στη διεθνή
διπλωματία.
Στον ελληνΙΙCό

χώρο

την

ίδια εποχή

για τι~ ανάΎΙCε~

του ΑΎώνα

εμφανίσθηκαν οι πpώτε~ χειρόγραφες εφημερίδες και δημιoυΡΎήθηΙCαν με
τη βοήθεια Φιλελλήνων ορισμένα ιuπoyραφι:ία με ιιεριορισμένη παραΎωΥή

xωρί~ στοιχειώδη ταχυδΡομική υπηρεσία

-

α/η μια ένδειξη τη~ ανάy..η~

ύπαρξης του τύπου ως μέσου μέσου επιιcoινωvία<; ΙCαι διαμόρφωσης της ΙCOIVΗς
γνώμης.
ΒΑΣΙΚΙΙ ΒΙΒΛΙΟΓΡΛΦΙΑ
Α. ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΙΣ ΠΙ:ΙΓΕΣ
Εφημερίδα
(Ε.

JOHN Βυιι (1821-1840)
Shackcll, WNOON)

Φίν4ύ Γεωργίου: Ιστορία τη~ Ελληνικής Επαναστάσεως
Εκδόσεις «ΑΤΛΑΣ Ο.Ε.»
Β. ΕΜΜΕΣΕΣ ΠΗΓΕΣ

Dakin, Dougias: British and American Philhellenes during thc \\'ar ofGreck
Independence ]821·]833
εταιρεία MαKεδOνΙΙCών Σπουδών (ιδρυμα Μελετών XερσoVΗσoυ του Αίμου,

θεσσαλoVΊιcη

1955)

ENCYCLOPAEDIA BRITANNICA

(Τόμος

16)

8 Ε,ίσης βλ. ΓεοιρΥίον Φ;.).dJ: [σ,ορiα 'ης Eλληy,ιcής Ε.α""Ο1άσεως σ. 338
9. Ο Σίo .... αyμo.,άι>;tης S,anhol'" ήτον Ο Φ,λiλληy.oυ"",ρo; 010 Mε.ι:roλ&yy,."'σtήρ,o, μι
το ο.οίο "ygς άλλος Φ,λiλλην, ο Jcan - Jaoqucι Meyeι. '''"''''''' <ηΥ <φημ.ι:ρiδα ΕλληΥ,Ι(ά
Χρο",.'; ο.'; ,ο 1824 έ<ιΙς ,ο 1826. ο"" .. η '.&>ση δ,,,,ό.η "α,'; 'ηΥ E~oδo.
10 Lonsford, Elί,otιcιh: B)'IOn'. Gfoe<e

",
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Kαλαvιζή Κώστα: Ιστορία τ/ς ΜεΎάλης EλληVΙKής Επαναστάσεως (Τόμος
Α')
Εταιρεία EλληVΙKών Εκδόσεων, Αθήνα

: Ιστορία

1961

το\) ΕλληνικΟΟ Έθνους (τόμος ΤΒ)

Κορδάτοιι

r.:

ΜεΎάλη ιστορία τ/ς Ελλάδας (Νεώτερη

8')

Εκδόσεις

200<;

Αιώνας
Λάππα Τάκη: Η χώρα τ/ς Λιβαδειάς (Αθήνα

1954)

Longford, Eliubeth: Byron's Greece
(Harper & Row, Publishers, Νέα Υόρκη 1915)
Μέλιοιι Ν,κοιι: Λιβαδειά \90ς-200<; αιώνας
Όψεις της κοινωνικής και οικονομικής ,στορ'ας τ/ς πόλης
(Δήμος Λεβαδέο:ιν

1991)

ΣψόπΟ\)λοιι ΚιιριάκΟ\): Πώς ε,δαν οι ξένοι την Ελλάδα το\)

Τόμος

'21

(Πρώ1ος

1821-1822)

Τρικούπη Σπιιρίδωνος: Ιστορία 1ης Ελληνικής Επανασ1άσεως (1όμος Β)

ΓΚΡΑΦΙΑ Α.Ε. Αθήνα

191\

Edwιι,d John T,t/(J...,ny
1Joptpo.ito ΤΟυ Jo3tph St>t,n
ΠΟΟ (J.Ittll<o>iCts το Bpεr(J.w)
Φ,UλληV(! 11;(1./ <rpω,oIt"A.tιjI<(J.PO
του Oδooσiι:ι Α YδpoVtaO/).

'''''
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ΛΟΥΚΑΤΟΣ ΣΠΥΡΟΣ

Εισιιγηση τσυ κ. ΛΟΥΚΛΙΌΥ ΣΠΥΡΟΥ

Δρ. Ιστσρικού

Πολιτειογραφικά στοιχεία της Λιβαδειάς, πόλης και επαρχίας,
στο κατώφλι της ελεύθερης ζωής της στα Καποδιστριακά χρόνια
Oριo&tι",ός σταΟμός της Λιβαδειάς, πόλης και επαρχίας, προς την
ελεύθερη ζωή Ι(αι δράση των κατοίκων της συνιστά η αιu:λι:υθέρωσή της

από 10ν οθωμανικό ζ\Tfό στα Καποδιαστριακά χρόνια. Αι>1ή πραγματοποι
ήθηκε από τα στραwματα, τα οποία τελΟΟσσν κάτω από τις δια'lσ'Υές του

ΙΙΧΣτά την λvaτολικήν Ελλάδα» στρατάρχη Δημ.γ'fT]Μ1v,Iη(lJ, έπεησ από την

σναχώρηση των ΤOOρl;ιι;ιOv φΡΟοΡών α1'.ό το Διά .. αμο, '10 (IttV(Oμo. του
Ζεμεvoύ και

10 μοναστήρι τοο Οσίοο Λοοκά και έπειτσ υπό διαπραγματεύ
σεις, με τον ΜοιιχαΟΟρ Αγά, στις 5/]7 Νotμβρη 182g(1). Με 1ην απελεύθε

ρωση της, τότε, «οι δrασωθivτες κάτοικοι της ΛεΙβοδίας δrαιpίβovτες, τόσους
ΧΡόνοος εις την Πελoιrόννησoν, εις τας Νήσους Κ(lΙ εις τα σπήλαια, όσοι
διεσ'ώθησαν από την πείναν, ασιΤίαν, νόσους και λοιπά δεινά της ενδείας

iιΡεξον ειιθύς καθώς ήκοοσαν όιι άφισαν την επιθυμητήν των Υήν οι εχθfΙ(Jί
και άρχισαν όλοι από τα εργόχειρα της πρώτης ανάrκης. Αι aBvV(ITIoμiYα!
χείρες των εκπληροΟΟαν Κ(lι τους ερ-yασiας των ζώων και η ευερyεrικ.iyη της

ωραίας Βοιωτίας, αw:πλήρcι εις τα τέκνα της παν το ελλείπον» ). Την
(]) Το διά'ά1μο 'Ου διοριομού ,ου Δημ.

ν.-ηλά",η "'" ,"po,άρ~η ~""r6 ,ην Aνo-,oλ,njv
Eλλιiδα.o οιιδ ,ον Ι.,. K""oδίσ-rρ'o βλ. ,"α Γπο." An.in ".υ ""'ΤΟ<>;. Γ.Α.Κ .. ,. 26. 6

Μορ,;"" 1828' α",ό μ<
Mopτioυ

]818

ople. 786 τό.ο κά' ημιφομη'ια έ"δοσής "", ΤοΥ ΠόΡο στις 6

δημοοι";"α, βλ. Σ.ύρος ΛΟΥ"άτος. Η κ.ονοα.ολιυθέριοση της

...

,i.

Λ'!\αδtιιlc; ""ό Το, Δημ. ν ηλ.ό",η

A... ,oλIΚή Στφώ, "'ο ο.ρ. E.., ..
,";χ. 8' Aθήwιι 1988. σελ. 790.
(7:) Για την oιιε4vθέρωση της Λιβαδο:ιά.;

"ο, η αναζO>llύρωση

<ης 'οο""',,,Ο'Ι]ς

τηι; Εταιράα;:; iIιI.ωτιoώlν

ο.ό τον Δημ. ν.."λι.'<η ",ις

M .... ,ιi>,.

στην

τομ. Α',

S/J7 Νοέμβρη 1828

"αι <η' ο<ινη)'Υρι"ή οιιοδοχή , .... α.ό .ληeα; κόσμου μο •• ι"εφαλής "" ΜηΤΡοοολ!τη'
Α...ιΙψο, ό.....:; >;οι την •• ακολουΙ!ηαα.= νία. oAIyόtpOvn .ι"βολή στη. Λιβοδ<ιά
ΤΟΥρ"ι"",ν δυνδμεων "οό τΟ\' Mαxμoίn "αι την οριστι"ή ".οχώΡηση ,ους βλ. Ι •.
Λ"""ι.τα;. ο .•. σ.σ. 717·788 "οι 182·784.
(J) Τουχ. Γ.Α.κ.. τ... "ή rpαμμαuio, ,",κ ]8S, Ι-7 φ,βΡοοοΡΙ"" 181:9. υ.οφ.

Ι_]

Φιβpooαpίol> Ι81:9. ο .Ρο"",ρινό<; δ"""ητης Λ,βoδι:iΦ; ,,~. ΑΟα",σια; ΛιδmρIκης, ο
yραιιμα.τr:ύς ΓρηΥόΡιος Πέρβης . οι vιτo1poςttς ιδιόχειρες - .ρο<; τον "'ηΡεξούσιον
ΤVΙΤιY<ηpητήν της Kyβ<pv!ισ<ιι><;'ις τα

•• 0ρχΙα;:; 'ης

Σ,.pεόt; EUόδoς.o

'"
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Η Λ[ΟΛΔΕ]Λ ΧθεΣ, ΣΗΜΕΙ"Λ, ΛΥΙ"[Ο

α1lελεuθέρωση ιης Λιβαδειάς α1lό ~oν Δημ.

Υψηλάντη

ε1lακολούθησε

ολιγόχρονα α\'(\.:αιάληψή της με εισβολή σ' όλη ιην t1lupχiu τουρκικών

δυνάμεων υπό τον Μαχμό.ι πασά, ο OItοίος και τελικά, έ1ΙεΙ1α από πολλές
καταστροφές που 1ΙραΥμαιοποίσαν lα στρατεί>μαιά ιου, αV(lγ.:άστηκε να
α1l0χωρήσει α1lό ιην πόλη και την Ι1Ιαρχία της Λιβαδειάς οριστι.:ά, έ1Ιειτα

α1lό τη νι.:ηφόρα των ελληνικών ό-ιιλων στο Μαρτίνο σης 8/2{Ι Φλεβάρη

182914,. Η κατάσταση, τόιε, στην 1Ιόλη .:αι την t1lQPXiQ: της Λιβαδειάς ήταν

αθλlι:σια1η αφού, καιά τη σχετική μαριυρία, όιαν ΎιJρισαν οι κά10lΚΟΙ σ'
αυιήν με1ά την οριστική αναχώρηση των Τούρκων, ούτε _αόν» βρήκαν Ύια

να δοξολογήσουν ιον θεόν,
δώι;(!).

oiltt

ψωμί έβρισκαν για να τραφούν στοιχεΗΟ

Μέσα σ' αυτή την .:αιάσταση άρχιζε την ελεύfu:pη ζωή ιης η Λιβαδειά,
πόλη και επαρχία, .:αl να 1IPOG1lQOεi μiσα σε ανιίξοες συνθήκες, 1Ιου θα την
επα.:ολοl)(/ήσοuν ια ε1lόμενα Κα1l0διστριακά χρόνια να

καταΎράψεl τα

ποληειαγραφl.:ά της σιοιχεία. Ήδη τα πρώτα αξιοσημείωτα, επί ιου

προ.:ειμενου, στοιχεία Kαταγριlφoνιαl, .:aI1lPIOJ α1lό την απελευα/ρωσή της,
κατά

10ν

Ο.:τώβριο

]828,

Ύενικού χαρα.:τήρα .:αι περlορισμενα. Λυτά

περιέχονται στις απαντήσεις, τις οποίες έδωσε ο Τω. Κα1l0δίστριας στα

28

ερωτήμαια, ια οποία ~ou είχαν υποβάλει 1Ιρος ενημέρωσή ~o~ οι ανΤΙ1lρό

σωποι «ιων Συμμάχων Aυλώι.l 6\.. Λυτά, κατά περί1lτωση, ειναl: I1 μαριυρία
ότι η Λιβα&tιά, πόλη ιωι επαρχία, καιά την 1Ιερίοδο ~ης Τouρκοιφατίας,

ανή.:ε από "αντζάκι 1ηι; Ευβοίας, μαζί με άλλες επαρχίες(7) .:σl ότι σ' αι>ιό ~o
(4)

Ο 1IPO\1ωp,vό<;

δ", .. ηιή~ Λ'ΒUδι:ία~ Αθ<ι •. Λ,δωρΙ"η,.

"'"

"ιη σημ.

3

~Kα,

α""ί..~,o..."ιrή. τυχη., 01l6Τ,l<",ν1Ι6λ,ν την Τ'Ι- τ"ιίτ~ν οι t!ιipt!o-poι .χθροί. ο, μσ".,.,)'O~

τ~, ανθpoι1lότψ,,~. ιu λιίσιπι-ν "ιuJ"-,,,.,.,,,ήν "'''""""ν. η;ι-μιιλ",,,,,,,ν '"''

piαθηοονιit" fά βά"".,,,.,.ή,,,,, Πιυ ..6σpiΚi ,,"" .νανtIoνeι~ "ιmί

<a"II'VX'"

lU'az.,-

Ο, "';<0'''0'

""ΤΟ, ,α UΛΕΥταi" ελλα,'"λd.,..να. ..,τtφυyαν".,." βoυνιb.." Ιιu:,τc "",,, τ~ "υΥή πυν
εχθp<iιν ~ιι.αfJα. Ttόλ', ~ fά χ<iψa, ,η. δί..ειλο. ,;Ψ·η"". να δo:oλoyή<tιυσ-, coν θεό.,

αλΜ ",,6. δε εύρο ... ..", """"'"'". _ί»

(5) Βλ. ο.". στη σημ. Μc .""θ. 4
(6) Βλ. α""ά.α <Ρωτήματα <α, τι> ""αντή""", το" lω. Κ,,"οδίσ"Ρια σ' α",1< σια Ap~o,α της

Ελλ.,ν,ο<ή<; nω..,nε .. "ΙΙΙ", Α, Εθ",,,αί Σ"""λιίιcrtις, ιομ. 2ος., Δ' εν Aργtι Eθvιτ/
Συνt4υσ,~, Α&ή"",

]973. σσ. 229-295.

Τα στo,~clα, ~o" "<ριέχο.ι,,, στι~ ~"αντήσ~,ς το" Ι ... Ka1lwlOΤPI". αuσιάληcro. σ'
ιrt><ήν

tuItQ: ".6 ,ο

δ",ιαΥμα '00 μι: αριθ.

[149,

εν Nα~λlω ιη

[6

Λ~ρ,λiοu

]828,

""α

οοοία ""ρ,tχο""" oδηyίt<; ~1IPD> "'''> ..ατά δ,σlΚJPά τμήμαfά nι> Ελλσδος ε.. ,άκΠl""
Επ'φ6,,0<!,. Σύμ_ Ρε am6 ο, 'ε1ltα .. το, EπIφo~oι brpu. aμ!ιRα; '" ~μoχaψήσiΚiν
στην .'αταΡfφηση των

.....,-οl• .,ν

'01' τμήιιατ,,> το<>; "ατά "λάσ~ ιrτ~ματΙων. rι-<tJP)'ών.

ιwψΙνων. 'Pl"lniiv. """niiv. oμ~όpφν .α' ~μo""""""ν τ~, 'U'WP('" ή Ινδ<,σ~~· 1'01'
ορ'θΡoi> των ....λ~σ'ιiiν .."ι μoνa".,.~pόιuν. "ρtων .αι μο,""χ",ν ταιν OΧoλ<iω_, nuv
οθνι."'ν ιr<ηpσταιν
σ., lfOI) ""ν,στ""ν ..α' τ~ν 1Iρ<i)πι ~Orρal,ή τους σfά ""';;τφα
χράν,,,,,. ιιλ. Γονι"ή Y
cplι; της J1λJ.λίbo.;, "'οι; Γ', αρ. 29, 2S A~ρ,λίoυ ]828, σ. ]2(1-[2]
(7) Αuτiς ήσα"" .ηι; Απ,Πιι;, των Θηβών, της Euβoiaι;, τοι> Τ,,",ψ<οχ<οΡίοι>, της
Bovδoνiτζ<ις. το" Ζη,οvtίου, του Ταλα"''''U, των Ιαλώνο:ιν, ιου Λιδ<Ορ.. loo "α,

'00

Μώ<ινδρί"""

'"
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ΛOYK~TOΣ ΣΤΙΥΡΟΣ

σαντζάκ:ι κ:ατά την έναρξη του αytlινα της ΕUηνικ:ής ΠαλΙγΥενείας κατοι
κ:ουσαν

156.775 χριστιανοί και 13.300 μουσουλμάνοι. σε ~oσoστά αντίσ10lχα
7.86% κ:αι κ:ατά τον Ο..,ώβρη 10υ 1828, Ι:~ειτα από τη μείωσή 10υς

92.4%

κ:αl

ένεκ:α

των

πολε,ιικ:ών

επιχειρήσεων

κ:σι

άλλων

αΙΗών

οι

κ:άτοικ:οl

του

113.750 χρισηανούς, ποσοσ1ό 94,4%
του συνόλου 1ων κατοίκων, ιιου ανέρχονταν σε 120.480 ά10μα, κ:αι 6.730
μουσουλμάνοι, ιιοσο."ό ειιί 10υ συνόλου των 120.480 κα10ίκ:ων 5.6'10(1). 1I
σαντζακ:ίου τ/ς Εύβοιας ανέρχονταν σε

μαρτυρία όη οι κά10ΙΚ:ΟI της Λιβαδειάς, όιιως και των Θηβών ασκ:οΟΟαν τα
εΠΙ1ηδεύματα των ποιμένων, 1ων 1εωρΥών κ:αι 1ων τεχνιτών. μ' άλλα λόγια οι

κύριες ενασχολήσεις τους ήσαν η κτηνοτροφία κ:αι η 1εωρ)'lα,9). η'λος η
μαρτυρία όη στ/ Λιβαδειά, πόλη και επαρχία. η ελλη",κ:ή <'& στρψματα
ιδιοκτησία 1ης α\'ερχό1αν κατά τον ο

ενώ η 'Τουρκικ:ή σε

95.800

...ώβριο 10υ 1828 σε )88.125 "ψέμμα1α

στρέμμα1α. σε αναλογία" στρέμματα ελληνικ:ή

lδιοκτ/σία έναντι ενός lΙ&ρίπου σφέμματο<; η Τουρκική(ΙΥ)
Πρώ1η ιιροσπάθεια ε1κατάστασης Ελληνικών αρχών στ/ Λιβαδειά, πόλη
και Επαρχία, κ:αl έναρξης 1ης ελευθερης ζωής κ:αl δράσης 1ων κατοίκ:ων 1ης

κ:αταβλήθηκ:ε αιιό το Δημ. Υψηλάντη. με1ά 1ην απελευθέρωσή τ/ς και αυτή
συνίσ1ατο στ/ν εnανάσταση των δημογεροντιών στην πόλη, ,της κώμες κ:αl
στα χωριά, κ:ι έκφραση ελεύθερης πολιηκ:ής βοόλησης και εξουσίας, έπειτα

από σχετική δια1αΥή του lω. Καlιοδίστρια(IΙ).

Με την &Υκ:στάσταση των

δ,μΟΥεροντιών στην πόλη και 1ην επαρχία της Λ,βαΜlας. UΑρτυρειται ότι
προσωρινός δlοlκη1ής 1ης 11αν σ Αθανάσιος Λιδωρίκης με γραμμα1έα 10ν

ΓρηΥόρη Πέρβη ή Πέρβαλη

!1).

(8) Βλ. Ο1α "ιr.ι.'''' της Ελλη",ο<ής I1aλ'ΤT ... σi<>;. Ο .•., σημ. 6, ιπλ. 24S
(9) οι.. Ο1α ι\π.ία της εuην,.~ς Παλ'ττ.".<ri",. ι\. Ε Π., δ.Ι< .. σtη σημ. 6, ιπλ. 250
(]ο) Β. ι\.Ε.ΙΙ.,ό.κ .• σημ. 6. ιπλ. 256
(11) Βλ. αχε".ό την πpo.ήρυj;η Τ"" Δημ. Υ-,ιηλα",η από 1Ο «Γπ,.όν σrροtό#δοw ΤΟυ
σ-πι Λ,βιιδι", ισι~ τ~ .porpίroιx;"' .....apxIώ. Λ"β<ιδιά{, Ταλανr(".,. Σαλιii"",•• αι
A,δoιpIri.,.,..,με την ο.οία•• ανrό α,α άUι:τ. TI'O>OtQ"",oίι«'η δια,αΥή ''''' Κυβερνήτη

w,

Τ'" <η σίισtαση τmν ΔημO"l<ρο"'ιά>ν """
ελευθιΡωΡέ"" .φ,σχ6<; μiχp, ,η,
,α ... ,,",τέρο<; αρχ'!> rαιν•.
'ην .Ροτ/ρol;η στη Γ.",.ή F..φημ<ρi; τη" Ηλάδοι;, <το<;
ΓΌ "ρ. φο)..

w...

90.

Ι Δ<αμβρ'ου

1828,

σολ.

)7],

σο"" <Kισημαίνcτ""

<.-;

κλ.ioν, σι, η

σίισtαση <01\' δημαrtpl)νιιόιν ε:o;IIIάu...:"JI τ'" """ Oνw>μ"ν "" "oλ,n:~ τσι• .-αι των
"""",.ι.σrιι;ν rη~ 'ύt<l{Ια, "α' rη<; τά~."". Βλ ..... ι

r.....-.j Eφημfpί~

rη<; &λάδι><;, 'το<;

Γ", αρ. 19, 2J λ.-ριλΙ.,., 1828 το δισταΥμα τοο ΚufkΡνήr~, δ.Π. σrη α~μ. 6.,;,,-w .... νrό
σro άλλα ""'''ua,';'', «το όprανo.. το 0...0;0 φα ....Ρώ
,χpεiα{ ,,,,,λα,,,,»,
οι
6ημ01έPO.UΙ; "",,,. O1rΟΙων η ....λorι! α"'; να .π,,!ΙάλΜτα, '" το .λιjθσς ...αρά του

...., .....

.;""

'σxυponpou να Υ;νετα, "Ομίμά>!; δι" rη<; ιμ",ατoσVνη<; ""ν "oλ"ΏW

Βλ. Γ .....". Γ<ν. ΓΡομμα,tiα,φακ ]8S, ""αφ. 1_) Φτβροοοο''''' 1829, ό.ου KOI αχ«,.ή
"""φαρό <00 πρασtόp1 ....... διo,ιnyιή «Α'β<ι&ίαl7 ι\6αν. Λ'/ιιιιο'.η. ιδιό.,-ραφη ισιροι; το.
ι<λ~pε~oιίσlOν τo.ατηpητιjν rη, KoΙXρνιjιπφ ι\.ι\. Κ".οδϊστοι". δ,ό ,ον διοοιαμό τ""
"ΓρηroΡίοο Πέρ/JQλη, ιιχ; γρoμμaτέ4 τη~ Λ,oίιrησ-η~ τη~ Λ,β<ιδι,φ βλ. Γ.ι\.ΙΙ .. Γ<ν.

(12)

ΓΡαμμ., φ"" 186. ο"",ασ. ]0-] Ι Φ<βρ""αρϊ"" 1829 μονόφ>ιλλο <προ.., ''''' Κοβοονήτη
.ρος την ΙΙρασ. Διαικ. Λ,βαδ<Iltς,.ν Ζ'1,νη την

10 Φ<βροοοο''''' 1829.

'"
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Η ΛΙΒΑΔΕΤΑ ΧΘΕΣ. ΣΗΜΕΡΑ. Αγριο

[Ιαρά τις lIρό)tες αυτές ιιροσιώθ(ιες του lω. Καιιοδίσιρια

"0.1

του Δημ.

γ,ηλάντη ιιρο<; διοργάνωση της δημόσιας ελε(,θερης ζωής και δράσης των
κατοί"ων της Λιβαδειάς,
εγκατάστασης

πόλης και επαρχίας, και τις πρώ'tες ενέργειες

δημογεροντιών

και

προσωρινού

διοικητή.

η

παραπέρα

αl'άπωζη αυroιν των προσπαθειών "αι ενεργειών προσέ"ρουσε σε σοβαρό
ταro πρoσKόμμαtα. tα οιιοία, σ' όλη 1η διάρκεια 10υ
ανέ"οψαν την εύρυθμη "αι έννομη λειτουργία της.

1829 και μέρους 10υ 1830
Avtoi τα ιιολύ σημσντl"ά

προσκόμματα ήσαν:

ιιου συνεχίστηκαν

οι lIoλεμΙK~ επιχειρήσεις

στην

περιοχή, την ευρmερη 1ης Λιβαδειάς, έωι; την τελεvtαία μάχη του αγώνα

1ης Ελληνικής

Ανεξαρτησίας,

ιιου ιιραγμστοιιοιήθη"ε

στην Πέτρα

της

Βοιωτίας, στις 12 ΣεΙΙ1έμβρη 1829(1), οι οποίες δεν παρείχαν την ευχέρεια

της διοργάνωσης πάνω σε ισχυρές βάσεις 1ης δημόσιας ζωής και δράσης των
κατοίκων της Ελεύθερης
περιοχή

της Λιβαδειάς

Λιβαδείας
"αι

των

η εμφάνl"η "αl δρά"η σ' όλη την

ιιλησlέσ1ερων

σ' αυτήν

ιιεριοχών

της

ληστείας, η οποία δημιούρΥησε μεγάλα εμπόδια σιην αιιρόσκοιιτη λειτουρ
γία της δημόσιας, ειcci, ζωής και δράσης, αφού ήσαν υποχρεωμένες

οι

κυβερνητικές αρχές "αι οι "άlΟl"ΟΙ της ιιεριοχής να ασχολούνται σ1ην
ανnμε1ώπιση «στομάτων παμπλrιθών λrιΣWν» που ήσαν, κατά σχεllκή
pαpwpiα 1ης εποχής «ωρΥανισμέιια σιιστηματικώ.;» στα δUσβατα όρη, αιιό
τα οιιοία κατέβαιναν πυριιολώντας

«Π{Κ'ς καιρόν διακοπών σχεδόν πάσης

κσινωνίας»Ο") τέλος σοβαρό'τατο εμπόδιο στην αδιατάρακτη "ο.ι ασφαλή ζωή
και δράση των κατοί"ων της Λιβαδειάς, πόλης "ο.ι επαρχίας, ή1αν και η
ανταρ"ία τοο Τζάμη KOPI!1oi"OI\ "ατά το Μάιο 10υ 1830. η οποία στρεφό1αν
κατά της n>βέρνησης του Ιω. KαιιooισtρlO "αι η οποία εξανάγκασε τις
κυβερνηnκές αρχές στην περιοχή να δριτστηριοιιοιηθούν, να σιJΎ"ρoτήσoυν

ικανή σ1ρατιωτική δύναμη "αι να δώσουν νι"ηφόρα, τέλος, μάχη "ατά 10υ
αρχηγού 1ης ανταρσίας. ο οποίο<; τελικά αναγ"άσ1ηκε να "αταφuγει σ1ην'
γδριτ!ΙI)

(JJ) Γ,' σ",ήν βλ, ε.όρσ, Δ. Λου"",σ" Η ",λt:u<αΙ" μάχη "'" α'I'Φ"" τη, Ελλην",ήι;

... ...-ιξαρ'ηοi<ι<;.

",η. E.ιtη,Iι;

Πίφ" Boιorr;ας, 12 ι,.Uμβρη 1&29.....άδοτα, Eιιθi<ι"" .0.' όπ_
E,,,,p,i,,,, Σ .... o<λλ<ιδιxιi>. Mdε<όι., Τσμ. Ε', Αθήνα, 1974 _ 1975,00.

109·114 "", ασ. ]2)·134 ΟτΎρα\?/<_
(14) Βλ. Υ,α <η δράση "",όw ro>ν <Κψάro>ν

'0.'

ro>ν λησ'ΌW
'ην αν'ψ"ώ,ιισή 'ου<; Γ.",,,ή
EφII"",i. ι~ I:λλιiδoς. πσ, Ε', "ρ,θ. 99, 17 Δ<ο<φβρΙαυ lθ)() 00. 463 - 464 Βλ,
Γ.Α.Κ., Γον. Γραρρ., .,,, 2IJ4, 1-6 lουvlου 1829, '"""', ]·2 l"",νΙο... ]829 δΙφυλλο "προ",
wυ Κυβερνή,η .ρο<; ταν Πρα"",ρ,νόν Δ,ο •• η,ή. Λ.βα&1ας, •• Νσ .... λΙιο

«ρδχ<ιρο, μ.

10 ",,010 ο

Κυβερνή<ης 'ης

.. ,"'..

.0.'

2 lο ... νΙου ]829,

' ... ".1 10. Δ,ο,,,η,ή .,.-", τ~ .. 6σonoη αιμjλ.<,ά

"",6"........... "..
.,,1\

,ου "fJ"> "",σ8i~,
λ~σrάi"" "'" «ao.-.clιj
,*" ,~~ φp,o<oi&:n-(
μάσ,,'J'09', 8λ.•"" Κ ...... Μ.τ<ιξ"ς, lοτορ,,," .... ομνημα""ίομιι,,, ." τη, Eλλη",riι"
ε.α""σ,άοι:"",.•". Γ. Τ""""αλ.., Νο

(IS)

8λ

,δ,αΙτερα Κ .....

M.. <ιξ~ ό ....

6.

Αθήνα,

σημ,

]9S6 σο.]70
113 " .•.
]4, σο. 1&4. ]81, 189. Ο Κ ....

Μ .. <ιξάς

"",'

Ε«τα",ο<; Ε.Ι,ραιιος "'νατoλ,«~, Ελλάδα<; υ.ήρ/,< t.ας αχό τouς βαο,"""Ρου<;
0IIvtd.<στό<; τη, "ιnσ"'σλή<; ,η<; α"",,,,,,σ, Τζάμη.
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ΛΟΥΚΑΤΟΣ ΣΗΥΡΟΣ

Σημανηκό σταθμό για ,η διοργάνωση ιης ζωής και δράσης ,ων ι:αΗ,ίκων

,ης Λιβαδειάς. ιιόλης και εlιαΡχίας, ιόσον

nPQ,

κα,αχύρωση ιης ησυχίας και

,αξης και ευνομίος, όσο και ,ην έναρξη εί,ε ΠΡΟ"ΥΡαμμαησμό

έργων συνισ,ά ο δlOρlσμός

,ου Κων. Μειαξά της

E",QK1QU

δημόσιων

Ellιtρόlloυ

Αναιολlκής Σιερεάς.(16)
Πριν να αναλάβει
Ανα,ολικής

Στερεάς

τα καΟήΚQν,άα

Q

Κων.

'ου ως εnακιου

ειιιφόιιο\)

της

Mεtαξ!:ις συναντήθηκε με πρ<lφί,oυς ,ων

ειιαρχιών 'ης στην Αίγινα. αιιό ,oUΖ QIIοίους και ιιληΡQψOρήθηKε όη «οlκφά
ή,αν η κα,άστασις των επαρχιών εκείνων. Αι πόλεις ήσαν KεKαμμiναl και αι

πλείσταl αυτών εις ερείιιια, οι κά,οlκοι είχον διασκορπίσει εις τα OptVQ
μέρη, σφαtεύματα δε αδιοργάνωτα uπό ,ο Δημ. γ"ηλάντη περιεφέροντο

ένθεν - κα"είθεν/(Ι?) Παρά ης αρχl"ές επιφυλάξεις 'ου ο Κων. Μεταξάς, κά,ω
"αl από ,ην πίεση ,ου Κυβερνή,η, αl\.&δ!:χθη ,ελικα την επιφοιιείαν των
επαρχιών ,ης Ανα,ολικής Ελλάδος, ,ων

OItQ;mv η

έκtαση ήταν ευρύτατη στη

δικαιοδοσία ,ων(I.'. Με την εγκατάστασή του στην έδρα το\), π{)\) ή,αν ,α
(16) O~ιoριoμ~ "'" Κ"'ν. M<toIPιoς "ε...ά"rσυεπιrρό,..,.,..... Ηπapι ...vnx- A>nroλl.. Ij~
ειΑάδ<>;> i'y, .. '" '" ",,' αρ,θ. 13.101 δl<i,<ryμα ,ου κ"β<ρ_η,η, ο_ Αρτο' τη 14η
ΑυΥο'"'Του 1829. Βλ. 'Ο ~ιαταyμα τ...... ι:.η.... ρ •• τ,..; ..,λλ.δοο;, &.<><; Δ', ορ. 60. 31
ΑυΥ<>οίστ"" 1829, ο. 24),
Ο ΚΟ»'. Μοτοξ.;ς Υ<ν/ηθη .. σ,ο Aρ-y<>σtδλι 'ηι; κ.φαλλονιάςτο 19?3. M<tιI. "iolloυSb;
roυ στα oyriιooλια μαθήματα "ήΥ< στην [,o~ία. α"δ όωυ .ήρι: το δlttλιιιμα ,ης Noμιorής.
E"ιστρέφovτας στ/_ lUφoλλo",α ""ό"..,. να "οτο,ο...1 ",ο δ,,,οο,,,,,, "λάδο. Όμως,

.. αρός αοόμη, μυήθη", ",η φι~ι"η ε,οιρ<lο "ο,

μ. ,ην tναρl';η

..... αYtίI_α σ'α 182] μαζ;
αι" .. σι.ήι; σώμοτος

με ,σν ,φδ<λφο του Α,δ. M<toξb "οι άΗους κ",σι.λ""ίτες

ο.σβ,βάσ,η". ",η_ Κυλλήνη τσ' Μαη ..... 1821 ."ιι .σλί.jιησo ηρ<ι>ι"α σ'η νι"ηφόρα.
μό:ι:η "'Ο Λάλα.. Στα 1822 οΡ;στη .. γ"συρΥόι; 'ης Δι"αιοοό,ης 0Ο, σο ""vtl""
αρμοστής "τα νη"ιά 'ου

=,

Alyoloo

π.~αyooς. Στη Β', στΟ 'λ<J1ρ<><;, εο"""""ιλ<υση ή,ον

"ληρ<ξΣUΣισι;
ό"λ." 'ηι; πtλ<>rr"""ηooo οαι '" ""W:x"o ΙΜμά"... Γ.νι"όι;·
Εκορισι; της Δυπorήι; Ελλ.ιωος με Uρo. '" M'''''I.ό'rr1. ''''' ""σ'ου. όιιιιιι; "α, ,σ"
A1tιιIλ,,,,,,, ~ισρyα_""" τη' ίιμ".... Στο

1825

μoρnιρ<l,αι φρα."ριι.ι>:r:oι; ,συ Πoλoμη~ίσυ

οοι <J1Q 1826 ""ηρξ. ,δρυτι"δ μί),.σς τ"" "ώματος των Κεφολληνσ·7""Ο'Νθίω,. Στα
ΚαΜδ1"φια"" χρόνια lρημlι:"". Έ",α",οι; Ειιί,ρ""ος σ,α νησια τσυ Α'Υ<ιI"", "ήρ,
μέρος σtη' Δ' σtσ ΑΡΥος Εθ,σσυ",όιε"η "α\ "ο ""'ψ,α lρημαησ< Έ"'''",<><;
E~;τρσ.σι; της Aν,σλ,orής Ελλάδος. ΔUΣΣΡOσtημέ"""

ακό 'η βoOOρ1~ή "vtlβoal~.'"

ΥίΙρ,,,, σ'η' κ.ι:.σι.λσνιό, δ.συ "αρόμ"ν. μilΡΙ τσ 180, .ρόν<'σ< '" .. ήμα," το", '"
,,"οίο με oμvηστίo, ,συ 10ρηΥη"ον οι οπλσίδ",.ς aPIt.;, αllO&σμ<ύτη"ιιν α.δ 'η
δή ....... η. Γύρι... "α,όιτι, ",η' Αθή,α "α, οε ""νηεια <"'σψ"," "α, πόλι, <Πο

..

ΑρΥοστ"λι, όιιου "α\ ~'θo, στις 5 ο",ώΡρη 1810, "ΟΙ "κσυ σtO δημ<rιι"δ ν<φο,αφι:ίο
Τ/ς ~όλης ",α.ιάσ'lη ..... Σ""Υρο .... τα I,fO" •• λ ............. ,;~ατo .. ,ης t;)"Anv"ίIι;

[ ..."'"........ ,α σ~σίσ """σt"". "ημο",ι"η ,,,,,ψι,,η κηΥη roυ "'Υώνιι της εθ",~ής
μας Πολ,π.-"';ας.

(11) Βλ.

Κ. Μεταξάς,

'"

Icrn>'l". "",,~.It~a.."""a,,"S. Γ. Τοσυ"αλιί, Νο 6. Αθήνα, 19S6, σ<~

(]8)Οι <ιcαιη;ίες της Αν. Ε.λ/αδος. σι ""σκι;υκαΥον,αν σ'η διο"ισδασία τ"" Κων, Μ""φ
ησαν: ,συ Mσι.o~ρίoυ,

(Λαμία),

,"" Λ,lκι>ρ,.;συ, τσυ Πα,ρο,,,,οί,,,, (Υκό,η<;) ,συ Ζ .... ο"νί""
,." Σολώ""" (Aμ.ί<ι<Jηι;),'ης Μ.I5ο,;τσης,τη, Α,σι.αν<ης. ,ης ι\<β"δι:ίαι;. ,ω'

θηβώ" τ/Ι; M<yαρίbaι;οαι 'ηςΣολαμ;ν<>ο;.Βλ. Μέτοξας,Α .............""".... ό ....... λ. 16S.

'"
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Η ΛΙΒΑΔΕΙΑ ΧΘΕΣ, ΣΗΜΕΡΑ. Αγριο

Σάλωνα ι;αι με ι;όριο στόχο ΤOιJ τη Λιβαδ.ειά, πόλη ι;αl επαρχία, άρχισε να
θεμελιώνει την ελεί>θφη ζωή ι;αl δράση των ι;ατοϊι;ων της. Από ης πρώτες
ενέργειες ΤOιJ ήσαν: ο διορισμός ως διοικητή της Λιβαδειάς, 1Ιόλης και
επαρχίας, του Ιω, Μαμοόρη, στον οποίο ΠΡοφανέσ1ερα είχε αναθέσει

καθήκοντα ασΤιJVΌμOιJ της περιοχής(19) και η σuyκρόtηση και λειτουργία
δημογεροντιών σης l'.όλεις. σης ι;ώμες ι;αl στα χωριά της επαρχίας

toIv

σΟΟlημαllι;όlερα. έπειτα α1lό την πρώtη εγκατάστασή
Υψηλάντη. Όμως η όλη 1Ιροσπάθειά
πολεμlι;ές
ανάλη"η
σης

12

επιχειρήσεις,

ΤOιJ αναι;όπηι;ε

που συνε;τ:ϊσlηκαν

to..,.,

α1lό

tOV

Δημ.

όχι τόσσ από lΙς

ένα μήνα σχεδόν

μετά

tII"

καθηκόντων του, μέ;τ:ρι τη μά;τ:η στην Πέτρα της 8σΙα/lίας

twv

Σtπtέμβρη

1829,

όσο και προ πάντων στην εξάλειψη Μης μάστιγας

της ληστείας» και την καlασtολή tης ανlΙκαποδιασφlκής

ανταρσίας tOιJ

Τζάμη KapαtIιaOΌ. Και στις δύο αιrιές 1WPIJIlιOaCI, σ Κων. Μεταξάς με τη
δραστηριοποίησή

του

IIέtΌχ&

1Ιολλά. Έτσι

μαΡΤιJρείται

αντιμετώπιση «των σωμάτων παμπληθών ληστών» όη

σJlOία έλαβε, με οδηΥίες

tOI>

Καποδίστρια,

ta

σχεTlκά

με

την

δραστήριαμέtρα, τα

ο Κων. Μεταξάς, ΈκταΚlOς

Επίφοπος «η ανέλπιστος αυτοιί παρουσία ποτέ μεν εις τα εΠIιcινδυιιωδέστSΡα
μipη, ποτέ

&

εν Τα/ μiσω αvτών Τα/ν ληστών ενήprησαν ώστε όχι μόνο τας

ρηθeiσας επαΡχΙας να απαλλάξωσιν από την τρομερήν αυτήν μάστΙΥα. αλλά
ιcαI τor.ις ληστάς να βιάοωσι να ιcαταφύγοvν ενδότερα εις την oθιυμαvιιcήν
EIrIorpάrEIav» tελικά δε ιιη πεισματrorή σχεδόν επιμονή του IΠIpiov Μεταξά

εβραβεύθη με την rελεΙαν εξάλει"ην Τα/ν ληατώνJ1ΙΙ). Αλλά ι;αl σlην

KatQUlOM

tης ανηΚα/ιΟΟιασφιαι;ής ανταρσίας τοο Τζάμη KαραllισoιJ σης

ε>:αρχίες της Ανατολιι;ής Ελλάδας, "αl μάλιστα σlΗV περιο;τ:η της επαρ;τ:ίας
Λιβαδείας, σημαντlι;ές υπήρξαν οι προσφορές lσυ Κων. Μεταξά ω:; ΕκτάκτοΙ.!
Επιφόπου tης Αvαtολlκής Σtερι:άς.

Maptupεiral

οπλαρχηγό και τους Ταγματlιρ;τ:ες ΡΙΙκη

ότι σώματα ιιπό τον

και Τόλια με απόσπασμα

Ι50

σψαtlα/lα/ν έφτασαν «Ωπό τας εσχατι~ ΤΟι.! flarparζroriolJ» στην ιιΓουλι·
νίτζαν της Λεβαδε{ας», ενώθηκαν με
Μεtαξlι «όστις

tOV

κατά την Ανατολιι;ήν Ελλάδα Κ.

cixt λάβει το από μέρους ΤΟι.!

τα πλέον cvεprηrIorti μiτρα orατά

των ληστών δρημών αυτοπροσώπωςσε καταδΙωξη τους με

50 στρατιώτας

του

.01>

(19) Το

5ιά,ογμ.. "", K"βιρvτf)τη
5,ορι ..""" ",,, Ι... Κομ",ρή<ο:; ";'o,.. q,~ /lιβ<lδι;.. ~,
Toλo ....,ov ....., Μι&νί,ση9', με άΡΙΟ. 1916, tν Nιn>πλϊ .. τη 17 Ιουλίου 1830 ιιλ. Ι·,.ι .."

ι:.,Ιμ.Ερί.; τιιο; .~""ISoo;. <Τος ε', άΡ· S9, 26 lο>.>λΙο" Ι830. ... λ, 238,

(2:0)

Βλ. rcνιο:ή ε,,,,φίc;,.,.; ελλι>5ος. ί.τος ε', άΡΙΟ,

,~Λ<β<ιδεiaι;
!ΊΟ.

173

~.ά.

18 ΝocμβρΙο".

99. 17 Δc~&μβρi"" 18.10. σα. 463-464.

Βλ .•,." Κ .... ΜοΤβξάς. I"'ά"''''' .. π ...... μά ...... ιno. ό.π .. σα

,...
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ΑΟΥΚΑΤΟΣ ΣΠΥΡΟΣ

Η' τάΥματιχ;, με αιtοrέ),εσμα, σε μάχη ποο ι:παKOλo!ίDησι:, να κατατΡοπωθεί ο

Kαpατάrπx/1ΙΙ
Έlt&lτα από την αποκατάσταση της τάξης και της ειινομίας και οτην

~παpxία της Λιβαδειάς τόσο ο lω. Καποδίστριας,

000

και ο Έκτακτος

Επίτροπος Αν, Στ~ρεάς Κων, Με1αξάς, επιδό&ηκαν O'lη διοργάνωση σε
ισχυρές βίIOtl'> της ζωής και της δράσης 1ων κα1οίκων της, η μέριμνά τοι>ς δε
στράφηκε προς 1ην ανέΡΎtση δημοσίων καταστημάτων, Πρώτο, τέτοιο,
δημόσιο κατάστημα ήταν και η οικοδόμηση, O'lQ μέσα τοο

]83],

σχολείου

στη Λιβαδι:ιά και στις άλλες πόλεις της Ανατολικής Ελλάδος, στις oπoί~ς

μαρτιψ~ίται ότι ι<ι:κtίσθησαν εΥΡVΧωpόtατα αHηλoδιδαKtιKά σχoλι:Iιw(Ώ),
Στην οικοδόμηση και λεlΤΟΟΡγία αιnών των σχολείων συνετέλεσαν: τα

χρημαtιKά βοηθήμα1α, 1α οποία εσ1άληοαν από lον

Καποδίστρια

στον Έκτακτο Επίτροπο <ιι:ις οικοδομήν <η'ολείων' και η συνδΡομή των
κατο{κων των πόλεων, ανιlμεσα στοι.ς OΠOίOr.ις και της Αιβα&ιάςκαι αιtό τor.ις

oιroίOr.ις άλλοι ΠΡοσέφι:ρονχρήματα και άλλοι «κόιtDυς ItΡοσroπικοιJςι.ιv).

Πέραν από την οικοδόμηση και λειτουργία ωριιχωρότατου αλληλοδι
δαΚΤIKOιJ σxoλ~ίoυ και στη Λιβαδειά, όπως και σε άλλες πόλεις της
Ανα1ολικής Στφεάς κατά 10. μέσα lουλίου 1831, ο Κωνσταντίνος Μεταξάς
ως 'Εκτακτος Επίτροπος της Ανατολικής Ελλάδας πρσγραμμάτισ~ για την
πόλη της Λιβαδειάς και οικοδόμηση εκκλησιάς, δημΟΟιοιι κα1αστήματος,

ιιδραΎωγείσιι και -ΥεφυριΟν. Χαρκατηριστική είναι, επί lου Πf,οκεlμένou, η

αναφορά την οποία α1!iστεlλε προς τον Ιω. KanoδiatPIΩ(:l), έιι~11α από
σχετική

διαταγή

του, ο Κων. Μεταξάς, από κοινοΙί με 1ην επαρχιακή

Δημσ-rφOντία της Λιβαδειάς και στην οποία καταγραφόταν «ο ως έΥΥlστα
ισολογισμός των &JIιτοπίων πόρων της επαρχίας Λειβαδίας, καθώς και των

(21)

Βλ. Γι.ι~ή ε.ιιιιι:ιόιό ''ι'ό nωioo;, ίΊος Σ,', αριθ.

CfXώptO, Ειδή""ι"
σο,

184, ]85,

.. N",,~λίO\> 16 lO\>viw

45, 11 lO\>viO\> 1831. '''' 256-257

Βλ. ~α, Κ. Μεταξά, A~<>μνημ"",,6ματα, ί>.~.,

bιι:O\> μ<ιρtνριΙ ό" με τ/ βoή&uι Λtβo&ίων σνΥφ6τ/σι ι~σ"ή

στΡOtιω"o:ή oovάμη 600 ονδρών με Τ/" ο"οΙο α"',μt, .... 1O< ,ην αVlαροία ,ο\>
Kαρσ,Qσαν, .," σσ 181 ~α, IIt9, ,,",ον μοΡ"Ορ,:Ι,,,, ότΙ Ο Tζιlιιη~ με,ιΙ τη. IJMt"ll..

Τ/" "νταρσi"" το\>

."ti1'I!l'" ",η" ΎΔΡCΙ·

(22) Βλ. ΓιYl.,ή Εφ'!,..""

'...

EJ.Uδo<;, ίτο<; Στ', αρ. 52, Ι Ι louλΙ"" 1831, σο. )()J-)04. Ο,

ιΙλ/ει; ~όλa<;. σnς o~oltς ",IOlη~".σχω..:,ό ήτα. η Σαλαμί"", ,ο Γαλαι,iδ" πι ΣQλι»vι::ι,
Το λιδιoplκ" η Ριιχοβα, το ΜολάνδρΙνσ, το Τα"".tιo., εν<ι> ε\χα. -ιΣθt; πι θεμt4... •

0'

""" qo...i"", στη Θήβα ~α, στο Mi:'rαΡO.
(23) Βλ., ό.1L, ,η σημ. '" "",eμί> 22
(2Α) Βλ. ovιή. σπι Γ.... ,Κ, Γ~"'~ή Γρομμ<ι,είο .... 27), ,,"oφιI~. 11-12 "'",Ioόoloν ]831.
Εί.α, tnflO4'O δίφνUo, μt ορ,θ. 646) Προς το. E!,oxώtατo. Κvβερνή,η", ο Έ"""ιno<;
E.i,ρoo;"'O της A.ατoλ,~ή~ Eλλιlδoς,

••

λ'βαδtiα 'η"

12

"'",Ioόol""

..ισoλDrιoιιός

fΔlν <ος iγr,σtU

",fO"'_ ,,6Ροιν

..""1""0'''''....... '" ....... ,ΔWν ~~.

""

.0.

18)1,

..ifp""<N; Κ. M~tαf,ιI", ο Γρομμα-ιεόι; ΜαρΙ""" Ν. Moρ,νbιι:OI>~

ο Ι"""~Τ"'O
ισw:ερ,~ιI

αωρχiJι, lIειβQδlά, """ι fΔlν

,,,
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Η ΛΙΒΛΔΕΙΛ ΧθΕΣ, ΣΗΜΕΡΛ, ΛΥΡΙΟ

αναγκαιΟΟν1φν εις αυ,ήν και εις τα δυό Κα/μΟllόλεις Δαδίου ,.,-αι ΔιστόμοΙ!
εξόδOlJ;> για την οικοδόμηση
Σύμφα/να με

umbv

]5.000 γρόσια'
]0.000 γρόσια'

για το δημόσιο κατάστημα
για γεφύρια

για τον ξηροιιόταμον
οιιωδόμηση

όλ<ον

6.000

γρόσια' Ί'ια το υδΡιη'wyείο

γνώμη

γρόσια, σuνολικu

3.000

γρόσια,

64.000

25.000

Το

καλυφ&ί αιιό 10Uς επnόιιιo1lς

χειμερινά και θερινά λιβάδια

9,(0)

ο

Κων.

Λιβαδείας, Οα

κάθε χρόνου πόΡOVς της

γρόσια' αιιό τα

5.000

5.000 γρόσια'

ήσαν για τ/ν

ποσόν αυτό αναφέρει

της Δημογεροντίας 1ης

εlιαΡχίιις Λιβαδειάς και που ήσαν; αιιό τα κόμιστρα
ε[ΥΥαστηρίων

κατασ,ημάτφν.

γρόσια' για σχολείο στο Δαδί

Δισ1όμου

Με1αξάς, σε σύμφωνη
μποροί>σε να

1α/ν IlUPUIlIι\'1J) δημόσιφν

τον ισολογισμό για την εκκλησία ήσαν αΤοαραίτ/1α

12.000 γρόσιιι' από 1α
tVOiKlQ 1α/ν εθνιιο::ών

γρόσια' από τη συνεισφορά ΤOlJ ΜοναστηρίοΙ! (σσ.

ιιροφανώς ΤOlJ Οσί01J ΛουκιΊ) 9,{Ι()() γρόσια' από τα χρεωστΟΟμενα αιιό

ΠΡOσόδOUς της ειιοχής Ouμέρ πασά Κιοοταχή
GIll10IliQUς ιιόροι><; ενός χρόνΟ1) 2.000 γρόσια,
ανέρχονταν

σε

αιιαιΤ01Jμέ\'1J)ν

52.000 γρόσια, 1α
64,000 γροσίων ο Κων,

γρόσια' από TOUς
1α οποία συνολιιο::ά μεν

15.000

δε υιιόλοιιια

μέχρι

τοο 1l0σού Τα/ν

Μεταξάς επεσήμαινε σ10ν Κυβερνήτη

ότι μllοΡούσαν να καλιιφΟούν ιιιιό TOUς KΙΙTOίKQIIς τ/ς Λιβαδειάς είτε με
συνεισφορές «ε{ ιδιων των .... είu; ιιδιά των κοινών fων...
Σε

TEMUtuiu

ειιισήμιινση

του ο Κων. Με1αξάς τόνιζε στον lω, Καπο

δίστρια ότι είναι 1ης γvό>μης ο Κuβερνή1ης να διατάζει «την ειο::ιιλήρωσιν

έfYYΟU, το οιιοίον και την πάλαι ΙΙ01έ λαμιιράν ιιόλιν της Λειβαδίας

(ltMl

ιο::αλλωιιίσει ιο::αι TOUς ιιολίτας τ/ς Οέλει ευχαρισ1ήσει, εvOαρρύνων όλoUς εν
Ί'ένει

TOUς κατοίκους της επαρχίιις ταύ1ης»,

η

οllοία

ιιρόσ9ερε

ιι'Την

πλειοtiραν οχεδόν αφ' όλας τας Μιπάς της Στερεάς E.Uά~ επαρχιας,
ωφέλειαν εις το εθνικόν ταμείΟν/.

Στην αναφορά αιrtή

1(1)

Κφν. Με1αξιΊ ανταπάντησε ο ]φ. Kαπoδίσrριας

επαινώντας την προσπιΊθειιΊ Τo1J ιιδια τα απαΙfοομενα δημόσια Kατασnjμαro
εις Αειβαδίανκαι διά fOιIς εΠΙΤΟIl{ουςπόρους" κιιι ζη1ώVlιις ιιιιό αυ1όν νιι τ/ν

συνεχίσει «ι:σΘWς ι:σι εις τας: λΟΙllάς επαΡχισς» κιιι νιι ιινΙΙ9έρεl σχετικά «δια

να διατάξιψεν m Iltραιrέρω κατά rων πρoλαβQύσaν JIamyήv μας»(1'),

Η όλη ΠΡOσr.άOεια, τόσο με εVlολές του lω. ΚαllΟδίστρια, όσο και με ης
δραστηριότητες, ιιοο ανillτυξε ο ΈΚ1"ΙΙΙΟ::1ος Ειιί1ροιιος Κων. Μεταξάς, για την
οικοδόμηση

δημόσιων ιο::αταστημάτφν

στη

Λιβαδειά, τιι οιιοίιι

«θέλουν

καλλωπίσε, την πάλαι ποτέ λαμπράν πόλιν της Αειβαδιας>ι ανιιΙCΌΠηκε με
τ/ δολοφονία του Κυβερνήτ/ σης

(25)

27

Βλ, Γ.λ,1{. Γ.",κή ΓριrμμιrσiιΣ,

έπρall>O κρόχ<ιρο, Τllν

Σεπτέμβρη

Ip(lK 274, ,,~oφ<iK. 25·28
27 Avy"","Oί> ]8)], NιWιι).(,ouj, ο

]83],

ένα μήνα με1ιΊ το

Avyoiκrt.,...

18)\

μo_όφuUo

Kυβφνήtη" Ιλ.Κ., ο Γραμ,

τη" ε..,,,ριn.ia,, Ν. Σκll).('<ιδψ;)·

'"
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ΛΟΥΚΛΤΟΣ ΣΠΥΡΟΣ

θειι"ο προγραμματισμσ τους. Όμως, παρά ταΙΙτα, "αl παρά τη δολοφονία του
lω. Καποδιστρια "αι την ε" ταιίτης αl'α"οιιή της, επί του ιιρο"ειμέvοu,
ΙΙΡΟσΙΙαθειας, ιιαραμέvει αδιαμφησβήτητο το ΎεΎονΟς Οτl μέσα σε πoλλiς "αι
αvιIξυες ιιεριστάσεις "αι συνθή"ες, ιιοο ειιικρατούσαν τστε στην ειιαρχια της
Λιβαδείας, τ.:.σο η ιισλη 000 "αl η επαρχια, στον Ιω. Καιιοδιστρια "αι στον
Κων. Μεταξά οφειΜιον την πρώτη θεμελιακή δlΟΡΎάνωση της δημΟΟlας ζωής
τους στο "ατ<i>φλι της ελεύθερης ζωής "αl δράσης ΤωV "ατοί"ων της.

'"

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
09/01/2023 21:58:53 EET - 44.211.79.30

Η ΛΙΒΑΔΕΙΑ ΧθΕΣ, ΣΗΜΕΡΑ. ΑΥΡΙΟ

Εισήγηση του ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ θΗΒΩΝ

&

ΛΕΒΑΔΕΙΑΣ

1'.1'. ΙΕΡΩΝΥΜΟΥ

Ο Λιf\o.δείτης Νικόδημος BaβDτενής

Κύριε Πρόεδρε και αΥαlιητοί αδελφοί, ta IIOλ/ιi μοναστήριο otO χώρο της
8οlωtίας ι:ατά t<noς δΟΟι:ολοιις χρόνοιις της Τοιιρι:οι:ρατίσς, φαίvεtαl ότι δεν
σtήριξαν μόvo tοος ι:αtοίι:οος της ή tOIις εvίσxιισαν στις IItpl!tέtelεo; t<noς
αλλά ήtαν και οι μοναδικοί χώροι

1100

ι:ιιλλιέΡΎ'Ι(Ι(Ιν

ta

λιτοστά τtXιμμαtα

ι:αι ανέδειξαν εΊι:εί lιροσOllllκότηtεςχρήσιμες στην IIOρf:ία

too

Γένοιις.

Μάρtιιρες τοιι τετοvόtος autoύ, οι ιιλούσιες βιβλιοθήκες τοιις, τα
ιιlιοt\lllιΟΟη μοναστηριακά σχολεία, οι IΙQlιαδοδάσι:αλοl ι:αl αι:όμη οι
διορθorcι;ς ιcεψέvων σε διάφορα WIIoypαιpεia όιιως ο ΓεώΡΎ\ος Μα(στος και
ο δlάι:Ovoς εκ λεβαδε(ας, ο ιερομόναχοι; Ιωάσαθ -ι:αl αιιtό λiεllloλλιί Ύ\ατί tO
όνομα Ιωάσαθ είναι σιινέχεια στouς μοναχο6ς

too

Oσioιι Λοιικά- και ο

ιεροδιάι:ονος, Νικόδημος Βαβ(ιtεvής.
Ο τελειιτα(ος, κατά κόσμον Νικόλαος, διάκονος στην αρχή και

f:ulta
ta

lIρεσβ(rfεΡOς ι:αι ειιίσκοιιος Έλοιις, αρέσι:εται να 1JItΟΥράφεl σε όλα

κείμενα tOO lIανtoύ, «Νιιι:όδημος JkιIkιmι~ς ειι: χώρας Μβαδείφ.
Με τον εν 1ι.όΥω ).άτιο, τον οιιοίο θα ιιροσιιαθήσω να σκιαΥραφήσω σήμερα

με αιιλές yΡCΨμiς, ασχολήθηκε IIpιίItoς ο μεΥάλος Νίκος Βέης, ηραVΕ
αιιtόν λίΥα ο Τάκης Λάιιιιαι; και διάφορα

1100 έχοον

yl'

έρθει ιnην ειtlφι!VΕια, και

έΡXOνtαl σιινέχεια, μαι; δ(VO\Iν την εικόνα της xαρισμαtιKής αιιτής ιιροσω

1ι1ι:6'fηtας.
Γεννήθηκε mη Λιβαδειά
μεtονομασθι:iς

ma

μέσα τοο

αιιό Νικόλαος εις Νικόδημο,

1700 αιώνα. ΈΥινε
pIi1J.ov στην Ιερά

μοναχός,
μονή τοο

Oσioιι Λοιιι:ά, ι:αι χεlροtοvήθηι:ε διάι:ονος.
Περί

tO 1685

μετέβη στ/ν αvθo6σιι, tόu, ιιαροικία της Βενεtίσς και

ιιlιηρέτησε ως διάκονος εις τον ιερό ναό τοιι ΑΥίοο ΓεωΡΥίοιι Uflv Ελλήνων.
ΦBivetaI όtι λότω της ιιαιδείας τοιι IIΡOσελή.&rι ως διορθι,nής και
ειιιμελητ/ς εκδόσεων βιβλίων tιov ει:δοtικών WIIΟΊ'ραφε(ων Νικολιίοιι
Σάροιι.
Στις αρχές τοιι

]686 ειιιμελι:ίται

εκδόσεως με το όvoμι:ι ιιΒιβλίον ιστορικόν

ιωλ.οιίμενον Ιουστίνοι; μεταφpα.σθiν εΙ(

,,.

rqf AarIνiδoς f/Φνής εις την Μην
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MHTPOrIOΛlTHl: θΗΒΩΝ

ΛΕΒΑΔΕΙΑΣ

&

".".

ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ

φράσιν παρά !ωάwoυ Mάp/(oUΛα ωυ AθηllΠίoυ, JrpoaOέrtI Δε /(αίτιvι:ς μύθοι

μεrαφρασθέvrες ... » και II!tΟ1ραμμίζουμε όη η επίβλι:ψη. η διόρθωση γίνεται
από ων Νικόδημο Βαβατενή, lον δΗΙΚΟ\lo εκ χώρας Λεβαδείας. Το
επιμελεί1αι

μιας άλλης

εκδόαεως

(ιθ&ίον

/(αι

Ιερόν

Eιιayyέλιoν

1686

έως τι

ανaλώμασι /(αl δαπάναις αφειδέσει, Νι/(ολάου Σάρου.
Mεrιrυπώθη

/(αl μεrά πάσης ειrιμελιίας παρά Νιιι:οδήμου lεροδια/(όνου

BaβατενoιJι; του ε/( χώρας Ιιεβαδείας, διοΡθωθέν, αφιερωθi;ν /(λ>r».
Φαίνεταl όη ήταν ακούρασ10ς, διότι αμέσως αρχίζει \10 επιμελείται όλεζ
ης εκδόσεις του τιιχογραφι;ίου ι;:αι απορεί ι;:ανείς πως αε τόσο μικρό χρονικό

διάστημα εκδίδονται τόσα
«Συvrαγμάτιον

βιβλία. ΤΟ

γίνε1αι

1688

επανέι;:δοση

10υ

περιέχων ι;:ανόνας ι;:αι ευχό:ς εις τον Κύριον ημών Ιησού

Χριστόν» ι;:αι έιει όλες ης προσει>'(ές οι οποίες είναι απαραίτητες κατά την
τάξη της εαλησίας ρα ιι:ό:θε χριστιανό.
Από εκεί και πέρα αρχίζει και ασχολείται με 1α μηναία της εκκλησίας, τα

βιβλία ειι:είνα που ιι:άθε μέρα έχει την Αιι:ολουθία,

10

βίο του αγίου ιι:άθε

ημέρας.
Έτσι, λοιπόν, lον βλέποομε μέσα στο έ1ος

ει;:δίδονταl

12

μηναία,

12

μηναίο του Φεβρoιιaρίoυ. Δεlcέμβριος

lo\lOoopioo.> ]689

]689

τόμοι όλων 1ων μηνών. Το

15, 1689

να επιμελεί1αl και να

]689,

Νοεμβρίου

]5, 10
15

το μηναίο του Μαρτίου.

το μηναίο 10υ Απριλίου και έ1σl ειcδίδονιαι όλα τα μηναία

με την επίβλειιιη ICαΙ 1ην διόρθα/σή lου Νιιcοοήμοu τοο Βαβα1ενσός lου εκ
χώρας Λεβαδείας, όπως ιιι:ογράφι;ι αε όλα.
Το

]689, αιcόμα,

δεν αρκεί1αl στα μηναία 1ης εKΙCΛησίας αλλά προχωρεί σε

σιιλλσΥή l,ειμένων βoηOηTllCιOv, ομιλιών ιι:λιt. Βιβλίων ο\lOμαζόμεl'(t)ν «Νέος
θησαυρός μετά μη υπαρχουσών ειιι:όιιω~ rιov εν αυτών κειμέιιwν, περιεχομέ
νων,

ομιλιών,

oμtrarυIfΙOOiv,

διορθωθέν παρά

Νι/(οδήμου

ιεροδια/(όνου

&:βατερvoύς του ε/( Ιιεβαδείας/l.
«Συvrαrμάrιον περιέχων ιι:ανόνας Τε ιι:nι ειιχάς ι/(εrηρίους εις ων Κύριον

η,wιν Ιησούν Χριστόν /(αι στην Υιrεριη1αν'θι'οrό/(ον συλλεχθέν ε/( διαφόρων
βιβλίων.
Τα πλείστα δι από του

Arfou'

Εφραίμ λεrόμενα /(αθ' εσιriρaς της

εβδομάδος παρά rης βουΜ»μένης πoλεμήσal την εαυτών ΠΡοοίρεσιν προς
τα ήθη

/(λπ....

Αυ1ό

ήταν

ιιαλαιότερη

έι;:δοση

και

μετα1ΙΙΧώθηι;:ε

σ10

1υΙΙοΥραφείο 10υ Νιιι:ολάου tό:ΡOυ, διορθώθηιι:ε δε παρά 10υ ΝικοδήμOll
ιεροδιαι;:ό\lOu 101J εΙ( Λεβaδείας.
Το 1691 φαίνεται ό11 ήταν ανήσtl'(O πνεύμα. Το

]693 10ν βλέlι:oυμε

να είναι

δάσιι:αλΟζ των παιδιών των Αθηναίων οι 01Ι0ίοl όμως ι;:ατοιι;:ούν σrην Ωάφα.
Σ11ς

1()1J

2 Δειι:εμβρioo

τοο

1&17

ο HΎoύΜΕVoς, Επιφάνια<;, -άφησε με 1ην διαθήι;:η

χρήματα, 5(1 δουκάτα εrησίως. 11α να πληρΟ»νε1αl ένας δάσκαλος ρα τα

'"
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Η ΑΙΒΑΔΕΙΑ ΧΘΕΣ, ΣΗΜΕΡΑ, Αγριο

παlδlQ των Αθηναίων. Το

έως το

]69]

1693 είναι

ο δάσκαλος ο διαλεΎμενος, ο

εκλεΎμενος, ο Νι"όδημος ο Βαβιιιενής.
Ένα πι<ποποιητι"ό.

«Εντιμ6lαιοι

Αρχονιες

της ε"λαμπρ6τατης

του

ΜεΎαλομάproρος ΓεωρrίOυ των Ενετών σιη Βενετία. Yγιαίνoνrι;ς ευτυχεΙτε.

Διά της παρoιiσης επιστολής φανερώνσμεν ημείς υιrΟΎεrραμμένοι ειrίτρq
ιroι των Αθηναίων ιrως αφού

rIa

την

arOII'!

του rMqνoIάrov πριγlO!jιroυ

αφήσαμε την ιrατpίδα "αι ήρθαμε εδώ εις τον ΜωΡέα, εrρέιιιαμεν rνιiιμη να
βpσιJμε διδάσκαλο επιτήδειον

rta

να διδάξει των παιδιώνμας γραμματι"ά κα,

ρηlορικά μαθήματα εις lην Ελληνικήνκαι Λατινικήν γλώΤα/ν.

TotoVrov λοιπόν

ευρiσκοvrες τον λογιώτατον ιεροδιάκονο Νι"όδημο τον

Bαβarενή, τον ειcλέξαμε διδάσκαλο εις 10
Πάτρα». Δίδι:ι~ε μέχρι το

]693,

/69/ να κάνει διδασκαλείο εις την

αλλά φαίνεται όμως ότι δημlουΡΎήθηκαν

διάφορα θέματα και έτσι δεν πέτι>χε όσα προοΟΟ"οΟΟε. Ταυτόχρονα. ενε"α

α)'\'ώστων λόΎων, "ατεδιώχθη από των αρχών και "αtεδΙ"άσθη εις ε~Oσlρα
κισμόν, εις ε~oρία.

Avti

αιrι:oo, το

1694 ε~έλε~αν

Ύια δάα"αλσ στη θέση του, τον ΑΡΎ1'Ρόν τον

Μπεναρδήν, Δεν διαβάζω τα κείμενα, όμως είναι χαραιι-rηρlστι"ά Ύια όσοιις
tVOIaφtpOvta! να δούνε ta "είμενα της εποχής "αl Iolaitεpa tOV "αtήφορο
δηλαδή

to

"αtώτερο, το σημείο

ro

χαμηλό

atO

οποίο έχει ,tIιatl η Ύλώσσα

της εποχής αυτής.
Μετά λοιπόν, τη διΟΟσι;αλι"ή του εργασία, τον ξαναβρίσκσuμε πάλι στη
Βενετία, πάλι διορθωτή κειμενων "αι ε"δόσεων, «θειον "αι Ιερόν Ευαγγέ
λιο>'» το οποίο εκδίδεται το 1697. Το 1700 ε"λ&γεταl Ειιίσι;οπσς Έλouς, της
περιοχής δηλαδή της Μονεμβασίας "αl Σπάρτης, σημερινής, και έχουμε
ωραιότατα "είμενα βΎαλμενα από το χέρι του. Ο κώδι"ας αυτός σώζεται ως
σήμερα στην Εθνική Βιβλιοθή"η.
Είναι πάρα πολύ ωραίο "είμενο διότι, πέραν από τη Ύλωσσική
ι"ανότητα

που μας δίνι;ι,

μας δίνει αν';Ύλuφα, τον τρόπο

t"λέyOvtav tόTι: οι επίσ"οποι, οι μητροπολίτες, τι

nPOaOvta

του

με τΟν οποίο

έπρεπε να είχαν,

πώς Ύιvόταν η διαδι"ασία, πώς Ύινόταν η εΎ"iί"λIOς Ύια να Ύvωρίσει το λαό ο
μηΤΡσπολίτης, ποιος είναι ο επίσκοπος, ποιες ήtαν οι υποχρεώσεις, ακόμα
"αl

tOV

tpόItO που ο υποψήφιος επίσκοπος έπρεπε να δώσει, "ατ'; "άποιον

τρόπο, και εξετάσεις θεσλιηικές Ύια να φανεί αν "ατέχει βασι"ά ΠΡ/ΙΎμαtα.
Ε"εί όμως πσu είναι πoλiί λαμπρός "αιχαρισματι"ός, είναι ο φόπος με τον
οποίο ανnμεtωπίζει τα προβλήματα της nεριoχής του, που λ&Ύει ότι στην
περιοδεία που έκανε

Ppioon:I

ότι είναι "ατεστραμμένα

τα πάντα, ότι οι

ε""λησίες είναι σι;επασμένες πολλές με "αλαμιές rroι επl"ρατεί φοβερή
ακαταστασία. Και αμέσως έχει παρακάτω, μέσα

atOV

ΕΎκύ"λlο

τα οποία

θα λέΎΩμε σήμερα,

και τα μετρα

Κώδι"α, &ιασώσεl την
λαμβάνει

Ύια

να

αναστηλιιih:ί το .ruΡσς αλλά και να ανασυ-ΥΚΡοτηθεί η επαρχία του.
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ΛΕΒλΔΕΙλΣ 1<.1<. ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ

Θα διαβάσω μονο ένα μικρό κομματάκι οκως αρχίζει, Υιατί είναι τεράστιο

το κείμεvo, Υια να πάρουμε μια Ύεύση σ' αυτή την κατάπτωση που είχε η
Ύλώσσα που είναι πω μπροστά. της ποιοτητας και της καταστάσεως

της

Ύλώσσας του Νικοδήμου του Βαβατενού<;.
«Επειδή κατά την θείαν βουλήν» είναι σε εξάμετρο <Ι'ΠΙ πράΥματα όλα

TOVTOOJ

του υΠOσεληVΊOυ K6σμσv φiι<π' Υεννοιίνταl

κα, φθείρονται

και ο

χρόνος ως IO'01WIOOrpIιroι; χρόνος αμαβΡε; τα καλά και κατατρώγει τα όσα
Υεννό, δια τοιίτο εΠιtηδειίθει ο ανθρώπινος νους Υια να μην λ.είψει στους

μετιryενεστiΡOυς των πάλαι rεrεwημέvων αξΙΟμνημΟνεVτων πρqγμάτων ή
ενθιίμ,σις και δια της γραφικής ιστορίας αναλiιγαι αΥΤιφαρμάκου της λήθης
το πάθος ιάσετω. Και απiδιilξεν ημίν λόγους και πράξεις πάντων των παλαιών

ανθρώπων και τα κατά ιrαΙβQ~ σιιμ{kίντα.
Αλλά φευ της δUΣΤυχίας του ημεTέβQV γένους και της μεγάλης ιrαTαστρo
φής διατί ομοιίμε την βασιλ.είαν έχασε την ελ.ευθερίαν,

την ανδΡείαν, την

ειηενείαν κα, την Υνώσιν δίδoυσaν φιλα10φίαν και ετάχθη ασπλάχνως αιιό
τον {kίρβαρoν ως τον πάλαι καιρόν από τον ΦαρωiJ Οι Εβραίοι εις την
παvoυρΥΙα.

Δια τούτο έλειΨ"αν οι χρονολόΥΟI και εκrλησιαστιιroί

lστΟΡ'ΟΥράφοl,

Kατεφθάρησaν οι "ιiιδικες των εκκλησιών κα, μάλ,στα εδώ στην Πελοπόwη
σο όπου όσοι εδoιriμασαν o:rtOόv εις όλας τα επαρχίας, εις ιιαμίαν δεν ηιίρα
παραλ.είψανια ατάκτως yεyρaμμένα».

ΔΕν προχωρώ παραπέρα, Υιατί δίνει ολη την εικονα, ιιιιογρ(ιφει πάλι ως
Επίσκοπος Έλους ο BαβατεVΉς εκ Λεβαδείας, έχει την συνέχεια την ομολογία

Πίστεια; αυτο ιιου Υίνεται και σήμερα και μπορεί κανείς να δει την εξέλιξη
αυτού του Ύt1'oνoτoς, αυτής της πορείας, ιιώς δηλαδή εξελiΥοV1αl επίσκοποι,
ποια ήταν η ομολΟΥία ενώιιιον του λαού ιιριν Υίνει η χεφοτονία και στη

συνέχεια ο τρόπος που

tKUYOV1aI

οι τρεις και εκ των τριών εκλέΥεται ο ένας.

Ακολουθεί η &Ί'κύκλιος που συνιστά τον εκλεΥέV1α προς το κοίμνιον αιιο
το Μητροπολίτη και στη συνέχεια έχουμε ακομα το κείμενο που ο καιvoύριος
επίσκοπος, Νικόδημος, ενημερώνει το Μητροπολίτη Υια την κατάσταση στην
οποία βρήκε το ιιοίμνιον.

ΑέΥει λοιπόν, ποιος είναι, πώς έρχεται στο ποίμνιο, και λέΎεl «ε,,-λiyoμαι
με κανονικό τρόπο και δενεlσiρχoμα, δ,ά άλλου τρόπου παρά από ιην θύραν
από την αυλή από όπου εισέρχονιαι τα πρόβατα και όχι αλλσχόθεν. 'Οτι ο

αναβαίνων

aλ.1.αχόθεν

-εννοεί

τις ε,,-ιrλησ,ιαστιιrές

ακαταστασίες

για

να

καταλά/kι και-είς θtσεις- εκείνος κλέπει και ληστής. Δια τούτο πρiπει να
α,,-oιJεπ της φωνής μου και ηξειίρoνraς

να με yvωρIζεπ; δια νόμιμόν σας

tIfioκoIrov, καλόν ιωιμένα. '(h-, ο καλός ιωψήν την ψυχήν αυτού τίθεισι υπέρ

'"
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ιων ιφοβάτων "αι εύσπλαχνοΙ' "αι Υλυ"ύν σας ιrραyματι"oν Iraripαv», Και
προχωρεί σuvqtloJ ~αl δίνει οδηΥίες.
Πρώτον, Να μην δέχονται οτην

tl".apxioJ αιrό εδώ και πέρα lοονέναν
ultOOOttul και \1(1 λέΥει ότι έχει

αρχιερέα, ~ληρt~όν ή οllοlονδήποτε θέλει να
θρησκεuτιri~ αρμoδιότητε~.
Δείιτερον.

·Δείτε ιιώος τα έχει κατατάξει·.

προσ&χοιιν οι εφημέριοι

\1(1

Να ειιιμελοίινται

και να

μην αφήσουν και πεθό.νει τινά~ τφν χριστιανών

αVΕξOμoλό'yηΤ<N; και ακοινώνητος ή κανένα ιι:αιδίον αβάιι:τιστον.
Ακόμη

δε να Λ.ειtOUΡyoίισι

το λιγότερον πάσαν

Κυριακήν και

τα

διοιι:οτικάς και θεΟμητΟΡΙΚιi~ εορτάς και τας τφν μεΥάλ<ον ΑΥίφν μνήμa~,
Δεν θα κάνουν Υάμον ι:αl δεν θα εκδίδουν αφορισμοίκ; χφρίς να έχουν την
άδεια του επισι:όπου. Αι:όμα καθορίζει ποια είναι τα δικαιώματα και πώς
εκείνα θα ταχτοποιot\νται
Κεφάλαιον

πρώτον -στις oδηΊ'ίε~ που δίνει· .

.-IQrI

"α8ε χωρίον Τιμ;

εlfαΡχίας επί τσιι Έλοιις να ονομάζετσι από τοιις προεστούς. ΟΙ προεστοί να
λiνt πόσοιις χρειαζόμοστε να έχOιιιu EIfIfρόlfoιις. Να τοιις εξονσμάζι:ιι.ιν, να

τοιις ιιιroyPάφσιιν "αι οι ιερείς vα t-'"λέrovra!

-ixe! ιΟναιι rρόlfO όμo~ "άιω

από την λΥια ΤΡάπεζσ να μπσίνοιιιι τα ονόματα τωνδt-'"σ -ή αvάλoμι Ifόσo! θα
είναι οι υποιγήφισι-

..αι

0Οσ Ifαιδιά ιαrά την λειτoυιrrία θα {Jάζoυιι την

<JI('oιiφIoJ τοιις -,"αι ΜWα στην σ"οιίφια θα {Jάζoιιν m χαρτιά "αι θα τραβάνε να
δαιίΙοε' ιroιoι θα είναι οι eιrlτpolfow. Αυτό είναι για τοιιι; εlιltρόΙΙ:Ους.
«λυτοί λσιιrόν οι επίτροποι ιroιι θα ε-'"λέroντσι να σri ..oυν χpόvσ ένα ιrρσς
l('I)βiρνηση

..αι

αύξηση ε""λησιαστι..ιίιν Ifparμάτων -'"αι να ιΟχει χιΜσς ο

~ημtρισς να εξι:φωνiζει, να τοιις μνημονεύει, δηλαδή, - στις λεΙΤοιιΡΥιες ..αι
τα ονόμαια των ειrιτρόιrων-,"σι του rpaμμσuωςεις όλες τις εΟΡτιΟς παρρησία
διινατά-.
Να JrpαfIμoIίvrOI εις την εαλησίαν τόσο εις τον ασπασμόν τσιι Ιερού

Eυσrrελ.ι"oo -να πάνε πρώτοι δηλαδή- των σειrτιίινει ..όνων ..αι της δ6σεως fOO
avrIδωpoo από τotις λσιιrσύς rσv χωρίοιι. Και να otQoovν

..σλΎUΡoν τ6ιroν

της επλησioς -,"αι τιVΆς άλλος

\1(1

Ifcivra

εις τον

μην μlfΟΡεί να σταθεί

στον τόιro ΤOllς, εις ιΟνα λόγο. Γιατί δαιιλειίotι<Jι την εκ-,"λησiαν ύστερον από

τοιις ιερείς, ιερσδια ..όνσιις -,"αι μoναχOtίςνα ΠΡσιιμΟΟνταιεις τας εισόδαυι;-,"αι
τας εξόδσιις "αι τα στασψατα rης aιιτής εn"λησiας».
Έχει στη συνέχεια πώς

\1(1

συνάζουμε τηςελεημοσίινης τα χρήματα, ιιώς θα

τηροίινταl, στο ο;εφάλαιο έICΊO, οι λοΥαριασμοί και να είναι παστρικοί .<ι.ω<;

τoυ~ λέΥεI- ι:αl δεν θα yiνεται κανένα έρΊ'Ο στην εκdησία χωρίς να ερωτώνται
οι εφημέριοι ι:αl να συνερ'ΥάζΟνταl,

«Τέλος ο ypaμμaτιιWς είναι ε"ίνας ιrσv -'"Ρστάει όλη την ιστορία, ιοιις
λσΥαριασμοιίς, ιrιMιrει να είναι πaσrρι-,"6ι; σε όλες τις ε-,"δηλώσεις -,"αι δεν θα

".
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".".

εξουδιάζονται δια ~αλλωπισμόν~αι άφεση της ε~~λησίO{χωρίς vu )'ίνtrαι η
συνενVΌησlj». Πράγματι δεν το "άvoιιμε ούτε σήμερα.
«Οτι στο χρQιιv επάνω -~εφιiλαιoν όγδοον- θα αλλάσσανται οι επίτροποι
ρε την πρoειρημiνη διαδι~ασία. Και θα δίvooν λόγο για οα όσα εοιίναξαν και
ξόδεl"Qν στον χρόνο της επιτροπής αυτών και ποτέ οι

vto,

ειrίτρoιroι να μην

δtχoνται χρέος των παλαιών.
Ότι να γράφονται όλο το ιrράγματα της εKKλησίO{αιrό τον γραμματικόνεις
το ΙΙUτάστlΧOν και ποιος το κρατεί για Νv ρηχαθεί riIJOft{ και ον χοθεί να το
ιr,ιηριιίσoιιν οι επ(τρoιroι ή ο γfΚJpματιιWς όιroιι δεν το i;γρα.,ε ή Ο εφηΡέΡlος
αν του το εποράδωσαν. Τα ιrαρόντα ενταιίθα ~oτεσrρώθrισαν προς βεβαίωση

~oι ενθύριση των μτα-yεVΕστέρων. ΕσχεδιάστηκανΔε εις το Γερά"ι τον ρήνα
Μάρτιο

9».

Αιιτός λo,ιrόν ήταν ο ΝΙ"όδημος

ο

Βαβαπ:νής,

ο oιroίoς αξίζει

μελετηθεί "αl πς "οινωνιολογΙ"ές διαστάσεις "οι της εποιής αλλά
ζωής της ειr;ιr;λησίας μας. Φαίνr;ιαl άτι ιι-έθαvε ,ο

1818.

1(01

νο
της

Γιατί υιι-άιηεl "άπο,ο

ια:ίμεvo ιι-οιι λέει «του Επισι;-όποιι Nι~oδήpoυ Έλους εφεrρήσαντoς το ζην
έΥινε η εκλογή

του επομένου ... 'Ομωι; μιtεpδευόμασπ

Υιι-άριεl μια ειι-ιγραφή σε έναν τάφο τοιι

1830

με μια επιγραφή.

στην Αμοργό. «Αυτός είναι ο

τάφοι; του πρώην επlσ~άπoυ "Eλoιiς Νι~οδήΡΟIJ».
Πώς τώρα ο ΝI"ΟΟημος βρ(σπ:tαι στην Αμοργό το

]830,

οιιτός ιι-ο\)

αyaπΟΟσε ,όσο τ/ Λιβa&ιά "αι ιιιι-έγραφε IfIivrott, C("01 ένα θέμα ιι-οιι θέλει
έρειιvα, ΆΡαΥε έγtVΕ α"Οιr;ομlδή ,ων 4l1γάvων, άρα-Υε έχει γραφεί αδελφός σε
κάιι-οια μονή της Αμοργού, στη Μεταμόρφωση "αl tl<&( είνα, η οva"ομιδή των
λειψάνων; Δεν ξέρσιιμε αφιβώς, θέλει μια ipεu"O, ολλά έρειινα lρ&ιάζε-.:αι
ιι-ολίι μεγάλη ο Nιιr;όδημoς ο Βαβατενής, γιατί είναι μια lαρισματι"ή
ιι-ρoσωΙΙ-Ι"όtητo του Ι 70υ οιώνος με μεγάλη ιι-ροσφορά στα Ελληνικά
γράμμα,α. Ειι):αριστώ.

,,,
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Εισήγηση τσυ ΚΑΤΣΙΜΠΑΡΔΗ ΓΕΩΡΠΟΥ
Βουλευτής Βοιωτίας

-

Συγγραφέας

Ο πανάρχαιος πολιτισμός που κρύβεται
πίσω από τη μυθολιηία της Λιβαδειάς

θα ξεnνήσα/ με τοuτη 'IΗV καραδοχή, ιιου αποτελεί μαζί και μια μικρή
εξομολόγηση.

'Otav

αποδέχτηκα τ/ν ημηηκή πρόταση ποο μου έΎlνε από

την ΟΡ"ΥαV(l)\"lκή επιφοκή 'Ιου «Συμποσίου", να KάVα/ μια εισήγηση με θέμα
ΤΟν πολιησμότης αρχαίας Λιβαδειάς, μου ήtαν

aoovatO

να φανtαστώ πως θα

χρειαζόταν, όχι μόνο να διατρ&ςα/ έναν ιδιαίτερα μαιφο) μιιθολσΥlκό και
ιοτορικό λαβύρινθο αλλά ότι, στο τέλος τοο, Οα βρισκόμουν μπροστά στην

πλήρη επιβεβαίωση μιας αvtίληοιιης, σuμφα/να με τ/ν 01:0ία, στους βασικοιίς
μuθους, που avaφiΡOvtav otOlJς πραιtοπόροι>ς αΡXιtέΙΠOνες Τροφώνιο και
ΑΎαμήδη, έΥινε, πολύ μεταΎενΟΟτερα, μια καράξενη λσyOTεχνιΙCΉ παρέμβα·

ση" μια παρέμβαση που, όμως, αλλοίιοοε κάπως την ωραία εικόνα η οποία
είχε δημιουργηθεί, ToυλάXισtOν από

'10 800 Iι.Χ.

και είχε διατηρηθεί μέχρι και

ιους πρώτους μεταχριστιανικούς αιώνες, Ύια τους αδελφούς αιπούς2 κου
ουνέδεοαν τα OημανΤΙKό-tερα γένη του Ορχομενού και της Λιβαδειάς.

Αποιελεό συνεπώς πρόσθεto χρέος μου να l".Qροοοlάοω όλα τα σtOιxεία
κου με οδήΎησαν Οτ/ν ειηβεβαία/Οη αυτή, αρχίζοvtας αιιό 'Ιον 'Ομηρο και
καtαλήΎοντας -μέσα/ '100 Πινδάρου και '100 nλom-QΡXOIl-σtOν Παοοανία, που
φιλολσΥικό. χρεώνεται τη OUΎκειφlμένη παρέμβαση.
Από εκεί και πέρα. Οα μπορέοω ευκολότερα., mοτευω, να καtαδείξω, μέοα
στα πλαίοια Τα/ν δικών μου δυνατοtήτων,τη με-rάλη προσφορά ιδιαίτερα του
Τροφων\οο οτο βοιωτικό και Ύενικότερα στον αρχαιοελληνικόπολιτισμό.

\

Το θέμα "",ό το

.i:r;. θέσοι,

~oλ~ ~OΡ"KηKά,

,,. μ'" o~ό

'ιι; υ~OOημιιώι:nιι;,ου, Ο Ν(κος

Πo~αXOTζή~ στο β,βλi" ,ου Παυσον(ου Eλλάδo~ Π<P1ήΎησι~, «B<>'ω-tΙK'; • ΦώKΙK';~,
Εκδ.

1969.

σολ.

2JS,

σημ.

3.

2 Στο «ΣΖ6λ, ... ,ης οιλολογικής ομάδος ,ου ~Kάπoυo (βλ. Σ,ρiιβιoν: ~Γ"'Ύρσfl,0:6 9>0,
οι .. 223, αρ,8μ. 191), σ.οφέρ"ο, ό" " ΑΥομήδης ή ..... κο"ρας του Tpoφιovioυ.• """-<>ι
,ον θoιopσw 6<.ίο ,ου.

'"
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Ύμνοι 1.0υ Ομήρου ΥΙΟ τους ορχιτ(κτονες

Τροφώνισ κο! ΛΥομήδη
Ας πάρουμε όμως τα πρόγματα με τη σειρά τους, Ο πρώτος ποιητής της
αρχαιότητας που αναφέρθηκε στο μίΙθο
δεκαπέντε

στίχους

τους οποίους

lOIJ

Τροφωνίου, ήταν ο Όμηρος, Με

παρέθεσε

στο έργο του

«'Υμιιοι

lου

Απόλλωm». περιέγραψε πρόσωπα και γεγovόlα ποιι άλλοι θα χρειάζονταν
σελίδες ολόκληρες για να lα παρουστάσουν. Από αυTOUς, λοιπόν, τοιις τόσο
προσεγμένους στίχους (του) μαθαίνουμε πως ο Τροφώνιος και ο συνεργάτης
του Αγαμήδης. δεν ήταν απλά και μόνο οι αρχιτέκτονες που κατασκεόασαν
τον πρώτο λιθόχτιστο ναό του Απόλλωνα
πρωτίστως εκείνοι

που εlσήγαΎ(lν

Δελφών, αλλά ότι υιιήρξαν

lWV

μια καινΟUρΥlα

('Υτα την εποχή

lους)

ιεινική, τ/ς "ατασκευής δηλαδή δημοσίων οικοδομημάτων από λαξευμένες

πέτρες. Γράφει, OUΎ"εKριμένα, ο Όμηρος!;

«Εδι» αιroφόσισε ο άιια{ Φοιβος Aιrόλλων
ναό να φττάξει λαξευτό και ciΠE αυτά τα λόl1α:
Ao,ιrόν εδώ φρονώ ιrερι"αλλή ναό να ιδρύσω
να 'ναι χρηστήριο στους αvθpι(ίιrOιις ιroυ rια χάρη μοο εσαεί
εδώ ειrorόμ{Jες θα ιrpoσφέpoυν τελεσφόpc;.

όσοι ιπην ιrλoι>σια κατσικοιίνε ΠελoιrόWΗσo
ιroι όσο, στην Ευρώπη και στα xεpiPAEIΠa νησιά
χρησμό ζητώντας 'κα, αυτοιίς όλ~ αλάνθαστα
θα χρησμοδοτώ μέσα στον ιrλoι>σIO ναό.
Αυτό σαν ε{ιrε έθεσε τα θεμέλια ο Φο{βιις Απόλλων
πλαιιά και σ' έΚfαση πολιί μακριά' κι έπειτα πάνω T~
ιιiτpιιιo τοπσθέπισε ιroτtιίφλι ο Τροφώνιος κα, ο Αγαμήδης

οι 110' του EpyiιιoιJ, οι ιrpoσφιλΔς στους αθανάτοιις θεotίς,
Και τότε γένη ανθρώιrων avapiOμqra Xrioavc το vaσ'
με λίθους λαξευτοιίς για να 'να, ιrόντα αξΙo-Qμνητφ,

Βαl},)ς γνώστης της ελληνικής μιιθσλογίας, ο Ι θ. Καιςρίδ ης4, βασιζόμενος
Ι β)... «Ομηρ,"'" 'Ί'}...".», σt μετ';"ρa.ση Δ.Π. Παιιαδί,,,,,
σU. ~S (σ1,χ. 28~ iωc; 299).
2 ο 'Ομηρος .δό> ιιι060:τ<ι την (σpχαιάtφη) ."δοχή

1977,

-

E).iνη, Λαδιά, ο,βλ. «Εσ<ίσς»

i,,, "

Tp<>φ<iwι~ "α, Ο λΥ<ι.μήδης ή,α.

110' ,ο\> Opχ<>μi""", βα<>ιλιά ΕιΥΥΙν"". Ο Πα"""vίας, αντ;Qι:τα, ΙΙΚO<nηριι;.ι ό" ο
27 παρ, S),
J 11 φράση "... ή ..... σχύ<ι ,ην';κο,η όη ο Tρ ...... ι~ "αι Ο λΥαμήδης ή,α. αΡX"ΙΚτovι:ς,
Τρ<>φό>.ι~ ή,α. Ί'1<>ς ΤΟν λιιόUΩ.α (βJ". Π"""".ίον

«8",.,,,,,,,,,, •••.

f:II,,,,,,,,J,,ή, μια<; KOλWριθμης ομάδας <ιδ,"<ψένω. "xvιt<ilν α.ό <η Λ,βαδΕι';, κο\>

κρώΤοι α..,,,άλν,αν "αι .... ρμοσο.ν την τη.η ,η" "α,,,,,"ωή, ο,,,οδομημ""'. IU'
.... 1,r:ιιμ1vooς J"iθo ..... (βλ. σχ<",,'; καPl'''';τ<ο σελ, 6. 8. 9. 10 "αι 20),
4 β ... Ε"δοτ,ι<ή λθη"""" Ελλη.ιι<ή ΜιιθολσΥία: .-οι Ίlf'όI€,~, <JtJ". 69.
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Η ΛΙΒΑΔΕΙΑ ΧΘΕΣ, ΣΗΜΕΡΑ, Αγριο

~ρoφαvώ<; (κα\) σtOUς ωραίους αυ10ύς σtίxoιις 10υ Ομήρου, σημειώvι:l: «Μας
μιλούν (οι μvθcι τ~ς Βοιωτίας) Υια τους Μινύες

(...).

Για το βασιλιά τους (το

MιvιJα) με τ~ δόξα και τα πλούτοι του σων Ορχομενό ,,"αι Υια T~ άξιους
τεχνίτες εκείνου τοι> τόπου, τον Τροφώνιο ,,"αι τον Ayαμήδ~, που έχτισαν τα
πιο θαυμαστά οι ..οδομήμαται>.

Ύμνοι και οπό τον Πίνδαρο, όπως τους δl(οωσε ο Πλούταρχος
'Ομως, αν Ο Όμηρος ήταν Ο αρχαιό1&Ρος επικός Itοιητής ποο είχε κάνει
λόγο για 10 έργο 10υ Τροφωνίου "αι του λγαμήδη, ο Βοιwrός (Θηβαίος)
ΠίνΟΟΡος θεωρείται Ο ~ρώ10ς αιtό τους λυρι"ούς ποι> -φεις l(αlπλέον αιώνες
με1ά 10ν Όμηρο

-

είχε και αυτός ασχοληθεί με ης δύο σπουδαίες μυθιl(ές

~ροσωιtικότητες της Λιβαδειάς. Το γεγονός βέβαια αυτό δι:v το ltληΡοφο
ροuμΟΟ1& ωιό σωζόμεv<:ι άσμσ 10υ ή, έσtω, σπό ένα ιιπόσ~ασμιι "άποιας ωδής
10υ ItOU εφ,ασε μέχρι την εποχή μιις το μαθαίνοιιμε α~ό τα όσα έγραψε, έξι
περίποι> αιώνες αργότερα, ο ειtίσης βοιωτός (Χαιρωνεύς) βιογράφος Ι(αl
φιλόσοφος Πλοιίταρχο<;, ειtικιιλοι!μεv<:ις σtίXOUς του Πινδάροο.
Σε μια χ&ρικοΧή, λοιπόν, του έργου του «Παρaμυθητιl(ός προς Απολλώ

νιο" ο Πλοιίταρχος διέσωσε Ι(αl αξιοποίησε 1ψ ~ληρoφoρία (10υ Πινδάρου),
σuμιΡωνα με 1ην οποία οι Έλληνες 1ων "λασικών χρόνων είχαν rια τον
Τροφώνιο Ι(αι τον ΛΥαμήδη την ίδια ανtlληψη με τους πpoγόv<:ιUς 10Uς 1ων
γεωμετρι"ών "αι

aPXail(ciJv χρό\'(ι}ν:

τους θεωρούσαν δηλαδή από ης ιδιιιίτερα

αγαπητές προσωπll(ότες, τους υμνούσαν ΥΙΙΙ τις εξιιιρετι"ές τους δυνατότητες
να l(α1ασl(εuάζουν

δημόσια

οι"οδομήμα1α

από λαξευτό

λίθο, λά1ρειιαν

ιδιαίτ&ριι 10ν Τροφώνιο για 1η σοφία Ι(αl τη δύναμη ποο είχε ι(ιιl, πάντως,

σε "αμία περίπtωση &εν 10υς χρέωναν με διιιρρήξεις θησαυΡΟφι>λακίων σαν
"ι αυτή που περιέγραψε, μερικές δεκαετίες μετά 10ν Πλοιίταρχο, ο Παοοανίας
σ1ΙΙ

«BorWfInl" τοο, όιtως θα δούμε λίΥΟ πιο l(ά1ω.

Μάλισ1α ο, Ι(ατά 10ν Γ. Κορδά10', γίΥαντας αιrrός της πολιιγραφίας"αι 1ης

πολιιγVtOOlας, ο Πλοιίταρχος, στηριζόμενος σtην πιιλαιότερη εl(οοχή του
Πινδάρου, για

10

1Ια/ς αντιμετώπισε ο λπόλλιιινας 10ιις κατασκι:οοστές 10υ

ναού τοο, Τροφώνιο και ΑΥιιμήδη, βρή"ε την εΙΙ"αιρία να δώσει και 1η δική
τοο απάντηση στο βασανlσtι"ό (ιι"όμη "αl σήμερα) ερώτημα για το η είναι,

1&λlκά, ο θάνατος (κιιλό ή "ακό για 10Uς ανl}ρώπους;). Γράφει σιιγκεκριμένα:

"_ ..0

•

θά<'Uτος-, και ων φαίνεται ότι μας μεταφέρει εις άλλον τόπον, δεν είναι

ι:ακόν' μά).λον είναι καλόν, όπως απέδειξε ο Πλάτων. Δια

TOVrO

και ο

1 βλ. Γώ.νη ΚοΡδά<ο, στην ιιE,_rωrιί" ''''' iPΎOί' ''''' Πλο",άρχου «λrωrή "".
2

Πο{δάι"", Bιβλιoθή~η Αρχαίων Συπρα'llίωv, Ι Ζαχαρόωυλος, 'ομ. Γ. σtλ. 2"1.
βλ. nι.o",QpX""; «ΙΙθικιύ>, B,βλlOlhi~η ι'.ρχαίο>ν Συτrρα'llίωv, ι Ζαχαι>όιιουλσ<;, ,ομ. Γ.
σολ.
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ΚΑΠΙΜΠΑΡΔΗΣ ΓΕΩΡΓιΟΣ

Σωκράτης εςαιμrιKώς Ikιυμάσw eiItt Π{ΚJς τους δικαστές του ταύτα: Το ~α
φοβάταl ης τον θό"",τo~, ω ά~δpες, riItoTE άλλο δε~ ti<'aI παρά <'a voμiζει ότι
είναι σοφός, ενώ δε~

ei<'aI».

Και ο Πλούταρχος συνεχiζει; «ι\ίΥουν δε ότι

αυτά (τα περί του ότι ο θάνατος εί~αl καλό) τα βεβαlώllQυ~ οι ίδιοι οι θεοi.
Διότι από τους πατέρας μας έχουμε ακoιiσει ότι ItoAλoi, εις ανταμOιβ~~ της
ευσέβειας

τω~ ίλαβον,

ως δώρον ΠOλυημότατO~

από τους θεούς,

τον

Oά<'aTo~", Μάλιστα, σ Βοιωτός φιλόσοΦος, παραθέτει στη συνέχεια --ω:; 'Ο
πιο χαραΚ1ηρισllι::ά

παραδεί1μα,α

«ανταμoιβ~ς με θάνατο»-

αυ,ά "ου

ανoφέρo~,α, στους μύθους Των ΑΡ1ιίων για τον KUopl και ,ον Βίωνα}
και ,ων 80,ωτών 1ια τον Α1αμήδη και τον Τροφώνιο, υπΟ)'ραμμίζεl δε

Kαταλή10~τας ,ο εξής:' «Και περί ΤΟ!! Arαμ~δoιι και του Tρoφω~ίoυ ο
Πίνδαρος αvαφi;ρει ότι, όταν iχτισα~ τo~ εν Δελφοίς νaό~ και εζήτησαν από
τo~ Απόλλωνα να πληρωθoύ~ τους μισθούς τω~, αυτός υπεσχέθη όη θα τους

πληρώσει μετά επτά ημέρας, τους συμβούλευσε δε εντωμεταξύ να διασκεδά
ζουν. εκεί~oι συμμoPφώθηKσ~ ΠΡος τη διαταy~ roυ θεού και rη~ έβδομη

ημέpa~ KOιμηθtντες δε~ εξύπ~ησα~ Ifλiov».S

Δείχνουν όλα αll1ά όl1, σε ένα βάθος χρόνου δέκα και πλέον ο,ώνων, όλο,

3Η

ο.ρίκτωση 1ων ΑΡΊ"iωv Κ ... όβ1δ", και 8;τοο,,,, α,αφΙρ"αlωςη 0"'1toΡO.. ami) μ'",

μ~θι,ή, δ,ή-Υηαη<; (α,η

συ-Υκ.κρlμίΥη κ<ρίκτοοση ακό

<.,β,βa,ώθηo<ι αοδλυ,α α.δ αΡ1α,ολο-Υ"ά Και
τα 07άλμα,.ι ,ου" κΟυ ήρθαν

010 __

,ατ.ι

n, '''YP",l,,,oI

,ον

Ηρόδο,ο), η

οκοία

""ρήματα ,αι ,δ",ίτ<ρa ακά

oρόn." ανασι::α.<Ι;

01<»><; Δ<).φο';" .. ρ;

τα "λη ,ου κροηΥοίιl"νου αιώνα (βλ. «lσrop(g roo E.U~v,,",,,, Έθv<>U9', Εκδ. Αθη"';'Υ,
τομ. Γ2, ""ι.,

439).

Τα Ι010ρ .. δ τη, α",αμοιβή" ,ους, μ< θά"",ο, .ίνα" καλ'; συνοκ",.ι,

το <ξής, Οι lιί>o αδεJ.φo;, ,α,'; ,η δ,';ρ"",α μιας θρηο""υ"κή, τε"'τή,.ρaς tιμή ,ης

Ηρα.; -και .""δή Kαθoo"ρo,;σaν να έρθουν οι .ι..υ,α; τα,;ΡO'~' KΡOι::>:lμίvoυ

""

μι,,,,Ιρουν σcα ",,6 ,η μητΙρο 'ους Κ"';;οοη, οου ήταν ιΙρ<ια τη, θtάς- 'Φιίlθ~σaνo,
(δ,οl .," ,ο άΡμΟ"- Η ΙOΠTipa ταυς, "αvaοοιημίνη, οαρα,όλι"" την Ήρα Υα τους
αvτoμιί.... ι ΥΙΟ την ορόξη τους O~"Iή μ< τα, κολ6-r<ρο τρό.ο. Η θtά τηΥ ά,ο"ο< ,αl (... 01)
ορόσφ<ρ< σcoυς -ΥΙΟί>ι; τοι:" ως ΟVfaμοlβή, το θά""ιο. μι τον α,όλουθο τρδ.ο· M"ά,,~

8υοί<ς .οι τι<; <UΩ1ί<<; ,αυς κοίμιοι:, και φρόν"σι:

4

5

"" μη ξυΟ'ήσαυν .ι..ιαΥ (βλ. Εκδ.

«Ηλίο"", Ν"'"ρονΟρθ07ρο.. "άν Κοl ΕΥ"".λακοlδ.. άν &;(τομ"" Λ<ξ'KΌV, σι:λ. 1389)
Ο ο. ""ι.. ISI,
Ο Πί,δαρ<>:;, δκωο; Και οι ορφ,κοί, θ<ωρ<ί άτι 'ΟΙ Ι"τό τα θάνατα η Υ"χή του ονθρόηιο"
όχι μάντ> .ξο.ολοι&; νο ~.. όP1" αUό δ,ο,ηρ.; ,αl κάτι το θt[Kό μίoa τ/ς. Σημι,ώΥ" α

Abol Zeonnier<

(βλ .Πλά"","", σι:λ.

214), .. "oι.o;;ιot:Yo, ,α

.-θρήντ> 2~ ,ου Π lνδόραυ,

αoόooaσμα ,α ο.οίο ""ροθ/;tto α ΠλoιίroΡxα, ,ο, 10 ~.Jo Πvlh~δ»: «Ο ορφ,ομdς δΙν~1

01~ λ4~ ι'Uχή ....ιλόι.; .... '''ΟΟρΥ'ο ";ηιιο. Ο .ι;μ ..<δο.λιίς .''',.''''' στη μι ...μιnίx""'~

.-01 δΙ"",ιπηΥ Ι"'χή μlά τM, .. ιj συν,ήρηση, .,," "'" .."ρό>ιε, ύσιερα """ Koλλi, '"",
"" διάφορα σdiμα,α K",αλιlo:., 0<0 /b"-'; .. Το ίδ10 .. σ"Uι:1 ,α, α Π;Υδαρα,;

μiσo

«'Ολ<>ιν '" <Πψ" ,ο νι .... "

""

οδύι.ιψο{ ΙV""O{, μiνι:, σμ....-".όμ"ζιιιντανιj μια ιι"''''

",ι... ,~ μο,," για,( μάντ> oυrή ..ρofΡl'τα, ο"" "'rIς θι:oίiς», κο,αλήΥ" ο ze.naίn.,
βοηθώ",α, μα, "τοι Υα ,0tavaiJooυμo:;οως ,aι.ίιτερα τα βαθίιτ<ρο Υδημα του μύθο"
ov"",ip.. ο ΠίνΟΟρο<;ΥΙΟ τονΤροφώΥ,ακαι ,αν ΑΎ<ιμήδη,οτο"ς ο.οίαυ<; .ρornρέρθηK.α
θάνατο<;..,ς δ<i>ρα- ""δ t<> θεδ Α.δΗ",Υα.

'''''

'0"

'"
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Η ι\IΒΑΔΕΙΑ ΧθΕΣ, ΣΗΜΕΡι\, Αγριο

οι μεγάλοιποιη1ές ι:αι λογΟ1έχνες 10ΙΙ αρχαίοιι ι:όσμοιι· από τον 'Ομηρο ~αι
τον Πίνδ<ιρο μiχpι ι:αι τον Πλούιαρ;ι:ο· τιμούσαν ~αι ιιμνούσαν τον Τρoφώvιo
ι:αl τον Αγαμήδη 'για 1ην αξία ι:αι 1ην εξαιρε1!~ή προαφορά τους σ1α ι:οινά,
γι' αυτό ι:αl ~αVΈνας τοιις δεν έγραψε ~άτι αρνηη~ό για1η ζωή ι:αι το έρΥΟ

"'''<
ο Παυοανίας επαινεί ι:αι αυτός τους δυο αρχιτέκτονες
από τη Λιβαδειά
Ο Παυσαvίας (ι:αl ό1αν βρέθηl:ε ατο μαντείο με lα ιερά ι:αι τα αγάλματα
ΤΟυ Τροφωνίου ατη

npooJIQlkto.

Λιβαδειά, στην

του

να συγl:ενφώσει

στοιχεία για να ολοl:ληρώσεl τα "ΒοιωΤΙlfά» 10ΙΙ, αλλά ~αι ό1αν «Qνέβηl:ε»
ατους Δελφούς 'για να γράψει τα «ΦωJ("ι ..ά»), I:αταπιάστη~ε ι:αι αΙΙ1ός, όJUιJoς

ήταν φooI:Q, με το μιίθσ του ΤΡQφ(ι)VΊoυ. Μάλιστα, σ1ην αναφορά 10υ για

10

ναό του Απόλλωνα έl:αvε μια ιδιαίlερα γλαφυρή ι:αι ενδιαφέρουσα ανάλυση,

axetIl:Q

με τις πανάρχαιες μεθόδους ι:αι ης πχνll:ές ποιι είχαν χρησιμοποι

ηθεί l:α10. ι:αιρσύς Ύια τ/ν ανέγερση 10ΙΙ σπουδαίοιι αιιτού μνημείΟ\), η οποία
αποτελεί

ι:αl μια επίσημη

αναyVΏριση

1ης

~αθoρ\σ1!~ής σιιμβολής 10ΙΙ

Τρσφωνίοιι ι:αι ΤΟΙΙ ΑΥαμήδη σ10ν τομέα των l:atQal:eIIών. Σύμφωνα λοΙl'.όν
με 1ην εξιστόρηση του Παυσαvία, που
Ομήρου, οι δύο αρ;ι:ιτέl:τονες από 1η

νέα μέθοδο

ανσιl:οδόμησης

Oualaanl:Q

BOIW1ia

δημόσιων

1αυπζεtαl με ειcείνη

100

ή1αν ε~είνσι ποιι εισήγαγαν τη

~lIpίων από λαξειιμένσυς

Γρά~ι συy~ε~pιμένα': «Ο π,ο παλιάς ναάς ΤΟΙΙ Α.πόλλωνα λiιτ",ι

λίθους.

ir'vt από

δάφνη των Τεμπών. Ο ναάς σ [δισς είχε rη μορφή μιας καλύβαςι. Οι Δελφοί
Ι βλ, Π"υσo.VΙ"" «Φω>:r>:ά~, "",. S, Ααρ. 9 όa><; .,,, 13.
Α<Ι>:; α Ααλό .pό>Jμ<>:; ""ός 1"" AAOUa>... 1"'" ΔtΛφΌW ήtα.. μ,,, ρι.ρή .αλίiβ<ι
ΟΑ" da.δIIι δά<pVΗ" σ,ηΡίζε.αι ."τά ,,,. Ν ... ΠαΑ"ι",ζή (Ι\).. Πaυσa.";"" Eλ/ιiδaι;

2 Η o.AO,l,JI

Πφ,ήΥησ". «lkJjania

- Φαικ....... Ει<δ .... θη."', σtλ. 288,

Ααυ συμφawoύ. ρε τα AρQηια.,α. Η "μa.δ",ή Μι,,,,,ι,,

σημ,

2), σt

"1\.6,,,.

α""l,.ήοει:; Aαλιt:;

αΡι,<ά σε

.... "ιθρισυ<;

ιώροιι<;, όΛ"" ""ήρι". βωμοί ιωρΙ:; λατρ....τι.Ο' "rάλιια..o. <ιUIι μόυα ,ιδώλια. ·(ho. ΟΙ
όνθι>ω><"Ι όΡ1:ισα.υa οα,,,,,οευάζ,.,.λατ""""οο. αylιλμa.,o.,,,,,ιδή ήtα.. ~~λ\"" (~όaυa),
Υια .0 το .ραφο.ιΜ.οσαυ. αΑό τη βροιή, ,Α,.όη"ο. ρια <:ποιι,ιό>δη <:ΠίΎη Υι' "",ο.

("".01, σα._ <η μ,ορή .aλίiβa μι da.δIi> ΑΟΙΙ ο""φί""ι εδώ " fioι>aoνlw;. λΑ" τη
σ,,,ιιιιώδη ο",ή <:πη-η <Ι;<λ!ιιπιοε " ιllηνΙoός νaά;, α """ioι; όμωι; .ά ...." <μn""
'">το,";,, ,ω_ θ«i>v, 00' δεν iyινι ιώρaι; ομοδΙοή,λaτρo:Ις, ""'ως η ιρι<:π,,,... ή ιxd.ησlα,
Xαρa...-ηρι.,.,ιoή <Ι\'ΟΙ 00' η ΑαΡα.άτω <~,<:πόρηση tOu Φιλό""Ρ<ι.του (βλ. «Bί~
Λ~oλλ4>νί.,., Tυαvtatς~ VIHj, σι,tII,ό μ< <\'Ο VIIi>
.pωίμόu""" αΑό τον λΑόλλ<ι>
.α, lΙι:οό Δ,,,.,,,,,.,, σ,ον Τμώλο τη:; Λυδία.;, Γρο>φο:ι: oΛιirι'o, λoι~6ν6rι αν,ιiρaν ..ρ6ν
"'" Δια""",,,, ra <nr;oJa ο Ιδι~ Δι6νt>σoς ..arnauύaιn 5,' ω"",_, .... , ,α o~oΙα_

«'.,,

""Ρω ""ό ""φ ... ς. ΛυΜΙ "γού ...... ι <ΟΟ<>ν t«pi~ου όσα

ι«μ,βιiU,πι, ;ιoύρa>

-

Ift:pi/k>Aoς."'" ... οι;

(. ..)

μ< 'Ον χρ6\'Ον

rn

συviβq ~pιiyμαrι

ενrό.;«

"'" ""'" ιiσrqιn Ο &ό.; rn U1nλμa

5έvIJρό θα ,,';":α\'Ον >:σ' θα

.,

..αM.....<ύaζoν

..αι

α

Μυ ~μoβλi_ν ότι

-...c

όt><>φa_, ως

.."ι

<><ίτως ώσ.., οα/ε" βροχή, αα/ε α άw:μ~ \'Ο εισδιiι, εις ,α

..ρ6",..

""
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ΚΑΤΣΙΜΠΑΡΔΗΣ ΓΕΩΡΓιΟΣ

Uvs πως ο δεύιερος vαός irιvs από μέλισσες, με κερί μελισσών και φrερil.
AurJv ισν έσιειλε σισυς υπερβόρι;ιουςσ Απόλλωvας (...»> Πώς ο τρίτος ναός
ΙΥινε απο x:αλ~o δεν είναι ιοοθολου παράξενο, συνεχίζει Ο Παυ<>ανίας,'
εξηγώντας

ευθύς

αμέσως

τις

διχογνωμίες

που

υιιήρχ:αν

ως

προς

.ην

ο:αταστροφή του: «Σχειικά με ιov τρόπο που OUViIrSOS να ~αιι:rανισOεί ο
(rρίτoς αυιός) ναός Δsv βρήκα σrJμφωνες τις απόψεις. (Αλλοι) λένε πώ> έπεσε

μίσα σε χάσμσ της 1ης, (ε'Jώ) άλλοι υποστηρίζουv πώς ίλιαισι; από φωτιά",
Aμiσως μετά ο σπουδαίος αυτος λογοτέχνης απο τη Mι~ρά Ασία έpxεtαι

σ.ον τέταρτο ναό, πο\) ο:ατασο:ευασαν οι διιο αΡχιτΙ:ιςτονες από τη Λιβαδειά.
Σημειώνει (παρ.

13):

«Τον τέταρτο ναό τον έχτισαν ο Τροφώνιος

rOI

ο

Arαμήδης. Α ναφέρι;ται πως- ο ιιαός αυτός Iίrav λίθινοι;' rαται:πράφηrε (δε)
από φωηά όταν στην Αθήνα επώνυμος άρχοντας Iίrav ο Ε{)ξιrλείδης 6, κατά
το πρώτο έτος της 1Q1vtIIroσrIί, όΥδοης Ολυμπιάδας.» «Στο χιίσιμο του
λίθινου

ιιαού (του Απόλλωιια τωv Δελφι'iίv) από fOV Tρoφώ"t1o και ιov
ΑΥομήδη» διευο::ρινίζει ο Νίο::ος Παπαχατζή ς ' «είχε συνεΡΥσστεί, ο::ατά rov
Ομηρικό Ύμνο 294 κ,π" rQl ο ίδιος ο Aπόλλωmς (...), Πιστεύεται όιι ο ιιαός

J

Ο Στράβων "τα ~r_r_lnv. το,",

(9,J.9)

.ίχ. Υράνει Ο'Χ.,ικά τον

10 αι ...... κ.

Χ., ο:λ",6

wtrς ",οιίς (τοο λω.ι.ι.ι~ ο kydμενoς -nrtpινoς ας θm>pηθr:ί μvθι ..~. Ο &ιin:ρoς
(δηλοδή ο μη αμ"ι"ρηrούμι:>'<>dUVS"" ε/νο, ipyo "'" Τ_νΙον ..αl τον λyιψ!fδη.
ε .... '" σημερινό
inτOάν σι Αμφι .. ..:.ο>φ.
Μια ωραία ανάλ""η ."α τη οημασια του Ι010Ι»Κού "",ού τη, ανtγ.pση, ,ov....",~ .0,",
A",δUιoνα τ .. ν ΔεlφιDν κά\'ΣΙ ""Ι Ο oνrxpoYl>ςμα, nα\'ΟΥή, Λαατcr<ίo;(βλ "ΠΙι>δάρφ,

,ov

4

Εκδ. «Δ/φροςιο. ".k. JI~ (""χ. 511).
S Μι ,ην ο\'ΟοοΡό .ο,",ο",ή, οόμφ ..... ο "" ,ην ο.οία μι:,'; ",ν .ρώτο \'Οδ το,", Α.δΗωνα ,ων
Δt.I.φών (οιιό ιrkοδιά), ,ον δt,;1tΡ<> (α"δ ιrφl μελισσών) _οι ,ον φί", (0.01 χαλ_δ). ο
,"'αρ,,,,, νοό<; κα,ασκ.οοΟ1ηια 0001 kiθοι.-;, ο n"""ανίας α",δ ,η μία μεριά βεβαιώ ... ι δ"

ο να&; ",ου κατΟΟΚ'''ααονο Τροφόινιοι; κοι Ο Α ταμήδη, ήτο" "'<ρί""ροι; και "'''ι»ΥΙ>ς με
άδυτο (βλ. Ποοοονίου FJλάδο, nιptiITII"'" «BOfOJrlJ<ά _ Φmιnnv.. F..ι<δ. Aθηνιίlν, ",λ.

J) J,

"ημ.

15')), κοι 0001

,ην άΗη

o",,_oku.,", μια οοοοδαία okijOtIo, 000

ή,ον φyμμiνη

(Ο1ην o<Yp.oktξio) οί"ο> α.δ '" μoθιιr!:.; ",αραδόotι.;: δ" δηλιιδή ο Τροφώνιοι; ιroι ο
Αταμήδη, υ"ήΡξαν ,κ.ίνο. οι αρι"'ΚΤονι:.; και ... ορ"" οι οιιοioι .ισήτα'l'Oν μια νι:ο
t"l:\'OJ..oτία στι, ,οτα"",,,,,<;, Συτι<tιrριμi\'O OvijYl'lPα" _."α "ρόιτη "ορό_ οικοδομήμ"τα,

ότ;ι

0.01 κλοδιά ή .IIkδ. ή χολ_δ (όιιω, ""vtβolo. μέιρι ,ότε), olk" "" <η

",","ορμο),δΥηοη λoξ""μi"",o kiθιov, TtYooI>.; ."" 000"40', λιτα οι»ν ,Ο .D.<>o; τω"
τ...,μειρ,.ών ιρό"",ν, 'η μετόλη ,0αVΌ""αση ""ην OPlOlotUII"tιrij αPI" ... oνιιrή,

..... ρο> α",δ <ην ,αταο",υή δημooiιoν ιmρί ......
6 Ωι; ημ<Ραμηνία κατοστροφή, '''''....",~ oo'ou ''''' A"όJ,λιo\'O το>ν Δι:ι...ο.ν υοολοΥίζι:,αι_
με βΩοη.ο .αρα.άνα>-.ο 548 •. Χ Σ.η ""νΙΧ<ια ιro,α""""άo,ηιr. νl:oι;~, ο oooi""
""ι αι"ός Katt01ριiIIII' 'Ετσι φθάοα"" στο J7~ "'.Χ., 0",01", "Χ'διόατη .. ""ι άΡχΙ'" να
OΙKoδo""ίτα~ '" &οι»κδ ρυθμό, ο \'Οός """. κατά κιίοοιο τρδ",ο, "Ι"' &αοιοθΕι μέχρι
"ήμερα, διοο,άο""" 59,5X2J,B IL (οι,Μν ιδ'ο, ο, μή&θοι; με 100 Παρθι:νι/ινο). Α.δ ,ο
αooΦrιμα,o .0,", κοαμού" ,ο αι""μό ,ον ξ&ιωρίζοοο - ΤΙΟ ,η δΙΩΙΡονική _οι δια,o,ιιrή
""" αξίο- '" ~Γ"ιί>θι ο' ouτόν» _οι ,ο «ΜηΝν άΥα.....
7 βk. Ν. nαιrαιατζή, ο.". οελ. 29V, οημ. Ι
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Η ΛΙΒΑΔΕΙΑ Χ0ΕΣ, ΣΗΜΕΡΑ. ΑΎΡΙΟ

αυ.6ς ήn:ΙΥ ο αρχαrι)τεpoς "ουέφεραΥσε φως οι ιιyασ>;αφi., ΧΡΟ\ΙQλorεirαι δε

γύρω στα μέσω του

700

π.Χ αιώ<'(J. είΥαι μιιι:ρότεΡος

ΤΟΥ σωζόμεΥΟ,

O1fQ

χιισμέvoς (δε) με πωρόλιθο» •

ανάμνηση των πρώτων ~ατασ~ευών στO!.lζ ΔελφooJς, σημειwνουν οι

•,

διακεκριμένοι Γάλλοι φιλόλογοι

R. Marrin

(καθηΎψής

Πανεπιστημiαυ

lo\)

των Παρισίων) και .,. Mel~ger (~αθηfητ/ς του Πανεπιστήμω\).ης Λυών),!
διατηρή(1η~ε oλσζΦvτανη Ια/Ι από το Στέφανο Bυζάvτιo. Σί>μφωνα με τ/ν
πεΡIΎραφή το\) αιrι-ή «το άδυro σχηματiζεoαι απι) 1fi:νre (7\)γιι:εvrρωμι'vσιις
βράχους, Ιργο του Αγαμήδη Kαr του ΤΡοφωΥίου, Τ(ι)Υ διισ αp~πεKτόy(ι)yπου
κατασ..-ειίασαΥ επίσης ΤΟΥ πτaΡτΟ
σηματοδόιησαν,

στηΥ ιστορία

(του ΑπόλλωΥα)

vaQ

O1fQ

πέτρα και που

τωΥ Eλλήvωy αρχιrεκτόvωy,

.α πΡώ.α

οικοδομήματα θρησκευrι>;oύ χαρακιήρα απ'; πέιρα».
Αν έτσι έχουν τα πράγματα -σν δηλαδή, σ Τροφώνιος (αι ο Α'γ(Ιμήδης

ιrιιήρξαν πράγματι οι πρώτol 1Ι0υ σνήΎειρσν vaooJς με σκαλιστές πέτρες~ Ι(αl,
σ\)νεπώς, ήταν οι εq>ευρέ1ες μιας νέας ,εχνικής στην l(στασΚ"&\)ή οικοδομη

μά1ων, όπως ιrιιoστηρίζo\)ν ιιολλοί σVyΧΡOνO\ μελε1ηfές,'O τότε μιιopoιJμε
βάσιμο. να υnοθέσουμε ότι οι αP1,lτέΚlOνες αιrιoί ήταν οι ιdφιoι εκφρασ1ές
και εκπρόσωποι μιας ολόκληρης σχολής μιας άρισ1α οργανωμένης δηλαδή
σ\)vτεχνίας,

ιισυ είχε αναΙΙWΧθεί

Λιβαδειάς 1Ιξρί

10

στην περιοχή

lου Ορχσμενο':'

Ι(αι

της

liλoς 1ων Ύεωμε1ριl(ών χρόνων, συνΙΙ'lOlελοuvταν δε από

ταλαvτσlιχoι>ς μηχαvιl(οoJς Ι(σl εργατοτεχνί1ες, οι οποίοι αφοί> ειδιl(εί>τηκαν

στην Olιroδόμηση ιερών, vaών, και άλλων δημοσ,ων ΚlIPlων.
ιιέτρες,

μπόρεσαν

Ι(αl

αντlκατέστησιιν

αρχαιόl&ρε,

anQ

τεχνικές

λαξευμένες
σνέγερσης

τέτοιων μνημείων από ξιίλα ή ~λαδlά ή ιιηλό (ιιλίνθouς) ή χαλκό. Και ήταν
εκείνος ο μεγάλος 'για την εl".οχή τοα; εKσιιnΡOνlσμός ιιου έκανε ιιερlζή1η
τοα; τσικ; επικεφαλής της συνολικής προσπάθειας (δηλαδή τον Τρσφώvιo i(ul
τον ΑΎαμήδη), 1ων onoiιov η φήμη ξεπέρασε 1σ όρια1ης Βοιωτίας.

Όμως ο Παοοανίσς -'για να γ\)ρίσο\)με σε αυτόν- δεν σταμάτησε Ol"η
διατυτι:ωση του τόσο σημαντlκοί>
Απόλλωνα

1ων

Δελφών

κσl

της

της κα1ασκευής το\) ναού του

tatOptl(OU
σημασίας

της

ιισρέμβασης 10υ Τροφωνίο\) κσl του Αγαμήδη.

πιο ιιάνω

καθοριστικής

Κατά 1ην προσφιλή του

μiθoδo προχώρησε και σε επίδειξη των πολλών γνώσεων (του) που ξέρουμε
ό1l διέθετε. Συγκεl(ρlμένσ, θέλοντας να αξιοποιήσει I(ιlnolov αιγιιτι:τιακό μΙίθο
για

10

Ραμσή,

10ν

οποίο προφανώς

είχε διαβάσει

στις

«lσ1ορίες»

του

.'ροδό,ο\), έ~ανε μια προσπάθεισ να εμφανίσει γ&Ύονότα που πραΎμαlευόταν

8

βλ.

R.

Μ_ιιίη

. 11.

Μ.ιΖι<1' Ν/Ι θΡη"ιι:eu.

(1m), ιrd, .2.
9 βλ. σx.«~ά ~oι R<>berι Flaceli.,." «M';...e"

"""

λρι"ίω" ΕιΙή ........

]"",,,00<0

",υ

Βιβλίου. 1>,1, Kopδoμίtσ<ι

"'"

Μο .... ίο o:mι" λρι"ί» E:\.λt:iδα». Ι

Ζ«χοι>ό'''''λι>ς,"ιλ, Η.
ισ βλ, "Χε<ι«ά «οι Ε1«UoW>'Οili<ι0 ΝΠά,.""",Λορσι!ς - M"Ρ'Nά"",,~. <ομ.

58,

σελ,

144.
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ΚΑΤΣΙΜΠΑΡΔΗΣ ΓΕΩΡΠΟΣ

Ο μύθος αυτός. ότι ειχαν συμβεί. δήθεν. στη

BOl1l)1ia

με τον Τροφώνιο και τον

ΑΎαμήδη, δημΙΟΙΨΥώντας όμως έ'τσι ένα αναπάντεχο μυθολοΎΙ"ό, ιστΟΡι"ό
και ως ένα βαθμό
ταυτότητα

και ηθικό

της Βοιωτίας

πρόβλημα

πλήγμα για την ltQλ!ησ1ική

των προιστορικών

χρόνων

και

της Λιβα&ιάς

ιδιαίτερα.

Ο μύθος του Ηροδό'ιου για 1.0 θησαυροφυλάκιοτου Ραμσή
και ο Παυσανίας
Πριν όμως αναφερθοίομεστη λο-Υοτεχ:νιι;ήαυτή παρiμβαση του Παυσανία,
είναι χρήσιμο να θυμίσουμε τον κορμό Τ01Jλ6χtστον του αΙΎ\!πτιακού μύθου
με την άΎρια ομορφιά, που ι;έντριζε τόσο πολύ το ενδιαφέρον των ανθρώπων,
πριν αλλά ι;αι μετά το

444

πΧ., (οπότε ο Ηρόδοτος τον περιέλαβε στις

«Ιστορίες» του) ενός μύθου ο οποίος, σύμφωνα με όσα α~-αφέρει ο Frazer',
«rvώPισε» πάνω από είιωσι οι;τώ

παραλλαΎές,

(28)

σε όλα τα μέρη του

ι;όσμου, ανάμεσα στις οποίες και τούτη εδώ του Παοοανία, όπως θα δούμε
παραι;άτω.

Είχε Ύράψει λοιπόν ο Ηρόδοτος:2 «Τον Αιγύπτιο Πρωτiα διr;δέxθη εις την
βασιλεΙαν, έλεγον οι ιr;ρεΙς. ο Ραμ"ινιτος

(.. .)

Αυτός ο βασιλεύς είχε τόσα

μειάλα πΛCύτη εις άΡΎυρον, ώστε ιωVΈvι:ις από τους βασιλεΙς που έζησαν μετ'
αυτόν vα μη μπορέσει ~υ τον ξεπι:Ρόση, ούτε και ~υ τον πλησιάση καν. Κι
ε/ωδή αυτQς ήθελε να διαφυλιiττη εν ασ~Ια τους θησαυρούς του, λήουν,
ότι διέταξε και επιοανένα λίθινονοίκημα

(...). Αλλά ο

ιεχVΊτηι; που ωέJΠιζε

έβαλε κακό στο νorί και εσοφίαθη τα εξής: Τα ε..-αVΌνισt έτσι, ώστε ένα απ'
τους λιθους να μΠOΡOrίν εrίKOλα ~υ τον Ργάλουν από τον τοίχον διίο άνθρωποι
και ένας μόνος. Όταν ετελειωσε η κατασκευή ωυ οικήματος, ο μεν βασιλεύς,
μου έλεγαν, απεταμιευσε ε..-εί μέσα στους θησαυρούς του και άμα πέρασε
κάμποσος καιρ<,ς, ο οι,,-οδ(ιμος, που ήτο ΠεΡΙ τα τέλη της ζωής του, ε..-άλεσt
κοντά του τα rέo;να του (διότι εΙχεδΟΟ) και τους εξέθεσε πώς, φροντίζωνδιά το
μtλλoν τους, διά να έχουν πι μέσα να ζουν πολυτελώς-, έκαμε το τέχνασμα
κατά

την οι..-οδομήν

του βασιλικού

θησαυροφυλακίου.

εξήγησε με σαφήνεια ν όλα όσα έιιρειιε να

rVWpirOVV,

Και

όταν

τους

δια να Ργάζουν τον

λιθον, τους έδωσε τα μέτρα του και τους ειπε ότι. αν τ/ρούνεπιμελώς ό.τι τους
έλεγε, Οα εI~υι οι διαχειρισταί των χρημάτων του βασιλάιις. Και εoι:εΙνDς μεν,
έλεγαν,

πέθaνε,

και δεν πέρασε

καιρ<,ς και τα παιδιά

του άρχ.σαν τη

«δουλειά». 1Ιλθaν νύκτα εις το αVΙΊKΙOΡOν, ευρήκαν τον λιθον εις το οίκημα
Ι βλ. Ηρσδότ"" ιdστφ;φ. θ,βλιollή"η AΡX,,""νΣυyyραφhι>ν. Εκδ. Ι. zαx"~,
lος, σελ.

2

434.

σημ.

To>J1.

2

βλ. l1ροΜτ"" «MσOOιn», θιβλ,<>θή"η Αρχ,,""ν Σ:υyyραφtoιν, Ι. Zαxαρό~αuλ<>ς. τ<>μ. Γ .•
""λ.

43S κ .• ~ .•

ΙΙΟ'άφρι;ιση Euα-yy. Π"νέτσ"u.
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Η λΙΒΑΔΕΙΑ ΧθΕΣ, ΣΗΜΕΡΑ, "γρια

και χωρίς διισn:>λ(α τον μι:!ακίνησαν μι:

I"(l

χέρια τους, και έΡΎΟλαν, και

πήραν μεγάλα ποσό xρημάTων~.
«'Έτυχε όμως» -συνεχίζει ο HρόΔCτoς- .. ν' ανοίξη ο /Jr.ισιλεύς (την επόμενη
ημέρα) το οίκημα και Kατεπλάrη, σαν ε,δε πώς έλειπαν χρήματα από τα
απι(α' αλλά δεν ήξαφε σε ποιον να το αποδόχ1η, αφCιi και αι σφραrίδες ήσαν
ανέπαφες και το O(ιrημα κλειδωμένο. Επειδή όμως το άνοιξε και διίο και τρεις
φορί;ς και έβρισκε ότι όλο και λιrόστεοον
έπαοον τη διαρπι:rιήν),

lirOUV,

Kατασκι;VΆσOιιν παr(δας και

να

I"(l

χρήματα (διότι οι κλέπται δεν

ότι έκαμε ιΔCιi τι: έδωσε εντολή

να

τας στήσουν Υύρω εις τα απεία που

περιι,χον τα χρήματα. Και όταν ήλθαν οι Kλiφτες, όπως και πρώτα, και ο
ένας rcυς εισέδιισε μέσα, μόλις επλησ,ασε εις το απε{ο που ήθελε, νότος και
πιάσθηκε aμiσως εις την

JrariJa' όταν όμως

αντελήφθη ποια ήτο η θiσις του,

εφώναξε aμiσως τον αδελφόν του, του παρί;σrησε πώς είναι τα πpιiyμαTα, και
του ε,πε να μη χάση καιρό παρά να χωθή μέσα και να του αποκόψη το κεφάλι,
διά να μην τον ιΔCΙΊν εKε{VΣν, τον avarYωpiuOUV, ποιός ε,ναι, και πάρη και
τον αδελφό στο λαιμό τοιι' εκείνος ενόμισε όΩ καλά

I"(l

λέει, τον άκοιισε και

έκαμε ό,τι τcιι είπι και αφΟΟ εroπoθέτησεειςτον τόπον του τον λ'ιk!ν, ηiJρισε
στο σπίτι του φiρων την κεφαλήν του αδελφού τoυ~.
Ό'lΙως σημ&ιώσαμε ήδη, ο lΙαρόξενoc; αυτός αιyuιιτιαιςός μίΙθος για το

Ραμσή ιςαι ΤΟ1.><; Kατασκεt>aστές και διαρρήκτες ΤΟ1.> θησαuροφuλακlαu ΤΟ1.>,
lΙροκά4σε το ενδιαφέρον και το/) σIl0ι.ιδαίο/) μικρασιάτη lIεριηyηrή Παοοα

νΙα Ο Q1IΟI"ζ, επτά ιu:pillOIι αιώνες μ&τά τον Ηρόδοτο, ΠΡοσ1Ιάθησε να τον

προσαρμόσει σης μυθικέι; παραδόσεις TΗC; ΒοιωτίαςΙ, πρoσθέτovτας τα εξής,
J

'Οοω>ς "ρMνιιφέρaμε. διν ήΤΟ3ν c",.>.oiις ασl>νή&,oτ03 σΊην QPΧΟ3ιόfη,Ο3, iνo>ς .Ο3,ηfής ή

Ινο>ς J..oyο.ιχvης

""

"""γράφει ><φloτιrrlKά α.ά τrς ΜUΘ,KOς ωPQ6όσ<,ς μ,ο>ς Ι<φro:r;ής

"'" .... Τα

'ΡO""~ στrς Kαραδόσ.rς ωης .. ",o:r;ής. ""τά KαvOνα τ/ς δ,κής Τ<lιl. Π,Ο
χιιρακτηρ,στ."" _K03' ,δ'αίn:ρα .VΔ,ιιφέρoιιoα, ΥιΙΙ <οος μι:'-ι:τ/τΟς 'η<; fIo,,,,,""ς

μοθοΜ>ΥΙας

"", '010Ρ;ας_ .Ι ...., η ><φι"""",! "'" ΚορΙv(I,<ιιι .""",ύ ""'η .... "",

Βα"χ,άδη, EύμηJ.oιι, ο ,,",oi<ις .'χ. "άr:ι
Ο1ΙΙ 7~ μ.Χ., Ο1η Βο1... Ιιι_ .Ιχ.
οιιΥ".νφώσε, O101X"03 """ ιινιιφέρο",ιιν στην
Ο1ρατ.Ια ""ν Μ'",""" ",,, Ορχομ.νού, "μας τ/ν Κ<ιλχΙ&ιι ",,, Εύξι:''''''' Πl>ν",,, (λΡΥον""""ή E.στραttiα). "α, τα είχ.
<ιξ,,,,,,,,ήσι:,,σI>.etrovr'"το όΙΙΟς Τ<lιl «κ""ι.;ι,οw.μι: το ο.οίο .Ιχ•• αρooo,oicr." oWτt
λίγο Μ. ωλύ. τ/ν ,,"οπο,ίο αιιτή των Μ,,,,",,,,, "'" .IflfWl'IIQ ""ν ΣVΜ.α'P ...... ιiιv Τ<lιl.
""ν

κ.op,vθi<ov .

..-το .Ιχ.

ιηί ...,

Eλλην'Kιiιv στο ΠΟ3ν.. ,οτήμ,ο

αν

"'"

....

.-η:ολ,άζοον η

.Ο3θηΥήτρ,α «ον

Ap);03l....

AoVΔi""" Eaιterli.,. .α, ο Δ/vτής τ"" Kέvτp""

Ειλην,,,,,,,, εllOύδών της Οιιόιι,'Ι""ον Κηοι (βλ.

r.E

Eaιteήiηιι κα,

B,M.V.

Κηοι, «Η

Iσropίιις της Αρχα(ιις &λ~ν,.-ής λorοπΖν(ιις:.ο. στλ. 15S .α, 156) ""ια ""rpoωtro;oIίς
<πo~.

0;0' aιoyιιτφψtvιι

",,8ιιyιαoιd>'o ιπον μιίιib

yrιι .... • ξ...,.,.,..ι fI7. K6ι>ιθvτ> ."" δι'ν .ίχt ιιtyάλιι Mpd.ιMv
(...). Η 6.1" ,pιιnιιίτwaτι fl7' ΕφιίΡης "'" τ"" @ι>ιίλιιν "".

Aι>r<>vιw"". α.... ΤΙΙ. εψ"λο» -καωλήΥο"" ο, ",ο .ο_ .... ooδcιίo, ι,ι"", .,λόJ.oyo,
_ (....rar 6π ήτα • • poωyιινδιιπl.-ιj ..... ι .""",...0.; ιjro. αχ.6ιιιαμi"". Υ,α ""
.... ιιξιjm', fι7νν.-<Uη.." της KoPίvθoν. 6(vomις της. "ιιι. μια .λ""",α..-ι.-ιj """,,6<>arι
(...) rω α. 6,.-0,ολο,*", ((αιιtQ μια KOΡΙvθrιιιrιj αωίfl7"'1 .<ί"" <Π σρwχtς της
Μαύρης θιiλάσσα"..

.

,
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KATΣJΙVΙΠAPΔHΣ rεnΡΓιΟΣ

σε όσα ο ίδιος είχε γρά,ει για τovς IOOTασ1Cευαστές του ναού {(ι)ν Δελφών:' <ιQ
Tpoφώvι~ λένε, πώι; ήταν

YIOS:

του ΑπόUωνα κα, όχι του (Ορχομένιου)

ΕΡγ/νου, πράγμα που ιm, εΥώ πpoσωιr,κά το δέχομαι και όιrOIOS: πήΥε Υια
χρησμό στον ΤΡοφώνιο. Λένε πώι; αιrroί (δηλ. ο Tpoφώvιos: κα, ο ΑΥαμήδης)
όταν μεΥάλωσαν έΥιναν δεινοί στο να rovoυν ,ερά θεών και αl'lίιπoρα
ανθρώπων.

Έχτισαν ο:αι το ναό του ΑπόUωva στους Δελφούς. Έχτισαν

επίσης και το θησαυροφυλάκιο του Yplia,J Στο θησαυΡσφυλάκιο αυτό έβαλαν
έναν aπό τους λίθους κατά τέτοιο τρόπο ώστε να μποροuν αυτοί να τον
αφαιρούν απέ~ω. Έτσ, έπαιρναν κάθε φορά ένα μiρoς από τους θησαυρούς,
που ο Υριεύς έβαζε εκεΙ Ο Υρ,εύς έμινε άvaυδos: βλέποντας τις κλειδωνιές
ιm, τις σφpaΥίδις του άθιχτες, ενώ οι θησαυροί διαρκώι; ελαπώνovτaν.
Εσπισε, λοιπόν, πάιw από τα δοχεία, μέσα στα οποία είχε το ασήμι και το

χρυσάφι του, παΥίδες ή σrισo:ευές πρoopισμiνες να πιάσουν όποιον μπει μέσα
και αyyί~εl τους θησαυρούς. Mιrήκε ο Αyaμήδης ιrol πιάστηκε. Ο Τροφώνιος
όμως του έκο"ε το ο:εφάλι, Υια να μην τον βασανίσουν όταν ξημερώσει, αλλά
ο:αl Υια να μην απoιmλυφθεί πως συμμετείχε και ο
επιχείρηση.

iJ,os:

στην τολμηρή

Τον Tρoφώvιo άνοιξε η rη και τον κατάπ,ε, επί που είνα, ο

λεrόμεvoς λάπος του Αyaμήδη, στο άAoos: πις Αιβαδι:ιάς και μια στήλη

κοντά στο λάκκο»6.

Οι επιπτώσεις από τη μετάπλαση του μύθου του Ηροδότου
Η αντιπαραβολή των διιο nιμένων -10I! Hρoδόto\) από.η μια μεριά ο:αl 'ΟΙΙ
Παιισανία από την άλλη- ιroιι αναφέρονται στο μύθο της διάρρηξης
θησαυροφυλακίφν,

δείχνει

καθαρά

όtι

βρισκόμαστε

μπροστά

σε

μια

πιθανότατη παράφραση, από τον Παοοανία, εο:είνων που είχε γράvει "
Ηρόδοτος ή καλί>ΤεΡα μπροστά σε μια προσπάθεια το\) πρώτου να προσαρμό
σει οδηγίες Π(1) αφοροί>σαν το !kισίλεlO του AIΊ"J1flίoo Ραμσή, στα Ελληνικό
και,

πω

Ο\)Ύκεκριμένα,

προι;:ύιιτεl αβίασια είναι

στα ΒΟIΦtlκό

To\rcO:

δρώμενα.

Και

το ερώτημα

Π(1)

Είχε, άραγε, επιπτώσεις Ύια την Ι'.εριοχή

της Λιβαδειός η μετόπλαση πο\) έγινε από τον Παοοανία και ποιες ηιαν αιιτές;

.. ..

- __'0:6», Eo:δot.
235--237,
~ Πpό"~'.α, Υια OV<lV όι. ιII,ai,,"pa 'Ι"'ΦΟ"'ό βo,O>tJ) ηΥ<μι)V<I, ~oυ <ir< ,δpί><r~, ,ά><oΚl
~ολi~νη την ο""ία <ίχ" δώσει "", ,ο όνομά ,...,. Την ~oλi~"'l "",ή .. μ.tY ΣτΡόβων (9,

4

βλ. Ν. π"" ~ tζή: Π .. """ν"'" Ελλά&>ο; ΠεΡ,ήΥηmo;, "Β",οι .. ο:ά

Αθηνών, m:λ.

4(01)

,ην ,,,,,<>ΙΙt,,,ί σtη T"V<lypaiα, ~νώ ~p,ν

... ή,~ σtη

Θηβαίδα, ό:λλ.., όμως 8tιoρo,;,.

ότ' ή".. "ο",'; σtO μ .. Ρό lΙαΟΟ ,ης Αvλίδ"" Η ~pόι>μη <λλη""ή μu(lολσyiα δtν α ...",,,,,
.ί~oτα Υ,α.ο θη""VflO""λά",ο

"'" VP1'" , .., ,η δήlkν δ,οΙρΡηξή "'" ,,~ό ,..vTpo",i""..
,,,, ,,,ο ΑΥαμήδη, ό~<ι>ς θα ~ ~'" "VΙΙΛυ.. "μiet<ι>ς ~"Pά"oI,,,,.

6

"oI

M~poσtό σtη σtήλη α",ή ι)(Ιο, ",ην apιαιόtη,,, ίμ~α,,,,,ν σtO μ<lyt~io .0υΤΡο,ωνίου.
Υ,α

"" ζηtij"""v χρησμό, ,,,,,V<lV θυσία

(βλ, cη;ε",,/ι ""Ρά"οΙ,ω, σtλ.

23,

σημ, Ι),

'"
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Η ΛΙΒΑΔΕΙΑ ΧΘΕΣ, ΣΗΜΕΡΑ, ΑΊ'Ρ]Ο

'Οπως όλοι Ύνωρίζουμε ο Παοοανίας έΎρα,l,ε τις περίφημες «Περ,ηrήσεις»
του, Ύια την ΛvαToλιo;;ή Στερεά Ελλάδα ο;;αl την Πελοπόννησο, προς ω τέλος
του δεί>τερου μεταχριστιανικοί> αιώνα. Όπως, επίσης, όλοι αναγνωρίζουμε τα

έΡΎα του αυτά δεν διαβάστηκαν απλά και μόνο από τις νεότερες γενιές
μελετήθηκαν (ιδιαίτερα μάλιστα από τους εlδι~oύς) στην κυριολεξια λέξη
προς λέξη, αφοί> -πέρα από τα αξιολογότατα μυθολΟΎΙΚιΙ και ιστορικά
στοιχεία που περιείχαν. αποτ&λοί>σαν Ι(αl ένα σπάνιο Ι(αι συνολικό .. οδηγό»
για το ποί> ακριβώς βρίσ~ovταν αρχαίες πολιτείες, ναοί,

πολί>τιμα αντ\l(είμενα,

ιερά Ι(αι άλλα

πολλά από τα οποία ήρθαν έτσι

στο φως Ι(αι

διασώθηκαν. Σημαίνουν όλα αυτά ότι οι "Περιη-γήσεις» του Παυσανία ήταν
σε διαρο;;ή χρήση από τους νεότερους συ»ραφείς ~αι βέβαια από όλους
εκείνους τους φlλόλο'Υους Ι(αι τους lστοριl(οί>ς, οι οποίοι Ι(αταιnάστηl(αν με
τη σί>vταξη των διαφόρων Λεξικών Ι(αι ΕΎο;;υ.u.oπαιδειών που χρησιμοποιοί>
νταl μαζιl(ά κατά τις τελευταίες δειcαετίες.

Αποτέλοομα: Σι: όποια από τα σUΎγράμματα ή βψλiα αυτά ΚΙ αν ανατρέξει
ο;;ανείς,

στη

λέξη

«Τροφώνιος»

ή

ιv'ιyαμήδης»,

δε θα

δυσl(ολευτεί

να

διαπιστώσει ότι εκείνο που J(ιJρlαΡχεί δεν είναι η αρχαιότερη και συνεπώς
και εγκυρότερη εκδοχή του Ομήρου, του ΠινδόΡου Ι(αι του Πλουτάρχου Ύια
τον ήρωα -θεό ΤΡοφώνιο, αλλά η πολί> μεταγεw.:στερη και τόσο αμφιλεΎό

μενη, άποψη του Παυσανία,2 Ύια τον ~ατασκευo.στή - διαρρήκτη.

Έτσι όμως έγινε ζημιά' Ι(αι έγινε ζημιά γιατί, ενώ για χίλια και πλέον
χρόνια ο Τροφώνιος και ο

Αγαμήδης κατατάσσονται ανάμεσα στους

ευεΡΎέτες των ανθρώπων -ο δε Τροφώνιος λατρευόταν, όπως θα δοί>με,
αρχι~ά ως μια

από ης πιο απόμαιφες, αλλά

τόσο

&λΚlJσΤΙKές

χθόνιες

θεότητες, και αΡΎότερα ως ισότιμος με το Δία- ΟΙ μεταΎενέστεροl διαβάζοντας
αυτά τα περί κλοπή ωυ θησαυρoφυλα~ίoυ του Υριαι επηρεάζονταν (και
εξα~oλσυOoί>ν να επηρεάζονται αl(όμη και σήμερα) αρνητι~ά.

Οφείλουμε συνεπώς, χωρίς l(ανένα ενδοιασμό, να απομονώσουμε από τα
«Βοιωτικά» του Παυσανία τα περιστατll(ά που αναφipoνται τόσο στην
βλ. α)

Α4ξ.

l'ά')'1<αβή,

..ιΙεξ''''; τη,

Κων",ανι,"'δη, Τομ. Β, σ<λ.

Β97, β)

ωην,,,ή, λρχ",<>λσΥί.. ς» του

I'io,re Grima!:

]888.

Ε>;;δ,

..ιI~ξ,>;;δ της ελλην,,,ής

..α,
]99],
S8, ud. 14, δ)

Pωμσ'''rk MoAJc~», Eιrδ. Επιστημανι....ν Βιβλίων και Πφιοδ'>rΌW,fIoofvί>rIt

«nMVI"'( Λαρσοίς - MItρIrtιJv,,,a», τσμ.
151 χ.αλλού.
2 Από ,ον, vro.OP""" ""π"".,.ί<; α Ι. θ. Καφιδής δι:ν ",αθι:τοί a ρ';ο'; τηΥ εκδ<rι:ή ''''"
Π"υσ"ν'" τια 'ην "λαJrή ''''' θησσυρι>φl)λ<n:ίσυτου '{ ριb:ι wιό fQY Τ,.,φά>ΥΙΟ >;;"ι τον
ΑΊ"'μήδη ωι Τι' θάvσ'σ τσυ d,' σπίσ<; <WIαό τ"" τ<τανό,ας. ΤηΥ αΥΟφέρει, ,,~λιi,.., μιο
σελ.

662, γ)

Νέα Εy>ruκλοπαίδι:ια

"'lσrαρία το" Ελλη" ..ο'; Εθ""""" ΕΧδ. Aθηvό>ν, 'ομ. Α, σ<λ.

ωΡώλαΥή τη, χύριαι; "σι π"",ιμό<tpη<; διήτησης τια <ην o:άI""ΚΕUή ,ου Yιwύ τ","
Aιι:όUo>vσ χσl Τι' θάΥΟ,Ο τ<>ν<; <>;;ιί (βλ. σχι">;;,, ε"δο,,>;;ή ι\θηΥώΥ, Ελ),ηΥι>;;ή
Μοθσ).,>τί.., «ο, Ήροπ.;», σι),. 102 b»<; 103), ι\πό τα Λεςι>;;,; ωι τις ΕΎΧοχλα."lδειες
την "ItU'fIt ταυ Π"υσ"νία α~σρρίπt<ι (έμμι;σα, αλλ" σαφέστ"τα) ,ο «Ε.ίτιμο
Eγn>"λ<ur"'δι.-OΛ~ξ,.-o &δ, «Hλίαt»i'.

•.
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ΚΑΤΣΙΜΠΑΡΔΗΣ ΓΕΩΡΠΟΣ

~ατασ~ευή

~uι τη

διάρρηξη

του θησαυρoφυλα~ίoυ

του ΥριΙα

αιιό

τον

Τροφώνιο ~αι τον ΑΥαμήδη, όσο και στον αllοκεφαλισμό του δεuτερου αιιό
τον ιφώτο, Υιατί είναι εντελώς αντίθετα προς τα ήθη, τα έθιμα και Ύενι~όΤEρα
τον πολιτισμό Ίων αρχαίων Ελλήνων. Παράλληλα, έχουμε χρέος να σταθοuμε

σε εκείνα ~υρίως τα στοιχεία 1Ι0υ έχει διασώσει η αρχαιότερη μυθική
παράδοση ΎΙ' αιrroύς και Ύια το ιτερίφημο βοιωτικό μαντείο τους, το οποίο
έφερε το όνυμα του Τρσφωνίσυ (Ύια ορισμένους μαζί και του Απόλλωνα). Σε
αιrrόν τον ιερό τα/ισ «μεταφSΡόμαστε» αμέσως τώρα. Ύια να μllOρέσσυμε έτσι
να μάθουμε πώς βρέθηκε εllικεφαλής του ένας αρχιτέκτονας, όπως ήταν ο
Τροφώνιος.

_Χθόνιος Tρoφώιιloς~ ΚΟΙ _Τροφώνιος Δίας.

"το μαντε/ο της Λιβαδειάς», σημειώνει ο Ν. ΠαπαχατζήςΙ, «~ταν
φημ,σμένο, ως ένα από τα πiντε σημαντ,κότερα μαντεiα της Ελλάδας, ~δη
από ro

550

π.Χ.. οπότε ο Κρο/σος το συμβουλΕύτηκε μαζi με το μαντείο των

Δελφών, 1"α>ν Λ{Jών της Φωκiδας, της Δωδώνης και τοιι ΛμφιάΡσΟΙΙ (...;.
Eβδoμ~ντα χρQνια αρrόrερα το μαντείο του ΤΡοφα>νιοιι συμβί)υλΕirrηκε,
επίσης, και ο ΜαΡΜνιος (πριναπό την περiφημη μάχη των Πλαταιών του

479

π.Χ), μαζ; με ειreiva του Πτώου Λπόλλωvσ (του Λκpaιφvlου) και

του

Λμφιάpaου

της θ~βας",

Και ο Ν.

Παιιαχατζής (ο εΎιωρότερος,

σχολιαστής το\) Παοοανία) ItαταλήΎEΙ:

Τροφωvlοιι) επέζησε κα, τον

«Οπωσδήποτε,

ίσως,

αν το μαvrε{O (του

Jo μ.Χ ι:rιώvσ,1 οπότε οι oιwδoI της πaλαιι:"ι;

Ορησκεί/l'{ ήTι:rν ι:rκόμη πολλο/, eivσ, αδύΥΟΤΟ ΥΟ διιiφιιrε από τους ι:rιιστηpoύς
ιrατά της ειδωλ.σλατριΌς νόμους ισυ Θεοδοσίου Λ' ιrαι ιδiως των εγrovών τοιι

θεοδοσiου Β' και (της) Πουλχερ{ας».'

1 βλ. Ν. Παπαχατζή: n",oσavioυ Eλλiiδ"" Περιη~ήα,ς, _Βοι.,.,,";; • Φoι~ι~ά •. E~δαη~ή
Α&η..... ν. σ.λ 244. σημ, 4 ~"" σελ. 245.
2 Η δlά,ιJιιωση οκδ t<>. Ν. Ποκοιοτζή .ης ιψ",βολία.; ουτ/ς '1'!ά t<> ο. t<> μα_ίο ",ο\Ι;η",.
μι':r:ρ, "ο, '01><; Κ"""""" με,"Xρ,,,,'σy'~<>(.; αWwτ:ς· .ξη1ιί,οι ίσως απδ ", Ί"'~oyός όn
ιίι' Kρoιιαll<i>ς οπδ... η ταο δη τα 86 κ.Χ. τα ""Ύ"",κριμένα ιερό "'ιηλατ/&η". ΒCΊYOυσσ "σ,
"στασ,pάφη~ε σκδ.ο σtρσ.ηΎδ "'" Μ,θρ,δά,η Αρχέλαο.
3 HόX'σu:ς ε,,,,,ι οι "ληρσφορίες κ"" <Χ0"'" 1'0 .0 "ιί>ς ·"'ην κεριοχή ουτ/ ,ης
Λ,βaδnάς "ο, 'ης Βο,.,.,ία.; Ί"νιKόt.Pα. με '01><; α""ρίθμη,ους

πρχαί"", 1'όOi>ς. 'π

&α~μάσ'σ ιερά. ~σ, τα ,όσο Ql~OIJ<>'tii μα""ία· .",~pάtII<Jt. τελι.ά. ο χρ,σ""νισμός
",ην rιoρι:ίη wν ο"""",ν "Ου α~o.λoi>&ησην, Μ'ο μό.ο <ψUΔρή ει~δyσ

.... ίρ"""με

wιδ.o

αρχι,ο "'~ K<l"ηΊ'J),ή:ι.σ. Z,ρ<i>, το ""οίο .σi>μφoι"" ,,,,,λ,,χ,,,,,,,, με όσο ""Oσtηρίζε' ο
Κοριά.οι; Σ'μό!r.ooλ"". ",ο β,βλίο του «Ξ<_ ,αξιδ,άltες ",ην Ελλά50: 333 μ.Χ. Ι:ως
1100. (βλ. σελ. 671 ~η, 618)- φυλό",,"t<ι, στην Ε&v,~ή Βιβλ,ο&ή"'1 των Πηρισinιν. Α"δ

,n όσο 1Pά.. f:1. Mnκδν, ... ί ο Γ<ίλ/ος ",ο,ός μαρ"ήσ'"" ("οι> διε,Η.roι "α, <ρόξι;Υος
",ην Α&ή"" μετό ,ο 1658), φαίνι:,σ, ~α&αρά δη. μεσσόσης τη, oθωμnν,~ής ~upιαPXia<;
(11οι; σ"""Ο<;). η Λ,βαδειά είχι

εξελιχθεί

σε <Υπ

οπό

,n

""O<>διz,όtεριz Ο:Ι:",ρα .ου

'"
Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
09/01/2023 21:58:53 EET - 44.211.79.30

Η ι\]ΒΑΔΕΙΑ ΧθΕΣ, ΣΗΜΕΡΑ. Αγριο

Να θυμ,σουμε εΟΟ:ι όtι ορισμένοι αΡχα,οι ιστορικοί και λΟ'γοtέχνες, όπως
'για παράδεΙ'γμα ο Ξενοφών, ο 110λ.ύβlOς, και ο l1λ.ού,αρχος, αναφiρoυν όη ,ο

μανtε,O

tO

aIJto)

,ου Τροφωνίου είχαν συμβoυλειrι:εί, εκtός από ,ον Κρο,σο και

Μαρδόνιο και άλλες διακεκριμένες προσωπικόtη,ες

tOI)

,ό,ε Ύv<oo,ού

κόσμου, όπως 'για παρό:δεl'γμα ο Αρισ,ομένης, ο Επαμεινώνδας, ο Φ'λιππος
Β', Kα(:lώ(; και ο Αιμ,λιος l1αύλος.
ΕΡχομασ,ε ,α/ρα vΑ εξε1άσοο>με 'για ποιο λ.όΎΟ ε,χε καtασκευασtεί
μαvtε,ο 10υ TρoφωVΊoυ σ'η Λιβαδειά, tOσO
Δελφών.

Πρόκειται

ενδιαφέρον

'για ένα ζή,ημα,

σtο ΟΠΟ,Ο

επισ,ημονικά

KOvtti

μαζ, και ερώ1ημα,

ομως δεν μπορούμε

θεμελιωμένη

δηλαδή σ' εκείνο

απάνι:ηση, 'για

tOV

να δώσουμε
απλ.ούσ,ατο

tO
twv

με ξεχωρισtό
σi'γουρη

και

λό'γΟ όtι δε

διαθi,oυμε ασφιιΜ:ίς πληροφορίες. Δε μας μένει λοιπόν παρά να αφήσουμε 1η

φαvtασία μας να δουλέ,ει, σ,ηΡI'γμένη, όμως, έσ,ω και σtα λίΎα -διάσπαρ,α
από εδώ και από εκεί- σtοιχεία που μας παρέχουν οι διάφοροι μελ.εtη'ί:ς.
Οι

δί>ο

αρχι,έΚtονες

λοιπόν

αιιό

τ/

Λιβα&ειά,

ο Τροφώνιος

και

ο

Α'γαμήδης, καθώς είχαν κα1αφέρεl vΑ Ύίvoυν 'γY(OOtOi σε όλη ,ην Ελλάδα
με ,α σιο:ουδα,α οικοδαμήμαtα που ε,χαν φιλο,εχνήσεl (,ο ανάκtoρO ,ου
ΑμφΙΚtρύωνα και ,ης Αλκμήνης σ,η θήβα, ,ο ναό 10υ l1οσεlδώνα σ1ην
Αρκαδίο,

θησαυροφυλάκιο

tO

10\)

ΑΙΎί:α στ/ν 'Ηλιδα, ,ο ναό του Απόλλωνα

<τtις l1αΎασές'), κλήθηκαν κάποια σtΙΎμή σtους ΔελφοιΧ., lΙ'ροκεlμένου να
αναλάβουν

τ/ν οlκαδομηση

toυ καινΟΙΙΡΎlου

ναού ,ου θεοΙΙ Απόλλωνα.

Συμφώνησαν με ,ους ιερεiς ,ου μανιε,ου στα επιμέρους ζηtήμα1α και άρχισαν
δουλειά,

μεtαφέρον1ας

από

'η

Λιβαδειά

ολόκληρο

,ον tεχνολΟΎικό

εξοπλισμό και tO πολυάνθρωπο συνεΡΎείο ,ους. ΕΡΎάστ/καν (εκεί) σκληρά
Ύ,α aPKttti χρόνια και tελΙKά ολοκλήρωσαν ένα θρησκευtικό οικοδόμημα
~p,σ",,_,σμOO. γ.ήΡχ<

rx<i

-YPά~'

"

Ζ,ΡΦ- η μi" "κό τις κ."'. Μηφ""όλιις ,ης

EHάl\<ις. tυ...,~ί~O"'<ι.; δε n""φiptl ,o6tO το <ιξ'OKρό... ~,o, Ο AΡ~Ι<Kί"KOKoς.• ου
δ'όρ'ζι. '00<; κεν« MηφOlώλί,ες (,ης ι"βα&,άο;. ""_ ΔεΛφΙΊW, 'ης Α,αλά",ης, ,ης
80υδ0υ_i,a". κ'"

ι,ορ,ζότ,,_ δι

της Σκύρον), ονσμ..ι;ότα_ AΡ~Ι<KίσKOKoς F.λλάδ<>ς Και θηl\<ί>ν,

".' .oθιl<ις ".ό ,ον Παφ,άp~η (,η, "οι"",,,""'"""Κο>4<ο<;).Σ,η θι'ιβα
".' .oθιl<ις αιιό το

""ήΡχ< Μη,ροκολί,ης - Ap~"",ίαK""oς. ο οκοίος όμιος ι,ορ,ζό,α_

ΠαφιαΡχ<IΟ.
ΤΟ γηονός ό" ΟΙ KίI'OIKO' 'η, ι\<βοδ<ιάς Τι,ην, κα,ά ,η_ ""o~ή αυ,ή, 0\ ι:υλαβίσ-ια,ο,
και βαθόt<pα θρη"""νόμ<_οl ~plσ-ι",_oί το <κιl\<βι"ώνουν κα, άλλαl Kιplηγη,iς. όκ<ος
μας ΘUΜίζ" η Α,μιλ,η Γ,α_νακούρου - χ"τζημα_όλη, σ,ο β,βλiο ,ης «Η ",βαδι:,ά μ",ά

.ον Μ<σα""""" (βλ. σ<λ. ]0). Γράφει: .OnόI ~pόν'α μι:,ά Μν E_li., ,ο ]676.
<K'''Kiφθηκ< τη ι\,βαδιlά ο Γάλλος γ""ροό<; Sρon. Ε",ίοτ_η KpOKWD< σ-ιο Sρon Ο
μqάλας "Ρ1θμός ημι:Ρών νησ-ι<ίας γ,α θpησκ<υτιc..>ι; λόΥοο<;. Μόν<> ]2() ημiρες ,ο
χρόνο Τι'αν <h:ύιI<p<,... κα' διν <ξαφοw.α_ ήκό 'ις νησ-ιείες oιYtε ΟΙ άρι-:>"Οl, oιYtε 0\
γι"",. '*'< κα, ,α μ,κρά καιδ,ω..

4 Για ,ο «λευταίο """ό <ιrιo βλ. ETκvκ),OKαί&:",: Πάκυρος ι\"ρoi>ς. Μ.ρ"τά",κ". τσμ.
5δ, σ<λ.

144

.

,
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ΚΑΤΣIΜΠΑΡΔliΣ ΓΕΩΡΓιΟΣ

εV1ελώς δlαΦCIρε,IKό από κάθε πραηγαόμεvo. Ή,αν δε αυτός ο καινούργιος
ναός τόσο ωΡα{Οζ Χου ο θεός Απόλλωνας ενθouσloiστηKε και tοιις ιάρισε, ως
δα/ρο εξαιρετικό,

tO

θάνα/Ο ·ούμφωνα με την εκδοιή

toI>

εκεί lεραtείου·

«αvoίγοντας»έ,σι και τη διαδικασία tης θ.εοllOίησής 10ι>ς. Τι σήμαινε, όμως,
Ύια 10υς ανθρώπους 1ης εποιής εκείνης -και,

10 κυριότερο,

πόπ; και κατω από

ποιες ΠΡOίiΠOOέσεlς γινό,αν. η θ.εοποίηση! >;άποιου θνη10ί>; Να ακόμη ένα
ιδιαίτερα δύσκολο, αλλά 1αυ1όχρονα και ελκιιστικό ερώτημα, σ10 οποίο
μποροί>με να απαV1ήσουμι, ίσως, παίρνοντας για παρό.δειγμα τους τρεις πιο
επώνυμους μUΘΙKOι)ς ήρωες της ελληνικής αριαιότητας, τον ΠρομηΟέα, τον
Ηρακλή και τον Κάδμο.
{)πως είναι Ύνωστό, ο Προμηθέας κα!

ο Ηρακλής

είιαν προσφέρει

ανεκτίμφες ιιιtηρεσίες σtην uvepωπoiTηtu. Για τα επιτεύΥματά tοος δεν
lΙ1Ιάριεl

>;αι ένας ποιητής ή ιστορικός ή λογοτέχνης tOΙΙ αρχαίου

iotm

κόσμου που να μην έιει γρό.ψει επαινετικα λόΎια, ενώ πολλοί μεtαΎενέστεροι
στήριφν μελέtες και βιβλία ολόκληρα πάνω στις εφευρέσεις και τους άθλους
tOoς. Παρ' όλα αυτά ούπ; ο ΠρομηΟέας οόπ; ο Ηρακλής Οεοποιήθηκαν.
Βέβαια και οι δυο τους έφτασαν στην ιrrσςη» των ημίθεων, όμως θεΜητες, >;αl
μαλισ1α κοσμημένες με το όνομα του Δία, δεν αναδείχτηκαν όπως ο
Τροφώνιος.

Κάτι ανoiλoΎo είχε ouι.;βεί και με tO θηβαίο Ύενάρχη Κάδμο. Υπήρξε ο
ιδρυτής της επtαπυλης Θήβας, ο εφευρέτης της Ύραφής (έφερε στην Ελλαδα
1α φclινlKΙKα γρό.μμαtα, αναφέρει ο Ηρόδοτος), ο κα1αακεοοατής πολλιίιν
ιερα/ν, ναών, ιιδραΎωγείων >;αl ιιεριτειιίσεων, ο επινοητής tης εξόρυξης και
επεξεΡΎασίας του χρυσού, ο δάα>;αλος της μουσικής 1έχνης (που έφερε στην

Ελλάδα τη χρήση tης λύριις, όπως σημειώνουν αρ>;εtoί σιrrtραφείς~. Παρ'

όλα αυτά

OQtt

ο κάδμος 8εοlιοlήθηκε.

Αναβαθμίστηκε

βέβαια, με το να

τιμαται ως ο παtέρα<; της Σεμέλης, η οποία είιε αποnήσεl (με

tO

Δία) το θεό

Διόνυσο και, επίαης, ως ο σύζυγος μιας γυναίκας, tης Αρμονίας, 1Ι0υ ήταν

.. όρη δοο θεών (του Άρη και της Αφροδίτης). Ιδιαίτερη μνεία Ύινό,(ΙΥ επίσης
otO ΎεΥονός Μι ο ίδιος ο Δίας υιιήρξε εκείνος που lIάνtρεψε τον Κάδμο' και
~ Σ,ην «E'mιτ<orή. ""Ι. στό

κΠιJιrυpoς., ",ι..
αρια!ο"

"'-'Y~εφ,μtνo

.ον

τι," Φιλόσ1ραΤΟύ «Bί~ λ~ι>λλ.ι>ν/oo Iωιiώς. (E~3.

"""λλώνιο,

θέμα Τ/~ θωχο!ηση.;:

rooOOrov σνwr'VΞανr<>
μσ ... ίο

tl,,/"

9) ο Αι.. Φ>λ<ώ<λc><i>ς _φ<ρόμι.νοι; ,,' ;;YQv

~όσμo",

1ΙΟν

γράφει

c.-. <>χετίζετσ,

,α

"u.o

Χολύ

..

μάντη ο:αι "οφό ""ι

,~,αotρo",α

ημtrεpo,

για

,ο

ιrρ6ro..,.. ο,

",,,χην, ειr,,,",,,,ν εrς ,σ

"'" "'''' χρη<>μο(;ς, ...,νcιroίω_ το ~ΙJPOς ή,ο ουχί μ6""νιro~ή..o_, <>-Ud "ο'

ιro"..6σμ,o_ "στά

w", ιrpoχpιo"o",,,,,,,:χΡ6""",. Έ ... "α ,ώ_τ"", "",ν λ6Υων δ,,,οί,,,,, ο

..

λ~oλλών,oς ε8εoιro.ιήθη α/' ''''ν σι αιroΘUνών,

6
7

.ού,α

X,A,erio, όλcι οι
μι. ,ο " ...."μα σ, ,ην

«Ε",

"'c.-. ."'σωμtνίζη αιrήλσ"".μι.γιίλων

nμών, μen! ΙΜ",,,,ν δ< <λοφ"ιίθΙι ως *ρωας "αι "'" ..,.,,,,,,.
βλ. Νέο EΎ"\>O"λσ1rαlδε ... «Πάι<υρος Λσpoioς - M"pιmi .."",", .ομ. 31, αελ. 129.
βλ. Ρίο". Gτίnιao: ιιΛψ..s της Ρ..λλη", .. .κ κσι Ρωμσinί> Mvώλ<η-ία9', σοι.. 109.
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Η ΛιΒΑΔΕIΑ ΧθΕΣ. ΣΗΜΕΡΑ. Άγριο

έφερε ΎΙ' αυ,ό, Ύlα πρώιη ιmι μοναδιο:ή φορά όλους 'ους θεούς από ,ον
Ολυμ110 κά'ω σ,η Ύη, στη Θήfkι, Ύια να παραστούν στη Ύαμήλια ,ελε

τή! Όμως ού1ε ο Κάδμ<>ς λα,ρεύ,ηκε 110τέ ως μια -έστω και ,οπική- θεότητα.
Αντιμετωl1ϊστηκε και αυτός l1άν,α ως κοινός θνητός, προς ,ο τέλος δε 'ης

ζωής τους με ιδιαιτερη σκληράδα όπως φαίνε'αι και από ,ο κλεισιμο 'ης
τραΎα/δίας «Βάηεφι (όπου ο ΕυΡΙl1ίδης επαναφέρει την l1ρω\μόπρη εκδοιή,

σύμφωνα με 'ην οποία υπήρχε απόφαση του θεού Διονύσου, ο Κάδμ<>ς και η

yuνoiKίI του ΑρμονΙα. να εξοριστούν στην lλλυρiα Ο ).
110ΙΟ, λοιπόν, ήταν εια:ινο ,ο στοιχειο που έλειιu: από τΟν Προμηθέα, ,Ον
Ηρακλή και ,ον Κάδμο ή, καλύτερα, σε ποια βάση θεμελιωθηl(ε η θεΟ110ίηση
του Τροφωνίου,

1100

αναδείχτηκε,

aPXll(oi,

ως θεός τ% θεραl1ευτικής, της

Ύoνιμόtητας και της μανtιl(ής, Ύι<Ι να μετεξελιχθει

-l(ατά τους κλασικούς

χρόνους- σε θεότητα συνώνυμη του Δία, ως «Τροφώνιος Δίας»; Να ένα α"όμη
συναρπασ1ι~ό ερώτημα 110υ όμως μπορεί να αl1αντηθει σωστά μόνο αν, στην
αρχι~ή

nδοχή

1ΙΟυ παρουσίασε

ο -Ομηρος

Ύια

τον Τροφώνισ

ιωι

τον

ΑΎαμήδη. συνιmoλoΎίσoυμε "αι όσα έΎραψε ο Πίνδαρος, Ύια το ότι δηλαδή
και οι δυο τους είχαν τύχει ξεχωριστής αντιμετώπισης από τον Απόλλωνα, σε

σχέση με την κορυφαία διαδι~ασία του θανάτου τους. ιο
Σύμφωνα

λοΙl1όν

με

την

αvτIληψη

μηχανικών Τροφωνίου "αι ΑΎαμήδη

αυτή,

η

σπάνια

προσφορά

των

-που ουσιαστικά έβαλαν τα θεμέλια

8 βλ, Rob<rto Qι ....,, ..ο, Γάμο, roο Κάδρο" ..... τ~ ΑρμονΙας», ε"δ. "Γνώση», σ<1.. 428.
9 βλ. ΕυΡ'''ίδη: ~1Iά"~<9', στί~oι Β30 tω<; 1337. Επιση, σ~όλ,o σ. Ε<ρ,,,ίδου: "Τρφάδι>;8<i~xo, - Φ<>iv,σσσι» (θ,βλισeή~η ΑΡχοί". Σοπραφέ" •. r. Zα~αpόπ","λoς, σελ. 14).
] Ο Τα ,υσ,κά φα,.όμιllO - οι αστραπ&<;. '" βρο",i" οι ~'''IiOCI'> των αστtp,<ί>ν κα, ''''" ήλι","
κ.λ.π. - ήτο.. ,α """"α I(Ρόγμα,α 11Ον κροκ';λ<σα. τα φόβο σ,αν άνθριιmα, ο QI(Qloς κα,
oiptIm: "" m φ<1ν<άζ&ται μι ανθρόm,"η μo~ή κα, να τα θ&οι!ο",Ι Το ίδ,ο 'γ,νε μκ τι,
"δυ.,jμE,.;» ""'" ,,,ηρiαζαν τις "αQα7lι>Ύ<,τ",", τα 11Ο,';μ,α, ης θάλασσ<ς, τι, λίμνες Κ.Ι..",
Kαθci>ς ,πίσης κα, μι τα αrαθό ,α οι<οία η., ",pισσόupηονάτ<η γιο να μ"ορ<ί να ζε' -'ο
δημητρι"κά, 'ους καρ"ούς, τα ζώα, τα σ,oφιjλια (κλήμα) κ,λ.",- """ .αι ανιά ,ο
θto""ίησt .α" μι 'l" πάροδο <OV xPδl'O\), ,ρό",ΟΟ< 110 τα ανθ"","oμopφlσιι (θεά Γη,
Δήμητρα, ΔIό"""ο κ,λ."')'
KάΙWς ί,σ, άριισι να δημΙ""ΡΎιί,ο,

η θρηα.ινι,.ή

σKΙVΗ ,ω" 1(pα/-ι<r>V ανθρ<ί>οιων,

Αργό,φα όμως οι aptD; ami, της «δ1]μ'O\JΡΎiα.,. θεΙκώ. δvl'άμι;ων, και τη, λαιΡι;ας
τους, "".. σήλθα" ,"ον ίδιο ,ον άνθ"",1tO "", ,Ο μ","ηριιί>δη κόσμο τ/, ""'~ιi, τ"," και,
βtβo",.

0"10

ανεξή.,.."ο (,ό«) φα,νόμ<νο

'OV

θανά''''' '''''ο ε,σι, δημ,ονi>Tήθηκαν ο,

ήρωες, ΟΙ δαίμονες τοο κά,ω κόσμΟ\), ο, ιθόνιο, θtoί (βλ, σι&τοχά:

Fu,t.1 d. CouI.nges:

~H Αρχοία ΠόΑη», Εκδ, ~Eφμι...,.). 1(0\) άριι.ά λατρ<οο,το.'αt διάφoΡU α.οίΊ'!10,α ,ης

γης (χοράbptς, ωφρο"" σ"ηλ'D; ".λ,,,.) και, αργ';'ιρα. σ< ιιρό "ο' νιιoi><;, ovνιiθωι; δ< m:
μα""lα,

• Το

ItOU

o'Koδoμolίν,oν "«ι κοντά .

γνοια,ό lΙά",ιίο στη

Λ"βαδιά», "I(Oγραμμίζt, ο

.αθη.,..,τή, Ν,κ.

~hπoρία ωυ Ελληυι<ού Ί:θνο..."., Ε"ΟΟn"ή Αθηνών, τομ. Α, σελ.

~«rv''''' θt>λoιt6.;

251),

Πλά,ω, (βλ,

""",,,ω, ό-ι-,

.... φο<;'>. Ενα<; τάφοι;, θα <λrι< "ον<1<;, ανάλor"" ή χαι όμοιος μ< το",

λo~ttrιoi>ς τό:ιρου<; και ωroτtλoόαα. tκ,tτάμi:.α "txΡO,a",io, ot όλα μvκηναϊκ,; .έ",ρα,

'"
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της αρχιτεκτονικής στις κα.ασκευές λιθόnιστων ναών και άλλων δημοσίων
οικοΟΟμημό..ων- και βέβαια ο μύθος Ύια.ο ιιιlις ο Λιιόλλωνας .ους «χάριιπ»,
ως αν,αμαιβή των uπηρεσιών το"'ς ΙΙΡος τον ίδ\ο και κατ εllέnαση ιιρος .η\>
αv(lΡωιιότ/'Ια, το θάνα.ο, ιιρέ!\&ι να ή.αν οι mιρήνες των σκέψεων ιιου

οδή'γησαν .00<; αl'θρώJιoUς .ων ιιολύ μακρινών εκείνων χρόνων, να τους

αvαδείξοuν σε χθόνιες O€ότηtες.ΙI Το ότι μάλισ,α 0\ σχετι>;;ές διηΎήσεις, Ύια
το θάνα.ο .oto:; <J1Jνδέθηκαν με .ον ΙΙIO ιιάνω θεό της μοντι>;ής (εΙΙΙΗφαλής .ου
μαντείου των Δελφών), .ον Αιιόλλωνα, εξηΎεί >;;αι το ιιιlις οι >;;ά.οικοι .ης

Λιβαδειάς σ"έφτη"αν να δημ\Ο"'ΡΎήσο",ν "αι στην 1Ι&ριοχή .ouς, ,όσο κοντά
δηλαδή στους Δελφο':'ς, ένα ακόμη μοντείο' ένα σ7IoUΔΑίO μνημείο ιιου οι
λΟΎοτεχνικές αναφορές, σημειώνει ο >;;αθηΎητής .ης Αρχαίας Ιστορίας στο

Πανειιισ.ήμlO του Δουβλίνου Η. W. Park"l2, δι;ίχνο",ν όη λι;nοίφΎησε ήδη
από '\OV 60 Π.Χ. αιωνα. Και δεν είναι καθόλα", ,uχαίο το -Υ&Ύονός ότι το ιερό
αιrτό ή,αν Ύνωσ.ό και ως Μαντείο του "ΤρoφωVΊoI) Αιιόλλι1ιY>J», όιιως

υποστηρίζουν ορισμένοι lJ . ,ου Αιιόλλωνα 1I0u uιιήρξε Ο "απξοχήν εξου
σιαστής και του αρχαιόπρου, παρα"είμενοΙ) μαντείου των Δελφών.
Κα,οχή όμως μαν,είου σήμαινε .ότε δύναμη, δυνα'IόΤη'lα ΙΙΡοσφοράς
μέσω και .ης χρησμαδό.ησης- σ.ην αναΜραΎωΎή, .ην νΥεία, ακόμη

•

"ul στη

ζωή .ων ανθρώJιων. Και ο μυθικός Τροφώνιας φαίνε.αι όη σvyKέντpωνε όλες
ης ιιιο ιιάνω ικανότητες, "ατείχε δηλαδή αυ,ή τη σοφία, με την αρχαlO
ελληνl"ή IiwoiU του όρου, ιιου τον βοηθούσε να ιιρολέΎει, να lιροειΟΟιιοιεί,
να <J1Jμβουλι;ύει, να θεραπεύει. Βέβαια, τόσο οι φιλόλΟΎΟΙ "αι οι ισ'\Ορι"οί

όσο κα\ 0\ αρχαlOλόΎΟΙαιιορούν Ύιο,ί δεν έχει βρεθεί ακόμη κανένα αΎΎείο, ή

ειδώλlO ή άΎαλμα, ιιου να α!\&ικονίζει την ιιρωιμότερη μορφή του, η 0110ία,

κατά τον ΙΘ. Κακριδή,μ «ήταν φιδόμΟΡφη, ,.-ι αΌτό rτατί στιχVΆ εμφανιζόταν
και ~ ήρωας και ως θεός» ενώ, σύμφωνα με άλλΟ", σuΎΎραφείς, συνδεόταν

κα\ με ΤΟ1.>ς σuμβoλισμoύςγύρω αιιό την Ύονιμότητα, S (όιιως Όιιοδηλωνει "αι
το όνομά του) "αι, επίσης, σχετικοι'.ς με τη θερα1l&υτι"ή.16
Ι 1 Ο K,,&rrfητής 'Ο\> Π"vε>:,oπημωu tης ΣσρβQVΉς,

~Mιiνn-"

..."

Roben

Flacelioτe

-

στο β,βλiα '10\>

Μ""...ί" Αvι- Αρχαία 8λλόliao (Ι ZΑXαρόt<O\>λ<>ι;, συ,. 3~)- d;ηΎεί,

ανα<P<ρQμεν<>ς

100' σε """ άλλ<> α""μιισ,ό μό",η tη, <Ιι>Ι",61ηtα.;: «Ο Aμφ,άpaO{..." α
TpoφιίJν,O{ εί , 'ψόσω"" μι.oθιo:ιi. αΗ6 6πω.;- '" ε""μ<>θάνα,,,, είνα, ΠΡο,π,σμ;;"", με
πpoφηrιι<;, '
v6rη ..., (.. .). "αλ", "ι ""ι<ροί, ι<υρΙ"", 00'" υπήρζα_ ισχυροί ι<"ι αrαθ<>ί
...,ι φ""ν «ή~. Υνωρίζ"υν '" μiH"ν .... ι μl<ορούν "" ro αl<""ολύπ,οον•.
12 βλ H.W. Ρ., ••: ~ΕUJIYl'-'; Μα_",""'. ε.δόσεις Μ. Καρδαμι,σα 1979, σελ. 1115.
13 βλ. E"I"",K4roaiδ<IU ΔΟΜΗ, ε.δ. "Δομή», '''μ. 9αο;, σελ. 287.
14 βλ. ΕκΟΟ",." Αθηνών: .. εuJIYlni Mυfk>λόriα: Οι 11f1Ol€9', tομ. 3, αtι.. 19.
150.Π. σελ. 154.
16 ..Με ιlι:ρι;t1fευrι.-4 ,&6rη,ες» _ση",ι"""" Δ. ΛυKOUpΎ~ς. (βλ. [σ,αρια '10\) iιιην,.
Koio·ε&.ιoι.;, EKδct'K~ ΑΟηνών, tαμ. ΓΊ, ""λ.. 513) .. ήτον Πρ<>Irισμένoι .-σι "Ρ,σμiνοι
ήρωες - θf:όΙό Mcl<ψιroυς, οΑμιιι,όροιχ;, ο TΡOpώvιO{(η qιr<>iμηση ....J η _ηστιίσ Jjrov
,ο {kl",,,6,opά <Π"'lείσ Αvι θrραι<ειm.-ή σrwrή π"υ .ιιισp«όrαν <Πα ιερά <ων δυο
,ιλευrαΙ",ν».
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Η ΛΙΒΛΔΕΙΛ ΧΘΕΣ, ΣΗΜΕΡΑ, Αγριο

'Ομως, εάν θελήσουμε να υποθέσουμε &!:ι στο μέλλον θα βρεθεί μια
σχημο:ποποlημένη μορφή του Τροφωνίου, ειδικότερα των κλασικών χρόνων,
αυτή μάλλον θα σκιαγραφεί την εικόνα ενός σοφού
ανθρώπους της εποχής αυτής

-

- εφευρέτη,

που έκανε 10υς

ακριβώς επειδή έδιναν ξεχωρισιή βαρύ-ιη1α

σιην ανέγερση λαμπρών, δημόσιας χρήσης, οικοδομημάτων και τιμούσαν
τους κα1αοκευαστές 10υς- να 10ν αναβαθμισουν, ως «ΤPOφώVΙO Λια».
Έτσι ο χθόνιος αι>l« θεός του μαντείου, Τροφώνιος, αναδείχτηκε, όπως

σxoλιά~ει ο Ευάηελος Πανέτσος,11 σε θεό εφάμιλλο 1ων δώδεκα του
Ολύμπου, και (έτσι) αποδώθηκε σης επόμενες γενιές, που τον ανέφεραν, ως
τον «ήρωα της Λιβαδειάς» -καθώς σημειώνει η φιλολογική ομάδα του
ιtΚάπOΙΙ»- που κατείχε το πασίγνωστο μαvτείo, είχε δε τη μεγάλη φήμη του

«ιδιαίτερα ως ιφχlτέΠΟLJ(Jς.. ΙI.

Όμως όλα αυτά, τα σχετικά με τις πρωιμό1ερες και τόσο αινιγματικές
τελε-roυργίες, που γίνoVΤαν προς τιμή του θεoιJ

-

προστάτη της Λιβαδειάς,

καθώς επίσης και οι εκδηλα/σεις που οργανώνονταν εκεί, στο όνομά του, κατά
τους KA.ασIKoIις ΙC(ΙΙ τους ελληνιστικούς χρόνους, δεν αποδεικνίιουν μόνο τη
μεγάλη αξία και προσφορά του Τροφωνίου, θεβαιώνουν και κάτι ιδιαίτερα
σημανπκό: ότι δηλαδή οι κάτοικοι της Λιβαδειάς ήταν κα1ά 1ην αΡXαιό'fητα
εξαιρεπκά ευλαβείς. Σέβονταν του θεούς (τους), εKτελoiισαν lΙς καθιερωμένες

ιεροτελεστίες, πρόσφεραν τις καθορισμένες θυσίες και γενικά τηρούσαν τους
τύπους λατρείας τους κληροδοτημένους από τους ιιρογόνους τους με τρόπο,

όμως, που δεν τους ανάγκαζε να γίνονται κομφορμlσ1ές. Σε αντίθεση, δηλαδή,
με τα μέλη του ιερατείου του παρακείμενου μαντείου του Τροφωνίου -τα οποία

είχαν συγκεκριμένα οικονομικά συμφέροντα- οι απλοί πολί1ες, σε ένα βάθος
χρόνου, δεν ακολούθησαν απαρέγκλιτα την αρχαιότερη παράδοση και κατά
τους επόμενους αιώνες μετά τους ελληνοπεροlκοΙις πολέμους και μέχρι

μ.Χ. περίπου, οllότε κα1ασψάφηκε, κα! έ1σι έκλι:.ισε, 10 μαντείο.
φάνηκε καθαρά από

10

ότι αποδέχτηκαν

Ι9

10 400

Και αι>lό

και τον επόμενο θρησκευτικό

εκσυγχρονισμό που, ως κίνημα πίστης στους νεότερους θεούς του Ολι\μπου,
συνήγειρε όλους του Έλληνες κατά τους κλασικοΙις χρόνους. Γι' αmό και

προχώρησαν στην αναβά&μιση της αρχικής θεότητας του "XθQνιoυ Τροφω
VΊOυ .., θεσμοθετώντας λατρευηκές εκδηλώσεις προς τιμή του ..τΡOφωVΊOυ
Λία...

17 βλ.

Ηρο&;τov ~M"ύ<rn, .., Βιβλι<>&ι;κη AΡlιnωνΣιrrrρo.φ<",., Ι ZάI"ρόK"~ '''μ. θ.,

σιλ.646-7.

13 βλ. Σφάβω"",,: nιι>'/ρο.,κά 9. Ε-.:δ, «ΚάΠι!9', σιλ. 221, σ"l. 113,
19 'Ολο1 "ι .. δικοί <ρμη""",t, συμ...."". Μι '" .... "",ίο '''u Τρο<ι",.ί"υ μ.ορεί "" μη.
ήτα. το δωσημΜ.ρο ,η, Αιι:ι:"ίw; Ελλάδα, (,",ως.,-,α x"ρoίδ"l'I''' "". Δο:λφό>. ή τη,
Δ<ι>δΦvη,) ""ήρξ< όμιοι; ro μ"κροβιΜ.ρο. 1I δράαη τ,,", "ριίζι,. ο""",δήχ""ι. αΧό '''''''
αιι:ι:"ϊκσύ<; χρό."ι><; κ", .',;." μqρι κ"ι ",. 40 μι'''Iρ1ση".,κό αιών".
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ΚΑΤΣIΜηΑΡΔΗ1; ΓΕΩΡΠΟΣ

Έιουμε tώρα, πιστείιω, μια KUΛη εξηγηση για το πώς (Ι Τροφώνιος

-<)

προ:ιιταριικόζ και τόσο απόμαιφος αιrιOς θεόζ της γονιμότητας, της θεραιιευ
τικης ΤΟΟ κάΤα/ κόσμου Κίιι της μαν1lκης- αναδείχτηκε, με 10 πέρασμα του

ιρόνοο, σε ουράνιο (Ολίιμπlο)

eoo. JO Αυτό μας βοηθάει

να κατανοησουμε και

το ότι κατά την κλασlκη εποχη, η αρχικη και παλαιότερη γιορτη "ερο:ύΥεια»,
ποο γινόταν στη Λιβαδειά, προς τιμη μιας ομώνυμης (ιθόνιας) τοπικης
θεότητας, επισο:ιάστηκε από τις εο:δηλώσεις "Βασίλειωι, οι οποίες θεσμοθε
τηθηκαν τον

40 Π.Χ. αιώνα, προς lΙμη του «.TΡCφΩviou Μα» ή "ΤΡοφ«ινίου

&σιλιφ., Γράφει οιε1lκά ο Νίκος Παπαιατζης:JΙ «Η λαrρεία του Δία

8ασιλιά, δεν ήταν παλιά στη Λιβαδειά. Παλαιότερη είναι 'ι λατρεία του
Τροφωνίοιι, tmfZ!k\VIov θεού, ο oJIoioς αΡΥάτερα roυriσrηιrε~ το «Χθόνιο
Δία» ως cliaf Τροφώνιος». ί1λλη μορφή του ύψιστου ΙΙWύ (όχι X!k\vιa)είναι

ο "Ζεύς Βασιλειίς» (ο ουράνιος ή ολύμπιος Ζειίς], ο οποίος ημήθη"
τι:4υταίος στο σημερινό λόφο του Προφήτη Ηλία, Πpaς τιμή τοο clia
Βασιλιά», υπήρχε στη Λιβα&ιά (μετά το 371 πΧ) Υιορτή με αyώvι:ς,
ονομαζόμενη «BaaIλεia», Υναιστή και από εΠΙΥραφέι;». Και ο Ν. Παl'..(Ιιατζής
καταλήγει: ιd(ατά τη ΥΙΟΡτή αυτή υπήρχε πομπή από πoρθi.vε.ς κανηφόρις ('ι
αναφΖρ.::\μι:νη από τον Πλούταρχο στην αρχή των ΔιηΥήσεων, παρθένος
Αριστόκλεια από τον Αλίατρο είχε λσιισθεί στις πηy~ της Έρκυνας

ΠPOKειμΈVOΙΙ να "ιcονηφορήσει
δοόλοι αφιερώνοντανστο

ΟΙ εκδηλώσεις
αθληtiς (ως επί

dia

τω

dIi τω βασιλεί»), Οι αιιclευθι:ρωμiνoι

Βασιλιά και στον ΤΡοφώνιο... »,

αυτές συγKένtρα/ναν
το πλείστον

ιππείς)

σ1η

Λιβαδειά

και μουσικους

διαγωνιζόμενους

και,

βέβαια,

πάρα

πολλούς επισκέπτες, απ' όλη 1ην Ελλάδα.

20 Γ", "" K"'''νoή"Ouμε KQ.\λn.ΡCΙ τη "ημQ<l;" ,ης μΙ:'d.iλιξη""",ής 'Ο" Τροφιο.'οο .... 1>
((Ιό"", lIWτη, ... 010 ή,,,. ιtρ(ΙKό. (<<Χθό.,ος Tpoφώ\llo:ις»j, ". θο:ό ο"" tcιo:". 'Ο όνoμ<t ,ο"
",,,<φaλής όλ.ιο. ,ω. ""ρό..ι_ (Ολ"μοlω.) ΔUvΆ_. (<<Τροφ,ί""ο:ις Δί"90)- xρo:uiζoτ.. ,
"" ΘUΜη&o.;μt.ριίmt ,ο."" "."""".οόσο.. οι """'Ο"Ρ'Ι'I..,ΠΟΙΟ oρyo.vό>""vt"."οό ης
"ιη;",ι...".., "Olvιιιviε<; '''''' .. vtιρώoω. Υι<ι oρισμtνo"" vει:ρoi>ς, ήριοο; "'" χθό",.ς

..,... ιtξlOλO'/ήι:roι>μI:

θώτη,.., Κ"', ",η "ι.>Vtx.ι

..

,η μ., τ".".ή πOlO .π,""""". οΙ VΏιερις

"""'""ρ'\'i<ς, ....1.... δηλάδή Π"" K.. θIξριD&ηK ..., γ", 'ους «διό&."" ,,'... ΟλVμπο".
Η "οόδοση, λοιπό., ,ψΏv σης χθό.ι ... θo:Otητες (μ< επικλή".ις., εξOΡKΙ"μcM;, θuαίε<;

K.J..,) εΙχ". ως "III'tτ/Ρ;" ,ο φόβο, Κ .. Ι σΚ"'" ....... '""" ΦUΜΕ",σμ/> 'ους, ~'" K"Uς
I14ΡCΙΊW!'i<; ή Υι" "" μη σι>μβοl ""ΠοΙΟ ""κό. Avtίθo:τ<t, οι Mι'P.υ,ιι<iςεκδηλιί>σεις.οο
γ;\ΙΟ",,,. ΥΙ" <ους θtoi>ς

.0" OJ..ύμπOI>

(<ο Δι", ,ο Διό.""ο, το. -Αρη. τη. Ήρ .., 'η.

Α&η .... κ.λ.) .. ~έβλ",,,. σtη δημοσιOlloiηση (r:ι:δήλιι>ση) mβQσμo" ""ι ικ .. "".";ηση",
.ί« 6& ως βάση -ό):ι 'Ο φόβο ΥΙ" εκδί"ηση ..W- tη. "Υά.η.
Ακόμη, ΟΙ ,.4τ""ρΥl
~ης, πο" ίδι"". τη

μι:

.... vtόμιt,..

ΥΙ" τις χθόνιες θo:ότηUς γι""",... μοροστά σ .... "';yμ<t"'. 'ης
Ισθηση μ"", πιο tίιι<oλης πρό<ιβQσης κ .. ι ("",vι:πό>;) oρoσtπισης

<οο ""-,ω κόσμ"".

A.tilk ,

οι ,.J..ετo"ρyι..;.ρoς τιμή

....

Ολιίμπι.....

(""ρό..ι .....) θο:όι., ΟρΥ"""""'.'''. ". .... 'P ,..,μt"""" χώρο.... ".."" κ ..'" ""vΌ"" ήτ ....
xησμt"" διάφoΡCΙ ιερό κ"ι ""οΙ

11

β).. Ν. Π"Π"X"tζή: π""" ..",,,,, Ελλιίδο" lkριήΎ'1σις, .B<>,,,,rι.,ό
Α&η...., σι:λ.

249, ""l'- 4. κ .. ι,

ΠΙΟ σι>yK'ΙCΡιμt"", σd..

. -'ci»,

Ε"δΜ.

251.
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Η ΛΙΒΑΔΕΙΑ ΧΘΕΣ, ΣΗΜΕΡΑ. Α γl'ιο

Το όνφο του Τροφωνίου
Με δεδομένη tη διπλή Οα έληε κανείς θ(οποίηση

T01J

Τρoφωνioo (πρώτα

"Χθόνιος Τροφώνιος» και apγbttpa «Τροφών,ος Δ/ας»), αξίζει να προχωρή
σουμε σε μια διερεύνηση Ύια το ποο α"ριβώς ήtαν οι χώροι λατρειας τοο και

συΎκεκριμέ\'α το άντρο όπου δίν<;ινταν οι χρησμοί' "αι βέβαια ο ναός. στον
οποίο δlΟΡΎανώνονταν. αργόπρα, άλλες νεότερες tελεtΟΟρΥίες.
Ο αρχικός tόπος λατρείας

tOQ Τροφωνίοο
JIOtaIIO,) tης

δυτΙιi:ή πλευρά των πηΎών του

ήtαν ο χώρος που βρίσκεται σtη
Έρκονας, ακριβώς κάtω από

ta
napali:tiIItvo

ερείπια lου κάσφου (που "αtασκευάσtηκε, αιώνες μετά, σων
Μιφίσκο). Συμφωνούν σ' αυτό όΜιι οι αρχαίοι συΥΎραφείς
ειδικοί (αρχαιολόΎΟΙ κλπ.), Για

tO

... αl

οι σύΥ1ρονοl

άντρο όμως του μαντείου οι Ύνώμες

JI01J

διαtοπώνονταl είναι διαφορετιιi:έι;. Ο Παυσανiας. Ύια παράδειμα, υποστηρίζει

στα «Βο,ωηκά»2 tOQ ότι το IIaVU;iO ήtαν εκεί κοντά. ακριβώς πάνω από ης
πηΎέι; της Έρκυνας (<<έση δε το μαντείο υιιiρ άλσος, επί
φαίνεtαι έτσι να θεωρεί όη ο \'αός βρισκόtαν μέσα

atO

tOU

όρους») και

χώρο ο 01Ι0ίος, όπως

Ι ΓΗ. "'" φό~o ~oυ Υ,,,,,α,, η χρησμοδό'ηση σιο μoVΙ,;O '00 Tρoφm"ίoo.,ίχο" 11"'.....
~oλλo, σt.orrpo.φι:ίς (βλ. Λο" ... ",νό: Νε",ρ. διάλ.
λπoλλιovιoυ TOάYi4ι.;»

8,19,

J.2

οαι Με".

22,

Φιλόσιροισ;; .Βίο.;

Σχόλ'" οι'ς «Ν,ιΡΙ;λφ ,ου Apl<>,oφ';"11. ,,,.χ.

S(8).

Όμως

'00

,,,,,'voς
η<ι δώσει 'ην ~\o o.I.o>'ληpo>μiνη .. ",ό"" .ης όλη.; ~ρoι;,oιμo",αι; ... α •• ης
δωδ, ... α"'ας 'ης χρηΟ'μοδόιησης, ή,αν ο Παοσ<ινόας (βλ. «&>ι",,, ..ά», qφ. J9,
ΜΡ. Siως ",α, 14. βλ. .. ίσης. αναλόσεις ........ όνις ... αι σχ-διατΡάμμα,α, Ν. Πll1Iαχα,ζή:

... (φιας

na"σavioυ Ελλάδος ΠεριηΥήσι:,ς

.Borω" ..ά», εοδ. Αθηνών, σι....

βάση ό.ι.α αοι'; ο ","ουδαίος φιλόλoroς
Roberι

Flxeli.", (βλ.• Μ';νι«ς ",α,

... οι ... αθηΥη,ής

244 iως 251). Μ.

σιο Παν.~,σιήμιo 'ης Σopl!όνης

Μανι<ία ",η" Αρχα,,, Ελλ<ίδα», Ι ΖοχαρόΌ:ουλος,

σελ. 34), οά""ι 'ην ,οραοά,ω μεσ,ή, ~oλό .. ρ,ληn"... ή ... α, """,ολονόη,η UΡιyραφή. Ί1α
,ο 1Wς δ,νονιαν ο! χρησμοί 0"0 μονι,ίο ,ης Λιβαδειάς Α""φέΡι;Ι' .. n.ki""
Slάι>oρεfInj και μo ... δι .. ~ ήτα. η μανr,nj μiθoδo.; που ήια. ~" χρήση σηι '\,,&-&ιά
rης 8οιωriας,μiσα 01'0 άνrP" .011 Τpcφωι-iου __ . Το μανr.Ια lαυ (λοι~όναvro) oπεUΛεI,o
aπά

i ....

ιmήλάιo ή μάλλο. α~ό μιά βαθιά ΧαΡάδρο, σrη. ,λογ,ά ταυ βouvσiι. λυτό

10
..ατό lα λqιiμ.-ι--ά ,οιι flαlJ<Jόvίά, ήro~ αιφ,fJώι; ,όσο φαρδiι. όσο αρι<οώε ...
ι<εράσε, """ αι>θ()ώπι"" <ΠΙίμα. Ο ειc,σ.-<πτ/ς ιwυ Oαlσ"ι:;bJ...... νι .. ή"", το φόfJo lου
άvοιrμα,

υπόΎειου ,αξιδιοο. ιlιφt;ι~ ~Pαίfό .... πρc.σιptpε, ~oλλtς θιοσ;:.ς, ~",,{ως δε "ι-α μoiι()O
ι<ρ,ιipl. Τα σπλάχι-α ""ν θuμάmlV ,,&,χι--άν στοιις ιειχί{ ων ο Τ{)ΟΙΡώνια; θα εΝχετο ~
όχ, "" διDσε, χρησμό. Σο περIπrnxπι aπoδoχή~. οπιο<6ςοιδηΥεί,οαlflό δύο> νεαρά ar<lIJIa
0<0 ρυάι<ι της εpι<ύvης, που tπ~...- τα σtiJμι;< roυ και "οα...-» .νrριβή με λάδι: ..οτόπιν

1011 "δι ..... VΆ Πιη ""ρό από δύο πηγiς. τ/ Λήθη ι<αι ,η MVΗμoιnJVΗ, Μετ" από αυτό
.-αΠ'&-ι". ο,..; 'μια σο,uα. iως

.0 σfόμιo

τ/{ χοΡάδ()Ος, """,lliVl'O~ <Π ι<ιi&:

xipI "'"

γλύκ,σμαμε μiλι, ΠOll lιι>οωρΙζ«ο,χα'PI~ αμφιβολΙο. r'O fό ooroχθόvια ΠΡΟ'Ο' Ξαφvι"';

ΧOv6.ov μiσα σro Πlά βαθύ σημεΚι 'ου "vιpoιι, σιο άδ",ον, όπου ενάι"ζ., α~ό τα
<φάμαια

..σ,

ης φω...ι~. όrι

,ou

πopovσrάζuο ο Τ{)ΟΙΡώ_,α;. Αι<ολούθως ο...ιβαι ... πάλι

οπό lον ίδ,ο δράμα ζαλισΡένος (πλiοv), Τελ,"';. καθkιμivoς πάvω στ/" Μ"" Της
M_ημoσVl'η{, aπανroιίσε ΟΙ'οιος ΙΙ:()f.{ς. που 10V "",rotiσoν .. ~ ~νrυ"""""ις του. "~ oπolε,;

2

(..οι) iιrp<Π' .... Υράl,,'" ...ριληπτι..... <Π μια πλάι<,,",
βλ. Παοσανίου: ~HOΙOίf,"ά». ""φ. 39, ~αρ, 9,

'"
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ΚΛΤΣΙΜΠΛΙ'ΔΗΣ ΓΕΩI'ΓιΟΣ

σημειώνουμε πιο κάτω, Ittριu:ιχίστηκε αργότερα απο τους Φραγκους και τoι.ι<;
Καταλανούς. Ο Ν. Παπαχατζής υιοθετεί την άποψη (αυτή) του Παυσανία.
σύμφωνα με την οποία το μαντείο ήταν στο λόφο πάνω απο την'Ερκυνα, με το

επιπρόσθετο επιχείρημα ότι η από<Παση του άλλου. υψηΛ.ότερου λόφου. του
Προφήτ,Ι Ηλία, είναι πολί> με:Υάλη και (συνεπώς) ήταν αδί>νατο να γινοταν
μετακίνηση ιερής πομπης απο ης πηγές της ΈρKυVΑς, όπου οργανώνονταν οι

πρώτες ιεροτελεστίες (καθαρμοί), μέχρι το λοφο αυτό.\ Αντίθετα οι
αρχαιοΛ.όγοι Ε. Βάλλας και Ν. Φαρό.κλας υποστηρίζουν όη το μαντείο
βρισκόταν στον

Προφήτη Ηλία, γεΥονός που επιβεβαιώνεται από την

ανακάλυψη. εκεί,
(διαμέτρου

1.90

νοτιοδυτικά

μιας φρεατόσχισμης, σχεδόν κυκλικής

κατασκευής

μ .. βάθους 3,5μ), που βρίσκεται σε μικρή 1Ιπόσταση

των 41,1,άvων του ναού του

..Δία

και

Baσ,λέω-,. την οποία και

θεωρούν στοιχείο του μαντείου."
Όμως.

το

περίφημο

amb

μαντείο δεν αποτελούσε το μοναδικό τόπο

λατρείας το\> Τροφωνίου "ατά τη διάρ"εια της χιλιετίας πο,-, προηΥήθη"ε
μέχρι "αι την ορισηκή ε>ιι"ράτηση του χριστιανισμοί>. Υπήρξε κα, άλλος
χώρος που τον συναποτελούσαν ναοί "αl ιερά, τα οποία κατασκευάστηκαν
μεταγενέστερα(ίσως μετά τον 40 π,Χ. αιώνα) στο λόφο του Προφήτη Ηλία. με
πιο σημαVΤΙKότο ναό του «ΤρoφωVΊOυΔιΌ ή Βασιλιά». «Το ναό αυτό

TOV είδα

vΑ

rOV iloυV αφήσει απ~IωtO, ε{αιτίας τοι> μεriθovς του ή των αλΜπόλλη·
AwV πολiμωV>l, σημειώνει ο Παυσαν!ας. «Τα σωζόμεVΑ κατάλοιπα από rOV
υπό κατασκευή αυτό vabJ>, διευκρινίζει ο Ν. Παπαχατζl\ς,! «Ijrav από ει;Μ:κτό
ασβεστόλιθο, λα1ΟμημiWJ επΙ τόπου, 10 MπεJk, IjrQV στρωμiWJ με o-rκώδεις
.τωρόλιΟοιις, η δε εργασία που είχε προηΥηΟεΙ μπορ&ι "" χαρακτηριστεΙ ως
ε{αιρι:τrκά ειrιμελημένη. 'LIcilWJI>V όλα αυτά» -συνεχίζει ο Ν. Παπαχατζής
,ιμια ακόρεστη φιλοδοξiα των ΛεβαΜων να χτίσουν ε{αιρeτrKά μεrάλO vι:ιό.
σε τόσο μεΥάλη απόσταση από TηV πόλη 1Ους». Καll;:αταληγεl: «Λν ο vι:ιός
τελείωνε Οα ήταν έvα από τα
αρχιτεκτοVlκής»,

σημαIFTΙKόΤCΡα

μVΗμειΌ

της ελληvικής

Ιερά άλλων θεών ΚΟΙ ογάλματο του Τροφωνίου στη Λιβαδειά
Βέβαια <Ttη Λιβαδειά, όπως σε όλες σχεδόν τις ελ/ψικές πό41ς της
αρχαιότητας. δεν υκήρχαν ναοί "αl ιερά προς τιμή μιας μόνο θεότητας, όπως

3
4

βλ. Ν. Πα~αIαtζή: Π=νiOI> Ελ/όδος Πtρlήyησlς:

~Boιωrι""

. _ ,....».

Εοι:δο,.

Α&η""ν, mk. 2501).
βλ. Αρχ. Ανά).. Α&η""ν(I%9), 228.232. βk. (ι~ίσης) Eγιςιrdo1tαίδt,α Πά""ρος Λιφούς·
Μ.ρ, .... ά",.ο, τομ. 58, σtλ. 144.

5 IQ

Ν. Πα~αIotζή, ΠOl>σoνioo llilιδoς Π<ρlήΥησlς: ~Bo,ωπ""

_ΦιIι~I...n,

σtλ.

249,

σημ.4.

'"
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Η ΛΙΒΑΔΕΙΑ ΧθΕΣ, ΣΗΜΕΡΑ, Αγριο

ήταν αυτή του Τροφωνίου.

Είχον κατασκευαστεί Ηεί και nολλά οκόμη

μνημεία, αφιερωμένα σε nλήΟος άλλων θεών και θεαινών. Ιδιαίτερα ξεχώριζαν
το ιερό της Δήμητρας Ευρώnης, η

onoia

συμφωνα με τις τοnικές nαραδόσεις

ε!χε αναθρέ"τι 10ν Τροφώνιο, Ο ναός της «Κόρηι; Κ"αλουμενηι;θήραι;», καθώς
εnίσης και Ο ναός του «Κρονήδη Δία», όnου διακρίνονταν τα αγάλματα του
Κρόνου, της 'Ηρας και

lOU

Δία. γnήρχε ακόμη και ένας ναός

10U

Αnόλλωνα,

ενώ μέσα στο nερίβολο του κάσφου ' (ακρlΒΏC; nάνω αnό τις nηγές της'
ι Ο Γ"λλιιςμ«lαιω"ΟλόΥος
φρ,;Υ.ω"

Ruchoo

ιοχ"ρlζι",ι δη ,ο '''",ρο"",δ ή,ονδημ,οίορΥημο

λ.,Iθtι:o. ο ΆΥΥλοι; ,σ,ορι<6.; Wίllί&m

Ο1.0δ0μήθη<ε (μtr" ,ο

IJI!

Mil1n •• ,μi..,

δ"

,ο

,"'"

<"",ρο

μ.Χ.). ο.ό ,ους Ko,oλα'oVς. λιιό τη μερι" ,Ο» ο ΘηβαΙο,

r. τ",βάς (<</ιπιψl" """ θηβιίι.. • οι .ηι; 8ouo,(a.,.) "."",ηρί/;r:ι μια άλλη, 110
<" .. lς .".... f:Yδ,,,μι:crη "ΟΟχΑ σύμ,ω"ο με τη" """ία το '''"τρο "χ, 8UΖOV'f,νi)

,στορι<6<;

Η'Ύε

.ρoa",,,η, ολα.ληρό>θη.. δε ορ"';"Ρο 0.6 τους ΚοτολαΥΟ6ς.

Νο σημ,1.Iί>σo~", ώό> δη η Λιβαδε,ά, ό .... ""ι δλη η Βοι""lο. ολλά <ο, η Φ"",lδο, η
Εύβα'ο <οι η λτη.ή, ,Ιχον

<.. ,o<τηllι:l οπό ,ους Φρoiy.ους .,ρl το 11G4, <οι

βρι".6τον

""δ ,η" .ο,οχή ,ους Υ'Ο ό", ... οι .λio' ο"""". Όμως ο, ΦράΥ<ο, όχο""ν τη' ."ριορχI0
τΟύς οιιό ,ους Ko,o""'OVς. ο, ΟΜΙΟ' -μι:,ά ,η" 0ltO'fvι:10 τouς '" <ο,ολάβο"".ην Κωνl
οολη <οι ",η """"χ,ια ,η θ"'/Υί<η- ",ρά,η<ονnρoς τη Σ"ρι" W"δo, oinou <ο, «ο,ά
,ο Μά",ιο το" 1311) "'.ηοα, ,ους ε""ο(,; (ΦράΥ'ους). ",η" ""ρ,οχή
θοίοριο" .αι

'01>

(,.. Ι δηλαδή 61<0" οι ..... ες npιv ·338 •. Χ.- ο Μο.. δδ""ς φαι•• ος 8' .Ιχ.
λ""I".ι ,ouς 80'''''0(,; 'ΟΙ τους "ψμ,;χους 'ΟΟ>ς, τους Αθη""lους). Από τη βοριιοδ»τι<ή
ΚοιιιοΙδιι οι Κοτολο",,1 -μ<τ" 'η "i,q τους ""τή_ <ι.ήθη,α" """δτ,,,>ο <αι 'τοι
"",,,<τη,,,," 'η Λιβαδ.. ά. τη θήβα ,αι 'η" Αθή,ο.
"Τ6σσ .... rά τη "Iό(J'nOo της μι1τrιι; όσο ..., .οτά τη μ»tκό",pη μ<mfJoJ.~ τ.... nop<άρl"'''
(Φρά7"",ν - KoταλαvιiΊν), ο, "Ελληνο:ι; ψ,voν Ikodι;>o, "ημο:ι ....... μο: νόημα ο .ορο.""'"
,ης Χοιρό>""ος

O.ooδιt(oς ιστορι,όι; WΊIU.m

Min.. (βλ. 4Η Φptrtι<Ο'-Ριπία ".,-ην Fλλάδαv, Ε,δόα"ς

Ι'.λλη",," Γράμμα,ο, ",λ. 2~7). Πορ' δλα ο",,, η ,,,,,λ""Υή ,ω' <ο,.... η,'"

"ρο<,,4...

στouς yηYf:Yr:ίς'Ι'.λλη,ι>; ..ι" """,,"ορός, τδ"" ΥΙΟΤI μ. 'ως Φρ{rτ.-OO>ς,Ιχ, βριθ<1 ,ά.οιο

mod... Vi_di, όσο <ο. δι ...., ΟΙ 1(0,ο"",οΙ ή,ο" άΥΡΙΟ, 1<Oλεμι",tς. 61f..., '"'''''' <οι

".δ τις <o,oστρoφiς.oυ rφo.,,400ν.

«'Orα .. το ..:ο-

7'0

ι'η ",,»rjJ'P~

""..

Φράγr.."

01f6

Κ-οίδα, iφ.oσ<ι.. σl'η θήfJα.v, ο""'"'''' ο wn~am

"u.

.C<,•

ro

ro", KorαAoV1J';; στη βoρε,oδ"",;~

Mill<r, στον οοοΙο <ο, ξΟ""'r"ρlζο"",

.u:r6.0"

(ο.".
286),
.m.",~o,iφurα" 7'α
Νεrφο.6»rε(6.""
rtιη: η Xoλ.iδa),
όIf"" ~ulν .-οι ο {kwm,ιfvoιαx; στόλ"" Ζ» ovoμoVΉ ,.. ν UΛ,~ΏV ~ί~..... Ιτη
Λιβαδ.ιά ΟΙ 1(0''''''''01 μόλ,ς μιfή<ον άρχ,,,,,,, ."" βι",ouν .οι .. ρ.ιiζo»ν, 4η""'οίο, <ο,
0'0,,"",,","", ι"χ"ρlζ"σι ο ημέ«ρος Δη". Πό"ου (βλ. ..ο. Korαλα"'" στη Ro'.. τ/ωι"....
SI). Πσ"",άτω μάλιστα ο Πόναιι σ""""ροτσι "" ,άΜιον Ι".σνά ιστoρι~ό, τον Ramon
Muotan<z, .0" "ϊX'''''oλouθή""ιΤOuς l(αταλα"ΟΟςοτην "οτρα"lα ΤOvς. ο o.oioς <σι
,'χε Oημo:ιώcr<ι τσ εξής: .EU; i.-om:ovv ·Komλoνό στρα""τη, .wσι:!. .,J6θη, αvoλό7<uι;
~ "'UI""'''~όιι; roυ roνι!, roσOO ... 6t7'νι!ι; ιiJσπ: k θα "όλμο ou&i ύδωρ να nις

.....

"ρoσφipι:, ιίλλΣu, ό""" OIfO""_ <ας χoiραι; r"",. Όμ... ο W. ΜίlΙΟ, "χ"
.\ώς
δια"ορ"τι<ή όΜ"η, <Ως .ρος τα Υηονάτ" ."" """ιβη,α" ,ιnό τη, .στάλη"η της
Λιβαδειάς α,ό ΤOuς Κστσ.\α"oVς. Γρ,;,.ι (ο .•. "'λ.

286):

"Μπά

τη μάχη

(Ι"!.

Xo,ρt8νι:,ΑV '" KoroAo",/ ιrυpi.""ν ro Φράr.-,.-o ""-Ριπό".80 '-0', Vσu:"'" If~rov στη

,.,τoνr.. ~ lfόAq nις Λ,βoδf.,άς. μιαι; ο"ό <U; ,,'" .-αλά oχυpoψi.εςστο 8ου.-άτο, "ου ~<O»
φ.ο(τφη .-τήση ~ 8oυ.-,ιnjς ο,.-σμ'...,,,,. λλλά ο, .-άro,.-ο, ά""ξον τις Ifύλ.<ς στην

«Eυ",χ,σμiνηΕτο,ρ/α Rr>V KoroAovιiΊvv,

..α/pvovmι;oιo;oμo,β~,(όλο) m

8,~οιΙΨαm

...,

τα Ifρονόριο ""ν Φράr.-.. ν, If"" σφριrιίστη.... '/U nι μηάλη ""ρ,η/δα roυ ArloI!

ΓWΡrl""".

'"
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ΚΑΤΣΙΜΠΑΡΔΗΣ ΓΕΩΡΠΟΣ

Εριruvuς), ιίχαν ιο::αΊασιο::ευιισπί

ιιρά

το\)

"Διονύσου».

Η)υ "ΠάvΣ».

τΟ\)

«Epμ~». Ίης «Αρτέμιδος» ιο::αl Ίης «AyαO~ς Τύχηι;»,
Αξ\οοημείωΊΟ ιίVUΙ. Tiλoς. ιο::αι ΊΟ γεyoVΌς όη ΊΟ\>ς XώpoVΙ; ΊΟ\) μανι-είΟ\)
Ίου ΤΡοφωνίο\) ι;οομοί>σαν. TO\)λάxισrOν μέχρι ιο::αl Ίον
αιώνα, θαυμάσια αγάλματα Ίου

0&0':', έργα

So

μι;Ίαχρlσrιανιιo::ό

oνoμασrών ιο::αλληεχνών. Ανάμεσα

ΊOVΙ; ξι;χώριζι; ειο::είνο που είχε φιλοτεχνήσει Ο Δαίδαλος· από Ίη Σlιo::vιOνα, Ο
οποίος βpiΟηιο::ε σΊΟ ιo::o~μα Ίης δόξας ΊΟ\) ιο::αΊά ης αρχές Ίου 400 π.Χ.
αιώνα. ήΊαν δε ο δημιουργός ιο::αι ενός σπουδαίου αγάλμαΊος ΊΟ\) Ι-Ιραιο::λή σrη

θήβα.! Επίσης, πάνωαπό ης πηγές Ίης 'Εριο::\)νας\)JIήρχε ι;αι άλλο άγαλμα ΊΟ\)
ΤροφωνίΟ\).ΧΡονολΟ'Υούμενο-Υί>Ρω σΊα
Ίου

Πραξηiλη,

ΊΟ\) περίφημΟ\)

340 με 330

δηλαδή

πΧ ΑvuφερόΊαν ως iργο

γλ':'ΠΊη

Ίης αρχαlόΊητας

που

χρησιμΟ1".οιοΟΟε ως μοντiλο ΊΟ\) οόταν φlλοτεχνοΟΟε Ύ\JVUIKtia αγάλματα·
την περίφημη εΊαίρα Φρί>νη, καταγόμενη
(στOI)ς καΊοίΚΟ\>ς της or.οίας είιε χαρίσει

από τις Θοοπίες Ίης ΒοlωΊίας

iva από Ία πιο αγαπημiνα Ίου iP'Ya.

τον «'ΕΡωτα»).

Λι6αδιιά; Μια πόλη που ιυημφοΟΟι
Ίινα σημαντικό

σΊοιιείο, πο" βεβαιώνεται

από πολλούς

σίryIpoνOI)ς

σ1Jnιραψ;ίς είναι ότι, όιι μόνο το μανι-είο αλλά ιο::αι η ίδια η πόλη Ίου
Τροφωνίο", η Λιβαδειά. είχε ιο::αταφέρ&1 VU διατηρήσει, μέχρι ιο::αι ΤΟΙις
πΡιΟΊΟΙις μεταχριστιανικούς XPόνouς, \)'Ι'ηλόΊαΊΟ βαΟμό ευημερίας, ι;άη πο"
δεν ΣUνέβalνε με άλλες πιο σνoμασrές 1".ολιτείες της ΑναΊολlκής Σπρεάς
Ελλάδας. όπως ήταν για παράδειγμα η Αθήνα, η Θήβα ιο::αι ο Οριομι;νός.

Γράφει για ΊΟ θέμα α"Ίό ο Παιισανίας:' «Κατά τα άλλα η πόλη είναι
ευπαρουσίαστη

(...) με υψηλή

στάθμη ευημερίαι;». Η αρχαία Λιβαδειά -εξηγεί

ο Νιιο::. Παπαχατζήςj - «ήταν στα χαμηλότερα μiρη της σημεpιvής πόλης,
καθώς και στη δεξιά όχθη του ρέματος της Έρι(\)vσς
που ανάσκαψε το

1956 ο (Εφορα;

(...)

Το ρωμαιο;ό λουτρό

Λpχαιoτ~των) Ιωaν, θρεψιάδης. κοντά στο

οποίο βρέθηιι:αν τοίχοι UIfQ. δημόσια οιιι:οδομήματα του 4ου π,Χ αιώνα, καθώς
και των ε.Uηνιστιλ"ών χρόνων, βρισκόταν σΤην AroPά της αρχαίας πόλης, η
οποία φαίνεται
δημόσιο

ότι συνέπιlfΤ& με τη σιίTΧΡovη

οιο;οδόμημα

2 ΑVQφ..,όμινο<; 0<0

διαo;pίvεται,

κοντά

ό:ταJ..μo ον<ό <ου Τ--'""

στα

-.0

ΛΥΟΡά.

Το ιιλησιέστερο

αναιn;αφέντα

οικοδομικά

"""ίο ο πο .... ο.ί"'.ο .οιιο& .. ί

oνόf=ooτις~η'1έ.; <η~Έρ~~ .0'"..0 M".... cio- ο Ν. π"π"X".ζή~(o.~. mk. 25', σημ.
2).0 χ"ρoo:τηρΙ~"'" "ξΟΟ"" 0PloI6r{)Q"O~, θw>ρo:ί δc ότι ή,ον Οφιf.ρωμΟ ,"" ϊδιον •.,.,

~oU""xyη &οίδολον

)
4

βl. πο

0'10

ΘW Τροφό>νιο.

ο.ίον: ~&>Ui}'IorιiH,

.... 4. ""ρ. J.

βk. Ν. π "χ,,<ζή: ΠOυotlVΙ"" EJ.J.ό:δoς Π.ρι!rr'lσιι;. «Βοιοιτι.-ά
Α&η";'ν. od.. 246.

5 o.~.

""λ.

_ Φώ.-ι.-ιi»,

E~δo"o:ή

2U24S αημ. 4.

",
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Η "ΙΒ"ΔΕΙ" ΧθΕΣ. ΣΗΜΕΡ". ΑΎΡΙΟ

λείψανα "αl ήταν το "Mqrpώo~ της Λιβαδειάς, που δεν το αναφέρει ο
Παοοανίας, ειναl όμως "(ltlilστές οι αναθημο.τι"ές επlηχlφές με την ένδειξη
«Μηφί Mεrάλη». Το ανάrλυφο, παρίστανε τη θεά, όπως παριστανόταν "αl
στο ιιΑθηιια'..ό Mητρώι:ι~_ Στο οl"οδόμημα αVtό, κου ήταν αφιερωμένο
προφανώς στη θεά Κυβέλη, υκήρχαν τα αρχεια της κόλης. ανάλο-Υα με εκείνα
της αρχαιας Αθηνάς.

Επίλογος
Το συμπέρααμα π()\) β"fαινεl αnό όλα όσα ε"Οέσαμε παραπάνω, είναι ότι ο
Τροφώνιος "αι ο Α-γαμήδης υπήρξαν οι πιο φωτισμένες και πιο προβεβλη·
μένες προσωπικότητες της αρχαίας Λιβαδειάς. Ιδιαίτερα ο Τροφώνιος, με τη
σοφία του "που τον είχε αναδείξει σε ζωοφόρα θεότητα της -γονιμότητας. της

θεραπεVtI"ής "αl της μαντιι;ής· ""φίως, όμως, με τη Ύενι"ότερη σιιμβολή τοιι
ως εφευρέτης μιας νέας. "(ια την εποχή του, αρ;ι:ιτεκτονι"ής στην "ατασli:ειιή
δημοσίων οι"οδομημάτων, που τον καθιέρωσε ως ~Tpoφώνιo Δία», πρόσφερε
πάρα πολλι'ι στην αέναη προσπάθεια των κατοίκων της Βοιωτιας, "αl πιο
σlι"(Kε"ριμένα της Λιβαδειάς. Ύια την κατάκτηση αυτοιί του ανώτερου
πολιτισμού ποιι σιινσλικά τον απο"αλούμε αρχαιοελληνl"ό.
Όμως η ΠOλίιnλεuρη "αl πολοοήμαvtη αιrtή προσφορά (του) δεν ή1αν "αι,
δυστυχώς, δεν ειναl ακόμη και σήμερα lδιαΙ1ερα ορατή, "αθώς πάρα πολλά
ιιΡά-γματα "αλίιnΤOνται από τη ΥΙΎάντια σκιά τριάvtα ολόκληρων αιώνων,
στην οllοια ΠΡοστίθεvtαι "άθε τόσο διάφορες παραμορφωηκές φωτοσιi:ιάσεις,
όπως αιιτή του μιίθοιι του Παυσανία, ποιι αλλοιώνοιιν σε σημαvtι"ό βαθμό τη
θαιιμάσια εικόνα του Τρσφωνίου.
Ελιιιζω ότι η ερ-rασία αιιτή Οα σιιμβάλ41 ώστε, εκείνα ακριβώς τα σημεια

από τη μυθολΟΎία και την ιστορία της Λιβαδειάς ποιι έχουν παραλλάξει τις
μορφές των βασl"ών ηρώων της και ιδιαίτερα του Τροφωνίου, να Ύίνοιιν
περισσότερο προσιτά, και το "υριότερο, να αποτελέσουν avtlKtIJitvO μιας πιο
εξειδικευμένης εκιστημονιι;ής έρευνας, με στόχο την καλύτερη αξιολόΥηση
και αξιοποίησή τοιις.

8ΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΕΙ ΠΗΓΕΙ
Αριστοφάνη: «Νεφέ4ς».
ΓιαννακΟΟροο

-

Χατζημανώλη Αιμ.: «Η Λιβαδειά μετά τον Μεσαίωνα».

ΔΟΜΗ Εrκιι"λοπaίδειa, Εκδ. «Δομή», τομ. %ς.
Εκδοllκή Αθηνών: «Ιστορία του Ελληνl"ού Έθνοιις», τομ. Α,Β,Γι "αl Γ2.
Ευικιιίδη: «&"χες».
Ζαλο"ώστα Χρ.: «Σω"Ράτης», Βιβλ. της «Εστίας» Ι.Δ. Κολλάροιι "αι ΣΙΑ
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Α, Ε.

(1989).

lΙλιος: Νεώτερον Ορθογικιφικόν και Εγκυκλοιιαιδικόν ΕιιίΙ0μον Λεξικόν,

Ηροδότου: «Ι<πορίες» (Μούοαl), Βιβλιοθήκη

APXaiwv Σ\)ηΡοφέων, r,

Ζαχαρόιιουλος, 10μ. Α έως θ.
ΚαιaιμιιάΡδη r.: «Αιιό τον Διόvιισo Καδμείο <πον Οlδίιιοδα.., Εκδ. «Νέα
Σύνορα - Α,Α, Λιβάνη» (1995).
ΚοΡδάι01J Γ.: ΕlσαγωΥή <πο έργο τοιι ΠλΟΜάρχου «Αγωγή των Παίδων»,
Βιβλιοθήκη Αρχαίων Συηραφtων, Ι Ζαχαρόιιουλσ<;,
Λεκα10ά Π,; «ΠίνδαΡος», Εκδ. «Δίφρος».
Ομήρου: «Ύμνος του Αιιόλλωνα».
Πάvι:ιυ Δ,:«Οι Καηιλανοί στη Βοιω1ία».
Παιιαδίτοα Δ.Π. - Ελένη Λαδιό: «Ομηρικοί Ύμνοι», Εκδ. «Εστία»
Παιιαχατζή, Ν.: Παυσανίου Ελλάδος Περιήγησl,

.. Βοιωnκά -

(1997),

Φωκικω.

(1969).
Παιιαχα1ζής Ν.: Παυσανίου Ελλάδος Περιήγησις .. ΒΟΙWflκά • Φωκικά"
Εκδ. Αθηνών

(1981),
_ Μιιριnuνlκα: .. EγΚlJKλoιιαίδεια", τομ. Ι, 21,58,60 και 61.
Παυσσνία: .. KOρlVΘιαKάιι Βιβλιοθήκη Αρχαίων Συηραφέων, Ι. Ζαχαρι>.

Πάιιυρος Λαροιίς
ΙΙ01Jλος.

πι.WI"άρχου: «Ηθικά» Βιβλιοθήκη Αρχαίων Συηραφtων, Ι. Ζαχαρόιιο\)
λοζ.

ΡαΥκαιιή

Λ/...εξ.:

.. Λεξικό

της Ελληνικής ΑρχαlολοΎίας

(1888)>>,

Εκδ.

Κωνσ1ανllνίδη.
Σιρόιιουλου

IC.: «Ξένοι Ταξιδιώτες στην Ελλάδα, 333 μ,Χ. έως 1700».
.. Γεωγραφικά η Ανατολική Ελλάδι:ι», Εκδ. «Κάκτος" (1994),
r.: ..H Ι<πορία των θηβών και της Βοιωτίας» (1928).

Στράβωνας:
Tcn:pά

ΦιλόιιφατOlJ: «Βίος ΑιιολλωνίOlJ Τoovέως», Εκδ. Πάπυρος.

ΞΕΝΕΣ ΠΗΓΕΣ
8bvaΙSky Η,Ρ,: «Αρχαία Μυσn\ρια» Εκδ. «Ιάμβι.ιχοςιι
BυrcklιatdI
Πρώτο\)".
BυrketI
Cιιlnw

l.ac:

(1989).
101'

"Οι Έλληνες και οι θεοί loιιc;», Εκδ.

«Εικοστο6

W,: «Αρχαία Ελληνική θρησκεία", εκδ. Μ. Καρδαμίισα (1993).
R.: .. οι γάμοι το\) Κάδμο\) και 1% Αρμονίας», Εκδ... Γνώση»

(Ι99\),

Coobngeιι (de)

F.: «Η Αρχαία Πόλη», Εκδ. «Ειρμός» (1991).
• Κl\Οχ B.M.V.: «Η Ι<πορία της Αρχαίας Ελληνικής
Λογοτεχνίας" (1990)
F1ao:eliete R.: «Mάνtεlς και Μαν1εία στην Αρχαία Ελλάδα». εκδ. Ι.
Ζαχαρό1ιουλος (1964).
Zeaooiete Ab.: «Πλάτω"", Εκδ. Παιιαδήμα (1995).
Easterli"l

Ρ.Ε.
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ωσί - GoorhJII Απι:
(1990).
Grimal Ρ.: .. Λεξικό

«Οι θρησκείες της ΠρΟ\σ1"ορίας», Εκδ. ΚαρΟΟμίτσα
της Ελληνικής και Ρωμα(κής Μι>θολΟΊίας», Εκδ.

Ειιιστημονικών Βιβλίων κα! Περιοδικών, Θεσ/νίκη

1991.
R. - Melιger Η.: .. Η θρησκεία των Αρχαίων Ελλήνω ....., IVOllτοίΙτο
το\) ΒιβλίΟ1! - Μ. Καροομίtσα (1992).
Miller W.: "Η Φραγκοκραιία στην Ελλάδ(l», Εκδ ... Ελληνικά Γράμμαtω>.
Μιιl;π

Nίl$ι:ιπ Μ.Ρ.: «Η Ιστορία της Αρχαίας Ελληνικής Θρησκείας», Εκδ. Δ.

Παπαδήμα (1990).

Parke H.W,:

«Ελληνικά Μαντεία».

EKe.

Μ. Καρδαμίτσα,

1979.
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Π"ΡΕΜDΑΣΕIΣ

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Κο.; ΧΡΗΣΊΟΥ): Ευχαριατώ τον κύριο Κατσιμπάρδη για
την πραγματικό. διαφωτιστική ομιλία του. Όσα τα σχετικό. με τον Τροφώνιο
δεν είναι σωστό.. Αν δει τη ΡΕΑΑ ΕΓΚΥΚΑΟΠΑΙΔΙ και το ΝΤΑΡΕΜΠΕ
ΚΕΣΑΡΙΟ λεξικό, υπό.ρχουν χιλιάδες στοιχεία, χιλιόδες ΡΕΑ,\ εΓΚΥΚ,\Ο
ΠΑΙΔΙ, Τροφώνιος. Στον

240

τόμο νομίζω.

Κος ΣΤΑΜΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, θα μου επιτρέψετε να δώσω μια από.ντηση
όταν τελειώσω την εισήΥησή μου. Κό.ποιος ρώτησε σχετικό. με τη συμμετοχή
του Ανδρούτσου στις δυνάμεις και τον αγωνα του Λό.μπρου Κατσώνη.
Είναι βασικό στοιχείο η συμμετοχή

του Ανδρούτσου, του πατέρα του

Οδυσσέα, ο οποίος ήταν ο αρχηγός των αποβατικών α-rημό.των του Λό.μπρου
Κατσώνη. Είχε 35(1 έως 500 ό.νδρες τοιις οποίους μόζεψε από τηνΉπι:lρο, από
την Αλβανία, από τη Ρούμελη και ήταν βασικός παράγοντας στον αγώνα του.
Ευχαριστω.
Κο.; ΛΟΥΚΑ ΤΟΣ: Για την εισήγηση του κυρίου Στάμου. Έχω την
εl'tύιι:ωση, κύριε Στάμο, όη θα πρέπει, όταν λέμε ότι ο Λάμπρος Κατσώνης
είναι θεμελιωτής του ελληνικού πολεμικού ναυηκού, να λάβουμε υπό,η μας
ότι στο τελευtαίO

μάλιστα

τέταρτο

του

]Sou

αιώνα, η κατάσταση

στην

Ευρώιιη και μάλιστα στα Βαλκάνια και οι σχέσεις της Ρωσίας με την Τουρκία
ήταν τεταμένες και ότι δεν μπορούμε να χαρακτηρίσουμε, κατά την γ'"ώμη
μου, θεμελιωτή τον Λάμπρο Κατσώνη.
Πρόδρομο μπορεί, όχι όμως θεμελιωτή. Διότι ξέρουμε ότι οι φάσεις της
δράσης του Κατσώνη ήταν δiιo. Η πρώτη ήταν με τις εντολές της Αικατερίνης
της Μεγό.λης, η οποία απέβλεlιε στην ανασύσταση της Βυζαντινής αUΊOKρα·

τορίας υπό την αιγίδα της. Aυtό αllέβλεπι: η Αικατερίνη η Μεγάλη και γι'
αυtό ενίσχυσε

και τα Ορλοφικά

στην Πελοιιόννησο

με τον Ορλόφ και

αργότερα με το Λάμπρο Κατσώνη.
Έπειτα ο Λάμπρος Κστσώνης ήρθε σε αντίθεση, κατό. κό.ποιο τρόπο, με την
πολιτική την οποία ακολουθούσε η Ρωσική αυλή και έκαμε κάποια
ιιροσπάθεια, αυθαίρετη, δικής του έμπνευσης για να αντιμετωπίσει τους
Τούρκους.

Επομένως, νομίζω όη η έκφρασις «θεμελιωτής του πολεμικού ναυτικού»
για το

Λό.μπρο

Κατσώνη,

είναι

lιαρακlνδυνευμένη.

Μάλλον

πρέπει

να

θεωρηθεί πρόδρομος.
Και, πραγματικά, οι θεμελιωτές του πολεμικού \'αυτlκού είναι τα τρία
νησιά μας. Αυτό είναι αδιαμφισβήτητο. Και εν συνεχεία, βέβαια, ο Ιωάννης
Καποδίστριας. Χωρίς την Ύδρα, τις Σχέτσες και τα Ψαρά, πολεμικό ναυτικό,
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Η ΛΙθΛΔΕΙΛ ΧθΕΣ, ΣΗΜΕΡΛ. Λγριο

επαναcπατι~ό με την έννοια την α/ι;οία αναπwξατε εσείς

-

οργάνωση ~λπ.

ΠΡOyενέcπερα δεν ο>πήΡχε.
Νομίζω λοιwν ότι σε Ql,)foi τα τρία νησιά πρέπει να αποδοθι::ί η θεμελίωσις
ΤOIJ Eλ/ηνι~o,:, πoλεμl~o,:, ναι>tl~olί.
Κος ΣΤ AI\-IOV: Ασφαλώς δεν μπορεί να 1)ΠOCΠηρίξει KαVΕίς ότι θεμελίωσε

το πολ.εμlκό ναυrlKό με την έννοια ΠΟο> εσείς το προσεΥΥίσατε. ·Ομως πρέπει
κανείς να παραδεχτεί ότι ο Λάμπρος Κατσωνης δεν ξεκινάει τον αΥωνα τοο>
01l0ίος διαρκεί ntVfC, ΙU;vtέμισl χρόνια

-

-ο

κατεβαίνει από τη Ρωσία Υια να

πάρει δόξα ή Υια να απασΖοληθεί ή Υια να πάρει βαθμούς.
Ο σκοπός ΤOIJ είναι vΑ ξεσηκιι:ισεl τοιις Έλληνες, να ελει>&ρώσει την
πατρίδα. Aιnό αποδεικνύεται μετά, με τον ενθοοοιασμό ΠΟ\) φτιάχνει στο

Πόρτο ΚάΥιΟ ~αι τη σημαία ~αι με αο>τά ΠΟ\) yρςiφει επάνω. Αο>τό είναι η
αφεtηρία Ια/Ι Υια μένα η σκένη τοο>. Και

yl' αο>τό θεωρώ και

σαν πρόδρομο της

Ελληνικής επαναCΠάσειoς τον Λάμπρο Κατσωνη με το ΡήΥα Φεραίο. Αο>τό
είναι μια παρατήρηση.
Η δεύτερη είναι ότι ασφαλώς τα τρία νησιά έχοο>ν φηάξεl το ναο>t\I:ό ποο>
ξεκινάει την επανάσταση. Πριν από αυrά, όμιος, τα τρία νησιά ποο> έφηαξαν

αο>τό το να1)τικό ΠΟ\) εξελίχτηκε cπo πολεμικό ναι>tlKό επί Καποδίστρια,
υιι:άρχοο>ν προσπάθειες, ης οποίες αναφέρω, μέσα στην εργασία μοο>, από τον
Νίκο Τσάρα, από τον ΠαπαεlJθύμη Bλaxάβα ~αι από άλλovς, οι οποίες όμως
ήταν προσπάθειες και δεν είχαν την έννοια σ\1Ύκροτημένης ναο>τικής
δο>νάμεως.

Aιnό το οποίο ανα.λUεταl στην εΡΥασία μοο> με λειπομέρειες είναι ότι έχει
όλα τα xαρακtηΡΙCΠIKά ΠΟο> μέχρι τώρα, πριν και μετά από τη σΤΙΥμή ποο>
φηάξανε τα φία νησιά to ναιnlKό. δεν υιι:ήρχε άλλη τέτοια προσπάθεια ~αι
σε διάρ~εlα, ένrαση αΥώνος και ΟρΥάνωση. Με αυtή την έννοια, θεα>ρώ
θεμελιωtή το Λάμπρο lCατσωνη. Εο>Χαρlστω.
προι,:ΔΡΟΣ (Κος ΧΡΗΣΤΟΥ): Άλλωστε το θεμελlιotfις ήroν με ερωτη·
ματικό.
Κος ΛΟΥΚΑΤοΣ: Κάτι να προσθέσω. ·Oιl στα αρχεία τοο> Λένινyκρανr,
της σημερινής ΠεtΡOirιιoλης,

o>ItoipXOlJV κώδικες με έΎΎραφο. 100> ίδιOlJ ΤOlJ
tOlJ. Τα είδα εΥώ κάποτε σε κάποιο άλλο

Κατσώνη και με lJΙtιryραφή δική

σo>νtδρισ ΠOlJ είχα πάει ι;αι πρayμαTIι;ά με ενro>πωσίασαν.

Το έχω ΜΙ και

άλλοτε, σε άλλο σ1JVtδρIO, ότι πρέllCι οπωσδήποτε να κατει>θι>νθεί και προς
αυrή 1ην roτεiιθo>νση Υιατί τα αρχεία αυrά είναι πολύτιμα στο θέμα τοο>
Κατσωνη.
τωρα στον ~ύρlo Φλώρο. θα ήθεΜ.ι, ~ύριε Φλώρσ, επίσης να τονίσω ότι
μπορεί να έχετε δίκιο Υα/ τον Πελεκάνο ως δάσκαλο, ή οτιδήποτε άλλο, αλλά
η Υενική εφημερίς της Ελλάδος, δηλαδή η επίσημη ~o>βερνητι~ή εφημερίδα,
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ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

στην ημεΡομηνία
θέλετε

-

«όrι

ΙU:PIOxdiv,

rc

11

lοllλίοο

1831,

αναφέρει ρητό

- έχω

εδώ το παράθεμα αν

αλληλcδlδΟ"nlκό σχολείο της Λιβαδειάς όπως και άλλων

θι:μcλιώθηκε

και λειτούργησε

Καποδίσφια, με τις δΡαcnηριότηrες

rcv

και χriστηκε με χp~ματα
Κωνσταντίνου

Μπαξά,

ιu;

rcv
rη

βc~θι:Iα Τα/ν κατοίκων της Λιβαδειάς, ε/τε μ χp~μaτα είτε με IfpoσWIfIK~
εΡΥασία».
Δηλαδή, μέσα lοllλίου έ;ι:οιιμε αλληλοδιδα..-τικό σχολείο ~oυ λεlτουΡ-Υεί με
τον Καιιοδίστρια και όχι αί Βαοορών.

Κος ΦΛΩΡΟΣ: Είvol μέσα στην ευρύ1ερη πολιη"ή τοιι Καποδίcnρια να
φnάξεl δημΟ1ι"ά σχολεία σε όλη την Ελλάδα. Ε')'ώ είπα όη ό1αν πέρασε απο
εδώ ο Kωvσταvτίνα; Μεταξάς, τοιι ζήτησαν οι "ότοι"ΟΙ αιιτό το σχολείο και
βρή"ε ως KατασKα/(Iσtή
τόνισα- όιι το

'34,

101' Πελεκάνο,

Ο Πελεκάνος "ατασ"είκισε και ήδη

-

στο οποίο αναφέρομαι εδώ, είναι &tοψο το σ;ι:ολείο με

μόνη διαφορά όη ο Πελεκάνοι:; δεν έ;ι:ει πάρει ;ι:ρήματα.

Τη ;ι:ρovιά εκείνη ο Πελεκάνο<; παvτρεύει την κόρη του, τη XριJσα. Έ;ι:εl
κάνει ~poIKoσιJμφωνα, έ;ι:ει με-Υόλα έξοδα ο άνθρωιιος "αι έ;ι:ει μείνει ;ι:ωρίς
χρήματα, Γι' αυ10 "αl ζητάει απο το Μίλτο τον Τριαvταφυλλίvo, - αιιτή την
αμφιληόμενη ΠΡοσωπικ&τητα της επαV(\(Πάσεως - μια και θα "ατέβαινε στο
Ναύπλιο να πάει "αι να βρει τον Μεταξά και να τοο ζητήσει τα λεφτά, βάση
του συμφωνηnκοίι.
Φαίνε1αι εδώ η απλοϊκή σ"έψη 1ων κατοίκων, Δεν αντιλαμβάνε10 ο
άνθρωπος &ΤΙ έ;ι:ει λαμβάνειν από το Ελληνικό Δημόσιο. Τα ζητούσε από το
Με1αξά.
Ζητεί

λοιιιόν από

τον

Τριανταφυλλίνα

και

πληρεξoιJσιo να πάει να βρει το Μεταξά, και να

τον

100

εφοδιάζει

και με

ζητήσει τα χρήματα

και σε π.ερίΙΙ1ωση ποιι &εν τα δώσει ο Μεταξάς, τοτε να κάνει ότι κρίνει
σκΟιιlμο ΠPOKειμέVOΙΙ να τα εισιιράξει. Αυτό είναι όλο το rcnopr"ό.
Δεν είπα όη επί Βαυαρών έΎlνε το σχολείο. ΕΙπα &ΤΙ λειτoυρ'}'oιJσε το

'34,

αλλά· δυστυχώς &εν είχε εισιιράξει ούτε &εκάρα ο Πελεκάνος, ενώ είχε
ιιαραδώσει το έΡΎΟ. Και &ΤΙ ο Πελεκάνος ήταν ο ερ'}'ολάβος, Αιιτό είιια,
Κος ΛΟΥΚΑΤΟΣ: Πiιvτως ο ΚωνσΊαντίνος Μεταξάς το

1834

βρίσκεται

στην Κεφαλλονιά. Για1ί με1ά τη δολοφονΙα του Καποδίστρια, θειlφησε· ήταν
ιιολυ έμιιιστοι; και &εμέvoς με τον Καποδίστρια

-

ότι δεν έχει &έσεl στη

ΒαυσΡοκρατία και απ.ε;ι:ώρησε παρά τη δήμεοοη, την ΙΙΡοη-ΥOUμενη, από τους'
Αnλοιις της ιιεριουσίας τοιι και εΎκαταστάθηκε <πην Κεφολλονιά.
Και κάη άλλο tεl..ευrαίo Ύια να μην χάνω το xpόvo. Στον KιJριO PoUσσαρη,
Αναμφισβήτητα, έχετε δίκιο ότι ο Γεωρ-yαvτάς ήρθε σε επαφή με το
MαKpIIΊ'lάνvη και με τον Ανδρέα το Μεταξά. Aυrό το βεβαιώνω κι ε-Υώ,
μiσα αιιό την έρευνό μου, διόη ο Ανδρέας ο Μεταξάς <πην πρrτyμαη"ότητα
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Η ΛΙΒΛΔΕΙΑ ΧθΕΣ, ΣΗΜΕΡΑ, Αγριο

'Iό'lε ή'lαν ο πολnl ... ός ηΥέτ/ς

- μαζι

με 'Ιον ΛόY'lΟ

- 'Ιης ειιαναστάσεως

τ/ς 3ης

Σεπ'lέμβρη.

Μιιορεί να ή,lαν ο Mα ... ριrylάννης και ο ΚαλtY'lης ΟΙ στρα1lω-ι:ικοί ηΥέu:ς,
αλλά οlπολl'll ... οί ηΥf:<ες ήταν ο Ανδρέας ο Μεταξάς και ο ΛόY'lος. Και μαζί ο
ΓεωΡΎαντάς 1Ιου είιε επαφή με 10ν Ανδρέα Μεταξά. Ο Ανδρέας Μεταξάς
επιπλioν

-

και με στοιιεία αδιάσειστα· είναι Ο 1Ιρώτος 1ΙΡωθυπουΡΎός της

Ελλάδας με1ά 1ην επανάσταση

1ης

3ης ΣεΠ1έμβρη

σποοοαιόtεροue; οιιηραφείς το\) ΣιιντάΥματος τοιι

... αι ένας αιιό
]844, EuxaPIo'lili.

10υς

ΜΗΤΡΟΠΟΑΙΤΗΣ IΕΡΩΝνΜΟΣ: Δεν έχω 1ί1l0'lα σ1l0uοοιόu:ρο να ιιω

αλλά θέλω να ευχαριστήοω όλοιις ""αι ιδιαίu:ρα ,ιον ... ύρlO Ρούσσαρη ... αι ε ...εί
θα ήθελα να αναφερθώ, να 10ΙΙ πω ό1l o'lu αρχεια τ/ς Μη1ροπόλεώς μας
μπορεί να βρει ""άιιοια χαρnά nαιι λiνε όη ο ΜπούσΥος

'10 !843

κα10,κεί στη Λιβαδειά

... αl ε ... μιοθώνεl,

- αν

δεν κάνω λάθος

με δημοπρασία, 'Ια

... lήμα1α

τ/ς μονής τ/ς ]ερουσαλήμ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (K~ ΧΡΗΣΤΟΥ): Ευχαριστούμε

'10 Μηφοπολί1η

αmή τ/ν πληροφορία. Άλλος. Ο ιruρlOς Κα'lσιμπάρδης.

μας και ΥΙ'

Ελπίζω να είναι

ερώτηση, να μην είναι ανα ... οίνωση.
Κος Κι\ΤΣIΜΠΑΡΔΗΣ:

κάνα1ε.

θεωρήσα'lε

Ναι, είναι μια παρα1ήρηση οε ένα σχόλιο ποο>

όη είπα εΎώ ό11

αναλύσεις σε λεξικά Υια τον Τροφώνιο.

δεν αναφέρε1αι

ICQI

δεν Υίνονται

o'lo όνομα,
O'lQ διάφορα λεξικά, εγιωκλonαίδειες κλπ.
Σ'Ιην εισήγησή μου 1ην έΥΥραφη, ICUI στη σελίδα ]5, που τ/ν qr:tε από '10
πρωί σ1α χέρια σας - αλλά ίσως η έκφρασή μοο> δεν ή'lαν ανάλΟΥη - λiω '10

'011

δε Υίνονιαι αναλύσεις

σ1η λδξη Τροφώνιος ή ΑΥαμήδης

ανιίθε10 αφιβώς. Όη δηλαδή «όλα <α Μ:ξικά, και μάλιστα αναφipω το!!
ΡλΓΚλ8Η το οποίο είναι και της Ελληνικής Αρχαιολoriας που είναι και από
τα πιο σημαντικά». 'Οχι, να 10 εξηΥήσω λίγο για να μην lJIIoiPlSI αlJtή η
:ιιαρεξήΥηση.

ιι'Ολα τα λεξικά

-

και αυτό είναι ο κορμός της εισήγησης

-

αναφέρονται και α\oUλooυν πολλά από αυτά που γνωρίζουν και αναφέρΟ!!ν
πο).λοί αρχαιολόγοι, ιστοριο:οι; φιλόλογοι

...λπ.,

αλλά πρoσθiτoυν επίσης και

φωτίζουν περισσότερο από ότι θα έπρεπε το γqονός της διάρρηξης του
θησαυροφυλακίΟ!!». Ε'Ισι είναι.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Κος ΧΡΗΣτον): Εγώ
στα λεξικά

... αι

... ατάλαβα

ό'l\ δεν αναφέρε1αl αρκετά

σας λέω υπάρχουν ειδικά λεξικά, μο>θολογικά στα (}Ποια

γίνειαι τεράστιος λόΥΟΙ; για 'Ιον Τροφώνιο και μάλιστα αναφέρε1αl αlJtό: ότι
ενδεχομένως η 1Ιαράδοση για τον λίθον που αφαιρεί1αl Υια να κλέψοιιν, είναι
μεταφορά 10υ Α\Ύυπτlακού. Δεν lJIIάρχεl αμφιβολία.
Κος ΣνΝΕΔΡΟΣ: θα ήθελα να ρω-ι:ήοω 10ν πρώτο ομιλητη, Καλαi'lζάκης
νομίζω

λέΎε'lαι,

O,lQ

κα,lάσηια

που μας ανέλυσε,

μας ιιαροιισίασε

αν

'"
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ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

αναφέρειαι ο όρος'Ελληνες ή Γκρέκοι,

rKpitOOI

ΠΟυ μας είπε ή Ο όρος Ρσόμ.

Από όη είμαι σε θΟΟ!Ί να ξέpιn ο όρος Ρούμ ιmάρxει. Και ο όρος Ρουμ δεν
προδικάζει, δεν πpoi!πoθέτει σώνει και καλά ότι είναι Έλληνες. Ελληνόφωνες

μπορεί να είναι, μπορεί να είναι οtιδήποtε άλλο σ.:ως "αι αυτοί μπορεί να
λέγονται Ρούμ. Ένα αutό.

Κος ΚΑΛΑ)ΤΖΑΚΗΣ: Στο KατάαtιXO "yivttιII αναφορά μόνο στο χαραΚ1!Ί
ρισμό 1ων Αρβσνίll"ων χωριών. Αεεl καθαρά Αρναβου1άνοι. Κατά αντι
διαστολή,

ta

χωριό τα μη χαραΚtηριζόμενα ως ApναβOlιt6:ν, είναι τα

Ελληνικά χωριό. ΑlΙ1ό ε1lιβεβαιιΟνε1αl από

tO

αVΘpιnΠOνιμΙKό

υλικό που

lι1Ιάρχει μέσα. Είναι καθαρά EλληVΙKό, EλλΗVoβυζανllνό υλικό, ΑlΙ1ά είναι
δημοστευμένα και όποια; θέλει μπορεί να τα ελέγξει, Από αυτή tην κατά

ανtιδιασtολή διαll>Πιοση tων κατασtίχων βγάζουμε το συμπέρασμα.

OU1t

Ρούμ λένε, ού1ε Έλληνες, oόtt tiJIotιI.
Κος ΣΥΝΕΔΡΟΣ: Ακριβώς εδώ θiλω να υ1l0βάλλω

tO

oclhεpo ερώ1ημα.

Και θέλω να είμαστε πάρα πολύ προσεκη"οί στην πpoσi:ΎΎιση 1ων θεμάτων
από &δώ είναι οι ΑΡβανίt&ς. από εδώ είναι οι 'Ελληνες

- '}'ιατί

νομίζω όtι είναι

πιο επιστημονικός όρος να πουμε ότι από εδώ είναι οι Ελληνόφωνες και από
εδώ οι Αρβανιτόφωνες. Είμαστε στ/ Βοιωτία, είμαστε σε μια περιοχή που
KιItOI"OiJv ApβoYίtEς, μια γενιά που έιει αναδείξει tOUς περισσότερους ήρωες
Kαlπpέιu:1 να είμαστε πάρα πολύ πpoσειnΙKoί.
Από εδώ τα ApβανίtιKα χωριά οπωσδή1l0τε 1α ξέρουμε. Τα χωριά τα οποία

tOu 1821

κα1ανομάζει ο κύριος Καλαϊτζάκης είναι Τοπόλια και ΒΡασταμίtες. Δεν είναι
ApβovitIKQ 1α tοπωνυμια OIl16:. Από ό,τι ξερω με 1ΗV Ελληνική
ερμηvεόονtαι. Ίσως ανήκουν σε "άποια άλλη γλώσσα. Γι' αll1ό πόλι
θέλω απάντηση

δεν
δε

-

πρ.έπει να είμασtε πολύ ΠPOσεKtιKOί στην προσέηlαη

τέτοιων θεμάτων.

'"
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Εισήγηση του Κ. KPABAPTOΓJANNOY ΔΡΌΣΟΥ

Φορμοκοποιού

-

Εκδότη περιοδ. ~Τετράμηνο.

Στις ρίζες του MαKpιryιάννη

Ο μεγάλος αΥωνιστής της Επανάςπασης του

'21,

αlΠός ο απλός άνθPWΙΙoς

και έντιμος πατριωτης, Γιάννης MαKplJΎlάννης, ηταν ο μονος Ρουμελιώτης
οπλαρχηΥός που έηχτψε α~oμνημoνειίματα. ΟΙ άλλοι σκοτα/θηκαν πολε·
μώντας κι αυτός ο ίδιος φαυματίςπη-.;ε ~oλλές φορές, ΛίΎΟ έλειψε να πεθάνεΙ,
μα ο Χριςπός που ~ίςπωι; βαθιά, έκανε το θαύμα Του. Τον έσωσε σώζοντας

μαζί μ' αυτον, την αληθεια ylα την ΕΤοανάσιαση που αμερΟληπτα αποτύΤοωσε ο

ςπραιηΥός ςπο Υραπτό του μνημειώδες έΡΎΟ.'
Εντύπωση, ομως, 'lpOξ&vι:ί το Υqονός ότι αναφέρ&Ι ελόχιςπα Υια την
ΟIΚΟΥέν&ιά του και απολύτως τίποτα Ύια τον τΟπο της Kατα'(tιY)'ης του.
«Πολυφαμελίπ:ς οι Υοι'iοι μου και φτ&χοί" Υράφ&ι στην αρχη του πρα/του

>;ι;φαλαίου} Αλλά "αι ο σπουδαίος ΒλαΧΟΎlάννης, που α~OKαlέOlησε τα
χ&ιρΟΎραφα "αι ερ&uνησ& βαθύτφα το έΡΎΟ. δεν "ατάφερ& Itαρά δύο μόνο από

Ι. Τα ΑκομVllμονα/μαm τ"" ΜακρυΥιάννη tχ""," ως τώρα ~""λoφoρήσt, σε OPI<l.Uς
e~Mσ.,<;. λvτιφίρoυμι: <1<; ""ουδ<ιιό<ει><ς:

". Αρχεία τη<; N~'ρα<; Ελλην,τ/<; ]σ,ορ,,,ς. Εκδίδονται επιμι:λ.ίιι [ωά""""
8.\αΧ<>Υ,άννη. β, λ~oίoν του Στρατητού Ιωάννου M"KΡυ'/\άΝVΗ, τάμος κρώτος
(KεριtXOliν

m

""ορ,κά ί-πραφα). τάμ.οι; δ<ύτερ<>:; (Kφιt:ι;O!)ν τα λ.ομVllμοvtύμ.ατιι),

Εν λ&ήvτιι<; ,κ το!) nηι<>yραφtίoυ Σ.Κ, Bλιισtoύ,

]90..

β. Στρατητoi> MΙΙ"M,άΝVΗ' λκομνημον.ύματιι (λvτιru.ωση). Κ.ί",νον. Εισατωτή,
Σημι:ιώαt,ς Γ,άΝVΗ Βλαχοτιάννη, .κΙΙΟση Β. τόμόι; κΡό,,-σ<;, Ε.δόση βιβλlOJlOlλ.ίο>ι Ε.Γ.
8αΥ,ο..ι"η. Αθήνα, (1941).
Υ. Γ. ΒλιιΧ<>Υ,άννη, A.oμVllμovtiJ"",o Μα"Ρυ'/,άννη (τόμο,
λ&ήvτιι

2.

Ε.&οση Χ. Γ,οβάνη,

]968.

δ. ΜαΚP'-'l"άννη Ακομνημο""ιJμιιm. Eισtη'<lη'ή

_ Σχόλιιι:

Σκύρο" Ι λσδραχιi, Ε"δ. Οίκο<;

~Miλ,o""". Αθήνα, (χ.χ.)

•.
2.

Μα'Μ,άννη Α.ομ"ημ<>vtύ"",α. ΕΚΟΚ<εία - Ε,Ο"ΥΙ\ΙΎή, Α •. Β. Δυο"""""η (,όμο, 2).
Ε"δ. Πά.υρ<>ς ΒΙκ'Ρ, Αθή"αι (χ.χ.)
MΙΙΨυ'/ιιiννη AKoμVllIlovt;JμOΤIl, .κδ. Miλlσσa, 6. IS. (Πιιρα><έμ.κΟυμ< στην ."δόση
αυτή, ως ,η"

WO"

η ..... ρη).
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ΚΡΑΒΑΡΤΟΠΑΝΝΟΣ ΔΡΟΣΟΣ

τα IιέΥτα αδέρφια του να ανακαλύ,ει. Ίσως αΠOΡΡ09ημένo~ σε έναν Ι(υl(εώνα
)

συνειοί>ς έρευνας και ταξινόμησης, δεν βρήκε καιρό να ασιοληθεί με το
θέμα.

"0,11

όμως δεν κατ/ιφερε ο Βλαιorιάννης "(αι οι μετέπειτα, με~άλoυ

αναστήματος, ιστορικοί και σιολιαστές. το κατόρθωσε μόλις ιιριν αιιό

10

ιρόνια μια σεμνή φιλόλογος, συνταξιούιος ~υμνασι/ιριη~. η Ρούλα Αιάσκου,
σύζιιΥος τοιι επίσης φιλόλo~oυ

- ~υμνασιάPx:η,

Ηλία Αιάσκο!! από το Χρισσό

της Φωκίδας.
Την άκρως ευδιαφtpoυσα έρευνά της η Ρούλα Αι/ισκου δημοσίευσε στο

lιεριΟΟικο μOl) aΤΕΤΡλΜIfΝλν το

]987: o~δόντα ιΡόνια μετά αιιό την

έκδοση του Bλαιoγιάνvη. Στο Χρισσό της Φωκίδας ·1Ι0υ ήταν και έδρα
Ειιισκόιιου τα τελευταία ιρόνια της Τουρκοκρατίας· θα βρούμε Τις ρίζι:ς της
Kατα~ω-rής ΤΟΙΙ MαKρυ~ιάνvη. Το διη~είται στη Ρούλα Αιάσκou με ακλονητα
επιχειρήματα, η ·Aνvα Δαραδήμου, δισεnονή τol) αδελφού 10υ MαKριιyιάνvη.

Σταύρου Τσιλιβί&ι,! ιιου έζησε κι εκείνη στο Χρισσό.

Η διήγησή της, ~λα9υPή και πειστική, συνο..,ίζεται σε έντι δισέλιδο
χειρό"rραφo 1Ι0υ ~Pάψlηκε ~ια χάρη της φιλης της ερευνήτριας ιιρος χάριν
της ισι-ορίας, θα προσθέταμε εμείς.

Ας δούμε τι ~Ρ/ι9EΙ η Άννα Δαραδήμou.6 Αρχίζει αιιό τους γονείς του

Mα"(ριιyιάνvη. Παρουσιάζουμε και το δισέλιδο ιειρό"rραφo της, το οllοίο έιει
κι U1Jl'b μια ιδιό-τυιιο γραφή.
«.1ημ~rρισς και &ισιλιηί η yιινυίιrα ,ΟΙΙ είχαν πέντε

urQPIa

και μ,α κό

ρη. Νταν η Kαταrωr~ τους απ6 τον Χρισσ6 Σαλ611Οιι. Στο ΧΡισσ6 είχε ,ον

ovrι:i του και τα χαμάμ του -στον απάνω μαχαλά- στην πηΥή Σωτ~ρω, ο
Τοίψκσς Μοιιστι!φας και ο rισς ,ου Αρίφ, Κοντά σι-ον ovrιz του Moιιστάφa

είχαν το σπίτι τους ΟΙ Παπαδημαίοι, ο Δ~μσς και η 8ασιλικ~, 6που τους

3.

Γ. ΒλαΧQ'/ιάvνη: "~oμνημoνι(,μα.α Mα<ρ,πlάvνη (ΕισαΥωΥή), <κδ. Χ. Γ,oβάvη. tόμ. α.
σελ. 3. Ο Γ. ΒλαΧοΥιά •• ης α",,,'ροl w ο.όμο,α 'Ο>. δόο μιnλ ..... ρων αδελφ<iw η,,,
Ma.pVYIoίvwη

.Ε"",άθ,<><; ονομάζ .. ο

ο ~po>1ό10'<><;

ΓΙΙΟΡΥά.η, ο δ.",<ρ<><;

aδιλφόι;,....

•.

l'ΟΟλά ",<ίσκο,,: .Κε'''' ,α χΡά"'α.... Σ"ς ρ,ψ;
λμ"ι""α 1987. σ. 2269·88 (κα, λ.ά"",ο).

5.

Πp<ίιcι:"α' Ί'ια ,ον ψ"",οι:ο αδ<).φό ''''' Μα<Ρ"l,ιάWΗ Σ,<ώΡο, ,ον ~po~ά~~o ,η,
αφη1ήψια, λ"""'Ο Δapαδήμov (β).. x.,pό'rp'""" .η, α .. ηΥήψ'"" καΙ ~(",,,,,). Μ"ά ,ο
ιιtραι; ,η, εισήΥησής μο" μι ιιλησ,,,,,,, η Λιβαδl".. αα ακοράψια κ. Ρόζα ΚαλΟ'1<ρή

(EKOW'"" 50.

'''''

MaKPVYIoίWΗ, Τ<ψιψη.α. 34-35.

Αθή",) και""" tδωσε την εξή, χΡήαιμη κλ,ηΡοφοΡιa, Ίια ,ην o~ola ,ην

tι>xαpια'tώc Σ.η. "&ή.α, στη ,,,,,ονιά .ης

,"'"

στη. ,δια οδό. διαμέor:ι

OIKOyt",IQ

Δημηψίο" Τσι4βίδα μι Υ'Ο ~oυ "'ΡOI ,Ο όνομα Ηλίας. Πpo.,o.vΏι; ~pόι:ε1taI ,ια ,ο
μικρόπ.Ρο αδ<λc>ό .ης Δaιxιδήμov. Δημήψιο, 'ο>.> o~oίoo ο ησ<; HAi"" <λαβο:.ο όνομα

6.

'''''
""~,.",;""'.
PoUλα Λιάσ~o>.>,

ΤεψΙΨη

..., .. α.,

σ.

2272-3, """"

,ο ll1p<i,ΙXΙφ<l δημοσιεύθηκε Υια

~p<ir<η φορά.
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Η ΑΙΒΑΔΕΙΛ ΧθΕΣ, ΣΗΜΕΡΑ, Αγριο

κυνηroύσε ο Moυσrάφaς και ιους πήρε τα ΠΕριβόλω. ΦίιΥανε από το χωριό
και πήΥαν στο Λιδωρίκι και από εκεί πήγαν σrην Λιβαδειά.
Τα πέντε παιδιά ιου Παπαδήμα τα έλεΥαν Στάθη, το άλλο ΓιωρΥάκη, το
άλλο το λέγανε ΧρήσlO, το άλλο Σταύρο, το άλλο 'αιάννη, τον δε Χρήστο ταν
λέγανε Στρα!JόσKoυφO γιατί φορούσε. τηνσκοιίφια του στραβά. ΤοΣταίφο τον
λέγανε τσιλιβήθρα γιατί ήταν ψηλός και αδύvατoς σαν το πουλί τσιλιβήθρα_

Τον Γιάvvη τον έβγαλαν οι ΤΟΙ:Ιρκοι MαKρυrιάνVlj Υιατ;

cixc

μακριά π6δια

και δεν πιανόταν.

Τα πι5δ,α

cixav

φιερά. Τα αδiλφια ιου ΜακρυΥιάννη σκοτώθηκαν. Έμεινε

ο MαKρυrιάvvης και η αδελφή του όπου έμεινε σιην Λ,βαδειά. Και ια ανίψια
ιου έφιιΥαν από την Λιβαδειά και ήρθαν στο Χρισσό, στο σπί/l του παππού

τους. Ο Παπαδή~ς από το Σκούφο και ο Παπαμήτρος από τον Τσιλιβήθρα.
Στο Χρισσό υιιόρχει το ιnήμα Πα1Wδημαίων σε ιιiντε {σια μερίδια

o.uJ

δεν ξέρω του Μαιφυγιάννη ο Apiιp πώt; του χρωστούσε 60 Υρόσια. ΕΥώ είμαι
δισέγγονη ιου Σιαύρου Τσιλιβήθρα. Ο προπάππος μου Σταύρος. ο (παπ)ιrolιι;
μου Μήτρος και ο πατέρας μου Ηλίας. Τον μεγαλύτερο αδελφό του πατέρα
μου τον έλεγαν Σταύρο και εμέvα Avvα Δαραδήμου και μένω στου προπάππου
μου το σπίτι». Εοο. τελ.ι:ιώνι;ι η διήγηση από το γραπτό της Άννας.
Επαl<:ολου&ί η διήγηση της Δαραδήμου σιη Ροί>λα Λιάσl<:ου που θα
αποl<:αλί>ψεl σ1JyI<:Aoνlσtll<:ξς λι:>ι:τoμtρι;ιες και θα ρίξει άπλετο φω.; στη μέχρι
πρόσφατα αγνο>στη l<:σ-ταγωΥή του Μακρυγιάννη ι<:αι την ψιη της πολυφα
μελίTll<:ης γενιάς το\).

ιι/J(lστάμε από τον MαKρυyιάνvιι»άρχισε η Άννα,

75

χρόνων τότε. (Πέ{ιανε

φtτoς την Άνοιξη του 1997, στα 85 της). ι<Ο πατέρας του Μγόταν Δημήτρης
Τριαντάφυλλος Παπαδήμας και ήταν απ6 το Χρισσό. Είχε σημάδι φιαvι-ά
φυλλο στο λαιμό, κάτω από το αυτί του και έτσι ιου έμεινε

10

Τριαντάφυλλος».7

Για πρώτη φορά. λοιιιόν, μαθαίνουμε
Mαl<:ρυylαΝVΗ,

Ju 10

του Τριαvταφυλλoδημή1ρη,

παραγκώμι,

επώνυμο του πατέρα του

ή1αν Παπαδήμας.

«Από τους

αδε),φolιι; του ΜαφιιΥιάννη, ο Χρήστος ΣKO~ και ο Σταύρος Τσιλιβήδας

διπλσ στα παρατσούκλια που επεκράτησαν σαν επώνυμα. χρησιμοποιούσαν
και το πραΥματικό επώνυμο του πατέρα ιους. Ήταν δηλαδή γνωστοί και ως

Παπαδημαίοι. «Είμαστε όλοι Παπαδημαιοι», ιοηιφίστηιι:ε η αφηΥή1ρlα. Ι

Jf

διήγηΟΠ] nιι; Άννα<; Δαροδήμου:

[ον. Επιβεβαιώνει ορισμένα στοιχεία πο\) έχουν γραφτεί από το Βλοχο

γιάννη

ι<:οι 10υς μετέπειτα

7.Ε.α., σ.
Ε.α" σ.

22"79.
2275. Oko "

a.

ιστοριιι:οί>ς

αδtpφια 6Hα~α" ,ο

ιι:οι 010λιαστές σχεηι<:ά με τOΙΙC;

.........μα ''''-''' για"" μη γί"""" α""kηηοί από

''''-''' ToψlCOu<;.

l
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KPΛBΛPTOΓlΛNNOΣ ΔΡΟΣΟΣ

αnΟΎόvouς ,ο\) Τρια\"(αφυλλοδημήτρη Παπαδήμα.
2ον. Ανατρέπει ή ανασκευάζει πολλά, από τα ως τότε κρατΟΟ\'τα, των ιιιο

lIάWΙΙ ισ10ρικών μας. Και
30ν. Συμπληρώνει αρκετά άΎνωστα ή παραλειπόμενα, που η έρευνα /)ξν
κατάφερε να αποκαλύ-.γι;ι ή να προσεηίσει. Θα πρέπει να δεΧΊΟΟμε πως
σοβαρή έρευνα δεν έΎινε προς την κα1εύθυνση αυτ/.
Ο Δημήτριος Παπαδήμας πννιέ1αι και μηαλώ\'ει σιο Χρισσό. Κάποιος
κοντινός του πρόΎΟνος, nαwρας ή ιιαππούς, θα πρ.έlιει να ήταν ιερέας, όπως
ΠΡOKιίJtτει από ΊΟ επώνυμο και επιβεβαιώνεται με το ισχυρό θρησκευτικό
αίσl}ημα 10υ ΜαΚΡ\>Ύιάννη. Από

το Χρισσό ο

Δημήτρης Παπαδήμας

ληστεύεται και καταδιώκεται αιιό ΤOuς Τούρκους.
Με τη Ύιιναίκα του ηκυο στο πέμΙΙ10 παιδί, το ΜαΚΡ\>Ύιάννη κα1αφεύΎει σε

ένα χωριό της Γκιώνας, Ίον Αβορο.' ΓεννιέΊαι ο ΜακρυΎιάννης. ΟΙ Τούρκοι

σΚΟΊώvoυν τον Kawpα τους και η μάνα Ίου με πέντε παιδιά και ένα κορίται

καταλήΎουν σιη Λιβαδειά'Ο.
Από τα έξι αδέρφια, ο ΓιωΡΎάκης Καvιμάλης μεtαβαίνει στο Σερνικάκι
των Σαλώwιιν, όπου wμφει>εtαι και tΎKαθίσιαται εκεΙ Είναι α\>lός 110\) πήρε

το ΜαΚΡ\>Ύιάννη από την Άρτα βαθιά πληΎωμένο, σχεδόν ετοιμοθάνατο, Ίον

μετέφερε στο Σερνικάκι και τον έσωσε από βέβαιο ΜναΊΟ." ΑΡΎό'τερα, το
1822, Ίον συνα\"(άμε ΣτραΊηΎό σιον ΑΎώνα 10υ '21. Τα άλλα τρία αδέλφια και
η αδελφή τouς ριζώνουν στη Λιβαδειά.

Η αδελφή τouς ήΊαν πολύ όμορφη και Ίην έλοΥαν Πανωραία. Η Δαραδήμου

είχε α"ούσει αιιό Ίη ΎΗψά Ίης πως ήταν παστρικιά.

η

Πάμπτωχη η

κακομοίρα Ύια να καταφέρει να επιβιώσει, αναΎκαζόταν να ''110υλήσει>> ΊΟ
κορμί της σΊους ΤOύΡKOUς αξιωματOί>'(OUς ή Ίους "ΟΊζαμπάσηδες10υ χωριού.
Ο ΜαΚρυΥιάννης 'Ο έφερνε βαρέως. Γράφει στα απομνημονεύματα με 1ρόιιο

__

..-ωrοκσλυιrτι ό», θα λέΎαμε:

«Λιιπσt'μαι και Υράφω αυτά, ότι ήταν πivrε αδέρφια α/Ι έμεινε ένα μόνο
αιrό ντoιιφt'n

Και οι άνθρωποι

ιοιις- ήταν ιόσο

__αιρό

σclαfJαιμένoι.

Και

εσώθη μια rιιναί__α μόνο, κι αυτή επείναΥε, Και εκείνοι πσυ τσυςζήταrι; ψωμί,

θiλαν να κάνουν το κέφι τους να της δώσουνε να φάΥει».'! Εδώ ο

ΜαΚρυΥιάννης εννοεί 1ην ΟΙ"σΥ';νειά Ίου, χωρίς να ,ην καταVQμάζει. l '
9. MOKΡoη-ι;'WΗ λπ"μ.ημ<>""~μ,,,o. <.".. " 15.
10, Πρβλ. Δη"ήψη I,,,μiλoo: Μ"κροΤ'άνΥηl;, '"
Β,βλ,οπω4ίο Εσ.i<ι<;, ... Οή"" 1983, σ. n·4.
11. Μ"ΚΜ,άννη "'π""",,"ο"""'ο'''' <.0.. σ. 63.
Λιιiσ,,,,,, <.0., σ. 2276.
Β. ΜΟ"ΡΟΥιά.νη .... ,,"νημov<ioιιcι,o.<,o.,σ.

χρονι,ό μαι; <π""",ϊοl;.

«,,5.

στ')

12. """....

85 Κοι

Ρ"" .... Λιάσκοu,

<,,,.. σ. 2276, ""<>ση,,.

"

J4. 0uδ<11; σχολιασ,ή, ,ων ...... ""νημο•• V""'.ω...... o.n< " 1&101; Ο B.... X01',ιiν .... ".
".''''''"IIά.tt,,! "1ν ."βόλψη oιoξoμ<>).δ-yηση~ ,,,,, M"Kρvyιάννη.

'"
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~I ΛΙlIΛΔΕΙΛ ΧΘΕΣ, ΣΗΜΕΡΑ. ,γριο

Η1αν

tl'U

"είμενο JIOU μέχρι τώρα μας προβλημάτιζε, η I'U εννοεί με αυιά "ιιl

ποιους,

Οι τελ.ι:υτιιίες ιιληροφορίες που αvτλoi>με από 1η διή'Υηση 1ης Άννας
Δαραδήμου, αναφέρον1αι σ1α δί>ο πρώτα ~αδέλφια:

10 '110

του ΧρήΟ1'ου.

10

Δήμο "αl το '1ΙΟ 100.> I1aUΡOo.>, το Μήτρο.
Ει;,,\νο\>ν από τη Λιβαδειά '1Upιι! στα

1850 "α\

έρχovταl

01'0

Χρισσό Υια να

βρουν 1α nήματα lο>ν lια1εράδο>ν lους "αl να ζήσουν ε"εί. Όμως είwι όλα
1Ι00.>λημέΙ'U αιιό τους "οτζαμπάσηδες Ο1'ον Γραμμαηκό "αl σ10ν Ρουμάνη. Κι
όπως οι ε~άδελφol είναι «φερτοί» από τη Λιβαδειά -όπως λέvι: εκεί- δεν έχουν
συηενείς να τους υπo<πηρί~oυν,

Ο MΙΙKΡIJΎιάννης ζει στο ΜεΥάλο Χωριό, δηλαδή την Αθήνα, "αι
"α1απονημένος από ης λαβο>μαηές του δεν μπορεί να με1αβεί 01'0 Χρισσό
να βοη&ήσεl1α ανίνια 10υ. Όμως αυ1ά. όι'.ως "αl οι Υονι:ίς 10υς. είιαν "ανει
προ"οιιή στη Λιβαδειό.. ΑΥόρασαν έτσι ένα μερίδιο και το μοιράστηκαν. Και

έΚ101ε έζησαν 01'0 Χρlσσό. l !

Για 10ν Πρo>lό10"0 '1ΙΟ 100.> Tρlσvταφo.>λλoδημήτρη, 10 Σ1άθη Τριαντα
φUλλοο.>, δεν μσς μιλό.εl η Δαραδήμου. Είναι ο μόνος ποο.> κάνει εl'.ισl'tιμο 10
παρατσοί>"λl του πατέρα

100.>

εν ΛεβaδείM.16

"αl, ο;:α1ά τον BλαχoylάWΗ, «έζησε ιroι πέθανε

Όπως ΠPOιruΠ1εl αιιό δημοσίεο.>μα 10υ Δο>ριέα, "ατοί"οο.> Πατρών. 10υ
σπουδαίου Κώσ1α Τριανταφύλλου, Ο1'ον πρώ10 τόμο της Ι;lIε1ηpίδ~ Σ1ερι;

οελλαδιιι;ών Μελετών

(1968), με τον τίτλο "ο εν Βενετία λόγιος', Kωιιι:πανιl
ιιcs: Τριαvταφιίλλσιι (1831-1913}»17, ο περί ου ο λόΥος λόΥΙος 10νίζεl σ1α
πρώτα 100.> δημοσιεuματα 1ην ε .. Αεβαδείας .. α1αΥο:ι-Υή του .. αl στο ποίημά 100.>
"Νοσταλγία>; ει;φράζει τη λατρεία 10υ στην πόλη.
"Και φέρτε μ στον τόπο μοu,
της Λιβαδειάς την πόλη,

εκεί όπσιι γεννήθηκα.

την γην της να φιλήσω». ΙΙ

Ο Κων<:nαντίνος Τριαvιαφιίλλoo.>. ι;σ1α πάσσν πιθανό..-ητα, ήταν YIOζ

100.>
100.> Στάθη. Με την έρεο.>να της Ρούλας Λιάσ"ου έΥινε
yvωστό 10 όνομα ενός α ..όμσ '1100.> τοο.> Στάθη ΤρlσντσφUλλοο.>, 100.> Βασίλη.
ποο.> έζησε στο Σερνιι;ά .. ι "σι φέρεται με το εl'.ώνο.>νο ΛάΥΙος,19 που πιθανόν
ιωσ.ννου ι;σl εyyol'ός

]S.
16.

ροω.ι. ΛιQo"oν. ε.α" ο.

2277.

Αρχείο ... Σφα'ηΥοό ι..;""", M"'ρuyι6 ...... η. "β. Α.ομ"'ημο"'ci,.""

... <.0.

ΚΟΙ

ση, '.α., <.α. (Ει",,'Υ<ΟΥ"ι _ Σχόλια Γ. Bλα~oyιά""η).
17. Κ .Ν. Τρια",αφi>λλoυ: Ο <ν Ikllt<ia λQyιoc; Ko>v<πov,ίνoι; Τρ'α"'aφi>λλ""
Ε

18.
]9.

.... ηρί, Ε,aι".ία, Ιτ<".οο;λλαδ,κΟ>νΜ<4""....
260.
ρο""" λ,<ίσκ"" ••. α" ". 2284-S.

',α.

(1968).

ο.

A...aw__

(1831·]913).

257·75,

Ε.Ο" σ.

""
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υπήρξε ΠΡOηγOυμέVΩς nuputOO';~AI δικό του ή ιου IΙ{Ηέρα

tOU.

Από έpευνu 110\) έκανε ο "Άρης Ρούσσαρης σιο γπoθη~oφυλα~ε1O tης
Λιβαδειάς, ιιροκ';ιιπl όη ηι ειιώνυμα Τριανταφ';λλου και Παιιαδήμας

αναφέρονται από tO ]863 μέ;(ρl σήμερα με μεγαλη συ;(νότηtα. 20 Προφανώς
ιιρόκειται για το ιιλήθος tα/ν αιιογόνων tων φιών αδελφών του Μακρυγιάννη:
το\) Ση:ιiφου,

to\)

Χρήσιου και ιου Σtάθη.

Ο Άρης ΡοΟΟσαρης συζηtώνtας με Ύi;ρoντες. ιιου σέβονται και αγαιιοόν
τ/ν ιστορία και διαιωνίζουν με την lIρoφopι~ή ιιαράδοση ιστορίες
πάππου προς ιιάππου, ανα~άλ\>ψε πως η ΟΙΚΟΎένεlα
yαλατάδι~o

IIMtQvoa

στην ιιεριο;(ή

Ταμιιάχνας,

tOI)

tOU '21,

ΜαΚΡυΥlαννη εί;(ε

σιη Λιβαδειά,

απέναντι

αιιό τα

της ομώνυμης πλαtείας, στη διασιαύρωση ιων σημερινών οδών

Γεωργαντα και Σφαtηγο,; Ιωάννου.
Περίπου ]00 μέιρα ιιιο πάνω \)ιιήρχε .ζαμΙ Εκεί, όιιου βρlσκΜαν
Υαλαtάδικο, σήμερα \)lιάΡχει

tO

ιιαντοπωλείο Λαζάρο\>. ΟΙ ιιαλιοί Λιβαδίη:ς,

tO

στις αρ;(ές του αιώνα, έδειχναν

σπίtι πο\> εί;(ε μιιαλκόνι από αρ;(αίες

tO

κολώνες και σιδεριές με όμορφα σχέδια ~αι έλεγαν με \)περηφ!:ινεια σtΟ\>ζ

νεώιερους πως έμενε ο Μαφυγιάννη;, και η οικογένειά
~ι περιοχή ήη:ιν γνωστή με

to

tO\> εί;(ε yaMtMIKO.

όνομα ΜαΚΡυΥlαναίικα. Ο ίδιος ο

Μακρυγιάννης ειιισκεlιιΜαν σ\>χνά tην πόλη όπου έβλεπε tη μάνα του και
ΙΟ\>ζ υπόλΟIΠΟ\>ζ συγγενείς

αλλά ~αι

tOU

tO

Στραtηγό, Δήμαρχο, Γερο\>·

οιαοπή, Roυλει.>τή, Πρόεδρο tης Βουλής και Νομάρχη, ΓεωΡΥαντά με

tOV

οποίο συνδεόιαν φιλικώς. Οι σημαντικόtερες πληροφορίες οφείλονται στον

Αναστάσιο Nί~αινα, ο οποίος θεωρείται πρόσωπο αξιόπιστο.
Περαtώνtας ιη μιφή μο\> αναφορά σης ρίζες το\) εθνlκο'; μας ήρωα,

tOI)

Ρουμελιώτη Γιάννη Μακρυγιάννη, θα ιιροσπαθήσω να δώσω απάντηση σε
ένα εpώtημα
ΜαΚΡυΥlαννης,

1Ι0υ

βασανίζει

ενώ αναφέρει

tη

σκέψη

μου εδώ και χρόνια.

σια απομνημονε';ματά

tO\>

Γιατί

όλες τις

ο

γ';ρω

κώμες και ;(ωριά, δε γράφει O';tl λέξη για tO Χρισσό, τον τόπο καιαγωΥής
tOU," Τοι.>λά;(ισιον δύο λόγοι, πισιει'>ω, πως ερμηνεiιoυν tη σιωπή tO\>.
Ο πρώtoς υπήρξε η αισχρή συμπεριφορά .ων KatOiKWV του χωριον προς
tην μονάκριβη αδερφή toυ, Και ο δεόtερος, η υφαριιαγή tης περιουσίας .ης

οικογένειάς το\) από tους πρού;(οντες του χωριο'; «εκιίνotις I~ Kερατά~»

όπως μολόγαγαν τα ανίψια tOI) και ta ιιαιδιά toυς."
Και ήtαν η Λιβαδειά που άνοιξε ιην αγκαλιά tης otOoς 1I0λιJπαθoυς
Παπαδημαίουςκαι tOoς IιΡόσφ.ερε κατοικία και δο\)λειά. Και εκε; ρίζωσαν και

20. Από cι.ι..δοto ~.φό~pιιφo ΤΟυ Άρη Ροίοσσ<ιρη, προΤό. όρευ ...... 11"-' πPα~ματolloίησ.
~ατά παρά~ληση μου.

21,

MαKρvy1ά ..... η Απομvημο ..i>ματcι•• .cι., β,βλίο πρώτο, "",.

σ.

22.

2280

κα, \>1Iocιημ.

18

1·6 ~OI

Ρούλα AHim'oυ

•. α.,

2281.
2218.

.αl σ,

Ι'<>ύλα λ,6"""", '.α .. σ.

'"
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Η ΛιΒΑ<\ΕIΑ ΧθΕΣ, ΣΗΜΕΡΑ, Αγριο

lφόΚΟ,l,αν, «Σηκωθήκαμεν όλη η φαμελιά και σvrrevei.; και ιrήγαμν εις
Λιβαδειά /α/Ι μας υπερασπίστηκαν οι φιλάνθρωποι άΡIovιες εκεί κάμποσον

καιρόν, όσο οπού πιαστήκιψεν και κάναμεν εκε; σπ;rια και υιroσταrιKώι. υ
Κατά ~JIOφopιΙCΉ ~αpάδoση, στη Λιβαδειά έζησε η μάνα του όλη τη ζωή

της και εκεί όφησε την τελcιιταία της πνοή.Ι'

οί άπόΥονοι 1"ου Παπαδήμα
tιHt.lHTP!OI ιtιHMOI) I)Α/1ΑΔΗΜΑΙ η ΤΡΙ.ι.ΗΙΑ'Ι'ΥΛΛΟΙ η TPLONTA,I,VMO!>HMHTPHI

101("1'0':'

8,o\ΙIΛI~H

--.-

-

=

=

MαKριrτ'''''''η A1tOμVΗμovtίιμα.tα, 0.0.., a. lδ.
2~. Ειη:Δμ,ατί«; ο",.iλοντΔ(: Δ' οτη ",λόλoro, Γ'ιoμ""σ,iφxη κ, 'ΡWVΉφlα Pσίιι.a Ηλ,

23,

λ,iτOKOν, Αον Αρώτη έθεσε "ς βiτσt" κα, """ Uo>σι: τη δυ""τότηΤΔ VQ ,",VOXi"", ΚΔΙ VQ
OIJμΑληριi>σ<,>τη. έρ<ν"" και β' στα δ,κητόρα'λρη Ρ<>ίισααΡη Α"" iτντληa<, δ,έαωσι .ΔΙ

ί~<σt υAι>wη

""" Ααλλά σt<>'X<ίιι σι'''.'' μι τouι; auπινιίς τον ΜαφνΥοό.wη Α""

iζηαΔ. (κα, ζaW) στη λ,βΔδιιό..
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ΚΟι\ι\ΤΑΣ ΑΡΙΣΤΕΤΔΗΣ

Ειοήγηση του κ. ΚΟΛΛΙΛ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ

ΣυγγραφΙα

ΔημηtράKης Βοημόvtας: '[νας ήρωας του απελεuOεΡωΤΙΚΟU
αΥώνα της θράκης, εξόριστος στη ΛιΡαδειά

Αξιοτιμοι Ii:.Ii:. σύνεδροι,
η ιστορία που θα σαι; αφηγηθώ, έχει όλα τα lαρακτ/ρισΤΙιi:ά των

ρομαντικών αφηγήσεων ιιερασμέΝWν ΕΠοχών, είναι όμωι; μια πραγματική
ιστορία, χωρίς καμία προσθήκη, χωρίς "αμιάν ιmερβoλή. Ο Δημητράκης
θοηβόντας ή Τόλιας, όπως ήταν γνωστός πριν αρχίσει τον

avtLotaOlUli:b

του

α-Υώνα, γεννήGηKε το 1860 σιο Μεγάλο Ζαλούφι της Ανατολικής Θράκης. ΤΟ
Μ. ZΑλoi!φι, καθώς και μω πλειάδα άλλων Ύ&ιτονικών χωριών, εκατοικείτο
από Αρβανί'Wς,

που προέρχονταν

από την περιοχή

της Κορυτσάς

"αι

εγKαταστάGηκαν εκεί το IS60 περίπου. Τα λίγα γράμματα πou κατείχε, τα
έμαθε στο ένα από τα δΟΟ δημοτικά σχολεία του χωριοι! ΤΟΟ, αυτά ομωι;
σιάθηκαν ικανά να σηματοδοτήσουν το μέλλον του. Τα LOΊOPLli:oi βιβλία πou

διάβαζε "αι ειδΙιi:ά τα "ατορθώματα των ηρώων του 1821, είχαν γίνει πηγή
έμπνευσης και αφετηρία αγώνων για το νεαρό Δημηφάκη ΤΟλια.
Το

1880,

Μήλιου,

η

σε ηλικία
οποία

20

ετών, αρραβωνιάζεται

συμμερίσιηκε,

ή

την πανέμορφη

ίσως σεβάσιηκε,

Μόρφω

την απόφαση

του

Δημητράκη, να παντρευτούν μόλις λευτερωθεί η πατρίδα τot>ς, σαν ελεύθεροι
πολίτες σε ελεύθερη χώρα.
Ο Δημηφάκης Τόλιας lIίmεUΕ ότι θα επανέρχονταν σύντομα οι Ρώσοι, που
πριν Μο χρόνια είχαν αllOXωρήσει

νικητές αιιο την ιιεριοχή

και,

σε

συνεργασία με τους ντόΠΙOLJς και τα ελληνικά σιΡατεύματα, θα αιιελευθέpιιr
ναν τη Θράκη. Είχαν όμωι; περάσει

14 μήνες

αιιό την ημέρα των Αρραβώνων

"αl η 1Ι;0Οητή λεuτεριά δεν ερχόταν.
ΠρoσπάGησε να προσεταιρισθεί φίλους με ίδια οράματα και ιδανικά, αλλά

'Υ'α την άμεση έναρξη ένοπλου αντάρτικου α-Υώνα δεν τον αKOλoV&'ησε παρά
ένας μόνον. Στις

12 Απριλίου 1880, αποφασίζouν

να α9Qlιλίσουν έναν Τούρκο

έφιπ1l;0 αξιωματικό και να 1ώρουν tu1l;PΦΤU οιιλα για την έναρξη τou αγώνα.
Την ημερομηνία αuτ-ή της ]2ης Απριλίου

]880, την

είχε αργότερα χαράξει
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ιι Λ]ΒΑΔΕΙΑ ΧθΕΣ, ΣΗΜΕΡΑ. Αγρ]ο

στο

τoυφέ~\ του ο

Δημηψά~ης Τόλιιις.

Ασφαλώς είχε έιrι:oνα

επίσης

χαραχθεί όχι μόνο στη δl>;ή του μνήμη, αλλά >;αl στ/ μνήμη της αΥαπημένης
το\) αρραβωνιαοπl>;ιάς, αφού αι>τή ήταν η ημέρα του χωρισμού τοιις >;αι των
βασάνων πο\) α~oλoV&ησαν.

Αέ-Υεται ότι η;ιν Τoόρ~o αξιωματι>;ό δεν τον σι;ότωσε ο Δημητρά~ης, αλλό
τον έστειλε οπη μονάδα του με ένα σημείωμα ιιο\) έΥραφε τα εξής: «Μου
χpεJαζόταν ένα όπλο για να ζήσω στο εξής ελ(;ΙΙθερος. Μην <ιμωρήσηε ΤΟ
στpατιωrη. Μην πειράξετε τοιις- δικούς μου, YJατI δεν ψrαΙει καw;iς. Εμένα αν
μπορεσετε σ~oτώσ!ε με»

Itul

ΙΙΠσΥραφή «ΔημητΡάι.-ης TόλJας».

Δεν δόθη>;ε ιδιαίτερη σημασία στο ΥεΥονός από τις ΤουΡΙ<l1ιές αρχές, οι
O1Ioiες ειδοποίησαν τους δl>;ούς τοιι να παραδοθεί ειrι:ός ΙΟ ημερών, αλλιώς θα

ιιποστει

βαριά τιμωρία.

Βέβαια

ο Δημηφάιcης

και ο φίλος του δεν

παραδόθη>;αν, αλλά με τις διαΣUvδ.ί:σεις ποιι είχαν οπην περιο:ιή, KρόβOιrι:αν
από σπιτι σε σπίτι και αιιό κρυψώνα σε lφιιψώιια. Όπως σ\)VΗθίζεται σ' αιιtές
ης περιIΠώσεlς, άλλοι από τους σιιnωριανούς επιβράβευσαν την πράξη τους
και άλλοι τους >;ατέκρlνα, λtyoιrι:ας «η μποΡι;{ να κάw;ι iιιaς Δημητρaκης μ'

ίνα όπλο σ' ολόκληρη

TovpK'a,.».

Στους έξι μήνες ιιο\) ακολούθησαν σι δύο φίλοι με την κρυφή βοήθεια

ΣUIIllιItplwtιOν τους, πρotβησαν σε μια σειρά αιrι:ιστασlαKών tW;p-yεliliv. ΠΟ\)
όχι μόνον παρf:νoχλOύσαν.
το\)ρ>;ι>;ή

άλλη,

αλλά αμφισβητούσαν και Υελοιοποιούσαν

εξουσία στ/ν περιοχή α\)τή ιης Ανατολικής Θράκης.

αναπτέρωναν

περlσσοτεΡΟ
tvtolliaoυv

το

η(hκό των σ\>μπαrρlωτών

τσυς βοηθούσαν,

>;0.1

με αποτέλεσμα

τους,

ιιου

την

Από την

ολσ και

να μην μπορούν να τους

να τους σuλλάβoι>ν οι Τούρ>;οι, Σύιrι:oμa τέλος έκανε μιαν

ειιπρόσωπη αιrι:lστασlαKή ομάδα.
Δύο ήσαν τα βασικά χαρακτ/ρισΊ!κά yvωρίσματα τοο Δημητράκη Τολια ή

Τολiδη(l) κατά τη διάρκεια της ειιανασταηκής του δράσης: Ι) ΤΟ ιιαράτολμο
θάρρος του και

2)

η μσναδι>cή ικανότητά το\) να μεταμφιέζεται και να δρα

oruρlοΑ.εΚΊ!κά «wrro από τη μύτη" της Τοιιρ>;ικής εξουσίας.
Πλήθος είναι τα τολμηρά και ριψοκίνδυνα κατορθώματά του, ενδεικτικά
όμως θα αναφέρουμε 2-3, πο\) επιβεβαιώνο\)ν την ΠIO πάνω αξlολόΥηση.
Τον Oιcτώβριo του

]880,

ει>ρισκόμενος σε καφενείο του χωριού ΜltUμπά

Εσκή, πολιορκήθηκε από μια διμοιρία Τοόρκων Χωρσφ\)λ(ικων.
Ο φίλος το\), βλ.έπoιrι:ας ότι είναι αδύνατη η διαφυΥή, παραδόθηιcε. Ο
Δημητράιcης όμως, 110\) είχε oριcισιεί να μην πέσει ζωντανός στα χέρια των

(J)

Το f:ltώwμo «Τ6.ιιφ, ΙΙΡοιΡχό,ον οιιό ,ο όνομα Ι(,\) ιιατρός ,ο\) Α""""όλη ή Τόλ,a,

ο:οθώο; """"θίςtι<ι, ""ovς APΒCΙ.ίας.

11 .. 60χή κΤολίδ'l';», .ί ...., ιιολ;' μο:Τlη'<νi<n.οη. "Otoνw.Q"" <> ελληvιl(o>ς ""οατ", στη
θQό.o:η 1(0' il(o.... ,ην ιιQό>'tη οιιor"",ή ,."...1("".,; •.".... όλλ<ιξ. l<ι ""άΡχΟντο ,ιι,"ν ..... ο ο.
-ίδης, -όl(ης .0' -όιιουλος. Έ,σl ο Τόλ1.lZC; έrινι Τολίδης.
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KOΛΛtΛΣ ΛΡΙΣΤΕΙΜΙΣ

Toίφ~ων. αpνηθη~ε να παραδοθε"
αΡΥότερα

Σύμφωνα με ένα από τα ,ραΥούδΗ.Ι, που

τραΎουδοuσε ο λαός Υια

τα

~ατoρθώματα του Δημητρά~η

80ηβόν,α,

"Γροθιά στα τζάμια έδωσε ΚΙ έξω εvθιίς cvpέoη"
στα χέprα

rov

φίλησε, στα ιrόδrα κοvjkνιrάζεl

και κάνε. αεroύ φιερά και ζαpKαδι!νrα ιrόδιιP)
Κατ' αυ,όν

,ο συνηθισμένο

στην επι~oλ\)ρι~ή

μας ποίηση

υπερβατό

τρόπο, ~ατόρθωσε vα ξεφι"ryεl ο Δημητρά~ης Τόλιας ~αι προφανώς από τότε ή

λΙΎΟ αΡΥότερα ο λαός 'ου προσέδωσε

«Βοη{JQντας»()).
παράταξη

,ων

Το πιθανότερο

TOUpKWV

την προσωvuμία

«Bόϊβoνrας»

βέβαια ε,νττι όη εκμε'αλλευόμενος

έξω από ,ο

καφενε,ο,

πέρασε

ή

την

πυροβολώντας

ανάμεσά τους. Κα,' αU1όν τον τρόπο επέφερε 'η σύΎχυση, αλλά ~αι την
αδυνττμία

στους

Τoίφ~oυς

να πυροβολήσουν,

Ύια,ί υπήρχε

~ίνδυνoς

να

σ~oτωθoύν μεταξ':' ,ους. 'Otαν βέβαια διέφυΥε «χιλιάδες σφαjροες ρίχτηκaν>ι,

αλλά μάλλον Υια την lΙμή ,ων Τουρκικών όπλων, παρά με την ελπιδα να τον
σκοτώσουν.
Το ΥεΥονός αυ,ό τον ~ατέστησε πλέον σεβασ,ό στην Τoυp~ι~ή εξουσία. η

οπο,α πάντα γνωρίζει να αμείβει και νττ προσε'αιρ,ζεται άνδρες με Υεννττίο
φρόνημα, ό1αν δεν μπορει

να τους υποτάξει. Του υπoσxέθη~αν

λοιπόν

αμνηστεία επανειλημμένως, που ο Δημητρά~ης βέβαια απέρριπτε.

(2)"Evo. φαΥούδι ,ου ΔημηtράKη Boηβόvτιι 'α έχ" διασιί>σι:ι ο Χρήα'<>ς Δ. Pαυσσά~αυλ<>ς
στα βιβλίο ,"" κΜ,)'άλο zaλoύφ",β' <κδοση, θ<οοαλονίκη ]977, ο, μtτάφpαoη οκά ,ο
αρl!ανί, ..o ΚΡωτότυκο. Ο Χ.Δ. Pαυσσiηιooλo<; ;;1<1 μ<tο"Ράο<, ολήθο, Αρβιινίtlκων
'ΙΧΙΥοο&ών τηι; Θράκη" κοθώς μαα υο<οηφον<ύθηn '" μ,α συνάντηοή μα.; ,ο 1984
E"IU''''' ,άι.
OOpιιθt. .., δ;uα α'η μ<τ""ιχιαη .α' το ΟΡωτό, ... ο _ oρβaνί".o .
.. ίμ<.ο. αλλ.. k y""ίζa> ΥΟ ,ο. ;;κ"αα. "Ε,αι .... ά"1" .Ι.δυν<>ς να α~""'aθoύyα",ά τα
'ΙΧΙΥΟΟ&α. ό~"", ,όαα άU.o '''''Υοιίδια 006 όλη ,ην EU.άδa:AJ.λa <να ΤΙΧΙΊ"'ύδl '00
Κα.. ,άΥ Δημηφά.η Τόλ,α - 80ηβό Y uι t):" διoσΦσt, .~Iση, α. αδό.ιμη ... λη".ή

""

μιτάφρσοη ο Αο. Φω,σιίδη, οσ, ει" σναδημσσιιύσ<ι σ

Γ.Ν. Τoλίδη~. (βλο.

β"β1OΎ""φio),

(J)

Ταν ,ί,J.o KBoηβόvτα<;K .ΙΙI .. βόηαντο.,. ή ",BOίβόvτα<;K, ,ον ,ίι< 'ν"" oρσyινto,"ρ<>ς
Δημητράκη Τόλ,ο. <""ν=ά,η, του Ζαλου,I"ΟΟ. ο Στσμοόλης 80ηβόντ...,. Ο

'00

,ιμητι.ός ο",ύι; βουλΥορlκό<; τ\,λ<>ς. ο"" αημαί••, οοτιχι""'η, δlαl.η,ή,~, οημα,οδα-

",i '0

Ί'<'/ονόι; ότι ο

διοί.ηση
Το

Μ.

,.

... αΥασ''',η, αυ,ός• • ixι "~0.α'ασ1ήα" τη νόμιμη ,οοο<τ.ή

,oι~ ~ράyμσσι.

Ζαλούφl οαι

.. ιινσοισ1L~ών

,σ ΥύΡω ιιρβιιν\tοιώρ,ιι, ήσσ. ο

.. .,ρ,~ό,

~υρήVΑς ,ων

"'ΡΥ<,ών στη Θράκη ,οι αοό ης ΙΙΡχο, ταυ K"ραaμ/;"", σιώνσ,

αναφΙooνuιl αο."οί ήοω<ς. ύ!!φ<; ο Kωvστα",ίyoι; ΝάΥΟΙ; (Κ""σο Νά.ο), Ν .. ύλοοι;
τς""να, (Κύnj Τα"'_σ), Θα""αη, Ν,όλ •...,. ""ι μια θρυλική .a~<t .. vιαao. η Μοίλιω

...

(8σσιλι~ή). ο"" σuνέIΙΙ;Ι τ/. αρβσ_Ι".η .~,o:ή
ράδαση τ/' Mo""μ~o"λiVΑς ,σι ,η,
'Π,:ιιβt).σlvα.;. Η ζωή "", η δράση α",ών Τα/ν 10~I.ών ηρώων, δ,σοσ>ζόιιι. μl:xρl KΡIν
,ίΥσ :wόvιο βόοιι οκό 10 10.,Κ" Αρβανί".α τpaΥούδιο κοι την ΟΡοφορlο:ή οαράδοοη.

Τ"'ΙΧΙ ''''''''Υ< όλα η ,ηαμαVΙΆ .αι η ,ηλε~α .. "ΘU'o'όμε_η αδισφοριa.
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Η ΛΙΒΑΔΕΙΆ ΧθΕΣ, ΣΗΜΕΡΑ, Αγριο

Στα επόμενα δίιο χρόνια σο.>νέχισε τη δράση
σo.>νανrήθηKε με

1883

'IOUO:;

'100.> και αρκε,lές φορές
'100 αρραβωνιασηκιά. Το
οργανώσεις '100.> Διδuμcrnί

δΙKO~ τΟ\) και την αγαπημένη

συνδέθηκε με άλλες 'Ιοπικές επαναστατικές

ΧΟ\), της ΑνδριανΟ1!πολης και .-ης Φιλικποίι1ιολης, όπως τ/ν ορ-Υάνωση τοο.>
Bαγrtλη Μπατσιάνη από

'10.

Λάβαρα Διδuμο'lείχοο.> και τον Μηφοπολίτη της

ιιεριo;r:ης ΚΟο.> η'lαν ηγετικό στέλεχος μυστικής επανάστασης σΡΎάνωσης.
Ο Μητροκσλίτης, έχσντας ακουστά για τις ικανότητες

'10\)

Δημητρακη να

μεταμφιέζεται και να επιχειρεί ρι't'οκίνδιινα επειΡήματα, τον χρησιμοποίησε
κατ' εKανάλει'!Πl σε μιιστικές α1".οσι:ολές στ/ν lCωνστανrιν01!Koλη

και το

Παφιαρχ είο .
Σε μια ακοστολή

'100

στην lCωνσ1:αντινοίικολη, σο.>νελήφθη και κρατ/θηκε

ειιί είκοσι ημέρες σαν ίιποπτος ηκληματικης πράξης, ποο.> καιισιος αλλος είχε
κάνει. Με διαφορα τεχνάσματα κατάφερε να διαφίιΎει.
Μεταμφιεσμένος,
μιφOKραματεUΤή

πότε

σε αΎωΎιάτη,

πότε σε ..-αμηλιέρη,

Τοότε σε

κλπ. μπορούσε να ταξιδεύει παντoiί, να πη-Υαίνει όπου

θέλει, να παίρνει ή να δίνει μηνίιματα σε οποιοδ'ήκOtt τόπο. Το σημαντικό
πλεονέκτημα στις μεταμφιέσεις

'10\)

το έδινε η ικανότητα να μιλαει, εκτός ακό

την Ελληνική και την Αλβανική, την Τουρκική και τη Βοι>λΎαρική.
Πολλές φορές !α/'Ιάφερε να μπει μέσα στο κτίριο 1ης Χωροφυλακης και
βέβαια να σο.>ναντηθεί με τοuo:; δΙKoiίς

'100.>

και τ/ν αρραβωνιαστικιά

100.>,

ποο.> κι

αιιτοί ακόμα δεν μJlOρoiίσαν να 10ν αναYVα/pίσoυν.

Μία φορά μόνο σιινελήφθη

από 1ην ΤΟο.>ρκική XωΡOφUλακή,

κα1όιιιν

προδοσίας διίσ ΒοιιλΎάρων ενός ΎειτoνΙKoiί βοολγάρικΟ\) χωρισυ. Στέλνεται
στη θεσσαλονίκη και από κει με πλοίο, αλυσοδεμένος, στ/ν lCωV01αντlνοίι

κολη

για να δικασθεί

..-αι

να εκτελεσθεί

κροφανώς.

Σ10 ιιλοίο όμως,

ιιllηρετoiίν σαν ναι'ιτες κάκοιοι γδραίοι ή ΣπετσιώΊες, οι οποίοι Μαν τον
είδαν αλoooδtμένO, αναρωτισυνrαν 1Ι άραγε να έχει κάνει αvτός ο άνθρωπος
και τον ιιάνε σιδηροδέσμιο στην Πόλη. Η στιχομυθία τους βέβαια Ύινόταν
στην Αρβανίτιlnj, εξιστορώντας την ιιερίκτωσή τοιι. Οι ναίιτες σιryKινημένOΙ
..-διότι ή~oooαν να τους- ομιλει εις την μητΡrrήν των yλ.cιίσσαν», (Τολίδης, 95)
τον ελευθέρωσαν, αφoiί αφόπλισαν και πέταξαν το σιινσδό
στη θάλασσα, με τ/ συνδρομή '100 Δημητράκη.
lCατά~ρε 1ελικά να φτάσει σ'lον ΠειΡαιά
παροοοιάσθηκε
εκαναστατική

στις αρμόδιες ελληνικές

100

δράση. lCατετάΎη

100.>

χωροφύλακα

και στην Αθήνα,

όJιoo.>

αρχές, οι οκοίες Ύwι'Jριζαν 1ην

στο ειιζωνικό σώμα και ζήτησε να

ιιπηρε1ήσεl στ/ν εκαρχία Θηβών, εκικεφαλής αποσπάσμα1ος ανταρτών, οι
οποίοι προέβαιναν σε επιχειρήσεις ειιί
τον ανηψιό τοο.> 1έο:ις εlllθι:mρητ/
«ειrρoτ(μησε

'10\)

100.>ρκικσυ εδάφοιις, Σίιμφωνα με

Δημοτ. Σχολείων κ. ΓεώρΥlΟ Τολίδη,

τας Θήβας όπου εΥνώριζε ότι ομιλούν

yλιiισσaνι> (σελ.

95).

τ/ν μητΡΙκή

του

Ο ίδιος σurrΡαφέας, καθώς και ο Ακ. ΦmΊoίιδης στο
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iιρ&ιx> το" ιv\πό τη

vWflPIJ ιστορία της Θράκης μαςιο, αναφiρO\)ν ότι ο

Δημητράιο:ης ξαναΎ'!ρlσε στη θράκη για να εκδικηθεί τους ΒοολγάjX>υς ποο.>
τον πρόδωσαν, αλλά με αrιόλι>τη μlXΠlKότη τα πλέον εκινείτο στην περιοχή.
Με τον καιρό βέβαια τα πράγματα άρχισαν να δοοκολεόΟ\)ν '1lα τσ
Δημητράκη Boηβόvτα. Τα χρόVlα περνούσαν, η ιιολυπό&ητη λευτεριά δεν
ερχόταν και επί ιιλέον δεν η1αν δο.>νατόν να σο.>ναντιέται με την αγαπημtνη 10υ

αρραβωνιαστιιαά. Οι αποστολές πο\) εκτελοόσε με εvτoλές των μο.>στlκών
οργανώσεων ησαν πολό λεΙΙ1ές και δεν 100.> επιτρεπόταν να τις διαιανδυVΕΌΣει
με τέτοιου είδοιχ; ειιαφές. Αιιό δω αρχίζει μια νέα φάση το\) πρσσωιιlκοό
πλέον δράμα10ς των δόο ν&ο.ιν, ΠΟο.> είχαν mιVMatl την αγάπη

και την

OIΚ<Y'/ενειακή tιrι1Jxia τους με την ελεοθερία της παψίδος τοιχ;.
Είχαν περάσει 10 ολόκληρα χρόνια αιιό τον αρραβώνα τους και οχτώ
χρόVlα από τότε πο\) είχαν <rovaVΤIJ&ti '1ια τελει>ταία φορά. Πολλές φημες
l(IJκλοφΟΡ01Jσαν
σρισμiνoι

-Υια τη δράση I(Q τ/ν

WXIJ 100.> Δημητράιο:η Βοηβόν1α,

μάλιστα υπέθεταν όη θα έχει l(αταφίJγεl

έλε'1αν τότε 1ην ελείJθερη ΕλΜιδα, αλλά

[1(&iVIJ

στο «Mωρηιi»,

όπως

δεν είχε λάβει Ι(αμία είδηση,

και δεν ηξερε τι να υπο&έσεl η τι να απαVΤησει στσιχ; OJJYΎενείς της ποο.> 1ην
ρωτoιJσαν για την τιίlη της Ι(αl το μiλλoν της και 'IIUVΤOIOtpόIIooς την πίεζαν
να παVΤρειrι&ί, Τελικά, ιιείστηκε I(Q παVΤρειJτηια: έναν πσλό μεΥαλύτερο της

ποο.> είχε μάλισ1α

"al δύο παιδιά.

Όταν ο Δημηψάιο:ης πληροφορηειηκ& το γάμο της αγαπημένης τσο.>
Μόρφως σιryl(λονίσειηl(&,αλλά αποφάσισε να αιιοδεχθεί τη μοίρα ΤΟο.>. 'Ηταν
πλέον tlllιrηpιryμ&vO στέλεχος μο.>στlκών οργανώσεων, για το οποίο δεν

ιιπηρχε διέξοδος δlαφιιΥής ούτε από τους διώnες τοο.>

OU1t "αι από 11ς

οργανώσεις το\), Τον έπνιγε ο ιιόνος Ι(α\ η απελπισία, αλλά ηθελε να δει έοτω

"Ql

'1lα tεMmaia φορά "αι να

Ql'.oXolptTiatI

την αγαιιημiνη τοο

'Yo.>vail(Q.

πη-Υε λσιιιόν να τη βρει "αι την l(αΡ1ερούσε σ1η «BρVσrι το!! ΓκιόΚα» λίγο
έξω αιιό το χωριό Ι(αι ένα σούρουπο, πο" ε"είνη ερχόταν μόνη της για να
γεμίοει το οταμνί, παρουσιάσθηκε μπροστά της. Η '1ο.>ναί"α τρόμαξε "αι
πισωγύρισε. Εl(είνος την α"σλούειησε αργά, αργά ψιθo.>ρίζovτας: «Μη
φοβάσαι, μη φοβάσαι». Όταν έφτασε στα πρώτα σιιίηα το\) χωριού,

wplat

"αι τον ξαναείδε ΟΟ"ρυσμ&νο, να της γνέφει με το χέρι 1σο σα να ηθελε να πει;
«Εχε Υεια, δενθα ξανάλθιι> σrτι ζωή (1Q/), αλλά να ξέρεις όη πάντα σ' αrαπώ».
Η

'YJJvai"a

WPQI: στο σπίη, δεν είπε σε κανέναν τίποτα, αλλά μετά από

λί'1Ο "αιρό αρρώστησε, "λείσθη"ε στον εαυτό της, μαράζωσε και μiσα σε

10

μήνες πέθανε. Ο &άνα1ος της α-yαπημiνης τοο γο.>ναί"ας, ποο.> θοοιάστηια "al
α1Jτή '1lα την α'1άπη τη δι"ή το\) I(Q την 1(0lvΉ τοος αγάπη Ύ\α την ελευθερία,
ήταν η τελΕVΤαία Ι(αι πιο o(iWΗρή σταγόνα από το ποτήρι της πι"ρας "αι της
απαγOήTΕUσης,ΠΟο.>&Vιωσεόλα α"τά τα XpόvlQ που μό,ταια α'γ(ιlνιζόTανγια την
ελεο&ερία της πατρίδας ΤΟο.>.
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11

τραγική περίΠΤ(ι)Qη αυτού ΤΟυ ανθρώπου έγκειται στο Υεγονός ότι είχε

ταυτίσει τον έρα/τα προς τη Υυναίκα που αΎUΠOύσε, με τον έρωτα Υια την
ελευθερία της lΙQτρίδας ΤΟ\). Τελικά, γεύτηκε με τραγικό τρόπο τη διπλή
απογοήτευση και ΤΟν πόνο από το θάνατο της Υυναίκας. Ο τόπος πλέον δεν
τον κρατούσε στη Θράκη. Δεν ήθελε πλέον μήτε να δει, μήτε να ακούσει
ο,τιδήποτε τον σι:ινέδεε με τις πικρές αναμνήσεις του παρελθόντος. Παρακά
λεσε θερμά

το

Μητροπολίτη

Διδυμοτείχου,

να

τον

απαλλάξει

από τα

καθήκοντά τοο στη θράκη και να τον στείλει στην ελεύθερη Ελλάδα, να

αγωνισθεί σε άλλα μέρη και σε άλλo~ τόπo~, με Qλλoυς ανθρώπΟ\)ς.
Ο Μητροπολίτης τελικά σι>μμερίσθηκε το αίτημό. του και με αι>σrαΤΙKή
επιατολή τον παρέπεμψε στις οργανώσεις που τότε ετοίμαζαν την απελευθέ
ρωση της θεσσαλίας και Μακεδονίας.
Τρεις μέρες μετό. τον θάνατο της αγαπημένης του yu\'tliKoς, ο ΔημητράΙCΗς
Βοηβόντας, πήγε στον τάφο της κα απίθωσε ένα μπoυKi;τo με λουλούδια και

μαύρη καρδέλα που έγραφε: «Καλήν αντάμωση στΟΥ άλλο

..άσμο. Δημηφ<Ι

.-η9'. Πήγε στο σπίτι του, αποχαιρέτισε τους γέρους γονείς του, τους
κα(}ησύχασε και έφυγε. Ί{ταν Μάιος του

Τον Απρίλιο του

]894, έ\'tlς

1892.

άγνωστος έφερε στους γονείς του Δημητρό.κη

ένα φάκελο με μια φα/τογραφία. Δέκα ένοπλοι φουστανελοφόροι αντάρτες
όρθιοι και στη μέση καθιστός ο ΔημητΡάκης θοηβόντας. Από πίσω έγραφε;

«Στη φωτοrΡσφία, στη μέση καθιστός είμαι εΥώ ο rιcς ι:rας. ο Δημητpιi.-ης
Ikιηβόvτας Ζαλουφιώτης, με την ομάδα μου. Είμαι κυλά»,
Λίγε μέρες αργότερα, στο γάμο του αδελφού του Νικόλα, ο -γερο-πατέρας

του πάνω στη χαρά και στο μεθύσι, βγάζει από την τσέπη του τη φωτογραφία
και αρχίζει

«\'(1

την χορι;ύεw.

Το γεγονός έφτασε στ' αυτιά της Τουρκικής Χωροφυλσκής, η

οποία

σι>νέλαβι: τον πατέρα και τον μικρότερο αδελφό του Boηβόvτα, Λιούλιο(4).
Τους "ράτησαν δύο μήνες σαν υπόδικους, αλλά στο δl"αστήριο που έγινε
αθωώθηκαν με το χαρακτηριστικό ι;rκ:εΠΤΙKό, «Εμείς θέλουμε

'"(1

δικάσουμε

τον ΛημητpιiKη Βοηβόντα και όχι τη φωΤOJραφiα του».
Τα χρόνια περνούσαν, οι OVΙγενείς και ovιχωριανoί του Δημητράκη δεν
έπαιρναν πια νέα τοο, πολλά λέγο",αν "αι πολλά διαδίδονταν για την τύχη
και τη δράση του, το μόνο σίγουρο ήταν ότι ήταν μέλος των μυστικών

οργανώσεων που ετοίμαζαν την απελευθέρωση της υπόλοιπης Ελλάδας, της
Θεσσαλίας, της Ηπείρου, της Μακεδονίας "αι της θράκης, Καθώς φαίνεται
είχε σαν βάση "αι ορμητήριο τις περιοχές κοντά στα τότε ελληνοτουρ"ι"ά
σύνορα, που ήσαν κοντά στο Δομοκό. ιι τοποθεσία αυτή του έδινε το

Κ'" "",6 ,ο όΥομα ο Χ PO"""""ouλoι;, σ,ο βιβλίο "'" ~pooy"ςι<ριψt. το <1«
μtτα/llρα/π, σt ..... Λοολούδη<;», .. α, ,ο 6 Υ ομα τη, μ"'1σ,ή, ''''' M6~. σε ZOUΜ~oυ)",<'ι.

(4)

'"
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πλεονέ..,-ημα

VQ

εισέρχεται

στην ΤΟ\)ΡΚI1Ω'1

ε"ικράτεια

ο"οιε

ήθελε,

να

παίρνει ή να μεταβιβάζει μηνύματα, να εlll:ργεί έ~'o"λι:ς ε"ιθiσεις "λ"" αφού,
"α~ είπαμε, &.ν είχε μονο την I"ανότηtα

VQ

μεταμφιέζεται αλλά να μιλά και

την τοι.>ρη"ή "αι την αλβανl"ή γλώσσα,

Γεύτηοα: "αι την πίφα lΟυ αΠΟΤ\llημiνο\) πολέμο\) του 1897 "αl αφού
ι.rnηρέτηαε την πατριδα μixρι τα 52 τοιι χρόνια, αποσίφθψ:ε από την tlll:Pii>
δράση "αι "ατέφ\)γε στην "όλη της Λιβαδειάς, άγVα/Oτ<>ς μεταξύ αγwOOτων,
φτωχός μεταξύ φτωχών "οι άσημος μεταξύ ασήμων. Πολύ λίγα "ράγματα
γνωρίζο\)με για τη δράση το\) στην περίοδο από το

1892 μiXΡI το 1912 "αι
1912 μέχρι το θάνατο

α"όμα λιγότερα για τη μίζερη ζωή στη Λιβαδειό. από το

του το 1924. Προφανώς θα είχε αλλό.ξει 10 tniIJwIIo 1Ο\)(!), αλλά ενθαρρυνη
άς εVΔΕ(ξεlς με ιι.είθοιιν οη ειναl σχετι"ά εύ"ολο να χυθεί "άποιο φω.ι; στη
σ"οιεινή α\)τή περίοδο αυτού το\) θρα"ιώτη αγωνιστή, από ερε\>νητές της
περιοχής μας, όσο "ι αν ο ίδιος θέλησε να σβήσει εντελώ<; τα ίχνη ω\> μετά
τον θάνατο της αγα"ημένης το\> yuναΙ"ας.
Τον lούλιο το\>

1913 "αίγεται

το Μεγάλο Ιαλούφι, η ιδιαίτερη πατρίδα του

Δημητρά"η Βοηβοvtα, από τα Το\>ρ"ι"ά στρατεύματα, Πολλοί Ιαλουφιωτες
σκόρπισαν και βρtθηKαν σε ό.λλα μέρη. ΈVQς αιι' αυτοί>ς ο Χαράλαμπος
Τουρματζής,

πέρασε στη Boιryλαρια

"αι αιιο "ει έφτασε στην ελε&θερη

Ελλάδα "αι εγ"αταστάθη"ε στο χωριό Δεγλέ της Λιβαδειό.ς, το

1919.

Μια μέρα κατέβηκε στη λαχαναγορά της Λιβαδειάς "αl ε"εί βλέlιεl ων

Δημητράt<η Βοηβοvtα, να ιιο\>λάει λαxανι"ιi. Παρ' όλο ων ενθOUΣlασμό και
τα συγ"ινητι"ά λογια τou Τοιιρματζή, ο Boηβόνrας αρνήθη"ε την Tα\>TόTητιi
το\). Ο Το\>ρματζής όμως ήταν πεπεισμtνoς και μη θέλoνrας VQ επιμείνει, του
"ρόΤεlνε να τον ιιάρει στη δούλε,ή του στο χωριό Δι:γλέ, ιιράγμα πο\)
αποδέχθη"ε ο ΒοηβΟντας,
Πέρασαν τρεις μήνες

και μια μέρα α"οφάσισι:

να απο"αλύ",ει

την

Ο Γ. Ν. Toλiδη" π""επιΟΟιιθη"ε ιο 197Ι ,ο ΔLyJ,1 (Μ"νριί>-Υε,,,) 'π> Λ,βoδειlιc; ΎΙ"'"
βρο:,<ποιχ,,,, '1"0 'ο lI<io ''''' Δημηφά"'1 Βάηβο",α. ισχυρίζ<ι:", <1-11 οΔημπιΡάΚ", ή,α.
ΎνωστΌC; "αι μι το ,,,,",,,,μα ..-Τ6λorλ""". το 01<0;0 «οι<; το<ψι:ι..-.;ν .... , >",";ηχον, eiztv

(S)

αvτ,,,ατ,,σr~cπ, 1'< .0 \l,<υδώ>'tψO" «80ύλrcΡη,". ~ '0 οπο;"ν iζΨR, ,δpaιπ
ottλopznr<>; ...., a.dθαITV'" τη .. ελειιθ<Ρο' EUιi&n (βλπ. σημ. ",η σιλ. 1(0).

""

Η ΎvιI>μπ μ"" ""ά' ό11 ιο ."ώνυμο "BoιUγcpηΡO ο"" ιο έδιι>σ<ι. ο, BoW>'<o" ό,α.
"ληρσφ<>ρηθη.α. <1-11 ιώ, ...... ,α, ""ό 'π. ".ριοχή <Ι-Π"" ""'0,,,000,,. "α,βοω:Υαροι. Το
,πώ>'\lllO .BoόλΎ<tpηςo ,ο βpiο.""με συνηθω<; σε λρβανι,οχιί>ρ,α 'π, EUΆδας .",
Ο"άφέρο:,α, σε λρβα.ίu:ς, ο"" ,χ",,, "ο,ίβι., από τη ... ριοχή τη, Β. MO"εδανiαι; .0'
θρό-"π> oitt αοό τη. "εοφ,,,ή 6""ι.ΎOI'l<ι, όJιov vπάρχοv. Αρβανιτοχιί>ρl<l, ,ο Ύ""""ά
«Αρμ""""",,,,..• BoόJ.Ύ"Ρ'*,σιη. λρl\ιtlfίιιτ/,σημ"I"", ..ο 8oύλ1"όP"9'.Το ο," εί"ά' ,ο
άρ&ρο, ο"" σιη. Apl\ιtνί,,"'1 "".. α, 'η, J.U;ης. Δε νόμiζω, "",,,όν, <1-11 ιο .. ιΊwΥΜ" α",ό
ή,α. ,.ιλ<ryη ,,'v Δημητρό-"η. Δε .ομiζ<ο δηι.. ότ, ήιον πιο "αλόηχο η",,, ,ιμη""ό από
το ..-Τ6λοΥλο,", ή ..-Τόλ,,,;>,. Η ε"δοχή Ι<Τ"λίδη{5 βtβιt,α. τ"" η,ο. "Ύν<ο,,,η. (βλπ. σημ.

"
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.αυτόl"η.α.O\) σ.ονΤΟ\)ρμα.ζή, ο οποίο.; <ον έπεισε .ελι.:ά Ύια να Ύρά..,ει <πα
αδtλφια του .:αι να πληροφορήσει .ους σιryXωρlαν~ 'ου, 1Ι0υ ήσαν
l)1Itρήφανοl για τα .:ατορθώματά .ου και ψαγoυδoUΣαν τα .ραγούδια του.

r

oδtλφια <ου του ζητούν tltιμόl'<ιlς να γυρίσει <πο χωριό του. όπου όλοl.ον

lΙερlμένουν με δόξες και ημές, αλλά ο Βοηβόντας αρνεί.αι επίμονα. Δεν

αντέχει να ξαναδεί.α μέρη .:αl.oυςανθρώltoυς, που θα .ον ξανασυνδέσουν με
την lΙιο 1Ιι.:ρή εμπειρία .ης ζωής .ου. Αισθάνε.αl ενοχές και τύψεις Ύια .ον
θάνα.ο της αρραβωνιαση.:ιάς του. «Είχα oριrιστεί να μην παντρευτώ ιrt!1
κράτησα τον όρκο μου, δεν έχω οικιηένεια_ Είχα ορκισθεί να πολεμήσω και

να ~ιασOαΊ Υια την ΜΤΡΙ&ι κοι κράτησα τον 6ριι:ο μου, Ορκι<πηκα να μη
ξαναπατήσωσε κείνα τα μέρη. Μη μου ζητάτε να πατήσω τον6ρκο μου. Ρίξτε
δυο λoυΛCιίδια στον τάφο της δύστυχης Υυναίκας μου, που εξ αιτίας μου
υιrόιpερε δέιrα ολόκληρα χρόνια ιrαι ιrέθaoιε κι αυτή πικραμiιιη», απαν.οίισε
<πις εllίμονες παρα.:λήσεις των αδελφών του,

Τον Μάρ.ιο 'ου 1924,.α αδέλφια.ου Δημητράκη Τόλια ή Βοηβόντα, του
Ζαλουφιώ1η, πήραν ένα Ύράμμα από .ον Τουρμα.ζή, τον άνθρα/ltO που του
συμπαραστάθη.:ε στη μοναξιά .ων τελευταίων χρόνων: «Ο αδελφός σας. ο
ξακουστός Δημητριi,.-ης Βοηβ6ντας, δεν υπάρχει. ni:θovε <πις 10 Μαρτιου

1914 στο

ΔεΥλέ της Λιβαδειάς».

Κι ως σlJVηθlζό<αν την εποχή αυτή. στην .:ορυφή .ου Ύράμμα.σς είχε

σημειωμένο έναν μαόρο σ.αυρό.
Aξιόl"ιμol

σόνεδροl, αξlόllμε

.:..:.

Δήμαρχε,

.:.

.:άνω

έ.:.:ληση

<πα

πατριωτl.:ά .:αl ευγενή συναlοθήμα.ά σας, να ημήσε.ε αυτόν τον ιιπερβολl.:ά

σεμνό

-

Ύ\' αυτό ίσως .:αl

oiYV<OO1:0 -

θρα.:ιώ-ιη επαναστάτη, που συνέδεσε τα

τελευταία χρόνια .ης ζωής του με τη φιλόξενη πόλη σας, αφιερώνον.ας ένα

μl.:ρό δρομάκι στη μνήμη και

.0

όνομά .ου.

8ΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Η

σχετι.:ή με τη ζωή .:αl τη δράση .ου Δημητράκη Βοηβόν.α,

βlβλΙΟΎραφία, είναι πενιXρόl"ατη. Ειδι.:ή αναφορά γίνεται <πα εξής έΡΎα:

-

Γ,Ν. Τολίδη: «Η συμβολή .ης θράκης στους ιryώνες .:αlllς θυσίες .ου

έfJνouς (ΤΟ Μ. Ζαλοί>φl Ανδιρανουπόλεως»). Ανά.ιιπο από τα «Θρα.:ι.:c1»,

περιοδική έ.:δοση της «Ε.αιρείας θρα.:ι.:ών Μελε.ών» ΚομΟτ/νή
Χρ. Δ. Ροοοσόπουλου:
θεσσαλονί.:η

-

Απ.

1917.

Φω.οόδη:

ZΑλoυφ01l0Uλo .:αl

«Από

.0

.η

νεώτερη

lσ.ορία

<ης θρά.:ης

μας.

ΤΟ

Μεγάλο Ιαλούφl της Ανατολικής Θράκης», άρθρο

<πην εφημ, της Αλεξανδρο,,;πολης«Ελεύθερη Θράκη»,

-

1980.

«Μεγάλο ΖΑλσ1!φl, Αν. Θράκης», Β' έ.:δοση

1962.

«ΑφΙέρωμα <πα Αρβανι.Ο',(ώρια της θρά.:ης» <πο περιοδι.:ό ΜΠΕΙΑ,

.εύχο.;

25,

Αθήνα

1993.

"'"
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ΒΛΑΧΑΚΗΣ ΓΕΩΡΠΟΣ

Εισήγηση του ΗΛΑΧΑΚΗ ΓΕΩΡΓ10Υ
Ιστορικου

Ο Χριστόφορος Κουταλεύς και η συμβουλή του

στη μαθηματική σκέψη του πρώιμου 190υ αιώνα

ΠανασlοΜηlώτατε,

o;:uPIt

Δήμαρχε, ο;:ύριε Πρόεδρε, ο;:ύριες ο;:αι ο;:ύριοι.

θρισκόμαιπε ιπην Αγία ΠεΤΡOύ!toλη στις αρχές τσιι 19συ αιώνα. Έχοντας
διανύσει αρο;:ετές χιλιό.δες χιλιομέτρων, ένας α1\ό τo~ ιιoλλαiις 'Ελληνες της
διασ1\ΟΡάς, ειιιδιώο;:ει να βρει το δρόμο του αλλά ιιαράλληλα να βρει ο;:αι την
αναγνώριση

1\0\) νομίζει

ότι ό.ξιζε, τόσο στo~ λόγιo~ ο;:uι;λιwς της Ρώσιο;:ης

ι;οlνωνίας όσο ο;:αι ανάμεσα στo~ Έλληνες διαvoouμενο~, ιιου αιιό τα μΟΟα
τοο

180υ αιώνα

ιιροσπαθοΟΟαν

με τα ει;δοτιο;:ό

ι;αι εΟ;:1\αlδευτlι;ό

τους

πρόγραμμα να συμβάλλουν στην αναγέννηση το\) Έθνους.
Ο Έλληνας αοτός φαίνεται να μην ο;:αταφέρνει να σνΥο;:εντρώσει t1lQvω του
τα φώτα της δημοσιότητας. Αςιήνεl όμως σαν ιιαραο;:αταθήο;:η ένα σημαvτιo;:ό
μαθηματιι;ό

χειρόγραφο

που σήμερα

το

μοναδιο;:ό

'Υ"ιοοτό

του UVΤil1J1\O

διαφυλάσσεται στην Εθνιο;:ή θιβλιοθήο;:η ι;αl έχει ιιεριγραφεί από τον Γιό.ννη
Καρά, Διευθυντή Ερευνών του Κέντρου Νοοελληνιο;:ών Ερευνών τσιι Eθνlo;:oιJ
Ιδρύματος

Ερευνών,

στο

σχετικό,

με

τα

μαθηματιο;:ά

χεΙΡό'Υραφα

της

Τουρο;:οο;:ρατίας, βιβλίο το\>.1
Για τον Έλληνα αυτό, λοιπόν, 1100 ίσως από 'tύχη αιι:έφvyε τη λήθη της

πλήρους ανωvιιμίας, το Χριστόφορο Καυταλέα α1lό τη Λιβαδειό., δεν
εντοιιίσαμε, 1\αρά τις πρασ1\ό.θεIές μας, περισσότερα στοιχεία από τα
ελάχιστα που ο ίδιος ο;:αταγΡάφεl στο χειρό'ΥραςΙΟ το\>.
Ίσως στα μtλλoν η αναδίςιηση σε σXεtlo;:ά αρχεΙα της Πετρoύ!toλης, μας
ε1\ιτρέ~ει να. μάθο\>με ιιιο 1\ολλά. Διαπlιrτώσαμε όμως, αι;όμα ο;:αl από τον
τρό1!ο

1\01.1

VΙΙOΎράφει,

«Χριστόφορος

Koυτaλι;ύς,

ο εor της εν Βοιωriα,

Λιβα&ιω;» την αγιlπη του για την 1\ατρίδα του ο;:αθώς α lφοσδιαρισμός της
ο;:αταγα/γής στην υιιαγραφή, 1Ιέρα ίσως αιιό συνήθεια της ε1\οχής, φανερώνει

Ι. Γ,iΣ.vη, Kaρά,. ο, Ε.""ήμι, στην Τοορι((ιο;:ρ<ι,ia χ.",ό.,._
Τα Μαθηματιci, Eσriα, Α&ή\'α

]991,

σα.

"""

Ε""",α. Τόμο<; Α,

]]4·] Ι6.

'"
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Η ΛΙΒΑΔΕΙΑ ΧθΕΣ, ΣΗΜΕΡΛ, Λγρισ

την lφοσπάθεια του εξόριστου, στην οοοία, Έλληνα

\'(l

διατηρεί συνεχώς εν

δυνάμει δεσμοά; αναφοράς με τΟν τόπΟ κα!αγωγης του, ακόμα και όταν από
ανάΎκη βρίσ..-ε!αισε περιβάλλρνταπουΠΡτέ δεν αποδέχτηκεκαι ίσως δεν τον
αποδέχτη..-αν και αυτά.

Ο Κουταλεύς, όπως σημεια/νει σιον τίτλο της Σφαιρικής Γεωμετρίας του,
εKπαlδεi>τη.ε σιρ ρα/ΟΊΚΟ σχολείο
εξασφαλίσει

vautIIClj:;

της ΠετρoιJπoλης.

τα προς !α ζην, εξασκεί το επάΥΥελμα

Για να

του δασκάλου !ων

Μαθηματικών και της Ελληνι.ης .αl Ρώσι.ης γλώσσας.

Σκέφτεται α.όμα το συγκε.ρlμένο βιβλίο να αΠCΙΤελέσει την ππή βασικα/ν
γνώσεων, να συγκεντρώσει ης πρ<XIπαιτoιΊμενες πληροφρρίες Ύια όποιον θα
θελήσει στη συνέχεια να μελετήσει δυcι άλλα βιβλία που σχεδ(αζε να γράψει,
τη ΘεωρηrιKOΠραrι:ΤΙKή ΑιηΡονομία και τη [ι,'αυτιλΙα.
Στις πρoθtσεις του ηταν ακόμα να εκδόσεl και παντοτινή αστρονομική
εφημερίδα. Τα σχέδια αυτά υποδηλώνουν έμμεσα όη την lιερίοδΡ αυτή, την

πρώτη δεκαετία τρυ 190υ αιώνα ·καθώς το χεφόΎραφο Ύρι1φεται τΟ

]806·

θα

πρiπει να υπάρχει στην ΠεΨcιι!ΠOλη, στη Ρωσία γενικότερα, ένας αριθμός
Ελλήνων σπουδαστών σε θέματα ναυτιλίας που θα αποτελούσαν ότι
χαρακτηρίζε!αl ως «κρισιμη μόζα», τρν εΜΊχlσ!α απαlτΡιΊμενο αριθμό

αναγνωστών Ύια να είναι οικρνομικά συμφέρουσα η έκδοση ενός βιβλίου.
Βιβλίων που συνήθως οι συΥΥραφείς για να τα εκδώσουν κατέφευΎαν εί!ε
στη συγκέντρωση κεφαλαίου με τη μiθoδΡ !ων συνδρρμητα/ν, είτε στην

επίκληση της γενναιοδωρίας κό.ποιων πλουσίων εμπόρων. Ο Χρισιόφορος
επιλέγει τΟ δεύτερο δρόμο.
Οι εξηγήσεις Ύια τη Ο1!ρΟΟαιό'!ητα και τη χρησιμότητα

!ou

βιβλίου

αποτελούν μέρος της προσπάθειας τou συΥΥραφέα να πείσει τους κατ' εξοχήν
χορηγούς της εποχης αυτης, τους Ηπειρώτες αδελφούς Ζωσιμάδες, να

αναλάβρυν τα έξΡδα !ης έκδοσης του βιβλίου.
Ο Kρυu:ιλεύς φαίνεται να έχει ουνειδοτοποιήσειεξ' αρχής πόσο δύσκολρ

θα ηταν να ιu:ίσεl τους υποψήφιους χρηματΡδό!ες,στους OJI:OiOU:; φαίνεται ότι
απευθύνεται, γιατί, εκτός των ι1λλων μια χρονιό. πριν, εκδίδουν ένα μεγάλο
μέρος από το έργο του Ευ-Υένιou Βο,jλγαΡη που βρισκόταν στη Μόσχα.

11

αΎωνία τρυ είναι εμφανής:

«Παρακαλώ

την υμετέρaν φιλ.ομόθειαν

αΥαιιητοι" lωaννIτaι, και την υμετέραν τιμιότηrι του αr.ιroι; rivcr.ις, Ζωσιμόδες,
να μην απορριψετε τους KόιιOr.ις μου ευOiως, έξωθεν των φιλομαθεστότων
θυρών σας voμiζοvrές τους ως

oWiv πριν τους αναΥνώΙΠΤ6με πρcooχήν,

να

τους κpivεre με αμοιβαίαν συμβουλήν δια να λάβετε αλλή).οις την καθαρόν
τους ιδέαν και χρήσιν, και εάνειναι αVΌYKην να εξαιιοοτειΜτεκαι εις όλλοιις
σoφorίς άνδρας, να ιους εξετάσουνιπ όλλα μέρη όπου υμείς φιλcμα(Jfστατοι
και φιλoyεvέσταTOΙειδατε και όπου αν η χρεία το αιιαιτηση».
Ο ΧριστόφΟp<Jς δίκαια ανησυχούσε. Καθώς δεν ήταν ο ίδιος γνωστός
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ευρίοτερσ <ΠTjν o;:oινότηtα των λογίων της εΠΟ1ής ή δεν ανήκε σε ο;:ίοο;:λους που
με τον ένα ή τον άλλο τρόπο θα μπoρoUΣαν να ασο;:ήσουν μια θεtlκή εΠlΡροή
Ύια το ζήτημα που τον αιιασΖολο,)σε, στους \i1Iονηφίους χρημαωδό1ες -όπως
τελιο;:ά αποδειχνεταl- δεν πετιιχαίνει το σκοπό ωυ. Ο ίδιος έχει "αι ένα
μερίδιο της ειιθUνης, Το χεlρόΎραφο ωυ, όπως ομολοΎεί, «είναι KaKoyρaμμi
1'0, είvaι όμως αvaΥκαιΜατov και ωφελιμόταroν αν αvarνωσθή και εςεraσθή

με ακριβι;ίaν επειδή και εις την y).ιi>σσαν δεν ευρίσκεται». Αλλά σ-ιιείοδε\ να

διο;:αιολοΎηθεί:
«Δευτέpc αιπα όπου εγώ εκ

Jturipcu

δεν uvtέΎpcIfIQ εις το παστρικόν

ταύτην την σφcΨ'Kήνμου Υαι>μετρίαν δια να μεταχειριστώ τον καιρόν amiJv
εις άλλα πονήματα μου και εις τους μαθητάς μου». rlροφανως, σε "αιρούς
έντονα αV1:αΎWνlσηκούς,όπως η περίοδος για την οποία συζητάμε, δεν αρο;:εί

ome

η avaoyo;:aIiJ1ηta, ούτε η χρησιμότητα για 1ην προώθηση της έκδοσης

ενός βιβλίου. Άλλιιχπε αο;:όμα σπουδαιότερα ο;:είμενα έμειναν τελιο;:ά ανέκδΟ1α

Kαθ<ίlς οι περιστάσεις δεν συΎl.ωρoίισαν 10 τιmωμά τους.
Ενδεικτικά αναφέρω τη "Φυσlκή» του Θεόφιλου Καίρη και τη ι<Φυσική»

ωυ &νιαμίν Λέσβlου. l Επομένως η aII01UXia τοο Χριστόφορου να φέρει εις
το δια

10U τύπου

φως το έΡΥΟ του. δεν μειώνει σε 1ίΠΟ1α 1ην αξία του, αξία που

έχει κάθε ιιιηφιδα ακόμα και η μικρό1ερη, στην τελική σύνθεση αuτής της
επιστημονιο;:ής παραΎWΎής της προεπανασ1αtlι;ής περιόδου που αο;:ριβώς, για

να lονιστεί ο ελληνοο;:εντριο;:ός χαρσ",ήρας της, θεωροίομε ότι θα πρέιu:1 να
χαρακτηρίζεται ως «Νεm:λληνική Α vιιyέννηση», Όρος που, ο;:ατά την ΎVώμη

10

μαι;, ει;φράζει

lδοολοΎIι;ό ιιερίγραμμα στο οποίο ι;ινήθψαν οι λόγιοι της

ε1tOxής σύμφωνα με τη δική l{)lJζ αV1:ίληνη σε αντίθεση με άλλα ερμηνευtlκά
σΖήματα ποο με1αΎενέστερα προτάθηκαν ο;:υρίως Ύια να τονίσουν 1ις δΙΥηο;:ές
επιρροές, το φιλελεύθερο ι;λίμα που διαχίοθηι;ε λόΎω της Γαλλιι;ής
επανάστασης,

σχήματα

που συνΟ,llίζονταl

στην υιοθέτηση

του όρου

"Νεm:),ληνικιJς Διαφωτισμός».
Ας δοίομε

όμως την ταυτότητα

του

βιβλίου.

Κατ' αρχήν οι πηΎές.

Ο

Κουταλείις -όπως και πολλοί λόΎΙΟΙ της ε1tOXής- επ,λέγει να στηριχθεί σε ένα
o;:είμεvo ξεvOΎλωσ"σο που έχει ΟΟο;:ιμαστεί στην πράξη και να 10 ειιεξεΡΎαστεί
κατάλληλα προι;ειμένοιι να διαμορφώσει 10 διι;ό του πόνημα,
Η πράξη αUlή όχι μόνο

O;:Q1Qo;:pnta

δεν ιι:ρέπει να είναι αλλά, αVlίθε1α,

αιι:όλιιτα ι;ατανοητή ο;:αθώς οι σπoUΔΑΎμένoι τηςεΠΟ1ής αο;:όμα δεν θεωροίοσαν

ότι οι Ύνώσεις που είχαν αποκτήσει

τους εuτρειιαν να <JUΎΎράνoυν ένα

αιι:ολύτως δικό τους βιβλιο. Δεν στ&κον1αι όμως σω επίπεδο του απλού
με1αφραστή αλλά περνούν σε περισσότερους αναβαθμούς ο;:αταθέ1ον1ας ο;:αι

2.

Για το έrηo το επ,,,,,ημο.,ο;:ό το ... θι:όφ,Αο" Κατρη βλ. Γ,ά.""ς Καράς, ΚΟ'ρης- Κοόμας.

Δό<> .ρω",ιtόρo, Δ6.0n:nλ0J

"'''

Γέvo<ο;.

G.. ,... be,g 1971.

,'"
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Η Ν8ΑΔΕΙΑ ΧΘΕΣ. ΣΗΜΕΡΑ. ΑΥΡΙΟ

τα δικά τους σχόλια. ης δικές το...; ικτιμήσιις, ης διιι:ές το...; ιπιλοΥές.'
Το Πρα/τόwιιo το...; χρησιμεύει α1lλά ως ιι:αμι1άς, ως ιι:αλοόπι, ως ένα
αρχέwιιo σχέδιο πάνω

<110

οποίο βασίζονται για να οιιι:οδομήσουν σταδιαιι:ά

τη διιι:ή τους σύνθεση ιι:αl χρησψοποιούμε ιδώ 10ν όρο «σύνθεση» σκόπιμα
για να ιιποστηρίξουμε ότι αυιή η διαδιιι:ααια αφομοιωσης 1ης Eυρωπαίιcής
επιιnημoνιιcής
ανάπτυξη

σιι:έ,ης ιι:αι ο χιιριαμός της από τους λόγιους για την

των ιπιστημών

σ1ην Ελλάδα

αποτελεί

ότι ·όπως πρόσφιπα

ο

Γιάννης Καράς πρότεινε· θα μπορούσε με δύο λέξεις να ονομασ1εί "Ελληνική
σύνθεση». Μάλισ1α ο ΚΟι>1αλιύι; είναι ένας ωιό 10"'; ελάχισ10"'; 110..,
κα10νομάζουν ρητά ης πηγές 10"'; ιι:αι ωιό τovς αιι:όμα λιγότιρovς 110..,
σημεια/νο..,ν λεl110μιρα/ι; τις ειιιμβάσεις τovς:
«εάν δε ης {Jαvλεται να μiJθη. πόθεν εrώ ταVτης της ε1lισrήμης τη
σιιλλOγήνεξήνrλησα, aJrOIcpiνojWI ότι τα μεν lφοβλήματα, τα ιπ:ρu:χόμενα

από το άρθρο

/34,

το άρθρο

201,

τα ή"οοοσ δια ζώσης φωνής των διδσσκάλων

μοιι μiσα εις το ρηθ/;ν θαΛCσσινόν σχολείον, ιclην όχι με τόσο σοφήν ΚΟΙ
καθαράν απόδειξιν, Τας δε προτάσεις όπου περιέχονται τα άρθρα

46.73, 75,77.

τας αντέγραψα από την ΎUJ!jJεrpiaν του KoVΡγόνoφ. προφέσορα
του ρηθέντος θαλασσινσύ σχολείου, ειrειδή αυτά μόνα εις την Ρωσικήν

89, 103, 1/4

διάλεκτοΙ' ολίγον τι περί αυτής της επιστήμης ομιλοVν. τελευταίον,
εξαιρoυμiνων των άρθρων

46,73,75.77, 89, 103

και

1/4 τα λοιπά διαλαμ{Jα
204, άρθρο 223, είναι

νόμενα είναι πόνvμoι δικοί μου. Ομοίως από το άρθρο
πόνοι δικοί μοl»>,

Ο συΎΎραιμας ορίζι:ι βέβαια ..ως οφείλει αρχικά- το αντικείμινο

της

σπουδής του: «Η σφαιρι~ ΎUJJμεfρία είναι μια πτοια επιστήμη 'ι οποία
διδάσκει τη μί;θι>δον με την σποία διαγράφονται και μεrΡOVVΤar επάνω εις
επίπεδον ε"ιφάνειαν οι μεγάλοι και μι"ροi "ύκλοι της σφαίρας, D,wI δηλαδή
οι ~κλoι τους οποίους βλtπoυμε εναγομένους εις τον γήινοΙ' και ουράνιον
γλόμ"ον ΚΟΙ με την τorαυτην της σφαιρικής γεωμετρίας μiθoooν, διαγρά·
φονται και μετρoυνrαι εν ειn"έδω επιφανεiα, τα των σφαιριιrών τριγώνων
τόξα και γωνίαν των δια του διαβήτου καθώς και ευθεία γραμjWί και γωνι'αι
των εtιθυγράμιroιν τριγώνων».
Αιιό την αναλι>1lκότιρη μελέτη το.., κιιμένου. δlαπισ1α/νει

κανείς ότι

ιιράγματι ο Koυrαλιύι; έχει κα1ανοήσει, σε ικανοιιοιη1ικό βαθμό, το θέμα ιιο..,
ιπιξιργάι;ε1αι. Εκτός μάλιστα από τα ιcι:ίμενα 110.., ο ίδιος ιίχε προηγουμένως
ι>ΙΙοδείξι:ι ως πηγές τ()\), συναντάμε παΡΟ1l0μπές και σε ορισμένα άλλα βιβλία

J.

Γ,α ,α ,ημ,κoi μι:

",

μι:,αορΩσ", <JI,mημαV\κών β,βλ""" β~. Γ.Ν. θλάχoiκη: Η

μ,,,αφροm,κήJlρO<JJIoiθι:,α <JI,,,ιημ,,,,,κώνίρyow κατά τllν Ι8α· Ι90 αιώνα ",ην Ηλάδιι.

Μια " ...... ολική αν<ι&ό>ρηση. Στον τόμο των Πρακτικών "'" Δu:θνο6<; t......woiO'" Ι"τορίας
""ν ΕJιισ,ημώ. "ε..,στηι,,'",κή ι:nrι,η κα, φrλoσoφιKό; στOl"~~' Αeήν<ι. ΚΝΕ/ΕιΕ
ΙKδoι:rη).

(""i>
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όπως Ύ!α lΙαράδειγμα <ην «Ασ<ΡΟVCμία» <οΙ! Αο.λάνδ, JIQ\) είχε μεταφραστεί
~αι εκΟΟθεί από τον Δανιήλ Φιλ!ππίδη το

1803 >;0.1

τα Στοιχεία

rwv

Mαθημαrιιrών τοο Νικηφόρου Θεοτόκη ΠΟυ eiXαV εκδοθεί στη Μόσχα το

!798 >;αι 1799.
τους α-.:όμα

Και τα δυο είναι βιβλία αρκετά υψηλου εlllllέΟΟυ για τηv εποχή

>;0.1

σε σχέση

με τις αντίστοιχες Υνώσεις στην Ευρώπη

απαιτουν μια ιιρσιιαίδεια Υια να μlωρiσει

..ανείς

και

να τα μελετήσει σωστά και

μάλιστα να στηριχθεί σε στοιχεία που τ"", παρέχουν Ύ!α να προχωρησει σε
μια παραllέρα σiινθεση.

Πρσιιαίδεια που ο Κοοταλείις είχε βέβαια αποκτήσει με ης σιιουδές ΤΟι!
στη ναυτιο:ή σχολή της Πετρσίιιωλης. Το yεyovός αυlό μας εlιlτρέπεl να
διατιιπα/σοuμε δiιQ παρατηρήσεις διασταuρωμivες και από άΑλους δρόμους,
από τη ΣUVΣλΙKότερη έρεuvά μας στα πλαίσια τ"", ΠρσΥράματσς «Eυpιuπα,ιriς
επιδράσεις στην επιστημοvική σκέψη σTOV ευρύτερο ε.uIIV'JrO, Βa.1.και'ιΚο
χώρο 18α;

-

19ος αιώιιας» ΤΟι! Κέντροl! Nεoελληνι~ων Ερεu\'ώv,

Η ιιρώτη αφορά στην ταxιJτητα ενημiρωσης α/ιν λoywv

-':0.1

η δείrrερη στο

βαθμό διάδοσης Ελληνικών επιστημοvl-.:ών βιβλίων της εποχής. Και οι ΔUo

αυτές παράμετροι της λόγιας δραστηριότητας στις αρχές ΤΟι! 19συ αιώνα
φαίνεται (,τι ο:ινούνταιιιρσς μια θετιο:ή ~ατεiιθυνση Τ01Jλάχιστον όσον αφορά

otOV

~υKλo των α\6pώllwV

tKtiVmv

1Ι0υ σuνιστoιJν μια lδlόΤUΠη αλλά πάντως

επιστημoνι~ή ~oι\lότ/τα.
'Οιιως ήδη σημειώθηκε ο KoυταλείJς δεν αρ~είται μόνο στο ρόλο του απλoιJ

μεταφραστή ή συμπλημαΤΟ'Υράφou.
εμπλουτίζει με δl~ά ΤΟι! θεωρήματα.

Επεμβαίνει δl!ναμl~ά στο ~είμενo 1Iol!

Ii

επέμβαση αuτή περιγράφεταιγλαφuρά

στο ιιαρακάτω στlχΟ1!ρΥημαποο ~αταlωρίζει ο ίδιος στο χειρόΥραφο τοuς με
τον τίlλο f<Εlιίrραμμα ταrίrης της σφαιριιrής επιστήμης».
«Διό

IIOVOv

έθετα εις την διισνό,lσίv της. ιφοτάσεις ιι{;ας tfJqAεv εις την

ο::ατι!ληιΥίν της,

η επιστήμη

I((JB'

αl!το είναι μηa.1.οτάrη,

ζητάει λοιπόν

σvyxώpεσlν εάν έσφαλεν I((JfιI ΤΙ»,

Στους τέσσερις αl)foίJς στίχους διαφαίνεται και μια δ.άθεση αl)fοκριτιιcής
1Ι0ι! απoδει~νύεται πως δεν είναι προσποιητή, καθώς σε άλλο σημείο ΤΟι!
κειμέν01J διαβάζοuμε: fffo άρθΡον 88 το OV/L έπρπε να ΠΡο'lΎείταl του 87 ο::σι
το 122 του 120ο::αι τε.4ιιτσίον το 130 ΤΟI! 128. Αιιτή η μικρά αrai;iα σvvipq
εξαlτiας οπού όταν εσιί!ο'θετα το

VOqriOV

και δια το άρθρον

87, δεν επρωτοστοχάστηκα
120 κοι /28».

Μια α~όμα ενδ.αφέρουσα

παρατήρηση,

Ο KouταλείJς

WItlιcΉ, θεωρητιο:ή δlαπραΥμάτεl!ση τοο αντι~εlμi:νou

tou.

του

88.

Τmίτoν

δεν μένει στην

Γνωρίζοντας (,τι η

Σφαιρική Γεωμετρία είναι μ.α επιστήμη με πλήθος ItpαICtIKffiY εφαρμσΥών,
επιδ.ώκει να ~αtεuθiινει τους αναΥνώστες του ~αlπρoς αuτή τη διάστασή της.
Για το λόγο αυτό αναφέρεται σε όΡΥανα μέτρησης f<ΚαταζΠΧοοζουv

ομοίων ξύλινα Τι μπρmίτζινα χopMμεrρα οποΙον εστί χάρτιvoν" -και
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Η ΛΙΒΑΔΕΙΛ XεJEΣ, ΣΗΜΕΡΑ, ΛΎΡΙΟ

παραI}έτεl ένα σχήμα σιο χεφόΥραφο του- "ο:αl τα πorιλoιίν εις κάθε
βασίλειον. Και εις μερικά βιβλΙα μαθημαιικά, μάλιστα εις τorις ναιιτιλιαο:ούς
και Υεωτpaφ,κούς χάρτας είναι έιοιμα διάφορα μi;τρα, εις Ιιαλικά, Γαλλικά.
Γερμανικά και λοιπά μίλλ,α».
Αλλά έχοντας παράλληλα επίγνωση της >;:αΊάσιασης των μα&ηΊών τοοl)
πράγματι τα οlκονομl>;:ά τσιις εκείνη την περίοδο ήταν συνήθως σε πολό
χαμηλό επίπεδο, επισημαίνει:

«Σημειωτέον όη Qπoloς μαθητής δεν έχει

διαβίτην, ας μεταχειρίζεται ψαλiδιον ή δύο βελι5νας ιύλήλοιςσυνδεδεμένας».
Η παΡαΊήρηση αι>τ/ μας ψέρνει στο νσιι ανάλΟ-Υες παΡΟ1Ρι!νσεlς και άλλων
δασ'({ιλων της εποχής προς ΊΟΙΙΙ; μαθητές τοιις.
Ο Ρή-Υας σιο Φιισ,κής Απάνθισμα και ο Δημήτριος Δάρβαρις σιην
Επιτομής Φιισlκής ,.αΡαδείΥματος χάριν, ItPOtciVO\)ν τη χρησιμοποίηση
εργαλείων της >;:α&ημερινής ζωής Υια την εlζfiλεση α>ιλών πειραμάτων της
φοοι>;:ής >;:αθώς η έλλεΙ,l,η εξειδιJ:tl>μtνων opΎάvων απαιτοιίσε μια εφεο.>ρετι

Kόtητα πρακειμένου να είναι δυνατή και η «δια της εποπτείας» αποσαφήνιση
ορισμένων ιδεών που με άλλο τρόπο κανείς δεν θα κατανοούσε.
Στις ΠΡα>;:τικές εφαρμοΥές της Σφαιρικής Γεωμετρίας εντάσσει >;:αl τον
προσδιορισμό της ΥεωΥραφικής θέσης ενός τόπου. Διαφυλάσσει δε για τον
εαυτό τσιι την δυνατότητα να δώσει ως παράδειγμα την γεωγραφι..-ή θέση της
πατρίδας τοο.>: «Της λιβαδίας

w

μήJfος ιο rε-ωrpaφΙKι5ν από την νήσοΙ' φερΡι5ν

είιιαl 4ί μοi/Μς και 4 πρώτα λεπτά και το βό/ΜΙΟ πλάιος

J8

μοί/Μς και

40

πρώτα λειrιά.»
Η

Σφαιρική

σιοιχεία

Γεωμετρία

ΠΟο.> παραδίδει,

του

Χρισιοφόρσιι

εντάσσεται

απολι!τω<;

πέρα
στο

από

τα

πvει!μα

μαθηματι>;:ά
των καιρών.

Πνα/μα που ο ίδιοι; σνvoιιτικά, αλλά περιεκτικά, περΙΥράφει στο επόμενο
τετράστιχο του στιχσιιΡΎήματός τοο.
"εσdς φιλoμαθtστατo, Ελλήνων ια κλαδιά
εκδιορθώται δύνασθε συνχpόvι η σοφία
και ι-υ αναπληρώσετε ι5λην την έλλειψιν της

και δι5ξαν να αποο:τήσετε εις την σαφήνησιν της.»
Είναι ακριβώς το πvειJμα, η φιλοσοφία του ρεόματος της Νεοελληνικής
Αναγέννησης που διαφίνεl εύκολα κανείς στις παΡαπάνω γραμμές, η
φιλοσοφία αυτής της πρακτικής στην επισιημονική οκέ'Ι'η που ονομάσαμε
ιIl:λληνιKή σύνθεση». Επιστήμες πρέπει να εlιlστρέ'Ι'σιιν σιο λίκνο τοιις. ΟΙ
νέοι θα αναλάβουν αιπό επίμοχθο έΡΎΟ, Και Υια να lιεΊι!χουν πρέlιεl να
εφοδιαστούν με Υνώσεις. Γνώσεις που τα βασικά τοιις στοιχεία θα αποκομί

οουν αΤοό cy;r;cιpioSQ όπως η «σφαιρική rεωιιεφία» ΥΡαμμένα από δασ'(άλσιιι;
που Υνωρίζουν τις ανάΥκες >;:αl έχουν >;:αταvoήση το πρόβλημα. Δασ>;:άλoιιc;

όιιως ο Χρισιόφορσς. Που μόλις μπορέσαμε να δlαιcρίνoυμε στην ομίχλη της
πα-Υωμένης Πετρoύnoλης των αρχών της πεΡασμένης εκατονταετίας. Που
συναντάμε σήμερα στη Λιβαδειά. Που θα σο.>ναντάμε Υια πάντα στην Ελλάδα.
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ΜΥΤΙΛΗΝΙ\10Υ ΦΟIΙΗI

ΕιοήΥηοη της κ. ΜΥΤιΛΗΝΑIΟΥ ΦΟΙΒΗΣ
ΠαιδαΥωΥου, υπαλ.v]λου Υπ. Πολιτισμου

Η εκπαίδευση στη Λιβαδειά

Αιδεσιμότατε. σεβαστό Προεδρείο.

1889·1909

κύριε Δήμαρχε. κυρίες και κύριοι.

Στην έρευνα αuτή το θέμα μΟ1) είναι η μελtτη σuγκε"ριμέVα/ν τομέων, λόγου

χάριν αριθμός διδασκόντων, διδασκομένων, "OΙVα/νι"ή "αταγωγη μαθητών
κλπ. σΤΟ Ελληνl"ό σχολείο της Λιβαδειάς

"ατά τα έτη

μια

1889-1909,

ει"οσαετία.
θεωρώ ωστόσο αΜιραίτητη για τον ΙσΤορικό προσανατολισμό, μια '10λύ
μικρή γενική

αναδρομή

του σχολείΟ1) από τότε ιιου τα σΤοιχεία μας το

εlιιτρέlιουν.
Οι Ύειτονιές της Λιβαδειάς φιλοξενούσαν κατά καιρούς τους μαθητές του

Ελληνικού σχολείου. Έτσι το Ελ/ηνl"όν σχολείον, η πρώτη βαθμίδα της
Μέσης εκιιαίδευσης,

στεΎαζόταν

κατ' αρχήν σΤο

Λυκοχώρι,

ΕοαπελίσΤρlας, σΤΟ σπίτι του Σκαλτσά. I\uτό Ύινόταν μέχρι το
Την ίδια ειιοχή στη Λιβαδειά λειτουργούσε
ειιωwμία "ΠλοVraΡ;r:rx;».

περιοχή

1928.

ιδιωτι"ό Ύυμνάσιο με την

Δεν υιιήρχε δημόσιο ΎIJμνάσιO και έτσι πολλοί

μαθητές ΠO\l ήθελαν να συνεχίσουν σπουδές στο γυμνάσιο, πήγαιναν στην

Αθήνα ή στο ιδιωτικό σχολείο, στον "ΠλούraΡχΟ»,
Ο "Πλο(παρχος» στεΎαζόταν στην περιοχή

του Μητροπολιτιι;;ού

ανηφορίζοντας για το 7..αχαρ(ί ιιρος την Ώρα. rUpΦ στα

ναού

1920 με ενέρΥειες

ΤΟ1)

τότε βουλευτή ΜIΙΟ1)ρνόζΟ1), ιδρύθηκε στη Λιβαδειά το δημόσιο Ύυμνάσιο.
Ήταν η εποχή που η ιδιωTlκή εκπαίδευση στη Λιβαδειά περνούσε κρίση
και ο Ύ\iμνασιάΡXης του ιδιωτικοί> Ύ\iμνασίOυ Ι Γιαν/QιJτσoς, βλtπoντας την
ίδρυση του δημόσΙΟ1) γυμνασίου επί ΘUραις, δωρίζει στο δημόσιο όλο το
υλικό του ιδιωτισμο':' Ύ\iμνασίOυ
με την

9601(26-2·1921

- θρανία,

πίνακες, εποπτικά μiσα κλπ,

- Έτσι

τηλεΎρα9Ική διαταΥή του YΠOlJρΎείOυ των Εκκλη

σιαστικών και Παιδείας, ιδρί>εται στη Λιβαδειά το ιιρώτο δημόσιο γυμνάσιο
με την ειιωνυμία ιιΙ'υμνάσΙΟΥ εΥ ΙΙεβσδεία».
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Η ΛΙΒΑΔΕΙΑ XΘf.Σ, ΣΗΜΕΡΑ, ΑΥΡΙΟ

Το πΡόΥρομμο του Ελληνικού σχολείου
Το κρόγραμμα κάθε χρονιάς ανά τάξη ήταν εύκολο να το πληροφορηθούμε
αΤοό 10υς γενlκοι)ς ελ&ηοος που σώGηKαν, στους οποίοος καταγραφόταν η
βσθμολογία των μαθητών για 1α μαθήματα ολόκληρης lης χρονιάς,
'Ο1ιως ή1αν ειιόμεvo, από 1α μαθήμα1α ~oυ
πρόγραμμα,

λίγα

σ001ημαηκά. (σχ.

ήταν

1,2

αυ1ά

και

ιιου

και

σης

~ρoέβλεllε

τρεις

τάξεις

αναλυηκό

10

διδάσκονταν

3).

Οι ιιίνακες δείχvoυν όη ορισμένα μαθήμα1α όιιως Λογική, Ψυxoλqία,
Κοσμογραφία ειιί

20 χρονια

δεν διδάχτηκαν σε καμιά αιιό ης τρεις τάξεις 10υ

Ελληνικού Σχολείου της Λιβσδειάς. Οι λογοl, οllως μιιορούμε να εικάσουμε,
ήταν α) όη

10 ειιίιιεδο

α~oτέλεσμα

εποχή

προσδεuτικά

προσωιιlκο

1ων μαθητών και οι απαιτήσεις ήταν αρκε1ά lΙ00μένα με

να μην δίνε1αι έμφαση σε δευτερεύοντα αλλά αρκετά για την

10

μαθήματα

και

β) δεν ήταν εlιαρκές

διδακηκό

10

οllοίο μολις και με1ά βίας έφτανε να καλύοιιει ης ανάγκες για

1α κύρια μαl}ήμαlα (σχ,

4).

Η ορολογία των μαθημάτων, έΤσι ό~ως μας διασώGηKε, είναι η ~αραKά1ω:

Ελληνικά, Λατινικά, Μαθημαηκά, θρησΚΕ1)ηκά, Γαλλικά, Ιιπορία, Γεωγρα
φία, Λογική, Ψux.ολογία, Φυσική, Κοσμογραφία, Φυσική Ιστορία, Γυμναση
κή και Στραηωτικές Ασκήσεις, Καλλιγραφία και Ιχvoγραφία. Αξιολογικά
ιιιχότο μάθημα είναι 1α Ελληνικά. Τα θρησκε\ί1lκά βρίσκον1αι σε χαμηλό
τερη

αξιολογική

θέση

αιιό ότι

σήμερα.

Αντίθε1α

lα

Λατινικά,

αν

και

διδάσκονται μόνο σtην Τρίτη 1άξη, βρίσκονται σε πολύ καλή σειρά.
EVΤΙΊ~ωση ειιίσης προκαλεί

10 γΕΥονός 011

μοναδική ξένη γλώσσα είναι 1α

Γαλλικά. Και ότι: loν Βρίσκονται σε 1Ι0λύ καλή αξιολογική σειρά και 2ον

Διδάσκονται σ1η Β' τάξη με πολύ μΙKρi:ς δlαKOιιi:ς και στην Γ' lάξη συνεχώς.
Επίσης, αν και η Φυσική Ιστορία βρίσκεται σε χαμηλή αξιολογική σειρά
ακόμα και σε σχέση με τ/ Λογική, την Ψux.ολογία καl1ην Κοσμογραφία ~oυ
&εν δ,ΟΟΧ1ηκαν ποτέ, διδάσκεται ωστόσο με μικρές δlαKoπiς, πράγμα ~oι>
πιθανά

οφείλεται

στην ύπαρξη

ενός

καθηγητή

για

να

IKανo~olεί

ης

δ,δακηκές ανάγκες για Φιισlκές Επιστήμες.
Εξάλλου, ό~ως προανέφερα, 1α τρία ιιολύ ~ρooδευηKά μαθήμα1α για την
εποχή,

Λογική,

Ψυχολογία

και Κοσμογραφία,

&εν διδάΧ1ηκαν

KaOOλoU.

Αντίθεlα η Γυμνασηκή, ΠOlJ lIεριελάμβαVΕ και ης ΣτραTlα/tIKές Ασκήσεις,
και η Καλλιγραφία, Ιχνογραφία διδάσκονταν με μερικές μόνο διακοπές.
Είναι εύκολο

να

καταvoήσοuμε

α~o 1α παραιιάνω

ειδικό

και γενικά

συμlιεράσμα1α, όη 1α lιρογράμμα1α των μαθητών εκείνη τ/ν ε~oxή είχαν
ιιερισσότερο στόχο 10Uς 10ν εφοδιασμό

των μαθη1ών με ης α~αραί1η1ες

γVΏΣεις.
Το Ελληνικό Σχολείο 1ότε, ιπην περιοχή της Λιβα&ειός, λεη0υρ-Υούσε για
να

IKανo~olήσεl

κάιιοιες άμεσες ανάγκες αρχικό

-

ό~ως Οα φανεί και
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MyτrΛI-INAIOY ΦΟΙΒΗ

παρακάτω - των ιu:nδιά:ιν των χαμηλότερων ΚΟ\\''(ι}νικά:ιν στΡωμά1ων. Γι' αυτό
άλλωστε αργησε I'{l ιδρι>θεί και δημόσιο Γυμνάσιο αφο':' οι απαιτήσεις των
διδασκομένωνκαι

10 επίιιεδο

τους δεν ενθάρρυναν κάιιοια τέτοια ιιροσπαθεια,

Οι διδοσκόμενοι
Πηγή για 1ην εuρεση του αριθμο':' των δlδασKoμtνων ανσ. τάξη και ανά t10ζ

είναι η κάρτα γενικοί> ελΕγ:ι.ου,
αριθμητι"α

δεδομένα

και

τη

Ενδεικτικα

γΡ<ιφική

θα lιαΡ<ι"ολουθήσνμε

ιιαράσταση

ακολουΘήσουν σνμπεράσματα για όλες Ilς 1άξεις (σι.

τα

στην Α' τάξη.

θα

5).

'Οπως βλillOυμε στον ItiVQKίI, ο αριθμός των μαθη1ών της Α' τάξης Κ(I1'

αρχήν είναlπOΛU μεγάλος, Παρουσιάζονται πtρΙΠ1ώσεις τμημάτων με

63

ή

58

μαθηlες,

Παρατηροuμε ap1\1iTιI. μεγάλες διαφορές από τη μια χρονιά σ1ην άλλη.
Ωστόσο, αν ΚΟl1άξωμ& τη γραφική παράσταση, θα δοuμε ότι παροιισιάζει

τάση ανόδου, όιιως άλλωστε είναι φυσι"ό.
παρακάτω

ItiVQ"a

τριών 1ι!.ξεων (ιη.

που δείινει 1ην σιέση

Ας παρα"ολοιιθήσουμε

10o.>

τον

αριθμσί> των μαθητών των

6),

Κατ' αρχήν γίνεται σαφiς από τη γραφική παρι'ισ1αση και από τον ιιίνα"α

ότι προιωρώντας από την Α' τάξη προς τη Γ' τα νούμερα όλο "αl μικραίνουν.'
Ο,η συμβαίνει (αuξηση ή μείωση) στην Α' τάξη, συμβαίνει, αναλογι"ά πάντα
και με μεγάλη προσέΥΥιση, την επόμενη ιρονιά στη Β' "αl μετά αιιό Μο
χρόνια στη Γ' τάξη το\> Ελληνικοί> Σχολείου.
Η αναλο'Υία φαίνεται να τηρείται σε μεγαλunρο βαθμό από την Α' στη Β'.
Η στήλη της Γ' τάξης φαίνεται αποδεσμενμένη σIεl.Kά από ης άλλες Μο,
πιθανόν

λόγω δυσκολίας

1rov

μαθημάτων

τόσο της Β', από 1ην οποία

χρειάζεται να εξασφαλίσουν "άποιοι αρ"ετά καλό βαθμό για

VQ προχωρή

σονν στη Β', όσο "αι της Γ. στην αρχή της οποίας αρκετοί εγ"αταλείπουν
την πρornιάθεια.
ΠαΡ<ιτηρώντας ανl0,),; 10ΙX; δύο πίνα"ες (0"1.

5

και

6) και σνγκρίνοντάς

τους με 1ίI δεδομένα που έΙOIJμε από ης παΡ<ιτηρήσεlς στις κάρτες γενι"ΟΙ!
ελ!:γroυ, διακρίνουμε μια αυστηρότφα από πλευράς 1rov "αθηγητών σε
σχέση πάντα με τα σημερινά δεδομένα. Έτσι άτομα πω αποκλείστηκαν ή
απορρίφθη"αν

-σύμφωνα με ορολογία διαφόρων ετών- κατά tα/νόνα δεν

παρακολοιιθοuν την επόμενη χρονιά την ίδια τάξη "αl εγKα1ίlλείΠOlJν,
ΟΙ μεγαλunρες διαφορές παΡ<ι1ηροuνται ανάμοοα στην Α' "αι στη Β' 1άξη,
παρά ανάμεσα σlη Β' "αl 1ηy Γ'. Αυτό συμβαίνει επειδή στην Α' ι>ιtάρ:ι.ει

ανεξi;λεΎ"τη εισροή μαθη1ά:ιν και η πρώτη επιλογή Ύίνεtαl στο τέλος της Α'
τάξης.

KQlιI. "ανόνα η διαφορά από τη μια τάξη 01ηy αλλη, 1ην προηγοuμενη "αι
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~ι ι\IΉι\ΔΕIΑ ΧθΕΣ, ΣΗΜΕΡΑ. Αγριο

την επόμενη χρονιά,

tiWI

(ΙΡ1\ετά μεγάλη. Αυτό σιιμβαίνει πάντα ανάμεσα

στην Α' και στη Β'

Ωστόσο παρατηροΙΙμε ιιεριπτωο-εις (Ινάμεσα σιη Β' και OJ1ην Γ που όχι
απλώς δεν υπάρχει διαφορά αλλά κάιιοιες φoρtς η Γ' της ειιόμενης χρονιάς
ξεΙΙεΡνά σε αριθμό τη Β' της ιιροηγοΙΙμενης.
Για παράδειγμα το

189] η R' είχε 18 ενώ η Γ' είχε 2] μαθητές κλιι, Στο

φuινόμενο αυτό σιινετέλεσαν διάφοροι ιιαΡάγοντες ό1Wlς α) εισροή μαθητών
από μεταγραφή, β) ιιιθι.tνόν ανεβασμένο ειιίπεδο των μαθητών της Β' τάξης και
γ) κυρίως ειιιείκειΟ) των διΟΟσκόντων.

Eivut

αξιοσημείωτο όη και στη Β' και στη Γ' τάξη

κάποτε "αι στα

65

"αι

55

t\lltJ

τα παιδιά φτάνουν

αντίστοιχα, δεν δημιουργΟΟνται δεύτερα τμήματα.

Είναι προφανής η έλλει't'η του δι&Ο;ΙκτικoU ιιροσωιιι"ο':' και της στέΥης.
Σε γενι>:ές Υρι.ιμμές αυτό που >:ατά τη γw.μη μου ειιηρεάζει τη διαμόρφωση
του αριθμοίί των μuθητών κατά χρονιά >:αι κατά τάξη είναι κ:ατά >:ύριο λόγο η
(Ιυστηρότητα όχι μόνο των διδασ"όντων (Ιλ),ά γενικά και το\) εκπαιδευTlκ:ού

συστήματος. Το εν Αεβαδεία Ελληνικόν Σχολείον είναι αιιό εκείνα που τα
ιιάντα, εκείνη την ειιοχή, πρέπει να βρίσ>:ονται κάτω από τον πλήρη έλεγχο
της Αρχής, Τα πάντα προγραμματίζονται και διαμορφώνονται σίJμφωw με τις

διαθέσεις

KUI

τη νοοτροπία (Ιυτών, που έχουν "άιιοιες δικαιοδοσίες. Στην

ιιροκειμένη περίιιτωση των καθητηγών.
Ωστόσο. από μαρτυρίες μελετητών εκείνης της εποχής, η νοοτροιι:ία της

αυστηρότητuς

>:αι

της (Ι>:αμψίας

διδuσκόντων. αλλά ο;:αι σε

tW

δεν ήτuνε

μόνο ΧUΡαuηριστι"ό

των

μεγάλο βαθμό και των γονιών, που ήτuνε

διατεθειμένοι οποιαδήιιοτε σηγμή να διακόψουν τη φοίτηση του παιδιού
τοος, εάν δεν παίρνει τα γράμματα. 'Ολοι σας ξέρετε την γνιιχπή ρήση:
«&ίσκαΜ πάρε >;ρέας >;αι δώσε μου >;ό>;>;aλα».

Οι πρώπς μαθίμριες
Σ' αυτό το σημείο πρέπει νΟ) U\lllφέρω κάτι ιιοιι ,φ<>i>:υψε από τη μελiτη του
αριθμοίί των μαθητών. Η αρχή της εμφάνισης κοριτσιώνστο σχολείο. Άρχισε

ιιολύ &ιλά, σχεδόν ανεπαίσθητα, και στα είκοσι αυτά χρόνια, η ιιαρουσίΟ)
κοριτσι(ον UltOλαVΘΆνει, Οφείλουμε όμως να την επισημάνουμε, Κατά το

σχολι"ό έτος 1898·99 έχουμε το πρώτο "ορίτσι. Είναι δέ>:α ετών, μιφή και ο
πατέρα/; της tivuI συντuξιούχος.
Κατά το σχολικό έτος

1899-]900, η ίδια προβιβάζεται στη Β' τάξη. Αξίζει

να σημειωθεί ότι η μιφή Παρασ>:ευή, ιιαΡά το γεγονός όη το σχολικό
ιιεριβάλλον tivut όλο αγόρια, κατuφέρνει "αι ης δύο χρονιές και βγάζει ιιολύ

>:αλά (Ιποτέλεσμα, με γενιο;:ό χαρακτηρισμό «ιιάνυ ο;:αλώς».
Κατά το GJ:ολικό έτος

]900-]90],

εμφανίζεται πάλι η ίδιΟ) μαθήτρια, στην

,,,
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Γ ιάξη. Ο Ύ~ν\~ός βαθμός τ/ς

«6 ..οι 31/36,

ιrαλώς», είναι αιιό τοιις

μqαλιJΊ-ερoι.>ς_

Για αρι;ε,ά χρόνια αιιό tόtε δεν ξαναεμφανίζεtαι
Λεβαδεία Ελληνιι;όν Σχολείον. Ξαφνιι;ά,

'10 1908-1909,

μαθήτρια

σ,ο εν

φφανίζοV'lαl στην

Τρίτ/ τάξη Iιέντε μαθήτριες. Όλες 'Ιους ι;ατάΎονιαι αιιό υψηλή ~olνωνιιcή
τάξη. Οι lιατέρες 10ι.>ς είναι: nημαιίας.
αV'lιμοίραρχος.
Το Σχολιl(ό έtος

1909-1910 η μια

σιην Δειπέρα ιάξη συνεχίζει,

μO\)σll(oδιδάσ~αλoς,

διι;ηΎόρα.;,

αιιό ης προηΎο""μενες μαθήτριες ιιου ήtαν

ενώ εμφανίζεtαl

Ι(αl μια ορφανή

μέτριας

αιιόδοσης_ Από ια παραιιάνω είναι φανερό όη την παράδοση να φοιτο""ν στο
Ελ/ηνll(ό Σχολείο της Λιβαδειάς Ι(ορίτσια την εΎl(αινίασαν Ι(αιά Ι(""ριο λόγο
τα ανώτερα ιcoινωνll(ά σψώμαtα.

Ii

Κοινωνική rτρoiλεlloη των μαθητών

Τα επαΥΥέλματα ήτανε πάρα πολλά Ι(αl είχανε αφά.V'ιαστη πσιιcιλια, γι'

αvτό ιιροσπάθησα να l(ωδιι;Ο'ΙΙοιήσω όλα τα ειιαπέλμαtα πο\) βρήl(α σtο
Γενι~ό Έλεγχο ι;αι τα ~ατtτ-αξα σε έξι Jιtγάλες Ι(ατηγορίες, λαμβάνοντας
m;όψη ης ιcoινωνιl(ές δομές tOU χρόνΟ\) Ι(αι ιου χώρου_ Οι έξι μεγάλες
Ι(ατηγορίες είναl:

ΚατηΎορία

α: εδα/ Ι(αtαtάσσουμε

τους εργάτες,

τους αγρότες,

τοι.>ς

βoσιcoύς, τοι.>ς Ι(ηπσυρο.ις Ι(αι τοι.>ς αγα/Ύιάτες. Είναι η χαμηλόΊερη Ι(οlνωνl
..-ή τάξη εl(είνης της ειιοχής_

Κατηγορία β: σε αmή την Ι(ατηγορία, ανήl(ουν Ι(άθε είδοι.>ς υιιάλληλοl:
Δάσιcαλol, ιερείς. δημογραμμαιείς,

ιαμίες, στραηOYtιl(οί,

δlι;ασTι~oί

ιc,λ.ιι.

Είναι οι μεσοαστοί.
Κατηγορία γ: εδα/ ανήl(ουν οι γιατροί, οι διl(ηΎόροl, οι τραπεζίτες Ι(αι οι

υψηλο"" βαθμού στραΤ\ω1ll(οί

~αι διι;ασηι;οί. Όλοι αιποί αVΉ~oιιν στην

ασηι;ή 'Ιάξη.
Κατηγορία δ: η I(uτηγσρία 'Ιων ελεύθερων επαηελμαηών:
ποιοί,

παντοπώληδες,

μαχαιροιιοιοί,

φWΙΌΎράφol,

μάγειροι

Υποδηματο·
ι;.λ.π.

Αιιι:οί

έχουν αρι;ε,ά μεΎάλο εισόδημα, αλλά όχι ιδιαίτερη παιδεία.
ΚατηΎσρία ε: Ύια 'Ιους Ι(τημαtίες, τους «J("Iηματιιωύς»όπως ιοι.>ς ήθελαν οι
Γραμμαtείς του Σχολείου εl(είνης της εποχής, σχημάησα ξεχωριστή
ι;ατηγορία, λόΎω ,ου όη η Λιβαδειά είναι ~α,' εξοχήν αΎροηl(ή περιοχή,
μια ι;αι ιιεριλαμβάνει την ιιεδιάδα της Κωπαίδας. Τη γη της Κωπαιδας 'Ιην
είχαν μοιρασμένη οι Ι(τημαtίες, οι οιιοίοl νοίl(ιαζαν τη γη σ1Όι.>ς αγρότες ή

έπαιρναν

εργάτες Ύια να δουλέψουν

σια χωράφια

,ους.

Είναι λοιιιόν

Ι(ατανοητό, όη ένα 'Ιέτ-οιο ειιάπελμα είναι εξαlρt11~ά προσοδοφόρο.

Οι

ιαημα,ίες ανή~oυν, ως ε~ τoόtoυ, στην ασtιι;ή τάξη, χωρίς ωστόσο Ι(αι αυtοί
να έχουν ιδιαίτερη μόρφωση, όπως όσοι ανήl(ουν σιην"Ί' l(ατηΎορία.

'"
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Κατηγορία σ.: σΊα εί"οσι olYtά χρόνια ΣUναντάμ& πολλούς ορφανούς. Γ\α

OlYtb

τοι>ι; "ΙlΊατάσσω σε μια ξεχωρl<πή

κατηγορία

σαν μια lδιόρρι>θμη

ltερίΠΊωση.

Ενδειl("(n,ά, ας ltαΡα"ολοι>θήσΟΙΙμ& Ίον παρα"άΊω πίναι;α (αχ.
δείχνει την ι;oΙVα/νι"ή προσι'λειιση των μαθη.ων σ.ην α' τάξη.

7)

ΠΟ1)

Τα παιδιό. των αΎΡΟΊων, εργατων Ι;.λπ. μ& το ι;όι;ι;ινο χρωμα φαίνε.αl να
ι;αu:χΟ\)ν τη ΣUνφΙΠll"ή

πλειο,l,ηφία.

Παρά ης έV10vες αυξομειιΟΟεlς της

γραφιl(ής παράσΊασης Ίης α' "ατ/γορίας, ιrιιάρχεl μια Ίάση αύξησης. Τα
παιδιό. 'Μν υπαλλήλων μ& ΊΟ πράσινο χρωμα, είναι σαφώς λΙΎόΊερα.
Στην ι;αΊηΎορία

β' υπάρχουνε

Συμβαίνει "ορί>φωση.ο

1897,

ως ένα σημείο,

ενώ το

1997

έντονες

αυξΟμ&lιΟΟεις.

παρα.ηΡεΙΊαι μια "αταπληnιι;ή

Ο1αθερότ/Ία. Τα ItOlδιά ,ων αΟ1ων, με μπλε σ"oiίΡO χρώμα, είναι EλQllcrta
ι;αι ι;άποιες ΧΡονιές,

1896-99

"αl

1903,

εξαφανίζονΊαι ενπλώς. Γενι"ά, η

γραφl"ή Ίους παράσταση "ιιμαίνεταl σε σΊαθερά επίπεδα. Πό.ντως από

autb,

απoδει"viίεΊαι ακόμη μια φορά, ότι ο πληθιισμός της Λιβαδειάς είναι "αΊ'
εξοχήν αγΡοτι"ός_
Οι ελεύθεροι επαηελμα.ίες, μ& "ίφινο χρα/μα, αρχι"ά rruμαίνΟV1αl σε
χαμηλά επίπεδα. ΩΟ1όσο, ΊΟ

1897

σuμβαίνει μια θεαματι"ή αύξηση, ενώ

ταlYtόΧΡονα παρατ/ρoiίμε μεΎάλη μείωση ιης α' 1CαιηΎορίας. Προφανώς, η
αβεβαιόtηΊα 10II πολέμοιι έσπρωξε πολλούς απο την α' "ατ/γορία, να
ασ"ήσοιιν

"ά1lO1Ο ελεύθερο επό.γγελμα.

Ε"είνα

τα χρόνια

επίσης, όπως

φαΙνεταl "αι από ,η θεαμαTlι;ή μείωση Ίων l("(ημαTlών, μάλλον οι σοδειές δεν
πήγαιναν πoλiί "αλά. Και έτσι Itoλλoi από την α' ι;αι την ε' ι;ατηΎορία

προσχωΡούν για λογοι>ι; ΟΙ1Cονομl1Cούς, στην δ', σlOυς ελώθεροι>ι; επαγγελμα
τίες.
Οι l("(ημαΊίες, με ΊΟ O1Coiίρo
ποοοοτο,

μέσα σΊΟ συνολι"ό

1C01C1C\vO,

"αταλαμβάνουν ένα

πληθυσμό.

OP1Ct.Q

μεγό.λο

ΩσΊΟΟο, είναι μια "αΊηγορία

εξαιρεTl"ά ασΊαθής. Altb ΊΟ 1895, η Ύραφι"ή τους παράσταση παροιισιάζι:ι
"λιμα"ωτή μείωση "αι φθάνει crtO miaimum.o 1898.
Οι ΟΡφανοϊ, με

10 μπλε

ανοιχτό, είνΟ\ μια σημανηι;ή μερίδα, που "αι αυτ/

παροοοιάζει "ό.ιtοιες αυξομειώσεις. Την έντονη Itαροοοία ορφανών δεν ε\ναι
Ίόσο εiίKOλO να Ίην εξηΎ1\σΟ\)με. Το μοvo σίγοιιρο είναι ο.ι η l;:oινωVΊα .οιι
σχολείοιι αVΤΙKα'Oπφίζει

Ίη γενιι;ή

ει"όνα

.ης ι;οινωνίας

ε1Cείνης .ης

εποχής, όπου Ία ορφανά ήΊαν πάρα Itολλά.

Το εν Λεβαδεία Ελληνικόν Σχολείον ήtαν ένα σχολείο με λίγες, σxCΊI1Coi,
ι;αι μικρές προοπτικές. Ένα σχολείο, πο\) θα έλεγε I«ιlΙ&ίς, ιrιιήρχε μόνο και
μόνο για να καλύ,l,ει κάποιες ανάΎ"ες. EπηpεiιζεΊαι σε αρ"εΊά μ&Ύάλο βαθμό
από ης σιry"ιιρίες "άθε εποχής_ ΈΊσι βλέΠΟΙΙμ&, ότι Ύiίρω 010 1897, ι;άτω από
Ίην επήρεια τ/ς γενι"ής αναστάιωσης, λόΎω Ίων εθνιι;ών θεμάΊων, ιrιιάρχει
μια επlφiίλαξη και μια ανασφό.λεια.
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Σtην αρχή πάλι ταυ αιώνα παρ<ιtηρείται μια θεαμαηιο::ή αύξηση

tOu

μαθηματιιο::αύ δuναμιιο::ού επηρεασμένη οπό τα μεΥαλόσταμα (I1Jνθήμαtα για τα
νέα αια/V(I.

'Otov ακόμη αι

σοδειές της K(ι}JIOlδαςδεν πάνε ιο::αλά, τότε ιο::άπαιαl

από ιIutOlίς ποι> ασκούν αΥροtιιcά επαΥΥέλμαtα αu'άζαuν επάη'ελμα και
κόποιο! άλλοι noiiJVOUV στη δοuλειά και τα παιδιά ταuς, επειδή tO ixOUV

ανάΥιο::η·
Οι

ιο::αθηγψές

Δuσκαλεύονται

από την άλλη
να δείξα\>ν

είναι

επιείιcεlα

χαρ<ιnηρισηκαί
και απαρρίπτα\>ν

Υρ<ιφειοκρότες,
αιcόμη

ιcαι

για

ελάχιστα μόρια τ01Jζ μαθητές.

Τα γενικό πνεύμα, uπό την επίδραση του οποίο\> MITouPYCI το σχολείο,
είναι η ιδέα tης βασικης μόρφωσης, αφού διδάσιco",αl τσ σπόλιr<α βασικά
μαθήμαtα και αφού σε ένα τμημσ μπορούμε να (I1Jνα",ήσοuμε μέχρι και
εΕ;ηντα ιιέντε μαθητές, yεyoνΙW; παι> διισιο::ολεύει τη δαυλειά του δασκάλου μέσα
στην τάξη.

Έτσι, τα σ.ι:ημα που επικραtεί, είναι δάσκαλος· μαθητές και 6χ' μcθητίς
ΟΟσκaJ.ος - μαθητές.
Είναι χαρακτηριστιιο::ό σχημα της επαχής, παυ θέλει το δάσκαλο αUΘεV'lία,
μεταδίδει Υνό:ιση οποθηκεuμένη, προκειμένου να την απαθηιcεύσαυν αl
μαθητές με τη σειρά τouς ΙΟ::ΟΙ εάν αυτό δεν συμβεί, ο βαθμός μικραίνει

V(I

ωιελπιστιιο::ά.

Ωστόσα, τα σχολείο αυτό, παρΟ. ης ατέλειες, πou δεν είναι ιδιαρρuθμίες,
αλλά συμβαδίζουν με

tO

-yενιιcό πνεύμσ της επαχής, κατάφερε να κρατήσει

μέχρι τη δημιαuρΥία Τα/ν πια ouyχpovwv εκπαιδεUΤΙΙCών δομών ιcαι να σντέξεl
σης δοκιμασίες των ιcαιρών. Ευχαριστώ.

ιΙ

ι

••
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Η ΛΙΒΛΔΕΙΑ ΧθΕΣ, ΣΗΜΕΡΛ, λΥΡΙΟ

ΕισήΥηση του Κ. ΝΤΕΛΟΠΟΥ ΛΟΥ ΓΕΩΡΓιΟΥ
lοτοραός, ΓλωοσολόΥος

Πολιτισμική θεματογραφία Λιβαδειάς
και σιολική βιβλιογραφία
Ο σκοll6ς της αναο;:οίνωσης αΙΙτής ανταll<>κρίνεται -Υενικά αλλά και ειδικά
(IIΡOOo»lIKάoj στον τίτλο του ΣυνεδρίOlJ «Η ΛΊΒΑ<\Ε1Α ΧθΕΣ ΊI1ΜΕΡΑ
Α γριο», αφού ο χώρα; της Βοιωτ(ας, αιιό Κο»Ιαίδα μέχρι Κιθαιρώνα και
Θήβα στάθηκε για μένα η αφετηρία της ιιριί:ιτης έρευνας στην σταδιοδρομία

μου, μετά την αιιοφοίτηση αΧό το Ιστορικό
Πανεπlστημ(OIJ Αθηνών το

1961,

παρουσία μεταξύ 1ων συνέδρων

.

ΑΡχαιολο'Υικ6 tμήμα του

όιtως με lδιαί<εΡη σιryκίνηση μου θυμίζει η

<00

1ότε συμφΟΙ1ητή

μου και σημερινού

Μηψοιιολί<η κ.lεριίινυμOlJ Λιάπη.

Σήμερα με

10 Συνiδριo

της Λιβαδειάς θυμάμαι το δικό μου χτες στον χώρο

αυ1ό ιιου μου έδινε 1α κ(νηψα για μια σειρά ερΎασιών με κοινό παρανομαστή

την έννοια πολιτισμικό υλικό για την αξΙOJlοίησή του αιιό το

G10MiO

μέχρι

τον κοινωνικό περίΥυΡΟ του και ευρύτερα από τη Λιβαδειά στην Ελλάδα

μέχρι τη ΙΙΥΑΟΙΑ' στην Κριμαία της σημερινής Ουκρανίας ή l\(Ιλαιάς
Ρωσίας.

Προσωπικό χτες
Ο UΕ(μνησtoς αρχαιολόγος Γιάννης θρεψιάδης (1900_1962)1 είχε δώσει το

(1961)

1ην ευκαιρία σε νέους τελειοφοίτους <ης Φιλοσοφικής Σχολής να

ΤρΎασθούν ως βοηθοί του στη Βοιω1(α και στις ανασο;:αφές της ΠΡOίσtOρικ"ής

αι;:ρόιιολης της Άρνης (Γλα) ΚWJ<αίδας? Συνοδευόταν ιιάντο<ε αιιό την
Ι) Το """,,",ορο ,ον Λάμχρο<> Κ"τσώνη στην ΓΊάλ,ο τη, Κρ,μοia<; χοο .ληΡοδό'ησ. ,,",ην
Μεγάλη Α,."",ρίνη τη, Ρ<οσΙος. Έγ,,,"

.0' όδρα

τοο δ\οouμμο-ι,'oi>σuν<δρίo,", 'ο

1945,

όχο,", υιι<ryρό.,η .. η rν<>στ/ ouνθή.η. Πήρε το όνομα τη, -ro",ττ\ρας του Αάμ.ρου
(""",. ΙΙΥΑΟΙ...).• ρόοφο'ο "ι,,," γ'ο το Ί"'ΎΟνόι; "",ό '0' οδ<ι...οχοίηση Γ\άλ,α,.
Αιβαδ<,άς.

2) 'Εφορος "'ρ-ια,ο,ή,ων βο, ... loς μ<-ιρ' ",.' θοΥά,οο 'OU (1%2). ·... φηο. οημοντ,,,ι,
ερcυνη".ι,· ο",,(Ι)(ο,\.ό όρΎΟ γ'ο τη Boιo><lo (OV<lG.a,i.ς Γλά _ M""""io Θηβών. βλ.
Πρα.""ά "ρ-ια'οΜ>Ύικής Ε,ο,,,,,ιος _ Επαν.:.θ<ση Mo"".i"" θηβών.
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ΝΤΕΛΟΠΟΥ ΛΟΕ ΓΕΩΡΓιΟΕ

σύντροφο ιοι> καθηγή

τΡ,α ιο" Αρσακείο" Κ.
Αν,ιγόνη

Μπέλλο"

θρε,τάδηJ, η οποία σuν
δύαζε ης αl'lαιολογικές
γνώσεις με ης αρετές ιης
παιδαγωγού ,ης φιλολό

γΟ\) και σlrnΡιι.φέως. Ε
π,σ1ρέφον,ας

κάθε

εβδομάδα από τον χώρο
1ων α\'ασι;αφών στεκόμα

στε εδώ στον χώρο το\) Συνεδρίου, κονιά σ,ο μαν1είο τοι> ΤΡοφιο\'ίου "αι
<Wζη,oooαμε για αρχαιολογία, ιστορία, εκπαίδε",ση και λογο,εχνία.
ΕΚ'ιός από τις γνώσε~ σε πpόσwιια και πράγματα ιιου απεκόμιζα τό,ε για
1ην ιιεριοχή έιιρεπε

\'(1

αιιαντ/σω σιο β<ισαVΙσηKό ερώ1ημα ,ου δικού μΟ\)

αόριο, με βάση ης εμπειρίες κ«ι γνώσεις από την Κωπαίδα

Θήβα μέχρι

Λιβαδειά: αl'lαlολογία ή εκπα(δεοοη; Η απάντηση που έδωσα τόιε ή,αν ο
συ\'δυασμός και ιων δόο. Με ιο

\l(I

γίνε,α, εκπαιδευηκό ιιλlκό ό,η απω,δε η

αρχαιολογl>;ή και κάθε άλλη έρευ\'(1, ΠαΡιι.δείγμαια ζwV'lανά ή,αν 1όιε οι
εργασίες για ,ον χώρο

(Il1tu:

«Η χώΡα πις !\ιβαδειιiς» '10\) Τάκη Λάπιια

(Αθήνα ]954), «Η rή πις Boιωrίaς» ,ης ΛιλίKCIς Νάκου' ενώ η αξΙOJl:οίηση
Ε""ί ψγάσθηχ"ν στι~ α"""""φtς """ ,ην "..,ό"ολη χ"ι 'ο Ι:Ροϊ",,,ρικό α",,,",,,ρο της'
Apνη~ (Γλ<ι) οΙ Σo>χράτη~ Συμ.α>viδης. Eυάπdoς Πεντάζο<; ."ι Γ. Ντελό"""λο<; (]%Ο
Το ίρτ<> ,ον 8ρι ... ιά3η αJι07t<ράtωσ. ο Γ. 'αΚώβί3η<;. "κ<ιδημ<ι"ός. μ< ίκ&>ση
2τοιι<'" ίργον ΓΑΑΣ, ""δ. Ap;r;. Ε,αΙΡείας.

62).
3)

Αιmγόvη θrι< ... ιάδη "όρη τον θηβιΣΙ0" ια,ρο(ο

_ βοολ<οτή _ αγωνισ,ή

Λουκά Μι<ϋ.λοο

α"ό την Α .... φνδριια ""ι ""Πρoφiα γλώσ<""όιν <ργ"σιόιν rια τι, <η;tσtις Ελληνιο:ής
και "λβαν,.ής γλώσσας. "ου θεωρεί ως μi<ι διό4"το της αρχαίας ι:λληνι"ής μει-ά αώ

<ρι,-",ις

.."ό,,,ις στ" βαλ.άνι<ι χα,ά "Ρο,,,.,.ή ''"' γλ<oσ<roλόγ"" (19QO) Γ..,ργioυ
11 Αντιγόνη, <ιδtλφή "1ς ~ριJφo" Ισμήνης."ρχ"ιολάφης .• "θη~ήφ", ,ου
ΑρσαχΜν, βΡοβεομίνη για θεατρι.ά ίργα .όργώνε» ο<υριολ.",.. ά την βoι""i<ι
Xιnζηδάχι.

""νoδεOOv<<Iς χαι βαηθό>v<ας τον Γιάννη rotιrτριJφov<B> "αι 3ημοσιεύον,αι; στην
Αρχαιολογ.. ή Εταιριία ,ο

i;p-yo ,ο\>. γ"ήρξ< γραμμ""όα, της Πην<λ&.η, Δaτα ."ι
'''''' Μ".. δοvoμάχ""" """ Ζρησιμ""οlησ.η Δέλ,α στο
i;p-yo tης «1:,,, Μιχ;Πιχ" του Βάλτ""", Έξtδωσt ό,τι ocv .ίχ. 1t<Iρα&ώσει otII" Π, Δ<λτα
στο ί:ργο "1, «M"pφi, M"qSoν<)JJιZxάJV."ι r" ποντι""" '''υ ΓφμάνcιJ κ"""βαπέλφ•.
Αθήvo .,,3. ΤΡοΖ"λ",:;,
4) Η φιλολσΥΙο:ή - λοΥο .. χνιο:ή "ιr<ι~ ""ο..... ί,ο α"ό ,ην 'Ελλη Aλtξlo", την ΛιλΙ"α
Νά"ου, ""Πρoφiα, κο" την ζωή ,η~ 1t<Iρouσ-ίασε η σειρά tη<; ,ηλεόρασης «11 Κφί<ι
διiσωσ< "ρoφoριιcb; μ<ιρτνρiες

Nτφt:μί,. με την Ελ<νη λν"""άκη στο ρόλο 'η, Νό"",-" ως καθη1ήφιαι; tη, M""","';~.
τον Τά<η Λά""α. ",-,πραl'tα και ,ο\> «λ.,β<ιδι4 <άΙ Λe,βι;Wίuςσrο ειχoσ,iν<ι,. (Αθήνα

1971)

""ι ,ην 1νωστή ""ιή",1<Ι Σ:οφία Μ""ρΟ<ιδή

-

Πα"α3Φ<η. Το "Ρχ"ιολσΥ .. ό <ρτ<>

'"
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Η ΛlfιΑΔΕIΑ ΧθΕΣ, ΣΗΜΕΡΑ, Αγριο

του αpxαιoλoγΙ~CΙό έργου <cιυ Γιιll'νη Θρε'fιάδη από τηv ε~παι&υΤΙKό
Λvτιγόνη θρεψιάδη με βιβλιογραφική έρευνα και δημοσιεόσεις με οδηγούσε

στη διεΙΙΙστ/μcινΙKή ~αι διαχρονική θεώρηση όχι μόvο της Βοιωτίας ι;(ιι
Λιβαδειάς, αλλά ι;άθε περιοιής της Ελλάδας "αι του εξωτερικού. όπου ο

ελληνισμός άφησε Μίγματα της πολιτισμικής παρουσίας του, S
Διιπιοτημονική έριυνα και []ολιτιομικό υ.\ικό
(ανθρωπιοτικών ιπιοτημών)
ΛναλΟΎιζόμ.ενο:; από τότε

(196])

την πορεία (α) πρα; το παρελθόv που

κάνει κάθε ερευνητή:; μαζί με την πορεία (β) προ:; <ο παρόv, για να καταλήξει
στην πορεία (γ) επιατροφή:; στον εαυτό του, ώστε να προσφέρει στοΡς άλλσυι;
ό,τι αΠΗόμισι: από τι:; τρεις αυτές πvtυμαπι;έ:; πορείες, θα προσπαθήσω για

το αύριο της πνευματικής Λιβαδειάς ι;αι με αφετηρία το σημερινό συνέδριο
να δώσω σννοπτι"ά <ο υλι"ό που συνέλεξα (αρχαιολΟΎι"ό

λαΟΎραφι"ό . Ύλωσσιι;ό)"
Διαίρεση)

με

βάσεις

-

ιστορικό

-

Η μέθοδος της Λογικής (Ορισμός υλικοό

διαιρεσής του τις

ανθρωπιστικές επιστήμες, του

σΖ0λικοό ΠΡΟΎράμματος από το Νηπιαrwrείο μέιρι το Πανεπιστήμιο
μπορούv να βοηθήσουν μαθητές "αι ε"παιδευτι"οός στηv Λιβα&ιά στο να
"σταvοήσουν τοv χώρο που ζουν, όπως "αι τους ι;ατοί"συι; της Βοιωτιας
ευρότερα στη Ύνώση της ταυτότητας της περιοχής, όιιου έζησαν οι προγονοί

τσυι;' "αι οι ίδιοι σήμερα, για να κάνουv Ι(αι αυτο{ τις τρεις παραιιάνω πορείες

(σ·β·Ύ). Σ"οπός <ώιχι και ατο μέλλον θα είναι η γνώση του χώρου της
Λιβαδειάς να βοηθήσει "άθε άνθρωπο όταν αυτός καταφεόΎει στις αvOρω·
ιιιστιι;ές επιστήμες για να Μίvει <α προβλήματα που δημιουργεί σήμερα στο
άμεσο περιβάλλον του η άλσΎη χρήση της τεχvολοΎίας, όταν αυτή δεΙ'
ελ.έηεται από την ηθική (ανθρωπισμό) που οι θεnιOCς επιστήμες πρέπει vα
αvτλοόν από το υλι"ό των aVOPuJIιIQtIl(ιOV ή θεωρηnκ:ών γεvικ:ότερα
επιστημώv.

..

σπιν Bo'ωt\o <Jι!VέΊ:,σt
άξια μι; ε.,OJMIσ,α"ά .,ψήμο<α ο αΡlα,oλlryoς θε&δο>ρος
Σ.υρό.""λ<;.;. Πρώτη ιιαροιιοϊαση 'ων βO,ωt,o:ών εριuvών 0'0 Ροδιόφω,ο tκα.ε ο
Λι:,βαδi,ης δημοσ,οΥι>ά<>ο<; "σ' ζ.,.,ρόφοο; 6<μά'ω. σιιό 'η' Τοσλ,ά Λ,βa&,ά Πι'ρος
Μα"ρής,

S) Βλ, Γ. Ntελόιιouλoς. Το Βόρ<:'Ο ,δίωμο στη Μ.σημβρ,..; Ι'ωσω, ΙΜΧΑ θ.σΙ,i",l 1978
Υια <η Υλώσσ .. "ο, τη, 'σ«>Ρίο ,"" Ελλη"",μοΙί <η; OuΙ;ΡΟw.;.
6) γλ,ι;ά ""ό .. "όιι", tΡW.... βρiσ"""" ",α Κίνφο Εριuνώ. τη; Α"οδημία; Ai>η"';'ν
("'ooyρwp,Kό

κ,"'ρο

κα, lσfOΡ'Κ<>

Λι:~,ι;ό

της

Nu..;

Ελλη.,><ή; Γλώσσος

β,βλ'''1'ρ<ιφία Α' ,όμou 1935 τοu !στ. "'<ξ.
7) Βλ, ",ιι Γ Κοοτσαβδή, "'<tβαδ,,, Ι",ορία ΛαοΥραφία (Αθήνα

βλ.

1%5).

Ι Γ,aVΝΌιιoιιλou, 11 δ,o,o:ηt,,,ή οΡΥάνιι>σ..; της Iupιoi; Ελλάδος ""tά ,ην Τouρ>:οι;ρο,ία

Ι393·182Ι (Αθήνα
χωρ,,,οί ",ο

'21

1971),

(Αθήνα

Γ. Λο"""

.

ΦανόΙΙΟΟλόu, θήβα

"",

Λι:,β<ιδ,ά. χωρο,,,,, "ο,

1976)

'"
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ΝΤΕΛΟΠΟΥ ΛΟΣ ΓΕΩΡΓιΟΣ

ΘεμCΙΤΟΥροφιο

εr ωνών
γιο την Λι60δειά
'Οσα αναφέρονται εδώ συνοπτικά έ

χουν δώσει υλικό σε συγγραφείς (βλ.
Βιβλιογραφία), ειtιστήμονε~ ειδικών μο
VQγραφιών και μελλονηκά μιtορούν να

ενταχθούν στην σχολική βιβλιογραφία
ως 10πικά παραδείγματα σε κάθε μάθημα

όλων των

βαθμίδων.

Παράλληλα δη

μιουργούν <ην βάση ltολlllστlκοiί Αρ
χείου

και

BιβλιoθήKη~ με θέμα

την

Λιβαδειά, ώστε η αναφερόμενη θεματο-

γραφία να εξε1άζεταl μελλοντικά σε άλλα

ιt

συνέδρια ι;αι να Itροβάλλεταl από την

τηλεόραση, ραδιόφωνο ι;αι

tiίltO

ως

«!!νευματιι;ή τρoφή~ «&νιόιtιας Itαραγωyή~~.

ΑΡΧΑΙΟλΟΠΑ
α) Πηγές Λήθη~ ι;αι Mνημoσύνη~ 1t00αμοiί Έρκι>νa, β) Μαντείο Τρσφω

νείou, y)ιcrίσμαlα λατρείας Ayαθή~ Tύxη~, Aγαθσiί Δαίμoνo~, ΑΡ1έμιδας.
Ερμή, ΔιovιJσoυ) δ) 1άφo~ Αρκεσιλάου, ιερά Αιtόλλων<>ς και Δήμητρα~, ε)
ημίεΡΥος ναό~ Διός Βασιλέως, στ) αι>Ιαίο Λουτρό, Αρόμσι;, Αγορά, Μητρώο,

9

Βυζαντινό κάστρο (φραγι;ιΙCΉ

ι;αιαλανιι;ή επέκταση),

-

η) κτίσματα

περιόδου ΤoυΡKolφατία~, θ) ν&Οκλασιι;ές ι;α101I<;ίες.
ΙΣΙΌΡΙΑ

Πόλη Μίδεια-(Ομηρ. lλιάδ. Β.

507)

(Παooανία~

9, 39,

Ι)

Λεβάδεια (Αθηναίος Λέβαδος)

Επίσχεψη Τροφωνείου μαντείοι> από Κροίσο (βλ. Ηροδοτ. Ι,
Μαρδόνιο (Ηροδοτ.

46-47)

και

8, 134)

Λεβάδεια μiλo~ 10υ Κοινού των Βοιωτών
Λεηλασία lη~ από Λύσανδρο το

395

πΧ (Πλοιιταρχ. Λύσανδ.

28)

Βασίλεια, εορτή με α-Υώνες και πoμπέ~ ι;ανηφόρων Υια ανάμνηση της νiKη~
των Βοιωτών ι;α1ά 1ων Σπαρτα1ών σ1α Λε6Ο;:τΡα (Eπαμεινώνδα~
Λεηλαδία από Μιθριδάτη

86

πΧ (Πλοιιται>Ι_ Σiίλλας

37]

π.Χ.)

16)

Λεβάδεια ανήκει στο Ανατολιι;ό Ιλλυρικό στις αρxέ~ 1η~ Βυζαντινής
περιόδου μέχρι ποι> \ΥΙΙήχθη στη διο;:αιοδοσία τοι> Πατριαρχείου ΚωνΙιιόλεως
Bαpβαριι;έ~ επlδpoμέ~ (4ος

-

5ος

-

7ος αιώνας μ,Χ.)

Υπάγε1αl στο θέμα της Eλλάδo~ τον

90

αιώνα μ.Χ.

'"
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Η "IΒ"ΔΕI" ΧθΕΣ, ΣΗΜΕΡ", "γριο
Οι>;:ονομική ακμή μ!:χρι τα μεσα 10υ ]20υ αιώνα
Νορμανδl>;:ές επιδρομες
'Οθωνας Δελαρός

Καταλανοί

131]

]204

-

οικονομι .. ή ύφεση (μετάξι

- εμπόριο)

(φιχιγ>;:οφατία)

>;:αι εΠΙlα/ριαΡlία βασιλιά Σι ..ελίας Φρειδερί .. ου έως

Μέρος 10υ Δου>;:άτου Των Αθηνών (Νέριος Atζαγιόλι

1388

του φλωρεντινού

-

τραπεζι>;:ού οί>;:ου). Καζάς VIIαγόμενος στο σανtζά ... Τρl>;:άλων

]458-1470

(Οθωμανι>;:ή >;:υριαριία) >;:ω >;:ατόπιν στο σαvτζά .. ι Ευρίπου.

Χάσι Οθωμανών αξιωματού;(ων
Καταστροφές

1694- ]695

-

βα>;:ούφl Μέ>;:>;:ας 16ος

-

]7ος αl.

>;:ατά τη διάρι:;εια των Τουρ>;:οβι;νεll>;:ών πολέμων

(]684"]699)
Προνόμια στους ο;ατοίι:;ouc;· ανόπτυξη οl>;:ονομίας

- sviσxIιση

ι:;οινοτιι:;ών

θεσμών.

Δημιουργία τάξης αριόlllων

-

Πιέσεις ανεπιtΙJχείς από Αλή

Πασά,

Μετανάστευση προς Ρωσία - ΚεlllΡΙκή Ευρώπη.
]820 ιdlllρo ενεργειών Φιλιι:;ής Εταιρείας.
Αθσνόσιος Διά>;:ος oπλαρrηγός, προε10lμασία εξέγερσης με
Μπούσγο, lωάννη Λογοθέτη, lωάννη Φίλωνα, Λάμπρο Νά .. ο

συγο;έIIlρω.ση επαναστατών στο λόφο Προφήτη Ηλία
Τούρο;ων (πύργος Ώρα)

- ]

- 31

touc; Βασίλη
(28-29 Μαρτίοο

Μαρτίου παράδοση

Απριλίου δοξολογία στην Αγία Παρασnυή

(επίσ .. οποι Σαλώνων, Ταλαvτίoυ, Αθηνών ευλογούν σημαία Αθ. Διάι:;ου_

Πολιορο;ία Τούρο;ων από Βάσω Μαυροβουνιώτη, όταν ο Δημήτριος
Υψηλάlllης >;:άνεl επιχειρήσεις στην Ανατολl>;:ή Σ1ερεά το

]828
]828 - αV(lο;ατάληψη από Μαχμού1 ι:;αι
εγι:;α1αλ.εlψή της από Τούρο;ους στις 8 Φεβρουαρίοο ]829.
Ανασιιγ>;:ρό-ιηση - επάνοδος φυγάδων - λ.ειιουργία σχολείου επί Καποδίστρια. Λιβαδ&ιά νΟΟ οικονομιι:;ό KtIIlPO, ανά!Πυξη σιJnρoνης πόλης.
Παράδοση πόλης

5

Νοεμβρίου

ΓΛΩΣΣΟΛΟΠΑ
Αριαία Ελληνική γλώσσα

Επιγραφές

- γλωσσιι:;ά

.. αι

Βοιωllι:;ή της διάλεΙ:;10ς.

μνημεία 40υ αιώνα πΧ. μέχρι

30

μ.Χ. αιώνα

Νέα Ελληνική γλώσσα (από την λόγια >;:αl λαίκή παράδοση lΟυ Btoζallliou

μέχρι τις αναμείξεις με ξένα στοιχεία ο;α1ά 1η Φικιγ>;:οι:;ρατία
(ιταλl>;:ά

-

τουρ ... >;:ά

-

αλβανι>;:ά

-

- Τouρι:;οο;ρατία

σλαβι>;:ά) Βορειοελλαδl ..ό ιδίωμα Στερεάς

Ελλάδας.
Καθαρι:ύουσο σχολείοο ο;αl κοινή Δημοτιι<ή.
Έρι:υνα 10πωνυμίων-ονομάτων Λιβαδειάς (Ιστορι>;:ό Λεξl>;:ό Ακαδημίας
Αθηνών) δείχνουν επιφάτηση 1ης ο;οlνής νεοελληνιι:;ής Ι\αl του 10πιι:;ού
βoρειoελλαδl>;:oιJ ιδιώματος παρά τις προαναφερόμενες lστορι>;:ές περιπέτειες

1ης περιοχής, μι; μεγαλύτερη απόδειξη 1ην διάφιση σ10 γράμματα >;:ληρι>;:ών,
λογίων, εμπόρων από την εποιή της με1ανάσΊεUΣης (βλ.IΣΤΟΡIΑ) AIPάlllla-

"ο
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ΝΤΕΛΟΠΟΥ ΛΟΣ ΓΕΩΡΠΟΣ

ονομασία ανακτόρου Λαμπρου Κατσώνη στην Κριμαία λόΎω της προέλευσής
του από την Λιβαδεια και τοπωνίομιο Άι

Λιάς Λιβα&:ιQς επίσης στην

-

Κριμαία (βλ. ελληνικά τοπωνύμια Κριμαίας)
Ελληνικότητας Λιβαδειάς από α) το Λέβαδος (Αθηναίος ονοματοθέτης της
πόλης στην αρχαιότητα που λεΎόταν και Μίδεια.
Λεβάδεια αιιό το Λέβαδος και Λιβαδεια αιιό την ιιροσφορά την τοπική του

Λε σε Λι ~αι παρετυμολόΎηση της λόΎω προφοράς με το ομόηχο λιβ(ιδι.
β) από την ονομασία της ως χώρα των Ρωμαίων - Ρωμιών - Ελλήνων από
τους Τούρκους με τη λέξη Ρουμελί - Ρούμελη (παράβαλε Ρουμελί Χισαρ το
κάστρο στο ευρωπαίκό τμήμα του Βοσπόρου και Ρωμυλία (νόπος ΒουλΎαρία
από το Ρούμελι επίσης χώρα των Ρωμιών (τουρ. Ρουμ.), ενώ ονόμασαν τους'
Ελληνες Γιουνό.ν ι;αι την σημ. Ελλό-δα Γουνανισταν αιιό τη λέξη Γιουνό:ν

lmvia,

όπου συνάvι:ησαν Ύια πρώτη φορά ε~εί Έλληνες. Και ονομασία της

Λιβα&:ιάς επί τουρκοφατίας ως Γκιαούρ Λιβαδειά ως πόλη μη μουσουλμά
νων

_ χριστιανών αιιίστων (Ύκιαούρ)
Η ΛI8ΑΔΕ!Α ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Ι
Με βάση τα πιο πάνω κατά επιστήμη θέματα, αλλό. και των άλλων

επιστημών (ι;οινωνιολοΎία, οιι;ονομία, φυτολοΎίο

κλπ) και

την σχετική

βιβλιογραφία της Λιβαδειάς ο εκπαιδευτικός κάθε βαθμί&ι.ς (παιδικός
σταθμός

-

Νηπιαγωγείο

-

Δημοτικό

-

Γυμνάσιο

-

Λuι;ειο

-

Πανεπιστήμιο)

σε συνερΥασία με ειδικό Πολιτιστικό Αρχείο του Δήμου κα. της ΔημΟllκής
Βιβλιοθήκης κι ακόμα ειδικών Κέντρων Ερευνών (Ακαδημίας

-

Πανεπιστη

μίων) σuyKενφώνει παραδείγματα για κάθε σχολικό μάθημα από το άμεσο
περιβάλλον της Λιβαδειάς και της βιβλιογραφίας της.

Το σημειώνει δίπλα στην διδακτέα uλη KIιet μαθήματΟζ, όπως της Ιστορία<;

- (παραδείγματα

βλ. ΙΣΤΟΡΙΑ

- APXAIOΛOΓlA) της ελληνικής γλώσσας (βλ.

ΓΛΩΣΣΟΛΟΠΑ), της φυτoλυrίας (βλ.Φυτό - άνθη ΈΡlCΙJνας) έτσι, ώστε ο
μαθητής τελειώνοντας κάθε τάξη να έχει πάρει τα ιιιο ζωντανά παραδείγματα
της uλης που διδάχτηκε από το άμεσο

- ζωντανό

περιβάλλον της ΛιβαδιQς κοι

της περιοχής της. Κι ακόμα στο Σχολείο μιιορούν να avaPTηeouv <:ιχετικοί
εποπτικοί πίνακες με ταξινομημένο υλικό
εικόνες

-

χάρτες

-

-

παραδείγματα

-

χρονολογίες

-

σχετική βιvι:εoταινία της περιοχής (βλ. βιντεοταινίο

συνεδρίου οπό σχετική προτοσή μας που lιραΥμοτοποίησε ο Δήμος).
Το πρώτο εποπτικό υλικό του κεφαλαίου Η ΛΙΒΑΔΕΙΑ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ

ΒΙ8ΛΙΟΓΡΑΦΙΑ μπορεί να είναι μια σειρα εηρώμων διαφανειών (βλ.
δείγματα) που παρουσιάζουν το φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον της

8)

Βλ. ,ημ,~oi στΟ Γ. Ntελόπovλό:; «Η Φ(}'ό>τ,δa στη

I"""δρίou Φθιω,,~όιν.~(ΛΟΙΙ'Ιρ<ί γΜτης

oxok,"'; Β,βλ,ΟΎΡΙΙΙΡίο., Πριι",ι~ιί
lm) - Λσμισ 19'9].
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Η ΛΙΒΛΔΕΙΛ ΧθΕΣ. ΣΗΜΕΡΛ. ΛΥΡΙΟ

ιιόλης με ανάλοοή
λiξεις

1(1) σε αντίσlOιχες Kαρtέλες κατά εικόνα 11(1) δίνοl)ν τις

φράσεις, αης 0ΙΙ0ίες αναλύr:ιαι

κάθε εικόV(l (ας σκεφθούμε

το

κινεζικό ρηtό μιά εικόνα αξίζει όαο χίλιες λέξεις) αλλά ας σκεφθούμε ακόμη
ιιόσο φ1ωχαίνει το λεξιλόΎΙΟ μας όταν αρκούμεθα ως παθητικοί δilClες στην
εικόνα

(τηλεσραση

κλll,) χωρίς

ιιαράλληλη

Ύλωσαική

KαλλlέΡΎεια

στο

σχολείο η στο εξωσχολικό ιu:pιβάλλOν,
Π,χ. η ιιροβολη των ανδριάντων της Λιβαδειάς σ10 σχολείο πρέπει να
σl)νοδεύεται

με

την

Βιογραφία

τοl)

Λάμιιροι>

Κατσώνη,

Διάκοu, το\) Κάστροl) με την ιστορία ΤΟI) και την 1εχνική

10Ι>

tOI).

Αθανασίοl)

της χλωρΙδας

της Κρύας με μάθημα φιπολο)'ϊας και IlPOσlασίας πtpιβάλλoντoς και το\)
σl)νεδριακΟ1ί κέντρο", με την λαΟΎραφία για TOtις Κ1ί,nες, την Iιέτρα, 10Uς
νερόμl)M:wς και τη, σύnρονη αρχιτεκτονικά, αξιοποίηση των παραδοσιακών

lClιpiwv.
Σήμερα βλέποντας μέσα αιιό το

lCliPIO

το\) Σl)νι:δρίοl) στην Κριία ΤΟ νερό να

ψέχει δίιιλα <rια ιιλατάνια αιιό ης ιιανάρχαιες πηΎt:ς ΤΟI) και βλέιιοντας τον
τίτλο τΟ\) Σl)νεδρίΟ\) «Η ΑΙΒΑΔΕ/Α ΧΤΕΣΣΗΜΕΡΑ Α ΥΡ/Ο" φiρνω στο \Ι()\)
το ρητό τοl) ΗράκλειτΟ\) «τα πάντα ρει»

-

όλα ιroλάνε

-

και ότι η ροή 10Ι>

χρόνοΙ) φέρνει tOΙΙΙ; αν&ριi:nιoιιι; κοντά <1t1ς ρίζες 10uς, σης lιηΎές 10uς, όσο κι
αν ο χρόνος και οι lιι:ριπέτι:ιες της ζωης αιιομάκραναν τον ένα από τον άλλο,
σαν 1α φι\λλα των δέντρων αιιό κάποιο φ,;.,ημα {Οl) ανέμοu:

«Οίη περ φύλλων rενε~ tOίη rnI ανθρώπων» (Καλλίμαχος) (η Ύεvιά των
ανθρώιιων είναι αο:ριβιόι; σαν εκείνη 1ων φύλλων).
Οι σύνεδροι ας μνημovεoooυν στις ανακοινώσεις τους Ύια τη Λιβαδειά
εlCείνouς ιιου προηΥήθηκαν, έΎραψαν Ύια το χώρο αυτό ζώντας εδώ και
ερευνώντας Ύια να προσφέροl)ν, με τη Ύ"ώση, την αΎάπη lους Ύια κάθε
στοιχείο της ζωής εδώ: ένο δiντρα, μιά πέτρα, ένα lCliPIOIIn, μια εΠΙΎραφή,
μιά λέξη, μιά φρά(11] ένα παλιό νι:ρόμuλο, στον τοίχο ενός καστροu, μιά
σελϊδα μ' ένα ποιήμα, μιά πεΡΙΎραφη, μιά φωt0Ύραφία, ένα δίσκο με την ιιαλιά
ηχΟΎράφηση ενός δημοtlιcού ντόπιο", τραΎουδιού. Όλα αuτά 11(1) &α
φιλοξενηθούν σlις <1ελίδι:ς των "Πpaιι:τικών» αιπού tol) Σo>vEδpiol), απαρχή
μνήμης τοl) παρελ&όντος, αλλά και βάσης για την πολιηστική ανάπ'Wξη της
Λιβαδειάς στο μέλλον Ύια να KUKλoφOPOUV σαν τα νερά 1(1) IIOlnIIOU Έρκl)να
που δεν πη)'άζοl)ν μόνο από την lιηΥή της Λήθης, αλλά και της Μνημοσύνης'.

9) Mνημoσi>νη.

ήroν η μητ<ρο

,,,,,,9

MWΣΆW, ΚΟΟ .ρoςrrO'l.ύooντι<; ,;:χ ...... ,κ,σlήμι<; ~αΙ

yρQρικιτo <οΙ ''''' Δ;" (Δι';'; .wtτι.; ή ,<~. M<:ιi>σo." (ΣΥI).. ΕΠΙΥΡ. 2031).
Ιδιo!uρα Ο1:η. Βο\ιο.ί" οΙ ψ<..; π""'<ς Moi>σις """,μ<ι,!;ό",αvσoν: Μ.ήμη - Αο,δή ~ol
Mιλl'η, ~Ω.ι wo
σvμβoλι~Ω δ",χρο",.ή .", o",ρa,<ίW1" σημοσΙο. 0000 η ρ.ήμη

i:x"

1COI η μιUτη .ίν<ιl το ΘCμ.iλ,O 'η<; """"ηι;.. ,νώ η ασιδή δηλ..ο 'Ρ<ΙΥούδ".ο Ωσ"", ή.ο.

ορο;.ή 'ον ποιητή ταν δκισιi:ιl;" (ό<tωc; ~o' μ< τις ριι",ωδίις ,,,,,'Ομηρος) τ/ν ,Ο'Ιορί" ταν
""ρο;λθό •• ος πριν οπό .ην χρήση .ης Υραφής.
Σημtρ\νή ovt\σIO'Xio '" ,σιoρι~ό δημο".ι:. .ρayoύδJ. όΜύ ι:~πρo""",<ί.o, η Λιβαδι,';

σ'ην 'σιορ;" '11" vW><tρII> Ελλάδα" μι τα ,ι4l) ιrαλφrάΡια

r""..
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ΜnΑΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Εισήγηση l-Ol) κ. ΜΠΛΚΛ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
Υιιοοιρότηγου,Δ/ντή ΣΣΕ

Οι πεσόντες αξιωματικοί και οπλίτες, κατά τους αΥώνες
του ίθνOUς από τον Ελληνοτουρκικό πόλεμο

1897 μίχρι
1940-41,

τον Ελληνοιταλικό και ΕλληνοΥερμανικό πόλεμο
καταΥόμενοι από τη Λιμαδειά

Σεβασμιό'tαπ, Κίφιε Πρόεδρε, αγακηωί φίλοι και φίλες. Αποtελεί ύψιστη

ημή <:πον Ι>1I0φαιVΌμενo να βρίσκεtαl <:πο βήμα αυtής tης αίθουσας και γι'
αιrιό το λόγο, θα ήθελε προιοοταρκτικά, να ειιχαρισtήσω τον κύριο Δήμαρχο,
ο Q1\Oioς εΙχε tην καλοσuνη να μου κάνει την τιμή, να βρεθώ KOνtά σας αυ'tή
'tην (ΠΙγμή,

Δεν βρίσκομαι εδώ σαν αντιπρόσωιιος
είμαι και με πολιηκή περιβολή

-

tOo.>

EKιfελείoυ

-

γι'

aIJtQ

ακριβώς

βρίσκομαι σαν συνtοιιίtης από τον tόπΟ tης

Bolωtίας ιοοl φέρνω μαζί μου ης αναμνήσεις δεκάδων ετών.

tta επόμενα δεKαKένtε λειιtά, δεν θα μΤοοροΟΟα να σας εξηΥήσω tίπotε
άλλο, παρά κάη από '10 χώρο '10 δικό μας. Δεν θα jJΠOpOUaa παρά να
συζητήσω γι' aIJtOιJς tους ανθρώπους, toυς συνtOllίτες μας, κατά βάση, που
θυσίασαν τ/ ζωή tους, γι'

aIJtov

ων

tOIIo.

Μα θα μου πείtε: ιιΣΤΡαn/τέ, φε(ς ιδώ συζητάμε τια IIp6eδo, ιδώ συζητάμε
τια τις λοΥοιεχνίΕς μας, τσν πσλιτισμό μας, rια όλα αυτά και εσείς θα μας
φtpετε π(σω, μαι:άβριες (εάν θέλετε) παραστάσεις; Αξιζει τον ι:6110;».

Μπορεί να υπάρξει αυ'tό

tO

ερώ'tημα. Είμαι σίγουρο<; όη δεν \ΥΙΙάρχεl μέσα

στην αίθουσα αλλά σε «σχήμα ι:αθ' υιιοφοΡάIl» ιιου λένε οι νομικοί, θα
προσπαθήσω να

tO

απαv'tήσω. θα προσπαθήσω να εξηΥήσω όη αξίζει ων

κόιιο να θυσιάσουμε

δεKαπένtε λεΠ'tά από

tOV XPQVQ

μας, Ύια

aIJtQ '10

ανtιl(είμεvo.
Ισως εδώ σας αιφνιδιάζω.

Bλiπετε

έναν αριθμό,

χωρίς όμως να έχει

χαραπηρι<:πιl(ά. Ο l(αθένας ακό εμάς, μιιορεί να σl(εφtεί Ι(αι κάη. Γράφει ένα

εκατομμUριο. Τι είναι

aIJtQ tO

ε'(αtομμίφιο; θα ιιροσιιαθήσω να απανtήσω

εγώ, Ένας μύθος που έρχεtαι από τ/ν μακρινή, tην Άιιω Αναtολή, λέεΙ'
«Παριστάιιει

rIJV ευτυχία τοιι ανθρώlloιι με έναν μηάλο αριθμό. ΑνάλοΥα

'"
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Η "ΙΒ"ΔΕΙΑ ΧΘΕΣ, ΣΗΜΕΡΑ, ΑΥΙ'ΙΟ

με το rr έχει ο "αΟένας από εμάς, ΠΡοστιθεται "αι ένα μ,lδενι"ό σwν αριθμό
το δικό του "αl αιιξάνι;WI αυτός ο αριθμός "αι ΥΙνι;ται πελώριος».
Έχει φερ' ειπείν. Δόξα, ΠΡΟG1lαθεί κανείζ και επιδιώκει. Έχει τον αριθμό
δέκα. Εάν έχει και κάποια χρήμα.α που θtλει, Υίνε.αι ε .. α.ό. Και εάν έχει

.. αl

μόρφωση, Υίνε.αι χίλια. Και OVια/ καθ' εξ/κ Ό,tΙ έχει προς .0 καλύ.ερο ο
άνθρωπος, προστίθεται .. αl φtlάχνει έναν τερασtlο, μεyιiλo αριθμό.
Την μονάδα όμως, την αφήνοιιν πλεωαΙα. Εάν φύΥει αυτή η μονό.δα,
ξαφνι .. ά θα δούμε ότι άλοι οι αριθμοι, είναι ένα μηδέν. Η μονάδα τι είναι;
Είναι η υγεία [ΕΙΚΟΝΑ Ι]. Ειναl η ύπαρξη αυτού του οργανισμού. Εάν δεν
υπάρξει ο οργανισμός από ε ..εί

.. αι

πέρα, όλα είναι μηδενι .. ά. Ό,τι και να

πρoσθiσoυμε. Αυτή τη μοναδούλα, τη μιφή, 'ΙΙάχνουμε να βρούμε στη ζωή

'"

Ας έρθουμε τώρα, αυτόν το μύθο, να τον πάμε σε ένα κρά10ς, σε ένα λαό.

Εάν ξαναβάλουμε τον ιδω αριθμό, θα διαπιο.ώσουμε όη ο λαός ε .. είνος, έχει

μια μεγάλη ευωχία. Μπορεί να έχει τα πλού.η, μπορεί να έχει τη δΙ"αιοσuνη
του, μπορεί να έχει τη θρησ .. εία του, 1α πσ.ντα. Αλλά εαν φύ-Υεl εκείνη η
μοναδοόλα, η οποία παριστάνει, στην προκειμένη αυ.ή περιπτωση, την
ύπαρξη αυτού .ου λαού, δηλαδή την ελευθερία του [ΕΙΚΟΝΑ 2], από ε .. εί .. αι
πέρα, όλα τα άλλα - επιτρέψτε μου να σ<:lζ πω και το βλέπετε και μόνοι σας·
δεν έχουν νόημα.
Γι' αυτή τη μοναδοuλα, λοιπόν, θα μιλήσουμε σήμερα.

Γι' αυτή την

μοναδοιΊλα, στην οποία (ιι.)νέβαλαν ΟΙ πεσόντες από αυ.όν τον τόπο, για να
ειμαστε σήμερα εμείς εδώ μέσα μαζεμένοι, για να μπορούμε σήμερα να

δουλεύουμε, να σ ..επτόμαστε, να παράΥουμε. Και νομίζω, ότι αξίζει τΟν

.. όπο

να ξε .. ινήσουμε από αυτό το σημείο. Το η θα σας παρουσιάσουμε [ΕΙΚΟΝΑ

3]

με τοι>ς συνερΥαΤ&ς

μου. Το θέμα είναι: «οι πεσόντες από τον στρατό,

ναυτι>;:ό, αερυΠQβIα >;:αl σώματα ασφαλείας».

Η πηγή των δεδομένων είναι από τη Διεύθυνση lσ.ορίας Στρατού. Εγώ
προσωπικά,

μόνο .α παρουσιάζω.

Κατσούλης

και

ασχοληθηκαν

Βάθης,

οι

με μr:yάλη

Οι συνεργάτες

οποίοι

&1\ιμέλεια,

είναι

μαζί

μου,

μας

ΛοχαΎοί

αυτη

μήνες ολόκληροι>ς,

ΚΙ:Ιριοι

την σΤΙΥμη,

ού'ωζ ώστε να

!!Ύάλουν αυτά τα στοιχεια, τα οποία θα σας παρουσιάσουμε σήμερα. Από .α
στοιχεία που βγαλαμε από.η Διεύθυνση Ιστορίας Στρα.ού, διαιιισ.ώθηκαν.α

εξης:
Για τ/ν περίοδο την οποία μιλό.με [ΕΙΚΟΝΑ
μέχρι το

]946.

1946 είναι

4],

η οποία ειναl από το

!S43

Δεν υπαρχουν σ.οlχεΙα παλαιότερα καταγεγραμμένα. Από.ο

σε επεξεργασία, γι' αυτό α .. ριβώς δεν τα έχω μεταφέρει σε αυ.ή τ/ν

διάλεξη. Είναι εΥΥραφές

90.555,

όΠωζ φαίνε.αι Ο"Ιον πίνακα. Διαπιστώθηκε,

δυστυχώς, ότι τα περισσότερα στοιχεια είναι ελλιπέστατα. Και ισωι; αι>τό
είναι μια απαρχή, μια σκέψη, να κάνουμε κάτι καλύτερο.
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Οι πληροφορίες ιιου ιιαρ&χ<>νται είνοι στοιχεία, ότ.ως:

IIOU

yενVΉθη~αν οι

θανόντες, ιιώς εξαφανίστηκαν ή ιι&θαναν και στοιχεία, τόιιοιι Kατιryωyής Κ.λll.

Ο IιΡώτος ιιίνοκας δείχνει την κατανομή του φόρου αίματος της ιι&ριοχής
μαι; [ΕΙΚΟΝΑ

5J,

στους διάφορες α-Υώνες, στοιις διάφοροιις lιολέμο"". Ο

IIPώroc;. είνοι ο Ελληνοτοιιριακός ιιόλεμος, του

'97, MαKεδoνι~ός αΥωνας, οι
14116 . ]7119, εκστρατείες
1922-1930 και ο Β' ΠαΥκΟΟμlος

βαλ~α~1Koί πόλεμοι, Α' ΠαΥlcοομιος Πόλεμος,
στην Οιικρανία, Mικρααlατι~ή ε~στρατεία,
Πόλεμος,

βλiπετε, με την ιιρώτη ματιά, ότι ο φόρος τοιι αίματος,

372

άτομα, ο

μεΥαλύτερος φόρος αίματοι;, είνοι στη Μικρασιατlιcή εκστρατεία.
Σ& αυτό το σημείο, οφείλω να ιιω, ότι εάν είχα και την επόμενη περίοδο

δηλαδή το μεταξύ μας ιιόλεμο, διιστιιχώς ο φόροι; αίματος, θα είχε μεΥαλύτερη
στήλη.
Στο επόμενο σλάιτς, φαίνονται οlllεσόντες Βοιωτοί, κατά βαθμό [ΕΙΚΟΝΑ
Ένος ομιλητής, lIρoηyoυμι':wι!ς, εtόνισε και Υια Kάllolouς α~ωστoυς. ΟΙ

6J.

άΎWι!σ1"OI είνοl πολύ ιιερισσότεροι από αυτσύ<; τοιχ; Υνωστοuς,
Γι' αυτό σήμερα, η ομιλία μου, ιιερισσότερο θα στραφεί ακριβώς σε αιιτούι;
τους άyvωστouς στραηώτες, όχι τους Υνωστσύ<;. Εξάλλου, όταν σιcοτώνεται

κανείς Υια την lIατρiδα, δεν νοιάζεται εάν θα Υίνει 'γVωστός ή όχι,
βλέlιετε,

λοιιιόν,

αξιωμστιιcοί και

το

46%

44%

είναι άyWΙΙστOI,

8%

υιιαξιωμαηιωί,

2%

στρατιώτες. θαρρώ όμως ~αl αιιό τους αΥνώστοιχ;, οι

ιιερισσότεροι είναι στρατιώτες.
Στο ειιόμενο σλάιτς, θα δείτε μια κατάταξη [ΕΙΚΟΝΑ 7], με τους βαθμοuς
και δεν έχουν ιδιαίτερη σημασία, αυτήν τη στlΥμή, οι βαθμοί, Υιατί όιιως
αναφέραμε, το αίμα μετριέται περισσότερο.

Στο ε'lόμενo σλάιτς, θα δείτε τους ιιεσόντες Βοιωτούι;, κατά τρόιιο θανάτου
[ΕΙΚΟΝΑ

8J.

βλέποιιμε, λοιιιόν, το

45·1.

φονεύθηκε, πολλοί χαθήκανε και

άλλοι ιι&θαναν από ης ~α~oιιxίες, με αίτιο τον πόλεμο, φυσικά.

45%, 44%

ιcαι

αντίστοιχα.
Στο αόμενο σλάιτς, θα δείτε κατά εδαφικό διαμέρισμα, τοιις Βοιωτούι; ιιου

11·10

έιιεσαν μέσα στην Ελλάδα [ΕΙΚΟΝΑ
Ώ,

55

στην θεσσαλονίι;η,

36

Bαλ~άνlα. Μιο;ρά Ασία

177.

9).

στην υιιόλοιιιη Στερεά Ελλάδα,

Στην Πελοιιόννησο

22 στη

θεσσαλία,

57

68,

στην Aττι~ή

στην Ήπειρο,

40

στην Mα~εδoνία και ορισμένοι, στη συνέχεια, στα

322,

θαλιcάνια

18, λοιuς

χώρες

14 και ά~ωστo που,

Για να τους μετρήσουμε τοιις νεκρούι; μας. Αιιό το νομό Βοιωτίας, σαν

σύνολο.
Οι στατιστlιc&ς δεν μας δια,llεύδουν. Αιιό την ειιαρχία Λεβαδειάς
την ειιαρχία
[ΕΙΚΟΝΑ

θηβών

10J.

425,

Αιιό τη Λιβαδειά

καταΥράφονι:αι

413, αιιό
138 νεκροί

Δέστε όμως αυτό το σλάιτς, παρακαλώ. ΈΥlνε αιιό τους

συνερΥάτες μου μια ταξινόμηση και διαπιστώθηκε ότι ο φόροι; αίματος της
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Λιβαδειάς, είναι αμέσφς μετό. την Φλώρινα ι:αι το Μεσολόγγι, αναλογι"ό.
[ΕΙΚΟΝΑ

11].

Δέστε πόση είναι η σlJμμετοχ:η μας, σε αlJτό 10ν "γώνα.

θα ηταν όμφς παράλειψη, να μην αναφέρουμε to~ νει:ροίχ; "αι α~ό UΛλες
περιοχές lης Ελλάδος, ΟΙ 01Ι0ίοl έπεσαν σ1η Υη τη δι"η μας, στη Βοιωτία.
Και σε αυτό

1ouc; αριθμους, 6 από την υιιόλοιιιη Στερεά
2 σιιό την Αnι"η, Ι από 1ην'Ηπειρο, 2 α~ό
1η Θεσσ"λ,,\'ίι:η, 1 α~ό 1η Μα>:εδονία, 1 από 1η Θρό.ι;:η, 4 από τα νησιά, 1 α~ό
άYνω<J:" 'ι>ιιο "αι Ι από 1ην κρητη [ΕΙΚΟΝΑ 12].
Ελλάδα,

3 αιιό

10 σλάης,

θα δεί1&

την Πελσπόννησο,

Επίσης, στο επόμενο σλάιτ<;. φαίνεται αυτη η κατανομη, την οποία σας
ανέφερα

[EJKONA 13].

αυτών ιων ανθp!ίmων,

Αυτά lα αιιλά είχαμε, γιατί αιιλη ητανε και η ζωη
ιιου έιιεσαν,

να σας αναφέρω.

Τι έχουμε

να σας

προσφέρουμε, ΙCΎριε Δημαρχε; Από την "α1αγραφη αυτή, δημΙΟΙ>ρΥηθηκε ένα

4ιίκωμα. με

100.><;

πεσόVlες Βοιω100ς. "ατά αλφαβητιι:η σειρά 1((\Ι περιοχη,

από τον lΟπο μα<;. Επίσης ένα 4ύι:ωμα για
έπεσαν στη

Λιβαδειά,louc;

αιιό

100.><;

πεσόντες, μη Βοιωτσύς, ποιι

Βοιωτία. Ένα λεύκωμα με 10~ πεσόντες,

138. Ένα

10 1940-45. στο

γεwηΟέVl&ς

στη

βιβλίο «αΥώ.τς κ-αι νεκ-ροι" του EλλΨH("OιJ Έθνους»,

οποίο περιλαμβάνΟVlαι όλοι οι νει:ροι της Ελλάδος. Και

μια δισκέτα σlην οποία είναι ι:αταγεγραμμένα αυlά τα στοιχεία.
ΠρόlO:ιση μας: Αυτά τα στοιχεία να τα στεί41ε στις Koινόlητ&ς, να τα

επεζερΥαστουν,
επανέλθουν

διότι

υιιάρχουν

μέσα σ10 δικό

κενά και ελλείψεις.

μας αρχείο,

Ούτως

να 1α επεζερΥασ10υμε

(!Jστε
και

νσ
στη

σιJνέXεια, να 10~ lα ζαναδώσουμε.
Το &ύ-τερο, Οα ιιροτείναμε να σ1ηθουνε "άιιοιες μαρμάρινες πλάκες, όιιου
δεν υιιό.Ρχουν ("αι θαρρώ στη Λιβαδειά δε. υπαρχουνl να "α1αγΡαφουνε αυτά
τα ονόματα "αι σε μια tt4ti) να διαβασ1ούνε "αι οι νέοι να 1α βλέπουν. ΑΌτό
ήταν τΟ χθες. Σε αυτό το σημειο, είμαι mιoXρεωμένoς να αναφερθώ για λίγο
στο παρόν αλλά πιο πολύ στο μέλλον.
θα αναφερθώ, με δύο λόΥlα, στη δουλειά που γίνεται στο χώρο της
ΣτραΤΙα/1Ικής Σχολής Ευελπίδων. η οποlα. όπως θα γνωρίζετε, βρίσκεται
τώρα σ1η βάρη Αnικής. Η Σχολή Ευελιιίδων, η οποία εχει ιδρυθεί εδώ "αl
150 χρόνια, είναι το πρώτο Aνtίrιατo Ει:παιδευτι"ό Ίδρυμα, ιιου ιδρίιθηκε στον
τόιιο αυτό, μετά την επανάσταση του 2]. Το ίδροοε ο Ιωάννης Καποδίστριας

ι:αι το υπήγαΥε, αιιευθείας στον ίδιο. Έχει λεΙ10υΡΥησει

110 χρόνια, τοιι

χρόνου συμπληρώνονται 110, σιι:ό το 1828.
Έχοιιν αποφΟΙ1ήσεl περισσότεροι από ]6.000 αξιωματιι:οί. Η προσφορά
τo~ είναι γνωστή στον τόιιο και εκεί δεν γίνεται τίποτα άλλο παρά πλάθεται
10 μέλλον, όιιως ακριβώς 10 είχε φαντασθεί ο lώαwης Καποδίστριας. Εκεί
ι:αλλιεργούνται τα νέα εκείνα βλασ1άρια, ΠΟΌ ο ΙCΎριoς Πρόεδρος, 10 πρωί
είχε την τιμη να παροοοιό.σει, με ένα μικρό λάθος, ΙCΎρlε Πρόεδρε, εάν
ειιιτρέιι:εται,

Τα νέα βλασ1άρια, δεν είναι αντιπρόσωιιοl της Σχ:ολής Ευελπίδων, στο
χώρο αυτό. Είναι αντιπρόσωποι 1ης ΒΟΙWlίας στη Σχολή Ευελπίδων. Αυτη
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είναι

και

η

διαφορά.

Είναι

αυτό

τα Τοαιδ,ό,

τα

οllοία

σε

μια

εποχή

ευδαιμoνlσμolί στην γενl!Cή τ.ερίΠ1ιοοη, IΙΡΟ1ίμησαν να ακολουθήσουν μια
πορεία, η οllοία εξασφαλίζει εκείνη τη μονό.δα, ιιου σας ανέφερα προηγου
μένως.
Ειςείνη τη μονό&! ιιου ιιαριστόνεl την ελευθερία αυτQU 10υ τόιιου. Αυτό 1α
ιιαιδ,ά ιςα1αβάλουν "άθε μέρα ιιροσιιάθειες και γαλoυX01!vταl σ1ίμφωνα με τις

οδηγίες ιςαl 1α νάματα της φVλής μας. Και σαν ιmεlίθι>νoς ΔIOI"ηtής της
Σχολής αυτή την στιγμή, σας διαβεβαιώ εσάς, ιιου βρίσκεσ1ε εδώ, αλλα και
όλους όιιου βρίσκομαι και lΙ&ρνάω, ότι η προε10lμασία αυτών των ιιαιδ,ών
είναι τέτοια που εξασφαλίζει 1000/. την ασφάλεια αιrτolί 10υ τόπου.
Και ας μην μι;μψψοιροόμε και πιστεΟΟυμε όη υπάρχει δlαφορεllκή εικόνα.
Αυτό 1α ιιαιδιά. εάν χρειασθοόν, θα οδη'γήσουν 10υς νεους τους άλλους, θα
οδηΥήσουν τα άλλα ιιαλlκόρια, τα ελληνόιιουλα, για να εξασφαλιστεί αυτό
που λέΥε1αl, το πολυημότερο αΥαθό, <lεMv&:pia» αlTfoiί του τόΤοου.
Συγχωρήστε με για ιην φόρηση, αλλά είναι μοιραίο όταν κανείς έχει
βιώματα τέ10lας μορφής, να ξεπερνό.εl κόιιοια όρια.
θα σας διαβάσω κόll από μια κυρία, η οllοία βρίσκε1αl με1αξό μας ιςαl Υια
1ην <,!\Οία θέλω να lιαραΠQνεθώ Υια 1α πολλά λόΥια ιιου γράφει για το
σ1ρα1ηγό της Σχολής, την ιςυρία Ρόζα Kαλcryέρη, ιιου μετά αιιό μία εllίσΙCΕψη

ΥΡάφει:

"ΦύΥαμε όλοι μας με έιισ φτερού"σμα χαράς JWI αισιοδοςiας στην καρδιά
μω;, αφσιί τον rελευτα{α καιρό, δεν "tillQIJμE τίιroτα άλλο σαν κoιν~ Ίt'ώμη,
από το ΥΙΙ μετράμε νέα θύματα της ηρωίνης. ε&ίJ lΙQιιύσαμε, ότι υπάρχει
ελπίδα, εδώ χtυπάει η κσΡδιά της Ελλάδος, διΙΥΙΙτά και ρωμαλiα, Ας φέρVO/!με
σχολεία, wους και νέες, να μαθαίνουμε ότι κάτι πολύ καλό Υι:ννlέταl στη
Βάρη».
λυτά γράφει η ιςυρία Καλογέρη ιςαι 1ην ευχαριστώ πάρα lIoλlί αλλά με

10

ItαpuItOVQ όη έΥραψε περισσότερα από ό,τι έπρεπε Υια 10ν υποφαινόμενο. Σε
αυτό το σημείο αγαπητοί φίλοι και φίλες, θα ειrnληρώσω και την ειιιθυμία ΤQΙJ

κυρίου Δήμαρχου, ο οποίος μου λέει: «καλά όλα αυτά "α την
μf.να, Ύια το Δήμαρχο της Λιβαδειάς δεν θα "tivtrt κάτι;ιι.

BoIwrifJ.

Για

ΕυχαΡΙΟ1'ώ ιιάρα πολό.
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ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ
Κος ΣΥΝΕΔΡΟΣ: Ξεκινήσατε ζωηρά. με όλα αυτό rιoυ είιιατε, και με τον

τρόπο που τα είιι:ατε, προτο'; ιιω τα διro μου, θέλω να σας ανακοινώσω, μία
εΎΎραφή πρoερχoμtνη από το δημοσιογράφο και ζωΎράφο Δήμο ΚιοΟΟη, ο
οποίος ως ιδρυτής ICQI εκδότης της εφημερίδος αυτής, σας καλωσορίζει και
εσάς και τους Ευέλπιδες και χαρίζει σ' αυτο';ς, από ένα αvΠγραφO σχέδιο της
περιοχής της Κριός. Αυτή είναι η προσφορά του κυρίου ΚιοΟΟη.
Κος ΜΠΑΚΑΣ: Ευχαριστώ πάρα πολ';.
ΠΡΟ.:ΔΡΟΣ (Κος ΡΟΥΣΣΑΡΙ"Σ): Εγώ θέλω, επειδή τιryχάνω να είμαι
έφεδρος aξιωματικός του l1υροβολικο';, που έζησα, από την πρα/τη ημέρα
μέχρι το τέλος 10υ πολέμου, εις την πρώτη γραμμή, την ζώνη 10υ πυρός.
Τιμηθείς και εγώ με πέvιε παράσημα, εκ των οποίων
Αριστείον Ανδρείας.

10

πρα/το, το Χροοο';ν

Αυτό όλα που μας φtρατε στη μνήμη μας με συνεKίvoυν προσωπικό εμένα,
και εύχομαι πάvια, με αυτό το πνε';μα η σχολή Ευελπίδων, να βγάζει τέτοια
καμάρια και να μας λέει αυτά τα χρυσά λόγια 1ης ελπίδας για το μέλλον της
Ελλάδος. Ευχαριστω.
Κος ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Σιryχωρέστε με, για1ί ζήτησα να προηγηθώ. Ί:ιθελα να
1ηρηθεί η διαδικασία. Στη συζήτηση να πω αυτό που πρέπει να πω, για μία
πάρα πολ'; σιιyKlνητιιcή στιγμή. Σvrχωρέσετε και τον τόνο της φωνής μου,
που μάρτυρες γίναμε όλοι, πριν από λίγο, σε 101!τη εδώ την αίθουσα.

θα έλεγα, ότι ήτανε η κορυφαία στιγμή του Συμποσίοu. Δείχνει πως ένα
άξto τέκνο της περιοχής μας, της πόλης μας, ο σημερινός Δtoικητής της

Σχολής Ευελπίδων, που δtoικεί με έναν τρόπο, που όσοι γνωρίζουνε, δεν έχει
περάσει τα 1ελευταία χρόνια από τη Σχολή.
Του ευχόμαστε να είναι πόvια εκεί και να περνάνε από τα χέρια του, τα
άξια τέκνα, όχι μό\'Ο της ΒΟΙωΊίας αλλά και όλης της χωρας. Μας έφερε εδώ,
όχι μόνο με τη σιJnρOVΗ τεχνολογία, που σχoλιάζovιας πριν από λίγο, στον
1<';ριο Χατζηφωτη έλεγα, ότι μέχρι τώρα ξέραμε όη οι μελλοντικοί
αξιωμαηκοί μας, ο στρατός μας δtoικείται από άξιους αξιωματικο';ς, στο
πώς να διοικο';ν και να πέφτουν Ύ\α 1ην πατρίδα.
Σήμερα

διαπιστώνουμε,

ότι

χρησιμοποιείται

η τελευταία

λέξη

της

τεχνολιηίας, για \'0 γίνεται ακόμη πto αποτελεσματική, αυτή η εκπαίδευση,

αυτή η διοίκηση. ΣυΥχαρητ/ρια, θερμά συΥχαρητήρισ.
Όμως, θέλω να σταθω σε αυτό

10

σημαντικό που {;Υινε, το κορυφαίο, και

για μένα αλλό. και για όλοuςμας, για όλη 1ην πόλη, για όλο

10 νομό Βοιωτίας.

Για πρα/lη φορά, έστω και χωρίς να έχοuμε πλήρως επεξεργασμtνα όλα 1α

'"
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στοιχεία, σε αυτό τον τόπο η έλλειψη καταγρα9ής πλήρους της ιστορίας, είτε

για αντικειμενικούς είτε για υποκειμενικούς

λόγους ή.αν παντα

ένα

πρόβλημα, αλλά να έχουμε όμως τεκμηριωμένα, για lφώτη φορα, τους
συμπατριώτες μας, lΟυς σΙJμltoλίτες μας, που έπεσανγια την πατρίδα. ΤΟ φόρο
αίματος, που πληρωσε η Λιβαδειά και ο νομός Βοιωτίας, στους πολέμους που
έγιναν,

Και αΙJ.ό είναt, από τα πιο σημαντικα, το πιο σημαντικό. 'Οχι μόνο θα
βάλουμε μαρμαρινες πλιΊκες, Στρατηγέ μου, αλλά θα πΡέπει να τιμήσουμε και
να τιμούμε ια/Ι εμείς και τα παιδιιΊ μας και τα επόνια μας και οι επόμενες

γενιές, όλους αυτούς που αγωνίσθηκαν. για

να είμαστε εμείς σημερα

ελεύθεροι, να ζούμε σε ευημερία, με ελευθερία, με

δημοκιχιτία

και

να

οραματιζόμαστε το μέλλον.

Ως «κ6ρη oφθα'λμaiι" αυτά θα τα διατηρησουμε, Και ευχαριστούμε θερμά,
όλοιχ; lΟυς συμπατριώτες, που είναι στην Σχολή Ευελπίδων και θα είναι οι
αυριανοί

αξιωματικοί

του

στρατού μας.

Και

αυτή

τη

στιγμή,

θα

την

θυμόμαστε για πολλά χρόνια, όλοι μας.

Κος ΛΟΥΚΑΤΟΣ: Θα αναγκααθι:ί:> να κάW1l τρεις παρεμβιΊσεις, σε τρεις
εισηγησεις, με τελευταία βέβαια. αυτη την καταπληΚΊική εισήγηση, του

υποσφατηγου ι;υρίου Μπάκα. Πρώτα, στην εισήγηση του Κι!ρίου ΒλαχιΊκη.
Κύριε Βλσχάκη, θα ήθελσ να σας pomήσω, γι' αι>τό τον μαθηματικό, που
μας αναφέιχι:ε. Ίιταν δασκαλος, δίδαξε πουθενά, σε ποια σχολεία. είχε
μαθητές Έλληνες;

Είπατε, όTl το

1806,

είναι

10

χειΡ<ΥΥΡσφο

του,

στην

ΠεΤlΧιύπολη. Ζει στην ΠΙ;ΤlΧιύπολη και εκεί δρα, απλώς για να συγγράφει ή
και για να διδάσκει; 'Ενα αι>τό,

ΔεύτεlXl. Το
δυνατή

1806, όπως

ξέρετε, ο Κοιχιής ει>ρίακε.αι στην μεταλύΤεΡή 1ΟΙ>,

ακμη και έχουμε επίσης και

10

περίφημο εκείνο του AW1IVUμou,

«ελληνι~ Νομαρχία»,

Δηλσδή, το Ελληνικό διαφωt1στικό κίνημα την εποχή εκείνη, ευρίσκεται
σε αVΑΠΤUξη, Πώς τοποθετείτε εσείς το μαθημαTlκό αυτόν, μέσα στο Υενικό

,.

Ελληνικό διαφωτιστικό κλίμα της εποχής; Αυτά τα δύο, ήθελα μόνο να σας
Το δε':'τερο είναι για την ι;υρία Μυτιληναίου. Βέβαια, αναμφισβητητα, η
ανακοίνωση της κυρίας Μυl1ληναίου, ωιό κάθε πλευρά και εαν κριθεί, είναι
καταπληκτική. ΠαρσυοιιΊζει στατιστικά στοιχεία, πάρα πολύ σημαντικά και
πολύ ωφέλιμα,

Υια Υενικότερα

ιστορικά

συμπεράσματα,

γενικά

με

την

εκπαίδευση στη Λιβαδεια σε αυτή την περίοδο.
θα iΊθελα να την ρωτησω (δεν ια/τάλσβα εγώ, ίσως να το είπε και να μου
διέφυΥε) ποια είναι βασικά. η αρχαία κοίτης, πηγή, αιιό την οποία αντλεί αστά
τα στοιχεία. Το Ι\ρώτο. Το &ύτερο.

Η περίοδος είναι

αρχίζουμε στα

1909; Υπάρχουν

1889 και

σταματάμε στο

1889 - 1909.

Για.ί

ορισμένα στοιχεία, τα

'"
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οποία μας πείθουν ότι πρέιιεl να αρχίσουμε τα σταtιστ\Kά στοιχεία, από αutή
την χρονολογία και να τα τελειώσουμε στην άλλη; 'Επειτιι, >;:άη αλλο,
Παpίl>;:oλoύθησα

ης αυξομειωσεις

δα,,>;:αλων, επίσης τα μαθήματα,

των μαθηtών,

τις αυξομειώσεις

Τα παραKoλolιθησα

των

καλά, από ίlUτά που

επιδείξαtε.
Μέσα στην περίοδο

'89-,1)9,

συμβαίνουν πολυ σημανtιKά -Υε-Υονότα στο

χώρο μας. Έχουμε τη Λιβυκή επανό.σταση του
πόλεμο του

το

1897,

1909 έχουμε

1896,

τον Ελληνοτουρ>;:ι>;:ό

την αρμοστεία της Κρήτης, το μαηδονικό ζήτημα το

1904,

την επανάσταση στο ΓουδΙ Όλα αυτά τα γε-ΥονΟτα, επηρέασαν

την εκπαίδευση στη Λιβαδειά >;:αι γενικότερα; >;:αι ποιες είναι οι επιδράσεις
της;

Και τελευταία, στον ωι:oστpίlτη-yo, >;:ύριο Μπάκα. κυριε Μπά>;:α, πρα-Υμα·
tιKα μας >;:αταπλήξατε, -Υια να μην πω, μας συγ>;:ινήσατε,

Παρόλο, ποο δεν

είμαι ε-Υώ Λειβαδίτης, αλλά εν πάση περιπτώσει, τα στοιχεία που μας
προσφέρατε είναι πάρα πολυ σημαντικά για έναν lστορςκό.
Ε>;:είνο

που μου

παρουσιάζονται

έ>;:ανε

ελάχιστοι

ενΤύΠω<:lη
μόνο νε>;:ροί

>;:αλά, στον Ελληνοτουριcι>;:ό πόλεμο του

στα στοιχεία
από τη

'97

σας,

είναι

το όη

Λιβαδειά, εάν κατάλαβα

κας στο Μα>;:εδονlκό.

Ενώ παρουσιάζεται ένας πολυ μηάλος αριθμός στους βαλ>;:ανι>;:οίχ;
πολέμους, προπάντων στην εκστρατεία της Ου>;:ρανίας. Δεν ξέρω -Υιατί, στην

εκστρατεία της Ουκρανίας, το '17, παροιισιαζεται η Λιβαδειά με τόοο με-Υάλη
συμμετοχή σε νε>;:ρ01Jς.

Και επlπλtoν, στη Μικρασιατική καταστροφή, που είναι εύκολο. Κάτι
άλλο που με προβλημάτισε είναι όtι εκεί ΠOl' δίνετε τα στοιχεία των νεκρών

κατά περιοχές στην Ελλάδα, δεν "ημειώνεται κανέναν από τα Ιόνια νηοιά.
Δεν υπάρχουν τα στοιχεία;

Ενώ από όη ξέρω ηώ, επειδή

1Ιροέρχομαι, vιι:άρχoυν στήλες ολόκληρες του

'12, '13,

ΤOl'

'97

από εκεί
>;:αι στην

Κέρκυρα και στην πατρίδα μOl' την Κεφαλλονιά και στη Λευ>;:άδα, Γιατί
υπάρχει αυτή η έλλει,"ις; Δεν υπήρχαν τα απαιτουμενα στοιχεία; Επίσης,

ε>;:είνο 1Ιου θέλω να ε1Ιισημάνω ιδιαίτερα, τη μεγαλη προσφορά "ας στα
λευκώματα >;:αι στο βιβλίο ίIutb. θα πρέπει αυτά τα λευ>;:ώματα Κίιι το βιβλίο,
να >;:ατατεθούν σε όλες τις Εθνικές βιβλιo(lήn:ς.

Να δοθουν όχι μόνο στης Βοιωτίας αλλά, εάν έχετε και -Υ&νl>;:ότερα
λευκώματα, στις Εθνι>;:ές βιβλιοθήκες ή στους ειδι>;:ούς επιστήμονες, -Υια να
μπορουν να τα επεξεΡ-Υαστούν και να β-Υάλουν τα ιστοραά τους συμπεράσμα
,ο.

Κατά τα άλλα. σας ευχαριστο\'ΙΙ& ιδιαίτερα, -Υια την συγιciνηση που μας
προσφέρατε προηγουμένως. Ευχαριστώ.
Κο<; ΒΛΑΧΑΚΗΣ; Όπως είπα >;:αι στην &ι"ήγησή μOl', ο Χριστόφορος
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Κου1αλέας,

.OV

EiVat

μια πρoσω~ι~ό1ητα ~OII έδρασε στην Πετρούπολη "αι για

oπoio. μέχρι σήμερα. εζωτερlκά <τιοιχεΙα. μαρτυρίες φίτων. δεν είναι

δlαθtσιμα.
Από τα εσωτερικά

OloIltia, ΠΟυ μπορεί κανείς να βρει <τιο χειρόγραφο
'\OU, είναι φανερό όη δεν είναι απλώς ο συΥΥραφέας tV<W; εγχειριδίου
μαε1ημαηκών. αλλά δρα στην ιιι:ριοχή "αl oav δάσκαλος. όπως αναφέρει ρητά
ο ίδιος, της ρωσικής γλώσσας "αι των μαε1ηματικών,
Επιπλέον. δι"αιoί..oγώvιαςστο γράμμα ποιι Olilvtl, στο χειρόγραφο του.
σ10Uς Ζωσιμάδες, για να το χρημα'Ιοδοτ/σouν, την όχι πάρα πολύ "αλή
εξωτερl"ή "ατάσ1αση του χειρογράφου - δεν είναι πολύ "αθαρογραμμένο.
II~άΡΧOIIν κάποιες μoυvιζoύρες, "άποιες διορθώσεις· 10νίζεl, όη ξέρει πολύ
"αλά, ότι δεν είναι άριστο από πλευράς εμφαvίσεως το χειρόγραφο, αλλά δεν
είχε τον χρόνο να ασχοληθεί με το "αθαρογράψψο το\> χειρογρδφou, για1ί
ήθιλε να αφιερώσει αιιτό

10

χρόνο

στη

συγγραφή

άλλων

εΎ1.ειριδίωv

βoηθη'IΙ"ιi>ν αλλά και στη διδασκαλία των μαθημαll"ιi>ν στους μαθητές .ου.
Έτσι, λοιπόν, είμαστε σίγο\>ροι σχεδόν, όη ο Κουταλεύς, δεν ή.αν απλώς

έ~ μαε1ημαΤΙ"ός

- σvyγραφέας αλλό ήταν "αι ένας δάσ"αλος.

Και μάλΙOlα, δάσκαλος της ελληνικης κοινότητας στην εξορία. σε μια
μακρινή χώρα και α\>τή ήταν ίσως, η μεγαλύ1ερη συμβολή τοιι αχό α\>lό,
"αθεαιιτό .0 μαθημαηκό έργο.
Το δεύ1ερο ερώτημά σας. πο\> είχε σχέση με το πώς εν.άσσεται αυ1ή η
προσπάθειαστο διαφωllστι"ό "ίνημα της εποχης, όπως και εσείς πολύ σωστά
10νίσα1ε, εκείνη την περίοδο ακριβώς ο ελληνι"ός διαφωτισμός βρίσ"εται
στην φάση της κορύφωσήςτο\>. Και ένα δειγμα αυτής της δραOlηρlότ/1αςκαι
Οτ/ν περιφέιn;lα 100 Ελληνισμού.
Να μην ξεχνάμε, ό.ι Ελλάδα και ελληνισμός, εκείνη τηv εποχή, δεv είναι

αποκλει<τιι"ά "αι μόνο, ο χώρος που έχοιιμε εμείς στο μυαλό μας, σήμερα σαν
Ελλάδα, με τα σύνορα πou έχοιιμε σήμερα.

Αλλά είναι όλα τα Βαλκάνια, είναι η Μικρά Ασία, είναι σ Πόν10ς. Σε όλη
αυτ/ την περιοχή, υπάρχει έvιoνη ιιολlll<τιική και πνειιματικη δραστηριό
τητα α~ό την ~λεIIρά των Ελληνων, όσο και εάν αιιτό ακούγεται για "άποιους,
ιιου δεν έχουν εvιρυφήσει στην περίοδο εκείνη lστορι"ά, "άιιως ιιαράξενο.
Ακριβώς, λοιιιόν, .0 έργο ΤΟΙΙ ΚΟΙΙ1αλέα, ειναι μια μικρή ψηφίδα,
σημαvιι"ή ωσ1000. μtσα σε αυτό 10 κίνημα 1ης εποχής. Σας εUΧαρlστώ πολύ.
Κα ΜνΤΙΛΗΝΑΙΟΥ:

θα αιιαντ/σω

ιιολύ σύντομα.

Κύριε

Αουκάτο,

ομολογώ πως δεν είμαι ισ10ρικός "αι θα ήθελα να με "ρίνε1ε με "άιιοια
επιείκεια. Οι πηγές μου είναι

οι οποίες βρίσ"ονταl στο

10 μαθητολόγιο "αl οι κάρτες Γενικού Eλέr.ι.oυ,
10 Λύ"ειο Λιβαδειάς. Έχω πηγές αιιά το ]889 και

μετά. Αιιλώς για λόγοιις συvιoμίας, για να μηv πάιn;1 πολύ έκταση η έιn;IIVΆ
μοιι, ειιέλεξα αυ1ή .ην ιιρώτη εικοσαετία, από την σηγμη που έχω αρχεία
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στην διάθεσή μ01J.

Κιιι εJtέ~.εινιι την έρειινα μου, μέχρι

'101909,

θέλο",ιις

V(I

δώσω '10 ιπίγμα

της πρώτης δε~αε.ίιις 'Ιου 200υ ιιιΦνσ. Και για το δεύτερο. Ναμίζω, διιιφάνηκε
από tην εισήΎηση, ιπην επιφυλακ.ικΟτη.ιι με την οποία, Οι γονείς έιπελνσν
τΙΙ παιδια 'ΙΟΙ.>ς, δηλαδή στη μικρή καμ'ί'η, λόγω των εθVΙKφν γεγονοτων,
εκείνη την ιιερίοδο. Ευχαριστώ.
Κος

i\HI"KAE,

Να απαντήσω πΡΦΤα στον Ι(ύριο ΛΟυl(άφ, ΤΟ πριiιτo

ερώtημιι που είπατε, ιιυτά 'Ιιι στοιχεία είνσι παρμένα ιιπό τη Διείιθυνση
]ιπορίας Σφαtού κιιι είνσι l(αtαγεγραμμένσ. Επομένως, εγώ εκεί στηρίχθηκιι
I(ιιι όχι σε 'Ιίποτε περισσότερο. Εδώ πέρα, δεν ανσφερθήκανε στοιχεία, στο
δεύtερο ερώτημα, αιιό άλλους νομούς, αλλά αναφερΟήl(αμε σε στοιχεία των
Βοιωτών.

ΑσφσλΦς, οι Ειt'fιινήσιοι έχο\)ν συμμετοχή. Κιινένας δεν το ιιμφισβητεί
αυτό το πράγμα. Εμείς καtαγρο'ιψαμε μόνο αυτούς που ήτανε από tην Βοιωτίιι
και αυτούς ποο πέσανε ιπη Βοιωτία. Ίσως να μην έγινα εγώ α",ιληπtός μι: την
ταχύτητα πο\) τα έλεγιι.

ΤΟ τρίφ.

που ιιφορά .α λευκώματιι

Ι(αι 'Ια

βιβλίιι.

συμβαίνει. Ξέρετε, όη θα μπορούσατε να αγοράσετε με
στους

Το

Κάτι πιιραξενο

22.000

δραχμές γύρω

50 τόμους της Διευθύνσεως Ιστορίας Στρατού, το οποίσ είναι πάμφθηνο.
δε άλλο, '10 οποίο βλέπετε, πουλιέται μόνο 2.500 δραχμές, δηλαδή δiιo

ItQΙCΈta 'ΙσιΥάρα, πποτε παραπάνω. Επομένως, υπάρχο\)ν ιπη διάθεσή σας,
όποτε θtλεTε,

Για το λεύl(ωμα επίσης είνσι καταγεγραμμένα τα ιποιχείσ κιιι μπορείτε Ι(αι
από τη δισl(έτα το\) ΔήμΟ\) αλλά Ι(αι από φάς, να απω&υνθείτε να σας 'Ια
δώσOt>με, Στο τέλος, απιι",ώ ιπον Ι(ύριο Δήμαρχο,
Κύριε Δήμαρχε, δεν έκανα

tiItOtt

περισσότερο, από

{I\)to

το οποίο έ1φεπε

να Ι(άνει Ι(άποιος για τον τόπο, για τη Λιβαδειά. Και λίγο ήταν αΙJτό ΠQ\)

ι:άναμε,

γι' αυτούς,

τους νεκρούς

μιις.

Μη

μεΥιιλύνουμε

'Ια πραγμιιtα

περισσότερο. Αυτό έπρειιε να ι:άνουμι: και αΙJτό Ι(άναμε. Ευχαριστώ πολύ.
Κ!Η;

ΧΑΤΖΙΙΦΩΠΙΣ,

εξαιρετιl(ά

ενδιαφέροοοα

θα
το\)

ήθελα

νΙΙ

I(ΙJρίοlJ

αναφερθώ

ΝτελόΠΟΙJλο\),

στην

εισήγηση,

που

Ι(αλό

είναι

'Ιην
το

γπουργείο Πιιιδείας να την επεηείνει σε όλο τον ελλιιδιι:ό χώρο ι:αι σε
Ι(άθε περιοχή,

να έχΟΙJμε

τα ανtίιποιχα.

Τότε, πραγματικά

θα είχιιμι:

προοδεύσει πολύ.

Ixttll(Q,
πω, ότι με

με τον όρο «(ρο\)μ», πο\) τον αποl(αλέσαtε τούρl(ιl(ο, θα ήθελα να

'10

Διάταγμα το\) Κσλσl(άλσ,

όπως είναι ΥΥω<Πό, η ονομασίιι

«(Ρωμαί09' δΟθηκε σε όλους 'Ιους πολίτες της ιιυτοκρατορίσς.

"El(tOtt,

και στη διl(ή μιις εδώ, την Aνατoλιl(ή Pωμαϊl(ή

AutOI(PQIOpiQ,

η

οποία εξελίχθηκε σε αυτό πο\) είπαν οι Εφωπαίοι, Βυζάντιο, ο όρος, ο οποίος

'"
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εχρησιμοποιείτο, ήτο "π,σr~ Βασιλεύς Ρωμαίων ή Ρωμαίοι» '(λπ.
Βέβαια, σιγά·σιγά, μετά την πρώτη άλωση, το 1204. είχαμε O1J\"ιδητο;τοί·
ηση του Eλληvισμoύ. 'Ηταν ελληvι'(ά τα δεσποτάτα '(α\

0\

Ι

α",το'(ρατορίες της

Νί'(αιας, της Ηπείρο"" της Τραπεζούνιας '(αι της Νι'(αίας. Και βεβαίως, ο
Κωνσταντίνος ο Παλαιολόγος, απο'(άι.εσε όπως ειναι ΎVΩΣTό την Kωvστα
νnνούπολη, "Ελπίδα '.-οι χαράν πόντων των Ελλήνων» πλέον.
Αλλά. οι άλλοι, οι Υειτονι'(οί λαοί, ιδίως οι Άραβες, α'(ούγαν το "Ρωμαίος»
'(αι ρ' α",τό απο'(άλεσαν "PouμH τσος BVΖανnvoύς. Από τους Άραβες το
πήραν οι Τοίφ'(οι. Και οι Τοίφ'(ο\, πήραν επίσης '(αι το "rτoιιvσν». Γιατί '(α\

το "1Iouvσv» '(αι α",τό είναι αραβl'(ό '(αι σημαίνει από την lωνία, την Ελλάδα
την αρχαία, αλλά παρέμεινε. 'Ητανε τέτοια η αίΎλη, που παρέμει\" παράλληλα
με το "Ροιιμ» ι;αι σήμερα. Κα\ στην αραβιι;ή Ύλ6>σσα λέγεται «Ύιoιιvσν» η
Ελλάδα, '(αl «γιου\'11νlστάν» στα τοίφ'(ι'(α. Και παραμένει το "ροιιμ» για το
Βυζάντιο.

Επίσης. θα ήθελα να πω, πάνω σε αυτά. Αl11ά. τα οποία λέμε τον n:ι.ε",ταίο
'(αιρό. Ύια ρωμιοσUvες. '(.λ.Π. είναι μια απόδοση. λογοτεχνl'(ή νεώτερη, που
την χρησιμοποίησαν '(αι ποιητές μεΎάλοι, από τον Παλαμά έως τον Ρίτσο '(αι
τους υnoλoίπoυς.
Εν τοuτοις, ο όρος «(Ελλην». ο όρος "Ελληντσμός» eivol ο δςαχρovι'(ός, ο
οποίος ι;αλύιtτεl πλήρως το γένος. Αλλά δεν είναι τοίφ'(ι'(α. Αοτοί τα
αιroύγανε '(αl τα είπανε. Ευχαριστώ πολύ.
Κος ΣΥΝΕΔΡΟΣ: Πάνω στο ίδιο θέμα. θα ήθελα ναπαραι;αλtσω τον

'(upIo

Ντελόπουλο. επειδή ταξιδεύοντας από την Αθήνα, από την nαλαlά οδό
το",λιίχιστον μέχρι εδώ στη Λιβαδειά, βλέπω τη λέξη Λιβαδειά με 'φώτα» '(αι
με «έψιλον γιώτω>.

Σε άλλη στάση, έψιλον γιώτα το «Αει», το "δι" με Υιώτα. Σε άλλη στάση,
προς το Πυρί '(άτω, Λιβαδειά, με έ'j!ιλον γιώτα το πρώτο. με έψιλον ρώτα το

δεύτερα.
Να μας πει ποια είναι η πραγματι'(ή αλήθεια. Όσο για τον συσχετισμό. την
προέλεοοη μάλλον, MtPaδoς», ο σιισχετισμός με το "περίμεvειι, δεν με
έπεισε ότι έΧ01Jν '(αμία σχέση. Αν μπορεί να μας διαφωτίσει, ποια είναι η
πραΥμαη'(ή Ύραφή. Εγώ δεν την Ej;ρω, το ομολογώ. Παρότι, είμαι μισός
ΥλωσσολόΥος, είμαι γλοοοσολόγος της Καινής Διαθήι;ης. Κα\ θα ήθελα, να

μου επιφέ.,ετε '(ύριε Πρόεδρε, να προσθέσω δύο λόΥςα,
ΒΥάζοντας το πάνω Λιβαδειά '(αι ι;ρατώντας, το "χθες, σήμερα και αύριο».
αναφερόμενος στον '(όριο Μπά'(α

- τον οποίο

συνε'(ίνησε '(αι εμένα, όπως '(αl όλοος μας

τον σιryχαίρω θερμότατα '(αl με

-

να πω. ότι η ιστορία είναι

συνδεδεμένη με όλο τον '(όσμο, αλλά '(ατ' εξοχήν με το ελληνι'(ό έθνος. Το

2.000

Π.Χ. έχουμε την uιι:όσταση ως Ελληνι'(ο':' Έθνους. Λαμβάνει ΠΡαΥμα

η'(ή υnόσταση '(α\ έι;τοτε συνεχίζεται,

",
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ΛIΒΑΔΕΙΑ ΧΘΕΣ. ΣΗΜΕΡΑ, ΑΥΡΙΟ

Το Ι, έχουμε τηv μετάδοση 10Ι> ΧρlσtlαvlσμοιJ, μέσω Φιλίππωv, Eλλάδo~,
Α&ήvας ΙC.λ.lI. Και έχουμε

10 Ύεγοvός,

το γvωστό, 1ης φι>lεύσεως 10Ι> Σταιιρού

του Κιιρίοιι, επάvω <πο Γολγοθά, όποιι ιcα1εδlKάσθη η ανθρωπότη1α, <πο
ιιρόσωιιο

10\)

lησοu XpΙ<πoιJ, Ο Σ1αιιρός αι>lός, όπου αvηp1ή&η ο Χριστός,

με1αφmεuθηιcε

αιιό το

Γoλyo(lά

010V

Άρf:1O

ΠάΎΟ

1WV

Α&ηvώv,

όπου

εφίvοvτο &vητοί ΙCαl αθάνα101. Και αmό το αθάνατοι, έχει με-rάλη σημασία,
Και με1αφultύθηκε από εκεί,

010

ΚαllΙ1ώλιο 1ης Ρώμης, όπου κα1ασκειιά·

ζovτo 1α lιcpιώματα, δια τα μαρτuρια 1ων Χρι<πιανών. Και εΡχόμεθα,

01'0
2.000 ποιι ΠΡομηvuεται αισιόδοξο Ύια ΤΗv Ελλάδα, Τι πpoμηl'ύεται, δεν είμαι
lιροφή1ης. Πάντιος, ΠΡOμηΝUεταl ΙCαl \111 μην έχουμε ιcανένα άπος, για το
μέλλοv, Ύια

10

αUΡΙΟ. Ευχαριστώ πολύ.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Κος

POYttAPflt);

Πριν απα""ισει ο κύρισ<; Ν1ελόπουλος

OTηV ερώτηση που κάνα1ε, υπάρχει έvα σχεllΙCό άρ&ρο του παρf:υρισιcόμενoυ

σuμlloλί1η,κύριου Φλώρου, ltOυ νομίζω, όη ξειcαθαρίζει ιστορικά, πώς ιιptπει
I'U γρά~lαl η ιιόλη, Η πόλη, πρέlιει να γράφεται «!\cPάOCla».

Εκτός αΙΙ10ύ, ιιπάρχει ένα ολόκληρο βιβλίο 10Ι> κυρίου ΒαΥlακάκοιι, ο
01Ι0ίος εξαvt'λεί όλες ης IΙ1\Ύές, οι οποίες uπάρχουv μέχρι σήμερα αιιό αιώνες,
με τη διάφορο Ύραφή. Και με γιώτα ιcαl με έψιλον γιώ1α, ΙCαι τα δύο έψιλον
γιώτα και τα λοιιιά,
Το θέμα

tiVUI va

λu&εί, μια και ιcαλό, από ης Αρχές, οι 01l0ίες είναι

αρμόδιες. Να βάλουμε μια και κά1ω, η θα γράφοιιμε, για να γράφουμε. Εγώ
γράφω με ένιλον γιώτα, εσείς

10

10

Ύράφετε με Ύιώ1α ιcαl αιnό σιινεχίζε1αl ιcαl

είναι άκοσμο.
Κο:; ΝΤΕι\ΟΠΟΥΛΟΣ: Συμφωνώ με τον ιcuριο Χα1ζηφώ1η, ό1Ι οι Τούρκοι

1Ιήραν φυσιιcά από τους Άραβες, όχι μόvο αΙΙ1ό, αλλά ιcαι ιιάρα πολλά
τοπωνuμια ελληvικά, &ν ιιιιάρχει αμφιβολία.
Απλώς, εν τη ροή του λόγοιι, ενέφερα όl1 ονόμασαν 10ιις Ρωμαίοι>ς, όπως
γνώριζαν, «Ρουμ». Και αιιτό lσχuει και Ύια τη Ροuμελη ιcαι Ύια Tηv Α\Ι1Ιτολική
Ρωμιιλία, Ως ιιρος Tηv 1Ιαρατήρηση, για

10

ιdlιβάδια

-

!\εβάδεια» όλες οι

ορ&orραφίες των 10llωνιιμίων είναι έvαπρόβλημα.

Αιιό το Υπουργείο EσωlερlKών, από

10 1925, που θtλησαν

να δώσουνε την

1010ριιcή ιιιιόσταση, μέσω του 10llωvuμίου. Δηλαδή, μέσα α1lό 10 τοπωνuμιο
\111 φαίνεται η 10000ρία του 1όπου. Οπό1ε, ο Λέβαδος έδωσε το όvομα στη
Λιβάδια.

Το άλλο όμως,

που βUπουμε

Λιβα&ιά με γιώ1α, γίνεται

λάθσ<; εξ

αναλογίας, όπως ανέφερα, με το λιβάδι, οπότε αλλάζει ιcαι η ορθΟΎραφία, Ο
κuριος που αναφf;ρα1ε,

ο BαΎιαιcάιcoς, <πο σχεδίασμα

εptuviliv Ο1ην Ελλάδα, με είχε δίπλα του, ό1αν

1WV

τοιιωwμικών

10 έγραφε.

'"
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ΠΑΡΕΜΗΑΣΕΙΣ

'Ηταν ο ΔιευθuVtής μου και με έστrλνε στο Υπουργείο Εσωτερικ(ον, για

τοπωνύμια που έXOυVΕ σλαβική ρίζα. Όπως εδώ στη Λιβάδια, έχουμε το
«Ζέλιτσωι απά το πράσινο, το

<{ikv».

Το θέμα των τοr..ωνυμίων είναι αντικείμενο εKμετάλλ&υση~ εθ\ΙQΝ:ιγlκής

από τους γ&ίτονες, δηλαδή από τα Σκόπια, από ,η Βουλ'Υαρία και αιιό την
Αλβανία ακόμη. Αλλά με ,α σύηρονα δεδομένα τ/ς 8αλ.:ανlολογ'ας, ως
επιστήμης, η ελληνι.:ή ειιισ,ήμη και εΘVOλoγΙKΙΙ α.:όμη, δεν έχει να φοβηθεί

rillOTE.
Διότι, το υπ"στρωμα "λων των βαλKανι.:ιDν γλιooσιDν .:αι στην αρχαιότη
τα, είναι ελληνικό. Η ελληνική γλώσσα, είναι η μόνη ιισυ έχει κατα

γεγραμμέvη γραιιτή ιστορία, που φθάνει μέχρι το
Μυ.:ηναίκής

γραφής,

τ/ς γραμμικής

Β',

1500,

με τις έρtυνες της

Και οι oUγχρονες

βαλκανικές

γλώσσες, λόγω τ/ς μαψαίωνης ιστορίας του Βυζαντίου, χίλια χρόνια, και
της Τουρ,:οκρατίας, έχουν ένα λαί.:ό υπ"στρωμα, πάλι νεοελληνικ",
Με άλλα λ"για, δεν μllOρtί κανείς στα Βαλκάνια να .:άνεl ετυμολόγηση
ονομάτων, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στ/ 8ουλγαρία και στην παλιά
Σερβία, χωρί~ τ/ν -yvώση τ/ς Νέας Ελληνι.:ής .:αι μάλιστα, της ιδιωματικής
της Νέας Ελληνι.:ής, της διαΜ,:τικής.

Γι' αιrtό και το τοπωνύμιο που ανέφερα στην Κρφαία, πήγε δια4κτικά α!lό
τ/ Λιβαδειά ως Αη-Λιας .:αι όχι Άγιο<; Ηλίας .:αι ΟΟτε μεταφράσθη.:ε σ,α
Ρωσι.:ά, «σ{Jετ», που είναι Ο Άγιος Κ.λ,ιι.

Κο;; ΜΑ γΡΟΓΕΝΗΣ: Ο .:ύριος Λουκά,ο<;, στο ερώτημά του, διε,ύl\(l)σε
τ/ν απορία του, γιατί στην ε.:στρατεία της Ουκρανίας l«Iρατηρtίται μεγάΝ:ις
αριθμ"ς νεκρών από τη Βοιωτία.
Έχω ,ην εντVπωση, ότι το

534

Σύvtαγμα Ευζώνων Χαλκίδος, το οποίο

διοικούσε ο αείμνηστος στρατηγό<; Πλαστήρας, ήτανε ε.: των τμημάτων, που
συμμετείχαν στην Ου.:ρανία.
Και .:ατΙΙ συνέπεια, ,ο Σύvtαγμα αυτό, .:αθώς εί\'(\ι γνωστ" .:αι έχω από
προσωιιι.:ή μαρτυρία του πατ.έρα μου, ο 0ΙΙ0ίος σιιμμετείχε, είναι ,ο Σύvtαγμα

εκείνο, τσ οποίο ευρέθη στην πρώτ/ γραμμή της εκστρατείας της Ουκρανίας
και το αποτελούσαν Ευβοείς .:αι Βσιωτοί. Κατά συνέπεια, αυτή η εξήγηση

πρέπει να δοθεί, γιατί σε αυτό το σημείο, βρισκόμαστε σε ένα lιρσωθημένο
αριθμό. Ευχαριστώ.
Κος ΦΛΩΡΟΣ: Αφού σιιrxαρώ το στρατηγό και το\><; συνερ'ΥΙΙτες του, για
την ωραία εργασία .:αl για την πρόταση, που έκανε για το μνημείο,

\'(\

αναφερθώ λίγσ στην υπόσχεση του κυρίου Δημάρχου, ότι θα κάνει μνημείο.
Γνωρίζω ότι προσ.:ρούω στην μεφιοφροσύνη του

WpiOU

Δημάρχου.

Αλλά χάριν της αλήθειας, είμαι υποχρσιμένος να σας πω, ότι προ φιπίας
ήδη, ο κύριος Δήμαρχος,

κατόπιν προτάσεως

του Συνδέσμου

εφέδρων

'"
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Η Λ!8ΛΔΕΙΛ ΧΘΕΣ, ΣΗΜΕΡΛ, Λγριο

Αξιωματικών το\) νομού 80ιωlία;, έχει "ποσχεθεί και έχει μέσα στο σχέδιο
του τη δημιουΡΥία μ\o1lμείΟ\) στην ~πέKταση της lιό4ως, ullλιi llρo<Jπαθεί να
tlllMξt! την κατάλληλη πλατεία, Ύια να δημιoυρyήσ~ι αυτό το μνημείο, το

οποίο, προς τιμή του ο στρατηΎός. πάλι πρότεινε. Ευχαριστώ.
Κος ΚΙΟΥΣΗΣ: Όσον αφορά την ορθογραφία της λέξης Λιβαδειά, έΎιν~

ερώτηση το

1974,

από το Μορφωτικό ΣuλλσΥο

Λιβαδ~ιάς και από την

εφημερίδα <ιfTαρατ,lp,Iτής», την οποία εξέδιδα μαζί μ~ τον

KUPIO

Χοl1tζοuμη,

Ύια να βρούμε τη δημοτική της lιλέον, lιοΧ; Ύράφtταl. Ύιατί ξέροl.>με τη ρίζα
«Λεβιiδεια». Και μας αιιάντησαν όη, το «Λε» η αρχική σνλλαβή, δεν εκτείνει
το έψιλον σε έψιλον Υιώτα.

Εκτείνεται

μόνο σε ήτα, μας απάντησε

η

Ακαδημία.
Αλλά χάριν lης καλής εικόνας, το βάζουμε με Ύιώτα και κρατάμε την
τελευταία σιιλλαβή, έ'Ι'ιλον Ύιώτα. Άλλη εκδοχή λέει, ότι το Λιβαδειά είναι

ullo

το ρήμα «Λειβομαl

- υΥραίνομαl».

Εξ οι.> και το όρος, πο\) έχΟ\)με εδώ πιο

πάνω. Οπότε, διϊστανταl ΟΙ αιιόψεις.
Καλύτερο θα ήτανε να KρατάΎt\με την λέξη Λεβαδειά, UΛλιi εμείς εδώ
κάνουμε και μια παραφθορά του έψιλον. Το κάνουμε ήτα ή Ύιώτα και έτσι

Ύράφουμε Λιβαδειά, φωνητικά. Ορθογραφικά μας το αιιάντησε, τη δημοτική
της lιλέον ιιλειφά, η Ακαδημία της Aί~ήνας.
llΡΟΕΔΡΟΣ (Κος ΡΟΥΣΣΑΡΗΣ): Το 'λ.όΎΟ έχει ο κύριος ΠοίιΜις. θα

ήθελα να ιιω, όμως, κύριε Κιούση, το ερώτημα ΠOlJ έΥινε στην Ακαδημία,
Υιατί πήΎα στην Ακαδημία και ιιήρα όλη την αλληΜιΎραφία, ήταν ιιως
Ύράφtταl η Λιβαδειά και όχι πώς λέΥεται η πόλη. Πώς Ύράφεται η Λιβαδειά με
Υιώτα ή με έψιλον ΥιώΊα και δεν ήταν το ερώτημα, εάν λέΎtται Λεβάδεια, η
Λιβαδειά.

Κος ΙΊΟΥΛΟΣ: θα ήθtλα με τη σειρά μου, πριν υποβάλλω το ερώτημα που
με αφορά, στον κύριο Κόλλια, να σιryχαρώ τους εlσηΎητές, τοιχ; σημερινούς,
ιδιαιτέρως το στρατηΎό και τη δεσ1tOιν'δα ή κl.>ρία Μιιτιληναίου, Ύια τις
άρτιες εισηΥήσεlς τους. Οι ο!\Οίες, πιστεύω να είναι πρόσφορες σαν
ιιληροφοριακό υλικό στους μελετητές. ένας (IIlO ΤΟΙΧ; Ο1Ιοίοιχ; είμαι και εΎώ,
της τοιι\κής ιστορίας,

Και μάλιστα, ειιειδή

ttAtUtuiu,

ενδιαφέρομαι Υια τη σιιΥΥραφή ενός

t01tIKOU,

ιστΟΡIOΥραφικού βιβλίΟ\), θα ήθελα να ζητήσω και από τον κύριο

Κόλλια,

Υια το Βοϊβόντα,

όπως αναφέρθηκε,

τον αΎωνιστή

εκείνον

τον

άγνωστο. εάν υιιάρχει 6ιετική βιβλιογραφία, εάν εχει διασωθεί τίποτε από
την δράση τοι.>

uyroVIatOU, 1101>

αναφέρατε και πού μιιοροίιμε να βρούμε

UUto

το "λικό.
Ελιιίζω, ~πίσης. το λεuκωμα ΠΟΙ> παρέδωσε ο στρατηΎιΧ; να είναι βατό
στοιχ; μελετητές ή α!lό τη Δημοτική

Βιβλιοθήκη, όιιως και

101> KUpiOI>
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ΠΛμεΜΗΛΣΕIΣ

Μελετόποuλοu. η αναφορά για τα τo~ωνι'ιμlα l.;ιιι ε>:ώwμα, η ερμηνεία 10ΙΧ;.
να είναι πρόσφορη στην 10ΠΙο:ή βιβλιοθήκη. για να

tXOUIIt

πρόσβαση για

μελtlη. Εuχαριστώ πολύ.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (K~ ΡΟΥΣΣΑΡΗΣ): Το λόγο έχει ο κuρι<>ς Τσολάνας και
τελειώσαμε.

Κόλλια, voμίζω, ότι δεν χρειάζεται να απαντήσετε. Η

KuPIt

βιβλιογραφία σας uπάρχει. Ο >;ύριος Τσολάνας και τελεlώvoιιμε με τις
ερωτήσεις.

K~ ΤΣΟΛΑΝΑΣ: Σχετικά με τη Λιβαδειά όπα>ι; μιλήσαμε πιο μπροστά,
uπάι>χουνι; και άλ4ς εκκρεμότητες, όπως ο Αλίαρτος ή η Αλίαρτος. Γιατί και
οι ίδιοι, οι Αλιάρτιοι, όταν εγώ βρίσκομαι ε>;εί πέρα, με Ριι>τάνε. Και πολλοί
λένε. θα πάμε στην Αλίαρτο ή σ10ν Αλίαρτο. Από πο':' προέρχε1σι:
Εγώ νομίζω, κα110ΙΧ; το λiω. ειιειδή έ'ι.ω διαβάσει ένα σωρό πράγμα1α, ότι
αντλεί1αι ιιπό το όη επιστρέψαι; ο ηγoVΌς

10U Φρίξοιι

από την Τιφλίδα,

ti'l.t

uιοθετήσει ο τό1ε βασιλεύς Σίσυφος τον Κόρωνο και 10ν Αλίαρτο. Και έδωσε
ένα κομμάη στον Αλίαρτο >;αl στον Kbpωvo, ο οποίος ίδρυσε 1ην Κορώνεια,
από εδώ. Λοιπόν, τι πρέ:πει να λέ'1ε1αl; Ο, ο Αλίαρτος ή η Αλίαρτος; Αυτό δεν
ξέρω. εάν είναι ξεκαθαρlσμέvo.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (K~ ΡΟΥΣΣΑΡΙ-ΙΣ): Κύριε Τσολάνα, σας ειι'l.αριστούμε '1ια
τον προβληματισμό. Είναι θέμα κάποιας άλλης σUΖήτησης >;αι έ'ι.ω να πω.
πριν κλεiσοuμε, ΟΤΙ

t'l.tI

'1ίνεl αντιληΠ10 από όλους μας. αuτες ης ημέρες, πα>ι;

01αν δίδεται το ερέθισμα σ10ΙΙΙ:; ΠVΕΥμαll>;OιJς σκαπανείς, χάρη στο κουρά'1ΙΟ
10ΙΙΙ:;, 1ην εοοισθησία 10ΙΙΙ:; και τον ,Ινειιμαηκο τοιιι:; κάματο. ανασύρονται α110
ο>;ονισμένες βιβλιοθήκες και
ιστορίας. ποιι πλοuτίζοuν

10

u'lb U'loytIa

σ>;Oτεll-'ά, 'ι.ρυσες σελίδες 1ης

θησαυροφιιλά>;ιο της ιστορικής μνήμης.

Και ολοι ξέρουμε.1ΙΟ>ζ ένας λαός ιιου σήμερα σέβεται
για

τις επόμενες

γενεές,

ένα

φωτεινό

αύριο.

Για

10 'ι.θες,
UUtb, εκ

εξασφαλίζει
μέρσιις

1ης

Oj>ΎανωΤΙKής ε>:ΙΤΡΟ11ής, θερμά εuχαριστούμε, τον κίφιο Δρόσο Κραβαρτό
γιαννο, 10ν κύριο Κολλια Αρισuίδη, 10ν KUpΙO ΒΜι'l.άκη Γεώj>ΎΙO, 1ην
Μuηληναίου

Φοίβη, 10ν κύριο Ντελόποιιλο

Γtώj>ΎIO,

10

στρατηγό

KUpIa
>;UpIO

Μ'Ιά>;α Δημή1ΡΙΟ και Οσοιις σIIIIIInri'l.att στο Συμ11Οσιο και στη συζή1ηση,
διόη όλοι με 1ην προσφορά σαι;. πλοuτίσατε το θησαuρσφυλάκιο 1ης ΤΟ11lκής
ιστορίας, Σας εΙιΧαριστούμε.
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Η ΛΙΒΑΔΕΙΑ ΧθΕΣ. ΣΗΜΕΡΑ. ΑΥΡΙΟ

Εισηγηση τσυ κ. ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΥ ΓΕΩΡΠΟΥ
Καθηγφ.ης, Δ!ντης 10υ Λυκείου Λιβαδειάς

Το εν Λιβαδεία Γυμνάσιον
ΣυμΡολή σtoll Ανησtασιακό ΑΊώνα

1940·1944

Σεβασμιότατε, σεβαστό Προεδρείο, θα είμαι σί>vtομος. Ειιχαριστώ την

Επιτροιιή, Υιατί μου έκανε την τιμή να με συμπεριλάβει στους εισηΥητές του
συνεδρίου. Το θέμα. ~oυ θα ~αρoooιάσω, έχει τί1λο: «Γυμνάσιον εν lΙεβαδεία

-

συμβολή στον uVl'IoτumUI(Q arαίνα 4(J...44»,

ΤΟ εν Λεβαδι;ία Γυμνάσιον ιδρί>θη"ε το

]921.

Aιιtό το Γυμνάσιο, επρόι:ειτο

να διαδραματίσει σημαίvovtα ρόλο στην ιστορία του τόπου όχι μόνο ως

Ilνευμαηι:ό ίδρυμα, με ης ει:δηλώσεις του ια/Ι τη συvoλιι;:ή του παΡοιισία
αλλά Ια/Ι ως φιιtώρΙO πνωμαηι:ών αvθρώ~ων. οι o~oίoι αvέιιroξαν "αι
ανα~τί>σσoυν αξιόλοΥη δράση, στο χώρο της Βοιωτίαι; ι:αι σε ολό"ληΡο τον

ελλαδικό χώρο ι:αι στο εξωτερι"ό.
Πολίιτιμες πληΡοφορίες μας παρέχουν τα βιβλία 1ων Πραπικών των
διδασ"όντων

καθηΥητών

τΟ\)

σχολείου,

τα

βιβλία

των

Πραπιι:ών

της

Σχoλιrής Εφορίαι;, το Μαθη10λόγιο και ο Γενικός Έλεnος.
Τα βιβλία αυτά, το αρχείο δηλαδή του Γυμνασίου, μαζί με το αρχείο του
Ελληνι"οί> σχολείου, σώζονται "αι ,uMoσOvtat στο 10 Λί>n:ιο Λιβαδειάς.
Στα παραπάνω βιβλία, Υίνεταl αναφορά. άμεσα ή έμμεσα. σε σιιουδαία
ιστορικά ΥεΥονότα, ιδιαί1&ρα μάλιστα σε ε"είνα που UΙί.opoί>ν την πόλη μαι;,
τη Λιβαδειά.

Δεν θα μπορούσαν βέβαια. να διaφίryoυν

1% προσοχής του

πραΠΙΚΟΥρά·

φου, τα ΥεΥονότα της κατοχής, τα οποία είναι "αι το uvtIKEiμEVO της
εισηΥήσεώι; μου.
Από 10 καλοι:αίρι τΟ\)

1940, η

πατρίδα μας βρίσκεται επί :ι".οδός πολέμου. Η

επιστράτευση αΥΥίι;ει "αι τους καθηγητές του Γυμνασίου. Αρι:ε10ί Ε1ΙΙσφα
τεΟΟνται. Δεν 'γνωρίζουμε τα 1ΙΕριστατι"ά της αναχώρησης των κ:αθηΥητών

Υια το μέτωιτο. Φαίνεται, όμως, όη η αναχώρηση αιιtή, θα δημιούΡΥησε
συναισθήματα Εθνιι:ής έξαρσης και ιrnερηφάνEιας, εάν λάβουμε ιrnόψη μαι; 1α
1Ι&ρισταηι:ά της ΕπιστΡοφής.
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ΜνηΛΗΝΑΙΟΣ ΓEΩI'ΓrOΣ

Μετά την κατάρρευση του μεtώ~oυ, με την ε~ίθι;ση

των γερμανικών

μεραρχιών, οι ε~ισφατευμiνoι καθηΎητές sIIέOlpt't'av σης θέσεις lοι>ς. Στο
ωι' αριθμό

917.6.]94\

Πιxιιc:τιιc:ό ΤΟ1) Σι>λλό'Υοι> των δlδα<JJ(όντφν, διαβάζοι>με:

«Πράξις 9η: Εν ΛΦα&Ια σήμερον ~αι εν τω ΥΡοφ<;Ιω του Γυμνασίου,
συνελθών ο ΣύλλΟΥας.

απούσης

της Jα/Oηyηφ/ας

,...

ΛυΥδοπούλοι>,

,..ι

ετέθησαν τα α,..6λουθα θέματα:

Ι. Ο ,..ύριος Γιιμνασιι:lρχης, εξ ονόματος πάντων, απηύθυνε χαιρετισμόν
προς τοι>ς εκ του μετώπου ,α/ι της στραηωιr~ής υπηρεσίας, επαvcl06ντας
~αOηyητάς ~.~. Παπαϊωάνvoυ,

Σόλων, Περδi~ην, Αναστασίου,

Δημα~όπoιιλoν ~αι Γι:ωρrιόπoυλ.oν.

siva!

ιδιαιτέρως

υπερήφανος δια

Παπιώτην,

Τονίσω; όΗ, ο ε~αι&υτlι:ός ~όσμoς
την λαμπράν δράσιν εν πoλtμω

των

ε ..παιδευτι,..ών λεrτoυιηών, οίτ/Ι--ες, εν ΠΡO,..ειμέVΩ, εδ,,..αίωσαν την παvOo·
μολσγούμην yvι1Jμην ότι οι δάσκαλοι σώματι ,..αι ιγυχή είναι αφιερωμέvoι στα
υψηλότερα ιΟΟ",,..ά της φιιλήι;ι..
Στο ίδιο ~po.ιc:tlιc:ό, και στο OCUttΡO θέμα το\), φαίνεται η ~ρoσπάθεlα ΠΟ1)

ιc:ατέβαλαν οι ιc:αθηyηTές, ~ΡOKειμένoυ να επαναλειτουρ'Υήσει το Γυμνάσιο,
δεδoμiνoυ όπ είχε δlαKOιu:ί η λειτουργία του, για αρκετοuς μήνες.
«Λαμβαvoμένων υπόψιν των ιδιαιτέρων συνθη..ών της ενάρξεως της

λειτουΡΥίας των σχολείων, μετά από πολύμηνον δια"'οπήν, ο

κύριος

Γυμνασ,άρχης συνέστησε την μετά πάσης υπομονής. ΠΡΟσοιπiωσιν των
μαθητών, οι οποiοι είναι ενδεχόμενον, ε .. παντοίων επιδράσεων, να έχουν

αιιοστεί της ημέρου ,α/Ι πειθαρχικής ζωής~.
Ένα μήνα αρ'Υότερα, ο Σuλλογος εκφράζει φόβοος όll ΤΟ Διδακιήριο θα

ιc:αTαληφθεί α~ό τα στρατεuμαια κατοχής και γίνεται μια ~ρώτη αποτίμηση
του διδακπκοο) έργου, για ro μήνα που πέρασε.
«Πράξις 12η: Εν ΛΦαδεία σήμερον την 12ην /ouliou 1941. ημέρα
Σάββατον ,..αl ώραν 6ην μετά μεσημβρ,νήν, ο Σύλλorος επελήφθη των
αι:ολού&ιν ΘSΜάTων: ο ι:ύριος Γυμνασιάρχης αναιωιvoί εις τον ΣύλλοΥον ότι
εVΙΊΊ μέχρι τοιίδι; απειμύχθη ο ι:ίVΔΥνoς της ι:αταλήιγεως του Διδαπηρiου του

Γυμνασίου

υπό του Iτaλιι:oύ σφατού

Jα/Toχής ι:αι ούτω, αιιό της Ιθης

Ιουνίου, ημέραν lης επαναλήψεως των μαθημάτων, απροσ ..όπτως ελειτούΡΥη·
σεν το Γυμνάσιον και εφιλοξενήθησαν εν ιtιιτώ ,α/Ι δύο Δημοτικά σχολεία

(σ.σ. ιιιθανώς 10 10 ι:αι το 20 Δημοτιι:ό Σχολείο) ων τα οικήματα
~αTελήφθησσν, διιστυχώς, το ωραίον πίριον ..ατά τα φαινόμενα ,..αl τας
υπαΡΧOιίσaς ειδοποιήσειςμετά τας δια,α/πάς θα καταληφΟεΙ Δεν θα λείψουν
βεβαίως αl εvιiρyειαι προς αποφυΥήν του κακού α.Uά και αι clπiOOI είναι
μιιψαί».
Δέκα

ημiρες αργότερα, σης

2]

Ιοι>λίοι>

του

]94],

ο

Σίιλλογσ<; ιων

καθηγητών καταγράψει σε ΠΡο.κτικό, σημαντικές πληροφορίες,
«J1ρόξις /4η: Ο ι:ύριος Γυμνασ,άρχης, συμφώνωςμε την υπ' αριθμ. 4552θ
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ι.ε. Διαηηή .00 Yπoυprείoo Εθνικής Παι&ίας, δι' '/ς παρaγyέλλεraι να

σr.ιvιαχθεί Πραι;τικόν περΙ των καωσφοφών ή απωλειών ωυ επo,π-ιι;oιJ
υλιι;oιJ του Γυμvασίoυ, κατά .,/ν διάρκεια .ων πολεμικών επιχειρήσεων,
(lIυφέρει ότι:

Εις τ,/ν υπ'αριθ,
λεπωμΕΡώς

4/25,6,1941

ι;ατιηραφεί αι ζ,/μίω

Πράξιν

τ,/ς Σχολικής

ή απώλειαι

Εφορίας έχουν

του Γυμνασιου

κατά τον

χρόνον των πολεμικών επιχειρήσεων και μΕτέπειτα. Ως εκ ',/ς θέσεώς του το
Διδαπήριον, ευρισκόμΕνον εις κυριοτάτψ διαβατlκήν οδόν κω έχων πολλάς
ευκολίας, εΧP,/σIμoπoιήfirι ποικολοτΡδπως από ωυ παpελθόvιoς Νοεμβρίου
ως O:Ι;vιpoν ιΠl.άξεως ζώων. ως διαβαηι;ός σταθμός δlεpχoμiνων στρατιωτl·

κών fμ,/μάτων, ως στΡο.ών εμπέΔCΥ ιλλΨIKOιJ στρaηωΤΙKoιJ rμήμαως, ως
στρατών γερμανιι;oιJ στpατιωnιroιJ τμήματος. Ως γεpμαVΙK6ν utρarrwnKCV
νοσοκομείον μέχρι τιις 17'/ς Μαίου και ήδ'/ από τ'/ς 17,/ς lοολίου, ως
στρατών Ιταλών καραμπινιέρων,

Εκ των ζ,/μ,ών .0ιJ.ων, αι αναφερόμενα, εις (;Πoιrr,ι;ά και άλλα όρraνα,
είνα/ α, αι;cλουθοι",~ Και απαριθμούνται

tu

"αtα/ΠjΚιφέvτα ανtl"είμενα.

Στην συνέχεια του ιδιου Πρα"'ΤΙ,,ού διαβάζσυμε την Ιη «UVfιστασrαι;ή

πΡιίξ'l" μαθητή του Γ..,μνασίου. η οποία

"al τιμωρήθψ;ε:

ιιΓ.' ΤιμωΡε{ με οκταήμερον αποβο).ήν .ον μαθ,l,ήν ',/ς Δ' τάξεως,
Γεώρrιoν Κορνιλάκην ή Καρνιλάκην, διότι τ,/ν επoμiν,/ τ'/ς λήξεως των
μαθ,/μά.ων, .ην 16ην lουλίου, εracl6i»v εrς το ΓtJμνάσιoν κατά την ώραν του

ι;αθαρισμού εσχεδίασεν επί ωυ πίVΑKoς διαφόρους σημιιwς {σως ιιρος
επίδειξιν ικανότητας, χωρίς να σιcεφθεί εξ επιπολαιότητος. όιι ηδύναω να
παρεξηΥηθεί η παρουσία .αύτης ή εκείνης της σημαίας(απcπληροφορία;ποο
έχουμΕ, ζω-,Ριίφισε την ελληνική, τη Ρωσική και την αγγλική σημαία). Το
σχεδίασμα ωύτου, του οποίου την ιJπαρ.;ιν ουδείς ηδύναω να εποπτεύσει
εr.ιpέ(Jη εκε{ όταν το αιιcrευμα επεσκέφθησαν το Γυμνάσ,ον Ιταλοί αξιωμα·
τικο{ προς επίrαξίν του. Είιυι αληθές, όιι παρομο{α επιπολαιόιηςεις άλλην
περίστασιν μόνον μΕ παρα.ήρ,/σιν ή επiπληξ,ν θα ετιμωρείτο, ιι)λά η

επιβαλλομένη τιμωρία ε{ιυ, παραδεΙΥμαnκή {να ι;αι ταις άλλους σr.ιι-ετίσε,
και διδάξει όπ δ<.ν ε{ναι ιπιτετΡαμμένονεξ (;Πlπολαι6τη.ος να εκτiOεrαι το
Γυμνάσιον ισυ οποίου αι δlαταΥαί ήσαν ρηιaί και επανειλημμένα, περί της
oφεlλoμiν'/ςαξιοπρέπειαςanivuvιI τυυ στρατού κατοχής και της προσοχής
προς αποφυγήν πάσης παρες,/τ/σια/ς>'.
Με tO Πρα"tl"ό 17, tης 18ης Oιctωβρίου
όtl

tO

Γυμνάσιο στεγάζι;tαl ήδη

"Ul στο

1941, μας

δίνεται η πληροφορία,

Μητροπολιτι"ό ναό κα! ζητειιαl από

τους καθηΎητές "αl τον υποδιευθυντή του σχολείου να ι;;αταβάλΜιυν ι;;άEk
ItΡOO1tάEk,u για την ι;;αλή λειτoυj>Ύία του σχολείου. Αι;;όμη, "ατά το ίδιο
σχολl"ό έτος, 10 γρ<:ιφtίO του Γυμvασιoυ, ειναl tIIπtιpiQtaro:
ι(Π~lς '21: Εν Αεβαδεία και εν τω γραφείω του ΔημαΡΧΙUKυιJ Kaτασrή-

'"
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ΜΥΤιΛΗΝΑIΟΣ ΓΕΩΡΓιΟΣ

ματος. σuνελΟών ο Σύλλoroς τou Γιιμιιασίοο ι'ιεβοδείας, σήΙUΡOν την

17j12;

/94/.
Πράξις 1'1: Εν ι'ιεβοδεία και εν τω γραφείω τοι) Γιιμιιασίοl), χρησιμο"οlεί
ται ως τοιούτον το γραφείον τol) /οοΔημΟΤΙJ(ού Σχολείοl) Aιβaδείας, σήμερον
ΤηΥ

IΟην Tavoιxιpiou»

χρησιμοποιεί

Κ.λ.".

ως αίΟοοσες

Μηrρο"ολιrιJ(οti,

Αοτά σΥμβαίνεl
τα κλίτη

των

δι6rι

ήδη

ναών ΑγίοΙ)

το

Γuμl'lίσιο

ΓεωργίοΙ)

και

καθώς και αποθήκες ιδιωτών στην περιοχή της πλαιεl"ος

Mηrρo,,6λεως και της πλατείας τοΙ) ΔημαρχείOtι.»
ΛίΥΟιις μήνες αρΥότερα, πληροφορούμαστε

Πραnlκό, ότι

10

από το

1)It'

αριθμ.

7/4.5.1942

Γυμνάσιο θα παραμείνει κλειστό.

«Mεrά λύπης ο Σύλλοroς ένεκο της εξαπλώσεως του εξαvOημαrικoιί τύφov
yvωματειίει ότι επί rotι παρόντος δεν είναι δvνατή η ;.εΗοοργΙα.

Και εάν

α"oφασίζcτo ΤΟΗοιίτον τι, θα αvτέκειτo εις τα yεvιrn μέτρα τα λιιμβανόμειια
εκ των r.ιrειovoμικών και άλλων αρχών ΠΡοι; περιστολήν ιroι καταπολέμησιν
της επιδημίας».
Το σχολείο επαναλειτoύρrηoε την

1η

ΣεlιτεμβρίοΙ)

1942.

ΣΤΙζ

7

ωυ ίδιοΙ)

μήνα Υίνεταl προσπάθεια νοιιcοιcvρέματΟζ του σχολείου. ΌμΩC;, όπΩC; φαίνεται
από

Πραnlκό

τοl)

Συλλόγου

απελllΙ01ιιcά άσχημη.
«Ι1ράξις 11'1: Εν Αιβαδεία ..

1ων δlδαoιcόν1ων,

η

την 7ην Σειπεμβρίοο

κατά<παση

1941

είναι

ο Σύ).λογος

επελήφθη των ιroτωlέρω θεμάτων:

/.

Αποβλέlf(J)ν

σχολείοu,

uIf6

εις την όσον ένεση ν κανoνlιcoτέραν λειτουργΙαν

τας "αρΟΟσας εξαιρετικάς

συvOήο:ας,

αποφασίζει

του

μεrαξύ

άλλων: α}...

β) oιw.ις αι γραπταί εργασίαι των μαθητών περιoρίζovτoεις το ελάχιστο και
απολύτως απαραίτητον λ6γω της υπερτιμήσεως των γραφικών ειδών Λ"QΙ προς
αποφvγήν vπερβολΙJ(ής Λ"οπώσεων των μαθητών γ) Οπως αι μαθηταί φipovσι
πηλίο:ιον, αι δε μαθήτριαι

"οδιάν κατά ΤΟ JI)VQTCV δ) Οπως ΟΙ μαθηταί

ο:είρωσιν την κόμην ιδιαιτέρως δια λάγους uγείας, εξαιρουμένων της

τελευταίας τάξεως ως απoλooμέvων μετά ειο:οσαήμερον. Και ε)Όπως
απαγορευθεί εις αυrotiς, η φοίτησις εις τον Λ"ινημαΤΟΥράφον, τα ""αφενεία
ο:αι παρ6μοια κέντρα ο:αι η χρήσις "οδη'-6τοο».
Και σ10 ίδιο Πρα-.:τιο:ό, φαίνε1ί11 η αΥωνία των ο:αθηΥητών

«3.

Διαπιστών

την δυσχερά οικονομικήν Οέσιν των ο:αθηγητών και την

απόλυτον ανάγΛ"ην, όπως αvrαπoΛ"pιθώσι εις την υψηλήν αυτών α"οστολήν,
σvνεζήτησαν επισταμένως την διά τιvoς τρόπο.., μη θίγοντος την ακεραιότητα
αυτών,

ποιάν

lιvo ενίσχυσιν αυτών

ο:αι

αποφασίζει

όπως μεrά πάσης

φρονήσεως και ;.επιότηιος ζητήση την ο:ατά βούλησιν και εν ανάγκη, επ!

'fληρωμή συVΔpoμήν εις είδος lων δvιιαμιivων ως παραΎα/Υών ιια "αράσχωσι
τοιαύτην εΛ" των γονέων των μαθηrώv».

'"
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Η ΛΙΒΛΔΙΞΙΛ XθlΞΣ, ΣΗΜΙΞΡΛ, ΛΥΡΙΟ

Μέσα Μαϊου

1943.

Τα στρατεύματα

~αTOxής

πιέζουν,

αλλά

~αι το

αVΤιστασια~ό JιVιuμα των μαθητών, eεprtUtI.
«Πράξις 9η:

Ev

Λεβαδεία σήμερον, τηv Ι 7ηv

Maiou 1943,

ovvMθιIίv ο

ΣύλΜιΥος, επελήφθη των εξής ζητημάτων: εγένετο μαφύς λόΥος περί της
ιψoόΔcv των μαθητώv 'ι"αι ομολοΥήθη ότι εις τας δύο αιwτέρqς τάξεις
παρtJτηρείται απροθυμία.

AIrIa

τούτου είναι η ταραχή η οποία επήλθεv εις

rους μαθητάς ειι: rων συλλήll,εωv μαθητών εκ των αρχών κατοχής. Τούτο
άλλους μεν μαθητάς απεμάκρυνεv από των τάξεων, άλλους ιι:ρqτεί μετεώροι.ις
και τέλος, εις roι.ις ιιπολοίποιις έχει εμβάλλει ταροχήν κοι διάσπασιν της
Oπαιrovμένης προσηλώσεως».
Στις 7 Ιotινίoυ, ο Σόλλογος συνεδριάζει Υια να εκδώσει ια αlιοιελέσματα
ελλιπούς φοιτήσεως. ΚαταΥράφηκαν τα ονόματα εκε(νων των μαθητών 1Ι'0υ
αVΤιστάθη~αν_ «Πράξις Ιι)η: 710υ"0ο

1943.

Παρq'liμποvται ειςoλιll'ήν, 'l"ατιl

IεπriμβPIov εξέταση, οι ακόλουθοι: Τάξις Λ': ΓεωfJΊOτσέλoς Δ. απουσίες

140,

Μάρκου Η. απουσίες

140,

Πέτρου

11.

αιιουσίες

188.

Τάξις Ε': Λyrι;λής Λ. aιToIIσit; 184, Κοvτογιάvvης Χ. απουσίες 153,
Σ'Ι"οτΙδας Ξ. αποιισίες ΙΠ Τάξις ΣΤ.': Δαλιάνης Γ. απουσιες 186, Kαρqτζάς Χ.
απουσίες

183,

Κατσώνης Γ. απoυσiες

213,

Κουρνελάκης Γ. απουσίες

Λιανός Α. απoυσiες 195, Μωραίτης Τ. αποuσiες 196, ΣωτηρQποuλcς
απoυσiες 191, άιιασια απότοκοι wv σημερινώv συνθηKώV>ι.

19/,
Λ.

Με άλλο 1φακτικό, οι παραπάνω μαθητές έγιναν τελικά δι:κtOί στις

εξετάσεις του Ιοονίου

1943,

επειδή

οι απουσίες

των είναι

«απότοκοι

ιδιαιτέρωv ovYθηKfiJV σημερινώV>ι.
Οι ιδιαΙτερες αm&ς συνθήκες πεΡΙΥράφονται σε συνέντει>ξη που μας έδωσε
ο ~Uproς POUoeoς, έμπορος στην πόλη μας.

«Ημασταv ΟΡΎΟνωμένοι στηv Ε.Πο.Ν. Εγώ ήμουνα σε μια δεκαρχία μαζί
με πέvrε φίλους. Με είχε IfΡCΣΗlvrioε! ο Τά'l"ης ο Γοuργιιf)της. Οι άλλοι με

rοuςοποίους πήγαμε μαζί φυλαll'ή, ήται-τ ο Στάθης ο NταρqδήμCς, ο Γιώργος
ο ΤζΙμας, ο Τριαντάφυλλος ο Λλλaντάλας και ο Λουκάς ο Σκορδάς. Το
Μάρτιο rov 43 μαςδώσαvε ει-τολή ιια σTefQ~ouμE: rov ΛΥνωστΟ Στρqτιώτη.
Είχαμε αναλάβει να φτιάξουμε το στεφάl1 και προκηρύξεις, τις oπoiες θα
μοιράζαμε ιι:αι θα τοιχοκολλούσαμε. Και το στεφάνι κατετέθη και οι
προκηρύξεις κολλήθη'l"αv. Το σTtφ<lv! το καταθέσαμε στις 24 Μαρτιου τη
νύχτα. ΕΎώ τοιχοκόλλησα τις προκηρύξεις της Ε.παΝ. τη νύχτα. Κόλλαγα
και όταvείχα φτάσει εδώ στη γωνία, που είναι το κατάστημά μου, ερχόταν μια
περίπολος από τηv πλατεia και μου φώναξε: «Λλ!'>'. ΕΎώ, βiβαια, δεv
σταμάτησα και ro έβαλα στα πόδια. Εκείνοι με πυρο!J6).ησαv αλλά Jev με

Ifirvxav.

ΠρiJλαβα 'ι"αι μπή'l"α στο

<nin

μου. Και επειδή είναι ιδιόρρυθμο,

επειδή ειναl χτισμένο επί Τουρκοκρατiας, έχει και παρqπόρτι. Και έrσι οι
Ιταλοί έχασαν

ro

ίχνη μου και δεν με συνέλαβαV>ι.
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ΜΥΤιΛΗΝΛΙΟΣ ΓΕΩΡΠΟΣ

ο τέως Υπουργός κύριος Τσιπλό.κος για το ίδιο θέμα μας είπε: «Κάναμ
τότε μάθημα, στον ναό της Μητροπόλεως και είχαμ αιroφασίσει στις
Μαρτίου τοu

25

41, να στεφανώσουμε τον Aγvωστo Στρατιώτη. Είχαμε ετοιμάσει

ιiνα στεφάνι, αλλά δεν μπορούσαμ ffi βγούμεέξω, γιατί ήταν οι Γερμανοί J!"OI
φρουρούσαν

ro

Ηρώο.

Είχαμ αποφασίσει

να

το πεrάξouμε από

το

ιrαραμυθάKΙ που υπάρχει πάνω από 101' 'A,γvωστo Στρατιώτη μέσα από το

ιερό. Αλλά κανεΙς δεν τόλμησε να το κάνει. Και έτσι, μείναμε στηνεκκλησ{α
όλη VΙΊχτα και φύrOμε το ΠΡωί. Την άλλη χρονιά, το 43, το κατόρθωσαν άλλοι
μαθηψ; και κατέθεοαν (Tτifavo. ΠΡέπει

va ήταν οι μαθητές Γεώργιος

Κοvrorιάνιιης κοι Απόστολος Λιανός'"
Avτoί οι μαθητές μαζί με όλη την παρέα τους εφυγαν την άλλη μερα Υια τα
βουνά, ενώ άλλοι φυλακίσθηκαν ιcαταρχήν στις φυλαιci:ς το\) Kovιoγιάννη
στη Λιβαδειά ;;αι ΟΟτερα, στην Αθήνα, στις φUλαΙCές Αβερωφ.

,,'Οταν μπήκα στον θάλαμο θι,ιμάται ο κ, Ρούσσος, ήτανε και άλλοι φίλοι
μου και δύο γερόVΤlα, πατεράδες δυο παιδιών roυ Γυμνασίου, roυς οποίους
cixaν πάρει ως ομήρους. 'Ηταν μαζί μου, ο Νταραδήμος, ο Σκορδάς και ο
ΤζΙμας. Τον Αλλαντάλα ιrt!1 KσΠOloςάλλCΙΙςδεν τους είχαν πιάσει, γlατΙ είχαν
φύγει από την Λιβαδειά. Είχαν πάει στα χωριά. Ένας Lυ1"ηρόπoυλoς είχε βγει
στο αντάρτικο».
Την ν»χ.τα

9

προς

10

Σεl{1εμβρίου

1943

επιτελείται στην πλατεία της

Λιβαδειάς ανοσιοίΨΥημα. Δέκα παλικάρια κρεμασμένα από τους Γερμα\101Jς
από τα μπαλκόνια των ξενοδοχείων ΣΟΥΓιΑ ΓΑΛΛΙΑ και ΠΑΡΝΑΣΣΟΥΙ.

Mcταξiι αVΤών και ο μαθητής του Γυμνασίοιι Γεωργoiιλης Χαράλαμπος. Στο
Πρακηκό της 2Οης Σεll;τεμβρίου

1943,

αποτυπώθηκε απλά το περιστατικό

αlT<ό;

«Εν ΛιβαΔSία ... τη 2Οη Σεπτεμβρίου
έτους

1943

ημέρα ενάρξεως roυ ΣΧOλΙKotί

'43· '44, προσCλθοντες ανiλαβαν τα καθήκοντά τOtlς. οι ακό).ουθοl

καθηmταί» (ΑΥΟφέρονταl τα ονόματα δέκα καθηγητών). Λόγω ελλείψεως
διαταγών σχετικών μ την ιiναρςιν και τον κανονισμόν των εξετάσεων ο
Σύλλογος κατά την παροΟΟαν συνεδρίαν οιιδεμiαν έλαβεν οπόφασιν ToσOύrω
μάλλον. όσον η παΡατηρουμένη νειιρικότ% εις την πόλιν και η απροθυμία
προσελεύσεως μαθητών, ιδία χωρικών, ειrιβάλλσυν μικράν αναβολή ν".
Σης

19 Ιανουαρίου

του

44

σε

illo

Πρακτικό του Συλλόγου αποτυπώθηκε

καθαρά ένα ακόμη γεΥονός: η εκτέλεση των πενήντα σlη Βρασlαμίτα.
"Πράξις 7η; ο Σιίλλorος έχων υπόψιν, την υπ' αριθμ, εξoιισloδότ/σiντου κ,
ΓεVΙKOύ Επιθεωρητού προς τον ~, ΓυμνασlάΡχην va απoφaσΙσεl (1Ι)μβοι>
λουόμενος και τον Σύλλorον, αναλόγα/; των τοπικών συνθηκών, περί της
ενάρξεως ή μη των μαθημάτων, επελήφθη της σιζηrήσειυς του πραιrrcαυ επ'
αυτού,

Ο κ. ΓuμΥΟσιάρχης αναπrοοσων τας γνώμας Τ«Ι λέει ότι εΙναl αναμφισβή-

'"
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Η ι\IΒΑ.ΔΕΙΑ ΧθΕΣ. ΣΗΜΕΡΑ, Αγριο

rητοv όn η ).ειrουΡγία του Γυμνι:ισioυ εivar γενική ευχή και χρι;ιάζετQ.l
επιχειρήματα η υποσιήριξις rης ευχής ταύrης.
Μερικά γεroνότα όμως εμβάλ.Wυν εις σκέψιν, εάν ευθιίς αμi:σως ημπορεί
vα γένει τούτο. Eίvαι γ,vωσrό ότι οι χωρικοί κατόπιν μεριιcών αυλ).ήψεων
εινω φοβισμένοι και είνuι λiανεvδεΧQμεyvν νu μηνσrείλoυν τα τέιο-υ των εις
το Γυμνάαιον.

Εν ιη πόλει ομοίως, ένεο;α της ~ν,Hαιo;ής εο;τελέ.πως rην 8ην Ιανουαριου
πενήντα εκ των o;pαιoυμiνων δια τον φόνον δiκι Γερμανών σrp<ιnωτών ο;αι

του ΤΡ<ιυμαnσμού ετέρων δύο επικρατε! νευριιrότης ιcαι φόβος και οι
δυνάμενοι φεύΥουν εξ αυτής. ΦαIνεrαι δε, ότι ιrαι τουςμαθητάς δεν πρόιχιτω
να σrείλoυν οι γονείς εις το ΓυμνriσΙΟY>i.
Ένα μήνα μετά την δραματική συνεδρίαση, της ]9'ης/]/]944, ο Σύλλογος
των ~αθη-yητών του Γυμνασίου των ι;αθη-Υητών του Γυμνασίου, φανερά

ουγι;λονισμένος ι;αι ι;ατεβεβλημένος

anO

τις ι;αι;ουχίες, αλλά έχοντας ως

γνώμονα την υ't'ηλή ακοστολή του, συνεδριάζει ι;αι πάλι. Απο το Πραο:τιι;ο
της 2i) Φεβρουαρίου ]944, παραθέτω μόyv ένα απOσπασμa:

<10

Σιίλλογος ευρισο;όμενος

ένεο;α

αδιέξοδον οιιrοyvμιιrόν, θεωρεί δίκι:ιιον

της ανειfαρο::είας

va

του μισfkJιί,

εις

ζητήσει την oΙΙCOνoμΙKήν αΡωγήν

των ευπόρων γοΥΈων δια της ΠΡοσφοΡάς εις είδος. Περί τούτου άλλωστε έχει
ειrπεφρaσμένη την συγο;ατάθεσιν βολιδοσο;οπηOiνrων γονέων»,

Η 1Wpioδoς της Γερμανιι;ής ι;ατοχής έληξε. Στην παρούσα εισΤι-Υησή μας,
δεν ήταν δυναιο να avaq»:ρOoiJμI: με λεπτομέρειες στη ζωή του σχολείου αλλά
ι;αι της πόλης μας, όπως αυτή φαίνεται μέσα από τα Πρακτικά του Συλλόγου

των διδασκόντων,

Αυτές

τις λεπτομέρειες

τις δημοσιεύσαμε

με πολλές

συνέχειες στην τοπική ι;φημερϊδα «80IΩTIΚJ' ΏΡΑ» και ήδη βρίσκεται
υπό έκδοση βιβλίο σας, με τίτλο: ιffo εν Λεβαδεία TιoμνriσIOY>i.
Θα ήθελα όμως να ι;λείσω, με μια παράγραφο απο Πραι;τιr;:ο της 2Οης
Σεπτεμβρίου

]945.

«Η επιrpo'l7j, αποτελούμενη από τον Κωνσταντίιιον Καλότυχον, Γυμνα
σιάρχην, N,ΙCιίMιOν Πολυζώην, Σχο).{αΤΡον Ισμήμην Ξύδη κι:ιι Περδίιrην

Ηλιι:ιν, Γυμνuστiς, απα)λάσm:ι τους μαθητές απιί το μάθημα της Γυμνασrι
ιrής, γιι:ι τοι-ς πι:ιραιrάτω λόγους:
χωλόrητι:ι, αδυναμία, ατροφία ά,ι;Ρων ιroι ελονοσία, π).ημμΜής πώρωσις
της ι:ιρισrεράς ,ι;ατ' αγο;ώνα αρθρώσεως συYε1Uiία τpαιίμαroς, Ι:ΙτΡοφίι:ι δεξιοιί
σκέλους. πώρωσις αμφοτέρων των ποδών, συvεπεία πολυομυελίτιδος, ΧΡονίι:ι
νεφριτιδι:ι, υπο).είμμι:ιτι:ι πλευρίτιδας του δεξιοιί ημιOaιριι,ι;ίoυ, ρευματισμοί,
εο:τεταμένη ουλή δεξιού ημιθωρα,ι;ίου, ηπι:ιτιτιδα, πι:ιραξυντιιrή τaχυο;αΡδία,

συρίΥΥιον έδρας, oσrεoμυελίηδι:ι δεξιάς κνήμης».
Και όμως

UO'lOi αντισιάθηι;αν,

άνu:ξαν, δημιοι\ρ-Υησαν ,ι;αι μας naρtδωσαν

την Λιβαδειά ελεύθερη, για να ζοι\με εμείς, σήμερα σε αυτ/. Και ανάμεσά μας,
αρκετοί α1!ό αυτοός, γovείς, συrΎενείς, γνωστοί. Ευχαριστώ.

'"
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ΣΤΛφγΛΛΣ ΜΙΧΛι\ΗΣ

Εισ'lΥΨ'l του κ, ΣΤΑΦΥΛΑ ΜΙΧΑΛΗ
ΛΟΥοτέχνη, Δ/ντή Περιοδικού «Πνευματική Ζωή"
ΣΤΑΦΥΛΑ ΘΕΜΙΣ

Ο ευπατρίδης ποιητής Ωέτρος Ζψο\l\'ιάτης

-

από το στρατοπό:ζαρο της Λιβα&ιό:ς
στα Παρισn'ό: φlλολΟ,llκό: σαλό\'ια

Είναι

1i:0lvQ

μΟΟΤΙli:ό πως, πέρα από WιJς λογοτέχνες που προβάλλονται

σχεδόν σuστημΙl,\ιι;;(ί από τοuς δραματoλόγoUς,

τους IGfOPlli:OUς της ΛΟ"(ο

τεχνίας μας Ια/Ι τους Ανθολόγους, uπαρχoυν ι;;αι πολλοί ο'ιλλσι που αγνούνταl
αν Ι(αι το έργο που άφησαν είναι εφάμιλλο, αν όχι Ι(αλύτερο πoλλiς φορές,
από τους προβαλλόμενους.

Ένας τέτοιος, ολότελα αγνοημένος ίσαμε σήμερα, είναι 1(01 ο ΠέτΡος
Ιητουνιάτ/ς - ΠOlJ όταν θελήσαμε να 'ρΟουμι; σε επαφή με W έργο του 1(\

επιχειρήσαμε κάποιες βιβλιογραφιl(ές αναζητήσεις, δεν βρήιο:αμι; τίποτα ή
σχεδόν τίποια, τουλάχιστο από ειi:sίνους που έχουν lην ευθύνη για τη
διατήρηση της μνήμης όσων οιl(οοομησαν τον πνεuμαΤΙli:ό μας πολιτισμό,

Ούτε σε σ\JΎΎράμματαπανεπιστημιαι;;ωνφιλολόγωναναφέρεται πουθενα, ούτε
στ' αναγνωσΙΙli:ά των σχολείων, ούτε στις βιογραφίες των λογοτεχνών. Μόνο

σε κάποιες &Υιi:uιο:λοπαίδειεςυπάρχοuν ελάχιστεςπληροφορίες Ii:I αιrrές ΣUΧνα
λαθεμένες.

Ο Δημαράς στην «Ιστορiα" του απλά αναφέρει τ' όνομά ιου μόνο: «Πέτρος
Ζητουνιάτης από τη Λιβαδετά» μΟΟα σε έναν ιο:ατάλσΥο είιο:οσl άλλων
παλαιό-ι:εΡων δημιουργων. Κι ο Γιάννης Κορδάτος στη δική του «Ιστορία»
γράφει:

«Μνημονεύοντας

και

τον Πέτρο ΖηΤΟlJνιάτη.

Γεννήθηκε

στη

Λιβαδειά, α)λά πέρασε τα περισσΌΤSρα χρόνια της ζωής του στο Παρ
{σι. ΈΥραφε ποιήματα και πεζά. Eμφavimqιrι: στο περιοδικό «Παναθήναια»

(το" ΜιχαηΜδη)μα πολύ ΥρήγΡΡα ξεχάστηιrι:. Η προσφορά του στα ελληνικά
Γράμματα ήταν ασήμαντη».
Έτσι με δύο κουβέντες τον ρίξανε στον καιάδα της λησμονιάς Ια/Ι πρέπει
να το πούμε, χωρίς φόβο και παθος, πως οι Ιστορικοί της Νεοελληνικής
Λογοτεχνίας

mGtoi

στην παράδοση της αντιγραφής του ενός από τον άλλο,

'"
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Ι"' ΛΙΒΑΔΕΙΆ ΧθΕΣ. ΣΗΜΕΡΑ. Αγριο

σννεχίζονν τα λάθιι ης παρσλεί't'εις και ης από't'εις 1Ιον σνχνά δεν έχονν
σχέση με την πραγμαπκΟτητα.
Δεν θα ισχνριστούμε φνσικα πως ο Πέφος Ζητοννιάτης, ήlαν από τους
κορυφαίους της Λογοτεχνίας μας. Δεν ήταν όμως ασήμαντος. Κι αν ο
πρόωρος θό.νατος τον. στην ηλικία των

34 χρόνων

δεν σταματοΟΟε τ/ν πορεία

τον, όλα δείχνονν πως θ' ανέβαινε σε ακόμα ψηλότερες κορφές τον πνεύματος
κι η προσφορά τον θά 'ταν αδιαμφισβήτητα σημαντική.
Άλλωστε,

lην προσφορά

και τ/ν αξία των λογmεχνttιν

πρέπει να τη

βλέ1Ιονμε σε σννάρτηση με τ/ν t1Iοχή που έζησαν και με τα βιώματα πον
είχαν να εκφράσονν

'"

όχι να τονς αντιμετωπίζουμε ξεκομμένους από πς

KOινωνιΙCΈς σννθήκες, τα ρεύματα του καιρού τους και το πνευματικό
περιβό.λλον μέσα στο οποίο ζούσαν.

Όσο Υια τον Ζητοννιάτ/ 1Ιρέ1Ιει να θυμηθούμε κάη που σηματοδοτεί τ/ν
εποχή 10υ και τ/ν προσφορά του. Η λοΥOtεχνiα, και ο:ιιρίως η Ποίηση. <πα
χρόνια τον, βρισκόταν ιttO περιθώριο των δραιttηΡΙOτήτων. θεωρούνταν
δηλαδή σαν κάποιο πάρερΥΟ ανθρώπων πον δείχνονν τ/ν αΎάπη τους στον
έντεχνο λόγο και τίΠΟlα παραπάνω. Πως γράφονν για να γράφονν και όχι να

εκφράζουν τους Υενικότεροιις παλμOιJς του ιοοιρού ΤOuς και του λαού ΤOuς..
Ηταν η ποίησή τους εσlOOφεφής, που σννήθιιχ; θέρμαινε ένας αόρατος

ρομαντισμός. Ένας ρoμαvτισμός πον είχε Υίνει κάη σαν t1Iιδημία

'" όλοι

θέλανε να κάμανν κάποια επίδειξη στιχοπλοκής. Κι όταν μάλιστα αντή η
στιχοπλοκή Υινόταν στην καθαρεί>οοοα, η

«1Ιοίηση», πον αναγΚ(1(Ιtικά

πρέπει να μπει σε εισαγωγικά, 1I1ipVOOOf στονς χα/ρους της γελοιο-ποίησης.
Ο Δημήφιος ΠαπαρηyόιtoνM>ς για παράδειγμα, σαν ο θ«ορητικός αντών
των ενασχολήσεων, 1Ιροσπαθεί να δικαιολοΥήσει τ' αδικαιολόΥητα:

Γελάτε ήδη και εγώ καθώς υμείς εγiλων
Κ' ενδεμov6αν επλάπον, κ' εφσνταζ6μην μέλλον

Ο Υέλως ήδη !;σβεUΕ, και ο σπασμ6ς του μδvoν
Δεικνύει την μετατροπήν lης ηδονής εις

IrciVOY...

Σ' αντήν τ/ν παρα·ποίηση lης 1Ινενμαηκής ζωής, ήρθαν αντιμέτωπα τα 1110

φωτεινά μναλά ε"είνης της εποχής. Ο ψιιχαρης, αρχικά, με το «Ταξίδι» του
ξε"ίνησε το μεγάλο και εθνικόν αΎώνα, Υια τ/ν επιβολή τ/ς δημοτικής

Ύλώσσας ενώ άλλο!

δημιονΡΥοί

αγωνίζovταν Υια την απαλλαγή

της

Λογotεχνίας από τους αρρωστημένοιις και πεισιθάνατους πον ήθελαν την
αΥαlιημένη τονς «με

20

φθινόπωρα και άvoιξιν καμίαν...».

Αξίζει να θνμηθούμε τα πσιήματά του «θα περπατήσω μσναχός»:

θα ΠεΡ1lατήσω μοναχ6ς <π' αμμ6στρωτο αΚΡΟΥιάλι
Οπσυ

10

κΙίμα ολάφρι<πο σΙΥά και αrάλι φτάνει.

Και με τον πόνο στην lΙ'ιιχή θα φiρω <πο κεφάλι
Ω Λιοιίσα μου, τ' ακάνθιvo! που μο!ιδωκες σπφάνι.

'"

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
09/01/2023 21:58:53 EET - 44.211.79.30

ΣΤΑφγ"ΑΣ ΜΙΧΑΑΗΣ

Και

r6rt

δάο;ρva χιίνο.,-ας στη θάλασσα ,ια σένα.

Ακοψ>rισμc>-ος στ' άσαρκο το χέρι το\> Ομήρο\>.
Μες στη σιιή rων ασrεριά!ν και τον σ>rασμό του AιrεΙρo\>
Θα βr.ιθισθώ ,ια σένανε, ψυχή, στα ιrερασμένα.
Στον αγώvu Υ\α την απαλλα-Υή της ΛΟΎοτεlνίας από τα κατό.λοιπα του
παρελθόντος των λΟΎιόlατtOν, που λαθεμένα νόμιζαν πως με την αΡlαιοπλη
ξία θα Ύινόταν η αναΎέννηση του Εθνους, ήρθαν αντιμέτωποι όσοι έβλεπαν
αυτήν την αναΎέννηση να βΎΟίνει μέσα από τα σ",λάlVU του ίδιου του λαού
και με εκφραστικό μέσο την ίδια της τη γλώσσα του.
Ανάμεσα σ' αυτούς τους φωτισμένοι>ς δημοτικιστές ο:ι ο Πέψος Zηtoυ

ν\άτης πσυ, όμως, εκείνον τον ο:αιρό παρό.παιε αναμεσα στο ρομαντισμό της
επΟlής του και στο σ",μβολισμό που αKOλOvθoOOε ο φίλος του ων ΛιtOρεας.

Ii

παραμονή του, άλλωστε, στο Παρίσι ο:ι η συντροφιά του εκεί, με το'-"> "'\0

φημισμένοι>ς δημιουρ-Υούς, του διαμόρφιοσαν την ιδεολογία και του άλλαξαν

"'ολλί;ς αnόψεις πάνω σε ποικίλα θtματα.
Αλλά οι ξένες λογΟ1&lνlο:έςεπιδρό.σεις, ε",όμενο ήταν να μεταφιrtέ't'ουντο

κανούργιο περιεlόμενο και στην ΠVΕυματική μας ζωή κ\

0\ ρομαντισμοί

itm

σιγά-σιγά ",ερνοΟΟαν στο περιθώριο, ενώ οι αληθινοί ποιητές, που ένιωθαν
μέσα τους έντονα τη δυναμιο:ή του ταλtντoυ τους, ΠΡΟ1ωροόσαν προς το'-">
νέους δρόμους. Οι περισσότεροι κάτω αnό τη σκιά του Παλαμά, ΠΟυ
μεσουρανοΟΟε.
Η Ρούμελη και ",ό.λι έβαζε το ριζιμιό λιθάρι, Ύια την οικοδόμηση του

νεοελληνικούπολΙttσμούαιrtή τη φορά. Η ΡουμελιώτικηλΟΎotεlνική σχολή
που είlε στους κόλπους της τα πιο μεγάλα ονόματα όπως το Μαλακάση, το",
θλαllΎιάνvη, των Χατζοπουλαίων, του Τραυλαντώνη και πολλών άλλων
ακόμα, χριοοτούσε lη ρωμαλεότητα και το ρεαλισμό στον απόηlΟ του
Μεγάλου Αγώνα, αλλό. και στη γραφή 10υ ΜακρυΎιάννη, που ο λιτός το",
λδΎος θι:ι.:>ρείταl VΠOδεΙΎμαΤΙKόςκαι ανειιανάληπτος.
Σ' αιrtήν τη Ρουμελιώτικη σχολή ανήκει ο:ι ο Πέτρος Ζητουνιάlης ,όσο κι
αν οι πνευματικές του α",οοκευές περιείχαν και ευρωπαίκό υλικό.

Η λoyortlVIo:ή Υεν.ά, λοιnόν, που ξεο:ίνησε αnό τα τέλη του Ι90υ αιώνα,
θαλεΎα πως είναι η γέφυρα από την οποία περνούν για τον

200

αιώνα όσοι

είναι αληθινοί λοΎοτέχνες κι όσοι νιώθουν πως έχουν το προνόμιο και την
ε..,(}ύνη V(l ε"φρό.σουν την εποχή τους και το'-"> οραματισμούςτων m>y"aΙPI

νών τους μέσα από τη Λογοτεχνία.

0\

άλλο\, αιrtoί που Ύρό.φουν για

V(l

Ύράφουν, μένουν στην απίναντι όχθη, απλοί στιχοπλόκοι, με τον άκρατο
ρομαντισμό και την απαισιοδοξίατους τραΎουδούν το θάνατο κι όχι τη ζωή.
Αλλό. πριν προχωρήσουμε στην ανάλυση του ίΡΎου του Ζητσυνιάτη,
πρέπει, νομίζω, να πούμε κάποιους σταθμούς της ζωής το", Υια

V(l

εξηΎήσουμε

",
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Η ΛJΒΛΔΕJΛ ΧΘΕΣ, ΣΗΜΕΡΛ, Αγρ[ο

Uσfερα μόνσ .σ βαθμό της προσφοράς .συ, αλλά ~αι τα γεγσνότα πσυ
επηρέασαν την πνιυμαll~ή τσυ πσρεία.

1·[

Λιβαδια/-1ι"'1 φάρα των Ιητουνιάτηδων έλαβε μέρος σι;ην Επανάσταση

τσυ Εικοσιένα ~ι έβ'Υαλε πολλούς σι;ληροφάχηλους αyωvισι;ές. Ο πατέρας
του ιιοιητή, Δημήτριος Ιητουνιάτης αν ι;αι φύλα-Υε t' άρματα των προγόνων
του στο μικρό του σπίτι ~oντά σι-σ σι-αροπάζαροτης Λιβαδειάς ήταν ήρεμος
άνθρωιιος, έμΙΙΟΡας ευυπόληιιτC>ς, μεσίτης σε καιινά και βαμιιάι;:ια - ενώ είχε
αρνηθεί ν' α~oλoυOήσι" τσ στρατιωτικό ειιάΥΥελμα

-

ποο τόσο το ήθελα" σι

γονείς τσυ.
Παvι:pενι-ηι;:ε την EIJσ1αθία Παυλίστρου κόρη μιας πλoiχnας o\~oγένειας

απ/ι την Αθήνα ιιου, χωρίς αντίρρηση, δέχτηι;ε να εγ~ατασταθεί στη
Λιβαδειά- /ιιιου στις

7

Γενάρη του

Πέτρος. Λένε πως η γιαγιά

tQI,),

1875

γεννήθηιcε το πΡωτο τους ιιαιδί

-

ο

η Ζώζα Παυλίσφα (το γένος Χωροφά) μόλις

είδε τσ μιι;ρό, γl,)ρίζσντας στους άλλσυς ΠΟI,) ήταν ιcoντά τους είιιε: "Διαβλi;lΙW

σ' αυτό τη δόξα ζωγραφισμiνη στο μeτωπσ του με Χρυσά γράμματα».
Μπσρεί αυrά τα λόγια να 'ταν μια σι.oνηθισμέVΗ εIJXή, ως ένας εοοεβής
π/ιθος, της πολο) μορφωμένης (για την εποχή τη.;) γιαγιάς του. Ωστόσο ~ι αυτή
δεν έμεινε με σταυρωμένα χέρια - πιστεuοντας μσνάχα σι-ην πρόβλεψή της.
Σαν τελείωσε τσ Δημοτιι;ό lΙ'αι το Σχολαρχείο το εΥΥόνι της, το πήρε στην
Αθήνα, για να τελειώστι

tll'Ei το Γυμνάσιο, Στη συνέχεια γράφτη~ε στη
Noμι~ή Σχ:ολή, αλλά δεν πήρε ιιοτέ το πτιιχίο, ΕνιωΟε: πως άλλους δρόμσυς

ήταν ιιροορισμένος ν' αι;ολουθήσει. Έτσι όπως απ/ι το Σχολαρχείο ακόμα
διάβαζε ό,τι έπεφτε στα χέρια τσυ, είχε οριστιll'οπσιήσει τις αποφάσεις του
παρά τις αντιδράσεις των διι;ών

tQI,).

Αρχισε να ει;φΡάζει ης απ/ι-.γεις του μέσα από JIOIll'iMι ι;:εϊμενα που
γίνονταν ι:uπρόσδ.εκτα αιι/ι τις εφημερίδες. Κι αυτή η EI')~OliιI γραψίματος και

δημοσίευσης το" απομάΙ;Ρυνε οριστιι;ά απ/ι την επιστήμη του. Η δημο
σιοηχιφία

τον έθελ-Υε

-

όπως άλλωστε τους περισσότερους λογοτέχνες

ει;;είνου tQIJ "UIΡOU, αφού διαμέσου αυrής IIItopouaιIV να ει;φρα<:rlοuν και γιατί όχι;- να ιιρσβληθσUν. Άλλωστε τα πΡωτα τους λΟγΟΤεχνιll'ά πετάγματα
στις εφημερίδας τα δοll'ίμασαν σ Παπαδιαμάντης, ο Δροσίνης, ο Παλaμάς, ο
Βλαχογιάννης, οι Χατζσιιουλαίοι, οι Μαρτζωκή&ς ια/Ι πολλοί άλλοι
lΙ'αι ο Ιητσl,)νιάτης. Από εκεϊνη την ειιοχή είναι ~α\ το πσίημα
lΙόνο»

πσυ εκφράζει

lΙ'άποια

αισιόδοξα

μηνόματα

αιc/ιμα

- όπως

«Mi;aa

και

στον

μέσα σε

μελαyxoλι~ές νότες.

Mi;σa στον πό"" το

{JaBU.

ΓIari η καρδιά μσυ λιώνει;
Aφou γνωρίζω πως θα 'ρ6ει,

Πάvrα μια

vutra

σκοτεινή,

Που θα διαβούν κι οι πόνοι'

'"
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ΣΤΑφγΛΛΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

Κι όμως, ruβάλα σι' όtεIΡO.
Μέσα στα 'Χάος

rpixw.

Και ταυ ΠηΥάσου τα φιερά.
Στις /πποιφήνης τα νερά.
Με δάκΡυα τα βρέχω.
Και ΠεΡπαιώ σαν ίσιcιωμα.
Στις λαΥι:αδιές που κλαίνε.
Κι ακούω τα Jtvrρa va θρηvoύν.
Πουλάκια όπου κελαηδούν.
Και κάθουνται και Μνε:
λύπη
Μέσα στον πόvo το βαθύ.
Γιατί η καρδιά σου λιώνει;
Αφού Υ'οωριζει πως θα 'ρθει.
Πάντα 'μια νιίχτα φωτεινή,

Ποο θα διαβοιίν οι πόvoι.
Ε ... είνον τον

... αιρό - ... αι

πάντα, ως σημερα

.

το Παρiσι ήταν πόλο; έλξης

των νέων ταλαντούχων που ήθελαν να χαρούν ευρύτερους ορίζοντες και να

'ρθουν σ' επαφή

μ' έναν κόσμο γιομάτον οραματισμούς και ευρύτερες

επlδιιi>ξι;lς. Εκεί διαμορφώνονταν τα ποιήματα, τα καλλιτεχνικά ρcύματα κι
ιJστερα φτάνανε ως την ά ... ρη

του πλανήτη

επηρεάζοντας

το παγκόσμιο

πνεύμα. Και πόσο θα "θελε να τον στείλουν σαν ανταποκριτη στη γαλλική
πρωτεύουσα

- μια

που φρόντισε να μάθει την ξένη γλώσσα τόσο καλά.

Και ξαφνικό., ένα απροσδόκητο -Υεγονός ήρθε να ενισχύσει τις ελπίδες του
Ύια την πραγματοποίηση αυτού toυ ονείρου του.
Παίχτηκε στο Στάδιο η "Ιφι"(ένεια» του Ζαν ΜωΡέας με πρωτo:ryωνιστές το
πασίγνωστο, τότε, ζειryό.ρl των Συβλέν. Είχε έρθει μάλιστα από το Παρίσl κι ο
ίδιος ο ελληνογάλλος συnραφέας του έργου, που είχε μια πανευρωπαί ... ή

αναΎνώριση.
Κοντά σης κριη ... ές που rράφtηκαν για την «!φιγένεlα/>, το συηραφiα της

και τους ηθοποιούς, ήταν και εκείνη του Πέτρου Ζητουνιάτη. Ο Ζαν Μωρέας
την ξεχώρισε και -Υράφοντας στους «KαιΡOιίς>J ΤΟυ Παρισωύ, ο&τε λίγο ούτε
πολύ επισήμανε πως ο Ζητουνιό.της είναι ένας ένας από τους μεγαλύτερους·
Ελληνες κριτικούς.

Αυτό ανέβασε τις μετοχές του νεαρού δημοσιcryράφου

και έκαμψε ης

αντιρρήσεις των δl ... ων του. Με μια τέτοια γνωριμία, ενός μεγάλου συ'fΎραφ.l;α
που είναι τα πριDtα ονόματα της πνευματικής Γαλλίας, δεν θα χανόταν στην
απέραντη μεγαλούπολη, ενώ θα μπορούσε μ' ευκολία να βγάζει ειδήσεις.

",
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Η ΙΙΤΟΙΙΔΕΙΑ ΧθΕΣ. ΣΗΜΕΡΑ. Α γρια

Εδώ θα κάVQl)με μια 1Iαρtμβαση 'για να ε1llσημάνουμι; το IαPαιm\po του
Ζητουνιάτη. Otαν ήρθε α~ό το Παρίσl η εφημερίδα με ΤOlJζ επαίνους του Ζαν
ΜωΡέας, οι μεΎαλότεροl
χολώθηκαν
εφημερίδα

ι;:ι ο 1IαVΤα

και

που OυνερΎUΖόταν

συνάδελφο».

Την αλλη

Ζητουνιάτης

χαιΡέτησε

ξακουατο\

1110

oΡΎiι..λoς

Γιαννης

λΟΎοτέινι:ς

ΒλαΧΟΎlαννης

ΚΡlllΙ;:Οί
στην

KIι1l0ΙO ειρωνικό σχόλιο Ύ,α τον «νεοσσό

μέρα που συναντήθηκαν,
το

και

έΎΡοψε

θλαΧΟΎ1άwη

στου

Ζαχαράτου,

με την ίδια εγκαρδιότητα

ο
και

η~μία. Κι όταν κάιιοιος του θόμισε το τι έ'γραψε ο Βλαχογιάwης,
α1l0κρίθηκε: "Για να IIaipvt;, τον κόπο να ΎΡάφει Ύ,α μένα σ 1(. Rλαχο
Ύ,άνvης, θα πει πως κάτι α';ίζω~.
Με τέτοιο άκακο ιαΡοι;:τήΡο που είιε, ποτέ δεν απόχτησε εr.θρό. Κι ήταν
ένα-; από τους λίΎους οικουμενικά απoδεxτoiις, 'γιατί και τότε
σήμερα

- οι

όιιως και

-

πνευματικοί μας άνθΡΙΟ1l0Ι τρ6ηονταν με τους ουναδέρφους τους.

Ο ΖητουνιάΊ:ης στις μΙKραΙCΑKίες α1lQvτoιίσε ι;:αλοσυνάτα κι έτσι αφόπλιζε

όσους ήθελαν να τον και;:ολΟΎήσουν,
Στο Παρίσι έμεινε την 1Ιρώτη φορά από το
ανταιιοφιτής

αθηναϊκών

εφημερίδων

και

1896

ως το

σαν συvτάnης

1899

σαν

των Γαλλικών

ι<Φ,yιcαρώ, Μφκσυρ ντε ΦΡάνς κα, Επ,θεώρηση του Α,ώνα». Και θα 'μενε
ακόμα ΠΕΡlοσότερο αν ένας βαOiις έρωτας δεν τον ανά'γκαζε να Ύυρίοεl στην
Ελλάδα.

Ως φοιτητής είχε -yvwpίOEI δύο αδερφiς

-

κόρες ΎV<ιXJτής αθηναϊι;:ής

ΟIΚΟ'γίνειας ιισυ τον είχαν αΎαπήσει με 1Ιάθος, αλλά τελικά ει;:είνος σuνδέθηι;:ε
με τη μικρότερη

-

τη θεώνη.

Πρόκειται για τη θεώνη ΣτραΚΟ1Ιοόλου, τη μtΎάλη

-

αργότερα

-

και τόσο

αlσθ(ll't1.ι;:ή ποιήτρια με το ψευδώνυμο Μυρτιώτισοα, Η θεώνη ήταν μια α1lό

τις ωραιό1ερες γυναίκες της Αθήνας. 1Ιράμα 1Ιου εόκολα το διαπίστωνε όποιος
τη γνώριζε ακόμα ιcαι στην πρoxωρημiνη της ηλικία.
Τότε όμως που 'γόρισε ο Ζητουνιάτης φλoγισμiνoς από τον έρωτα του,

εκείνη ήταν ανήλικη ,!κόμα, αλλά δέχτηκε να την α1lαγάΎει ο αΎα1lημiνος
της. ΤέσσΕΡις μiρες wτιιxίας ήταν όλες κι όλες που έζηοαν μαζΙ Οι 'γονείς
της Θεώνης απεiι..ησαν πως θα καταφύΥουν στη δικαιοοόνη - με την
κατηγορία της α1l0πλάνησης - μα εκείνη τοι>ς εί1lε θαρρετά 1Ιως δεν μ1l0ρεί
να κάμει χωρίς τον Πέτρο. ,.{)ταν εvηλωωθείς κάμε ό.τι θiλεις», της εΤπαν.
Με σφlΎμiνη την καρδιά ο Ζητουνιατης ξανάφυΎε 'για το Παρίσι απ' όπου
έστελνε στη μικρή του αγα1lημένη μαζί με φλοΎερά γράμματα και 1Ι01ήματα ..

Ενα

Q1l'

αυτά <ιΑΥάπη πως μ' εκσίφασες» αρχίζει με τoUτo το τετράστιχο:
ΑΥάπη, πως μ' &Κούρασες και πως ποθώ ακόμα
~1J με λικνιίσεις

ara

φτερά σου επάνω

από της ζωσύλας σου να πιω το μυροβόλο σrόμα
φαρμακερό χυμό για να πεθάνω.
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Κι ειa;ίνη, από τψ Αθήνα, του

aJiavrowc

ποιητικά:

Δεν βάσταξες αγάπη μου, στο δ~σκoλo ανηφόρι
κουράστηκες, παροπαrάς
παλι"ύεις με την παγωνιά κσι με το ξερoβJρι
ωσότου τέ).ος σταματάς.
Ο έρωτας αυιός τοι> Ζητουνιάτη στάθηκε ένα μαρτύριο αλλά και μια
διαΡKή~ έμπνεοοη που δεν τον εγκατέλειψε ποτέ. Κι είναι αι>τά τα ερωτικά
ποιήματα τόσο άριια, ώστε θεωρούνιαι σαν τα πιο αντιπροσωπευτικά Ίου

καφού του, φυσικά.
Σαν ίνα θείον όνειρο ο νους μου rριrυρίζε,.
Στου κΜνη σου είναι που αVΌνειρη κοιμάσαι αγαιrημ6νη.
Ο ύπνος σου είναι ατάραχος, γιατί σε νανουρίζει
ιο θλιβερό παράπονο που απ' η/ν Ψυχή μου βγαίνει.

Κι ένα τειράστιχο αο:όμα:
Μάτια που &;ν σας ξέχασα και στην οργή μου σο:όμα.
Που τόχατες αστόχαστε rραβάτε rην ψιιή μου;
Μάrια, που κι αν δεν έχειε ι' ωραίο ουράνιο χρώμα.

Ομως εσείς φωrίζ€τ€ την σκοτεινή ζωή ΜCυ.
[Ο Zηιoι>νιό.τη~ όμως, φαίνειαl πως δεν ήθελε μπλεξίματα με γoνεί~ ποι>

δεν έδιναν τη σιryKατάθεσή TOυ~. Κι όσο "ι αν ο έρw:άς Ίου δεν έσβησε ποτέ
από την ο:αρδιά Ίου, δεν έδωσε συνέχεια

.

μπήκαν στο μεταξύ κι οι

υπoχρι:ώσει~ του προς την πατρική φαμέλια].
Από ένα γράμμα τη~ 0ι:ώνη~ που παρουσίασε ο Tάo:η~ Λάππας σΊη ..Νέα
Εστία (IS Μαρτίου

1990)

φαίνεται καθαρά πως ο Zητoυνιάιη~ αδρανοιιοίησε

αυτό to ειδύλλιο. Σto Ύράμμα αυτό ανάμεσα σΊ' άλλα διαβάζουμε και ΊΟ':'Ία,
1100 Ίου Ύράφει η αΎαπημένη του:

Μγαπημένε φίλι"

!' ευχαΡισrώγια τα πράγμαrα που μoυiσπ;ιλι"ς. Τα f),cβa ασφ<J'λ~ και δεν
επλήρωcrα τίποτα. Τώρα σου λlω αυτά.

eWI';

να ενωθούμεμια μέρα; θέ),ε,ς να ζήσουμε ένα καλλιπ;χνικόνβίον.

Με

rαλαντόν μου τώρι.ι, μπορώ να κερδίζω χρήματα αργότερα. Να

ro

αφήσω την Καλλιπ;χνίαν είναι

aJvvarov,

o~π; που ως Καλλιτέχνης Οσ

ro

θlMις. Ειμπορούμε να ζήσουμε και να εpγασθo~με μαζί Μιμπρά.
Μια μiρα θα γίνω μεγάλη,
χρήματα πολλά.
Ενθιιμείσαι

Ti

ri είπαν οι

).ες;

ro

Vlώ~. Και με Conserι μόνον μπορώ να βγάζω

Τον ερχόμενον /αvoυάρlOν γίνομαι ενήλιξ.

γονείς μου «Τότε .ο;άνεπ; ό,τι θέrε». Αν θέΜις γpάιιι€

μου δια του Σπύρου, εάν δεν θέλεις, ας πo~με ένα rι:λι:υταiον αποχαιρετισμόν
από μακράν και ας XWP'σθovμI: ως φ{λοι.
θεώνη».
Σιο Παρίσι που ζει, με συντροφιά πάντα του αδερφι"ού του ιιια φίλο\) Ζαν

'"
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Μωρέας, μπαίνει στα

.. αλιίτερα

φιλολογι .. ό; σαλόνια, ΎVα/ρίζεtαι με λογο

τέχνες "αι .. αλλlτέχνες διεθνούς .. ί>ρOl>ς α"όμα .. αl με την πριγ .. ήπισσα
Μαρία Βοναπάρτη. που ήταν μια Φη"ροτημένη. μορφωμένη

.. αι

έξυπνη

Ύ\'ναί..-α. Ηταν τόση η εντύπωση που ΠΡο .. αλούσε η εμφάνισή του ..-αι οι
τρόπο\ του ιiιστε <ου έμεινε η προσωνυμία
φαντσσθει κανένα.;

.

«ο rλυKός Έλληνας»_ Και να

1ΙΙΙΙ<; από γεννησιμιού του έσερνε λιγο το πόδι του. Είχε

δηλαδή ένα σημαντι"ό ελάττωμα που συχνα του επέτεινε το αισθημα της
θλίψης. Το ποίημα «Ω χάδια» είναι γραμμένσ κατω απ' αυτό το συναίσ&ημα.

Ας το θυμη&οί>με:
Ω χάδια "ι ω φιλήματα στη λήθη ιαφιασμένα
ποο στην ψυχή, μ' αφήσατε κάποιες θλιμένες έννοιες
Ξανθά μαλλιά, 1Ι0υ κοίτεσθε κουλουριαστά κkισμένα

Σε φυλσ-χτά ολόχρυσα σε σκέπ~ κρυσταλλένιες
Ω. θεία μικροπράγματα, 1100 στο Υλαιίκο του ΑlΙείρου
Δεν είστε καν φωσφόρισμα πλο-νήτη ρημαΥμένοι
όμως εσείς μας πλέκετε τα μiryια του ονείρου
Μέσα σιο μάταιο θόρυβο του βίου του θλιμμiνoυ.
Ήρ&ε όμως σιίντομα ο καιρός που έπρεπε να γυρίσει στην Ελλάδα. Στα

1903 πέ&σνε
τη

φαμϊλια

ο πατέρας <ου

1(\

αυιός σαν πρωτότο.. ος έπρεπε να γνοιαστεί για

του που δεν ήταν και

μl"ρή.

Τέσσερις

αδερφές

"αl δυο

μι.φότερο"" αδερφούς, όλοι σε μια ηλι"ία που είχαν ανάγ..-η από τις
φροντίδες του. Και τι ήταν αιιtός; Μόλις

28

ιρόνων, αναντικατάστατος

σχεδόν αφοί> οι δημοσΙσΥράφοι τότε σχεδόν φιιtoζωoOOαν. Ενα παιδί α..-όμα
με τόσα όνειρα για τη ζωή, ποο θαμε;ναν απραγματοποίητα_
Καιρός όμως να δούμε τον πνευματικό άν&ρωπο και την προσφορά του στα

νεοελληνι"ά Γράμματα.
Σε ηλιnα 20 χρόνων, στα

]895, κυκλοφόρησε

το πρώτο του βιβλίο με τίτλο

«Γραμμέφ. Ήταν μια σειρά από πεζά "είμενα ..-αι Itolnla θέματα που τα
περισσότερα είχαν παρουσιαστεί πρωτί>τερα σης εφημερίδες "αι wρίωι; στα
«Παναθήναια». Γοητευμένος από τα γλιι>σσι"α Kηρίryματα του Ψυχάρη
προσχώρησε από ΤOl>ς πρώτους στο ..-ίνημά του, με τη νεανιΙCΉ ορμή ..-αι
μαχηΤΙ1(ότητα. [Μάλιστα επειδή αυτοί οι μοντέρνοι νέο\ λογοτέχνες - όπως

.. αl

ο Ζητουνιάτης

-

σχεδόν στην πλειοψηφία τους ήταν δημοτικιστές κι

άφηναν συνήθως 'ΥΈνια και μαlCplά μαλλιά ΤOl>ς κόλλησε το παρατσούκλι
«μαλλιαροί», ποο έμεινε σαν ενδεΙΙCΤI"ό (αλλά

..-αl περιπα\χτικό) των

δημοτι..-ιστών ίσαμε τα τελειιtαία χρόνια]_

Στις «Γραμμές» ποο είναι γραμμένες με α"ραία ψυχαριο:ή γλώσσα, και
μαλιστα σε ηλl"ία

20

ιρόνων, ε"θtτεl τις απόψεις του για πολλά πνευματικά

"..
Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
09/01/2023 21:58:53 EET - 44.211.79.30

ΣΤΛφγΛΛΣ ΜΙΧΛΛΗΣ

θέματα. «Η δημοτική» Υράφει σ-ιο 1Ιρώ,ο κεφάλαιο ιιε;ναι η Υλώσσα με ζωή,
αυτή μας δροσολοιίζεl, μας μεγαλώw:ι το αίσθημα. μας cυιppaivε! την καρδιά
με τη μοιισι .. ή της, με τη λεβεντιά της, με τη δροσιά της".
ΛίΥΟ αργότερα όμως, ό1αν δlαπιστιhθηκε 1Ιως ο Ψυχάρης -συντηρηηκός ως

προς τις lδiες του- ήθελε να φκιάσεl μια δική του Υλώσσα
παρακολουθήσει 1ΗV εξέλιξή

της

σ10 στόμα

.. ι

όχι να

του ίδιου του λαού,

ο

Ιητουνιά1ης διαφΟΡΟ1l0ιε{ται, με τη σωστή άποψη 1ΙΦς η Υλώσσα, όιιως .. αι
10 χρήμα, είναι μέσο κι όχι σ>:οπός. Σε δυο εμΜρισ-ιατωμένα μάλισ-ια άρθρα
του στην "Πρωία" της Κωνσ,ανl1νούllολης

(19

και

20

Σεll1έμβρη του

(907)

α1l0δείΧΥεΙ, με σοβαρή εlιlχεφηματολΟΥία, ιιως η ελληνική Υλώσσα είναι ίδια
α1lό τον Ομηρο ακόμα, μόνο που ακολουθεί κι αυτή το νόμο της εξέλιξης

-

όχως Υίνεται για όλα 1α 1ΙράΥματα σ1η ζωή.
Μ' όλα αυτά ο Ιψουνιά1ης αyνotί1αι και σ-ιις Ιστορίες 10υ Γλωσσικού
ΑΥώνα, εvω η σuμβoλή 10υ σ' αυτoUς υπήρξε αποφασισ-ιική και μάλισ-ια σ-ια
1ιΙΟ δύσκολα χρόνια που ο δημοτικιστής ήταν συνώνυμος του «αντεθνικώς

δρώντα;».
Σης "Γραμμές» διαβάζουμε θαυμάσιες φοοωλα1ρικές περιγραφiς δεμένες

με ιστορίες και δlηΥήσεις Υια τον Ελικώνα, τον Παρνασσό, το Ιεμενό, την
Κλεφ10υριά, αλλά και εικόνες από άλλοιις τόποιις που τοιις επισκέφθηκε για

να μελετήσει τη ζωή και 1ην ιστορία τοι>ς. Κι αιιό τα πεζά αυιά, του ιιρώτου
του νεανικού βιβλίου, διαφαίνεται πως στο βάθος ο συγγραφέας 10υ ή1αν

ποιητής. Ένας πλοΟΟιος λυρισμός διαχέεται στα κείμενά του και πολλές
lιοlητικές εικόνες που καταχτούν τον αναyVΏΣτη.

Σχετικά με το Ιητουνιά1η, θυμάμαι κά1Ι που επισήμανε ο ιιοιητής Ανδρέας
Τσούρας: «Για την εποχή του ήταν μια σJlάνια όχι μόνο βοιωτική αλλά και
Ευρωιιαική 1Ιροσω1lικότητα».

Στα
κάπου

1900 κυκλοφόρησε στο Παρίσι
70 ποιήματα, όχου προσπαθεί να

1ην ποιοτική συλ/ογή «Αστέρια" με
διαμορφώσει το προσωπικό του ύφος,

μέσα από Ι\/)ικίλες εμlινέοοεις και τεχνοτροιιίες, Ι\/)υ έχουν σαν βασικό τους
άξονα μια ε1Ιίδραση από το Γρυπάρη, αλλά κι από άλλους ακόμα, που εκείνα
τα χρόνια θεωρούνταν πρόwιι:α (κωστας Χατζόπουλος, Δροσίνης, Μαρτζώ
κης κι άλλοι).

Μέσα α1lό ένα συνεχώς μεΊ"αβαλλόμενο

ψυ;(ικό κλίμα,

η

μελαΥΧολική ενατένιση της ζωής κι ένα, όλο ευΎένεlα, ερωτικό ιιάθος δίνουν
κάποιες διασ1άσεις στην ποίησή του, που - βέβαια - δεν διακρίνεται Ύια
ανοίΎμα1α σε ψηλότερους και ευρύιεροιις ορίζοντες. Ψάχνει ακομα να βρει το
δρόμο 1ΙΟυ θ' ακολουθήσει, δεν μιιορεί να ξεφύγει από ης επιδράσεις, αλλά
φανερώνει και κάη πολύ σημανηκό για ένα νέο
δημιουργός 1ων "Αστεριών». Επιχειρεί

και

25

χρόνων

καταφέρνει

-

όπως είναι ο

να σπάσει

την

καθιερωμένη και κα1αlιlεσ-ι\κή μεψική, ν' α1lελευθεριΟΟει το ρυθμό από τη

σχολασηκή ομοιομορφία των ίσων συλ/αβών και της άκαμιιτης ομοιοκατα-
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ληξίας. Ας θυμηθούμε ΗΥOIJς στίχους.
Δανάη!
και πάλι η ΧΡοοή βροχή το νου μας θα ναρκώσει
πάμε ιropδtd.r
και δεν θα πάμε ανΟ.-ειΡΟΙ στ' αΜιΡΥlνό ταξίδι
Ποιός το είπε;

1/ στρίΥΥΜι

η ένΝCια θάφτηκε, στης Υης το κατακλείδι

κι Ο πόΥΟς' που &:ν έσβησε τη νιότη μας θα υψώσει
ως τα ουράνια ..

ΤΟ ποιητικό του τα1ι.έΥ'!Ο μπορουμε να πούμε πως αναΠWχθηκε στα εφτά
χρόνια που έμεινε στο Παρίσl. Και μάλιστα αναπτύχθηκε παράλ/ηλα και με
τις φlλ.οσοφlκές του αναζηη1σεις που ξεκίνησαν (Illoi το θαυμασμό του Ύ\α το

θεηl(1σμό του ΚόΥ'!

-

που κατέρριπτε παλιές θεωρίες (θεολΟΎ\κές και

μεταφUOlκές) που για πολλά χρόνια· αιώνες θα 1ι.έΥαμε

-

είχαν ξεστρατίσει

τον ανθρώπινο νου, από την Αλήθεια που βρίσ"εταl μονάχα στις κοινωνι"ο
επιστημονικές γνώσεις που διαμορφώνονται (Illoi φυσl"σύς "αl ηθl"ούς
νόμους. Και να ένα ιιοίημα με φ,λοσ09lκή διάθεση δεμένο με τις μνήμες

της πατρίδας: «Ω Ελlκών/
Ω Ελικών π' ανήγιστον σ' αφή.-εl πάντα ο χρόνος:

κι οι χάριτες στήνουν χορο!χ; στα

xlOCpd

σου πλάΥlα

Που volrralyώ, σαν μέσα σου ιι:ι.κρά ΡοΎΎάεl ο χρόνος:
Μες στους δρυμο!χ;, τους ίσκιους σου με

r' Απο),λώνιαμάΥlα,

Orαν η σκέψη μου βαριά μέσα στο χάος τρέχει.
Σαν ένα μαuρο σύννεφο που αrεpoταξιδειΊεl
Μεσ' τον αένναο δρόμο της αναπαυμό της έχει
της ΙΠΠΟκΡήνης την πηΥή, που τις κορφές τοο υδρεύει.
Τις από't'εις του αιrreς, που σχεδόν πάΥ'!α τις έδενε με τη διαχρονική
ελληνική παρουσία στους χώρους του

πνεύματος, ο Ζητουνιάτης τις

παρουσίαζε σε συχνές διαλέξεις στο Παρίσι και σε άλλες γαλλικές ιιόλεις,

Το ίδιο κι όταν, σαν απ.ι:σtαλμένoς των γαλλl"ών "υρίως εφημερίδων,
επισκέφθηκε την ΑλεξάΥ'!ρεlα, το Κάιρο, την Πετρούπολη και την Τύνιδα,

πρόβαλλε με πολλή Οέρμη την πατρίδα του και τις φlλ.οσοφlκές του από't'εις
σαν καλός ιroζητητής που έχει στέρεες "αl "ατασταλαγμένες φlλοσοφl"ές
θέσεις αλλά και ενδιαφέρον για ης θέσεις των άλλων.

Ο κύκλος των ανθρώπωνπου συναναστρέφεταιολ.οένα και διευρύν&'!αl. Στα

]902

ο μεγάλος χαράκτης ΓαMlνης τον

(IuvaY'!oitl

και του φέρνει νέα από την

Αθήν<:τ, Του έκαμε μάλιστα ένα ΥελΟIΟΥΡαφlκό σ"ίτσο που εντυπωσίασε τους
Παριζιάνους καθώς το δημοσίευσαν πολλά έΥ'!υπα ταυτόχρονα.
Ί-Ιταν σχεδόν ένας ευτυχισμένος άνθρωπος κι ένας επιτυχημένος συΥΥΡα
φέας, δημοσιογράφο<; και ποιητής. Η ποίηση στάθηκε πάντα το Kαταφι'ryιO
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το\) και η μεΎάλη του φα/μένη. Κι ενώ όλα "ήΥαlvo.ν τΟΟο καλά, στα

1903

έρχοVl"αι α!<ό την Ελλάδα τα κακά μαVl"άτα. Πέθανε ο "ατέρας ωυ και μαζί με
την Opφoi\l&O. μ!<ήκε και η φτώχεια στο σ1tlllKό τους. Εκείνος, πια, έπρεπε να
πάρι;ι τη θiση το!) προστάτη της φαμ!:λιας.
1{ταν ο πρωτότοκος καΙ1α έξι αδέρφια 10υ μιφά.

Κατεβαίνει αμ!:σως στην Πατρίδα

- εΎκαταλείποVl"ας 1ην όμορφη παρισινι')

ζωή και δραστηριότητα. Γω το μεσιτικό Υραφείο 10υ lια1έρα του ούτε ν'
ακοΟσει. Τα καιινά και τα βαμπάκια δεν ήταν

yl'

αuτόν. Ε1σι καθώς είχε τη

φήμη του καλού δημOσloyράφou και, μάλιστα, του δημοσlοΥράφοο που
δούλεψε στις μεΥαλύτερες Υαλλικές εφημερίδες πιάνει δουλειά στο «Αστυ»
και στη «MετιφpιJθμ,qη» "ο\) ήταν από τις πιο έΎκυρες εφημερίδες που
δlαμόρ<ιXl)vo.ν την κοινή γνώμη, ΑρΥότερα δουλεύει και στα «Παναθήνα,α»,

ενώ διορίζεται και αντα"οκριτής των αΥΥλι..-ών εφημερίδων "Ντσiηλυ
Μαiηλ» και «Νταiηλυ Τι;h;yιφάφ».

Συχνά και με

10

ψευδώνυμο «Κηφισός», κυρίως στο «Αστυ», καταπιάνεται

με κάθε θέμα που

avo.KOIIU;!

κάθε φορά, αλλά και με τα Ύενικότερα "ου

απα<ηολοον την κοινωνία και το Έθνος. Είναι από τους πρώτους φεμινιστές
1100 προβάλλει με έV1αση τα δικαιώματα της Γυναίκας, κι από 10υς αληθινά
υπεύθυνους κριτικούς βιβλίου, θεάτρου και εικαστικών τεχνα/ν, 1Ι0υ η βαθιά
γνώση ΚΙ η αντικειμενικότητα, δίνουν στα κείμενά το\) ειδικό βάρος. Κριτικές
Ύια τον Παλαμά, τον Πoλiμη, το Ραμά, τον Καρκαβίτσα, το Νιρβάνα, τον

ΤαV1αλίδη και άλλους, :ι<ολίι συζητήθηκαν.
Έτσι εξασφάλιζε και μια σχεllκή άνετη ζωή στους δικούς του, αλλά και η
θέση το\) στους πνευματικούς κύκλους ολοένα και εδραιωνόταν κι η εκτίμηση
στην "Ροσφορά του ήταν Υενlκή. Τα "Παναθήναια» του προτείνουν ένα ταξίδι
σω εξωu:ρικό Ύια να 'Ρθει ο' ααφή με τον ανά τον κόσμο ελληνισμό. Αλλο
που δεν ήθελε αυτός ο κοσμοπολίτης, πο\)

"oiV1Q.

ήθελε αυτήν την ε"αφή με

τους ξενιτεμένους μας. Αλεξάντρ&ια, Κάιρο και πάλι. Αλ/ά και Αφρική,

Σμορνη, KOIlΡO, Κων<παV1lνοο"ολη, "όλεις του Εύξεινου, Οδησσό. ΠαV10ύ
όπου lιήΥαινε έδινε διαλέξεις. σ1Jζητooσε, φέρνΟV1ας το φλογερό ελληνικό
μήνυμα,

έδινε άρθρα

στις εφημερίδες,

Ύνοιαζόταν&

Ύια τον αλΌτpωlO

ελληνισμό.

Μονάχα

στη

Ρουμανία

(Ι1)λλαμβάνεταl

σαν

κατάσκοπος,

ε"ειδή

το

Μακεδονικό ζήτημα βρισκόταν <πο προσκήνιο- κι αιιοφυλακίζεται ύστερα

από έντονο διάβημα τΟ\) "ΡΩΘUΠOυΡΎOO Δημητρίου Ράλλη "ρος το Ρουμάνο
ομόλογο το\). Βέβαω τα "ατριωllκά τΟ\), στο εξωτερικό ιι:ou :ι<ήΥαlνε, τον

έσ1Ιρωχναν να "ροβάλλι:ι κάθε φορά ης μεΎάλες ελληνικές διεκδικήσεις,
πολ':' συχνά μάλισια με φαναησμό.

KoiIIou:

συναντήθηκε με τον

TOUpKO

Ul<OIJΡYo της Παιδείας Χαll:ή-Βέη, με τον ο"οίο είχαν Υίνεl στενοί φίλοι στο
Παρίσι, του μίλησε

tV10vo.

Υια το κρητικό ζήτημα, απαlτώV1ας να "αραδώ-
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σουν το νησί στην Eλ/άiΚι που τη~ ανήκει. Ειi:είνο~ αρνήθηκε επίμονα, οπότε
σα να ξΙίπνησαν μέσα του οι αρματωλοί τη~ Λιβαδειάς, τον έβρισε κι έκοψε
κάθε σχέση μαζί του,

Τα ταξίδια τον θέλΎουν. Eμεlllε Ύια λίΎΟ σιην Αθηνα

Ii:I

αμέσως φεiryεl Ύ,α

τη Ρώμη, όπου τον φιλοξενεί ο πάπας στο Βαηιi:ανό Ύια μια εβδομάδα, περνάει
από

to

Παρίσι όπου δίνει μια ενδιαφtρoυσα διάλεξη Ύια τα

100

χρόνια του

Oυyιcώ "αι στη συνέχεια πηγαίνει στο Λονδίνο, ΠΡOΣΙCαλεσμένoς από τον
Πλάτωνα Δρακούλη

-

τον πασίΎνωστο προοδευτικό KOI\WVIOλό'yo, που ήταν

KαθηΎηtής των ελληνιιi:ών στο Πανεπιστημιο της Οξφόρδης.
Όμως, ήρθε η ώρα του θανάτou πολύ σύντομα. Στις

1909 πέθανε

από συYΙCOπή σε ηλικία

της ζώης ιου, ΠΟυ ξανοιγόταν

34 XpIι\WV,
μπροστά

2

του Οκτώβρη του

πόνω στην πιο ώριμη περίοδο

του

η

μεγάλη

λεωφόρος

για

μεΎαλύΊερες ακόμα επιιυχίες "αl για ακόμα πιο μεΎαλόπνοο έΡΎΟ.
~ι Μυρτιώτισσα, που δεν έπαψε ποτέ να τον αγαπάει, έγραψε τότε ένα
ωραιότατο θρηνητικό ποίημα που αρχίζει με το πρώτο Ίετρ(ίσtιχO που του
έστειλε κάποτε στο Παρίσι:
«ΔεΙ-' βάσταξες αγάπη μου στο δύσκολο αvηφCρι
κουράστηιi:ες, πιιρσπατάς,

πιιλειίεις με την πσ-rωνιά και με το ξεροβόρι,
ωσότου, τέλος, σταματάς.
Γυνιιίκα ηώ, '((1Ι σύρθηκα ψηλότεΡ;ι από UΈιια,
ακόμα, βλέπεις, ΠΡοχωρώ,
σαν m πουλιά που εmμοιια τp;ι{Jάνε ΥΙΙΙ τα ξένιι,

...

και με σπασμiνo ω φτερό..,»
Μετά τΟ θάνατο toυ με την επιχορήγηση ενός θαυμαστη του, του Μηνά

Κουκούλη, τυπώθηιi:αν μερικά από τα κατάλοιπα ποιήματα του Ιητουνιάτη με

to

σuμβoλΙKό τίτλο «Λήruθος». Και βέβαια είwι γνωστό πως άφησε ακόμα

πολλά πεζΟΎραφήματα όπως lην «Ιστορία της Nεωτέrας

-

Ελληνικής

Φιλο,wrίας'" (στη γαλλική γλωσσα), τον <άησοlm, την «Ωφελιμότητα των
δακρύων» και πολλά άλλα ακόμα, εκτός από τα πολλά αθησαύριστα
δημοσιευμένα, που πρέπει κάποτε να σ\JΎι;εντρωOoύν για να πούμε πιο
σίγουρα και τεκμηριωμένα την προσφορά του.

Πάντως οι πνευματικοί κύο:λοl της εποχής του, όταν πέθανε, θρήνησαν το
θάνατο του, με ιην κοινή διαπίστωση πως η Ελλάδα έχανε ένα διαλεχτό της
ttli:VO. ΣτOVς «Καιρούς» της 9 Οκτωβρίου !909 διαβάζουμε: «Εις εκ Τα/ν
εμπνευσμένων εΡΥατών του καλάμου, tP:ΡItoς δημοσΙΟΥράφοι; ο Π. Zητιw
νιάτης απέθανε και ετάφη χΟες. Ειχε διακριΟε{ δια τ/ν αKεραιόrητιι του
χαρακτήρσι; και το ευγενές και λεπτόν και πo,ηrιo:όν ύφος της Ύραφiδος ,ου,
αΠOλιιVΏν εκτιμήσεως και (ην αξία ωυ παρά (η o:oιvωνIα τοις λΟΥιοις και τω

""
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1 ΦΥι\ι\Σ

ΣΤ

ΜIΧΑι\ΗΣ

δημοσlσΥραφικώ κόσμω...» Και ο «O,KOγεVΕιαKι:Jς αστήρ» της
του

1909

γράφει:

«Έπαψε

από χθες τα

αλάηδημα

]S Οκτωβρίου

ενός αηδονιού,

ένας

αληθινός ποιητής, Υεμάτοςαπό φιλοσοφία ο:αι rιiχνη επέτα~ε πιο ψηλά από τη
rη,

για να εύρη εαi πάνω, μέσα στα oνείρaτά

του.

Ζητοι.ινιάτης μια Υ).ι.ιο:ειά ποιητική φυσιοrνωμία νεωτάτη
λεπτά μt: τον Χάρον και υπι!κι.ιψε..

n.

την αλήθεια.

Ο

[...] επάλαιψε

ολίrα

Η Nεωτiρα F-λληνική Φιλολογ'α θα

αισθανθεί πολύ την έλλειψίν τοι.ι ...»
Πρι\-' τελειώσουμε αυ-τή την περιπλάνηση στο\-' ποιητικό κόσμο του
Ζητουνιατη,

ας

δoiιμε για

λίγο

τη

«Λήκυθο .. που

όπως

το

είπαμε,

κυκλοφόρησε μετα το θάνατο του.
Ο nauλoς Νιρβανας σΊΟ «Aσrυ» 1ης

22

Φεβρσυαρίου

19]0

επισήμανε

ανάμεσα στ' άλλα και 1α παρακάτω.
«Ενα μελαγχολικόν βιβλίον είδε

10

φως της ημέρας

αυτάς. Η μητέρα του ποιητο!ί, ο οποίος απέθαllC νέος
πι:-ρluιινέιεξε 10υς στίχους τοι.ι τέ~oo της, την μόνην

κληρονομίαν ιwυ της αφήκε μαζί με τον πόνο

101,1 χαμού

του και τοι-ς έδωκε πτερά να πετάξουν να κελαηδήσουν
την θλίψην εκείνου που δεν υπάρχει πλέον ιι:αι την θλίψη

την ιδικήν τη9' και πιο κάτω «οι στίχοι
Ζητουνιάτη

- ος

101,1 Π!;τΡου

civαI ιουλάχιστον Υλυκά τα όνειρα εις τον

αιώνιον ύπνον. αποπνέουν τώρα περισσότερον 11'00 ομοιάζοον

με σιεvαyμoιJς εξερχσμένοι-ς από ένα τάφον, όλη την καρτερικήν
μελαrxολiαν μιας πληyωμi'νης ζωής. Και μας ενΟιιμίζοον
εις μιαν σπαρακτικήν αντίθεσιν, τον άνθρωποΙ', ο οποίος δcν
ήτα mvrYός και κατηφής και απρόσιτος αλλά μελαγχολικός
και πρόσχαρος και μειλiχιος ιι:αl υποχρεωτικός......

Ο προσδιορισμός του με1αθανάllου αιιtού βιβλίου σαν μελαγχολικό, που

101'

έκανε ο Νιρβάνας, είναι ο πιο σωσ1ός κι ο πιο χαρα"τηpισtι"'ός. Μια

αισιοδοξία διαχέεται και σΊις

134

σ&λίδες του, που αφήνει την εvτuπωση σΊον

αναγνώστη πως ο ποιητής είναι ένας ψαΥικός άνθρωπος που 1α βλέπει όλα,
Kά1<ιJ από τη σκιά μιας βασανιστικής μελαγχολίας. Ένα χαρακτηριστικό
ποίημα αυτού του κλίματος είναι ",αι το «Μην είσαι τόσο yελαστι:Jς»,
Μην είσαι τόσο γ&λασrός, χαρούμενε ανθρωπάκο

Γιατί και σtνα στη ζωή κάποιο κοκό lφοσμ!;νει
Δεν ξέρεις ποιός στο δρόμο σου μαύρο σ' ανοίγει λάκκο
Κι αν

civ'

η ΙWίρα σου καλή κι' aνciml πικραμένη,

Είμαστε τόσο ασήμαντοι μπρος στην αιώνια φ!ίση
παι και μεΥάλων ιι;αραβιών ovvrpiβoroι η ",λώρα

και στης χαράς μας
το χτες δεν

cim,

10

φελλό κι ατέλειωτο μεQι!σι

σήμερα, και

r' αύριο πάλι τώρα.

'"
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Αυτή η μελα'ΥΧολία E~ρόζει

'" Qιιfός, ειcrός από τη" ψυχιt<ή του διάθεση,

'"ι ένu Ύ&νι"ότερο ΙCΛ{μα απαισιοδοξίας που διαμορφώθη-α: ύστερα από τον
άτυχο πόλεμο του

1897

την προδοσια των συμμάχων μας "οι τις εξαρτήσεις

που επιβλήθηιων στην Ελλάδα.
Στο ίδιο ι;λίμα μελαη::ολίας κινούνταν τότε όλο\ οι ποιητές "οι μοναχά

ύστερα «!Ιό το αναΥεννητικό κίνημα, που ξε,,{νησε από το Γουδί Ι\:α1 φτέριοοε
τον ελληνισμό μ' ελπίδες, άρχισε η αντίστροφη μέτρηση προς την αισιοδοξία
και την ελπίiΚι. Χωρίς άλλο η επίδραση των Γάλλιον συμβc>λΙιr<ών ι;αι
ξεχωριστά του ων Μα/Ρέας

ciVUI εμφανής

στη «Λήκυθο», ΆλλωστΕ, πολλά

από τα ποιήματα αυτό. έχει μεταφράσει <> ίδιος <> Ζαν Μα/Ρέας στα Ύαλλικά,
μεριι;ά μάλιστα απoγγi:λθηιroν ΚΟΙ χειρο,φotήθηι;αν στα παρισινό. φιλολο
111\:ά σαλόνια ει;είvων των χρόνων. Και μια τrλειιταίαlt(lρατ/ρηση: Ο Πέφος

Ζη,ουνιάτης, "αι βέβαια επηρεασμένος από την ιδεολοηία της rαλ/\"ής
Επανάστασης, τα πtζά ειδιι;ά ι;είμενά τοο φαίνεται ι;αθαρά πως ήθελε να τα
μπολιάζει με τις νέες ιδέες που

"UPlapxowav τότε στον

ευρωπαίι;ό χώρο αν

ι;αι η χώρα μας παραδέρνονταςανάμεσα στην Ανατολή "αι τη Δuση με πολλά
τρα,)ματα ι;α\ εμπειρίες προσπαθούσε \'(1 βρει tQ δρόμο της "αι, φοοιl,;ά,
χρειάστηι;ανπολλές &ι;αε-ιίες από τότε για να συντονίσει το βήμα της με τις
άλλες προηγούμενες Eυρωπαίriς χώρες.
Στη «Λήκυθο» αmό το μελαΤ,(ολικό, όπως ειπώθηι;ε, βιβλίο, υπάρχει το
τελευταίο τεφάστιχο που θαρρεί o:αvένας 1IWς, αναιρώντας όλα τα προηγού
μενα ως ιι:ρος τουι; στόχους ο:αι τα μηνύματα, ποιήματά του, προχωρεί στους
χώρους της αισιοδοξίας Ι(αι των ελπίδων. Κι απ' αυτό συμπεραίνουμε1IWς, αν
ζούσε, ίσως η θλίψη η αΠΟΎοήτευση που αποπνέουν οι στίχοι του να
παραχωροuσαντη θiση τους σε ι;άποιους άλλους, υμνητιιω&ς της ζωής", όχι

του θανάτου. Ιδού το τετράστιχο της Ελιι:ίδας:
Μα τι ιπ νοιάζει η απαίσια η yl'ώση ιων πραγμά,ων

που με γοητεύει από καιρoVς .-αι χρδνια
Μ: ακoιJεl που ζω σαν όνειρο σε κόσμους οραμά,ων
κα, ιpαyouδώ με κύ~OUς και μ' αηδόνια..

Τόσα χρόνια μετά, ο Πέτρος Ζητουνιάτης συνεχίζει να μας θiλγει με τουι;
στίχους του, γιατί ήταν ένα γεννημi.νoς ιι:οιητής ποιι εξέφραζε με ένταση τους
ιι:αλμούς του καιρού τΟυ.
'Οιαν σε λίγο ο Χάροντας θα έρθει να σε πάρει
~ μ,α /Κψ.-ow.α ολόλευκη και rεΧVQO>;αλισμcνη

ιάχα θα νιώσω σπαριημiι σε μια yαλήvια χάρη
Μες την ψυχή roυ

.-oi,efaI

,ώρα σε θλιμένη;

Κι ό,αν.-ι ηώ στο πλάι σου θα ερθω να πεθάνω
Βλαστήμ,α αφήνοντας στη rrι Υια ιο .-αινoιJpylo θύμιι
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ΣΤΑΦΥΑΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

τάχα θα νιώσοuμt μαζί τον πόθο μας (ον πλάνο
Να μας θα>πειίει

r' όνειρο το

μυστικό στο μνήμα;

ΦuσΙKά. κρέκεl νά;ιouμε ",κόψη μας τις ;ιρονικές σι>νθή"ες κότω από τις
οποίες ο Ζητο\>νιάτης "ι οι σUΎκαιΡινοί 10\> δημΙOUρ'γοί, έδωσαν το έΡΎΟ Ίοuς.
Αλλ(ίζοuν τόσο οι αισθητικές αVΙιλή",εlς ΊΟΙΙ αναΎ"ωστικο\ί κοινο\ί Κ(Ι\ θα
'ναι λάθος να κρίνouμε Ίοιις λσΥΟΊέχνες ΊΟΙΙ παρtλθόνι-Oς με 1α μέψα ΊOU
ιrαρόvιoς. ΣΊην ειro:ιή το\> Ο ΙηΊοιινιάτης είχε μεΎαλυτερο βεληνεκές από
σήμερα.

Αναμφισβήτητα

όμως έβαλε

ΊΟ λιθαράκι

ΊΟι.> κι αιιτός 'για

το

με'γαλειώδες οικοδόμημα πο\> λt-yεται Ελληνική ΑΟΎοτε;ινία.
Ο ίδιος σ' ένα αΙΙΊοβΙσΥραφικό τοι.> 1εψάστι;ιο, ζ<ιΥΥραφίζει τον εα\>τό ΊΟ\>,
χωρίς καθόλο\> έιιαρση:
Εις το Βουνό των Ελοιών σαν χριστιαν6ς"

ιroo ιην ψυχή μου &ν εχάιδε"ε η απάτη
Γονάτησα, μ' εuλόrησεν ο Ουρανός

.. ι

c[δα τον Ανα.-τα ιων Πάντων, μες ια π),άτη.

'"
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Εισήγηση l.ης κ. ΚΟΚΚΙΝΙΔΟΥ ΜΑΡιΝΑΣ

Φιλολόγου

(<:Κωστής Μεραναίος» (1913-1986) •
Μια πολύπλευρη πνευμαnκή πρoσωπιιcότητα

«ΕίΙΙαI αλήθεια πως η σημι:ριvή διιicrπαση, η /JαΘVτι:ρη και εvτανότι:ρη παυ
σημειώθη..-ε πατέ, είΙΙα, α πpαιiγ'μ:M, της KoJJVaιJpyιa. ενότητας, Το crπoυδaίo
είναι να καταvοηθεί πως θα κλεlσθεΙ μια φιiση Υια τηv αι>θΡώπιvη ψυχή και θ'

αllOiξη μια είσοδος Υια μιαv ολότε).α διαφορετική, Ισως Υια πρώτη φoριi
συvειδηro

va

ιiι>θρωπoς

κι η ψυχή του

ιωριιφχήσαυμε στην ψυχή και στη μοίpa μας, lσως να πιiψεl Ο

ψυχικών παΡορμήιπωv

va 'voJI

1ffiJ

ήβαι.ιλο ετεροκίvητο,

υ).ικών αvaΥκών και

συllOδαιπόρος τη, ιστορίας του. Και τότε πια

fu-

va

αΠΡοσδιορΙστων

Υίνει ο συνειδητός

σφpaΥιστεί το τέλ.ος της

αVΠΠOlηrlιrής εποχής μας που παρaΥwiψιιπ τον ιiνθρωπo.
Και τότε fu- ξαιιαχαριστεΙ σ,τηv ανθρωπότητα η καιvοιJΡΥια ποιητική
δυvaτότητα Υια ivav Kα,VOιJρyιo μύθο. Κι όχι μovιiχα αυτό μα θα είναι ο
πρώτος αληθιvιi ανθρώπινοςμιJθoς Υιατί Οα εo:φριiζει την πρώτη ουσιαστικά

αvθρώπιvηεvόt:ητα{__ -/ θα ετοιμαστεί {oιiVΘpωπoς] Υια

rov οριστικό ιiθλo, Υια

rov άθλο της τελικής του εvαρμάvιση, σε μια φιίση κι ακόμα σ' ivav Kό<JμO,
που θα τον ιropιαpχεί η συvείδηση και η yl-'ώcrη. Να Υιατί σε τoιJτη τη

/JαΡυuiιμαvτηvώρα

{..-/ ο άνθρωπος καλεί τους ποιητές ταυ, Τους καλεί σε
{...] Ας JIρoεroIμιiσouv {οι ιrOlητέςj τα μάτια τους Υια μια
φωτειl'ή dvoδo... "t (/943)

μιαν αιΡύπVlση

Κυρίες '(αι Kupιol,

Ο Κωστής Μεραναίος διακήρυσσε τις ιδεες αυτiς σε μιά περίοδο πολύ
δύσ'(ολη

γ,α

τον

ίδιο,

την

πατρίδα

του

και

τους συνανθρώπους

του

παγ'(όσμια, αφού τα δημοσίευσε μέσα στη ΓερμαVlκή Καιοχή, μεταδίδοντας
ελπίδα για μια νΟΟ εποχη, πιστεόοντας στη δύναμη της τέχνης. Είναι η ελπίδα
ενός πvιυματι'(oιJ ανθρώπου που ελπιζεl σε μια νέα εποχη γνώσης, μέσα σιις
πιο αντίξοες συνθήκες, '(αι είναι έτοιμος και αvιός να JIαλt'i'SI γι' αυτήν, όπως
Ι. ΚΑ Με"..",,{ος: ~Γιa
1943) σ. 7.

''''v Ka,vσύιη-ιo μύ&~, ~<p. Καλλ,Ttχνι.ά Νέα. w.ιχ. 2[7 (2/10/

,,,
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ΚΟΚΚΙΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΝΛ

άλλωστε Οα δούμε και παραKiιτω. Ας πάροuμε όμως τα lφό:Υματα α~ό την
αρ:ιή.
Γεννή&ηn στη Λιβαδεlι1 το

και μολονότι σπούδασε Νομική και

]913

άσκησε 10 επάηελμα IOU δΙI(1jΥόρσυ Υια ένα διάστημα, εντούτοις έγινε
γνωστός ι<:uρίως ως συryραφiας φιλολοΥι"ών .. αι φιλοσοφΙ"ών δο"ιμίων, ως

δημοσωγράφο\ "0.1 φΙΤΙ"ός της λΟΥοτεχνίας σε εφημερίδες, περιοδl"ά και
ραδιόφωνο

.. ο.ι

στην τηλεόραση (δοuλεψε στο ΕΙΡ από το

1946)

επιμελήθηκε

σεφ~ επιστημονικών εκπομπών Ζ • Υπήρξε αρχισuvτάκτης σε περιοδικά όπως
«Kι!'λλ,τεχl'lιrά Ntι:r», «Ο Αιώνσς μας» και επιστημοl'lκός συντι1"της των
ι:φημερί&ιιν

«ΕΜυθφίι.ι»

και

«Ntq

Εθνικής Εταιρείας ΛΟΥοτεχνών

ΠολΗεία», Υπήρξε αl<:όμη μέλος της

.. ο.ι

της Εταφείας Ψ\Ι1l"ής ΥΥιεινής και

ιδριπι .. ό μέλος καθώς "αι Γενικός Γραμματέας του «Ελληl'lιτοιί ΣιινΜσμσυ

Υτα την πρόοδο της Επιστήμης» (σωματείο του οποίου τα μέλη ήταν .:υρίως

.:αOηγητ~ ανωτάτων Σχολών)),
Η σuηραφι.:ή του δράση αρχίζει από τα

]938

με μια σειρά μεταφράσεων

διαφόρων .:εlμένων και συνεργασίες στο περιοδl.:ό «Nεoελληνιιrά Γράμμι!'

Τι!'», Εκεί υπάρχει "αι η πρώτη του μελέτη με τίτλο «Για μια φιλοοοφΙι.ι τοιι
ανθρώπου», Τα ο:είμενα Π(1) μετέφρασε ήταν ':1)ρίως φιλοσοφικά: Νίτσε,

ΣoIttVIIιouεp, Αλεξάντερ, Στάοuμπ, Φρόυντ,

rlouy.: "αι

Κίρ"εΥ"ωρ,το ... οπού

ιm:ήρξε .:αι ο πρώτος μεταφραστής TOU έΡΥου το ... «Το Σrιμ;ιr6σιo,

ventas» (1944).

ln Υ;νο

Μ.ν περιορ;στη"ε όμως μόνον στη μετiιφρασή του αφού τον

σύστησε στο ελληvι"ό "οινό συνοδεύοντάς την με μια "ατατοπιστι .. ή

εισαγωγή σχετικά με την 1)παρξια"ή φιλοσοφία', Ο ίδιος είχε επιπλέον μια
βαθιά εποπτεία της αρχαίας ελληνικής φιλοσοφίας αλλά "0.1 lΟυ νεώτερου
στοχασμοU.
Η ενασχόληση Τ(1) όμως με τη φιλοσοφία δεν -Υέννησε μόνον φιλοσοφl"ά
"είμενα αλλά επηΡέασε βαθιά τη σκίψη του ως "PItII<:O)) της λΟΎοτεχνίας,
αφού τα φlλολοΥικά του άρθρα εμβαθύvoυν πολύ σ\l1νά στο νόημα της τίχνης
στην 1<:0lΥωνία της εποχής του, στον ρόλο ':0.1 το σ"οπό του rroλλltέχνη. Τα
"είμενα αυτά άλλωστε είναι που ενδιαφέρουν την παρούσα εργασία, Ετσl η
περίοδος της ζωής το\) Κωστή Μεραναίου πο\) Οα παρουσιαστεί σήμερα, είναι
η περίοδος αείvη πο\) ο ίδιος είναι αρχισυντάκτης λΟΎοτεχνl"ών περιοδl"ών,
όπο\) "αι δημΟσlεOCI την ποι"ίλη φιλολοΥl"ή του εργασία. Τα π&ριοδl .. ά αυτά
ήταν τα «Καλλιτεχνικά Νέα», πο\) βΥαίvouν το ]943 "0.1 1944 "0.1 «ο Αιώνας
μας», που εl<:δίδεται από

το

1947-]951

(ο

Κωστής Μεραναίος \)πήρξε

αρx:ισuντ:άκτης από το ]947 έως το ]949)),

2.

Μ,Υόλη ΕΥ"""λοΜΙδι:ι,, Ν.<ι<λλην,ο:ής ΛοΥΜεχνι..ς, Χάρη Πάτση.τ<>".

3,

Ο,π., σ218

10.

σσ

21' ".

4.ο.π.,02I'

S.

Βλ. ό.π.

0217

.α, ΒUΙI.ι;η

.....Iyliq"" de

Βιblί<>8τaρni<

IJ.U.n;q .... I,t,!ut F,ancals d'

"'IlH:nes, ,όμοl 1947, 1948,1949,!9>O,!9S1

'"
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Η Λ]8Λ",εIΛ ΧθΕΣ, ΣΗΜΕΡΛ, Λγριο

θα ήταν όλλωστε πολu δύσκολο, και ειπός των ορίων του χρόνου μας, να

παρουσιαστεί όλο το έΡΎΟ του Κωστή Μεραναίου. Επιπλέον το l:Ύχείρημα
αlίtό παροοοιό.ζεl ιδιαίτερα προβλήματα για τον ερευνητή, με κυριότερα τη
δυσ ... ολία πρόσβασης στα περιοδlκό., τα οποία είναι παλιό. και βγαίναν σε

περιόδους δuσκολες για το ελληνι ... ό ..:ράτσς (Κατοχή, πρώτα μεταπολεμl ... ά
χρόνια)

... αι

... αι

έτσι δεν υπάρχουν σε πο/λά μέρη σι πλήρεις σεφές τovς, αλλά

τη δυσ ...ολία έως αδυναμία πρόσβασης στα δημοσιευμένα έΡΎα φιλοσο

φι,,:<Ον ..:αι φιλολο'Υι..:ών
γνωστή

μελετών ΤΟυ Κ.λ.Μεραναίου,

προσωπl ... ότητα

στην

εποχή

του,

αλλά

ο σποίος υπήρξε

δυστυχώς

πολu

λίγο

μελετημενος σήμερα.
Ας αρχίσουμε όμως με λίγα πράγματα για τα περιοδικά ι(Καλλιτεχνι.ς-ό

Νέα», το οποίο εKδlδόl"αν μέσu στην Κατοχή ..:αι .. Ο Αιώνας μας»6, το οποίο
ήταν μηνιαίσ λo'ycπεχνι..:ό

... αl "αλλιτεχνl..:ό περ,οδl..:ό που ε"δlδόl"αν από το
1947 έως το 1951. ΤΟ πρώισ φιλοδοξούσε αναμεσα σε όλλα «να συμβάλλη στα

μέτρα της δύναμης του ατον Λ"οινό αrώνα των πpoo&υrι.ς-ών στοιχείων τιw

τύπου, rIG την ruλλιτεχνΙΛ"ή αvιJψ'ωση α/Ι τη μόρφωση του λαού μα",?,
επιδίωξη που ταίριαζε απόλυτα mις απόψεις του Κ.Λ. Μεροναίου, όπως τις
είδαμε παροπό.νω -ο ίδιος θα γίvει αρχlσυVΤάKτης από το

40 ttuxoς του
περιοδικού, το οποίο κάποια στιγμή απαγορεύιηκε από τους Γερμανοί>ς"

γιατς ε..:διδόταν, όπως είπαμε, μέσα στην Κατοχή. Enόo:; όμως από αlίtό, ο
ίδιος παρουσιό.ι;εl στο περιοδικό αυτό μια σεφό. άρθρων 1Ι0υ aoxo),ouvτaI με

θεωρητιιςά θεματα για την ΤΙ: χ ν η 9, ενώ στον Αιώνα μας έχουμε αρκετές κυρίως
6.

Τ"" λ. Δ,.,α;"" βλ. κο, Δ. ΜΙ""!, Μετακαλ<μ,.ή

καλ,,,.ή 1<όιηση, Ι&/:α"""'ια "ο,

καιη".ή, Κέδρος <'α298·)οο

7.

K<tλλ, .. I,I.ά Ntά, '""Ι. Ι (12/6/1943). σΙ Τα K<tλλ".I".ά Ν,α ή,,,,, κορ,<>δ,κό
εβδoμιtδ",io eεαφ,.ό "'Ο1">'<I.\.ό. Κ ,νημαΤΟΥρσ.φ,.ό κα, Kαλλ".xvι"ό Πορl<>δικό. μ.<
Ωρl,συ",ά",η <,τη' ορχή τ"" Ν;"ο 8οζα",,"';, ,ου

7190)
8.

OKoiou

τη θtση ακό ,α

.. ό):οι; ~(3I

ΚΩ1"".. α Κ.Λ. Μεριε'οιος

Τη' KA.ηΡOφoρlΩ ,ΩΙΡ'ώ ο,δ ,α όρ&ρο του Γ,ά""η χο,ζι'η .Περιαδικά ,αν
ΜεσσκαΜμοl»', λπλo<λληvι.ή Ε.,θειί>ρη<ιη, τομ. 8". Τ""Ι. 6, λ",α"",οι; ]946, σΙ7ε,
όκου δ,αβάζουμ.< 110- 'α .. ρι<>δικά κ",ά την κοταχή: ..Αν η o",Ισmση ,ου K".,i'όι! ",ιroυ

.{χε l'Ο<'ς <iμ.σo~ κα, VΚJl!<;pα6ι; πι> K'V<!ύVΑ~, .Ιχ. όμ<Dς "'' ,ο J<λε:oν"πημα

6"

μπαΡούιπ vσ τιr U" 6λιr. να δ,ν« dιιίlkpη δl"ξοδ<ι ...-αν ιr6vα, ...-ην αj'<lV<i"τ/ιrη• ...-ην
ορτή. X"",άσtηK. μια πCΛδ ACIfnj dχνη ·δεν "Iςtλιιπαν ο, .,,(Jημφ,νtς αr<»viι"ς κ, α,
ιΖπροσδ6κη,οι K{\oδυvαι - τια "" μη ...-ιψαnjσ" "Ιν ίκδοση ,ης η «Νία Eσtiώι στην

""ρΙοδσ ''Κ ",,,,χή,.
Μίσα σ' α",ή "Ιν '""rrκή """,080, ρόλι> άξια να μvημαvt:υui εωινεπκά ωιξ. ΚΙ ιvα
άΗο μικρό πφιοδlκ6. '" d(αUιτ<χνlκά Niα~ ιr(W ήρθαν <Π <nJrκW<'<'η μΕ ταν
.",ακτηnj, και ποιιμω Jd(X> α""τ"""ι!(JηK. η έκδοση τO~~.

9.

και Oδηrηrιjς»

(lJ/4--9-4J),

«Ο Kαλλ,n'χVΗς κα, τα Ε"(ώ» (17/2-/0-43). .Καλλ,τέχνη, και εvθι!VΗ~
«λι-θpω.wς κα, Γvιi>σην (n/6-1I.4J), ~H Ειr<tfή μα, και 'Ο ",""ψα τη,.

(l8/9-/t}-43),
(2Q/ZJ./0-4J)

Οκ<οι; .&iνooμε .vδ<,..-τ,,,ά ορ,αμίνους τ;τkοl>ς-

.,.

«Kpl" ..6o;

'"
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ΚΟΚΚΙΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΝΑ

βιβλιοιφισίες, οιιου και ιιάλι υιιάρχει αυτος ο Υενιι;:ος ιιροβλημιnισμός για

ιινευμαηι;:ά ι;:ινήματα της ειιοχής του, μαζί με μια διαρ"ή σι,ιζήτηση για την
τέχνη, τον καλλιτέχνη και το έργο του, ιιαίρνοντας κάθε φορά αφορμή αιιο το

έΡΥΟ ιιου κρίνεται, "αθώς "αι με άρθρα ιιου αφορούν τη φιλοσοφία'Ο

Σwήθως η ενασχόλησή του με τη φιλοσοφία έχει ως "εντρική αφορμή την
εξήΥηση της ιινευμαηκής κρίσης ιιου πιστεύει ότι ιιερνά ο ό.νθρο>ιιος 10υ
"αιρού του: «Σήμερα όμως ο άνθρωποι; κυριαρχείται από

ro

αίσθημα μιας

απέρανιης αγωΥίας. Κι αυτό πρoέρχεrαι από το φοβερό διχασμό του, αιιό τψ
απομάιφυσvή του από lηv ιδέα roυ αιιθρώπου αιιό Tηv ΠΡQGωπικότητα του

όπως πρέπει >υ ανθει" "αι v'α>υπιι>σσεται

"ica στα πλαίσια μιας αλ.ηθιιιιΊ.

αιιθρώπιvης κοιιιωvίας. ΚΟΗ'ω'ο'ίας ιιου αιιοκαλύππται το αιώvιο ανθρώπ,ιιο
στοιχείο σαν φορέα της σvvείδησης του κόσμου..." (Ο Αιώιιας μας, τχ

10-12-

47, σ 298). Τις ιδέες αυτές εν μέρει θα τις ιιαρακολουθήσουμε αφού
ειιηρι:ό.ζουν αΙΙOφaσΙσTι"ά τις ιδέες του Κ.Λ. Μεραναίου Υια την τέχνη
γενικότερα και ειδιι;:ότερα, αλλά και τον ψόιιο με τον οποίο κρίνει τη
λογοτεχνία.
'Οσον αφορά λοιπόν ,ην τέχνη, ό,αν αυτή είναι αληθινή "πρέιιει >υ μας
μ,αν ενroνώτεpη εικό>υ τοι!της της ζωής. Αιι' Tηv ιιλειφά της η τέχνη

JivtI

α",λώ",ας απ' την ακένωτη και φλΟΥι:ρή πηΥή του αισθήματος, απ' τη
δονοιJμεvη περιοχή lης ζωής. ατει'iζι:ι ανάμεσα απ' τον δαιδαMίJδη λαβύρινθο

της σημερινής πραΥματικότητας προς την κορφή του φωτός "αι της
καθαρότητας, προς τψ εvρυθμη και αρμοvική διαταγιιiνη σ' ένα ανώτερο
και ολοκληρωμένο επίπεδο τοvrης της πολύτιμης ψυχικής ανθρώπιvης

πείρας»ll. Η τέχνη λοιιιον σι;:οπο έχει να φτάσει στην

"1<ardr\'W07l της

μείζονος ζωής» όιιως θα έλεΥε "αl ο Σι"ελιανός, να αναδείξει δηλαδή
πραγματι"ό

νόημα

της ζωής, χωρίς να 1υφλώνεταl

10

από τις "ό.θι: φορά

παραιιλανητιι;:ές κοινωνικές G1Jνθήκες ή κα1ασιάσεις, αwψ<όνοντας έ,σl τον

ό.νθρωπο, KαλλlερΎ(ίJvτας τον, βελτιώνοντάς 10ν.
Η τίχνη όμως μολονό1l πρέιιεl να αρθεί από την "αθημερινοτητα αυτο σε
ι;:αμιά περίιιιωση δεν σημαίνει

011

είναι αποκομμένη ή ότι ιιρέπει να είναι

αποκομμένη από την κοινωνία. Αντίθετα "αθώς ο Κωστής Μεραναίος θεωρεί
ό1l ολόκληρη «η ιστορία του aνOpcimlV01J πολιτισμού είναι μια αδιάκοιιη

πορεία αναΥωΥής ιων ανθρώιιινων σχέσεων σε λογικά lιλαίσlα,,'Ό μέσα σ'
αυτήν την πορεία η ιέχνη "α1έχεl μια εντελώς ξεχωριστή θέση αφού πολλές
φορές είναι ένα είδος «1<oινωVΙKής φιλα70φίαςιι "αι G1Jνεχίζει «Απόδειξη ιιως
!Ο. Εδώ ""l<>u"al "l. "" Π'ψ" BΡΙZiλιz λρμ/:,η, Σι."", Τoflά:% Γoρμά~ ι&oλισttς,
Γαλλικι, lliIuνιίσ,αση κλll.

11.

Κ Λ. ΜεριΖ,α,ος: «ο Καλλ"Ιχι--ης

..σι

το Εγώο, Kaλλ"εx""ά Nta, "'''Χ.

16 (25/9/

~90\)).0.1

12.0-".

σ2

",
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Η ΛΙΒΑΔΕΙΑ ΧΘΕΣ, ΣΗΜΕΡΑ, Αγριο

σlOυ.; αποφασιστικούς ισlOρl.ι:οιίς σταθμούς, είτε σα v προδρομικό δείγμα είτε

σαν επιστέγασμα,
η~XVΗ,

i:rol,

VIIIipxsr .ι:άποιο έργο τέχνης που του.; αντιπροσωπεύε,,,'),

.1

είναι μαζί Ύέννημα αλλά 'ωl εο;:φραστής της εποχής της, αλλά

ένας εκφραστής ΠOl' ται>τόχρονα προσφέρει μέσω αuτής της έο;:φρασης
κάθαρση και ε~αΎ"lσμό: «Η αληθιν~ τέχνη δεν σΙι;Qπειίει να ωpαιOΠOI~CΠ;1

τη ζίι>~ αλλά να την KaOarIIicπ;r"l4.
Σ' φ"τά τα πλαίσια ο καλλιτέχνης είναι φuσικό όη επιφορτίζεται μ' έ\Ι(Ιν
ρόλο πολύ σοβαρότερο και μεΎαλ.i)τεΡO από το να Ύι>άφεl έΡΎα ι>ψηλής
αιm)ητικής αξίας. Πρέπει να Υίνει εκείνος πο\) όχι μόνον θα κατανοήσει την
εποχή τοι> και θα την εκφράσει σε βάθος χωρίς να γίνει ~τo αδίJναμo έρμαιο,

IIOV

παρασέρνεται απ' roυ.; ΤVφλ.oιίς αviμου.; των παιΜιν

roV» αλλά

να Υίνει «ο

εvσυνεiδηrος γVΏΣτης, ο αισιόδοξος oδcιπ6ρcς, ο θριαμβικός .ι:ατα.ι:τητ~ς
της ζωής. ΤΟ πραγματικό ιδανικό

rOV καλλιτέχνη είναι να ε.ι;φpιiσει με <ο
fQV την πανηγυρική κατάφαση της ζω~ς. Για να το κατορθώσει όμως
aVI,) IIpSIIsr να απOΧΤ~CΠ;Ι σvνείδηση και της επoχ~ς του και του spyov
έρΎΟ

IOΙW JJ•

Ο ο;:αλλιτέχνης όμως πρέπει ν' αποκτήσει O1Jνεiδηση της εποχής του ο;:αl
του roυτού τΟ\), μια που -όπως φαίνεται ά1J.ωσιε και στο παραπάνωενδεΙΙCΤIKό
απόσπασμα- πρέπει και τα δύο να τα εκφράσει με πληρόΤηlα και τέλος του

έΡΥου και της ευθόνης το\). Οσον αφορά το εΎα/ του, ο κα1J.ιτέχνης με τη
βοήΟι:lα των θεωριών της ψυχανάλοοης, 1\ς οποίες ο Κωστής Μεραναίος όχι
μόVQν γνωρίζει α1J.ά σοοτήνει και στο ο;:οινό των Καλλιτεχνικών Νέων (πχ

άρθρο «Η 'f'ιιχανάλυση και 'ι Τέχνη»"'), ανακάλυψε τον «τραγικό ΚUKέωvα»,
όπως τον ονομάζει, τοο εσαrι:εΡΙO;:Oύ του κόσμου, ο οποίος θεωρείται όμως ως
ανταvό.o;:Mιση

μιας

οδιινηρής

πραΥμα1\κότητας,

ενός περιβάλλοντος

που

βρίσκεται σε κατάσταση κρισης σε όλα τα επίπεδα και θαμΠ<ιJμένoς από την
αναο;:άλυψη τόσων ψυχιο;:ών τόνων και αποχρώσεων περιόρισε την τέχνη του
σ' αυτά, έγινε «μηχανιιrόςα.,-ίλαλoς του.;», αποκόπτονl(\ς επιπλέον τον εαVlό

του από την κοινωνία μέσα στην οποία ζοΟΟε

- εδώ

είwι σαφl;ς ότι το ΟΟΎμα

«η τέχνη Ύια την τέχνη» δεν τον βρίσκει σuμφωνσ, Ετσι όμω.:; σ o;:a1J.nixyη.;

13.

απ.

μ.ο,π.

IS.

ο.Π. σ.1

16.

KαJ.λ"τ~νι<ό. Νόσ, "υ~

. • (3-7-190), σ. 6, ""''''' χ",ρί<; v<ι πιιρo.yvιι>ρίζ<τιz,η αξϊιι ο;:σι η

.πιρροή της ",οη;ιιν"λοσηςστην <οl..,ν;σ Υ'.Ι."""" .σl σ-ι:ην Τ<ΧΤ/ "δ,<ότ."" <> Κλ.
"",,,,,ναίας .α,σλήΎ"

λtyo",ας δη .,ην o~ia

..σι

τη χpησιμ6τηrσ ,ης ""χoVΆΛ""ης

IIpbrεI '" την ε.-ιιμήσΟllpt ε.,ελώ(" ,σισρ,"" δηλαδή σα •• '" IIpcM. μιο, &ιfIεΙσης
ειroχή,. μ'", ,.ισ-~ τ~ σvθρώιr,vη, ,στopiα, ., έτσ, θα 'xollpt πpνro υιWγη μσ, τη

<>%τπ.-6τηια

"'"

το πφ,opισμi..., το»' .οσμοθεωρητΗα;" 5υ"'rστ/τo»' της», δι:x"μr"O<;

τη. ",oη;σvό-λυση <Ο<; .pyαλιlo ανό.λ""ης "'σι "'σ'ανόησης 'ον αν{lρ<α/<O" σλl.ό. ό:χι ως
roσμoθ<;ωpin

'"
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ΚΟΚΚΙΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΝΑ

«ξέχασε <ον υπόλοιπο "'όσμο ιcΣΙ IλY(lriJpcft σε μΟY(lδιι:ή ι:αι αιroτάλυτη
OVΤότητα, σε μόνη πpaΥματιι:ότητα το ίδιο του το Erώ. Kάvovτάς αυτό έι:ο{k
τον ομφάλειο λώρο που <ον έ&vε με την κοινωvlα ιroι τους συvαVΘρώπoι.ις

του. Και μ' αυτό πΡόδινε κα, το έρro του και τον εαυτό του»!1 Συνεπάγεται

οτι ο ι:αλλιτέχνης σε καμία περίπτωση δεν πρέπει vΑ α~oψαβηXΊεί σαν

«ασκητής» στην «sρημο των στοχασμών του»'·, αντίθετα οφείλει να

G\1νειδηΤα/!Οιήσει και τον οουτον Ίου και να τον ε..-φράσει οδηγώντας τον
σt'ην κάθαρση. αλλά και την κοι\l{(lνία μέσα στην οποία ζει ..-αλλιτερειΊοντάς
την αφοίί «Αν αληθινά η τέχνη η αrιώτεpη πνευματική εκδήλωση ε,VΑΙ το
μέσο <ης λιίφωσης, είναι η Ίtφυρα η νοητή που ενώΥε1 τη rιι των δοκιμασιών
μας με ταυς αυpavoιίς των ιδανικών μας, ο KillιTSXVΗ, σαν ιεpoυρrός πις
πρέπει VΑ βρίσι:εται σε κάποιο εφάμιλλο ιί"ος, Την ιιτανικότερη προσπάθεια
του αVΘpωΠ'VOυ πvι:ιίμOΙoς πρέπει VΑ ΠΙ" πραrματώνεl μια εξcηιασμtνη και

άτρωτη ηθικά σάρκα»",
Το έργο και η ευθύνη

'1(1)

κριτικού είναι αναλΟΎη με αιιτή τοi) Kαλλιtέxνη,

αφου κι αιιτΟς πρ!:πει καη:ξοχήν και πριν απ' ολοιις να κατανοήσει το ρl)θμό

της εποχής '101)20, Δεν πρέπει ΎΙ' αl)Ίό να περιοριστεί στο να είναι ένας σΊείρος
Ύραμματολό'Υος

που θα μιλήσει για ένα έργο τέχνης με τεχVΙKoίίς όροιις

αφαιρώνtας τοl) κάτα "ζωτική lKjJIiW', αλλά Πρ!:71ει ν' ανακαλόψει μέσα στο

έργο «το" πρωταρχιι:ό και φλorερό πυρήνα της ζωής,}Ι. έκφραση σχετικά
ομιχλώδης αφού αιιτός ο 1!\1ρήναι; ζα/ής, που πρέπει να αVΑζητηθεί στο κάθε
έργο δεν ξέροl)με αν ταιιτίζεται με το βαθμό ποl) το έργο εκφράζει την εποχή
τοl) ή τον εσ(ίl1'εΡΙKό κόσμο του συηραφ!:α ή και τα δυο ή εάν αναφέρεται σε
αιιτό ποl) σήμερα ονομάζοl)με «.wroτεχνιι:-όrητα»Ίου έργου Τι βέβαια σε ι:άτι

άλλο. Γενικά δηλαδή, το στοιχείο ΠOlJ πρέπει κατά ΤΟν Κ.Λ. Μεραναιο να
αναζητήσει και να αναδείξει ο κριτικός στο έργο που κρίνει δεν διευκρινί
ζεΊαι επαρκ6χ;. Πάντ(ι)ζ, ΊΟ καθήκον Ίου κριτικοί> σε σχέση με το δημιοl>ργό

και το έΡΎΟ τέχνης είναι να σl)μπαρασταθεί και να ενθαρρύνει την
καλλιτεχνική δημιουργία και όχι να στηλιτειJει και VΑ κρίνει. Τον θεα/ρεί

ένα είδα; οδηΎητή, ο οποία; επιπλέον έχει σε σχέση τώρα με τοι.>ς αναΎνώσ'τες
μια λειτουΡΎίαπαιδειιτική αφοί> «Οπως ο ιστορικόςδιαφωτίζει και Kαλλιερrε,
ΠΙ" ιωινωνιι:-ή μας συνι;ίδηση,

sral ι:-ι ο ι:-ριτιι:-ός με το έΡΥΟ του πρέπει να
riJprQXPOY(l την πνευματιι:-ή μας υπόσταση [. ..1
ιδιότυπος πvι:ιιμαΤΙKός εpyιi<ης {... Ι Τα χέρια του πρέπει

διαμορφώσει ιrol να εξυψώσει

ο κριτικός

tiY(l!

ο πιο

11,
13,

ι<Q Kιιλλ"tχ"ικ ....ι το 8Υώ>ι. 0.2
«Κoλλ"tχ"ικ ~o, ευθύνη», Καλλ, Νέο., =~.

19.
20.

o.~.

21.

o.~

22.

o.~.

«Κρ,πο:,)ς

.. σό

..σι

18 (9/10/1943) 0.1

Oδηrηrής». Kαλλ,τι~",..<ί Νέο.. «\>Χ.

13 (4/911943)

ο.

'"
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Η ΛΙΒΛΔΕΙΑ ΧΘΕΣ, Σ~ΙMEPA. Αγριο

να 'χουν τη θερμή σΤΟΡΥή της ζωής, αλλά τα μάτια και το μr.ιαλό ιου την
αθόλωτη και καθάρια αιμόσφαιρα του λυτρωμένου απ' τα «ανθρώπινα» όντος.
roυ

φωτεινού οδηγητή,

που υπαι;ούεl

ο' έναν μοναδιο:ό ο:αι

ιεικJ

νόμο

πνεύματος και ζωής>lJ.
Και στην περίπτωση του κριτικού, ό'ιιως και στην 1ΙεΡίπτωση του
l(αλλιτέχνη, ιιαρατηρούμε το μεσιανικό χαρακτήρα που ο Κ-Λ. Μεραναίος
τους α1lΌοδίδει, φορτώνQvτας τους το καθήκον της εξύ't'ωσης του κοινωνικού
το\> ιιιiριβάλλονroς και την αναΥκη οι ίδιοι να επlδεικνΟΟ\>ν σημαντικό ηθικό
ανιίστημσ.

Αποπνευματφμένοl, lερουργοί, αναλVΙές

και

εκφραστές της

ιδεατής εικόνας μιας κοινωνίας που υποφέρει από πνευματιl(ή φίση -ό'ιιως
ο ίδιος δηλώνει συνεχώς στα Υρωπό

tol!-

είναι οι μόwι πσυ μποραύν να

λvιρώσQυν το σύνQλο αλλά Ι(αι τον l(αθένα ατομιl(α.

Είναι σημαντικό εδώ να δούμε πως αι>τός ο κριτικός βλtπεl και Ι(ρίνει το
έΡΥΟ τέχνης. Ο κριτικός του Κ.Α. Μεραναίου πρέπει να αρχίζει απο το έρΎΟ

τέχνης και όχι από τ" δημΙQΙ>ΡΥΟ. κάτι 1Ι0\) διαιιιστώνει να Υίνε-ιαι στην εποχή
το\) και Τ" κατ/ΥQρεί:
«Τις περισσότερες
ενδιαφiρεl το πικJσωπo

φορές δημιουργεΙτα,

...α,

η εντύπωση

πως π'ο πολύ

καμιά φορά για χάρη roυ προσώπου αλλοιώνεται

η ο:ρίση ο:α, η ι;ριτιο:ή γiνεταl ι>ποχρεωτι

... ά

χp<:>νoγρiιφημα.

Ποιητές της

προτΙμη,,-ης μ~ γίνονται το ιι:έντρ<:> των αξιολογιιι:ών μας απσφάιισεων Ι(αι

πιιευματιιι:οί μας πρ<:>ίστάμενοι,,2λ.

Το καλλιτεχνικό έργο αντίθετα δεν ανήκει στον καλλιτέχνη αΤοΟ τη σΤΙΥμή

110\) παραδίδεται

στο κοινό "εχει δική το\) ζωή και δική του "ντότ/τα. Ανήκει
σ' όλOUς και σε κανέναν και λιΥώτερα απ' όλους στο δημιουΡΥό τΟ\>)> αφού στο
έργο «δε μιλάει μ6νο η ψυχή τους, αλλά ο:αι μια "μαδιι;6τερη ψυχή ο:αl στ.,

ΠQiημά τι:>ιις δεν τραγουδάει μιαν ατομιι;ή φωνή, αλλά η φωνή μιας επι:ιχής,?J.
ΤΟ

ίδιο

ro

έργο τέχνης

το θεωρεί

επιτυχημέ\Ι()

όταν l'.εηιχαίνεl

την

επικοινωνία μετaι:,ύ σΙ>ΥΥραφέα και αναΥνώστη, ειδικά στ/ν 1ΙεζΟΥραφία. εκεί

α1lαιτεί «οιιναισθηματιιι:ή αλληλQuχiaf"

μεταξύ Των δύο, η olloiCI θα

επιτευχθεί όταν στο έρΎΟ ο αναΥνώστ/ς βρίσκει κάτι α1lό τον εolifO το\).
Τότε «αυτό σημαΙιιει πως ο σvrrpαφiας υΠΊrτεi πιστά την τέχνη yιaoi η
τέχνη δημιουΡΥεΙ την ΙΙ:Oιι-mνία των ψυχών» . Ακόμη εκτιμα ιδιαίτερα την
έκφραση ΨUΧΙKών διεργασιών και αποχρώσεων, αφού ο ίδιος αν και δεν
παραδέχεται όιιως είδαμε και παραπάνω, τ/ν 't'ι>χανάλιιση ως πανάl(εια,

23. 0.11" 06
24.0.11.
25. 0.11 .. 05
26. ΚΑ M,ρ<ιyoΊΣC; «Το 8rβλitιjΣτ. Ξ<-"λοιίδα:
ttu);. !, Mίipτ/ς 1947, ... &1\.... oJ2
27.0.11.

.οι ιίvθp<oιroι 1"00 "ιA>wo. Ο Αι""""" μαφ.
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ΚΟΚΚΙΝΙΔΟΥ ΜΛΡΙΝΛ

εvτούτοις δέχεται σαφώς τη χρησιμότητά της, Σ& κάθε περίπτωση όμως το
&Ργο τέχνης πρέπει να αναδΕI](Vuει τη βαθύτερη ουσία

twV

πραγμάτων, είτε

αυτή είναι η ψv::ι;lκή εμll&ιρία είτε κάποτε η ίδια η ιστορία, όπως συμβαίvεl με
την lΙ&ρίπτωση του ιστορlκοι:. μυθιστορήματος το οποίο και προσπαθεί να
αvαστ/σ&1 τη φlJQlΟΥνωμία μιας &ιι:οχής, αλλά που πρέπει να καταφέρει και
αυτό

vQ

συλλάβει

το

ρυθμό

που

«λΎJθορiζει

Jα/Ι συνεπαίρνεl

ανθρώπιV(1

πλήθφ/'.
Εάν σχηματικά μιλήσουμε για τα μεγαλύτερα ρεύματα της KριtιKής στην
Ελλάδα από

tov

μεσοπόλεμο και στο εξής

-QV

και συστηματική εvaαχόληση

με προβληματισμό επάνω σε σvyκεκρlμέvες θεωρίες και μεθόδους κριτικής
δEv υπήΡξα\'- θα αvαφ&ραμε -ακολουθώντας τις κατηγορίες που διέκρινε ο
Πάνας Μουλλάς- την ιδεαλιστική κριτική, τηv vεoσυμβoλισΤΙKή ή νεορο

μαντι"ή κριτι"ή, τηv μαΡξιστl"ή και την ψυχαναλυτική κριτική. Ο Κωστής
Mtpαvaioς φαίνεται

va

έχει υπόψη του όλες τις θ.ι:ωρίι:ς που τις Υέvνησαν, ο

ίδιος όμως προτιμά ΈVα μ&ίγμα από αυτές, και την εφαρμογή "ατά περίπτωση:
πχ όσον αφορά τηv αξία των ψυχολογικών παρατηρήσεων ή των εκφράσεων
του ψυχι"οι:. "οσμου σ' iva έργο τότε επηρεάζεται από τα δόγματα των
ψυχαvαλυτικών θεωριών, ενώ προτιμά τις μαρξισnκές όταν προσπαθ.ι:ί να
εξηγήσει τη σύνδεση ε\'ό, έργου με την εποχή του.
Συνεχίζοντας ι:πά\'ω στο θέμα των αξιών που ψάχνει ο κΡltικό, Κ. Λ,
ΜεΡα\'αίος σ' ένα λoγot&xvι"o ιu:ίμενo, σημαντική θεωρεί τηv ειλικρίνεια

και τηv απλότηταΖ9 . Ε"είνο όμως που αναζητά προπαντός από &\'α έργο είναι

η ouvoxTι, διότι ακριβώς αντιμετωπίζει το έργο ως «ζωντανό oργaν,σμό»,
μιλώvτας με τα λόΥια του «Αποζητεί τη

auvozri

Υιαή

ro ipro

είναι μια

ζωνταιιή δημιουρrίa:»JιJ και με το έρΥΟ τέχνης «δοκιμάζουμε ένα αίσθ,lμα
Το έΡΥΟ μας συνέχει. Μας έχει μJόταβ,βασθεί. Αυτό

auvoxrif.

θεμελιώδε<; yllώριαμα της ουσίας και

t{va, tva
r,lf αποστο).ής roυ οποιουδήποτε έρroυ

τέχv,lς»JI.
θεωρεί α"όμη ότι τα κορυφαία έργ<ι της Εποχής του εί\'αι
ΠΡοβάλλουv

tov

EKtiVa

που

αvθρώπιvο ψυχικό κόσμο, το εγώ, αφού το «αστικό άτομο»

α\'αδείχθηκε σε μοναδική αξία μετά τη γ<ιλλική επανάσταση και ειδικά από

28.

29.

ΚΑ Μ.ραναίο<;: «Τα βιβλiιn, Ο Α,ώνα; μα;;, φΙ2, Φ<βρ. 1948,0382
Κ-λ. Μ.ραναΙσς: <VIπο μή.-σ σο μήvαjTιr β,βλIιr/O' νiCl ..-ζcrΡ,;φοl», Ο Α,ώνας μας

φ.5. I",,~,ι>ς

1947,

σ.

162

JO.O,if.

Jl.

ΚΑ ΜφαναΙι>ς: «Aπόμή.-σ""μή.-σITιrβ,βυιr», ο Αιώναςμος, ,.6, Aι)yOlXffo; 1947,

σ.I94.

Evva)';';

(η) οοσ. [αΡ1..

OUYOt';,

συ.,.qω] σ"Ύ"ρσ.τηση, ΟΙίνδο;ση, ouV<iφ<,o

11 η oλl,,,~ή

δύνιψη που <roy>;:p<ι"; σ-.<ι&ρά μετιzf,ύ ΤΟ'.Ος τ" μόρκι σώμστας ("""γράφω από
Ελληνικό Λεξ'κό Τογ"""",""" _ Φι,-φιio:η,

]993,

<1.

74]

."

<ο ovoiMη-o λήμμα)

'"
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ιι ΛιΒΑΔΕIΑ Χ0ΕΣ, ΣΗΜΕΡΑ, Αγριο

τις αρχές το\>

2000

αιώνα μια ιο:αl «ιο:αινούργια μορφή ιο:οινωνιιο:ης ζωής κο\>

γενιιο:εύεταl από τη γαλλιιο:ή εKαν<lσταση ιο:αl δώθε εγl(αινιάζει μια νέα περίοδο

[όπου] θεωΡ3τιl(ά, ιδεολογll(ά ο άνθρωπος γίνεται

10

I(ένψο, η Ι(ορωνίδα, το

Ι(ορύφωμα») , γι αυτό ιο:αl δεν είναι τυχαίο ότι τον 200 αιώνα l(αλλιερΥήθηl(ε η
«ψ\>χολΟΥιο:ή

επιστήμrι»,

Το

θέμα α\>ιό της πορείας

της ανθρώπινης

κοινωνίας Ι(αι φιλοσοφίας από τη γαλλική επανάσταση ως ης μέρες το\> θα

εξετάσει

και >;αθαρά

φιλοσοφll(ά

σε μελtτη

του

JlO\>

σ\>νέχειες στο περ. «ο Αιώνας μας», από το Δεκέμβριο του

δημΟ<:Ηεύεταl

1947

(φ.

σε

10).

Σημαντικό στοιχειο ακόμη θεωρεί την ελληνιιο:ότητα της λ.oγoτεχvι>;ής
παραγωγής, αλλά >;αl των κηγών ακό τις οποίες αυτή αντλεί την έμπνευσή
της. Ας μην ξεχνούμε

on

το αίτημα για μια οοοιαστιιο:ή σύνδεση με την

αρχαία ελληνιιο:ή παράδοση αλλά >;αι με το λαϊκό ελληνιl(ό πολιτισμό έχει
ήδη τεθεί από τη γενιά του

1880,

κορυφωθεί με τη γενιά του

1930 I(Qι

τον Παλαμά >;αl τους επιγόνους του, για να

το Γιώργο Σεφερη I(QΙ να συνεχίσει ως ο

απόηχος μιας συζήτησης χωρίς τέλος μέχρι μετά τον πόλεμο, άρα και όταν

γράφει ο Κωστής Μεραναίος)).

Οι απόψεις πο\> είδαμε σ';ντομα Ι(αl Υενιl(ά παραπάνω, σl(ιαγραφο,;ν τη

φΟΟΙΟΥνωμία το\> Κωστή Μεραναίου, όπως α",τή ε"φράστηκε στη δεκαετία
το\>

'40,

>;υρίως μiσα από τα λΟΥοτεχνιιο:ά περιοδικά στα οποία ήταν κύριος

σ\>vτελεστης "αι αρθΡΟΥράφος. Φανερώνουν έναν άνθρωκο ιδιαίτερα δια
βασμiνo Ι(αl ενημερωμένο γύρω από φιλοσοφω). Ι(αι l(αΜιτεχνl>;ά ρεύματα
το\> "αιρού του, κο", ζητά να μεταδώσει στο ελληνιιο:ό Ι(οινό, πο", διάβαζε, nς
Υενι!dς ιδέες μιας τέχνης, πο\> σ\>μβαδίζεl με την επιστήμη, που Ι(αλλιεργεί,
βελτιώνει "αl εξιδανll(εύει, ε"λ.ογι"εύει τον άνθρωπο Ι(αι την "OIVΦνία. Ο
Κ.Λ. Μεραναίος προώ&ησε την ιδέα του l(αλλιτέχνη "αl το\> φιτιl(ού πο\>
είναι οι ακούραστοι JIvtuμonl(Oi εργάτες που λυτρώνουν και οδηγούν, πο\>
μπορούν να >;ατανοούν και να εl(φράζουν την εποχή Ι(αι τον εαιιτο lους αλλά
I(QΙ που ταυτόχρονα ωθούν προς πιο ιδεατές μορφες. Ας μην ξεχνούμε

on αυτά

γράφοντανσε μια Ελλάδα που στέναζε "άτω από το βάρος μιας ξένης "ατοχής

στην αρχή της δε"αεπας "αl που σ\>νταραζόταν από έναν αφατηρό εμφύλιο
στη

J2.

συνέχειά της,

μια

να

ΚΑ Μ.ρο. ... ίος: «Τα β,fjλίJ:ι/N. Kαrηt'όι>~. «Ο λpxo~~. Ο Aιό>wiς μας,

.,8

O~,ώβρη<;

33.

Σε μια

Ελλάδα που προσπαθούσε από lη

]9041 02S9

Ει", λοιπόν δηλώw, Irι, "",νuiμα ,ι," άχ_η εi""

""1'Q(Π"ήot>ψ< ζ.,νrα_ή ~α, ",,,αψη ακΩμα

ειr'xει~ί .... ~Mtk,

1"Q

αl'Qμώι<, .....

Q_

μια συ"'Tιj.;- ιrρcmrΩo.,α rια

ιrOO

'''''''

[...)

μ,α ιrawpto,o ""ρ<iJoση

'"

(. ..)

μiσα στην οιάθ< φα"" ζoινrα_ή π_ία

"""'>

(<<Τα βιβλία». Ο Aιό>wiς μας. ,.7, Σι:πιόμβρη, ]947. 0224) «λλό ,,«,
α",ταp(ημiνι:<; ημi~ς μα<; X~,άζετα, η αl'άδρ<>μή στη_ ιrρό>ταρx,o:>!
ελλ~ν,ιr<><ί λιiroo~ (Ο.π .•. 12, φ"βρ. ]948, 0)82).

σηpερ,ι,i,;
ιrηyή τα"
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ΚΟΚΚΙΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΝΛ

ανασΙJν'\αχθεί ως ~ράτo; ~αι από την άλλη να ξεπεράσει ~αι να συνέλθει από

τι; σ~oτεινEς μΕρες 1Ι0υ 1Ιέρασε.
Δεν είναι λοΙ1lόν 1Ιαράξενο 1Ι0υ -ξαναγυρνώντας στο 1Ιαράθεμα με το
άρχισα την εργασiα αυτή- ο Κωσ1"ής Μεραναiας ελ1liζει το

1943

01l0iO

«πως η

σημsρlνή διάσπαση. 'Ι fJαθύτ&pηκoι εντονό.ερη που σημ/iιώθηκε "ΜΙ είναι
Ο πρΟΟγΥελος rη~ Kαινcύρrια~ /iνό.ηrα,» "αι συνεχίζει το

/iiffiI μια

1947

"Η .έχνη

υπέρταrη μορφή γνώσης κοι σ' ένον κόσμο διαλυμένο, αvrιφaιικό,

αναρχικό. όπου Ο Κοι ...... νιΚός πορα4>γισμόι; έχει δηληιηριάσει θανάσιμα ιο
/irώ, σαν έκφραση της ανθρώπινης προσωπικότη.ας και την Κοι ...... ν[α. σαν
σύμ1f4rμα ανθρώπινων σχέσεων, 'Ι .έχνη λοιπόν επιβάλ4ιω περισσότερο

από κόθε φορά στους ζωvrανοιiς φoP/ii; .ης να αποχτήσει όλη την Ι1iρό.η.α

κω όλη rην ουσία rη~ 4ιroυργία, τηφ,Ι",

]4, "τ" βιβλίΡ», Ο Αιώνα, μ<ις.

.,7.

Σ<πτίμβρης 1941, "n4
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Η ΛΙΒΑΔΕΙΑ ΧΘΕΣ, nIΜΕΡΑ, Αγριο

Εισήγηση του 11. ΚΟΡΟΓιΑΝΝΟΥ ΛΟΥΚΑ
Ιερέο

Η αναγκαστική μετοίκηση των Ζερικαίων στη Λιβαδειά μετά
το

και η δημιουργική συνύπαρξή τους με τους Λιβαδείτες:

1944

Βιωματική προσέηιση

Σεβασμιώτατε,
Δήμαρχε,

σ&βαστό

κύριε
ΠρΟ&

δρείο, κιιρί&ς και κύριοι.
Οι:αν, το

140 αιώνα,

κάθοδος

Τα/ν

έγινε η

Αρβανιτών

στ/ν Ελλάδα, κατο(κησαν
πολλο(

Αρβαν(τες παντού

αλλά και σης παρυφές τοιι
Ελιι;ώνα, <Πη Βοιωτία. Τα

ψηλώματα, όμιDς, ποιι βρί
σι;οVlαι

στην ι;αρδlά του

200

Ελιι;ώνα, σε ΙΙ,l,όμ&ΤΡΟ

μ. περίποιι, έμ&ιναν ακατοί
ι;ητα,

·Επρ.&1It

να

βρεθούν

"αητσιι>,

ΥιΟ

να

Το Ζερό". τκ Α.βοδ.ι:.άς

οι

«ΣΙCηπτάρη&ςι>, ποιι θα πει
κατοικη

Μioα απ' """ιi τα xαλιioματα {επήδηοαν
ι>ι ΣΤlJVραετοι του πνεύματος και

Και

amo(

οι αητο(,

ltO\)

t'1;

διιυλιιας,

ΠαπαKOMιά~

σσιιν σης α&τοφωλlές τσιι.

γάντζωσαν ι;αl ι;:uτoίKησαν στις καΙ;Οlράχαλ&ς

κορυφές τσιι Ελικώνα, ήταν οι Ζιφιι;αίοl. Εδώ δεν θα ασχοληθούμ& μ& τη
φιιλεηι;:ή ι;:αταγα/γή Τα/ν Αρβανnών και τ/ν ελληνικότ/τά ΤΟι>ς.

Και εάν αι;όμα δεν δεχθούμ& ότι επρόκειτο για Αρχαιότατοελληνιι;ό φύλο,
είμαοτε ιιποχρεωμένοl να δεχ&ούμε, όη είχανε αναπτύξεl, αΠOλύΤιDς,
ελληνική σιινείδηση ι;αι σε τoιJτo δεν lΙΙιήρχαν, oιJτε ιιιιάρχοιιν δlα9/Dν(ι;ς
μεταξύ των ιστορικών. Σήμερα,

54

oλόιcληρα χρόνια, μ&τά το OλoKαιJτωμα

Τα/ν Ζεριι;ιών, η Λιβαδειά μετράει καλωσορίσματα κ(ι\ απσχαφεTlσμσύς.
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ιι. ΚΟΡΟΠΑΝΝΟΣ ΛΟΥΚΛΣ

Bλt"ει,

UKoOCI, εκφριΊζι;I, μαθαΙνεl. σωΙιαίνει και βαδίζει. Και εΎώ. ως

ελιΊχιστος Ζερικαίος, υιtαKoooντας στη φωνή Ίων !to:n-εριΊδων μοο.> και Ίων

ιιαπ"ούδων. έρχομαι να προσεηίσω βn"l,αηκά, Ίην κάΟαδο Ίων Ζερ\καίων,
στην πληΥιι:ιμένη Λιβαδειά του

'44 και τ/ δημιουΡΥική σuνιmαρξή ΊΟο.>ς με

Ίσυς ΛειβαδίΊες.
Στις αρχές της δεκαετίας τοο.>

'40, οι "εΥΊακόσιες, ιι;ερίποο.>, ιιχτμίλιες των

Ζερικιών, ήξερuν σε καιρούς δΟΟκολοι>ς και χαλ.ι:"ούς, Ιιως ζωή είναι τελικά
ότι ζοί>με με "άθος. Γι'

um-Q, και οι Ζερικαϊοl, άνθΡωΙιΟΙ της αλήθειας ιο::αι '100.>

μόχθοο.>, αΥρότες, τσΟΙιιΊνηδες και βαλμάδες, καλλιεΡΥούσαν τα AptlptVQ
χωράφια του Ελικώνα, έβοσκαν τα ΥιδΟΙιρόβατά τοι>ς στην Παλιομηλιά, το
Σ"ενi:KO, τον Κιάφα και το Μ"ομΙιόκο.
Αναβαν το κερί τοι>ς στη χάρη ΤΟο.> βοuνιώ'τη (Ισκητή Αη·Νικόλα, έ"ιναν
υιιοχρεωτικά

ΊΟ

"οτήρι

ΊΟι>ς στη

χαρά

τοι>

κάθε

ounIiIplavou ΤΟι>ς,

τpayouδoύoav «εν κυμβάλσις ενήχσιςι.>, στα πανηΥύρια της Ιιικρής και

ξωτάρικης ζωής τοι>ς ιο::αι έ"ιναν α"ό ΊΟ KαΘUρό νερό της βρuσoμάνας,
παράδοσης: Ο θεός, ο άνθΡωΙιος και ο αΥώνας.

ΑΥα"ητοί, λένε "ως τα όμορφα χωριά, όμορφu KQiYOvrUl, Εάν (Ιο.>τό είναι
(Ιλήθεια, Ίότε όμορφα

Kui1'OvrUI μόνο 1'ια τα φασιστικά κατοχικά στρατεύ

ματα '10\) Χίτλ.ι:ρ, !tou μαζί με τα χωριά, καίΥανε και την ελΙιίδα του λαού μας
1'ια ζωή.
Etu μUllU, όμως, ενός οχτάχρονοι>ιιαιδιού "ou θέλει να ζήσει ελεόθερο, 1'ια

να Ιιροσφ!:ρει αΡΥότερα ένα Ιιοτήρι δροσισηκό νερό σΊΟι>ς κοuρασμένσυς
1'ονείς Ίου, η Kαμiνη εκκλησία, το 1'κρεμισμένο σχολείο και το σ"ασμένο
κλαρίνο, είναι θυμός, είναι χολή, είναι διΊκριια.
Το φθινό"ωρο τοο.> '43, οι Γερμανοί πυρ"όλησαν το χωριό
τα ανΊισΊασιακά λημiρια των ZεPIKuiIiIV. Τα

KUl λ.ι:ηλιΊτησαν
ZtpiKIU, είχαν πληρωσει ακριβά

την αΥιΊ"η τοι>ς 1'la τον άνθρω"ο ιο::αι το Ιιάθος τοι>ς 1'ια τη λ.ι:υΊεριά. Οι
Ζεριιο::αίοl, λ&Υω της ιδιαιτερότ/τας Ίου τόπου Kατα1'<ιryής Ίων, ήΊαν ιΊνθpω1toι
σκληροί, αδούλωτοι,

UVo.>"QtuICtol, φιλελεύθεροι στο φρόνημα, φιλOιtόλεμoι

και αι'ιιστασιαιο::οί.
Για τους Ζερικαίοuς, ήτανε ,-,ψα1'ούδι ο "όλεμος και ΊΟ YΊoυφi:η γλέντι».
Πατριώτες,

αγωνιστές,

και, από "τι μας "ληροφοροί>ν

τα αρχεία ιο::αι οι

ιστοριιο::οί, "ολλοί Ζερικαιοι έλαβαν μiρoς στον α1'ώνα κατά των Τούρκων,

ιo::ατατα1'μiνoι στο αρματολίκι του Διάιο::ου, στ/ Λιβαδειά. Και "ου UP1'Otεpu

tu κορμιά τους έγιναν λί"ασμα και λίπαναν το OCΥΊΡΟ της λ.ι:uτεριιΊς

'10\)

έθνοι>ς.
Μπροστάρηδες οι Ζεριιο::αιοι, σε όλοι>ς τους αΥώνες τοο.> έθνοι>ς. Τuμ"οu
ρώνσνταν σε μεΊερίζιu, αΥναντεΟΟΥΊαςτο Υλuκοχάραματης λ.ι:UΊεριάς. Μικρό
παιδί τότε, το

1944, θομάμαι "ου στην "λατεία του χωριού σονΊάχθηκαν,

ραιo::ένδl!τoι, ανΊάρτες Ζερικαίοι, ιο::ρατώΥΊας μια μεΥάλη ελληνιιο::ή σημαία και
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Η ΛII1ΑΔΕΙΑ

XS

ΕΣ. ΣΗΜΕΡΑ, ΛΥΡIΟ

θα κατέβαιναν λέει στη Λιβαδε\ά για να 1\αΡελάσουν 1(αι να γιορτάσουν, εκεί,
τη λευπριά της 1\αψίδας μας.
θυμάμαι το χωριό μiσα στο ολοκαύτωμα. Τό1\ος δακρUΩν 1(αι θρήνων.
Φωνές

αγωνίας,

εξευτελισμού

και

α1\όγνωσης.

Τρομαγμένες,

αλλά

κα\

1\ερήφανες, ανθρώ1\ινες Ο"Iές, βρέχουν με τα δΙικρΟΟ 10υς τΟν καιινισμiνο
ονρανό του Ελl1(ώνα, το αστέρι, 1\ου θα τους &ίξεl το δρόμο.
Υψώνονν τα χέρια τους 1\ρος το Θεό και βλειιουν το βουνό να ιαμηλα/νε\
κα\ να φα,νεται η Λιβαδειά. Όταν οι Ζερ\καίοl χτύ1\ησαν 1ην πόρτα της
Λιβαδειάς, η 1\όρτα ή1ανε κλειδωμiνη. Δεν τους περίμεναν, &ν τους ήθελαν,
&ν ξέρω. Όμως, μ1\ροστά στην \'10μ1\ροσύνη,

10 1\άθος

και την καθαρή μollIι

1ων ξερlζωμiνων 1ης Σαρακήνας του Ελικώνα, η πόρτα, από το φόβο της,
άνοιξε μοναχή της.

'Ειιρε1\ε να λιιμψεl ο ήλιος της δικαιοσύνης 1\άνω α1\ό τους αχυρώνες και
τους στάβλους

της ΛlβαδεlΙΙς,

1α 1\ρώτα

προσωρινά

καταλύματα

των

Ζερικαίων, Ύια να καταλόβουν οι Λειβαδίτες lΙωζ οι έσχα10Ι του Ελικώνα

ήταν οι ιιρώτοι της ζωής. Καιροί δύσκολοι, χωρίς ψωμί, χωρίς δο\>Μlά.
Μοναδική ιιολιιtwια ΤΟ λίγο ru;1ρέλαlο, α1\ό

μονοπώλιο κα\

10

1\0\>

θα

χρησίμευε στη συνέχεια για ε\'1ρlβή, για βεντούζες 1ων αρρώστων και για το

λι.>χνάρι 1ης νύχτας.
Όμως, οι Ζερικαίοl, &ν το έβαλαν κάτω. Σύνθημά τους,

10 ξαναζω\'1άνεμα

μέσα από ης στάχπς 10\> πολέμα\> και τις αντίξοες συνθήκες της διαβίωσης,

ένα ήταν το όνειρο 10υς.

Να ε1\lζήσουν

και να δημιουργήσο\>ν.

Λαός

Μισματάρης και εργαπκός. Τράπηκε ανά 1ας ooOιJς και τας ρίμας 1ης 1\ολεως
και της περιοχής, ζητώ\'1ας δονλε\ά. AντισKO\>μ1lώOηκε,

με

10

ίδιο μεράκι,

ολό1(ληρη η φαμίλια 10υ κάθε Ζερικαίου, κάνοντας τη νιΊχ1α μέρα, για να
κα.λυτφέψει τη μαίρα 1ης.
Θιιμάμαι, μiσα σε ένα κλίμα αλληλοβοήθειας, 10ΙΧ; Ζερικαίους να κάνο\>ν
τις καλύβες της Λιβα&ιάς, (ι1\ί1\α. Άνδρες, Υι:ιναίκες, 1\α\δlά, άμμος, χαλίκι,
101μέ\'10, φωάρια, χαρμάνια. για 1ην αι>θαίρετη ταράτσα της νύχτας. Και
ύστερα, το κλέφtl1(Ο και ο 1σάμικος της ημέρας, με την ιδιαίτερη χαρά και

lκανΟ1\οίηση 1\ως και ένας αll;ομης b;ρlll;α,ος απέlι;τησε κονΙΙια '}'Ια τη φαμίλια

10\>.
Αλήθε\α, πόσο μεγάλη ή1ανε η χαρά

10\> μπαρμπα

-Κώστα, το\> 1\ατέρα μα\>,

όταν μiσα σε ένα 1\ανηγύρl εθελοντικής 1\Ροοφοράς, οι σ\>μ1lα1plώτες μας
σ1\άγανε τα χαρμάνια για την αι.>Οαίρετη ταρά1σα και 10υ δικού μαυ
Ένα μεγάλο, Q\>YΚlVΗllKO

και 1\ρωτόγνωρο

1\lστεύω 1\ως συμβαίνει σ1\άνlα σε παγκόσμιο
άλλοτε

χιιραξαν

με

10

\>νί

1ης

ψ\>χής

10υς

OIlHIKoiJ.

μήνυμα σλληλεγΎύης,
επίπεδο.
10ν

Οι άνθρω1\ΟΙ,

Ελl1(ώνα,

ήταν

1\ου

1\0\>
τώρα

α1\Οφασlσμivoι να κάνο\>ν τα έσχατα, 1\αρό\'1α 1(αι τα κατάφεραν.

Καl10 ",-,ριότερο, βλέ1\οντας ΟΙ Αειβαδίτες τους γλε\'1ηστά&ς της ειρήνης

'"
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".

ΚΟΡΟΓιΑΝΝΟΣΑΟΥΚΑΣ

να ανα"α!νίζουν με τον τίμιο ιδρώτα τους ολό .. ληρη τη Λιβαδειά, μειαμελή
θηκαν επί τη σκληροκαρδία αυτών και άνοιξαν την πόρτα της καρδιάς τους,
για να προσφέρουν στους ZεPIl(aiOIις γην Ι(αι ύδωρ.

Λειβαδίτες Ι(αι Ζφlκαίοl συνυπάρχουν και δημlουΡγο';ν. Χτίζουν ανταμα
τον KαIYQiopylO υλικό και nYεVIIaτIKQ κΟΟμο. Γιατί, είναΙ κοινός ο δρόμο<;,
Ι(οlνός Ο ιιόνος, κοινή η χαρά, εν τω «συνδiσμω της ειρήνης". θυμάμαι,
σήμερα

βiβαlα,

τα πανηΥύρlα

σχολάσανε

τους γάμους Λεlβαδlαrι:ών

με

ιερι>:ιωτοπουλες IΟΟΙ αντιστρόφως.
Τα ατέλειωτα

γλέντια στις αυλές της Λιβαδειάς.

Εκεί, ιιου οι λαίκοί

ΟΡγαVOllαίκπς μας μάς '+'ΙΥ,(αγωγοί>σαν και μάθαιναν στο λαό μας ιστορία, με
τους τΡαγουδlστάδες,

το ιcλapiYQ, το λαο';το και τα βιολιά. E>:δηλιi>σεlς

όμορφες, γεμάτες ορθοδοξία "αl Ελλάδα.
Λιβαδειά. Μια ιιόλη στην καρδια της Ρο';μελης, με ιστορία χιλιάδων
χρόνων, με IιΜ1';σιες και γόνιμες εκτάσεις, με άφθονα φεχο';μενα νερά. ιιου

δρόσισαν αρματολούς και κλέφτες, και ξεδίψασαν διαYQο';μεvο..."

λόγιους

και καθαροο)ς ανθρώ"ους. Πώς μ1l0ροΟΟανε οι ιερικαίοι να μην εκμεταλλευ
θουν όλα ετο';τα τα καλό.:
Το ανήσιιχο ιινε';μα ΤOuς, όμως, δεν τους άςιησε να ανακαινίζουν μόνο
υλl"ά τη Λιβαδειά, με τους ιιολλοο>ς εργολάβους. οικοδόμους και επαγγελμα
τίες, που διέθεταν. Αλλά στράφηκαν με ξεχωριση'] επιμέλεια και ΙΙJ>O<; τα
γράμματα. Εκμεταλλε1Jθηl(αv με ιδιαίτερη οξυδέρκεια τα μέσα ε"ιιαίδευσης
ιιου ,-",ήρχαν, και UIlQPXOUV, στη Λιβαδεια. Συνηθισμένοι στις καιcουχίες, τη
φτώχεια και τη στέρηση, η ιερικιώτικη νεολαία ρούφηξε. bllιoς το σφOUΥγάρl
το νερό, τη μάθηση.
Με αποτέλεσμα, σήμερα να κοσμο';ν τη Λιβαδεια ευυποληπτοι 1Ι0λίτες.
άνθρωποι που δίνουν ζωή και Ι(ίνηση, σε το';τον τον όμορφο τό1l0. Κληρικοί.

γιατροί, νομικοί, "αθηγητές, δάσκαλοι, "αλλιτέχνες, δημόσιο! λειτουργοί,
ε"αΥγελματίες και πετυχημένοι επιχειρηματίες. lεΡIKαίoι με αξιολο-γη υλll(ή
Ι(αl ιινει>ματll(ή ιιροσφορά.

Η "αροοοία των ΖεΡικαίων στον πνευματικό, ΚΟIVωVll(ό.

OII(OYOIIIKQ

και

ιιολιnστιl(ό στίβο της Λιβαδειάς, υlιήΡξε σχολείο δημιουργικότητας για τους

Λειβαδίτες. Μέχρι σήμερα. σuμπoρε';Oνταl την οδό της αλήθειας, για το θεό,
την πατρίδα Ι(αι τον άνθρωπο.
Τρία ήταν τα PαUII(Q χαρακτηριστιl(ά γνωρίσματα της llρoσα/1llKότητας

των ιερικαίων lΙου, σαν έκφραση ζωής, έγραψαν ιστορία στην μετατ.ολεμική
κοινωνία της Λιβαδειάς: η ντομΠΡοσόνη, η δικαιοσόνη, η αξιοσ';νη.
ΝτομΙΙΡοσ';νη

και

δlκαιοσ';νη,

για

την

αλήθεια

του

θεο';

Ι(αl

του

ΣUVuYθPώIlOu. Αξιοσόνη. για το ψωμί και το κουμάντο της φαμίλιας τους.
Φοβάμαl ιιως, εάν θα ήθελα να μιλήσω εκτενέστερα για την αξιοσ';νη των

ακο';ραστ-ων

ιερlκαίων,

μόΥΟ τα λόγια

του 1Ι0ιητή

θα μ1l0ρο';σαν

να

",
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Η ΛΙΒΑΔΕΙΑ ΧθΕΣ, ΣΗΜΕΡΑ,

",YPIQ

εκφράσουν ιιαι να π.εριγράψουν τα έργα της ζωής τους, διΟτι "τα σπλάχνα
τoιJς ~a1 'Ι Μλ<ισσα, ποπ δεν ησιιχάζουV>J,
Ζερι..-αίοι, περήφανη ράτσα, του ναι "αι του όχι, Ά_'θρωποι, που δεν
φοβήθη"αν τη δουλειά, 'γ1ατί την έ"αναν προαευχή τους, στο χωράφι, στο
'γ1απί, στο τρι.ιΎούδι, στην ευχή, στη χαρά, σlΟ παl'ηγύρι "αι, Ύενι..-όtερα,
στον αγώνα της ζωής, Όλοι εμείς, παιδιά των ξεριζωμένων Ζερι"αίων, εις
μνημόσυνον όλων ε"είνων που λείπουν από ..-οντά μας "αι που αναπαύονται
στην αιωνιότητα, εναποθέτουμε τα λόΎια τούτα, Ύαρίφαλο στον τάφο τους.

Αισθανόμαστε απέραντη ενΥνωμοσύνη σε Αυτούς, που «Ώσπερ πελεκάν
την πλευράν αυroίν, ετίτρωσιων» Ύια να δώσουνε σε εμάς, με το αίμα τους,

πνοή ΙCαι να μας "αταστήσουν ι..-ανούς στη ζωή, να μπορούμε να αντιμετω
πίζουμε τις πολύπλευρες συμπληγάδεςτης, Επίσης, χρέος μας είναι να πούμε
..-αι ένα μεΎάλο ευχαριστώστη Αιβαδειά, την πόλη των δυνατοτήτων "αι των
ευιcαιριών,

ΑΎαπητοί, σήμερα που η Αιβαδειά θυμάται ..-αλωσορίσματα "αι αποχαι
ρετισμούς, εγώ σαν γνήσιος Ζερι..-αίος, σας θύμισα ένα από τα δύσιcoλα
ΙCαλωσOρίσματά της. Σας ζητώ συ'Γfνα/μη, ι.&Υω του πάθους μου για την
αλήθεια "αι της ιδιότητάς μου, ευλόγησα τα γένια των πατεράδωνμου ..-αι των
παππούδων μου. Όμως, πιστέψετέ με, εάν μεγαλώνατε ..-αι εσείς ιcoντά τους το

ίδιο θα ..-άνατε. 1-Ιταν άνθρωποι όρθιοι, ιcαθαρoί, ντόμπροι, φιλόξενοι,
αληθινοί.

θα ήθελα να τελειώσω, με μια προτροπή "αι ένα "άλεσμα προς τους
συμπατριώτες μου ΖεΡΙ"αίους. Γυρίστ.ι:, αγαπητοί συμπατριώτες, στη μαρτυ
ρΙΙCή ιcαρδιά του Ελι"ώνα, Κοιτάξτε την αρβανίτι"η μπέσα, που σας
..-αμαρώνει ..-αθισμ&νη στο θρόνο της, στην ειcιcλησιά του Βουνενιώτη
ασ"ητή Aη-Nιιcόλα. Α"ούστ.ε τη φωνή της "αι ανταπο..-ριθείτε στο ..-άλεσμά
της, για το πανη'γlίρι της άνοιξης ..-αι την πασχαλιάτιιcη λειτουργία της
ανάστασης των Ζεριιιιών.

θα συνιστούσα "αι θα ευχόμουνα, στους νεότερους Ζερι"αίους, στον
αΎώνα, που στη συνέχεια θα ..-άνουνε στη ζωή τους, πρoιcειμένoυ να επιτύχουν

στόχους υψηλούς "αι ιδανι"ά, να διατηρήσουν"αι να αυξήσουν, ει δυνατόν,
μερι"ά από τα χαρίσματα, που έο;>εραν ιcατεβαίνoντας από το χωριό, οι
πατεράδες τους ιcαι οι παππούδες. Την πίστη στο θεό, τη φιλοξενία, την

αλληλεγΎύη, την ντομπροσύνη "αι την «ap{JqvirIo;η μΜσα», Αυτές είναι
νοστιμιές, που λίΎο-λίγο χάνονται "αι που, όμως, όπου υιιάρχουν, ομορφαί
νουν τον άνθρωllO ιcαι προσθέτουν νόημα στη ζωή του,

Και ιcάτι άλλο. θα lιροσέξατε, πως "ατά την παρούσα εισήγηση, δεν
αναφέρθη"α σε Eλιιcώνιo και Ελι"ωνίους αλλά σε Ζερι"αίο "αι Ζερι"αίους.
Τούτο έγινε, δια τον λό"Υο, σε ό,τι με αφορά τουλάχιστον, Ύεννήθη"α στο
Ζερίιιι, είμαι Ζερι"αίσι; και αισθάνομαι ιδιαίτερα υιιερήφανσι; για τούτο,
Ευχαριστώ πολύ,

π.
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ΚΟΣΜΙΔΟΥ·ΠΑΠΑΣΤΑΜΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

Εισήγηοη "[ης κ.

ΚΟΣΜΙΔΟΥ-ΠΑΠΛΣΤΛΜΟΥ ΑΝΛΣΤΛΣΙΛΣ

Για το Σύλλογο Μικραοιατών Λι8αδειάς

Η πορεία των Μιιφασιατών στη Λιβαδnά μετά τον ξεριζωμό

Οι Μ\ΚΡασlάτες. σ,α
φορές

μπόρεσαν

να

75 χρόvια

δράσουν

~αρoooίας τους στην Λιβαδειά, μόνο δύο

ομαδικά.

Η

πρώ,η,

ήταν σ1α

1?79,

όταν

σOOTήσαVΕ τον Σύλλο'1Ο Μικρασωτών και η δεύtερη, η σημερινή, όπου μας
δίδεται η ευκαιρία VII ακουστεί επιτέλοι>ς και η δική μας φωνή.

Με την ευκαιρία αυτή, ωχαριστσύμε τσν Πρόεδρο του Συμποσίου,
Δήμαρχο κόριο Χρήστο Παλαlολό'1Ο καθώς και την οργανωτική επιψo~ή,
'1lα την πρσσ>:άθεια αυτή, που τόσο πολύ ανtι'Y"η έχει η σημερινή κοlνων1α,
11α την πολιτιστική ανάπτυξη και πορεία.
Ονομάζομαι, Αναστασία Παπαστάμου, το '1ένος Κοσμίδη, OΙKQΎένεια

πρασφύΎΦν από τα Σόκlα Σμύρνης. Ανήκφ στην τρίτη '1εvιά Mιl<:ρασlατων
και εκπρoσΦJIώ το ΣύλλQΎO της πόλης. Από το

1922

έως το

1926,

ήλθαν οι

πρόσφυ-Υες από τη Μικρο. Ασία, θύματα της τρομερότερης καταστροφής, ης
τρισχιλιόχρονης ιστορίας μας, της κατl:στραμμέVΗς Σμύρνης. Η λαική μούσα
μαρτυρεί το μέ"Υεθσς 1ης καταστροφής και τον καημό της προσφυ-Υιο.ς:
"Εσείι;, βουνά τ/ς "ΑΥ("υρας και της Μιψάς Ασίαι;:,
ποτέ σας μην αVΘίστε, ποτέ μην ΛCυλσιιδIστε
Υια το κακό που πάθαμε, στις 13 του ΑυΥούστου
Υιόμιασαν τα βουνά ("ορμιά ("αl οι .mjjJroI παλικάρια
και άλλαν παιδιά αιχμάλωτα και άλλαν λαβωμένα
και ένα παιδ; από τον τόπο μαι;:, άλλων παιδιών,
ελέει;

"PUItιP παιδιά τσιμιJζεστι: στον τόπο μας. να πάτε
ντoυφi("ι να μην ρiξεrε, φαΥούδι μην ειπείτε
και αν σας ρωrήσεl η μάνα μου και ο δόλιοι;: μου
πατέρας
πέστι: τουι;:, πως παντρι;ιJτ/Kα, ι:δώ μι:ς την Τουρκία
πήρα την πλάκα πεθερά, την μαύρη Υη

rvvaiKa

δύο κυπαρίσσια αΥΚ'αλιά. στο μνήμα μου απάνω.»

,,,
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Η ΛIΒΛΔΕIΑ ΧΘΕΣ, ΣΗΜΕΡΑ, ΑΥρια

ΠερίllO ... τριακόσιες οικογένειες διασκορπίστηκαν στην ιιόλη, Μερικοί
εγκαταστάθηιων

σε

ένα

σιιίτι.

ιδιοκτησίας

Μωραίτη,

δίιιλα

στο

ιιαλιο

Γυμνάσιο, Άλλοι στα Μετόχια, χάνι ιδιοκτησίας μοναστηριών, ΆλΜΗ σε
διαθέσιμα

..-:τίρια,

Avτιμετώllισαν

lIρoβλ~ματα

ε1\ιβίωσης,

1\01,1

έγιναν

τα1,1τόχρονα κίνητρο εκμετάλλεοοης αιιό τους ισχ1,1ρά οικονομιιωυς 1\αρά
γOVΤες της ιιόλης.

Η αιιοδοχή τοος αJtό τους κατοίκους της Λιβαδειάς άργησε να ιιραγματο·
ιιοιηθεί >;αι έτσι. άτομα, 1\Ου μiχρι τότε ζουσανε σε υψηλό βιοτικό επίιιεδο,
αναγκάστηκαν να υll<ΧΠουν την κακομεταχείρ\ση κα\ τη δΟΟ1\ιστία, oρισμi·
νων ΚUΙΡΟσκό1!ων.

Η κuτάστuση αυτή συνεχίστηκε μέχρι την αJtαλλoτρίωση των κτημάτων
του Αγίου Μελετίου, ο οllοίος 1\ρoίi1lήρχε φυσικά. κα\

Eλληvική Κυβέρνηση, το
Τελικά, το
των

1928-29.

ιιροσφι'ιγων.

I\OQ

έγινε α1\ό την

1926.

ολοκληρώθη>;ε η οικοδόμηση των κτιρίων στέ'Υασης

Έτσι,

άρχισε

η

μεταβατική

ιιερίοδος

>;O\Vα/νι>;ής

ι;:αι

οικονομικής ένταξης. Τα χρόνια ει;:είνα, εμφαVΊστηι;:αν τα lι,χΜα μαγαζάι;:ια
στη σuνoικία. Πρώτο καφεvείo: «Αριστοφάνης»,

1932. Ταβέρνα:

«Σοφούλης»,

Μr,αι;:αλιι;:ά και μι>;ρσιιαντρεμiνoς, μαγαζάκι: «ΜιμΙ/(ος».

Διασωθείσα φωτογραφία αιιό <ο καφενείο ιιApισroφι1νης», στην ιιλατεία
Αγίου

Μελετίου,

εξελίχ&ηι;:ε

στον συνοικισμό.

Σιγά·σιγά,

με ουσ\αστικό τρ&ιι-ο και αlιο<έλεσε

εδρος: Hγεμόvας θεοδόσης,

JIOI)

η

μι"ρή

ι;:οιν\nη<α.

τους συνοικία
Πρώτος ΤΙρό

ορίστηι;:ε αJtό τον τότε Νομάρχη, Μαvoυ·

σό1lOιJλo Αθανάσιο. Η ζωή βελτιώθηι;:ε σαφώς. αφού μοιράστηκαν είκοσι

στρέμμα<α στον ι;:αθένα, στην 1\εριοχή Ράχη.
Παρόλο. αωά, το μεγάλο 1\Ρόβλημα των "αταπονημένων αυτών Ελλήνων,
εξα"ολουθούσε να είvαι η ανεργία και σε αωό προσ<έθηκε Ο
Πόλεμος.

1\00

R'

Παγκόσμια;

αllO<έλεσε φοχοπέδη για την εξέλιξή τους. Η ψυχή, όμως,

αυιών των ανθρώr.ων, έμεινε α"λόνη<η. Μόνη τους διασκέδαση, κάθε βράδυ,
γραφι'<iς φ\γουρες στα <αβερνάιcια, να σιγοψιθυρίζουν σκοιιους της ιιαφίδας
τους.

Η αρχοντιά τους αVΤΙKαΤOllφιζό<ανε
ανθισμένα ιιερβάζια, στοιχεία

Ομως, με ω 1Ιέρασμα τοο

1\00

lPOvou

στα λευκά ωυς ιιεζούλια και στα

μετέφεραν α1\ό τη γη <ων 1\ρογόνων <ους.'

ι;:αι το κυνήγι lης ζωής, ΟΙ άVΘpωllOΙ αυτοί

αμέλησαν vα δια<ηρήσοον τις μνήμες τοι:ις. Έ<σι. σιγά·σιγά, αφομοιώθηκαν
με τοος Λιβαδείτες, με α1lO<έλεσμα να χάσουν <ην <αυτό<η<ά τοι:ις.
Γι' αυτό, >;αι εμείς οι μεταγενέστεροι, 1\ου ζούμε στη Αιβαδειά, δεν έχουμε

1\ολλοί>ς κρίκους με <ο 1\αρελθόν μας. ΟΙ IIQΠ1\OWες μας, θυμOύv-ται μόνο
1\ίκρες, βάσανα,

novo

και δεν μας μετέφεραν τα ήθη και τα έθιμά <οος. Και

έ<σι, δεν διασώθηκαν αιιλά ιιράγματα, όJιωι; ένα τραγούδι, μια συv-ταyή, μια

""
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ΚΟΣΜΙΔΟΥ-ΠΑnΑΣΤΑΜΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

στολή της χαμένης πατρίδας. Ίσωι;, προσιιαθησαν να λησμονήσουν τον
μ&Ύάλο πόνο του ξεριζωμοί>.

Είναι λoγιιcό όμωι;, αφ<ιί> ανθρφιιο\ που είχαν lωΡI«Ρχήσει oιιcovoμιιcά ιcαι
ιcoΙVα/ν\ΙCα στην πατρίδα ΤΟ\!ος, JIΡO(YlluOoίJauv να εξασφαλίσουν το νωμί τovς.
Φανταστειτε αVΘpώJlOL>ς ποο ζούσαν σε πόλη, όιι:ωι; η Σμύρνη, με έντειm
Τράπεζες ιcαι εξήντα μια AσφαλισΙΙΙCές Εταιρείες ιcαι Χρημαηστήριο. να

ζουν σε ερημωμένα σπίτια, χ:ωρίς φωι; ιcαι νερό.
Το χ:εφότεΡΟ, όμωι;, ήταν όη ήρθαν απογυμνωμένοι από τα πάντα.
Ξαναγεννιόντοιισαν για δεύτερη φορό ιmι έ>ιρεltt να αποδείξουν ιcαι πάλι,
τις ιιcανότητές τovς. Αν λάβουμε ιιπόψη μας, όη η διάσωση της παράδοσης
σηματοδοτεί την πορεία μας ζητάμε αιιό το Δήμο, τ/ν ενίσχυση ΙCαι τη
βοήθεια του Συλλόγου ΙCUl, παράλληλα, θα ειιιδιώξουμε από μέpovς μας. την
επΙΙCOΙVα/νία ιm\ τη συνεργασία με αντίσTOΙX:ovς Συλλόγους, άλλων πόλεων.
Για να πάρουμε όσα δεν πήραμε από ε&ώ πρώτον, ΙCαι δείιtερoν, να μην
ξεχ:ασουμε την 1IVευμαηιcή ιιαρόδοση της Ιωνίας, των

2.000

Χ:Ρόνων. Και για

να επαληθευθεί το "πάλι με x:Pόνovς, με ιcαφoίJς, πάλι διιcά μας θα 'ναΙ.», όχ:ι
επεΙCταllΙCά αλλά ιινευμαllΙCά. Δεν είμαστε Toυpιcόσπopoι, είμαστε οι Έλληνες

της Ιωνίας. Σας ευχ:αριστώ πολύ.
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Η I'ιΙΒΛΔΕΙΛ ΧθΕΣ. ΣΗΜΕΡΛ. Λ γριο

Εωήγηοη Ίου Κ.

ΜΕΛΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Οικονομολόγου Ε.Τ.Ε.
και κ. ΤΡΟΥΠΟΣΚΙΑΔΗ ΒΕΡΟΝΙΚΑΣ
Εnικοινωνιολόγου

Οψεις της κοινωνίας και οικονομικής ιστορίας
της Λιβαδειάς (19ος

-

200ς αιώνας).

Μια πρόταση '1ια τη διδακτική της τοπικής ιστορίας
κος ΜΕΛΙΟΣ: Αφοίί ει>Χαρlστήσουμε και το Δήμο και την Εταφεια
βοιωτικών Μελετών, ιιου τόσα χρόνια, μα~ έχουνε στηρίξει στην προσιιάθε,α
μα~, θα κάνουμε μια παρουσίαση, ειcτός κειμέv<>υ.
Είναι ένα μικρό αφιέρωμα για τη Λιβαδειά,

190<;

και

200<;

αιώνα~. Το

Συνέδριο έχει ένα ti1λo: "Χθες, σήμερα. σύριο». Το χθες είναι η '01opiα.10
σήμερα είναι ιστορία, Yl01i θα είναι αίίριο ένα χθες. Το αίίριο, επίση~ είναι
ιστορία, Ύ!ατί εάν δεν φροντίσοι>με γι' αυτό, δεν θα έχουμε ιστορία.
Η προσπάθεια για ένα παιχνίδι με την 10ΠΙκή ιστορία, ξεκίνησε περιισl,
εδώ σε αυτό

10 χώρο

Τ/~ Λlβαδεlά~, με μια IIpωloβoυλία που πάρθηκε αιιό την

E1uιptiα Βοιωτικών Μελε1ών, γ,α ένα αφιέρωμα, μια έκθεση τεκμηρίων Ύια

τα

110 χρόνια Τ/~ αποξήραV(>"η~ Τ/~ KωMTδα~. ΤΟ πείραμα, πιστεύω, πετllXε.
Το ότι πέρασαν παιδιά. σχολεία, δύο xιλιάδε~ μικροί, νέοι άνθρωllOι, από

μια έκθεση ιστορικών
κομμάτι

της

ΤOΠΙKή~

τεκμηρίων.
ΤΟι>ς

επΡό.φων,

'σ1ορίας,

ήταν

φωτογραφιών
πολίί

θεllκό.

και είδαν ένα
Το

ιιείραμα

επαναλαμβάνεται.

Φέτος προσπαθήσαμε, κά1ω από

10

βάρος τη~ ΤOΠΙKή~ παράδσση~, της

ΤOΠIKή~ ισΤOPIOΎpαφία~. που Aέ"yt1αt Λάππας, λέ"yt1ut Δάρκας. Μγεται
Βασιλείου, λέΎονται ιόσοι άνθρωποι. που χρόνια ιιριν από εμός, έrpα'fαv
Ύ!α1ην ιστορία της πόλη~, να φτια/,οι>με ένα κείμενο. το οποίο νu μπορεί να
παρέχει στο νέο, 010V άνθρωπο, ιιου δεν έχει σχέση με τ/ν επισιήμη, δεν
είναι επιστήμων, είναι απλό~ κάτοικος μιας πόλη~, δiισ πράΎματα.
ΠpόnOν. να συστηματοποιήσουμε τl~ υιtάρxoυσες πληροφορίες από τ/ν
ιοπική καΙ1ην εθνική βιβλιογραφία για1ην I010pία τη~ lIόλη~, φτιάχνοντας

μια σειρά από ΧΡΟV<>Μηlα,
Ένα ΧΡονολό'Υlο, το οποίο παρέχει 1ηv πολΙllκή και KOΙVα/νIKή ιστορία.
Ενα χρονολόΎΙΟ,

που

παρέχει

ης προσωπικότητες

της πόλης,

όσους

'"
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ΜΕλIΟΣ ΝΙΚΟΛΛΟΣ

μπορέσαμε στο χρονικό διάστημα

1101)

είχαμε,

να βρούμε:

δημάρχους,

1I0λιτι..-oiίς, lIνευμαη..-oiίς ανθρ<i:ιιιouc;. 'Ενα χρονολόγιο, το οποίο συμπλη"ιΟ·
νεται από κείμενα, ΙΙΟ\> ..-αλU1Πο\>ν μερικές όψεις της τοιιικής ιστορίας, ΙΙΟ\> ως
τιορα δεν είχαν την εuχέρεια \'α αναδεχτοUν.

Όψεις, JC1JPIιoς, της οlκονομl..-ης ιστορίας. Δεν μπορεί κανείς να παραβλέ
",ει πως Ο Λο.ιιιιας είναι ιστορία της ιιόλης της Λιβαδειάς. Όταν ξεKlνoiίσα,
από το 85, να κάνω μεταιιτυχιακά, ρώτησα τον ιruρlO Σδαχά, καθη-Υητη στη
Σορβόννη:

«μιιορεί

να χρ,Ισιμοποιήσει

κσνείς

,ον Τάκη ΛάπΙW,

Υισ

vα

ιιοροπίμ"ει σε μια διατριβή;»
Και η αιιάντηση ήταν: «Ο Τάκης Λόιιπας είναι μια σπο τις μεΥόλι;,;
φιισισΥνωμίες της τσπικής ιστορίας». Άρα, για τον ιστορικό, τον εll,στ/μονα,
αιιτόν

110\> ασχολείται

εΤοαΥγελμαηκο. με την ιστορία, δεν \)πrΊρχει

rillott

lιοιι

δεν είναι ιστορία. Ιστορία είναι το ..-τίριο lΙο\> ζo.:iμε, ιιο\> ιιριν από χρόνια
ήτανε ένα ερείπιο. Σήμερα, είναι κάτι, έχει μια άλλη χρήση. Διατηρεί όμως,

την ιιροσωιιlκή ταιι ιστορία.
Ας δoi>με, λοιπόν, μερικές όψεις μιας ιστορίας, παιι ως τώρα, δεν iXOUμI:
ακούσει. Ακούσαμε πριν, για τοιις ιιρόσφιι-Υες. Πpόσφvyες 1928. ιι Λιβαδειο.
είχε

13.000 ..-ατοί..-οιις

και 521πρόσφuγες. Μιι;:ρή παρατήρηση: Ελονοσία για

τον πληθιJσμό της πόλης,

26%.

Για τοιις ιιρόσφυγες

62%.

Πώς διαβάζοuμι;

αιιtό το γεγονός;
Το δ,αβάζαιιμε όσο αφορο. τις ιrovθήKες διατροφής, το επάΥγελμα, την
έvταξη ή μη, και τις δοοκολίες, που υπήρξαν στην Itόλη. ΑκοΟΟαμι; και για το
Ζερίκι. Μια ιιερίπτωση, μετά αιιό είκοσι χρόνια, στον εμφi>λIO. Δεν είναι
ιιράγματα lΙο\> σ\>μβαίνο\>ν μόνο στη ΛιβαδειrΊ. Είναι ιιράγματα 1I0U
ιroμβαίνoιιν σε όλες τις πόλεις. Βομβαρδίστηκε ο Πειραιάς. Οι Αθηναίοι
δεν δέχθηκαν τοιις Πειραιώτες.

Πόλη, λοιπόν, της Λιβαδειας, σημαίνει στα

1864, ίδροοη

μιας Τράπεζας. Τι

είναι η ΤρrΊπεζα για μια πόλη; Είναι το βήμα για τον εΚ01JΥχρονισμό της

οικονομίας αλλά και της KOΙVΩνίας. Τρό.ιιεζα, λο,πόν, Εθνικη, στα

1864,

σημαίνει ιroγKυρία το)) βαμβαι;:ιoiί, θετική για την πόλη. Σημαίνει το βαμβάκι,

καλλιεργείται στην Κωιιαίδα. Σημαίνει στηριξη της τοπικης βιομηχανίας.
Οι παλιοί lIρoVχOVΤΕς, Προεστοί, όπως λέεl ο Λάιιπας, στην περίοδο της
Τουρκοκρατίας,

είναι πλέον οι πολιτικοί άρχοντες της ιιόλης.

Είναι οι

Γεωργαντάδες, είναι οι Φιλοναίοι, είναι οι Νακαίοι, είναι οι Λα1l11αίοι.

Αιιτοί οι άνθρomΟI,

είναι

outoI 1I0U lIaipvOUV

φοοlκο.,

και ως ειναι

αιιtOνόητO και λόγω της οlκονομlκης τους ε\>μάρειας αλλά και λό-Υω της
πολlτικης τοιις θέσης, τις πρωτοβο\>λίες για εκβιομηχάνιση της πόλης.
Είναι αιιτοί πο\> φηάχνσυν τα πριοτα εργοστάσια. Εργοστάσια, που σήμερα
βλέlιοιιμε,

να ,-,πάρχοιιν

δίπλα

μας.

Πο)) αν ιιάψοuν

να '-'Τοο.ρχουν

ως

,"Ι
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... "ολείμματα

κτιριακά α1Υ<ής της "όλης, θα χάσουμε ένα κομμάτι

<01J χθες,

το",

σήμερα και το", αύριο,

ΤΡά"εζα σημαίνει στήριξη της αγΡο1!κής ιιαραγωγής. Σημαίνει στήριξη
των "ρ<)σφι'ryων, σημαίνει αγροτική α"οκατάστασή τοι>ς στην "ερίοδο το",

- '40.

'30

Σημαίνει, ειιίσης, αλλαγή στις νOO1ρoιι:iες. Ο άVΘρω,,~, "Μον, δεν

αΥΙαλλάσσεl το προ[ον με την αΥγλική εταιρεία Κωnαίδος, σε είδος. Το
πο",λάε\, το εμπορευεται, το εκχρηματίζε\. Έχει "έρδος, μπορεί να ειιενδύσεl,
μπορεί να φτιάξει ένα "αλύτερο σιιί1!.
Βιομηχανία στο Μεσοιι:όλεμο.

Iir01Jpa.

ξέρo\>μt την άνοδο "αι την πτώση

το", ε"σunρονισμού της βιομηχανίας της Λιβαδε\άς. βαμβάκ\, σΊάρl. Δύο

μεγάλοι κλάδοι της βιομηχανίας. Άνθρω1l0\, συντηρη1!κοί ήτανε τελ\κά οι
προύχοντες, όπως λέει η Τράπεζα. Ως τα

1920, δεν

ειι:ένδuαν,

Πρoσπαθoiισαν, με μόvη ε"μετάΑλε",ση τα νερά της Έρ"υνας, ποο έχο",νε
δίπλα τοο.><;. να εκμεταλ/J';uθούν σε ένα πολύ μικρό ζωτι"ό χώρο, αιιτόν πο ...
βλiπo",με και είμαστε σήμερα εδώ, το νερό για να Itopurouv, vα κερδίσ01Jν
αλλά και να επενδ\ισουν στην πόλη.
Όταν φτάνει η συr"upia το",

1920·25.

όπο ... οι τιμές πέφτοον. όπο ... η

παγκόσμια αγορά δημιοuργεί προβλήματα και τριγμούς, τότε αναγιιάζΟΥΙαι

να εKσιι-yχΡOVΙστoυν.
ειιεκταθoiιν,

Να αλλάξο\>ν

να βάλο",ν μηχανήματα,

μ",αλά.

θέλο\>ν

να ειι:ενδυσοuν,

να

να βάλοιιν ρεύμα. να αλλάξοuν "άη

στη βιομηχανία, Τότε όμως βρίσκοuν μ\(l ΤΡά"εζα η ο"οία είναι σ\ιντηρη
1Ική, Πιο συντηρητική τελι"ά από αιιτοί>ς. Δεν

tou;

χρηματοδοτεί. Καταρρέ

οον. Καταρρέοιιν μετά τον πόλεμο.

Ο εξηλεκτρισμός, ένα άλλο φαινόμενο στην πόλη. Πα/ς θα μπορούσε να
εξελιχθεί σε μία πόλη, όπως η Λιβαδειά;

Iiroupa,

από τα νερά της. Αιιτό

"uνouvt "αι οι τοπικοί προύχοντες. Ο Μέγα;, οι Δαρό1l'οuλοι, οι Μαγιάκοι..

Exouv,

λοιπόν. μια βιομηχανία ποο παράγει

βαμβά"ι, ιιαράγεl ",φαντά,

εκ"ο""ίζεl, βάφει uφάσματα. ΣιιΥχρόνως. μια βιομηχανία πο", παράγει ρεύμα
από την ",δρο"ίνηση.

Το ρευμα εμπορευΟΥΙα\ "αι ε"σunρονίζοον σιγά-σιγά την πόλη. Παρέ·
χo\>ν σε ιδιώτες "αl στο Δήμο. Ο ανταγωνισμός, μεταξύ των ίδιων των
βιομηχάνων. η αύξηση των απαιtήσεων των "ατοίκων για ρεύμα, το"'ς
αναγκάζει. από το να μαλώvouν μtταξυ τοι.ις, ποιος θα ποuλήσεl φθηνότερα το
ρεύμα. να συνενωθούν.
Ενώνονται "αl φ1lάχvouν την πρώτη ηλεκτρ\"ή εταιρεία της πόλης. της
Λιβαδειάς, στα

1933.

'1&1 προνομιακά,

για ιι:iντε χρόνια από το Δήμο τον ηλεκτροφωτ\σμό όλων των

δημοσίων

"ηρίων

Μονοπώλιο, λοιπόν, η εταιρεία σΊην πόλη, αναλαμβά

και

δρόμων

και πλατειων

της πόλης.

ΣιιΥχρόνως,

αναλαμβάνει την lJ1Iοχρέωση, με βάση την άδεια τοο κράΤΟ\>ζ, να ηλε"τΡσ
δotήσει σιγά-σιγά, όλη την πόλη.

'"
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ΜΕΛΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Αλλάζει το παλιό δ,κτοο, το οπο(ο ε,χανε αντικαταστήσει οι δύο από ης

μεγαλύτερες ηλεκτρικές εταφε,ες της πόλης, εγκαθιστά ένα νέο. Η "όλη
εκσυγχρον'ζεται. Η ζωη, κότl και κόπως, αλλάζει.
Η κοινωνία και η οικονομία ης παραμονές του πολ/μου: Ακούσαμε ιιάρα

πολλά, αυτές ης ημέρες. Η γεωργία. Η γεωργία έχε, ιιια αλλ.ό!;εl. Δεν ε,ναl ο
μεσοιι:όλεμος. Η

Κωπσίδα, δεν ε,ναl αυτή

ιιου

ήτανε, για

εταιρεία. Ο πόλεμoc; που ακολουθε, κοι η αιιαλλοτρ,ωση το

την αΥΥλ\κή

'53

δίνει ιιλέον,

ένα νέο ζωtlκό χώρο στους καλλιεργητές της ιιεριοχης. Εντάσσονται στην

Κωπαιδα, αΠΟlCtο\ίν δική τους γη. Μεγάλη αλλαγη.
Η οικονομία και η βιομηχανία, τις ιιαραμονές του πολέμου. Η βιομηχονία:
Το βαμβά,κι διατίθεται αιιό τους βαμβακοπαραγωγοlx;. Η πτώση των τιμών
δημιουργε,

ανταγωνισμοlx;. ΟΙ βαμβακέμποροι

προσπαθο\ίν να πεWχoυν

χαμηλές τιμές. Βγόζουν τηv ιιοιότητα του βαμβακιού των καλλιεργητών,

κακη. Στην οuο1α, κερδίζουν από

(lUtOIx;.

Η εκδ,κηση έρχεται. ΟΙ βαμβακοβιομήχανοι

κατηγορούν τους βαμβα·

κέμπορους ότι λανσάρουν, και αυτο" κακό προϊόν. Τους παίρνουν χαμηλές
ημiς. Μειώνουν την ιιαραγοηή ι;αι μειώνε-<αι η αιιασχόληση στην πόλη.
Πρόβλημα κοινωνικό. Ο πόλεμος το εντε,νεl και φθάνουμε στην μεταπολε
μική ιιερίοδο. Οι καταστροφές είναι, όπως ακούσαμε και πριν, μεγάλες. Όχι
μόνο στο Ζερίι;ι αλλά ι;αl στη Λιβαδειά.

Σαι; είπαμε μερικές από τις βασικές κατευθ\ίνσεις αυτού του φυλλαδίου.
Κατει>θί>νσεις, που προσπαθήσαμε και θα προσιιαθήσοuμε και στο μέλλον, να

τις ιιαΡOUσlάσOυμε με τρόιιο ε(,ληπτο για τα σχολε'α. Ένα φυλλάδιο, που
μπορεί να έχει κόστος παραγωγής μηδενικό, να είναι απλό, εύληιιτο, όμως

στο σχολείο έχει στόχο να ενημερώσει τα παιδιά, να μιιει η τοπική ιστορία
σαν μάθημα στην εκπαίδευση της περιοχης.
Το περσινό πείραμα της Κωπαίδας μας έδωσε και μια άλλη αφορμή. Να

προχωρήσουμε

στη χρήση

να/ν τεχνολογιών,

για την παροι>σ1αση

της

περσινής έ1Cθεσης της Κωπαιδας, με τη μορφή των mu!timedίa. Δηλαδή, με
ένα

CD-ROM,

στο οποίο μπορι:, κανείς να δει εικαστικά, να παίξει ι;αι να

μάθει με την σύΥχρονη tι<χνoλoγία, τα ζητήματα της ιστορίας. Η

nJPia

Τρουποσκιάδη θα σας πει, βασικά, ποιος είναι ο ρόλος αυτών των μέσων, τη
δlδαlCtική της ιστορίας σήμερα.
Κα τroffiΟΣΚIΑΔΗ: Το δικό μου ι;:είμενο θα είναι λίγο πιο τεχνικό, από
τα ι;είμενα που ακούσατε μέχρι τώρα. θα προσπαθήσω να κάνω μια σιJντoμη

εlσαγιιrιή. Να σας ιιαρουσιάσω αυτές ης νέες tι<xνoλoγίες, την τεχνολογία
των πολυμέσων.

Κατ' αρχάς θα αναφερθώ στην έννοια των πολυμέσων και σης ιδιαιτερό-

'"
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TηT&~ του νέου αΙΙ100 μέσοll επιo;:o\ν(ι)νία~,Ύια να επl-.:ενφώσωστη συνέχεια.
στη χρήση ΤΟι>ς, ως εΡΎαλείου στην εο;:παιδεΙΥ(\-.:ή &ια&ιο;:ασία,
Τι είναι, λοιπόν, το mu/Iimcdja ή ιιoλVΜέσα. ο;:ατά το ελληνι-.:ότερον:
Πρό-.:ειταl Ύια ένα -.:αινοίφΎΙΟ μέσο επlo;:olvωνίας, ποll περιο;:λείει ο;:είμενο.
ειο;:όνα, στατι-.:ή εl-.:όνα, -.:ινούμενη ή βίνΙεο ο;:αι ήχο. Και τα με10φρQζει οε

έναν -.:οινό -.:ώδιιro, τον ψηφlOο;:ό, Πρόο;:εΙ1αl, δηλαδή, Ύια ένα \Ι1Ιέρ

- μέσο,

το

οποίο συΎ-.:ενΙρώνει 1α μηνύματα όλων των παραδοσιαο;:ών ή ο;:αι ηλεο;:τρο·
νl-.:ών μέσων επι-.:oινωνία~ ο;:αι

τα

τοποθετεί σε

μια

-.:οινή

βάση,

τον

ηλειcτρoνιo;:ό IIlIoλcΎισ1ή.
Ω~ εδώ είνσι προφανές, ότι εάν εξαιρέσουμε 10 στοιχείο της ψηφια-.:ό'τη

τα~, δεν δlαφέptl 10 μέσο αlJlό σε τίποτε, από το nλέOν διαδεδομένο μέσο
επι-,:oΙwίνίας, την 1ηλεόραση. Λοιπόν. η ειδοποιός διαφορά 1ων πολυμέσων

έΎο;:εΙ1αl σ1η φορά τη~ εIlΙ-':OΙVΩνία~. Στα παραΟΟσιαο;:ά μέσα &IIιo;:olνωνία~, η
διάχοοη 1η~ lIληρoφoρία~ είνσι μονόδρομη, αιιό τον πομπό προς τον

ανσΎνα/στη, 10ν α-.:ροατή, το θεα1ή.
Η δυνατότητα παρέμβασης του δέ-.:τη στη ροή αlJlή, περιορίζεται σ1ην
επιλοΥή 1011 πομποί> ή πιο δραστι-.:ά, στον Tερμιrrισμό 1η~ επιο;:οlνωνίας.
Αντίθετα, στα πολυμέσα, η ροή της πληροφορίας είναι αμφίδρομη. Ο δέ-.:της,
αντί να υπό-.:ειταl έναν ανεξέλεγο;:το

-.:αταψσμό

nληΡOφoρία~,

έχει την

&υνατότη1α νσ την προσεηίσεl επιλειι;τιο;:ά, ανάλογα με 1α ενδιαφέροντα ή

την lιι;ανότη1α αφομοίωσής του, να αναζητήσει, να επαναλάβει, να απορρίψει
ή να σοοχε1ίσεl τι~ πληρoφoρίε~.
Και επιιιλέον, υιιό σιryι;εo;:ρlμένες συνθήο;:ες, νσ αλληλεπιδράσουν οοοια

στιο;:ά, λεΙToυpyώντα~ ο ί&ιος, ως πoμπό~. Πρώτα, θα ήθελα να ορίσω (\~
βασιo;:έ~

o;:ατηγoρίε~ πoλυμiσων.

Με ο;:ριτήριο το μiσo αποθήιι;εοοης

ιι;αι

διάδοσης της πληροφορίας, τα πολυμέσα διαο;:ρίνονται σε δUo ιι;ατηγορίες:
τα πολιιμέσα εο;:τός δι-.:τιJoυ ή

όνομά 10Uς αιιό το

CD-ROM,

offline,

τα οποία 1αlJlίζοV1αι, έχουνε πάρει το

το ψηφιαιι;ό δίσο;:ο αποθήΙΙ;&1JOηςδεδομένων ιι:αι

τα εντός διo;:Woυ πολιιμέσα ή οη Iίne, 1α οποία, συνήθως, ταυτίζονται με το
πολυσυζητημένο πλέον δίΙCΤOO Ιηιernet.

Τα πoλυμiσα χρησιμοποιοννταl,πλέον, ευρέως στην ειι;lιαίδ&1JOη, ιι;αθώζ η
πλειονότη1α 1ων ψηφια-.:ών εφαρμογών, που παράΎονταl σήμερα. έχουν ως
αντικείμενο την ψυχαγωγία, Τα πΜονεο;:τήματά 10υς, σε σχέση με τα
παραδοσιαο;:ά εΠΟΠllιι;ά μέσα διδασιι;αλίας, είναι πολΜτιιλά. Καταρχάς,

δίνουν τη δυνατότη1α μιας διιναμlκής, δηλαδή μη γραμμικής, όχι διαδοχl·
ιιής, ανάγνιιισης της πληροφορίας. Δηλαδή, επιτρέπουν 1η διερεύνηση ενός
θέματος σε

βάθος αλλά -.:αι σε πλάτος, αναδεlιι;vOOντας τους πιθανούς

συσχετισμοί>ς του με άλλα θέμα1α.

Δεντερον, δι&\)ο;:οΜ>νουν τη γρήγορη πρόσβαση στην πληροφορία, καθώοι;
χάρη σllς αυξανόμενες ταχίι1ητες των υπολοΎιστών, η αwσυρσή της είναι
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αμεση. Πίφαλληλα, τα εντός διι<:τί>ου πολυμέσα είl'flΙ εύκολα ανανεώσιμα.
δηλαδή μπορούν με τα:ιύιατους ρυθμούς να τροφοδοτούνιαι με νέες
πληροφορίες ι<:αι να τις ι<:οινοποιΟΟν.
Τ&λος, ;;αι αιrtό το σημείο είναι ίσως το πιο σημαντι](ό, τα πολυμέσα, ι<:αι
ιδιαίτερα <α ενrός δΙι<:τύου πολυμέσα, αΠOtελOύν εξ ορισμού, ένα πλιJυραση
κό μtσo εΠΙ](ΟI\'ωνίας. Το δια-δίκτυο είναι ένα ελεύθερο βήμα, όπου KaOέ\'fI:;

μπορεί να γίνει ιtαραγωγός και διανομέας πληροφορίας, να ε.:θέτει τις ι&ες
του και να πρoσφtρεl τροφή προς σt>ζήτηση ι<:αι προβληματισμό.
Είναι φανερό, ότι αυΠ:ς οι lδιότηtι:ς ωυ μέσου το καθισωύν ένα ιδιαίτερα
αποτελεσματι](ό εργαλείο στην ει<:παι&ιrtιι<:ή διαδικασία. Επιφέπουν την
α\οανέωση των μεθόδων ε](παίδευσης, σε φία επίπεδα. Πρώτον, δίνουν στο
μαΙΙητή τη μεγαλύτερη δυνατή αυτο\'Ομία, σε ό,τι αφορά την πρόσβαση στη

γνώση.
Δruτερον, αιιtαποφίνεtαl στην εtεΡOγένεια των μαθητών, καθότι αποτε
λούν ένσ μέσο αυτοδιδασι<:αλίας. Και φίιον, αλληλοσχειίζουν τις διαφορε

τικές πλήροφορίες, σt>σσωρεύoντάς τες σε ένα μό\'Ο μέσο ;;σι επιτ~πoντας
την πλιJήγηση ανάμεσα σε αυτές.
Με τον

τρόπο

αυτό,

τα

πολυμέσα

εξασφαλίζουν

την παροχή

της

πληροφορίας και επιτ~πoυν στον παιδαγωγό να σuγι<:ενrρωθεί στη βελτίωση
των μεθόδων αφομοίωσής της, δηλαδή στην απόκτηση γνώσης. Παράλληλα,
δημιουρ-ΥΟΟν τις σ,,,,θή](ες υπό τις οποίες ο μαθητής Οα αναπτύξει πρωτοβου

λίες στην α'UΖήτηση της γ,οώσης, με σποτ&λεσμα να σφομοιώσεl καλύτερα
την πληροφορία που του πα~χεtαι,
Με βάση τα πσρσπόνω, θα ήθελα σιη σ>.1νέχεισ \'α σσς παρο\>σιάσω, την
ε;;παιδειιτική εφαρμογή, σιην οποία αναφέρlJψ:ε και ο κύριος Μ&λιος, πΟ\>
έχει ως Οέμα την τοπι](ή ιστορία. Η εφαρμογή α\>τή, στηρίζεται σε μεγάλο

βαθμό σε ει<:!JεσιαKό \>λικό ι<:σι στις εισηγήσεις, 11Ου παρουσι,)σιηκαν στο
περσινό σ\>νέδριο, με αντι](είμενο το Κωπαίδι](ό ζήτημα.

θέλω να τονίσω. ότι η παρo\>σiαση πο\> θα ](άνω εδώ είναι αρκετά σύντομη.
Η εφαρμογή μας :ιωρίζι:tαι σε τρεις ενότητες. πρα/toν: την ενότητα
χρονολόΥι.Ο, σιην οποία παρο\>σ,άσιηn η πορεία των προσπαθειών αποξή
ρανσης της λίμνης Κωπαϊδος, από την αρχαιότητα ως ων

190

αιώνα καθώς

και η ιστορίσ των παραγόνrων και φορέων, που με ιον ένα ή τον άλλο φόπο,

ενεπλάκησσν στις προσπάθειες α\>τές.
Δεύτερον: την ενότητα σιYrXΡO,u lστορικα ζηtήματα. Παρο\>σιάζοιιtαι οι
ποι](ίλες επιδράσεις που είχε ιο γεγονός της αποξήρανσης στην ωπική

KOΙl"(J)via, κα!Μις ;;σι οι σιισχετίσεις του με θέματα ευρύτερου ενδιαφέρoνroς,
όπως είναι το αγροηκό ζήτημα ](α\ η ιστορίσ των επιχειρήσεων.
Τρίτον: την ενότητα ισιορικ,) τεκμήρια. ΠΟ\> α\οαφέρεται στις προσπάθειες
που καταβάλλει ο Ορ-Υανισμός Κωπαϊδας για την σuνtήρηση της κτιριαι<:ής

",
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υιιοδομής κοι

ccmpany»

10U

ΛΙΒΑΔΕΙΑ ΧΘΕΣ, ΣΗΜΕΡΑ. Αγριο

μηXανoλoγΙKolι

εξοιιλισμοlι

1ης εταιρείας

«LCi /akc

και 1ην OpγάΝWΣη του ιστoΡΤKoiι 1ης αρχείο\>,

Τα θέματα O!JtίI lιαΡΟΙΧJιάζον1αl

με σΙΙντομα και ι::α1αl'οητά

κείμενα,

σwοδε\>όμενα αιιό εllοllιικό \>λικό και 1εκμήρια, Ειιιπλέον, όπο\> κρίθηκε
αναγκαίο, τα κείμενα εμllλOι>lίoθηKαν με οllτικές αναπαραστάσεις, με στό1.0
την εποιιηκή ιιαρο\>σίαση σo.ryκεκριμένων θι:μά1wν,

Ο l.ειρισ1ής, μιιορι:ί να ανα1ρέξει στα κείμενα μιας ενότητας διαδΟ1.ικά,
ενω

παραπέμπε1αι

δ\>νατστητα

αυτή

σης

σχετικές,

μιας πολυδιάστασης

λειτουργία

με

αυ1ή,

ανάγνωσης

1ης εφαρμογής,

ενότη1ε<;,

10\>

βρίσκε1αι

έχοντας

E10t

1η

θέμα1ος. Σ1ην 16λευ1αία

και το όλο σκιιιιικσ

της

lιροOllάθειlις μας.

ΠΕρα από την l.ρονολοΥική παρουσίαση
της Κωπαίδος,

θεωρήσαμε

απαραί1η1Ο

10U γεγονότος, της αποξήρανσης
να 10 συ'ημίσουμε με άλλα

ζητήματα, που με μια πρώτη μαηά, δεν έχουνε άμεση σχέση με α1110, για να

δείξουμε ιιώς ένα

10ItlKO

γεγονός, σ\>νδέε1αι με την -Υι;νικό1tpη ιστορία 1ης

χώρας μας, 1'.ώς συνδέεται με θέμα1α κοινωνικά, οικονομικά, 1εχνολΟΎΙΚιΊ και
Ι!ολιησμικά,
θα θέλαμε, η ιιροσιιάθειά μας αυ1ή να δώσει

10 έναυσμα

για μια -γενικόΊερη

συζήτηση και κριιική, μέσα από την οllOία η δουλειά μας να διευρυνθεί και
να βεληωθι:ί, -για να αποτελέσει ένα ενδιαφέρον μέσο προβολής 1ης 10l!ικής
ισ1ορίας

και,

παράλληλα,

ένα

ευχάριστο

και

αιιοτελισμαηκσ

εργαλείο

διδασκαλίας. Σας εtllaPlQ1ili.

'"
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ΠΑΡΕΜ8ΑΣΕΙΣ

ΓιΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ (K~ Χ"ΤΖΙΙΦΩΤΗΣ): Να εuχαριστήσοuμε ο;:αι τoUς δοο
η:λι:..,ταίοος εισηΎη1ές, για 1ΗV &ξαιΡεηο;:ά ενδιαφέροοοα αναo;:oίwισή 10uς.

Και να περάσοuμε, αμiσως, σης παρεμβάσεις. Θα παρακαλέσω, οι παρεμβά
σεις να είναι επί της οοοίας, να είναι επί των ανακοινώσεων, να μην είναι νέες
εισηΎήσεις κιιι να είναι κΙΙΙ σύvτoμες. Η πρ<IJτη, είναι τοι> KUpioυ Γεωργίου
Μυηληναίου, για το «Εν Λιβα&ία Γυμνάσιο
arώvα

-

συμβολή στον aνηστασlα~ό

'40 - '44». Υιιάρχει παρέμβαση;

K~ Ki'ABAPTOIΊANNHt: Ήταν πολύ σημαντική η ομιλία τοι>

KUpiOo.>

Μιιηληναίοιι. Και α..,τά, είναι πραγμαηκά, εάν μποροί>σανε να Kαταγριιφoι\v
όπως, είπα1ε κυριε Χατζηφώτη, σε όλη τηv ελλαδα. Για1ί, δooΤUΧώς, σήμεριι
ιmαρχει μια ταση να τα πεταμε και να τα ξεχνάμε αυτα, Λοιπόν, είναι ένα

σποιιδαίο

παράδεΙΎμα

το..,

o;:upioo

Μ..,ηληναίοu.

Και ε-rώ θέλω καη να

ΠΡοσθiσω εΟΟ.
θα σ1αθώ σε εκείνα ποο είltε, για το σχολείο, όη απαγορειιόταν η φοίτηση

σε καφ.ενεία, σε κ,νημα10γΡάφο και τα ποδήλατα. Ήτανε
προσθέσω ότι

το

1952·53,

δtKα

•

10 \942,

θέλω να

δώδεκα χρόνια με1α, σ1ην Άμφισσα,

απαΎορεΟΟταν η φοίτηση σε ζαχαΡοπλαστεία ο;:αι επιπλtoν, με1ά δέο;:α χρόνια
και το ποδήλ.α10,

Έο;:ανε μάλιστα ένα Ύράμμα μόλις τελείωσε το σχολείο, δεν τολμούσε πριν.
ένας φίλος, ο οποίος κα1α ειρωνεία, είναι τωριι Γυμνασιαρχης, στο }ο
Γιιμνάσιο της Αμφ_σσης, ο !ώριος Ζουμάς, ο ollOioς είναι ο;:αι συΥΥραφέας και

εΡεuιtητής. Έο;:ανε ivα Ύράμμα στο Ιιιο;:ελλάριο, στην Αθήνα ο;:αι έο;:ανε
ολόκληΡο ΧΡονοΎράφημα, χλι:υασηο;:ό των ο;:αθηγη1ών τοι> Γυμvασίoιι της
Αμφίοσης, Αυτό είχα να προσθέσω,

nI'OEΔi'Ot (Κος ΧΑΤΙΗΦΩΤΗΣ): Ο λόγος, όμως, ποιος ήτανε; Για να
μην ixoUΜt αΤUΧήματα;
Κοι; KPA8APΤOΓlANNIIΣ: ΔooΤUΧώς όχι. ΑπαΎορειιότανε. 'Ητανε το
χάσμα των γενεών, των παλαιών Ύεvεών, το οποίο ο;:αι τώρα ιιπάΡχει βέβαια.
Αλλά εκείνο έκρυβε και μια κακία, ένα μίσος, θαρρείς, προς τα νιάτα, προς
την νεολ.αία,

ni'OEΔPot (K~ ΧΑΤΖΗΦΩΤιIΣ): θα περάσουμε στην εισήγηση 10Ι>
ο;:υρίο.., Σταφιιλά,

η

οποία

είχε ως θέμα

τον ειmατρίδη

ΠΟΙη1ή, niτpo

Ιητοιινιάτη. «Από το σταΡοιιάζαΡο της Λιβαδειάς στα παρισινά σαλόνια».
Προχωρούμε.
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ΛΙΒΛΔΕΙΑ

Στην πολύ ωραία εισήγηση

ΧθΕΣ, ΣΗΜΕΡΛ.

lης ο;:uρίας

Λγριο

Μαρίνας Κοο;:κινίδου,

για 10ν

Κωστή ΜεναγΟΟ. Παραο;:αλώ, ο κύριος Σπuρίδωνας.
Κος ΣIlΥΡIΔΩΝΑΣ:

'Ηταν

αξιόλογη

η

παροοοίαση

Μεγανέο, αλλά ίσως δεν έδωσε μια διάσταση

για

τον

το" χαραο;:τήρ<><;

Κωστή

ιιαι της

ΠΡOσω1lιιιότητας το" Κωστή ΜεγανέοΌ, ο ο"οίος ήτανε τόσο στην "poσu>

πιο;:ή το" ζωή όσο ~αι στην κοινωνι"ή

το" ζωή, προς τα έξω, ένας

ρηξι~έλεuθος.
Ο πατέρας 10" ήτανε ένας βαμβαιιέμπορας της Λιβαδειάς. Είχε άλλα τρία
αδέλφια, εκ των οιιοίων η μία ήτανε, η Κούλα, μορφωμένη και λΟ'γΟτέχνης ~αι
ασχολείτο ιιολύ με τα "οινωνlκά. Ο δε άλλος, ο φωlης, βαμβακέμπορος, Ο δε
Κωστής ήτανε ένας επαναστάτης, που εγ"ατέλεlψε το σπίη του σε ηλιο;:ία
δεκαοχτώ χρονών "αι δεν ήθελε να Ύίνει βαμβ(ι"έμ"ορο<;.
Καlεβαίνοντας στην Αθήνα, ήταν μια έντονη προσωπl"ότητα. Μπόρεσε να
επιβιώσει μόνος το", να σταθεί στα πόδια του. Και να μπει σε "ύ"λouς
λΟΎοτεχνlκούς "αl όλOUς αU1Ούς τouς ιινε"μαηκούς W"λοuς. Το ιιατόρθωμά

1Ου, θα έλεΎα, ήταν οι μεταφράσεις, ης ο"οίες έ"ανε όχι μόνο σε λo'γotεχνι"ά
"είμενα αλλά "αι σε ο::ι:ίμενα, τα ο"οία ή1ανε φιλοσοφικά.
Απέ"τησε μια τέτοια ",ήμη, τότε στην Αθήνα, που ήταν ο πιο ι"ανός
μεταφραστής τέτοιων Kειμiνων, "ο" είναι πάVΤOTε δΟΟιιολα. Είχε φιλοοοφl
"ές αvτιλήvεις ιιαι εξέδωσε ένα βιβλίο, για τοuς Προσωκραll"ούς ",ιλοσό
φοuς, το οποίο είναι ένα αξιόλογο βιβλίο "αι αuτό εδεί""uε, πόσο βαθύς
γνώσlης της αρχαίας ελληνι"ής φιλοσοφίας, ήτανε.
Και μη όvτας ε"ιστήμονας, δηλαδή θετικός επιστήμονας, έγραvε για τη
σ(ΥΥχρονη ",οοlκή "αι για 1η σ(ΥΥχρονη βιολοΎία. Και μ"όρεσε να μπει στα
χνάριαιιαl στο βάlk>ς της φιισι"ής και της βιολογίας. Τέτοιοι; άνθρωπος δεν
εμφανίζεται "άθε μέρα. Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Κος Χι\ΤΖΗΦΩΤΗΣ): Εuχαριστούμε πάρα "ολύ. ΠράΎματι,

η πρoσωιιl"όtητα το" Κωστή ήταν ό"ως εξετέθη"ε "ατ φανιάζομαl ότι η
εισηγήτρια, θα σuμβουλειιτεί και τον "ύριο EIIUpiδιova "αl εγώ, είμαι στη
διάθεσή lης, για ό,η θέλει. Τώρα, να "αραιιαλέσουμε εάν νιιάρχει "αρέμβαση

Ύια την εισήγηση

TOU "ατρός ι\ουιιά Κορογιάννο", σχετι"ά με τους

Ιφιιιαίους στη Λιβαδειά.
Κος ΣνΝΕΔΡΟΣ: Θα ήθελα, ιιραγματιο;:ά, να σιιΥχαρώ 10ν πατέρα, Ύια την
θαυμάσια εισήγησή lΟυ, με το Θαυμάσιο τρό"ο με τον OItοίο την "aPOUoiaoc
ο;:αι η ο"οία, λίΎΟ χάλασε στο τέλος, μετά την παρέμβαση του KUpiOQ
Χα1ζηφώτη, ιιο" έγινε ειιί τροχάδην. Και θα ήθελα να σιιστήσω, εάν συτό μου
είναι δυνατόν, να ε"ε"ταθεί η μελέτη, συτή, του πατέρα ο;:αl να δημοσιευθεί,
σαν ένα βιβλίο. Και μια ιιροτροιιή σTOUς Ελιιιωνίοιχ;. Ότι μετά την βιολογι"ή
ειιιβίωση,

που ο;:αlάφεραν ενιασσόμενοl μέσα στη Λιβαδειά, να "ροχα:φή-
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ΠΛΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

σουνε ένα βήμα ακόμα και να έχουνε ι:αι την πνευματική αιβίωση.
Και αυτό, θα επιτευχθεί με τη διατήρηση των ιι:ολιτιστικών στοιχείων, που
κουβάλι:ιγαν αιro τot>ς προγόνους lους και που διέσωζαν μέσα στο χώρο, που

ζo,Jσαν αρχικά, δηλαδή στο Ζερ,κι, Δηλαδή, τα πολιτιστικά στοιχεία, ακόμη
και τη γλώσσα τους, η οποία έχει ένα nλoUlO τέτοιο, και η οποια συνδέεται
και με την αρχαία μας ελληνική γλώσσα και θα ειναι κρίμα να χαθε, σlις
μέρες αυτές, ιι:ου οι ΕλIι:ιίΜΟΙ δημlουΡΎούν και ευημερο&ν στο χώρο της
Λιβαδειάς. θερμά συΎΧαρητήρια, πατέρα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Κος ΧΑΤΙΗΦΩΤΗΣ): Παρακαλώ, για την εισήΎηση του
ΣυλλόΥοο Μικρασιατών Λιβαδειάς. Να ξεκινήσουμε με τον κύριο Τομαρα.
Κος το,\1ΑΡΑΣ: Ί~μoυν εφτά έως οχτώ χρονών, όταν ήρθαν στη Λιβαδειά,

V1I

εΎκατασταθούν

οι πρόσφυγες,

οι οποίοι στεγάζοντο τότε σε όλα τα

πρόχειρα καταλύματα, όλης της Ελλάδας. Οχτώ χρονών παιδί, στο τετράγωνο
που καθόμουνα, ιι:ου εί\'Οι μεταξύ της οδοί> ΓεωρΥαντά ι:αl της Πεσόντων
Μαχητών, που είναι το τετράΎ(ΟVO 'Αραβl (όπως το λέ'ναμε, εμείς, παλιά), στη
μια άκρη του τετραγώνου ήτανε το mι:ίτι το δικό μας και στη ΓεωΡΎα""ά,
ήτανε 10 Πταισματοδιι:είοει:είνης της ειι:οχής,
Είχε καταληφθεί και είχαν ε.,.:αταστnθε' πρόσφ\JΊ'ες εκεl, οι οποιοι, είχανε
διαιρέσει όλο αuτό το χώρο με κουβέρτες,για να είναι κάθε μια OΙKOΎέVΕΙα, με
κουβέρτα, αιι:ό εδώ και αιι:ό εκεί. Auτά τα ιι:ράΎματα ήτανε ζωvτανά, για εμάς
τα ιι:αιδιά. Και οι Ύείτovες, που κατοικοίισανσε ό"" αuτό το τεφάΎ(Ονο, τους
είχανε υιι:οδεχθεί πολύ καλά και κάθε βράδυ, ό""ι olιι:ρόσφ\JΊ'ες,μαζεoovτoυ
σαν στα σιι:ίnα τα δικά τους.

Ε!τε στο" Τομαρά, ε!τε στου Κοντογιάννη, είτε ειι:άvω, και εκεί
ΎιVΌντo"σαν το βράΔU ζωντανές περιγραφές όλων των περιστατικών της
MΙKρασlαΤΙKήςκαταστροφής. Δίιι:λα στο τζάκι μα<;, εκεί στο σπ1ΤI, ακού-Υαμε,
ρουφώντας lα πάνlα, όλιι. αυτά τα ιι:ρά-Υματα ιι:ου συνέβησαν σε α"τόν τον
Ελληνισμό, Αυτά τα ζήσαμε ζωντανά, τα κρατάμε ιι:ολύ ζωντανά στο μιιι:ιλό

μας ι:αl τα έχουμε παραι:αταθήκη και για τους επόμενους της -γενιάς μας.
Κος ΣΥΝΕΔΡΟΣ:Θα α\'1Ιφερθώ.με κάποια σ\JΊ'Kίνηση, στην εισήΎηση της
κυρίας Κοσμ,δου, χαρακτηρίζοντάςτην, παραπονεμένη και περήφανη. θέλω
να τονίσω, ότι η lωνία ζει στις καρδιές όλων μας, αuτό είναι σί1ΟΟρο. Αλλά

ζει και σαν καρφί, στις καρδιές των Τούρκων. Πρόσφατα, τα βήματά μου, για
διάφOρouς λόγot>ς, με έφεραν μέχρι τον Ευφράτη, Όλη η Μικρά Ασία ξερνά
Ελληνικότητα.

Δεν υπάρχει ούτε μια εΠΙΎραφή, σε άλλη Ύλώσσα, πέρα από τα Ελληνικά,
οποιαδήιι:οτε εποχής και ι:άποιες ρωμαϊκές εΠΙΎραφ~. Στην περιήγησή μοο
αυτή, βρέθηκα σε μια αρχαία ρωμαϊκή πόλη, η OItο,α βρίσι:εταιπολ& κοντά
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Η ΛΙΒΑΔΕΙΑ ΧΘΕΣ, ΣΗΜΕΡΛ. Α γριο

στην Μυρσίνη, πw είναι η έδρα, Στρατηγέ, της στρατιάς τοιι Αιγαίου, 1Ιου
στο)';ευει τα νησιά μας.
Όπου ιι1tάp)';ιι ο:αι ένα θiατρo, όπο.., σΙίμφωνα με την ιστορία. μεταξυ άλλων
παραστάσεων, γινόντοοοαν ο:αι βασανιστήρια Χριστιανών από τους Ρω·
μαίους. Εl<&ί, με πολυ μεγάλη σvyo:ίνηση, πραγματικά, πάνω σε μια πλάκα,
βρήο:α χαραγμένη πρόχειρα μια επιγραφή. την οποία δυστυχώς,

Wyw

της

ώρας. δεν μπόρεσα να φωτογραφήσω ο:αι η οποία, ανέφερε συγο:εο:ριμένα:
«Δυνάμει lησoo Χριστού, Καισα τω Boι<ιJtώ Αιανίαν, ΚΙίριε, βοήl}ησΟV».
Κάποιος Χριστιανός, δηλαδή, ονόματι Καίσας, από την Βοιωτια, βρέθηο:ε
στον )';ώρ<> ανιό lΙ'αι ίσως μαρτύρησε, ανιά τα παλιά )';ρόνια, στον χώρο της
lωνίας.
Τέλος, με την tul(aιp!a αιιτή, να μο.., επιτρέψετε να υπενθυμίσω, ότι σήμερα

6

Σεπτεμβρίου, είναι η επέτειος του Πογll'ρόμ, τw διωγμού του ΕλληνισμΟΟ

της Κωνσταντινούπολης και της Σμύρνης, το

]955,

πw απετέλεσε lΙ'αι ένα

πικρό ορόσημο συρρίκνωσης τοο ΕλληνισμΟΟ. της Κωνσταντινούπολης και

της Σμυρνης. Σας ειιχαριστώ.
Κος ΣγΝΕΔΡΟΣ: Είπε η lΙ'..,ρία Κοσμίδο..,. ότι ένας από τους )';ώρους που
lΙ'ατοίο:ησαν οι πρόσφυγες, ήτανε και ο χώρος τοιι Γυμνασίου. Πραγματlo:ά, το
Γυμνάσιο στεΎαζόταν εll'εί ΠΟΟ είναι σήμερα το λεγόμενο Παλιό Γιιμνάσιο, το
Πισω σε ένα σπίτι είναι δύο διαμερίσματα lΙ'αι ο:ότω είχε δύο vιι:όyεια.

10.

Λνιό τα vιι:όγεια είχανε lΙ'ριθι:ί αll'ατάλλ.ηλ.α για φυλακές.

Σι: αυτά τα vιι:όyεια ο:ατοίο:ησαν οι πpόσφuγες. Και σε ένα Πρακτικό της
Σχολικής Εφοριας, εκείνης της εποχής, τοιι Σχολιο:ού έτους

1922·23,

γράφει

τα εξής; «Εις βάρος του ιrωδιιroύ αριθμού rάδε, δραχμές ιrεvrήκοvrα, δια την
αΥοράν ξυλανθράκων, δια την Oi:ρμανσιν των ιrρoσφiιyων, των ιrαΤOΙKOύντων
εις το υπδΥεlον του Διδακτηρίου». Ειιχαριστώ.
Κος KAPYOΦIAAfIt ΜΗΤΣΑΚΗΣ (ΚΑΘΗΓιΠΗΣ): θα είμαι εξαιρετι
κά σύντομος, αλλά το θiμα των ΠΡοσφ,ryων με αγγίζει πάρα πολύ και μένα τον
ίδιο προσωπικά, καθότι κατάγομαι από προσφυγική ΟΙΟ:ΟΎένεlα. θα ο:ά"ω μια
μιο:ρή παρατήρηση. σχεπκά με την εγκατάσταση των προσφύΎα/ν, εδώ στην
Λιβαδειά, που ειπώθηκε.
Σε όποιο δημόσιο χώρο διέθετε η πόλη, εγll'αταστάθηκαν οι πρόσφuγες ο:αι
χωριζόταν με κουρελοΟΟες ο:αι ο:ουβέρτες, η μια ΟΙΚο-Υένεια από την άλλη.
Ανοίξτε τη

με-Υάλη

εγκυl(λοπαίδεια,

την ιλληνlll'ή,

τw

Πυρσού

ή το..,

Δραδάο:η, όπως αλλιώς ).έ-Υεται, στο λήμμα: +'Αθήνα» και "Θεσσαλονίο:η».
Έχει μέσα φωτο-Υραφίες από τους πρόσφυγες, που είχανε εγκατασταθεί

μέσα στο Εθνικό Θέστρο, όποιι μέσα στο lΙ'άσε θεωρείο, στεγαζότανε δύο
ΟIΚΟΎένειες, που χωρίζονταν με 1Ι'0..,ρελούδες. Στο λήμμα: «(θεσσαλονίll'ψ> θα
δείτε επισης,

στη

μεΎάλη

Βασιλική

της Αχειροποίητοιι,

μια πελώρια

'"
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ΠΛΙ'ΕΜ8ΛΣΕΙΣ

εκl'λησία, του

5ου

αιώ"α

μ.Χ.,

ol~oγένειες των

~ρoσφύγων να eiνal

εγ~ατεστημένες, ~αι με 1\;0υΡ1>λοuδες να l\;άνOΙΙV μιψά χωρίσματα, για να
μ~οροuν να έχουν Ι\;άποlο ιδιωτιl\;ό χώρο.

Είχα το ~ΡOVΌμ\O_ την ατυχία, εάν θέλετε πέστε, να ζήσω ιι:ερίπου δύο
χρόνια στην Τουρ...-ία. Γιατί τη στραΤΙ(ι)fιι;:η μου θητεια την είχα ι;:άνει ως
διερμηνέας στο Ν.Α.Τ.Ο. Και θα σας αφηγηθώ ένα ιιεριστατιι;:ό, που ειναι η
απάVΙΗση, "κεντάω πάι.ω στον καμβά», που μου έδωσε ο ~ύρloς Χατζηφώτης.
Ειχα τη δυνατότητα να κάνω πολλά ταξιδια στο toιotεptl\;Q της Μιι;:ράς

Ασίας.
Σε μια α~ό αυτές τις εl\;δρομtς, φτάσαμε στο Aiβαλί. Και την ώρα που
βγή~αμε έξω στο MoσχoVΉσι, το νησί, ήτανε τρία

-

τέσσερα JIItoιpil\;la,

δυόμισι, τριάμισι, τεσσεράμισι χρονών. Ξυπόλητα, μιιξlάρι~α, κατουρημένα
ι;:αl μιλοuσανε ελληνικά τα IIItoιpil\;tQ αυτά. Αιιτό σημαίνει, ότι τα παιδιά στα
σπίτια τους μεγαλώνουν με ελληνιl\;ά.

Και μια, πιο τρανταχτή ιστορία. Η Σμύρνη τον l\;αlΡό της Μικρασιατιl\;ής
ι;:αταστροφης, ειχε
Σμuρνη

240.000

Έλληνες ι;:αι μόνο

8.000

Toup~oυc;. Η Γl\;lαούρ

δεν ήτανε μονάχα ένας θρύλος, ήτανε μια πραγματιl\;ότητα.

σιjμερα, η Σμuρνη

- αιιτό

το καταθέτω σαν μια μαρwρία

- είναι

μια

Και

rKIaoup-

Σμίφνη. Τα ελληVΙl\;α, που θα ακούσετε στη Σμύρνη, δεν θα τα ακούσετε σε
~ανένα μέρος,

outE

της Ελλάδος.

Bρίσιcoμαl σε ένα ταξίδι ι;:αι φτάνουμε στην Τροία. Και το π).οΙο, λόγω
τρικυμίας, άργησε
έναν

Τοου

vu φτασει. Και μόλις IIMuPIoe στο TσαVΆ~αλε, βλέ~ω
Toupl\;o, Ι\;αμιά τριανταπενταρια χρονών, ένυ ωραίο παλικάρι, μελαψός,
άρχισε vu φωvό.ζει ελληνικα: ~Tι ώρα είναι αιιτή, που ήρθατε;». Γιατί ο

στόχος ήτανε να ανεβοuμε στην Τροία, επάνω. ητανε Οο;τώβρισς μήνας, που

νυχτώνει Ι\;αι νωρίς. Τα ελλην,l\;ά του ήτανε σιιγι;:λον,στικά. Εγώ, l\;ατέβηl\;α
και είπα: "τι φωνάζεις; Αφού είχε τριιωμία ιrαι δεν μιιορο6σε το πλοίο να
έρθει νωρίτερα». Και μέσα στο aOJtOl\;iYηtO, που ανεβαίναμε για την Τροία,

Ql\;oUΩ την ξεναγό να του λtει: "Χοιισείν». Και εγώ παγωσα. Πως δεν έl\;ανα
Ι\;αμία γ~άφα. Αλλά, με έl\;αιγε αΤοό ε~εινη την στιγμή η περιέργεια, πώς ήξερε
αυτό το παλικάρι, τόσο ωραία, νέα ελληνιl\;α.
Και μόλις φθάσαμε στην Τροία, τον πήρα

vu

Ι\;αθισουμε στην l\;αφετέρια,

να πιοuμε έναν l\;αφέ. Το πρόσχημα ήταν ο ~αφtς, βtβαια. Και του λiω: «Πώς

ξέρεις τόσο ωραία ελληνικά;». "ΕΊώ» μου λέει «καrάroμαι από Toυριc:oιrιni
τες». Με την avtaUu'Yl\ πληθυσμών, έφυrαν οι 'Ελληνες από τη Σμuρνη ι;:αι
αντι~ατασταθηι;:αν από τους εξισλαμισμένους κρητες. Και σήμερα η Σμuρνη
έχει, σε ένα πολύ μεγαλο ποσΟσΊό, ελληνόφωνο πληθυσμό.

Και μου λtει: "Εγώ μεrάλωσα σε σπίτι, που έμαθα ,φώτα Eλληνιιrιί και
μόνο όων πήΥα στο σχολείο, έμαθα τα τoύριrιιra». Και προσέξτε, αυτ/ τη
λεπτομέρεια: «Και η rιιναίKα μου είναι, πάλι, από οικογένεια τουρκοκρητική.
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ιι ΛΙΒΑΔΕΙΑ ΧθΕΣ, ΣΙΙΜΕΡΑ, Αγριο

Κα, μiσa στο σπΙη μου, σήμερα, μιλάμε ι;λληνι~ά Iffil τα παιδιά μας ξέρουvε

μ,,1'Ο ι;λλΨI~ά. Toύp~ι~α θα jJriθoUI't:, όταν θα ffri\1i στο σχολ.είΟΥ.
Η Σμυρνη, αt<:όμα
ανεβάσω
ησμό,

t<:ul

που

EIvU\

γεμάτη ελληνιt<:ές μνήμtς. Και θα ι;;λείσω

λΙΥΟ τον τόvο
μας

δίνει

t<:ul

-

για να

να εt<:μεταλλευθώ και εγώ, τον <roναισ1Jημα

η ιστορία

αυτή

υπηpε..-oUΣα

στη

δφΟιΡία,

σtO

Ν.Λ.Τ.Ο" της Σμύρνης και έμtνα σε ένα πιιοόστιο της ΣμύΡvης. Κόθε μέρα,
ΠεΡvούσα πάνω από μια γέφυρα, που από κάτω ρέει ο Μέλης, ο ποταμός, που
σύμφωνα, με την παράδοση. είναι ο χώρος που rεννήθηt<:ε ο Όμηρος.
Κάτω από αmή τηv ρωμαϊ,.η γέφυρα, μου είιιε κάποτε (Υιατί ελληνικό
στOIXείι:l δι;ν mιό.pχεl στη Σμύρνη) μια ΦΡαΥκολεβαvtίνα:

«ε!XίJ στη Υέφυρα

αυτή, Οι ToiJρ~o, i;σφaξαvόλα τα rυvar~όπαιδa της Σμύρνης. Είχε ~οπιvίσεl
η θάλασσα μέχρι α/τω, από το ποτάμι 1Όυ ελληv!~ού αίματος που έφεχ~ μiσα

στη Σμύρvηι>. Ωστόσο, ό,η "αl να έ"αναν οι Τούρ"οl, "αl αυτή είναι η
μαρnφία, μέχρι το ΕΡζφοί>μ "αl μέχρι ιΟΟτω την Καππαδοκία, για να μην πάω
"αl α"όμη πιο πέρα, ο χα/ρος είναι γεμάτος από ελληνική μνήμη, που δεν
ξεplζα/VΕΤαl.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Κο.; ΧΑΤΖΗΦΩΤΗΣ):

Και αυτό, <roμβαίνεl

σε ολό"ληρο

"αθαρίσανε στην Κωνσταvrιvοόπολη

1-1

ιστορία, πράγματι, δι;ν "αταλύεταl.

το μl"ρασιατικό

ιώρο,

Τώρα,

που

τα θεσδοσιανά τείιη, όλα εκείνα τα

μπαζώματα έο:.; κάτω τ/ θάλασσα, παρό. το γεγονός, όπ δεν είναι "αλή η
<rovtήρηση (γίνεται με τούβλα σιJrχρανα, εl'ώ όλα τα άλλα

EIVDI πελεκητά),

εν

τούτοις όμως, έρχε..-αι η lσtOpία στην επιφάνεια. Και είναι γεμάτη Μικρασία.
Από επιγραφές ελληνικές, αναφiρθηl<t μια,

tvti:>

&εν είναι μια. Δίπλα στην'

Εφεσο, πήγαμε σε ιωριό, αυτό της Διδώς Σωτηρίου, δεν θυμάμαι το όνομά
του, "αl έλεγε ότι: «αvο!~οδομήθη ο πάl'O'επτο; τούτο; ",,6•• επί Μητροπο
λίτου τάδε, εξ ΣίφvcυΥ ".0.". Δεν "αταλύεταl η ιστορία, με κανένα τρόπο.
Υπάρχουν

vaoi,

που δεν τους πλησιάζουν, διότι νομίζουν, όη είναι

σtOlιειωμένol.
Κο<; ΣΥΝΕΔΡΟΣ: Μια μl"ρή σιιμπλήρωση, σtoV κύρω Μητσάκη.

1-1

γέφυρα αιnή, λtγεταl: «Κιζιτσουλολούριι. Και είναι προς τα έξω της Σμυρνης,
που ήτανε το στρατηγείο του Ν.Α.Τ.Ο.
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ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Κ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

Εισήγηοη του κ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥ ΛΟΥ Κ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

Οικονομολόγου

-

EρωVΗύ]

Οι επιπτώσεις στην αγροτική παραγωγή της περιφέρειας
Λιβαδειάς από τηι-' αΠΟξήραιιση της Λίμνης Κωπαίδας
κ..,ρίες και κύριοι, για δiKα χρόνια τώρα, εξετΙΙζονιας μαζί με το
συνΙΙδελφο .:αl φίλο Νίιω Μέλλω την αιιοξ:ήρανση της λίμνης Κωπαίί)ας

και τις ειnιιτώσεις τις οποίες είχε στην ευρύτερη περιοχή, έχοι>με προβεί σε
μια σειριι αιιό ομιλίες και το βάρος το ρίχναμε σε όλ.ες αvτές τις ομιλίες, στο
.:οινωνlκό, στο πολιτικό περιεχόμενο, και ιδιαίτερα τις διενέξεις μεταξύ των

καλλιεργητών των ακτημόνων και της Αηλικής Εταιρίας, η οllοία αποξή
ρανε - όπως Υνωρίζετε - .:αι εκμεταλλεύτηκε τη λίμνη Κωπαίδος.
Έτσι, λοιπόν, σήμερα αποφασίσαμε να φωτίσουμε μια άλλη πλ.ε..,ρ<Ζ το..,

κωπαίδlκΟΟ (1)ΤΟΟ ζητήματος. Ποιες είναι οι ε~l~τώσεις στην αγροτική
οικονομία και lιαραΥωγή της περιφέρειας της Λιβαδειάς.
Βεβαίως, οι παράμετροι και κατ' εxtrιαση οι επιπτώσεις είναι δημογρα
φικές, είναι και τεχνικές και οι.:ονομ,κές και πολιηστικές και .:οlνωνlκές και
περlβαλλονιlκές.

Eπιnτώσεις στην αγροτικη παραγωγή
Οι ιιληροφορίες προέρχονται

- .:αι θα το λέμε συνέχεια - από την εξέταση

,ων βιβλίων της ι<:αλλιέργεlας Υαιών της Aηλιιt"ής Εταιρίας Κωπαίδας, που
για

70

και πλέον χρόνια ε.:μεταλλWtηι;:ε τη λίμνη Κωπαίδα. Η εξέταση

περιορίζεται χρονικΙι και γεωγραφικά. Χρονικά γιστί φτάνουμε μέχρι το

1938,

με τα στοιχεία τα οποία διαΟέτοι>με, και γεωγραφικά γιατί περιοριζόμαστε
στην περιοχή και στην περιφέρεια της Λιβαδειάς.
Πρέπει να επlσημΙινουμε ότι τρεις διοικητικές lιερlφέρεlες της εποχής
ε.:είνης, η επαρχία Λιβαδειάς, η ε~αρxία θηβών και η επαρχία Λοιφίδος,

40

και ~λέoν χωριά απ' αvτές τις τρεις δωι.:ητιι<:ές 1Ιεριφέρειες, μιιαίνανε μέσα
στην Κωιιαίδα και καλλιεργούσαν την Kω~αίδlκή γη.
Για τις ανάΥκες της σημερινής παρουσίασης μέσα αιιό τη διοικητική
περιφέρεια, η οποία παροοσιάζεται

στη διαφάνεια της Λιβαδειάς, με τοα;

'"
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Η ΛΙΒΑΔΕΙΛ ΧΘΕΣ. nΙΜΕΡΑ. ΑΥΡΙΟ

πεντε δήμους τους 0110ίΙWς βλέ>«:τε μ1lραπά σας, επιλέγουμε το Δήμο της
πετρας o;:uι το Δήμο το\) Ορχομενού, και σ1JγKεKριμένα επιλέΎΟ\)με τα χωριά
Σο;:ριποίι,

Πετρομαγοίιλα, Καριά, Άγιος Δημήτριος Ύια

το Δήμο

του

Ορχομενοίι o;:uι Βρασταμ,tες, lάχο, Μάζι o;:uι Μοίιχλι Ύια το Δήμο της Πέτρας.
Μια και είπαμε οη περιλαμβάνει μια μεΥάλη διάρισ;ια,
το

1940, εάν αvo.ρωτηθείτε

(I1l0

το

1861

μέχρι

Υιατί δεν εμφανίζεται η Λιβαδειά στα στοιχεία μας,

οι o;:αλλιερyητi:ς από τη Λιβαδειά της εποχής εο;:είνης είνuι ελάχιστοι, σε
σχεση πάντοτε με τους καλλιεΡΥητές των Ύ';ρω χωριών, όχι ιι:άνω από
αλλά το χαραο;:τηριστιο;:ό των ο;:αλλιερΥητα/ν της Λιβαδειάς

μεγάλοι ο;:αλλlεργψές,

tIvo.I

tivo.I 011

20,

είναι οι

οι μεΥάλοι γαιοκτήμονες,

Για να o;:αταvoήσoυμε τις επιπτώσεις πρέιιι:1 να Υνωρίσουμε την ο;:ατάσταοη
πριν από την αποι,ήρανση. ΛίΥΟ σύντομα. Η ο;:ατάσιαοη της αΥροτιο;:ής
οικονομίας στη Βοιωτία το
νεοσΟΟτατου

ελληνιο;:ο';

190

αιώνα, δεν ήταν διαφoρεlll>ή απ' αυτή του

ο;:ράτους.

αγΡοηο;:ή αΠοΥραφή αποο;:άλυ,l,ε

011

Το

1861

μόλις το

η

πριίJτη

16,2%

ο;:αι

μόνη

επίσημη

της συνολιο;:ής έκτασης

της χώρας ήταν ο;:αλλιεργήσιμη Υη.
Οι αΥροτιο;:ές ιδιοο;:τησίες ήταν σε μεγάλο βαθμό κλήροι των

50 • 200

στρεμμάτων ο;:αι σε ελάxιστ~ ιι:εριπτώσεις ιι:άνω αιι:ό 1000 στρέμματα,
Πρω-ι:όγνορες μέθοδοι καλλιέργειας χρησιμ01l010ίινταν
Στα

μεγάλα

ο;:τήματα

το

ο;:υρίαρχο

σΟΟτημα

ήταν

(I1l0
το

τους αγρότ~,
oΊroλ,yιιrό»,

με

διαφοροποιήσεις σιις συμφωνίες μετα~ίι τσιφλιο;:ά ι:;αι ο;:ολίΎα/ν, Στη Λιβα,
δειά, 'Υια παράδειγμα, όπου ειIIo;:ρatOOOε

to

σύστημα της αVΤOo;:αλλlέργειας,η

ενοιο;:ίαση της Υης απαnοόσε το 15% της μεικτής "αραΥωΥής σε είδος ή
χρήμα. Συνήθως, τα ενοιο;:ιαστ/ρια ήταν για έvo. χρόνο ή Τ'Ο πολ'; Ύια >ιέντε
χρόνια.
Η βαριά φορολοΥία όμως, η λεΥόμενη «δεκάτη». t;"UI το ζήτημα των
εθνικών γαιών, δηλαδή η έλλει,η της γης για 'ιwς καλλιεργητές, αποτέλεσαν
την τρoxoπiδη ΥΙ' αυτό που θα λέγαμε σήμερα αγροτικη ανάπτυ~η. Oιtως

γνωρίζετε, η "ριίJ.η αΎροτική μεταρρίiθμlση ξει:;ίνησε το 1871. επί Κου,
μουνδοίιρου,

και με πολίι αργές διαδικασίες ολοκληρώθηισ;

μετά από

40

χρόντα (πίνακα Ν02).
Ο αο;:ριβής αριθμός των εθνιι:;ών γαιών στη Βοιωτία δεν είναι γνωστός.

Auto που ε,ναl γνωστό tiwI

οη στα τέλη του

1857 μόνο 5.200· μ"ορείτε να το
• μονο 5.200 στρέμματα

αφαιρέσετε απ' αυτά τα 01Ι0ία βλέπετε στον 1Ιίνακα

σιην επαρχία των Θηβών ο;:αι

4.600

στην ε"αρχία Λιβαδειάς είχαν 1Ιωληθεί,

σύμφωνα με το Νόμο των Προιο;:οδοτ/σεων των ελληνιο;:ών ΟΙΟ;:οΥενειών.

ε"I-ιιλέον, η σταιιστιι:;ή τοο

]861

1Ιου έχετε μπροστά σας, δείχνει ότι

77%

της συνολιο;:ά ο;:αλλιεργήOlμης γης στην ε>:αρχία Θηβών ήταν εθνlo;:i:ς γαίες.
Α"ό την άλλη, η lδιόι:;τ/τη Υη κυριάρχησε στην ε>:αρχία των Λιβαδέων.
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"αθώς το αντίστοιχο ποσοστό των εθνιιcών Υαιών

ήταν

μόλις 38~•.

]-Ι

διάσταση μεταξύ Θήβας· Λιβαδειάς.
'Οπως δείχνει ο !tivoICai;, "ΙJρίως δημητρια"ά ι":ιλλιεργούνταν και στις δύο
περιπτώσεις. Το στάρι "σι το "Ριθάρι, τσ

II:1Jpiupxa

προtόντα. Τα "αλύτερα

ποιότητας nήματα ιπην πεδιάδα της Λιβαδειάς απέδιδαν

]0 "ιλά

δημητριαιcά

το στρέμμα. το οποίο ήταν τΟ διπλάσιο ΤΟΌ μέσΟΌ dJνιιcού της εΙιοχής
ε"είνης. Όταν λέμε «/Ο .. ,λά" θα πρί:ιιει να το πολλαπλασιάσΟΌμε με

22

οκάδες. Κάθε κιλό ήταν στα δημητρια"ά, ως επί το πλείστον, σα βάση
μέτρησης 22 ο"άδες. ΑΌτό βέβαια, "υμαινόταν από περιοχή σε περιοχή, από
χωράφι σε χωράφι, από περιφέρεια σε περιφέρεια. Το αντίστοιχο για τη Θήβα
ήταν

8

"ιλά. Έτσι η μέση ημή της Υη:; στη Λιβαδειά ήταν υψηλότερη σε

σχέση με τη Θήβα.

Τα στοιχεία αvτά επιβεβαιώνονται "αl από τον

Sauvage, τον

μελετητή "αι

σχεδιαστή της αποξήρανσης της λίμνης Κωπαίδος, πολύ ενωρίτερα στη
μελέτη του Υια την αποξήρανση τη:; Κωπαίδας.
Στη διαφάνεια Νο 3. Ποιοι ήταν αΌτοί ΟΙ οποίοι "αλλιεργούσαν; Αυτή
είναι μια ηλιιdα ΠΌραμίδας της Λιβαδειάς το ]879 και, όπως θα δείτε,
χ:αραιcτηρίζt:ται ένας πληθυσμός νέος. Γιατί βλiπεTε όη οι ηλικίες των ]() ή
"αι των 20ετών, στο "άτω μέρο:; της ltJJραμίδας, είναι αuτή η οποία >:νριαιηεί.
Η διαφάνεια Νο 4. Εnός από νέο πληθυσμό της περιοχής έΧΟΌμε και τα
επαΥΥέλματα της επαρχίας της Λιβαδειάς. 'Ηταν ως επί το πλείστον αγρότες
το

44,6·1.

και βοσκοί τΟ

2],8%.

Θα ήθελα την προσοχ:ή σας σε άλλη

"ατηγοριοποίηση η οποία Υίνεται: ιδιο"τήτες γης, βιομήχανοι, βιοτέχνες,
έμποροι &ργάτες, "ληρικοί, υπάλληλοι και ανεπάΥΥελτοι. Προσέξτε το
νούμερο 'Υια τouς ανεπάπελτους, το οποίο είναι

68%

"αι

62%.

ΑΌτό γιατί

οι ΥΌναί"ες δεν καταΥράφονταν ότι "άνανε "άποιο επάΥΥελμα, αλλά ήταν
ανεπάΥΥελ τοι.
Όσον αφορά την Κωπαίδα. Έχουμε τα στοιχεία τα οποία μας δείχνει
αρχ:ι"ά ο Γάλλος μελετητής Sauvage. Είναι πάρα πολύ σημαντικά τα στοιχεία
τα οποία βΥσίνΟΌν. Κατ' αρχήν, ί:χονμε μια σειρά από χωριά, τα οποία είναι
στην περιφέρεια. Όλα αΌτά τα χωριά έΧΟΌν τον αριθμό των ΟΙ"ογενεlών, πον
αναφέρεται δίπλα και το μέσο ΟΙΚοΥενεια"ό "λήρο, ο οποίος είναι στην
περιφέρεια της λίμνης της Κωπαίδος. Δεν έχει αποξηρανθεί η λίμνη.
Ποια είναι

εν τάχει

τα

συμπεράσματα;

Η

συνολική

έ"ταση

που

"αλλιερΥείτο πριν από την αποξήρανση γύρω από την Κωπαίδα, Ια/τά τον

Sauvage· τα στοιχεία είναι ΤΟΌ ]843·]850· ήταν 87.5000 στρέμματα. Από αΙJτά
το 56% ήταν εθνιιcές γαίες "αι οι οικογένειες σΙJνολιιcά ήταν 667. Εάν το
πολλαπλασιάσουμε

με πέντε άτομα

οικογενειών, βγάζοομε ένα νούμερο

τότε, ΠΟΌ

3.500

ήταν ο μέσος

όρος των

οικογί:νεΙΕς ότι ζούσαν από την

περιφέρεια της Κωπαϊδι.:ής λίμνης.
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Η πλειοψηφία των εθνικων γαιών ανήκε στα χωριά της περιφέρειας
Λιβαδειάς. Εάν θα δείτε η Σκριπου και Πεtρoμαγoυλιι έχουν τα περισσότερα
στρέμματα. Ο μέσος Ι'ληρος εμφανίζεται αρκετά υψηλός, με

100

έως

150

στρέμματα. Η δε παραγωγικότητα ακόμα πιο υψηλή.
Η παραγιογιο;:ότητιι μετριέται σύμφαινα με την παριιγω-Υή σε σχέση με τη

σπορά. Όπως βλέπετε, την εποχή εο;:είνη η παραγω-rIKότητιι μετριόταν σε
UJ:έση με τη σπορά. Έσπερναν
ιmήρrε αναλογία

2 ,φος

22

οο;:άδες το στρέμμα και έλεγαν ότι εάν

Ι, σήμαινε ότι για ό,τι έσπεφες η παρα-Υιιιγή Οα ήταν

το διπλάσιο. Εδώ βλέπουμε ότι έχουμε αναλογίες

8,5 μέχρι

ο;:αι

]2

προς

είναι εντυπακηακό. Όταν στα καλότερα εδάφη την εποχή εκείνη, το

8

1, που
]

προς

ήταν η ο;:ιιλύτεΡη αναλογία.

Δεν Οα προχωρήσω παραπέρα, αλλά συνο,+,ιζω όσον αφορά την πριν την
αποξήρανυη κατάσταση. Έχουμε κατ' εξοχήν έναν αγροτικό ιιληeooμό, με
έλλειψη

καλλιεργήσιμης γης, με εύφορη

πρωτόγονες μεθόδους

καλλιέργειας, αλλά

ιιεδιάδα της Λιβαδειάς, με
και με τεράσtlα ιιροβλήματα

υΥείας, σε σχέση με την ελονοσία. Αυτό είναι κάη το οιιοίο δεν το
αναφέρω, Ύιατί σας είιιιι και ιιροηγουμένως ότι θα πρiπεl να πιάσουμε
πολλές πιιραμέΤΡου-ς,
Αυτή καθ' εαυτή η αποξήρανση, τώρα, έοο.σε τtρμα
ξεκινώ με το
τελευταίο το οιι:οίο είπα, αν και μετά από ιιολλά χρόνια, στο ιιρόβλημα της
ελονοσίας. Προσέφερε τεράστιες εκτάσεις καλλιερ-Υήσιμης γης, που σταδια
κά καλλιεργήθηκαν αιιό τους αlCtήμονες. Είναι ο επόμενος πίνακας, στον
οιιοίο βλέπετε τον αριθμό των σtρεμμάτων της καλλιεργήσιμης γης από το

]901) μέχρι το

1938.

Είναι γύρω σης

]90.000

στρέμματα αιιtά τα οποία Οα

μιιορούσαν να καλλιεργηθοuν, αλλά βεβαίως μιιαίναν ο;:άθε χρόνο σταδΙUKά
όλο ο;:αι περισσότερα στρiμιιατα.
Αύξηση της αιιοσχόλησης ΜΙ του αριθμο':' των αγρο-τών. (Η επόμενη

διάφανεια). Κατ' αρrήν, στις αΙΙΟΎραφές του ιιληθυσμού της Λιβαδειάς το

]907,

το

]920

και

10 ]928,

βλέπουμε Μι η ΥεωΡΎία έΊει ένα ιιυξιινόμενο ο;:αl

στις τρεις αΠΟΎραφές μέγεθος, ο;:ιιl σε αιιόλυτα μηέθη αλλά ο;:αι ποσοστά. Το

]920

ιιου εμφανίζεται μια ιιτώση, δεν είναι σε ιιραΎματικό. νούμερα. Είναι

απλως ότι το

1907

ποσό,

στην επόμενη

οιιότε

οι μη δηλ.ωθέντες που υπάρχουν μειώνουν το συνολικό
αΠΟΎραφή

το

1920,

ιιου δεν υιιάρχουν

μη

δηλωθέντες, υπάρχει αυτή η μείωση. Αυτό ήταν στην ι;πίπεδο ιιεριφ.έΡιlα
της Λιβαδειάς.
Στην Κω:ιιαίδα τωρα, ο αριθμός των καλλιεργητών ο;:αι αυτός αυξάνει. Αιιό

!793 άτομα τα
το 1938
με

οιιοία εμφανίζονται αιιό το
αυξομειώσεις

]895, όπως θα

βέβαια, φ1άνουν τα

&!1ε στο τtρμα "ά1ω,

3.400

άτομα. Υπερδιπλα

σιάστηκαν.
Όσον αφορά τα χωριά της Λιβαδειό.ς, οι επόμενες τρεις διαφάνειες μας
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αποl;αλόπτουν τα εξής. Εϊπαμε, λοιπόν, όη βλέπΟ\)με τέσσερα "αι τέσσεΡα
χωριά από ης δύο ΙΙεΡΙ9έΡειες πο\) μας α~ασxoλoύν: ΤΟ\) Ορχομενού και της

ΠέΤΡσς·
Bλtπoντας, λοιπόν, τον αρ\θμό των καλλιεργητών ~ΏC; αυξάνεται και τον
αριθμό των καλλιεργημένων στρεμμάτων ~ΏC; αιιξάνεtαι ακό το

1938. Αυξάνεται,

191 Ι

μέχρι το

υπερδι~λασlάζεταl σε ορισμένες ~ερlπt<OOε\ς, ο αριθμός των

καλλιεργητών από τα χωριά αυτά, τα οκοία μπαίνουν μέσα στην ΚωπαίδΙιi:ή
Υη Υια να "αλλιεΡΥήσσυν.
Αλλά

-η

επόμενη διαφάνεια

- ο αριθμός lων στρεμμάτων παραμένει

ο ίδιΟζ.

Ο αριθμός των στρεμμάτων που διατίθενται σ' αυτόν τον αυξανόμενο αριθμό
των καλλιεργητών, παραμένει ο ίδιος. Με αποτέλεσμα ο μέσΟζ "λήρος να
ιι:.i:σεl δΡσμαΤΙιi:ά. Σ.:ρlπΟ\ί
μεlώνεlαl το

- ΠετρομαΥούλα, από 51 - 58 - 67 σφέμματα. Πως
1936 στα 33 - 36 - 57 - 53. Άρα, έχουμε μια αUξηση στον αριθμό

των καλλιεΡΥητών, αλλά μείωση του μέσου "λήρου.
Η ιδιομορφία και η διαδΙιi:ασία της αποξήρανο:πις βοήθησε στη διαφορο
ποίηση των παpαx(lί:vι:ων ΠΡOϊόvι:ων. (Επόμενη διαφάνεια). Στην Κωπαίδα
παράΥεlαι σιτάρι, ι;ριθάρl, βρώμη

-

τα βασlιi:ά δημηφιαια/· αραβόσιτος "αι

βαμβάn,

Εδώ θα ήθελα την προσοχή σας από την αρχή, το
το οποίο παριιτ/ροόμε είναι η διαφοροποίηση

191 Ι

μέχρι το

1938. Αυτό

στα lιαραΎόμενα ~poίόντα,

Πως το βαμβάιi:1 αρχίζει και "αλλιεΡ-Υείται όλο "αι περισσότερο σε βάρος των
σιτηρών, "αι ιδιαίτερα του αραβοσίτου, της βρώμης κα, της "ρίθης. Βλ-έπετε,
το βαμβάιi:Ι α~ό πολύ λίΎα στΡέμματα· 8.000 - ~oυ "αλλιερΥείται το
φτάνει στο τέλος, το 1938, να ξεκερνά τα 60.000 στΡέμματα.
Στ/ν επόμενη διαι;>άνεια φαίνεtαι ακόμα

1110

191 Ι,

"αβαρά. Όlαν έχουμε ης

"αλλιερΥηθείσες ειπάσεις των δημητριαιi:ών "αι της βαμβαιi:Οιi:αλλIέρΥειας, οι
οποίες από το 1922 - όπως βλ-έπετε - η αvι:lσTOIXία ήταν 87 με 3.000 "αι ιιώς
φτάνει το 1938, στο τέλος, η αναλσΎία αυτή να αλλάξει σε βάρος των
δημηφιαιi:ών.
Εάν, δε, λάβΟ\)με υπό,η μας "αι την επόμενη διαφάνεια, η οποία
αναφέρεται σης ημές των lιαραΎομένων ~poίόνι:ων την ε~oxή αιπή, η o~oία
δείχνει σro σιτάρι "αl στο σιίσ"ιιορο βαμβάιi:1 το πώς αυξάνεται οοοlασΤIιi:ά
όλη αιπή lην ιιερίοδο η τιμή του βαμβαιi:ιού· υπερδιπλασιάζεται σε σχέση με
τα άλλα δημηφWιi:ά - μπορούμε να εξάΎΟ\)με το συμπέρασμα της αύξησης τ/ς
αξία.; το\) παΡαΎομένου προϊόντος στην Kωπαϊδι!i:ή Ύη. Πολλά είναι τα χωριά
τα οποία εξσρι:ήθηιi:αν ακό την παραy<ιryή μέσα στην ΚωπαΤδα "σι μέσα από
την ~αραΎ<ιryή τους.
Στην επόμενη διαφάνεια, η οποία είναι ένα μοναδικό στοιχείο που έχει

"αταΎράψεl ο Πέτρος ΚαναΎιi:ίνης, ο άνθρωπος ο o~oίoς το !929 ~ρoσπάθησε
να εξαΎοραστεί το !i:τ/μα από το ελληνΙιi:ό "ράτος, αλλά δεν το "ατόρθωσε. ΤΟ

'"
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οιιοίο δείχνει τι. Δείχνει τις ενοικιαζόμενες ει:;τάσεις μσα σιην Κωιιαίδα,
αιιό τα τέσσερα χωριά ιιου βλέπουμε ~αl ης lδιό~τητες ε~τάσεlς πou είχαν απ'
αuτοuς τοι>ς ~αλλιεργητές ειαός Κωπαίδος,
Εάν δείτε, είναι σε ιιολλές περιπτα/σεις, ιδιαίτερα σ1'ην ιιεριφέρεια της

Λιβαδειάς, ιιλέον του 50~. των καλλlφΥητα/ν ιιου μιιαίvouν μσα στην
Κωπαίδα, δεν έχουν εκτός της Κωιιαίδος Υαίες. Δηλαδή, το εισόδημά τους
ΙΙΡοέρχεταl αιιοκλι.Iσ1'lκά από την καλλιέΡΥεια της Kωιr:αϊδΙKής γης.

A\ltoi,

όσον αφορά την αποξήρανση αυτή ~αθ' εα\ltή, Όσον αφορά όμως

την παραΥωΥικότητα, εδώ θα πρί:ιιει ο μελετητής να βάλει στην εικόνα ~αl την
ε1αιρία η οποία εκμε1αλλεύτηκε το κωιιαίδικό τμήμα, Εν τάχει να πω 1α εξής:

Πρώτον. Υποσιηρίζουμε ότι όσον αφορά τη Υονιμότη1α και την παραΥω·
yιKόtητα1ων εδαφών, λόγω τou ότι η τύρφη ιιου ήταν το Υόνιμο "",έδαφος 1ης
κωιιαϊδιι::ής γης, καταστράφηκε όtαν αποξηράνθηκε,
πρόβλημα

και μια τεράστια

εδάφων 1ων ανατολικών

διαφοροποίηση

υlιήΡ'χ:ε ένα 1εράσιιο

στην παραΥωΥικότητα

των

και των δυτικών. Τα δυτικά ήταν αυτά τα οιιοία

μπαίναν 1α χωριά της Λιβαδειάς. Τα χωριά 1ης

tKPlItou -

ΠετρομαΥούλα

μιιαίνουν μέσα (Ι1αιιιο εί>φορα χωράφια, 1α οllOία δεν είχαν κατασ1'ραφεί από
το κάψιμο της τυρφης.
Όσον αφορά, δε, τις σχέσεις με 1ην Αnλlκή Εταιρία υποσιηρίζouμε ότι:
κατ' αρχάς, η ΑΥΥλlκή Εταιρία είδε τον πρωτόΥονο τρόπο με 10ν οποίο
καλλlεργοΟΟαν οι αΥρότες και θέλησε να εlσαΥάΥει νέες μεθόδους ~αλλIέρ
10 1898 έχouμε το λεΥόμενο «Model (aπn» σ1'ην Κωπαίδα, το

Υειας. Μόλις

οποίο αναπτύχθηκε ύστερα σε "De~eloρmenI (aπn» φό.ρμα δηλαδή ανάπτυξης.
Γίνονταν έρευvες και μελέτες για νέες ιιοικιλίες. Αλλά μιά σειρά από

κοινωνικοπολιτικά ιιροβλήματα και διενέξεις δεν επέτρε'f/αν την αφομοίωση
από τους καλλιεργητές.
Δεύτερο το οιιοίο \>Πoστηρiζoυμε είναι το εξής μετά

101931,

μετά την

«επίλΙΙUΗ» του ΚφΠαίδικοί> ζητήματος, όταν τα βρήκαν τέλος πάντων
σuμβιβαστιι::iι η ΑΥΥλlκή Εταιρία με 10υς ακτήμονες, όσον αφορά τα

,η

ΑΥΥλική Εταιρία, μη έχοντας και τίποτε άλλο να κάνει από την οικονομική
~ρίση, αιιό την οιιοία εμαστίζετο, εισήΥαγε νέ.ες τεχνολοΥίες, εισήγαΥε
τρακτέρ, εισήγα-Υ& μηχανοκίνητα άροτρα, εlσήΥαΥε την τελειότερη τεχνολο·
γία από την ΑΥΥλία, η οποία δεν \>ΠήΡ'χ:ε σε καμιά από τις περΙOlί:ς της εποχής
εκείνης, την οποία ανέlιτυξε και βοήθησε σε μεγάλο βαΟμό τους καλλιεργητές
να αφομοιώσο1JV αυτές τις νέες μεθόδους.

Είναι πάμιιολλα 1α παραδείΥματα των καλλιεργητών που μας ανέφεραν
όταν lιηΥαίναμε στα χωριά· τις εμπειρίες 10Uς και το πώς καλλιεΡΥοΟΟανκαι
το πότε, παραδείΥματος χάρη, εlσήΥαγαν τη «μεvτάVΦ', την ποικιλία 10Ι)
σίτου στην Κωιιαίδα. και ιιότε εισήχθη αυτή η ποικιλία σιις άλλες περlοχές,
ιιράγμα ιιου οφειλόταν αιιοκλειστικά και μόνο στην Α"fYλική Εταιρία και
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στην εισαγωΎή αυτής της τεχνολογίας.
Το τελευταίο, δε. κα\ με αυτό κ4ίνω. είναι ότι η ιruντήρηση των τεχνικών

έργων. τΟυ αρδευτικού δικτύου γ\α το οποίο
αντίστοιχη ομιλία μου στη

Λ\βα&ιά

-

-

το ανέφερα και ιι:έροοι με μια

εμείς ιι:ιστεύουμε ότ\ ήταν και ο

βασικός λόγος ιι:ου &ν εξαγοράστηκε το κτήμα αιι:ό το RενιζελΙKό το

1929.

Δεν ειι:ίστευε ο Βενιζέλος ότι το κτήμα θα μποροuσε αιι:ό τα ελληναά ιέρια να
συντηρηθεί. Και εκεί δεν προιώρησε τις διαπραγματεύοεις. Πιστεύουμε ότι η
συντήρηση και τη τεlνoγv<ι>σία την οποίαν ιι:αρείιε η Αγγλική Εταιρία, ήταν
προς όφελος της αγροτικής παραγωγής της Λιβαδειάς.
Σας ευιαριστώ πάρα πολύ.

'"
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Η ΛΙΒΑΔΕΙΑ ΧΘΕΣ, ΣΗΜΕΡΛ, Λγριο

Εισήγηση της κ.

ΨΩΜΑ ΑΝΝΑΣ

Aρ:ι;ιτiKτων

-

Μηχονικού

κοι του κ. Γ. ΚΟΠΑΝΙΑ

Μαθημοτικού

Φωτογραφική κτιριακή αποτ\ιιtωση νερόμυλων Ταμπάχνας

Αγαπητοί σUνεδρoι, το Οέμα ποιι θα αναlt1ΊJχθεί είναι σίγοιιρα εξειδικειι·
μένο. Aναφiρεται όμως σε κτίρια

IfOO

στολίζοιιν την Ifόλη και διατηροόν την

lσ1"ορlκή μας μνήμη ζωντανή.
Από την παλιά

βιομηχανική

-

βΙΟ1εχνική ζώνη της Λιβαδειάς, ποιι

αναπΊύ):θηκε στα πλατώματα της Έρκιινας, κατά το δεύτερο μισό του 19ου
αιώνα, διιστνχώς, τα μόνα κτίρια που ιιllεν(hoμίζoυν τη μεγάλη εκείνη άνθηση,
είναι οι Μο KUΛινδρόμιιλOΙ ιιοιι μελετούμε.
Ο φόlk>ς μήπως κι αυτοί ακολοιιΟήσοιιν τη μοίρα των δεκάδων άλλων
κτιρίων της πόλης, ποιι εξαφανίσπικαν χωρίς να αφήσουν αρχειακό ιιλικό,

και μια κρυφή ελπίδα η μελέτη αUΤή να

OIfOtWatI

την αιfαρχή ενός

Βιομηχανικού Μουσείου, μας ώθησαν στη φωτογραφική και αρχιτεκτονική
τους αποτύπωση.
Ξεκινιί)ντας από τις πηγές της ΚρΟΟς και ακολοιιθώντας

10

νερό, κόρια

πηγή της βιομηχανικής ανάπτυξης, φτάνουμε σιους μύλοιις της Ταμπiίχνας,

έχοντας καθορίσει χωροταξικά 1α όρια 1ης μεΥίσιης βιομηχανικής ζα/νης,
όπως αυτή ποιι παρουσιάζεται στο χάρτη.
Μέσα σ' αυτή, για μια χρονική περίοδο ενενήντα ετών από την ίδΡ1.1ση του

πρώτοο υδραιιλικΟΟ tl(l(OKKIOΠΙρioυ

το

ιιαρήκμαοαν

μονάδες εκκοκκιστήρια,

δεκάδες

βιομηχανικές

1862

μέχρι το

1953,

ήκμασαν και
κλωστήρια,

βαφεία, μόλοΙ, νεροτριβές.
Κάνοντας μια μικρή ισιορlκή αναδρομή, παρατηρούμε ότι το
ήδη καταοκειιαοτεί

15

1864 έχουν
2 πιεστήρια βάμβακος. Το 1874 ο
σε 9, ενώ στην απογραφή τοιι 1889

εκκοκκιστήρια και

αριθμός των εn:οκκιστηρίων μειώνεται

αναφέρεται Υια πρώτη φορά ο πλήρης κατάλοΥος των εργοστασίων της
Λιβαδειάς, των ιδιοκτητών τους, το είδος της βιομηχανίας, το έτος και Οι
δαπάνες ίδρυσής τους.
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ΨΩΜΛ ΛΝΝΑ

Σ' αυτή την ΙΙεΡίοΟΟ της μεγίστης αφής της ιιαρερι;:ίινειας υ'lOδομής,
ι;:αταγΡαφΟVlα!

4 ι;:λιωτήρ\α

ΙCαl

10 εΙ;:ΙCOι;:ι;:lστ/ρια,

με εργαηΙCό δυναμιιco

88

ατόμων.
Στον εupuu:po

χώρο της Λιβαδειάς,

όιιως φαίνεται

σlOν ιιίναι;:α ΙΙ0υ

αιcoλoυθεί, το ΙΙ0000τό της ε-rι;:ατεστημένης βlOμηχαν\ΙCής mι:oδoμής ανέρχε
ται στο

18%

της συνολιι;:ής ελληνιι;:ής.

εΝWllωση ιιροl((ιλι:ί το γεγονός ότι ΙΙ0υθενά στην

1110 ιιάνω

αιιογριιφή δεν

αναφέτα\ λε'Ιτομερώς ο μεγάλος αριθμός των νερόμυλων Λιβαδειάς, ΙΙ0υ
έιουν ήδη ι;:αταγραφ.εί από παλlο\ις περιηγητές, ωι;ό το 1829 ι;:αι η ΙCενιρlι;:ή

εξουσία πρoι;:ήΡUΞε δημοιιρασία για τη λειτουργία τους. Εωιζουμε ότι δεν
αναφέρονται ΙΙ0υθενά, επειδή λειτoυργoVσαν σαν ι;:ομμό.τι των ειcιcoιcιcιστη
ρίων ι;:αι όχι σαν αυτοτελείς μοναδες.

Στο χάρτη παρατηροuμε ότι τα Jtερlσσότερα ηίρια με το σΙCOOΡO χρώμα,
ι;:υρίως στο πά,'\Ι) μέρος της Kρiιας, ι;:ατεδαφίστηι;:αν. Τα mι:όλOlπα άλλαξαν
χρήση. Η νεροτριβή, το .:τίριο που βρισιcόμαστε, ιcαι μόνο οι

000

νερόμυλοι

Ταμπαχνάς διατηρούν αι;:έραια τη βlOμηχανlΙCή τouς lΥΙΙοδομή.

Ιδιοκτησιακό ιωθεοτώς
Από τα δί>ο ηίρια που φoivoVl(l\ στη φΙ, μονο το δεξιά φ2, έχει
χαραο:τηριστεί διατηρητέο, με αllΟφαση του Υπουργού ΥΠ.Ε.ΧΩ.Δ.Ε. ι;:αl
αναφέρεται ως Κυλινδρόμυλοι Δραμά.

Από τον IIρώtO ιδιoιcτήτη Δραμά, ο ι;:υλινδρομυλος πέρασε στον υιιάλληλο
του Ιωά.ννη ΠαJtαiωάννoυ ι;:αl στη σu,trεια η χήρα του κληροδότησε ένα

μέρος στouς σvrrενείς του συζiιγoυ της ι;:αι το υπόλοιπο στον Ιερό Ναό Αγίου
Γεωργίου Λιβαδείας. Το άλλο φJ, ανήι;:ε αρχιιcά στον Πέτρο Μπερτζονακη,
το 1910 ιιουλήθηκε ατον Ευσταθιο Βέλλο ι;:αι το 1915 στους αδελφο\ις
Πασχάλη και τελιι;:ά ιιέρασε στην οικογένεια Ψαpόμυαλou.

Ο λόγος ηαρακμής ιου Μύλου Δραμό
ΛναφέΡεταl

ullb

τouς συΥΥενείς η αδυναμία '-'ιιoθήιcευσής του ιcαι ιcατά

συνέιιεια, η μη λή't'η δανείου αιιό το τότε σχέδιο Μάρσαλ. Άλλοι λόγοι
εξίσου σημαντιι;:ο{ για μας εί,'(Ιι: η τεχvoλoγιιcή απαξίωση των εγι;:αταστάσε·
ων, οι μεγάλες ειιιφιlνειες που QllQltoUσav οι νέες μηχανές, η δυσι;:ολία
πρόσβασης με σύnρονα μεταφοριι;:ά μέσα (μεγάλα φορτηγά) στην ιιεριοχή
ΙCαι ιcυρίως η θεσμοθέτηση του ΓΟΚ του

'53

ιιου επέβαλε κανονιστικούς

όρους χωροθέτησης.
Όλα τα ιιροηγούμενα οδήγησαν τις ήδη ιιαρακμάζουσες μονάδες είτε στο
οριστιι;:ό ι;:λείσιμα τους είτε στη μεταγκατάστασή τους εnός σχεδίου ιιόλης.

'"
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Η ΛΙΒΑΔΕΙΑ ΧθΕΣ. ΣΗΜΕΡΑ. Αγριο

Λρχnεκτονική δομή

-

Γενικά εξωτερικά χαραΚlIιρισιικά

Γνωρίζουμε ότι είναι πολύ δύσ>:οΜ> να ζων~ανέψεlς ένα ο;τίριο μέσα από
ψυχρούς αριθμοuς ~αι δlασ~άσεlς. ιδίως εάν

τη λήθη -Υια 4θ ολόιιληρα

χρόνια.

ulYtoi έχει

Ελπίζουμε

μείνει στην αφάνεια ιιαι

ότι με τη

βοήθεια

των

διαφανειών ιιαι ~ων ειιτεθειμένων σχεδίων στο Πνευμαπιιό Kένtρo, θα σας

μεταδώσο"με τη μα-Υεία των nιρίων.
ΞειιινΦνtας την περι-rραφή. βλiπoυμε ότι ιιαι
με ημlλαξεlYtή άσrι:ρη - μπεζ πέτρα, πάχους

tn δύο nίρια είναι ιιπσμένα
70 ειιατοστών. με ωραίους θολίτες

ιιαι αΙΙΡOΎα/vιαίoυς λίθους στο ιιτίριο Δραμά ~αι περίτεχνες tοξοσtοιχίες με
t<εραμιnς πλάιιες στο

nIpto

Ψαρόμιχιλου.

Στο ο;τισιμο του πρώτου ο;τιρίου xρησιμoπoιήOη~ευλl~ό από παρα>;ειμενο

αρχαιολΟ'1ι>;ό χώρο, αφού ανιχνεύtηu επηύμβια πι.άιια >;αι με-γάλων
διαστάσεων λαξεlYtός oρθo-yωvι>;όςδόμος, στη νo~loανα~oλιιιή -Υωνία αυτού.
Και τα δύο >;τιρια είναι ισσ-r-εια από τη διιτι>;ή πλε"ρά >;αl διώροφα από την
πλε"ρά tOQ ποtαμού, με ύ,η πο" nιμαίνoνtαι από

8 έως 9,5

μέτρα, Η αρχl>;ή

>;oίtη ~oυ ποταμού έ'1λειφε toIις πtτρινoυς tOixoIIς >;αι σε >;αιρό μηάλης
(lJ(αrεβασιάς» θα πρέπει να εισχωρούσε σ~α ιrιιCη-ειά τους.
Το

με-Υαλύτερο

>;αι

πιο Ο-Υ>;ώδες,

διαστάσεων Ι8,ΟΧ!2,5 μ. είναι
στρεβλή

>;άτοψη,

tO

με

απλή

παραλληλό-Υραμη

ιιάτοψη,

ο:τίριο Δραμά. Το άλλο, με τραπεζοειδή,

προσαρμοσμένη

στο

προσφερόμενο

οι>;όπεδο,

μέσων

δlασ~άσεων
στέ'1ασής

14,,0 μ.Χ 16,0 μ. παρουσιάζει μεΎάλο ενδιαφέρον atov τρόπο
tOQ. Τα δύο ι<τιρια XωριζOνtαι από βαθμιδωτό πλα>;όστρ<ι>to

οο>;ά>;ι. πο" >;α~αλή-yει σε πέτρινη σ>;άλα ιιαι ενώνει το δρόμο με το 1Ι0τάμl.

Οι δύο φτερωτές «ανέμα;» φ4 είναι ~OIlOE}ε~ημένες στη βορινή ιιλευρά

tou

>;τιρίοιι, ώσ~ε να ε>;μεταλλεύOνtαl ~η μέΎιστη υ .... ομετριιιή διαφορά, η οllοία
llρotώllτεl από την >;λίση ~oυ εδάφους. Στο
τοποθετημένη ει<τός

βρίσιιεtαι μέοα στον /η>;ο

tOJ)

Δραμά η φτερωτή είναι

lCtιρΙου. Δυστυχώς, η tελευ~αία δε διασώθη>;ε.

Οι διάμε~ρoι τους >;υμαίνOνtαl από
έως

Mulo

ό'1>;ου ~oυ ο;τιρίου, ενώ στο Μύλο Ψαρομυάλου

tOQ

4,80

μ. έως

5 μ.

~αι

tO

'IIloitoς από 9θ ε>;.

1 μ.

Το νερό που >;ινοΟΟε τις φτερωτές όδευε σε -λιθό>;τιστα ιιανάλια, αvoιχτ/ς
δlα~oμής (αυτή είναι μια ιιΟφτρα που έ>;οβε το νερό >;αl πή'1αινε ή στη
βtoμηχανία ή πότιζε ~α χωράφια) ή σε ημι~υ~λι~ές υπ/ηειες στοές ~ά~ω από
το ~ενtρι>;ό τμήμα της πόλης. Η ιιεριοχή που μελε~οuμε τρoφoδo~εί~αl από

>;ανάλιιιου διέσχιζε ιιαθέ~ως την ιιοίtη tηςΈρ>;υνας, στο ύψος

tOQ σημερινού

Κ.Τ.Ε,Λ. ιιαι όδευε ιιαράλληλα ιιρος αlYtή,
Το >;ανάλιπου εξετάζουμε, εξαιτιας ~ης ανέΥερσης νέων ι<τιρίων, έπα,+,ε να
ειναl ορατό ~αθ' όΜ>

to

μή~oς

tOQ.

Το

ttkutaio

tμήιια

tOQ

~αναλιoύ ποο

'"
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ΨΩΜΛ ΛΝΝΛ

τροφοδοτεί το Νερόμυλο Δρσ.μά, γίνεται μεταλλιrό φ5 διατομής Ιμ. χ η

cr.

Στο σλάιντ παρ<)l)mό.ζεται και ο φόπος εΚ!poItής τΟ» νερού· όταν δεν το
ήθελαν τα μηχανήματα· μΟΟω εμβόλου

ra!

δύο σταθμών (οκό.&ι:ιν).

Δοοτ\J1.ιΟς, καταστράφηκαν ra! οι δύο ξύλινες γεφυρούλες πο» ιιαρουσιά
ζονται στην κό.τοψη με στιγμέι'η γραμμή, ης οποίες τελικά εντοπίσαμε
αποηιπωμένες στις πιναrίδες 10υ παλαιού σχεδίου πόλης.
Και τα δύο

li:1ipto &Κι'(αλώιτονται με ξύλινες
010 li:1ip\O Δρσμά '(αι '(ερσ.μι'(ή

'(ορνίζες, ξύλινη

στεγες, πο» απολήΥουν σε
στο

li:1iplO

Ψαρόμοολ.Ο».

11

δείrιεpη δια'(όπtεται στο σημείο της σοφίτας, πο» μάλλον κατα<n:εΟΟστη'(ε
αΡ'/ότερσ. και φαίνονται ίχνη της. Οι δύο πλευρές της σοφίτας πο» εδράζονται
στους εξωτεΡιrούς 10ίχοιις, είναι Kατασ'(εVΑσμένες με πε1ρα, ενώ οι άλλες
είναι ξύλινες.

Στο "ίριο Δρσμό. εχει Υίνει πρόβλεψη να ανυψωθεί η στέγη στο rivτρo, με
ιδιαί1εΡη ξύλινη rατασκε»ή, ώστε να τοποθετηθούν τα ειδιrά μηχανήματα
άλεσης, «~oιvΏς πλασιστερ», αυτά όμως δεν τοποθε1ήθηκαν ποτέ.

θα αποπερατώσουμε την εξωτερική περιγρσφή του Μύλου ΨαρόμvαλO»,
του οποίου δεν κατέστη δ»νατή η εσωτεριΙCΉ αποτύπωση, ώστε να ΠΡοχωρή
σο»με στην ιιαροοοίαση της διατηρημένης υποδομής 10υ Μύλου Δραμά. Η
πιχΗΥπέλοση γίνεται '(υρίως από 1ην οδό Γεωργαντά, με ισόπεδη πλοτεία για
τον ισόγειο '(αι βαθμιδωτό

aoriiKl

για 10ν vπόγειo χώρο.

Οι πληροφορίες αναφέρο»ν δύο ξεχωριστές βιομηχανικές χρήσεις:
νερόμυλος και εrκοκκιστήριο. Η

ημιrατεστρσ.μμένη πετρινη

εξωτερική

m:άλo. ενώνει ης δύο διαφορετιrές χρήσεις, Σ1η νόηα πλευρά, το στέγαστρο
από πλακωτή Μιμαρίνα σε σιδερένια φουρούσια, που προφύλοσσε τις
εισόδους είναι '(ατεστρσμμένο. Η μορφή των στεΎών φ6 με 1ην πλήρη

ανεξαρτησία της αριστερής, μας δίνει τον τρόπο ι;'Itίλooης 1ης στέγασης
Ο1ρεβλών κτιρίων. Η δmική πλευρά πο» ακολουθούσε τη ροή το» rαναλιoιJ,

!;Ζει τελείως αλλοιωθεί, για να εξυπηρετήσει μεταγενέστερες βιομηχανικές
ανάγκες.
Επιστρέφοντας στο

nipto

Δρσμά και ανιχνεύονταςτο rέλο;φος εσωτ&ρι'(ά

και εξωτερικά, διαπιστώσαμε όη μόνο η ανατολική πλευρά έχει μείνει

ανέιιαφη. Όλο το VΠόλoιπO rtiPIo εχει VΠOστεί σημαvtικέςαλλοιώσεις, όπως
για

παράδειγμα, ανύψωση 1ων παλιών θυρών, απόφραξη παρσθύρων,

αvtl>:(!τάσταση τμήματος του ξύλινου πατώματος με πλάrα μπετόν αρμέ.

Όλες αυτές οι παρεμβό.σεις ήταν ως ένα βαθμό αποτέλεσμα των σι>νε",(ών
αλλαΥών που δεχόταν το niσμα, για ης ανό.Υκι;ς εΥκατάΟ1ασης όλο και
περισσότερσ εξελιγμένων μηχανών.

ΜεΡιrές όμως χαρσκτηριστικές,όπως η οπή στο δll1ικό τμήμα και εκ των
υστέρων κα1ασκε»ή του τοίχΟ» με1αφοΡάς το» νερού

-

στο σλάιντ φαίνεται
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Η ΛΙ8ΑΔΕΙΑ ΧθΕΣ, ΣΗΜΕΡΑ, ΑΎΡΙΟ

καλά

-

μαζ οδη-Υούν στο συμ",έρασμα ότι αρχικά το κτίριο δεν Χ1ίσθηκε για

νερόμυλΟζ. Ισωι; προοριζό1αν για αποθήΚεζ Ύενικού εμπορίου. nολiι ''{ι)ρίζ,
ίσωζ και πριν ολοκληρωθεί ο σκελετός 10υ κτιρίου, μετατράπηκε σε
βιομηχανικό κτίριο.
Στον ενιαίο

ισόγειο χωρο,

με εμφανή 1α στοιχεια 1ηζ

προιουσαζ

κατάρρευσηζ στη στέγη και στο ",άτωμα, θα επικεντρώσουμε την προσοχή
μαc; σΤΙζ οπέζ σ1σ ξiιλιllO φ7 δάπεδο, από 1Ιζ οποίεζ 1poφoδo10IίVfQV οι

μηχαν&ζ του υπογείσυ, και στα τρία μηχανήμα1α:

Ι) την εκκοκκιστ-ική

μηχανή για βαμβάκι, τύ",ου

leader " η πορτοκαλιά - 2) στο διαχωριστήρα
α4iιρα/ν, σιμΙΎδαλlolι, φαρίναζ στο βάθοζ και 3) στην πρέσα καθαρΟΟ
βάμβακΟζ, 1έλε,ο δείγμα ξiιλινηζ μηχανήζ .

•1 πρόσβαση σ1σν υπόΎειο χώρο Υίνε1αι με τρεΙζ τρόπουζ: είτε από το
σοκάκι μεταξύ 1ων δύο μύλων εί1ε μtσω 10ξωτού υ",όστ-εγου, που βρίσκε1αι
κάτω από το κανάλι 1ηζ ψτεριιn-ήζ, είτε αιι:ό ξiιλινη σκάλα, μέσω καταπακτής.
Αξίζει να αναφέρουμε ό11 1ην είσοδο από 1σ σοκάκι χρησιμοποιούσαν 1α
υπσζύΎια, 1α οποία μέσω κεκλιμένουν λιθόστριιn-Oυ επιπέδου, με1έφεραν 1α
>φοίόVfα στο υπόγεισ,

Ο υπόγειος χώρος, ο οποίΟζ διαθέτει χωμάτινο δάπεδο, διαιρέθηκε σε δύο
τμήματα με με1αγενέσ1ερο τοίχο. Σ10 εξlιY1ερΙKό τμήμα είναι εγκατεστημένη

η βάση 1ης lφέσας καθαρού βάμβακΟζ και ο σπόνδυλΟζ επίσχεσηζ των ροπών
της φu:ρωτής φ8. Επειδή τα κουβαδάκια έδιναν ασυνεχή ροή στη φτερωτή,
αυtός μετέτρεπε 1ην ασυνεχή ροή σε συνεχή.

Σ10 εσωτερικό τμήμα, για τη στήριξη του επάνω ξiιλινoυ πατώμα1Οζ, έχει
κα1ασκευαστεί τσξlιY1ός πέΤΡΙllOζ τοίχΟζ φ9, στο μισό 10υ μήκοι>ζ 1ηζ
αίθουσαζ_ Το υ",όλοιπο πάτωμα στηρίζεται σε ξύλινα ιplO υποστ\>λώματα με
επίκρανα.
Από 10 βισμηχανικό εξοπλισμό του \>ΠοΥείο\>, θα αναφέρο\>με: το ξύλινο
πατάρι,

φ/' πά\lα/ στο

οποίο είναι 1οποθετημένες

οι

μυλόιιετρες,

τα

μηχανήματα διαχωρισμού, πλiισης, ξήρανση.;, άλεσης 1ων δημητριακών, τις

πρώ1ες εκκοκκιστικέζ μηχανές, φΙ2 φΙ] τις σ\>στοιχίες των ξύλινων και
μεταλλlκων τ\>μπάνων μετάδοσηζ κίνησηζ, 1α κανάλια απαγωγής αποβλήτων

-

ποο φαίνεται στο πίσω μέρΟζ το ξιίλινο ..-ανάλι

-,

ΤΙζ δεκάδεζ ρόδεζ που

περιστρέφΟVfαν μέσα σε βαθύ1ερα κανάλια, τουζ lμάVfεζ μεταφoρlι.ζ κίνησης.
Βέβαια,

δεν μπορεί

να

με1αφερθι:ί

η μελαΥΧολία

και το μέγεθΟζ 1ης

&Ύκα1άλειψης του χωρο\>.
Κλείνοντας

την

ιιεριήγηση

αντίποδα της κορεσμένηζ

.

στου<;

νερόμ\>λοι>ζ,

ιιισ1είιο\>με εμείς

-

πο\>

βρίσκσVfαι

στον

ιιερισχήζ 1ηζ Κρύας, θέλο\>με

να τονίσο\>με ότι θα μπορούσαν αναβαθμιζόμενοl, να αποτελέσουν ένα
δεύτερο πολιτιστl..-ό πόλο για τη Λιβαδειά.
Ευχαριστώ ποο μαζ παρακσλοι>θήσα1ε,
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ΜΛΜΑΛΟΥΚΟΣ ΣΤΑ ΥΡΟΣ- ΜΑΜΑΑΟΥΚΟΥ ΛΝΑΣΤΑΣΙΑ

ΕισΙΊγηοη

fOU

κ. ΜΑΜΑΑΟΥΚΟΥ ΣΤΑ ΥΡΟΥ

και της κ. ΜΑΜΑΛΟΥΚΟΥ

Αρχιτεκτόνων

- ΚΑΜΠΟΛΙ-Ι ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ
- Μηχανικών, Λναοτuλωτών

Οι OχυρώσCΙς της βοριιοα\'ατολικής γωνίας του Κάστρου
της Λεβαδιίας και οι εργασίες συντήρησιως
και αποκαταστάσεως τους*

Aντι~είμεvo της αναο:οινώσεώς μας είναι η 1Ιαρουσίαση της οlο:οδομικής
ιστορίας ο:αι της αρχιτεο:τονιο:ής των οχυρώσεων της βορειοανατολικής

γωνίας του Κάστρου της Λιβαδειάς ~αl η περιγραφή των εΡΎασι,ι,;,ν
απo~ατάσΤ(I<Jεώς τους ο:αl εντάξεως σε αιιfές vf;ων χρήσεων,
Α. Το μεσαιωνιο:ό Κόστρο της Αιβαδειας βρίσκεται στο νόtlο αο:ρο της
σημερινής πόλεως.

Είναι

χτισμένο

σε

α1lότομο

βραχώδη

λόφο

1Ιου

1Ιεριβάλλεταl α1lό ης τρεις πλευρές του α1lό το φαρόΎΎΙ της Έρο:υνας, Εχει
σχήμα ΤΡΙΎωνικό με μqιστες διαστασεις περιπου
1Ι&ρίπου

20

300

χ

[50

μ. ο:αι έο:ταση

στρέμματα.

Το ο:αστρο 1Ιεριλαμβάνει δύο οχυρωμαtlκούς περιβόλους, έναν εξωτερικό

l\(\l

έναν εσωτεριο:ό,

ενισχυμένους ο:ατα τό1l0υς,

~υρίως στις Οέσεις των

πυλών, με πύΡΎους ~αι προτειχίσματα. ενα o:εVΤPΙKό οχύρωμα με mJpΎO και
ιδιαίτερο τείχος l\αταλαμβιiνει την O:OΡUφή του λό",ου. Σε αμεση σχέση με
αυτό διατηρούνται

λείψανα μεΥαλου

o:τιρια~oό συγκροτήματος,

Σε σιιfό

ανήκ:ε η ως σήμερα διατηρούμενη σε κ:αλή l\ατάσταση δίχωρη, θολωτή
δεξαμενή, πάνω στην οποία έχει o:τισf!εί στα τέλη του

1900

ή στις αρχές του

200υ αιώνα ο ενδιαφέρων ναισο:ος της Αγίας Σοφίας.
Οι δύο οχυρωματιο:οί 1Ι&ρίβολοι

του Κό.στρου ορίζουν δύο αVΙσες σε

έκταση περιοχές. Σύμφωνα με τη γνωστή στις οχυρωμένες μεσαιωνικ:ές 1Ιόλεις

διαταξη ο εξωτερικός περίβολος ήταν 1Ιροφανώς η «χώΡα», δηλαδή η ίδια η
μι;σαιωνιο:ή 1Ιόλη, "αι ο εσωτερικός το φρούριο. Το ο:εντριο:ό οχύρωμα ο:αl το
συνδεόμενο με αυτό το μεγάλο κτιριακό σιηo;ρό-tημα στέΎ<tζαν προφανώς η
Kατoικlα του άρχοντα ο:αl το δlOιο:ητήρlO του ο:άστρου.
Οι οχυρώσεις του καστρου της Λιβαδειάς α1l0τελούν

αναμφίβολα

ιδιαίτερα αξιόλογο μνημείο της μεσαιωνικής οχυρωματικής δεδομένου ότι,
,ο;
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ιιέρα αιιό τα

βασl..-ά

στοιχεία της γενι"ής τους διατάξεως, διατηρ<>uν

"ατασ"ε ... ασΊι"ά "αι μορφολC>γΙ"ά στι>ιχεία 1Ιι>0.> σε πι>λιί σπάνιες περιπτώσεις
έχΟο.>ν διασωθεί σε ελληνι"ά "άστρα.
Β. Οι ι>;(ο.>ρώσεις τ/ς βOp€.Iι>αναTOλl..-ής γωνίας ΤΟο.> ΚάσΊρ<>ο.> βρίσ"Ι>VΊαι
στο χαμηλότερο σημείο τοο.> οχ ... ρωμέvoν χιl:φοο.>, α"ριβώς ειιάνω αιιό Ίις πηγές
της Eρ"o.>VΑς, Από τ/ μελέτη των oxuρώσεων "αθώς "αι αιιό Ία σ,ι>ιχεία πο ...
IIρ<>έιruναν από ης lεΜ:ΙΙlαίες ανασ"αφές, αιιοδείχθη"ε ότι η εξασφάλιση
ασφαλοί>ς υδρο&οτήοεως,

"αι δεντερεOOVΊως

ο έλεΎΧΙΚ;

lων ιιηγα/ν τσιι

ιιι>ταμσιί "αι της εισόδοο τον φαραγΥΙΟιί της Ερ"ο.>νας, είναι

()\

λόγι>ι 'ης

διαμσρφιJ:ισεων Ίων ισxιιριDν, όσο "αι πρωτόwιtων οχνρωμάτων σιη θέση
αο.>τή, η οποία έχει νεο.>ραλγι"ή σημασία για την άμ... να Τι>ο.> Κάστρ<>ο.>.
ΤΟ σύστ/μα ,ων οχ ... ρώσεων της περιοχής περιλαμβιινεl ΊΟ αναΊι>λl"ό
Ιι"ρο τοο.> βορείι>ο.> ,είχ01Jζ 'ι>ν KIιOΊΡOU με την πύλη
μεγάλι>

πύργο

-

1100.> ανι>ίγεΊαl

σε ανΊό, το

προμαχα/να δίιιλα σης lιηγές 10ΙΙ 1Ι0Ίαμι>ύ "αl 10ν

πρ<>σΊατεο.>μένι> διάδρ<>μο

-

βραχίονα 1Ιι>0.> σο.>νδέεl τι>ν IIUρrc> με τι>ν Εξω

Περίβολι> τοο.> Κάστρον_

Ο ιώρrικ;

- προμαχα/νας

αΠΙ>Ίελεί αναμφίβολα, εξ αιτία.; Ίων lδιομορφια/ν

πι>ο.> παροOOlάζεl ένα πολ':' ενδιαφέρον ι>χνΡωματι"ό έρrι>. Τα βασι"ά ωο.>
στοιχεία διατηρούνΊαι σε σχεΊι"ά "αλή "ατάσΊαση, ενα/ η μελtτ/ των
Οl1roδομl"α/ν λεινάνων lων lIερΙOOΙ>ΊέΡΩV δει>1ερε1JOlJοα/ν "αlαO"εUΩν 'ι>ο.>
ποο.> έχοο.>ν ΙIΌτασ,ραφεί ειιιψέιιοον μια σε αρ"ετά μεγάλο βαθμό α..-ριβή

γΡαφι..-ή !l1Iο"ατάσ,αση Ίης μΙ>Ρφής τι>ο.> (ει..-.

1-8).
8.S<I

Τι> "'ίσμα έχει εξ<Ο1ερι"ές διασιάσεις περίποο.>

Χ

15.00 μ.

"αι "άΊι>ψη

με σχήμα πενΊΙιπΜ:ιιρο, Το πΙΙχικ; των εξω1ερι"α/ν 10ΙΙ τοίχων ιruμαίνεlαl από

1.30 ως 1.60 περίιιι>ο.> μ, Εσ<Ο1ερι"ά, στις "ατα/τερες στάθμες τι>ο.> χωρίζεται σε
διίο χα/ρους από εγ..-άρσιο ,οίχο πάχους 0.70 μ. Οι fiuo χα/ροι ειιι"οlνωvouν
μέσω

Wpw;

πι>ο.> ανσίγε,αι σΊΟ νόΊΙΟ ά"ρο

'ICN

εγ"άρσισιι τι>ίχι>ιι, σΊΟ μέσσν

περίποο.> ΊΟ ... ιίψι>Vζ ΊΙ>ο.>. ΚαΟα/ς ι> πύργος είναι XΊισμέvσς σε έδαφος εξαιρtΊι"ά
επι"λινές, σ'ους ιιρόποδες τ/ς βρaxα/δOI>ζ πλαγιιις ω ... λόφοο.> ,ο ... KιιστΡOU, η
πρόσβαση

,ων "άτω σ,αθμα/ν

εξασφαλιζόταν

με μια ελισσόμενη

λίθινη

σ"άλι:ι. ΣΊΙ> δνΊι"ό χα/ρο η σ"άλι:ι, λείψανα της οποίας απο"αλιίφΟη"αν "αΊά
Ίις πPόσφaΊες ανασ..-αφές "Ιιτω από Ίις νεότερες επιχώσεις, ήταν διαμι>ρφω
μένη ειιάνω ΟΊΙ> tδαφικ;. ΣΊι>ν ανατολι"ό, Ίον εξωτεριll:ό δηλαδή xιl:ιpo, η
σ..-άλι:ι, πσιι εmσης απσ..-αλί>φΟη..ε IIPόσφaΊα, ήταν "'lσΊή εξ ολι>ιι:λήρο ...
σχεδόν από αρχαίο ο.>λΙ"ό. Η σ.:άλα οδηγούσε σ,ι> βΙΙΟος του χα/ροο.> όποιι
βρίσ.:εταl μια αιιό τις πηγές

100.>

1Ι01αμού, από 'ην οποία εξαοφαλιζόταν η

υδροδότηση ωο.> Κάστροιι σε περίll1!οοη ιιι>λιι>ρ..-ίας, Τι>ξoθuρίδες ανσίγΙ>VΊαl

σε διάφορες θέσεις σΊΟΙ><;

'Ioixw<;

των lι:ατωτέρων σΊαθμων σε σχέση με τ/ν

ιι:λίμα"α "αΟόδοο.>, αλλά ιι:αι σε άλλα σημεία.
Η ανωταtη, "ύρια Ο1Ιιθμη τσιι πύργοο.> είχε ξuλινι> πάτωμα με φέρονια

""
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ΟΥΚΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

ΟΡΎανισμό "'ιό ξ':'λινα δo~<.iPIQ αιιό ~opμoi>ς ~υlI;(lpισσιών οι OOKo!hΊK&ς των

OIlOiwv

διατηρούνταν

σ10ν σνατολικό

και στο δυτικό

του

toixo,

Η

lιροσ1ltλσση στη στάθμη αUlή Ύ,νόταν αιιό τον lιροστατευμέIιο βραχίονα

'10\)

εξωτερικού περιβόλου των οχυΡώσεων, μέσω ευρέως αvoίηιατος του

δυτικού

τοίχου

σι;ημάtlχαν

του ιιύργου.

τη βόρεια

Παρά την απόσπαση

παρασllιδα

ΤΟ\) ανοίΎμα10ς

των ιtΎKωναpιών
το πλά10ς

'10U

ιιου
είναι

δυνατόν να καθορισθεί με ακρίβεια.

Ενα εξαιρετικά ενδιαφέρον αρχι'lεnονι~ό σ10lχείο ,ου lιύΡ')'ΟΙ) ή1αν ο
ξ':'λ,νος σ'l&)'ασμένος εξώστης

110\) lΙερlέβαλε

1ην ανώ'lα1η στάθμη του κτιρίου

αιιό ,α αν<1'Ιολικά ~αι εν μέρει αιιό 1α βόρεια και τα νόtlα. ΤΟ lΙλάτος του δεν
είναι ακριβως 'γV((Iστό. Ο φέρων ΟΡ')'ανlσμός ΤΟ\) lΙατώματος τους ήταν από
ξύλινα δοκάρια, εκείνα του πατώματος στα ανα'lολlκά

~αι

ciUo

εγκάρσια

τοποθετημένα εν είδει προβόλων αμέσως κάτω αιιό 1α lιροηΎΟΟμενα σ1α νότια

~αι στα βόρεια. Ο φέρων OP')'αvισμός της στέΎης ήταν αιιό λ.ι:1Ι1ά ξύλινα
δo~άρια στερεωμένα αφ ενός σ,lΟ\)ς 10ίχους 10Ι) lιύΡ')'ου, σε δo~o!hΊ~ες 1Ι0Ι)

διατηρούν'lαι ακόμη, και αφ ε1έρου στον 10ίχο 10υ εξώστη. Ο 10ίχος στον

OIlOiO

Iιιθανότα1α ανQίΎOνταν 10ξοθυρίδες θα ιφέιιεl να ήταν ξύλινος ή

ξυλόιιηΚ10ς .

•1 πρόσβαση

του εξώστη Ύινόταν μέσω της θύρας ιιου avoi-yε,lOI

στη νόηα ιιλι.υρά 1ης ανώ'lα1ης στάθμης ,ου lΙύΡ')'ου. Ο εξώστης α1l01ελοόσε
το κύριο στοιχείο άμυνας στη στάθμη αυτή στην οllοία, σημειωτέον, δεν
ανοίΎεται παρά ανά μία μόνο τοξοθυρίδα στο δUlI~ό φήμα του βόρειου ~αι

του νότιου 10ίχου. Ανάλ<ΥΥα lιαΡαδείΎματα ξύλινων εξωστων σε μεσQιωνι~σύς
πύΡ')'ους κάσ1ρων δεν είναι ιιρος το ιιαράν Ύνω<J1ά στο χώρο της Νότιας
Ελλάδας.

Είναι έ'Ισι δί>σ>;ολο να εVlοlιισθούν οι

οδήΎησαν στη διαμόρφωση

10IJ

lιιθανές εllιρροές ιιου

αμυντικού αυτού στοιχείου, αl'άλOΎα του

οllοίου υιιάρχουν άφθονα στη Δυnκή μεσαlωνl~ή οχυρωματική.

Ο lιύΡ')'ος φαίνε1αι ότι ειιισ,lεφό'lαν αρχικά με στηθαίο με ειιάλξεις ιιου
ήταν σε ερειιιιώδη

κατάσταση ήδη τα 1805, όταν σχεδιάσθηκε αιιό τον
110\) φαίνεται ότι είχε ~αTαστραφεί εντελώς σ'lα 1έλη 10\) 190υ
αιώνα. Το 1938 10 ερειlιωμέV() άνω τελείωμα των τοίχων συμιιληρώθηκε
10πικά με tolxolloIfa IIΡOKειμένQυ να σκυροδετηΟεί ένα περψετρι~ό διάζωμα
αιιό οllλισμένο σκυρόδεμα '10 οllοίο ~αθαιρέθη~ε ~α1ά ης lΙρΟΟφα1ες

Pomardi,

~αι

εΡ')'ασίες. ΤOllι~ά lΙεΡισρισμένες εP')'ασiες έΎιναν ΚQΙ σε άλλα σημεία το\)
lιύΡ')'ου μlKΡOΣUμllληριίισεις της τοιχοlιοlΙας και, ~υρίως, κατασκευές νέων
ανωφλίων από σκυρόδεμα στη θέση 1ων κατεστραμένων ξύλινων.
Εξ αl'lίας τ/ς κατασ1ροφής των OVWlipωv φημά1ων 1ων '10ίχων,

O'lOIxtia

για {ον {ρόιιο καλύψεως του πύΡ')'ου δε σώθηκαν. Πιθανώς η κάλυιιιή του
Υινό1αν με tllilltδo δώμα σε ξύλινο ,iΡOvlQ ΟΡ')'ανισμό. Αν και συνήθως Ύια
την κάλυιjιη τ/ς ανώτερης σ'lάθμης των lιύΡΎων ,ης ειιοχής σ1ην ευρύ1ερη
ιιερlοχή χρησιμσιιοιούνταν θολοδομία, η λύση αυτή της καλύιιιεωι; φαίνεται

'"
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ότι δεν ήταν άyvωστη. Παραδείγματά της έχουν εvταπισθεί στην Εύβοια από
τον αρχιτέι;τονα ι;. Ν. Δεληνιι;όλα. Στο ίδιο το ι;άστρο της Λεβαδειάς με
ανάλογο τρόπο ι;αλυπτόταν, ίσως, ι;αι ο μεγάλος πUργος. δίπλα στην πύλη του
δευτέρου ιιεριβόλου.
Ο lιρο<:tlατευμένος διάδρομος 1ΙΟυ με τη μορφή βραχίονα οδηγεί από τον

ι;υρίως οχυρωμένο χώρο
πΛ.άτος

3 ι;αl

<:tIOv IIupγO της βορειοαναταλοιι;ής Υωνίας
12 μ. Τη δυτιο:ή του π4υρά απoτfλεί

μήι;ος περίπου

έχει μέσο
το τείχος

της βόρειας π4υράς του καστρσυ. που μετά την πύλη <:tIρέφετα! σχεδόν ι;ατά
ορθή Υωνία προς τα βόρεια ώσπου να συναντήσει ων
πάχος

1.20

ι;αι

u,+,o;

περίπου

4

IIupyo.

Το τείχος έχει

μ. Στη βάση του παρουσιάζει εσωτεριι;α

τoπlι;iς δlαπλατUνσεlς. Ο περίδρομός του είχε μορφή ι;λίμαι;ας. μεριι;ά από

τα λ.ίθινα σκαλοιιάτια της οποίας σώζονται, Στηθαίο με εlιάΛ.ξεlς, ι;ατεστραμ
μένο σήμερα, προστατευι: τον περίδρομο. Την ανατολ.ιι;ή πΛ.tυρά του
διαδρόμου προς το Υκρεμό αποτελοΟΟε χαμηλός τοίχος με τοξοθυρίδες, που
εν μέρει δlατηροUvται. Η ι;άθοδος προς τον πύΡΥΟ Υινόταν από το ένωνα
κατηφοριι;ό μονΟ1!άη, Iιlθανότατα διαμορφωμένο κλιμαι;ωτά, ανάμεσα <:tIO
τείχος και τον τοίχο.
Στις οχυρώσεις της περιοχής της βορειοονατολιο:ής Υωνίας του καστρου
ανήκει και το ανατολιι;ό αι;ρο του βόρειου τείχους που ορίζει από τα βόρεια
ένα μικρό, τριγωνικό πλατωμα του οχυρωμένου
ανοίγεται σε αυτό. Το τείχος έχειπάχο<;

1.40 ι;αl

χώρου, ι;αl η πUλ.η που

σωζόιμενο ύ,+,ος

5 περίπου

μ.

α περίδρομός του προστατευόταν με ιι;ατε<:tlραμμένο στηθαίο που πιθανότατα
έφερε επαΛ.ξεlς. Το ι;ατεστραμμένο από παλιά τμήμα του τείχους στα δυτικά
της πύλ.ης

ανοικοδομήθηι;ε από

διάρκεια Των εργασιών

<:tIO

την

ΑρχαlοωΥIι;ή

KIι<:tlpo στη δεκαετία του

Το ορθογωνιι;ό ανοιγμα της πύλ.ης έχει ανοιγμα

Υπηρεσία κατά τη

1%0.
1.20 ι;αl

ύ,+,ος

2

μ. Το

lIλαίσtO τσυ Gυρώματoς από λαξευτούς πωρόλιθους επl<:tlέφεταl εξωτερικό με
ι;οσμήτη μορφής απλ.ού ιruμματίoo από ασβεστόλ.ιθο. Το ανώφλl προς το
εσωτεριιι;ό. αρχιιο::ά ξύλινο, είχε ιο::αταστραφεί ιιαρασύροντας σε ιο::ατάρρευση

τμήμα της uπερι;είμενης τοιχοποιίας. Το υπάρχον ανώφλι, από οπλισμένο
σι;υρόδεμα επενδεδυμένο από ιι;άτω με ξύλ.ινα δοιο::άρια, ι;αι η τοιχοποιία πάνω

από αυτό ιο::ατασιι;ευάστ/ιο::ε από την ΑρχαιολΟΎIιι;ή Υπηρεσία το 1%6.
Γ. Ιστοριι;ά στοιχεία που θα μπορούσαν να διαφωτίζουν το οιι;οδομιι;ό
χρονιι;ό των στοιχείων της οχυρώσεως της βορειοανατολικής γωνίας του
Κάστρου δεν είναι γνωστά. Εξάλλου ι;αι τα ιστοριι;ά στοιχεία που αφορούν

Υενιι;ά το Κάστρο είναι ελάχιστα, με εξαίρεση, ίσως, ειcείνα της περιόδου της
Καταλανιι;ής κυριαρχίας, ι;αl πολύ λ.ίγο βοηθαύν στη χρονολόγηση των
διαφόρων ι;ατασι;ευών. Ετσι, η προσπάθεια διευκρινήσεως της οικοδομικής
ιστορίας των οχυρώσεων της περιοχής στηρίζεται ουσιασπιι;ά στην εξέταση
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ΜΛΜΑΛΟΥΚΟΣ ΣΤΛΥΡΟΣ- ΜΛΜΛ

\OVKOV

ΛΝΑΣΤΑΣΙΑ

toov ιδ'ων των μνημείων ~αι σε συγ"ρίσεις με άλλες οχυρωσεις ή "τίσματα
tooV οποίων η χρονολόγηση είναι άμεσα ή έμμεσα δυνατή.
Από μία πριίπη εξέtαση των τοιχοποιιών των atOlxtίoov της οχυρώσεως
της περιοχής δlαφίνovταl τρεις tουλάχιστον Ιώριες οι"οδομικές φάσεις.
Το μεγαλύτερο

tμήμα

toov

οχυρώσεων

ανή"ει

σε μία φάση που θα

μπορούσε να χρονολογηθεί με βάση τη μορφή της tΟlχοποιίας "αθΦ:; "αι

ορισμένων σtOlχείων, όπως tO θύρωμα της πύλης, σων 130-140 αιώνα. Στη
φάση αVΤή ανή"ει tO tείχος, εκτός, όπως φαίνεται, από ορισμένα τμήματα της
βάσης toυ, η πύλη ιroι το ανώτερο "αl μεγαλύτερο τμήμα του πύργου. Η
τοιχοποιία είναι από ημιλάξευtους ασβεστόλιθους μέτριου μεγεΟους μειαξύ
των οποίων παρεμβάλλονtαιoριζόvτlα συνήθΦς πλινθία. Για τη διαμόρφωση

των γωνιών tOQ πύργου έχουν χρησιμοποιηθεί αρχαίοι λιθόπλινθΟI. Από
λαξεvτό πωρόλιθο είναι οι παρασtά&ς της πύλης "αι της tοξοΟυρίδας του
βόρειου τοίχου του πύργου.

Μια παλαιότερη φάση που Οα μποροΟΟε να ανή"ει "αι πάλι με βάση τ/
μορφή τ/ς tοιχοποιίας στ/ MεσoβVΖαντινή Περίοδο εντοπίζεται σε τμήμα

της βόρειας "αι της αναtολικής πλευράς του πύργου. Η

tOIxonoIiu είναι από

αργούς ασβεστόλιθοος μl~ρoύ, μάλλον, μεγέθovς με πλινθία οριζόντια ή λοξά
τοποθετημένα σtους αρμούς. Οι γωνίες είναι "αl εοο. από αρχαίο υλι"ό. Σtην

"αtασ"ε1Jή έχει γίνει χρήση ξυλοδεσιών. Η προέ"ταση της tοιχοποιίας της
φάσης αvτής στο βόρειο

tOQ,

tOixo tOQ

πύργον διrtΙ"ότερα από το σημείο θλάσεώς

φανερώνει ότι η "άτοψη του οχυρώματος ήtαν tότε στη θέση αντή

διαφορετι"ή από τη σημερινή.
Τέλος, σε μιά α"όμη παλαιότερη φάση, που πιθανώς ανάγεται στην Υστερη
Αρχαιότητα ή σtην Πρωτοβυζαντινή Περίοδο, ανή~ει tO "ατώτερο τμήμα της

βόρειας "αι εν μέρει τ/ς ανατoλι~ής πλευράς tOQ πύργον. Η tOlχοποιία είναι
εξ oλo~λήρoυ από αρχαίο υλι"ό σε δεύτερη χρήση. Για τ/ δόμηση έχει

χρησιμποποιηθεί ισχνρό "ονίαμα. Πλίνθοι ~αι μιφοί λίθοι γεμίζουν συχνά
τους "ατα"όρυφους αρμούς. Μεταξύ tης φάσεως αντής "αl της αμέσυ:.;
επόμενής

της φoivetaI

ότι

μεσολάβησε

ένα διάστημα εγ"αταλι:ίψεως,

ερειπώσεως "φ εν μέρει επιχώσεως των ερειπίων tOQ αρχι"ού οχνρώματος.
Ετσι μπορεί να εξηγηθεί η υποχώρηση της παρειάς toυ "Utώttρou τμήματος

tOQ

βορείο» τοίχου σε σχέση με τον υπόλοιπο τοίχο ιroι η εδραση της

νπερ~είμενης tοιχοποιίας σε ένα λιθοριπής θεμελίου που με τη σειρά της
πατά έ""εντρα σtOν υπo~είμενo παλαιό τοίχο.

Δ. Η μελέτη των οχυρώσεων τ/ς βορειοανατολι"ής Υωνίας του Κάστρου
της Λιβαδειάς, τα "αίρια συμπεράσμσια της οποίας παρουσιάζονται

εδώ,

πραγματοποιήθη"ε με την ευκαιρία των εργασιών συντηρήσεως ~αι αποκα
τάσιασεως

που έΥlναν στο σημαντικό

μνημειακό

σιJνoλo από το Δήμο

Λεβαδέων στα πλαίσια των έργων διαμορφώσεως τ/ς περιοχής της Κρύας.
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Η ΛΙRΑΔΕΙΑ ΧθΕΣ. ΣΗΜΕΡΑ. Αγριο

Τον lούλιο του

το αρxιτειrτoνlKό γραφείο Σταύρου Μαμαλούκου και

1993

Αναστασίας Καμπόλη

-

Μαμαλούκου ανέλαβε την εκπόνηση 1ης αΡXιτειrτo

νιΚ"ής μελέτης, ενώ, ο εξειδικευμένος σε ζητήμα1α αποκαταστάσεως μνη
μείων, πολι1lΚΟς μηχανικός Κώστας Ζάμπας ανέλαβε τη στατιΚ"ή μελέ1η. Για
τη μελέ1η τέθηκε από το Δήμο Λεβαδέων υπ' όψιν των μελετψών αποηίπωση
του μνημειακού συνόλου από 10υς κ.κ. Ανντι Ψωμά, Ε. Παπαγιανόπουλο, Β.
Σπήλιο και Α. Μπέλλο. Η αΠΟ1ύιιωση &λέχθηκε και εν μέρει συμπληρ(\)θη.:ε

από τους μελε1φές. Η μελέτη εJ:1l0νήθηκε με 1η συμπαράσταση 1ης Ι ης
Εφορείας Βυζαντινών Aρ;r.:αΙ01ήτων και ",-,ρίως των κ.κ. Χάρης Κοιλάκου,
επιμελήψιας αρ;r.:αΙ01ήτων και Νίκου Δεληνlκόλα, αρxιτέιrτoνα της Εφο·
ρείας, την παροχή πολύ1lμων συμβουλών από τους κκ lορδάνη Δημακόπουλο,
διεUΘUντή

αναστηλώσεως

κλασικών μνημείων και

Χαράλαμπο

Μπούρα,

καθηγητή Ιστορίας 1ης AΡXl1εrιoνιΚ"ής ΕΜΠ, και την παροχή κάθε δυνατής
βοήθειας επί 1όπου του Δημάρχου Λεβαδέων κ. Χρήστου Παλαιολόγου. του
Αντιδημάρχου κ. Σωτήρη Γκιγκέλου και των 1εχνικών υπηρεσιών 10υ Δήμου.
Το Σεπτέμβριο του ίδιου χρόνου η μελ&1η

υπηρεσίες του ΥΠΠΟκαι το Μάιο του
Αύγουστο ως το Νοέμβριο του
συστημα1lκή

ανασκαφική

από το ΚΑΣ. Από 10ν

πραγματοποιήθηκε από 1ην Ι η Εφορεία

1994

έρευνα

κατατέθηκε στις αρμόδιες

1994 εΥκρίθηκε

στο εσωτερικό

του

πύργου

και

στην

περιοχή της πύλης. Διερευνητικές τομές έγιναν και γύρω από τη βάση 10υ
πύργου.

Μεταξύ Οκτωβρίου 1994 και Μαίου 1995 πραγματοποιήθηκε το
ΙCΎριo μέρος 10υ έργου 10 οποίο ολοκληρώθηκε με αργό ρυθμό αργότερα. ΤΟ

έργο ειrτελέ<:ιθηKε με βάση την εγιχκριμένη μελέτη. υπό την εποπτεία της lης
Εφορείας

Βυζαντινών Aρ;r.:αΙ01ήτων.

με επίβλε,..η 1ων μελnητών και 1ων

Τεχνικών Υπηρεσιιί:ιν του Δήμου με υπεΊΙΘUνoυς αρ;r.:ΙKά τον κ. Χρήστο
Νταλιάνη και στη συνέχεια τη κα Δήμη1ρα Καρβούνη από 10ν εργολήπτη
δημοσίων έρΥων κ. Λεωνιδα Χαλοί>λο.

Οι εργασίες αποκαταστάσεως περιλάμβαναν:
Κατασκευή οπλισμένης με ανοξείδωΊο οπλισμό συνδε1ήριας δοκού στην

κορυφή 10υ εΥκάρσιου διαχωριστικού τοίχου 10υ πύρΥου και διαζιί:ιματος από
οπλισμένο σκυρόδεμα στην κορυφή 1ων τοίχων του πύργου.
ΕπιλεκτιΚ"ή ανοικοδόμηση των κα1εστραμμένων ίIV101tpωv τμημάτων 1ου

πύργου με λιθοδομή. Για 1η διάκριση 1ης αρχιΚ"ής από τη να/ τοιχοποιία
τοποθε1ήθη.:ε λωρϊδα μολύβδου.
Αποκατάσταση τοο πατώματος

100

πύρΥου και 1ου φέροντος οργανισμού

του πατώμα1ος του εξώσ1η. σύμφωνα με τα στοιχεία για την ακριβή μορφή
της διαδοκιδόσεως που εντοπίσθηκαν κατά τις ερΥασίες. Η αρχική μελέτη
πρoiβλε~ ανακατασκευή του δαπέδου του εξώστη, πράγμα που τελικώς δεν
εγκρίθηκε.
Κα1ασκευή δώματος στον πύρΥΟ εΠΙKαλυμμtνoυ με κεραμεικά πλακίδια.
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Μ 'ΜΑΛΟΥΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ· ΜΑΜΑΙ'ΙΟΥΚΟΥ ΑΝΑΣΤΛΣΙΑ

Ανακοn."κευή 10υ σιηθαίou του πύργΟΙ) με επάλξεις. ΤΟ κπστό στηθαίο

δεν προβλεπόταν από την αρχι..-ή μελέιη αλλά η ιοοιαοκευή ωιι &ιιlβλήΟψ:ε
από τη ΔlεύΟιινση ι\wστ/λώσεως.

Κατασο:ει.>ή ξύλινων κλιμάκων ΚΙJlcλοφορίας με σιδηρά '(\Ί'κλιδώματα.
Κατασκευή ξύλινων &ιu;ν&!:δυμένων με σιδηρl:ζ λάμες θυροφύλ/ων στη

"ύλη του Κάστρου και σης θύρες του ΙΙΙΙΡΥου.
Κατασκευή λιθοστρώτου στο ιιλάτωμα της πύλης Ι(αι εξωτεριο:ά ιιφl

μεφιο:(ί στη βάση του lιύρΊ'OU.
Σύμφωνα με την εγκεκριμένη από το γππο πρόταση των μελετητών <tIo~
αιι:οκαταοτημέν<:>υς :ι:ώροι><:; του πύργου πρόκειται να σU:Ί'οσθεί έκθεση
σχετιο:ή με την ιστορία ΤΟI) σημαντιο:ού μεσαιωνι'(οΙΙ Κάστρου της Λιβαδειάς.
Σηιu:ίωση

•

Σης σελίδες που προηΊ'ήΟηκαν δημοσιεύεται ΊΟ αο:ριβές ο:είμεν<:> 'ης

ανακοινώσεως .

•1 τελική

δημοσίευση 10υ θέμαιος lφό"εl,αι να δημoσιειιQι:ί

συντομα, μετά την κλήρη ολο"λήρωση της έρι:ιινru;.

L_'"

r

·1

4~

"

!--

~
.
ι

i

~

1

--' , .

-

Ι

Ειιι::.

~

r Κ4ιnpo ,Ιt/J<ώdιJ;;. 01.ψJ:l.ΚJf" ΒΑ

/i.nι.

1 ΚMτp!J ΑtJ!<ι&ioι;

J1'

0Zιιpcκrι:l, 8Α

ΥωΥίαι;. Κάτο,l,? Α ιrιάOJJll'.

Ί'α/Υίαι;. Κάτοψ? Β <1τάθμιr;.

Σι<αρί,?μa a"'Kαpaaτooεω:;.

Σιι::αΡί,?JlIJ a"'ΚαΡαατάσεω:;,
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Η ΛΙ8ΛΔΕΙΑ ΧθΕΣ, ΣΗΜΕΡΑ. ΑΥΡ10

μ)

Euι.

J

Κ«πρι> λ4ιιιkiιι<. oxφώtιας Βλ

........... Κir",.., r ~JIIΚ.

bt.

•

~ Kώtpι> λ ~ . ~ α ς Βλ

~. Κir""., Δ tπό8μιιι;.
Eιaιpiφ<ιμιι .. ~6ιι«ιl(
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ΜΑΚΡΗΣ ΠΕΤΡΟΣ

Εισήγηση του Κ. ΜΑΚΡΗ ΠΕΤΡΟΥ
Δημοσιογράφου, Ερευνητή, Συγγροφέου, Ζωγράφου

Ακμή, παρακμή και ανάδι:ιξη της παράδοσης
του ((Αι:υκού Α νθραΚ09> στη Λιβαδι:ιά

Κυρίες "αι "ύριοι, το ΠΟ1άμι της Λιβαδειάς, η 'ερ"υνα, πέρα από τη
γραφική και ειδυλλιακή του πλευρά είνω άρρηπα δεμέv<>, ιδίως 'Ιον
περασμέv<> ωώl'(l ο.:αl

'10

JIpώ'lO ήμισυ του αιώνα μας, με τη ο.:άλυ,η ενός

ευρύτατου φάσματος ενεργεια"ών α\'αγ"ών.
Την Ιt'ιυχή αυΙού του α/μαlος έχω την 'Ιιμή

1'(1 σας

παΡOUΣιάσω σήμερα ο;:αι

σας πρΟΙδεάζω Q'lI ήδη έχω επιδοθεί στη συλλογή - επεξεργασία ο.:αι αvό:δεlξη
όλου αυτού του υλl"ο,:, πou φιλοδοςώ προσεχώς να το παρουσιάσω σε "άποιο
βιβλίο.
Λπό 'Ια σωζόμενα αρχειαο;:ά στοιχεία 'Ιou τέλους του περασμένου αιώνα

μέχρι και της δεο;:αι:τίας του '60 του τρέχοντος αιώ\'α, από τις α,ευδείς
μαρτυρίες επιζώνιων Λειβαδηών, αλλά ο;:αι τα ίδια τα

1CtiPIQ

των παλαιών

παρόχθιων εΡΟ-Υαστασίων της Έρο.:υνας, γράφεται μια ενδιαφέρουσα ιστορία,
ένα χρονιο;:ό που αναδειo;:WΕI την πόλη της Λιβαδειάς σε ένα από τα λίγα ο;:αι

διαο;:εκρlμένα πληΟυσμlα"ά ο;:ένιρα της Ευρώπης ίσως, με Itpιil,lOΙΙ:OPIU"O ρόλο
στη χρήση της οικολογικής

_όπως

λέμε σήμερα

πηγής ε\οέργεlας του λευκού άνθραο;:α
περιοχής

-

-

- αο;:ίνδυνης ο;:αι

αναl'εώσιμης

όπως έλεγαν οι παλιοί λόγιοι της

το πολύτιμο νερό.

Και από τις δύο όχθες της 'Ερο.:υνας, "αl με ένα

_ σοφά _ ο;:ατασο;:ευασμένο

δίπυο διαύλων των "αναλιών, iJIUlpl'(lV επί πoλλiς δεο.:αετίες ο;:ίνηση με τους
πελώριους μεταλλιο;:οΊΧ; τροχοίχ;, τις '(ψrερωrές», πάνω από 15 μο\'άδες
βιομηχανικής EKμ&'ICλλευσης και επεξεργασίας του βαμβακιού κ:αl άλλων
-Υεωργικ:ών

προίόντων της περιοχής, όπως εκκοκο.:ιστήρια,

νηματουργεία,

υφαντήρια, βαφεία, αλευρόμυλοι, ακ:όμη "αι γεννήτριες ηλεο.:τρικ:ού ρεύμα

'<>Ι'

'E,laI, O'lO πλέγμα

της παραγωΎής, εμπορίας και βιομηχανιο;:ής μεταποίησης

και EKμ&τάλλtUΣης των νιόπιων προίόντιον, αλληλOδιαπλtιroνιαι αναπτυξια
κά πoλλtς 1Ιαραγωγιο;:ές "αι μεταπρακtικές τάξεις, προς όφελος της 'Ιοπικ:ής
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Η ΛΙΒΑΔΕΙΑ ΧΘΕΣ, ΣΗΜΕΡΑ, ΑΥΡIΟ

κοινωνίας, όπως ~αραγωγoί, έμ~opol, βιομήχανοι, εργατ06ιιάλληλαl, ε~ιστή
μονες, φοΡ10εκφορτω1ές, ειδικευμένες κλώστριες, μεταφορείας κλπ_

Το σuνολο των lιαΡαγα/Ύlκών και με1αιιοιητικών δυνάμεων 1ης Λιβαδειάς,
υlιολΟΎίζεται ιιερί~oυ σε

3.000 ά10μα.

στη δεκαετία το\>

όρον ο ιιληθυσμόζ της ~όλης ανερχόταν σε

12.500

'50,

όιιου κα1ά μέσον

ά10μα. Y~ήρξε κάιιοια

μείωση του ιιληθυσμού, η οποία οφείλε1αl στον β' ιιαγκόσμιο lIόλtμO και
στην lραγωδία του εμφυλίου πoλiμoυ,
Η αντίστροφη

μέτρηση για τη θαυμαστή ειιοχή 10υ λευκοί) άνθρακος

αρχίζει ουσιαστικά στα χρόνια της με1αΙΙOλtμΙKής οιιωνομικής ανασυr'φό
1ησης

- 1950 έως 1965. Τότε,

η α>;:άθεκτη, η ανεξέλεΥnη και αλύ~ητη εισβολή

10υ lιε1ρελαlκού «λόμπι'" στην Ελλάδα, με τις ευλοΥίες βεβαίως 1ων τότε
κρατούντων, βρίσκει ανοχύΡω1ες 1Ις ιιαραδοσlακές υδροκίνη1ες βιομηχανι
clι; α/ι βιοτεχνικές μονάδες της χώρας >;:αι ελάχισ101 αιιό τους παραδοσια
κούς βιομηχάνους «ει;σιιπρονίζονται».
Η αιιαιτιό1ητα γι' OU1Tιv την lIαpαKμιαl(ή πορεία, ιιρέχεl να αναζη1ηθε' στο
αρκετά αvoιηάν\ΟΟ10, 1ότε, με1εμφυλlοπολεμl>;:ό φάτος, ιιο\> δια01lαθίζει οι:
μη αποδεδειγμένα ιιαρα'γtιιyIKoυς τσμείς ε>;:ατσμμuρια δολαρίων ΤΟ\> Σχεδίσυ
Μάρσαλ.

ενθαρρύνοντας

έΤσι μια άναρχη

και

ευκαιριακή

ανά~WΞη,

τα

δοοάΡεσ1α επακόλουθα της οποίας, σημάδεναν, μέχρι >;:αl ~ρόllνoς, αρνη1\κά
την πσρεία της Ελλάδας προς το μέλλσν.

Βεβαίως,
ειιίδΡαση,

κανείς δεν μιιορεί
για 1ην ~αραl<:μιαKή

να αμφισβητήσει

και 1η

δυσμενέσ1α1η

αυτή ιιορεία, 1ης ανελέη1ης

κατοχής και της εμφυλloIIoλεμll(ής

-

όπως ήδη είιια

-

ναζιστικής

τραγωδίας.

Σ' αυτό το φαινόμενο θα ~ρέIU:I να προστεθεί και η έλλει"η επαρκών
ιιολιτισμι>;:ών ανακλαστικών, σε παράγοντες της Διοί>;:ησης που απo~ειρά
θηκαν μετα~oλεμΙKά να «εξωραϊσOllν» ~oλεoδoμlKά την Ελλάδα, φυσι>;:ά και
την πόλη

μας, γκρεμίζοντας

και

αφανίζοντας, με ηροστρατικόν μένος,

λιθόnιστα ειηΟΟ1(ίσlα, πραγματικά

aPXITtnoVIKIi

κοσμήματα, για να τα

με1αφέ't'Ο\>ν σε γκαζόν!
Δια 10υ λόγου το ασφαλές, ια/ρίες και κύριοι, έχω να σας αναφέρω, ή
μάλλον να σας καταηείλω, ότι

50 ή 60

μέτρα ιιιο κάτω από το υι:έροχο αU1ό

αΡΧIΤεκτόνημα, που μας φιλοξενεί σήμερα και ~oυ λειτουργούσε ως
υδρόμυλος και ε>;:κο>;:κιστήριο, υιιήρχε ένα εξίσου θαυμαστό αΡΧΙ1εnόνη
μα,

10

νηματουργείο 1ης εταιρείας Καβρή

-

Ροζανίτη

-

ΧατζόπουλΟ\> και

Πανσυργιά, δί~λα ακριβώς από τη δυτική όχθη της"Ερ>;:υνας και απέναντι από
τη

νεροτριβή

των αδελφών M~oυγιoo>;:λή, >;:αι

αργότερα,

1ων αδελφών

Μαγκλαρά.

Στη θέση του νημα10υιηείου

autou,

αλίμονο, wτηΡXε μέχρι πρό τινος μια

ιιρασιά α~ό γκαζόν και στο μέσον της ψυχρής ξενόφεΡ1ης και αισθητικώς
ασυμβατης με τον ιιεριβάλλοντα χώρο αU1ής χλωρϊδας, χτίστηκε η ογκο-
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ΜΑΚΡΗΣ πεΤΡΟΣ

δέστατη lφOTcιμή το\! ΑθανάσιΟ!.> Διάο:συ.
Σι>νήθως. έτσι εξ(lyνί~oντσι στην Ελλάδα τα ανομήματα. Με το άλλοθι της
αποτίσαος τιμής προς τους ηρφες της εθνικής παλιrιενεσίας η (ιο:όμα >:σι
Jιρι;ις ΤΟΙ><; (ιγΙφ.lς, uψώνοuμt αγάλματα 0:(1, ανεγείρουμε ναούς, σε '(ιιταπατη
μι:νες ι><tάσεις. Θα έχετε δει πόσοι ο:ατά δηλ.ωσιν εξωραϊστι"οί σύλλογοι για
να περιφρουρήσουν, από τον ο:ρατιο:ό έλεnο και τις >:υρώσεις, Ιl:αταπατημ&
νες ι><tάσεις, ανεγείρουν στο μέσον των καταπατήσεων "'Ι έναν ΠεΡιl<αλή ναό.
Και ποιος θα τολμήσει να τον γιφεμίσει;

Φσντασπίτε, Μ>ιπόν, τηροuμένφν των αναλογιών ο ια/ριος Αβραμόποuλος,
ας ιι:oiίμε, ο σημερινός Δήμαρχρς Λ&τjναίων, πεΙΟοντας -.:σ, παραπείΟοντας την
πλειοψηφία TO;ΙU, να σl<tφόσιζε να κατεδαφίσει το υπέroχο αρχιτατόνημα του
πιλοποιείου Πουλόπουλου. στα όρια του θησείου με τα Πετράλω,·α. "αι για
να εξαγνιστεί, στο ρημαδιό αυτό να έβαζε Ύ~αζόν, πίδα~ες "αl

iV(I

πελώριο

άΎαλμα, που να εμφανίζει ξιφήρη τον Δι~αίo Παπαφλέσοα. Έτοl, δεν θα είχε
απλώς την loτoρι~ή κάλυψη, αλλά -':0-1 τις προστατευτιciς ευλσγίες ενός
ροσοφόρου

eMV(latoitoo!

Αφήνω, όμως, τις αV(lΎwrές -.:αι προχωρώ στο θέμα. Το ηκλημα της

κατεδάφισης του εργοστασίου αυτού, -.:αθώς -.:αι των εργοστασίων ΣφάΎκα
και Πανουργιά, διεπράχθη εν ψοχρώ, χωρίς >:αμιά σοV(lίνεση των >:οινωνι-.:ών

φoρiων της πόλης, στα lφώτα μι;τσδι"τατορικά χρόνια, τότι πov έπρειιε

V(I

'γίνουν πολλό και ωραία ιιράΎματα!
Κλείνω τη θλιβερή αυτ/ παρένθ<;ση
εργοστάσιο

των

Καβραίων

και

μ<; μια προσωπι"ή εμπειρία από το

λοιπών,

που στις δεκαετίες

-.:αl

'40

'50

προμήθευε με νήματα τα >:αλύτερα υφαντουργεία lης Ελλάδας -.:αι αρι:ετό του
εξωπρι-.:ού. 'Ηταν λίγο μετά από

10 -.:λείσιμο

του, -yιjρω στα

σποοδασττκ 'Ενιωσα μια ακαταμάχητη επιθυμία να βρω

191)(). '~Iμoυν

iV(I τρόπο

τότε

να περάσω

τις αμπαρωμένες πόρτες, Τελι-.:ά, βρή-.:α μια μlσoσπαOμέvη πόρτα -.:αι μπήκα.
Στα οκονισμέV(Ι "λωστικά μηχανήματα υπήρχαν ακόμα "άποια μασούρια με

νήμα, ήταν το τελευταίο τύλlΎμα τοο νήματος, όταν η εταιρεία αποφάσιζε να
-.:λείοεl οριστι>:ά

10

-.:ανάλι που yiίριζε με το νερό τον πελώριο τροχό. Στη

χοτοσιδηρά βάση ενός "λωστικού μηχανήματος, ξεσ"όνισα μια ανάΎλοφη
επιγραφή με λαtινιm στοιχεία, που έΎραφε τη φίρμα -.:ατασ-.:ευής του
μηχανήματος, που έδρευε εις το Μάντσεσπρ της Βρετανίας, ΚΟ-Ι από κάτω
την ένδειξη

στα

απλικά

«Κσταοκιοοομέvo

Χατζόπουλος· Poζανίrης, L~vadia,

Υια

την εταφία

Καβρής

.

G=».

Όλα αυτά, -.:υρίες -.:αl -.:ύριοι, όταν η ΑθήV(l, μπροστά στην Καλαμάτα,

στην πόλη μας, στο Βόλο ή

την Καβάλα "0-1 στα άλλα επαρχlα~ά

ιιληθυσμιακά κέντρα, δεν ήταν παρά

iV(I

μεγάλο μlκροαστl"ό χωριό.

'Εζησε, λοιπόν, ο:αι η Λιβαδειά σελίδες ανάλοΎει; ή "0-1 ιιιο σιη-,:Μ:ινlστι>.:ές
από

ι

..Το

τέλος της μl>:ρής μας πόλης»,

101)

Δημήτρη

Χατζή,

που

μας

'"
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Η ΛΙΒΑΔΕΙΑ ΧΘΕ!:, ΣΗΜΕΡΑ, Λγριο

περlΎράφει την παρακμή των lωννίνων ή

και

από τον

«θάνατο

του

εμπoριi'ωυ», του "ΑρΟουρ Μίλερ.
Ας έρθουμε, τώρα, στα
βωμηχάνων,

πρόσωπα 1Ι0υ

των βιοτεχνών

και

συΎκΡότησαν την

των τεχνικών

σ'

αυτό

τάξη των

το οlκολΟΎI;;ό

εΡΎοτα/,ω της Λιβαδειάς ;;αι ηραψαν μαζί με την άλλη ;;ινητήρια δύναμη,
τα ειryαΤΙKά χέρια, σελίδες ΠOll εντάσσουν τη Λιβαδειά του χθες

<»0

χώρο

μιας ευρύτερης προοδευτικής κοινωνικής δραστηριότητας, αλλά και ταξl;;ής
αντιπαράθεσης, αναδει;;wοντας ε.σl τη μικρή και ιστορική μας πόλη, μαζί με
άλλες εΡΎατομάνες

κοινωνίες

της Ελλάδας,

στην πρώτη

Ύραμμή

των

κοινωνι;;ών αΎώνων Ύ\α ισοπολιτεία ;;αι ;;οινή προ;;οπή.

Εάν, λοιπόν, πάρουμε με τη σειρά τους τρεις συνlελεστές παραΎωΎής

-

ερΎασία, ια:φάλαιον και έδαφος - Ύια να εξαντλήσουμε το χώρο της εj>')'αoίας,
Οα πρέπει να μιλήσουμε Ύια τους ειδικευμένοιις και ανειδί;;ειιτοιις tPΎaroi!
παλλήλοιις, τους τεχνικοι'κ; και χεΙΡΙ<1t1:ς των υδροκίνητων μηχανημάτων·
εκκο;;;;ιστι;;ών, νηματουΡΎικών, υφαντικών

- Ύια

το βαμβάκι, τους χειριστές

της πρέσας, που έφπαχναν τις πελώριες «μπάλες», τα δέματα του KαθαρoιJ
βαμβα;;ιοιί, τους χειριστές των μηχανών Ύια τα \)Ποπροιόντα

- το

i<λήντ€p» και

το βαμβαKό<rιιOΡO, που πέρα από τη σπορά ήταν ;;αl η πoΛUτιμη πρώτη ύλη
Ύια το υΎlειl'όταΤO φυτl;;ό λάδι ;;αl αρί<»η ζωοτροφή - τους καραΎα/Ύείς αλλά
και την όντως θαυμαστή τα/,η των φορτοεκφορτωτών, που φανtαζαν <1τα
παιδικά μας μάτια σαν ημίθεοι, όταν αρπαζαν με τον ;;υρτό και μυτερό γάντζο
ης «μπάλες» του βαμβα;;ιοί>

που ζίrylζαν

-

150 οκάδες - Ύια

να ης μεταφέρουν

και να τις φορτ<ίχιουν με τις Ύυμνασμένες και συχνά τσα;;lσμένες από την
υπερκόπωση πλάτες τους, στις ;;αρότσες των φορτηΎών αυτο;;ινήτων.

Φόρος τιμής, ;;υρίες και κί>ριοι, ανήκει και σε πολλούς εΚΠΡ(:ι<1ώπους του
βιομηχανlκοί> και βωτεχνικοί> κεφαλαίου, στο χώρο του λευ;;ου άνθρα;;ος,
που μαζί

με

cpoyo<rra<1iwv,
σιιγ;;Ροτούσαν

τους

πρωτομάστορες

αυτών

των

υπέροχων λιθόκτιστων

αλλά και τους σχεδιαστές των διαύλων διανομής του νερου,
αυτο το υπέροχο, μοναδικσ στην Ελλάδα, εΡΎοτάξιο

της

ενέργειας του ύδατος. Ελάτε, λοιπσν, μαζί μου σε μια νοερή ξενάΎηση σ'
αυτόν το συναρπαστι;;σ περιβάλλοντα χώΡοΣτην αντlκρινή με το Σ",νεδριακό μας Κέντρο σχθη, εια:ί σπου σήμερα είναι
το

Δημοτικό

Κολυμβητήριο,

βαφείο το", Πανoυιrylα.

ίδια ανατολική όχθη ;;αl
λιθόστρωτη
υφαντουργική
παρακμή

αλάνα,

ήταν το εκ;;ο;;κιστήριο,

νηματουργείο

και

Είναι η δευτερη, ;;ατά σειρά, μεγάλη γέφυρα. Στην

150 μέτρα

ήταν

η

πιΟ κάτω, όπο", σήμερα είναι η ακάλυπτη

μεΎάλη

εΚΚΟ;;;;Ι<1τική,

νηματο",ργική

και

μονάδα το", Ευθυμίο", ΣτραΎκα, που τον διαδέχθη;;αν, στην

το\> ειryoστασίOll,

οι μισθωτές

Ασ;;ληπιός

Δημόγλου

και

γιοί,

(Νί;;ος ;;αι Ανδρέας ΔημόΎλου). Είναι η τρίτη, κατά σειρά, Ύέφυρα.

Στο Σuνεδριακό μας, τώρα. Kένtρo λειτο",ργοόσαν το εKKO;;;;ι<rrήριo ;;αι ο
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ΜΑΚΡΗ!: ΠΕΤΡΟΣ

αλευρόμυλος του Καλα·
μποθαράιωυ,

ο

οποίος

αυτοο;:τόνησε εδώ μέσα.
Τον διαδέχθηο;:αν ο Σίμος

Καλατζής, οι
Πελi;.:η

ο;:αι

αδελφοί

εν τέλει ο

Νίκος Α.:ριδόποο.>λος. Λί·
γο πιο ι;άτω, στη δυτιο;:ή

όχθη, ήταν το εργοστα.
σιο των Καβραίων και
λοιπών,

για

το

οποίο

ήδη μίλησα εν ε':lΙΙσει.

ο

<i,uOtt

μύλο<;

- αιι:oκιι:ιστiipιo

του Λψ,δόπουλοο

Στην περιοχή, 1ώρα, 1ης

και "r;μιpα ΣυνώΡU1J<ό Kioτpo του Λr;ιwυ Λ_β<ι.δiων

Μηφοπόλεωι:;. εο;:εί όπου
λεΙ10υργεί σήμερα το

(A"oυapi,ua ΠέτΡου Mαιι:pιj 55Χ75 _ιι:"
lJ,ωTI"r; Συ,uοm Λρη Poι5<ιιιapη)

Δημοτι.:ό Αναψυ"lήρlο
«Nερorριβή», ή1αν ο αλευρόμυλος,

10

εκκο"κιστήριο "αl η νεροφιβή 1ων

αδελφών Μαγι;λάρα, που δlαδέχθψαν 1ην παλαιότερη φίρμα των αδελφών

ΜΠΟο.>γιΟο.>.:λή. Εiναι η 1έ1αρτη, o;:ατlι σεφlι, θαι>μάσια γέφυρα.
Κίφιε Δήμαρχε, νομίζω στην προσεχή συνό.ντηση που θα έχετε πό.λl για τη
Λιβαδειά, θα πρέΙU;Ι να Kαλiσετε από το Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο και
από 1ην

Πολυτεχνι.:ή

Σχολή

θεσσαλονίκης,

Τ"ώστες

100.>

θέμα10ς

1ης

ι>1!έροχης αυτής γεφυροποιίας 1ης πόλεώς μας.
Στην ίδια, τώρα, με

μέτρα πιο κα.τω, φαν

10 εργoστlισlO MαγKλlιρα ανατολιο;:ή όχθη
10 βαφείο 100.> Mαo.>ραγlινη, Συνεχίζοντας τον

και λίγα

ροον

100.>

ΠΟ1αμού από Νότο προς BOΡρiι, σuναντlιμε 1ην πέμπτη, κατα. σεφlι, ..,πf.:ρoxη
λιθόκτιστη γέφυρα της Έρ"υνας, σ1ην ανα10λlκή όχθη της οποίας και
απf.:ναντι από 10 Ξενοδοχείο «'Ερ"ο.>να» 100.> Σο;:οτίδα, ήταν το εκκο"ο;:ιστήριο
και ο αλευρόμυλος 10υ εΙ( μηφός παππού μου Πέ1ρου Χουζούμη Ι(αl των υ\(~ν
10υ Ελευθερίοο.>, Στυλιανού \(αl Χριστόφορου.
Για 1ην ιστορία των πραγμlιτων να σας αναφέρω ότι ο Πέφος Χουζούμης
μετέφερε την 1&χνολογία αυτής της υδρσκίνησης στις εκβολές 10υ Σπερχειού

1\Ο1αμού, .:άπου εκεί "οντά στη Σ10.>λίδα, και είχε Χ1ίσει άλλο εκκο"",στήριο
στις αρχές lου αιώνα.
Φθlινσντας στην Ταμπάχνα .:αl ανό.μεσα στην, "ατά σειρά, έηη τσιμέντινη
και έβδομη \Ι1ΙέΡΟ1η λιθόπιστ/ γέφυρα 10υ Καλπούζου, ήταν 1α ε""οκκι·
στήρια

.:αl

οι

Πασχάλη .:αl

αλεο.>ρόμυλοι

100.>

1ων αδελφών

ΤooάWOo.> naIIaiooάwou.

lωάννοο.>

και

Κωνσταν1ίνου

Το υπέροχο αρχιτεπόνημα

10υ

εργwτασίoo.> nQItQiooάwoυ, με τον πελώριο 1ροχό, ανήο;:εl σήμερα κα1ά ένα

μέγα μέρος, στην Ιερά Μηφ&ιιολη θηβό:ιν και Λεβαδείας.
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Η ΛΙΒΛΔΕΙΛ ΧθΕΣ. ΣΗΜΕΡΑ. Αγριο

Στα βόρεια, τώρα, σύνορα της πολης μας και κάτω ωιό το λbφo της
Πλαλίστρας. σώζονται ακόμα τα απομεινάρια ενός ιιπέροχοιι κτίσματος, ενός
άλλοιι ιιδΡOKίVΗΤOΙΙ πολιικλαδικoto εργοστασίου. με εκκοκκιστήριο, νημα
τοιιργείο, ιιφαντοιιργείο και ιιδροηλεκτρική γεννήτρια.
Στο σημείο αιιτό πρiπεl να τονίσω ότι, μέχρι την ίδριιση της Δ.Ε.Η. και επί
ιιποιιργείας lιOOvvou Ζήγδη η

πόλη μας εκαλύπτετο πλήρως σε ανάγκες

ηλεκτρικού ρεύματος από ης εναλλακτικές ιιδρσηλεκτρι><;ές ><;αl θερμοηλε·
><;τρικές μονάδες, για ης οποίες ήδη μίλησε ο ><;ύριος Μέλλl"" ><;αl δε θέλω να

Ο';άνω C1IIΚάλυ .... η στο σημείο αιιτό, τρόηοντας πολύllμο χρόνο.
Για

να &1Ιανέλθοιιμε

ΠOλιιιcλαδlKό
ιιαρόπουλος

στα

ριζά της Πλαλίστρας,

- όJUι>ς είπα· εργοστάσιο, ποιι ανήκε
Irol Αδελφοί Mέrα», στο σημείο αιιτό

αεί

οποιι ήταν το

στην εταιρεία «Νικόλαος
δεν πρέπει να παραλείψω

ο;:αι το παγοποιείο των αδελφών Αλμπάνη, με ψιιχή της επιχειρήσεως την

αείμνηστη. πανέξυπνη &1Ιιχειρηματία ο;:αl εο;: των 1IρO>t01l0pΙOV

- θα

ι'λεγα

- τοιι

ατιJπoιι, 1ότε, φεμlvιστΙKoύ ο;:ll'ήματος ο;:αl μητέρα της αγαπητής μας Πόπης
Καθάριοιι, της Ζωής Αλμπάνη,
Έτσι, από τις αρχές σχεδόν τοο αιώνα μα<;, η Λιβαδειά έχει μια ακόμα

πολιιτέλεlα,

τον πάγο, ποιι εξασφάλιζε τη δροσιά και

την ψύξη

στα

παντοπωλεία. στα ζιιθοπωλεία ο;:αl τα οιιο;: ολίγα τότε ο;:αφωδεία, (καμπαρέ),

J:oo

ή1αν 0;:~ αιιτά σήμα ο;:ατατεθέν της εllOχής αστικής ειιμάρειας,

θα ήθελα, κλεί\l(ll'tας την παρένθεση αιιτή, να θυμίσω ότι πριν από την
εμφάνιση

των αυ10κινήτων,

βιομηχάνων

βάμβακος

τα

πολΙΙ1ελή

της Λιβαδειάς

μέσα

μεταφοράς

των αστών

ή1αν 1έθριππες o;:λεlστtς, εβένινες

άμαξες, που ο;:αθώς ταξίδειιααν από 0;:(1.1 προς τη Λιβαδειά, άλλαζαν άλογα στα
xάvια της Αγίας Σωtήρας ο;:αl της Κάζας, στην παλαιά εΘVI><;ή οδό Αθηνών
θεσσαλονίο;:ης.
Τι να πω τώρα; Να μιλήσω για την τάξη των φΟΡΊΟ&ο;:φορτωτών; Αναφέρω

ενδεικτιο;:ά 1α ονόματα των Χαράλαμπο\> και Τάσο\> Γιούλα, τοο Γ,ώργοιι
Τριανταφι)λλο\>, τοο Κώστα Κολιούρη, τΟΙΙ Πέτροιι Κραβαρίτη ή Κατσαπρό·
ο;:οιι, IΟΙΙ Ν'ο;:οιι Πάτα, τοο Δημήτρη Ρήγα. Να μιλήσω για 10ιις εργατοί>

1Ιαλλήλοιις; Για11ς ><;λωσ'tοi)φ(ιl'tο\>ργικές μονάδες; Για το Κώστα Μωραϊτη,
τον Αουο;:ά Λιάκο,

τον Κώστα Στάμο, το Μήτσο

Παναγιωτόποιιλα,

τοιις

ο;:λώστες Μήτσο Νταραδήμο ο;:αl Κωνσταντίνα Παφύλη, 10ν Κώστα Κινέσα

πο\> εξετελέσθη

από 10ιις

Ναζί,

το

Βασίλη

Παρασκειιά,

10

θανάση

Κο\>κοιιβίvo; Να μιλήσω για τον Πάνο Καλέγο;:α, το Γιώργο Αθανασίοιι ή
Βασιλάο;:ο,

την Άννα

ΔεμεΡΊζή,

τη

Γεωργία

Παλαιολόγοιι,

την

Αρετή

Αλμπάνη. Βεβαίως, ιιπάρχεl και μια με-Υάλη τάξη βαμβακεμπόρων, για τοιις
οποίους ήδη ο;:άνεl λόγο και ο Ι(ύριος Μα/,Οζ στο βιβλίο το οποίο έχει
μοιράσει ο Δήμος.
Η τελειιταία δεκαετία του λήγοντος αιώνος βρίσο;:εl, την πρω1εύοιισα της

;"
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ΜΑΚΡΗΙ: ΠΕΤΡΟΙ:

Βοιωτίας σε πολιί καλό
δρόμο, νομίζω, αιιό ιιλευ
ro~

IΙIIΙ:ΙMHάσTαση~

IcrτOj)II(DY

TOI,

αVΊβD~

Τ/~

ιι:όλη~ στον οllι:ιίσν όλ
υκπεεντι'ι"σUV"lu, ΙΙDΙ α/

εΡΥΟ<Πιί.σιιι της ·ΕΡlα/νιι;.

I1

Δημοηκή λοχή ίχςι

Ο\ιYr.ιδηlOllοlηΟ"'I
,σΥκη

tην (Ι

u.ξΙIJ1!:ο[ησης

αισθηtιKOύ
κοΥ αιrι:Oιί

και

tQ1

ιστορι

θησαυροιί.

'

Ομως, εlιlτΡέν'Π: μου να
ιιω ότι αξιοιιοίηση δε
νοείται μόνο μέσα αιιό
ένα

αιιλό

τουριστικό

μονόδρομο. ΧΡέος της
Δημοτικής Αρχής και
όσων συστρατεUΟvtαl σ

αυτή

την

lιροσlιάlΙεια,

Υ,α

μια lιληρέστερη

αιιοκατάσταση του χώρου αυtOιί, είναι η ανάδειξη δΥο τουλάχιστον αιιό τα

σωζόμενα σήμερα λιθό"ησro ερΥοοτάσlα, με μουσεία λευκού άνθρακοο:;. Κάτι
ανάλΟΥΟ έχει Υίνεl με με-Υάλη ειιιτυχία στο Δήμο του Λαυρίου, αλλά και στα
ιιαλαιά υδρ<>κίνητα lιυριηδOllοιεία της Δημητσάνας.
Τα μουσεία αυτά είμαι βtβαιoς ιιως θα αllΟΊελέσουν τον ισχυρότερο ιιόλο

έλξης ε"ατοvtάδων ερευνητών και φοιτητών αll' όλο τον κόσμο, Iιέραν
βεβαίως αιιό την αξ,o!Iέατη ιιλευρά του τόσο Υοητωτικοί> αυtoί> !ιέματοο:;, ιιου
θα ικανοιωιεί και τουρισηκώς χιλιάδες εlιισκέ1Πες.

Από του βήματοο:; αιrι:oιί και με την ευκαιρία του εναριcι:ήριoυ αυτοί>

Συνεδρίου, στο υιιiΡOΧo Συνεδριακό σας KtvtΡO, αΥαlιητοί -.:ιίριοι Δήμαρχε,
Αντιδήμαρχε, Δημοτικοί Σύμβουλ<:>ι,
δ,άGεση, lΙα ήθελα,

IC(II

χωρίς να έχω την ιιαραμlκρή αΥενή

με δεδομένη την αΥάπη

και την εκτίμηση

ιιρος τα

ιι:ρόσωιιά σας, να σας αιιευθιίνω έκιιληση Υια το οο::αλό αυτής της ιιόλεως και
Υια το καλό των επερχόμενων Υενεών, τα Μουσεία Λευκοιί 'ΑνΙΙρακος να μη

μείV01Jν ευχολόΥIΟ, αλλά πράξη, Κάπως έτσι, όιιως σας είιια, ξεκίνησε και το
Βιομηχανικό Μουσείου του Λαυρίου και τα μl'.αΡOιrι:άδloo::α της Δημητσάνας.
Εάν σε πρώτη φάση είναι ΔUm;oλo να στήσουμε αυtό το Μουσείο Λευοο::οί>'

Ανθρσοο::οο:;, όλα τα μηχανήματα που το αδηφάΥΟ «λόμιιυ» του ιιετρελαίου τα
lιήΥε στο χυτήριο, ας Οέσετε οο::ατ' αρχήν σε λεlτουρΥία μια υδροηλεκτρική
Υεννήτρια. Είναι οο::ρίμα να βλέlιουμε ρόδες χωρίς ιμάντες. Δεν ήρθα, βεβαίως
από την &m.ερία 'για να φέρω φως στην Ανατολή! ·Or..ως ιcι εσείς, έτσι κι ε'γώ

'"
.
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Η ΛΙΒΑΔΕΙΑ ΧΘΕΣ, ΣΗΜΕΡΑ Α γριο

πονώ και λατρεύω (IUtbv τον τόπο, Πιστεύω να γίνομαι κατανοητός.
·Εκκληση, βεβαίως, απεVΘUνω K(ll προς τον αποuσιάζοντα α\Jtή τη στιγμή
Σεβασμιότατο, διότι κατά το ήμισυ, το εργοστάσιο Παπαίωάννο.., ανήκει εις
την Μητρόπολη.

Και κλείνοντας την εισήγησή μου, κ\>ριε ΠρΟεδΡε. κυρίες και κίφιοl,
νιώθω την ανιiγι;;η να εκφράσω δημόσια ης εUXαΡlσΤίες μου στους αγαπητο,)ς
φίλοuς κφ σuμπολίτες Παναγιώτη Αγνιάδη, Aεoνιipδo Δοσοl\ουλο, Μανώλη
Μηνά και την o:uρία Γεωργία Παλαιολογοu, τη μητέρα του Δημάρχου, που σε
ένα φιλικό συvαπάvrημα, είχαν την ει:ryένεια να μοιι διooOUV κάποια πολύτιμα
στοιχεία

για

μια πρώτη

προσέγγιση

αUΤoιJ

το..,

ενδlαφέροvrος

θέματος.

Εuχαρισtώ,

,,,
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ΜΗΤΣλΚΗΣ ΚΑΡΙΟΦΙΛΗΣ

Εισήγηση l.ου Κ. ΜΗΤΣΑΚΗ ΚΑΡΙΟΦΙΛΗ

Koθηγηl.ή Πoνεπισl.ήμιoυ Αθηνών

'Ενα νεοελληνικό μυθιστόρημα Ύlα την

KOI\'(l)via

της Λιβαδtιάς,

στην περίοδο του μεσοπολέμου:

Λιλίκα Νάκου, «Γη της Βοιωτίαρ,

Η Λιλίιcα Nάιcoυ

(1899-]989)

(1957)

είναι μια ~oλύ σημανnκή ιιεζο-Υράφος της

λ.εΥόμενης γενιάς του τριάvτα. Για τη θρυλική πια αυτή γεvιά εν είναι βέβαια
εδώ μήτε ο κατάλληλος χώρος μήτε πολό περισσότερο ο κατάλληλος χρόνος
να γίνει ιδιαίτερος λόγος. Συνο,ίζω, λοιπόν, μόνο τα συμπεράσματα της
μέχρι σήμερα φιλολογικής έρευνας, για τα επιτεύΥματα της νέας Ύενιάς αυτής,
Ύιατί Kρίv«ι ~ωι; μια τέτοια σιJvo"η δημιουργεί το απαραίτητο πλαίσιο
(ω.ckgrοund), μέσα στο οιι:οίο μποροόμε να εντάξοιιμε .:ατόπιν και το έΡΎΟ
της Λιλί.:ας Νά.:οιι.
Οι διάφοροι σ1JΎΎραφείς, Ελλαδικοί .:αι Μι.:ρασιάτες, ποιι αVΉιcoυν στην
παραπάνω Ύενιά, δoUM,l,av .:ατά τρόπο μοναδι.:ό τη Ύλώσσα .:αι δημιοίΨΥη
σαν ε .. είvo 10 σ1αθερό υπόβαθρο, ιιάv«ι στο οποίο μ~oρoιίσε ν' αναχτυχθεί η
νεoελληvιιcή πεζογραφία (Μυριβήλης, Πρεβελάl(T]ς, Kόvτoγλoιι

... ά.)

ανανΙ:~

ιοοαν τα εκφραστικά της μέσα, υιοθετώντας ~ιo σύΥχρονες αφηΎΤ\ματι.:ές
τεxvι.:ές, όπως είvι:ιι ο εσωτερικός μονόλογος (Γιαννόποιιλος, Σεφλο6δας .:.ά.)
επεξi:tειναν τη θεματl.:ι1 της νεοελληνικής ~εζOΎραφίας είτε επαvι:ιφΙ:ρoνιας
στο επίuvτρο 10υ φιλoλoΎΊιcoό ενδιαφέροντος το ιστορl.:ό μυθιστόρημα ιιοιι
είχε από πολλές δεκαετίδς η.:αταλειφθεί (τερζά.:ης, Πε1σάλης, Πρεβελάl(T]ς,
Καραγάτσης ':.ά.), είτε εισάΎοvτας νέα είδη μυθιστορήματος, όπως είναι το
μυθιστόρημα εφηβείας (Πολίτης, θοοτο.:άς, Τερζά.:ης .:.ά.) τέλος αποτόλμη
σαν τις ειιριίtερες 1ΙδζσΥραφιuς συν&ή.:ες, λ.χ. την τριλΟ)'ία (Πετσάλης,

Πρεβελάκης, Καραγάτσης ':.ά.) ή ιιιο σιιάvια το ιιoλύfoμo μυθιστόρημα, αυτό
που σ1η Ύαλλl.:ή λογοτεχνία απο.:αλείταl

- ποταμός

roman-f1euve, δηλαδή

μυθιστόρημα

(Πι;ισάλης, Ρώμας, Ρίτσος, Εμπειρί.:ος .:.ά.).

Κοντολογίς, η γενιά ιου τριάντα υπήρξε μια πολό μεγάλη Ύενιά ~oιι έδωσε
στ/ νοοελληνl.:ή ιιεζο-Υραφία έναν άΎνωστο ιιαλιότερα διιναμισμό και την
έβ-Υαλε από την ειιαρχlώnl(T] απομόνωση οδηΎα/ντας την έξω από τα ελληνl.:ά

'"
.
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Η ΛJΒΑΔΕΙΑ ΧΘΕΣ. ΣΗΜΕΡΑ. ΑΥΡJΟ

σύνορα, όπου δεν υπάρχει

συμβιβασμος και <JUΊ'Kαταβαση αλλά μόνο

αποδοχη η απΟρρι,+,η. Και στο σημείο αυτό Οα προσθέσω ότι η ελληνι>;ή
λογοτεχνία χάρη στο έργο της 'γενιάς αυτ/ς αναγνωρίστηκε ως μια από τις πω
σημαντικές λογοτεχνίες του καιροίι μας,
Στη γενιά του τριάντα, όπως άλλωσ1ε είναι αναμενόμενο, ανη>;ει και μια
tvtOΠΙOOIQri] σειρά από σημαντl\iς 'γυναίκες π&ζΟ'γράφους, όπως λ.χ.

η

Τατιάνα Σταύρου, η Ελλη Αλεξίου, η Μέλπω A~ιώτη Ι(αl η Λιλίl(α Νάκου.
Με 1η διαπίστωση αυτη δεν υΠQστηρίζω βέβαια τη δlάΙCΡιση της λQ'γοτεχνίας.

σε ανδρικές και ΎUναlκείες. μια τέtQlQ δlάιcριση, Ι(ατ' εμέ Ι(ρnη. είναι όχι
μό"" ειtιπόλαιη Ι(αl άκριτη, αλλά Ι(αι ανιστόρητη. Η μόνη δυνατη διάκριση
στην περίπτωση αυτ/ είναι σε ιcαλη "αl σε ιcuri] λογΜεχνία.
Η περίπτωση της Λιλίκας Nάιcoυ αποτελεί 1ην πιο σημαντιl(η σιιμβ<:>λη της
Βι>IOD1ίας, Ι(αιιδιαίτερα την πόλη της Λιβαδειάς, στη vεοελληνιl(η πεζΟΎρα
φία Ι(ατά την περίοΟΟ του μεσΟΠQλέμQυ. Η Νάκου l(αταΎoYtαν από παλιά

QPΧQytlri] OIΙCOΎένεlα της πόλης αυτης που πρόσφερε πολλό. στο με'γαλο
σηιcωμό του

]821.

Ο πατέρας της. Λουκάς Νάκος ηταν στην επο;(η του πολό

'γνωσ1ός πολιτευτης Ι(αl β<:>υλευτης της περιοχης Ι(αl σε Ι(άποια

IttpiQOO

χρημάησε μάλιστα "αl Υπουργός Γεωργίας. Η ΛlλίΙCα σπούδασε στη Γεvι;ίιη
κ(Ι( έμεινε Ύια μεγάλα χρονικα διαστηματα στη Γαλλία ιcαι στην Ελβετία, απ'
όπου επέσ1ρε'fε

Optrntl(Q

στην Ελλάδα το

1933,

όταν δηλαδη ηταν τριάvτα

χρονών, Ύια ν' ασχQληθεί με τη δημΟΟΙΟΎραφία. Ομωι; η νεαρη συΥγραφέας
είχε ηδη κάνει την πρώτη της εμφάνιση στα νεοελληνl>;ά γράμματα από το
]930 με την ,ιΞειιάΡθεΥφι, ένα τόμο με την ομώνυμη νουβέλα και τέσσερα

α"όμη διηγηματα.
Για τη συντηρητll(η ελληvι>;η 1(01Vα/Vία του μεσοπολέμου η πεζογραφία

της Λιλίκας Νά>;οο αvτιπρooώπευε μια πρόιcληση ιcι έτσι μόVQ μπορεί Υα
Ύίνεl ιcατανoητή η πατριιcη αντίδραση. Σης λoγ01εχvι>;ές φlλοΟΟξίες της
Ι(όρης του, Q Λου"άς Νά"Οζ αντέδρασε με το 'γνωστό σε όλους μας τρόπο στη
συyγραφlΙCη δραστηριότητα 1ης Λιλίl(ας όχι τόσο από φόβ<:> μηπως η Ι(όρη

τοο πάρει τον

I(Ql(b

δρόμο. όσ., από φδβο μηπως τ" τολμηρό <JUΊ'γραφl"ό έργο

εKείVΗς, βλάψει τ/ν ειιcόνα του ως πoλlτlιcoύ κι εΥδεχομένως τη σταδιοδρο·
μίας

tQU.

Ενας τέτοιΟζ μl>;ροασηl(ός

ελληνll(ης >;oιvωνίας των αρ;(ών

(QI)

Ι(αθωσπρεπισμός

της συντηρηηl(ης

αιώνα κάτω από oρισμέ~ πρ06Μθέσεις

Οα μπορούσε να εκδηλωθεί ακόμη και στις μέρες μας.
Πάvτωe; η «Ξι:J!'άp8ι:vη», μολονότι αvτlπρoσωπεόει τηΥ πρώτη προσπάθεια
της Λιλί"ας

NQl(ou

'για λoγOTtlvll(i]

ευθύνη, δεν πέρασε απαρατηρητη. Σ'

αυιό βέβαια συνέβαλε >;αι τ" Ύ&ΎQvός όη η ΛlλίΙCα Να"ου συνέχlσι; έιcτoτε τ"
πεζογραφl"ό τ/ς έργ" με μια σι;ιρά νέα μυΟlστορηματα: "Παpι:ιστρarημivoι»

(1935).

τα «ι\YθPώΠlvΑ ιrεπΡωμέvm)

«Η IQIp{a Ντο-ρε·μή»

(1958),

(1951),

«Γrα μια καΙYQύρrια ζωή»

«Οι ΟΡι:ιμοτιστές της lιrαρΙας»

(]951),
(1963) Ι(.α.
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ΜlηΣΑΚΗΣ ΚΑΡΙΟΦΙΛΙ-ΙΣ

Εγραψε επίσης διηγήματα, ανό.μεσα στα οποία ξεχωρίζει ε"είνη η συγ"l,ο
νισηl(ή «Κόλαση τωv παιδιώv»

(1944) "αι βιογραφίες μεγQλων ηγεμόνων,

λογοτεχνών "ι επιστημόνων, όπως ο Μεγάλος Πέφος, Ο ΜολιέΡος, ο Ζαν
Zαl( Ροιισσώ, ο Ε.Α. Πώ, Ο N1Oσtoγιέφσ..-l, Ο Παστέρ

1(.0..

Για να έχει "ανείς

μια ολοl(ληρωμένη ει"ονα της ιι.εζογραφιoc:ής παpαγWΎής 1ης AIλioc:oς Nάl(ou
θα πρέπεl ν' αναφερ(loUν Ι(αl διιο άλλα της έργα με χαραl(τήρα απομνημονεύ
μάτων, όπως είναι ο τόμος «nρoσωιrIKQrqu:.; που Ί!Jpισα»

(1966),

στον Ο1Ιοίο

Υίνεται Μγας για10ν Μ,

Unamuno, τον Η. Rarbusse, τον R. RoHand τον Α.
Gide, τον Celine '(.α. Ι(αι Ο τομας «Το Χρονικό μιας δημoσιoyρCφoυ» (]980).
An' όλη αυτή τη σιryγραφll(ή δραστηριότητα, 10 έργο ε"είνο που επέβαλε
τ/ Λιλίl(α Νάl(οιι ως μίαν ~ιόλoyo πεζογράφο ή1αν 10 μΙΙ&ΙσΊόρημα της
«Παρaστpaτημivoς» (1935). Για 10 έργο αυ1ό έχοιιν γραφεί οι πιο εl(λε"τές
ιcpιηl(ές από

10""

πιο επιφανείς l(ριtll(OUι; της περιοδου, όπως είναι ο Ι.Μ.

nOVUYι.ωlOItOl>loς, ο Α. Καραντώνης Ι(αl ο Α. Σαχίνης,
Το

ταλέντο

της

Αιλίoc:ας

θαυματουΡΥσ» γράφει

Νάl(ου

είναι

".0..

«καταπληκτικό

πλούσιο

ιι:ιιι

10 ]936 ο Λ, Καραντώνης, ο επίσημος IφItll(όoς της

γενιο.ς το\) τριο.ν1α, «'Τιαή το βιβλίο της συναρπάζει από τις Itpώu:.; σελιδες

rov

αναyvώστη και

διό{Jασε παρά μόνο

Ολοι

&v τον ιιφrjvι:ι va στοχαστεί
aav το αποτελειώσει».

και ιια ελtr~ει Kpιrιιι:ό σ,τι

Oll(PltlKOi σuμφωvoύν ότι η συγγραφέας δlα&έ1εl μεγάλη αφηΥημα

τll(ή άvcση, επιοημαίνο\)ν όμως Ι(αι μεγάλες αδιιναμίες στο ύφος ιι:αι στη
γλώσσα: «Το ιίφοι; της AιλΙιι:aς Νάκου, ύφος" σrενoτpaφΙKσ, απλά, σχεδι5ν
φτωχσ και απεριποίητο λoyorεχνΙKά», αltOφαίvε-ιαι πάλι Ο Καραντώνης
«aτημέλητo' αvεπεφpτιιστo, μΙΚΡοπεριοδο ύφος που πλησιάζει tqV καθημε
ριιιή κουβέντα», παρατηρεί '(αι ο Σαχίνης. npoσwItIl(ά ΠΙσΊεύοι>με ότι η

ενασχόληση 1ης Nάl(ou με την δημοσιογραφία, δηλαδή μ' ει;είνο το είδος
πεζού λΟΥοιι nou εξ\)πηρετεί τις ανάγoc:cς της CItll(αIPOtηToς Ι(αι σΙΙΥεπώς έχει
ένα χαρα"τήρα PIαOΤIl(b '(αl εφήμερο, εσημείιοοε το λoyorεXVIll:b της έΡΥΟ,
An' όλην αo>tήν την όντως ενt\lltlOOιαll:ή OVΥΥραφll(ή παραγωΥή 1ης
Αιλίκας Νάκο" το ενδιαφέρον μας σήμερα εΠΙlα/pώνεται στο μιι&ιστορημα
1ης «Γη της 80ιωτίαρ'_Το μυθιστόρημααυτό, που yράψτηιcε μέσα στα ζοφερά
χρόνια της γερμανιll:ής "ατοχής (π. βλ τη σημείωση
τοιι έργοιι: Αθήνα,

l<ou υπάρχει στο τέλος
20 lli1wPpiOIJ 1943), '(αι που γpάφoν1Qς το η σιιΥΥραψέας

μπορούσε μέσα σ' εoc:είνες 1ις εφιαληoc:ές μέρες να διαμε1ρήσει την nνειιματιl(ή

1ης ισορροπία, OPXlll:ά I(ΙΙΙCl,oφόpησε με 10ν li1λo «Αιιθρώπιιια πειrpuιμέVα/J

(1957).
Επειδή όμως ένας 1έ10Ιος τίτλος ηχεί βαρίryδoυπoς, ιδίως στα Υαλλικά

distins
με1ά

(l.es

huιnains), σΊα yαλλlιcά μετάφραση του έργου που έΎινε λίγα χρόνια

(1963)

έ1σι «Τ' ανθρώπινα πεπpωμiιια» μr:ιαλλάxτη"αν

σε "Teπe

e

'"
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Η ΛΙΒΑΔΕΙΑ ΧθΕΣ, ΣΗΜΕΡΑ, Αγριο

fkι;,ιic». Αυιός ο ιίτλος Jιέρασε ο:ατα/ιιν

Ii.1lI

<πη δεinερη ελληνική έο:δοση του

μυθl<ΠOρήμaτoς (Ι964) 0:1 έο:1:0lε το συνοδει'ιι:ι σtαOερiι,
Αμφίρροπη

στάθηο:ε η

ο:ριτιο:ή

απέναντι

ο:αl <Πο μυθιστόρημα

αυτό,

Επαναλήφθηκε ο:ι εδώ ό,τι είχε παρατ/ρηθεί για τοιις «ΠαραστρατημέIIOIJς»,
Από,τη μια αναΎνωρίζεται η αφηγηματική iινεση της πεζoγρiιφoυ

roI

από τ/ν

άλλη υπογραμμίζονται όλες εο:είνες οι ιδιαιτερότ/τες που χαραο:1:ηρίζουν
Ύενιο:ά το έργο της Λιλίκας Νά"ου. «Τα ανθρώπινα πεπρωμένα», Ύράφει ο
Σαχίνης, «μυθιστόρημα 'γραμμένο στο τρίτο πρόσωπο, αναφέpovται σε μια
παλιότερη εποχή, στα

1915»..

Εχω την εντίIΠωση όη ιο μυθΙσ1'όρημα τ/ς Λιλίroς Νάο:ου «Γη της
Βοιωτίας» έχει li.1lιά "άποιο τρόπο υποτιμηθεί από τη νεοελληνική "ριτιο:η, η
οποία στη συΎ"αριμένη περίπτωση βλέπει μόνο ης δυο μεγάλες χρωματιο:ές
αντιθέσεις, το άσπρο "αl το μαυρο,

roI

δε δια"ρίνει όλοιις τους ενδιάμεσους

τόνους ιου Υ"ΡΙ,
Η δική μου προσέγγιση

0'0

μ1)(lισtόρημα αυτό, που το θεωρεί ως το πιο

σημαντιο:ό πεζογράφημα τ/ς Νά"ου, αποσκοπεί στο να φωτίσει ο:άποιες
άλλες πλευρές του "ειμένου oU'toιJ, οι οποίες διο:αιολογουν τον χαραο:1:ήρα
που του έδωσα λίΎΟ πιο πάνω.
Σχετιο:ά με ιο ιίφος τ/ς Λιλί"ας Niιo:oυ, το 01Ι0ίο είναι όντως άχρουν ο:αι
άοσμον, έχει παρατηρηθεί όη

οφειλεται στην ενασχόληση της με τη

δημοσιογραφία. Στο σημείο αυτό αισθάνομαι ιην ανάγιcη να παίξω ιο ρόλο
του συνηΎόΡου του διαβόλου, Ύιατι μ' ενοχλει η ο:αιάληξη του μΙ"Ροπερίοδου
ΜΎου <πα μειονεκτήματα του ιJφoυς της συΥΥραφι:α. Είναι τ' ολΙΥότερο
υπΟ"ρlσία να θεωρείται ο μιο:ροπερίοδοςλόΎος ο:αro την περίσταση, iιλλoτε
ως μεlοYi:κτ/μα, Από την άποψη αυτή θεωρώ εντελώς χαραπηριστική την
περίπτωση ιου μεγάλου Αμερικάνου πεζογράφου

Erncs\ Hemingway,

<πο

ι'ιφος τΟυ οποίου εξαίρεται ο μι"ροπερίοΟΟς λόγος. Ο συΥΎραφέας του «For
whom fhc bcll ΙΟI/$» εξηΥουσε "άπο.ε, με ο:άποια μάλιστα έπαρση, όη η
θητεία του α>; δημοσιογράφοςστ/ν εφημερίδα «Kans:ιs cίΙπ sfanι τον βοήθησε
να διαμορφώσει το προσωπιο:ό του ιJφoς που σtηpίζεται α"ριβώς <Πο
μι"ροπεριοδο λόγο.
Η «Γη τ/ς Βαιωτίας» για τον έμπειρο αναγl'ώ<πη ειναl ένα μυθιστόρημα,
το οποιο μπορεί να διαβαστεί σε πολλά επίπεδα, λ.χ. στο αυτοβιογραφιο:ό,

στο ηθΟΎραφι"ό και 0'0 ψυχολΟ)'lκό επίπεδο.
α. Το αυτοβlοΥραφlκ(ι στοιχείο
Η ιδιαίτερη βαρύ1:ητα που έχει το αυτοβlOΎραφl"όστοιχείο 0'0 έργο της
Λιλί"«ς Νάο:ου έχει ήδη υπΟΥραμμιστεί και από άλλοιις lστΟΡΙ"ο1!ς 1<αι

"ριτιο:οι!ς τ/ς νεοελληνι"ής λοΥοτεχνίας. Τρία τα βασιο:ά Υ,'ωρίσματα τ/ς
πεζογραφίας της Λιλί"ας Νά"ου, Υράφεl ο Σαχίνης, «που ΠpαJδιopίζoυνκαι
τΟΥ auto{JIorpαΙPjl(c rcllO του έfJΊOυ της η έμφυτη αφηγηματιl(ή ,καvcτηrα,
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ΜΗΤΣΑΚΗΣ ΚΑΡΙΟΦΙΑΗΣ

ποο διευ("ολιίνει ιην εξομολσΥηση. η ytιvaικεIα EI)(lIσOηoia και η συμπόνια
Υια τονάνθρωπο ποο πάσχει και το ατημέλητο, ανεπεξέΡΥαστο, μιιφΟΠεΡίοδο
ύφος». ι<Τέλ.::>ς δι.;ν πΡέπει να λησμοvηθεi», προσθέτει ο Ι.Μ. ΠαναΥιωτόιιου
λος, «"αι η άποψη τοιι αιιτοβΙΟΥΡαφήματος Υιαη, "αθώς ολοφάιτρα δι.;Ιχνειαι
στις ΠεΡισσόιειχς σελiδες της, από ιο εσωτερικό της αποταμιευμα παίρνει η
Λιλίκα Νάκοιι και το ιιλικό και τη λaxιάpα ιης πεζΟΥραφίας ιης».
Δεν είναι λοιπόν ιιπερβολή, &άν κανείς ΙΙΡOβάJλι:1 την αποψη ότι στο
μυθιστόρημα αυτό όλοι οι ανθρώπινοι χαραom;ρες avtIotOIXOUII σε "αποια
πρόσωιια είπ; του αμεσΟ\) OΙΚOyεvειαΚOί> είτε το\) ευρuu:ρου κοινωνικοί>
περιβόλλοντΟ'ς της Λιλίκας Νακου, οι "",οίοι, όσο IQ αν μεταπλάθονται "ατα
τις ανάΥκες της μυθοπλασίας,

oSlIITIIPOUII

αναΥνωρίσιμα

τα ίχνη

της

προέλευσής τους.
11 Λιλίκα Νά"ου ως παιδί έζησε στο ιu:ριβόλλOν ενός προσώπΟ\), που είχε
ενφΥό ανάμειξη στην πολιτική ζωή το\) τόπΟ\). Ετσι, η πληθωρική εκείνη
ΥιαΥιά πο\) διεΥΘUνει με αιιαρόμιλλη μσεστρια το σπιτικό της αλλά και το
πολιτικό Υραφείο του αδελφο':' της στη Λιβαδειά, ο οποιος κατέχει το αξίωμα
του Προέδρου της Βουλής, πρέπει να έχει πλασθεί, κατά πως λέει και ο Ι Μ.
ΠαναΥιωτόπΟ\)λος,

«από το εσωτερικό

ιης απoTaμIευμα» της συ-ΥΥραφέα.

Ειδικα αυτός ο Πρόεδρος μολον(γ1\ ως μυθιστορηματικό πρόσωπο είναι
η:λι:ίως ασήμαντο και δεν εμφανίζεται παρά μόνο περιστασιακά στη μεΥάλη
δ,αδρομή της αφήΥησης, η ιιαροοοία το\) κ\)ριαρχει μέσα στο έρΥΟ. Πρόκειται
Υια ένα πρόσωπο που είναι απαραίτητο στην οικονομία το\) μυθιστορήματος

αυτoU, μόνο Υια να εξαρθεί ο κεντρικός χαρακτήρας του έρΥου πο\) Ο παπποuς
Πέτρoc;

η «Γη ιης Βοιωτiaςν είναι αφlειχι>μένη στον πραΥματικό

NaKoc;,

παππoU της Λιλί'(ας Νά'(ου, τον Πέτρο Λου'(ά Νάκο, τον οποίο η συΥΥραφέας

ιιρέπεl ν'

(IyaJrouat

'(αl να θαuμαζε ιδιαίτερα τόσο για την καλλlέΡΥεlά ΤΟ\)

όσο '(αι Υια την ανθΡωιι,ά το\), που ε'(δηλωνόtαν με τις φιλελεύθερες του

αντιλήψεις

'(011

τις πράξεις αλληλι:ΥΥύης προς τον πάσχοντα συνάνθρωπο.

Ι! ίδια η Βαρβόρα, η νεαρή '(εντρική Υυναl'(εία

ματος, πρέπει

V(I

persona

το\) μυθιστορή

φέρει '(άποια βασικά XαραΙCΤηρlσTΙKά της Λιλικας ΝάκΟ\),

όπως '(αl ο Ανδρέας, ο αρρωστος ΥΙος της ιroρίας Αντωνίνας πο\) χρόνια
νοσηλευόταν σε κάποιο νοσο'(ομείο της Ελβετίας.
Τouς σνrtραφείς της -Υ&νιάς του τριάντα, στους οποίους ανήκει και η

Λιλί"α Νάκου, θα μπορούσε '(ανείς να τους χωρισεl σε δύο μεΥάλες
κατηΥορίες: α. σ'

αυτοuς που δlαθέτοιιν μια εκπλη'(τι'(ή σιινδιαστι'(ή

φαντασία, η οιιοία τους επιτρέπει να '(ινούνται με μεΥάλη άνεση σε όλη την

έ"ταση του ανθρώπινου τοπίΟ\) (ΚαραΥάτσης, Αμποτ κ.α.) β. σ' αυτούς πο\)
διαρκώς u\)τοβΙΟΥραφοuνταl '(αι αντλοuν την έμπνευση το\)ς σχεδόν
αποκλειστl'(ά από τη βl6ψενη εμπετρια (Βενέζη κ.ά.). Σ' αυτούς τους
τελευταίους αVΉ'(ει ως σΙΙΥΥραφέας και η Λιλικα Νάο:ου.

'"
.
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Η λl8ΑΔΕΙΑ ΧθεΣ. ΣΗΜΕΡΑ. ΑΥΡIΟ

,. Το ηΟΟYl,αφ..,ό στοιχείο
Η "Γη της Bcιωτίος» είν(\\ μια πολύ ενδιαφέρουσα ηθογραφικ:ή ανάπλαση
της μικ:ρής κ:οινωνίας της Λιβαδειάς στο ,φωτο μισό ΤΟο.> Κ' αιωνα. Στσ iδισ τσ
μο.>θιστόρημα δεν

tival σαφής σ χρόνσς της αφή-Υησης, κατά τον Σαχίνη «Τ'

ανθρώπινα πεπpωμiνα» (δηλαδή η Γη της Βοιωτιας) αναφέρονται σε μια
παλιότερη εποχή, στα

191 S,

και εξιστσρούν τη ζωή χιλΙα/ν προσωπων σε μια

μικ:ρή ελληνικ:ή επαρχία, τη Λιβαδειά«. Σύμφωνα μ' εσωτερι>:ές ενδειξεις ποο.>

παρέχει το ίδιο το μυθιστόρημα ο χρονος της αφήΎησης >:υμαίνεταl ωστόσο
από την άφιξη του Βενιζέλοο.> στην Αθήνα

(1910)

>:Q την ανάληψη απ' αυτόν

τ/ς πρω(kιπoo.>P'Yίας της χωικτς ως >:αι τα lφώτα χρόνια μετά τη μι>:ρασιατι>:ή
>:αταστρσφή

(1922).

όταν η μητρσπολιτι>:ή

Ελλάδα έχει κατακλυσθεί από

>:ύμα προσφύγων. Ενδιάμεσα φοοικ:ο. γίνεται λόγος για τον εΟνι>:ό διχασμό
στην ΕλΜιδα ιroι υπάρχει

>:1

ένας διακ:ριηrroς υιιαινιγμός για την άνοδο του

φααιαμο':' ατην Ιταλία. «Το ι:όμμο του npoiδρov», σχολιάζει η Νά>:ου σε

κάποιο σημεiο τσυ "ειμένου της, «υπoνiιμευε απiι τότε το άστρο ποο ανέτελλι:
τοο Βενιζέλου, φθοιιοιίσαν /(\iιλας το έρro roυ. τον μισούσαν, rJaτi ένιωθαν
την ανωιερόιητα roι.w. Και αλλoiJ πάλι:

,10

τόπος OIyά·mrIi διχαζόταν.

Προετοίμαζε ο παλαιoι;oμμαησμCς το ρήΥμο ειrι;ίνo το paθίJ μέσα στον
ελληνισμό, που ξέσπασε το

1917

και ποο χώρισε τους Ελληνες σε δύο

ανπμαχόμενα στραιόπεδα.. Ο ίδιος ο βασιλιάς Κωνσιαντίνος ι:άνει τον
ι:oμματιipχη ι;αl χωρίζει ιον ιiιπo στα δύο».
Στην ι:rι:ίσKε,η τοο.> παππού με τη Βαρβάρα στη Μονή της ΑΎiας Τριoiδας
στον Παρναασό η ηγουμένη, δείχνοντας όλο

t"tivO

τσ πλήθος ποο.> είχε

σι>ρρtύσεl Ύια το πανηγύρι της Α'γίας Μαρίνας, λέει στον Πέτρο Νο.κο πως οι
περισσότεροι προσrruνητές είναι μικρασιάτες πρόσφΙΙΥες «όλοι οvrοί οι
πρόσφvrεςποι> ήρθαναπiι η/ν Μ. Ασίο στον τόπο μας», είναι τα ίδια τα λόγια
τ/ς ηγουμένης. Παράλληλα ο γραμματι>:ός του Πρόεδροο.> της Βουλής
)';αρακτηρίζεται ως «ένας εξvπl'ότατος τοvρι;ομερί",,», ο οποίος πάλι
μιλωντας Ύια τον ίδιο τσν εαυτό του, λiεl: «Εμείς οι Ανατολίτι;ς δεν είμαστε
σαν ι;aι σας τους άλλ.ovς» δηλαδή ΤOOJς vιόπιoOJς. Ολη αυτή είναι μια
φρασεολΟΎία ποο.> ανήκει κο.>ρίως στην JItpioδo τσο.> μεσσπολέμοο.> ]922-1940),

πριν ακ:όμα οι μικ:ρασιάttς πρόσφυγες αφομοιωθούν μέσα σΤΟν υπόλοιπο
Εθνικό κορμό. Κανείς βiβαια θα μπορούσε ν' αντιτείνει όη οι πρόσφο.>γες

αυτοί ανήκοο.>ν στο 'φωτο εκείνο κuμα ξεριζωμένων ποο.> ήλθαν στην Ελλάδα
το 1914, αλλά τσ πρΟ.Ύμα δε φαίνεται πιθανό.
γ"άρχουν α/ΟΊόσο και κο.ποια ωα στοι)';εία στις προφητείες εκεινης της
αλαφροίσ>:ιωτης

μονα)';ής,

της ΤιμοΟέας,

"00.> Ύια τον πληροφορημένο

αναΎνωστ/, κ:άνσντας αναφορά στ/ν uiOεσ., των Γερμανών εναντίον τ/ς
Ελλάδος, στη ξοφερή Ύερμανικ:ή κ:ατοχή κ:αl στσ λιμό .συ ]941 που θανάτωσε
χιλιάδες Ελληνες πσλίτες αvό.μεσo. τους κ(\\ πολλά παιδιο.: «Οι λίJι;oι! ΟΙ
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ΜΗΤΣΑΚΗΣ ΚΑΡΙΟΦΙΛΗΣ

λύ~oι ~ατεβαίw.ιυvι>. πρoφηTεUει η μοναχή, ιιEΙνaι λύκοι και {Jiιζοuν πρώτα τα
~σδέλφια μας, τ' αδέλφια μας, να μας χrυπήσοuν, προφανώς εννοεί τους
ITσΛCιίς, ιcι οι ξανθοί λύκοι, μπηχτή από τη ράχη Οα μα;; δώσουν τη μαχαιριά ..
μια χούφτα

άνθρωποι εΙμαστε Κι

ήρθαν

το αΙμα μας να ρουφήξουν!

ΑλλοΙμονο, να τοι έρχονται οι κακοί μας Kαrpo'" Τους βλiπω.I>
Οι πανηΥυριώτες oιλaίγσν τώρα "σι δέονταν στην Αγία Μαρίνα. Και η
αδελφή Τιμσθέα συνέχισε να ξετιιλίγει το puUpO "οιιβόρι των προφητειων
της: «Αχ ... αχ ... δεν βαστά πια η κ-αρδιά μου νa βλέιωι

60n ε(ναι

yρaμμένα,

va

δorίνε-όσoι τήσουν κ-είw.ι τον κ-αιρ6 ... δεν (Jqard πια η κ-αρδιά μου, rιaTΙ ΒUπω
τα KOρμάΙCΙα των παιδιών να πtφτoυν από την

lrciva

στους δρόΙWυς και να

IfεBαIvotIy ... Δεν βαστά πια η καρδιά μου νa βλέπω τα στοματάκια τoυςστεrVΌ
από την πείνα».

Με το εuρημα

δηλαδή

της προφητείας

επιμηκuνεται

ο

πραγματικός χρόνος της αφήγησης άλλα δεκαπέντε χρόνια προς τα εμπρός.
Ετσι, η εικόνα της λιβαδίτικης κοινωνίας πο" μας δίνει η Λιλίκα Νάκοιι οτο
μιιθιστόρημα της καλuπτει ουσιαστικά όλο σχεδόν το πρώτο μισό τοιι αιωνα
μας. Η εικόνα αυτή παρουσιάζει βiβαια μια ελληνική κοινωνία αντιφατική,
κυρίως φτωχή, απαίδευτη και οπισθοδρομική, όπως περίποιι καθρεφτίζεται
και μtσα στα πεζorραφήματα
παλληκ-αριού»

(1901)

παλιοτέρων σtrrΎραφέων, λ.χ. τον «θάνατο

το/) Κωστή Παλαμά και τον

«ZqTIUvo» (1896)

του Δ,

Καρκαβίτσα,

Ο yυναΙKεioς πληθυσμός, από έλλεl",η Kαλλιiρyειας και άλλων ενδιαφε
ρόντων, επιδίδεται στο κουτσομπολιό κι επικρίνει τα άτομα εκείνα πο" δεν

O1JjJjJopφιIιvoνrai με το δικό τους κώδικα κοινωνικής σuμπεριφoράς, όπως
είναι η κυρία Avτωνίνα, η οποία παρεξηyημtνη, αδικημένη "αι απομονωμένη
από το ανθρώπιν<> περιβάλλον της ζει αποτραβηΥμένη με μόνη O1JVΤΡοφιά τη
δι>σroχία της. Είναι η μόνη Υυναίκα ποιι σ"νaναoτρέφεται ο παπποuς Πέτρος,
ο οποίος τη στηρίζει ηθικά με την παροιισία τοιι και τις συμβoιιλtς τοιι.

«Μα Υια σκεφθι:ίτε, ayαιrηrή μου φ{λη», λtει στην κ. AνrωVΊνα ένα βράδυ ο

παππoUς, "Υια ακεφτείτε μια OΤlrμή, τι στερημένη ζωή περνά όλQς avrOς ο
ιrόσμ~ σ' αυτή τη μικρή επαρχιακή πόλη! ΕσεΙς έχετε τη μουσική σας, το
διάβασμά σας, τα ξένα περιοδικά που αιrασxoΛCύν !Ο μυαλό σας. Εχετε μια
λι.ΠΡε{α, προ παντός. στο παιδΙ σας, Αλλά (Jiι4τε ό4ς aVTi; τις Υυναίκει;,
σrερημi~ από κάθε πνευματική τροφή, στερημένες ίσως και από αyιlπη»!
Η κ. Αντωνίνα αδυνατεί να παρακολοι!θήσει στο σημείο αυτό τη σκέψη του

παππού. «Γιατί στερημένες αιrό αrι1ιrη", απορεΙ «Οι περισσότερες από avτi;
ixoυv τον άντρα τους, είνaι ιrαντρεμiνες».

Και η απάντηοη τοιι παππού

αΠOKαΛUπτει τις παραδοσιακές δoμiς της ελληνικής κοινωνίας στο πρώτο
μισό το/) εικοστο':' αιώνα και τις αξίες που τις στηρίζουν.
«Μα τώρα εσείς τα λiτε avrι:m της αποκρίνεται έΚ1Ιληκτος ο παπποUς. «Δεν

ξέρετε πως οι ιrερισσότερσι Υάμοι στην τωρινή μας κοινων{α Υίνονται από
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Η ΛΙΒΑΔΕΙΑ ΧθΕΣ, ΣΗΜΕΡΑ, Α γρια

συνοικέσια; Πώς χάσανε πια τηv πραrματιο;~ τους αξια; Δεv ξέρετε πώς οι
φΙλοl και σvrιΙVείς ταιριάζοvv πρώτα τις 1fI:ριοοοiα;, aσxoλo6vraI με rηv

προικα,

avrf vΑ κοιrάζοοv av οι άvOρω1fΟI ποο θέλουν vΑ ινώσοιιν ταιριάζουν
rov άλλον; Δηλαδή σωσrή αroρaπωλησiα' Παvrριύοvrαι, λαιπόν
I((ll οι yιιvαίια:ς I((lI οι άvrρις δίχως αΥά1fη, nCΡIlάVf μια ολόκληρη ζωή έτσι ο
έιιας κοvrά oτov illov από σvVΉθε,α, Ti1f ott άλλο από συνήθεια. Στο τ(λος
ο έvας μι

αρχiζοvv και οι ίδιοι vα 1fισrεοοvv όη αya1fΙOtivra" f1fειδή ο έvας avέxfrar

τov άλλοv! Μα στο βάθος της ψυχής μέvει το o:εv6. Κω ο άvrραςμεv έχει

r'!

δουλειά roυ. βΥαίνει έξω ο;ι O1faσxokirar. Ξεχvά με rην πολιτική, με τα
χαρτιά ο;ω το καφεvεiο, το

o;fv6

της ζωής του. αλλά 'ι rυναiκα τι ιια κάνει

ο;λεισμέvη, μοιιαχή, μέσα στο επαρχιακό σπΙτι. στο oτrvJ περιβάλλον, διχως

I((lμμιά πνευματικόrητα, IJΠoφέρει από
δωσ'

rov

avIa

και

rIwrar

vεvρασθεv'κιά... και

'ι φovraoίa της πλάθει, ΟΟυλειίει, οραματiζεται πίvακες αισχρούς,

ιστορίες αφάvrασrες» ..
Ετσl Wμα:α αVl"ής της κοινωνίας, ποο δεν ανέχι>rαι και δεν εηωρεί την
εl<1"ΡΟπή, είναι οι δυο γεροvrοκόρες αδελφές, η Ζωή και η Aρ-yι>rώ, η πρώτη

γιατί τόλμησε και αγάπησε στα νιάτα της ένα τσοπανόπουλο που δεν ήταν της
σειράς της, η άλλη γιατί ως μαία σιινφΥεί στις εκτρώσεις αθώων πλασμάτων,
σης οποίες ιιποβάλλοvται οι -Υι>ναίκ:ες της περιοχής,

Το πιο με-rάλo θύμα της άγνοιας και του φθόνου του 'ωινωνικού του
περιβάλλοντος

είναι

όμως

ο

νεαρός

αρχαιολόγος

Πιαβέλης

ο

οποίος

εγlφταστάθηκε στη Λιβαδειά για vα διενεργήσει ανασκαφές στο Μαντείο
του Τροφωνίου. Στη Λιβαδειά

.. ατ' απομίμηση

άλλων αστι .. ών προτύπων, έχει

ιδρυθεί ένας πολιτιστικός σύλλογος για την καλλιέργεια των γραμμάτων και
των τεχνών. Ο νεαρός αρχαιολό-Υος προθυμοποιείται να διδάξει δωρεάν στα
μέλη του συλλόγου γαλλι"ά

.. αι

ιστορία της τέχνη:;. μόνο για

va

βρεθεί σε

λίγο ..-αιρό στο επί..-εντρο μιας συw>μοσίας για ανήθικη συμπ.eριφopά, επειδή
στα μαθήματά

του έδεινε φωτογραφίες

από έργα τέχνης, στις οποίες

το

ανθρΦπινο σώμα εικονίζονταν γυμνό! Ετσι αο:ολούθησε μια δίο:η στην οποία
κατηγορούμενος ήταν ο Πιαβέλης για ανηθιο:ότητα, αθεία "αι μαλλιαρισμό,
όπως άλλοτε ο μεγάλος παιδαγωγός

Αλέξανδρος

Δελμούζος.

Η δίκη του

Πιαβ/:λη άλMιxm, ο οποίος στο τέλος βέβαια αθωώνεται, έχει παρεμβληθεί
αVΑΛOγl .. ά προς τη μεγάλη δί"η του θόλου

(1914).

Το παρέμβλητο αυτό επεισόδιο ιιπογραμμίζεl μιαν άλλη αδιιναμία

:ης

Λιλί>;ας Νάκου, το διΟΟl<1"lσμό. Συχνά δηλαδή η συΎΎραφέας στα έργα της
ξεπέφτει

σ' ένα αντιλογοτεχνl .. ό διδα"τισμό παίρνοντας μάλιστα ένα

ενοχλητι"ό ύφος, τιμητή >;αι φιτή των πάντων, μ' αποτέλεσμα αντί για
μυθιστόρημα να της βγαίνει μπροσούρα. Αυτό βέβαια δε σημαίνει ότι από ένα

μυθιστόρημα πρέπει να απουσιάζουν οι ιδέες. Απλώς είναι θέμα σωστα/ν
πoooσrιi:ισεων και ισορροπίας ιcαι πάνω απ' όλα χειρισμού ενός θέματος.

,;,
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ΜΙΠΣΑΚΗΣ ΚΑΡΙΟΦΙΑΗΣ

Στη δί~η του Πιαβέλη θα εμφαvισθεί ο;:αι θα ο;:αταΟέσεl ως μάρτυρας,

0;:0.1

μια λα\ο;:ή yνVΑίKα, η Δήμητρα Καλογραία, που ερΥαζόταν ως μαγειρισσα σω
αρχοντικό του παππού Πέτραυ και
ωυς

ItIO

110\)

<πΟ μ..,Οι<πόρημα περιγράφεται με

ά~oμψoυς όρους. Αυτή η απλή γυναίκα με την ο;:ατάΟεσή της Οα

γελοιοποιήσει κατ θα κατα<πήσεl τελείως αναξια/ιισω τον κύριο ο;:αιήγορο
του αρχαιολόγου, αποο;:αλύπτοντας ότι την έβαζε να γράφει με το χέρι της
ανώνιιμα συκοφαντιο;:ά γράμματα που τα υπαγόρειιε εκείνος ~αι στη συνέχεια

τα απέστελλε

προς διαφόρους

ευυπόληΠ10υς

πολί1ες

της λlβαδίτl~ης

ο;:οlνωνίας.

E~είνoς όμως από τους χαρα~τήρες το.., μυθΙσΤορήματος,
υπόδειγμα υψηλού ήθονς

0;:0.1

που α1\Οτελ.εί

φρονήματος είναι ο παππούς Πέτρας, τον οποίο

ο κοινωνικός περίγυρο<; μη μπορώντας να τον καταλάβει τον έχει απομοvώ
σει, αλλά ο παππούς

cil'(ll από

τη φύση 10υ άωμο μOI'αΧIKό, όχι ο;:ατ' αVΆγKην

και αντΙKOΙll<ίlνlKό, που πρωτίστως ων εvδιαφέρει η εσωτεριο;:ή

10..,

ζωή, γι'

αυτό ~αι ζει αποτραβηγμένας σΤη δι~ήToυ σοφίτα διαβάζοντας και παίζοντας
μουσική.
Σε δυο περιπτώσεις ο αvαΥνώστης γOηtεUΕται ιδιαίτερα από ω υψηλό ήθος
ωυ παππού α) σΤη σύγφουσή του με την Ελ.ληνο

- Aμερlo;:άvα

νύφη του Εβελ

(ΕυαΥΥελία), Υνvαίι;α του μεγάλου γιου 10ΙΙ Σπύρου, η οποία από τη Βοστώνη
βρέθηκε ξαφνικά στη Λιβαδειά, όπου, όπως ήταν φυσιι;ό "βαΡέθηιι:ε rην
πλήξη rης μικρής επαρι:lαιrής" ι;ι επαVΑσTάτησε σΤις ποιο;:ίλ.ες αltαΥορε':'σεις
του περιβάλλοντος της, κυρίως της πεθερά της:
«Στη Λιβαδειά ocV κάιιsι μια γυιιο{ιι:α ιιο β-Υαίνεl μόνrι rης ιΡοΡώντας Kovrri
παντελόvια και μπότες ... Μην καπνίζεις δεν ιι:άvει να σε δουν οι Λιβαδείτες να
καπνίζεις.,

να καθίσεις το απόrευμα σιιίιr rιατί θαΡθούν οι κυρίες της

Λιβαδειάς vΑ ΎVΩρlστεί Κ.Ι.λ.ΙΙ
"Π'{ώ..
rQV IIarfpα μου τQV (διο δεν ι;lκoυ-yα (JOV ήμουν μικρή» θα
βροvrσφωνάξει, "όχι θ' αιι:ούσω τώρα καιιiιιaν. Ε'{ώ γεννήθηκασιην Αμερική
και είμαι ελεύθερος άιιθρωπος. Δεν γεννήθηκα εδώ πέρα! Οσο rια το

rI

θα

πουν οι Λιβαδείτες πολύ λιγο μ' ενδιαφέρει».

Τη ρίξη της με το περιβάλλον 1ης η Εβελ θα την ολοκληρώσει ένα
απόγευμα, όταν η γιαγιά έχει επισκέ..,εlς ιι:cιι την πιέζει να κατέβει στο σαλόvι.
Το περιστατιιι:ό το αφηγείται η γιαγιά στο γιο της ~αTηγoρώYIας πια
αΠΡOσ;r:ημάηστα τη νύφη της για ~α~ή συμπεριφορά:

«Δεν ήξεΡα τι έπαθε ... Νόμιζα πως Ijrαv άρρωστη

..

Ειχε αγριέψει η όψη

της μας κοίταζε όλες εμάς σαν να ήθελε ΥιΙ μας πνίξει ... Ξαφνικά την βλiπω
σηΚ'ώvεταl έξω φρεwν, Την έπιασε έιιa

I<"QKri,

va
V/."VPIKri... oιrrε ήξερε τι
μου ... Δεν μπορώ vα σου

έvα

έλεγε. Eμivα της ιrαημένrις μου κόιrηκε η χολή

IfCΡIrPά\I"W πως έκανε.. Οι ιrlψΙες τα [riσ1lVt ΙΙ:ΙΙΡIOλεnιιι:ά.. ιι:olτιiζoνταν
αναμεταξύ τους και δεν ξέρουνε τί να πούνε ... Γrατι' μ' αυτές τα έβαλε πρώτα ..
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Η ΛΙΒΛΔΕΙΑ ΧΘΕΣ. ΣΗΜΕΡΑ, Αγριο

Αρχισε να lις βρίζει: Οι;φ πια. έληε ο;άτωχρη, βαρέθηο;α ης επισο;έψεις ο;αι
ης άδειες. αιιαίσιες o;oVΒΈντεςσας. Γιατί. ο;υρίες μου, δεv ο;άθεστε στα σιιίηα

σαι;. μόvoέχεrε ιη

ο;άοιετε επlσκiψεlς; Για vΑ κοτσομπολεύειε;

pavia >u

...

Να

ξέρετε τί βαρετές rvvαίο;ες tiσTG! ... Μου ρχεται χασμουρητό >u σας αo;cύω ..
ΥιαΥιά" δεν ςέρω Υιαιί, θέλει να έρχομαι στο σαλΟVI.._ ΠΡοημώ να
σο;οτωθώ ... ιέτοια πλήξη μου ·ρχεται_ .. Αμ οι άντρες t{1I(l1 καλvrεpcl; Κι αυιοί

11

μοvo βαρεμάρα yvpω Υιίρω ιους φipvoιιν ... ΠQλιηKή, χαρτιά, να ή ξέρουν και
ενδιαφέρονται

lI(l

βαρέθηκα όλους
ιαΡάισα μοναχός
Ovtως ο

λioιε... θi μου, θα σκάσω εδώ πέρα, θα σκάσω! ... σας
εξόν roυ παπποι!. Μόνο αυτός αξίζει ο;αι ΥΙ' αυτό ζει στην

»

Τοαπποίις

είναι

ο

μόνος

που προσπαθεί

να

καταλάβ&ι

την

ακατανόητη και σκανδαλώδη Ύια άλλοιιι; συμπεριφορά 1ης νί>φης του ..-αι

να τη βοηθήσει να πρoσαρμoστtί στην ελληνική πραΎματικότητα.
Εδώ βρίσκεται ..-αι η καρδιά

100

προβλήματος με την Εβ&λ. Εφερvε μέσα

1ης την εικόνα μιας Ελλάδος, όιιως την είχε -Υνωρίσεl μέσα από τα βιβλία, και

tώρα η

πραΎματικότητα

Ύί>ρω tης είναι

τόσο

διαφορετι..-ή

και

τόσο

ψαιιμα1lκή που η σ&Ύlφοοοη είναι αναπόφευκτη.
ιιΤον φανταζόμουν όπως σια βιβλία που διάβασα Υια rηv αρχαιόιητα»

...λέει

η {δια

ilI(l

βράδυ κλαίοvτας σrov παπποV. «Evαv τόπο ιδανικό, μιας

χώρας ιέχνης και OΜCρφιάς., KαVΈι-πς πorέ δε μου μίλησε Υια ιηνπραγμαηκή
Ελλάδα..

Ολοι

ιην έβλεπαν ακόμα και

εστιατόρια. διαμέσου ιης νοσιαλγίας που

ια

yκαpσCVIQ

tiXOVt

που είχαμε στα

Υια TηV πατρίδα ιους ...

Kavivα, πότέ δεν μου μίλησε Υια τηv Ελληνική πραΥμαιικότηια, Υια ιη
φτώχεια, ιην κακομοιριά του λαού ... ούτε για lις ακάθαριες και άφτιαχιες
πολιιείες με τους βρώμικους δρόμους ούτε Υια τα ξυπόλητα και Koυρελiδlκα
παιδιά και ιους IίUIpcιις ζητιάVΣΥς πov βλiιrει. .. Λυπάμαι και αΥανακτεί μαζί,
γιατί τόσο ει!κολο φaίoιεται σ'

Παρουσιάζει

ακόμα

lvav

ξέο.υν όλα αυτά ι-π διορθωθούν... ».

ιδια'τερο ενδ.αφέρον

να σημειώσει

κανείς

την

αδιιναμία της Εβελ να καταvοήσει 10ν θρψητlκό χαρακτήρα που έχουν
πολλά ελληνικά δημοτικά τραΎOiιδlα, πώς -yivttal ένας λαό<:; την ώρα που πάει
να διασκεδάσε. να β'Υάλιι στην επιφάνεια τόση πίκρα και σπαραΎμό. Ομωι; ο
θρηνητικός χαρακτήρας 1ων δημΟ1lκων ψα'γΟΟΟlών, τον οποίο είχε σχολιά
σει παλιότερα και ο Νικόλαος Πολ'της, δεν είναι ένα απλό φιλολο-Υικό
πρόβλημα, αλλά ένα πρόβλημα που απαιτεί προσεχτική Ι010ρική, ψιιχολο
Ύι"ή και κοlνωνιολΟΎική προσέΎΎlση.

ΤΟ υΥηλό ήθος και φρόνημα 10υ παππoιJ αναδεΙKl'ίJεται ακόμα και στη
σ&Υκρουση με 10ν "ουνιάδο

εκπροσωπεί

tOQ, τον Πρόεδρο tης Βουλής που πολιτι"ά
tOV παλαιοκομματισμό "αι ό,τι αιrιός ο ρευστό<:; όρος εξακολου

θεί α..-όμη μέχρ. σήμερα να εκφράζει. Ε'ναl τόσο προχωρημένη η πολιτική
σκέΥη του Πέ1ρου Νάκοιι που φτάνει ακόμα Ο1ην εποχή 10υ να οραμα1ίζεται
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ΜΗΤΣΑΚΗΣ ΚΑΡΙΟΦΙΛΗΣ

μια Ενωμένη Ευρώπη. "εΙνσι σι άνθρωποι», υποστηρίζει με σθένος, «που δεν
αφήνουν την ελεύ&ρη σKέoιnι να ΙιΡοχωρήσει, ούτε ιovς ανθρώπου., να
ςήσουνειΡηνικά !Πμια Ευρώιιη ενωμένη. Εγώ πιστεύω ιιως το πεπρωμένο των
ανθρώπων είναι, ενωμένοι να ιραβήξουν για ένα καλύτερο αύριo~.

γ) Το ψυχοΛογικό Ο'ΤΟΙ1είο
Με τον όρο αvιό δεν αναφέρομαι στην ψι>χολοΥική διαγραφή και εξέλιξη

των διαφόρων χαραocτήρων.Ο\) μυθιστορήματος της Λιλίκας Νάocου, η οποία
διαγράφει

έμμεσα ocαι διαocριτικά, έχει

επιχειρηθεί στο προηγουμενο

ocεφάλαιο για την απεικόνιση των ηθών της λιβαδίll1\"ης 1\"οινωνίας στο
πρώτο μισό του Κ' αιώνα. Στο σημείο αυτό θέλω να σ1ολιάσω μιαν άλ/η
πΛWpά του μυθιστορήματος, η οποία έ1ει περάσει οοοωστΙ1\"ά απαρα.ήρητη
όη δηλαδή η "Γη της Boιωτίας~ είναι κοντά σ' όλα τ' άi..λα, κι ένα πολυ
ενδιαφέρον μυθιστόρημα εφηβείας.
Το πρώτο μυθιστόρημα εφηβείας που απαντουμε στην παγκόσμια Μηο
τεχνία είναι το όψιμο εnηνικό μυθισtόρημα το\> ΛόΥΥΟ\> «Δάφνης και χλόη»
(Δ' αι. μ.Χ.) Σε πολυ νΟΟΤεΡη επΟ1ή \C(tτόπιν, μακριά από ελληνικά ή ξένα
πρότυπα, γράφτηκε εκείνος ο εκπληκτικός «Πατούχας» (ι9!6) του Γιάννη
KoνδυλάVΗ. Το μυθιστόρημα εφηβείας Kαnιεpyήιtηιcε όμως σοοτημαηκά
στον 1ώρο της νεοελληνικής πεζογραφίας από τους συΥΥραφι:ίς της γενιάς
του τριάντα (Πολίτη, Θεοτοκά, Τφζάιcη, Βενέζη ... ά.).
Ο Κοσμάς Πολίτης ε,ναl βέβαια "Ο πρώτος διδά4αι;», γιατί \C(ttά τη
διάρκεια μιας συντομης παραμονής στη Γαλλία, μετά 'Ιον πρώτο παγκόσμιο

πόλεμο, γνώρισε «10ν μεγάλο Πωλν» (ΙΙ:

Fournier

Grand Meaulnes 1913)

'Ιου AΙain

κι όταν επέστΡtψε στην Ελλάδα, συνέθεσε ένα παρόμοιο μυθιστό

Ρημα εφηβείας atO οποίο οι κεντρικοί 1αραnήΡες είναι νεαρά άτομα σ.ο
μεταίχμιο τ/ς παιδικής 1\"αι εφηβικής ηλlιciας ΠΟ\> μέσα σε μια ονειρική
κατάσταση βιώvoυν 'Ιους πρώτους ερωτικοίχ; ίμερους

(<<Eroic.1» 1938).

Το ίδιο τώρα παραιcpατείtαl και στη «Γη της Βοιωτίας», όιιου η κενφική
yuναιΚtία pι:rsona, η ΒαρβάΡα, εyyoVΉ

to\>

Π(ιππου Πέψου και ο Θανάσης,

'Ι>ΧοΥιός του τελι:υταίου, ζουν τη δική τους αθώα σχέση, όταν tp1ctal η ώρα
να εγκαtαλείψουν 'Ιην αγγελική ηλικία και να περάσουν σtην tυραννιocή
γοητεία τ/ς εφηβείας. Τα δοο παιδιά ζουν, μεγαλώνουν και παίζουν μαζί
ανέμελα, όσο όμως πλησιάζουν

'10

κρίσιμο

όριο συνειδηΤ01l0ιουν

τη

βιολογική αλλαγή που γίνεται μέσα τους, αλλά και τ/ν ψι>χική αλλαγή ΠΟ\)

ανασ.αtώνει .ον σι.>ναισθημαηκό .ους κόσμο.
Κατ' αρχήν ο ερωησμός 'Ιης Βαρβάρας ξιιιtwεl ενωρίτερα, καθώς δέχεται
ποικίλους ακοοοτικοίχ; εΡεθισμοίχ; στη συναναστροφή

της με το Ύ\JναΙK&ίO

ΠΡοσα/πικό στο σπίη 'Ιου παιtιtου. Ο θανάσης, πο\) είναι λίγο μεyαλι'rιεpoς
της, έ1&1 περάσει φυσιολογικά στην ηλικία της πρώτης &ρα/τικ'ής ανησυ1ίας,
πο\>

watooO

δεν είναι ακόμη πλήρως συνειδητή. Ενδεικτική από την άποψη

,,,
.
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Η ΛΙΒΑΔΕΙΑ ΧΘΕ.Σ, ΣΗΜΕΡΑ, Αγριο

αυτή ειναl η ακηνή που ο Θανάσης μπαίνει "άποιο πρωι στο δωμάτιο της
Βαρβάρας για να την ξυπνήσει, γιατί μαζί με τον παππού θα πήγαιναν

εκδρομή σε κάποιο μοναστήρι της πεΡΙΟ1ής: ιι:Πήγε στο δωμάτιο όπου
κοιμόταν η Baρβάρα, για YIl την ξυπνήιπι», αφηγείται η Νάκου. «Σιγά άνοιξε
την πόρτσ δίπλσ από την πάμαρσ της γισγιάς, μα στάθηκε, σαν είδε την
παιδorίλα να -ωιμάται αο;όμα με το ιΟνα χέρι κάτω από το ο;εφάλl τΙ/ς. Στάθηο;ε

να τΙ/ν κοιτάζει και

1/

κιιρδιά του χτυπούσε δυνατά, Το πρόσωπο του μικΡοΙΙ

κοριτσιού είχε μια τέτοια αθωότητα και γλυκΙΙτητα μαζί, μια τiτoια ομορφιά,
που ο Θανάσης ταράχτηκε, Δεν μπορούσε ούτε έYIl βήμα να κάνει,

.. δεν ήξερε

κι ο ίδιος τί του συνέβαινε ξαφνικά .. δεν υποπτεύοταν», πρoσθiτεl η Νάκου
από την πλευρά του παντογνώστη συΥγραφέσ, «ούτε αυτός πως

1/ εικόνα

αυτή

που επέβΜ:1Ui μπροστά του, ιΟμλλε να τον παραwλοιιθήσει σ' ολόο;ληρη πι

ζωή του.., Δεν ήξερε πως ήταν η μοφιιία στιγμή της δικιάς του ζωής..,
Κοίτοζε όλα αυτά τα Ο'γόρια γύρω του, έπειτα κοίταζε την παιδούλα

1(01

η

mραχή 1(01 η συγιriVΗση του αιίξαιναν... μΙ/ βαστώνται άλλο, πήγε γλήγορα,
ιΟπιασε τη Baρβάρα από το χιΟρι Ο;ΟΙ την OWIιVfIjDe.. κι εκεί, καθώς ήταν
σo;υμμivoς, χωρίς να ξέρει κι αυτός τι κάνει, έσκυψε πιο πολύ και γλήγορα
γλήΥορα φίλησε πι Baρβάρα πάνω στο μαλλιά» ...
Ο Θανάσης είναι, βέβαια, ένας πολύ ντροπαλός έφηβος "αι, μολονότι πολύ
οικείος στο περιβάλλον της οικογένειας Νάκου, δε χάνει ποτέ την αίσθηση
του μέτρου και της απόστασης,

ότι δηλαδή αυτός δεν ειναl παρά ένας

'ί'\Ι1.0Ύιός στο σπίτι του παππού.
Ξαφνικά η Βαρβάρα πέφτει βαριά άρρωστη με τύφο και βρί(fl(εται στο

μεταίχμιο ζωής >;αι θανάτου. Η αγωνία του Θανάση τις μέιχς αυτές βρίσκεται
σ' ένα διαρ>;ή παροξυσμό κι όταν η Βαρβάρα θα περάσει στο στάδιο της

ανάρρωσης

δε λείπει

σΠΥμή

από >;οντά

της, της κρατάε.

συντροφιά

διαβάζοντας της αποσπάσματα από τα αΎαπημένο της β.βλίο, την «Αττσλά»
του Chakanbriand.
Η αρρώστια επιτάχυνε την ερΙΙVΙIKή ωρίμανση της Βαρβάρας. Ενα
απόΎευμα που απομονώθη>;ε στο αγαπημένο της κρυσφήΎετο, το παλιό
χαμάμι στο σπίτι του παππο';, ένιωσε τα πρώτα σίγουρα σημάδια ότι είχε πια
αρχισει να διαγράφει το φυσιολογl>;ό της ιιύκλο ως γυναίκα. Ε>;ε( την
συναντάει αΡΎότερα >;αl ο Θανάσης τυχαία >;αι είναι γεμάτος συγriνηση και
τρυφερότητα μπροστά στο μυστήριο >;αι το θαύμα της φύσης.

Η Βαρβάρα έχει μιu:1 πια στην εφηβεία και αυτό το διαπιστώνει >;άθε μέρα
στις αλλσΥές που παρατηρεί στο ίδιο της το σώμα "α. στα περίερ-Υα "αι
αντιφατι>;ά αισθήματα που >;αταδυναστεύουν την Ψ\Ι1.ή της:

«Η παιδούλα κοίταζε με περιέργεια στον καθρέφτη μπροστά το κορμάκι
της το ίδιο που ξαφνιιrά στpoγrlιλινε, έο;ανε Kαμπtί~, ενώ τα δύο μΙο:Ρά της
στήθη μεrάλωναν, σαν να ήτανε ιrαρπoΙ. Οι άντρες έξω στους δρόμους
άρχισαν να

[ην κοιτάν...

Ομως αυτή

δεν πρόσεχε

κανέYllν

τόσο ήταν
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ΜΗΠΑΚΗΣ ΚΑΡΙΟΦΙΛΗΣ

απoρρoφ~μivη στο μιxnήρω τσυ εαυrσύ της.,. Η ήβη είvaι ηλιιdα της
ανησυχίας.. , Η ψυχή που ξυπ<'άει, αιιοταράζετιιικαι ψάχvcι va λύσει rσ δικό
της πρόβλημα .. Παράξενα συναισθήματα,

σαν παλιές θύμησες, κάποτε τη

βασaνίζooνε ... Αvvπομοl.1:Ι va ζήσει, μα πάλι φσβάται τη ζωή .. Χαρά και
θλίψη, Ql.1:ιpa και μελαnOλία, Υλυκά σαν το 1λυκό κρασί, όλα αυτά τα
συναισθήματα μαζί αλληλοσυ~ρούοvrαι μiσα σε μια εφηβική ψυχή ... Δίχως
καμμία σημαvrlκή αιτΙα ipxovraI δάκρυα στα μάπα και πάλι ύστερα Υέλια,
αιφότητα, μέχρι ιxnερισμούl>.

Και η Λιλίκα Νάκου επlλΈΥει: «Από αίVΗ την ημiρα τα δύο ιrαιδlά
ένιωσαν πως συVΔιiθηKαν περισσότερο, ΧωΡΙς όμως τίιroτα va εξωπρικεΟΟυν.
Η Βαρβάρα, που ως τότε δεν πρόσεχε καθόλου το θαιιιiση σαν ιryόρι, άρχισε

va

τον κοιτά με συμπάθεια και

va

τον νιώθει ιrιo KOvrιI της:ιι.

Aιrιό το όνειρο όμως που ζ01.1ν τα δύο παιδιά θα πάρει απότομα τέλος, ό'tαν
θα έρθει από την Αθήνα η κοσμική μη-ιέρα 'tης Βαρβάρας, Π01.1 έχει χηρέψεl

και από '10 δείι'tερο άντρα της, για να την πάρει μαζί 'tης. Η Βαρβάρα
αισθάνεται βαθιά θλίψη που αφήνει πίσω της το πtρlβάλ).Oν του παππού, στο
οποίο έζησε πολύ ευτυxισμiνα παιδικά χρόνια, και προπαV'tός που αφήνει
πίσω της το θαVΆση, με τον οποίο οι σχέσεις της π&ρνοι.ίν μεγάλη κρίση
τελευταία ιίστεΡα από την ακα'tανόητ/ πράξη εκείνου, Π01.1 δεν ήταν παρά μια
σι;orεινή πράξη αV'tιζηλίας, να πνίξει '10 καναρίνι του παράλυτου Αντρέα.
«Η Βαρβάρα σvλλoyιζόταν ακόμα πως θα ιiψευ1ε και θα χώριζαν οι δυο
τους κακιωμένοι ... Ω, τώρα πως άθελα, στο βάθος της, του σvrχωΡOύσε και
την άσιrημη πράξη του ακόμα va σκοτώσει το KαVΑρίVΙ! Evιωθε ακόμα τα
φι).ιά του, εκεί KOvrιI στο λαιμό" Νόμιζε πως οσφpaιιιόταν τα χωριάτικα
Ροι)χα του που μύριζαν σαν ξύλο καμμέVQ, σαν Kαιrνιά. Ήταν κι αυτός ένα

κομμάτι απ' τη 1'1 της Bcιωτίας που τόσο την ιrιαπQύσε».
Και 1ελικο. η Βαρβάρα έφυγε χωρίς να δει τον θαVΆση, χωρίς ο θαvα.σης
να τρέξει κοντά της να 'tην παρηγορήσει και να την αποχαιρετίσει. Αυτή είναι
μια συνηθισμiνη

ισ'tορία πρώ'tης αγάπης, που μαράθηκε lφιν προλάβει ν'

ανθίσει καλά καλά.
Το μι){ιιστόρημα 'tης Λιλίκας Νάκου «Γη της Βοιωτίας:ιι, χωρίς να είναι
κανένα

αρισ'tούργημα,

παρουσιάζει

ιοο'tόσο

μεγάλο

ενδιαφέρον,

γιατί

επιτρέπει διάφορες λοξές αναywl:ισεις ποο αποκαλι'ιπτουν ης κρυφές εσωτε

ρικές 'tου διασ'tάοεις. Η Λιλίκα No.lCOV δεν είναι από 10ιις μεγο.λοιις
συΥΥραφείς 'tης γεvιo.ς του Τριάντα, από μια προσεχτική αvα.γνo:ιση 10υ
έΡΥου της μας αποκαλι'ιπ'tε'tαι ιιχπόσο ένας ολόκληρος κόσμος οικείος,
ανήσΥΧος, αβέβαιος, ρει>σ'tός, ψαγlκός, καθημερινός, ο μικρόκοσμος ο δικός
ιης και ο δικός μας.
lkβ~IΟΥQ<llfία (επlMryή): ΙΜ. Παναγιω'tόπουλοο, Τα πρόσωπα και 1α
κείμενα Τ.Β., Ανήσυχα χρόνια, Αθήνα ]980, σ. ]58·6700 Α. Καραντώνη,
πεζΟ'(ρό.φοι και πεζΟ'(ραφήμα'tα 'tης Υενιάς 'tου
Α. Σαχίνη, Πεζογράφοι του καιροι.ί μας, Αθήνα

'30, Αθήνα 1962, σ. 226-30 Ν.
1967, σ. ]57 - 6700 Μ. Vitti, Η

Υενιά 'tου ψιάν'tα. Ιδεολογία και μορφή, Αθήνα

]997,

σ. 26ιι.
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Εισήγηση Ίσυ Κ. ΧΑΤΖΗΦΩΤΗ ΙΩΑΝΝΗ

Συγγραφ(α

-

Δ/vτή Τύιιου Aρxι€ιιισKoιιής Αθηνών

Ο ιστορικός Τάκης Λάππας και η προσφορά του στη Βοιωτία

και τη νεοελληνική ιστορία γενικότερα

Να με ειδοποιήσετι:: στα

12,

διότι αυτό το θέμα είναι θέμα διάλεξης. Και

αναγκαστικά, θα ιιω μερικά πρό:Υματα, Άλλωστε, δεν κροτίθεμαl να «ιroμΙσω
ΥλαύΚα» στη Λιβαδειά.
Ήδη, από το πρωί το όvoμα το\) Τάκη Λάκκα αvaφέρθηκι:: πoWς φορές και
όλοι γνωρίζετε λίγο·ιιολU τις ενασχολήσεις

10\) με την lοπl"ή

ιστοριογραφία,

Είχαμε ΎVΦplστεί στο Σύνδεσμο των Ελλήνων Λοroτεχνών, όπο\) ήταν μέλo~

και ένα αιιό τα lδpιmκά. μάλιστα, μέλη. Εκι::ί εΎώ χρημάτισα KOσμήltι>p και
μέλος τΟ\) Διοικηπκοu ΣυμβουλίΟ\), το

'67, '68.

Μετά, α Σuνδοοιwς ενσωματώθηκε με την Εταιρία Λογστεχνών, αλλά το

'74.

με πρόσκληση το\) Γιάννη Χατζίδη, του τότε προέδρο\) της Εθνικής

Εταιρα/ς, έγινα τακτικό μέλος της και σε λίγο ήρθε α Τάκης Λάπκας.
Ημασταν οι δύο κου δεν πήrαμε στην Εταιρία Λογοτεχνών αλλά πήγαμε στην

Εθν,κή Εταιρία Ελλήνων ΛOΎστι:χVΏν. Αυτή την οποίαν ίδΡUσε ο Στρατής
Μυριβήλης. Στην άλλη ήταν α Σικελιανός, τότε, πρόεδJX><;.

Ο Τάκης Λόππας ευτύχησε να ζήσει ενενήντα ολόκληρα rpόVlίI, τα οllοία
τα αξιοποίησε κατά τον καλύτερο τρόπο γ,α τα Γράμματα, για την Ιστορία ..

Ηταν ένας ακούραστος, ένας ακατακόνητος μελετητής. Ήταν βασικό
ερι;ιoνηtής, αλλά είχε και το ταλέντο της λογοτεχνικής αVΌKλασης.
Έτσι λοιπόν, δεν περιορίστηκε μόνο στην εκπόνηση μελετών γύρω ακό

μορφές της Λιβαδειά:;, στην οποία και γεννήθηκε, της Βοιωτίας, γενικό της
Ροuμελης,αλλά και το\) πανελληνίο\),καθώς εδώ έδρασαν μεΎόλες μορφές το\)

'21

της Το\)ρκοκρατίας, Είναι η περίοδος εκείνη, κατ' εξοχήν, με την οκοία

κατέγ,νε,
Ο, σπουδές το\), βέβαια,

ήταν σποι>δές

νομικής.

Η voμική

είναι

μια

επιστήμη πο\) προσφέρει πoWς δυνατότητες για την ανέλιξη ενός εκιστή
μονα. Εδώ όμως χρειάζονταν κι άλλα. Και αυτά τα αllέκτησε ο Τάκης Λάππας
με την επίμονη δο\)λε,ά

lO\).
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ΧΑΤΖΗΦΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Και όλα αυτά τα χρόνια, από τη δεo;αε'tία του

'30,

ησχολείτο με τα

Γράμματα, έως ο;αι την τελευταία του πνοή. Μάλιστα, έχουμε μια άλλη ο;οινή
σιιμ,πόρευση στο θέμα Τ()Ij Λαϊκού θεάτρου Σκιών.
Ε-Υώ οισθάνθηο;α ιδιαίτερη τιμή, όταν είδα να υιοθετεί τη θδωρία μου ότι
φιλολΟ-Υικά ο ΚαΡι1-Υκιόζης προέρχεται από το Βυζάνιιο. Ότι βασίζεται στον
ο;ύο;λο των πτωχοπροδρομιο;ών ποιημάτων. Άλλωστε, έΎρα"α και μια
ο;ωμωδία του Λαϊκού θεάτρου Σκιών, που παίχτηο;ε από το ΎΙΟ του Μόλλα,
τον εξίσου σπουδαίο καρα-Υκιοζοπαίχτη Δημήτρη Μόλλα.
Κι εκεί συνήγαΎα ο;αι άλλα στοιχεία από κείμενα του Ι20υ αιώνα, -Υια να
δείξω αυτή

την προέλευση.

Διότι

γίνεται με-Υάλη

παρεξή-Υηση. Ότι ο

ΚαραΎο;ιόζης μας ήρθε από την Τουρκία.
Άλλο η Π:IVΙΙCΉ του θεάτρου Σκιών, άλλο oρισμiνα στοιχεία ιαραΚΊ'η
ριολο-'(ιο;ά, τα οποία επήρε από 'ο;ει και άλλο το φιλολογιο;ό περιειόμενο.

Ο ΚαραΎκιόζης δεν είναι τίποτα άλλο από μια διαμό.ιη, μια συνεχή
πολεμική ανάμεσα στο <Q11tIIIό καλύβι το -ΥΚΡι:μισμένο ο;αι στο πανίσχυρο
Σερόι. Αυτοί οι δύο κόσμοι συ-Y!ςpoιJoνται. Όλη η κλεφτουριά μπήο;ε μέσα
στον Καρα-Υκιόζη.
Και βεβαίως, αυτά με την πείνα, αυτά με τα ξηλωμένα παράθυρα κλπ. είναι
κατευθείαν από τον ΠΤα/1.0ΠρΟΟρομο. ΤΟ ξυλοφόρτωμα αιιό την ΑΎλαία και τα
παιδιά 10υ ΚαραΎκιόζη, προέρχε1αι κι αυ1ό από 'κει.

Ο Τάκης Λάππας ευτύΧησε να έιει σημειώσεις από τον ξάδελφο του
Χαρίδημο. Τότε, I((1Ι τα -Υράφει σ10 βιβλίο του αυτά, ντρεπόντουσαν να πουν

όη είναι ο;αραγο;ιοζοπαίχτες. Εθεωρείτο l)ΙΙοτιμητικό. ΑU1ός ήταν ο κοινω
vιo;ός ξιπασμός.

Ενώ, όπως σωστά Ύράφει, ο ΚαραΊ'Κιόζης είναι το πιο αυθεντιο;ό θέατρο
της ΡωμιΟΟ1!νης. Δεν μπορεί κανείς να το αμφισβφήσει αυτό. Κωμωδίες,
όπως «Ο Kαρayιι:ιό(rις ιrλo{σρχoς» ή «Ο Kσpσyιι:ι6(rις οδο\<tοrιστΡόφ>, είναι
βγαλμένες μέσα από την Τουρι;οκρστία.

ΤΙ άλ/ο είναι καρά η ναυτοσύνη του Ελληνισμού, η άλλο είναι παρά οι
l;ομπιryιαννίτες, με 10υς οποίους ασχολείται ο;αι ο Κωστής Παλαμάς σΊ"0
περίφημο μυθιστόρημά του, που προ ολίΎου ανέφερε ο κόριος Μη1σάκης.
Ο Λάππας i-Ypι1't't πάρα πολλά βιβλία. "E-ypa'f't μελi:1ες, αλλά iypu't't και
βιβλία τα οποία απευθόνονται στα παιδιά ο;αι ΎΙ' uU10 το λόγο ο;αι βραβεύτηκε
από το Ίδρυμα Κώσ1α ο;αι Ελένης Ουράνη, της Ακαδημίας Αθηνα/ν. Κάνει
πού και πού η Ακαδημία μερικές σωστές βραβεύσεις!
Εν συνεχεία, θα ήθελα να πω ότιο;ορυφαίοι λογοτέινες της εποχής, όπως ο
Μιχάλης Ροδάς, όπως ο ξεxασμiνoς Μυλωνογιάννης, ο Χατζίδης τον οποίον
ανέφερα, ο Ι Μ. ΠαναΎ\α/τόπουλος ο;ι αο;όμη ο πέtρoς Χάρης, ο Κλέων
Παράσχος, ο Δημαράς" μιας άλλης αντίληψης Ι;Ρl1ικός, -Υια1ί ήταν ι;αι
!ςΡιτικός

-

έΊ'ρα'f'αν -Υια το έΡ'/Ο του Λάππα ευμενέστα1α o;είμεvα, στα οποία
,η
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εξαίΡουν την προσφορά του και στη μελέτη αλλά και στην πεζογραφία.
Δε θα σταθώ στη μελέτη, γιατί τα ξέρετε. Τι να σας μιλάω τώρα; Για τον

"Οδυσσέα Ανδρούτσο»; Ή τους "Ρουμελιώτες στην Επανάσταση»,

το

"Ρουμε).ιώτιιω Τύπο», το «Λέοντα της Χαιρωνείας>; και τα τοιαίιια;
Θα ήθελα να μιλήσω λίγο για τα <:ιφηγήματά του. «Στα 'ι'ηλώματα του
ΠαρνασσΟύ>i, που βγήιc:ε ήδη το

ΊΊκή μορφή, το

'50,

«Παιδιά του

'37,

«Βοιωπια/ μοναστήρια», με αφηγημα

τον ίδιο χρόνο, «Μικροί ή~ του

'21»,

Παρνασσού», «Αθάνατο
χρόνια. «Γυναικες του

'21», «ο αΙ'τ6ς <ουωυλιού». Και ανεβαίνουν ~α
'21», «ο θαλασσομάχοι; <ου AIraioo», που δεν είναι

άλλος από το Λάμπρο Κατσώνη, «Η κατάρα της μάνας», "ο Καrσαvrώνης»,
«Ο Καραίσο.-άκης», «ΞSχασμέlIOι ήρωες», ,<Οι διίο πρir..-ιπες», «Οδυσσέας
Ανδρούτσος»,

«Κανάρης»,

«Φιλική

Eraιpia»,

«Ήρωες και

ηρωί&ς»,

«Μιαούλης», «Κολοκοrρώνης>i, «Δοξασμένη έΙ;ο6οι;», «ΠαΤΡο-Κοσμάς>i,
«Ο "ArICΙ; ΤWν σκλάβων», «Κοσμάς ο Αι~ωλός>i.
Δεν ήταν δυνα~όν να μην ~oν απασχολήσουν αυ~ές οι μορφ.:ς, αφού αυ1ές

οι μορφές δρο\!ν στην περιοχή εδώ ~ης Στερεάς Ελλάδας. Και δεν
περιορίζεται

-

όπως είπα κα, πιο πριν

-

μόνο οπη Λιβαδειά.

Στη Λιβαδειά ίσως ερχόταν και tMVtΡXMaV, όπως και σε όλους μας, οι
ιδιαί~ερες πατρίδες μας. Αλλά ή~αν το εύρος των ενδιαφερόντων του πολύ

με-Υαλντερο. Και δεν περιοριζόταν στα είδη που ανέφερα.
Μπορώ να πω ότι και ~o θέατρο ~oυ ή~αν αξιόλογο. Γιατί έγραψε και
θέαψο ο Τάκης Λάππας. «Το χάνι <ης Γραβιάς», «ο θιivaro.; του
KαpαΙ"σιriιKη», «Η Επανάσταση ~oυ

'21

στην Αθήνα»,

«Ο Διάκος στηV

Αλαμάνωι, «θεατρικές εικόνες από το '2/», κλπ.
Έγραψε και γραμμα~Oλαγιιc:ά, όπως ~ην «Πνευμαηκή Ρούμελη», ένα
βιβλ'οΥραφικό σχεδίασμα για ~ην πr.ρίoδo από ~o
βεβαίως,

ειc:είνo

~o

πολό

~P\!φεpό

βιβλίο

πο\!

'35

βγήκε

ως ~o

'55.

Κα!

~o

για

~oν

'52

Καμπούρογλου, με τον οποίο είχε σ\!νδεθεί "αι ~oν οποίο αγαποόσε lδιαί~ερα.

Μερικοί διερωτώνται και λένε: «Μα πώς είναι δυνατόν να έχει Υρι1ψει <όσα
έρΎΟ ένας συγγραφέας;» Μόνο ό~αν αυτό ~o οποίον από το πρωί ως ~o βράδυ
που ~oν αποσχολεί, είναι το Υράψιμο, είναι φιισιιc:ό να Υράφει πολλά ιc:είμενα.
Αυτό δε σημαίνει εuKOMYyρoφία, κάθε άλλο, όπως στην πεpίπ~ωση ~o.., Τάκη
Λάππα.
Αλλά μια μόνιμη ενασχόληση καθημερινά, από το πρωί ως ~o βράδυ.

Τέτοιοι σιrrrραφείς δεν αναλίσ"ονται μήτε σ~OUΙ; καφενέδες, μή~ε οπα χαρηά,
μήτε σε δεν ξέρω 'Υω τι άλλο. ΤΟ γράψιμο είναι αιr<ό το O"J<οίο ~oιις
αποσχολεί. Είναι ~o πάθος ~oιις. Όπως άλλοι έχο\!ν πάθος φ&ρ' ειπείν για τις
γ..,ναίιc:ι:ς ή για ~α χαρnά, πο\! είπα πιο πριν.
Για το Λάππα πρέπει να πω όη πήρε πάρα πολλές και Ο1ιοι>δαίες ~ψηηιc:ές

διαιc:pίσεις, όπως της

Ιεράς Πόλεως του Μεσολοnίο\!, ΤΟ βιβλίο του
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«Ρουμι;λιιίίτι("ος

Τύπος», όπως επηρε ο

«Αθανάοιος Διι1κος» από τον

Σύνδεσμο των Eλληνωv Λογοτεχνών κα! βεβαίως επηρε και η «Δοξοσμέ
νη Eξoδl)ς» το πρώτο βραβείο της Γυναικείας ΑΟ'γοπ:χνικης Συντροφιάς.
Αλλά τα βραβεία δεν

ixouv

καμία απολύτως σημασία. Είναι, ίσως, μια

ηθικη επιβrάβ€υση. Σημασία έχει η ωι:οδοχη του κοινοί>. Και ο Τάκης
Λάππας ανηκε σ1'Οιις συπραφείς που ηταν αξlα'γιιπη'tOΙ από lΟν κόσμο. Που
τα βιβλία του κυκλοφορούσαν. Μπορείτε να τα βρείτε σήμερα σε όλες ης
βιβλιοθήκες.

Είναι καταξιωμένος και στην προσφορά του της έρευνας και σι: εκείνη της
παιδιΚΊ'ις λογοτεχνίας. Είναι, δηλι:ιδη, ένας πολυδιάσ1ατος συπραφως. Δεν
ξέρω πόσο χρόν<> διαθt10uμε να διαβάσouμε ένα κομμΙΙτι lΟυ μόνο, 'γιατί
προημώ να ακουστεί ο λό'γα; του Τάκη Λάππα από 1η δικη μου φλυαρία.

Να σας διαβάσω από 10 β,βλίο «Ο Υερο-Καπετάνιοςπεθιιινει»ένακομμάτι,
το οποίο δείχνει, ακριβώς, πως είχε τη δύναμη ο Λάππας, ακόμη και σtα
'ΙΙυχρά αντικείμενα να δίνει ζωη.
Εδώ έχουμε το γέρο-Καπετάνιο,ο οποίος φτάνει στα l&λευταία 10υ. Ποια
ηtαν η επιθυμία 10υ; Αφού μας λέει στοιχεία από τη δράση του, τι παλικΙΙρl
ητανε και πόσα τOlίΡKΙKα κορμιά είχε σωριάσει, μιλάει 'για τα όπλι:ι lΟυ
εδώ θέλω να σταθώ λΙΥάκι. Για τα όπλα

autU,

-

κι

τα οποία στο λό'γΟ του Λάππα

ζωντανεύουν.

«Σηκώθηκε 'ι γρια-Καπετάνισσα, α"έβηκε στο σκαμvi κοι ξεκρέμοσε από
τον τοιχο το oσημOΤOυφiKΙ το Λιάρο και το γιαταγάνι το Φονιά, όπως τα

eixov ονομάσει αl/ό

παλιά. Το προσκόμισε ευλαβικά στον άρρωστο. Κεινος

άπλωσε τα τρεμάμενο χέρια του και πήρε τ' άγια του κειμήλια. Πόσα

αλλιώπψε τιίίρο 'ι μορφή του! Αν τον αrι'άντευι: κονεις, δε θα 'ληε πως
τούτος ο άνθρωπος ψυχοποροδίδει.
Τα βάσταξε για Mro, τα κοίταξε αμίλητος κι ύστερο τα ακούμιιησε στα
στρωσίδια. Κει πλάι του. ι1εξιά μι;ριά το Λιάρο. Ζερβά το Φονιά. Και κάθε
τόσο άπλωνε το δάχroλα ΤΟυ κοι το χοΙδολόγογε τ' άρματο, έκλεινε τα μάτια
κι άλλοτε τα μισάνοιμ, αφήνοντας το βλέμμα του ακαθόριστα

Τάχατες τι oΡOσιfς

\1)'

\1)'

πΜν!έται

πfΡ\1)'γαν αl/ό μιιρ<χπά του; Κι ήταν τούτα τα

000

τ'

άρματα οι πιο πaλω; ιmντρoφoί ΤΟυ. Πιστοί σύντροφοι κι ά.;ιοι σαν το
Λιάρο.
Αλλο καΡοοφύλλι δεν ήταν στη Ρούμελη. Τη φωνή του από ΚοΡφή σε
ΚοΡφή βoυw:ιύ ξe;ι:ώpιζαν. λλλο πράμα. ΤΙ τoύρΙCΙKα κορμιά
Αν και φονιάς, δεν ήτον αδiξιoς. Φονιά το

citrov και

eixc

σωριάσει!

ήτον φονιάς. Και όπου

άπλωνε τούτο το ΥιοταΥάνι, ",υχή θα 'ποιρνε. Το λεπίδι του με τις τρειι;, έλατο
rκρiμιζε και μαρμαροκολόνα ρά'Υιζε. Το θηκάρι του γιαταγανιού, φλωρο·
("απνισμiw:ι και ιιλoυμισμέw:ι μ' ακριβά πετράδια. 'Στόλισμα αξετίμητο Υια

η,

•
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fI
Jfείvaν πo~

.0

ΛΙΒΑΔΕΙΑ ΧΘΕΣ. ΣfιΜΕΡΑ. ΑΥΡΙΟ

'σεpvε σω σελάχι .α> και ιrarέβηJfε στο χέρια ωυ ιιιrό πολιά

κληΡοvaμ,ά.

Ο ΠΡω.οκλέφ.ης .o~ ζυroύ, ο Kαιrε.σν Τσcύ.~, Ι 732, ω βιiσrαyε πpώ.~.
Πo,~ ξέρει ιιιrό ποιο μιrέη ή αγά
oρμα.ωλ~ ο καπειάν Φώτης,

ro

άρποξε; Σα ιJΚO.ώθηκε, .0 πηρε ο

1760.

Ύσrερα, αφού τον φαρμσκωσε τούτον δολερά ο μπέης του Νέπαχ.ου, .0
πήρε

ara

χέρια .α> ο καπετάν Σφαλιός, ο αρμαrωλός ω~ ζ~yotί, σ.εριιά.

Kατασrάλαξε σrιι χέρια 10~ ο:απεπίν Μαο;ρή, ΠOl! ήrιιν πρώτο παλ,ο:άρι ωυ

Σφaλτoo. Τι ο:όο:ολα έχει raao:ίoεI ο Φovιάς! Τι Jfεφάλια είχε Ύ/'ρεμίσει στο
μεγάλο γιουρούσι τα> Mεσoλoyyιotί! ΤΟΙ!

.0 είχε αvaίξει δρόμο Υια

vι:ι διαβεί

ο Μαο;ρής.
Τώρα, <ώρα οι διίο παλιοί σύντροφοί ιου τον παρaστεκαν στο στερνά του,
αvrσμα με τ/ν άλλη πιστή Ql!vrpόφraoά τo~".
Είδατε και τη Ύλώσσα ποο χρησιμοποιεί, η oιroία είναι μια ΎλιDoσα ποο

έχει στοιχεία από την περίοδο την oιroία περιγράφει. Έχει τη ΟΟναμη, 'ην
ενάργεια, όλα αιrtά να τα πpoβoiλλει. Γιαπ ήταν πpιΪrtα ι;αι ιrάνω απ' όλα
λογοτέχνης, έχovιας και το πάθος για την έρευνα, EγιD ιελειώνω εδώ.
Δεν ήταν τίποιε άλλο αυτό παρά μια ασήμαντη, ,απειVΉ αναφορά σ' ένα

μqάλo σvrγραφέα, ι;αι υπόσχομαι να επανέρθω δριμί>rερας, ει;εί που θα έχω
περισσότεΡο χρόνο και περισσότερο τόf!:o, EΥXαΡΙσfιD,

'"
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Εισήγηση του Κ. ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΧΡΗΣΙΌΥ
Δημάρχου Λι6αδξων, Πολιτικού Μηχανικού

Η Λιβαδειά στον

210

αιώνα

Σύντομη αιιαφορά στην ταυτότητα της ΛιΒαδειάς
από το παρελθόν και έως σήμερα με έμφαση σισν αιώνα μας
Η Λιβαδειά.

σημερινη

~ρωτεooνσα

του Ν.

Βοιωτίας,

εμπορικό

και

οικονομικό κέντρο μιας ενρύτερης περιοχης, είναι μια πόλη με σημαντική
ItIlPOOOiιI από την αρχαιότητα έως σήμερα. Βρίσκεται δυτικά lου KαrnαϊδΙKOίι
πεδίου και διασχίζεται από τον ποταμό ·Ερκννα. ΔlJtικά της πόλης εκιείνεται
ο Παρνασσός

και νόηα ο

Ελικώνας,

στους

πρόποδες

του o~oίoυ εϊναι

κτισμένη η παλιά πόλη της Λιβαδειάς.

Τα δΙΟI"'1t1κά

όρια τον

πληθυσμός απογραφης είναι

Δημου

περιλαμβάνοιιll

19.295 (1991),

έκταση

185

Iι:m2.

Ο

ενώ ο ~ραγμαηKός ~ληθυσμός

(από δείκιες: ωρολόγια ΔΕΗ και μα&ητές δημοτικών σχολείων) πλησιάζει
τους

30.000. Ο Δημο.ς,

εκtός από τον ομώνυμο οικισμό, περιλαμβάνει και τους

ακόλουθους: - Πέρα Χωριό - Τζlμέικα - Ανάλη'f'η - Τσουκαλάδες - ΕλικώνιΙς_
Η Λιβαδειά βρίσκεται στο κέντρο της Περιφέρειας Στερεάς με άμεση και
εύκολη πρόσβαση σε όλες ης πρωιείιουσες των άλλων νομώll (Λαμία,
Αμφισσα, Καρπενησι, Χαλκϊδα) και στην Α&ήνα.

Η Λιβαδειά είιιαι αρχαία πόλη, που ιδρύθηκε από τοll Αθηναίο ηρωα
Λέβαδο στην Οέση της ομηρικης ~όλης Μηδειας που βρισκόταν στις
ιιιιερκείμενες, της σημερινης πόλης της Λιβαδειάς, λοφοσειρές. Ο Λέβαδος
όμως οδηγησε τους κατοίκους της κατά τι χαμηλότερα. Υύρω αιιό τις ~ηγές
της Έρκιινας, και δημlουρΥηθηκε ο οικισμός Λεβάδεια. Στον Τρωικό πόλεμο
έλαβε μέρος με τον ηρωα Αρκεσίλαο. Κατά τους τσιορικοίις χρόνους στις
πηγές, κοντά σιη σημερινη τοποθεσία Κρύα, βρισκόταν το Μαντείο του
Τροφωνίου Διός που περιβαλλόταν α~ό ομώνυμο άλσος. Το Μαντείο είχε

επlσKέ~τες από όλη την Ελλάδα, αιιοτελοόσε δε κατ τόιιο φιλοσοφικών κα!
~oλlΤΙKώll συζητησεωll. Η Λεβάδεια συμμειείχε μαζί με άλλες ~όλεις της
Βοl{oπίας στη Βοιωτικη Ομοσπονδία.
Κατά

τη

Βυζαντινη

περίοδο η

πόλη πέρασε μια

περίοδο

παραφης

""
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οφειλόμενη σε συνεχείς κ(l'Ιαοτροφές των Γόl-θων, αλλά αιιό την ειιοχή του
Ιουστινιανού και μετά iιρxισε και
ΦραΥ"οκρατίας που ξεκινά από το

πάλι να ευημερεΙ Στα

1205,

η πόλη ήκμασε

χρόνια της
πλουτίστηκε

ICQI

αιιό τα εείχη του Kiισφoυ πσυ ολοιcλήρωσαν οι Καταλανοί, όταν τσ

13] Ι

κατέλαβαν την Λιβαδειά.
Το

]458

η πόλη ιcαταλαμβάνεται

από τους ΤOUpKouς που την έκαναν

IIpωttUoυon της διοlιcήσεω<; Στερεiις Fλλiιδας, Παράλληλα σε όλη την
περίοδο της Τουρκοκρατίας η ιιόλη διοικοuvrαν αιιό ντόπιοιις πρόιcριεες.
Απομεινάρια της περιόδου (όπως το TOUpKIKO τζαμί) σώζονται μέχρι σήμερα.
Η

Λιβαδειά

είναι

η

γενέτειρα

του

θαλασσομάχου

Λάμπρου

Κατσώνη.

Αlιετέλεσε ορμητήριο των Φιλικών της Ρούμελης και συμμετείχε από τις
πρώτες στον ξεσηκωμό του 21. Στους αγώνες πρωτοστάτ/σε ο Αθανάσιος
Διάκος, ενώ μετά τον φαγικό θάνατο του τον α-Υώνα συνέχισε ο Λιβαδείτης

Βασίλης ΜπΟΟσγος. Η πόλη απελευθερώθηκε οριστικά το 1828.
Η ιιόλη, επίσης, ιcάηκε από 2 ιιυρκα-ΥIές το καλοιcαίρl του 1821.
Μετά την απελεu(lέρωση,

η ιιόλη εξελίχτη.:ε με γρήγορους ρυθμοuς

lCaI

αιιι:τέλεσε ένα από τα IιΡώΤα βιομηχανικά κέντρα της Fλλιiδας, στηριζόμενη
στ/ν αγροηκή ιιαραγωγή βαμβακιού και δημηφιακά και στ/ν κινητήριο
δuναμη tων νερών της Ερκυνας -Υια την εκκόκιση και την εlιεξφΥασία του. Το
βαμβάκι ήταν και είναι το σπουδαιότερο αΥρotιlcό προίόν για τη Λιβαδειά. IJ
αποξήρανση

της

Κωπαίδας

1101>

ολοκληρώθηκε

το

]886

ενίσχυσε την

αYΡOtιKή παpαγ<ι>rή.
Τις πρώτες δεκαετίες του 200υ αιώνα, η Λιβαδειά αποτέλεσε τον κυρίαρχο
πόλο έλξης της ευρύτερης περΙΟ1ής με βασικούς τομείς ανάπηιξης το εμπόριο

ICnI

τ/ βιομηχανία, ΤΟ

]927

ε-yι;:αταστiιθηKαν MllCpαOIiιm; πρόσφυΥες στον

συνοικισμό ΑΥ. Μελετίου ενώ σταδιακά οι κάτοικοι ΤΟ\) οικισμού Ελικώνα

(lερίKΙ) τον εγκατέλειψαν και ε:-Υκαταστάθηκαν στη Λιβαδειά.
Mετiι το Β'

Παγκόσμιο

Πόλεμο,

η Λιβαδειά

διατήρησε

το

βασικό

αναιιηιξιακό χαρακιήρα των λεΙΤOOρrιών της, συνεχίζοντας να πρoσελriιει

εσωτερικό μεταν(l(lτειιηKό
περιοχής

το

1956

ρεUμα. Η διανομή

υποστήριξε

αιιοφασισηκά

της Υης σε απήμονες της
το αγροnκό

εισόδημα.

Η

οικονομία της περΙΟ1ής ενισχύθηιcε σημανηKiι από την εγιcατάσταση στην
περιοχή της ΠΕΣΙΝΕ (σήμερα Αλουμίνιο της Ελλάδος). Τομείς απασχόλη
σης που αναπτuχθηκαν, εκτός από τ/ βιομηχανία, ήταν επίσης η οικοδομή
αλλά και παραδοσιακά επαπέλματα (ξυλουρ-Υεία, σιδηρΟ\)ργεία, συνεργεία).

fI

πληθυσμιαιcή εξέλιξη της Λιβαδε,iις ακολοuθησε μεν συνεχή ανοδική

πορεία αλλiι με χαμηλοuς ρυθμοUς. Έτσι από
στους

8.944

το

1907, στους 11.602

το

1940.

5.130 κατοίκους το ]848, έφτασε
195], μετά από μια ταραγμένη

Το

δεκαετία πολέμων και συΥκρούσεων, ο πληθυσμός μειώθηκε ελαφρά στοιις
]0.9]5 ενώ στη συνέχεια και μέχρι σήμερα ακολουθούν διαδοχικά μικρές και
με-Υάλες αl>ξήσεις,
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ΠφΙΥΡοφή τ/ς σημερινής καιάσιασης τι\ς πόΛης
α. Κατά τις τελεllτα,ες δεο:αειίες είναι σαφής η ανά~τuξη του τομέα ιων
υπηρεσιών σε βάρος της πρωΙΟΎεvoUς παραγωγής. 1-1 οιο:ονομιο:ή δραστηριό
τητα συγο:ενφώθηο:ε

o:υρ,ωe; στο δευτερογενή

εξόρυξης

ο:αι επεξεργασίας

βωξίτη,

τριtoγενή

(εμ'ιι:όριο-υπηρεσίες),

τομέα (μονάδες εnόησης,

Αλσuμίνιο

της Ελλάδας)

ενώ η αγρotιο:ή παραΎ<o-rή

ο:αι στον

συμβάλλει

με

φθίνοντα ρυθμό στο συνολιο:ό εισόδημα.

Πρέπει να επισημαvQεί ότι η Λιβαδειά δεν έλο:ει ιην εγο:ατάσταση μεγάλων
μονάδων. οι 01l0ίες ,φΟllμοίον την περιοχή Θήβας· Σχηματαρ'οl> OtvoιpUtwv, με εξαίρεση ια εο:ο:οο:ισιήρια λόγω της εuχαιρtστερης πρόσβα
σης σιην αγορά του βαμβαο:ιού. Η οlο:ονομιο:ή ζωή της πόλης σιηρ,χθηο:ε σε
μεγάλο βαθμό στο λιανιο:ό εμπόριο, το 01l0ίo σε αρο:ετες ιιερι~τώσ&ις
εξυιιηρετεί ο:αι μια cuPUτEpη περιοχή. ΕvQαρρυντιο:ά είνοι τα αποτελέσματα
των μετρήσεων tOU Ινστιτοίοιου Καταναλωτών σύμφωνα με τα οποία η
Λιβαδειά είναι μία από τις φθηνότερες πόλεις της Ελλάδας.
Προβλήματα πσυ εμφανίζονται σήμερα στην οιο:οvoμιο:ή δρασιηριότητα

της πόλης, συνδέονται με την πιώση του αγροιιο:ού εισοδήματος, την ο:ρίση ή
την φθίνουσα πορεία τo~ιo:ών βιομηχανιο:ών μονάδων (ιδιαίτερα της περιοχής
της Θήβας), την εξάντληση των ο:οιτασμάιων βωξίτη.
Τα φαινόμενο

αυτά συνδέονται

για μεν ων πρωτογενή

τομέα με τις

τιμολογιαο:ές ~oλιτιo:ες ιων παραδοοιαο:ών αγροτιο:ών προ,όντων 1(αι ιδιαί
τερα του βαμβακιοό, το U,l,ηλό ο:όστος παραγfi>'Y1iς, ιη μη ορΟολσγΙ1(ή χρήση

του νεροό. Η αποβιομηχάνιση ~ou συντελείιαι τα tEλEutala χρόνια σε όλο
τον νομό Βοιωτίας είναι α~oτέλεσμα της τυχαίας, α~oγραμμάιιστης

ο:αι

δορυφοριο:ής ωe; προς την Λθήνα, βιομηχανιο:ής σΙ>Ύ'α:ντρωσης. Ταυτόχρονα,
η αια/ρωση μεγάλων Βιομηχανικών μονάδων όπως το Πoλvιιρo~υλαίνιo >;αι η

Αλουμίνα, στέρησαν το νομό από σημαvtιo:ές επενδύσεις. Η ο:ατάσταση αυτή
επηρέασε >;αι τις άλλες οι>;ονομι>;ές δραστηριόιητες στο νομό. Στη Λιβαδειά,
1α ~αρωιάvω προβλήμαια είχαν ως α~oτέλεσμα μία σχετιο:ή αόξηση

της

ανεργίας τα τελευταία xρόvια ο:αι τη διαμόρφωση ενός ο:λίμαιος αβεβαιότη
τας. Ωστόσο. οι δυνατότητες αντιστροφής της ο:ατάστασης είναι ορατές.
Οι προσπτιο:ες ανά~τυξης της ~όλης αφοροόν 1η σταδιαο:ή μετεξέλιξή της
σε αστιο:ό ο:έντρο ιωι 1η διαφoρo~oίηση 1ης 10ΠΙ1(ής οιο:ονομίας σε σχέση με

τους 1Iαραδoσιαroύς τομείς δραστηριότητας. Τα συγφιτιο:ά πλεονε...-ήματα
της πόλης σε συνδιιασμό με επενδύσεις που σχεδιάζονται ή >;αι ~ραγματo

~oιoόνται στην ευρύτερη ιι:ι:ριοιή (αuτο>;ινη10δρόμιο Ορχομενοίο, πρόγραμμα
ανά~ΤUΞης Ελι>;ώνα) αλλά ο:αl στον ίδιο το Δήμο, όπως θα αναφερθεί σιη
συνέχεια, αναμένεται να δημιουργήσουν δuνατότητες τσυριστιο:ής ανά1lιιιξης

της περιοιής·

'"
.
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Λξίζεl να σημι:ιωθεί ότι οι εΠιΡΡoiς της Λιβαδειάς αφοιχιύν ~υρίως την
επαρχία Λιβαδειάς αλλά ~αι ίναν αριθμό ΚΟIV01:ήτων της Φθιώτιδας ~αι της
Φω~ίδας. Τόσο η Λιβαδειά, όσο ~αl η θήβα ίχοιιν περισσότερες σχίσεις ~αl

επιpρoiς

το ιιολεοδομιll:ό σιιy~p&.-ημα της Λθήνας παιιά μεταξύ τΟ\)ς.

OllQ

AπOtiλεσμα αιιτού ΤΟΙΙ 1εΎονότος είναι η ιιαρεμπόδιση της αιι.όνομης ιι:αι
ενδQ'{ενούς ανά'llι>ξης τοιι νομού πο\) λεΙΤΟΙΙΡ1εί δαρvφoΡΙKά ως ΙΙΡος την
Αθήνα, η αιιωλεια εισοδημάtων, εμ't'υχΟ\) διιναμlκού, η απα/λεια της tοlllκής
φυσlΟ'γνωμίας,

η αλλοίωση τοιι πολιησηκού

χαραnήρα

και η αδιιναμία

lιαρα1ωΥής tοιιιll:ού lιολΙllσΤΙιi:ού npoiQVloς.
Διio αιi:όμη βασιll:ά IJ1<εPTOIlI~oi ιιρσβλήμα.α ιιου επηρεάζοιιν τη Λιβαδειά
είναι η ~αll:ή ιι:ατά<παση .ης Ε.Ο. Λιβαδειάς

ορεινού ό1ΚΟ\) .ου Ελιll:ωνα. Ωσtόσο, 11α μεν

- θήβας ιι:αl η ιιποβάθμιση .ου
.0 πρώτο έχει ξεκ_νήσει σιΎά

σlΎό- η βελtίωση κάποιων τμημάτων το\) δρόμου, 11α δε το δεύτερο βρiσll:εtαl
σε εξέλιξη ενα ιιρό'γραμμα α1ροω;ής ανάιιτι>ξης ύψους πάνω

UllQ 2 δις

ιιου

χρημα'Ιοδο'Ιεί'Ιαι από την Ει>ριιmαίll:ή Ένωση.

Ιδιαίτερη μνεία πρέπε_ να 1ίνει σια περlβαλλΟVllκά προβλήματα.Ο\) νομού
Βοιω-ιίας,

ro

or.οία OIpεiλoVlOl σε βιομηχανικές και αΎΡοηκες δρασ.ηρι&.-η·

.ες, εξορύξεις, δασlll:ίς lIιιp~αγliς, ρύπανση .ων

β. Οι ol~lσμoί .ης Λιβαδειάς,

oll:.ffiv.

.α προηΎούμενα

φθίνουσα πορεία και ορισμένοι εΎιι:α.αλήφθηιi:αν,

χρόνια,

παρουσίασαν

όπως φθίνουσα ιιορεία

παροιισίασαν ~αι οι ~Oινότη"lες 7ΙΟυ lιροβλέπεται ότι θα συνενωθούν μι: τη
Λιβαδειά (ιδίως αν \I1Ioλoγισuί

&.-1

ο πληθυσμός που απογράφεται

είναι

UPll:εToi μεγαλύτερος από .ον :ιφαΎμαηκό τους ιιληθυσμό).
Τα τελειrιαία χρόνια ιιαρατηρεί.αι δημloυιrrία μόνιμων ~αTol~ιών <πον

οιll:ισμό Πέρα Χωριό αλλά ~αl σε άλkς lιερlοχές, εκ.ός σχεδίου ιιόλεως,
ό:ιιως π.χ. στην ,.,εριοχή ΤουΡΚ01tούλας, <πο δρόμο ιιιχις Δελφούς και ιιρος
Λναληψη,

ενώ ταιι'Ιόχρονα

uvollWΣotlOI

ιιεριορlσμένα

η παραθεριστιll:ή

ιι:α.οιll:ία σιους οικισμούς Ανάληψη και Ελικώνα και <πον οδικό άξονα ιιου
τους συνδέει.
Πρόβλημα

σιην σργάνωση

των χρήσεων γης, δημιοι>ργεί

η επέli:'Ιαση

βιομηχανικών και βιοτεχν,κων μονάδων με διάσ:ιιαρtο ,ρόπο κατά μήκος "Ιου
οδικού αξονα Λιβαδειάς
άξονα Λιβαδειάς

-

-

Λαμίας ~αι με μιφότερη έVlαση ~αTά μήll:oc; του

Αθήνας.

Τα πεplβαλ/OV-ΙIKα ιιροβλήμα.α στην ευρύτερη Jιtριοχή της Λιβαδειάς
ιιροκαλούνταl

UllQ

τρεις κύριες πηΎες: τη βιομηχανία, τα λαtομεία ιι:αl την

ανεξi:λε1Κτ/ χρήση των 1εωιrrl~ών φαρμά~ων ιι:αl λιπασμά.ων. Σι>)'Κε~pιμέ
να, για ης διio πρώτες lιη1ές, αι>τά εντοπίζονται στην αλλοίωση του τοπίου,

.ην αέρια pύllQνoη, "ια τ/'ρα α:ιιόβληtα, την υποβό.θμιση των οδικών αξόνων.

,

γ.l. Στην ίδια την πόλη εξάλλσι>, ιδιαίτερα ιιροβλήματα δημloύιτrησε η
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άναρχη δόμηση "αι η αποοοία oρyάνωση~ του οι"ισηκού χώρου. Παρά ω
'γηονός ότι oυδiιι:oτε σημειώθηκε πληθυσμιακή έφηξη στη
ωστόσο η αλματώδη~

βελτίωση

ωυ

Λιβαδειά.

βιοτικού επlπέδοιι της πόλης τις

τελενταίες δεκαετίες δημlούρΥηοε ατεtαμένη ανοικοδόμηση.
Η Λιβαδειά σήμερα χωρίζεται σε οο;ιώ γειτovιές. ενώ το εμπορικό "αι
διοικηηκό της κέντρο, έχει σχήμα τριγώνοιι με κοροφές τ/ν Ταμπάχνα, τ/
Μητρόπολη και το ωπειο (πλατεία Λάμιιροιι Κατσώνη). Κυρίαρχη χρήση
είναι η καωικία. ενώ διάσπαρτες είναι "αι όλες οι άλλες xρήσεl~ εμπορίοιι.
υπηρεσιών, βιοτεχνιών/βιομηχανιών Κ.λ.π. Η κατάφηση γης ήταν και είναι
μεγάλη και ο σιιντελεστή~ δόμησης ιιψηλός. Τα αποτελέσματα αιιτή~ 1η~
Kατάσταση~ είναι ορατά:

-

αναπαραγωγή ενός άμορφοο και άναρχα ΟΟμημένοιι χώρου με ψηλά,

..-α..-ή~ αισθητικής, ο;ιίρια ..-αι σπνούς δρόμους

.

σvyφOOOεις χρήσεων με κοριιφαίο παράδειγμα τη λειτουργία ενός

ιδιαίτερα ΡΙΙΙΙ:οΥόνοι> εκκοκιστηρίοιι μέσα στον αστι..-ό ισ1ό

.

ελάχιστσι χώροι πρασίνου και κσινόχρηστοι χώροι
""κλοφορια..-ή επιβάρυνση τοιι κέντροιι

Πρέπει να σημειωθεί εδώ σvy10Cφιμένα ότι, σε σχέση με τα παραπάνω, τα
τελειιταία χρόνια ο Δήμος έχει ήδη ξε..-ινήσει ..-αι συνεχίζει τ/ν ανάπλαση
"οινοχρή<:πων χώρων σε όλες τις σννοlκίες από

ωι>ς οικισμούς 1ης

Λιβα&ιά.;, ενώ ταιιτόχρονα δημlΟΟρΥεί μια ζώνη πρασίνου, ανα't'ΌXής και
πολιτισμού γύρω από τον ισι:ορικό άξονα τ/~ πόλης, ποο ξεκινά από το

φαρά»ι τ/~ Kριιά~ "αι διασχίζει την πόλη κατά μήκος της ΈΡKιινα~.
γ.2. Σημαντική βελτίωση σημειώθηκε με τη μ.ι;ταφορά .ου Νοσοκομείοιι

στα όρια τη~ πόλης "αι με τ/ διάνοιξη τη~ Παρακαμπτηρίου τη~ Λιβαδειάς.
Κυκλοφοριακή ανακούφιση επέφεραν η διάνοιξη της οδού Σοφοκλέοιις, οι
κιικλοφοrιακές ριιθμίσεις και το σύστημα ελεπόμενης σι:άθμειιση~ ποιι
εφάρμοσε ο Δήμος. Ειιιβάρυνση δημιούργησε η στέΎαση της Νομαρχιακής
ΑΌτοδιοί"ησης σε κεντρικό σημείο της πόλης, αντίθετα με την πρόβλεψη ποιι
αφορά το χώρο του Διοικητηρίου. Βέβαια, η κωλλυσlερΥεία στη δημιουργία
τοιι Διοι..-η1ηρίου της Λιβα&ιάς. έχει πολλαπλά διισμενή αποτελέσματα για

τ/ν πόλη, ε"-τός από τα κιικλοφοΡιακά. Ακόμη και σήμερα παραπέμπεται σης
καλένδες.
Εντός τοιι έωιις πρόκειται να απομαφιινθεί και το ΚΤΕλ ποιι δημιουργεί

σοβαρότατα προβλήματα σι:ο κέντρο της πόλης. Το οικόπεδο του, που έχει
αγοραστεί αιιό το Δήμο, θα γίνει χώρος πρασίνοιι. Άμεσες ανάγ1OC~ του οδικού
δlκτύοιι αποτελούν η διάνοιξη της οδού Αισχύλου, οι βελllώσεlς ιιφισι:άμ.ι;·
νων οδών και οι διανοίξεις οδών τοο σχεδίου πόλη~.
γ.3. Η λοιπή τεχνική υποδομή στη Λιβαδειά είναι πολύ ικανοποιητική,
ιδιαίτερα αν ληφθεί ιιπό,η το μέΎtθoς της πόλης. Ήδη ολοκληρώνεται η
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ύδρεlJOη και KατασΙCΕυάζεtαι η αlιοχέ'tεlJOη. ενώ ο βιολογικός καθαρισμός
των λυμάτων συμπλήρωσε

4

χ:Ρόνια άψoγη~ λεΙΤΟΙΨΥίας. Σε λεΙΤOlΨΥία έχ:εl

τεθεί ο Xώρo~ γγειoνoμική~ Ταφή~ των Απορριμμάτων, ένας από τοιις
πρώtoυ~ τη~ χ:ώρας, ο οποίος επιδιώlcoυμ& να επεκταθεί ιDσtε να εξυπηρετήσει
και όλε~ τι~ KOντlνέ~ KOινότηtε~. Σε αίlll:δο Kαθαρlότ/τα~ μέσα στην πόλη
υπάρχ:ουν περιθώρια βελτίωση~, αν και η αποκομιδή των απορριμμάτων
γίνεται ικανοποιηηκά.

γ.4. Σε σχ:έση με τ/ν κοινωνική υποδομή τέλος

0\ σO~ρότtΡεζ ελλtίνεl~

παρoυσιάζOVΤαι στην προσχολική υιιοδομή και ση~ ανάYKε~ συVΤήρηση~
ορισμένων σχ:ολlκών nιpiιov. Ο τoμέα~ τ/~ Iι)'εία~ παρουσιάζει σημαντικό
τατο έλλειμμα με την πλημμελή λειτουργία του σύΎχ:ρονου νέου Νομαρχια
κού Νοσοκομείου Aιβαδειά~.

Το σύνολο σχ:εδόν των υπηρεσιών KoινωV\l(ή~ μέριμνας που παρέX:OVΤαι
από την Πολιτεία, KαλύΠΤOVΤαι από το Δήμο Aιβαδειά~ όπως στην ΠεΡίιιτωση
του ΚΑΠΗ. του Κέντρου ΠαιδΙKή~ ΔημιoυpΎία~, του Kέvτpoυ για Άτομα με
Elδι1Cέ~ Aνάγιcες, του o>nQ σύσταση

Συμβουλειιtlκού

σταθμού

-

KέVΤpoυ

πρόληνη~ για τα ναρκωτικά, των προγραμμάτων πρόληοfη~ στον τομέα τη~
Ιι)'είας κλπ., όχ:ι ιιάντα με σοοτημαηκό και επαρκή τρόπο δεδομένων των
οργανωιικών και οικονομικών δυva.τοτήτων του Δήμου. Στη

Λιβαδειά

λεlΤOlιpγoύν δύο γηροκομεία και μια oρφανιl!:ή στέγη από KoινωνΙKoύ~ και
εκκλησιαστικούς φορείς.

Στον τομέα του Αθλητισμού, στον οllοίο εμφανίζεται σημαVΤIKή δραστη
ριότητα στη Λιβαδειά, έχ:ουν κατασκευαστεί και κατασκευάζονται αΡKετέ~
αθλητι1Cέ~ εγιcαταστάσεl~, ενώ προγραμματίζεται και η κατασκευή κλειστού
KoλυμβητηρίOlι KOVΤά στο κλειστό Γυμva.στήΡΙΟ.

Τέλος, στον τομέα τη~ lIoλιτιστική~ υπoδoμή~ ο Δήμo~ διαθέτει σήμερα
θερινό κινηματογράφο, Δημοηκό Ωδείο, Δημοηκή Πινακοθήκη, Δημοτικό
θέατρο, Συνεδριακό KέvτΡO και έχ:εl ιιρογραμματίσεl μικρό αρχαιολογικό

μοοοείο, κέντρο ιστoρία~ και λoOΎραφία~. Λείπουν εντελώς οι χειμερινοί
1CIνηματογράφοι, ενώ εμφανίζεται και η ανάγκη αίθουσα; ιιολλαπλών
χρήσεων.

Τάσεις εξέλιξης και μελλανnχές επιδιώξεις
α. Αν "αι η Λιβαδειά ασllκοποιείται. ωστόσο η ανάπτυξή τη~, ιδιαίτερα δε
και μετά τι~ συνενώσεl~, συνδέεtαl άρρηκτα με την αγροτική ανάπτυξη όλη~
τη~ πεpιoxή~. Οι αλλαγέ~ στην Κοινή

Γεωργική

Πολιτική

τη~ Ε.Ε.,

επιβάλλουν την ,φοσαρμοΥή του αγροτικού τομέα σε νέες πpαγμαΤΙKόtητε~.
ΌΤοως ειιισημάνθηκε στην

ΕυρωΤοαΙκή

Διάσκεψη Ύια την

AνάπτUΞη, τ.ου πραγματοποιήθηκε στο Κόρκ το τέλo~ του

19'96,

Αγροτική

σημειώνεται

μια στροφή από τη στήριξη των τιμών πρo~ την άμεση στήριξη. Διαπιστό>-

'"
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ΠAΙ\AIOι\OΓQΣ

XPH1.'Q:!:

νι;ται ότι οι αγρσιlι;:ές περιοιές μπορούν να ανταποκριθούν άριστα στις
απαιτήσεις για μια ανωπρη ποιότητα ζωής σε θiματα 1)Υείας, ασφάλειας,

προαωπιι;:ής εξέλιξης "αι ελ.ι:ύθερου ιρόνου.
Μπορούμενα θεωρήσουμε, γεν.ι;:ά, ότι αν στον

190 "αι

στις αριές τοο 2Οου

αιώνα οι μεγάλες πόλεις αντιπροσώπειιαν την ιιρόσβαση στον πλού10, 10ν

210

αιώνα, η ύπαιθρος, Ύια όποιον την σιi:έφτε1αι θεΤΙιi:ά, θα μπορούσε να

είναι ο τόιιος που ξαναβρίσli:εl την
ΣUμφωνα με
αποσι;:οπεί

QU1b;

CU1UXIa

τοιι.

τις τάσεις, η αειφόρος αΎΡΟΤΙι;:ή ανάll1!Jξη πρέπει να

να ανηστρέ ... εl 1Ις 1άσεις εΥιi:ατάλε .... ης της ιmaieρou, στην

ι;:αταπολί:μηση της φτώιειας, σ1ην 1όνωση της απασιόλησης "αι 1ης
ισιΠητας των ειιι;:αιριών, στην προσ1ασία ι;:αι στην βελτίωση της ποιότη1ας
τοιι αΎρσιl"ού περιβάλλοντος.
Η cYίOIuoη των μιι;ρών πόλεων,

όπως η Λιβαδειά,

ποιι αποτελούν

σιιστιιηι;:ό μέρος Των QOYpσιlli:ιOv περιοχών "αι βασιι;:ούς ιιναπWΞlα"oύς
παράΎοντες, θα προωθήσει παράλληλα την ανάln!Jξη βιώσιμων Qoypσιlli:ιOv
κοινωνιών και την ανάπλαση των ιωριών.

ΟΙ εξελίξεις

της τεινολΟΎίας

της πληροφορικής

θα ιιιιοστηρίξοιιν

αποφασισηκά την ανάπτυξη της ιιπαίθρο.., αφού, 1όσο η ιιληροφόρηση, όσο

"αι μια σειρά από εΡΎασίες "αι διαδΙιi:ασίες θα είναι εφ.κτές από αιιόσταση.
Σε ό,τι

αφορά

10ν δευ-tεΡOΎενή

10μέα,

η

ανάπτυξη

μΙιi:Ρών

μονάδων

τεινολΟΎίας αιιμής, μπορεί πολύ εύι;:ολα να Ύίνει εφιnή σε τοπική "λίμακα.
Σuvoλlκά, θα μπορούσε "ανείς να σ1)νο ... ίσεl Μι οι τάσεις ποιι ιιφορούν την
εξέλιξη 1ης Λιβαδε.άς δείχνουν προς την διαφοροιιοίηση της οικονομι"ής
δραστηριιΠφας με "ατενθιινση ης μικρής "αl μεσαίας ι;:λίμα"ας βιομηιανίες
"αι

αΎρoηιd:ς

διαιείριση

ιιιιηρεσίες,

Τα/ν φοοιι;:ών

tOUPOYlιOv, την ΠΡοώθηση

1η

γι:ωΡΎIι;:ή

πόρων,

10U

προσιιρμΟΎή

1ην αύξηση

ι;:αι ανάπτιιξη,

Τα/ν περιβαλλοντιι;:ών

τη
λει

ΤΟ1)ρlσμού, t01J πολΙllσμού, της ανα'f\Jιής.

β. Αναλυ-tlιi:ά, η γεα/ρ'yiα θα προσανατολ.στεί αναΎ"ασηιi:ά σε lιαΡΟΎωΎή
προίόντων σύμφωνα με τις νέες σιινθήι;:ες όπως διαμορφώνονται από την

εφαρμΟ)'ή των σuμφωιιιών της GAΊT, του διεθνούς ανταΎωνισμσύ ι;:αl των
κατευθύνσεων της Ε.Ε.
Η εφαρμΟΎή σοοτημάτων ορ&ολοΎ,κής διαχείρισης των ιιδά1ινων πόρων,

ΠΡοΎραμμάτων ο.κολΟΎΙ1Cής ΎεωΡΎίας, oiJnρovωv μεθόδων "αλλlεΡΎειών
είναι το (1)νotκό σενάριο που επιβάλλεται να επιδιωιθεί γιιι το μέλλον. 'Ηδη,
το πΡό-Υραμμα που εφιιρμόζεται στα πλαίσια κοινοτικής χρημα10δό1ησης από

14 σΤΑ το.., Ελικώνα "αι το Δήμο Λιβαδειάς, ενισιύε. εναλλαli:1lιΦ; "αι
βlολΟΎI"ές ιmλλ.έpΎεlες, μονάδες roll""οίησης "αι επεξεΡΎασίιις (IoyρotIli:ιOv
προϊόνΤα/ν, καθώς και μέφα ανάπτυξης αγροτικού τοιιρισμού.
γ. Βασική προίίπόθοοη βιομηχανικής ανάΠ1ιιξης είναι, αφενός ο CIroIlΎXΡO
ντσμός των μονάδων "αι η ,-,ιοθέτηση

αιιτoματoπoιημέvων

μεθόδων,

και

'"
b
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Η ΛΙΒΑΔΕΙΑ ΧθΕΣ, ΣΗΜΕΡΛ, Λγριο

αφετέρου η δημιουργία υποδομών στις υπάρχουσες βιομηχανικές περιοχές
καθώς η ίδρυση ΟΡγανωμένων ΒΙΠΕ κ(ι\ ΒIΠΑ για την προσέλκυση νέων
μονάδων. Εδώ, το ευνοικό σενάριο για μεν το νομό είναι η δημιουργία θlπε
στα σύνορα με τη Λοκρίδα, για τη δε Λιβαδειά η δημιουργία θlΠΑ στη θέση
Ασιιρόχωμα,

3

χλμ. βορειοανατολικά της πόλης με ταυτόχρονη ιιρόβλεψη

κινήτρων για μετεγκατάσταση οχλουσών και

ρυιιαινουσών μονάδων, τη

δημιουργία υποδομών για την ιιεριβαλλανταή προστασία και την ανάιιτυξη
των Μικρομεσαίων Μεταιιοιητικών Μονάδων.

δ. Οllφοοιιτικές προώθησης του τουρισμού μέσα από ή1!\ες μορφές όιι:ως ο
πολιτιστικός, αγροτικός, αθλητικός, μαθητικός, ορειβατικός, συνεδριακός
κ.λπ. είναι ενθαρρυντικές. Η Λιβαδειά γειτνιάζει με μια σειρά σημαντικοί>ς
αρχαιολογικοί>ς χώρους (ΧαιρώIi&Ια, Ορχομενός, Θήβα) με σημαντl1α/τερο
αυτό των Δελφών, τον οποίο επlσι;έπτονται εκατοντάδες χιλιάδες επισκέπτες
που διέρχονται από τη Λιβαδειά.
Η ίδια η ιιόλη διαθέτει ένα από τα τέσσερα Καταλανικά Κάστρα της
χώρας, καθώς και το χώρο του Τροφωνίου Μαντείου που υπήρξε ένα από τα
πέντε γνωστά Μαντεία της αρχαιότητας. Η περιοχή του Μαντείου, αλλά και
των πηγών της Ερκυνας, είναι μια περιοχή ιδιαίτερου φυσικού κάλλους και
ιστορικού ενδιαφέροντος.
Τα έργα και οι παρεμβάσεις που έγιναν και προγραμματίζονται στην
περιοχή αυτή αιιό το Δήμο θα μπορούσαν να αποτελέσουν αντικείμενο μιας
ξεχωριστής εισήγησης.
Συνοπτικά, αποσκοιιούν, αφενός στη διαφύλαξη

της ιστορικής και

πολιτιστικής κληρονομιάς, στην προστασία του τοπίου και των νερών, και
αφετέρου στη δημιουργία τουριστικής υποδομής και

την προσέλκυση

ειι:ισκεπτών στην πόλη. θασαός στόχος είναι να δημιουργηθεί στην περιοχή
της κργΛΣ ένας πόλος έλξης ανα'4'υχής και πολιτισμοι:, Και να αξιοποιηθεί
αυτή η μοναδαή περιοχή που δίνει τη σφραγίδα της στην πόλη και την
ξεχωρίζει από τις άλλες. Αυτό βέβαια, τόσο για την τοπl"ή, οικονομική Κ(ι\
Ι(οινωνική ζωή και κίνηση, όσο "αl για τον περαστικό ειιlσκέπτη, ελπίζουμε
να λειτουργήσει ως στάση αναψυχής και τουρισμού για τους τουρίστες και
τους Αθηναίους με προορισμό τους Δελφοί>ς και τον Παρνασσό (σκι το
χειμώνα και ορειβασία το καλο"αίρι) και μπορεί μελλοντικά να "αλίο"ει ης
ανάγκες ζήτησης, η οπαία παρουσιάζετω στην KOρεσμi.νη Αράχωβα. Στο

άμεσο μέλλον στην περιοχή της Κρίοας θα λειτουΡΥοίον:

- Ε.:θεσιακός χώρος στο εσωτερl"ό του Πύργου του Κάστρου
- Μικρό θολωτό μουσείο με αρχαιολογικά ευρήματα της περιοχής
- Κέντρο λαογραφίας και ιστορίας της Ρούμελης με παράλληλη ΠΡΟ01lά&ια δημιουργίας αρχείου
μαζί με αυτά που ήδη λειτουργούν, δηλαδή:

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
09/01/2023 21:58:53 EET - 44.211.79.30

ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

· Συνεδρια~ό Κέν1ΡΟ
- Χώρος εστίασης με πoιon~ές προδιαγραφές
- Τα αναψυιι-rήρια σ,-ο ΞΕΝΙΑ και στη Νεροτριβή
- Το θερινό μιιαρ δίπλσ <πο ΞΕI\'1Α
· Το 1Ιέτρινα θέατρο για καλλιτεχνικές ε~δηλώσεις
Παράλληλα η λσογραφική πι:ιριΊδοση της Ρούμελης, ιφοσδίδει ακόμη και
σήμερα ιδιαίτερη φυσιογνωμία στην πόλη με την διατήρηση ή την αναβίωση
εθίμων και παραδόσεων, Γνωστότερο έθιμο είναι τα Πάσχα της ΑιβαδειιΊς,
πΟΟ 1Ιροσελκύει χιλιιΊδες επισ~έπτες, όιιως και τα BoJζαντινά μνημεία της
ιιεριοχής με ~oρυφαίo τη Μονή Οσίου Λουκά. Σημαντική είναι επίσης η
δυνατότητα αξιοποίησης ταυ όρους ΕλικΦνα. Τέλος, η μικρή απόσταση από
την Αθήνα αλλά και από το Χιονοδρομικό Κέντρο Παρνασσαυ αποτελοΙίν ένα

ακόμη 1Ιλεονέnημα της πόλης στον τομέα του τουρισμοU. Ήδη ο Δήμος έχει
προγραμματίσει (και ξεκινήσει) την ίδρυση γραφείου προιί:ιθησης του
τουρισμΟΟ και εξυπηρέτησης επισκεπτών στη Λιβαδειά, κοντά στη ιτεριοχή
της Kρiιας, αναιιλάοεις και KατασKηνωτι~ό κέν1ΡΟ στον οικισμό EλΙKώvτι
(Ζι:ρίκι).
ε. Όλσ τα παραπάνω ιιροΟιιοθέτουν αοφαλιί>:; την εφαρμοΥη 1ΙΡοΥραμμιΊτων
ιιεριβαλλοντικον ελέ»ου, εξυγίι:ινσης, αvτιβιΊθμισης και 1Ιροστασίας των
οικοσυστημάτων της ευρυτερης περιοχής.

στ. Για να ολοκληρώσουμε με τις μεγιΊλες δημόσιες επενδ,)σεις, που Οα
δΦσουν ώ&ηση στην ανάπτυξη της πόλης, τα προσεχη χρόνια θα πρέπει:
- να υλοποιηθεί ένα οικιστικό πρόγραμμα στην ιιεριοχη που ηδη έχει
αναΥΥελθεί αιιό τον ΟΕΚ
- vτι ιδρυθούν ανώτερες η ανώτατες σχολές στη Λιβαδειά, η οποία είναι μία
από ης ελάχιστες πρωπiιoυσες νομών

- VΤΙKατασKεικιστεί

1100

δεν φιλοξενοuν σχολές

και να λειτoυρyιiσει το Διοικητηριο στο χώρο που ήδη

υπάρχει
· να ~ατασκεικισTεί νέο σu»ρονο Δημαρχείο στο χώρο του Πνευμαηιο;:οί>

Κέν/Ρου
να βελτιωθούν ριζικά οι συγκοινωνίες
παράλληλσ με αυτές 1Ι0υ αναφέρθηκαν και αφοροuν την ευρuτερη κεριοχή,

·

δηλσδή το αυτοκινητοδρόμιο, την ΒΙΠΕ και το ΒΙΠΛ.
Ειδικά για τις συγκοινωνίες οι σημαντι~ότ&ρες παρεμβάσεις αναφέρονται

στο χαραιι-rηρισμό ως 1Iρoασ,-ι~ής γραμμής από τον ΟΣΕ της γραμμής Αθήνα

.

Λιβαδειά, σ,-η βελτίωση της Ε&νικής οδοί> Λιβαδειάς· Θηβας και στην

κατασκευή του δρόμου Ανάληψης

-

Ελικώνα

-

Kυρια~ίoυ.

στ. Η τόνωση της απασχόλησης, είναι δυνατό να υποστηριχθεί από την
εφαρμογή των Toπι~ών Συμφώνων Απασχόλησης ποο περιέλαβαν

IC1\l

τη

Βοιωτία μεταξί> των επτά περιοχών σης οποίες θα εφαρμο<πουν, Πρόκειται

'"

•
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1'1
Ύια

ένα

στοίχημα

Λ(ΒΑΔΕ(Α

ειιn\>χίας

ΧΘΕΣ, ΣΗΜΕΡΑ.

της Ο\)ντονισμένης

τοπιο;:ών φορέων άσ>;ησης πολlτικής,

Αγρ(ο

'φ<κιπάθειας

των "αραΎωγικών

όλων

των

τάξεων t<:αι των

Kolvωvιo;:ών εταίρων.

Παιιάλληλα ει:.ιμέρouς "αρεμβάσεις, ποιι ενισχόονται από lIρσγριiμματα
της Ε\>ρωπαtt<:ής Ενωσης, και ήδη πραΎματοποιoQνταl από τοπικο&ς φορείς
στην περισχή μας, αφοροόν τη δημΙΟΙΙΡΎία τοιιικών και ιιιιερτοιιιι«ί!ν δικτύων
Ύια την εφαρμοΎή προγραμμάτων ενίσχιισης ιης αΤοασχόλησης 1ων Ύ\>ν(\\κών,

1WV

νέων, των μαo;:ρoxρόvια άνεργων, των μειοvoιήτων και μειονεκτοuνtων

ομάδων το\> ιιληθ\>σμοu,
Τα προσεχή χρόνια απαιtοuνται επίσης δράσεις ειrιιαίδειισης ο;:αι

σης τοιι εργαηο;:oQ

διιναμικοu,

ειδικεύσεις και στη χρήση

με στόχο την προσαρμογή

νέων τεχvoλογιών

K01oipn·

ΤΟο.><; σε νέες

αλλά και εκπαίδειιση

των

επιχειρηματικών, των στελεχών επιχειρήσεων, Απαραίτητη είVΑI, τέλος, η
δημιο\>ργία ενός σοοτήματος παραο;:ολσύθησης
ληση

και

αξιολόγησης

των επιιιτώσεων

1WV μεταβολών

και

σ1ην απασχό

1ων αποτελεσμάτων

των

παρεμβάσεων.

I1bXoς όλων των παρεμβάσεων,

που αναφέρθηt<:αν,

lιρέπει να είναι η

επιτυχία ενός βαθμσι! Koιvωνιo;:ής σιινοχής σ1ην πόλη, 1Ι0ΙΙ IIPOOlloθtttl την

ο;:αταlιολέμηση 1ης ανεργίας, το\> κοινωνlκσι! αllοκλεισμοu και την άνοδο των
χαμηλότερων εισοδημάτων.
ζ, Στην ίδια KατειXIιινση "ρέπει να κινηθεί ο;:αι η κοινωνική 1Ι0λlτική, 1Ι0\>

θα αποσκοπεί αφενός στη δημιo\>ργiα κοινωνlκοί> εξOllλισμοί> και αφετέρο\>
στην παροχή

σ\>σ1ήματος

\)Ι\ηρεσιών

1101)

πρόνοιας

θα βοηθήσει

και μέριμνας με την οργάνωση

τον Ο\)ντονισμό

ενός

και τον ολοκληρωμένο

xαρακtήρα των \)Ι\ηρεσιών αυ-ι:ών.
η. Ιδιαίτερη έμφαση lιρέπεl να δοθεί αιιό το Δήμο Λιβαδειάς στα θέμα1α

χωροταξιο;:οό

και 1Ι0λεοδομlκοό

Ο1.εδ,ασμοί>

ποιι θα πρέπει

"Μον

να

περιλάβουν τα νέα διοικηtlκά όρια ωιι Δήμοιι πο\> θα ιιροκlΙΠτει από την
σ\>νέVΩΣΗ με όμοροιις ΟΤΑ δηλαδή σε πριOtη φάση το Λαφόστιο και το
Ρωμέιο;:ο.

Ένας ιιιο μαο;:ρσιιρόθεσμος σχεδιασμός θα έllρεnε να μελετήσει ως ενότητα
μαζί με ιη Λιβαδειά, τον Ορχομενό (με τους οικισμοuς πο\> πρόο;:ειταl να
σ\>νενωθούν
ζώνης

μαζί

με1αξύ

10\», δεδομένων των σημερινών τάσεων ανύιιτι!ξης τ/ς
1WV Μο ΟΤ Α ο;:αι 1ης "ροβλειιόμενης o;:ατασKεuής 10II

αυ-ι:οκι νητοδρσμίοιι.
Στην ίδια τη Λιβαδειά, το rivτpo ιης πόλης, εκτός από το φίΎωνο ποιι
αναφέρθηκε, ειιεκtείνεται τα τελευ-ι:αία χρόνια γραμμιο;:ά "ρος βορρά, ο;:ατά
μήκος

των οδών θεσσαΜνίο;:ης

(ιιρος Λαμία)

ο;:αl Δ.

naIIoolliJΡOII

(ιιρος

Αθήνα).

Η τάση επέκτασης το\> κέντρο\> προς βορρά, έχει ιστοριciς καταβολές μια

'"
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nΑΛΑιΟΛΟΓΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

~αι η πόλη επεκτεινόταν πάντα πρo~ βορρά και για το λόγο αιιτό έκτιζε
.:αινσύριει; γέφυρες, .:αινoί>ριε~ συνδέσεις Ανατολής· Δύσης (Κατσιώτη,
Λάππα, Πεσόντων Μαχητών, Σοφοκλέους, Αισχύλου) και τώρα της Ρούμε
λης.

Αιιτή η τάση οφείλεται l(IJρίως σε γεωγραφικσιίι; και Oι.:oνoμΙKoιiς λόγoυ~:
Η παλιά Λιβαδειά έχει εξαντλησει ης δυνατότητες εξάπλωσής τη~ πρo~
Νότο .:αι έχει «χωθεί» μέσα στο ανάγλυφο το» εδάφους που την περιβάλλει
από τρεις πΛΕUρέ~ (νότια, δ1JtωΊ. και νοτιοανατολι.:ά).
Προς βορρά βρίσκονται πεδιVΈ~ εΚlάσεις και

βόρεια της Αισχύλου

υπάρχουν μεγάλα οικόπεδα (παλιές lα/λλιέργειεζ) που η εκμετάλλευσή τσυς
για οικοδομικές επιχειρήσεις είναι

ια:ρΟΟφόρα. Ακόμη, η

μεταφορά του

ΚΤΕΛ .:αι οι δραστηριότητες που θα συΥ.:ενι:ρ<Οσει Υόρι:» του, διαμορφώνουν
ένα νέο πόλο ανάΠ1υξης. ΤΟ νto Νοσοκομείο, η αυξανόμενη οικονομική
σημασία της εξόδου τη~ πόλης προς Λαμία

και η παρακαμπτήριος,

επιταχύνουν την επέπαση το\) κένψ01J προς βορρά.

Με

10

δεδομένο αυτό, αιιαιτείται πολεοδομ,κή ρύθμιση της εni:>:lαση~ το\)

κέντρο» που πρέπει να διασφαλίσει

10

δί"11JO Ιζ\).:λοφορίας των πεζών, να

ΟΡΎανιΟΟει την κ\)κλοφορία των οχημάτων, να προβλέψει επαρκείς "α,
λειτoυpΎΙKOiιι; χώρους στάθμευσης, να δημΙ01JρΥήσει αιιαραί1ηΤ01Jς .:οινό
χρηστους χώρους,

να χωροθετήσει

βασικές λεΙΤ01Jργίε~

όπως διοίκηση,

εμπόριο, κοινωνικές εξuιι:ηρετήσεις Κ.λιι.
Η βόρεια έξoδo~ .ης πόλη~ έχει ηδη συΥκενι:ρώσει χρήσεις εμπορικές,
βιοτεχνικές και διoιιςηΤΙKέ~. Ο Δήμo~ σχεδιάζει να δημιουργήσει ένα δεύτερο
άξονα .:α1ά μήκος της Έρκυναι;, προ<; βορρά αιιό τη γέφυρα της ΛισχύWυ με

.:οινόχρηστες λειτουργίες. Η ιιεριοχη α1Jtη, στην οποία βρίσκεται η έκταση
που θα ανεγερθεί το Διοικητηριο, είναι ακόμη αΟΟμφη. Υπάρχει μια ζώνη
πέριξ του ΠΟ1αμού, που μαζί με την έκταση στην οποία θα ανε-Υερθεί το
κλειστό κολυμβητήριο, υπερβαίνει τα

60

στρέμματα. Εκεί προγραμματίζεται

η δημιουΡΎία ενός δημΟl1κού πάρκου Π01J θα αναβαθμίσει 10 ΙΙΕριβάλλον, θα
.:αλύψει ανάγκες .:οινωνι"ού εξοπλισμού, με αθλoπαιδιέ~ και χώρo»~
ιιεριπάτ01J και θα αιιοτελέσει .:υριολεκτικά πηγή ζωης για την πόλη.
Με βάση 1α ιιαραιιάνω μία ευνοϊιςή ιιρόβλεψη για τη Λιβαδειά στο άμεσο

μέλλον, σε ειιίιιεδο χωΡΟ1αξικών "αι πολεοδομικών ιιαρεμβάσεων πρέιιει να
έχει ως σ1Οχους:

•

1η ρύθμιση των χρήσεων γης για την αιιοφυ-Υη συΥκρούσεων, μεταξύ 1ων

χρησεων για τις επόι; του σημερινού σχεδί01J πόλης περιοχής και 1ην
ανι:ιμετώιιιση των αναγ.:ών 1ων νέο>ν οικισμών που αναιιτUσσΟVl"αι εΚ!ό~
σχεδίου

•

1ην αύξηση χώρων ιιρασίνου .:αι κοινοχρήστων χώρων, στον αστικό .:αι

περιαστικό χώρο
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Η ΛΙΒΑΔΕΙΑ ΧΘΕΣ, ΣΗΜΕΡΑ, ΑγΡ10

•

τη

βελτίωση lΟυ Ι;:OΙVΩνΙKOύ εξοπλισμού (παιδικές xαρiς, αθλητικές

εγκαταστάσεις και αθλοπαιδιές, χώροι αναψυχής και σιινεύρεσης)
• τη διατήρηση της α\'άμιξης των χρήσεων που ΠΡοσδίδοιιν ιδιαίτερη
ζωVfάνια στο κέVfΡΟ 1ης πόλης, ταιιτόχρονα με 1ην απομάι;:ρυνση χρήσεων

επιβαρυντικών και ασύμβατων με τις λεlτουΡΎίες 10ΙΙ κέντροιι
για την πραγμ<llOπoίηση 1ων οποίων απαl10ύVfαι οι ακόλουθες παρεμβά
σεις:

1.

Εκπόνηση Νέου Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου που θα περιλαμβάνει:

-

Ζώνη Οlκισιικού ΕλέΎΧΟΙΙ και δημιουργία BΙOlεXνlKOύ Πάρκοιι με

κίνητρα για την απομάκριινση οχλουσών δραστηρΙOlήτων

- ΕπέΚ1αση

10υ Σχεδιου Πόλης της Λιβαδειάς προς Βορρά έως και το Πέρα

Χωριό

2. Εκπόνηση και εφαρμογή Πολεοδομικής Μελέτης Αναθεώρησης και
Διατάγματος Χρήσεων γης για 1η Λιβαδειά, με προτεραιό1ητα το κέντρο της
ιιόλης

3.

Επέκιαση δικtOOιι ιιεζόδρομων, ταυτόχρονα με τη λεl10υργία της οδού

Αισχύλου
4. Ολοκλήρωση αναπλάσεων και αναμόρφωση των όγεων κα10ικιών κα1ά
μήκος της Eριruνας

5.

Αναστήλωση

παραδοσιακών

και διατηρη1έων

Ι'τιρίων όιι:φς Μύλοι

Παπαιωάννου, τούρκικο 1ζαμί Κ.ά,

6.

ΑπόΚ1ηση

χώρων ποιι είναι Xαραl'τηρισμένoι

ως κοινόχρηστοι

και

κοινωφελείς

7,

Αξιοποίηση

κοινόχρησ1ων

κτίριων

στους

οικισμούς

(π,χ.

πρώην

(ιJολlκά κτίρια)

8.

Διαμορφώσεις εντός lΟυ σχεδίου ιιόλης προς βορρά και δημιουργία

πάρκου (5().70 στρεμμάτων) σ1ην περιοχή από Αισχύλου μέχρι
(όπου σvμβάλoυν η Ερκυνα με Μακρισαίο)

10

Α Λύκειο

θ. Σε σχέση, τέλος, με την πολιτισllι;:ή ζωή και δημιουργία θα ήθελα να

επισημάνω ότι αll(\ιτείταl, κα1' αρχήν, η συμπλήρωση της πολιιιστικής
υιιοδομής και η τόνωση των δραστηριοτήτων σ10ν τομέα της εκπαίOCιισης
μέσα από Ωδεία, εικαστικά και θεαφlκά εργασ1ήρια κ,λπ.
ΑπαΙ1είται όμως, ιιαράλληλα, η ανάδειξη συλλογικών μορφών δράσης,
ομάδων πολιτών, σωματείων και συλλό-Υων, ιιου αξlοlιοιώVfαςτην παράδοση
της πόλης, τα σ\ΥΥκρlτικά της πλεOνεΚ"fήμα1ακαι 10 έμψιιχο διιναμικό της, θα
καλλιεργησοιιν και θα διεκδιι;:ήσουν μια νέα πολιτιστική 1αι>lότητα για 1ην

ιιόλη.
Κλείνονιας, θα ηθελι:ι να τονίσω για μια ακόμη φορά την πειιοίθησή μου,
ό1Ι η Λιβαδειά ατενίζει τον

210

αιώνα με ιη βεβαιότηια ότι θα συνεχίσει τη

διιναμικη πορεία ανάΠ1υξης προς την πρόοδο, την εξέλιξη και την ευημερία,
αποτελώνιας, όJιWς και στο παρελθόν, σημείο αναφοράς όχι μόνο για τη

Βοιωτία αλλά κοl για ολόκληρο ων ~δΙKό χώρο.
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ΠΑΡΕΜΒΛΣΕIΣ

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ
K~ ΙΌΥΙονΖΑΣ: Εγώ, κίφιε Πρ&δρε
εμεις οι καρδιοωγοι;

-

από την αρχή μέχρι τις

ήρθα σης

20.50.

]8.00 η

- διότι

με τις καρδιές τι να πούμε

ώρα και η αιθουσα είναι Kατάμεcπη

Δεν ακούστηκε ο παραμικρός ",ίθυρος, όρθιοι

σfέKO\l'tαι και ακούει ο κόσμος θαυμάσιες ομιλΙες.
Εγώ, με την καρδιολοΥική μου υποδομή, προσπάθησα να. πα.ρα.ιcoλoυθήσω,
υπό την εμπνευσμένη καθοδήγησή σας. Έμεινα εντυl\(ι)(ιιασμένος, βέβαια, με
τις ωραιότα.τες ω:όνες που είδα στις δΟΟ πιχΟτες ομιλίες, στην περιοχή της
Ταμιιάχνα.ς, με τους νερόμυλους. ΔΟΟ, νομιζω, μείναν από τους πoλλoUς που
υπήρχαν. Παραπoνέθηιcε ο κύριος Mαιcρής αργότερα Υια πολλά χαλάσματα.
που έΥιναν.
Αλλά εν πάση περιπτώσει, χωρίς να. κατα.λάβω, μoPQlOθηκα.. Κατάλαβα
εκείνο που είπατε κι εσε(ς. Otι το να δείχνει ΙCανείς αυτά και να τα αποτυπώνει
στο φαΙCό και να παρουσιάζεται σε τέτοιες εμπνευσμένες OργαVΏΣεις, σαν του

Δημάρχου α.υτή τη φορά εδώ με το «Χθες· σήμερα· αύριο», ότι μα.θαΙνουμε
και την ιστορία μα.ς: Αρχαία Ελλάδα, Μέση Βυζαντινή περιο&ος, οι πέτρες οι
άλλες είναι αργότερα, στο

130 - ]40 αιώνα.

Εν πάση περιπτώσει, για. τη Λιβα.δειά. Παρα.πονέθηκε ο Δήμα.ρχος ότι
συνεργάζεται η Θήβα με την Αθήνα, η Λιβαδειά με την Αθήνα, αλλά δε

συνερΥάζειαι η Λιβαδειά με τη θήβα. ΕΥώ τι

\1(1.

πω; Καρδιολόγος είμαι. Δεν

ξέρω. Άιcoυσα, πόντως, ειcεινoν το λευκό άνθρακα, το τι ζωή, αλλά και τα

έρ'Ytι. Είχα παράπονο με τοιις EπλέζoUς. Αλλά άκοοοα και τα. βιωματικά σα.ς
κα.ι όλα α.υτά της α.ποξήρανσης, ότι ωφέλησε τελιιcά ιcαι κάτι με 1Ους
Αnλους,

με το

να

διατηρήσουν

τα αρδευτιl(ά

έργα,

με

το να.

φέρουν

μηχα.νήματα..
Και αυτός ο λευl(ός άνθραξ, ο οποίος έδωσε τόση δύναμη Ι(αι αl(μή Ι(αl

α.νόδειξη

της παράδοσης εδώ στη Λιβαδειά, αλλά και στο πνεύμα. Δεν

μπορούσαμε από τη Θήβα εμείς να πα.pα.κoλouθήσouμε καλά

n γίνεται στη

Λιβαδειά. Και xρειάcπηKε ο Ι(αθηγητής μας, ο l(ύΡιιχ; Μητσάl(ης, να. μας
επισημάνει Ι(αι την προφητεία ακόμη της Λιλίl«(Ι.ζ Νάl(ου. Να δει ότι έρχονται

οι ξαVΘoι λύκοι. Κα.ι χίλια δυο άλλα. Καλά και Ι(α.κά.
Τέλος, ο κύριος Χατζηφώτης, με το γν(J)(lΤO του τρόπο και, όπως είπατε,
έδιοοε τη φωνή του Τάκη Λάππα εδώ και την προσφορά του στη Βοιωτία. Για.

να μoιρα.σfOύμε Ι(άτι στο τέλος α.πό το όραμα. που έχει ο Δήμα.ρχος
κατάφερε να μας έχει όλους εδώ μαζί, τόσες ώρες· Υια τον

περιοχής της Λιβαδειάς.

210

-

που

α.ιώνα Ι(α.ι την

Αλλά ειδα και υπαινιyμoUς Υενι"ότερα

Υια τη

Βοιωτία.

'"
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ΛΙ8ΑΔΕΙΑ ΧΘΕΣ, ΣΗΜΕΡΑ. Αγριο

K~ ενΝΕΔΡΟΣ.: Δύο λόγια Ύια το θέμα τοι> ΚΙ>ΡIΟU ΠαlιαδόποιΜου.
Μιλήσαμε Ύια το περιβάλλον και Ύια οlκολΟΎία. θα παρακαλοΟΟατον κύριο
ΠαπαδόΠΟι>λο να μας πει εάν κατάλληλοι επιστήμονες θα εξετάσουν το θέμα
σχεllκά με το tI ζημιά έκανε η αποξήρανση της Κωπαίδαςκαll1ςοικολΟΎικές
σuνί:πειες.
K~ ΧΑΤΖΗΦΩΤΗΣ:Ήθελα κι εΎώ να αναφερθώ σ' αuτό και να ριwtήσω
εάν "lιάΡχοι>ν στοιχεία ή αντικείμενα από κείνη την περίο&ο της λίμνης.
Άκουσα αUlή τη Ύοητευτικη ειαήΎηση του φίλτατού μου συναδέλφου. το\)
κυρίου Μακρή. 1Ι0υ μας έδωαε με το λόγο και χωρίς εικόνες, και αυτό είναι το
(I1tουδαίο. μπόρεσε με το λόγο ι:αl έδωσε όλο αυτό το χώρο, όιιως κάνουν ο,

ταξιδιωτιι:οί σιιΥΥραφείς. οι οποίοι δε δημοσιεVOυν φα/ΤΟΎΡαφίες.
Λοιιιόν. ΤΙ θα Ύίνεl στο Μουσείο του Δημου η αλλο':' με τη λίμνη Κωπαίδα.
Δηλαδη, είναι ενας υδροβιότοποςο οποίος δεν l)Πάρχει. Ωφεληθηι:ε, βέβαια,
η περlOχη 1Ι0υ είναι αΎροτιι:ή - δεν το αμφισβητώ αυτό· αλλά δεν παύει να
είναι ένα στοιχείο το\) παρελθόντος, 1Ι0υ στη μελέτη της λαΟΎραφίας είναι
απαραίτητο, τουλάχιστο εξ αιιόψεως ηθών, dJίμων.
θα tλεΎα αι:όμη, με τα πλεούμενα που χρησιμοποιούνταν, με τις σι:άλες, με
την αλιεία 1Ι0Ι> υπήρχε. Όλα αυτά lιρέlΙ&l να καταΎραφούν και να U1IάΡχουν,
Ύ,απ είναι το παρελθόν. Όσο κι αν είναι μαι:ριά πλέον. Bλtπω πiρασαν πολλά
χρόνια. Νομίζω ότι δεν lιρέπεl να ειιαναληφθεί. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
K~ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΑΟΣ: Δε διατίθεμαι να ι:άνω ολόκληρη παρouσίαση
Ύια τις oιι:oλoΎιιcές επιπτώσεις ούτε είμαι ειδιι:ός. Αυτό που θα ήθελα να πως
είναι το εξής. Έτσι το ΠΡοσεηίζουμε οι ιστορικοί και ΟΙ οιι:ονομολό'Υοι.
Την εποχή ει:είνη ήταν αιιαραίτητη η αποξήρανση της Κωπαίδας ρα

lIριιJταΡΧIΙ:Oύς λό'roι>ς, όπως τόνισα, της ελονοσίας και δεύτερο ρατί δεν
υπήρχε Ύη. Υιιήρχε μεΎάλη ανάΎι:η

Ύια καλλιεΡΎήσιμη

Ύη·

Εδώ ο,

παλαιότεροι το Ύνωρίζουν και κουνάνε το κεφάλι τους.
Κάποτε επικοινώνησα με την κυρία Γουλανδρή και με το που της είπα ότι
ασχολούμαι με την αποξήρανση της Κωπαίδας δεν μου ξαναμίλησε. Μοι> είπε
«εσείς, "'Ο\! δ,ώ{ατε τη χλωρΙδα κα, την παν/δα».
ΣίΎουρα υπάρχουν ζητήματα τα οποία ένας μελετητής θα μποροΟΟε να τα
μελετήσει και να τα καταη1'ά",εl. Αλλά εμείς καταΎρά",αμε την αιιοξηρανση
της Κωιιαϊδας και τις επιπτώσεις τις κοινωνικές, οικονομικές, πολιτικές.
Περlβαλλονιικές και οικολοΎικες σίΎουρα δεν είμαι σε θέση να πω.
K~

ΣΥΝΕΔΡΟΣ: Δεν είπαμε αυτό. Είπαμε τα στοιχεία αυτά τοι>

παρελθόνιος πρέπει να υπάρξουν.

1I

ελονοσία, Π.χ., τι επιπτώσεις είχε.

K~ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥ ΑΟΣ: Αυτά είναι όλα ι:ατε-rραμμένα

και U1Ioipxoυv,

Υπάρχουν στοιχεία του ΟΡΎανlσμού Κωπα;δας.
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ΠΑΡΕΜ ΒΑΣΕΙΣ

Κος ΣΥΝΕΔΡΟΣ: Εγώ δεν μιλησα μόνο ... lστορικα. Βασlκα είνοι θtμα
πλέο ... μιας πρooιιτιl(ής γωνίας. ΌIιΟΙ.> αυτα
ή

100,

1101.>

έκαναν πρι ... αιιό

30 χρόνια, 50

εαν είναι λαΟος μχορονν να διορΟωΟονν, όσο γίνεται.

Κος ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Γίνεται δεκτή η ιιρόταση για μελέτη των όρω ... κλll. Αν

",ιιάρχεl τιιιοτε για Τ/'" '(",ρία Ψωμά Άννα «Φωτογραφική

και ιrtιριαl<:ή

αl'.οτύlιωση των Νερομuλων», Ορίστε.
Κος ΣΥΝΕΔΡΟΣ:

Ήθελα

να

ρωτήσω

εάν έχουμε

στοιχεία

Υια τη

χρονολό-Υηση των '(ηριων,

Κα ΨΩΜΑ: Αιιό τα μορφολοΥικά ει'(άζo",μt όη είναι το", 1Ο0υ αιώνα.
Κος ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Για τους Μαμαλοι\'(ο ΣταUΡΟ l<:αl Καμιιόλη

-

Μαμα·

λοuιωυ Αναστασία «Οχυρώσεις nις βQpεΙOOOΤΙKής ΥωνΙας κ).π». Ορίστε.
Κος ΣΥΝΕΔΡΟΣ: Κατ' αρχάς, θα ήθελα να Ρωτήσω. Εφόσον η υιιοθεμε

λίωση του πνΡΥΟ", είναι τ/ς ΟΟτερης αρχαιότητας, δεν εί ... αl ιιIΟα ... ό ... ότι
θεωρείται τι.ιπολοΥικά να έχει &ΙΙηρεαστεί από ελληνι'(ά αΡχιτε..-ιο ... ήματα ο
JIUΡYoς αυτά; και όχι από διιτι'(ά αΡχιτεο:τονήματα;
Κω στην ιιφίπτωση ακόμα πol.> έχει &ΙΙηρεαστεί από δυτι"ά αρχιτεκτονή
ματα, θεωρώ πιθανότφη

μια ίσως '(αταλανlκή

ειιίδραση '(αl όχι "άποια

ουαλική επίδραση, όιιως είδαμε στη διαφάνειά σας.

AεUttΡOV. Ο εξώστ/ς '(αι η OUpα ιιου ήταν ανolγμiνη στο νότιο ΠΙΨΥΟ του
τοίχο"" ... ομίζω ότι εμφανώς δεν έχουν αιιυl'tlκό χαρακτήρα. Και αvtό μπορεί
να το διαπιστώσει "ανείς όταν σuyκρίνει ης πολεμίστρες, πο", είναι μl'(ρές
θυρίδες. Πώς είναι δυ ... ατόν, Μιιπόν, ο αρχηέ'(τονας που είχε φτιάξει ΤΟ'"
IIUPYO να έχει α ...οίξεl μια τόσο μεγάλη πόρτα που θα '(αθιστοόυε ευάλωτους
όσους θα ήτα... μέσα στο ... πύργο.
Μετά θα ήθελα να ρωτήσω. Το ανώφλι της θι"ιρας nvtTj; είναι α"ό μπ.ι:τό .....
Αρα, πότε έγινε α"'ΟΙΥμένη αυτή η ΘUρα; Είναι σε ύστερη φάση ανΟΙΥμένη;
Μετά, ο εξώστ/ς ιιώς γνωρίζOl.>μt όη ήτα ... και στις τρεις πλ&",ρές '(αι όχι
μό ... ο στη μια πλευρά;
Έπειτα, θα ήθελα να ρωτήσω.

Avti,

οι οπές των δοκών που εξέχουν έχου...

ανοιχτεί τώρα ή ",χηρχα ... και πρι ... τέτοιες οπές; Γιατί είδα ότι στη
βορειοαναταλική γωνία προεξέχου ... τρεις δοκοί. Άρα, ",ποθέτω όη έχετε
αφαιρέσει ένα ολόκληρο δόμο, το Υω ... ιαιιό δόμο, για να βάλετε τους τρεις
ooιιoiχ; ιιου εξέχOl.>ν. Υποθέτω, δε ... ξέρω.
Και ήθελα

... α

Ρω<ησω ακόμα. νl'.άρχεl κάποιο σιΥΥκειιριμέ ... ο παράλληλο

στο ... ελλαδικό χα/ρο τέτοιου εξώστ/; Και θα ήθελα μια lIιx>σα/JIlKή άποψη να
μεταφiρω. Τα πλα"άκια που έχω δει στην οροφή του πυρΥου, κα1ά τη ...
πιx>σα/JIlKή μου γνώμη, δεν ταφιάζOl.> ... σε ένα αΡχαιολογι"ό χώρο. Δεν εί ... αι
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Η ΛΙΒΑΔΕΙΑ ΧΘΕΣ, ΣΗΜΕΡΑ, Αγριο

τόσο

~αλaίoθητα,

Είχαν αποτεUσει μήπως μια επιταγή του

ΚενΤΡll(ΟΟ

Aρχαιoλoyι~oύ Συμβουλίου για να τo~oθ&τ/θc>ύν;
Κος ΜΑΜΛΛΟΥΚΟΣ: Ας αρχισουμε από τα πλαl(άκια. Τι κατά τη γνώμη

σας θα 1αίριαζε; Αυτό είναι ένα θέμα που δεν τελειώνει Π01έ. Το αφήνω.
Για τα ouolαoτι~ά θέματα της μελέτης. Όταν είπα για τον πύργο και
αναφέρθηκα στις επιρροές, ξεχώρισα τις φάσεις. Eί~α ό1l υπάρχει μια φάση

ύστερης αρχαιότ/τας ή Πρωτοβυζαντινή, ~ατά τ/ν εl>1ίμησή μου. Δεν έχει
καμιά σχέση με τον εξώστη. Δεν έχει καμιά σχέση με τ/ν Ουαλία ή με την
Καταλονiα.

Η φάση στην οllοία ανήl(ει ο εξώστ/ς είναι σαφέστατα η τρί1η φάση, η
οllOία είVOllα/τά τη γνώμη μου του

\3(1) -

140υ αιώνα και

(l(fi

μ~oρεί κανείς

να βρει επιρροές από τη δυτl"ή αρχlτεl>10νlκή, Όχι από την Ουαλία
συγκε"ριμένα. Το ιιαράδι:ιγμα Π(1) έδειξα είναι από την Ουαλία. Είναι

γεμάτη η Eυρώ~η από πύργους και τείχη ιιου έχουν ξύλινους εξώστες.
Το θέμα του πώς ξέρουμε ~oύ είναι ο εξώστης. Οι δo"oθή~ες, οι οποίες
είναι σαφώς aPXII(f.ς, όταν ένας αρχlτέΙ>10νας μελετάει ένα κτίριο ξέρει ιιολύ
καλά ότι όταν χτίζει κανείς ένα τοιχο και βάλει ένα ξύλινο δοl(άρι το
απoτύJ:ωμα lιοιι αφήνει το ξύλιν<;> δo~άρι, όταν σαπίσει, μένει εις αεί. Ούτε

μ~αλώνεται ούτε εξαφανίζεται.
Λοιπόν, τα στοιχεία ~oυ βρήl(αμε για τα δοl(άρια του ~ατώμα1o.;, Των
o~oίων έγινε συστηματική αιιοτύπωση ~αι για τα δοκάρια της στέγης, πείθουν

OllOW1ιoς για την ύπαρξη ενός εξώστη με τη γεvικη μορφή Των σΚΙ1σοειδών
αναπαραστάσεωνπου σας έδειξα και αφήνουν αναπάντητα ερωτήματα για τον
τοίχο και για άλλο δευ1ερεΟΟνια στοιχεία, για την ~ά1ι.u~η ας ιιούμε. Ήταν

κεραμίδια ή ξύλινη η κάλυ..,η του εξώστ/;
Γι' αυτό που είπατε για την άμυνα. Οι εξώστες σε όλη τη Δυτική Ευρώπη,

οι αμυντικοί εξώστες, είναι ένα σύστημα άμυνας σιιγκεκρlμ.ένο.
Ανιί 1ων τοξοθυρίδων που ανοίγονται στους τοίχους στον ιιπόλοιπο πύργο,
στην περιοχή αυτή έχουμε έναν εξώστη, ο οποίος δίνει στους αμιινόμενους τη
διινατόητα να βάλλοιιν τους εllltιθέΜΕVOυς αιιό ~άvω, Εάν ιΟΟποlο.; ιιάει να
σκά,ει τον τοίχο του πύργου, βάλλουν, Είναι ένα ούστημα το Ο1Ιοίο

επεl(πίνεται κατά μή"oc; του ιιύργοιι.
Δεν ήταν ανοιχτός ο εξώστης για να εκθέτει 10υς αμυνομένους στις
επιθέσεις. Ήταν κλειστός. Ειναι σίγουρο αυτό το πράγμα.
Απλώς, δεν ξέρουμε αφιβώς πώς έ~λεlνε.

Εάν ή1αν ένας ~ύργoς

τσακμαδένιο.; ή τo,;βλιvσς ή με ξ';λινα σανίδια, όπως είναι στην Eιιρώ~η.

Μιλάμε για έναν κλειστό εξώστη.
Η πόρτα, που είπατε Ύια το ανώφλl της, είναι αρχιο;-ή, Αιιλώς, 10

ανα~ατασ~ευάστηKε

]938, όταν

ένα μέρος της αναδομής του πύργου, χτίσθηκε η

10ιχοllOιία αιιό εκεί και πάνω και το αφήσαμε Ύια λόγους ιστορικούς. 'Οιιως
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~αι άλλ~ς μΙ1\ροεπεμβάσεις αυτής της π~ριόδoυ.

Κος nl'ΟΕΔΡΟΣ: Για του ~υρίoυ Mητσά~η την εισήγηση, ο κύριος
Λουκάτος.

Κος ,\Ο)'ΚΑΤΟΣ: Άκοοοα από τον κύριο Mητσά~η ότι το μυθιστόρημα
της Λιλίκας Νάκου αναφέρ~ταl σε oρισμiνα ιστορικά σημ~ία. Κράτησα
μόνον αυτό για τους πιιόσφυγες και αυτό για τη γερμανική εισβολή στην
Ελλάδα. Περισσότερα άκουσα από τον κίφιο Χατζηφώτη, όσον αφορά τα
έργα του Τά1\η Λάππα.

'Ήθελα να ρωτήσω και τον κόριο Μητσάκη και τον κiιρlO Χατζηφώτη ένα
βασικό Οέμα, το οποίο με έχει απασχολήσει πολλες φορές σε συναντήσεις
επιστημoνι~ές ~αι που ήθελα ~αl εδώ να το σJ)ζητηθεί.

Κατά πόσον ένας λογοτέχνης, στην περιπτωση αυτή της Λlλί~ας Νάκου ή
στην περίπτωση του Τάκη Λάππα, δείxν~ι σεβασμό και ως ποιο βαθμό στην
ιστορική αλήθεια ~α\ εάν ένας λογοτέχνης πρέπει και ως κάποιο βαθμό να

σέβ~ταl αυτή την lστOρι~ή αλήθεια ή κατά κάποιο τρόπο και ως ποιο βαθμό
~αι πώς να την ι>ΠΟτάσσει στην πλοκή του λογοτεχνικοό μiιθoυ;
Κος ΜIΙΤΣλΚΗΣ: Ο αγαπητός μου φίλος, ο κόριος Λουκάτος, μας ανοί-ΥεΙ
μια πολό

μεγάλη πόρτα

και

θίγει ένα καίριο θέμα για το

ιστορικό

μυθιστόρημα. Είναι ιιάρα ιιολύ μεγάλο το θέμα για να αιιαντηθεί 1\α' να
συζητηθεί μtσα σε λίγα λεπτά.
E~είνo που ιιαρουσιάζει ενδιαφέρον είναι ότι το ιστορικό μu&ιστόρημα

παρoυσlάζ~1 μεγάΙ.η ανάπt\!ξη στις μέρες μας. Μιλώ για το ελληνικό
ιστορικό μοθιστόρημα.
Παρατηρ~ίται μια ιι~ρίoδoς στα μέσα του 190υ αιώνα. ιιαρατηρ~ίται μια
μικρή περίοδος με τη γενιά του '30 που προανέφερα και η πιο γόνιμη περίοδος
του ιστορικού μυθιστορήματος ~ίναι τα τελευταία είκοσι χρόνια.
Και μάλιστα μνΟιστορήματα Π01J αναφέρονται κυρίως στο Βυζάντιο και
ελάχιστα στην Αρχαία Ελλάδα. Και το τονιζω αυτό, γιατί η παρατήρηση
είναι "Ύιαιί έ).ι;ιπε σπό το ιστορικό μυθιστόρημα του 19υυ αιώllll κσι της

;γενιάς

<ou'JO, το BυζιίvιιO κσι η Apxaia Ελλάδα». Ήταν μια απουσία

αδικαιολόγητη.
Νομίζωότι το θέμα τοιι ιστορικού μυθιστορήματοςτο έχει oρlOθεTήσ~ι αιιό
τις αρχές του ιιερασμένου αιώνα ο μεγάΜις Σκοτσέζος συπραφέας, σε

νεώτερη ειιοχή, ο Σερ ΓoUΏλτερ Σκωτ. Ο οιιοίος, ιιέρα αιιό τα μυθιστορήματά
τοιι, μας έδωσε ~αι τις ιιροδιαΥραφές πώς πρέπει να κινείται ένα ιστορικό
μυθιστόρημα.
Και λέει ότι ο ιστορικός ιιρέπεl να γνωρίζει καλά την εποχή που παίρν~1 να

αναπλάσει, ότι δεν πρέπει να βάζει μεγάλα πρόσωπα σαν K~νΤΡIKoύς
χαρακτήρες ενός ιστορικού μυθιστορήματος

-

γιατί

το να κάνει ένα
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μι>&ι<πορημα και να βάζει ΤΟΥ KOλOKOΤpιlJνη ή να βόζει τον Κωνστο.ντΙνο
Παλαιολόγο ή οκοιαδήποτε άλλη μεγάλη llρoσωnlΙCOτητα, ειναl λάθος. Γιατί
είναι τόσες πολλές οι μαρτυρίες για τα IIpOOωnα αΙιτά,

110\1 ο

συΥγΡαφως έχει

τα χέρια του δεμiνα.
Αι.>τΟ όμως τι σημαίνει; Ότι ο ιστορικός σιryγραφέας έχει μια ελευθερια να
κινηθεί, θα σεβαστει την αλήθεια τόσο όσο τον βοηθάει Ύια να ανα>ιλάσει μια
εποχή.

Γιατί όταν 'Πηρίζεσαl

σε μια ειιοχή,

την οllοίο.

lφοοπαθείς

να

αναιιλάσεις, είναι γ&Ύονός ότι τα ιστορικά δεδομίνα θα είναlllOλύ λίγα. Είναι

ένας σι;ελετός που lιρέιιει να τον -Υεμίσεις με καινούριο \>λιιcό.
Το \<ΠΟΡΙΚΟ μι>&ι<πόρημα,

η ιστορική

αφήγηση

γενικότερα

Ισ10ριιcό διήγημα και το χρονικό και πολλό. άλλα έργα
xapαlCt1'!pα

- είναι

110\1

-

και το

έχ:ουν ιστορικό

συνδυασμός μυθοιιλασίας και ιστορίας.

Ο συΥΥραφέας έχει τη δυνατότφα να χτίσει γiιρω από την ιστορική
αλήθεια κι έναν ολόκληρο κόσμο, ο OllOioι; να είναι αQάντα(Πα Ύοητειιτικός
και αληθινός.
Κος ΧΑΤΖΗΦΩmΣ: Η παρατήρηση είναι εξαιρετικά ενδlαφέροοοα. Ο
κύριοι; Μητσάκης ειπε αρκετά, αλλά τι Ύίνεται όταν το θέμα είναι ο ίδιοι; ο
Κωνσταντίνος ΠαλαlολόΎΟΙ;; Θες δε θες, θα ψάξεις όλα τα σχετικά με τη ζωή
τοιι, με τη δράση τοιι και θα τοποθετήσεις και την περίοδο.
Βεβαίως, στο μιιθιστόρημα, ποιι είναι αναιιλαστικό, καλό είναι
αlιοφεύΥονται

σιιμφωνώ

.

δεν μιιορείς να

to

ICI

να

εΎώ. Αλλά, εάν είναι το θέμα ο Παλαlολό'Υος,

αιιοφι)γεις.

Κο.; ΜΗΤΣΑΚΗΣ: Να σας θιιμίσω τι λiεl ένας σιιΥΥραφέας ποιι έδωσε
μιιθιστορήματα ιστορικά: ο Νίκος Καζαντζάκης, με έναν μεγάλ<> τόμο, «Τα

40Q Υρ6μματα στον Πpεβi;λiιιrηι>. Είναι ένα ημερολόΎΙΟ οι ε1llσtoλ.!;ς αll1ές
και ltI έργα 1ιΟΙΙ έγραφε ο Καζαντζάκης. Και λtεl:
«Τώρα διαβάζω Ύ.ια vι:r Υ(Χίψω τα απομνημονεύματα τοιι Xριuτo!ι». E10I
ονόμαζε ένα αιιό τα έρ-Υα lOII, 1Ι0ΙΙ αPΎQ1Epa αλλο.ξε ο τίl).oς lOIIς. «Τώρα
διαβiι{ω και αφoμOιώVΩ την ειroχή. Όταν έρθει η ώρα της δημΙΟΙΙΡΥ}ας, θα τα
βάλω όλα στην μπσντα και θα αpxiow να δημlCWΡΥώ evrcliioς clειJθqxι».
Ποιι σημαίνει ότι ο σιηγρο.φέας έκανε όλη ιην προεργασία, μ1lήκε μέσα
(ΠΟ ιινε';μα της ειιοχής και από 'κει και ύστερα αIaOάVEltIl όη έιιρεπε να έχει

χέρια toιι λιιμένα, Ύια να πλάσει το μoJθo lOII, όπως αιιtός αισθανόταν
Kαλίrrερα. κανεl λoΎotε;ι::νiα, δεν κάνει ιστορία. Ας μην το ξεχναμε α1JtQ.

ltI

Αλλη η δοιιλειά

10I)

lστορικο'; και ά:λλη η δοιιλεια

lOII

MYrοιέχνη.

Κος ΧΑΤΖΗΦΩΤΗΣ: Σιιμφωνώ ιιλήρως. Μν είπα r:yώ αιιτό. Είπα Μαν
είναι ένα σενάριο. ΔιΜI δεν είναι μόνο

10

μιιθιστόρημα. Έχοιιμε ιστορικά

σενάρια Ύια τον κlνημαlΟΎράQO.
Ε'γώ, αιιτή την περίοδο, Ύράφω Ύια lονΆΎIΟ Κοσμά τον Αllωλό, ποιι είναι
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μια εΠCΙJlcιlία αμερι"άνl"ης παΙΧΙΎωΎής, με τcιν Ομάρ Σαριφ, Ύραφεl τη
μcιυσl"ή cι Γιάννης Mop"όJlcιuλoς. θα ειναl μια διεθνής Mρayωyή. Λcιιπόν.
Τι Οα Ύίνει ε"εί; Ε"ει

(miJ

στcιlχεία

IIpi1It1

cιlιωσδηJlO1ε να είναι cι ·ΛΎΙΟ<;. Λλλά εισάΎω

την 1Itpioδo ~ης Τουρ"οφατιας, Βάζω την ιιανοόκλα. Αυτό δεν

παραδίδεται σε "αμία βlΟΎραφία του.·Η βάζω άλλα στοιχεία αιιό τη ζωή ~ης
Τουρκοφατίας.

θέλω να JIω όμως Ύια το Λάππα εδώ, Ύ\ατί εκεί είναι ~o θέμα. Ο ΛάllJl(\ς
καιειχε πραΎμ«τι όλα αυτά τα στcιιχεία ~α ιιληιχιφορικό. Ύ\α τη ζωή και της
Τοuρ"οφατίας και ~ης Ellανάσ~ασης. Κι έτσι μιιόρεσε, όταν σκιαγραφούσε
τοιις ήρωές ~cιΥ - "Ι έχουμε πcιλλά "είμενά

tOU

αuτής της μορφής

-

να δώσει

και την 1Itpιpρtouoa αψόσφαιιχι. Να τη δώσει με έναν τρόπο, θα έλεγα
ζωντανό. Κι ειναl αχετικός με την ΠΙΧΙΎματικότητα. Δηλαδ'ή, δεν έχουμε
WJθαφεσίες.
Αλλά ότι ο δημΙΟUΡΎός lιρέ1\.&1 να επιβάλλεται να έχει την ΠΡCΙσα/ΠΙKή του
και ενόιχιση α"όμη, θα έλεΎα, αυτό είναι δεδομένο. Δε διαφωνοόμε. Άλλο
Οέλω να Πα/. Ότι δεν μJlορεις να Ύραψεις Ύια ένα πρόσωπο και με σύΎΧι>ονα
δεδομένα, πολλές φορές. Και το βλέπουμε. 8λέJιcιuμε

. το ξέρετ&, ιQίρlε
- από έΡΎα iJllCΙU iXOUvt Υίνεl χοντρές φάβες. Διότι μιλάς - ας Jιοόμε
περιοοο του MeooJloMIIOU και λες τι Ύίνεταl σήμερα. Μα, από τότε

ι\ου"άτο
Ύια την

έχcιuμε αλλαΎές. Έχουμε εξελίξεις, όιιως είδαμε.
Πάντως, στο μuΟιστόρημ« της κυρίας Νά"οu, τώρα που το αναμημνισιωμαι
κι εΎώ, νομίζω, ότι κι εκεί uπήρξε πρcιφηΤΙKή διάθεση.
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ΛΙΒΛΔΕΙΛ

ΧΘΕΣ, ΣΗΜΕΡΛ.

ΑΥΡΙΟ

Εισήγηση τσυ κ. ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΑΟΥ θΕΟΔΩΡΟΥ
Καθηγητή Δημοσίου Δικαίου Πανεnιστημίoυ Πειραιώς

Τουρισμός· Πολιησμός

Ii

• Περιβάλλον

στη Λιβαδειά

lιαΎλ'"όσμlα α1\οδε",ή έννοια το" τοl>ρισμοί>,ό1Ιως διαμορφώ&ηλ'"ετο

1963

στο Παγλ'"<Χιμιο Συνέδριο Το"ρισμου, το οιιοίον διεξήχθη υ1\ό την αιγίδα του
Οργανισμοί> l",νωμένων Εθνών, αναλi>εται ως «επίσκεΥιη ενCς τοποιι, ιίλλ.::>ιι
απ6 ειcείνoν τηςμoνίμotι διαμονής, κυρίως Υια λ6yOtις αναΨl!Xής, σtινεδρίων,
οι-"orενι:ια-"οιίς,

θρησκεtιll-"Oιίς,

κλπ.» >;αl έχει ης ρίζες του στην αρχαία

ελληνι>;ή σλ'"έψη.

Μεταξυ, &ε, των upxarottpωv περιηγητών, συγ>;αταλέΎεται ο Διόδωρος ο
Α&ηναίος, ο Πολέμων, αλλά γνωστότερος wι' όλσ"ς είναι ο Παοοανίας, ο ελ'"
Λ"δίας της Μι>;ράς Ασίας lφοερχόμεVQς, ο ο"οίος έζησε, ό1Ιως είvαι γνωστό,
το

20

μ.Χ. αιώvα,

Από το

1974 λειτουργεί

οιιό την αιγίδα του Οργανισμού l",νωμένων Εθνών

ΠαΎ!'ΟΟμlος Οργανισμός Το"ρισμού, με σλ'"οllό να διαμορφώνει μια συντο
νισμένη στρατ/γιις:ή για τον ιιαγ>;όσμιο τουρισμό.
Αρχl>;ά, οι wιαιτήσεις των το"ριστών ήσαν ελάχιστες. Περιορίζοντο δε,
λ'"ατά τη διεE}vή θεωρία, στα «3!W. Εις το ,που η είναι η θάλασσα, στο «Sun»,
που είναι ο ήλιος >;αι στο

«Sand»,

που είναι η αμμουδιά. Με τ/ν πάρο&> όr.ιως

του xpόVQI> τα «5»αυτά ειιληθύνθησαν >;αl ήδη η διεθνής θεωρία αvαγνωρίζεl,

ότι ο το"ρίσται;
Στα

το

3 αυτά

«Scx».

UJ:urtti

τοι:ιλάχιστον

951

προσετέθη, ιιου είναι συνυφασμένο με ης τουρισηλ'"ές δlα>;Ο1\ές.

Στ/ν ε1\οχή μας το

«$CX»

lιρέlΙ&1 να είναι

ΠρέlΙ&ι να \Ι1Ιάρχεl «Sikn~» >;αl «5pa~". Στο
Πορτογαλία

τη

μεγάλη

της

τοιιρισηλ'"ή

«$8(1:1>,

sp.aO%,

διαφήμιση,

λόγω το\>

AIDS.

στο χώρο, βάσισε η
ότι

lιαρέχει

στΟ\>ς

τΟ\)ρίστες τεράστιες αμμΟ\)δlές. με λίγο >;όσμο_
Το «5«:υΠΙΥ», η έλλεΙ'f'η ΤΟ\) Ο1\οίΟ\) μηδενίζει τον το"ρισμό μιας χώ
ρας. 'Εχουμε οιιόψη μας, ότι οσάης έχοομε βομβισΤΙλ'"ές εlll&έσεlς σε AίγιJlIΤo

ή Τουρκία, ιιολλαιιλασιάζ&ται

ο ελληνιλ'"ός τοιιρισμός, χωρίς ο Ε.ΟΤ, ο

Ελληvιl(ός Opγαvισμός Το"ρισμου, να λάβει ιιρόσθετα ιιρος τούτο μέτρα,
Δε δυνάμεθα, δε, να α1\οσιωlιήσουμε Ι(αιτο τελειιταίο ένατο

5,

το «Scrνicc»,

για την τόνωση του το"ρισμού. Είναι φυσισλογl>;ό >;άθε άνθΡOYllΟς, ο 01\οίος

""
Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
09/01/2023 21:58:53 EET - 44.211.79.30

flANArOnOYAOE
εργάζεΤα!

!Ι

ΘΕΟΔΩΡΟΣ

μήνες 10 χρόνο σκληρά, Ί'ια να σνΥκενlΡώσεl ορισμένα χρήματα

'}'ια να κά\'ε\ τις διακοιιές ΤΟο.>, αξιώνει να τύχει μιας κάιιοιας ιδιαίτερης
μεταχειρίσεως, ως κάιιοιο σιιοο.>δαίο 1ΙΡόσωπο. Σε αντίθετη περίιιτιοοη,
σφέφει τ/ν ιιροσοχή τou σε άλλες ΜρlOχές Κα! &.ν ειιανέρχε1αl στον
1όιιο, ιιου δεν

tWXt

1ης ανόλΟΥης φιλοξενίας και 1Ιροσοχής.

Η έννοια 101) Περιβάλλοντος
Σύμφωνα με 1ην ελληνική νομοθεσία, και τα διεθνή παpαOCδεΙΎμένίt, η
έννοια του ιιεριβάλλοντος περιλαμβάνει: το σύνολο των φuσlκών και
ανθρωπ<YyεV(ί)ν ιιαραΎόντων και στοιχείων, τα οιιοία ευρίσκονται σε αλληλε
1Ιιδραση και επηρεάζouν τ/ν οικολο'}'ική ισορροπία, τ/ν ιιοιότητα της ζωής,
την

vyrio

των κατοίι«ι>ν, την \στορικη και πολιτισ-ιική ιιαράδοση και 1ις

αισθητιι;ές αξίες.

Κύρια χαρα1("(ηριστικά,δε, του Μρ\βάλλοντοςείναι η αρχή της ιιρολήψε
ως, η αρχή τou ρυπαίνοντος, η αρχή 1ης σιινερ'}'ασίας και εΙΙιΚοο.>ρικότ/τος,
όπως, τέλος, και η

αρχή 1ης δημοσιότ/τος. βάσει των αρχών αι>lών

επιδιώΚΕται. τι; Η πρόληψη του κακού, η πρόληψη της προσβολής και
μόνον, όταν

T0U10

δεν είναι εφlΚlσ, 1ότε προβάλλεται η αξίωση αιιοζημιώσε

ως, από ιιοιον; Από 10ν σΊι)'κεκριμένο, τον ρυιιαίνοντα.

Είναι, δε. δεδομένο ότι η ιιροστασία

<ou

περιβάλλοντος δεν είναι νοητή

χωρίς τη σιινεργασία πολίτη και κράτoOJς. ΠαραδείΎματος χάρη, η καθαριό
τητα των αιπών δεν μπορεί να αστο.>νομεοθεί. Πρέπει να Ύίνει σιι\'tίδηση του

πολί1η να δια1ηρεί καθαρή τ/ν ιιόλη, καθαρή την αΚlή,
Η δε επlκουρ\κότητα έχει 1ην έννοια, ότι η Εο.>ρωπαΙκή Ενωση, η οποία

ενδιαφέρει-αι ιδιαί1ερα 'ΥΙα το περιβάλλον

-

Ύlα1ί; Γιατί το 1Ιφιβάλλον δεν

έχει σύνορα και επομένως, εάν δεν ι>ΙΙάρχει καθαρό lΙφlβάλλον σε μια χώρο
μιιορεί να σιινεχιστεί και στη Ύεί10να.
Εάν,

δηλαδή,

ριιπαίνεται

10

περιβάλλον μιας χώρος, με1αφέρεται η

ρίJιι:ανση ι;αι στη Ύεnονική χώρα. Η Ευρωιιαϊκή Ένωση ε1llλαμβάνε1αl,
μόνον εlllκοuριι;ά, θεμάτων περιβάλλοντος, εφσσον το κράτος

-

μέλος δεν

είναι δυνα1όν να ικανοιιοιήσεl την ιιροστασία του ιιεριβάλλοντος.

Η έννOJα 10υ Πολιnομοο
"ο "ο).ιrισμός σιηΚΡοrεiroι από μνημεία και λοιπά στοιχεία, ra oιroΙα
ιrρoipχoνται λ-"ΟοΡά από την ανθρώπινη δραστηριότητα και συvθiτoυν την
ιστορική, καλλιrεχνική, rεχνολΟΥrκή και εν ΥΕνει ιrOλHισTΙκή κληρονομιά
rης χώρος-,

θέση

την οποίαν ωωλοι>θεί

η

ελληνιι;ή

νομολογία

και

η

Συνθήκη 1ων Παρισίων, η οιιοια υιιεΎράφη με τ/ μέριμνα 1ης UNESCO το
]972 στο Παρίσl, η οιιοία κα1έστη 10υ ελληνικού κρά10υς 10 ]98].
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Η ΛΙΒΑΔΕΙΑ ΧθΕΣ, ΣΗΜΕΡΑ, Αγριο

θεωρείται, λoι~όν, η

έννοια του ιιολιτισμοu, όη

lU:ριλαμβ(iνι:ι μνημεία,

~ατασKεoές και τοιιία, τα οιιοία διαμορφώθηκαν αιιό τον άνθρωιιο.

Υιιάρχουν, 1ώρα, σvyκεKριμένες σχέσεις μηαξύ τουρισμο':'

•

ιιολιτισμσύ,

μεταξύ lοιιρισμού ~αι ιιεριβάλλοντος, &πως ειι:ίσης με1αξύ ιιολιτισμσύ και
ιιεριβάλλοντος.
Προηγοομένως, μιλήσαμε για 1ην ολιγάρκεια των ιιρ6ιτων τοοριστών, ΟΙ
οιιοίοl ως επί το ιιολ6, lκαvoιιοι06νταl με 1α

3 S:

την προσφορά

100 ήλιου,

της

κα{ιαρής θάλασσας κ(ιι τ/ς αμμουδιάς.
Τα

10υρισllκά

κύματα όμως από

oλό~ληρo

τον

~όσμo,

κατΟΟτησαν

γρή-Υορα τον τουρισμό μεγάλη ~λOυTOιι:αραγωrι~ή μονάδα σε ~άθε χώρα.
Για

το λόγο αυιό,

ιι:oλλi;ς χώρες, σε

όλες τις

ηιιείρους, επεδίωξαν να

o;:αλλιερrήσOOν 10ν 100ρισμό. ΔημΙOOρrή&ηKε, λοιπόν, ανταγωνισμός.
Πρόθεση των lουρlστικών lU:ριοχών ήταν να προσφέρουν τουριστικά
"ακέΤα σε οικονομικές τιμές, για να ΠΡOOελKιJoυν τα ολοένα αυξανόμενα
εκατομμύρια των 10υριστών.

Eπεδίω~αν, λοιιι:όν, ~αλU1ερη δυνα1ή προσφορά οπηρεσιών, ιδιαίreρα δε,
όταν δεν είχαν να προοφέροον κάη άλλο. Αυτό όμως δεν ήταν επαρκiς και γι'
αυτό άρχισαν να προσφέΡοιιν ~αι ~άη άλλο. Και ήταν η προσφορά τοο

πολιτισμού, όποιι υπήρχε, 1ων μνημεϊων, των αρχαιoλoγι~ών χώρων.
Ήδη, δε, στην εποχή
αναπτύσσε1αl

ο

ειδιο;:ός

μας ~αραμερίζεταl
τουρισμός,

Π.χ.

ο γενικός τουρισμός

ο θρησ~ευΤΙKός

και

τοιιρισμός,

ο

10υρισμός ιιου ακολοιιθεί μια σιηκεκρlμένη κα1εύ{1υνση.
Σήμερα υπάρχουν σ1ην Ευρώπη μεγάλα τουριστικά γραφεία 1α οποία
~λείνooν θέσεις για 10 δρόμο τοο μεταξιού, το δρόμο δηλαδή που
ακολοόθησαν για να ανακαλόψουν

10

μετάξι. Για την αποστολική πορεία

του ΑΠΟΟ1όλοο Παύλου. Ή τα ειδιο;:ά ταξίδια πολιτισμού,

γνωστά στη Γερμανία ως

"KULTUR RE1SEN».

τα o~oία είναι

Ή τα οικολογικά ταξίδια

στην Ανταρκτική και σε άλλα σημεία της γης κλ".
Εκ τ/ς ιστορίας 1ης, η χώρα μας στον τομέα αυτό είναι ιδιαί1ερα
ευνοημένη. Πέρα από τα αρχαιολογικά, βυζαντινά και νεότερα μνημεία,
έχοομε την περίφημη μοναδική ΜοναΟ1lκή Πολιτεία του Αγίου Όρους να
επιδείξοομε, εκείνη τ/ς lσάrrελης ΠολΙ1είας των Μετεώρων, όιιως επίσης και
10ΙΧ; ανά τη χώρα διασκορπισμένοος παραδοσιακούς οικισμοι).ς.
Είναι δεδομένη,

λοιπόν,

η σχέση πολιtlσμ06 και

10UPIOIIOU,

όπως

δεδομένη είναι και η σχΟΟη πολιτισμού κ(ιι ιιεριβάλλοντος.
Ο τοιιρισμός ιιροωθεί τ/ν οιο;:ονομική ανάιιτιιξη της χώρας, σε χώρες &πως

η Ελλάδα, που δεν έχει μεγάλη αγορά και δεν μπορεί να αναπτι)ξει μεγάλη
βιομηχανία, γιατί δεν έχει καΙ1η βιομηχανική παράδοση. Ενώ η τοορισllκή
tIttYδlJOη αναψiρεταl στ/ διεθνή α-Υορά.
Στο σημείο βέβαια αυ1ό, τίθεται για ~άθε χώρα ένα ερώτημα αμείλικτο:
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ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣΘΕΟΔΩΡΟΣ

ποια είναι η στρατηγική τοll τοιιρισμού ποιι θέλει να ακολοι>θήσεl. Eμεί~
δι:χόμεθσ περίποll

10.000.000

θέλουμε;

των τοιιριστών;

Αύξηση

τοvριστών

και

αύξηση

τοιιριστών;

Υφίσταται

τοιιρίστες το χρόνο_ Τι επιδιώκουμε;
'Η, σταθεροποίηση

τη~ πolότητo~
ι;:ατάλληλη

των ερχομένων

υποδομή,

'11, 11

τοl) αριθμού
στην

εάν θέλουμε

των

Ελλάδα

αύξηση

τοιι

τοvριστικού ια/ματo~ στην Ελλάδα; Έχουμε τoυ~ VΔάτινoιις πόρoυ~; Έχοvμε
την ενέργεια, τoυ~ βιολογικούς ιroθαρισμOιJ.ς, τη δυνατότητα αναKύKλωση~,
πρoτolι

δημιοvργήσεl

η αύξηση

του ΤOllρισμolι

κρίσιμα

θέματα

στοιις

ι;:ατοίκοιις των πόλεων;

Εάν παρολλήλως επιδιώκοιιμε το δV"1.ερέστεΡΟ,

ποιι είναι η πoιotιKή

αναβάθμιση των τοvριστών, με τη σύΎχρονη ουγι;:ράτηση του αριθμolι τους,
τότε ι;:αι πάλι θα πρέπει να σχεδιάσοvμε
vλoΠOίηση

την πολιτική

&ιςείνη, για την

της oπoία~ ευθύνη δεν έχει μόνο το Κράτος, αλλά η Τοπιι;:ή

AιιtOδΙOίKηση και οι ειιιχειρηματίες.

ΟΙ σχέσεις πολιτισμου και περιβάλλοντος
Το ισχύον Σύνταγμα για πρώτη φορά στη σvνταγματιι;:ή
xώρα~, προστατεύει με ΤΙ~ διατάξεις ΤΟι) άρθρου

24,

ιστορία τη~

όχι μόνο το φυσικό αλλά

ι;:αl το πoλιtlσtιι;:ό ιu:ριβάλλOν, πρωτοπορώντας μάλιστα στο σημείο αvτό,
μεταξύ άλλων κρατών-μελών της Ειιρωπαίκής Ενώσεως.

Η σύνδεση, λοιπόν, πολ.ιτισμού ι;:αlπεριβάλλoντo~ γίνεται πλέον από τον
σ\ινταγμαnι;:ό νομοθέτη, σε μια προσπάθεια να προστατεύσει την πολ.ιτισιική
κληρονομιά μιας χώρας κο( όχι μόνον την "πό στενή έννοια πολ.ιτιστιι;:ή
κληρονομιά, αλλά ιιπό την εvριιτάτη της μορφή.

Περιλαμβάνει δηλαδή ακόμα και τοιις παραδOσlαKoιJ.ς οικισμούς και όχι
μόνο.

Στην

έννοια

των

παραδοσιακών

οικισμών

περιλαμβάνονται

ι;:αl

παραδοσιακά καταστήματα, παλαιά φαρμαι;:εία, έχει υποστηρίξει η νομολο
γία του

IvjJpovliou

EΠΙKραtεία~, παλαιά εσtιατόρlα ή μπαρ

- όπως

ήταν στην

Αθήνα, στο κέντρο τη~ πόλεως κλπ.

Ο Τουρισμός, ο Πολιτισμός και το Περιβάλλον στη Λιβαδειά,

010
Η γη της Βοιωτίας,

λυκόφως του 210υ αιώνα

"!U m

δριχιερά μυροβόλα φιλήματα ΤΟι) ελιο:ώνα ΚΟΙ

του Πσρνσσσoiι», όπως παραστατιι;:ά γράφει ο Γεώργιος Στρατήγης, είναι
προνομιακός, από από,εως περιβάλ.λ.οντος, νομός, έχει, δε, ιην πρωrεlιoooά
τοll

- όπως

ξέροιιμε

- τη

Λιβαδειά και από την αρχαιότητα χαρακτηρίζεται ως

«τριθάλαπος )'!Ι», για την εύνοια των θεών να βρέχεται από τρεις θάλασσες,
το Βόρειο και Νότιο Ειιβοlκό ι;:αl τον KoρlVΘlαι;:ό Κόλ.πο.
Τα περιβαλλ.οντl"ά τη~ χαρίσματα 10νίζοvν η υπάρξη του μικρού ποταμού
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Η ΛΙΒΛΔΕΙΛ ΧΘΕΣ. ΣΗΜΕΡΑ. ΑΥΡJO

της 'Ερκυνας, και γενι"ότερα τα αφθονα \!Ερα, τα οποία την καθι<:πούν

αγροτικό ο:ένφα μιας εύφορης περιοχής, το ΦαραΥΥΙ της Κρύας με τη
Νεροτριβή και το Μύλο.
Παραλλήλως, η πόλη δεν 1Ιαροοοιάζει ιδιαίτερα προβλήματα ατμοσφαφι
'(ής ρυπάνσεως, με εξαίρεση την ηχορύπανση, τη σκόνη Ια/Ι τα αιωρούμενα
σωμαlίδια, τα οποία ε'(πέμπονται από το ε'('(οκ'(ιστήριο. Προβλήματα όχι
οξυμένα, αλλά που χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής, τόσο της Νομαρχια'(ής
AuτoδιoιιΠισεως - γιατί νομίζω ότι εκείνη έχει την ει>θύνη της παροχής αδείας

- όσο και

του Δήμου, '(ύριε Δήμαρχε, για να μην εξελιχθούν σε διαιωνιζόμενη

ο:ρίση.
Είναι όμως αναγκαία η ε'( του σύνεyyuς παρα'(ολούθηση της σημειούμενης
ριιπάνσεω;; του περιβάλλοντος '(αι από ης αιιξημένες, επίσης, γεωργιιd:ς
δραστηριότητες της ευρύτερης περιοχής, τόσο από λιπάσματα όσο και από
φυτοφάρμακα για να αποτραπούν ιciνOOνOI, ιδίως σε βάρος αιιtoύ του μεγάλου
πλονιου που έχει η περιοχή, της ποιότητος του νερού. «Αρ,στον ύδωμ,), το
χαραο;τήριζε ο Γεώργιος Στρατήγης, το οποίον σύμφωνα με το σι:rrγραφέα θα
πρέπει, έλεγε τότε, "από χιλιάδες χρόν'α vι:ι n:λαριV:'. ενθυμητικό και

φ,λόστΟΡΎΟ, μέσα στα ιι;ρυστσλλώδη νάματα την αθάνατη δόξα των
αιματoβαμμivων ερειπΙων».
Τα στοιχεία πολιτισμού ιης πόλεω;;, που είναι ιtoλλά '(αι αξιόλογα,
ολο'(ληρ4νουν το π&ριβάλλσν της υπό την ευρείαν του έννοια.
Σ' αυτά περιλαμβανονταl οι αΡχαίες πηγές της ΛήΕ)ης και Μνημοσύνης
<:πον ποταμό της Έρ;;υνας. Ενδιαφέρον, επίσης, παρουσιάζουν τα ερείπια του
Mαvιείoυ του Τροφωνίου, το Κάστρο, το οποίον επεο;τάΕ)ηκε από τους
Φpάγ'(OUς '(αι τους Καταλανοί>ς, όπως επίσης ο:αl το εο:κλησάκι του Προφήτη
Ηλία, κτισμένο πλησίον των ερειπίων του Ναού του Διός Βασιλέως, η
Εκ'(λησία της Ιεροοοαλήμ, κλπ.

Παρά τα θετικά όμως αναφερθέντα στοιχεία, ο τουρισμός στη Λιβαδειά δε
θεωρείται ιδιαίτερα ανεπτυγμένος. Σ' aυτό οφ<;ίλεται '(αι το Ύ&Ί'ονός της
γειτνιάσεως της με τους Δελφοί>ς, οι OιtoίOI ως ομφαλός της γης, προσελ'(ύουν

101' 10υρίστα

της οικουμένης.
Το ότι όμως η πόλη δε βρέχεlαι από θάλασσα, δημιουρ-Υεί θετι'(&ς
προνποΟέσεlς για τη δημιουργία χειμερινού τουρισμού, ο οποίος σ\Jνδυασμέ·
νος με ειδικό 10υρισμό, έχει περιθώρια περαιτέρω

αVΑβ<ιθμίσεω;;

_

με το

θρησ'(εUΤΙKό lΟυρισμό, παραδείγματος χάρη.
Η ανάδειξις, ακόμα, oρισμέvων μοvoπατιών στον Ελl'(ώνα, με δημlΟ\!ΡΊ'ία
χώρων ψιιχαγω-Υίας '(αl φαγητού, θα μπορούσαν να αποτελέσουν ένα κέντρο
ενδιαφέροντος για φοοιολατρες, κα1ά τη διάρια:ια τΟ\! χειμώνα.
θα πρέπει, δε, να λάβουμε ισχυρώς υπόψη μας ότι οι VΈΙ;ς τάσεις είναι η
ανάJΠιιξη, όπως είπαμε, ειδι'(ών ο:λάδων τουρισμού, για av{lpώIIOUς με
ιδισίτερα ενδιαφέροντα.
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ηΑΝΑΓΟΙΙ0ΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

Προοπτιι;ές: ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

-

ΠΟΛΙΤιΣΜΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΣΤΗ ΛΙΒΑΔΕΙΛ ΣΤΟ ΛΥΚΛΥΓΕΣ ΤΟΥ 210υ ΛΙΩΝΛ
Η lφωτεύοοοα ιου Νομού Βοιωτίας παρουσιάζει αξlόλσΥη αVΆIΠυξη σΊΟ"
~ρωτ01'εVΉ ~αι δειιτερΟ1'ενή τoμiα, ΎεΎονός που έχει θειικές εΠΙΠΊώσεις σroυς
Kατoί~oυς ιης, οι Ο'ΙΙοίοι είναι οικονομικά αναπτυγμέVQΙ, με αΠΟΊέλεσμα να

σημειώνεται αξιόλογη ό.νοδος Ίους βΙOΤΙKOιJ επιπέδου του πληθυσμού. Η
οικονομική, λοιπόν, αVΆπτυςη της πό4ως είναι δεδομένη τον ερχόμενο
αιωνα.
Παραλλήλω:;, σων τoμiα της προσιασίας του περιβό.λλοντος η κατάσΊαση
σιην πόλη δεν είναι προβληματική. Απαιτεί όμως σήμερα ιδιαίτερα ιιρσσοχή

και όχι εφησυχασμό, Ύια να μη μετατραπεί σε κρίσιμη, εάν δεν ληφθούν
εγκαιρως ορισμένα μέτρα στο Ια/κλοφοριακό, στην ηxoρύιtανση .:αl τη
μόλυνση ιης ατμόσφαιρας από ιο παρακείμενο λειιουΡΎσύν εΡΎσστάσω,
ιδιαίτερα ω ε~KOKKιστήρω.

I~ \((ΣτάσΊαση σΊον τομέα .ης ιιολεοδομίας, φοβούμαι ότι ΔUσιroλ(l Jlλi:oν
είναι ανατρέψιμη, αφού από εtών η 116λη πρσε.:ρινε τη μεtαμόρφωση ιης σε
μικρή Αθήνα.
Σημανnκό βήμα όμως αΠΟΊελεί η lιρόΊαση

1101) έ-Υινε

σΊΟ παρόν IUΜllOOΙO,

Ύια .:αtαΎραφή tων παραδσσιακων Ol.:ημάtων tης Λιβαδειάς, Η πρωtοβουλία
όμως αιrιή δεν αρκεΙ Η Νομαρχιακή ΑυΊοδιοίκηση θα πρέπει, σε δε(η-ερο

βήμα,

να χρηματοδοτήσει

την αναστ/λωση

σημανnκών

παραδοσιακών

οικιών ή άλλων nισμάtων της Jlόλεως.

[ΊΟ σημείο (1)Ίό βεβαίως, οφείλω να επαινέσω τη σίκπαση σΊΟ Νομό
Ειδι.:ού Φορέα για την πρσσΊασία toυ περιβάλλοντος
στελεχωθεί

αξω.:ραtlκά

~αι εξOllλιστεί

ο 01Ι0ίος, εφόσον

με τον ~ατάλληλo

μηχανολογικό

εξOJlλισμό, είναι δεδομένο, ότι θα βοηθήσει σΊη βελτίωση της ποιότηtας
ζωής Των κατοίκων της οικονομικώς αναΠΤυΥμένης πρωτεΟΟοοας.
θεnκό

είναι

επίσης,

ότι

ο

βωλoyι~ός

~αθαρισμός

των

αποβλήτων

λειtουργεί επιτυχώς αll6 εΊών στην πόλη, όJtως και η υγειονομική ταφή ιων
απορριμμάιων,

Αποτέλεσμα,

να σημειώνεται

πρόοδος

σιην πρoσ~άθεια

καθαρισμού των υδάτων Ίου ποταμού της Έρ~υνας, ο οποίος λίΎα χρόνια

πριν εδέχεtο tους υπονόμους της πόλεως, με όλες Ίις Ύνωστές συνέπειες.
Προβλήμαια υφίσιανιαι ακόμα και σήμερα για την πόλη, όπως ειιεσημά
\Ι(Ιμε, από .ην ηχορύπανση,

τη σ~όνη, Ία αιωρούμενα σωμαΊίδια από ΊΟ

ειο:οκκιστ/ριο, το Ο'ΙΙοίο όχι μόVQ λειτουργεί εντός σχεδίου πόλεως, αλλό.
πλησίον Ύηροκομείου και πρατ/ρίου βενζίνης, όJlως ιθες πληροφορήθηκα.
Σων ΤΡΙΙΟΎενή ιομέα Των μεtαφoρών υπάριουν περιβαλλ<JνΤΙKά προβλή
ματα, όπως είναι η έλλεlll'11 χώρων σταθμεΟΟεω;, Η πρωτοβουλία όμως .ης

",
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Η ΛΙΒΑΔΕΙΛ ΧΘΕΣ, ΣΗΜΕΡΑ. Αγριο

Δημoτι~ής Αρχής να μεταφέρει το ΚΤΕλ. ε"lός πόλεως. "α1αχωρείται σης
πoλνnμες πρω10βοuλίες για την αναβάθμιση
ΣημαVΙΙKές

όμως κρωτοβοuλίες

"λίματος στον 10μέα
από

tO

tou

toU

ιιεριβάλλoVΙoς.

ακαιtοuvιαι

για tην αναστροφή

tou

tOuρισμoto. Η Λιβαδειά αξίζει κάτι IItPIooottΡO

να θεωρείtαι κένφο διερχομένων tοuρισ1ών. Μάλιστα ο ιειμερινΟς

tΟ1.φισμQς, παρόλο ποΙ! διαθέτει σωρεία προϋιιοθέσεων για tην ανάπtvξή

Iou,

σ1ερι;ί1αι tης αναγκαίας lΙ1Ιοδομής, (π.χ. αξιολό'Υων ξενοδοχειακών μονάδων).
Στον τομέα 10Ι! 10υρισμοι\, επικρατοίισα τάση ~ατά 10ν ερχόμενο αιώνα
είναι

-

όιιως είιιαμε

-

ο ειδικός 10uρισμός ~αι γι' αυτό πρέlιει να 10ν

συνδέσΟ\)με ιδιαί1ερα με τον πολttισμό "αι με ειδι"ές ε"δηλώσεις στο
lΙ1Ιαίθριο θέατρο της ιιόλεως, εκδηλα/σεις, δηλαδή, ήιοΙ! και λό'yOU, οι οποίες
όμως

\1(1

lIαρσOOιάζOVΙαι

περιεχομένοο,

αIlOΙCλ.ι:ισtιι;:ώς ι;:αι μόνον στην πόλη, "ll,ηλoiι

κοο θα lιρσσελκΟΟοον τους ειδικοι'ις ενδιαφερόμενους του

ρίστες, παραχωρώντας

10

ωραιότατο

OUtQ

θέατρο,

όπως είδα χθες, στα

πανεπιστημια"ά θεαtρι"ά tμήμαtα ή στα Δημοηι;:ά Περιφερεια"ά θέατρα, με
"αθιέρωση εtησίων θεαφικών Εκάλθων.
Με την προσo:r.ή, λοικόν, των αρμοδίων φσρiων ~αι 1η συντονισμένη

σtρατηγιll"ή,

to

λυ"α\IΎές

tot>

210υ αιώνα θα lιρέπει να αVΙΙKρίζεtαι

με

αισθήμαtα αισιοδοξίας για tην ιιόλη tης Λιβαδειάς.
Η συνεργασία των ι;:ατoί~ων 1ης θα πρέπει να θεωρεί1αι δεδομένη, ώστε ως

ενεργοί 1Ι0λί1ες να εlιιδεΙ"vWuν tην απαιtο(,μενη εγρήγορση, πρσβιiλλovιες
πρωτοβσολίες στη Δημοτι"ή Αρχή, ώστε

tO

ωραίο

outiJ

Συνεδριακό Kέvιρo,

ΚΟΙ! 1όσο φιλόξενα μας σtεyάζει, να γίνει πανελληνίως γνωσ1ό.
Να

ιιρσβάλλει

η

Δημοτική

Αρχή

πλέον

το ωραιότατο

φuσιll"ό

και

πολιηστι"ό περιβάλλον tης ιιόλεως. Περιβάλλον, το οllοίο δεν ανήκει σε
μας κοο ζοι\με, α/:ν είμασ1ε κύριοί του, είμαστε νομείς 10\), Είμαστε απλώς

θεματσφιjλαι;:ές10U. Και "lloXρεoiιμεθα να

to

'IopoδώoouμI: στοuς επιγόνους

μας σε όχι χειρό1ερη ιrotάσtαση ακό ειcείνη ποο

tO

ιιεριλάβαμε. Eυ:r.αρισ1ώ

πoλiι.

".
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ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ

Εισήγηση του κ. ΜΑΡΚΟΠΟΥ ΑΟΥ ΝΙΚΟΥ
Οικονομολόγος, τ. Γεν. Διευθυντί]ς γη. Οικονομικών

Μερικές <tκέψεις για την οικονομική και κοινωlllκή αιιιίπτυξη
της Λιβαδειάς (Γεα/οικονομική και Γεωπολιτική ανάλυση)

Αξιότιμοι κύριοι Πρόεδροι,

KUPI&

Δήμαρχε, ΚΌρίες και κύριοι, αγαlIηtOί

συμπολίτες.
Κατ' αρχήν, θα ήθελα να &ιιχοριστήσω θερμά τ/ Δημο"κή Αρχή και
ιδιαίτερα τον αξιοπμο Δήμαρχο Λιβαδειάς, Κ':'ΡΙΟ Χρήστο ΠαλαιολόΥο, Ύια
την εξαιρεηκή 'Ιιμή

1W\)

μοΙ! έκαναν να με σΌμπεριλάβουνστους ομιλητές .(1)

Σ",μποσίο\) που οργάνωσε σ Δήμος Λιβαδειάςμε περισσή φροντίδα ι;:αι ΟΎάιιη
Ύια την πόλη μας.
"Ειαι, με την εIJ"αφία αυτή θα δοθεί η δυνατότητα να σν(lπ-rιη:θ01iνσκέψεις
και απόψεις για Οέματα "ΟΙ) tνδ\(lφtρουν τ/ Λιβαδειά, '1όσο οπό ΤΟι>ζ
συμπολίτες μας όσο και οπό δισΚ&.φιμμένΟΌςφίλους της πόλης μας.
Ει\χσμαι Κ(ΣΙ ελιtίζω ο απολΟΎισμός OUtOIί ΤΟι! Σuμποοίοu να δικαιώιπι
πλήρως τις προσδοκίες ,ων εμπνεοοτών και Oρ'yαVΩτών ,ΟΙ! Σuμποσίοu,

0\

οποίοι - και ,omo πρέπει να τονισθεί ιδιαίτερα - &εν εφέσθησαν ι;:όπου,
χρόνο\> ι;:αι μόχθοu, Ύια την επιτuχή πραγμα'lοποίησή ,OU.
Την ομιλία μου

ilOUI'

επιι;:αλύψει δύο δισκει;:ριμένοl ομιλφ&ς, ο KιJρlo<;

Μακρής ι;:αι ο αξιότιμο<; κύριο<; Δήμαρχος. Ο KιJριoς Μακρής, ως ΠΡΟ<; τ/ν
προπολεμική Λιβαδειά και προ παν,ός Υια ,η χρήση τοι.> λ.ι:\>ιcoιJ άνθραΙCα,

όπως τον αποι;:άλοοε, δηλαδή

'10

νερό, Υια την τό,ε ενεΡΎειαΙCή δραστηριό"

τητα των βωμη;r;ανιών. Ο ιι:ίιΡlο<; Δήμαρχοι;, με εμπεριστατωμένη και πολύ
τεKμηριωμiνη ανάλυση, ει;:άλυψε ένα πολύ μεγάλο μέρος των θεμά,ων ποι.> θα
αναπΊύξω,

EυWΧώι;, όμως για τον ομlλούV'lα, λόΥω της ιδιό,ητο<; του ως OIΙCOVOμo
λό'yOU, θα ΠΡΟΟ1ιαθήσει να επιιιενιρώσει ίσως περισσό,ερο το ενδιαφέρον στο
πώς θα "γίνει πληρέστερη η ειιμετάλλεUΣη και μάλιστα με σιιΥι;:εκριμένοος
φόπOUς, ,ων φuσιι;:ών ΙCαl σιιyι;:ριηι;:ιi!ν πλεovειcτ/μά,ων τ/ς περω;r;ής μας,
omως ώα,ε και

'10

εισόδημα να μεγαλώσει ι;:αι η απασχόληση, αλλά να
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Η ΛΙΒΑΔΕΙΑ ΧΘεΣ, ΣΗΜΕΡΑ, Αγριο

πραγματοποιηθεί μαζί με ιην οικονομικη και η KOΙνωνιιrιΊ και ιινευματικη
ανάπτυξη 1ης ιιεριοχης μας.

Μερικές οκέψεις γιο την οικονομική και κοινωνική ανόnτuξη
της Λιβαδειάς (Γεωοlκονομική και γεωnολιτική ανόλuοη)
"Yπάρχoυ~ όμορφες πόλεις σrη~ πατρίδα μας, ηκά& μια με τη χάρη και
τη~ ιστορία rης. ΕίVfJΙ όμιιχ; ςεχωριστέ{ και lιΡοvoμιούχες μερικές, Σ' αυτές

αVΉκει η Λιβαδειάμας. Είναι lιΡάrμαrr όμορφη η Λιβαδειά που βρισκεται στο
ρiμα. Ο Ελικώνας την αΥκαλιάζει σΤΟΡΥικά, ε~ώ ο Παp~ασαός

της

παρασΤΙ:κει φύλακα-ς πιστός Ολοπράσιιιος α κάμπος της. Η ισιαρία της
ε{ναl αξιόλorη αιrό την αρχαιότητα, τη MεταβυζαντιVΉ επαχή, μέχρι και τους
ι--εόrερoυς χρόνους.
Η εlιίκαιΡη θtση της, ο πλούτος της και το ΤΡοφώνιο Μαντείο, έκαΥαν rη
Λιβαδειά, στο 1fέρασμα τω~ αlώνω~, να ζήσει έντονα τις ΙU;ρlιrέrει~ και όλες
ης διαδοχικές πτώσεις και ανορθώσεις της πατρίδος μας. Tη~ lIαίw:σαν οι
αρχαιότεροl, rη~ δ6ξασo~ οι νεώτεροl, τηνύμντισα~ τα ιιαιδιά της». Αυτά λέει
ο διακεφψμένα; S1C1lαιδευτικός και λοΥ01έχνης συμιιολίτης μας, κυριος
θιJμlOς Δόλκας.
Το θtμα όμως της ομιλίας μου με υllΟΧρεώνει να μην αναφερθώ σε όλη την

ισ10ρία 1ης, αλλά στα σημεία εκείνα r.oυ, λόγω της γεωrραφlKης της θέσεως
και της μορφολΟΎίας του t:δό.φoυς ιης, έχουν σχέση με 1ην οικονομική και

κοινωνικη ιστορία της Λιβαδειάς.
Όιιως όλοι γνωρίζουμε, η ",όλη της Λιβαδειάς αρχικά βρισκόταν πάνω από
το Κάοτρο, στ/ν κορυφη του Αη

- Λιά, αργό1ερα

όμως οι κάτοικοι κατέβηκαν

προς 1α χαμηλά, κοντά στις lιηγές τ/ς Έρκιινας.
Η αφθονία των νερών της και η μορφολογία του εδάφους έδωσαν 1η
δυνατό1η1α,

από ιιολό

νωρίς,

για εκμε1άλλ&υση

και

αξιοποίηση

1ης

υδΡOKίνηση~ ως ιιηγης ενέργειας. με σκοπό την παραγω-γη έργου.
Τα Πρω10βιομηχανικά εργαστηρια (αλευρόμυλοι, εκκοκκιστηρια, νεροτρl·
βές, κλπ.) οργανώθηκαν μεμονωμένα η σε ομάδες. Οι παροχές του νερού
προέκυπιαν από διαKλαδώσεl~ 10υ ΠΟ1αμοό και μπορούσαν να χρησιμοιιοl

ηθοόν για 1η λεl10υργία ιιερ.σσότερων εργαστηρίων.
Αυτό γινόταν με τ/ βοηθεια ισάριθμων υOOΤα/lτιOOεων δια1ε1αγμένων στη
σειρά, που αKOλOι'Jθησαν 1ην

κλίση του t:δό.φoυς. Ακόμη

μια

και μόνη

υδατόιιτωση ηταν αρκετή για τη διαδοχικη κίνηση εργαστηρίων, εφόσον το
ένα βρισκόταν στη συνέχεια του ό.λλou.
Σ1ην ιιερισχη

αυτη κτίζονται αργό1ερα και τα ιιρώτα

εργοστό.σια

κλωστοϋφαντουργίας, από επιχειρημα1ίες Λειβαδί1ες, στο ιιλαίσιο μιας
ιιρώτης ιιροσπό.θειας για

βιομηχανικη ανάΠ1υξη στο χώρο

της Σ1ερεάς

".
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Ελλάδος.
Η ΟΡΎάνωση ο;:αι η λειτουργία των εΡΎοοτασίων αυτών 0~ί4ται, ~έραν
από τη δωρεάν χρήση της ο;:ινητήριας δύναμης του νερού, ..-αι στα χαμηλά
ημερομίσθια, στην πλούσια εντόπια παριηωΎή βάμβα..-ος, ο;:αθώς ο;:αι στο

ΎεΎονός ότι ο υφαντΟΌΡΎιο;:ός ο;:λάδος δεν απαιτούσε ιδιαίτερη

τεχνι..-ή

μόρφωση. Ο μηχανολοΎιιcός ε~oπλισμός των &ΡΎοοτασίων αυτών ιιροερχό·
ταν από την Αηλία, ~ρωτoπόρo τότε στην uφαντoυΡΎΙκή βιομηχανία.
Έτσι, τα εο;:ο;:οιαιστήρια, τα νηματουΡΎεία ο;:αι τα Uφανtήpια αποτελούσαν
ο;:άθετο βιομηχανία του βάμβαο;:ος στηνιιόλη της Λιβαδειάς, η οποία μάλιστα,
ο;:ατά την του 2ου ΠαΎο;:οσμίου ΠοΜμου εποχή, φθάνει σε τέτοια αο;:μή, ώστε
να διε..-διο;:εί ένα μεΎάλο μερίδιο στην αΎΟρά των o;:λωστoiίφαντoυpΎιo;:ών

ιιροίόντων ολόο;:ληρης της χώρας, ενώ ταυτόχρονα ε~ασφαλίζει ο;:αι ιιλήρη
αιιασχόληση ..-αι στο ΎεωΡΎιο;:ό ο;:αι στον ερΎατιο;:ό ιιληθυσμό της ιιεριοχής.
Η αναλοΎία των απασχολουμένων, όχι μόνο στη βιομηχανία βάμβαο;:ος,
αλλά ο;:αι στο εμπόριο ο;:αι στις άλλες εlιαηελματιο;:ές δραστηριότητες, ήταν

τέτοια ώστε, εξασφάλιζε συνε..-nο;:ότητα στον

.. οινωνι .. ό

ιστό της πόλης, όπως

τούτο άλλωστε διαιιιστα/νεται από την δύναμη των τότε λειτουΡΎούντων
ασll .. ών πολιτιο;:ών

ο;:ομμάτων,

αλλά

λειτουΡΎία ισχυρον ..-ομμουνιστιο;:ού

ιδιαίτερα

.. όμματος,

ο;:αι από

την Vιιαρ~η

.. αι

το οποίον μάλιστα εξέλεΎε

και δήμαρχο στην πόλη της Λιβαδείας.
Παράλληλο με τη λεΙΤOlιΡΎία εο;:ο;:ο"κιστηρίων .. αι &ΡΎοοτασίων βάμβακος,
με τη βοήθεια της \!οδατόπτωσης, λειτουΡΎούσε και εΡΎοστάσιο Ηλεκτρικής
ΕνέΡΎειας, μιφής βiβαια ισχύος, αλλά ι .. ανού Ύια τον ηλεκτροφωησμό των
σπιτιών

.. αι

των δημοτι .. ών οδών.

Η ιιροπολεμική εποχή βρίσκει την οικονομία της Λιβαδειάς στην αο;:μή
της. Από την απελευθέρωση

όμως της χώρας ο;:αι μετά, αο;:ολούθησε

δύσκολη περίοδος προσαρμΟΎής,

τΟΟο Ύια τη βιομηχανία

μιά

της, όσο και

ιδιαιτερα Ύια τη βαμβαΚΟΙιΡΎία της, εφόσον έπρεπε να λάβει ιιπόψη της πλέον
ο;:αι τα νέα δεδoμiνα της τεχνολΟΎίας, Ύια ν' αντιμετωπίσει με

tItIWXia

τον

ανtαΎα/Vισμό.

Έτσι, άρχισαν τα ιιροβλήματα λεΙΤΟΙιΡΎίας των εΡΎοστασίων, πο\) είχαν
aVΆoyl(Tj πλέον εο;:συΎΧρονισμού, Ύια ν' αντιμεTωπίσOlιν εο;:είνα των Αθηνών,

Πειραιώς και θεσσαλονίκης. Τα ιιροβλήματα όμως αυτά οδήΎησαν πλέον
στην παρακμή και στο οριστικό κλείσιμο των ερΎοστασίων, με συνέπεια την
ανεργία

.. αι

τη μετα .. ίνηση μεΎάλου μέρους το\) πληθυσμού προς τα μεΎάλα

ασηκά oivτpa,

Με τη σύντομη αυτή αναδρομή, στο όχι και ιιολύ μακρινό παρελθόν,
ΠΡOσ1tαθήσαμε να επισημάνουμε ΙΟΟΤά το δ"νατόν τα αίτια της αποβιομηχά
νισης της Λιβαδειάς και τις συνέπειες πο\) επήλθαν, τόσο στην απασχόληση

όσο,

.. αι

Ύενιο;:ότερα στην οιο;:ονομι .. ή

.. αι

"οινωνική εξέλι~η της πόλης μας.
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Τα τελ.ι:Όταία όμως χρόνια, &εν μας δlαφ~ύr~ι το γεΎονός ότι, ιo::αταβλήθηιo::~
φιλότιμη ~ρoσπάθεια, lόσο από τη Δημοτιιο::ή Αρχή της ~όλης μας, όσο ιο::αι
α~ό άλλοι>ς φορείς πολιllΙΟ::ΟΟς ιο::αl ιο::οινωνιιο::ούς, για την οιιο::ονομιιο::ή ιο::αι
ιo::oινωνlt<ή ανάπτuξη της Λιβα&ειάς.

'Ετσι, πολλά έργα υποδομής, εξωραΤσμού, πoλιτισtιιo::ά, εκιιαιδεmικά,
επικοινωνιακά, κλπ. έχουν εοι:τελειπεί, .:αι ιιολλά άλλα συνεχίζονται σε
τρόπον ώστε, να υποβοηθήσουν την ανάπτυξη lης πόλης μας.
Στην ειιαινετή αmή ιιροοπάθεια έρχονται ιroι οι

OKt't'tl"

αιιτές, που θα

διατιιπωθούν στα πλαίσια του «ΣυμποσiοlJ», που OpΎάνωσ~ ο Δήμος lης πόλης
μας,

οι:αl

οι

οποίες αποσιο::οπούν στην υποll;ίνηση

~νός δημlουΡγιιο::ού

προβληματισμού, για τη συστημαllιο::ότερη >;:σι αποτελεσματιιο::ότερη αξιοποί
ηση των πλουιOllαραγω-Υιιο::ών πηγών και των φοοl.:ών πλεονεnημάτων της

περιοχής, ώιπε να προω&ηθεί η περαιτέρω οlιο::ονομlκή ιο::αl ιo::oιvωνlιo::ή
ανάπτUΞη, όχι μόνο της Λιβα&ειάς, αλλά και της ευρύτερης περιοχής της.
Ομιλώντας για ευρύτερη περιοχή, πρέπει να εννοούμε την περιοχή που
περικλείεται από τους ορεινούς ό-Υι;ΟΟ<; τοο> Ελιιο::ώνα .:αι τοο> Παρνασσού,

αλλά που περιλαμβάνει ~πίσης οι:αι το Λε.:ανοιιέδιο lης Κωπαiδας.
Οι σοι:έψεις αuτές, πέραν lων γεωΥραφlοι:ών >;:σι εδαφολογιιο::ών δεδομένων,

λαμβάνουν uπό't'η τοιις την πληθοομιαιο::ή συγιο::ρότηση ιο::αι ης τοπικές
παραδόσεις, καθώς ιο::αι τις ισtoρ,ιo::ές συνήθειες των ιroτoίιo::ων της περιοχής.
Στην σνίxν~ooη των οικονομικών δυνατοτήτων της ~εριoxής, &α διαιο::ρί
νοuμε ιο::αι θα ερευνήσουμε ιο::αι τους τρεις τομείς της παραγωγής. Δηλαδή, ιο::αl
τον πρωτογενή, όπως είναι η γεωργία, ιο::αl το δευτερογενή, όπως είναι η
βιομηχανία ιο::αι η βιοτεχνία, ιο::αθώς ιο::αι τον τριτογενή, όπως είναι το εμπόριο,
οι lIItηρεσίες και ο τοuρισμός.

Α. Πρωτογενής τομέας παραγωγής

-

Γεωργία

Είναι γνωστό ότι το έδαφος lης Λιβαδειάς ιο::αι της ~εριoxής της είναι από

τα πιο εύφορα της χώρας, τόσο λiYyω της ποιότητας τοο εδάφους, όσο οι:αι α~ό
το άφθονο υδατιιο::ό δυναμικό που διασχίζει τον ιο::άμπο της. Αυτό αποτελεί
αναμφισβήlητα σuγιο::ριτιιο::ό

~λεoνέιo::τημα της Λιβαδειάς έναντι άλλων

περιοχών της χώρας.
Προσφέρεται, συνεπώς, για εκμετάλλευση ώστε, με τη χρησιμοποίηση

βελτιωμένων μεθόδων παραΥωγής, τUltοιιοiησης και διαιο::ίνησης των αγροll
ιο::ών προΤόντων, καθώς .:αι με την εφαρμογή των τελευταίων εξελίξεων της
τεχνολ,οΥίας οι:αι της γεωργιt<ής επιστήμης, να μπορέσει να αντιμετω~ίσει όχι

μόνον τον ανταγωνισμό των άλλων ευρωπαΤοι:ών χωρών ~oυ παράΥουν τα ίδια
προΤόντα, αλλά ιο::αι τη διεθνο~οiηση των οικονομικών συναλλαγών ιο::αι τον
παγκόσμιο ανταγωνισμό.
Από

την άλλη

πλευρά,

οι

νέοι

αγρότες

πρέπει, με την

ιο::ατάλληλη
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κατάρτιση μέσω της λεΙΤΟΙΨΥίw; t1Cllι.t\oSt1.1nKιίIv προγραμμάτων αρχικής ι;αι
σ1.1νεχιζόμενης ει;παίδε1.1σης, να αποκτήσΟ1.1ν τα εφόδια εκείνο ΠΟ\1 θα ΤΟ\1ς
επιτρέΨΟΌν να ειφεταλλεΌτΟΟν αποτελεσματικότερα ης δΌνατότητες ΠΟ1.1 ΤΟ1.1ς
προσφέρουν οι ιδιαίτερα ε1.1νοtκές ΣUνθήιcι:ς της ιιεριο;ιής.
Δεδομένο1.1 ότι σήμερα η γεωργική πολιtlκή απoβλiπει στην «πολυα
νάπwξη" ι;αι όχι σης άμοοες εισοδηματικές ενισχύσεις, η εKπuίδε1.1ση ι;αι η
ενημέρωση των αγροτών πρέπει να σ1.1νδιιάζεται και με την πειραμαηκή
εφαρμογή νέων καλλιεργειών, ιδιαίτερα των οιι;ολογιι;ών και φιλικών προς
το

περιβάλλον

καλλιεργειών, που μnoροί>ν να πραγματοποιοί>νταl σε

oργανωμiνα σ1.1στήματα αγροκτημάτων, που θα WnΟνται ως βιολογικά,
καθώς και σε lδιωτιι;ά κτήματα που απλώνονται στην ευΡί>τερη περιοχή της
Λιβαδειάς.

Έτσι, στο μάκρος του χρόνου, η

προσπάθεια αΌτή

Οα αποτελέσει

ολοκληρωμένη προώθηση της Οικολογικής Γεωργίας, με τα προφανή
οφέλη, τόσο για την προστασία του περιβάλλοντος από τη χρήση των
φυτοφαρμάκων, όσο και για την ποιοτική αναβάθμιση

της γεωργικής

παραγωγής και περαιτέρω για τη βελτίωση του γεωργlκοί> εισοδήματος.
Ενισχυτικό όμως παράγοντα στην προσπάθεια αυτή, θα αποτελοί>σε η
μεταγκατάσταση και λειτουργία στην πόλη μας της Ανωτάτης rεωπονικής
Σχολής Αθηνών. Η qKatίImaoη της Ανωτάτης Γεωπονικής Σχολής στην
πόλη μας Οα είχε ευνοϊκές επιπτώσεις, όχι μόνο στη γ&ωργιι;ή οικονομία της
περιοχής, αλλά και στην ίδια τη Σχολή, καθώς το πλούσιο έδαφος της
Λιβαδειάς ι;αl της ευρ\>τερης περιοχής της, με επίκεντρο μάλιστα τη μεγάλη
και εύφορη πεδιάδα της Κωπαίδας, προσφέρονται ιδιαίτερα για τις πρακτιι;ές
εφαρμσΥές, όχι μόνο των φοιτητών τη:;. αλλά ι;αι των αποφοίτων της Σχολής.
Άλλιοοτε, είναι αδιανόητο η Σχολή εκείνη που έχει αντικείμενο των
σΠΟ1.1δών της τη μελέτη και ερευνά των γεωργικών προϊόντων και τη βελτίωση
της παραγωyiις των, να εδρειJει στο κέντρο των Αθηνών. Οι αγρότε.; δεν
κατοικούν στο Κολωνάκι ΟΟτε στο Βοτανικό. ΟΙ γεωργοί κατοικούν στην
ί>παιθρο και στην nεΡιφέρεια και έχουν σαν κύρια απασχόληση τη γεωργία!
Η αναπwξιω;:ή πολιτική ΠΟ1.1 επαγγέλλεται η ει;άστοτε 1α/βέρνηση πρέπει,
συνεπώς, να περιλαμβάνει, εκτός από την Διοικητική αποκέντρωση, και την
EKπuιδεΌΤΙκή αποκέντρωση. ΟΙ ανώτατες Kι.t\ ανώτερε.; σχολές ΤΟ1.1 κΡάΤΟ1.1ς
πρέπει να απομακρυνθούν από τα μqάλα ασηκά κέντρα, ι;αι ιδιαίτερα εκείνες
οι Σχολές των οποίων το αντικείμενο των σπουδών τους συνδέεται άμοοα με
τα ιδιαίτερα -Υεωγραφικά ή εδαφολογιι;ά χαρακτηριστικά ορισμένων περιο
χών της χώρας, πλησίον των οποίων και πρέπει να &Υκατασταθοί>ν.
Η ε1(1tαιδευτική αποκέντρωση, σε σ1.1νδυασμό με τη διοικητική αποκέντρω
ση, Οα ωφελήσει, όχι μόνο ης ίδιες τις αποι;εντρούμενες Σχολές Kι.t\ τους
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φοιτητές τους, αλλά θα συμβάλλει και στην ειnστημονικότερη εκμετάλλεοοη
των συγl'Ριτικών πλεονεnημάτων κάθε σt>γKεKpψένης περιοχής,

ενώ

σιryχρόνως θα υποβοηθησει την οlι;;ονομlκη ι;;αι κοινωνlκη ανάπτυξη της
υπαίθρου, ο\ιτως ώστε να καταστεί πιο ελι;;υστικη η παραμονη των κατοίκων
της εκεΙ

Β' Δευτερογενής τομέας παραγωγής

-

Βιομηχανία

-

ΒΙΟl.εχνία

Ο ευρός και ισχυρός ΥεωΡΎι>;ός ι;;ορμός της περιοχής, με την αφθονία των
γεωΡΥI>;ών προΤόντων που παράΎεl, ευνοεί τη δημιουργία >;αι ανάπτυξη
βιομηχανικών >;αι βιοτεχνικών δραστηριοτ/των, που θα έχοιιν ως αντl>;είμενο
την επεξεργασία Mo!CλεlσΤΙKώς των προΤόντων αυτών.
Η παραγωγή, συνεπώς, του βάμβακος στην περιοχη αυτη, και μάλιστα σε

ειιρεία κλίμακα, καθιστά την ανάπτιιξη και λειτουΡΎία βιομηχανιών και
βιοτεχνιών επεξεΡΎασίας του βάμβακος και των υποπροιόντων το\ιτου, είτε
αυτή πραγματοποιείται σε οριζόl'tιο επίπεδο, δηλαδή που αφορά μια μόνο
φάση της επεξεργασίας του βάμβακος (παραδείγματος χάρη, εKKol(ι;;lστήρlo ή
νηματοιιργείο ή ΙΙφ<.lντήρlo), αλλά να στηρίζεται και επί λαίκής βό.σεως,

Δηλαδή, με ειιρεία διασπορό. των μετοχών της σε όλoUς τους κοινωνικους και
οικονομικοuς φορείς της πόλης.

Από τα ιιποιι:ροιόντα της επεξφΥασίας τοιι βάμβακος και κυρίως τοιι
βαμβακόσπορου είναι δυνατη επίσης η

δημιουργία

ισχιιρής μονάδος

ΣΠΟΡελαΙΟΙΙΡΎίας, η οποία με κάθετο επίσης οργάν<οοη, μπορεί να παραΥάΥει
τιιποιι:οιημένα ΠΡοΤόl'tα με εξαγΦΎlκές μάλιστα προοπτικές.
Η περιοχή μας είναι επίσης Υνωστή ως ο λαχανόκηπος της Λιtήνας, Η
μεγάλη παραγωγή λαχανιι;;ών και IppoUtrov μΙΙ:ΟΡεί να στηρίξει βιοτεχνίες ποιι
έχουν σχέση με την ιι:αρασκευη χιιμών, καθώς και βιοτεχνίες συντήρησης και
σuoι;;ευασίας λαχανικιί)ν,
Για την καλuτερη όμως και αποτελεσματι>;ότερη λειτοιιργία των βιομηχα
νιών

και

βιοτεχνιών,

π()\)

αναφέραμε,

απαραίτητη

προύπόθεση

είναι

η

δημιουργία βιοτεχνικού κάρκου στην ευρύτερη ιι:εριοχή της Αιβαδειάς.
Έτσι, θα εξασφαλiζεται η πρόσφορη εγκατάσταση και λεΙΤΟΙΙρΥία τους,
εφόσον, θα ιιπάρχεl η αναΎ"αία ιιποδομή, με δίιcτιια ηλο:τρlκού pcuμotoς,

uδατος,

αποχέτευσης,

κλπ., ενώ σvrxρόνωι;

θα εξασφαλίζονται

και οι

περιβαλλοl'tl>;ές και οlκολοΥlκές προύποθέσεις λειτοιιργίας των βιομηχα
νιών αυτών.

Σιι:ουδαία, επίσης, [)οήθεια θα προσέφερε και η εΥκατάσταση στην πόλη
μας «αι

μιας Ανωτέρας

Σχολής

Τ,Ε.Ι.,

με

αντικιίμενο

σπουδών

την

τεχνολογία τροφίμων.
Η Σχολή αυτή θα συνέβαλε τα μέγιστα στην πληρέστερη ενημέρωση των
αγροτών μας Ύια την ποιοτική αναβάθμιση των καλλιεργειών τους, ενώ
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σtr)'χρόνως οι σπουδαστές θα είχαν ευ~oλότερη lφΟΟ-βαση στο περιβάλλον
παρα-Υωγής φρούτων ~αι λα:ι.:ανι~ών, Ύια τις πpα1Cτι~ές εφαρμοΎές τους.

Γ' Τριτογενής ΙOμ€Oς παραγωγής
Εμπόριο

-

Υπιιρωίες

- Τουρισμός

Στον τριτΟ')'ενή τομέα παραΥωΥής έχουμε να Π(lΡατηρήσουμε ότι η πόλη
μας είναι "έντρο εμπoρι~ό. ότι η εμβέλειά της μπορεϊ να επειi:1αθεί li:αI πέραν
των ορίων της περ\Οχής της επαρχίας της Λιβαδειας. μέχρι 1α

OUVOpa

των

Νομών Φθιώτιδος "αι Φωιi:ίδος. Για το σ~oπό αιrτό πρέπει να uvaΊIwxiJ.εi.o

εμπoρι~ό "έντρο 1ης ιιόλης, με λήψη πολεοδομΙιi:ών, σΙ'Υ';'Οlνωνιαιi:ών και
λοι11ών μέτρων.

ΠαρφθηΤ1li:ό παραγοl'tα,

ειιίσης, Ύια 1ην lιροσέλ1α/ση

επισκεπτών

και

πελα1ών, θα αποτελέσει και η προσφορα ΠΟΙΟΤΙιi:ώς ανωτέρων υπηρεσιών
σ10ν τομέα .ης γΎείας, της E1CΠαίδευσης, των επικοινωνιών, 1ων Τραπεζών
κλπ.
Έ1σι το NoμoPXIUli:Iι
πλήρως εξοπλισμένο,

Νοσοκομείο

της Λιβαδειάς θα πρέπει

τόσο. από άποψη

επιστημονικού

να είναι

και βοηθηηκοί>

JtΡOQ(l)1tIli:OU όσο, "αι από άποψη 1εχνολΟ'Υ'κή, για 1ην αΠΟτιλεσμαηιi:όtερη
διάΎνωση και θεραπεία 1ων ασθενών. Ενώ παράλληλα, πρέπει να αναΠ1υ
χθούν

~αι ιδιωη~ά

Ιατρικά

Κέντρα,

που

να μπορούν

να προσφέρουν

εξειδικευμένες ιατριri:ς UΠηρεσίες υψηλής επιστημoνι~ής ποιό.η1ος.
Επίσης, η λεΙ10υργία Hπαιδειrτηρίων της Ανωτά1ης Γεω:ιιονικής Σχολής
~αι Ανωτέρας Σχολής ΤΕΙ, όπως lιροελέχθη, θα αιιοτελούν πόλο έλξεως των
ιi:α10ίιi:ων, όχι μόνον της ευρύτερης περιοχής, αλλά και πέραν ταύτης.
εκείνο όμως 1Ι0υ θα αναβάθμιζε την εμllΟΡΙιi:ότη1α 1ης πόλης και θα
ωφελοuσε σημαντι"ά τη συναλ/ι:ιΚΤl1cή κίνηση, είναι η δημιουργία "αι η
λειτουργία Ύεωργο - βιοτεχνικής έκθεσης επί μονίμου βάσεως και "αθ' όλη τη
διάρ~εια του έτους. Ο χώρος 1ης έ1Cθεσης θα ανήκει βέβαια στο Δήμο
Λεβαδέο>ν, αλλά θα μισθώνει 1α μόνιμα περίιιτερα σ10υς ε1Cθέ1ες.
Το

πλεOVΈ"1ημα 1ης λειτουργίας αιrτής της ε1Cθέσεως είναι ότι, σε

ΣVΓKει;;ριμένo χώρο cι πελά.ης ή cι επισκέπτης της Λιβαδειάς είτε είVΑΙ
έμπcιρoς, εί.ε ιδιώτης θα βρίσκει σε cιπcιιuδήπcιτε χρονική περίοδο
συγ"εvτρωμένα ε~εί όλα 1α πρcιιόvτα που lI(IράΎOVΤαι στη Λιβαδειά ~αι
στην περιcιxή 1ης.

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
Η Λιβαδειά είναι κτισμένη στους πρόfι:cιδες του Ελικώνα, στις lιηΎές 1ης

.

εΡJα/νας, τcιυ Π01αμο':' πcιυ 1η διασχιζει ~αι 1η διαχωρίζει. Πcιλλoί έχcιυν
υμνήσει 1ην ομορφιά της 1α/ι πολλοί έχουν ασχοληθεί με 1ην ιστcιρία της.
Τα νερά της Έρ~υVΑς συΎκιvoύν από την αρχαιότη1α 10υς Έλληνες και
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ξένους. Οι δύο πηγές της Έp~υνας, της Λήθης ~αl της Μνημοσύνης, με την
α~αTιιπαυστη φλοορια των φυστάλλινων νερών τους ~α\ τη σχηματισμένη
από κάποια πανάρχαια κοσμογονική μεταβολή, φοβερή ρεματιά του Ξηριά,
με τους γιφιζοχάλκινους δεξιά πελώριους ~oφτoό<; βράχους, με τα ανεμό·

δαρτα στις άφες αγριόδενφα, με το γραφικό δασά~ι της δάφνης και με την
τεράστια σπηλιά της Αγιορσαλής κάνουν τον ε1lισι;έ1Ιτη και σήμερα ακόμη,
να στέκει άφωνος και να πλημμυρίζει η ψυχή του με θpησιcειrτlKή υποβολή,
έξαρση και δέος.
Σ' αιrτή τη θέση, άλλωστε, οι αρχαίοι τοποθέτησαν το Μαντείο τοι>
Τροφωνίοιι Διός, ούτως ώστε ο μαντευόμενος να βρίσ~εται "άτω από την
αγωνία, το δέος, την υποβολή και τη γοητεία που αποπνέει το ειδυλλlα~ό και
μοοτηριακό μαζί τοπίο των πηγών της Έρκυνας.
Αυτή όμως τη

φυσική

ομΟΡφΗί

θα πρέπει να

την αξιοποιήσουμε

περισσότερο, για να προσελκύσουμε μεγαλύτερο αριθμό επισκεπτών. Σήμερα
οι επισκέπτες και οι προσ"υνητές υποβάλλονται σε μια αδικαιολόγητη και
αφόρητα ~oπιασιική πορεία, για την ανάβαση μέχρι το γραφι~ό εκκλησάκι

της lωoδόXoI,) Πηγής, ποιι βρίσκεται αεί ψηλό. μέσα στη σπηλlQ.
Ας διερωτηθούμε: μήπως με την εγκατάσταση

~αι

Mltoupyia

ενός

οδοντωτού σιδηροδρόμου ή άλλoιJ είδους αναβατήρα, ~ατoρθώνσυμε να

φτάνουμε στο ψηλότερο σημείο του Κάστρου και από 'κει στη συνέχεια, με
εναέριο σιδηρόδρομο (τελεφερίκ), που θα ενώνει και τις δύο πλευρές της
χαράδρας, να μεταφερόμαστεστο γραφι~ό εKKλησά~1 της Ζοισδόχου ΠηΥής,
ΠOj) είναι μέσα στη σ1tηλlά. Μηπως έτσι θα διευκολυνόταν η προσπέλαση
μηαλύτερου αριθμού επισι;επτών ~αι προσκυνητών, τόσο στο υ'fηλότερο

σημείο του Κάστρου, όσο και στο εκκλησάκι της Αγιορσαλης:
Τελειωνοντας,θα ηθελα να προσθέσω συμιιληρωματι~άότι η oι~oνoμΙKή
και κοινωνική ανάπτυξη της Λιβαδειάς πΡέπει κατά ~ύριo λόγο να στηριχθεί
στα συγKριη~ά πλεονεκτήματα ΠOl> της προσφέροιιν οι πλoυτoπαραγ(ιη'ι~ές
πηγές της ~αι οι φυσικές ομορφιές της. Απαιτείται όμως σχεδιασμός της
ανάπτυξης της πόλης.
Στο σημείο αυτό επιτρέψτε μου μια ευχή. Υπό τη φωτεινη η-Υεσία της
Δημoη~ής Αρχής θα μπορούσε ίσως να λειτουργεί ένα άτuπο Συμβούλιο
Ανάπτυξης, στο οποίο να εκπροσωπούνταιόλες ανεξαφέηιχ; οι παpαγωγι~ές

τάξεις, καθώς "αl οι ~oινωνι~oί, πολιη"οί ~αι θρησι;ευτικοί φορείς της
πόλης, ώστε να υπάρχει συντονισμός ενεργειών σε όλα τα επίπεδα: Δήμου,
ΝομαΡχϊα<;. περιφέρειας, κλπ., που θα απojlλέπουν στην επίτευξη των στόχων
της οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης.
Έτσι, η Λιβαδειά όχι μόνο θα συμβαδίζει με την επο:ιη της, αλλά θα
προηγείται της εποχής της, για να μπορεί να ενσωματώνει τις ταχέως
μεταβαλλόμενεςσυvθηKες. Ευχαριστω.
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ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

<\eIIN/\

Εισήγηση της Κ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡ!ΟΥΑθΗΝΑΣ
Φιλολ6γου, ΑρχαιολόγοΙ.)

Γαίες και τοπία της περιοχής ΛιΡαδειάς: Μελλοντικέςπροοπτικές

ΜlλΙΙμε για

ιιεριβ(ίλλον ιιοlliς φορές με πολλούς τράιιους, για τ/

tO

ρύπανση το.., ήχοι>,

αiρα, τ/ θάλασσας, 'tων νερών. ΑI)1"ΙΙ λίγο-ιιολύ 'tα

to..,

γvωρiζo..,με. Είναι όμως αl1fή τ/ ση'1μή στους χώρους της Ε..,ρωπαϊκής ,
Evωσης και παγκόσμια, δύο μεγάλα θtpata πο.., απασχολούν 'tην εlll<Π1]μο
Vική KOlvOtη'ta.

Το έΙ'Ο. cil'O.l η διάβρωση των εδιίφων (και η με οποιοδήποtε άλλο τΡό1<Ο
..,ποβmιμιση twν εδάφων) και

tO

άλλο είναι η lιιιojIάθμlση των οlκοσυσtημά

'tων. Και tOoς δί>ο Olt>toι>ς τρόπους ι>1ΙοβΙΙθμlσης και οlκοοοο'tημά'tων
εδαφών,

με

ένα

όνομα

τους

λέμε

(ΙVιrOβάθμιση

γοιών»

o:al

στην ελληνική

βιβλιογραφία.

ΚΟΗάζοντας την περιοχή '1ίφω αΤοΟ τη Λιβαδειά, δηλαδή από '10 Λαφίσθl
μέχρι το Πέρα Χωριό, μέχρι τους Τσοιικαλάδες, μέχρι tOν Ελικώνα - αιιό
vOηα - βλέποι>με πως έχο..,με apICttIι θέμαtα με τα οποία δοο'tιιχώς μόνο τα
τελειιταία πέντε-έξι χρόνια έχοιιμε αρχίσει, σ'tο επίπεδο της Ε..,ρωπαίκής·
Ενωσης, να ασχολούμαστε μεθοδικά και πάρα ιιολύ σοβαρά. ΑΙΙ'tά τα θέμα'tα
είναι· όιιωι; είπα πριν

- διάβρωση

εδαφών και lιποβΙΙθμlση οlκοοιιστημά'tων.

Διάβρωση εδαφών δεν εννοούμε, βέβαια, τ/ γεωλογική διάβρωση, πο<>
χρειάσθηκε κάιιοια tKatOppIίPIQ χρόνια για να γίνει και έχει σαν αΤοΟ'tέλεσμα
ης αύλακες αιι'tές πο<> δημlΟ<>ΡΥo1Jνταl μεταξύ των βο..,νών κι έχουν

SO-I00

μέτρα βάθος - '11' αιιτά, ιιροφανώς, δεν ειιθύνεtαl ο άνθρωπος, oύl"ε 'tώρα ού'tε
στο παρελθόν

-

αλλά εννοούμε tη διάβρωση την εδαφολογική, δηλαδή, tη

διάβρωση των εδαφών

110<>

έχει '1ίνεl στις τελειιταίες δοο

χρόνια: Αιιτή κuρίως μας ενδιαφέρει και πιο πολύ

-

-

φυσικά

τρεις χιλιάδες

-

απ' όλα, στα

'tελεl1fαία μεταπολεμικά χρόνια.

Η διάβρωση α..,tή έχει γίνει Ύ\α διάφοροιις λόγοιις που δεν είμαστε πάντα

oi'1oupol

'1lα

tO

πώς

να tOIIς προσδιορίσο..,με.

ΓΙ'

a..,tQ

χρειάζονται

εlC'tεταμένες εΠI'tόπlες έρεΌΥδς (XΙΨT01PCΙφήσεις, Inteπle'll'$ με ντ{ι_ιοιις
'1lα να ιιροσδιορiσουμε ης αnιες

TOI,)

d.1I.)

φαlνομένο.., και να πρστείνΟΟμδ ύιπερα

",
•
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Η ΛΙΒΑΔΕΙΑ ΧΘΕΣ, ΣΗΜΕΡΑ, Άγριο

κάποια μέφα διατήρησης των εδαφών, τα οποία ποικίλλουν (όιιως και οι
αιτίες της διάβρωσης ποικίλλουν) υπό 1όπο σε 1όπο,
Στην περιοχή

της Λιβαδειάς, που ιιπάρχοιιν εδάφη

σκληρών ασβεστολίθων,
ανα10λικά,

που έχουμε

παρα1ηρούμε μικρή
αλλουβιακά,

έχουμε

από

σχεnκά

αποσάθρωση

διάβρωση,

κάπως μεγολU1ερη,

Ενώ

Τη

δε

μέγΙσ1η. στην περιοχή 1ης Λιβαδειάς, έχουμε cπα εδάφη που lιροέρχονται

από αποσάθριοοη φλύσχη, που είναι προς 1α νόηα •

•1 οlκοσυσ1ηματική

και 'ιοκλιματική ζώνη παίζει κι αυ1ή το ρόλο 1ης, Κι

έτσι, ενώ έχουμε γενικά

-

θα λiγαμε

. ιιπομεσογειακό

κλίμα στ/ν περιοχή και

τα είδη φυτών· δηλαδή τΟ αρχικό 0lκοσΟΟ1ημα που έπρεπε να έχοιιμε (με
άλλα λόγια που είχαμε πριν μερικά χιλιάδες χρόνια, όταν ο άνθρωπος δεν είχε

ε!tιδράσεl) είναι τα συστήματα. τα λεγόμενα ~μεσoyεlαKoύ μακί».
Σήμερα έχοομε σε μεγάλε.; περιοχές, πολύ εΚ1:εταμi.νες, ιιπoβ(ιθμισμένouς
βοσκότοπους, Uιtοβ(ιθμισμi.να οlκοσumήματα, από είδη όπως το

ium spinosum,

η

CalycoIome spinosa,

η

Calycolome Vi1osa,

Sarcop01eTincanus

ο Cίsιus

κλπ, (Αιιτά ποιι λέμε "Koινων~ ιιπojkι.θμισμένες_),
Έτσι λοιπόν, έχοντας και οικοσυστηματικη ιιποβάθμιση και ιιποβάθμιση
γαιων, εν μέρει λόγω κλιματικών μεταβολών, πολύ περισσότερο εξαιτίας 1ης
ανθρώπινης επίδρασης,

μποροuμε

να

συνδιιάσοιιμε

και

1α

δίιο

και

να

βγάλουμε κάποια απoτελiσματα, σχετικά με τις κλάσεις, τις ομάδες δηλαδή
mιo!Mίθμlσης, που έΧΟΙΙμ& σ1ην περιοχή.

fl

υποβάθμιση αυτή των γαιών 1ης

περιοχή.;. μπορεί να βαΟμολογηθεί σε κάποιες κλάσεις που να είναι από το

5, lτο λιγότερο, 5 το μέ'γΙστο.
Για «5» ορίζουμε οποιιδήΠ01ε υπάρχουν

1

ως το

κλίσεις μεγαλύτερες 10υ

40%,
«2»

όποιο κι αν είναι το γεωλογικό mιόβαθρo ή το οικοσύστημα, ενώ για «Ι»,

έχουμε στην περιοχή τ/ς Λιβαδειάς τα διαπερατά από σκληροuς ασβεστό
λιθους, cπη ζώνη των φιιλλοβόλων δρυών και στα ανα10λικά, σ1α αλλοίΙβια,
με λί'γη διάβρωση και πάλι στη ζώνη των φυλλοβόλων δριιών, Στα νότια, ποιι
έχουμε αδιαπερατα πετρώματα, με πολλή διάβρωση και cπη ζώνη της ελάτης,

ό1αν έχουμε

κλίση

μlκρό1ερη

μεγαλύτερη τοιι Ι8% κλάση

10ΙΙ

18%

έχοιιμε

κλάση

«3»

ενώ κλίση

«4».

Όμως, η διάβρωση εδαφών και η ιιποβάθμιση οlκοσιιστημάτων δεν είναι το
μόνο θέμα που σχετίζεται με τις γοίε.; κοι το τοπία μιας περιοχής κοι το οποίο

αποτελεί ονllκείμενο περlβOλλoνllKήςέρενΝW;. Ένο άλλο θέμα είνοι η πορεία
με1αΡσλής 1ων χρήσεων 'γης. Οι χρήσεις γης δεν μένουν οι ίδιες, οίΙτε και
μποροί>με να τις τιθασεΟΟοιιμε, να ης βάλουμε σε ένα καλοuπl πάντα και να
μείνουν οι ίδιες. Το έχει δείξει η ανθρώπινη ιστορία.

Ο άνθρωπος,

λοιπόν.

μετακινείται

και αλλάζει

τις χρήσεις 'γης. Στη

Λιβαδειά είχαμε αλλαγές. Τα τελι;ιιταία 3θ χρόνια, από

10

'6Ι έως το

'91.

οι

".
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ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ"',ΙΙΙΙ';\

~υριότερες αλλαγές είναι ότι οι βοσ>:ότοποι αυξήθηκαν κατά
lΟΟλλιέργειες ελαττώθηκαν lΟΟτά

26·1.

~αι ΟΙ

13%.

Αύξη .. η βο .. κ .. τόπων στην περιοχή της Λιβαδειάς και σ' όλη την περιοχή
της νότιας Ελλάδας σ' αυτή την tρlUKOvtuttiu γενικά, καθα/ς και παρόμοια
στωχεία για άλλες νοτιοευρωιιαϊκές

-

μεσογειακές χώρες, σημαίνουν έναν

'ι'ηλό δείκτη υποβόθμισης των εδαφών,

Γιατί οι βοσκότοποι, σιινήθ<ο;,

φιλοξενούν διαβρωμένα αβαθή εδάφη και lI110βαθμισμiνα OΙKQσWΤήματα.

ιι μείωαη των καλλιεΡ"/ειών, επίσης, προκαλεί αυτό που ονομάζουμε στην
οικολογία «Το φαινόμενο της διαδOlή~», δηλαδή της ανάπτυξης {κατ' αρχήν)
υποβαθμισμένου ΟΙΚΟσ1)(Πήματος πάνω σε εγκατελειμμένο αγρό,
Όμως ένιιι; άλλος παράγοvtας που πρέπει "Q\I'Tfl να εκτιμάται δεν είναι
μόνο η ανθρώπινη

επίδραση,

αλλό

και

η κλιματική

επίδραση.

Για την

κλιματική επίδραση υπάρχει ένας κυκεώνας μετεωρολογικών IΟΟΙ κλψατικών
στοιχείων.

Ιι<)υ αποθηΚ<.Vovtαι

σε σωρείες από «μΠOμπίvε<;» • μαγνητικές

ταινίες, δηλαδή, μεγάλες

- που
Ki:vtpu,

παϊρνουν μήνες για να επεξερΥασούν στα

μεΎάλα μετεωρολογικά

τα οποία

-

σημειωτέον

-

έχουν και τους

μ&ΎαλύτεpOUς ηλεκτρονικούς υπολογιστές.

Πριν από λίγα χρόνια, το διεθνές πάνελ για την κλιματική αλλαΎή,
φτιάχθηκε βάσει εvιoλής της Διεθνούς Ένωσης (οι επιστημονικές ενώσεις

σχημάτισαν μια επιτροπή για να εκτιμήσει την κλψαηκή αλλαγή). Αυτό
είναι το λεγόμενο

I.P,C,C,

στOUς κύκλους των γεωγρόφων, κλιματολόγων και

συναφών επιστημόνων. Κάθε τόσο

oumvtdtUt

αιιtή η επιτροπή για να κάνει

προβλέψεις. Κι αυτές τις πρσβλέ",εις είναι τελικά που όλες Οι χώρες του
κόσμου θεωρούν ως τις μόνες

.

στα μέτρα

του ανθρωπίνο:ις δυνατού

αξιόπιστες.
Η τελευταία ,ψόβλε,+,η ΤΟυ
χρόνο) είναι ότι ως το

2001

I.P.C.C.

το

1995 (γιατί δεν συνανnέται καΟε
3,5 βαθμοί Κελσίου η αύξηση

θα είναι από Ι έως

της θερμ.οκρασίας, Αυτή η αύξηση της θερμοκρασίας, θα μπορούσε να πει
κανείς όη είναι πολύ λίγη, αλλά αντιστοιχεί σε

15

ως

50

εκατοστά αύξηαη

της "τάθμης της θάλα .... ας.

Δύο θέματα που πρέπει να ληφθούν υπόψη είναι η Παγκόσμια Σίομβαση Ίια
την απερήμωση, που είναι σε ισχύ από το Δεκέμβριο του

'96

και η ΠαΊκόσμια

Σύμβαση για την ποικιλότητα των τοπίων. Στη Λιβαδειά έχουμε μεταβολές

της ποικιλότητας των τοπίων, έχΟι.>μ& και απερήμωση.
Έτσι λοιπόν, εντατικές καλλιέργειες να Ίίνουν εκτατικές, αναδά"ωαη των
γαιών, α,,,,l\ιίθμιαη των OI"OΣUΣτημάτων, προατα"ία των εδαφών και σχετι"ά
θέματα είναι από τις προτεραιότητες Ίια τις Ύαίες και τα τοπία της Λιβαδειάς.

Σ' αυτά πρι:πει

να ληφθούν vιιόψη

και οι

διεθνείς οργανισμοί της

Ευρωπαίκής Ένωσης, το φυλλάδιο ιιΑτού» Ίια την «susIaίnabi/iIy», Ίια την
αει,ορία, δηλαδή για τη βιώσιμη ανάπτυξη, τα έΡΊα διεθνών ΟΡΊανlσμών

(tov

'"
b
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Η ΛΙΒΑΔΕΙΑ ΧθΕΣ. ΣΗΜΕΡΑ. ΑΥΡΙΟ

Συμβουλίου της ΕυpWnηι;, τΟυ Ο.Η.Ε. για το

..ΜεΟοΥιια"ό

Σχέδιο Δράοηι;>ο,

10υ Παγ"όσμιου Προγράμματος για τη Βιό09αιΡΩ "αι τη Γεώοφαιρα, του
Διεθνoi)ς ΜετεωρσλοΥl"Οίι

ΟΡΊ"ανιομού),

όπως tπίσης "αι άλλων tξω

•

ΕUρωπαϊKών χωρών, που έχουν "άνει πολΙί πρoωθημiνη δουλειά, όπως οι
Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, με εVlολή του AντιπρσiδΡOυ 1ης ιruβέρνησης

IUiVlOV,

που έχει

δημοσιεύσει

10

βιβλίο

.. Το

περιβάλλον,

το

επόμενο

lfιJνoPO". Δεν σημαίνει ότι κλείνω μ' αVlό οσ.ε ότι αVlό ειδικά είναι

10

πρότυπο, απλώς είναι ει',ω·ευρωπαϊκό.
Με το νέο σίινθημα -ιΙ:"εφθεί1ε γενι"ά "αι "άντε δράσεις 10ΠΙκφ, πρέπει
"ανείς να έχει υπό"η του τα Ί"ενι"ά "α! τα παγκόσμια "αι αVlά

•

βλέποντας

πως μεταβάλλονται· να τα ε9αρμόζι:! όπου χρειάζονται στον τόπο του. Και
στη Λιβαδειά είναι πολλά πράγματα που θα μποροίισαν να Ί"ίνουν στα
επόμενα δέκα

-

εί"οσι χρόνια.

""
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ΠΑΠΑΔΗΜΙΙΤΡΙΟΥ ΦΟΙΒΟΣ

Eιoή'jηoη του Κ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΦΟΙΒΟΥ
Δρ. Πανεπιστημίου Οξφόρδης

Γεα/γραφικά στοιχεία ΛιραOCιάς, ΒοIα/τίας, Ανατολικής Στερεάς.
ΣιryKpίσεlς και πρoflλέψεlς.

Σήμερα η Γεωγραφία είναι ένας από τους πιο ΎρήΎορα αναπτυσσόμενους
επιστημονικούς κλάδους, που καλύπτει με μια «ομπρέλα επιστημl!Jv» πολλούς
άλλους κλάδους, όχι με την πρόθεση να τους «πάρει το ψωμί» βέβαια, oiίrε το

αντικείμενο, αλλά με την πρόθεση να μελετήσει πώς μεταβάλλονται τα
διάφορα στοιχεία που

αφορούν σ'

αυτoi)ς

τους

άλλους

.. λάδους

στο

γεωγραφικό χώρο.
Έτσι λοιπόν, χωρίζεται σε δ&ο μεΎάλες κατηΎορίες: Φυσ."ή ΓEα/Ύραφiα "αι
Α.'θΡωιιΟΎεαηραφία. Η μεν Φυσική Γεωγραφία άπτεται της Γεωμορφολογίας,
της Γεωλογίας, Oικoλoriας

.. αι

άλλων φοοι"ών επιστημών, η δε Ανδρωπorε

ιuyραφία της Κοινωνικής Γεωγραφίας, Οικονομικής Γεωγραφίας, Πολιτιστι
κής, Γλωσσι .. ής και Θρησ ..ει>τικής ακόμα.
Η Γεωγραφία μελετάει γεωγραφικά στοιχεία. Τα γεωΎραφlκά στοιχεία
είναι στοιχεία διαφόρων επιστημών,

τα οποία όμως έχοι>ν μια χωρική

διάσταση: μια διάσταση που αφορά σε κάποιο χώρο, ΙιΕριοχή της γης, Υι' αι>τό

λi:yoνται «rεωrραφικι1» στοιχεία. ΟΙ μέθοδοι έρευν<ις έχουν εξελιχθεί τα
τελευταία χρόνια.

Από την παλιά περιγραφή κάποιων στατιστικών, κάποιων χαρτογραφήσε
ων στην ύπαιθρο (όχι ότι ι;:ι αυτά ακόμη και σήμερα, δεν αποτελούν τη βάση
της γειuypαφικής έρευνα;), έχουμε προχωρήσει στις δορυφορικές φωΤοΥρα
φίε.;, που παίρνουμε από σωρεία δoΡVφΌρων, που σαρώνουν τη Ύη καθημε
ρινά, "άποια χιλιόμετρα

.... ηλά.

Εμείς δεν τους βλέπουμε, εκείνοι μας βλέπουν.

Μ' αυτά όλα τα στοιχεία που συλλέγουμε, στοχε&ουμε σε τρεις στόχους. Οι
τρεις

(II)tOi

σήμερα

στόχοι είναι γραμμiνol στον τίτλο του Σι>νεδρίοι>: Στο χθες, στο

και

στο

αύριο.

Το χθες

το

εξηγούμε

με

τα

στοιχεία

που

ανακαλύπτουμε, κάνοντας έρευνα σε κάποιο ΎεωΎραφικό χώρο, το σήμερα
αποτυπώνοντας την τωρινή κατάσταση "αι έπειτα με τον συνδυασμό και των
δΟΟ, ItΡOanaθouμE να διαμορφώσουμε το αύριο, εάν οι σημερινές διαδι"ασίες,

",
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Η ΛΙΒΑΔΕΙΑ ΧθΕΣ, ΣΗΜΕΡΛ, Αγριο

εάν το σήμερα εξα~oλoυθεί να \σχuεl Ύ\α κάιιοια χρόνια, μήνες ή οιιοιο
χρονικο διάοπημα μετά.

·Εχοο.>με ιιολλές ΎεωΎραφικές θεωρίες, ΙΙΟο.> έχοl)ν εμφανιστεί <α τελω~αία
είκοσι χρόνια κ\ έχΟο.>ν O\Jv<αράξεl ~oυς χωρouς όχι μΟν<) ~ης ΓεωΎραφίας,
αλλά ~αι της ΚοινωνιολΟΎίας, 1ης AVΘρωKOλOΎίας, 1ης ΓεωμορφολΟΎίας,

'"'

ΟΙ πιο σημαντικές, ΠΟI) έκαναν αίσθηση, ήταν

100.>

Γάλλου φιλόσοφου

Ι'Ι[α,"όν Μπααλάρ και του Κινέζου Γι Φοι> ΤοΟΟν, ΙΙΟι> έΎραψε ένα βιβλίο ΠΟI)

έ~ανε αίσθηση οπους επισ1ήμOνtς, με 1ίτλο ~ToIIoφlλiα»

'

δηλαδή η μανία

του ανθρώπου Ύια 10ν τοιιο 10υ (με ης καλές και ενδεχομένως κακές JΠlJχές,

οπου αυ1ές U1tiIpχoυv), του Ντέιβινι:

XiIPIItV,

που είχα ~ην τύχη να 10ν έχω

καθηγητή στην Οξφόρδη, ο οποία; έφερε τη σoσιαλlστιl(ή ~αl μαρξιστική
θεώρηση του ΎεωΎραφι~oύ χώρου σ1η χωρική 1ης διάστασηικι αυ~ό ήταν μια
επανάσταση στη Γεωγραφία.
Στο πανεπιστήμιο
KαθηΎηlίι~

·... vτρlαυ

~ης Οξφορδης,

ΟΠΟI) έκανα

~o διδακtOΡΙKO

μOlJ, ο

Γκάαυνll), ήταν ο επίσημα; σιίμβοο.>λος ~Oo.> ΝΑΤΟ Ύια

θέμα~α Ύεωτεχνικά, Ύια την κίνηση <ων ταllΚς στην "Ι[α10I1'ίδα τη, ερήμου»,
κατά !ράκ. Ο Ντ. Xάρβεiί, κου τον OKOKUλoUv..o πιο διάαημος γεωγράφοι; ταυ
κόαJl.ου», έφερε στην επιστήμη την κοινωνιολοΎική θεώρηση του ΎεωΎραφι
κοι! χώρου.
·Ολες UI11έo:; τις μελέτες τις

KiIVOI)JiE

κ(Ι\ 1'ια ~o θεωρητικο επιοπημονικό

ενδιαφέρον, αλλά ΙC(ΙΙ Ύιατί ο χώρος είναι κι αυτός χρημα. Γι' αuτό και
αρεσκόμαστε στην Ελλάδα να τον καταπατάμε.

Δεν είναι μόνο ο χρόνος,

χρημα.

Έ~σl λοιπόν, υπάρχουν δύο βασ\κά κροβληματα, θέματα, με τα 0110ία η
1'εωΎραφία ασχολείται σ~o χειρισμό των 1'εωγραφικών σ~oιχείων. Ao.>~ά είναι
αU)'κρίαει<; κσl "'fMM!πτικές.
ΟΙ συ1'κρίσεις JiIIOΡOUV να συμβαίνουν σε Μο διαφορεllκές κλίμακες. Για
παράδεl1'μα, σιJyKριση ~ων στοιχείων ~oυ Νομο':' Βοιωτίας με ~α σ1"οιχείαποο.>

αφορούν στη Λιβαδειά. Ή, σ&γκριση του Νομού Βοιωτίας με MWIις νομούς,
εvτός της ίδιας περιφέρε\ας. Έτσι, ένα κuριο θέμα είναι η ά\l1ση ανάπτυξη.

Δηλαδή, κάιιο\ες ιιερ\οχές είναι ιιιο (IVEKWYJiiVEς από άλλες. Και, εφόσον
μιλάμε

Ύια Γεωγραφία,

το κuριο θέμα είναι

το πώς μεταβάλλovταl

τα

Ύεωγραφικά στοιχεία απο μια χωρι~ή κλίμακα σε μία άλλη κλίμακα.
Σl1)'κρίvoντας, λοιιιόν. ~η Λι(ιαδειά με τη 8olωτiα, βλέπουμε ότι ο όΎ~oς
νέων κατσικιών σε κο.>βικό μέφα προς ~oν αριθμό νέων κατοικιών είναι
ενώ στη Βο\ωτίας είναι

420.

1.225,

Δηλαδη, είναι ~ριπλάσιoς στη Λιβαδειά απ' ό,~ι

στη Βοιωτία.

Ao.>~ό ~ί σημαίνει; ·Οτι τα νέα λιβαδίτικα σπίτια έχουν τριπλάσιο όΎ~O ~ατά
μέσο όρο ακο τα νέα σκίτια ΠΟΙJ χ~ίζoντ(l\ στη Βοιωτία. ~ην ίδια χρονιά_

'"
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ΠΑΠΑΔιIΜΗΤΡ[ΟΥ ΦorιlOΣ

Συγκρίνοντας κάπο\α στοιχεία, μπορούμε να βγάλουμε μερικά ενδιαφέρονται
συμπεράσματα, Η ανεργια το

]99],

με στοιχεία της Ε.Σ.Υ.Ε.• στη Λιβαδειά.

ήταν 8,7%, ενα/ σ-ιη 6οιωτια 5%.
Προχωρώντας σε μια ανώτερη κλιμακα, συγκρίνοντας δηλαδή Βοιωτία και
Στερεά· '1'\' αυτό το θέμα "ου εινα\ γ\α τη «Λιβαδε.ά - ΙΙΟ.ωτία - Στερι:ά»· ιιου
είναι ένα κεντρικό θέμα της Γεωγραφίας η σύγφιση σε χωρικές κλίμα](ες.

βλέπουμε ότι η ανεργία είναt 50/., ενώ στη Στερεά είναι 70/., ψηλότερη.
Χαρακτηριστ\"ά, στη Βοιωτια συμβαίνουν το ]4% των αwχημάτων ιιου
συμβαίνουν στη Στερεά, που είναι αρ"ετά μιφό ιιοσοστό (Σημαίνει καλοί
δρόμα., καλά σχεδιασμένο., καλοί δήμαρχοι, καλή διατήρηση, καλό
ΥΠ,Ε.ΧΩ,Δ,Ε., όλα καλά αιι' αυτή την αιιοψη!).

Τουρισμός:

4%

οι κλίνες στη 60ιωτια

-

αιι' ό,τι σ-ιη Στερεά

διανυκτερεύσεις. Το ρεύμα: Καταναλώνουν

70%

οι

Βο\ωτοί

-

και

80/. 0\

αιιό όλη

τη

Στερεό. Ελλάδα. Δηλαδή, ούτε λίγο ούτε πολύ, τριπλάσιο "ατά "εφαλήν το
ιιοσοστό της "ατανάλωσης ηλε"τρικού ρεύματος.
Με τέτοια στοιχεία, μιιορούμε να κάνουμε συγφίσεις που να αφορούν στη
θέση ενός γεωγραφικού χώρου ή τόπου ως ιιρος τους διιιλανούς του κα\ ως
ιιρος τους μεγαλiιτερoυς. Μ' αυτό τον τρόπο διαμορφώνουμε δύο μεγάλες
κατηγορίες ιιροβλέψαον για το μέλλον:
Α) Η πρόβλεψη που οι γεωγράφοι ονομάζουμε «1.ίsseΊ ι.ί~, δηλαδή «ας

r'

σφήσουμι; vΣ "άνουν ό,τι θέλουν/, που σημαίνει ότι στην περίπτωση αυτή
ιιαρι:ιδεχόμαστε ότι δεν υπάρχει κάιιοια παρέμβαση και επομένως, αιιό το
σήμεραιιάμε στο αύριο χωρις να παρέμβουμε καθόλου, αφήνοντας το σήμερα
να «λ.ειτουρΥήσει» αιιό μόνο του.

Β) Υπάρχει και η δεύτερου είδους πρόβλεψη, ιιου είναι με κάποια
ιιαρέμβαση ωιό οιιοιονδήιιοτε ε"άστοτε έχει ευθύνη για το οιιοlOδήιιοτε
θέμα. Για ιιαράδειγμα,εάν λάβουμε υπόψη ότι το [99() το α"αθόριστο εηώριο
προϊόν, 10 Α.Ε.Π" ήταν ]70 και αυτή τη στιγμή ti\l(lI στη Λιβαδειά ]40 σύμφωνα με ra στοιχειΌ rης Ε.Ι. Υ.Ε. ιιάντοτε - βλέπουμε όη κάτι δεν "άει
καλά και τα κατα κεφαλήν οικονομικά, όχι του Δήμου. όταν στην Ελλάδα ο
μέσος όρος είναι

[00.

Παράλληλα, 10 κύριο και κεντρικό ιιρόβλημα, σύμφωνα μ' αυτά, είVΣΙ να
βρούμε τη βέλτιστη ιιολιη"ή, Εέροντας τι είναι το «laisscz fairτ:», ξέροντας η
είναι μια σειρά σεναρίων "ου θα θέλαμε να κάνουμε - μπορεί να είναι και ]00,
μπορεί να παρουσιαστούν και ]00 άνθρωποι με ]00 διαφορετικά αναιιτιΚ,ΙUKά
σενάρια. Και γεννάται, βέβαια, το ερώτημα: «Ποιο είναι το βέλτιστο;»

Όσον αφορά στο φυσικό σχεδιασμό χώρου, σ-ιον οποίο θα έρθω αμέσως
ύστερα με 10 επόμενο θέμα μοο, τα πράγματα γίνονται αρκετά ιιlO αιιλά, μιας
και έχουμε \1(1 κάνουμε με φυσι>;έι; ποσότητες, με φυσι>;ές ιιαραμέτρους. Σιο
θέμα όμως της Ανθρώιιινης Γεφγραφίας ](αι των παραμέτρων που σχετίζονται
με νόμο. με ιιολιτικές, με διαχειρίσεις δημοσιοοικονομικών

και

τέτοια

θέματα, είναι βέβαια πολύ δύσκολο να βρεθεί μ\α βέλτιστη πολιτική (Ί'Ι' αυ1ό
Κ(1Ι άλλωστε έχουμε κάθε τέσσερα χρόνια ης ψηφοφορίες μας).

'"

.
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~ι ΛΙΒΑΔΕΙΛ ΧΘΕΣ. ΣΗΜΕΡΑ. Αγριο

Εισήγηση του Κ. ΜΗΤΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ
Γιν. Γpαμματiα ΕΩιμιλητηρίου Βοιωτίας

Τουρισηκή ανάπτυξη· Πολnιστική κληρονομιά.

Κύριε Δήμαρχε, α'1α>ιητοί σύνεδροι. Κατ' αρχάς, θα ήθελα να ευχαριστήσω

την OργCΙ\lα/llKή E>ιιτρoltή

'11.(1

την τιμή που μου έKCΙνε σήμερcι νcι είμcιl κι ε'1ώ

ένα<; εκ των ομιλητών. Θcι ήθελcι νcι OIY)'lCΙpώ το Δήμο Λιβcιδεlάς και την
Eταιρίcι Βοιωτικών Μελετών, '1ια lην πρωτοβουλία της διοργάνωσης αυτοί>
του Συμποσίου, το οποίο τελικά cιπεδείxθηKε τόσο cινCΙ'1Kαίo.
ΣτΟχος cιutou του τρlημiρoυ είνCΙI η Kcιτα'1poφή της ιστοριιις της πόλης
μcις, η oπoίcι αποτέλεσε σημαντικό κέντρο από την αρχαιότητα έως σήμερα

και η παρακίνηση ρα επεξεργασία και έρευνα στοιχείων πσυ την cιφορcruν.
ΟΙ δικές μου σκέΥΕις αφορο&ν την αξΙOlfοίηση της κληρονομιάς cιυτής /(αι
10ν εμπλουτισμό της, έτοι ώσlε με την απαρcιίτητη προβολή, να α\l1llπυχ&εί ο
τσυρισμ.;.ς στη Λιβαδειά.

Η συνδεση, δηλ.αδή. 10υ πολΙllσμο& με την οικονομική ανάπΠ!ξη της
περιοχής, η oπoίcι -όπως όλοι γνωρίζουμε- έχει γίνει εΠΙΤCΙKΤΙKή ανά)"(η.

Τουριστική ανάrιτuξη

-

Πολιτιστική κληρονομιά

Η ιιολιτιστl/(ή πcιρέμβαoη, σε συνδυαομό με άλλες δρcιστηρlότηlες τσυ
οικονομικού KCΙI κοινωνικοί> τομέα, όπως είναι ο τουρισμός, η απασχόληση, η

ενημέιχοοη, η αναψυχή και το περιβάλλον, θα δημlουρ'γήοει δυνατότητες
διεξόδου

της

περιοχής

μας

cιπό

την

κρίση

και θcι

σ1Jμβάλλει

στην

αναζωOΎόvησή της.
Η ανάπτυξη των πολllιστικών πολιτικών αποτελεί 1Ι0λύτιμο εΡ'1αλείο '1ια
την ποl/(ιλομορφία της ΤΟllικής οι/(ονομι/(ής βάσης και την επίτε1Jξη
μεγαλύτερης κοινωνικής σ1Jνοχής.
Η σιJΎ1.poνη προώθηση πολιτιομο&των πόλεων μπορεί να οριοτει οαν ένα<;
μοχλός της τοπικής οικονομικής πολιτικής, πσυ χρησψΟ1l0lείται για νcι

αμβλί>νει τις αρνηtlκές επιπτώσεις, 1Ι0υ προκαλεί η επώδυνη μετάβαση μιας
βιομηχανl/(ής οικονομίας σε μια μεταβloμηxcινι/(ή, όπως είναι η περιοχή μας.
Σuμφωvα με αυτό το μοντέλο, ο πολιτιομός ορίζεται στη γλώσσα της
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ΜΗΤΑΣ ΑΛΕΞΆΝΔΡΟ:!:

οικονομίας με ~Ouo:; αντίσ~oιxoιις όρους

liou

χρησιμοιιοιούντaι σ~ην ανάλuση

~ης οικονομικής πολιτικής: "επένδuση», "κίνηψα», «απασχόληση», «άμεσες

και

έμμεσες

εισοδηματικές

ε1l\1Ι~ώσε\ς»,

"κο\νωνικοί

και χωρo~αξΙKoί

σ~όχoι», Κ.λ1l.

Έ~σι,

ο 1Ιολιτισμός

εμ1lλέο::ε1α\

με τις U1lηρεσίες

ε1lιχειρήσεων,

τον

~oιιρισμό, τις βωμηχανίες ανα,lluχής, ως μέρος ενός 1Ιεριορισμένο ... ορισμού
.-ης ανάJm>ξης 1ης 1Ιόλης, πο ... σ~όχoς ~ης είναι η δημωuργία απασχόλησης.
ΕVΤ01lίζεtαι στις μέρες μας η ανάγιrη για οργανικούς δεσμούς ανάμεσα στις

πολιτικές και στον πολιτισμό

κα\ τις πολιηκές για .-ην ε1lαγγελματική

Kα~άρτιση, την εκποίδεuση, .-ην έρειινα και την ανά1lτuξη.

Η μέχρι σι'ιμερα εμπειρία μας έχε\ δείξει ότ\ ένας από ~oυς βασn<ούς
παράγοντες δημωυργίας σοβαρών 1Ιροβλημάτων στην ΠΡOσέλKU<;>η εΠΙσli:&
π~ών σtην 1Ιόλη μας, είναι η απουσία φορέων με εξειδικευμένα στελέχη. γ\α

~oν ολοο::ληρωμένο 1Ιρογραμματισμό, διαχείριση και εφαρμογή 1Ιρογραμμά
~ων, 1Ιου να αφοροίιν 10ν τομέα των 1Ιολιτισμι"ών

1Ιόρων της τ01lι"ής

ανάιι~ιιξης.

Είναι γνωστό πως ο βαθμός ανάδειξης και αξωποίησης του ιιολιτιστι"σύ
δυναμι"Οίι

της περιοχής μας είναι μικρός έως μηδενικός,

καθώς

και η

αναγ"αισι-ητα το)) εμ1lλοuτισμοίι των παρεχομένων ΤΟUρΙσ1ικων ιmηρεσιών
είναι ειιιταnική.
Παρά ~ην πληθ';φα ~ων σημείων τόπφν αναφοράς, μέχρι σήμερα δεν

ixouv

'-'λοποιηθεί οι ενέρ-γειες εκείνες 1Ιου θα αναδείl(Vυαν ~ην ιστορι"ή auvixna
~ης π&ριοχής, τόσο για ~ovς ίδιOVς Tou, Kα~oίKoυς όσο και για τouς
ειιισKέπtες, οι οποίοι δεν περνούν από .-η Λιβαδειά, μια και παρουσιάζει
κά1l0\α δuναμΙ"ή.
Υπάρχει μια σειρά αξιoθέα~α, τα
προβολή,

11(1)

01lOia

όμοις δεν έχοuν την ανάλ<ryη

να συμπληρώνουν ~ην Αράχοβα, τouς Δελφούς, ή τον 'Οσ\ο

Λουκά.
Οι φιλότιμες, ομολογοuμένως, 1ΙροQ1tάθειες ποο γίνονται ιI1liJ ~ην Τοπική
Aυ~oδιoίKηση

και από τοος φορείς ~ης πόλης μας, που με ελάχιστα μέσα

ItΡOortaGoIιv να αρθρ<iχ>(1)ν μια διαφolχΤΙKή πρόταση για τον πολιτισμό, ~o
μεράκι ~o ... βραβειιμένο ... από ~ην Ακαδημία Αθηνών, ιroρίo ... Κωσταγιάννη με
~o Μορφωτικό Σύλλογο ή ~ων Νέων ~oιι Λαογραφικοίι Ομίλου «Μίιρινω), ~ης

«Εσ1ίας

Μητέρας» και των άλλων ouλAόyOJV,

δεν είναι αρκετά για ~ην

ειιίτειιξη το)) στόχου της αναβάθμισης και .-ης ανάπtιιζης ~o ... πολιτιστι"ού
~oμέα.
Το αί~ημα

ότι «διαθέτουμε

ένα

Q1tOUδaiO

θέατρο»)

ή

ότι

«(Οι πολίτες

χρειάζονται πνευματι"ή τροφή ή IjIuxarωriιI», «1Iρo~είνσιιμε να γίνει αΟΥΙό ή

10

άλλο», ιcδώστε μας 1IΙσtωσεις για να "ινηθούμε» ή ,(ελάτε εσείς από ~o

Κέντρο να ιιλοποιήσετειι, πρέπει εΠι1έλους να αντικατασταθεί από ~o αί.-ημα
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Η ΛΙΒΑΔεlΑ ΧθεΣ, ΣΗΜΕΡΑ, "γριο

ότι "διαθiτoυμε αυτά ια μiσα, τ6σQυς πόρους κα, θiλoυμε βοήθεια rια vΑ
αl'Qlξουμε ΟΡiζοvrα;. για vι:ι αφυπν,στει' ο τοπικός πληθυσμός, ώση: να
υπάρξει αποτέλεσμα με μέλλον και ο πολiτης, από παρατηρητής, να γίνει

παpσrωγός πολιτισμού".
Με μια τέτοια στάση, δραστήρια και υπερήφανη, θα δείξουμε ότι το
ενδιαφέρον μας δεν εξαντλείται σης σΠOραδιι;:i:ς εφήμερες γιορτές. Και
φοοι ..ά, σύμψ(ιJνα μ' αυτό το πνεύμα, πρέπει να λεΗουργήσουμε στο πλαίσιο
μιας αυλλογιι;:ής πολιτιστικής πολιτικής, που πρέπει κάποτε να αποnήσουμε.
Πολιτιστιι;:ή πολιτιι;:ή, βέβαια, δε σημαίνει μόνο εκδηλ<iχιεις. Σημαίνει μαζί

με εκδηλώσεις, και εκπαίδεοοη, ψυχαγωγία, φεστιβάλ, κύ .. λοl συζητήσεα/ν,
"αλλιτεχνιriς ενότητες, εκθέσεις, σύνδεση με ξενη "ουλtούρu, εκδόσεις,
όμορφες πλαtείες, διαρρύθμιση των διαφημισηι;:ών των μαγαζιών, "αλοδια
τηρημένα "τίρια, ανθρώπινες πόλεις,

.. .λπ.

Πολιτιστι .. ή πολιτι"ή σε μια πόλη είναι το άθροισμα tα/ν επιμέρους
δια<;>ορεηκών ενδιαφερόντων χιλιάδων ατόμων .. αl είναι υΙΙOΧρέιιJση ο
σχεδιασμός για

..άθε

μια απ' αυτές τις ομάδες.

Η πολιτική auτή θα πρέιιει να συνδέεται στcνά με πραγματικές συνθήκες

ζωής "αι τις ανάγκες των κατοί"α/ν και θα πρέπει να ενδιαφέρεται Ια/ρίως για
την ΚΟIV(J)νική "αl tοπι"ή ανάπτυξη. Επίσης, μέρος αυτής της πολιτι"ής θα
πρέιιει να αποτελέσουν ο δομημένος χώρος "αι η φύση, θεμελιακά στοιχεία
της πολιτισμένης ανθρώπινης ύπαρξης.

Από αυτή tη διαπίσtωση της άρρηο:της σχέσης του δομημένου χώρου και
της φύσης με την πολιτιστιο:ή ανάπτυξη, σ\)νάγovται ΟΙ υποχρι:ώσεις που
βαρύνουν πρώτα και ι;:ύρια την Τοπική Aυτ~ιoίκηση, όχι μό\ΙQ για την

ευπρεπή εμφάνιση της πόλης, τη συντήρηση των "τιρια .. ών μνημείων ή
απλών μαρτυριών του παρελθόντος "αι των φοοι"ών "αλλσνών, αλλά

.. αι

για

λοιπόν, στον πολιησμό να δοθούν τρεις διαοτάσεις,

ως

τον Cj.Iπλουτισμό τους.

θα ιιρέπεl,

συστατικό της ποιότηtας ζωής, ως παράγοντα οι .. ονομι .. ής ανάπtυξης της

περιοχής

.. αι

ως έν/οια που ε"φράζεl δυνσμικά το γεγονός ότι όλες οι

κοινωνικές ομάδες και οι γειτονιές της πόλης είναι ζωντανές και συμμετέχουν
σε τοπικές υποθέσεις.
Έτσι, τα επόμενα βήματα που θα πρ6ιε1 να α ..ολουθηθούν είναι:
Ι. Η έρευνα, ιooταγΡUφή, κατηγοριοποίηση, "ατά είδη "αl η ταξινόμηση
Των πολιτισμικών πόρων "αι των πηγών σχετιι;:ής πληροφόρησης (αξιοποί

ηση, δηλαδή, του υλι .. ού

2.

Η

ανάλυση

IWIJ πρσέ"".,ιε από το τριήμερο αυrό Συμιιόσιο).
του ΙΙOλlτισtΙ .. Oύ δυναμικού και

Τα/ν συνιστωσών

η

αξιολό-Υηση tης σχετι"ής σημασίας τους.

3.

Η υποστήριξη της αξιοποίησης του δυναμι"ού της περιοχής (επένδοοη,

δηλαδή, σε ανθρώπινους πόρους).
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ΜΗΤΑΣ ΑΛΕΞΛΝΔΡΟΣ

4.

ιι πληροφόρηση, ενημέρωση, επιμόρφωση ~αι προβολή με τσυζ Iιλtov

αιιoτελεσματι~oύς τρόπους ~αι μ&σ(l) των σ..,μμετεχοντων φορέων ~αι μελών
της τοπιο;ής ~OΙV1ιlνίας,

Η προώθηση

S.

με δ..,ντφι~ό τρόπο προς τους πιθανoιJι; εξωτερι~oUι;

απoδέ~τες, των ..,πηρεσιών πο.., πορέχονται ~αι των ειδών της τo..,ριστι~ής
προσφοράς της ιιεριοχής.

Πρέπει, δηλαδή:
α) Να μελετηθε( και να αντιμετωπιστεί άμεσα

10

σύστημα, έτσι ώστε να

μετριαστούν ~αι σταδια~ά να εξαλειφθοόν οι δοολεΙΤΟ"'Ρ'1ίες Π(1) προια/ιιΤ(1)ν
από την πληθώρα των σιι\l1lρμοοιων φορέων.

β) Να ..,πάρξι:ι αποτελοοματιο;ή επιμδρφωση τ(l)ν πολι.ώll σε θiματα πο..,
αφορουν .ον πολιτισμό, με ΠΡΟΟπllιcές την εlιεΡΎό συμμε10χή τους,
Μετά από τηll ανάπWΞη

'1)

τoπι~ών αllαπτυξια~ών πρωτοβουλιών,

\111

δημΙOUΡ-Υηθεί ένα σημαντι~ό δυνσμι~ό απασχόλησης με v&ες δρσστηριότη
πς.

δ) Να ..,πόρξει αποτελεσματική διατήρηση, βελτίωση της κατάστασης ~αι
ανάδειξη τωll πόρων, ~αθώ.:; ~αι εισ!1Ύα/Ύή νέων δραστηριοτήτων ~αι ε) Να
ανεξαρ.ητοποιηθεί .0 έΡΥΟ .ης προβολής από πιέσεις πολιτιο;ής UφΉς ~αι
\ΙΙΙο~ειμενιltότητες.οπιο:ών σι>μφερόντων,

Σαν σιιμιιέρασμα τωνΠΡOηyOύμεV1ιlIl,σε μια προσπάθεια σιιρ;ειφιμενοποί
ησης των ενερΎειών, θα μποροί>σαμε να αναφερθοόμε:

Στη δημΙΟΙΙρΥία ενός τοπικού ενιαίοο φορέα, με τη σιιμμεlOχή .ης Τοπικής
AυlOδιoί~ησης, Επιμελητηρίου, φορέων συλλό'1ων ιc.λπ., ο οποίας θα
αναλάβει το εΡΎΟ της στήριξης ~αι της προβολής του πολιτισμού ιcαι
τουρισμού στη Λιβαδειά και την ειιρύτερη περιοχή, η σιcoπιμότφα της

σύσ.ασης του οποίοο πη'1άζει από τις ειση'1ήσεις ποιι πρoηγήθη~αν ~αι ποο
παρουσίασαντο πλοί>σιο προς αξιοποίηση διιναμικό που ιnιάρχει, θα πρέπει
η Λιβαδειά ιια προσελκίισει ειιενδί>σεις, τουρίστες ΙCαι επισ~έπτες. θα πρέιιει
\111 εδραιώσει το ρόλο της ως πόλη με ~αλές σιιyΙCΕντρωμέllες ιιπηρεσίες, που

εξοπηρε.ούν μια ευρίιτερη περιφέρεια.

Απαιτείται, λοιπόν, σιινδοοσμός διινάμεων, Πρέιιει, επιτέλους, \111 t!tιστρα·
τειιτεί

το

μεράιcι

δονα.ότφες

~αι

διαπλOΙCής

η ειδIιcειιση,
Τoπι~ής

'O!tως

επίσης,

A\ί10διoί~ησης,

πρέπει
φορέων

ιια
~αι

ιιπάρξouν
ιδιω.ών.

βέβαια, με το m;&IItIΙCi> ότι ο πολιιισμός είναι ιιπόθεαη της κοινωνίας,
χωρίς αοτό

\1(\

σημαίνει ότι η παρέμβαση της Πολιτείας στη διαδι~ασία

ανάπτυξης του πολιιιστι~ού lομέα δεν είιιαι εOllρόσδεΙC.η, Aριcεί \1(\ είναι

ταοτόχρονα &ΠΙΙCOΙΙΡΙΙCή, αποφασιστιο;ή ~αι ιιποδειγματιο;ή.

•

Στη σιινερΥασία ΙCαι αξιοποίηση

τοιι ΟΡΥανισμου ΠoλιτισnJ(ής και

Τoιιριστι~ής Ανάπτυξης της Νομαρχιακής A..,τoδιoίΙCΗσης της BoΙα/'lίας Υια
τη δημΙΟΙΙρΥία τουρισllκού '1ραφείοιι στην πόλη μας, έτσι ώστε η Λιβαδειά να

",
•
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Η ΛΙΒΑΔΕΙΑ ΧθΕΣ, ΣΗΜΕΡΑ

ΑΥΡΙΟ

αποτελέσει το "έν'φο χο.ραξης τουρισ1l"ών διαδρομών στο Νομό.

•

Στην αξιοποίηση στο μiγιιrιo δυνατο του leadeτ του Ελl"ώνα, για την

"άλυψη σε "ο.ποιο βαθμb των αναγ"ών σε υπoδoμiς "αl την ανάδειξη Τα/ν
φυσl"ών καλλονών της περιοχής.

•

Στη δραστηΡΙ01l0ίηση της Δ.Ε.Π.Α.Λ. σε ενέργειες

1110 "0\110.

στοι>ς

ο"οπούς της σύστασής της.

•

Στ/ μεγαλίηερη μiριμνα για \I1Io[kτθμισμi\τς περιοχές της πολης "αι της

ευρύτερης περιοχής. Οι πολlτισ1l"ές δρασι-ηριότ/Τ&ς θα πρέπει να είναι
σωστά "ατανεμημένες σε όλες ης συνοl"ίες της πόλης.

•
•

Στ/ν προστασία του περιβόλλο\l1ος και την αναζωογόνησή του.
Στο σxεδlασμb και δια"οσμηση του δημοσίου χώρου με πολλό. "αινούρια

γλυπτά.

•

Στην προσέλ"υση πολnιστι"ών &1\ιχειρήσεων, όπως αίθουσες "αι

καταστήματα έργων τέχνης.

•

Στ/ν αξιοποιηση

της Έρ"υνας "αl

των χώρων γυρω απ' αυτή,

μετατρέ1ΙΟ\l1άς την οε βασι"ό σύμβολο του πολιιιστικoιJ ρόλου της πόλης,
με τ/ δημιουργία μιας με-Υάλης πολιτιστι"ής ζώνης.
• Στην προσέλ"υση τουρισμου, με εξειδικευμένα ενδlαφέΡΟ\l1α, στην
περιοχή, ο οποίος παρέχει σημα\l1ικές ευκαιρίες, με τη διοργάνωση στην

πόλη μας συ\τδρίων από την τοπl"ή Α\>lοδιοί"ηση, το E1IIμεληtήριo
Βοιωτίας και τοι>ς άλλοι>ς φορείς, μιας Ια/Ι πλέον διαθέτουμε στην πολη μας
την κατάλληλη υποδομή σε αΙ%υσες.

• Στ/ν ανάδειξη lστορl"ών γεγονότων της περιοχής μας, μiαα από τη
δημιουργία στον όμορφο χώρο της Κρίιας του «'Ήχος «σι Φaι.;», παραστάσεις

που θα

μπορούσαν

να αξιοποιηθο':'ν για την προσέλ"ιιση σχολl"Ο':'

τοιιρισμο':'.
Τελειών/ντας, θα ήθελα

\'(1

τονίσω ό1l η εισήγηση αυτή δεν προσδο"ά να

είναι η λύση. αλλά η αφετηρία προβληματισμου και συζήτ/σης για την
τουριστική ανο.ιπυξη της 1Ιολης μας, μiσα από την ανάδειξη πολιτιστι"ής
"ληρονομιάς. θέλω να ιιπ&\'θιιμίσω ότι ιιπάρχουν διινάμεις που μπορουν να
αξιοποιηθούν προς αυtή την KατεiJθιινση. θέλω να τονίσω ότι επιτέλους οι
πολιτιστl"ές ε"δηλώσεις πρέπει να Q\l1I"atumuθoύν από τ/ν πολιτιστική
στρατηγική, η οποία θα δίνει τοιιρισ1l"ή και, Ι(ατ' επέ"ταση. οll(ονομι"ή
ανάπWΞη σι-η Λιβαδειά. ΤΟ τριήμερο Σιιμπόσιο ποιι έγινε στ/ν πολη μας,
σίγουρα είναι η αφετηρία για κο.lIτέτοιο. Ευχαριστώ.
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ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

ΠΑΡΕΜΒι\Σ:ΕIΣ:
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Κος ρογΣΣΑΡΗΣ): Ευχαριστω τον κύριο Μητά ~αι θα
ήθελα να τον σι>rχαJ)ώ, γιατί μας έδω<:ιε σήμερα μια απόδειξη ότι στην πόλη
μα~ υπάρχουν νέοι ενθoooιω&I~, ρεαλlστέ~, με σι>rKεφιμένε~ ιιροτάσεις,
ιιολύ σαφεί~ πρO'!άσεl~. Εύχομαι να έχουμε ~ι άλλα τέτοια παραδείγματα.
θα ~λ.είσoυμε την πρώ-tη ενότητα της σημερινής ημέρας με τη συζήτηση
ιιάνω στα θέματα και τις εισηγήσεις που α"οΟΟαμε μέχρι στιγμής. ΟΙ
παρεμβάσεις, εφόσον υπάρχουν, θα γίνονται κατά θέμα. ·Ηθελα, λοιπόν, να
Ρωτήσω εάν υπάρχει κάιιοια παρέμβαση στην ομιλία του καθηγητού, του
κυρίου ΠαναγΟιι:ουλου. με θέμα «ΤΟVΡισμός. πολιτισμός, περιβάλλΟν/.
Κος ΣγΝιό:ΛΡΟΣ: θα ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Παναγόπουλο πάνω
στον ειδικό τουρισμό στον οποίο αναφέρθη, εάν είναι οι"ονομι"ώς βιώσιμσι;,
αφού απευθύνεται σε λίγους. Γιατί ξέΡουμε Qll για να γίνουν κάποιες
επενδiισεlς εκεί πάνω,
επιχειρηματιών

Itp(:!ter

να υπάρχει και το οικονομικό

ή των ιδιωτών

ή μιας Δημοτικής

όφελος των

Επιχείρησης.

μια~

Νομαρχιακής Αυτοδιοί"ησης. Επειδή όμως απευθύνε1"αι σε λίγου<; ανθρι:iι
1Ιου<;, είναι οικονομικά βιώσlμσι;;·Η μετά από ένα

-

δύο χρόνια θα έχουμε

πρόβλημα;
Κος IΜΝΛΓοπογ ΛΟΣ: ·Ηθελα να σας 1Ιληροφορήσω ότι το μέλλον του

1"ουρισμού είναι ο ειδικός τουρισμός και σήμεΡο. αναιιώσσεταl ιδιαίτερα.
Στην περιοχή μπορεί να αναπτυχθεί ιιάρα 1Ι0λύ, με έξοχα οι"ονομι"ά

αποτελέσματα. ο θρησnυτι"ό<:; τουρισμό<:;. Αρ"εί να σας δώσω ένα παρά
δειγμα.
Όταν πρόσφατα είχα επισκεφθεί την Μονή Οσίου Λου"ά, l!1Ιήρχαν δύο
γκρουπς εκεί, ένα από το Βελιγράδι, Ορθοδόξων, οι οποίοι είχαν έρθει με
σκοπό να επισκεφθούν σημαντικά ορθόδοξα κέντρα τη~ Ελλάδας και είχαν
ενταξει στο πλαίσιο αυτό τον ·Οσιο Λουκά και ένα άλλο, όχι ορθοδόξων,

καθολικών, Πολωνών, οι οllοίοl με ένα ολόκληρο πούλμαν είχαν πάει να
επισκεφθούν τον Όσιο Λουκά. Αυτοί, δε, είπανε ότι δεν υπάρχει κάποια·
όπως τους είχαν καλα/ς ή κακώς πει
στην πόλη και θα συνέχιζαν.

- τουριστική

υποδομή για να ι::αταλύσουν

θiλω. λοιπόν, μ' αυτά τα μικρά παραδείγματα ιιου έχω προσωπικά υπό,.η
μου, να σας ιuo όll η γνώμη μου είναι

Qll

ο θρησκευτιι::ό<:; τουρισμό<:; μ1l0ρεί να

δώσει μεγάλα "ίVΗτρα, να ανα1lτυχθούν αντίστοιχες υπoδoμέ~ στην 1Ιόλη.

Όπως επίσης και ι::άτι 1"0 Ο1Ιοίον λεί1lεl από την Ελλάδα "αι το έχει
αναΜι!ξει

- κι εκεί

το ξέρω ιιροσωπικά, γιατί πηγαίνω και κάνω τρεl~ φορές το

χρόνο μαl:}ήματα στην Κύπρο

-

ο Φοοιολατρικός Ορειβατικός Τουρισμός
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Η ΛΙΒΑΔΕΙΑ ΧθΕΣ, ηΙΜΕΡΑ, Αγριο

Κίrιφοu, όπο..,

ixouv

αναlΠύξει ειcιιληKτιrές >:εΡιοχές φυοικο\> κάλλους σ10

ΤΡωοδος, ο:ις μονοπ6.τια.
Υπ6.Ρχουν, δε, ιιάρο. 1Ι0λλοί οι οποίοι &έλο\>ν να ΠεΡπαtήσοuνκαι οι ο>:οίοl
δεν βρίοκο\>ν διέξοδο, γιατί δεν\>l'JιΡXεl K6.t! το οργανωμένο. Διότι, όταν λέμε
«rοuρlσμιΚ; φliσιoλατpι>:ιΚ; με μΟVΟ1fdnQ.», σημαίνει ότι αιποί ΟΙ 6.VΘριιmol θα
μπορούν από ένα συγκεκριμένο σημείο να περπατήσουν, από ένα αντίστοιχο
να τοιις πάρει ένα 1Ι0ύλμαν, θα είναι κοιιρασμένοl, στη μέση το\> δρόμο\> θα
lΙ1Ιάρχει μια υποδομή μέσα στο δάσος, με μια φουφού που θα μπορούσαν να
ψήσουν, ΙΙΡοσ1ατεΟΟντας

- α\>tά

tO δάσος, με τραπέζια ξύλινα, τα οποία θα υπάΡχοuν
- και θα μπορούνε να φάνε. 'Ωστε tO βράδιι να πάνε

ζητάνε οι άνθρωποι

σε ένα καλό ξενοδοχείο, να μπορούν να κοιμηθούνε και να κάνουν μια άλλη
διαδρομή την επόμενη φορά.
Είναι ο;άτι το

OIlOiO

ζητεί ο ο;ΟΟμος, αλλά δεν υπάρχει. Όπου έχει, δε,

αναπτuχθεί έχει ε>:ιτυχία. Αναφέρω, λοιπόν, το παράδειγμα της Κύπρου, που
είναι πρόσφορο σε μένα, του όρου ΤΡωοδος, ω οποίον κατακλύζεται από
τουρίστες ΠΟΟ ο;άνΟ1)ν φooιoλαφιιro τουρισμό. Αυτές είναι οι προσα/>:lο;ές
μοο εμπειρίες. Ευχαριστώ πολύ.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Κος ΡΟΥΣΣΑΡΗΣ): Ευχαριστώ,

ri>plt

καθηγηtά. Ήθελα να

ενισχl>σω την άπο,ή σας. θα έχουμε όλοι εμπειρίες, ειδlο;ότερα στο
εξωτερικό, από τους ανθρώπους οι οποίοι ξεκινάνε και κάVOUνε διακοπές
ειδικού τουρισμού, ειδικών ενδιαφερόντα/ν. Πάνε να περπατήσ(1)ν. Πάνε να

ο;άνουνε ο;ούρα αιπού

tOIJ

είδους.

Νομίζω ότι η ιιεριοχή

μας ενδείκw·

tαι. Έχουμε τέτοιο φυσlο;ό κάλλος γύρω και μέσα αο;όμα στη Λιβαδειά, ω
οποίο με μιο;ρή σχετιο;ά οικονομική δαπάνη, μποΡούμε να αναπτύξουμε.
Κο:; ΠΑΝΑΓΟΠΟΥ ΛΟΣ: Αν μο.., επιτρέπετε, μια μόνο παρέμβαση αο;όμα,

πο\) μο.., ήρθε στη σκέψη μ' αυτό πο\> εί>:ατε, κίιριε Πρόεδρε. Εις το εξωτερικό
τώρα αναπτύσσονται

ορισμένα

ξενοδοχεία,

τα οποία είναι σε ορισμένες

ωραίες περιοχές ο;αl αναπτύσσουν θαλασσοθεραπεία. Άνθρωποι πάνε

15 μέρες

για να κ6.νο\>ν θαλασσοθεραπεία. Αλλά θαλασσοθεραπεία σημαίνει ορισμένες
κινήσεις μέσα στα ξενοδοχεία, τα οποία είναι εξοπλισμένα με ειδιο;ές πισίνες,
με ειδlο;ά μηχανήματα. Και κάνουν

]5

μέρες ο;lνηOlοθεραπεία, θαλασσοθε

ραπεία. Είναι τα «Κο\>ρ Ορτ» ξενοδοχεία της Γερμανίας, στα οποία πας για
ειδική κούρα θαλασσοθεραπείας. Δε σημαίνει «θάλασσα», σημαίνει 'ωδρο
θεραπεία», αλλiι tη λένε «θαλασσοθεραπεία».
Κος ΣΥΝΕΛΡΟΣ: Επειδή σuνδuάζεται το θέμα τοιι

o;upiou

Παναγόποuλοιι

με του ιruρίoυ Μητά, ήθελα να δώσω δίιο σ10Iχεία. Στο Συμβούλιο της
Ευρώπης lΙ1Ιάρχουν μελέτες ε\>ρα/1:α!κές, οι οποίες δίνο\>ν κατεuθίινσεις για
τον ορεινό το\>ρισμό. Η μελέ1:η αιπή λέγεται

«72 ΠΡοroσι;ις

Υια την αIIά1frl!ξq

'"
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ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

rov

oρtινolι rQVρισμοlι». Είναι ..-άnoια πρά:γματα, παρά της θέσης μας ..-ατά

Ευρώπης, Iιπέρ Ευρώπης,

IIQI)

έχουμε δουλΕ'ΙΙεl.

Κατά τη 'γνώμη μου, lιρέπει να προσέξουμε την οικονσμική διάσrαση, με

την οlκονσμία δεν παίζουμε. Και ΟΤI τεΛ.lκα η αvo.ιιωξη έχει τους κανόνες
της. Και οη, τέl,()ς, οι οικονσμετρl..-οί δεί..-τες, έξω απο τη βoλoνταρισrlKή
θέληση ή προτάσεις χύμα, να είνσl απο μια διαδικασία η οποία να εμπεδώνει
τη δυνατbτητα τέτοιων λύσεων. Που σημαίνει αναπτιΚ,ιακο IIpίryραμμα
OV'(ΚEKPIμ.Eνo, μελετημένσ,

Και στη θέση της Ειδι..-ής ΑναπτιΚ,ιοκής Εταιρίας που πρόβαλε ο κύριος
Μητας, η γν6'>μη μου είναι ΟΤΙ μια ειδική αναπτιΚ,lακή εταιρία, πια,
'γενικοτερσυ χαρα..-τήρα (συμμετoxιl(ή, λειτουΡ'γική, ..-Λ.π.) θα είναι ένα
ζητoUμενο και για την περιοχή της Λιβαδειάς. Δεν μπορείς, δηλαδή, να
δουλεύδις απο χροvo σε χρΟνσ. Οι σχεδιασμοί πΛ.έον, lιρέπει να Ύίνονταl

μακροιιρόθεσμα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Κο<; ΡΟΥΣΣΑΡΙΙΣ): Περνάμε σrα ειιομενα θέματα τα οποία

ανάlιτιΚ,ε ο wPIoι; Φοίβοι; Πα"αδημητρίου.
Κο<; ΣΥΝΕΔΡΟΣ: θα ήθελα να ρωτήσω κατι τον κύριο Παπαδημητρίου.
Κλείνοντας την ομιλία του είπε ΟΤL τα επομενα δέκα χρονιο μιιορούν να
γίνουν ..-άιιοια Πρ(ι'γματα στη Λιβαδειά. Δεν ξέρω ι;o:iνδεν έφτασε ο χρόνοι; της

ομιλίας του. θα ήθελα να μας πει τι μπορεί να Ύίvι:1 τα επόμενα χρόνια σrη
Λιβαδειά, ε"άνω στο θiμα το οποίο αVΈπτιΚ,ε. Eυxαρισrώ.
Κος; ΠΑΠΑΔΙΙΜΙΙΤΡΙΟΥ:

Ευχαριστ6'> 'για την ερώτηση, Όπως καταλα

βαίνετε, το θiμα τι μπορεί να 'γίνει είναι ένα αρκετά μεΎάλο θέμα και είναι
θiμα μιας άλλης ομιλίας, ενδεxoμiνως. Εν πάση περιιιτώσεl, αυτό που ιιρώτα
lιρέπει να γίvι:l, όσον αφορό. στη Ύα'α και στα τοπία της Λιβαδειάς, είναι μια
εκτεταμένη εllισrημOνl..-ή
κατάστασης σε χάρτες.

μελέτη

Ύια την αιιοτύπωση

της υπάρχουσας

Δείιτερον, πρέπει να 'γ'νουν παρα"-OλoUΘήαεις των μεταβολών. Οι παρακο
λou&ήσεις αυτές μπορεί να είναι γίνουν με ανθρώπους που θα περιιατήσουν ή
με ανθρώποuo:; που θα Xειρισroύν δορυφορικές εικόνες ή αλλα σιJΎXΡOνα
εργαλεία, Και τρίτον, η διαμόρφωση πολιτι..-α/ν, "ου θα γίνει με βάση τα
εξαΎόμενα αυτά.
Κάποιες προοπtl..-ές και κάποιες 'γενικές Kατευl}ιJVΣεις είπα σrην ομιλία
μου που αφορούν σro τοπίο και σrlς 'γαίες, αλλά ιιολύ περισσότερες και πολύ
πιο διεξοδι..-ά, χρειάζεται αρκετός χρόvoc; ΎΙΟ να τις αναλύσω.
Κος; ΣΥΝΕΔΡΟΣ: Δεν ξέρω εάν κάνω Kαtό.Xρηση παρεμβάσεων, αλλά θα
έλεΎα ότι εvwπωσιάστη..-α με το Φοίβο, επειδή είναι νέοι; άνθρωποι;. Τελι..-ά
μας έδειξε - κατα τη -Υν6'>μη μου - πόσο ΠεΡίιιλοκα είναι τα θiματα ..-αι ότι
τεΛ.lκά δεν μπορούμε, σ' αυτή τη ζωή και σ' αυτή την κοινωνία, όταν
σχεδιάζουμε να παίζουμε.
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Η λlΒΑΔΕIΑ ΧθΕΣ. ΣΗΜΕΡΑ. ΑΥΡto

Και θέλω να βάλω στον Itροβλημαησμό δuο Itράγματα, Το

/aIsscz passcr»

«/aisscl

(aIγc,

η μια λΟΟη ιι;αι το δεύτερο την παρέμ!kτση. Και θα έλεγα όη

ε~εί είναι το μείζον Itολιt\ιι;ό παιχνίδι Ito\> ιηιάΡχει: θεσμοί ~αι πoλιτι~ές. Ή
βάζεις πoλιη~ές μέσα στο\>ς θεσμoUς ~αι είναι ποικίλες ltλέον οι πoλlτι~ές

ιι;αι

EIl;Ei

είναι η oιrrKρooolαKή πορεία της κοινωνίας και αιιtή θα πρέlt&ι να

ItΡοσέξο\>με ~αι να δoioμε. Για λογαριασμό τίνος η ανάllτuξη; θα έλεγα έτσι.
Επειδή στην ανάπτι>ξη όλοι σUΜφωνOυμε, ~άπoι.> το πρόβλημά μας είναι για
1Ι0lα ανάπτι>ξη ιι;αι 11α λογαριασμό τίνος. Είναι ένα πρόβλημα μείζον,
lιρέπεl να το λάβει ",ιιόψην αuτή η σύναξη, η
IΙΡοβληματισμσυς, Είναι το ένα. Και το δείr:ερo

110\) θα
OItOia ήταν 1Ι0λυ Itλοοοια σε
ItOU ήθι;λα να τονίσω είναι ότι

δεν μπορεί ο πολιτιll;ός να Itαίξεl.

θα χρησιμOllοlήσω μια 'γαλλική εμπειρία ενός δημάρχοι.> το\)

La Rochelle,

για τοι>ς τρεις συντελεστές της ανάπτι>ξης και τοι.> σχεδιασμου. Η τοποθέτηση
ή!αν: στελεχικό δuναμιll;ό, επιστήμονες ~αl ότι

OU!Oi

δεν μπορεί να έχοuν

«ιrΡOιror» αιtόψεις, αλλά να έχοuν εναλλαll;τι~ές λ':'σεις, μελέτη

-

αιιtή που

προτείνε!αι. Και βλέπουμε πόσο Itο\κίλη πρέlιει να είναι η μελέτη, Η δε':'τερη

ή!αν ότι ,ελlκά τΟ πολιτικό σώμα, ο δήμαρχος ιι;αl οι δημοτικοί σ':'μβουλοι,
δεν είναι παντογνώστες, Δεν είναι ιι;αι γεωγράφοι, διll;ηγόροl, τεχνοφάτες

διαφόρων ειδών ~λπ. Επομένως,

OUtov

τον περιορισμό τη<; δ\)να,ότητάς τοι>ς

θα ltρbιE! να τον σκεφτο':'ν, για να δουνε ποια συνδεση θα γίνει.
Και τελ.ειιtαία, ότι θα πρέπει να αναφερθοuν ~αι οι δύο. Και οι επισ,ήμονες

με την πρότασή τοι>ς και το Itολιτικό σώμα, 1Ι0\) θα κάνει τις επιλογές, σ'
πο\) λέμε

«IJπέρ

ου

rι χρήσψ},

1Ι0\)

σημαίνει

σuμμετσχιll;ή

σuμμετσχlll;ή λεΙΤΟ\)ρΥία, αναφορά. EavaaVΑKU1l10\>I)

ItMOV

(IIltD

διαδιll;ασiα,

οι πολιτικές, η

σuγκρότηση της κοινωνίας, οι συσχετισμοί οι πολιτικοί. EuxaploτόI.
Κο.;

nAnAAHl\-fHTPIOY:

ΕlιΧαριστώ για την παρέμβασή σας. 'Ovτως έτσι

είνα\, Αυτό ποι.> διαπίστωσαν οι ItΕρισσότερες εUΡωπαϊκές χώρες

μιλήσουμε για τις άλλ.ες
ιιριν

15 χρόνια

- είναι

ση λείπει στα 'cλEutaia

15

-

να μη

χρόνια, δηλαδή

άρχισαν να ΤΟ σ\>νειδητοιtοιο':'ν οι κ\>βερνήσεις τους, αυτο που

ονομασαν ένας φυσιll;ος σχεδιασμός χώροu. Δηλαδή, σχεδιασμός χώρου ο
οποίος να περιλαμβάνει τις φυσΙll;οΥεωΎ!)(lφιIl;ές

ποο ενδιαφέρονται να σχεδιάσοον ιι;αι ί>σtερα

ltαραμέτρΟ\)ς της περιοχής

ulltO

να το εντάξουν μέσα στο

χωΡο1αξlκό σχεδιασμό. Εuχαριστώ.
Κα ΑΝΔΡΕIΩΜΕΝΟΥ:"Εχεl καταντήσει· δεν ξέρω εάν είναι ,α τελευταία
ή 20 χρόνια - να ~άνοuμε πολλές μεγάλες μελέτες. ΔιαμαΡΤ':'Ρομαι ως
Eλληνiς γι' OUti; τις μεγαλόιtνοες μελέτες, ItO\) ~ραTάνε 10 ~Ol 15 χρόνια και

15

δεν εφαρμόζονται ποτέ,
βΟρες

- για

ItOU

δεν είναι μόνο ΧΡονοβορες αλλά και χρηματο

να ,ο 1tIJ) έτσι, μια έκφραση παράξενη. Σας λ.έω ειλΙlς;Ρινά. η Ελλάς

δεν προχωρεί ακριβώς γΙ' OUtίI τα μεγάλα σχέδια

ItO\)

γίνονται.
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Ενώ

θα μπορούσαν γρηγορότερα

ταυτοχρόνως

με τους πολιτικούς να

να γίνουν αυτά τα πράγματα και
συνεργάζονται

πρόκειται να πραγματοποιηθούν. "Οχι να θέλει
ρυμοτομικό μιας πόλεως

-

15

οι άνθρωποι, εάν

χρόνια

να γίνει το

δε θα αναφέρω τώρα πόλεις συγκεκριμένες

-

και

να μην εφαρμόζεται ποτέ. Σας ευχαριστώ πολύ.
Κος ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ: Έχετε δίκιο ότι τα μακροπρόθεσμα προγράμμα
τα πρέπει να είναι καλά μελετημένα και καλά σχεδιασμένα. "Ομως, εσείς ως μη
όντας γεωγράφος και φυσικός επιστήμονας, δεν έχετε γνώση του τι χωρικές
και χρονικές κλίμακες παίρνουν τέτοια πράγματα. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν
προγράμματα που ρέουν για επτά χρόνια στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
"Οσον

αφορά στο

βέλτιστο σχεδιασμό τέτοιων προγραμμάτων,

παραπέμπω στο άρθρο

σας

μου στο περιοδικό

«Enviromental Monitor and
Assessment», Volume 39, σελίδα 47-57, του 1996. Θα δείτε ότι ο βέλτιστος
σχεδιασμός για όλη τη νότια Ευρώπη ερευνών και εφαρμογών, είναι από 7 έως
- 30 .χρόνια. Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ

(Κος ΡΟΥΣΣΑΡΗΣ):

Ευχαριστώ,

κύριε Παπαδημητρίου.

Παρακαλώ, να μη συνεχίσουμε στο θέμα, γιατί ίσως βγαίνουμε και από τα
πλαίσια της θεματολογίας του Συμποσίου.
Για

το

θέμα

«Τουριστική

που

ανέπτυξε

ανάπτυξη

-

ο

κύριος

ο

κύριος

Μητάς

Πολιτιστική κληρονομιά»,

Αλέξανδρος

υπάρχει παρακαλώ

κάποια παρέμβαση;
Κος ΣΥΝΕΔΡΟΣ: Πιστεύω ότι εκτός από κάποιες ευχές και κάποιες
θεωρητικές τοποθετήσεις για το μέλλον, πρέπει να είμαστε και πρακτικοί
άνθρωποι.

Θα ήθελα να

ρωτήσω τον κύριο

Μητά, επειδή

είναι

στο

Επιμελητήριο, στη Διοίκηση κάποια χρόνια.
Εκτός απ' αυτό το κτίριο που έχτισε το Επιμελητήριο και προσέφερε στην
πόλη

-

γιατί έχει πολύπλευρες χρήσεις, μπορούν δηλαδή να συνεδριάσουν

διάφοροι άνθρωποι και είναι για την πόλη ένα στολίδι και βοηθάει και
πρακτικά

-

θα ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Μητά: το Επιμελητήριο τι έχει

κάνει για την πόλη αυτή στα τελευταία δέκα χρόνια και αν σκέφτεται να
χρηματοδοτήσει ένα συγκεκριμένο έργο αναπτυξιακό στην πόλη και να βγει
να πει μετά από πέντε χρόνια ότι «εμείς προσφέραμε στην πόλη κάνοντας

αυτό το αναπτυξιακό έργοι>. Γιατί ξέρω ότι χρήματα έχουν και μπορούν.
Δηλαδή, θέλω να ρωτήσω συγκεκριμένα: έχουνε σκοπό να χρηματοδοτή
σουν ένα συγκεκριμένο έργο, έστω κι ένα λιθαράκι και να πουν ότι «κάναμε

αυτό και προσφέραμε στην πόλη»;'Οπως αυτό το κτίριο που κάνανε.
Κος ΜΗΤ ΛΣ: Με δυο λέξεις, κύριε Πρόεδρε. Κατ' αρχάς, όταν λέμε ότι
κάναμε ένα έργο

εργάκι, δηλαδή το

Επιμελητήριο

- που όπως το αναφέρατε είναι ένα
- μιλάμε για ένα έργο 200.000.000 δρχ., που

εσείς το πληρώσατε

391

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
09/01/2023 21:58:53 EET - 44.211.79.30

Η ΛΙΙΙΛΔΕΙΛ X€lEΣ, ΣΗΜΕΡΛ, ΛΥΡΙΟ

σαν επαηελματίας.

200.000.000

δρχ.

σ'

Καταλαβαίνετε ότι
ένα επιμελητήριο,

όταν lIItάρχει

δε μιλάμε

Ύια

μια αιμορραγία
τον lωρβανά της

Eλληνι~ής Κυβέρνησης, μιλάμε Ύια τον ~oρβανά του Επιμελητηρίου.

Όσον αφορά, βέβαια, για τη χρηματοδότηση ΠΡΟΎραμμάτων κλπ., απορώ,
Ύιατί σας βλiπω συχνό στις σ\1γκεντρώσεlς του Επιμελητηρίου ~αι ξέρετε
είμαι βέβαιος ότι ξέρετε

-

ότι το Ε'Ιιμελητήριο χρηματοδοτεί διάφορες και

πολλές ενέΡ1'ειες αναπτυξιακο& χαρακη'1ρο στο Νομό Ύενικότερα. θέλετε να
αναφέρω συγl([κριμένα; Να αναφέρω. Αλλά σήμερα το θέμα μου ήταν
«Πολιτισμός και Τουρισμός». Οι προτάσεις μας είναι σlYyκειφιμένες.
Π"ΟΕΔΡΟΣ (Κος ΡΟΥΣΣΑ"ΗΣ): Πριν κλείσω την lφώτη ενότητα της

σημερινής συνεδριάσεως, θα ήθελα να καλωσορίσω τον γιιουΡΎό τον ιαJρlo
TσΙKλά~o, που τιμά με την παρουσία 10υ το ΣυμιιόσlO και δείχνει

10

ενδιαφέρον 10υ Ύια τα θέμα1α της Λιβαδειάς.
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θΑΣΙΛΕ/ΟΥ θΑΣΙΛΕIΟΣ

Εισήγηση tOU

1(.

ΒΑΣΙΛΕιον ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

Ιστορικού, Ερευνητή

Μια αρχόντισσα στη Λιβαδειά του
Από το ρ.βι.ίο του ΓάΗου περΙηγητο"

1861.

Henri 8elle:

Voyage eo Grece 1861 - 1868 - 1874

Μια πολύ σημαντική πηγή παροχ.ής πληροφοριών που έχουν σχέση με την
Ελλάδα και τον Ελληνισμό, είναι 1:01 οι εντυπώιπις των ξένων ΜριηΥητών, 0\
οποίοι ι:στά ιcαιpooς διέτρεξαν τον ελληνιιο:ό χώρο_

Μέσα οπό τα βιβλιο του μπορούμε να αντλήσουμε στοιχεία, πολλές φορές
πρωτογενή, που αναφέρονται στην ιστορία, τον πολιτισμό, την κοινωνική
ΟΡΥάνωση, την πολιτική, την Ollό:oνoμία, τη θρησκεία, τα λαΟΥραφικά, και

Ύινιιcά ότι σφορά ",ον ελληνισμό, σε όλες τις ει;φάνσεις του.ω
Μεταξύ των 1ΙιριηΥητών'σ1ΙΥΥραφέωνσι οποίοι επισκέφθηκαντην Ελλάδα,

συyιcoταριθμείτα[ και ο Γάλλος Henri Belle.(2)
Aιrt<>ς, πραΥμαΤΟ1l0ιησε τρεις περιηγήσεις στην πατρίδα μας, τα έτη

1868

1861,

1874.

ι;:αι

Οι εντυπώσεις το\>, κaτaχφρούντaι στην "εριoδιιcή,

avO.

εξό.μηvo, Γαλλική

1. Την σπο'>δα,ό'ιη,α

της Ι:ριuνας ά' ,ων <""u~ιί>σtωv ..,ν uρ,ηY,l,,,,ν ~oo ..αταΥράφο""α,
σ,,, β,βλΙ" το .... ~"ι τ/ν t:ξ lΙ\)"'ις ωφiλι,α, <τόν,οαν μ.c ιδ'''' .. ρη Ιμφσση ~"τά ,ην
διάρ«,,, ,ων <ρταοιών τοο

11'

Δ]ΕθΝΟΥΣ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝ]ΚΟΥ

ΣΥΝΕΔΡιΟΥ

της

ΕΤΑΙΡΕ]ΑΣ ΒΟ]ΩΤιΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ στη A'βobcIά, Σ/ρια; ]992 .. σ\ ,"" Γ' opoiou
στην Θήβα, Σ/ριο<; ]996, οι ""νοπ,στημιο .. οί ..σ(}η1η<iς ...... Σπ. A"""ά'roι; ..σι Πολ.
Ε ........ ίδης.

2_

Γιο ,ον II~πή BeIl~ ~oι ,ο βιβ).{ο
Αθ<ι•.

Α,β<ι&>ά Σ<π/ριοι;

μ.c

1992

ΓΑΑΛΟΥ ΠΕΡΙΗΓΗΤΟΥ
ΔΑ. ΚΑΤΑ ΤΑ ΕΤΗ

,,'

"'"

νΟΥΑΟΕ ΕΝ

GRECE, tl",

lIe>σι~,oυ σιο Β' ΔIJ:e, ΕΠΙΣΤ. ΣΥΝΕΔΡ]Ο τ/ς ΕΤ.

,ω,., θiμoτα;:

HENRI BELLE,

1861 • 1868 _ 187.,

σσ, 61~·626. ΑθΗΝΑ

TAStΔlΩTIKEΣ

ova<oιv<ί>σ&ι ο lΙοσ.

Borr, MEAJ:TfiN,
ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ

ΤΟΥ

ΑΠΟ ΤΑ ΤΑΞΙΔΙΑ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΕΑΑΑ

Βλ, Επ<τηρίς ΕΤ, ΒΟ]ΩΤ. ΜΕΛ. Τόμος

11',

,""Ι.

1995.

Η οva .. oi""",η αυτή )'\Q ", Γάλλο σvrιρα,έα ο,,,,,ι ό~ως 1""",ίζooμ.c, η πρώτη σιην
Eλλbδσ,

'"
Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
09/01/2023 21:58:53 EET - 44.211.79.30

Η Λ]ΙΙΛΔΕ]Λ ΧθΕΣ, ΣΗΜΕΡΛ, Λ γρ[ο

έ~δoση

Le Τour du

Mond~ του ΠαρισινοίΙ ε~δoτι~o':' Oί~oυ Librairi~ Ha~h~lt~

~[ ~ie.(J)
Σrην αρχή του ~άθε ~εφαλαίoυ, παρατίθεται ο υπCιητλoς νoyιιgι. ~π Greα

186] . 1868· ]874.
Δεν υπάρχει όμως ιδιαίτερη

χρονολοΥική

επισήμανση

που να

μας

πληροφορεί, πότε ακριβώς βρέθηκε στ/ν κάθε περιοχή.
Γι' αυτό δοοτυχώς, δεδομένης της μα~ρQς χρονικής περιόδου tων δέκα
ψιών ttιiιv που μεσολαβούν, από το πρώτο μέχρ( ΤΟ

tpitO

ταξίδι

είναι

tOU,

δύσκολο να τoπoθεtήσoυμε με ~άπoια χρονολΟΥική ακρίβεια tην όποια επί
μέρους αφήΎ1]σή
Υπάρχουν

tou.

όμως

ιιεριπτώσεις

που

μας

δίνουν

την

δuναtότητα

Υια

χρονολοΥ(κό προσδιορωμό, εφ' όσον κάνουμε συγ~ρίσεις με κείμενα άλλων
σιJYyραφΙ:ων, με εποχιακές εκδηλώσεις, έθιμα και δ(άφορες άλλες καtαm:ά
σεις.(")
Χρειάζεtαι

α~όμη

να

σημειώσουμε

πως

to

έργο

tou

I~enri

ReHe,

Kυ~λoφόρησε ~ατόπιν και σε αυtοτελή έκδοση.
Οι σελίδες

tou

κε(μένου συνοδεύοντα( από πολυάρ(θμες και ενtυπωσ(ακΙ:ς

γ~ραβοuρες, εξ ων τριάντα δίΙο, είναι αφιερωμένες στη ΒΟ(α/Ί;α. Απεικονίζουν
δε με παρασταtικόtατο τρόπο Ύqονόtα και ~αtα(Πάσεις καθώς και μνημεία
όπως τα είδε την εποχή

Σήμερα,
αποτελούν

tOIJ,

δε, όπως εμείς Υνωρίζουμε,
ανtιKείμενo

μελέ-της

θέματα

από μέρους

toov

Υκραβούρων

αρχαιολόΥων,

αυtών,

λαογράφων,

~, Η εξαμηνιαία αντή ί~δooη. ορχίζ" την ~υxJ.oφoρία τη<; το .το<; 1860 ~αι ιι'χρι την ωι; τα
οήμ,ρα <ρ<ιονα 'XόIJY ενιοκ\οθ<ί τ<&ι:η <ωι; χαΙ το ~ρώτo εξάμηνο 'ου ]ε84,
Το ί:ρΎΟ <ου HξΠτi I!e[" μι Τ'",.ό
Voyage ο" Gr=, op".(;ζtι vo. δημοοι",nαι ακό

.;,10

.ον .άμο του Ο' 'ξαμήνου

[816 ~ ... ].χ[χ οσ ]·80 ~αι συ"xίζt.αι μ!:χρι ""

τόμο ,ου λ'

'ξαμήΥόΙι [877 "".' xx-xxxv[ σα. 8[-[60.

Κοτάκιν ουΥ<χίζ" ΟΤΟ τΕύχος Ο' 'ξαμήνου [877""".

XXXV[ ΙΙ/L σσ, -" λ' ,ξαμήνου
]819 "'.' LXIX - LXXV] σο. 289·)~6 χωρίς νο υ.οσημιια/ν<ται ότι .σuvη:ίζηα\. "α\
,μφανίζεται πά1ι .τίμενο του στο λ' ττ&ι:ος του 188. "'•...•... σσ. 225.25((;).
Ειδιχώ<;, δ" ωι; ~ρoς ,ο 60Ιώt\χ6 χώρο, οι ,ντυπώσει, ,,,,O'/pQ.o,,y\ ΟΤΟ' 6' .άμα του
1876 ",φ V[]]-XII σσ. 4S·S4 διlι 'ην κ,ριοχή θηβ6>, χαι σ.ον λ' .άμα \811 ... ΧΧΙ]
χχα σα, 91-129 διlι τ/ν ~,ριoxή ΛιβαδΕιό<;
•. Τα <α"στραμμivα ακά τον ""ισμά "",,,α τη, θήβα<;, οδηΊ'όον <ΜΟ συμ"'ρ<ισμα ό"
βρέθη", ",εί ,ο ]86], Χρο'ολοΥία π1ησιί<Μτρη ΠΡΟ<; .ou 18S4""" '11'" ο σ<ισμό<;
Η Ί"'ραβούρα.ου Hεnτi

Bel...""

α",ιoν;ζtι Λ<ψ"ρή οτη θήβα, τχφρΦ;ι:ι <αι .ην <ποχή

που βΡ<θη", "'τι
Η συλλ'1ιι"η σ." χωρό."α τ/, Λιβιι8ι:ιό<;, βσμβαχo~αρoyω-yή,μα; οδηΥΤ; <ueiω<; στο
φθινόιlωρo. Τα, δ" αναμμ/;να μαΥ""lια, σ.ην >ό1η της ΛιβαδΕιάς, """ βρέθη.. εχεί
τόλος

.... IvOK<i>ρoU

~.σ.~.

'"
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ΒΑΣΙΑΕΙΟΥ ΒΑΣΙΑ ΕΙΟΣ

ισ,ορικών. Ι ')
Μέχρι σήμερα δεν γνωρίζουμε άλλη εργασία του Γαλλου περιηγητού και
είναι κρίμα διόη ο σν)'Ύραφέας μέσα από ,ο προαναφερθέν κείμενο ,ου,
δείχνει ά,ομο ταλαV'\ούχο τόσο ως προς την γραφή αλλα και ως προς ης
γ,'ώσεις. Η μαηά ,ου διεισδυTlκή κα,ευθύνε,αι ,όσο προς την ισ,ορία ,ου
ItupclOόV'\oς όσο και προς τα δρώμενα ,ων ημερών ,ου.
Καταγράφει με λεπ,ομέρειες, με ενάργεια, κα,αστάσεις και συμβαίνοV'\α
της ,ότε εποχής και μας δίνει εικόνες ιστορικοιΊ, κοινωνικοί>, οικονομικοιΊ.

θρησKει:n:ΙKOιΊ και λαογΡοφικοιΊ ενδlαφέρον,ος.

Υπάρχοιιν σ,ο κείμενο

σελίδες ποιι είναι διαμάV'\ια λιιρικοιΊ ιΊφους και ό.λλες τόσο συναρπαστικές
και συγ"λονιστικές μαζί, ποο κάVQιιν τον αναγνώστη να νιώθf.:1 έναν πόνο
στην "αρδια, έI"Ο σφίξιμο σ,ο σ'ομάχι. Όπως αιιτες, ποιι μlλοιΊν για τον ,ρόπο
εργασίας και διαβίωσης ,ων αλιέων βδελλών της Κωπαϊδας.
Άλλες πάλι φΡόσεlς είναι lκαl·ές να προκαλέσουν σ,ον ερευνητή
αναγv<ίχπη ,έ,οlο ερεθισμό, ώστε οι αναζητ/σεις ,ου να ανασύρουν από
την αφάνεια χαμένες οικονομικές δραστηριότητες ή κοινωνικές εκδηλώσεις.'
Οπως η φράση που λέει «/(α! rια να ανrι/(αταστήσoιιν το χαμίvo αίμα τους,

ίπινα" ραιn από κονδύλους ασφoδtλων".(6)

Εισερχόμενος στη Βοιωτία, θυμάται τις κρίσεις άλλων, για ,η βαριΊνοlα
't(ι)ν Βοιω,ών. Αοτός όμως με Γαλατική ευγένεια αV'\ιπαρα,ασσει την άποψη

πως και η Βοιωτία εξέθρεψε μεγάλα πνεύματα Ι(αι αναφέρει ,ους Επαμει
νώνδα, Πίνδαρο, Κόρινα. Ησίοδο, Πλούταρχο.
Το μέρος του ,αξιδlοιΊ ,ου, που έχει κατάληξη στη Λιβαδεια, αρχίζει από
την Αθήνα - Δαφνί" Ελευσίνα - Ελευθερές - Πλα,αιές, - Θήβα - Τανάγρα
Χαλκίδα - Βόρειο Εύβοια. Περνά απ' εκεί στην Φθιώl1δα, Λαμία· Αλαμάνα

θερμΟπιΊλες - Κάστρα της περιοχήςτ> Ι(αl εισέρχε,αι στη Βοιωτία από τη
Χαιρώνεια. Ι ') Συνεχίζει με Ορχομενό - Κωπαίδα και με το ,έλος ,οιι
5, ΊΙδη

η Εφορία βι>ζα.π"';'" και Μιταβνζα>τι"';'" λριαιο,ήτω. μ<λι;,,; την t>:dηο,,, ~""
ΟΠ';ΡΙ" σtην Ύ"ραβΟΟρα, "Λαμπρή στην θήβιz~, Κ<ιι ην <roΎ"p;ν<;, <ΙΡlιtι:"roνι"ό>; μι
'ην ""';PIO\)(ffi σήμιρα π()\) l<'f,ιntη"" εξ <ιριής, μι σ;ιιδι<ι Κ<ιι ε~ϊβλε",η τ"",, καθ. Αν,
ορλιίvOOο στον ιιί>ρο ης μη υπ';ριοοοας ""Μιι';ς.
Εάν ή,αν το," Υ'<Ο<'τή η γ"ραβΟΟρα. η βvζιtντινή ••• λησiα ,ης Αγίας Φ.:Μ.,νής θα ή,αν
ίσως ομοια,

6.

Από ,ο μtpoς ό~oυ ""ΡΙΎMtι ,ον 'ρόπο ",')'Οσίας χαι δlα~ϊωσης των αλιέων β&λλιί>ν

της Κωπαϊδα<;. η "ατ61!ιν .ριυ ..... ανάδtιl,ι. δί>ο ξ<lασμt"'ς ή <ίΎ"'J""'oς Οlιώνομιd;

δραστηριότη'ος της .1t"lής. Την αλιεία, <μπόριο Κ<ιι εξαΥωΥή στο <ξor.ερι.ό ,ων
βδ<λΛΆW και την συλλιπή KoνδUλων οσι>οδέλων και Μρα1""Υή από <ιυ«>i>ς "μυλωδιί>ν
ολών, Oι",",,,,,ί>μa,oς, ςά~αpης,
βλ. ΕΠΕΤ. ΕΤ. Βοωτ. ΜΕλ, toμ, Β' tι:υ:t. α' σο,

7.
8.

6lS·626,

λ"Οφίριι ", α/στρα της Λ<ιμ'ας. M"""",oιινi'σ<ις. Δ<ιυλiδ<ις.
EΚ't6ς από ΤΟν π.σμtvo "" ιώμμ<ί"" ι\!οντα ,ης ΧαlΡα/w:'ας. έν<ις φύλακας ,οι><;
.1tιδι:ικWtI 0<0 εσω"ρικό ,ης .""ληoiας \Ου 1,",,10':',
λϊθιvo ~άθισμα. λtyoντάς 'οι>ς
""" .'''01 Ο θρόνος '00 ILI.oo.ouipIOU. Το κ';θισμα αυτό ""άρχει ~αι σήμερα σ,ην ίδιο
.""λησ1α ,ης Πα .....γ,ας. μι: την ίδια ,α':',,"'1.

t""

'"
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Η ΛJBAΔEIA χθΕΣ, ΣΗΜΕΡΑ, Αγριο

φθινοπώρου, βρίσ~εται οπην κόλη της Λιβαδειάς. ιι εποχή του φθινοπώρου
συμπεραίνεται, διότι γράφει πως ~ατά την διαδρομή αιrtός ι::αι η συνοδεία 10υ
είδαν οπα βαμβα~oχώραφα συγι::ομισμένο σε σωρoUς το βαμβάι::ι_ Στην δε

πόλη είχαν αVΙΊy&ι τα μαγι::άλια λόγω του ι::ρύου ι::αι της υγρασΙας.
Φθάνουν στη Λιβαδειά όταν είχε σΙ::Ο1εινlάσει ιιια ~αι από
δρόμο κου ο

Henri Belle 10ν

101'

βρίσ~ει αρ~ε1ά πλατύ, ~αθαρό, Eι~ών

μαγαζιά ~αι ~αφενεία, σταματο':'ν στο

~εντρι~ό

3, γεμάτο

ollin 10υ Δημάρχου, Σημειώνουμε ιιως

συνήθως χρησιμοποιεί τον τί1λο πάρεδρoς.Eιιtών 2.

Ο Δήμαρχος έχει ειδ01l0lηθεί εΎιtαίρως ακό μια σιιστα1ιιtή tftισ10λή το\)
βo\)λευτolι της πι;ριφερεϊας 10υ ~αι 10Uς υlιοδέχεται ε-r~άρδια.

Ο

BeJJe εvτlllt<οοιάζεται

από την ευγένεια ιtαl το ιιαροιισιαστιι::ό του ιtαι τον

ιιtρlγράφεl. «'Ήταν ένας θαυμάσ'α; ειrιβληΤΙKός άνδΡας με οπαθερό βάδισμα.
Το πρόσωπο τov στολ,ζότανε αιrό ένα μαύρο μακΡι) μοιιστά .. ι

IrOI

η φωνή

rov

ήταν το ίδ,ο αρρενωπή.
Ο, κνήμες του μαKΡ'~, δυνατές καλOφtιαγμέvες, ήταν ντυμένες με
KαταKόηΊl-ες χρvσο..εvrημένες p;έtες.»
Μαζί με το ιtαλωσόρισμα ειtφρ(ίζεl 1η ΛUπη του, διότι

10

σπίη 10υ είναι

υπ&ριιληρες από φιλοξ&νοόμ&νοιις σl1yΎ&νείς 10υ που ηρθαν από την
Αμφισσα. Δύο αδελφοί το\) με ης Ύ\lναίιtες 10Uς Ι(αl έντειtα παιδιά.
Έ1σl προτείνει ιtαι φροντίζει να φιλοξενηθούν οπο

ollin

ενός δημοηl(ο':'

συμβούλου 10υ,
Και πάλι ας δώσουμε 101' λόΎο στον Bel1e να 1α αφηΎηθεί όιιως 1α έζησε.
«Μας οδήγησε εκεί ο ίδ'α;. Ήταν δυό βήματα KOνrι.i, στον ίδ,ο δρόμο, ένα
σπίτι μικρό, απλής εμφάνισης.
Μας έβαλε σε ένα δωμιiτιo αρκετά

καθαρό που το χρησιμοποιοιίσαν

ταυτόχρονα ως σαλόνι και ως υπνοδωμάτιο,

..ρίνοντας τουλάχιστον από

ποσότητα των στρωμάτων που ήταν διllλωμιivα οπα δύο
πάνω οπο άλλο μέχρι το ταβάνι, σε μια γων,ά

rov

IrO,

την

έφθαναν το ένα

δωματίου.

Αυτά έπρεπε να τα απλώνουνκάθε βράδυ γ,α να Irοιμηθούν κάπο,ο" αφοΙ; η
χρήση των Kρεββαtιών ήταν, λίγο έως

IIOlU,

άγνωστη οπην E1.λάδa-.

Κάιιοιες παλιές φωΤΟΥραφιες στόλιζαν το xovrpό τοίχο.
Μόλις ειqήλθαμε.

μια σεβάσμια

ηλικ,ωμένη

κυρία μας

o..oλouOqot,

χαμοΥελώvroς συvεχώς ιra, βάζοvroς το χέρι στην Irαρδ,ά, Εικών Ι.
ΦοΡούσε πάνω από την ποδήρη εσθήτα της, έναν φαρδύ επενδύτη

σtoλισμέI'Ο με Υούνα στον λαιμό και καθ' όλο το μήκος οπα διJo ανοίΥματά
toυ. Το κεφάλ, κάλυπτε ένα lrόκΚΊνο φέσι στoλ,σμiνoμε KόιrιrιVΕς κορδέλες
πλεyμέvες από κλωστές. Ο 1'Ο,lrοlrιJρης, μας Μει ο Δήμαρχα;, είναι

oro

καφενείο, αλλά πρό..ειται να έλθει. Και αμέσως παίρνει από ιο χέρι την

".
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ΗΑΣΙΑΕΤΟΥ ΗΑΣΙΛΕΙΟΣ

η).ιΚ"ιωμέVΗ Κ"υρία Κ"αι μας τηΥ παροοσιάζει: Σας παροοοιάζω τηΥ γυΥαίΚ"α του.
τηΥ ιrνρία Ko~Κ"lyoπoιi).oυ.

ΗταΥ μια ΎOηTευτιΚ"~ ηλιΚ"ιωμέΥη, η Κ"υρία Ko~Κ"lνoπoιiλoυ, Κ"αλ~ Κ"αι
εξoπηρεTΙΚ"~ Κ"Gι δεΥ ~Tαy λάθος της που τα εορωπαίκά στομάχ,α μας δεΥ
μποροwαν α~όμη να συvηθiσουν τηΥ &λλψ,Κ"ή Κ"ομζίνα όπου το λάδι Κ"αι οι

τομάτες είιια, τα ~oρίαρχα στο,χεία της, μαζί με αείνο το ffGlVppεr.ισrO Κ"Gι
πιψι) οηρδ που παρσσαιιιiζoυν εαί, σαΥ Κ"ροσί.

Σημειώνοομε ωστόσο,

Κ"ατ' εξαίρεση

τις θαυμάσιες πέστροφες που

ψαρεύοΥται στηΥ Έριαιιια, τον ορμητιΚ"ι) χείμαρο που διασχiζει τη Λ,βα
δειά. Τα aIIGδIITλoVjjtIIG Κ"ρεββάτια μας στήθηΚ"αΥ στο σαλόΥ, Κ"Gι είτε η ο,Κ"ία

Κοn:,νοποιίλοιι απorελεί εξαίρεση αΥάμ<:σα σ' όλες τις άλλες του Βασ,λείου,
είτε η σΚ"ληρσγωγημέΥη επιδερμίδα μας είναι θωpα~ισμέyη εΥάνπα σε πάθε
επίθεση. Γι' αυτό Κ"αι Κ"οιμηθήΚ"αμε μέχρι το πρωί, όπως μας ιιαΥοvριζε το
Κ"ελάρυσμα του ι-εροι, της γε,τoν,~ής βρύσης.»

ΑΙίΤή ήταν η περιγραφή παυ έκαw.: α

Hcnri Belle

Υια την ενΥεl'lκή

αΡχοντισσα τη~ Λιβαδειάς, η οποία τotJς φιλοξένησε στο σπιΤιΚΟ της. Που
είχε, χαμΟΎελαστο τα πρόσωπα και τα χέρι στην καρδιά. Και είναι η μόνη
τοσο εκτεΥής παυ αναφέρεται
Βοιωτικό χώρο

... αl

σε πρόσωπα

και μάλιστα

ΎUναίKας,

στα

απετέλεσε το κεντρικό θέμα μας.

Οποιαδήποτε θέμα από τι~ περιγραφές τοιι

Henn Belle μπορεί

όπως είπαμε

να παρουσιασθεί αυτοτελώς Κί!ι να απoτελtσεl αντικείμενο έρευνας.
Στην περίπτωση

όμως της ειιγενικ'ής

και αρχοντlκής οικοδέσποινας,

ο

λόγας επιλογής έχει ακόμη στόχα και μία απακατάσταση ταιιτότητας.
Προ ετών, σε επίσ ... εψή μας στο Πελοποννησιακό Λαογραφικό Μουσείο
Ναυπλίου, είδαμε στην "'εντρική αίθοιισα, μία πολύ με-Υάλων διαστάσεων
φωtoγιxιφία

απεικόνιζε την ηλι ... ιωμiνη Κ\>ρία ο;:αl είχε ως επίτιτλο ΜΙΑ

110'-'

ΑΡΧΟΝΤΙΣΙΑ

ΤΗ! ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ.

Επίσης

την αιιτή

περίοδο

με την

ευκαιρία της σνΥο;:λήσεως στην Καλαμάτα του Πανελληνίου Συνεδρίου των
Λυο;:είων

φυλλάδιο,

των

Ελληνίδων,

το

όπου εμπεριέχεται

υπότιτλο' Η ΠΕΝΤΖΑΡΟΥΛΑ

εκεί

Λύκειο

και η μορφή
ΜΠΕΝΑΚΗ

κυκλοφορεί

ένα

παλύπτυχο

τη~ εν λόγω ο;:υρίας με τον
ΣΕ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝfΙ

ΗΛ(

ΚΙΑ.

Μία επιστολή μας ποιι παραδόθηο;:ε ιδίί!l~ χερσί στις αρμόδιες υπηρεσίες
Μουσείαυ Ναυπλίου

1(01

Λυο;:είοιι Καλαμάτας, που παpαo;:αλoiισαμε, να μας

πληροφορήσουν «πώς rεφηριCιyoυy τη θέση τους ότι η

ruvai"a

αυτή είναι

αρχόντισσα της Καλαμάτας KGι μάλιστα η Πεντζαραι1λα Μπενάκη;" έμεινε
χωρίς απάντηση.

Μένει επαμένως να πούμε, πως η α1lOδοθείσα ταύτισή τη~ με Καλαματιανή

'"
•
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Η ΛΙΒΛΔΕΙΑ ΧθΕΣ. ΣΗΜΕΡΑ. Αγριο

ε;ναι αυθα;ρετη

και σκοπο είχε να δημιουργησει

ιστορία εκεί

~oυ δεν

υπηρχ ε . 19 )
Το άλλο ΠΡωινο, με1ά απο ένα θαυμάσιο ύπνο ο

Belle ανοίγει 10 ιιαραθυρο

του και εκθαμβος καλημερίζει 1η Λιβαδειά. Μαγεύεται α~ό το 10πίο έτσι

οπως το σχημα1ίζουν 1α πλατανια. οι λεύκες, 1α κυπαρίσσια. Έτσ\ όπως
ανάμεσά

τους ξε~ρoβάλλoυν

τα σ~ίτια

με ης κόκκινες

στέ'Υες

και τους

λευκούς τοίχους και ανεβαίνουν στους μυτερούς βράχοιις. για να φτάσουν

μέχρι

10

Κάστρο. Ο ηλιος σαν μεγάλος ζωΥράφος που είναι, δημιουΡΥεί

αιιίθανες φωτοσκιάσεις ιιου 10νίζουν τσ δένδρα κσι 1α σπίτισ.
Και όσο προχωρεί η ώρσ. οι υδρατμοί α~o τον καμιιο και την Κωπαίδα ολι!
και ανεβαίνουν ψηλά. Φθό.νουν μi:xρι τον Ελικώνα και τον τυλίγουν με την

ατλό.ζι""1 αχλύ 10υς.
Και αυτός ο αιιερίγραΠ1α όμορφος πίνακας δεν απολαμβάνεται μόνο αιιό τα
μάηα του, αλλά και από την ακοη του, αφού τον συνοδεύει η μουσικη
υποκρουση της ροης του ποταμού της Έρκυνας που διαιρέχει κα1αμεσίς την
πόλη και ιιαει να σμίξει τα νερα ιου με αυτά 1ης Κωπαίδας.
Σε λίγο. θα κα1εβεί ιιρος την αγορά και θα κάνει αυτό που οι έμπειροι

1αξιδιώτες lιράΤ10υν και απολαμβάνουν.
9α. Ο Δiιμαpxo<;,.. τα V<l ~ιn.uΘΎ",ι 1α<>; ξ<νο<>;

'" <να Ηλα σll{", εφάρμσσε .σν ~ανόνα.

το 'θιμο. 'ου όδιν. amiι την δυνατότητα στον ~άθ< Δiι""ι>:ι:o iι Κοινο,άρχη.Έ'σι δεν
<με"" ."νο;;ς ξtνoς χιορ;'; ν" .,ιλoq;νηIΠ;' όιτιο<; θα ι"""νιζόταν. ο, ~άllo", ,ιιοιη:ιοο<ή
ιιόλη ή χωριό. Α",ό<; ο

χρΌ",,,

«,,,

9β. ΕνιΙ> ο

ttιιμο .,ιλo~ιν'α~. φδτησ< μόχρ\ ~α\ τα "λoma,a

.,,"'''''<;.

,",ισσιιόλι:μοο. "πό ό.τΙ ΎVll>ρίζOUΜ'. στη ΒσΙ""'α.

H.n,; Belle

μαι; δΙν .. <Ο όνομ" .η~ ~νρiας Ko~~ιVOlloUΛoυ. διν μ"<; 'YVIIIQίζo\

δυο'υι:ώζ,ο οvoμΟ"IΙ",""μο"'" """αλο(,; "α\ ,ιλόξo:νov Δημάο:ιοο. "δ" ποο ~δ""ι ΤΙ"

.0'

οδηΥό "ου ,ο<>; Uωιrt.

Εο"ταίον ε,ναι V<l ,Ο αllO"αλ"..-"

"6.",,..

μ;" ι.ιll<o",ρή~ <ρι;uV<l,

Τα δι"λωμiνα στρώματα ~α\ άλλα "".,ό.σμα,α.σ ένα ,6.ν., "'ο άλλο. σ"I'.",ο.ο(,ν <Ο
ιιλ,στΡο-Υσι>δισμί.νο α"ό τη λoί~ή ΜΟΟσα, "Γιoύ"o~.
0\ δι ,""ΟΎΡΟ";'<; στη σδλ.ο, ι;ναι >:ΔΙ αοτl:.; <να τ<llμήριο ειιμ6.ρ<\αt;.
9δ, Η Ύ"ραβο(,ρο"",,ου """'Ύροφι;,ταιη σuμιισθtστα.η αρχόνησσα ""ρ;α κ.o~,,\νo,σύλoo,

9r.

<χ

.. φς IIpόrullo

μ,ο φ«n"'!'ΡOφίo της, Elloμiνιoς "ναι α~ριβής.

Σι α .. ίθοοη μι η~ άλλι:ι; ""ρί«;. η~ οllο,ε<; ο Η""" 8<11. η~ ιι.ριγρά",ι .. "μi",<; μ. την
,θν.. iι ενδυμοσία. οοπή είναι .. υμέ"'1 μι ιιοδήρη ισilή.<ι, α.ζάλι." γρο""""ή "αι ιιάν.,
Bllhamiιv IJIOρδ ,ναφορδύ μάλλινονεll<νδύ.η(tζo"""ι) μι <ΟΎια"ά IΙΟι ης 3"0 μόστρες
αιιό ιιδν., μiXΡ\ .6.•., στολισμό",<; με ΊoWα.
Παρο.ηρ,,"με δηλ<ιδή ιι<ι>; η αρxόντlσσα, ιιαρδ .ην ιιροχ"ρημόνη ηλι~,α 1η~, <χει
""''''ΟΜ\ήσ",η_ αμ,iισή .η<;, lιλέον '00 όη δι;χ.., 'οχ; η Ol~ori",\a Ko~~ιvolloliλoo

βρίσ~"α' Μλο\ ""ι.ά σ", ο",ονομιο«'ι .η<;.
M"α~ό των .δεσμότων, η ""ρ{α Κο"",voιιο(,λσυ ,ρoσt"ρι: ~'"
"".άμι IIOU δ1<ισχίζ".η λιβαδ"δ, .ηνΈρ"ονα.

9<.

Να, μία o~ό"η αllo~άλυ"t"l μiσα από το β\βλ;σ
,",ιιορο(,,,, να φα .. ασiloύμι ",

.. ρά

.00

Η.πή

"'ο.ρ",«; α,ό ,ο

8<11<.

.η<; Έρ~...-..:ις δ\<ιIJ'/ή. "ρυσ.άλJ,ινα.να .ρi];oυν μ<σα

στη. ιιόλη .όσο αμόλιJν1α, ώσ.. νσ

... pt.,ou_ uo.ρoφ«;!

'"
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Βι\ΣΙι\Ε10Υ Βι\ΣΙι\ΕΙΟΣ

θα χαθεί μέαα ατο πλήθος ~αι !ους θορύβους του. θα περιδιαβάσει την
περιέργειά του μέσα στα δρομάκια ~αι

τα

στενoσό~αKα

των γειτονιών.

Γνωρίζει πως είναι ο καλύτερο; τρόπο; να περάσει κάποιος στην γυχή μιας
ζωντανής πόλης. Στον κεντρικό δρόμο, τον πλατύ και ~αOαρό, Οα σμίξει με το
βουερό πλήθος των εμπόρων των μοοιτών, των αγροτών, των ~τηνoτpόφων,
των ξένων. Τα μαγαζιά, lφοστατεΟΟυν την πρόσοψή ΤOuς με vπόστεγα. ΚΙ

έτσι ό><ως σννεχίζ01Jν το ένα δir.λα

(11'0

άλλο, σχηματίζουν μία στοά και (11'ις

δύο πλευρές του δρόμου.
Τα μαγαζια

έχουν

το κάθε λογής.

Τρόφιμα,

ζωοτροφές,

υφάσματα,

παπούτσια, τσαρούχια, κρύσταλλα και πορσελάνες δίπλα στα χωμάτινα και
ξύλινα αλλά και μεταλλικα σκεύη. Έχουν ακόμη και όπλα με όλα τα σχετικά
για το γiμισμά τouς.

Είναι ελληνlκά!α εμπορεύματα, μα τα πολυτελείας ξενl~α. Εικών 4. Τα 1110
ιιολλά, από την Αγγλία και τη Γαλλία.(ΙΟ) Γνωρίζει τους τσαροur.άδες, τouς
χαλ~oματάδες,
lιροκαλέσουν

τους

σιδεράδες

την προσοχή

και

τους άλλoUς

των αγοραστών

βιοτέχνες

προς αυτούς,

ιιου

χτvπoύν

για

να

με τα

εργαλεία τους, !α σίδερα, τα χαλ~ώματα, τους πάγ~oυς, τα αμόνια, κάτι iiou
γίνεται ως σήμερα στα παζάρια.

Yllupxouv

~αι γΌρω στOUς εκατό αλλοδαποί που ζουν και εργάζονται στην

πόλη. Ανάμεσά τouς και ένας Ιταλός από το Πιεμόντε, χαλκωματάς. Βρέθηκε
στη Λιβαδειά, αφού είχε περιπλανηθεί σε Δύση και Ανατολή. Φορά τούρκικο

φεσl, αμπέχωνο στρατιωτικό και μπαλωμiνo ιιαντελόνl. Αγαπά να IΤVΠά με το
σφυρί του το χαλκό ~αι με το χέρι την γυναίκα του. Νοσταλγεί όμως τα βουνά

της πατρίδας του και σκέπτεται πώς να την χωρίσει, να τα παρατήσει και να
φύγει.
Στον Kεντρι~ό δρόμο, στην οδό Αθηνάς,

ulloiPXt,

και ένα καφενείο με το

όνομα ΑΦΡΟΔΙΤΗ. Εικών 5. ΟΙ πελάτες μiσα στη φασαρία από ιις
ΣVΖητήσεlς, ιιίνουν τον καQΈ τouς και καπνίζουν χειροποίητα τσιγαρα από
αρωματικό Μεσολ(ΥΥγίτικο KQIlVΌ, μα και ναργιλέδες.
Μέσα στο καφενείο βλέπει όλων των ειδών τις ελληνικές φορεσιές και
φρ(ί-rΙΙ;ΙKες ενδυμασίες. Ειιιβλητικός ο Δήμαρχος με την εθ\ll~ή του φορεσιά.

Πολύπτur.η, κάτασπρη η φouστανέλα. Ολοκέν!ητη η φέρμελη και οι γκέτες.
Εκεί βρίσκεται και ο Έπαρr.oς με τον μαύρον πίλον και !ην ρεντιγκότα. Ο

Eιρηνoδί~ης, lIQρiα με το γραμματέα και άλλOUς υllαλλήλσυς.(ΙI)
10.

Ι'α ξill<l <μπoρ<~""τα, BIl<lφέpι:I ης Γ«λλιnς ~αpιψπίνες

Μ"",<Μν«;,

Ί'I"'λι~ά Τ,ργiσ<ης,

Eπλil;ΙKα ""';"ματα

ιer.ucJ1~,

Γtρμανιιdς

Shi,llngs, M,dI"",lam.. Lona-

clΟΙhι, Γ«λλι.ά μάλ/ι"" ..... σμaτα και δερμάη"" μποτίνια.
Elm>ΣO>(Ilάζc-<αι ο 11.8. από τον μεΥάλο αριθμό των ~αφ<: •• ίo>v ~αι ,,,βιρ""" ~"ι ,η

1Ι

ΜCΤΆΛη σvyo:ίVΤpω(lη ΤOl> ~ιXrμov ,ων "νδρών. Το αποδίδ<ι "τη' α,-Ογκη ",ι~"ι"",νiας

.",

ανθ",""ινης ",αφής. Ως προς ,ην οι"""""""

,οος ~ρί.,ι ~Kρα.. (ς και όχι

0Iνό.λ"""". ""ως τοος Εο_αίοος.

'"
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Η ΛΙΒΛΔεlΛ ΧθΕΣ, ΣΉΜΕΡΑ, Αγριο

Η

μέρα

tους, συμπληρωνεtαι

οιιωδεσιιόtης

σtα

διάφορα

με

tην ξενάγηση

που

αξιοθέατα. Στην 'Eρ~υνα,

τους lΙ'άνεl

στο

άντρο

ο

του

Τροφωνίου.(12) Ειll'ών 8. Τους δείχνει lΙ'αι το ρολόγι της πόλης lΙ'αι
συμπληρωνει πως είναι δώρο του λόρδου Έλγιν, Αυτό lΙ'άνεl τον

Henri Belle

να διερωτηθεΙ Αρκεί άραΥε αυτό το άll'ομψο πράγμα για να συγχωρεθοί>ν οι
αμαρτίες του Άπλου άρπαγα;
ΠαρακοΜιΙιθεί ~αι μία κηδεία και μας δίνει μία θαυμάσια περιγραφή της
νε~ρι~ής πομπής.

Εικών

μεταξί> των άλλων

tou

6.

Γνωρίζει

tOV

εφημέριο tης ενορίας ο οποίος

δείχνει με υπερηφάνεια

tέμπλο της Ηι;λησίας,

tO

λέγovτας πως είναι δωρεά της Βασίλισσας Αμαλίας.
Ο παππάς, κατέχει κάποια μόρφωση ~αι μεταξί> των άλλων σιιζητoiίν για

την ανάγ~η μόρφωσης τ()\) κλήροΙι. Λέγει δε ακόμη πως είναι γιος ιερέως.(ΟΙ
Eι~ών 7.
Σης εξεΡΕUνήσεlς τοιι, διαπιστώνει την ί>παρξη ~αι λειτουργία ενός μόνον

εκι;οκι;ιστηρiοu

βάμβακος,

κάποιων

βυΡσοδε,llίων,

ενός λευκανtηρίου

μαλλιών. Από δε τα τρία κλωστήρια, δοιιλεί>ει μόνο το ένα. Aυ-tή είναι η

βιομηχανική, στα μέτρα της εποχής, δραστηριότητα

51') Σημειώνει

όμως, πως

θα ήταν δΙινατόν η Λιβαδειά να γίνει ένα σJlOιιδαίO βιομηχανlιcό κενι:ρο αφοί>
είναι εφικtή η λήψη εI-'έρyεlας, από τα νερά tης ΈΡlα/νας, πάV<1l αιιό χίλιους
ίιιπους,

Και πώς θα μιιοροί>σε να γίνει ακόμη, το μεγαλiίτερo εξα'γω)'ικό κένι:ρο
βάμβακος με την αί>ξηση της παpayωΥής,

που θα επιτυγχανότανε

με την

αll~ήρανση της λίμνης Κωπαϊδας,
Σε αυτό. συνηγορεί και το yε-yol'ός πως αιιό tην τωρινή βαμβα~oπαραγωγή,
που δίνει προΊόν αρίσtης ποιότηtας, γίνονται εξαγωγές στο Μάνι:σεστερ της
ΑΥΥλίας ί> ....ους πέVΤε ε~ατoμμIιρίων δραχμών,

12.

ε."'Kωσ,ιiζ ..,,\ ,,~όμη

... βερά. "κό

,ο ",~\βάλλo. τον Μο.... (οο 'ον Τp<>φ<VVίoν ~O'

τw Ά ... ΡOV ""'. Π'~\Ύι>ά<IΚI, k
με ΘCΙυμ"""ό φόκο όλ.«; τις Kpot<O'μoOW; ~o,
.ν<ιrroιε<; Τ<ι>V ,.ρΟω. ,-η<; "ρχ,,\όrηto.<;, .ρo~ .. μI;"""
' ~όKO'oς I~ησμό, Δι.

καρο4(κ", δι, να ~α'O<;>ύr.ι "<Σι ιτro. Πα""""" 7,α ης

""

"',«; '" της ε'οδοΖής τω.

με,ουμένων ιτro Ά",ρο τον Tρoφφνίov.
13. Ακό ,η μο<ρό συζήτηση μ< ,ον .,ημl;ρ\O, δ,α"ο""ν.. α\ ΚΙΙ>Ι;';Χ' μηιιτro.νδ".φέρoν

"", ήταν "",α,O.,oμl;.oς",~ί tα ."κλησ,,,O',,~ό,Στη σννυμ,λία ,ον.. "ατα.,';ΥΟ",'" με
ΤΙ, "ρ<1πdς σ;ι:ολί.. τ/ ΡΙζ..... 'ο ~α, ,η θ<ολL>7\~ή Σιολή ,ον πα .... .,,,,ημ(ον ... ~η""" •.
μα "'" με αντ<ς της Δόσης "'" ,-ην Ι<ΡορχΙα ,ο".,.
Ι.,

r", ,α δi>o ~λωιτrήρ,α βάμβo~<>ς'oνδι. <ρτάζov<ο" μας .λη""",ριΙ ""'" ,οΙν<ι i:ιtι:ικ
."'" Ύ1-Ο ,ο άλλο διν ανo.φt.ρι, ''''''' λόγον<;. 'Οσα δι 'Υ'" ,ο '~"o""'στ/ρ,o,"χΙ
9ιn>μό:ζε, τη μεΥαλο,νή Aμ.φι"αVl~ή "",ρ<ση, όrιov """ιρει,,,, ο mιό~oς "κό ,,<; (\>tς
τw βομβιιll,'''';. κον ονομάζετα, CoI!On Gin.
θ"ομάζ .. ""όμη, ""'" ,α "",aφi~.OWόσο, ασ;ι:ολοί>... α, με τι, μηIOYiς, α",,(, δι~ <ιονν
u,ω,

""μμ;Ο

.. δ,Ο<ή

μόρφωση.

"'"
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ΒΑΣΙΑΕΙΟΥ ΒΑΣΙΑΕΙΟΣ

Το βράδu, ο Δήμαρχος τοuς προιn;:άλ.ι:σε σε βεηέρα σιιίτι του ιιου ιίνιιι
στην άνω πόλη, Εκεί βρίσκοντιιι οι σιryγενείς του >;οι άλλοι ε>;λεκτοί

συμιιολίτες με τις γuναί.:ες τouς, Φορούν όλοι την εθνι>;ή ενδuμασ\α εκτ~
αιιό τouς νέοος

0\

Ο1Ιοίοι είναι ντuμένoι στα φράγ>;ι>;α.

Το σαλόνι είναι στολισμένο με >;αθρέιιπς κοι στη μέση έν<ι αV(lμμένο
μOΎl\άλι ιιροι:ιφέρει τη ζεστασιά τou.
Η lC1Jρία Δημάρχου με σεμνές >;ινήσεις., ιιροσφέρει καφέ ο;αι Υλuκό και μετά
αρχίζει η συζήτηση IIOU ιιεριλαμβάνει όλα το θ-έματα.
Τον ενημέρωσαν κοι για τον ιδιότuιιο φόιιο θ-έρμανσης το βαρύ XtIμOJw,
ιιο.., τον λένε ταντούρι. Εικων

10.

Το αναμμένο μαγ>;άλl το βάζοuν >;άτω ωι:ό

ένα φαιιέζι, σ>;ειιασμένο με μια μεγάλη >;ουβέρτα.
Οι

αιιοτελο(,ντες

τη

σuνφoφιά,

>;άθονταl

γύρω γ(,Ρω στο φαιιέζι,

σ>;ειιάζοuν τα σωματά τοuς με τμήμα της >;ουβέρτας, εκτός των ιcεφαλιων
τouς και έτσι ζεσταίνονται στα μεγάλα κρύα.
θα φανταστεί την εικόνα ο

&lle

και θο σχολιάσει, ιιως έτσι θα μοιάζουν

σαν ασωμαπς κεφαλές, Την άλλη μέρα, ιισρά τη σιJσ,.αση του Δημάρχου να
μην φί>γοuν ειιειδή ο Kαφ~ έχει αρχίσει και χαλάει, ο Henri &lle >;οι η
σuντρoφιά του, έμφορτοι αιιό εvτuιιώσεις >;αι >;αταγοητευμένοι αιιό την
aφειδώλευτη φιλοξενία, αιιοχαιρετοί>ν την ΟI>;οΥένεια του ΔημάΡχΟU, το
ζει"ryoς Κοκκινοιιοί>λου, τους άλλouς φίλους και αναχωρούν με ιιρώτο
ιιροορισμό την Αράχωβα και

:p..~

ενδιάμεση ειιίσΙCΕΨΗ στην 1. Μο-

'$Ι«

νή Οσίou Λου>;ά ErtιpIou.

:,,;'~

Ο δε >;αλός Δήμαρχος, εκδηλωνει για μία ακόμη

1>

φορά την

Ι
"•

φροντίδα για τους ξένoUς του.
Τους δίδει

ιιρόσθετο

έναν εντυιιωσιακό

οδηγό,

νέον άνδρα,

τον Αλέξανδρο Σταύρου. Ει>;ών

9.
Αuτός,
οδηγοί>,

την ιιαρouσία του ως
την

χαριτωμένο

συμιιληρώνε\

ονέ>;δοτα

>;οι

με
τρα

γούδια ιιου τους συνΟΟεοοον κα

τά

την

δύσκολη

ιιρος

την

ΑΡάχωβσ διαδρομή τους.
ΙΙιtιJ'Ι

.'.

8t//t: V<>y<>gt t" G,t~t 186] .
]868 - 1874.

ιι ΑΡιόντισ.m nκ ΛlβGδtι~_
Γιcpo.βι>o)pι>. Ε. RιmjaI. αιι6 ιιωιΟ')'ρι>.φΙα.

rr"Ho!,,/ 8,

Α. 8Mιλεioo

- θήβGι).

."

..
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Η ΛΙθΑΔΕΙΑ ΧθΕΣ, ΣΗΜΕΡΑ,

AVPIO

Hen.; &IΙι: Voy<>gt en Grue /861
- /868 - 1874, Aνδμ~υνι:> ''''
Λιβa&ιώ; - π,aσ.ώo;; ο 1<, ."" η 1<.
Δηι;"ρη. Γl<ρσβοοΡα ε. Ro1!ja'.
απ" φωτo~pαφ;o. (Συλλorή Β,Α.

Ba"ιλti"" - θ1βαι).

ΗΙl1l'ί ΒιΙΙε; Voy<>ge en
Grece 1861 _ /868 1874.

Η Αγορά τη, Α,βά&,ώ;.
Γ"paβoύρσ

11.

&ΙΙι

- D.

MaaΙΙαrΙ, (Συλλoyιi Β. Α.
Β=,ΜΙου

_ θήβάι).

."
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8ΑΣΙΛΕΙΟΥ 8ΑΣΙΛΕΙΟΣ

}{εΗ,ί
Φε"ρ

8e1"":

yoY~K" ΡΗ

1861 - 1868 - /874.

TσG,Oopxo~ωMΙo.

(/"1'

Λιβα&ιά. Γι<{>αβουpa
lk/Iε-

D.

MaίΙΙαrι.

lf.
(-

ΣυλλοY'i Β. Α. Bαtι,Mίoυ·
θήβαι).

"εΝ" lkIIe: ΥΟΥακ" en G,e"e
Τ:;[,;όf:':jF~ 1861 - 1868 - 1874. ΤΟ:> I(a~
t:
_'; "tio. "Η ΛΦΡΟΔΙΤΗ" qr~

~. Λιβαδιw. r,ζpιιβor;pa Η, ΒρΙιe
." - Sa/rib. (Σvλλο)'rj Β. Λ. Βα
q/λti/)/)

_

θ~βαJ.).

He"r; Οε!lε: Voyage"" G,εce
/86/ - 1868 - /874. Μια I<~&ία
στη Διβα&ιά. Γ"pα{Joύpa Η.
Βe/Ιε

-

Sahίb. (ΣυλλοY'i Β. Α.

Βω1,λtiου

- θ>ίβαι).

''''
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Η "ΙΒ"ΔΕΙ/\ ΧΘΕΣ, ΣΗΜΕΡΑ. Αγριο

Henri /kllε: VOYOle ....
- 187<1. Ο ΠαππΦ; τ'l';

Greι:e

1861- 1868

Λιβαδοάς. Γκρα

'ΡούfJO. Ε. R",,}al, από """oγρo.,ia.·
(Συλλο""; Β. Λ. Bonlkiov - Θήβα,) .

Ilrnri &llr: yoyιιge en Grece 1861 1868 . 187<1. 'A7(Ol"η τrr-; •Ep"υ.α~.
Γκpo./Joύρο. Η. Br//r - Ε. G"iI/awnr.
(ΣυλλοΥή Β. Α. Βασ,λι-Ιο" - θtίf/ιu)·

........",.

,,"

,."~.~. 1 ""..ιι..,

'"",

,

ι

"""

""-'J ..;
ι..

'"

.

'h..

'"-'...

".. x/.<t .. ι ',,
..
..... ~ ""....". 11.., Ι. 'Α_

.............._

••"<

"',,,.ς

..;........ ,.0",,1......

Τα>τούρ, (τ,,'

"P'I.• -t.

τ,,"ρο:.

lon-

d"r). Tpα"tι;,,,. tί """σ-ι"I~~. κ"τα>

Ih.

τ<ιιι .:ιπι:ιι'(JΙJ τίlk,α, 7(ιipα"ιιo.

(μο:Υι<"λι) και άι-wθ,. ιιιιi"λωμα tί
άλλι> κάλυμμα, πipl~ δι Ihρμaiιιο>ται

He",; /k//e: Voy<>ge '" G,ece 1861 - 1868
- 187<1. Q oδ~y6<; Aλi~α>δριι~ Σtαύριιυ.
Γιφαβούpa ι::. ROt/jaI. α7(ό ιιωΤΟΥρο.,ι'α.
(Συλλoyrί Β. Α. BMIkioυ - Btίf/ιuJ.

καlflίιιιwι, -Υυ.αι'ιαι;. ιδίακ; t\' Α wιτo
λή. κιι.Wπτooααι τα~ "X,ifJO.~ και τα

y6.ata

μiχpιι; οσιιύ<>;.
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ΓιΑΝΝΑΚ[ΠΛΣ ΛΟΥΚΑΣ

Εισήγηση του κ. ΓΙΑΝΝΑΚΙΤΣΑ ΛΟΥΚΑ

Υποστράτηγου ε.α., Μηχανολόγου Ηλεκτρολόγου

Πολιτισμός (Η σημερινή πόλη και οι προοπτικές εξέλιξής της)

Α.ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Είναι γνωστό, ότι τα τελι;lItαία χρόνια, ο ρόλος των Opγαvισμών Τοκικής
Αιιτοδιοίκησης έχει αναβαθμιστεί. με σιινέnεια οι Δήμοι και οι Κοινότητες να
καταγράψουν την ενεργετική τοι>ς ιιαροοοία στο χώρο τοο 1Ι0λιησμοό.
Χαρακτηριστικό είναι και το άρθρο

24

του Π,Δ,

410/95,

1Ι0ΙΙ αναφέρει:

«Κύρια 'μέριμιια των Δήμων κα, Κοινοτήτων αποτελ&ί 'Ι IfρOOrωrή των
KOIWιJνlKών και οικονομικών συμφε
ρόντων καθώς και των πολιτιστικών
και πνευματικών ενδιαφερόντων των

κατοlκων των».
Πολιτισμόν δε λέγοντει;,

EWOOU-

με, τον εξελιγμiνo φόκο ζωής μας,
τις πνευματικές και ηθικές μας αξίες,
τα υλικά και πνευματικά
τεόγματα, τη σιιμπεριφορά

μας επl
μας σ&

ωρlσμένο χρόνο και τόιιο.

Στο εξωτερικό ιrnάρχoυν δόο όροι
με την iwolQ. του πολιτισμού, ο όρος
CΙVILISATrON (πολιτισμός) και ο

όρος

KULTUR

(κουλτούρα), λατι·

νογενής, αναφερόμενος σιινήθως σε
κνευματικές αξίες,
Λόγω επικαλύψεως των

tWOliliv

των δύο αυτών όρων, τείνει "αl.στο

Λ,βΜ8lα. Μα)'Wtlκό τοπl'ο "τι, .π'Πiι;

εξωτερικο, να εllικρατησεl μσνο ο τηι; ΚpOO;~, μι. το IIitpιW) γεφύρι, δίπλα
ορος lIOλltισμoς.
στΟ Mα"ftiO τον TfI{J,wviιw .116;, που
Από τη σιJντoμη αυτή ερμηνεία του OυyKtντρωνε. μty(ίλ" διί""",,, KΙU πλmiπι
όροιι πολιτισμός, ΠΡOKιJπτoιιν ΟΙ Ο\>ντελεστές και φορείς πολιτισμοό, 1Ι0ΙΙ

κ<ιτά τ/" apχaι6τ/Tα. μι. τ~ πη}">; της
Mίθrι<;

"<11

τ>κ μyημ/Jσι5νrιι;.

""
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δlαμοΡφό>νουν και εκφράζouν το επίπεδο πολιτισμο':' μιας κοινωνίας και
ανήκουν στην αρμοδιότητα, είtε οου ΥπουρΥείου Πολιησμοu, είτε άλλων
ΥιιουρΥείων, Τουρισμοu, ΥΥείας, Προνοίας, Παιδείας, ΥΠΕΧΩΔΕ, Βιομη
;(ανίας κ.λ.π., Υlατί,ενεΡΎά και καίριο. συμμετέ;(ουν και αυτά με ης
δραστηριότητ&ς ΤOuς, στο θέμα του πολιησμο':'
Β_ ΑΝΑΛ ΥΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΤΛΣΕΙΣ
Eξετάζoνtες και αναΛUOνtες ΤOuς συνtελεστάς και φορείς πoλnισμoiί της

Λιβαδειάς, ως πόλεως ι;αι πpισtε1JOiίσης του Ν. Βοιωτίας ι;αι λαμβάνοντες
ακόμη υ,,' όψινιηνλαμπράν ιστoρι!Cή της κληΡΟllOμιά, καιαλήΎομε στις
ακόλοοθεςδlαπlστιΟΟεlς

11

πολιηστική

δραστηρlό1:ηςιηςπόλεως,

είναι ένtOνη και Itοικιλόμορφη,

ειιεΡ-Υείται δε

από φορείς, μεΡΙΚΟUς από τους οποίσυςενδειlC1:l
ι;άαναφέρω

Πνευμαηκό Κέντρο, Δημόσιο. Κεντρική Βι
βλιοθήκη,

Δημοτικό Ωδείο,

Εστία

Μητέρας,

ΣύλλΟΎΟ<; ο Λάμπρος Κατσώνης, ΚινημαΤΟΎρα
φιι;ή Λέσ;(η Λιβαδειάς, Τοπικά Μέσο. Ενημε
ρώσεως,

Μορφωτικός

ΛαοΎραφικός

ΣύλλΟΎος

ΣύλλΟΥος

Λιβαδειάς,

ΜΥΡΙΝΑ,

Δημοηκό

θέατρο, Δ,Ε,Π.Α.Λ"

Δημοηκός ΚΙl'T)μαΤσΥρ(ι

φος,

Δημοτιιο::ή

Επιμελητήρια,

Φιλαρμονιι;ή,

Δημοτική Χορωδία, Πολιηστιιο::οί και Αθλητι

ιο::οί ΣύλλοΎΟI, Ενοριαιο::ά

Ktl'tpu,

Ktl'tΡO Παι

Aμφopiαι;toυJ)O".X

δικής ΔημιouΡ-Υ\αςι;αι Απασχόλησης,ι;.λ.1t
Ιδιαίτερα αναφέρεται, η πατρική "αροοοία

παι"ζου.Ο""άδο<;,ιψιώ.

ιo::αιαμέριστησυμμε10xήσ'όλεςαιrι:&ςης

(MoικιdoBιntJ<Gvoιί)

Ο Aχ,λλiαι; Ι<αΙ (JAίo:;

δραστηριότητες, της Ιεράς Μητροπόλ.εως θη
βώνι;αι Λιβαδείας, υπό την lItφωnσμένην ηΥεσίανΙ0υ Μηιροπολίτου μας
ΙΟ::.ιο::. lεpωvuμou, ανδρός εναρtlOυ ιο::αι λοΥίου, που κοσμεί το Ν. Βοιωτίας
Σ' όλους τους αναφερόμενους φορείς, Ύια την προσπάθειά τους, στην
πολιησμιιο::ή υπόθεση της Λιβαδειάς, αξίζει όντως ανυπόιο::ριτος έπαινος
Εξ ιiλλoιι, σ' όλους τους τομείς, η φροντίδα των ειο::άστOlε Δημάρ;(ων ιο::αι
λolmiιν Ορ'γάνων Τοπιιο::ής Αιιτοδιοίκησης,είναι αυτόδηλος,α't'ευδήςμαρτιι
ρία,σφραΎίδι:ιβαρεlά,6tιο::άθεΎωl'tάτηςπόλ.εωςαιιτής
Όμως, όλοι μας ιο::αλώς Ύνωριζομε, το θέμα του Itoλιtlσμoiί δενσταμαιά
Itουθενά, δεν τελειώνει ποτέ ιο::ανείς μ' αιιτά. Είναι σ1JΝUφασμένoμε το χρόνο,
με τις ανάρ;ες, με την πρΟΟδο,με τη ζωή.
-Ετσι, ευρισκόμεθσ mIIi'&flQ μπροστά στις πρ:)ιο::λή<πις 10υ σν"τfλλοντος
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ΠΑΝ ΝΑΚ/ΤΣΑΣ ΛΟΥΚΑΣ

210.., αιώνος, αντιμiτωπoι με ης ε"ηαγές Τ01J 2000. Και
δεν "ρέιιει να αδρανήσοι>με, να αδιαφορήσοι>με, Μας
~αλoιίν οι ιιεριστάσεις,

~

"ρέπει να "ροβοιίμε ιno ξε"έ·

ρασμα. Διαφoρετι~ά, Οα μείνοι>με πίσω, οι>ραγοί, και θα
δεχθοuμε τις οδι>νηρές σwέιιεlες <ης απραξίας μας.
Αλλά και η νέα -Υενεό. της Λιβαδειάς, Π01J θα πάρει σε
λίγα χρόνια τη σκvι-άλη από εμάς, θα ευρεθεί μπρoιnά σε
δοοεπίλιιτα προβλήματα, σε αδlέξο&α και ίσως αναγκα
σθεί να αναζητήσει αλλαχοιί καλιιτέραν μοίραν,
Βεβαίως,

δεν παραβλέπουμε

τις δυσ~oλίες

λη μεθόδευση, πολλά ημποροιίν να επηεllXθοιίν.
Μ' σvι-oιίς
αναμφισβήτητο

τους σι>λλΟΥισμοιίς,
ρεαλισμό,

"01J

πάνω σ'

αvι-όν

<ον σι.ονθέτοι>ν,

Κιιp• .oιακιi

που θα

υπάρξουν, Πιστεύομε όμως, ότι με θέληση και καταλλη·
τον

ΚIOνιJι<p4νιι,

αιΡθάΙΗΟΟ

tironr.

κω δ&<lωι1ιi",,;,

η ωμή

πραγματιι.:ότης της σήμερον ι.:αl η αισιόδοξος προοπτική

(Mowuc
E"mr)poo).

ι.:αl πορεία της αύριον, ας εξετασουμε μερlι.:ές α"ό τις ι.:ιίριες ελλείψεις ι.:αl

μεριι.:ά σπό τα

"10 σημσντιι.:ά ιιροβλήμ(ιτα της πόι.εως, ει.:θέτοντες τους

"ροβλημαησμοιίς μας και ης αντίιnoιxες ΠΡοτό.σεlς μας, με την αι.:όλουθη
σειρά,
ι. Μουσείο
ΑναΥι::αιοί η ανέγερση Μοοοείοι>, στο οποίο θα σvyι::εντρωθoίιν και θα
εκτίθενται

lα

υπάρχοντα και

τα ανευρισκόμενα

σιο μέλλον

lστοριι.:α

ι.:ειμήλεια, ι.:αl ιδιαίτερα τα σχετιζόμενα με την ιστορία της Λιβαδειάς "α,

oλoι.:λήΡOV της Βοιωτίας.
Η τοποθέτηση των κειμηλείων θα γίνει ι.:αl}' ομαδες, διαχωριζόμενες ι.:αιά
ιστορlι.:ές περιόδους,
Πρόταση Ιπ

Ανέγερση ΜΟο.><Πίοι>, δια:ιωρlζομένοι> κατά lστορl"ές περιόδου;,

1;, Ανδριάντες και Μνημεία
Είναι προφανής η ι>1Ιο:ιρέωσή μας να ανεγείροι>με ανδιάντες και μνημεία με
προτομές και ανό.γλυφα, προς τιμήν ιστOριιcών προσωπιι.:οη'ιτων, καταΎομ<
νων από τη Βοιωτία ή αξιωθέντων σ' α..,τή.

Οι ΠΡοσωπικότητες αvι-ές, κατά χρονολογlιcή σειρά, είναι οι ακόλουθες:
Μούσες,

Ησίοδος,

Πίνδαρος,

Κόριννα,

Επαμεινώνδας,

Πλοίιταρχος,

Λάμπρος Κατσώνης, θανάσης Διαι.:ος, Γι:ωρ. Καοαίσι.:άι.:ης.
Βεβαίως, υιιάρχοι>ν ι.:αι άλλες ιστοριι.:ές ι;ροσωπιι.:ότηπς,

ΠΡOταlk>ι!ν για τον ίδιο σιcοιιό, Οι αναφtpόμεν<>ι

δυνάμενες να

όμως, γνωστοί ανά το

Πανελλήνιο αλλά και διεθνώς, πρέιιεl να <IίX01JV ιδιαίτερης ΠΡοβολής,
Καθ' όσον αφορά στοι>ς Πλοίιταρχο, Λάμ"Ρο Κατσώνη και θανάση Διάι.:ο,
ποι> είναι εθνικά σίιμβολα πρώτοι> "<:"έθους απαιτείται, καιά τη γνώμη μας,

.'"
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Η ΛΙΒΛΔΕJΛ ΧθΕΣ, ΣΗΜΕΡΛ, ΛΊ'ΡΙΟ

Αι εVl'6:ι M"ιίtJα/. (Εκ "αρκο"ό:ΥΟΟ α~OΚειμi"'Κ ε~ <ο Moo»ιio. Λ0ι5βρου των
Παρισίων).

J.

Κλιιώ.

2.

ανεγερση

θdλι;ια.;. Epαrώ.

Τιρψιχόρη.

7.
ανδριάντων

8.

4. Eurip1U/. J.

Oopανkι..

9.

Πολυμ.ια.

6.

Kaλλι61U/.

Mελ:ιoμi",l.

που Οα κοσμούν την πόλη, τοποθ&τούμενοι

είtε οε

περίΟΠ1α σημεία της, είτε σης ψεις κύρu:ς εισόδους της. Οι υπάρχουσες

σήμερα ~ρoτoμές 1(Ον, άριστα ι«ιλλΙ1&χνήματα, μιιορούν να χρησιμo~oιηOoUν
σε άλλοι>ς χωρους.
Παραθε10υμε μεριιrn ενδιαφέρoνrα βιογραφικά σ10ιχεία των ΙΙΡOσωιtΙK<>
τήτων αυτων, άξια προσοχής για τον α-Υαιιητό ανα-Υνωστη.
Ω. Μούσ1:ς
θεότηπς της αρχαίας μυθολογίας, θυγαtέρες toυ Δία και της Μνημοσύ·
νης. Ήσαν ~ρoστά1ιδ&ς γεVΙKως Τ/ς lΙ\ιΕυμα1ιτ/ς δημιοuργίας και ιιρο lIάvτως
των Καλών Τεχνών και των Ειιιστημών.

!.

lΟ.ι:ιώ, της Ιστορίας.

Ποιήσεως.

4.

ηκής Ποιήσεως.
χορού.

8.

2.

θάλεια, τ/ς Κωμωδίας.

Ευτεριιη, της Λuριτ/ς Ποιήσεως.

6.

5.

3.

Ερατώ, της Eρωηιc:ής

Πολύμνια, τ/ς θρησκευ

Kαλλιό~η, της E~ΙKής Ποιήσεως.

OuΙXΙvia, tης Αστρονομίας,

9.

7.

Τφ,ιχόρη, του

Mελ~oμενη, της Τραγωδίας.

Πιχ>ει>;ι::όμενες από την Πιερία, διέμει

ναν σ10ν Ελικώνα ΒσΙW1ίας.
β. (l"ίοδος
λι>;ι::αίος ποιητής, ιιαtέρας του διδακτι
κού ε~oυς

(750-700

ιι.Χ.). Γεννήθηκε και

έζησε στην Άσκρα τ/ς ΒΟΙW1ίας. Έγιχιψε:
<lEpΎQ Ι(αι Hμipαι», olloυ δίνει σuμβοuλi:ς
για τη γEωρrία, το εμπόριο ι«ιι τη ναυηλία

και

«fJtoyovi(JJ>,

ό~oo εKθtτει τη γενεοΛο

γία των θεών των αρχαίων Ελλήνων.

Η επιtΙJχία TOU θι:ωρείtαι όμοια με αυtή
του Ομήροu.

.,.
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ΠΑΝΝΑΚΙΠΑΣ ΛΟΥΚΑΣ

γ. Πίνδα~
Ο μεγαλύτερος α~ό ~oι>ς λιφΙKO~ ~olη~ές της

αρχαίας Ελλάδας. Γεννήθηκε ~ερί ~o

520

πΧ.

εις ~ας Κυνός Κεφαλάς των θηβών. Εξύμνησε

θεούς, ήρωες και αvOρα/ποι>ς.
Στα lιΟιήματα 101>,

...,.cipX01Jv

η(hκά και πολι

τικά γνωμικά.
Η ποίησή του, έχει υψηλή έμπνεοοη και ύφος
άφθαστης μεγαλοπρέπειας
λαμπρές

εικόνες

και

και

στολίζεται

μεταφορές,

βιβλία του σώθηκαν μόνο

Από

με

τα

Ι7

4,

δ. Κόριννα

Αρχαία

Ελληνίδα

!ιοιή1ρια,

σύΎχΡονη

~oυ

Πινδ{ιρου, κατά τη νεo>tέρα αυ~oύ.

Jιινδ<ιρο,
(ΠpσroμJί

,v

τη

Vi//i AIbanj)

Γεννήθηκε και έζησε στη ΤανάΎρα της Βοιω
τίας.
'Eypσ'fE στη βοιωτική διάλεκτο και λέΎ&l"αι

σε δια-Υωνισμό άσματος στη Θήβα, υΠΕΡίσχ..,..

(ill

σε τοιι Πινδάροιι,

Επραγματεύ-ετο αρχαία βοιωτικά ΎεΎονότα,
l1.χ. Eιrι:ά επί Θήβας.
ε, !':o;αμεlvώ,'OOς
Αρχηγός των Bcιιωτών. Γεννήθηκε τcι

στη

Θήβα

και

εφονεύθη

το

371

420

!Ι.Χ.

!Ι.Χ.

στη

Μαντινεία.
Κατά τον Ρωμαίο Κικέρωνα και τον Διόδωρο
τον Σικελιώτη

«ο Eπαμε,νώvδα,;

υπήρξε ο μi_

Ύ,σTDς 'ω, εl'δoξότε-

Ι
Jlρ<)loμή τη, Κcρί,"'Ι,.

(BillI). AlμιIιIw, Ρώμη).

ρος άνδρας της Αρχαίας Ελλάδας, διότι
σιη-κiY1"pωσε πάσας ης αρετές. διαιφ,θε/ς rιπέp
πάΥ1"α άλλον κατά την λαμπρότητα της ψυχής,

την δειιιστιιτα του λόγου,
rην μισαργιφία,

rll"

<II pώμll του σώματος,
OTfJarll-

επιε/κεια ιcαι τιιν

Ύ,κή μεγαλσφυ'α».
Ο Πλούταρχος μας λέγει ακόμη, «ο oΙιcoς

ro\)
'll; πroιχείας,
διότι revvllOel; πτωχός αφοσιώθll ε'ς 'll"
λαφε/αν 'll; αΡετής κα' 'll; πατρίδος του. Δεν
Επαμεινώνδα ήro ναός ιcαι άσυλον

ε/χε ειμή μόνον ένα φΙβωνα (ιμάτιο), τον οποΙο

Eπaμι:,winJω;;

οσάκ,ς έπλυνε IIναγιcάζετo να μένll Kατάιcλε,-
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στος εις την oιιdαν του, μη έχων να φορέσει άλλον.
Α vα&ιχθείς ε<'άρετος όσον ο Αριστείδης WI πεσών ενδόξως υπέρ πατρίδας
ως ο ΛεwνIδας, εδiδαξεν 6τ1 η αρετή και όχι 'Ι κακiα σrηρίζει κοι αwψεi τα
άτομα, τους λαούς κοι τις ιωβερνήσειςαυτών.

Ενώ & Υνώριζε πολλά και ελάλεl ολίΥα, παρ όπ ήτο ειiyλωπoς, το βέβαιον
eiWI, ότι

ITtpi όλων

των άλλων ε...κ;ςωνανδρών rης Ε'λλά&ις W! έπαινοι και

ψόrοι ηκούσθησαν,ITεpi του Επαμεινώνδακαι οι αρχαΙοι κα, οι νιώπρο, &ν
εξέφφον ειμή θαυμασμόνκαι εΥκώμ,f»'.

Δεν είχε, λol1lQV, ο Επαμε,νώνδαςδεlYrερο τρίβωνα να φορέσει, είχει όμως
πολλά χρήματα για να καταστήσει τη Θήβα ηγεμονίδα της Ελλάδας και να
εξσ1lλίσει το στρατό της, τοοο καλά, ώστε να υπερτερήσει του στρατου της
Σπάρτης, που μέχρι τότε ήταν αήττητος... !
σ-ι, Πλ.ο.χαρχος
·Ενας από

τους σπουδαιότερους αρ

χαίους 'Ελληνες συΥΥραφι:ίς, ισΤOp1KOIις
και φlλoσbφoυς.
Γεννήθηκε "αl έζησε στη Χαιρώνεια
της Βοιωτίας

(47

Ο αείμνηστος

μ,Χ.

- 121

μ.Χ,)

Πρόεδρος Δημ. Παπα

σπυΡOU, στην ομιλία του, στη Χαιρώνεια,
κατά την εορτή

ιουνιο

1978,

«Τα Πλουτάρχεια».

τον

μας αναφέρει.

«Με τα έρΎΟ του ο Πλοιίταρχος Μcς
έδωσε • έδωσε σε όλο τον κόσμο
τα
πΡ6τυπα μιrάλων ανδρών σαν το ΣόλωVΑ,

Q Πλοοτοριο<;, ι<οτά ι:aλl<oypαφίOY τον θεμιστοκλή, τον Επαμεινώνδα, τον
τοο Φλiτσ<p

Αλέξανδρο, τον Πομπήιο, τον Καίσαρα,

τον Κικέρωνα και ακόμα έδωσε Υια μέτρο του δημοσίου βΙου, την αρετή, τη
διιroroσιίνη, την ευσέβεια, την αrαθ6rητα, rην ανδρεΙα, "Ιν φιλαλήθεια.
Είναι

&

rνωσtQ ότι μεΥάλοι ηrέτις και πολιτικοί άνδρες όλων τωνειιοχών

εΙχαν τους Παραλλήλους Biooς του Πλουτάρχου στο προσκέφαλο τους, όπως
ο ΜέΥας Ναπολέων ιroι ο Σαίξπηρ".

ζ. Λίιμπρος Κιιταώ""ς
Γεννήθηκε στη Λιβαδειά το

1752

και πέθανε στην Κριμαία το

1804.

ΚατετάΥη ως Αξιωματικός στο Ελληνικό Τάγμα του Ρωσlκοί> στρατοί>.
Το 1188, μετά την έ.,φηξη του Ρωσοτουρκικοί> πολέμου, 1Ιαρέλαβε από τους·
Ελληνες της Τεργέστης λίγα πλοία και άρχισε τις επιθέσεις του κατά του
Τουρκι"οί> στόλου, σημειώνοντας σημαντικές νίκες. Με ορμητήριο τη νήσο
Κέα "αl αυξάνοντας τη δύναμή τou, κατέστη το φόβητρο των Τουρκων.
Αψηφώντας την ισχυρή, τότε, Τουρκική ναυτική δύναμη, με τα ανδραγαθή-

'"
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μαlά ωυ αυτά, ε1Ροφοδότησε τα όνειρα
των σJ\λαβωμi:νων Ελλήνων Υια την απο

τίναξη 10υ Τουρκικού ζυΥού και ιιπήρξε
πρόδρομος lη~ επαναστάσεως το\)

1821.

η. θανάση~ Διάκο<;
Ο ήρωας της Aλαμάνα~, αρματολός της

Λlβαδεlά~, αΡχηΥός lων Βοιωlών

(1788-

]821).
Ο αείμνηστος ιστορικός Τάκης Λάπ

πας, Ύράφει μεταξύ άλλων ΥΙ αuτόν.
«Z(;γωVΕ μεσoVΙΊχτι

όταν ξεψ(;χησε.

Κοντά δέι;α ώρες είχε μαΡτl)ρήσει ι;αρφω

μένος στη σοUβλα. Κι όλο το διάστημα
τονσυντρόφευανοΜιγυρα του τα κομμένα

κεφάλια του δεσπότη Ησαϊα, του αδελφοΙ;
του Παπακώστα, του Κώστα Maaa{Jtrα κι
άλλων.
Ξεψuχησε, όπως και o:Uποιος 'Αλλσς
παρέΔΩUΕ το πvιuμα Του. Και τι μυστη
ριώδης σiιμπτωση. Πέθαναν κι Οι &ιό στα

JJ χρόνια

τους.
ΤΟ ό.'Cμά του έγι.'ε πια σύμβολο και το

τρατούδ, του, το
Το

αθάνατο

(joup,o

για τους μαχητές.

Ειο:οσιένα

είναι

γεμάτο

από ηρωϊκές μορφές. Σαν τον πoλi:μαρχo
όμως της Αλαμάνας,

τον πρωτολάτη

αγω'1σrή στην Ε?.λην,ο:ή

Επανάσταση,

θαρρώ πως δεν έχει άλλον.

Ο δ,άκος του μοναστηρ,ού του Π~ Ο ανδριάντα; του AfJαvασioυ 4ιάκου,
δρόμου της AρτoτίVΑς, που πέταξε τα
ράσα για να ζωστεί τ' άρματα o:aι να
τάξει

τη ζωή

βΡίσ,,<τω σ~ "εντρ",ό
σημtίo τη, Λαμι'α(.

1101)

του στη λευτερ,ά της

σo:λaβωμένης πατρίδας fOI), είχε γεννηθεί ήρωας ι;αι ήρωας πέθαvι;».

Εδώ, προστίθεται ακόμη, όlllφάΥματιοι ήρωες δεν ηl1ώVΤαl, Πίπτουν και
θνήσJ\oυν. Αλλά η Υόνιμη και ευλ<Yyημi:vη Ελληνική Υη, πίνουσα το αίμα

των, ΎρήΎορα τους αναΥιννά.
θ. ΓεώρΥιος Καραtaκάκης
Γεννήθηκε στο Μαυρομάτι lης Καρδίτσας
Φάληρο το

10 1782

και εφονεύθη

στο

]827,

Ν'εότατο:;, έγινε αρμαωλός ΑΎράφων. Μετά την πτώση του Mεσoλ<Yyrίoυ,

'"
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διορίυτηκε Αρχιυτράτηγος τη~

Στερεάς Ελλάδας και απέδειξε
μοναδικές υτρατιωτικέ~ αρετες.
Πέτuχε θρlαμβεUΤI1(έ~ νί(ε~
κατά

Κιοιιταχή στην Αρά

TOU

χωβα, το Δίστομο, την Δόμβραι
να κ,α..

θεωρείται ισάξιος τοιι θεόδ.
Κολοκοτρών. Ο Δήμo~ ΠειραloDς
πολλαπλ«>ς

ετίμησε

τη

μνήμη

,~.

Πρόταση 2α
Ανέγερση ανδριάvrων στον

*0

Κ/JfΙαk1ι<ιJκ't'; t14ιiΝWY Προς την λι<Ρόπο.ι.-.ν

θανάση Διάκο, τον Πλούταρ

πίYaΚας τοι> Γεwpγίoo Mαpγapiτη, ποο βpίoι<tται

χο, τον Λαμιφο ΚατσωΥη και

q-τη ΣυΙΙογή KomλiδIι,

μνημείων
Ησίοδο,

στι~

Μούσες,

τον Πίνδαρο,

τον
την

Κόριννα,

τον

EπαμεlvΦνδα,

τον Γεωργιο

Καραϊσκάκη,

Κλε,οτό Κολυμβητήριο
ΑνaφCρ<.ται η σοβαρή έλλειψη λειτοuργίας Κλειστού Κολuμβητηρίσιι.

3.

τόσο για σκοπούς διεξαγωγής αθλητικών αγώνων καθ' όλην την διάρκεια τοu

έτouς, όσο και για την σuναφή εξllΠηρέTηση των κατοίκων της πόλη~.
Εξ όσων γvωρίζοuμε,

10

έργο τοί>το, τελεί ιιπό (ατασκεuή. Αναγκαιοί,

επομένως, η ταχεία λόγω τη~ σιιoιιδαιότηtας το\) ολοκλήρωση.
Πρόταση 3η

Ταχεία απouρ(ίτωση το\) Κλειυτοί> Κολυμβητηρίοu

4.

Pηtό

101)

Πλouτάρχou

ΣTOUς ΠαραλλήλOUς BίoUς τοu και στο Κεφάλαιο ΜΡ<ιΤοφ, παραγρ.

9,

ο

Πλοί>ταρχος, αναφέρει:
«Η ΔΥΝΑΜΙΣ ΤΟΥ ΕΛ!ι1IΝΙΚΟΥ ΕθΝΟΥΣ EJΝΑΙ ΑΚΛΤΑΜΑΧΗ
ΤΟΣ, ΟΤΑΝ ΤΟΥΤΟ ΕΙΝAl ΗΝΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠEJθΑΡΧΕΙΜΕΝΟ, ΤΥΧΙΙ
ΔΕ ΚΑΛΗΣ ΔΙOlKHΣEΩL> (... άλλα μάλιστα δή δlέ&lξαν ούτοι την

Έλληlllκήν ιiλKην ιlπρόσμaχoν ΟΟσαν, ίiσάKlς τύχοι κόσμου καί συντάξεως
6μοφροιιοΟΟης καί ιιοιίν έχοντος ηrεμcιιoς).
Εδώ ο Πλοί>ταρχσς, μα~ διδάσκει ότι είναι απαραίτητα για τους Έλληνες, η
ομόνοια, η πε.θαΡ1ία και η χρηστή διοίκηση.
Είναι μια αλήθεια, καίρια για το Eλληvικό Έθνo~ και ιιρέπει πο.Υ10-ιε να
την έχοuμε \IIt

Q'frv μας,

Οσο.κις την ιιαραβλέψαμε, είτε \ιιtοδοuλωθήκαμε, Π.χ,

αιιό tollς Pωμαίouς και τouς Τοί>ρ"οιις, εί-ιε ιιιιοοτήκαμε εθνικές "αταυτρσφές,
Π.χ. Μικρά Ασία,

1922.
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"Οχl λοιπόν στη διαίρεση, στη διχόνοια κω το φθόνο, όχι στις αιτίες που
τις :φΟκαλΟUν.
ΑναΥνώρlση

και

σεβασμός στην

αξία

του συνανθρώπου

μας

κω

πεlθαΡχειμένη ελευθερία, που δεν καταλήΥει στην ασυδ<>σία, Λι;τά μας ΜΥει

ο ΠλΟUταρχος, αι;τά μας διδό.σι;ει και η Ελληνιι;ή ιστορία.
Πρόταση 4η

Αναγραφή, σε δημοσίους χώρους, του αναφ.ι;ρομένσυ Ρητοu.

5.

Πνευματιι;ό Κέντρο

Θεωρούμε

ότι, ατός των σημεΡlv<Oν

δραστηριοτήτων

Νυ

Κέντρου,

ωφέλιμη θα ήταν Υια την πόλη ι;ιιι η λειτουργία σ' αlJtό, ΕρΥαστηρίων για
την εκμάθηση

<Elv<Ov, όπως, ζωγραφιl(ής, γλlJ1ttιl(ής, χαραι;τι .. ής, αγΙΟΎρα
8-15 ετών, Επίσης, θεατρι .. ό Εργαστήριο lJ1tοκριτικής,
αlJtQσχεδιασμοu, .. ινησωλ<>γίιις, χοροι\, ορθοφωνίας, αγωγής λόγου, δραμα
φία:; κλπ., για παιδιά
Νλογίας.
Οι δΟΟ αι;τές Ομάδας, ει .. αστl .. ών τεΧ"ών .. αι θεάτρου, θα συνεργάζονται με
σχολεία, συλλόγοος

.. αl

ιίλλ<>υς φ<>ρείς.

Λπό τη λειτουργία τέτοιων Τμημάτων σε Δήμους των Αθηνών, .. ατεδείχθη,
ότι ο αριθμός των μαθητών εκάστου Τμήματος θα πρέπει να ιιπφβαίνεl ΤrnJς

15,

η σι .. oνoμιl(ή επιβάρυνση τoι\tα/ν θα είναι συμβσλι .. ή, δηλαδή ιιερί τις

3S.0CI0

δρχ. ετησίως, οι δε καθηγητές των θα είναι ανεγνωρlσμένοl

στην

ειδικότητά τους (όχι ερασlτέχνες).

YιιεvOυμίζoυμε, τέλος, τη σχετιl(ή σιiμβαση του ΥΠΠΟ.
Προς διευ .. όλυνση
του Δήμου στα θέματα
λεlΤOOpγiας του Π"ευ
ματικσύ Κέντρου,

lJ1to·

βάλλεται συνημμέ"ως,
σχετική διατριβή που
αφ<>ρά παρόμαlο θέμα.
Πρόταση Sη
Μελέτη

και δο .. ιμα

στι .. ή λειτουργία Εργα·
στηριων,

Πνευματικό

στο

Κέντρο,

για την ειcμάθηση τε·

χνtι'Ίν στους νέους της
Λιβαδειάς.

6.

Δημόσια ΒlβλlO

θή .. η.
Παρά την εξαίρετη

Νικ. Γκύζη. "Το κρυφό σxoλt,ό~, ΦέΡ"", <πο .ου τα
σκληρά χΡόν,α τ'l'; δουkίσ,. αλλά κω τη" axατάβJ.ι,τη

δύWΨΗ "Ι' ι:Q",κιίς qυ""ίδησης.
Στη"

"01000.

ένοπλο πaλληκdρ, αΥρυ".εί γ,α τον κ,·vδo.O.

δα σαμάρι 'χpησιμεύe, ~'" θpa.Ιο.

'"
•
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οργάνωση "αι λειτουργία της, έχει ανάγ"η lφοσθέτοι> χώροι>, Υια την "άλι>ψη
αναγ"ών

wyw προμήθειας νέων βιβλίων, είτε εξ αγοράς, είτε ε" ~ρtών, όπως

οι δωρεές Δημητ. Παπασπίψου και Τάκη Λάππα.

Α"όμη, θα πρέπει να επιδιωχθεί

η προμήθεια,

ει δι>νατόν, όλων των

"ειμένων των Αρχαίων Ελλήνων ΣυΥΥραφέων.
Η ευχέρεια ανευρέσεως βιβλίων στη βιβλιοθήκη, από το αναγV<'ιWtι"ό
"οινό της Λιβαδειάς, δεν θα πρέπει να ooτtρεί αυτής των αναγνωστών των
Ελληνι"ών μεγαλουπόλεων.
Λ&Υω αποστάσεως, σι>νιστάταl α"όμη η λειτουρΥία Παραρτήματος

της

βιβλιοθήκης, στη συνοικία Ζαγαρά, διότι η ύπαρξη Κινητής Μονάδας δεν
λυνει ι"αvoπoιητl"ά το θέμα.
Πρόtαση 6η
Εξεύρεση ΠΡOσθiτoι> χώροι> για τη Δημόσια ΒιβλlO&ήκη "αι ανάπτυξη
Παραρτήματος αυτής, στη συνοι"ία Ζαγαρά.
7. Ετήσια ει>flταστική ε"δήλωοη (Φεσ1lΡάλ Λιβαδειάς)
Η ΠOλιtιστl"ή συμπεριφορά "αι η lστορι"ή "ληρονομιά της Λιβαδειάς,
"αθώς και οι παραδόσεις της, μπορούν "αι ενδεί"νυται να ε"φράζονταl, με μία

"ατ' έτος εορταστι"ή ε"δήλωση (Φεσtιβάλ Λιβαδειάς), μερι"ών ημερών.
Το Φεστιβάλ Λιβαδειάς θα είναι εθνl"ού, πνευματι"ού, πολιτιστικού και
αθλητικού

περιεxoμiνoυ,

ε"δηλούμενο

με

"αλλιτεχνι"ές

παραστάσεις,

ομιλίες, παρουσιάσεις, εγ"αίνεια, αθλητι"oi>ς αγώνες ".λ.π.
Θα ΟρΥανούται "αι ε"τελήταl από Επιτροπή, μερίμνη του Δήμου "αl θα
είναι πανελλαδι"ού και ευρύτερου XαραΙCΤήρoς.
Ο "αταλληλότερος χρόνος τελέσεως ΤΟι> Φεστιβω. θεωρείται ότι είναι
αυτός των ημερών του Πάσχα, δυνάμενος να παραταθεί με συμπληρωματικές

ε"δηλώσεις.
Επειδή στην ε"δήλωση αι>τή θα λαμβάνουν μέρος όλοι οι πολιτιστι"οί
φορείς της πόλεως. θα "αταδειιcWει "αι θα αναβαθμίζει κάθε χρόνο την
πολιτιστική στάθμη αυτής, θα πρέ:πει να ΟρΥανούταl, να παρασ"ευάζεται "αι
να υλοποιείται με εξαιρετική α"Ρίβεια "αι επιμέλεια.
Πρόταση Ίη

Μελέτη "αι καθιέρωση, "άθε άνοιξη, εορταστικής εKδηλιhσεως, με την
επωνι>μία "Φι;σιιβάλ Λιβα&ιάς!>.

8.

Μαντείο Τροφωνίο..,

Οι "ατά "αιροι:.; έρει>νες "αl πάσης φΟΟεως εργασίες και μελέτες περί του
Μαντείοι>

του Τροφωνίοι>.

είναι γνωστό,

ότι δεν έχο..,ν αποδώσει

τα

αναμενόμενα αποτελέσματα.
Όμως, το θέμααυτο παραμένει "αίριον για την πολιτιστι"ή "αl τοι>ριστl"ή
κίνηση, αλλά ιαιl την ιστορία της πόλεως.
Αναγ"αιοί,

επομένως,

να επαναλόβοι>με

...

τις ενέΡΥειές μας προς τους
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αρμόδιους φορείς και ιδία

tO vnno,

για

να fItIWXOΙΙI"' κάποιο ιιερισσότεροθετικό

αποτέλεσμα.
Υπ<»ίθεται, ότι ο <πόχος αυτών των

ενεργειών θα πρέπει να είναι η μερική
έ<πω ανασri>λωση

αναιιαρά<παση του

Μαντείοιι. Είναι πρόδηλος δε η μεγάλη
σημασια ενός τέτοιου επιτε\>γματος.
nΡόtαση δη
Ενέργεια ΠΡος ειιανάλη't'η των εργα·
σιών, με
λωση

-

GtoxO

την μερικήν έστω αναστύ·

αναπαρά<παση, του Μαντείου του

Τροφωνίου,

9.

Αδελφοποίηση lIiιλεων

Η αδελφοποίηση

πόλεων ανηκουσών

σε διαφορε'llκά κράτη, δύναται πολλάκις
να έχει θετικά

ωεΡγεtήμαtα

γι' αυτές,

αρκεί οι λόγοι tης αδελφοιιοίησης να μην

ΜαΡΕα. Kάλ~. Η μιyαλι5τ~

είναι μόνον συναlσθημαtιKOί. αλλά κι)- ~po.μαrIΚ"."OΠpά~(J, πr; U(J~ ΤΙΚ,.
,
•
•
ριως. ~Ι~IKOI και ωφι:λlμ~σΤΙKOI.

Γεν.ικα. πo~ις της BOιωtιας και ~ε-

"τα μtpαAt>r.pα Οώτμα ΤΟΟ I(OOμ<Jν,

Λνω, 'Λρια τικ T6uκιι. flαphI 1965.

ντρικης Ευρωπης και της Αμερικης.

(Apx.f(J efarp. M()ιJ<J.Eoo).

φέφουν φιλικά αισθήματα και διάκεινται ευμενώς για σύναψη δεσμών

αδελφοποίησηςμε Ελληνικές πόλεις.
Το θέμα ειιομένως είναι, σε tι θα αlιοβλέπεl ένΟζ τέτοιος δεσμός καιιιοια
ωφέλεια, πολιτιστική κ,λ.ιι., μΙΙΟΡεί τελικώς να προκύψει.
Συνιστάται. ιιάντως. η Λιβαδειά να προβεί σε αδελφοιιοίηση με πόλη
άλλης χώρας και κατά προtίμηση από τη Βόρειο και Κεντρική Ευρώπη. αφού
προηγουμένως εξετασθεί και εκτιμηθεί η σχετική προς tOίotO ανάγκη και η

πιθανή ωφέλεια που θα υιιάρξει από τη σύνδεση αυτή.
Π ρόΊ"α(Τη

?rJ

Ενέργεια προς αδελφοποίηση, της Λιβαδειάς, με ~ατάλλ'1λ'1» Ευρωπαϊκή
πόλη,

10,

EOiθι:δlαKoί Χώροι

Οι εκθεσιακοί χώροι είναι

ItoivtOtt χρήσιμοι

και απαραίτητοι σε μια πόλη,

για tην παρουσίαση και ιιροβολή παντοειδών ιιροϊόντων.

Είναι, δε. γεγονός όΊ"1 προϊόντα αξίας, εάν tKtteOίov σε μΙKΡOIις

και

ακατάλληλους χώρους, χάνουν από απόψεως εντυΠ(ι)Οιασμού και εμπι<ποού
νης του κοινού.
Στη Λιβαδειά, σήμερα,

lJ1toipxtl

σtενδΊ-ητα σε εKθεσιαKOIις χώρους. Είναι
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«vIιΎJ"1

va εξευρεθο&v τέτοιοι χώροι Υια

μικρο& σχετικά μηέθοιις αvτικείμεvα κω

va προβλεφθο&ν αltεtOI μηά".,ι χώροι, Υια
χρήση εκθέσεων μεγάλων και ογκωδώv
εμπορικώv ItΡOiIιl'tmv.
Πι>όταση lΟη

,.

-....... .,..

---~

. ..

"

Εξι;&ρι;ση και πρόβλεψη, μικρώv και
μεγάλων tKOOOIaKιίIV XιίIpωV.

11. Πολεοδομική ΑνάΠ1υξη
Efμάζοvτας 10 κρίσιμο θέμα

της πολε

οδομικής αmπηιξης της Λιβα&ιάς, διαπιστώvουμε

μεγάλα προβλήματα

στΗV

κυκλοφορία κατοίκων και οχημάτων, την
έλλειψη 'φaOl\lOU, την στάθμευση οχη.
μάτωv, τηv έλλειψη πλατειώv, τηv έλλει
ψη π!:ζοδρομίωv κλπ.
Το πρόβλημα τούτο δυναται

ΣΚΛΡΙΦllΜΑ

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕJιΟΥ
ΛIBAΔE~Σ(A~"KY~~)

va

επιλυ

θεί δι αvαθεωρήσεως του σχεδίου πόλεως, ήτοι, με έvταξη κω

tV ΙWvεXεία

αvά'n~η του βορείως της πόλεως πεδιvοu χώρου μέχρι..-ω του ΠεΡαχωρί01J
συμπεριλαμβαl'Oμέvου ..-ω επεκτεινομέl'Ου θΑ, όιιως δείχνει το napαItU\llil
σκαρίφημα.
Ο nεδιvός χώρος, κρίσιμος ..-αι ζωτι..-ός, θα ιιροσδώσεl μελλοντι..-ά, τη
δυναμιΙCΉ ..-αl σ&nρollη μορφή και παρουσία στηv ιιόλη, όπως τούτο
συμβαίνει σε παρόμοιες περιπτώσεις άλλ<ov nIιλεoιv.
Ευvόητοv είναι ότι οι ενέPΎε\~ του Δήμου στο θiμα ι.ιιrιό, πρέπει \1(\ τιJxoυν
αμέσου προτεραιότητας, KUθόoOV ο ..-i~uVoς αυθαιρέτου δομήσεως στΗV
ιιεριοχή αυτή tiVal άμεσος, θα έχει, δε, σοβαρές και μη αvαστρέψιμες
επιπτώσεις για τΗV ιιόλη.
Εξ άλλου, WXIιv τμηματική έvταξή 10υ στο σχέδιο ιιόλεως, θα βλά't'ει
σοβαρά τη λεΙ10υΡΎlκότητα και σιιvοχή της.
Στον πεδινό αυτό χώρο. ,φοτείνεταl μεταξύ άλλ<ov,

va ιιροβλεφθεί:
- Avέ'yερση μεγαλοπρεπούς Ιερού Ναού, μετά μεΥάλοο ιιεριβό""υ
- Εγκατάσταση Αvωroτης Σχολής ι;:ω ιIλλιov Ιδρομάτων
- Εκθεσιακοί χώροι, για μικρού ι;:ω μεΥάλου με-Υέθοιις ει;:θέματα
- Χώροι, για εμιιορικά σvyKΡOτήματα και :r<QλΟΟΡοφα κτίρια
- Ελε&θεροι χώροι, Υια μ&λλΟl'tlκή ζήτηση
- Χώροι, σταθμε&σεως οχημuτωv ι;:ατοίι;:ωv ι;:αι εnισκεπτώv
• ΆVε101 λι:Ο>φόροl, διπλής κατευθιίνσεως
- Χώροι αθλοπαιδιώv, πλατειών, αvαψιιχής κλπ.
Παράλληλα, θα σιJvεxlσθεί η αwπλαση στους χώρους tIiIv OUVOIKlιίIV

Ζαγαρά, Κάδης, Λυκοχωρίου.
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Πρότασ"

] ln

Ένταξη στο σχέδιο πόλ/ως, το
ταχίηερο δΙινατό, ολσκλήροΙ! του

βορείως της πόλεως πεδινού χώρου
μετά του ΠεραχωρίοΙ! σΙιμιιεριλαμ
βανομέlιοΙ! και επι:κτεlνομένοΙ! ΒΑ
~αι ανάπηιξη αΙιΤού, ό~ως ανωτέρω

περιγράφειαι.

12. Παρι:ρκί>νιοl 000.
1I ΈΡΚΙινα, εκτός των άλλων
εIιερrετηματων

ποΙ!

~αρεχει

στην

πόλη, είναι συγχρόνως γι' αυτήν

Mw.

ένα κόσμημα, ποΙ! δεν καλί>πτεταl

φι!iς.

αλλά, αντι&έτως, προβάλλεται.
Είναι ε~oμέντoς σκό'ιιμο, να
επιδιωχθεί η αξιοποίηση. τόσο
των οχθών της όσο και του ιιαρα
Kειμένou χώροΙι, για τη δημΙΟΙιργία

ά~O,l,η τ"" ωωτφικΟΟ τ",; ΑΥια-Σο

Eiw.I

aδ<iναι" να πψιiQεr κά"οιο, το

κατώφλι του ναού "αΙ να μJJ VΙΏΣt, τη"
αισΟηση τ",; mιψβaιι"ιhητα. "ΙΙΙΙ "pC~~j ""
tμπνioυν τα ~paγμaιι"ιi μtγdλιι θpησ"ειπΙKιi
μ"ημtΙα.

Το

"oD"r μiσα σ' α",,6 τον α"Epaνt., χώρ<>
μMαφipιι την ανΟΡώ1ιΜ1 I,<,νtaσία

ιιαροχθίων οδών και ιι&ζοδρομίων,

όποΙ! τούτο καταστεί δΙινατό.
Το &έμα είναι βεβαίως δύσκολο, αλλά όταν ~ανείς δοκιμάσει τη διαφορά
των αισ&ημάτων 1Ι0Ιι νιώθει lιορατηΡωντας

ης αξlοποιημένες

όχθες της

,

Ερι::ι;νας στην Κρύα και ης καλΙιμμένες στην uιι:όλ.oιιιη διαδρομή της μέσα

στην πόλη, αντιλαμβάνεται εύκολα το μέΥεθος της ανάγκης αΙιτής.
Πρόταση Ι2η

Ειιιδίωξη αξιοποίησεως uιι:oλoίπων τμημάτων τηςΈΡ~Iινας ~αι δημΙΟΙιργία
παρερΚΙιν'ων οδών,

13.

Εσωτερική ΣΙΙΥκοlνωνίιι

Αναφερόμενοι σΤΟΙις σχεδια
μotις μας, για τον ε~ερxόμενo
αιώνα. δεν (kι ιιρεπει να εξαι

10

έσοιψ.&

την εντός

της πόλεως

Ι:Οl\τιινια.
Είναι δε γεγονός όη η διακίνη
των 1Ι0λιτών, εντός της πόλεως.
ε

ηλεκτρικά

την
Α να:ιιapιioτaoη

tOl)

ΠaρIkνώ-.ια.

πλέον

οχήματα,

ό.νετη,

αποτελεί

ασφαλή

και

σύγχρονη λύση, με εΙινοικές ε~l

Το τε,ι,ι6τφι> αΡχιτ<κτο",,,6 μ"ημεio

του ι<όομου που ~ρo"αhJ τη (/H1.νtaσία

πτώσεις σιην Ιιγεία και το ιιερl
βάλλον.
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Η

σημερινη

μεταφορά

των

πολιτών της Λιβαδειάς με

λεωφορεία,

βελτιωμέIοη προοδευτικά, όσον τoίrto καθίσταται ΟΟνατόν, θα πρέπει, όταν
οι σtJνθiΊKες το ειιιτρέψουν, να παραχωρήσει τη θέση της, σ1'η μεταφορά με
μέσα κινούμενα με ηλεκτριΙCΤΊ ενέργεια.
Πρόταση Ι3η

Σε εύθετο χρόνο, μελέτη διακίνησης των πολιτών, ενtός της πόλεως, με
ηλεκτρικά οχήματα.

14.

Αθλητικός Οργανισμός

Η πολυσχιδής, διαρκής και χρονοβόρο απασχόληση του Δήμου με τον
συντονισμό

των αθλητικών

δραστηριοτήτων,

τον σχεδιασμό

και

την

εκτέλεση ομαδικού αθλητισμού, την λειτουργία και ΣUντήρηση των αθλητι
κών εγκαταστάσεων, την στήριξη αγωνιστικών Ομάδων κλπ" επιβάλλει την
ίδρυση Δημοτικού ΑGλητικού Οργανισμού, απασχολουμένου αποκλειστικά μ'
αυτές τις δραστηριότητες.
Κατά πληροφορίας, η λειτοοργία τέτοιου Οργανισμού σε άλλοος Δημους
της χώρας, κρίνεται επιτυχής.
Πρόταση 14η

Μ<λέτη για πιθανή ίδρυση Δημοτικού Αθλητικού Οργανισμού
Hpulkiα σε Μαθητές
Για την αύξηση της άμιλλας μεταξύ των μαθητών και τη βελτίωση της

15.

διαγωΎής των, σκόπιμη είναι η καθιέρωση, εκ μέρους του Δήμου, απονομής
ετησίως, συμβολικών χρηματικών βραβείων μετ' επαίνου, σ1'ους αριστεύσ
vtας, κατά την επίδοση και το ήθος μαθητάς των Σχολείων της πόλεως.
Η κατάσταση

των ppαpeuθi;vtrov

μαθητών, θα δημοσιεύεται

και στον

τοπικό τύπο.
Πρόταση

ISn

Καθιέρωση απονομής, εκ μέρους του Δημου, βραβείων, σε αριστούχouς,
κατά την επίδοση και το ήθος, μαθητές.

16. Συνεργασ'ιι με άλλους Δήμους.
Δt;δoμένoυ ότι πολλοί τουρίστες, προτιμούν, να ΣUνδυάσOυν και επισκε
φθούν όσο το δυνατόν περισσότερο

αξιοθέατα σε κάθε τους εξόρμηση,

σκόπιμο θα ήταν, ο Δήμος Λιβαδειάς, συνεργαζόμενος με τους Δήμους
Θηβών, Ορχομενού, Δελφών, Αράχωβας, ΔΙσ1'όμοο, Χαιρωνείας και λοιπών
-γειτονικών πόλεων, να συνεξετάσει μετ' αυτών κοινά σημεία ενδιαφέροντος
και σε ευνοίκή εξέλιξη, να εφαρμοσθεί ένα κοινό τουΡΙσ1'ικό

-

πολιτιστικό

πρόγραμμα, ωφiλιμo για όλοος αυτούς τους Δήμοος.
Με την εφαρμοΥή τέτοιου προγράμματος, θα εδημιoυργOύνtαν ευνοϊκές

JIΡOUJIoθέoeIς, τόσο για τους επισκέπτες στις πόλεις του Noμoiί, όσο και των
ιδίων των πόλεων, σ1'ην προσπάθειά τους για την ανά1lwξη της τουριστικής
πολιτιστικής υποδομής τους.
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Πρόtaση Ι6η

Συνεργασία ~ων Δήμων Λιβαδειάς.
Θηβών, Δελφών, Ορχομενού. Αραχώβης,
Χαιρωνείας. ΔισtόμOυ κ,λπ .• με αντικεί
μενο tην ειιΊIόνηση κοινού

tOliPIOtIKO';' -

ΠOλιτισtΙKO';' πρoγράμμα~oς.

17,

ΑΡχαίοl'Ελληνες ΣυΠΡιιφείι;.

Τα

ipro ~ων Αρχαίων Ελλήνων ΣνΥ'
nMtroVQ, ΑρισtΟttλη, Αισχύ

γραφ.;ων,

λου, Πλού'<αΡχου κ.λ.π., συνέβαλαν Kα~ό
μεγάλο μέρος, σtη δημιουργία ~oυ Ελλη
νικού Πολιτισμού κ(ι\ ιιαραμένουν &l(1"οτε,
αθό.να~α κ(ι\

ItitvtOtt επίκ(Ι\ρα.
Οι μεtαφράσεις tους κοομοι!ν σήμερα

λαών

tOl>

Είναι
μόρφωση

troV

~oυ αρχαίου

απαραίτηtο,

EλληVΙKoι!

πνεύμαtος,

βιβλιοθή..:ες

της Λιβαδειάς,

θευtούν

αρχαία

~α

ΒΡυ{iιlt<; ωγίου, ~Aτδμιooμ».
Παριστά τ~ν σιηι<pδτ~"η του ατδμοο,

οι

"~μφω",, μt. <~ θεωρία τιιιι

να lφομη

κείμενα

και

ης

με~αφράσεις όλα/ν tων Αρχαίων Ελλή

II.WDYM

ATOMJOYM

για ~η

Kα~oίKων και tη με~άδoση

.,"~".

Σ~ΜΒClo τ". ατομική, ,,,οχιί_

κόσμου.
λοιπόν

ι

-

tις βιβλιοθήκες όλα/ν ~ων πολιησμένων

Δ~ι,,»φhου (αroφipεrαι
"το ωωrεplι<δ). Οι

PfJ<J-xtOvEt;

"ου

ιιυιι&"ου. τ" """ί{Πl; (ηkκrpδνια).
φερου. ",ωrφιιι:ώ<; ι<υlιJμt.νt>:;

νων Σνyγραφiων και ιδιαίτερα του Πλoiι

"""""" για την διακ,νη"η

και ~ων λοι"ών εvιoπίων λογίων,
ιOσtε να Kα~ασ~oύν αυτά προσιτά σnι

topXOl'

των αμεψητων tll,,,KεJf'ΙOII.

διάθεση του κοινού.
Πρόtαση 17η

Εφοδιασμός ~ων βιβλιοθηκών της Λιβαδειάς, με ~α έργα των Αρχαίων
Ελλήνων Συγγραφ.;ων, ιΟστε να KατασtO';'ν αυιά K~ήμα ~OI' αναrvωσ~ΙKOί> tης
κοινού.

18. ,\εξlκό BoWΙllKOι! Πoλlll"μoιJ.
Την ίδια περίπου αξία με tην συγγραφή της lσ~oρίας ~ης Λιβαδειάς, αλλά
σε με'γαλιΊ-τερη έκtαση, έχει "(1\ η συrγραφή ενός λεξικού, που θα
διαλαμβάνει ~oν πολιτισμό ολόκληρης tης Βοιωtίας, κατά περιοχή, πόλη
κ,Μ.

Τούτο θα είναι χρησιμό~α~o, ~όσo <πους καtοίκους tης Boιω~ίας όσο και
σ~oυς επlσKέιttες της, του εσωtφι"oι! Κ(Ι\

tOl>

εξωtερΙKoιJ.

Το λεξικό, θα μεtαφραστεί εν συνεχεία, σε ξένες 'γλώσσες.
Πρόtαση Ι8η

ΣIΙΎΎρα,ή ΛεξlKOιJ

BOlwtlKOi>

Πολιτισμού.
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19.

Πανι;λλήVlος Ποιητικός Διαγωνισμός.

Εις μνήμην των Πατέρων και θεμελιωτών της Ποιήσεως, των μεγάλων
Βοιωτών πριryoνων μας, Ησιόδου, Πινδάρου,

Κορίννης,

δικαιούμαστε και

\lltOxpruVOμoatE σιrnρόνως, τιμώντας τοος, να επιδιώξουμε την "αθιέιχοοη
Πανελληνίου Ποιητι"ού Διαγωνισμού στη Βοιωτία.
Μια τέτοιο ενέΡΎεια, ΠΡοίίιι:οθέτει τη σύμφωνη ')'Vώμη, όλων των εμπλε"ό·
μενων πόλεων της Βοιωτίας, επιτυnανόμενη κατόπιν σχετικής μεταξύ του<;
συνεργασίας.
ΠΡό!αση !9η

Ενέργεια για την καθιέιχοοη Πανελλήνιου ΠοlηnκΟΟ Διαγωνισμού στη
βο\α/1ία.

20.

Στάθμt\)(rη ΣτραΤlω1lιo:ής Μονάδα,;.

Τα ευερrετήματα

της πόλης,

από τη στάθμευση

μιας Στρατιωτιιο:ής

Μονάδας κοντά σ' αυτήν, είναι Itοl"ίλα "αι σημαντι"ά γι' αυτή.

\{

περιοχή της Λιβαδειάς, λόγω γεωγραφιl(ής θέσης και μορφολογίας του

εδάφοος της, προσφέρεται για τέτοιου είδους ε')'ΙCατάσταση. Εξάλλου, αρκετές

γειτονι"ές πόλεις, έχουν σταθμευμένες κοντά τους, Στρατιωτικές Μονάδες.
Επιδίωξη, πάντως, θα πρέπει να είναι η στάθμευση ολόuηρης της
Μονάδας. Διότι, τυχόν στάθμευση Τμήματος μόνο αυτής, θα δημιoυρrήσεl
δυσχέρειες

στη

λειτουργία

της

Μονάδας,

στα θέματα

ασκήσεως

της

Διοίκησης, της εκπαίδευσης κλπ. Ακομα, η απόφαση για μονψη στάθμευση
Στρατιωτιl(ής Μονάδας, είναι θέμα κυβερνητικό.
Πρόταση 2Qη

Στάθμευση, πλησίον της πόλης, Στρατιωτικής Μονάδας.

Εξέταση

του

θέματος απο αρμόδιοος παράγοντες και ανά:λοΎη ενέργεια.
Τέλος, θα ήθελα να ανα

φερθώ και στα τρία ζέοντα
προβλήματα της εποχής, που
δεν αφοpoi>ν μόνο τ/ Λιβα

δειά αλλά ολόκληρη τη χώ
ρας μας, το δημΟΎΡοφικό, τα
τροχαία

ατνχήματα

και

τα

ναρκωτικά. Επειδή όμως θε"
ωρώ,

οτι

τα

θέματα

αυτά

έχουν μεΎάλη έο;:ταση, είναι

γενικού

ενδιαφέροντος

"αι

δεν αποτελούν κίφιο αVΤΙKεί

μενο του Συμποσίου, αρκού

If ΧΡω'ί λάροακα τικ Βqηimς. Περιείχε τα Ο<1τά μαι μόνο να επισημάνω Μι
το!) ""ο;ρο'; Βασιλιά. (M()We(o θεοοαλο.ι·κ",). οι αρμοδιοl φορεις μΠΟΡονν
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CHEBBλllσNΙ λRCΗΙΜωn;

και οφι:ίλουν να τα «ξερριζώσουν»,

m.,;uoι.o

Τυχόν παράταση των προβλημάτων αυ·

.r

τών στη ζωη της χώρας, θα έχει ο;:αταστρε
πηκα α!tOτελ.έσματα γΙ' αυτ:η, αφού ηδη οι

προσερχόμενοι στα Σχοι..εία νέοι μαθητές
και οι κατατασσόμενοι
νάμεις

νέοι

στεύουν,

οπλίτες,

χωρίς

να

στις Ένοπλες Δυ
άρχισαν

σοβαρό μέτρο,

για ανάο;:αμ,l,η

ο;:αταστροφιο;:ης

Itορείας,

γνωστά

από

τα

να

λαμβάνεται

λιγο

κανένα

αυτ:ης της

που οδηγεί

διδάγματα

της

σ1"α

ιστορίας

επακόλουθα.

r. EnIAOror

~, RA(;V~A

Τα μέχρι σημερα επιτεύγματα της Λιβα·
δειάς, στη πολιησμlκη της συμπεριφορά,
είναι πράγμαll αξιέπαινα. Αλλά και οι
προβαλλόμενες συναφείς ανάγκες, έχουν
κατασπ:ί αδηρηπ:ς και δυσβάστακt&.;,
Έτσι, η Λιβαδειά αναμένει, αναμένει με

καρτερία και ελπίδα, να βρει, μέσα στις

Από T~. "'P"~ <Π~ ΣυΡαΚΟο5ιπι:; '0

1961, "ΡΟ<; flμ~ν τοο ια-ιαλυtίρoo
_,κομαθημι;ιτικού κα, μηχαwκoιj

T~Ι; ιψχαιΙ>Τ""a(. Αρχιμιίδη. Αρι
στ<ρό διαιφΕ>«α' ο Ρωμαι'ο<; πολΕ

προκλησεις της εποχης, το δικό της δρόμο τικ "ου "σορμά και ,ονιά, ,MΙΚιi
και να δώσει το δικό της υnγμα, στην

υπόθεση του ποι..ιησμού, όχι μόνο σε
τοπικό επίπεδο, αλλά ο;:αι στον ευρύτερο
χώρο.
Aναμέvδl τ/ νέα !tOι..ιησηκη της άνθη

Μ. Apχιμιiδ~, σε ώρα μελi'rιιι; ΤΟυ.
Σ,~. <opτιj όλαβα. μiρoι;

118

Μαθιιμο"κοΙ. ιΡωικοΕ, μηχα.,κοΙ
από

14 χώΡ'>;.

(n.PμdWKιj

MαOιιμα",(~ EYKvκλoxαEoιια)

ση. με τη μορφη μιας 1Ιολιτιστιο;:ης ανα-

γέννησης, που θα έχει πάντα κέντρο τον άνθρωπο, το νέο, τον εργαζόμενο,
αλλά και τον απόμαχο ο;:αι τον πάσΧOνtα, με τις ανάγκες των ο;:αl τα
προβληματά των, στον o;:oιvωντKό, τον πολιτιστιο;:ό, τον μορφωπο;:ό, τον

'fIJlaY(QyIKU τομέα.
Εισηγοuμεθα, λ.oIItUv, στο Δημο, πΛ.εον των προτάσεων που ηδη αναφέρα
με, να αντισταθεί στην καθημερινότητα και στις πρακτικές, που βλέπουμε σε
μεριο;:οuς Δημους, της εύκολης ο;:αι χωρίς βάθος ο;:αι αντίκριισμα 'φοβολης,

Βοηθοuμενος
συμιtατριώ'τες

στο έργο του, από τους συνυιιεύθυνους

μας, σι: συVιiργασία

με ης λοιltές

Ύια την ιιόλη

Υπηρεσίες

και με τους

έχoνtες ενθουσιασμό ο;:αι θέληση ανθρώπους της τέχνης, των γραμμάτων, της
επιστημης

και

του 1Ι0λιησμού,

να αναπτύξει

τη

δlκη του πολιτισμικη

φιλοσοφία, που κατα τη γνώμη μας, επικεντρώνεται στα εξης τέσσερα σημεία.
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1-1

Ι. Στ/ δημΙ<>UΡΥία μιας ι;;αλύ1εΡης ι;;αι σύγχρονης πολιησηι;;ής vπoδoμής,
με σtόXO

oiXI1oiGO

το σημεριvό αΙΙΟΊέλεσμα, όσο ΊΟ μελλοντιι;;ό προσδοι;;ώ

μενο, με διαρι;;ή ΠjX>σιιάOεια σε διαχρονιι;;ή

διάσΊαση, με σχεδιασμό

ΠΡογΡαμμαησμό, με ανάλογ<>ι>ς πόροuς, με μελέ1ες, α/σΊε πάνω σΊΟ σήμερα
οιι;;οδομεί1αι το

KMU1tpo

2. Στην 1ΙΡοσφορά

ι;;αι

va

aupιo.

uψηλής ποιό1ηΊας ει;;δηλώσε/l}v, ιιοι> θ' αποβλ.έΠΟ\1ν, όχι

μόνο ιπην Ψ'JXαγ/l}γία ιι:οι> προσφέρει έΙ'(Ι σuvαισθημαl\ι;;ό uλιι;;ό, αλλά στη

δημιοuΡΥΙι;;ή ειιεvέΡΥεια τ/ς σιdψης ι;;αι σtην ανάιιWΞη ανάλογοι> ΠΡοβλη
μαΊισμού.

3.

Στηv ιιροσέΥΥιση

ει;;φΡάαεις, σε όλα

1a

τοι) ιιολιτισμού αιιό πολλές ιιλεuρές ι<:αι ποιι<:ίλες

είδη τ/ς τέχνης, δίνοντας στOuς νέmις 1η δuvατότ/τα

για μάθηση στη μοοοιι<:ή, τις εΙΙ<:ασlιι<:ές Ίέχνες,
Ίη διαι<:οσμητιι<:ή

10 Οι':ατΡο, την πληΡοφΟΡ\li:ή,
UVaYKaia, για τ/ ζων1ανή

ι<:αι σε όιιοια άλλη φίvε1αι

σuνδεση με 1ην ι<:οινωνιι<:ή

δημΙΟUΡΥία ι<:αι ανάΠ1uξη, μέσα από ης νέες

σul'θήι<:ες ι<:αι δuvαΊό1ηΊες.

4, Στην αρχή, πως ι<:άΟε σι<:έψη, ι<:άΟε έμπ\l&οοη για ιιολΙllσllι<:ή δημιοuιηία,
va αντιβαίνει στις αρχές ι<:αι 10uς θεσμoUς της ελλην<>χριστια

δεν πρέπει

νιι;;ής μας πίσ-ιεως ι<:αιιδιαίΤεΡα στην παφίδα, 'IηV Ορησι.:εία, 1ην ΟΙΙ<:<Υ)'ένεια,

'tOV

Ελληvοχρισηανιι<:ό

μας ιιολιτισμό, τηv ελληvιι<:ή γλώσσα, 1ην ισ-ιορία

μας, τα ιδεώδη, ΠΟ\1 μας διέσωσαν σε όλη τ/ μαφιvή ι;;αι μεγαλειώδη πορεία
μας ι<:αι ιιοι> ιιάvι-α μας tVΏνoUV ι<:αι μας οδηγο&v.
Γιωί 1a ιδεώδη UU10i tiVaI αιώνια, αι<:αΊάλιrι:α, φώΊα αιιό αληθινό φως, ΙΙΟ\1
δεν ιιέφlO1Jν σαν Ία Ι<:llρινισμένα φuλλα l/l}V UVΙ-jXo>v, Koi1/l} αιιό 1ην πνοή
ι;;άιι:οιοι> φθιvoπ/l}ριvο,) αl'έμοu, για

Va aaJIiGOUV

ι<:αι τελιι<:ά να διαλυθοUν.

ΠαΡαμέvοuv αiδια, άφΟ(ιρ'ια, ανεξάριηΊα τοι> xpόvOU.

Iι.iqxtX. τω. Λeλ,ώ •. Χάλκι"" άγαλμα τοο

500

αι. Π.Χ.

(M/"JIX1tiq Λ<).φών).
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Εισήγηση του Κ. ΚΟΝΤΟΥ ΛΝΤΩΝΗ

ΕΡξυνητή l.ου παραδοοιακου τραγουδιου.

Τα τραγοΟΟlα της Λιβαδειάς

ΤΟ θέμα μας είναι χωρισμένο σε δΟΟ ενόΤηΤεζ. Στη μια -Υίνεται αναφορά στα
φα-ΥοΟΟια που -ΥΡάφτηκαν 'για τη Λιβαδειά και στην άλλη οι παραδοσιακοί
μοοοικοί που ωΡασαν στην πόλη της Λιβαδειάς. Υπάρχει μια μ<;-Υάλη σχέση
στις δΟΟ ενότητες, αφού θα αναφεΡθούμ<; σε ΤΡα'1ούδια και μοοοικο,),; που
άφησαν το στί-Υμα <ους στη δισκογΡαφία της εποχΤ)ς.
Ο δίσκος ΤΟΟ -ΥΡαμμοφι1ινου, αυτό το ΠΡοίόν της τ&ινολσ-Υίας που έκανε την
εμφάνισή

του στα τέλη

του προη'1ούμενου αιώνα, καταφέρνοντας να

αι:uιαλωτίσει μέσα στα αυλάκια του τον ήιο, έπαιξε ένα σπουδαίο Ρόλο
στη μουσική παράδοση της Ελλάδας, αφού κάποια ΤΡα'1ούδια ξέφιηαν από το
στενό κuκλο μιας '1εω-Υραφικής ΠεΡιοιής του Ελληνισμο':' κι έ-Υιναν
πανελλήνια,

Η Λιβαδειά υπήρξε κέντΡο του δημοτικού ΤΡα-Υουδιου και επόμενο ήταν
πολλά ΤΡαγούδια να '1Ραφτούν '1ι' αυτήν. Οι πΡώlεζ ηΙΟ'1ραφήσεις δημοτικών
ΤΡαΎΟι>διών της παλιάς Ελλάδας έγιναν στην Αμερική.
Έτσι, ήlαν φοοικό τα πρώτα ΤΡα-Υοίιδια που αναφέΡονται στη Λιβαδειά, να
ηιογΡαφηθούν από μετανάσΤεζ Ο1η μακρινή αυτή ήπειΡο. Αρκετοί Βοιωτοί,
άλλωστε, έπαιξαν pόλιJ στη δισκοnΧΙφία της Αμερικής, όπως οι αδελφοί
Στάμου, πο\) κατάγονταν από τη Λιβαδειά και ίδρυσαν στα μέσα της δεκαετίας

του '20 την πρώτη ελληνόφωνη δισΚΟ'1Ραφική εταιρία στο Σικά'1Ο την Grιxk
Record Company. Ήταν ο Σπ6Ροι; και ο Άπελος Στάμου. Ο Σπ6Ροι; έπαιζε
oavtoupI, ο Άπελσ.; Στάμος έπαιζε βιολί και ΤΡα-ΥΟ\)δούσε. Άφησαν στη
δισΚΟ'1Ραφία αρκετά ΤΡα'1οΟΟια, δημοτικά και ρεμπέτικα.
Στην Αμερική πάλι, με έδΡα τη Νέα Υόρκη, ιδρύεται στις αριές ΤΟ\)

'20,

μια άλλη εταιρία, με ΠΡωτεΡΎάτη ένα Βοιωro, το Γιάννη Κυριακάτη, από

1(1

Λεύ",Ρα της θήβας. "Ηταν σολίστας του κλαρίνου, Στην εταιρία αυτή ένας

άλλσι; Βοιωτός, ο ΑΡαιωβίτης Αντώνης Σακελλαρίου, ηχογΡαφεί στις αριές
της δεκαετίας <ου '20 ένα ΟρΎανικό ΤΡα'1ουδι, όπο\> παίζει ο ίδισι; κλαρίνο, με
τίτλο "Τσάμικο λιβαδirιΚQIf.
Όσο '1ια τη δισΚΟ-Υραφία στην Ελλάδα, δύο από τους σημαντικότερους
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κλαριvίστες όλωv τωv ε>!οχώv,

Ο Κώστας

KαραΎlάWΗς και ο

Νικήτας

Κωτσιόιιουλος, ItO.pόλo 1<ΟΙ> δε -ytvVΉfh)>:«V στη Λιβαδειά· ο ΚαΡαγιάvνης

yενVΉθηKε στηv Ελάτεια και ο Κωτσιόιιουλος Ύενvήθηn. σ'

iva

χωριό της

Θήβας· έδρασαv στη Λιβαδειά και το όVQμά τους ΣUνδέθηKε μ' αuτή τηv

ιιόλη, αφον ειιιφωvήμαtα μέσα αιιό τοιις δίσκους φωvάζοuν
ΚαΡιηι(ίννη από .η /ι.'βαΔCI(ί» ή

«reIll crou,

«re,a crou,
- γιατί

Νι .. ή,ιι από ,η /ι.ιβαδι;,(ί»

ο Κωtcrιόιιουλος έμειllε κuρίως "YV(I)(J1Oς με το μικρό 10υ όvομα,
θα αφήσω όμως τοιις μOυσIKOUς, για

w αl'αφερOώ στα φαγούδια ιιου
tOlJ 1920 και lΟυ 1930, Οι ιιΡώπς ηχογραφή.
σεις αρχίζουν στις αρχές 10Ι> 1920 και π:λειώνοuν λίΎΟ ιιριv 10 ιιόλεμο, Τα
1ελειπαία 1ραΎούδια για τη Λιβαδειά είwι Ύύρω στο 1928, ta ιιροπολεμικά
βέβαια, Ύιαtί μετά TOV lιό4μο 1.1lιάρχoιιv n άλλες ηΧΟΎραφήσεις,
'Ενα αιιό ταιιρώtα1ραγούδια ποι> ηΧο-Υραφείταl και αφορά 1η Λιβαδειά crav
ι;:ένφο tvOς γεvικόι:εροι> γεωΎpaφικού χώρου της Ρούμελης, είwι to «40
ηΧΟΎραφήΟηκαv σtη δεκαεtία

παλιrrάριωι. Το ίδιο φαΎούδι με1αφέΡεΙ δύο δlαφορε1\κές lσtορlκές στlΎμiς
της lΙεότερης Ελλάδας. Στη μια μορφή ΤΟ1.1, όΊιως διεσώΟηn. αιιό το Νικόλαο

Πολίτη, αvαφέΡεται
ιιρος

toox;

oav

ένας οδηγΟς του έμπειΡοι> και γερovτότερo1.1 ιcλέφtη

lIεόtεΡOUς και αφορά τηv

IIplV

1ηv Ειιαwσtαση

101.1

182111ερίοδο,

Στηv άλλη μορφή τοι> διασKεUΆΖε1αι, θυμίζοντας ένα θλιβερό γεΎονός, τοv
αμέσως μετά τηv Ειιαvάσταση xpόvo, TOV εμφύλιο του 1824 >:«ι τηv
εκσφατεία

twV

Ροι>μελιωτώv καtά

tOO

Μωριά, στη δlσΚΟΎpaφία εμφαvίζε1αl

και με τις δύο μορφές τοι> και ηΧΟΎpaφεί1αι στηv lΙεΡίοδο του Μεσοιιολέμου
έξι φορές, Τουλάχιστον έξι φοΡές 10 έχοι>με εVΤOllίσει, Ύιατί οι καtάλοΎΟI δεv
έχουν μέχρι τώρα συμιιληρωθεί.
ΗΧΟΎραφείται, λοιιιόν, στην Αμερική αιιό

10

Σωτήρη Στασινόιιοuλο και

την κυρία Κούλα και στην Ελλάδα αιιό τον Ελευθέριο ΒλαχΟπουλο,
Δημήτρη Αραιιάκη, 10ν Αντώνη Νταλκά,

Μιχάλη ΚαλλέΡΎη και

10

10

Σεραφείμ Γεροθεοδώρο1.1,

10
10

ΓιώΡΎΟ Παlιαcrιδέρη, EVΏ ι.rιιάρχoυν, επίσης, και

τρεις οργανικές εκτελέσεις του,

Μετά

tov

ιιόλεμο ι>πάρχουν αρη1ές

ηΧΟΎpaφήσεlς 10υ τραΎοΟΟlού αυτού, που IιΡέlιει να σημειώσΟ1.1με ότι
ηΧΟΎΡαφείται σε διio δlαφoPΙ;ΤΙKOVς ρuθμοVς_ Πότε σα σΙ>Ρτό και ιιότε σαν
τσάμικο,

Έw άλλο τραΎΟιΊδl, αιιό 1α Ι\ιό ενδιαφέροντα της δlσΚΟΎραφίας, είwι το
φαΎούδl «lf /ι.ιβαδειά», 1100 το σuvαντάμε και με τον 1ίτλο «Όμορφη

'fou

'ναι

'Ι /ι.ιβαδf;,άι>, αιιό 10ν ιιρώτο στίχο, βέβαια, toυ tεTράσιιχOΙ> ,(Όμορφη ιrou

HOu KeirErat

στο peμιι, ιrάν' τα κορίτσια Υια νερό και φεύΥουν

/jαιι:ρυσμivα» ή «φιλημένα»,

'ναι η ι'ιιβιιδι;ιά,

Ύια1ί και οι δύο εκδοχές έχουν ιιερόσεl στη

δισο:ογΡαφία. Το τραγούδι αιrτό ηχογραφήθηκε, κατά τη δεκαετία

δέκα φοΡές.
ΗΧΟΎpaφήθηκε

στην Αμερική

αιrό tην Αμαλία Βάκα και

101.1 1920,

10

Σωτήρη

.,.
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ΣτασινόΠOlJλο και

στην Αθηνα από το Δημήτρη

Αραπάκη, τον Κώστα

Καρίπη. τον Σεραφείμ Γεροθεοδώρου, τον Ευό.ΥΥ&λο Σωφρονίου, τον Κώστα
Θωμαίδη, τη Ρόζα Εσκενάζυ και το Σταύρο Ρεμούνδο. Υπάρχουν εκτελέσεις

του και μετά τον πόλεμο, βέβαια. πρόσφατες. Γιατί ο αμανές
τραγούδι είναι προς τον αμανέ

πιο πολύ.

αυτό το

μετά από μια περίοδο,

απαγOρείrtηKε.

Χαρακτηρισnκό του τραγουδιού αυτού είναι πως στην Ήπειρο, πάνω στο
μουσικό δρόμο του, τραγουδούσανε τραγούδια του αληπασάδικου κύκλου.
Ετσι, συχνά οι τραγουδιστές δανείζονταν κάποιους στίχους από τραγοΟΟια
του Αλή Πασα, για να συμπληρώσουν τη διάρκεια του δίσκου των

3,5 λ&Πτών.

γιατί ο χρόνος δεν τους κάλυππ: με ένα tετράστιχo να ηχογραφήσουν ένα

δίσκο.
Ένα αλλο χαρακτηριστικό του τραγουδιού αυτού είναι πως στο Μωριά,
στην Πελοπόννησο,

πάνω σ' αυτό

το μουσικό

αμανέδες. Τέτοιοι αμανέδες ηχογραφήθηκαν

Κώστα

δρόμο,

τραγουδοΟΟαν

από τον Αντώνη

Καρίπη, τη Ρόζα Εσκεναζυ και τον Κώστα

Δαλκα, τον

Ρούκουνα,

με τίτλο

«Αιραδι::ιά αλD Mωpairw. Η Ρίτα Aμπαtζή, πάνω σ' αυτόν το μουσικό δρόμο,
ηχογράφησε

Λιβαδι::ιά»,

ένα

KλiφΤΙKO

με

τον

χωρίς να αναφέρεται

τίτλο στην ετικέτα

πουθενά

βtβαια

του

δίσκου

η Λιβαδειά,

«11

μόνο ο

μουσικός δρόμος. Και ο Σταύρος Ρεμούνδος έναν αμανέ, με τίτλο «Αμάν
αμάν». Έτσι,

η

Λιβαδεια

·μπορούμε

να πούμε-

ενώνει

τον αμανέ

με το

KλiφΤΙKO τραγούδι.
Ένα ακόμα τραγούδι, ΠOlJ αναφέρεται στην εποχή της Επαναστασης του

]811

και λίγο πριν και λίγο μετά. είναι το περίφημο «Πoι~ εί& τέτοιο

θαύμασμα», ένα κλέφτικο γνωστό, που βρήκε το δρόμο στη δισκογραφία
αρκετές φορές, με τον τίτλο «Το θαύμασμα» ή «Ποιος ει& τέτοιο θαύμασμα».

Αυτά τα τρία είναι τα παλιότερα τραγοΟΟια, όπου αναφέρεται η Λιβαδεια.
Τώρα, από το 193θ και μετά, αρχίζουν να δημιουργούνται κάποια τραγούδια
άλλα. Έτσι, τον Ιούνιο του

1932. στην

Αίγινα, ο Γιώργος Σωτήρχαινας, θύμα

δικαστικής !<λόνης και σκευωρίας πολιnκών της εποχής του, όιtως ο ίδιος
κατήγγειλε ως την τι:λευταία στιγμή πριν την εκτέλεσή του, εκτελείται στην

Αίγινα. Και στο δρόμο προς τον τόπο της εκτέλεσης,
KλtφτΙKO,

διασκευασμένο

τραγούδησε

από τον ίδιο και προσαρμοσμένο

ένα

πάνω στην

τραγική ιστορία του. Το τραγούδι αυτό θα κυκλοφορήσει λίγο αργότερα, με
πτλο «Ο Σωτήρχαινας».
·Εχουν εντοπιστεί μέχρι σnγμής τέσσερις διαφορετικές εκτελέσεις της
επo;r:ής, με διαφορι:ς στους στίχους, αλλά με την ίδια μελωδία. Το τραγούδησε
σε δίσκο ο Γιώργος Μεϊντανάς -είναι από τα ελάχιστα τραγούδια που ο
Μεϊντανάς τραγούδησε σε δίσκο εκείνη την εποχή, ο ίδιος δε θυμάται καν Ης
ηχογραφήσεις αυτές, δύο TPQΎoύδια έχει ηχογραφήσει ο Γκαραβέλης και, σε

'"
•

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
09/01/2023 21:58:53 EET - 44.211.79.30

Η ΛIΒΑΔΕIΑ ΧθΕΣ, nΙΜΕΙ'Α, Αγριο

δύο διαφoρι;τι~ές ε~τελέσε\ς, ο Γιώργος Πulιuσιδέρης. Το

1?74,

το τραγΟΟΟ1

αυτό το εlιανέφερε στη διu~ογρuφίu ο Δημoσ9tνης Βλαχαγγέλης.
Αιιό τις αρχές 1ης δε~uετίuς

του

'30,

η

δισ~oγραφ!~η

βιομηχuνίu

ανuζητοί>σε νέΟ) ακούσμ,]tU. Έτσι, συν(Iέτες ΚUΙ μουσικοί 1\ου έλεnαν

10

1C\oκλα>μu τοο tpuyouoSιoίo, έγριι.ψαν δικά τους φuγού(;ια ή (Ιναζήτησαν κάκοια

1\00. μέχρι

εκείνη τ/ mιγμή, δεν είχαν αΚΟWιιωθεί σε δίσκους. Είναι σήμεριι.

1\ολύ δύσκολο να βρούμε ποια φαγούδια γράφτηκαν α1\ό τους επώνυμους
συνθέτες 1ης εποχής ή ως 1\ΟΙΟ βαθμό εJtενέβησαν 1\άνω σε κάκοια IIαρθi:να,

για τ/ δισκογραφία, OKOίoσμo1U.
Το

1934.

IIάvτως, το όνομα τοιι Πανuγιώ1η ToiovτO) ηχογριι.φεί το 1σάμιι:;0

«'ΟμΟΡφες Η/,; Αιβαδειάς» σε δίΙο εΙ:;1ελέσεις: μια με το Γιώργο ΠU1\Μιδtρη

KU'

μιΟ) με 1η ΡόζΟ) Εσκενάζυ. Το τρuγού(;ι UΙΙ1ό διεκδικεί ΚUΙ ο σολίστας 10υ

κλuρίνου, ο Νίκος Ρέλιuς, ο οιιοίος καίζει κλαρίvo και στις δίιο εκτελέσεις.
Την ίδιΟ) χρονιά, ο Κώστας Ρούκοιινας ηχογραφεί τη δική τοιι σύνθεση, με

τίτλο «Τα κορί.σια Η/ς Aιβαδει(φt.

Το

ιιάντα, ο Δήμος Xoλiβo:ις

1934,

η;ι:ογρuφεί το κuλαματιανό «Εδώ δεν είναι Αιβαδειά», με συνοδεία το κλαρίvo
τοιι Νίκοιι Καριι.κώστα, 1\ΟΙΙ λίΎΟ 1\Ρ1ν είχε ηχογραφηθεί σε ένα OργαVΙKό. με
την

ίδια μελωδία

και

τον

τίτλο

«Αμερική».

Καριι.κώστας σ' αυτό το τριι.γοόδι έβαλε
Ένα χρόνο 1\ριν, το
κοντή

ΚΟV1"ούλα»,

1933,

όJιoυ

(IU1oi

Είνuι

UΚU1ανόητο

γιατί

ο

τον τίτλο.

η Ρίτα AμJtατζή ηχογραφεί το τσάμικο «Μια

γίνεται

αναφορά

σ'

ένα

Λιβαδί1η

μαίΙρο

ι:;αι

μελαχρινό, σε αντίθεση με 1α 1\Oλυφαγooδισμtνα μέχρι ει:;είνη 1ην 1Itρίοδο
ι:;ορί1σιΟ) της Λιβο:ιδειάς. ΤΟ

1934,

και ιιάλι η Ρίτα Αμ1\ατζή ηχογραφεί το

καλαματιανό «Τρεις βλαχοπούλες από τη Αιβαδειά .., σε σύνθεση τοιι
Σμυρνιοί> Μανώλη Χριιuuφάι:;η. Το 1935, ο Δήμος Χολέβο:ις ηχογραφεί ένα
ακόμuκαλαματιανό με τίτλο «Σ.ης Α,βαδε,άς τον καφενέ». Πά_ στην ίδια
μελωδία, λίγο νωρίτερα ο Γιώργος Παιιuσιδέρης είχε τραγοιιδήσει

10

«Σπι.φi

πιπέρι έσπερνα στης Eλt:νιώς την ,roρτα», με τίτλο "Ελ.εν,ώ» βέβο:ιια.
Το

1?37, ο

Κώστας Ρούκουνας τραγουδά το επιtρωι:έζιo «Μοιι σ1είλανε μια

1\ροξενιά». όιιου γίνετuι μια αόριστη αναφορά στΟ) χωριά της Λιβο:ιδειάς. ΤΟ

1938,

ι:;αι ιιάλι ο Κώιπας Ρούκουνας ηχογρuφεί το τσάμικο "Πέρα ει:;εϊ στη

Λιβο:ιδειά» και το καλαματιανό ιιΑειβαδειΙ»τισσα».
εμφανίζεται

ΟΥδOV1άκης.
Ο 1C\oKλoς
τσάμικο

ο

συνθέτης,

των ΚΡα/".ολεμικών

«Στης

Παπασιδέρη.

ο 1\ερίφημος

Λιβαδειάς

1η

βιoλισrής

ηχογραφήσεων

ρεμαηά»,

Και στα δύο τραγούδια
Ιωάννης

κλείνει

τραγουδισμένο

Δριι.γάτσης

το

1938,

α1\ό

το

ή

με το
Γιώργο

Ο δίσι:;ος σα συνθ-έτ/ αναφέρει το σολίστα του κλαρίνου,

Γιώργο Λναστόιιουλο. Το φαΥοί>δι αυτό ηχογρuφήθηκε μεταιιολεμικά και
στην Αμερική ωι:ό τ/ Ρόζα Εσκενάζυ. Πά\l(J.> στη μελωδία του τραγουδιού
αυτού, το

1947,

ο Γιώργος Νάκος τραγούδησε το (,Για μια μ,κρή Αιβαδί·

'"
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ησσα». Σα σuνθέτης στο τραγούδι αυτό εμφανίζεται ο Λάζαρος Ρούβας.

ΜεΊά τον πόλεμο. τα πράγματα έγιναν πολύ δOOKOλa για το δημοτικο
τραγοΟΟι, που ολο και λιγοτ&ρο έ"ανε την εμφάνισή
διάφοροι λόγο\
συνθήκες,

JIou

ξεφεύγοuν

μερι"οί>ς τίτλους

'Iou

στη δισκογραφία. Οι

δημιοίψγησαν τις αντίξοες για το δημοτικο τpαYOOOI
από την παρο';'σα

της μεταπολεμικης

εισήγηση.

δισ"ογραφίας.

Αναφέρω,
Το

1947,

πάντως,
ο Μίμης

Σιδέρης ηχογραφεί το «Eλληνoπoύλ~ όμo~~, με το γνωστό πρώτο στίχο
«Η Θήβσ έχει όμορφες, η Λιβσδειά αφράrες». ΤΟ

1950, η Γεωργία Μπλάνα

τραγουδά το «Μισ .wrερή στη Λιβσδειά» "αι το 1951, η Ελένη Λιάπη
AvaδlιίIτoυ το τραγούδι «Στο Διστομο, στη Λιβσδειάιι.
Αυτά είναι τα 'IΙXΙYOίIδlu της Λιβαδειάς, χωρίς να έχει μέχρι στιγμής
ολοκληρωθεί η έρcuνα πάνω στους δισKOγραφΙKOUς καταλόγους, όπως είπα
"αι <πην αρχή. Εύχομα\ και ελπίζω η ολοκλήρωση της έρεuνας να φέρει "ι

άλλα άγνωστα, μέχρι στιγμής, τραγο&δια για την πόλη μας. Ο κύριος
Παναγιώ-tης Κουνάδης, που μαζί &Πιμεληθήκαμε το δίσκο, θα σας ItεIΚΙ αuτός
δύο λόγια.

."
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Εισήγηση του κ. ΚΟΥΝΑΔΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
Πολιτικού Μηχανικού

-

Πολεοδόμου. Ερευνητή και Συλλέκτη

δίσκων και αρχειακού υλικού του παραδοοιακού τραγουδιού.

Τα τραγούδια και οι μουσικοί της Λιβαδειάς του Mεσoπoλiμoυ

Οφείλω να ευχαριστήσω το Δήμαρχο,

κατ'

αρχήν, "αι συνiιδελφo

μηχανικό "αι όλη ιην ωραία παρέα των φίλων μου εδώ, που η ανησυχία
δεν ξεκινάει από τη βάση, αλλά στη μικρή κοινωνία με μεγάλο ενδιαφέρον
της Λιβαδειάς, αρχίζει από την κορυφή και διασχίζει όλη την πυραμίΟΟ στην
κοινωνία της Λιβαδειάς,
Eίνuι από τα πολύ ευχάριστα σuμβαίνQντα τον τε4υταίο Kαι~ στην

Ελλάδα, γιατί είχαμε συνηθίσει παλαιότερα, οι ανησυχούντες να ανήκουν σε
κατώτερες -όχι πνευμαηκά, οικονομΙιi:ά

ευτυχή

-

κοινωνικές oμiιδες. Νομίζω είναι

γεγονότα της τελευταίας περιόδου

κι

ας προσπαθούν να μας

ειιποτίσουν μJ> τη θεωρία της απόγνωσης, αντοί που ελέγχουν,
μέσα που επιβάλλουν ης απόνεις τους.

YEVlli:oi

τα

Έχω μια μικρή καιάθεση να κά"ω, συμπληρωμαηιi:ή στη δoul.ι:Iiι που
κάναμε με τον αγαπητό Λνια/νη Κόνιο, καλό φίλο και συνεργάτη σ' αυτή τη
δουλειά. Νομίζω όη είναι ο εκπ~σωπoς μας στη Λιβαδειά μιας δουλειάς που
γίνεται πανελλήνια και σ':'ντομα Οα διαπιστώσετε

συνέδριο που ετοιμάζουμε στη Νίκαια

- τον επόμενο χ~νo, με ένα
- τονλάχιστον σε ]5 χώρες τον "όσμου

υπάρχουν iινθρωπoι σήμερα, σοβαροί πανεπιστημιαιi:οί ερευνητές και απλοί
συλλinες, που ασχολσο)νται με τα ελληνιιi:ά τραγούδια.

ΟΙ παραδοσιακοί μουσικοί που έδρασαν στην πόλη της Λιβαδειάς
θα πρέπει να πο':'με ότι προσιιαθούμε εδώ και
μεγάλη παρέα, να σηκώσουμε

ρίξονν,

"νρίως μεταπολεμικά,

35

χ~νια, εγώ "αι μια

αυτή την ταφόπετρα πον ItPOσιIIι&l]oav να

όσοι δε θέλαμε

να θυμόμαστε

amoi

πον

δημιούργησε ο ελληνικός λαός στο παρελθόν.
Η μΙιi:ρή μου αυτή παρέμβαση, "υρiως, είναι ένας φόρος τιμής στοιις
ΜΙΚΡσσιάτες συνθέτες που έγραψαν για τη Λιβαδειά. Και είναι ΠΡαγμαηκά
ενδιαφέρον vσ δο':'με πώς έvσς κόσμος πον ήρθε από

'li:tI,

βασανίστηκε όσο

βασανίστηιi:ε, "υριάρχησε όμως στο χώρο του πολιησμού "αι ιδιαίτερα τον
φαγουδιού στα χ~νια του Μεσοπολ.!:μου,

".
Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
09/01/2023 21:58:53 EET - 44.211.79.30

ΚΟΥΝΑ,Η!Σ nΑΝΑΓιΩΤΗΣ

,.. Και

προσιι:αθούμε να βρούμε πληροφορίες Ύια όσους πέθαναν στα χρόνια

.ης Κατοχής, χωρίς να αφήσουν

... ανένα

ίχνος. Θα λέγαμε ότι α"όμα μέχρι

σήμερα, ο Κώστας Καρίπης. που είναι ο συνθέτης του πρώτου τραγουδιο':' γ\α
τον Σωτήρχαινα, δεν ξέρουμε ακόμα ονιε πότε γεννήθη ... ε ούτε πότε "έθ<ινε.
Εντο"ίζουμε

χρονολογίες

JUpω στο

1890

με

1895,

σα

χρονολ.ογίες

Ύέννησής το» "αι rUpw στο 'YUpω στο 1952, το χρόνο του θ<ινάτου του. Το
ΎεΎονός ότι δεν άφησε παιδιά, επειδή δεν παντρεύτηκε ...αι δεν έκανε
οικογένεια.

αποτε)..ξί

ένα στοιχείο

για πάρα πολλούς απ' αυ-τούς

τοα;

ανθρώπους, που δεν έ;ιουμε ακόμα βρει .α α ... ριβή τοα; στοιχεία.
Ο Κώστας Καρίπης. λοιπόν, είναι από .οα; μεγάλοος τραγουδιστές της
ΚωνσταντlνοUπολης. Τα στοιχεια "ου έχο»με συΥι<εντρώ<πι από τις αφηγή·
σεις των φίλων και συναδέλφων του, αναφέρουν ότι ανέβηκε στο πάλ ... ο τΟ

1910.

Και ερχόμενος στην Ελλάδα, κατέΎραψε από το

1925

μi:χρι το

1931,

σημαντl ... ά ντOKOυμi:ντα, ιruρίως της μικρασιατι"ής παράδοσης, σε επίπεδο
τραγουδιών. Από το

1931.

μάλ/ον χάνει τη φωνή του και στρέφι;τα\ στη

σuνθεση, αφήνοντας περίπου

70

τραΎούδια,

μεταξ':' των 01Ι0ίων "αι τον

περίφημο .-.Σωτήρχαιvα».

Μεταπολεμικά ζει ως "'ιθαρίστας ·ήταν ιιολ':' σπουδαίος κιθαρίστας- "αl τα
τε)..ξυ-ταία τσυ ίχνη χάνονται το

1951-1952,

χωρίς "ανείς από τους φίλοα; του

συναδέλφοα; "αl σνVΘέτες να γνωρίζει τον τόιιο θανάτου του. Ακόμα "αι ο
ίδιος ο Τσιτσάνης, που είχε συντριβεί αιιό την αιιώλεια του μεγάλου αυτού
"'ιθ<ιρίστα. δεν μπόρεσε να μας προσδιορίσει τον τόιιο του θανάτου του.
ΤΟ δεντερο πρόσωιιο ποο έχει γράψει τραΎούδια για τη Λιβαδειά, είναι ο
Παναγlώt'ης ο Τούντας, μεγάλος <ruvθέτης αιιό τη Σμνρνη, Διευθυντής της
«Ovτεόν/ από το

1931

Σμύρνη το
το»

1924 μi:XΡI το 1931 "αι της
1940, με ε ... ατοντάδες τραγούδια
1885 ... αl πέθανε στην Αθήνα, στα

μέ;ιρι το

«Κολούμπια», εν συνε;ιεία, το
στο όνομα του. Γεννήl}ηKε στη
χρόνια της Κατοχής, το Μάιο

1942.

Ένα τρίτο ιιρόσωπο αυ-τής της lιαρέας των Μι"ρασιατών συνθετών, οι
οποίοι έΎραψαν τραγούδια Ύια τη Λιβαδειά, είναι ο Μανώλης ο Χρυσαφά ... ης.
Euτ»χώς έζησα ... οντά του "αι τον "ρόλαβα αυτόν. Ήμαστε σε διπλανά
τετράγωνα της Νέας Φιλαδέλφειας. Γεννήl}ηκε το 1895 στη Σμύρνη, "αι αυτός
από μεγάλη ΟI"'ΟΎένεlα μουσl ... ών. Ήρθε στην Ελλάδα μετά την "αταστροφή.
Κατέγραψε

ιιερίπου

50

τραΎοuδια

δι"ά του στη

δισ"ογραφία.

Έπαιζε

roέμlιαλο "αι δlετέλ.εσε Πρόεδρος του Σωματείου των Μοοοι ... ών «Αλληλο
βοήθεια» περίπο»

20

χρόνια. Πέθανε στη Νέα Φlλαδέλφεια το

1971.

Το άλλο πρόσω"ο, πολν σημαντl"ό, "ου εμφανίζεται στη δlσ"οΥραφια της
επο;ιής με δί>ο τραΎούδια για τη Λιβαδειά, είναι ο Ιωάννης Δραγάτσης ή
ΟΥδοντάκης,

από μεγάλη

γεwήθη"ε το Ι

884

ΟΙ"'ΟΊ'ένεια

μουσΙ"ών της Σμίφνης,

ο οποία;

στη Σμύρνη. Ο πατέρας του, ο αδελφός το», οι θείοι του.

'"
.
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Η ΛΙΒΛΔΕΙΛ ΧθΕΣ, ΣΗΜΕΡΑ.

AYPlO

ή1αν μια 5ι:κάδα περίπου μουσικών, οι λqόμεvoι (}Υδοντάκηδες.

ΣυγΚρotοuσανολό"ληρο μουσικό συμβάν στη Σμuρνη, .φο 1ης καταστρο"
φής του

κι αυ1ός στην Ελλάδα και ηχογραφεί

]922. "Epxe1a!

τραγοΟΟια στην περίοδο

10IJ

]00

ιιερίπου

Μοοοπολέμου. Διετέλοοε κι αυτός Καλλιτεχνι"

κός Διευθυντής 1ης «Oνrεoν» για μια περίοδο στα χρόνια του Μεσοπολέμου.

Μετά

10V πόλεμο

μάθουν

έγινε για κάποιο χρόνο δάσ"αλος μαθητών που ήθελαν

βιολί. "Ηταν

σπουδαίος

βιολιστής.

Πέθανε

το

]958

\IU

κι αυτος

ξεχασμένος.
Ο Ρούκουνας -ευτυχώς τον ζήσαμε" πέ{Ιανε

10 ]984

και γεννήθηκε το

]904

στη Σάμο. ΞεKίvησε από το δημοτικό τραγούδι και ιιερασε στο ρεμπέτικο,
στις αρχές 1ης 5ι:καετίας του

220

'30,

καταγράφΟ\llας στη δισ"ογραφία περίιιου

φαγούδια. Έζησε μέχρι τις μέρες μας και ήταν ένας &1JΥενι"ός άνΟpom-ος.·

Οσοι
φωνή

10V ζήσαμε και τον θυμόμαστε, ιιά\llα Οα σκεφτόμαστε τη σπot>δαία
10IJ "αι 1ην eU1IJxia να παραμείνει σε μεγάλη ακμή μέ:χΡI1Ο ]984 που

πέθανε.
Λυιά

1Q λίγα λόγια, και \IU συμιιληρώσω OTI1Q πολ':' Wσ"ολα ψαγοuδια
ei\IU! αιιλά, όπως πολλοί \ΙΟμίζουν- το δημοηκό τραγοΟΟι και οι
συνέχειiς του, οι εκδοχές του QlO ρεμπέτικο και στις lι1Ιόλοιπες μορφές

YIU1i

δεν

φαγOUΔlOύ, δεν αποτελοuν προιιολιησμό μιας επόμενης, καλύτερης φάσεως,

αλλά αποτελούν

ένα σημαvtlκό

πολιτισμό,

αυτονομο,

με πηγές

στην

παράδοση την προηγοuμενη, που ξεκινάνε ακόμα και απο την αρχαιότητα,
περνάνε μέσα από την περίοδο του Βιιζαντίου, οργανώνουν 1Ις μουσικές
φόρμες και τα στοιχεία αυτά πάνω σε νέες βάσεις ιιετά την αιιελειιθέριοοη της
Ελλάδας, και φτάνουν μέχρι ης μέρες μας, ευτυχώς χάρη στη δισκογραφία,
πou από το

]900 μας

άφησε αυιές 1Ις

,ά<;αμε σχεδόν όλες, για

\IU

36.000 περίπου ηχογραφήσεις, 1Ις οποίες
1Q 62 τραγοuδια για 1η Λιβαδειά.
πιστεύω ό1l το 20% 10Iι καταλόγου, που

βρούμε αυτά

Ήταν μια κοπιώδης εργασία και

δεν έχουμε ακομη στα χέρια μας, Οα μας αναδείξει κι άλλα φαγοuδια γι' αυιό

10V

τόπο. Σας ευχαριστούμε πάρα ιιολύ.

,)Ο

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
09/01/2023 21:58:53 EET - 44.211.79.30

ΔΑΝΙΑ

EvrENIA

Εισήγηση ιης κ, ΔΑΝΙΑΣ ΕΥΓΕΝΙΑΣ
Δημοσιογράφου

Μετανάστες - πρόσφυγες

- αλλοδαποί

στη Λιβαδειά και οι

επιδράσεις τους στην κοινωνική και οlκο\'ομlκή ζωή της πόλης

Ευχαριστώ '}'ια την τιμή που μου κανανε ο κύριος Δήμαρχος και η
Οργανωτική Επιτροπή αυτού του Συμ1tοσίου,

vo.

μετέχω σ' αυτό. Είvo.ι τιμή

'}'ια μένα να α1!δυθύνομαl στους συμπολίτες μου.

1-1

v<xπαλ'}'ία είναι η ειryενέστερη απ' όλες ης οδύνες, είχε πει ο ποιητής

και φιλόσοφος Γιόχαν Χέρμπερτ.

Ευ1υχά>ς. Για'lί αυτή η v<xπαλ'}'ία

οδηγεί στις ρίζες μας. Αόρατα ψυχολογικά λουρια μας δένουν με

μας

10 παρελθόν

και 'Ιη μνήμη.

Η αλήθεια τ/ς ζωής μας βρίσ1Ct1αι

Q,lOV

παρελθόvtα χρόνο. Σ10 βυθό 10υ

ιιαρελθόντος μας μΠΟΡΟUμε να δούμε 10ν ορίζοντα 'Ιου μέi.. λοvtος μας. Το
lιαΡελθόν εί"αl CKti\IQ ιιου διαμOρφώVΙ;1 το ιιαρόν και ιιροετοιμαζει 10 μέλλον.
Η ψυχή και 10 πνεύμα 'Ιου ανθΡώIlΟυ είναι ένα πανύμ'f/ισ'lο, "άνω Q'lO
οποίο σβήστ/καν και '}'ράφτηκαν επιλογές, το σUνΟλΟ 1α/ν οποίων διαμορφώ
νιl

'10

σημερινό μας σroχασμό. Την άποψή μας για τον κόσμο. Τη θέση μας

'}'ια τα με'}'άλα προβλήμο.1α. Όσο μερίδιο ευθύνης Υια τ/ν αδυναμία μας έχιι
ένα περιβάλλον, στο οποίο μηαJ.ώσαμε, άλλο τόσο είναι υπεύθυνο επίσης '}'ια
τ/ γενναιοφροσύνη που μας χαραΚ'lηρίζει. Έ'Ισl, η μνήμη,

'10

κοlνωVlκό και

φυσικό ιιεριβό.λλον, εί\'(ll αlίTά που μας χαρο.κτ/ρίζουν ως ά10μα με σκέψη,
κρίση, &λt:ύθερη βούληση.

Εν κατακλείδι
χρόνο,

..

το χώρο

συvtε'lαγμένης.
'}'Uμνάσιο,

'10

εγώ και οι συμπολί1&ς μου, είμασ1ε αυ'lό
και 101ις ανθρώπους

1100 γίναμε

'Ιης Ο\)')'ια:κριμένης

από

'10

'}'εωγρο.φlκής

Ο ιιολιησμός μας είναι ο πολιτισμός 1ης πατρίδας μας. Το

κατηχηηκό,

'10

φροντιστήριο, οι αθλητικοί αγώνες,

10

Πάσχα

τ/ς Λιβαδειάς, ο Επιτάφιος, οι vtοπιολαλιές,1α μουσικά ακοΟΟμο.τα, 'Ια ήθεα
1α ομότροπα, είναι ο εξοπλισμός μας, η μνήμη μας, οι ιστορίες μας, είναι εν
τέλει η αλήθεια μας,

Πολλοί από μας ανα'}'καστ/κανή θέλησαν να φύγουν από τ/ Λιβαδειά για
τ/ν πρωτεΟΟυσα. Πρέπει να σας πω, από προσωπική εμπειρία, όη

'10

'"
ι
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Η ΛΙΒΑΔΕΙΑ ΧθΕΣ, ΣΗΜΕΡΑ. Αγριο

Ψ'-'χολοΎlκό τραύμα αυτών των ανθρώπων εί\'αι μεΎάλο, Χρόνια ολόκληρα
ένιωθα όπ είμαι τουρίσως στ/ν Αθήνα ο:αι ξεριζωμένη από τη Λιβαδειά.
Μόλις πρόσφατα συμφιλιώθη-.:α ο:αι αποφάσισα όη διαμένω στην Αθήνα,

αλλά κατοικώ πάνω στ/ Λιβαδειά. Είναι τυχ:εροί όσοι Ύεννήθηο:αν ιπην
f:Παρx:ία, Ύιατί έχ:ουν ης προσλαμβάνουσες ειο:όνες της VΠόλoιπης, εl(l'ός της
πρωtεύOυσας,

Ελλάδος,

αλλά

μονίμως

ανήσυχοι,

ανι'(ανοποίητοι

'(αl

νοσlαλΎΙ'(Οί. Μοιάζουν μετανάστες <:πον ίδιο τους τον τόπο.
Γι' αυτό συμπαθώ ιδιαίτερα τους πρόσφ\l)'ες '(αι τους μετανόιπες '(αι πάνω
σ' αυτό το θέμα θα ήθελα να αναπtιίξω τις απόψεις μου.

Μετανάστες, πρόσφυγες, αλλοδαποί στη Λιβαδειά
και οι εnιδράσας τους στην κοινωνική
και οικονομική ζωή της [Ιόλης
ο αtώνας μας υπήρξε ο αιώνας των μεταναστεύσεων '(αι τ/ς αναΎ'(ασηl<ής
προοφυΎιάς, ~I ιιπορία '(αι οι περιπέτειές τ/ς, ανάγ'(ασαν πολλούς ανθρώ·

πους να εΎ'(αταλείψουν πρoγoνιriς εστίες και να αναζφήσουν προστ-ασία σε
μια ξένη χώρα. Κοινωνικοί, οικονομικοί και πολιτικοί λόΎΟΙ δημιούΡΎησαν
τους απόκληρους του ο:όσμου,
Ο υπερπληθυσμός ο:αι η αν&ρΎία δημlOυρΎοuν σvyKρoιίσεlς και πρόσφυγες.'

Ενα ο:αραβάνι

100.000.000

οικονομικών προσφίιΥων, συνεχ:ίζει την απελπl"

σμένη πορεία του προς Ilς χ:ώρες του πρώτου '(όσμου. Περνώντας αφιλόξενα
σήμερα

ο:αι δια'(ινδυνεOOνΤΙU;

τ/ ζωή τους, διεκδικούν

μια θέση σε ένα

πλι:ινήτ/ που απο&ι:ίχ:θηκε ότι δεν είναι τεράστιος,
Παράλληλα, άλλα

23,000.000

άνθρωποι σ" όλο τον '(άσμο, αναΎο:άζονται να

qκαταλεί,l,ουν τα σπίτια τοι>ς, λ<'ryω φτώχ:ειας, φυσικών καταστροφών, αλλά
και του φόβου της δίωξης Ύια λόΎους φυλετιο:ούς, ε&νι'(ότ/τας, θρησκείας,
πολΙlιο:ών ~αρεμβάσεων, ανεβάζοντας τον αριθμό των ταλι:ιιπωρημένων
'ι'ιιχών στη γη σε εφιαλτικό βαθμό.
Στις νέες χ:ώρες που '(ατέφυΎαν οι πρόσφυγες, αντιμετώπισαν '(ατ' αρχ:άς το

φόβο, την προ'(ατάληψη

και το

ρατσισμό. Άνθρωποι

που μεταφέρουν

πoλιησμlΙCΈς διαφορές, καλούνται να συμβιώσουν με άλλους ανθρώπους,
των οποίων δε Ύνωρίζουν τα ήθη, τη γλώσσα, τα έθιμα.
'Ηθη ο:αι συνήθε«:ς, όπως η πολυΥαμία, η ειδωλολατρία, δημlουρΎοΙιν
αντιπάθεια και δυσπιστία στο διαφορετικό και Υεννούν το ρατσισμό, Το
ρατσισμό όχ:ι ως ιδεολΟΎία πάνια, αλλά ως στάση ζωής, που έχ:ει ης ρίζες του
στον ΕΘVoo:ενιρισμό. Και είναι εθνο'(ενφισμός, '(ατά το φιλόσοφο Τοντόρωφ,
η <:πάση που παίρνουμε απέναντι στους άλλους, τους διαφορετικοι!ς και που

έΥ'(ειται στο να εξυψώνουμε την κοινα:ινία στ/ν οποία ζούμε και με'tέX:Oυμε,
'(ατακρίνονται; τους άλλους. τους βαρβάρους.

'"
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ΔΑΝIΑ ΕΥΓΕΝΙΑ

Ο Γάλλος κοινωνιολόγος Αλαίν Τοοραίν τονίζει όη δεν είναι η ανεργία, ο
φόβος της επψειξίας ή η οικονομ!κή επιβάροlt<Jη (οικογενειακά επιδόματα,
κοινωνική πρόνοια) ιιου δυσχεραίνουν την ενσωμάτωση των μετανασι-ών και
.ων μειονοτήτων σε μια εθν,κή κοινότητα.
Η μεγαλύτερη δυσκολία εκπορεύεται από την άρνηση .ης πολιησμικής

εταιρότητας των μεταναστών. Πηγάζει από τη δυσκολία μας να ΊαυπσOUΜΕ τα
δικό μας πολιτισμό με Ίον οικουμενικό.

Ο ΤουΡσίν αιιοδεικνύει τη σΊάση ε"είνη που χαΡο.nηρίζε, μ,α κοινωνία
δημΟΙ;Ρο.ηιcή, ιιου δεν lιεριορίζεΊαι σι-ην αιιλή ανοχή, αλλά σΊην αποδοχή
του μεΊανάσΊη ως ίσου, ι.:ανοό .:αι σεβασι-ού με μας. Η ανοχή μου δημιουργεί
την αιιομόνωσή του. Η αποδοχή μου την ενσωμάτωσή του.
Η

ρο.tσιση.:ή προ~αtάληνη είναι ε.:είνη η οποία θέπι φpαγμoιiς στα

οι.:ομενι.:ό. Την αναγνώριση, δηΜ:Ζδή,

10Q

άλλου, Ίης ανθρώπινης ό1lαρξης,

με ανθρώπινα δι.:αιώματα. ΑρνείΊαι Ίην αρραγή EνiJ1ηIQ τ/ς ανθρωπόΊητος

.:αι διακρίνει, λιγόΊερο ή ιι:ερισσόΊερο ίσως, ανάλογα με τα έθνη, Ίις φυλές,
τις ομάδες, τον πολιτισμό που τouς χαραnηρίζει.

Στ/ν Ελλάδα, ΜΙΚΡο.σιάτες, Πόνtlοι, Αλβανοί, Bopειoηπεφ.otες, τσΙΥΥά
νοι "αι άλλοι αλλοδαποί, .:ατά Kαιρoιiς δημιούργησαν προβλημαΊισμό και
ανησυχία, σχεη.:ά με Ίην ενσωμάτωσή Ίους. Η προσφορά, όμως, αυtών των
προσφ(,Υων στην οικονομία Ίης χώρας, έχει αΠΟΊψηθεί ΠΟΊέ;
Ας πάρουμε

το παράδειγμα

εγκαΊαστάΟη.:αν

troν ΜΙ':Ρσσια1ών,

οι οποίοι έφτασαν κα,

και σ1η Λιβαδειά. Η εθνική σuμφopό του

1922

είχε ως

συνέπεια το ξερίζωμα του Ελληνισμού της Μικράς Ασίας.
Πάνω από

1.300.000

.εΡματίζον1ας

Έλληνες αναγκάσΊηκαν να επαVΑπαψισTOύν βίαια,

τ/ν ψισχ,λιόχρOVΗ

δημιουργική

παρουσία

Ίους &ΚεΙ

Η

εξαντλημένη ηθι.:ά, οικονομι"ά, πολΙl1.:ά "αι δημογραφι.:ά Ελλάδα από το
σuνεχή

δε"αεtή

πόλεμο,

αναγκάστηκε

να

δεΧΊεί

σ1οuς

.:όλπους

της

εκα1οντάδες ιιλιάδες πρόσφυγες, χωρίς συγκεκρψένο σχέδιο υποδοχής.
Η συνΨΙΠl1.:ή πλειονότητα του προσφυγι"οό πληθυσμού, δηλαδή 683.000
περίιιου άΊομα, ιιοσοστό 53%. tΎ.:αTαστάθηKε στη Μακεδονία. Aργόlερα,
κατέβηκε προς νότον και εγκαταστάθηκε .:αι σΤΟ Νομό Βοιωτίας.
Το ελληνι.:ό δημόσιο παραχώρησε αρχι"ά σ1ην Επιτροιιή Αποκαtάστα
σης, έκταση

5.000.000

στρεμμάΊων, για την πραγματοποίηση

του έργου της

αποκαΊάστασης.
ΣΊην επιtυχία ταυ προγράμματας αu-τoύ, συνετέλεσαν οι ίδιοι οι πρόσφυ
γες, που αναδείχθη.:αν μέσα σε λίγα χρόνια οι συντελεσΊές της αναγέννησης,
της προόδου και της ευημερίας Ίης Ελλάδος. Σημειώνουμε, ειιίσης, ότι ο

ερχομός TOuς βοήθησε τ/ν Ελλάδα να ξαναιιο.:ιήσει τη χαμένη εΟνολΟΥική
της ομοιογένεια.
Οικονομι.:ά, ΤΟ ελληνιι;ό .:Ρότος διέθεσε Ι Ι δισtKα.oμμόpια, περίπου, Υια

'"
•
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Η ΛΙΒΛΔΕΙΆ ΧΘΕΣ. ΣΗΜΕΡΑ. Άγριο

~αταναλωΤΙKά και παραΎα/Ύικά έργα, στη δεκαετία

'22

έως

'32.

Ωστόσο. ό4ς οι δαπάνες επέστρεψαν στα ταμεία τοο ελληνικού δημοσlou,
την πρώτη κιόλας δεκαετία της μετεy~ατάστασης από τις εισπράξεις των
αγροτι"ών χρεών ~αι την καταβολή φόρων "αι πάσης φύσεως δασμών, που
πλήρωσαν οι πρΟΟ<όnηες στο διάστημα αυτό.

Στο τέλος της πρώτης δε"αετίας, οι "αλλιεργούμενες εκτάσεις αυξήθη~αν
ο:ατά 55~ι ο:αι η γεωργι"ή παραγωγή τετραιιλασιάστη"ε. Ο αστι~ός
ιιροσφuγιο:ός πληΘVσμός, με τα μικρά δάνεια !1ΟΙ! μιιόρεσε να ιιάΡι;Ι από την
Τράπεζα των Προσφύγων για ειιαγγελματι"ή αιιοο:ατάσταση, "α,όρθωσε να
ζωντανέψει την πόλη της Λι~δειάς Ια/Ι ο:uρίως να σ1.Jμ~4ι στην εκβιομη
χάνισή της, η οποία ως τότε ήταν KUpIαx; αγροτιο:ή περιοχή.
ΕιιιπΜ;ον, πολλοί πρόσφυγες που είχαν στις πατρίδες τοuς σημαντιο:ές

θέσεις στη βιομηχανία, το Εμιιόριο "αι το χρηματιστι"ό τομέα, έφεραν μαζί
TOUς τις επιχειρηματι"ές τους ιο:ανότητες "αι τις οικονομίες τους, ης οιιοίες
επένδυσαν σε διάφορους αναπτυξια"ούς τομείς.
Χάρις στouς ιιρόσφυtες στη Λιβαδειά, αλλά και σε όλη την Ελλάδα,
δημιουργήθη"αν νέες βιομηχανικές μονά&ς, άγνωστες ως τότε στην Ελλάδα:

ταπητοuργίας, μεταξοuργίας, βuρσοδεψ'ίας, πλαστι"ών

uwv,

ειιεξεργασίας

του χαλκού, αγγειοπλαστικής~αι άλλα.
Τα έσοδα ,ου κρά,ους αιιό τη φορολογία των πολιτών. μiσα σε μια
τετραετία, τετραπλασιάστηκαν.Για να λάβουμε μια ιδέα της ιιροσφοράς των
ιιροσφύγων, αναφέρουμε ότι στη Διεθνή Έι;θεση Θεσσσλονίο;ης, το

ιιiν-ιε μόλις χρόνια μετά τον ξεριζωμό, επί auvoλoIJ

193

336

1927,

Ελλήνων εκθετών, οι

ήταν πρόσφuγες.

Πέρασαν χρόνια από τσ,.ε. Σήμερα η Ελλάδα είναι περήφανη για το
αδιο:ημένο ο:ομμάτι του Ελληνισμού

ιιοι! δέχτηο:ε στouς "όλιιους της. ιι

ιιικρία "αι η αγανά~τηση μιιορεί να καιtuστέρησαν την αφομοιωση, αλλά δεν
την α~ύρωσαν. Το πάντρεμα τοι! νέου, ποΙ! έφεραν οι Mι~ρασιάτες, με το
ιιαλιό. γέννησε το "αινούριο. ποι! είναι η σημερινή Λιβα&ιά ~αι η σύηρovη
Ελλάδα.
Από την άλλη, η ποντιαο;η προσφυγιά χρονολογείται από το

1897, όταν οι

ελληνι"ές Οικ<η&,'ειες, αιιό το ρωσο"ρατοi>μενο Καρς TOU Καυκάσου.
ο:αταφεUyοuν στη Θεσσαλία. Το !914, πολλοί Πόν-ιιοι "αταφεUyοuν στην
Ελλάδα, πιεζόμενοι από τον τooρ~ιo:ό φαναησμό, που άPl,ισε να ε"δηλώνεται
εναν-ιίον τouς. ΤΟ

1923, 000\

επέζησαν της τρoμαO:Tι~ής γενoΚ'toνίας που

έ"αναν οι Τοί>Ρ"ΟΙ, φτάνουν στην Ελλάδα. ΤΟ

~λτίωσης των σχέσεων

]965.

στο

πλαίσιο

της

Ελλάδας· Σοβιετιο:ης Ένωσης, επιτρέπεται

η

μετα"ίνηση πολλών Ποντίων στην Ελλάδα, μεταξύ των οποίων πολλοί
επιζήσαν-ιες από τα στρατόπεδα συt~έντρωσης. Τότε αρχίζει η εγο:ατάσταση
στο Νομό Αττικής, ΒοΙωΤίας "αι αλλοί>.
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ΔΛΝ]Λ ΕγΓΕΝΙΛ

Μετά την ~ατάpρευση της Δ\~ταTopίας, αρχίζει ~αι πάλι η μ<;τα~ίνηση των
εο;τοπισμένων Ελλήνα/ν, από την KtIlTP\Kft Λσία προς την Ελλάδα. Το ]989,
εξαιτίας της Περι;στρό\~α και της ειιεpχόμεVΗς διάλυσης της Σοβ\εΤ\κής

,

Evφσης, εμφανίζεται μεγάλο κύμα μετακ\νούμενων Ελλήνα/ν, από την

KtllTp\Kft

Ασία και τον Καύκασο προς την Ελλάδα. Σήμερα, έχουν αφιχθεί

περισσότερα από]

50,000

άτομα.

ΟΙ ΠόIlTΙΟΙ, μαζί με την πίκρα τους, έ~ραν στην Ελλάδα και τον πλοΟΟιο
πολιτισμό τους. Τα τραγούδια τους και τους χορ<)ί>ς τους. Τις συνήθειες και
τις λατρείες τους. Τη λαογραφία. αλλά και την ίδια την περήφανη αλλά

αργασμένη ψυχή τους. Ο Νομός Βο\(,)Τίας ήταν φιλόξενος κα\ εδώ. Τα
χωράφια δέχτηκαν τα χέρ\α τους. ΟΙ βιοτεχνί.ες και οι βιομηχανίες γέμισαν
από την εργατικότητά τους.
Οι Οορειοηπειρώτες είναι μια ακόμα ομάδα OμoγενtίJν μας, ιιου ζήτησαν
άσυλο στη Μητρόπολη, λόγω διακρίσεων και απρ<)κάλυπτων διώξεων.

1-1 πρώτη μεγάλη φυΥή έλαβε χώρα το ]9]6, όταν ο ιταλικός και ο γαλλ\κός
στρατός κατέλαβαν τη Βόρειο Ήrιειρ<) και την Κορυτσά.
Ακολούθησε η φυγή της rιεpιόδoυ ]921-]922, όταν η ΒόΡε\ος '.]πειρος

δόθηκε στην Αλβανία. Η επόμενη φυγή σημειώθηκε στον ελληνο-ιταλικό
πόλεμο. Το

]94], με

την υποχώρηση του ελληνικού στρατού, έφυγαν αρκετοί

Βορειοηπειρώτες. Το κλίμα τρομοκρατίας στην Αλβανία εllTάχθηκε με την
εγκαθίδρυση του καθεστώτος του Εμπέρ Χότζα.
Όμως, η κατάσταση άλλαξε τα Χριστούγεννα του

]990,

με το άνοιγμα των

συνόρων. Οι Βορειοηπιιρώτες έρχοιιται στην Ελλάδα, κυρίως για οικονομι

κού<; λόγους, και απολαμβάνουν των προνομίων που παραχωρούllTαι σε όλους
τους ομογενείς (άδε\α παραμονής και εργασίας). Αυτοί, με άλλους λαθρομε·
τανάστες (Πολωνοί>ς, Ρουμάνου.;, ΣέpJ!ι;ιυς), εγκαταστάθηκαν στα περίχωρα
της Λιβαδειά.;, διεκδΙKώ...-mς ένα καινούριο ξεκίνημα.
Στην Ελλάδα, όπου κατέφυΥε ο πρΟΟφo.ryας, ζητάει "α κάνει ένα καινούριο
ξεκίνημα ζωής, χωρίς το φόβο του διωγμού και την ανασφάλεια, που τον
ανάγκασαν να φύγει από τον τόπο του, Αλλά βρίσκετα\ αντιμέτωπος με μια
αλυσίδα από κοινές, ανθρώπινες ανάγκες, που η έγκαιρη και σωστή κάλυψή
τους ΠΡοδιαγράφ<;ι το είδος και την ιιοιότητα της καινούριας τους ζωής.

Στη Λιβαδειά και στα ΠεΡίΧα/ρά της, καταφύγιο έχουν βρει και πολλοί
τσιγγάνοι. Αυτοί
θηκε από νωρίς

0\

μόνιμοι παρί.ες της κοινωνίας. Το χάσμα που δημιουργή

ανάμεσα

στους τσιγγάνους

και

στους

μη

τσιγγάνους,

κρατήθηκε αγεφύρωτο.
Η Επίσημη Ιστορία, επί αιώνες, τους αγνόησε. Η συγγένεια Τα/ν
πολιτισμών, τόσο σε επίπεδο κοινωνικής οργάνωσης, όσο και στα έθιμα
(ευρεία πατριαρχική ο\κογένεια, έλεγχος αγνότητας και εξαγορά της νί>φης,
έιιτονη

λατρεία

της Παναγίας,

παγανιστικές

α\'Τιλήψεις

και πρακτικες),
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ΛΙΒΛΔΕΙΛ

ΧΘΕΣ, ΣΙ-ΙΜΕΡΑ,

καθώς και η εξοικείωση ΤΟι>ς με

.0

Αγρια

νομαδισμό, μέσω των μεtαl(ιvouμενων

κτηνοτροφικών lIληΘVσμών, δεν άφηνε συνήθως vΑ υψωθουν αιιαγορευτικοί
φραγμοί ανάμεσα στις τσΙΥγάνl"ει; "αι στις άλλες ομάδες, αλλά αVΙίθι:τα,
ευνόησε την όσμωση "αι την αλληλεπίδραση.

Ο αΎροτlκός χαραnήρας της οl"ονομίας έδινε αξία στις τέ:ινες και στις
υιιηρεαίει;, που "ατά το εποχl"ό περασμά τους πρόσφεραν στα αllOμOVΩμέVΑ
:ιωριά, ως μεταλλουργοί, "ατασ"ευαστές και επισκευαστές εργαλείων και
σ"ειιών, πραματευτάδες, ζωεμποροι ή εΡ)'άτες γης.
Οι έvτoνες διαφορές σε επίπεδο αξιών, συvιήρηυαν την επιφυλακtlKόTητα

των άλλων ομάδων "αι τοι>ς φάτησαν ιιάντα στο χώρο του περιθωρίOlJ.Έτσι,
οι πολιτισμικές διαφορές μεταλλάσσονται σε "oιvφνl"ές αvιιθtσεις "αι
οδηΎουν στην αιιόρριψη "αι στη σιJγ"ρσυση.
Σήμερα οι Τσlnάνol, παγιδευμένοι μέσα στον ασφυnικό ιστό των νόμων

και των "ανόνων ενός ΟΡ-Υανωμένου"ράτους, "αι μάλιστα μέσα στις ΣUv&ήKες
μιας αUΞανόμενης ανεργίας και φτώχειας, που οδηΎουν στην εμφάνιση της
βίας και του ρατσισμου, φαίνεται vα μην έχουν άλλη ειιιλΟ)'ή ιιαρά την
εγκατάλειψη ή την απόκρυψη του lδιαίτερσυ τρόπOlJ σκέψης και ζωής των.

Η αποδεδεΙ-Υμένη εuαισ(}ησία του Δημάρχου Αεβαδέων ΧρήστOIJ Παλαιο
λόγου, όσον αφορά την έvtαξή τους στην κοινωνική δομή της ιιόλης, είναι
σημαντιl(ή.

Ωστόσο, η σιnιεΡ-Υασία του Δήμου "αι της Νομαρ:ιίας,θα πρέπει να ενταθεί
ώστε οι τσΙΊ'Ύάνοl να μη ζσυν στο ιιεριθώριο του οικιστικού ιστσιί, στο
ιιεριθώριο της πόλης, δoμώvιαςέτσιμια αλληλεξαρτημένησχέση KOIVΦνlKής

και :ιωρικής περιθωριοποίησης. Το σχολείο επίσης, έτσι όιιως είναι
ΟΡΎανωμένο, είναι εχθρικό προς τους τσIΥγάνοι>ς.
Αλλά πώς θα αντιμετωιιίσουμε τη βία ιισυ ασκσιίν ορlσμέvoι Αλβανοί,
ΤσlΊ'Ύάvol ή Ρουμάνοι. Τη βία γεννά η ανισότητα. Οι άνθρωποι που δεν
αVΉKσυν στοι>ς ιcυρίαρ:ιoυς, μετατρέlΙOIJντη δυσφορία τους σε ειιιθετικότητα.

Οι ανισοκατανομέςιιροκαλούν φαινόμενα συλλογl"ου φόβου, που μπορούν
να γεννήσουν ό:ιι υιJΎKΡOύσεις,αλλά lιραΎματικές καταστροφές.Οι συΥ"ρσύ
σεις διεξάγovιαι ανάμεσα σ' αυτοίις ΠOlJ υπεΡασπίζον.αιτα ιιρσνόμια τους και

σ' αυτους που δεν έ:ιουν τίποτα για vα :ιάσουν.
Στα περί:ιωρα της Λιβαδειάςζσυν ΤσlΊ'Ύάνoι, Πολωνοί, Ινδοί, Πακιστανοί
και άλλοι, Ποιες είναι σι σ:ι&σεις μαζί τοι>ς; Ως εναΜα"τι"ή πρόταση
νιιάρ:ιει η ιδεoλ<ryία που βασίζε.αι:

-

Στην αιιόnηση Ύνώσεων Ύια την ετερότητα και Ύια τα :ιαρακτ/ρισιικά

ΎVωρίσμαTα ιιου σuνθέτoυν τον άλλον r.ολlτισμ6.

-

Στον εvtοπισμό των ομοιοτήτων που ιιπάρχουν ανάμεσα στα άτομα

-

πολιτει; της ευρύτερης κοινωνίας.

- Στην

κατανόηση και στο σεβασμό των διαφορών,
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ΔΑΝΙΑ ΕγΓΕΝ[Α

11 IIlloxρέιocrη μιας δημοκρατικής κοινωνίας είναι να δώσει ειικαιΡία, μέσα
αιιο ολοκληptOμένα ιιρογράμματα κοινωνικής πολιτικής. για την κοινωνική
ένταξή ΤOcις. Κοινωνικη ένταξη, ιιου να πρcιuποθέτει και να εξασφαλίζει το

σεβασμό και την αυτοδιάθεση των αλλcιδαπών μεταναστών. Τcι σεβασμο στον
τρόπο ζωής τους και τη διατήρηση της I<cιλιτισμΙKής τους ταυτότητας.
Όλα τα κράτη

προέρχονται

από εmμ&ιξίες

λαών.

Ποιος

μπορεί

να

υποστηρίξει ότι ιιιιάρχει λαός ιιαντελώς αμιγής; Τα έθνη και οι πολιτισμοί
θα πρέπει να ιιιιάρχοιιν ως υγιείς διαφορετικότητες σ' ένα γενικότερο όλον.
Ο BOλTέρcις διακηρυττε ότι όλοι οι άνθρωποι είναι πολίτες της ίδιας
πολιτείας

και

η

επικοινωνία

των ατόμων

θα

πρέπει

να

βασίζεται

στη

σιινεργασία, στην αλληλεγγύη και στην οικοιιμενική ηθική.

Είναι γεγονός οτι μποροΌν lιαρόλ/ηΛ.α και ισότιμα να συνυπάρχ:ουν δΌο ή
περισσότεροι πcιλιτισμcιί. χωρίς ο ένας να είναι καλΌτερoc; από τον άλλcιν.
Είναι γεγονός ότι ιιλησιάζουμε σύντομα σε μια κρίσιμη καμπή της
πολιτισμικης μας εξέλιξης, σποιι συνεχίζοιιμε πρcις ένα συντροφικό μέλλον
η δεν έχουμε καθόλοιι μέλλον. Ευχαριστώ IIcιλύ.

'"
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Η ΛIΒΑΔΕΙΑ ΧΘΕΣ. ΣΗΜΕΡΑ. ΑγΡ10

ΕισήΥηοη των; κ. ΣΑΛΑΠΑΤΑΡΑ ΣΤΥ ΛΙΑ ΝΟΥ
Κα8ηΥητ.ή,

untua.

Περιβαλλον1lκήςΕκπαίδωοης

Δ.Δ.Ε. Ν. Βοιωτία;
κ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΜηχανολόΥΟU Μηχανικού
κ. ΙΩΑΝΝΙΔΗ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

ΔΙντή Τ.Ε.Σ. Λιβαδειάς

Η αξιοποίηση του περιβάλλοντος χώρου από ενεΡΎεια"ής
πλευράς στη βιομηχανία χθες

- σήμερα - αύριο

κ. ΣΑΛΑnΑΤΑΡΑΣ:

Κuρi&ς και κύριοι,

αφού ευχαριστ/σοuμε την επιφοπη

10U Σuμποσiοu IIOU δέχτηκε να

περιλάβει την εισήγηση μας στο πρόγραμμα τοο Συμποσίου. θα ξεκινησω
το θέμα

... Η αξιaπo{ηση

roυ ιτι:pιβάλλoνro; χώΡοU από εvι:pyειαιrής πλευράς

στ'1ν Bιoμ'1xαvία χθες, σήμερα, αύριo~.
Είναι γνωστό όπ ζωή χωρίς νερό είναι αδύνατη. Το

70%

περίποu όλων των

ζωντανών οργανισμών αποτελείται από νερό. Οι φοοlκές ιδιότητές

tou

είναι

πολύ σημανηκές.
Το νερό, επίσης, μόνο ανάμεσα στις κοινές χημικές ενώσεις έχει την
ιδιότητα στη στερεά φάση

tou

να είναι ελαφρύτερο απ' όη στην uγρή. γι'

αuτό "αι ο πάγος επιπλέει, χαρακτηριστικό πολύ ευνοϊκό Ύια την αναπroξη
της ζωής σε υδά11να οικοσυστήματα.
Ένα, επίσης, πολύ ειιεργεηκό για τη βιόσφαιρα χαρακτηρισηl(ό του νερού

είναι η λό"Υω ευνοϊκα/ν σuν{lηκα/ν ατμοσφαιρικής πϊεσης και θερμΟΚΡασια
δυνατότητα συνύπαρξης και των φιων ιru1αστάσεα/ν του, δηλαδή της στερεάς
(πά)'Ος), UΎρής (νερό) Ι(αι αέριας (uδρατμών).
Η σuνολική ποσότητα νερού 1100 uιιάρχει στον πλα~:"lτη συμμετέχει σε μια

ατέρμονη διαδικασία ανακύκλωσης πou καλείται uδΡολογικός κύκλος, όπως
δείχνει το σχήμα.
Νερό από όi..α lα μέρη της επιφάνειας της Γης (κuρίως όμως από ης

θάλασσες) εξατμίζεται με τη βοήθεια της ηλιακής ενέργειας.
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ΣΛΛΑΠΑ ΤΛΡΛΣ Στγ ΛΙΑ ΝΟΣ

Ο αέρα.; που περιέχει τους ooρατμoUς κιvείταl παvω από τη,. επιφάvεια ιης

Γης μέχρι "α ψιη:θεί και vΑ αφήσει τους υδρατμούς "α πέσου,. υπό μορφή
σταγό\I<ιJ" βροχής. Κάποια ποσότηια από τη βροχή μένει στην

EIlIIJQVCIQ

της

γης, εξατμίζεται πάλι κάποια άλλη που ονομάζειαι επιφαvειαο;:ή αιιορροή ο;:ι

ακολουθεί τις ο;:λίσεις του εδάφους μέχρι το πλησιέστερο ιιοτάμl, λίμvη ή
θάλασσα, ενώ μία τρίτη IlOOότηtα κατεlσδOCI στο έδαφος και αΠΟθηκεOCται
για μεγάλα χρονικά διαστήματα σε IιIlIΊrclu αποθέματα_

Η πόλη της Λιβαδειάς με το α\'άγλυφο της, έλαχε vΑ διαρρέεται ullIΊ
τέσσερα ποτάμια

-

χείμαρρους. Ευνοίκή η διαμόρφωση του ιιοταμού της'

EpιruVΑς για τη,. εκμετάλλευση της "δ(;VΑμης του vΕΡO(;".
Αυτός ο "λευniς ά~ρακα9', όπως πολύ σοφά αvαφέρεται, έμελλε "α ιιαίξει
καθοριστικό ρόλο στη,. οικονομική ανάπτυξη του τόπου μας_
Περιοδικό "Βοιωτικά Χρονικά» <cuxoς

1.

Πρώτα

-

πρώτα χρησιμοιιοι

ήθηκε στη,. Βουλή, όια" θέμα της ήιαν ο ορισμός ΠΡωτεόουσας της Βοιωτίας.
Ο Τ. λάΜας σνμπληρώvovτας την εlιlχειρηματολΟΎία του Ν. Μπουφίδη
αναφέρει ότι η πόλη μας είναι η Τρίτη Βιομηχαvική πόλη της Ελλάδος, μετά
την Πάιρα ο:αl τη,. ΣUρο. Και δεν θα χαριστεί η Κυβέρνηση σ' αυτή" αλλά θα
κρίνει λογιο:ά ο;:αι δίκαια ορίζοvτάς την npωtEUovσu του Νομο':' Βοιωτίας.

Αvατρέχοvτας στο βιβλίο

του σεβαστοό δασκάλου θόμιου Δάλκα

σταμαιάμε στο σημείο που αVΑφί:ρει το νερόμυλο του Καλαμιού.
«Στη σχιά του Λαφύστιου Βουνού και <TrO

δρόμου Λειβαδιάς

- Αθηνών
O\VjJamQ

110 χιλΙόΙUΤΡO

του δημοσίου

βρίσκεται το Καλάμι. Ήταν, ιrριν βΎΟ\ιν οι

ιrεφελιtιoμηχανές.
και είχε ζωή >:αι ιrίνηση, χάρη στους τρεις
νερόμυλούς του. Λογής λorής περαστικοί <Trιi~t\){!v με τα ζώα, τα κάρρα και
τις άμαξές τους, άλλοι για ιια αλιίσουν τα σιτάpJα 1(U! τα καλαμπόKJα του και
άλλοι γJα Ι-'Ι! ξεδΙψ'άσουν και Ι-'Ι! ξεκουραστούν >:άτω αιrό τα ιrλιtτάrιια του.

ΈΤΡωγαν λίγο κω έιrΙI-'(J.ν, άVΘρωπOI ο:αι άλογα, στο παpάπλε\ιflo χάrιι.
Eιrαψvαν μία ανάσα, ξε>:ουράζονταν και σνl'ιίχιζαν ύστερα τον δρόμο τους,
για AliaPTO, τ/ Θήβα ή την Αθήνα.
Μία μιίρα μετά την σφαγή του ΔiστομdΙJ, στις

11.6.1944,

>:άηκαν

1(U!

ΟΙ

Tp€ις νεΡόμυλοι μαζί ΙU τις υπάλoιιrεςεγκαταστάσειςτους, από απάVΘρωπoυς
ΝαζΙ Ξεκλήρισαν κυριολεκτικά οι νέοι OiivvoJ >:αl τους εικοσιφείς
κατοίκους

-

ιδωκτήτις τους, για την αlJτίσταση των α.,-αρτών της περιοχής.

Σιωιrηλός >:ω έρημος μπρος στ/ν δημοσιά παραμένει από τότε ο ΠτΟ
μεγάλος από τους Tp€ις νεΡόμυλους. Χορτιασμένη κι ακίνητη
σκέλεθρο

-

-

σωστό

η τεράστια ανέμη του στέκει δίπλα στο ρημαΎμέvo κτίριο ΙU τη

σαραβαλιασμένη στέγη του, τα μισο>:αμένα ιrανTζoύρια και τα αδειαrιά. ιroυ
χάσο:αυν, παράθυρα.
Οι γκρεμισμένοι μΙΝφότοιχοι, αι σιa:IIaOjJi\VJ αιrό τ' ιrrpιόΧOΡTα τάφοι,

τα φυσωμέιιπ δέ.,-ρα κω τα {JαθυπράσιllΠ

l

'"

O:VIIapioora

με τις rυρμέι'ες από

_
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θλίψη ιcoι συλλοr~, λ-ες, ιcoρυφiς του. δείχ\Vυν Την φoτσλtιψη του χώpcιJ».
Έτσι Μιιπόν, έχει η περιοχή. Μετά αιιό υπόδειξη του Βρ<:<ανο\> lιρέσβη
στην Αθήνα

για να λυθεί 'ο πρόβλημα της ανεργίας των

Dawkins,

οllλαρχηγών μετά ,ην Επανάσ-.:αση "αl την Aπε4l>θiρωση. σχεδιάζεται η
"ατασ"ευή

(01)

οδl"ο\> άξονα Αθήνα

- Θήβα . Λιβαδειά.

Να σημειώσουμε εδώ

ότι υπήρχε η απόφαση σίινδεσης lης ανεργίας "αι 'ης ανέχειας με lη λησ-.:εία.
Ατ.ό το

1836

σχεδιάζεται η ίδρυση ΠΡCνoμωόΧOυ "11ματουρΥείου βάμβα"ος

"αl υδρόμυλου,

αιιό ,ον

Κάρολο

Σοίι,σο.

Η

ιιροσπάθεια

lιρέlιει

να

εγ"αταλεΙφθη"ε.

Πιθανόν η εγ"ατάσ-.:αση ε""ο""ιστι"ων μηχανών, με χρήση της "ινητή·
ριας δύναμης των χειμάρρων

,ης ιιόλης, άρχισε

τη χρονιά

]862,

όr.ως

ιιληιχ>φορcl>μεθα από την εργασία του "υρίου Νί"ου Μέλlου, «Λιβαδειά:

190.; - 2Qoς αιώνας». Έτσι

η ιιόλη μας χρησιμοποιεί την ΟΟραυλl"ή ενέργεια

για ε"μετάλλευση σ'ην lότι: «βιομηχανία» από τα μέσα του (901) αιωνα.
~I "ίνηση με το νε,ρό, εΙναl αιιό τις μορφές ενέρΥειας ιιου ανανεώνεται χάρη
στον υδρολογl"ό

ια/ο:λο

αναια/ο:λωσης,

ιιου αναφερΘή"αμε

αρχl"ά.

Οι

ανανεώσιμες πηγές ενέργειας όμως σήμερα, αναIΠl>xθη"αν μετά τις ιιετρε
λαίκές κρίσεις του

1973

"αι

1919.

ΟΙ ο:υρι6tερες αιτίες 1Ι0υ έσιιρωξαν προς

αυτήν την ο:ατεύθυνση ήταν:
Ι. Η υποβάθμιση ,ου περιβάλλοντος από την αξl01l0Ιηση των εςανιλήσι·
μων ιιηγών ενέργειας.

2. Η μείωση των αποθεμάτων των ορυ..-τών "αυσίμων lIαγO:CΣμΙως. Έχει
\Ι1Ιολογlσθεί ιιως lα μqαλόtερα λιγνnι"ά αποθέματα, πol> βρΙσο:ονται το, μεν,
ένα σ-.:η Λυπ>:ή Μαο:εδονία το, δε, δεύτερο στην Πελοιιόννησο, έχουν .<χρόνο

ζωής» 130 "αι 5{1 χρόνια αV1Ιστοιχα. Για το ουράνιο mαρενέση Δράμα) "αl
για το πετρέλαιο ΠΟ1) βρΙσ"Oνtαl σε ελληνιο:ό έfιαφoς,

10 χρόνια αV1ίστοlχα.
3. Η αιJξηση του "όστους

iX01JV \Ι1Ιολογlσ-.:εί

σε

S

"αl

των συμβατι"ών

ο:αυσίμων

ο:υρίως

του

lιετρελαΙου.

4. Η αιJξηση της ανερΥίας. 1Ι0υ σήμερα υπολ.ογίζεταl σε 10% του ενεργοίι
ιιληθοομοό σ'ην Ελλάδα. μπορεΙ να αV1ιμετωιιιστεί με την αξΙ01l0ίηση των
ανανεώσιμων ιι;ηγών ενέργειας, διότι συνειιάγεται μια αί>ξηση της αιιασχό

λησης ο:ατά 2 έως ]8 φορές. συγΚΡIIl"ά με τις εξαV1λήσιμες ιι;ηγές ενέργειας.

S.

Η διάθεση μέρους του ιι;ληθυσμοό για μια ζωή με μεγαλύτερη ασφάλεια,

για αυτάρο:εια

ενεργειακή

ο:αl αυτοδιάθεση

όσον αφορά τις ενερΥεια"ές

ειι;ιλογές αλλά ο:αι γενιο:όπρα. Αυ,ά συμβιβάζΟV1αι ιιερισσόtερO με ης ήιιιες

μοριΡες

ενέργειας

ιιου είναι

απλοΟΟτερες,

φτηνότερες

ο:αl επl&χοV1(\\

ευ"ολό,ερα δημόσια διαχεΙριση "αl έλεγχο από ότι οι συμβατι"ές πηγές
ενέργειας.

6.

Η παρελθοίχ:>α όσο "αl η σημερινή "α,άσταση στον Περσι"ό "όλπο,
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όπου βρίσκεtαl το

65%

των παγκοσμίων αποθεμίnων rιεφελαίoυ, δεν είναι

τέτοια πο\) να εrγOO1αl 1η στα&:ρή και επί μακρόν φοφοδοσία με rιεφ!:λαto,
ΣημεΙ<ιΥ1έον ιιως η Ιρανική εισβολή σ1Ο Κουβέη, δεν επηρ.έασε καθόλου 10
KootO; tης αιθανόλης στη Βραζιλία ή των ανψoyενVΗφιών στη Δανία,
Οι ανανεώσιμες πηγές ενέρΥειας δεν είναι περιβαλλovτι,oo απoλίrτως
αβλαβείς >;αι δεν διατίθενται σε άπειρες ποσότ/tες.
Όλες οι ανανεώσιμες πηγές ενέρΥειας μπορούν να χρησιμοποιούνται επ'
άrιειρoν, αλλά με συγκειφιμένο ρυθμό.
Παρόλα αvtά, μπορούν να παράσχουν τ/ν ενεργεια>;η βάση για τη βιώσιμη

>;oιvωνία του μέλλοντος. Είναι άφθονες, ποικίλες >;αι αποι;ενφωμένες, ι;αθώς
μάλιστα &; ΡUJΙάινο\)ν ποιοηι;ά Κ(1\ ποσοηι;ά όσο οι παραδοσιακές. Έ1σl
είναι η συμφερότερη λuση, διότι δημtoυΡ'Ίούνθέσεις εργασίας, προστα1εύο\)ν
το rιεριβάλ/oν, θα βοηθησουν αποtελεσμαηκότερατην ανόιπιιξη το\) φίτου
.:όσμου, aφού η χρησιμοποίησή της IIρoσtattutt το ι;λίμα

tO\)

πλαvι'ι1η

(φαινόμενο το\) θερμοκηπίου).

Η υδροηλεο:τριι;η

ενέρΥεlα σημερα καλύπτει το

1/5

τ/ς παραγόμενης

ενέρΥειας παγι;οσμίως. Τα μιι;ρά έργα φαίνε1αl να καλύπτουν ι;αλ&ι:ερα ης

ανάγκες ενεργειoδόtησης χωρίς να προκαλεί κοινωνική ι;αι οιι;ολογιι;ή
ρύπανση. Οι ΟΟροηλεΚ1ριι;οί σταθμοί αντιπροσωπεύουν σήμερα στ/ν Ελλάδα
μόνο το 25~ι του tεχνικά ι;αι οικονομικά εκμεταλλεύσιμου δυναμικού της.

MMtota,

αιιτό tO είδος αξιοποίησης τ/ς ενέργειας είν(1\ ιδιαίτερα lφόσφορο

για την ανάπτυξη περιοχών με οικονομικότερο τρόπο παραγωγής ηλεπρι
σμού χωρίς απώλειες στη μεταφορά τ/ς όπως η rιεριoχή μας.

k.

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ: Από tην αρχή το\) αιώνα Ι;(1\ με το πέρασμα tης

ελληνιι;ής ι;οινωνίας από τον πρωτoyεvι'ι τομέα στο δευtεροΥεvι'ι >;αι κατόπιν
στον φιτoγεvι'ι τομέα παραΥα/Ύής, όπως Κ(1\ σε όλο τον ι;όσμο, οι ενεργειαι;ές
ανάγης αυξηt1ηι;αν αλματωδώς.

Υπήρχε, λοιπόν, άμεση α'ιl(ίΎJζη εξεuρεσης μεγάλων ποσοτή1ων ενέργειας,
που, όμως, αν lΟΟι βρέt1ηι;αν η χρήση το\)ς έγινε πολλές φορές αλόγιστα.
Στα

1920

η Ελλάδα >;άλ\)πτε ης ενεργειακές της ανάγκες με τ/ χρήση

βlOμάζας, όπως βλέπετε στο σχήμα, δηλαδη με ξύλα, ελαιο>ruρήνες ι;αι άλ/α
παρόμοια σε πολύ μεγάλο ποσοστό το 01Ι0ίο έφτανε τα
υδραυλιl<:ή ενέρΥεια κάλιιπταν

tO

96%.

Ο λιγνίτ/ς Κ(1\ η

ιιπόλοιπο, (I1)ΎJζ&Κριμένα μόλις το

0,18'10.

ΑΡ-Υότερα, με τ/ν αύξηση τ/ς βιομηχανίας ι<:αl των αστικών I<:έντρων και
μέχρι

tO 1940 το

ποσοστό της βιομάζας μειώ&ηη Κ(1\ αυξήθη>;αν αντίστοιχα

τα ποσοστά το\) πετρελαίου Κ(1\ του άνθραι;α.

Η υδροηλεl<:lΡIι;η ενέρΥεια τ/ς οποίας η τεχνολοΥία εξελίσσεται, εξακο
λουθεί να χρησιμοποιείtαι αλλά

tO

ποσοστό τ/ς παραμένει σχεδόν σταθερό,

.

Αλλωστε, χρησιμοποιείται αποι;4,στιι;ά ι<:αι μόνο στις περιοχές που έχουν
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YδPσυλll:~ 1(11
Αlολιl(

Βιο (ι

a

Ά'"

,α

Λ,

Π"

1920

1940

1960

1980

2000

2025

0,18%

0,20%

1,10%

2,59%

8,70%

9,60%

96,72% 6240% 41,50% 8,34% 36,00% 44,90%
1,00% 24,30% 3,90% 2,88% 13,60% 0,00%
2,10% 0,70% 3,40% 7,34% 11,00% 000%
0,00% 1240% 50,10% 78,80% 0,00% 0,00%
0,00% 000% 0,00% 005% 3070% 4550%

[,
αro

HλιaK

ΠΙΝΑΚΑΣ

1

τη δυνατότητα να την αντλήσουν.
Στην αρχή του

νει ανrίστolxα το
Παράλληλu,

η

1960 και του 1980, το πετρέλαιο κυριαρχεί και καταλαμβά
50% και 780/. των (ΙναΎΚα/ν Ύια την παΡΙ!ΎωΥή ενέργειας.

υδραυλική

ενέΡΎεια

αυξάνει

το

ποσοστό

της

με

την

Kαλυτipευση της τεχνολογίας των σφοβίλων.
Τα προβλήματα που παPOυσlάζOνrαι, όμως, με την ενεργειακή κρίση και η
(IVΆπυξη της 'Π'χνολΟΎίας, (Ιλλάζουν το ενφΥειακό ισOζίrylO. Έτσι, υπολο

-Υίζεται πως μέχρι το

τα ποσοστά αυτά θα είνu\ Ύια την υδρuυλική

2000

ενέργεια και την αιολική

8,7%,

Ύια την ηλιακή

30,7%, ο λΙΎνίτης
% και η
36%. Μέχρι το 2000

θα καταλuμβάνει το Ι Ι

βιομάζα το

δε. η Ελλάδα θα καλύιιτει τις
(Ινάγκες της με την οορuυλική
και την αιολική ενέργΕια

9,6%,

με την αιολική κατιΊ.

και τέλος με τη

κατιΊ.

'.

45%

βιομάζα κατά

44%.
Στον πίνακα Ι αvίό βλέπουμε

την εξέλιξη του ενεΡΎειακού ισο-

-

ζιηίου. Η ηλιακή και η υδραυλική

ενέργειΙ)

κατuλαμβάνουν

-

μεγαλύτερο ποσοστό, μέχρι να
φτάσει σχεδόν το

10%

το

2025.

Αντίστοιχα, στον επόμενο πίνακΙ)

(2)

-1Ι0υ είναι ιιιό παραστατικός

διαπιστώνετε με μιιλε χρ4>μΙ) στο
κάτω μέρα;

πως η

υδραυλική

ενέΡΎεια καταλαμβάνει
μεγαλύτερο

όλο και

ποοοστό σης ενερ

-yειuιcές αVΆΎΚ&ς. Α",ίθετα, με το

ΠΙΝΑΚΑ!::

2
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ένιοvo μοβ χρώμα, το ιιετρί;

λc.IO όλο και χάνξΙ έδαφος
μέχρι το
ζουμε

να

2000,

που lΥΙΙολογί

ιιαυσουμξ

να

το

χρησιμοποιούμε και να χρη
σΨ01l0ιοiψε αντί αι>τοί> άλλι;ς

μορφές ενέργειας οι οποίες

-ι) ιι ι

ΠΙΝΑΚΑΣ

3

είναι ανανεώσιμες,

Όσον αφορά σεη Λιβα&ειά ]((ιι γενικά στην ιιεριοχή της ΒΟI(ι)Τίας, &εν
έχουμε αντίστοιχα στοιχεία;

απλά ειιειδή

η Λιβαδειά είχε το ιιοτάμl

βασιστηκε ιιερισσότερο στην υδραυλική ενέργεια,
Ειιειδή, λοιιιόν, ο δευτερογενής τομέας ανθεί μέχρι το μεσοιιόλεμο, όλες οι
μικρές βιομηχανί.ες σεηρίζονταl βασικά στην υδραυλική ξνέργεlα.
ΧαΡο.nηΡιστικό ξίναι ότι η θέση των βιομηχανιών αυτών είναι αιιοκλεl·

στlκά δίιιλc. σε ποτάμια, αιι' όπου αντλούν την αναγκαίο. ενέργεια. Μί>λοl,
ξκκοκκιστήρια, βαφεία, ακόμα και η ηλειcτΡOδόεηση "τον πρόrt"o καιρό
τουλόχιστον- βασίζεται στο νερό. Σημειωτέον, ότι στη Λιβαδειά υιιήρχε

εργοστάσιο 1ΙΟυ κάλυπτε ολόκληρες τις ξνεργξιακές του ανάγΚξς

-90

ίιιιιους

αιιοκλειστικά και μόνο αJtό τα ιιοτάμια,
·Ομως, ακόμα και ιιριν το

]94(1,

οι μεγάλες και αυξημένες ανάγκες εόσο της

ιιόλης όσο και των βιομηχανιών της, κάνουν τη χρήση εων γεννηεριών με

ιιετρέλαιο αναγκαία. Κατόπιν. με την ε1!έnαση του ηλεκτρικoU δικτί>ου, η
ηλεκφlκή ενέργεια είναι πιο πρόσφορη και
οι υδροστρόβιλοι

ιιαΡο.δίδουν σταδιακά εη

θέση τους μέχρι την εξαφάνισή τους.
Ας δοί>μι; τώρα ιιως γίνεται να αντλήσου·
με ενέργεια από το ποτάμι. Στα σχήμαεα
και

7

5, 6

βλέΠξΤξ τους διαφόρους τρόιιους που

Τ01l0θεtείεαι ο μύλος στο ποτό.μι ΚΙ αιιό
ξΚξί, ο τροχός ιιεριστΡέφεται, φέρνοντας το

νερό ειιάνω στα ιιτερύΥια και στον άξονα
μεταφέρεται η ενέργεια η κατό.λληλη, εην
οιι:οία χρησιμοποιούμε με διάφορους ερό·
ιιους.

Στο σχήμα

3

βλέιιουμε πώς γίνεtαι η

μεtαΦOρά της κίνησης με OOOvrωTOί>ς τρο
χούς, ΟΙ οποίοι ως επί εο 1tλείστoν ήταν
ξύλινοι, στο σημείο Ε ήταν η μεtαφopό. εης
κίνησης και κατόιιιν μεταφερόταν η ιιερι
στροφική κίνηση στο σημείο Ζ, όιιου εκεί
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νερο'; ~αι σuνεπώς, αυξάνει ή μειώνει τις

"

στροφές. Αντίσtοιχα, η κίνηση μεταφέρε
ται στο σημείο

Δ και

Ε και

κατόπιν

μεταθtτεl την κίνηση κάνω στις μuλόιιε
τΡες και με το χωνί πέφτοuν

μέσα τα

δημητριακά και -Υίνεταl η άλεση.
Βεβαίιι:ις αuτός είναι ο τρόπος χρήσης
της uδραυλικής ενέΡΎειας -Υια τοuς μίιλσυς.
Εάν στον άξανα

όμως Kαταφiρναμε

~αι

βάζαμε και μια -ΥεννήτΡια, τότε θα είχαμε
και παραΎωγή ηλεκτρικο'; ρι;';ματος.
Ας oooJμε το επόμενο σχήμα, το οποίο

είναι η εξέλιξη

των μ';λων.

Το πρώτο

σχήμα είναι η απλή περίπτισση, απλά το
αuλάκι ρίχνει το νερό επάνω στα πτεριΥΥια
και παίρνουμε μια απλή κίνηση περιστρο

φική

κοι σuνεπώς,

εφσσον

η ταχυτητα

λίιτερη

εν&ΡΎεια.

tOu

και πέφτει

ΑΡΎότερα,

vεpOU ειναι

μεΎα-

σε καλοσχεδιασμένο

πτεΡ';Ύlα,

έχουμε

μεΎαλ';τερη

ενέΡΎεια. Και αυτός είναι ο τελικός σκοπός.
Για το πώς εξελίχθηκαν τώρα οι σ'tρόβιλOI, ας ΟΟ';με το επόμενο σχήμα, το
οποίο μας δείχνει τη χρονική εξέλιξη ΑUτών των στροβίλων.

BλiπεTε πώς

ήταν οι πρώτοι στρόβιλοι (μιλάμε -Υια το

~ ~'-?~~.- ... ]890 -παρόμοιοι είχαν χρησιμοκοιηθεί και
~

;;3&2
....'W:\ :.--ιι
"-~~
~........~..
'Ί"Ο-::.
~-

"

στη Λιβαδειά) και διαπισ'tώνετε ότι -Υια να

έχουμε μια ισχ'; 230 ίππων ~α1 με ένα ';... ος

πέντε μiτρων να πέφτει το νερό, έπρεπε να
εί1ΙΙμι: μια διάμι:τρο δύο μl:τρων.
Με την πρόοδο της τεχνολΟΎίας αυτή η

κρόοδος μειώθηκε σχεδόν σ'tO ένα μέτρο,
Δίπλα, βλέπετε διάφορα τεχνικά χαρακtη

ρισηκά. ΠάV<ιl σε αυτή την τεχνολσΎία
βασίστηκε όλη η βιομηχανία της Λιβα
δειάς τότε

':
'"

--'---- ..-

,,",,,,Ι-

",,-

ΙΙΙΝΑΚΑΣ

4

και UIIIίPXOIJV στοιχεία για

τέτοιους στροβίλους.

Η πρότασή μας ποια είναι; Αν και έχει
περάσει η εποχή πσυ η βιομηχανία της
Λιβαδειάς βασιζόταν στο ποταμι. uπαρχει
πάρα πολλή εν&ργεια μέσα σε αuτό και δε
θα 'πρεπε να πηγαίνει χαμένη. Υπάρχουν
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ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΔIΟΝγΣΙΟΣ

&;ιάς τότε και υπάρχουν στοιχεία Ύια τέτοιους στροβίλους.
Η πρόταση μας ποιαείνα\; Αν και έχει περάσει η ε"οχή "ου η βιομηχανία
της Λιβαδειάς βασιζόταν στο ιιοτάμl, υιιάρχεl ιιάρα ιιολλή ενέΡΎεια μiσα σε
αυτό κα\

&;

θα 'ιιρtιιε να ιιηΎαίνεl χαμένη. Υπάρχουν δύο ιιιθανοί τρόιιοι

χρήσης Ίου ιιοταμού.
Ένας είναι σης ηδη υιιάρχOυσtς φυσικές αναβαθμίσεις του ποταμιού να
τοποθετηθοuν παρόμοιοι

μlκρης lσxUoς υδροστρόβιλοι

που θα παράΎουν

ηλ.εκτρικό ρεύμα Ύια τοπικη χρηση.
Η δεύτερη πρόταση, η οποία όμως έχει επίπτωση στο περιβάλλον, είναι να

υιιάρχεl κάιιοιος oryωΎός ο οποίος να ειςμεταλλεόεταl

τη διαφορά ύψους,

φυσ\κά με μεγαλύΊερη ενέργεια.

Βεβαίως, ΊΟ ποσοσιό ενέΡΎε\ας το οποίο μποροuμε να κερδίσουμε είναι
πάρα πολΙ! μεΎάλο ιroι δεν μπορώ να σας Itα/ ακριβώς νοuμερα Ύια να μην
έχουμε κάποιο λάθος. Άλλo>σtε δεν υπάρχουν επαρκη στοιχεία και μετρησεις.

Όμα><;, σημασία έχει ότι δεν εςναl μόνο για το Δημο, αλλά και για όλες τις
άλλες βιομηχανίες, θα ηθελα να σας πω ότι μπορούν να χρημαtοδοτ/θοuν
μέσω ενός ΠΡΟΎράμματος το οποίο υποστηρίζει η Ευρωιιαϊκή Ένωση και
λέΎεΊαl «Επιχειρησιακό ΠρoYrραμμα Ενέργειας», στο οιιοίο χρηματοδοΊείΊαι
η συμπαΡΟΎωΎη

ηλεκτρισμού και θερμότητας, τα αιολικά ουστήματα, τα

μικρά ιιδροηλεl(\ρικά έΡΎα και η αξιοιιοίηση Ίης βιομάζας.
Επίσης, χρηματοδοτείται και κάθε Oργα\lα/μένη προσπάθεια για εξοικονό

μηση ενέργειας, Ύια Ύεωθερμικές εφαρμΟΎές, Ύια τη χρηση φυσικοΙ! αερίου
και ιιαθηllκών συστημάτων.

Ευχαριστώ πολU .

...

ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ: ΣεβασμιόταΊε, KUpιE Δήμαρχε,

κύριοι Ίης Πολιτείας,

κυρίες και κuριοι, μου δίνεται κι εμι;να το δικαίωμα κάη να πω ΣXC:ΙΙKά με ΊΟ
θέμα τ/ς ενέργειας

και

να ουνεχίσω

ακριβώς τα

λεΎόμενά

σας, Ι<"ί>ριε

Δήμαρχε, Ύια το θέμα της τάσεως, <ης σταθερότ/τάς της Κ.λπ.
Η εlδικόΊητά μου είναι μηχανολόΎος-μηχανικός και έχω καθίσει πoλλiς
φορές και έχω μελ.εΊήσει τέτοιου είδouς θέματα. Όπα><; και κατά τη διάρκεια
της ζωής μου στα
αντικείμενα.

μέρη

όπου ερΎάστηκα,

είχα ασχοληθεί

με τέτοια

θέλω όμως να επισημάνω κάτι το βασικότατο και θα το αιιιολο-Υήσω.
Πρόκειται Ύια το ποτάμι τηςΈρκυνας. Γνωστό σε όλους μας. Μας προσφέρει
τ/ν ομορφιά του, το νερό του, όμως αυτό το ποτάμι ΚPUβEt μέσα του δυνάμεις
οι οποίες χρόνια τώρα μένουν ανεκμετάλλευτες.
Εuκολες να βΎουν οι δυνάμεις αl)τές και εύκολα να εφαρμοστούν και θα ΊΟ
αlτιοΛ.οΎήσω. Μόνο Ύια ένα έτος στο σχσλείο μου, τ/ν Τεχνική ΕιιαΥΎελμα
ηκή Σχολή Λιβαδειάς, το Δημόσιο πληρώνει πετρέλαιο θέρμανσης τέσσερα

=
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ΛΙ8ΛΔΕΙΑ ΧΘΕΣ, ΣΙ-ΙΜΕΡΑ. ΑΥΡΙΟ

με ~tV'tc ε"ατομμίφια. Αν σνμιιληρώσουμε τα έξοδα όλων των σχολε,ων της
πόλης μας για τον ίδιο σκοπό. τόα θα "αταλάβουμε τι tχΟ\!με χάσει τόσα
χρόνια σε ενέργεια. χρήμα, καθώς και την επιβάρυνση σε καοοαέριο πάνω
από την πόλη μας, ειδι"ά το χειμώνα,
Κί>ριοι αρμόδιοι της πόλης μας, του νομοό μας, πάρτε την ιδέα μας και

"QV'tE

την πράξη. αφοό από μόνο το\! το ποταμι έχει πολλές φοοι"ές βαθμίδες

από τις πηγές "αι σε όλο toυ το μή"ος.
ΓνωρίζΟ\!με
υλοποίησή

το μεγάλο "όστος "ατασ"ευής

του έργου, αξίζει όμως η

του, τα έξοδα συV'tήρησης του έργου δεν θα είναι ~oλλά, το

αποτέλεσμα όμως πολί> μεγάλο. Αν σε βαθμίδες του τοποθετηθοόν στροφεία

που ο άξονας τους θα κινεί εμβολοφόρες ή ~εριστρεφόμενες

αντλiες, θα

ανεβάζει το νερό στις δεξαμενές της πόλης μας, που βρίσκοV'tαι σε αρ"ετά
μεγαλο όγος, ανέξοδα.
Αν στους

ίδιους

άξονες

των σφο",ε,ων

κινήσουμε

ζείrι'η

παραγωγής

ηλεκτρικής ενέργειας, τότε ο φωτισμός του ποταμοί> σε όλο το μή"ος του θα
είναι ανέξοδος. Η θέρμανση κάποιων σχολείων θα είναι "αι αυτή ανέξοδη,
όταν οι αV'tιστάσεις μπορούν να θερμαvoυl' με οποιαδήποτε σχέση.
Έτσι, θα έχουμε μείωση σεβαστή σε έξοδα στην πόλη μας και πάν<σ απ' όλα
καθαρό περιβάλλον. Όσο για τα χρήματα που θα εξοικονομηθούν, όταν και

όποτε τελειώσει αυτό το έργο, πιστειJω ότι θα μποροίΙσαν να συV'tηρήσουν ένα
ορφανοτροφείο αρρi:ν<σν πο\! λείπει από την πόλη μας. αφοό "ι εγώ σε τέτοιο
μεγάλωσα από τις δε"ατέσσερις ημέρες της ζωής μου μixρι τα δε"αοκτώ μου
χρόνια και βρίσ"ομαι σήμερα μαζί σας.
Είμασεε l1ρόθιJμOΙ, κίΙριοι, να συνεργαστούμε με "άθε ενδιαφερόμενο. Σας
ευχαριστοόμε.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
09/01/2023 21:58:53 EET - 44.211.79.30

ΛΓΝΙΛΔΗΣ ΠΛΝΑΠΩΤΗΣ

Ειοήγηση ΤΟU Κ. ΑΓΝΙΑΔΗ ΠΑΝΑΓιΩΤΗ
Προέδροu τοu Εnιμελητηρίοu Βοιωτίας

Βιομηχανική ανάπτυξη Λιβαδειάς και Νομού Βοιωτίας

Σεβασμιότατε, κ. Δήμαρχε, Κ.Κ. Boυλεvιές,
Otι πολλού δέω, χάριν έχειν τω

..

της πόλεως άρχοντι..

Παρ' ολίγο, δηλαδή, θα χρωστούσα χάρη στον

<irxovta

της πόλης μας το

Δήμαrxο μας τον κ. Παλαιολόγο, 'για την τιμή ποι> μου έκανε ζητώντας μοι> να
κατα&έσω την ταπεινή μου γνώμη για τα ανuπηιξlαKά θiματα που aφorouv
τον νομό και ιδιαίτερα τη Λιβαδειά. θερμά τον ευχαριστώ!

Δεν του χρωστώ όμως χάρη. Γιαπ το εγχείρημα αποδεικνuεται τεχνικά
δύσκολο. αλλά ιο::αl ... επικίνδυνο στο αίιιεδο των σχέσεων (για να χαρnολο·
γήσω), μια και είναι εξαιρετικά ενοχλητιιο::ό να υπογραμμίζεις ορισμένες
διαπιστώσεις

χωρίς

να στενοχωρήσεις

φίλοι.>ς συνεργάτες

ΙO::Q\

",-,ρίως

συμπολίτες, άοιο::ιιους μαχητές του καλαίΙ, που το συνέδριο αυτό έχει την
«αγαθή τίΙχη" να σιryKεντρώσεl σήμερα σ' αυτή την ωραία αίθοοοα.
Είπα πroηγουμένωι; αΔΙΑΠIΣΤΩΣΕΙΣ".
Θα μπορούσα να δώσω πολλά επίθετα: γνωστές, χιλιοειπωμένες, σιο::ληρές,
τετριμμένες.,., με το πιο πρoσφιιiς όμως το ειιί&ε-το Διαπιστώσεις αΟΔΎ
ΝΗΡΕΣ» σε ό,τι αφορ(ι. την αναπτυξιαιο::ή ΠΟΡ,εία της Λιβαδειάς. Και για να
μην αφήσω περl&ώριο παρανόησης, πroσδιορίζω ότι με τον όρο «ΑΝΑ
ΠΓΥΞΗ» δεν αναφέρομαι μόνο στη μεταβολή των οιιο::ονομιιο::ών μεγε&ών. Ο

όρος «ΑΝΑΠΓΥΞΗ))

περικλείει

το αίτημα

για δραστικές

διαρθρωτικές

αλλαΎές, με στόχο τη σύντομη άνοδο του βιοτlιο::ΟΟ ι:ιιlπέδου, πρόοδο στο
πολιτιστικό, βιοτιιο::ό ιο::αl τεχνιιο::ό επίπεδο (εισοδήματα, παιδεία, ιryεία, στέγη,
ιο::οινωντκές υπηρεσίες, μετριασμός αντσοτήτωνκλ1l.)

Και τίθεται με όλη τη βαΡότητα το ερώτημα:
ΒΡΙΣΚΕΤΑ! Η ΛΙΒΑΔΕΙΑ ΣΕ ΜΙΑ τετΟΙΑ ΠΟΡΕΙΑ;

Αλίμονο, τα ιo::α(}ημερll'ά μηνύματα που δεχόμαστε από τον πρωτογενή
τομέα, τη βιοτεχνία, τη βιομηχανία, το εμπόριο. την παιδεία, την κρατική
υποδομή ΕΙΝΑΙ ΑΡΝΗΤΙΚΑ'
Η μειιοοη των ημών ιο::αl των ιο::οlνΟllιο::ών επιδοτήσεων ιo::αl}ώς ιο::αl η
συνέχιση καλλιεργειών ιο::ορεσμένων αγροτιιο::ών προίόν-των, ανuμένεταl να

6
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Η ΛιΒΑΔΕΙΛ ΧθΕΣ, ΣΗΜΕΡΛ, Λγριο

θίξει ακόμη περιασότερο το αΎροηκό εισόδημα,

• Το

κλείσιμο βloτεxνι~ών ~αι βιομηχανικών μονάδων εκτός της ωιώλειας

θέσεων εργασίας, αποδιαρθΡώνεl την παραγωγική διαδικασία, επηρεάζει
αρνητικά όλη την τοπική oι~oνoμία, δημιουΡ)'ώντας καθεστώς αιι:οβιομηχά
νισης της ιιεριοχής., μη εύκολα αναστρέψιμο.

-

Η δημιΟ\)ργία ΒΤΠΕ·ΒΙΠΑ στην ειι:αΡχεία Λιβαδειάς, όπο.., οργανωμένα

θα παρέρχονταν σης ειι:ιχειρήσεις οι αναΎκαίες δομές και νπηρεσίες και θα
έδιναν τ/ν ανιηκαία ώθηση στη μεταποιηηκή δραστηριότητα, καθιιστερι;ί
αδικαιολόγη'tα.

-

Το εμπόριο της πόλης πλήττεται κι αιιτό με τη σειρά το..,. Ο αριθμός

δlαμαρτ..,ρημένων συναλλαΎματικών και σφραγισμένων επιταΎών, πολλαιι:λα·
σιάζεται καθημερινά και σε συνδιιασμό με το Ύνωστό τραπεζικό σύστημα
δημΙΟ\)Ρ)'εί ένα ασφυκτικό κλίμα στην ιηορά.

- θετικά

τα έΡ)'α το.., ΔήμΟ\) για την το..,ριστική αναδειξη της Κρύας, αλλά

δεν επαρκούν. Ο τουρισμός, που θα μπορούσε να δώσει διέξοδο οτ/ν
χειμαζόμενη τοπική οικονομία απαιτεί vπoδoμές, δρόμους, έργα αξιοποίησης,

κλίνες, διαφημ~στΙKή εκστρατεία κλπ., πράγματα δηλαδή ανύπαρκτα.

- ΤΟ

σήριαλ της κοροϊδίας Ύια την KατασKfλ1ή του αυτοκινητοδρομίοο και

την αναμενόμενη

τΟ\)ριστική έκρηξη

συνεχίζεται.

Τελικά, το

μοναδικό

τουριστικό προϊόν πο.., θα μείνει στην πόλη μας θα είναι το σουβλάκι.

- Διατηρούμε χάρη στην αδράνεια τη δική μας, αλλά και των εκάστοτε
πολιτικών εκιι:ροοώ"ιιων μας το πανελλήνιο αρνητικό ρεκόρ να αποτελούμε το
μοναδικό νομό, τη μοναδική πρωτεύουσα νομού, χωρίς ανώτερο τεχνολογικό
εκπαιδευτικό ίδρυμα.

Προσπάθειες

ΚΑ ΤΕΕ, ενώ ξεκίνησαν από το
Η

υγειονομική

ανεπαρκής.

1980,

περίθαλ~η

δραστήριων

των

Ειδικά, αν αναλογιστεί

Λιβαδιτών

για

ίδρυση

παρέμειναν αλιισιτελι;ίς.
κατοίκων

της πόλης,

κανείς ότι το

ιδιωτικές κλινικές, με σννολική δfX!.στηριότητα

280

1973

παραμένει

Λ.εΙΤΟ"'Ρ)'ούσαν

23

κλινών. Πρέπει κάποτε

να αποκαλι>φΘούν ποια συμφέροντα διατηρούν το Νοσοκομείο μας τραΎικά
ιrιι:oβαθμισμένo, με ειι:ιπλέον αποτέλεομα τ/ διαφυrή πόρων από την πόλη .

.

Η

αναβάθμιση των ..,πηρι;σ~ών της Δημόσιας Διοίκησης με την

κατασκευή του ενιαίου Διοικητηρίου ακόμη αναμένεται.

Μέχρι πού θα φθάσει α..,τή η κατάσταση; Πολλοί υποστηρίζουν όη
βρισκόμαοτε στο χείλος το\) -Υι::ρι;μού. Είναι ΕΠΕΙΓΟΝ να μην κανουμε το
ΕΠΟΜΕΝΟ ΒΗΜΑ, να μην πΟΟΟ\)με στο γκρεμό.
Μέχρι πότε θα παραμείνουμε αδfX!.νείς εμπρός ο' αυτές τις ΟΔγΝΗΡΕΣ

όπως τις ονόμασα διαπιστώσεις; Γιατί όλη μας η δfX!.στηρlότητα τείνει να
εκφυλισθεί προς μία διαδικασία ανταλλαγής ΜΟΝΟΛΟΓΩΝ και ΕγΧΟΛΟ
ΓΙΩΝ.
Ποιος λοιπόν έχει τη δύναμη να αλλάξει τη ροή των ΠfX!.γμάτων; Γιατί το
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ΑΓΝIΑΔΗΣ flΑΝΑΓ1ΩΤΗΣ

:r<Oως φΊα\εl ΊΟ '1νωρίζοι>με ΟΛΟΙ ΜΑΣ.

EiV(lI

όλα αι>τά. κι>ρίες και κύριοι, το αποτέλεσμα ενός σΙ>'1κεχι>μένοι> και

ασι>νάΡΊητοι> περιβάλλοντος. Και
ΕΞΟΥΣΙΑ,

ποι>

απελπισηκά

επηρεάζει

αΡγούς

'11'

αΙ>lό ει>θί>νεtαι η εκο.σ10τε ΚΕΙ\'ΤΡIΚ Η

καθοριστικο.

ρι>θμούς

τους

ης

σι>ν1Jήι;:ες,

διαθέσψοι>ς

δlαχειΡίζεΊαl

αναΠΊι>ξlακούς

με

πόρους,

διαμορφώνει το κλίμα μέσα στο οποίο ασφι>κηΟΟν οι όποιες αναπτι>ξιακές

ΠΡIIIΊOβOι>λίες.
Ει>θύνεΊαι όμως και το vrόπιο πολιτικό διιV(lμlκό ποι> δεν κατόρθωσε μεχρι
σήμερα να απαιτήσει από την κεvrρική εξοοοία όσα η πόλη μας, η Λιβαδειά.
δικαιούται. Δεν το κατόρθωσε, '1ιuτί δεν κατάφερε να αρθρώσει ένα λόΎο
διιναμικό, σαφή, σν)'κεντρωτικό και πο.νω από όλα εV{o)tlκό.
Φταίεl η έλλεlvη δι>ναμισμού και θέλησης τ/ς Δημόσιας Δωίκησης,

ΦΊαίεl

η αΊολμία στο {(επιχειρεί\')}.

Κάποιοι

ι>ποστηρίζouν

ότι δεν

ΧΡειάζονΊαι κίνητρα, αλλά άρση Ίων αvιικινήψων.

Φταίεl η, μέχρι α'1κύλωσης. προσκόλληση της επιχεlΡημαnκής νοοτρο·
πίας

σε

ξεπερασμένους

επιχειρηματίες

τομείς

αναζήτησαν

και

μεθόδοι>ς.

έσΊω πρόσβαση

Πόσοι

σε

από

τοι>ς

νέους

νέες τεχνολΟΎίες,

σε

εκπαίδευση, σε οργάνωση, σε νέα τεχνογνωσία, σε νέες πη'1!:ς προμηθειών,
σε νέες α'1ορ!:ς.
Όμως, στ/ Λιβαδειά ι>πάρχοι>ν πολλές δημlΟΙ>Ργlκές δυνάμεις. Δεί'1ματο
της μειοψηφικής αλλά πρωτοπόρας δράσης τouς, εντοπίζονται σ' όλους Ίους
χώροι>ς. Έχοι>με χρέος ΦJΊές ης δι>νό.μεις να τις απε-Υκλωβίσοι>με,

να ης

οδηΎήσουμε στο προσκήνιο.
Κυρίες και tώριoι, η απαρίθμηση και η καΊα'1ραφή Ίων προβλημάΊων και

των αιτιών τους σε καμιά περίΠΊωση δεν μπορεί να θεωpηQεί μελέτ/ και
ακόμη λl'1ότερο να οδηΎήσει σε σχέδιο δράσης.
Σο;έψεlς, ιδέες ο;αι προτάσεις διάσπαΡΊες ι>ΠάΡχοι>ν και ακo~ηκαν. Εμείς

ως Eπιμελη-rήpιo, έχοι>με κατά καιροuς προτείνει προτο.σεις προς συ--γκεκρl
μένες κατει>θύνσεις.
Ενδεικηκά,

ΊΟ

Επψελητήριο

Βοιωτίας

έχει,

επανειλημμένα

και

με

πolιciλoυς ψό1lOι>ς, ΠΡοτείνει στ/ν Πολιτεία τις βασικές ιδέες μιας σΊρατη
Ύικής ανάπτυξης Ύια τ/ Λιβαδειο. σΊα πλαίσια μιας προσέnισης επαναπροσ
διορισμού

Ίου

παραΎωΎlκοί>

μοντέλοι>

Ίου

Νομού

Βοιωτ\ας.

ΠΙΟ

σ1JΎκει;:ΡιμέV(l ΠΡΟΊεί\'tΊαι:
Έvrαξη της επαρχίας σε ζώνες κινήτρων και θέσπιση ειδικών κλαδικών
ο;ινήΤΡων.
ΑνάΠΊι>ξη
κλάδους

'tOU

παρα'1α/Ύlκών

δραστηριοτήΊων

και

παροχή

κινήτρων

σε

ΠPωΊQΎενή τομέα.

Ανάπτυξη τουρισμο':' με έΡΎα που Οα αντιμετωπίζουν με σεβασμό την
ιστορική διαδρομή τ/ς πόλης και με ευαισθησια το περιβάλλον .

.
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Η ΛΙθΛΔΕΙΛ ΧθΕΣ, ΣΗΜΕΡΛ, Αγριο

Βελτίωση της επαγγελματικής "ινητικότητας των εργαζομένων "αι
προσαρμογή της εuαίδεο.>σης στις νέες "αtεuθόνσεις. ΑπαΡαίτηtη η
δημlοο.>ΡΎία uvώttpou ΤεxνoλoγΙKOiι ΕΚ1Ι(\ιδεmlι;<w Ιδρ,)μα.ος.
Προώθηση, με ε,δ,,,ά "ίνηφα, τ/ς εξωΥεωΡΥI"ής απασχόλησης με την
ανiιπtι>ξη τ/ς βιοτεχνίας "αl 'Ιης μικρομεσαίας μεtαποιηtικής επιχείΡησης.
Αναγ"αίος όρος η ώιαρξη βιοτεχνικών και βιομηχανικών ιιάρ"ων.
Σης άμεσες επιδιώξεις

100.>

ΕΒΒΕ περιλαμβάνεται

η αξιOltοίηση εθνικών

και κοινοτικών πόρων, με την ανάll1ι>ξη κοινοτικών προγραμμά1ων.
παράδειγμα,

έχει

o.>ΠOβιiλλ&1

σχέδιο

δράσης

στο

Phan:

Parιn~rship

Για

Pro,

gramm~, πρόγραμμα ποο 'χει σαν στόχο την ανάπτι>ξη οικονομικών σχέσεων

"αl ε1llχειΡημα1\κών ανταλλαγών με tις χώρες της λνατολl"ής Ευρώπης.
Το Επιμελητήριο Βοιωτίας θεωρεί αναγκαίο να γνωρίσοον οι επιχειρήσεις
της πόλης τους νέους 1ρόπους προώθησης πρoίόνrων, όπως ο θεσμός -rων
εKθtσεων, γι'

amiI

με διάφορα μέσα προτρέπει ΤOιJς επιχειρημα1ίες να

σuμμετέX0o.>ν σε .οπι"ές ή "λαδl"ές ειι-θέσεlς, ενώ η διοργάνωση έκθεσης
Τ01lιι;1\ς παραγωγικής φοοιογνωμίας είναι μέσα στις προθέσεις το\).
Σε συνεργασία με 10πικοίΙς συλλόγους γυναικών, &ιtιχειρεί να θέσει σε
λειτουΡΎία, Κέντρο Διατήρησης της Λαι"ής Υφαντουργικής Τέχνης, διαθέ

τοντας αίθοοοα, έμπειρους εκπαιδε0.>1ές "αι παραδοσια"οός αΡΥαλειοί>ς, Η
ανάπτυξη της γυναικείας επιχεlΡηματικότ/τας μέσα από παραδοσιακές
δρασ1ηριότητες θεωρείται από το Επιμελητήριο Βοιωτίας εφιuός στόχος.

'Οπως είναι γνωστό, οι με1αφορές παίζουν ένα σημαντικό ρό"" στην
ανάΠ1υξη ενός τόπου καΟό:>ς αιιοτελο,)ν αναγκαία προΌπόθεση για την

εΠΙTl.>χημένη αντ,με1ώπlση ενός εξαιρεtι"ά ανταγωνιστl"οίΙ δlεθνoπOιημένou
περιβάλλoνroς. Έtσι, το Ειιψελητήριο Βοιωτίας

'IItWXt

μετά από σσντο

νισμένες ενέργειες να ιιεριληφθεί η δημΙΟο.>ΡΥία εμπορευμαη"ο,) σταθμο,) στη

Λιβαδειά στο σχε1\"ό πρόγραμμα δράσης
Επιμελητήριος Σύνδεσμος Με1αφορ6)ν.

ποο.> εuόνησε

ο Ελληνι"ός

Από την πρόtαση, όμως, μέχρι την εφαρμογή, η διαδρομή είναι τεράστια
και δαιδαλώδης.
Τα πρoβλήμαtα είναι πoλίrιιλo"α και δυσεπίλυtα.
Σε συμφωνία και με το Δήμαρχο ιιου, όπως γράφει στο εισαγωγικό τοσ
σημείωμα, φιwδοξεί να αVQίξει ένας διάλογος για όλα τα ζητήματα ποο.>

αφορο,)ν την πόλη, έχΟο.>με τη γνώμη ότι το προσφεΡότερο μέσο για την
τε"μηρίωση και την αποτελεσματική ΤOιJς προώθηση είναι ένας εσρittαToς
δια/.ογος όλων 1ων δυνάμεων τ/ς Λιβαδειάς (και το σημερινό Συμπόσιο δίνει
σχετικό δείγμα), που για να είναι γόνιμος, αποδοtι"ός

και ι;υρίως αποτε

λεσματι"ός, πρέπει να γίνει με σαφήνεια των στόχων "αι των όρων της
διεξαγωγής τοο.
Πιο συγκεκριμένα προτείνοσμε 1ην ΟΡΎάνωση ΑναΠ1ι>ξιακής σσνάντησης,
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Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
09/01/2023 21:58:53 EET - 44.211.79.30

ΑΓΝΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓιΩΤΗΣ

ΠOOJ θα πρiπει ταχ.:,τατα >;αι σε σuνεΡ-Υασία με πχl'O>;ράτες να προβεί στ/

υUνταξη Σχεδίou Δράσης με ταμηριωμένες προτάσεις σε όλouς τovς τομείς.
Το σχέδιο ανlό,

"01)

μ"ορεί να λάβει τη μορφή ΒΙΒΛΟΥ μ.ι; ιεράρχηση των

"ροτάσεων μέσα σε ένα σo.ry>;ε>;ριμένο ΧΡΟΝΤΚΟ ΟΡΙΟ, θα "ρέπει να
δεσμεuθο(,ν οι πολιτι>;οί μας να το lφοωθήσ(1)ν δl)ναμι>;ά στην >;ενιρι>;ή
εξcιooία -Υια εφαρμΟ-Υή, με τη στήριξη όλοΙ! Τ(1) λlβαδίτι>;οΙ! λαcι(,.
Μόl'O έlσl οι lφCΙlάσεις -Υια:η υUντoμη ανα'lτl>ξιαιcή 'ΙΟΡεία της Λιβαδειάς
Οα -ΥίνΟ1)ν εργαλείο προόδcιu, >;αι όχι >;ενός λό-Υος "ου θα εξο>;ολουθήσει
ΑΕΝΑΑ να τροφοδοτεί συ-Υ>;ρούσεις και αντιπαραθέσεις χωρίς >;ανένα θετι>;ό
α'lοτέλεσμα.
Τέλος το Ε.Β. ευχαριστεί -Υια μια ακόμη φορά τον Δ.Λ. -Υια lη δΙCΙρ-yάνωση
της ημερίδας και δηλωνει ότι θα είναι στη διάθεση όλων των φορέων -Υια την
'1ροώθηση της ιιαραιιάVΩ στρατη-Υl>;ής.

'"
Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
09/01/2023 21:58:53 EET - 44.211.79.30

Η "ΙΒΑΔΕΙΑ ΧθΕΣ, ΣΗΜΕΡΑ, Α γριο

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ
Πf'OΕΔf'OΣ (Κο; ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ): Να έρθουμε «ί:ιρα στη συζήτηση εΊlί
των εισηγήσεων Ί10υ αι;οίισαμε στη δείιτερη ι;αι τελευταία σημερινή
συνεδρία. Ε1Ιί της 1ΙρΦτης εισηγήσεως. 1Ιου έιc:ανε ο ιruριoς
Βασίλειος με θέμα «Μια αρχόνησσα στη Λιβαδειό του

Βασιλεiου

]861» Ί10ΙΟI

έχουν να

ιc:άνoυν ερωτήσεις;

Ko~ ΣΥΝΕΔΡΟΣ,

Για την αρχοντιά των Λιβαδn«Ιν,

αναφέρει ι;αι ο Mαιc:ρυγιάννης

ιc:αι είναι

πηγή

ιruριε Δημαρχε,

των lιληροφορι«Ιν

τα

αιιομνημονείιματά του. θα ήθελα να ιc:άVtιJ μια παρά"ληση, αν είναι δυνατόν
να μεταφραστούν τα "είμενα στην ελληνιο:ή γλώσσα. θα είναι αυτό μια πηγή
ο:αι για τ/ Λιβαδειά. Βέβαια, αυτά τα ι;είμενα Ί1Ρέπει να μελετηθούν ι;αι να
αι;oλotιθηθεί μια διαδlo:ασiα,

Και ο:άη άλλο. Ανέφερε ο:άποιος oμlλητ/~ ότι από τον Aα/tpό!tIJpyo
έβγαζαν ιο οινόπνευμα. Αι;όμα ι;αι το αλείιρι. Οι πηγές αναφipoυν όη ο
AσlφόΊlυργoς έβγαζε ιc:αl αλεί>ρι_ flapάξtVQ είναι όη εο:είνη την εποχή, όταν

ιrιιήρxε η λίμνη

της Κωιιαίδας,

ιc:αλλlεpyoί>σαν τ/

βδέλλα ο:αl γινόταν

εξα·ιωγή στη Μlο:Ρά Ασία για την αφαίρεση του αίματος α1lό τους ανθρώ
Ί1ους. 'Βταν μία Ίιηγη Ί1λοί>του ι;αι αυτό.

Κο; ΝΤΕΛοπον ΛΟΣ, Για να μην o:αθυσtεpώ, έχω φατήσεl για όλους
τους oμιληtέ~ μία 1Ιαράγραφο,
1ΙληΡοφορίες γι' αυτά Ί10υ

ri1lav

1Ιροοθήnς σιι~ αναιc:olνώσει~

τους ο:αι

1Ι0υ συμΊlληPώνOυν ης αναο:οlνιΟσεlς τους.

Για τον ιruριo Βασιλείου, ήθελα να

1\(1)

για το ΕΟνlο:ό Ίδρυμα Ερευνών, όη

έχει αρχείο φωιογραφιο:ό με αιιει"ον1σεις "αι της Λιβαδειάς. Επίσης ο
ιδιώτης συλλέιe:tης ΣφlνόJιOυλoς έδωσε το υλιο:ό του σης ειc:δόσεlς Oλιc:ός, με
θ.έμα τόπος

1((11

ειι;όνα.

ΕΊιίσης, οι γιc:pαβαίιpες σtoυς ιιεριηγηt.ές δεν είναι σίγουρο όη έχουν
ζωγραφιστεί

από ανθρώπους

που επισιc:έφθηo:αν

τη

Λιβαδειά,

αλλά ο

1Ιερlηγητ/ς έιc:ανε την ΊιεριγΡαφή σε ζωγράφο όταν εΊlέστρεψε στ/ χώρα
ΊιΡοέλευσης (Απλία, Γερμανία) ο:αι αυτοί οι ζωγράφοι είδαν φαντασηο:ά,
πoλλiς φορές, στοιχεία γΙ' αυτά που λέει μέσα το ο:είμενο. Αυτά φτάνουν
μέχρι το

]850,

OJIότε αρχίζει η χρήση φωΤογΡαφιι;«Ιν μέσων.

Επίσης, στ/ν

Congrcss Library

των Ηνωμένων Πολιτειών, υιιάρχουν σε

μιφοφίλμ όλα τα έργα που έχουν απειο:ονίσεl περιηγητές ο:αι ζωγΡάφοl1lου
τους συνόδευαν ο:αl μ1l0ρεί ειc:εί με αλληλογραφία από τη Λιβαδειά να
αναζηιηθεί το λημμα Λιβαδειά στους περιηΥητές ο:αι οι γιc:pαβoί>pες 1Ιου
υπάρχουν.
Κο; ΣTAMOV: Μια ε1lισήμανση μόVQ με την ευιc:αφία της ωΡαίας ομιλίας
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ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

το..,

KUpiOU BoOI4iou. Στο έργο 01:0 ο"οίο αναφερθηκε υ"άριοuν "ατω:λη·
"ou αφορούν Ο1:η Λιβαδειά και πρέιιεl να σημειώσω, "ύριε
Δ~μαp;(ε, δη ;(θες το βράδυ στην έ"θεση στο nVEUIintI"O κεντρο "αρατ~
κτικές γ"ραβούΡες

ρησα τρεις πολύ "α"έΚ1:ιιπες φωωα/Πιες α"ό αιι:ές τις γ"ραβούρες.
θα "ρότεινα, λοιπόν, να αντικατασταθούν. Είναι "άρα "ολύ εύκολο α"ό το
βιβλίο -μπορώ να βoηθ~σω "ι εγώ αν θέλετε- να "ά\lOυμε ωραίες φωτoτιrιιίες
"ου θα υπάρχουν ε"εί "αι ό;(ι εn:ίν&ς οι "α"έΚW"ες. Εuχαριστώ,
ΜlπroΠΟΛIΤΗΣ ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ: θα ~θελα "ι εγώ με τη σειρά μου να
εuχαριστ~σω ων ιώριο Βασιλ.είο» "αl ε"εlδ~ είναι ένα θέμα "(1) πιστεύω θα
τον απασxoλ~σεl και θα το

EJf&"tEi"EI,

θα ~θελα να καταθέσω μια IiapτUpIa

ότι '-'''άρχει μια άλλη αρχόντισσα από τη Λιβαδειά, η Ρεγγίνα Φίλωνος:Ηταν
στην α"ολοuθία

της Αμαλίας "αι μετά έζησε στη

BouapIa.

Σώζεται το

ανά"ωρο της και αξίζει ο κόπος να ασχοληθεί κανείς, διόη Ια/Ι στα έ"ι"λα
και

στην "όρτα "αι

"αντού γράφει

Ρεηίνα Φίλωνος εκ

Λιβαδειάς.

Ευχαριστώ.
Κος 8ΑΣΙΛΕιον: Εuχαριστώ "άρα "ολύ για την εκδήλωση ΤΟ1) ενδιαφέ·
ροντος σας. Είναι μεγάλη ημ~ για μένα και ιδιαίτερα για την εΡγασια

Iiou.

Περί των ασφoδέi..ων, "ου εί"αμε, είναι έτσι και "ροσθέτω α"όμη "ως στον
10 Παγ"όσμιο Πόλ.εμο οι Βόσνιοι και Ερζεγοβίνιοι τρέφονταν α"ό το αλεύρι

"OU

"αρήγαγαν α"ό τους "ονδύλοuς των ασφοδέλων.

Τώρα, όσον αφορά στις βδέλλες, "ρέ"ει να "ω ότι ήταν το θέμα μα1) το
ο"οίο

ανα"οίνωσα

Μελετών,

στο

20

"ατά συΎ"υρία

Διεθνές
"άλl στη

Σuνέδρlο
Λιβαδειά.

της Εταιρίας

Βοιωη"ών

Y,,~ρxε ένας φοβερός

ανταγωνισμός μεταξύ των σι>nεκτών "αl εμπόρων βδελλών της Κωπαlδος
"αι αντιστοίχως των σuλλε"τών "αι εμπόρων (~ ας περιοριστούμε

mou.

iIi"Oρout;) της Σμύρνης, Τόσο, δε, οι βδέλλ.ες της Κω"αlδας, όσο "αι της
Σμύρνης, εξάΎονταν στα μεγαλύτερα νοσοκομεία της ΔUΤIKης Εuρώπης.
Για τις γ"ραβούρες, "ύριε Δ~μαρxε, η συnoγ~ μο.., μ' αuτές "ου

ixouv

σχέση με τη Λιβαδειά "αι τη Βοιωτία, "αl "ατ' επέκταση "αι με τη θήβα
εφόσον, ε"δηλωθεί ενδιαφέρον, είναι στη διάθεσή σας. Πρόκειται περί
"Ρωτοτύπων, έχει γίν&Ι μεγάλος αγώνας για να σvyκεντρωθoύν αυτές οι
Ύ"ραβούρες.
Και έΎινε "αl ένας άλλος λόγος για την αληθοφάν&ια, για το "ραγμαηκό ή
όχι. Πρέπει να "ω όη, ο Ανρί Μπελ αναφερει "άτω στις Ύ"ραβούρες του, ότι η
Ύ"ραβούρα αuτ~ έγινε α"ό τον τάδε βασισμένη πάνω σε ένα σκίτσο του Ανρί
Μπελ, δηλαδή σ"ιτσάριζε ο Ανρί Μ"ελ. 'Εχουμε δε "αl γ"ραβούΡες, "άλι στο
βιβλίο το» Ανρί Mιu:λ, από ψωt<Yyραφίες, όπιι:χ; αuτή της αρχόντισσας. Κύριε
Δήμαρχε, ε"ιφυλάσσομαι να σας σu:ίλ.ω μία, σε μεΎέθuνση, φωτογραφία "ι
ελ"ίζω να τιμηθεί το δώρο μο» στην "ατάλληλη θέση.
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Η ΛJΒΑΔΕΙΑ ΧΘΕΣ, ΣΗΜΕΡΑ. ΑΥΡΙΟ

Κατόιι;ιν. είναι έτσι όιι;<ι:ις τα λέμε; Ενδιαφερεl κάτι

και την

κυρία

Ανδρειωμένου αυτό. Η κυρία Kolλά~oυ, έφορο.; βυζανηνών και μεταβυζαντι
νών αρχαιοτήτων. μου έδειξε ιι;ριν ένα μήνα μία γκραβουρα, η οποία είχε την
εξη~ ιδιοτυπία: Έδειχνε -ενδιαφερει ~αι ω Σεβασμιότατο αυτό- μια μεγάλη
και πάρα πολύωραία ε~Kλησία στη θέση που είναι ο Aι-Γιώργη~ ~αι λίγο πιο
κάτω, μεταξύ εκκλησίας Αγίου Γεωργίου θηβών και ΜουσείΟ\) Θηβών και
ων πύργο τον Kαταλανι~ό τον είχε τοιι;οθετήσει στη θέση που είναι ο δρόμος

κάτω από το Μουσείο.
θέλουν και οι γKραβoύρε~ διάβασμα και φαντασία. Ήθελε να δείξει. είπα
στην κυρία Κοιλάκου, ο σKlτσoyρό.φo~ την εκκλησία, αλλό. και

τον

καταλανικό πί>ρΥΟ. Και τι κάνει; Κατεβό.ζει πιο κάτω τον πί>ργο κι έτσι, μ'
ένα σμπάρο δuό τρυγόνια.
El;εδηλισσε μια ~υρία ενδιαφέρον κατά τη διάρκεια τη~ oμιλία~ άλλων
συνέδρων. για την περίπτωση των ασφοδέλων.

Η ανακοίνωσή

μου στο

δεύτερο τόμο, πρώτο Tεί>xo~ της επετηρίδας τη~ Eταφία~ Βοιωτικών
Μελετων, θα τη βοηθησει πάρα πολί>, γιατί lιItάρχει πλουσιότατη βιβλιογρα
φία για το θέμα αυτό.

ΠPOF.ΔPOΣ (Κος ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ):

EIIi

τη~ εισηγήσεω<; του κυρίου

Γιαννακίτσα, ερωτησει~.
Κος ΚΕΡΑΜΙΔΑΣ:

θέλω να εUΧαρlστ/σω τον κύριο Υποστράτηγο,

οποίος εκ των παρευρισκομένων

ο

είναι ο μόνος ο οποίος μίλησε Υια τον

πολιτισμό. Είναι λυπηρό λίγο διόη από όσους πέρασαν, παρακολοί>θησα όλη
τη

συνεδρίαση

των

τριών

ημερών,

δεν

αναφέρ&ηκε

κανένας

για

τον

πολιτισμό. Μόνο ένα πράΥμα θέλω να πω. Ότι ο τίτλος, ο πραγματικός
τίTλo~,

αυτού που αναφέρομαι,

επιστ/μη~. είναι των

λέει

των

«Υρaμμάτwv».

Δεν είναι τη~

και κατόπιν ακολουθεί η επιστήμη.

Η ερώτησή μου είναι, γιατί δεν αναφέρεστε ποτέ και ~ανένιις, ούτε και ο
KUpIoς Υποστράτηγος αναφέρθηκε, για το εικαστικό ΥενόμεVQ τη~ Λιβαδειάς;
Και θα αναφερθα/ και συΥκεκριμένα κιόλας. Δεν αναφέρεστε οί>τε στους
εIΚ1lστΙKO~ αγιογράφους, οι οποίοι έχουν κοσμήσει και τη Λιβαδειά, αλλά
και

την

περιφέρεια

τη~

Λιβαδειάς.

Δεν

αναφέρεστε,

κανένας,

στους

εIKασΤΙKO~ καλλιτέχνες, οι οποίοι και υπάρχουν και υπηρξαν, οι οποίοι
πέρι:ι(l(l.ν μέσα από τη Λιβαδειά, έχουν προσφερει πάρα ΠOλλQ σε αυτή ~αι δεν
έχει αναφερθεί καθόλου τίποτα.
Και ω τελευταίο που θtλω να πω είναι ότι αναφερθήκατε περί δημιoυρyiα~

μουσείων, αλλά δεν αναφερθήκατε στη δημιουρΥία μlα~ πlναKoθήKη~ μέσα
στο χώρο της Λιβαδειάς.
Κα ΑΝΔΡΕΙΩΜΕΝΟΥ:

Ο τίτλo~ του θέματος του στρατηγοί> είναι «Ο

πολιπσμός» και σε παρένθεση λέει «Η σημερινή πόλη και οι ιrΡOOΠΤΙKές
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nΑΡΕΜΒΑΣΕIΣ

εξέλlξης rης».
Εάν η παρένθεση συΎ~ρoύεται με το lφώτο σ>:έλος, Ύιατί νομίζω όη η λέξη
πολιτισμός, όπως ε~είνoς είιιε ότι είναι ο ιιολιτισμός >:αι η πνευμαη>:ή

~αλλιέPΎεια ·αυτό το ~oυλτoύρα είναι πολύ Ύελοίο- η παρένθεση το ~αMπτει
>:ατά το ήμισν.
Θέλω

λοιπόν

να συμπληρώσω

το σποι>δαιότερο,

ότι

η

πνευματι>:ή

ι<:αλλιέργεια που πρέιιει να μας συνέχει >:αι πΡέπΕι να οδηγήσει την επόμενη
γενιά να γίνουν ιιρσγματι>:ά πολιτιστικοί φορείς, είναι α>:ριβώς η αναβάθμιση
του ε"παιδευτι>:ου υλl>:ου. Δηλαδή, τα σχολεία, οι αιιαιδευτl>:οί μας, ιcαι

olitb

μπορεί >:αι εδώ οι Toπιιcές Αρχές να το oΡΎαl'ώσoυν μαζί με την Ιερά

Μητρόπολη.
Για να διδάσ~oνται οι νέοι μας πέραν των μαθημάτων των τεχνι~ών "αι του

πρc:rypάμματoς, του μtΎαλόπνooυ, του στρατ/ΎΟU, ιιου ΠΡOiίπoOέτεl δισεκα·
τομμυρια για να Ύίνει, πρέπει νομίζω "υρίως να αναβαΟμισu:ί ο ρολσς των
ε>:ιιαιδευτι>:ών, αλλά με πνοή >:αι να δσθουν στους νέους οι τάσεις Ύια μελέτη
~αι Ύια διάβασμα. 'Οχι να WJξηθσiιν μόνο οι βιβλισθή>:t:ς ~αι να μένουν άδειες,

αλλά απο τα σχολεία να ωθούνται οι νέοι να διαβάζουν Ύια να μπορέσει να
γίνει η αφύιtνιση της Λιβαδειάς >:αι του έθνους.

Σας ευχαριστώ πολU.
Κος Γ\ΤΕ"οπον"ΟΣ: Αναφέρθη"ε στις προτάσεις του για ένα Boιωη~ό
λεξικό νομίζω, έτσι; Απλώς θέλω να πω ότι το Βοιωτι"ό λεξl"ό με τα
σημερινά δεδομένα είναι

>:άη ιιάρα

ιιολύ ευρύ >:αι ΔUσ>:OλO >:αι το

ιιεριορίζουμε μόνο στο ιστορι>:ό λεξιιcό για τ/ Λιβαδειά.
Κος ΚΟΥΝΑΔΗΣ:

KuPlt

Γιαννα>:ίτσα, δεν διαφωνώ με αυτά ιιου είιιατε,

ίσα·ίσα είναι πολυ συμιιαθή. Αλλά θα ή&ελα Ύια λόΎους εvφτι>:oύς μάλλον
του ιώρου (Itr<oύ του ελλαδι>:ού, ~αι του tOJlI~OU, αλλά >:αι του ευρύτερου,
συνθήματα όιιως αυτά, ιιου μπορεί να συμφωνοuμε όλοι σχεδόν ή οι
ιιερισσότεροι, όπως ιιατρίς. θpησιcεία, OΙΙCOΎένεια, είχαν >:άθε εποχή
διαφορετικό ιαραο:τήρα.
Σήμερα θεωρώ, αναφορικά με το θεό, Υιατί για την πατρίδα δεν διαφωνεί
ιcανείς, ειιιβάλλοντας τη

θρησ>:εία απoιcλείoυμε ΙCαι αυτούς που δεν

πιστεύουν, αλλά και αυτούς που πι&ανόν να έχουν διαφορετι>:ές θρησ>:ευτι
>:ές πεποιθήσεις. Και όσον αφορά στην οι>:ογένεια, να μην αποκλείσουμε
αυτούς ιιου δεν θέλουν να παντρευτούν.
Κος ΓιΑΝΝΑΚI1"ΣΑΣ: ΠράΥματl, έχω γράψει δε>:αιιέντε·δε~αέξι σελίδες,
αλλά δυσwχώς έ>:ανα ένα «ρεζουμέ,>, μια μιφή περίληψη >:αι δεν μιιόρεσα να
ε>:&έσω ακριβώς αυτά τα οποία λtτε εσείς.

Οι εl>:αστικές τέχνες οπωσδήποτε ->:αι έχω σtιyΙCΕντρώσεl ιιολύ υλικό για
το θέμα αυτό· είναι ιιολύ σημαντι"ό θέμα και επιφυλάσσομαι να βοηθήσω.
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Η ΛΙΒΑΔΕΙΑ ΧΘΕΣ, ΣΉΜΕΡΑ, Αγριο

ΠΙ>ΟΕΜ'ΟΣ (Κος ΠΑΛΑΙΟΛΟΙΌΣ): Να πάμε τώρα σlην ψίτη εισήγηση
που έκανε ο κύριος ΚόνlΟς Ανlώνιος και ο κύριος Κουνάδης Παναγιώ1ης.

Κος ΚΑΤΣΙΜΠΑΡΔΗΣ: Είναι μια ερώτηση που απευθύνε1αι και προς
εσάς, κύριε Δήμαρχε, αλλά κυρίως στοιις ειση'γηI&.;. Μιλήσατε για ένα δίσκο
ων οποίο ζή1ησα και θα ήθελα όπως όλοι εδώ να τον έχουμε.

Η εΡώ1ηση, η πΡώ1η, είναι αν έχουν σωθεί και αν υπάρχουν τα έργα όλων
αU1ών που αναφέρθηκαν κι έχουν τη .wνδEoη και τη σχέση με τη Λιβαδειά
και τη Βοιωτία.

Δεύτερον, αν αυτά τα έργα υ!<άΡχουν και δεν έχουν συγκεντρωθεί κάπου,
μήπως συμπεράσμα1α αιιτής της διαδικασίας και 10υ Συμποσίου είναι ό1\
μπορούμε μια μέρα να την αφιερωσ-ουμε ακριβώς για να δούμε και να
ακούσουμε

UU10i

1α οπαία είναι πολύημα σι-οιχεία ενός πολιτισμού, ενός

ολόκληρου αιώνα και ίσιοι; και ΠεΡισσό1ερο;
Κος ΝΤΕΛοπονΛΟΣ:

Επειδή είναι 1ρομερά ενδιαφέρον

10

θέμα 1ων

κιιρίων Κόντοιι και Κουνάδη και επειδή ξέροιιμε από πρώ10 χέρι 1α
προβλήματα που έχει η έρευνα σ10ν 10μέα αU1ό, θα μπορούσε ο Δήμος σαν
επίσημος φορέας και με βάση ης ΠΡΟ1άσεις του Συνεδρίου, να ζη1ήσει από

1ην Ακαδημία Αθηνών ηχογραφήσεις παυ χρονολογούνται στο δημΟ1\κό
φαγούδl της περιοχής από

1923.

Μιλάω για μοναδικές ηχογραφήσεις που

κατασφέφονται.
Με αυτό το υλικό μπορεί να 'γίνει σύγκριση 10ΙΙ μοραlτικοιι και τοιι
ρουμελιώτικου φαγουδιού με άλλες περιοχές της Ελλάδας, ακόμη και με 10ιις
στίχοιις που περιλαμβάνονται και με 10ιις τίτλοιις. Είναι τρομαΚ1\κού
ενδιαφέροντος από απόψεως 1ίτλου το φαγούδι που το ανέφερε ως
«Σaιτήρχαινα», διότι η κατάληξη αναφέρεται από 101' Αριστοφάνη -σι-η
λέξη Δράκαινα-Μύραινα- αλλά αναφέρεται και σε ένα τραγούδι που θεωρεί1αι
στη Μακεδονία ότι δεν είναι ελληνικό, ότι ανήκει δηλαδή στα Σκόπια, ποιι

λέγεται «ETιlrQIVW>. Είναι η ιιΣτάθιιιvw>, τοπική προφορά ιιΣTάyαιvα>ι, και
βλέπουμε ότι με την κατάληξη μόνο συνδέε-tαι ένα δημοτικό τραγούδι 1ης

Μακεδονίας με

10 «Lι>τήρχαινα»

και με το ι<.ιIρ1iKαιναιι lΟυ Αρισι-οφάνη, που

δείχνει 1η συνέχεια της παράδοσης σε ένα καθαρά συντηρηlικό χώρο, όπως
είναι 1α λόγια και οι τίτλΟl1ων φαγοιιδιών που ΔUσι:Oλα αλλάζουν, λόγω 1ης

προφορικής παράδοσης.
Αυτό είναι ένα στοιχείο της συνέχειας της γλωσ-σας στο τραγούδι και σι-ο
στίχο και επίσης η ανακοίνωση των κιιρίων Κοντού

-

Κουνάδη μπορεί να

γίνει θέμα για ειδικό συνέδριο.
Κος ΚΟΝΤΟΣ: Να απαντήσω στον κύριε Κατσψπάρδη.
Για το έργο αυτών 1ων μεγάλων συv9ετών πσυ αναφέρατε, έχει γίνει μια

πολύ μεγάλη προσπά&εια από τον κύριο Κουνάδη και έχουν καταγραφεί και
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nάpι,ι 1W)).,Ii ΤΡι,ιΎούδιαΙσυνθέσεις τους lΙ"αι ελιιίζω, 11"1 ε')'ώ. κάιιοια μέρα να μας
δοθε, η ευκαιρία μέσα σε αυτό το χώρο να αναιιτ.χ,ουμε ιιάριι ιιολύ το θέμα
αυτό.
Σχετικά

με τις παρατηρήσεις

του lΙ"υρίου

Ντελόιιουλου.

δεν έχω να

αναφέρω κάη. Μακάρι να ιιάρουμε τα στοιχεία αυτά από την Α"αδημία "αι
να τα μελετήσουμε,
Κος ΚΟΥΝΑΔΗΣ: Στον ιιαλιό φίλο τον ι;ύριο Κατσιμπάρδη, τον lΙ"αλό μας

φίλο από τα παλιά χρόνια, θέλω \'α πώ ότι τα εξήντα ένα ψαΎούδlα που
έχουμε βρει μέχρι τώρα υπάρχουν στο

CD

που ]α/κλοφορεΙ Είναι δεκαοι;τώ

ΤΡι,ιΎοΟΟlα της Λιβαδειάς που τραγουδάνε και τέσσερα κομμάτια από τους δ&ο
μεγάλους ι;λαρινετίστες, το Νικήτα lΙ"αι τον Καραγιάννη.
Βέβαια, ιιρέιιει να σας πω όη μόνο τα «Σιφάντα παλικάρΙα» έχουν
δεκαοll"τώ, νομίζω, εκτελέσεις, Είναι ένα από τα σπάνια ψαΥούδια που έχουν

τόσες πολλές εll"!&λi:σεις. στην παλιά δισκογΡι,ιφία ιιάντο!&.
Το, δε, υλικό των μεγάλων αυτών συνθετών έχει cruyll"EVfpωθtI lΙ"αι ήδη

έχουν ετοιμαστεί εκατό περίπου

CD,

από το) οποία έχουν κυll"λοφορήσει τα

ιιενήντα. Ε(ναι τεράστιο το υλικό αυτό.

Ε,ναι ένα έΡ)'Ο που δεν έχουμε προλάβει ούτε εμείς να αll"οuσουμε όλα τα
ΤΡι,ιΥούδια. εμείς που είμαστε οι συντάl(1"ες του ιιρωτογενούς υλικού.
K~ ΝΤf.λΟΠΟVΛΟΣ: Μία ακόμα ιιροσθήκη, ως προς το "λαρίνο ιιου

ακο&Υεταl στα τραγούδια αυτά, επειδή οι ηΧΟΥΡι,ιφήσεlς έχουν Υί,,&ι στην
Αμερική και είναι βασικές αυτές οι ηΧΟ1'ραφήσει. για τη σωτηρία αυτών των
ΤΡι,ιΥουδιών στην περίοδο την προιιολεμlκή, θα ήθελα αιιλώς να προσθέσω ότι
ένας μεγάλος κλαρινετίστας της τζαζ, ο Μπένυ ΓΙΙ"ΟΟντμαν, ο οποία; δοκίμαζε
τους κλαρινετίστες πριν τους παρεl στην ορχήστΡι,ι "αl τους έλεγε «πσιξε μου

avrb ΠΟυ σ ..ούς όπως

το ιισΙζωεΥώ». όταν παρουσιάστηκε σε αυτόν ο Χαλκιάς

τον κατατρόπωσε και είπε ότι πρώτη φορά βρίσκει άνθρωπο που δεν μπορεί
,'α μιμηθεί το παίξιμο του όταν του έπαιξε σκοπούς από ΡΟΟμελη ι;αl Ήπειρο.
Ευχαρl<πώ 1Wλί>.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Κος ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ):

Επί της εισηγήσεως της "υρίας

Δανιά,

Κα ΑΝΔΡΕlιιΜΕΝΟΥ:

Να ρωτήσω την "υρία Δανιά εάν στην ίδια

ζυΥαρlά βάζει τους Αλβανούς (δεν εννοώ τους Βορειοηπειρώτες) "αι όλο τον
μικρασιατι"ό ελληνισμό, τον ποντιακό και το βoρεloηπεlpωtι"ό. Διότι ο
ελληνικός πολιτισμός ήρθε εξ Ανατολών. "Ολη η φιλοσοφία και η ποίηση
κλπ., ξεκίνησαν από την Ιωνία,
Και νομός του Βυζαντίου ήταν η Μικρά Ασία. Γνωρίζετε πολύ ι;αλά τι

ΎlvOταν στον lΙ"αιρό της ΦραΥΙΙ"ΟΚΡι,ιτίας εδώ σε όλη την Ελλάδα, πλην του
Μιστρά. Συνεπώς, είναι απαράδει;το "α δεχόμαστε ό,τι έχει εΠIΚΡι,ιτήσεl να
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Η ΛιΒΑΔΕIΑ X€lEΣ.1:HMEPA. Αγριο

λέμε για το ρo:rtσισμό, έχουν διαστρεβλωθεί τα πάvτα στην Ελλάδα. και αν
αφήσουμε ελεόθtρα τα σόνορά μας και γεμίσουμε (Ι1lό όλους τους Ασιάστες
ελευθtρως, εν oVΌμαη του μη ρατσισμού. τότε θα εξαφανιστεί το ελληνικό
σ<οιχ εΙο .
""οεΔΙ'ΟΣ (Κος ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ): Εγώ μόvo μια παρατήρηση σε αυτό,
μιας και θέλετε θέση. Τα τείχη του βερολιvoυ ήταν τείχη με μπl:'tόν και
έπεσαν, φαvτα<rn:ίτε τα άλλα. Λοιπόν, να απαvτήσει η κυρία Δανιά.
Κα ΔΑΝΙΑ: βεβαίως, όταν μιλάει η κυρία 'Υια τους AλβανoιJς, φαντάζομαι
δεν θα α\lll9έρεται σε όλους τους AλβανoιJς. Κάποιοι Αλβανοί, -όπως είπα
κάποιοι Ρουμάνοι.
Το καλοκαίρι ήμουν θύμα δόο φορές κλοιιής "'ο <rιιίη μου

(IIlQ

ρουμάνικη

συμμορία. Μου έκλεψαν δόσ ",ορές το σπίη και η α<rtυνομία είπε όη ήταν
ρουμάνικη συμμορία, KανoVΙKά δεν θα

iItptU

να έχω

UUU'>

ης θέσεις. Δεν

είναι όλοι οι Ρουμάνοι και όλοι οι Αλβανοί το ίδιο. Είναι κάποιοι Αλβανοί,
όπu:ις είναι και κάποιοι Έλληνες, Kλiφτες και δολοφόνοι. Έτσι &εν είναι; Δεν
lΙ1Ιάρχει άλλη λύση, παρά να αγκαλιασ<ούμε όλοι μαζΙ
Κος κlονΣIΙΣ: θέλω να συΥΧαρώ την κιιρία ΔαVΙά και να πω ότι η
Λιβαδειά δiχτηκε τους τσιπάνους και μάλιστα την εποχή του

1948,

όταν

έφτιαξαν ολόκληρη συνοικία στην Αγία Παρασκευή.

Αφομοι6:ιθηκαν με την ιιόλη και τους πολΙτες της, έφτιαξαν τραγούδια και
αl)'tΟί, Kλαρlvι:τίστες και σήμερα έχουμε να κομαρώσουμε ένα Γιώργη Μάγκα,
ο οποίος διαπρέπει και στο εξωτερικό ακόμα. Δεν θα μιλήσω 'Υια άλλους,
εllιστήμOvι:ς

κλπ., οι οποίοι έχουν αφομοι<ιιθι:ί

από την πόλη μας και

διαlιρέlιουν κατά κόρον. Ευχαριστώ.
Κος !\'ΤΕΛοπον ΛΟΣ: Δεν είναι αllΜίις ερώτηση, είναι και ιιαρατήρηση.
Υπάρχει γρ<19είο ενημtρωσης στο ΓραφεΙο Τύιι:ου γι' αυτά τα θέματα, έχουν
κάνει προσπάθεια και οι Δήμοι όπου έχουν τέτοιαlιροβλήματα, εγl(ατασ<άσε·
ων, αναδείξεων κ.λll.

Εγώ θα ήθtλα να τονίσω όη ο Δήμος μπορεί να κάνει μια ενημέρωση με
φυλλάδια τα οllοία θα δώσει <rtOoς προερχομένους από βαλκανικές χώρες,
δίνοντάς τους τον πολιησμό της ιιεριοχής της Λιβαδειάς διαχρονικά, όπως
't'άνηιcι: στο Συνέδριο και, συηρόνως, στους VΤόΠΙOυς θα δίνει τις διαφορές
τις IIOλιτιστιΙCΈς.
Επίσης για τη διδασκαλία, διδασκαλία της VΈας ελληνιl(ής σε αλβανόφω
νους, σε ρωσόφωνοος και σε Πovτίouς που μιλάνε διαλεΚ't\l(ά τα ελληνικά.

Εχουν γίνει από το

Πανεπιστήμιο

Αθηνών

ειδικά σεμινάρια

και έχω

δημοσu:οοει δόο μελέτες ιιώς διδάσκο",αι οι Αλβανοί τα VΈα ελληνικά και
οι ΠόVΤΙOI και

0\

ρωσόφωνοι με βάση τη σύγκριση της δικής τους γλώσσας
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ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΤΣ

και με.ο ελληνι-.;ό υιιόστρωμα

1100 έχουν, .0 01Ι0ίο δεν lΟυς δίδαξαν 110'1: για

λόγους εθνικιση-,;οί>ς στη χώρα τους.
ΠΡΟI":ΔΡΟΣ

(Κος. ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ):

Για την εισήΥηση

των -.;υρίων

Σαλαπα.άρα, Τριαvταφύλλoυ -.;αι lωανvίδη, υπάρχουν ερω.ήσεις;

Κος ΣΠΥΡΙΔΩΝ: Διανύσαμε μια εκαlOVΤαετία εκμεταλλευόμενο!
άνθρακα στη Λιβαδειά, από το

1840

περίπου,

10

λευκό

φτάσαμε στο μέγιστο

της

εκμεταλλεύσεως και τώρα έχουμε φτάσει σε μηδενική βάση.
Η ιιρόταση που κάνει ο κύριος Τωαwίδης -.;αι η ομάδα γενι-.;ά σχετικά με

τις συχνότητες κλπ., είναι ορθή. Δηλαδή η ιιΡόταση της ΔΕΗ είναι ορθή και
η πρόταση της ομάδας είναι ορθή. Υπό την έwοια αυτή νπάριονν δύο
προβλήματα.
Το έ\'α πρόβλημα είναι κατά πόσο σιιμφέρει να χρησιμοποιηθεί αυτή η

ενέργεια για θέρμανση και πού εί\'αΙ εφικτό -.;αι το δεύτερο, κατά πόσο έχουν
σκεφτεί, δεδομένης της γοομορφολογιας της ιιεριοχής, πoU θα μllOρούσαν να
τοποθετήσουν αυτή τη δεξαμενή για να έχονν σταθερή ιιαροχή και ρεύμα με
σταθερή σιιχνότητα.
Κος ΣΤΑΜΑΤΗΣ: θα ήθελα να ρωτήσω το συνάδελφο,

και ιιαλιό μο»

καθηΎ']τή, ΤΟ Διoviιση τον Τωαwίδη, αν έχουν κάνει έστω μία ιιρομελέτη γι'
αντό που λέvι:, για το ποτάμι, γιατί παλιά πήγα να ιιάρω ιιτυχιακή πάνω στο

ιιοτάμι και είναι 1Ι0λύ δύσκολο, έχει ασταθή ροή.
Σήμερα υιι:άρχOl>ν προτάσεις ενέργειας αιιό τον ήλιο. Μία πρόταση την
01Ι0ία κάνει η

Greenpeace,

της 01Ι0ίας είμαι και μέλος, έχει ιιεράσει στην

Ενρωιιαϊκή Ένωση, χρηματοδοτείται, έγινε μία ειιίδειξη στο Σύvταγμα.

θα ήθελα να ρωτήσω τον παλιό μOlJ καθηΎ']τή αν

[XOW

Kάrιoια αρχω)

στοιχεία, αν μιιορεί να γίνει κάτι χωρίς οικολογική καταστροφή.
ΠΡΟΙ":ΔΡΟΣ

υιιάρχει

και

(Κος ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ):

μία ερώτηση

δημοσιογράφος,

Εκί

από .ην -,;νρία

το» συγκαριμέvoυ

Μιιεμπόνη·Ζάνα

θέματος

1Ι0υ είν(ι1

αλλά απευθύvι:ται σε εμένα με αφορμή μία παρατήρηση

που έκανα. θα αllUvτήσω μετά στο σιιγκεψιμένο θέμα.
Κος

tYNFAPOt,

θέλω να κάνω μια ερώτηση στον κύριο Σαλ«ιιατάρα.

Αν... στο καλάμι εξυιι:ηρε.ούν και σήμερσ για την επεξεργασία των υφαντών,
δηλαδή της φλοκάτης, της βελέντζας Κ.λπ. όπως γίvovταν τον παλαιότερο
καιρό. Ευχαριστώ.
Κος IΩΑΝΝΙΔΙIΣ: θέλω \'α ακαντήσω στον παλιό μου μαθητή τον Κώστα
το Σταμάτη και να του ιιω ότι ναι όντως κάναμε κάποιες μελέτες, αλλά φυσικά

δεν είναι ολοκληρωμένες.
θέλω όμως να lt<ίI τούτο, ότι μια αντίσταση

μπορεί να δOIJλέψει με

οποιαδήllοτε τάση και OJIοτεδήποτε. Αν λοιπόν -όπως είπα lιροηγονμένως- σε

'"

ι
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Η ΛΙΒΑΔΕΙΑ ΧθΕΣ. ΣΗΜΕΡΑ, ΑΥΡJO

στροφεία, σΊpoβiλoυς, ι>δρσσΊρσβίλους, στους άξοvες 10υς, βάζαμε ζεύΥη

παραγωγής ηλε"ΊΡι"ής εVΈργε'(lς δεv μας ενδlαφiρ<;ι η ενέργεια Οα μας
δώσουν "αl μ<; αγωγούς πάμε στοιχ; υπαρχovίες "αυσΊήρ<;ς Ία/ν σχολείων "αl
ψοφοδΟΊούμε αVΊι<πασεlς, "αΊαργώ"'ας Ίους "αΟΟΊήρες, τό1ε ιωΊαλαβαί·
νουμε ότι

10

νερό Οα ζεσ1αθεΙ Εμάς τι μας ενδιαφέρει; Μια <πcιθερή

Oερμo"ΡCΙσία 1ους χειμερινου.; μήvες 1ης 1αξεως των

18

με

20

βαθμώv.

Από >:ει >:α\ πέρα, τηv αι>ξομείωση της 1άσεως όπως >:αl τ/ς εV1uσεως θα
1ην υπολογίσουμε μ<; θερμοσ1Ιιτες >:αι συστήματα αυ1όμα10υ ελέγχου.
Όσον αφορά σ10 "όσ1ος, είπα όη όντως

ri\l1ll

μq!ιλo το έργο, αλλά αξίζει

τον >:όπο, διό1Ι όλα CΙlι1Iι που Οα εξοl"ονομήσουμε >:αι >:α1ά τη διάρ>:ειcι 1ης

λεl10υργίας, αλλα "αι από ε"είνα που ενδέχε1αl να ItuρouμE επιπλέον >:αl το
ΠI<πείιω,

90

ίππους είπι: ο συvuδελφος (σήμερα μlι(lρoύμι: να

10

ε"μεταλλευ

τουμι: >:αλότειχι), 1ότε όλα αlι1Iι 1α χρήματα, όντως, θα μπορέσουν να
σιινΊηρήσουν ένα ορφανοτροφείο. Ειιχαρισ1ώ.

ΠI'ΟΕΔI'ΟΣ(Κος ΠΑΛΑI0ΛΟΓΟΣ): Επί 10υ σιιΥ>:ε.φιμένου λοιπόν, μιας
"αι είναι "αι ερώτηση προς εμένα, "αι επειδή εδώ "αl μια δε"α/1ία έχω 1ηv
ειιθυvη -είτε ως Δήμαρχος είτε ως Αντιδήμαρχος επί 1WV τεxνl>:(iιν έργων- να
ασχολούμαι με το συγ>:εο;ριμένο θέμα "αι \I1l είναι μόνιμη η φΡΟνΊίδα >:α\
αγωνία στο πώς αυ-ιή η εVΈργεlα μπορεί να αζlοποιηΟε.ί. Δοοηιχώς, >:αVΈνας,

μέχρι σήμερα, υπεύθυνος φορεας δεν έχει ούτε σε επίπεδο προμελέτης
>:αταθέσεl σιιΥ>:εο;ριμένη άποψη.
Εγώ δεν μιλόω -Υια τα οφέλη, αυτα είvαι CΙlι10νόη1α. Μπορε.ί

va

παραχ&ί

μια σημαντl>:ή εVΈΡΎεlα >:αl να πωλείται αlι1ή >:αl να υπάρχει >:αl έσοδο για 10
Δήμο. Δεν μιλάω -Υια 1α αΠ01εΜ:σμα1α.
Μιλάω -Υια 10 πώς αυτ/ η tVEpγEla σήμερα μπορεί να αξιοποιηθεί χωρίς να
γίνει >:α1αστροφή 1ου περιβάλλοντος εδώ, διότι αν μου πει >:άποιος ότι πρΕπεl
ξηλώσουμε, va "ά\lOυμε αγω-yoiις, να πάρουμε 10 VEρo va το πάμε δια"όσια

va

μέτρα πιο "ά1α/,

10 νερό va 10 ρίΧ"""με μέσα

από αγωγου.; σε στρόβιλο για να

έχουμε εVΈΡΎεlα, 1ότε αλλάζει όλη η φιλοσοφία τ/ς περιοχής.
Επί του σιη>:ε>:ριμένου 10πίου, με τοιχ; σιιγ>:ε"ριμένους >:αταρρά"ΤΕς που

tiVat

μια ιστορία αιώνων, Πώς μπορεί

Va

αξιοποιηθεί αυτή η ενέργεια, "αvείς

ούτε σε επίπεδο ΠΡOμελiτ/ς δεν μου έχει "αταθέσι:1 πρό1αση.
Εμείς εvδιαφερόμαστε

"(1\ θα

χρηματοδοτήσουμε μια 1Ε10lα πρόταση, -Υιατί

αν έχουμε μια 1έ10ια πρόταση "αι είναι αξιόπιστη ότι μπορεί να υλοποιηθεί,

Οα TηV υποβάλουμε σε >:οlνοτι>:α προγράμμα1α που χρημα10δ01εί σήμερα η
Ευρωπαϊ>:ή Ένωση για ήπιες μορφές ενi:ργεlας.
Άρα, λοιπόν, θέλουμε "αι ζηtάμε αυτή τη στιγμή όπoιcις Εχει σιιynl;"pt
μένη πρόταση ή σχέδιcι, να

10

υποβάλλει

"(1\

μπορούμε στο Δήμο με ης

ΤεχνlκΕς Υπηρεσίες vΑ 10 "OυβεVΊlάσOυμε "αl Va 10 "λείσουμε εδώ το Οέμα.
Η ΔΕΗ ίσως

va

μην μπορεΙ ΤΟ ερώτημα της ιαιρίας Mπtμπόνη είVΑI, οι

""
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ΠΑΡΕΜΟι'.ΣΕΙΣ

ιδιώτες tι κάvουv; Μέχρι τώρα οι ιδια/τες δεν μπορούσαν,
ψηφίστηκε ο l'έος vόμος στη Βουλή όη οι ιδιώτες JJItoρouv
εvέργεια κ.λ.π.
αιιό ιδιώτες.

Av

έχει ψηφιστεί, τότε μπορούμε \'(Ι δο&με και

Μέχρι

εκμετάλλευσης

αυτή

τη

στιγμή

IIάVtOIζ

δεν lIItήρχε

ocv ξέρω αν
va lIapάγOUV
10 θέμα μiσα

η

διι\'(llότη1α

ιιαραγlD)'ής, άρα και ιιώλησης εvέρΥειας από ιδιιmες.

IffiI

Να κλείσΟ\!με εδώ λοιιιόν το θέμα για \'(Ι lιεράσΟ\!με στα ιιορίσματα του

Ιuμποσίοu.
Κος ΣΑΛΑΠΑΤ ΑΡΑΣ: Δεν είμαστε αιθεροβάμονες στην πρό1αση και θα το
τραβήξω λίγο το ζήτημα. Τα πρc1γμα1α δεν

jJOViKI»,

αν &1Iιτpέllεtαι

ειmαίδευση

IffiI

η έκφραση

lUVOVlaI

με «άσσοιις από το

αυτή. Τι γίνεται στη δευτεροβάθμια

στην lιρω10βά&μια; Προσχα&οόμε να εισο.γΟ\!με

10 νέο

κόσμο

σε v&ες μορφές ενέργειας με τα μαθήματα περιοδικής εκπαίδεοοης.
Είχαμε την τιΊχη to Νοέμβριο, με 1η βοήθεια του ΙεβασμιόΤαΊου και της
Νομαρχίας Βοιωτίας, \'(Ι KάVOΙΙμε την πρώτη μάζωξη όλων

FλλO.δoς ιιου μελετούν

10

'tύχη \'(Ι δημιουργήσοuμε το Εuρωπαϊκό Δίκτυο
μελέ1η των σχολείωv για

<wv

σχολείων της

ποτο.μι και 10ν λ,ηοuστο στον 'Εβρο είχαμε την

10

πο\! έχει σχέση με τη

Green,

ιιοτάμι.

ΒάζΟ\!με 10Uς μα(lη1i:ζ να μελετήσΟUν ορισμένα πράγματα, ταχύτητες, ροές,
επιβαρύνσεις, έτσι α/σ1ε αργότερα -σε πολύ λίγο
ιιληροφορίες για τα ποτάμια της ΕUάδας, αλλά και

10

χρόνο-

να έχουμε

δικό μας και έ1σι να

μπορούμε να δώσοuμε στοιχεία στον οποιοδήποτε μελετη1ή για να φτάσει σε
ιιω σιιΥκεφιμέ\'(Ι πράγματα.
Για1ί, ιιισ1έψτε μας, και εμείς ψάξαμε να να βρούμε στοιχεία, το μόνο

στοιχείο ΠΟ\! βρήκαμε εί\'(lι από την ΕΔΕγ λΑ !ΠΙ έρχεται μια παροχή
διιόμιm

χιλιάδες

κυβικά ανά

ώρα,

κάη

ΠΟυ

δεν μας έφταvε, ούτε

ης

υψOμεtΡΙKές διαφοΡές είχαμε τα μηχανήμαtα να μετρήσουμε και η ΥΕΔ

Θήβας δεν μπόρεσε να μας δώσει κάποια στοιχεία, γιατί δεν μιιορούσαμε να
ipθoUμI: σε &1Ιαφή.

Επιφυλασσόμαστε όμως,

Iffi!

σαν ομάδα αλλά και σoV Διεύ&ιινση, αρyό'rερα

\'(Ι δώσΟ\!με πω πολλά στοιχεία.
Θα σας δώσω μια μικρή αναφορά για να δείτε η μπορεί να κάνει το

σχολείο. Από τα σεμινάρια ΠΟ\! Wρισα το καλοκαίρι -και ΠΟΙ> δεν είναι τελικο.
χαμένος χρόνος κούρασης και αγωνίας- μάθαμε όη στη Δανία οι μα&ηtές μιας
τεχνικής σχολής μπόρεσαv να φηάξουv ανεμογεννήτριες και ιιδρογεννήτΡιες,
έ1σι ώστε να KαλUιι:ΤOυν ης ανάγκες ολόκληρου I(Ί"lΡιακού συγκροτήματος.

ΦαVlοοτείτε, λοιιιόν, έξω πόσο έχουν ιιροχωρήσεl σε αυτο. τα πράγματα
και οι Δανοί είναι πιο πλ<>ύσιοι σε ανανεώσιμες πηΎές ενέργειας.

Av,

λοιπόν, και

η ελληνιο;ή

Πολιτεία, οπωσδήπο'OC και οι φιλόημες

προσπά&ειες του ΔήμΟ\! Λιβαδειάς, αλλά και άλλων παραγόVlωv, μπορέσουν

να αγκαλιο.σοuν

την εκπαίδευση, όχι

μόνο για

τα προβλήμα1α που

'"
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Η ΛΙΒΛΔΕΙΛ ΧΘΕΣ, ΣΗΜΕΡΛ, Λγρια

δημloιψγoo>νrαι, αλλά ~αι για να τη βoηθήσoι>V να ~ρoχωpήσεl ~αpαπέpα,

νομίζω ότι ~oλλά ~pάγματα θα αλλόξουν

<nov

τόιιο μας, Τουλάχl<nον η

φιλοσοφία των νέων αVΘ~lIων δεν Οα πClάεl τίΠΟ1α,
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Κος ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ):

θέλω, λοιπόν, εδώ, τελειώνοντας

και επ' αυτής της εισηγήσεως, να πόμε <nην εισήγηση του ιrupίoυ Αγνιάδη
και να αKoOOOι>μl: ερωτήσεις επ' αυτής.
Κος ΤΣΙΠΛΑΚΟΣ.: Δεν θα ερωτούσα αν εισηγητής δεν ήταν ο φίλος μου ο

ΠαναγιιίJ'lης, Έριξε ένα αφορισμό ~αι μια βαριά li:ατηΎΟΡία. ΚατηΎόΡησε τις
ειi:άστotε (σημείωσα τη φράση του) ~oλl1ιKές η'1εσίες ότι αδιαφόρησαν ή
ολl'1ώρησαν να χρησιμo~olήσoυν τοα; KOIV01IKoιJς πόρους '1ια το καλό της
λlβαδtlάς.
Δ1;ν ξέρω αν σε αυτό το συμllέρασμα περιλαμβάνει ~αl την περίοδο

'91-'93,

όιιου φυσlli:ά τα αιιοπλέσματα της ~ρoσπάθεlας τότε είναι σημανrΙKά,

Βεβαίως, θέλω να διευκρινίσω, δtν το είπα αmό '1ια 01Ι010δηπotε λό'Υο,

'

Ολοι ΟΙ δημόσιοι άνδρες που μοχθοΟ>ν για τα έρ'yQ δεν ζητοΟ>ν αναΎ"ωρlση,
'γιατί είναι το καθήκον τους. Είναι άδιιro όμως να ε",oξεooνrαl τέτοιες

κατ/γορίες σε ανθ~πoυι; που ιιράγμα't\ έκαναν το καθήκον τους, ε",ός αν η
κατηΎορία είναι Ύενlκή, ελέχθη Ύια λό'Υοιιι; αβρόtητας, '1ια λόγους σκοιιιμο
τ/των, οιιότε αποσυρω την ε~τηση,
Κος ΚΑΤΣIΜΠΑΡΔΗΣ: ΚΟ>ριε Δήμαρχε, εγώ είχα σημειώσει ορισμένα

πράγματα ~αι χαίρομαι που προηΎήθηκε ο κύριος Τσιπλάκος '1ια να Kάvι:1
αυτή τη δlo:rtύπωση-παράιιoνo,
θα ήθελα, και δεν ξέρω αν έχει τη δυνατότητα να το κάνει τώρα ο κίφιος
Αγνιάδης να αιιαρlθμοΟΟε μεtά την πtώση της δι",ατορίας και μέχρι σήμερα
τα έρ'γα που έχουν '1ίνει, θα ήταν ατελείωτα τα έΥα που έχουν γίνει, από
αυτοο)ς που είχαν την ημή και ~ρόσφεραν αυτό το 0ΙΙ0ίο αξίωνε η κοινωνία η

tolllκη, ιιου τους αναδείΚVIJε ~ατά ~αlΡOo)ς.
Και δεν μllOρoιJμε να συζητάμε '1ιατο ότι οι κλινικές της Λιβαδειάς είχαν
τόσες κλίνες και να μη χαιρόμαστε το γεγονός ότι έχουμε ένα νοσοκομείο που

δεν το έχει ακόμα η Λαμία. Δεν στέκομαι και δεν θέλω να αναφερθιί:ι στα
1Ιολιτιστικά Kivtpu που -yiVOvtnt, αmό το θαυμάσιο έΜΟ.
θα ιιω μόνο τΟΟτο, για να τελειώσω ερωτώνrας τον, Είναι άραγε WΧαίO το
γεγονός ότι η Βοιωτία είναι ο μοναδικός νομός στην Ελλάδα

1100

το βlΟ1ικό

επίπεδο του μέσου 1Ι0λίτη, είναι διιιλάσιο από το δεmερο κατά σειρά νομό
ποο είναι η Κοζάνη; Είναι άρα'1ε τυχαίο το γηονός όη η μία μετά την άλλη οι
κοινότητες, όχι τώρα με ης O1JVενώσεις, προηγουμένως,

από το νόμο και

αιrtOδίKαlα, έγιναν Δήμοι γιατί πλησίασαν και πλησιάζουν ~αl μ~oρεί να
ξεπερ(ισOι>V τους δέκα xlλlάδtς KατoίKouς; Τα Olνόφutα, lΙΟυ είναι ~αι ο
τόπος απ' όιιou κατάγεται και όπΟ\) '1εννήθηκε ~αι ο ΔOOllόtης μας, ήταν ένα

'"
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ΙΜΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

ασήμαντο χωριό πριν αιιό τριάντα χρόνια και 1ώρα είναι μια ιιοΛ.ιτεία.

Το ίδιο και το Σχημα1άρl, τα ΒάΥlα. ο Ορχομενός. η Λιβαδειά ιιάεl σης
ΤPIoivto χιλιάδες κατοίκους. το ίδιο

και η Θήβα. ο

νομός αυζάνει σε

ιιληθυσμό.

Ας έχουμε μια ισορροιιία. Δηλ.αδή, να 'φοτείναυμε, να αΥωνιζόμαστε -εΥώ
10ν χαίρομαι ιι;ου τα ζητάει και

1100 ιιαλεύει

ΥΙ'

aUlli-

αλλά να ανα-Υνωρίζοομε

όη ullίIpXtl ένα ίΡΥΟ το οποίο δεν έχει ιιροσφέρει ο Α, ο Β ή ο Γ πολl1!ΚΟς
μόνο, αλλά το έχουν προσφέρει όλοι, το έχει προσφέρει η Αυτοδιοίκηση, και
όλες οι κοινωνικές δυνάμεις, και οι φορεις, και οι πολιηστικοί και άλΜΗ

σύλλοΥΟΙ.
Κος ΑΓΝΙΑΔΗΣ: Την περίμενα αυτή την τοποθίτηση, αν ακοΟΟατε όμως
1ην εισαΥωΥή μου, είδατε 1Ι0υ είπα όη είναι επικίνδυνο στο ειιίπεδο 1ων

σχέσεων; Το είπα, Κύριε Τσlll;λάκο, δεν αVΊφερα Υια κοιναηκά IΙΡοΥράμμα10,
η 10ποθέτησή

μου ήτον Υενικά ΥΙΟ την ονάll1υξη

1ης Βοιωτίας.

ΔLν

αμφισβη1εί κανένας τη συμβολή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης άλλο όμως οι

ιιροθίσεις, άλλο τα αΠ01ελέσματο. ΕΥώ μίλησο Υια αllοτελέσμσ10.
Κά1! άλλο. Είπα1ε, κόριε Κατσιμιιάρδη, Υια 1α Οινόφυτο, οll;ωσδηllοτε
ιιάμε να βάλουμε εκεί ιιέρα μια σειρά. Υιατί είναι η μόνη βιομηχανικη περιοχη
σ1ην

Ελλάδα

1Ι0υ

όλες οι

βιομηχονίες

έχουν

τοιιοθετηθεί

άναρχο

και

ουθαίρετο. Πιστεύουμε ό1! αυτή η Κ01άνηα των Οινοφύτων και η ειιίιιτωσή
1ης στο lιεριβάλΜιν είναι ευθύνη των εκάστοτε κυβερνήσεων.

Είπα ότι ήθελα οι πολιτικοί του νομού να έχουν ένα λόΥΟ ενωηκό. Το
IJIl;OaTηpiζιo και

10

υιιοστηρίζοομε όΜιι οι Βοιωτοί. ΔLν είδα μια ερώ1ηση

κοινή Υια ένα οναllτυξιακό θέμα.
Έκανε lιάροιιολλές,
Κατσψιιάρδης,

και

IJlltp

άλλοι

του νομού, και ο Κύριο<; Τσιπλάκο<; και ο κόριο<;
ΣUνάδελφOί

σος,

δεν είδα

όμως

μια

κοινη

αναΠT!Jξιακi) ερώτηση, επερώτηση, όπως κάνουν οι συνάδελφοί σας στην
ntWlloiWΗaO και την έχουν κάνει μοvtέW. ΑΑλά ον ιιάρουμε και την ιστορία

μας θα δούμε όη10

80·10

των lιρωθυll;ουρΥών, των U1IOIJPyώv κοι των ΎtνΙKών

Υραμμσ1έων είναι Πελοιιοννήσιοl.
Σιηνώμη ιιου μιλάω κάιιως εJlηρεασμένα. Επαναλαμβάνω όη επί ημερών

σας, και ειδικά ειιί ημερών 10υ κυρίου Τσιll;λάκου, ο olloioς είχε και την
ευθόνη

1ων κοινοτικών

lιράΥμα1α.

IΙΡΟΥρομμάτων,

έΥlναν

ιιάρα

μα

πάρα

πολλά

Δεν έΥινε όμως αυτό το οιιοίο θέλαμε. ·Ολοι εμείς οι Βοιωτοί

ιι;ρόσφατα βλέιιομε τα παιδιά μας να μιιαίνουν σε ορισμένες σχολές, ΤΕΙ
ΗΥοομενίτσας, ΤΕΙ Χαλκίδα;, ΤΕΙ Αλεξανδρουιιόλεως, ΤΕΙ Λιβαδειάς, ΤΕΙ
Βοιωτίας δεν υιιάρχει; ΔLν μπορούμε όλοι μαζί να ιιάμε έξω οllό το υΠΟΟΡΥείο
Παιδείας να ιιαροπονεθοόμε με μαύρες σημαίες. Το θέΜιυμε, το ζητάμε, το

'ιέρι σας θέλουμε.
Αυτό ήθελα νοπω χωρίς να θέλω να σας θίζω. Σας εΚ11μώ και σας σέβομαι,

'"
ι
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ΛΙ8ΑΔΕΙΛ

ΧθΕΣ, ΣΗΜΕΡΑ,

Αγριο

αλλά να ξέρετε όη η τοποθέτησή μου ήταν ενωtιKή και Υια το καλό όλων μας,
και ειδικά της Λιβαδειάς, Υια την 01Ι0ία πιστεύω ότι όλοι οι 1Ιαρευρlσκόμενο\
μοχθοΟ>με. Σαι; ευχαριστώ,
ΠΡΟΕΔΡΟΣ

(Κος ΠΑΛΑΙ0ΛΟΓΟΣ);

Τελειώσαμε

λοιπόν με όλο το

κομμάτι των εισηγησεων 1Ιου εδώ και τρ(ις μέρες KoυβενtιιlζOυμε, με Υεμάτη
την αίθουσα από την πρώτη ημέρα,
Υπάρχει το τελευταίο και ίσως to

1110 δΟΟκολο,

αν με βοηθήσετε και εσείς

ίσως να μην γίνει δίι<n;OλO αλλά εΟ>κολο κομμάη της δουλειάς μας, που είναι

εκτιμήσεις,

πορίσματα

και 1Ιροτάσεις

1Ιριν τ/ λήξη

των ερΥασιών του

Συμποσίου.
Ο roPIoς Κατσιμιιάρδης, ο roριος Στάμου, ο κΟ>ριιις Βασιλείου, ο ropIoς
Φλώριις, η κυρία Κανδνλη και η κυρία Ανδρ(ιωμέVQυ.

Κος ΚΑΤΣΙΜΠΑΡΔIIΣ;

ΚΟ>ριε

Πρόεδρ(,

κύριε Δήμαρχ:ε,

κόρωι

του

Προεδρείου, αγα1lητές φίλες και φίλοι, χ:ωρίς να θέλω να Xaioo'f/W τα αυτιά
κανενός, είτε αυτή είναι ΟρΥανωηκή επιφ01lή, είτε είναι εισηΥητές, είτε είναι
ο κόσμιις ιιου παρακολουθεί και μετqει, είτε είναι τα μέσα ενημέρωσης που
μεταδίδουν, θα πρέπει να ltIO ότι πρόκειται για ένα Συμπόσιο ή Συνέδριο·

έκπληξη για μένα, γιατί ανέδειξε Υια πρώτη φορά και με τον καλντερο δυνατό
tpόllo 1Ιροβλήματα και θέματα και ιδιαίτερα αυτά που έχουν να κάνουν με την
πολιηστική

ανέδειξε

ταυτότητα της Βοιωτίας και της Λιβαδειάς ειδι ...ότερα,

... ατά

τα

τρόπο θαυμαστό, για να μην χρησιμ01l0ιήσω άλλες λtξεις

και επίθετα.
Στη διαδικασία τ/ς πρώτης ημέρας με την κεντρική κατεο)θυνση που έδωσε

ο καθηγητής του Πανειιιστημίου και Ακαδημαίκό και συμπατριώτης μας, ο
roploς Χρήστου, ασχοληθηκε σχεδόν

10

μισό Συνέδριο, η μισή διαδικασία

διατέθηκε Υια το θέμα Τροφώνιος, το ιερό κέντρο γύρω
σι')μαινε και

n

olloi

τον Τροφώνω, τι

σημαίνει αυτό για τη Λιβαδειά,

Με βάση όλα όσα άκουσα, με βάση όλα όσα διατυπώθηκαν και σαν

ερωτήσεις, και με βάση το γεγονός ότι lIράγμαtι -και συμφωνώ με όλους που
έκαναν την παρατηρηση- ότι ο χ:ρόνος για εισηγήσεις ιιου τις έχουμε
δουλέγεl μέρες και μηνες όχι μόνο δεν είναι εlιαρκές, αλλά είναι αδΟ>νατο "αι
ης βασικές σll'έψεις να διατυιιώσεις, θέλω ιιάνω στη δικη μου εισήγηση, που
με χαρά είδα ότι είναι προβλημαησμός πάρα πολλών lΙ'αι ιδιαίτερα των
ειδικων (αρχ:αιολάΥων

.

φιλολόγων ",λπ.), να 1Ιω εlιιll'ενφώνΟντας "αι

"λείνοντας συμΜρασμαηκά ορισμένα 1Ιράγματα.

Πρώτον, νομίςω ότι το θέμα ΤροφωVlος, ιερό "έντρο του Μαντείου,
θρησκευηll'ό "έντρο στ/ν αρχαιότητα της Λιβαδειάς, lιρέ1Ιει να είναι Υια την
επιτροπη, για εll'είνους 1Ιου θα καταγράψουν και για εκείVQυς που θα βΥάλουν
τα τελικά συμπεράσματα ένα σημείο αναφοράς για να ασχοληθοΟ>με ιδιαίτερα,

'"
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11APEMBALEtL
καλι!Ίντας ειδιο:ους από όλο τον κόσμο.
Υπάρχοuν καθηγητές πανεπιστημίωνσε όλο τον κόσμο ποu έχοuν γράψε,
τόμους ολόκληρους γι' αuτό το θέμα. Κάποιο πρέιτεl να τα σuγκεντρώσοuμε

για να μποροόμε να ιιετύχοuμε τι:
Καταρχήν, ότι ο Τροφώνιος ήταν μια εκπληκτικά μεγάλης λαμπρότητας
(αν uπάρχει τέτοια έκφραση) μορφή/προσωπικότητα,μεταρρυθμιστής στον

τομέα της αρχιτεκτονικής και είναι ο πριiιτoς από τους πρoϊσΤOΡIKOιJς προς
τους ιστορικοuς χρόνους.
Και αυτό δεν μποροόμε να το χαρίσοuμε σε κανένα. Και είναι κάτι αυτό
που δεν το γνωρίζοuν παρά ελάχιστοι. Και τα στοιχεία, τουλάχιστον όσον
αφορά στο

πρώτο μέρος της εισήγησής μοu

διαΤUJ«Oσω-

υπάρχouν, αλλά uιιάρχοuν και ντοκουμέντα από ειδll.:ους σε

-αυτή

μπόρεσα

1101.1

να

όλο τον κόσμο.
ΤΟ δε&τερο

ποu είναι επίσης σuνδεδεμένο

lιαρέμβαση -λογοτεχνι"ή και φιλολογική-

με το πριΟτο,

1101.1 έκανε

μετά από

ότι αυτή

],200 χρόνια

η
ο

Παιοσανίας, έχει πράΎμαπ αλλοιώσει σημαντικά την εικόνα πο\> είχε αuτή η
προσωπικότητα και τη προσφορά της, με το θiμα του θησαυροφuλακίου, στο
οποίο δεν θέλω να επανέλθω.

Το δεuτερο σ\>μπέρασμα είναι όη, από τις μορφές της αρχαιότητας

-

ίσα>;

επειδή δεν έχουν γραφεί αυτά κατά τοuς lστορικους χρόνους, διότι δεν ήταν

ένα πολιτισllκό κέντρο από τους μυκηναϊ"ούς και τους μεταγενέσπ;ρο\>ς και
μέχρι TOUς KλασσlKOιJς χρόνOUς η Λιβαδειά, ήταν ένα θρησΚα/τικό κέντρο δεν υπήρξαν εκείνοι οι 01Ι0ίοl τότε, όπα>; ο Ηρόδοτος, θα μπορΟΟσαν να τα
καταγράψουν αναλυτικά. Εδώ δεν είναι μόνο ο Τροφώνιος Ο οποίος είχε αυτή
την προσφορά ως αρχιτέκτονας.
Εδώ ιιπήρξε ένα κέντρο ποu α>; Μαντείο ήταν σημαντικότατο, γιατί λέμε
ότι το Μαντείο των Δελφών είναι το [JtroλUtEρO θρησκευTlκό κέντρο στον
κόσμο και ίσως έχοuμε δίκιο, αλλά όταν ο Κροίσος, όταν ο Μαρδόνιος, όταν
ο Φίλιππος, όταν ο Επαμεινώνδας. όταν ο Αιμίλιος Παόλος, όταν όλοι οι
μεγάλοι στην αρχαιότητα δεν ξε"ινοΟΟαν

KOTl

αν δεν ζητοuσαν και δεν

έπαιρναν χρησμό από το Μαντείο το\> Τροφωνίou της Λιβαδειάς, σημαίνει ότι

πράγματι uπήρχε ένα κέντρο
τοu τρόποu της θανάτωσης

oro οποίο θεοποιημένος προφανώς -λόγω και
ro\> Τροφώνιου από roν Απόλλωνα ως τιμή που

101.1 επέδωσε

Ύια την προσφορά τοu και το έΡΎΟ του- εξελίχθηκε στη συνέχεια
και τιμήθηκε μέχρι ΤOuς χρlστιανΙKOiις χρόνοιις, ποιι από κει και πέρα έχω πει
τόσα πολλά ιιράγματα ποu ο Δεσπότης τα επεξεργάζεται και τα αναλι1t:1 πολό
καλότερα για τη θρησκεΟΟμενη Λιβαδειά.
Ήταν ο αρχιτέκτονας αυτός 1Ι0\> θι:ωρεί1αι α>; θεότη1α της μαντl"ής πο\>

σήμαινε σοφία, δεν είναι η μαντική με την έwοια της μαντείας και της

μάγισσας, που. σ1η σuνέχεια Ια/ρίως οι Ρωμαίοι τα παρα1ήρησαν αυτά,

'"
Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
09/01/2023 21:58:53 EET - 44.211.79.30

Η ΛΙΒΑΔΕtΑ ΧθΕΣ, ΣΗΜΕΡΑ, Αγριο

σήμ(llνε ότι έχει σοφία Ύ\α να μπορεί να προβλέπει, ότι έχει Ύνώσει~. 'H~αν

εκείνος ο οποίος ετιμάτο ως Θεός τη~ ΎOνιμό~ητα~, τη~ θεραπει>τικης κω μια
σειρά από ιδιότητες τις οποίες του προσέδιδαν ~αι τι~ oπoίε~ αξιοποωΟΟε το
ιερατείο και ο χώρος του Μαντείου.

Τελειώνοντας, να πω -Ύιατί ηταν το τρί~o μέρος της εισηγησής μου και
ηταν και αυτή η πρόταση την οποία ο:άνω αυτή τη στιγμή- ότι αυιός ο χώρος
του Μαντείου πρέ'lει να προσδιοριστεί, να KαταΎΡUφι:ί, έχει αρχίσει ήδη ένα
θαυμάσιο έργο ο Δήμος της Λιβαδειάς, αλλά πρέπει

να υπάρξει ένας

προσδιορισμός τέτοιος ώστε να μπορεί ο ~αθένας που θα έρχεται όχι μόνο
το φυσικό κάλλος της περιοχής να βλέπει, αλλά να αντιλαμβάνεται όη
μπαίνει σε ένα ιερό χώρο, όπως το αντιλαμβάνεται όταν μπαίνει σ-ΙΟ Βατικανό
ή όταν φτάνει στους ΔελφοUς.

Πρέπει να αντιληφθοuμε όλοι και να συνειδητοποιήσουμε ότι ήταν κάτι το
πάρα πολ':' μεγάλο, που ευαισθητοποίησε Ια/Ι προώθησε αξίες, θεσμοί><;,
λειτουργίες και κυρίως διαδικασίες της αΎάπης και της Kαρδιά~.
Και

όλα αυτά Ύια τη

Λιβαδειά που

ευημερούσε

στις αρχές των

ΧΡΙσ-llανΙKών χρόνων. 'Ηταν η πόλη της Ελλάδας που ευημερούσε περισσό

τερο από όλες τις άλλες. Να ιιλείσουμε αυτό το μεΥάλο ι;ομμάτι που λέΎεταl
αρχαιότητα, αρχαωελληνιι;ός πολιτισμός -γύρω από

τη Λιβαδειά, τον

Ορχομενό και τη Βοιωτία, γενικότερα, ο:αι από κει και πέρα ο σεβασ-lός και

ιδιαίτερα α'γαπητός, με πολλές προοπτικές, Δεσπότης μας έχει κιόλας
δουλέ"ει και

JIlattUW

θα δουλέογεl κσι από άλλες KαΛUτφες θέσεις, για να

δείξει ~αι την προσφορά της περιοχής στον ΧΡlσ-lιανlκό πολιτισμό.
EυχαΡΙσ-lώ πολU.
Κος ΣTAMOV: Νομίζω ότι θα πρέπει να επανέλθουμε με πιο σαφή τρόπο
στο Συμπόσιο ~αι θα lφοσπαθήσω να κάνω συμπεράσματα και προτάσεις.
Ελπίζω να μην μου πάρει πάνω από ένα λεπτό.

Εκτιμάται

ότι είναι

aJIoAutWo; θετιο:ά τα αποτελέσματα του Συμποσίου. Υπήρξε πολύ μεγάλο
ενδιαφiρoν, και 1ων συμπολιτών σαν ακροατών, αλλά και ειδικά των νέων
συμπολιτών μας με εΙΟ11'γήσεις. Υπηρξαν προτάσεις πολ':' αξιόλογες, ακόμη
~αι για εφαρμσ-γή.
Νομίζω ότι πρέ'lεl να 'γίνει αξωλό"Υηση, συστηματική εκμετάλλευση του
υλικού του Συμποσίου κσι υλοποίηση των όσων είναι δυνατόν να υλοποι

ηθούν. Λυτό είναι ως προς το Συμπόσιο και οι διαΠΙσ-lώσεις, ΤOυλάΧΙσ-lOν
κατά την άποψή μου.
Ποια πρέπει να είναι η συνέχεια; θεωρώ απαραίτητο το Συμπόσιο να 'γίνει
θεσμός, Αλλά πρέπει να είμαστε IlPOOΠICtlIiOi. Θα πρέπει να επαναλαμβάνεται
κατά τακτά χρονικά διαστηματα, όχι όμω:; πλησιέστερα από τα δύο χρόνια.

Δηλαδή κάθε δύο ή τρία χρόνια, για να 'γίνεται σωστή προετοιμασία

0:(11

να

υπάρχει ο:αι υψηλο':' επιπέδου συμμετοχή ~αι με πραο:τικής φύσεως θέματα.
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ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

nροτείνω, σ1" μtλ/Qν, τ., Συμκόσι., να έχει ένα ειδικό θtμα, να μην είναι
lOσQ γενικό. 'Ηταν εύλQγQ όtl ΤΟ πρώτ., έπρεπε να είναι ευρέως φάσματος. Αν

θα γίνεται με ένα ειδικό θέμα, 1ότε πιστεύω όtl θα μπορεί να αξιοποιηθεί και
καλύτερα. Να αφιερώνεται δηλαδή κάθε φορά

1Q Συμπόσιο

σε ένα θiμα.

Επίσης. απεδείχθη ότι, ι:αρόλο που ο χώρος εδώ ο σιινεδριακός '10ν QΚQίο
εγκαινίασε και

Συμπόσιο- είναι καταπληκtικός, δεν εκαρκεί.

10

Από απόιιιεΦς τακτικής, αλλά και από aIIό,llEΙΙX; μεθοδολογίας, Πρolείνω να
αξlΟΠQιηθούν
εΠQμένως,

και οι άλλες αίθουσες

τ., Συμκόσιο

KQI)

να λεllουργεί

υπάρχουν σι-η

σε διάφορα

Λιβαδειά

φόρα.

ΜΠQρεί

και
να

λ.ι:ΙΤQι.ιργεί και παραλλήλως και tJIQμtvως, έτσι όκοιος ενδιαφέρεται μΚQρεί
να καρακολQι.ιθεί

10

θέμα που

tQV

ενδιαφέρει περισσότερο. Έτσι, θα έχουμε

άνεση χώρου και άνεση χρόνου.
Αυτά ήθελα να πως, σας ευχαριστώ.

Κος β .... ΣIΜ:IΟΥ: Οι διαmστώσεις καταρχάς: EVΤΙΙΠ(l)(JιαKή η δΙQργάνω
ση, έστω κι αν ήταν η πρώlη. Άλλη διακίστωση είναι η συμμετοχή των νέων
και η υπεύθυνη εργασία τους. Σε αυ1ό Τ" σημείο έμεινα εντllΠωσιασμέ\ιQς. Να
τοιις ευχηθΟΟμε να προχωρήσQυν όκως ξεκίνησαν.

ΤΟ άλλο

1Q

θέμα που έθεσε

Q κρολαλήσας

κάθε φορά ένα εEμδΙKωμtν.,

θέμα, \ιQμίζω ότl χρό\ΙQς θα χάνεται. Εφόσον όμως ετέθη

και εκ

των

πραγμάτων η πρό1αση να lIΠάρχΣΙΙV και άλλες αίθουσες, μΚQρεί να είναι

πλουσιότερο τ" Συνέδριο ως προς τα θ-έμα1α και να μην ιrι:άρχει μόνο ένσ.
Δηλαδή τι θα γίνει αν υπάρχει ένα μόV<l θtμα; Δεν θα έχεl σχέση με τους
αρχηέΚlOνες, πάνε αυτοί στην άκρη, &εν θα έχεΙ'Ο1έση με την ιαψική, έξωQΙ
γιατροί Κ.λ.Κ.
Κα1όπιν κύριε Δήμαρχε, ειιί της MPIItllbOEoις

JIQI)

ξεκινά

ακό την

εισήγηση τοο κάθε συνέδρου, τη δική μοο περίKΤω<Jη εν προκειμένω, να
σιιγKρotήσε1ε

-θα

10

ευχηθώ, θα

1Q

χαρώ και θα συμβάλλω

με όλες τις

δυνάμεις μου, τις ελσχισι-όταu:ς· ένα συνεργεί., για την κα1αγραφή σε κρώτη
φάση αυ1ών που κέρασαν ακό 1η Λιβαδειά, των περιηγητών. Κα1όπιν να γίνΕΙ
η αΠQtUκωση. η μετάφραση και θα εκιιλσγείτε από το είδος, την κοιότη1α και

10ν πM>U10 των σι-οιχείων 1Ι0υ θα αντληθοUν.
Και βεβαίως, τ" τελευταί., είναι όtl "πωσδήπσtε 1α δεκαπέντε λεπτά είναι
ανΕκαρκή. ΈΧΕΙ ξQδευτεί πολύς χρό\ΙQς και χρήμα από τον κάθε ερευνη1ή και
είναι κρίμα να ειιαιτεί για ένα και δύο λ.ι:ιπά.

Κος ΦΛΩΡΟΣ: Εν πρώ'tQις, ως εΚlίμηση πλtoν, να συnαρώ

w

Δήμαρχο

Λεβαδέων και 1ην Οργα\-'(l)llκή Επιψοκή, διόtlllρaγμαtlKά επρόκειτο ρα μια
τέλεια οργάνωση και για ένσ συνέδριο ποο κέlIιχε τέλεια.
Η δική μου διακίσllοοη είνσι όη, μεταξ':' των εισηγητών ιιπήρξαν KQAλoi
ξέ\IQΙ μη Λιβαδίτες και θ-έλω σαν Λιβαδίτης εγώ να τοιις ευχαρισlήσωαKό 1ην

'"
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καρδια μο\), διότι οι Αιβαδίv;ς ειχαν χρέος -είτε μένοιιν σtην πόλη μας είτε
όχι-

aIItVUI'TI

στην πόλη τους. Οι ξένοι ·είτε Βοιωτοί μη Λιβαδίτες, είτε και

εκτός Βοιωτίας- ε<;,όσον έδειξαν τέτοιο μεΎάλο ενδιαφέρον Ύια την πόλη μας,
νιώθω ιιnoxρεωμέvσς να τους ωχαριστήσω ιδιαίv;ρα ΎΙ' αυτή την τιμή πο\)
μας έκαναν,

Και επειδή μέσα στις εκτιμήσεις, περιλαμβάνονται και τα παραλειπόμενα
.ου Συνεδρίου

-.0

Σ\)νέδριο δεν είναι μόνο μέσα σε αιιtή .ην αίθουσα, είναι

και .α1\ηΎαΟΟι;:ια Κ.ά.- χθες ακούσ.ηκε ότι το Συμπόσιο έδωσε .ην ευκαιρία
στους Αιβαδίτες να αΎαπήσουν περισσότερο .ην πόλη .ους.
θέλω να πω ότι η αΎάπη είναι απόλιιtη έννοια, δεν επιδέχεταιδιαβαθμίσεις
αΎαπάω πι;ρισσότερο ή λιγότερο. Οι Λιβαδί.ες την αΎάπη .ους Ύια την πόλη
τους <ην έχουν μέσα τους. Διαβάθμιση επιδέχεται το ενδιαφέρον που μπορεί
να είναι μεγαλύτερο ή μικρότερο και το Συμπόσιο αιιtό μας άνοιξε ΠΡ(ΙΎματι
<ην όρεξη και το ενδιαφέρον -σε εμάς ιδίως τους ΛιβαδΙ.ες- να δείξο\)με την
αΎάπη, που έχουμε πραγματικό, Ύια την πόλη αιιtή.
Τώρα, ως προς τις προτάσεις, σχεδόν με κάλυψε ο κύριος Σ.άμου, ο οποίος
είπ ότι δεν πρέπει να γίνεται το Συμπόσιο σε πολύ κοντινό διασ.ήματα.
Πρέιιι;ι να γίνε.αι ή ανό διε.ία ή ανά φιε.ία Ύια να έχει σοβαρότητα.
Στις άλλες δύο προ.ασεις, ότι πρέπει να είμασ.ε σπαρμένοι σε διάφορα
μέρη ι;:αι ότι θα πρέπει να είναι ένα το θέμα της σUΖή.ησης. αυ.ές τις δύο
προ.ασεις τις βλέπω αντιφατικές, διότι αν πραΎματικά είναι -όπως παρα.ή·
ρησε και ο κύριος Βασιλείου- ενιαίο το θέμα δεν μπορεί να trnuρxouv πολλοί
ομιλητές σε διαφορετικά μέρη.
θέλω να σιryxαρώ και πάλι και να ευχαριστήσω ιδιαιτέρως .ους μη
Λιβαδίτες. Ευχαρισ.ώ,

Κα ΚΑΝΔγΛΙ!: θα ήθελα πρώ1"α να αναφέρω .ον .ίτλο της εισηΎήσεώς
μο\) ποο ήταν «Τα φυrά rης Έρ.:υναι; σrη Βίβλο-Ιστορίακαι Μυθολογία»ιc:αι
απλά να αναφέρω την πρόταση 1\ου είχα ι;:άνει. θα διαβάσω αιιtό μόνο το
σημείο .ης πρότασης:

«... κα, σαν επισφράγισμα αυτής της σύντομης

περιγραφής του φυτικού κόσμου, έχουμε μία έκπληξη».
Για μας αιιtό ή.αν μια μηάλη σvyκίνηση Ύιατί ιc:άθε φορά ΠΟ\) συναl'Τάμε
ένα φιιtό νιώθουμε τέτοια βαθιά αγαλλίαση που είναι αδύνα.ο να πεΡΙΎραφεί
με λόΎια. Στη μιιc:ρή περιοχή της Έρκυνας ανακαλύ,αμε ένα φυ.ό που δεν.ο
συναl'Τήσαμc πουθενά στην ευρύπρη περιοχή της Λιβαδειάς.

Το φιιtό αυτό.ο αναφέρει ο ΚαθηΎητής της Boτανιιc:ής στην Οξφόρδη από
το έτος

]783

έως το έτος Ι 795 Τζων

IiGOI)P, όπου

κα.ά <ην περιοδεία .ου στην

Ελλάδα, ερευνώντας την ελληνιιc:ή χλωρίδα το αναιc:αλυ,ε στον Παρνασσό.
Είναι ιc:αταXωρημένo στο 20 .όμο του ]Οσυ έΝου του, που βρίσκεται σtη
Γενναδιο Βιβλιοθήι;:η. Η Δ,εύθl)νση της Βιβλιοθήκης αυτής μας έδωσε <ην
αδεια να το φωτΟΎραφίσοl)με και να το σιιμπεριλάβοl)με στο βιβλίο μου «Τα
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ΠΑΡΕΜΙJΑΣΕΙΣ

φurσ rης 'ΕΡΚUl'Uς» που είναι υπό έι;δοση με χορηγό τη Δημόσια Βιβλιοθήι;η
Λιβαδειάς. Δεί;ινω τη φωτογραφία τσι> φιrroύ, το 01Ι0ίο το αποι;αλεί ο ΣίΟουρ

'«ampiO$3.

~mbΓQsiQidcs», έχει. δε, μετοv<>μαστεί σε «κεφαλαρισ αμπρασιά

ειδες». Να lφοσθέσω ό1l το φυτό αυτό το έχει βρει ι;αι ο Άρνι Στριτ, ο μiγας
βοτανολόγος. στον Όλυμπο και το φvτό αιrrό δεν είναι πολ':' δια&ι:δομένο εκεί.
Με την ευ"αιΡία του Συμποσίου σήμερα, κάνουμε την πρόταση στους
αγαπητOUς

"υρίους συνέδρους.

να δώσσι>με στο εν λόγω φυτό και την

προσωνυμία «Ερκύνια», με την ΕUχή να γίνει γνωστή η Έρκυνα όπως "αι
πραγμα1l"ά της αξίζει στα πέρατα της γης. Γιατί η Έρ"υνα είναι θείο δώρο.
Και να συμπληρώσω ι;αι ι;άτι άλλο από ης αγωνίες μου. Θα ήΟ&λα να

κρούσω τον κώδωνα του "ινδύνου ι;αι να μεταφέρω την αγωνία μου για την
κα1αστροφή 1ης ελληνι"ής χλωρίδας, της τόσο πλοuσιας "αι πολύ επιμω·
μενης από όλους τους άλλους λαούς.
ΠΡ01είνω τη δημιουργία ενός βΟ1ανι"ο':' πάρ"ου, το οποίο θα λειτουργεί
και σαν ε"παΙ&ι:U1ικό προς 10υς μαθητές "αι 10υς φοιτη1ές. θα είναι ο
σuνδεσμος 10υς με τη ΎV<OOη "αl την αγάπη ι;αι ευαισθησία για το φυτικό

"όσμο.
Η συντήρηση μπορε! vΑ γίνει ι;αι από τσι>ς ίδιους τους μαθη1ές ι;αι τους

φοιτητές, "άτω από την εποπτεία ειδιι;ών, όπως αι;ριβιl:ις συμβαινει και στα
Ιδρύματα και σ;ιολεία 10υ εξωτερικού.

Και 1ελειώνω. με την πρό1αση που έι;ανα στο σεβασμιότα10 Μη1ροπολί
τη, να του σχεδιάσω ένα βιβλικό "ήπο, ένα ι;:ήπο με τα
αVΑφέΡOνται στη Βίβλο. Ο σεβασμιότα10ς

ση κ(ιι

OU1Q

10

,U1Q και

τα βό1ανα που

δέxl}ηκε με μεγάλη ευχαρίστη

θα είναι και ένα δώρο μου στην πόλη της Λιβα&ι:ιάς. Ευ;ιαρισ1ω.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Κος ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ):

Επιτρέψτε μσι> να "άνω μια μικρή

1ΙΟρέι;;ι;λιση στο πρόγραμμα. Είπαμε κ(ιι στην πρωΙνή συνεδρία -και μάλιστα

πρωί-πρωί υπάρχει μια τιμητιι;;ή lιαΡοοοία για εμάς στο Συνέδριο σήμερα,
Ο Αρ;ιηγός των Ενόπλων Δυνάμεων, ο γνωστός μας vauaptoς Λυμπέρης, ο
συμlιατριιΟτ-ης μας, ο οποίος. ειιειδή πρέπει να ,uYEI, θέλει για δύο λεπτά να
απευθύνει ένα μι"Ρό ;ιαιρετισμό στο Συνέδριο μας. Επιτρέlιουμε αU1ή την
1ΙΟρέι;;ι;λιση.
Κος Λ ΥΜΠΕΡΗΣ: Κύριε Δήμαρ;ιε σας ευχαριστώ, αλλά με αιφνιδιάσατε,
Ειλικρινά, έχω βρεθεί μέχρι 1ώρα στη ζωή μου σε Συμπόσια γύρω από

αμυντι"ές μελέτες ή σε Διασ"έψεις "αι σε "αταστάσεις πολύ σ"ληρές ι;αι
πολ':' ι;υνιι;ές, πάνω σε ε(fνιι;ά θέματα. Ειλικρινά, το σημερινό Συμιιόσιο μου

απεΛΕVΘΈρωσε σιdψεις και προβληματισμοός -ΥύΡω από θεματικές ενότητες
πσι> δεν είχα ασχοληθε! στο lιαΡελθόν.
Γι'

UU1Q

θα ήθελα να εν;ιαριστήσω ι;;α1αρ;ιήν ι;αι να αVΑγνωpίσω την

ποιότητα ι;;αι την υ'ί'ηλή σ1άθμη

UU10iJ

του συμποοίσι>.
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I~ λlΒλΔΕIΑ ΧθΕΣ, ΣliΜΕΡΙ\. "γριο

θα κω δύο-ψία κράγματα κου μοο γεΝVή&ηι;αν εδώ κέΡα. Η Λιβαδειά

ι;ινείται σωστά KΡOβληματισμtνη. θέλovτας vα α"α/nυχθεί. Μου έι;ανε
ενWπωση ότι α"αζητάται ως ιιεντριι;ό σημε(ο η ανάKWΞη του ανθρ<imoυ.

Συνέχεια μιλούσαμε για ιιολnισμό ι;αι Ύύρω από τον αVΘρωιιo "αι εκειδή ο
τίτλο<; του Συνεδρίου είναι

«Χθες, Σήμι;ρα, Λύριαιι, εγώ θα έι;ανα έΙ'Ο.

ερ6rιημα: Π<Ος αυτός ο τόπος, οι

801(l)'l:OI,

οι Λιβαδίτες έβλεκαν τον ανθρωκο

ΜΙ τα αVΘρώltlVΑ χθες, 1t<Ος σήμεΡα ι;αι 1t<Ος αύρια; Έχετε φανταστεί ι;ύριε
Δήμαρχε, ή έχουμε φανταστεί οι Βοιωτοί κ<Ος θα θέλαμε να είναι σε τριάντα
χρόνια η Βοιωτία ι;αι η Λιβαδειά;
Το όνειρο είναι σοοταTlι;ό της δημιουργίας. Το δεύτερο σοοταπι;ό της

δημιουργίας είνοl τα μαθήματα 0110. το χθες "αl ίσως αιιό το σήμεΡα. η
αvά'-ooη, Πραηιαnι;ά, αVΑΛύoυμε σωστα το χθες, βγάζουμε ορθά συμκε·
ράσματα,

έχουμε τη ΟΟl'O.μη

της αναγνώρισης

ιιαl της ειιβό,θυνσης

στα

σφάλματα.

Ο Πρόεδρος της lαιιωνιι;ής Auτoιιινητoβιoμηχανιας
ιu: ενδιαφέρει αν rιί~Q:
να έχετ-ε

lQfkI

99 σφ6λμαω,

HONDA

είιιε: «Δεν

μι; ενδιαφέρει στην ει;ατοστ/ ινέPΊtια

υπόψη τα προηγοvμενα

99 σφάλματαιι.

Ένα αλλο κου μου έι;ανε εντύnωση ι;αl στά&η"ο υιιερήφανος ως ιιρώην
αξιωματιιιός ι;αl έμμεσα αllOντώ -θα ι;αταλάβετε ιιρος 1Ι0ιον ι;αιιιρος KOIOUς·

ότι μίλησαν τρεις κρώην αξιωματιιιοί με αξιόλοΥα θέματα ι;αι με υψηλή
σταθμη, ο ιιύριος Μιιάιιας, Ο ι;ύριος Στάμου "αι Ο ι;όρια; Γιανναι;ίτσας.
Οι αξιωμαnι;οί, λοιιιόν, είναι άνθρωκο\ κροβληματιζόμενοι κνευματιιιά
ι;αι σΚΙ:Κlόμενοι ιιαl δεν είναι ό'ΙΙως χαραΙ;lηρίστηι;ον αιιό ορισμένους.

Ζούμε σε μία ειιοχή ιιληροφορίας. Άι;ουσα lIρOηγOUΜΈνως ότι δεν φτάνει ο
χα/ρος. Σήμερα σιη-ι;ατοιι;ούμε όχι χωροταξιι;α, αλλά ηλε"τρονιι;ά. Μιιορού·
με vα βλέιιουμε αυτό 1Ι0υ έγl"& στη Λοζάνη. αυτό ιιου Ύίνεταl στο Τόιιιο ι;.λll.
θα έλεΥα, λοιιιόν, ιιάνω στην κρόταση του 11 θα Υίνει με την έλλει,l,η του
χώρου, μκορεί

ηλι:nρονιιιά

να αυξηθεί

Ο χώρος.

Ακ1ι.ώς

ένας δέnης

τηλεόρασης, ένα ι;λειστό ι;ύ,,1ι.ωμa. Αν υιιάρχεl ήδη 1Ι0λύ ι;αλά, συτχαρητή
ρια.

Αυτά έχω σημειώσει ι;αι ιιραγματιιια θέλω να σας συΥχαρώ ι;οl vα σας

ευχαριστήσω

1Ι0λύ.

Είναι χαρά γιο μένα

να συμμετέχω

σε

τέτοιους

llρoβλημallσμoύς. Ευχαριστα/ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Κος ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ):

Ευχαριστούμε τον 1Cύριo Λυμllέρη

ιιου για μας όλotις τους Βοιωτοί>ς, αλλά ιιαl για όλους τους 'Ελ/ηνες, είναι ο
Ναύαρχος. ο Αρχηγός των EνόJlλων Δυνάμεων.
Κιι ΑΝΔΡΕΙΩΜΕΝΟΥ; Συμφωνώ με τους ιιρολαλήσαντες για την εlllWΧία

του Συνεδρίου ι;οι για τις ευχαριστίες οι οllοίες ει;φράστηι;αν, για να μην
&ιιαναλαμβάνω τα ίδια σεβόμενη το χρόνο.
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ΠΑΡΕΜ ΒΑΣΕΙΣ

Πρώων, όσον αφορά στην ε .. μετάλλ&uση των νερών, Οα πρότεινα να γίνει
ένας πανελλήνιος ή διεθνής διαγω\'lσμός με προτάσεις Ύια την αξιοποίηση
τοιι ποταμιού. Μια ο .. έψη είναι αuτή.
Για το θέμα το" επόμενΟ\) Ιιινεδρίο" 1<OU ειιχόμαστε να ΎίllεΙ, θα μπορούσε
να γίνει το

Βοιωτικών Μελειών

είναι

2000 μαζί με την Εταιρία
ItJXOTEuouoa το\) νομού .. αι να

περιλάβει ιroι θέματα όλης ιης Βοιωτίας.

.. αι

να Ύί\l[ι εδώ πο"

Ένα τρίτο, είναι η lCινητoπoίηση ιων μαθητών σε σιιμμετοχή ΤOvς σε
διάφορα έρrα της πόλεως, έλεγχοι των νερών, της χλωρίδας, της πανίδας, των
αρχαιολογικών χώρων κλπ.

Να ιιπάρξουν έwς-δύο

.. αθηγψές

καθ' ί>λην αρμόδιοι, ο ένας να τοιις βάλει

μελετήσοιιν ότι αρχαιολorικά ιιπολείμματα ,-,πάΡχοιιν, οι φuτολόγοι να

w

ασχοληθούν με τη χλωρίδα Κ.λπ.

Να κάνοιιν μι .. ρές σιιλλογές γισ να

απο .. τήσοιιν τα παιδιά ένα ενδιαφέρον π\l[ιιματι ..ό

ξεφύγΟ\)ν από τις καφετέριες.

AUtiI

.. αι

θα μπορούσε

ιδανι .. ά

κσι

να το σιιντονίσει

να

η

Δημοn .. ή Αρχή με τον αξιόλorο κύριο Δήμαρχο.
Επίσης, νομίζω ότι θα μιtορούσαν οι ειrπαιδεΙΙΤΙKOί -δεν παρεμβαίνω στο

έργο τοιις, αλλά δεν ξέρω πώς το βλέποιιν- \Ilι ωθήσοιιν τα παιδιά στη μελέτη
της λογοτεχνίας, δηλαδή στην απόλαοοη της τέχνης ιroι όχι μόνο των
μαθημάτων, πο" όταν τελειφνει το σχολι .. ό έιος τα βιβλία ια πετάνε. Να
επισκέπτονται τα παιδιά τη βιβλιοΟή .. η ποιι έχοιιμε

.. αι riwt

σξιόλorη και να

δανείζονται βιβλία και να σπολaμβά\l()ιιντο διάβασμσ. Αιιτοί ποιι διαβάζοιιν
βιβλία δεν αισθάνονται ποτέ μόνοι στη ζωή, οποι:>δήποτε και να βρίσο;οντσι

.. αι

σε

iw

βοιινό

.. αι

σε ένα τρένο με είιωσι ώρες διαδρομή.

Επίσης -κσl αιιτό riwI το τελειιταίο- θα μπορούσε στα Σιινέδρια ποιι
γίνονιαι να ιιπάΡχει σιιμμετοχή τριών-τεσσάρων μαθητών, αφού ItρormU
γονται ΠΡOηγOιιμέ'JI!'Iς με κάποιο διαΎωνισμό, όπως

tiwt

στη Βοuλή ιων

εφήβων, γισ να είναι οι μελλoVTιKOί ερειινηTtς των θεμάτων ιης πόλεως.
Έισι, θα προσέρχονται .. αι μαθητές -όσοι θέλοιιν βiβαια- να παΡακολοu

θούν το Σullέδριο ή από την ηλε .. τρονι .. ή αίΟοιισσ .. σι
σναΎέννηση

.. ιιρίως

w

γίνει μια πvειιμαTIKή

τοιι νεανι .. ού διιναμl"ού. Σας ειιχαριστώ πολύ.

Κος ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, έw:ι λεπτό δώστε μοιι. Euxo'
ριστώ πολύ. Ως μη Βοιωτός, ως ξένος προς τη Βοιωτία, αισθάνομαι τη βαθιά
ιιποχρέωση να σας ειιχαριστήσωΎια τη σβρααμισίσ φιλοξενiα την οποία μας
δώσατε.
Ως εκτίμησή μοιι, να καταθέσω ιο θαιιμασμό μοιι για το θαιιμάσιο autiI
οuνεδρια.. ό od:vtpo .. αι να σας πω πόσο μειωμένος αισθάνθηκσ όταν ά"οιισα
για την ομορφιά τοιι Ελικώνα, τον οποίο δεν Ύ\wρίζω.
θα ήθελα να σσς πσραιroλέσω νσ κάνετε

.. άτι,

νσ τον αξιοποιήσειε με την

Αναπιιιξιαι;ή Εταιρία, ώστε να μπορέσει να γίνει γνωστός. Βέβαια, η
εντύπωσή μοιι αιιτη διαμορφώθηκε, όταν έμαθα όιι ο

.. ύριος

Αντιδήμαρχος
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Η ΛΙΒΑΔΕΙΑ ΧθΕΣ. Ι:ΙΙΜΕΡΑ. Λγριο

Λεβαδέων μόλις προ τριετίας γνώρισε τον Ελ ...:ώνα και αlίtό είναι ένα ακόμα
στοιχείο

110\> .. α1αθέ1ω. Ότι

ο Ελικώνας αξίζει να αξl01l0lηθεΙ φι>σιoλ(lτρι...ί

βέβαια. όχι με άλλο τρόπο, ώστε να γίνει κτήμα

.. αι

σε εμάς 10uς Αθηνα'Οι>ς.

Και σας εηαριστώ για μια α .. όμα φορά για 1η φιλοξενία, 1ην oρ-yόV<ι.><τ/

.. αι το ωραίο
εγ .. αινlάσO\>μt.

(1)lό κέν1ΡΟ το οκοίο μας δώσατε 1η δυνατό1η1α να
Εηαριστώ.

Κος ΑΓΝIΑΔIiΣ: Αφού

.. ι

εγώ μt τη σειρά μο.., σιJπαρώ 10Uς οργανωτές

αlίtOί> το» ΣU1)εδρίΟ\> και όλοι>ς 10υς εισηγητές, που μας JlλOUlIauV με γνώσεις
σε όλouι; 10uς τομείς, θα ήθελα να μιλήσω λίγο εltIXειρημαη.. ά.
Εκειδή μας ανησυχεί

10 αύριο και

μιμούμαστε 1σ παιδιό του Ζεβεδαίου ΠΟ\>

μσγειρεύουν πριν JItIVΆoOUV, λαμβάνοVlΟζ 1α διεθνή μηvuμσ1α 1α οποία δεν

είναι και τόσο καλό. εκαVΑΛαμβάνω 1η σιηKεκριμivη πρό1αση ιιου είχα στ/ν
εισήγησή μοu.
Πρ<»είνΟ\>με τ/ν ορΎόνωση αναKΤUΞlαKής σuνάVlησης, που θσ πρέπει
τσΧU1ατσ κσι σε σuνεργασία με τεχνοκρά1&ς νσ προβεί στη σUVlαξη σχεδίΟ\>
δράσης με τεκμηριωμένες προτάσεις σε όλοuς τΟ\>ς 10μείς.

Το σχέδιο

UU1Q, lIou

μπορεί να λάβει τ/ μορφή βίβλοι> με ιεράρχηση 1ων

προτάσεων μέσσ σε ένα σιJγKεκρlμένO χρονικό όριο. θα κρέπει να δεσμευτούν
οι πολιτικοί μας -όχι για εσάς ιruρlε Κα1σιμπάρδη, για όλΟι>ς, 11ς πρoθέσε~ς

σας ης ςε.ρσuμε και είναι &:lIκές- να10 πρσωθήσΟ\>ν δυναμικό στην ΚεVlρική
Εξουσία -Υια εφαρμσΥή με τη στήριξη όλοι> ΤΟ\> λιβαδίτικου λαού.
Ειιίσης, μια κσι είναι -όπως είπε και ο αρχηγός- πολλοί σξιωματικοί εδώ
πέρα, θα μου επlτρiψε1ε νσ μετσχειρισθώ τη λέξη σooτράΤε\Jση όλων των

δuνάμιων για μια Σχολή. ΤΟ λέμε και το ξαναλέμε, έΟ1ω φlίtlKής παραγωγής.
μια και ΠΙΟ1εuΟ\>με ότι και η Κωκαίδα προσφέρεται αλλά και όλος ο νομός.

Και τέλος,

piXVOUIIt 10 βόρος και 010 δημσΥραφlκό. Μκορεί η κεριοχή μας
10 δείχνουν 1α ρολόγισ της ΔΕΗ και κάπσια

να έχει κόιιωι; αυξη&:ί. Αυτό

άλλσ Ο1οιχεία. Δεν έχει όμως το ρUΘμό ΠΟ\> έχουν οι άλλες πόλεις της

Ελλάδας. Πιστεί>ω ότι lιρέκεl να πρoσέξO\>μt αυτό

10

πράγμα, έΟ1ω με τη

μεταφορά ορισμέvwν ορεινών χωριών άλλων κεριοχών σιη Βοιωτία.
Alίtά ήθελα να πω. Και πάλι σας ευχαρισιώ όλσUς.

Κος ΝΤΕλΟΠΟΥ λΟΣ: Δεν

KoiVW .. ατόχρηση

Xpόνou, αιιλσύστα1α επειδή

είχα προεργασία με τον κuριο Δήμαρχο γι' αuτό το Συνέδριο, ανακάλυψα τον
ιδανικό

UU1Q

χώρο εδώ σιη Αιβαδειό και υπόσχομαι ότι θα γίνει ο χώρος

εltόμενOυ Συνεδρίου

1ελείωσαν

10

των εκιιαιδευτικών

Πανειιιστήμιο το

'60,

αιιό το

]960

μέχρι

10 2000,

όσοι

με1αξ':' 1ων οκοίων είναι και ο [ερώwμος,

συμφοιτη1ής μΟ\>.

θα Υίνει λοιπόν ένα συνέδριο εδώ, όΤοως πισιεύω ότι θα πσραχωρήσει
χώρο ο κύριος Δήμαρχος,

110\>

θα αναφεΡθοιίν όλα 1α lιρσβλήμα1α

.. σι

10
οι

47:<'
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ΠΛΡΕΜθΛΣΕIΣ

εμπειρίες Uιιό την Παιδεία. Αυτός εντός του έτους.

Εκίσης, για την ετυμολογία της λέξεα:ις «Έρια/να", από το «έρκος» που
σημαίνει ~λr,ιστός 1ώρος, προβάλλιιι τη δει\τερη ετυμολοΎία από το «δερκ·
φκ» που σημαίνει έργο και σημαίνει ο χώρος υδάτων που 1Ιαράγει έργο, όπως
είνα! δηλαδή ο νερόμυλος και η ενέργεια που είπε ο προλαλήσας.
ΛΡα. λοιπόν, ο 1ώΡος αυτός θα μας δίνει συνε1ές έργο με τη ροή των
υδάτων και η λέξη ,fEΡKuva» ταυτϊζεται με την «Εργάνη» που είναι το επίθετο

της Αθηνάς, της Θεάς της αοφϊας, και ελπίζω θα γίνει ο μελλοντικός 1ώΡος
σοφίας

από

τη

Λιβαδειά

προς

την

Ελλάδα

και

τον υπόλΟΙ1l0

κόσμο.

Ευχαριστώ.
ΠΡΟl':ΔΡ()Σ \Κος

11AAAIOAorOE):

ΥπάΡ10υν Μο κείμενα, η

μία

πρόταση ε,ναι από εισηΎηtή και θα την αναφέρι;ο και μία επιστοι..ή ωι:ό μη
εισηγητή την οποία την καταχωΡοόμε στα ΠΡακτικά για να υπάρχει (είναι
κάποιες παΡατηρήσεις ενδιαφέΡουσεςγόρω από τΟ Συμπόσιο).
Αναφέρω την πρόταση από τον γνωστό μας συμπολίτη, το Στάθη θαλλά
που ήταν και εισηγητής του Συμποσίου. Την αναφέρι;ο γιατί έ1ει αξία και θα

lUι) ότι βρισκόμαστε στα ίδια μήκη κύματος. Λέει ότι, ειιειδή ο επόμενος
1ΡΟνος θα είναι ένας 1Ρόνος για την ανάδειξη της πολυδιάστατηςταυτότητας
ενός εκάστου κρότους μέσα στην ΕυριοπαίκήΈνωση κλπ., να επιδιωχθεί στη

Λιβαδειά να υπάρξει ανασκαφή στον Προφήτη I~λία γ,α τ/ν ανάδειξη του
ναού του Διός Βασιλέως.
θέλιιι να πω ότι πριν δέκα μέρες το Δημοτικό Συμβο"ι..ιο, OUOιpωva. πήρε
απόφαση να 1ρηματοδοτήσει σε πρώτη φάση τον καθαρισμό του 1ώΡου, την
απομάκρυνση όποιων ξένων στΟΙ1είων ο-ι:άριουν, πάντα βέβαια υπό την

επίβλεψη της Εφορίας Αρχαιοτήτων, η οπο(α

... αι

είναι υπεόΘUνη γι' αυτήν

την υπόθεση.
Να απομα ... ρυνθούν όποια ξένα αντικείμενα υπάρχουν, να aItoτullweti ο

ναός και τα ευρήματα αυτοό,
η ε ... κρεμότητα,
Υπουργείο

... αι

σε δεότερη φάση, εφόσον τακτοποιηθεί αιιτή

να ιρηματοδοτηθεί

Πολιτισμού

-εΚΙτΡέψτε

επίσης από το Δήμο,

μιας

... αι

το

μου τη φΡάση- τη Λιβαδειά την έχει

διαγρά",ει από το ιάρτη, το τονίζω αυτό και θα το τονίζω σε κάθε κατεύθυνση,
ιιαρά τις αλλεπάλληλες ΠΡοσπάθειες από την πλευρά τη δι ... ή μας για τέτοια

έΡ-Υα.
θα IpημαΤOδo-tήσει, λοιπόν, ο Δήμος την ανασι:αφή κα. του ναοό και ό,τι
άλλο ΙΡεη.στεί, πάντα υπό την ειι:ίβλε,η και την καθοδήγηση της Εφορίας
Αριαιοτήτων.

ΥπάΡ10υν επίσης δύο προτό.σεις από την κυρία Αθηνά Λάππα·Παπαδό.κη,
που είναι λOYOτέ1VΗς, η οποία παΡακολσόθησε ανει..λειπώς τις εργασίες του
tUΜnoσiOlJ,

Δι\ο ΠΡοτό.σεις

για μεΜοντικά

συνέδρια,

Μαντεία

στην αριαιότητα,

,,,
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Η ΛΙΒΑΔΕΙΑ ΧθΕ.Ι:, ΣΗΜΕΡΑ, Αγριο

lστορικη, τ.ολιη"ή, πολιηση"ή, "οινωνιολογ\κη, θpησocευτικη σ"οπιά "οι

το δt:ύτεΡO μύθοl-1tαρομύ&ι, μια ανάλυση σχετι"ά με το μύθο "αι το παραμύθι
στο βαλ"ανι"ό "οι το μΟΟσΥειο"ό χώρο.
Oμoιότηtι:ς, εltιpρoές, ΠPOα/lτι"ές. Κάθε χώρα να "οπαθέτει το παραμύθι
της, έτσι ώστε ο Δήμος να ε1l"δώσει με αιιτό το υλΙ1l"ό ένα βιβλίο. Πάρα πoλu

ενδιοφέρουσες 1Ι"αι οι δύο προτάσεις. Ευχαριστούμε την "υρία Παπαδάιcη.
Και έρ:r:oμαι λοιιιόν, αφοί> ευχαριστήσω όλους σας, πριν να μπω στο
"λείσιμο να 11ω ότι υ,ι:ήρξαν τιμητι"ές παpouσiες σε α/Jτό το Συνέδριο, όχι
μόνο αιιό τους Βουλευτές μας, τον πρώην Πρω(hιπoυpγό, τον πρώην Aρ:r:ηγό
των Ενόπλων Δυνάμεων ωιό τον Πρόεδρο της Εταιρίας Βοιωτl"ών Μελετών,

a>t<>

Κα(}ηγητές Πανεπιστημίου ιιου ήταν εισηγητές, από ένα α"αδημαϊ"ό τον

"όριο Χρήστου, από τον πρώην "αι τον \ι\)ν Πρόεδρο του «Λάμπρου
Κατσώ'ιΠ]» "αι τα μέλη αυταί>, 1Ιου ήταν η ,υχή του Συμποσίου με δύο μέλη
οπην OρyανωτιΙCΉ ΕIΙI1ροπή. Υπηρχαν "αι άλλες παρουσίες οι οποίες &εν
ανα"οινώθη"αν μέχρι σήμερα "αι για 1ην ιστορία θο IιΡέπει να ανα"οινω
θοί>ν,

Πρώ10ν, είναι ανάμεσά μας ένας παλιός Αιβαδίτης ο οποίοι;, αν δεν "άνω
λάθος, πΡέπει να είχε να επισ"εφθεί τη Λιβα&ειά από 1η δε ... αετία του

'40,

Γνωστός "αι Υια 1ην προσφορά 10υ "σι το μηάλο του αΎώνα στην Αντίσταση
"αι γιατί είναι ένας λογοτέχνης

-

ιιοιητής που έχει Υρά,εl ποιήματα

σημαντι"ά για τη Λιβαδt:ιά, Ο γνωστός Τίμος Μωραίτης.
Για μένα που είδα φ<ι)1ογροφίες οπην εξορία, που είδα 1Ιοlήμα1ά 10υ να
δημοσιεί>ονταl σε δΟΟ"ολους "αιpoUι; Υια τη Λιβαδειά, που δεν τα ξέρει
α"όμη "αι θο πρέlιει να το μάθουμε. Η παpouσία του σήμερα εδώ, παρά την
"λονισμένη ιιΥεία του, είναι ιιάρα 1Ιολύ σημαντι"ή.
Επίσης ανάμεσά μας ήταν χθες "αι σήμερα ο ιιρώην Δήμαρχος ΧολαρΥοί>,

Υνωστό στέλεχος, από ΤOUΖ 1Ιιο μάXιμoUΖ οπην Αυ1Οδlοί"ηση, ε"δότης του
μόνου έγ"υρου αυ1ή

1η

στιγμή περιοδι"ού Υύρω από τα θέματα της

Αυ10δlοί"ησης, ο Παναγιώτης Παιιαγιάννης.
Δεν ξέρω αν ξέχασα "άποιον ή "άποια απά άλους εδώ, ήταν πάρα πολλοί
που ιιαρο"ολοί>θησαν, συμμετείχαν, οργάνωσαν, δουλεψαν "ατ είναι μια
μεγάλη παΡα"αταθή"η ... αι "ληρονομιά Ύια την πόλη μας.
fI εm1υχία του Συμποσίου είναι ένα γεΥονός 1Ιlα 1Ιου "αταγράφεται στην
ιστορία της ιιόλης, 1Ιου θα είναι αναφορά τα πορίσματά του, οι συζητήσεις
στο μέλλον, Υια μια σειρά από ΥεΥονότα

της τοπι"ής

Αυτοδιοί ... ησης, είτε άλλων

... αι αποφάσεις, είτε
... οινωνι"ών, πολιτιστι"ών ή

οι"ονομΙ"ών

φορέων.

Ε.ειιέροσε "άθε αισιόδοξη

πρόβλεψη από όλους εμάς ως OpγαVΩΤI ... ή

Επιτροπη "αι ως Δημοη"ό Συμβοί>λιο, ό1αν παίρναμε αυτή την ΠpιιJ10βoυλία
"αl όταν σχεδιάζαμε αυτό το Συμπόσιο.

'"
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ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

Δεν εί,'αl μό,'ο ο αριθμός

twv

εισηγητών ·πλ/ον <ων ιιενήν.α εισηγήσεων

είναι και η ΠΟιόtητα .ων ειση-Υήσεων, αλλό. "αl η ποιόtηtα tOQ διαλό'Υου που
αναπtί>χθηKε αυtές ης ημέρες εδώ, όχι μόνο από '\Ους εισηγηtές, αλλά και
από παΡα,ηρη.ές. συμπολί.ες ή και άλ/ους εΠlσιcέπtες.
Ήtαν πάρα πολ':' συγιi:ινηηκο, άνθρωποι που δεν ήtαν καν Λιβαδίtες να

αναπτUξoυν με tttοιο πάθος 'Ιις απόγεις τους, ,συς ΠΡOβλημαησμoUς ιους για
,η ΛιβαOCιά, είιε ως παρbν, είτε ως παρελθόν. είπ ως μέλλον. Και αυιό εί,'αl

ένα ΎεΎονός που Ka,aypάφttal επίσης σ,ην ιστορία.

Ή,αν πάΡα πολί> μεΎάλη η συμμεtοχή tOQ "οινο':'. Ύ1α.ί και η εμπειρία μου

ullb

ει;αtoντάδ&ς ·θα έλεγα- ημερίδες, συνέδρια "αl εδώ "αι στην Ευρώπη,

αλλό. απ'

Otl

μου έλεΎαν "αl οι σεβαστοί "a!hjyη,t.; ιιου συμμετέχουν "άθε

μήνα ι;αι σε ένα συνέδριο, &τι τέτοιο ι;οινό αριθμηtlκά "αι ποισl"\"ά να
ιιαρακολουθεί ανελλειπώς ,ο Συμπόσιο, δεν ιο έχουν lIαρaτηρήσεl. Είναι

lΙρΜοφανές "αι ,ους έχει εντυπωσιάσει. Αυτή εί,'αι κοινή διαιιίσ.ωση και
αυιό δείχνει όη υιιάρχουν ιcό.IIOlα πράγμαtα που έχουν ωριμάσει στην πόλη
μας, στην ιιεριοχή μας "αl σε αυιούς ιιου την αγαπούν.
Συγκέντρωσε, δε, ,ο Συμιιοσιο ένα μεγάλο ενδιαφέρον α"όμα "αl ollb ,α
Μέσα Ενημέριοοης, παρά tO όη δεν ειιιδιώχθη"ε σ,ο lιαραμl"ΡΟ -εΠltηδευ
μένα ή πληρωμέι't!- να υπάρξει "άτι tέtοιο. Ημερήσιες εφημερίδες ηραγαν
"αι ασχολήθη"αν με ,ο Συμιιόσιο, θα Ύράγουν πολύ lιερισσό,εΡα -"αl ήδη
μας ζητάν συνεντεύξεις- με 'Ια ιιορίσμα<α tou Συμποσίου αυιού. Και σε
πανελλαδική "λίμακα και όλα
tOIlI"ά ιης πόλης μας.
AIJ'tό λοιπόν σημαίνει

tlll!uxia

&1:1

ta

ιδ\α/η"ά μέσα ενημέρωσης, αλλά "αι 'Ια

μιιορούμε -όχι βέβαια ι:ιι:αναιιαυόμενοl στην

aυtou ,ου Συνεδρίου, αλλά αυιό μας βάζει σε μιη'αλί>,εΡες ευ&U,'ες

όλους μας. ως Οργ(n'ωηκή Ειιιφοπή "αl ως Δημοτι"ό Συμβοί>λιο- να ιιάμε με

μεγαλύτερη σεμνότ/τα, μιη'αλύτερη lιροσέΎΎιση και μεγαλύ,εΡΟσεβασμό και
ευθί>νες σε ό,η θα οργανώσουμε ollb εδώ και Iιέρα.

Και έρχομαι στους IIΡOβλημαησμoUς που ιmάρχoυν. Τι
και πέρα; Θέλω να ιιω

,,011"\

,ο Συμπόσιο δεν εί,'αι άσχετ/ "αι ασννδεtη με

δουλειά η οποία

yivttal

yivttQI ollb

εδώ

"αl δεν θiλω να μας διαφείογεl, Η αρχική ιδέα για

tO

όη έχει ξεκινήσει μια

εδώ. περίπου δέκα χρονια με

ta

συνέδρια ιης

Ειαιρίας ΒΟ\α/η"ών Μελ.ε,ών.
Υιιάρχεl Etaιpia Βοιωηκών Μελεtών η οποία "άνεl κάθε tiooεpa χρbνlα
ένα συνέδριο για όλο 'Ια ιotΟρικά, αρχαιολογικά, κοινωνl"ά, πολιη"ά,
οικονομικά θέμαtα που αφορούν τη Βοιωτία "αl η Λιβαδειά ως μέρος ιης
Βοιωτίας

tvroioottal

"αι ε"είνη. Υπάρχουν αξιόημοι συμπολίπς που

συμμε,έχουν και με ειση-Υήσεις στα συνέδρια τ/ς Εtαιρίας αυτής. αλλά "αι
στη Διοί"ηση αυ,ής.
Ήδη ο Πρόεδρος, ο αξ!ότιμος Kα!JηΎητής Πανεπιστημίου, ο κύριος

",
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Η ΛΙΒΑΔΕΙΑ ΧΘΕΣ. ΣΗΜΕΡΑ Αγρια

Τούιουζας, ανα~oίνωσε όη το

Bolωη~ών

Μελετών

1\ρσβλημαηll"ή

2000

Οα Ύίνει το

40

Συνέδριο της Εταιρίας

εδώ, σε αυ,ούς εδώ ,ους χώρους, με όλη

και όλη ,η λσΎlκή

συνέδρια. Aιr.-ό λοιιιόν είναι ένα

'10

,ην

1\0Ι> ιrιιάρχεl <πα ψία lιροηΥούμενα
κρα,ούμενο σε σχέση με

'10 11

κάνουμε

εμείς α1\ό εδώ και 'Ιέρα.
Το δειηερο, υ1\άρχεl η δί ... α και η ανιίΥκη 'για μια σειρά

anQ ζη1ήμα1α

1\ου

αφορούν σ1ενό1ερα την 1\όλη lΙ"αl Οα 1\ρέιιεl να αναδειχθούν μέσα είτε από
ειδικά συl'έδρια, εί1ε από ειδικά συμ1\όσια, εΙ1ε από ημερίδες, που να έχουν
είτε θεματιο;:ό είtε -γενιο;:ό'ιερο χαρα0;:1ήρα.
Και ήδη ιrιιάρχει μία 'Ιρόταση 'Ιου έΥινε -α1\ό αυ1όν 1\0Ι> είχε ίσως και τ/
μεΥαλU1ερη 'Ιείρα- την 'Iρ<inη ημέρα, την 'Ιρώ1η ώρα 10Ι> Συνεδρίου. Και η

ιιρό.αση αυ.ή αιωρεί.αl όλες lΙς ημέρες 10υ Συμποσίου στην αίθουσα αυ1ή.
Είναι η 1\ρόταση που ΈΥlνε από τον αKαδημαϊ~ό ~αι ~αθηyητή, τον ο;:ύριο
Χρήσ101J. Όη Οα 1\ρέ1\εl να UIIάρξεl ήδη ένα καλά nΡoc<οιμασμένο θεμαllκό
Συνέδριο ή Συμnόσιο Ύόρω από 1ην υnόθεση 10υ Μανπίου Tpoφωvi01J, αιιτό
που 'Ιριν από λίΎΟ είιιε ο;:αι ο ιruρlσς Κατσιμnάρδης.
Τι Ύίνε1αl

με 1ην unόθεση

του

MoVltiou

10Ι> Τρσφωvί01J, όχι μόνο

συ'γκεκριμένα ως 'Ιρσς τη θέση, αλλά και σε μία σειρά α1\ό άλλα ζητήμα1α,
όnως κατέ'γρανα εδώ.
Ζη1ήμα1α 1tOΙ> (IφOpoUV το '11 'γινόταν

0,-0 MaVleio

Τροφωνίου, 'γιατί η

Λιβαδειά ή,αν αnοδεδεΙ'γμένα λατρευllκQς και θρησκευτικός 1ό1\ος 'για lΙς
διασημότ/τες 1ης 1ό,ε εnοχής ο;:αl για μια σειρά χρόνια.

ερευνητές, 1\ανε1\l<πήμια ή όχι,

ix01JV ασχοληθεί;

Ποιοι ξένοι

Ποιες ήταν οι δlασυνδέσεις

10υ Μαν1είου ο;:αl της πόλης με τους Δελφούς ή με άλλους χώρους, ειιίσης
λατρείας ~αι θρησο;:είας.

Όλα

αυ.ά

ενσωματωθούν,

oθoUY.

λοιπόν,

OU1t

Χρειό.ζε1αι

ούτε μέσα σε ένα άλλο

με ένα ,έ,αρΊΟ

ένα ειδικό

εισηΥήσεlς

-καλά

Συνέδριο
μnορσuν

1\ΡOC10lμασμένσ

μnορούν

να

να ανημε,ω1ΙΙ

όμως-

Συνέδριο

ή

Συμιιοοιο 1\ου θα ερευνήσει, θα ανιχνεύσει lΙ"αl Οα ο;:αταΎρά,..εl 0,11 υnάρχει
αυτή τη σllΎμή σε 'Ια'γll"όσμιο ε1\ί1\εδο Υuρω ιIllQ αutή τ/ μηιlλη υnόθεση -και
Υια την 'Ιόλη μας, αλλά lΙ"αι 'γΙα.η χώραθεωρώ, λοιπόν.

bll

1\01J αφορά 010

Μαν1είο Τροφωνίου.

μnορούμε να συμφωνήσουμε ~αι να αnοκατασ1ήσοuμε

διάφορα 1\ρό.Υματα. γ1\ήρχαν διάφορες συΥο;:ρούσεlς την 'Iρ<inη ημέρα ,ων

διαφόρων εlσηγη1ών
μας

-

-

αρχαlολόΥιι:ιν, ερευvη,ών, ανασκαφέων, συμ1\ολlτών

1\ου εξέφρασαν διαφορεllκές αnόνt\ς, και 'για τη Οέση, και Ύια

έlΙ"ρυβε, lΙ"αι 'για

10 τι

10

τι

είχε το Μαν1είο Τροφωνίου. Αυ,ά, λolnov, θα 1\ρέnει 1\ια

να αnασχολήσουν μια σuyKεKρlμένη ενότητα.
θεωρώ, λοιnόν, ό'ιι ειναl10 1\ΡιΟ-lο 1\ου θα πρέnει εμάς να μας δεσμεuσεl, να
το ΟΡ'Υανώ-σουμε. θέλει μια ~αλή και 1\ρoσε~η~ή δουλειά. θα είμασπ σε δύο
χρόνια ή σε τρία χρόνια έ,0lμοι να ΟΡ'Υαν(ί)σ01Jμε ένα Ίέτοlο 1\αΎΚόσμlο

".
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ΠΛΡΕΜΒΑΣΕΙΣ:

Συμιιόσιο ή Συνέδριο.
·Ετσl. λοιιιόν.

ανηλσμβάνομα\

ότι

αιιό

εδώ ...-αl

πέρα

Υια

μια σειρά

σημαντικά θέματα, θεματικά, ΠΟο.> αφοροuν στην ιστορία. στο περιβάλλον,
στον πολιησμό, στην κοινωνία, στην οικονομία, μιιοροuν να οργανώνοντα\
θεμαtlκά Σο.>νέδρια ή Σuμllόσια, καλά προετοιμασμένα με πολ':' περισσότερο
ιΡόνο (σαφής ήταν η παρατήρηση για το άγχος όλων μας όη το ένα

titapto

δεν ήταν αρκετό), για να μπορΟΟουμε να αντιμετωπίσουμε μια σειρά από
ζητήματα πο\) απασIOλoUν την πόλη μας.

Έτσι, λοιπόν, θα IΙΡΟιωρήσουμε από εδώ και πέρα στα θέματα αυτά. Δεν
αναφέρομαι σε επιμέρους ζητήματα ποο.> έβαλσν οι εισηγητές, είτε από μόνοι
τους, είτε μέσα από τΟ διάλογο. Έχουν καταΎραφεί όλα στα πραl(tικά. Θα
υπάρχει πλήρης επεξεργασία «ον πραΚ1Ικών αυτών και επιμέλεια, και όλο
αο.>τό το υλικό θα ανατιιπωΟεί σε τόμους και θα είναι στη διάθεση όλων των
σο.>μπολιτών μας, αλλά ιο::αι

όλων των ερεο.>νητών ή

όσων αΎαποuν ή

ασιολούνται με την ιιόλη μας και την περιοχή μας.
θέλω, λοιπόν, εδώ, UQOιJ ευχαριστήσω όλους σας ανεξαιρέτως για τη
σο.>μμετοχή σας στο Συμπόσιο η; τρεις ημέρες, τοιχ; εισηγητές, τους
παρατηρητές, τους σο.>νέδΡοιχ;, να ει>χαριστήσω όλοιχ; τους εΡΎαζόμενους

του Δήμου που έδωσαν ΤΟν KαλιJτεpO εαυτό τοιχ; για να έιουμε αυτό το
αlιοτέλεσμα.

Να ευιαριστήσω επίσης Ύια μια ακόμη φορά δύο ανώνι>μους «δουλευ<α
Ρόδες» που συνέβαλαν στην επιτυχία του Συνεδρίου. Η μία είναι η Δημοτική
ΣUμβοο.>λο<;, η ...-υρία Λίτσα Μελέτη και η άλλη η Κατερίνα Κωσταντέλοο.>της
Εταιρίας Βιωηκών Μελετών.
Και πριν κλείσω εδώ, θέλω να υπενθυμίσω ότι υπάρχει έιο::θεση στο

Πνευματικό Κέντρο, η οποία θα είναι ανoιιrτή μέχρι τις

12

τοο.> μηνός, έιιθεση

ιιαι του φωτογραQΙΚΟιJ, και του αρχειαKOιJ, και του lστορικοίι υλlKOιJ, και
θέλω από αο.>τή τη θέση να ευχαριστήσω αυ<oUς ποο.> βοήθησαν για να έχουμε

αutή την ιισλό σημαντική έκθεση.
Την Ιερά

Βιβλιοθήκη
ΡoUσσαρη,

Μητρόπολη

ΛιΒUδειάς,
τον Ύνωστό

Θηβών

και

Λεβαδείας,

τον δικηγόρο
μας σlJμllOλίτη

φωΤΟΎΡαφικoU

και άλλο"

ο.>λιllΟ1!

συμπολίτισσα

και πρώην Δημοτικό

11.

τη

Δημόσια

Κεντριιιή

και Δημοηκό Σύμβο"λο κ. "Αρη

1100.>

Κώστα

ασχολείται
Στεφάνou,

Σίιμβο"λο

με

τη

σο.>λλοΥή

την αpχιτέιrτoνα,

κ"ρια Άννα Ψωμά,

τΟν

lιαθηΥητή ιο::ύριο Γιώργο Παππανιά, ο οποίος ασχολείται με το φωτογραφικό
"λιιο::ό, τον

Nillo

Μέλιο, οιιωνομολόΎο, αυτόν ιιου είναι "αι ο συντάιιτης τοο.>

τι:ίιιοιχ; συτoιJ που ιιήρατι: ως ο.>λιιιό το" Συμποσίου ...-αι τέλος, τον κuριο
θεόδωρο Αντωνότο που είναι νέο ταλέντο στη φωτΟΎραφία. είναι αυτός που
οι φωτογραφίες του, η δο"λειά αυ<ή

1100.>

έ"σνε με εl"όνες "σι όνεις της

Λιβαδειάς. ιο::οομεί την έκθεση αυτή.

'"
.
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Η λΙΒΑΔΕΙΑ ΧθΕΣ, ΣΗΜΕΡΑ. ΑΥΡΙΟ

Με όλες αυτές τις σ~έψε\ς, σας ευχαριστώ ολους, θα

~θελα να

παρα~αλέσω ~αl τον ~ύρ\o Τομαρό, ο οποίος είναι ο ειιί δι;~αετίες Προεδρος
του «ΛΙΙμψου Κατσώνη» "σε αυτόν χρωστάμε πάρα πολλά Όλιι;ά που έχΟ\)ν
διασωθεί ως ι;ληρονομιά μέσα αlll> το πφιοδlκο και μέσα από τη δΟΌλειά ΠΟΌ
κάνει· να ~λείσεl το Συνέδριο.
Κος ΤΟΜΑΡΑΣ: ΕΥώ θα ~λείσ(ι) με στίχο:

«Της αγάπης το βOTάVΙ κά& τόπος δεν

10 κάνει.

Κάθε τόπος &ν το κάνει, κάθε γης δεν το πετάει.
Μόν' της Λιβαδειάς ο τόπος κα, της όμορφης ο κόΡφσφ.
Ηι\ΟΣ ΣΥΜΠΟΣΙΟΥ

".
Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
09/01/2023 21:58:53 EET - 44.211.79.30

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΛ

,,

ο"'.

ΕισαΥοιΥιχό Σηll,ίωμα
Πρόyρa.μμα ΣυμΧ<>Ο'ίου

•

Eισαy"'Jή

ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΙ:ΙΟΣ:

Προοχ""iς μουσειοχο;ησης χαΙ εχισχε"ιμό.

τη'ας αρχαιολοΥι"",ν χώρων: Λιβαδειά. Χαιρώνεια, Ορχομενός Κόσψο.,

.

ΑΝΔI'ΕIΩΜI:Νον ΑΓΓ[ΛΙΚΙΙ: Τα χΑασ,χόν χαι ελληνισιιι:όν

..... 2S

νε"pα'α~ίoν της Λεβάδείας.

ΒΟΝΛΝΝΟ· ΛΡΑΒΛΝΤιΝον ΜΛΙ'ΓΚΕΡΙΤΛ: Η ιτι:1<λοφόΡος της Κρόας
ΒΛΛΛΛΣ ΣΤΑθllΣ: Περ( της ,αxoθtσίας ιΟυ Μαν",!οο ,ου Τροφωνίαυ,

"
"

.. 36

ΝΙΙΙΟΛΙΙ ΚΛΛΛII'σΙΙ, Ιερόν Δήμηιρας· Ευρώχης ενιό<; 'Ου "ροίι Άλ<ιοι.ος
τ<».> TρoφωνiO\> <>τ/ Λιβάδειό

"

ΠΛΡΕΜΒΛΣΕΙΣ

ΒΑΛΛΑ ΓιΩΤΑ:

θρησχει>τιο:ή μόηση ο:αι στέψη των Μαο:εδόν<ι>ν

11

στο "ρό τοο Τροφωνίou,

Bαστλtων

56
" 63
77
Λιθά5εια .. " .. ". &4

ΚΟΒΛΝΙΙ I:ΛF.NII, Ο χρόνος σ,α ΤΡαφόινιο: Καιάθαση ""ι ενανιωδΡαμία.
ΚΑΝΔΥΛΙΙ ΛΝΛΣΤΛΣΙΛ: Τα φυ,ά ,ης Έρ"CWtlς..
ΓιΑΝΝΛκονΡΟΥ
ΛALE1'i

_ ΧΛΤΖΙΙΜΛΝΟΛΙΙ ΛΙΜΙΛΙΛ: ιι Αρχαία
F. _ BINTLIFI' J. _ SPOERRV 1'. D••• ΣΙΓΑΛΟΣ 1:,:

ιι χαραδοσια"ή, ,,,,,ιο:ή αΡχ"εο:τονιι:ή της Λιβάδι:ιάς
ΠΛI'ΕΜ8ΑΣΕIΣ

"
'"
'"

.. .. 100

..

ΣΤΛΜον ΠΑΝΛΓιΩlΙΙΣ: Είνα, ο Λόμ"Ρος Κο,σώνης ο.lΙ'λιωτής το\)

"ολομιο:"" """,ι"οό της Ελλάδος; ....
ΦΛΩI'σΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ: 11 Λεβ<ι5ειο το\> 1834 χα, ο Β""ίλ"ος Μ"ού<ηος.
ρογΣΣι\ΡΗΣ ΛΙ'ΙΣΤΙ:Ι .... ΙΣ: Η σ""θολή της Λtθoδoίας ",,,,<».> Λνιωνioυ
Γ""'ΡΥανιά στην Εχανάσι""η της 3ης Σεxn:μβρίoυ
ΣΠΑΝον ΡΕΝΑ:

AνQ.φOρ<ς τou απλ.όφιονου

... ]30
... 136

1&43,.

"'1tO\) στη Λιl\αδειά

ΛΟΥΚΛΤΟΣ ΣπγΡΟΣ: Πολ"εΙΟ7l",φι"ά ,,,ο,χε(α της Λ,βαδε,άς, "όλης
ο:α, ""αρχίας, στο "ατώφλι της ιλe&o.ρης ζωής της σ,α ΙΙαχΟΙ;,οτριαο:ά χρόνια ..
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΙΣ θll6ΩΝ

&:

141

ΛΕΒΛΔΙ:ΙΛΣ 0:.0:. Ι[ΡΩΝΥΜΟΣ..

Ο Λιθαδείτης Νιο:όδημος ΒοβοΖ,.νής..

,.. " ... " 150

ΚΑΤΣΙΜΠΑΡΔΙΙΣΓΕΩΡΓιΟΣ: Ο χο.άρχα,ος χολ"ισμδς χου "ρόβε1:αι
"ίσω αχό.η μυθολογία της ι\ιβα5ε,άς..
ΠΛΡΙ:ΜΒΑΣΕΙΣ,
KI,ABΛPΤOIΊANNOΣΔI'Ο1:0Σ: Στις ρίζες ,ου Μα"ριητά.νη. .

. ....... " ... " 156
.,,18]
. 186
.193

ΚΟΛΛΙΑΣ ΑI'I1.ϊ[II\IΙΣ: Δημη,ρό""", Βοηθόντας
ΒΛΑΧΑΙΙΙΙΣ ΓΕΩI'ΓιΟΣ: Ο Xρισtόφopας Koυ,<lλι:ίις "αι η Ο\Ιμθολή.οο
<>τ/ μαθηματιι:ή οχό,.η τou χρώιμΟ\> 190υ αιώνα
ΜΥΤιΛΗΝΑlον ΦΟΙΒΙΙ, ιι ε""αίδιυση στη Λιθαδε,ά

" " .. ", . " .. "
1889-1909.. ,

ΝΤΙ:ΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓιΟΣ: ιι Λιβaδειά στη σχολιχή θ,θλ'οΥραφία.

ΜΠΑΚΑΣ ΔΙΙΜΗΤΡΙΟΣ:

Οι uσόνιες ~""Iιατι"oί ο:αι oιιλίUς, "ατά .σος

αιώνες ,ου Ιθνοι>ς, χα,αY(lll,νο, αιιό τη Λιβαδειά,.
ΠΛΡΕΜΒΛΣΕΙΣ
ΜΥΤιΛIΙΝΑIΟΣ ΓUΊI,ΓlOΣ: Το εν

".201
207
. 216

",
'"

.230
AtBao.Ia

Γυμνάσιον..

'"
Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
09/01/2023 21:58:53 EET - 44.211.79.30

ΠλΦΥΛλΣ ΜΙΧλΛΗΣ. ΣΤλφγΛλ ΘΕΜΙΣ:

Ο εu~ατρίδης ~o,ητής Πέτρος ZηωIIvιατης

247

ΚΟΚΚΙΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΝλ, ~Kmστής Μεραναίος»

(1913·1986)

~, ΚΟΡΟΓιΑΝΝΟΣ ΛογΚλΣ: Η αναy~αστ,1<ή μετοί"ηση

" 262

w>v Zερ,~oίων οτη
<m><; Λ,βοδ,τε<;
,272

Λ,β(1)(,,,, με,ά το 1944 ~o, η δημ'ΟΙΙΡΥ'ο;ή σuw~αρξή 'm><; με
ΚΟΣΜΙΔογ.ΠΑΠΑl.'ΑΜογ λΝλl.ϊΑΣΙΑ,

ιι κορι:,α των Μ,φοο,ο«ί>ν

στη Λ,βαδι:,ά μετά τον ξεριζωμό"..
ΜΕΛΙΟΣ ΝΙ )(ΟΛλΟΣ

.

_ ΤΡΟΥΠΟΣΚΙλΔΗ

Ο", .. ς 'ης ~o,νων,~ής ~α, ο,,,ονομ,ο;ής ,στορ'ος της Λ,βαδε,oiς.

, .... , ".,." 280
287

ΠΑΙ'ΕΜ8λΣΕΙΣ..

Π"Π"ΔΟΠΟΥ ΛΟΣ Κ. ΑΠΟΠΟΛΟΣ:

277

ΗΕΙ'ΟΝΙΚΑ:

Ο, ε~,~«όσεις στην αΥροτι"ή ~oραyωyή

,ης Mρ,φiρε,ας Λ,βαδε,άς ακα ,ην o~oξήρα,",η <ης Λίμνης Kω~αίδoς
ΨΩ1'ο1Α ΑΝΝΑ

-

.. " ..... 293

Γ. ιωΠλΝΙλΣ,

ΦωτοΥροφ,,,ή ι<tφ,o"ή αKoτ':'πmση vι:ρόμυλων Ταμ~αxνoς..
ΜΑΜΑΛΟΥΚΟΣ ΠλΥΡΟΣ, Κ"ΜΠΟΛΗ

.
_ ΜλΜΑΛογκο\'

.300
ΑΝΑΣΤλΣΙΑ,

Ο, οχυρώσεις της Β.ΙΙ., yωνiας '01> KάστΡOU 'ης Αε,βοδείος ~o, Ο,
ερ"!ασ'ες α~o"στασtό.<:rε<ιιν "α' εντό.ξι:ων νέων χρήσεων..

,. ,...... ,.... ,307

ΜλΚΡΗΣ ΠI:.,,1'ΟΣ: Α"μή, ιιαραιψή "Ο, ανό;",υξη ,ης ~αριiδoσης

~<oυ Αευ""" Άνθρα"ος» στη Λ,βο1)(,,,,.

."

31$

ΜΗΊτλΚΗΣ ΚΑΡΙΟΦΙΛΗΣ, Ένο νεocλλην,,,ό μυθιστόρημα Υ,α <ην ",,,νmν,α
της Λ,βαα/ο,άς. στην ~ερ,oδσ τol> μεσo~oλtμαυ:...

ΧΑΤΖΗΦΩΤΗΣ ΙΩλΝΝΗΣ:

Ο ,σtOΡ'''ός ΤάΙCΗς Λά~~oς

ΠΑΛλΙΟΛΟΓΟΣ ΧΙ'ΗΣΤΟΣ,ΙΙ Λ,βα1)(,ά στον

210

ο,ώνα

323
336

,
.

Π"ΡΕ1'ο1Β"ΣΕΙΣ,
ΠΑΝΑΓοπογΛΟΣ θΙ:ΟΔΩΡΟΣ, Τουρ,σμός· Πολιτ,σμός

341

- Περ,βι!λλov

.,353
.... 360

ΜΑΙ'ΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ, Mερ,,,tς σ"έ",εις Υ'Ο την ο,,,ονομ,,,ή "α'
~o,νων,,,ή oν",~τUΙ;η της Λ,βα&ι:,oiς..

..

361

ΠΑΠλΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΘΗΝΑ, Γαlει; "α' τo~ίo της κερ'''1ής Λ,βαδε,oiς _
ΠΑΠ"ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΦΟΙΒΟΣ: Γwryραφ,,,α στο,χεία Λ,β(1)(,oiς. Βοιωτίος,

31$

Ανα.ολ,,,ής Σn:ρώς. Σηψίσι:'ς ~o, ~ραβλi",ε,ς...

379

1'ο1Η1 .... Σ λΛ ι:Ξ"Νδ.ΡΟΣ, Τουρ,ση",ή ανό.~ΤUΞη

,., '.. ".'

- Πολ,τιστι1<ή

"ληρονομ'""

Π"ΡEl\-ΙΒΑΣΕΙΣ
ΒΑΣΙΛΕιον ΗΑΣΙΛΕΙΟΣ, Μ,α αρχδντ,σσα στη Λ'βαδε,ά ΤOll 1861
ΓιΑΝΝΑΚΙΊτΑΣ ΛογΚΑΣ, Πολιτ,σμός..
ΚΟΝΤΟΣ ΑΝΙ'ΩΝΗΣ: ΤΟ ΤραΥούδ,ο της Λ,βα&ι:,ό.ς...

ΚΟΥΝΑΔΗΣ Π"ΝΑΓιΩΤΗΣ, ΤΟ

",arow'u

"α, ο' μοοο,,,οί της Λ,βο&ι:,ό.ς

τol> Mεσo~oλέμo".....
ΔΑΝΙΑ ΕΥΓΕΝΙΑ, Μετονάστες. κΡόσφηες - ολλοδακοί στη Λ,βο&,α
"ο, ο, CΙΙ'δράσεις το"ς στην ~o,νων,,,ή ~α, ο,,,ονομ,,,ή ζωή ,ης ~αλης,
Σ"ΛΑΠΑΤΑΡλΣ ι.ϊΥΛιΑΝΟΣ
ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΔΙΟΝγΣΟΣ:

11

382

.. 381
393
'
405
423

_ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛογ

...... '.'.428
431

ΓΕΩΡΓιΟΣ,

αξιo~o,ηση ΤOll Itt-ρ,βό.λλοντος χώρου

ακα ενφΥε,ο"ής κλι.ιιράς στη β,ομηχανία χθες

.

σήμερα· α';'Ο,ο.

.438

ΑΓΝΙΑΔΗΣ Π"NλΓlΩΤHΣ,

8,,,IIηxαvιo;ή αν"'''τUΞη Λ,βοδε,ας "ο, Νομ"" Ηο,ω<,ας

441

Π"ΡΕ1'ο1Β"ΣΕΙΣ

4S2

'"
Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
09/01/2023 21:58:53 EET - 44.211.79.30

