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ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Κ
άθε E1tI.UΤΗ'Ioνιίoώ συνiδρισ θεωρείται ότι ολο)'.ληρώνει ης EQΎOuic; του με

την έκδouη των πραΚΤΙΥ.ών του. Γι' αυτ6 το λόγο το δlοικητικ6uuι.βούλ.ιο του

Πνευιιατικού Κέντρου Σταυρού αιUΘΆΝΕτω ,ιεγάλη χαρά και ικανοποίηιιη που

βQ(U)'.ETaI ιnην ευxάQι.ι.nη θέιJη να IIΠOΡci να JtOQO.δώιJEI ιrτouς φιλίι.JΤOΡες ΥΔΙ υε

χάθε ενδιαφερόιιενο τον τόj.ισ των πραχτικών του lου Συνεδρίου Φθιωτικής lιrτoρ(ας.

UΧεδ6ν ένα χρόνο ιιετά τη διεξαγωγή του.

Παραδίδοντας uτΗ δηιιοσιότητα τα πραχΤΙΥ.ά του πρώτου ι.wνεδρί"Oυ ΙΙ[ θέllα τη

φθιωτιχή ιιπορία, του πρώτου οε IltO "'ΕΙρά ιnινεδρίων lιε τον ίδιο ι.nι.oπό που

φιλοδοξούιιενα επαναλαι-ιβάνoνtαιανά διετία, JtIf,JtEOOUJIE ότι δίνουιιε τη δυνατότητα

ιrτoν καθένα να πρoιJεyyίσει πρσσαΤΙΥ.ότερα χαι λεΙΠΟlιερέι1tερα την τοχιχή !ιας

IlJtOΡia. Eιtίι.Jης η δtoρyόνωι.rη των ι.ruνεδ{Mων αιιτών δίνει ένα Επί πλioν Eρέθιuιιo

\.Πους ερευνητές, ιιπορωδίφες, IιJΤOΡΙκoύς κτλ. να ερεmήUOυν Χαλύιερα την τοπική

ιιος ιιπορία χαι να φέρouν tJτO φως άγνωστα εντελώς ιπOlχεία ή να ταξινομήΟΟυΥ Υ.αι

να φέρουν και πάλι ιJto ΠQOtJΚήνΙO ήδη Υνωι.πά αλλά εν πολλοίς ξεχαιΙιιένα >'.αι

παQcφελη~ιένα ιl.Πσρικά γεγονότα και y.αταU'tάυεις. Σήμερα μάλιυτα που τόuoς λόγος

και ανάλογη ΠΡOUπάθεια γiνεται Υ.αΙ για τ/ διδαυΥ.αλία της tOπι>'.ής ΙI.ΠOQίας υτα

σχολεία!

Ευχή ιιας είναι να UΥΝΕχιl.Πεί η ΠΡOUπάθεια ιιε τη διοργόνωυη πολλών ιttη οειρά

ουνεδρίων. Από την πλευρά ,ιας υΠOUΧό,ιαυτε ότι θα υπάρξει υυνέχεια. Ήδη το 20
Συνέδριο Φθιωτι>'.ής Iuτoρίας το προγρα,ψατίικψε για το Σεπτέllβρη του 2003.
Καλούιιε όλους, φορείς Υ.αι ,ιε,ιονω,ιένα ότο,ια. να βοιιθήυουν ,ιε όποιον τρόπο

,ιπορεί ο >'.αθένας.

Το Διοιχψιχό Συμβούλιο

το\! rΙνειιματιχού KivtQO" ΣταυQOύ Λαμίας
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6 Πρακtικ: 'ου Συνεδρίου ΦθΙα/τlχής Ι τορ(ας

ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

~ΠQOΎQC1Iψατωlιένo (L~ καιρό συνiδρto ,ιας διεξήχθη l.1ης 3 Y.QI 4 Νοφβρίου
.ι. 2001 IΙEιJα ιJE 1110 καθαρά φθινοπωρινή φWΗ. Χώρος δtεξαγωyriς του το

UWεδρΙΟΥ.ό κέντρο JtO\J βρίσκεταιπάνωστον y.ατάφuτoα...,ό ΠΕώι.αλόφο του Κάιπρου

της Λ<qιίας, στο άριιπα αξlOποιηjlένο-αναΥ.αΙVιoJιlένοκτιριακό ~Iια των

ιπρατώνων του -Οθωνα, όπου στεγάζονται υή'IΕρα το ΑρχαιολογΙΥ,ό Μοοοε(ο, τα

Υραφεfα της ΙΔ- Εφορειας ΠροίιJtOQtκών y.al Κλασσικών Αρχαιοτήτων και ΤΟ

\J\IvεδρΙΟΥ.ό κέvτρo, χύJρOς άριιΠΟ ιJUVtOΙΡΙOι.Jjlένoς ΙΙΕ τα θέματα του ι.1\IVεδρίoυ.

Κι ενώ υJtήρχαν ενιπάιJEις Υια την ΕΠΙλογή του χ<ί")QOU και αιιφtβoλίες για τ/ν

E1Uτu;(ia TOU υuνεδρioυ όσον αφορά στην πρooJ{λεwη o..n.ινέΔΡΩV λόγω του ότι ο χώρος

είναι α..~ιειιακρwιιένος από το κεvrρο της πόλης κοl δε ιnινδέεται ιJ\1YλOΙνωνιOκά

IΙ[ αιn6, η αθρόα πQOtJΕΛ.tWfl tJυVέδρων -παρά και τις αVΤίξOες y.αιρtκές ιn.nιθήκες

που επικράΤΗUΑν κατά τη διεξαγωγή του- δtέψεooε το φόβο αuτ6 και α,'"tiδειξε όΙι οι

Φθιώτες στηρίζουν παl)όll()(ες Πρo.Jπάθειες που υυνειUφ{ρoυν υroν φπλoνnlJ\lό της

γνώιJης ιιας για την ΤΟΠ!Υ.ή ΙιΠορία.

Η οργανωτική επιτ{Χ)πή (L"tEuθύνOηxt ιJε ιJυγκεκρψένoυς εωηγητές. που

α:ιοδέχθηκαν ευχαρίιΠως την πρόι..!>,ληιJη. Ένας εκ των εllJηγητών δήλωιJε την

τελευταία ιΠιγιlή κώλυιια για uoβα{Χ)ύς οικογενειακούς λόγους >'.01 επιιπρατεUτηκε

ένα ιlέλος της ορΥανωηκής επιτροπής για να καλύψει το κενό. Ως προς το ιJηllείο αυτό

πρέπει να τονιυτεί ότι αξιοποιήθηκε IJE lιεγάλο βαθιιό το ντόπιο επll.πηιιονικό

δυναιιικό. AιJφαλώς υπάρχουν ακόιια πολλοί που θα IΙΠOΡOΎUΑν να ΠρoιJφέ{X)υν

πολύτψες υπηρωίες ..πην επιroχία του ιJκoπoύ του ιJυνεδρίoυ. Ύ1' αυτό και για τη

διοργόνωl.ιη του δευτέρου ιιυνεδρι'ου το Σεπτέlιβριο του 2003 απευθύναιιε ανοιχτή

επωτoλή·πρόιJxληtJη προς >'.όθε ενδιαφερόιιενο. i1 οποία δ1lllOOιεUτηκε ιJto περιοδικό

του flVEUIIaΊIXo" Κέντρου Σται'ρού "ΣΤΑΥΡΟ-ΔΡΟΜΙ" και ανακοινώθηκε από τα

τοπικά Μ.Μ.Ε.

Το ιJυνέδρΙO διοργάνωοε το fινευιιαηκό Κέντρο Σταυρού υπό την αιγίδα του

Υπουργείου ΠολlτωllOύ. της Nolιcιρχlακής AuτoδlOίκηtJης Φθιώηδας >'.01 του ΔήJlOυ

Λαlllέων.

Τη πρόγραιιιια του ιJυνεδρίOυ είχε ως εξής

ΣΛΒΒΑΊΌ 3 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2001

8.45 - 9.] 5 ΠρoιJt"λευoη uuvibtHJ)\'

Ιη Συνεδρ{αση (προεδρείο: Ηρακλής Κυοοδήμος. Γιά""ης Μακρής)

9.15·9.40
9.40· lο.αι

10.00- 10.20

'Ε\.'O{)ξI!I.J\lvεδρι'ο\' - Χαιρεηιψο(
Παπα"αγιώτου Τρια"τάq vilo;
~ΔραtJtηρι{lτητε;θειiN Ζω ηllιθέων tJtov τδπο μας"

Παπακω"στα"τΙ"ου Μαρία. Φωτεινή

~EXΙNOΣ: Ιιπορία. ιινηιιειακή ωπnγραφι'α και αρχαιολογικά

ευρήματα "ιας ΟΙJXαίας θωl.ιαλικής πόλης I.1tOv ΛχινΌ Φθιώτιδoς~
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10.20· 10.40 Σoιilιoς ΓεώQΥιος

-IIΠορΙκές ιJXiιJεις Φθtωτ(ι}ν και Μnκ[δι5νιιJV~

10.40· 11.00 ΚαΡαιρήστος: Ιωάννης Αθ.

-Η ένtα;η της ΦθlώTIδας ιιΤΟ διοικητικό ιιηχανιυιιό της σθιι.llιανιχής

αιπογ-(ΚΙτορlπς. Ο xaνouVVftjIi; του Ζητοιιν(συ·

11.00 - ι ι.3Ο Ερωτι'jtJος· α:tόψεις

11.30 - 12.00 Διάλεψιια - καφrς

2η Σuνεδ(lίαση (JtC,)Otb(ltio: Δημήτριος Νότοιος. Μπάμπης Τσι:1..ος)

12.00 - 12.20 Συθιαχάχη. ΚQιτσιμάλλη Βασιλική

·lιJTOQtxή τoπoyρoφi'α Τ1)ς Φθιιιmδας κατά την παλαωχρωτιανική

π[ρίoδσ~

12.20· 12.40 Γόνης ΔημήtQΙος

~Γρηγόριoς ο Βυζάντιος, Διδάσχαλος του CλJi'oυ Αθανασίου του

ΜΕΤΕωρίτου
Μ

12.40 - 13.00 Σπανός ΚώΟΥας

-ο, αφιερωτές της ΓιαwιτζοUς, της α' Γραφής, ..nψ JtQόθωη πις

μονής τ/ς Pεvτίvoς (ca. ]640)-
]3.00 - 13.20 Σπανός Βασίλης Κ.

·01 οlκιιηισίτης Φθιώτιδας\JTηVπρόθωι] της Ι'ονής της Pεvτίνας.ca.
]640 - 190ς σι."

13.20 - 13.40 X"ιoΤOΦόQoυ Μάνθος Κ.

"Ο Ταλαντίου Νεόφυτος 1762· 1861"

13.40 - J4.10 Ερωτήιιεις. απόψεις

3η Συνιδ{ιίαση (1I(1OEbQcio: Ηλίας ΠαλιαλΙξης • Χ(ιήστος Γαλάνης)

18.00 - ]8.20 Δέλης ΓΙ~Ύιoς Κ.

"Η περιπετειύ.ιδης ιJταδΙOδQOllία του Γρηγορ(ου lωάννου, ως

ιιοναχού χω ηγοιψένου της ιιον'ις Αγάθωνης. τα κεψήλια και η

περιοοοιακή χατάι.ιταιιη της ιιονης κατά τη διάρκεια της

επανωπά.Jεως του ]82] και Τιjν πριί.ιτι) δεκαετί« της οθυΝικlΊς

περιόδου"

18.20· ]8.40 Μακ(lής Ιωάννης ΕυαΎ.

ίο ιδωκτηιιιακδ κ«θε.rτυ'>ς των χωριυΌΙν της επ«ρχί«ς Zψoι,νioυ

κατπ τα πρι.ίnα IΙETαπελει-θεΙ)tιπικάχρόνια

(1833 - 1840 II.Χ. πει)(ποl') .Η;ιιφω"π ιιε ΤιΊ. πιΧ"ικtlκπ

της Μικτής Ελλlj\'OΤΟ1J(!κιχljς Δικαιπικιjς ΕπlτιlOπιϊζ

ΙΚ40 - ]9.00 Ζήσης Κώστας

"Σψf\oλιj ιπην ι.πoρίrι της \,EotUIjvtxlj; εκπrιίδει....lης·
Οι απηρχές του Eκnαιδεα/ιχoύ Σxε~αιl""ύ (Kαπoδtlπριακή χω

οf!uJvtχlj ΠΕρίοδος). Τα tJXολεία της ΦflΙU·πlδ«ς.
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8 Πραχτικ11συ Συνεδρίσυ ΦθιΜικής Ι τορ(ας

19.00 - 19.20 Κουλτονχη Α1.εξάνδQα

~Διoικητικές ~ιπαβoλές των επω-κοπών της Φθιώτιδας από το 1833 
1899"

19.20·19.40 Γαλλής K~στaς

"Από τηνΟΙΥ.ο\lOJιικήιι.noρία πις Φθιώτιδας.

Η JtQώτη Τράπεζα t1τ/ Λαιιία ιJτα ιιέα/ του lθ' αιώνα.

1&42: Διορω-ι,ός αντωωκρtΤOύ πις Εθνικής TQα/tε'ζης ι.Πη Λcηιία.

1860: 'Ιδρωη χαι λειτουργία του υπoxαταιrτήΙIαtoς πις Εθνικής

Τραπε'ζης της Λαιιίας"

19.40 - 20.30 Eρωτ/ιJεις· απόψεις

ΚYPIAΚH 4 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2001

4η ΣυνεδQίαοη (πpoεδQείo: Μπάμπης Τοε1.ος: - .~της Τσούτοιχας)

10.30 -10.50 Νάτσιου ΒUQβάQα Δ.

~Φθtωτιxή ΙιJτOQιoγραφία χαι ιuτoριoδtφ(α: 19ος χαι 2Οός αιώναζ

10.50·11.10 Γιαvναxoπoύλoυ- Γάχη ΑιχατεQίνη

ίο νσικοχι.ιριό ενός λαμιώτικου ιJΠΙΤΙOύ ιJτα α~ιέuως

~ιπεπαVΑιπατιxά χρόνια"

11.10 - 11.30 Σταuoόπουλος ΓεΦοΥιος

~Όψεις γυναικείας παροwίας ι.Πη Λαιιία 1835· 1922. Γυναικεία

επαγγέλματα"

11.30· 11.50 θεoδιiQoυ AφQooίτη

"ΦθιωΤΙΥ.οί Σύλλογοι Γυναικών από το 1914· Ι99Ψ
11.50· 12.1 Ο Ζαμπεθάνης Βάιος

'Ή τοπική ιιπορ(α ιJTην Πρωτοβάθιιια Εχπαίδεοοη"

12.10· 12.40 Ερωτήσεις απόψεις

12.40 - 13.00 Απονοιιή τι~ιητικ{.l)ν πλακετών ιπouς εωηγητές . Συ~ιπεράΙTJIατα

ιJυνεδρίoυ

13.00 - 14.00 Ξενάγηση ιπο Αρχαιολογικό Mowrio του KάuτΡOυ

Το πρόγρcφματηρήθηκε μΕ πλήρη υυνΙπεlαχαι ακρίβεια.

Η οgyανmTtχήεπιτροπή απoτελoVνταν:

ΠρόΕδρος: Γειιto1ιoς ΚΟΤQ<dvιάς,Δή~ιαρχoςΛαjllΙων

Αντιπρόεδρος:ΗQαΧλής Κuooδήμος, Πρόεδροςτοπικού IJ1Jllβoυλioυ

Δ.Δ. Σταυρού

ΜΟ..η: Ηλίας naλιa4'ξης. Δη~ιoτικός Σύιιβουλος, Χ(ιίοτος Γαλάνης.

IΦάvνης Μαχοής.•Φτης Τσούτσιχας. ~ιέλη του Δ.Σ. του nvt\.litattΚOtJΚέντρου

Στέλλα Koυνoύxλα.Ωaλιαλε'ξη.ειδικός ιruνερyό'πιςτου Δήιιου Λα~ιιέων

Mu(lia Κα(lαΥ,άννη, υπάλληλος γραφείου n'πoυ χαι δηlΙOιJίωνuχέtJεω\' Ν.Α.Φ.
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nρακηκ ου ru\'EbQiOU ΦθιωτιΚ1ίς Ι οοίας

Την τιμητική OQΎανωτική ε".Ι1'QΟl'lή αl'101'ελoUΣαν:

Μητροπολίτ/ς Φθιώτιδος, κ.Κ. Νικόλαος

Γ. Γ. Περιφέρειας ΣΤΕρεάς Ελλάδας, κ. Βασίλης 'qUQlo;:
Νοιιάρ;(ηςΦθιώτιδος,κ. ΤQιαντάq;υΗος ΜπεΊλος

Δήιιαρχας AαllIlwv, κ. rEciQYΙo;: ΚΟ1'Q(dvιάς

9

Εκ lιέρους της οργανωτικής ε1l':ιτροπής καλ<Ι>I.J(Sριuε τονς επωήfιους

προοκεκληιιένσυς. τους συνέδρους και τους εισηγητές η κ. Στέλλα Kouνoύκλα

Παλιαλέξη. Στ/ ιJWέXε1α κάλεσε τους επιι..rήfιους να Q."tευθύ\'Ouv 6'(1 ι.Jύντ0llo

χαιρεΤΙ!.1Jιό. ΣύντcηlO χαιρετισιιό και ευχές για την επιτυχία των εργασιών του

συνεδρίου απηύθυ\uν κατά σειράν:

Ο MητΡOΙΙOλiτης Φθιώτιδος ΣεΒΑU,ιιότατoς κ.κ. Νιχ6λαος

Ο εκπρόι.,α/ιιος του Υπουργού Πολιτισμού κ. KιιMJτας ΓουΡάλας

Ο Γενικός rQClJIIIατla; της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας χ. Βασίλης Έ:ς:αV,tος

ο βoυλnπής κ. Κo.llιώQO.ς Ηλίας

Ο εκπρόι.!ωπος του Νοιιάρχη Φθιώτιδας. βοηθός Νοιιάρχη, κ. Μιχάλης

ΚοQδoλt"μης

Ο Δήιιαρχος Λαιιιέων και Πρόεδρος του π.κ. Στα\JQOύ χ. ΓεώQΥΙος ΚΟΤQιιιvιάς

Την έναρξη των εργαι.ηών του συνεδρίου κήρυξε ο Υφυπουργός Eι.Jωτερικών κ.

ΛάμΠQOς Πwιαδήμας.

ΧαιρεΤI!.1Jlό απηύθυνε και η Συντονωτική Επιτροπή Σιιλλόγων AalIiα; για την

ιιπoι.πήρtξη του αγώ\'(l της Κύπρου δια της εκπροι..κ.α/ιοιι της κ. Βασιλικής Κατ6πη.

Μετά τη λήξη των εργαι.ηών του συνεδρίουαπονειιήθηχε στοιις εωηγητές τψητική

πλακέτα και όλοι οι παρευρωκό,ιενοι ξεναγήθηκαν στο Αρχαιολογικό Μοωείο του

Κάστροιι.

Το βράδυ του Σαββάτου παρατέθηκε δείπνο uto τουρΙιΥΙικόπερίπτερατου Αγίου

Λουκά και τα χορευτικά ηιήfιατα του Πνεψατικού Κέντρου Σταυρού παροwίαuαν

πρ6γραιιllαπαραδοι;ιακιιίνχορών.

Η ανακoίνωuη του Δ.Σ του Π.Κ Σταυρού ότι uυνέδρια τοπικής ιιπορίας θα

διοργανώνονται ανά διετία βρήκε ιδιαίτερα θετική ανταπόκριση από τους

παρευρωκο,ιένους.Μάλιστα το 20 συνέδριο ορίστηκε για το Σεπτέ,ιβριο του 2003.

Ιωάννης l't1αΧQής

υπεύθυνος Ιχδοσης των ΠQαχτικών
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10 Πρακτικ1 lοιι ΣuνεδQίoυ Φθιωtιχής Ι. τορίας:

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ • ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΕΙΣ

Εκπρά)ωπος της oρyανumκής επιτροπής, κ. Κουνο\ίχλα. - Παlιαlεsη Στελλα

Σεβουιιιότατε, κύριε Υπουργέ. κύριε Διευ&υνtά του ΎQC1φείO\l του Υπουργού

Πολιτιιηιού. κύριε Γεν!)'.! Γρα,ψατέα της ΠΕριφέΡΕιας, κιίριε Boυλεuτά, κύριε

εκπρόσωπε του Νοιιάρχη ΦθιώTlδος: βοηθέ NOΙιάQ;(η, κύQtε Δήιιαρχε, κύριOt

Νοιιαρχιαχοί και Δηιιοτι)'..ot Σύιιβουλοl, κ\Jρtε Διοικητά των Πυρ<xJβωτικών

Υπηρευιών Λαιιίας, κύριοι nρ6εδρoι EπIU'τ/IIO\l\XUJv και Λογοτεχνικών Συλλόγων,

κύριοι EΙUΗγητές, κυρίες και κύριοι σύνεδροι, καληιιέρα οος.

Με ιδιαίτερη χαρά σας χαλωUΟQίζΟ\ΙJIΕ tJto πρώτο ιnrνέδρto Φθιωτικής

Ιιπορίας που διοργανώνει το n\'tUΙΙonxό Κέντρο ItoUQOii του Δήιωυ Λαιιιέων

Υ.αι τελεί υπό tην αιγίδα του YΠOUQΎE(oυ ΠολιτιullOύ, της Νοιιορχιακής

Aιnoδιoίκηuης Φθιιrm&>ς και του Δήιιοu Λαιιι{ων. Προ>,.ι:ψέvoυ να καταιπεί

δυνατή η τήρηι..ιη του χρονοδιαγράιιιιατος του ιruνεδρι'oυ, ώι.πε να δοθεί ο

προβλεπόιιενος χρόνος ΙΠOuς Εισηγητές να αναnτύξovν τα θέματα τους,

παρακαλούιιε οι χαιΡΠ1U11(}( να lιην υπερβούν τα 3 λεπτά. Σύιιφ(ι)να ItE το

πρ6γραlψα χαλούμε το Σεβαι.ψιότατο Μητροπολίτη Φθtώτιδας κ. κ. Νι>'.6λαο να

Ιρθει \.ΠΟ βήιιa.

MητΡOπoλfτης Φθιώτιδος, κ.κ. Νικόλαος

Κύριε γπουργΙ, κύριε Γενtκέ, κύριε ΔιεΙΙΘUνtά, κύριε Δήιιαρχε, κύριοι

ιniνεδρot, κύριε πρόεδρε του συνεδρίου,

Εγώ θα αρχίσω ,ιε ένα γνωμικό οπό τον Ευριπίδη ~Όλβιoς QtJτις rης ισrορiης

εσχε ιιό.θησιν~ και θα πω ότι cilIotJJE όλοι ευτυχιυlιένοι διότι σ' αυτό τον ωραίο

χώρο ItE την πρωτοβουλία του Πνευιιατικοίί Κέντρου Σταυρού θα αιιχοληθού,ιε ,ιε

την τοπική μας ωτσρία. Ένα άλλο γνωιιικό λέγει ότι πσρεΟΟlια\.Πε ανάιιωα σε

δύο φώτα. Το ένα φως είναι της ιστορίας που φέγγει lιπρouτά, το άλλο φως

είναι του ιδανικού που φέγγει πίσω. Αν λοιπόν υε αvτές τις ωραίες εωηγήυεις

και τη IIέρα αvτή τη σημερινή και αύριο ΠQOυπαθήιJOυlιε να πσρεVΤOίίllε IIE το

φωτωl16 αυτών των δύο φώτων, νοιιίζω ότι το υυνΙδριο θα έχει επιτυχία. Εύχο,ιαι

ειι6δ(ι)υη των υτόχων και των προυπαθειών και του Πνευμ(ιτικού Κέντρου Σταυρού

και του παρόνtoς συνεδρίου.

κ. KovνoΎXλα • Παλιαλεsη Στέλλα

Καλούιιε τον εκπρά.Jωπo του Υπουργού Πολιτωιιού κ. Kώuτα !'ουβάλα να

έρθει tJJo βήιια.

Eχ:n:ρόιJωJτ:oς του Υπουργού Πολιτωιιού, κ. Γο\!βάλας Κώστας

ΣεβfιlJlιιότmε, Χύριε Υπουργέ, χύριε Γενtκέ, κύριε Δήιιαρχε, κυρ(ες και κUριoι.

εκ IIέρους του Yπouρyoύ Πολιτιι,Ιlού καθηγητή Ευάγγελου Βενιζέλου,
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Πρα)ΓUX 10\1 Iv.'tlIQiOΊJ ΦθIU1lιχής Ι τορ(ας: 11

Χαιρετίζω την έναρξη των εΡ-Υασlών του Ιου ΣWΕδρίOυ Φθtωτιxής Ιιπορίας,

ενός συνεδρίου που θέΤΕΙ !.Πα ΕπίΚΕντρο του ενδιαφέροντος του 1110 περιοχή της

l1αtρ(δoς ιιος, ιιε ΙΚlXQOίωνη ιιπορία και IIEyάλI) uuvcIuφ0ρ6. ιno ελληνικό

110λΙtlυllκό απόθι:ιια. Η τοπα.ή ItJtOΡ(a δεν αντιπρouωπεύε. απλιί>ς ιιια ιruνισιύXJα

ιnσ UΏΙια της ωτορίας της πατρίδας ιιας, είναι επίοης ένας α/lIιαντικότοτος

παρό:γοντας JtρOO.yυιyής της OutσyνtιJlJia; χαι πις αυtωυνειδιιuίας ιιας όχι ι_ε την

Ιννοια του JtOλιτιιηιού, αλλά ι,ε την έννοια πι; ανάδειξl1ς και διαφύλαξης της

ιδιαίΤΕρης φωΙΟΥνωιl(ας κάθε περιοχής. Η διορΥάνωυη Ίου Π(>ώτου I.1Uvέδριου

Φθιωτικής lιπορίας 01JV1tJtci uuνεπώς lιια εξαιρετική πρωτοβουλία καθι.ίJς εξετάζει

την πορεία τη; Φθιιίηιδας οε όλες τις 1011έ; του ιι.noριxoύχρ6νoυ. αναδειχWoντπς όχι

116\'0 την JlOλuιrήιιOντη Π0λιτωtική ιJ\IJιβoλή αλλά και 10 ιJύyxΡOνo πρόσωπο της.

ΣυΥχαίρω 10 Διoιχηtικό IUIIβotiλIO του nVEUIIatικoU Κέντρου Σταυρού του δήιιou

Λαlllέων και όλους όιJoυς υυνέβαλανιπη δωργό.VΩUΗ0U10U του WΝεδρίOυ γι' αιπή

τους την πρωτοβουλία. Ο πολιτωιιός άλλωιΠε βαιJlκ6 ι.ΠΟlχείο της καθηιιερινής ζωής

και της κοινωνικής ιruνoχής έχει πάντοτε luχυρό τοπικό χαρακτήρα. Είναι ιn.rvεπιί>ς

ένα πεδίο ι.πο OJfOfO η τοπική αυτοδιοίκηση και οι τοπικές κοινωνίες IlπΟ(>εί και

πρέπει να δlαδρι:ψατίtJOυν το δικό τους tJTIllavtIjt6toto ρόλο. Εύχοιιαι το πριί)το

υυνέδρlο Φθιωηκής Ιuτoρίας να U\.ΙΙlβάλει οοοlαι.πικά ι.πηνανάδειξη της διαχρονικής

lιπορίας και των πολιηιπικών Ilαρτυρlιι'Ν της ΦθlώηΟΟς και να ενδwι:φιι'.IoJEt 10

εΠΙU11l1lΟνlκό ενδιαφέρον γι' αυτήν την τά>ο πλoίίιJια ιJε κάλλος και παραδόυεις

περιοχή της πατρίδας ιιας. Καλή επιτυχία στις εργαιJί"ες οος.

κ. Κουνούχλα • Παλιαλεςη Σ.έλλα

Παρακαλιι') το Γενικό Γ(>Οlψατέα της Περιφέρειας Στερεάς Eλλάbας κίίρω

Βασl'λη Έξαρχο να έρθει ιJΤO βήιια.

r. Γ. Περlφέρειrις Στερεάς Ελλάδας. κ. Έςαοχος Βασίλης

ΣεβαιJlHόToτε, κύι1lε Υπουργέ. κίίριε Βσυλευτά. x\iQΙOI Δήιιαρχοι. κυρίες και

κύριοι,

Να ευχαρωτήιJω το Πνευιιατικ6 Κέντρο Σταυρού κοl τη δωίκησή του για την

πρ6ι.Jκληση να παρευρεθώ στο πριίΗΟ ιJυνέδρω της Φθιωτικής Ιστορίας και να ιΙας πω

6η από την πρωτη ιπιγιιή που IIE επωκέφθηκαν για να ιιε ενΙlllεριίχ.ιουν για 1η

bιOργάνωιJη αυτού του ιJυνεδρίOυ είπα rιμ{σως αυθόρμητα 6η είναι μια ΙΗΗlαντική

πρωτοβουλία. Είναι μια ι.ιημαvτική πρωτοβουλία. η ΟΜία βεβαίως δράπομαι της

ευκαιρ,ας να πω ότι δεν πρέπει να μένει εντός TU)V tEtXtι'Jv. Κω γιατί το λέω αυτό; ΤΟ

λέω αuτι'i. γιατί. πριν ένα χρόνο περίπου. ότπν συζητΟWαlιε ιιε τους εΚΠΡOUυ)πOUς της

Ειιρωπαϊχής Ένωσης και τους λέΥαιιε ότι tltEi; ιπον αναπτυξιακό UΧεδlαιJllό της

περιφέρειας θεωρούμε ότι ένας ωιό τους βαιJlΚOUς uτόχoυς πρέπει να είναι η

αξlOποι'ηuη των ιι"ηιιείωντης tιJtορίας και του πολιτωιιοίίτηςπεριφέρειας ιιας έλεγαν

ότι αυτό ιJίilιφωνα με τα τεχνοκρατικά bcbolIiνo της Eυρωnαϊκής 'Ew.IoJIJ) δεν IIJtt)QEi
ΥΠ είναι βαιιιχός ιtτl)χoς. Όταν όμως επί πανω από ιιία u)ρo τους εξηγήtJrιμε γιατί και

πιι'Jς χαl τι)uς α"πφέραlΙΕ προορωllOίίς της ΠΕριφέρειας ΤOυρIUΤΙΚOίίς. οριι.ιIIένα

IΙΠΟ(Μκά ιJ10ΙXEία. ΠΕίιπηχαν και ΕνέΚ(Χναν ItτO πρόγραιιιιά ιιος. αιnή τη ιιι:γάλη

tJTΙllαντιχή bρ«ιlη. Τι) λiω αυτό γιοτί πρέΠΕΙ όλοι ιιας. \) καθένας από όποια θέιJη
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12 Πρoχtιxr 10\1 Συνεδρίου Φθιωηχής Ιι ΙOQίας

ευθύνης βρίιJΚEΤOΙ, να αξιοποιήσουμε αυτόν τον τερόιmo Jtλoύto που έχουμε στην

ΠEριφiρεια μας, που είναι η ιστορ(α μας, είναι η παράδoι.Jή μας, ((\'ΟΙ τα μνημεία μας.

Όχι με μία ΟΥΙίληψη ξεπεραφενη, μΕ μία ανη'ληψη η οποία θα μας καθηλώνει tJtO
παρελθόν, αλλά για να δούμε πώς θα εντάξοφε στο ιJύyχΡOνo υxεδιαtJμό μας όλο

αυτόν τσν πλούτο τον πολ!τιιπικό που έχουμε. Με αυτές τις υύντομες lJ)'.iψεις είμαι

βέβαιος ότι τα UUΙιπερόι.ψ.ατα του tJUνEδρίOιI θα αξιοποιηθούν από όλους μας. θα

πρέπει να lJU'YXαρώ τους διοργανωτές αυτού του ιnινιδρ(OIJ και να ευχηθώ Χαλή

[1ΙΙΤUXία tJtI; EρyαιJίες του.

χ. Kouνoύxλα·Παllαλε1,ηΣτέUΑ

Παρακαλώτο βουλευτή Φθιώτιδας κύριο Ηλία Καλλιώρανα έρθει ι.ΠΟ βήιια.

βουλευτής Φθιώtιδας.Χ. Kαλλιώoα~Ηλίας

Σεβα~ιιότατε.κύριΕ Υπουργέ,κύριε Γενικέ. κύριΕ ΔήllαρχΕ.φι'λες και φt'λoι,

Συνάξεις UΑν τη σημερινή, έχουν ιδιαίτερη αξία. Ως εκ τούτοιι ξεκινώ λέγοντας

ιnιyχαρητήριασε 6λσυς: όσους tJUVέβαλαν και σΕ όλους άJoυς ι.njμερα Υ.αι αύριο θα

πόρουν το λόΎο να μας μιλήUΣUΝ, για tί; Για τη δική μας τα1π6τητο. για τη δική μας

ωτορ(α,γι' αυι:ό που είμαιπε. Γιατίπέρα από ΤOνOιy.oνoj.lιχ61tλoύτoκαι όποιονάλλο,

έχουμε και κάποιον άλλον που λέγεται πολιτισμός και ιιπορία. Και η Ελλάδα και η

Φθιώτιδαβρ(θouνωtό αυτό. Ως εκ τούτου δtπλά τα ιJ\1YXαρητήριαεάν OΚEφYOJJIIE ότι

ακόμα και το όνσιια της Ευρώπης, ,ιελος της οπο(ας cijlCtt]tE, ακ611α και το 6νομό της

κατόγεταl από τη δtκη μας μυθολογία. Δηλαδη οι ρfζες μας είναι και ρ(ζες των

Ευρωπαιων. Καλη επιτυχία υrη διοργόνωση αυτή και καλημέρα Ι)ε όλους.

κ. KoυvoΎXλα • Παλιαλε'ξη Στέλλα

Καλούιιε τον εκπρόσωπο του Νο,ιόρχη Φθιώτιδας κυριο Μιχάλη Κορδολέμη να

έρθει στο βημα.

EκπρόJωnoς του Νοιιόρχη Φθιώτιδας, κ. Ko~λέμης: Μ,χάληι;

Σεβασιιιότατε, κύριε Υπουργέ, κυριε Γενικέ fQQIIfIatEG, κύριε Ikιυλευι:η, κυριε

Δήμαρχε, εκπρόtJωΠOΙ των Στρατιωτικών και ΠολιτικιίΝ AΡXIJJY. κυρίες και κύριοι,

Με ιδιαίτερη χαρό και Ιί'.ανOΠOίηιJη οο.ς καλωυορι"ζω ιJ1ilιερct στην ιιπσρικη

Φθιιι)τιδα. Εκ lιέρους του φθιωτικου λαου και του Νοιιάρχη ,ιας, κυρίου

Τριαvtάφυλλου Μπέλλου που λόγοι ανωτέρας βίας δεν του επέτρεψαν να είναι

σηιιερα ,ιαζί μας. Θα καταβάλει όιιως κάθε δuνατrj nρotJπάθεlα ώιπε να είναι παρών

ιΠην αυριανrj tJUVtbQCaιnι. φίλot πατριώτες, καλώ; ήρθατε Ι)ε τούτη την πανέιιορφη

γφνιά της Ελλάδας. τη γη του ηιιίθεου Ηρακλη και του θεoyέWΗΤOυ Αχιλλέα. τη γη

1Ιου πότιοον ,ιε το αίιια τους. ΟΙ υπερα.ιιπιιπές των θερμοπυλών και της Αλαμόνος και

ζύμωι.ιαν ,ιε τον ιδρώτα τους οι νε6τεροι κότοικοί της. Καλ<ι)ς ηρθατε Ι) αυτό τα

αγιασιlένα χώιιατα 6που δtabραlIOΤfιnηXE το κορυφαίο γεγονός της αντίιπαιnις του

λαου μας εναντίον του ftQllaνoιί κατακτητή. διατρανώνοντας UE όλον τον κώμο τη

δtίνoιιη της ενότητας και της ΟjlΟψ\τχίας των Ελλήνων. Πλοώια λοιπόν η ΙΙΠOQική
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παράδoιJη 10\1 τόπου τούτου, που η μοίρα τον όρωε \'(1 βρίιJΚEται στο κέντρο τ/ς

Ελλάδας και στο επίκεντρο των γεγονότων. Kuρ(ες χαι κύριOl. εί\'(Ιι αλήθεια ότι το

ιlέλλσντουΕλληνωllOύβρίσχεταl ιιε ωιόλυτ/ ιn.ιν6φεlα ιιε τ/ γνώιJη του παρελθόντος

του. Για \'(1 εννoήoJoψετο σι1llερα και για να δράuo",ιεορθότεραστο IIέλλον. πρέπει

να ιιπουδάιιοψε το παρελθόν προς όλες ης κατεΥΘΎWεις, ιιε όλες τις πrυxές του.

Μελετούιιε τ/ν ανθρώπινηπράξη, τ/ν ανθρώπινηφύιJη και τ/ν ανθρώπινη;ωινωνία

στο παρελθόν. γιατί ιιας ενδιαφέρει η ανθρώπινη ί'.οlνωνία,η ανθρώπινηφύιJη Υ.οι η

πνθρώπινη πράξη στο μέλλον. Η διάΙΙωιJη τ/ς ιιJΤOΡΙκής ιινήιιης είναι χρέος και

καθήκον του κάθε Έλ/ηνα χωριστά. αλλά χαι των πνεVΙloτικών ταγών του και τ/ς

ελληνικής πολιτείας στο σύνολο της. Στην πραγμάτUλJητου ιερού τούτου ι.t"A:OΠoU να

είστε βέβαιοι ότι η Νομαρχιακή Αυτοδιο(κηιιη Φθιώηδας θα utExrt πάντοτε

πολύτψος aρωγός ,..οι ιιυμπαραUτάτ/;και όχι μόνο. Τα πολύτψα ΙΙUΙlncpάUllataχαι

ΟΙ ιδέες που θα axO\.MJfΣUΝ σ' αυιό το ιruνέδριo θα lιετοοοιωθούν σε τολμηρές

αποφάιιεις και το κυριότερο σε λαιlπρές πραγιιατοποιήιιεις.Τελειώνονταςθα ήθελα

κατ' αρχήν να εUΧαριι.rrήιJωόλους τους εωηγητάς που τψούν και λollnpth'OUV ιιε τη

Λαροωία τους το πρώτο UUΝΈδριo της Φθlωtικής Ιστορ(ας. Όλοι τους είναι άνθρωJtοι

ιιε πολύχρονη πρoιJφOράιπα δρώιιενα αιπούτου τόπου, άνθρωποι Λου ιruνεxίζoυννα

δημιουργούν και \'(1 προσφέρουνης πολύτψες υπηρωίες ι.πον τόπο μας. Εκφράζω

αχόιιη τα θεριιά ειλικρινή και ανυπόκριτα uuγxαρητ/ριά ιιου, καθώς επίιιης και τα

IJUyXαρητήρtα του Νοιιάρχη ιιας. t6uo ιπον κύρto Φύχα, όι.Jo και ιπο ι.nJνoλo των

ιιελών του διοικητικού σψβουλίου του Πνευιιατικού Κέντρου Σταυρού για τ/ν

πραγιιατοποίηιιητου τολιιηρού αυτού εγχΕιρήματος και rUxOllOL κάθε επιτνχία και

ευ6δωuη των tJXoπώy του συνεδρίου. Σας εuχορlι.πuJ.

κ. Κουνούχλα • Παλιαλέξη Στελλα

Καλώ τον Πρόεδρο του Πνεψατικού Κέντρου Σταυρού. Δήιιαρχο Λαιιιεων. κύριο

Γεύ>ργlO Κοτρωνιά, να έρθει \..πο βήμα.

Δήιιαρχος Λαlllέων, κ. ΚΟΤ{MUvι(ίς ΓεώΟΥιος

ΣεβαιJlιιότατε, κύριε Υπουργέ. κύριε Γενικέ Γραιψατέα τ/ς Περιφέρειας. κύριε

Διευθυντά του Πολιτι/'.ού Γραφείου του Υπουργού ΠOλIΤIιJIIOύ, κύριε βουλευτά, κύριε

AvtIVOIIr1ρxa. κύριοι απρόιJωποl των ΠυρotJβωτικων Δυνάιιεων. κυρίες και κύριοι

uυνάδελφΟI τ/ς αυτοδιοίκηuης. φιλες και φlλOl.

Kr1nOΙOI δια"t1IιτΕς είπαν ότι η Ηπορι'α δε χρησψεύεl ιJε τίποτα. Είπαν ~~τι ο

άνθρωπος δε διδάσκεται τίποτα από την ιστορία αλλά ότι ιιε αυτή εριιηνευεl τα

γεγονότα. όταν πια έχουν κλείιJει τον κύκλο τους. Κι 611ως η ίδια η ζωή τούς

δι«ψεΟΟεl. αφού α;τοδεικνύεl ότι uc κάθε εποχή η γνU)ιJη τ/ς ιστορίας είνω ιιια

υπαρξιακή ανάτl.η. Δε νοείται πνεl!Jlατlκή ζωή χωρι'ς αιmj. Η ωτορία ιιάς δllllΙOUΡγεί

τη ιJUVείδηι;η τ/ς ιJUνεXεlας. αφού αυτό που δηlιιουρΥοUιlε Uήιιερα εί\'('Ι[ uuvlXElD του

χτες και φwικά θα εχει προεκτάιιεις στο αύ{)to. Η ιιπορί«ς ιιάς δηιιιοιιργεί

συναίιJθηιιη πολιτικής ευθύνης. Είναι δε ένα πολιΤlΙJτικό αγαθό πολύ ιιεγάλης αξίας.

είναι μια περωυι..Rα {1λων ιιας. Υιατί, όταν από 10 αί'..α/έργαστσ υΜί'.6 των πllγύ)V

δηιιιουργείται ένα πνευιιαηκό προΊόν. αυτό lιορφοποιεί 10 παρελΑι..)\'. και

1lOρq?OΠOlώντας το παρελθόν εί\.'(Ι1 ΨWικό το έργο αιπό να είναι ,ιια πριiξ.η
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noλIτωμOύ, γιατί εχπολιτίζω ιJημαίνει IlεΤα/JXηllατι~ω τον xόuμO, την xoι.νωνfα σε κάτι

ανθρω.ιuν6τεΡO. ItJtoρίa είναι η δημιουργία και η καταγραφή αυτού του πολιτωμού

και πρόοδος είναι η διαφύλαξη αυτής τ/ς ιυτσρίας χαι η EJtαύξΗUη της πολιτιστικής

δημιουργίας. AUΤΌς λοιπόν είναι χαι ο I.1ΚOnός αυτού του UΥΝΕδρίOυ της φθιωτlΧής

ΙUΤOΡίας. Να -yνωρ(ιJOυμε χαι να διαφυλάξουμε το 1tOρελθόν μας χαι ''Ο

yoνιμoπoιήιJoυμε το παρόν μας. Και το συνέδριο αuτό έχει ιδιαίΤΕρη αξία, γιατί το

διοργανώνει ένας δρolJ'tήριoς noλIΤlιJτιχός πυρήνας του διΗUΡυμένoυ δήμου Λαμιέων.

το Πνευματιχό ΚέντQO του Σταυρού. Το xνEuιιoτικό κέντρο 1tO'U tJtήθηχε από την

χανόtη"tα Σταυρού χαι που αποτελεί lιετά τη συνένcooη με τον \16110 Καποδίστρια ένα

νομικό πρΟΟωπο του δήμου ι_ας με τη στήριξη του οποίου διευρύνει συνεχώς τις

δQαι.1tTJQι6τητες το\l και πέρα απ' τα XOQEU1ιxό τα οποία είναι Υνωι.πό υε όλου; μας,

έχει δtευρύνει τις δραιπηριότητές του με μowιχοκινητιχή αγωγή, με ζωΥρο.φοιή με

Εχμάθηιιη μOυιJιχών OQY(iνων, με αΥιΟΥραφία, με λειτουργία ιιχολής γονέων χαι άλλες

δραι.nηριόrητες. Το Πνευματικό Kέvιρo Σταυρού που ,ιε τη UΤΉΡΙξη του YJtO\IQYEiOιI

ΠoAιΤΙιJμoύ. της Νοιιαρχιαχής Αυτοδιοίχηι..ιης χαι του δήμου Λαμιέων ξεχινάει

υήμερα μια πρoι;Jtάθεια, έρχεται να καλύψει ένα lιεΎάλο χενό ιJtη ιJUιJτ/μαΤΙXή

καταγραφή της τοπιΧής ιιπορίας και όλο αυτό μέα/ από IJUVέδρια τη διεξαγωγή των

οJtOίων φιλοδοξεί να καθιερώι..ιεl ανά διετία, αξΙΟΜιώντας Χυρίως το δικό μας

επιι.nημOνιXό δυναμικό, τους πατριώτες μας, τους πατριώτες μας επιστήμονες που

ζουν ι.nην περιοχή μας ή εκτός αυτής. Είναι μια πολιτιΧή που ο δήμος Λαμιέων

εφαριl6ζει εδώ και χρόνια, αφού θό 'θελα να ξέρετε ότι όλες οι παραγωγές που

γίνovιαι από τα πολιτιστικά jιας τι:ρόιJωπα χαι τα νο'Ηκά πoλιtιΙΠΙXά μας πρ6ι..ιωπα

γίνονται βol1IqItVE; ιπο ντόπιο μας δυναμικό. Γι' αυτό λοιπόν αυτό το πρώτο

IJUVέδριο είναι σημανιικό. Και ήθελα να χω ότι δε θα πρέπει να έχει κανείς την

αίιJθηση ότι αγνοήθηχε ή παραλείφθηχε η Χροι..ιφορά του απ' αυτό το ιn.ινlδριo, αφού

κάθε δύο χρόνια το ιJυνέδρΙO θα επαναλαμβάνεται, χαλύτι:τονιας όλους τους τομείς

της τοπlΧής ιιπορίας χαι δίνοντας τη δυνατότητα σε όλους τους επιιπή,ιονες να

εχφραιπούν IIέαι Μ' αυτό και να χαταθέσουν τις επωτηllονιχές τους θέσεις και

απόψεις. Η τοπιΧή μας ωτορία ,ιε την οποία θέλει να αιJχoληθε( το ι..ιυνέδριο αυτό

είναι ένας στόχος που ο δή,ιος Λα,ιιέων ΠρoιJπαθε( να προβάλει χαι lιάλωτα η τοπική

ιιπορία χαι η προβολή της να απoτελέιJει θε,ιέλιο για την πολιtιl.1tική και οικονομική

ανάπτυξη της περιοχής ιιας. Η ηρωοτόκος, η ερρίβωλος χαι καλλιγύναικος Φθία έχει

σηιιεία τι:ολιτιιπικής αναφοράς ,ιε διεθνή αναγνωριοιμότητα. ΟΙ Θερμοπύλες και

δίπλα u' αυτές οι Aμφιxτuov(ες, που. όπως ξέρεΤΕ ξεκ{νηα/ν στην Ανθήλη που

βρ(ιJXεταl μέιJα ιπα όρια του Δή,ιου Λα,ιιέων, Μοτελούνφορείς ακατάλυτωνιδεών,

ηρωωιιού,φlλOπα'fρ(ας,ιnινεργασίαςτων λαών, χαθιέριοοηςαρχώνδιεθνούςδικαίου,

που, αν αυτές τις αρχές τις αναδείξουμε,πολλά έχουιιε ως Φθιωtιδανα ωφεληθούιιε.

Γι' ο\πό τ6ιJo IIέιJα από το πρώτο ιnιμπόιιlO για τις Αμφιχτυον(ες, το οποίο

διoργάνωιJεο δήμος ιιας, ώο και lιέιJα από το ιιρώτο ι.ruνέδρΙO του εθελoνηιJμOύτο

οποίο επ(ι..ιης διoργανιι:ΊιJαμεεδώ ι.nη Λαμία, αλλά χαι IIέα/Μό ΤΟ πρώτο ιιαγκόιJιιιo

lJUViδρIO των Ρουμελιωτών, που χαι αυτό έγινε ι.nην πόλη ιιας, ιιροι.ιπαθήι..ιαιιε τις

αξίες που φέρουν τα ιuτoρικά μνη,ιεία χαι γεΎQV6τα να τις αναδει"ξουμε, να τις

1tQOβάλοu,ιε για το μέλλον. Στο φάκελο α/ς θα βQείτε και τη ιJχεΤΙXή μου εισήγηση

ιno ιJυνέδριOτων Ρουι.ιελιωτώνμε θέμα τις Αμφιxruoν(ες.Οι θεριιοπύλεςλοιπόνκαι

οι A'ΙφUXwoνiεςκαι οι ιδέες που κουβαλούνείναι για lιας και όνειρο χαι ι..ιtόχoς. Και

πρέπει ιιαζί με την Αλαμάνα ,ιαζί με το Γοργοπόταιιο.αλλά χαι τα άλλα ιι.noρικά
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lινηιιεία που lιέσα από το ι.rυνέδριo τούτο θα αναδειχθούν, να αποτελέσουν τη βάση

για την Π()λιτωτική και την τουρωτική ανάπτυξη της περιοχής lιας. Σ' αυτή την

1tQOtJπάθεια ζητά,ιε τη ιπήριξη από την πολιτεία, την πολιτεία η οποία ανταΠΟί'.ρίθηκε

lιέιJα από το ΥΠ()υργείο Πoλtτω,ιoύ -ευχαριιπούιιε κύριε Γoυβάλa- και ιJτήριξε

ΟΙί'.ονο,ιικά την ΠρoιJπάθεια, την πολιτεία Π()υ ιJήlιερα ιιας ί'.cίνει την τψή να

εΚΠΡOιJωπείται από τον ιJυlιπατριώτη lιας Υφυπουργό EιJωτερικύ)ν, τον κύριο

Λάιιπρο Παπαδήιια, ο α/Wίoς είναι κοντά ιιας και τον οποίο καλώ να κηρύξει την

έναρξη των εργασιών του ιJυνεδρίoυ.

Υφυπουργός Εσωτερικών, κ. Παπαδήμας ΛάμΠQος

ΣεβαιJlιιότατε, κύριε ιJυνάδελφε ιJτη Βουλή, κύριε Γενικέ, κύριε Δήμαρχε,

ιJυlιπατριώτες και ιJυllπατριύ)τωιJες,

Θα είιιαι πάρα πολύ ιJύvτo,ιoς. Εξάλ/ου ί'.αλύφθηκαν από τους πρσηγού,ιενους

εωηγητές όλα τα θέ,ιατα Π()υ αφορούν τους ιπόχους του ι.rυνεδρίoυ, τον τρόΠ() ,ιε τον

οποίον θα πρέπει να επαναλα,ιβάνονται αυτά τα ιJυνέδρια, γιατί αιJφαλώς ιJε δυο

,ιέρες δεν καλύπτεται η πλoύιJια ιιιτορία ενός τόπου που γράφτηκε ,ιέιJα ιJε

χιλιετηρίδες και γράφτηκε ,ιε αί,ια αλ/ά και ,ιε δηιιιουργικά έργα. Θα ήθελα να

ιJταθύ) όμως ιJε ένα γεγονός που ,ιε αφήνει ιδιαίτερα ικανοποlηlιένο ιJαν lιέλος της

πολιηκής ηγωίας του Υπουργείου Εσωτερικών, ιJήιιερα αλ/ά και χθες, όταν

φτιάχναιιε τον Καποδίιπρια, το δτι ένα δηιιοηκό διαllέριιιlια του δήιιου Λαlιlέων -και

αυτό ιJυlιβα(νει πανελλαδικά- παίρνει την πρωτοβουλία lιέιJα από το ιJύλ/oγo του για

να δΙOΡγανύ>ιJει ένα τέτοιο ιJυνέδριo. Ση,ιαίνει όη περάιχφε και αφήιJα,ιε πίιJω ιιας

ορωηκά την εποχή που οι δήllOι αιJXOλOύνταν ,ιόνο ,ιε τα παραδoιJιακά καθήκοντα,

αυτά που είχαιιε κληροvoιιήσει κάποιες δεκαετίες πριν και όη lιπαίνου,ιε fnlBftlY.cί

ιJε τοιιείς όπως είναι ο τοlιέας του πολιτω,ιού και έχου,ιε το θάρρος να

διοργανώνουμε τέτοια ιJυνέδρια που δίνουν τη δυνατότητα ιJε ένα εξαιρετικό ντόπιο

επωτηlιονικ6 δυναιιιί'.ό να καταθέιJει τους προβληlιατωllOύς ης ΠΡOτάιJεις του, ης

ιJΤOχεύιJεις, όπως θα γίνει αυτές ης δυο ,ιέρες. Θα ήθελα να ιruγχαρύ) όλους τους

διοργανωτές του ι.rυνεδρίOυ να χαιρετίιJω όλους τους ντόπιους επωτήιιονες αλ/ά και

τους καλειJlιένoυς που θα τοποθετηθούν ιJε αυτό το ιJυνέδρΙO και να κηρύξω την

έναρξη των εργαιJιών του ιJυνεδρίOυ. Ευχαριιπύ).

κ. Κουνούκλα· Παλιαλε'ξη Σ1ε'λλα

Λίγο πριν ξεκινήιJOυllε ιιε ης εωηγήιJεις των ο,ηλητυ>ν παρακαλούιιε την

εί'.πρόιJωπo της Συντονιιπικής Επιτροπής Συλ/όγων Λαμίας για την υπouτήριξη του

αγώνα της Κύπρου να έρθει ιπο βήιια.

EκπρόιJωΠOς της Συντονιιπικής Επιτροπής Συλ/όγων Λαιιίας, κ. Βασιλική

Kατό:rιη

Αξιότψε κύριε Δήιιαρχε, Πρόεδρε του 10υ Συνεδρίου της Φθιωτικής Ιuτoρίας.

εκλεκτοί ΠρoιJκεκληllέVOΙ, κυρίες και κύριοι.

Η Συντoνιuτική Επιτροπή Yπoιmjρlξης του Αγώνα για Ελεύθερη Κύπρο

(παρriρτηlια Λαιιίας) χαιρετl'ζει το ιJυνέδρΙO ιJας, ιnιγχαίρει τους διοργανωτές του
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16 Πραχτιχ; 10\1 ΣυνεδρίO\l Φθιωtlxής Ι 1OQiac;

χοl εύχεται καλή εΠΙΤUΧία στις εργαιιίες του. Η Σuντoνωτική Επιτροπή

Υποοτήριξης του αγώνα για Ελεύθερη Κ\ίπρο μΕ χαρά παρακολουθεί το UUΝέδριό

σας χοι WΙεΥΘUΝΌιιενη προς o\ltQ δηλώνει ότι θα αγωνιυθt:ί

Ι. για την ακεραιότητα της Κιιπριοκής Δηιιοκρατίας, που κινδυνεύει μετά τη

βόρβαρη τουρκική Εωβολή χαι κατοχή του 1974,
2. για την επιιΠροφή των 200.000 ξεριζωιιένων πρoιJΦίiyων ιιέοο ιπην ίδια Τ/"

ncπρίδα τοιις u τις πατρογονικές τους Euτίες.

3. για την εξιχνίαση της ηixης των 1619 αΥνοοιιιιένων της Eιuβoλής.

4. για να σταματήσει η μαζική παραβίαυη των στοιχειωδών ανθρω1ι:ίνων

διχοιωμάτων των εγκλωβιuμένων Ελλήνων υrα τoιιρxoxρaτoύJιενα,

5. για την α1IO\ΙάκQυνιJη των τουρκικών ΙΠQCΠEψάτων χαι των εποίκων από το

κατεχόμενα, γιατί α."'ΣΟτελούν τη ιιεΥόλη α.uιλή για τ/ν ενότητα του νησιού ".σι

την τουρκοποίηση της κατεχόμενης Κύπρου μας,

6. για την επανατoπoθέtηtJη του Κ\ιπριο'ΚΟ1.ί ζητήιιατος ΟΟμφωνα lιε τις

αποφάσεις του σΗ.Ε. μετά την τελΕιποία και E\J'YOixyj ωι6φο.υη υπέρ της Κύπρου

του Ευρωπαϊκού Διχαιπηρ(οο Ανθρωπίνων Διχοιωιιάτων.

Με τη βοήθεια του θεού και αδελφική ενότητα η Συντovιιπική Επιτροπή

υπouτήρtξης του α-γώνα για ελεύθερη Κύπρο & αγωvιι.nε( για τ/νυλσπο(ηση των

παραπάνω στόχων Υ.α/ Υ.αλεί σε σwεQ'γ(XιJία φορείς και άτομα για τ/V κοινή

υπόθεση.

Τα μέλη ,-ου πα(tαQτήμα,-ο; Λαμία;:

Ένωση Ποντίων Φθιώtιδας

Εκπολιτιστικός Σύλλογος Ν. Μαγνησίας Λαιιίας

Ενοριακό Κέντρο Ν. Μαγνησίας Λαll(ας

EκπoλΙΤιιJτικός Σύλλογος Βορειοελλαδιτών Λαιιίας

Λύκειο Ελληνίδων Λαιιίας Ό,ιιλος Φιλων του Δάοους

Πανελλήνια Ένωση Γwαικών (παράρτημα Λαιιίας)

nvtUIIanxό Κέντρο Ρουμελιωτών (παράρτ/μα Λαιιίας)

Σύλλογος Κυπρίων Φθιωτιδας. Φωκίδας, Ευρυτανίας

Σύλλογος Ιδιοκτητών Φροντιστηρίων Ξένων Γλωσσών Φθιώτιδας

Σύλλογος Φιλολόγων Φθιώtlδας
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Ιη Συνεδρίαση

Πικ>ιδριίο:

ΗQαχλής KUQOδήμoς • Ιωάννης Mαχ~ής

ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ· θΕΜΑΤΑ

Τριαντάφυλλος Δ. ΠσπανΟΥ.ώτο"

~Δραιπηρlόtηtες θεων και ηllιθέων ι"ον τόπο ιιαζ

ΜσQία - Φωτιινή Πσπαχωνσταντ(νου

"εΧΙΝΟΣ: ltl1oρia. ,ινη"ειαχή τοπογραφία και αρχοωλογικά Ε\ιρήιιατα

ιιιας αρχπίας eεoooλIX1jc; πόλης ι}τον Αχινό Φθιιί>τιδος"

ΓεώΟΥιος Σουλιος

"lιπορικές ~'Xέυεις ΦθιωηίJV και Μaχεδι.'iνων"

Ιωάννtιι; ΑΟ. ΚαοαΧί"ίστος

'Ή ένταξη της Φθιu)τιδας ΙΠι) δωικψικό II'lχανωl16

της οθωμανικής αυτοκρατορίας. Ο κανουννοllές του Ζψουνίου"

EQωτήσεις • απαντήσεις. αttόψεις

επί των ειοηΥήοεων της Ιης Συνεδρίασης
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ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

Τl;!lQvιάφυλλος Δ. Πaπα"ayιώτoυ

q;ιλόλοΥος

θΕΜΑ

ΔΡΑUΤΗριότητες θεών και ημίθεων. ηρώων στον τόπο μας

Ο
ιεροπρεπής ΠαρναUtJός και η ειδυλλιακή Οίτη, ιιε τις γραφικές κοιλάδες ΜΙ

τις μυθικές βοm'Oκορφές, ΟΙ χλοεροί κάμποι, ο δti'πετης Σπερχειός και ο

δtoτρεφής Κηφωσός tJ'UVθέτoυv τον ιιόνψο ι.rκηνικό χώρο lιέUΑ uτoν ΟΠα/Ο ολύ,lπια

θεοί, \'Οϊάδες και αιιαδρυάδες νύιιφες. 1111(0[01 ήρωες έπαιξαν. κατά τη δηlιlOυργική

φανtαllία των μακρινών προΥό\'WV ιιος • πριιπεΟΟντα ρόλο ιΠην πλοκή Υ.αι εξέλιξη

yoητεuτιχών ,ιύθων.

Πριν ό,ιως ,lιλήlJω για τις πάtJης ,ιορφής δραιπηριότητες θεών, ηρώων )'.01 νυιιφών

ι.πον τόπο ,.ας, θα ανοφέρω δύο α.,QόιJ,ιενες εκπλήξεις, :rιoυ ΟΟκί,ιουα πριν από

UOράνtα τέοοερα Ο>'.ριβώς χ{)όνιo.IAκoλoUΘεί αναφορά υtους ,ιύΟους: -Άδμητος και

Άλκιμπη. ΦρΙξος και Έλλιι" (Αθηνά- Υ.αι Γιάννης··)!.

ΤόιJo το μυθικά αυτά γεΥονόΊα, που αuθo(ηι'ίtως η Αθηνά και ο Γιάννης

χαραxτ/ριuαν ως ψέματα, ι:XJo και ολόκληρη η Ilυθoλoyfα ήταν για τους Έλληνες.

μέχρι τον 50 αιώνα π.χ., η πeαYllατική ιιπορία των απΙ>Ιιακρων προγόνων τους.

Ακόιια κι ο Θουκυδίδης, το αναμφισβήτητο αυτό κριτικό πνε\ί!ια, παραδέχεται ότι ο

Τρωικός Πόλειιος έγινε όπως περίπου περιγράφεται στ/ν ·Ιλιάδα· του Ομήρου.

Η αιιφωj\ήτηοη njς, IIέχρι τον 60 αιυ')να, j\εβαιόtητας περί ιιπιiρξεως πολλών

θεών, φορτωllένων IIE ανθρώπινες αδυwφίες, ξεκινάει από τον ιδρυτή της Ελεαηκής

Φιλοιιοφικής Σχολljς Ξενοφανη τον Κολοφιί'wιο. ΔιbάιJΚEI δη οι θεοί δεν είναι πολ/οί

αλλά ιιόνο ένας, ο οποίος "ούλος: ορά, ούλος: δε voεί. ούλος δε r' ακούει·. Κατηγορεί
ιιάλωτα τον Όιιηρσ και τον HIlfoδo ότι φόρτωι.Jαν τους θεούς ιιε ελαπu>Ιlατα που

βαρύνουντους ανθριίmοιις.

Απόοπ. Ι Ι "Πάγω θωιυι avifhIxav ημιιρος: (f Ηυιοόος rt, ΟΟ(}α παρ' ανθρώπoιuι

()νειοεα και ψfιyoς: ευrι'ν, xλinrctv, μοιχεύειν rc και αλλιjλοuς anartrJCIv",
Σε αντωωη ιιε το Θουκυδίδη, ο υιίγχρονος του τραγικός ποιηπΙς Ευριπίδης ήταν

JtEJtEIlJIIEVO; 6η ολόκληρος ο ιιυθικός κόι,llος είναι πλά~,1ια των παλαιότερων ytvtJJV,
του λαού και των επικών noIηTJw, Ο Ευριπίδης ζει ακριj\u)ς "την εποχή που οι

Έλληνες αρχίζουν να δωπωτούν ι"ην IιJΤΟΡΙΚUτητα του μύθου. Αυτή η δυιJπιιπία

ξεκινάει, ως Υνωιπόν, δειλά δειλά από την δlαν6ηυη και σιγά ι}ιγά επηρεάζει τους

απλούς ανθρώπΙlυς. Ωιπι'ίι.JO η πεπoίOηιJη ότι ΟΙ IlύOOl ωτστελoύι.Jαν την πραγματική

ΙΙ"OQία των ιlακρινUJν προγόνων τους ήταν τόιJo εδQo.ιωlι€νη I1ΤΟ λαιi και τόJo

πρouτατειιιιένη από το xaTειnηlIEVO της εποχής, J.lt.n:t η όποια αιlφωβήτ/Uη εκ lιέΡΟυς

των δlανοητVJν να Είναι JtQO!.ΙΕΧΤΙκά IΙΕθοδευιιένη, για να είναι ακίνδυνη, Γι' αυτό και

ο Ευριπίδης ιttην τραγωδία του ·lφΙΥfvtια " εν T(~ύρoις· υπογραιιμίζεl ότι

• 11ι" iιιΙL1ΙΙI I"n "iv AtI,l\,n Κιl{>f't.1<'1'. )",Ι)ιΙτιιιιι ( IΙJ~7) Τ,';: Δ' Δ ,II,,,πJtι "ι Σ);"λι", '" Δ,'t'\....ππς E,,-,,,t.n;IιS,

;0"1' ..1\' ,;........ "';: πqηγl"'f,,ΙC;:1".... Τ1]\' ";ο.; "'" Hl.....xi.t.. ,'S ,,I,π.ry'ί τοις ;lli,l<n,ΙS ''"''Ι ff\ );(Ι"ΙΙ τ"" χιιι"'"

'4..:rι~,;ι: -ψ,'ι",rll, IfI1J'r, « .. ΙΙ1~κπιιί..1Ι'l"Ι ' .. ;••H.qfi.....•.
•• I'Ιι..;"ιι .'" Υιιι n 1\' 1If,!!II,,; "ΙS Γ πξ"σι; (Iι,ι~ι,ι) τ,." ΔIII"I1'Jtι .11 Σ);.ι'i",Ι. 11' Krιί.ι,,1li,, 11' EI\'IOffn;rtt; Γ,«\",.

l'ιύJ.,I. πω' χι πl'πΊς:, 1«IΤ'; "1\· "11."1 ηιs πι( 'lΥ'"ιι",ς "'" I"~."" ·0 Φcιι?.ις Ifl" 'Ι T:JJ.,,·. Ij ..·I\.Iξf: OΨiJI"f",

IfI'Qlf, Μ.. :ι'ιιι1νι (ll IfQli1qιti".

•
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ανθρωποκτόνοι είναι οι κάτοικοι της Ταυρίδας, άνθρωποι αψοβόροι, που ζητσυν να

φoQTUXJovv την αψοβορία τους ιπους θεούς, εν προκεψένω ιrtην Αρτηll. Ας

ακοωουιιε καλύτερα τον Ευριπίδη: "Ουκ ωθ' όπως {τεχεν αν IJ Διός δ(λμαρ Λητώ

τοσαύτην αμαθίαν", δηλαδι] είναι αδύνατον να γέννηιJE η ούζιιΥος του Διός Λητώ τόιΙΟ

ανόητο πλάι,Ιlα, την Αρτηιι, η οποία "ιίδεται βροτοκτόνοις θοο/αις". να ευχαΡlιJτιέται

δηλαδή ιιε ανθρωποθωίες. Και προχωρεί ο Ευριπίδης: "Εγώ μεν συν τα Ταντάλου τε

θω(ιJ/ν εarιάματα (iJf!tJτa κρΙνω παιδός ΨJfhjναι βορά, τους δ' ενθαδ' αυτούς όντας

ανθρωποκτόνους εις την θεόν το φαύλΟΥ ανaφ{ρcιν δοκώ". ΔηλπδιΊ, εγώ θεωρώ 6n το

γεύιια που παρέθειιε ο Τάνταλος ιΗους θεούς είναι ππωτευτον, ότι τάχα

ευχαΡΗπήθlικπν(οι θεο() τρώγοντας τις ιιάρκες του παιδωύ του. Πωτεύω πως ΟΙ

ντόπωι. επειδι) είναι οι ίδιοι avBQwnOxr(ivOI, αποδίδουν το κακό Ο1η θεά, την Αρτψl.

Κω καταλήγει ο Ευριπίδης: "Ουδένα ψψ οιίιαι δαιμόνων Είναι κακόν". "Γιατί Π/(}ΤΕύω

ότι κανένας απ' τους θωύς δΕν Ε/ναι κακός''. Διά ιπόιιατος της Αρτέlιιδος, χωρίς να

μιλψιει ευθέως κατά των Αθηναιων, που ήθελαν τους θεούς τους να έχουν

ανθΡUJπινες κακίες. ο Ευριπίδης κλόνιζε τα θειιέλlα της κραΤΟWljς πίIΠεως.

Α'. Ο Ζευι; τιμω@όι;.σωτή@ χαι δημΙΟΙΨΥόι; ...

Ο νεφεληγερέτης. ο πατήρ ανδρών τε θεών τε. ο κυρίαρχος του Ολύιιπου, ο

παντοκράτορας Δίας ήταν τψω()(5ς, οωτήρας και δηιιιουργός. ΚατέΙJτρεψε το

αιιαρτωλό γένος των ανθρώπων. Κι αυτό το δράιια της κατα..προφής των πλείιπων

lιερών της Ελλάδος έχει ως ΙJκηνικό την περί τον naovαlJOtS χώρα. Ο Απολλόδωρος

γράφει ΙJχετικώς: "Ζευς δΕ πολύν υετόναπ' ουρανούχι'ας τα πλΕίστα μέρη της Ελλάδος

κατέκλWΕν. ώ<JTE διαφθαριjναι πάντας ανθρώπους. .. ". Πριν αρχίΙJει (Sιιως ο

κατακλυο..Jιιός. ο Προlιηθέας ιιυιιβουλεύεl το Δευκαλίωνα να κπταιικευάοει λάρνακα.

Σ' αυτήν. αφού έβαλε τα ανπγκαία. '~/cτά Πύρρας (της Υυναιχας του) ε/σέβη". Επί

εννέα ημέρες και rwin νύχτες "Δευκαλ/ωνΕν τη λ/ιρνακι δια θαλ/itJtJης φΕρόμΕνος..

τω ΠαρναtJtJώ πρωίtJ'χcι". Μόλις δε ιJTαιιάτψlε ο κατακλυο..Jιιός."των (ίμβρων παύλαν

λαβόντων. ΕΚ{Χiς θύcι Δι/ φυξιώ", uτo Δία τον προιιτάτη των φυγάδων. Ο Ζευς δεν

μένει αουγκίνιιτος! ..."πΕμφας EeIIIjv προς Δευκαλ/ωνα ΕπέΤΡΕΨΕ αιΡf/ιιθαι ό.τι αν

βoύλcται". Κι ο Δευκαλίων νιώθοντας την εΡlllιιά γύρu) του και τη ιιονπξιή fllIJct του
"αιρε/ται ανθρώπους αυτώ ΥενΕαθαι". Και η επιθυιιίπ του εκπληρώνεται. "Κω Δι(ίς

('ιπόντος υπέρ κεφaλιjς έβαλλεν α/ρων λιt!οuς. και ους μεν έβαλε ΔΕυκαλ/ων. /iνδρες

εγένοντο. ους bf Πύρρα. γυναίκες. ΌθΕν και λαof.. ωνoμό.ιJθΙΙιJαν από του λό.ας ο

λίθος".

Τι]ν οικσγέ\'εια του Δευκαλίυ)\'α, που εγκπταιπάθηκε ιπον Κύνο. επίνειο του

Οπούντσς. ο Ζευς δεν την άφΨJε ππρσιπάτευτη. Φρόντωε. ιJ)ι,πε τα ππιδιά τους να

έχουν δικι) του αίμα ...Υ/νονται δε ΕΚ Πύρρας Δcυκαλι'ωνι πα/δΕς Έλλην IIfV πρώτος.

ον ΕΚ Διός ycycvVIjιJθα/ ... ". Ο γενάρχης, λοιπόν, των ΕλλΨ'ων είναι γόνος του Δία.

Αλλ« κπι την κόρη του Πρωτογένεια δεν την περιφρόνιjιJε .. ΑυτιΊν παντρεί>tηκε ο

Λοκρός, επώνυιωςκαι \JυνOικl..πήςτων AOΚQ\JJY, αλλά και πάλι lιε τη "ιJυνδριψή"του

Διός γεννήθηκε ο Οπούς, ιδρυτιΊς του Οπούντος. Ο Λοκρός, λοιπι)ν. τι'π(}ις είναι ο

πατέρας του Οπούντος. Πραγιιπτικόςτου πατέρας είνω ο Ζευς.

Η δlllΗουργlκή δραοτηριότητα του Δι(Jς ιιυνεχίlJΤηκε. παρά το γεγο\'6ς ότι η

ΙJύζυγος του ζηλότυπη Ήρα δεν τον αφιΊνει ήIl'IJX.O. Ο άντρπς της, οαν ππ\'Τοδύνπlως

που είναι. βρίιJκει τρόπους να "πληοlάIJει" τις εκλεκτές της κπρδιάς του.
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20 Τριαντάφυλλος Δ. ΠαπαναΥιώτοιι

MnalIoρφώθηxc, λοιπόν, υε περωτερά και ·xarlxrIJOc· τη Φθία. τη ιnX;,υyo του

βα~λlά των θειJιJαλών Aιιύνtoρα. απ' την οπο(ο γεννήθηκε ο Αχαιός. ΕπομΙ:Υως ΟΙ

απόγονοι του Δεuκαλi(JJ\'O, οι Λχα_οl, IJWδtOvtOt ιιε τον κυρt'αρχo των θεών. το Δία.

και ιιε τη Φθία. ιnην οποία οφείλει το όνοιιά τ/; η Ojιηριχή ερίβωλος Φθίη. 'Ouo για

τον Ίωνα, το γενάρχη των Ιώνων, "φράνrιaε· για πι yιWl}\Jή του ο αντάξιος γιος του

Διός, ο A.~λλων. Και οι Ίωνες, λοιπόν. έλκουν την καταγωγή ωιό θείο γένος!

Αλίllοvoυ' όπoιoνανnστα.όταν tJtην ερωτική επιθυιιία του Διός. 'Ηταν ικανός να

εκδικείται. Ο AιWΛΛΌδωρoς αναφέρει ότι τα δύο αδtρφια, ο Ζευς και ο Πouειδώνας.

lιάλωιJαν ιιεταξύ τους παος θα νυιιφεUΘεί τ/ν θέπν.

Η Θέτις αρνήθηκε τον έρωτα ΙΙ[ τον Δία. "θΙτιν 1''1 βουληθιίναι Διί συνελθC/Υ ως

υπό Ήρας τρσφcισαν, Δια δε ΟΡΥιοθέντα θνητώ θfλtιν αυnΙν ουνοικιίσαι·. Την

ΙΙΠOXρέωιJE δηλαδή Ο Ζευς, αν ν.αι ψαν θεά. να πovtQEutEi θνητόν. Από την ένωση τ/ς

θεάς θέΤιΟΟς κοl του θείας καταΥω-Υής Πηλέως γεννήθηκε ο Αχlλλέας, ο ωραlόtερoς,

ο γενναι6τt:ρoς, ο νεόtερoς χαl ο ενδοξότερος από τους ήρωες του Οιιήρου.

Κλείνοντας αmό το κεφάλαιο. ιπιιlειώνoUΙιε πως, uυιιφωνα ιιε όιxt ιιας έχουν

παραδοθεί, ο Ζευς αyώtηlJε οχτώ θεές χαl δεκωιΜε θνητές!

ΒΌ Ο θεός του φfιιτός, της μουσική; και ttIJv γQαμμάτtΙJv ...

Ο Απόλλων, του o:ιoloυ τ/ γέWΗΙΠΙ ιιαταίως JtρOIJπάθηιJε η Ήρα να ειιποδίύεl lιε

τον φρικτό Πύθωνα. ύε ηλικία lιόλις τεUlJάρων ηιιερών 6ρlιηιιε από τ/ν κορυφή του

Ολύιιπου για το ταξίδι που θα τον έφερνε 1J1'0v ΠαρναUtJό. Εχε{ αντψετωπίζει τον

φοβερό Πύθωνα, διώκτη πιr; lιηtέρας του Λητούς και ολέθριο εχθρό Ίων ανθρώπων.

ΕνανηΌν του απαίlJιoυ θνητού δράκοντα ρίχνει ένα αχατον{κητο βέλος. Φοβερούς

πόνους οltJθάνεταl, κουλουριάζεται χαι οι κουλούρες του ξεριζώνουν δέντρα

ολό'γυρα: λίγο πριν ξεψυχήοει lιέοο οε άγρια lιουγκρητά. ο Απόλλων του φωνάζει:

~Aυτoύ τώρα. πάνω στο χώμα και κάτω απ' την πυρά του IΙλιου. σάπιζε (πυθου). για

να μην κάνεις κακό στους ανθρώπους, που θ' ανεβαινουν να μου προσφέρουν θυa[ες

και να μου γυρεύουν χρησμό". Από τότε ο τόπος. όπου ooπιuε το φίδι, ονοιιάοθηκε

Πυθώ και ο Απόλλωνας Πύθιος.

Η ΟίΊη δεν ήταν μόνο το πεδίο εθνικής δράιJεως του πρώτου χαι lιεγαλύτερου

1llιίθεου τ/ς ελληνικής φυλής, ο γολγοθάς χαl αργότερα ο τόπος λατρε(ας του Ηρακλή

ούτε lι6νο το λίχνον χαι ιnηιχρόνως το OQlιητ/ριο των Δωριέων. Υπήρξε και τόπος

δηllLουργlκής δeαιπηρlότ/τας του κατεξοχήν δωρικού θεού Απ6λλωνος ~υπέρ τ/ς

Δρυόπης~, τ/ς ιιοναχοχόρης του βαιJιλέως των Δρυόπων.

Μια IIέρα που η fkωιλοπούλα Δρυόπη βoιJχoooε τα πρόβατα του πατέρα της ιJ(lς

χλοερές πλπγιές τ/ς νότιας Οίτης (ΙΠΙllερινή περιοχή Παύλιανης, Άνω Κάνιανης,

Kαιrτελλίων) βρέθηκε ανάιιωα ιJ(lς Αμαδρυάδες wιιφες να παίζουν. Aιnές την

δέχτηκαν Uτ/ tJUVtQOψlά τους χαl τ/ν έιιαθαν να ψάλλει και να χορεύει. Ο Απόλλων

την είδε εν IItιJω των νυιιφών να χορεύει κοι να τραγοιιδάεl και τ/ν ερωτεύτηκε. Πώς

όμως να την πληιJlάιJει; Υπήρχε χiνδuνoς vo ιJUvovtήιJει την αντίδραιJη της

ιJUVtρoφtάς!... Δεν άQΎTjOε να IIEtGIIoρφωθEi υε χελώνα, lιε την οπotα ήθελαν πολύ οι

Αιιαδρυάδες 'Vύ1ιφες να παtζouν. Αυτές την δέχτηκαν Ητ/ UΥΝΤρoφιά τους και τ/ν

έμαθαν να ψάλλει ίίιινους και να χορεύει. Μόλις 6ιιως την ΚQάtηιJε χαl η Δρυόπη ιπα

γύvoτά της, ο Απδλλων (χελιίΊνα) lιεταιιορφώθηκε οε φiδι! Οι. νυιιφες τριiιιαξαν χαl

έτρεξαν να κρυφτούν ιπο δάιJOς, ενα/ ο Απόλλων βρήκε τ/ν ειrιtoιρία να χάιιει τη

•
Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:40:22 EEST - 54.226.8.97



21

βαιJιλoXOύλα ερωιιένη του.

Λίγο αργότερα η Δρυόπη navtptύ'tηy.f: κατά κόιJΙIQV τον Ανδραίιιονα, )'1.0 του

ορχηγου των Αιτωλών. 'ο,.ιως ο γιος τους Άιιψlι)ιJ()ς. που γεννήθηκε ... λίγο πρόωρα.

ήταν παιδί του Απόλλωνα. Ο AιιφιuίJoς. επώWΙΙoς ήρωας της ΆΙ1φωσας, όταν

IIEyάλQJU[ χαι απόχτησε οο)Jιατική δύναιιη. lxtIut την πόλη Οίτη. της οποίας ηταν

άρχοντας, olxoδ6ιlηιJε ναό aψIEΡΙOIIiνov ιπον Απόλλωνα χαι χαθιέρωιιε αγώνες

ιnouς οποίους αnoγoρεooταννα Eπιδι:ιxνOOνrαιyuναίxες.

Σ\iJιφωνα ΙΙ[ την παράδοση οι Aιιαδρυιiδες βρήΥ.αν τ/ Δρυόπη ιπο ναό του

Aπόλλωvoς χω τη μεταιιόρφιοοο.ν ι.ιΕ νύμφη. Κι ο γιος της ο Ajlφtuuoς (L'W
[υγytιJIΙouύνη αφιέρωσε ένα ναό προς nlItjv των Α,ιαδρυόδων.

Μια πηγή αναφiρειοχτώ ερωιιένεςτου Απόλλιι)να,ιιια άλλη δεχαπέντε.ΑνόΙΙΕIJO

ι)' αυτές ήταν και η νύμφη Κωρυκία,α/t' την οποία γεννήθηκεο Λmwφς, ιδρυrήςτης

οl,ώνuιιης πόλης, της ΛιιΥ.ώρειας. Ο. ιruνανrήιJειςAJtόλλωνα και Κωρυκίας yίνoνrαν

ιπην υπηλιά της tJηιιερινής Παλιοβούνας. Από τον Λύι<ωQO ή Λυκωρέα η πόλη

OVOΙιάlJθηXE Λw.ώρεια.το ~άντρoνδε σvoμαιJθlίναιτο Κωρύχιοναπό της νύιιφlJς~.

Γ. ο ΗQC1Χλήςστη Φθία

θα yoλciOO\IJIE την ιπιllερlνή ~Iας εΙUήγηιπι με αναφορά ιnoν ιιεγαλύτεροήρωα της

ελληVlκής Iluθoλoyίας,τον Ηρακλή. Πριν όιιως ιιιλήοουιιε Ύ1.' αιτrόν, θα ιJηllειώooψε

ότι ot ήρωες ήταν ανθρωπόllOQqX)t,όπως και οι θεοί, αλλό χαl θνητοί. Ξεπερνούσαν

όιιως κατά πολυ τους ανθρώπουςιπη φοοική δUνσ.llη και. όπως οι θεοί έτυl και αυτοί,

ιιοιράζονται ιιε τους ανθρώπους τις χαρές. τις π(κρες της ζωής κι έχουν τα ίδια ιιε

εκείνους πάθη και ελαπώματα.έρωτες και μίυη, ζήλιες και φιλοτψίες.

Σύγκορμο ρίγος αωθάνεται ο OQεlβάτης της Οίτης. στα άγρια φαράγγια της

οποίας αντήχηUΑν τα βογγητά του Ηρακλή, όταν ~ιε φριχτους πόνους ανέβαινε προς

τον γολγοθάτου και y.αταxόρUφΑτεριιάτιζε την επίγεια ζωή του!

Ο Ηρακλής, παιδί του Δία χαι της Αλχιιήνης, υπήρξε ο πιο δυνατός χαι ο πιο

γεwαίοςανό~ιωαUtους θνητους. Έγινε ευεργέτης χαι λυτρωτής των ανθρώπωναπό

τα δεινό. Αφου γλι"ΤΩUε απ" τα φίδια που του έυrειλε η Ήρα, για να τον εξOντΏUεl

ιιιι)()ι) υτην κουνια, προέχοπτε όχι "εν ιJOφ[a" αλλά "εν δυνάμει". Μετά την εχτέλεση

των δώδεκα άθλων βρέθηκε ιπην Καλυδιι>να της Αιτωλ(ας, όπου νu~ιφειJθηxε την

Δηιάνειρα, κι'iρη του βαι.ιιλιά Φlνέα. Άθελά του όιιως έγινε φονιάς του νεαρου

Ευνόιιου και υυιιφωνα ιιε τον νόllO ''ΗραΧλιίς την ψlJΎlIν υπομένειν ιjθελε χαι διέγνω

προς ΚιΙυχα εις ΤραχΙνα απιέναι". Aπoφιiυωε δηλαδή να αυτοεξορωθεί,παρ' ότι ''ο

πατήρ του παίδος, ακοωίως γεγεννηllένου του uυιιβεβηκότος. uυνεγνωιιόνεt~.

Βαδl"ζοντας για την Τραχίνα της Φθίας Υ.αl "άγων Δηιάνειραν. επ; ποταμόν Εύ""ον

,jxrv~. Εκεί καθόταν"Νίοοοςο Κένταυρος (και) τους παρ/όνταςδ/επόρθμευεμιοθού.

λέγων παρά θεών την πορθμεΙανE/λJιφivαιδια δικαιooύνην~.Ο Ηρακλής του ανάθωε

να βοηθήι.ιεl τη γυναίκα του να διαβεί το ποτάμι'. Ο Νέι.ιοος ό~ιως, xo(kiJI; την

περνούι.ιε απέναvtl, ~επεχείΡC' ουτιίν βιάζωθαι~. Η Δηιάνειρα έβαλε τις φωνές. Ο

Ηρακλής κατάλαβε το λόγο της κραυγής και, ιιόλις βγήκε ο Nέuuoς, τον ετόξΕωε

uτην καρδιά. Λίγα λεπτά πριν ξεψυχήσΕΙ, ψιθύΡΙUE UΤΗν Δηιάνειρα ένα Itu.mx6: Αν

• Λ, ΙI"(Iι+/ι"'.r 'ιτ ·κ"ρiN,. (;ι' ....ιtιι.ιι") ."ι. ;Ι"'''ι'''' ΤΙ"" ε.......',,,,..ι'!; Xfι' τ'"" ;ιrl""Πι,,~\r, ;ι,ιι' ,<τ

XΙ(ι"~""'τY· ..
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θέλει να της είναι ο Ηρακλής αφoιJιωιιένoς και να lιην την αφήιJει ποτέ για χάρη

άλλης γυναίκας, "ει θέλει φίλτρον προς Ηρακλ{α έχε/ν", να ανακατέψει "τον τε γόνον

ον αΨιίκε καταΥΙίς χω το ρυέν εκ του τραύματος της ακίδας αιίια συμμΙξαι. Η δε

no/Ijaaoa τούτο εφύλαττι: παρ' taunj". Η ζηλότυπη και ολιγόιιυαληΔηιάνειρα- παρά
την ταραχή της - αποιινημόνεοοε την ιJυνταγή του Νlwou "σαν ανεξίτηλη Υραφιj

χάλκινης πλάκας" και, αφού ακολούθησΕ τον άντρα της. χωρίς να του ανακοινώσει

τίποτα απ6 το lιυστικ6 της. έφτασε στηνΤραχίνα.Εδώ φιλοξενήθηκαν(LiW τον Κύηκα

και έζησανήσυχη οικογενειακήζωή. Απόκτηοοντα δύο από τα τρία τους παιδιά, τον

Γληνέα και τον Οδίτη. Ο Ύλλος είχε γεWΗθεί.όταν ζOύtJαν ακόll« στην Καλυδώνα.

Στον κύκλο της ευεργετικής δρcωτηριότηταςτου Ηρακλή υπέρ των κατοίκωντης

Φθίας και των Ελ/ήνων γενικότερα θα πρέπει να αναφέρουμε και το επεωόδιο με

τους Κέρκωπες,που ήταν κλέφτεςκαι λήστευανΟΟουςπέρναγαν(LiW τις Θεριιοπύλες.

Ο Ηρακλής φαίνεται πως ήταν τακτικός επισκέπτηςτων θεριιών λουτρών, αφού για

χατίρι του ο Ί-ΙφαιιJtoς.κατά παράκλησητης Αθηνάς, δημιούργηοετις πηγές αυτές,

για να λούζεται και να ανανεωνει τις δυνάμεις του από τους σωιιατικούςκόπους και

άθλους του. 'ΉρακλεΙ πολλά καμόντι περ[ θερμοπύλας, Αθιjνη θερμά λουτρά

αναδέδωκεν". Υπήρχε lιάλιιJtα και βωμός προς τιμήν του Ηρακλέους. "Έσrι δε εν τη

ωόδω ταύτη θερμά λουτρά.. και βωμός Ιδρυται Hρακλioς επ' αυτοΙσι", κατά τον

Ηρόδοτο.

Μια ημέρα, λοιπόν. ο Ηρακλής κουρασμένος αποκοιμήθηκε κοντά ιJto δρόμο

προς Αλπηνούς, εκεί που ιJήμερα υπάρχει ο Μελαμπύγου Ηρακλέους λίθος, δύο

χιλιόιιετρα ανατολικως του Κολωνού. ΟΙ Κέρκωπες αποπειράθηκαν να του κλέψΟυν

τα όπλα. Ο Ηρακλής όιιως ξύπνησε, τους έπιασε, τους έδεσε ιJtις άκρες του ροπάλου

του κατήφορο κεφάλι, τους έκοψε ιJtoν ωιιο του και τράβηξε για την Τραχίνα. Η

δωκολη όιιως θέση των απατεωνων δεν τους εμπόδιζε να διαιJκεδάζOυν, βλέποντας

lιελάιιπυγον τον Ηρακλή. Τα γέλια τους τα άκουοε, στάθηκε και τους ρ<δtησε γιατί

γελούν. Αυτοί ψύχραψα απάντηι;αν. και ο Ηρακλής τΟΟο διασκέδασε lιαζί τους, uJιJτε

να τους αφήσει ελεύθερους, αφού φυοικά υΠOιJχέθηκαν ότι ιJΤO lιέλλον θα είναι ...
νομοταγείς και φιλήιJUχoι άνθρωποι ...

Η ήιJUχη όιιως οικογενειακή ζωή δεν τον ενθουσίαζε. Ένας παλιός λογαριασιιός

IIE τον βασιλιά της Οιχαλίας στην Εύβοια τον κάνει να κατέβει γειιάτος οριιή και

εκδικητική μανία. Η ιJύγΚΡOυoη ήταν μοιραία για τον βαιJιλιά Εύρυτο και την

οικογενεία του. Κυριεύει την Οιχαλία και αιχιιαλωτίζει την κόρη του Ευρύτου, την

όιιορφη Ιόλη. E.ίτιστρέφoνrας φτάνει στο δυτικότατο ακρωτήριο της Εύβοιας, στο

Κήναιο, όπου ιδρύει βωιιό και ετοψάζεται να ΠΡOιJφέρει θυοία ιJtOν Κήναιο Δία. Από

εκεί ιJtέλνει ιJtην Τραχίνα τον κήρυκά του, τον Λίχα. για να του φέρει έναν καθαρό

χιτώνα, απαραίτητο για την θυοία. Δυστυχως, ο Λίχας, φτάνοντας στην Τραχίνα, είπε

στην Δηιάνειρα για το λάφυρο του Ηρα)'λή, την όιιορφη Ιόλη. Και τότε ιJtην στιγμή τα

λογικά της σκoτίιJtηκαν και η ζήλια κυριάρχησε στην ψυχή της. Eυrυχως όιιως γι'

αυτήν. που διέθετε το κατάλληλο φάριιαχο! Θυιιήθηκε την "συνταγη" του Νέσσου,

βρήκε το lltyιla, άλειψε κρυφά στο δωμάτιό της τον χιτωνα, έπειτα τον δίπλωσε και,

χωρίς να τον δει ο ήλιος, τον έβαλε στο κουτί και τον παρέδωσε ιJtO Λίχα. Ί-Jταντώρα

σίγουρη 6τι ο Ηρα)'.λής θα γύριζε κοντά της, περιφρονώντας την αντίζηλο της Ιόλη.

Όταν ο Λίχας μετέφερε τον θανατηφόρο χιτώνα, ο Ηρακλής τον φjρεoε και

άρχισε την τελετή της θυσίας lιε ευθυιιία, χαρούιιενος για την ωραία του ιJtoλή. Την

ωρα που ιιηκωθηκε φλόγα γειιάτ/ αίτό το αίμα των καιόιιενων ζώων. ιδρώτας
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1UρtlλoWE το δέριια του χαι ο χιτώνας πρα.ικολλήθηχε ιπα lIλει'Qό. του. ι' όλο του το

υ<ί.ψα. σο να τον κόλλησε εφαριιοι.πά Ινας τεχν(τ/ς. Το δ'IλιιτήQ!.o lιJTήxε ιπις ιJάρχες

του χαl ης εχαιιε να σα..τίζουν κοl να πέφτουν. Πάνω UΤΗν παραφορά του άρπαξε α.τό

το πόδι το Μχα και τον ππαξε πάνω σων βQάxo. που χτυπά oΛΌΓuρΑ η θά:λαιJιJα. Ο

Λ(χας διαλύθηκε. το κεφάλι του έιJnαυε χαι χύθηκε από τα ιιαλλιά του το λειτ..ι.ό του

μυαλό ΙΙ[ αίιια αναχατωιιέvo"! Ο άιlOlρος Μχας, θ\ίιια τ/ς φλυαρίας Ίου, έδωιJε οπό

τ6ΤΕ το όνοιιά του ΙΠΩ βoQειότεQO XωQιό της Εύβοιας. τ/ν uηιιερινή Λιχάδα. χαι m:a
ΝΗUΆxιo. τις Αιχάδες νήσους (AlxaboνήuIa).

Η τραγωδία του Ηρακλή ιruνεχίιπηxε: -EΠCψfε κάτω με o;ταoJlOιJς και rιι't'lζόταν

σrovaίρα. φωvάζavrας δυνατά χω μoιιyκρIζoνrας με βογγητά-, Ο γιος του 'γ)J.oς τον

IlετέφεΡΕ ιπην Τραχίνα., ιJ'ύ11q>ωνα ιιε την επιθυμία του πατέρα του. Etxi, (UΤΗν

Τραχίνα) η τραγωδία της οικογένειας του Ηρακλή φτάνει ιJtσ α/ιΟχορύφωιιά τ/ς. Η

Δηιάνειρα. όταν Ειιαθε τι κακό έκανε στον άνδρα της, ιιπαίνει στου Ηρακλή τον

θι:iλoIIO. ΊΞιΠQωι1ε ιιε ιτιιέπασlια τ/ υυζυΥική κλίνη και lι6λις τελείωJε το στρώι,ιψο

πήδηtJε UΤΗ ιlΙ:ση του χρεβαTlΟιί και τότε ..δακρύων Ριίξασα θερμά νάματα iλιξεv:

"Συζυγικό μου κρεβάτι και νυφικό δωμάτιο, υας απoχαlριrώ για πάντα. Δε θα με

ξαναδείτε πια nσri εδώ Υ/α να πλαΥιάσα/"'" κι (llπηξε το δ(κοπο ξίφος κάτω από το

ιJ\Jκώη και το διάφραηια.

Ο πον[IIένος Ηρακλής 11[ταφέρεται α.τ6 τον Ύλλο στην ψηλότερη κορυφή του

Ο[της. "Ζ'lνός υψίσrov πάyoιι~. Ξεριζώνει ο ίδιος βαθιίQρlζες βιλανιδιΙ:ς και πολλές

αγριελιές. σχηματίζει σωρό και ανεβαίνει επάνω. Οι συνοδοι" του αρνοιίνται να

ανόψOuν φωτιά, ώιJπoυ ο Φιλοκτ/τ/ς, που περ\ll)ΟΟ[ από 'κει, αναζητώντας τα

ΠQόβατά του, δέΧΠικε να την ανάψει, αφοιί πήρ[ ως ανταιιοιβή τα φαριιακερά βέλη

του Ηρακλή.

Ενιί) η φωτιά έκαιγ[, ~έvα σύννεφο σχ{παοε τον Ήρακλ,! και μέσα οε δυνατές

βρovτ{ς. τον μετέφερε υτον Όλυιιπo~. Η (lπOOτoλτj του στη γη είχε τtριιατιστεί.

Νυllφευllένος πλέον τ/ν κόρη τ/ς Ήρας, τ/ν πάντα νέα κι όιιορφη Ήβη, θα ζούι.ιε

στον Όλυιιπο avdllEΙXΙ στους αθανάτους θεούς και αιώνια στη lινήιιη των θνητων

ανθρώπων. που κατέστησαν τον "Ζηνός υψωτου πάγον" τόπο πρouκυνήιιατος. Ο ναός

τ()υ Ηρακλέους. ιnην Πυρά τ/ς Οίτης, ε[ναι αψευδής ιιάρτυρας τ/ς λατρε[ας του

τjρωα .

• Ο j!.rι.llί..ιiς 'αl"Μις XI1' '1 βn",ί.. ,Iι ... ι\jν/iπ m,-I\ψU1'"""J'o' "''I.''~'I "11: α1l~. K"'ιi ,~ν ΠIlιι,>δfί" ,,,,.,
""Ι" <τxι."nII'i ',;1f ΦΗιώnllrι. Είχι ΠΧ,,,'..,, "" .. ,\fx..; ''''lψfνΨl""ΤΙIKε '"'1 H.i)""lιlll ΧΠ' 1";'Tι)l'" ,..ν
,,.,,,ιbl ,.." ,""ιι,,,ίι>χ'1 Xυ'l."κp,'l.πx,iς. πν ,jξΙllf: ..."i ""," x''I.''~'I''~ Oi,,~ ''',ο :ri1fΙ;r .. Hι."oo.,jς. ΚΙ ..
''''1Iι"ι1ιΙΧ'Ι;...,ιi",~ If: ".\fr/,WI.iτ"fr. rγιoί r,iτr όι-.. I':r'I(Wr,'i'tJι. ιiJ<i.ι "'" i'" ,,,'Τ,; όι-.. ξι""•... ",
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24 Τριαντάφυ)J.oς Δ. ΠαπαναΥια/τou

Ο Ηραχλής εκσφενδoν(ζωv τον ACxav.

ΒιβλΙΟ)'(!αψια

1. Απολλοδώρου, Μυθική BιjiΙι.oθήκη. Κ, Β", Γ.

2. Βορτσέλα Ιωάννου. Φθιώτις η :ιcρoς Νότον πι; ΌθQooς (1907)
3. BUΖΑνίo" Στεφ., ΛεςιXΌV (εν τη λι:ςει Οίτη)

4. Εκδοτική Αθηνών Α.Ε, Ελληνιιιή Mυθoλoγiα (τ. Ι • S)
S. Ευριπίδου, lq:ι'Yέvεια η εν ΤαύQOις (Ο.Ε.Δ.Β.)

6. Ησιόδου, θεοΥονία

7. ΜαρινάτΟ\! Στ., Σoυμε~ & Baρυλωνιαl((jς Πολιησμός (1949)
8. Ομήρου, Ιλιάς (Β, Ι, Π, Ψ)

9. Πωταvαyιώτou, Τριανt., ΙσtOQία & Μνημεία Φθuιiτι60ς: (Mtoo!O Α": Μυθιχή ΦθιMtι.ι;.

σελ. 21 ·47) 197.
10. Του ιδCoυ. ΞενάΥησις εις την Φθιώτιδα (ΕισαγωΥη) 1971
Ι Ι. Παοοανίου, Φωχιχά (μtt'. & οχόlto. Ν. Πωrαxατζή)

12. Richpen Jan, Ελληνιχή ΜνθολΟ'Υία,τ. Α'

13. Σοφοκλέους, TQQXΊvιat (με'f. Δ. PηyottO"l.o\)

14. Στράβωνος, Γεul'j'QαφΙXΆ, θ"
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Αχινός. Ο λόφος της AΚQ6πoλης από τα νότια.

<""".1)

ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ

MαQία • Φωτεινή Παrι:αxωνσταντίνoυ

αQXαιoλό'yoς

ΙΔ' ΕΨ>Qεία DQOWΤOQl.xuJv & Κlασιxιόν AQχαιοτήτων

θΕΜΑ

EXJNOI: [στΟ(}ιχό1Π/lίyqaμμα,μνημεwκιfτoπoyqαφία

και αρχαιολογικάευρήματα

μιας ιψχαίας θεσσαλικήςπόλη~ στον Αχινό Φθιώτιδος

~ 25 χρόνια ανασκαφ.χής δραστηρι6τη1:ος της ΙΔ' Εφορείας Πρoϊcπoριxών και

1. Κλασικών Αρχαιοτήτων στο νομό Φθιώτιδος txo\JY συμβάλει απoφασισtικά

στη διερεύνηση της ιστορίας και 1'00 πολιτι.σμο\ίο ο.ι-ιο(ος αναπτtίxθηχεσrηv περιοχή

από -τους προϊστορικούς χρόνους μέχρι τ/Υ ΟΟτερη αρχαιότητα'. επιστέγασμα της

πολύχρονης αvtής εναοχόλησης α..'"tστε:λεί η ίδρυση του Αρχαιολογικού Μουσείου

Λαμίας, όπου εκτίθενταιτα σημαντικότεραευρήματατων ανασκαφών,μέσα (L'"tό τα

οποία μπορεί κανείς να παρακολουθήσειτην αλληλουχίατων ΑΡΧαίωνπoλιnσμικών

φάσεων(πο νομό.

Ένας από τους συσπιματικότεραερεννημlνoυςχώρους, ο οποίος έχει αποδώσει

πληθώρα κινητών και ακινήτων αρχαιολογικών ευρημάτων όλων των καtηyOΡΙών,

πολλά από τα οποία είναι μοναδικάστο είδος τους, είναι ο Αχινός.

Ο σημερινός Αχινός είναι κτωμένος πάνω στα ερείπια του ΑΡΧαίου Εχίνου ή

Εχινούντοξ Η προνομιακή θέση

1'00' σε ένα ύψωμαστους πρόποδες

τ/ς Όθρυος (φωτ. 1), σε μικρή

απάπαση από τις βόρειες ακτές

του Μαλιακού κόλπου, με πανο

ραμική θέα στη θάλασσα και την

πεδιάδα, το εύφορο έδαφος, τα

άφθονα νερά, η βλάστηση και το

καλό κλίμα του, εξυμνούνται από

τους aρχαίους συγγραφείς) και

από τους νεότερους μελετητές',

συνέβαλαν δε Q.,ί'tOφασιστικά στη

συνεχή κατοίκησή του από τους

προϊστορικούς χρόνους μέΧΡL

σήμερα.

Ι Για τα απO'1ελiσμι:nα των ανασχαφών της ΙΔ' E.q:ισQεΙας nQOicnOQlIIώv &/ Κλασιχών A{7xαtO'1ηtων βl..

στouς CΙΝήσιoιxovς t6μouς tOU AQxo.ιoλoylxoUΔελnou απ6w ImJ 'ΙΙ.Ι,

2. Μ.· Φ. Π~νoυ. ΤΟ KάστQo της Λαμl'α;. AQxαιoλoy\χ6ς <>δ1rιά;;. ΥΠΠΟ - ΤΑΠΑ. Αθήνα

Ι994. σ. 28χ..ε.

J. Το 6voμo ItQOiQxttαl απ(! τον ιδριπη της:ι6λης ExU:wα ή ΕΧΙνο.~ενoωι6 τoΎf.νoς ιων Σπαqιrirι.

Δημοσθέ:νης. Κατά~. Δ' 34. Πι:nισαν\ας ΙΧ. S. J.
4. Σ'CQάβων. Γειι:rtQOφι>Φ. 95.13. Σxuλαξ.π~ 62.
S. πω.ιιβιος IΧ,41.

6. Yνeι Bequignon. La νailee du SpeKheί05des origines au lν iUeι:le. ParΊS 1937, 299 χ. ι.
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26 Μαρία - Φωτεινή Παπαχωνσταντίvou

-----'-- -------
ΟΙ αρχαιότερες γραπτές μαρτυρίες για την πόλη ανάγονται σων 50 αι. π.Χ.: ο

Δημήτριος ο Καλλατιανός μας πληροφορεί 6τι μεγάλο μέρος του οικισμού

καταστράφηΚΕ α.."t6 το σεισμό του 427 π.χ.,' ~'ώ ο Αριστοφάνης, σιην κωμωδία του

Λυσιστράτη', ειρωνεύεται τη συμφωνία με την οποία οι Σπαρτιάτες παραχώρησαν

στους Αθηναίους, μετα."J:.ύ άλλων, Και την ακρ6πολη του EχιvoΥVΤoς.

Κατά το Δημοσθένη' ο Εχίνος ιδρύθηκε από tO\!ς θηβαίους την περίοδο της

θηβαϊκής ηγεμονίας, στην πραγμαuκότητα όμως τότε θα πρέπει να επεκτάθηκε ο

οικισμός ο οποίος υπήρχε α.'"ώ τοΎ 50 OL π.χ. Ενδεικτική για τη σημασίατης πόλης

σπι διάρκεια του 4ου αι. π.Χ. είναι η ισότιμη συμμετοχή της στο αμφ.κτuoνικό

συνέδριο των Δελφών με δύο ιερσμνήμovες. ΤΟ 346 π.Χ., κατά την αρχovτία του

Δαμοξένου, ο Εχίνος ήταν το αντικείμενο τιμητικού ψηφίσματος, με το οποίο η πόλη

των Δελφών παραχώρησε στους Εχιναίους μια σειρά προνομίων, ενώ το 336-330 π.Χ.

οι κα/ΟιΚΟι χατείχαν στους Δελφούς σπίτια". Όταν ο φίλutπ:oς επενέβη στα

πρόγματα της νοτίου Ελλάδος, αναγνωρι'ζονι:ας τη στρατηγική σημασία της πόλης, τ/ν

απέσπασε a.."t6 τσυς Αχαωύς Φθιώτες και την παραχώρησε σrouς Μαλιείς, ώσrε να

διεvκoλύνει τη διέλευσή του από τις Θερμomίλες".

Τον 30 αι. Π.Χ εντάσσεται, όπως και όλη η νότιος Θεσσαλία. σro κοινό των

Αιτωλώνκαι περίτα μέσα του 200 αι. Π.Χ. καταλαμβάνεται. από τους Ρωμαίους.

Στη βυζαντινή περίοδο ο Ex~νoς ε~ναι η τέταρτη κατά σειρό πόλη τ/ς tπαρxw; τ/ς

Θεσσαλίας και από τον 50 αι.. γίνεται. έδρα Επισκόπου.

Κατά τη διάρ"ιι.εια της φραyxoκρατ~ας αποτελεί φtoυδo της Βαρωνίας του

Ζητουνίουκαι αργότερατου δουχάτουτων Αθηνών.

Στην τουρκοκρατίαγίνεταιτσιφλίκιτούρκουΠασά και τον 190 αι. αγοράζεται από

την οικογένεια Σκουμπουρδή που καταγόταν από την Ήπειρο και ονομάζεται

Σκoυμπoυρδ€ίχα.

Σύμφωνα με τα απσtελέσματα των ανασκαφών και των επιφανειακών ερευνών

της ΙΔ' Εφορεwς ΠρciΙ:ΟΤορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων'l, τα αρχαιότερα ίχνη

κατοίκησης στην περιοχή του Αχινού ανάγονται στην Μέση εποχή του Χαλκού').

Κεραμική αυτής της εποχής έχει διαπιστωθεί σε σπήλαια γύρω από ΤΟ χωριό", στο

λόφο της ακρόπολης'S και στις διαταραγμένες επιχώσεις οικοδομημάτων

7. ΣτQάβωY,6.1I., 1.3.20.
8. Αριστοφάνη;, Λooι.σrQάτ/, 1169.
9. ΔημoσθΙVΗς, 6.11.

10. Emilc Bourguct, BCH ΧΧ111 (1899), 486x.t. Bequignon, ό.π.
11. ΔημοσθΙνης,6.π., Γ 34.
12. βλ οχετ. XρσvιXΆ ΑΔ από ro 1978Χ.Ε. Για μια συνoιnlΚ~σύνθεO'lτων αnσι:ελεoμάτωντωναvασ.ιαφών

στην ΙU:QlOX!'i Αχινού μΙχρι το 1990. βλ Μ .• Φ. Παπmιωνεm;ινt(vou.Το νόnσ και διιnxό tμ~μα της ΑχαΊα<;

Φθ,ωnδας από rouς χλαοιχσύ; ιπσuς ρωμώχσύι; χρόνους. θεooαλiα. Δtκαπlνtι xQ6νtα αQXαιoλ.σyιχή;

€Qευνας 1975-1990. Anm:ελlσμma χαι 1IQOOΠπxΙς. nQE1xux6 ΔιιθνoUς ruvtδQίou. Α1Μν 1990 (1994), Β..
231 Χ.Ι.

13. R. Hopc-Simρwn - J.F. Lazcnby. Thc Κiηβdoιn οΙ Pc1cus al'd Achillcs. AnIiquiry χχχιιι (1959). 102
χ.ε. R. Hopc-Simρwn - Ο.τ.Ρ.κ. Dίckinson. Α GazcIIccr οι Acgcan CΊΝilizaIion ίη ιhc Broozc Agc Ι. 19'79,
266. Κ. ΣιιριΦιouλoς, Πρoiσιoρία της Στερεάς EJ..λάδoς. 1%8, 93, 110. Μ. - Φ. nαnαxωνotανtiYOl.l, Τεφρά

μι.vιίtια αyytία wι6 ταν ΑχινΟ. Aρxwoφθιωnxά B-'llQαxπXΆ rou θ' ruvtδQ&ou A),μUQ«ι1tιxων ΣΠΣUΔΏΝ,

Α, 1995 (1997), τ. β-. 125 χ.ι:.

14. Γ. XOUQl.l~ ΑΔ '19(1973-1974). Β. 514 χ..ε. (ιu:QtOXή Αχινού).

15. Hopc Simpson· Dickinson. ό~'t..
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Σφαιeική πεπιεσμ€νη πρ6χους

γΕ ΙΙΒ περιόδου.

<.... 3)

αγγείων.Σύνολο τεφρών μιν(ίειων

<.... 2)

μεταγενεστέρων χρονων που εχουν

κατά καιρούς ανασκαφεί εντός των

ορίων του σημερινού οικισμού ι•.
Σημαντικό εύρημα μεσοελλαδικής

περιόδου αποτελεί το χαρακτηριστικό

για τ/ν εποχή σύνολο αμαυρόχρωμων

και τεφρών μινύειων «'Γ'fε(ων (φωτ. 2)
από καταστραμμένους τάφους, στο

χαμηλό λόφο στα νοτιοδυτικά του

λόφου της ακρόπολης".

Η ύπαρξη του οικισμού· ο οποίος

δεν αναφέρεται από τον Όμηρο στον

"Νεών KατάλO"Ioν"l~ - κατά τη

Μυκηνα"ίκή εποχή, δεν ήταν μέχρι

πρόσφατα βεβαιωμένη'~. Ορισμένοι

μελετητές προσπάθησαν να τον

ταυτίσουν με την ομηρική Αλόπη20, με

βάση ασαφή ή εσφαλμένα σroιχεία,

όπως κάποια επιφανειακά όστρακα,

και από τους θαλαμωτούς τάφους!'

των οποίων διακρίνοvtαν την εποχή

εκείνη (δεκαετία του '50) μόνο τα

ανοίγματα, η εκ των υσrέρων όμως

διερεύνησή τους απέδειξε ότι είναι

ελληνιστικσΙ:2 • Το πρώτο ανασκαφικά

τεκμηριωμένο εύρημα μυκηνα'ίκών

χρόνων είναι ένας κιβωτι6σχημος

τάφοξ' ο οποίος ωισκαλύφθηκε με αφορμή τη διάνοιξη αρδειnικσύ χάνδακος και

περιείχε ως κτερίσματα τρία πήλινα αγγεία γΕ ΙΙΒ περιόδου (φωτ. 3).
Σε ότι αφορά τους ιστορικούς χρ6νους, μέχρι το 1978 που άρχισε ο συστηματικός

αρχαιολογικ6ς έλεγχος, μοναδικό ορατό αρχαίο οικοδομικό κατάλοιπο ήταν το τείχος

της ακρόπολης:' και τμήματα της οχύρωσης της κάτω πόλης.

]6. Μ. - Φ. Παιτακωνσιό:vτίνoυ, ΑΔ 43 (1988), Β, 213 (οικ6πεδο r, Aλεξfσu) και ΑΔ 48 (1993), Β, 2]4 Κ.ε.

(οικ6,'τεδοΔημ. Κυρίτση).

17. Μ. - Φ. Παιτακωνσταντίνου, ΑΔ 49 (1994), Β, 313 (οικ6πεδο MJίτσoιι ΠέτQσu), ΠαoτακωνστΑVΤίνoυ, 6.π.,

υποσημ. 13.
]8. Όμηρος, Ιλιάς Β, 684.
]9. Ο Στράβων (6.π. 9.5.10) συγκαταλέγει τον Εχίνο μεταξύ των ~ιωτlκών πόλεων οι οποίες ανήκαν στο

βασι1.ειο τον Αχιλ/.έως

20.R Hoρe-Simρson . J. F. Laιenby, The CaIalogue of Ships ίη Homer's Iliad, 130.
21.Hope·Simρson - Launby, 6,."1. Hope..simρson - Dickinson, 6.n. Συρl6πονλος, 6.η., 385
22. βλ. σχετικές εκθέσεις ανασκαφών στα XQoνικά τον ΑΔ απ6 1980 Κ.ε. Παπακωνσrαντίνoν, 6π., υποοημ.

12.
23.Φ. ΔακOQώνtα ΑΔ 47 (1992), Β, 190 It.t. (αγQ6ς ΣσνλιWτη). Φ. Δα)(()Qώνια.Μυκηναϊκάευρήματα !L"l6
την Αχαια Φθιώτιδα., Αρχαιοφθιωηκά Β', Πρακηκά 'f01J Β' Σννεδρfσν Aλμυριώ'fιΚNV Σ.."ι01Jδώv, Α, 1995
(1997), τ. α', 209 κ. ε.

24. Α. Plιilipρson, RE Υ2, ]921. Fr. Stalιlin, Das Iιellcnische Thessalien, 1924. 186 Κ.ε. B4!quignon. 6. n.
Π!Lτακωνσtαντίνου, 6.π., 1Jnοσημ. 12.
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28 Μαρ(α - ΦωtειVΉ Παπαxωνmανnνoιι

Τμήμα του oxυρωματιxoU περι.βόλov

της αχρ6πολης. (φωτ. 4)

Τα τείχη είναι κατασκευασμένα

κατά το ισόδομο ορθογώνιο σύσιημα

και. χρονολογούνται σtoν 40 α/. π.Χ.

(φωt. 4). Η ίδια η βάση του λόφου με

τα ασβεστολιθικά πετρώματα θα

πρΙπει να X{ΠJOίμεuσε ως λατομεω,

όπως α..ooειχνύovν το ίχνη αρχαίας

λατόμευσης ποο σώζονται στη νότια

πλαγιά τΟ\!. Η στρατηγική θtση πις

πόλης στην είσοδο του Μαλιακού

κόλπου και η χρονολόΥηση των τειχών

σuνηyoρoiiν στην κατάταξή τους στην

ομι1δα των οχυρωματικών έργων τα

ο.τοία κατασκευάστηκαν την εποχή της θηβαiχής ηγεμονίας από τον Επαμεινώνδα για

τον ~YXO των θαλασσίων περασμάτων.

Στο πΙρο.σμα των αιώνων τα τε(ΧΗ, όπως και τα υπόλοιπα οικοδομήματα.

υπlστηooν καταστροφές. κuρΊΩς α..οτό σεισμούς. κατά τον 50 και 30 π.Χ -. τον 30
μ.Χ.a και 60 μ.Χ. αιώνα". Για το λόγο αυτό δέχτηκαν πoλλtς προσθήκες και

επισκευές. Η σπουδαιότερηα,"tό αυτού του εCδouς τις επεμβάσειςπραγματοποιήθηκε

(Πα χρ6νια του Ισυστιvιοvούa, όπως μας πληροφορεί ο ισtOΡΙκός Προκόπιος και

επιβεβαιώνουντα σωζόμενα τμήματα τοιχοδομίας αυτής της περιόδου από μικρές

πέτρες, κεραμίδες και κουρασάνι. Η μεγαλύτερη όμως καταστροφή των τειχών

προκλήθηκε στον αιώνα μας από τους ίδιους τοuς κατοίκους, οι οποίοι

χρησιμοποίησαντους καλoπελεχυμένouςoγκoλiθoυςτους ως οικοδομικόυλικό, όπως

χαρακτηριστικάσημειώνουνξένοι αρχαιολόγοικαι ερευνητές".

Ο οχυρωματικόςπερίβολοςτης ακρόποληςεπιστέφειτον ανατολικότεροαπό τους

δύο λόφους. Τμήματάτου, κυρίως ο ανατολικός πύργος, διατηρούνταιμέχρι mjμερα

σε καλή κατάσταση.Στα βόρειασώζονταιδιάσπαρτοιογκόλιθοιπου μας βοηθούννα

συμπληρώσουμετην κάτοψή του. Οι παλαιότεροι ερευνητές αναφέρουν επίσης ένα

δεύτερο πύργο στα ΒΑ, πύλη στα Ν και γωνιώδεις προεξοχές, οι οποίες mjμερα

διακρ(νονταικάτω από την πλούσια βλάστηση.

Ο περίβολος της ακρόπολης συνδέεται με το τείχος της κάτω πόλης, το οποίο

περιέβαλε μόνο το λόφο της ακρόποληςκαι όχι και τον δυτικό χαμηλότερολόφο του

νεκροταφείου, όπως είχε διατυπωθεί παλαι6τερα:lO. Από τα αποκαλυφθέντα σης

ανασκαφές τμήματαΙ" και άλ/.α που σώζονται ορατά και έχουν χρησιμοποιηθείως

το(χοι παλαιών σπιτιώΥ32, μπορούμε κατά προσέγγιση να παρακολουθήσουμε την

πορεία του ανατολικούσκέλους του. Οικοδομικάλείψανατα oπoΙ:CΙ αποκαλύφθηκαν

25. Bequignon 6.ιt., 72·73.
Ζ6. Μ .• Ph. Paρaronstantinou, Α seismic dcsrructίon ιι Achinos, Arclιaeoseismolcιgy. BSA Fίtch Labor.ιtory

Occasίoηιl Papcr, 1996. 87 Χ.ε.

27. Bequiμorι 6.π.

28. Uoyd W. Daly. Echinos and the lustinian's fortific.ations ίη Greece. ΝΑ 46 (1942), SOO Χ.ε.

29. 6.π. ιιπ.οσημ. 6-
30. SΙIhlin, 6.11.
31. Μ.,φ Παπαxωνσιανtiνou. ΑΔ 43 (1988). 8. 216 (oιx6Jι;εδo β. IΝΝΑXlQ'I).

32. 8. ΦWMάxη·Ι. Σuμεώνσyλou·Ν. Φαράχλιις..ΑΔ 22 (1967), 246 (AX\'t6ς).
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Ηρώο ρωμαϊχών χρόνων. (φωτ. 6)

MαoμάQ'.νo αναθηlΜΧnxό ανάγλυφο

4ος.3ος: αι. πΧ (φωτ. 5)

στο μέσον τ/ς πλαγιάς του λόφου της

αΚ{>όπολης έχουν ταυnσθεί με πύργοΒ.

Extός από το τείχος, οι πολυάριθμοι

τάφοι και τα θεμέλια αρχαίων

οικοδομημάτωνπου έχουν έρθει στο φως,

διαγράφουν με σο.φήντια την εικόνα του

οικισμού χαι των νεκροταφείωντου.

Η αποκάλυψη δημοσ(ων

οικοδομημάτων στο μέσον της νότιας

πλαγιάς του λόφου της ακρ6πολης μας

οδηγείoro συμ..'1έρασμαότι εδώ θα πρέπει

να βρι.σχόταν το xlvtρo της πόλης Μ6

τοος ε),ληνισrιxoύς μέχρι τους ρωμαlxoUς

χρ6νouς χαι συyχεχριμiνα α..ίό τα τέλη

του 40u π.χ. μέχρι τον 30 μ.Χ. αι.

Το {να α.,ό αιπά ήταν μνημειώδες

δι.ώQoφo οικοδόμημα του τέλouς του 4ου

αι. π.Χ.", το οποίο θα πρέπει να

καταστράφηκε από το σεWΜΌ του 3ου αι.

π.Χ. Στους ρωμαϊκούς χρόνους έγιναν

προσθήκες με χυτή τoιχoπoιLα και

συνέχισε να χρησιμοποιείται μέχρι το 30
αι. μ.χ., όπως υπoδηλωνouν τα κινητά

ευρήματα που βρέθηκαν στις επιχώσεLς

τou. Εξαιρετικής σημασίας εύρημα αποτελεί το

αναθηματικό ανάγλυφο του τέλους 4ου - αρχών 30u αι.

π.χ. (φωτ. 5) με παράσταση ΘUσίας ευχαριστίας μιας

μητέρας προς τη θεά Άρτεμη Ειλείθυια για την καλή

έκβαση του τοκετού τη~.

Μγο νoτ~ότερα αποκαλ'ύφθηκαν λεCψανα ενός

ακόμη δημοσCoυ o~κoδoμήματoς ελληνιστικών χρόνων

κα~ ορθογώνι.ο βάθρο συντάγματος ή βωμου"".

Σημαvτ~κό ευρημα anOΤEλEC η αποκάλυψη ενός

ηρώου ρωμαϊκών χρόνων (φωτ. 6) το οπο(ο ανεγέρθηκε

προς τιμήν κάποιΟ\! σημαCνοντος προσώπου. ΤΟ κτ(ρι.ο

καταστράφηκε από σεωμό τον 30 αι. μ.Χ. όταν

κατέπεσε η ανωδομή το\! και καταπλάκωσετο άγαλμα.

(φωτ. 7) το οποίο ήταν στημένο σε βάθρο μ..ροστά στην

κρώττη που χρησίμευε ως τάφος το\! νεκρο'ύ ήρωα)''.

Στην ίδια περιοχή, δηλ. στη νότια πλαγιά του λόφου

Μαρμό{Μνος ανδριάvtας

ρωμαϊχών χρόνων. (φωτ. 7)
33. Φ. ΔαX(lQ(ιJνια. ΑΔ 34 (\9'79), 185 (αΧό:'ΙεΟΟ Δ. AλεξίQu).

34. Φ. ΔσxoQώνw. ΑΔ 35 (1980). Β, Ζ381(.(, (0ιχ6.'1εΟΟ 1. KαQΦI\).
35. F. Dat.oronia· L Gounaroρoulou, Artemistu(t .u! einem neuen Welhrclief.us Actιinos bei Lυn.ί., ΑΜ
107 (1992). 211)1.t.
36. 6.:rι .• unoorιμ. 16f1.
37. 6.:rι. υnι:ισημ. 26.
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30 Μαρία • Φωtεινή Παπακωνστανnνoυ

λείψανα

άλλων

Λείψανα δημοσί"συ οιχοδομήματος

εUΗνιmιχών xρ6νwν.

(φωt.8)

της ακρόπολης, βρέθηκαν

πολλών κατσικιών και

οικοδομημάτων ελληνιστικών

ρωμαϊκών χρόνων (φωτ. 8).
Στο δuτικό άκρο το\l σημερινου

χωριού, ήρθαν στο φως τα θεμέλια ενός

μεγάλο" Επιμελημένου οικοδομήματος.

Μετά την χατασtQOψ'ή του επισχε:ΟΟσπικε

για να στεγάσει ένα εργαστήριο

με:ταλλouρ'yoύ. όπως αποδεικνύεται από

ένα μεγάλο λίθινο αΥΥείο σrην άκρη ενός

παταριού, γύρω από Ίον οποίο βρέθηκαν

1tOλλtς σκωρίες μετάλλοιι. Μέσα στη

λίθινη αmή λεκάνη βρέθηκε το κάτω

θαλαμωτός τάφος με

κατεστραμμένη οροφή,

ελληνιστιχών χρόνων. (φωτ. 9)

μέρος μαρμάρινου αγαλμσιίou Ηρακλή·.

ΟΙ εχmwφές θεμελίων για την ανέγερση οικοδομών σroν δmιχό χαμηλό λόφο,

αλλά και στο πεδινό τμήμα στα νότια της Π.Ε.Ο. Λαμίας • β6λον. είχαν ως

αποτέλεσμα την αποκάλυψη πολλών τμημάτων του νεκροταφείου του Εχίνου.

Σύμφωνα με τα ευρήματα των ανασκαφών, η ταφική χρήση 100 χώρουξεκινάαπότον

50 αι. Π.Χ. και συνεχίζεται μέχρι τους πρώτους μεταχρισrιανικoύς αιώνες. Τα

πρωιμώτερα ειιρήματα προέρχονται απ6

χατεστραμμtνoυς τάφm.ις'" <Πην είσοδο του χωριού

και τεκμηριώνουν την αναφερόμενη στις πηγές

ίδρυση τ/ς πόλης ήδη από τον 50 αι. Π.Χ. ΟΙ

πλειονότ/τα όμως των τάφων ανήκει στους

ελληνιστικούς χρ6νους και κυρίως <πο 20 και 10 αι.

π,χ. εποχή, κατά την οποία η πόλη έφτασε στη

μεγαλύτερη ακμή της.

επικρατέστερος τύπος τάφου είναι ο

κιβωτιόσχημος και ακολουθούν οι λαξευτοί

θαλαμωτοί, οι κεραμοσκεπείς και οι απλοί λάκκοι

λαξενμένοι σι:ο έδαφος. Οι κιβωτιόσχημοι τάφοι

παρουσιάζουν στην πλειον6τητ:ά τονς περισσότερες

από μια διαδοχικές χρήσεις, όπως συνάγεται από τα

ΚΊ:ερίοματα, τα οποία κλιμακώνm'ται χρονολογικά

από τον 30 αι. π.χ. μέχρι τον 10 μ.Χ. αι.

ΟΙ θαλαμωτοί τάφοι (φωτ. 9) βρίσκονται κατά

κανόνα σπι νότια πλαγιά αλ/ά και στην κορυφή του

δvι:ικoύ λόφου. Είναι λαξευμένοι στ:ο μαλακό

ημίβραχο και έχουν κατεύθυνση Β-Ν. Avι:ή καθοριζόταν πιθανόν από τη θέση της

αρχαίας κεντρικής οδικής αρτηρίας, η οποία θα πρέΠΕΙ να συνέπυπε με τη σημερινή-ο

Στους θαλαμωτούς τάφους OU\'τEλoUντav ομαδικές ή διαδοχικές ταφές, οι είσοδοι.

38. Π. π6vtα;. λΔ 36 (ι981). Β. 233 ....ε. (oιxόnεδo λιι. Καναβού).

39. Μ.• Φ. Παιιαxwνσrαvrίνou.λΔ 48 (1993). Β. 216 'I<.t. (oικόJιεδo Αθ. ΠαΛαλεςώι:ouλoυ).

40. Φ. ΔαIlOQιiινtα. Mι:oιεδoνιxoU τι~oo tάφoι στην χοιλάδο w'" ΣUoxιlOlί. τt«φw Διεθvt:; Σιιμχόσιο

-AQxα1α Μι:οιεδονι"α- 1983, 147 'I<.t.
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ΕΧΙΝΟΣ : Ιστοριχύ περίγραμμα. μνημειακή τοπογραφ(α 31

Πήλινο ειδώλιο γυναικεCΑς μορφής,

ελληνιστικών χρόνων.

(<ρωτ. ΙΙ)

Πήλινα λuχνάQια ελληνιστικών χρ6νων.

(..... 10)

τους δηλαδή ανοίγονταν κάθε φορά που

συνέτρεχε λόγος προκεψένου να

σvvτEλEotEf μια νέα ταφή. Η χρήση τους

κλιμακώνεται από τον 30 αι. π.Χ. μέχρι

τον Ι μ.Χ. αιώνα ή και αργότερα, χυρίως

όμως χρησιμοποιήθηκαντον 20 αι. π.χ.

Τα κτερίσματαήταν στην πλειονότητά

τους mjMva και γυάλινα αΥΥεία. ειδώλια.

μεταλλικά αντικείμενα και κοσμήματα.

Εμφο.νι'ζονται πολλά α...ό τα 'Υ\'UXJtά

σχήματα αΥΥείων τ/ς ελληνιστικής κυρίως

εποχής" , όπως μυροδοχεία. πινάχι.α4:.1 ,
λάγηνΟι. λuχνάρt.α" (φωτ. 10). αμφορείς
χ.ά.

Αξιοσημείωτη είναι η παρουσία των

ειδωλίων (φωτ. 11). τα οποία μαρτυρούν, τόσο

με τον αυξημένο αριθμό τους, όσο και με τ/ν

ποικιλία των μορφών τους και τ/ν ποιότητα τ/ς

κατασκευή τους, τ/ λειτουργία ενός ι.διαίτερα

σημαντικού εργασtηρίoυ κοροπλαστικής στ/ν

περιοχή. Εκτός από τις ανθρώπινες μορφές.

κατά κανόνα γυναίκες, θεές ή θνητές, μεταξύ

των ειδωλίων συγκαταλέγονται πτηνά και

συμπλέγματα, όπως αυτό του Έρωτα πάνω σε

δελφίνι. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση τ/ς

εύρεσης μεγάλου αριθμού ειδωλίων έξω από

ένα κιβωτιόσχημο τάφο από κεραμίδες" (φωτ.

12), τα οπο(α αποδίδουν ένα μόνο τύπο και

προέρχονται από την ίδια μήτρα. Είναι πολύ

πιθανόν τα ειδώλια αυτά να αποτελούσαν τμήμα

της αδιάθετης ακόμα παραγωγής ενός

κοροπλάστη τα οποία, μετά τον αιφνίδιο

προφανώς θάνατο του. τοποθετήθηκαν ως

κτερίσματα στο τάφο του.

Αξιοσημείωτα είναι τα επίσης τα δείγματα

μεταλλοτεχνίας και μΙΚΡOΤεχνLας. Σε λαξευτό θαλαμωτό τάφο βρέθηκαν δύο χάλκινια

δαχτυλίδια - σφραγιδόλιθοι του 3ου αι. πΧ με ψήφους από κορναλίνη. Ο ένας φέρη

εγχάραχτη παράσταση Ηρακλή με λεovtή και ρόπαλο και ο άλλος ανδρική μορφή

41. n. MΛOύytα. Σύvoλα κεραμικών >mριoμmωY από ro ε)),ηνιστuι6 νr>tQ<1α/φf(o τον ΑχινοΙΙ. ΣΤ

Eπιστημoνtχη Σuνάνtησηγια την E)λΗΝWΤι>ιή Kψ:xμιχι'j (Πραxnxι1 \mό 6ιόοοη).

42. Αι>!. Σt(ψOIίδιι, Πινάχια ωώ ttiφouς του Αχινού, ΣΤ E.ιuστ/μO'ΛX!\ Σuν6ντηση '(10 την E».J,νισnxΉ

KΙQαμιχη (Π(!οχηχά mιό Ιχδοση).

43. Μ•..φ. ΠOJα/XWVO'tαvnνoιι. Το EJληνισnXΆ Λιη:νάQια ΤOll EXΊνou. Ε' Eπισnμoνιxή Σuνάvtηυη για τ/ν

EJληνισnxή KεQαμιχή, 2000, 333 χ.ε.

44. Μ. ..φ. Πα;ιιαxωνσtαντίνoιι, ΑΔ 44 (1989). Β. 167 χ.ι.. (ooιόJιεoo .....6. Kωνιnαντινou).
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Δωmιλfδι • CΙφΡΑyιδόλ,θoς
3ος αι. π.Χ.

<_.13)

Καλυπτήριες κιβωτιόσχημοιι τάφou ωι6

κεραμίδες με ειδώλια - κτερίσματα, ίη situ.
<_.12)

κατ' ενώπιον σε στάση οχλαδ6ν με τα

δυο χέρια τεντωμένα προς τα πάνωΟ)

(φωτ. 13). Από το νεκροταφείο του

Εχίνου προέρχονται επίσης αξιόλογα

mίvoλα χρυσών κοσμημάτων (φωτ. 14).
Μια άλλη κατ/Υορία ευρημάτων τα

οποία αποτελούν μνημεία • μClQ'α/ρίες

για την ιστορία της πόλης και

αποδεικνύουν τη σημασία της ως

κέντρου πολιτιστικής και οικονομικής

ανάπruξης από τους κλασικούς μέχρι

τους ρωμαϊκούς χρόνους, είναι σι

επιγραφές. Από αυτές αναφtρoυμε:

- Τις τέσσερις aπελευθερωτικές

επιγραφές του 20" μ.Χ. οι. πάνω οε μια

μαρμάρινη πλάκα - ορθοστάτη, στις

οποίες αναΥράφετα/, μεταξύ άλλων, το

όνομα ή τα ονόματα των

α.'tελευθερωμένων δoUλων, το όνομα του

aπελευθερωτή τους και το ποσό που

κατέβαλε ο καθένας για την

απελευθέρωσή το,," (φωτ. 15).
• Μια ενεπίγραφη επιτύμβια στήλη

που είχε τοποθετηθεί σε β' χρήση ως

καλυπτήρια τάφου μεταγενεστέρων

χρόνων. Η σrήλη φέρει αετωματική

επίστεψη κάτω από την οποία

αναγράφονται τα ονόματα των νεκρών

και χρονολογείται σro α μισ6 του 201.1 αι.

π.Χ., φαίνεται όμως πως ξαναχρησιμοποιήθηκε και αργότερα, ίσως κατά τους

πρώτους χρισrιανικoύς χρόνους".

- Μια τιμητική επιγραφή - βάθρο ανδριάvτoς του α μισού του 201.1 αι. π.Χ., με την

οποία η πόλη των Εχιναίων τιμά τον ρωμαίο ναύαρχο Ωχταβιανό για την εύνοιά του

προς την πόλη".

- Και τ€λoς την αναθηματική επιγραφή των Εχιναίων σrην Αθηνά Ιλιάδα, η οποία

αποδεικνύει τη λατρεία της θεάς στην πόλη και την ύπαρξη ναού αφιερωμ€νOυ σ'

αυτή".

45. Ρ. PantO$, Z.....ei Sk.ar.ιbiιen helleni!itischer Zeit aus Eι;:h~ Fesιschήh nιι Nikolaus Himmelmann.
1989. )15 Χ.Ε.

46. 11.. Γ~'λou. Τiσσι:Qις χαινouριι:ς απι:WιθEQ<ι1ΠXΙς επιΥι;ιαφ{ς από τον Αχινό 1I.<ψ1ας, Aμηrdς.

ΤψΗU~ 16μοι;: για τον xαθηγηΠj Μ. ΑνδΡόνιχο. θι:σσαλoνίxrι 1987. 2SI χ. ι:. Μ. Η. 2.ιixou. ΚονωΥι.άννη.

π<φ:ιτηpήσtις οι: α:n:Eλtuθqxιιιιχές επιYQQφt"ς 1011 E:r;ίνoII. ΕΥνστία Ι. ΕΕΦΣΑΠθ 23 (1989). 209 Χ. Ε.

41. Μ<φία Χάδοιι. Ο OQXα{oς Εχίνος: Η ι.σIOQiα απ6 nι; EXΙwαφt:ς. Aρxαuιφθιωnllά β', Πommxά του Ο'

ΣιινιδQi.ou Aλμιιoιώrιχων ΣJιo\.oδώv. Α, 1995 (1997). t. α. 203 χ. Ε.

48. L J. Oliqιιet. Gnaeus Octavius and the Echinaioi. Hesρeria XLIV (\975). 4]\ Κ.Ε. Χάδου.ό.π~ 205 χ. Ε.

49. Π. lI.αζa(ιtδηι;;. ΑΔ 16 (1960). Ο. 162 Χ.Ε. (AXΙv6ι;:). ΓouναQOΠoιίλoυ. ό.π.
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ΕΧΙΝΟΣ ; IcnOQιχό itερCγραμμα, μνημειακή tοitσΥραφία

Xρuσ6 tvώtιo - περι.στ{ρι
ελληνιστικών ΊJl6νων

(φωt.14)

33

Μαρμάρινη ινεXΊyρι;urη πλάκα

α' ΜWΌ 2οι' σι_ μ.Χ.

(φιπ. 15)

ΑρχαιολοΥικόν Δελt(ον

Mitteίlungen des DeuιschenArchaologischen InsIiιutes,

Atheηische Abteiluηg

Bulletin de CoπeSΡοndance Hellenique
Επιστημονική Επετηρίς ΦιλοσοφικήςΣχολής

Αριστοτελείου

ΠανεπιστημίουΘεσσαλονίκης

Paulys Realencyclopadie der classischen
Altertumswissenschaft

ΣΥΝΊΌΜΟΓΡΑΦΙΕΣ

RE .

BCH .
ΕΕΦΣΑΠθ .

ΑΔ .
ΑΜ .
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34 Μαρία· Φωtεινή Πωtαχωνυτανti\l'O\J

ΕΧ/ΝΟΣ: ΙστO(J,κό πι:eiΥραμμα, μ-νημΕ'ακή. ΤΟΠοΥραψι'a και Ο(!χαιοΑΟΥ'κά

ΕtJQήματα

μιας ll/}xaia; θεσσαλικής πόληs στον Αχινό Φ8ιώτιδος

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Ο UΗμερινός Αχινός είναι κτισμένος πάνω ιrτα ερείπια του αρχαίου Exi\Qu ή

Εχινούντ"ος. Η ΠQOVO!.lιαχή θέση του σΕ ένα ύψωμα IJtOuς πρ6ποδες της Όθρυος, σε

μΙXQή απάnαιrη απόtις βόρειες ακτiς του Μαλιακού κόλπου, ~I[ πανοραμική θέα στη

θάλαι.kΚ1 αλλά και ιπην εύφορη παραθολάοοιαπεδιάδα. τα άφθονα νερά, η βλάιJτηι.τη

κοι το χαλό κλίμα του, εξυμνούνται από τouς αρxαίouς ιnryyρo.φιίς και από τους

νεώτ:ερους lιελ.εtητές. ιJUVέβαλαν δε απoφαιnιmxΆ ιπη wvεχή xατoίχΗUΉ του από

τους ΠΡOϊuτoριxoύς χρόνους μέχρι σήμερα.

Τα OQX.otoλoyιxά δΕδομένα μας EπιτρέΠOUΝνα παραxoλoυθήooUΜε τ/ν πορεία της

πόλης ΙΙΕ όλη τ/ν 'ιιπOQtκή tης διαδρομή. Σύμφωνα με τα α/[()τελΈUματα των

ανασκαφών και των επιφανειακών ερευνιίiν της ΙΔ' EφoρεCΑς Προίιπορικών &
Κλασικών Αρχαιοτήτων, τα αρχαιότερα ίχνη κατοίκησης UΤΗν περιοχή

χρoνoλoγoύνtαι στη Μέυη Εποχή του Χαλκού. Τα τείχη, ΟΙ πολυάριθμοι τάφοι και τα

θεμέλια αρχαιων οικοδομημάτων που έχουν έρθει ιrτo φως. διαγράφουν με σαφήνεια

την τοπογραφία του αρχαίου οικισμού και των νεκροταφείων του από τους κλαιJικo"ύς

χQ(5νους μέχρι την ύιπερη αρχαιότητα.

Πλήθος κινητών ευρημάτων όλων των κατηγοριών, αγγεία. ειδώλια. ΚOιJ~lήματα,

γλυπτά κα., πολλά από τα οποία μοναδικά ιJ10 είδος τους ιJ'[oν ελλαδικό χώρο,

κouμούν ης προθήκες του Αρχαιολογικού Μοωείου Λαμίας.
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ΕΙΣΙΙΠΙΤΗΣ

Γειiίιrtιoς: Σούλιος:

χαθηΥητής: Π"νε:ιιστημίο" θεσσaλovίχης:

θΕΜΑ

Οι ισroeικές σχέσεις Φθιωrών και Μακεδόνων

i. Η Φθtώτιδα ι.πο σύνολο τ/ς και lιε τις τρεις εΠΑΡΧίες τ/ς (Φθlώtιδας. Λοκρίδας

και ΔοιlOκού) βρίυκεται ι.πο γεωιιετρικό κέντρο της Ελλάδας. Είναι το

ι.πρατηγΙΥ.ότερο UIllιείο της Ελλάδας. ΟΙ χάτοιXOt της Φθιώtιδας έπαιξαν πάντοτε

σημαντικό ρόλο και ήταν παρόντες υε όλους τους αΎώνες από ια βάθη των αιώνων

lιέχρι. τ/ uύ'yχΡOνη εποχή. Είχαν πάντοτε υψηλό το αίιJθηlια του καθήκοντος και

ουδέποτε απouιx'ασαν ο.ι'τό το ιι.πορικό y(yνεuθαι.

Η δοξασμένη Μακεδονία UUΝΙυtά ένα ρωιιαλέο ηιήιια του ελλη\1UΙΙOύ που έχει

δοξάσει την Ελλάδα. Οι Μακεδόνες ειιπλoιπιuιιένoι σήμερα από τον ΠονπαΥ.ό

ελληνιuιιό που διακρίνονται για τ/ν εργαηχότητά τους. την πρooδευπκόtητά τους και

το υψηλό αίυθημα φιλοπατρίας. συνιστούν έναν από τους χUριOUς πυλώνες του

Ελληνισμού.

Οι Φθιωτείς και οι Μακεδόνες uuνo.vtήθηκαν πολλές φορές ι.πο διάβα πις

luroρίας κάτω από ενn.ιπωuιαχές U\JYΚυρίες. θα σηιιειώuoυιιε λίγα ιστορικά υτοιχεία

ενδεικτιχά των υχευεων των Φθιωtών και των Μακεδόνων.

ίί. MπoρotJιιε να δlακρί\'Ουιιε τις υχέσεις αιπές κατά περιόδους, από τ/ν

αρχαιότητα ιιέχρι σήιιερα.

Αοχ"ι6τητα. 'Οπως εχει αποδειχτεί από αρχαιολογικά ευρήματα. οι αρχαίοι

Λοχροι' είχαν νόlΗσlια χω πιθανότατα έιιβληιια το δεκαεξάκτινο ήλιο, ακριβώς όμοιο

lιε αιπόν της Βεργίνας των Μακεδόνων. Πρόκειται για απλή σύμπτωση ή για ενδειξη

συνάφειας και στενών υχεσεων;

Στην Ανθήλη, το 337 π.Χ., ύστερα από απόφαση του Αιιφικτuoνικού Συνεδρίου lιε

συιιιιετοχή όλων των Ελλήνων, πλην Θηβαίων, Αθηναίων και Λακεδα.ψονίων, ο

βαυιλιάς της Μακεδονίας Αλέξανδρος αναγορεύτηκε για πρώτη φορά "Ηγεμών των

ελλI1vων~. Η ιστOQιχή αυτή απόφαυη δεν αφήνει κανένα περιθώριο για αιιφιuβήτηση

της ελληνικότητας των αρχαίων Μακεδόνων. Αλλά και συνιστά την επίιJηιιη

"οtJμΡ(}λaιayρaφικιj πράξιι~ ι,ε την οποία όλος ο Eλληνιulιός ενώνεται υπό τους

Μακεδόνες. Ένα ιιώιια Λαlιιέων ιππεων ακολούθηιιε το Μέγα Αλέξανδρο οτην επι χή

EXlJtρotEia του ιιέχρι τις Ινδίες.

Το 323 Π.Χ. φθάνει η είδηιιη περί θανάτου του Μ. Αλεξάνδρου. Τότε

ξειιηκώνονταl ι.πην Αθήνα αντψακεδονικές δυνάιιεις υπό ιον Λεωιιθένη. Επίσης από

τη Θήβα και άλ/α lιέρη οι ανιψακεδονlκές δυνάμεις uuνενώνονται υπό τον

Λεωσθένη χαι πολιορκούν ης Μακεδο\1κες δυνάμεις του ΑντίπαΙQOυ ιπη Λαιιία. Οι

Ληιιιείς έιιειναν φιλικοί προς τους Μακεδόνες οι 0Jt0{oι. τελικά Uι.περα από διάφορες

μάχες νίκιισαν. Είναι ο Λαμιακός Πόλειιος. Πήρε το όνοιια lι6νο και lιόνο από τον

τό:ιο διεξαγωγής του, χωρίς οι φθtωτείς να έχουν κανένα ιδιαίτερο ρόλο. Ήταν

ιιάλλον φιλικοί προς τους Μακεδόνες. ιδίως οι Λαιιιείς.

8~"Y1"ινή Εποχή. Από τον 70 και έως τον 100 αιώνα la.X. το Σλαβικά φύλα
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36 Γεώρ'Υιος; ΣούΜος

εξαπλ.ώ\.'Ovτoι υε όλη την ανατολική - χεντρtκή EUΡΏπη και τη Βαλχανοιή. Στην

Ελλάδα κατεβαίνουν ως οικονοιιικο( πρά}φυγες έφθαοον ιrχεooν IIiXQI την

Πελοπ6ννηοο, ενώ ως στρατιωτική δύνcφη οι BoύλΎOQOt έφθαοον ,Ι{ΧQl την Αθήνα.

Ο ΣtQCtτ/γός του Βυζαντίου Νικηφόρος Ουρανός επιτυγχάνη την πλέον tJηIl0ντική.

υχεδ6ν καθoρ!ι..nιχή, νίκη των BUΖΑνηνών εναvnΌν των βουλγάρων: τη ιιάχη του

Σπερχειού το 997 II.Χ. Η ανοχα(τωη και αναδίπλωση των BoυλΎciρων αρχίζει ο..'τό τη

Φθιώτιδα. θα χρειαστούν πολλοί αγώνες α~lη. ώστε να ιιην D..'tεIltITαt από αυτούς

η Μακεδονία.

TOVQxoxρotia. Μητροπολίτες από την πάλαι ποτέ διαλάμψαuα Μητρόπολη Νέων

Ποτρών (γπάτης). όπως ο Δωρόθεος, ο Γεριιανός κοι άλλοι EΠIUΚέπτoνrOΙ τη Δυnxή

Μακεδονία χαι [vI,tJXt30uν τον Ελληνω,ιό χαl το Xριιrτιανω,ιό.

Aπελευθερtι)Hχός A'yeιtνας του 1821. Μετά τη ι.J\1Vrριβή της tπoYάtJtOtJη; t1τ/

Μακεδονία (ΝάοUtJO.. Σέρρες, Χαλκιδική) το ,ιαχεδονιχά επαναι1tαTlκά UΏΙιατα

κατεβαίνουν ιJτ/ Νότια Ελλάδα. όπου ι.JUVEνώνoνται ΙΙ[ τα ρouιιελ.ιώτικα χαι

uνvεχί'ζoυv τον αγώνα IIέχιχ την τελική απελευθέΡΩUη του πρώτου φήιιατος του

Ελληνιι..ψον. Τότε οι Μακεδόνες αγω\1ιπές και οι οικογένειές τους ζητoUΝ δίκαια,

όπως και άλ/οι αγωνιιπές, ωιοκατάιπαση και διαvoιlή γαιών. Ζήτηι;αν ι..JUγΚεχρψένα

να εγκαταιJταθoUΝ ι..rτην Αταλάντη και να ιδQύuouν εκεί τον οικωjlό "Νέα Πέλλη"

(Νέα Πέλλα). Υπήρξαν διάφορες αντιρρήιπις. Τελικά ο βαιJιλιάς 'Οθωνας δικαιώνει

τους ηρωικονς Μακεδόνες. Η επιτροπή των Μακεδόνων, που ήταν fJτ/ν Αθήνα γtα

διαΠΙΧΙYllατεΟΟεις ιιε τ/ν Κυβέρνηση, ,ιετά τ/ν οπ6φα1Jl'1 τ/ς KυβέΡΝΗUης, με

επωτολή της uτoυς Μακεδόνες τ/ς Αταλάντης, ενηιιερώνε, για τα αΠOΤελέιJ~lατα.

Είναι XαΙXΙΚΤ/ΡΙUΤικό ότι η επιuτoλή αmή αρχι'ζεl ~Iε τη φρ6.ιJη: "Χιίδεται ο θεός των

Mαxεδ6νων... ~. Η ιJυγκυρία είναι εvnιπωuιακή: οι Μακεδόνες ζήτηuαν να

ι.ruγχατoικήooυν ~Iε τους Λοκρονς, χωρίς ούτε οι ιιεν ούτε οι δε να γνωρίζουν ότι οι

JtQO'foνoi τους είχαν το ίδιο έιιβληιια, τον δεκαεξάκτινο ήλιο ... Σήιιερα υπάρχει ο

οικωll6ς αυτός ιπην Αταλάντη, όπως και η ενορία ~Maxεδovι'aς" και το Δηιιοτικό

Σχολείο που Επονοιιάζεται "Mαxεδoνι'a~.

Κατά το ]854 γίνεται ο Pωuo - Τουρκικός (ΚρψαΊκός) πόλειιος. Για πολλούς είναι

'Ι ευκαιρία για την απελευθέΡΩUη και των άλλων φηιιάτων του Ελληνωιιού και

ιδιαίτερα τ/ς Μακεδονίας. ΈτιJ! ι.Jτ/ν ακριτική τότε Φθιώτιδα διοργανώνονται

εθελοντικά ι.Jώlιατα lιε πριΑτους και καλύtερouς τους οπογόνους των Μακεδόνων

αγωνlUΤών και εξοριιούν. Δίνουν πολλές ιιάχες και φθάνουν IIέχρl την EλαιJOOνα.

ΟΙ "σύμμαχα" ιιας όιιως ενεργούν ναuτικό ωιoκλεΙι.Jιl6 του Πειραιά και απαιτούν

την επιuτρoφή των απελεVΘερωτικών ι.Jωμάτων. ΈτιJΙ αυτά αναγκάζονται να

εΠΙΙJτρέψουν fJτ/ Φθιώτιδα. Αυτό 611ως που δεν έγινε τότε θα γίνει ιιωό αιώνα

αργότειχι.

Βαλκανικός Πόλεμος 1912 • 13. Το 40 Ευζωνικό ΣννταγJlα της Λαιιίας (οι

λεγ6lιενοι "βoυvι'σιoι· τ/; Φθιώτιδας) με διοικητή τον ήρωα ΣυνmγJlατάΡXηΙωάννη

Πωιακυριαζήαπό την Υ:ιιό.τη, εωέρχεται πρώτο και ιιαζί ιιε τον υπ6λulπo ΕλληVl.κό

Στιχιτό απελευθερώνει τη θει.JtJαλoνίκη. Με την έναρξη του δεuτiΡOυ BαλxαVl.xo"

.:ιολέllου γίνεται η χρίΊJφη μάχη του Λαχανά (20 - 21/611913). Εκεί ΠΡιιπαγωνωτεί το

40 ΕuζωVl.κό Σύνιαηια της Λιηιίας. Δίνει ~Iια γενναία και φο"κή ιιάχη. Δαάδες
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νεκροί ΩW όλη τη Φθιώτιδα πότιuαν ,ιε το αί,ια τους την ιεΡιί Μακεδονικη Γη.

ΝεΥ.ρός και ο διοικητής ΣυνταYlιατάρχης 1. Παπακuριαζιjς. Ό,ιως η ,ιάχη κερδήθηκε.

ΟΙ βουλγαροι απωθήθηΥ.αν και καταδιιί)χτηκαν IIέχρι τη Δοϊράνη. Εκεί ήλθε η t.Jειρά

του άλλου Συντάγ,ιατος της Λαιιίας, του 2ου ΣυντάYllατος (οι λεγόιιενοl "καμπιΌιοι"

της Φθιώτιδας). Κερδίζουν κατά κράτος, παρά τις δεκάδες των νεκρών. Ο Ελληνικός

Στρατός πιάνει έτυl επαφή ιιε το t.Jυlψαχlκό t.Jερβlκό t.Jτρατό. Οι Βούλγαροι

καταδιώκονται προς τη Τζου,ιαγιά. Η Μακεδονία απελευθεριί)θηκε ορωτικά. Η lιάχη

του Λαχανά έκρινε την α.ίτελευθέρωση της Μακεδονίας.

Σήιιερα φαίνεται ότι ,ιπιίκα,ιε ορωτικά t.Jτη φάt.Jη της ειρηνικής ιn.ινU.παρξης ,ιε το

βουλγαρικό λαό. Όιιως η ,ιοίρα το θέληt.Jε ltt.J1 ιίJtΠε η πρώτη νικητήρια ιιάχη κατά

των Βουλγάρων να δοθεί uτoν Σ.ίτερχειό και κάποιος που κατάγεται από το Σπερχειό,

ο 1. Παπακυριαζιίς lιε uτρατιιίηες α.ίτό το Σπερχειό, σχεδόν χίλια χρόνια ,ιετά, να

δώt.!εl την τελευταία lιάχη.

Στη φιλόξενη Μακεδονία ζούνε, δραUΤΗΡιoπoιo'ύνται και δια.ί·tρέΠOυν υή,ιερα

περίπου 10.000 κάτοικοι φθιωτικιίς καταγωγής συνεχίζοντας τη Ilακρaιωνη παράδouη

ανάιιει.ια t.Jtους κατοίκους των δύο αυτών ελληνlκιίΝ περιοχών που έχουν υψηλή

α,ιοιβαία σιφπάθεια.
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ΕιΣΗΓΗΤΗΣ

lισovνης Α•. ΚaQΟΧQήσtος
δ{ι. wτο{lίας

ΘΕΜΑ

Η ένταξη της Φθιώτιδαςστο διοικητικόμηχανιομ4

της οθωμο.νιχηςαurοκρατορ(ας.

Ο κανουνναμ{ςτου ΙητουνΙου.

'Τ"Ο κε(ιιενο που είναι γνιοοτό ως καvouvναμέςτου ZηTouviou έχει πιθανότατα

.1 ουνταχθεί κατά την εποχή της κωδικοποιητικής δραl1τηριότητας του

σουλτάνου Σοuλεϊιιάν Α (1520· 1566).1 Ανήκει tJtην κατηγορία των περιφερειακών

επαρχιακών κανουνναllέδων, \.1tO κείιιενα δηλαδή εκείνα που περιέχουν ρυθllCιJεις

που αφορούν ΟΕ lJUγκεκρψέvες περιοχές, \JE αντίθωη ιιε τους γενικούς

καvουwαllέδες, ΟΙ οποίοι περιείχαν tJΊινoλικές ρυθιιίοεις που αφοροΟΟαν lΠO σύνολο

Τ/ς οθωιιανικής ovτoκρατoρ(ας. Δεν είναι τυχαίο ότι το ιruγκεκρψένo κείιιενο

εκδόθηκε lJτη l.Jυ'fΚεκρψένη χρονική περίοδο. Εκείνη την Εποχή παρατ/ρήθηκε μια

σηιιαντική άνθιση της κωδΙΚΟΠ0ιητικής δραιπηριότητας και διαιιορφώθηκε "ε ,ιεγάλο

βαθιιό ένα corpus κεψένων που ρύθιιιζαν κυρίως τις φορολογικού χαρακτήρα

υπoχρεώtJεις των υπηκόων πις αυτοχρατορίας, αλλά και γενικότερα ζητήιιατα που

aφoQotitJav "τις σχέlJεlς τους ,ιε την κεντρική εξ.ουtJία, καθώς κolltt τους χατά τΩπους

εΚΠΡΟ\Jώπους της.2 Πρέπει επίtJης να σηlιεΙuX10υlιε ότι οι ρυθlιίtJεις που

περιλαιιβάνονταν "ε αυτά τα κείιιενα δεν περιορίζονταν ιπouς lιη ιιοοοουλιιάνους,

αλλά αφοροΟΟαν ιπο σύνολο 1tIW (Iαyιoδtuν (reaΥaγ πις οθωιιανικής αυτοκρατορίας,

λαιιβάνοντας βέβαια υπόψη το διαφορετικό slatus πις κάθε οlιάδας, όπως αυτό

υπαγορευόταν από ,ιια "ε,ρά παραγόντων, όπως το θρή\Jχευlια, ο τόπος κατοικίας,

προνοιιιακοί ορωιιοί, παροχή υπηρωιών προς το κράτος.

Η ανάλωη τέτοιου είδους πηγών επιτρέπει την εξαγωγή tJυμπεραtJlιάτων

tJχετικιι)ν ,ιε τους διοικητικούς και φορολογικούς μηχανωμούς της οθωιιανικής

αυτοκρατορίας, την ένταξη των διαφ5ρων οllάδων, θρηιJΚευτικών, επαγγελιιατικών

και άλλων σε αυτούς και τις tJΧέtJεις ,ιεταξύ των παραπάνω οlιάδων. Τέλος επιτρέπει

πιν εξαγωγή χρήtJψων tJυllπεραυμάτων για την οlκονοιιία και τις χοlνωνlχές δοlιές

των τοπικών κοινωνιών ιπις οποίες κάθε φορά αναφέρονται.

Ο xανouvναμ{ς OIf'OQO οτον χαζά 10Ι) Ζη10υνίου' και περιγράφει tJχεδόν

αποκλεωτικά τις φορολογικού χαρακτήρα υποχρειωεις των υπηκόων προς τους

τψαριούχους. Α\'άλογα με το είδος τους οι oφt,wltEVOl φόροι είναι δυνατό να

χωρωτούν "ε δύο ,ιεγάλες κατηγορίες: Τους φόρους που καταβάλλοντανσε είδος χαι

εκείνους που ήταν πληρωτέοι σε ΧQήμα. Στην πρώτη κατηγορία ανήκαν οι δεχοτες επί

πις αγροτικής παραγωγής; Στο κείιιενο γίνεται λόγος για δεκάτη των δηιιητριακών, lιε

διαβrιθlιίΙJεις ως προς το ύψος πις ανάλογα ιιε το θρήυκευιια και τον τόπο κατοιχίας.

Οι lιου\Jουλlιάνοl κάτο,κοl του Zητouνίoυ πλήρωναν ακριβώς το 1110 της παραγωγής

τους "ε δηιιητριακά, ενώ η δεκάτη επί των δηιιητριακών για τους ,ιοοοουλμάνους της

υπαίθρου ανερχόταν (πο 12,5%. Η lιεγαλύτερη επιβάρυνtJη όιιως αφοροΟΟε ιJtoυς

ΧΡlιJtlα\'Oύς ραγιάδες, οι οποίοι ανεξάρτητα από τον τόπο κατοικίας τους κατέβαλαν

ιπον tIllaQΙOύXO το ]3.3% της ππραγωγής τους.
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Εκτός από τα δηιιητριακά ιιε δεκάτη επιβαρύνοντανκαι Illa οειρά άλλα προϊόντα,

όπως το βαιιβάκl, ο ιιούιπος, τα ιιελωοια, ΤΟ λινάρι και το γλυκάνlιJO.~ Για το βαιιβάκι

σι μοωουλιιάνοιπλήρωναν Ι ιlέρος tJTQ ]0 ως δεκάτη και οι ιιη ιιοοοουλιιπνοι 211έρη

ιnα 15, δηλαδή περίπου 13%. Ο. ιιη ιιουυουλ,ιάνοι ήταν unOXQrWIItVOl να

καταβάλουν ιπον τψαριούχο 2 IIέρη IΙOWτOυ ιττα 15 ως δεκότη. Ο. ιιοωουλιιάνοι

πλήρωναν για τα αllπέλια τους χρηιιατικό φόρο (rcsm· i dφnοm) ύψους 4 άοπρων ανά

dφnοm (ιιονάδα IIέτρηοης επιφανείας. ίlιη περίπου ιιε 920 m1).'

Αναφορικά ιιε τη δεκάτη των lιελωιJιων δεν υπήρχαν διαφορές ιιεταξύ

μουσουλιιάνωνκαι ιιη. Και οι ιιεν και οι δε επιβαρύνοντανιιε Ι κυψέλη ιπις 10. Σε
αmό το uηιιείο παροοοιάζει ενδιαφέρον η σύγκρωη Ilf τον κανουνναιιέ των

Τρικάλων. Εκεί προβλεπδταν η εναλλακτική δυνατότ/τα πληρωιιής τ/ς δεκάτ/ς των

,ιελισσιών ιJε χρή,ια, ένα άιJnρo για κάθε κυψέλη,' πρακτική που ,ιαρτυρείται και ιJε

ciλλες περιοχές τ/ς οθωιιανικής αυτοκρατορίας εκείνη τ/ν περίοδο.' Πιθανώς η

δlαδικαιJία εκχρηllατισllOύ τ/ς φορολογίας δεν είχε ΠΡOΧωρήιJεl τΟΟο πολύ 000
αλλού. Οι ιιη ,ιοwoυλ,ιάvoιτέλος πλήρωνανκαι 211έρη ιJTα 15 ως δεκάτη του λιναριού

και του γλυκάνισου.

Οι xιιημαtιχO' φό(toι είναι δυνατό να χωρωτούν περαιτέρω σε 2 κατ/γορίες: Στην

πρώτη ανήκουν οι έΥΥειοι φό(MlΙ, το διχαίωμα μοσχής και ο φό(Mlς α(lιιαΙΙώνων, και

ιJτην δεύτερη εκείνοι που συνδέονται με συΥχεκ(lιμένες οιχονομιχές

διιαστηιιι6τητες. Ξεκινάιιε ιιε τ/ν παρoωίαιJη της πρώτης οllάδας. Κάθε ενήλικος:

ικανός προς εργαιJία πλήρωνε έΥΥειο φό(lο. Για τους ιιη ,ιοwoυλιιάvoυς ο φόρος

αυτός ονοιιαζόταν ispcncc και ανερχόταν ιJε 25 αιJπρα ετησίως. EξαίρειJη

αποτελοΟΟανοι χήρες. Πλήρωναν ιιόνο 6 ciιJnQa.'G Οι μοwoυλ,ιανοl πλήρωναν έγγειο

φόρο, rcsm - i cift, ύψους 22 αιJπρων ετηιJίως, εφόιJoνκατείχαν ένα ολι"\κληρο cifI" και

Ι Ι αν κατείχαν IHιJό. Οι παντρεμένοι, οι οποίοι είχαν ιJτην κατοχή τους λιγότερο από

'Ilσό cifI, καθώς και οι ακληροl, πλήρu.Jναν Ι Ι άιJΠρα ως resm - i bcnnak. ΟΙ

ανύπαντροι υποβαλλονταν ιJε καταβολή 6 αιJπρων ετ/ιJίως ως rcsm - i muccrrcd."
ΟΙ ενήλικες ,ιη ,ιοωουλιιανοl πλήρωναν 6 αιJΠρα ετηιJlως ως δικαίωιια βOιJκής

(rcsm - i oIluk).'J Οι ανύπαντροι και οι χήρες εξαιρούνταν από το φόρο αυτόν.

Ο φόιιος των αΙΙ(HJΙΙώνων (rcsm - i arus) βαρυνε ,ιοwουλιιανουςκαι ιιη εξίιJOυ. Η

διαφoρoΠOίηιJηπου καταγράφεται ιJε αυτό το ιJηllείO ιτχετίζεταl ιιε την προηγού,ιενη

οικογενειακή καταιJταιJη της νύφης. Για τις γυναίκες που παντρεύονταν για πρώτη

φορά ο φόρος ήταν 30 αιJΠρα, ενώ για τις χήρες 15. Σύιιφωνα ιιε ιJΤOlχεία από αλλες

περιοχές το φόρο αυτόν κατέβαλε ιJΤOν τψαριούχο ο πατέρας της νύφης."

Όλοι οι ραγιαδες πλήρωναν 4 αιJπρα ανά donum για φόρο λαχανόκηπων(rcsm
ί bosIan). Πρόκειται προφανώς για ,lετεξέλιξη τ/ς δεκατ/ς των λαχανόκηπων ιJε

χρη,ιατικό φιSρo. Ο IIOύιJTOς των ιιη ιιοωουλ,ιανων επιβαρυv&tαν όταν έ,ιπαινε ιJε

βαρέλια. και ιιε δικαίωιια ιJπlθαμής. (rcsm - i karis). το οποίο ανερχιSταν ιJε 2 <'ωπρα

τη ιJΠlθαllή.

Όλοι οι ραγιάδες πλήρu.Jναν φόρο για τα προβατα (adct - ί agnam) ένα αοπρο ανα
Μο πρόβατα." Ο ίδιος φόρος βαρυνε και τα καΤιJίκlα. Οι ιιη IIOυιJOυλllάνOI

κατέβαλλαν επίιJης και ένα άιJΠΡO ανα δύο ΧΩιρίδια (resm . ί hinzir). Αν επρόκειτο

για οικόυιτα χοιρίδια ο φόρος ήταν υψηλότερος, δηλαδή ένα cilJnΡO για καθένα από

αιπα.'·

ΟΙ βOιJΚ()ί. οι οποίοι χρηυψoπoιoύιJ«ν τα βoυΚOτιSπlα ενός χωριού που ανιικε υε

τψαριο. πλήρωναν στον τψαριούχο 25 αιJΠρα ανά κοπάδι ως δικαίωιια νο,ιής
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χεψαδωύ (resm - ί otlak ve kislak)." Από την Υ.αταβολή αυτού του φόρου εξαιρούνταν

ΟΙ κτηνοτρόφι που ήταν κάτοικοι του ιJυγκεί'-Qψένοu χωριού. Σε αυτό το ση,ιείο

πρoβciλλει το χωριό, ως μονάδα οργάνωσης του χώρου, τα όρια της οποίας όμως δε

ιnιμπίπτοw με το χωριό ως οικωτικό χυ)ρο. Επίσης είναι δυνατό να υπoθέιJOυΙΙE ότι

το χωριό λειτουργούσε ως κοινωνικό 116ρφωιια. τα ,Iέλη του οποίου είχαν

tJUγΚEί'.ρψένα δικαιώματα οτη χρήοη του χύ.ιρου.'Ι

Οι τιμαριούχοι εωέπραπαν EπίιJης φόρο για τους ιιύλους (resm - ί asyab) που

βρίσκονταν \J'tις εκτάtJεις που τους είχαν παραχωρηθεί. Ο φόρος ήταν αναλογος ιιε

ταν τύπο του ιιύλου, αλλά και με το χρόνο λειτουργίας του μύλου στη διάρκεια του

έτους. Για ένα νερόμυλο που λειτουργούσε ολόκληρο το έτος ο φόρος που έπρεπε να

καταβληθεί ανερχόταν ιJE 30 ασπρα. Αντωτοίχως, αν ο νερό,ιυλος λειτουργού()ε [ιόνο

έξι μήνες, ο φόρος που αναλογούvε ήταν 15 ά()ιτρα. Όπως 15 άωτρα ήταν και ο φόρος

που πληρωνόταν για τα μαντάνια."

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον ως προς τις σχωεις εξάρτηvης μεταξύ του τψαριούχου )'.Ql
των χωρl)'.ών παροοοιάζει ένα είδος αποζημίωvης (cift bozan akcesi) που οι χωρικοί

ήταν υποχρεωμένοι να καταβάλουν ιΠον τψαριούχο ()ε περίπτωιπι που εγκατέλειπαν

τα κτήιιατα τους. Σύμφωνα με το κείιιενο του )'.QvouwαIIt το ποοο αυτό ανερχόταν ()ε

75 άvπρα. Το πο()ό αυτό βέβαια έπρεπε να πληρωθεί εφά.!ον ο ενδιαφερόμενος

πρώην τψαριούχος ανα)'.άλυπτε τον εν λόγω χωρι)'.ό εγ)'.Qτωτηιιένο κάπου αλλού. Σε

περίπτωvη που ο χωρικός είχε εγκατα()ταθε( ()ε άλλο τιμάριο, κατέβαλε την

αποζημίιοοη ιΠον πρώην τιμαριούχο )'.01 τη δεκατ/ επί της αγροτικήςτου παραγωγής

ιπο νέο τιμαριούχο. Αν ιπο νέο τόπο εγκατά(}tαtJής του δεν ασχολούνταν με την

γεωργία, τότε πλήρωνε ()το νέο τιμαριούχο το λεγόιιενο φόρο της ειΠίας (resm - ί

duhan). Όπως προκύπτει από το ()υγκεκρψένο xavouwafIl, αλλά )'.Q! από αντωτοιχα

κείιιενα από άλλες περιοχές της οθωμανικής αυτοκρατορίας, η πληρωμή της

αποζημίωιπις επιτελoύιJε διπλό ()τόχο. Αφενός εξωορροποwε )'.άπως την απώλεια

εωοδήματοςπου διαφορετικα θα έπρεπε να υποοτεί ο πρώην τιμαριούχος μέχρι να

δώ()εt τη γη VE κάποιον άλλο χωρι)'.ό. Αφετέρου λειτουργοωε και αποτρεπτι)'.ά προς

τους χωρικούς, ώ()τε να ιιην εγ)'.οταλείψουν τη γη τους, αφού φεύγοντας, εκτός από

τους φόρους προς το νέο τψαριούχο, διακινδύνευαν και την καταβολή της

ιruγκεκρψένης αποζημίω()ης.'" Παρόλα αυτά όιιως η δυνατότητα του χωρι)'.ού να

εγκαταλείψει τη γη που του είχε παραχωρηθεί, αν έκρινε ότι ιιια τέτοια )'iνηvη θα

απέβαινε τελικά προς το ιJυμφέΡOν του, παρέιιενε πάντα aνotxnj )'.οι εξωορροπού()ε

πιθανές εvtάvεις που είχαν δηιιιουργηθεί()ε τοπικό επίπεδο ιιεταξύ των χωρικών και

εκπροvώπωντης διοίκφης/'

Κλείνοντας την περιγραφή των ρυθ[ιωεωνπου περιλαιιβάνονται (}to κείμενο του

κανουννα[ιέ του Ζητουν(ου θα πρέπει να αναφερθούιιε ()την προνο[ιιακή πρόσβαtJη

των τψαριούχων της περιοχής tJtην αγoρci του ιιoύσtoυ. Είχαν το δικαίωιια να

ιιονοπωλούν για διάιrτημα δύο ιιηνών το ιιούστο που tJuvέλεγαν από τους χωρι κούς ιιε

τη ιlOρφή της δεκάτης. Στους χυ:lρικoύς επιτρεπόταν να πουλήvουν το δικό τους

ιιού()το [ιετά την παρέλευιπι του προαναφερθέντος χρονι)'.ού διαvτήματος των δύο

[ιηνών. Οριζόταν επίtJης ότι ο μοώτος )'.οτά την διάρκεια του μονοπωλίου θα πωλείται

κατά 2 άtJπρα ακριβότερα από τις τρέχοωες τψές. Αντωτοιχες πρακτικές

εφαρlιΜηκαν και ()ε άλλες περιοχές της οθυψανικής αυτΟΚΙΧ1τορίαςΡ Προβλέπεται

επί()ης φόρος της αγoρciς (bac) για τα προϊόντα που διακι.νούνταν tJTηy αγορά του

Ζητουνίου.Η Τα προίόντα που φαίνεται ότι διακινούντανιJτην αγoρci της πόλης ήταν

~~------~--!j,i
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κυρίως είδη διατροφής και ψατιuιωύ. nρotQxovrav από τη γύρω περωχή. αλλά και

από μακρινούς πρooριulωύς όπως Προύσα και Ευρώπη. Αναφορά γίνεται και στην

λεΙ1'ουΟΥία πανηΥυοιού στο Zη1'OύVΙ.

Συνοψίζοντας μποοεί χανείς να ιοχυΟΙΟ1'εί ότι ο χανουνναμές του Ζητουνίου,

εχτός από τους π{tOOωπιχούς φtJι;ιoυς, δίνει έμφαση σε αΥι;ιοτιχού χαι χτηνoτooq;ιxoύ

XαoαXΤΗVα οιχονομιχές δοαΟ1'ηοιότη1'ες.

Ενδιαφέρον παρουσιάζει σε αυτό το σημείο η σύγκριuη ιιε xaVOUWalli του

Μοριά, ο οποίος εΥ.δόθηκε επίσης στην εποχή της ~ασιλείας του ΣουλεΨάν ΑΌ Εκεί,

εΥ.τός από φόρους παρόιωιους ιιε αυτούς που περιγράφονται και στον xavouwalli
του Ζητουνίου. ρυθlιι1:;εταl και η είσπραξη ιιιας σειράς φόρων που αφορούν σε

αστικού χαρακτήρα οικονοlιικές δραστηριότητες,όπως φόρος της αγοράς (bac - i
pazar), των σφαγείων (saIhane), του niyabet, λψενικά τέλη, φι5ροι που πληρώνονταν

στον αγορανόιιο (ihtisab).I' Αξίζει επίσης να σηιιειωθεί όη το ύψος του φόρου των

μύλων στην Πελοπόννησο ήταν ακριβώς το διπλάσιο, απ' ότι στον καζά του

Ζητουνίου. Γω ένα ιιύλο που λειτουργούσε καθ' όλη τη διάρκεω του έτους

οφείλονταν 60 άσπρα στην Πελοπόννησο και ιιόλις 30 στον καζά του Ζητουνίου." Η

ιιεγάλη αυτή διαφορά οφείλεται προφανώς σε διαφορά στην παραγωγή.

Ενδεικτική γω τη λειτουργία της αγοράς είναι η διάρκεια του μονοπωλίου του

ιωύστου από τους τψαριούχους. Το ,ιονοπώλιο αυτό στην Πελοπόννησο διαρκούσε

,ιόλις 7 ηIIέρες;l. Αντίθετα διαρκούσε 211ήνες στις περιοχές των σαντζακίων Τρικάλων

και Ευρίπου.Ι' Η σημαντικά ,ιικρότερη διάρκεια του ιιονοπωλίου αποτελεί ένδειξη για

την ύπαρξη ι"ας αρτιότερα οργανωllένης αγοράς. Τα παραπάνω συντείνουν στην

υπόθεση ότι η λειτουργία της αγοράς στην περιοχή του καζά του Ζητουνίου ήταν

μάλλον πεΡΙOΡΙUllένη και εξυπηρετούσε κυρίως τοπικές ανάγκες, ενύ) η περιοχή

διατηρούσε τον κατεξοχήν αγροηκό της χαρακτήρα. Άλλωστε τον χαρακτήρα αυτό

διατήρησε και αργότερα, αφού η κύρια Efιπορική δραστηριότητα της πόλης είχε

πεΡΙOΡΙUlιένη χρονική διάρκεω. ΑναφερόllOστε στο πανηγύρι που διεξαγόταν εκεί.'~

Από το κείιιενο του xaVOUWallt προκύπτουν κάποιες διαφοροποιήσεις σχεηΥ.ά ιιε

ης διάφορες ομάδες των φορολογουllένων. Η ιιια αφορά το θρήσκευιια, αφού σε

κάποια σηιιεία δωφαίνεταl μω ευνοϊκή ιιεταχείρωη των ,ιουσουλμάνων

φορολογουιιένων έναντι των υπολοίπων. Η άλλη διάκριση αφορά τον τόπο κατοικίας

σε ουνδυαι.ηιό ιιε το θρήσκευμα. Οι ιιουσουλιιάνοι κάτοικοι της πόλης

αντψετωπίζονται ευνοϊκά οε σχέση lιε τους IIΟ\l\JOυλllάνους κατοίκους της υπαίθρου.

Bριuκόllαστε ,ιπροστά σε ένα συνδυασιιό θεσιιών που προέρχονται από δύο

διαφορετικά συστήιιατα οργάνωσης του κράτους. Ο πρώτος είναι συlΦατός ιιε τη

λογική του οθωιιανικού κράτους. όπου η θρηοκεία αποτελεί ιιω από ης βαοικές αρχές

οργάνωοης του και κριτήριο για την ενσωιιάτωση των υπηκόων σε αυτό. Ο δεύτερος

θεσιιός, ο διαxωριulιός των υπηκόων ανάλογα ιιε τον τόπο κατοικίας τους.

παραπέlιπει οε πρακτικές φεουδαλικού τύπου.

Σε αυτό το σημείο fιειι:ιρούιιε σκόπψο να διατυπιι)uουιιε κάποιες οκέψεις, σχεηκά

ιιε την εικόνα που είχε διαιιορφωθεί από την πλευρά του κράτους για την πλήρη

φορολογική ιιονάδα. Η παράιιετρος αυτή, σε συνδυασιιό ιιε ης προηγούιιενες.

επηρέαζε σαφv.iς το st<ιlUs των υπηκόων. Όπως προκύπτει από τη lιελέτη του κεψένου

του κπνoυWΑμέ. ως πλήρης φορολογική μονάδπ κπταγρπφότπν οτα φορολογικά

κατάστιχα ο ενήλικος. έγγαιιος. ικανός προς εργασία άνδρας. ο οποίος κατείχε ένπ

ολόκληρο cifι. Πσι.)κειτω για ένα l1υνδυαοlιό μως l1ειράς παρπγόντων. όπως το φιΙλο.
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η ηλικία, η οικογενειακή κατάιn:αση και η έγγεια ιδΙΟΚΤΨJία. Οι χηρες, τουλάχιστον

σι μη μουσουλμάνες, υπσκαθιιJtoύιJαν στη λογική του ιJυιJt'ήματoς τον εκλιπόντα

αρχηγό του νοικοκυριού, τύχαιναν όμως ευνοϊκών ρυθμίιJεων, τόσο όσον αφορά τον

έγγειο φόρο, όσο και το δικαίωμα βαJκης. Ευνοϊκης μεταχείρισης τύχαιναν επίσης

όιJOI κατείχαν μικρότερη έγγεια ιδιοκτησία, σι άκληροι και τέλος οι ανύπαντροι, με

περιuσότερo ευνοημένους τους τελεvτα(ovς, όπως αποδεικνύεται από τον έγγειο

φόρο των μη μΟ1JlJουλμάνων ραγιάδων.

Από τη ιJυνσλική εξέταση των ρυθμίιJεων που περιλαμβάνονται στον κανΟ1JWαμέ

του Ζητοw(οu προκύπτει μεγαλύτερη συνάφεια με αντωτοιχα κείμενα από κοντινές

περιοχές, όπως τα Τρίκαλα, η Εύβοια, η Λιβαδειά και η Αθήνα/' Όλες ΟΙ παραπάνω

περιοχές είναι κατά κύριο λόγο αγροτικές, ενώ ιJε καμία δεν είχαν αποδοθεί κάποια

προνόμια. Πέρα λοιπόν από την παραγωγή γνώιJης που αφορά ιrtις συγκεκριμένες

περιοχές, η μελέτη της εν λόγω γεωγραφικης ενότητας μπορεί να αποτελέσει

παράδειγμα για την έρευνα της ένταξης ιrto διοικητικό μηχανισμό της οθωμανικης

αυτοκρατορίας αγροτικών περιοχών, χωρίς προνόμια. Πρέπει βέβαια να σημειωθεί

ότι από την μελέτη των συγκεκριμένων πηγών αναδεικνύεται μια μόνο ΠWΧη του

θέματος. Η μελέτη του κανονιστικού λόγου της κεντρικης διοίκηιπις, προβάλλει την

εικόνα που αυτή είχε διαμορφώσει για τις ιJυγκεκριμένες περιοχές, καθώς και τις

προθέσεις της σχετικά με τον επιβεβλημένο τρόπο διευθέτησης των ζητημάτων που

θίγονται ιπα κείμενα. Σε ποιο βαθμό όμως η νομοθεσία επηQέασε την ΠQαΧΤΙΧήi

γπήQΧαν αποΧλίσεις από το ΎQάμμα του νόμου χαι αν ναι πότε χαι Χάτω από ποιες

συνθήχες ΠQOέχυψαν; Σε αVΤΌ το σημείο θα πρέπει να αρκειrtoύμε ιπην επωημανση

των ερωτημάτων. Για τη διερεύνηση τους άλλωι.nε είναι απαραίτητη η ανάλWΗ άλλου

είδους πηγών, όπως φορολογικά κατάιrtΙXα, ενώ διαφωtιιrtικές πληροφορίες είναι

δυνατό να προκύψουν και από ιεΡOδικαιπικoUς κώδιχες.

Παρa.πoμπές:

I.K.. t>nJ". J .. Ό τ",,,,χιχ,ίς χwoιχ'~ (kII/l"/I/lIIml') rιις Λ'ψΙ,~: Σ!'I,P"λJί ι,JT1! IIfλtr,l τω~ τ",'ρκιχώ~

ισr'>Qιχώ~,τ/ιrώ~ τω~ QXCfIXui~ I,C τψ ιιιτ"ρΙ" της Eλλ<ίδι~". Eλ).IIVlxri 17 (1%2) 205.
2.ln"kik. Η., ".\·ιι/l'ίι/1ιΙ/Ι Ih" LιI"-gil'"r "n,/ OιI"mιI/l ιιΙ"'". Arrhivum ΟΙΙι"milnίrυm J (Ι'Χ,\!) 105 - 1:\1\,

Ellrycl"pcιlic ΙΙς: Ι· 1~I"m ιν 51\4 - 591J K"nun"nn"mc (Η. Fr.chcr). Γ,rι χείl'εν" xrι"'I"'\'fιI'έόυινΑkι:υnιlυΖ.

Α., (hm"lIli K..nunnilmrlcri. Kω'~πrι""'~H'πoΛιlJ'}<}O. Γιrι xf.lι'f.''f] xΦ~""'\.ψέΔU)\· rιπ,ί ,0\' ελλrιδ,x,'χUιιK'
Alcx"nιlcr.J .. T"w"rιJ" Hί~ι"ιy ", p,,~ι . Byl-ilnIillc Grcccc: Thc ΟΙΙι,.m.. 1ι K..nullll..mc.~ '"r Ihc Grcck ι..ιιιι"

rirc" 15(ΚΙ - circ.. II>4KJ, AIhcn~ 191\5, ΜππΙ.τιί, Ε., ·01 κ"νΙΙ!'ΙΨ'ψέδις f<JV Μ,,,,,,,", Ί"τ"ιι. Ι, (J<)<):\) 29 - 7ιf.

:\.Ot OH"ιlι,rιν"ί χu';,\.'lζΙ'Υ "Η"; "Π'iΚ',ooι,,; τοι"; ,ιε δι'" ,ηι<ίδες. τ<,,'<; rc"y" χ'" ΤΟΟΙ'<; iI~kcri. ~"I,· πι,ώτll

(\\'ιι)«\ν ,;, 101 ιttlΧΟ)~Ηi'-ιlιν ι,ε "Ι y,uJt.γllI )«\1 τΟ (·ΙΙΠ,\', ". nLΜ>Χεlτlιι γι" "1'1''',> "ηl' πλlll""~'fιν φι \ Κ"'<;. Η

διί'1Ιl"l ,ψ<ίδ<τ πεΙ>tελι.ίl,~Iι,'f 'I/~"'<; f.Xf.I\"I,<; nol' ~ι'('JΚI,,-ιI\\' ""iv ιίμε,"Ι I,:\III.,ε,,(rι Τ,Η' ,~"ν,τ<ίωι·,

"τιιcιηωllχέςοl"ίδες ",,,. brv 1ι,'Χη/.,,"-·,(\ν1'(. 111\' Π<χΙCΙΥωΥll. Υιιcιφr·,,>ΧΙΜΙΗς, !\"I,lXfI'ToιHliς /.ΙI""'\.'Y'Hiς,

χlllJ"Ίς χιιι ης ΟΙΧΟΥ(.\ψιις το'>ς. ,ΗΎΥr.vι(ς xll' δ,>ι'l.ι.n'ς. Υ:Ηll'Χ' xll' ιι,ιι "μιία. τ",ν ·".:rr,.u.r,y"tl-'lJ)v ''''ΙΥ''·,

ο, η:ιι>(ο! lι"ολιί.l,tI(\,..-ιν κ<ίπ<>ω,ν 'I"'l,οll;ιιtλλfTγώv 11'''1 xιiιιo,ων πικ,ν"ιι(",ν, ,ιε 1I'·lIlJ.J./tYlIIt Υ'ΙΙ

,,,"('>t(χι,ψ{vr.ς Ι'Π,IΙ.""(fς ""Ι' ΠlΚΜ!έφrι>lιν ,,", χιι<ίτος. Ο, rcuyu (ο '1ι"><; ,Ηιμll(νfl χ,,;ιι,ίδι) I",,~~,,'λι,<ί,~~

κιιι 1"1. (!r.Q'Ι.><n"-ιIl\, ΠΙMKITII"Ι';I'H~". ΤΟΙ'ς ο"ηίοl>ς ο er,iς riXf [1'ΠI<IHι'τrί 'JT" ",,,,λ,iί,,,, '''Ι' ";ιηί,,Ι,

KlIlJtIXOV. ως ιιω(ιιΥι'" "Κ: ,,t)wl,m·tXlk I\'''Ι''Χεl'1ΙΧ'lς Κ'Μ\\iΤ'J'lις. 'ιτ(\\· \'f] Τ'">ς '''\'JY'I''f.' ,ιτ" δt.KilIH Τ''Ι'

eroi'. In"lrik. Η., "Thl' Οlιοιτιιι/l $II/ll': ε,ηn"mΥιιιιιΙ $'''-'i<'l)', /30ιΙ - Ifιllι' ,ιτο Η ..lίl In .. lcik • o..I'ίι.J Qu..IilCrI
(r.χδ.)'\n ΕCHllomic .. ηιl Snci..1Hί~ιoιy ο, Ihc Q1Iom..n Empirc. ("..mt>rίιl~c 1<)<)4. "ι/.. 11'· 17. F.. ro{lhi, S.,
"σί,ί. ιι/l,1 ίhιιnι;". ί5<)(j· /tι9'/' ,π" Η .. lίl In.. lrik - DiI\'ίιI ΟU"Ιilnι (rKb.) Λη ΕC"II"mic .. πιl S.",j ..1Ηί''''ΓΥ

ο, Ihc OI(omiln Empirc. c.. πιt>rίιιι;c 1<)<)4. 'IfΛ. 550 - 551.
-I.K.. t>rι.J ... J.• ,Ι.Π. ",i.. 211 .
.~.H δrκ<ί"ι ιι:,Ο11;.""ε τον n''t"j\'fι ,,,,ν φoIι>w\' ;-Ι"Ι' ι,Μ X"'lMXOI tlTfT\, ι.;-ι"χι,ε"ηι(.\,,,, ,..-t XlIτπt\<ίλ",,,·

,"ην ΤΨlΙιlt"ί'Χη ,ιε fiboc. Τ<TΙ'Τ,fχικ "'11 ;-ιι"'κε"π, '(lrι 'Οl'ς 11'«11 ξι' 'Χ '1" ψ1ι""ΟΙ;. ΤΟΙ'ς ο"οί",,<; χιιι'π"'" ;'11" ο
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1I1,πι"",'Χος. ~.>\'ιIlJως "V<,IIfIζoi,rtv "... Ir χ«. ,ΙΠ<Τ\1,Ι,ει , h"rilc . Ι mukil'Cmc. Η κ"τ"IΉ,λ,] ηις ΟΤΚΠ"}';

tI<it"M ,ιια ,'ε.ι"" ηγι"'tικών πι",ι",'Των, "πως 1<1 ,ιιτ,IΙ. , ';"πι"<τ, φ.,τlχές Ινες, ελιές. ΧlIΠΤ.I'''ΚΠ. ΨιΚ"""Π.

πει" f\olλIrt. Η δfχri."1 ,ων ΟII'"IΤΙΗ<.κυίν, των, ~ lπι,Ιων ΚΠ' ,ω" τλιυί\' πλlll.\(υ,",τπν ΠΠ\'ΤΠ "Τ τ.lo.~, ε\'Uί <11'''\
1α/ν ,,;τολοΙπων πι~ ,j",'T"J\'. ,ΙΤ. ,π ruι,' χΠπο." Χι'Ο"1 κ" '"11IεΙο. 1]1<1ν OI'l'fI'" \'Π Πλlll.~"θτ Ι Χ<11 .If χι,ήl,<τ, Αι',,]

11 ο,>\'Π"IΤl]1η, εψ.;'~,ν πι",μλτπ,ο,η\' Υ'η "1 ''''Ύχrχι,ψένll κήllτ φo't,ri JfTt'IOll]. η\'ΠφεΙk"ην ''''''>ς

η",Ι,"οlχο',,> Κ""'Η"'\'ΠIIέοτς ή ,,π, ,ι:<ειιχπ χ<ττΠ""χπ. ~1'H',ηφ"'IT~Π, Β., ΑγΙk"lχες ,'Χ{"τ.ις '''11''
,.&ul,,,voκtj (I1,,""KLIl1TOL'I<1, I~ις· I(,,~ ηιυί"ης (1IετΠφ•.'η'''1 ΟI\IΙ1\'<Τ Α",ιll\ήκιι' E, ....γγελiη ~lπrtλΤΠ),

AllιIvrι 1'.1')1)' ,ιελ. 2(,Κ - 270.
(,.Μτ 111 ""II"IΙΤ,"I<1 ,ΟΙ' "",'λTri,~", !ω'λτ.ϊl,ri" ι\' 1''''lΙτ.τllιΙΙIΚΤ. Ο olπ,iς ,,',π,ις Ψ'l",ι.."γiης. "Τ ΧΙ"ΙΙ'" ή

.,ε εΙοο<, γ.<τ ΤΙI OCKIi1I1 'ων ηιιπελιύ,,·. Α''''] '1 πι,ηκτικ,\ Ilηιι,,'Ι.,εΙτηl ηπ,\ Kη'~",''\''-ψέOε.ς πτι""χιί,ν τι}';

,fιll,εΙΜ;'ίς Β<'I,λY"t,Ιης. ,iπ"ι' οι χι,ωτl<1"''' εΙχ"ν "1 Ο''\''''''''lτη εΙn \'Π κ(ιιηιι.π).,,,'ν "Ι ΟΤΚΠ"1 ,,,'"
η'lJ1τλιών .ΙΤ. ε.ΙΟος. τ.Ιτε \..--. πλ'IΙ"':"""'" ,""\' τlΙ'ηι,,,,,>χ,, "1\' CΙΞlη τι!'; ,'ε IIΠΙΙI]τΠ. ~1"1,,ηψr"lfI\η, Β" 0.11 .
•,ελ. 255 - 256 Χ<1, 21>Κ - 27(1,

7.KiI"rιJ .., J" ,Ι,Π. "ελ. 215.
Κ.Η ψ'tk'λογΙη ,ων ιιελl,κ"ώ" επΙ Mεχl'(.Τ Β' X<11π~"λλ"'την "Τ είο"ς. Ο :Σ,,,,λεϊl,πν Α' τπέτι>τφε "Ι"

"λlll.,uηιιί Τ"Ι' '">y1tεχι'IΙ'έv<'" φo'it"'" ,'ε I'Τψl]τή. M""".φ",lεlkΊ, Β., ".Π. "τι.. 2(1!\ - 27(>.
'.Ι.Στ" Itfr,ITV<' 1<'" κη\υl,\,\..--.ιιέ η''<1ψ(ι,ετη. 11 φι"""'ι ·πο.' 1'{Τ,ωτ <!ΓΙ/" τq-ιι{lικιί ιιι,' ιιλικίιι·. KilhrιJiI, J ..

".". ,ιτλ. 212. Η r.vllλIKIω'''1 IIΤ<1" ."",'It.OfII/VII Ι<Τ. ΤΙlν εφιιμτl<τ. Π<τt",,~"ιiζ"''tη, "ιιως "'II'<Τ''tlκΙς τ"",κ/ς

OI<1(jJo 'Ι.",π"ι ήο lεις ως ;τι" >ς ΤΙlν (.κι,ι ~ή ιιλιχl" ει, Kiόι 'Ι' ," 11" εφll~r.Ιη.

1(1,~,;llιμo\'Π Ι'Τ ,,,ν Xft",,'Wrt,It" "lς AIJlίvrις ," lliι.'r>: οεν δ.ηφο'l.'''π,"ΟI''·'<Τ'·(<Π" "Η>ς ,ιπ").,"ποl>ς

χ"ιι"κ<,,-.ς. K.. hrιlil, J., ,;.11. "ελ. 212.
11.Πι~'"τιτη, γιη lκ,η'''1 γ'ις, 11 'Ι1Ι,Μ<1 <τν,]κτ.• ,ε {vπ ""Κ<"'I't'''' (hilnc) )α/Ι 'ιτ<τν δl"'<1Τ" ''<l

"rιλλιτ·ι'γ,llJεl ruι,; I''<l ζει'γ'lι" ~,""Iών. A\..-v~'yrt ιιτ. ''ι'' Π"I';Τ'11" '''Ι' εΟ".φο,lο; 'Ι {κτ(ωή ηις π"Ικιλε <τ,-«

"ει,,,>χ,] χ«1 χl'ι,ηιν",η\' ruι,; 5 • 1S εΧ'Πι'.η. Inulcik, Η., "Th" Οιιιιmuη Stut,,: ε,.,ιηιιmΥ "ηιΙ s."'ί<'fy. Ι3ΙΗΙ.

/NKf ,,,ο Η .. lίl In.. lcik - DiI\'iιJ QUilli1crl «(κδ,) Αη Ecnn"mic .. πιl S"ci ..1 Hί~ι"ιy "r lhc OI1"miln Empirc,
C..mhriιlgc 1'.11)4, ,'ελ J46· 147.

12. Mηζi Ι"· "ιν ΟΤΚΠΤΙI "Ι έγγεl," Ψiι."" (<ποτελιΗκ,,,ν ,,,ν ΠI't,ή,..--. των ε"" ....IΗ'Πτων των ιιlιπι"οΙ>χω,·.

ΟΙ οlπψψτς "\~,I,η.'lες, ίψcnce, rc~m • ί cίη, rc~m • i hcnn..k, rc~m . ί muceτrcιl, (ιπ"τελ.ι'ην διηψοι,τ",,{ς

κ"'π πει,lιττ,'''''1 ""'ιιη,',ες "", {γγε,,,,, φo'it"", ""Ι' ,Ι,η\, Y'~",,,,>ς ως h..rdc - i muv=f. ΟI,"I<1,"IΚΠ

ΠΙk;κτlτηl γ,,, 'ί·"Ι'" ποl' ,,(,,{~ηλ«ν"ι Ι"',γ,ΠΟτς ,or. η\,1ήλλf'ιγl'π Υ'η ηlν Κ<11'>χι\ κω χηλλιέι,γτlη OIIl"""">:
γ'ις. ~τ. κή;Τ<1".ς πτι"πτ""ιτ'ς, κππ"ιη H()\'TζriXlη της Μ. Α"Ιης," {YI'εl,~ φolι">ς xηTηv{II"",rt\' <1\-«I,ωη

,fT,," 1Ι1Ι<'Ι""I>Χ", τ" ζ,,"-IΙΙI, ,,, """I,Π,,"ΙII Ι] Τ" ,.:n'1ζ<1ΚI'''{II, ~1"""'φ1,,ιτμη, Β., ".;τ. ,ιτλ 272 . 27J.
Ε\\>,ηι, {ι" ". :ΟΙ" 'κ"λτ Ι 11 "","",ί" τ, '" rc"m - i cifI "π,; Τ, '10; 11.("\ "",\vIII{Ot>: "", , 1(l''tζ<τΚΙ, '" τ,''' Ε,'Ι.,Ιπ, "', ι,ε

τξ"ιι'τ,,,ι ηl'",,, 1<'" Zll'"I''·I''''' '\lcxilnιJcf.J .. ".π. ,ιτλ. ~1--1 • .υ2.
Ι.Ι Ως πι">ς τ" "'ι->ς τ",' Ψ'>ΙΚ1Ι' {Χ'''''' K",ηYιl<Ίφε, '''II',,''Τlκές ,,>.-"ιlχές Ι\ιηφο'l.",π,,,ήtιτ.ις. :Σ,η Τι,Ικn/,,,

ΤI"(πι,nΠΗ" 5 "."ΠΙ'<Τ ως 0111."''''11<1 t\οl<'κ'ίς, f-\'U" ,"llν ΑI1I]''<1 2. K.."τιl... J., ,;,;τ. "τλ. 212.
1--1. M"''1<τφ",lτjΉι, Β .• ".π. ,'τί .. 277. :Σ,>χ,ή " "π"χ,ίς ι,,,ιι,,,ζ,;τ,,ν το οlκηl"ιιl<τ "σ" (ιι,ι",~ύ)\~σν Ilf. ,,,

O'''IXI]1I\ ,".' ,J(tI'tζιιχl"I'. ",,;τοτε l,πλ",1<1 " φo'it"'>: ""1<>ς κ"n'λ,ιγτ ,,,ο κι,ητιχ,Ι I<1llεΙ" ,\ ,'f. I<1llτ.Ι"

IkΊX"loφl,σν. KiI"ΓιJ... J.. ".Π. "ελ. 217. Δ.ηφοιη1<1τικlί ως ΠΙk,>: ιις ΤΠIΚΙll1το,\ιτς π"λιιι,'Ι'.κ{ς ΠΙll1χιικ{ς

<1\"«Ψ' '1."11.« I'f τ" Ύ'il,,, κ«1 Τ']' 'f ξ",~,).ικ,;τιιτnτ IVΠΙ 11 επl, '111'<1\"' 111 ,'τι ,!Τ. πτι',,>χ{ς 1<'" '''II''Ι'''' ", r.J),rtOIX"n
χ<.:ιι",ι, EΨ"t,II,i-ζ"\'tH\' ή')'1 ,,,"Ι,, "111,Ο;'-I\'t"'ή ;ΤΤl'l"ο" 111<1 ,'fIΙJ(i ΊfΨ'ίλl,σν δώι'UΙ\\ Y"<,,,I1,,J\' Ι" olιiφo'tl<Ί

,"~ '1""'1 ,ιπ,'>ς tlr"'l"ITL"', "γι,lί.fκι, π"λφuιι''''ΙΙΚ", ,iπ"" ,'πriι>χτl τπΙ, "j'; Ι"<τ ""φήι; Οl"ψ '1.11. ,π"ίl]< "11,ε.1"ξ,;

εχεl"σ,' τω" γl"'(tιχ"", ;τ"ι' π","ιι,τ,'","ιην γ,,, πι,ιίΙΤΙI φ,'Ι.", κω 1<'''' I'Π"ί~'lπ,σν. Ε,';, τΛ'Π1 ΙJτμl", 'V,
nIIIrι"")~'YI]"r.1 κn"τΙς !"<1 π"ίΗI.η"",] ,;''Ι'ω,,,ι ως ΠΙ"~ ",'τ', τ" Η{ιι<ι. &, ']1<1,. τπlκ,\\>I,Ιυ '1"1 ~ή'"1 των

Ι'Π"l'χ"\'t"Ι\, '''''ΙΧΤ'Ι'''' ,,, 1';Ι"""IΙ'I;TI κι,ιι τέ""" I'f ,,,y,,,'t,,ιi,

I.~. 'ΣΤΙlν ΤΠ''Χ'Ι '''Ι' Με.χl,{τ Β' " ψiι.k>ς Τω\' ;ΤΙk'l\ιi""" είχτ. οlπ" x<1tl<Ί"njιl<Ί: ΧΙ"III<1ΤΙ"'Iς, ,,,,,Ιττ

Ι"'Τ,Ι>Χ' ,,,,ν, 'Τ (", '" !ΠΙ'" ",ή '1'1" πι" ,f\oιTI, 'ί ,ΙΤ τιο"ς. ~ε. η"TιI" "ι'· ΠΤΙ'Ιπ",""Ι K<τ"ιμω)~."". f\v, ;τι";μητ"

«,.ή ;τε"'ί'"Ι", ~HI '''II"tιf\ιΙη ,,,ι, ~",'.ί.τίΊ'ιi'·Α' " ψ>ι.">ς 1<'Ι\' πι" ,jΉ'''')\' ΠΙ" ,~i.inrT'" ι'1]1(' "'>: ΧΙ"Η'''" κ,ις 11."1
ι,ήλl,,,η ",>ξ<"'ετ<" Τ<1 ;τλ,lΙ.,ω,{" Π",''' "Τ {"η ή,,,,ι,,, η,'Π ΟΙ", πι"IIkΊ"'. Ο ΟIΚ"""'χ'>ς 1<1(> φoiι.,,\(' Οτ.ν ΤΙ"'"

,1(lΨ',ίς x"IJ''t""I,i\",~. Το,, τ.",{πι,,,,,τ ']" 1I1«ΙΙ"OΙ>χ'~ ,j Τ<1 ΚΙ'''"Χ'' ",!,τ.'ο. "101,τηφ",Ιε~η. Β.. ".π. ,'ελ. 273
- 27--1.

j(,. 'HOII «π,; Τ'l" fπ,r,(ι] τ"" ~lrXI'{T Β' " φ'it">ς <1''1,iς I]Τ<1l' πή,"ιη Χι"ιι"ιτιχ,ις κηl '" Ι''Ι''>ς 1<'"
«IΙΤ1<ill,ί.'I'''· Ο δlκι"",'Χ"ς ""I.'(I1fI\·f. ΤΠ""lς ,,,ηIJΤΙklς κη, 'IΤ<1" "Ii,'tft" τιl'''ι",Ψ,('>ς, ~1,,,,τηφΤ"'τ.μ«.Β..
,;.π. "Τ.λ, 275.

17. Οι,,,η,,,ικπ πι";κτ.,,ιιι γ,<τ ι"η "1,Πδ.-ι φoiι."'ι" ",,,, rtΨO'l""'" "ΤΙI ΧΙ"~"1 "'Ι\' ~''''K'''',,,,σ'' '''iς

"Ι'ΙΙΙ'Ι'Η'Χ'''' (t."I,; ΚΤΙI"nΙk;Ψ"'ς, "Ι "π"ί"ι οε O'(I1f.\"'V 1"'\11''1 ,"" ΤΨ«l'l": nl"'Xfl1ftl γl<τ τ" ψ>ι... ' Τ"Ι'

Χ'iι.n",' (~"m - ί "lli1k), τ" ι,.,>ι.k' γ'<1 ,ηIJΤι'"ή IkklK"T""I"" (rc~m - i ~..vl..k) χ«, το φo'itk' γ'<τ ,η χε,l,τι",ή
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""""",,,ίo'tItt (rc.~ - i \(i!;lak). Kru , .. 'ί,ιcις φiι.-"M 'ίmν "λιll>WTt.,,- "ι XΙ>liιΙΙΙlU11 ΤΙΙI'ς κnι~"IM~;Ί!Ι" IItil" .....

""1.,,,,-ιι\?:,ις;. Mι>ιtmφf,ιI[t\<ι. Β., ,'i.x. "ελ. 214 - 27S. Ως :fΙ"ις: ι" tibtIς ,,,Ι. φolι.. ll' 'iιwιo; fx<lI.... xttmnΙCΙφ(.ί
r.;nll'l"rl;. Έ'fΙ1t .""γ xn....,,1\'\'<tιI{ fI)C; N'1Iαruι,ι>,! πι"otIλl"'tιπι rνtιλλn.x'fIxrj όΙl'Ι'fΙ.nίηrrrι χ.,:rιφ"v.,1ο; ">Ι'

'f'Iιtt.",1I: ,"/)ιις .1 "Ι xl.'.III<1. KahrtJa. J~ ,iA, ,ιελ. 217.
11I.lnilkik, Η., ...,"" OtI"m./fI SιιJtf': EΓιI",ιmyundS-Iι';..ry, Η/ΚΙ· ((lIlff ,nι, H"I;IIn.;ιkik . D....'iι.I Qu;.ιI<tCr1

(ηώ.) Αη Eι;.,,,,,,,,;canιl Stιci:ιl Ηί<ιι>ηι or ιιιι: Οιιοιπ"η Empirc. Camhrio..'l,'<: 11194, "ιλ ιη - 174.
19. Knm 'ην ι.;"'χ.ί ΤΙ'Ι' ΜΕ))ΙΙΤ Β'" If<iι">ς Rl)V ,ιι1λωv "λlll>WYι\m" ,Ι(; εΙδιις. ειιιlO»Ιn,,, Υια ιuiιι'MA

ιι.""iτηm ι>ι,,..ιι.ύν. πνήΙ''Υ'IIΙΕ τ" ΧΙ""'1)"; διάι.""ιιιιι ),ι'fO>ι\ιΥ(πς ">Ι' Ilιν...\Ι ΚΙΙ1ιί τη δ-ι.tiιlιιιι., '"'' (alt<oc;. Ο
Υι;.... κιϊι;: XA�'IIIV\'<1jI{; ">Ι' ~,,\Y.ι:iιιιiν Α' ,Iι.~ .IXf1l1C.l'ί ηlίιιης τ/ Ψ''Ι....υ..ιΥ(α "ι: ιίδοιι;. :Σι. [;'[πι'Χι,oull-ς

)U1V<IIlVWlI,i~; .\ι.ως πιο;: ίδιι~ Πfιll.n." Jτι">fU.ιJl,;ιn .. 'Ι ;'II.IJt.>ωI"i'''' Xl"ίIW1. M".""ψιlJίrl\<1.. Β.• ,;~τ. "ιΙ

27n. Κttι ως ΠΙ""> '" ί>.,.., "'Ι, 'lΙοΥ><εχιlll,Ι\\IΙ'φ'-"'ι' ;,IΠ(IfΠ>Jl"..ιντt'lI 'HII'I1\'1Ixl; "ι;ιιιxiς δι"ψιιι"."""joιιc,ς.

Κ<ιl>nb.. J.. ,;.1'1. ,ιιcΙ 21fi. Μπnλui, ε.. "-'Ι .• ,ιrΙ 4-Ι

2\1, M",lttιψιlηl\<1.. 8.. ,;.:ιι. ,πΙ 2211-lli.
21. F;'Hl<jhi, 5 .• 'PrιlίIin und " ..ίι, - ....'''''ιmi....hungt' ,n ιιι.- QιI',,"fln εmIIllΎ' ,,/ιιι.- ι",π vnί"r'nrh ,·mIι,,>1"

.m' Mclin Κυπl ;,rΙU o>mιίIΚ w,,,>ιJlκ:aιJ (ηιδ.) 5ukym~n ,Ικ: M;,gnirlCCnt ;,nΙJ hi.; Aι;c: "fJις Ottι>m;,n

Empίrc ί.. IIκ: Early ltt.-.Jcrn W"riιJ ••~λ 1119· 1111.

22. !:τ/ N",,,,mι:,,'" δoI>l"'lnjc; .," .1It\"I~O" [όχ[ δι>U1ίwι'" ,ΤΙ JfoIιA+If, Πι μ"ί~"" "". "ΠΙ διiiι>XH"

π>ι·ι..."~ιπιr,o).i,,υ >U1u\ ,Ι'"'ΙΙ''' ιίtmιιιι rnιt"~"ΙΙ'" ruι,; ης 'I.ιlX""If; πμΙς. KόIhrtla, J.. "~τ. ,1[1'" 21n. Γ." ης

ι,,~ιι.ί.πις JII"IInφo'l"";"IΠV'ιιc πιι.....χίς ηις κ[\"Ιι"κ.ίς Eλlλι\<tς "tι1 ''''YΚΙXΙ"I,Ιwι ,mτ '>nV1ψιυn Tt"wJJ1\'
Xf1' Ει,\"'Π"" AkXόInιkr. J.• ,)~τ•• ιελ. 2f>II • 3411.

D. Γιη '" η.ήιιn πtl" n\nφ(ι>tffll ,11., φιiι'" 1'1'; "YΙ'l1l1ς: -'k:)t;,nιkr. J... ;.1\" .•ιιλ. 3211- .'.12. Οι ιιι~ΙΙ,ί'lf,ς

n.rtt; ruι",~ιιι\Yιι'"ιuω ''Ι.. ιxδt"Ι'1 1Ιι" K~hnI,..

24. MJfw.ui, Ε.. '1.1\".• "ι:λ. 42 - 43.
2.~. Mιιιυ,fή. Ε.. ,Ι.ΙΙ .• "u.. 44.
:zn. MJfιV.1ci... Ε.. '1.1'1., ,Jt;).. ..~,

27. "k.....nιkr. J.• ".:ιι. ,'rA.l6H - .>32.
211. K"t>nXl"jom'!;. Ι .. ':!I'fIfJ<Mιj σι" ι,ιλ/ι/l τ". ισrtl(}l'ιI; ιηι; Φtιιώrιόiιι; Ν'''Ι! την 'Oσrιρ'/ f''''r!NIιJt(>fιr,If;

.\II/1(Ι Τ"" f.'I<n' ωώΜι ..... ,:" πρWrις όnιtιπΙις τι'" /9",,'. ΦΗοωηχι'ί χι"",χι'ί. 1:\ (19'12) "ιλ ~2.

Ν. Ak~~nιkr. J., ';_"1. ,'ε}.. 2Μ - :\32.
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Ερωτήσεις· απαντήσεις· απόψεις

επl των εισηγήσεων της Jης ουνεδρlαοης ..

ΔΕQιζιώtης Λάζαιιος: Η ερώτl/ιJlJ του δεν ακούγεται καλά οτα

απομαγνητοφωνημένα πρακτικά, γιατί δεν τέθηκε οε λεlτουΡΥι'α Τ01ιικρtJφωνrι.

Ήtαν πάντως ερώτηση προς τον κ. Σούλιο ιιχεηκή ,ιε την αναφορά του εισηγητή

όη οι Βούλγαροι ήταν υλαβικό φύλο. Ο ερωτών δlOruΠΙι>ιJε την άποψη ότι είνω

επικίνδυνο να θεωρσύιιε τους Βουλγάρσυς Σλάβους.

Σoύλtoς ΓεώΙΙΥιος: Μας έι.πειλε και γραΠTlί TηναπάVΤηOη του IJ οποια έχει ως εξ'ίς:

Η ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΚΑΙ Η ΕΘΝΙΚΗΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΒΟΥΛΓΑΡΩΝ

Οι "Πρωτοβούλγαροl", ως αυτοτελής τουρανική ο,ιάδα, απουύρθηκε σης ιπ{πες

της Ν. ΡΙι>IJtJίας, όπου υυΥχωνεύθηκε ,ιε την ο,ιάδα Ούγκριαν κω ,ιαζί ίδρυσαν το

κράτος των "Βουλγάρων". ΤΟ 660 II.Χ. δlOυπάυθηκαν κω η ιιία ο,ιάδα ιιε τον

Ασπαρούχ ήλθε και κατέλαβε περιοχή κοντά !.πο Δούναβη κω τελικά ιπη Μοισία το

670 ,1.Χ. Ο AιJπαΡOύχ έκλεωε ιιψμαχία ,ιε την "Ένωυη των Επτά Σλαυικών Φυλών"

κω ίδρυυε το Βουλγαρσuλαυικό κράτος το 680 11.Χ.

EκχρωτιανΊUθηκαν από τους Βυζαντινούς. ΤΟ πολιτωηκό επίπεδο των

Πρωτοβουλγάρων ήταν πολύ χα,ιηλό κω γι' αυτό πολιτωηκά αφοιωιώθηκαν από τους

Σλαύους που είχαν ανωπυχθεί ιπη Μοωία κω ιιε τους οποίους ίδρυσαν κοινό

κράτος. Μι'ληυαν την "παλαωβουλγαρική" γλώιJuα: που είναι καθαρά uλαυική κω

είναι η ρι1;α της ιJηllερlνής βουλγαρικής αλλά κω του ιruγγεν€ιπατoυ lδιώ!ιατος Τ/ς

γλώιJιJας των Σκοπιανών που από τους ίδιους ονοιιάζετω "Μακεδονική", αλλά οι

Βούλγαροι δεν τ/ν αναγνωρl'ζουν υήιιερα ως διαφορετική γλώιJυα από τη δική τους.

ούτε βέβωα αναγνωρίζουν "Μακεδονική" εθνότητα γlO τους ΣκοπlOνούς, τους

οποίους θεωρούν κάη παρφφερές ιιε αυτούς. ΤόιJo η γενετική ανά,ιειξή τους ιιε τους

Σλαύους, 000 και η πολιτι,mκή αφo,ιoίωuή τους είχε ΙΙ>ς υυνέπεια οι ίδιοι να θεωρούν

τον εαυτό τους ως παρακλάδι του Σλαυικού φύλου, αν και έχουν τουρανικές ρίζες.

Δεν ,ιιλούν πάντως καιιία από ης τουρανικές γλώιJυες. ούτε η γλώιJυα τους έχει

ιruγγ€νεια ,ιε τις τουρανικές.

Κάθε έθνος χαρακτηρι1;εται κυρίως από την lιπορική του γλU)"JιJα. Οι Βούλγαροι

IΗλούν ιJλαυlκή διάλεκτο. Οι Σκοπιανοί ,ιιλούν επίι;ης υλαυική διάλεκτο.

Ι1\Ιγγενέιπατη ,ιε τη Βουλγαρική. αλλά θεωρούν τον εαυτό τους απόγονο των

Μακεδόνων του Μ. Αλεξάνδρου (!) που αν ιιη τι άλλο ,ιιλούυαν ελληνικά. Πιί>ς είναι

δυνατό;

Η άποψη ότι το να θειο)()Ούμε του Βούλγαρους υ>ς Σλαύους είναι εθνικά επιζήιιιο

για την Ελλάδα. είνω εκτός ΠQαγιlαηκότητας ΤOυλάχιιJTo. Αν δεν έχουν Σλαυική

,ιυνείδηυη. τότε θα έχουν Τουρανική, δηλ. θα ταυτίζονται εθνολογικά ιιε τους

Τούρκους! ΤΙ θα ήταν πιο επικίνδυνο για την Ελλάδα;

• Τα xrIllEVO των ερωτή,Jεων-απα\"ΤιjΙltων·απ6ψεω\· 6λων των Ι11)νεδριάl1εων προiκυψαν

ΜΙ) α/Ηψογνητοφι{.'ψnιιων πρακτικ,ΙΙν. η σποία απστέλε,J( δ"'IJχερiι'ΤαΤ() i(I'«J. κυρίως λ6Ί'ΙI)

τΙ]; ιιη Ενεργοποίψιης του IllκρoφιU\'ζ\υ ωη) ιιερικούς Οlllληn'ς.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:40:22 EEST - 54.226.8.97



Πραχτιχ:! 10\1 Σuνεδρίo1J Φθιωι:ιχής Ι lOQΙΟς

ΤΟ όη θέλουμε φιλία χαι καλή γειτονία με τη Βουλ)'C1Qία, κάτι που συιιβαίνει τώρα

και ελπίζουμε ό1ι θα συμβαίνει για πάντα, δεν ιιημαίνει ότι πρέπει να ξεχάσο\l1lε την

ιστορία μας, ούτε ης εmθέσεις των βουλγάρων εναντίον τοο Βυζαντίου, ούτε ης

διεκδικήσεις τους σε βάρος της ελληνικής Μακεδονίας. Δεν είναι αυτό εθνικά

επικίνδυνο, αλλά το να ξεχνάιιε τα γεγονότα. AUφΑΛΏς δεν πρέπει να καλλιεργούμε

εθνικό μίσος, αλλά φιλία χαι εΙQfjνική uννώtαQξη.

Γ6νης: ΔημήYQιo;: Συγγνώμη, για να lιηv πλανώνται τέτοια πράγματα. Εδώ

μιλάμε για την εθνσyένεl.Π] των Βουλγάρων. ΟΙ BoύλyαQCX JtQO.YIIatIxά ήταν ένα

τουρανικό τούρκιχο φύλο και ήρθε με Ε."1ικεφαλής τον Auπαρoίίx χαι εΥχαταιπάθηκε

βορείως του Αίμου, lιεταξύ Δουνάβεως χαι Αίμου, χαι ένα μέρος απ' αuτoύς και

βορείως του Αίμου. Ένα μικρό τμήμα Τούρκων ΤοtlQO.νών βουλγάρων

εγκαταστάθηκε ιιε μια περιοχή όπου υπήρχαν επτά σλαβικά φύλα. Στον ίδιο χώρο

κατoιxoίίιJαν -χατά τους ΒουλΎάρους ιuτoριxoύς- θQάκες. Κατά τη δική μου γνώμη

Ρωμιοί χαι εξελ/ηνωμένοι θράκες. Τον 70 αιώνα συγχωνεύτηχανλοιπόν όλα

αυτά τα σλαβικάφύλα, οι ολιγάριθμοι ιrυyxριτικά βούλγαροι τo\l Auπαρoίίχκαι

οι εξελληνισμένοιθράκες χαι Ρωμιοίχαι έτσι δημιo\JQYήθηκε το βουλγαρικόέθνος,

το οποίο πήρε την ιιλαβιχή γλώιJuα αιw τα πολυάριθμα σλαβικά φύλα και την

ονοιιασία από τη βουλγαρική ηγεσία. Αυτή είναι η αλήθεια που λέει η ιιπορία

tόoo από ελληνικής όσο χαι από βουλγαρικήςπλευράς.

ΓιοννΟΧΟ1l0uλοu-ΓάχηΑιχοτι:οίνη:θέλω να χάνω IΗα ερώτηιJη στον τελευταίο

ειοηγητή, τον κ. Καραχρήιπο.

Οι καvoυwαμέδες γνωρίζουμε ό1ι γράφονται στα τούρκικα. Εμείς πώς

γνωρίζουμετον καvoυνναμέ της Λαμίας;

Κοοοχοήστο; Ιωάννη;: Οι κανowναμέδες όντως γράφονται στα τούρκικα,

αποτελούν άλλωιπε έγγραφα της κεντρικής οθωμανικής διοίκηιιης. Δε θα

μποροίίυαν να γράφονται σε άλλη γλώιJσα. Το κείμενο έχει δημOιJιευθεί σε

μετάφραση uτo περιοδικό ~EΛΛHNIΚA"από έναν Τιιέχο οθωμανολόγοτον Γιόζεφ

Κάμπρ' τζα (Josef Κabrda) από τη δεκαετία του '60. Μια άλλη έκδouη έχει γίνει

από τον Έλληνα τουρκολόγο τον Ιωάννη Αλεξανδρόπουλο ιJtη δεκαετία του '70.
Είναι η διατριβή που εκδόθηκε το 1985 όπου εκεί υπάQxει αυτός σε αγγλική

μετάφραση. Αλλά και όλοι οι αλλοι τοος οπο(ους χρφψοπο(ησα για ης ΙWΓΚρίσεις.

Στη δε\ίτερη έκδοοη υπάρχει και το τμήμα που αφορά uτoυς όρους της αγοράς που

απoωιciζ,ει από την πρώτη έκδouη του Κάμπρ' τζα.
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2η Συνεδρίαση

Π~εδQείo:

Δημ.ή1'~,oς Νάτσιος - Μπάμπης Τσι'λος

ΕΙΣΗΠΠΕΣ - θΕΜλΤΑ

Βαοιλι.χή ΣυθιαΧάχη • ΚΟl1'οιμάλλη
"Iι.ιτoρlκή τοπογραφία πι; Φθιώτιδας

ΥΔτά την παλαιΟΧΡtΙJτιανική περίοδο-

Δψήτιιιος Β. Γόνης:

-Γρηγόριος ο Βυζάντιος.

ΔιδάσΥ.αλος ΤΟ1) OtJ(o\J Αθο.ναι.ιίοv του Μετεωρίτου
Μ

Κώστας Σπανός

~Ol αφlερωτές της Γιαννιτζους,

τ/ς α' Γραφής, ιnην πρόθωη της ιιονής της Ρεντίνας (C3. 1640)"

Βασίλης Κ. Σπανός

ΜΟι οικωιlOί τ/ς Φθιιι'nιδας στ/ν πρόθεuη της ιιονής της Ρεντίνας,

ca. 1640 _ 19ος αι.
Μ

Μό'Υθος Κ. χ"ΙΟΊοφ6οου

"Ο Tαλανtίoυ Νεόφυτος 1762· 1861 w

EQ~τήσεις. απαντήσεις. απόψεις

επί των ΕιιιηγήtJΕύW της 2ης ΣυνεδQ(ασης
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ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ

Βασιλική Συθιακάχη - ΚQιτσ,μωη
«Qxaaoλό'yot;

7η E~εία Βυtαντινών AOXαι01ή'Cωv

θΕΜΑ

Ιστορική τoπoγρaφ(α της Φθ,ώτιδας

κατά την παλaιοχqιστιuνική πεq(oδo

Η
Φθιώτιδα', με τα σημερι\'ά γεωγραφικά της 6Qια, δεν αrι:σtελoύσε ενιαία

διοικητική περιφέρεια κατά την παλαιοχρισιιανική περίοδο. Σύμφωνα με τη

διοικητική διαίρεση του Διοχλητιανού (284-305 μ.Χ.), το βόρειο τμήμα της Ιως τις

θερμοπύλες και την κοιλάδα του Σπερχειού υπαγόταν στη Διοίκηση της Μοισίας, και

από τα μiσα τοο 4ου αιώνα στη Διοίκηση της Μακεδονίας, και στην επαρχία

Θεσσαλίας με πρωτε\ίouσα τη Λάρισα. Η περιοχή της Λοκρίδας υπαγόταν στην

επαρχία Αχαίας, ποο περιελάμβανε τις περιοχές της ν6noς Ελλάδος. Και οι δοο

επαρχίες από τα τέλη της βασιλείας του θεοδ6σιου Α' παρέμειναν ορισηκά

ενταγμένες στην YπαρχCΑ του Ιλλυρικού, δηλαδή στο ανατολικό τμήμα πις

αυτοκρατορίας. Από το 695 μ.Χ., επί louoηνw;νoo ΒΊ η Φθιώτιδα εντάχθηκε στο θΙμα

της Ελλάδος'.

Απ' όσο γνωρίζουμε μiχρι σήμερα, ο χριστιανικός λόγος δεν φο(νεται να

κηρύχθηκε στην περιοχή της Φθιώτιδας

από τον ίδιο τον Aπόσtoλα Παύλα. Στις

Πράξεις των Αποοτόλων μαρτυρείται

ότι κατά τη δεύτερη περιοδεία του

διέπλευσε τον ευβο"ίκό κόλπο, αλλά δεν

υπάρχμ οποιαδήποτε αναφορά για

αποβίβασή του σε κάποια ακτή κατά τη

διαδρομή). Επίσης κατά την τρίτη

περιοδεία επωκέφθηκε ξανά την

Ελλάδα, χωρίς να γνωρίζουμε τις

ακριβείς τοποθεσίες. Τα συναξάρια

ωσι6σο τιμούν τη μνήμη του συγγενούς

του Ηρωδίωνα, ενός από τους

Εβδομήκοντα Αποοι6λαυς, που δίδαξε Χάρτης Φθιώτιδος.

και βρήκε μαρτυρικό θόνατο από Έλληνες και Ιουδαίους στην Υπάτη το 66 μ.Χ.' Οι

Πράξεις του AΠOOt6λoυ Ανδρέα επίσης αναφέρουν ότι πέρασε μέσω των θεσσαλικών

Ι. Για rrιν ,ιπορίο. χω LιΠO(JI.Xή ytωyραφία 11)ς >U:Qιoxής βλ. ΒΟΡΤΣΕΛΛΑΣ I.Γ., Φθιωrις 11 ΠQOς...παν rης

'C\IθQvoς, Αθήναι 1907. ΠΑΠΑΠΑΝΑΓlσΓΟΥ ΤΡ.. lmOf!lo Χοι Μνημι(ο πις ΦθιιιίrιOOς. Αθήναι 1971.
ΑΒΡΑΜΕΑ Α., Η 8t.'ta"l'Iνιj θf:σι:u.ιιo μil.Q' fQV 1104, IvμβoJ.ή ιις 'ην ισιφκιjν )'l/ll)'QO!F(οιι. Αθήνα,

1974. KODER J. - HILD FR.. TabukJ Ιrnι-iί Byια"tiιιί, 1: HιUαs "rιd Πιt:uαh'a, Wien 1976-
2 SEECΚ 0., ΝΟΙίtία DigtιilDtuM. αα:mwιι NOΙitia υrbίJ CorιstanIίnopoliIanQttf LαtoαιIa Pmιιinciorwn.

Berti" 1876 (Frantfun am Mein ]9(2) ΙΙΙ. 44-]3. ΑΒΡΑΜΕΑ Α. θι:σι:Jι'lλlσ.. 22Jι:.ε.1 ΠΒ. 50.
3. Π~A1ιQσr.IΖΊS-341 HOΙZNER J .. ποιιφς.σελ. 1981 ΒΟΡΤΣΕΛΛΑΣ Ι.Γ.. Φθιωrις. σι:λ. 224.
4. Σιινας. 28 ΜΟ(1Ι .• Ιχδ.. 18681 ΒΟΡΤΣΕΛΛΑΣ Ι.Γ.. Φθιωrις, 25.
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πόλεων στην Αχαία κηρooσovτας το θείο λόΥο$. Eίνα~ έτσι πιθανό ότι στη Φθιώτιδα

δημιουργήθηκαν από πολύ νωρίς Xρι.σtιανιxές κοινότητες.

Από τις υπογραφές των επισχόπων στσυς χαταλ6γouςτων Οικουμενικών Σuvόδων

και τις oχttIxt; αναφορές σε εκκλησιαστικά έΥΥΡαφα 1tQOxύmouv, ωtOOΠασματιχές

έστω, πληρoqχ:ιρίες για την εκκλησιαστική οργάνωση της περιοχής από τον 40 αιώνα

και μετά. Η πρώτησχετική μνείααπαντάστους καταλόγουςτης Συνόδουτ/ς Σαρδιχής

(343-4) χαι αφοράσtΣUς επισκόπους Υπάτης, ΣκάQφειας, Ελάτειας χαι OπoΎvτΑ. Στα

Πρακτικά της Γ Οιχσυμενιχής Σuν6δou της εφέσου (431) υπσyρά.φoυv οι ΕΠίσκοποι

Λαμίας, Εχίνου, Υπάτης χαι OπoΎVΤα. Στην Δ' Οιχουμενιχή Σύνοδο της Χαλκηδόνος

(451) λαμβάνει μέρος ο επίσκοπος Εχινέου και ο ΕΠίσκοπος Οπούντος, σπι Σύνοδο

της ΚωνΙπόλεως (459) ξανά ο επίσκοπος Εχινεωτών. Κατά τον 60 αιώνα τα ονόματα

των επισκόπων Εχίνου και Λαμίας αναφέροvrαι στα Πρακτικό της Συνόδου της

Ρώμης (531), ενώ στα Πρακτικά των Συνόδων του Ίου και 8ου αιώνα δεν υπάρχouν

σχετικές αναφορές". Η εΧχληmαστιχή διαίρεση της πρώτης αυτής περιόδου φαίνεται

ότι ακολουθούσε σε γενικές γραμμές τη διοικητική ; lτσι οι επισκοπές βόρεια των

θερμom.ιλών υπάγονταν εκκλησιαστικά στη θεσσαλία με μητρόπολη τη Λάρισα, ενώ

εκείνες της Λοκρίδας στην Αχαία, με μητρόπολη την Κόρινθο. Κατ6 την πρώιμη mmj
εποχή οι πόλεις της Eλλιi&>ς υπάγονταν εκκλησιαστικάστην δικαιοδοσίατου πάπα

της Ρώμης υπό τον μητρο;'Ιολίτ/ θεσσαλονίκης,που έφερε 'tOV τίτλο 'ΙΟυ βιχάριου

(εξάρχου). Η oρισrική υπαΥωΥή τους στο Πατριαρχείοτ/ς ΚωνΙπ6λεωςτοποθετείται

πριν από 'tO μέσα του 8ου QL'

Η θέση της Φθιώτιδας πάνω σων κεντρικό οδικό άξονα που συνέδεε τ/ βόρεια

και κεντρική Ελλάδα με την Απική και τ/ν Πελοπόννησο,διι:ρχόμενηαπό τη Λαμία,

'Ιις θερμοπύλες,τη Σχάρφεια,τ/ν Αταλάντηκαι την Ελάτεια,ευνόησt προφανώςτην

ανάπruξη της οικονομίας και του εμπορίου, είχε όμως ως συνέπεια και τη συχνή

διέλευση επιδρομέων" . Ήδη από τον 40 αιώνα (376 μ.Χ.) σημειώνονται οι πρώτες

επιδρομές των Γότθων στη νό'lια Ελλόδα' , με κυριότερη αυτή των Βησιγότθων υπό

5. DELEHAΥΕ Η., Synαxaιium ει:ι:ksίαtConSIanIjnopo/iIl,lnat, t ,odiu SimιυndianonunI; Btro/i"t"S~ αdjιι;·

ιίι SynαxariίJ ιι/«ιίι. BruxelIes ]902, σι. 266.
6. ΚΟΝΙΔΑΡΗΣ Γ., ε><κλησιαoη><ήlσroρiα της Ελλάδος =(1 της ιόqtίσειιις των ε><><λησιώναιιrής ιιπ(1 τoo

απoσrι:1λoo Παύλοιι μΙχρι σήμεΡW (49150-]966), τ. Ι, Αθήνα 1960, 441-443. Για ης πρώτες επισκοπΙς βλ.

επΙσης τις ),(σιες των επισκόπων της Σtινόδoυ της Νίκαιας (32Sμ.Χ.) σιον GELZER Η .. Pl,ltrnm Nicl,It"QfUm
Nomint.l. Leipzig 1898. 54 Κ.ε., 70, 74, και τις επιοκοπιΚΙς vπO)'ραφΙς Ο'Π)ν επιστο),ή προς τον ΛΙοντα Α"

(457/8μ.Χ.), HONIGMANN Ε., 'La lίste originale des Peres de NIς~" ΒΥΖα"ιίon 14 (1939), 17-76. Βλ. επίσης

Τ18, 79. Στ/ν τρ(τη ΝοιίΙία εpίxopαωunι [Ιχδ. DARROUZES J., NotiIit.lt t.piscopαtuum ει;ι;/ιιίaι

Cυnsta"Ii"opoIilt.lnae, Texse. Criιiqι,t, Ι"ιιvdιιcΙίorι ΙΙ Notts, Poris 1981, τ. 111,42,673,681] αναφloovroι. οι

tπtσxoπoι Νιμ.Ιας χαι Yπάrης ιιπό τον μ.ηlQOΠOMτ/ ΛCJ.(Mσης της εΠ<XQx(ας θεΣΣCΙΛΊας MιιrΙ(lQς και. ( 43,
697-702) οι επ{σι«moι θεQμOmιι..ών, Σχαπφε(ας (ΣxάQφειας). EλαrΙας, Αβιιίας, 'Οιιης (OιιoVvta) χαι

Aναcnασίας, uπαyόμενoι στη μηtρόπoλη Αθηνων και. στην tπOQXm Ελλάδος (DARROUZES J.,NotitUιt, 11,
243]. Το χεψενο που μας ιι«QOδtδt1αι από XεψόyQαφo t01) 140u αι. (Por.g,. 1555Α, Ι23ν-27ν), ανάΥετω

Jlrl.θανdνσnrι εικονομο.χιχήπερίοδο, μ,t1α;ύ 787 και 869 μ.Χ. [DARROUZES J., NOlίΙUιι, Ι, 32-33].
7. ΑΒΡΑΜΕΑ Α. θtσooλlα, 42 και σψ. 3.
8. Για το oδιll.6 δi'>mιo της πεQιOX'i1ς cnoυς XρισπcιvιxOO; XQόνouς βλ. Α ΒΡλΜΕΑ Α., θtoσαλία, 98- 102 χαι

Tl8,9J.96.
9. Ζώιιψοι;, ΝΙα Ισrφα [ΙχΔ. BEXXER ΙΜ" CSH8 1837. MENDEΙSSOl..N ι.. Zι:nίrnί Hίιιoιiα noι'a.

Lc:ipzig 1887. Hiklessheim 1963. PASCHOUD F" Zιnίme, HίJtcιίre NouvefJe. Paris 1971-1989 (Bude). RID
ι.εΥ R.. ZosimIα, N~ HίJSory. Qιnbem. 1m. νΕΗ Ο.• REBENICH 5.. Zαsimo:ι. Neut GαdtichIt,

511)llgan 1990]. Δ. 20.10.1 EtAdπ.ιoς Σιψ&ιιw, lσr/J(J'κd Yπ~VΉΜΑτα (txδ. MUu.ER c., FHG lν, Paris

1851. DINOORF L, HMG Ι, Lc:ipzig 1870. DE BOOR c., Exurpuι dt~ibus, Lc:ipzig 1903], 42.46.
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τον Αλάριχο (395-397)'0, Η ευκολία με την οποία σι επιδρομείς λεηλάτησαν τον

ελλαδικό χώρο ως την Πελοπόννησσ μαρτυρεί ότι η κεντρική και νότια Ε}λάδα, 6vtας

για αιώνες μακριά από τι.ς κύριες σtρατιωτικές διόδους, είχε παραμείνει ουσιαστικά

ανοχυρωτη. Περιστασιακές επιδρομές έλαβαν χώρα σrη διάρκεια του 50υ αιώνα και

πύκνωσαν κατά τις αρχές του 6ου. Ο Πρσκόπιος αναφέρεται σε μια επιτυχή επίθεση

των Ούννων κατά των Θερμοπυλών το έτος 539. Η αδυναμία αναχαίτισής τους σtα

στενά είχε ως αποτέλεσμα τη λεηλασία όλης της Στερεάς Ελλάδοςll. Η αύξηση των

επιδρομών οδήγησε τον αuτoκράτoρα Ιουσηνιαν6 Α' σrην ενίσχυση των οχυρώσεων

των πόλων και στην κατασκευή νέων ισχυρών τειχών σε σrρατηγικές θέσεις. Στα

πλαίσια του εκτεταμένου αυτού προγράμματος (που περιελάμβανε, μεταξύ άλλων. την

ενίσχυση των τειχών του Εχίνου, της Λαμίας, της Υπάτης κω της κοιλάδας του

Βοιωτικού Κηφισού), τα στενά των Θερμοπυλών οχυρώθηκαν με μεγάλο τείχος, που

εκτεινόταν από την περιοχή της Ανοπαίας ατραπού 'l προς νότον ως τη θάλασσα. Το

αμυνηκό αυτό έργο φαίνεται ότι επέζησε από τον ισχυρό σεισμό του 551, που

κατέσtρεψε πολλές πόλεις από το Μαλιακό κόλπο ως την Κόρινθο και την ΠάτραlJ
,

και το 558 αποτέλεσε εμπόδιο στην εισβολή των Κοτριγούρων " . Δεν φαίνεται όμως

να συνέβη το ίδιο και με τους Σλάβους, που σύμφωνα με μαρnιρίες διαφόρων

I.σtOρικών από τα τέλη του 60υ αι. πραγματοποίησαν επιδρομές στη νότιο Ελλάδα'!.

10. Ζώσιμος, Ε. 5 Κ.ε. Οι επ,δρομείς φα(νεταl ότι ΣUVΆVΤΗσαν ασθενική αvr(σταση από τη βυζαντινή

φρουρά στα στενά \ων θερμο.w/..ών και έτσι μπόρεσαν να προεωοουν καwσrρtqκ:ιντας ως την Αθήνα και

την Πελοπ6vvησο.

1]. Πqoκ6πιος. De bello gorhico. [HAURY J. - WIRTH G" Prιxσpι"ί Caesarierιsisopera σ/11πίa Ηl. Dt 8e1/is.
Ubri VIII. Lcipzig 1963]. 11,4. Βλ. CHARANIS Ρ., SIIIdies σπ ι~ De/11ogrrlPhy σΙ rhe 8Υzaπιίπε Enιpire,

VarRepr. London ]972, χνιιι: 'Hcllas ίη Ihc Grcck Sourccs of Ihc Sixth, ScvcnIh and Eighth Ccnιurics"

LAre Ck=ica/ and Medif!\'a/ Srudies ίπ HonorQ/A/berι MaIhias Friend, cd Κ. Wcitzmann, Pτinccton 1955. 161
176.
12. Πρ6κειται για τη γνωστή από την αρχαιότητα δίοδο που υπέδειξε στους Πέρσες ο Εφιάλτης Κα1ά τη

Μάχη των θερμomoλών. Φαίνεται ότι ως την εποχή του Iou<πινιανoυ χρησιμonOlήθφcε πολλές qxιρές από

τους επιδρομείς για να παρακάμψουν τη ψQOvρά των Στενών. nρ6.γμα που ανάγκασε τον ΙOOOlινιανό να

την αποκλείσει με τείχος. Πρσκό,τιος, Περί Κrισμι:Ί.rωv, [έχδ. HAURY J. - WIRlΉ G., f'rιxopίί Caesariensis
opera omnia /V, De aedίficίί5 /ibri VI. Lcipzig 1964], lν,2 και Avfxόora. [έκδ. HAURY J. - WIRTH G.,
Prιxσpίί Caesariensis opera omnia ΠΙ Λrcana his/oria, Lcipzig 1963], 26, 31-33. Βλ επίσης ΑΒΡΑΜΕΑ Α.,

θωσtlλι'α, 98-10\ και ΤΙ8, 53.
13. ΠqoΚQΠΙος, De bello gσιhico. νlll, 25, ]6. ευά'Υριος, εκκλησιαστική lσroρ/α, (fxδ. BIDEZ J. - PAR
MEN11ER L., Πι.ε Ecclesiastica/ Hisιof)' o/EUlJgrius with Scholia, London 1898], Δ",23. Πρόκειται για ισχυρό

καταστρεπτικό σεισμό που έπληξε τον Κρισαίκό κόλπο, τη Βοιωτία και τις ακτt"ς τσυ Μαλιακού στις 7 ή 9
Ιουλίου του 551 μ.χ. Ακολούθησαν παλι(Jρoϊκά κύματα. Στην περιοχή του Εχίνου και της Σκάρφειας η

θόλασσα κατέκλυσε την ξηρά, κατέστρεψε κώμες και προκάλεσε πολ/6. θύματα.

14. Aγαθι'αςΣχσλaστικός, lστσριώ~ Τόμο, Ε [έκδ. ΚEYDELL R., Bcrlin 1967], 177, 194. Πqoκ6πιος, Ανέκδ.

26,33. Τ/8, 53.
15, Το ζήτημα των σλαβικιίιν επιδρομών αποτελεί για χρόνια θέμα διαμάχης των ιστορικών και δεν

μπορούμε να υπεισέλθουμε στην παρουσίαση αυτή. Αναφέρουμε μόνο ότι τα αρχαιολογικά δεδομένα και

η μεl..tτη της νομισματικής κυκ1.οφορίας τείνουν να επιβεβαιώσουν την εmΟρομή που αναφέρεται στο

Χρονικό της Μονεμβασίας -πιθανό"tατα μά:λιστα ήταν περισσότερες από μία-, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι η

διοικητική οργάνωση του κράτου; καταλύθηκε σιις περιοχές αυτές όπως υποστηρίχθηκε κατά καιρούς. Το

πιθανότερο είναι ότι έχουμε περlσιασιακές κατασιροφές μικρής χλίμακας και μια γενικότερη παρακμή της

αστικής ζωής, η οποία οφειλεται περισσότερο στην ταραγμένη εσωτερική ζωή της αυτοκρατορίας, την

έλλειψη κρατικής σταθερότητας:, τις κοινωνικές συγκρούσεις και την σικονομική παρακμή κατά την

περίοδο μnά το θάνατο του Iouσrινιι;ινσύ και ίσως ήταν αποτέλεσμα της ίδιας: της δημoσι.ovσμικής

πολl1ικής του ν.αι της μεγάλης οικονομικής επιβάρυνσης των επαρχιών προς όφελος 10υ εκτεταμέvσu

οικοδομικού 101.1 προγράμματος σε όλη την αυτοκρατορία. ΒΕΗΣ. Ν., ίο περί της xwJtιιIς της Μονεμβα-
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ΦΟιώτιδα, παλαιοχριστιανική ΠΕρίοδος 51

Με βάση τις ως σήμερα επιφανειακές ή ανασκαφικές αρχαιολογικές έρευνες, τα

κατά καιρούς τuχαία ευρήματα και τις λιγοστές μαρruρ(ες των πηγών, μπορούμε να

συνθέσουμε την ακόλουθη εικόνα για την παλαιοχριστιανική Φθιώτιδα,

Η γεωγραφική της διαμόρφωση, η εύφορη λωρίδα γης κατά μήκος των ακτών και

οι κοιλάδες που διαμορφώνονται στο εσωτερικό ανάμεσα στους ορεινούς όγκους,

αλλά και η κομβική της θέση, είχαν ως αποτέλεσμα την ανάπτυξη πόλεων τόσο στα

παράλια, πάνω στον οδικό άξονα και κοντά στα μικρά φυσικά λιμάνια, όσο και στην

πεδινή ενδοχώρα και τις εύφορες πλαγιές. Ως σήμερα, ορισμένες από τις πόλεις που

αναφέρουν οι πηγές έχουν ταtrrιστεί ανασκαφικά, άλλες όχι, ενώ έχουν αποκαλυφθεί

και θέσεις που δεν μνημονεύονται από τις πηγές ή δεν είναι δυνατόν να ταυτιστούν,

κυρίως λόγω της αλλαγής των τοπωνυμίων.

α Συνέκδημος του /εροκλέους, το πρώτο κείμενο που αναφέρεται λεπτομερώς σtη

διοικητική οργάνωση της αυτοκρατορίας του τέλους του 5ου και των αρχών του 6ου

αι. ' ·, παρέχει σημαντικά στοιχεία για τη Φθιώτιδα. Στα τέλη του 5ου αι. αποτελεί εν

μέρει τμήμα της επαρχίας Θεσσαλίας, που αριθμεί συνολικά 17 πόλεις με έδρα τη

Λάρισα, και εν μέρει τμήμα της επαρχίας Αχαίας, που αριθμεί 79 πόλεις με έδρα την

Κόρινθο. Μεταξύ των πόλεων της Θεσσαλίας αναφέρονται ο Εχίνος, η Λαμία και η

Υπάτη και μεταξύ των πόλεων της Αχαίας η Σκάρφεια, η Ελάτεια, η Τιθώρα, ο Οπούς

και η Ανάστασις".

Ορισμένες από τις πόλεις που αναφέρουν σι πηγές μπορούν να ταυτιστούν με

βεβαιότητα.

Η ταύτιση του Εχ(νου με το σημερινό Αχινό, σtη βόρεια ακτή του Μαλιακού

κόλπου, επιβεβαιώνεται όχι μόνο από τη διατήρηση του τοπωνυμίου" αλλά και από

την αρχαιολογική έρευνα. Η πόλη αναφέρεται ως έδρα επισκοπής κατά τον 50 και 60
αι". Κατά τον Προκ6πιο, τα τείχη της ανακαινίζονται από τον Ιουστινιανό, αλλά

γνωρίζει μεγάλη καταστροφή κατά το σεισμό του 551 και το παλιρροϊκό κύμα που

σiας Χρονικόν" Βυζι!ντί"ς 1(1909), 37-105. LEMERLE Ρ., "Le Chronique improprement dit de Monemvasie:
Ic oontexte historique et Icgcndairc', «ΕΒ 2] (1963),5-49. CHARANIS Ρ., ϊ1le Chronicle of Monemνasia
and the Question of the Slavonic Sett]cmenIs ίη Greeςc', ΟΟΡ 5 (1950), 139-166. CHARANIS Ρ., VarRepr.
1972, ΧΧΙ 15Α,53 : Οη the question of the Slavonie ScttJcmcnts in Grceςc during the Middle Ages, BSI 10
(1949), 254-258., FERJANCfC Β., "Ιηνθιίοηι et Installation des Slaves dans les Balkal1$" στ:ο Vιlles eI
Peup/eunιenI dans /' f/I}"ricunι ProfobγzanIin,Eco]e Fran~aise de Rome, 12·14 mai 1982, Romc 1984, 85-109.
ΗΟΟΡ S., "Is]es of Refuge ίη Ear]y Byzantine Pcriod", BSA 65 (1970), 37-45. ΠΕΝΝΑ Β., , "θησαυρός"
νομισμάτων 601.1 αι. μ.Χ. από την περlOχl'ί των Θηβών', ΑΕ 1979,200-213. LEMERLE Ρ., Les plιιs anciens
nιίracles de SainI Denιetriιιs eI lα pmeιration des Slaιιes dans les Balkans, Paris 1979-1981. ΑVRAMEA Α, ι..e

Peloporιnese du 4mιI! αιι 8mιI! sioc/e : changenιents eI persistances, Paris 1997. Για σtry>Iεντρωτική

βιβλιογραφία πάνω στ:ο θέμα (1941-1991) βλ. MnAZAIOY-BARABAS θ. - ΝΙΚΟΛΑΟΥ Κ., Ελληνικός

XdJ{κJς και πρώιμοι Σλάβοι, BQιMyαQOl, IfQ/1Q1 (&ις - 15ος αι.), Εθνικ6 Ίδρυμα Ερευνών - ΚtΎτρο

Bυ~αvrινών Ερευνών, Αθήνα 1992.
16. Η συγγραψ!j τ01.l ΠΡΙl1ει να ΤΟ11οθετηθε( στο πρώτο τρ(το του 601.1 αιώνα.

17. ltQQxλfoι.ις Συνέκδημος, [Ικδ. HONIGMANN Ε., ι,ι! SY1/ekdenιQsd' Hiuoklu.', Brussel 1939), 16-19.
18. IΙQQΚλ. Σ"νεκδ. 642,5. Βλ. eπ(σης ΑΒΡΑΜΕΑ Α, θεaooλia, 145-146. Τ1Β, ]52. PHIL1PPSON Α,

'Echinos 2', RE 5/2 (1905), 1921. BEQUINION Υ., LA Valre du SpercheiQs des origί1/es αιι IV~ siecle, Paris
1937, 299-303. STAHLIN F., Daι heIienische The.r.sα/ie1/. LAndesΙWndlίche und geschichtlίche &schreibu1/g
The=liens ίπ de~heIIenischenund rfnιΊSChe1/ ZeiI, Stuttgart 1924, Amsterdam 1967, 186 κ,ε.

19. Οικουμενικές Συν6δοι εφέσου (θεόδωρος) και Χαλκηδόνος ( nooJλoς:) Κα/. I1Jvoδol ΚωνΙπ6λεως

(459: Aρισroτt"λης) και Ρώμης (531) BλoActa CQncίlioιunι Oecunιenicorunι 1,1.2, σ. 6, 19,57/ Ι 1. 7, σ. 86,
] 17 Ι Π.1.1, σ. 64. HONIGMANN Ε., The Original Lists of the Members of the Counci] of Nicaea, thc
Robber Synod and the Council of Chalccdon, ΒΥΖα1/ιίΟ1/ 16 (1942-44), 404 (σ. 58).
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ακoλouθησε·. Ως θέση φαίνεται

να επιβιώνει σrη μέση βυζαν

τ~νή περίοδο, αφού καταγρά

φεται στο "Περ{ θεμάτων"

μεταξ1.i των πόλεων της επαρ

χως Θεσσαλίας! και ως επισ

κοπή εξακολουθεί να αναφέ

ρεται σε τακτικά και επιιτιtOΠΙ

χούς mw6youς".

Από την μέχρι σήμερα

έρευνα έχει διαπιστωθεί 6'n το

ΧΆΣΤρο που βρίσκεταισε ύψωμα

βόρεια του σημερινού οικισμoU

και διατηρεί τμήματα αρχαίας Αχινός, οιχόπεδο oδoU Aχιλλfως.

ισόδομης τοιχοδομίας ανακαινίστηκε πιθανότατα σtoν 60 μ.Χ,Ζ) αιώνα. Διάσπαρτα

αρχιτεκτονικάμε'λη έχουν ενtOΠLOtECσε oικiεςΤO\l χωριού, ενώ στα θεμ{λιατου ναού

του Αγίου Αθανασίουστη θέση Περιβολάκιενroπωrηκαντο 1960 τμήμα ψηφιδωτού

δαπέδο\ι και διάφορα αρχιτεκτονικά μέληΖ4,

Κατά τη διάρ-..ιεια ανασχαφικης Ιρεuνας σε οικόπεδο της οδού Αχι.λλέως

αποκαλύφθηκε κτήριο με τρεις χώρους και ψηφιδωτό σε σχήμα r.n Ο διάκοσμοςτου

ποροοοιάζεισυνεχόμενατετράγωναχω ορθογώνιαδιάχωραμε θέματα γεωμετρι,κά.

φVΤικά και από το ζωικό βασίλειο. Στο κεvι:ρικ6 διάχωρο, ένας ρόμβος mQtixn
σβάστικα πλαισιωμένη από τέσσερα δελφίνια. Χρονολογείται πιθανότατα στον 60
aIιιNa.l6

Οι νομισματικές πληροφορίες από τη θέση αυτή μιλούν για σvνεχή κατοίκηση από

την εποχή του Μεγάλου Kωνc:παντίνoυ μέχρι τουλάχι(Πον τα τέλη του llου αιώνα.

Η πόλη της Λαμίας χτισμένη στις νότιες παρυφές της Όρθρυος, σε (Πρ<rιηγικό

σημεCo για τον έλεγχο της κοιλάδας του Σπερχειού. κατοικήθηκε αδιάκοπα από την

εποχή του Χαλκού ως σήμερα". Σημείο αναφοράς για την πόλη ECvat τα τείχη της

20. OQOIlQ1f.• ΠιrιΙπoλfμων, νπι 25.19. Περί Κτισμάτων. ιν 3.5.
21. KωvσT. flOQψlJQO)'tvvηrov, ncQlecμdrwv, [έκό. PERTUSI Α., CιmsIu,lrino'Porfirogenito, De IhemoIi/ms,
Cilla del Vaticano. 1952], 88.
22. GELZER Η., Ungedrw::kJe IltId u'W'n~nd ~rιffenIlίchre TeIόIe der. Noιitiae episcopαIuum. ein BeIrog lUr
byzantinΊSchen Kirchen . und Ven.·Iιlιung,rgeschichte, Miίnchen 1901. 11 553 (σ. 557). ΤΟΥ IΔ10Υ. Georgίi

C}prii descripιio OrtJjs RomIιni, Leiρzig 1890, 1657 (σ. 78). PARTHEY G.. J/ietOC/ΊS S}'ntcdtmus ιι ΝοΙίιίιιι

Groecae EpίκopuIuum, Berlin 1866, Amstcrdam 1967,111,500,507, Χ 606, Χ111457.
D.' ΟΑΙΥ L.W., 'Echinos and Justinians Fortirications in Grecce" λ1Λ 46 (1942). 500-508. ΤΙΒ, 152.
ΣΦΗΚΟΠΟΥ ΛΟΣ 1.. MrowwvIIld Κάστ()α και lliV/'O' στη PoιJμελη. 1981, 136.
24. ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ Π .. ΛΔ 16 (1960), 81 (Χρονικά) 162·164 Μαι ΛΔ 25 (1970), ΒΙ (XQoνικά), 163.
ΠΑΠΑΠΑΝΑΓιΩroΥ ΤΡ.. Μνημεία ΦθιώfιOOς, 167. ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ - ΑΤΖΑΚΑ Π~ Σύνταγμα

των παλαwχQlστιανιιιώv ψηφιδωτώvδαπέδων rης ελλάδος. ", θεσσαλονικη1987, 173.
25. ΛΣΗΜΑΚΟΠΟΥΑΟΥ - ΑΤΖΑΚΑ Π., ΣύνταΥμα. ln·I7311aL πίν. 287-29(). ΤΟ xtή(ιιo ΑVΑΣΚΆφιηJlε το

1984 από τη ΙΔ' ΕΠΚΑ Το ψηφιδωτό παραχωρήθηκε ωι συνtηQήθτptε στα εQΎαO'tήQια της ?ης ΕΒΑ.

ΣUντoμα μεγάλο τμημα τσιι πρόχειται να ειcτεθι( σι:ο ιm6 σύσταση Βυζαντινό ΜΟ\ΙΟ{ΙΟ Φθιιimδoς στην

Υ"""ι.

26. Νομ(σμιιπα: Κωνlνoς Κ. ΦαUστα. διάδοχ:οι KωνιVou Κως β' μισό 40u αι.. louσnνιανdς Α', ΝΙΜηφόρος

Γ Βοτανειάτης. Aλlξιoς Α' Κομνηνός (ΠQOOιιJΠιχή ιιαQt'Πt'iρηση).

27. ΑΒΡΑΜΕΑ Α .. θ€σσαλla, 141-143. ΤΙΒ. 283·284. ΒΕουlΝΙΟΝ Υ., SfJ"Cheios. 263-278.
ΠΑΠΑΠΑΝΑΠ!ΠΟΥ TP~ Μνημεia Φ&ώrιOO>. 73-96. ΠΛAlΉ Γ., Λαμla, Αθήνι:ιι 1973. STΝΙΗΝ FR..
Thι:s3tιΙίtπ. 213-215. ΊΌΥ ιΔΙΟΥ. 'Uιnia" RE 12.1. S47·560.
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Φθιώτιδα, παλαιοχριστιανική περίοδος 53

Λαμία, Σανίδι, κάΤΟψη λoιrτρoύ.

Λαμία, βασιλική AγWιν Αποστόλων.

ακροπόλεως, η αρχική φάση των

oπoLων ανάγεται στα τέλη του 50υ

Π.Χ. αιώνα. Ο Προκόπιος δεν

αναφέρει τη Λαμία ανάμεσα στις

πόλεις των οποίων τα τείχη ανα

καινίστηκαν από τον Ιουστινιανό.

Πάντως οι οχυρώσεις δέχτηκαν

επεμβάσεις και προσθήκες από τους

Βυζαντινούς αλλά και από τους

Φράγκους, τους Καταλανούς και τους

Toύρκoυς~.

Για τη ζωή της πόλης στους

παλαιοχριστιανικούς χρόνους δεν

έχουμε πολ/ές πληροφορίες πέραν

του ότι αποτέλεσε έδρα επισκοπής

σων 50 και 60 αιώνα:!'! και ανα

φέρεται στον Συνέκδημο του Ιεροκλέους πέμπτη ανάμεσα στις πόλεις της επαρχίας

Θεσσαλίας».

Η συνεχής κατοίκηση είχε ως αποτέλεσμα τα μέχρι σήμερα αρχαιολογικά

τεκμήρια να παραμένουν λιγοστά. Στην πλατεία Αθανασίου Διάκου αποκαλύφθηκε

τμήμα ψηφιδωτού δαπέδου βασιλικής αφιερωμένης στους Αγίους Αποστόλους,

σύμφωνα με σχετική επι-

γραφή;!. Αρχιτεκτονικά μέλη

των πρώιμων παλαιοχρι

στιανικών χρόνων και της

βυζαντινής περιόδου εντοπί

στηκαν στο ναό της Πανα

γίας Δεσποίνης και πιθανόν

υποδεικνύουν την ύπαρξη

παλαιότερου μνημείου στην

ίδια θέση. Ανάλογα ευρή

ματα εντοπίστηκαν στο ναό

του Αγίου Μηνά, στις υπώ

ρειες του λόφου του φρου

ρίου)!. Ένα παλαιοχριστια

νικό κτίσμα, πιθανόν βαλα-

28. ΓΑΡΔΙΚΗ Δ., 'Το Κάστρο τ/ς Λαμίας', Φθιώτις, ] (1955),66. ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ Π., ΑΔ ]6 (1960), Β]

(Χρονικά), ]6]. ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥΤΡ., Μνημιια Φθιιιίτιόος, 82·84. ΣΦΗΚΟΠΟΥΛΟΣ Ι., ΜεΙΧΙιωνικα

Kασrρα, 125-135. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Μ.Φ., Το Κάσrρo τηςΛαμιας, ΤΑΠΑ, Αθήνα 1994.
29. Γ Οικσυμ. Σύνοδος εφέσου, Σύνοδος Ρώμης.

30. Ιιρoκλ.Σιιvέκό., 632, ]6.
31. ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ Μ., ΑΔ 26 (197]), Β] (Χρονικά), ]7. ΣΠΥΡΟΠΟΛΟΥΛΟΣ θ., ΑΔ 26 (197]). ΒI

(Χρονικά), 229-230. ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ Π., ΑΔ 26 (197]), Β] (Χρονικά), 286. ΠΑΠΑΠΑΝΑΓ1ΩΤΟΥ ΤΡ.,

Μνημιια Φθιιιίτιδος, 122-124. ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ - ΑΤΖΑΚΑ Π., Σύνταγμα, ]76-]78, πίν. 30].
32. Για τα παλαιόrερα ltIνητά ευρήματα βλ. ΛΑΜΠΑΚΗΣ Γ., 'Περιηγήσεις κατά το έτος ]904', ΔΧ4Ε
περίοδος Α" 6 (1906), 10. ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ Π., ΑΔ ]6 (]%Ο), ]62.
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νείο, με επιμελημένη τοιχο

δομία και ψηφιδωτό δάπεδο

κοσμημένο με γεωμετρικά

μοτίβα εντοπίστηκε και

ανασκάφrηκε σtη θέση "Σα

VIQl nJJ
• Ταφές των παλαιο

χριστιανικών χρόνων και

διάσπαρτα αρχιτεκτονικά

μέλη έχουν εντοπιστεί σε

διάφορα σημεία της πόλης.

Εξίσου σημαντική πόλη

φαίνεται πως υπήρξε η

Λαμία, Σανίδι, ψηφιδωt6. γειτονική Υπάτη, στις
βόρειες υπώρειες της Οίτης.

Οικισμένη από τους Αινιάνες, έχοντας διατελέσει πeωτεύoυσα της Αιτωλικής

Συμπολιτείας κω ακμάζουσα ρωμαίκή πόλη)', η Υπάτη άνθισε στους

παλαιοχριστιανικούς και βυζαΥηνούς χρόνους, πιθανότατα ως τόπος προσκυνήματος

του μάρτυρα Ηρωδίωνα, που έφερε τον ΜΎγο του Ευαγγελίου σrη ΦθιώτιδαJ5, Ο

σημαίνων ρόλος της διατ/ρήθηκε κατά Τ/" περίοδο της Φραγκοκρατίας, σrην

Τουρκοκρατία aπoτέλεσε ορμητήριο των Ελλήνων αγωνισrών και συνέχισε να

κατοικείται αδιάλειπτα ως τις μέρες μας.

Κατά την παλαιοχρι- r::.:.="'-C.2----------------,
στιανική περίοδο η Υπάτη

ανήκει σrην επαρχία Θεσ

σαλίας και αποτελεί διοι

κητικό και θρησκειm.κόκέ

ντρο. Ο μαρτυρικός θάνα

τος του Αγίου Ηρωδίωνα

σrην πόλη το 66 μ.χ. είναι

πιθανότατα ο λόγος που

πολύ νωρίς, ήδη σων 40
αιώνα, γίνεται έδρα επιο

κοπής''', ενώ αργότερα,

στον Ι 00 αιώνα, αναβι-

βάζεται σε μητρόπολη υπό Υπάτη, κάστρο.

33. ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ Π.,Μ 25 (1970), Β] (Χρονικά), 267. ΠΑΠΑΠΑΝΑΠΩΤΟΥ ΤΡ., Μνημεία ΦθιώrlQQι;.

]37,141-]42, αχ. 86.87. ΑΣΗΜAJ<ΟΠΟΥΛΟΥ- ΑΤΖΑΚΑ Ω.,Σιίvrαγμα. 176-177, σημ. 237. ΠΆΝΤΟΣ n.
(ΙΔ' Εφορε(αΠροϊστ. &ΚλασιχΏVAQχftων),M44 (]989), ΒΙ (XQovικά), ]64.ΣΜΠΥΡΑΚΗ - ΚΑΛΑΤΖΗ
ΑΙΚ. (7η EφoQε1α BυζIvώv AQΊ)των). ΑΔ 44 (1989), Β1 (Χρονικά), 250, π(ν. ]50. ΠΆΝΤΟΣ Π. (ΙΔΈΠΚΑ),

Μ 45 (]990). Β1 (Xρovtκά). 168-169. σχέό. 1-3.
34.Συγκεvιρωτιχή βιβλι.οΥραφ1α για την ισtoρ1α της π6λης μέχρι τoVς παλαιοχριστιανιχο6ς χρ6voυς

περιέχεται στην μεταπτυχιαχή εργασ1α του χ. BOUCHON R., Η)'ΡαΙα ιι L' AίιτίdI! enιre DeIphe5, /' Etolre eI
/α ThessαΙie (DEA), Universite Lumiere - Lyon ΙΙ. 1998-1999. αντίγραφο της ο:το1ας ο συνάδελφος

ερε1JVητής είχε την xαλαJUνη να μου παραχωρήσει.

35. ΑΒΡΑΜΕΑ Α.. θεooaλlα. 143-145. ΤΙΒ. 223-224. Βλ. επίσης ΠΑΛΛΑΣ Δ .. Ή εχχλησ1α του Αγ(ου

Ηρωδίωνος στην Υπάτη', Συvaywyή MελεrΏV 8υζαvrιvής Αρχαιολογίας (ΣΕΛ), τ. ΒΌ Αθήνα. 663-664 (27
28).
36. π"""τη μνεία επιmώπoι' (Υμέναιος) γίνεται στη Σ(ίVobo της !αρbικής (34314).
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•

Υπάτη, ΣχLΊ;.α. κάτοψη βαπτισπιρωυ.

την ονομασία Νέαι ΠάτραιΡ. ΤΟ

όνΟμα ''Υπάτη'' δl.OΠfρε~ται ιπ

όλη 1ην παλαιoχρισnανική και

Π(?ώψη βυζαντινή περίοδο και η

πόλη αναφέρεται έκτη ανάμεσα

στις θεσσαλικές πόλεις CFtO

Σuνέχδημo 10υ Ιεροκλέους'.

πρώτη μνεία 10υ ονόματος

-Nlaι Πάτρα," YLvt1aL στον 90
αιώνα σε έγγραφο του Πα

τριάρχη Φωτίου".

Η αρχαιολογική σκαπάνη

έχει ως σήμερα αποκαλυψει

αρκετά στοιχεία, που φωτι'ζouν Υπάτη, Άγιος Hρωδlωv, κάτοψη.

τ/ μεγάλη ακμή της πόλης κατά την παλαΙOΧρισrιo.νική περίοδο. Η θέση τ/ς ήταν

ουσιασηκά ίδια με τη σημερινή. Στ/ν κορυφή 10U λόφου δέσποζε 10 φρούριο της

ακρόπολης, που ίσως κατασκευάστηκε επ( Ιουστινιανού και ενισχύθηκε

επανειλημμένα στη μακρά περίοδο ζωής τ/~. Λείψανα της oχuρα/σεως και των

mJρyων διατηρούνταιμέχρι σήμερα σε αρκετό ύψος.

Κάτω από 1α θεμέλLατων σημερινών

κτηρ(ων κρυβε1αι η ιστορία της

παλαLOχρισtιανικήςπόλης. Στη θέση του

σημερινου γυμνασίου εντοπίστηκαν σεα

τέλη του περασμένου αιώνα τα θεμε'λιο

μιας μεγάλης βασιλικής που θεωρήθηκε

αφιερωμένη στον Άγιο Ηρωδίωνα. Η

βασιλική επισημάνθηκεγια πρώτη φορά

από τον Γ. Λαμπάκη το 1896". Κατά το

επόμενο έτος την επισκέφτηκε ο Ν.

rlaw6nouλoς που σuνέταξε ένα γενικό

σχέδιο της κάΤΟψης της'J. Το μνημείο

είχε πάψει να είναι ορατό ήδη από το

1913'3. ΤΟ σχέδιο του Ν. Γιαννόπouλου,

31.Δεν ε(ναι yνωστιj η αxQlβής χρονολογία της uψώ!κως 1ων ΝΙων Πα1ριιJν σε μl)1Qό!ΚIι..η. Πρώτη ασφαλής

μνε(α Μαντ6 στην Διιπιίπωσιν 10U Λέοντος Στσιις CΨXΙς 10\1 100\1 α/. Β).. σχ«ιχά ΑΒΡΑΜΕΑ Α.

θισooλiα. σε).. 52 χαl "'1μ. 6.
38. lεQα/l. Συνέχδ .• 642, 16.
39. 'ΡΑΛΛΗΣ r .Α.-ΠΟΤΛΗΣ M.,Σύv1αγμα των θείων ιιαι ιιQών ιιανdlowν, 1dμ. ΕΌ Αθήναι 1852-1859. 393.
GRUMEL Υ, UJ Rqptn dn Actn dιι. PαιriιJπαιd~ O:JιuIanIinopl~. Ι. Chalkedon 1932·1941. Να 481. 488.
40. rIANNOnOYAOr Ν .• Ή Υιιάτη J«Πά την 0QX0i0τηω'. Apμqνια Ι (1900). 635. Πραιιo.τ{σv., Πιρi

Κτιομάτων, Δ·,2. 110.
41. ΛΑΜΠΑΧΗΣ r.,lIXAE. ιu:ρ(oδoςA".l.r (1903). 45.
42. rΙΑΝΝΟΠΟVΛΟΣN.I~ 'Υπάτη. ΝΙαι Πάφι'.Διεε . Ζ'(918). 442. ιιιι. Ι.

43. AVΤΌ αναφι'ΡΕWI αιην:lt(ψ(lΠάνωαναχοι:νωση.Τα αναtήτηoι ιπίση; ο Π. Λαt;αQ0ης σι ιu:Q\OQWμtνι}ς

ιVJ:μαxα;ανασχαφιχήΙρwΝΑ χωρ(ς lδιαfτεQ<lα.~σμcπα:ΛΑΖΑΡIΔΗΣΠ ..ΑΔ 16 (1960). 164-16S. Βλ.
ιπίσης PALLAS D_ Lα _f:1US pαleιxJιr~ιιsd~ στtιαdl!/COfi'OYrtt d~ 1959 α 196.J. Olla del Valicano
1977.40.
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Υπάτη, οικόπεδο Πατηθρα, τράπεζα.

σχετικά ασαφές, προβλημάτισε τους μελετητές που διατυπωσαν ποικίλες απόψεις για

τον αρχιτεκτονικό τUΠΩ. Ο Γ. Σωτηρίου θεώρησε το κύριο σώμα του οικοδομήματος

ως τρίκλιτη βασιλική, και με βάση την ύπαρξη τριμερούς ιερού βήματος τη

χρονολόγησε στους μετά τον Ιουστινιανό χρόνους", Πιο πρόσφατα ο Π.

Βοκοτόπουλος θεώρησε το μνημείο ως τύπο συγγενικό με το ναό της Σκρuτoύξ. Στο

ζήτημα επανήλθε ο Δ. Πάλλας που πρότεινε τ/ν αποκατάσταση του μνημείου με τη

μορφή ενός περίκεντρου σταυροειδούς κτηρίου με τρούλλο".

Το ζήτημα ασφαλώς θα παραμείνει ανοιχτό. αφού το κτήριο έχει οριστικά χαθεί.

Είναι όμως μάλλον βέβαιο ότι θα πρέπει να χρονολογηθεί μετά τους

παλαιoχρισrιανικoύς χρόνους. Η ταύτισή του με τη βασιλική του Αγ. Ηρωδίωνα έγινε

σε γενικές γραμμές αποδεκτή απ' όλους τους μελετητές. Ωστόσο η θέση του στο άκρο

του σημερινού οικισμού, και απ' ότι φαίνεται στα όρια της παλαιοχριστιανικής πόλης,

και η όψιμη χρονολόγησή του προβληματίζουν. Ορισμένα στοιχεία που έχουν

προκύψει από τις νεότερες ανασ,(αφικές έρευνες μας οδηγούν στη σκέψη ότι η

παλαιοχριστιανική βασιλική, που αποτέλεσε ασφαλώς την επισκοπική έδρα και

ταυτόχρονα θα λειτουργούσε σε ανάμνηση του μάρτυρα Ηρωδίωνα κατά τους

παλαιοχριστιανικούς χρόνους, πρέπει να βρισκόταν στο κέντρο της πόλης.

Το 1980, κατά την διάνοιξη

θεμελίων για την ανέγερση

οικοδομής σε οικόπεδο απέναντι

από το σημερινό ναό της Αγίας

ΣoφCΑς, αποκαλύφθηκε και ανασ

κάφτηκε ένα μεγάλο βαπτιστήρι.ο

των παλαιοχριστιανικών χρό

νων". Ο χώρος ήταν τετράγωνος

και στηριζόταν σε κτιστούς πεσ

σούς. Το κέντρο του καταλάμβανε

μια μεγάλων διαστάσεων τετρά~

λοβη κολυμβήθρα επενδεδυμένη

εσωτερικά με μαρμάρινα πλα

κ(δια. Το δάπεδο του είχε πολυ

τελή επίστρωση με μαρμάρινες

πλάκες και ψηφιδωτό δάπεδο με γεωμετρικά θέματα που αποδίδονταν με

πολύχρωμες ψηφίδες. Οι τοίχοι έφεραν ζωγραφικό δι.άκοσμο που στο διασωθέν

κατώτερο τμήμα μιμούνταν ορθομαρμάρωση. Το βcuττιστήριo λειτουργούσε

πιθανότατα ως πρόσκτισμα μεγάλου παλαιοχριστιανικού ναού, ίσως βασιλικής, ίχνη

του οποίου εντοπίστηκαν προς την πλευρά του ναού της AγCΑς ΣoφCΑς. Οι μεγάλες

διαστάσεις του ανεσκαμμένου χώρου (εσωτερικές περίπου 12χ 12μ.), σπάνιες για

βαπτισrήριo του ελλαδικού χώρου, και η πολυτέλεια της κατασκευής, υποδεικνύουν τη

44. ΣΩΤΗΡΙΟΥ Γ.Α., ''Αι παλαιοχρισηανικαί βασιλικαίτης Eλλάδoς~,AE 1929, 186-187, εικ. 19.
45. ΒΟΚΟΤΟΠΟΥΛΟΣ Π., 11 (κκλησιασrική αqχιτεκτavική εις την Δυτικήν Σrεqcι;!ν E.U4δa και την

Ήπειρον απ6 [QV rfAoιoς του 7ου μ{χρι του rfλoυ, του /000 ω., θεσσαλονίκη 1975, 120.
46. ΠΑΛι\ΑΣ Δ., 'Ή εκκλησια του Αγ{ου Ηρωδίωνος στην Υπάτη", Σuvαγωγή ΜιλΕτών, Β' . 641-666.
47. ΚΑΛΑΤΖΗ-ΣΜΠΥΡΑΚΗ ΑΙκ. (7η ΕΒΑ), "Παλαιοχριοτιανικό βωtτιστηρι.o στην ΎπάΤI(, ΑΔ 34
(1979). Α" (Mελtπu), 100 κ.ε., σχ. 1, πίν. 34-43. ΤΗΣ ΙΔΙΑΣ, "ΠαλαιoχρισrιαvΙKό f!απ(ιoπjρω στην

Υπάτη", Γ Συμπ6σΙQ Βυζαντινής και Μεταβυζαντινής Aqχωoλoy(ας κω Τfxvης. Περιλήψεις AvaΚQlvWσεων.

Αθήνα ]983. 73. ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ - ΑΤΖΑΚΑ Π.. ΣύνταΥμα, 182·183. πίν. 310-313.
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σπουδαιότητα του ναού σων

οποίο ανήκε. Είναι έτσι πολύ

πιθανό ότι ο επισκοπικός ναός

της Υπάτης, που ήταν

αφιερωμένος στη μνήμη του

Αγίου HρωδCΩνα, βρισκόταν

κατά την παλαιοχριστιανική

περίοδο στη θέση του

σημερινού ναού της Αγίας

Σοφ(ας.

Μια ακόμη παλαιο-

χριστιανική βασιλική βρισκό

ταν κάτω από το σημερινό ναό

του Αγίου Νικολάου. Σ' αιπήν Υπάτη, Άγιος Νικόλαος, ψηφιδωτά.

ανήκουν τα τμήματα ψηφι-

δωτού δαπέδου με γεωμετρικό διάκοσμο και παραστάσεις πτηνών που

αποκαλύφθηκαν στο πρoαύλιo<ιl. Από το ίδιο μνημείο πρέπει να προέρχονται τρία

κορινθιακά κιονόκρανα που έχουν ενσωματωθεί στις τοξοστοιχίες του

μεταβυζαντινού ναού·9• Με βάση την τεχνοτροπία του ψηφιδωτού και των

κιονοκράνων η βασιλική πρέπει να χρονολογηθεί σων 60 αιώνα.

Τμήματα των οικιών της παλαιοχριστιανικής πόλης αποκαλύφθηκαν κατά τη

διάρκεια σωστικών ανασκαφικών ερευνών. Ένα ορθογώνιο οικοδόμημα με

ψηφιδωτά δάπεδα που έφεραν μεταξύ άλλων παράσταση από το θαλάσσι.ο βασίλει.ο

αποκαλύφθηκε στο οικόπεδο

ιδιοκτησίας Ηρ. Παπαρούνη 
Δ. Κυρίτσηso. Στα οικόπεδα

ιδιοκτ. Κ. Κακλέα και Γ.

Κοντογεώργου αποκαλύφθη

καν τμήματα κτηρΙ:Ου με ψηφι

δωτά δάπεδα και υπ6καυστα

λουτρού, που χρησιμοποιή

θηκε και στην παλαιοχρι

στιανική περίοδο.!! Στη θέση

Υπάτη, ψηφιδωτό οικοπέδου Πωταρουνη. "Κόμπα ", αποκαλύφθηκε σε

δοκιμαστική τομή τμήμα

ψηφιδωτού δαπέδου μεγάλου παλαι.οχριστιανικού κτηρΙ:Ου, του οποίου τα ίχνη

48. ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ Π.,Μ 16 (1960), ΒΙ (Χρονικά), 166, πίν. 148δ. ΠΑΠΑΠΑΝΑΠΩΤΟΥ ΤΡ., MVΗμε{α

Φθιιiirιδcς. 217, εικ. 128. ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ·ΑΤΖΑΚΑ Π .. ΣύντaΥμα, ]83·]85. πίν. 3]4-317, με πλήρη

βιβλιογραφία. Το ψηφιδωτό αποκολλήθηκε, συντηρήθηκε και επανατο.τοθετήθηκε. Σήμερα είναι

καλυμμΙνσ για λόγους προσfασίας.

49. ΠρόκεΙfαι για δυο κισνόχρανα fUJIoυ "λύρας" και ένα κισν6κρανο "γυμνού πυρήνα", όμοιων

διασιάοεων και από μάρμαρο J[ιθαν6fαw nρoκoννήoιo (προσωπική παρατήρηση).

50. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Μ.·Φ. (ΙΔ' ΕΠΚΑ), ΛΑ 40 (1985), ΒΙ (Χρονικά), ]62.
ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ· ΑΤΖΑΚΑ Π., Σtivfαγμα, 185·186, πίν. 318·319.
51. Οικόπεδο Κακλέα : ΔAKOI'ΩNIA Φ. (ΙΔ" ΕΠΚΑ), ΑΔ 40 (1985). ΒΙ (Χρονικά), 165. Οικόπεδο

Kσvι:oγεώρyσυ ΝΤΙΝΑ ΑΣΠ. (7η ΕΒΑ), ΛΔ 40 (1985). ΒΙ (Χρονικά). 213. Βλ. επίσης

ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ· ΑΤΖΑΚΑ Π"Σtivfαγμα. ]84, σrιμ. 249.
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Βασιλική Συθιακάκη - Κρι.σιμάλλη

διακρίνονται και επιφανειακά.J2

Πολυάριθμα αρχιτεκτονικά μέλη (κιονόκρανα, κίονες, βάσεις, τμήματα θωρακίων,

κατώφλια, παραστάδες θυρών κ.ά) τόσο της παλαιοχριστιανικής εποχής όσο και

οψιμότερων περιόδων έχουν κατά Υ.αιρούς περισυλλεγεΙ Η συνέχεια της κατοίκησης

του χώρου μαρτυρείται επίσης από τα νομίσματα που καλύπτουν σχεδόν όλες τις

ιστορικές περιόδους.

Στα πρανή του υψώματος, στη θέση Βαρκά και κοντά σων οικισμό των Λουτρών

Υπάτης εντοπίσΤηΥ.αν δυο ακόμη κτήρια. ΤΟ ένα από αυτά διαθέτει δυο ορθογώνιους

χώρους, εκ των οποίων ο ανατολικός είναι στρωμένος με πολυτελές ψηφιδωτό

δά;τεδο: αποτελείται από διάχωρα με παραστάσεις γεωμετρικές καθώς και από το

ζωικό Υ.αι θαλάσσιο βασίλειο. Στο κέντρο υπάρχει μετάλ/ιο με παράσταση παγωνιών

που πλαισιώνουν αγγείο. Χρονολογείται πιθανώς στα τέλη του 50υ ή τις αρχές του 6ου

αιώνα. Το κτήριο χαρακτηρίστηκε ως λουτρό από την ύπαρξη μαρμάρινου λουτήρα σε

μια από τις γωνίες τουl.J.

Το δεύτερο κτήριο των Βαρκών είναι μια τρίκλιτη βασιλική με τριμερές ιερό

βήμα.~ ΤΟ κενrρικό κλίτος έφερε ψηφιδωτό δάπεδο από το οποίο σώθηκαν μόνο

διάσπαρτες ψηφίδες. Στην τοιχοδομία του ναού έχει χρησιμοποιηθεί μεγάλη

ποσότητα αρχαίου υλικού. Το κτήριο χρονολογήθηκε στο δεύτερο μισό του 600 αι.,

κυρίως με βάση το τριμερές ιερό βήμα, ωστόσο, κρίνοντας από τις περιορισμένες του

διαστάσεις και την πλήρη διαμόρφωση των παραβημάτων, δεν αποκλείεται μια

χρονολόγηση στους μεταβατικούς χρόνους. Όταν ερειπώθηκε, ανεγέρθηκε στο

κενrρικό κλίτος μικρός μονόχωρος ναός αφιερωμένος στον Άγιο Γεώργιο, που

σήμερα δεν σώζεται. Κάτω από τ/ν κεντρική αψίδα τ/ς βασιλικής είναι ορατά τα ίχνη

μιας άλλης μεγαλύτερης, που πιθανόν ανήκει σε ναό της παλαιοχριστιανικής

περιόδου. Με το μνημείο αυτό

πρέπει να σχετ(ςονται οι

θαλαμωτοί τάφοι που έχουν

αποκαλυφθεί κάτω από τη

στάθμη των &ι.πέδων.

Η Ελάτεια, κοντά στη

σημερινή ομώνυμη θέση, είναι

πόλη γνωστή από την

αρχαιότητα, μαρτυρείται στον

40 και 50 αιώνα ως οχυρή θέση

και έδρα επισκοπής!! και

αναφέρεται στις αρχές του 60υ

Αταλάντη, τμήμα ψηφιδωτού οικοπέδου Μπαλάσκα. αι. από το Συνέκδημο του

52. ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ Π.,ΑΔ 16 (1960), ΒΙ (Χρονικά), 166. ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ - ΑΤΖΑΚΑ Π., Σιivrαyμα.

185.
53. ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ Μ.,ΑΔ 27 (1972). ΒΙ (Χρονικά), 14 καιΑΔ 28 (1973), ΒΙ (Χρονικά),17. ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ

Π., ΑΔ 27 (1972), Β2 (Χρονικά), 390, π(ν. 326-327 και ΑΔ 28 (1973), ΒΙ (Χρονικά) 321, π(ν. 257α.

ΠΑΠΑΠΑΝΑΓιΩΤΟΥ ΤΡ.. Μνημεία Φθιιiπ,δcις. 227. ΛΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ - ΑΤΖΑΚΑ Π .. Σιivrι;ryμα.

Ι 78-!79, π(ν. 3Ο2-309α, με όλη.η σχεηκή βιβλιογραφία.

54. ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ Π.. ΑΔ 26 (1971), ΒΙ (Χρονικά), 28ΙΙ. ΠΑΠΑΠΑΝΑΓιΩΤΟΥ ΤΡ.. Μνημε,α. Φθιώι,δcις,

227. ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ· ΑΤΖΑΚΑ Π .. Σtivrι;ryμα. 180.
55. Σύνοδος Σαρδικής (MANSI G.D., &Jcrorι,nι Consi/iorunι 110"0 eI anιplissinw collectio. ΠΙ. Graz 1960,
4213). επισκοπική επισι:ολή .ου 457 (MΛNSI G.D., ΥΠ. b12 Β).
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59ΦUΙιIπιδα, παλαιοχριστιανική περίοδος

Ιεροκλέους ανάμεσα στις

πόλεις της επαρχίας Aχαίας~.

Αν και δεν έχουν πραγμα

τοποιηθεί ανασκαφικές έρευ

νες προς εντοπισμό του

παλαιοχριστιανικου οικισμού,

είναι εμφανή τα λείψανα

οχυρώσεως, πιθανόν της ιουστι

νιάνειας περιόδου, στο ΒΑ

τμήμα του αρχαίου τείχους

πάνω από το ναό της Αθηνάς

Κραναίας. Νομίσματα του ,.
Ιουστινιανού Α' και του Aταλάvtη,τμημα ψηφιδωτου, Παλαωμάγαζα.

Ιουστίνου Β' επιβεβαιώνουντην κατοίκηση της περιοχής κατά τον 60 αι. Αξίζει να

αναφερθεί ότι στ/ν (δια περιοχή, σε ναϊδριο αφιερωμένο στην Παναγία βρέθηκε

εντοιχισμένος λίθος με επιγραφή που αναφερόταν στον εν Κανά Γάμο ("Ούτος εσrίν

/ ο λίθος από / Κανά της Γαιλιλαίας όπου Ιτο ύδωρ οίνον / εποίησεν ο Κ(ύριο)ς / ημών
Ι(ησούς) Χ(ριστό)ς). Ο αποκαλούμενος '/1ιΌος της Κανά" προκάλεσε πολλές

διχογνωμίες για την αυθεντικότητά του
51

•

Η πόλη της Ελάτειας συνέχισε να υπάρχει τουλάχιστον ως την ύστερη βυζαντινή

περίοδο. Αυτό μo(mJQoύv οι αναφορές του ονόματος στο Εικονομαχικ6 Πρακτικ6
J
•

και στο Περί Θεμάτων (παρεφθαρμένο ως Ελατίνα)5'Ι. Νομίσματα του ΙΟου - 12ου αι.

που αποκαλύφθηκαν γύρω από το ναϊδριο της Παναγίας και δυο νομισματικοί

θησαυροί τ/ς Φραγκοκρατίας επιβεβαιώνουν τις μαρτυρίες των πηγών.

Η πόλη Τιθώρα, που αναφέρεται από το Συνέκδημο του Ιεροκλέους"', πρέπει να

καταλάμβανε τ/ Offfi] τ/ς σημερινής Άνω Τιθορέας. Κατά την ανέγερση του ναού του

Αββά Ζωσψά αποκαλύφθηκαν τοίχοι παλαιότερου κτίσματος με παλαιοχριστιανικό

ψηφιδωτό δάπεδο και μια μαρμάρινη σαρκοφάγος με επιγραφή σε tabula ansata."1
Κατά το περασμένο έτος, σε ανασκαφική έρευνα σto εσωτερικό του ναού του Αγίου

Ιωάννη, αποκαλύφθηκαν τα ερείπια ενός κτίσματος, πιθανότατα μιας

παλαιοχριστιανικής βασιλικής, με ωραιότατο ψηφιδωτό δάπεδο. Αποτελείται από

συνεχόμενα τετράγωνα και κύκλους ενωμένα μεταξύ τους κατά το σύστημα των

σηρικών τροχών, που περικλείουν γεωμετρικά και φυτικά μοτίβα και παραστάσεις

πτηνών και ψαριών"".

Κάποιες από τις πόλεις που αναφέρουν οι πηγές δεν ταυτίζονται με απόλυτη

βεβαιότητα ή δεν έχουν ακόμη εντOπισtεί ανασκαφικά.

56. Στέφ.Βι.ιζ .• 264.lερoxλ.Συvέxδ., 643,8. ΤΙΒ, 153-154.
57. ΟΙΕΗΙ CH., uLa Pierre de Cana". BCH ΙΧ (1885), σ. 2342. ΛΑΜΠΡΟΣ ΣΠ .. ''Ο εξ Ελατε(ας λΙΟος

ωtό Κανά της Γαλιλσ.(ας". Νέος Ελληvoμνήμων Ι, Leide ]904, σελ. 173-]85. ο OJtO(oς χρovoλoγε' την

επιγραφή στ(1\' 50 αιώνα. Μετά τη μεταφοράτου στην Αθήνα και την τέλεση επ' αvτoU βασιλικώνγάμωνο

λ(θος φυλάχτηκε πιOαv6ταταστο Βυζαντινό ΜουσείοΑθηνών.

58. DARROUZES J.• NoIiIUιe. 11,243.
59. l<ων.Πορφ., flcq{ θCΜάτωv. 89.
60. 1εροκλ. ΣuνεXΔ., 642, 16-19
6]. ΛΑΖΑ.ΡΙΔΗΣΩ.,ΛΔ ]6 (1960), σελ. 164. σχέδ. σελ.. ]65, π(ν. ]47 στ,ζ& 148 α. ΠAΠAΠANAΓlΩTOν

ΤΡ., MVΗμεια ΦθιύΗΙδος, 330. ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ - ΑΤΖΑ.ΚΑ Π.,Σ6vrογμa. 181.
62. EUΧαριστώ τη σuv6δελφo κ. Α. ΓιαλoVρη (7η ΕΒΑ) που μελε16 το εt\Qημα για την παραχώρηση των

στοιχείων.
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60 Βασιλιχή Σv&ακάκη • Ιψ:τοιμάλλη

Στα όρια του σημερ~νoύ

οικισμού του θαυμακού, στη

θέση "Πaλιoκκλησι{ς" ή

"Μνήματα" εντοπίστηκε και

ανασκάφtrlκε μια τρίχλιτη

βασιλική, πιθανότατα του 60u
αι.ο:ι Η αποκάλυψη του μνη

μείου δεν έχει ολοχληρωθεί,

έτσι αμφιβολίες δημιουργούν

ται για το ρόλο των δuo κογχών

που ανοίγονται στα πλάγια

κλίτη σε α/t6σταση από την

ανατολι.κή αψίδα. Η θέση τους

θαιιμαχ6ς, mιoψη βασιλutής. μαρτυρεί ότι μάλλον δεν

ανήκουν σε Π{ΧΙεξέχον εΥ;.άρσιο κλίτος. Πιθανόν σημειώνουν την ύπαρξη μιας

εγκάQoιας σtΑUΡΙκής κεραίας. Τα δάπεδο της βασιλικής κοσμούνταν με θαυμάσια

ψηφιδωτά που πΑΡΣUΣΙΆζouν μεγάλη ποικιλία στη θεματολογία. Ξεxωρ~ει ένα

διιiχωρo με παράσι-αση μεγάλης xoυχouνάρας και ένα με σκηνή από το θαλάσσιο

βασίλειο. Ενδι.αφέρον παρουσιάζουν επίσης οι πολυάριθμες αφιερωματικές

επιγραφές μεταξύ των οποίων

μια που αqχ>ρά σπιν κ<nασκευή

των ψηφιδωτών δαπέδων και

αναφέρεται στα ονόματα του

πρεσβυτέρου Ιωάννου και του

διακόνουΣωσυλου. Με βάση το

διάκοσμο των ψηφιδωτών και

την αποκάλυψη αρκετών νομισ

μάτων του Ιουστινιανού Α' η

βασιλική θα πρέπει να χρονο

λογηθεί πιθανότατα στο πρώτο

μισό του 6ου αι.

Επιφανειακά ευρήματα,

κεραμΗκή και θραύσματα θαυμακός,τμήμα τ/ς: παράσmσης:

μαρμάρινων μελών, που είναι θαλάσσιου βασιλείου.

διάσπαρτα στους γύρω λόφους, μαρτυρούν ότι η βασιλική α:rιoτελΩύσε τμήμα ενός

εκτεταμένου οικισμσύ. Παραμένη ωστόσσ αμφίβολο αν η θέση αurή μπορεί να

ταυτισtεί με τον αρχαίο και παλω.οχρισι:ιανικόθαυμακό (ή Θαυμακούς), που κατά τη

βυζαντινή τουλάχισων περίοδο τοποθετείται(πο σημερινό Δομ0κ6".

63. ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ Π.• Α.Δ 28 (1913). 81 (XQoνικό). 325, οχ. 1. ΑΣΗΜΑκσΠΟΥΛσΥ - ΑΤΖΑΚΑ Π~

Σιίνfαyμα, ι 76, πίν. 300 μ.ε παλαιόu:ρη βιβ4oγQαφ(α.ΝΤΙΝΑ /\ΣΠ. (7η ΕΒΑ),Α.Δ 36 (1981). 81 (Χρονικό),

269-270.
64. Ο J. KQDER, Τ1Β. 1<18-149. αναcriρη σιl ο βιιζσνn'ιός 'ι«!' σημtQl'i1Sς Δομοχός β(ι(σxnω Οτ/ θιση της

αρxαCσ; 1Ια/ παλotOXΡΙσuαvtxΗ; n6λης uov θαuμ.αxtίI'ν πou ~[ Ιδρο Lπισ>ιom1ς. Ωστόσο xανtνα

σroιxεΙOπαλαιowισιιαvucήςxσro(χησηςδεν Ιχει Ιρ&ει ιno φως ως σήμερα σ' αvtή tη θtση. Avιίθετα, σroν

οαισμό όποιι αιιιnιαλuφθηχεη βασιλιχή διαπιρεΙw.ιαχόμη tO~oθuψαx6ς;. ΠιθανολοΥούμεhσι

όu. 010Uς μεταj\αtι.>wιjς~ή Οτ/ βιιζανιινήΠ[ΟΙΟΟΟ. η ιιαλαι.oxριιm.uνιχήιτόλJι ικWΙΜρθι]χεαπότην

ιu:(ItOXή 10\1 oημfQlνoιίοιχιομού του θαιιμο:χοίί, _ ήαιv πεδινή 1Ι(ΙΙ CUtQOO"ώτnnη, σnrν OXUQI'\ θtση 10\1

ΔoμoxoV.
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ΠελασΥία, xιiτoφη βασιλικής.

βασιλική ΔαφνoυσCΩΝ Λοκρών,

α.,-ιοψη α.ιΟριου και κυριως να.ου.

Στην παραλία της

ΠελασΥίας και στη θέση "Αγία

Δύναμις", ωtOκαλύφθηκαν λεί

ψανα μιας παλαιoxριστιαvικής

βασιλικής, μέρος της oπoLας

ανασκάφτηκεo.l. Κατά την

Ιρευνα αποκαλύφθηκε ο νάρ

θηκας με τα ΠQOO'"ι/.τίσματά του,

καθώς και το δυtικό τμήμα του

xυe(ως ναού. Το δάπεδο του

νάρθηκα και του μεσαίου

xλiτoυς χαλύπtOVtαν από ψη

φιδωτά, από τα οποία αυτό του

νάρθηκα διατηρούνταν σε

σχετικά καλή κατάσταση. Χωρίζεται σε τρία ορθογώνια διάχωρα. Το κεντρικό

xoσμoύvtαν με κυκλικό μετάλλιο, που μέσα οε πλαίσια παρίστανε μεγόλσ σ:Υγείο και

γύρω το\! άγρια ζώα που τρέχouν. Ο διάκοσμος των πλευρικών διαχώρων σιινίmcttoι

σε πλέγμα ΤΕτραγώνων και κύκλων που περικλείουν γεωμετρικά σχήματα. αγγεία.

παραστάσεις φυτών, πτηνών και ψαQιών. και παρουσιάζει εντυπωσιακή oμoι6nμα

στην εκτέλεση και τη

θεματολογία με το ψηφιδωτό

που πρόσφατα αnoκαλύφθηκε

στον Άγω Ιωάννη της

Τιθορέας. Ο οικισμός ή μάλλον

η πόλη με την οποία πρέπει να

σχετίζεται τι βασιλική αυτή δεν

μας [(ναι γνωστή. Πιθανόν

πρόΚΕιται για τη Λάρισα

Κρεμαστή, που τοποθετείται

γενικά σπιν περιοχή αιπή και

το όνομά της παύει να

υφίσταται σων] ]ο αιώνα όταν

μετονομάζεται σε Γαρδ~κία".

Σπουδαιότατη πόλη και

εδρα επισκοπής μαρτuρoύμενη

ήδη απ6 τον 40 αι. (Σύνοδος Σαρδικής) υπήρξε κατά την παλαιοχριστιανική περίοδο

η ΣκάQφεια6'. Σε επιγραφή του 401/2 μΧ. αναφέρεται ως ο σημαντικότερος

mτοβQλώνας μετά την Κόρινθο.... Παράλληλα διέθετε λιμάνι και βρισκ6ταν πάνω στον

κύριο oδ~κ.6 άξονα προς τη νότιο Ελλάδα. Πιθανότατα μάλιστα υπήρξε η ηγέτι.δο. πόλη

65. ΠΑΝΤΟΣ Π. (ΙΔ' ΕΠΚΑ),λΔ 36(1981). ΒΙ (XQoνιιιά).22S. σχΙδ. 12, ΠΙν. Ι4ΟΥ.
66. ~EτtQα Γ(lQδιxCΑ• : HILD F., ΠΒ. 161-162. Το τοπωνύμιο λάQwα Κ{κμαστή απαvtά σroν Σ~ro

8ι.(dνrιo. 412. ΜΕ την oνoμασW. Eτf.ρα ΓαQδι>eiα αναφ{ριταl ως tπισxoπή νnαyo6μEνη σπι μ~

ι\oQ&σι)ς (PARrnEY Ο., NrJlίtίu. ΙΙΙ, 506, Χ 87).
67. Σroν 5οαι. (458. 459) απαντά ως εmσxa:nj K(1Qφ€1ας :ACO 11 5,89. ΤEλεvtαiααναφcφ. onιν επισχοπή
ΑUΤΉ 'yϊνnw. 10 51!. ΠΒ. 257. MANSI O.O~ νιι, 917.
6S. /G νιι, 24 =: Sylloge 908
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~ της Πεντωτόλεως." Όλα αtrtά

προδίδουν οικονομική ακμή

που διήρκεσε τουλάχιστον ως

τον 60 αιώνα. 70 Ο σεισμός του

551 φαίνεται ότι προκάλεσε

σrην πόλη ισχυρό πλήγμα" και

η γενικότερη οικονομική,

πολιτική και στρατιωτική

αστάθεια του τέλους του 6ου

αιώνα πιθανότατα ήταν η αιτία

ΔαφνoUΣΙO\ AoXΡOf, χάroψη λουτρού. που οδηγήθηκε σε παρακμή.

Ωστόσο ως θέση εξακολουθεί να υφίσταται τουλάχιστον ως τη μέση βυζαντινή

περίοδο, αφού αναφορές στο όνομά της απαντούν στο Εικονομαχικό Πρακτικό'2 και

στο Περί Θεμάτων του Κων/νου Πορφυρογέννητου"'. Aναcτ,(αφικά η

παλαιοχριστιανική πόλη δεν έχει ακόμη εντοπιστεί. Πιθανολογείται ότι βρισκόταν όχι

κοντά στη σημερινή Σκάρφεια αλλά κοντά σro Μώλο, όπου σε απόσταση ενός

περίπου χιλιομέτρου νότια του οικισμού, στο ύψωμα "Τρόχαλα" έχουν επισημανθεί

ίχνη κατοίκησηςΊ<Ο.

Ο Ο:rι:ούνταs:~ αναφέρεται ως έδρα επισκo:rι:ής κατά τις Συνόδους της εφέσου και

της ΧαλκηδόνοςΊο, ενώ αναφορές του ονόματος υπάρχουν ακόμη στον Στέφανο

Βυζάντιο 77 και το Συνέκδημο του Ιεροκλέους". Από τους μελετητές τοποθετείται

γενικά στον κόλπο της Αταλάντης'l9. Τα ανασκαφικά ευρήματα των τελευταίων ετών

μας δίνουν στοιχεία για δυο παλαιoχρισtιανικές εγκαταστάσεις στην περιοχή. Η μια

από αυτές εντοπίζεται μέσα στην πόλη της Αταλάντης, όπου κατά καιρούς έχουν έρθει

στο φως οικοδομικά λείψανα και ταφέξ'. Ένα ψηφιδωτό δάπεδο σε οικόπεδο της

οδού Ανδρούτσου χρονολογήθηκε στο δεύτερο μισό του 4ου αι,'! , ενώ ένα κτήριο με

μεγάλη κόγχη, πιθανόν τρικλίνι.ο οικίας, κοσμημένο με ψηφιδωτά δάπεδα ήρθε στο

φως στη συμβολή των οδών Αναστάσεως και Κοκκόλα και ανήκει πιθανότατα στον 50
αι. μ.χ.'ι . Σε πρόσφατη αναΟ",(αφική έρευνα, που πραγματοποιήθηκε με αφορμή τις

69. HONIGMANN Ε., "Ι' eνechede Carρhia ου Penlapolis εη Grece", AnBo1l67 (]949), 287-299.
70. Σrlφ.ΒVΖ.. 574. {ερο,..λ.Συν6ιδ.. 643,7.
71. Προ,.. .. Περί Πoλiμων. νιιι. 25, ]9.
72. DARROUZES J., NoIiIiae. 11,243
73. Κων. no(Xf'.• Περί θεμάτωιι, 89.
74. Τ/8. 257: αναφέρεται σε μια επιφανειακή {ρειινα πov πραγματοποιήθηκε το ]975. Τότε ενtOJtfστηκαν

εκτεταμένα ίχνη εγκαταστάσεως (6σtρακα και κεραμrική).

75. ΠΒ. 227. OLDFAΤHER W.A., "Opus 2", RE ]8/] (1939),812-818. CUNZ 0., /Iineraria Rt.ιmana l.
/tineraria Απιonίπί AugusIi eι 8urdiga/ense. Leipzig 1929. 327.
76. ACO 1. 1.2. σ. 4,12, 17.56 { 1.1.7, σ. 86, 112 { 11.1.1., σ. 62.
77. Στέφ.BVΖ.. [έκδ. ΜΕΙΝΕΚΕ Α .. SIephani ByzanIii Ethnicoιum quae supersunI, Βει]ίη ]849, Graz 19581.
494.
78./ερσκλ. ΣιινΙκδ., 644,8.
79.Ο 1. ΚΟΟΕΚ Τ/Β. 227. θεωρεί 6τι πρέπει να τοποθετηθεί στη θέση "Καστράκι" νότια ΤΟ1.> Κυπορισσ(ov

και fuιtικά της Τραγάνας.

80. ΠΑΝΤΟ:Σ Π.Α. (]Δ' επΚΑ). ΑΔ 44 (]989). ΒΙ (Χρονικά), 177. ΔΑΚΟΡΩΝΙΑ Φ. (ΙΔ' ΕΠΚΑ). Α.Δ 46
(1991), ΒI (Χρονικά), 190.
81.ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ·ΑΤΖΑΚΑ Π .. Σιίνταγμα.σελ. 169-170. πίν. 284. Η ανασκαφή. που διενεργήθηκε

=6 τη ΙΔ" επΚΑ, δεν έχει δημοσιευθεί.

82. ΑΣ:ΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ·ΑΤΖΑΚΑ Π .. Σύνταγμα. σελ. 170-171. πίν. 285·286 & σημ. 227. Επίσης

αδημοσίευτο.
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εργασίες θεμελιώσεως σχολικού συyι<ρ<m'jματoς στα όρια τ/ς πόλης, αποκαλύφθηκε

Ινα ακόμιι μεγάλο παλαιοχριστιανικό οικοδόμημα, ΤO\l oπoLoυ η ανασκαφή δεν έχει

oλoκληQωθε~. Από τις σωστικές ανασκαφΙς ΠΡOΙκuψε επίσης μεγάλος αριθμός

νομισμάτων του 4ου αιώνα (Μ. Kωνσταvτίvou, Κωνσταντίνου Β', Bαλεντ~νιανoύ Α',

Bάλεvτoς, Κωνσταντίου Β1. Για τ/ν Αταλάντη ωστόσο με το σημερινό τ/ς όνομα δεν

υπάρχουν αναφορές στις πηγές τ/ς παλαΙOΧριστιαν~κής περώδou. Με το όνομα

"Ταλάνrιoν" μας είνα~ γνωστή Μό τ/ βυζαντινή περίοδο".

Στ/ν παραλία της AταλάVΠjς, σε α.'"tόσταση μερικών χιλιoμtτρων από τ/ν πόλη,

κα~ σε μια θέση γνωστή ως "Παλιομάγαζα". αναΟ',(αφικΙς έρευνες που

πρcryματoπoιήθηκαν στα τε'λη της δεκαετίας του '80 αποκάλνψαν αρ",(ετά κτήρια

μισοβυθισμένα σήμερα μέσα στη θάλασσα
El

• Ορισμένα ανήκουν στην ε)J.ηνισnκή

πι;ρίοδο, τα περισσότερα όμως χρονολογούνται στους παλαιoχρισnανικoύς χρόνους.

ΟΙ δυσκολίες που παρουσίαζε η OU"(,(εκριμένη Ιρεuνα δεν επέτρεψαν την πλήρη

ωroκάλυψη των κτισμάτων, ωστόσο ορισμΙνα τμήματα των ψηφιδωτών δωτ:Ιδων που

τα κοσμούσαν αποκολλήθηκαν και. συντηρήθηκαν. Δεν μτιορούμε να πούμε με

βεβαιότητα ποια από τις δυο θέσεις πρέπε~ να ταυτιστεί με τον Oπoύνtα. Επειδή

πάντως το όνομα φαίνεται να σβήνει μέσα σrην περίοδο της Ει.κονομσχίας, ενώ από

τους πρώτους βυζαντινούς χρόνους εμφανίζεται το Ταλάνnoν, δεν μπορούμε να

αποκλείσουμε την πιθανότητα η κυρίως πόλη όπως και σήμερα να βρισιιόταν 0Πj θέση

της AταλάVΠjς, κα~ ο παράλιος οικισμός να λειτουργούσε ως επίνειο και εμπορικό

λιμάνι τ/ς.

Πέραν των πόλεων που αναφέρονται Μό ης πηγΙς, μια σειρά από θέσεις

περισσότερο ή λιγότερο σημαντικiς έχουν κατά καιρούς έρθει στο φως, χωρίς να

μπορούν ωστόσο να ταυτιστούν με συγκεκριμένες πόλεις.

Παλαιοχριστιανικά λείψανα έχουν εντοπιστεί κατά καιρούς OΠjν αρχαία Φάλαρα

και σημερ~νή Σ1υλίδα. Ένα ψηφιδωτό δάπεδο με γεωμετρικό διάκοσμο είχε

εντοπιστεί παλαιότερα στο οικόπεδο Διβριώτ/". Ένα κτήριο με δυο χώρους

στρωμένους με ψηφιδωτά δάπεδα αποκαλύφθηκε στην οδό Ζακοvλα
J
" Ένα τμήμα

μεγάλου οικοδομήματος, πιθανόν βασιλικής. με ψηφιδωτά δάπεδα, εντoπίσrηκε σε

οικόπεδο της οδού Αγίου ΔημητρCou". Νομίσματα της παλαιοχριστιανικής περιόδου

και διάσπαρτες ταφές επιβεβαιώνουν την κατοίκηση της πόλης κατά τ/ν περίοδο που

μας ενδιαφέρει.

Κατά τη διάρκεια σωστικής ανασκαφικής έρευνας Που διενεργήθηκε στο χωριό

nEQLIIdλA. της κοιλάδας του Σπερχειού και στην πλαγιά του υψώματος Κοτρώνι, όπου

διασώζονται τα ερείπια μικρής αρχαίας ακρόπολης, αποκαλύφθηκαν οικοδομικά

83. Η (Iν(WΚαφή ΠQCtΎμ«tα/U)tείmι από tηV 7η ΕΒΑ. υπό τ/ν επom:ε(α 11)ς (tQXαIoλόyou Κ. Α. Γιαλούρη.

84. Ο J. KODER. Τ1Β. 126, βασιζόμενος σιην α/WI.I(J(α παλαιOXQισ1ItιVlκα/ν mιyών πou να αφt)QOύν σιην

Amλάνιη, OεώQηoι mOανό όn αιmj δtαδlXτ/KΙ toν 0π0Uνm οι άλλη Ot<J'l. Π(Mίmι (Iν(IφOQά tOO ονόματος

(ΤalanIum) CΙXανtά σπιν Ρρrtitio RcmalliJJt : CARILE Α.• MPartitio Ιcπarum impeήί Romanic~, StudiVtMt
7 (1%5). 2ZQ. 287.
85. ΜΑΝΤΖΑΝΑ ΚΡ. (7η ΕΒΑ).λΔ 43 (1988), ΒΙ (XQoνι)l(i). Ν7. σχΙδ. Ζ. πίν. Ι56 β. IS7a.
86. ΣΠΥΡΟΠΟΥΑΟΣ Γ.. λΔ ZS (19'10), ΒΙ (XQOVt)l(i). 235. Π(Υ. 21Οα. ΠΑΠΑΠΑΝΑΠΩΤΟΥ ΤΡ..
Mνημεlα Φθιώrιδoς. IS)..ISS. ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ - ΑΤΖΑΚΑ Π_Σιίνrαγμα. σημ. 237σπι οιλ. 177.
87. ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ· ΑΊ7.ΑΚΑ Π.• Σιίνrαγμα. σημ. 237.
88. ΠΑΝΤΟΣ Π. (ΙΔ' ΕΠΚΑ). λΔ 43 (1988). m. σχΙδιο II.πίν. 123'r. Όπως δtoφνεΊ"α/ στο σχΙδιο που

πcφ:m"Onαι. ro μνφιίο δttθnε oρθcιyώνtoνάQθηκo κoσμημtνo μt: 1fTIφt6ωtη lWQάσtασηκOllκoιινά{x:t~

ινώ στο xώQo IWU πιθσνόtαu:ι ανttσtOtXΕΙ ΠQoς 10 xιvt{1tX6 χλίτος ιι:tιiQx.ι ψηφtδwώς δtάxoσμoς σε

δtιixωQα με ε:n:ωJ.rι).α ιιλαiσtα.
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λεί1./Κ1να και ταφές"". Μεταξύ των ταφών εvτoπίσrηκε αρχαίος καμαρωτός τάφος με

δρόμο, που φαίνεται ότι χρησψοποιήθηκε ξανά κατά την παλαιoχρισtιανική περίοδο.

Από το εσωτερικό του προήλθαν πολυάριθμα ευρήματα, μεταξύ των οποίων μερικά

χάλκινα κτερίσματα και μια μεγάλη σειρά λύχνων της ύστερης ρωμαΤκής και της

παλαιοχριστιανικής περιόδου, που ανήκουν σε διάφορους τύπους και εργαστήρια.

Μεταξύ αuτών ξεχωρίζει ένα σχετικά σπάνιο λυχνάρι αφρικανικού τύπου με

παράσταση της Αναλήψεως.

Ένα σuyκρότημα κτηρίων, οτο οποίο ανήΚΗ και λoυrρώνας με χρήση κατά τ/

ρωμαϊκή και παλαιοχριστιανική περίοδο, αποκαλύφθηκε στην πλατεία του Αγίου

Κωνσταντίνου..... Στο συγκρότημα αuτ6 ανήΚΗ προφανώς και το ψηφιδωτό δάπεδο με

παράσtαση κουκουνάρας και δελφινι.ών, που στεγάζεται σήμερα σε μικρό οικίσκο,

και αποτελεί παρεκκλήσιο αφιερωμένο στους Αγίους Κων/νο και ελένη". Σε μια

σύντομη έρευνα που πραγματοποιήθηκε το 1978 ΒΔ του ναού του Αγ. Κωνσταντίνου

αποκαλύφθηκε τμήμα ψηφιδωτού με γεωμετρικά θέματα, που ίσως ανήκει σε

παλαιοχριστιανική βασιλική·~. Ως γνωστόν στο ύψωμα πάνω από το σημερινό οικισμό

τοποθετείται η αρχαία πόλη του Δαφνούντος. Ωστόσο άγνωστο παραμένει το όνομα

τ/ς παλαιοχριστιανικής θέσεως.

Σε απόσταση λίγων χιλιομέτρων νοτιότερα, στο σημερινό οικισμό Λιόση και στη

θέση που είναι περισσότερο γνωστή ως Αγία Αικατεοίνη AQκίτσας. εντοπίστηκε και

ανασκάφτηκε το 1929 από τον Αν. Ορλάνδο μια τρίκλιτ/ παλαιοχριστιανική βασιλική

με εγκάρσιο κλίτος, που έμεινε γνωστή στη διεθνή βιβλιογραφία ως "βασιλική των

Δαφνουσίων Λοκρών'''J. Η έρευνα του 1929 αποκάλυψε τον κυρίως ναό και το

νάρθηκα. Το κεντρικό και εγκάρσιο κλίτος καθώς και η αψίδα του Ιερού κοσμούνταν

με ψηφιδωτά δάπεδα που διαιρούνταν σε διάχωρα με γεωμετρικά κυρίως μοτίβα και

πλαισιώνονταν από ελισσόμενους φυτικούς βλαστούς. Κοντά στο Βήμα

αποκαλύφθηκε ψηφιδωτή επιγραφή των δωρητών Ευγενίου και Διονιισείας. Με βάση

τον αρχιτεκτονικό διάκοσμο και τ/ θεματολογία των ψηφιδωτών το μνημείο

χρονολογήθηκε στα τέλη του 4ου ή το πιθανότερο στις αρχές του 5ου αι." Κατά τα έτ/

89. ΠΑΝΤΟΣ Π .. ΜΑρχαιολογικά ευρήματα αιtό τη ΝΔ Αινίδα. Περιβόλι φοιωτιδος : 1tQα/τ/ ιtαρow(ασις~,

Πρακτικά Διεθνούς Συνεόρίοο για την Αρχαία θεσσαλiα στη Μνήμη τοο Δημψρη Ρ. θεοχάρη, ΑΟήνα 1992
(Δημοσιεύμαro ΛΔ αρ. 48). 4]4-42].
90. ΦΙΛΙΠΠΑΚΗ Β. - ΣΥΜΕΩΝΟΓΛΟΥ Σ. - ΦΑΡΑΚΛΑΣ Ν., ΛΔ 22 (1967). Β] (Χρονικά). 246.
ΛΑΖΑΡΙΔΗ! Π.•Μ 24 (1969), Β] (Χρονικά). 219,ΛΔ 25 (1970), Β] (Χρονικά), 265-267,ΛΔ 27 (]972), Β2
(Χρονικά), 39]. ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ - ΑΤΖΑΚΑ Π., Σύvταyμα, 169. Το συγκρότημα του λolΠρα/να

καταχώθηκε προκειμΙνου να ανεγερΟεί ο ενοριακός ναός και να διαμορφωΟεί η πλατεία.

91. ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ Π., ΛΔ 22 (1967), Β1 (Χρονικά). 292-293 και ΛΔ 24 (1969), Β] (Χρονικά). 219.
ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΤΡ. Μl7Jμεία Φθιώτιδος, 283, εικ. ]66. Για τ/ χρονολόγηση ΤΟ1) ψηφι.δω10ύ βλ.

ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΑΤΖΑΚΑ Π., Σύνταγμα. ]69. σημ. 222.
92. Η έρευνα δεν δημοσιεύτηκε. Την ιιληροφορ(α οφειλω στον ΔιευOυνπj της 7ης Εφορε(ας Bιιζtνών

Aρχftων κ. Λ. ΔΕΡΙΖΙΩΤΗ. Βλ. και σχετική ιιληροφορία της Π. ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥ ΛΟΥ - ΑΤΖΑΚΑ,
ΣύvrαΥμα. 169. σημ. 222.
93. ORLANDOS Α., "Une basi]ique paleochrelicnnc en Locridc", ByzanIiQn 5 (1929). 207-228 π(ν. 3]-36.
ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ. ΜΗ παλαιοχρισιιανική βασιλι.κή των Δαφνουσ(ων της Λοκρίδος:", l1AA 4 (1929), 227·230.
ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ, ΛΔ ]2 (1929). 64. ΣΩΤΗΡΙΟΥ Γ., ΑΕ 1929. 208. ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ Π .. ΛΔ 21 (1966). Β1

(Χρονικά), 246, πίν. 24Οα-β, ι:πίσηςΛΔ 24 (1969). Β] (Χρονικά). 219 και ΛΔ 25 (1970). ΒΙ (Χρονικά), 265
266, πίν. 232α. ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΤΡ.. Μνημεία Φθιώτιόος, 272-278, εικ. 163. Βλ. εnίσης:

ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ _ΑΤΖΑΚΑ Π., Σtίvταyμα, 173-176 και π(ν. 291-299 με αναλυτική βιβλιογραφία.

Το τoπωνιiμιo "ΔαφνοΟΟιοι Λοκρο(" με το οπο(ο αναφέρεται η βασιλική και στη διεθνή βιβλιογραφία

οφείλεται στον πρώ10 ανασκαφiα και εξακολουθεί να χρησιμοποιείται σιιμβατικά.

94. ORLANDOS ΑΝ.. ΒΥΖaπιίon 5. 225. Για τη χρονολόγηση των ψηφιδωτιίίν δωiΙδων βλ. επίσης

ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ - ΑΤΖΑΚΑ Π., Σtίvταyμα. 175.
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1995 και 1996, ανασκαφική έρευνα που διενεργήθηκε με αφορμή τις εργασίες

διάνοιξης του νέου κλάδου τ/ς Ε.Ο. προς Αθήνα, έφερε στο φως το υπόλοιπο τμήμα

του κτηρίου, δηλαδή το πρόπυλο, το τρίστωο αίθριο και τα πρσσκτίσματα της βόρειας

και νότιας πλευρά ςΟ5. Το δάπεδο του πρσπύλου κοσμούνταν με ψηφι.δωτό που έφερε

επιγραφή του δωρητή Γερσντίου. Στ/ νότια πλευρά αποκαλύφθηκαν τέσσερις χώροι,

εκ των οποίων οι δυο ανατολικότεροι λειτουργούσαν ως βαmι.σπjριo (αποκαλύφθηκε

ωοειδής κολυμβήθρα επενδεδυμένη με μαρμάρινα πλακίδια) κα~ οι δυο δυτικότεροι

ως διακoν~κ6. Οι δυο χώροι που αποκαλύφθηκαν στη βόρεια πλευρά λΗτουργούσαν

ως αποθήκες για τις προοφορές των πιστών. Κατά τ/ διάρκεια της ανασκαφικής

έρευνας αποκαλύφθηκαν διάσπαρτα αρχιτεκτονικά μέλη και ήρθαν στο φως στo~χεία

που επιτρέπουν να συμπεράνουμε ότι το μνημείο εγκαταλεCφθηκε πιθανόν μετά από

λεηλασία και κατέρρευσε από τ/ φθορά του χρόνου στα τέλη του 6ου αι."".

Λίγες δεκάδες μέτρα δυτικά της βασιλικής αποκαλύφθηκε τμήμα μεγάλου

κοσμικού κτηρίου με μια κεντρική αίθουσα πλαισιωμένη από μικρότερες"'. Από το

εσωτερ~κό του προήλθε μεγάλος αριθμ6ς χρηστ~κών αγγείων καθώς επίmις λυχνάρια

με ανάγλυφους σταυρούς κα~ μεγάλος αριθμ6ς νομισμάτων. Αν και η ανασκαφή του

δεν ολοκληρώθηκε, δι.6τι το κτήριο επεκτείνεται προς τα νότια, κάτω από το mιμερινό

ναό τ/ς Αγίας A~κατερίνης, π~θανoλoγoύμε ότ~ η χρήmι του σχετιζόταν με εκείνη της

βασιλικής.

Στην (δια ευθεία και μερικές δεκάδες μέτρα δυτικότερα αποκαλύφθηκε τμήμα

λουτρικού σuγκρoτήματoς, που διατηρείτα~ σε αρκετό ύψσς". Το ορατό τμήμα ανήκει

στο χώρο των φούρνων (praefurnium) και σtην αίθουσα του θερμού (caldarium).
Και τα δυο αυτά κτήρια φαίνoντα~ να ε'ναι τοποθετημένα κατά μήκος μιας οδού,

που κατέληγε ανατολικά σω προαύλειο της βασιλικής. ΠρόΚΗται πιθανότατα για το

διοικητικό και εκκλησιαστ~κό κέντρο μιας παραθαλάσσιας πόλεως, που αναπτύχθηκε

στο ύψωμα νότια της βασιλικής και διαδέχτηκε την ελληνιστ~κή πόλη της Αλ6πης, ίχνη

της oπoCΑς έχουν αποκαλυφθεί στον διπλανό προς τα δυτ~κά λόφο και μέχρ~ τη

θάλασσα. Δυστυχώς κανένα τοπωνύμιο αναφερόμενο στις πηγές δεν μπορεί σήμερα

να ταυτιστεί με την πόλη αυτή, που φαίνεται να εγκαταλείφθηκε μετά τα τέλη του 6ου

α,.

Οικισμ6ς των παλαιοχριστιανικών χρόνων πιθανολογείται ότι υmjρχε επίσης στη

θέση "Κύνος" των Λιβανατών, με βάmι τα ευρήματα που αποκαλύφθηκαν στα

ανώτερα στρώματα της ανασκαφής της ομώνυμης αρχαίας πόλεως. Από την (δια

περιοχή προέρχεται ένας χρυσός σόλιδος του αυτοκράτορα Ιουστίνου Β' και ένας

95. ΣΥΘΙΑΚΑΚΗ-ΚΡΙΤΣΤΜΑΛΛΗ Β.,Πρακτικά Ιης Συvό.vrφηςyια το ΈQγQ των ΕφΟ(!ειών AexJτωνστη

Θεσσαλία, Μάιος 1998 (1JΠό 6cδoση), Τη; ιδία;, ΑΔ 50 (1995), Β1 (XΡOνι>cά), 403-405, σχέδιο 5 και nίν.

139'1', 14Qα., ΑΔ 52 (1997), Χρονικά (1);[(\ έκδοση).
96. Ο Α. ορωνδος (lJ[έδωσε την Κα1ασtQO<Pή τη; βασιλικής σε ΠUΡκαyιά, εξαιτίας ενό; στρώμα1ος στάxn\ς

Π(1) (lJ[οκάλuψε 0'1:0 κεντρικό κλίτος. Τα στοιχεία της νεότερης Ιρεuνας ωστ6σο δεν συνηγορούν σε αυτό.

Αντίθεα/, τα ιtαταlCtρμαuσμlνα CιQχιτεlC10vικά μέλη, ΠΟ1) βρέθηκαν διασκορπισμένα πάνω στα δάπεδα

μ{οο και έξω απ6 το μνημείο, η αιτοοοία πσλlίπμων αντικειμένων, η αιτ6Qρlψη ClQXlttκτoνtxώY μελών μέσα

στο φρέαρ του αιθQιou και η πρόχειρη (Μ)κα1ασκειιή ορισμένων χώρων (π.χ. Τ01J blaxOVlκoυ) με 10
>cλείσιμo θυρών, μ<xρτ1JQεί τη λεηλάτηση του χώρου και την αναγκαστική Τ01J εy>cατάλειψη μετά απ6 μια

=χημΙνη απόπειρα επανάχρηση; ενός τμήματος Τ01J. Η καταστροφή α1Jtή θα πρέπει, με βάση τα

νομισματικά στοιχεία, να 1οποθετηθεί στα 'ttλη ΤΟ1) 6ου al. και πιθανότατα σχετίζεται με τις ολαβικές

επιδρομές κα1ά τη διάρκειατης αUΤOICQαtOΡίαςΤΟ1) Τιβερίου KωνσταVΤΊνo1)

ιn. ΣνθlΑΚΑΚΗ Β. (7η ΕΒΑ),ΑΔ 50 (1995), ΒΙ (Χρονικά), 405-406, σχέδιο 6., ΑΔ 52 (1997), XΡOvl>cά
(υπό 6cδoση).

98. ΣΥΘ[ΑΚΑΚΗ Β. (7η ΕΒΑ),ΑΔ 50 (1995), Β1 (Χρονικά). 406, σχέδιο 7.
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θησαυρός 1080 xάλχ~νων

νομισμάτων του α μισou του

4ου αιώνα που ο κάτοχος του

είχε xρUψει σε πηγάδι. πιθανόν

κατά τη διάρκεια XΆΠor.ας

βαρβαρικής επιδρομής.

Ερείπια παλαιοχριστια

νιχου ναού αποκαλύφθηκαν

επίσης στην Κό{Η)Εια (θέση

"Χι.λιαδού") κοντά στο Μάζι..

κατά τη διάρκεια εργασιών

θεμελιώσεως του νέου ναού

Κ6ρσεια. ά.'"tOψη toU χώρου. του Αγίου Γεωργίου". ΤΟ

χτίσμα, που δεν έχει ως σήμερα ανασκαφείσυστηματιχά, έσωζε ψηφιδωτό δάπεδο

και τoιxoyρaφ(ες.Οι τοίχοι του διατηΡOUντ:oιως το ύψος ΤΟΟ Ι μfτρoυ. έχει υποστεί

ωστόσο σημαντικές καται:προφές από λαθρανασκαφείς. θραύσματα αρράβΟΟπων

κώνων, θωρακίωνκαι κιονοκράνωνείναι διάσπαρταστο χώρο.

Στ/ν περιοχή του θεολόγου, μέσα στον αρχαιολογικό χώρο των Aλι.iιv,

αποκαλύφθηκανστο παρελθόναπό την ΑμερικανικήΑρχαιολσΥιχήΣχολή τα ερείmα

μιας μικρής σχετικά τρίκλιτης παλαι.οχΡLσnανικής βασιλικής με οψψότερες

μετασκευές'ΙΙΙ. Το δυηκό ήμισu της βασιλικής καταστράφηκε κατά την τότε

ανασκαφική έρευνα, στην προσπάθεια να δΙΕρευνηθεί η ύπαρξη μυκηναϊκών

στρωμάτωνσε μεγαλύτεροβάθος. Νεότερεςανασκαφικiςέρευνες που διενεργούνται

από το ΠανΙμιο του Comell, υπό τ/V καθοδήγηση του καθηγητή κ. 10hn Coleman"",
αποκάλυψαν στο Ιερό Βήμα της βασιλικής ψηφιδωτό δάπεδο του τέλους του 50υ ή των

αρχών του 6ου αι., που έφερε σε διαδοχικά διάχωρα συμβολικές παρασtάσει..ς

ευχαρι.σιηριακού περιεχομένου' μεταξύ αυτών, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει

παράσταση αετού που φέρε~ φωτοστέφανο. ΤΟ πτηνό αποτελεί ως γνωστόν σύμβολο

του Ευαγγελιστή Ιωάννη, γεγονός που π~θανόν μπορεί να συσχετιστεί με το

τοπωνύμιο της περιοχής (Θεολ&Υος). Aνατoλ~κά της βασιλικής αποκαλύφθηκε

θαλαμωτός τάφος με προθάλαμο, από το εσωτερικό του οποίου προήλθε μεγάλος

αριθμός πήλινων λύχνων του 50υ ή 6ου α~. Τα ανασκαφικά στοιχεία μαρτυρούν ότι η

αρχαία πόλη των Αλών γνώρισε άνθιση στον 60 αι. μ.Χ. o~ εισαγωγές αμφορέων και

αφρικανικών πινακίων δείχουν εκτεταμένο εμπόριο με όλη την περιοχή της

Μεσογείου. Στην ~oυσnνιάνεια περίοδο πρέπε~ πιθανότατα να χρονολογηθούν και οι

επισκευές στο aρxaCo τείχος που πρoσtάτευε την πόλη από την πλευρά της θάλασσας.

Η παλαιoχριmιανική πόλη φαίνεται να παρακμάζει στα τέλη του 6ου ή τις αρχές του

Ίου αι. Στη βυζαντινή εποχή στο κεντρικό χλi"τoς της βασιλικής ανεγείρεται μονόχωρο

ναίδριο, ένδειξη ότι η πόλη εξακολουθεί να κατοικείται ή επανακατοικείται στα

βυζαντινά χρόνια.

99. ΚΑΛΑΤΖΗ -ΣΜΠΥΡΑΚΗ ΑΙκ. (7η ΕΒΑ), ΛΔ 36 (1981), 81 (XQoνιxΆ), 2'70. ΠΑΝΤΟΣ Π. (ΙΔ'

ΕΠΚΑ),ΛΔ 37 (\982). 8\ (Χρονιχά),202·203.

100. WALΚER A.L - GOU>MAN H~ MReport on ~ιιkιn5ιΙ Halai ΙOkτίιM,λJA 19 (1915), 418-437.
GOU>MAN H.• 1'be AcroρoIisof Ha1ai-, HtsptriD 9 (1940). 432.
101. roΙΕΜΑΝ J., -ExcaνaIions ιι Halai 1990-199I

Μ

, Huptri4 61 (199:Ζ). 2Ώ 1t(I1 πίν. fi9b. ΤΟΥ IΔJOY.

~H.laί; Thc 1992·1994 Fιeld Seasons", Hαpmιι 68 (1999). 28S-34I.
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Ο voτι6τΕρος γνωιπός παράκτιος οιχωιιός της περιόδου αιtτ/ς l\QtιJXόYav ιΥτη

Λά(llJμνα. Στα τέλη της δεχαετίας του 70 ερι:(πια Otκll..ψού και f\αιRλΙXης. πιθανόν

παλαιoχριιnιανιχής, αποκαλύφθηκαν ιmι θέtJη "Παζαράχ.-, Λείψανα λιιιενιχών και

t>χUQα/IIQΤIXών έργων τ/ς ιoυσnνιανειας ΠΕQιόδου, έχουν [νιQπιιπεί ιπην παραλία

1Ου OΙXΙUllOύ χαι lιέοο στο tJ11IIEPΙYό λψάνι..ι.

OI1U.Iιρoφoρι'c; που έχουιιε ιnryxεντρώtJει lιέχρι ιπίΙIΕρα IIC1QTUQOύY ,'in η περιοχή

της Φθιώηδας υ1tήρξε κατά την παλαιοχρωτιανική περίοδο ιJXετιχα

πυχνοχατοιχηllένη. Αρκετές από τις πόλεις της γνώρισαν OΙXOVOΙHxη άνθωη, όπως

IIαQruQOύY οι πηγές, τα νοιιί..,.ιατα χαι η καλή ποιότητα των κτηρίων χαι Ίων

ψηφιδωτών δαπέδων. Η ταραηιένη εποχή που αxoλoύθΗUε το θciνoτo του

(OWΤΙVΙανoύ. η Otχονοιιιχή παραχιιή. Ot <pWIXi; χοτοιπροφ{ς χα! οι βαρβαρικές

EntbQCIIIt; χλόνωαν αι.κΡαλώς την οικονομική EυρωιJTία χαι oδήΎfl\JO" τις

πιρl!λJόΤEρες από τις πόλεις oJΕ ιruρρίχνΩUΗ' Λίγες όιιως φαίνεται ότι ήταν οι πόλεις

που εγκαταλείφθηκαν OQtιmκά κατά την πι:ρίοδο αυτή, ι.Jε αντίθεση ιιε ό,τι πιι.Jtεύετα/

γενικά για τους παλαΙOΧQlι.JtιανιΚOύς OΙΚΙιJIΙOύς των ε)..λαδικών παραλίων. Από τις

θiι.Jεις που ;ιρoαναψερcqιε, ιιόνο η περιοχή της βαι..ιιλικής των Δαφνowι'ων ΛOΚρώ"v

τεΚllηQιωllένα α.,ό την αναuκαφική UΤρt1)Ilατoyραφι'α δεν oJUVEXt'tEt να ζf.l ιιετά τα

τέλη του 6ου αι. Στις περtιJoότερες από τις ανθηρές πόλεις των παραλίων, όπως ο

Εχίνος, η Λαριοο KρEjlαtJτή, η Στυλίδα, η Σχό.ρφεια.ο Κύνος, η Αταλάντη ·Oπoύνtας,

(,)t Αλές και η Λάρ""να,αλλά και τις πόλεις της ενδοχώρας,όπως η Λαμία, η Υπάτη,

και η Ελάτεια, η ζωή συνεχί"ζεται ή αναχό.ιιπτει ξανά ι.Jtην ίδια θέοη uτους

βυζαντινούς χρόνους, και lιόνο τα ΤΟπωνύlιια αλλάζουν ορωllένες φορές, όπως

t.JUιιf\α(νει με τη Λαριοο ΚρEjlαιmj. την Υπάτη και τον OπoUντα. Τέλος, πρέπf.l να

υπόρχουν και IIEjιονωllένα φαινόιιενα, όπ.ως I.1tO θαυιιακό. που η π.όλη ιΗους

βυζαντινούς χρόνους Ilεταφερcται ΟΕ αρκετή αnόιJταση και σε θέση πω οχυρή. θα

πρέπει όιιως να έχουιιε κατά νου ότι η εικόνα που οχηιιατι'tουιιε ι.Jήllερα αποτελεί

ιlέρος ιιόνο του αρχικού ΟΙ.κωτικού ILΠOύ της περιοχής. ΔιάιJnαρτα ευρήιιατα. κυρίιι>ς

κινητά. που έρχονται κατα καΙ(HJύς '-'το φως. υΠOδεικΝWυν ότι ,ιεγάλο IIέρος από τον

αρχικό "παλαΙOXρtιJτιανικό χάρτ/"" της Φθιώτιδας lιας είναι ακόlΙl1 άγνωιJΤO και η

tιJΤOρία της περιοχής εξακολουθεί να είναι '-'κοτεινή. EλnίζO\,IIε ότι στο ιlέλλον

πεΡtιJLJ6ΤΕQΕς και ιJυLlτηιlατικ6τερες αρχαιολογικές έρευνες θα ItnOQEUOIJV να

ιιυJιπληρώιJουν τις γνώι)εις lιας για την αδιάλειππι IιJΤOρική πορεία της τOOo

ενδιαφέρουLJας και ,-,ηιιαντικιίς αυτής περιοχής του ελλαδικού χώ(Χ)υ.

.IΙ2ן ΛΑΖΑΡΙΔΙ!! n.. A.J η (Ι'Κ>Ι'Ι). 252, ΛΔ 2~ (1'Jt.'J). Βι (Χι_l\,χιί). 21Ν Χ/ο ΛΔ 25 (1'1711). ΒΙ

(Xι_O\1K,i). 2fιj( (,ΟΠο>,' ΙΙ\'ΙΙlfiι_" ..." 'fιIΜ't.~tI'''''lιn.... ;Ι""I'f_ff«rlι~IJXI'V ::ιι_ιο;: φι~.tτξ,1 ,m,,' ;ΙfΙ"l\otιί~, 1ι1l'

,....,,,; "tI' ;\"/;",. N"",J.ii.tI·).
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ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

Δημήτ~,oς Β. Γ6νης:

ΧΟθηγητής: Πανι:πιστημίον Αθην"'ν

θΕΜΑ

Γ(!ηγQρIoι; ο ΒιΧ;άντιοι;,

διδάΟΧαλος του οοίου Aθα.Vα/1{oυ του MaEfJJ(l!rov

Α
ς ιιου εmτρωι:εί να ασχίtJω την εισήγηση ιιου lιε ένα λoγoπαίΎV\O, που έχει

ως αφετηρiα του τον Γρ1fYόρto θεολόγο: -AθσVΆσιαν επαινωΥ, αρι:r1fY

επαινίοομαι-" Τον διδάυχαλον επαινων, Αθα.νάσιον επαινέιJOllαι.

Την αφD{)Jlή για την παρούσα αναxoίνωuη ιιου την ΙΔΩUε ο Βίος του συμπατριώτη

ιιας οοίου Aθαναuι'oυ του Μετεωρίτη κοι συyκεΚQtlιένα το εξής χωρίο: Ησυχίας δε

μίτρου, επεί ουκ ειμί ταύnις εν πείρα, τι ειπείν ουκ ίχω. Όμως ,jxQUO(J παρά του cμoύ

επιστό.του, aς ην τους cv τω ~)iω 'Ορει l]UIJlαστ6.ς ακριβωoάμεvoς και έλε'yc προς με

<Πι εν τη ερyaoία του πατρός μόλις η δυάς των ηovχαστων τώVΔε ισορροπε/. ους κα}'ώ

είδοtl. Και αυθόρμητα αναφιJEταl το ερώΠlIlα: Y:nήρξε ο όσιος Αθανάσιος μέλος της

χορείας των ησυχαστών του ΙΔ' αιώνα;

Αν αναγνώιJει κανείς το Βίο του με ΠQOUOXή, θα διoπιuηiιυει ότι ο AθαΝΆUΙoς

UΤΗν πορεία του προς τον lιοναχιχ6 βίο ήλθε σε επαφή ΙΙΕ αρκετούς πνευματικούς

άνδρες της Εποχής του. ΣIJγΚEκριμEνα ιινηιιονε\ίονται οι: ΓρηΥόρι.ος Σιναίτης, Δανιήλ

ο ησυχαστής, Ισίδωρος Βουχειράς, Γριπ6Qtoς Ακίνδυνος, ιερOllόναχος Κάλλιιπος

της uκήτης του Μαγουλά, ΙΕροlιόναχος Γρηγόριος, μοναχός Μωωής' κοι ΕπίιΤλΟπος

!ερβίων Ιάκωβος'. Από τις ανωτέρω πρouωπιx6τητες, αν αφαιρέuoυιιε τον Γρηγόριο

Ακίνδυνο. ο O1tοίας αργότερα κατετάγη ιπο ιπρατόπεδο των ανηΗUΥXαιπών και

lιάλιuτα ανέλαβε το ρόλο του ηγέτη τους lιετά την α/tQlιάΚΡ\MJ1l του Βαρλαάll του

Καλαβρού από το Βυζάντιο·, όλOl οι υπόλοιποι ανήκαν uτo ιπρατόπεδο των

ηUΥXαuτών,

Ο ΟΟιος Γρηγόριος ο Σιναίτης, κατά τον βιογράφο του Kάλ/(uτo, πατριάρχη

Κωνστανηνουπόλεως, υπήρξε ο ειuηyητής της ησυχίας uτo Αγιον Όρος. όπου

l.1Uνάντησε πολλούς μοναχούς που εξαντλoύιJαν την όλη φροντίδα τους περ/ το

πρακτι κόν, εις ησυχίαν δε 11 και ναός njΡΨJιν και θcωe(αν ιπερωτώμινοι ουδέ ει

ονόματι ιγνώριζαν τούτο έλεyov", Μόνο στη σκήτ/ του Μαγουλά (κοντά στη lιονή

Φιλοθέου) συνάνtΨJε τρεις μονοχοίις, τους Huαία. Κορνήλιο και Μακάριο, οι οποίοι

δεν ασχολούνταν μόνον περί το πρακτικόν, αλλά και περι' το θεωeητικόv ιπί μικρόν

ποιουμ{Υους τl}ν αοχολίας'. Είχε τ/ φιλοδοξία να διασπε(ρει μιτά λαμπρότητας

δαψιλώς το της ησυχίας καλόν όχι ιιόνο στους Ρα/JlαIouς (Βυζαντινούς) και τους

Βουλγάρους (στη xWρα των οποίων είχε εγκαταuτήι..ιιl το ησυχαστικό του κένtρo. τα

Παρόρια), αλλά και στους ΣέQβouς και επ{κιι)l{(·.

Ο Δοvtήλ. όπως 1ι()Οδίδει και ο χαρακτηρωιιός που UUΝUΔεύει το όνομά του,

υπήρξε ~αιπής". Δεν φαίνεται να ταυτίζεται lιε τον ομώwμο μητροπολίτη Αίνου.

που είναι γνωιJ1ός κοι ως παραλήπτης επιιnoλής του οοίου Γρηγορίου του Παλαιιά.

tQU ασχηγέτ/ του ησυχαιnικoύ κινήματος τον ΙΔ' ΟΙΙΙ1να",

Ο luίδωρος Βουχειράς ανήκει uτΗ χορεία των ησυχαστών. Μαθήτεοοε κοντά ιπον

Γεράυψο τον Σιναίτη, ιιαθητή του οσίου Γρηγορίου του Σιναίτ/. και επιδίωξε να γfνεl
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ιιαθητής και του τελευταίου'Ι. Συνδέθηκε ιιε φιλία ιιε τον συιιπατριώτη του κω

οιlOϊδεάτη του Γρηγόριο τον Παλαιιά, εξελέγη ιιητροπολίτης MoνεllβαιJίας κω

υπήρξε ο πριίnος ηιJυχαιJτής που ανήλθε υτον πατριαρχικό θρόνο της

Κωνυταντινουπόλεως(1347-1350)'\
Ο ιεροιιόναχος Κάλλιυτος της ιJκηνής του Μαγουλά είναι όχι fIQVO γνωυτότατος

ηιJυχαιJτής. αγαπηιlένος ιιαθητής του οι.ιίου Γρηγορίου του Σιναίτη, αλλά και

αξιόλογος ιιαχητής, που ως πατριάρχης Κωνυταντινουπόλεως (1350-1353, 1355
1363/64) εργάιπηκε για τη δlκαιωιJη των ηιJυχαυτικυ)ν απόψεων του Γρηγορίου

Παλαιιά, κυρίως υτη lJύνoδo του 1351 α/ην Κωνυταντινούπολη". Δεν θεωρώ περιπό

να επαναλάβω ότι ο ΚάλλΙα/ος είναι και ο βιογράφος του ηιJυχαι.rnj Γρηγορίου του

Σινα·ίτη.

Ο επίιJκoπoς Σερβίων Ιάκωβος δεν ήτανWΧαία προιιωπικότητα. Υπήρξε ένας από

τους δώδεκα Ilαθητές του ωίου Γρηγορίου του Σιναίτη α/Ο Άγιον Όρος (Γεράιιψος

εξ Ευρίπου, Ιωιιήφ εξ Ευρίπου, Νικόλαος εξ Αθηνών, Μάρκος εκ Κλαζοιιενών,

Κάλλωτος, Ιάκωβος, Ααρών, Μωωής, ΛΟΎΥίνος, Κορνήλιος, HlJαίας κω Κλήιιης από

τη Βουλγαρία)'I. Άρα η ηι.τυχαυτική του ιδιότητα δεν πρέπει να αιιφωβητείτω.

Κω ο ιlOναχός Μωωής, ιιε τον οποίο ο Αθανάιιιος αιικήτεωε υτη Μηλέα του

Αγίου Όρους, πρέπει να καταταγεί ιιεταξύ των ηι.ιυχαιJτών. Τούτο ιιας το

υπαγορεύουν τέwερις κυρίως διαπιιπιί)ι.ιεις: α) Ο Αθανάι.ιιος την πληροφορία για

τους δύο πνευιιατικούς γέροντες (ιεροιιόναχο Γρηγόριο και ιιοναχό Μωωή), που

ιιόναζαν ι.ιτη Μηλέα και είχαν φθάιJεl "εις άκρον αρετιjς", την άντληι.ιε από τον

ψ.ruχαιJτή ιεροιιόναχο ΚάλλΙα/Ο ιπη ιJκήτη του Μαγουλά", όπου είχε εγκαταιΠαθεί ο

όιJιoς Γρηγόριος ο Σιναίτης ιιε τη δωδεκάδα των ιιαθητών του". Άρα ο Μωωής

πρέπει να ήταν γνωιπός του ΚαλλίιΠου. β) Στον κατάλογο των ιιαθητών του οι.ιίου

Γρηγορίου του Σιναίτη φιγουράρει και το όνοιια του Μωυυή'ι. γ) Ο Μωυοής, όταν

υποχρεώθηκε να χωρωτεί από την ακολουθία του lεροιιονάχου Γρηγορίου, ζήτηιJε

άιJυλo ι'τη ιlOνή των Ιβήρων'", η οποία βρωκόταν κοντά ιΠη ιJκηνή του Μαγουλά. Στην

ίδια ιιονή κατέφυγε ιJε πρoγενέιrrερo χρόνο και ο lεροιιόναχος ΚάλλιυτοςlO. δ) Το

1340 ιιεταξύ των αγιορειτών ιιοναχών, οι οποίοι υπέγραψαν τον περιώνυιιο

Αγιορείτικο ΤόιlO ήταν και: Ο εvτελ'jς Υέρων και εν μοναχοΙς ελιίχιaτoς Μωϋοιίς. Από

OρtΙ,llένα ιιάλιυτα χειρόγραφα που διαιJώζOυν τις υπογραφές του Αγιορειτικού Τόιιου

πληροφορούιιεθα ότι ο γέρων Μωωής προερχόταν από τη ιιονή των Ι~ήρων (ο από

της των ΙβlΙρων κυρ ΜωυσιΙς)Ι'. Τα ανωτέρω δεν νοιιίζω ότι πρέπει να θευ.>ρηθούν

τυχαία κω ιη,llπτιί.llJεlς κω να αποκλείουν τον ταυτωιιό του Μωωή της ιJΚήτης του

Μαγουλά, του εΡΙlllητηρίου της Μηλέας και της ιιονής των Ιβήρων. Την ηυυχπυτική

ιδιότητα του γέροντος Μωωή ιιαρτυρεί κυρίως η υπογραφή του Αγιορειτικού Τόιιου.

ιδιαίτερα αν ληφθεί υπ' όψη ότι αυτός αποτελεί επίιπlllΟ κείιιενο δικωώιιεως κω

διπκηρύξεως της δlΟΟιικαλίας του ησυχαιJτή αγίου Γρηγορίου του Παλαιιά"'.

AφήlJαllε τελευταίο τον lεροιιόναχο Γρηγόριο, γιατί αυτός υπήρξε ο πραγιιατικός

πνευιιατικός γέροντας κω δΙOOιJκαλoς του νεαρού Ανδρονίκου (1lετέπεlτα Αντωνίου

και AθαναιJίoυ) από τας Νέας Πάτρας (τη ι.l1Ί1lερlνή Υπάτη). Πρέπει να επωηιιανθεί

ότι για τον ιεροιιόναχο Γρηγόριο δεν έχει γραφεί ιlέχρl ι!ήιιερα ένα ειδικό άρθρο. Και

τούτο είναι εύλογο. αφού ο Γρηγόριος "ζει" ιπη ιικιά του ωίου Αθαναυίου. Έτυl

όποιος γράφει για το βίο του AθαναιJίOυ και τη υχέυη του ιιε τα Μετέωρα.

υποχρεωτικά θα αυχοληθεί, είτε εκτεταllένα είτε δια βραχέων, κω ιιε τον Γρηγόριο.

Την παρoύιJα διιως δlαπραγιlάτευιJη, που αποσκοπεί στην ανίχνευοη της ταυτότητας
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τον Γρηγορίου και όχι lJτ/ βιογράφηυή του, δεν την ενδιαφέΡΕΙ η ~oχεrικη-"

βιβλιοΥραφα. γι' αυτό κοι θα [!.ΠΙάσΕΙ τ/ν 1tQOUOXή της χυρ(ως ιΙΕ ειδικές πηγές. Τι

611ως yνωρt"ζOυIΙE γι' αuτΌV από το πηγαίο υλιΥ.ό;

Ο lεQOΙlόναχος Γρηγόριος lιαζί με τον IIovoX6 MωuιJή οtJXήτευαν ιπην τοποθωία

Mηλ.tα. πάνω tJto όρος του Ά8ωνος, υε lιέρος MOΙtEJIOVWIIlνo χαι αφιλόξΕVO. αφού

το πολύ 1'.QOO δεν επέτρεπε να φυιρώνouν σΕ oVt6 ήllΕΡΟ δέντρα, αλλά ι,όνο πίτυες

υψfκoμoι και κέδροι δαoύrατOt. Αιιφότεροι οι ΥΙ:ροντες είχαν1IQOObMEt 1tνεψατι)".ά

και ε(χαν φθάσει Εις άκeoν αρετψ;.

Κοντά τους ως πνεψατι".ά τέκνα OιJΚήτευαν και άλλοι lιovoχοί. Επιδρομή

Τούρκων ωιOΧρέωιJE τους OιJΚητές να αναζητήσουν ασφαλtς καταφύγιο. Ο γέρων

Μωωής ιιε έναν αχόλouθo του, τον Στέφανο, xατέψvyε στη μονή των ΙβήQων. Ο

ΙΕQOllόναχος Γρηγόριος παρέλαβε δύο μoναxoUς, τον AθανάιJ\o ΚΟΙ τον Γαβριήλ., και

Χήρε το δρόιιο προς τα εσπέριο. Αφού πέραuαν από πι θωuο.λονίχη και tη BiΡOto,

μετά από πρσιQOΧή του EJtIι.nιoό1tO\l Σερβ(ων Ιακώβου >I..αtευθW&ηκαν προς τους

βράχους των Μετεώρων. Η ακoλoυθt'α εγχαταστάθηκε στο λίθο τον καλούιιεvo

ΣτύλοΟ , Ο Γρηγόριος, όταν ιJυVειδητoltOίηιJε την "χερβολιχή UXΛηρ6tητα το" τόπο"

χαι το 6απαράκλητov~, ήθελε να κατεβεί αιιέιJως από το βράχο και να πάρει το δρόιιο

της εχιιπροφής. Ο Αθανάσιος τότε "πoι..rxέθηκε ιπο γέροντά του ότι θα του

εξασφάλιζε αυτός τα αναγκαία (άρτον, οίνον και έλαιον) χαι χατόρθωιJε να

αποτρέψει την αναχώρησή του, Ο γέροντας κατέUΤΗ lιαγνήτης για τους rnιπούς των

ΎύQω περιοχών και πολλοί (άρχοντες και αρχ6ιιεvoι, ιερείς και ιιονάζοντες) εσπευδαν

να τον επωκεφθούν. Και όλοι επέιJtρεφαν ιnην πατρίδα τους αποκοιιίζοντας ιιεγάλη

ωφέλεια από την πνεψατική ομιλία το" γέροντα. Και ο βωγράφος του Αθαναιήου

σχολιάζει ιJto ιJ1'Ί11είO αυτό: Ην γαρ και λόyw και πράξΕΙ και θεωρΙα χάριτος 'μεστός Q

ο",;"μ.

Η ΠVευllατική ακτινοβολία του γέροντα είλκοοε και άλ/ouς αδελφούς και έτσι

ouγxρotήθηκε ,Βα αξιόλογη ακολουθία. Τότε ο Γρηγόριος απάλλαξε από τ/ διακονία

τον Αθανάοω και του επέτρεψε να ηOUΧάζει πέντε. και αργότερα, έξι ηιιέρες τ/ν

εβδοιιάδα, σε κάποια απόι.;ταοη από την κατοικία των ιιοναχών, ασχολούιιενος ιιε το

εργόχειρο και την προσευχή. Το Σάββατο το βράδυ και την Κυριακή ήταν

υποχρεωlιένος να επιστρέφει στο κάθισιια, για να λαμβάνει μέρος U'IIIV αγρυπνία, να

lιεταλαιιβάνει των θείων ιιοοτηρίων και να συlψετέχει σ[ην xot'V1j τράπεζα της

αδελφότηταςΙ). Η ανωτέρω πρακτική του γέροντος Γρηγορίου δεν μας παραπέlιπει

lιόνο υτο θεulιό των αρχαίων λαυρών, αλλά και UΤΗν πρακτική του οοίου Γρηγορίου

του Σινα'ίτη, ιJχεδόν σύγχρονου ή μάλλον λίγο προγενέστερου του δικού μας

Γρηγορίου. Χαρακτηριυτικό είναι το παράδεΙYlια του οοίου θεοδατίου του

Τυρνοβίτη. Ο Γρηγόριος Σιναίτης εξετίμησε την πvεuιιατική πρόοδο του Θεοδοσίου

και τον διέταξε να ησυχάζει κατά ιιόνας, μακριά από τ/ 'IO'V1j, υε κελ/ί. Ύtα να

εισέλθει υε πειQOυιlό και να ανέλθει σε υψηλότερα επίπεδα τελειότ/τας. Ο

θεoδάJtoς τελικά εξήλθε νικητής από τη boκιιιασία'Ό

Αργότερα ο Γρι)Ύόρtoς επέτρεψε υτον Αθανάσιο \'0 εγκαταυταθεί επάνω ιπον

Πλατύλιθο μαζί με δUo άλ/ouς ιιοναχούς (Γρη'YόQto και Παχώιιιο), αν και τον

προόριζε για διάδοχο του υτο κάθωιιατου Στύλο""

Μετά από δέκα έτη. από την εγκατάυταUΉτου ι.noν Στύλο, ο Γρηγόριος, εξ αιτίας

χάποιας συνωιιοοίας των τοπιχών παραΎόντων, αναχώρησε ξαφνιχά για την

Κωνυταντινούπολη.Η απώλεια το" διδαυΥ.άλου υτοίχωε πολύ υτον AθανάtJιo, γι'
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αυτό, όταν πληροφορηθηκε την αναχώρηση του, έτρεξε ξoπίι.Jω του. για να το φθάιJει.

Τον έφθαοε ι.Jτη Θεοοαλονίκη και τον παρακάλωε να του επιτρέψει να τον

αΚOλOυθηιJει "όποι και πορεύεται". Ο διootJΚαλoς όιιως δεν ικανοποίησε το αίτη,ιά

του, αλλά τον πρά!ταξε να επlιπρέψει ι.Jτη λιθόπολη των Μετεώρων, να ορίσει ως

επικεφαλης του καθίι.JlιαΤOς ιπον Στύλο τον ιερο,ιόναχο AναιπάιJΙO και ο ίδιος να

απέλθει ιJτo νέο κελί του, το οποίο και αγαποΟΟε ιδιαίτερα. Ο αποχωρω,ιός του

διδαιJ)/..άλoυ και του lιαθητη ιruνoδεύθηκε lιε δάκρυα και ευχές. Ο Γρηγόριος

ε,ιπιιπεύθηκε ιπον Αθανάοιο και τη οωτηρία δύο ιεροιιονάχων που τον ιJυνόδευαν

(Λαβε τούτους μεΟ' ευατού και φρόντισον UJrfe της σωτηρ(ας αυτών). Επειδη ο

Γρηγόριος έ,ιεινε αρκετά έτη ιπο κάθιιφα του Στύλου. έλαβε την επωνιψία Στυλίτης.

Στην πρωτεύουσα της αυτοκρατορίας, όπου εγκαταιπάθηκε, απόκτησε τοσεβω ..ηιό
όλων, όχι lιόνο των ΚOιJ,lικών αρχόντων και των ,ιεγιιπάνων, αλλά και του πατριάρχη

και των βασιλέων, οι οποίοι όλοι τους τον σέβονταν ως κοινό πατέρα. Εκεί ο

Γρηγόριος lιε τους λόγους του )/..οι το παράδειγιια του βίου του xaθoδtjYΨO.Jt πολλούς

ιπο σωιπότερο βίο' τέλος εξαντλη,Iένος από την αρρώοηα του, την υδρωπικία. και τα

γηρατειά, αναχώρησε για τον κυριο, αφηνοντας πίι.Jω του πολλούς ιlαθητές,

πετυχη,Iένους σtη ζωη τους από κάθε άποψηJ.l.

Τα ανωτέρω ιποιχεία για τον Γρηγόριο αντλεί ο ειδικός ερευνητης από το Βίο του

OιJίoυ Αθαναllίου του Μετεωρίτη. Μια ιru,lπληρωlιατικη σηιιαντικη είδηιJη για το

Γρηγόριο αρυόιιεθα από το Σύyyρaμμα IoτoρIK6v ως εν συνόψει συντεθέν, δηλούν περι'

της σκιjrεως. ότι τε ει.πι της υπεραΥι'ας Θεοτόκου της Δουπιάνου και ΣταΥών. και πως

την σιίμερον λfyεται του Μετεώρου. Στο αξιόλογο αυτό κείμενο ο Γρηγόριος καλείται

Γρηγόριος ο Πολίτης"'.

Κατά την ηlιετέρα άποψη, η έρευνα για την προσωπικότητα και την ταυτότητα του

lερονονάχου Γρηγορίου, του πνευιιατικού γέροντα του OιJίOυ AθαναιJίOυ του

Μετεωρίτη, πρέπει να επεκταθεί και σε άλλες ,ιη ,ιετεωρίτικες πηγές, διότι εί,ιαι

πεπεω,Iένος ότι ο ιεροιιοναχος Γρηγόριος ταυτίζεται IIt τον πνευιιατl)/..ό διδάιJκαλo

του οσίου Γρηγορίου του Παλαμά. ο οποίος ιπις πηγές είναι γνωιπός ως Γρηγ6ριος ο

πάνυ και ΓρηΥ6ριος ο Δριμύς. Για τον Γρηγόριο τον πάνυ αρκετά ιποιχεία lιας δίνει ο

Βίος του οι.ιίου Γρηγορίου του Παλαlιά iO, ενώ lιε τον Γρηγιiριο τον Δρψύ σχετι'ζεται το

κατωτέρω απόιJπαιJ,lα του Νικηφόρου Γρηγορά: Ε/χε γαρ ηίνδε την νΟΟov αυτ6ς και

πριν Βυζαντ(οις επιδεδημηκfναι τον Βαρλαάμ. και οράν επ' εμού τε και πλει'ιπων

άλλων διετε/νετο την γε του θεού σωματικο/ς υφθαλμας owfav' ου μόνον δ' αuτ6ς.

αλλά και ο τούτου διδάσκαλος και ομώνυμος ΓρηΥ6ριος ο Δριμύς. Και πολλάς

επιίγαγον αυτοι'ς εγώ τας λοιδοριας, εκ των θε/ων γραφών καrαισχύνας την άκαιρον

και απαι'δευτονΥλώπαναυτών.ώον ο τότε παρε(χε καιρ6ς. Και τούτο διίλονJrfJrρoxa

σοφο/ς ανδράοιν εγώ. τω τε μεΥάλω φημ{ λoyoθiτη και 6001 μετά της σοφ/ας και

αρχιερωσύνη την εαυτών εκΟΟμησαναρετψ. Οις και φρικώδες ειιθύςακοΟΟασι yfyovc,
και Μασοαλιανών εκάλεσαν αι'ρεσιν ταυτηνιΌ καμ! των τοιούτων απέχεοθαι

παΡιίνωαν ομιλιών πρόθωιν όλαις ψιrχιίς ε/ναι γαρ παλαιάν Τινα φιίμην, ως μέλλον

κατά της του θεου εκκληοfας {σωΘα/ Τινα μάλα μεγι'οτην α/ρωιν, κακ παοών ουμμΙΥΙί

και ποικι'λην, ην διορθωθιίσεοθαι παYΚαJμ(oυ μικρού ουναχθε(οης συνόδου. πάντων

σχεδόν συνιόντων επιοκόπων άμα και πατριαρχώΥ' και ταύτην ογδόην τε ε(ναι και

τελευταιαν ομού".

Κατωτέρω θα εκθέιιω ,ιε ουοτηιιατικό τρόπο τα επιχειρtllιατά ιιου που

θφελιώνουν τον ταυΤΗ.φό των δύο Γρηγορίων.
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72 Δημήτριος Β. Γόνη;

α) Και οι δύο Γρηγόρια κατάγονται από Τψ Κωvιnοvttνούπολη. Κατά τον Βίο του

αγίου Γρη)'OQίoιι του Παλcηιά ο ΓριιγόQιoς ο πάνυ εκ BVΖαντιΌυ ο •• και αυτός (όπως

και ο Γρηγόριοςο Παλσ~lάς) τας του Υένους αρχάς cixcu• ενώ κατά το "Σύγγραμμα

IUfOΡfX6V ο ιερομόναχος Γρηγόριος χαρακτηρίζεται Γρηγό(:ιιος ο Πολίτης. Το

επώV\ΙJtσ ~ΠoJ.ir"ς~ στο σηιιείο οντά πρέπει να δηλα/νει τον τόπο χαταyWΎ'1; τοο

Γρηγορίου, δηλαδή αυτός καταγόταν από τον Πόλιν (""Kωwτανnνoύ:rι:oλιν). Παρά

ταύτα ο αναγνώστης των ΚΕφένων lιπορεί να 1tQOβάλEt 1110 εύλογη αντίρρηση. Το

εΠΏΝUμo ·ΠoλiTlΙ(' Επισημαίνεται μόνο ι.ΠΟ -ΣύγΥρσμμα ισrOQικόν-, ενώ ο Βίο; του

ouίου Αθανασίου του Mετεωρt'τ/, που [[ναι αρχοlόΤΕρος από το "ΣύΥΥρομμα

IσrOCIxdv" χαι πιθανότατα XΡηcJΙΙIOΠOΙήθηXε ως JtηΎή από το ι.ruντάκτη του δευτέρου

χεψέvoι.ι, δεν αναφέΡΕΙ το [πώνυ~ιοlJ. Γιατί; Ο Ν. Βέης δίνει εύυτοχη απάντηση ι.ΠΟ

ερώτημα: Ο ι.ruντάΚτ/ς του "ΣιιΥΥρά,ιιματος ισropικou" "θα cyvώριζ"ε cκ παρa.δόocω('

το γεγονός όη ο Γρηγόριος χαταΥόταν o.'W την ΚUMJtαντlνούπολη".

Ο Ι. Κ Boγιoτζiδης απορρίπτει το εχιχείρηιια του Βέη χαι εχιχειρεί να αποδει'ξει

ότι ο ηlιέτερος Γρηγόριος OνOμάιJtηΚε ~ΠoλIτ"ς~, εχειδή tζηιJε για κάμJtOιJO χρονιΥ.ό

διάUΤΗιια UΤΗν Kωwταντινoύπoλη. Την άποψη αυτή προσπαθεί να ιnηρι'ξει tJtO

χεί,ιε\lO του Βίου του AθαναιJίoυ,611:Ου αναφΙ:ρεται δυο φορές ότι ο Γρηγόριοςε'1;ηΙJε

προ του θανάτου του UΤΗν Κωνιπαντινούποληn.

Η θέση του ι.Κ Βογιατζίδη εκ πρώτης όψεως φαίνεται ευλογοφανής,αφού έχει

υπΙ:ραυτής χαι το γεγονόςότι οι μοναχοίλα,ιβάνουνεπώνυιωδηλωτικότης lιονής, της

1t6λEιoς και του τόπου, όπου ιιονάζουν (π.χ. Σιvoίτης, Ιεροοολυιιίτης, Αγιορείτης).

Παρά ταύτα ΠQΙ:πει να παρατηρήσουιιεότι το εΠJ.Xείρηlια του ανωτiρωερευνητήδεν

αντΙ:χει σε υοβαρή κριτική, επειδή Ι:ρχεται σε φανερή αντίθωη ιιε την τοπική

παράδοση των Μετεώρων. ΤόιJo στο Βίο του ωίου Αθαναιιίου άJo χαι σε άλλα

κείιιεvo των Μετεώρων ο Γρηγόριος είναι γνωστός lιε το cxώWlIO Στυλίτης. Εάν

λοιπόν ο ι.ιυντάκτης του "ΣυΥΥράμματος Ιl1Toρικoύ~ επιθυιιοωε να δώσει ένα

χαρακτιιριστικόόνο,ια στο διΜσχαλοτου Αθανασίου,θα έπρεπε να XρησψOΠOΙΉUει

το επώw,ιο Στυλίτης. Αντί τούτου ό,ιως τον χαρακτηρι'ζει ,ιε την επωwιιία Πολίτης.

Και πράπει τούτο, επειδή γνωρίζει 6τl ο Γρηγόριος ο Στυλ(τ/ς καταγόταν από το

Βυζάντιο,από την Πόλη. Οι πληροφορίεςτου Βίου του Αθαναιιίουδεν δικαιολογούν

τη χρήιιη του επωνυ,ιου Πολίτ/ς, γιατί ε(ναι τελειως γενικές.

β) Και οι δύο Γρηγόριοι είναι πνευιιατικοί γέροντες και ιιάλιστα επικεqxιλής

ακολουθιών ιιοναχών. Ο Γρηγόριος ο πάw, κατά τον Βίο του αγίου Γρηγορίου του

Παλαιιά, αιΙκήτευε tJtην έρηιω της Γλωuι.ιίας του Αγίου Όρους και ήταν επικεφαλής

οιιάδας ιιοναχών καθαπερείτις έξαρχος και κορυφαίfΧ/". Το ίδιο ΙιJχύει και για τον

ιερομόναχοΓρηγόριο τΟΟσ στη Μηλέα του Αγίου 'Ορους" 000 και στο κάθιuμα του

Στύλου στους βράχσυςτων Μετεώρων".

γ) Αlιφ6τεροι σι Γρηγόριοι δlOκρίνοντανκαι θαυιιάζοντανγια τις αρετές τους και

τις επιδόσεις τους ιιτους α"κητικούς αγώνες τους. Ο Γρηγόριος ο nclw χρημάτιuε

μέΥο.ς... τις και περιβQηroς εν IJQuχία και νιίψει και θεωρία κατ' εκείνο καιρού και

θαυμάστηκε καθ' υπιρβολιίνου παρ' εκείνοιςμόνοις, αλλά και παρά τοις εν TlJ πατρίδι
τα θεία ψλοοοφούοι'" Αλλά και ο ιερσιι6ναχος ΓΡΙΝ6ριος ήτανπεριώ"vυμoς tJtO Άγιον

'Ορος ως Εις άκρον αρεπίς ελ"λακώς40, ενQ) στον Στύλο των Μετεώρων έιΙπειιδαν

πολλοί να δρΙ:~υν τους χαρποίίς τ/ς πvε\lJlατικήςτου σιιιλiας, επειδή ην... και λtίy(ι)

και πράξει και θεωρία χάριτος μευτός ο ανιίΡ·'.

δ) Και σι δύο ΓρηγόριΟ! αιJΚήτεWΑν στο Αγιον 'Ορος, ο Γρηγόριος ο m.iw UΤΗν
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Ιρημο της ΓλωIJσ(ας" και ο ιερσ,ιόναχος Γρηγόριος ιrτη Μηλέα". Η διαφορά ως προς

τον τόπο ασκήσεως των δύο Γρηγορίων δεν είναι ηιro:'iδιο για τον ταυτω,ιό των δύο

ανδρών, γιατί αναφέρσνιαι σε διαφορετικές χρονικές σΤΙYlIές. Από πληροφορίες. που

ανtλoύlιε από το Βίο του αγίου Γρηγορίου του Παλα,ιά, γνωρlζOυ,lε ότι περί το 1325
εξαιτίας τουρκικών επιδΡΟ,IΙ[Ν στο Άγιον Όρος οllάδα δώδεκα lωναχών. οτην οποία

ιιυ,ψετείχε και ο Παλα,ιάς. υποχρεώθηκαν να εγκαταλείψΟυν το Άγων Όρος και να

καταφύγουν ιrτη Θωοαλονίκη, όπου οε οwκεψη αποφάοωαν να αναζητήοουν νέο

τόπο διαιιονής. Ως τέτοιος επελέγηοαν τα ΙεΡOιJόλυ,lα, αφού αποφάοια:ιν κακε[

πρooκυvιίoανTες το λοιπόν της ζωιίς εν ηουχι'α διάγει ν". Είναι σαφές πάντως ιrτην

πηγή ότι ο lεροιιόναχος Γρηγόριος δεν ανήκε στην ομάδα των διί,δεκα ,ιοναχών'!. Δεν

έφυγε από το Άγιον Όρος και φαίνεται ότι αναζήτησε καταφύγιο ιJτην έρη[ιη περιοχή

της Μηλέας. Εκεί IIΠOQOWf να τον ιJυναντήιJεl Ο όιJlOς Αθανάοιος lιετά το 1332
(mθανός χρόνος αφίξεως του ιrτo Άγιον Όρος)'·.

ε) Κοινό βασικό σημείο των δύο Γρηγορίων είναι Ij φυγή τους ιJτην

Kωνιrταντlνoύπoλη, ιιετά από αρκετά χρόνια. Ο Γρηγόριος ο πάνυ. κατά τον

βιογράφο του Παλα,ιά, θαυlιάιrτηκε καθ' υΠCΡβ<Jλιίν. ου παρ' εκείνοις μόνοις. αλλά

και παρά τοις εν τη πατρι'δι τα θεία φιλοσοφούοιπολλώμάλλον ύοτι:ρον. όπου και το

τέλος της προσκαιρουζωιίς Tαvτηo!δεξάμι:νος'-. Και ο Γρηγόριοςο Στυλίηις lιετά από

δέκα χρόνια παραιιονή στον Στύλο [ιετανάστευσε και εγκαταστάθιjκε στην

KωνιJτανηνσύπoλη(εν Κωνοταντινουπόλειπαραγενόμι:νος)'$.

στ) Το κύρος και ο θαυ,lαιJ,lός των δύο Γρηγορίων από ,ιοναχικούς, εκ

κληοιαστικούς και πολιτικούς παράγOνtες στην πρωτεύοωα του Bυζανtίoυ ,ιας

οδηγούν και αυτά ιJΤOν ταυτισιιότους. Ο Γρηγόριοςο πάνυ. όπιος επωη,ιάνθηκειrτην

προηγού,ιενηπαράγραφο,θαυ,ιάοτηκεκαθ' υπερβ<Jλιίν... και παρά τοις εν τη πατριδι

τα θειΌ φιλοσοφούσι"'. Οι τα θεία φιλοσοφούντες είναι οι ιιοναχοί. Ο βιογράφος του

οοίου ΆθαναιJ(OU ε(ναl αναλυTlκότερος στο οηιιε(ο αυτό για τον Γρηγόριο τον

ΣηJλίτη. Δεν τψήθηκε ,ιόνο από τους lιοναχικούς κύκλους ως πνευιιατικός γέΡΟΥΙας,

αλλά και κατέλιπε ιιαθητάς (δηλαδή ,ιοναχούς) πλειoVΆς τε και παντοι'ως ευδOκιίΙOVς.

Ο Γρηγόριος ήταν οεfkxοτός ιJε όλους ου μόνον τοις εν τέλει και υπεΡΟΧιί μι:γιοτάνοις.

αλλά δη και τω πατριάρχη και τοις βαοιλεΟΟι. Όλοι τον αΥΙψετώπιζαν και τον

σέβονταν ως κοινό πνευιιατικό πατέρα!Ο.

ζ) Και οι Μο Γρηγόριοl πέθαναν ιJτην Κωwταντινούπολη. Ο βιογράφος του

Παλα,ιά, ΟIΗλιι')ΥΙας για την πατρίδα του Γρηγορίου του πάνυ. γράφει: όπου και το

τέλος της προσΚ(1ιρου ζωιίς raυτηο! δεξιίμενος και προς την άληκτον μπαβάς αξιως

υπό του Θωύ μηιαρτύρlJTαι. υπερφυώς τα οστά και την αε/νου κόνινδοξάοaντος". Ο

βιογράφος του οοίου Αθω'αο(ου προι.ιδιορι'"ζει και αίτια θανάτου του Γρηγορ(ου του

ΣηJλίτ/: υπό τε VΔέρυυ νόιJoυ κω τω γιίΡι:ι τρυχωθι:ις προς Κύριον εξι:διίιιηοι:".

η) Αλλά χαι τα ευρύτερα ΧQOνικά πλαίΙllα, lιέrJα ιJTα οποία ζουν και δρουν οι δίίο

Γρηγόριοι, ,ιaς υπαγορεύουν τονταυτιιηιό τους. Ο Νικηφόρος Γρηγοράς ιJτ/ Ρω,ιαϊκή

n)υ Ιιπορ(α γράφοντπς για τον ΓρηγιSρlO Παλαιιά και το διδάσκαλο του Γρηγ6ριο τον

Δριμύ, ωχυρ,'"ζεται ότι ειπράψlj κατά Τιjς διδασκαλίας των δύο αυτών ανδρών προτού

πχόlll] να αφιχθε( στο Βυζάντιο ο Bι:tρλαά,1 ο Kαλαβ(Κiς. Μάλωτα φανέΡ(ι)ιJε τις

δήθεν αιρετικές δι&.ωκαλίες τους ι.ιτον ,ιεγάλο λογοθέτη Θεόδω(ΧΙ Μετσχίτη και ιJε

οοφούς κω ενάρετους αρχlερείς!Ι. Ως γνωοτόν, ο Θεόδωρος Μετοχίτης έζηι.ιε κατά τα

έτ/ 1270-1332~. Άρα ο Παλαιιάς ήταν δυνατόν να γνωρίι.ιει το δlδάιJκαλo του και πριν

ΤljναναχωΡljσι] του από την Κωνσταντινούπολη lιε προορωιιό το Άγιον Όρος. δηλαδή
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πριν από το 1316J
\, Πάλι ΟΙ δυο άνδρες με την ιδιότητα του πνειφατικσυγέροντα και

του πνευιιατικού τεκνου ιruνυπήρχαν στην έρηιιο της Γλωσσίας επί δύο έτ/ (1323
Ι 32Sγ",

Ο Γρηγόριος ο πάνυ, όπως ήδη εχει λεχθεί, δεν έφυγε το έτος 1325 από το Άγιον

Όρος. ε,ιφανίζεται ως πνευματικός γέροντας tJtη Μηλέα, ιπην οποία καταφεύγει και

ο όσιος Αθανάσιος ο ΜετΕωρίτης (τόΤΕ Ανδρόνικος) (1332). Νέα πειρατική επιδροιιή

στο Άγιον Όρος υποχρεώνει διδάσκαλο και ιιαθητή να πάρουν το δρόιιο προς τα

ΜετέωροΙ), Ο χρόνος της φυγής Qίτό το Άγιον Όρος πρέπει να τοποθετηθεί

οπωοδήΠΟΤΕ πριν από το έτος 1340, οπότε και υπεγράφη στο Άγιον Όρος ο γνωστός

Αγιορειτικος Τόιιος και ιιάλιστα από τον ιJυν6ιιιλO του Γρηγορίου του πάνυ, γέροντα

Μωυσή, που είχε βρει καταφύγιο tJtη IIOvΉ των Ιβήρα4'. Στον Στύλο ο διδάσκαλος

Γρηγόρως έιιεινε ιιια δεκαετία. Η φυγή του για την KωνιnαντινoυΠOλη έγινε

οπωοδήποτε ,ιέιJα ιJτη δεκαετία του 1340, γιατί ιJτη δεκαετία του 1350 βρωκότανι;την

πρωτεύoUιJα της Αυτοκρατορίας. Τούτο διαιrταυρώνεται από δύο πηγές: Ι) Από την

κριτική του Νικηφόρου Γρηγορά για τον Παλαιιά και τον Γρηγόριο τον Δρψυ, κατά

τ/νοποία ο Δρψύς δεν φέρεται ως νεκρός", 2) Από περιγραφικό κατάλογο κλη-ρικών

τ/ς Kωνιnαντlνoυπόλεως, όπου ειιφανίζεται ο Γρηγόριος ο Πολ/της (το 1357)"", Το
τελευταίο rJtοιχείο πωτεύω ότι είναι ωχυρό τεκllήρlO του ταυτωιιού του Γρηγορίου,

διότι δlαπlιnώνεται ότι ι;τη δεκαετία του 1350 ο ιερο,ιόναχος Γρηγόριος ζει και δρα

οτην Kωνιnαντινoύπoλη ,ιε δύο διαφορετικά ονόιιατα, από τα οποία το ένα

χαρακτ/ρίζεl το διδάοκαλο του Γρηγορίου Παλαιιά (Γρηγόριος Δριμιίς) και το άλλο

το διδάοκαλο του οοίου Αθαναοίου του Μετεωρίτου (Γρηγόριος Πολ/της).

Προσωπικά θα τοποθετοωα την κυρίως δράοη του Γρηγορίου του Πολίτη ιnην

ΚωVιYtανηνούπολη tJto χρονικό δlάιJtη,ια 1350-1355. γιατί τότε υπήρχε ιno θρόνο

ένας πατριάρχης (Κάλλωτος 1350-1353, ΦIλ6θεος 1353-1354), αλλά δύο

αυτοκράτορες (Ιωάννης Ε' ΠαλαlOλόγος, IωάWΗς ΣΙ Καντακουζηνός) (αιδέοιμος

πάοιν αποφο.νθε/ς, ου μόνον τοις εν τέλει και υπεροχη μεγιστάνοις, α)).ά δη και τω

πατριάρχη και τοις βαοιλειίοι)"'. Η ανωτέρω άΠΟψη δεν αποκλείει την πιθανότητα η

δράοη του Γρηγορίου να εκτείνεται οε όλη τη δεκαετία του 1350. Πάντως διαθέτου,ιε

ένα tcrminu~ ante quem τ/ς κοψήοεως του η,ιετέρου Γρηγορίου. Είναι ο χρόνος

ουντάξεως του Βίου του αγίου Γρηγορίου.του Παλαιιά από τον πατριάρχη

ΚωνοταντινουπόλεωςΦιλ6θεο τον Κόκκινο. Όταν έγραφε το κεί,ιενο, ο Γρηγόριοςο

πάνυ δεν ήταν ζωντανός (Γρηγόριος ην εκείνος ο πάνυ)"), Ο Βίος αυτός, tJύ,ιφωνα ,ιε

ωωτερlκές ιιαρτυρίες του ίδιου του κεψένου, εγράφη μετά το 1364, όταν ιrroν

πατριαρχικό θρόνο της Κωνοτανηνουπόλεως ανήλθε ο Φιλόθεος Κόκκινος (εξεδόθη

τω μιγάλω τώδε βιβλ/ον εν τέοοαροι λόγοις υπό του της καθόλου νυν εκκληο/ας

κρατούντος επ' εκείνα παρακληθiνrι)') και 01tωιJδήΠOτε προ του 1368, οπότε και

πραγματοποιήθηκε η επίΙΠΗιη ανακήρυξη του Γρηγορίου Παλα,ιά οε Άγιο της

Ορθόδοξης Εκκληοίας"'. ΤΟ τελειrrαίo δεν ιινηιιονευεται οτο Βίο, σων οποίο

περιγράφονται ,ιόνο τα υηιιεία της αγιότητας του Γρηγορίου (θαυιιατα) καθώς και η

ανεπίιJη,ιη τψή του Γρηγορίου ως Αγίου όχι ,ιόνο ιmι Θεσσαλονίκη και τα περίχωρα

τ/ς, αλλά και οε άλλες αποllακρυοllένες περιοχές"Ό Κατά υυνέπεια ο Γρηγόριος ο

πάνυ (ο Δρψίίς) πέθανε ,ιετά το 1357 και σπωιJδήΠOΤε πριν από το 1368,
Ο ανωτέρω επίπονος περίπατος ιnoν ΙΔ' αιώνα και οτους ηoυχαιrrικoύς κύκλους

τ/ς εποχής εκείνης νο,ιίζω ότι έδειξε ,ιε πειιrrlκό τρόπο ότι ο ΟΟιος Αθανάοιος ο

Μετεωρίτ/ς, ο ,ιακρινός υυ,ιπατριώτης μας. είχε ως διδάοκαλο του έναν οη,ιαντικό
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ηι.ιυχαι.πή, τον Γρηγόριο Στυλίτη ή Γρηγόρω Πολίτη. ο οποίος υπήρξε ιJε

προγενέστερο χρόνο και πνευματικός γέροντας του οοίου Γρηγορίου του Παλα,ιά και

είναι γνιιλJτός στις πηγές ως Γρηγόριος ο πάνυ ο εκ Βυζαντίου ή ο Γρηγόρως Δρι,nΙς.

Η ,ιαθητεία του AθαναιJίOυ κοντά ιJtoν ,ιεγάλο αυτόν ηιJυχαιπή γέροντα του ΙΔ'

αιώνα άφηιJε ανεξίτηλα τα ίχνη της στη βίωση του της ψruχίας καλού, γι' αυτό και ο

βιογράφος του θα δηλώιJεl ιιε ειλικρίνεια και αφoπλlιJtικά: Αλλά σε ποιο μέTρQ της

ΨJVχiας Εφθασε. επειδιί δεν έχω ο ιΟιο.; πείρα του πράγματος. δεν μπορώ να το πω.

Axovaa όμως το νέ~υντάjιου. ο οπο(ος ει'χε γνωρι'ιπι και δοκιμάσει τους ασκητές του

Άγι'ου Όρους, να jιου Μεl ότι το Εργο του κοινού πατΕρα μας μόλις και μπορούσαννα

ανrιoταθμι'σoυνοι δύο μαζι'ησυχαστΕς, τους οποlΌυς και εγώ ει'δα"'.

Τώρα που από το χρόνο είμαι υπσχρεωlιένοςνα κλείιJω την εωήγφή ιιου ελπίζω

ότι έγινε κατανοητό ιJΤOυς ακροατές, γιατί άρχωα lιε τ/ ρήιJη του αγίου Γρηγορίου

του Θεολόγου: Αθανάσιον επαινών. αρεnjν επαινΕσομαι. Θεωρητικά επήνωα τον

πνευlιαrικόγέροντα του οοίου AθαναιJίOυτου Μετεωρίτη,αλλά ιJτην Οα/ία επήνωα

τον ιJυ,ιπατριώτη ,ιας, τον ΟΟω AθανάιJω, αφου lιε τη διαπραYIlάτεwητου θέllατος

μου κατέστη ιJαφές ότι ο AθανάιJloςιιαθήτεοοε κοντά ιJε ιJημαντlκέςΠρoιJωπικότ/τες

του ηιJυχαιJtικoύ κινή,ιατος του Αγίου Όρους και γενικότερα της Βυζαντινής

αυτοκρατορίας.Έλαβε το ιιήνυιια του της ηιJUΧίας καλου και ιιόχθφε να το βlώιJεl

πάνω ιJtoυςαφιλόξενoυςβράχουςτων Μετεώρων,τους οποίους καrόρθωιJε να τους

μεταrρέψεl ιJε βράχους φιλοξενίας, πνευ,ιατικής αναπαωεως και πνευιιατικου

ανεφoδlαιJllOύόχι ,ιόνο των ,ιοναχώναλλά και των χρωτιανώντης γύρω περιοχής.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

]. Γρηγορίου θεnλ<iγοu, Λόγος ΚΑ . Εις τον μέγαν Αθανάσιον. επίσκοπον Αλεξανδρειας ΑΌ

ΡΟ 35, ]081.
2. Βίος και πολιτεια του οα/ου .'7ατρός ημών Αθανασίου, ασκήoαvτoς εν τοις Σταγο/ς, εν τω

λ/θω τω ι'π' αυτού κληθέvτι Μετειύρω 50. έκδ. Δ.Ζ. Σοφια\"(\ύ. Ο 6σιος Αθllνάσιος ο Μετεωρίτης.

Β(ος. Ακολουθία. Συναξείρια. Πρoλε)'όl,εvα·Mετάφραση του Β(ου-Κριτική [κδοση κεηιΙνων,

ixl:xxnj !εσάς ΜΟ\'Jjς Μεγάλου Μετεώρου (Mετrφoρφώ<Jεως), Μετέωρα 1990, σ. 153
(κατωτέρω Biaς Αθανασιοω.

3. Βίος Αθανασίου 9, ,J. ] 34.
4. Β(ος Αθαναο(ου 10, ,ι. ]35.
5. Βίος Αθανασίου 16, ,JI.J. ]37-138.
6. Για ων Γρη'/{'>ρΙ(Ί Ακίνδυνο βλ. H.-G. 8cck. Kir,JIe ιιπή tJItoIogi.KIIe LitemIIιr im !Jyzanfi

ni.~cIIen Rei"I. MIIn,/Ien J9772. (Jo.I. 7 ]6-717 (κατωτέρω Bcck. KircJIe). Β. Λ. Δ(\'Τάκη, "ΑκιΎδυνος

Γριrrόριoς". θρησκευτική και Ηθική Εγκιικλοπαιδεια (= ΘΗΕ) ] (]962) 1207-1208.
PrαloIJograp/Ii.\·cJIe.~ Lexikon der Pa/ai%genzeiI (=ΡΙΡ) Ν(\ 495. Angc!a ConstanIinides Hcro.
LnIf'Γ.I· of Gregoιy Αkίnι{γno.l. Greek leλΊ απ,! englί.I·/I ιran~'/afion [C(Ίrpus F(Ίnιium Hisιoriac

ByzanIinac ΧΧΙ]. W~sI1ing\{)n. D.C. ]983, σο. JX-XXXIII. A,M.Τ.-A,C.H.,"ΑkίndγnosGregorf',
ΤΙΙι! OxfoIri Di"ionaIY ο!B)'ZanfiIIm (=OD8) Ι (199]) 45·46.

7. Κπλλ(ιττου αρχιεπωκιvωu Κω\'ιττα\'Τιν(\υπόλεως, Β(ος και πολΙΤΕία του εν αγιοις ."'Ιατρός

ημών Γρηγορίου του Σινα/του συΥΥραφείς παρά το/) αγιωτείιου ... 6, έκδ. Ι Ρ(Ίmj~lονskίj, Ζ:ί/ίι> iie
ι'ο ,njΙΙfγΙιa OfCII rιa.;ego Grigori}II SinaiIII, SankIpetcrburg ]894, ,Ι. 10 (κατωτέρι.Q 8ί~ Γρηγορίου).

Για τ(\\, όσιο Γρηγόριο τον Σιναιτη βλ. Bcck. ΚίπΙιι>. σσ. 694-695. Κ. Χαραλαμπ(δη. "Γρηγόριος

ο Σινα/της", θΗΕ 4(1964) 703·707. Δ. Β. Γό\"l. Το σΙ'ΥΥραφικόν {ργον του οικουμενικού

.'7αrρι(ίΡΧOυ ΚαλλiστουΑΌ ΑθψΌΙ 1980, σσ. 29-68. ΡΙΡ Ν(Ί 460 Ι. D. 8~lfour, "SIIinf Gregory IIIe
Sinaife", θωwγ(α 52( Ι 981) 63] -681, 53( Ι 982) 30-62. 417-429, 697- 710, 1102-1 ] ]8. 54( ]983) 153-
183. Α,Μ.Τ" "Grι>goιy Sinaifh·". ΟΟΒ 2( 199]) 883.

8. Βι'ος ΓΡΙΤΥοριΌυ 7, σ.]Ο.
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76 Δημήτριος Β. ΓόVΗς

9. BIaς TQIJYOΡ{ov 13,!J. 301 1-26. Τα Παρόρια την εποχή ExeCyη βρίuκoνταν μέσα <.Πα όρια

του βουλγαριχοΊί κράτους.

]0. BIaς AOαvι:ιofQtJ 9, (J.] 34. ΡΙΡ Νο 5094.
11. 81. Π. Χρήστου(επιμ.), ΓΡlfYOQιουτου Παλαμά, ΣυΥΥράμματα,τ. Β', Θεοοαλονίκη1966,

w. 288-289, 375-394 (το κείμενο εκδίδει ο Ν.Α. Μαωούχας). PLP Νο 5129.
12. Για τον Γεράσιμο τον Σιναϊτ/ βλ. Δ.Β. Γάνη, "Γερ<i.σιμoς Σ/να/της ο εξ Ευριπου

/εραπ6στολος της Ελλάδος κατά τους χρόνους της Φραγκoκρarι'ας", θεολογία 53(1982) ]] 19
1142.

13. Για τον Ισίδωρο BoVΧειρά βλ. Φιλοθέου Κwνuταντιvουπόλεως, Βίος και πολιτει'α και

εγκώμιον του εν αγι'ας πατρός ημών }οιόιiψοv πατρι(ίρχου Κwvσravr/vοvπόλεως, έκδ. Δ.Γ.

Τ<Jάμη, Φ/Μίου KωvσrαντιvoυπooWς του Κοκκ{νου ΑγιολοΥικά (ργa. ΑΌ Θωοολονικείς

Άγιοι [Θεσιχιλονικείς Βυζανω'Οί Σ1J'(I'ραφείς 4J, Θεοοαλονίκη ]985, <J<J. 327-423. Πρβλ. Beck,
Kirclte, σ. 723. Τ.Αθ. Γριτοοπούλου, 'ΊQfδωρος ο A~" ΘΗΕ 6(1965) 10]7-]018. PLP Νο 3]40.
Α,Μ.Τ., "Isidore Ι BoucJIeiroi', ΟΟΒ 2(199]) ]015. Στη <JUνάvτηση των Ισιδώρου και Γρηγορίου

Σιναϊτου <.πο Άγιο Όρος αναδεικνύεται το μεγαλείο και η δlάΚΡΙ<Jη του δευτέρου. ΔιέγνW<Jε ως

πνευματικός γέροντας ότι ο Ιοίδωρος είχε το χάρισμα να δρα <.Πον κόσμο, να βρίσκεται οε

χοινωνία με τους ανθρωπους χαl να είναι <.Πους άλλους οδηγός και διδάσκαλος. Γι' αυτό και

του απηUΘυνε τους εξής διακριτιχούς λόγους: Ουκ εν ερήμοις 000' εν σρωι τoι}roις εβουλόμην

{γωΥε τ{ως, ω βtλτιuτε, διατρ/βειν σε -διατί γαρ;- αλλ' εν τω κόσμω μΆUov και τοις εκεί ζώαι.

μOv(ίζovoι και κοινωνικοις. ίν' εκειΎοιςομού πάαι τύπος είης της κατά Χριστόναγαθήςπολιτείας

και παντοδαπής αρεnjς, και σιωπώνδηλαδή και φθεΥΥ6μενος (Β/ος Ισιδώρου 2233-38, σ. 353).
]4. Για τον πατριάρχη Κάλλιστο βλ. Beck. Kirche, 00. 774-775. ΣΤ.Γ. Παπαδοπούλου,

"KΆUισroς ο Α", ΘΗΕ 7(1965) 264-265. Δ.Β. Γόνη, Το αt!iΎραφΙΚόν t(JYov του οικουμενικού

πατριάρχου Καλλιοτου Α· (Διατριβή επί διδακτορία), Αθήναι ]980, <λΙ. 22-25. PLP Νο 10478.
Α.Μ.τ.·Α.C., "KaIIisIos r, ΟΟΒ 2(1991) ]095.

15. Βίος ΓΡ'!Υορι'ου 12, σ. 23]8-]9: Χρόνω δε ύστερον ολίγω και !άκωβος και Ααρών

εμαθήτεvoαν τω μεγάλω' 6οτις /άκωβος και Σερβίων επfσκοπος εγεγόνει. Συνεπώς δεν

ανταποκρίνεται ma πράγματα η άποψη του συναδέλφου Δ.Ζ. Σοφιανού: Άλλωστε και ο

μνημονευόμενος επίσκοπος Σερβι'ων Ιάκωβος δεν ε/ναι γνωστός από άλλες πιrιtς (Ο όσιος

Αθανάσιοςο Μετεωρίτης, ο. 47).
16. Βίος Αθαναοιου 10, σσ. 134-]35.
Ι 7. Βίος ΓΡ'!Υορι'ου 7, 9-13, 00. 10, 15-30.
18. Βίος ΓΡ'!Υορι'ου 13, ιJ. 26]].
19. Βίος Αθανασ{ου 15, 0.137.
20. Β{ος ΓΡ'!Υοριου ]], σ. 222 ]-22.
21. Π. Χρήmου (επιμ.), Γρηyo(Jιoυ του ΠαλαμάΣvyγράμματα, τ. ΒΌ Θεσσαλονίκη ]966, σσ.

577-578.
22. Για τον Αγιορειτικο Τόμο βλ. J. ΜeΥendοήf,lnιrodιιcιίοn 11 Ι' eIIIde ΠΙ> Gregoire Pallιmas

[P;:lIristic3 Sorbonensi3 3J, P3ris 1959, <J<J. 74-76 (κατωτέρω MeyendorH, InIrodIIction). Π.

Χρήστου (επιμ.), ΓΡ'!Υορίου του Παλαμά, Συ}Ύράιιματα, τ. ΒΌ Θεσοαλονίκη ]966, ,-,σ. 55]-553,
563-578 (το κείμενο εκδίδει ο Β. Στ. Ψευτογκάς).

23. Β{ος Aθaνασιoυ 10-17, <J<J. 134· 138.
24. Β/ος Aθaνασ{oυ 18, (1<1. 138·139.
25. Βι'ος Aθaνασιoυ ]9-21. σι!. ]39-140.
26. Καλ/ίστου πατριάρχου Κωvmαντινουπόλεως, Βι'ος και πολιτιια του οο{ου πατρός ημών

ΘεΟΟοο{ου του εν ΤυρVΌβω ασκήσαvτoς, μαθητού όντος του μακαρ/ου ΓρΥ(Υοριου του Σιναίτου

8, έκδ. ν.Ν. Z!a/llr,j'ki στο Sbornik Ζα narodni IImoIl'orenija. naIIka ί kniznina, knigιI ΧΧ. nol'U red
ίca knigιI I'lOrll, Sofij3 1904. Σημειωτέον ότι ο Βίος 101.1 οσίου Θεοδι:κ.ιίου '-'ώζεται μόνο οε

μωαιωνοβουλγαρική μετάφραση.

27. Βίος ΑθανασίΌυ 22-23, σιτ. 140-14Ι
28. Βίος ΑθαVQQιου 24, <J<J. 141-] 42.
29. Το (fXEtlx6 απιίοπαομα του Σ1Jγγ('IάμμαlOς; ιστι)ρικ\)ι! ή Χ\!(}\'ικοι; των Μετεώρων, πσυ
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ΓρηyόQιoς Ο Βuζά\'tιος. bιδάιηιαλoς ΤΟ\l 01.1(0\1 ΑI:Ια\,αιι(ο\l ΤΟ\l Μετεωρiτou 77

αναφέρεται ιnO\' Γρηγόριο. [xn ως εξής; Ο XVQ Γ()ιrιόQιoς ο ΠολΙτης. τΙμιας Υίρωιι και

ιrκιιμαrικόςωιι πατή(). (χωιι και μαθητήιι τοιι κυ() Αθαιιάοιοιι. κατώκουιι εΙ' τω ΑΥΙω ()QlI του

Άθιιιιιας:. ΚακιΙoc τ~χής -γtJlqι{νης ιξ ιπιδ()Qιιής κoιιQOάρωιι, αιιιχώQησι::ιιι από του ό()ους

π()Ο'; ,0 ιιι τη oκήrιι της &ροιας απιlθιΙν. Αλλ' ακούονι"ις τας αιιδ()orαθΙας τωιι ιν τη σκήrιι

,ωΙΙ Σ,α)'ώιι και την ινtiρπoιιαυτών διQ)l'fllΎήν, Π(ίΙΟς δι και τηιι ,ωιι μαιιιί()uιιιλίΘWιι lQ()OJfOfdv

ιπισημότητα, ίκ()ιιιαιι διιlθtI." ικιΙθ", ΙΙΙ πι οκήτιι ,ωιι ΣταyWιι. Και δη ιλB6νl"ις κατώκηισαν

π()ώτα ιις ,ον λίθσν '01' ιπoιιoμαt;όI'ΙWJιιΣ,υ.ιίοιι. Τov δε XVQ Γ()ηγο(ΙΙOVμη δυ-ιια,ιι{ιιου τφι

σxληρόr",ατov τόπου υπιvryxιΙνκαι ιις τφι KωιιorαιιτιιιoυπιMιναπιλθόιιτας.απιλclφθηο κ"'"

AθowiOIoςιν τοις οπηλ<ιίοις τωιι Στο)'ώιι και μιτά πολυιι χ(}όνον ιζψηot oυyyιιώμrιιι ...,αρά ,ου

ιυ-()Κ1XOΙΙiιιoιι ιπισκόπου Σταyώv Κα/ τov της σκή,ιως π()ώτου. 1ιια ιις τοιι Π.ιίατυιι Λιθοιι αWlβιj.

Και .ιία.βώιι,α rράιψαια καιά νόμους και ιάξιιι. aιιtβη και ίκτισι σμικ()όιι ιιαόιι ιης Bcmdxov.
και πιράσας χ()όιιους ικαιιους rv πoUή ασκήοιι (οχμ.. και .ιίοιποιίς αδιJ.qoιίς... (L Heuzey,
'Discours hίs!or;qιιe sur 11$ couvents ιtes Meteores. ΤeΧΙ Brec publίI: pour 13 prc:mterc: fois~,

Anπιιαί,.". dr Ι' Associmion poιιr (' EncoιιragrmrnI dn EIIIdn Grteqιtn rn Fmncr 9( J875)24O, 242.
L Hc:uzc:y-H. [):ιumeι, MiS$;oπ nrciIrologίqιtr dr Mact1l.oinr, .,. Ι, P::ιris 187ό,ι"'. 443-444. Ν.1.

noV\'('lJloW-o",ία εν θευυαλία Με1έωρα-,Νιολ6Υοι.ι Ε/3δοιιαδιαια EπιθtώQηoις 1(1891-1892)
,541). Για ης εxδόιJιις 10" ε\oδιαφ("ΡO\'tOς αυιού χεlμέ\'O'U βλ. Δ.Ζ. Σοφιαvou, Ο ΌCΙoς

AθowiOIoςο ΜαιωρΙιης.u. 48, ιιημ. 37.
30. Φιλoθiσu το" αγιωτά10U πατριΆρχο" Kω\ν1ανηνouπόλεως, ΛόΥος ιις ιον ιιο αΥΙοις

Jfor{QO ημών Γ()".,.οριον OQXIcnioxoxoιι θιooaλoνίκης 22-23, Ιχδ. Δ.Γ. Τι.ιάμη. Φιλοθίου

ΚωJOTαvrιιιοιιπόλιως ,ov ΚοκκlιιουA)'Joλoyrxd(vιιΑ ΑΌ θεuι.ιαλo\\xιiςΆΥΙΟΙ [etι.JoJO.λo\'txci;

Βuζα\'tι\'ΟίΣυΥΥρσφείς4). θειι,Jαλο\'iχη 1985. w. 449·451 (χα1ω1[Qω Β/α; ΠαJ.αμά).

31. Νιχηφό(!ο\l ΓρηΎO(Xi. Pωμαίκιj Imop/o ΧΙΧ. Ι. Ιχδ. L SctIoρeni, ΝίιφΙιοιί Grtgσr"Gr

ByιanIίrιn Hίsιoriα gmrcr t1 ΙaιίΜ [Corpus Scriptorum HisIori:ιc: Byz:ιntinDC:).τ. 11. BonnDe 1830,
ι.ιι.1.91821·91915.

32. Β/α; Παλαμά 225-6,u. 450.
33. Βλ. ανω1έρω. ιτ/μ. 29. ΤΟ κείιιενο το" "ΣυΥΥ()άιιιια,α; ΙUΤO()IΚOυ" αν<ψφiβoλσ ει\'Ο1

μl.1αyενέιJτερσ το" Bio\l ΤΟ\l 000\1 ΑθΟ\'Οσίο\l. (Κα1ά 10ν Δ.Ζ. Σοφια\'(\.Ο όσιοςΑθανάσιοςο

MεrΙω()Iιης.w. 48·49, ~ιτ,,\'tάχθηχε λιΥο ~ιετά το έτος 1529"). Η διωιΊUτΩUΗ ανnl διν ~ιειώνεl

τ/ν αξιοπιιηια ΤΟ\l ως προς 10 όνομα (Γρηγόριοςο Πολίτης).διότι φαίνεται ότι ο ΙΤ\J\'1άΧ1ης10"
είχε ιΙια χέρια 10" αδιάιJειιπατεκμήριαγια 10 6\'Οllα 10\! ΓρηycρΙo", Υια να Ιχει το θάQ(1Oς να

παραμερIιlει ιον παιlίΥ\'α/Ο.ltO xαραΚ1ηρlιlllό ΣιυλΙιης.

34. Ν ,Α. Βέη. "Συμβολή εις την ΙιJτιχιία\' 1ων ιιονών 1U)V Μετεώρων". Βυζαιιτι'ς Ι( ]9(9) 23όιγ.

35. Ι.Κ. ΒογιατζΙδη. "Κριτική". Αθηνά 24(1912) 354-355.
36. ΒΙος Παλαμά 221-5, ~Iσ. 449-450.
37. ΒΙος Aθaνασloυ 10·15. Oιl. 134·137.
38. ΒΙος Aθaναoloιι 18-24. ιιιι. 138-142.
39. ΒΙοι; Παλαμά 226-9••,. 450.
40. ΒΙος Αθ!ινασΙου 10. ιJ. 135.
41. Β/οι; AθaιιασIoιι 18, ιl. 139.
42. Βια; Παλαμά 221-2. u. 449. Meyc:ndorff. ΙηΙΓ()(/ιιcιίοη, u. 52.
43. Bioι; Aθavασι'oυ 10, ιJ. 135.
44. Bioς Παλαιιό. 24. ιJιI. 451·453. Για το χρόνο φvyής 10" ΓρηΥορΙΟ" Παλαμά χαι της

ΟΙΙ\ΟΟιίαςΤΟ\l βλ. Mc:yc:ndorff. ι"ιr()(/ιιcιίoπ. ~ιιι. 53-54.
45. Σ10 ιJUlιπέρασμα αυιό καταλήΥει ο α\'ΟΥνώι.πης το" Βίο\l 10\1 oι.ιίσu ΓρηyoQίο" 10"

Παλαμά.Υια1Ιο ΓρηΥό(ιιοςΟ πάν" α.,'O\lιlιάζεΙ1ελιίωςαπό τη διήΎ'J!.lη 1ης φνΥής ιων ιιονσχώ\'

απι'i 10 ΑΥιΟ\' '0Q0ς Υια τη θωσαλονΙχη. Το πρωταΥω\'ι.ιτο\/\, πρά.ιωπο 1ώρα είναι Γρηγόριος

ο uoφ6ι; (Παλαμάς). ΑV1ός ιJ\IIJΚέπτεtαι μ~I ι/ε 10\ις φι'λο\ις και Oμ01Qό.πoιις ΤO\l ι.rιη

θει.ιι.xιWνίκη χαι 'TU\'O..'Clφα/1ι~0\J\' ιvθV xw()CiI' Ic()OOOlιIJfωf'. κακι, πι;ιooκυιιήoανrις το λοιπόν

rης ζωής ιν '1OIJχΙα διάΥιιν. Ο ίδως Π{JOI.1ευχε1αι προς 10ν θεό και ζητεί Ι1!ULείΟ επιβεβαιωtιXΌ

Τ/ς αναXα/Q"ήιιt:ώς 10uς.. 10 οποιόν χαι λαμβάνει (&Qς noλQJId 2411-46. 00. 452-453). Αν ψον
Παρώ\' ιηη θεuι.ιαλoνίχη Ο ΓρηyόQιoς Ο πά\'\Ι (ο yέρσvιάς 10\ις). αιJφαλώς δεν θα lμαν
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78 Δημητοιος Β. Γ6V1)ς"

χαταλυτιχός ο ρό).ος του ΓρηΥορ(Ο\l Παλαμά ιrιη kljΨII των α:ιτοφάυεων.

4ό. Δ.Ί.. Σoφιo\'Ou. Ο 6οιος Αθανάσιος ο McrCUJQfryκ, υ. 44.
47. Βι'ος Παλαιιά. 227·10. u. 450.
48. Βια; Αθα1'Οοίοιι 24, u. 142-
49. ΒΙοι; Παioμό. 227-9, u. 450.
50. &"01; Αθανασίοιι 24,,,,. 142-
SI. &Ίχ; Πσλαιιά 229· 12., u. 450. Στο Xι.ιJQίo αυτό τοιι O!JiO\l ΓρηΥοοίου του ΠσJ.αμά νπάQxεl

oJαφώι; η μQQτ\!Qία -Υια rην αΥιότητα του ΓoJfYOQίoν του ndVU (10\1 Bt:ζαvtiou), αφον χαι μετά

θ<iναtOν η UImιrιη θα:υμaτ01JQY'lj ενtρytια του erO\i :Jtoρi..naΤOυm οιπά χα/ t1τ/ oJXόvη των

λειψiνων τΣu. Ο αvoyνώσtης βρίΥΧει επιβεβαίωσητης θΈUεως α'lΠήι; ιJ'tO ίδιο ro κείμενο ΤO\l

Βίov, ιno oJημείo ΠΟ\l Υίνεται).άγοςχαι Ύ'Ο την xoίμΗUΤΙ χαι την tαφη τΣu Γρη)'OQίoιι Παλαμά:

...ώοπι" 'ης lι~ς ΙPVZής. οιΠω δι χω των οστών Κol της "dνtWς αόιαorάτoιι της σwoι'XOιI του

πνιύιιατος- χά~τoς ιισάπαν διαμινoιJoης κω θι,οlJ φωτός (Jίκ.()ΙJ Κα/ θαιιμάτων πηγήν και !JριJσιν

ιιρών χιψιοιια/ων κω κο,..όν χω a&tιrall(W ιατ~ί()IJ, τον ιcQόt- rxrfWJV τάφον Ι(rfO.~οιlίνης

(ΒΙα; nolc.jId 11624-28. tJ. 5ό4 ). Ό,τι ιι.1;(\ίει για τα λείψανα τoιιωίou fρηy<lQίO\J ΤΟ\l Παλαμά

ωχίίει χαι ΎW τα oι.nά χαι την χό",ν του roηyoQ(ou του ιιόνυ.

52. ΒΙας Αθσνασ/ου 24,1J. 142.
53. Νικηφόρου ΓρηΥορά, ΡωμαίΧής Ισro(}ι'ας ΧΙΧ, Ι: 11, 91821-91915. Η μνtία του

διδCt\1χάλou του ΓρηΥορ(ου Παλαμά, ΓρηΥορ(ου 1Ου ΔQψiως. ωιό ιον ΝIΧηφόρο Γρη'YOQά "'τ/

δεχαετία ιου 1350 (οπότε χαι ["tQOψε τ/ Ρωμoiχη ΙσrO(}/α). γΨ. μiνa. α.~oτελεί μoQroρtα τ/ς

ενοχληιιχής παρow(ας ιου διδι::ωχάλ.ου "'τ/ν Κω\'lJtανnYOώtολη χατά τ/ν ίδια δεχαεΙία.

Άλλως δεν θα είχε νόημα η αναφορά ιου ιruνδiullO\l των δΟΟ ΓρηyoQίων "'τ/ν περίοδο πριν α.~ό

ια [τ/ 1327 ή 1330 (άφιξη του Βαρλαάμ του Καλαβοου <Jtην Κωνutαvtινoύnολη), όταν ζ.οΟΟε

αχόμη χαι ο Θεόδωρος Μποχίτ/ς. Εχιός toUtou η ίδια η IICIQΤUOIα tOυ Νιχηφό{)ου Γρη'YOQά

για πς δήθεν "αΨΗιχ[ς- ωιόψεις των δύο ΓρηΥορ(ων ΠQlν ωιό 10 [τος 1327 (ή 1330) χαι για

τον έλεγχο touς από toν ίδιο 1Ον Γρηy<ιQά. δημιouρyεί υωρεία ερωτημάtων χαl προβλημάτων.

με ια οποία δεν Χρίνουμε uxόπιμο να αuχoληθoψε <Jtην ΠClQOUι.ια εργΑUΊα. Πρέπει να

UΠΟΎQOμμtutεί ό~ιως ότι ο Γρηγοράς lJtα αντιρρηιιχά του [QΎα δεν διlJtόζει, xώι:on., να

παρα:ιοιήυ"ει χαι να διαυιρεβλ.ώσει τα γεγονότα εις βάQOς των ιδεολογlχών ιου αvtιπάλων, των

ηι.nιxα..,τών-παλoμtτών, με ωωxλtΙlJtιχό υιόχο να "αναδιιχθιΙνιχητής" υιη <JVyxQOwΗ toυ με

αmούς. Βλ. Π.χ. Δ.Ν. Mό.Jχoυ, Πλατωνιoμdς ή Χριστιανισμός. Οι rrlAoσOq'IX{; προίιποθ{σιις του

Αντιηουχaομοιί του Nιxηqν5ρoυ ΓρηyDQά (1293-136/), Αθήνα 1998.00.71·97.
54. Βλ. uχετlxά ΡΙΡ Νο 17982. Α.Μ.Τ., "MctochiIC5, Thcodorc", ODB 2(1991) 1357-1358.

Θεόδωρος Μειοχίτης, Ηθικός ή Πιρ( παιδεΙας. ΕωαγωΥή.ΚριtlΧή έΧδo<Jη-Μttάφρcωη

Σημι:ιώιJεις ΙωάVVΗς Δ. Πολέμης, ,Κείμενα ΒuζαVtινής Λογοτεχνίας Ι). εΧδ. Κανάχη, Αθήνα

1995,00.7-8.
55. Meycndorff, In,,.()({IIction, ..,..,. 50-51. Το έτος 1316 ως χρόνΌς αναχωρήuεως του

Γρηγορίου Παλαμά από την Κωνσιαντινούπολη εξάγεται ω; απOτ[λΕUμα συνδuoομου

βιβλlΟYQOφlχών χαl πηγαίων πληροφοριών χαl ενδείξεων και με αφετ/ρCΑ ιο έΙΌς 12% (έIaς

γεVΝΉ..,εως του, αποδεκτόαπό τ/ν πλειο\,ότ/τατων ερευνητών). Καro 1Ον Βίο του, ο Παλαμάς

κατά την αναxώρΗUΉτου είχε 1Ίδη ξεπερα/Jειτην εφηβιΧήηλιχία (re'7'lόQIoςμιν οιιν roν ίφηjJov

ιιπεQ/kfJηχώς ήδη Χα/ προς avαχώρηoιν η περ (φημιν σπιιίδων. ΒΙας Παλαμο. 141-2.,..,.441).
Ήταν δηλαδή περΙΠου είXQιJI. ειώ\'. Οπωσδήπotε xαθuιn{oηι,n; 'λ1Υο την αναχώρφή του η

ταχτοηοίησητου μΟ.λοvtος των οιχείωντου χαι των υπηρετών toυΟΙχouιου (ΒΙας Πaλo.μo. 142·
15). Σ\tνtπώς δεν αναχώρησε α.,ό την Κω,'υιανnνoύπoλη ΠQιν το 1316.

56. ΒιΌς Παλοl/ο. 22-24,00. 449-452. πρβλ... Δυιw'ν ενιαυτών χαl YOQ μεro. την επιδημΙαν

ΓQqγD(HΌιι ΠαqαQQVΙvrων, ιοο ληστιχοιί ιων xo.xισr' oπoλovII{vwv Αχωμενιδών σvvι:χώ:;"

ιπιr,θιμ{νων ιω όρε, ... ΙΗ'Ι'η';>tο.ζovrαι χαι o.xovrE; μιraβήναι... (Βι'ος Παλο.μο. 242-11,..,. 452
Meyςικlorff, Inιτooιιcτion, UIJ. 52-53, ό-:ιou χαl λ6Υος: για τη Γ'λωιJι,JIα).

57. ΒιΌς ASavασiov 14-16,00. 136-138.
58. π. XΡIί'-'tOU(ιπιμ.). rQ'1yo(Jiov του Παλαl/ο. ΣlJ"f'ι'{Ιdιψara, τ. β", Θεο.:ιιιαλονίχη 1966, Utl.

577·578.
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59. Nικηqx5ρoυ Γρηγορα, Ρωμαίχή ΙΟΤOQι'α ΧΙΧ. Ι: 11. 9]82]·91915. Ο ΓρηΥο.ψάς δεν

XρηιJΨOπ()ιε( ,πο κείμενο ωυ την ανιωνυμία εκείνος για τον Γρηγόρω Δριμu.

60. Fr. Miklosich-Jos. Mllllcr, Ac/(/ f'1 r/iplomflIa grflf'CfI mer/ii neI'i .';{/crα '" pro!flnn. t. ].

Vindobon"e ]SόO, ..1. 370. Η παροωία του ο\'όματος του Γρηγορίου του Πολίτη ..,ε έγγραφα του

πατριαρχείου Κων..πα\'ΤΙ\'ouπόλεως ..πη δεκαετία του 1350 υυνδέεται με την αξιέπαινη

πραιπάθεια του πατριάρχη Καλλίιπου Α να περωτείλεl τις εκτρ()πές των κληρικών της

Κων ..πα\'Τι\'ουπόλεως (ουμμετοχή ,,'ε "'υιιπό"llα ιιε λαϊκοuς, ",υμπεριφορά α..,ύνετη και

απράJfχτη, "αδυ"αμι'α" ενα,'Χολψτεως με ιιάχες, ταραχές και OτάιJεις. αιJΧ0λία με εμπορικές

δραιπηριότητες αmιμβίβαστες με το ιερατικό αξίωι-ια, β(ος μη αρμόζων στην ιερατική κα

τάιπαιJη και ακρίβεια). Ως μέοα επιτει"iξεως των ΙTtόχων του ο Κάλλωτος χρηφμοποίηυε το

διορωμό εξάρχων και αξίων πνευματικώ\', τις έγγραφες υπoσχέιJεις εξάρχων και κληρικών για

αρμόζο\τα βίο και την εκτόξn"-τη απειλών κατά των παραβατώ\' (Στο ίδω έργο, ..1ι.1. 306-3]2 και

368-375).
61. Βι"ος AθαvαoιΌυ 24, '1.142. Ως γ\'ωσΤόν, κατά το χρονικό διά..πημα 1347-1354 υπήρξαν

διio αυτοκράτορες, ο Ιωάννης Ε' ο Παλαιολόγος (]34]-1391) και ο Ιωάν\'ης ΣΤ ο

Καντακουζηνός(1347-1354).
62. Bioς Παλαμά 224-5, ..1. 450. Η χρψτη της α\τωνUΜίας εκειΎος για κάποω πράιωπ()

δηλώνει ότι το πρόlτωπo αυτό Είναι ήδη νεκρό. Το α\τίθετο ακριβώς εκφράζει η χρή ..τ/ της

δεικτικής α\τωνUΜίας ούτος.

63. Β[οι; Παλαμά 1147-8, ιJ. 562. Τη χρο\'ολόγ1]lτη αυτή δέχεται και ο εκδότης του Βίου

καθηγητής Δ.Γ. τ..,άμης από άλλη όμως αφετηρία (Αγιολογia. εκδ. Π. Πουρναρά, θH1 ..Jαλoνίκη
1985, ιΚΙ. 174-] 75). Δε\' επωημα(νει το ανωτέρω χωρίο, από το οποίο φαίνεται ..,αφέ ..πατα ότι ο

Φιλόθε()ς καθ' ον χρόνο\' έγραφε το Βίο του Γρηγορίου βρωχόταν ..πον πατριαρχικό θρόνο για

δεύτερη φορά (]364- 1376).
64. Βλ. Τόμος συνοδικός κατά Προχόρου ιιρομονάχου του Κυδώνη του φQoνηoαντoς τα

Bαeλαάμ και AκιVΔυvoυ, εξ ου δεIκνυrαι ου μόνον η αγιότης του Παλαμά, αλλ' ότι και

ουνοδικώς ωψσθη γι'νιοθαι εν τη Εκκληυiα κατ' έτος την μνήμην αυroυ. PG 15], 7ΙOD-712B.
Σαφέ,πατα I.!t()v Τόμο μαρnιρείταl ότι. καθ' ον χρόνον γραφόταν το κείμΕ\'() αυτό (]368), ο

Βίος του ω(ου Γρηγορ(ου του Παλαιιά βρωκόταν ήδη ..,ε κυκλοφορία μα~ί με άλλα κείιιενα

του. (Και μαρτυροVoι τω ΛΌΓw τα cμά προς rxrivoν εγκώμια, δια τε κανόνων και υμνων εμαι'

;τovηθέvτα, και όοα ο παρ' ιμου ουγγραφει"ς εκει'νου βιΌς, και rινων ε)'Χωμι'ων μfρη, ΡΟ 151.
7]IΑ).

65. Βι'ος Παλαμά 117-]34. ου. 565·588. ΕνδιαφέΡΟ\1α εί\'αι άια γράφει ο πατριάρχης

Φιλόθεος Κόκκινος για τους Τρι'πους. ιιε ωυς οποίους εξέφραζαν την τιμή προς τον Γρηγόριο

Παλαμά οι πι(ποί εκιός της θωι1αλονίκης: Και μάρτυρες αψευδιι'ς του λόγου θιrταλoι' και

IMuQIoi και οι ικι[Οιν τα του μιγάλου θαυμαυrώς διακομι"ζovrfς τι και δΙ'l'Υουμι"ΟΙ θαύματα

και τι χρη λfγειν. όπου γt και ιικόνας ικιι" γρά((()I!QΙ τουτου και ;τυκνά την αυτου παVΗγυρι"ζOI!Q/

μνήιιlJV ουν μεγάλη τη πι"στει και τω της ψυχής ;τιριqv:ινιι" πόθω, και νεώς OπιVΔOl!Qιν ανεγεiρι/ν,

ως tνi τινι των αποστόλων τι και πατέρων. και κήρυκα της Ιl!Qιβιiaς και προστάτην της

ικκ.λησι'ας και δ/δάοκαλόν και φυλακα των OQOIiJν ταυτης δογμάτων μιrά πολλου γι θαυματος

αναχηρι'ποvoι τον μέγαν (Βι'ος Παλαμά 12610-]8, ιJιJ. 578·579). Στις λίγες αυτές γραμμές ο

Φιλόθως ιιας δίνει τα ..πάδια της διαδικα,,'ίας που οδηγού<.1αν προοδευτικά '-'tην επίιJημη ανα

κήρυξη ε"ός πιιπου χρι ..πιανου ως Αγίου, ιδιαίτερα όταν είχε και το χάρωμα ιης

θαυμα/ΟΙΙQγ(ας. Αυτά ε(\'αι: α\ Η δlάδOιJη και επέχτα ..τ/ πις φήιιης του με τις ΠQO<lΧ>ρικές και

γραπτές διηΥήιιεις τω\' θαυμάτων τ()υ. β) Η κατα ..ικευή εικό\'ων του προς τιμητική λατρευτική

ΠQOι1κύ"ηιJη. γ) Ο πανηγυρωμός της μ\ήιιης του (την ηllέρα της κοιμψτεώς του). δ) Η ανέγερ..ιη

~ιικρών "αώ,,·παρεκκληιJίων προς τιμήν του. ε) Η ανακήρυξη.χαρακτηρωμός του "'ε Άγιο.

66. ΒιΌς Αθαναο{ου 50 (Η νεοελληνική ~ιετάφρα..τη ανήκει IrtO" Δ. Ζ. Σοφιανό, Ο όοιος

AOαvdoIoςο Μιrιωρiτης, 11\1. 121-122).
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ΕIΣΗΓΗΠιΣ

Κώστος Σπανός

OtπtOξιoύxoς: εχπαιδΕ\/τιχός • ΙΟ1'Ο(Ιικός

θΕΜΑ

Οι αφιερωτ{ς της ΓιαννιτζoVς της πρώτης γραφής (1640 ci)
στην πρόθεση της Μονής της Pενrίνας

ΠΡΟΛΟΠΚΑ

Η
πρόθεση της Μονής της Pενriνας είναι [ΎΟ. πλούσιο αρχΕίο ονοιιάτων,

επωνύιιωv χαι τοπωνυμιων τ/ς περιόδου 1640 ,ί· 19ος αιώνας.'" Στα 272
φύλλα της έχουν Υ.αταχωρωθεί, II[ δύο ή ΠEρtuuόtΙΡEς WΑφές, τα

ονόιιοτο πολλών αφιερωτών α.."tό OtXΙtJIIoύς 1'00 θεuυαλικσύχαι του φθιωτικσύχώρου,

κυρίως. Χάρη ιJτO περιεχόJιεVO της πρόθεUΗς αυτής μπορούιιε να μελεtήuoιιμε τα

ονοιιοτοδοτικά έθιμα των Υ.στσίκων των εν λόγω ΠΕQιοχών χαι να εVΤOΠίιJOUΙΙE

ονόιιατα OtΚιUιιών ε-Υκαταλεlιψένων χαl εξαφανωllΙ:νων πριν από πολλά χρόνια.

ΣηlΙΕlωτέονόπ Ύ'Ο :π:ολλούς οικltJμούς η αναφοράΤΟ\Ις l.1tην :ltQόθευη της Μονής της

Pενtίνας είναι η αρχαιότερηγραπτή μαρ-rνρία.

Κατά καιρούς έχουμΕ παρoωιάιJEI αρκετές οελίδες της πρόθεσης ΙΙΕ αφιερωτές

του θεuuoλιΚOϋ1!χαιτου φθιωηχοϋ"χώρου. Στα MαLιιιατης tJTΙμερινήςανακoiνωσής

laas θα παρoΥUιάσoUΙIE τους αφΙEρωtες της Γιοννιτζούς της αρχικής γραφής, δηλαδή

το" έτους 1640 ci, α οποία είναι καταχωρωllΙ:voι ι.πα φ. Ι42β· 1400"'. Πρόκειται για

208 άτομα, από τα οποία τα 127 είναι άνδρες και τα 81 yuναίκες. Πρώι:α θα

παροοοιάοο"ιιε τα ονόματά roυς και IIEtci τα επώνυιια, ενώ για τα πρακτικά του

ιJUνεδρίou θα δώιJoUΜε τον αλφαβητικό κατάλογο των αφιερωτ:ών και το περιεχόμενο

των φύλλων] 42β - 1400.

ΜΕΡΟΣΠΡΩΤΟ

ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΦΙΕΡΩΤΩΝ ΤΗΣ ΓιΑΝΝΠΖΟΥΣ ΤΟΥ 1640 cl

Ι. ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΝΔΡΩΝ

Οι 127 άνδρες αφιερωτες από την Γιαννιτζού φΙ:QO\IV 25 ονόματα. Τρία από αυτά

τα φέρουν 64 άνδρες, δηλαδή το 50,39%. Πρόκειται για τα ον6lιατα:

lωtiννης, 23 άνδρες

Γε<ί.ιρΥιος, 21 άνδρες

Δηιιήtριος, 20 άνδρες

Τα 25 ονόματα τα κατατάξ<ηιε ι"ης παρακάτω 4 οlιάδες:

Α) Ονόματα από την cκκληoιασrικ'ί παράδοση (14125)
Ανδρέας. Γεώργιος. Δηιιήτριος. Euιπάθιoς. Ζαχαρής< Ζαχαρίας. Θεόδωρος.

Ιωάννης. ΚΟΟjlάς. Kώνι..rτας< Κωνυταντίνος. Λάμπος< XaQάλαIIπoς. Μανόλης.

Μιχαηλ. Nικόλnoς. Χριιπόδουλος.
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Οι αφιιρωτές της Για\",τζο\ίς ιJtην 1ιQόθωη της Μο,ής Ρι\'τινας 81

Β) Ονόματα από τιμ λαίχιί παράδωη (5125)
ΑρΥύρης. AUΓέρoς< αυγή. Πλούιιπης< Πλούμης< ΙΙEιJν. πλοψί' ιΠολίδι. Ρίζος

από την ευχή ~να ριζιiισcι~, δηλαδή να επιβιώσει το νεογέννητο. Σταμάτης από την

ευχή ~νa ιπαιιατιjσεl~ ο θάνατος των νεογέννητων ή η γέννηιιη άλλων ανειι:lθUιιητων

παιδιών.

Π OwJιιατα από ΤlJν !ιπορ[α (5125)
Ανδρώνης< Ανδρόνικος. Λέχας< Αλέχας< Αλέχος< Αλέξανδιχ>ς για τους

Ηπειρώτες χαι τους βλαχόφωνους το\l αλβo.vικo'ύ χώρου. Σίιιος από το OllΏΝUllO

ΑΡXαιoελληvιxό που μαρτυρείται και ιπη θεuuαλι'α. Σ\ίQoς. ΦράΥΥος ο διιτιΚl) 
Ευρωπαίος, ο καθολι.χός.

Α) Ξ/να ονόματα (1/25)
Μουρίκης(5).

2. ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΤΩΝ ΙΥΝΑΙΚΩΝ

ΟΙ 81 Υυνο.ίκες αφιερωτές α.."16 την Γιαν/1τζού φέρουν 33 ονόιιατα, ι)τα οπο(α

κUΡΊΑΡXη θέση κατέχει το όνο'lα Αρχόντω που φέρουν 16 Υυνο.ίκες. Ση,lειωτέον ότι

τiooερα ονόιιατα (Θεoδouία, Μακαρία, Παρθενία, Σωφρονία) ανήκουν υε πέντε

καλόγριες. Τα 34 ονόματα τα κατατάξα,ιε ιΠις παρακάτω 4 οιιάδες:

Α) Ονόματα από την cκxλησιαιπ/xιί παράδοση (16134)
Βαυιλι.κού< Βαι)ιλική. Δέυπω< ΔέιJπoινα. Δήιιου< Δήιιω< Δήιιος< Δημήτρης.

Ειρήνη. Θεoδouία. θόδω< Θεοδώρα. Κωνυτού< Kωνιnώ< Κωνι.Παντινιά. Μάγδω<

Μαγδαληνή. Μάνθου< Μάνθω< Μάνθος< Ματθαίος. Μακαρία. Μαρία. Νικολού<

Νικολώ< Νικολός< Νικόλαος. Παρθενία. Σαλώιιη. Σταθού< Ewταθoύ< Ευσταθία.

Σωφρονία.

Β) Ονόματα από την λαϊχιί παράδοση (14134)
Αργύρω. AUΓ(τζω< AυyίτιJO< αUΓή. Bα(ΚJάIIW< BαΛUΆllω< βάλαφο. EUΓένω<

Ευγενία. Καλή. Κοντύλω< κovτυλoφρύδω. KoUllnirto< κου,ιπί. Κρυυτάλλω.

Παγώνα. Πλούιιπω< Πλούιιω< ,ιευν. πλου,ιί' ιJtoλίδι. Ρι)δω< ρόδι. Στα,ιάτα<

Σταllάπjς. Φέγγω. Χρυυάφω.

Π Ονόματα από την (στορ/α (3134)
Ευδοκία. Κ611νω< Κο,ινηνή. Φράγγω< Φράγγος.

Δ) Ονόματα από αξιώματα (1/34)
Αρχ6ντω< άρχοντας.
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Ο ΑΛΦΑΒΗηΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ mN ΟΝΟΜΑΤΩΝ

α) των ανδρών β) των Υυναικών

ι. Ανδρέας 1 ι. ""γύρω 1
2. Ανδρώνης Ι 2. Aρχόνrω Ι5

3. -ς 1 Aρχ6νtoυ Ι

4. ΑυΥέρος 2 3. ΑυΥίτζω 2
5. Γεώργιος 5 4. 8αQαίltw 2

ΓεώρΥης 13 5. Bαuιλι.xoυ Ι

Γέργος 3 Μπήλια(δ) Ι

6. ΔηιιήΤ{Μος 6 6. Δέuπω 4
Δημήτρης 2 7. Δήιιου Ι

Δήμας 12 8. Ειρήνη Ι

7. Ewτάθιoς 6 9. Ευγένω Ι

Στάθης 5 10. Ευδοκία Ι

8. Ζαχαρής 2 11. ΘΕοδοιιία 2
9. Θεόδωρος 3 Ι2. Θόδω ι

10. Ιωάννης 23 Ι3. Καλή 1
11. Κοιηιάς Ι Κάλω 4
12. ΚώVl.Jtος 3 Ι4. Κ61 1νω Ι

Ι3. Λάιιπος 3 Ι5. Koνniλω Ι

Ι4. Λέκας Ι Ι6. Κουιιπίτζα 2
Ι5. Μανόλης Ι 17. Κ,,,"><πάλλω 2
Ι6. Μιχαήλ Ι Ι8. Kω\vτoύ Ι

Μίχος 6 Ι9. ΜάΥδω ι

17. Μουρίκης Ι 20. Μακαρία Ι

Ι8. Νικόλαος 2 21. Μάνθου Ι

Νικόλας 2 22. Μαρία 3
Νίκος Ι 23. NIκoλoΊJ Ι

19. Πλούιιπης Ι 24. Παγώνα 6
20. Ρίζος 8 25. Παρθενία Ι

2Ι. Σψος 3 26. Πλούιιπω 2
22. Σταιιάτης 3 27. Ρόδω Ι

Στάιιος 2 28. Σαλώιιη Ι

23. Σύρος Ι 29. Σταθού 4
24. ΦράΥΥος Ι 30. Σταιιάτα 4
25. Χρωτόδουλος ι Στάμω 3

31. Σωφρoνiα Ι

32. Φέγγω Ι

33. ΦράΥγω 2
34. Χρωάφω 2
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ΜΕΡΟΣ ΔΕΥτΕΡΟ

ΤΑ ΕΠΩΝΥΜΑ ΤΩΝ ΑΦΙΕΡΩΤΩΝ ΤΗΣ ΠΑΝΝΙΤΖΟΥΣ ΤΟΥ 1640 ci

Από τους 208 Γιαννιτζιωτες, J'tOυ αναφέρονται οτα φ. 142β • 1400, οι 187 φiρoυν

επι.ιJνυιIO και οι υ:π:όλοl1ΙOt 21 IIVΗIIOVCOOVΤOI ι.ε το βαφτll.111κό τους: Αρχ6ντω. αδελφή

του Υραιψατιχού" Γεώργιος. άνδρας της Σταιιαtας Γιώργης, γραιψαηκός του Δήιιου'

Βα'-'tλικού, yuναικα του Σίμου, )Ι.λ.."t. Σuνoλnιιι>ς ωιοδελnώιxtιιε, για μελέτη. 60
επωνυι.ια, τα οποία κατατάξαιιε ιπις παρακάτω πέντε οιιάδες:

Α) Πατρωνυμια (20160)
Aλiξη. ΑυΥέρου. θωιιά. Kαρα.vιχόλας< τουρ. Kara <ιια\ίρος)+Νικόλας.Κοι..ιιιά.

Κ1JQιαζή. AcilInou. Λέχας. Μιχάλη. MOUΡίκης. NτoύιJιας< βλαχ. ΔιoΙΙOνtoύt.nας<

Διαιιάντης. Πωιαγεώργη. Πα,"tOιπάθη. Σ(,10\l. Σπυρίδων. Στράτος. ToΎUΙας< βλαχ.

ΠΠQOώιας< Πέτρος(7). ΦρσΥΥόιιουλος. ΦράΥΥου. XΡWΌnoυλoς.

8) Μ,Ιτρωνύμια • Ανδρωνυμικά (8160)
Ανθίτζας. Γιαννούς. Δηιιήτρενας. Ειρήνης. Μακριτζούς. Μιχ6λενας. Μπίλιας.

Στεφανiας.

Γ) Eπayyιλμαrικά (10/60)
Κάπελας ο ταβερ",άρης

Kαρδαρι:iς που κατασκευάζει καρδciρια, ξύλινα δοχεία για γάλα.

Λοράς< Λωράς που καταιJκευάζει λουριά.

Μακελαρης ο κρεOJ'Τύ')λης

Μπογιατζής< τουρ. boyaci' βαφέας
Σάκας< τουρ. saka' νερουλάς
Σκιαοο.< Σκιαδάς που καταιJκευάζει tJκιάδlα (καπΙλα για τον ήλιο)

Τούντας< βλαχ. Τundu (κουρεύω)(8)' ο κουρέας

Χαλκεύς ο χαλκουργός

Χαλκι6πουλος< χαλκιάς+η υποκ. κατάληξη· όπουλος

Δ) Πατριδωνύμια (4/60)
Βλάχος ο βλαχόφωνος ή αυτός που ζει νοιιαδι κά

Ξένος ο ερχ61ιενος από ξένο I.έ(Χ)ς

ntQtJ1l;
Σαϊάδας. Ίσως Σταϊάδας< Σταγιάδας ο xotoyόlttνoς από το χωριό ΣτάΎtα, τον

ιJη,Iερινό Πλάτανο.

Ε) Παρωνύμια (10160)
Κουβέλης< κουβέλι' ξύλινο δοχείο που χωροωε 12 οιιάδες (15. 360 κιλά)

ΙIιτηριi(9), αλλά και κuψέλη(10).

Λυγεράς< λυγερός

Μάκριτζας< ιιαl,.ρύς

Moύtoς< βλαχ. Μυιυ' βουβός, άφωνος(Ι Ι)

MmJρllπηλας< lιnιριlπίλα (tJ'tQίφωlια lιOVtιλιού)< ίιJως τουρ. birbiri (το ένα ιιετά
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το όλλο)(12)

Παυrρικός ο καθαρός, ο νοιχοχυρηιένος

Πλατης

Τζηβψι.ης< Τσιβίχης< τσιβίκι' χαρφ(J3). ή IΙEUΝ. τυιβίχιν< αρχ. χψβίκιον?

Τι.Jψπoύρι(14)

T\.IQOζoύιιης< ΤUΡΊ+ζoυ"ί

Φαριιάκης ο πιχρόχολος

Στ) ΔΥUΠUΙιoλό"yητα (8160)
Βωι.πίλας. Γαπι'λα.ς. Mπαϊxofuης. Noιιάιn-ενoς. Ντεμήνος. Σπένι:ζης. Στεήtης.

Χαρκίας.

Ο λ/ΦΑΒΗΠΚΟΣ ΚΑΤλΛΟΓΟΣ

ΤΩΝ ΑΦΙΕΡΩΤΩΝ ΤΗΣ ΠΑΝΝΙΤΖΟΥΣ

Αλε'ξη θεoδc::MJία. ιιοmχή

Aνθtψlς Aρχόνtω

Ανθίτζος Γέργος

Ανθίτζας ΔέιJπω

Ανθίτζας Δήμος του Ιωάννη

Ανθίτζας Ιωάννης

Ανθίτζας ΘεoδoιJι'α. yuναίκα του Γέργου, ι!ανοχή

Αρχόντω. αδελφή του γριηψατικού

Αρχόντω, γυναίκα του Νικολάου

Αυγέρος του παπά

Aυγiρoυ Μάνθου, κόρη του AUΓ.

Βασιλικού, γυναίκα του ΣίllOυ

Βλάχος KαJμάς

Βωστίλας Γειι\.:ιγιος

Bωuτίλας Στάθης του Γεωργίου

Γεώργης, γραιφατικός του Δήιιου του παπά

Γειί:ΙQγης, ιιαθητής του Στάθη

ΓεώρΥης, παπα -
Γευ)ργης του Δηιιητρίου

Γεώργιος. <ivtρo; της Σταιιάτος

Γιαvvoυς Ιωάννης

Γιαννούς Παγώνα του Ιωάννη

Γιαννούς Ρίζος του Ιωάννη

ΓouτιΛ.α Ειρηνη, Ilηtερα του Ewταθίoυ

Γουτίλας Euιπάθως

ΔηllητΡΕνας BαριJάjlω. -yuναίκα του Δηιιου

ΔηllητΡΕνας Δημος

ΔηllητΡΕvας Δημος του Σύρου

ΔηllητΡΕνας Σύρος

Δηιιητριος. ΠQτερας του ΓΕώργη

ΔήIlOς
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Ειρήνης Λάιιπος

Ειρήνης Σωφρονία του Λά,ιπου, μοναχή

θωιιάς Γεύ>ργης

θωιιά Δηιιήτριος του Γεώργη

θω,ιά Ιωάννης

θωιιά Κάλω, γυναίΥ.α του Νίκου

θωιιά ΝΙΥ.όλαος - ΝίΥ.ος

Κάλω, Ilητέρα του Γεώργη

Κάπελας Ανδρέας

Καρανικόλας Ευστάθιος

Καρδαρά Aρχ6vτoυ της Κωνστού

Καρδαρά KωνιJτoύ

Καρδαράς Δήιιος

Κοο,ιά Ιωάννης

Κοο,ιά Μαρία, Ilητέρα του Ιωάννη

Κουβέλη Κόμνω

Κουβέλη Παγώνα του Κώνστα

Κουβέλης Ιvxiννης

Κουβέλης Κώνιπας

Κυριαζή Γεύ>ργης

Λάιιπος του παπά

Λάμπου Βαροά,ιω, γυναίκα του Λ.

Λάμπου Ιωάννης

Λάιιπου Ρίζος του παπά

ΛέΥ.α Αρχόντω, γυνή του Ζαχαρή

ΛέΥ.α Καλή, γυναίΥ.α του Σί,ιου

Λέκα Κρουστάλλω του Μ(χου

Λέκα Ρόδω, νύφη του Μίχου

Λέκα Σταιιάτα, γυναίκα του Λ.

Λέκα Χροοάφω, γυναίκα του Λ.

Λέκας ΔηllήτρlOς του Μίχου

Λέκας Ευστάθιος - Στάθης
Λέκας Ζαχαρής του Στάθη

Λέκας Ιωάννης, αδερφός του Ευσταθίου

Λέκας Ιuxiννης του Μίχου

Λέκας Μίχος

Λέκας Ρί'ζος του Στάθη

Λέκας Σίlιuς

Λορά ΔέιJπω του Νίκου

Λοράς Νίκος

Λυγερά θόδω, ,ιητέρα του Στάθη

Λυγεράς Στάθης

ΜαΥ.αρία. κόρη του παπα - Γιυ'>ργη, μοναχή

Μακελάρη Κουμπίτζα

Μακελάρης Θεόδωρος

Μάκριτζα Αργύρω, γυναίΥ.α του Ρίζου
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Μάχριτζα Auγίτζω, γυναίκα το\! Γεώργη

Μάχριτζα Μιτήλια, γιαγιά του Γεώργη

Μάκριτζας Γεώργης

Mάκρtτζας Μίχος του Στάθη

MciXQttta; Pίtoς

Μάχριτζας Στάθης

Μαφτζούς Γεώργιος

Mαxρtτζoύς Παγώνα, yuναίχα το" ΓεωρΎfoυ

Μιχάλενας Ιωάννης

Μιχάλενας ΦέΥΥω, γυναίκα τουlωάννη

Μιχάλη Aρχ6νtω, yιJ\'O.ίχa ΤO\l Ρίζα"

Μιχάλη Ιωάννης

Μιχάλη Ρίζος του Ιω<iννη

Mouρίκη Πλούιιπω, γυναίκα του Μ.

Moυρi'κης

Μουρίχης Δήιιος του Ιωάννη

Μουρίχης Ιωάννης

Moυρi'χης Λάμπος του Ιωάννη

Μούτος ΓέρΥος

Μούτου ΕυΥένω, Ilητέρα του Γέργου

MπαϊxoύιJη Σταθού

Μπήλιας Γεώ(ryης

Μπήριιπηλα Αρχόντω. yιrνo.ίχα του Ιωάννη

Μπήρμπηλας Ιωάννης

Μπογιατζή Σαλώ,ιη του Στάμα". ιιοναχή

Μπογιοτζης Στά,lOς

Νικόλαος, άντρας της Αρχόντως

Νοιιάιπενος Ιωάννης

Νοιιάυτενος Μίχος

Νοιιάυτενου Αρχόντω, γυναίκα του Μίχου

Νοιιάυτενου Παγώνα. Ύ\Jναίχα του Ιωάννη

Ντειιήνος Γέργος

ΝΤΕιιήνος Δηιιήτριος

ΝΤΕιlηνος Eιιιnάθιoς - Στάθης
Ντηιηνος Ιωάννης του Ευσταθίου

NtEIltjνoς Ιωάννης του Πλoύ~lπη

Ντειιήνος Πλούμπης

Ντφήνος Ρίζος

Ντειιήνος Σίμος

Ντειιήνος Στάθης

Ντειιήνου Δήμου, μητέρα του Ιωάννη

Ντφήνου Κουιιπίτζα

Ντούσια Aρχ6vτω του Στα~lάτ/

ΝtOύιιιας Σταιιάτης

Ξένη ~'Ιαρία

Ξένος Νικ6λαος
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Παπαγεώργη Σταθού

Παπαγεώργη Παρθενια, ~Ioναχή

Παπωπάθη Αργύρης

Παστρικός Ιωάννης

ntQ\JI] Aρχόvτω του ΕυσταθlOυ

Πέρuη Κάλω, γυναίκα του Ιωάννη

Πέρuης Ευστάθιος

ΠέΡιJης Ιωάννης

Πλατή Σταιιάτα, μητέρα του Γεώργη

Πλατή Στάιιω, γυναίκα του Ευσταθίου

Πλατή Χρωάφω, γυναίκα του Δηιιήτρη

Πλατής Γεώργης

Πλατής Δημήτρης

Πλατής Δήμος του Δηιιήτρη

Πλατής Δημήτριος του Ευσταθίου

Πλατής Ευστάθιος

Πλούιιπω, πεθερά του Δήιωυ της Δημήτρενας

Σαϊάδα Κάλω, γυναίκα του Δήιωυ

Σαϊάδας Δήιως

Σάκα Ευδοκία, γυναίκα του Ιωάννη

Σάκα Σταθού, νύφη του Ιωάννη

Σάκας Ιωάννης

Σίμος, άνδρας της BαιJlλικoύς

Σίμου Αρχόντω, γυναίκα του Δημητρίου

Σίμου Δημήτριος

Σίμου Κώνστας

Σκιαδά Φράγγω

Σπέντζη Αρχόντω, γυναίκα του Ρίζου

Σπέντζη Κοντύλω, γυναίκα του Μίχου

Σπέντζης Αυγέρος

Σπέντζης Γεώργης του Μίχου

Σπέντζης Ζαχαρής του Μίχου

Σπέντζης Ιωάwης του Αυγέρου

Σπέντζης Μίχος

Σπέντζης Ρίζος

Σπυρίδων Γεώργιος

Σπυρίδων(ος) Αρχόντω, γυναίκα του Γεωργίου

Στάθης

Σταμάτα, γυναίκα του Γεωργίου

Στεήτη Μαρία, γυναίκα του Σταιιάτη

Στεήτης Στάμος - Σταμάτ/ς
Στεφανίας Μίχος

Στεφανίας Θεόδωρος του Μίχου

Στράτος Δήμος

Στράτου Μάγδω, γυναίκα του Δήιιου

Τζηβήκη Aρχόvτω, γυναίκα του Ιωάννη
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88 Κώστας Σπανός

Τζηβήκη Δέυπω, γυναίκα του Σταιιάτη

Τζηβήκης Ιωάνwις του Σταμάτη

Τζηβήκης Σταμάτης

Τούντας Γεώργης

τοωια Στάιιω, γυναίκα του Γεωργίου

τοωιας Γεώργιος

τοωιας Μίχος του Γεωργίου

Τυροζούμης Δήμος

Φαρμάκη Αυγίτζω του Λέκα

Φαρμάκη Νικολού, γυναίκα του Λέκα

Φαρμάκης Ανδρώνης

Φαρμάκης Γεώργης του Λέκα

Φαρμάκης Θεόδωρος

Φαρμάκης Λέκας

Φραγγόπσυλος Μιχαήλ

Φραγγόπουλος Ρίζος

Φραγγοπούλσυ Φράγγω

Φράγγος, γαμπρός του Κουβέλη

Φράγγου Σταιιάτα, γυναίκα του Φρ.

Χαλκεύς Γεώργιος

Χαλκεύς Ιωάννης

Χαλκεύς Σταμάτης του Γεωργίου

Χαλκέως Σταθού, γυναίκα του Γεωργίου

Χαλκέως Στάμω, γυναίκα του Σταμάτη

Χαλκιόπουλος Δημήτρης του Δημήτρη

Χαλκιόπουλος Ιωάννης

Χαλκιόπουλος Νικόλας του ΙωάΝWΙ

Χαλκιόπουλος Χριστόδουλος του Νικόλα

Χαλκιοπούλου Αρχόντω. μητέρα του Δημήτρη

Χαλκιοπούλσυ Παγώνα, γυναίκα του Χρωτοδούλου

Χαρκία Παγώνα, γυναίκα του Δήμου

Χαρκίας Δήμος

Χρωόπουλος Γεώργης

Χρυσόπουλος Δήμος του Μανώλη

Χρυσόπουλος Ιωάννης

Χρυσόπουλος Κώνστας του Ιωάννη

Χρυσόπουλος Μανόλης

Χρωοπούλου Αρχόντω, γυναίκα του Κώνστα

Χρυσοπούλου ΔέιJπω, γυναίκα του Γεώργη

Χρωοπούλου Κρουστάλλω, γυναίκα του Δήιωυ

Στη συνεχεια εκδίδουιιε τα φ. 142β - 146α

Φ. 142β Χωρι'ω Γιανιτζοι)

+ Ewτάθιoς του Λεκα και η γυνή του Σταμάτα και ο αδελq:xις του IυκJ.ννης. ?>"
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Οι αφιερωτές της Για''\'ιτζοίος ιΠη\' JtQ\\θωη της Μονής Ρε''!: \'ας 89

+ ο Σίιως και η γυνή του Βαιιιλικού χ'

+ Ευστάθιος ο Καρανικόλας τ'

+ Γεώργης ο lιαθιτής του Στάθη τ'

+ Γεώργης ο Φαριιάκης και ο π(ατ)ήρ του Λέκας και η ,ι(ήτ)ηρ του Νικολού

και την αδελφή του Aιryίτζω και έτερα δύο ον6lιατα, Ανδρώνη

και Θεοδώρου αω'

+ Σταιιάτης ο χαλκεUς, ο π(ατ)ήρ του Γεώργιος και η lι(ήτ)ηρτου Σταθού

και η γυνή του Στάιιω και άλλο όνοιια lω(άννης) αφ'

+ ο Δήιως της Ανθίτζας και ο π(ατ)ήρ του lωάwου χ'

+ ο Δήιως της Δηιιήτρενας και ο π(ατ)ήρ του Σύρος χ'

+ Θεόδωρος ο lιακελάρης και η γυνή του Κουιιπίτζα χ'

+ ο Δήιως ο Καρδαράς τ'

+ Νικόλαος, υιός του Θωιιά τ

+ lωάννης ο Κουβέλης και η γυνή του Κόμνως χ'

+ Γεώργης ο γρ<ηψατικός του Δήιιου του πα(πά) και ο π(ατ)ήρ

του Δηιιήτριος και η lι(ήτ)ηρ του Κάλω ~.

Φ. 143α

+ Κωνστού, η γυνή του Καρδαρά και η θιryάτηρ του Αρχόντου Χ

+ ΑΡΎύρης του παπα • Στάθη από την Μπαλούκοβα(5) τ"

+ Ρίζος, υιός του lωάννη της Γιαwούς τ

+ Κρουιιτάλλω, η γυνή του Δήιωυ του Μανώλη Χρυιιόπουλσυ τ

+ Ζαχαρής του Στάθη του Λέκα και ο αδελqχ5ς του Ρίζος και η lι(ήτ)ηρ

του Χροοάφως και η γυνή του Αρχόντω και ο π(ατ)ήρ του Λέκας

και η γυνή του Λέκα Σταιιάτα αω'

+ Μακαρίας (ιιον)αχ(ής), η γυνή του παπα - Γιώργη είναι εις τα

κοινοβιάτικα και του λόγου του Γεωργίου Ιερέως ατ'

+ Κώνιιτας, υιός του Κουβέλη τ'

+ Βαρσάιιω, η γυνή του Δήιωυ της Δηιιήτρινας τ'

+ Φέγγω, η γυνή του Ιω(άννη) της Μιχάλενας τ

+ Θεοδοιιίας (ιων)αχ(ής), η γυνή του" Γέργου της Ανθίτζας τ'

+ Θεοδοσίας (ιων)αχ(ής), η θιryάτηρ του Αλέξη τ

+ Αρχ6ντω, η γυνή του Κώνιιτα του Χρυσόπουλσυ τ'

+ Πλσύιιπω, η πεθερά του Δήιιου της Δηιιήτρενας τ

+ Θεόδωρος του Μίχου tιlς Στεφανίας τ'

Φ. J43β

+ Σταιιάτης Ντούσιας

+ Ρίζος, υιός του Σπέτζη

+ Λάιιπος του Ιωάννη του Μουρίκη

+ ΚΟΙ'l1άς ο Βλάχος

+ Μίχος ο Σπέτζης

+ Ιω(άννης) ο Μπήριιπηλας και η γυνή του Αρχόντω

+ Μίχος Νωιιάιιτενε και η γυνή του Αρχόντω και ο πεθερός

του Μιχαήλ ο ΦραγγόΠΟ\1λσς
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90 Kώι.nας Σπανός

+ Μίχος ο Λέχας κοι υιοί του Ιω(άννου} και Δημητρίου και η νύμφη του Ρόδιο συ'

+ ΑρΥύρω η yuvή του Ρlζου του Μάκριτζα τ

+ Σταθού του MπoIxoWΗ τ

+ Δημήτριος του Γεώρ-Υη του Θωμά τ

+ Δημήτρης του Xαλκιόπouλoυ χαι ο π(ατ)ήρ του Δημήτρης

και η μ(ήτ)ηρ του Aρχόνtω ~
+ Κρουστάλλω η θυγάτηρ του Μίχου του Al"1.lJ. t

+ Σtάιιoς Στεήτης t

+ Ιωάννου θωμ.ά t

+ Kώv\.tτα του Σίμου τ

+ Φρό.ΥΥω Σχισδά τ

+ ΔηιιήtΡΙOς υιός του Σίμου και η Y'Mi του Aρχόvtω χ'

φ. /44a

+ Μουρ(κη, τον έγραψε ο πα.~ - Γεώργης τ

+ ιχόλαος και η yuvή του Aρχ6νtω, ο ιruμπέθερoς του 1tα/t(l- Γεώργη χ'

+ ο Δήιιος του Ιω(άννη) του Μουρίκη κω η γυνή του Πλουιιπω Χ

+ ο Piζoς του ΛάllJtOυ του πα..<ά και η γυνή τοο Ιω(άννη) Χ

+ Ιω(άννης) του Τζηβήκη, έγραψεν τον π(ατ)ήρ του Σταμάτη

και την μ(ήτ)ηρ του Δέυπω Υ.αι του λόγου του και τ/ν yuνή του Αρχοντω Oll'
+ ΦράΥΥος Ο ΥαIΙΠρός του Κουβέλη και η γυνή του Σταμάτα χ'

+ ο Στάθής του Λυγερά, έγραψεν την μ(ήτ)ηρ του θόδω τ'

+ Κάλω η γυνή του Ιω(άννη) του Πέροου τ'

+ Γεώργης υιός του Μίχου του Σπέτζη τ'

+ Koνtύλω η γυνή του Μίχου του Σπέτζη τ'

+ Αρχόντω η γυνή του Ρίζου του Σπέτζη τ'

+ Μίχος του Γεώργη του Τούσια >'.αι ο π(ατ)ήρ του Γεώργιος τ

+ Στάθης Σπέτζης τ

+ Στάθης Νnψήνου τ'

+ Στάθης του BωυrιΛα και ο π(ατ)ήρ του Γεώργιος χ'

+ Μ(χος ο Μάκριτζας και ο π(ατ)ήρ του Στάθης χ'

φ. 144β

+ Μπήλια, η βαβά του Γεώργη του Μάκριτζα

+ Κουμπίτζα του Τηιήνου

+ Σκαρλάτος :Ξένος

+ Γεώργης του Μίχου του Σ,τέτζη

+ Αρχ6\,'(ω, Δέυπω της Ανθ(ή;,ας

+ Ιω(άννης) ο Παuτρtκ6ς

+ Στάμω η γυνή του Γεώργη του ΤοΟΟια

+ Γεώργης Χρωόπουλος και η γυνή του Δωπω

+ Νικόλας Χαλκιοπουλος και ο π(m)ήρ του Ιωόννης

+ Ρίζος. υιός του Ιω(άννη) του Μιχάλη και η γυνή τι'υ Apχ6vtu>

και ο π(ατ)ήρ του lωάννης

χ

χ

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:40:22 EEST - 54.226.8.97



+ Pίi;oς Ντφηνου τ'

+ BαQuάllω η yuνή του Λάιιπου του παπά τ

+ ΔημήτQtος υιός του Πλατή. ο π(ατ)ήρ του Εwτάθιος

και η ιι(ήτ)ηρ του Στάιιω .;Ι)

+ Καλή. η yuνή του IfIIOU του Δέχα τ'

+ Κάλω. η yuνή του Νίχου του ΘV"Iά τ

+ Μαρία. η yuvή του ITaJ1άTη του Στείτη τ

+ Μάνθου, η θuy<iτηρ του AuyiΡO" του παπά τ'

φ. 145a

+ Ιω(άννης) AuyiΡOU, ο σπέντζης τ'

+ Αuyίτζω, η yuvή του ΓεώQyη του Μάκριτζα τ

+ Ρίζος. ο ανιψlός του Μίχου του Μάχριτζα τ

+ Ιωάννης του Κώνυτα του XρUUΌπoυλoυ τ'

+ Αρχόντω. η θuyάτηρ του Ewταθίoυ του Πέρσου τ'

+ Μάγδω. η yuνή του Δήμου του Στρότου τ

+ Ρίζος Φραγγόπουλος χαι η yuνή του ΦράΥΥω χ'

+ EUΓένω. η μ(ήτ)ηρ του Γέργου του Μούτου τ

+ ΓέρΥος Ο Ντεμήνος και η ιι(ήτ)ηρ του Δήιιου τ

+ Δή,ιος ο TuρoζOύllης Τ

+ Ιω(άννης) Σάχας χαι η ΓWή του Ευδοκία Κ(ΟΙ) η νύιιφη του Σταθού .;1)'
+ Χριστόδουλος, υιός του Νικόλα του Χαλκιόπουλου και η yuνή του ΠαγUι(να) χ'

+ Μαρία η Ξέ\'1"), όπου ήταν εις την Καναπίτζα(16) τ'

+ Παγώνα, η γυνή του Δηιιου του Χαρκία τ

+ ΔέlJπω, η θυγάτ/ρ του Νίκου του Λορά (
+ Σταθού. η ΘUΓάτηρ του παπα . ΓεώρΥη τ'

+ Γεώργης Τούντας τ

+ ΓεώρΥης της Μπίλιας τ'

+ ΓεωΡΥης Τούντας εις τα κοιvoβιάτιχα τ

φ. 145β

+ Ανδρέας Κάπελας τ

+ Γεώργης του Κυριαζη τ'

+ Σταμάτα, η ιιήτηρ του Γεώργη του Πλατή τ

+ Δημητρίου, Σίμου του Στάθη τον Ντφήνου Χ

+ Εlρή\'1"), η ιι(ήτ)ηρ τον Ευσταθίον τον Γoι.rτίλα τ'

+ έγραψεν ο Δήιιος ο Πλατής τον Νικόλα τον Ξένο, τον π(ατ)IΙρ

τον Δηιιήτρη και τ/ν ,ι(ήτ)ηρ του XΡWάφω .a)'
+ Γευ)ργης τον Πλαtή τ

+ Γευ'>ρΥος ο Σmιρtδων και η yuνή του Αρχόντω χ

+ Παρθενi'ας (Jιον)αχ(ής). η θυΥάτηρ του παπα· Γ[ιόΡΥη εις τα χοινοβιάτικα α

+ Σωφooνi'ας (ιιον)αχ(ής). η ΘUΓάτηρ τον Λάιιπον της Ειρήνης τ

+ Ιω(άννης) του Κα.ψά και η lι(ήτ)ηρ του Μαρία χ'

+ Γειί.ιργlος χαι η yuvή του Σταιιάτα, ο ιιενθερ6ς του Pί~oυ του ΛάllJιου του ΠαJI'(ά) χ'
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w ... ~6ΙZ_=

Οι σελiδες 144β και 145α της πρόθεσης της Ιεράς Μονης Ρεντ(νας.
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Οι αφlερωlές της Γω\'νιτζοις ιπην ηρ<\fιειιη της Μονής Pf\'T νας

+ Ιω(άννης), υιός του ΠλOύ,I:rι:η του Ντε,ιήνου

+ Ζάχαρης, υιός του Μίχου του Σ:rι:έντζη

+ Σαλώ,ιης (,ιον)αχ(ής), η θυγάτ/ρ του Στά,ιου του M:rι:oγιατζή

+ Αρχόντω. η αδελφή του γρ(φ~lατικoυ

φ. 146α

+ Παγώ(να). η γυνή του Κώνστα του Κουβέλη

+ Αρχόντω, η θυγάτηρ του Στα~lάτη του Ντούσια

+ Παγώνα, η θυγάτηρ το υ Ιωάννου της Γιαννούς

+ Παγώνα, η γυνή του Ιω(άννη) του Νοιιάστενου

+ Παγώνα, η γυνή του Γεώργου τ/ς Μακριτζούς

+ Ιωάννης, υιός του Ευσταθίου του Ντειιήνου

+ Δήιιος ο Σαϊάδας και η γυνή του Κάλω

93
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χ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

].Πρόκειται για χάρτινο χειρόγραφο (20,5Χ]4,5 εκ) το 0.10(0 φυλ<'i,Juεwι uτη Μονή της

Κορώνας, XO\1<'i uτη Λίμνη του Πλ.α<JTήρα. Η ταυτότητα του χειρογράφου vn6ρxel ,ηο Ψ Ι ]8α: "(ni
έτους 1660 ήγου\' αχξ, εν μηνi! οκτώβριω εις τους 18 εΎ(>άφθηκε ο μ(ητ)ρο;ιοΜτης ο /luJ<,Jήφ εις την

nαναγίπ\' μου την ρετiνπ εις τα(η\') JtfIQOwin( ... )..
2.Βλ. Κώ<.πας Σnανός, α) Οι καρδιτοlώτιΧΟΙοικωμοί,nηνnρόθωητηcΜονήςτης ΡΕντίνας (1460

'ί - 190ς αl.), θωσιιλικι! Ημξρ"λιίγιιι. 25 (A<'iQI<Jo1 1994) 129· 154. β) Τα ονόματα και τα επώνυμα των

ΡενΗνιωτώ\' γύρω ,ηα 1640 ,"ην πρόθεοη τηc I~oνής της P€\τl\ης, Κιιρδιτσι,δτικιι Χριινικιί, Ι

(Καρδιτσα 1995). γ) Kcιρα/τolώηκα ονόματπ του 170υ cιtW\'cι υτην nρόθεuη της ΡΕ\τί\'ας, Πριικτικιί

Α- Συνξόρ{ιιυ γιl! τιιν Κιιρό{τσιι κιιι την :πριιrχι/ τιις, Κ«ρδιτοα 1996, 123 - ]39. δ) Οι αψεQω1ές της

Κυδωνιάς υτη Μονή της Ρεντίναc (1δ40 - 18 aς /19ος αι,), Γνιιίσι} κω Γvι(ιμΙI. 14 (Kαρδl"1oα 1998) 75
- 78, ε) ΟΙ «φΙΕρωτές nέντι οικωμών της Κ«ρδίτσας oΠf\' nρόθεuη της μονής της ΡΕ\τίνας (ι7ος

18ος αl,), Γνώοη και ΓνWΜη, 15 (1999) 79 - 84, uτ) Τα oνόμcιτα των Σμοκοβιτώ\' του Ι 70υ - 180υ αι,

uτην nρόθευη της ΡΕν-Πνας, Κιιρδιτσιιί,τικl! Χρ"νικ,ί, 5 (2αxJ) 39-66.
3.Βλ. KΏUΤcι; Σnανός, π) Τα oνόl~ατ«των Y;ιcιτπίων ,πην nρόθευη της Ρε\τίν«ς. 1650 - 1693.

Υ:ιιίτιι. 30·32 (Αθή\η ]993 - 1994) 27 - 51, β) Τπ ονόμ«ΤΠ1ων αφιερωτών αnό τους OIKωμOUς

ΚΩ;ι«νο, Μπογόμηλο κ«ι Αλποχώρι της Υπάτης οιην nQόθωη τη; Ρεντlνcιc (1650· 18ος αι.). Υπ,ίτη.

33 - 36 (1995 - 19(6) 64 - 67. γ) Τπ χωριά του Δομοκου και τ« ονόμ«τα Τα/ν «φι ερωτών τους Uτ/ν α'

γρ«φή τη; ;ιρόθΕUης της Ρεντiν«c γύρω ,ΠI1 1640, Χρονικιί τιις ε:ιιιρχ{ιις Δ"ιιοκ"ιΙ. 7 (Αθήν« ]9%)
18 - 42, δ) Τα ονόμπτα των Κουρνοβιτών ,πην ;ιρόθωη της Pεντlν«ς (1δ40· Ιδδ{), ΦΙΙιωτικιί ΧΡΙ>VΙΚ'ί.

16 (Λπ~~ία 19(6) 140 - 148, ε) Τα ο\"όματl1 των ΛαlΗέων uτην nρόθεuη της ΡΕ\'Τίνας (ΙΜΟ· 16(0)
ΦθΙωΤικά ΧΡΟ\1χά, 17 (]997) 78 - 91. <π) Τα ονόματα των αψερwτών του Δομοκου κcιι της

Ομβριακήc ,ηην πρόθεοη της Μονής της Ρε\"τίνπς. Πριικτικιί τιιυ II>vrbe{o~I Δι/μιιυ Διψιικ,,,! 
ΕΛ1ΑΕΔ ''Ο ΕΛΛΗΝ" Ιστιιρ/ιι κιιι Πιιλιτισμ,}ι;. τικ; (:ιιιρχι"ιις ΔιιμιικoιJ [ΑθιΙνα] 1997. ] 17 - 129. ζ) Τα

ο\'όματl1 των Αοβε,ηιωτών οτψ ;ιρόθΕU'1 τηc Μονής της ΡΕντίνπς (1640). ΦιΙιωτικιί .\'ρονικ,ί. 18
(Ι998) 75 - 83. η) Τπ ονόματα τω\' Ροβολιαριτών οτψ πρόθεuη τηc Μονής της Ρε\'Τi\ηc. ΦΙΙι,,!Τ/Κιί

XQi>VIXIi. 19 (Ι 999) ]16 - 122, θ) Τ« ονόματα τω\" αφιΕρωτών ωτό έξι χωριά της ;-ΙΕρlOχής του Δομοκου

oΠf\' πρόθεuη 1η; ΡΕ\'Τίνας (] 7ος - Ι &χ:: «ι.), Χριινικιί της ετιιρχιιις Διιμιικιιιί. ]0 (]999) Q - 17.
4.Στο φ. 146α οι πρώτοι 7,Jτίχoι (ίν«ι τηc αρχικής γραφής. Οι υπόλοι;ιοl Είναι από δΕΙ>ΤΕΡΟ χέρι,

μάλλον του β' μωού του 170υ αlώ\"(Ί.

5.Στα 1418 cιναφέριται ο Iγovρoc Μ;ιούα Μουρίκηζ αρχηγός των Αρβιι\"ιτιι)ν τη; Ακιιρνπ\"ίας.

Τον Ιδο αιώ\'("( α\ηι#QO\Ται ο Ανδρέας Μουρίκης και ο Κόκλας Μοιιρlκης. E.rτoμέ\\ι.I<; το όνομα

Μοιορίκης Ειναι αρβα\'ίηκο, Βλ, KΏUTac Η. Μ;ιίρης, Αρβα\'ίΤΕC, "MEAIUUa" Αθήνα 1997. IOS. 172,
183.

6.Μιιήλl« (Ι\'("(ι ,ηπ βλάχlΧ<1 η lkιoιλική - Βαοίλω.
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7.Βλ. Νιχ. Αθ. Kαroάvης. Oιιoμαorικό Nυμφσiσr.ι (Νt{kσκαι;). θεσσαλονίκη 19'ΧΙ, 57.
8.Βλ.. Κ. Νικολαίδης, Enιμo)..uyικ6tι λεξικόν της κOlΠσotUαXικι7ς-)'λ.ώσσης, εν Αθήναις 1909, 538.
9.Βλ. Κ. ΝιχοΑαιδης, ό.π., σ. '199.
IO.Bλ. Ν.Π. ΑνδQtώtης,Εnιμο}.οΥικ6νkξικ6ν της "οινής νεoε.UηνικιX, θεσσαλονίκη 1967, 161.
Ι Ιβλ Κ. Nι1Wλαίδης, ό.:ιι.• σ. 306.
12.Βλ. Ν.Π. AνδQtώττ}ς: ό.π., σ. 219.
Ι3.Βλ. Κ. Nιxoλαiδης, ό.π., σ. 55l.
14.Bλ. Ν.Π. Ανδριώτηςό.π., σ. 384.
lS.M:w.λOOκoβα - Παλούχοβα. Δεν Υνωρ(ζοιΙμε εάν ~ΙΊOΙ για την ΜεΥάλη Παλούχοβα

(MανδQιVΉ) ή για tην μικρή Παλούκ.οβα (ΛεΝΧΑ) της Nαuπαxτiας:.

16.Kανωtίτ!;α" σ..~6Qιmoς οικισμός.
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Η σελίδα 145β από την πρόθεση της Ιεράς Μονής PενriVΑς.
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ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

Βασο.ης Κ. Σπανός

bj!. ισΤΟj!ίας

θΕΜΑ

Οι οικισμοΙ της Φθιώτιδας στην πρόθεση της Μονής της Ρεντίνας

1460 ci· 19ος αι.

ΠPOΛOΓlΚA

~
υπ' αρ. 20 χειρόγραφ της MO\1l; της KoρυJνας, η οποία βρίσκεται κοντά

ιJτην λίlΙ\1l Πλαστήρα, ιιεταφ{ρθηκε εκεί όταν η Μονή της Ρεντίνας

συνενUJθηκε δlOικητικυJς ιιε αυτήν (το ]909. ΦΕΚ ]38120.6.]909). Η

ταυτότητα του χειρσγράφυ, το οποίο είναι ιιια πρόθεuη, δηλαδή {να χειρόγραφ

βιβλίο στο οποίο οι ιιοναχοί {γραφαν τα ονόιιατα όσων ουνεωέφεραν υπ{ρ της ιlOνής

τους\ είχε ιιείνει για χρόνια άγνωοτη. Από το 1994, γνωρι""ςουιιε ότι ανήκε στην Μονή

της Ρεντίνας, όπως προκύπτει από δύο οηιιειώιιατα - ενθιφήσεις που είναι γραιψένα

στα φ. 1060 Υ.αι 1]8α. 2 Μάλιστα, η δεύτερη ενθύιιηοη είναι χρονολογηllένη Υ.αι

παρουσιάζει φθιωτικό ενδιαφέρον:

επί έτους 1660 Ijγovv αχξ' εν μηνί

οκτωβρι"ω εις τας 18 εγράφθηκε ο μ(ητ)ροπολΙτης ο

ΙωιJιjφ εις την παvαγIαν μου τη ρεrίνα εις τ(ην) παροvoι"a)

να μνημονεύεται και έδωκε επίχειρας άσπρα' χίλια

πεντακόσια κ(αι) ένα ματ/ ατλάζη' δια χ/λια πεντακόσια

όπου γι"νονται σούμα χιλιάδες 3.000.

Ο αναφερόιιενος lωmjφ είναι αρχιερέας της Υπάτης κατά την περίοδο ]657 
1660'. τουλάχωτον. Εκτός από αυτόν, στην πρόθεσή μας μνημονεύονται και άλλοι

αρχιερείς του φθιωτικού χυφυ, ιιε την ευΥ.αιρία κάποιας δωρεάς τους οτην Μονή της

Ρεντίνας.

- Στο τέλος του φ. 2430. ιινημονεύεται ο επίuκoπoς του Ζητουνίου Νεόφυτος, ως

εξής:

1662 ιουλλιω 17
+ έγραψεν ο ζητουν/ου νεόφυτος

τον πατέρα του ιωάννου ιερέως

και την μητέρα του Υερμανιjς μο(να)χιjς.

Ο Νεόφυτος του Ζητουνίου αρχιεράτευοε Υ.ατά την περίοδο ]659 - 1674'. Η
πρόθεση της Ρεντίνας διέσωσε και τα ονόιιατα των γονέων του. Ο πατέρας του,

ονόιιατι lωάwης, ήταν ιερέας και η Ilητέρα του εγκαταβιωνε ως ιιοναχή Γεριιανή.

- Στο φ. 118. ιιετά την ενθύllηιJη του 1660, ιινηιιονεύεται ο ιιητρσπολίτης της

Υπάτης Γεριιανός:
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1667 - έτι {αχξζ' ή αχξιί! εγράφη ο μ(ηr)ρoπo).[της

Ν{ων Πaτρών Υερμαν6ς εις τα Ι κοινοβιάτικα'

δια ά(σπρα) 1.000 απριΥου ιβ.

Πρόκειται για τον Τυρναβίτη αρχιερέα. ο οποίος είναι γνωιnός ως ιιελωδός,

~πoλυθαιίμαστoς και κατά πολλά εις την μοvoοaίν T{XV,IV περιβόηroς~" Για τον χρόνο

της αρχιερατίας του, δεν ιnιιιφωνoύν σι επισκοπικοί κατάλογοl.,σ

- Στο ίδιο φύλλο (ll&t) ιινη,ιονεύεταιΚΙ άλλος αρχιερέαςτ/ς ίδιας ιιητροπόλεως:

+ έγραψε ο Υ{(ων) πατρών ιωάσαφ παρισ/a δηιιηrρίoυ

εοοταθίας ιωά.ννη σταμάτας. γρόσια" 6 (;)

Πιθανότατα ΟΙ Δημήτριος, EυιJtαθία, Ιωάννης και Σταιιάτα να είναι συγγενικά

πρΟΟωπα του ιιητρσπολίτη ο οποίος είναι ο Ιωάσαφ Β' και αναφέρεται" κατά το έτος

1691.

- Στο φ. 40 ιινηιιονεύεταιο επίσκοποςτου Θαυ,ιακούΔιovVιJ:ιoς,ιιε την ιlητέρακαι

τον γαιιπρό του:

+ έγραψεν ο θαυμακού διονύσιος τρι'α ονόματα

διοvvoι'ου αρχιερέως κ(αι) των γονέων. Υεωργάνος πρ(εσβυrέρc.ς)

να ει'ναι αφορισμένος 6ποιος εις το εξής τα π{. }
ή δεν τα μνημονευοη. παρισιαις ε(ναι.

+ έyρc.ψε ο άΥΙος θαυμακού τον Υαμβρόν του

τον κόvoτα ζητζερλ'ί εις τα κινoβηάrικα ά(σπρα) α /=1.000/.

Για τον ΔιoνύtJιo, γνωρι'ζουιιε lιόνο ότι αρχιεράτευσε κατά το έτος 1727".

- Στο φ. 224α μαζί ιιε τον ηγούιιενο της Μονής της Πέτρας του Καταφυγίου,

ιινηιιονεύεται και ο επίtJΚoπoς του Θαυιιακού Ζωσψάς, ο οποίος πριν γίνει επίσκοπος

ήταν αδελφός της ως άνω ιιονής'" Η αρχιερατία του προσδιορίζεται σε δύο

περιόδους: 1711-1715και 1717- 1727'J.

- Στο φ. 243β, μνηιιονεύεται ο επίσκοπος του Ζητουνίου Άνθψος, το 1730.

αψλω - μηνι' οκτωβριov
έΥραψεν ο ζητουνι'ου, ανθιίιου αρχιερέως

να μνημονεύεται εις ΤlJν παρρ,Ιοια.

Πρόκειται για τον Άνθψο Β' ο οποίος αρχιεράτευσε κατά την περίοδο 1720 •
1752'".

- Στο φ. 1Ο8β, ανάIlειJα ιJτα ονόιιατα αφιερωτων από την Ρεντίνα,

IΤVIlπεριλαIlβάνoνται και τα ονόιιατα δύο επωκόπων του Θαυιιακού:
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Οι (IIκωII~)ί της ΦΟιώτιδας ~ltην πρriθωη της Μ()\'ής Ρε,.,ίνας

έγραψεν ο ι(ιχωβος θαυμαχού το όνομά του Ι εις την Ι

παρρησι'αν. (γραψε χ(αι) ο ο/

θανάοιος θαυμαχού ονεψι6ς ιαχώβου το όνομά του εις την Ι

παρρηο[αν. 1804 φευρουαρίου ιθ'.

97

Ο Ιάκωβος Β' αρχιεράτευuε την περίοδο 1784·1802". Στις 22 Φεβρουαρίου του

1802, τον διαδέχτηκε ο Αθανάι.ιιος, ο οποίος αναφέρεται ~Iέχρι το 1810". Η πρόθωη

της Ρεντίνας ιιας πληραρσρεί ότι ο Αθανάι.ιιος ήταν ανεψιός του Ιακώβου ΒΌ

- Στο φ. lβ, ,ινηιιονευεται ένας επωκοπος από τον Θαυιιακό, ο Δαβίδ ,ιε τους

γονείς του

+ δα(β()δ αρχιερ{ως. χ(αι) ο π(αt)ιίρ του γεώργιος

χ(αι) η μ(ιίηηρ του xαλoύυα~'.

ΔυιJί1Jχώς δεν γνωρίζου,ιε οε ποια επαρχία αρχιεράτεΥUε ο Δαβίδ.

ΟΙ ΦΘΙΩΤΙΚΟΙ ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΘΕΣΗ mE ΡΕΝΤΙΝΛΣ

Στην πρόθωη της Μονής της Ρεντίνας, αναφέρονται πολλοί οικω,ιοί του

φθιωτικού χώρου. Αρκετούς από αυτούς, δεν ~lπoρέιxψε να τους ταυτίtJOυllε. Ίοως

ι.ιιφβάλουν mην ταύτωή τους τοπικοί ερευνητές, που πιθανόν διαθέτουν και άλλες

πηγές. Στην καλύτερη παρoυuίαι.ιητης Ilελέτης ~Iας ι.ιυνέβαλανοι κ. KώtJtας Κοωίλης

και Δηll. Νάτοιος, tJtους οποίους εκφράζουμε τις ευχαρωτίες ιιας. Ακολούθως,

παραθέτου,ιε τα ονόιιατα των οικω,ιών, ιιε το tJηllερινό όνοιια, εφόι.ιον το

γνωρίζουιιε'Ο.

Ι. Αβαρνι'τζα' η oη,ιεριVΉ Μελιταία του Δο,ιοκού. Αναφέρεταιοτο φ. 25α ιιε τους

οικω,ιούς Δρα,ιάλα, Λευθεροχώρι και Παλαιιά. Στα φ. 25β • 260. υπάρχουν γραφές

lιεταγενέιJτερες της πρώτης.

2. Αγά' η oη,ιεριVΉ Σπερχειάδα. Αναφέρεται οτο φ. 173β ,ιε τα Μπρουφλιανά. Η

γραφή είναι ,ιεταγενέιJτερη της πρύnης.

3. Αλποχώρι (Αλεποχώρι)' απροοδιόριυτος οικω,ιός. Αναφέρεται στα φ. 119α,

119β, ιιε τους οικωιιούς Άπουλας, Μιξιάτες, Μπίριιη. Κόπανος και Μπογόιιηλος. Στα

φ. 120α - 120β υπάρχουν γραφές μεταγενέυτερες της πρώτης.

4. Αμαλ6τες (Αμολότα)' tJυvoικω,ιός της Υπάτης. Αναφέρεται tJto φ. 174α - 175β

με τους oικω~ιoύς Πλατύυτo~ιo, Μάκρωι, Βαρψπό,ιπη και Χαλίλι. Στο φ. 1760..
υπάρχουν γραφές Ilεταγενέστερες της πρώτης.

5. Αμούρι της Λαμι'ας. Αναφέρεται tJto φ. 121β, ,ιε τους οικωιιούς Ρογόζιανο,

Λάλα, Λιανοκλάδι, Καλαιιάκι και Νιχώρι. Στα φ. 122α - 122β, υπάρχουν γραφές

lιεταγενέι.ιτερες της πρώτης.

6. Άπουλας. Απροοδιόριστος οικιιη.ιός. Αναφέρετπι υτα φ. 119α - 119β lιε τους

οικω,ιούς Μιξιάτες, Μπίρμη. Κόπανος, Μπογ611ηλος και Αλποχώρι. Στα φ. 1200 
120β υπάρχουν γραφές Ilεταγενέυτερες της πρωτης.

7. Αργύρια των Ομιλιων. Αναφέρεται tJta φ. 202α - 202β, ,ιε τους ευρυτανικούς

οικωιιούς Χώχλια, Αγία Τριάδα, Έλοβα. Αράχωβα και Δο,ιιανούς. Στα φ. 202β 
203β υπάρχουν γραφές Ilεταγενέι.ιτερες της πρωτης.
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8. Α"χάν,l" το σημερινό Αρχάνι της ΜαXQ<lχώμης. Αναφέρεται tJto φ. 1320 • 133α
με τους oικιuμouς Κανωιίτζα., Παλιούρι, Δαρμένη Ράχη και Μάραθος.

9. Αχλόδ'1" το σημερι\ύ Αχλάδι των Φαλάρων. Αναφέρεται ιno φ. 245 με τους

Otκιυμούς Μακριλίβαδον, Τρέμοοοα, ΣEMUτων και Στuλi&ι.

10. Aσβloτης π/ς Λαμίας. ΑναφέΡΕται υτα φ. 1380 - 14Oα. Στα φ. 14Οα - 142α.

υnόρxoυν μεταΥενέtJtΕρες της πρώτης Υραφές. Στο φ. 141β υπάρχουν γραφές του

1732.
1Ι. Βο.ριμJlΟπη" η σημερινή Μακρακώμη. Αναφέρεται ιπα φ. Ι 74α • Ι 75β lΙ[ τouς

οικισμούς Πλατύστομο, Mά"..ρειJΙ, Αμαλότες και Χαλι'λι. Στο φ. 1760. με γραφές

lιεταyενέuτερες της πρώτης, αναφlΡEται ως Βαρψπόm.

12. Bελεuιώτες του Δομοκού. Αναφέρονται στο φ. 6β, με τον οικισμό Γόριανη.

Στα φ. 7α· Ίβ, υπάρχουν WΑψές μεταγενέUΤEρEς της ΠQώtης.

13. Bιiroλη. Το ση,ΙΕρlνό Βίτολι της Μαχραχώμης. ΑΥαφΙρεται ιnα φ. 167α· 168β,

με τους οικωμούς Ί1;.ήκα και Σοφού. Στα φ. Ι68β • 1710, υΠΆΡXouν μεταΥενέι.περες

της πρώτης γραφές.

14. ΓαΡδiΧΙ. Μάλλον το Γαρδίκι των Ομιλαίων. Aναφiρεται ιJ10 φ. 1780., με τους

OIXIUJIoύς Λουκάδα. Poυιnανή, Κάψη, Mατlρνράxι, Μερτηχάδα και την Λάσπη τou

Kαρπενηuι'oυ. Στα φ. 178β - 1790., υπάρχουν ΎQOφές μετα-yενiιπερες της πρώτης.

15. rIuVVfr~oV· η UΗμερινή Γιαννιτζού. Αναφέρεται uτα φ. 142β - 1460. Στα φ. 1460
• Ι5Οα. 225α, 2690. χαl 273α, υπάρχουν γραφές lιετoγενiιπερες της Jt(>ώτης.

16. Γλo.fJa.VΊr~a· διαλυμένος α/χωμός, βορείως του Πλατwτ6μoυ. Αναφέρεται στα

φ. 1590. - I6Oα. με τους ακωμούς ΛιτΟΟελο. θέρμα και Τοπόλου. Στα φ. 160β • 16δβ,

υπάρχουν γραφές μεταγενiιπερες της πρώτης. Υπήρχε μέχρι το 1834.
17. Γόριavη (AΎόPIavηj' η UΗμερινή μάλλον Άνω Αγόριανη του Δομοκού.

Αναφέρεται ιπο φ. 6β, με τον οικωμό Bελεuιωτες. Στα φ. 7α • 7β υπάρχουν γραφές

μεταγενέστερες της πρώτης.

18. Γόριαvη r,lς Σπcρχcιάδας. Αναφέρεται στο φ. Ι 72α, με τους οικωμούς Σελιανή

και Φτέρη. Στα φ. 172β - 173α, υπάρχουν γραφές ιιεταγενέιπερες της πρώτης.

19. Δαρμένη Ράχη (Γδα.ριIένη Ράχη)? η UΗμερινή Γραιιμένη. Αναφέρεται ιπα φ.

132α· 133α, με τους οικωιιούς Καναπίτζα, Παλιούρι, Μάραθος και Αρχάνη. Στα φ.

Ι 33β . 134β, υπάρχουν γραφές μεταγενέστερες της πρώτης.

20. Δομοκός. Αναφέρεται ιπα φ. Ια - 2α. Στα φ. 2β . 4α, υπάρχουν γραφές

ιιεταγενέιπερες της πρώτης.

21. Δeα,ιιάλα' το uημερινό Μακρολίβαδο του Δοιιοχού. Αναφέρεται στο φ. 25α. ιιε

τους οlκωμούς Aβαρνiτζα, Λευθεροχώρι και Παλαμά. Στα φ. 25β • 260, υπάρχουν
γραφές μεταγενειπερες της πρώτης.

22. Δυο BoυVΆ. Αναφέρονται ιπο φ. 131β, ΙΙΕ τον α/κωμ6 Προφήτης Ηλίας. Η

γραφή του φύλλου είναι μεταγενέιπερη της αρχικής.

23. Ζuπdvrι· διαλυμένος α/κωμός, κοντά ιπov οικωl16 Άγιος Γεώργιος, νοτίως της

ΞιΜάδας, εκεί 6πουτο ομώνυμο Δασόκτημα του Γ. Καοοιδόπσυλου. Αναφέρετοl ιπα

φ. 27α . 27β, με τον α/κισμό Σμοχοβάκι. Στα φ. 27β - 280., υπάρχουν γραφές

μεταγενωτερες της πρώτης.

24. ZCΜιαVlί (Ζ'Ιμιανιί)' το σημερινό Δίκαιnρo του Τυμφρηιπού. Αναφ{ρεταl στα

φ. 187α· 187β. με τους οικωιιούς NεoχώQι και Σκυρλlαρώtoυς. Στα φ. 1880. - 201β,
υπάρχουν γραφές μεταγεν{ιπερες της πρώn]ς.

25. Ζ"roύ)'ι· η Λαμία. Aνn.φέρεται ιπα φ. 241α - 2430., ,ιε τους α/κισ)ιούς ΣουλάΥ.ι,
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Κοποτάδες χαι Κόμα. Στο φ. 43β, υπάρχουν γραφές Ilεταγενέιπερες της πρώτης.

26. θiρμα' ωtQOιJδιόριuτoς oικιuμός. Αναφέρεται ιπσ φ. 1590. με τους ακιulloύς

Γλαβανίτζα, ΛlτόtJ"ελo Υ.οι Τοπόλου.

27. Καίrζα' η ιπιιιερινή MαY.Q\'QάXη του ΔΟΙIΟΥ.Qύ. Αναφέρεται ιnα φ. 47α - 490..
Στα φ. 490. - 54β, uJ'tάQx01JV γραφές μεταγεVΈuτερες τ/ς πρώτης.

28. KαJ.ι:ι.μάxι. Δlαλυιιένος οικιιη.ιός που είχε ενωθεί ιιε τον oικιullό Δερβένι

ΦoύQκα. Αναφέρεται uτo φ. 121β, ~ιε τους OΙXI\JJIOUς Ρογόζιαvo, Λάλο, Λιανοχλάδι,

Αιιούρι χαι Νιχώρι. Στα φ. 122α - 122β, υnάρχO\IV ΎQOφές Ilεταγενtυτερες της πρώτης.

29. Kαvaπίτζα. A1tρoιJδιόριιπoς οιχωιιός. Αναφέρεται ιπα φ. 132α - 1330, lιε τους

οιχωιlOύς Παλιούρι, Δαριιένη Ράχη, Μάραθος Υ.οι Αρχάνη. Στα φ. 133β - 134β,

υπάQx.ouν γραφές Ilεταγενέιπερες της πρώτης.

30. Κάψη rou Τυμφρηοτού. Αναφέρεται στο φ. 1780., IIE τouς οιχωιιούς Λουκάδα,

Ροωιανή, MoιτζoUΡΆχι, Μερτικάδα, ΓαρδίΧι χαι την Λάιmη του Καρπενησίου. Στα

φ. 178β· 1790., U1I:άρχΟ\Ν γραφές Ilεταyενtιττερες τ/ς πρώτης.

31. Κόμα (Κόμμα). ΑναφέΡΠα/ ιπα φ. 241α • 2430, ΙΙΕ τους oιxΙUIIOu; ΖητΟ'ύνι,

Σουλάχι χαι Κοποτάδες. Στο φ. 243β, υπάρχΟ1JV γραφές ιlεταγενέυτερες της πρώτης.

32. Κόπανος. Διαλ"lIέ\'Ος αxιulιός δuτ:ιy.ώς της Υπάτης. Αναφέρεται ιττα φ. 1190.
119β, ΙΙΕ τους ακωιιούς Άπουλας, Μιξιάτες, Μπίριιη, Mπσy<SIιηλoς και AλJtoxώQι·

Στα φ. 12Οα • 12Οβ, υπάQχO\N γραφές lιεταγΕνέυτΕΡΕς της πρώτης.

33. Κοποrάδc.ς οι ιJηιιερινoί Κοιιποτάδες. Aναφέρoνtαι υτα φ. 241α • 2430, με

τους οικιuιιούς Ζητούνι, Σουλάκι και Κόιια. Στο φ. 243β, υπόQχoυν γραφές

IIΕταγενέυτΕρες της πρώτης.

34. Κoorρό.βα. Διαλυμένος oιxιuμός, Y.Qvtd ιJτQν οικωιιό Νεοχώρι του

Τψφρηυτού. Αναφέρεται ιπα φ. 182α - 1830, με τους oιxωlloUς Παλαιόχαιπρο και

Περίλεπτο. Στα φ. 183β • 185β, υπαρχouν γραφές ιlεταγενέυτερες της πρώτης.

35. Κούρvoυβος ο σημερινός ΤQI-'λοφος της Λαιιίας. Αναφέρεται στα φ. 135α 
]360. Στα φ. ]36β - 137β, υπαρxouν Ilεταγενέυτερες της πρώτης γραφές.

36. Κρούμας (:). AΠQOtJδιόρωτoς oικιulιός. Αναφέρετοι στα φ. 22α - 22β, lιε τους

οικωιιούς του ΔοllOκού Μηλιά, Ταουκλ[ χαι Τερβένι. Στα φ. 230 - 24α, υπάρχουν

γραφές Ilεταγενέυτερες της πρώτης.

37. Λάλα' η ιJηllερινή Ροδωνια της Υπάτης. ΑναφέΡΕται ιπο φ. ]2]β, με τους

οικωllOύς Ρογόζιανο, Λιανοκλάδι, KaλolldXL, Αιιούρι Υ.αι Νιχωρι. Στα φ. 122α - 122β,

υπάρχουν γραφές ιlεταγενέιπερες της πρώτ/ς.

38.Λευθεροχώρι· το σηιιερινό EλευOερoxώQι της Λαιιίας. Αναφέρεται στο φ. 25α,

,ιε τους οικωιιούς Αβαρνίτζα, Δρcφαλα και Παλαιιά. Στα φ. 25β • 260, υπάρχουν

γραφές ~lεταγενέΙΠEρες της πρώτης.

39. Λι}φακας (Αλψρακας)' οι ση~ιερινές Καρυές του Δo~ιoxoύ. Αναφέρεται ιιτα φ.

22α· 22β, ΙΙΕ τους ακισιιούς Μηλιά, Ταουκλί, Κρούιιας (;) και Τερβένι. Στα φ. 230. 
24α, υπάρχουν γραφές μεταγενέστΕρες τ/ς πρu'.iτης.

40. Λιaνοκλάδι. Αναφέρεται στο φ. 121β, ιιε τους OlκωιlOUς Ρογόζιαvo, Λάλα,

Καλαιιακι, Α,ιούρι και Νιχώρι. Στα φ. l22α - 122β, υπάQxoυνγραφtς IlεταγενtΙΙΤEρες

της πρώτης.

41.Λιτόσελο rIJt; Μαχραχώμης. Αναφέρεται στα φ. 1590. • ]600.. με τους οικωιιούς

Γλαβανίτζα, Θέρμα και Τοπόλου. Στα φ. 16Οβ . 166β. υπάρχουν γραφές

ιιεταγενtt]tΕρες της πρώτης.

42. ΛουΧάδα. A1tρoιJδιόριιπoς οικιι.",ός. ΑναφέΡΕται υτο φ. 1780. ΙΙΕ τους
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OIΚlιJμoύς POυιJιανή, Κάψη, Ματζουράκι, Μερτηκάδα, Γαρδίκι και την ΛάιJπη του

Καρπενησίου. Στα φ. 178β - 179α, υπάρχουν γραφές lιεταγενέιrτερες της πρώτης.

43. Λωτό και Λυτά. Απροσδιόρωτος σικωμός. Αναφέρεται ιιτα φ. 970 . 97β. Στο

φ. 97β, υπάρχουν λίγοι ιιτίχοι ιιε γραφή μεταγενέστερη της πρώτης.

44. Μαβρ!λλον' το ιtlllιερινό Μαυρίλο του Tυ~lφρηστoιi. Αναφέρεται στο φ. 181α,

στο οποίο σι γραφές είναι μεταγενέστερες της πρώτης.

45. Μάκρεσι' η σημερινή MάκρUUΗ της Μακρακώ,ιης. Αναφέρεται στο φ. 174α, ιιε

τους οlκωμούς Πλατύστομο, Βαρψπόπη, Αμαλότες και Χαλίλι. Στα φ. 174β. Ι75β,

υπάρχουν γραφές Ilεταγενέιιτερες της πρώτης.

46. Μακριλίβαδο της Λαμίας. Αναφέρεται 010 φ. 245β, ιιε τους οικισμούς

Τρ{μοωα,Στιλίδα. Σεπούντωνκαι Αχλάδη.

47. Μάραθα;. ΑΠ(>OIJδιόριστος οικισμός. Αναφέρεται ιπο φ. 132α - 133α, ιιε τους

οικισμούς Καναπίτζα, Παλιούρι, Δαρllένη Ράχη, Αρχάνη. Στα φ. 133β • 134β,

υπάρχουν γραφές μεταγενέιιτερες της πρώτης.

48. Μερτηχάδα' η ιJημερlνή Μερκάδα. Αναφέρεται στο φ. 178α, με τους ΟΙΚlLIιιούς

Λουκάδα, POυΙΙlανή, Κάψη, Μοnζουράκl, Γαρδίκl και την Λάιιπη του Καρπενηιιίου.

Στα φ. Ι 78β - Ι 79α, υπάρχουν γραφές μεταγενέιιτερες της πρώτης.

49. Μηλιά. ΜQO<Jδlόριστος 0lΚlLlμ6ς. Αναφέρεται στα φ. 22α - 22β, με τους

οικισμούς Ταουκλί - Κρούμας (;) Λήφακα και Τερβένι. Στα φ. 23α . 24α, υπάρχουν

γραφές Ilεταγενέιιtερες της πρώτης.

50. Μιξιάτες οι ιιημερινοί Μεξιάτες της Λαιιίας. Αναφέρεται στα φ. Ι 19α - Ι 19β,

με τους οικω,ιούς Άπουλας, Μπίρ,ιη, Κόπανος, Μπογό,ιηλος και Αλποχώρl. Στα φ.

120α - 120β, υπάρχουν γραφές μεταγενέστερες της πρώτης.

51. Μοιτζουράκι. Διαλυμένος οικωμ6ς απέναντι από τον Τυμφρηιιt6. Αναφέρεται

ιιτο φ. 178α, με τους οικω,ιούς ΛουΥ.άδα, Κάψη, Μερτηκάδα, Γαρδίκι και την Λάιιnη

του Καρπενηιιίου. Στα φ. 178β . 179α, υπάρχουν γραφές μεταγενέστερες της πρώτης.

52. Μπι'ρμη (Ιμι'ρμπεη)' η ιJημερινή Ανθήλη. Αναφέρεται στα φ. 119α - JJ9β, ιιε

τους οικωμούς Άπουλας, Μιξιάτες, Κόπανος, Μπογόιιηλος και Αλ.ποχώρι. Στα φ.

12Οα - 120β, υπάρχουν γραφές Ilεταγενέστερες της πρώτης.

53. Μπογόμηλος το ιJημερlνό Αργυρσχώρl της Υπάτ/ς. Αναφέρεται στα φ. 119α·

119β, με τους οικισμούς ιιε τους οποίους αναφέρεται και ο προηγού,ιενος οικωμός

(Μπίρμη).

54. Μπουρνάρδου. AΠΡOιJδlόριστOς οlκωμός. Αναφέρεται ιJΤO φ. 5α, με τους

οικωμούς Ίζερκουβίτζα και ΣκάΡIΗτζα του ΔομΟΥ-ού. Στα φ. 5β - δα, υπάρχουν

γραφές μεταγενέστερες τ/ς πρώτης.

55. Μπουφλιανά (Μπρούφλιανη)· το ιιημερινό Δίλοφο της Σπερχειάδας.

Αναφέρεται στο φ. Ι 73β, στο οποίο οι γραφές είναι μεταγενέιιτερες της αρχικής.

56. Νέα Πάτρα· η Υπάτη. Αναφέρεται στα φ. 116α - 117α. Στα φ. 117β - 118β,

υπάρχουν γραφές μεταγενέστερες της πρώτ/ς.

57. Νεαχώρι roυ Τυμφρηστού. Αναφέρεται στα φ. 187α - 187β, ,ιε τους οlκιιηωύς

Ζεμιανή και ΣκορλιαριιΠους. Στα φ. J88a· 201β, υπάρχουνγραφές Ilεταγενέιιτερες

της πρωτης.

58. Νιχώρι. ΑΠ(ιι1ΙJδιnΡΙιJTι1ς σικιιφός. Αναφέρετω ιπο φ. 121β, με τους {)[κlOμους

Poγι'iζlανo, Λάλα. Λιανοκλάδι. Καλαμάκι και AμoUρι. Στα φ. 122α - 122β. υπάρχουν

γραφές Ilεταγεν{ιπεΙJες της πρώτης.

59. Οζερός ο ιιημερινός Άγιος Στέφανυς ωυ Δομοκσύ.
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Αναφέρεται ιJτα φ. 180.· 19α. Στα φ. 1% - 19β, νπάρχουν γραφές ~IEταy[νέιπ[ρι:ς

της πρώτης.

60. Ομβριακ'ί του Δομοκού. Αναφέρετοι \..Πα φ. 120 • 130. Στα φ. 13β - Ι5α.

υπάQxoυν γραφές IΙΕταγενέιπερες της πρώΠ]ς.

61. ΠαλΩιόκασrρo του Τυμφριισroo. Αναφέρεται ι.πα φ. 1820 • 1830., ~Iε τους

οιχωιιούς: Κοι.πράβα και Περίλειπο. Αναφέρεται και I.1ΥΟ φ. J860.. ΙΙΕ γραφές των ΕΥών

1786 χαι 1825.
62. Παλαιόχασrρo. Α.-τροσδιόριιπος οικιl ..ηιός. εάν δεν ταυτίζεται ΙΙΕ τον

προηγούιιεvo. Αναφέρεται ιπο φ. 210. ιπο οποίο η γραφή είναι του Ι80υ οι.

63. Παλnμά' ο ΙΠllΙEρtνός Παλαιιάς του ΔQJlοχού. Αναφέρετοι !.πο φ. 250. II[ τους

οικιι-φούς Αβαρν{τζα, Δραμάλα και Λευθε(X)XώQt. Στα φ. 25β - 200, υπόρχουνγραφές
IΙEΤOΎtνέιπερεςτης 1tQώτ/ς.

64. Παλιούρι της Mαxρa.xώμιις Αναφέρεται ιπα φ. 132α . 1330, ΙΙ[ τους otκωιιούς

Καναπίτζα, Δαριιένη Ράχη, Μάραθο χαι Αρχάνη. Στα φ. 133β .. l34β. υ:rtάρxoυν

ΎQCtφ{ς ιιεταγενέιπερες της :rιρώτης.

65. Πavαyια του Δομοκού. Αναφέρεται οτα φ. 160 • 170, ιrrα oπotα ΟΙ γραφές

είναι Ilεταγη'έιrrερεςτης πρώτης.

66. Πάπα' το ιJημερι.ν6 MctJOXIόρI της Μαχρακu>Jιης. ΑναφέΡΕΤΟΙ ιrrα φ. 55α - 57α.
με τους οlκισιιούς Σέλωκα Υ.αι Τςάτζα. Στα φ. 57β • 6Οβ, υπάρχουν γραφές

μεταγενέιrrEρες της πρώτης.

67. Περiλι:πrο' το ιJημερινό Περίβλεπ:ro του Τ"Ilφρηιrroυ. Αναφέρεται ιrrα φ. 182α

. Ι 83α, με τους οικω\ιούς Κοιπράβα και Παλαι6καιrrρo. Στα φ. Ι 83β - Ι 87β, υπάρχουν

γραφές \ΙEταγενiιJτερες της πρώτης.

68. Πλαrύστομο. Αναφέρεται tJτO φ. Ι 740, με τους οικωμούς MάκρtιJι,

βαρψπ6πη, Αιιαλότες και Χαλίλl. Στα φ. ]74β • 1760. υπάρχουν γραφές

Ilεταγενέιrrερεςτης πρώτης.

69. Προφ,jrης ΉλΙας. AπρoιJδι6ρωτoς OΙΚlιJlι6ς. Αναφέρεται ιιε τον οlκωιιό Δυο

Βουνά, ιrro φ. ]3] β, ιrro οποίο οι γραφές είναι lιεταγενΈUτερες της πριf)της.

70. Ροβολιάρης' το ιJηlιερινό Ροβολιάρι της Μακρακώιιης. Αναφέρεται ιJτα φ. 150β

. ]52β. ιrrα φ. 152β • 1580, υπάρχουνγραφές lιεταγενέιrrEρεςτης πρωτης.

71. Poγ6~ιανo' το ιJη,ιεριν6 Καπνοχώρι της γπάτης, ι.ruνoικωlι6ς της KαιItανtάς.

Αναφέρεται ιπο φ. ]21β, ιιε τους οικωllOύς Λάλα, Λιανοκλάδι, Καλαιιάκl, Αιωύρι και

NlXJ>Qt. rra φ. 122α - 122β, υπάρχουν γραφές IlεταγενέιJτερες της πρωτης.

72. ΡΟlXJlαν,," διαλυlιένος οικωιι6ς,. ανάlΙEιJα στο Γαρδίκι και ιJrov Τυιιφρφτ6.

Αναφέρεται στο φ. 178α, με τους οικωιιούς Λουκάδα, Κάψη, Μοιτζουράκι.

Μερτηκάδα, Γαρδίκι και Λάσπη του Καρπενησίου. Στα φ. Ι 78β - 1790, υπάρχουν
γραφές lιεταγενέιπερεςτης πρώτης.

73. ΡωμοιΊκη Καρέα. Aπρoσδιόριιrroς οικιιηl6ς. Αναφέρεται ιrrα φ. 124α - 12&1.
Στα φ. 128α· I3Oα, υπάρχουν γραφές lιεταγενέιrrερες της πρωτης.

74. ΣελJανιί' τα ιJηlιερινά Μάριιαρα της Σπερχειάδας. Αναφέρεται ιπο φ. 172α. με

τους OlκtιJllOύς Γ6ριανη και Φτέρη. Στα φ. ] 72β - Ι 730. υπάρχουν γραφές

μεΤOγενέιJTEρεςτης πρώτης.

75. ΣΙλJσκa. Απρouδιόριmος OtκtιJJl6ς. Αναφέρεται mo φ. 55α . 57α. ιιε τους

οικιιηιούς Πάπα και Τζάτζα.

76. Σεπoιίvrων' διαλUΙIE\-oς !ιετά το 1830 οικlσ\l6ς της MαΚQO.~lης. Αναφέρεται

..".0 φ. 245β. ιιε τους οlκlιηlOύς Τρέιιουσα. Στιλίδα, Αχλάδη Υ.αl Μοκριλίβαδο.
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77. Σκάρμοιτζο' ο υηιιερινός θαυιιαΥ.ός τοο Δομοκού. Αναφέρεται IJtO φ. 50. lιε

ΤOuς οιχωιιούς "Jζερy.oυβiτuα Υ.αι Μπουρνάρδου.Στα φ. 5β - 60. υπάρχουν γραφές
lιεταΥενέυΙερεςτης πρώτης.

78. Σκορλιαριώταις (;J' η α/lΙIEρινή Σκόρλια τ/; Μο)l.ρακώιιης. Aναφlρετoι στα φ.

1870' 187β. ι,ε τους OI>'..HJlloύς ZηιιΑVΉ και Νεοχώρι. Στα φ. Ι88α - 2ΟΙβ, υπάρχουν

γραφές ιιεταyενt'l.1Tερες της πρώτης.

79. ΣμQΚo{Jάκι" ιιάλλον ο ι..nιιιερινός πυρΥος της Υπάτη;. Αναφέρεται υτα φ. 270 •
27β, με το Ζαπάντι του Δφο)'.ού. Στα φ. 27β • 28α, υπάρχouν γραφΙς lιEtαΥtνέtJtερες

της πρώτης.

80. Σοιιλάκι. Διαλυμένος οικιιηιός, δυrιXΆ των Καλυβιων. ΑναφΙΡΕται tJta φ. 241α

- 243α, Ι.Ε τους οlχωιιούς ZητOUνι, Κοποτάδες Υ.αι Κόμο. Στα φ. 243α - 243β,

υπάρχουν γραφές IInayεviιnEpε; της πρώτης.

81. Σοφσύ. ΔιaλUΙΙένoς οlκωιιός, ανάιιεοο ιπην ΜοχραΧώιιη )'.(l! υrην TlJOlh-n.
Aναφlρεται ιπα φ. 167α - Ι68β, ιιε τους οlκωιιούς Ί'ζήκα χαι Bήtoλη. Στα φ. Ι68β 
17 Ια. υnάQxoυν γοοφες ιlεταΥενε:ι.περες της πρώτης.

82. Σrιιλίδα. Αναφερεται ιno φ. 245β, ιιε τους σικωι10Uς Μαχριλίβαδο, Τρiιιowo.,

Σεπoύvtων κοι Αχλάδη.

83. Ταοιικλί (Nτaoυκλi)' η I.1ηlltρIVΉ Ξιmάδα του ΔojlOy.oύ. Αναφέρεται ιnα φ.

22α • 22β, lιε τους OιΚtιιιιoύς Μηλιά, Κρούιιας (;) Λήφακος και ΤεQβένl. Στα φ. 23α 
240, υπάρχουν γραφές jlεταyενέιπε{>€ς της πρώτης.

84. Τcρ{3tν/ (Nτcρ{Jiνι)' το ιιηιιερινό Καλαιιάκι του Δοιιοκού. Αναφέρεται ιπα φ.

22α • 22β, όπως και ο προηΥούιlενος οικωιιός (Ταουκλί).

85. Τζάτζα. Διαλψένος οlκωl16ς, κοντά uτην Ρεντίνα. Αναφέριται ιnα φ. 55α

57α, ,ιε τους οιχωιωύς Πάπα κοι Σέλωχα. Στα φ. 57β - 6Οβ. υπάρχουν γραφες

ιιεταΥεν{ιπερες της πρώτης.

86. Τζερκουβίτζα' η υηιιερινή Παλιοκεραυιά της Λαιιίας. Αναφέρεται στο φ. 5α,

ιιε τους οικωιωύς Μπουρνάρδου χαι Σκάριιιτζα. Στα φ. 5β - 00, υπάρχουν γραφές

ιιεταγεν{ιπερες της πρώτης.

87. T:ι.iρvα·"'. Διαλυllένος οlκωιιός lιεταξύ του Δοιιοχού, της Ο,ιβριαχής και της

Άνω ΑΥόριανης. Αναφέρεται ιπα φ. 8β • 9α. Στο φ. 9β, υπάρχουν γραφές

Ilεταγενέuτερες της πρώτης.

88. Τζιίκα. Μάλλον ΤΙ::ούκα. η υηιιερινή ΤuoύΚQ της Μακρακώιιης. Αναφέρεται

υτα φ. 167α . 168β, ,ιε τους οικωιιούς Σοφού ΚΟι Βήτολlj. Στα φ. 168β - 171α,

υπάρχουν γραφές Ilεταγενέιnερες της πρωτης.

89. Τοπόλου' απροσδιόριστος οικωιιός. Αναφέρεται υτο φ. 159α. ιιε τους

οικωιιούς θέριlα. Tptl101J\ΚI, Σεπoύνtων, Στιλiδα και Αχλάδη.

W. TρiIIuwa. Aπρouδι6ριιπoς 04κιuιl6ς. Αναφέρεται ιπο φ. 245β, lιε τους

οικωιιούς Μακρολίβαδο.Στιλίάι, Σεπoύ'νtωνκαι Αχλάδlj.

91. Φtέριι η/ς Σπερχcιάόaς. Αναφέρεται στο φ. 1720. ιιε τους οικιullOύς ΣελιαVΉ

και rόρIoV!j. Στα φ. 172β· 173α. υπάρχouν γραφές l,εταγενέuτερες τ/ς πρωτης.

92. Χαλιλι' η ιιηl,ερινή Μωοποτοl,ία της Σπερχειάδιtς. Αναφέρεται ιπο φ. 1740.
ιιε τοι'ς ('\txtlIlιo"; Πλnn'iιπolω. Μάκρευι. Βαρφπ6πη κοι Αιιαλότες. Στα φ. 174β 
]7(,n.. υπάρχουν γραφές ιιεταγενέιπερις της :rτρωτης.

'\:rτ6 τους 92 οικιιφούς. οι fι) υπάι:ιχ.ουν Υ.αι ι!ήjlΕρα. ["\'U'J οι 29 είναι διαλυIIέww..

Απ,) τους 29. τοις 17 ωυς χαΙΚlκτηρι'ζουlιε α:rτΡOΙιδιόριιπoυς. y.αtkι)ς δεν ιlπορέσα.lιε
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να τους ταmίοουμε. Πρόκειται για τους: Αλποχώ(>ι. Άπσυλας. θέρμα, Καναπίτζα,

Κρούμας, ΛoVXΆδα, ΛυΜ χαι Λυτά, Μάραθος, Μηλιά, Μπουρνάδου, Νιχώρι,

Παλαιόχαι.προ, Προφή1ης Ηλίας, Ρωμαίικη Καρέα, Σtλωκα, Τοπόλου χαι Τρέμοωα.

Για τους άλλους 12, mυς Γλαβανίτuα, Zωtάνu. Καλαμάκι, Κόπανος, KOOtQάβιI,

Μοιτζουράχι, Ρουυιανή, Σεπoύνt"ων, Σουλ6χι, Ί'ζάτζα χαι Τζέρνα, αν χαι δεν

Uφίι"πανται ιJήμερα, Υνωρι"ζουμε πού βρίσκονταν.

'Ouov αφορά την παλαιότητα των οικωμών, οι χληροφορίες της προθέσεως είναι

πολύτψες. Από τους 92 oιχιιJμO'ύς, οι 85 αναφέρονται σε καταγραφές της πρώτης

γιχ.ιφής, γεγονός που ιJημαίνει ότι υπήρχαν πιρί" το 1640. Βέβαια, δεν γνωρι.'ζουμε

πόσο JtQI.ν είχαν δημιουργηθεί, αλλά amd είναι ένα πολύτιμο ι"ποιχείο. ΣίΎOUιX1.

1tQOiίπήρχανχάποιες δεχαετίες JtQI.ν, τουλ6χιι"πον.ΟΙ επτά που δεν είναι της πρώτης

γραφής δεν Υνωρι'ζΟ\1μεπόJo μεταγενέι"περαείναι, αqχ>ύ, με εξαίρειJη έναν οικισμό,

οι γραφές είναι αχροvoλό'Υητες. Μπορούμε σίγουρα να πούμε ότι οι oικωμot Αγά

(Σπερχειάδα), Δυο Βουνά, Μαβρίλον (Μαυρίλο), Μπουφλιανά (Μπρούφλιανη),

Παναγία του Δoμoxo\i, Προφήτης Ηλίας (αJtQOIJδιόQιUΤoς)δημιoUQΎήθηχανμΕΊά το

1640 και πριν Ίον 190 αιώνα, χωρίς να είμα/J'tε σε θέυη να ορίσουμε ακριβέι..περα ΊΟ

χρονικό υημείο, ενώ για έναν, ΊΟ (απρoσδι6Qιι..πo) Παλαιόχαι..προ, μπορούμε να

πουμε ότι η γραφή του είναι Ίου fH' αιώνα.
'Ouoν αφορά Ίον χρόνο διαλύσεως Ίων χαραχτηριζομένων ως διαλυμένων 

απρoι.ιδιoρfστων, δεν έχουμε πολλά στοιχεία. Όλοι Ίους. με εξαίριυη τσυς: ΠΡOφή'tη

Ηλία, Παλαιόκαστρο, θέρμα, Σεπoύνrων χαι Τοπόλου, μνημονεύονται και ιJε φύλλα

με γραφές μπαγενέιπερες της πρώτης, γεγονός που υημαίνει ότι επε'ζηι.ro.ν για

xάnoιo διάι..πημα μπά το ci 1640, χωρίς όμως να Υνωρι."ζουμε για π6ιJo. Βέβαια, για

Ίον προμνημονευθέντα Σε1tO'ύvτων, όπως και για τ/ν Γλαβανίτuα, yνωρι"ζOιJμε όΊΙ.

υπήρχαν περί m 1830, αλλά αmές είναι οι μοναδικές σαφείς αναφορές.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Ι. Περιοοόπρα για τις πρoθioεις ιιαι το περιεχόμε\'Ο τους. βλ. Ιχωίλης Κ. Σικη-ιχ. Οι οικισμοί

(ης p.,ρ,ιηδυrικιίς θfQQ(ιλi,ις κ'lr,ί η/ν τ"υ(}κιικριιrι,ι (140ς . I(kIς ιιι.). διδ. L1Irιr(}IfjIi. Λ<ίρ",α 2002
(υnό Ιιιδοοη). ιτ. 71 - 72.

2. ΠαQOοοίαοη του χεΙΡΟΥράφου έιιανε ο Kώιrtας Σπανός (Οι ιιαρδlΤιJιώτlΚOΙ Qικωμoi 1JTη\'

πQόθεoη της Μονής της Ρf\'Τίνας, 1640 ci . 19ος σι .• θ'σQιιλικιί Ημιρι,ΜΥΙΟ. 25 (AdQI\}(t 1994) 129 .
136.

3. ΠαQOοοία' ε\,\'Οε[ παΡΡηιJία. Η l1αρρηοία xρηι.nμOIιQιoιr.'T(ιν. όπως ιιαι η πρ66ωη, Υ'('Ι την

αναΥρ<ιφή ονομάτων (προ>lεlμένου "α μνημονεύονται) δωQητών. Συνήθως ..,Τις παρρηοίες

α\η'YQ<ίφο'l'roν ονόμαro lιεlιοιμημένων. Περι'-'<.lότερα οτο 'κω. Σn('l\'ός. ΟΙ οιlll<.ψΟΙ. ,Ι.π .. ο. 71 - 72.
4. ΆιmQO' < μει.ιαlω\,ιιό άιJJιQO\' < λαη,·. AspHlm (tQαXu)'" τα χρήματα Υεη>lι1. αλ/.ά ιιαl

ΤΟ\ΙQlιllιό νόμl<.ψα. υ:tοόια[ρωη του p;:ιra (1/3). ΒΙ.. Ν.Π. A\"~Wτης. ErVIIlIl''Y'KII λι"ξικ,ί τιις K,κvι}ς

NHι,Mιινικιjς. Ιιιδ. Α.Π.θ .. Ίδρυμα Μα\'όληΤρι('l\'ΤαφυUίδη,θει.ιι.κtMι\'Illη 1967.~ 38.
5. Αιλάζι < TO\IQ. AtIas' yuα)".ιlJTερό ύφαομα. ΒΙ.. Fnrιιk Τllnkny • hfUJ\'. Kαρι:τιζ(tς..

T"!JQK,Wli'fVIK,' Μξικ," Αθήνα 2000. ο. 49 "Έ\'Ο μαΤΙ ατΜζι" nQintI \'0 ιJημα/\"εl μι('l ορωμένη

πoιιόtητα ιου uφάιJματoςαυτού.

6. Ο xQό'\'Oς αQXιερατiας τoυlωιJήφ δεν είναι Y'~ με αφβιια. Ο βαο. AιIιJης (Επισκ",;ιικ"Ι

κιιrιίλ"y..., rιις εκκλΙΙΟi,V; 'ιις ελΑ'ίδιοις ωτ' rI(lvjς μι:χρι oιYΙΙQιιν. εν Αθή\'Οις 1975. 277) (t\'(tφίρεL ως

έως ε\'άQξεως της το 1657. αλλά δε" Υ''ω(>Ι'ζη το έτος λήξεως. XάQη ιJtη\' ΠQό&ει.τη της Ρε\'Τί\'Ος.

Ύ'~υμε ιώQα. ότι ο lωι.τήφ Β' ('IQXltQάτεOOf ιιαl μετά 'tIς 18.10.1660.
7. m.. θ«ιι. Atέι.της. ".;rM ο. 274.
8. Τα κοι\φmlκα ti\'(tl :t{IOφ(t\'ώς ια του κοι\'Ι)β(ου, δηλαδή ια Tw\' μm-σχιin'. "ΕΥρόφη ο
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μητρo.;ιoλ.ί~ &I~ τα 1«,M'-oβιάuxo" ιιρέπεl \'0. ιJrι.ια("ΣI ότι \1V\'t...,tφEQ( \!ΠιΟ' Μ\' μO'-σxώ'l' χαι 10
ό\'Ομά του εYQ(iφη υια "XEnxd βtβ).iα Y\CΙ να μνΨO\'ευεtOl,

9. Βλ Δημ. NάωIoc;. θευοολοί επiιJXo,wι ιπη Μιττρό:το).,η της Υιτότηι;. etOOflMXIi HjIE'ρr,JJiyιf~"
(1983) 171.

10. Βλ !kω. AtiιJTJI:, r;.•"_ ιJ. 277.
Ι Ι. ΓQόι.ιι < fOUQ. gurus" νόμισμα u:τoδιαιQOUμε\",,( 40 ηC!Qt'\δες)(α/ 120 άι.mQα. Βλ Euάyyελoς

Μπό'Υχαι;. TOUQXLxl; λtςεις UE :ιcιλαtόπρα ελλ,l,ηιά χείμενα. θf"σσrιλι){Iί Χρ,"κιί, 7 . 8 (Αθή\'Ο.

1959) I9S.
12. Βλ Ikω. Aτiυηr;. ιΙ.π_ <.ι. 278.
13. Βλ. Βαι.ι. Αn'ι.ιηι;;, (Ι.π•• ιJ. 280.
14. Βλ. Jα/I Θωμάς Ε. Ζιψχ6δα;, Το XUJQtd KomφVyt AYQάφων. 73
Ι5. Βλ Βοι..ι. λτ{ιιηι;, ",Π•• ιJ. 279 - 280.
16. Βλ Βοι..ι. Αn'ιJηι;, {,.π.. ιJ. 274.
17. Bλ.1kω. λτΙιJηι;,"'Π_ ιJ. 280.
18. Ο Aθα"άιJIoc; (nuq:έρπω ιπην EIUΎQOφή 'Ι01Ι χαθoλιιwυ tηe; MO\ΉC; tO\J Ayίou Aθcn'ruJW1JΠΙC;

Oμf\Qιαx1'jι;. τον ΦεβQouόριo του ΙδΙΟ. Βλ.. Κ. ΤΟΟU1UOιιλό:Wu).oς. ΙεQt'ί MO\'Ij Ayίmι AθcnuU'iou

Oμf\Qισx1'jι;:. X()fJKK" nις Επ,φχl;,ς ΛΙΨInι,ιύ. 2 (Α&ή\'Ο 1982) 93 . 94. Επωηι;: mUφlQεU11 uτηv

ε:ΙIYQCιφή 10\1 Αγίου Δrιιητρ(oυ πις λνάβQaς Αλμυρού. Βλ θ.Κ. KαQCΠζ(iς. Ισrι~"ι ε..,.,φχί"ς

Δι""",ιΝ. Αθ'ή\'CΙ1 1962.55.
19. Τοό\'ομα oυtό.α:ro nι:τoyραφ.κόλά~. έγι\'ε ΚαλοΟΟα ""'ι" flιλtτη lΟυ Kώo.no L'"to\'oV. Τα

XWQld του Δομοκου )(α/ τα ονοματα tω\' oφιιρunώ\' τo~ UTTJ" ο' yQOφή της ΠQ6θε..,ηc. 1ης Pfyq\'CIS
y\iQω ""α Ι 640, -"ΡΙΜΚ" rιl,> E.7ιφχίιιt; Δι,ιι"ιιιV. 7 (AOTj\'CI 1996) 20, E\W t1τ/""'. 29 ε(\,αι YQ<ψμ6'O

008<1.
20. Για 1Q\!S ~χωμ01k 1\0\1 ν:ι«ρΧΟ\Ι\'χαl <JήflEQO, βλ Aλtξ. θ. ΔQαxt'ιχηι;. Iwλ.. 1. Koίιvδoυρoo;.

Α"Χξίιι lrrqf "Ι'> OOO'F,ίQfως Κ'ΙΙ (ξξΙίξξως rιιιν .ι:!'ίιιιιιν ΚΙΙΙ κ."1Ifιfψων /χ.ν.. 19.W ΚΙΙΙ rιιc: δΙΙΙΙΚ'ΤΤ'Κlίς

διιl",Ισξιt'ς'ου JψιI,oιις. τ.β·, Αθ'ή\'CΙ1 1940, 741 χ.ε. Για tO~ διCΙΛVΜί\ΌVC: χω α:τQOι.'διoρίιnoιις, fIQS
βoιjθηι.ια\' χVQι"~ οι Χ. Kw\'ιnaYτi\'os Κοwίληι; χαι ΔηflήτQtos Ν«τ",os, τους o:toίoιιoς χαι

EvxoQLutOlίfIE θεQμό.
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ΕΙΣΗΠΙΤΗΣ

Μάνθος Κ. XQaσIoφόQo"

~ω,..όνoς

Jι{)όεδQoς της Ε'fΟlQείας IσIOQι.xώv

και ΛOoyQα/JΙx.ώ'ν Eoroνώ'ν AταlάVΤΗς

θΕΜΑ

Ο επίιnιo.,τσι; ΤαλαντίΟυ Νώφιπσι;

1762·1861
• ...•'10 πις llQCΠ(ς πανταχούτiμιew.....~

ο Ορθόδοξος ΠoψEWiqzης

Ο ένθεQμoς ζιιλt:ιtΠjς των γραμμάτων

Ο yενναfoς και φλoyEqός πατριώτης

ΤΟ rtλ.oς του

ΜνήμΕς κιu αψεtiδείςμαqΤVΡ{ες για το Nε6φυro

ΗAταλάνπr τψιi. τον Eπlιnιoπo της Nε6φvτo
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106 Μάνθος; κ.. XQto.noφόQo"

J. Ο ΟΡθΟΔΟΞΟΣ ΠΟIΜΕΝΑΡΧΗΣ

Ο
Ταλαντίου Νεόφυτος 'γεννήθηκε ιπην Αθήνα tJtI; 2 Νοειιβρίου 1762.
Γονείς του ήταν ο ΔηJlήτριος και η Μαρία Μεταξά. Το από της ιεράς

χολυιιβήθρας όνοιιά του ήταν Νικόλαος. Σε ηλικία {ξι χρόνων Ι,ιεινε

ορφανός από πατέρα και ο θε(ος του, Συιιεών Μεταξάς, ιερΙας, τον ανεΛαβε υπό την

προιποσία του.

Tελεία/ιJε ΙΙΕ ζήλο τις ιJπouδΙς του ι.πην Αθήνα κοντά ..nov Ιωάννη Βενιζέλο,

ΑθηναϊΌ ελ/ηνωτή και ιπσν Ιωάννη Βόδα. Ηπειρώτη Ilαθη,lατlκ6.

Για λίγο χρόνο δίδαξε ως δάuxαλoς uτΗ μονή Πεντέλης.

Εκεί XEΙΡOΤOνιjθηxE διάκονος ΙΙ[ το 6νοιιο Nε6φυtoς, "ης 7 Aνyoύι.noυ 1792.
Από τη Μονή Πεvτέλης, κατ' άλλους ιιεν, πQCk1Xλήθηxε l.1τ/ν Κωνυιαντινούπολη

από 10 θείο του lιητρoπoλiτη Καισαρείας, κατ" άλλouς δε, αναγκάUΤΗκε ν' α/1ε'λθΕΙ

εκεί ωι6 την εξής αιτία: λάγνος Ύ\Mlίχα Qθωι.ιoνoύαyΆΠΗUε 10 Διάκονο Nε6φmo

και είπε I1tOV ιερέα Αθηνο.(ο όη θέλει να ψαλλεί tJtO ιJπίπ της χαι ΧΡΗπιανικός

αγιαι.",ός για την πανώλη. Ο ιερέας πήγε και έχανε τον OΎ'OιJlι6. Στο τέλος όιιως του

O'ytCΩllOlJ η Oθωμανiδα οργίστηκε xmd του ιερέα, γιατί δήθεν δεν έκανε τέλεια το

καθήκον του και του είπε να επανέλθει την εποιιένη ,111{ρα μαζί ιιε το διάκονο. Την

εποιι{νη επαναλήφθηκεο αγιcωμός ιιαζί ιιε το διάκονο.Τη ιmγllή δε που ο διάκσ..υς
θUΙ1ια/ιζε. η γυναίκα του έκανε νόηιια να ειuέλθει και να ΘUjlιατίιJει {να ιJΚOΤεινό

δωιιάηο. Εκεί αmή έκλειuε την πόρτα και επιτέθηκε κατά του διακόνου ιιε παταγώδη

φιλήιιατα. 'EvιρσIΙoς ο Nεόφυtoς και χωρίς να XάιJει oUτε στιηιή την παΡOWία

πνεύιιατος. υποοχέθηκε να επανέλθει την εποιιΙνη, να ψάλλει αυτός !ιόνος τέλειο

αγιαιJμό. Μόλις αnαλλάΧτ/κε από τον κίνδwο, έγινε αιιlιJως άφαντος και την

επομ{νη βρέθηκε στην Kωνσταvιινoύπoλη,

Μετά από ολιγόχρονη παραιιονή ΕΚεί, φεύγει και πηγαίνει στη Λιβαδειά. Ο τότε

EπίιJκoπoς Ταλαντίου Γαβριήλ. Αθηναίος και α1Jtός, εκτψώvιας τις αρετές που

κοομοΟΟαν το συμπολίτη του και την παιδεία του, τον προιιέλαβε ως αρχιδιάκονο και

γραιψατ{α της Επωκοπής.

Το 1803 πεθαίνει ο Γαβριήλ και ιιε τη βοήθεια του ΠQOεστού της Λιβαδειάς

Φίλωνος, που ήταν ενάρετος και ιuxυρ6ς και ιιε αίτηιιη όλων των κατοίκων της

επαρχίας Ταλαντίας, χειροτονείται ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΤΑΛΑΝηοΥ.

Από τη θέtJη του Eτtιuκώtoυ επί τριάντα ιJWεΧή χρόνια ποίμανε τους πιστούς

Λοκρούς και λειτουργούσε στον Ιερό Ναό του Αγίου AθαναιJίoυ της τότε πολίχνης

του Ταλαvιίoυ, αφouιωιιένoς στο Χριστό και στο λαό του.

Πριν εκραγεί η επανάιJταtJη, ο Αλή ΠαιJάς ΠΡOUκάλειιε ιJτα Γιάννενα το Νεόφυτο

όπου εκεί όχι lιόνο τον απσγύμνωι.ιε από την περιοωία της Eπιιικonής του, αλλά και

τον ανάγκαuε να χρεωθεί. Ύστερα απ' αυτό επωκέφτηκε ι,ε U'WtάUΕις του

Πατριαρχείου, ως επαίτης, πολλά μέρη τ/ς Ευρωπαϊκής Τουρκίας lιε σκοπό να

ι.ruyχεvιριi)ιJει χρήματα και να πληρώσει τα χρέη του.

Το 1823 ο Νεόφυτος ανέλαβε και τη διεύθυνση τ/ς EτtΙιJΚOnής Θεριιοπυλών και το

Μάιο του ίδιου χρόνου lιε rmtαyή της πρoιJωQtνής ΔΙOίχηιJης της Ελλάδος ορίζεται

τοποτηρητής της επαρχίας Αθηνών.

Το Mcilnιn του J824 δωρίζεται τοποτηρητής της επαρχίας Παροναξίας και τον

Aύγoυι.no του ίδιου χρό\'Ου της επαρχίας Ύδρας κατόπιν yνωlιoδoτ/ιJεως του

βουλευτικού Σώιιατος.
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~_ .. να δΙOΡΙσlhί ο Άγιος Ταλανrίαυ κύριος Νεόφυτος επ' αρεπΙ και συνέσει Υνωοτός

α'ος πρέπει να είναι ο αρχιερcιίς, πολλά παθών εν ταιrrώ και απωλiσας εις τον ιερ6ν

τoυroν αγι.ύvα και 'lδη ενδιατριβών εν εκείνη τη wfoω.

Τη 23 /ουλiου /824 εν Ναυπλiω, ο Αντιπρόεδρος ΒρεοθΙνης θεoδώeηroς, Ο Α'

FeaJlJlartύς/ω, Σκανδαlίδης~.

Ο σεβό,UΜloς ιεράρχης ΤαλαVΤΊoυ έχαιρε βoθvtάτης εκτιμήσεως (L~ επιφανείς

'Ελληνες του εξωτερικου,ό.,;ως μαρτυρούνσωζόμενεςπρος αυτόν, επιιπολέςτους.

Ο ΑλέξανδροςΣτoiίρΊζας,της ΜολδαυϊκήςοικογένειαςΣτούρτζα, δημοοιολ6Υος

γράφει 1tQO; τον Ταλαντίου Νεόφυτο ~... να εκφράσω δια της lfOQOOOης επιorολιίς μου.

το otfkις και την ει.ιyνωμoσΎWrν, την οποίαν σώζω προς τοιούτον ποιμένα ζηλωηίν της

κλbνoυμένης καθ' ημάς ευσε{Jειας, οίος εφάw,ς Πανιερώτατε, εις την cνεorώoaν

φρικώδη εΠοΡΙν, παιδεύων τους ατάκτους, νουθετών τους ασθενείς και εξελiyων την

φθοΡοποιάν των ιεροσύλων παρανομίαν. Τον αγώνα τον καλόν αγωνι'ζcσαι, ιερώτατε

των θείων Αποστόλων διάδοχε' μη διελιάσης, μι}δi απαυδιlσ'1ς. δι6τι απολλύμεθα

βεfkιίως, αν σf3εoθJί παρ'ημίν ο φωστιίΡ της αμωμ'ίτου πίorιως... ~.
Αλλά και οι ΙJ1)μnατριώ"εες του, Αθηναίοι, ζητούν με εΠI\.Jtολiς τους, προς τον

Ταλαντίου Νεόφυτο, την noρowia κοι την πνευιιατική του επίβλεψη.

~...Σεfkισμιώτατι Πάτcρ ... Η επαρχία μας στερείται τον πνευιιατικόν ποιμένα "κ' και

τα τικ εκκλησιας μiνoυσι απρoστάτειrrα· ημείς και οι λοιπα' Συμπoλiται επιΘVμαύμcν

να σας απολαύοωμεν 'ίδη εις την φfλην ΠαrρIδα δια να λΔβηrε την θioιν, την οποίαν η

Πατρι'ς συμφώνως με τας κατά καιρ6ν ΔΙΟΙΚΙfoεις σας επρόσφερε χάριν της εναρiτoυ

διαγωγιί σος και των προς το έθνος ωφελψων αγώνων σος...
Εν Aθtjναις τη 13 /ανoυaριΌυ 1832. Η κοινότης των Aθηνών ... ~.

Ο Κυβερνήτης της Ελλάδος, Ιωάννης Koπoδίuτρι.ας, ορίζει τον Ταλαντίου

Νεόφυτο μέλος της πενταμελούς εκκληuιαtJtικής επιτροπής, για την εξέταuη της

εκκλησιαuτιxής καταιπάσεως της χώρας και τη θεραπεία των αναγκών αυτής.

Το 1830 ο Κυβερνήτης της Ελλάδος του εμπι.uτευεται τ/ν πνευματική προιπασία

της επαρχίας Λιβαδειάς.

"...δια διατάγματος η Α . εξaχ6r"ς, ο Σ. ΚυβερνΨ"ς ηξι'ωσε να σας εμπιστευ8fί την

πνευματικιlν προστασι'αν της επαρχιαςΛε{Jαδειας... συνrεθρcμμένoι εξ αρχ,κ με ιερόν

παιδειαν, και διαπρtψαvτες εις την πνευματικ'ίν υπηΡCσι'αν- εκ Nc6rIlfoς δι'δεται

πάσαν πεποι'Οησην εις την Kv{3iew/aIY, 6rI O{λcτε διευθύνει την εκκλ'1σιαν του Χριστού,

oδηyoύνrες τον κλιίΡον και δι' αιrroύ τον λα6ν, εις νομάς Σωτηρι'ου και φαι'νανrες ως

λύχνος εν αυχμηρώ τόπω από τον οποιΌν εξΙλιπε πολύ χρόνον το φως του Σωτηρ{ου

λόΥου ...
Εν Ναυπλίω τη 28 Μαίου 1830. Ο επι' των Εκκλησιαστικών και τι/ς Δ,/μοοιΌυ

Παιδεύocως Γραμματεύς. .. -.
Τον (δω χρόνο, το 1830 δηλαδή, αναλαμβάνει τη δ,o(κηUΗ των Αθηνών μαζί με τη

Δημογεροντία.

BαρWΉμαντη και ιι1tOQlκή παραμένει η από δης lουνίου 1832 εγκύκλιος του

Ταλαντίου Nεoφύtoυ απευθυνόμενη προς τους ιερείς, δημογέροντες, 1tQOΚQtroιIς κοι

εκλεΥιιένους XQtι1tIaνoUς της επαρχίας Ταλα.ντίου με τ/ν oπotα αναφέρεται στην

έκλυuη των ηθών κατά την εποχή εκείνη.

ΤΟ 1833 υπογράφει το πρωτόκολλο της 15ης Ιουλίου ως μέλος της ιnινελεooεως

των OQXtερέων στο Ναυπλιο για την ανακήρυξη του αuτoκiφαλou της Εκκλησίας της

Ελλάδος.
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Mεtά την έκδoιJη του περί της Ιεράς Σuνόδoυ καταιnατικoυ διατάΥματος της 23ης

Ιουλίου 1833 Υ.αι του Υ.αθορωιιού των t1tIt.,.,ιoJtVJV της αυτοκέφαλου EκκληιJίας,

δtoρι'ζεται E:ιτίιJy.oπoς Αmκής. ενώ Επίσκοπος Λοκρ.'δος διορίζεται ο Αγαθάγγελος

από τ/ν Κύπρο. Ως Επίσ>'.οπος ΑmΧής aνωuιίlJUEI IIέγιι.rτo ζήλο για την Eκ)'.λΗUία

Υ.αι τους θει..ιιιούς τ/ς.

Το 1833 δtOρι1;εται mJι.ιβoιιλoς της Ιεράς Συνόδου χαι το 1834 τοποτηρητής της

Μητροπόλεως Αθηνών. Με το Β. διάτοηια. τον Ιούλιο του 1833. διορίζεται

,..rιφπληρι,ι}JlαnΧός σύιιβουλος της Ιεράς ImoOOou και ωι6 το 1841 έως το ]850
ι1U\ιπΛηρωlιOΤΙκό ιιέλος αυτής. Το 1850 lιετά την (y.όoI.Jη του ~Συνoδιχoύ Tόιιou~ από

το ΟIΥ.οΨΕ\ι\κι) ΠαΤΡΙαQχείo, II[ τον οπο(οανακηρ\ίχtηκε αυτοκέφαλος η Ορθόδοξος

Εκκληι.ιία τ/ς Ελλάδος, διορι'ζεται 116νφος Πρόεδρος της Ι εράς Συνόδου Υ.αι

οVO\ιάζεται Μητροπολίπις Αθηνων ΙΙΕ το διάταηια της 2ας Σεππ:lιβρlΌυ 1850.
Ο Ταλαντίου Νεόφυτος επί τριάντα συνεχή χρόνια δΙOίY.ηιJE ιιε ΤQOlιερά

ανώιιαλες, τρικυιιιώδεις Υ.αι φρικτές XΙρtιJtάιJεις τη δWΔΙoίκητo τότε EπιιJy.oπή

Ταλαντίου )/.(1ι επί άλλα εί)/.οι.ιιοχτώ χρό",α την Επιw.οπή Απικής )/.(11 τη Μητρόπολη

Αθηνών.

Στο ιιαΥ.ροχρόνιο τoύto δtάιJnjιlα των 58 χρόνων οΟΟέποτε αy.oύιJτηκε κατά του

ιεράρχη οΟΟέν. ούτε το ελάχωτο, ούτε παράπονο, ούτε ιιοιιφή, αλλ' αντίθετα όλο το

XρtιJτεπώνuιιo αυτού πο(ιινιο ιruχνότατα λάβαινε αφοριιή να ευλογεί το όνοιιά του.

Ο Νεόφυτος υπήρξε ένας από τους μεγάλους αγωνlιJτές Ι εράρχες, ο οπο(ος

αληθώς τίμησε τον Ορθόδοξο Ελλη\1Υ.ό Κλήρο.

2. Ο ΕΝθΕΡΜΟΣ ΖΗΛΩΤΗΣ mN ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Ο Νεόφυτος:

- Ήταν ένθεριιος ζηλωτ/ς της προόδου των γραιιιιάτων

. Ήταν IIέλος της "Φ/λομοΟΟου Εταιρε[ας" που ιδρύθηκε το ]8]2
- Ήταν IIέλος της ΦιλΟ'.παιδευτικής Εταιρείας από την ίδρυσή της· 1836 - η οποία

τον trlllJUf ιιε Δίπλωμα Υ.αι αργυρό Μετάλλιο για τις πρoιJφερθείσες σ' αυτή

υπηΡΕι1ίες του

- Εκτός από την εκχληιJlαιπική δράση ανέπτυξε και συγγραφική δραtJτηριότητα

- "Iδowt και λειτούργψ.ιε κατά τα τελευταία χρόνια της Τουρκοκρατίας Σχολείο

ιπην Αταλάντη. ".. και τον υ/όν, 8,λιΙ, του ωμοτάτοιι εκε(νου τυράΙlJΙου Αλιί Παυά

xarinf/Qf να υυν(ωφiρει ΧΡΙίματα ικαι-ά προς ούυταυιν ι.ιχολε(ου εν Αraλάvrη εις

εκπα(δtυoιντων ΕλλιΙνων... ".
Αρκετοί λόγοι του δημOtJιεύτηκαν οε εφηιιερίδες των Αθηνων της εποχής εκείνης.

Έργα του Νεοφύτου είναι:

Ι. ΟρΗΟΟοξος οlωλογία (Αίγινα 1828)
2. Εγχειρίδιον περιέχον τα επτά jlι'ιJτήρια της AνατoλtκιIς και AJιOt.Πoλιχής του

ΧυlΙJτού Eκ....λψlίας (Αθήναι 1832)
3. lερoγρnφικι)ν α..uίνθιυμα (Αθήναι 1840)
4, Ιερά rαuλιιιιθί« της QιII«ς ιιητρδς ηllιιΊν Φιλοθέης εξ Αθηνών (ΛθήVflΙ 1842)
5. Ακολοιιθίη του Οσίου Πατρός ηιιων Σεραφείll. Oι1XήιJαVΙoς εν τω όρεl Δοιιπού

fI. Οlllλία Π«Ι)(lινΕtική (Απρίλιος 182fi)
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Ο Eπiσκoπoς Ταλαντίου NEόq:n.πoς από το 1803. όταν ανέλαβΕ την Επισκοπή

Ταλαντίου, έΥ.ανε το ράοο ιruιιβoλo του Ελληνικού τρ(ιnvχO" ~Oικor{νειo. . θρησκεία
• Πατρiόo.~.

Aυtός ο φωτιtJΙιένος λευίτης παντού Υ.αι παντοτε θωράκιζε, ε~ΙΨύχωνε κω

προετοίιιαζε το UXΛΑΒα/lιένo ποίιινιο ΤO\l για τον ξεtJTIΚα/lιό κατά του ruρόvνoυ, για

το" ΧρtιJτου την πίιnη την Α-Υία και της Πατρίδος την ελεUΘερ(α.

'Οταν το Μόρτιο ΤO\l 1821 Ο Αθανάσιος Διάκος ορΥάνωι..ιε την nρώτη tJtρo.yoλo-yίa

για την επανάσιαιJη ιJtO Moναι.m'jρι του OtJίο" Aowoά Botωτiας, Ο Ταλαντίο"

Νεόφυτος ήταν παρών, ν.αι ιιαζί με τον Eπ(uκoπo Σαλώνων Hoofa E1JλόyηιJo.v τα

παλικόριαεπαναστάτεςτης ΑνατολικήςΣτερεάς Ελλάδος.

ΜΎΕς ιJtΙYlIές πριν ΕXQOΎΕί η EnamtJtoι.Jη ιnην Aταλάνtη. ιJtηV Ε,τωκοπή

Ταλαντίου βρtσXΌΤανο Οθωιιανός γιατρός KoύQταλης, ωτερα από πQόtJxληtJη του

Επωκόπο" Νεοφύτου. Τα τότε σuιIfkivta ιJtην EπlιJΚOπή περιγράφει ο Aναιπάιnoς

Γούδας ως εξής:

~...ΣΤΙYJlάς δε τίνας προ π,ς εκΡιίξεως π,ς επαναστάσεως εν Αrαλά νπι ο ιεράρχης

μεrεπ{μψOro εις την Επισκοπιίν τον εκεί διατρίβονΤα τότε Koύ(Jταλην, OθωμανΌV.

εμπειρικόν χειΡOύpyov. Μόλις αφιχf}iντoς τούτου, ακούονται φωναΙ" ο δε NεOφuτoς,

εμπνευαθείς φaIνπαι υπό π/ς θείας πρόνοιας, παρακελεύει τον Κούρταλην να μειΎη εν

τη Επισκοπιί και του υπόσχεται ασφάλειαν. Αλλ' ο Οθωμανός, αΥιιοών τα διατρiχαvrα

υπιίκovoε μεν χάριν tΌυ σc{Jo.σμού του προς τον Eπι'σκQΠOV, αλλ' {Υραψεν εις τοιις

oμoπIσroιις τοιι επισroλ'ίν και τοιις πρoiτρεπε να εμμειΎωοιν. αμΥVΌμεvoι κατά των

ταραξιών, μ/χρις ου φθάση επικουρι'α. Η επιστολή αύτη σιιvελιίφθη υπό των

επαναστατών. α'τινες το μεν πρώτον εφόνευσο.ν άπαoaν την Ο/κοΥ{νειαν του ατυχούς

Κούρταλη? έπειτα δε ώρμησαν εις την Επισκοπιlν και απιίτοιιν να τοις δοθιj και ούτος.

Εν τω μεταξύ όμως τούτο ο Ταλαντιοιι προλαβών, εκαnίχηοε τον Koύρτaλην. και

ειιρών αιιτόν σύμφωνον. ουχι μόνον δεν ενέδωκεν εις τας απαιrιjoεις του όχλοιι, αλλ'

ηναΥκάσθη να ιιπερaσπίση τον Οθωμανόν και δια των όπλων. και να διακινδιινεuoιι

ούτω την επανάοτασιν εν τοις σπαρΥάνοις της. Κατά πόσον δε ε/χε δ/καιον να

πολιτειιθιί ούτω ως τίμιος άνθρωπος ο ΤαλαντιΌυ, τούτο δε απlδcιξε και 'ι μετά ταύτα

πειfιa. Ο Κούρταλης διέμεινεν. ως γvωoτόν, πιστός τοις Έλλησι φ/λος και βοηθός

μάλιστα καθ' άπαντα τον αγώνα. Είναι δε ο μόνος πολιορκηθεις μετά των Ελλιίνων εν

τη Ακροπόλι και εις την αείποτε φιλάνθρωπον εμπειρι'αν τούτου πολλοΙ των Eλλιjνων

οφείλοuoι και αιιτιίν την ζωιίν των.. .".
Όταν υψιί)θηκε η uηιιαία της ελευθερίας ι.πο Μητροπολιτικό Ναό της Λιβαδειάς

ιJtlς 3] Μαρτίου ]821, και τελέσθηκε δοξολογία για την κατάληψη ΤΟ" φρουρίο" της

πόλης από το Διάκο. ο Ταλανr(oυ Νεόφυτος, ο Σαλώνων Ηοο.ίας και ο Μητροπολίτης

Αθηνών Διονύυως έλαβαν lιέρος σ' αυτήν και E1JMyηoo.vto πλήθος και τη σηιιαία της

ελεUΘερ(ας.

Ο Νεόφυτος επικεφαλής lιαχητών Aταλανrινών και Λοκρών. αν και ασθενής,

{tJntwt σε ~ήθεια του IlαΧόιιενσυιrτην Αλαιιάνα Διάκου. ΈφΤΜε εκεί αργά. όταν

ο ιιεν ΣαλώνtιN είχε Υ.ατακρεουργηθεί, ο δε Διάκος είχε tJυλληφθεί και είχε

ooUΒλιι.πείζωντανός.

Ο εόφυΙος ,ιε εχ.,ρoι.Jώ;τoUς των επαρχιών της Ανατολικής Στερεάς Ελλάδος

εmσκ{φθηΥ.ετο ΔηιιήτρωΥψηλάντηιJtO tJtρατόπεδoτου χαι του ζήn)tJαν "άVΘρωπov
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άξιον να διO()}'I1VΏΣΗ πoλιrιxώς τaς επαρχιaς της Avατoλικljς Σrcριdς Ελλάδος και να

προστατcιίση Εις την διοίκησιν τωνστρaτεvμάIων".

Στις 25 ΑυΥσύιπου 1821 ευρισκόμενος ιπη Bυtίνα Αρκαδίας μαζί μΕ άλλους εννιά

εx:rτρoι..ιώπσυς εnαρχιών απευθύνει Elιιι1tOλή προς τους Κ. Καρατζά. Αλ.

MoU{X»l.oρOOτo χαι θεόδωρο Νέγρη.

~...παρακαλoVμtν υμάς. ω άνδρες, μετ' εvrάocως δια του παρ6νroς μας ως

πατριώτας Έλληνας και rα αυτά με ημάς έχovrας δαιαιώματα και χρiη προι; ΠΡΙ

Ελλάδα να αναλά/3ηrE τφι προστασίαν και φρcνrΙoo των Ελληνικών πραγμάτων, ιixπε

ovvαγωνιζόμcwn μπά των πρoυχόνrων rωvεπaQlιών μας πoλιrικώ}l τε και πολεμικών

να JφOOΠQOιίσ'ιτε εις τΗv ευτυχίαν του διακιvδυνεύoνroς ημών tf}vους. 11 οποία

ouviσrarαt εις την εξoΛΌΘΡΕVΣιν του rυράvvov. την ολοιιέλι:ιαν και ανcξαρτηο[αν τov

πανcλληvι'ov, υΠOOΧόμcθα. δε και "μεις νa δCΧΘΏμεν προθύμως τα προtk,λλόμtvα παρ'

υμών όσα τε(νovσι εις τον τριπλούν τούτον σκοπόν ... πρoσκαλoιίμtν λοιπόν υμάς εις

τοιίΙΌν τον ιερόν και ΣωηίΡΙov αyώvα ... -,
Στις 31 AuyoύlJτoυ 1821, εUΡωχόιιενoς ιnα Καλάβρυτα, ιruντάooει lιε άλλους

πατριώτες φλογερή επιστολή προς τους θαλαooιvoUς προκρίτους των Σπετσών

ζητώντας τη uυνδρoιιή τους για την αΥωνιζοιιένη Ρούιιελη.

Στις 15 NoEIIβpfou 1821 uuνέΡXεται υrα Σάλωνα η ΣυνiλεWΗ της Ανατολικής

Στερεάς Ελλάδος με τη U\J1.ιμετοχή 13 πληρεξοοοίων. Ο Νεόφυτος. ως προεδρεύων

της uuνΙλεwης, κήρυξε την έναρξη των εργαιιιων της, προλ6γωε με φλογερούς

πατριωτικούς λόγους και κάλωε τους ιιυνέδρους να ορκωθούνιπην Αγία Τριάδα και

στην ιερή πατρίδα.

~Oρκιζόμεθα εις το όνομα της Υπερουσίου ΤριιΙδος και της Ιεράς ημών Πατρίδος

να (3cυλεύωμεν 'με πίσrιν και ειλικρίνεια ν και να προβό.λωμεν εις το ιερόν τούτο

Συνέδριον ~ιόvo τα συμφέρovrα της Πατρίδος χωρίς ιδιαίτεΡOV συμφέρον κέρδους 'ί

φιλοτιμίας ιί φιλοδοξίας επικατάρατοι δε αναπ' εναντίας πράξωμεν, και της πατρ[δος

ανάξιοι".

Στη Συνέλευση ψηφίστηκε ο οργανωlι6ς του πολιτικου σωματος, η ΝΟΙΙLκή

Διάταξη. ο Άρειος Πάγος όπως ονομάστηκε, που αποτΙλειιε το υυνδετικ6 κρίκο της

επαρχίας και της Εθνικής Βουλής.

Στην αρχή του κεψένου της Νομικής Διατάξεως ετέθη ως έIΦληlια η φράση:

"Νόμος κύριος εΥΈνΗΟ Βασιλεύς ανθρώπων. αλλ' ουκ άνθρωποι τύραννοι νόμων~.

Ο Νεόφυτος ανέλαβε Πρόεδρος του Αρείου Πάγου.

Στις Εθνικές Συνελευιιεις της Επιδαυρου (1822) και του Άστρους Κυνουρίας

(1823) ο Νεόφυτος, κεκτημένος μέγα κύρος, έλαβε ιlέρος ως Πρόεδρος του Αρείου

Πάγου και ως πληρεξοωιος του Ταλαντίου.

Μέχρι τέλους του Ιερου Αγώνα εργαζόμενος αόκνως και αδιακόπως,

πραπρΙχοντας πανταχου, ενισχύοντας τους αγωνιστές και πραπατεUoντας τους

aδIXOtJlIEνoUς πρόιJφερε τα μέγιl.1tα για την ελευθερία και ανεξαρτησία της Πατρίδος,

αλλά και lιετά ταύτα για την ανόρθΩUΉ της και την πρόοδο της.

Ο Νεόφυτος υπήρξε ένας από τους μεγάλους αγωνιστές Ιεράρχες.

Η Ελληνική Πολιτεία κατέταξε τον ΕΠΙΣΚΟΠΟΤΑΛΑΝΤΙΟΥ ΝΕΟΦΥΤΟυτην

ΠΡΩΤΗ ΤΆΞΗ ΤΩΝ ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ του 1821. για την μεγάλη πρoι..ιφoρti του στον

υπέρ πίστεως και πατρίδος ιερό αγώνα.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:40:22 EEST - 54.226.8.97



111Ο επίσκοπος Ταλαντίου NεΌφUΤoς (1762-1861).:.:-_---=
4. ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ

Ο Νεόφυτος κοψήθηκε στις 29 ΔΕΚεμβρίου 1861, σε ηλικία 100 ετών. Η κηδεία του

έγινε στο Ναό της Αγίας Ειρήνης και η ταφή του στο Α' νεκροταφείο Αθηνών.

S. ΜΝΗΜΕΣ ΚΑΙ ΑΨΕΥΔΕΙΣ ΜΑΡΊΥΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟΦΥΤΟ

Για τον άμφπτο λειτουργό του Χρωτού και άδολο πατριώτη, Νεόφιπο Μεταξά,

ευλόγως ομιλούν οι αψευδείς γραπτές μαρτυρίες που σώζονται δύο εξεχόντων

ανδρών της εποχής του.

Ο επικήδειος λόγος του θεl1ωτοκλή Βίl1που, καθηγητή Θεολογίας, μετέπειτα

Θεοκλήτου, αρχιεπισκόπου Μαντινείας και Κυνουρίας, τον οποίο εκφώνησε στη

Μητρόπολη της Αθήνας, στις 30 Δεκεμβρίου 1861, ημέρα της κηδείας του Νεοφύτου.

Και ο επί του τάφου του Νεοφύτου εκφωνηθείς, την ίδια ημέρα, λόγος του Δανιήλ

Πετρούλια, ιεροκήρυκα Αθηνών και αργότερα αρχιεπωκόπου Αργολίδος.

Παραθέτουμε περικοπές από τους δύο λόγους:

Α) από τον επικιίδc:ιO λ6Υου του θc:μ. Βιίιπου

~...ως ποιμενάρχης δύω επισκοπάς επο[μανεν ο αο/διμος, τι]ν cnIaxomjv η]ς

Αταλάντης και την επιακοπιΙν της κλεινιίς ημών πόλεως.

Πάντorε δε διακρινόμενος κατά την απλότητα του ιΙθους, και ζηλωτιΙς ων η]ς

αληθει'ας ένθερμος, το δε ψεύδος απoσrρεφόμενOςαπεδείχθη είπερ τις άλλος μιμητιΙς

του μεγάλου και άκρου αρχιερέως, άκακος. αμιαντος, κεχωριομένος από των

αμαρτωλών, υπέρμαχος και ένθερμος ζηλωτιίς των ορθών της Εκκλησίας δογμάτων

και κατά την θεάρεστον πολιτείαν εφάμιλλος των μεγάλων της Εκκλησι'ας Πατέρων.

Ναι. Όχι μόνον τας αρετάς και τον ζιΙλον αυτών, των Πατέρων της Εκκλησι'ας, εμιμιΙθη

ο αείμνηστος Νεόφυτος Μεταξάς, αλλά και προστάτι]ς των αδικουμένων πολλάκις

εφάνη εναντίον βια!ων και παραφόρων χαρακτιΙρων και προ τι]ς επαναστάσεως και

μετ' αυτιΙν κατά το διάστημα του αγώνος. Ούτως. ο αοι'διμος πολλάκις εξιΙλεγξε και με

κι'νδυνον τι]ς ζωιίς αυτού τας αδι'κους και βιαίας πράξc:ις ενός των οπλαρχηΥών της

Ελλάδος, αυτόν δε τον νέον Φάλαριν*της Ηπε/ρου, τον θηριώδη και αιμοβόρον Αλι!

Πασσάν, δια του ηπlOυ αυτού τρόπου και της άλλης αρετιΙς τοσούτον ετιθάσεvoεν,

ώστε πολλάκις αφ/στα αυτόν από διαφόρων παρανόμων επιχειριΙσεωνκαι κακι!xJεων.

Και cnaλJjOεwc: και ενταύθα το αρχαίον αε/νο "το της αρετιίς πανταχού τιίιιoιl'..
Ων δε τηρητιΙς και πρόμαχος της πατρώας ορθοδοξίας, ακριβέστατος φύλαξ των

ιερών ημών παραδόσεων, χροοός καθαρός φέρων αμόλυvroν εν εαυτώ τον τύπον της

εικόνος του θεού επεδει'ξατο ο αοι'διμος και ως μέλος κατ' αρχάς της Ιεράς Συνόδου

και ακολούθως ως πρόεδρος αυτιΙς. επεδει'ξατο τον αυτόν ζιjλον, ον και πρότερον,

ανενδότως μοχθών υπέρ των κοινών πραγμάτων της αγίας ι]μών Εκκλησίας..

Λαμβ<ίνων δε μέρος ως πολίτι]ς φιλόπατρις εις τα του αΥώνος πολιτικά και

στρατιωτικά πράγματα. δεν εΟwίαζεν εις την ενέρΥειαν τούτων ουδέ το ελάχιστον

μέρος του ιιρού αυτού χαρακηίρος. Αυτός ως αληθιίς εργάτης της Εκκλησίας υmιρέτει

• Φιϋ.«ιης: Τ''ll<n""ς Τ'Η' ΑΚI'ι'ίγ<t""ς. 1Ο'Ι' n;",i'H' το ';'''ι,η (ι,ηνf. πιιι,<,ψιtίκ'ιf.ς γιο"( 111" υψ')τl]lο"( τοις

:ι."~fl)\·'-I"fI')c 1"1' 1<>:...,1' 1"1' Κ"lι'ί το ~~). ~~~ :r..\:.
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112 Μό."θος Κ. XριιnoφόρO'lι

την noλzrciav. εφ' όσον επέτρεπαν τoύfo σι απαιτιμ.ιεις της Εκκληο{ος- διότι ο αΥων δεν

Ι;Το μόJ'OV υπέρ πarρι3ος, αlλά και υπέρ πΙuτεως'. ΠιΊ.πις δι και Πατρις Εν Ελλάδι είναι

αχώ(?ισrα ... ~.

Β) από το'" ιπιτάlfΙΟ λόγο του Δανιήλ ΠιτιtQύλια

•...0 ένδοξος ούτος ιεράρχης άμα και uτρo.τάρχψ;. ω όπλα συν τω σταυρώ

αναλαβών. cnoδIfYtrn τον λαόν μαά των <1υVΆθλων αυτού πολιτικών τι και

σrρo.τιωτικών προς την δόξαν της απελnιθιρώοιως της πιστιως και της narQiδoς.

πανταχού ΠΡOΠOΡCυόΙΙCνOUς. lIρσrρiπων. CνlιJχύαιν και δια των φλοΥωόών του λόγων

το εν τη καρδία αυτών θείον της ελΕυθιριας πυρ αvαρριπIζων.

Περι αυτόν avvcxcvrfldJfJηoav τότε και ο/ την αρcτιίν αυτού τιμώνrcς λογάόcς των

Ελλψων. ~ Γαζι:Ιι;. ο/ Kωνarανrάδες, οι Αινιάνες, οι MαVΥΌλΔι. οι κατά τος αρχάς του

,cρoυ α)'ώνος μΗά των ανrιπροοώ.Jτwν των επαρχιών της Avατoλικιίς Ελλάδος π/ν

τοπικιίν Kvβiρν'10ιν αυτιίς" υπο το όνομα -Άρειος Πάγος- αποτελούντες, του οποίου

Πρόεδρov τον προκείμcvov ένδοξον νεχρόν ΙεράΡΧ,lν παμψιιφcί εξελiξανro.

Mcτ' αιπών δε έτρεχε πανταχόοε, όταν 'Ι ανάγκη της πατρΙδα; τον ι:xάΛCι ...
Σκέψις vσερά και βαθεία των θείων ΚΡlJfάτων μελiτη και άτρυτοι αοκψικαι' ΠΟVOl

ψαν " μον/] πvt:υματικ.'ί τροφιί, ο μόνος ακύμαντος λιμιίν των ταραχών και των

λυπηρών περιπετειών του πολυκυμάντου βίου του αξιοοεβάστου τούτου ιεράρχου...
Απερι6ρωτον και ανυπόκριrov σέβας προς την πατρώαν πίσrιν, ης υπιίρξε πάντοτε

ο {VΘερμoς ~/]λωrιίς και ο ατρόμητος υπεραιJΠΙOΤιίς, ανυπόκριτον λfroμεν, προς τ,/ν

πι'στιν, την αλιίθειαν και η/ν δικαιωσύνην υf{3c.ς, καθαρά και ακρaιφvιίς llρος τον

llλ'lιJίOν αγάπ", μcτριoφρoυύν" και αllλότ"ς ιJυμπεριφoράς μcτ' ανεπιδείκτου

αξιοπρεllεΙας. ψXlν {μφυτα αυτώ, Αοοτηροτάτ" "θικιί, διαφο.viσrατος χαρακrιίΡ.

ευΥ{νεια ψυχψ; και καρόι"ας και χρησroμιίιηroς ανεξικακι"α εκόομουν ιδι"ως τον

αρχιποιμένα τούτον.. Εκ νεoτηrός του το αγαθόν ζηλώaας, τύπος αρcrιίς εγ'νcτo.

Διcτ{λcσε δε πάντοτε ιJεβαιπός τοι φίλοις, ιJε{3c.σrώ τω κλιίρω, σεβαστός τω λαώ και

παρ' αυτών των Bασιλiων ιιμών εξαιρ{τως τιμώμενος ... ",
Ο Ταλαντίου Νεόφυτος κράτηtJε ψηλά. tJTO {να χέρι του τον TίlllO Σταυρό της

πίιπεως και ιπ' άλλο τη Σηιιπία, της πατρίδος το ι.ιύιιβολο,

Ο axdllnΤO; και ακατάΙ1λητος αγαθός λευίτης και ycwaίo; aYΙOVHITJj; της

ελευθερίας ι.ιυνοδοlπόρηtJε ιιε Αταλανηνούς και Λοκρούς, ιιε Ρουllελlώ'Τες και

Νηιηιίιτες προς το Γολγοθά του ,ιεγάλου '21, για την ανάιιται.ιη του Γένους.

Είναι αυτός που βάφτωε τους Λοκρούς ιιε το γλυκύτατο όνοιια 'ΈΛΕΥΘΕΡΟΓ',

Ταγός και καθοδηγητής των Λοκρών από το ]803 γαλOύXηιJε, ανέθρεψε,

ξειnίκιι)llε και ι1tniγη"ε Λοκροίις και Ρουιιελιώτες κατά των τυραwων.

Ο ΤαλανtίOIJ Νεόφυτος. φλόγα της ελληνικιις ψυΧlίς. πρωτοιιάι.ιτορας του

ξωφι.ωιωύ των Λοκρών. πρωτοπόρος, πρωτερ-Υάτης και δημιουργός. αόκνως

εργαζόιιενος, ΠQl).lφερε τα ιlέγlιττα ιπη λευτεριά και ι"ην ανoιJι.ί..rταιJη του Ελληνικού

Κρότους κοι ιπην αριlOV\κlj ουναδΕλφωι.ιl) και πορεία του Eλλ"νι.ιJlloύ και της

Ορθοδοξίας,

Αυτι)ς ύφανε ιιτην ψυχ.ι] του Λο....ρού και του POIJllEλtώTη το Μεγαλούργιιιια του

'21, lιε lπηιιόνι. την αγνή πίιιτη lπη XριιJtό και IIt: υφάδι τη θεΡlllί κι' απύθμενη αγάπη

ιπην πατι)ίδα και εllφύιlljι.Jε lίλη τl)υ την ψυχή και όλη του την πίιιτιι IJtην τότε ΙΙIΚQ11

ΚOl f\(tL'IJnlIJytι)Jlivl) Ελλιίδα.

Χιλln. ....QΙ~I) κι' (ίφΟιτι)Ι) ;ΨΙ'ιι.JΨΙtLχί του ιπον lιρο..'ι ayv')\'ft του "'21,
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Ο επίοχοπος Ταλαvτίoυ ΝεόφvlOςc("�c7:δ2:-cι:8ό:ιc) ~1~13,

6. Η ΑΤΑΛΑΝΤΗ ΠΜΑ ΤΟΝ εΠΙΣΚΟΠΟ ΤΗΣ ΝΕΟΦΥΙΌ

Με την ευχή και την ευλογ(α του Σεβαιψιώτατου Μητροπολ(τη Φθιώτιδος κ.κ.

Νικολάου, η Εταιρε(α lιπορικών και Λαογραφικών Ερευνών Αταλάντης, έιJτηιJε την

προτοιιή του EΠιιJκόπoυ Ταλαντίου ιπην πόλη της Αταλάντης, μΠρoιJτά από το

μητροπολιτικό Ναό των Αγ(ων Θεοδ6ρων, ιJtις 18 Μαρτίου 2000.
Κατά τα αποκαλυπτήρια της προτομής, που έγιναν με πάνδημο <JlJlψετοχή

Λοκρών, αναγνώσθηκε ~ιήνυμα του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάιJης Ελλάδος κ.κ.

Χριιπόδουλου, από το Συνοδικό Μητροπολ(τη EλαιJιJoνOς κ.κ. Βασίλειο, ως

εκπρόιJωπo της Jεράς Συνόδου και εκφωνήθηκαν λόγοι για τον αο(δψο αρχιερέα

Νεόφυτο.

Οι οlιιλητές μεταξύ άλλων ε(παν:

• Ο ΜΟΚΟQιώΤΟΤ6ς ΑQχιεπίσκοπος: κ. ΧQιστ6δουλος:.

''. .. Εμείς οιίμερα xtJmoVIIE ευλαβικά το κεφάλι ενώπιον της μορφιίς του και

επαινούμε τον πατριωτικό και ποιμαΥΤικό του ζιΙλο. Για την τότε εΠΟΧιί ο Νεόφυτος

υπιίρξι: πατερικιΙμορφιΙ και άφψ;ε ανάμνηοη αyaθιί. Έχει δίκιο να οεμνύνεται η πόλις

της Αταλάντης που ευτύχησε orα δύοκολα χρόνια της τουρκοκρατ(ας να ίχει

Ποιμενάρχην της τον Νεόφυτο. Έχc:ι δι'καιο ο Σεβασμιώτατος Άγιος Φθιώrιδoς

διαποιμαίνωνκαι την AταλάYTΗV να θεωρείτον εαυτόν του ως διάδοχόν του και να τον

τιμά. Όλοι μας έχουμε υποχρέωση να διδαχθούμε από το παράδειγμά του. Οι νίοι να

δουν ιJτO πρ60ωπο του τον ακατάβλητο μαχητη του δικαlοο και της αλιίθειας. Οι

κληρικοίτον σπουδαίον υπεραoπιorιίτων δικαΙωντης πι"orεwςκαι τον αyaθόνποιμένα

του λαού. Οι άρχοvrες τον αWΤηρό τηρητιί της παράδοσης. Και ο λαός τον Πατίρα και

Επι'οκοπο. Η Εκκληοία μπόρωε ο' εκε/να τα δυσκολα χρ6νια να επιτελέσει το

καθιίκον της απ!ναvrι του λαού με πολλές θυσΙες και να καταλάβει κεντρικιί θέοη οτην

καρδιά του. Σιίμερα που και πάλιναπειλουμεθααπόμια παγκοομιοποιημίνηκοινωνlα

τέτοιες μορφές ανακαλούν οτη μνιίμη μας τα !πη της C:Ποχ'ιjς και τους αγώνες περί

υπάρξc:ώς μας. Ας εVΧηθoύμι: να tvλ.oγc:I' ο Θc:ός την χώρα μας και την Εκκληο/α μας

και να αναδεικνύει Ποιμένες καλούς με ένθεο ζιΙλο και φρόνημα c:λεύθερο. που θα

θελιΙοουν να βαδίσουν οτ' αχνάρια των παλαιών αγίων και γεννα[ων ηρώων και να

ξαναorιίσουν τα τρόπαια της αυτοουνc:ιδησΙας των ως EUIjvwv και Ορθοδόξων μέοα

ιJτην αvrάρα της διεΘVOΠO(ησης και της σύγχυσης που μας παραδέρνουν και μας

απειλούν... ".

• Ο ΣεβοσμιώΤΟΤ6ς ΜητQοπολίτης: ΦΟιώηδος κ. Νικόλοος.

''Ο Νεόφυτος Μεταξάς, ο Επ/σκοπος της πάλαι ποτ! διαλαμψάσης Επιοκοπιίς

ΤαλαΥΤιΌυ κι ClTC:ITQ Μητροπολι'της Αθηνών και πρώτος πρόεδρος της Ιεράς Συνόδου

της Εκκλησίας της Ελλάδος υπιίρξε όvrwς "το της αρετιίς navraxotJ TΙ~Ιloν". Στα εκατό

χρόνια της ζωιίς τοο !ζησε ως αληθιίς του Χριorου εργάτης και ως αφοσιωμίνος της

πατρίδος υπηρέτης.

Επαινώ την πρωτοβουλ!α της Εταιρείας Ιστορικών και Λαογραφικών Ερευνών

Aταλάvτης. διότι ίρχc:ται με την αφυπνιαtικιί αυrιί μορφιί να εγείρει συνειδιίσεις. να
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ανrισrαθεί σr'1II ισοπεδωτικιί μανία των αξιών, }I(l κρατψπ, όι1βεσr'l τι} δάδα της

EΘVoαίςJIwfJIIJ' και να δώocι υπόδειγμα ζωιίς Υια όλους μας αυτόν τον μεΥάλο άνδρα

της Εκκλησίας, τον Αθηναίο Επίσκοπο της Αταλάντης Nε(jφυro Mεraξά.

θεωρώ τον εαυτό μου ευrvPί <SIUrI aξιώνoμαι σήμερα μετά των αδελφών μου

Aρχιερiων να αποκαλύψω την προτομιί του μαΚCΨιστσύ προκατόχου μου κυρού

Nεoφύroυ. δια να Ισrαται cμπρoo(Jεv του Ιερού Ναού των Α)'Ι'ων Θεοδώρων Aταλάνrης

αιώνιο σύμβολο πίστεως, ηρωισμού και δυvd,ιιεως ... -,

-ο Χ. Βασίλειο;: Κόxxtνος:, ΠQόεδΙΙΙO;: του Ν!είο\ι Πάγου ε.1'•

•...χωρις τη συμμετσχή και fJmίBεtG του ορθοδόξου κλήρου η Ελλάδα μας θα

vmjρxc μόνο σr" ιnιόνη των βιβλιοθηκών και στις αvαμιη;σεις των σοφών.

Το παράδειγμα του Νεοφύτου όπως υιείvα του Ησαία. του Γρηγορίου ε και

πολλών άλλων ανωτέρων κλιιρικών <Sivoυv αποοτομωτικιί απάντηση στους σύ)ιχΡOVOvς

αμφισβητι'ες και δΙOQrρεβλωτές της αλιίθειας, οι οποίοι δεν διστάζουν να υποστηρίζουν

<ΠΙ • τάχα - ο ανώτερος κλιίροι; επί τDtψΚOκρατ{ας δεν βοήθησε σroυς αγώνες του

έθνους, Υιατ{ ε{χε προνΟμια από τους Τούρκους και δεν 'ίθελε να τα χάσει.

Με τη σημερινιί εκδ'ίλωσιι η ATαλάvπι εκπληρώνει {να ιερό χρiQς ίνανrι του

αεΙIινησroυ Επισκόπου της Νεόφυτου και ίναντι της ΙGTOQ{ας. Γιατ{ όπως

επιγραμματικά ε{πε ΚαJ ο Παlo.μάς:

~χρωoτάμε σ' ώοις lίλθαν, πίρασαν,

θα 'ρθoιiνε. θα περdσoυν,

κριτίς θα μας δικάσουν

οι αγέννητοι, οι νεκροι""

Ο Ταλαντίου Νεόφυτος κατέλιπε ιινή,ιην αξίου Ιεράρχη της Ορθοδοξίας και

ανιδιοτελούς πeollάχoυ των εθνικών ιδανικών σε περίοδο άκρως δΟΟκολη και

οδυνηρή, στα φλογερά χρόνια της εθνεγε()ΙJίας.

Κυρίες και κύριοι λάβετε,

το απεριόριιπο και ανυπόκριτο σίβας προς την πατρώα πίστη, την ανόθεmη

αλήθεια, τη δικαιouυνη, την καθαρή και ακραιφνή προς τον πλησίον αγάπη, τη

,ιετριοπάθεια. την απλότητα της συμπεριφοράς ,ιε ανεπίδεικτον αξιοπρέπεια, την

αωτηρότατη ηθική, την ευγένεια της ψυχής, τη διαφάνεια του χαρακτήρος και τη

χριιποιιί,ιητο ανεξικακία,

ιruγκoλ/είιπε όλες αυτές τις αρετές ιιε φλόγα πίιπεως προς τον lηοού Χριστό και

ιιε φλόγα αγάπης προς την ελευθερία της Πατρίδος και του ατόμου, lιε φλόγα

lιJχυρότερη από τη φλόγα καιιινιού,

περιλoύιnε ,ιε τις ιδιότηΤΕς και αρετές αιπές ένα λευκό θνητό, δίκαιο, εχθρό της

αμαρτίας, περιφρονητή του πλούτου, απoqχ:ιuιιπικ6 και πεlιftlκ6 κήρvκα,

και έχετε τον EπίιJΚOπo Ταλαντίου Νεόφυτο Μεταξά.

Κύριοι. Πρόεδροι.,

Κλείνω ιιε την ευχή και την θερμή παράκληση,

Ι. Ο ΔήιιοςΑταλάντης και η Ιερά Μητρόπολη Φθιώτιδος να θελήuoυννα ιrψ<iioouν
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lJτ/ν πόλη της Αταλάντης τον ανδριάντα tou NEoφύτou.όπως αξίζει. επιβάλλεταικαι

επιτάοοεται και

2. Ο Δήιιος Αταλάντης, το Πνεψατικό ΚέντQO Ροψελιωτών Και η Aρxιεπ.ιιrλOπή

Αθηνών να θελήιJoιιν να φιλοτεχνηθεί η ΠQOCJωπoγραφι'α του Nεoφύtoυ και να

αναρτηθεί vτo Εθνικό IvτOΡΙκό Mouutio της Ελλάδος, εκιί όπου είναι ανηρτηlιένΕς

οι ΠQOUα/πoγρo.φίεςτων πρωΤΕργατώντης επαναuτάυεωςτου 1821.

Bιβλι.~· Πη-ytς:

_ Γ.λ.Κ. ΑζΙχείο βλαχοΥιάV\·η. λQX,εJtiι.Jxo;ιιχ Nεόφιm)ς Μεταξάς. EιιίoJxo:ι.oς ΤαλιΜίον, Φ.

2.47.
- θρηo.JXEVΤΙχή χαι ηθιχή εyxvxλoπαίδεια. Ο λθηw1Y Nε6φιnoς. 1. 90;. ut~ 414 - 416.
- A\'(l<]f. Γούδα. Βίοι ;uψά1J.η).oι των ε.~ πιι; O'·Oyt\'\·ήo.Jεu:ις της Ελλάδος δια.'tQεφά\"UD\· 0'-δQών.

Νεόφυτος Μεταξάς. 1872..1. Κ.
_ Mά\oθov XΡιιJτoφόQoν. Η Q;ιo\l\'tia ΛOΚQίδσ χαι η Αταλάντη. MέQOι; Α", 1991. υε~ 2.2.6 - 2.56,

342.·343. ΜΙρος. Β-, 1993, ut~ 2.02. - 2.15.
- Νεόφυτος Μεταξάς. Β. G. 379 - 2.4. Γε\'\'όδειος Βιβλιοθήχη .
• Νε6φιπος MεWΞάς. Β. G. 379 . 2.3. Γε\'\'άδε~ Βιβ).ιοθήχη .
• Νεόφυτος MεWΞάς. Aρtθιι- 69. Γη'\<ό:δειoc; Βιβλιοθήχη.
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Ερωτήσεις. απαντήσεις - απόψεις
επί των εισηγήσεων της 2ης oυνεδgίασης

Νάτοιος Δημήτριος: ΔΙEυY.ρtνιστιy.ά σε όιχι ανέφεΡΕ ο κ. Βαυίλης Σπανός θα

ήθελα να πραJθέσω τα εξής σχηιΧά με OQtUlaiνouς OΙΚIUΙIOύς:

Η fλαρε'Vίτoα ήταν χωριό βορείως 100 ΓlλαnιστόιιoυΥ.αι IIάλItJtG έγινε ενορ(α

uτα 1834. Το Καλαμάχι ήταν δύο χωριά, 10 ΚW4ιάκι ΧOL η Δερβέν Φούρκα και

μπά έγιναν ένα χωριό με 10 όνομα Καλαμάκι.ΤΟ I\fomto\loώu ήταν ένα χωριό

α.."tένανη από τον Tuι.Ι<ρQηι.πό που δεν υπάρχει σήμερα. Υπάρχει ~16νo τοπωνύμιο

MomtoUΡΆxιΧα/ έχει οχέση ιιε το δάuoς τ/ς περιοχής εκεί\1lς. Το Νεοχώικ.έχουμε

oρισμ{νoUς Otκωμούς με το όνομα aut6. Το Σουλάχι ήταν χωριό δmι"..ά των

οημΕρινώνKαλUΒίων,το οποίο σήμερα δεν υπάQXEΙ. Οι κα/οι)'.οι πήγαν Π{X)ψQνώς

άλλοι ι.no ΛιαvoY.λάδt χα! άλλοι Σπιv Λαμία. Είναι μόνο γνωιπό ως τυιφλίκι το

Σουλάκl UE γρα. ..uές lιαρτυρlες.

Μαχρής: lωάνvης: Φοβούμαι ιιήnως διαταράξω το ένωνα υυναωθήιιατο

υψπάθειος που διήγειρε εντός ιιας ο γλαφuρ6"tαtoς oμιληtής κ. XQH.tIoφόρou για

τον Ταλαντίου Νεόφυτο, αλλά έχω μια ερώτηση που μou Υ.αίεl τα χείλη Υ.αι

περίμενα την ειr.wιρία να την χάνω σε κάποιον ο οποίος έχει ασχοληθεί πολυ να

με τη ζωή και το έργο του Ταλαντίου Νεόφυτου. Γιατί πρόκειται για τις σχέσεις του

ιιε έναν αγωνιιπή του "21, καταξιωμένο για το έργο του από την ιστορία, τον

Ob\IIJtJta AνδρoΊJτuo. ΣUΓκεκρψένα τον τελευταίο καιρό ερευνώντας τα αρχεία

της Ελληνικής Παλιγγενεσίας βρήκα lna επωτολή από 13 Οκτωβρίου του 1822
(και δεν είναι η ιιόνη, είναι και άλλες) που ανεφέρεl επί λέξει ~...εΚIJΡιίxθη παρά

των Λεβaδιrών και των Αθηναίων Αρχιorράτη}'Ος πάυlJς Ανατολικιίς Ελλάδος και

της ΘC{](1(lλίας ο Eθvoκατάρaτoς ΔVQ<J{ος ... ~ χαι ακολουθούν και άλλοι υποτψητι κοί

χαρακτηρισμοί παρακάτω. Υπογραφή Ταλαντίου Νεόφυτος ως πρόεδρος του Αρείου

Πάγου.

Ήθελα να ρωτήσω ωάς, χ. Χρωτοφ6ρου, ποιος ήταν ο λόγος του IlίσOUς του

Ταλαντίου Νεόφυτου προς τον Ανδρούτσο. Είναι Υ.αl οι δοο κορυφαίοι του Αγώνα. ΤΙ

ακριβώς συνέβαινε μεταξύ τους; Ευχαριιπώ.

χ"Lστoφόρoυ Μάνθος: Δεν θα πάω παραπέρα παρά ιιόνον σε 6ιJα σας είπα

lπην εισήγησή ,ωυ. Ο αίδηιιος πολλάκις ήλεγξε xatlIf. κίνδυνον της ζωής αυτου τας

αδίκους Υ.αι βιαίας πράξεις ενός των οπλαρχηγώντης Eλλάboς. Είναι αυτό το

οποίο ακριβώςθέσατε ως 1t{X>ς το πρόιJωπoν του σrρατάρχηΟδωσέα Ανδρούωου.

Ένα είναι αυτό ;ι.αl έ\'(l δεύτερον είναι αuτό το οποίον ανέφερε ο καθηγητής

θεολογίας 8ίιιπο;, ο οποίος αργότερα έγινε και ΑρχιεπίιΓι\ΟΠος ιπο ΝαυπλlO. Και

εκείνοςπάλι το ίδιο λέει. ΟΙ δύο άνδρες είχαν έρθει υε uUγy.ρoωη.ο ιιεν Ιεράρχης

ως πρόεδρος του Αρείου Πάγου. Ι} δε άλλος ως Στρατάρχης ιιε τα όπλα υτο χέρι.

Καταλαβαίνετε και ξέρπε υπάρχει IHa διάΙΠαιJ11 μεταξύ των δύο κατηγοριών

αυτών ανθρώπων. Νιψitω liTI ο Ιεράρχης διΥ.αιυ)θllκε ιιε το χρόνο. Όπως επίσης

δι;ι.αιώθηκε;ι:ι ένας OθωllaYός (σας διάβασα επίτηδες εκείνο ιιε το Κούρταλη) ο

\)ποίος πέραυε Υ.αι αυτός από το ;ι.όιJy.ινo Υ.αι Υ.ατετάγη. καίτοι ΟΑωιιανός. εις την
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τετάρτη τάξη των αγωνωτών του 1821. Ήταν Τούρκος, αλλά η πρι:>ι.JφOQά του ήταν

ιιεγάλη. Δεν έχω τίποτε άλλο νας σας πώ, ευxαριuτώ.

Μαχοής Ιωάννης: Ναι, αλλά Υ.αι ο Oδυwέας AνδQoύrooς καταξιώθηκε.

Xoaat(HfόQOU Μάνθος: Ο Ανδρούα/ος καταξιώθηκε διότι το 1864, την τελευταία

φορά που ιJU'Vήλθε η επιτροπή που καθόρισε αvτά, τον κατέταξε εις επιΛεκτΟ\'

θέσιν, και εμείς ΟΙ νεότεροι, ιδιαίτερα. δε εμείς πο\l η καταγωγή ΤO\l είναι από τις

Λιβανάτες, ένα χωριό από ε'ξω από την Αταλάντη, τον εκτιμο\ίιιε ιδιαιτέρως.

Δε~Φciτης Λά~αQOς: θα ήθελα να παραΧΑΛέυω τον χ. Γόντι. Να κάνω μια

εριίπηση υχετιχά ιιε τον ΟΟιο AθανάtJto τον Μετεωρίτ/. Είναι αποδεδειγμένο από

τ/ν έρε:ιινα της Βυζαντινής τέχνης ότι ο ΗUΥXoollός κατά τον 140 αιώνα, τot.IλάXΙOΤO

uτo Άγιο 'Ορος, έχει επιδρό.ιJεl επί της τέχτ/ς. Επειδή πολλά .IiXQt τώρα. έχο""

γραφεί, 1100 τον Άγιο Γρηγόριο τον nαλαμά, πολλά επίιJης COE1JV1lMat για όλη την

περίοδο της οθωιιανικής αmoκρατορίας, ήθελα να οος Qωtfίσω. αν το ξέρετε κι αν

lιπορείτε vo.ιιoυα,ιαΝΤΉUετε, αν ο ΟΟιος Αθα\'άtJΙος ο Μετεωρίτης έχει καταλείψει

κάπOlα ι.Ποιχεία που να είναι oπoδcbEtYlliνo ότι ήτο ΗUΥXαι.πής dux.EτD από amd
που λέει ο βίος του, τα οποία βεβαίως κανείς δεν ιιπορεί να τα αιιφωβητήιιει,

αλλά να υπάρχο""ιιτοιχεία τέτοια που να μπορεί ο ερεWΗτής να ι.πηριχθείκαι να

πει ότι: Αφούο όσιος Aθανάι..Jιoς ήτο ηι.ιux.α/1tής άφησε και uτoυς ~Iαθητάς του και

τους διαδόχους ΤΟ\l αυτό το κίτ/tια το οποίο το αποδέχθηιχιν. Δηλαδή μετέπειταο

)ωάοοφ. γιατί μετά τον luxiσαφ έχο\lllε UΤOΙXεία Bυζανtινής τέχτ/ς ι.ΠΟ Μεγάλο

Μετέωρο. Εάν υπάρχει κάποιο uτoιXείo γι' αντό που οος ρωτάω, θα ήθελα να

μO\l πείτε κάτι.

Γ6νης Δημή'rOIOς:ΕυχαQtuτώγια την ερώτηιJη νομίζωόιιως ότι απάντηιJη ευθέως

δεν 1111ορείνα δοθείγια τον απλοΜατολόγο ότι IIIMIIE για ένα κίτ/ιια περί ηι.JUXίας,

έναν τρόπο βιύχπως, περί νοός, περί καρδιακής πρotJεux.ής. περί IloνoλόyηιJης

προσΕυχής κ.τ.λ. Αυτά εκφράζOνtαι lιεταγενέι;τερα στην τέχνη και JtQOtJUJnLxd
διατηρώ πoλλiς επιφυλάξεις, αν αληθεύουν αυτά τα οποία ιιας λένε οι οι εκπράJωπoι

της Χρωτιανικής αρχαιολογίας, ότι επέδρασε τάJo πολύ ιιτην τέχνη το κίνηιια των

ηι.ruXαστιι'N του 140υ αιώνα. Δηλαδή πlι)τεUΩ τα περωΟΟτερα θέllατα τα οποία τα

ιruνδέoυν ιιε το ησυχαστικό κίνηιια του 14ου αιώνα, τοοο στον ελλαδικό όοο κω ιnoν

σερβικό χιι'>ρο, οφείλονται περωσότερο στους ιιεγάλους ναούς και στους lιεΥάλους

χιι')QOυς. τους οποίους έπρεπε να καλυψουν. Τότε επlλέγοιιν και κάποια καινούργια

θέιlατα. Δε ιJ\JVδέεται αUΤΉ η αύξηση των θειιάτων αναπότρεπτα ιιε το fιtJυχαιπικό

κίτ/ιια. Διατ/ρώ αUΤΉ τ/ν επιφύλαξη.

Πα:ιανα1ιώτον ΤQιαντάφuλλος: Δεν ξέρω αν ο Νεόφυτος ήταν αναlιειγμένος

στην ι.JUVωlΙOOία κατά του AνδρoύrιJOυ, ή οι περί α1Jtόν, πάντως ως πρόεδρος του

Αρείο\l Πάγο\l, έχει την εUΘΎΝΗ όχι ΤΟ\l φ\J\JΙ.κού αυτουργού αλλά ίιJως του ηθι)'.ού

ή αυωύ που αγνόησε κάτι το οποίο γινόταν εις βάρος του ιιτρατηλάτη. ΤO\l

Oδ\)ι)(Jέα AνδρoύYUO\J. Αναφέροιιαι στην \lJtOVόιιεWΗ που έκανε εναντίον του

Ανδρούτοου ο Άρειος Πάγος κατά την α.,oβίβαtJή το\l ιnην Αγία Μαρίνα, Στυλίδα.

Αχινό χω τ/ν ωτό;ιειρα. δoλoφmioς τo\l, όταν είχε καταφύγει ιιτην Δραχοοπηλιά

κι είχαν ιπείλει το Νούωο και τον Μπαλάσκα να τον δoλoφoνήtJoνν.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:40:22 EEST - 54.226.8.97



118 Πρακτικά 10\1 Σννεδ(JΙO\l Φθιωηχής Ι ,11ορίας

X@ιoτoφόQoυ Μάνθος: Επ' amou, αγαπητέTQlαvιάφυλλε, ο AΡΧΙEπίιJXOΠoςιιας

κ.χ. Xρtuτόδoυλoς είναι κατηγορηματικότατος. Στο lιήνυιια το lιαχρoιnι.ελές το

QJIQio έUΤειλε κατά τα αποκαλυπτήρια της προτομής του Νεοφύτου είναι

αποκαλυπτικότατος. Σιτvωι.ιότης δεν υπήρξε ο Νεόφmος. λ/εvoντίας πολλά έχουν

γραφτεί, πολλά έχουν λεχθεί για τον υχληρό Ανδρούωο. Ειδικως για την Aταλάvtη.

Όταν ο Ανδρούιυος είχε κάνει ιιιο ExιJtρατεία ι.mιν Εύβοια και είχε ζηtήtJει

βοήθεια από την Αταλάντη, ο τότε προύχοvtας της ΑταλάΥτ/ς Αλεξάνδρου δεν

lιnόρεuε να αvταπεξέλθε. tJτ/ν ανάγχη αυτή, άλλωστε ιιιταξιί Αταλάντης χαι

Ευβοίας υπάρχει ένας Ευβοϊκός κόλπος και την εποχή εχείνη δεν ήταν Εύκολα το

IIέσα, ο AνδρoύtιJOς εξε'λαβε ότι κακώς δεν 10υ έuτειλε βοήθεια, δεν του έΙΠΕιλε

βόλια, και τι έχανε. Τον πήρε και τον έσφαξε. Αιιτά είναι γεyoνόtα. Δεν θέλω 11· αυτό
το ιιρόηια να πω χαι να IIΕlώυω εγώ ο ελάχllJΤος έναν ήρωα της Ε1U1ναι.πάσεως του

'21. ουαί χαι αλλotι1oνoν. Εγώ ΠlΙJτεύω α\Jtό 10 οποίον UΑς είπα και πρoηΎOυ~ιένως.

Σκλαβιά 400 χρόVlα και ξωηκωθήκαν να διώξο"" τον τύQαννo, έγιναν και

υφάλιιατα και έγιναν και εγκλήfιατα. Κα. ο ίδιος αuτός ,ιε τα ωραία 1α

απο,ινηιιονεύιιmα ο αγράιψατος ο Mακρuyιάννης, διαβάζοντάς τα υηκώνεταl η

τρίχα ιιας ιιια πιθιφή με αυιά που κάναιιε φείς τ61ε. Αλλά και φείς ιτ/ιιερα

δεν πάιιε πίlJα/. Είιιαιπε παlδtά αυτηνών και εγγόνια τους. Να IInoρltJOultE να

βάλουμε ltooλό.

Καραχρήστος Ιωάννης: Για να ξεφύΥουlιε λίΎΟ από ης αντιπαραθέυεις θα

ήθελα να ρωtήuω τον κύριο Κώιπα Σπανό γι' o\Jtd που είJtε για τ/ν oVOj.Iatoδouia

των γυναικών.Το παράδεΙYllα ότι τα θρηυκευιικά OYόIIatG είναι περιwότεραιπους

άντρες (,ιιλάω για τα βαφnιπικά)παρά ιπις γυναίκες οι οποίες για άλλους λόγους

παίρνουν ιιη θρηυχευηκάονό,ιατα για λόγους ευχής, οllορφιάς, επαίνου κ.τ,λ. Είναι

γνωιπό βέβαια από πολλές περιοχές και 10 επιβεβαιώνουιιε εδώ πέρα. Αmό που lιou

έκανε εντύΠωιJη είναι άτι ma Oνόlta1G που αναφέρθηκανυτην ειuήγηUΗ 10υ κ.

Σπανού δε βρία/(ον1αι ιπην πρώτη θέUΗ το Μαρία χαl το ΔΈUπoινα, όπως ιιυνήθως

ιιυιιβαίνει υε άλλες περιοχέςπου ξέρω. Εδω είναι το Αρχόντω. Θεωρείτεότι αλλάζει

το lιοντέλο της ονοιιατοδοηκήςιιυιιπεριφοράς;

Σπανός Κώστας: Όχι, γιατί ιιε όλες ης περιοχές των οποίων έχω εκδόιιεl

ΠΡOθΈUεις ,ιε ονόιιατα uυιιβαίνει ακριβώς 10 ίδιο. Υπάρχουν IIEQIxά ονό,lα1α 1ης

εκκληιιιαιπικής παράδouης όπως η Μαρία, ΙΙ( πολύ ιιεγάλη ποικιλία υποκσριιπικων

τύπων και η ΔΈUπω-ΔΈUπoινα, σε ,ιεγάλο αριθ,16. Αλλά ο οριθιιός 1ων ονοιιάτων, ιι>ς

Oνόllata πια όχι ως dtOlla, είναι της λαϊκής παράδαιης και αυτ6 εξηγείται ως εξής:

Οι γυναίκες. 10υλάχιστον ,ιέχρι την δεκεΟ1lα 10υ 1950 με'6Ο ιιε πολλά χωριά της

πεδιάδας αλλά και των βουνών δεν είχαν ονοιιαιπική γΙΟΡ1ή και δεν υπήρχε λόγος

να 10υς δίνουν ονό,lα1α Αγιων, αφού δε γιόρταζαν. Και ιιε όλο τον θεuυαλικόxώρo.

IJτO δuτικollακεδoνικό και υτον ηπειρωllκό που έχω αιιχοληθεί ,ιε 1έ10lες

ανακσινώt.Jεις υπάρχει 10 ίδιο αποτέλω,lα. Ότι οι γυναίκες έχουνε OV\>,la1G ε'ζω ωtό

1ην εκκλΗUιαυτιxή παράδouη, ηώ αντιθέτως οι άντρες ιιε ποοουτό 50% χω

πrtραJlάνωέχουν OYόlta1Qαπό 1ην εκκλΗUlαιπικήπαράδαιη.

Καοαχρήστο;ΙωάVVΗς: Δεν εννοιί) την UΥΧνόt'η1α 1:Ιυν ονοιlά1ων. Μιλώ για τ/ν

lιυχνότ/1απιit.ιες φορές ιιε ι.nryκεκρψέναάτοιια έρχε1αl 10 ό\'Οllα. Εκεί IlίλΗUΑ για 10
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Αρχόντω. Αλλιώς ότι αmό το μοντέλο ισχύει ναι. Και για τους λόγους τους οποίους

αναφέρω.

Σπανός Κώστας: Ναι, διάβασα μερικά ονόματα που εμφανίζονται πολλές φορές

στους άνδρες, ο Jωάνvης 23 φορές, ο Γιώργης 21, Δημήτριος 20 και στις γυναίκες

την πιο συχνή εμφάνωη έχουνε η Αρχόντω, ένα <Lι-ιό τα πιο διαδεδομένα ονόματα,

καθώς η Μαρία και η Δέσπω. Όλα τα αλλα εμφανίζονται μία φορά ή δύο. Αυτό

θα φανεί πιο καλci στον καταλογο που παραθέτω. Η Αυγίτζω Π.χ. εμφανί1;εται δύο

φορές, η Bcωιλικού μία, η Μπίλια μία, η ΔέιJπω 4, η Σωφρονία, η Φέγγω, η Σαλώμη,

η Κοντίλω,η Νικολού, η Μακαρία, η Κωνσταντού, η Ειρήνη, η Γεωργία μόνο από

μία φορά. Είναι επομένως ονόματα που ίσως φθίνουν στις συνήθειες των

κατοίκων της Γιαννιτσούς. Ίσως και ονόματα τα οποία δόθηκαν προς τιμήν της

γιαγιας από παράδοση. Και ορωμένα ονόματα χανονται επειδή οι οικογένειες είτε

έχουν μόνο αγόρια είτε μόνο κορίτοια είτε μερικές μένουν άτεκνες είτε μερικές

χανουν τα παιδιci μετα τον τοκετό, ένα συνηθισμένο φαινόμενο σ' αυτή την εποχή

όπου η παιδική θνησιμότητα είναι πολύ μεγάλη και έτοι υπαρχει αυτή η

διαφοροποίηση. Αλλα αυτά τα ονόματα που εμφανί1;ονται πολύ συχνά -με όλες τις

απώλειες- εξακολουθούν να υπάρχουν.

Γόνης Δημήι@ιος: Έχω αρκετα ερωτήματα τα οποία δημιουργήθηκαν από τις

δύο εισηγήοεις των κυρίων Σπανών. Ένα ερώτημα βασικό για μένα είναι το εξής:

Πώς και γιατί οε μια πρόθεση εμφανίζονται επώνυμα την στιγμή που ξέρουμε ότι

οτις παρρηοίες ή στις πρσθέιJεις μνημονεύονται μόνο τα βαφτιστικά ονόματα τα

οποία διαβάζονται, στην πρόθεση ή στις διάφορες ακολουθίες της Μονής. Για μένα

αυτό είναι ένα βασικό ερώτημα, διότι αποτελεί μια φαεινή εξαίρεση. Ένα δεύτερο

ερώτημα το οποίο ουνδέεται με αυτό είναι: Μπορούμε να απαντήσουμε με ποιόν

τρόπο συγκεντρώνονταν όλα αυτα τα ονόματα, αν δηλαδή είναι αποτέλεσμα ζητείας

ή προσκυνήματος οτη Μονή, αν δηλαδή μεταβαίνουν οτη Μονή και αφήνουν τα

ονόματα τους, οπότε αυτα τα στοιχεία τα οποία έχουμε στασιάζονται. Δηλαδή δεν

είναι απογραφή του πληθυσμού μιας πόλεως, ενός οικωμού, ενός χωριού, αλλα

αποτυπώνουν τα ονόματα αυτών που δώιJανε κατι για να μνημονεύονται τα

ονόματα τους, Είναι δηλαδή η παράθεοη των ονομάτων ενδεικτική.

Και ένα τρίτο και τελευταίο ερunημα είναι: Ποιος τελικά είναι ο τίτλος του

κειμένου αυτού που έχουιιε εδώ, δηλαδή της ΠΡOθέιJεως; Μήπως τελικά δηλαδή

δεν είναι πρόθεοη καθαρή αλλά είναι ένα μείγμα ΠΡOθέιJεως και βιβλίωνζητείας,

που γυρνάει αυτός που φέρνει τα ονόματα, και λέει ότι ο Μητροπολίτης έγραψε ...
Μια πρόθεση θα έλεγε: Τάδε Μητροπολίτης, το όνομα και τα ονόιιατα των γονέων και

τίποτα περισσότερο.

Σπανός Κώστας: Είναι αλήθεια, κύριε Γόνη, αυτό που είπατε ότι οι πρσθέιJεις

έχουν μόνο τα ονόματα των αφιερωτών στη γενική. Βαοιλείου, Δημητρίου, Κόμνως

κ.Τ.λ. Η πρόθεοη της Ρεντίνα;, όπως και αλλη μία πρόθεση, ένα κατάστιχο μπορούμε

να το πούμε, το οποίο θα κυκλοφορήσει ήδη στον καινούργιο τόμο του Θεοοαλικού

Ημερολογίου είναι από τον Άγιο Τάφο, ο 509 ιεροσολυΙΗτικός κιδδικας κατ' εξαίρεοη

έχουν και επώνυμα ανθρώπων, των δωρητών. Στην πραγματικότητα το χειρόγραφο

αυτό της Ρεντίνας, όπως και ο αγιοταφικός, ο ιεροοολυμιτικός κώδικας είναι ένα
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IlείYllα πρoθiιJεως ή ιιάλλον προθέσεων πολλών και κατcωτίχων. Βέβαια η 0"-0\100(0
πρ6θωη είναι IJ\JJlβoTIxJj. Διότι ένα κανό όπως ενός uυνε:δριΌυ δεν το ενδιαφέρει

η τΟΟη μεγάλη λεπτοlιέΡΕια. Αλλά ενας ειδιjιιων όπως εuε(ς Π.χ- καταλαβαίνει ότι δεν

είναι IIta χαθαρόαψη πρόθωη ουτ/ της Ρεντίνας αλλά ένα μείΥμα προθέσεων

noλλu'"Jv και κατασήχων.

Είναι Υνωιπό ότι οι nροθiιJεις \}\J\I1"άι)ιJ()vtQν τον καιρό που 01. ιιοναχοί

ωιoφάUΙζαν να ανακαινlσoυν πιν Μονή τους >'.Qt είχαν ανάγκη από χρή,ιατα ή

αnoφάuιζαν να δηιιιoUQ'Yήooιιν μια καινούρια Μονή. Τέτοιες προθέσΕις από τις

οπο(ες πολ/ές έχω [itOOtJtI είναι των Mετειί>ρωv της Μονής του ΔoWΊ".oυ, της

Δραχ6τρυπαςκαι άλλων θειJιXW.κωνMoναtJτηριών.Eί\'ClL αυτό που είπατε και ωείς

τα ον61ιατα tJΠ] γενική.

Στη ιruνiXEια lιάλλον να πω το εξής. Όtαν ΠΕρνο\ίιχιν από τα χωριά. τους

οικωιιούς ΙΙΕ την άδεια του κάθε Μητροπολίτη ή Επωχ6που για τη ζητ[ίο.

ιJUVέτoιJιJαν οι lιοναχοί που y.oυβαλoύιJανlιαζι" τους μΕ ένα ζώο την εικόνα του

Moναιnηριoύ. του tIIIV)IIEVOlJ Αγtoύ. την οποία άφηναν ιJε χώtotα γειτονιά για να

πρσσκUΝΉιJOυν την εικόνα και ταυτοχρόνως να προσφέρουν τον οβολόν τους υπέρ

της ιιονής και του ναού, Ο( ιιο\'αχοί ιruνέτα/JtXtν ιιε ένα φύλλο τις πιο πoλλiς

φορές τα ονόιιατα στη γενική ΎQάφoντας στην xoρuqni αυτού τou φύλλου το

οποίο λέγεται πιτάκιον ή μικρή πρόθεση ιιονόφυλ/η. το όνοιια του ο(Χιιηlού. Το

χεψιί)'.'(1 που είχαν άνειπι. ανέθrταν ιιε ένα oUΝΉθως καλλιyρtiφo μοναχό να πάρει

τις ιιονόφυλ/ες προθέοεις. να τις κατατάξει Y.QTci Μητρόπολη ή κατά Επωκοπή

και να κάνει ένα είδος ωΙOQικής γεωγραφίας πολύ xρήιJψης για τους ιJηlιερινoύς

!Lελετητές και \'(1 καταιmjιJEI ένα βιβλίο, έναν κώδικα. ένα κατάιιτιχο. lιία πρόθεση, η

οποία τώρα είναι στη δtάθειJή ιιας.

Φ\JιJlκά αυτοί που προσφέρουν υπέρ της Μο\ής δεν είναι το σύνολο των

κατοίκων του χωριού. όπως ιιε την περίπτωιιη της ΓιαννιΤιJOύς. Δεν ιlπορούllΕ να

πούllΕ ότι αυτοί ήταν ιJυνOλικά οι κάτοικΟ( που πρόιJφEραν στο ιιοναιπήρι. Ένα

ιJυYΚEκρψllένO παράδΕIΥιlα έχουllΕ ΙΙΕ τον ιερoιJOλυlllτικό κιί.ιδικα 509 που θα

κυκλοφοΡΨJΕΙ IIέι;α ιJε 15 IIέρες. Στη Λάρωα. πρωΤEt1owα. της θεσοολίας,

υπάρχουν 20 δωρητές. ενώ ιJε αιJήllOντO χωριουδάκι δυτικά της Λάρωας υπάρχουν

30 οικογένεΙΕς. Αυτό ιJ11llαίνEI ότι δΕν Μ>ρησαν όλοι υτο ιιοναιπήρι για λόγους που

δεν IlπορούllΕ να ΠΡOσδlOρίιJOυllε.
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3η Συνεδρίαση

DQotbQEio:
Ηλίας Παλιαλέξης - ΧQήστος Γαλάνης

EIEHΠfTEΣ· θΕΜΑΤΑ

Γεώιnιος Κ. ΛΙΙης

'Ή ΠΕριπετειώδης σταδιοδροιιία 10υ ΓρηΥορ(ου Ιωάvνoυ,

ως ιιοναχού και ηγουμένου της μονής ΑΥάθωνης. τα κεψήλια και η περtoυαακή

κατάσταση της μονής κατά τη διάΡΚΕια της επαναστάσεως του 1821 και την πρώτη

δεκαετία της οθωνικής περtόδoυ
M

ΙfDάννης [υΟΎ. MoX{lήI;:

"1'0 ιδωκτ/οωκό καθεστώς των χωριών της επαρχίας Ζητουνίου

κατά τα πρώτα μετοπελευθερωηκά χρόνιο (1833 • 1840 ,ι.χ. ΠΕρίπου)

σύιιφωνα ιιι τα πρακτικά της Μικτής Ελληνοτουρκικής Διχαστικής επιτροπής"

Κώστας Ι. Ζήσης

"Σι'ιιβολή mην ιστορία της νεοελληνικής εκπαίδευσης"

Οι απαρχές του Εχπαιδειπικού Σχεδιασιωυ

(Καποδιστριακή και οθωνική ΠΕρίοδος).

Τα σχολεία της Φθιώτιδας.

ΑλεξάνδQO Θ. Κουλτουκη

"Διοικητικές μεταβολές των επισκοπών της Φθιώτιδας από το 1833·1899"

Κώστας Γαλλής

"Από την οικονομική ιστορία της Φθιώτιδας.

Η πρώτη Τράπεζα στη Λαιιία στα μέιΧΙ 10υ ΙΘ' αιώνα.

1842: Διορισμός ανΠΙΠΟΚΡΙΙ0ύ της Εθνικής Τραπ{ζης στη Λαμία.

1860: Ίδρυση και λεΙΙ0υργία το\! υποκαταστήματος

της Εθνικής Τραπέ!;ης της Λαιιίας"

ΕQΦtήσεις • απαντήσεις • απ6ψεις
επί των εισηγήσεων της 3ης Σιrνεδρίασης
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ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

Γεώ(;ιΥΙΟ; Κ. θ. ΜΙης:

συΥΥ{Κ1φέας: - ιοτοοιοδίφης:

θΕΛ1Α

Η περιπιτειώδης σταδιοδρομια του FqηyO(liov Ιωdvιιoυ, ως μοι'αχού και

ηγουμό'ου της μονής ΑΥάθωνης. τα κειμήλια και η περιοvoιακή κατάσταση

της μονής κατά τη διάρκεια της επαναστάσεως του 1821 και την πρώτη

δεκαετία της οθωνικής περιόδου.

Λ'. Eισαyιιryικ6 σημείωμα.

Γνωι:πή είναι οε όλους μας η πνευματική, εθνική, πολιηοτική και κοινωνική

προσφορά των μοναστηριών μας σε διαφόρους περιόδους, και προπαντός χαtά τη

διάΡΚΕια της Toυρκoχραtίας, των επαναστατικών και μετεπαναστατικών χρόνων.

Σε αρκετά αρχεία και βιβλιοθήκες έχουν περισωθεί και φυλάσσονται έΎYQO.φα.

που μέχρι σήμερα δεν είδαν το φως της δημοσιότητας και στα οποία καταγράφovται

σημαντικά ιστορικά, διοικητικά, οικονομικά και περιουσιακά σιοιχεία αυτών.

εξέχουσα θέση μεταξυ τoυτωv κατέχουν και τα αναφερόμενα σrη Μονή Αγάθωνας ή

Λγάθωνης.

Στα Γενικά Αρχεία του Κράτους (Γ.Α.κ.) Αθηνών φυλάOOOVΤαι συνολικά 147
έΥΥραφα (1834-1854) τα οποία παροοοιάζουν αξιόλογο ιστορικό και οικονομικό

ενδιαφέρον γι' αυτή και τη Φθιώτιδα.

επέλεξα την παρουσίαση του θέματος αυτού, για1:ί μέχρι σήμερα παραμένει

άγνωστη, η περιπετειώδης σroδιoδρoμία το\! ηγουμένου Αγάθωνης Γρηγορίου

Ιωάννου, που μας θυμίζει τις διώξεις και τον πολυτάραχο βίο 1:00 Αγίου ΝεκτάριΟ\!.

Β'. ΒΙοΥοαφικά στοιχεία του ΓVΗyooίoυ Ιωάννου.

Ο Γρηγόριος Ιωάννου γεννήθηκε στο Παλαιόκαστρο Φθιώtιδας το 1786 και

κοιμήθηκε μεταξύ των ετών 1850·1852. ΤΟ 1804, σε ηλικία 18 ετών φλεγόμενος από

ένθεο ζήλο και ανυπόκριτη αγάπη προς το μοναστικό ιδεώδες, άφησε τη γενέτειρά

του, γονείς, φιλους και O'U')Ύενείς και αναχώρησε για τη Μονή της Αγάθωνης, όπΟ\!

εvτάχτηκε στη δύναμη της μοναστικής αδελφότητας, καθοδηγούμενος πνευματικά από

τον τότε ηγούμενο γέρο-Νικηφόρο.

Αφού για αρκετά χρόνια ασκήθηκε στα του μοναστικού βίου καθήκοντα, έφυγε

για το Άγιο Όρος όπου έμεινε για μικρό χρονικό διάστημα. επιστρέφοντας στην

ΑγάΟωνη έμεινε τρία χρόνια και στη συνέχεια ανεχώρησε για τη Βλαχία (Ρουμανία).

όπου προσλήφθηκε ως εφημέριος στην εκκλησία της ελληνικής κοινότητας της

Δουμνίτζας Ραλούς, ασκώντας παράλληλα και καθήκοντα ΣυΥκΙλλου' του

ΜητοοποΜτη ΟυΥΥοοβλ«χίας, Διovιισίσυ.

Λίγο πριν από την έναρξη της Επανάστασης του '21 κατέβηκε στη Μονή του

Δoσίκoυ~.Ι ... 1 Ενώ ήμην αίτιος να επισrρέψω εις &υκovρiσrιoν, εξερράγη τότε η

Ελληνική Eπανάσrασις και η φωνή της Πατρίδος με ηνάγκαοε ευχαρίσrως να

καταφeovήoω το παν, και να τρέξω δια να συνεργήσω εν μέρει εις τον Ιερόν αγώνα,

Ι. BnA,II>Uxoι; xλlJ(MXΌC; ,mI" "πlιμι,fίαcmt1χώωυ'iηΥnψ{νι>\l.

2. θQί,r..ιcml "",IoδιmxΑ πιο; ιια/ι.ιις ιων T()txιiλωv χιι, [jIC'Νc cxι. ως ηΝ Ιcιύλι ... ,.." 1821.
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ΓΡΙ]ΎI)ρΙος Ιωάννου, η)'ουμcνος της μονιις Α)'άθωνης 123

όθεν και μετέβην εις την Δυτικήν Ελλάδα όπου ενωθεις μετά των εκεί στρατευμάτων

συvέπραπoν το κατά δύναμιν μέχρις ότου νομίσας πρόσφορον καιρόν δια να

ενεργήσω και υπέρ της ιδιαιτέρας μου πατρίδος Υπάτης, έφθασα λοιπόν εις τα πέριξ

αυτής και ενωθείς με τους εκεί στρατευμένους Μήτσον KoντQγιάWΗV και Γεώργιον

Αινιάνα και λοιπούς Πατριώτας μου. ΦΟασάντων δε ακολούθως και των υπό την

οδηγιί:ιν του Νικήτα Πελοποννησιακών όπλων, και σvγxρoτημέVΗς μάχης μετά των

εχθρών ηναγκάσθημεν ν' απoovρθώμεν εις τα όρη δια την πολλήν αυτών δύναμιν, ήrις

έφερεν τον όλεθρον και την καταστροφήν εις το περισaότερoν μέρος της Υπάτης. Κατά

την δυστυχή ταύτην εποχήν επυρπολήθη υπό των εχθρών και η Μονή του Αγάθωνος. οι

δε εναπομε[ναντες πατέρες διεσκορπίσθησαν τήδε κακειΌε ( .. ],γράφει στη

Γραμματεία) των Εκκλησιαστικών στις 26/8/1838'.
Έλαβε ενεργό μέρος στον υπ{ρ ανεξαρτησίας της πατρίδος αγώνα. Εδούλευσα την

πατρ[δα εξ αρχής του ιερού αγώνος μέχρι τέλους ως στρατιωτικός υπό τον τότε

οπλαρχηγόν της Επαρχιας 17ατρατζικ[ου', και vvv Συvταγματάρχην κ. Mήrζιoν Κο

VtQ}'IclvVΗV κλπ. έχων υπό την οδηγίαν μου και στρατιώτας όχι ολίγους, και

εξεπλήρωσα ως τοιούτος τα χρέη μου με ζήλον και Πατριωτισμόν σvντελέσας μάλιστα

μεγάλως και ως εκ του επαγγέλματος μου εις τον αγώνα τούτον με όλας μου τας

δυνάμεις ( ... ]. Αίτησή του προς το Δήμαρχο Υπάτης (11-10-1841)".
Ο Ευπειθέστατος

Γρηγόριος Ιωάvvoυ

Στο πιστοποιητικό του Γιάννη Γκούρα και Κώστα Τζαμάλα, που βεβαιώνουν και

οι Γεώργιος Αινιάν και Μήτσος Κοντογιάwης, διαβάζουμε. {... ] Και παρευρεθείς εις

πολλάς μάχας κατά των εχθρών προ πάντων δε εις τας πολιορκιας της Υπάτης έκαμε

το προς την Πατρίδα χρέος του καθ' όλην την έκτασιν και εφάνη ένθερμος ζηλωτής εις

όλας τας περιστάσεις ως προς την καταστροφήν του εχθρού. {... ] Ηγωνισθη ως καλός

στρατιωτικός συνεισέφερε μάλιστα τόσα άλλα βοηθήματα εις τα στρατεύματα του

Πατρατζικίου, Λοιδορικίου κλπ. έθρεψε μόνος του δια πολλάς ημέρας τα

στρατεύματα κατά το έτος 1822 καθ' ην εποχήν δε επολιόρκησεν την πόλιν Υπάτης με

άρτον, κρέατα και άλλα και ενί λ6Υω συνετίλεσεν τα μέγιστα εις την περίστασιν

εκε{VΗν {... ].
Εν Υπάτη τη 13 7βριου* 1841 (-Σεπτ{μβριος)

Γ. Γκούρας Συνταγματάρχης

Κ. Τζαμάλας Ταγματάρχης'

ι. Δίωξη και παύση του ΓQηΥΟQίου εκ των καθηκόντων του.

Με τη δημοσίευση των Β. Δ. της 16 & 25 Σεπτεμβρίου 1833 καθορίστηκε και ο

αριθμός των μοναmηριών που θα συνέχιζαν να υπάρχουν και ο τρόπος φύλαξης των

Ιερών Σκευών, Λειψάνων και Κειμηλίων εκείνων που θα διαλύονταν. Στα διατηρητέα

μοναστήρια αρχικά συγκαταλεγόταν και του Αγάθωνος.

Σε αναφορά του προς την Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας ο Γρηγόριος γράφει. Την 18

3. 11 ΓΨ'Ι,l,ωε,'ο: την εποχ}! εχε (νη ο:ντ"ΠIΊ1χ"ι;"ιε Π(>Ο<; το ,lηιlερι VΙ, Υπουργείο.

4. Γενικά Αρχε(ο: T'W Kριiτ,,~ (Γ.Α.Κ). Μ,1\'(lιπl]..,ιnκά. ΦιiκεU.σς 91. έγΥ(>Οφ.> 07S.
S. Ον"ι,η,I(Ο: της Υπάτης '<ωά την περ,'''δ'' {ης Τοuρχωψnτίnς.

6. Γ.Α.Κ Αρ"πε(η. Φιi;cελλ<-.ς R4.
7. Όπ. 11.
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του παρελθόντος Δεκεμβριου ευρισκόμενος εις την μoVΉV ΑΥάθωνην, την πληaΙoν του

πατρατζιχιΌυ, μετά του εσπερινού ανάyvωσιν εν ώρα σχεδόν πρώτη της νυκτός,

βλέπων αιφνης τον Γραμματικόν του μοιράρχου φ. και λ. Κύριον Παναγάκην με δύω

χωροφύλακας τους οποιΌυς υποδεχθειί; φιλoφρ6vως, να επιβάΜωσιν έvαντίoν μου

χειρας ως να ήμουν φονεύς ή κακούργος, και εν rαυτώ να με εξεrάσωαι μ' έναν απεινή

τρόπον, πού είναι τα χρήματά σου, Καλόγηρε !!!.{... } riloς μ' απήγαΥον εκ του

μovαoτηρι'oυ, ώσπερ κακούρΥον, εις λαμίαν, όπου εκε/σε με εφυλιiκισαν ημ{ρας τρεις,

μετά δε την φυλακήν μου μ' έφερον εις Πατρατζήκι, όπου εκ του καταλήματός μου δια

vtικτ6ς παρέλαβεν ο ριθείς παναγάκης μετά των χωροφυλάκων τα όσα χρήματα είχαν

εκειΌε, την επιούσαν δε μετ'έφερον αύθις εις το μοναστήριοv μου, όπου ο αυτός

Νομάρχης μοι είπεν, πού έχεις τα χρήματά σου, Κιχωσμένα Καλ6ΥιΡι! Εγώ

ΤρQμασμένoς έδειξα το μέρος όπερ ιίχα τα χρήματα, και μόνος ούτος ο υπηρέτης του

Βασιλέως παρέλαβεν τα χρήματα χωρι'ς την κoιVΉν έμπροσθέν μου καταΥραφήν των

χρημάτων τούτων, και με διεύθυναν αύθις εις άμφισσαν, όπου και διέμεινα εν φυλακή

περίπου των τριάκοντα ημιρών χωρΙς καν να μοι ειδοποιηθή το έγκλημά μου και το

αι'τιον της Κατακρατήσιώς μου 1... 1 και καταλήγει. Έρχομαι δια της παρούσης μου να

αναφερθώ ευσεβάστως προς την lεράν Σύνοδον, θερμώς παρακαλών ι'να

yvωσroπoιηση όπου ανήκιι την μι δολιότητα κατaκράτησιν από τον Νομάρχην των

χρημάτων.

Εν Λαμια τη 8 απριλίου /834~

Η Ιερά Σύνοδος διαβίβασε την αναφορά του στη Γραμματεία των Εκκλησιαστικών

ζητώντας, 1... lνα εξετάση, περι' της σκληράς προς τον αναφερόμενον διαΥωΥής του

Νομάρχου Φωκι'δος και Λοκρι3ος και περι' της κατακρατήσεως των χρημάτων, και να

δικαιώση, ημι'ν ούτως έχει, τον αδικούμεvoν.

Εν Ναυπλίω την 4 Μαϊου /834.
(Τ.Σ.) ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΟΥ BAΣlΛEIOY ΤΗΣ &1ΛΑΔΟΣ

Τα μέλη

Ο Κορινθιας Κύριλλος Πρόεδρος

Ο Βοιωτιας ΠαίΌιος

Ο Θήρας 2αχαριας

Ο Αττικής Νεόφυτος·

Η Γραμματεία των Εκκλησιαστικών με τη σειρά της τη διαβίβασε στη Νομαρχία

Φωκίδος & Λοκρίδος, 1.. ./ Δια να πληροφορήση την Γραμματειαν ταύτην περ/ των

ενδιαλαμβανoμέvωνκαι εξακριβwoιν των επιλοιπων σφετερισμών του ΗΥουμένου,

καθώς και προς διευθέτησιν των μοναστηριακών κτημάτων και μάλιστα των

αιyιδOΠρQ{Jάτωνl···j.
Εν Ναυπλίω την 7 Μαίου 1834
Ο επί των Εκκλησιαστικών κ.λ. Γραμματεύς της Επικρατει'ας

(Τ.Σ.) Υπογραφή δυσανάγνωστη"'.

Απαντώντας ο Νομάρχης Φωκίδος και Λοκρίδος μεταξύ των άλλων γράφει. 1...1
Εις την περιοδε/αν μου κατά την ΦOιώrιδα επληρQψoρήθην. ότι ο περ/ ου ο λόγος

Γρηγόριος ηγούμενος της κατερειπωμένης Μονής της αΥάΟωνης είχε σφεταιρισθή

ΙΙ Mnv. ·011.:1. {rιι'. I"I.~. ·Ol""n nwιqx'l...-i (,,,ιιΜ: xnl '''11 Γι>ιηψατι,α 'ων Eσω'ιvικα/ν ,"ις

N6/34:Erl'l'. ωκ
'Ι. Μην. ·011. 11. {'ΠΙ'. ("12.
10. '011. 11. {τω. ω2.
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μεγάλην ποσότητα χρημάτων, αφού 1. .. / επώληοεν lκανόν μέρος εκ της μονής. J-f
εγκλεωμένη επιστολή μ' αφαιρεσε πάσαν κατά τούτο αμφlfκ;λΙαν 1. .. /. ο Γεωργούλας

με εβεβα/woεν ότι τω όντl ο Γρηγόριος εσφετερl'σθη πολλά χρήματα, της μονής εκ της

εκποιήσεως της περωvo/ας, εξεταζόμενος κατ' επανάληψιν ωμολόΥησεν ότι έχει ειΉοοι

χιλ. γρόσια, εκ των οπο/ων οι δiκα σώζονται θαμέναι περ/ την μονήν, τα δε άλλα

θαμένα πληοιον ρεύματος απεσύρθησαν από ραγδαιαν βροχήν και εχάθηοαν, έχει

προσ{τι και έως εξ χιλ.γρόσια εις Ν. Πάτραςll και ε/ς την Μονήν τα οπο/α θέλει

παραδώσει / .. ) και ovvrlltCI. Μετά δύο ημ{ρας ανεχώρησα απόΛαμ/αν εις Ν. Πάτρας

παραλαβών και τον Γρηγόριον. Εις Ν. Πάτρας παρέδωκεν ούτος εις τον Κύριον

Δαλωνάν κατά παραγγελ/αν μου 2.500 γρόσια τα οπο/α είχε κρυμένα εις την αυλήν

οικ/ας τινός. Στη συνέχεια μετέβημεν στην AγάΘWνη δια να μας παραδώσει τα

κεχwoμένα χρήματα, αλλ' εκ των 15 περίπου χιλιάδων δεν έδwoεν, ειμή έως 4.500 γρ.

τα οποία έβγαλεν από τον το/χον μίας μικράς οικ/ας 1. .. /. Ευθύς ως έφθασεν ο

Επισκοπος τον ελάλησα περί του Κ. Γρηγορίου, τον εξέτασε και η Σεβασμ/ώτης του

περ/' της καταστάσεως του μοναστηρl'αυ, και τότε μόνος ωμολόΥησεν ότι έχει η μονή,

και εκτός του κράτους κτήματα 1..1 ο Επίσκοπος με υπεσχέθη ότι μεταβαίνων εις

Λαμίαν θέλει φροντl'αη μετά του Επάρχου να ανακαλύψη τα της περωvo/ας της μονής.

Εν αμφίοοη την 22 απριλl'αυ 183411.
Ο Νομάρχης

(Τ.Σ). Ιωάννης Αμβροοιάδης

Στην επιστολή του ο Γεωργούλας μεταξύ των άλλων γράφει. 1... / Ο Κύριος

Γρηγόριος. αγάΘWνης ηγούμενος, η συναναστροφή του CΙΎαι πάντοτε μετ' εμού, και η

συμβουλή μου τον εγκράτησε του νυν καιρού κατά πολλά, ο οποίος βρίσκεται με

μεγάλην κατάστασιν χρημάτων, και όπως γένη ολίγον το μέλλον. θέλουν γείνεl μεγάλες

εξετάσεις εις τα μοναστήρια εις κάθε πάρσιμον και όόσιμον και έπειτα θα σταθή

επιστάτης εις κάθε πάρσιμον των μοναστηρίων, και να Μδη μόνον τ' αναγκαία ενός

πνευματικού και ενός εφημεριΌυ και του ηγουμένου, η δε τα επίλπιπα να εμπα/νουν εις

το ταμείον το Βασιλικόν, Ι.. ) και κλείνει. Το γράμμα μου μην αμελήσης, παρά

διαβάζοντάς να το κάμης κομμάτια δεν κάνει να ευρίσκεται απάνω σου,

Την 15 Σεπεμβρίου 1834 εν Νέα Πάτρα

Ο αδελφός σας'"'

Γεωργούλας Κωνοταντι'νου

Εδώ θα πρέπει να τονιστεί, ότι η επιστολή φέρει την ένδειξη ΛντίγΡΟffον κω

ημερομηνία. Την 15 Σεπτεμβρι'ου 1834 εν Ν. Πάτρα, ενώ το έγγραφο του Νομάρχη. Εν

Αμφι'σση την 22 Απριλ/ου 1834.
Και ενώ συνέβαιναν αυτά. κυκλοφόρησε η φήμη ότι η Μονή της Αγάθωνης

διαλυεταl. Αντιδρώντας έντονα οι Πρόκριτοι και οι κάτοικοι της περιοχής Υπάτης. με

αναφορά τους προς το Επαρχείο Φθιώτιδος, έγραφαν: 1. .. /. Πληροφορηθέντες την

διάλυαιν. Ι .. ) παρακαλούμεν το Β: Επαρχει'ον ν' αναφερθει' όπου δει. ώστε το ιερόν

τούτο Μοναατήριov να τεθή εις τα της τριΊης κατηγορ/ας Ιερά Μοναστήρια. και

διαμιι'νουν εις αυτό οι των λοιπών διαλυομένων Ιερών Μοναστηρίων πατέρες της

ι Ι. ΒυζΙ"(\'l("'l Ο""ΙΙ(Η!Ι« ιη~ γ"ιiT1lς.

11. t\j"". 'Ο". ". έπι,.'.αll'>.

13. t\j"". 'Ο". ". έr{t" (.)7,
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επαρχiας ταύτης, ώστε να συμπληρωθή ο αριθμός της τρirης κατηΥορ[ας

Moνασrηρίων.

Ακολουθούν τα ονοματεπώνυμα 18 ατόμων

Εν Υπάτη την 2 Μaϊου 1834
Η δημoycρovτια της πόλεως των Ν. Πατρών (πικυρεί την γνησιότητα των άνωθεν

υπογραφών.

Οι δημογέροντες Γεώργ. ΑχtΙδης. r. Νικολάου
Οι Πρόκριτοι Δημογεροντίας και λοιποί κάτοικοι της Υπάτης

Ακολουθούν 26 ονοματεπώνυμα

Ίσον απαράλακτον τω πρωτοτύπω.

Εν Λαμια την 17 Μαίου 1834
Ο Έπαρχος Φθιώτιδος

Π ΛοιδορΙκης"

Εν τω μεταξύ οι Ιερομόναχοι της Μονής Αγάθωνης Δαμασκηνός και Δαμιανός με

αναφορά τους προς το Μητροπολίτη Φθιώτιδος, κατηγόρησαν το Γρηγόριο. [' .. / ότι

μας μεrαχειρiζεται ως ΟΟύλους και μάλιστα οπόταν περιστατ/κώς μας ομιλήσει, πάντα

μας μετaχειρ!ζεται απειλητικώς κτλ.κτλ. έμπριχιθέν του θεωρούμεθα ως εiΛωτες [ ... /.
Και καταλήγουν. Παρακαλούμεν ουν επιμόνως την Πανιερότηrά Σας να διατάξητε δια

να ληφθή έμπροσθέν Σας, και έμπροσθεν ημών ο λογαριασμός της Μονής, καθώς να

διατάξητε κατά τον Εκκλησιαστικόν Νόμον εκλογήν Ηγουμένου [... /.
Εν τη Μονή της ΑΥάθωνης την 3 Απριλίου 1837
ΟΙ ευπειθέσrατoι Πατέρες της Μονής

Δαμασκηνός Ιερομόναχος

Δαμιανός Ιερομόναχος ΙΌ

Ο Μητροπολίτης στη συνέχεια διενήργησε την εξέταση και η αλήθεια ε'λαμψε. Οι

σκευωρίες κατέρρευσαν. Τα ψεύδη και οι συκοφαντίες αποκαλύφτηκαν περίτρανα.

[. .. / Ερ. Από την ΑΥάθωνην εστειλαrε καμμίαν αναφοράν εις τον ΔεoπότΗV;

Απ. Έστειλα την έΥραψα εις την Πάτραν.

Ερ. Μόνος σου υπέΥραψες ή και άλλος;

Απ. Μόνος μου, και εγώ μοναχός έβαλλα 10 όνομα του Δαμιανού.

Ερ. Και τι έγραφες εις την αναφοράν;

Απ. Να Υένη το Μοναστήρι, να τρώη ο Κόσμος ψωμί[. .. /.
Ερ. Άλλο παράπονον δεν έγραφες;

Απ. 'Οχι αν έΥραψεν ο Γραμματικός άλλα, εΥώ δεν ηξεύρω.

Ερ. Και ποίος ήταν ο Γραμματικός;

Απ. Ο Δήμαρχος έλεΥε και έγραφεν ένα παιδί

Ερ. Σας μεταχειρίζεται ο ΗΥούμενος ως δούλους και ως ειλωτας;

Απ. 'Οχι, εκείνον τον χριστιαν6ν δεν τον βλέπομεν καθόλου εις το Μοναστήριον,

μόνον μίαν φοράν, ή δύο ήρθε.

Ερ. Τώρα επειδή και είχες σκοπόν δια το άΥιονόρος διατίνα κάμης την Αναφοράν;

Απ, Επλανήθηκα, έoφaλλα.

Ερ. Ποίος σε επλάνησεν εις τούτο;

Απ. Ο Χατζήσκοςο Δημηrρακης, και ο Δήμαρχος { .. /.

14. Όπ. π. {'ΓfI.!. 074.
15. Όπ. π. {Τιρ. οιο.
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ΕνΛαμία την JJ Απριλίου 1837
ΔαμαΦιΗVΌς Αθανάσιος Ιερομόναχος

Αθανάσιος Οικovόμου εφημέριος αΥ. Νικολάου μάρn.ς.

Kωvσrάνrιoς Ιερομόναχος εφημέριος ΔεσπoίVΗς μάρτυς-ο

Η Ιερ<i Σύνοδος θέλοοοα να δώσει τεΛος στην κατάσταση αυτή, σε έΥΥραφό της

προς τη Γραμματεία των Εκκλησιαστικών, ΎQάφEL Επειδή η κατάστασις της μονής της

ΑΥάθωνης xaTήYfηoCΝ αΟλΙα., και η μovaσrηριακή περιovσία αιπής εις φθοράν δια το

ιδι6τροπov και την κακήν οικονομίαν του εν αυτή η}'ΟυμεvrοοYfος Γρηγορίου. η

Σύνοδος, θiλoιισa: και αυτόν να επαvαydyη εις την ευθείαν οδόν, και την περιουσίαν

της μονής να διασωση εις το μέλλον, διέταξε lrteiromov τα υκ6τα προς τοιι κατά την

επισκοπήν ΦθιώτιΟΟς Σεβασμιώτατον ΜητροπολΙτην. Αλλ' επειδή ο μέχρι τούδε

ηΥουμενευων εν τη μονή της ΑΥάθωνης Ιερομόναχος rerrtόefoς, γενόμενος ήδη

έκπτωτος της θiσεώς του, διατάσσεται να ;ταραδώση τους J.uγαριασμoύς της

διαχειρίσεώςτου μέχρι της παύaεώς του, και να ;ταύση πάσαν δοσοληψίαντης μονής,

η Σύνοδος κρίνει εύλoyov να yvωσroπoιήσητοιΠο προς την Β. Γραμμαπίαν, δια να

διατάξη αύτη όσο ταχύτερον την αρμοόι'αν πολιτικήν Διοικητικήν αρχήν να

συvι:νvoηθήμετά του ΣεβασμιωτάτουΜητροπολίτου ΦθιώτιΟΟς, δια να ενερΥήσωσιν

ομού ως προς την lrrei ης ο λ6Υος παράδοσινκαι λήψιν των λοΥαριασμώντα δioYfa

Εν Αθήναις 22 /ουνίου 1837
Ο ΚΙΙVOV(Jίας (ΔυoαVΆyvωoro) Πρόιδρσι;

Ο Αττικής Νεόφυτος

Ο ΑΡΥολι'δος Κύριλλος

Ο Πρώην Hλcι'ας Ιωνάς

Ο Κυκλάδων Άνθιμος".

ΤΣ. ο Γραμματεύς θ. Φαρμαχιδης

Στη συνέχεια η Σύνοδος με το υπ' αρίθ. 6055·6178 έγγραφο της, γράφει στη

Γραμματεία των Εκκλησιαστικων. ΜΗ Σύνοδος, πληροφορηθιισα εξ ων ίλαβεν

εΥΥράφων του κατά την Επισχοπήν Φθιώτιδος Σεβ. Μητροπολι'πολι'του τας

κατaχeήσεις επι' της μοναστηριακής περιοvaιας της μονής ΑΥάθωνης Γρrrroρι'ου,

διέταξε την παύaιν αυτού, και την αντικατάστασην άλλου (.. .) διατάξασα συγχρόνως

τον Σεβ. Mηrρoπoλι'την.να συννενοηθήμετά του Διοικητού, και να φρoνrι'ση ( ...1περί

της εξακριβώσεως των περι' ων ο λόγος καταχρήσεων του ειρημ{νο".

Εν Αθήναις την 29 7βρι'ου 1837.
Ο Κηνουριας Διονύσιος, Πρόεδρος

Ο Ελλασόνας Θεοδώρητος

Ο Κυκλάδων Άνθιμος

ΟΎδρας Γεράσιμος

(Τ.Σ.) Ο Γραμματεύς

θ. ΦαρμαχίδηςΙΙΙ

Σ' ένα cιπό τα έγγραφα της η επί του θέματος αυτού αρμόδια ετιιτροπή γράφn. ( ...)
Η επιτροπή ΘCωρει' aναγκαι'ov να Π{JOQκληθώalν 6τε Διoικηπjς και ο Σ. ΕπίΦιΟΠος

16. Μ"ν:Ο". 11. [yy\}.OI4
17. Ό". 11. tm.OI3
1Μ. '0..11. tml. UI'I.
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128 ΓεώρΥια;; Κ. θ. Λtλης;

Φθιώrιδoς, οίτινι:ς να μcταβώσιν άνευ αvafJoλής αυτοπροσώπως εις ΠJV Movήv

ΑΥάθωνος, 6πσυ CWJfIoν του νέου Ηγουμένου και των Συμβούλων και λοιπών

Πατέρων, να ληφθώοιν αxqf{Jtσrcρa.I και λr.πτoμερΙστcραι εξετάσεις / ... /, οίτινις χarά
τα διαταταyμέvα quvtnρanovμετα του rxncnwx6roς ΗΥουμΙvoυ και oπoιωνδή;'ισrc

ιiλλων voμίoωoιν αΜΥκαίαν την εξέτασιν, ώστε να ανωιαληφθή οποίου εί&ιυς

καταχρήσεις και {γειvαν, ποίοι ο/ αυroιιρ-ιUl"και vα προληφθή .'1άοο άλλη cνδcχoμlvη

ζημία / ... J. Προς avακάλυψιν δε των γενομένων καταχρήσεων, αν yιι'vΗ χ~ία. πρlπει

να πρoxαλι:σθrj και cπιrrμιov αναyιvωσκόμεvoν cπ ικκλησιας προς yvώσιν του κοl\'Ού

[ ... [.
ΕνΑθήνaιςrην58βeiov· 1837.
ΗΕπιτροπή

Ιάκωβος Αργυρόπουλος Πρόεδρος

Νικηφ. Χαρ. Ιβηρίrης

Φ. ;tα.;ταμαVώλης

Νικόλαος λcβίδας

Γcώ(ryιoς zoιιρoύeaς ....

Δ', MQ(?t\!~Ixi;: καταθέοιις.

Μετά τα παρωι6.νω γεγονότα σuy.φoτήθηκε εξεταστική επιτροπή, αποτελουμένη

από 10 ΔιοικητήΦθιUπιδoς Π. Λοιδορίκη,το MηtΡOΠOMτηΙάκωβο, τον ηγουμενοτης

Αγάθωνης Μακάριο και τους Συμβούλους αυτής, Δαμασ-λην6 Αθανασίου και

ΚωνστάνΊ10Δημηtρίoυ.Με έδρα την Υπάτη" άρχισε το αναχριt1κότης έργο την 25η

10ν/ίου 1838 και περάτιοοε αΊΠό την 27η του ίδιου μήνα και έτους. εκτός του Δήμου

Σκιαδά που έγινε στη Λαμία στις 3 lουλίου 1838, λόγω απουσίας του,

Σν/ολικά εξετάστηκαν 12 μάρτυρες και ο πρώην ηγούμενος Γρηγόριος.

Ι). Δαμασκηνός Αθανασίου, ιερoμόναχoς·σuμβoυλoς, ετών 60 από Μάκρεση2' 2).
Κωνστάντιο; Δημητ[lίου, εφημέριοςσύμβουλος, ετών 39 από Τζούκα 3). Γε[lμανός

Ιωάννου, ιερομόναχος, ετών 80 από Πλατύστομο 4), Σταμάτης l1αππαδημητ[lίου,

γεωργός, ετών 70 από Σμόκoβo~ 5). Αθανάσιος: Ί'toυκαλάς;. κτηματίας, ετών 70 από

Βαρυμπόπι" 6). ΠαναΥιώτης; Φού(!λας;, κτηματίας-ποιμήν, ετών 70 από Καστανιά

Υπάτης 7). Πολύμε(!ος Πολύζου, ποιμήν, ετών 45 από Ζαπ.άντι2< 8). Δημήτιιιος;

Τζακάλης;, κολίγας της μονής, ετών 60 από Γδαρμένη Pάχη2~ 9). Ανδιιέας; Σπανός,

κτηματίας, ετών 55 από Σέλιανη!J, 10). Παππαϊωάνvης; Δημήτ[llOς, εφημέριος, ετών

50 από Σέλιανη Ι Ι). Αναγνώστης Κραβαρίτης, γεωργός. ετών 55 από Σέλιανη 12).
Δήμος: Σχιαδάς. ποιμήν, ετών 60 από Καστανιά Υπάτης και 13). Ο πρώην ηγούμενος

Γρηγόριος lωάννου,

Η εξέταση των μαρτί'Qων εστιάστηκε. κυρίως. στα παρακάτω 5 βασικά σημεία .

• ΓΙlfιφ'ί '''υ I"j,... O""ωf\ι,o<,υ.

]'1. Mol'. Ό:ι.".ι'ΥΥι,.ΙΙ2].

20. /I..'ηw t,l,; πliλiης ΧntfUlt<UI[Wς"111" .,,"οίπ flιll,ΓλΙ;ΙΠ~ 10 11t,,'n.lτ,jιll ruιδ τΙς ",ηιη,"ι..>φέ,..
2]. Η Mιi.Κ(!'III)ς M{τΧΙ>mιUιι"I,;.

22. πι'...... γ"ιίll)ς.

23. Μn:.ιι"rλUιι"ι.

24. θtΙII"ή IIι.IΙΓλ,j ,Τλ'I\11<';" ''''1'' "'l.''1,j fll'; Oίnl';. Τη ](,""''fί''',....
25. Γι"φI16""
2t>. M«ι".n.ι......
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Οι σύμβουλοι

"όαμασκινός αθαvασιΌυ

" Κωοτάνιος Δημητριάδης

Ο Μητροπολι'της Φθιώτιδος

/άκωβoς~

α). Αν ο Γρηγόριος είχε δική του κινητή και ακίνητη περιουσία, π(πε και με ποιο

τρόπο την απέκτησε.

β). Στην εξακρίβωση του μεγέθους των γενομένων καταχρήσεων.

γ). Στα έσοδα και έξοδα της μονής κατά το χρονικό διάστημα 1833-1838.
δ). Στα περιουσιακά στοιχεία που είχε η μονή όταν ο Γρηγόριος ανέλαβε τη

διαχείριση και τι παρέδωσε όταν εξέπεσε τ/ς ηγουμενίας και,

ε). Αν η μονή της Αγάθωνης είχε κειμήλια και τελικά τι έγιναν αυτά.

Περατώνοντας η επιτροπή τις εξoμoλoγήσεις~' ιτυνεκτίμησε ότι ο Γρηγόριος

όφειλε 11900 δρχ., αλλά όπως απεδείχηκε αργότερα τούτο δεν ήταν αλήθεια.

Εν Λαμια την 7η /ουλιΌυ /838
Ο ηγούμενος

Μακάριας

Ανδρέου

Ο Διοικητής Φθιώrιδoς

n. Λοιδορι'κης

Συνοψιζόμενες οι μαρτυρτικές εξομολογήσεις-καταθέσεις έχουν ως ακολούθως:

Ι). Δαμασκηνός Αθαναοι'ου. Ο ;τρώην ηγούμενος AγάθωVΗς Γρηγόριος δεν τσν

ρωτούσε Υια κανένα πράγμα της Μονής. Αυτός ως Κύριος της ~ιoναστηριακής

περιοοοι'ας έπρατε ό,τι ήθελε και στο τέλος του έτους ovvυπέγραφε Τ01' Ισολογισμό,

χωρ/ς να Υνωριζει τι:τοτα (iMo, περι' των εοόδων και εξόδων της Μονής και των

αιγοπροβάτων αυτής. Γιιώριζε ότι ο ΓΡηΥόριος ε/χε δaIJC/OC/ τον Kατζόyιαvνo από τη

Λάλα'> 400 ΥΡ. και το Δημήτριο ΠαΥκάλη κολι'ya" της Μονής /200 γρ. για να αγοράσει

ένα ζευγάρι βουβάλια. Ο Γρηγόριος έλαβε α;τό τον έπαρχο Φθιώτιδος 2./42,50δρχ. ως

χρήματα της Μονής και με την υΠΟΥραφή αυτού και των Συμβούλων. Ότι τα

αντιποιούμενα από το Γρηγόριο θερινά λειβάδια του Δερβ{ς Μπούφου" ήταν προ της

οταναστάσεως ενέχυρα στη Μονή για 3000 γρ. και η Μονή για τα χρήματα αυτά ε(χε

χρέος κατοχής ;τρος της εΠα1'αστάσεως /5 χρόνια.

2). Kωνσrάνnoς Δημητριάδης, Δεν γνώριζε τιΠοτα. Υποστήριξε ότι κατά ;ταλαιά

συνήθεια ει'χε ειarισroσύVΗ στο πρόσωπο του Γρηγορι'ου. Δεν εξέταζε τι έκανε αυτός.

αλλά τυφλώ ποΝ και όμμαrι συlJυπέγραφε τους ετήσιους λογαριασμούς.

3). Γερμανός Ιωάννης. Γνώριζε ότι μέρα παρά ~ιέρα τρέφονταν στο 'μ01,αστήρι

πατέρες. ωτηρέτες και φιλοι από 7ως /Ο. Ότι τα Σκεύη της Μονής ποραδόθηκαν στον

Ανδρέα Σ,ανό.

4). Σταμάτης Παππαδημητρiου:Εβαλε από το /830 ως το /833 σε ενίργεια τα

Μαντ(ινια'·'. Νεροτριβιές" και Μύλλο", ξοδεύοντας εξ ιδι"ων του για την ανακαι'νηση

/430 γρ. ΤΟ μoνoσrήρι δεν έδωσε ούτε δραχμή κω f(j έξοδα τα συμψήφιζε με τα

CI'O/XIQ.

"27. "Oλfc "ι ~ι""Hι',,ιl; φfΙ"'Ι"'Τ" """1111 Εξ"I',,).,;,ιψlι].

"211. Μ",·:Οπ. π. f"'{'ιι" 052.
"2ΙΙ. P,x..u,·I".
311. Λ"",'ΙΧ'] λfξ'Ι (cι>Ιlcι;")= Κπλ/lrΙ',I1]Τ'jc π".' δο,ι·λε,;εl "C ξι','Π ~nilII1TI1 l'ε,,,I1Κ".

31. Η Μι>I"] τΙ]ς Αγ,ίΗ",I'I]': fixc λεll\,lοll1 "ΤΙ]Ι' Οίτ,\. I'il'I"" 1'1'ΠI ι> ΕΗν,κ,;; Δι>ι'Ι"';.

32. I\I1]χ"ν,] δ", "xl·,]",t; κ"τι,ι>ι'i~τ,lΚII~H'l,ε"ηγιπ ΤΙ]Ι' επ,~ιι'"{I1'Ψ'Ι,f,λλιν,ul· \'φπ,,1«~,,,I'χω 1,λ/<ιΙΤ<ι

"λι""'~Tπο"ψ"τ",,,

33. Ν,ι",,,I'·,,ι"'l'fl',Ι 1,Ι]χιη"] Χιnτι'γ""ί,,; τω"ιωλ/ι,,"n' Χ"I'1ι"ίι,' l''t''"'''I"iTw" ","" χν,n;"',,,,II,'"

34. 'HTI1I' ,'11[1' ΠΤΙ'I'>χ,ί Τ,1Ι' χωl'lι>Ι"' πι"'ι"ι"ι, Υπ"τι];.
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130 Γεώργιος Κ. θ. Λέλης

5). Αθανάσιος 1'tοvκαλάς. Όταν Q Γρηγόριος ανέλαβε τη διαχείριση της Μονής δεν

ε(χε ιδιαίτερη κατάσταση. Από τότε που ανέλαβε ως το 1834 σε καμία αρχή δεν (ΔWσε

λσΥαριασμό. Τα Ιερά Σκεύη παρεδ6θηκaν στον Ανδρέαν Σπανό.-

6). Πaνaγιώτης Φούρλας.Ήταν αρχιτσέλιγκας των μοναστηριακών προβάτων ως

το 1826. Ο Γρηγ6ριος ανέλαβε τη διαχει'ριση το 1823 και ήταν μαζί του reiQ χρόνια.

Όταν αυτός απεχώρησε του παρέδωσε μικρά-μεγάλο ωγσπρόβατα 1500-2000. Κάθε
πρόβατο έδινε ετήσιο όφελος Ι οκά-" μαλι' και κάθε προβατίνα 4 οχ. τυρί και κάθε γ/δα

4,50 ΟΧ. βούτυρο. Ό ετήσιος μισθ6ς των ποιμένων ήταν /60 γρόσια, 4 ζευγάρια

τζαρούχισ" , 1501(. τvρι; /40Κ. αλάτι και 15 κΟΟκινα αραβ6σιτο".

7). Πολύμερος Πολύζου:Ηταν αρχιποιμ{νας των γιδιών σε διάφορα χρονικά

διαστήματα. Ο Γρηγ6ριος δεν έχει δικά του γίδια, παρά μόνο 80 πρόβατα μικρά

μεγάλα, τα οποία απόκτησε απ' εκείπου δούλευε και όrι τα γίδια του μοναστηριού

ήταν 900. Ο Γρηγόριος επί της ηγουμενίας του πωλούσε σαν νοικοκύρης. ΟΙ ποιμ{νες

αρχικά ήταν 16 και πριν από φι'α χρόνια 18 (ως 19. Ο ετήσιος μισα/ς ήταν 22 δρχ. το

εξάμηνο. Το ετήσιο εισόδημα των γιδιών της Μονής σε γάλα ήταν 350-400 καρδάρες

και σε βούτυρο 150 οκάδες.

8). Δημήτριος Jtaγκάλης. Ο ΓΡrrYόριος ως κολιΎας της Μονής τον δάνεισε 1200
γρ60ια για την αγορά ενός ζειηιaριoύ βουβαλι'ων και όrι αυτ6ς του χρεωστούσε ακόμα

300. αλλά τον διαψεύδει ο σύμβουλος της Μονής Δαμασκηνός Αθαvaσι'ου.

9). Δήμος Σκιαδάς. Από το 1832 ως το 1838 ήταν αρχιποιμένας των προβάτων της

Μονής. Παρέλαβε 1400 πρόβατα μικρά-μεγάλα. Το 1833 πούλησε 150 κριάρια προς

6,14 δρχ. και άλλα τα οποία δε θυμάται. Το ίδιο έτος σύναξε 12500Κ. μαλιά τα οποία

πούλησε προς 74: λ. την οκά. 350 αρvόκoρa" και κορόκολΟ''' τα οποια πούλησε προς

0,501., 200 καρδάρες γάλα προς 1:14 και τυρι' οκ. 700 προς 1.0,50. Το 1834 ήταν 550
γαλάρια, στ{ρφa και κριάρια 550 και 600 αρνιά, τα οποία έδωσαν εισόδημα. Γάλα 250
καρδάρες~', μαλιά 1200 οκ., 230 αρvόκoρα, 160 οκ. κολόκορα και τυρι' 775 οκ. Το 1835
ήταν γαλάρια 600, στέρφο. και κριάρια 600 και αρνιά 500 τα οποία έδωσαν εισόδημα.

Γάλα 300 καρδάρες, τυρι'800 οκ., μαλιά 1250 οκ. αρνόκολα και κολόκορα οκάδες 350.
Το 1836 ήταν 610 γαλάρια, στ{ρφο. και κριάρια 610 και αρνιά 560. Το εισόδημα του

έτους αυτού ήταν. 270 καρδάρες γαλάρια 660, στέρφο. και κριάρια 555, αρνιά 525, Το

{τος αυτό μ{χρι την παύση του tλαβε μόνο από πρόβιο και τράγιο" γάλα γρ. 2000 και

ότι πούλησε 160 προβατίνες,

Ο ΓΡrrYόριος έλεγε πως ει'χε 80 πρόβατα δικά του και ότι ποτ{ δεν πήρε από αυτά

κανένα χωριστό εισόδημα. Το 1833 ει'χαν μισθώσει το λειβάδι Ναζερού'Ζ για γρ. 2000,
το 1834 της Ντερελής'-' για γρ. 3.500, το 1835 ΤΟ ι'διο για γρ. 3.700 και το 1836 ειχαν

πάλι αυτό για γρ. 3.900. Τον πρώτο χρόνο {πιασε το κάΟε κεφάλι προς 23/40. το

35. Λέξ'1101Jt)κlκ,j Π{\ΙΙ "ιιμαιν(( μονι'όδα f\ι'όtIOLoς ί'"lιιε 121!2 wαμιιι'όρι«.

36. ΠαΠΟΙΙ1,,, με qJOUV1«. Πιθω'tiν ν« εν''Οε, «ιιτά Π"ΙΙ κ(t.1(ωκεuιiζοντnl' ωι,; τι' δέΡIΗΙ των ΥΗU\.I<,ιιv,ών και

1ωl' β<>δΙών.

37. Το κ,l'l)(l\'Ο «1'"f1,11("XOιi<If: Κ«λnι,ιτ,i;ιι 23, 600 Kιλά.1''''l1άcιl 16.8(1) ΧαΙ 10 KCΙ,MCΙ' 4.\ΚJ.

3Κ Μαλλιι'ό Μ" ;ιωίρειια αCΙ\,ών.

3\1. ΤΟ ι,αλλί ΙΤΗΙΙ κ,,13ρεοον κάtω (ιιτ,1 την κ",λ,ά 1W1' "ιl<Jβι'ό1ων.
40. :::1,\λΙV(J δI>j(f(o It"u χωΙI<'ύ,π 15 ()1ιάδες Χ 121!2 Ύtιιηψι'όρι«= 19, κιλά κlll 230 Ύcι(lιψι'όρια.

41. Πδιν".
42. Οζειl<Ις= ΆΥ",ς I1Eqx"'tIς Δοιιοκού.

43. Δεl)ελ,j. Σ'ιιιει,ι,·ι} Κ",\"'1Ι11« Πει,ι~oλ",ιo Δ,'ΙΙω«)ιΙ.

~ ::;;ΙΙ
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δεύτερο προς 28140, τον τρίτο προς 31140 και τον τΙταρτο προς 36140 και ότι το

μοναστήρι πλήρωνε μόνο την aYαλoyiav του.

10). Γρηγορος Ιωάννου. Το 1823 παρέλαβε τη δια'Χείριση της μοναστηριακής

lICQIOΙXΙiar; και το 1826 ήταν μα~ίτoυ ως αρ'Χιποιμέναι; των πρo{Jάτων Ο n. Φούρλας.

ElIfarΡCψI: στη Μονή μcτά την άφιξη του 8aσιλιά". Τότε ήταν αυτός αρ'Χιπoιμένaς. Δε

θυμάται .Woα ήταν τα ar;OlIρό{kπa και ότι έως ότου έμεινε διαrηρovμlνη η Μονή και

ανcyνω(}ίσθη αυτός ΗΥούμενος δεν κρατούσε λoγαριασμoVς. Οι λσγαριασμοί των [Των

1834, 1835, 1836 και 1837 ως το τέλος Ιουνίου που βρέθηκαν στη Μονή ήταν δικοι'του.

Το ποσό των ποιμνίων τα έτη αυτά, καθώς και οι μισθοί των qaίνονrαι γραμμiνοι

στους λογαριασμούς. Ο λοΥαQιασμός του 1836 είναι στο μοναστήρι και ότι γενικό

λσyo.eιασμό δεν κράτησε. Στο διάστημα της ηyoυμcνίας του δcν σvνiΠ{?lΠε με τους

Συμβούλους, γιατί αυτοί του είχαν εμπιστοσύνη και γι' αυτό δεν τους QWτοΟΟι.Όταν η

Μονή εί'Χε 'Χρηματική ανάγκη πωλούσε aιyonρo{Jάr(L Δε θυμάται αν tλaβι από κά.τοια

ΑQ'Χή lyyρo.φα που να ωΤΩ}'Ο()εύουν ης πωλήσεις. Το 1836 δι θυμάται πόσο βoιJrveo

και lVf!i Ικανε η Μονή, μήτε .τόσα γεννήματα, διότι αυτά φαίνονται στο λσγαQιασμό.

Τα χρήματα που έλαβε από το ΕΠαρΖείο,μα~ί και μι άλλα του Ιτους 1836 τα έκλεψε

ο υπηρfτης του, &ύλγαρης. Ότι μοναστηριακά 'Χρήματα δεν tχ,ει ΟΟνεισμΙνα και αν

tχ,ει, είναι δικά του και το yνωeίζει αυτός και ο θεός:Otι ο Aναyvώστης από τις

Μεξιάτες πόσα του χρωστάει, αυτός μόνο το ξέρι:ι. Δεν έχει VlIoχqiωoη να τον εξcτάσει

κανfνας, ότι του lQW<JfdEl ο Αρχιμανδρίτης Ιωνάς J.()()() γe. 'Otι δεν lQW<JfdEI να πει

πQσα του χρωστάει ο Δημήτριος 7?;αμάλας και ότι δεν θυμάται πQσα 'ΛΑΒC από το

Γεwργoύλα. Ότι έχει πατρική κινητή και ακίνητη περιovσία στο χωριό Παλaιόκαστρo

η οποία είναι δύο ερει'πια και χωράφια. Το 1828 ayόQllOC τα λει{3άδια του Δερβίς

Μπούφου αντί 4500γρ. και το σπίrι στην Υπάτη το 1833μα~ι'με 103 μελίσσια αντί 4040
γρ. Ότι πούλησε ένα μουλάρι αντι' 1200 γρ. Το άλογο είναι δικό του. Τους τι'τλους των

ιδιοκτησιών του ανεγνώρισε η Μικτή Επιτροπή και η KVPCQνηoη και τους έχει στην

Αθήνα. Τα λιι{3άδια τα νoι'κια~ε για τη βοσκή των ποιμν/ων της Μονής και το μι'οθωμα

φaΙνεται στους λογαριασμούς. Φέτος τα νοικι'ασε στον ΤαΥματάρχη παππά Κώστα

Ίζαμάλα για YQ.I.()()(), επειδή δεΙ' Oiλησε ο Ηγούμενος. Ο ι'διας θα κάνει την ιδιοκτησιΏ

του ότι θέλει και εις όποιον θέλει τη 'Xapi~tI. Δεν μπορε/ καν{νας νόμος να τον

υποχρεώσει σε τούτο.

ε.. lεQά Σκεύη και Κειμήλια.

Εκ των εξομολογήσεων των:

J1). Ανόρι'α Σπανού. 12). Πρι:οβυτlρου Ιωάννη Δημητρι'ου και 13). Αναγνώστη

ΚραfJα(lι'τοv Σελινιωτών, εξάγονται τα εξής.

α) Ότι τα Αργυρά Σκεύη της Μονής, όντα τεθaμfνα εις τον κήΠΟΥ αtπής κατά το

1821 {τος, ο τότε ενυπάρχων ΗΥούμενα; Ιωσήφ, στρc.τεvμtνων όντων των Ελληνικών

όπλων εν τη Μονή ταύτη, ωμολόγησεν αtπά, και επι' παρcυσι'α πολλών ανασκάφησαν,

και καταyραφiντα ονομαστι' εις ιδια/προν ΚατάλοΥον, όστις εστάλη εις την Διοίκησιν

Φθιώrιδoς παρά του Δημάρ'Κου των Ομιλαι'ων, τον οποίον καταγράφομεν αtπOλεξε[

18219μβρι'ου· (Νοεμβρι'ου) 18: Σημειώνω τα όσα Σκεύη

ε/ναι του Μαναστηρ/ου ΑΥάθωνης.-

44. 'Eφτα/~ <ιτι, Νnuπ),ιο ΠΙ" 25η lavoOOΙ'-'H! 18)), πρώnjΠQω1fIx}IJI1(}πι; Eλλιiδας χω ,nινt'χε'α ,n:,p
Alhjνn<πις 12 ΔεxιllllιJt"'H! 1834.
• Η 'f'('I1φtj t(}U ι,ήνα N(}I:I,flι:ιίoυ.

Ι
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11 σrαυρoί, οι δύο μεγάλοι, όλοι ασημfvιοι και XΡlJO<ιJμbιoι {νδεκα. 2 θυμιατά

ασημfvια. δύο. 4 δισκοπότηρα ασημένια και κaπvιoμέva rtσoαριz. Ι Κουτί μεyάλov

ασημάιov εν. 3 ασημoζoύvαρα τρία. Ι ζωμάρι Σελτιφfνιov εν. 3 ζCV)'άρια ασημfvια

ΜαοσύΡια. J Γκιovρόάv, με πλάκαις δώδεκα. εν. 61/2 ζειίΥη Σκσvλαρίκια ,Ρ-σι εξ

ήμισυ. Ι Κι:vroυζάλι: εν. 2 Κανδήλαις ασημένιοις. δύο 4 Κομμάτια άγια λεiψo.vα..

TΙoσαρe- 8 Κομμάτια άγια λΕίψανα οκτώ με την αΥίαιι ΚάQαν, 2 περικεφαAaια/

aoηptvlGl δύο 3 χείραι ασημένιαις τρεις 1 λσβιΟΟ ασημένια μία 2 ζωνάρια ασημένια

δύο. τα οποία είχεv αφήση η πoλίτιvα εviχvρoν εις την Movήν δια γρ. 38, 4 πλάκαι 6
aoηpfvtoι 6, ήτοι δεκάρια rioua:ρa. Ι Evαytλλιov ασημivιov εις το χΙρι του HγoυμΈWΙΥ

Ιωσήφ τζικούρα. Τα ΆVΆΙΘΕν σκεύη του MovασrηPίσv Aγάθωvηrς Ιμειvαν εις χείρας του

Κvρίσυ AVΔρiov Σπανού ΣελιανΙΤaυ. Κατ' [μπρoσ(jεv των VΠογΡαψάvrωv ο ΆVΩΘΕV

σωθείς ΚατάλοΥος ως εβεβaιώθημεν παρά πολλών είναι ιδι6χειρος και Γράψιμο του

ποτ, Κώστα Καρέλη.

Απόσπασμα ωι6 το xEιρόyQCIφo.
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β) Ότι κατά τάς ΕΚ συμφώνου ομολσγίας του AVΔ{>iov Σπαvoι1, του πα,τά Ιωάννου,

Κα/ Aι.ιαyvώoτoυ ΚeafJ{Ja.ρίτoυ μετά την ανασκαφrfv των περί ων ο λό;ιος τoιJrων

Σκευών, ο HyoιJΜCνoς τα επήγcv εις ΣέλιαΝΗV εις το σπήrι του AVΔqloυ, και μcrά δlκα

πΜε ημlρες τα επήρε και τα επήγεν εις το Movo.σrήριov του αγίου Ιωάννov εις

Aρτoτ(vαν'" και εκεί πάλιν τα ε.τή'γεv εις την α.ποιιλε(στραν εις {kψδqύσι, όπου

cσrάθησαν εκείτρεις χρόνους, και άτι έ.-ιειταμαθόvrες ότι άqχηoαν εκεί ι.ια κλΙ.πwvται

ειδείσματα άλλα. 'Oθcν φoβηθf:νrEς και περί των Μοναστηριακών τoVτων σχΕVΏV E(,"WY
τον Κα.1τετάν Evαγγέλην KovτO"ιιάννην, όστις έστΕιλε και τα Επήρε, και φlρων ται1rα

εις θέσιν τινά του χωρίου KoλoΚVΝΘΙάς cΛΌΝ, τα παρέδωΚΕΥ εις τοι..ς ΠQ..,"lπά Ιωάννην

Δημψριov ΠQ..,τπά Νικ6λαον, Aι.ιιrfΚίίσrην J<eαβo.Qίτην, και Κqo.βαρτ6yιαννσν, οίτινες

τα πα{)dχωσαν εις lvα τρόχαλον, και oVτω ευρίσκονται μtχρι τούδε τεθαμμlνα Εις αυτό

roplρoς.

Άμα τοίνην c{3t{kuώBηpcv ται1rα.. ΣtJσ](εφθlvτες επισπcύσaμEY την διάταξιν της

αVΑσκαψής αυτών, ήτις γενομένη επί παρουσία του Q..,"lOOΤαAlvroς εις τον ΔήμaelΟΥ

και λοιπών, εvρiθησα.ν τα εξής παρά πόδας σημEιoυμcνα AρyvQά Σκεύη, άτινα

μετΑXOμισθtvrα ιvρισκoνrαι εις το κατάστημα της Διοικήσεως {χεις διαΤαΥης.

Τα εuQ~θiνα.

Ι σταυρός μεΥάλος Εις. 2 δισκοπότηρα δυο. 4 δισκάρια, ήτοι πλάκαις 6 rloσαρaI 6
2 θυμιατά δυο. 2 KαVΔι1λια αqyυρd. Ι ζωνάρι. ΕΥ. 2 στεφdνια το Εν μcγάλoν και το άλλο

μικρόν. J xlqlQ τρία.. 2 ομμάτια δυο ι μικρόν στεφάνι. εν Ι Κόπτζα.. μ(α.. Ι Χουνί από

σταυρόν. ΕΥ. Ι σταυρός μικρός τζακιομός Εις Ι πάτος του σταυρού Εις. 6/~ ζεvyά(ιια

σκουλαρίκια εξ ήμισυ.

45. Μιι. Και αιι:' ιχεΙο ΓιQάα+.ιoς ο ηyouμινoς αuwιi tO!J Μονασι:.(ηρ(οο) tα VΙΉyιν ιις ΠJY αιι:oιιJ..ι.ίσqxno

εις το 8cιQδoUσι. !lαQtμειναν ε-χεί 4 oxrημ{νιες ιιλάχες με άΥια λιΙφανα. Διν rιωρO;ι:ι τι ΙΥιναν.
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Τα εUtίποvτα ι~ αυτών.

1 σrαυρ6ς μεΥάλος εις. 8 σταυροί μικροί οκτώ. 2 διοκοπότηρα, δύο. Ι KQvrf
μεγάλον ασημένΙΟΥ εν. 2Άσημoζoιίva.eσ. Δύο.1 Ζωνάρι Σι:λrιφέν/oν εΥ. 2 MαΊXόρaις

δύο. J ζουνάρια μαοού(;ιια ασημένια φ/α. Ι Γκιοιιρδάνl μι δώδεκα πλάκα/ς εν. 4
ΚομμάτιαΆΥιΟ λείψανα τέσσαρα. 2 Περικεφaλαίαι δύο. 1 λoβΙδa μία. 2 ζωνάρια

ασημ{νια. δύο. J Evαγyίλιoν αρyυρoVν (να.

Υ). Ότι ι:κ της ιξομολοΥησεως του AVΌρloυ Σπανού, αποοc/κνύεrαι ότι το

ευαγγέλιον, τέoσaρa Κομμάτια Άγια λιίψαvo. και εις σrαυρός, τα οπο{α όνra χωριστά

ως λtyει τα ε[χον ιις τηνεκκλησίαν, κω cxλιL,ησaν κατά fO 1835, έτος.- 'Oσωv μεν περ;

των ΚλαπΜω}! τoύrων"Ayίων Ixcooί1l, voμι'ζομcν ότι η Β. Γραμματεία θiλυ cyxρίνEl

ότι δέον. 'Qσov & περίτωνλοιπών ελλιιπόvtων, είμεθα γνώμης ότι πρ{πει v' αποδειχθή
εντελώς η απώλειά των, αν τω όvτι alIwllσθηoo.v ταύτα εν τη τότε ανωμαλία.

Νομίζομε.. όμως αvαyxαίoν σι, καλόν είναι να εξαrασθή ΠCΡι' τoυανrικ[ιμivoυ τoύ"roυ

ο αυτόθι όιατριβων κ. Eυαyyiλης ΚovrσΥιάννης, αν σώο. τα παρέδωκεν εις τους ως άνω

είρηται, και αν η έλλειψις αύτη προήλθε περ{αυτών ή παρ' άλλου τινός.

ΕνΛαμία την 7 Ιουλίου 1838
Ο MηΤΡOπoλiτης Ο Διοικητής

Φθιώτιδος Ιάκωβος n. Λοιδορικης"

ΣΙ. Ανασκευή των xατηΎOQιών χαι ωι:οκατάσταση το" Γ(ΙηΥΟ(Ιίο".

Σε αναφορά τους προς τη Διοίκηση Φθιώτιδος ΟΙ πρόχριτοι και κάτοικοι της

πρώην επαρχίας Υπάτης, αποκαλύπτουν ΤOvς σκευωρούς.I ... 1 Η Μσιιή της ΑΥόθωιιης

κειμένη εις την επαρχίαν μας ήτις {μεινε διατηρcυμfνη εντaυτώ τε/νει να διαλυθή

ένεκεν της μεταβολής την οποιαν ηθέλεσε ro....όια να κάμη εις αυτόν ο Αρχιερεύς μας

σvvvενoημένoς και μετά του ΠρQκατ6xoυ σας Διοικητού Κ, Δούκα, ως προς την

αποβολήν του εναρέτου τότε Ηγουμένου κ. Γρηγοριου Ιωάννου και τηναντικατάστασιν

ετέρου. και επιθvμoιίvrες να προλάβωμεν την διάλυσιν ταύτην και την όι6ρθωοιν της

ελεεινής xrIμfVΗr; καταστάσεως της μνησθεισης Μονής επι της οπο/ας οι αισχροκερδείς

σκοποί των (μ/α δυσανάγνωστη λfξη) αυτήν την {κθεσιν. Σπεύδομεν να θfσωμεν υπ'

όψιν σας τα αιτια όσα υπεκινησαν την αποβολήν του ρηθέντος Ηγουμένου

παριστα/νοντα ταύτα ως εφεξής. Ο Κύριος Δήμαρχος Υπάτης Γεώργιος Χ"Χρήστου

θέλωιι να φορολοΥήση ταιίτην. και μη επιτυχών του σκοπού του, τον εκατηγ6ρησε

πολλάκις εις τον αρχιερέα, τον οποιον εθεώρη πάντοτε ως σχετικόν του. Αφού τον

εστεφάνωσε παρανόμως μετά της δεύτερης του εξαδέλφης. ζητών ν' αποβάλλη τούτον

της Ηγουμενίας. Ο αρχιερεύς θiλων να ικπληρώση την επιOvμιαν ταύτην του φίλου του

επρσσεπάθη να εύρη ύλην εναντιov roυ αγαθοιί τούτου Ηγουμfνου, πλην πστέ δεν

ηδυvήθη να επιτελiση τον σκοπόν roυ. Έπειτα δε ουwενοηθέvτες μετά του Κ, Δούκα,

όστις και ούτως δεν επλησιάοθη από τον Ηγσύμενον τούτον ως επιθύμει, και

σιιιιομοτούvrες επ' αυτού Αρχιερεύς. Διοικητής. και Δήμαρχος εκατ'Τ)'όρησαναυτόν εκ

συμ({ώνου εις την Ιεράν Σύvoδον. πρoσάπτoνrες πλαorάς και ανυπάρκτους

σηκοφσντΙας. άτι δηλ. κατεχράσθη την της Μονής περιουσίαν κλπ. Και ούτως ενερΥήθη

εις την δυστυχιaν της μονής ταύτης η αποβολή αυτού τούτου του Ηγουμένου.I ...1και

συvεχiζουν. Πληροφορούμεθα rελευταιως. UrI ο Καλός αρχιερεύς μας ενώ έγινε ο μόνος

411. M.w. '011. n.lrro. 1154.
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αίτιος δια vΑ φέρη ΤΗv μσνήν ταΎΤΗV εις ΤΗv σημερινήν δvσnιχ/αν, εyvwμOOότησε

Τελευταίως περι'της διαλύσεως αυnjς. / ... ) Περιμ{voμεν ανυπομ6νως" Κ. Διοικητά, /ιια

ενερΥήοητι: ΤΗv δικα/ανμας ταύτην αίrησιν διά τΟ cίvαι αύθις την Movήv της ΑΥάθωνης,

εις την πρσrέραν αtιtής κo.τάorασιν και απηλαγμivηv ο..'Τό την δcινήν σημερινήν θiσιν

εις την οπο/αν αι αρχα/ τηv έθι:οο.ν δι' ιδιοτελε/ς οκοπούς.

Εν Υπάτη την 25 !oυλJΌυ 1838
ΟΙ ευπειθiστατoι (μ/ο. δvoavάyvωστη λέξη) των Δήμων και πρώΗv cπαρχ/ας Ν.

Πατρών.

Αχολουθούνl43 υπογραφές: Δήμου Υπάτης 29, Σπερχειάδο.ς 59, Ομιλαίων 19,
Τυμ<ρQηστoύ 6, Καλλιαίων 25, Παραχελωίτών 3 και Μαχρακώμης 2"1.

Στην τελευταία επί του θέματος αυτού ανο.φορά-χοταπελτη, που έστειλε στη

Γραμματεία των Εκχλ.ησιαστιχών ο Γρηγόριος, μεταξ'ύ των άλλων γράφει. / ... /
ElυπήΘΗV εις την αξιoθρήvηrσν ταύtην του Ayάθωvoς κατάστασιν όθεν ovvilαβov

αι'φvης, τότε παν κατά πρσrρoπήν και των συμπατριωτών μου / ... ) πcριμCvων εν

τούτοις την αποκατάστασιν των Ελληνικών πραγμάτων, δια να yvωρισθoΎV αι

εκδουλεοοcις μου, να τακτοποιηθή η Μονή δια vα ησυχάσω τέλος και εΥιύ εν αυτή και

vα λάβω, όπως είναι δίκαιαν, ανταμοιβήν τιvo. ανάλοΥον των κόπων και των θυσιών

μου, δια να ζήσω ήδη cις τα yερa.τε/α μου, 1... / και συνεχίζει την εξιστόρηση των

προσωπικών του περιπετειών και των όσων έκανε για την επαναqχ>ρά της Μονής στην

προτέρα της κατάσταση. / .. .J'EYCIvcv επομΙνως φροντις και JrceI' των Μοναστηριων,

/ ... / του δε της Αγάθωνης καταταχθivtος μεταξύ των διατηΡOυμέvωv, ανεyvωρ/oθην ο

υποφαινόμενος ως ηyoύμεvoς εν αυτή / ... /. Τούτων ούτως εχόντων, ενώ καυχώμαι και

με ΥνωρΙζει όλος ο κόσμος, ότι οφέληοα τα μέγιστα, και ενώ ήτον δίκαισν και το

απαιτώ μάλιστα, να βραβευθώ δια τας εκδουλεΟΟεις, απ' εvαντι'ας σήμερον ανελεώς

κατατρέχομαι και από την MoVΉΝ, την οπο/αν θεωρώ έΡΥον των χειρών μου. Αδίκως

Υι'νομαι έκπτωτος, χωρις να yvwρΙζω εμαυτόν {νοχον κατά και δυνάμεσιν να διύση την

παραμικράν λαβήν. Ε/ναι απορ/ας άξιον, πως όταν επρόκειτο περιΊινος αναφοράς

προς την Διοι'κησιν της Φθιώτιδος, της οπο{ας επισυνάπτεται αντι"yραφov, πώς τότε

όλοι οι κάτοικοι της Υπάτης ομολοΥούσι και oμoλoyoΎV, ότι ωφέλησα και κατ{βαλον

εξΊδι'ων μου. Σήμερον δε εναντι'ον των προηΥηθΙντων και της πεποιθήσεως,

απροσδοκήτως θεωρούμαι απ' εναντι'αν όψιν, ως δήθεν να {πρa.ξα τα μεΥαλύτερα

πλημελήματα, ώστε να μου στερήσουν και αυτό το έσχατον μοναχόν δικαι'ωμα του

εκλέΥεσθαι, διότι εφώναζαν ο Διάκονος και ο Δήμαρχος Υπάτης έμπροσθεν των

μοναχών να μην εκλέξετε ηΥούμενον τσν Γρ1'fj'όρισν, ότι δεν τσν θέλουν αι αρχαΙ Η

συκοφαντι"α και η καταδρομή αύτη πηΥάσασα από τας ραδιουρΥ/ας αισχροκερδών

τινών ανθρώπων, των ο,το/ων ε/χον κατά καιρούς ικανά και τρανά τεκμήρια, /. .. / Δεν
λυπούμαι, διότι {Υεινα έκπτωτος της ΗΥουμενιΌς, από την οπο/αν προ ενός περ/που

έτους αυτός εΥώ εζήτησα να rrα(lQIτηOώ {χων χρει"αν εναλλαΥής των φρovrι'δων, / ... /.
Δεν λυπούμαι λοιπόν δια την παύοιν μου από rηy ηΥουμενίαν, την οποι'αν πάντοτε δεν

επιΘVμoυν, ότι κυρίως με λυπεί" είναι ο τρόπος της παΟΟεώς μου, διότι ελθόvtες ο

Δήμ(ψχος Υ,'Τάτης και ο παρά του αγι'ου Δεσπάroυ ΦOιIύrtδoς Ιεροδιάκονος μΕ

OiCloqόρoυς εις την οικ/αν μσυ οφραΥ/σαντες όλα μου τα iyyραφο., και διόρισαν τους

47. Μαν. 'σπ. 11. irro. 073.
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χωροφύλακας δια την φύλαξιν αυτών. { ../Εξαιτούμαι παρακαλών να κάμη την

δικαιαν της απόφc.σιν όσον τάχυστα, δια να προφΟάση την παραμεληθείσαν εις κακήν

κατάστασιν και ευρισκομ{νην Ιεράν Μονήν.

Ευσε{kirως υποσημειούμαι

Εν Αθήναις την 26 ΑυΥούστου 1838

Ο ευπειθής

ΓρηγόριοςΙωάννου",

Απαντώνταςο ΔιοικητήςΦθιώτιδαςστη Γραμματείατων Εκκλησιαστικώνμεταξυ

των άλλων γράφει. [ ...jΌσον δε περί των περί των εχδουλεύσεών του, και

προσπαθειών του υπέρ της Μονής, είναι αληθή, ο ειρημένος εξ' ενός φέρων την

Ποιμαντικήν του ρό.βδονως Πατήρ, και άλλως ως εντολεύς του Θεού, έφερεν εξ' άλλου

το πυρόβολον, εφ' ου εσrηρι'ζεro η ελεvOερια της Πατρι'δος, και δια του οποίου

aνέκτησεν η Ελλάς την παλιγyεvεoίaν της, Πατριώτης καλός έτρεχεν με τους

διαφόρους οπλαρχηγούς επ! τω σκοπώ, δια την ελευθεριαν της Πατρίδος, και δια την

διατήρησιν Πισrεως και των ιερών Ναών του yψισroυ, φέρων. επiτούτοις το Συμβολον

της (;πι(;ικ(;ιας και δικαιοσύνης. / ...} ΜέΗων ενταύθα να καταπαύσω τον λόγον μου,

δύναμαι να παρατηρήσω σύμφωνα και με τας παρατηρήσεις τov ηγουμένου, ότι

υπέκυψεν αληθώς εις σφάλματα ως προς την διατήρησιν των ανηκόντων λογαριασμών,

και τούτο προέκυψεν αναμφιβόλως από άγνοιαν / ...} Η αποβολή του από την

ηγουμενίαν ήτον μηχανορραφια τεχναvθείσα από της τάξεώς του, και μάλλον

εκτανOειQα απόμνησικακίαν προς τούτον βλέποντες τόσον εις αυτόνζήλον, όσοναυτο!

αδυνάτησαν να δείξωσι. Ει'ναι αληθή επι'σης όrι ο Διάκος και ο Δήμαρχος Υπάτης

παρασταθέντες εις την Μονήν απαγόρευσαν το δικαι'ωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι

από τον μνησθέντα, αλλά προς τούτοις πληροφορούμεν υπήρχε διαταγή της ιεράς

Συνόδου/ ... ].
ΕνΛαμια την 30 7βρι'OV'" /838
Ο Eυπειθίσrατoς

Διοικητής Φθιώrιδoς

Π. Λoιδoρίκης~Ι

Μετά από όλα αιπά η Ιερά Συνοδος με έγγραφο της προς τη Γραμματεία των

Εκκλησιασικών γράφει./...}Ότι ο πρώην ηγούμενος της μονής Αγάθωνης Γρηγόριος

είναι αθώος της κατ' αυτού γενομένης κατηγορι'ας, δια ταύτα πει'θεται και αυτή εις το

να θεωρή αυτόν τοιούτον και να μη θεωρή αυτόν ως αι'τιον της αθλι'ας καταστάσεως,

εις ην η μονή εκείνη κατήντησεν. Επειδή δε γίνεται λόγος περι' της διαλύσεως αυτής, η

Σύνοδος δεν ευρι'σκει λόγους αποχρώντας εις τούτο. Ί)θεν διατάσσει σήμερον τον κατά

την Φθιώrιδα Σεβασμιώτατον Mηrρoπoλίτην εις το να προσκαλέση τους εν τω κόσμω

περιπλανωμίνους μοναχούς αυτής, να συνέλθωσιν εις αυτήν, ως εις αυτήν

εγκαταβιώνοντες του λοιπού απροφασιΌτως, και συνελθόντες να εκλέξωσι και

ηγούμενον και συμβούλους τακrικoύς, δια να προληφθή η περαιτέρω παράλυσις των

πραγμάτων της μονής. Εν τοσούτω δε κρίνη εύλογον η Σύνοδος να προσκαλέση την Β.

4Κ Μην. '011, 11. Εγγl!.1Ι75,

4~. Ir11τrll~LJlot',

50. Μην:Οπ. π. έγγl'. 01'5.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:40:22 EEST - 54.226.8.97



ΓρηΎόρως lωrivνoυ. ηγούιιενος η}ς ιιιwής AyάΘUινης 137

lασιλικήνl raύτην Γραμματείαν. να διατάξη η ιδία τον κατά την Φθιωτιοο διοικητην

εις το κι προτρέψη και αtπός τους μοναχούς της περί ο λόΥος μovτjς να συνέλθωσιν εις

aurrjv. και να πράξωσιν ούτοι, ως θέλουν διαταχθή παρά του Σεβασμιωτιίroυ

Μητροπολίτου.

Eπιστρiφoντας και τα έΥΥρα.φο..

Εν Αθήναις Ητν 16 Νοεμβρίου /838
Ο Kηvoυρίας Διονύσιος Πρ&δρος

Ο Ύδρας Γcράσιμος

Ο Σελλασιας θεοδώρητος

Ο πρώην Ηλειας lωVΆς

Ο Απικής Ευστάθιος

Τ.Σ. Ο Γραμματεύς

θ. Φα(!μακιδης"

Στη συνέχεια ο Διοικητής Φθιώτιδος ~ιε το υπ' αριθιι. 401 έγγραφο του

γνωστοποιησε στη Γραιι~ιατεία των Εσωτερικών 1...1 Ότι ης την Movήν Αγάθωνης

εγέι'crο εκλογή του προσωπικού και εχλέχθηοαν ηyoύμCvoς ο Κ. Γρηγό{Jιoς lωάννου

;φα/ην 1fYOύμεvoς της Μονής ταύτης, Σύμβουλοι δε οι Ιερομόκιχοι Κ. Καλλι'νικος

Πωrπά Δήμου και Δαμιανός Αθανασ/Ουl ... I.
Λαμια την 6ην Φεβρουαρίου 1839
Ο Eυπcιθέστατoς

Διοικητής Φθιωτιδος

ΠΛοιδορι'κης

Ελ./λείψειl Γραμ./ματέωςl

Α. Δούκας"

Ζ', ΙσολΟΥισμοί.απολοΥισμοί της Ιεράς Μονής ΑΥάθωνης.

Συνολικά υπάρχουν οι παρακάτω προϋπολογισιιοί-απολογισιωί των ετών.

101' Ισολογισμός της Ιεράς Μονής ΑΥάθωνης δια το iroς 1834.
20ν Ισολογισμός της Ιεράς Μονής ΑΥάθωνης δια το {τος 1835.
30ν Καθημερούσια έσοδα-έξοδα της Ιεράς Μονής ΑΥάθωιιος του ι'τους 1836
401' Ισολογισμός της Ιεράς Μονής ΑΥάΟωνης δια το έτος 1836.
50ν Ισολογισμός της Ιεράς Μονής ΑΥάθωνης δια ro {τος 1837 από αης lανουαρίου

μ{χρι τ{λους 10υνιΌυ.

ΟΟν Γενικός Ισολογισμός της lερ(ίς Μονής ΑΥάθωνης από αης lavoooeIOU 1836
μέχρι τ{λους lουνιΌυ 1837.

70ν Ισολογισμός της Ιcράς Μοιιής ΑΥάΟωνης από 8 lουλιου 1837 μέχρι τέλους

10μβριΌυ.

Η'. Περιουσιακά στοιχεία της μονής.

Όπως φn(νεται απι'i 111(1 κατΝιπαση ΤΩ 1837 η Μονή του ΑγΝΟωνα είχε 480
(Πρέιιιιατα xωQ<iφια. 72 (πο Λυχνό, 48 (πα βnσιλικά. 122 (πΙ) MεαoχώQt Υπάτης, 191
(Πο Περιβόλι Σπερχειάδας και 47 σε μη αναγραφόj.ιενη περιοχή. τα οποία

καλλιεΡΥοί'!χιν κολίγοι με σιτάρι, κριθάρι και καλιψπι'iκι.

Aκ~lα είχε και λειβάδια στην Οίτη. όπου σήιιερα είναι ο Εθνικι)ς Δρυιιδς.

51. 'Ο•.•. {rtι,.OI'>4.

52. rιι...,. 'Ο•.•. {'ΠΙ'!. U'J.4
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138 Γεώργιος Κ. Θ. ΛΙλης

θΌ 1σολογισμός: της Ιε(tάς: Μονής Αγάθωνης &α το έτος 1834

Έσοδα

Έσώααπό .. Μφ,κ" Κσ,ΜχΡ'/'" Ολική

Πα>δ..,,· Δρχ. nO<J6..,.

,JOO """d.Πς Mαλιd προβάτων "ρος.ι. 85 Jpx· M~ Δρχ_ ,,~ Δρχ. -1020
ιJΟ 01<. «pWI",mρo. "ρο.; λ. " '"
5'0 ""'. ,υρi προ• .ι. ,Q ", '" "
150 Kαμδιjμα.,.Γόλα ιrpt>ς.ι ι.

,,,
" "

ΗΟ οκ. Βοί.,ιψ<>ν ιφοςδρχ. Ι. ,,, 1810

15001<. Γι:Ua nt6ιν"" ffP'X 68 '"
,

8Q ο"'. Τρa;>'δμάAλ""προς 70 "
110 Aiyά' σrt:ρφ<., ,.ωλJ1Oεf<Πι;ιφ<>ο; δρχ. 1.-/1/00. '" '"

,
"

ι::::.:r:::;;ooς ιmλιu"... & Μ"λ,ώρια ιrωληιMν.... ''" "ιt . 7.00
/1 j Κριούι; προς 6ρχ. 7, ,QlΙΙΟ '11' "' " Jl8Q '"
11) f/ρoβarlw;ι;'"Ρος 6 * '"
,4 KιSo:t,να Σ/του aπδ Krfιμα Λoχvoύ "ρο.; δρχ.

,
'"

/6J K6<r;(. Apc<βό<ιιτσν """"hn:ur; ιφοςδρχ. ""
,,,

"J Υ,

J Kδq ΡεβiOlό. "Ρο<;δΡχ.' "
J 01<. Μ<τάζι ιφοςδρχ10 '" 1647 ".
]] ΚIχ>;ι. rrTOO ",.ό Τ<> Κ";μα Aι<un<6βooπΡος6Ρχ. 50 '"
65 K6<r;(. Αpo/Jό,,,.,,,, προς δρχ. J !S ", ,,,
., <>κ. M<'TIiξι ,<ρα; δρχ 10- '"
/7 Κ"σχ. ApαlJδσtτσναιtό Βάσιλι0<6. προς δρχ. J !>. ------- ------- " "
75 Κόι7χ. Σίτον "",6 Kτ/μQ. Γδάpμtv.,ςP~.,.. ", '"

,,,
J] Κ6q. Κ",οιι Γδ<φμtv<ιςpιl;t"ςπρος δι'>χ. J. "
/5 Κ6<η. Σ"τσ>' K";μa MolκπpoolJιm"ρο; δρχ-

,
"

Jj Κδαχ. ΑΡο,βΟΟιτον........,~.ι<ροςδρχ. '" '" "
f Κ6σ,ι. Kp,/Jiι _ι>rωςπp""δpx. J. '"
εΙtnrp<tξ.. Mmια<n,",ιa.«b~Συι«ψ,l<>αlw~~ιι; φιbUα. "
EΙ<nrρaξιι; n-o'KΙOo Mav6ανiω~ Δρι<πήλλας και Μι>λλι ''"
EΙ"",paζ".. διαφόρων πp()I1ι1'<ψώ~. '" ,W ,,,

Πρoσθέτσvrαν επί του ποσού τα ως λάθη Καταχρήσεων.

Μεταφορά των όπισθεν ποσοτήτων.

433,72 8037,10
433,72

ΔQX. 8590, 82
433,72 8.590,82

Εν AγάθωVΗ την 12 [oυλfov [837
Ο Πρώην Ηγούμενος Γρτrt6ριος

(Τ.Σ.) Οι Σύμβουλοι KωσrάντιoςΔημητριάδης

Δαμασκηv6ςΑθανασίου

___________..d
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ΓρηΥ6ριος Ιωάννου, ηΥουμιΥΟς της μονής ΑΥόθωνης

Έξοδα

139

.ι:I..m~ι!JIΔ .. ....... Κ._ ω....;

Ποιιό';" "",. ΠΗό."..

10 -",ι:w-μ,.,ο,,;.ι.'" tφ,,' aι..,. δΡχ. ". .., - .., ... "'" "-

'" ...
""

. aιιoO;Ι1<ι ., .- '10
)()(J ... Τιφ/cίIΔ~ ........... '.ι JO '" "J{)(J ... A .ι 10. JO 6
110 K6tιχ. λpo/!όtιΙrαtJ' 614~ 10~νιφο;, "" '" '"
)00 K6ttχ. ~,~~rpoφι;ν ...... ~..,..,.. '" '"J ~.

ε"'''~~HNλ~N~6IΔ ",ν.,οι_..;.. 6'" " '" "νι..... ' .

ε.. woψ>"ι>:ό\.fI'4Iov """ ... σr' tφi8. 65.ι.~5 ". ,
-...«...........
~ ......._N~ .........~ ...... ,,, .-

ί..tha. ι!Ικι """" ~Kd.Uων. '" ", ,.
1000. ravlδιo ...π-...... ι!JIΔ r α '...,. ".)DDo<.: ιό .1. '"f4θια. l(4J ιιlιιιd: α-ι . " ,..
ΙΙ
Λ
K6ttχ. αpαβ6ιιΙrαtJ' ειι; φοφ';'" ""ν..,αιπόρων ιφος " ". J~.

JO ... ~ ••• . ........ν.ι ,ο. " '" ")0... I~~ ιδiooι; 1.10. 6 '" "5 ... lJoί>._ .Ι.
, .

J ι... i . IJ. 1WDO. " '")6 ... λΜ,ε Nf:i -~- • " "10 ... """". L "'. " ," "110 ... Τ. ·6. .... ...... π... • l.50. ".
ΙSO.oc.Boίι '")O ... P_f. JO

1201<.= JO "IJ... . JO " ''''60 ... ~σν l.50, 10

"JΚ . αι»8ιJιι'Wfiii. J 1',. '"6ΟΚ . rfroν,. . J, '00
JK .Ρ •• , "4ΖώνΚαλ rικά δ.' εν '" "4 1< ο.ι..α ...... ζώ...ν. " 8 '"ΙSO Qιι, MαlλΙα δ•• "" ....νΠα. • 1.8J. JI
8 Φα._ιο. • ;olι ιιΖ. 4 ιιιrtι> tω~M: ", η

Μ, 4"" ...."δ.·ενh . 70 '80 80
)()() 0«. ,,;ε .0 ιια 'ισν l. )0 "8 oa:. ιlD:ιόlι:ιδoν . Ι. 7J1(}(). " '"IJ ... , " ι Υ,. " JO '" "~λ.75. "ΙSO ... δ.... • Παν·... 1. 50. 10
ε ' ..........-u "v!JVo Bc:ι ίo.nι 4.... "'....... "ε Κα_" ·v!JVoKιi6ω.. ν δια..ο ΓάλιL " '" '"ειι; p,-.,v';'" δ,mmί.lι:ιζμανι!J,ιn.ιων"α' 4rόp8ωιι... ", " ", 10
MιUl_

~K...u "'....... ε Λια- ώ, "ά ,χ," ~ Μ,,' JO
ε.. .τ.ι..ιΡοΨ.;ν .....ν """.ι ...... 6....... roνa,rθtνιαrn"'17- ,,.
~

f:~ K6ttχιw>- Σί."",ι!Ικι ~ε~.ooς KoJJr<ιc< ιιpt;J
,,,,

" .,. "ε.... ιηφιi .. ψΗόι.. qηo..υ<riwBc6w ιφο.; .ιfpx. Ι50. '" ".. "
'06 .. "" "
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140 ΓεuJQyιClς Κ. θ. Λαl};

Αφαιρε[ται ικ της ολικής πooάrηroς lQ πQ(}ών των άΥΤικρυ

καταχρηστικώνKΥVΔηλιωνως αποοrδrryμένων

Ί)σα μετά ο οφειλέτηςπρος cξιοωοιντων άνlΊκρυ ποσών

Εν AγάθωVΗτην J2 Iovλfoυ /832
Ο Πρώην Hyoύμιvoς

(Τ.Ι.) ΟΙ Σύμβουλοι

KωσrdvrIoς Δημητριάδος

Δαμασκηνός Aθavσoίoυ

Όrι ίσον a.,-αράλλaxrov τω πρωτοroπω

ΕνΛαμια την 7/0υλΙov 1838
Ο Mηrρoπoλiτης Ο Διοικητής·

Ιάκωβος Π. Λοιδορίκης

Κυρίες και Κύριοι.

2063,84
Δ(tx. 6614, 32

1776,50
ΔQx. 8390, 82

Στα πλαι'οια του χρόνου προσπάθησα να σας μεταφέρω τη ζοφώδη κατάσταση της

MOV1ir; του Αγάθωνα κατά τους επαναστατικούς και οθωνικούς χρόνους, ως και τον

πολυτάραχο βίο του μακαριοτου ηΥουμένσυ αυτής Γρηγορίου, Q οποίος ι1χovτaς υπόψη

του. το του Κυρίου "Ει CΜε εδιωξαν και υμάς διώξοvoιν. Αλλά θαρσείΤCεΥώ νενίκηχa τον

κόσμον". (Ιωάν. ΕΊΟ και Iuτ'J3j, επι 6 οuνcχή χρόιιια σήκωσε καρτερικά το Σταυρό

που ο Κύριος υrfrρcψε. μέχρις ότου δικαιωθcί, ως άλλος lωνάς.
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ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

ΙωάΝVΗς: Euαyy. ΜαΚQής:

δάσχαλος - τ. Σχολικός Σύμ!\ΟυλΟΙ; Π.Ε.

θΕΜΑ

Το ιδιοκτησιακό καθιστώς των χωριών της υrαqχίας Ζητουνίου κατά τα

πρώτα μετaπEλEυθιρωτικά χρόνια (/833 - 1840 μ.χ. περίπου). σύμφωνα μι τα

πρακτικά της Μικτής Ελληνοτουρκικής Δικαοτικής επιτροπής.

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

Ζητούνι, ως yvωστόν, ονομαζόταν η Λαμία κατά την περίοδο της ΤΟlJ(!κοκρaτίας.

Η υιαρχία Ζητουνίου πε()ιελάμ{Javc 49 lWf!Id κατά τα πρώτα μt:fQ.,"Τελcυθε(!W"κά

χρdνια και ταυrιζόιαvμε ένα μέρος της σημεQlΥ1jς επo.eχιας Φθιιiπιooς. (κοίτα Χάeτη

στη οελ.Η3) Το θlμα της εισή'ΥηοηςavaqιtQCΤQl<πα ."T(?ώrαμcταπελεvθcQα/τικάχQόνια

και αφορά κυρίως <πα χωριά που fJρίΟΚΟVfQlβορει'ως του LΠQχειούποταμού. Για τα

νατ/ως του L"TtQltIOIίχωριά ακολουθήθηκεοε πoλλtς πεQιπτώσειςμια πιο πολύπλοκη

διαδικασιίι από αιπήν της άμεσης αγοραπωλησίας μεταξύ πωλητή και αγοραστή.

οπότε το ιδιοκτησιακόκαθεοτώςαυrΏVδιευθι:τήθηκεaρyότερα. Για τα χωριά αυτά θα

γι'νει μια απλή αναφορά βασιομένη οε ένα lγιQαqιo της Μικτής Επιτ(>Οπής ΧWQίς

lfCQQlrtQw διεQεύνηοη.

", r""- ταν το 1833 η επαρχια Ζητουνίου απελειιθερώθηκε από τους Τούρκους'

• .περιελάμβανε 49 χωριά. Τα 37 από auld τjtαν τσιφλίκια. που

'-..j αποτελούσανιδιοκτησίαΤούρκων μπέηδων και αγάδων. και τα 12 ήταν
"κεφαλοχώρια", δηλαδή χωριά κατά 10 πλείστονορεινά και άγονα "που παρουοιαζαν

μειωμένο ενδιαφlQον για τον κατακτητή και κατοικούνταναπό μικ(>Ούς ιδιοκτήτες

ελεύθερους καΜιcργητές".! Σε μερικά από αυτά Τούρκοι τσιφλικάδες κατείχαν

κάποια "ζευγάρια" χωραφιών. Ζευγάρι ονομαζότανέκταση γης 80-200 στρεμμάτων',

όσα δηλαδή μπσρούσε να καλλιεργήσει ένας καλλιεργητής σε μια καλλιεργητική

περίοδο με ένα ζειrγάρι "αροτήρων βοών", αφού με τα βόδια γινόταν τότε το όργωμα

των χωραφιών.

Κατά την απελευθέρωση λοιπόν της επαρχίας Ζητουνίου -και λίγο πριν- σι

Τούρκοι τσιφλικάδες άρχισαν να πουλάνε τα τσιφλίκια τους. Ποιος όμως να τα

αγοράσει; Πού να βοούν τα χρήματα οι qπωχoί ραγιάδες που είχαν πάρει τα όπλα και

πολεμούσαν κατά των Τούρκων; Άλλωστε υπολόγιζαν ότι η γη που τόσα χρόνια

καλ/ιεργaύoo.ν ως κολίγοι θα γινόταν δική τους μετά την απελειιθέρωση 'ιης πατρίδας

τους.

Ενώ λοιπόν αιnoί έχυναν το αίμα τους για τη λεqπεριά της πατρίδας τους.

κατέφθασαν κάποιοι "άκαπvo( συμπατρtώτες τους του παροικιακού ελληνισμού αλλό

και από τις τoυρΚ<Yιtρ«τoυμενες περιοχές ·Έλληνες που είχαν πλουτίσει με το εμπόριο

Ι. Ως 1JIιι."'η ....α ΙUΙΕΙfl!θ(Ι_Jι)ς ιης fJlαι'Χίrις: Zψ"ιινlI>ΙΙ Μ'Ι t"1ις Τ,>ι1.'κο"", θιωι!,Ι,ι,ιι "ιν 2/01'1 Μπιπίοιι

IfI)3. 'Β'ΙΙΙΙΙ lI.αιιi tιιν ,,-,ιοία E"nj1BE "E)J.I)VIxtiς: 'JtQntIiς: ,ΠΙ) hnl,io.
2. 11",'C.ιoίa ι"ιι fl).ηνιχιιύ ΈIhoιιις:. ΕΧδιΠΙlΙ.ή Αθ'1"ών ΑΕ. . 1. ΙΑ". ,11Ι:1. ]35
3, ,Ι. 11"•• 111Ι:1. 109
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142 Ιωάννης ΕΙΙΟΥΥ. MaX{lήI;

στο εξωτερικό- και άρχισαν να αγοράζουν τα τσιφλίκια που πουλούσαν οι ToUρxoι.

Έτσι, και μετά τ/ν απελευθέρωση, οι φτωχοί ραγιάδες πάλι κολίγοι έμειναν, αυπί τη

φορά κάτω από άλλον αφέντη, που πολλές φορές ήταν σκληρότερος κι από τον

Τούρκο.

Οι αγοραπωλησίες των τσιφλικιών γίνονταν μέσα ΟΕ ένα κλίμα ασάφειας και

ανασφάλειας. ΟΙ Τούρ"Α.ΟΙ τσιφλικαδες εγκαταστάθηκαν x\JQί"ως σπι Λάρισα -για να

είναι όσο το δυνατόν πιο κοντά προς τη Λαμία- και πO\lλούσαν οι ίδιοι ή με

αντιπροσώπους. Πουλούσαν μερικές φορές χαι περιουσία που δεν τους ανήκε Και

γενικά \lmjoξov αρκετές π.ερι.ϊtώσεις δολοπλοκιών, xρημαnσμo", δuιλoπωλήσεων

κοl γενικά εξα,'tατήσεων και α-ίό τις δυο JW;uρές.

Ποιος οχριβώς αγόρασε, τί, και οε ποια uμή είναι πολύ δUσκoλo να γραφεί για

OQ"AoEtt; περι.τrώσεις. Υπήρξαν παζαρέματα, αμφισβητήσεις και διενέξεις Ύύρω από

το ιδιοκτησιακό ζήτημα. Απαιτήσεις 1tO\J άλλσtε ήγεΙΡΕ η μία πλεuρΆ ΚΙ άλλοτε η άλλη.

Για τη διευθέτησή τους σuyκρoτήθηχε μικτή επιτροπή αποτελούμενη (L-rό δυο

Έλληνες και δυο Τούρκους δικαοτΕς. Μυ λειτούρΥηοε από ΊΟ 1833 μέχρι το 1870
πιρίnoυ. Τα στοιχεία :ιou :rταραθέτoυμε εδώ προέρχονται από τα πρακηκά αυτής της

επιτροπής που φυλάαx>vται στα Γενικά Αρχεία του Κράτouς στην Αθήνα,κυρίως δε

από τρία έγγραφα με τίτλο: -Κατάλογος των χwρ{ων της επα/π/ας Zηroυνι'ov·· .. το
-ΔευτΙρι δι όσα υποστατικά επώλησανοι To!Jexol ZηrOVVldral"J και ~H εξομολόΥηοlς

του κ. Αθανασίου 11;ίΥχα"', ή όπως θα λέγαμε σήμερα η κατάθεση του Αθανασίου

Τσίγκο, του εκ Κομποτάδων πρώτου ειρηνοδίκη Λαμίας.

Σιίμφωνα λοιπόν με τα έγγραφα αυτά τα 37 τσιφλίκια ήταν:

Δέλφινος Σαρμουσακλί (Ροόιτ()(ι)

Αλπ6σπψα Μεγά),η Βρύση

Βαρδάτες; Αυ),άκι

χαίν Γαρδίκι (Οιτη) Αγία Μαρίνα

Σκi..ιθράκι Αχινός

Αμιαλός; (M:/fΚiλλoς:) Ράχες

NεβQ6πoi..ις; Αχλάδι

Δαμαστα Σουβάλα (ΒaθύΚΙΗλο)

Μουσταψάμπεη ΙΙΙρίw,ι"Μαχαλάς (Κυπιι('ισοώνας)

Κομποτάδει;

Kωoταλ€ςι

Φραντ~ί

Κου,ιαρίτ!;ι'

MooxoxώQι

Κόμμα

Αλαμανα

Εμίρμπεη (AVΘΙμη)

ΑΥναντα

Νεραιδα

Σαπουνάς

Λιμογάρδι

Ταράτζα

Μακρολείβαδον

Δαίτζά (Αγριλιά)

Τζομπα),αδες; (AVYOQIri)

Μπεκί (Σταυριjς)

Καλύβια και

Σουλάχι

4. ΓεΥιχά Αρχεία τοιι Κράτους (Γ.Α.Κ.), Πραχτιχά Μιχη)ς EπHΡO:lr)ς. Ο' Κηίματα ΦθΗ'IJτιδn;.

φ. """
S. Γ.Α.Κ. 6.11 .• φ. 57σς

6. Γ.Α.Κ.. 6.11.
7. Διoτηρείτnι η ορθσΥροφ(π τοιι "κιιταΜίγοιι".

-
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Τα 12 κεφαλοχώρια της επαρχίας Ζητουνίου ήταν:

Δυο Βουνα

Παύλιανη

Π@οκοΡενίκου (ΣxαμVΌς)

Λευθεl1Oχώj}t

Δ@ακοσπηλια • (Θερμοπύλες)

Διβ.η

ΑοΥκίτζι.

Στηλίδα

ΝίκοΡα (Άνυδρο)

Σπα~τια

Μύλους και

ΓfI@δίκι (ΠελασΥια)

Συνοψίζοντας τα στοιχεία αυτά θα μπορούσαμε να επισημάνουμε ότι:

Ι Το 75% των χωριών ήταν τσιφλίκια και το 25% ήταν κεφαλοχώ@ια.

2. Τα 37 τσιφλίκια ανήκαν σε 12 άτομα. Αν εξαιρέσει κανείς τους ~μικρoύς~

τσιφλικάδες, δηλαδή αυτούς που κατείχαν το 1/2 κάποιου χωριού, τότε τα 36 XtιJQιά τα

χοτείχαν 6 μπέηδες ή αγάδες. Ένας μάλιστα από αυτους, ο Τεφ(κ μπέηι;, κατείχε 14
ολόκληΡα XtιJQιά, ενώ άλλα 5 Χω(lιά κατείχε η μάνα του!

Έτσι ομαδοποιημένα κατά τσιφλικά τα 37 τσιφλίκια έχουν ως εξής:

Τεφίκ μπΙης (γιός του Χαλίλμπεη, στο σεράι του οποίου έφεραν δεμένο

πισθάγκωνα τον Αθανάσιο Διάκο ο Ομέρ Βρυώνης κι ο Κισσέ Μεχμέτ)

Κομποτάδες NεP~όπoλιι;

Φ@αντζί Δαμάστα

Αλεπόσπιτα Λιμoγαj}δι

Βα@δάτες ΑΥναντα

Δελφινο Tαj}άτσα

Χαίν ΓαΡδίκι Mα~λείPαδo

Αμυαλος τα 2/3 τηι; Αγίαι; Μα(ιίναι;

το 1 Ι 3 τηι; Αλαμαναι; και 1'0 1/3 του Εμί@μπεη

ΤσοπανλατεςΑχλάδι

ΣουΡάλα

ΣαϊδΙ Χανουμ: (κόρη του Βελή πασά, που ήταν γιος του Αλή πασά, γυναίκα του

Χαλιλμπεη)

Κόμμα

Μεγάλη Βllύση

Λχμiτ εφ{vδης:

1/2 του Κωσταλεξίου

ΚαλύΡια

ΣουλάΧι

ΚουμαQίτσι

Σκληθj}άxι

Ιζiτ μπiης:

1/3 της Αλαμάνας

1/3 του Eμίιnιπεη

1/3 της Αγίας Μα(ιίνας

Μουσταφαμπεη

ραχει;

Μπεκί

Μοvoταφά μπiης:

1/3 τηι; Αλαμάναι;

1/3 του Eμί~μπεη'

ΑυλάΧι

Αχινόι;

* Βρισκόταν στις πλαγιές ΤΟ\l όρους Καλλιδρόμου.
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Σελήμ αγάς:

Νειιάιδα

Mqμiτ αγάς:

1/2 του Σοιιμουσαχλί

Ιωάννης Ευαγγ. Mακe1Iς

ΔαΤτσά

1/2 του Μαχαλά

Εματουλά χονοι5μ: (κόρη τσυ E~lήν αΥΠ)

MoυσxoXώi?'

Xατζημεχμiτης :
Σαήτ αγάς:

Xaoάνaράπης:

Αλαμπεί'να:

των Ελλήνων:

1/2 του Σαπouνά

1/2 του Κιοοτολεξίου

1/2 του Σαπουνά

1/2 του ΣοιιμουσαΧλί

1/2 του Μαχαλά

Στον προαναφερθέντα "Κατάλογο των χωρίων της επαρχίας 2ητουνίου" γίνεται και

μια άλλη σμαδοπσ(ηση των χωριών σε "εδώθε" και "εχει'θεν" τσυ Σπερχειού ποταμού

χωριά. Τα "εδώθε" είναι ιioα βρίσκονται νι\τια του Σπερχειού και τα "εκείθεν" ιiσα

βρίσκονται βδρεια. Η σμαδηπσίηση αυτή έχει την εξής έννοια.

Κατά τις διαπραγματεύσεις για τον καθ()ρισ~l(\ των r~()oeiαIV συνι)ρων του

νεοσύστατου ελληνικού κράτους, αρχικά είχε προταθεί ως βι)ρειο δρω η κοίτη του

Σπερχειού ποταμού και στη συνέχεια η γραμμή Παγασητικσύ-Αμβρακικού. Για τη

βσρείως του Σπερχειού περισχή πληρώθηκε τσ ποσό των ]0 εκαT(ψ~ιυρίωνγροσιων'

επί πλέον και θεωρήθηκε ότι οι Τούρκοι τσιφλικάδεςείχαν δικαίωμα να πουλήσουν

τα ~oρείως τσυ Σπερχειού πσταμού τσιφλίκια τους, κάτι που δεν ίσχυε για τα νοτίως

τσυ Σπερχειούτσιφλίκια -αν και ~ιερlκά απ'αυτά πουλήθηκαντελικά.

Είναι ευνόητο λοιπι)ν γιατl στα πρακτικπτης μικτής επιτροπήςβρέθηκαν στοιχεια

για τις αγοραπωλησίες των "εκείθεν~ τσυ Σπερχειού τσιφλικιών μι)νσ, Ενώ για τα

"εντεύθεν" του Σπερχειού βρέθηκαν αιτήσεις των κατοίκων πολλών χωριι6ν

(Κωσταλεξίου. Κοψαριτσίου κτλ.) πρ(ις την ΑΜ το ~ασlλέα των Ελλήνων για

παραχώρησητων χωριών αυτών <πους ίδισυς.

Για τις αγοραπωλησίεςτων τσιφλικιώνβρέΟηκανδύο έγγραφα:

- Η 'ΈξομολάΥησις του κ. Αθανασίου ΤζίΥκα" κπι

- Το "Δειιτέρι δι' (kια υποστατικά υτώλησαν οι Τούρκοι Zητoυνιι.iται~

Τα πρώτο έγγραφο ~ιας παρέχrι πληροφορίες γιπ τα ]2 απι) τα 23 τσιφλίκια

πσυ r~QIox{)ytav r~ορείως του Σπερχεισύ. ενο:' το δεύτερα έγγραφο παΙ1έχει

πληροφορίες για τα ]7 τσιφλίκια και επιβεβωώνει την κατάθεση τσυ Τσίyιtα - εκτι'iς

απι) κάποιες μικροδιαφορές, κυρίως ως προς τσ χρηματικι1 μέρος της αγoριmωληαίπς.

Σύ~ιφωνα λσιπι'iν με τπ έγγραφα αυτά συντάξαμε ταν πίνακα που ακσλαυθεί.

1'1. 10TO(l1(1 Tl\l' Ελλl]\'ι;<οι; ΈtJ\'οι'ς. τ. ΙΗ, οεΛ.. 576·577
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Το .δtonησιυxό χαθεσιώς των χωριών της t1tOQXiac; ZηroUΝΊoυ (Ι83Η840 μ.Χ) "
ΧΩΡΙΟ ΕΛΛΗΝΑΣ ΠΟΣΟ

(Τούρκος iδιoxnjτης) αγΟ(!Οιπής (οι ypioIa)

Τσοπανλάτες; ΕυάΥΥελοςΒαλατοός 64.000
(Σαϊδi Ί-αvoύμ)

Τοοπανλάτις; ΑλΙξ. Μανοόλας- J3.000
(3 ζεuγάρια) Παπαοτάθης

Μπεχί Δημή'fQιος ΚεμΠQ{χος 96.000
(/f;πμπέης)

Καλυβια • Σουλάχι ΓχόΡ.ας 150.000
(Λχμiτ εφi,,'δης)

Κόμμα Αθ. Τοί'γ)(ας;-Γ.χαι Δ. 67.000
(ΣαϊδtΧαvoύμ) ΚQίτσας

Κόμμα Αθ. ΤσίΥχας χαι λοιποί

(ζιυγιiqι του 'Αλή Ριζά)

Κόμμα (ζιυyά(Jι του Παπαθανάσης; 3.000
!OOvφ 1"tημλόπουλοv)

ΣαQμouσαχλί 2/3 Λαμιώτις·Ρ06ιτοιώτις 71.500
(Μιχμετ αγάς)

Σαρμουσαχλίl/3 Λαμιώτες·Ροδιτοιώτες 35.750
(/οούφ μπέης)

Αλαμάνα 1/3 και

Εμί(lμπεη 1/3
(Moυαrαφd μπέης) ΓειιJQyιoς; MωQαΊτης 97.000
Αλαμάνα 1/3 και

Eμί{lμπεη 1/3
(/t;iτ μπέης)

Χάνι Αλαμάνας Δημολιoiiλιας; 7.000
(Μουσταφά μπ{ης)

ΜεΥάλη 8QOOη Ανδ(ιΙας ΦOQδής 35.000
(ΣαίδiXανoύμ)

Αυλάχι KεXαΎtάς; χαι 105.000
(Moυαrαφά μ.τέης) καl'lΗάν Νάχοι; (Παvoυ(!Υlaς;)
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146 Ιωάννης ΕυαΥΥ. MαΚQής

Αυλάχl (ζευΥάι!ι του Γιάννης Στυλιδιώτης 5.000
ΜαχμουτΠατ~ιvoιJ)

Αχινό; χαl ελαιώνα; ΣxoυμΠOUΡΔαίOI 220.000
(λfoικπαφό. μπiης)

Αχινό; (ζευyάQια του ΣxoυμπoU{)δής 10.000
Αλή Ριζά)

Ράχες Αιnυρός Συ~lανός 45.000
(ιζtr μ.τέης)

Ράχες (ζευΥάΡι του Aιrrυρός Σ"(Μανός 4.000
Σαίταγά)

Αχλάδι Διαμαντή; Ολυμπιας 45.000
(ΣαίδiΧαvoύμ)

Σουμό-λα Ιωάννης: Σχινάς 33.000
(l.αϊδiΧανούμ) (Χαμακιώτης)

Μαχαλάς 112 & βιλέση Γαρδιχιώτες (ΠελασΥιώτες) 41.000
(McχI'έτ αγάς)

ΓαρδίΧι (ζEυyάQι του Γ~διxιώτες 8.500
Χaτζ,lμεχμέταγά)

Σαπσυνα 1/2 Στυλιδιώτες: 17.000
(Χατζημεχμ{της)

Σαπουνά 1/2 Στυλιδιώτες 11.000
(Χασάν αρά;rη;)

Υπήρχαν όμως κω "ζευγάρια" που δεν cιν«φ{ρετ«ι οε Π11Ι« χωριπ πνllκ«ν.

ζεuγάρια του Σελήμ αγά

ζευγάρι του Χαλίμη

ζευΥάρια του Λχ.μέταΥα

Γιώργης Λσπροποταμίτης

Λλ{ξανδρος Μανσόλας:

εις τους χατοίχους (;)

18.000

8.500

19.500

Α\)τές ήταν 01. αγoρa.ίωλησίες που αναφέρovται (πα προαναφερθέντα έγγραφα

Τα/ν πρακτι;ι.ών της μικτής επιτροπής. Δε oυμπεριλfψβάνllvταl 11· α\)τά τα χωιηά

ΑΥναντα. ε~άιδα. Aιμoyό~ι. Μαχ(Κ)λείβαδο. Τα(ιότοα. Δαίτοά κω το 1/3 της

Αλαμάνας και του Εμίρμπεη, ιδlOκτηοίης κυρ(ως το\) Tεt(ix μπέη.
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Από τα 49 χωριά της τότε επαρχίας Zητoυvίoυ :
- ένα ανήχει πλέον σε άλλη επαοχία ( Μακρολίβαδο στην επαρχία Δομοκου. ενώ στη

τωρινή επαρχία Φθιώτιδας που περιλαμβάνει τα υπόλοιπα 47 χωριά της επαρχίας

Ζητουνίου προστέθηκανπολλά χωριά ακόμα).

- οκτώ χωοιά δεν υπάοχουν πλέον, ενώ δημιουργήθηκαν πολλά νία στην περιοχή της

τότε επαρχίας Ζητουνίου (Νέο Κοίχελο, Γοογοπόταμος, Καοαμόμυλος, Αγ.

Παοασχευή κτλ. ) και πολλοί οιχlOμοί. παραθαλάσσιοι κυρίως.

Τα χωριά που δεν υπάρχουν πλέον -υπάρχουν όμως τα τοπωνυμια:

Σκλιθοάχι (νοτίως του Κουμαριτσίου, δυτικά της Παύλιανης)

Αμιαλός (πιθανότατα ανατολικά του Μπράλου, όπου υπάρχει τοπωνύμιο Ομυαλός)

Νεμοόπολις (πιθαν6ν στο ομώνυμο οροπέδιο του Καλλιδρόμου)

Αλαμάνα (βορείως του Σπερχειού, πιθανότατα κοντά στην ιστορική γέφυρα)

Σαπουνά (σε απάJταση 7-8 χιλιομέτρων βορείως της Νεράιδας, όπου η εχκλησία

Άγιοι Ανάργυροι)

ΆοΥναντα ή ΑοΥναντη (2 χιλ. περίπ-ου από το Μαχαλά [Κυπαρισσώνας) )
Ταοάτζα η γνωστή Ταράτσα της Λαμίας και

Σουλάχι (δυτικά-νοτιοδυτικά των Καλυβιων)

Αχλάδι

Σπαοτιά

Mιiλoι

Νεοάιδα

ΛογγίΊσι

Λιμογάοδι

ΔίμQη

MαΚ{loλίβαδO

Kαλιiμια

- δεχατοία Χα/Qιά έχουν αλλάξει ονομασία:

Καιν Γαοδίχι (Οίτη) Μαχαλάς

ποοκομενίχο (Σχαμ1ιός) Γαοδίκι

Δοαχοσπηλιά (Θερμοπύλι:ς) Νίχομα

Μουοταψάμπεη (Ηράκλεια) Δαίτζά

Εμίομπεη (Α1+1rjλη) Τζομπαλάδες

Σαομουσακλί (Ροόίτσα) Μπεχί

Σουβάλα (Βαθύκοιλο)

- είχοσι οχτώ χωριά εξακολουθούν να υπάοχουν ως χωριά

μικρή διαφορά στην πρoqχψά του ονόματος:

Κομποτάδες Κουμαοίτοι

Κωσταλέξι ΠαύλιαVΗ

Φοαντζί Λευθεοοχώοι

Αλεπόσπιτα Μεγάλη RQιiση

BαQδάτες Αγία Μαοίνα

Moσχoχ!ιiQι Αυλάχι

Κόμμα Στυλίδα

Δαμάστα Αχινός

Δυό βουνά Ράχες

Δελψινο

(Κυπαρισσώ1'ας)
(Πι:λασγι'α)

(Άνυδρο)

(Άγριλιά)

(Λυγαριά) και

(Σταυρός)

με το ίδιο όνομα ή με

- ίνα Χα/Qιό δεν αναφέοεΊαι καθόλου (Παλαιοκερασιά ούτε με την παλιά ονομασία

Τοερνοβίτι). άγνωστο οε μας: Ίια ποιο λόγο.

Για τα εντείiθεν (νοτίως) του Σπερχειού ποταμού χωριά υπάρχει το υπ' αριΟμ. 118
ανυπόγραφο έγγραφο (φάκελος 68-69) στα πρακτικά της Μικτής Επιτροπής, το οποίο

αναφέρει τα εξής ιποιχεία, τα οποία δεν ιιπόρεσα να διασταυρώσω.
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ΧΩρισ

A1εrι:oσrι:ητα

Κομποτάδες:

NtuQ(ino)"IO;
Koυμα~ίt!;ι

ΣX).ηθQάκl

KωσTαλ~ι

κουρελος:

Μουσταφάμπεί

Mooκoχιi!Qι

Φραντtί

Βαρδάταις

Γαρδίχι

Αμνυαλ6ς

Δαμόστα

Δελφ.νος

ΤΟΥΡΚΟΣ

ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ

Τεφ(κ μπέης

του ιδίου

Χaτζ,η-μ cχμέτaινα

Σαίτ αγάς

του ιδίου

του ιδίου

του ιό(ου

/ζέτ μπέης

Μουσταφά αΥάς

Τcφ{κ μπέης

του tbiov
του ιδίου

του ιδίου

του ιδίου

του ιδίου

ΕΛΛΗΝΑΣ

ΑΓΟΡΑΣlΉΣ

Σ. Σχυφrης & Κ. Τσάλλης

Σ. Σχληβανιώlης

Ν. Σκoυμπouρδής

χωρικοί

χωρικοί

χωρικοί

χωρικοί

Αθανάσιος ΊΌίνης

Ν Σκουμπουρδής

r. Μωραίτης
r. Μωραίτης
Ν. ΧρυσοβΕργης

Ν. Χρυσσβέργης

απούλητο\'

απούλητον

ΕΤΟΣ

ΑΓΟΡΑΣ

\838
1836
1839
1837
1837
1837
1837
J833
1833

Συσχετι'tοvtας τα σrotχεία αυτά με τα 010ιχεία που μας παρέχει ο Πουχεβίλ στο

βιβλίο του "ΊΆΞΙΔΙλ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ-, αναδειxVΎoυμε πολύ καθαρά μια

πρι:ryματικότηtα rι:0\I μας είναι λίγο πολύ γνωστή, αλλά δεν έχουμε συνειδητοποιήσΕΙ

ίσως την έκτασή τ/ς.

Σε κάθε tσιφλίχι αναλογούν 39 ελληνιχές οιχογένεlες,ενώ σε χάθε xrφoλoxwρI

αναλογούν64 ελληνιχές οlχογένειες, Αν δε λάβει κανείς υπόψη tou ιΥη ta tσιφλίκια

ήtαν εύφoQα χαμποχώρια χαl ta κεφαλοχώρια ήταν χωριά ορεινά χαι άγονα, θα

ανηληφθε( καλύτερα την έντονη επιθυμία των Ελλήνων να μη ζουν κάτω από τον

τούρκικοζυγό,

Γιατί στα τσιφλίκια οι φτωχοί ραΥιάδες, οι κολίΥοI, είχαν άμεση εξάQτηση απ6

τον Τούρκο τσιφλιχάκι αισθάνοντανβαρύτεQ'O το ~νyό της σκλαβιάς.

Στα κεφαλOXώQlαοι ραΥιάδες αισθάνονtανπερισσόηροελεύθεροι,

Σ' αυτά, λοιπόν, κυQίως ανδρώθηκαν οι aJtQooxtiVΗtoI Έλληνες, autoi που

αγωνίστηχανγια τη λευτεριά της πατρίδας μας,

Ποιος όμως να τους τό 'λεγε ότι και μετά την απελευθέρωσήτους απ6 την τoύQκικη

σχλαβιά κάποιοι θα άλλαζαν απλώς αφεντικά και θα παρέμεναν χολίγοl

συμπαΤQιωtώντους !!!

EUXC!QIOtIi)

Σημείωση: Την πληρcφoρία Υια το Σκληθράκι μάς Εδωσε ο ovvribclφoς Κώστας J.
Πα7ιαμίχος από το Κovμιψ/τσι. Ο ίδιος το ε/χα ταυτίσει αυθaι'ρcτα με το σημερινό

Σκλήθρα, παραovρμέvoς ωιό την ονομασία, επειδτj δε yvώριζα την ύπαρξη του

rοπωvvμίοv Σκληθράκ/ στην πcριoχτj Koυμαeιτσίoυ-Παύλιαvηι;.

λχολουθεί πα{MiQτημα με tnvaφα-πηγές πλη~ιών.
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ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

Κώστας Ι. Ζήσης

ΣχοΜ)(υς Σύμβουλος n.E. - δQ. φιλοσοφίας

θΕΜΑ

ΙΥΜΒΟΛΗ.ΙΤΗΝΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣΝΕΟΕΜΗΝΙΚΗΣ EΚJ1AIΔEYΣIIΣ

ΟΙ απαρχ{ς του Εκπω.&.υτικούΣχεδιαομού (Κι:vrOOιστριωιή και Οθωνική

περίοδος). Τα σχολΕία της Φθιώτιδας.

A
πoδcχ6μεvoς την τιμητική πρόσκληση που μου tyIvc από το dήμαρχοΛαμιίων

κ. Γεώv/to ΚΟΤ(lWVιά και το dιοικητικόΣυμβούλιο του ΠνευματικούKlvτΡOυ

Σταveoύ, να σvμμcτfχω ως εισηγητής στο Συνέδριο τούτο, αισθάνομαι αρχικά τη

διάθεση να σας tl1J.aPloτήoωΥια την τιμή πουμου κάνετε και να σας συγχαρώΥια την

πρωτo{Joυλiασας αυτή.

Πιστεύω ακράδαντα ότι η πρωτοβουλιΌ σας 'χει δvwι.μική και προοπτική, ώστε

μ{σα από αυτή να αναδειχθεi η ιστοριΌ του τόπου μας, να καΤOΎf!O.φει' και να

απ()Τελ{οει οδηΥό Υια παρόμοιεςπροσπάθειες.

Με την εισrh'ησή μου θα φiρω στη δημοσιότητα vfa oτoιxtia, αι;{κδοτα, άλλωστε

αυτός npfntl να είναι και ο στόχος ενός Συvcδρiου, και θα ovμβό.λωσrηv κaτaΥeaφή

της ΝεοελληνικήςΕκπαΙδευσηςτου Νομού ΦΟιώτιδας.

Σύνεδροι, Κυρίες και Κύριοι,

όπως γνωρίζετε μΕχρι την Απελευθέρωσηδεν είχαμε Eκnαίδευσηαλλά Παιδεία,

χωρίς μεθοδολογίακαι αναλυτικάπρογράμματα,αποκομμένηκαι αποοπασμΕνη,που

στόχευε κυρίως σtη διατήρηση της γλώσσαςκαι της θρησκείας.

Με τον ερχομό του ΚαποδίσΙρια τέθηκε, άμεσα και επιτακτικά το θέμα της

μόρφωσηςτου λαού. Μάλισταμε τον ερχομότου Καποδίστριαδιαχέεταιη αισιοδοξία

στους πνευματικούςανθρώπουςτης εποχής, μέσα και έξω από τον Ελλαδικόχώρο, ότι

πολλά πράγματα θα αλλάξουν προς το καλύτερο. Ο Κυβερνήτης, από τα πρώτα

βήματα της παρουσίας του στα κοινά (1803), είχε δώσει δείγματα αγάπης για την

παιδεία και έδειξε φροντίδα για τη μόρφωση και ανύψωση του λαού και του κλήρου.

Αρχικά, από το 1805 μέχρι τα μέσα του 1807, είχε διοριστεί επιθεωρητής της

Δημοτικής Εκπαίδευσης των σχολείων της Κέρκυρας.

Αργότερα παρακολούθησε και εντρύφηοε στα σύγχρονα παιδαγωγικά

συστήματα, όπως του Πεσταλότσι (PesIii]ozZi) και ιδιαίτερα του Φέλενμπεργκ

(Emanuel νοπ Fel1enbcrg), τα σπσία στηρίζονταν σtην ανθρωπιστική μόρφωση, με

παράλληλη γεωργική εξάσκηση των μαθητών και εφαρμογή α\Πών, στο πρότυπο

αγρόκτημα της Hofwyl. κάτω από την προσωπική του επίβλεψη.

Το ενδιαφέρον του για την παιδεία διαφαίνεται και από τις διάφορες επιστσλες

που αντάλλαξε με λό'Υιους φίλους του, καθώς και από την προτεραιότητα που έδωσε

οε αυτή, τΟΟο σrην προκήρυξη που απευθύνει προς ΤO\.lς 'Ελληνες στις 20·] .1828, 000
και στο ψήφισμα που κατέθεσε και ψηφίστηκε κατά τη διάρκεια της Δ'

Εθνοσυνέλευσης στα Άργος.1

Ι. Α.Β. Δαoκαλιiχι\. ΚεΙιιε\'Ο.: ~Π'7yω' n,ς ΙurrJQΙίJς της Ελληνικής EπΙIVΙIUΤιίσι:ως", Σειρά

Τρίτη: ~ ΤΙΙ ΠΙf!l' ΠΙJlδιίΙJς", 3 Τόμοι. Αθήνα 1968.1011. Α', οεΑ,. 242 - 243 και Αλι'ξης Δι\l'αριίς.

"Η μιrιI~ύθμlση παυ &νέyιvι~. Τόιιος Α'- ΒΌ Αθήνα 1973, οεΑ,.24-24

-
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AπQβλiπει, λοιπόν. αρχικά. σε ένα πρωτοβάθμιο σχολικό ακτuo, επtxτάθηκε. σrη

σtrνέXεια. σrη σootαση δευτεροβάθμιων σχολείων, ως προθαλάμου των σχολεΙων

ανώτερης τάξης, αναβαθμ!tοντας τα λεγόμενα ελληνικά σχολεία., λόγω του κύρους

που διαΠJQOuσαν σης ανώτερες χοινωνικές τάξεις της εποχής,

Στηριζόμενος στο σύσtημα του Φέλενμπεργ. που απαιτούσε λ.ι":γouς δαmιάλσυς.

ανάλογες xtIQlaxl; εΥι<αταστάσε:ις. ομοιογένεια και οικονομία. εφάρμοσε την

λεγόιιενη ~αλληλoδιδaκτικημiθοδο
R

. Δηλαδή ένας δόσχαλος να διδάσ,(Ε! όσο το

δυνατόν περισσότερους μαθητές, βοηθούμενος από τους μεγαλύτερους χαι

~ElXf'1JfσTcΡOVς· μαθητές, Γι' αυτό άλλωστε θεωρείται και ο εκφραστής της λαίκής

εκπαίδευσης.

Δυστυχώς όμως ο πρόωρος θάνατος του διέΚΟψε α/Jtoύς τους σr6χoυς. αυτή την

πορεία και η κατάσrαση που διαι.ιορφώθηκε μέχρι την άφιξη τοο Aντιβασιλiα., το

λεγόμενο μεσοδιάστημα., ήταν περισσότερο απελπισrική και από την περίοδο της

Επανάοτασης.

Χαρακτηριστικά αναφέρουμε: όταν ρώτησε ο Κυβερνήτης Καποδίστριας το

~Γραμματ{α των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίαι; ΕκπαιδΙWεωςR, δηλαδή τον

YπoUQΎό Παιδείας Μιχ. Σούτοο, να τον ενημερώσει,σχετικά με την κατάστασησrην

Παιδεία.πήρε την απάντηση~6σo για την Παιδεία διν Ιχω να σας πω τίποτι, Σχολιία

διιι {χουμε ούτι {να.R, ~

Έτοι. λοιπόν, με την άφιξη του Όθωνα, οι συνθήκες όπως διαμορφώθηκανμετά

την απραξία και την διάλυση της Διοικητικής και Εκπαιδευτικήςυποδομής για την

οικοδόμηση ενός σταθερού, ευρύτερου και απoOOtικούσuσπiματoς εκπαΙδευσηςτης

Ελλάδας ήταν σχεδόν ιδανικές.

Η άσχημη οικονομικήκατάστασητου κράτους, η ανυπαρξίαέμπειρου διδαχηκού

προσωπικούκαι η διακοπή λειτουργίας των λίγων Αλληλοδιδακηκώνσχολείωντης

Καποδιστριακήςπεριόδου έδειχνανότι τα EKnrιιbcmLxdπράγματα{πρεπε να τεθούν

σε πιο σύγχρονη βάση. Και τούτο, γιατί αφ' ενός ήταν κοινή συνείδηση όλων όη η

εΚιϊαίδευση είχε άμειιη προτεραι(\τητακαι αφ' ετέρου επειδή οι όποιες νέες δομές

δεν θα προϋπέθεταντην αποδ6μησηπροί;παρχ6ντωνσυστημάτωνεκπαίδευσης,

Τα πρώτα εκπαιδευτικάμέτρα που ακολούθησαν(ΔΗίταγματης 21/3 ΔεΚΕμβρίου

1833) για τα Δηιιοτιχά και ο Νόμος 6/18 ΦεβρουΝρ,ου 1834, για τα Ελληνικά ΣχολΕ(α,

χ«ιιαχτηρί'ζοντπι αρχικά cιπό τη διάθεση να συνεχιστεί η εκπωδευηκή προσπάθεια

του Αγώνα κπι του Καποδίστρια. δηλαδή 'Ίκαστος Δήμος να συaτησιl ένα

αλληλοδιδακτικό σχολcίο υποχριωτικά":'

Το Ενδιαφέρον των κατοίκων της Φθιώτιδας για ίδρυllη σχολείων τόσο

αλληλοδιδακτικών. όσο κ«ι Ελληνικών, δηλαδή ανώτερων οχολτΙων. είναι έκδηλο:

οι Ev:rCI(}foHIrtll
E:ri των Σχολεl"ων Y:τlΊrιις Έφιιριιι: ΑΜιorιΊοιιις 8. Kιιρρι.ύτoqς

του πιιρι)ηος. Ζιιχιψι'ιις Κ. Πιι."fΙΙ'Υ',ίvv'1Ι;, Α. υιχιιριι."fΟΙ'λι.ιςΛποδειΧΤΙχό I,ΟΕλ,]58

2. &0. ΠαπαYEι<Joργίι>υ. " Επί μιας (xlιτovτιιιτηρι'δ"ς, /Μίννης Κιι:rιιδίοτριιις κ,ιι

Εκ:rιιι'διι'Oις", ε."1Ηι)ρίς ΔΙ1ιωtιXής ΕΚ7ΙωδΕύσΕu»ς, 1932, ΟΕλ, 282.
3. Νόμος της 6/18 Φεβρουnρίου 1834. Ψ.Ε.Κ. φ,]], σελ. 73-87
4 -, ..Εκ τοιίτοΙ) (/ilcrE: :raρIιrqeήoCI. Κύρι{ Έ:τ,ιρχι. ιίτl αν ;τιιριιιοιλιιι;μιν Ηιν KIJβIρvιιυιν

διιί την κιιτ' Ιτιις ouvόριιμΉv τωι' 1150 δρII'l)IfiJv. lιφ' crίρου μίpoVΙ; ι;μως κω ιι Δημιις (Ιίλει

κιιτ,ιδtι:ιιιvήoιι ι'σην ."10(}ιίτηrα 6'ιΊ την Οικιιάηιην του ΔιδιικτηΡι'οΙ) κιιι την :rριι,ιήiJιιαν των

ιινιιΥκιιι"ων βιβλι'ων και λοι:τών. διflμιιιριίtων 1"IIIovtιιrpι;:rwς με τrιv KυβfpVfPfV 1"ΙΙ βιΊρη δι,ι την

ΟUΙ'fήρ,ριν ."fερι' ου o,wy.Iς ικ.'l"ιιιόιιπικοιί κιιτιισtημιιτoξ
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Άλλωστε αυτό περιγράφεται και στην έκθεση του Διε:uθνvtή του ΔιδαοχαλεCoυ Ι

Κοχχώνη έτους 1840.'
Από το πλούσιο αρχειακό υλικό που έχω στη διάθεσή μου διωuoτώνoυμε ότι στη

Λαμία λειτούρ-Υησαν αμέσως μετά το διάταγμα που προανέφερα αλληλοδιδακτικό

Σχολείο. το έτος 1835, 2 Ελληνικά Σχολεία στη Λαμία και Υπάτη πάλι το 1835. με
άδεια της Kυβiρνησης που εγείρει την διαμoρnιρία της Ε\ιQUtονίας (Καρπενήσι) :που

στην παράσιαση που είχαν στον YπouρΓΌ καταθέτουν εγγράφως.·

Το πρώτο σχολείο που λειτούργησε στη Λαμία με το Νόμο το\l 'Οθωνα ήταν στις

αρχές τΟΟ 1835 το οποίο στεγάστηκε στο ·Κουροσύμ Ί'ζαμ(",'

Την ίδια χρονική περίοδο τίθεται σε λειτουργία χαι το πρώτο Ελληνικό σχολείο

και στα τiλη Ιουλίου διεξάγονται οι εξετάσεις, με "πάσα Επισημότητα" και με

ΣXoλάQxη τον Ζαχαρία Παναγιωτίδη και δεύtερo Eλληvoδιooσχαλo τον Ιερομόναχο

Κοσμά θεσπρωτ6. ο οποίος θα διατελi"σει στη συνέΧΕΙα, Σχολάρχης για 20 περίπ.ου

χρόνια, μέχρι το θdνατo του. στο Ελληνικό Σχολείο Καρπενησίου,-

Από άλλο κατάλοΥο μαθητών του έτους αuτσν. εξετάζοντας την ΚOινωνtκή

διαστρωιια/:ιικπι και τον τόπο κατιrywyής των μαθητών διαπιστώνουμε 6tι η Λαμία

αποτελούσε κέντρο στήριξης της εκπαίδευσης της εποχής, αφού στα σχολεία της

φοιτούσαν μαθητές από διάφορα μέρη της Αδούλωτης και σκλαβωμένης Eλλιiδας.

Δηλαδή φoιτoWαν 14 μαθητές από την Φθιώτιδα. Ι Ι μαθητές από την Ήπειρο, 2 από
τα Άγραφα, 2 από την θεσσαλονίκη. Ι από την Πελoπ6wηoo, ι από τη Σμύρνη και 1
από τη Λέσβο. Αλλά και στον χατriλoγo των μαθητών του έτους 1839 παρατηρούμε το

ίδιο. αν και οι μαθητές είναι περισσότεροι, από πολλά μέρη και ένας εξ αmών

μάλιστα είναι από την Τήνο, την ιδιαίτερη πατρίδα του Μητροπολίτη μας, ο οποίος

μας τιμά σήμερα με την παρουσία του. Το ίδιο φυσικά διαπιστώνουμε και από

κατάλογο μαθητών του Δημοτικού Σχολείου Λαμίας του έτους 1839.•

5. ·ιυριυκιιμιν ιιvuλ<)γως, ύrι ιις rιις Νήσους q'(JIfώoI πλιιιίτιtμιι μιιθητιιί ιις τιι Tιικrικά

Σχολείιι. Εις δε την ΠελOΠΙ)VVΙPOν. ,"rl(JI{X0JJ(JIlV το ήμισυ των κιιroικων του BΙιQιλείOυ. οι

φιιιτώΥτες μι,λις υπ(ρprιίνov<ιι (ο 1/1 του ι;λου αριθμού των ΠΡOεκπιιιδεVΙψέVΩν. Διιjrι

oλιίκληtμιι επιφχιΊιι. οίον η Λακωνι"tJ, η Ηλεία και ιιλλιιι τινές, μΙJλις iXOIJ()I 1 ή 4 ΣχολιιΊλ

Τακτικά ... Η δι Στερειί Ελλάς, αν κω rιν{ς ιπιφχι"tJΙ αυτής. οι'ον η Φθιώrις και η Ευρυτανιίι,

ευrχ,nιιιιιν ικιιvά Σχολιια Κllτά ΤΙλ δύο τελειιτωΊJ έτη, είνω μακtμAν ιικιίμη Ilπιί ΤΟ ι'ιΙ έχη

διιιδιόιηι{VΗV την JtfloJtIlIdtillv ιιvιιλιίrω!; του πληθvιJμolι της (Σ. Σ. της Στιριάς Ελλάδας)... •
11.•"...Αλλά ιιίιrvης ικδίδιτιιι νέοΙ' Υ. Β. Διι.ίrιΙΥμΙJ κατά τιιν ΠfιριλOι,vτιι AιίyoJJOTOV κω ενώ

διΊωτolι Π(Χκ.πι'θιτιιι και drlιTtQoν Σχιιλε{ιιν Ελληνικιίν ιις την yιίτol'ιΙ ΦθιώrιόιJ. η δJJOTυχής

KιιJ.).ιδΡΙ'μη. ιιύη1 η ιιρκιτιί ένδοξιις εις n1ν ΕJ,ληνικήν lστιφίιιν dIfJ ... fJlιTIJ λtγfJμεv η ιιτυχής

Κιιλ1ιδ(l<,μη μ{vιι πιίλιν ιyκιιπύ.ελειμμέVΗ ιις την dvιπtJXI"tJ της ... παριικιιλοιίντις θιρμώς vιι

ιvιρyήση η Σ.Η. Γρι.ψμιπcιΊι. ώσrι vιι συσnfθή εν Ελλ'1νικιίν ΣχολιιΊιν κιιι κιπιί η1ν .ΙΗίλιν μας' ... •
(1517-9· ΙΗ35.θ.)

7. •....επιιδή {qθιισιιν ήδη ιις Λιψίιιν ι~ διωρισμ{vιιι ικιί'Διδι-ioκαλιιι. κω κιπά ΗΙ ισχάτως

'ΙVfΙf{"rρι,μεvι:ι παριί του Επ,ίρχ,ιυ. ΙVΡίOη κω ΙJνιιJyvιuιqι'σθη rιίoιιv ΠΙJ(?'/Jυτ"ύ. ύσι"ιv κω πιψά

των Διδιισκ,ίλ.ων ως ιιρμ,ίδιον Kωάσrημιι όιά KJ κάμωοιν ιυθύς εν αυτώ Ivιιρξιν της

πιφιδιίσεως. το κιιτικιίvηντην πιΜιν Τ'ζ,ψιΊιν. IJνtJIIIJtIίμtK,νKatJQQIIIίII . 'Π;(ψΙ: υπιι!&ψιν vυ

κιIΗι'πο{Jιίλωμrν ιις την θιισιλιχην T(XlIIμIJrtiIlν. την O.lf(~Ίιν μιις ιιvι:ιφi(H:Ι ο ΈΠΙJ(?χος

πι(ρι}V/}/ιιζΙJμένην Xfl€ίιιν Εσωrrρικής ως IJνωτέf!IιJ διιισκιυής. Xfu KJ ζητήσωμινιixιrι διά νιιι μη

σιψβω'νη εμπιίδιον ιις την ιvιiδωσιν του ΣΧΙJ1ιίου τοιΠου. vιι διιιr,ίξη η θιισιΙική Γριψμιιrrίιι

n/V εκ τ//υ JtQf'X.riΡΣV χιιρήΥησιν."Ο- 100 φιυ/ών όιιi KJ Υ{νη ιVΘΙ~ ivιιφξις της ΙΤΙJ'JΙαQlΊις τοο

/tVfΙYKιιI"tJtJ Τ/Η/Ντ"υ υλικιιιί.... ~ AJιobιιxrιχό 2, σεΙ 159
R. Kιιπiλoyoς ιι«θητών του EλλIjVl.XOti Σχολείου AalIiaςo 11:1.35 lουλίου 28. A,'tob. 3. σελ. 160
9. Aηobι:ιxrιχά 4. ,ιεΙ ΙόΙ χαι 5. σελ. 163 του πιιρόvroς.

-
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Τα σχολεία της Φ6ιώτιδας. (Καποδιστριαχή χαι Οθωνιχή περίοδοι;) 10;"

ΤΟ ενδιαφiρoν των Λαμιαπών δεν περιορίζεται στα αΎ6ρια αλλά επεκτείνεται και

στα κορίτοια, μια εποχή μάλιστα που ο ρόλος της γυναίκας ήταν περιορισμένος. για

να μην Xρησιμo."tOιήιx)υμε τον όρο ~απoKΛCιoμέVΗ~. Το έτος 1839 με προσπάθειες του

Δήιιou και την ευγενή παραχώρηση ΊOU διόροφου oItnIOU της Μαρίας Μωρ(ίϊτη.

αρχίζει η λειτουργίατοο ΔημοτικούΣχολείou ~Koeαoίδων"."

Ήδη όμως φοιτούσαν στο Δημοτικό Σχολείο Λαμίας 19 μαθήτριες, οι οποίες

α/tOτελoύooν ξεχωριστό τμήμα."

Έχουμε στη διάθεστj μας αρκετό αρχειακό υλικό το οποίο αναφiρεται στα

σχολεία, όχι μόνο της Λαμίας, αλλά όλης της Φθιώτιδας και ιδιαίτερα της Αταλάντης

και της Υπάτης. Τα στοιχεία αυui είναι πολύ διαφωτιστικά για την Ιστορία της

Εκπαίδευσης του Νομού μας <Lίό τις αρχές του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού της μέχρι

στjμερα. θα οος προβάλω σε διαφάνειες στjμερα. μερικά έγγραφα, ώστε να

αναγνωρίσετε και μόνοι οος κό...ίσια ονόματα προγόνων οος και να διαπιmώσετε την

προσπάθεια και τους κόπους που κατέβαλαν για το -ύtj,..,oroν αγαθόν-, όπως το

αποκαλούσαν, ·την μόρφωοιν της νεολαίας μας- και την συνέχιση του Ελληνικού

Πολιτιομού.

Ο χρ6νος στα Συνέδρια είναι πάντα περιορισμένος και εγώ πάντα τον σέβομαι. γι'

αυτό δεν μας ανεται η ευκαιρία να αναπτυςouμε λεπτομερειακά το θέμα, να

αnαντήσoυμε στις απορίες και τ/ν επιστημονική περιέργεια για γεγονότα και

πρόσωπα. Φυσικά θα καταθέσουμε πολύ περtoσόtεQO σταχεία στα πρακτικά και

ελJι~oυμε ότι ο προοδευτικός Δήμαρχος μας και 10 δραστήριοδιακητικό Συμβουλιο

του Πνευματικού Κέντρου Σταυρού, να μας δώσει σύντομα την ε\1'λαιρία να

προχωρήσουμε περαιτέρω,ώστε να καταγραφείαξιόλογα και αξιόπιστα η Ιστορία

της Εκπαίδευσηςτης Φθιώtιooς.

Με την ευχή αυτή και με τις ευχαριmίες μου για την υπομονή που είχατε να με

ακοΟΟετε θέτω <πη διάθεοη της κρίοης οος την ανακοίνωσήμου.

Ευχαριστώ.

10. Έγραφο του ΔιιιιίQxoυ AaIILiWV. όιτου αvαφlρovτα/ αvω.υηκα όλα τα στοιχεία ιτου

στlιρΙ1;ουν nlV ιτρόταση Μ:ιtουργία; Σχολείου "Klφtωίδων", Anoδ. 6. σιλ. ΙΜ

II.Anob. 7.σιλ. 165
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Υπάτη

14 IoUΝΊO\l 1835

Kώσtας Ι. Ζι}σ'lς

ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ

Αποδειχnχό 1

Π~ς: τον Βασιλιχ6ν Έπα~xoν Φθιώτιδος

ΑΜvrώvtες Εις το υπ" αριθ. 1754/1598 έγγραφό\' Σας σας Ειδοποιούμε\', Κύριε

Έπαρχε, 611 Επειδή δεν εΣUΣΤΉθη εισέη ο Δήμος των Υπαταίων. δεν δυνάμεθα να

είιίωιιεν τι περί της συνεισφοράς, την οποίαν ούτος ημπορή γ' αποφασίση προς

διατήρηοιν της ιm.ClQΧOύσης Εν τη πόλη ταύτη Ελληνικής Σχολής, χαι να ζητήσωμεv

επομένως και την προς τούτο σuνδρoμτjν της Κυβερνήσεως. Παρατ/QOνμεν δε ότι και

ΣUΣΤΗvoμένoυ του Δήμου δι:ν θελε, συστηθή ούτος γ' αποφασίση μέρος τι ιχανόν (Χ

των αναγ-ιe:OIoUντων χρηματικών μέσων προς διατηρησιν της περί ης ο λόγος Σχολής,

ενώ μάλιmα οι πλειότεροι εκ των συχναζ6ντων ιjδη εις αυτήν Μαθητών ανήκουν [ις

άλλους Δήμους, ολίγοι ηνες δε χαι α.ϊτό άλλας επαρχίας, όθεν η μόνη συνεισφορά, [ις

την οποίαν δυνάμεθα να βάλωμεν βόαιν είναι τα πληρωνόμενα ΕΚ μέρους των

Μαθητών δίδακτρα αναλόγως της χρημαηχής καταστάσεως εχόσιου, τα O1tοία όμως

μόλις αναfkιίνoυν εις δρχ. 600 περίπου δι' έν έτος, δtότι πολλοί των μαθητών είναι

διόλου ενδεείς, όθεν σπουδάζωοl δωρεάν, ενώ ο ετ/σιος μισθός του Διδασκάλουκατά

την υπάρχouσαν μετ'αιπού συμφωνίαν αναβαίνει εις δρχ, 1250 ώσιε το ελλειπον δρχ.

650. Αλλά και η ποοότης των όΟΟ δραχμών δεν δύναται να unOlEEnj βάσιμος, Ο1αθερά.

αλ/' εξαρτωιιενη μάλλον από πεΡIΟ1άσεlς, διnτl αύτη φπορεί να ΣUΓχρlθή, αν γονείς

τινές, από τους σιινεισφέροvtας αποοπάσωσι τα τέκνα των εκ της Σχολής ταΊΠης, και

ΤOυ\'fιVΤίOν ν' αυξηθή αν πραπεθώιιι νέοι εν καταΟ1άσει Μαθηταί, έπειτα προς

διατήρησιν της Σχολής δεν απαιτείται μόνον η μιοθοδότησις του Διδασκάλου.

Απαιτείται το κατό(πημα, Διδακτήριον ανάλογον, διότι το ήδη υπάρχον είναι

ιπενι\χωρον και εις δυσάΡΕιπον κατάστασιν, απαιτούνται τα αναγκαία διό τη ... ( δεν
διακρίνεται μ((l ολιSκληρη γραμματοσειρά) ..,/ διό να μην καταδωιανώσιν σύτοι τον

καιρόν των, καθώς ήδη αvτιγρόφοvtας τους παραδιδομένους γραμματικούς και

λΙΗποιίς πυγγραφείς.

Διό τούτο κρίνομεν αναγκαίον, Κύριε Έπαρχε, να σας κάμωμεν τας ακολούθους

παρατηρή{lεις μας καταλλήλους κατά το δοκούν ηιιών ως προς την τωρινήν περίστασιν

της Σχολής, και ως προς την οπο(αν η κυβέρνηοlς της A.Mεγrιλεlότητoς έχει

EnIHI'II(nv του να συνδράιιη πι'τήν, το αντικείμενον των παρατηρή<πών μας τούτων

είναι:

Α' Η από τοίοδε διό IIIivov τρία έτ/ εκ μέρους της Κυβερνήοεως χσρήγηιιις των

κατ· !'τος διχιχllών 1250 διά μΗlθόν του ΔIΟΟσ-ιι.άλου πληρωτέον κατά ιιήνα.

Β· Η ι\ικοδιψή του Διδακτηρίου κω η προμήθ(\,Ιlις των αναγκαίων βΦλiων να

είνω ΕΙ; βάρος του Δήμου των Υπαταίων, μέρος από τα Ιlυναζόμενα από τους εν

κ((τrιιtτ(ίΙIE1 γονείς των IlαΟητι;)ν δίδακτρα, ή χαι από nυνδΡOjιάς διαφ6ιlwν άλλων

noχliv ιllονδρομητών της Σχολή; κατά μέρος εξ ιδίων του.

r' ΜΕ1(ί τα τρία έτ/ χω (\1 χρηματικοίπόροι του Δήμου θέλει επαιιξανθούν και

IIaflηTni:rtλειnτερoι ΗέΛ.ει π{Xxττεθt.OOινεις το Σχολείον,αφού ημέρανπαρ' ημέραν οι
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Τα σχολεία της Φθιώτιδας. (Καποδιστριωιή )t(X!. OBWV1xtj περίοδος) J5\,1

κάτοικοι εοθανθώοι τα καλά της παιδείας, και τότε ο Δήμος, ή ολοτελώς παύει από το

να ενοχλήση την Κυβέρνησιν διά την διατήρησιν της Σχολής, ή αν όχι τούτο,

τουλάχιστον η ενόχλησις θέλει εμπορείνα γενή δι' έν' μικρόν μέρος εκ της αιτουμένης

ήδη ποσότητος.

Εκ τούτου θέλετε παρατηρήσει, Κύριε Έπαρχε, ότι αν παρακαλούμεν την

Κυβέρνησιν διά την κατ' έτος συνδρομήν των 1250 δραχμών, αφ' ετέρου μέρους όμως

και ο Δήμος θέλει καταδαπανήσει ίσην ποσότητα διά την Οικοδομήν του Διδακτηρίου

και την προμήθειαν των αναγκαίων βιβλίων και λοιπών, διαμοιράζων τοιουτοτρόπως

με την Κυβέρνησιν τα βάρη διά την συντήρησιν περί ου ο λόγος εκπαιδευτικού

καταστήματος.

Οι Ευπειθέστατοι

Επί των Σχολείων γπάτης Έφοροι

Αναστάσιος Β. Καρρώτσης

Ζαχαρίας Κ. Παπαγιάννης

Α. Ζαχαρόπουλος

Διά το ακριβές της αντιγραφής

Εν Λαμία την 18 Ιουνίου 1835
Ο Έπαρχος Φθιώτιδος

(Τ.Σ.) Δημ. Χατζίσκος

Αποδεικτικό 2

Προς την επί των Εκκλησιαστικών πολ. Βασιλικήν Γραμματείαν της Επικρατείας

Αριθμ. : 1565
Εν Αμφίσση

25η Μα'ίΌυ 1835

Περί της ανάΥ,(ης Εσωτερικής δια

σκευής του Ελληνικού Σχολείου Λαμίας

Αι άχρι τούδε Διαταγαί της Βασιλικής Γραμματείας περί των αναγκαιούντων

καταστημάτων διά τα αποφασισθέντα κατά τον Νομόν τούτον Ελληνικά Σχολεία, δεν

προβλέπουσι και τα περί της χρηζούσης Εσωτερικής αυτών διασκευής: οίον

Τραπεζών, θρανίων, κ.τ.λ.

Επειδή έφθασαν ήδη εις Λαμίαν οι διωρισμένοι εκεί Διδάσκαλοι, και κατά τα

εσχάτως αναφερόμενα παρά του Επάρχου, ευρέθη και αναγνωρίσθη τόσον

παρ'αυτού, όσον και παρά των Διδασκάλων ως αρμόδιον Κατάστημα διά να κάμωσιν

ευθύς εν αυτώ έναρξιν της παραδόσεως, το κατ'εκείνην την πόλιν Τζαμίον,

ονομαζόμενον Κουρσούμ - Τζαμί, σπεύδομεν να καθυποβάλωμεν εις την Βασιλικήν

Γραμματείαν, την οποίαν μας αναφέρει ο Έπαρχος παρουσιαζομένην χρείαν

Εσωτερικής ως ανωτέρω διασ,(ευής, και να ζητήσωμεν ώστε διά να μη συμβαίνη

εμπόδιον εις την ευόδωσιν του Σχολείου τούτου, να διατάξη η Βασιλική Ι Γραμματεία

την εκ του προχείρου χορήγησιν 50-100 δραχμών διά να γένη ευθύς έναρξις της

ετοιμασίας του αναγκαίου τοιούτου υλικού, περί του οποίου θέλομεν καθυποβάλλει
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160 Κώσtας Ι. Ζήσης

προσεχώς λεπτομερή σημείωσιν, και υπολογισμόν εuταλή των απαντηθησομΙνων

Εξόδων 6.μα λάβoμεv α.ίW τον ΊΞπαρχον τους περί τoύτou ζητηθείσας Εκθέσεις.

Σuyxρ6vως θέλομεν χαΘUΠoβάλει και τον αφoρώvtα το Σχολείον Αμφίσσης όμοιον

λοΥαριασμ6ν, καθ'6σον υπάρχει και προς tomo χρεία.

Δι'6σον αφορά το προβαλλόμενο εις Λαμίαν Δημόσιον οικοδόμημα διό να

χρησιμεύση εις Σχολείον, νομίζομεν όη θέλει ευχαρισrηθή η Β Γραιφατεία. και με

Ίοιαύτην πεποίθησιν παρεδέχθημεν προσωρινώς την πρότασιν του Επάρχου,

επιφυλασσομένης δηλονότι της εγκρίσεως της Β ταιlτης Γραμματείας,

συνεvνooυμέVΗςκαθ'όσ'οναφήνει μετά της επί των Οικονομικών.

Ο EυπειθέσrατoςΝομάρχηςΦωκίδος κ.Τ.λ.

Τ. Σ. (υπογραφήδυσανάγνωστος)
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τιPOόδαuι; .... 0UwδIH1( """ μcιβη..... 8ι:ι
ιιαax&<ιιN.. Ι~ 4U.ιι 1DU~μοι;_ο
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Τα σχολεία πι; Φθιώηδας. (Καποδισιρι.α)ιή και Οθωνι)ιή πι:Qίoboς)

ΑποδεικηΧό 4

ι"ι

~-...... εMtι_"'1XoM1ooo Aσμlσς 18311
ε.. ~6ς.ατ6λoyoς""" -._ ........ Λαμla 8.

ω......ικ IXOΙ«δqoημtνww.1( cΤ4(ο.1(

••

,. ~

,,,

"'-

, ,-
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162 Κώστας Ι. Ζήσης

""""""""'"
"""""""
"
""""

tτψO,,,ς ως (υφuI'Κ δtν τιι:ιρouσόσθη Μ την ooθtw;ιov TOU
"m του

Εν Λαμkι 1839 ΠJV 1. louλIoυ

Ο 11(Ολι»χ'Κ Ο ΙΙΙδόσκσλοι;

Z,~δηι;; Γ.ΤoλuIδηι;

Eθιωρt)θηεν Λoμa την 15 loιιλbJ 1639
Η mι ,ου EMηv Σχowou Eτι"ρoιrtl

Ο Δ_rιιfΚ ΦQώnδoς ΠΡό(δροι;;

n ΛOιδoρI~rιι;

Δψ, ι.ouμnouρδ(κ,

IωόWΗς I'1tΦόιιοολος

M.Γ~

Κ. τ......ιιc;
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ο. - • -~~
.., ίον ειι " Ίι'οίδωοι ΚCΙL It .... , σιιoAoίi ίνονιοl.

Τόξις "ρώfη IWΙΙIfO!δων Τ6ξ.ις AιIIrtρo Ιι.Ν ",olδωoιι Τόξις ΤρίJη oμoiως: 'ΠΙ 1fάιmιωxσ Τ_ ιtoρocriωv ιόtις.....o.:i'- _.
Όνοιιο 101 EmiMιιμoν Iφ~Δtιι =01 EιnόHιιμαν Aριιμ~ Oνoμa ΚΟΙ EmiιY~μoν

, , e_ , .
~Qιι.; ΊOιMCΠou:

2 Γ_ 2 Κι.Mτr λνoι;nooioι,ι 2 r κωrισιcMhou

3 Φώ Πι· 3 Γ' ~ 3 •. """ 3 Aιιιαn:' ~.• e.:oδ. ΚλιΙ • ΤΟ Γ • """• r' Κι.iM:πo~ • λθ.Τ . ~ ,
~~ :Δtσπω~• Λι:woι!δ ~ ue:ι • """" , • • Δtσmo> .

7 λθ Γ ΔιΒο-.ίιτοι.ι 7 Γ. ΨινοTM:lO:; 7 Ν.Γ 1Eλt ΚΑ .

• Ηλ Aθowoiou HλιoΠOUλou 8 ιιι. Γ!O'tVό«J1 ΚολοΟ! 8 Ν_ 8 MoριyW r McφiIιou

• "", , ο, • E~. •.- 9 Eλt k.ιά'I nιιρoπoιjλou

" Κω.οτ B~oλoU " ΓΑθ. " ~~π ~ω
10 Γφjλιι:JN~

11 Γ ,..οι. . l'Ίαm:ιuν1' 11 r. Γ1αΤΤο Nιιιoλόou "
......... 11

12 Γ .""""'" 12 Κ Euστaθiou " E~.

11Ι
13 "". .0 - 13 Γ 13 Κωνστ . Σοι:κά 13 kι.ιόν Πι .
Ι< Γ._ Ι<

Κ_

Ι< e . Ι< ,

" Κ θEoδWo Κλι: " Γ "'"
""","Ο " .T~

1~ MoDia Xouσ.. lωΩν Νι,;ολ. Γkιm:ιiιιόwou .. ΓΕ .. """. 16 r -

" Νιιιόο\οος ΓkιιroντOU6o " . """'" 11 Evyι..vα r~.. ........ ~ .. r AYOσfOOίou 18 MoρισojλQ: Δ λπλtταu

" Ηλ. Πστto ΚώYσro " .- " Eλt Χ. ΚιiMruι

20 Euστ Γα.ιρνiQu Moικa.ιτι) 20 λθ Δι'ιιou Xσvτζtι

" r Xρι'ισIQU MπαλανζooU Της 1TρWrης τόξl:ωι:; πoiόις 30
22 ΚΑθ ο Της διυτtρoι; ιΆΞιwς πο!δες ..
23 λλ 1ω(N_~ mwXG 'ης ιριιικ lfOiδ(ς 20

" ... 7 .-.. ~

" Euστ Ν Παπα 'WόWOU ",. Του ΜπΙ - Η Eτnτιxιm'l rwv ΣΧΟλεΙωΥ ταυ Διtlιou ΛομΙος

27 Ηλ rouλo ΚOπOTQ Προβόπouλος ΓρηΥόριος ΕφημΙρ Δtcm

" ~ ....... ,~ Δια ΤΟ oιφιβi.ς της (JVΊιyρoφι'lς ΓεUιρvιoς MQμ"oς:

" Γε' Κι.Νστ Ίου Tην~ημtρα ΔημηιρolίMις 10,1100
30 Σ Σmί ΚOλόTfu Ο ΔιΊμσρχοςΛoμioς r κrvνoι:ιλης Λοχονοιι;όρδι'ις

Τ Σ.γ Ν. Παπα lι...οάννou

;i

~..
"-'Ι"4
~

~s..
ι.- "
&. ;!;'
~ •• }χ

~

;< .€
'" Ξ

'" Ε.

Ε
Q
~

~=•~
r.
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164 Κώστας Ι. Ζήσης

ΑπΟΟειχιι.χό 6

• Αριθμός των o;αlo\~ΩV της• .""",

~ S ;ο:

~ ;..=1 ~ ΔΙCΙΎW1ΙΙ ~α1 "ατά",,,,,.;

ι 2 a'§ αυιών

.... } $,

;,; Αριθμός "opασlων

ιιιΘΑvΏς να φοιτώσ.

& "
Περ( ,-,ιιάρξεω<; αρμoδio"§ 2~' ~

i ~ :' δtδcιoπηρ(OOlι

l~fl Kτtι'ιωρ "CΙ' εIIoVI τ<r\ό

g ο
ιελέσεώς ΤΟ"

~ Σημεριvfι "οτάση:ια,,"

~ XωρητU;ΌΊης

-..' ,
H~I~ θραviιι "Οι Γραφεlcι

t~!!~ Bιβλteι. Oββ(ιncι, ..,λ.ιι.

-Ηι

t~ Πόροι1'1'; "oινόlη~ IΙIΧ'\ό

~ διαιιιρησιν,

7')1-2 ε-~ Πφ( lIλ,.ιωμtι~'tι ιιρο-f i f*' <f(;>Oράς μtρo""V( 10"- ,
.=ι. t '=!'1! " μισ6ιW της Διδαο"ο-

J;I" "1 λισση.; αιιό ro Δ.,Ο

"~;I <

ΕΙχε ιιρότερov

διδο;ι""όλισοι;ιν

ΕΙ( "oIωv ιιόρων η

o;uj)tρVΗOη την

εμιοθοδοτοό<!ε

!!';! .~.;! ~i!!~!Εάν ,-,ιιάρχει "arou:1aνδΚt

"·j~~.. ·I,··~· . τ/ν Διδασ"όλιOΣΑV
!.~!! •• 01]1.

" S'«-;'
,~

~ -!' ~.' ί' }Ι"" Ειι,τροιιή "cιι το ονόματα

,Ι }I~ !ι των μελών

<>'" S'!'$ ..
, Ρο:Ζ: g.

€!H·}i,
• .=Ι ~ ;;S .. ρ

.!<"'§- t~·".,ι;? πορι;ιι..,ιισε ...
~<S ~-::I"'~
~~;'~t~~. ,i;!,
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Τα σχολεία της Φθιώnδας. (Kωroδιστριιιxή χαι Οθωνιχή περ{οδος)

Αποδειχτ:ΙΧό 7

Κlιl~ .ωιιAρm,~MaIIηr.... ας fO( o:σ~ ιιrν 2Qoιoι foιMbu fOU 1&33 Ι'σcις~,(,~ fOU Δfμ..oιί

~~·2136"- -- -.... tιι.aνOτιιι;... -= '0 Ιοόθημα '":"::
.....rκΓ~ ...- -.""'.., .<ιρΙ..,

" ""'"'" ~" ΚΟλλιστα ""'"'",
""'"'" ""'"'" ~" Ο· ""'"'",
""'"'" ""'"'" "'...." Ο· ""'"'"" ""'"'" ""'"'" "'- ~"• ""'"'" ""'"'" ""'"'"

,.
""'"'"" ""'"'" ~" ""'"'"

.. ""'.""
" ""'"'" ""'"'" 0""'0 ,. .......
" ....... ....... Ο· ""'"'" Ο .......
" ""'"'" ""'"'" Ο· ~ Ο· ""'"'"" ""'"'" ~ ~ "'"""" "'""" ~ ~ ~. "'"""• "'""" ""'"'" "'""" ""'"'"" "'""" "'""" "'""" "'"""
" ....... "'""" "'"""

,.
"'"""" "'""" "'""" "'"""

,.
"'"""" ""'"'" "'""" "'""" Ο· "'"""" ~ "'""" ~

,.
"'""".. "'""" "'""" ~ .......

" "'""" "'""" ~ ~.

"'"""" "'""" "'""" "'"""
,.

"'""",
"'""" "'""" ""'"'"

,.
"'"""" "'""" "'""" "'""" ""'"'"" "'""" "'""" "'"""

,.
"'"""" ""'"'" ""'"'" "'""" Ο ""'"'"• ""'"'" ""'"'" ""'"'" Ο· "'"""" ~ "'""" "'"""

~. ""'"'"" O~ "'""" "'""" , ""'"'"" "'""" "'""" "'"""
~.

"'""",
~ "'""" ....... "'"""" ~ ....... ....... ~ ""'"'"" ~ ....... ""'"'" ~ ""'"'", ~ ""'"'" O~ ""'"'"" "'- ""'"'" l«Ιλλιστα ~. ""'"'"• ""'"'" ""'"'" l«Ιλλιστα Ο O~

Ο τou ον Λαμla Δημa".oύ IXQλdou δoδdσ.aλo<;
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ΣΤ Α ΈλεΥχος των κατά την %"ν Itwλloo 1839 εξετ<ιeJβέvnDν μalh'ιτών αvαyoμtYων εις τ/ν Αην Τάξιν

~ Maθ ματα tI α οθ ~,
~ Qνoμo ~al εττώνυμον "".... Aρχa! της ΕΜ. Αρχal της Αρχal της

! Eλληνι~ών r ραμμοflΙΙιΚ AριθμητιιιΉC; Γεωγραφίας
Καλ/ιyραφlα Παροτ/ρι')crtις

~
1 ΙΤε .Κ, , , • .., •2 Ν. Το. Γεω 'W ,ολ , w.
3 κωνσταvτ~ "..,,,,,,, ,""""" κάλλιστα κάλλιστα ,6λλrmα

• EUCΠΌθιo Δ '~ ,όλλ~ ,''''''''' κάλλιστα κάλ/ιστα ,6λλrmα

5 Χ όλα ~ll(ιό 'όλλ~ ,''''''''' 'όλλ~ Κάλλιστα ,6λλrmα

,f"''''• λθαν, Γι ov κάλλιοια ιιόλλlσ1a ,6λλrmα κάλλιστα ,6λλrmα

7 !ωόνν. Μα καίου , "" ,ολ ιι:άλλισια κάλ/ιστα ,""""" _:.:,δ
θ

N~ 'ολ
,

""'~ κάλ/ιστα ,6λλrmα §'
9 Τ, Atlov ,""""" """"" Κάλλιστα ιιόλ/ιστa ,6λλrmα ...~'10 Κων ιωσννou ,""""" """"" ιι:άλ/ι(ΠU ,''''''''' ,όλλ~

11 Αν. KωνoτανTtνou 'ολ Μ"
, ,ολ " '6λλrm,

12 Γ. Αναcnασiou ,"""'" , ,ολ ".ω ιιάλλισια

13 Kωνστaντfν. Πασαιιό ,""""" ,""""" ιι:άλ/ι(ΠU ,''''''''' ,~

" Δ. 'πw Κάλλιστα , , ,
Εθεωρήθη εν Λαμιο τ/ 15 louλloυ 1839
η ΕΠΙ ,ou Ελ/ηΙιικoU Σχολεloυ επιτροπή

Ο Διοικηη'ις Φθιώllδoc; Πρόιδρος

N.Λoιδoρίιr:ης

Δημ, ΣKouμτroυρδι')ς

Λαμία την 1ο4ην louλloυ 1839 Ο Σχολάρχης Ο Διδόοιιαλοι;

l. Παvoyιωrίδης r, ΤολμΙδης

lω(ιννης Πετρόπouλoς

Μ. Γεωργιάδης Κ ΤαΑVΉς;
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ό Maθ ατα ΕΙ ά ιιάσθησαν
~
φ

"ο Όνομα και ΕΠώνυμον Μάθημα Ιφ_ Ιφ_ Ελληlllκr'!

~ Ελληllικώll
Ετυμολογια

Ισιoρlα Καιήχησις
Γεωγραφία

Ισιoρiα
nαρατηρr'!σΕlς

~.,
«
1 Γ. Κ. ΦΟιιτόΠΟuλ κάλλιαια ο οί ο ΟΙ ο ~ ο ΟΙ ο olω Τlιιές ιξ αυτών ιδιδά){θησαν

2 Γ. ΚωνσταντιllOυ <αλό ο ΟΙ o~Ι ~~
ο ΟΙ ο Ιω και ιας αρχάς ιης Γ~~Kής

3 n. Mαιt πουλο κάλλιαια ο ΟΙ ο ο, ο ο ο Ι κα; ι,:.,: -A~θμηTlK

4 ΗλΙα Ιωαwfδ κάλλισια ο οί ο ΟΙ ο olω ο Ι

5 θ<1>δω AναcπασIoυ <""""'" ο ο ο ΟΙ ο ΟΙ ο olω ο ~

6 ΚωνoIOllTIII Γ,ω ο" κάλλισια 01'0 ο οί o~ ο Ι o~

7 no~ ΕυσιαθΙου <αλ ο ο ο ο ΟΙ ο Ι o~

• Σταύ n. Κώστα Μ. καλό

';oι
iω ο κάλλιαια κάλλιστα κάλλιστα

9 Γ.Δ τ lάδ κάλλιστα o~ κάλλισια κάλλισια <"""""ο

10 Αθανόσιο Δια ανι <αλ ~ <όλΑ'''''' <όλNQ", κάλλιστα κάλλιστα

11 Γ ό Ελ ο ,όw <αλ ~ κάλλισια κάλλισια κάλλιστα κάλλιαια

12 Γ.Δ . Γιανόπουλ κάλλισια ο ; κάλλιστα <όλλ"", κάλλιστα κάλλιστα

13 Ιωόw Σκ - Μ. καλ ο ΟΙ κάλλισια κάλλισια κάλλιστα κάλλισια

Έλεγχος 'ων κcnά 'ην 2αν ΙO"λlou 1839 εξι,ασ8t'πων Μαθη,ών αναγoμtνων εις 'ην θαν ΤάξινΣΤ. 8.

Eθιωρήθtιtll ΛαμΙα τηll15 loυλloυ 1839
η ΙΠΙ του Ελληlllκού ΣχολΕΙου ιπιιροτιή

Ο Διοικητr'!ς Φθιώτιδος nρόεδρος

Ν. Λοιδορlκης

Ιωάνιιης nιτρόπουλος

Μ. Γιωργιάδης Κ.Τσανr'!ς

Λαμlα τηll 14ην lουλΙου 1839 Ο Σχολάρχης Ο Διδάσκαλος

2. nαναΥιωτίδης Γ. Τολμίδης
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ΣΤ r Έλι.vxGς ιων κατά την 2aν Jauλfov 1839 cξ.ι:τασβινιων Matητών ανayoμlνων Ctς την Γην Τάξιν.
,.,. Mαθl')μαια εις ά εξtιάσθησαν
~

t Ονομα και Επώνυμοll Μόθημα

i Ελληνικών
Σίινισξις Γεωyρσφlα Αριθμηιική Παραιηρήcl'εις

:<

~
1 Δ.ΟικΟIΙΟ Ι "",,<πα α ~ α ~

ΟΟιοl όλοι εδιδάχθηοαν 1(01 ιηll Ελλ. Ισιoρlαν, Ιεpάl! Καιήχηοιν
2 Δ.ΡΙ ου """<πα α α

3 Γ. Νικολαl κάλλισια α α
και αρχάς ιης Γαλλικής,

Ν.Γεω [αα κάλλισια α [ α α

• Δ. ΚλoυιόπoUΛ "'" '" κόλλισια

β ΣΙUΛΙαν~ σιΙδ """<πα '" Κόλλισια '''''''α '"7 Γ, βtλt.1IT κάλλισια """<πα ~α
,"""<πα

β Β. Kωνσιaνπνlδ 'αλ '" ,"""<Πα• K,OIKOIIO Ιδ κάλλιστα κάλλισια ,
'αλ

,0 Ν. Κ. ΙωόνΙΙΟυ Κόλλισια """<πα κάλλισια 'αλ ε ειάσθ ον ει ια 4a n , ιωll KOΙllώY κλασ άιωll

" Ι. Γεω ,ό. 'αλ
, Μ.καλ α [

12 ,",,, KOlITόnouλ ,αλ κάλλισια """<πα """"'",3 Α,Ζ=

~
'αλ

~14 Ν. Γ α αιικα

~
α,. Δ.ΗλΙα Μ.'

Ει ευρέθη εll ΛαμΙα ιηll 16 Ιoυλloυ 1839
Η (πΙ ιου Ελλ. Σxoλtloυ Επιιροπή

Ο Διο,ςηιής ΦθlώιlOOς Πρόεδρος

Π.ΛoιδoρlKης lωάιινης Πειρόπουλος

Ν.Γεωργlάδης Κ.Τσανής

Δημ. ;

ΛαμΙα ιην 14ηllΙουλΙου 1839 ο Σχολάρχης

Ζ- ΠαναΥιωιΙδης

Ο διδάσκαλος

Γ.ΤολμΙδης
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Στ. Δ. cλtyxoς των κατά την 2αν louλlou 183. εξιτασ8tντωνμαθητώναναγoμtνωνεις την Δην Τόξιν.. Μαθ ματαει όε ετάσθ σον

:t
Οvoμαιεπωνυμον -ημα Αρχαl ιης ΑρχαΙ ιης,.,

Σύνιαξις Διόλειποl ΠαραιηΡ~α/ις
" Ελλην. Πειρ.ΦυOlκής ΑλΥεβρας

'"1 Κ. Π. Ιωάννου κάλλιστα α Ι α α' ο οlω ο οlω

2 χ "" α Νικολάου κάλλιστα α ~ α Ι ο οlω α α'

3 Γ. Π. Σια ούλ κάλλιστα α ~ω α Ι ο ΟΙ ,αλ

4 Η '" ΚΙ'" πουλο M.KQλ Μ,<αλ Μ.καλό M,owλό

Eθεωρ~θη ιην 15 loυλloυ 1839 Λαμlα

Η [πι ιου Ελληνικού Σχολε!ου επιιροπή

Ο Διοικηιής Φθιωιιδος Πρόιδρος

Π.ΛοlδορΙκης

Δημ.Σκουμπουρδής IΩΆVΝης Πειρόπουλος

Μ. ΓεωΡVΙάδης Κ Τσανής

Λαμiα ιην 104ην 10υλΙου 1839 ο Σχολάρχης

l. Παναγιωιίδης

Ο Διδόσκαλος

Γ.Τολμlδης •=
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ΕΙΣΗΓΉΤΡΙΑ

Aλεξάν~ θ. Κουλτούκη

θεολό'Υος:

θΕΜΑ

Διoικητικiς μεταβολές των επισκοπών της Φθιώτιδας α.πότο Ι833 - J899.

Τ
Ο θέιlπ της εισήγησης μου (πο ΙΟ συνέδριο φθιωηκής (τοπικής) Ιστορίας

OJίοτελεl το UΗllαντικότεΡO μέρος της δlπΛ.ωιιαTlκης l\Ου εργασίπς η Ω-ίσι'α

φίρι:ι τον τιτλο -Η εξέλιξη της μητροπόλεως ΦΟιώτlδος στη ,'εοτερη ;τcρίoόo (/82/
/922)-.

Κατ' αρχήν θα πρέπει να διευκρινιιπεί ότι. δεν ΙΙΠOQOψε να κάνουμε λόγο για

ΕΚί'ληοία της Ελλάδος πριν το 1833. εφόοον δεν υπήρχε ακόιιη οργανωμένο ελληνικό

κράτος, αλλά ιιόνο για Εκκλησία του EλλnδικO\l Xu:ίQoυ. Έτσι λΩlπόν η διοικητική

OQΎάνωση της Εκκλησίας οτον Ελλnδικόχώρο δεν είχε xnIIln I'l;(toη με την οργάνωση

της Εκκλησίας της Ελλάδος lιπά aπό το 1833. Η Εκκλησία πριν το 1833 ήταν

σργανωlιένη σε μητροπόλεις, πρχιεπlσχοπές κπι επι(ηι.οπές ΚΠI λειτουργούσε

σύιιφωνπ ιιε το IIηΤQOιίoλlTlκ6 owyηlln. Δηλ(ιδή κάθε ιιητρόπολη ως ι'ίρtά της είχε τα

όρια Ιllας πολιτικής δια/κησης (επαρχίας). ΟΙ επίlJΚΟΠΟΙ κόθε μητρόπολης

<1υγκρoτoιJσαν Σύνοδο ιιε πρόεδρο τον IlητρσπoΛlτη τους και υΠόγovτπν σΥην

δικαιοδοσία του', ενώ οι αρχιεπωκοποι ήταν ανεξάρτητοι απι~ οποιονδήποτε

ιιητρσπολίτη και εξπρτιόνταν απευθείας από το Πατρlαρχεί~. Τέλος όλες οι

ελληνικές ιιητρσπόλεις υπαγovταν στο nntQIrt(IXriO Kων(ηαvτινoυπόλε~.

Κατα την διάρκεια λοιπόν της Επανάιτταοης και IIέχρl το 1833, ιττο φθιωτικό χώρο

υπήρχαν. Illrt ιιητρόπολη η Νέων Πατρών (Ύπατη) και οι Επωκοπές Ζητουνίου

(Λαιιία), Θιωμακού (Δομοκός) οι οποίες υπάγονταν οτη δικωοΟΟοία της

ιιητροπόλεως Λαρισης κω Μενδενίτσης, Διαυλείας και Ταλαντιου QI οποίες

εξαρτιόνταν από τη μητρόπολη Αθηνών''.

nQOtQIί όμως αναφερθώ mις διοικητικές μεταβQλές των φθιωτικών επωκοπών

IIΕτό την ίδρυαη του ελληνικού κράτους (1833), ακι\πιμσ θα ήταν να παρουαΙ(1(πούν

περιγραφικά οι περιφέρειες των επιοκοπών αυτών για va κατανοηθούνκαλύτερα οι

συγχωνεύαεις που ακολούθησαν κω έφ~ραν το νέο διοικητικό και περιφερειακ6

καθειττώς(πις επισκοπέςτης Φθιώηδος.

ΟΙ επισΚΩ1τικές περιφέρειες καθορίmηκπν με βάοη τα εξΉC κεί~.ενπ: α) Τον

κιΟΟικα της ιεράς ~.ητρoπόλεωςΦθιώτιδος των cτών 1834· 1835. όπ()υ πναφέροντ«ι

6λες οι ενοριΈς - χωριά της: επωκοπής Φθιώτιδος. Ii) ΤΟ1'ς κπτnλόγoυς των πόλεων,

κωμοπόλεων και χωριών του Ζητουνίου, Πατιχηζικίου (Νέα Πάτρα). lloδoνίτσης

(Μενδενίτοα) και Τnλ«(\'Tίoυ. που διαοώζει ο Γάλλος περιηγητής F. Ροιlqucνίllc ιττο

fiιj"iλίΌ του Voyase ι!c 1<1 Grccc. γ) τα ~ΠεριοωOil'f(ΙIρyrι- του Αργύρη Φιλιππίδη.(πα

οποίπ περιγράφονταιχωριά κω πόλεις που περιηγείται (πις πρχές του ΙΘ' αιώνα. δ)

natQIOOXliIci ή άλλη έγγραφα.

α. Mηtρ6;ι:oλη Νέων I1ατι;~ών.

Η Μητρόπολη Ν. Πnτρών διπικά συνόρευε με την εΠIffi(l'ΙΠή Λιτζάς και Αγράφων

ιιε δικά της χωριά 1(Ι: Πιτοωτά. Περίβλεπτο, Δίκαιπρο. Ασπρόκαμπο, Μαυρι"λσ.

ΜερκάΟΟ. Κάψη. εοχώρl (Υπάτη;), noυyκciXIn. Νότια lJU\'6ρει'ε με την επιιτ.ι:σπή
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Σαλώνων και νοτιότερα χωριά, Στάγια, Αργυρια, Κολοκυθιά, Ανατολή,

Καστριώτισσα. Ανατολικά με την επισιιοπή Ζητουνίου και ανατολικότερα χωριά τα

Μεξιάτες. Αμούρι. ΣτίρφακαΌ Προς Βορρά με την επισκοπή Θαυμακού και

βορειότερα χωριά τα Τρίλοφο, ΑσβέσιlO, Παλαιά Γιαννιτσού, Λιτόσελο, Ροβολιά ρl5.

μ. Επισχοπή Zη10UΝίOυ.

Η Επισκοπή Ζητουνίου οριοθετείται ως εξής: Δυτικά συνόρευε με την μητρόπολη

Ν. Πατρών, με δυτικότερα χωριά τη Λυγαριά, Σταυρό. Κομποτάδες και Κωσταλέξη,

νοτιοδυτικά με την Επισκοπή Σαλώνων και τελευταία χωριά την Παύλιανη,

Σκληθράκη και Οίτη, νοτιοανατολικά με την επισκοπή Μενδενίτσης και τα χωριά

Σκαμνός, Δαμάστα. Αλαμάνα, Θερμοπύλες και τη θάλασσα". Βορειοανατολικά η

επισκοπή Ζητουνίου έφτανε μέχρι τα χωριά του Πτελεού και τα χωριά του Αλμυρού'.

Υ. E:rι,σχo:rιή Δ,αυλείας και Ταλαντίου.

Για τα όρια της επισκοπής Διαυλείας και Ταλαντίου αντλούμε πληροφορίες

κυρίως από το πατριαρχικό έγγραφο του έτους 1572, όταν στον θρόνο της Κων/πολης

βρισκόταν ο Πατριάρχης Ιερεμίας Β', από την περιήγηση της επαρχίας Ταλαντι'ου από

τον Αργύρη Φιλιππίδη στις αρχές του ΙΘ' αιώνα. και άλλους περιηγητές. Το

πατριαρχικό έγγραφο του 1572 σ-ιιοπό είχε να διασφαλίσει τα όρια της επισκοπής

Διαυλείας και Ταλαντίου και από τις διασπαστικές τάσεις (Διαυλείας - Ταλαντίου),
αλλά και από τις επεκτατικές διαθέσεις σε βάρος της από τις όμορφες επισκοπές.

Έτσι τα όρια της επισκοπής αυτής καθορίστηκαν ως εξής: "Διαυλεια, 2εμενός, Άσπρα

Oσπίrια, Καλαμιώτισσα, Κούχουρα. Πlτρα ήτοι ο Βρασταμίτας, Aνrιπαράπυργoς.

Βρυχά ooαrα, ήτοι η αλιΧή του Ταλαντιίιυ, ΛοΥΥός, Καλαμάκια, τα Λεύτα, το Μεγάλον

Μυρον, και του Μουτζη αντl'περα η Παλαβίτζα, η Αγία Μαρίνα μετά της πανηγυρεως

αυτής, το Νεαχώριον και οι Σκοποιμετά της πανηγi)ρεως αυτών".Χ

Επομένως τα όρια της επισκοπής αυτής ξεκινούσαν από την έδρα της, δηλαδή τη

Διαύλεια. κατευθύνονταν νοτιοδυτικά στο Ζεμενό με επόμενο χωριό το Δίστομο".

νοτιοανατολικά του Ζεμενού και εν συνεχεία προς τα Άσπρα Σπίτια, τα όρια

προχωρούσαν νοτιοανατολικά στην Παναγία την Καλαμιώτισσα, η οποία βρίσιιεται

στην παραθαλάσσω ζώνη του νομού Βοιωτίας. Από την Καλαμιώτισσα τα όρια

έπαιρναν βορειοανατολική κατεύθυνση προς τα Κούκουρα (σημ. Αγία Άννα) και

μετά στο χωριό Πέτρα. Από την Πέτρα προχωρούσαν βόρεια στο χωριό

Αντιπαράπυργος (σημ. Πύργος) και από κει βορειοανατολικά στα χωριά Παύλου,

Λούτσι. Προσκυνά μέχρι και τη Μαλεσίνα l ". Από τη Μαλεσίνα άρχιζαν τα

βορειοανατολικ« όρια της επισκοπής Διαυλείας - Ταλαντίου και κατέληγαν στον

Λογγό. Από το χωριό αυτ() τα όρια κατευθύνονταν νοτιοδυτικά στο χωριό Καλαμάκι

το οπο(ο βρισκόταν βόρεια της Αγνάντης, και μετά στο χωριό Λεύτα, το οποι'ο ήταν

κτισμένο στα ερείπια της αρχαίας Ελάτειας. Από τα Λεύτα τα όρια συνέχιζαν δυτικά

στο χωριό Μεγάλον Μύρον (δυτικά των Λεύtων, κοντά στο σημερινό χωριό

Παναγι'τσα) και από το Μεγάλον Μύρον δυτικά των Λεύτων, κοντά στο σημερινό

χωριό Παναγίτσα. και απι'i το Μεγάλον Μύρον βόρεια του Κηφισού και νότια ή

νοτιοανατολικά του Μοδίου στο χωριό Μούζη ή Μούτζη. Από το τελευταίο χωριό

έπαιρναν νοτιοδυτική κατεύθυνση στο χωριό Παλαβίτζα, το οποίο βρισκόταν

ανάμεσα Ητην Κάτω Τιθωραία και την Αμφίκλεια. Από την Παλαβίτζα τα όρια

προχωρούσαν νοτιοονατολικά και περνούσαν από την Αγία Μαρίνα. το Νεοχώριο το

οποίο τοποθετείται στα όρια των νομών Φθιώτιδος - Βοιωτίας, στους πρόποδες του

Παρνασοού και τέλος οι Σκοποί που κείτονταν μεταξύ Νεοχωρίου - Διαυλείας, πάνω
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στους πρόποδες του Παρνασσου".

δ. Επισκοπή Μενδενίτσης

Η επισκοπή Μενδενίτσης προς βορρά συνόρευε με την επισκοπή Ζητουνίου και

βορειότερα χωριά το Μώλο, την Ανάβρα, τη Σκάρφεια, τα Καραβίδια, τον Άγιο

Σεραφείμ. Νοτιοδυτικά με την επισκοπή Σαλώνων και δικά της χωριά: Δριμαία,

Τιθρώνιο, Ξυλικοί, Πολυδροσο'- και νοτιοανατολικά με την επισκοπή Διαυλείας και

Ταλαντίου και νοτιότερα χωριά τα: Ελάτεια και Βασιλικά'\ Καρυά", NE()Χώρι'~ και τη

θάλασσα.

ε. Επισκοπή θαυμακού

Η επισκοπή Θαυμακού νότια συνόρευε με την επισκοπή Ζητουνίου και την

μητρόπολη Νέων Πατρών και νοτιότερα χωριά τη Ρεντίνα, Πάπα (Μεσοχώρι),

Περιβόλι, Άγιος Στέφανος, Παλαμάς, Μαυρολίβαδο, Μελιταία'". Νοτιοανατολικά με

την επισκοπή Ζητουνίου και δικά της χωριά, Νεοχώρι, Ανάβρα (Γούρα), Μαντασιά,

Βούζι, Πετρωτό, Αχλαδιά, Βαρδαλή". Βορειοδιπικά συνόρευε με τη μητρόπολη

Φαναριοφαρσάλων και δικά της χωριά, τη Σοφιάδα, τα χωριά που βρισκόταν στη

σημερινή περιοχή του χωριού Νέο Μοναστήρι", Βρυσιά'", ως βορειότερα χωριά και

δυτικά χωριά τα Ασημοχώρι, Λεοντάρι, Αχλαδιά, Ανάβρα (Ταμάσι), Κέδρος,

Θραψίμι, Βαθύλακκος, Αηδονοχώρι και Ρεντίνα)'.

Αυτές λοιπόν ήταν οι φθιωτικές επισκοπές και οι περιφέρειές τους πριν το 1833.
Όμως το 1833 μετά την ίδρυση του ελληνικού κράτους η επισκοπή Θαυμακού μένει

εκτός των ορίων του, ενώ στο απελευθερωμένο μέρος της Φθιώτιδος ιδρύονται δύο

επισκοπές, η Φθιώτιδος και η Λοκρίδος, οι οποίες προέκυψαν από τις συγχωνεύσεις

Ζητουνίου - Νέων Πατρών και Μενδενίτσης • Διαυλείας και Ταλαντίου αντίστοιχα.

Οι συγχωνεύσεις πραγματοποιήθηκαν διότι η οθωνική Αντιβασιλεία επιθυμούσε να

πετύχει την πολιτική και εκκλησιαστική ομοιομορφία στη διοίκηση και διαίρεση,

αποσπώντας την Ελληνική Εκκλησία από το Πατριαρχείο της Kωνσταντινoυπόλεως~'.

Οι μητροπόλεις, αρχιεπισκοπές και επισκοπές <πην Ελεύθερη Ελλάδα κατά τους

χρόνους τ/ς Επανάστασης ήταν 48==. Η εκκλησιαστική τους όμως διαίρεση δεν

ανταποκρινόταν oliτε στη γεωγραφική oliτε στην πολιτική διαίρεση. Η εξάρτησή τους

επίσης από το Πατριαρχείο δεν ικανοποιούσε την Αντιβασιλεία, η οποία ήθελε να

ανεξαρτητοποιήσει την Ελληνική Εκκλησία από τον Πατριάρχη ο οποίος θεωρούνταν

δέσμιος της τουρκικής πολιτικής.

Στην αρχή ψηφίστηκε το Β.Δ. "ΠερΙ διαιρΙσεως του ΒασιλειΌυ και της διοικήσεως

του" με το οποίο το Ελληνικό Βασίλειο διαιρέθηκε σε 10 νομούς::'1. Σύμφωνα με το

άρθρο 9 του διατάγματος αυτού <πο νομό Φωκίδος και Λοκρίδος, δημιουργήθηκαν

τέσσερις επαρχίες με πρώτη την επαρχία Φθιώτιδος αποτελούμενη από τις μέχρι τότε

επαρχίες Ζητουνίου και Πατρατζικίου (Υπάτη) με πρωτεύουσα το Ζητούνι (Λαμία).

Τρίτη επαρχία το διάταγμα προέβλεπε τ/ν Λοκρίδα συνισταμένη από τις μέχρι τότε

επαρχίες Ταλαντίου και Βουδουνίτιιης (Μενδενίτσα) με πρωτεύουσα το Ταλάντιο

(Αταλάντη).

Στη αυνέχεια ψηφίστηκε η Διακήρυξη "Περ{ της Ανεξαρτl]Oιας της Ελληνικής

Eκκλ'lσ/ας".~' Το διάταγμα αυτό το υπέγραψαν όλοι οι εν ενεργεία αρχιερείς της

ΕλλάδΟζ, αλλά και όσοι είχαν έρθει στην τότε Ελλάδα από την οθωμανική επικράτεια,

()ταν τον Ιούλιο του ]R33 συνήλθαν (πο Ναύπλιο και αποφάνθηκαν o~lόφωνα να

(fιJyΚΙ10τηΟεί ανεξάρτ/τη Ελληνική Εκκληοία και να διοικείται απ(\ τη Διαρκή Ιερά

Σύνοδο διοριζόμενη από τον Bασιλέα~'.
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Ακολουθεί το διάταγμα "Περί προσωρινής διαιρIoεWς των Επισκοπών του

Βασιλείου" -"'(20 Νοεμβρίου/2 Δεκεμβρίου 1833). Το τελευταίο διάταγμα προέβλεπε

τα εξής: "Α' Ο αριθμός των Επισκοπών του Βασιλείου προσδιορίζεται εις δέκα. Κάθε

νομός απαρτ/ζει μίαν επιοκοπικήν περ/φέρειαν. Επισκοπική καθέδρα είναι η

μητρόπολις του Νομού, όπου καθcδρεύει και Q Νομ'άρχης. Κάθε επισκοπή φέρει το

όνομα του Νομού". Δηλαδή δημιουργήθηκαν ΙΟ νομοί και ΙΟ επισκοπές. Εάν όμως

δούμε το διάταγμα αυτό στο σύνολο του θα παρατηρήσουμε ότι ιδρύθηκαν κω άλλες

40 προσωρινές επισκοπές, διότι σύμφωνα με τον Μάουρερ έμεναν 53 ακόμη

επίσκοποι χωρίς επαρχίες, που έπρεπε κάπου να τoπoθετηθoύν~'.

Το άρθρο r του διατάγματος προέβλεπε ότι σε περίπτωση που θα χήρευε μία από

τις 40 προοωρινές επισκοπές δεν θα διοριζόταν σ' ωπήν άλλος επίσκοπος, αλλά θα

συΥχ'ωνευόταν με τη μόνιμη επισκοπή του νομού, ο αρχιερέας της οποίας καθεδρεύει

στην πρωτεύουσα του νομού J.<. [Πρωτεύουσα στο νομό Φωκίδος και Λοκρίδος ήταν τα

Σάλωνα (Άμφισσα)]. Δηλαδή θα πραγματοποιούνταν και μελλοντικές συγχωνεύσεις

προκειμένου να επιτευχθεί ο αρχικός στόχος των δέκα επισκοπών.

Στο άρθρο Β' του διατάγματος στο νομό Φωκίδος κω Λοκρίδος προβλεπόταν

τρεις επισκοπές: α) Η επισκοπή Φωκίδος η οποία περιείχε ης επαρχίες Παρνασσίδος

κω Δωρίδος. Καθέδρα Άμφισσα β) Η επισκοπή Φθιώηδος η οποία σύγκειται από ης

επαρχίες Ζητουνίου και Πατρατζικίου. Καθέδρα Λαμία κω γ) Η επισκοπή Λοκρίδος

συνισταμένη απ6 ης επαρχίες Ταλαντίου κω Βουδουνίτσης. Καθέδρα Αταλάντη.

Έτσι, η προσωρινή διαίρεση των Επισκοπών του Βασιλείου της Ελλάδος είχε για

ης επισκοπές του φθιωηκού χώρου ης εξής συνέπειες: α) Να ιδρυθούν μέσα «πό ης

σι.ryχωνεύσεις δύο νέες επισκοπές, η επισκοπή Φθιώηδος και η επισκοπή Λοκρίδος

και β) να δημιουργηθούν νέες επισκοπικές περιφέρειες. Για τον καθορισμό των ορίων

των φθιωηκών επισκοπών που προήλθαν από τις πρώτες σUΓΧωνεύσεις το 1833 έλαβα

υπόψη μου το χειρόγραφο κώδικα της μητροπόλεως Φθιώηδος, ανέκδοτα έγγραφα

των Γ.ΑΚ τα Φ.Ε.Κ. και άλλα βοηθήματα.

Ο χειρόγραφος κώδικας της μητροπόλεως Φθιώηδος των ετών 1834·35 διασώζει

όλα τα χωριά· ενορίες της επισκοπήςπεριφέρειαςτης Φθιώτιδοςτης εποχής εκείνης.

Αν λάβουμε υπόψη Ι)ΤΙ οι αρχειακές πηγές της εκκλησιαστικής ιστορίας της

μητροπόλεωςΦθιώτιδοςείναι δυσεύρετες,τι)τε ο κώδικας αυτός καθίσταται ιδιαίτερα

σημαντικός,διαl εμπλουτι1;εισε μεγάλο βαθμότην ιστορία της επισκοπής Ζητουνίου

αλλά και γενικότερατην τοπική φθιωηκή ιστορία.

Ο κώδικαςαυτός λοιπι)ν έχει μεγάλη αξία διόη:

1) Οριοθετεί με σαφήνεια την επισκοπή Φθιώτιδος μετά την ίδρυσή της.

2) Μνημονεύει:α) τα χωριπ της ππλαι ποτέ μητροπόλεωςΝ. Ilατρών (Υπάτης), β)

τα παλαιά ον()ματατων χωριώντων τέως επισκοπώνΖητουνίου- Νέων Πατρών, διι)η

ως γνωστ()ν τα ονόματα των χωριών που είχαν σλαl~ική ή τουρκική ή γενικά ξένη

προέλευση άλλαξαν και πήραν τη σημερινή τους ελληνική ονομασία, γ) Τα χωριά που

υφίσταντο τότε αλλά οήμερα δεν υπάρχουν και δ) Τον πληθυσμ6 που είχε το καθένα

από άυτά. Ο κώδικας το επιτυγχάνει αυτό. είτε μνημονειίοντας σε αρκετά χωριπ τον

αριθμό των οικογενειών που ζούσαν σ' αυτά, είτε πόσες ενορίες είχε ένα χωρι6 (κπθε

ενορία οργανώνονταν με βάση 50 περίπου οικογένειες), ή όταν ήταν πολύ μικρό σε

πληθυσμό. ιιε π6σα άλλα μικρά χωριά αποτελούσε μια ενορία.

3) Ο κώδικας αποτελεί ένα πλούσιο αρχειακό υλικό για τα ονόματα και επώνυμα

των ιερέων. διι\η διασώζει τα ονόματα των εφημέριων των ενοριών και μάλωτα μας
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παρέχει πληροφορίες, όπως ποιοι α/Ι' αιπούς ήταν lερείς-ή ιεροιιόναχοι (είναι

οξιοοημείωτο ότι. όταν διαλύθηκαν πολλά μoνomήQιo στο Φθιωτικό χώρο, ένας

ορκετά μεγάλος αριθμός μοναχών έγιναν εφημέριCM σι χW(>lά προφανώς για

βιοποριιπικούςλόγους) ή είχαν κάποιο εκκλησιαστικόαξίωμα(π.χ, ("Ι πρωτDOύy1ι.ελoς

Γρηγόριος, ο οποίος ήταν εφημέριος tσΙΙ νο.ού τ/ς Πανο.γίος ΔέσnCMνας) ή ήταν γιοι

ιερέων (οτα ονόματα αρκετών εφημέρlων αναγράφεται δίπλιι ιπο όνοιιά τους και τα

·ιερlως· ή ·πρcοβυτiροv· ενδεικτικόότι ήταν γιοι lερΙων),

Κοτωτiρω η παράθεση των χωριών - ενοριών θα γίνει κατά δήμους όπως αιποί

δtnιιoρφώθηκαν το έτος 1836 - 37 (Βλ. ΦΕΚ 80128· 12 - 1836). διότι μ' οιπόν τον τρόπο

πιστεύω ότι είνοι δυν<ιtό να αΥτιληφθούμε καλύτερα τ/ Υεωγριιφική θέση τους, αφού

κάθε όμιλος χωριών των δήμων α/ιotελεί μία γεωγραφική ενότητα.

Αλλά ας π()("lχωρήσσυμε σιην πnρoooίoση των ενοριών τ/ς επιtτκοπής Φθιώηδος

κατά τ/ διάρκεια του 1834 - 35.

rIlNAΚAI: ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΝΟΡΙΩΝ ΤΗΣ ΕnlΣκοrlΗΣ ΦθlΩΤΙΔΟΣ

(1834)

Xω~ιά ΕΥOQίες ΟΙΧΟΥί· Ονόματα ιε@ίωγ·

νειες

Ι. Zητoύνl~ Δήμος Λαμιίων

Αγιοι Θεόδωροι". Αθανάσιος Nικoλnίδης

Άγιος Νικόλαος'', 65 Κώι.:πας Νικολαίδης

Τα Εω.Ίδεlα της 420ικ(ες. Εu<πάθιος ΚUQιαζής

Δεσποίνης.l2 (\Τηll. 76 Γρηγόριος πρωτο·

ΑΡΧΟV1lκή) 44 οικίες. ούγκελος.

Παναγία Δέηποlνα οι ιερομόναχοι:

(Αγιοι An6tHoAOl·I,l). 48 Γρηγι)ριος πρωτο-

Από ης 24 Μ«ιηίιιυ 11ύγκελος.Αγαθάγγελος

1834" και μετά αρχlll«\'δρίτης.

Παναγία Δfοπι}ινα,j ΑΟανΠι.ηος & ΚωνΙνος

Αγως Nlxt-iAaoς". ΝικολαΤδης &
Ευστάθιος Κυριαζής

2. Δί~ιιη" μια Τιμόθεος Αλεξίου

lEQtIIIl)vnXtJς

3. MαΚΙMlλί~ηδιl" μία Δήμος Koι'~έλης

4. ΤΙΙ0πανλάτε; Ilin 1>3 ΓειiJQΎΙoς Δοtifkιρης

(Λυγαριά) και

Διιίτοά (Αiρι'λ,π)"

• Μδνο ι\οι.. ι((ιιί; (;χll\' zfL,oιo ηξ.ίlll'ΙΗ Ij lί«ι" πρl.\' ,ιο\,ιχσί Π'Jt'Ιq'ΙΤΙII bι'πAιI α/Ο ιί\,)μα

fI\\t; ,.1 ιιξιΊ'ιιιιι Η)ΙΙ; Κ.Τ.λ.
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5. Μπεκί" (Σταυρύς) μια

6. Λοιμογάρδι. μία

Λουγκίτσι και

Δρίστελα (ανήκαν

στο δήμο Φαλάρων)"

Αλεξάνδρα Θ. Κουλτούκη

57

Κυριαζής

Τριανταφύλλου

ΙωάWΗς Δημητρίου

Κουρνοβουνιώτης

7. Δερβέν - Φούρκα
(Καλαμάκι)"

8. Σruλίδα"

9. Αχινός, Νίκοβα

(Άνυδρο) και

Τζερνσβίτη

(Παλαιοκερασιά)"

10. Αυλάκη και Αγία

Mαρίνα~<

μοα

Δήμος ΦαλάQων

τρεις

μία

μία

56

65

Δημήτριος

Κωσταντίνου

Σακελλάριος Δήμος

Νικολάου, Δημήτριος

Τριανταφύλλου και ο

ιερομόναχος Ιερόθεος

Αλεξίου

Αλεξανδρής Νικολάου

Μαργαρίτης Iιoάwou

11. Σπαρτιά και Αχλάδι ι,ία

(ανήκε στο ΔήllO

Κρεμαστής

Λαρίσσης)'"

Δήμος Κρεμαστής,

Λαρίσσης

12. Γαρδίκι (Πελασγία)" τέσσερις

13. Mυλoι~ IΗα

J4. Ράχες" μια

J5. Άγναντη, M«χαλrίς μία

(ΚυΠΠ(Ησσων) χω

Γάβριανη (ανήκε στο

Δήιω Πτελεατών)"

Δημήτριος ΑποοτιSλου

Δημήτριος Αργύρης,

ΚΗ)\'σταντίνος

ΠηπαγεωQγίου και

Στctμfίτιος Πανταζής

ΚωνιπηΥτί\·ιις

Μπενιζέλος

Αθανάσιος Ευιπαθίοιl

Σακελλ/ριος

Δημήτριος

Τριανταφίολλου
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Δήμος ΠτελιατrιJν

16. Πτελεό" δύο Εναγγελινός

ΠαπατριανταφVλλoυ

και Δημήτριος

Γεωργίου

17. Χαμάκου (δεν δυο KωvJvoς EυαγγελιVΌς

υφίσταται σήμερα)'" και Δημήτριος

Κωνσταντίνου

Δήμος Πνιιαοοου

18. Σούρπη' τρεις Αποστόλης Γεωργίου

και Ευστάθιος Ιωάννου

Δήμος Oιτrιrν

19. Δρακοοπηλιά μία Αθανάσιος Ηλίου

(κείτονταν σης

πλαγιές του όρους

Καλλιδρόμου.

αργότερα

μεταφέρθηκε στο

χώρο των

Θερμοπυλών και

σήμερα ονομάζεται

-Θερμοπυλες-)"

20. Ελευθεροχώρι" μ,α Αναστάσιος

Παναγιώτου

2Ι. Μουχοχώρι· ... μία 50 Δημήτριος Ιωάννου

22. Μουσταφάμπε'ί μία 60 Ιωάννης Σίμος

(Ηράκλεια)"'!

23. Προκοβινίκο μία Βασι"λειος

(Σκαμνός)'" Παπανασrασίoυ

Δήμος Ροδοντίων

24. Παuλιανη'" δυο 65 η μία Ιωάννης

ενορία Κωνσταντίνου,

Δημήτριος Δήμου

25. Γαρδικάκι (Οίτη)'" μία Ιάκωβα; Γεωργίου

ιερομόναχος
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180 Αλιξάνδρα θ. Κονλτ<nix'1

26. Κου,lπρίτOl. "ία
Σκληθράκl (δεν

υφστατπι) και

Δελφινο (ανήκε στο

bTjllO ΔρUΌΠων)"'

Δήμος Δρυόπων

27. KOllnOTcibEoς και μία

Φυατζή")

28. Αλεπόσπιτrt, μία

βαρδάτες και Δυο

βουνάι.)

Δήμος Υπάτης:

29. Υπ«τη'" μια

30. Μεξιάτες'" μια

31. Λάλα (ΡσδωΥlά) κftι ,ιίο

ΚαρΟΟ'"

32. ΚαI1Τ({"Ι(Ι" "1 (Ι

33. Σιιόκnl\ο (Πιίργσς) διιιι

κω Mn.\"Tf\H

(Πει)ι\lτέρι)''''

Διίμος: Ομιλαίων

34. Γαρδίκι (Ο'Ηληίων)"" τρεις

35. ΠΟΙ'ΥΚ«Ζιη'"

3h. ΛιΙΥΙ\IIΙΙ "

37. Νικιιλίτοl. '11"
ΚιtQlnκιr/.ώ()1 ;ι.rιι

Στιίγιιι (Πλιίπι\'Ο;)"

Μόσχος Παnαίωιίννoυ

Ευθι"ιιιος

Παπαν((αΤΩσίΟ\1

55 Κωνσταντίνος

Γεωl.:ιγιάδης

ΙΕ(ΊΟμόναχος

θά"ος Ι ερομνήμονπς

ί(ω Αθανάσιος

Λιηmρου

55 Κωνσταντίνος

Παπανικσλι"ωυ

Νικιίλιισς Antlι,ntv.ou

Χρήιπος Παναγιώτοι'

IΙΙΧίννης ΔηlιητρΙου.

Δηιως Ππππνδ(Ίέοu

ΣnκελΜίιιlος lωά\,\,Ο\I.

Τρια\'Τ«φι.λλος

luxί\'"ιιι' κnι Ιωά"\'ης

Α\'ωππl,ίI1\'1

Δηjlήτριι-ς.

Tριιιvτ6:φι'λλι.1ς

Δηιιητρίοι'

Δήιως ΑΗπνωlίll\.
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Δήμος Tυμφqηστoύ

38. MαUΡΙΆ.o" μία

39. ΜΕρκάδα
ι.

μία

40. Δυο μαχαλάδες τοο μία

χωριού Κάψη"

4 J. ΜΕγάλος Μαχαλάς μία

τοο χωριού Κάψη'"

42. Ζιώψη μ,α

(Aoπρόκαμrιoς)"

43. Ζημιανή (Δίκαστρο)- μία

44. Πιτσωτά και μία

Περίβλεπτο"

Δήμος

MOXQαxφμ.ητών

45. Βαρυμπόμπη μία

(Μακραχώμη)'"'

46. Λιτόσιλο και 600
Ροβολιάρι·'

47. Πλατύστoμo~ 600

48. Τσούκα και Σχόρλια ΤΡΕις

(ΠΤΕλέα)"

Δήμo~ ΣJιιιαιαίων

49. Αγά (ΣπεΡXειάδn)" μία

50. ΓυΨΙOXώ(Jι 600
(ΚαλλιθiαΥ<

51. Παλαιοβράχα (χαι μία

ΠCΙΛηoβράXια)'"'

52. Mπpoύq'ιλιανη 600
(Δfλoφo)"'

Kων/VOς ΣαΚΕλ/άρης

Ιωάννης Kώνmας

Ιωάννης Δημητρίου

ΙωliΝvΗς

ΠωιαγΕα/(ΥΥίου

Δηιιήtριoς Ιωάννου

Δημήτριος ΓρηΎOQίoυ

Ιάκωβος

Πωrακωνσταντίνoυ

ΙΕρομόναχος

Γεώ(ryΙDς Κώνστας

ΓΕώργιος Ιωάννου και

Ιωάννης Αντωνίου

Νικόλαος

Κωνσταντίνου,

Γρηγόριος Κώνστας

Δημήτριος Ιωάννου,

Γρη-γό{ιιος Ιωάννου

Αθανάσιος Νικολάου

Γεώργιος Καλλινίκου.

Γεώρ-Υιος Δήμου

Δημήτριος

Τριανταφύλλου

Kωνfνoς Ιωάννου.

Γεώργιος

Πruι:αίωάννou
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182 Αλεξ(ινδ{χ.ι θ. ΚO\J).τούχη

53. Φιέρη- μοα Γεώργιος Αθανασίου

54. Κλωνι" μ<α Κώνστας ΓειύQΎίoυ

55. Χαλίλι. μία Δημήτριος Θεοδώρου

(Μεσοποταμία)'"

Δήμος

ΠαOOXελωϊτΏV

56. Αμούρι" μία 47 Δημήτριος Πέτρα\!

57. Αρχάνι'Ι
μία Aλtξoας

Παπαγεωργίou

58. Γραμμένη Ράχη δύο Αθανάσιος Δελής,

(Γραμμένη)" Απ6οτολος

ΠανσΥιώΊou

59. Ζέλ, (Zηλεm6)" μiα Αθανάσιος EuσraBίou

60. Λιανοκλάδι" μ<α 50 Ιωάννης ΓεωρΥίοο

61. MάκρUΣΗ (Μάκρη)" δύο Δήμος και Αναστάσιος

Αθανασίου

Δήμος Koλλιέωv

62. Σέλιανη (Mάρμαeα), τέσσερις Ιωάννης

Δύο Χομίργιονες Παπαδημητρίο", Δήμος

(Ανατολή) και Παπαθεοδοσίου,

Κολοκυθιά"' Νικόλαος

Παπαπαναγιώτου.

Χρήστος Ιωάννου

63. NεOΧώQι (Υπάτης)- μ<α Γεώργιος

Παπαπαναγιώτου

Δήμος Kuτινίων

(Διο{χηοη

ΠUQvoοοίδος:)

64. Καοτριώτι.οοα· μία Απόστολος Δημητρίου
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Διοικητικές μεταβολές των επισχοπ ν της Φθιώτιδας από το 1833 - 1899 ΙΚ\

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΝΟΡΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΦθΙΩΤΙΔΟΣ

(1835)

Δήμος Λαμ,έων

Ι. Ζητούνι τέσσερις''"'

δύο ενοριακοί ναοί

Παναγία Δέσποινα.

Άγιος Νικόλαος.

2. Δίβρη, Παλαιοχώρι μία

και Λοιμογάρδι''Ι'

3. Καλύβια (σήμερα μία

είναι συνοικισμός της

Λαμίας)"~

4. Κόμμα, Αλαμάνα!'" μία

(δεν υφίσταται

σήμερα) και

lμίρμπεη (AνOήλη)"~

5. Μεγάλη Βρύση"!) μία

6. Σαραμoυσακλή"~ μία

(Ροδίτσα)

7. Μακρολείβαδο'OJΙ μία

8. Δέρβεν - Φούρκα και μία

Kαλαμάκι"~

9. Τσουμτιαλάτα μια

(Λυγαριάγ"

10. Μτιεκί (Σταυρός)lΙ" μία

Οlκο- Ονόματα lε~έΩV

γένιιις

Το μισό της ενορίας

αιπής στον ιερομόναχο

Αγαθάγγελο. τ' άλλο μισό

στον ιερομόναχο

Γρηγόριο. Το μισό της

ενορίας αιπής στον

Αθανάσιο Οικονόμου,

τ' άλλο μισό στο Δούβαρη

Τιμόθεος Αλεξίου

ιερομόναχος

Ευστάθιος Κυριαζής

Κώνστας Νικολάου,

γιος ιερέα

Αποστόλης Κωνσταντίνου

γιος ιερέα

Κυριαζής Τριανταφύλλου

Δήμος Γεωργίου

Ο ίδιος του 1834

Ευθύμιος Οικονόμου

Γεώργιος Παπαϊωάννου
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184 Αλεξά\'δρι:ι θ. Κουλτοι χη

Δήμoς:ΦαλόQwν

ι Ι. Αγία Μαρίνα'" μία

12. Αχινός, Νίκοβα μία

(Άνυδρο) κcιl

Τσιρνoβίtι

(ΠαλαΙΟΧΕραοιά)":

ι:.ι Λογγίτσι ω μία

14. Νεράιδη.. Σα/(νή μία

(Σππινιί),

Δρίστελλπ'" και

Καλύβια Ίων

ΒλαχοπOlμlνων

Πεπόνο

15. Σπαρπά και Αχλάδι μία

(δήμος 1«>,".
Λαρίσης)'!!

16. Στυλίδα'" μια

Δημήτριος Ζαχαρίου

Ο ίδιος του 1834

Iuχiννης Δημψρίου

Ιερόθεος Αλεξίου

ιερομόναχος

Ο ίδιος ΙΕρέας του 1834

Δήμος Σακελλάριος.

Αθανάσιος χαι Δημψριος

Κοmζίκοu χαι Δημήτριος

Σαμαράς

Δήμος Κιμμαστής: •
ΔoQί'σσης:

17. Γορδίκ\ τέσσερις Οι ίδιοι ιερείς του 1834
(ΠελασΥία)'"

18. Άγναντη, Μαχαλάς μία Άνθιμος Πανταζής

κοι Γάρβενη (δήμος ιερομόναχος

Πτελεατών)'"

19. Mύλλot"· μία Κων!νος Αποστόλου

20. Ράχες':'>' ,ιία Ο ίδιος ιερέrις του 1834

Δήμοι; ΠΥελεοτιιίν

21. Πτελεό':' μία Οι ίδιοι ΙΕρείς Ίου 1834

22. Xαμάκoυ'~ μία Kωνfνoς Ει'ftΥΥελι,'ός.

Δημήτρως Knρo.tζιίς.
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ΔIotXIΊtιχlς: μεtαβoλt"ς: των επια/tOπ ν της Φθι ιbαςα.,6τo 1833-1899 185

Δήμος "uoaσσού

23. Σούρπη':' μ,α Οι δύο προηγούμΕVOΙ ΤΟ\l

1834 χαι ο lωάννης

Αθανασίου

Δήμος Οιτών

24. Δαμάσrα':' μοα ΓΕώργιος βασιλείου

25. Δρακοσπηλιά'Ι' μ,α Ο ίδιος ιερέας του 1834

26. Ελευθεροχώρι και μία Αναστάσιος Παναγιώτου

Προκοβινίκο καL lωάννης Σίμου

(Σκαμνός)':Jo

27. Μοοχοχώρι':Ι μ,α Ο ίδιος ιερέας του 1834

28. Mouσταφt'iμπεί μία Βασιλειος Ανασι:ασίου,

(Ηράκλεια)'> γιος ιερέα

Δήμος Ροδον,ίf8ν

29. ΠαυλιαVΗ':O μία Ιωάννης Κωνσταντι'νου

και Δημήτριος Δήιιου.

γιος ιερέα

30. Γαρδικάκι (ατη) και μία Ιάκωβος Γεωργίου

Ομυαλός (δεν ιερομόναχος

υφίσταται σήμερα)'·"

Δήμος Δllοοπων

31. Αλεπ6οπιτα, μία Ο ίδιος ιερέας του 1834
Βαρδάτες χαι

Σκλυθράκι (ανήκε

010 δήμο

Ροδοντίων)'"

32. Δύο βουνά. μία Μίχος KOUΙΙOQιτζιώτης

KoUΙιαρίτσl (ανήκε

OtO δήμο Ροδοντίων)

και Δελφίνο''\:

33. Κομποτάδες χαι μία Euι:πάθιoς Παναγιώτου

Kωσrαλέξι'"

34. Φ(κιτζή''" μία Ευθύμιος Ανέστης
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Δήμος Vnάτης

35. Υπάτη και τα Υ\ίρω μία Τρεις ιερείς, οι δΟΟ ίδιοι

χωριά Μπογομύλλου του 1834 xα~ ο ZΑχo:ρiας

(AργυρoχώQ<), Σακελλάριος

Βασιλιχά και Ικα

(Συκιά)''''

36. Καρυά και Μπαξαίς μία Δήμος Χριστοδούλου

(δεν υφίσταται)"·

37. Λάλα (Ροδωνιά)'" μία Γεώργιος Αποστόλου

38. Μάντεσι (Περιστέρι) μΙα Δήμος Ανδρέου

και Λιάσκοβο

(Μεσοχώρι)'''

39. Σμόκαβο (Πύργος)" μία Aνδρiας ΠαναΥιώτου,

Ιωάννης Παπαδημητρίou,

40. Καστανιά" μ", Χρήστος Κων/νου

ΑΟΠQOπσταμίτou

41. Μεξιάτεςμ, μ,α Κων/νος ΝΙΧΟλάou.

γιος ιερέα

Δήμος Ομιλαίων

42. Γαρδίκι (Υπάτης)"Ι δύα Τριαντάφυλλος Ιωάννου,

Kώνmας Ιωάννου

43. Αργύρια'" μ,α Ο ίδιος ιερέας του 1834

44. Πουγκάκια'" μΙα Δύο ιερείς οι ίδιοι 10υ

1834

45. ΚUQlακοχ.ώ(>ι και μ(α Δήμος Κώνστας

Νιχολίτσι'"

46. Στάια (χαι ΣτάΥια)'" μία Ιωάννης Αναστασίου.

γιος ιερέα

Δήμος Tupq:Qηo"oii

47. ΜαυρΟ.ο'" μία Ο ίδιος ιερέας του 1834

48. Μερχάδα'· μία Ο ίδιος ιεpiας του 1834
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49. Ζιώψη fιία Ο ίδιος ιερέας του 1834
(Ασπρύκαμπος)''''

50. Ζημιανή μία Ο ίδιος ιερέας του 1834
(Δίκαστρo)'-~'

51. Πιτσωτά και μία Ο ίδιος ιερέας του 1834
Περίβλεπto'~'

52. Μεγάλος Μαχαλάς μία Ο ίδιος ιερέας του 1834
του χωριού ΚάψηΙ\'

53. Δύο Μαχαλάδες του μία Ο ίδιος ιερέας του 1834
χωριού Κάψη'·<.'

Δήμος

MOΚQoκωμητών

54. ΒαρυμπιSμπl μία Ο ίδιος ιερέας του 1834
(Μακρακώμη) και

Θρεψιμιώtlκα

Καλύβια (δεν

υφίσταται)""

55. Γκλαβανίτσα ήτοι μ,α Σακελλάριος Αντώνιος

Νέα ΓIOWltOOIJ Κων/νου, Αθανάσιος

(λεγιSταν και lαΜίννου. luxivνης

Γιαννιτσιώtlκα Κων/νου

Καλύβlα)I'~

56. Λυτόσελo'~ μία lαΜίνvης Αντωνίου

57. Ροβολιάρl"" μοα Γεώργιος luxiννoυ,

γιος ιερέα

58. Πλατύστομο'·' μια ΟΙ ίδlOl ιερείς του 1834

59. Τσούκα και Σκύρλια μία Τρεις ιερείς, οι δύο ίδlOl

(Πτελέα)'-'" του 1834 και ο Κώνιπας

Γεωργίου

Δήμος Σ:rιειη,ιαίων

60. Αγά (Σπερχειάδα) μία Ο ίδιος ιερέας του 1834
και Καλιγά (δεν

υφίσταται)''"'
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61. Γόργιονη (σή,ιεΡα

είναι συνοικία της

Σπερχειάδος) ....

62. Γυφτοχώρl ~

63. Κλωνί""

Α4ξάνδρα θ. Κουλτούχη

μία

δύο

μία

Γεώργιος Δήμου

Γεώργιος Καλλινίκου,

ΑΥΥελής Χρήστου

Γεώργιος Στέρlου,

γιος ιερέα

64. Μπρούφλιανη IIin
(Δiλoφo)"·

65. παλαιοβράχα '.... μία

66. Φτέρη- μία

67. xnλήλι μία

(Μεσοποταμία)'"

Δήμος:

ΠαoαXελωiτών

68. Aσβέσtη ~Iία

69. Αμούρι.... μία

70. Aρχι'i:νι ,...' μία

7Ι. Γδαρμένη Ρπχη μία

(Γραlψένη)'"

72. Ζέλι (Ζηλει'τι})"! μία

73. Λιανοκλάδι ι" μία

74. Δερβέν. Καρυά μία

(Μοσχοχαρυά) και

KoUpνojIo

(Τρίλοφο)'"

75. Mc:ίχρυoη (Μάκρη)'''" ~ιία

Κων/νου lωάννου

Καλλίνικου

Ο ίδιος ΙΕQέας του 1834

Ο ίδιος ιερέας του 1834

Γεώργιος Ιωάννου,

γιος ιερέα

Α,"(()(J'(όλης ΠαναΥιώτου.

γιος ιερέα

Δημήτρης Κυρίτζης

Ο ίδιος ΙΕρέας του 1834

Aνιωτι'i:oιoς ΚωνΝου

Ο ίδιος ιερέας του 1834

Ο ίδιος ιερέας του 1834

Δημήτριος Παπα·

ΓεωρΥιου

Δύο ιερείς σι ίδtι:κ του

1834

76. KoλoxUΘιά'ιι. μια Νικόλαος Παπα·

ΠαναΥιώτου
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77. Nεnχώρι (Υπάτης)'" ~Iία

78. Σέλιανη ~Iία

(MciQl.laρo)110

79. Δυο Χουμήργιανες "ία

(Ανατολή Υπάτης)''''

Ο Iδιnς ιερέας του 1834

Ιωάννης Δημητρίου.

Χρήστος ΙωάVVfΊυ

Δήιιος Παπα - θεnδooίoυ

80. Καοτριώτισαι""

Δήμος Κυτυνίων

(Διοίκηση

Παρνασσίδος)

μία Ο ίδιος ιερέας του 1834

Εν χιιτακλ.r.ίδl. η προσωρινή διαίρεση των επισιωπών του Βιια/λείου της Ελλάδος

εί-ιε για τη ~Iητρόπoλη Νέων nmpώv και την επωΚ()ί,ή Ζητουνίου τις εξής συνέπειες:

Ι Να καΠΨΥηθεί η μητρόπολη Ν. Πατρών

11. Η επισ-ιι,οπή Ζητουνίου -ιάνεl την ονοιιαοία αυτή και στο εξής θα ονομάζεται

επισιι,σπή Φθιώτιδος.

111. Στην επιοκοπή Φθιώτιδος προστέθηκε ολόκληρη η περιφέρεια της

μητροπόλεως Ν. Πατρών εκτός από το -ιωρι6 Παλαιά Γιαννιτοού. διότι ιιετά την

ίδριιοη του ελληνικου κράτους το -ιωριό αυτό βρέθηκε εκτός των ουνόρων του χαl

περιλήφθηκε (}Την επlσ..ιοπή θα\Jιιακού, Το 1836 • 37 τα -ιωριά Παλ«ιόκαστρο και

ΝεΟΧ,ώρι (KomQtriOO ή Γκαπριάδα) θα υπα-ιθούν πολιτικώς (πη διοίκηση Φθιώτιδος

και tιυγκεκριμένα στο δή~ω Τυμφρηστού κol σταδιακά εκκληοιαστικώς στην

επισκοπή Φθιώτιδος αjΗXJπώμενα α.,6 την εΠIΟΚΜή Καλλιδρόμης. πρώην Λιτζάς και

Αγράφων'·', ε..,ίοης την ίδια χρονιά το -ιωρ16 Κα(πριώτισσα θα υπα-ιθεί πολιτικώς οτη

διοίκηση Πn.ρναοσίδος και εκκλησιαστικώς στην επισκ(lπή Φωκίδος. αποσπώμενο

απ6 την επισκοπή Φθιώτιδος (βλ. υποο. ]8] παρ. 3)
Τέλος το ]833 (Ι Αλμυρός και τα χωριά του. τα ΩΠΩία ανήκαν στη δικαιοδοσία της

πάλαι ΠΩτέ διαλαμψάσης επισκοπής ZητOυνί()υ'~. θα βρεθούν εκτός των συνόρων του

ελληνικου κράτους και θα α.ππελέοουν ιδιαίτερη επισκοπή μέχρι το ]844 οπότε και

θα ενωθούν ιιε την επιιnωπή Θnυμακού παραμένοντας έτοι έως το 11\60'''-'.
Ο καθορισμός της επισ-..ωπικής περιφέρειας της Λοκρίδος Ιlπήρξε δυυ..ιολ6τερος.

διότι δεν Ιlπάρχει χειρόγραφος κώδικας για την επισκοπή ΛΩκρίδος. Έτσι ελλείψει

άμεσων πηγών χρησιμοποίησα καταρχήν δύο έμμεοες πηγές και βάσει αιrrών και

μερικιί)ν άλλων έβγαλα τα σφπεράομ«1ά μου για την περιφέρεια της επισκοπής

Λοκρίδος. Οι δοο έιψεσες πηγές είναι: ΤΟ διάταηια "Πcρ{ ΟυΥχωνcύο'cως των 'δήμων

της ααρχιας ΛOJφl'δoς~ του 1840'''' στο οποίο σε πίνακα Κ«1αγράφονται η ονομασία

κάθε δήμου, η πρωτεύουσα και τα χωριά του. και μια επιστολή (αχρονολόγητη)'''' ΤΟΙI

ιπιοκl\που Λοκρίδος ΑγαΘ<ΊΥΥΕλου προς την Ι. Σύνοδο.

Ο πίνακας ~Πcρι' <Jt.I'flwvcύocιιIς των 'δ,jμων της c:rαΡΊi'ας Λυκριδος" έ-ιει ως εξής:

Ι) Δήμος Αταλάντης, Αταλάντη. Σκάλα Αταλάντης. ήσσς Αταλάντης.

Kuπαρίooι. Κολι1χα. Έξαρ-ιClς. Σκεντ{ραΎfl (οηll. Μεγα.,λάΎnνος''''). Κοβίλινα

(-ιωρι6 διαλι,lΙΙ:'Υο, oήllEΡO είναι αγροηκή περιnχή και ΙlπάγΕται στην κοινότητα
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Μεγο.πλάτανου με την ονομασία "Kόβoυλ[νo.~), Δρiσπαϊ (και Δρίσμ:π:εϊ σημ. ΑΥ·

Βλάσιος). Μονή Α'Υi"ων ΑναρΎύρων διαλελυμένη, Γαρδενίτσα (χωριό διαλυμένο. ΟΙ

κάτοικοι έκnoαν το Κυι-.:αρίσσι. η διάλυσή του ολοκληρώθηκε μετά τον καταστροφικό

σεισμό του 1894), Μούλκια (το χωριό καταστΡόφηκε και διαλύθηκε μετά τον σεισμό

το\l 1894), Ίζάρεοι (διαλυμένο XωQιό στην περιφ{ΡΕΙΟ της κοινότητας Εξάρχοιι).

Μπογδάνου (χωριό διαλυμένο, σήμερα αποτελεί βοσκότοπο και καλλιεργήσιμη

έκταση στην περιφέρεια της κοινότητας EξάQxoυ).

2) Δήμος Δαφνησίω'Υ, Λιβανάtoις, Αρχίτσα, Μελιδών (συνοικισμός της

Αρκίτσας), ΓολΙμι, ΛοΥκός (και ΛΙΙΎΥός) και Ευλογιά (Η Ευλογιά ήταν άλλοτε

συνοικισμός της κοινότητας τοο Αγ. Kωνoτavtiνou. Οι κάτοικοι του εγκαταστάθηκαν

νοτιότερα. Σήμερα διατηρούνταιστη νέα θέση ορισμΙνα σπίπα κοντά στο νέο εθνικό

δρόμο αμέσως μετά το χείμαρρο Ξηριάς), μονή Μεταμορφώσεως(το μoναO'tήρι autD
το σuναντάμε αργότερα ως "Μονή διαλυμΕνη Bιλvόβoυ" βρίοχεται στην περιφέρεια

τηiO κοινότηταiOΛιβo.vατών.Ξαναχτίιπηκεκαι σήμεραυπάρχειως μονή, γιορτάζει στις

6 Αυγούστου), Καλαμάκι (διαλυμένο χωριό στην περιφέρεια της κοινότητας

AγναVΤΗiO). Αγναντη (τέως Αγ. Αθανάσιος), Δημητράκι (διαλυμένο χωριό σtηV

περιφέρεια της κοινότητας Άγναντης), Ταχτάλl (διαλυμένο χωριό, άλλοτε

συνοικισμός της κοινότητας Άγναvtης), Βορλαβός (διαλυμένο χωριό στην περιφέρεια

της κοινότητας Αγ. Κωνσταντίνος. ΟΙ κάτοικο( του εγκαταστάθηκαν νοτιότερα στη

θέση Γράδος), Νεοχώρl.

3) Δήμος: θ{M)'Vίoυ, Καινούργιο, Δερβιodδες (σημ. Αγ. Σεραφει'μ), Ρωμάνι (και

Ρουμάνι, διαλυμένο χωριό στην περιφέρεια της κοινότητας Καινουργιου), Μουρτίτσα

(διαλυμένο χωριό μεταξυ των κοινοτήτων Κομνι'νης, Καλλιδρ6μου χαl ΡεΥΥινίου),

ΠαλαlOχώρl (διαλυμένο χωριό στη θέση της Λουτροπόλεως των Καlιένων Βούρλων),

Πικράκι (διαλυμένο χωριό στην περιοχή της κοινότητας Καινουργιου κοντά στον

οικισμό Θρόνιο). Κ6μνlνα. Χάρμα (συνοικισμός ΡεΥΥινίου), Καθάρεσι (σημ. Καθάρα

ΡεΥΥινι'ου), ΡεΥΥίνη, Καρυά. Μονή Μεταμορφώσεως (βρίl1κεται ιπην περιφέρεια του

συνοικισμου Καρι'ά του δήμου Καμ. Βl1υρλων. Διατηρείται και σήμερα), Μούζικα

(άλλοτε καλύβια κτηνοτρόφων στην περιφέρεια του ουνοικιιιμού Καρυά του δήμου

Καμ. Βοί'ρλων), Ανίβιτζα (διαλυμένο χωριό στην περιφέρεια της κοινότητας

ΡεΥΥινΙου).

4) Δήμος: Θερμοπυλών. Μενδενίτοα. Καραβίδι. Άρνιτοο (διαλυμένο χωριό μεταξύ

των περιφερειών των κοινοτήτων Αγίου Χαραλάμπους . Καλλιδρόμου και

Μενδενίτσης). Κατουμάταις (l1ημ. Ανάβρα), Ρουμελιός (υπήρξε λιβάδι με

εγκατάσταση γεωργοκτηνοτρόφων στα όρια των κοινοτήτων Αγίας Τριάδος και

Θερμοπυλών), Μονή Άγιος Γεώργιος (βρίσκεται στην περιφέρεια της κοινότητας

Μώλου. Σήμερα στη θέση του σώζεται ένα μικρό εκκλησάκι στη μνήμη του Αγίου).

Μαυρακάταις (άλλοτε καλύβια θερινής διαμονής στην περιφέρεια της κοινότητας

ΜενδινiΊσας). Λιαπάταις (σημ. Άγιος Χαράλαμπος), Ρενισέρι (σημ. Καλλίδρομο).

Γλούνιτσα (σημ. Δρψαία). Ξυλικός, Μώλος, Άντερας (σημ. Σκάρφεια), Παλαιοχώρι.

Δαα (σημ. Αμφίκλεια). Μονή Δαδί<Jυ (βρίσκεται σε πλαγιά του Παρνασσού στην

περιφέρεια του δήμου Αμφίκλειας. Διατηρείται και σήμερα. Γιορτάζει στις 6
Αuyoυστου και ι"ις 8 Σεπτεμβρίου "το Γεν{οι()1Ι της Θεοτόκου").

S) Δήμος Ελατείας, Δραχμό.νι (l1ημ. Ελάτεια). Μόδι. Σουλέμπεί (οημ.

Παναγίτσα). Τοιιρκπχώρl (διαλυμένο χωριό στην περιφέρεια της κοινότητας Κάτω

Τlθωρέα. 04 xcit<'llXOΙ του οιιγκατοίκηΙl(tνμ' αυτούς του Κηφιοοοχωρίουκαlμέρος του
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διαλυμένου χωριου συγχωνεύτηκε στο χωριό Μόδι), Σφάκα, Δόριζα (και Δόρζα,

Δίρζα, Δόριτσα, διαλυμένο χωριό μεταξύ των χωριων Σφάκας και Λευκοχωριού),

Μάνεσι (και Μάκεσι σημ. Λευκοχωρι). Μπέλεσι (και Μπίλεοι σημ. Ανθοχωριο),

Μωραλη (και Μιραλη, Μεραλί, σημ. Προφητης Ηλίας), Χούμπαβο (διαλυμένο χωριό

σrην περιφέρεια της κοινότητας Προφήτη Ηλία. Απείχε από το Μωραλη ]5' και ηταν

ακριβως απέναντι στο Μπέλεσι), Καλιπόδι (Καλαπόδι), Αλισάχου (διαλυμένο χωριό

στην περιφέρειατης κοινότητας Ελάτειας), Λεύτα (διαλυμένοχωριό βρισκόταν κοντά

στα ερείπια της αρχαίας Ελάτειας). Βάλτεσι (διαλυμένο χωριό σrην περιφέρεια της

κοινότητας Καλαποδίου), Μονή Προφ. Ηλιού (πρόκειται για το μοναστήρι της

ομώνυμης κοινότητας που σήμερα ανήκει στο νομό Βοιωτίας). Ζέλl, Βελίτσα (σημ.

Τιθωρέα), Αγία Μαρίνα, Μπεσχίνη και Μπεσχένη (σημ. Παρόριο, τώρα κοινότητα

της Βοιωτίας), Κραββανσαράς (σημ. Βασιλικά, τώρα κοινότητα της Βοιωτίας), Μονή

Αγίας Μαρίνης (διατηρείταικαι σήμερα. Γιορτάζει τη 15η Αυγούστου,της Κοιμησεως

της Θεοτόκου)"".

6) Δήμος ΛαQύμνης, Μαρτίνο, Προσκυνά, Λούτζι (και Λούτσι, συνοικισμός του

Μαρτίνου), Παύλου (σημερα χωριό του νομού Βοιωτίας), Ράδου (χωριό τώρα του

νομού Boιwτίας), Μάζι, Μαλεοίνα, Μονη Αγ. Γεώργιος (στην περιφέρεια της

κοινότητας Μαλεσίνας καταστράφηκε ένα μέρος του με το σεισμό του ]894. Σημερα
διατηρείται και πανηγυρίζει στις 23 Απριλίου), Μονη Αγίας Τριάδος (βρίσκεται στην

περιφέρεια της κοινότητας Τραγάνας. Διατηρείται και σήμερα, γιορτάζει του Αγίου

Πνεύματος), Μύλος του Ζέκιου (στην περιοχη της κοινότητας Λάρυμνας 15 ωρες

πέρα από τους Μύλους της Λάρμας), Μύλοι Λάρμας (υπηρχαν οι μύλοι της

Λάρυμνας, η λειτουργία τους σταμάτησε το 1865), Καλύβια Αταλάντης (διαλυμένος

συνοικισμός στην περιοχη μεταξύ Κολάκα και Τραγανά).

Αυτά τα χωριά λοιπόν ανηκαν πολιτικώς σrη Λοκρίδα το ]840. Τα εκκλησιαστικά

όμως όρια δεν συνέπιπταν με τα πολιτικά ακόμη και μετά την έκδοση του ΒΔ του] 833,
αν και επανειλημμένως το είχε ζητήσει η Ι. Σύνοδος από την Κυβέρνηση του

Όθωνα' .... Για να δώσουμε απάντηση στο πρόβλημα αυτό, μας βοηθάει σημαντικά μια

επιστολη του Αγαθάγγελου προς τη Σύνοδο.

Ο Αγαθάγγελος έβρισκε την επισκοπή του άσημη και μικρη σε σύγκριση με τις

όμορες επισκοπές, οι οποίες είχαν εκτεταμένα όρια. Κατά τη γνώμη του η άδικη αυτή

μεταχείριση ηταν αντίθετη με τις υπηρεσίες που πρΟσέφερε ο ίδιος προσωπικά στην

Εκκλησία και το Έθνος. Γι' αυτό κατ' επανάληψη ζητησε από τη J. Σύνοδο να

επεκταθούν τα όρια της επισκοπης του και να ταυτιστούν με τις πολιτικές περιφέρειες

και έτσι να δοθούν στην εκκλησιαστικη διοίκηση της Επισκοπης Λοκρίδος και όλα τα

χωριά, τα οποία πολιτικώς μόνο υπάγονταν στην επαρχία Λοκρίδος και

συγκροτούνταν από 3.229 οικογένειες. Τα διεκδικούμενα χωριά φαν: το Δαδί και η

διατηρούμενη Μονή του, η Βελίτσα, το Μάνεσl, η Αγία Μαρίνα, το Μώραλι, το

Χούμσαβο, ο ·Εξαρχος, το Μαρτίνο, το Μόδι και το Μπεσχένη. Ο ταυτισμός πολιτικης

και εκκλησιαστικης διοίκησης δεν θα τον ανάγκαζε, όπως ο ίδιος υποστήριζε, να ζει

σε ταλαιπωρία και έσχατη αθλιότητα.

Παρά τις κατ' επανάληψη αιτήσεις του η Σύνοδος δεν έΜβε καμιά απόφαση για

την ταύτιση των πολιτικών και εκκλησιαστικών συνόρων της επισκοπής Λοκρίδος.

Συνεπως τα πaραπάνω χωριά έμειναν εκτός της επισκοπής Λοκρίδος, αν και

πολιτικως ανηκαν ο· αυτή, όσο ζούσε ο Αγαθάγγελος και υπήρχε η επισκοπη

Λοκρίδος. Πάντως επί aρχιερατείας του Αρχιεπισκόπου Φθιώτιδος Καλλίνικου
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Καστ6ρχη (1852 - 1877), ι)ταν η εΠΙΟ"Αaπή Λοκρίδας ουγχωνεύτηκε ΙΙΕ την

αρχιεπωΚOJιή Φθιώηδσς, τα χωριά αυτά υπάγσvταν στην αρχlεΠΙ(ίιιοπή Φθιώτιδοςl'"'.

Συιιπεραο"ατικά ιιπ()()σύll[ να πσύll[ 6n τα εκκληοιαοτικά 6ρια της εΠΙ(ίl«)πής

Λοκρίδας ιιετά τη ΟυΥ'λρ6τησή της Και συγκεκριμένατο 1840, διέφεραν από εκείνα

της τέως εΠΗΥλοπής Διαυλείας και Ταλαντίου. Οι διαφορές της πρώην και νυν

επισκσπής oυvim«tat 01« εξής:

α) Τώρα oυμπεριλαι1βάνrται(ι' αυτή ολ6κληυη η περlφέυειατης τέως επιοκσπής

Μενδενίτοης.

β) Ένα IIέρος ,,6\'0 της επωκσπής ΔιαυΜίας ανήκει στην Επισκοπή Λοκρίδος,

δηλαδή τα χωριά Μπέλει"Π] (Ανθοχώρι), Σουλέμπεϊ (σημ. Παναγίτσα), Λειrrα,

Τουρκσχώρl. Δρα;(Ι.Ιάνl (Ελάτεια), Λούτζι, Παύλο, Ράδο, μέχρι ΤΟ Μάζl. τη Mαλrσίνα

και τη μονή του Αγ. Γεωργίου. ΕκτιSς των εκκληοιαιπικών συν6(ΊuJν της επωκοπής

Λοκρίδος βρίoκovταl τα χωριά, Έξαρχος. Αγία Μαρίνα, Μάνεοl (Λευκοχώρl),

Μπεσχένη (Παρδρω), Χούμπσβσ, Μώραλl (Προφ. Ηλίας), άλλστε χωριά της

επισκοπής Διαυλείας καθώς και η υπ6λο,πη εκκλησιαστική περιφέρεια της τέως

επισκοπής Διαυλείας και Tαλαvτίoυ που περικλει6ταν απ6 τσ Δίιποιω, τα Αοπρα

Σπίηα, τη lωνή τσυ Οσίου Λσυκά, το Κυριάκl. τα Koιr,ωυρα. τσυς Β(Κ1σταμίταις

(Ύψηλάντ/ς) και τ/ν Πέτ(Κ1.

Υ) Στα rκτ6ς της επισκοπής Λσκρίδος χωριά ήτΗν κω τσ Μαρτίνο, το σποίσ 6μως

απ6 πριν δεν ανήκε ιπην επωκοπή Διαυλείας και Tαλαvτίσυ, αλλά στη Θηβών, και το

Μ6δι, η Βελίτοα (Τιθωρέα) και το Δαδί (Αμφίκλεια), τα οποία και αυτά δεν ανήκαν

στην επισκοπή Διαυλείας, αλλά πιθαν6τατα ιπην επωκοπή Σαλώνων (Φωκίδος).

δ) Όλα τα χωριά που δεν α\'ήκαν εκκληοιασηκά στην επισκοπή Λσκρίδος, τη

χρονική περίσδσ 1833 • 1852. θα ενταχθούν (πην αρχιεπισκοπή Φθιώτιδος.

πιθαν6ταΤΗ με τη νέα εκκλησιαιπική διαίρεοη πσυ πραγιιατοποιήθηκε το 1852.
Η συγχώνευση της επισκοπής Λοκρίδος στην αρχιεπωκοπή Φθιώτιδος

Π(Κ1γιlατσπσιήθηκε ιιε τσ ν6μο Σ· του ]852 "ΠΕΡ/ Ε.""1ιοκο;τών και ε:τιοκό:τωl' και .""1ΕΡι'

του υ.""1ό τους (.""1ιοκ6:τους ΤΕλούl'Τος κλήρου". Σύιιφωνα με το άρθρσ Α·, ο αριθl16ς των

επωκοπώ\' της Ελλάδος πρooδισρί'ζεταl οε εικοσιτ{οοερις. Στο άρθρο β' παράγραφσς

Γ ιπο νοllδ ΦθlώτιΟΟς κω Φωκίδος υφίστανται δύο εΠHlκοπές. Α) Η εΠIO"Αοπή

Φθιώτιδος περιλαμβάνουοα ης επαρχίες Φθιώτιδος και Λοκρίδος κω Β) Η επωκοπή

Φωκίδος ιιε τις επαρχίες Παρνασοίδος κω Δωρίδος'"''

Τέλος η συγχώνευση της επισκοπής Θαυιιακού στην επιοκσπή Φθιώτιδσς

πραγιιατοπσιήθηκε δταν εκΜθηκε ο ν61ως ΒΧΔ· της 7/6/1899. Το κράτος διαιρέθηκε

σε 26 \·σμσιiς. Ο νομ6ς Φθιώτιδος κω Φωκίδος δωοπά(πηκι: οτους νομοι'ς Φθιώτιδος

συνιοτάιιενος απι) ης εΠΗρχίες Φθιώηδος, Λσκρίδος κω Δοιωκού. ιιε έδρα τη Λαμία

κω Φωκίδος (lι,νωτ«μενI1l; απ6 1Ις εΠΗρχίες Πηρναοοίδος κω Δωρίδος με έδρα την

Αμψσσα. Η εΠΗρχία Διψl)κού JtlIoσnonjOηxc οτο νιψό Φθιώτιδσς αποσπώμενη απι)

τι) νομ6 ΛΗρίοης''''. Με τον ίδω νι)μο κιιταΡΥήθηκε η εΠΗικοπή ΘαιψακιΨ ΤΟ άρθρο

13 προέr~λεπε ΙIΤΙ ''Ex(iOΤIl .πριq/Ρfια l'ομού α;ταρτι'ζι:ι. ΟΙ'I'οδύς προς τους Οε/ους κω

ιερσύς Κ(Η'(ίl'ιις ιΜΙΗ' [κκλΨJI(ωTlκή!' όΙOίκηι.JΙI'. ης .""1ρoίOτaTω ΑΡΧΙΕΡΕύς <δΡΕύω" C1'

τη :τρωτειΙιJιίOη του Νομού... ". Επομένως, αφl)Ι1 η επ(ιρχία Δομοκοι! ΠΡΟΟΗρτήθηκε

ιπο νιψι) ΦOιuίτlδoς ο Oπl)ίlJς ηποτεΜη'ΟΕ ι\ική τοι' εκκλΨllωπlκή δωίΚψlη ιιε

πρσϊοτιίιιε\,ο alIXlfl'fH. η επί {(Ι(uνες δΙΗΛ(ίIIΨΗΟΗ επισκοπή ΘΗι'ιιαΚΟΙ1 Ηι'τομιίτω;

έΠΗψε γΗ Ι1πιίΡΧΕI. Ο επίοκο;τος τη; ΜΙΙΙΗήλ (κ Κωοιίιιο\ι Ilετιιτέθηκε οτη\' εΠΙΙΙΚOJτή

Φω'αΡIΟI1 κω ΘειlOηλιι'JtII)I)ς":. ΑξΙ(10ημrίωτο είνω ι'τι. l1ύllφω\'(Ι με τις πηγές. η
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επισκοπή Θαυμακού είχε πέντε δήμους, από τους οποίους οι τρεις μόνον υπάγονταν

στο νομό Λαρίσης, ενώ οι δύο άλλοι ανήκαν στο νομό Τρικάλων"''. Επομένως ένα

μέρος της επισκοπής Θαυμακού συγχωνεύτηκε στην επισκοπή Φθιώηδος. Οι άλλοι

δύο δήμοι υJ1ήχθησαν σrην επισκοπή Θεσσαλιώτιδος. Οι δύο αυωί δήμοι ήταν: 1) Ο
δήμος Μενελαίδος με τα χωριά Ρεντίνα, Παλαιά Γιαννl100ύ, Σμόκοβο (Λουτροπηγή),

Θραψίμl, Λακρέσι (Βαθύλακκος), Φωηάνα (Αηδονοχώρι) και Αγιος Ιωάννης (ήταν

συνοικισμός του Θραψιμίου). 2) Ο δήμος Ταμασίου με τα χωριά Δρανίτσα (Κτημένη),

Καίτσα (Μακρυράχη), Πάπα (Μεσοχώρι), Μπαλαμπανλή (Ασημοχώρl), Χαϊχάλ

(συνοικισμός του σημερινού Λεονταρίου Καρδίτσης), Αμαρλάρ (Αχλαδιά), Ασλανάρ

(Λεοντάρι), Χατσή • Εμίρ (συνοικισμός του Λεονταρίου), Ταμάσι (Ανάβρα

Καρδίτσας) και Χαλαμπρε1;1 (Κέδρος)I'''. Οι τρεις δήμοι που υπήχθησαν στην

επισκοπή Φθιώηδος ήταν: Ι) Ο δήμος Θαυμακών με τα χωριά Σκάρμl1σα

(Θαυμακός), Βελεσιώται, Άνω Αγόριανη, Κάτω Αγόριανη (Εκκάρα), Τσιοφλάρι

(Σοφιάδα), βαρδαλή, ΓιακαρόμJ1α (Αγραπιδιά), ΚοζλόμJ1α, Πουρνάρι, Τσιατμά

(Πετρωτό). Καρατσιόλι (Αχλαδιά), Βούζι, Λεύκα. 2) Ο δήμος Ξυνιάδος με τα χωριά,

Ομβρωκή, Δερελή (Περιβόλι), Οζερό (Άγιος Στέφανος), Κορομηλιά, Δαουκλή

(Ξυνιάδα). 3) Ο δήμος Μελιταίας με τα χωριά Αβαρlτσα (Μελl1αία), Δραμάλα

(Μακρολείβαδο),Μαντασιά, Αλήφακα (Καρυές), Δραχανί (Πολυδένδρι), Νεοχώρι,

Παλαμάς, Χιλωδού (Φιλωδώνα)1955.

Εν κατακλείδι, οι διοlκηηκές μεταβολές των φθιωτικών επισκοπών οι οποίες

πραγματοποιήθηκαντα έτη 1833, 1852 και 1899 συνέβαλαν κατά μεγάλο μέρος στη

διαμόρφωση της σημερινής μητροπόλεως Φθιώηδος. Οι προσαρτήσεις και οι

αποσπάσεις κάποιων χωριών οι οποίες έγιναν μετά το 1899 είναι ανεπαίσθητες και

δεν επηρεάζουν σημανηκά την σημερινή εικόνα της μητροπόλεως Φθιώηδος. Γω ης

προσαρτήσεις και ης ωιοσπάσεις των χωριών αυτών καθώς και για άλλες

πληροφορίες που αφορούν την ιστορία της μητροπόλεως Φθιώηδος ο αναγνώστης

μJ10ρεί να ενημερωθεί από την διπλωμαηκή μου εργασία 'Ή εξΙλιξη της μητροπόλεως

Φθιώτιδος στη νεότερη (1821 - 1922)" η οποία θα δημοσιευθεί στο εγγύς μέλλον.

))Ο(ΗΙπομπές:

Ι. Φεlδά.lστορία. τ. 1. 806 - 820.
2. Κονιδ<ΊΡII, Λι IΙllτρUπολεlς. 38 - 39. Χρ. Πιιπαδοπούλου. ''Ο τ{τλ,ις του Αρχιεπιυκ,ίπ"υ".

290.
.1. ΓΛΚ τ. 13. [π,σκοποl κω ΕηΙ(Jκοπ«ί. φιικελlJς 17. (αχρο\'ολδγI]10). Κονιδ<ΊΡII )οτορίιι.

τ.l. 442 - 443. 513 - 522. ΚUJ\'οτα\'1ι\'ίδοu. Η εν Ελλdδι Εκκλησία. 12. Μ<Ίουερ. Ο Ελληνικ6ς

ΛnlΊς:. Τ.Ι. 272. D<1rrUllzcs. Notilj,!C. ΝοΙ.2], 139 - 149 & 126 - 132.
4. Pollqllevillc. VΙ:ιΥ;ιgc. τ.4. 68 - 70. NdlιJΙOtI. "Εvιιριtς". 1982, 124 - ]33. Του IblOl'. 'Έι',ψ(ες".

1997.48 - 60.
5. ΛπσιπολόΠΟΙ'λου • Μlχωρ.Λρη. Σu"ιιγCJηΙ1, 422 - 423. ΠρΒλ.. Γ\\"η . Λ\'1\'J\'I\ΠΟΙ'λου.

'Έπιγριιφιί". 534 - 535, υποο. 27.
('Ι. Po"qιJcvil1e. VOY.lgC. τ.4. 82 - 83 και N(itoIOu. 'Έ\'ορίις". 19Κ2. 124 - 133. Του ιδίου.

'ΈIΥφι'ις". 1997.49 ·60.
7. Φιλιππ(δη. Τα περωωθέ\'1I1. 81 - 85.
8.ΚαΙiποι'ρογλου. Μ"l)llιίιι, Τ.2. 228 - 229. Ι'\ΠΟΙ' τ« δηllOσ{ει"lι Ι) Π(ιπ«δ"πουλο; 

Kερ(ψειiς ιιε το\' τ(τλn. "EWQIIqiI ;πρ/δι;η ιπιακιι;-ιώντης )/ητροπ,ίλεωςΛfιψώl'''. Πριiλ. Γι\\'II.
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711 (~α·. 21.
9. Dodwcll. Tour. τ.I, 198 - 200. Pouquevilk:, Voyagc. τ.4, 124·125.168. Κρέιlου, ΦωΥ.ιΧά.

τ.3, 14. Πρβλ. ΓόVΗ, 7ιι ύ(JlfJ
w

, 23.
10. ΦIΜnnίδtι, Τα ΠΕΡΙ<Μθέντα. 97 - 99.
11. Για τι; Q)'-{Mj'ki:; τoπoθεσiε; ΤιoJν χωριών tιtς EΠισxoπl}ς Δι(ιυλεία; χαι TMαvtiOU βλ

Γόνll. 7(1 ύριrι", ]9·35.
12. Xρι.σtoφόQoυ. Η OiIOU'l'tw Λοκρίδα, τ.2, 24.
13. Χρισιοφόρου. Η OnoU\'tio Λοκρίδα,τ.2, 24.
14. Φιλιππίόιι. Τα περισωθι'ντα. 103' ·χωριιιι.ι K,φI,i Εδώ rrwII το UI;νr'f!lft'ύπου XWρI'ttι το

ΤΙιMίvτι από rqv ΜΠ(Π(Jvίr~(J·. Βλ. Υ'«Ι Poιxιucvil1c.Voyagc. τ.4. 150.
15. Φιλιιτπίδιl. Τα ΠΕρισωθ(nο, 103' ·κιίτωlh:ν της λ'ιΙPιιtίς. ΙΙΡΗ1τιριί ηιυ κύλ.1"οι; (/νιιι

lllJflitrII Nι1.ιiJeι. ιιιπύ ιίΜΙΙ σύνrιρι», της Πιιvτσνfιζιις κ/υ υπιίκιιτω Q' ιιυτφ.",

16. ZΑxUΘIj\"Oιi. "Av{Kδorrl",444 - 447. Γόνη. Αντωvoπούλου. "εΠryQιιφη-. 533. Σπηvoύ. ιΟ
χωριά", 19 - 20.

] 7. Σπανού. "Τ(ι χωρι,ί", 19·20. Φιλιπιιl'δlι,Τα :ιιερια,ιθένια. IΙ2. ΦΕΚ Ι 26/2 . 4· 1883. ΒΔ.
·πιρι &ιιφίοιως ιις δήμους της κιιτά τι", ν'ομύιι Λιιρι'σσης: Clftlr;ιxia; dflilOKOI! κω Φι:ιρσιiλωv

31 ·3· Ι883.

Ι8. ΦΙΜmrίδΙj,Τα περιooJθέ"ντα. Ι 12 όπου: "Aρισrι""ί σιιιι β).iπιις διίο χ~α Χριστιανών το

ΙΜΙ ΤςιιμΙν κω ΗΙ ιίλλο Kρικλiρ. ΠλησιΊ", δι ιιυιών ιιριυrι",Ι ΙΤΙΡΙ'" lWQfdv 7trιιpλtie- (OI)lI.
Σοφιόδα). Βλ. Τυιύινιι. Ο ναιι&. Φθtωτιδα;. 202. Το χωριό TtoIItv (Τυιόfιπα)βQωκό"ωνκο\"(ό

ιπην περιuχή ό.,ου ιjταν όλλotι το Ν. Μοναστήρι. ΥχιιΥό"ιnνστο bliIIo θαυιιακών. το Ι 900 οι

κάτοικοί του μ(tοiκιtoαν στη Σοφιόδα. Στην ιδι<ι περιοχή β(ιιO',(όtαν κ<l\ το χωριό Κριχλέρ

(Μπεχριλέρ). Όταν δl111t1JιιQΎηθηκαν οι blίlIoι υπήρξε ένα; α.,ό tOUC u\JVOtxtσIIoίIς: του bljIIOU
θoι"ωκΏV. Το 19Ι2 προοαρτιίθηκε στιιν κOlνότιlτα Σoφlriδoς: (Β.Δ. 111; 291811912. ΦΕΚ 261131
·8· 19J2. τ.Α', πρβλ. r<iλAlj. "Εξέλιξl(. 93 - 136.

19. Φιλιππίδιι. Τα πεΡΙΟΙΗθένια. 112
20. Βλ. ΦΕΚ 2 . 4 - 1883. ιιρ. φ. [26. ΒΔ "Πιρι' τιις ι/ς διI,ΙΙΙ!Jς διιι/ρiσHΙις της (1., τω vιιμώ

Τρικιίλωl, ι;ιrιψχ(ιι Κιιρδιτσης" 29 . 3 . [883. 669. δύο blillOl ΟΙ Mενελαϊboς χ<l\ Ταιιαοίου

υπόκεlvταν στιιν ιξοοοία ΤΙι; επtι)Κoπιlς θ<ιιψικού. (βλ.. tYY{l(Iφo Ι652/1134 Ι5 Οκτωβρίου

J893 που υτέλνη ιι ΣύΙ'οδο; προ; το YnoU(lycίo. όπου γ{l(ίφεl 6η ο Σεβ. ε"ωκοπο; θαυιιακού

έχει δύο διjιιοuς ιJTO νομι) ΤΙΗκι'ιΜ,ι\,). n(Jf\k. AtiuIJ.IQtιlQia. Τ.Ι. ΙΟ9. Γιο τι; πολαlές και νέες

ιΙ\'ομιωίες τuι\' χιιι(llύι" του Δ"ιωκου βλ. Δρrlκciκlj • Κούl'δ,ιuροu. Α{ιχεΙιι. τ. Ι. ό67 . 685.
21. MciUUtLJ. Ο Ελλlι"ικι;; Λα\)ς. τ.2. 500
22. rΑΚ. τ. 13 δ) Επί(Τι(ο.,υι κω EJttoxonCIi. φ.Ι S (Ι847 . Ι849). ιιπooπαυl~α τω" Πρακτικών

ftl; ~(lυλIIς τιις Κθ' Συ"εδριι'ιση,.;. 1(I"ouci{lloς Ι1:Ι4. Πρ[\λ.. Π{Ι(ικτlκ(! τuιν oυ"εδρl(ίσεuι" tιις

Βυι.λlΙς κατ(ί ΤI1" τρίηι Σι;"οδο τιι; Jt(ItJiτll; Βυuλει'Τικlj; :ιιεριόδυυ. Τ.Ι, εν Αθιjv<ιtς Ι 846. σ. 33 J
- 332. Πρβλ. Κω\·ΙΠ(l\τl\·ίbo.Η'. Η ε" Ελλ(ίδι Eκκλljιlία. ΙΙ . 13. όπου κω πίν(ικ(ις περί τω"

επιuκιlπυί".

23. ΦΕΚ 6/18 Απ(lιλίοι. ΙΝ33. ηρ. J2. β.δ. 3/15 AJf(JtAiou Ι833

24. ΦΕΚ Ι/13 Aιr/lιι"itJτlιι' J833. ΙΙΙ'. 23. β.δ. 23 lσΙ'λίοu (4 Aιr/υWτIJΙ') Ι833 χιιι Τζl'ιρψΊτου.

Νοιιοθ[υία. 75
25. ΦΕΚ 1113 Αιιγοι.χηυυ Ι833. ιιρ. 23. β.δ. 1510ι,;"ίοι' 1833.
26. ΦΕΚ 38/27 N(}tI~lX>ίo\' (Ι) Δrκηιβ{lίoυ) IΙΙ33. β.δ, 20 N,lεμβ(lίιJυ (2 Δεκειιβρίου) Ι 833.

Βλ. και τ\'1'Ι(Jτζιίtllυ. ΝΟjtl"οθεοίιl. 88.
27. M(il)t'{ltp. Ο E;'λ'l,~κδ; Λαός. τ.2. 510
28. ΦΕΚ 201111211211&33. ιιρ. 3Κ cίQθρo r.
29. Για η: πιιλιιιΕ; H'~ΙΙ~Hσlε; των ί(ωρlU"ιν IIJ; ΦθtυΊτιδιι;. κrιΘUί:;: ι«ιι Ο[ ποωι'ς bljlIUU;

(ι\'ήκα\" βλ. ΦΕΚ 2811211836. ΗΡ. φ. 80. ΔρωΙCίXl1 • Κσύ\'δο.)ι'(Κιυ. Α(1'Χείιι. t.l. 6.% . 703. Τοιυί"IΙ.
Ο \'0111);: Φθιu·nιbιι;. Ι70 εξ..

30. Χ. Κ. Μ. Φθ.• ιl{.ι. :tι,. 4IfiI2J1834. Για 111 χι'-ι,ιιιι. [\'t'l(.JiE; 111; ε:ιlιnr:l1πή; ΦθtunlbO; ΗΙ

Ι834 βλ. και Ν<ίωισι'. "ΕjJfιρiις-. ιι,g2. ΙΙ8· 133.
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31. Χ. Κ. Μ. ΦΘ., αρ. πρ. 42, 71211834
32. Χ. Κ. Μ. ΦΘ., αρ. προ 43, 7Π/]834
33. Χ. Κ. Μ. ΦΘ., αρ. πρ. 31, 311111834
34. Χ. Κ. Μ. Φθ., αρ. πρ. 227, 24/3/1834. "(~) Αι ενιιιύθι~ ευριοκιίμενοι δύο Εκκλησίω ήτοι

της Αρχονιικής των Εισοόίων κιιι των Arιων Θι:ιιδώρων (~ΠΙ) την σήμι:(Κιν .'1"(~ύoυσιν 1ι.'1"ό το να

ι:ίνω πλέον κιιθιιλικαί κω (~πoκαθίση~νιαι π(ψι:κκλήoιr~ Xρηoιμι:tίιιυσι δι: μιίναν ι:ις ιδιωτtρaς

λι:ιτιιυργ(ας και τας κιιθημι:ριvάς, β) Εις την π(ίλιν τιιύτην IIvιIyvωeitovrIιI καθιιλικιιfμΙJVOVδύο,

ο VΙ~(ίς των ΑΥ(ωιι Αποοτ"λων. ήτοι ως Δι:σπιιίvης kYΙJIICvnς και ο του Αγιου Νικολιίου...•
35. Χ. Κ. Μ. Φθ., (!ρ. πρ. 227, 2413/1834.
36. Χ. Κ. Μ. Φθ., αρ. πρ. 227, 24/3/1834.
37. Χ. Κ. Μ. Φθ., ηρ. πρ. 136, 27Π/1834
38. Χ. Κ. Μ. Φθ., (!ρ. πρ. 31, 311]/1834
39. Χ. Κ. Μ. Φθ., αρ. πρ. 39, 6Π/1834
40. Χ. Κ. Μ. Φθ .. αρ. πρ. 225, 2413/1834
41. Χ. Κ. Μ. Φθ., αρ. πρ. 14,3111/1834
42. Χ. Κ. Μ. Φθ., αρ. πρ. 330, 23/4/1834
43. Χ. Κ. Μ. Φθ., αρ. πρ. 221, 24/311834. 222/24/3/1834 και 223/24/3/1834
44. Χ. Κ. Μ. Φθ., αρ. πρ. 28, 31211834
45. Χ. Κ. Μ. Φθ., αρ. προ 224, 24/3/1834
46. Χ. Κ. Μ. Φθ., αρ. πρ. 48, 101211834
47. Χ. Κ. Μ. Φθ., αρ. προ 141, 1/3/]834, ]42/ 113/1834, 143/1/3/1834. Αν και είχε τέσσερις

Ε\'ορ(ις, ο κώδικας [ινΙΗlονευΕI ΤΡΕις εφΙΗIέριους.

48. Χ. Κ. Μ. ΦΘ., αρ. πρ. 49. 101211834
49. Χ. Κ. Μ. ΦΘ., αρ. προ 29, 3111/1834
50. Χ. Κ. Μ. ΦΘ., αρ. πρ. 189, 11/3/1834
51. Χ. Κ. Μ. ΦΘ., (ιρ. πρ. 218, 2]/3/1834. 219/21/3/1834
52. Χ. Κ. Μ. Φθ .. αρ. πρ. 191. 1213/1834 και 193/ 13/3/1834. Οι Κ(ίτοικοι του χωριού

Χ(ψάκου δΙHllOιiρYI1σα\' α()Υ6τι:ρα τα χωρι« Αχίλλι:ιο - ΜαΥνιισίας κω Γλίφ:ι Φθιώτιδος. Βλ.

Νάτσωυ, ''Evιιρίες''. 1982. 133.
53. Χ. Κ. Μ. Φθ .. (ιρ. πρ. 216. 2]/3/1834. 2]7123/3/]834. Η Σoιi(>ΠI1 το ]834 χωρίστιικε σε

τρι:ις ενορίες. αλλά 116νον δυο απ6 nιrri; καλι~θιlκανγια το έτος αυηΊ.

54. Χ. Κ. Μ. Φθ., ιιρ. πρ. 288. 14/4/]834. Για η1ν παλαl(ί κ(ιι vt(t ονο[ι(ω(<ι tl1;
Δρ<ικοσπιιλι<ί; βλ. Τσιώνη. Ο \'οll6ς ΦθιώτιαtC. 177. Ν(ιΤ<)lοtI, ''Evιιρίι:ς". ]997,53.

55. Χ. Κ. Μ. ΦΘ., αρ. πρ. 30, 2121]834
56. Χ. Κ. Μ. ΦΘ.. αρ. πρ. 9, 27/1/1834
57. Χ. Κ. Μ. ΦΘ., αρ. πρ. 30. 21211834
58. Χ. Κ. Μ. Φθ .. <ιρ. προ 31. 3121]834
59. Χ. Κ. Μ. Φθ.. <ιρ. προ 57, IOt:!lI834 κω 58/1012J1834
60. Χ. Κ. Μ. Φθ .. <ιρ. προ 34, 4/2/]Η34
61. Χ. Κ. Μ. Φθ .. αρ. πρ. 179.27/1/1834. ΤΟ Σκλl1θρ(ικι βριοκ&ω,' στιι πι:ριφiρι:ιη ηις

κοιν6τιιτας Δύο BotlVl,jv. Σιι[ιιρα ι(νω δItolxli nE(llOxtj. Βλ. Τσιώνιl. Ο ν(\116ς Φθιώτιαις. 177.
62. Χ. Κ. Μ. Φθ .. ηρ. προ 187, [0/3/1834
63. Χ. Κ. Μ. Φθ., αρ. πρ. 13.3113/1834
64. Χ. Κ. Μ. ΦΘ.. <ιρ. προ 63, ]3/2/1834 και 64/ 131211834. Ειχι: [ιί<ι Ι:\'Ο(Ι(! [ιι διio

εφΙΗιέρωυς.

65. Χ. Κ. Μ. ΦΘ .. αρ. προ 22, ]12/1834
66. Χ. Κ. Μ. Φθ .. αρ. πρ. 149. 1/3/1834
δ7. Χ. Κ. Μ. ΦΘ .. αρ. προ 67. 141211834
68. Χ. Κ. Μ. ΦΘ., αρ. πρ. 71. 1512/1834 κω 72/ 151211834
69. Χ. Κ. Μ. ΦΘ .. αρ. προ 184. 10/3/1834. 185/1013/]834 και ]8ό/9/3/1834

70. Χ. Κ. Μ. ΦΘ.. αρ. προ 180.9/311834 κω 18119/3/1834
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71. Χ. Κ. Μ. ΦΘ., αρ. πρ. ]93, ]3/3/]834
72. Χ. Κ. Μ. ΦΘ., αρ. l1Ρ, 234, 29/2/1834
73. Χ. Κ. Μ. ΦΘ., αρ. Πf!. 4]0, 20/6/1834
74. Χ. Κ. Μ. ΦΘ., αρ. 11(1. 275, 13/4/1834
75. Χ. Κ. Μ. Φθ .. αρ. 11(1. 274, ]3/4/]834, Αιτό τα δυο χωριά Δυο Mαχrιλάδες και Μεγάλος

ιωχαλάς του χωριου Κάψιι δΙΗlιουργιιθιικ(ι\, τα χωριά Μεγάλη ΚάΨι], ΜεσOl'α Κάψι] και

((ρ~\τερα Πέρα Κάψη. η οποία IlftOVOlldoτtlxr σε Τψφρι]οτδς. Βλ. Δρακάκη - Κούνδουρου,
Αρχεία, τ,l, 697 & 703. Ndτoιou. "ΕνOQI'ες", ]982, ]27. Ul1oo, 71.

76, Χ. Κ. Μ. ΦΘ.. αρ. Π(l, 250, 3f4/1834
77. Χ. Κ. Μ. ΦΘ., αρ. 11(1. 293, 14/4/]834
78, Χ, Κ. Μ. ΦΘ., αρ. πρ. 383, 5/6/]834
79. Χ. Κ. Μ. ΦΘ .• αρ. πρ. 338, 28/4/]834
80. Χ. Κ. Μ. ΦΘ., αρ. 11(1. 257,8/4/]834
81, Χ. Κ. Μ. ΦΘ., αρ. πρ. 272, 1314/]834 και 273/13/4/]834
82. Χ. Κ. Μ. ΦΘ., αρ. πρ. 302, 17/4/]834 και 330/ 17/4/]834
83. Χ. Κ. Μ. ΦΘ., αρ. πρ. 253. 8/4/]834 και 254/8/4/]834
84. Χ. Κ. Μ. ΦΘ.,αρ.πρ. 68, 1412/]834
85. Χ. Κ. Μ. ΦΘ., αρ. πρ. 342, 28/4/]834 και 34]/ 28/4/]834
86. Χ. Κ. Μ. ΦΘ., αρ. πρ. 26].8/4/]834
87. Χ. Κ. Μ. ΦΘ., ηρ.πρ. 343, 28/4/]834 xrιl 344/28/4/]834.
88. Χ. Κ. Μ. ΦΘ.. αρ. πρ. 259, 8/4/1834
89. Χ. Κ. Μ. ΦΘ., αρ. πρ. 292, 14/3/]834
90. Χ. Κ. Μ. ΦΘ., ((ρ. πρ. 246. 31/3/]834
9]. Χ. Κ. Μ. ΦΘ.. ((ρ.πρ. 84. 17W1834
92. Χ. Κ. Μ. ΦΘ., ((ρ. πρ. 94. 201211834
93. Χ. Κ. Μ. ΦΘ., rιρ. πρ. 92, 20W1834 και 93/20/2/1834
94. Χ. Κ. Μ. ΦΘ., rιρ. πρ. 88. ]8WI834
95. Χ. Κ. Μ. ΦΘ .. αρ. πρ. 87. ]8WI834
%. Χ. Κ. Μ. Φθ.. αρ. πρ. 234. 27/3/1834 και 235127/3/1834
97. Χ. Κ. Μ. ΦΘ .. αρ. πρ. 73, ]5/2/1834.74/ ]5WI834. 75/ISWI834 κω 76/ 15/2/]834
98. Χ. Κ. Μ. ΦΘ .. (ιρ. πρ. 258. 8/4/1]834. Δεν π(ΚIΚεl1ω Yl(l το ΝεοχuΊρl το)) δljllO))

Τυ!ιφρηοτού. όπως ηνrιφέρετω στην εργασία του Ν(ίτοlOυ. "Ενιιρ{ες". ]982. ]30. ))ποσ. 103.
rιλλά γΙ(( το Νωχti)ρι γπ«(της. το)) τδτε δljllO)) Κ(ιλλεΙων. Βλ. υποο. 181 της π(ιρoύσrις εργασΙας.

99. Χ. Κ. Μ. Φθ .. αρ. πρ. 260, 8/4/1834.
100. Χ. Κ. Μ. Φθ .. αρ. πρ. 864.3]/12/1834.867/3]/]2/1834.945/ 15/1/]835 κω 9461

]5/1/1835. Γιη τα χωριri - ενορίες του 1835 βλ. ΝιαοlOυ. "Ενιιρ{ες". 1997,49 - 60.
101. Χ. Κ. Μ. Φθ .. (ιρ. πρ. 999. 26/]/1835
102. Χ. Κ. Μ. Φθ .. (φ. πι}· R63. 3]/]2/1834
103. ΓΙ(( το xttJQI<'i Αλιψ(ίν« βλ. Φιλll1πίδη. Τα Περωωθέντα. 76. δπου το τοποθετεί κοντ(!

(Πη yέψl,ρα ιιε 30 Ο11ίτιιι κολλΙγων. Βλ. TOt"JVIj. Ο ν,ψ6; Φθιιίπιδης. 173.
104. Χ. Κ. Μ. Φθ .. (ιρ. πρ. R62. 3]/]2/1834
105. Χ. Κ. Μ. Φθ .. (ιρ. πρ. 942.14/]/1835
106. Χ. Κ. Μ. Φθ .. (ιρ. πρ.1J38. ]2/]/1835
107. Χ. Κ. Μ. Φθ .. ((ρ. πι). (j63. 19/]/1835
108. Χ. Κ. Μ. Φθ .. ηρ.πρ. 830. 28/]2/1834
ΙΟ9. Χ. Κ. Μ. Φθ .. «ρ. πρ. 836. 29{12/]834. Μετά α"ό !ιερικού; ΙΗjνες διορίστηκε ιίλλος

εφηιιέι}lος σω χωιιιδ Τσοι'!ιπανλιίτιι. ο ΕuοτάθlOς Οlκονι'ψου, οιδτι ο προηγούιιενος

nrιCfIITljtlIjXf. Χ. Κ. Μ. Φθ .. (ιι). πρ. ]253. ]0/5/1835.
] 10. Χ. Κ. Μ. ΦΘ .. ((ρ. :ΊΡ. ]406. ]2/8/1835
]]]. Χ. Κ. Μ. Φθ.. ιιρ. πρ. ]365.717/]835
] ]2. Χ. Κ. Μ. ΦΘ .. ιφ. προ 1000.261]/1835
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113. Χ. Κ. Μ. ΦΘ., αρ. προ 873, 5/1/1835
] ]4. Χ. Κ. Μ. ΦΘ., αρ. προ 889, 7/1/1835. Το χωριό Σαπινά ήταν καλύβια θερινής διαιωνής

στην περιφέρεια της κοινότητας ΝεράιΟΟς. Βλ. ΤΟΙuJνη, Ό νol~ός ΦθΙuJτιοος, 176.
1]5. Χ. Κ. Μ. Φθ., αρ. πρ. 100],26/111835
116. Χ. Κ. Μ. ΦΘ., αρ. n:Q. 890, 7/1/1835. Η ΣτυλίΟΟ OΡγανuJθηκε οε I~ια ενορ(α με δύο

εφημέριους.

117. Χ. Κ. Μ. Φθ., αρ. πρ. 912, 10/1/]935
118. Χ. Κ. Μ. Φ8., αρ. πρ. 91 1,10/1/1935
119. Χ. Κ. Μ. Φ8., αρ. πρ. 868, 2/1/]835
120. Χ. Κ. Μ. Φθ., αρ. πρ. 981, 21/1/1835
12Ι Χ. Κ. Μ. Φ8., αρ. πρ. 909, 10/1/1835
122. Χ. Κ. Μ. Φ8., αρ. πρ, 908, 10/1/]835
123. Χ. Κ. Μ. Φθ., αρ. πρ. 910, 10/1/]835
124. Χ. Κ. Μ. Φ8., αρ. πρ. 905, ]0/1/1835
125. Χ. Κ. Μ. Φ8., αρ. πρ, 978, 21/1/1835
126. Χ. Κ. Μ. Φθ., αρ. προ 893, 8/1/]835
127. Χ. Κ. Μ. Φθ .. αρ. προ 968, 19/1/]835
128. Χ. Κ. Μ. Φθ., αρ. πρ. 869, ]0/1/1835
129. Χ. Κ. Μ. Φ8., αρ. πρ. 917, 11/1/1835
]30. Χ. Κ. Μ. Φ8., αρ. πρ. 904, 10/1/]835
13]. Χ. Κ. Μ. Φθ., αρ. πρ. 1123,30/3/]835
132. Χ. Κ. Μ. Φθ., αρ. πρ. 984 23/1/]835
133. Χ. Κ. Μ. Φ8., αρ. προ 936, ]2/1/1835
134. Χ. Κ. Μ. Φ8" αρ. πρ. 918, 11/1/1835. Αργότερα δωρίστηκε ουμβοηθός του εφημέρωυ

στο χωριό Φρανιζή ο ιερομόναχος Θεοδόσιος Ρίζου, για {ξι ,ιήνες, Ο οποίος υπήρξε και ψάλτης

της ενορίας αυτής, αρ. πρωτ. ]αiO, 4/5/1835.
135. Χ. Κ. Μ. Φθ., αρ. προ 843, 29/12/1834
136. Χ. Κ. Μ. Φ8" αρ. πρ. 844, 29/12/1834. Για το χωριό Μn:αξα"1ς βλ. Γ. Λέλη. "Το τσιφλίκι

του Μπαξώς", Φ-Χ. 10 (1989), 35 - 49.
137. Χ. Κ. Μ. Φ8., αρ. προ 857, 30/12/]834
138. Χ. Κ. Μ. Φθ., αρ. πρ. 974, 20/1/]835
139. Χ. Κ. Μ. Φθ., αρ. πρ. 973. 20/111835
140. Χ. Κ. Μ. Φ8., αρ. πρ. 1111,23/3/1835
141. Χ. Κ. Μ. Φ8., αρ. πρ. 875, 3/1/]835
142. Χ. Κ. Μ. Φθ., αρ. πρ. 1029,5/2/1835
143. Χ. Κ. Μ. Φθ., αρ. προ 996, 26/1/1835
144. Χ. Κ. Μ. Φ8., αρ. πρ. 1025,312/1835
145. Χ. Κ. Μ. Φ8., αρ. πρ. 1072,9/3/]835
146. Χ. Κ. Μ. Φθ., αρ. προ ]028,5/2/1835
147. Χ. Κ. Μ. Φ8., αρ. πρ. 1239, 5/5/1835
148. Χ. Κ. Μ. Φ8 .• αρ. προ 1169. 16/4/]835
149. Χ. Κ. Μ. Φθ., αρ. πρ. 1223, 1/5/1835
]50. Χ. Κ. Μ. ΦΘ., αρ. προ 1287,29/5/]835. Η Ζη,ιιανιj δεν αναφέρεται στην εργηο,α του

Νάτοωυ. 'ΈΥορ(ες", 1997,49 - 60.
151. Χ. Κ. Μ. Φ8., αρ. πρ. 929,12/111835
152. Χ. Κ. Μ. Φθ .. αρ. προ 1080, 14/3/]835. Δεν αναφέρεται στην εργασία του Νάτσιου.

]53. Χ. Κ. Μ. Φθ .. cιρ. n:Q. ]118.2313/]835. Και αυτό το χωριό δεν ,ινημονεύεται στην

εργασία του Νάτσιου.

]54. Χ. Κ. Μ. ΦΘ.. αρ. πρ. 833, 28/12/1834. Τα ΘρεψιμιuJτικα Καλύβια ήταν καλύΒI((

γεωργοκτηνοτρόφων, στα όρια των κοινοτιιτων Φτέρης και Γαρδικ'ου - Όμιλα'ων. rJn:ou
υπήρχαν τα χωράφια ΘραΨ'I~η. (βλ. ΤΟΙuJνη, Ο νol~ός ΦθιιίΗιδας, 182).
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155. Χ. Κ. Μ. ΦΘ., αρ. πρ. 858, 31~12,1]834. Τα Γωννιτσιώταα καλύβια ήταν συνOlκωl~ός

γεωρ'(οκηινοτρόφων, στιιν ΠΕριφέρεια TI)C; κοινόηιτας Γιαννιτσούς. Σιίιιερα 11 τοποθεσία

λέγεται Θέριια. (βλ. Τσιu,νη, Ο νοιιός Φθιώτιδας, 182).
156. Χ. Κ. Μ. ΦΘ., αρ. πρ. 925, J 1{1Ι]835.
157. Χ. Κ. Μ. ΦΘ., αρ. προ 924, 11/1/1835
158. Χ. Κ. Μ. ΦΘ., αρ. πρ. 859, 3J/!f1835
]59. Χ. Κ. Μ. ΦΘ., αρ. προ 852, 31{12/1834
160. Χ. Κ. Μ. ΦΘ., αρ. προ 848, 28/12/1834
161. Χ. Κ. Μ. ΦΘ., αρ. πρ. 850, 3Ο/12}1834

]62. Χ. Κ. Μ. ΦΘ., αρ. προ 849, 30112/]834 και 85J/3Qfl21IR34
]63. Χ. Κ. Μ. ΦΘ., αρ. πρ. 845, 29/12/1834
164. Χ. Κ. Μ. ΦΘ., αρ. πρ. 855. 3Ο{12/1834
165. Χ. Κ. Μ. ΦΘ .. αρ. προ Ι Ι 76, \9{4/1835
ΙΜ. Χ. Κ. Μ. ΦΘ., αρ. προ 1009, 29{1/1835
167. Χ. Κ. Μ. ΦΘ .. αρ. πρ. 882, 4/1/1835. Το Μ(ίρηο (πο χωριό XMljλl διoρίιπηr άλλος

ιερέας ως εφηllέριος ο ΔΙΗnιτριος eroδύlΡOU, Ασπροποταμίτοu, 1115, 23/3/1835.
168. Χ. Κ. Μ. ΦΘ., αρ. πρ. 840, 29fl 211 834
lό9. Χ. Κ. Μ. ΦΘ., αρ. πρ. 941, 13fll]835. Χ. Κ. Μ. ΦΘ.. «ρ. πρ. 982. 21/1/1835.
170. Χ. Κ. Μ. ΦΘ., αρ. πρ. 841. 29/12/1834
17]. Χ. Κ. Μ. ΦΘ., αρ. πρ. 839, 29f12l]834
172. Χ. Κ. Μ. ΦΘ .• αρ. πρ. 842, 29fl2f1834
173. Χ. Κ. Μ. ΦΘ .• αρ. πρ. 1043. 9f2J1835
174. Χ. Κ. Μ. ΦΘ .• αρ. πρ. 832, 29f2l1835
175. Χ. Κ. Μ. ΦΘ., αρ. πρ. 838, 29fl2/] 834
176. Χ. Κ. Μ. ΦΘ .. αρ. πρ. 1185.2014/1835
177. Χ. Κ. Μ. ΦΘ .. ΗΡ. πρ. 1062. 4f3/]R35
178. Χ. Κ. Μ. ΦΘ .• αρ. πρ. ]083. 19/4/1835
179. Χ. Κ. Μ. ΦΘ .• ιιρ. πρ. ] 184. 20/4/]835
180. Χ. Κ. Μ. ΦΘ., ιιρ. πρ. 982. 21f1f1835
181. Η πολnΙΚI] ΚΙΗ εκκλI]ΙJιαυτικl] ιι\'ομΟlOlωρφίιι (πιι διοίκησι] κω δι(ιίρωιι των δύο

αιιτιίιν χωριών δημωίiργψπ πολ/Λ nQot\MIlIHH ι)πως (rnnδrIxvίiouv τρία ανέκδοτα έγγραφα:

!) ΣΗς ]0 Ιανoυιcρίoυ 1838. ο ΔlιμΗΡΧος TΨΙWψπoίi 11ε το υπ' «ριθ. 45όf3ό9 έγγραφο του

προς την Β. Διοίκησι] Φθιυ:Ιτιboς επισημαίνει: α) ιπι lιπολΙΤΙΚI] και εκκλlισιαστΙΚI] διοίκηση των

x"jQltoJV αuτι.ίν αντιl\«ίνει στο Β. Δι(ίταηια για τι] δηIIΟΤΙΚI] διαίρεσιι, β) έχouν προξενιιθεί

έριδες κω φιλονικίες. διότι χΟΡI1Υούντιιι διαζί'ΥI« και γίνονται αφοριιψοί για την παραμικρι]

αιτία. γ) δημΙΟΙ'ρΥούνται πολλά πρ,κlκόlψΗτα οτιι δημοτικι] διαχείρωη. Για τους λόγους αυτούς

πιιρακαλοίοσε να διαταχθεί ο αίσκοπος Καλλιδρόιιης να πιίψει να έχει υπό τη δικαιοδοσία του

τα χωριά αυτά. οι δε ΚΙIΤΟΙΚΟΙ τους να σι'Ι'μΟΡφt,jθΟί,ν με τα υπόλοιπα χωριά lou διιιιου

Τψφριjotούπρος ιjφελoς t"jV ιιθικ,;,ν αξιυίν.

2) Κατόπιν τοί'του ο διοικητιις Φθιιίιτιδιις έστειλε τιι 13 ΙανουΗρίου 1838 τιιν υπ' αριθ. 200
ΙΙ\'(ιφtψά του. προς την επί των ΕκκλψJιαιπικ';lν Γριιιφιιτεία. (πιιν οποία, αφού πρ';πα εκθέτει

τη btalιoρφo,jOflO{l κιιτιίστΗση των δύο χωριι.ίν. ΠΗριιτηρεί ότι είναι ανΙlγκη τα Χ"J(ιιιί αιιτιί να

ιιείνουν εκκλι]οlιι(πικυ)ς ιπη δικαlOδΟ(Jίιι της Επιιικοπιις Φθιιίπιδος. προς αΠOφιr,ιl] oκιινbι'ιλων

ΚΗΙ otr(Κρoύoεων (Γ.Α.Κ.. τ.17. Θl'ρίς 53. Φιικ. 13, Καλλιδρι)llης ΕπωΚΟΠIΗ.

3) Φαίνπαι ,iμως ,in κω ο επί(1κοπος ΚΗλλιδρtllll]ςδεν lιθελε νΗ χ(ίοει αJ'I6 τη δικαιοδοσία

του τ(ι χι'l(Ιιά αuτ,Ι ιιύμφωνα 11ε την 110λΙΗκιj διαίρεση των επαρχιυΊν, σε αντίθεση ιιε τον

επισΚ110 Φθιι.ίτιδος ο οποίος είχε π(ιριιχωρΨ.,ει το χωριό Κωιτριιίηιοοα του bljlιou

MιωΙ)Oλιθ,t(lίtJι'της εl1ιιι)xlιtς ΠΙΙΡ\'ιωοίδοςοτον επ(οκοποΦo,jxiδoι;. (Η 110λιτικι] διαίρεσι] των

αΙf(lχιιίιν, είχε γίνει στ(ι τέλη ΤΟΙ' ]836 κω ιιρχές του ΙΙ;;37. Βλ. ΦΕΚ 28 ΔεκειΦρίου 1836. ιt(I.

fj'. 80. παριίΡΤΙllω. ο. 38 ΚΙΗ 40).
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Ο (δως ο Φθιώτιδος lάκωβος στις 12 Μαρτίου 1838, "ε το υπ' αριθ. 321811418 έγγραφο του

προς την Ι. Σuνoδo, ηιν παρακαλε( να διατάξει τον ΚαλλιδρόΙΒ]ς να πάψει να επισκέπτεται τα

δυο χω{Ηά και να τα παραχωρήσει σύμφωνα ιιε Τψ πολιηκι] διαίρεση σΤ1lν επισκοπή

<Ι-'θωίηδος. Για την ικανοποίησιl της παράκλησής του αυτής επικαλείται τρεις λόγους: α) όη η

φβέλεια του ΚαλΜδρόι,ης στην επαρχία Φθιώτιδος είναι τρεις ιί;ρες, β) δεν μπορεί να

διατηρηθε( η εκκλησιαστική τάξιl, διότι οι ιερείς των χωριών αυτών 11ε το πρόσχΙ111α ότι έχουν

τψ άδεια του ΚαλλιδρόΙΒ]ς διαπράττουν πολλά αντίθετα "ε ης δΙΗτάξεις ηlς Συνόδου, γ) ως εκ

τούτου, επειδή ο ίδιος δεν "πορεί να ελέγξει αν τηρούνται οι Συνooιχt"ς διατάξεις, οι κάτοικοι

του διι"ου ΤυllψQl1σ10ύ δια"αρτύρονται για τη ~H] ο,ωιόιωρφι] εκκλησΙΗστική δlO(κηOlI και από

το lιέρος του Καλλιδρόμι]ς. (Χ. Κ. Μ. ΦΘ., αρ. πρ. 3214/]418. 12 - 3 - 1838).
182. Φιλιππίδη, Τα περισωθέντα. 82 - 85
183. Ν. Γιαννοπούλου, "Οι όιί<ιΑλμιιρο/', 85. Του ίδιου, "Επιοκοπή Zηroυν(oυ", 312. Σπανού,

"Τα υπο"νιιιιατα" 219 - 220. Ατέοιl, Ιστορία, τ,2, 167, 173.
184, ΦΕΚ 22118 Δεκει1βρίου ]840, β.δ. ]/]3 Σεπτφβρίου 1840 "Περ( σιιγχωνεύσεως των

διίμων της επαρχ(ας Λοκρ(όος".

]85. ΑτέσΙI, Ιστορία. τ.1. 54 - 55. Ο Ατέοιlς διασώζει την επιστολή Ηυτή του Αγαθάγγελου

αχρονολόγητη. Οπu.ισδιjποτε ό,'ως θα πρέπει να γράφτηκε τη δεκαετία του 1840, δεδο"ένου όη,

σύιιφωνα ιιε το ΦΕΚ 28/1211836 αρ. φ. 80, υπάγονταν πολιτικιί}ς στην υπoδo(ΚηιJη Λοκρίδας

ιιόνο τα πέντε από τα δέκα χωρι(! που διεκδικούσε ο Αγαθάγγελος, όπως θα δούμε πιο κάτω

σtψ επιστολή του, να θέσει υπό ηιν δωίκησΙI της επισκοπιις του. Έτσι στο ΦΕΚ του 183δ από

τα διεκδικούιιενα χωριά ανΗφέρονταl lιόνο τα: Έξαρχος. Μόδι, Χούμπαβο, Μι{l(ιλιΙ. Μάνεσι.

Ενώ στο ΦΕΚ 1/13 Σεπτφβρ(ου 1840 lινηllOνεύονται και τα υπόλοιπα διεκδικούιιενα χωριά,

6πως τα Μαρτίνο, Βελίτσα, Δ(\δί και 11 διαηιρούιιενη ,ωνι] του Αγία Μαρίνα.

186. Για τα παλιά και νέα ονόματα των χωριών ηlς επαρχίας Λοκρ(δας βλ. Δρακάκη -
Κούνδουρου. Αρχεία 686 - 703. ΤσιιίΊνη. Ο νο,,6<; Φθιώτιδας, ]88 - 202.

187. ΓόνΙI, "Τα ,)ρl,ι", 32
188. Στράγκα. Εκκλησίο. τ.1. 104. 108/1
189. Χ. Κ. Μ. ΦΘ. Mriδι.llρ. προ 959129 - 6 - 1861. Μοιριιλιj. (,ρ. πρ. 1025/16 - 6 - 1875. Δ(,δί,

ιιρ. προ 990/4 - 10 - 186]. Μονι] Διιδιου. «ρ. προ 75125 - 7 - 1863. Βελίτσ(<.(ιρ. πρ. 20/3·2 - ]862.
Μαρτίνο, αρ. πρ. ]03/27 - 9 - ]862. ΈξΗΡΧος. {,ρ. πρ. 97{28 - 8 - 1862. Α'(ίιι Μιιρίνα. {,ρ. πρ.

]034/1 - 6 - 1873. Mάνrσι. {<ρ. πρ. 914/21 - 2 - 1873. MπεσχiνI], {<ρ. πρ. 1025/2 - 12 - ]861.
190. ΦΕΚ 25/10 - 7 - 1852. Βλ. κιιl 1"ζΝρτζ6του. Νοιιοθεσ(ιι. 93. Κωνστll\'Τιν(δου, 1-1

διοιχι]ηκι] διαίρεσις. 6.
191. ΦΕΚ ]3δ!8 - 7 - ]899. Β.δ. 6 - 7 - 1899.
192. Στράγκα. ΕκκλΙI0ί{ι. τ.l. 504 - 505.
193. ΑτέσΙI. Ιστορίιι, τ.l, 109 - Ι 11.
194. ΦΕΚ 126/2 - 4 - 1883 το ΒΔ της 29ης • 3 . 1883 "Περί της εις δI]μOUς διωρέσεως ηlς εν

τω νομώ Τρικκάλων εΠΗρχίιις ΚιιρδίτOllς. Για πι ΠΗλι(! και νέα oνόιωτrι των χφριιίιν βλ.

Δριικ(ίκιl- Κούνδουρου. Αρχεία, τ.I, 667 - 685.
195. ΦΕΚ δδιl 8 - 2 - 1912. ΒΔ "Περ{ "ριομοι' των η<ιριών των χωρι,ύν 1<1]! όφι<lιι θ,ιιιμ,ικ<lι,"

τη 10 - 2 - 1912. ΦΕΚ 8618 - 2 - ]9]2. ΒΔ "Περι ιιριυμοι; των ενιιριιύν των χωριιύι' του διίιιοιι

Ξυνl(ίδος" 111 28 - :! - 1912. ΦΕΚ 86/18 - 5 - 1912. ΒΔ "Περ( ορισμού των ενιιριών των χωριών του

δήμου Λιελιτιι(,ις" 111 ]6 - 4 - ]912.

ΒΡΑχγΓΡΑΦΙΕΣ

Ελλ = Ελλη\'ικά, ιστορικόν περωδικ6ν δΙΗlοσίΗ',,(, εκδιδΟΙ1i1'ον κrιθ' εξιίΙΗlνο\'. Αθψ'αι Ι

(] 928).
ΕΦΣΠ = ΕπεΤ1]ρίς Φιλολογικού ΣυλλtJγου "n<tρν(ιοσός". εν Af!ljvιH; Ι (1!Ν6).

Θ = ΘεολογίΗ. ΤΡΨΙI\'ιιιίον εΠΙΟ1lΗωνικόν περωδικόν εν Αθήνιιι; ! (1913)
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θΗ = Θεσσαλικό Η,ιερολόγιο, πιρlOδικιί έκδοση της Λάρισας 1 (198(J)
ΑΧ = ΛΟκρlχά Χρονικά, εηισω έχδοσιι εταιρείας ιστορικών και λαογραφικών ερεuνών

Αταλάντιις (Ε.Ι.Λ.Ε.Α.) Aetjva 1 (1995)
ΦΕΚ = Φύλλο Εφllflερίδας 1ης κυβερνήσεως

ΦΧ = Φθιωτικό Χρονικά, fτIjOI(t φιλολογιχι] έκδοση, εν Λεφία Ι (1980)
ΧΕΔ = Χρονικά της Επαρχίας Δο!ιοχού, tTJjow έκδοση του "Λαογραφικού οιιίλοu

Δοιιοκού" ΔοιlOκός 1 (1980)
ΧΚΜ Φθ = Χειρ6γραφος Κώδικας της Μητροπόλεως Φθιώηδος.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΑΠOOlολοπούλοu-Μιχαηλάρlj. Συ"αγυJγlί = Δ. Αποστολοπούλου • Π. MΙΧαlιλιiρη, Η

Νοιιιχιί IUvayωylj τσυ Δοο(θtou, Illα πηγl] και ένα πκιιιιριο Α', Αθιινα 1987.
Ατέσl], Ιστορία = βασιλεία)) Ατέοιι, Επίτοl'ος εΠIΟΚΟΠΙΚl] ιστορία της Εκκλησίας της

Ελλάδος από 10υ 1833 ιlέχρι σψιερον. τ.ι, (1948), τ.2 (1953), τ.3 (1969).
ΓΑΚ Ι3 = Τα περιεχόιιενα των ΓΑJ(, τόιlOς 3. Μέρος τρίτον, κατάλογοι και ruernjela των

σuλλόγων (σειρό Γ), Αθlιναι Ι974. Β' Κατάλογοι Οθωνικού etQXr(OU. 111. Γραιψατεία

εκκλltσιασηκών και παιδείας (1833 - 18(2). Ι. Εκκλησιαστικών. Α' Ιερά Σύνοδος φακ. 2 (] 840
- 1~4<1). Δ. Επίσκοποι και ΕπlOκοnαί, φακ. 12 (]837 - 1839) φακ. ]5 (1847 - Ι849). φακ. 17
(Αχρονολόγφα).

ΓΑΚ 17 = Δl]llόσlα αρχε(α - αρχειακές οuλλογές (Ιούνιος 1989 - Mciρlloς 1990). ABljvCt
lούλιος 1990. Iuνomlxlj αναγραφl] θειιάτων 1Ο)) αρχε(ο)) τΙις ''Γρ<ψμαff:Ιfις Εκκληaιu.ατικι!Jv

κω Δημοσιί)/) Εκπαιδεύαεως" (1833 - 1848). Κλόδος Α' Εκκλιισιαστικών (και γενικών

θειιάτων). Θι'ρίς 53. φακ. 13. Καλλιδρόιιιις επισκΟ111Ι. Θυρίς 70, φακ. 13, Λοκρίδος EItlOxonlj.
θυρίς 88, φακ. 24. Νέων Πατρών EπlOΚOnl]. Θυρίς ]06, φακ. 3, Φθιώτιδος ε]110ΚΟΠlί.

ΓCΙΛΛII. "Eξfλιξι( = κ.Δ. Γαλλ1Ι. 'Ή διοικητική Xf/I πληθl)αμι<ική εξέλιξη της ε;rαΡΧΙfις

Δομοκού". ΧΕΔ 5 (19<12), 93 - Ι36.

Γιαννοπουλοu, "Οι δύο Aλ,ιιυρiΙΙ"', = Ν. Για\.....οπούλοu, "Οι δύο μεαωωνικο( Αλμυρο( κω ο

νυν". ΕΣΦΠ 8 (]9414),65 - 92.
Γιο\'ι'οπούλου, "Επισκοπή Zηroυν(oυ", = Ν.Ι. Γ(((ννοποιιλου, "EΠιιJΚO.'7ή Zηroυν(OI)

(Λ,ψιίις)". ΕΣΦΠ 10 (1914). 308 - 312.
Γόνll - Αντl))νοnούλοu, "Επιγριιφί" = Δ.Β. Γόνll - Ν.κ. Aντωνo:rιoύλoυ. ''Ε;,1ιγρ.'ιφή σrηv

εκκληα/fΙ ΤΟI) Αγ(ου Νικολιίου AαΠρi1ΚΙιμ;'/0!' Φθιι!Jτιδιις (,ηΝ)", θ 65 (Ι '1(4). 518 - 537.
Γόνll. "Τιι ιJριιι" = Δ. Γόνη. "τ" (!ριιι της επωκοπής Δι,ιvλε(ιις κω Τιιλαντιίll) στ" τέλη ΤΟI)

,6(1) αιώνα (/572,". ΑΧ 2 (19%), 19 - 35.
Dilrrouz[);, Notitiilc = J. DiIJTouz[}. NOtiliilC cpi~opiltuum ccclcsiac ConMantinpolitanlle.

Τexte critiqlle. intrOOtlction et notes, Paris 1<181 [Geographie ecclesiastiqoe ιie Γ empire hyzan
line. tome ]1.

DoιJwelI. ΤοιΗ = Eιi. DoιIwelI. Α classiclll <Iηιl ιopographicill tour through Greecc. ιiuring

Ihe }'eiIrs ]801. ]805 ilηιl 1806, τ. ] - 2. Lonιion 181<1.
Δρι(κιίκη - Κούνδουρου. Αι)χεί" = Α.Θ. ΔιlO.κ(ίκη . Σ.Ι. Kou\,ool't.'ou. Αρχεία περί

οοοπίοεως ΚΗΙ εξελίξεως τι'ιν bljlll'JY χω κοινοηjη,ιν 1836 - 1<139 κω τη; δlOlκιιηΚI]ς δι«lρέιJεως

toυ xe<'ttOU;. Αθl]ν,( 1<139.
Zr(XUBJjVoU. "ΑνΙκδοτ,," = Δ.Α. Ζιαυθφ'ού. ΆI,Ικδοτ<ι π(ιτρι(ιρχικ(ί fYΊρiΙ/{'(Ι των Xριίvων

της ToI·ρκoΚρ.'ιrιίις ('593 - /79Χ)". Εκδιδόll[\'(( εκ Π,ιρισινών κωδίκ"ιν, Ελλ. 3 (Ι <.ι30). 42] - 457.
KαμΙ1OιiρoyAoιl. ΜΥIΗιεία = Δ. Κ,ψπnύρογΑnυ. Μνllllείι( 'η:: IΟTlψία; ΤΝν AιJII,'ιιί(,I\,. τ. Ι 

.1. εν ΑθlινΗlς Ι889 - 1842.
ΚονιbrίΙJII. Αι ιιιιτροπόλιι; = Γειl. Ι. Koν,δr'Ι\.'ll' Αι ΙΙltψοnόλrlς κ((l (φχιεπωχοπιιί 1ΟΙ'

Οlκοοιιενιχοί, ΠαΤΙ)(((ι'χείοι' χω 11 τάξις ιιuτυΊν. '.Ι. πί'Χο; Α', Αθι]ι',( ]<)34.
Κονι,)rίι>l}. rσωtΨ( = Γ. Κοι·lαΊΙI11. Εκκλιι,l(n,ItΙΚI] Ι,rτoρία Ttl; ΕλλιΙδο;. Από τιl; ιδΙIΙ;l,1εω;

n,ιν ΕΧΥ.λIj<1ιι.)ν (((ιτι]; υπι) ωυ Aπ()\πιiλoυ Πιιύλοl' IlfΧι'Ι (ιι]ιι{ιιον 4<1/50 - ]<151. '.1. Αθψ'ω ]9:'4
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- 1960, τ.2, Αθιιναι 1970.
Κρέμου. Φωκικά = Γ.Π. Κρέμου, Φωκικά. Ιστορία ηlς εντη Φωκίδl μονιjςτου οσίου Λουκά

τουπίκλην ΣτtιρlιιJτOυ, τ. Ι - 3, εν Αθιιναις 1880.
Κωνσταντινίδου, Η δlOικl]τικιj διαίρεσις = ΕJιμ. Κωνσταντινίδου, 1-1 διοικητικι] διαίρεσις

η]ς αυτοκεφάλου Εκκλησίας η]ς Ελλάδος κατά το Β" ΙΙJlισυ του 1θ' αιώνος (1852 - 1899).
Αθιιναι 1%8, ανάτυπο από το Πόνl]μα EuyvuJJlov (1969), 417 - 425.

Κωνσταντινίδου, Η εν Ελλάδι Εκκλησία = Εμμ. Κωνσταντινίδου, Η εν Ελλάδι Εκκλησία

κατά την επανασταηκιιν και την ιιέχρl της αφίξεως του Όθωνος ιιεταβατικιιν εποχιίν (1821 
1833), εν Αθιιναις 1970.

Maucr Georg Ludwig νοη, Das gricck.ische Vo]k. in ofentlicher. Kircl1licher und priva
trecht1ichcr I3eziehung, vor und nach Freihcits Kampfc Bis zum 31. JuIi 1934. Bd. Ι - 11Ι,

Hcidclberg 1935. Ελλl]νlκές μεταφράσεις:

Ι Υπό Χρ. Πράτσικα • Euστ. Καραστάθl]: Γεωργίου Λουδοβίκου tfΚJν Μάουερ, Ο

Ελληνικός λαός εις τας σχέσεις του δΙ1!lαιίου, εκκλl]σιαστικου και ιδιωτικοΙ:; δικαίου. προ του

Απελευθερωτικού ΑΥιιίvoς και ιιετά αυτόν ιιέχρl της 31ης lουλι'ου 1834, Αθιίν(ιl 1943, τ. Α"- ΒΌ

ο Α' υπό ΚαραστάθιΙο ο Β' υπό Πράτσικα.

2. Υπό Όλγας Ρομπάκl]: Μάουρερ, Ο Ελληνικός Λαός = Γκ. Λ. Μάουρερ. Ο Ελλιινικός

Λαός. Δηιιίσο, ιδιωτικό και εκκλιlσιαστικ6 δίκαιο α..,ό τι]ν έναρξη του ΑΥιιίνα για η]ν

ανεξαρτησία ως η]ν 31 Ιουλίου 1834, ΧαϊδελβέρΥl] 1835. Εισαγωγιι, επψέλεια. σχολιασ,ιός

Τάοου Bouρνά, εκδόσεις Αφιίιν Τολίδl], ΑΟιίνα 1976.
ΝάτσlOυ, Ένορίες" = Δ. ΝάτσlOυ, Ένορ/ες κιιι εφημέριοι της επωκoπιjς Zηroυν/oυ

(Λαμ((ις) καrιί το 1834", ΦΧ 3 (1982).124 - 133.
ΝάτσlOυ, Ένορ(ες" = Δ. ΝάτσlOυ. ''Ενορ/ες κω εφημέριοι της επισΚIJπιjς Zηroυν(oυ

(Λ(ιμ/(ις) κατά το 11135'', ΦΧ 18 (1997), 49 - όΟ.

Παπαδοπούλου, ''Ο τ(τλος του Αρχιεπιοκ"που" = Χρυσοοτόιιου Παπαδοποuλου,

Αρχιεπισκόπου ΑΟιlνιίιν, ''Ο τίτλος του Αρχιεπισκόπου, ιστορικόν σημείωμα", Θ 13 (1935). 289
- 295.

PouqueviIIc. Voyage = F.C.H.L. PouqucviIIe (1770 - 1838), Voyage de Ia Grece, avcc cartcs,
unes ct figures. Deuxiemc cdition rcvuc, corrigcc ct augmcntcc, VoIs 1 - 6, Paris chcl Firmin
Didot 1826 - 1827.

Σπανού. 'Τα VlroJIVIjJI(H(l" = Κ. Inavou, "Τ(ι υπομνήμ'ιτ'Ι εκλoγιjς 'ξι επισκόπων του

Γ,ιρδΙ/(Ι'Jυ (./70." - ΙΗ60}, Ε: Το υπ,Ιμνημα της εκλ''ί''jς του Άνθιμου Β' (IΗ39)". ΘΗ 26 (1994), 209
- 221.

Σπανού, "Τα χωριιΙ" = Κ. Σπανοu, "Τ(ι χωριιί του Δομοκού κrιl ΗΙ ο""μιιτ(ι των (ιφrερωτών

τους στην Α" Γριιφι! της πρ,}θωης της Pενr(ν,ις γύρω οτιι 164(", ΧΕΔ 7 (1996). 18 - 20.
Στράγκα, Εκκλησία = Θεόκλl]του Α. Στράγκα, Εκκλ1]οία τι]ς Ελλάδος. ι(πορία εκ πηγιιίν

αψευδιι)ν 1817 • 1967. τ. 1 (1%9), τ.2, (1970), τ.3 (1971), τΑ (1972), τ.5 (1974), τ.6 (1980).
ΤζΙ'lQτζάτου. Νοιιοθεσία = Βιψν(ίβα Τζωρτζάτου (Μητροπ. Κίτρους), 1-1 Καταστατικι]

Νοιιοθεσία τιις Εκκλl]σίας της Ελλι:ίδος από τι]ς σuστάσεως του Ελληνικού Βι-ωιλείου. Ε"

AOljVαI" 19ό7.

Τσιώl'I], Ο ι'ομός ΦΑιώτιδαc = Π.Ι ΤσΙU)I'η, Ο "οιιός Φθιώτιδα~. Προβλιιιιιιτα - δl'νωότητες
- nρOOπτlκ{ς, AOIjva 1993.

ΦειΟΟ. Ιστορία = Βλ. ΦειΜ. Εκκλιισlιιοτικι} Ισtoρ(π, τ. Ι - 2. Αθιινπι 1994.
Φιλιππίδη, Τα περlO(ηθέντα Α. Φιλιππίδιl, Τα περισωΟέντα {ργα του ..... Μερικι}

Γεωγρπφίπ - Βιβλίον ηθικόν. εκδ. θ. Κ. Σπεράνωη κcίΙ επψ{λεια cιρχιμ. Φι1.ηρετου Βιτ(ίλl].

AθlIνrιι 1978.
Χειρόγραφος κι'"Jδικας τι]ς Jιl]τρωτόλεως ΦθιιιίηΟΟς (πρώι]ι' επισκοπ)ί, Ζητου"ίου) των

εtυ)ν 1834 - 1835. 1838, 1861 - 1864. 1869 - 1877.
Χιιιοτοφ.}ρου, 1-1 Οπουντία Λoκρ(δrι = Μ. Κ. Χριοτοφόρου. Η ΟπουντίΗ Λoκρίδrι κω 1]

Αταλ<:ί\'Τη. Μ\'ιιιιες κω μ(ιρτυρίες, Μέρος δεtίτεΡO. AOIi"a 1993.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:40:22 EEST - 54.226.8.97



202 Αλιξάνδρα θ. Κouλτoύ'κη

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

(ΧάQτε!ί • :ΙΙQα/ΤΜu:n:α έrnπφα)
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Εκιστολή το" Διοιχητή 4»θιώτιδος: Κ(tOς την εκΙ τιιtV EXΛησιαστutών Γικιμματιία fιtς

JCQOς την εκχλησιαστιχή εξάqτηση 'ttItV XCItQudν NrOXfdQWΥχω Oαlιιιoxιiσ'rQOUωrό

Π)V εKΙσκoJιή.θιώτι.δος. ( r Ακ.. 11, θuρις: 53, Φάχ. 19, ΚαλλιδQ6μ.ης ΙJl:ι.σκοπή)
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EKLστol.ή το\! ~'fIδoς Iα.χ~ qoς: την Ι. Σννοδο Ύ\CI την KαQαX~ηση τtιn'
XωQιcno NfoxωvwtJχω Παλαwχάο'fQOtJΟτ/" Ι:KισχoJ('ή τοο. (χ.ΚΜ. Φθ. 1838).
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ΕΙΣΗΠΙΤΗΣ

Κώστας Γαλλής

ιστ~ιx6ς - ΙQεuνητής

θΕΜΑ

ΑΠΟ ΤΗΝ OlΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΦθΙΩTJΔΛΣ

Ή ΠΡΩΤΗ ΤΡΑΠΕΖΛ ΣΤΗ ΦθΙΩTJΔΛ ΣΤΑ ΜΕΣΛ ΤΟΥ Ιθ' ΛJΩNOΣ

1842: Διοριομός ΑVΤ4Jτοκριτού της Εθνικης Τ~ης της Ελλάδας στη Λαμία.

1860: ΊόQυoη και λειτουργία του υποκαταοτήματος της Efhιlκής Tρα.τtζης Λαμίας.

Ε
ίναι γνωστό ότι το αρχαιότεQO αλλά και σημαvτικότερo τραπεζικό ίδρυμα της

Ελλάδας, του οποίου η δημιουργία Υ.αι η εξέλιξη σuνδέOγyαι στενώς με την

οικονομική ζωή και ονάπτυξη της χώρος, είναι η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας.

Ο εξαίρετος πολιτικός κοι ~Iεyάλoς Έλληνος Ιωάννης Καποδίστριος εγνώριζε ότι

ένος ωιό τους ΚιJρlOΤέΡOυς ouντελεσιές της αναπτύξεως της οικονομίας μιος χώρας

είνοl η OQγάνωση της Πίσιεως η οποι"α, όπως είναι γνωιπό, οσκείται ΚUQίως με τα

ΤQOΠεζικά ιδρuμoτα. Έσπευσε λοιπόν ο Καποδίσιριας στην ίδρυση, το 1828, της

Εθνικής Χρημοτισιηριακής Τραίτέζης. Όμως η Τράπεζα αVΤΉ έποψε να λειτουργεί το

1834. Μετά τη διάλυσή της άρχισε η τότε κυβέρνηση διαπραγματευσεις με

κεφαλαιούχους ·κυρίως του εξwιερικoυ- για ίδρυση νέας Τραπε'ζης. Οι

διαπραγιιατευσεις αυτές m}ρo" αρκετό χρόνο χωρίς αποτέλεσlια οπότε εμφανίστηκε

ο φιλέλληνας Ελβετός Τραπεζίτης Ιωά,'Vt]ς Eiίνάρδnς ο οποίος έσιειλε στην Ελλάδα

010 φίλο το" Γεώργιο Στα"ρου κεφόλαιο 500.000 δρχ. και συγχρόνως από κοινού οι

δύο άνδρες κατόρθωσαν να πείσουν την κυβέρνηση να σιινδράμεl υλικώς την

προτεινόμενη τράπεζα αγoράζovτας 1.000 Ilετοχές αξίας ενός εκατομμυρίου.

Έτσι με νόμο της 3Οής Μαρτίου 1841 συστήθηκε η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας

ιιε κεφάλαιο 5.000.000 δραχμών. Μετά τις προπαρασκευαοτικές εργασίες και την

εγγραφή μετ(iχων για κεφάλαιο 3.400.000 δραχιιών η Τράπεζα έκανε έναρξη

εργασιών της ΟTlς 22 Ιανουαρίου 1842. Είναι χαρακτηΡΙΟ1ικό το γεγονός ότι σε

λιγότερο από δύο μήνες από τη λειτουργία της η Τράπεζα διόρισε Ειδικόν

Ανταποκριτήν της στη Λαμία. Στην αρχή επρότεινε, δια του Διοικητού της

Φθιωτιδοφωκίδας Π. Λιδωρίκη την αvταπύχριση σων μεγαλοκτηματία Χρήστο

Ί1;.άλη, ο οποίος όμως δεν τη δέχθηκε και η Τράπεζα με έγγραφο της από 16 - 3 - 1842
διόρισε τον ΑνωπάσlO Β. Καρέτζη, προϊστάιιενο του ταχυδρομείου Λαμίας. Ο

Καρέτζης αμεσως MάVΤησε στη διευθυνση της Τραπέζης με το από 18 - 3 - 1842
nQtjJTO έγγραφ..) του η αρχή του κειμένου του onolou lXEI ως εξής: "Δια rou υπ' αρ.

785116 του reixovroς μηΙ'ός εΥιράq>Qυ rης είδον ευχαρι'orως όrι η Διεtίθυνσις

ruηρrσrήθη να με τιμηση με τον διορισμόν Eιδικotί κατά τη Φθιώτιδa. Αvrαπωφιrotί

της. Σπrύδω I'U (κφράσω προς rην Διrι'iθυvσιν τα αισθήματα rης (υΥνωμοσυνηςμου

δια rην τιμήν ταύrην και rJTI' προς (μ' πυrο/θησ/ν rης .. Μ. Στο έγγραφο αυτό ο

Καρέτζης ανlφερε ότι επειδή ήταν Προϊστάμενος ΤΟ\l Ταχυδρομείου, δηλαδή

δημάηος υπάλληλος, εζήτησε την άδεια της Πρot"σιαμένης αρχής για την άσκηση των

καθηκ()vτων του AvτMoκρlτoύ. Στη συνέχεια ορκίστηκε ενώπιον του διοικητού

Λιδωρίκη και πρότεινε ως Εκτψητές (δηλαδή αυτούς Μυ θn εχτιμοΟΟαν, για

λΟΥοριαοllό της Τρcuι:έζης την αξία των κτημάτων που θα ΠΡΟ(Jέφεραν οι πlστoιJχOI
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για την εγγραφή υποθήκης προς ασφάλ[Lα των δανείων τους) ΤΟ\1ς παρακάτω:

ι. Ιωόννη Γκόγκα, κτ/ματία, Λαμία

2. Γεώργιο Γί'..ρtζάνo, λοχαγό της φάλαΥΥος και Δήμαρχο Aιιαλtoυπόλεως

3. Γεώργιο Κρίτζα. κτηματία, Λαμία

4. Αναγνώστη ΑρΥιιρ6πουλο, κτηματία, Μοοχοχώρl

5. Α\'ΟΥνώστη Παληoρoύtα, ΔηllOτικό Σύμβουλο Παυλιανης

6. Δημάκη Ιερομνήιιονα, κάτοικο Υπάτης, πρώην βασιλικό Έφορο και Διοικητή

Ε\JQuτανίας

7. Μήτζο Ψαρά. κτηματία, Σούρπη, Δημοτικό Σύμβουλο

8. lωάννη Σχινά, κτηματία, Δήμαρχο Χαμάκου

9. Χριστόδουλο ~ιάκα, κτηματία, Υπάτη

10. Δούκα Φίλωνα, Στυλίδα. υπολοχαγό βασιλικής φάλαγγας

11. Aναyνώσrη Zωρoγιαvνίδη. Μα\JQίλο

Ο Καρέτζης παρέμεινε ως Ανταποκριτή; της Τραπέζης στη Λαμία μέχρι του

θανάτου του δηλαδή μέχρι 7 - 7 - 1847. Στη συνlχεια και για δύο μήνες υπήρξε

κάποιος μεταβατικός και τελικώς ανέλαβε ο lωόVVΗ; Πέτρου δικηγόρος στη Λαμία

jI.QI ItETlntlta πληρεξούσιος Φθιωτιδοφωκίδας <nην Eθνoσυνέλεuoη του 1862. Ο
Πέτρου παρiμεlνε ως Ανταπο-ι<ριτής μέχρι το 1860 ΠΟ\l ιδρύθηκε το υποκατάστημα της

Τραπε'ζης, δηλαδή επί 13 χρόνια.

Η αποιπολη του Ανταποκριτου τη; Τραπε'ζη; φυσικά ηταν εκ των πραγμάτων

περιορισμένη. Όμως ε'λυνε τα προβληματα αρκετών ΠΟ\l προσέφευγαν σrην Τράπεζα

για δανεισμό. Από ΤΟ\l; πρώτους ΠΟ\l δανειοδοτήθηκαν ήταν οι αδελφοί Αινιάνες

(Γεώργιος και Δημήτριος) της ένδοξης οικογενείας των Αινιάνων ο.ιτότο Μα\1ρίλο κω

μάλιστα με μεγάλα ποσά, οι αδελφοί Κοντογιάννη. επίσης της οικογενείας των

αγωνιοτών του '21, ο Δημητριος Ζώτος της yνωσπjς οικογενείας του Φουρνά των

Αγράφων και βoυλευtης Ευρι.ιτανίας, ιδιοκτητης του αγροκτηματος Κουφόδενδρα

Σπερχειάδας, Ιωάννης Βελέντζας, πληρεξούσιος στην Α· Εθνοσυνέλευση του 1843 κω
διάφοροι άλλοι. Όμως τόσο οι Αινιάνες όσο και οι αδελφοί Κοντογιάννη δε

μπόρεσαν να ανταποκριθούν στις υποχρεώοεις και να εξοφλήσουν τα δάνειά τους, τα

οπο(α φα(νεται ήταν μεσοπρόθεσμα. Έτσι η Τράπεζα υποχρεώθηκε να ndO[L
αναγκαοτικά μέτρα εις βάρος τους. Για χρόνια ο ανταπoκρlτrjς αλ/ηλογραφούοε με

το Κεντρικό της Τραπέζης για τα θέματα των οφειλών των Αινιάνων & αδελφών

Κοντογιάννη. Από τα 350 περίπου αντίγραφα εγγράφων (ΠΟ\1 έχω στο αρχείο μου)

πάρα πολλά αναφέρονται στους Αινιάνες και Κοντογιανναίους. Ομιλούν για

υπατχέοεlς που έδιναν σroν Ανταποκριτή για την εξόφληση των δόσεων των δανείων

που δεν τις τηρούσαν, για πρoγQάιψατα πλειστηριασμών κινητής και ακίνητης

περωυσίας ΤOuς ί'.λπ. Είναι λυπηρό το γεγονός ότι αυτοί που προσt"φεραν τόσα και

τόσα στην πατρi"δα, που ήταν ακόμα και μΙ:λη της Φιλικης Εταιρείας. να φθάσουν σro

σημείο να μην είναι συνεπείς στις υποχρεώσεις τους πρaς: την Τράπεζα, ~ιε

αποτέλεσμα να δώσουν το δικαίωμα στον Ανταποκριτή να τους παροτ/ρεί και να τους

φ{ρεται όχι με τον καλύτερο τρόπο. Είχαν σι αγωνιστές αιrιoί. κατά XMOtO τρόπο,

ταπεινωθεί με το θέμα των δανείων τους.

Από τα ιιέοα της IΟετίας του 1850 είχε πλέον κατασrεί επιτακτική η ανάγκη

ιδρΟΟεως υποκαταστήιιατος Τρα..ίε'ζης στη Λ<φία. Ο πληθιι<ηιι)ς της Λαμίας είχε

αρκετά αυξηθεί. ΤΟ ειιπ6ριn είχε αναπτυχθεί οε ικανοποιητικό βαθμό. Αλλά

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:40:22 EEST - 54.226.8.97



210 Kώσtας Γαλλής

παράλληλα και η τοκογλυφία ανθοιΊσε, για να μη πούμε ότι ήταν φοβερή μ«οτιγα γι'

αυτούς που ήταν αναγκασμένοι να δανείζονται από τοκογλύφους. ΈΤ(1Ι λοιπόν η

παρουσία Τραπε'ζης στην πόλη της Λαμίας ήταν απαραίτητη. Η τοπική εφημερίδα

ΦΑΡΟΣ ΤΗΣ ΟΘΡΥΟΣ, η μόνη που κυκλoφoρoύα€ τότε, αλλά και Αl}ηναϊκές

εφημερίδες (ΑΙΩΝ, ΕΛΠΙΣ κλπ.) επανειλημμένως ασχολήθηκαν με το θiμα αυτό

θετικά. Κυρίως ο ΦΑΡΟΣ ΤΗΣ ΟΘΡΥΟΣ, από τα πρώτα του φύλλα, αγωνίστηκε,

μπορούμε να πούμε αθεναρώς, γιπ την ίδρυση αυτού του υποκαταστήματος. Στο

φύλλο 29 της 3ης • ] ] - ]856 Κπt σε κύριο άρθρο του, προφανώς του εκδότη Ευθυμίου

Οlκονομίδη, υποστήριζε ότι ο νομός Φθιωτιδοφωκίδας ήταν ο σημαντικότερος τ/ς

Ελλάδας τόσο για τη γεωγραφική θέση του (όπως είναι γνωστό ήταν νομός

μεθοριακός μέχρι το 1881) όσο και για τους σημαντικούς φόρους και λοιπές βοήθειες

που παρείχε στο έθνος. Επίσης ανέφερε ο αρθρογράφος ότι, ενώ ο νομός

Φθιωτιδοφωκίδας ήταν το "Προπύλαιον και το ΠΡOπύ(lΊΙOν" όλης της ελεύθερης

Ελλάδας, ήταν παραγκωνισμiνος από όλες τις Κυβερνήσεις, αλλά και η Εθνική

Τράπεζα τον αγνόησε και παρέληψε να ιδρύσει υποκατάστημα της στη Λαμία όπως

έγινε στη Σύρο, Πmρα και Χαλκίδα. Ο ΦΑΡΟΣ ΤΗΣ ΟθΡΥΟΣ επίσης στο φύλλο 5
- 4 - 1858 δημοσίευσε δύο αναφορiς με υπογραφές 100 Λαμιiων, η μία προς το

Υπουργείο Εσωτερικών και η άλλη προς τη Γενική Διεύθυνση της Εθνικής Τραπiζης.

Με τις αναφορές τους αι.rrές οι Λαμιείς ζητούσαν την ίδρυση υποκαταστήματος,

παρέθεταν δε και τους λόγους που σuνηγoρoύσαν. Έγραφαν οι Λαμιείς μεταξύ

άλλων στην προς το Υπουργείο αναφορ« ηιυς: "...αι ανάγκαι, λέγομεν του τόπου

τούτου εισι πολλαi- αλλ' η οοοιωδεστέρα και μάλλον κaππει'γοοοα προς άμεσον

συνδρομήν και βοήθεια της εvrαύθα κοινωνιας, ήτοι προς ανάπτυξιν του εμπορίου. της

γεωργιας και της βιομηχανι'ας, ει'ναι η σύστασις πιστωτικού καταστήματος εν Λαμι'α ..."
και πιο κάτω: "...Η Σεβαστή ΚυβΙρνησις, Κύριε ΥπουργΙ. τη του Θcoύ ευδοκια και τη

του λαού συνδρομή καταστρέψασα την λυμαινομένην την Ελλάδα ληστει'αν, ακινδύνως

δύναται να εγγυηθή εις την ΕΟνικήν Τρ(i;τεζαν την ασφάλειαν των τυχόν

αποσταλησομΙνων ενταύθα κεφαλα/ων αυτής ... ". Και προς την Διεύθυνση της

Τραπέζης έγραφαν τα ίδια και κατέληγαν: ".. ,Πεποισμένοι εις τα ευγενη και

qιλιiνθρω:τα αισθιτματα υμών. Κύριε Διcυθυνrά, ως και των λοι;τών αξιnTι'μων μελών

της ετωρει'ας. ουδόλως διστάζομεν, ότι αι θερμαι' παρακλήσεις ημών θέλουσιν

εισακουσθή, ::τιστειίομεν μ(iλιστα ότι θέλετε ευδοκήοη να διατάξητε όσον ούπω την εν

Λαμια σιίστασ/ν δανεlOΤικού υποκαταστήματος της Τραπέζης. Υποοημειούμεθα με

βαθύτατον σέβω;. Οι cυ:τειθέστατoι (έπονται εκατόν V;ToγQaφai). Εν Λαμι'α την 7
/Ί'Ιαρτιου 1858". ΤΟ Υπουργείον Εσωτερικών διεβίβασε την αναφορ« των Λαμιωτών

οτην Εθνική Τρ6πεζα η οποία απάντησε στο Υπουργείο με έγγραφο της από 4 - 4 
1958.

Στο έγγραφο αι'τό η Διοίκηοη αναφέρει ότι η Τράπεζα επιθυμεί και προτίθεται ν"

αl'ζήσει τα ι'ποκαταστήματ« της οτην Eλλ<iδα και γι' αυτό έστειλε προς εξέτωτη την

αίτψτη των Λαμιέων οτο Γενικό Σι'ιιβούλισ. Αλλά Τ(Ι Γενικό Συμβούλιο έλαβε υπ("\ψη

τ(ψ την κακή XαTci(trnOll ΤOI' εμπορίου της Ει'ρώπης και γενικότερα τις δυσμενείς

οικονοltlκές ΟΙ'\'θήκες και ανέβαλε εις "περιστάσεις αισιωτ{ρας" την ίδρυση του

ι'ποκατωπήματος ητη Λ(ψία. Π(ιόοθεοε δε ότι μεχρις ότου ουοταθεί το

l'ΠΟΚΗτάοτηlια \1l κάτοικοι της Λπμίας μπορούννπ κάνουν τις ουναλλαγέςτΟ\'ς με το

γειτονικ(\ ι'ποκπτάιπημα της ΤQαπέζης (πιι Χπλκίδα, αφού μάλι(πα ι'πάρχει η

ει'κ(ιλίπ ί,οτεQα απι) τη όιάνοιξη τοl' πορθμού του Ευρίποl'.
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Στα μέσα του έτους 1859 η ΤQώιεζα ενέδωσε σης παρακλήσεις των Λαμιωτών και

τις συιπάσεις του τύπου και πήρε την α/tι\φαση να ανllμετωπίσεl θετικώς το θέμα

όπως φαίνεται α/tι) την πα(Κ(κάτω εΠιιJτoλή του Διοικψού Γεωργίου Σταύρου προς

τον τδτε Γερουοιαιπή Λαμιώτη Δημήτριο Χατσίσκο: ''Εν Αθήναις την 14 Οκτωβρίου

1859 Φίλτατε Κύριε Χιιτζήσκο. Εις απάντησην της από 12 μεσούντος επιστολής σας

yνwστoπoιώ υμίν ότι μολοv6τι η τράπι-ζα κλίνει μάλλον εις την διάλvoιν, αποβλέποvoα

όμως υς τα συμφέροντα της Φθιώτιδος απεqάσισε να συστήση υποκατάστημά της ι-ν

Λαμια, διωθυΙ'l'ήν του οποίου διώρισε τον αρχαίον υπάλληλον της Κύριον Ευστάθισν

Κόκκαλην, όστις θέλει μcταβή αυτόθι άμα αρχίση η ατμοπλσϊκή γραμμή μεταξύ

Πειραιώς και Στυλ/δος. Το δι- υποκατάστημα της Λαμίας θέλει διαρκέσει, όσον και το

κι-vτρικόν κατάστημα. Σας εκφράζω τας φιλικάς προσρήσεις μου και ειμί όλως

υμ{τι-ρος f{'Iλος Γι-ώργισς Σταύρου". Πράγματι με απι\φαοη της Γενικής Συνελεύσεως

των μετι)χων της Τ(Κ(πέζης. εγκρίθηκε η ίδρυση του υποκαταστήματος της Εθνικής

Τραπέζης ιπη Λαμία.

Και. τόσον οι Λαμιείς δσο και οι Φθιώτες, πληροφορήθηκαν με μεγάλη

ικανοποίηση το γεγονός από τον τύπο της Λαμίας (ΜΦΩΝΗ ΤΩΝ ΜΕΘΟΡΙΩΝ" κλπ.).

Έτσι ο Διευθυντής του υποκαταστήματος Δημ. Βαϊντάνης έφθασε ιπη Λαμία ιπις 26
Απριλίου 1860 μαζί με τον Διευθυντή του υποκαταιπήμπτος Χαλκίδπς Στέφανο Παπά

και την επομένη 27 Απριλίου έστειλε στη Διοίκηση της Τραπε1;ης το παρακάτω

έΥ'Υραφο πρώτο εξερχόμενο έγγραφο στην ιστορία του υποκατωπήματος Λαμίας.

".. ,Λαμβάνομεν την τιμήν να βεβαιώσωμεν Υμάς ότι χθες το εσπέρας εφθάσαμεν δι'

ι-υχών σας ασφαλώς ι-νταύθα μcτά του Κου Παππά Διευθυντού του υποκαταστήματος

Χαλκίδος. Σιjμερον ως πρώτον ημών καθήκον ενομισαμι-ν (;πως συνεννοηθώμεν μcτ(!

του κ. Φρουράρχου, περι φρουρήσεως του Καταστήματος επιφυλασσόμενοι ίνα

αρχισωμι-ν από αυριον τας δέουσας προς έναρξιν των ι-ργασιών μας προπαρασκωάς.

Ευρισκόμεθα εις την ωχάριστον θέσιν ινα ι-κφράσωμcν τας l"IJχαριστήσεις μας εις τας

Στραrιωτικάς, Πολιτικ/iς και Διοικητικάς αρχciς δια την προθυμία ν ην έδειξαν ημιν

όπως ενι-ργήσωσιν έκαστος παν το δυνciμcνον να ο'Ισχύση την υπηρεσ/αν του

Καταστήματος τούτου. Καθήκον ημών voμ/ζομεν ιΎα εκφράσωμι-ν την άκρα ημών

ευχαρίστησιν και ευyvωμoσύνην ι-ις τον Υμ{τι-ροιι Διευθυντήν του υποκαταστήματος

Χαλκι3ος κ. Στέφ. Παππάν δια την οποιαν δεικνύει μεγιστην προθυμίαι ι εις πάσαν

;7ράξιν αφορώσαν την ωτυχή του Καταστήματος τούτου πορυαν ... ".
Την επομένη 2Β - 4 - 1860 ο Διευθυντής έιπειλε ιπη Διοίκηση το δειiτερο έγγραφο

με το οποίο διεβίβπζε προς έγκριση τον Πιιπωτικδ Κατάλογο των ονομάτων των

εμπόρων και κτηματιών Λπ[ιίας, Στυλίδπς και Αμφίσσης και πρδτεινε ως Σιιμβοιiλους

τους lωάννη Πέτρου Δικηγι\ρο, Δήμο Παπαβποιλείου Δήμπρχο κω έμπορο Λαμίας

και Ρίζο Κιψνιάδη κτηματία.

Η Διοίκηοη απάντηοε ότι εγκρίνει το διoΡι<Jμι) των παραπάνω rι.ναφερoμένων

τριών Συμβοιiλων, τον δε πιιπωτικό κατάλογο επέστρεψε, liιπε(Κ( απδ αρκετές μέρες,

εγκεκρψένο με διάφορες προοθήκες και τροποποιήσεις. Παραθέτω μερικά απ6 τα 75
()νόμπτα του κπταλ6γου των υποψηφίων πιιπούχων της Τραπέζης κω τα π()σά των

πιστώσεων.

1. Ηλίας Τσάλλης

2. ΚωνΙνος Τοάλλης

3. Ανδρέας Φαρδής

4. Ταοίκας Ν. Κρίτζας
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5. Mελtτιoς Γεωρytάδης

6. Στέφανος Σκληβανιώτης

7. Λεωνίδας Κ. Τράκας

8. Γεώργιος Κρίτζας

Κώσ ας Γαλλής

Δ{>χ.ιο.οοο

Δ{>χ. 10.000
Δ{>χ.ιο.οοο

Δ{>χ.IΟ.000

Η Διοίκηση της Τραπε'ζης εφοδίασε το Διευθυντή κοι με τον Κανονισμό EQ'yασιών

του υποκαταστήματος Λαμίας lJJtoyεγραμ~ιέvoν από τον Διοικητή r. Σταύρου, από

πέντΕ Συμβούλουςκαθώς και από το βασιλικό Επίτροπο.

Το κείμενο του Κανονισμούέχει ως εξής:

"εθνική Τράπεζα rης Ε)).άδος"

Κανονισμόςτου Υποκ!τος Λαμίας

Εργασίαι αυτού

Αρ. Ι Αι εργασίαιτου Yπoκ/'roς συνίσταταιως εξής:

Α) Εις 1tρOεξoφλήOElςΣυναλλαγματικώνκαι ΕμπορικώνΓραμμάτων...
Β) Εις χορηγήσεις πιστώσεων δι' ανοικτού λoγαQtαoμoύ επί υποθήκη ακινήτων

κτημάτων ...
Γ) Εις χορηγήσεις απλών δανείων επί υποθήκη ακινήτων χτημάτων ...
Δ) Εις δάνεια επ' ενεχύρω ...
Ε) Εις το να δέχηΤΕ εντόκους και ατόκους καταθέσεις κοι καταθέσεις

Ταμιευτηρίου.

Στ) Εις το να εκδίδη επιτογάς ...
Αρ.2 Αι προεξοφλήσεις θEλouν ενεργούνται επί τη βάσει πιστωτικού καταλόγου

εγκρινομένου παρά τou Γενικού Συμβουλίου της Τραπέζης.

Αρ.3 Τας ατόκους παρακαταθέσεις παραδέχεται το Υποκατάστημα εξ οικείας

αρμοδιότητας, τας δε εντ&',{Ους μόνον κατά προηγουμένην εκάστοτε άδειαν τou

Κεντρικού Καταστήματος ...
Αρ.4 Εκτός των ανωτέρω διαγεγραμμένων εργαοιών το Υποκατάστημα ενεργεί

και πάσαν άλλην πράξιν την οποίαν ήθελεν αναθέσει εις αυτό το Κεντρικόν

Κατάστημα.

Διεuθυνσις Υποκαταστήματος.

Αρ.5 Η Διεύθυνσις του Υποκαταστήματος συνίσταται εξ ενός Διευθυντού

εκπληρούντος και χρέη Ταμιου και τριών Συμβούλων. Η υπηρεσία των Συμβούλων

είναι άμισθος. Ο Διευθυντής οφείλει να έχει πέντε ονομαστικάς μετοχάς οι δε

σύμβουλοι ανά δύο. Ο Διευθυντής και οι Σύμβουλοι δΙOQίζονται παρά του Κεντρικού

Καταστήματος.

Αρ.6

Αρ.7 ..
Αρ.8 Προς συγκρι.iτηοιν του Συμβουλίου αρκεί η πορουσία του Διευθυντού και

Ενός Συμβούλου.

Αρ.9 Ο Διευθυντής υπογράφει την ανταπόκριοην, Εξοφλεί και οπισθογράφει

συναλλαγματικάς. σuιιβόλaια, και γραj.lμά1ια Εις δtαtαγήν, εκδίδει παντός είδους

εξοφληηκά, διεξάγει πάσαν δικαστικήν αγωγήν και προεδρεύει πάντοτε όλος τας

συνεδριάσεις του Συμβουλίου.

Αρ.ΙΟ Εν περιπτώσει κωλυμα10ς 10\1 Διευθυντού 10 Κεντρικόν Κατάστημα

διoρi'ζει ένα των ΣUJιβούλωνή όvτιvo εγ-,φίνε! προς αναπλήρωσίν10\1.
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Αρ.11

Αρ.12 Κατά δεκαήμερον οφείλει το Υποκατάιπημα να στέλη εις το Κεντρικόν

Κατάστημα αντίγραφον του καθημερινού του, εκάστοτε δε την κατάστασιν του

λογιστικού του.

Αρ.13 Οι λογαριασμοί του υπoκατασrήllατoς κλείνονται. την 2Οήν Ιουνίου και 20ήν

Δεκεμβρίου εκάιπου {τους.

Αρ.14 Εις το τέλος του έτους οφείλει ο Διευθυντής .να διευθύνη εις το Κεντρικόν

Κατάοτηιια την έκθεσιν των εργασιών του Υποκαταστήματος.

Εν Αθήναις τη 19 Απριλίου 1860
Εγκρίνεται

Ο Διοικητής Οι Σύμβουλοι

Ο Βασιλικός επίτροπος

Στις 8 Μαίου ο Διευθυντής έδωσε ενώπιον του Ειρηνοδίκη τον προβλεπόμενο

όρκο ως εξής: "... Ορκιζομαι να διευθύνω τας υποθέσεις του εν Λαμ/α

υποκαταστήματος της Εθνικής Τραπέζης της Ελλαδος τιμ/ως και ι:υσυνειδήτως και

σύμφωνα 'μι: τους περι αυτής Νόμους και κανονισμούς ... ".
Με άλλο έγγραφο του ο Διευθυνrής πρότεινε ως εκτιμητές τους Ηλία Χατζή

Χρήστου και Γεώργιο Π. Χαλμουκ6πουλο για τη Λαιιία και Γεώργιο Ριζόπουλο, Γ.

Φίλωνα και Αναγνώστη Θεοδώρου για τη Στυλίδα.

Στις 5 Μαίου το υποκατάστημα εξέδωσε την πρώτη επιταγή για δρχ. 175 υπέρ του

Παναγιώτη Γ. Χαλμουκ6πουλο. Ο Παναγιώτης Χαλμουκόπουλος δικηγόρος, ήταν της

γνωστής οικογένειας χω.ι-ιουκοπούλου ή Χαλμούκου της Λαμίας. Ο πατέρας του

διετέλεσε σε δύο περιόδους Δήιιαρχος Λαlllέων. Παραθέτω το κείμενο της σχετικής

επιστολής από 515/60:
"Βεβαιούντες τας δύο τι:λευται'ας της χθες επιστολας μας και στερούμενοι

νεωτέρας. Σας παρακαλούμεν να 'μας χρεώσητε 'με δρχ. 175 την εκδοθεισαν σήμερον

ι:ις βdρoς υμών ι:πιταγήν μας υπ' αρ. Ι ονόματι Παναγιώτου Γ. Χαλμουκοπούλου.

Ευπειθέστατος

Ο Διευθυντής

Υ.Γ. Εγκλείομεν ώδε αναφοράν του κ. lωάννου Σφινη, περΙμεrαφoρ<iς του παρ'

υμι'ν επι' υποθήκη ανοικτού λογαριασμού του εις το ημέτερον υποκατάστημα".

Ο Ι. Σφίνης που αναφέρεται οτο παραπάνω έγγραφο οε υοτερόγραφο ήταν ο

Σχολάρχης στο Σχολαρχείο Λαιιίας και μετέπειτα καθηγητής στο Γυμνάσιο Λαιιίας

από το 1855 μέχρι το 1861.
Στο πρώτο δεκαήιιερο του Μα'ίου 1860 δημιουργήθηκε ιιια παρεξήγηση μεταξύ

του Νομάρχη και του Διευθυντού του υποκαταστήιιατος, γιατί ο Νομάρχης δεν

ανταπέδωοε επωκεψη του Διευθυντού σ' αυτόν, αλλά κυρίως επειδή ιιίλησε δηιιοσία

κατά της Τραπέζης, ότι δηλαδή κακώς της εδόθησαν διάφορα προνόμια κλπ. Το θέμα

έφτασε στο Υπουργείο Εοωτερικών και τη Διοίκηση της Τραπέζης αλλά ιιε σύσταοη

του Διοικητή προς το Διευθυντή το θέμα διευθετήθηκε. Με απόφαση της Γενικής

Συνελεύσεως των μετόχων της Τραπέζης από 20 - 8 - 1864 ιδρύθηκε υποκατάοτημα

της Εθνικής Τραπέζης ιπην Άιιφισσα και αργότερα το 1873 οτην Αταλάντη. Έτσι οι

εργασίες του υποκαταιπήματος Λαιιίας περιορίσθηκαν ιπη Φθιώτιδα ιιόνο. Προς το
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τέλος της lOετίας του 1860. τη διεύθυνση του υποκαταστήματος ανέλαβε ο Δημ.

Βοϊατζής ο οποίος παρέμεινε στη θέση αυτή 17 ολόκληρα χρόνια. Με την ευκαιρία δε

της μεταθέσεώς του το 1887 στο υποκατάστημα Πειραιώς σι Λαμιείς εξέφρασαν την

ευγνωμοσύνη τους για τις υπηρεσίες του προς τη Φθιώτιδα. Παραθέτω σχετικό

δημοσίευμα της εφημερίδας Αθηνών ΠΑΛΙΓΓΕΝΕΣΙΑ (φύλλο 17 - 7 - 1887).
"Κύριε ovντάκτa της ΠαλΙΥΥενεσίας,

Επί τη μεταθέσει εντεύθεν του κ. Δημ. Βοϊατζή, διευθυντού τέως του ενταύθα

υποκαταστήματος της Εθνικής Τραπέζης της Ελλάδος, ως τοιούτου εις το εν Πειραιεί

υποκατάστημα της αυτής Τραπέζης, η πόλις ημών ωΥιιωμοvoύοα τω ανδρί, δι' ας

υπηρεσίας παρέσχε τω τόπω εκ της θέσεώς του, ovv{ταξε και υπΙγραψεν ομοθύμως

ευχαριστήριον γράμμα προς αυτόν, όπερ, εκλεχθέντες ως επιτροπή των συμπολιτών

ημών, μcrέβημεν χθες εις το ενrαύθα υποκατάστημα της Τραπέζης, lνα επιδώοωμεν τω

κ. Δ. Βοϊατζή και το οποίον ενεχείριοεν ο αρχαιότερος του υποκαταστήματος

ούμ{3<Jυλος κ. Λεωνι~ας Τράκας, δι' εκφραστικωτάrης και καταλλήλου προσλαλιάς,

εκφράοας τα τε εν τω ευχαριστηριω Υράμματι προς τον κ. Δ. &ϊατζή εκδηλούμενα των

συμπολιτών ημών, ευΥενή εαυτών αισθήματα, ως και τα της επιτροπής ιδιαιτέρως,

ευχηθείς άμα αυτώ, αναχωρoύνrι μετά μικρόν, εκ μέρους όλων, το κατευόδιov
fl

•

Εις την προσφώνησιν ταύτην του κ. Λ. Τράκα αντεφώνησεν ο κ. Δ. Βο'ίατζής,

..-ευχαριστήοας από καρδίας τη τε επιτροπή και τοις πολiΊαις cilTaOIV».

Καταχωρίσατε παρακαλούμεν τ' ανωτέρω, το ευχαριστήριον γράμμα και την

αντιφώνησιντου κ. Δ. Βο·ίατζή.

Λαμία, 14 Ιουλίου 1887.
Η εκλεχθείσα επιτροπή

Λ. Κ. Τράκας

Γ. Γραμματίκας

Γ. Ν. Ξηρός

Ν. Zητoυvιάτης

Αριστείδης Π. Γιαννόπουλος

ΤΟ ΕγΧΑΡIΣΤΗΡIΟΝ ΓΡΑΜΜΑ

Προς τον ευγενέστατον κ. Δημήτριον Βοϊατζή διευθυντήν του εν Πειραιεί

υποκαταστήματος της Eθv. Τραπέζης της Ελλάδος.

Ενταύθα

Κύριε Δ. Βοϊατζή

"Παρακαλούμεν υμάς να δεχθήτε την δια ταύτης μου αοθενή ημών αλλά και

ανυπόκριτον διαβεβαιωοιν, ότι ανεξιΊηλος θα διαμέVΗ εσαεί η ευχαρίστησις και η τιμή,

ης απηλαύσαμεν παρ' υμών κατά το δεκαεπταεrές της εν τη πόλει μας διαμονής υμών

διάστημα, καθ' ο πλείστον διευθύνατε ευεργεrικώς άγαν το ενταύθα υποκατάστημα

της Εθν. Τραπέζης, ου μην αλλά και την διάπυρον ημών προς τοις άλλοις

ευΥνωμοσυνην, ην από μέσης καρδίας εκφράζομεν υμίν, δια την απροσωπόληπτον,

αμέριστον και πολύτιμον συνδρομήν, ην, ως διευθυντής του υποκαταστήματος της

Τραπέζης, επεδαψιλεύσατε απάοη τη ενrαύθα κοινωνια, εν η αδελφικώς και εν πάση

υπολήψει και αγάπη διεβιώοατε.

Εοαε! δε και εν ειλικρινε! ευyvωμoσύVΗ θα αναπολώμεν εκάστοτε εις την μνήμην

ημών τας πολλάς και αγαθάς ευεργεσίας, ας παρέoχεrε εις τε το ενrαύθα εμπόριον και
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Η πρώτη Τράnεζcι στη Λαιιία 215

εις τα Εν yiVCI σvμφiρoνrα της καθόλου cπα(Jχίας της Φθιώτιδος, 1fV τόocν αyαπιjσαTε,

όσον και εξ(Τ/μα αύτη και coidcτo εξόχως τας χρηστάς και 6vτως ανεκτιμή'rovς υμών

α(JtTάς.

Εν riΛC, δε Υνωριζομεν υμίν, ότι δια της εντεύθεν απεΛCύoεως υμών εyκαταλειπcτε

κενόν αληθώς δυσaνa.,τλήρωτoν και ανάμνησιν αyaθoύ, Ctι)'Cvoύς και καλλίστου

ανδρός, άμα δε και πολυτίμου υπαλλήλου.

Δiξαοθε την διαβtβaίωoιν της προς υμάς εξαι(>έτου υπολήψεώς μας.

Λαμ/α 1010υλίου 1887.
(Έπονται αι υΠUY(!aφaη".

Η ΑΝΤΙΦΩΝΗΣΙΣ ΤΟΥ κ. Δ. ΒΟίΑΤΖΗ,

"ΕιιΥνωμόνως, κύ(Jιoι, απoδiχoμαι το cυxa(JIσTrjetov αυτό γράμμα και παρακαλώ

υμάς να διαπιστώοητε τοις εν αυτώ υπσycypαμμivoις κυρίοις, ότι λίαν συyκεΚΙVΗμένoς

nιyzάμω δια τα εκδηλούμcva προς με εαυτών αισθήματα συμπαθείας, δι' α και θα

oCΜνύνωμαt. Το φαί, κύριοι, καθ' όλον τον της ενταύlkι υπηρcoι'ας μου χρόνον

προσεπάθησα κατά το εφικτόv )'(] συμβιpa~ω τα εμ:rιoτευμΙva μοι της Τραπέζ.ης

σvμφiρoντα με τος αVΆyκας και τας περιστάοεις του τόπου' απερ'Xόμεvoς δ' εντΕVΘΕΝ

δεν θα λησμονήσω ποτέ τας ημέ(!aς, ας μεθ' ημών cvo.eioτιιJς διήλθον κατά τον της

ενταύθα διαμονής μου 'Χρόνον".
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Eρωτήocις • απαvπjσεις - απόψεις
επί των εισηγήσεων της Jq; συνεόfίασης

ΧQLΟΊόJlOtJλ-ος Ευθύμιος: Όπως προσ[ξαμε ο κύριος Γαλλής αναφέρθηκε

αναλuτικα σε μία ημερομηνία. 1860. Η ημερομηνία αυτή είναι καθοριστικη για τη

Λαμία, γιατί με την ίδρuoη της τράπεζας, αρχίζει να φαίνεται και να

ΣVΣΤΗματαπ:oιείται ωον ο συνδικαλισμός στη Λοιι(α. Γι' ovτ6 νπάρχει αδιαψειισπι

lΙOρ'tUQία. Υπάρχουν εικόνες στις εκκλησίες που Είναι δωρεές συντεχνιών.

Για τον κ. MαΚQή: Κύριε Μαχρή έχω u,"tόψη μου {να έγγραφο απ' αυτά )"[ου είπατε

ότι υπάρχουν γιο τα εντεύθεν του ΣπεΡΧΕιού χωριά. Είναι μια αγοροπωλησία μιας

μεγάλης έκτασης μέσα στη Λαμία. Αυτή ήtαν ιδιοκτησία του Χαλίλμπεη πουλήθηκε το

1833 σε τρεις: μία χηρο Ρά.ίΤτη, ένα ΖητΟ\ΝΙάτη και [ναν Ελασσώνα, δε θυμάμαι τα

ονόματά rouς. Am:ιj η έκταση των 6.000 στρεμμάτων οριοθετείτο (1;"(6 τη σημερινή

συμβολή των οδών Ύψηλάvτoυ χαι Μακρο:π:ούλου. στα Καφασέιχα επανω μια γραμμή

μέχρι το μύλο του Λασπιά και αJτό κει ανατολικά κατέβαινε κάτω πίσω από τον

Μιχαήλ και Γαβριήλ., έφθανε στην σημερινή παλιά δεξαμενή και από κει κατέβαινε

κάτω πάλι στην Ανοιξη. Αυτή η αγοραπωλησία των 6.000 στρεμμιίτων πραJεβλήθη το

1834 δικαστικώς. Με αναβoλiς έγινε μια δt'κη το 1835. Δεύτερη δίκη το 1868. Τελικά
έγινε δίκη το 1986 τελεσiδικα στο εφετείο Πειραιώς, το οποίο αποφαίνεται ότι όλη

α\Πή η έκταση ανήκει στο δημόσιο, γιατί δεν ήταν ιδιοκτησία του Χαλίλμ..ίεη, ήταν

κρατική και έπρεπε να περιέλθει στο δημόσιο με τ/ν ανταλλαγή των εδαφών. Αυτή

είνω η επίσημη γνωστοποίηση του εγγράφου.

MαX{lή~ lωάννης: Ευχαριστώ τον κύριο Χριστόπουλο για την επιmjμανση. Ο ίδιος

μάλλον έδωσε και την απαντηση, γιατί δε συμπεριλαμβάνεται μΙσα στα Ιγγραφα, τα

οποία ανΙφερα εγώ, δηλαδή ιπο Αρχείο της Μικτής Επιτροπής. Η υπόθεση α\Πή πήγε

στα τακτικά δικαστήρια. Εγώ το γράφω στην επικεφαλίδα της ειmjγηmjς μου. ότι τα

στοιχεία άντλησα από τα πρακτικά της Μ.Ε. όπου το Ζητούνι δεν αναφέρεται ως

τσιφλίκι κι επομ{νως δεν αποτελεί η αναφερόμενη αγοραπωλησία της

ουγκεκριμμένης περιοχής αντικείμενο διερεύνησης της επιτροπής αυτής.

Ήταν κρατική περιουσία την οποία δεν είχε δικαίωμα να πουλήσει κανείς.

Τέτοιες περιπτώσεις υπήρχαν πάρα πολλές. Έγιναν προσφυγές κω ακυρώθηκαν

αγοροπωλησίες κτλ.

Με την ευκαιρία αυτή, αν μου επιτρέπετε κύριε πρόεδρε, να κανω μια

επανι'ό{*lωση ενός λιίθους δικού μου. Κ(ίποιος σuvάδελφος. ο κύριος Παπαμίχος

Κώ<πας, δάσκαλος από το Κουμαρίτσι που έφυγε στο μεταξύ γιατί δεν μπορούσε να

παραμείνει ιίλλσ, φεύγοντας μου είπε ότι εγώ υπέπεσα σε κάποlO λάθος. Από όσα

παλαιά χωριά ή οικισμούς τα Μοία δεν υπάρχουν κω είχα αμφιβολίες ρώτησα και

έμαθα.

PώtηOα τον κ. Νάτσιο. ρώτησα συναδε"λ.φους από την ανατολική ΦθΙδα. τον κ.

Κατοικονούρη, τον κ. Κούτρα, τον κ. Τιμπλ.αλtξη, συγκεκριμένα για το Σωιovνά, την

Άγναντη. ΤΩν Κυπαρισσώνα. το Μαχαλά κτλ. Και ταuτoπoίηαι την σημερινή με την

τότε καπί<παση. Για {να οικωμό παρέλειψα να ρωπjσω. ΤΟ Σκληθράκι. Και {πειια

lπο εΙ;"Α.ολο για έναν ερευνητή λάθι"Ίς. Επειδή υπάρχει σήμερα χωριό Σκλήθρα υτην
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ίδια περίπου περιοχή. ξεγελιiστηκα ν~lίζoντας ότι αυτό ήταν το Σκληθράκι. Ο κ.

Παπαμίχος μου είπε ότι το Σκληθράκl δεν ταVΤΙ'ζεται με το σημε(Μνό Σκλήθρο. Ήταν

νοτίως του Κουμαριτσίου και δυηκώς της Παύλιανης. Σώζεται δε και σήμερα

τοπωνύμιο Σκληθράκι. Τον ευχαριστώ για τη δl6(>θωση.

Κουλτουχη AιεςάνδQg: Το Σκληθράκl αναφέρεται και στο βιβλίο του κ. Τσώνη ο

νομός Φθιώτιδας.

Μ:ιιάμπης Τσελος: θα ήθελα να θέσω μια ερώτηση στον αΎfl.Πητό κύριο Μαχρή.

Απ' την εισήγησή οος για το ιδΙΟ"Α.τησlακό πρόσεξα ότι σε 7 ή 8 χωριά τα οποία

είναι βορείως του Σ...,ερχειού ποταμού, δηλ«δή εκεί που yivovtnv «Υοροπωλησίες,και

lιάλιστα η Ανθήλη. αν δε α..,ατώμαι, η οποία Eivnl ο μισός κάμπος του Σπερχειού

ποταμού, σ' αυτήν δεν αναφέρεται ούτε μίn αγοροπωληιτίn. Γιατί έγινε αυτό το

πράηια. υπάρχει κάποιος λόγος ή είναι έλλειψη στοιχείων;

ΜΟXQής Ιωάννης: Ευχιιριστώ τον κ. Τσέλο για την ερώτηση.

Μου δίνει την ευκαιρία να δώσω μια α..,άντηση οε lvn ζήτηιια που είναι «ρκετά

σημαντικό, το οποίο δεν ενδtαφέρειτόσο ως λεπτομέρεια,όσο δίνει μια γενικότερη

αvτι"ληψη, για το ποιες πτυχές ακόμη κρύβονται πίσω από αυτές τις αγoooπωλησiες

που φείς τις είπαμε τόσο εUκoλα ο τ(ιδε αΎόρασε.ο δεί\'α πούληοε...
Πρώτα πρώτα τα χωριά αυτά, τα οποία δεν αναφέρθηκαν από μ{να στον κατάλογο

των αγορα.'1ωληοlών και δεν υπήρχαν φυσικά στα έγγραφο της ιιικτής επιτροπής που

ανέφερα στην εισήγησή μου. ανήκαν στον Τεφίκ μπέη κω εδα/ υπάρχει μια

ιδιομορφία. Ο Τεφίκ μπέης ήταν γιος του Xαλ~ιπεη ο οποίος πέθανε το 1822. ένα
χρόνο μετά απι'i το μαρτυρικό θάνατο του Aθn.ναoίoυ Διάκου. Την περιουοίΌ του την

κληΡΙlν6μηοε ο γιος του κω η γυναίκα του. Ο γιος του, ο Τεφίκ lιπέης που είχε 14 κω
1/3 χωριά στην κατοχή του, αναγκάστηκε ύστερα από μερικά lQ(.)VIG να αποποιηθεί

δικαστικώς της κληρονομιάς του πατρός του -σε τουρκlκιS δικαστήριο φυσικά. Αυτό

το έκανε γιατί χρωητούΙΤΕ τόι1α πολλά στο σουλτάνο που έπρεπε να μπει και φυλακή.

ιSχI μόνο να ξεπληρώσει τα χρέη του. Αυτό όμως το γεγον6ς δεν ήταν γνωστό. Έτσι,

λοιπόν, ο Τεφίκ μπέης παρ' όλο ()τι δεν εδικαιουτο, άρχισε να πουλάει με

αντΙΠΡΟΙ1ώπους, έναν Γιαννούομπεη κω κάποιον Χασάν αγά Χειλιαδιώτη.

Κάποια στιγμή, από κάποιο δαιμόνιο Έλληνα δικηγόρο Νικολαίδη Δημήτριο,

απoκαλl'oφθηκε αυτι), δηλαδή ότι, «φου είχε rιπoπoιηθεί της κληρονομιάς, δεν

~Iπoρoυoε να πουλήοει. Όταν ο Νικολαϊ"δης ανακάλUψε αUΤ(), έκανε μια αν«φορά στο

Υποι-ργείn Οικονομικών και γράφει ότι ζητάει αμοιβή δέκα τοις εκατό επί της αξίας

του κτημάτων για να αποδείξει ότι δεν tXEt δικαίωμα ο ΤεφΙκ μπέης να πουλήοει τα

χωριά αυτά, άρα είν«ι lδιοκτηοία του κράτους. Έτσι οι αΎOQ«πωλησίες του Τεφίκ

μπέη σταμάτ/οαν. Έχω ιπην κιιτοχή μου φωτοτυπία αuτoυ του εγγράφου του

Νικολαίδη, το οποίο δε" ιινέφερα κιιθόλου στην εισήγησή μου. Για την περίοδο

εκείνη την οποία εγώ την περιορι'ζω ιπα πρώτα ~lεταπελεuθεQωΤΙκά χρόνια, υπάρχουν

κι άλλα στοιχεία. τα οποία δεν μπορεί να πvnκοινωθούν όλα στον περιορισμένο

χρό\'ο της εlσήγηιnις ενός συνεδρίου.

Τελειώ"ο\",πς \'α α\'αφiρω μια λε'ξη ακόμα. Μπορεί κάποιοι VfI. α.'10ρ0ύν γιατί δεν

αναφέρθηκαν οι αδελφοί Τσάλη ή Τζάλε (πην εισήΎ')Οή μου. ΟΙ Τοάληδες κατέβηκαν

αργότερα και αγόρασαν, γι'αmό δεν αVΑφέΙX>VΤαl στα ΠΡCΙκτικά της επιτροπής.
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Όμως βρήκα μεταγενέσtερα πωλητήρια συμβόλαια που αγόρασαν την Ανθήλη, την

Αλαμάνα κλπ.

Θέλω να δηλώσω και να τελειώσω, γιατί υπάρχουν και άλλοι που θέλουν να

ρωτήσουν, ότι μια έρευνα, αρχίζει κάποτε. δεν τελειώνει ποτέ.

Μη1(1Οπολίτης Φθιώ1ιδος κ.κ. Νικόλαος: Παρηκολούθησα από το πρωί περίπου

δέκα εισηγησεις και είμαι πολύ ενθουσιασμένος και κατάπληκτος, διότι μαθαίνουμε

στοιχεία τα οποία μας ενισχύουν πνευματικά και ως εκκλησία και ως πολίτες της

Φθιώτιδας.

ΑυτιΊ η πρωτοβουλία του Πνευματικού Κέντρου Σταυρού είναι πάρα πολύ καλή

και πρέπει να συνεχιστεί και πάνω σ' αυτό θα ήθελα δύο στοιχεία να προσθέσω στη

πολύ ωραία εισήγηση του κ. Ζήση και στην πολύ καλή εκκλησιαστική εισήγηση της κ.

Κουλτούκη.

Δεν θυμάμαι (μήπως δεν πρόσεξα), ότι οι εκκλησίες, οι επισκοπές της Φθιώτιδας

είχαν κρατήσεις από τους ναούς υπέρ των σχολείων και επίσης ότι πολλοί δάσκαλοι

ήταν ιερωμένοι. Μέχρι δε τελευταία η Μητρόπολη Φθιώτιδας από το 1833, από της

ιδρύσεως του Ελληνικού Βασιλείου μέχρι τώρα τελευταία, έχει δώσει πολλά κτήματα

γω την ίδρυση σχολείων και μεις στη Μητρόπολη ήδη τα έχουμε αυτά

καθαρογραφήσεl και θα τα δημοσιεύσουμε. για να δουν ορισμένοι που βρίζουν την

εκκλησία, ότι η προσφορά της είναι αξωμνημόνευτη εις την εκπαίδευση. Είναι ένας

μεγάλος κατάλογος.

Τώρα στην ωραία εισήγηση της κυρίας Κουλτούκη, η οποία μου έδωσε το πρωί την

εργασία της για τη Μητρόπολη Φθιώτιδος. Να ανακοινώσω και να πω ότι με

ενέργειές μας πήραμε από την Ιερά Σύνοδο το αρχείο της Μητροπόλεως Φθιώτιδας

από το 1833. Και έχουμε πάρα πολλά <ποιχεία που συμπληρώνουν αυτά τα οποία

ακούσαμε <πις εισηγήσεις.

Σκέφτομαι, αν μας δοθεί η οικονομική δυνατότητα, η Μητρόπολη να συστήσει ένα

ιστορικό εκκλησιαστικό αρχείο και να δημοσιεύουμε τόμους από τα έγγραφα αυτά

που δεν έχουμε μόνο στη Μητρόπολη, έχουμε και σε πολλά μοναστήρια. Γιατί και η

γραφή αυτή η παλαιογραφική είναι δύσκολη για τον καθένα να διαβάσει, αλλά και ο

χρόνος για να πάει κανείς στα αρχεία να τα μελετήσει είναι μεγάλος, Αν λοιπόν

δημοσιεύονται αυτά, ομιλώ για τα εκκλησιαστικά, σε τόμους κάθε χρόνο ή κάθε δύο

ή πέντε χρόνια, θα έχουμε ένα ωραίο εκκλησιαστικό αρχείο και αmό μπορεί να γίνει

και σε άλλους τομείς, στην εκπαίδευση, στην πολιτική, <πην οικονομία για να μπορεί

ο μελετητής εύκολα, τώρα μάλιστα με τη νέα τεχνολογία ευκολότερα ακόμη, να

ανατρέχει <πις πηγές και να βλέπει πώς ακριβώς έζησαν οι προπάτορές μας.

Ακουσα την κ. Κουλτούκη με πολύ ενδιαφέρον να ομιλεί για τις επισκοπές της

Φθιώτιδος. Το είπα και το πρωί ότι υπάρχουν πάρα πολλά συμπληρωματικά στοιχεία

για τον Αγαθάγγελο Λοκρίδος. για τον ηγούμενο της Μονής Αγάθωνος. για τον

Ανανία, έναν Αλύπω για τη μονή Δαδιου, για την επισκοπή της Υπάτης. Όλα αυτά

είναι πολύτιμα στοιχεία τα οποία πρέπει να διαβάσουμε.

Τώρα ο Δήμος, το Πνηψαηκό Κέντρο, η Μητρόπολη. η Νομαρχία, η Περιφέρεια

και άλλοι φιψείς μπορούμε να βοηθήσουμε όλοι μαζί, για να έχουμε μια αξιόλογη

παρουσία στον ιστορικό αmό τόπο μας.

Και κάη άλλο να τελειώσω. Θα ήθελα σης ωραίες εισηγήοεις να έχουμε και άλλο

ακροατήριο νέων ανθρώπων. Υπάρχουν πολλοί φιλόλογοι. πάρα πολλοί θεολόγοι.
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Πρηκτικά Ιου Συνεδρίου Φθιωτικιίς ΙστΟΡΙΗς

Εμείς το είπαμε και στους ναούς κάναμε κάθε προσπάθεια. Βλέπετε υπάρχει

απροθυμία. Ας βρεθεί τρόπος, λοιπόν, αυτά τα ωραία που με κόπο εγράφησαν και

ανεκοινώθησαν, να περάσουν σε όλα τα στρώματα.

Έχω άλλη μια πρόταση να κάνω, ο καθένας στον τομέα του, η Μητρόπολη στα

Εκκλησιαστικά. Μπορούμε να χρηματοδοτήσουμε τις εκδόσεις αυτού του είδους, για

να μπορεί ο επισκέπτης να μάθει μ' ένα απλό τρόπο, με ένα σύντομο φυλλάδιο

καλoruπωμένο την ιστορία του τόπου.

Εδώ, και πάλι με συγχωρείτε που είπα πολλά, θέλω να συγχαρώ άλλη μία φορά

τους συντελεστές αυτής της ωραίας εκδήλωσης, αύριο δε θα μπορέσω να παραστώ,

γιατί {χουμε Θεία Λειτουργία και χειροτονία. Επειδή όμως αρχίζουν οι εισηγήσεις

10.30 η ώρα, όπως την άλλη φορά το συνέδριο των Ρουμελιωτών λειτουργήθηκε στο

Μητροπολιτικό Ναό, προτείνω ας υπάρξει μια αντιπροσωπεία από το συνέδριο να το

πω και στο ραδιόφωνο να ακουστεί. Στις 10.30 θα έχουμε τελειώσει και θα έχουμε και

την χειροτονία ενός θεολόγου. Θα τον κάνω διάκονο, γι' αυτό δεν θα μπορέσω αύριο

και απόψε θέλω και πάλι να συγχαρώ όλους τους εισηγητάς και όλους εσάς που είχατε

την υπομονή να παρακολουθήσετε τις ωραίες εισηγήσεις.

Μπέ1"σιος Νικόλαος: Θα πρ{πει όλο αυτό το υλικό και τα πρακτικά να φθάσει

τουλάχιστον στα σχολεία. Κι αν είναι δυνατόν, δεν ξέρω αν υπάρχει η οικονομική

δυνατότητα, να φτάσουν και στον κάθε εκπαιδευτικό. Νομίζω ότι είναι ένα πλούσιο

υλικό που μπορεί να αξιοποιηθεί από όλους τους Εκπαιδευτικούς για την τοπική

ιστορία, γιατί μέσα στα πλαίσια του νέου προγράμματος σπουδών υπάρχει χρόνος

όπου μπορεί να διδαχθεί η τοπική ιστορία. Ήδη λειτουργούν κάποια προγράμματα

ευέλικτα σε 4 σχολεία του νομού, οι κύριοι Σύμβουλοι το γνωρίζουν, και σιγά - σιγά
αυτό πιστεύω ότι θα επεκταθεί τα επόμενα χρόνια. Συνεπώς θα είναι κάτι που θα

φανεί πολύ χρήσιμο στους εκπαιδευτικούς. Ευχαριστώ.

Παλιαλέξης Ηλίας: Είναι μέσα στις προθέσεις μας να γίνει κάτι τέτοιο και

ασφαλώς μπορούμε να συζητήσουμε με όλη την εκπαιδευτική κοινότητα και τον τρόπο

με τον οποίον θα γίνει αλλά και με τους τοπικούς φορείς, το Δήμο Λαμι{ων, την

Εκκλησία. Ενδεχομένως και τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση τον τρόπο

χρηματοδότησης.

Ζήσης Κώστας: Σεβασμιότατε. εύστοχες οι παρατηρήσεις Σας, αποδεκτές.

Πρέπει να διευκρινίσω ότι μέχρι το 1821 η εκπαίδευση, η Παιδεία όπως διαχωρίσατε,

ήταν καθαρά εκκλησιαστική. Από κει εκπορεύονταν και ως προς την ύλη και ως προς

τους αρωγούς. Ερχόμενος ο Καποδίστριας δημιούργησε το λεγό~ιενo Γαζοφυλάκιο

και συγκέντρωσε διάφορα χρήματα επιβάλλοντας {να φόρο 2% σε όλες τις

οικονομικές σvναλλαγές. Αυτό το μέτρο βέβαια δεν ευδοκίμηαε, αλλά {γινε μια

προσπάθεια να αυτονομηθεί τρόπον τινά η εκπαίδευση.

Ο Όθωνας ακολούθησε άλλη τακτική. Μετέφερε τις ευθύνες στους Δήμους και

στους Δημότες αφ' ενός και αφετέρου πήρε όλα σχεδόν τα μοναστήρια, τα

περισσότερα δηλαδή, ελάχιστα διατήρησε - εγώ βέβαια είμαι θιασώτης υπέρ της

διατήρησης των μοναστηριών - παίρνοντας μάλιστα και τις περιουσίες, τις λεγόμενες

σταυροπηγιακές, οι οποίες ήταντεράοτιες. Μέρη απ' αυτά, πολλά δηλαδή κτήματα, τα

διέθεταν για τα διδακτήρια και για τα σχολεία και γι' αυτούς τους σκοπούς, έχουμε
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220 Πρακτικά lου Συνεδρίου Φθιωτικης Ιστορίας

συγκεκριμένα στοιχεία, αλλά δεν ήταν του παρόντος. Άλλωστε μία εισήγηση πρέπει

να είναι 6σο το δυνατόν συντσμη. Απλά αναφέρω αυτό το γεγονός ότι είναι γνωσ[ό

και ο Όθωνας επί πλέον εχρησιμοποίησε και τα κτήματα των Τουρκων, φεύγοντας σι

Τούρκοι άφησαν και τις περιουσίες τους. Τα κτήματα αυτά τα πήρανε και όπως είδατε

εδώ, το πρώτο σχολείο λειτουργησε στστζαμί τάδε. Αυτό έγινε καιστσ Καρπενήσι. Γι'

αυτό συνήθως τα σχολεία είναι στις πλατείες και κοντά στις εκκλησίες. Γιαrί σι

ιδιοκτησίες των Τούρκων ήταν πάντοτε σι καλύτερες και στα κεντρικά μtρη. Πιστεύω

ότι θα μας δοθεί η δυνατότητα να καταγράψουμε την ιστορία της εκπαίδευσης.

Υπάρχουν εκατοντάδες έγγραφα για όλα τα σχολεία της Φθιώτιδας, τα οποία θα

καταγραφσυΥ σιγά - σιγά και θα έρθουν στο φως της δημοσιότητας. Ευχαριστώ

πάντως για την παρατήρησή σας.
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4η Συνεδρίαση

ΠQOεδ{lείo:

Μπάμπης: Τσιι.ος - Φώτης: ΤσΟU1'σιχας:

ΕιΣΗΠΙΤΕΣ - θΕΜΑΤΑ

ΒαQβά(ΚΙ Δ. ΝάΥΟΙΟ"

·Φθlα/τική ιστοριογραψα χαι ιοτοριοδιφία: 190ς και 2Οός αιώναζ

Αικατερίνη Ι. Γιανναχοπούλου • Γάχη
'Το νοικοκυριό ενός λαμιώτικου σπιτιοιί

στα αμέσως μετ[ποναστατιχά χρόνιο-

ΓεώρΥιος n. Σταυ(.)6που;"ος

"Όψεις γυναικείας παρουσίας στη Λαιιία 1835· 1922.
Γυναικεία επαγγέλματα"

ΑΨQοδίτη θεοδώρου

"ΦθΙα/τικοί Σύλλογοι Γυναικών από το ]914 • ]999"

Βάιος Αποστ. ZαμπεθάVΗς

"Η τοπική ιστορία στην ΠρωτοΒάθμια Εκπαίδευση"

Ε{ιωτήσεις - απαντήσεις. απ6ψεις

επί των εισηγήσεων της 4ης Συνεδρίασης
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ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ

Βα(lβά(lα Δ. Νάτσιου

φιλ6λΟΥος

θΕΜΑ

Φθιωτική Ιστοριογραφία και Ιστοριοδιφία

J9ος και 10ός αιώνας

- Αξιότιμες Αρχές και εξουσίες της πόλης και του νομού

• Σεβαστό ακροατήριο

Α
ρχικά επιθυμώ να ευχαριστήσω τους διοργανωτές του σuνεδρίoυ τούτου για

την πρόσκληση και την τιμή που μου έκαναν να μιλήσω και τους συγχαίρω για

την πρωτοβουλία τους να διοργανώσουν συνέδριο για την Τοπική ιστορία, επειδή

νoμlζω ότι ο νομός μας έχει ανάγκη από τέτοια πνευματικπ συμπόσια,

Το θέμα μου ανπφέρεται στην Φθιωτική Ιστοριογραφία και Ιστοριοδιφία των δύο

τελευταίων αιώνων, αλλά προτού αναφερθώ σ' αυτό επιθυμώ να σας διαβάσω όσα

γρπφει για τη φθιωτική ιστοριογραφία ντόπια λογία στην πρόσφατη μελέτη της για τα

λαμιακά γράμματα:

'Ή Φθιώτιδα. ανο.φέρει χαρακτηριστικά, τόπος κατ' εξοχήν ιστορικός, απ' τα

πανάρχαια χρόνια διεδραμάτισε ρόλο διαμορφωτικό στο κατά καιρούς ιστορικό

γΙγνεσθαι. Ήταν φυσικό λοιπόν να κεvrρι'σcι τη φιλέρευνη διάθcση των ανθρώπων των

γραμμάτων και να aJrOΤCMQfI αντικcι'μενα σπουδής, μι: αποτέλεσμα να ανιχνεύουμε

στα γραπτά τους τις απαρχές της ΙσΤΟΡΙοΥραφιας, που cυδοκι'μησc και rυJOXIμC/ σ'

αυτή την περιοχή με αξιόλογες καταθέσεις. Σ' αυτές εκτιΌενται γεγονότα του απώτcρoυ

και απώτατου παρελθό1'TGς από τους ιστΟΡΙοΥράφους με ύφος εν πολλοι'ς λοΥοτεχνικό

και με βάση την κριτική έρεVV(~, την παράδοση και την προοω,"1ική εμπειρι'α.

Παράλληλα όμως με τους ιστΟΡΙοΥράφους πορεύονται και οι ιστοριαδι'φες. που

προετοιμάζουν το έδαφος για την ιστορισγραφι'α t:γκύπτoντας στις ιστορικές πηγές με

πάθος ερευνητικό και συνέ,"1εια cπιστημονική. θησαυρι'ζοντας έτοι υλικό πρόσφορο για

μελέτη". Ας δούμε λοιπόν τα επιτεύγματα του γραμματειακού αυτού είδους - με κάθε

συντομία - όσο μας επιτρέπει ο περιορισμένος χρόνος ενός σuνεδρίoυ .
• • •

Στα αμέσως μετεπαναστπτικπ χρόνια πνοίγουν το δρόμο προς τη Φθιωτική

Ιστοριογρπφίπ οι Φθιώτες λόγιοι Γεώργιος και Δημήτριος Αινιπν με μια σειρά

δημοσιευμπτων και αυτοτελών βιβλίων. Και τα μεν δημοσιεύματπ έχουν

καταχωρισθεί στο περιοδικό "Αθήνα" που ίδρυσε ο Γεώργιος στο Ναύπλιο το 1831,
πλλΠ και σε Πλλα έντυπα, τπ δε αυτοτελή βιβλίπ τυπώΑηκαν την εποχή εκείνη στην

ελληνική εππρχία (Χαλκίδα). Τα συΥχρονα γεγονότα, που διαδραματlζσνται στον

Ελλπδικό χώρο και τα πρόσωπα, που πρωτοστατούν σ' αυτά προσελκύουν το

ενδιαφέρον των πδελφών Αινιάνος, Ευρετήρια και κατάλογοι των έργων τους έως

τώρα δεν έχουν συντπχθεί, ευrυχήσπμε όμως να έχουμε μια αξιόλογη μελέτη του

Ευρυτάνα ιστορικού κ. Μάρκου Γκιόλια με τίτλο: "Οι Ανιάνες και η συμβολή τους στο

Νεοελληνικό Διαφωτισμό" η οποία έχει καταχωρισθεί στα "Φθιωτικά χρονικά" και από

την οποία μαΟαίνουμε το έργο τους, καθώς και από τα 'ΆΠΑΝΤΑ" του Δημητρίου

Αινιπνος, που είνπι επιμέλεια του Γεωργίου Βαλέτπ.
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"Περισπούδαστο όμως έργο, πλούσιο σε περιεχόμενο, με δυοεύρετα και πολύτιμα

στοιχε{α, αρτιώτατο για την εποχή του και υποδειγματικό οτη σύνθεσή του", όπως

γράφει ο σύγχρονος Φθιώτης λόγιος και σιryγραφέας κ. Χαρίλαος Μηχιώτης, είναι το

βιβλίο "ΦΘΙΩTlΣ' του αείμνηστου lωάvνου Γεωργίου Βορτσέλ«. (1841 - 1913) από το

Παλαιόκαστρο Τυμφρηστού.

Πρώτος λοιπόν Φθιώτης ιστοριογράφος υπήρξε ο φιλόλογος Iωci.ννης Βορτσέλας

και το βιβλίο του με τίτλο "Φθιώτις η προς Νότον της "Όθρυος, ήτοι απάνθισμα

ιοτορικών και γεωγραφικών ειδήσεων από των αρχαιοτάτων μέχρι των καθ' ημών",

που εξεδόθη από το 1907, είναι το πρώτο πλήρες και αξεπέραστο έργο για τη

Φθιώτιδα. "Η αρχιτεκτονική" του είναι θαυμαστή, γράφει ο Μηχιώτης. Πρώτα δίνει τη

φυσική γεωγραφία της Φθιώτιδας, ύστερα την ιστορία της από τα πανάρχαια χρόνια

έως την Εθηκή Απελευθέρωση με τους αγώνες του '21 και τέλος εκθέτει θέματα

οικονομικής και πολιτικής γεωγραφίας του τόπου. Ιδιαίτερη σημασία έχει η μέθοδος,

που χρησιμοποιεί ο συγγραφέας στη μελέτη της Ιστορίας της Φθιώτιδας. Δεν

απομονώνει, δεν αφηγείται ξερά και αποσπασματικά τα ιστορικά γεγονότα ..
Δημιουργεί πλαίσιο, υq',αίνει τον περίγυρο, απλώνει τον πλατύν καμβάν της ελληνικής

ιστορίας κι επάνω σ' αυτόν εξιστορεί ανάγλυφα τα γεγονότα αυτά - γεγονότα, που

είναι συνέχεια και αιτία άλλων γεγονότων του ευρύτερου ελληγικού χώρου.

Ο συγγραφέας μας καταπλήσσει με την ευρυμάθειά του, την πλουσιότατη

βιβλιογραφία που χρησιμοποιεί αλλά και για τον 'Έπι'λογον προς τους Φθιώτας", ο

οποίος είναι μόνο οκτώ λέξεις: "Συvαγάγετε τα περισσΕύσαντα κλάσματα, {να μη τι

απόληται". Είναι λόγια του Ευαγγελίου, αλλά και μια σοφή διάτα του Φθιώτη

ιστοριογράφου lωάννου Βορτσέλα.

Μετά την έκδοση και κυκλοφορία του ανωτέρω μνημειώδους έργου παρατηρείται

μια κάμψη στην ιστοριογραφία και κυρίως στην περίοδο του μεσοπολέμου. Αξιόλογα

βιβλία της περιόδου εκείνης που αναφέρονται στην περιοχή μας είναι τα εξής: "1/
μεσαιωνική Φθιώτις και τα εν αυτή μVΗμEι'α" (1922) του Νικόλαου Γιαννόπουλου, ο

οποίος δεν ήταν Φθιώτης, αλλά είλκε την καταγωγή του από την ·Ηπειρο και διέμενε

στον Αλμυρό. "Ιστορία του 20υ ΣlJ1lfάγματος πεζικου'" (1921) του Κλεάνθη Μπουλαλά

και τα βιβλίο "Κοvrογιαvι'αίοι" (1924) του στρατηγού Πάτροκλου Κοντογιάννη.

Και ενώ συνέβησω' αυτά στην περίοδσ του μεσοπολέμου, κατά το δεύτερο ήμισυ

του περασμένου αιώνα παρατηρείται στη Φθιώτιδα μια άνθηση των γραμμάτων, η

οποία δεν είναι αυθύπαρκτο φαινόμενο αλλά συνάρτηση και έκφραση της

πνευματικής, κοινωνικής και οικονομικής ζωής της περιοχής μας. Υπήρξαν όμως και

ορισμένα καθοριστικά γεγονότα, που έδωσαν ώθηση στις Φθιωτικές ιστορικές

σπουδές και τέτοια γεγονότα είναι η ίδρυση Υπηρεσιών όπως η Εφορεία Κλασσικών

Αρχαιοτήτων, το lιπορικό Αρχείο Λαμίας, η έκδοση των περιοδικών "Φθιώτις".

"Σπρcoελλαδική Eσrι'a", "Πνcυματική ΡούμΕλη", "Φθιωτικά Χρονικά", ''Υ;1ιίτη'',

"Χρονικά της Ε;ταρχι"ας Δομοκού" Κ.ά.

Η Φθιωτική lιποριογραφία και lστοριοδιφία ευδοκιμεί στις μέρες μας με

αξιόλσγες καταθέσεις, όπως αναφέρθηκε και πιο πάνω. Οι συγγραφείς με "Eπιμέλcια

μΕλι'σσης" αξιοπαιΟ\,ν αρχαιολογικές αποκαλύψεις, πρωτογενές και ανέκδοτο

αρχειακό υλικ(), χειριSγραφo και έντυπο, avorQIfxouv σε βΦλιογραφίες και

παρουσιάζουν αποκαλυπτικές και αξιόλογες μελέτες. Η πληθώρα των

ιστοριογραφικών εργασιών μας αναγκάζει να τις ομαδοποιήσουμε με κριτήριο το

περιεχόμενο τους, αφού μέσα απ' αυτές, εξετάζεται η πολιτική. οικονομική,

εκπαιδευτική, θρησκευτική και δημογραφική κατάσταση της περιοχής από την
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κλασσική αρχαιότητα έως τώρα.

Πρώτα - πρώτα ας οουμε τις εργασίες που αναφέρονται στις επαρχίες του νομού

μας: Ιστορία της επαρχίας Δομοκού με ομώνυμο τίτλο θα γράψει το 1962 ο δικηγόρος

Θεόδωρος Καρατζάς. σrην οποία καταχωρίζει πολλά και σπάνια ιστορικά στοιχεία,

αφσυ συμβουλεύτηκε την υπάρχουσα βιβλιογραφία και άλλες πηγές.

Ο γεωπόνος κ. Μάνθος Χριοτοφόρου μας ξάφνιασε πρόσφατα με το τρίτομο έργο

του: 'Ή Οπουντ/α Λοκρίδα και η Αταλάντη" ενώ προ τριακονταετίας ο κ.

Τριαντάφυλλος Παπαναγιώτου μας παρουσίασε το μνημειώδες έργο του: ''Ιστορία και

Μl'ημε{a της Φθιώτι'δος" (1971), αξιοποιώντας όλα τα αρχαιολογικά ευρήματα και

συμπληρώνοντας το έργο "Φθιώτις" του Ιωάννου Βορτσέλα, όπως αναφέρεται στον

πρόλογο του βιβλίου.

ΤΟ Φθιωτικό '21 προσείλκυσε το ενδιαφέρον Φθιωτών συγγραφέων, οι οποίοι

έπειτα από μακρα και επίπονη έρευνα μας παρουσίασαν aπoκαλυπτικές εργασίες,

όπως οι αείμνηστοι Κώστας Αβραάμ και Γεώργιος Σκούρας, ιδιαίτερα ο δεύτερος.

ΟΙ κύριοι Τριαντάφυλλος Παπαναγιώτου, Νίκος Αντωνόπουλος, Θωμάς

Καλοδήμος, Σπύρος Μπρέκης και αλλοι έχουν εμπλουτίσει τη Φθιωτική

Ιστοριογραφία με το ιιπορικό τους έργο.

Αλλά και οι Φθιωτικές πόλεις, κωμοπόλεις και μικρότεροι οικισμοί δεν αφησαν

αδιάφορους τους συγγραφείς μας: Έτσι ο Χρήστος Ενισλείδης θα γράψει την ιστορία

της Αμφίκλειας, ο Γεώργιος Πλατής την ιστορία της Λαμίας, ο κ. Ζήσης Πρωτοπαπάς

της Πελασγίας, ο κ. Βαοίλειος Κανέλλας της Σπερχειάδας, ο Γιώργος Κουτσαβδής και

Βαγγέλης Χορμόβας την ιστορία της Μακρακώμης, ο Ξενοφών Αναγνωστόπουλος της

Ύπάτης, ο κ. Δημήτριος Νάτσιος την ιστορία της Στυλίδας, η κ. Ντίνα Καλέντζου 
Τερλtαμη έγραψε την ιστορία της Χαλι'λης (Μεσοποταμίας), ο κ. Γιάννης Μακρής την

ιστορία του Σταυρού (Μπεκι') Λαμίας, ενώ άλλοι έχουν να παρουσιάσουν την ιστορία

μικρότερων οικισμών (Κομποτάδες, Κωσταλέξι, Καστανιά, Ανθήλη, Μαυρίλλο,

Λιανοκλάδι, Φτέρη, Ομβριακή, Μενδενίτσα). Και η εκκλησιαστική ιστορία της

περιοχής μας γνώρισε χαλκέντερους ερευνητές. Η μοναστηριακή και η επισκοπική

ιστορία έγινε γνωστή χάρη στη φιλέρευνη διάθεση και στον πνευματικό μόχθο δικών

μας ανθρώπων. Ο Υπατεύς μοναστηριολόγος κ. Θεό"ι<τι<πος Λαϊνάς έχει αρκετά

δημοσιεύματα και αυτοτελή βιβλία για την εκκλησιαστική ιστορία και τα μοναστήρια

της Φθιώτιδας. Ακόμη μια πλειάδα ερευνητών εργάστηκε σκληρά και αποδοτικά

όπως ο Πάνος Βαοιλείου, ο Νικόλαος Γιαννόπουλος, ο Δημήτριος Γόνης, ο Κώστας

Διαμάvτης, ο Χρήστος Ενισλείδης, ο Στάθης Κακλαμάνος, ο Χρήστος Καραγεωργίου,

η Αλέκα ΚουλτοU"ι<η, ο Κώστας Κ«ρασταθης, ο Θανάσης Καραγιαννης, ο Παύλας

Λαζαρίδης, ο Δημήτριος Νάτοιος, ο Χαράλαμπος Παπαγεωργίου, ο Γιάννης

Παπαναγιώτου, ο Ζήσης Πρωτοπαπας, ο Θεόφιλος Σιμ(iπουλος. ο Γιώργος Σωτηρίου,

ο Κώστας Τaιάκ«ς, ο Μάνθος ΧρωτοφΙlρου και (ίλλοι .

...
Η ιστορία της ΕκπαίδευΙ1Ψ; στη Φθιώτιδα δε μας είναι άγνωστη στο μεγ«λύτερο

μέρος της, αφού ο κ. Κώιπ«ς Γ«λλής έχει δημοσιεύσει οτα "Φθιωτικά Χρονικά" δύο

aπoκαλυπτικές μελέτες, η πρώτη για "Τα ;τρώτα χρΟνια του Γυμιιασίου Λαμίας, 1846
1875" και η δεύτερη για την "Ιστορία του Α' Ελληιιικού Σχολtίου Λαμίας, 1835 - 1929",
ο κ. Δημ. ΝατalOς έχει γράψει την "Ιστορία του Γυμναοι'ουΛαμι'ας. 1850·188/" κω
έχει δηιlnιηειIσει τους "Γη'/κοιίς ελέγχους /889· 1929 τωιι Ελληνικώι ι Σχολει'ωιι της

Στυλ/δας κω της Υ.ϊιίτης". ο κ. Γεώργιος Σται'ρόΠΟΙ'λας: {χει γρriψει μελέτη για το
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"ΔιδασκαλειΌ Λαμ/aς, 1914 - 1936" και ο κ. Περικλής Φύκας για τον Μιχαήλ

Παπαμαύρο και το Διδασκαλείο Λαμίας. Αν παραμείνουμε στην ενιSτητα αυτή θα

δούμε ότι και πάλι ο κ. Κώστας Γαλλής έχει δημοσιεύσει ειδική lιελέτη για τους

"Φθιώτις ΚαθηΊ1]τΙς και Υφηγητές ΠανcπιoτημΙoυ Αθηνών του 190υ αιώνα", η κ.

Αναστασία Κατερέλου - Ζαπανιώτη για τον "Δημήτρη 2αΥγογιάvvη" και ο κ. Χάρης

Σακελλαρίου για τον "Μιχαήλ Παπαμαύρο".

Παράλληλα με τους ιστοριογράφους πορεύονται και οι ιστοριοδίφες, οι οποίοι

προλειαίνουν το έδαφος για τους πρώτους. Τα τελευταία χρόνια η Φθια/tική

ιστοριοδιφία σημειώνει αλματώδη πρόοδο ltf την ίδρυση και λειτουργία του

"Ιστορικού Αρχειου ΛαμιΌς" και την ανάδειξή του σε χώρο συγκέντρωσης και

συλλογής πολλών aρχειακών μονάδων, αλλά και οε χώρο ιστορικής έρευνας. Τόσο

λοιπόν το Ιστορικό Αρχείο, όοο και η Κεντρική Υπηρεσία των Γενικών Αρχείων του

Κράτους έρχονται αρωγοί στη Φθια/tlκή lστοριοδιφία. Πολλοί από τους παρόντες.

όπως και η ομιλούσα ενώπιον σας, έχουν γευθεί τη σκόνη.. της αρχειακής αυτής

υπηρεσίας και έχουν νοιώσει τη χαρά της δημιουργίας. Επίκεντρο του ενδιαφέροντος

όλων, όσοι ασχολούνται ltf την ιστοριοδιφία είναι κυρίως η πόλη της Λαμίας και η

ευρύτερη περιοχή της. Και είναι αρκετοί εκείνοι οι οποίοι έχουν να παρουσιάσουν

ιστοριοδιφικό έργο. το οποίο και έχει καταχωρισθεί σε εφημερίδες και περιοδικά ή

έχει εκδοθεί σε αυτοτελή βιβλία. ΟΙ κύριοι Νίκος Δαβανέλλος, Γεώργιος Λέλης,

Γιώργος Σταυρόπουλος, Ευθύμιος Χριστόπουλος, Θωμάς Καλοδήμος, Ιωάννης

Μακρής, Κωνινος Ζησόπουλος, Δημήτριος Νάτσιος, ο οποίος έχει καθιερώσει και

ειδική σειρά βιβλίων με γενικό τίτλο "Φθιωτική ΙστοριοδιφΙa". οι αείμνηστοι Κώστας

Γαρδίκης, Κώστας Φλώρος και οι κυρίες Μαρία Πολυμεροπούλου - Τζιβελέκη, Ντίνα

Καλέντζου και άλλοι έχουν να παρουσιάοουν έργο πρωτόηιπο και αποκαλυπτικό,

άγνωστο έως τώρα: Εφημερίδες, περιοδικά. βιβλία, τυπογραφεία, θέατρο, μουσική,

κινηιιατογράφος, επαγγέλματα. γιατροί, νεκροταφεία, εκκλησίες, δρόμοι, πλατείες,

συνοικίες, πoδόσq;ιαιρo, δήμαρχοι. το ιστορικό του φωτισμού και της ύδρευσης της

Λαιιίας, διαφήμιση, νεοκλασικά σπίτια, σύλλογοι, OWIIatcfa, προξενεία,

λοιμοκαθαρτήρια, σχολεία και πολλές άλλες πτυχές είναι τα Φθιωτικά ιστοριοδιφικά

θέματα, που έγιναν γνωστά.

Αλλά και η περίοδος της Εθνικής Αντίστασης και του Εμφυλίου πολέμου

προσείλκυσε το ενδιαφέρον ανθρώπων, που έχουν άμεση αντίληψη, αφού

πρωτοστάτησαν σε πολλά γεγονότα. Ο κ. AcilInQoς Μπουρογιάννης έχει γράψει την

ιστορία της Εθνικής Αντίστασης στην περιοχή του ΔοllOκού, ο κ. Γεώργιος Μίντζας

στην Ελάτεια, ο κ. Βασίλης Αποστολόπουλος πρόσφατα έγραψε και εξέδιιχιε "Το

χρομικό μιας Ε;το:τοι(ας - ο Δημοκρατικός Στρατός" ενώ άλλοι με τη ιιορφή

Ι-Ιιιερολογίων, προσωπικών αναμνήσεων, αφηγήσεων έχουν καταγράψει πολλά

γεγονότα. Το έργο αυτών θα αξιολογηθεί αργότερα.

Από τα ανωτέρω καταλήγουμε στο συlιπέρασlια (IΤΙ η Φθιωτική ιστοριογραφία και

ιστοριοδιφία θεραπεύεται από αρκετούς πνευιιατικοuς εργάτες και όλοι μαζί με το

έργο, που προσφέρουν. μικρό ή lιεγάλο, επιβεβαιώνουν την ωφελψότητα που κλείνει

η έρευνα της ιστορίας, η οποία παραμένει, κατά την έκφραση του ιστορικού Διόδωρου

του Σικελιώτη: "Φύλαξ μι)! της των αξιολ6Υωμ αρετής. μιίρτυς δε της των φαύλων

κακ/aς, ευεργέτης δε του κοινού γένους των ανθρώ:τωμ".

Είμαι βεβαία ότι παρέλειψα αρκετά και αδίκησα πολλούς. lιερίδιο όμως ευθύνης

έχει και η κλεψύδρα του χρόνου.

ΕIJχαριστώ, ;του μ' /αοΟΟaτε.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:40:22 EEST - 54.226.8.97



ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ

Αικα"εοίνη Γιαννακοπούλου • Γάκη
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θΕΜΑ

Το νoικoΚVΡι6 ενός λαμιώτικου οπιτιου

στα αμ{οως μετεπαναστατικά χρόνια

τ:υχαριστώ κι εγώ με την σειρά μου τους διοργανωτές της συνάντησης τούτης

.1...jγια την τιμή, που μου έκαναν να με καλέσουν στο Συνέδριο για να μιλήσω και

τους παρακαλώ να δεχθούν τα ταπεινά συγχαρητήριά μου για την πρωτοβουλία της

διοργάνωσης του Συνεδρίου.

Η εισήγησή μου αναφέρεται: "Στο νοικοκυριό ενός λαμιώτικoυσπιrιoύ στα αμέσως

μεrεπαναoτατικά χρόνια" και όταν λέμε νοικοκυριι) εwοούμε τα χρειώδη αντικείμενα

του σπιτιού, τα οποία μπορούσαν να ήταν: έπιπλα και οικιακά σκεύη, είδη

ενδυμασίας, υποδήσεως και καλλωπισμού, στρωσίδια και σκεπάσματα, οπλισμός.

εργαλεία, είδη γραφείου, κ.λπ., τα οποία αντικείμενα μαρτυρούν τις προτιμήσεις των

ανθρώπων της μετεπαναστατικής εποχής, την αισθητική τους καλλιέργεια, τις

πρακτικές τους ανάγκες. την οικονομική τους κατάσταση και γενικά αυτό το οποίο

σήμερα ονομάζουμε γούστο.

Και ακόμη δεν θα ήταν άστοχο, αν λέγαμε ότι το νοικοκυριό είχε άμεση σχέση με

την ανάπτυξη της τοπικής βιοτεχνίας, την εξεύρεση της πρώτης ύλης για την

κατασκευή των αντικειμένων και την ανάπτυξη του εισαγωγικού και εξαγωγικού

εμπορίου.

Είναι γνωστι) ()τι. διαφορετική ήταν κατά καιρούς η ανθρώπινη κατοικία και τα

εντός αυτής αντικείμενα. αφού αυτή επηρεαζόταν και επηρεάζεται απ' την

μορφολογία του εδάφους, τις κλιματολογικές και οικονομικές συνθήκες. την

βιομηχανική και τεχνολογική ανιLίττυξη και γενικά με την πρόοδο και τον πολιτισμό.

Ασφαλώς άλλο ήταν και είναι το νοικοκυριό ενός τρωγλοδύτη και άλλο ενός

σύγχρονου ανθρώπου. ο οποίος διαμένει σε μεγάλο διαμέρισμα ή σε πολυτελή βίλα.

Και η ανθρώπινη κατοικία υπήρξε αντικείμενο σπουδής και έρευνας της Ιστορίας, της

Αρχαιολογίας. της Λαογραφίας και της Κοινωνιολογίας επειδή ακριβώς συνδέεται με

την ιστορική πορεία του ανθρώπου. ...
Στα αμέσως λοιπόν μετεπω'αστατικά χρόνια η πόλη μας αναπτυοσι)ταν

δημογραφικά και οικονομικά. οι ελλείψεις όμως και τα προβλήματα σε βασικά

ζητήματα υποδομής γίνονταν δλο και πιο πιεστικές. '·1 ευρύτερη περιοχή της Λαμίας

ήταν αγροτική και κτηνοτροφική, ι)που κυριαρχούσε η μεγάλη ιδιοκτησία. ενώ η ίδια

εξελισσόταν σ' ένα διοικητικό, εμπορικό και πνευματικό κέντρο που είχε ως

αίτοτέλεσμα την διαμόρφωση κυρίαρχων κοινωνικών στρωμάτων όπως ήταν οι

μεγαλΟΊδιοκτήτες, οι στρατιωτικοί και οι κρατικοί υπάλληλοι. Ο πληθυσμός της

ανΑΠΤUσσι)μενης πόλης μας παρουσίαζε μεγάλη ανομοιομορφία αφού παρατηρήθηκε

()τι κατά την πολιτική απελευθέρω(lη της Λαμίας το 1833, οι γηγενείς κάτοικοι αυτής

ήταν ελάχιιποι (24 μόνο οικογένειες) και ότι στη συνέχεια εγκαταστάθηκαν (} αυτήν
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πολλοί ομογενείς μας και αναφέρω ονομαστικά μερικούς απ' αιιτούς: (οικογένεια

Κεμπρέκου, οικογένεια Τσάλη, οικογένεια Μουστάκα, οικογένεια Φαρδή,

οικογένεια Κρίτσα, κλπ.) φέρνοντας μαζί τους συνήθειες, προτιμήσεις, ιδιαιτερότητες

των περιοχών απ' όπου προέρχονταν.

Θέμα λοιπόν της εισήγησής μου είναι, το νοικοκυριό με την EwoIa, που είδαμε πιο

πάνω, της τοπικής εκείνης κοινωνίας, η οποία άρχισε να διαμορφώνεταιστα αμέσως

μετεπαναστατικά χρόνια. Η έρευνά μου είναι αρχειακή. Ανέτρεξα σε

προικοούμφωνα της εποχής εκείνης, έχουν δημοοιευτεί 20 προικοσύμφωνα στο

περιοδικό ~Φθιωτικά Xρoνικά~ '83, και αναφέρονται. μέσα σ' αιιτά πότε έγινε το

συμβόλαιο, σε ποιο συμβολαιογράφο έγινε, ποιοι είναι οι συμβαλλόμενοι (γονείς ή

κηδεμόνες), οι παριστάμενοι μάρτυρες και η ακριβής δήλωση της περιουσίας που

δίνουν στην κόρη τους ως προίκα και ακόμη σε μια 'Εκθεση απογραφής της

περιουσίας ενός μεγαλοϊδιοκτήτη της ίδιας εποχής. Το πρωτότυπο της εκτενέστατης

Έκθεσης βρίσκεται στο Ιστορικό Αρχείο της πόλης μας, περίληψη δε αυτής έχει

καταχωρίσει στο βιβλίο του για το ~Σταυρό (= Μπεκι)"ο κ. Ιωάwης Μακρής.

Όσον αφορά στα έπιπλα και τα οικιακά σκεύη η ποικιλία που συναντάμε είναι

μεγάλη και δίδονταν ως προίκα όπως αναφέρεται σε προικοούμφωνα, ή αυτά

αγοράζονταναπό το εμπόριο,όταν κάποιος δημιουργούσενοικοκυριόχωρίςνα έρθει

εις γάμου κοινωνία, όπως στην περίπτωση του μεγαλοϊδιοκτήτη Δημήτριου

Κεμπρέκου.

Τα έπιπλα ήταν συνήθως όσα είχαν άμεση σχέση με την σωματική ανάπαυση του

ανθρώπου,όπως κρεβάτια που μπορούσαννα ήταν ξύλινα ή σιδερένια,μεντέρια,που

ήταν χαμηλοί καναπέδες δίπλα στο τζάκι, σιζανέδες μεγάλοι και μικροί, που ήταν

μάλλον αναπαυτικάκαθίσματα,καρέκλες, κομμός και κομοδά, το πρώτο ήταν έπιπλο

με συρτάριαγια ασπρόρουχαενώ τα δεύτερα ήταν μικροαντικείμεναπάνω στο κομό

για καλλυντικά,καναπΕδες μικροί και μεγάλοι, κλπ.

Τα οικιακά σκεύη, και μάλιστα με ιδιαίτερη ονομασία, που συναντάμε σ' ένα

μετεπαναστατικόλαμιώτικοσπίτι και τα οποία έπαιρνε ως προίκαη μελλόνυμφηκόρη

ήταν αρκετά και είχαν άμεση σχέση με την παρασκευήτου φαγητού, το σερβίρισμα

αυτού, με την καθαριότητα και τις λοιπές πρακτικές ανάγκες των μελών της

οικογένειας.

Αναφέρωμερικάαπ' αυτά όπως ακριβώςκαταγράφονταιστα προικοούμφωνα:"εν

ασπροτάψι, εν μαυροτάψι, σαγάνια με τα καπάκια, τεντζερέδεςμε τα καπάκια, εν

καζάνιμικρόν, εν τηγάνι, εν ιμπρικολόγιον,δύο σιδεροεστιαι, πέντε ζάρφια "" ήταν τα

πιατάκια ως βάση του φλιτζανιού, άλλα ασημένια και άλλα μπρούτζινα, δισκος,

καφφέμπρικα, εν κακκάβι. δύο λυχνάρια. μια βαντιέρα = ήταν η ανέμη, που μάζευαν

το νήμα, μια ντoυζΙνa κουταλομαχαιροπιρουνα, κουτάλια του γλυκού ασημΕνια, εις

λύχνος τενεκένιος, τΕσσερα λεγκΕρια = λεγκΕρι ήταν η χάλκινη σουπιέρα, εν χαράρι =
ήταν το ΡΙΥωτό σακ;' πιάτα, πιατέλες, σουπιΕρες, τάσια του καπvoύ, κιούπια, τσότρες~.

Ακόμη συναντάl,ε και άλλα οικιακά σκεύη όπως: σερβιτσιο του καφέ, σαμοβάρι δια το

τσάι, μύλο του κaφέ. τακιμι του τσαγιού, σεφέρ τάσι, κανάτια πήλινα, ποτήρια ύδατος,

κεπτσέ, που ήταν η τρυπητή κοιιτάλα.

Εκείνα όμως που προκαλούν ιδιαίτερο ενδιαφέρον και τα οποία εντυπωσιάζουν

με την ποικιλία και την ονομασία τους, αλλά και τα οποία δεν συναντάμε σήμερα είναι

ότι είχε σχέση με την γυναίκα, την ενδυμασία, την υπόδηση, το στρώσιμο, το

σκέπασμα και γενικά το στολισμό του σπltlOύ.
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Μια μελλ6νυμφη κόρη θα έπαιρνε ως προίκα για το σπίτι, που -άνοιγι", αρ-,(ετά

αvtικείμενα για προσωπική της χρήση, για τον άνδρα της, για τα παιδιά της. για το

VQtΧQ".ι\ΙQlό της. Τέτοια ήταν: η ζdβa = ήταν κόσμημα με αλυσίδες για τον θώρακα, το

ζαβόν, =κορδέλα με φιόγκο. το ζαρq-ια = ήταν τα πιατάκια ως βάση του φλιτζανιoU,

η ζώσrρα δηλαδή ζωστήρα δερμάτινη ή μεταλλική, η καρπέτα ήταν μάλλινο υφαντό

για στρωσίδι, εμείς σήμερα το λiμε χαλί, τα κrλ.cμκερ,d 1Ιου ήταν γυναικείο τσεμπέρι

με χειροποίητες παραστάσεις, το ΚΟΥτό που ήταν uπσ.c:άμιοο χωρίς μανίκια, το οποίο

10 ouvoντάμε χαι με την ονομασία ΚOVΤόσι, σι XOνroύΡCς που ήταν χρυσό κόσμημα

ΓιαννιώΤΙΚΩ. Τούτο είναι εvα αποδεΙΧ1ιχ6 στοιχείο για τον τ6πο προ{λευοης

κατοίκωντης μετεπανοστmικήςΛαμίας,10 μωιάι/ 10 οποίο ήταν Χάλυμμα λεν-..ι.6 του

καναπέ, τα μcvόiρια το οποία ήταν μάλλινα UφΑηά κεντημένα στο χέρι, το μcοάλι που

ήταν στενόμακρη πετοέτα για την πινακωτή, το μπασλί πou ήταν μεγάλο OεVΤόνι

ραμμένο στο πάπλωμα, το μπικότο το ρσUxlνO, μπικόto με χάρτσια και μπικόto με

κατιφέ τα οποία και τα τρία αυτά ήταν γυναικεία ζακετάκια. Το πρώτο απ' αυτά ήταν

συνήθως εφαρμοστό, το δεύτερο είχε κοσμήματα και το τρίτο ήταν με βελούδο.

Επίσης η μπόλJα, που ήταν μανδήλα για το κεφάλι, ο μΠοΡοιάς το οποίο ήταν το

λεγόμενο σάλι ή κεφαλομανδηλο, ο μJ-rοΡοιάς ο τολπανηρός" ήταν σάλι από λεπτό

ύφασιια και το ίδιο περί,'1OtJ ήταν και οι μπουχ;τούδες. Το vrovoμέ ήταν χασεδένιο

τετράγωνο μανδήλι. ενώ το πcoκήρι ήταν μεταξωτό ύφασμα για στόλισμα της κεφαλής

αλλά και πετσέτα nρoσώ:π:Oυ. ΤΟ 0Ολι ήταν το γνωστό μάλλινο ή μεταξωτό ύφασμα

που έριχναν οι γυναίκες στην πλάτη και η φfL-rα ήταν βελoUδo κατώτερης ποιότητας.

Ακόμη και στα προικοσύμφωνα συνανταμε και είδη φουστανιών που έδινε η μάνα

στην κόρη της. Είχαμε: φουστάνι σάλιvo, φovordVt κρoaζέ, φουστάνι τζαμφίσι.

φoυorάνι χακίρ κλπ.• ανάλογα με το ράψιμο και το χρώμα του υφάσματος. Επίσης

βρακοπουκάμιοα γυναικεία, θηλυκωτήρια. σκουλαρικια με μαργαριτάρια.

σκουλαρι'κια χρυσά, ooχτυλJ'δια χρυσά με πέτρα ζουμπρούτι.

Εκτός από τα γυναικεία είδη στα προικοσύμφωνα συναντάμε και άλλα τα οποία

ΠQOOρι'ζovταν μάλλον για τον άνδρα. Τέτοια ήταν οι φoι.ιστανtλες, τα φέσια άλικα.

δηλαδή τα κόκκινα, υποκάμισα που ήταν χασεδένια, φoυσταν€λες με σώβρακα από

πανί αμερικάνικον και κεντητός βρακοζώνας, ρόμπα της κάμαρης λαχουρένια, παλτά

τσόχινα, ;'lavrcldVIQ. τσόχινα και κασμιρια, γελίκια μάλλινα, μεταξωτά και

καλοκαιρινά, κασκέτο, λαιμοδέτης. ζωνάρι πάνινο, γάντια, μαVΌήλια μεταξωτά. φέσια

με φούντα και χωρίς φούντα.

Στην έκθεση της περιουοίας του Κεμπρέκου σημειώνονται και τα εξής:: "δoυaλiτα

πολυτελής περιέχουσα ξυράφια μετά βούρτσας και τα τοιαύτα, 4 (τέσσερα) ζεύγη

ξυράφια μετά ακω"ιων, ξυρ<λφια με θήκην από δέρμα. δΟΟ ψαλΙδια. καλαμάριον

αργυρούν 80 δραμίων. σφραγίδες. διαβήτης, κόκκαλον δια κό1/'ΨOV του χαρτιού". Τα

τελευταία ήταν ασφαλώς είδη γραφείou.

Τα χρειώδη αντικείμΕ\'α για την προσταοία των μελών της οικογένειας α"ό

άσχη,ιες καιρικές συνθήκες (όπως το δρψύ ψύχος) και από ενοχλητικά έντομα

(κουνούπια. μύγες) λόγω του ελώδους της περιοχής μας κατέχουν μια ξεχωρισπj θέση

στο λαμιώτικο σπίτι της εποχής εκείνης.

Μεταφέρω εδώ αυτο\lοια O1tΟΙ1πάσμοτα από προικοσύμφωνα: -δΟΟ oτρWματα με

Ηλ σινόόl'ΙΙΙ των. δύο πιι.-rλώματα, εξ προσκέφαλα, μίαν καρπέταν. cvvca
.-rρυοκεqaλtίδrς. δύο σιvι}ι;νιιι χυυμιίι. δώδεκα :rροοκtφαλα ιιπό τσίτι ycμάτα μα1λια,

εν uτρWμιι YCIIriruv με μaλλΙα, cv τιί:" μεταξωτόνδια NQVVUVlfltρav".
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Η ενδυμασία και η υπόδηση είναι από τις βασικότερες φροντίδες των ανθρώπων

όλων σχεδόν των εποχών. Είδη υπόδησης και ενδυμασίας συναντάμε αρκετά όπως:

"τέσσερα (4) ζευγάρια τζουράπια βαμβακερά, δύο ζευγάρια υποδήματα, εν ζεύγος

υποδήματακενrητα, εν ζεύΥος πανrόφλες, εν ζεύΥος υποδήματαλινα. κλπ ".
Σε σπίτια κυρίαρχων κοινωνικών στρωμάτων δηλαδή ευκατάστατων κατοίκων της

πόλεως, οι οποίοι διέμεναν μεν στην Λαμία αλλά εκινούντο μεταξυ αυτής και της

περιοχής, όπου βρίσκονταν τα τσιφλίκια τους, στα σπίτια λοιπόν, αυτών, συναντάμε

ορισμένα σπάνια αντικείμενα, που έχουν σχέση με την οικονομική επιφάνεια και την

κοινωνική θέση αυτών.

Ενδεικτικά αναφέρομαι στο "κιβώτιο των τιμαλφών", αντικειμένων του Δημητρίου

Κεμπρέκου, το οποίο κατά το θάνατο του (1857) βρισκόταν στη Χαλκίδα "προς

φύλαξιν" όπως μας πληροφορεί ο κ. Ιωάννης Μακρής, ακόμη αναφέρομαι σε μερικά

είδη (άγνωστης χρήσης), που βρέθηκαν στο σπίτι του μεγαλο'ίδιοκτήτη Δημητρίου

Κεμπρέκου, όπως: ένα ζευΥαρι ούρτσια από τελατίνι, 5 καοαγιά, (προοωπικα αγνοώ

την χρψ:ιη τους), ένα ρωοικόν αριθμόμεrρoν, πεorεμαλι του λουτρού, εικόνας μικράς

και μεγάλας κλπ ..
Στα ίδια σπίτια των τσιφλικάδων συναντάμε οπλισμό. Ενδεικτικά αναφέρω ότι

στην έκθεση περιουσίας του Δημητρίου Κεμπρέκου καταγράφονται τα εξής: "εν

ζεύΥος πιστόλια γαλλικα, τρία τουφέκια (2 ελληνικούτύπου - Ι ευρωπαϊκού τύπου), εν

όπλον νταλιάνι με 4 φόλας αργυράς και 5 παφι1ια αργυρα, εν τρομπόνι, 6 οκάδες

πυρίτιδα, μίαν πυριrιδαπo{}ήκην χαλκινην και μίαν δερμαrινην".

Τέλος, στο ίδιο σπίτι συναντάμε γεωργικά εργαλεία, όπως: άροτρα, υνία, αξαλες,

καΡπολόΥια, δρεπανια και άλλα αποδεικτικά στοιχεία ότι η μεγάλη ιδιοκτησία

απαιτεί πολλά και ποικίλα γεωργικά εργαλεία για τους κολίγους και γενικά τους

υποτακτικούς και τέτοιοι ας σημειωθεί ότι ήταν πολλοί στην ευρύτερη περιοχή της

Λαμίας.

Η αναφορά μας οτο νοικοκυριό ενός λαμιώτικου σπιτιού στα αμέσως

μετεπαναστατικά χρόνια μας υποχρεώνει να κάνουμε μερικές αναλύσεις οι οποίες

πιστεύουμε ότι θα μας οδηγήσουν σε κάποια συμπεράσματα. Πιο σvyκεκριμένα: η

πρώτη ύλη, τα εργαοτήρια κατασκευής και το εξειδικευμένο τεχνικό και καλλιτεχνικό

προσωπικό πρέπει να αναζητηθούν σε άλλους χώρους, διότι κάτι τέτοιο δεν πρέπει να

υπήρχε στην πόλη μας, η οποία μόλις είχε εξέλθει από τον πόλεμο. Επομένως το

εισαγωγικό εμπόριο έκανε την εμφάνιση του στην παραμεθόριο πόλη του Ζητουνίου.

Ακόμη τα περισοότερα από τα χρειώδη αντικείμενα έχουν κάποια ιστορία, αφού

ήταν σε χρήση κατά τις παλαιότερες ακόμη εποχές. Προσωπικά πιστεύω ότι τα

επίθετα όπως Κουντούρης, Καρπέτας, Πισλής, που σώζονται στις μέρες μας και

επιχωριάζουν στη Φθιώτιδα, ίσως και αλλού έχουν άμεση σχέση με παλιούς τεχνίτες

και κατασλευαστές τέτοιων αντικειμένων, που συναντάμε στα προικοσύμφωνα. Η

ονοματολογία είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο της Γλωσσολογίας, πάντως στην περίπτωση

μας βέβαιο είναι ότι πολλοί απέκτησαν το επίθετο τους από το ιδιαίτερο επάγγελμα

που ασκούσαν.

Μια άλλη παρατήρηση μας είναι ότι δεν συναντάμε στο νοικοκυριό βιβλιοθήκες

και βιβλία, (στα προικοσύμφωνα δεν γίνεται πάντως καμία μνεία), παρά μόνο στο

σπίτι του Δημητρίου Κεμπρέκου, όπου συναντάμε και πολλά είδη που έχουν σχέση με

την ΙJt.ίτασία (σέλα αγγλική. σέλα τούρκικη. χαρμπι: κουμπουρλούκια, καπίστρια.

κεφαλαριές, κουμπούρια της σέλας, κλπ.).
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Και τελειώνω με την γενική παρατήρηση ότι τα χρει.ώδη αντικείμενα του

ανθρώπου εκφράζουν τι.ς κατά καιρούς ανάγκες και προτιμήσει.ς του ανθρώπου και

ότι ανάμεσα σ' αυτές δεν ΣUΝαντάμε μεγάλες αnοκλCσει.ς, μόνο, που τα μικρά ή

μεγάλα αντικείμενα έχουν διαφορετική ονομασ(α, 1Ι0LΚιλίΟ χρωμάτων, ζωική ή φυτική

πρώτη ύλη χαι διαφορετική εργαστηριακή κατασκευή που πιστεύω ότι ήταν πιο κομψή

από την σημερινή την βιομηχανική .

..,
'"
"

'.,' ,.:,.- fv ()7κ.~
b

,
'V"

ΑπόσπασμαΤ/Ι; υπ'αριθμ. 716111.8.1838 διαθήκης της Αν/ούσας βλογιά

προς τ/ν κόρης της. (ΣυμβολαΙσΥράφος Bασiλε~ Περραιβός).
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II7d ;., )

ertl'lU'"

Anόσπασμα τ/> ιnt'αριθμ. 663m.7.I838 m.ιμβoλαΙOUαπoyQαφης τ/> xιvrrτ/ς τιεQlO\!OCας

ανη}Jxou. (Σιιμ.βoΛΙUσyράφoι; Bασiλιιoς ΠεQQCUβός).
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ΕΙΣΗΠΙΤΗΣ

ΓεώQyιoς n. Σταυ~1I0υλoς
δάσκαλος - ιστοριοδίφης

θΕΜΑ

'(Jψιις γυναικείας παροvoίας στη Λαμία 1835-1911.
Γυνα/κεία ι:παyyilματα

Η Υιιναιχεία εcπασία

Η
γυναικεία ανα.1αραγωγική ικανΙ1tητα O'\JVιτΙλεσε ώστε η γυναίκα να

ταuτισιεί με την σικογένεια η οποι'α μετατριί.τ/κε σε σκοπό και περιεχόμενο

της ζωής της. Η μακρόχρονη mJtή αντiληψη διαμόρφωσε την πεποίθηση ότι αυτός

είναι ο λόγος ύπαρξης των Ύ\Μ1ικών. Όμως, αν και η αμειβόμενη εργασία ήταν γι'

αuτΙς ουσιασιικά α.10)'0Qtυμένη ή ελεγχόμενη, ΟΙ γυναίκες δούλευαν και σtην

οικογΙνεlα κι {ξω από αυτήν. Η μαζική συμμετοχή τους σtην αμειβόμενη εργασία

αρχίζει με τη βΙΩμ'ΙΧανική επανάσιαση.

Στην καθυστερημένη Ελλάδα αρχίζει στα μέσα του 19ου αι. με την ίδρυση των

πρώτων, σταχειωδών, βιομηχανικών και βιοτεχνικών μονάδων. Παρ' όλα αιπά

συνεχίζουν να είναι απούσες α..,ό τις λειτouρyίες του δηιι60tου Xώ{xJU. Με την αλλπγή

αυιή αρχίζει να διαχωρίζεται ο χώρος και χρόνος εργασίας από το χώρο και χρόνο

της οικογένεlας.

Τα Ύ\JVOΙκεία επαγγέλματα του αστικού χώρου δεν προϋποθέτουν γραμματικές ή

σε πολλές περιπτώσεις και επαγγελματικές γνώσεις. Τέτοια είναι: υπηρΙτριες.

εργάτριες γης, πλύστρες, αχθοφόροι, μοδιΌτρες, υφάντριες. κορδελιάστρες.

καπελούδες, μα/ες, νοοοκιίμες. εργάτριες κλωστoi.ίq"ιιvrουργ/ας, καπνοβιομη'χαν/ας,

μcταξoυρy/ας Κ.ά. Στις αρχές του 200υ αι. αρχίζει να τίθεται από μικρό αριθμό

μορφωμένων, δυναμικών Ύ\JVoικών, το θέμα της εκπαίδευσης και επαγγελματικής

κατάρτισης των κοριτσιών.

Η γυνrιικεία εργασία προκαλεί αντιδρ6.σεις των αστών που θεωρούν δτι

απειλούνται ποικιλοτρόπως οι κυρίαρχες αστικές αξίες, η ηθική και η οικογένεια.

Ακούγονται έτσι προτάσεις για διάδοση της γυναικείας μισθωτής εργασίας στσ σπίτι,

πράγμα που συνέβη κι εδώ και σε άλλες χώρες της Δ. Ευρώπης, σης πόλεις βέβαια.

Μερικά από τα χαρακτηριστικά της εργασίας των γυναικών ήταν: τα χαμηλότερα

μεροκάματα σε σχέση με τους ιίνόρες, η απαξ/ωση της ως μη cιδικεvμIνης, η α;τουσ/α

τεχνικής εκ;τα(δεοοης και η έλλειψη κοινωι'lκά αναΥνωρισμένης μαθητε/ας ωχ,

πιίντα), Q .7ερlOρισμυς στην απασχόληση των llavrecιιiIIwv γυναικών, " απαΥΟρεοοη

.7ριkJβaσης τους σε ορισμένους Χλιίόους και η άρνηση συνδικαλισηκών φορέων να ης

εΥΥριίψουν μέλη τοιις.

Το 190Μ ψηφlLεταl, ιπη χώρα μας. νόμος που εΠΗρέπεl στις γυναίκες να

πρικιλιψ(kiνοV1ΠΙ οε κά"ικες δημόσιες θlιιεις. Από τη δεκαετία το\l ]9] Ο οι γυναίκες

Ηη ηιιχίοοι.ν νπ παί{)\'ουν ηθρόα μέρος οε διαγωνισμούς που OQYηνώνουν διάφορα

Ι'Π"Ι'QΥείπ γιπ την πριΊιιληψη \/ππλλήλων lΙε θέσεις ι\πως: τηλεq-ωνψριες. γρι/φε/ς.

όωιτυλοΥριίqfJI. τaμιΈς. εvσημοπωλήrριcς. καθα~"oτριες. χωρίς ιίμως μεγάλες

πιlοοπτlκές εξέλιξης. Σε r.πηχές όμως λιτιn-ητας είνπl οι πρώτε; που απολ('()νται γιπ

νπ σωΗεί () προϊ·ποΝ.ιΥιιιμι)ς.

•
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Στον τομέα της εκπαίδευσης αρχίζουν να καταλαμβάνουν περισσιΥΣερες θέοεις και

όχι μόνο (πην (ποιχειώδη βαθμίδα. Σταδιακά η θέση της αρχίζει να καλmερεύεl (ο

2Οός αιώνας είναι ο αιώνας των τεράστιων αλλαγών (πη γυναικεία απασχ()ληση) σε

σχέση με αυτή του παρελθ<Sντος, όχι πιΊ:ντα όμως σε σχέση με το άλλο φύλο. Η τυπική

ισότητα μπορεί σε Ilερlκές περιπτώσεις να συνυπιΊ:ρχεl με βαθιά ανισότητα (πις

σχέσεις των δι)ο φύλων.

Η ΛΑΜΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΕΛΕΥθΕΡΩΣΗ

ΩΣ ΤΗ ΜΙΚΡΑΣΙΑΠΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ

Δύο πράγματα χαρακτηρίζουν τη Λαμία των μετεπαναστατικών χρόνων και την

ευρύτερη περιοχή της:

l.Το γεγονός ότι μέγα μέρος της δεν απελευθερώθηκε με τα όπλα, μα πουλήθηκε

αναγκαστικά από τους Τούρκους ιδιοκτήτες του, με βάση τις συνθήκες του Λονδίνου,

και

2.Το γεγονός ότι έως το ]88] ήταν παραμεθόριος περιοχή, ίσως η σηιιαντικ(περη

mo τότε ελληνικόκράτος.

ΤΟ π(lώτο είχε ως αποτέλεομαμεγάλες εκτάσεις γης και πολλά άλλα ακίνητα, να

περιέλθουν, κυρίως, σε εύπορους Έλληνες του εξωτερικού. Οι περισσότεροι από

αmούς, μη εμπλεκόμενοι καθ' οιονδήποτε τρόπο στην επανά(παση, μπ<'iρεσαν,

δωροδοκώνταςΈλληνες αξιωιιατούχουςκαι Τούρκους ιδιοκτήτες, να υπερκεράσουν

αδύναμες απόπειρεςγια απόκτηση γης των εξουθενουμένωνντόπιων αγροτών. Έτσι

σχημάτισαν IΗα τάξη ευάριθιιων μεγαλοι'διοκτητών, που έζησε ακολουθώντας (ή

μψούμενη) ιιεγαλοα(πικάήθη. Σε αντίθεση μ' αmούς η πολυάριθμητάξη των έως

τότε καλλιεργητώνέιιεινε και πάλι χωρίς περιουσιακάστοιχεία, σε καθεστώς σχεδόν

δουλοπαροικίας,αν και είχε υπο<πείτα πάνδεινακαι πριν, αλλά και κατά τη δlιΊ:ρκεια

της επανάστασης.

Το δεύτε(lο γεγονός, ότι δηλ. η Λαμία ήταν για πολλά XO<SVIα συνοριακή περιοχή,

της δημιούργησετα παρακάτωβασικά προβλήματα:

ο. Της περιόρισε τους προς βορράν εμπορικούς δρόμους και δυσχέρανε τις

οικονομικέςσχέσεις που, από αιώνες, είχε ιιε την γειτονική περιοχή της Θεσσαλίας.

β. Ευνόησε την ανάπτυξη του (πολύπλοκουως προς τα αίτιά του) φαινομένουτης

ληστείας,το οποίο στη Φθιώτιδα γνώρισε ιδιαίτερηέξαρση για πολλέςδεκαετίες,και

γ. Την κατέ(πησε χώρο (διαρκούς) υποδοχής και μόνιμης εγκατά(πασης

προσφύγων, κατά τη διάρκεια, αλλά και μετά την αποτυχημένη (συνήθως) έκβαση,

των κατά καιρούς εξεγέρσεων(πην περιοχή Θεσσαλίας και Μακεδονίας,ή κατά τις

περιόδουςγενικότερωνσυρράξεωντης Βαλκανικής.Θα πρέπει να (τ/μειώσουιιε()τι η

περιοχή φιλοξένησε πρόσφυγες ακ<'ψη και από την Κρήτη. Ακόμα ()ιιως και μετιΊ: το

1881, που η προσάρτηση της Θεσσαλίας "1Iετέφερε" τα σύγορα αρκετά βορειότερα, η

περιοχή συνέχιοε γα δέχεται πρ<'iσφυγες κυρίως κατά τη διάρκεια του πολέlιου του

]897 και για αρκετούς μήγες μετιΊ: το τέλος του, και αργότερα τα δύο κύματα

προσφύγωγ,ιιετά τον πόλεμο 1912-]3 και τη Μικρασιατική καταστροφή.

Μόνψοl κάτοικοι και πρόσφυγες είχαν, εκτός των άλλων, να α'VTψετωπίσοuν και

το 'Ίιοσώόες Χλι"μα" της περιοχής. λόγω της ύπαρξης πολυαρίθμωγ ελώγ. Οι ελώδεις

πυρετοί ήταγ συχνοί και η θνησιμ(lτητα αυξημένη σε σχέση ιιε ιΊ:λλες περιοχές της

χώρας.
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234 Γεα/Q'yιoς π. ΣτανρόJtOυλος;

Η παραμεθόρια χι εΥ.<ατελειμένη Λαμία είχε και έλλειμα παιδείας, αφού

εθεωρείτο τάτιος εξορίας (ή τόπος τιμωρίας) για εκπαιδευτικούς, τα σχολεία της δεν

είχαν πόντα τ/ν α/tαQ<lίτ/τη πληρότητα σε προσωπικό. ενώ το ζήτημα των σχολικών

κτιρίων εδώ είχε εξελιχθεί σε μέγα πρόβλημα' . Βεβαίως όλο το σύσtημα παιδείας μας

είχε σχεδιαστεί πάνω σε μια EVΤελώς αντιαναπτυξιακή και roπoλιnρική βόση χαι οι

αrι6nειρες που κατά καιρούς έγιναν για πι μεταρρύθμισή Του, συνήθως οδηγήθηκαν

σπιν απσn.ιχία.

Για τους: ποQOJtάνοι λόyouς; η πεQιοχή μας παQOοοίαοε μια σημαντική uστiQηση

στην χάθε είδoUΙ; ανάπτυξη της. Σ' Q\ι'tό έντονα σuνέtεινε χαι η αδιαφορία του

Ελληνικού Κράτους, touλάxLmo μέχρι την εποχή Τρικούπη, να δημιουργήσει

υπOt\lΠιOOη έιπω mJ"(',(οινωνιακά δίκroα και να λάβει μέτρα στoιχειιOOouς κοινωνικής

διχαιomίνης χι εXΣUΓΧΡOνισμoύ της χώρας.

Η οικονομική κατάσταση στην περιοχή όQχιoε να αλλόζει μετά την προσάρτηση

της Θεοοαλίας το 1881 στο τότε Ελληνικό ΚΡάτος και τα αναπτυξιακό έργα που

άρχισαν λίγο αργότερα να κατασκευάζονται, με κορυφαίο εκείνο τσυ σιδηροδρόμου.

Στον αγροτικό τομέα άρχισε μια δειλή εκμηχάνιση της παραγωγής, ενώ κά;ιοιες

εκτάσεις πέρασαν στα χέρια των αγροτών με αΎOQα.-ιωλησίες ή με την ιι.-ιαλλοτρίωση

των τσιφλικιών κατά το Μεσοπόλεμο.

AJιoτε'λιoμα της υJιανάπτυ!;ης και κοινιιtvικής ΟΟtέQησης ήtαν στη Λαμία να

δημιουΟΥηθεί και να διατηρηθεί για πολλές δεκαετίες, αυξομειούμενο και

ανανεούμενο. ένα λoύμJιιν Jιρολr1'l1Qιάτο μι ιδιαιτερότητες και πολυμορφία και με

ότι αυτό μπορεί να σημαίνει για την ζωή χαι εξέλιξη μιας πόλης. Την πολύμορφη αυτή

ομάδα αποτελούσαν: πρόοφυΥες. άκληροι αγρότες. άνεργοι εργάτες και μερικώς ή

εποχιακώς απασχολούμενοι. Εδώ εντάσσεται και η μικρότερη ομάδα των γύφτων.

που από αιώνες πριν xatOIXOUΣΑv στη Λαμία. και που μετά την αποχώρηση των

Τούρκων εκχριστιανίστηκαν και άρχισαν να αφομοιώνονται από τους υπόλοιπους

κατοίκους. με αργούς όμως ρυθμούς.

Παροδική ένταξη στην ομάδα αυτή έχουν και αρκετοί στρατιώτες, αφού στην

πόλη και την ευρύτερη περιοχή σημειώνεται η παρουσία πολλών στρατιωτικών

μονάδων. Η θέση, άλλωστε, της Λαμίας ως σημείο εκκίνησης των σημαντικότερων

επαναστατικών κινημάτων το1848. 1854, 1878 και 1897, είχε ως αποτέλεσμα τη

συγκέντρωση, κατά τις περιόδους αυτές, πολυαριθμότερων στρατιωτικών σωμάτων

και εθελοντών. Ολιγόχρονη ενίσχυση δέχθηκε αυτή η ομάδα του μερικού ή ολικού

κοινωνικού αποκλεισμού κι από τους ξένους εργάτες (κυρίως Ιταλούς), που

εργάζονταν στην περιοχή μας για την κατασκευή του σιδηροδρόμου. Θα πρέπει

επίσης να σημειωθεί η, με έδρα τη Λαμία, ίδρυση και λειτουργία ποινικών φυλακών

για πολλές δεκαετίες.

Γυναικεία επαΥΥέλματα στη Λαμία (1836-1922)

ΟΙ πληροφορίες μας για τα επαγγέλματα που ασκούσαν οι Ύ\Ναίκες στη Λαμία

.χατά την περίοδο από την απελευθέιχοοή της έως χαι τη Mιχρασιαtική καταστροφή.

αντλήθηκαν από Υρα.ττές πηγές. Αυτές είναι: δημοτικά αρχεία. δικαστικά πρακτικά.
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Γ1JV<lιχεία επoyyΙλfιoτα. 1835-1922 235

Ι

ovμβολαιoyρaφικiς πράξεις, δημοσιεύματα εφημεΡίδωιι και aποσπάσματα από βιβΥa

ή οδοιπορικά. Αυτό δε σημαίνει 6tI σπι Λαμία και την ευρύτερη περιοχή της

ασκήθηκαν μόνο 1α επαγγέλματα που αναφέρουμε, αρκεστήκαμε όμως στη

βεβαιότητα 1ων γραπτών μαρτι.ιριών. Μέσα από aw; πολλές φορές ανtλoύμε κι

άλλες πληροφορίες όπως: πρσύποθέσεις και ό()ους άοκησης του εΠαΥ;ιέλματος,

ovvθήκες, ηλικίες, αμοιβέςκλπ.

Τα εΠαΥΥε'λμα1αavlQXOvtaI στον αριθμό 22 και θα μπορο\ίσο.με να 1α χωρίσουμε

σης παρακάτω κατηγορίες:

ι. αU1ά που έχουν σχέση με τον πρωτογενή τομέα (αyQότισσα, X1:ην01:Qόφoς)

2. με w δευτερσΥενή τομέα (~ιoμηxaνιxή- ~Ι01'l:xνιxή ε(l'Yό.τ(lια)

3. χειρ(ηεχνικής εργασίας (μοδίσ1:ιια, ψαθo:rtλιxτ(lια)

4. του τομέα παροχής υπηρεmών όπως, γέννησης και ανατροφής παιδιών (μαία,

τροφ6ς, νoθoτ(lόφoι;)

5. εκπαιδευtικά ( δασΧάλα- χα&ηΥήτ(lια στο δημΟΟιο ή ιδιtιlΤΙXό 1:oμiα)

6. Otχιακής σικσνομίας (tIn:wlT(lIa, n:λύvτ(lια, μαΥεί(lιοοα, εn:ιστάτ(lια

σχολείου)

7. ιατρικά και παραίατρικά (Υιατ(l6ι;, νοσοκόμα)

8. καλλιτεχνικά (μouσιxός, αοιδός, ηθοn:οιός, XOQnlt(lIQ)
9. δημοσιογραφικά (εχΟΟτ(lια εφημt(lίδας- run:oyQάφος:) και

10. ·παροχής ερωrικώ}/ υπηρεσιώ}/·, δηλ. το aQXaI6tEQO επάΥΥελμα της ιε(lόδoυλoυ

Τα περισσότερα α."ι:ό τα εΠαΥΥελματα αuτά ασκούνταν από μόνιμες κατοίκους της

Λαμίας και των -γύρω περιοχών της. κάποια άλλα όμως από -yvναίκες "διατρΙ{Joυm:ς

πρooωριvΏς ε}/ ΛaμΙa". Το χρονικό διάσπιμα της εδώ παρovσίας τους ξεκινούσε από

κάποιες ημέρες, μπορούσε να φθάσει όμως ως και πολλά χρόνια. Τέτοια επαγγέλματα

ήταν τα καλλιτεχνικά. της νοσοκόμας και της ιδιωτικής δασκάλας.

Α. Π(ltι:lτoγε"ήι; τομ/αι;

αΥ(lότιοοα- χτηνοτ(lόφος

Παρά το βέβαιο γεγονός ότι ένας μεγάλος αριθμός γυναικών εργαζόταν στις κάθε

είδους γεωργικές εργασίες και κτηνοτροφικές εργασίες, αυτ6 δε φαίνεται να

αναγνωρίζεται από τους κρατικούς λειτουργούς. Έτσι, σε δημόσια έγγραφα, είναι

ανύπαρκτες οι περιπτώσεις που ως επάγγελμα ή ασχολία γυναίκας αναφέρεται αuτό

της αγρότισσας ή της κτηνοτρόφ)υ. Μόνο έμμεσα αφήνεται να διαφανεί μέσα a.."l:6 τα

διάφορα συμβολαιογραφικά έγγραφα και κυρίως τα δικαοτικά πρακτικά.

ΧαρακτηριOtική είναι η ~αμηxανία" των δικαστών - σι:ο κειμενο που αχολουθεί- πώς

μπορεί να απΟ1ψηθεί χρηματικά η -yvναικεία εργασία, θεωρώvtας μάλλον ότι

πρόκειται για υποχρέωση πο\l θα πρέπει να τηρούν απαραίτητα .

."/... } της cvaγoύoης Λεϊμονιάς Κ. κατοίκου MεξιατιW / ..} του εκ:rγoμέvoυ

Mήrρoυ Α. κaτοικου ωσαύτως / .. /.

2. πι....,.>δι;u:ίfl Λιη.ίΩς- nllll;CTιJui Σ""τδι,,·ιι.'ης 587/2""-1873
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236 ΓεώQ'yι.oς Π. Σταυρόπουλος

Η ενάγουσα ( ..1 εχτίθηοιιιότι ο aντιδικος, μcτ' άλλων, την 1 ΔΙ:ΚCΜβρίoυ 1871
εν Μcξιό.ταις απρoμιλcτήrως, την αρaυματιoαν ιις διάφορα μΙρη του σώματος της,

voσησό.σης και κατaσrαoης ανIκαvoς cQ}'CIoiα, επί cικooαήμCΡOV' Ένικα δε της

πράξcώς του ταύτης κατεδικάσθη υπό των cvraιίθa ΠλημμιλιιΟΟικώνδια της υπ. Ο{!ιθ.

389 του 1873 ωτοφό.σcώς του cις δcκωrcVΘΉμcριw φυλάκιο/ν.

Ότι ο αvτ/o/κoς πράξας αδίκημα μΗ' άλλων ενέχεται αλληλt'γyιίως εις

απol;,ημiωσιν.

Δια ταύτα cξcτcίτaι να υποχριωθή ο ανrΙδικoς δια προοω;τικής του

κρατήσεως να την απot;.ημιώοη: J) Δια cixO(JI ημερών vOOov και προς cρyaoΙαν

ανικανότητά της, παθούσης την συνήθη ytινCIιxι:ι'αν εργασίαν της, της καλλιcργcίας

καπvoύ δραχμάς διαχοοίας (200). {...Ι
ΤΟ Διxaurήρισν καλεί πιν ιναyovoαιι

' ... / v' αποδcιξη / ..J Μι cκ της τοιαύτης νόσου και αII/xαν6rητoς cQ}'QOfO,
cζημιώθη δραχμaς διαχοσιας, ΤI1' τρόπω και πόσον διnιaται να wφcληθή γυνή καθ'

ημ/ρaν εκ της ΣΥVΉθoιις CρΥασιας της { ... / .•

Λογοτεχνικήπεριγραφή της γυναίκας κτηνσrρόφou στην περιοχή της Λαμίας, μας

δίνει και οδοιπορικό κείμενο του Bλάmι Γαβριηλίδη, του 1892.

{... / την ημέραν πάλιν βλέπιις την φουοτανέλλαν αμ{ριμvov ιις ως πλατιΙας

πε"ιφcρoμέvην, σvμπλiγμαrα ποιμενΙδων εις τα χλοιρά πε~oδeoμια των ΠηΥαδουλίων

ισφατοπεδευμέvo. και ρovφoύvrα αέρα , ... / την αιικιΎητον Αμπλανιώτισσαν', με την

κα"δάρa της ή με τη ρόκα της, τα τσoμπαvόπoυλα ψηλά, λιγνά lcfJcvτoφopcμivo. και

κάπου· κάπου τον 'γΥήσιον τύπον του Ρουμελιώτου, με φωrι{ς στο μάγουλο και μι

γαλά~ια θάλασσα στα μάτια, την τρΙχα δι ξαVΘΉV, χρυσήν ή κόκκινΗV και το κορμΙ

κυπαρισσένιο, και όταν χορτάσης από την ξαvθoμdλλαν Ρούμελην, αναπολιις μετά

φρ/κης τΟ κoρaκoειδές μαύρov, μεθ' ου συγκρούεσαι τόσoνσvνήθως εις την αθηvαϊκήν

παvoπεQμίαν, όπου τόσον πολυάριθμα τα' απαίσια μαύρα μάτια, τα κoλυμβώvτα ιις

10 κίτρινον λευκόν, τα εκoφΙlιδoνιξΌvτα ικιίvo.ς τας βλοσυρός και αν,lσvχoυς ριπάς.

Ειχα τόσοι ' δίκαιον ο βλάχος, όστις εν ταις φυλακαίς Λαμίας μου {λεγεν, προκειμένου

περί' γάμου:

ΕμεΙς ΟΙ βλάχοι διν θέλομιν χρήματα, εμορφιά ',ι

, ... / .ίέρa1l, .'Ταρ(ί τα :τοιμενικά καλύβια, σειρά λευκών απλωμέ1IΜI ρούχων

.ίόρρωθεν εμφaνI~ovται, ως αύριστον αέτωμα λευκού μυθολογικού αvo.κτόρου. Ενώ

(ίλυσος Βλαχοπουλών, η "ία κατό;ην της άλλης, με τα λιυκομάνδηλα κεφάλια και της

(ίσπρες .ίοδιές των, πηγtιίνoυν, ;τηγaιΎoυν ιις τους ερωτιυμ{νovς λόφους, αφ' όπου θα

κιιλιίιουν εις την πεδιάδα κο:τάδια :ταιδιών μαζίμε κοπάδια αΡllιών' Ι .. .{.

8. ΔευτεΡΟΎενήςτομέας

α. [(Ι'(άΤj]ια

Egylίrtxc; Ι'πήl"χπ\' πρκετές <'τ/ Λπιιίπ χω ιπη Στι'λίδπ. Σε δημΙΚ1ια έ"ΥΥρπφα

.\ πι......~,,~... IIn. n""...1",r ...ι.:ι ...''';π ........
~. Βί..ί'''l r'olit".Ji..i(jll= Πι,wΜήl,l.>:; Σ,",..ι"ΙΟ(,>,:· III,rI"w.'όy<"v 1""12.•>(')..72
S.•;.:ι...rA.. '1'1
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Γιιναικεία επαγγΟφοια, 1835-1922 237

όμως αρχίζο\JV να αναφέρονται από τις αρχές του 200υ αια/να και μετά. ΟΙ εργάτριες

αυτές δούλεοον στις βιοτεχνίες της περιοχής που ασχoλouνταν με την επεξερyασiα

και μεταπotηση γεωργικών κυρίως πρoiΌVΤων. όπως: αλευροποιίας, ζυμαρικών.

κωτνού. υφαντουργίας Κ.ά.

ΟΙ σχετιxtς μαρτυρίες που μας το βεβαιώνουν αυτό είναι χι εδώ ένας οδηγός του

1876. που αναφ{ρεl για τη Στυλίδα τα εξής:

Το μόνον άξιον λόγου βιομτ/χανικόν ατμοκίνητον ε()}'ΟΟΤάοιov εν Φθιriιτιδι είvαι το

εν Στυλίδι υπάρχον υπό την ιΠΩVVμίαν RH ΦθIΩΤΙΣ". ου ιδρυτής και διευθυντής είναι

ο κ. κπ.Αyaθοκλής, περιέχον τα εξής καταστήματα.

Ι. Nηματovρyιίoν

2. Αιι.cVQOμύλους
1. Eκκoκoσrικάς του βάμβακος μηχαVΆς 40
4. Πιεστήριον υόραυλικόν δι' ου πιέζονται και ιις δfματα μεταβάλλονται

{Jαμβάκια, μαλλία κλπ.

5. Μαvcοτροποιείov, tις ο κατασκευάζονται διαφό(:ιων ειδών και ποιοτήτων

ζυμαρικά

6. ΣιδηρουρΥιιΟν. εις ο κατασκευάζovται άπαντα τα εργαλειίΖ. αι μT/Χαvαί του

ε()}'ΟΟΤαοίου. ως και εeyuοίαι μτ/χανικαι' διαφό(:ιων ιδιωτών, ως και οιασδήποτε άλλης

φιίοεως και τέχνης.

7. Κλιβάνους κατά ευρωπαϊκόν οιίστημα. προς καταοκευήν άρτων του στρατού και

της ;'l'όλεως.

Εις το εeyoστάoιoν αυτό εργάζονται διαρκώς εις όλα τα μτ/χανήματα και εργασίας,

τεχνίται ερΥάται και ερΥάτριαι. περίπου των εκατόν, ειοίν δε πάντες Έλληνες και ικ

της αυτής επαρχίας, ήτοι της Φθιώτιόος. ιδίως δι της πόλιως Στυλι~oς' {... /
Τα ημερομίσθια των εργατών, στο τέλος του 19ου αιώvo, κυμαίvoνταν από 2 έως 2,5

δρχ. και των εργατριών από 1,3 έως 1.5 δρχ.

Για τη Λαμία {χουμε την, μερικώς δημοσιιυμ{νη, μαρτυeία του παλιού Λαμιώτη

Κων. Καραπατάκη, που αναφέρει ότι υπήρχε:

/...1 β. Υφαντήριον με εκovγχΡOνιαμ{νoυς εργαλειοιίς, υπό του Ακλκ/βιάδου

MaXQIQU, οδός Τσιριμώκου. Ειργάζοντο πολλαίνεάνιδες. lδeύθη περί το {τος /905 και

παρ{μιινι μ{χeι της εισόδου των Γερμανών, ελλείψιι πρώτων υλών.

Υ. Υφαντήριον. ως το ανωτέρω, υπό του Σωτ. Σπυροπούλου. οδός τέρμα

Ανδρούτσου και κατόπιν rις ίδιον κτ/ρ/ον επ/ της οδού Υψηλάντου - Μακροπούλου
(διπλή όψις). lδρύθη :τερι' το 1907 και παρ{μιινιν εν lC/TOIJeyia μέχρι της Γερμανικής

ιιοόόου. ΕιρΥάζοντο πολλαι' νιάνιδες . {...Ι

1'1. MtA"Mltl M;τιιι.-..ιn: ΟδIΠ'>Ι; fI!.If,'t.)l1(IOς. ΊtW",1."''f'1<,Iός;uιt.""'t......iι; τω\' ,,).ι:I,ηωl' 1<ι'("..η{ιιω\· ;τ,;u<ιJ\'

"Ι; EUιiδt~. Τ"ΙΙ ΙΊ"ιος: 1Χ76.

7. Aml'\'Ii<'f'~ Κω\'Μ'1ι Kπιιιι;τ(l:τtί1<η (Xf,t"~W\q~' "'1\1 ,m,~"'l,"ml tm ΙΙΙΙ"'ις Ιχι, b....,,"n>tlεi).
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ΙΙ XεΙQO"ιxvιxά

Γεώργιος Π. Σταυρόπουλος

Ι. μοδίστοα.:

Για το επάγγελμα αυτό έχουμε μcψt\JQίες. εκτός από νομιχtς πράξεις και από

δημοσιεύματα εφημερίδων Μου αγγελίας ή διαφήμισης. Ένα από αυτά αναφέρει

ότι:

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΑφίχΕτΟ κατ' αυτός εις την πόλιν μας η ίμπcιρoς και ικανή γυναικείων ενδυμάτων,

πι1ων και επανωφορίω}l Μ ο δ ί σ r α Κυρία Φανή Μιχαήλ.. Πρoμηθεvθt[oo δε πάντα

τ' αvαyκαιotίvrα cxlcxrάo δια την κατασκευήν Υυναικείων ενδυμάτων, είδη και

υφάσματα, ενοικίασε την οικίαν του σvμπoMτov μας ΚυρίσυΛάμπρουAιβaδίτov ένθα

εξασκεί το ιπάγΥελμά της και tνθα οι πρoσελcvσόμιιιαι των Κυριών θiλovoιν ευρίσκει

πρόθυμον και cυθυνήν ιργαοίαν ".
Και πληροφορίες α."tό συμβόλαια:

γ ..1 εμφaνισθcίoσ. η ΦαvΉ Μιχαήλ μοδίστρα εξiθεοεν '(... 1..

γ.) ενεφανίσθησανοι (../ Δημήτριος Mπovσκoπovλoςκαλαποδάς. Ευφροούνη,

Αθηνά και Στυλιανήθυ)onτέρεςτου Δημητρι'ουMπotκJΚQπoύλoυ,μoδι'σrαι·l..I~
θα πρέπει να σημειωθεί ότι το επάγγελμα αναφέρεται ως μοδίστα, ίσως πω σωστή

γλωσσική διατύπωση από την κατόπιν επικρατήσασα. πλην όμως πιο εύηχη λε'ξη.

μοδίστρα..

2. ψ«θΟJlλ.έΧτριa:
Υπάρχει μόνο μια πληροφορία για το επάγγελμα αυτό στο παρακάτω συμβόλαιο:

~[ ... ] ενεφανίσθησαν οι Ι ... ] αφ' εν6ς ο Διονύσιος Παπακώστας επιπλοποιός και

αφ' ετέρου η Αριάδνη θυydΓηρΛεωνIδα Ζάχου ψαθοπλέΚΓρια ΓQ επάγγελμα (. ..1ο Δ.

Παπακώσ'rας {χων ενιαύθα 'μιrά ιου αδελφού ΓQυ εΡΥαιπήριον επιπλοποιι'ας,

προσλαμβάνΕι ιην συμβαλλομένην Α. Ζάχου ειδικήν τεχνήτριαν της ψαθοποιιας των

καρεκλών δι' έν {ως ιL,ό Γης αύριον, avvanrdv και αδιάκοπονινα αύιη πλέκη εν rω

ο{κω Γης χρωμαrιοrάςμεν ψάθας Γων καθισμάrwΊΙπρώτης ποιότητοςκαι ψάθας απλάς

δευτέρας ποιόrηrος, rρII' μεΊl από του Π(Jώrου εΙΟΟυς (χqωμαrιoτάς) ΓουλάχιιπονκαΟ'

εκάστηνημ{~ν ή r{ooaqa, ψάθας απλάς και υπό Γους εξής όρους και συμφων(ας (. ..1
ήιοι:

1) ο ε{Jγοδότης Δ. Παπαχώοτας υπoχ(Κ"oιrrαι εις τηΊl πληqωμήν λιπτώΊl μεΊl εξήΚΟΥΓα

πέντε (65) δι' CΚάστηΊl πλcκoμένην Χ(JWμαrισ"Γήv ψάθαν {...Ι λυπά δι τεoOαράΚOΊlτα

πέντε (45) δι' εκάστην α.,λήν πλrxσμtvηvψάθaν ( ...Ι παρlχων και ra αναγκαία υλικά"

ΙΓ
Η Α. Ζάχου ήταν ανήλικη, δεν ήξερε γράμματα και είχε ως νόμιμο επίτροποτην

μητέρα της.

ιι ΑΥΥειι... • δι"φιί'I<"Ι''''Ι'' εφ•• 'ιιιόδιι ηιι; Λ"'ι,ό"'ς ·Φι....., ,_Λuυtί' (IR71)
9. Αι'Χείι> Τ,,,\,,,,,-;',,! 3Ι72I3Ι·5-1Κ72 IJI").'ΙΙιε:~>,-"II"1

111 Αι'Χιίι> Zlt>f\rt 1154!IΗ4·ΙΙΝι> I~>fιi >ιιν'l1ών >Ια/ (("..,νψ..,,,ι

]]. Αι'Χιίι> Kt>,.,..,1,ήTt"-'O 1625115-12·191.12
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Γ. Παοοχής 'J1'η(ιεσιών

α. γέννησης χαι ανατοοφής παιδιών

Ι. μαία:

Υπάρχουν κάποιες μαρτυρίες για μαίες και στη Λαμία και σε φθιωτικά χωριά. Σε

μια από αυτές που αναφέρεται στο χωριό Τσιρνοβίτι, σήμερα Παλιοκερασιά, η μαμή

του χωρlOύ καλείται ως μάρτυρας για να βεβαιώσει την ηλικία κάποιου κατοίκου του

χωριού αυτού, τον οποίο είχε ξεγεννήσει.

Για τη Λαμία υπάρχει το όνομα κάποιας μαμής σε συμβολαιογραφική πράξη.

"{... } CΜφανισθειOα η Λελούδα Ανδρίκαινα, μαία, κάτοικος Λαμίας, εξέθc.oεν ότι

{... J'1 ."

2. τοοφός::

Συναντάμε αρκετές πληροφορίες σε συμβόλαια. Από amd μπορούμε να βγάλουμε

το συμπέρασμα, ότι αυτές προσλαμβάνονταν κυρίως από εύπορους πολίτες

(Τσιριμώκο, Παναγιωτίδη, κ.α.) και δεν ήταν όλες κάτοικοι Λαμίας. Να μερικά

αποσπάσματατέτοιων συμβολαίων:

''(...} εμφανισθειοα η Χρυσίνα Γεωργίου Τοάμη, βυζάστρα, κάτοικος Αθηνών.

διαμένοvoα ενταύθα { .. j'-'"

''(... } εμφανισθεισα η {...} κυρία Βασιλική Λουκά Μιχαήλ, έργα οικιακά

μετερχoμέVΗ, κάτοικος Αθηνών και εξέθεσεν ότι υπηρετησασα παρά τω κυρίω

Δημητρίω Τοιριμώκω, Βουλευτή, κάτοικον Λαμίας, ως τροφός των τέκνων του επί

μήνας εννέα και ήμισυ, επι' μrpιιαι'ω μισθίω δρα-χμών τριάκovτα έξ (36), έλαβε και

επληρώθη παρ' αυτού" {... }"

"{. .. } ενεφανι'σθησαν οι {...} Μαρία σύζυγος Νικολάου Σουλεϊμάνη και θυγάτηρ

Γιακουμή Κουραντή, έργα οικιακά μετερχομένη και Θεόδωρος Παδιώτης, έμπορος

{...} ωμολ6Υηοεν ότι υπηρετήσασα παρά τω κ. Θ. Παδιώτη ως τροφός του υιού του

Δημητρίου, θηλάξαοα αυτόν από της Ι6ης Ιουλίου του χιλιοστού οκτακοσιοστού

ενενηκοστού έτους μέχρι σήμερον, επληρώθη σήμερον παρά του κ. Θ. Παδιώτου

δραχμάς πεvτaκoσιας είκοσι μι'α (αρ. 521)1' {.. .}."

3. voθΟΤQόφος:

Στη Λαμία και τα γύρω χωριά ο αριθμός των εκθέτων παιδιών πρέπει ήταν

μεγάλος. Τα περισσότερααπό αυτά ήταν νόθα. Οι μητέρες τους θα πρέπει να ανήκαν

στις πω κάτω κατηγορίες:

Ι. Στις εκδιδόμενες γυναίκες της περιοχής. Σημαντικός αριθμός από αυτές πρέπει

να υπήρχε στη Λαμία και τα γύρω χωριά.

2. Στις ανύπαντρες μητέρες, που έβρισκαν έτσι μια "διέξοδο" απέναντι στις

συνέπειες της ερωτικής συμπεριφοράς τους, διάφορης της επικρατούσης. Αυτή τη

"χαλάρωση" επέτειναν οι συνθήκες διαβίωσης, εξ αιτίας του μεγάλου αριθμού των

12. Αίιχεω Χ,πζι,,-,ι,,υ 92511/211·1\.-1858 [πλllQεξ(I1Jιlιο]

13. Αίιχεω Χ«τζι't,-,ι"u ] ]423/3()·5-1860 [πλ'IOεξoιJιllo]

14. Αίιχεω Σκ«Ι\έ\'τζ"υ 129/:22·II·ll1/i9 [εξ"'φλι)Τ1κό]

15. Αίιχεω Π. ΜαΙ't)ί',«Ι ] ]725129-8-1891 [εξοφλψικ6]
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πρoσφuyων, φtωχών, στρατιωτων κλπ. που επικρ<tτoUoαν στην περtOχή. θα πρέπει

να σημειώσουμε εδώ και τις ανεπιθύμητες εγκυμooUνες που προέρχονταν α.,ό

βιασμούς, ouχνoύς όπως μαρτυρούν τα Διχαστικά Πρακτικά. Amoi ίσως να ήταν

περισσόtερoι αν αναλοΥιmούμεό11 κάποιες τέΤΟΙΕς περιιπώσεις δεν έφταναν ποτέ

στη δημόc:Jια καταγγελία,όπως χαι mjJIE{X1 γίνεται.

3. Στις φtωχές οικογένΕιες, που κάτω ωιό 10 βάρος των πολυάριθμων μελών,

κινδύνευαν να σtερηθmN τα ήδη πενιχρά, σιOlχειώδη μέσα επιβίωσης.

Η ruχη των εκθέτων αυτών βρεφών έμοιαζε προκαθορισμένη. Αν και κάπα« α.,ό

αυτά υιοθετουνταν από άκληρους γονείς ή φρόντιζε ο Δήμος Λαμιέων να το

παραδώσΕΙ οε νοθοτράρους, που μΕ ένα μικρό χρηματικό βοήθημα αναλάμβαναν \"0

τα μεγαλώσουνμέχρι κάποια ορισμένη ηλικία, 10 πιο πολλά α:ιι:6 αυιό πέθαιναν.Τα

βιβλία αποβιιΟΟεωντου Δήμου βρίθουν α.,ό καταχωρίσΕιςΠράξεωνθανότουνόθων

βρεφών.

Τις π(>ώtEς δεκαετίες 10υ 200" αιώνα η τύχη τους έμοιαζε καλύτερη, αφού

στέλνovιαν για φ(XWtίδo στο ΒρεφοκομείοΑθηγών'·. Τότε πρέπει να εξέλιπε και το

ε1lάyyελJια της νοθοτρόφου.

Να tιπρόβλεπε ο προϋπολ.οΥΙOJιόςτου Δήμου Λαμίας για τα νόθα παιδιά:

Ι ... ) Κεφάλαιον ΖΌ Αγαθοπραξίαl: Άρθρον lον: Διατροφή εκθέτων βρεφών"

Προς διατροφήν των εκθέτων {Jeεφών nρooδIOΡitovrat δραΊJ.lαI 600. Οσάκις δι

ωρίσΚΗαι έκθcτov βρέφος, θέλι, ovνιάοοεοθαι περι τούτο πρωτόκολλov υπό του

ΔημασrυVΌμoυ, τουεφημιριου και roυ επιτρόπου της ικκλησιας εκεινης εις ηνεξεrέθη

το βρέφος. Ο κύριος Δ ήμαρχος θέλει φρovrιζη δια του δημαστυVΎμoυ να πrιραδIδεται

το έκθετονβρέφος αμέσως εις τρoφόv προς σvl-rήρησiνroυ, εν δε τω πρωroκόλλω θiλει

oημΙΙOύrαι η ovoματcπωνυμ/a της τροφού, προς την οπο/αν παριδύθη αυτό και η

χρονολογία της παραδόσεώς του.

Και άλ/η μια πληροφορία από το Βιβλίο Πρωτοκόλλου του Δήμου:

Εωερχόμενο α1l(1 Δή~lαρχo Αμφίσσης'" :
"Μας ειδοποιε/ περ/ αποβιώσεως του, εκ του Δήμου μας διaτρεφoμ{voυ δια της

,/οθοτρόφου, εις ΆμφlOσαν [(η:άτως μετ' αυτού μεταβιίσης. Eλil ιης Παύλου Νικολάου,

καλουμέιιου ΘωμIJ."

Με τον ίδιο αριθμό Πρωτοκόλλου και ίδια η~lεQOllηνία. εξερχόμενο:

"Προς ΤΟΥ παρ' 'lJIiv Δημοτικόν Εισπράκτορα ίνα λ(ιβη γνώσιν και πληρώση την

voθοτρόφον μέχρι της ημ{ρας της αποβιώσεως του vόθou.
n

β. οικιακής οικονομίας

Ι. υπηρέτρια:

Η υπηρέτρια κιπαλιφβάνει ξεχωρωτή θέση ανάj.lεοο στις κυρίαρχες γυναικείες

φιγούρες του 190υ αιώνα. Η πρόσληψη της αποτελεί κύριο οημείο διάκρισης της

αστικής τάξης από τα υπόλοιπα κοινωνικά ιπρώματα. Συνήθως προσλαμβάνεται σε

11'1 Τη 1~12 ,,,.,, Bι.>fCl","M,l'fi.. ι\l+'lVΏV ιίΧΠΥ .mιλfί 15 νι'&ι nn,btι'i nπ., 1" Δι.,,, Anl.in~.

17. Πι,ω.n;ι:ri ΔΙI"'1IJι:t'l' Σ.,ιβ.','Α.1",Μ' Anl,,{ttιV ί:Ι-I.IΚt.?· rIL">\'n,wrι"~II's I~

111. Αι' ΠΙ>ω1,,;Ι:.w.,,· 11'N/?-II·INffl_
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μικρή ηλικία, προερχόμενη απιί φτωχή οικογένεια ή είναι ορφανή από τον ένα ή τους

δύο γονείς. Είναι υποχρεωμένη να υπηρετεί πιοτά τους εργοδ6τες της, υφιιπάμενη

πολλές φορές τις ιδιοτροπίες και τη δεσποτική διάθεσή τους, καθώς επίσης και τη

διαρκή καχυποψία τους για την τιμιότητά της, κάτω από εξαιρετικά δυσμενείς

συνθήκες άγριας εκμετάλλευσης. Οι περισσότερες συμφωνίες για την αμοιβή και τις

συνθήκες εργασίας της μοιάζουν απάνθρωπες, κάποιες φορές όμως η αντιμετώπιση

από τα αφεντικά της κινείται σ' ένα πνεύμα εξόχως ανθρωπιστικό. Αμείβεται

συνήθως με χρήματα, αλλά και με ρούχα, οκεύη, έπιπλα, υφάσματα Κ.α. της

οικσδέσποινάς της. Αυτά αποτελούν και την προίκα της.

"{... } εμφαν/οθησαν, η κυρι'α Ζω/τοα ούζυΥος 1. Γκ6Υκα, άνευ υfιτηδεύματος και η

Μαρι'α Ματθαιου Δαξ, υπηρέτρια {...} ωμολ6Υηοαν }... / ότι ευχαριοτως και

οικειοθελώς εσυμφώνησαν τα ακόλουθα: η Μαρια Mατθaι'oυ μισθoύrαι ι:ις την κυριαν

Ζ, J. Γκ6Υκα δι εν έτος αρχόμενov από σήμερον και υπόσχεται να την υπηρι:rηση ι:ις

όλην την οικιακήν υπηρεσι'αν, μι: προθυμι'αν. τιμιότητα, πιorώς και χωρίς αvτιλoγIαν

{..} και να φέρι:rαι με τοιούτον τρόπον. ώorε να μην την αναΥκάοη να την αποβάλλη'"

Ι 1".
Η υπηρέτρια αυτή, σύμφωνα με τους όρους του παραπάνω συμβολαίου, αν

αποχωρούσε μόνη της, έχανε όλα τα μισθολογικά δικαιώματά της. Ο μισθός της όλο

αυτό το διάστημα του ενός έτους, εκτός της τροφής της, ήταν 82,5 δραχμές και δυο

φουστάνια από τσίτι, Υπήρχε επίσης η διάταξη που έλεγε ότι η κυρία της: "υπόσχι:rαι

να μεταχειριοθή παν μέοον δια να θι:ραπεύοη ιδιοις εξόδοις τας χείρας της Μ.

Ματθα/ου, αν όμως λάβη ανιίΥκην ιατρού, τότε τα έξοδα ει'ναι εις βάρος Μαρι'ας."

"{... / η Ελένη 1. Πέτρου έχουσα από το χιλιοστό οχτακοσιοστό πεvrηκοοτό έβδομο

έτος ως υπηρέrριαν την Βιιοιλικήν ΓεωΡΥιου μέχρι οήμερον και προκειμένου να τελέση

τον νόμιμον Υάμov, κατά τας καθεστώσας εκκλησιαστικάς διατυπώσεις, της ειρημένης

Βασιλικής }...} οικειοθελώς και ευχαριστως προοφέρι:ι εις τον yaμβρόν αυτής ως

προίκα τα εξής-" {.. .]."
Η προίκα περιλάμβανε πολλά ενδύματα και σκεύη καθώς και 1500 δραχμές,

δηλαδή για την εποχή εκείνη ήταν όχι ευλαταφρόνητη.

γ .. }ενεφανιοθηοαν οι }...} Κώνστας Κανδυλιώτης καφφι:πώλης και Δημήτριος

Αθ. Σκούρας εργάτης, ως ενασκών την παrρικήν εξουσιαν επί της αvηλι'κoυ θυΥατρός

του Kωνστανrινιάς {...} και συνωμολόΥηοαν τα εξής: ο Κ. Κανδυλιώτης ότι

προσλαμβάνει ως υπηρέτριαν της ΟΙΚοΥενειας του, επίδώδεκα ολόκληρα και συναπτά

έτη αρχόμενα από σήμι:ρον, την υπό του Δ.Σκούρα ι:πιτροπευομένη ανήλικον

δωδεκαετή θυγατέρα του Kωνσταvτινιάν αντί συμπι:φωνημένης αντιμισθι'ας δρα'Jjλών

πενrήκovτα (50) κατ' έτος, ήτοι δι' ολόκληρον την δωδι:xαι:rι'αν δραχμών ι:ν όλω

εξακοο/ων (600) πληρωτέας αυτή εις την λήξιν της δωδι:και:rιlις εφ' άπαξ:! {... }."
Άλλοι όροι του συμβολαίου ήταν:

2. Αν αποχωρούσε οικειοθελώς ή κατόπιν θελήοεως του πατ{ρα της, πριν τη λήξη

]9. Αι'Χι:ί" Ο'Κ<\\',ψιδ,1 202Jll().-f>/11'141J
21J. Αι'Χι:ί" Τ"ΙψΤ"Ι\"1 IIMI30,5·1H71J
21. Αι'Χι:ί" ΓΙ'Ε(-\Ι:\"ΤΙI 14H921H,12-1H\I!J
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της δωδεκαετίας,δεν είχε δι.καίωμααποζημιώσεως.

3. Εάν κατά το χρονικό δι.άστημα της 12ετίας ~είτε εξ οκνηρίας, είτε εξ οιουδήποτε

άλλου λόγου. cπιλαθουμένη των προς τους οικΟΟΕοπότας καθηκόντων της, δεν ήθελΕν

cκπληρο{ τας ΟΙΚοΥcνειακάς κυρίως αυτής αvάyκας / ..-1 χαίρει ιο διχαίωμα της

αποβολής 1.../ υποχρεούται όμως να πληρώση αυτή 1... / πεντήκοντα κατ' {τος, από του

lflIλΠTov ι'τους και εχειθεν ( ... Ι·.
4. "εν περιπτώσει καθ' ην η J( Σκούραqωρaθήκλiπτovoααντικείμενο. της οικιας

ή το ηθικόν αυτής παραλύση (...} χαιρεl το δικαίωμα της αποβολής ' ..) συμφώνως

προς τον αμέσως ΠΡΟηΥοvμCYOν τρίτον όρον",

5. "εάΥ ήθελΕ αποβιώσει /. .. } υποχρεούται εις πληρωμΉV αποζημιώσεως προς τους

κληρονόμους αυτής προς δρaχι.ιάς πι:νrήκoνrα κατ' froς από σήμερον Iλlxpt της

ημέ~ της αποβιώσcωι:/.

6. ~o Κ Κανδυλιώτης το avωrfρoω χρονικόν διάστημα 00. cι.οδύη την ΚΣ"ούρα. εξ

ιδιων του, καθώς επίσης θα ι:vθύvcται και (ις πληρωμήν φαρμάκων και ιατρικών

επισκέψεων, εν περιπτώσει ασθενεΙας."

2, μαΥείQtσσα:
Προς το τέλος του Ι90υ αl. άρχιοε να δημιουργείται στον κλάδο των \ιJtηρετρlώv

κάποια εξειδίκευση. αναΥ,(αία από αλλαγές στις EΠI)ψQτouσες συνθήκες. Έτοι

σuναντώνται τα επαγγέλματα της μαγείρισσας, καμαριέρας, κ.ά.

Να μια μαρτυρία από αιίομνημονεύματα δικαστικού που υπηρετοΟΟε στα τέλη του

190υ αl. στη Λαμία:

γ .. 1 Oλιγov μαά την εν Λαμία εΥκατάστασίν μου, ασποθαήθη αυτόθι ως

Πρωτοδίκης ο κατόπιν Αρεοπαγιτης και εξαδελqoς μου κ. Δ. Γονατάς, μεθ' ου

συvώκησα εις αληθις μέγαρQV, fQ οποιΌνεμισθώοο.μεναντι'·80δρχ. τομήνα. Η εύρεσις

εξ άλλου λι'αν ικανής μαγειρισσας μας παρ{σχε την εvχέρειαι' της κατ' oixQV
απολαυστικής κοινής εστιάσεως {... /."]]

3. πλύσ1Qα:
Οι πλύστρες πρόσφεραν τις υπηρεσίες τους και στο δημόσιο τομέα, κυρίως σε

ιπρατιωτικές μονάδες της περιοχής. Το συμβόλαιο που ακολουθεί το βεβαιώνει:

''/... / εμφανισθειοα η Αργυρή ΓεωργιΌυ Ακριβου, πλύστρα, κάτοικος Λαμι'ας 1..1
εδήλωοεν ότι έλαβεv από το Ταμειον του 50υ Τάγματος της 3ης Μοι'ρας του Πε'ικού

δραχιιάς εβδoμήκovτα τρεις (73) δια μισθ6ν της του μηνός ΣεπτεμβριΌυ τρέχοντος

έτους, δια την μcrαφοράν του ποοιμου ύδατος εις την Φρουρ6ν Ακρολαμ/ας {... Ι." :)
Εδώ βλέπουμε να ασκεί κι άλ/.ο επάγγελμα, αυτό της νερ0φ6ρου, σχετικό βέβαια

με την κύρια ασχολία της.

4. UJf'WttQta σχολείου:

Στο Δημοτικό Σχολείο των Κορασιων και το βοηθητικό προσωπικό ήταν γυναίκες.

Ο τίτλος της ήταν κοομήτρια του σχολείου των κορασιων και ενώ το 1858 για ένα

εξάμηνο πληρώθηκε 60 δρχ. που σημαίνει ότι ο ετήσιος μισθός της ήταν 120 (;), τη

χρονιά 1862 ο Πρoίiπoλoγισμός του Δήμου προβλέπ.ε1 180. Ο κοομήτωρ όμως του

22. IK,Wi..u Γιι.......nι..".:
23. Αιοχιί.. Χ,.τζί,Γ,.. ,ιι 4f>41V30-9-1ΚS5 /lξo...,.).,ln>tti!
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σχολείου των αρρένων αμειβόταν με 240 δρχ. Αργότερα, τον 200 αιώνα οι γυναi"κες

υπηρέτριες προσφέρουν την εργασία τους και στα υπόλοιπα σχολεία μέσης

εκπαίδευσης και σω Διδασκαλείο (ιδρύθηκε το 19 Ι 4). ΑναφέροV(QΙ αργότερα και ως

\JΠ11ρέτριες σχολείου, ενώ τον 200 QI. επικρατείπλέονο όρος επιστάτρια.

γ..} ιμφo.νlσθεIσa η Avθoύλα Αδάμ Χρήστου, υπηρlτρlα του ΣχολεΙου των

Κοραοιων. κάτοικος ΛαμΙας / ... / εξ{θεοεν ότι / ... / {λα{kν από του Δημοτικού

Εισπράκτορας Λαμιίις δραχμάς εξήκοντα (60) δια μιΣΘΌV της των μηνών lοολίου,

AU)'Qύoτov, ΣE.ϊΤCΜβρίoυ, Οκτωβρίου, Νocμβρl'ov κω ΔcκεμβρIoυ του 1858ου {τους

/ .. ./ ." "

~/ ... } ενεφο.νΙσθησανοι Ι... } Ζωή ΤαρτoιVΉ ή Κόρδα. υπηρlτρια του Τρίτου ενΛαμία

Ελληνικού ΣχολεΙου Ι ... } κω εδήλωσεν ότι ωιό το Δημοτικόν Ταμείον {λαβε σήμερον

μετρητάς δραχμάς cκατόν (}()()) λόγω επιδόματος εφ' άπαξ ως υπηρ{τρια του Γ εν

Λαμία Ελληνικού Σχολείου / .._/ ." "

γ. εxπαιδε\ltικά

Ι. δασχάλα:

ΤΟ επάγγελμα αυτό γεννήθη-/.ε μαζί με τη σχολική έV(αςη των κοριτσιών, έναν aπό

τους νέους θεσμούς του υπό σίίσtαoιν νεοελληνικού κρότους. Παρότι η στοιχειώδης

εκπαίδευση θεσμοθετήθηκε υποχρεωτική, το μέτρο δεν επεκτάθηκε και στις άλλες

βαθμίδες όπως συνέβη με την εκπαίδευση των αγοριών. Η μέση γυναικεία

εκπαίδεuoη και η εκπαίδευση των διδασκαλισσών πέρασαν στα χέρια της ιδιωτικής

πρωτοβουλίας.

ΤΟ επάγγελμα της δαcτλάλας αποτελούσε την πρώτη εναλλακτική λύση στην

απόλυτη οικονομική εξάρτηοη της γυναίκας και στον περιορισμό στον οικιακό της

ρόλο, ιδιαίτερα για τα μεσαία στρώματα, και έδωσε ευκαιρίες για τη βελτίωση της

κοινωνικής της θέσης. Η εμqχινής όμως αυτή απόκλιση από τα καθιερωμένα, γέννησε

πντιδράσεις. Έτσι η δαcτλάλα κατηγορήθηκε ότι είναι η γυναίκα που δεν ξέρει τη

θέση της, ότι, μέσω του προτύπου της και του έργου της, διαβρώνει την αιώνια

γυναικεία αρετή Κ.α.

Η θέση της στις κοινωνίες του χθες ήταν δύσκολη και επισφαλής, λόγω του

άκρατου κομματισμού που εΠΙΚQατούσε και του ασφυκτικού κλίματος των μικρών

πατριαρχικών κοινωνιών. Αν, μάλιστα, η δασκάλα τύχαινε να είναι ωραία και

εύθυμη, θεωρείτο αμφίβολης ηθικής. Η μισθολογική της θέση οε σχέση με τους

άνδρες ήταν υποβαθμισμένη. Πολλές φορές η εθνική της δράση, κυρίως μέσο από το

επάγγελμα της, της έδωσαν την ευκαιρία άμεσης συμμετοχής στην πολιτική δράση.

ΤΟ Δημοτικό Σχολείο Κορασίων Λαμίας ιδρύθηκε το 1840. ΥποβάλλοV(ας ο

Διοικητής Φθιώτιδος τη σχετική αίτηση του Δηlιάρχου Λαμιέων για ίδρυση του

σχολείου, σι'νηγορεί αναφέροντας; "Ι... } οι κάτοικοι τωνμιρών τούτων απαΙδιυτοι ως

(π; το πλιιί:ττον και με ικανός κακός έξεις, λεIψovα της τουρκικής δυVOOfεiας. {χουν

αι'άγκην όλων τωι' συvrcλoύντων μiσων εις την ηθικήν αvά.πυξιν και πρόoδόv των,

2". λι.');Ε'" X,HζI,r,...t· ι.m.ιNJ.,. Ι· ικs<,l

~~. λι.');Ε'" Τ',Ιι_I,ώ'".,Ι, 12f\C'~-Ι<,ΙΙΗ
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ψις θεweείται η πρώτη βάσις προαγωγής Εις τον ΠΟAJΤΙΟμόν {... I.~ Αν και ιδρυθηκι το

σχολείο, καμιά δα<Τλάλα δε δεχόταν να μεταβεί στη Λαμία και να αναλάβει το

σχολ.είο. Τελικά βρέθηκε η το Μόρτη του Ι 840 η Kαρλότtα Χρ. Δημητριάδουπου ήδη

υπηρετούσε στην Πάτρα. Αυτή δέχθηκε γιατί έτσι της δινόtαν η ευκαιρία να

ακολουθήσει τον άνδρο της ΧριοτΟΟου>.ο Δημητριάδη, που 'λίγο πριν είχε μετατεθεί

στο Σχολείο των Αρρένων.

Η Καρλόπα Δημητριάδου ήταν κόρη ΤO\l πατρινού μηχανικού Κερσύλη (ή

ΤΟΕρούλη) και μαζί με τ/ μητέρα της το 1835 είχαν ιδρύσει ιδιωτικό σχολείο

κοραοιων στην Πάτρα, στο οποίο η μεν κόρη δίδaσι«: αριθμητική, ανάγνωση και

γραφή, η δε μητέρα ραπτική και χεvrήματo:ι. .
Επειδή όπως φαίνεται δεν υπήρχαν ντόπιες κοπέλες μΕ &δασιtαλικά προσόντα

(και επιθυμία να διδάξουν) και οι προερχόμενες από άλλες περιοχές δύσκολα

έρχονταν στη μακρινή τότε Λαμία. ο Δήμος Λαμιέων φρόντιοε και έστελνε

unοτρόφm.ις στην Αθήνα για σπουδές στα σχολεία της "Φιλεκπαιδεunκής Eταιρείας~.

με την υποχρέωση μετά την ολοκλήρωσή τους να διδόξουν στο σχολείο της Λαμίας.

Στα τέλη τou 190u αιώνα Υυ\'Οίκες εκπαιδευτικοί ιδρύουν και διευθύνουν και

ιδιωτικά σχολεία. Το 1890 <J\)'\'αντάμε τη Μαρία Γ. Δημητριάδη να ιδρύει στις 22-2
Ιδιωτικό Σχολείο θηλέων. ενώ <πις 26-8 τ/ς ίδιας χρονιάς ιδρύει και Ελληνικό

Σχολείο. ΤΟ 1893 η Αικατερίνη Βάθη ιδρύει στις 27·) ιδιοσυντήρητο Δημοτικό

Σχολείο θηλέων και στις 22-7, Ωεν τω Παρθεναγωγείω
Ω

, πλήρες Ελληνικό Σχολείο.

'Οοον αφορά τη μισθοδοσία των διδασκαλισσών στη Λαμία στα μέσα του 190υ

αιώνα, οπό τον Προϋπολογισμό του Δήμου του) 862 πληροφορούμαστε ότι δινόταν ως

μισθός στη δασκάλα 960 δρχ. ετησίως, ενώ στον Νομαρχιακό Δημοδιδάσκαλο 1200
δρχ.

Στις αρχές του 200υ αιώνα αρχίζουν να διδάσκουν γυναίκες και σε σχολεία που

εντάσσονταν στη δειnερoβάθμια εκπαίδευση, όπως η Αστική Σχολή θηλέων και

αργότερα το Γυμνάσια.

Στη Λαμίπ όμως συναντάμε και ξένες ιδιωτικές δασκάλες. Αυτές

προολαμβάνονταν κυρίως από εύπορες οικογένειες και δίδασκαν {1ΥVΉθως ξένες

γλώσσες. σαβουάρ- βιβρ και μουσική. Στα τέλη του 190υ αι. δασκάλα της οικογένειας

Ολυμπίου ήταν η Ελβετίδα Emma Gautschi. ενώ στο ~lεooπ6λεμo η Λένι Γιετ

Χολτσχάουζεν στην οικογένεια Κλάρα.

δ. χαλλιτεχνικά

Ι. μουσικός

Οι πρώτες γυναίκες μουσικοί εμφανίστηκαν ως μέλη θιάσων παντομίμας. βαριετέ

και καφέ·οαντάν. Σ' αιπά τα σuγΚΡOτήμα1α πολλές φορές είχαν διάφορες

δρασtηριότητες, όπως: μοοοικός. χορείttρια. τραγουδίστρια, ηθοποιός. Αργότερα

συναντάμε δασι<άλες μουσικής που ασκούν ως ιιονάδες. πλέον. 10 επάγγελμ(ί; τους.

πολλές φορές (-φως ππράλληλαμε τη διδασι<αλίαξένων γλωσσών. Η καταγωγήτους.

στις περιπτώσειςπου γνωρ(ζουμε.ήταν ωι:6 χώρες του εξωτερικού.

Το πρώτο απι)σπασμα OUΜβoλαίoυ ιιftς δίνει πληροφορίες για την πρ<ίJTη

κατηγορίαιlοιlOικών:
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''[...} εμφανίσθησαν οι κύριοι: Δαμιαvdς Πανδ6λφης, Τερέζα ΠαVΔ6λφov [...J
κάτοικοι Παλέρμου της [ταλiας, διαμένοντες προσωρινώς ενταύθα, διδάσκαλοι

άπαντες του χορού και της οργανικής μοοοικής f. .. }." 11

Η ίδια Teresa Pandolfi βρίσκεται σrη Λαμία και το 1873, Αναφέρεται όμως στο

συμβόλαιο ως ''/ταλίς, Σ'X0ινoβάrις" και υπόσχεται να διδάξει την τέχνη της σε δυο

αδέρφια.

Για τη δεύτερη κατηγορία έχουμε πληροφορίες για δύο περιπτώσεις μουσικών που

δίδαξαν παράλληλα και ξένες γλώσσες.

Η Μαοία πεοτ' α/1S

Η Ιταλίδα μουσικός Μαρία Μπερτ6για έφτασε σrη Λαμία το 1909 από τη

Σύρο, μετά το διαζύγιο της με τον πρώτο σύζυγο της Ι.Πολυκανδρι.ώτη. Στη Λαμία

άρχισε να διδάσκει μουσική μα και Γαλλικά, αφού βεβαίως πλην της μητρικής της

ιταλικής είχε σπουδάσει τρεις ακόμα γλώσσες, και να συμμετέχει γενικότερα σrη

μουσική ζωή της πόλης.

Η Λέvι Γιετ XoλτσχάmJζεv ανάμcεσα σπι Λιλή

και τον Μπάμπη Κλάρα.

Η Λένι Γιετ Χολτσ:χ άovtεν 2'1

Ίiταν η ιδιωτική δασκάλα της

οικογένειας Κλάρα. Καταγόταν από το

Αμβούργο και είχε σπουδάσει γερμανική

φιλιλογία, ενώ ήξερε άλλες τρεις

γλώσσες, είχε δίπλωμα πιάνου, έπαιζε

λάουτε, τραγουδούσε κι έγραφε

συνθέσεις. Είχε προσληφθεί για να

ευρύνει τη γλωσσομάθεια της κόρης των

ΚλαραCΩΝ Λιλής (αδελφής του Θανάση

Κλάρα - Άρη Βελουχιώτη), την πιανιστική

της εξέλιξη και να τη συνοδεύει ως "νταμ

ντε κoμπaνΓ' στους περιπάτους της. Μαζί

της έμαθε μουσική κι ο μικρότερος γιος

της οικογένειας Μπάμπης Κλάρας.

Eπέσrρεψε σrη Γερμανία γύρω σ[α

27. ΑρχεCO Θ. ΔuoβouYιώπι; 1717/16-1-1859
28. Ν(κ01J Δαβανέλου: Ή Μαντάμ Μπερτ6Υια

Μαρία (/874 - 1957'", "'Χ-19/1998

29. Μπάμπη Κλάρα: "Η περιππεια ενός αvθ(xιλτoυ

του 200ύ αιωνα", Aθηvα, Δωρικός, orI...24-28.

ΠανλαμιακΙί Ένω<m Φιλοιιούσων (ενxα/)ισn'joια επισroλω

"Εν Λαμlα τη 31 Δεκεμβρίου 1925
Κυρία

Ευεργετήσασα πολλαχώς επ{ σειράν πολλών ετών την πόλιν μας, δια της

Γαλλαrικής υμών ανατροφής, ευγενείας και λεπτ6τητος, μεταδ6οαoa μ6ρφωσιν ουχι'

την τυ'Χούoaν εις την καλυτέρaν παρ' ημ{ν κoιvωνlαν, ως διδάσκαλος της Γαλλικής και

της Μουσικής, τελευταίον δε δια της δωρεάν σιιμμετιηής υμών εις δύο συvaυλιaς,

μεγάλως ειιεργετήσασα τας ηθικάς βάσεις της Πανλαμιακής Ενώσεως των Φιλομούσων

(..). ,
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1920. Κάποιο στιγμή έστειλε από 'χει ένα τετράδιο με μια μουσική της σύνθεση,

αφιερωμένη στην οικογένεια Κλάρα κοι στην "πατρίδα Ελλάδα", Στη σύνθεση αυτή

περιέχονταν μελωδίες από τις δημοφlλέο[ερες ελ/ηνικές καντάδες της Εποχής, που

άκουγε να τραγουδούν ερασιτέχνες ρομαντικοί τροβαδούροι, στα λαμιώτικα

δρομάκια τα βράδια. Η σύνθεση, όπως γράφει ο Μπάμπης Κλάρας, ήταν θαυμάσια

γραμμένη, έργο αληθινό, ταλαντούχου και σπουδαίου μουσικοσυνθέτη.

2. αοιδός
α. Από το 1882 βρίσκουμε συμβόλαια που αφορούν συμφωνίες συνεργασίας

καφεπωλών κοι ξένων ωδικών θιάσων. Παρ' ότι δεν αναφέρεται σ' αuτά κιLίτσια αίτό

τις γυναίκες του θιάσου με το όνομά της και την ιδιότητά της, εν τούτοις πάντα

αναφέρεται ρητά ο αριθμός των καλλιτέχνιδων των (γερμανόφωνων συνήθως) καφέ

σαντάν, γιατί έπαιζαν σημαντικό ρόλο στην προσέλκυση θεατών- ακροατών, ανδρών

βεβαίως.

Σ' ένα όμως συμβόλαιο του 1883 αναφέρεται η Βοημή αοιδός Ρόζα Ιωσήφ Όθωνος

που, προκειμένου να παντρευτεί το Λαμιώτη κτηματία Ευάγγελο Βαλατσό, δέχεται ο

γάμος της να τελεστεί συμφωνα με τους ιερούς κανόνες της Ανατολικής Ορθοδόξου

Εκκλησίας, αν και αυτή ήταν χριστιανή του Δυτικού όμως Δόγματος.

β. Το παλιότερο συμβόλαιο που αναφέρεται ρητά σε αοιδό συναντάται το 1887 και

αφορά συμφωνία ενός ιδιοκτήτη καφενείου με τραγουδίστρια φέρουσα αρμενικό

επώνυμο, για να τραγουδήσει σε καφέ- αμάν της Λαμίας. Ακολουθούν και άλλα τα

επόμενα χρόνια με τραγουδίστριες που έφεραν ελληνικά μα και ξένα

ονοματεπώνυμα, αρμενικά και μουσουλμανικά. Οι περισσότερες από είναι

τραγουδίστριες που τραγουδούσαν στα καφέ- αμάν της πόλης, δεν ήταν ντόπιες και

παρέμεναν σ' αυτή για μικρά ή μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα, αφού τραγουδούσαν

σε διαφορά μέρη, όχι μόνο της Ελλάδας, μα του ευρύτερου χώρου της (πρώην)

οθωμανικής αυτοκρατορίας.

Πολλές φορές τα ωδικά αυτά καφενεία θεωρούνταν, από μια μερίδα της άρχουσας

τάξης, χώροι διαφθοράς και οι γυναίκες που εργάζονταν σ' αυτούς ταυτίζονταν με τις

πόρνες.

Είναι βέβαια γεγονός ότι σε ορισμένα από αυτά σύχναζαν συνήθως άτομα του

τότε περιθωρίου, και πολλά επεισόδια και εγκληματικές πράξεις συνέβαιναν κατά τη

διάρκεια της λειτουργίας τους. Οι κίνδυνοι για τις γυναίκες αοιδούς ήταν μεγάλοι, η

ανάγκη προστασίας τους επιτακτική και γι' αυτό στο συμβόλαιο του 1887 που

προαναφέραμε δίνονται τέτοιες υποσχέσεις προς τη συμβαλλόμενη. Μαρτυρούνται

ακόμα και δολοφονίες τραγουδιστριών στους χώρους εργασίας τους. Πολλές φορές

βέβαια, είναι πιθανό, η διάθεση από μέρους των ανδρών για προστασία τους, να

οδηγούσε στην με κάθε tQIino εκμετάλ/ευσήτους. Το γεγονός ότι τα ωδικά καφενεία

με γυναίκεςθεωρούνταν,δίκαια ή άδικα,χώροιδιαφθοράς,αποδεικνύεταιαπό σειρri

συμβολαίων μίσθωσης καφενείων, όπου ρητά αίτό τους ιδιοκτήτες τίθεται θέμα

απαγόρευσηςεμφάνισης σε αυτά γυναικώναοιδών.

"{.. Ι ο Γεώργιος 8. Γαλλής υποχρεούται να παρiχη τη Γκιουλισσά Σαμπεϊτήν {... Ι
πάσαν υποοτήριξιν κατά παντός όστις ήθελε τυχόν ενοχληση αυτήν {... j". (1887)

Στα προβλήματα των Ύ1Jναικών αυτών. αναφέρονται τα παρακάτω δημοσιεύιιπτα

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:40:22 EEST - 54.226.8.97



Γuναιχεία επαΥΥ λραια. 1835-1922 247

εφημερίδων:

~Προχθiς εσπ'ρας ο λοχίας του Πυροβολικού Παπαλάμπροο, εκ λόΥων ζηλοτυπίας,

αλλά και εν καταστάσει μέθης ευρισκόμενος, εν τω καφενείω τοο Νικολ. ΣτερΥίοσ" ή

Ayiλomov, δια περιστρόφου επυροβόλησε την αoιδQv Ευρυδίκη Γερακάρη, yνωσrήν

υπό το 6νομα Αρτεμισίαν και την εφ6vειιoε. Τον δράσrην συviλαβε η περίπολος

oμfoως και τον wδήyησεν εις τaς φvλaκάς του Φρovρaρχείoυ. Της αrvχoύς δε ταύτης

yvmικός η κηδεία cγivcτo σήμερον ;ιρωιαν, παρaκoλoυθoVνroς πλήθους πολλού. το

οποίον συvεκίvηoε το οικτρόν riλoς της αθλι'ας".~

~EVΏ η aoιδός Άννα Ραζή ευρίσκετο εις το καφωδείον του KαρaoτάfJη, εισήλθον εις

την οικία" αυτής είς πυροβολητής ματά δύο άλλων ν'ων κouτσαβάκηδων και

διαρρήξαντες το μπαούλον της, αφήρεσαν εξ αuτoύ δραχμάς εβδομήκοντα. ~ Jl

Σ10 δημοσίευμα που ακολουθεί διαπισtώνoυμε την κοινή αVlιμετώπιση,

αnόμiρouς1ων αρχών, των ωδικών καφενείωνκαι των οίκων ανοχής:

~Kατόπιν ryxvxliov του κ. Υπουργού των εσωτερικών πρας: τaς AOΠJVOμικάς

Διευθύνσεις / ... / η Αστυνομική Διεύθυνσης της Ααμίας απεφάσισε να λάβη

αιιστηρότατα μάρα κατά των χαμαιτvπ.είων των ι:Υκατοοπαρμfνων εις διάφορα

κcvτρικά σημεία της πόλεώς μας, aπειλoΎVΤα αυτήν την δημόσια ν ηθική'ν. Ο εν τη

ενταύθα Αστυνομική Διειιθύvoη ανθυπομοίραρχος κ. Γαλανόπουλος ειργάσθη ειδικώς

επι' του ζητήματος τούτου και εξεπόνηοε οχ,διQV, δι' ου κανονΙζεται εις το εξής η

λειτουργια των ωδικών καφενcIων και των οίκων ανοχής. Το σι.{διov τούτο f1.I)'Χ.άνoν

της cγκρι'σεως του κ. Νομάρχου, θα αρχιση αμfσως εq-aρμοζόμενοιl" / ... f".
Ακολουθούν αποσπάσματα από ενοικιαστήρια συμβόλαια καφενείων, που

απαγορεύουν τη λειτουργία ωδικων καφενείων:

/ ... / επ' ουδεμιά περιπτώση εΠΙTρέΠCΤαι να χρηοιμοποιηθή ως ωδικ6ν καφενείον

Ι .) .μ

/ ... / vnCVQIxiaoI' απαγαρεύcται και ιδιως εις WΔικύν θίασον ή άλλων ασ{μvων

θεαμάτων / .. /)"

/ ... / εις τας ενταύθα τελουμ'νας εμποροπανηγύρεις της 23 Απριλίου και 27
ΑυΥαύστου εκάστου {τους και εφ' όσον διατηρούνται αύται. Q μισθωτής δύναται να

τοποθετήοη εν τω καφφενειω κομπανίαν με μουσικά όΡΥονα και τραγουδιστρια

yι.rvo.ίκα / ... / .....

3. ηθοποιός
ΟΙ άμεσες αναφορές στις εφημερίδες ή άλλα δημιΊσια έγγραφα του 19ου αιωνα

είναι σχεδόν ανύπαρκτες. Από τις αρχές του 200υ όμως αρχίζουν να πληθαίνουν. Σε

311. Ο N.Σηιryιώηις, ιμην Ιvnς από 111!Jς πιο yvωιπ"Ύc; >m\fcπώλις 1ης Αηιιtnι;..

31. εq-,lIlιι.oo. Λιφια; "θειιι.uτύ).ω", φ. 14-4-1895
32. Εφ'lιltιJίbn. ΛΙ,l"nς"A,m'iιI" φ.4W'..5-}-I9!ι1

33. Εφ'Iι,ιιJίbn. Λ",I"nς "θειιιlOJlι!)•.n,· φ. 1'1·1·1911
34. Αι.'χcί,) P{vt'i;oll: 840111-8-1900 (1""θ,ιΧτ/ εξσχ'1tnύ "ηφcνε:,"II)

35. Αιιχιίο Plvt~ou: 891312-10-1900 (I,ίuθtιχπ, εξ,1X';ΙΙπj 1tnφινε,οll)

3/1. Αιιχιίοl. Πn,'ιιr.ιΙ'(OtI'Ι<'uιοιι/..otι: 333G'14-1-IQIQ (1"1111\1'1'''1 Κιtq:t\,c,ou)
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συμβόλαιο του 1883 τ/ς θεατρtxής εταιρίας Παντ(~λφη, που έδινε παραm:άσεις

παντOJ.lί~lας (ο γνωστότερος θίασος παVΤOΙιί~lας στην Ελλάδα του 1901,1 αιώνα),

αναφέΡΕται ότι συμπ.εριλάμ(kι\'[ τρεις γυναίκες.

Σε θεατρικό πΡόΥραμμα τώρα του 1888. αναφέρεται ηθοποιός Ευανθία Ράμφου,

σύζυγος του θιασάρχη Ιωάννη Ράι-ιφου, ο θίασος του οποίου έδινε πrψαστάoεις στη

Λcqιία τότε, με έργο αναφερι.'ίι.ιενο στην ηρωίδα της επανάστασης ~Χρισriνα Π.

θεoδωρoπoύλoυ~_<1. Στον εξαμελή θίασο είναι η ~Iόνη -yuvαίκα και καθώς αναφέραμε

ότι ήταν oϋtυyoς του θιασάρχη, αυτό αποδειχνύει Την ώ'toψη που Επικρατεί ()τι οι

θίαοοι της εποχ-ης εκείνης είχαν ·Ο/ΚσΥe»:ιακό χαρακτήρα". ΤΟ ίδιο αποδεικνύει και

το σιφβόλαιο των Παντόλφη. Παρ' όλα αυτά η στάση του x6σ~loυ απiνανη τους [ιναι

αρνητική και αυτό εξ αιτίας της κακής ειχόνας που είχε σχηματιστεί από τις

πρι.uταγωνίστριες των ιταλικών μελοδραμάτων χαι των ωδικών θιάσων.

' ... / εveφυ.νίσθησaν οι {..} κύριοι Aνδρiας Φορμαvrίνης. Aλiξανόρoς Παντόλφης,

ΚωνΙνος Παvrόλφης. ηθοποιοί" κάτοικοι Πάeμας της /raλΙας και διαμfνoντες ενταύθα

και συνωμoλόγησaν τα εξής: ο Α. Φορμαντίνης (..} εξφίσθωσε πρι εργασίαν

ολοκλήρου της θεατρικής εταιρίας Παvrόλφη, ης μΙρος απσrελείμcrά της συζύΥου του

Βικτωρίας (..} υποχρεούμενος να λαμ{Jό.νη μΙρος εις τας θωτρικάς παρaσrάσcις μcrά

της συζύΥου του }..} οι αδελφοί (..} Παντόλφη οι'τινες υποχρεούνται να λαμ{Jό.νoυν

μΙρος εις τας αυτάς παρασrάσcις μtrά δύο yιm'.ιικών και δύο crΙρων ανδρών'" (... }.

ε. ιατρικά και παραϊατρικά

1. Υιατ()6ς
Οι πρωτες ΓUνrι.ίκες γιατροί εμφανίζονται στις πρχές του 200υ αιώνα. Αυτές είναι:

η ο&Ντίατρος Καοοάνδρα AπoιJτoλίδoυ" και η παθολόγος Ειρήνη Μακρυναίου. Για

τη δεύτερη ξέρουllε ()τι ήτπν ,ιια απι) τις πρώτες λαμιω1l00ες ~ιαθήτρl ες που φσίτηοαν

("ο ΓυlινάοlO Λαιιίας.

2.νοσοκόμα

Κατά τη δlάρκειrι. του 190Ι' πιωνα το ~I\\\'o νοοηλει'τικό ίδρψα που υπήρξε οτη

Λαιιία ήταν το Σψατιωτικι) Νοοοκιψείο. Δεν έχουμε πληροφορίες (\ιιως αν δι1ι;λεψαν

(J' αυτι) γυναικες νοοοκ6μοι. ΑυτιΊ φ«ινεται να έγινε τον 200 αιωνα, με τη λειτουργία

του πρώτου νΟΟ{1κομεΙΙ1Ι' της Λπιιίπς. του Ελασσώνειοι'.

Πολλές πληΡ{1φ{1ρίες ι\μως: εxoι'~lε για την, πεΡΙΙΠ('{(1ιακή. ΠΠΡ{1I'ΟΙΠ οτην περιοχή

μης Ελληνίδων κω ξένων νοο(}κιιμων κπτπ τη διηρκΕιΠ του πολέlωυ του 18ι,ι7. Οι

ελληνίδες εθελllvτιιιες νοοοκι'ψοι (Enl!kIl\'a" ιπο πηιι)πλοιο "θεσσαλια" που ειχε

rιγκυρι)βoλήσEl στην ΑΥίπ Μαρίνπ και rινolχτά του Μωλοι') ήτrιν οι: κι'ριες

Φερεντίνου. Γεu.ψγαντά και lοοαδόφιικι καθώς κω οι rι.δελφές Ελένη και Eυγενίrι.

Νεγρεπι'ιντη.

Στrι. \'OOOxoIIElrι Δοιιοκοl! κrι.ι ΛιψΙrι.ς επικεqχιλής ήταν η ΚΙ'ιιίη ΚηΟIΧt!i{τη. Η

Ένωιιη Ελληνιδων είχε επίιJη; δηΙIΙΟUΙJΥή"εl φιψητ6 χειρουργείο, lπο οποίο είχαν

.\1. Βλ/JιΙ Jllι",~~ίΊιι.... ,,,,; ιι......"ιiι; 1.>t' r. Σmιο(";IΙt>\·λ,,ι': "ΤΙ} θ{"'(Η1 '"'1 Λ'ψιίl Λ' κ"ι ΙΙ-. ΜΙ'.

ΦθIQ1ΊΚΑ ΧΙ'ΟΝΙ Κλ. ι.17'Ι'»> χ'" 21/11"1' "",i,,,,,,x,,.
:ΙΧ. Αι'χιό.. Κ",λι'\'η l.'i-IB·I~J

.w Αι,χιό" X".;:ηχι""""'~ ,",.f'oι.;ι..n", "Ι'. .'i-Iιo;κιlΙΙl1
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εκδηλώσει επιθυμία να βοηθήσουν Γαλλίδες και Ελβετίδες νοσοκόμοι·'.

Στην Αγία Μαρίνα λειτουργούσε και Γερμανικό νοσοκομείο, όπου δεχόταν τους

σοβαρότερα τραυματισμένους, Έλληνες και ξένους,

Ο ιστορικός του πολέμου αυτού Ηλίας Οικονομόπουλος γράφει για τη δράση των

νοσοκόμων: "Και εδώ κυρι'ες και δεσποινιοες των εκλεκτοτ{ρων οικογενειών, μετά

τινων φιλOτiμων ιατρών και νοσοκόμων, , ... / μεταβάσαι με πολλά φορεία και αμάξια

επί του πεδίου των μαχών, συνiλεξαν τους δvaτυχείς τραυματίας κω μετενεγκούσαι

αυτούς εις Λαμίαν I.. .J ltaeioxov αυτοίς cxcf τας πρώτας ιατρικάς περιθάλψεις,

προληφθiντοςούτω f. .. / του θανάτου πολλών εκ της εξαντλήσεως και της ανεπαρκούς

περιθάλψtυ.Jς επι' τόπουl .. 1". •/

στ. δημOσΙOYιlαφικά

εΧδ6τοια εφημεοίδας:· τυπογοάφος::

Πρόχειται για μεμονωμένη περίπτωση. 'Ηταν η Μαρίνα Κατσανάκη, κόρη του για

πολλά χρόνια εκδότη Θ. Κατσανάκη, που (συν)εξέδιδε αρχικά την εφημερίδα "Φωνή

του Λαού" και κατόπιν την εφημερίδα "Θερμοπύλαι". Μετά το θάνατο του συνέχισε

την έκδοσή της η κόρη του Μαρίνα. Αυτή παράλληλα με την έκδοση της εφημερίδας.

λειτουργούσε και το τυπογραφείο της, εκτελώντας κάθε τυπογραφική εργασία που

της παραγγελλόταν από δημόσιο και ιδιώτες. Η εκδοτική αυτή δραστηριότητα της

Μαρίνας Κατσανάκη εκτυλίχθηκε στα πρώτα χρόνια του 200υ αιώνα.

ζ. παροχής Ι(Μι)τικών υπηοεσιών

ιεοόδουλος:

Φυσικά σε κανένα δημόσιο έγγραφο δε συναντάμε ένα τέτοιο επάγγελμα να

συνοδεύει δικαιοπρακτούοα γυναίκα. Πολλές όμως είναι οι αναφορές στα δικαστικ(ί

πρακτικά κω οτις εφημερίδες της πόλεως, πάντπ απαξιωτικά. Σε κάποιες περιόδους

611ως υπήρξε ενδιαφέρον για την κπλυτέρευοη των συνθηκών εργασίας και διαμονής

τους. Ιδιαίτερα σημειώνουμε την πληροφορία για σχέσεις τους με την Αστυνομία,

όπως και σήμερα.

':"Ήδη πληροφορούμεθα 6τι ο διευθυντής της ενταύθα Αοτυνομι'ας κ. Δουλαβiρης,

τη υ.ίαδείξει των κατά την συνοικίαν των Υδρομύλων κατοικούντων συμπολιτών μας,

οίTllιες και αναφοράll ενεχει'ρισαν προς τον κ, Νομάρχην, μεταβαλών Υνώμην

εθειύρησει! κιπάλλ'lλον προς σύστασιν καταστήματος των τη Αφροδ/τη θυOVΣών

γυναικών την OiOIV του Παλαιού Νεκροωφείου, 6που υπάΡΧOVΣιν ω δημοτικαι'

αποθήκαι, αιΊινες δια μικριίς δαπάνης δύναντω να καταστώοι χρήσιμοι προς

κατοικίαν των ιεροδούλων."

Η λύ,ι!l τ!ις π6λf:tόc μας"

'Ή π6λις μας ει'χεν ανακουφισθή ολι'γον κωρι)ν δια την εκκαθύ.ρισιν αυτής εκ των

ασέμνων Υυιιωκών. Αλλά δυστυχώς η κοινή αΥανάκτησις της κοινωνίας μας

40, K"ί'λrις "'llIΚ'lMκ,l: "Οι Γι'ιvιl'κtς QT<J1' Ιιfι'χιί ;rIiltμII ιοι' /897" . Al'ιljl'rι 1'1'14
41 Hλo'rι ΟIΚ"\,()llιiπ"ι,λ"ι'; "lυfI)ριί, ιου Ελλιιιvιrοι-ρκ,κοι' πιιλΙμοι'", AΙΙΨvι ΙΙΝΙ!

42, Εφlll'fl,,'δrι Arιllo",,; "Φιω'ή rιις ΦΙΙ"o"Jr,διις" φ. 20/ι,·3-1I;,14

43, Ε'Ι"'1Jjιfl,,'δrι Λrιιιο""ς ·Φιω·ή rιις ΦΙΙ"o"Jrιδιις": φ. 20/1'1-3·11',14
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cλησμovήθη και ήρχιοαν πάλι διιλά- δε,λά να c/σρίωσιν avcv6χlrtro/ αι τοιούτου είδους

yvvαίκες και μάλιστα να σrτjoωoι την φωλr.άν των ιις ΤΟ xcνrρικώτcρoν μέρος της

πόλεως μας παρά την πλατείαν Διάχου.

Δεν είναι εσχάτη ηθιΧή 'τΌΡΡWΣις η avoriι της εyxαθιδDύσεως αυτών εντός aιπής

της πλατείας του Διάκου, ένθα VJtd την οχιάν του ανόριάνroς του προμάχου της

πίστεως χω της πατρίδος, τελούνται τα όργια των ιερoόι)ύλωv; Aισχυvόμcθa δια

λo'ιtΨιασμσν σας, ω αρμόδιοι, οι οποίοι επί ζημία των κoιι'(ι)v ηθών cπιrρίπcτε να

ΒCβηλoύται ο ΙΕρός ΕΚείνοςχώρος της nλαrciar; του Διάκου.R

Δια τον Κον ΥποuoΥόν των Eσuιτεp!xων ..

·Πληροφορούμεθα αοq-αλώς, άτι ο διευθύνων την Aστυvoμ(αν Λαμίας Γ.

Στάf3{3αρης. λοχαγός του πεζικού, αναστρέφεται οχανδαλωδως καθ' co,τ{ρaν εις τα,

μετά κοινών γυναικών, ζυθOlτωλει'α της πόλεώς μας. nQoxBlr; είχε)! ,δρύση

xo.ero,taιxrεiσv εvrός αυτών. Επετέθη δε άι·tυ λόγου κω ερρdι'T/oc τονΔιcυθυντήν του

ΞεvolxJxcίoυ 11 ~Aγyλία~ διότι ούτος δnι cδlxθη ιο ιοπΙρ<ι.ς ικιίνο της 2/ης λήξαντος να

ιlοαΥάΥη κοινάς Υυναι'κας cις το Ξιvoδoχιι'oν του και δι' ό"τιρ κατηγylλθη

προσηκόντως 1.../. ~
Krtt ~lIrt rtπό ης σπάνιες αναφορές. έμ!,εση όιιως, οε δtιιθήκη:

·1... / ινι:φaνι'oθη ο κύριος Γι:ωρΥΙος ΛυμπΙρης. ι,τovωμαζόμινoς και

ΤουΡΚσΥιιί.ιργης. κovρcVς. κάτοικος Λαμι'ας 1../ τον δι: υιάν ιου Δημήτριον, ι:πι:ιδή απ'

αρχής {διιξιν απι:ι'θιιαν και πολλάκις μι ιπiκρανcν και πολλάς δαπάvaς δι· αυrΌV

{καμον. εσχάτως δι: ι:λθών εις Υάμov μι:τά ασέμνου γυναικός (πόρνης), ι:ναντι'ov της

θελήσεώς μου, αποκλε/ω εvrελιύς εκ της περιοuoι'ας μου και τον αποκληρωνω και δι:ν

αφήνω τι'πorε εις αυrΌV I ... I.~

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

Bλέπoυ~ιε λοιπόν όη στα μεν καλλΙτΕχνικά (ή κrtλλιπχνίζοvτrt) επαγγέλματα οι

γυναικες που τα αοκ()υν δεν πρoέρχovτnι «πό την περlaχή. πρoέρχoντnι είτε από

άλ/ες ελληνl κές περιοχές είτε «π() το εξωτερικό κω κατά καν6ν« είναι φορείς ~ιάλλoν

ξενόφερτων τότε διασκεδάσεων. Ο βαθμός χειρn.φέτηοης τοιις, αν και ποικίλει, σης

περω0ότερες περιπτιδοεις Οα πρέπει να θεωρηθεί ιιπαρκτός, σε σχέοη πάντα με ης

υπόλοιπες γυναίκες.

'Οι:ΊΩν αφορά τα περlοοl.'Ιτερ« rι.,ό τα \'πόλοιπ« επαγγ{λιιατα φαίνεται να έχουν

ΟΥ/ση ~Iε ε;τ:αγγέλματα ΠΩΙΙ οι άνδρες δεν μποροιΧ1(ιν ή οι τότε πvτιλήψεις δεν τους

άφηναν να «ηΧήσουν (μαία. reoqv.iς. μoδι'ιJfρα. ;τλύοτρα. υ:τηρΙτρια x.d.j. Axό~ια και

το νέο επάγγελμα τ/ς δασκάλας ίσως νπ ,ιη είχε τι\tε γεννηθεί α\' εθ[(ι}ρείτο όη (\l

άνδρες ~Iπoρoύν "π διδάσκουν ~HΚρά Ilι'\\'Ο κορίτοl« κλπ. Στ«δι«κά όμως αρχίζοιιν

\'« δουλεύουν και {lE άλλες νέες ερψισίες. ό,H.ι~ που πάλι είχ«ν αχέαη με 6.η

εθεωρείτο γυναικεία αοχολία (uq-u.ντυυρΥία, ζυμαρικ(ί κ.«.). Πολλές «πι) ης δουλflές

τους είναι ωπαflείς, πρδΙΤιi:αιρες και εναλλαοικϊμενες (κυρίως για τις γυναικες των

φτωχιΙτειlU1V στρωιιάτι>η') ιπσ onίτι ή ιττη γεΙtl1\'ιrί.

~~ Ειι ΙΜ1(("()ι' Λfιιι'n~ ~φ,,"'ή "ι= </>0",,1,1),,=" JYI(I

~ ... Αι>χ((" Δι~'1"'>ι.."iιnl "Ι'. Ι,::!f'I!;I_!·I~! ΙΔ,ntlΦ,II)
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Μια μεγάλη μερίδα εργάζεται στον πρωτογενή τομέα και φυσικά πάντα

σηκώνοντας τα βάρη του νοικοκυριού και της ανατροφής των παιδιών.

Η αλλαγή των αρχών του 200υ αιώνα, τ/ς γυναίκας δηλ. στο δημόσιο, μάλλον

άργησε να ισχύσει στην περιοχή μας.

ΒIΒΛιΟΓΡΑΦIΑ

Πέραν όσων αναφέρονται σης παραπομπές, χρησιμ6τατα μας <πάθηκαν και τα παρακάτω:

Aλεξάνδe,Hις Μ:ιιακαλάκη. Ελένης ΕλεΥμίτου: Η εκπαίδευση "εις τα του οίκου" και τα

ywαικεία καθήκοντα, AENιrΓNΓ, Αθήνα 1987
Σ. Ιιώ'Υου .KOQaotiQyιou: Ημέση εκπαίδευση των κοριτσιών (1830 - 1893), ΙΑΕΝ 1986
Ελένης Φoυoν(ψiκη: Εκπαίδευση και Αγωγή των κσριτσιών (1830 -/910), ΙΑΕΝ 1987
Μ.Παντελίδου· Μαζούτα: Η πάλη των φύλων δεν ειχε νικητή, εφ. ΤΟ ΒΗΜΑ 19-12-1999
Δ.θ.Νάτσιος: Παλιά λαμιώτικα προικοσύμφωνα, περ. ΦθΙΩΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ,τ.14/1993

Από τις 7 ΗΜΕΡΕΣ της ΚΑθΗΜΕΡΙΝΗΣ ''Γυναίκα και εργασία" (2-5-1999):
ΙώΥιας ΧQOνάκη: Εργαζ6μενες Υιιναίκες

Έφης A!iδελά: {)ψεις της γυναικείας εργασ{ας

Έφης A~ελά: Μια ywαικε{α επανάσταση- σι γυναΙκες κατακτσύν τα υπσVΡγε{α και τις

'δημόσιες υπηρεο{ες

ΧΟ. Σταματοπούλου.Βασιλάκου: Κοράσια κιΧιμια και ευειδή- σι πρώτες ελληνίδες ηθοποισί

Ι. Σαλίμ..,α: Υπηρέτρια στην π6λη

Ελένης Φoυoν(ψiκη: Επάγγελμα δασκάλα

Λήδας Παπαστεφανάκη: Στα καπνομάγαζα, στα υφαντουργε{α- εργάτριες στην ελληνική

βισμηχανια: απ6 τσ σπίτι στη μισθωτή εργασία.

Το υφαVΤ01Jργείο των αδελφών Μαχαίρα στη\' οδό Τοιρψώκου. ΠρωτολειτούρΥησε το 1902.
Το 1927 ε'χε 40 υφάντριες.
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ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ

Aφ~oδίτη θεοδώρου

φιλόλογος

θΕΜΑ

Φθιωτικοί Σύλλογοι Γυναικών από το 1914·1999

Σεβα<πό ακροατήριο,

ευχαριστώ κι εγώ με τη σειρά μου το Πνευματικό Κέντρο Σταυρού για τ/ν τιμητική

πρόσκληση που μου έκαναν να μιλήσω <πο 10 Συνέδριο Τοπικής !(πορίας και να τους

συγχαρώ για τ/ν πρωτοβουλία τους να διοργανώσουν ένα τέτοιο Συνέδριο και

μάλιστα να το καθιερώσουν ως θεσμό ανά διετία.

ΤΟ 1887, 66 ολόκληρα χρόνια από την Εθνική Παλιγγενεσία η Ελληνίδα

εξακολουθεί να ζεί με τ/ δουλική υποταγή που της έχουν επιβάλει οι συνθήκες τ/ς

τότε ζωής. Όμως το τέλμα αυτό τ/ς γυναικείας νάρκης έρχεται να ταράξει η πρώτη

γυναικεία εφημερίδα, που κυκλnφoρεί στις 8 Μαρτίου του ίδιου χρόνου: Η 'Έφημερ/ς

των Κυριών", εβδομαδιαία, που εκδίδεται από τη δυναμική PεθυμνιιιJτισσα Καλλιρρόη

Παρρέν και γράφεται από μια μικρή ομάδα Αθηναίων γυναικών με σκοπό τ/ν

"aφύπνισιν της ΕλληνI3ος".

Η κυκλοφορία του πρώτου φύλλου της 'Έφημερι30ς των Κυριών". που ξεπέρασε

ης IO.CHX.I φύλλα, προκάλεσε τρομερές αντιδράσεις, γιατί ερχόταν σε τέλεια αντίθεση

με τις προλήψεις, ης αρχές και τα ήθη της εποχής. Το τόλμημα ήταν πολύ μεγάλο, Για

πρώτη φορά οτην Ελλάδα από τις στήλες της πρώτης γυναικείας εφημερίδας

ακούστηκε η φωνή της γυναίκας που είχε το θάρρος να σχολιάσει θέματα και

προβλήματα ζωτικά, να ζητά την ισότητα των δύο φύλων και να απαιτεί να ψηφιστεί

από τ/ Βουλή νομοσχέδιο που να κατοχυρώνει τα δικαιώματά της.

Η δημοσιογραφική ομάδα της Καλλιρρόης Παρρέν αποτέλεσε τον πρώτο άτυπο

γυναικείο σύλλογο στην Ελλάδα και επί τριάντα χρόνια κράτησε σε υψηλό επίπεδο

τον αγώνα της Ελληνίδας για τα προβλήμπτά της.

Αυτή η nημερινή ανακοίνωση αφορά στOIJς Συλλόγους και τα Σωματεία Γυναικών

(πη Φθιώτιδα και αντλεί πληροφορίες για την καταγραφή τους από μια επίσημη πηγή:

το Βιβλίο Ανεγνωρωμένων Σωματείων του Πρωτοδικείου Λαμίας, στο οποίο,

σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία (Νόμος 28]) καταγράφονται όλα τα

ανεγνωρισμέναοωματεία από το 1914. Τα Αναγνωρισμένα Σωματεία καταθέτουν

καταστατικ6 και σύμφωνα με συγκεκριμένες διαδικαοίες αποκτούν νομική

πραJωπικότητα.

ΤΟ Βιβλίο Ανεγνωρισμένων Σωματείων του Πρωτοδικείου Λαμίας είναι ...πολλά
βιβλία και μάλιστα συντεταγμένα με διάφορο μεταξύ τους τρόπο, άλλοτε με πύξοντες

αριθμούς, άλλοτε με αριθμούς μητρώου,τα πλέον πρόοφατα δεν αναφέρουν καν το

οκοπό ιδρύσεως των Σωματείων και πρέπει κανείς να ανατρέξει στους φακέλους

καταστατικών.

Η έρευνα και καταγραφή των Γυναικείων ΣΙ'λλόΥων από το 1914 έως το 1999
κπταλήγεl οε ένα σιινολο 47 ουλλ6γων.
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Δε θα σας ιιουράσω με τον ατενή κατάλογο όλων αντών, με αριθμούς oπoψ(iσεων

του Πρωτοδικείου και των Καταστατικών κλπ. Αντά θα καταθέσω για τα Πρακτικά.

Είναι η πρώτη φορά που καταγράqx:ινται οι Φθιωτικοί ΣυλλοΥοι Γυ\'Οικών, αλλά πέρα

ο,"'ιό πιν ο,"'ιλή καταγραφή, το θέμα παρουσιάζει κοινωνιολογικό ενδlαφiρoν και

σ'αuτό θα επικεντρωθούμε καθώς και σε Συλλόγους, ακόμη rn'jμερα λειτουργικούς,

των οποίων βρέθηκαν τα καταστατικά αλλά και τα πεπραγμένα.

Τνπικά όλοι αυτοί οι σύλλσΥοι είναι ενεργοί, εφόσον καμία πράξις δεν έχει

αναστείλει επίσημα πι λειτονργία τους, πλην ενός πον διελ.\ίθη με ο,"'ιόφαση του ιδίου

Πρωτοδικείου, Ωστόσο κάποιοι από αυτούς είναι ανενεργοί. έχουν παΟΟει να

προοφέρονν έργο, είτε λόγω ελλείψεως ενδιαφέροντος, είτε λόγω των εκάστοτc

ιστορικών ΣUΝΘΗκών. Όπως κατά πιν διάρκcια του πολ{μου, ή κατά πιν περίοδο της

δικτατορίας, που, όπως όλοι ΎVU>Ql1;oνμε. αναστέλλονται τα άQθQα του Συντάηιατος

πον αφορούν στη συνάθροιση των πολιτών κλπ., οπότε αΡΎότερα πολλοί σύλλσγοι δεν

εντρΥοποιήθηκαν εκ νέον.

Εκτός απ' αυτούς τονς 47 γυναικείους Συλλόγους, λειτονργοίίν στη Λα~ιία και τρία

Παραρτήιιατα Συλλόγων πις Αθήνας που, σύμφωνα με το καταστατικό τους,

προβλέπouν πιν ίδρUΣΗ παριιρπιμάτων και σε άλλες πόλεις πις Ελλ6.δος και τα α/toία

για την πληρότητα πις έρευνας, αλλά και από αίσθημα δικαιοσύνης, εφόσον

λειτουργούν ευδόκιμα στην πόλη μας και παράγονν σοβαρό κοινωνικό έργο,

θεώρησα σκόπιμο να συμπεριλάβω. Επομένως, σν/ολο 50.
Οι Σύλλογοι αυτοί. στο σίίνολο τους και ανάλογα ~Iε το αντικείμενο του

ενδιαφέροντος τους, μπορούν να διακριθούν σε δύο γενικές καπιγορίες: Σα/ι-ιατεία

εργατικά. με συνδικαλιστικό χαρακτήρα και Σα/j.lατεία ιιε κοινωνικό, εκπολιτιστικό

χαρακτήρα.

Τα πρώτα γνωρl1;ουν έξαρση αμέσως μετά τον πόλφο, το 1945 και το 1946, που η

γυναίκα βγαίνει ιπην παραγωγή και μάλιστα δνο·τρία απ'αυτά δεν είναι αμιγώς

γυναικεία, αλλά γίνεται τροποποίηση του καταστατικού των ήδη λειτουργούντων

Οα/Ι-ιατείων εργατών για να συμπεριλάβουν και τις γυναίκες εργάτριες, όπως. για

παράδειγμα, το "ΣωμαπιΌ εΡΥατών και ερyαrριώμ Κεραμοπλινθο:ποιών και

ΑγΥειοπλαστών Νομού Φθιώτιόος" με έδρα τη Λαμία και σκοπό τη αυνένωση των

εργ«τών και εργατριών εις ενιαίαν OργπνωιJιν κλπ. Επίσης το "Σωματείον εργατών

και εργατριών οδοποιίας. φορτοεκφορτωτών, καρρ«γωγέων κπι εκδορέων Δομοκού".

Απόφ, 34/22 Μαίου 1945.
Με πιν ίδια ημερομηνίπ και πριθμό απαράσεως 36 ιδρύεται στη Λαμίπ το πρώτο

ππ>αιιτά τα εργατικά σωματεία, αμιγώς γυναικείο. ~Iε την επωνυμία "Σωματιίον

ελευθίΡWν ΙΡΥατριών Λαμιας" και σκοπό του "την εξυΠ'1ρ'τηοη των οικοvoμικών και

επαγΥιλματικών oυμφrρύYTων των μελών του και την ΠρQQπ6.θιια βελτιώσεως του

ηθικού, υλικού και πoλιrιστικoύ επι:πίδου των μελών TOυ~,

Άλλα σωματεία τον 1946: ~ΣωμαTιίoν Αδιλφών Νοσοκόμων Λαμίας~. "ΣωματειΌν

Καθαριστριών Τραπιζών και Γραφιίων Λαμίας" "Σωματείον Μοδιστρών

Ασπρορουχούδων Λαμίας", "Σωματιι'ον (ρ'fΩTριών vφαvrηριων και καλTOO:πλCΚTηρίων

Λαμίας" και άλλα, όλα με σκοπό την "ιξυ,"Τηρίτηοιν των επαγγελματικWνouμφcρόvrων

των μιλών tovς".

Ο χρόνος ιδρύσεως, οι επωνυμίες, οι στόχοι. εύγλωττα ιιαρτuρoίίν τα επαηι€λιιατα

<πα Ο1Ιοία ο,"'ιααχολήθηκαν οι γυναίκες εκείνη πιν εποχή. αλλά και την αγωνία και τον

αγώνα τους για την επιβίωση και τη στήριξη των οικογενειών πία(ΙJ ωτ>αιπές>
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Η άλλη κατηγoρtα συλλόγων, ()( κotνωνικοu και EκπoλιησtΙΚOύ χαρακτήρα, που

είναι και οι περισσότεροι, γνωρtΙ;OΥV ε'ξαρση κνρiως μετά την ιLίoκατάOTαση της

Δημοκρατίας στη χώρα μας, δηλαδή μετά το 1974, δειλά στην αρχή, με

Υρηγορότερους ρυθμούς αργότερα και ακόμη σήμερα συνεχίζουν να ιδρύονται

καινούργια, ώ<πε σχεδόν ο'όλες τις μικρότερες πόλεις, ακόμη και (Πα χωριά, να

υπάρχουν πυρήνες, ΓUΝΑικε(OΙ σύλ/oγot που δραστηριοποιούνται χαι παράγουν

κοινωνικό και εκ.πoλιτισtικ6 έργο.

Ο πρώτος D..ί'UUΤΟύς τους συλλόγους ανήκει στην όψιμη ΠΕρίοδο του

μεοοπολ{μου. Ιδρύθηκε τον Ιούνιο του 1938 με έδρα τη Λαμία. Επωνυμία του:

-ΣιΜ:'εσμος Kυριιiιv χαι Διoπαιινfδων- και σ.ωπός -η ηθική και υλική Ενίσχυσις πάσης

ωρα{ας προσπαθιιας χαρακτηριζούσης εν τη Koιvων[α του πολιτισμου·. Είχε

φιλανθρωπικό και κοινωνικό χαρακτήρα, δΙOQΎάνωνε κοινωνικές εκδηλώσεις

σύιιφωνα με το πνεύμα της Εποχής και ouvεκέντρωνε χρήματα για φιλανθρωπικούς

σκοπούς. Ο πόλεμος που ενiσκηψε σύντομα. ανέστειλε οριστικά τη λειτουργία του.

Μεταπολεμικά. το ΦεβQoυάριo του 1946. ιδρt)θηκε ο "ΣύλλοΥος Γυναικών Λαμίας",

με σκοπό την "καλυτέρευση των όρων της ζωής των yvvaικών ως νοικοκυρών, ως

μητέρων κλ.1,1. ~ Ο μό\'ος της περιόδου αυτής μη εργατικός σuνδtκαλιoτlκός σύλλογος

που κι αuτός όιιως εκφράζ.εl και ;ιροσπαθεί να καλύψει κάποια πραΚΊlκή ανάγκη.

Ακολουθεί μια μακρά περίοδος nανομfJρίας", κυρίως διόη πλtoν τα σωματεία αυτά

είναι μικτά και δε γίνεται &άί'.ριση. Έξαρση πραγματική των Γυναικείων Συλλόγων

παρουσιάζεται lιετά το 1974. ό;ιως ήδη ;ιροανέφερα και σχεδόν όλοι αuτoί

λειτουργούν μέχρι σήμερα.

Ο Eξα/ίlαίστικό;- και εκπολιτιστικό;- ΣύλλΟΥσ;- Γυναικών Λαμία;- είναι ο πρώτος

γυναικείος σύλλογος αυτού του χαρακτήρα που ιδρύθηκε στη Φθιώτιδα μετά τη

lιεταπολίτευση και σήμερα έχει στο ενεργητικό του 25 χρόνια δηιιιουργικής ζωής με

πολύ αξιόλογη δραστηριότητα.

Σκοποί του, σύμφωνα με το καταστατικό του, είνω η ανάπτuξη δράσης με σκοπό

τον εξωραϊσιιό της Λαμίας, η προώθηση της γυνωκεί«ς ισοτιμί«ς και των

δικαιωμάτων των γυναικών σε όλους τους τομείς, νομικό, πολιτιστικό. κοινωνικό,

οικονομικό. η ενεργός συμμετοχή στις διαδικασίες για την επίλυση βιοτικών.

κοινωνικών και πολιτιστικών προβλημάτων. όπως ο αναλφαβητισμός, η προστασία

του περιβάλλοντος. η άμυνα του καταναλωτή κλπ. Επίσης η επιδίωξη συνεργασίας με

το Κράτος και τους φορείς της Το,τικής Αυτοδιοίκησης γιο τη δημιουργία ιδρυμάτων

κοινωνικής πολιτικής: BρεψJκoμεία, παιδικές χαρές, συμβουλευτικούς σταθμους

γ(iιιoυ κλπ.

Για την πραγματοποίηση αυτών των στόχων ο σύλλογος έχει ονα.."'tτύξεl αξιόλογη

δράση σε εθνικό επίπεδο ως μελος της Ομοοπονδίας Γυναικών και σε ευρωπαϊκό ως

μέλος του Lohby Γυναικών Ευρώπης. Επανειλημμένα ιuιεUΘίrνεται με ψηφίσματα

τόσο προς αυτούς τους φορείς όσο και προς τη βουλή των Ελλήνων.

Μέσα στις σημπντικότερες δραστηριότητες του Συλλόγου είναι:

Η δηιιιοuργία του Λαογραφικού Μουσείου Φθιώflδας. Το ι)()% του υλικού

συγκέντρωσαν οι γυναίκες του Συλλόγου κπι το δώρισαν στο Δήμο της Λαμία;.

Εκδόσεις: Βιβλία. Λευκώματα.

Εκθέσεις: Φωτογραφίας με διάφορα θέματα. λαογραφικου υλικού.

αρχιτεκτονικών στοιχείων α.."'tό έναν κόσμο που χηνεται, κ.ά.

Φριιντίδα για στέγαση και πnιδεία των τσιγγάνων της περloχη~. εκδηλώσεις για
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τους γιατρούς χωρίς σύνορα, επιμόρφωση των γυναικών σε θέματα υγείας και πολλά

άλλα.

Από τον Αύγουστο του 1976 που ξεκίνησε ο Σύλλογος της Λαμίας, με

καθυστέρηση τριών ετών, άρχισαν να φυτρώνουν σαν τα μανιτάρια αντίστοιχοι

σύλλογοι στις άλλες πόλεις της Φθιώτιδας, σχεδόν με την ίδια επωνυμία και τους

ίδιους σκοπούς: τον Αύγουστο του 1979 ιδρύθηκε ο "Επιμορφωτικός χαι

εχπολιτιστικός σύλλογος Γυναικών ΑμφιΧλείαξ, ένα μήνα μετά ο "Σύλλογος Γυναικών

Στυλίδας" και αργότερα στο Μαρτίνο (2), στη Λάρυμνα, στην Ελάτεια, στα Καμμένα

βούρλα, στην Τιθορέα, στην Κόμνινα, στη Σπερχειάδα, στον Αγιο Κων/νο (2), στην
Αταλάντη (2), στη Λάρυμνα, στο Νέο Μοναστήρι, στη Σαριάδα, στις Ράχες, στη

Μεσοποταμία, οto Μώλο, στο Παλαιοχώρι, στην Ξυνιάδα Δομοκού, στην Ομβριακή,

στο Μπράλλο, στο Αυλάκι, στο Μεγαπλάτανο, στον Έξαρχο, στον Αχινό. Αυτοί είναι

αμιγώς γυναικείοι σύλλογοι. Σε πολλά άλλα μέρη υπάρχουν εξωραϊστικοί σύλλογοι,

όπου παντού βεβαίως συμμετέχουν και γυναίκες.

Η Ομοσπονδία ΣυλλόΎtOν Γυναικών Ν. Φθιώηδος ιδρύθηκε από την ανάγκη να

εκπροσωπούνται και να συμμετέχουν οι Σύλλογοι Γυναικών στο ΕυρωπαΙκό Lobby
Γυναικών για να συνεργάζονται με την Ε.Ε., τον Ο.Η.Ε. και άλλες συναφείς μη

κυβερνητικές οργανώσεις, να απευθύνονται προς αυτούς τους οργανισμούς ή φορείς,

να προωθούν τα γυναικεία θέματα και να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους για τη

μελέτη και επίλυση των προβλημάτων που απασχολούν τη σύγχρονη Ελληνίδα.

Σημειωτέον ότι μέχρι πολύ πρόσφατα η Ελληνίδα, με το Οικογενειακό Δίκαιο που

ίσχυε, δεν είχε καμία νομοθετική κάλυψη, η μητρότητα δεν ήταν καν λειτούργημα

κοινωνικό και μόλις το 1983 με το Νόμο 1329, που θέσπισε την ισότητα στο γάμο, τη

γονική μέριμνα, την οικονομική ισότητα για τα περιουσιακά στοιχεία εντός του γάμου

και άλλα θεμελιακά ζητήματα, πραγματικά σήμερα μπορεί να στέκεται ισότιμα δίπλα

στον άνδρα, γεγονός που εξυψώνει ηθικά και κοινωνικά και τους δύο.

Όλα αυτά αποτελούν και τους σ'/<οπούς της Ομοσπονδίας, καθώς και, κυριότατα,

η διατήρηση των υψηλών ηθικών αρχών σε όλους τους τομείς της ζωής και η

ενθάρρυνση των μελών να αποκτήσουν ειδικές γνώσεις μέσω των ειδικών

μορφωτικών προγραμμάτων της Ε.Ε., με βασική και θεμελιώδη αρχή ότι η

Ομοσπονδία δεν έχει κομματικό χαρακτήρα και ουδεμία ανάμειξη σε εκδηλώσεις με

τέτοιο χαρακτήρα.

Οι Σύλλογοι που μετείχαν αμέσως και ίδρυσαν την Ομοσπονδία ήταν της Λαμίας,

που είχε και την πρωτοβουλία, της Σπερχειάδας, της Υπάτης, Τιθορέας, Αταλάντης,

Νέου Μοναστηρίου, Στυλίδας, Ελάτειας, Αχινού, Ραχών, Μπράλλου και προοεχώς

πρόκειται να συμμετάσχουν οι Σύλλογοι Μώλου και Καμμένων Βούρλων.

Το "Λύκειον των Ελληνίδων", ίδρυσε το 1911, με έδρα την Αθήνα, η

προαναφερθείσαπρωτοπόρος Καλλιρρόη Παρρέν που διετέλεσε επί μακράν σειράν

ετών πρόεδρος και κατόρθωσε να εμπνεύσει τη βαθειά πίστη στις ελληνικές

παραδόσεις, τα ήθη, τα έθιμα, τους χορούς, το δημοτικό τραγούδι και τη λα"ίκή τέχνη.

Σκοποί του Λυκείου ήταν και είναι: Ι)Η αναζωπύρωση και η διατήρηση των

ελληνικών εθίμων και των παραδόσεων, 2) η εξύψωση της θέσης της Ελληνίδας στην

πολιτεία, στην κοινωνία και στην οικογένεια 3) η διαφώτιση της Ελληνίδας μητέρας

για τα καθήκοντά της και τον προορισμό της και η ηθική συμπαράσταση και
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προστπσία της μητέρας κπι του παιδιου. ιδίως των λαϊκών τάξεων.

Τέτοιο τεράστιο ελληνοπρεπές πρ{)γραμμα δεν ήταν δυνατόν να υλοποιηθεί από

την πρωτεύουσα και γιαυτό OεoπίΙΠl]κε η λειτουργία παραρτημάτων στην επαρχία. Ως

παράρτημα λειτούργησε και το "Λύκειο των Ελληνίδων Λαμίας" από το 1974.
ΑνεξαρτοπOlήθηκε όμως και οργανωθηκε σε ίδιο και αυτοτελές σωματείο το 1988 με

τους ίδιους πάντοτε σκοπούς και το 1998 έκανε μια τροποποίηση του καταστατικού

του ως προς τον αριθμό των μελών του Διοικητικού Συιιβουλίου.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Ως Παραρτήματα Σωματείων της Αθήνας, με έδρπ την Αθήνα και με την ίδια

επωνυμία. με τους ίδιους σκοπούς, αρχές και μέσα πραηιάτωσης των σκοπών,

λειτουργουν ιΠl] Λαμία οι εξής γυναικείοι σύλλογοι:

"Πανελλήνια Ένtooη Γυναικών"

'Εδρα: Αθήνα.

Απ6φ.2498/82

Κατεχ. 113251 21 -10-82.

Σκοπός: ]) Η αντιμετώπιση των θεμάτων που αφορούν τη γυναίκα και τον κι)ομο

της, ούμφωνα με τις παραΟΟοεις του ·Εθνους μας και τα βιώματα της Ορθοδοξίας.

2) Συμπαράσταση ηθική, πνευιιατική. νομική και υλική. με οχοπό την εξύψωση

της κοινωνιχής θέ('ης της γυναίκας, την ισοτιμία της μέσα οτην οικογένεια. οτην

εργασία και γενικά οτην Ελληνική κοινωνία.

Στο άρθρο 3 του καταοτατιχού αναφέρονται λεπτοιιερώς τα μέσα για την

υλοποίηση των οκοπών. οτο άρθρο 4 ρητά τονίζεται ι)τι το Σωματείο δεν έχει οχέοη

με τα διάφορα πολιτικά κόμματα και οργανώσεις. ούτε δέχεται επιρροές απ·αυτά. το

άρθρο 18 ορίζει δτι κατόπιν αποφάοεως του Δ.Σ. δύναται να ιδρυθούν παραρτήματα

στην επαρχία εξαρτ/ιιένα και χαθοδηγούμενα διοικητικά απι) το κέντρο.

ΤΟ Παράρτ/μα Λαμίας λειτουργεί δημιουργικά από το Φεβρουάριο του 1992 με

αξιι)λογη δραστηριδτητα σιιμφωνα με το καταστατικ("\.

"Πανελλήνια ΟΟΥάνωση 'ΊΙ Ελληνική Εστία" (Π.Ο.Ε.Ε.)".

Έδρα: Αθήνα.

Απ6φ.2]2/91.

Αναγν. σωματείου: α.α. ]7743/]2 Μαρτ. ]Ψ)].

Σκοπι)ς: Η ιιέρψνπ για την προάοπιση. εξιiψωoη κω προαγωγή του θεσμού της

Οιχογένεlας. με (πιιχους την εξαοφάλιση της ενι')τητας και (παθερ6τητας της

Οικογένειας,την αναγνώρωητου θεμελιακούρ6λου της Ελληνίοαςμέοα ο'αυτήν. την

κατοχύρωοητων δικαιωμάτωντης στη δημόσια και κοινωνική ζωή κλπ.

Στο άι>θρο 26 αναφέρεται στι ιιπορούν να ουνιιπώνται Παι>πρτήματα στην

πρωτεύουσα κάθε ν('ι!ού. τα οποία βεr~αίως υποχρεούνται να τ/ροιίν αυστηρά το

Καταστατικι) (άρθρο 31).
Το Ππιιriρτημα ΛπμΙπς ιδριιθηκε το ]991. οχεδ6ν αμωως με το KtVTQlxl,j της

Αθήνας. και κ\,ριστπτος στι)χος του είναι η πρooφoιιri αγάπης κω βοήθειας στα άτομα
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με ειδικές ανάγκες και όχι μόνο; Στα δυο ειδικά σχολεία της πόλης μας παρέχουν τα

μέσα για την αγορά ειδικών παιχνιδιών και ειδών απαραιηjτων για την εξυπηρέτηση

αυτών των παιδιών και, φυσικά, τους ειδικους δασκάλους.

Η δραστηριότητά του Παραρτήματος επεκτείνεται και σε άλλους τομείς, όπως στη

φροντίδα για τα Γηροκομεία και Ορφανοτροφεία της πόλης μας.

"Σωμα Ελληνίδων ΟδηΥων"

Το Σώμα Ελληνίδων Οδηγών είναι αυτόνομη και ανεξάρτητη Οργάνωση

Νεότητας. Ιδρύθηκε το Ι 932 από την Ειρήνη Καλλιγά, κόρη του Αντώνη Μπενάκη, ως

κίνηση για κορίτσια. Ο Οδηγισμός απευθύνεται σε παιδιά, εφήβους και ενήλικες.

Σκοπός του είναι να συντελέσει στην ανάπτυξη των νέων, ώστε να γίνουν άτομα που

αναζητούν πνευματικές αξίες, που σέβονται τον εαυτό τους και τους άλλους, άτομα

υπεύθυνα και ικανά να γίνουν φορείς ανάπτυξης και να συμβάλλουν στη δημιουργία

ενός καλύτερου κόσμου. Ο Οδηγισμός για να φτάσει στο σκοπό του χρησιμοποιεί ως

βασική μέθοδο την αυτοδιοίκηση, δηλ. την αγωγή του παιδιού από το ίδιο το παιδί,

την προσωπική ανάπτυξη.

ΤΟ Σώμα Ελληνίδων Οδηγών στη Λαμία λειτουργεί για πρώτη φορά το 1946
σύμφ..ονα με μαρτυρίες και δημοσιεύσεις στον τοπικό τύπο για συμμετοχή τμημάτων

παρελάσεως στις εθνικές εορτές ήδη από τον Οιαώβριο του 1947. Λειτούργησε μέχρι

τον Οκτώβριο του 1953, οπότε και σταματάει η δράση του. Επανιδρύεται το 1960,
οπότε άρχισε και η εκπαίδευση των πρώτων στελεχών, από την κ. Ελευθερία

Πετροπούλου, παλαιό στέλεχος του Σ.Ε.Ο. από την Ελευσίνα. Το 1961 το Τοπικό

Τμήμα Λαμίας αναγνωρίστηκε ως Τακτικό Τμήμα από την Κεντρική Διοίκηση στην

Αθήνα. Σήμερα στο Τοπικό τμήμα του Σ.Ε.Ο. Λαμίας, εκτός από τον "Γαλαξι'α" για τα

πολύ μικρά παιδιά (5-7 ετών), τα Σμήνη Πουλιών και τις Ομάδες Οδηγών και

Μεγάλων Οδηγών, υπάρχει και η "Ομάδα ΣιινερΥαοι'ας" που αποτελείται από παληές

Οδηγούς και Στελέχη.

ΤΟ Τμήμα αυτό δημιουργήθηκε στην Αθήνα το καλοκαίρι του 1974, μετά τα

τραγικά γεγονότα της Κύπρου, όταν ένα πλήθος από παλιά στελέχη ανταποκρίθηκαν

στο κάλεσμα του Σ.Ε.Ο. για βοήθεια στους πληγέντες Κυπρίους. Γρήγορα ιδρύθηκαν

παρόμοιες ομάδες και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας, μεταξύ των οποίων και η Λαμία,

με Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας, επιμέρους επιτροπές, διακριτική ταυτότητα

μέλους και ετήσιο προγραμματισμό δραστηριοτήτων.

Το 1977 αναγνωρίστηκε, στο Μοντρέ της Ελβετίας. ως τακτικό μέλος του

Παγκόσμιου Συνδέσμου Παλαιών Προσκόπων και Οδηγών, του γνωστού ως

I.F.O.F.S.A.G. (InIcrnationrι] Fcllowship of Formcr Scouts and Guidcs) με έδρα τις

Βρυξέλλεςκαι 52 κράτη μέλη σ ολο τον κόσμο.

Συμπε(.Hlσματικά, οι γυναίκες και ως άτομα, ως οντότητες, ως προσωπικότητες

προσφέρουν πολλά στην οικογένεια, στη δουλειά τους, στον πλησίον, αλλά, και

σύμq::ιωνα με το γνωστό "η lοχύς εν τη ενώσει" ενωμένες, οργανωμένες μέσα στο νόμιμο

και νομικό σχήμα ενός συλλόγου, αποκτούν εΥlωρότερη παρουσία και περισσότερες

δυνατότητες για γα προσφέρουν στο κοινωνικό σύνολο, γιατί από τη φύση τους και "εκ

ΤΟΙΙ περισσεύματος της καρδι'ας" είναι οι ίδιες μια διαρκής προσφορά.

Συμβάλλουν στην άνοδο του πολιτιστικού επιπέδου, δημιουργούν μια καλύτερη

ποιότητα ζωής, παράγουν έργο κοινωνικό, ανακουφίζουν τους αδύνατους. Γι'αυτό και
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χρηζουν κάθε υποστήριξης στο έργο τους από τους επίσημους φορείς και τους απλούς

πολίτες. Ακόμη και μια παρουσία στις διάφορες εκδηλώcJεις είναι τόνωση ηθική.

Ο Παλαμάς, όπως και πολλοί λόγιοι της εποχής τελικά, σύχναζε στα γραφεία της

πρώτης εκείνης "Εφημεριδι>ς των KυΡlών~ και όταν σε μια συνέντευξη ρωτήθηκε:

"Κύριε Παλαμά, θέτετε όρια εις την εχτ6ς ο/χου εργασίαν της γυναικός και voμι'ί;cτε ότι

αύτη δύναται να μεταβάλει τα ήθη μας επ/ το ελαοτικότερον;" ο Παλαμάς απήντησε:

" Βεβaιως όχι, η γυνή ε(ναι οτοιχειΌν εκπολιτιοτικόν και εξημερωτικόν. Και εις τας

δημοοιας θέσεις και οπουδήποτε αλλού και αν λάβει μέρος αύτη θα ωφελήσcι και

επ 'αυτής της πολιτικής σκηνής δύναται να δράσει επωφελώς με ovνει'δησιν της ευθύνης

την οπα/αν φέρει".

Αφροδίτη Θεοδώρου

Φιλόλογος

(4 Νοεμβρίου 2001)

ΚατάλοΥος Σωματείων κατά Ειδολογική και Χ(ιονολογική σει(lά,

α. Σωματείο ε(lΎατικά με συνδικαλιστικό χO(lακτή(lα.

(α.α.391 )
"Σωματε/ον εργατών και εργατριών οδοποιιας, φορτοεκφορτωτών, καρραγωΥέων '

και εκδορέων Δομοκού".

Έδρα: Δομοκός.

Σκοπός: Η εξυπηρ~τησις των οικονομικών και επαγγελματικών συμφερόντων των

μελών του, η προσπάθεια ανορθώσεως του υλικού και εκπολιτιστικού επιπέδου των

μελών κλπ.

Απόφ. 34/22 Μαίου 1945.

(393)
"ΣωματειΌνελευθέρων εργατριώνΛαμιας".

Έδρα: Λαμία

Σκοπός: Η εξυπηρέτησις των οικονομικών και επαγγελματικώνσυμφερόντωντων

μελών του, η προσπάθεια της βελτιώσεως του ηθικού, υλικού και εκπολιτιστικού

επιπέδου των μελών κλπ.

Απόφασις 36/22 ΜαΊου ]945.

(394)
"ΣωματειΌν Τεχνιτών εργατών και εργατριών ΚΟΙJ'liτητος Ο/της".

Έδυα: Οίη1-

Σκοπι'iς: Η εξυπηρέτησις των οικονομικών και επαγγελματικών συμφερόντων των

μελών του, η προσπάθεια της ~ελtιώσεως του ηθικου, υλικού και εκπολιτιστικού

επιπέδου των μελών του κλπ.

Απόφασις 37/22 Μαίου 1945.

(43] )
"ΣωμαΤflίJν Εργατριών υq-αιιτηρι'ων και καλτοο.ϊλεκτηρ/ων Λαμ{ας".
.Εδρα: Λαμία

Σκοπ6ς: 1) Η εξυπηρέτηοις των οικονοιηκών και εnαγγελιιαηκών σι'μφειιιΙντων
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των μελών του, 2) η προσπάθεια της βελτιώσεως του ηθικού, υλικού και

εκπολιτιστικού επιπέδου των μελών του κλπ.

Απόφασις 157/19 Νοεμ. 1945
Διελύθη δια της υπ'αριθμ. 94/1961 αποφάσεως του Πρωτοδικείου Λαμίας.

(475)
''ΣωματείονΑδελφών Νοσοκ6μωνΛαμίας".

Έδρα: Λαμία.

Σκοπός Η εξυπηρέτησις των επαγγελματικών συμφερόντων των μελών του κλπ.

Απόφασις 235/28 Φεβρ. 1946.

(476)
"Σωματείον Καθαριστριών Τραπεζών και ΓραφείωνΛαμίας".

Έδρα: Λαμία

Σκοπός:Η εξυπηρέτησις των επαγγελματικών συμφερόντων των μελών του, κλπ.

Απόφασις 238/28 Φεβρ. 1946.

(500)
''Σωματείον Μοδιστρών ΑσπρορουχούδωνΛαμίας".

-Εδρα: Λαμία

Σκοπός: Η επαγγελματική μόρφωσις των μελών αυτού, η εξυπηρέτησις των

οικονομικών και επαγγελματικών συμφερόντων των μελών, κλπ.

Απόφασις 340/3 Ι Μαίου 1946.

(848)
"Ένωσις εργατών και εργατριών Κεραμοπλινθοποιών Νομού Φθιώτιδος".

Έδρα: Λαμία

Σκοπός Ι) Η δια παντός νομίμου μέσου και εντός των πλαισίων του Νόμου του

Κράτους επιδίωξις των οικονομικών και ηθικών συμφερόντων των μελών αυτού, 2) η

διαφώτισις των μελών του εφ'όλων των εργατικών ζητημάτων εις τρόπον ώστε να

προάγεται και αναπτύσσεται η οικονομική κατάστασις 3) η δημιουργία σχέσεων

συναδελφοσύνης και σωματειακής συνεργασίας με όλους τους οργανωμένους

εργάτας του Ν.Φθ/δος και η οργανική σύνδεσις με την Γενικήν Συνομοσπονδίαντων

εργατών της Ελλάδος.

Απάρασις 946/30 Οκτ. 1962.

(326β)

"Σωματειον Εργατών Κεραμοποιών Λαμίας".

Έδρα: Λαμία

Τροποποίησις επωνυμίας "Σωματείον εργατών και εργατριών Κεραμο

πλινθοποιών Νομού Φθιώτιδος- υπεβλήθη εις το Πρωτοδικείον Λαμίας την IΟην

Φεβρ.1966.

Αριθμ. αποφάσεως 96/16-2-66.
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(326γ)

"ΣωματειΌν εργατών χαι εργατριών Κεραμοπλινθοποιών και Α}ΎΕIO-πλαστών

Νομού ΦΟ/δοςΜ.

Έδρq: Λαμία

Σκοπός: Η συνένωσις όλων των εργαζομένων εργατών και εργατριών

κεραμοποιών και αγγειοπλαστών της περιφερείας Λαμίας και Ν.ΦθΙδος εις ενιαίαν

οργάνωσιν κλπ.

Υπεβλήθη την 2αν Οκτ. 1969.
Απόφασις 282/27-10-1969 του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Λαμίας.

(Α.Μ.553)

"Σωματείο γαζωτριών και πλεκτριών Νομού Φθιώτιόος" .
.Εδρα: Λαμία.

Σκοπός: Η με κάθε πρόσφορο μέσο παραγωγης προάσπιση και βελτίωση των

επαγγελματικών, βιοτικών και άλλων ελευθεριών των μελών του.

Απόφ.42/1982.

Λαμία, 17·9·82.

ρ. Σύλλογοι με κοινωνικό, εκπολιστιστικό χαqακτήQΟ.

(α.α.332)

"Σύνδεσμος Κυριών και Δεσποινίδωγ'.

Έδρα: Λαμία

Σκοπός: Η ηθικη και υλική ενίσχυσις πάσης ωραίας προσπαθείας

χαρακτηριζούσης εν τη Κοινωνία του πολιτισμού.

Υπεβλήθη την 9ην Ιουνίου 1938
Απόφασις 328/20-6-38.

(473)
"Σύλλογος ΓυναικώνΛαμίας".

.Εδρα: Λαμία

Σκοπός: Η καλυτέρευσις των όρων της ζωής των γυναικών ως νοικοκυρών, ως

μητέρων κλπ.

Απόφαοις 51/26 Φεβρ. 1946.

(68)
ΜΣύλλογος :τρος :rροσrrωίαν ορψανών κορασίδων ορφανοτροφείου θηλέων

ΛαμίαςΜ.

Έδρα: Λαμία

Σκοπός: Η παροχή υλικής κω ηθικής προιπασίας και αρωγής εις αποδεδειγμένως

άπορα ορφανά θήλεα.

Απόφασις 681/10-7-72.

(Αριθ. μητρώου 227)
''Εξωραϊστικός κω εκ:rολιτιστ/κός ΣύΜογος Γυναικών Λαμίας".

Έδρα: Λαμία

Σκοπό;: Η ανιιπτι,ξη διΥ(ωεως ι,ε (Γ,(ΟΠι) τον εξωραϊομό της Λαμίας, κλπ.

Απι\φασις 415/3 Αυγ. 1976
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(ΑΡ_ μητρ. 391)
-EπιμQ{?φωτικόςκαι εκπολιτιστικόςΣύλλογος ΓυναικώνΑμφικλΕιας-.

ΈΞδρα: Αμφίκλεια

Σκοπός: Η α\'ά.ττυξη δράσεως για την επιμόρφωση των ΓWΑικών Αμφικλειας.

κλπ.

Αρι.θ. αnoφ. 418/30 Avy. 1979.

(Α.Μ.398)

-ΣύλλοΥος Γυναικών Στυλίδος"

Έ.δρα: Στυλiς

Σκοπός: Η ανάπτυξη δρασης με σκοπό τον εξωραϊσμ6 της Στυλiδoς. κλπ_

Α.ιι6φ.425/2-6-79

Κατεχωρήθη 19 Σεπτ_1979.

(Α.Μ.478)

-Σύλλογος Δημοκρατικών ΓΥVΩ)(ών"

Έδρα: Μαρτίνο.

Σκοπός: Η επιδίωξις της πλήρους οικονομικής, πολιτικής, νομικής και κοινωνικής

ισοτιμίας της γυναίκας, κλπ.

Απ.6φαοις 487121-11-80.
Κατεχωρήθη εν Λαμία 4-2-81.

(Α.Μ.479)

-ΠΡoOOιυrικός Γυναικιίος ΣύΛλοΥος Λdρvμναξ

Έδρα: Λάρυμνα.

Σκοπός Η επιδίωξη της πλήρους οικονομικής, πολιτιστικής, νομικής και

κοινωνικής ισοτιμίας της γυναίκας, κπλ.

Απόψ.488/1-12-81.

Λαμία, 4-1-81.

(α.α. 19)
''Επιμορφωτικός και εκπολιτιστικός Σύλλογος Γυναικώι' Μαρτινου".

Έδρα: Μαρτίνο.

Σκοπός: Η ανάπτυξη δράσης για την επιμόρφωση και εκπολιτισμό των κατοίκων

και μάλιστα των γυναικών του Μαρτίνου.

Απόψ. 13121-2-83.

(α.α.2)

"Εκπολιτιστικός Σύλλογος Γ1J1'Oικών ΚαινούργιουΛοκρΙδας και Περιχώρων".

Έδρα: Καινούργιο Λοκρίδας.

Σκοπός: Η ανάπτυξη δράσης με σκοπό τον εξωραϊσμό του Καινούργιου.

Απόψ.500/27·1(),83.

Κατεχ. 5 Ιαν. 1984.

(α.α.2α)

Αλλαγή επwνυι-ιίας:

-εκπολιτιστικός Σύλλογος Γυναικών Kαμμένwιι Βούρλων και Περιχώρων-ο

-Εδρα: Καινούρ'Υιο.
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(α.α.38)

~Σιίλλoyoς Γυναικών Κάτω Τιθορ{ας".

Έδρα: κ.τιθορέα.

Σκοπός: Η επιδίωξη της πλήρους οικονομικής, πολιτιστικής, νομικής και

κοινωνικής ιο<πψίας για την πρόοδο τοο λαού. κλπ.

Αριθ. α.."tόφ. 40/20-2·84
Κατεχ.27·)·84.

(Α.Μ.55)

ΈξωραϊσηκQς και εκπoλιrιστικ6ς Σύλλογος ΓVΙ1(J/κών Κ6μΥlνας",

ΌΕδρα: Κ6μνινα.

Σκοπός: AVΆΠΤUΞη, δημlouρΥ{α, διοργάνωση και συμμετοχή.

Απόψ. 454α185.

Καταστ. 12-4-85.

(Α.Μ.54)

"Σιίλ.Wyσς Γιnιaικών Σπερχιιάδaς~.

Έδρα: Σπερχειάδα.

Σκοπός: Aνάπtuξη αλληλεγγύης, αγώνας για δημιουργία κοινωνίας ελεύθερης.

προώθησης γνναικών στο σvvδικαλισμό.

Απ6φ.455/85.

Χρονολ. καταστ. Ι -4-85.
Λαμία, 16-7-85.

(Α.Μ.30)

"Σύλλογος Γυναικών ΑΥιΌυ Κων/νου".

Έδρα: Άγιος Κων/νος Λοκρίδος.

Σκοπός: Διοργάνωση διαφόρων εκδηλώοεων, δημιουργία βιβλιoθιjκης, ανάπτυξη

σχΙσεων φιλίας και συνεργασίας.

Άριθ. απόψ. 44/86.
Λαμία, 4·6·86.

(Α.Μ.48)

"Σύλλογος Γυl/uικών ΤιθορέaςΛοκρίδας".

Έδρα: Τιθορέα.

Σκοπός: Ηθική εξύψωση των μελών κλπ.

Καταστ. 18-1-1986
Αριθ. απόφ. 500(20-6-86
Λαιιία, 21-7-86.

(Α.Μ.6Ο)

MΣύλλoroς Γυναικών Αrαλάvrης" .
.Εδρα: Aταλιί.vrη.

Σίο'.οπός: Αγώνας για ακονομική, νομικη, πολιτικη και κοινωνική ισοτιμία τ/ς

ΓUΝαίκας.

Χρονολ. καταστ. 22-4-86.
Α:ιάρ. 485186.
Λαμία. Ι Ι -9- Ι 986.
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(Α.Μ.3)

"Σύλλογος Γυναικών οικισμού Λάρυμνας".

Έδρα: Λάρυμνα.

Σκοπός: Ειδίωξη οικονομικής, πολιτιστικής, κοινωνικής ισοτιμ(ας της γυναίκας.

Χρονολ. καταστ. 10·7·86.
Απόφ.556/1986.

Κατεχωρήθη 9-1-87.

(α.α.49)

"Συλλογος Γυναικών ΕλarεlΌ.ς".

Έδρα: Ελάτεια.

Σκοπός: Η επιδίωξη της πλήρους οικονομικής, πολιτιστικής, νομικής και

κοινωνικής ισοτιμίας των γυναικών, η ανάπτυξη της Ελληνίδας σε υπεύθuνo

κοινωνικό παράγοντα για την πρόοδο του λαού.

Απόφ.451/20-6-87.

(Α.Μ.2)

''Λυκειο των Ε,.1ληνι'δων Λαμιας".

Έδρα: Λαμία.

Σκοπός: AναζωπιJ(Xι.IOη και διατήρηση των Ελληνικών εθίμων και παραδόσεων

το\! Ελληνικού Έθνους.

Χρονολ. καταστ. 14-10-1985.
Απόφ.483/87.

Λαμία, 22-1- Ι 988.

(Α.Μ.19)

"Σύλλογος Γυναικών Νέου Μοναστηρι'ου".

Έδρα: Νέο Moναmήρι.

Σκοπός: Ανάπτυξη δριiσης και φιλίας για τον εξωραϊσμό της περιοχής.

Kατασr.9-12-1987.

Απδφ.6/1988.

Λαμία, 4·4· Ι 988.

(α.α. 22)
"Eξωραϊσrικός και εκπολιτιστικός Σύλλογος Γυναικών Σοφιάδος"

Έδρα: Σοφιάδα.

Απόφ.11-7-89

Κατεχ.19-10-90.

(α.α.5)

"Συλλογος ΓυιtlικώνΑrαλ(ivrης οι 'Άλκvovι'δες".

Έδρα: Αταλάντη

Απ6φ.87/1992

19·2·93.
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(α.α. 22)
"Σύλλογος Γwcιικών Ρaχών" .

.Εδρα: Ράχες.

Anόφ. 38193.
7-7-93.

(α.α.)

·OμoσπoVΔιΌ. Συλλόγων Γυνα/κών Νομού Φθιώτιδος".

Έδρα: Λαμία

Απ6φ. 5()J93

21-10-93.

(α.α. 13)
"Σύλλογος Γυναικών MεOQπoτaμίας".

'Εδρα: Μεσοποταμία.

Α..όφ. 147/95.
29·3·95.

(α.α.63)

"EξωραϊσrικOςΣύλλογος Γυναικών Μώλου·.

·Εδρα, Μώλος.

Αρlθ.Μόφ.56195 και αριθ. φακ. 65/95
23·11·95.

(α.α.44)

"Πολιτιστικός. Πνευματικός - Χορωδιακός - Xoρ,uτικOς Σύλλογος Γυναικών

Παλαιοχωριου Φθ,ώτιδας".

Έδρα: Παλαιοχώριον

Αριθ. απόψ. 167/96.
Αριθ. φακ. ΕΜ 134/96.
9-9-96.

(α.α.42)

"Λύκειο των Ε;λην/δων Λαμιαξ

Τροποποίηση: Αρ. απόφ. 295{97.
Αριθ. φ«κ. 360197.
9-12·97.

(α.α.11)

"Σύλλογος ΓVVflΙΧώV Ξm'ιιiοος Δομοκου....
"Εδρα: Ξυνιάδα.

Αριθ. απόφ. 335/97 & αριθ. φακ. 330J97
19·)·98.
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(α.α.28)

ΜΣύλλογος Γvvαικών ΑΥιου KωvσταντίvoυAoκρίδoς ~H Κνημίς-.

·Εδρα: Αγιος Κωνσταντίνος.

Αναγν. Σωμ. απόφ. 92/98 & αριθ. φακ. 96198.
1-7-98.

265

(α..α.8)

ΜΕξωραϊστικός και Επιμορφωτικός ΣύλλοΥος των απ(Zlιταχού Γυναικών

Ομβριακήι;Μ.

Έδρα.: Ομβριακή.

Αριθ. αn:6φ. 32611998 & αριθ. φακ. 316198.
16-2-99.

(α.α. 15)
ΜΣύλλογος Γυναικών Aυλaκ{oυ~

Έδρα: Αυλάκι.

Άριθ. απόψ. 54199 & αριθ. φακ. ΕΜ 47199
19·4-99.

(α.α. (8)
ΜΓυναικείοςΣύλλογοςΜεΥαπλarάvoυΛοκρίδος~H Eσrι'α

MM

•

Έδρα: Μεγαπλάτανος.

Αριθ. απόφ. 180/99 & αριθ. φακ. ΕΜ 189199.
23·9·99.

(α.α.49)

~Σύλλoyoς Γυναικών Εξάρχου"

Έδρα: Έξαρχος.

Αριθ. απάρ. 136199 & Αριθ. φακ.129.

1·10-99.

(α.α. 56)
"ΣύλλοΥος Γυναικών Αχ/νου".

Έδρα: Αχινός.

ΑριΟ. απάρ. 74195 ΕΠ & αριθ. φακ. ΕΠ 56/95.
8-12-99.
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ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

Βάιος Ζομπεθόνηι;

δq. φιλοοοφίοι;, Σχολικ6ι; Σύμ~ιιλoι;,

ταχτικ6 με"λος: της Ellηvιχήι; ΨηοlΟ'γιχήι; ΕταlQείαι;

θΕΜΑ

Η Το.ιτιχή ΙUΤOf!ία στην Πρωτοβάθμια Eκπαfδευση

Η
εκπαίδευση είναι ivας από τους πλiov εοοίσθητους xoιvωνιιι:oύς θεσμούς. Η

εοοισθησία του α."Ot\!πώΥεται σε αρχεΠς πn.ιχές το" ExnatbEVCIxmj ΣUΣΤΉματoς ιι:οι

της εκπαιδειιτιΧής διαδιll:Oσίας, χαθώς ΙεΙΤουρΥεί ως βασιιι:6ς: ωιοδΙχτης των αllαyών που

ιιφίσταται η χοινωνία (Χριστιάς, 1998). Ο εστιασμός σε δύο μόνο ΠΤVXές αιιτού του ζητήματος

είναι OQXετός. Η μία ιπυxιi rou σχπφαι με την ανάΥχη.να ενouιματWvιιη εxπoίδεUΣΗστους

θεσμoUς της τις αλλιry{ς που διαδραματι1;ονταιστην xoιvωνtαχαι η άλλη πn.ιχή με το αίτημα να

αVΤαπOll:Qίνεται{Υχαιραστα μηνψατα χαι oa; 1'IQOII:λήσειςτων xαιΡΏV.

ΔΙ(lJtιοτωντται, από τα τε"λη του 19ου αιωνα, πως η οχΙση το" ανθρώπου με το qn:oιxo

περιβάλλον{χει μεταβληθείΙΙ:ΟΙ συχνά το ανθρωπτryενέςπεριβ@.λον έρχεται να ΙειτOUQΎήσει

απειλητιιι:ά προς το φυσιχό περιβciιλoν. Η συνειδητοπoiηση αιιτής της διαπίστωσης

εχψ(?άστηχε.αφενός μεν με άγχος χαι αΥων\α για το μέλλον του φuσιιι:oU περιβάλλοντοςχαι

αφετέρου ως ανάΥχη Ιήψης αποτε1εοματιιι:ων μΙτρων (Παπαδημητρίου, 1998). Το

rxπoIbEvtIx6 σUσtημα χαι η εltΠωδεvtlχή δIaδIxaoia χαΙούνται να προετοιμάσουν τους

αtιQιανoύς ποΙίτες γνωστικά, σuναισθηιιατιxά. ψιιχοχινητιιι:ά. ωστε να είναι ιχανοί να

διαμορφωσουν μια καλύτερη σχέση μα~ί του. Σήμερα η Ιννοια φuσιx6 περιβάλλον

(Χριστιάς,I998). εμπεριΕχει το χοινωνικό. οιχονομιχ6, πολιllΧό. πολιτιστιΧ6 κ.ά. Η Τοπιχή

Ιστορία, ως διαμορφοψ.ενη γνωστική οντότητα χαι εξελισσόμενος επισtημονιχ6ς τομέα;,

μελετά σημαντικά. στοιχεία του φιισιχού περιβάλλοντος (Χαρίτος. 1988) ΙΙ:ΟΙ για το λόγο αυτό

έχει σήμερα ιδιαίτερη θέση στους προβληματισμούς των ειδικών, των παιΟΟγωγών χαι των

εxπαιδεuτικων. Επιδιωκεται με το περιεχόμενο της η εuoισθητοποίηση αλλά και η ενημέρωση

των μαθητων σε θέματα που σχετίζονται με τον ίδιο. την οlχογένειά του (Χαρίτος. 1999) και το

χuJρo που δQα Χαι βιuJνει την ύπαρξη το".

Η τοπική ιστορία είναι σuνδεδεμiνη με iμllEσo αλλά σαφή τρόπο με την εκπαιδευτική

διαδικασία της πατρίΟΟς μας και μάλιστα από τα πρώτα μεταεπαναστατιΧά χρόνια. Τα

trλEmaIa χρόνια η τοπιχή ιστορία αποκτά σαφές πλαίσιο Χαι περιεχόμενο και τείνει να

μορφοποιηθεί σε αυτόνομη γνωστΙΚlί οντότητα. Αυτό καταδεικνύεται από το πλήθος των

δημοσιευμένων άρθρων. το σύνολο των ανακOlνtl)(Jεων κω τον αριθμό των βιβλίων που έχουν

εκΟΟθ[\. Η κινητικότητα που παρατηρείται στο χώρο αuτό θα οδηγήσει στην αξιοποίηση της

τoπ~xή ισιορία ως μiρος της σύγχρονης ιστορίας μα::: για την πρόοδο της εκπαίδευσης. της

ιιοινωνίας χαι της πατρίδας μας.

ΕισαΥωΥή

Η πλήρης εξέταση του ζητήματος της τοπικής ισtoρίας απαιτεί την προσέγγιση

τεσσάρων βασικών παραμέτρων που oυνbCOV1al άμεσα μαζί της. Οι ΠCΙιxΨετΡOΙ

ΠVΑφ{ρnνται στα Αναλυτικά Πρctγράμματπ Ι Πρ0γρ6:lψατα Σπουδών, στο φυσιχό

περιβάλλον και στη στάση του ανθρώπου απέναντί του, mην τοπική ιστορία ως

yνωσtική OV1όtηTQ και στην προοπτική της τοπικης lιπορίας στην εχ"αίδευση. Το
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εννοιολογικό περιεχόμενο του όρου Τοπική Ιστορία προσδιορίζεται από

προσεΥΥίσεις οι οποίες δεν έχουν ΣUΧνά απόλυτη διαυγεια, αιιτό δεν αναιρεί βέβαια

την υπόστασή της αλλά ούτε και την αξία της. Είναι κατά βάση η ιστορία ενός τόπου

και το περιεχόμενο της αναφέρεται στο ιστορικό υλικό το οποίο είναι οικείο και

προσιτό στους μαθητές και αφορά γεγονότα τα οποία δεν συμπεριλαμβάνει η Γενική

Ιστορία. Πολλές φορές το υλικό αυτό δεν θεωρείται απόλιιτα ιστορικό και η

συγκέντρωση του υλικού.προσκρουει ΣUΧνά σε δυσχέρειες (Πλατής,1973).

Η Τοπική Ιστο(lία και τα Αναλυτικά Π(ΙΟΎ(ιάμματα / Π(ιΟΎ(ιάμματα Σπουδών

Είναι σαφές πως το ακριβές περιεχόμενο των Αναλιιτικών Προγραμμάτων /
Προγραμμάτων Σπουδών προσδιορίζεται από τις ανάγκες της κοινωνίας. Είναι

επίσης σαφές πως, κατά τις περιόδους που δεν καλύπτει τις ανάγκες της κοινωνίας,

προβάλλεται το αίτημα της ανασύνταξής τους και του εμπλουτισμού τους. ΤΟ αίτημα

τίθεται από τους ειδικούς, την κοινότητα των εκπαιδειιτικών, αλλά και από τις

κοινωνικές ομάδες που αqχ:ιυγκράζOνται τα μηνύματα των καιρών και διαισθάνονται

τις ανάγκες της εποχής και της κοινωνίας. Τα εκπαιδευτικά συστήματα ανάλογα με το

χαρακτήρα που έχουν διαμορφώσει στην πορεία της εξέλιξής τους, άλλοτε

αποδέχονται τις αλλαγές και τις ενσωματώνΟ1Ν στη λειτουργία τους και άλλοτε τις

δέχονται με σημαντική βραδύτητα και αρκετές αντιστάσεις με δυσάρεστες συνέπειες.

Η κατάρτιση Αναλιιτικών Προγραμμάτων / Προγραμμάτων Σπουδών είναι μία

από τις βασικές παραμέτρους της εκπαιδειιτικής διαδικασίας, η οποία αφενός

αντικατοπτρίζει τους στόχους της πολιτείας για το περιεχόμενο των μορφωτικών

αγαθών της εκπαίδευσης και αφετέρου ιχνηλατεί τα επιτεύγματα της επιστήμης, της

τέχνης και της λογοτεχνικής δημιουργίας και από αυτά θηρεύει εκείνα που

ανταποκρίνονται στην ηλικία του μαθητή, στο επίπεδο μάθησής του και κυρίως

απαντούν στις ανάγκες της κοινωνίας. Ακόμη και οι λαοί οι οποίοι δεν έχουν

οργανωμένο εκπαιδευτικό σύστημα και ζουν σήμερα σε συνθήκες πρωτόγονες

διδάσκουν στα μέλη τους το σεβασμό στο περιβάλλον και την πλήρη αξιοποίησή του,

αποφεύγοντας όμως την εξάντλησή του.

Το ψυσικό πε(lιβάλλov, ο άvθ(Hl)πος και η ποιότητα της σχέσης τους

Σε σημαντικό αριθμό χωρών έχει τεθεί το θέμα της ευαισθητοποίησης και

κινητοποίησης των πολιτών σε θέματα που άπτονται της προστασίας του φυσικού

περιβάλλοντος. Διαπιστώθηκε πολύ γρήγορα η ανάγκη ενημέρωσης του μαθητικού

πληθυσμού για τα προβλήματα που αφορούν στο φυσικό περιβάλλον και

προβάλλονται πλέον με οξύτητα, επειδή αιιτοί μελλοντικά θα διαχειριστούν το

περιβάλλον. Τα στοιχεία που συγκέντρωσαν οι ειδικοί επιστήμονες δείχνουν, πως οι

ισορροπίες στο περιβάλλον αρχικά διαταράσσονται ήπια. Εφόσον, όμως, δεν υπάρξει

σημαντική παρέμβαση προστασίας. και η διατάραξη των ισορροπιών συνεχισθεί, το

περιβάλλον κινδυνεύει με αφανιομό. Τα κινήματα που ανέλαβαν την προβολή των

κινδύνων που απειλούν το περιβάλλον εμφανίστηκαν στα τέλη του 190υ αιώνα και

στις αρχές του 200υ (Παπαδημητρίου, 1998). Δυστυχώς είχαν μικρή απήχηση και

περιορισμένη συμμετοχή.

Από τα τέλη της δεκαετίας του 1980 επικρατεί μια νέα αντίληψη για τον όρο

περιβάλλον. Με βάση αιιτή την αντίληψη ο όρος περιβάλλον αναφέρεται στο φυσικό,
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κοινωνικό. πολιτικό, οικονομικό. πολιτιστικό Χ. ά. Επίσης, η άλλη σημαvτlκή αλλαγή

η οποία έχει επέλθει αφορά στη μαζιχότητα αυτών των κινημάτων και ιπην αποδοχή

από Ευρύτερες ομάδες των προβληματισμών που διατυπώνουν. Στις σκέψεις αυτές

εμπεριέΧΟΥΙαι δυο βασικά θέματα. Το πρώτο αναφέΡΕται στη δέσμευση του

Εκπαιδευτικού σuσπ'jματoς να nαραxoλouθεί τα προβλήματα πις Εποχής της και να τα

εντάσσει ως αντικείμενα μελέΤης και προβληματισιιού στα Εκπαιδευτικά

ΠQOγQCi.μματα. Το δεύτερο αναφiρεται στην προι:τοιμασία των αυριανών πολιτών, οι

οποίοι πρέπει να γίνουν εοοίσθητοι πολίτες. Δυστυχώς οι μαθητές διαπισrώνoυν πως

οιπό που διδάσκονται στο σχολείο έρχεται σε ευθεία αντίθεση με τη σuμπεριφoρci

των περισσοτέρων ενεργών 1tOλιτών. Αυτά το αvnχείμενα κοι οι προβληματισμοί

σιιγκροτούν άλλοτε αuτόνoμα διδαxtιχά αντικείμενα και ιtλλoτε διαμορφώνονται οε

διδακτικές εν6tητες.

Έχοντας υπόψη τους σύγχρονους προβληματισμούς, ΠO\J διατu."tώνοvmι διεθνώς

και τις συζητήσεις που γίνοποι σε διεθνή συνέδρια και σΕ διεθνείς Ο{)γΟνισμούς, για

τα θέματα αυτά γΕνιχότερα και τις προσεγγίσεις για τη διδασκαλία της Τοπικής

Ιστορίας ειδικότερα, θα εΠΙΧΕιρήσουμΕ να μαρα(Πο\ίμε μαζί σας κάπΟΙΕς σι<iψεις.

Είναι βασικός ο στόχος να αποτελέσουν οι σκέψεις αvtές τη βάση γόνψων

προβληματισμών τόσο σrην Εκπαιδευτική κοινότητα όσο και στους θεσμοθΕτημένους

ή και θεσμοποιημένους φορείς, που έχουν EΠΙφoQτισθεί με την Ευθύνη της

συγκένtρωσης, καταγραφής, ταξινόμησης, φύλαξης και διατήρησης των μνημείων της

πολιτι(Πικής μας κληρονομιάς και παράδοσης.

Από τα τέλη του 19ου αιώνα Π:θηκε το ζήτημα της σχέσης του ανθρώπου με το

περιβάλλον (ΠΟ οποίο ζει. Είναι χαρακτηριστικό το έργο του Δαρβίνου που ήρθε να

δώσει επιστημονική στήριξη στην άποψη πως όχι μόνο η αnόκτηση της γνώσης αλλά

και όλη η νοητική δομή του ανθρώπου εξελίαJεtαι IIέσω της αλληλεπίδρασής του με

το περιβάλλον. ΤΟ περιβάλλον και οι αλλαγές που παροτ/ρήθηκαν σε αυτό εξαιτίας

των ανθρωπίνων παρεμβάσεων ανησ6χ.ησαν και ευαισθητοποίηοαν αρκετους 01.

οποίοι συγκρότησαν τα πρώτα κινήματα για την προστασία του. Πολλές από αυτές τις

ανησυχίες και τους προβληματιομους τις διαμΙ)Qφωoαν σε παιδαγωγικές αρχές

διορατικοί παιδαγωγοίστην ανατολή του περασμένου αιώνα δίνοντας αππντηση σε

ερωτήματα. 6πως:

Τι μαθαίνει το παιδί;

Πώς το μαθαίνει:

Με ποιον tQtmo μαθαίνει:

ΟΙ παιδαγωγοί του περασμένου αιώνα μεταξυ των άλλων διαπίστωσαν πως το

παιδί πρέπει να εθ,στεί σε διαδικασίες για να κατανοεί τη ζωή του και να γνωρίΊ;ει

τον xdOIΙO μέσα (Πον οποίο κυλά αυτή η ζωή. Οι DecroJy & Boon είπαν πως πρέπει να

δίνουμε ιπο παιδ, (ωκήοειςουσχετισμουπου να του επιτρέπουννα ωφεληθείαπό τις

γνώοεις ποι' απόκτησε η ανθρωπότηταα/t() τη Γεωγραφία και την Ι(Πορία. Αυτές οι

σκέψεις των παιδηγωγών καταγράφουν με ακρίβεια όχι μι)νο τις αναζητήσεις τους

αλλά και επιλεγμένες διαδικασίες βίωσης της πραΥμητικl)τητας στο στενό

ΠEιιIβcίλλoν.

Η παραδοσιακήοχέοη το\! ανθρώπουμε το περιβάλλονδιατηρήθηκεΕπί χιλιετίες

lη«θερή. Το ανθιxuπoγενέςπεΙΙlβriλλoν ήταν π.Ερ.ορlO,Iένοσε ΣXέUΗ μΕ το φυ<JIΚ(Ι

ΜιΙνο α/'t(I το 190 αιt;.ινa και μετά το ανθρωΠΟΥενές πειιιβάλλο\'

(ΠιιπαδηlιητρίΙJU,I998) (Ίρχιοε να α/tOκtά α.."Ιειλητικούς ρυθμούς για το φυσικό
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περιβάλλον. Μέχρι εκείνη τη ΧΡOVΙκη στιγμη η αντίληψη του ανθρώπου για τη φύση

διαμορφων6ταν οπό μια αίσθηση δέους προς αυτή. για το λόγο αuτό και τη θεοποίηοε

κατά καιρούς.

Το περιβάλλον πρόσφερε σroν άνθρωπο τροφη τ600 κατά το θηρεuτικό στάδιο

600 και κατά το παραγωγικό αλλά και αργότερα. Όταν βελτίωσε τις συνθ'ήκες

παραΥωΥηςαγαθών,του πρόσφερε επίσηςαποτελεσματικότερηπροστασίακαι στέγη.

Τα βασικάυλικά που χρηoιμoπoιo(iσεστις ανά'Υκεςτου autt; ητανανακυκλώσιμακαι
τα οικοδομηματαδεν διασάλιναντη ισορροπία στη φύση. Τέλος τα νερά των πηγών.

των λιμνών και των ποταμώντου πρόσφερανκαθαριότητα.

Τα υλικά της φLιoης χρησιμοπOlηθηκαναπό όλους τους λαούς για την υγεία του

ανθρώπου και την προστασία της. Τα πρώτα φάρμακα είναι φυσικές τροφές η και

φυτικέςουσίες. Είναι προφανές,πως και το περιβάλλονπρόσφερεστον άνθρωποόλα

τα απαραίτητα αγαθά για την επιβίωσή του ανεξάρτητα CLίό ης απειλητικές

διαθέσεις, που εκδήλωνε κατά καιQOUς. με φυσικά φαινόμενα. όπως, σεισμσί,

ηφαίστεια.πλημμύρεςκ.ά..
Η oUyχΡOνη ά.ίΟψη για το περιβάλ/ov (Παπαδημητρίου.Ι998) διακρίνnαι από

διεισδιιtlκότητα και πληρότητα και διακρίνεται ανάλογα με τη χρήση του και τις

συνθψιες που το διαμόρφωσαν σε :
• Φυσικό - Τεχνολογικό • Κοινωνικό

- Οικονομικό - Πολιηκό - Πολιτισμικό
• Ιστορικό . Ηθικό - Αιο&ητικό
Η cnJyχρσνη αντίληψη μελέτης του περιβάλλοντος (Χαριτος,Ι999) συνηγορεί στη

διαμόρφωση του πλαισίου και του ρόλου της τοπικης ιστορίας σε κάθε περιοχη

χωρlOτά.

Τοπική ΙσΤOQία

Η Τοπική Ιστορία ωιοτελεί κλάδο της ιστορικης επισττ\μης και σvyχρόνως

μερίκευσή της και διακρίνεται για τον εστιασμ6 της οε ορισμένα σημεία. Η τοπική

ιστορια είναι η ιστορία ενός τόπου ή μιας περιοχης (Χαρίτος,Ι999). Η ύλη αφορά

στην ιστορία της ιδιαίτερης πατρίδας. στην ιστορία της επαρχίας. στην ιστορία της

πόλης, πολεο-ιστορία.(Βάϊνα,1997). ΟΙ όροι που χρησιμοποιούνται, αν και φαίνονται

απλοί και κατανοητοί, αναδεικνύουν τη δυσκολία τους, όταν προσδιορίσουμε τον όρο

τόπος, ιδιαίτερη πατρίδα. επαρχία κ.ά. Ο όρος τόπος δεν έχει μονοδιάστατη και

γεωγραφική υπόσταση, είναι συνδεδεμένος με την ανθρώπινη δράση. Αντ(θετα στην

ιδιαίτερη πατρίδα κυριαρχεί το πλέγμα των ανθρωπίνων σχέσεων και των κοινωνικών

δεσμών που αναπnloσoντ«ι μεταξυ τους. Ε,ίομένως, ο προσδιορισμός ακριβών ορίων

ενός τόπου. μιας περιοχης και IΗας επαρχίας διαμορφώνετ«ι από παράγovτες που

σχετι'ζονται με κοινές δομές. δίκαιο. πολιtlκη. OIXOVOlllKtj και θρησκευτική ζωή και

βέβαια OJίόσταθερά γεωγραφικά δεδομένα (Βάίνα.Ι997). Η ιστορικη υλη αδροιιερώς

ιιπορεί να ταξινομηθεί και να διακριθεί οε:

Γενική ιστορία

Τοπική 1Ιπορία

Στη γενικη ιστορια ΕVfάσσovται τα γεγονότα πο\! αφορουν στην ι(πορία ενός

έθνους.

Στην το,ίική ιστoρίrι εντ«οοο\'"[ω ιστορικά δεδ<ηιένα πο\! αφoρσιiν στην ιστορική

μνήμη ενός ,όπου, μlΗς ορlοllένης γεωγραφικής ΠΕριοχής ιιε τοιις περιορισμούς, που
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προαναφέραμε. Ως θέματα της τοπικής ιστορίας μπορούν να θεωρηθούν γεγονότα

που έχουν συνδεθεί τοπωνυμικά με την έδρα ενός σχολείου ή και μιας ευρύτερης

περιοχής.

Η τοπική ιστορία όλων των τόπων συνολικά θα μπορούσε να συγκροτήσει ως

συνσλο την εθνική ιστορία μιας χώρας. Ειδικά στη χώρα μας η καταγραφή της τοπικής

ιστορίας βραδυπόρησε και η συγγραφή της απόμεινε στις πρωτοβουλίες των

ιστοριογράφων του τόπου (Χαρίτος, Ι 999). Με τις γραπτές μαρτυρίες και τη

συγκέντρωση υλικού πσυ αφορά στις δραστηριότητες και λειτουργίες ενός τόπου η

τοπική ιστορία διαβαίνει το κατώφλι του σχολείου και το σχολείο, ως θεσμός ανοίγει

προς τον περιβάλλοντα χώρο. Τα μουσεία λαϊκής τέχνης και λαϊκού πολιτισμού

αποτελούν μία από τις πλέον χαρακτηριστικές πτυχές της τοπικής ιστορίας. Η ιστορία

δεν περιορίζεται στην πολιτική και στη διπλωματία, αλλά επεκτείνεται στις δράσεις

τ/ς καθημερινότητας (Γιαννόπουλος,1984). ΤΟ μάθημα της πατριδογνωσίας μέχρι τ/

μετεξέλιξή του από τοl913 έως και τοl977 (Χριστιάς,1998) είχε στενή σχέση με την

τοπική ιστορία (Βάϊνα,1997) ως προς το περιεχόμενο του και ως προς τις

παιδαγωγικiς αρχές που το οριοθετούσαν.

Η τοπική ιστορία αντιμετωπίστηκε ως όργανο του συντηρητισμού. Αυτό προέκυψε,

επειδή η ιστορία της ιδιαίτερης πατρίδας ήταν συνδεδεμένη με λαϊκίζουσα και

συντηρητική παιδαγωγική, προκειμένου να διατ/ρήσει ο τόπος τις παλαιές αρχές και

αξίες τις οποίες ανέτρεπε η βιομηχανική επανάσταση και η πάλη των τάξεων

(Βά'ίνα,I997). Στη Γαλλία λειτούργηοε η τοπική ιστορία ως μηχανισμός αντιδραστικής

πολιτικής κατά της επανάστασης. Περιορίστηκε επιλεκτικά στα γεγονότα που

αφορούσαν τ/ν πατρική γη, για να δημιουργήοει αγάπη και προσήλωση σε αυτή και

να ανακόψει κάθε επίδραση του διαφωτισμού και της εξέλιξης. Ουσιαστικά εμπόδισε

την ανάπτυξη ιστορικής συνείδησης για την προσέγγιση και κατανόηση των ιστορικών

γεγονότων (Μαρκιανός, 1984) με δημιουργικό τρόπο.

Στην Ελλάδα τα πράγματα ήταν διαφορετικά, επειδή η καταφυγή της εκπαίδευσης

και της αγωγής στην ιστορική ύλη και στα ιστορικά δεδομένα μπορούσε να βοηθήσει

στην ανάπτυξη τ/ς εθνικής συνείδησης. Στο πλαίσιο αυτό μπορούμε να ερμηνεύσουμε

την έκδοση των συγγραμμάτων ''Ιστορία της καθημερινότητας", ''Ιστορία συνοπτική

της Ελλάδος" (1807. Β. Παπαευθυμίου). "Ιστορία της Ελλάδος" (Ε. Κα·ίρη). Στο ίδιο

επίπεδο κινείται και η πρόταση προτροπή για ίδρυση μουσείων σε κάθε σχολείο

(1825) ()πως επίσης και η διδασκαλία της Γεωγραφίας και της Ιστορίας. Η διδασκαλία

της Πατριδογνωσίας συνέβαλε σημαντικά στην κατανόηση στοιχείων των τοπικής

ιστορίας και σε ικαν(Ίποιητικό βαθμό εΧΠλήρωσε την αποστολή της. Απαιτούνται νέοι

προοανατολωμοί, επειδή η πατρίδα μας είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η

Τ(Ί1flκή ιιπορία έχει νέα διάιπαοη.

Η Τοπική Ιστοιιία στον επ6μενο αιώνα

Η τοπική ιιπορία αλλάζει διάσταση yln δυο βασικούς λόγους. Ο πρώτος σχετίζεται

με την τεχνολογία και τ/ δυνατότητα που προσφέρει aIJn] για συστηματική

κnταγραφή κω συγκέντρωοη υλικού, και κατά συνέπεια πλούσια Ηπορική ύλη, που

αφορπ κ(ίflε ανθρώπινη δρωπηρι(Ιτητα και ο δεύτερος με τη διατήρηοη της εθνικής

σl'νείδηοης (πις πολύ-πολιτισμικές κοινωνίες που διπμορφώνονται. Tn μουοεία της

λπl'κής τέχνης κπl οι μοιιοεlοπαιδπγωγlκές δρπστηριότητες θπ είναι σημαντικti
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στοιχείο για κάθε έθνος να διαμoρφώνεL για τα μέλη του από πολu νωρίς εμJτειρίες

και βιώματα που άπτονται της παράδοσης, του πολιτιομου και της ιστορίας της

καθημερινότητας, η οποία άλλωσtε διαμ6Qφωoε σε κάποιο βαθμό το ένδοξο

παρελθόν. Η εκ,"tαιδευuκή διαδικασία μ.."tορεί να αξιοποιήσει κάθε στοιχείο της

παράδαJης, της ιστορίας και του πολι:ιισμου για να μυήσει τους μαθητές στη μαγεία

της τοπικής ιστορίας και να οδηγήσει στη διαμόρφωση εθνικής συνείδησης.

A..wLTEftaL να κατανοήσουν οι μαθητές τις δραστηριότητες των προγόνων 'WVς και στο

βαθιιό ΠO\l αvτό είναι δυνατό να τις προσεΠίσουν ερμηνεt1tικά. Η τοπική ιστορία

εμ..ίερι{χει σε κάποιες περι...'Πώσεις τον κίνδυνο της υποκειμενικότητας για το λόγο

αuτό απαιτείται υπέρβαση της υποκειμενικότητας και συνειδητοποίηση της

αντικειμενικότητας.

ΤΟ Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών Υποχρεωτικής

Εκ.."tαίδευσης προσδιορίζει τον όρο Τοπική Ιστορία και περιλαμβάνει τις ενέργειες

και τις δραστηριότητες, που είναι κατάλληλες για να έρθουν οι μαθητές σε επαφή με

την τοπική κοινωνία, να ευαισθητοποιηθοuν για τα προβλήματά της και να

κατανoήoouν τους δεσμούς που διαμορφώνει το φυσικό περιβόλλσν με την ιστορία.

Στα πλαίσια auτou του μαθήματος επιδιώκεται η καλλιέργεια της παρατηρητικότητας

και της ερευνητικής ικανότητας των μαθητών. Στοχεuεται μεθοδικά η διαμόρφωση

προσωπικής, κοινωνικής και εθνικής ταυτότητας. Καθορι1;ονται., επίσης, και οι πηγές

οι οποίες θα επιτρέψOuν στο μαθητή να α."tοκτήΟεL πλήρη εικόνα των συμβάντων του

παρελθόντος. Η ιστορική γνώση είναι ωιαραίτητο να υπερβεί τα όρια στης στείρας

και αναποτελεσματικής απαπήθισης και να οδηγηθεί στο πεδίο της κριτικής σ,(έψης.

Είναι, επίσης, α.ίοραίτ/το να μετατραπεί οε αφετηρία για αντικειμενική αξιολογική

προσέγγιση της ανθρώπινης δραστηριότητας. Ας βοηθήσουμε τα παιδιά μας, να

κατανοήσουν την ιστορική μας, να <Li'toxτήσouν διαυγή εθνική ταU1ότητα, χωρίς

πολώσεις και πλάνες, και ας τα παρωθήσουμε να προετοιμαστούν κατάλληλα για να

ζήσουν οε μια ανοιχτ/ κοινωνία με εμπιστοσύνη στον εαυτό τους και ατενίζοντας

αιοιόδοξα το μέλλον.

ΒlβΙIΟΎl.)Qιr(α

Βαϊνά, Μα!.'., Θεωριμικό πλαίσιο διδακtlκιίς τη( tOπl)/.ιΙς Ιστορίας για τον Εικοστό Πρώτο

Αιιδνα, Gutenberg, Αθιινα 1997
Γιαννόπουλος, Γιάνν" ΤΟ πρόβλlllια tιις ιστΟΡικιις εΙΟljγιισης. in: Ιστορία, Σφινάριο 3,

Πο\'ελλιινιο έ"νωσll Φιλολόγων, Αθιι"α ]984
Μαρχιανός, Σ., σκοπός του ιιαθψιmος της Ιστορίας. in : Ιστορία, Σειιι\,(ιριο 3. Πανελλιινια

έ"νυιση Φlλολόγων, Αθll"α 1984
ηαπαδημητρίου, Βάσ" Περιβαλ/οντ'κιί Εκπαίδεοοll και σχολεία, τυπωθιίτυι, Αθψ'Ο 1998
lΙλατή;, ΓιώρΥιος. ΛΆΜΙΑ 1σtOQIΚlί κω KolvU,lvlx.j Έ.ρευνα, Αθιίνα 1973. Έκδοσις

Δ'lllου AaIH{U,lV
Χαι>4τος, Χα!.'" Από 111" ΤΟΠΙΚlί ισι:ορία σtlJV αυΤO'f\'Ι,ι:ιοία, Περιοδικό Eκπ<tlδεuτικά. τ.12,

Aeιj\'tt ]988
Χαι>4τος Χαιι.. Η τοπιΧιί Ιστορία στο σχολειΌ. Eργησn)ρlo Eκπoιδι:uτO!.ής Ιστoρtας, B&.oc:

19
ΧΙ"ΟTlάς ItιMiν .. Aπιi tIlv Πατ~δoγνωoία σΗ} Μελ{τll του nf(llIki~'toς, tuπωBIjTu'l.

Aeιj\'ttI998

Φ.Ε.Κ, 1366, τ.Β"I8-IΟ- 2001 Διαfkμαnχό Ενιαίο Πλα(οιο ΠροΥράιlll(ιτος ΣJ!:οιιδιίJν.
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Εqωτήοι:ις - a,ταvτήσεις - απόψε'ς
ειτί των εισηγήσεων της 4ης συνcδqίασης

Κα(Κ1ναοτάσης: Αναοτάσιος: κ. Πρόεδρε. ίΟΙ. Σύνεδροι,

Κα/' αρχάς θtλω να mrααρώ τους σwτελεoτ{ς της διοργάνωσης αuτoύ του

ΣUΝEδoiOU, 10 οποίο μπορώ να χαρακτηρίσω εΠΙΤUΧΙς, 1600 για την πλσύσια

θεμω0λ0Υίατou, τις αξιόλογεςκαι επιστημονικάτεχμηριωμ{νεςεισηγήσεις,όσο και

για την ικανοποιηtlκι]παρουσίατων συνέδρων.

Ιστορικήδιαδρομή3000 και πλέον χρόνων δεν μΠOQείνα περιοριστεί(Πα χρονικά

πλαίσιο ενός 2ήμερου συνεδρίου. Κάθε θέμα τou προγράμματος θα μπορούσε να

α/[OΤελtOEI αιίό μόνο 10υ θεματολογία ξεχωριστού συνεδρίου. Έτσι λοιπόν μενouv

πολλά θlματα ακόμα για να ανα.ί"ΠUΧθoύvοε επόμενα συνέδριο.

ΤΟ ερώτημαόμως που ρ:ννάται, είναι: Ποια θα [(ναι η αξιοποίηση 10υ υλικού που

καιαΥράφηκε αιπές τις δύο μέρες; ΤΟ παραχολουθήQO.Jιε 1000 - 1500 άτομα

αθρotσtικά, οι υπόλοιποι κάτοικοι 10υ V{)fIOti δεν πρέΠΕΙ να ενημερωθoUν και αυτοί,

για να γνωρίσουν πτυχές της τοπικής μας ιστορίας: Επομένως τα πρακτικά cnrιoυ του

σννεδρ{ου. φυσικά και άλλων παρόμοιων, πρέπει να γίνoνv κτήμα όσο γίνεται

περισσότερων. Οι σχολικές βιβλιοθήκες. οι Δημοτικές και άλλες βιβλιοθήκες πρέπει

να γίνουν αποδέκτες αυτών των πρακτικών. Εκείνοι δε που πιστεύουμε ότι θα

αξιοποιήσουν καλύτερα το υλικό που κατατέθηκε στο σννέδριο, είναι οι

εχπαιδενηκοί.

Ζήτησα το λόγο γι' αmή την παρέμβαση υπό διπλή ιδιότητα. Από τη μια ως

καταγόμενος και δημότης της πρώην Κοινότητας Σταυρού, της οποίας το Πνευματικό

Κέντρο είχε και έχει αξιόλογη δράση, και από την άλλη ως εκπαιδευτικός, που πριν

λίγους μήνες (Ιούνιος 2001) με πρωτοβουλία μας και σε συνεργασία με τον Σχολικό

Σύμβουλο της Περιφέρειας, είχαμε πραγματοποιήσει στο 30 Δημοτικό Σχολείο

Λαμίας, του οποίου έχω την τιμή να είμαι Διευθυντής, εκπαιδεuτlκή επιμορφωτική

ημερίδα με θέμα: "Η Τοπική IΟ1ορι'α 010 Δημοτικό ΣχολειΟ. θεωρητικήπροσέγγιση"

με εισηγητές, που ανέπτυξαντα αντίστοιχαθέματα, τους:

Α. Κουλτονχης: (Σκοποί, επιδιώξεις και περιεχόμενα της Τοπικής Ιστορίας.

Ενδεικτικάθέματα)

Ε. Χοιστόπουλος:(Απότον μύθο στην πραγματικότητα.Μυθολογίακαι Φθιώτιδα)

Μα"ία • Φωτεινή Παπακωνσταντίνου: (Αρχαία ευρήματα στην κοιλάδα του

Σπερχειού)

Τ". Παπαναγιώτου: (Η συμβολή της Φθιώτιδας και της Λοκρίδας στην εδραίωση

και αίσια έκβαοη της επανάστασης του 1821)

J. Μακ"ής: (Η διδασκαλία της Τοπικής lιπορίας από τη σκοπιά του εκπαιδευτικού

- ερεvνητή)
Δ. Νάτσιος: (Γρ«..-n-ές αρχειακές πηγές για τη Φθιωτική Ιστορία)

Α. Kα(lανασIάσης: (Η αξία της Τοπικής Ιστορίας στο Δημ. Σχολείο. Η ένταξή της

ιπο σχολικό πρόγραμ~lα διαχρονικά)

Τα συμπεριίσματα αυτής της ημερίδας θα xataefoω σήμερα, ως συνέχεια της

ει<πfyησης του κ. Ζιηι.,εθάνη. αφού πρώtα με την ανοχή οας θα «ναφι'ρω κάποιες

απόψεις για τ/ν Το..,ΙΖή «πφα.

Στην ημερίδα που πραγματοποιήσαμε εκτός n.ι,ό τον πρσβληματlOμό και τ/ν
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ευαωθητοποίηοη των εκπαιδευτικών του οχολείου μας, αναδείχθηκε και το θέμα της

διδασκαλίας της Τοπικής Ιστορίας (πο Δημοτικό Σχολείο, για το οποίο εκτός από τους

εκπαιδευτικούς πρέπει να ενδιαφερθεί και η τοπική κοινωνία με τους εκπροσώπους

της στην Τοπική και Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση.

Διοργανώσαμε εκείνη την επιμορφωτική ημερίδα, προκειμένου να αναδείξουμε

το θέμα της διδασκαλίας της Τοπικής l(Πορίας σ1Ο Σχολείο, διότι διαπιστώσαμε ότι οι

μαθητές, ενώ κατέχουν πλήθος γνώσεων, αγνοούν ονόματα - γεγονότα και

καταστάσεις του τόπου που ζουν και αφορούν (πο παρελθόν, απώτερο και πρόσφατο.

Π.χ. Ποιοι ήταν οι Αινιάνες; Ποιος ήταν ο Κ. Έσλιν; Ποιος ο Σπ. Ματσούκας;

Ποιοι οι Ροζάκης και Αγγελής; Πότε και γιατί έγινε ο Λαμιακός πόλεμος; Ποιος ήταν

ο Λεωσθένης; κλπ.

Ακόμα σπουδαία και καθοριστικά γεγονότα που σημάδεψαν όχι μόνο την ι(πορία

του τόπου μας, αλλά κατέχουν περίοπτη θέση και στην εθνική μας ιστορία δεν

παρουσιάζονται αναλυτικά στα διδακτικά βιβλία και δυστιιχώς κάποια φορά και με

ανακρίβειες.

Ενδεικτικά αναφέρω: Η μάχη της Αλαμάνας αναφέρεται σε 3 - 4 σειρές στο

διδακτικό εγχειρίδιο των μαθητών.

Η μάχη (Πα Βασιλικά, η οποία ήταν καθοριστική για την εξέλιξη της επανάιπασης

στο Μοριά και την άλωση της Τριπολιτσάς, αναφέρεται σε δύο σειρές και

λανθασμένα, ότι δηλαδή έγινε ιπα Βασιλικά της Βοιωτίας και όχι της Φθιώτιδας

(Λοκρίδας) κοντά στο Ρεγγίνι.

Σε 2 - 3 σειρές αναφέρεται και η μάχη του Σπερχειού ιπην οποία ο Νικηφόρος

Ουρανός κατανίκησε τους Βουλγάρους του Σαμουήλ

Ακόμα οδηγηθήκαμε στην επιλογή του συγκεκριμένου θέματος έχοντας υπόψη

μας ότι η Τοπική Ιστορία είναι εξίσου οημαντική, σπουδαία και χρήοιμη όσο και η

εθνική.

Είναι γεγονός ότι η Τοπική lιπορία τα τελευταία χρόνια αρχίζει να αποκτά ένα

σαφές πλαίσιο και περιεχόμενο και τείνει να μορφοποιηθεί σε μια αυτόνομη

γνωστική οντllτητα. όμως δεν έχει πάρει ακόμη τη θέοη που της αρμόζει. Όμως

κανένας δεν μπορεί να παραβλέψει ούτε την αξία της, ούτε το γεγονός ότι καθημερινά

είναι κοντά μας και μας πολιορκεί.

Ειδικά στην περιοχή μας, ιπην οποία έχουν διαδραματισθεί πάρα πολλά ιστορικά

γεγονότα από το απώτερο παρελθ6ν μέχρι σήμερα. Η ιστορία της περιοχής χάνεται

οτο βάθος του χρόνου και στο μύθο.

Στο Δημοτικό Σχολείο πρέπει να αοχοληθούμε σοβαρά με την Τοπική l(Πορία,

διότι τα θέμωά της προσεγγίζονται εύκολα. Μνημεία - τοπωνύμια - περιοχές που

έχουν γίνει ιστορικά γεγονότα - θρύλοι - παραδόσεις είναι ορατά σε κάθε μας βήμα.

Είναι πράγματι σπουδαίο να γνωρίζει ο μαθητής ότι και στο δικό του τόπο έχουν

ουμl1εί ιστορικά γεγονότα, τα οποία συνέβαλαν στη διαμόρφωση της εθνικής μας

ωτορίας. Διότι μπορεί κάποιο μείζον ιστορικό γεγονός να επισκιάζει τα

δευτερεύοντα, που συνέβησαν, όμως και αυτά έπαιξαν τον δικό τους ρόλο οτη

διαμόρφωση της τελικής έκβασης. Π.χ. Όλα τα ιστορικά γεγονότα που συνέβησαν

οτην περιοχή μας τον Απρίλιο του IR21 επιtJκιάζoνται από τη μάχη της Αλαμάνας και

το μαρτυρικδ θάνωο του Διάκου (μάχη Μπεκής, τέχνασμα Ελλήνων, πολιορκία

γπάτης, μάχη Δερβέν Φούρκα, κλπ.).

Η ενασχόληση με την Τοπική Ιστορία θα βοηθήσει τα παιδιά να κάνουν την δική

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:40:22 EEST - 54.226.8.97



274 Πρακτικά Ιου ΣυνεδρίουΦθιωτικής Ιστορίας

τους δημιουργική αναζήτηση, να συνδέσουν το παρελθ()ν με το παρόν και να

_αγruιήσoυν καλύτερα τον Τ()ΠΟ τους. Θα τα βοηθήσει να γίνουν πρώτα "καλο[

επαρχιώιες"και στη συνέχεια "Χαλοίπατριώιες".

Επειδή θεωρήσαμε ότι το υλικό που κατατέθηκε στην ημερίδα που διοργανώσαμε

δεν έπρεπε να χαθεί, οδηγηθήκαμεστην απόφασηνα δημοσιεύσουμετα πρακτικά, με

σκοπό την ευαισθητοποίηση και τον προβληματισμό, που θα ενισχύσουν θετικά το

συμπέρασμα που προέκυψε για διδασκαλία της Τοπικής Ιστορίας στο Δημοτικ6

Σχολείο.

Με αυτές τις σκέψεις παραθέτω στη συνέχεια συμπεράσματατης εκπαιδευτικής

ημερίδας, που όπως προείπα πραγματοποιήσαμετον Ιούνιο 2001 στο 30 Δημοτικό

Σχολείο Λαμίας και αφορούν στη διδασκαλία της Τοπικής Ιστορίας.
. Η Τοπική Ιστορία πρέπει να έχει ιδιαίτερη θέση στο πρόγραμμα του Δημοτικού

Σχολείου, διι)τι πέρα από τις γνωστές γενικές ωφέλειες, ο μαθητής γνωρίζοντάς την,

όχι μόνο μαθαίνει να σέβεται και να αγαπά τον τόπο του, αλλά συγχρόνως

διαμορφώνει μια πιο ολοκληρωμένη προσωπική κοινωνική και εθνική ταυτότητα και

συγχρόνως συνδέει τη σχολική ζωή με τον ευρύτερο κοινωνικό περίγυρο.

- Η Τοπική Ιστορία προσανατολίζει το μαθητή προς το περιβάλλον, εντός του

οποίου πρόκειται να ζήσει και του δημιουργεί τον ιδιαίτερο σύνδεσμο με την πατρική

γη.

- Η διδασκαλία της Τοπικής Ιστορίας οδηγεί τους μαθητές σε μια δημιουργική

αναζήτηση με την οποία καλλιεργείται η παρατηρητικότητα και το ενδιαφέρον για τον

τόπο τους, και βιώνουν αμεσότερα τα ιστορικά γεγονότα που τους αφορούν και

παρακινούνται στην ιστορική έρευνα.

- Ένα από τα οφέλη που προκύπτουν από την διδασκ«λία της Τοπικής Ιστορίας

ιπο οχολείο είναι ότι προσφέρει στο παιδί την αίσθηοη του συγκεκριμένου. Νιώθει

κανείς ότι τα γεγον6τα είναι αληθινά, όταν βλέπει το μέρος που έγιναν. (L3monnicr
1889).

- Η Τοπική Ιστορία προοφέρεται ως πεδίο μελέτης ορατό και ερευνήσιμο για:

- Να έρθουν οε επαφή οι μαθητές με τα ωτορικά στοιχεία, κ«τανοητά και

ερευνήσιμα

. Να εθιστούν ητην παρατήρηση, στην έρευνα και στην ερμηνεία

ουγκεκριμένων Ηπορικών μνημείων, ξεκινώντας απ6 πρωτογενές υλικό.

- Να ευαισθητοποιηθούν γι« προβλήματα της τοπικής κοινωνίας, μέσα στην

οποία ζουν.

- Τα ιστορικά γεγονι)τα κάθε περιοχής, πρέπει να διδάσκονται στους μαθητές των

σχολείων, που ουνδέονται με την περιοχή. διότι είναι σπουδαίο να γνωρίζουν οι

μαθητές ότι και οτον δικ6 τους τι)πο συνέβησ«ν γεγονότα που συνέβαλαν στη

διπμόρφωση της Εθνικής Ιιπορίας.

- Ο εκπαιδευτικός είναι εκείνος που έχοντας την εμπισωσύνη των μαθητών του,

θα πυοετοιμποει κατάλληλα κω θα εμπνεύηει τ/ν αγάπη γι« τα μνημεία, την αγάπη

για την έρευνα, την αγάπη για την προοέγγιση της Ιστουίας και μάλιιπα της Τοπικής

Ιοnιρίας.

- Με τ/ν διδα(nι.αλία τ/ς Τοπικής Ιστορίας ανοίγει το σχολείο (πην κοινωνία και

γίνεται το πρώτο Ι1ήμα στον ουοιαστικό (πόχο τ/ς εκπ«ίδευσης ν« γίνουν τα οχολεία

πολιτιστικά κιίτταρ« του Τllπnυ ,ως.

- Με την Τοπιχι) Ιοτοι)ία διευψ'νοντω οι γνώοεις των μοθητών για την lδl«ίτrρη

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:40:22 EEST - 54.226.8.97



Πρακτικά LΟΙΙ Συν(δρίου Φθιωtιιιιtς lστορ;ας

πnτρ(διι τους και εμπλέκονται οι (διοι στην πρακτική της ιστορικής έρευνας.

· Προκειμένου να γεννηθεί το ενδtαφέρoν των μαθητών για την ιστορία και αν

θΙλουμε να αποκτήσουν στερεά θεμέλια, πάνω στο OJtota θα (πηριςουν αργότερα την

ιστορική ύλη, πρέπει να αρχiζoυμε από την ωτσρι"α της ιδιαίτερης πnτρι'δας των.

- Η μελlτη Περιβάλλοντος. οι εκδρομές και οι επισκέψεις ΙoYDρικών και

(τρχαιολογικών χώρων παρέχουν ειrιι.αιρίες για τη διδασκαλία της Τοπικής Ιmoρiας.

- Η Τοπική Ιστoρiα:

• Συνrελεί στην rυαIoθηIαo"toiηoη των μαθητών για το 6,ιεοο περιβάλλον και

τα προβλήματά του και συ,ιβάλλει στην καλυτερη προσαρμογή αυτών στην

πολυσύνθετη κοινωνική, οικονομική. πολιτιστική και δομημένη πρrιγματικ6τητα του

παρόντος.

• Διαμορφώνει ενσυνείδητους πολίτες, που ενδιαφέρονται για τη διατήρηση

της πολιτιστικής τους κληρονομιάς και της πολιτικής τouς τα\Π"ότητας κnι για τη

βελτίωση της ποιότητας ζωής.

- Εξοικειώνει τους μαθητες με τις πηγές μελετης και έρευνας του ιιπορικού

υλικού (ιστορικό αρχεία - μουσεία. βιβλιοθήκες - επισκέψεις χλ.-ι..) και κnλλlεργεί

δεξιότητες yan άντληση και διαχείριση πληροφοριών για την επαλήθευση.

διασταύρωση και τnφηρίωση δεδομένων.

• Κ«λλιεργεί την κριτική Jt{XXJlyyaoη του περtβάλ/oντoς χώρου.

• Κατά την διαπραγμάτευση ιστορικών θεμάτων δίνεται έμφαση στις ειρηνικές

περιόδους και στην πολιτιστική δραστηριότητα των ανθρώπων. από δε τους πολέμους

προτεραιότητα {χουν οι αμυντικοί και απελευθερωτικ()(.

- Η επιλογή των θε,ιάτων της Τοπικής Ιστορίας να nυνδυάζεται με τη γενική

ιστορία. να γίνεται με τη συνεργασία των μαθητών. ,ιε αναφορά ιπην επικαιρότητα,

ιπα ενδlnφέροντα και τις εμπειρ(ες τους.

- Γεγονότα της Τοπικής Ιστορ(ας να OuvblOV1.tΊ.I χρονικά και να δlΟΟσκοντπι

ανπλυτικότερα ,ιαζ( με τα γεγονότα της Εθνικής Ι<πσρίπς ή ILε την ευκαιρl"α

διδαοκαλίnς άλλων μαθημάτων (Μελέτη Περιβάλλοντος - Γεωγραφία - Γλώσσα 
Θρησκευτικά κλπ.).

- Οι σχολικές EO(JTl; είνtΊ.I δυνατόν να έχουν ση,ιείο nνnφοράς την Τοπική

IInoQin.
- Οι lιαθητές πρέπει να επισκέπτονται αρχαιολογικούς και ιστορικούς χώρους,

,ινη,ιεία. μουοεία της περιοχής τους. Οι εκδρο,ιές και οι επισκέψεις να γίνονται

ύστεΡCΙ απι) οχετική προετοιμασία ιπην τάξη. ιτυζήτηση επί τσπου και ανάλυση των

Ιστορικών γεγl1γδτων.

- Aπαιτε(τfιl εξolκrινι'ίμηση XQlSvou από 10 ΠΡ6Υ(Xtιιιια γι(( την ανnλυτικιΙτεcιη. σε

οωιπή ~άση και \iXI ευκnιριακή εξέταση θεμάτων Τοπικής 101Ο(lίας. Ο τι'ίπος Iln; εχει
μια πλ.ούσι« ιστορία που χάνεται στο βriθoς του χρόνο" και του ILύθο". και της onoin;
πολλά ιποιχεία α-Υνοι:ιι'ιιε,(τλ.λά πρεπει να γνωρίσου,ιε.

- KpiVETna ως αναγκαίπ η διδnσκαλία της Τοπικής Ιιπορίας στο σχολείο. Ο

jιnθητής πρεπει και μπορεί να αντλεί οψελη από το παρελIX~ν της ιδιnίτερης nnrQtM;
του.

· Mέσn απι'ί επιμορφωτικά προγράμματα "α yi,'EI επψt\tχΡωση των εκπαιδευτικών

σε θέματα διδnκτικής μεθοδολογίας και έρευνας της Τοπικής Ιστορίας.

· Ο εκπnιδεuηκός προκειμ{νου να διδάξει τη" Τοπική Ιστορία πρiπEι να είναι

ενηιιερωμενος. vn Υ"ωιι(ζειης πηγές και να έχει π(lόσβαoηΙ1 αvτές.ακόμη δε να έχει
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τα αnαραίτητα βοηθήματα.

- Ανάδειξη θεμάτων Τοπικής Ιστορίας μπορεί να γίνει μέσα από προγράμματα

περιβαλλονηκής εκπαίδευσης.

- Εμπλοmισμός των σχολικών βιβλιοθηκών κπι δημιουργίπ Ειδικού τμήματος σ'

αυτές με βιβλία πν«φερόμενπ (Πην Τοπική Ιστορία.

- Δημιουργίπ ειδικών προγραμμάτων μελέτης της Τοπικής Ιστορίας κατά ιστορικές

περιόδους. Με τον τρόπο αυτό η Τοπική Ιστορία διδάσ-λΕΤαι ππραστατικ(περα (π.χ.

11ρ6γραμμα ΙΔ' Εφορείας Προϊοτορικών και Κλαοοικών Αρχαιοτήτων με θέμπ

"ΣΤΟΝ ΚΑ/ΡΟ ΤΩΝ ΜΥΚΗΝΑ/ΩΝ ΣΤΗ ΦΘΙΩΤΙΔΑ" ή πρόγραμμα επίσκεψης

Νηπιαγωγείων στο Μουσείο - Κάστρο. Το πρόγραμμα πυτό μπορεί να προσαρμοσθεί

για τις Α' και Β' τάξεις). Aξιoλ(Jγηση αυτών των 11ρογρπμμάτων και προσαρμογή.

- Γιπ την ΤΟ111κη Ιστορία και τη διδασκαλία της στο σχολείο, πρέπει πέρα από τους

εκπαιδευτικούς να ενδιαφερθεί και η τοπική κοινωνία με τους εκπροσώπους της στην

Αυτοδιοίκηση (Νομαρχιακή και Τοπική) κω τους διάφορους εκπολιτιοτικούς φορείς

κατά περιοχές .
. Η φθιωτική Τοπική Ιστορία στη διαχρονική της διαδρομή, πρέπει νπ αποτελέοει

κίνητρο γιπ τη ουγγραφή, έκδοοη και διανομή οτους μαθητές ενός βιβλίου •
βοηθήματος με θέματα τοπικής ιστορίπς σε επίπεδο νομού, που θπ βοηθούσε πολύ

στην καλύτερη διδασκαλία του μαθήματος. Μέοα απ' αυτά οι μαθητές θα

ανακαλύψουν τον ιστορικό πλούτο του τόπου τους. Παράλληλα απαιτείται και η

ουγγραφή βιβλίου για το δάcrλαλο με περισσότερα στοιχείπ, αναφορές στις πηγές,

εκτενή βιβλιογραφία.

Η προοπάθεια αυτή πρέπει να είναι συλλογική, να τεθεί υπό την αιγίδα της

Αυτοδιοίκησης και των φορέων της, με συνεργασίπ και των φορέων της Εκπαίδευσης,

αφού ληφθούν υπάψη η ουσσωρευμένη πείρα και οι υποδείξεις του Παιδαγωγικού

Ινοτιτούτου.

Σε άλλες περιοχές έχουν γίνει αξιόλογες τέτοιες εκδ(}σεις. Γιπτί να μην γίνει κάτι

παρδμοιο και (πην περιοχή μας.

Κύριε Δήμαρχε, ως Πρόεδρος της ΤΕΔΚ Φθιώτιδας. θα μπορούσατε να

εlOηγηΗείτε να ξεκινήσει μια τέτοια προοπάθεια, που πολλά θα πρόοφερε στους

μαθητές μας.

Παπαναγιώ10υ ΤQιαV1άφuλλος: Enειδή χθες ο χρόνος ήτπν πολύ περιορισμένος

και κατά τρ()πον ολίγον τι βίαιο σταμάτησα. δεν είχπ περιθώρια να πω αυτά που θα

πω τώρα. νπ συγχαρώ δηλπδή τους οργανωτές αυτού του πρώτου συνεδρίου

Φθιωτικής Ιστορίας να ευχηθώ διάδοοη των όοων αναπτύχθηκαν με τον τόμο που θα

εκδοθεί με τις εlOηγήοεις του ουνεδρίου και να πω και κάτι άλλο. Πάντα είχα

εμΠΙl1τοούνη (πο τοπικ() πνευματικό δυναμικό και στο ξεκίνημα της δημόσιας

f~ιβλtoθήκης της οποίας έχω την τιμή να είμω πρδεδρος. για να δημιουργήοει ένα

λαϊκ(Ι πανεπιστήμιο. θέληοα να (πηριχθώ (πο ντι\πιο επιιπηιιονικό δυνπμικό. Και

βεβαίως η αντωιι\κριοη δεν ήταν αυτή που περιμέναμε γι' πυτό και ιπηριχθήκαμε στις

διαλέξεις.

Eπίl1ης έκανα και μια άλλη διωιίοτωοη. Πόοο μεγάλη είναι η προσφορά ΤΟ\'

Ι\fωΡΙΚΟύ αρχείου της Λαμίας. Αιοθάνομαι ιδιαίτερη υπερηφάνεια, διιiτι οτην ίδρυοη

αυτού του τοπικοι! HΠO(ΙΙΚOιJ αρχείου έχω συμβάλει αρχικά με εlOήγηοή μου. πριν

βεβαίως ακόμη ιδρυθεί. Όο(lν ((φορά την τοπική IΟΤl1ρία. δεν είναι δα και κανένα
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καινουριο πράγμα. Στο μάθημα της πατριδογνωσίας, στο μάθημα της ιστορίας,

δάσκαλοι και καθηγητές έχουν την ευχέρεια να τονίσουν ιδιαίτερα τα τοπικά ωτορικά

γεγονότα. Το γεγονός ότι ένα λάθος στο βιβλίο της ιστορίας της έκτης που τοποθετεί

τα Βασιλικά στη Βοιωτία και για το οποίο πολλοί θα ξέρετε ότι έστειλα επιστολή στην

εφημερίδα το «ΒΗΜΑ» κι επειδή ο συγγραφέας απάντησε με φληναφήματα τελικά

έστειλα την επιστολή μου στο φαξ του υπουργού και στο φαξ του προέδρου του

Παιδαγωγικού Ινστιτούτου. Κι έτσι αναγκάστηκαν να γράψουν στο «ΒΗΜΑ» ότι

αυτό το λάθος θα διορθωθεί.

Συνεπώς ο δάσκαλος και χωρίς την εισαγωγή αυτού του μαθήματος είχε την

ευχέρεια να διδάξει τοπική ιστορία. Συζητώντας με κάποιον εν ενεργεία δάσκαλο και

διευθυντή σχολείου, όταν συζητήσαμε αυτό το πράγμα λέει ότι: «Εγώ λέω ότι η μάχη

έγινε στα Βασιλικά της Βοιωτίας. Έτσι λέει το βιβλίο, έτσι τα είπα κι εγώ».

Δηλαδή δεν προβληματίστηκες γι' αυτό το θέμα; Έτσι το είδα, έτσι το δίδαξα;

Είναι επομένως η διδασκαλία της τοπικής ιστορίας και η αποτελεσματικότητά της

αποτέλεσμα της κατάρτισης του διδάσκοντα, του ενδιαφέροντος, των ανησυχιών και

του προβληματισμού του.

Ευχαριστώ πολύ.

Χριστοφό(lOυ Μάνθος: Έχω δύο απόψεις να διατυπώσω. Θα ξεκινήσω από την

πρώτη που αφορά τους πέντε εισηγητές της σημερινής συνεδρίασης. Κατ' αρχάς θέλω

να συγχαρώ όλους τους εισηγητές αυτούς, διότι όλοι τους ήταν έξοχοι, ήταν σαφείς

και πειστικοί.

Απευθύνομαι μόνον στην κυρία Θεοδώρου και θέλω να εκφράσω την ευχή να

συνεχίσει την έρευνά της και στον προ του 1914 χρόνο, διότι γνωρίζω ότι και τότε

υπήρχαν αξιόλογοι σύλλογοι και γυναικεία σωματεία στο νομό Φθιώτιδας.

Η δεύτερη άποψη έχει σχέση με τα όσα είπαν οι δύο προηγούμενοι. Λείπουν από

το όλο πρόγραμμα οι απόψεις των συνέδρων. Λείπουν οι δικές τους σκέψεις και

παρατηρήσεις. θα ήταν πάρα πολύ χρήσιμες, όταν εξαγγεο..ατε ότι κάθε δύο χρόνια

θα γίνεται το συνέδριο αυτό. Έχω σημειώσει το εξής: "Ωκεανός η τοπική ιστορία,

εκκλησιαστική και εθνική". Είναι κρίμα, αν όλα όσα ελέχθησαν και ακούστηκαν στη

φιλόξενο τούτη αίθουσα, αν δε φθάσουν και φωλιάσουν στην καρδιά πολλών. θέλω

να παρακαλέσω τον κύριο δήμαρχο και το Πνευματικό Κέντρο Σταυρού, που έχει και

δύναμη και θέληοη και ικανότητα να μη θεωρήσουν ότι τέλειωσε το έργο της με την

έκδοση των πρακτικών, ογκώδους βιβλίου το οποίο πολύ λίγοι θα το διαβάσουν. Έχω

τη βεβαιότητα ότι το Πνευματικό Κέντρο με τα έξοχα μέλη που έχει στο διοικητικό

συμβούλιο θα βρει τρόπους, ώστε όλα αυτά που ακούστηκαν να φτάσουν εν περιλήψει

στις καρδιές των Φθιωτών.

Σας ευχαριστώ πολύ.

Χριστόπουλος Ευθύμιος: Στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου της Λαμίας υπάρχει

η εικόνα των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης δωρεά του συλλόγου κυριών Λαμίας

του 1924.

θεοδώ(lOυ Αφροδίτη: Ευχαριστώ πολύ γι' αυτή την πληροφορία. Όντως και

ούμφωνα με την πρόταση-συμβουλή του κ. Χριστοφόρου σκέπτομαι να συνεχίσω αυτή

την εργασία, είναι η πρώτη φορά που κάποιος στρέφεται προς αυτή την κατεύθυνση.
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Ομολογώ ότι χι εγώ ξαφνιάστηκα με το υλικό που έβγαινε mην επιφάνεια. Αλλά αιπή

η πληροφορία είναι πολυτιμη. Ο νόμος για την κωδικοποίηση αιπών των

αναγνωρωμένων σωματείων έγινε το 1914. Πιστεύω ότι μια πιο λεΠΤΩμερειακή

έρευνα μπορεί να γίνει αλλού. ΚΙ εγώ όντως θα το ερευνήσω ...

Χριστόπουλος Ευθύμιος: Στο συνεταιρισμό Τεχνοεργατών μαζί με τους άντρες

έχουμε και δεκαοχτώ γυναίκες που συμμετέχουν το 1910.

Θεοδώιιου Αφιιοδίτη: Όλες αυτές τις πολύτιμες πληρ()φορίες θα τις

καταγράψουμε. Εδώ ο φίλ(1ς και παλιός μου μαθητής ο κ. Σταυρόπουλος μου δίνει μία

καινούργια πληροφορία. Ότι το 1903 ιδρύεται το πρώτο γυναικείο σωματείο της

Λαμίας. ''Ο Φιλανθρωπικός Σύλλογος Κυριών" με σκοπό να βοηθήσει για την

εξασφάλιση καλύτερων συνθηκών διαβίωσης στις φυλακές.

Σπανός Κώστας: Μια διευκρίνιση για την κ. Γιαννακοπούλου. Το κριτσιμι:iλι. που

είπατε είναι γυναικεία πάνινη ποδιά.

Χριστόπουλος Ευθύμιος: Για την κ. Νάτσιου. Μήπως στη βιβλιογραφία θα έπρεπε

να αναφερθεί και το βιβλίο του κ. Γαρδίκη που εκδόθηκε το 1952 και λέει για την

ιστορία της Λαμίας;

Νάτοιου 8αQβάQα: κ. Χριστόπουλε, εγώ ανέφερα το όνομα του Δημήτρη Γαρδίκη

ότι έχει γράψει τοπική ιστορία.

Τσέλος Μπάμπης (Πρόεδρος της συνεδρίασης) : Κυρίες και κύριοι, με το τέλος

των εργαοιών του πρώτου συνεδρίαυ Φθιωτικής ιστορίας, ο ακούραστος και αγαπητός

κύριος Γιάννης Μακρής, δάσκαλος, Σχ. Σύμβουλος Α/θμιας Εκnlσης και μέλος του

διοικητικού συμβουλίου του Πνευματικού Κέντρου θα ανακοινώσει τα

συμπεQάσματα του ΠQώτου συvεδQίου Φθιωτικής Ιοτορίας που πραγματαποιήθηκε

στο ηυνεδριακό κέντρο του Κάστρου της Λαμίας στις 3 και 4 Νοεμβρίου του 2001.

ΜαΚQής Ιωάννης: επιφορτισμένος και με αυτό το καθήκον από την οργανωτική

επιτροπή ζητώ την υπομονή σας για δύο λεnτά ακόμη.

Κλείνοντας τις εργασίες του συνεδρίου εκ μέροι'ς της οργανωτικής επιτροπής. θα

ήθελα να ευχαριστήηω πριότα τους κυρίους εισηγητές για την προθυμία με την οποία

ανταποκρίθηκαν σω κάλεημά μας και για την παιότητα των εισηγήσεων. οι οποίες

ήταν πανΗομολογο,ψένως εΠHlτημονικά άρτιες.

Στη συνέχεια να ευχαριστήοω τοι'ς συνέδρους. (1[ οποίοι με τη μαζική παροι,οία

τους «πέδεlξαν ε,οιράκτως την απήχψιη που είχε στο πλατύ κοινό το Jo Συνέδριο

Φθιωτικής Ιστο(}ίας.

ΣΙ'Υχαρητήρlα και ευχαριστίες και στα 4 προεδρεία που διηύθυναν τις

(f\τνεδριάσεις με tQ(lJt() άψογο.
Ειιχαριοτίες αξί'ζ(Ηιν και στους αH6ρυl~oυς συντελειπές αυτής της εκδήλωσης ποll

βοήθηοαν ιπην άρτια διεξαγωγή της. Υπάλληλοι κ((ι συνεργάτες του Δήμου κω της

Νομαρχίας και ιδιώτες. πολιιτψοl συνεργάτες τ()υ Π.Κ

Τέλος ειιχαριστοιιμε και τα μέιια μαζικής ενημέρωσης για τη δημοσιογραφική
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προβολή και κάλυψη ταυ συνεδρίου.

θα ήταν όμως παράλειψηνα μην ευχαριστήοωξανά το ΥπουργείοΠολιτισμού και

το συμπολίτη μας κ. Κώστα Γουβάλα για τη γενναία χρηματοδότησητου σuνεδρίoυ. τη

Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Φθιώηδας κω το Δήμο Λαμιέων για τη ση~lαντική

OΙXO\'OtlLxtj και ηθική ενίσχυση στην πραγμα10ποίηση της πολύ φιλόδοξης -για τις

δυνατότητές μας- διοργάνωσης.

Κυρίες και κύριοι.

Μπορούμε να υπερηφανευθούμε 61ι πετύχαιιε το στόχο ~ιας οε μεγάλο βαθμό.

Στόχος ποιι ήταν η σπουδή και μελέτη ΤO\l φθιωτικού χώρου στην ιστορική του πορεία.

Δεν αγνοούμε 61ι πoλλot'ακόμα μοχθούν και εργάζοντω για την ιστορ(α του τόπου

μας, είτε κατοικούν εδώ είτε ζονν και δημιoυΡΎQύν μακριά μας για διαφόρouς λόγouς·

Δεν τους αγνοήσαμε ούτε υποτιμούμε την ΠQOO<f,QQά τouς. Επειδή φιλοδοξούμε να

καταΟ1εί θεσμός η πραγματοποίηση παρόμοιων συνεδρίων τα οποία θα

επαναλαμβάνοντω ανά διετία. τους διαβεβαιώνουμε ότι θα κληθονν κι αυτοί να

(J\J\'ELoφέΡOU\' στο μέλλον στην προσπάθεια που άρχιοε.

θεωρούμε δεδομένη την υλική και ηθική συμπαράσταση των τοπικών αρχών και

του Υπουργείο Πολιτισμού και στο μέλλον. ώστε να rxπληρUχJoUIIE την ευγενή μας

αυτή φιλοδοξία.

Και τώρα στο ουσιαστικό μέρος του συνεδρίου.

Ανοκοη'ώθηκαν 19 εμπεριστατωμένες και επιστηιιονικά άρτιες εισηγήσεις, που

πρόσθεσα\' πολλά νέα στοιχεία στις γνώσεις μας για την τοπική ιιας ιστσρί'α.

Με πολύ γλαφυρό τρώω εκτέθηκαν οι δραστηρl61ηtες των θεών και ημιθέων

ηρUiων 010 φθιωτικόχώρο.

ΛποκαλυΠ1lκάστοιχείαήρθανσtO φως για ~..α ακμάζουσα αρχαία πόλη (Εχίνος),

που δυσtuχώς παραμένει στο υπέδαφος.

Παρατέθηκαν ενδωφέ(Χ'Ιυσες και άγνωστες εν πολλοίς πτυχές των σ,<έοεων

Φθιωτών κω Μακεδόνων.

Γνωρίσαμε πληρέστερα το διοικητικό οθωμανικό ~Iηχανιoμό της περιοχής μας κω

~Iάθαμε περιοσότερπ οτοιχείπ γιπ τη διαβίωση των προπατόρων μας τον κπιρό της:.

Τουρκοκρατίας από πρωτότυπες πηγές.

Κάναμε μια ενδιαφέρουσα. περιπλάνηση στ:α παλαιοχριστιανικά μνημεία του

n\που μας,

Γνωρίοπμε αποκαλυπτικά δημογραφικά στοιχεία της περιοχής μας κατά τη

μεταβυζιιvτινή περίοδο. καθώς και για τους οικισμούς της ίδιας περιόδου,

Πληροφορηθήκαμε λεπτομέρειες για τη ζωή και την προσφορά ενός aYWVIOΤIl

Ιεράρχη, του Tαλαvτίoυ Νεόφυτου.

Κατακλυσθήκαμε από {να πλήθος πληροφοριών παρμένων από ανέκδοτα

έγγραφα για την ιστορία και τα ιερά κειμήλια της Ι.Μ. Αγάθωνος.

Αρκετά ενδιαφέροντα οτοιχείπ για την olκoνO~llκή ιστορία της πόλης ~Iας οτπ τέλη

του 19ου αιώνα. καθtιJς και για ακανθώδες ιδιοκτησιακό ζήτηιια. το οποίο ταλανi'ζεl

ακόμα ιδιώτες-ιδιοκτήτες :κπι δlπq:;oρες δημόσιες υπηρεσίες όπως το Δαοορχ[ίο.

Νέα στοιχεία για την εκκλησιαστική ιστορία του τόπου μας,

Προστέθηκαν άγνωστα στοιχεία στην ιστορία της νεοελληνικής εκπαίδnισης στη

Φθlώtlδα.

Πολύ ενδιαφέρουσα ήταν και η περιήγηση στη φθιωτική ιστοριογραφία και

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:40:22 EEST - 54.226.8.97



280 Πρακτικά 1ου Συνεδρίου ΦΟιωτtχljς Ιστορίας

ιστορωδιφία. ζήσαμε με τη φαντασία μας την καθημερινή ζωή μιας λαμιώτικης

οικογένειας και γνωρίσαμε το νΟΙΚ(r'Αuριό της τα πρώτα μεταπελευθερωτικά χρόνια.

γνωρίσαμε τις ατομικές δραστηριότητες των γυναικών και τα επαγγέλματά τους κατά

το 190 αιώνα και τις συλλογικές τους δραστηριότητες κατά τον 2Οό αιώνα.

Τέλος κατατέθηκαν ενδιαφέρουσες προτάσεις και προβληματισμοί για την

αξιοποίηση της γνώσης της τοπικής μας ιστορίας στην πρωτοβάθμια εκπαίδευοη.

Σας ευχαριστώ και ραντεβού στο επόμενο συνέδριο, μάλλον το Σεπτέμβριο του

2003, ένα συνέδριο πσλιτιστικής σλυμπιάδας για τη φθιωτική ιιπορία !!!

Τσέλος Μπάμπης: Ευχαριστούμε τον κ. Γιάννη Μακρή που με αυτά τα λόγια του

έκλεισε το Jo Συνέδριο Φθιωτικής Ιστορίας και εύχομαι και άλλοι φορείς να

ακολουθήσουν αυτή την προσπάθεια του Πνευματικού Κέντρου.

Μετά την ανακοίνωση των συμπερασμάτων ακολουθεί απονομή τιμητικών

πλακετών στους εισηγητές του συνεδρίου από τον κ. Γεώργιο Κοτρωνιά, πρόεδρο του

Δ.Σ. του Π.Κ Σταυρού και Δήμαρχο Λαμιέων.

Κατόπιν θα ακολουθήσει ξενάγηση στο αρχαιολογικό μουσείο του Κάστρου.

Κοτρωνιάς Γεώργιος: Κύριε βουλευτά, κυρίες και κύριοι, νομl'ζω ότι είναι γενική

η αίσθηση ότι τόσο από πλευράς εισηγητών και θεματολογίας όσο και από πλευράς

προσέλευσης και διοργάνωσης το πρώτο συνέδριο της Φθιωτικής Ιστορίας μπορεί να

χαρακτηρισθεί σαν ένα επιτυχημένο συνέδριο. Κυρίες και κύριοι. η Λαμία έχει βγει

μπροστά! Με τα δύο συνέδρια που κάναμε σε αυτήν την αίθουσα. Με το πρώτο

Διεθνές Συμπόσιο Μεσογειακής Μουσικής που έγινε σε αυτήν την αίθουοο. με το

πρώτο Πανελλήνω Συνέδριο Εθελοντισμού που έγινε μαζί με την Κεντρική Ένωση

Δήιιων και Κοινοτήτων Ελλάδος επίσης σε αυτήν την αίθουσα, με το πρώτο συμπόσιο

για την προβολή των Αμφικτυονιών που κάναμε πέρυσι και με το συνέδριο αυτό της

Φθιωτικής Ιστορίας η Λαμία, η Φθιώτιδα πηγαίνει μπροστά και διεκδικεί την

π\\λιτιστική της θέοη και διεκδικεί και έργα υποδοιιής και διεκδικεί με το σπαθί της

το Πανεπιστήμιο της Ρούμελης, γιατί αποδεικνύουμε ότι εδώ στη Λαμία, εδώ στη

Φθιώτιδα, υπάρχει πνευματική υποδομή η οποία εκφράζεται με πάρα πολλές

εκδηλώσεις. Μ' αυτές λοιπόν τις λίγες Η'λέψεlς θέλω να συγχαρώ όλους τους

ουντελεστές αυτής της διοργάνωσης και βέβαια να βραβεύσουμε και τους εισηγητές.

γιατί αυτοί ήταν ο μοχλός της επιτυχίας του συνεδρίου μας.

Και να ιτυμπληρώσω ότι ο Δήμος Λαμιέων έχει ξεκινήσει μια προσπάθεια για την

καταγραφή της Τοπικής Ιστορίας του Δήμου Λαμιέων.

Σας ευχαριστώ πολύ.
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ΣΥΝΤΟΜΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ ΕΙΣΗΓΗΤΩΝ

Κώστας Δημοσθ. Γαλλή" ισroρικός - ερεWΗΤής
Γεννήθηκε στο Δομοκό. Για 35 χρόνια υπηρέτησε στην

Αγροτική Τράπεζα όπου έφθασε μέχρι τ/ν ανωτάτ/ βαθμίδα της

ιεραρχίας οπότε και παραιτήθηκε.

Είναι πτυχιούχος του navttCou Πανεπιστημίου και του

lνοτιτούτου Επιμορφώσεωςστη Διοικητικήτων Επιχειρήσεωντου

ΟικονομικούΠανεπιστημ(ου(Α.Σ.Ο.Ε.Ε.).

Μένει στην Αθήνα και ασχολείται ιδιαίτερα με την ιστορική

έρευνα του ΦΟιωτικού χώρου. Έχουν δημοσιευθεί αρκετές

εργασίεςτου.

Αικατt:Qίνη Γιαννακοπουλου• Γάκη, δικαστικός υπάλληλος.

OVΥΥραφ{ας· ερευνήτρια

Γεννήθηκε στη Λαμ(α το 1964, όπου διαμένει, ζει και

δημιουργεί. Έπειτα απ' τ/ Στοιχειώδη και Μέση Εκ.,α(δευση,

σπούδασε Αγγλική Φιλολογ(α και Δημοσιογραφία στο

Αμερικανικό Κολέγιο ΑΟηνών απ' όπου και αποφο(τησε με

"Άριστα" το 1987. Παράλληλα με τη φο(τ/σή της στο Κολέγιο,

σπούδασε στο "ΔημΟΟΙΟΥραφικ6 Εργαστήρι" και πέτυχε στη

Δραματική Σχολή, αλλά επαγγελματικο( λόγοι δεν τ/ς επέτρεψαν

να φοιτήσει. Ακόμη επ( σειρά ετών δίδαξε την Αγγλική Γλώσσα ως

εκπαιδευτικός στον ιδιωτικό τομέα.

Πρόσφατα δ(δαξε σε Σεμινάρια Επιμόρφωσης Κέντρων

Επαγγελματικής Κατάρτισης με θέματα "ΔημΟΟΙιΥγραφία" και

"E.D.K". Ασχολήθηκε και ασχολείται με τα Γράμματακαι πρωτοστατε( (Πην πνευματική κίνηση

της περιοχής μας. Εκτός από την Λογοτεχνία (ποίηση, πεζογραφία, δοκ(μιο), ασχολε(ται και με

τ/ν Έρευνα, όπως: η "Γυναικεία Φθιωτική Λογοτεχνία του 19ου και 200ύ αιώνα", η "Αυγή

Παπακου και το {ργο της", το "Παιδικ6 βιβλ!ο" και άλλα. Σε ηλικία 21 έτους, εξέδωσε τα δύο

(2) πρώτα βιβλία τ/ς "Καταγyελlα", (νουβέλα), Λαμ(α 1985 και "Ταξικές Διαφορές" (νουβέλα),

Λαμία 1985. Στ/ συνέχεια εξέδωσε τ/ν πρώτη ποιητική τ/ς συλλογή "Με λογισμό και μ'

6vtIΡO ... ", δανειζόμενη τον τίτλο απ' τους "Ελεύθερους Πoλιoρκημέvotις", του Διονυσίου

Σολωμού και ένα Ιστορικό Δοκ(μιο για τ/ν Κύπρο.

Για το έργο τ/ς κ. Κατερίνας Γιαννακοπούλο\l - Γάκη έχουν γράψει κι έχουν μιλήσει

σύγχρονοι λόγιοι και κριτικοί και έχει τύχει εξαίρετων επαίνων και διακρίσεων απ' το Σύλλογο

Επιστημόνων Λογοτεχνών και Φιλοτέχνων ΑΟηνών, την Πανελλήνια Ένωση Λογοτεχνών και

από την Ένωση Συγγραφέων - Εικονογράφων Παιδικού Βιβλ(ου. Πρόσφατα βραβεύτηκε σε

Πανελλήνιο Διαγωνισμό συγγραφής τ/λεOIΠΙκoύ σεναρίου με κριτική επιτροπή το Ν(κο

Φώσκολο, Αντώνη Τρύπο, Θανάση Βαλτινό και Βασ(λη Νεμέα.

Έχει λάβει μέρος otα συνέδρια: α) της Ομοσπονδίας Κινηματογραφικών ΛεΟ".(ών Ελλάδος,

που έλαβε χώρα στην πόλη της Λαμίαςτov Μάιο του 1994, όπου ανέπτυξε το θέμα: "Η 7'1 Τέχνη

σrηv Πόλη μας", β) στο Συνέδριο των Λαρισαϊκών Σπουδών, με θέμα ΌΛαρισαϊκός Τύπος του

190v αιώνα" όπου έγινε τον Απρίλιο του 1995, γ) στο Πανευρυτανικό Συνέδριο Αποδήμων

Ευρυτάνων που έγινε στην Ευρυταν(α τον loύλιo του 2001 με θέμα: "ΔημιουΡΥιΌ

Σιδηροδρομικού Δικτύου στην Ευρυτανία".

Σήμερα ε(ναι δικαστικός υπάλληλος του Εφετε(ου Λαμίας.
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Δημήτ{lιο; Β. ΓΌVΗς, καθηγητής Πανεπισrημ(ov Αθηνών

ΓεννήΟηκε στον Άγιο Γεώργιο της Δυτικής Φθιώtιδoς.

Αποφοίτησε από την Εκκλησιαστική Σχολή Λαμ(ας και

σπουδασε <Πη θεολογική και Φιλοσοφική Σχολή του

Πανεπιστημίου Αθηνών. Mετoπwχιακές σπουδές έκανε στη

Γερμανία και τη Βουλγαρία. Από ΊΟ 1970 υπηρετεί στη θεολογική

Σχολή τou Πανεπιστημίου Αθηνών με ειδίκευση στην Ιστορία των

Ορθοδόξων Σλαβικών Εκκλησιών.

Διδάκτωρ θεολογίας ανακηρύχθηκε το 1980 ("Το ιroyγραφικΌV

έργον του Qικομtv/κrJV πατριάρχov Καλλίστου Α""). Τα ερευνητικά

του ενδιαφέρovtα είναι ευρύτατο (γραμματειακές και πολιτιστικές

σχέσεις Ελ/ήνων και Σλάβων, εκκλησιαστική γραμματεία, τοπική

ισtOΡία της Ελλάδος κ.ά.). Οι δημοσιεύσεις του έχovν ξεπεράσει

τις 100.
Αξιοσημείωτε; είναι: ~Mελεr(ov ΣυριΥου, Μαρτύριον, Ακολovθιίι και Παρακλητικός Κανών

εις τον Άγιov Ιωό.VVΗI' τον ΝΙον ιον εκ Λευκοπόλει (c + 1330γ, "Το Παιριαρχικό σrην Εκκλησία

της Βουλγαριας", "lωάVVΗς Kωσroμoίρης - Μεσοποιαμιτης μηιρoπoλiιης Νέων Παιρών

(Υπdrης)", "Ο όσιος Iωό.VVΗς ο Pιλιώιης~, "Ισroρία ιων Ορθοδόξων Εκκλησιών Βουλγαρίας και

Σερβίας".

Έχει λάβει μέρος σε δεκάδες τomxci και διεθνή συνέδρια με ανακοινώσεις και εισηγήσεις.

Πέρυσι (2001) ανακηρύχθηκε επίτιμος διδάκτωρ του ΠαvεmσπιμCoυ της Σόφιας. Έχει εκλεγεί

Πρόεδρος του Τμήματος Θεολογίας για τα έτη 2001 - 2003.

Βάιοι; Αποσ,.. Ιομπεθάνηι;, δρ. φιλοοοφιας - Σχολικός

Συμβουλος Π,Ε.

ΓεWΉOηκε το 1947 στην Ομβριακή Δομοκού. Έζησε και

μεγάλωσε στη Λαμία, όπου πραγματοποίησε τις εγκύκλιες

σπουδές του. Σπούδασε με υποτροφία του Ιδρύματος Κρατικών

Υποτροφιών στην Ανώτατη Βιομηχανική Σχολή Πειραιώς και σπιν

Παιδαγωγική Ακαδημία Λαμίας, της οποίας είναι JttΊJΧιoύχoς.

Είναι πτυχιούχος του Μαρασλείου Διδασκαλείου Δημοτικής

Εκπαίδευσης και της Παντείου Ανωτάτης Σχολής Πολιτικών

Επιστημών. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος στην

Κοινωνική Ψυχιατρική, της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου

lωαννίνων και διδακτορικού διπλώματος σπι Νευροψυχολογία

των Μαθηματικών του Τμήματος Ειδικής Αγωγής του

Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Διετέλεσε επιστημονικός συνεργάτης στην Εταιρία Κοινωνικής Ψυχιατρικής και Ψυχικής

Υγείας από το 1992 έως και το 1998. Διετέλεσε, επίσης, επιστημονικός συνεργάτης του

Εργαστηρίου Nευρoψvχoλoγίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας σε θέματα μαθησιακών

δυσκολιών και δυσαριθμησιών από το 1996 {ως και το 2000. Δίδαξε σε προγράμματα του

Πανεπιστημίου Θεσσαλίας από το 1995 έως και το 2000. Υπηρέτησε ως Σχολικός Σύμβουλος

στη 2η Περιφέρεια Δ.Ε του Ν. Φθw:nιδας από το 1998 έως τον lούλιο του 2002. Έκτοτε

υπηρετεί ως ΔιευΘWΤΉς Alθμιας Εκπαίδευσης του Νομού Φθw:nιδας και διδάσκει από το 2000
έως σημερα στο Τ.Ε.1. Λαμίας, Ψυχολογία. Έχει πραγματοποιήσει δεκάδες διαλέξεις, έχει

δημοσιεύσει άρθρα σε εφημερίδες και περιοδικά και έχει πραγματοποιήσει ανακοινώσεις σε

επιστημονικά συνέδρια. Είναι τακτικό μέλος της Ελ/ηνικής Ψυχολογικής Εταιρείας.
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Κώστας Ι. Ζήση;, Σχολικός Σύμβουλι:ις Π.Ε. - δρ. φι.λι:ισοφίας

ΓεWΉθηκε στη Νεράιδα Ευρυτανίας όπσυ και μεγάλωσε

πηγαίνοντας στο Δημcrτικό Σχολείο τσυ χωρωύ του. Σπούδασε και

παρακολούθησε Ανώτατες Σπουδές και είναι Διδάκτωρ της

Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών στο γνωστικό

αντικείμενο της Ιστορίας της Νεοελληνικής Εκπαίδευσης,

Ασχσλείται ευρύτερα με την ιστορία και την εκπαίδευση και

περισσότερο με την ιδιαίτερη πατρίδα του, την Ευρυτανία. Έχει

δημοσιεύσει και σιιγΥράψει αρκετά άρθρα και βιβλία ποικιλου

ενδιαφέροντος..
Είναι εκπαιδευτικός της Νθμιας Εκπαίδευσης και υπηρετεί

ως Σχολικός Σύμβουλοςστη ΦθιώΊ:ιδα.

Αφοοδ(τη nαΤVΙΚfZvάκου- eEoδώQOtJ, φιλόλογος

ΓεννήΟηκε και μεγάλωσε στην Αθήνα. Σπούδασε στη

Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου ΑΟηνών και πήρε Πτυχίο

Κλασικής Φιλολογίας.

Υπηρέτησε στη Μέση Εκπαίδευση επί 30 χρόνια, αρχικά στ/ν

Ορεστιάδα Έβρσυκαιαπότο1971 στσ 10 Λύκειο Λαμίας. Κατά τα

έτη 1991 - 1997 υπηρέτησε με απόσπαση στο Ευρωπαϊκό Σχολείο

του Varese της lταλίας ως Σύμβουλος Εκπαίδευσης.

Έχει ειδικεvτεί στην ψυχολογία των εφήβων στην Εταιρεία

Ψυχοκοινωνικής Ανάλυσης ARIELE του Μιλάνου και Ιχει

εργασθείπάνω σ' αυτό το πρόγραμμα.

Είναι μέλσς της Εταιρείας Νεοελληνικών Σπουδών των

Βρυξελλών.

Έχει ευρεία γλωσσομάΟεια σε επίπεδο μητρικής γλώσσας: Αγγλικά (Cambridge
Proficiency Certificate, Michigan Proficiency CerIificate), Γαλλικά (DipIome Superieur - Option
InterpreIariat), Ιταλικά (DipIoma di Lingua ΙΙθliθηθ - Storia dell' ArIe).

Συμμετείχε σε εκπαιδευτικά προγράμματα στο εξωτερικό δύο φορές και παρακολούθησε

τη λειτουργία των σχολείων της Σκωτίας και της lαπωνίας.

Διετέλεσε Πρόεδρος του Συνδέσμου Φιλολ6γων του Νομού ΦΟιώτιδος επί τρεις διετίες

(1987. 1991 και 1998 - 2000). Υπήρξε πρόεδρος της συντακτικής επιτροπής και έχει τη γενική

επιμέλεια της περιοδικής έκδοσης "Έκφραση" των Φιλολόγων του Νομού ΦΟιώτιδος.

Είναι μέλος του Εξωραϊστικού και Εκπολιτιστικού Συλλόγου Γυναικών Λαμίας, του

Πνευματικού Κέντρου Ρουμελιωτών και του Λυκείου των Ελληνίδων.

Έχει κατ' επανάληψη διοργανώσει σεμινάρια και εκδηλώσεις, έχει κάνει εισηγήσεις και

διαλέξεις, αρθρογραφεί και ενασχολείται με ερευνητική και συγγραφική δραστηριότητα.
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ιιιmννη; Αθαν. ΚαοαχοήΟ10;, δρ. /στοριας

Γεννήθηκε σrη Λαμία το 1968.
Σπουδασε στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας τη;

Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, απ' όπου
___1-"~,"'""Qε...'α/.Σ.ε.ιnέμβ~:'ιαι..xάJ.oχQς.μΕ.tωπ:υχι.αΚQl'-j _

διπλώματος από το ίδιο tμήμα, με ειδίκευση στην Ιστορία της

Νεότερης και Σύγχρονης Ελλάδας (1993) και διδακτορικού

, ιέννης, με ειδίκευση στην

'δαςχαι σrην Κοινωνική

ι 10υ 2000 εργάζεται ως

ηνισμού (Ι.Μ.Ε.). Έχει

'IιIW XOL ων κατά τ/ διάρκεια της

• μι 'ΠΙ μι έτη της οικογένειας, της

Jύ.aισw u νεοσύστατου ελληνικού

τ/V της εκπαίδευσης στον 206

"Διατήρηοη εθνικής και

00 ωρών, του Κ.Σ,ε του

2. Παρακ ι ς, η δομή και ο ρόλος της

ασφαλιστικής βιομηχανιας" διάρκειας 306 ωρών, του Κ.εκ SYNERGY. Αθήνα 1999.
ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ: Αγγλικά, πολύ καλά

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΠΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ: Ιδιαίιερα μαθήματα στα Αρχαία και στην Ιστορία.

ΣΕΜΙ ΑΡΙΑ:
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Πρωmχά !ου Συνεδρίου Φθιωτιχής Iσι:OQCας -",
MεUτών, του Ομίλου Φθιωτών ΛσyσrεΧVΏV χαι ΣVYYQαφt'ων, της EUQα/Παϊκής ΠOMtιστιχής

EταιριCΑς χαι άλλων ΠOMτισnκών Χα/ ΧΟινωνιχών φορΙων.

Έχει δημoσιruσει πάνω α..τό 350 αρθQα, μελtτες χαι ερεννηtιXΙς ερΥασίες σε περιοδιχά χι

εφt1μερ(δες της Ρουμελης (-ΣτεΡι:ά Ε1λάΟΟ", "ιIιθιwrI"d XC?QVI"d", "Xι;ιoνI"d Ao"qlOOς-,

-XΡOYINd ΔομοκOV·, "Υπάτη", ·Νεχωρ{τικα", "Φωνή της Καοτανιdς", "Ρουμελιώτικα",

-Φθιωrιδoφωκ(oo", "ΝΙα της Ρούμελης", "Λαμιακός πίπας", "Εθνικός Λυών" "..ιπ.). 'Εχει

xuκλoφoρήoει tξι βιβ)iα Χα/ είναι uΚoxτ/πις - εxb6tης των l'ιεQ!.Oδιxών "lXNHΛATHΓ χαι

-ΕΝΔΗΜΟΣ'.

Iιιtάννης Eucryy. ΜCDI(Iήr;:, δdoxαλoς - τ. Σχολ. Σύμβovλoς Π.Ε

Γεννήθηκε στο Σunιρό το 1939.
A"toφoίπιoε ωτό τ/ν Παιbαyωyι.xή Λαμ(ας το 1959.
Παρακολούθησε μαθήματα α/ετΟΟς μετεχπαι.δε'ύσεως σro

MΑΡCΊσλno Διδασχαλείο Δημοτι.χής Eχπαι.δruσεως και σro

Πανεπισrήμισ τ/ς ΦραΥχφο\ίρτης της Δurαήι; Γερμανία;.

Υπηρέτησε ως δόσχαλος οε σχoλι:Cα της EιιQ\ItΑVΊΑ;, Βοι.ωτίας,

Φθιώτιδας και Διmxήι; ΓερμανCΑς και επ( 9 χρόνια ως Σχο4«5ς

Συμβo1Jλoς Πρωτοβάθμιας Exπαίδεuσης στην 1η Jtερι,φέρεια

Φθιώτιδας.

Έχει δημοσιευοει αρθρα χαι μελέτες σε περιοδικά χαι

εφt1μερίδες και είναι O\Jyypαφla; τοο βιβλίου "ΣΤΛΥΡΟΣ

(ΜΠΕΚΗ) ΦθΙΩΤΙΔΑΣ. Η fΣTOPIA ΤΟΥ"

Ε(ναι μέλος τοο Δ.Σ. του ΠνευματικoV Κέντρου ΣταυρoU υπευΘUνσς σύνταξης του

περιοδιΧΟ\ί "ΣΤΑΥΡΟ -ΔΡΟΜr.

Βαιιβάοα Δημ. Νάτσ,ηυ

θναι φιλόλογος, ΠΤUΧιoύχoς της Φιλοσοφι.χής Σχολής του

Αριστοτελείου ΠανεΠl.σrημίoo θεσσαλον(Χης.

Διαμένει στη Λαμία, όπου χω εργάζεται.

Ασχολε(ται συστηματικά με τ/ν τοπική Ισroρία, έχει πάρει

MasIer απ' τ/ Σχολή, απ' όπου απεφοίτησε χαι στην (δια Σχολή

εχπονι:ί Δι.δαχτοριχή Διατρι.βή με θέμα, που αναφlρnαι στο

Φθιωτικό Ιθ' αιώνα.
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ΜαQ(α • "τεινή ΙΙαπακωνσταντ(νου, αρχαιολ6γας

αναπληρώτρια διευθυντού

ΙΔ' Εφορείας Πρoϊσroρικών xcu Κλασικών Αρχαιοτήτων

Γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Λαμία. Είναι έγγαμη και μητέρα

δυο παιδιών.

Πτυχιούχος ΤΟ\l τμήματος Αρχαιολογίας και Ιστορίας της

Τέχνης της Φιλοσαρικής Σχολής του Α.Π.θ., διπλωματούχος τ/ς

Ανωτέρας Σχολής Ξεναγών και υποψήφια διδάκτωρ του τμήματος

Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Επιστημονική έρευνα στο Πανεmστήμιο του Εδψβούργου ως

υπότροφος της Αγγλικής Αρχαιολογικής Σχολής. Επιμόρφωση σε

σεμινάρια σε θέματα σχετικά με το αρχαιολογικό αντικείμενο και

τη Δημόσια Διοίκηση.

Ξένες Γλώσσες; Αγγλικά - Γαλλικά - Ιταλικά.

Έχει διευθύνει πολυάριθμες ανασκαφές σε ολόκληρο το νομό Φθιώτιδος και έχει

ασχοληθεί με τη μελέτη και τη δημοσ(ευση του υλικού το\lς. Συμμετε(χε στη διοργάνωση της

μόνιμης έκθεσης αρχαιολογικών ευρημάτων στο Αρ-χαιολογικό Μουσείο Λαμίας και στη

διοργάνωση τρι.ών επιστημονικών συμποσίων.

Έχει λάβει ως εισηγήτρια σε πολλά επιστημονικά ουνέδρια και στρογγυλές τράπεζες στην

Ελ/άδα και στο εξωτερικό, έχει διδάξει σε εκπαιδευτικά σεμινάρια, έχη εκπονήση

εκπαιδευτικά προγράμματα, έχει οργανώσει φωτογραφικές εκθέσεις αρχαιολογικών

ευρημάτων και έχει δώσει διαλε'ξεις για τα αρχαιολογικά ευρήματα της περιφερείας της.

Το συγγραφικό της έργο (αρχαιολογικός οδηγός, ενημερωτικά φυλλάδια, άρθρα σε

επιστημονικά περιοδικά, συμμετοχές σε τόμους πρακτικών συνεδρίων, σε λευκώματα,

τιμητικούς τόμους κ.ά.) σχετίζεται κυρίως με τη μελέτη της μνημειακής τοπογραφίας και της

ελ/ηνιστικής κεραμικής διαφόρων ανασκαμμένων θέσεων της κεντρικής Φθιώτtδoς, την

ιστορική και αρχαιολογική επισκόπηση της κοιλάδας του Σπερχειού και τη μελέτη της κυκλικής

ταφικής αρχιτεκτονικής της εποχής του Χαλκού, με επίκεντρο τη συστηματική ανασκαφή των

νεκροταφείων της αρχαίας Αντρώνας στο Φανό Γλtίφας.

Τοιαντάφυλλος: Δ. Πα.'ταvαyιtιίτoυ, φιλ6λοΥος - ovyγραφέας .
πeώην Διευθυντής rης Παιδαγωγικής Ακαδημιας Λαμιας και

ειδικ6ς Πάρεδρος roυ ΠαιδαΎWIΙΚoύ !Yσfιroύrov E.r.
Γεννήθηκε (193]) στην Άγναντη Λοκρίδας, όπου τελε(ωσε το

δημοτικό σχολε(ο. Αποφοίτησε (1950) από το Γυμνάσιο

Αταλάντης. Απέκτησε πτuχCo (1952) της Παιδαγωγικής Ακαδημ(ας

Λαμίας, πτυχίο (] 958) της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημ(ου

Αθηνών (Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας), πτυχίο (1977) της
Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών (Τμήματος

Φι.λοσοφίας). Υπηρέτησε ως δάσκαλος (1957-1960) στη Δημοτική

Εκπαίδευση, ως φιλόλογος καθηγητής (1961-1973) στη Μέση

Εκπαίδευση. Δ(δαξε παράλληλα, με ανάθεση, στην Παιδαγωγική

Ακαδημία Λαμ(ας (1966 - 1973). Υπηρέτησε ως μόνιμος καθηγητής

Φιλολογίας (1973-1991) και ως διευΟυντής (1983-1991) στην

Παιδαγωγικής Ακαδημία Λαμίας. Δίδαξε επίσης (1987-1992) στη Σχολή Επιμόρφωσης

Λειτουργών Δημοτικής Εκπαιδεύσεως (Σ.Ε.Λ.Δ.Ε.) Λαμίας και στο Μαράσλειο ΔιδασκαλεCo

Δημοτικής Εκπαιδεύσεως ΑΟηνών (] 992-93), από το οπο(ο και συνταξιοδοτήθηκε ως ειδικός

πάρεδρος φιλολόγων του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου. Έλάβε μέρος στο παιδαγωγικό συνέδριο

Παιδαγωγικών Ακαδημιών, που οργάνωσε (1979) η Παιδαγωγική Ακαδημ(α Κύπρου στη

ΛευκΩΣCΑ. καθώς και σε άλλα εκπαιδευτικά και επιστημονικά συνέδρια. Συνέγραψε βιβλία και
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δημοσίευσε σε διάφορα περιοδικά και εφημερ(δες πολλά άρθρο και μελέτες. Πραγματοποίησε

πολ/ές διαλέξεις και ως δάσκαλος-φιλόλογος και ως καθηγητής Μέσης Εκ,1:α(δευσης και ως

καθηγητής και διευθυντής της Παιδαγωγικής Ακαδημίας Λαμίας. Διετέλεσε Ικτακτος

επιμελητής αρχαιοτήτων ΦΟιώτιδος (1966.1971 και 1974 κ.ε.) και αγωνίστηκε και για τη

διάσωση των αρχαιοτήτων (σωστικές και άλλες ανασκαφlς) και για τον εμπλουτισμό της

Αρχαιολογικής Συλλογής και για την ίδρυση του Αρχαιολογικού Μουσείου Λαμίας.

Εισηγήθηκε, ως επιμελητής αρχαιοτήτων, την ίδρυση του Τοπικού Ιστορικού Αρχείου Λαμίας

(1968), το οποίο ιδρύθηκε (1973) και λειτουργεί ήδη. Πρωτοσι:άτησε στην ίδρυση μορφωτικιδν

και επιστημονικών συλλόγων, των οποίων υπήρξε πρόεδρος ή μέλος των διοικητικών

συμβουλίων (Στέγης Λοκρικών Μελετών, Εταιρείας Φθιωτικών Σπουδών, Συλλόγου

Αρχαιοφίλων ΦΟιώτι.δας, Ενώσεως Λειτουργών ΜΙσης Εκπαίδευσης, Όμιλος Φθιωτών

Λογοτεχνών & ΣιιΥΥραφέων Φθιώτιδας κ.ά.) Είναι εταίρος της Ελληνικής Λαογραφικής

Εταιρείας και ασχολείται σήμερα με την διοίκηση της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης

Λαμίας (1994 κ.ε.), της οποίας είναι μετακλητός πρόεδρος, ενώ παράλ/ηλα αρΟρογραφεί στον

τοπικό Τύπο (ημερήσιο και περιοδικό) και διδάσκει'" κατά διασrήματα, στο Περιφερειακό

Επιμορφωτικό Κέντρο (Π.Ε.Κ.) Λαμίας.

Γεώ"ΥιΟ; Χ. Σούλιος:, καθηγηrής Αριιποιελείου Πανεπισrημιoυ

Θε~ίκης

Γεννήθηκε ιο 1944. Μεγάλωσε στην Ομβριακή, όπου τελείωσε

το Δημοτικό Σχολείο. Αποφοίτησε από ιο ότάξιο Γυμνάσιο

Δομοκού.

Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Φυσικο

μαθηματική Σχολή). Είναι κάτοχος ΔUΙΛΏματoς Προκεχωρημένων

Mεrωrruχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου του ΜομπελιΙ

Γαλλίας, Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης και του

Πανεπιστημίου του Μομπελιέ. Διετέλεσε Βοηθός, Eπιμεληrής,

Λέκτορας, Επικ. Καθηγητής, Αναπλ. Καθηγητής και από το 1990
KαOηyηrής στο Τμήμα Γεωλογίας του Πανεπιστημίου

θεσσαλονίκης. Είναι Διευθυντής στο Eργασtήριo Τεχνικής

Γεωλογίας και Υδρογεωλογίας. Διετέλεσε ΔιευΘUΝΤΉς Τομέα, Αναπληρωτής Πρόεδρος και

Πρόεδρος του Τμήματος Γεωλογίας και Συγκλητικός ιου Πανεπι.σtημίoυ θεσσαλονίκης.

Έχει περισσότερες από 70 πρωτότυπες επιστημονικές δημοσιεύσεις σε περιοδικά και σε

πρακτικά Επιστημονικών Συνεδρίων. Έχει εκπαιδευτική και ερευνητική Συνεργασία με

EυΡιιh'1α'ίκά Πανεπισnjμια. Έχει μελεπjσει τους υδάτινους πόρους σε πολλές περιοχές και σε

μελέτες ιου έχουν στηριχΟεί έργα πολλών δισεκατομμυρίων δραχμών (ιδίως φράγματα).

Υπήρξε εμπειρογνώμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Εκιροπή του Αχελώου. Είναι

πρόεδρος της Ελληνικής Επιτροπής Υδρογεωλογίας. Ως επικεφαλής ομάδας πανεπιστημιακών

που ορίσθηκε από τη Νομαρχία Φθιώτιδας και το Δήμο Λαμιέων, ετοίμασε πρόταση για την

ίδρυση Πανεπιστημίου στη Λαμία, την οποία παρουσίασε επίσημα ενώπι.ον Αρχών και ΦορΙων

του Νομού. Για το θέμα αυτό έκανε παραστάσεις, ενέργειες και δημοσιεύσεις σε εφημερίδες.

Ως επικεφαλής επιστημόνων εκπόνησε πρόγραμμα ανάπτυξης του Νομού ΦΘιώτιδας που

παρουσιάστηκε δημόσια ενώπιων Αρχών και Φορέων του Νομού. Υπήρξε για επτά έτη

Πρόεδρος της Εταιρείας Φθιωτών E.1:ισrημόνων ΜακεΟΟνίας . Θράκης. Συνεργάστηκε με

Δημάρχους του Νομού μας για θέματα υδάτινων πόρων και περιβάλλoνroς.

Έχει γράψει το βιβλίο, "ΦΘΙΩΤΙΔΑ 2000~, που κυκλοφόρησε ευρύτατα στο Νομό.

Παρακολουθεί και βοηθά για τα θΙματα Φθιώτιδας, όπως και ατομικά θέματα των κατοίκων

της και έχει μιλήσει σε Ραδιοτηλεπτικους Σιαθμούς της και σε πολλές εκδηλώσεις.
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Βασίλης Κ. Σπανός, δe. ιστορίας

Γεννήθηκε στη Λάρισα το 1970. Σπουδασε Ιστορία και

Αρχαιολογία στ/ν Φιλοσοφική Σχολή του Α.Π.Θ. Εκεί {κανε και

τις μεταπτυχιακές σπουδές του (Μεταπτυχιακό Δίπλωμα

Ειδίκευσης στ/ν Βυζαντινή Ιστορία και Διδακτορικό Δίπλωμα

στην Νεώτερη Ιστορία). Είναι διευt1υντής της εξαμηνια(ας έκδοσης

ιστορικού περιεχομένου "θΕΣΣΑΛΤΚΟ HMEPOΛOΓlO", πσυ

εκδίδεται στην Λάρισα και αριθμεί 42 τόμους. Είναι μέλος

επισrημoνικών σωματείων, που προάγουν την έρευνα τ/ς τοπικής

θεσσαλικής ιστορίας, αν και ΊΟ ενδlαφέροvtα του tntKttCVOvtor
ενίοτε και (Πους γειτονικούς χώρους τ/ς Φθιώτιδας και τ/ς

Δυτικής Μακεδονίας. Έχει δημοσιεύσει. αυτοτελώς ή σε

επιστημονικά περιοδικά, 29 μελέτες, ενώ έχει λάβει μέρος σε 10
συνέδρια, δημαJιεύOνιας ή έχοντας απαπείλεl για δημοσίευση ισάριθμες μελέτες. Ομιλεί τ/ν

Ισπανική και τ/ν Γαλ/ική.

Κώστας Σπαν6ς:, σwr!χoς εκπαιδευτικός - ισroρικός - εκδ6rης
fQtJ περιοδικού ..θεοσαλικ6 ΗμερολσΥιο»

Γεννήθηκε το 1943. Είναι συνταξιούχος εκπαιδευτικός και ζει

στη Λάρισα. Από το 1968 ασχολείται με την ιστορία της

Θεσσαλίας, ερεwώντας σε ποικίλα αρχεία. Με βάση τις έρεwές

του αυτές έχει εκδώσει αυτοτελώς ή ως ανάτυπα 72 έργα του και

έχει δημοσιευσει 216 μελέτες και άρθρα σε περιοδικά και

εφημερίδες. Έχει πάρει μέρος σε 72 συνέδρια Ιστορίας με

ισάριθμες ανακοινώσεις.

Από το 1980 εκδίδει στ/ Λάρισα το ιστορικό περιοδικό

"θεσσαλικό ΗμερολσΥιο· με 42 τόμους, μέχρι τώρα, στο οποίο

εκδίδει κυρίως μοναστηριακους κώδικες (προθέσεις, κατάστιχα)

ανιχνευοντας την αρχαιότ/τα των οικισμών της Θεσσαλίας,

κυρίως, αλλά και τ/ς ΦΟιώτιδας, Ηπείρου και Δυτ. Μακεδονίας. Για την πολυετή ενασχόληση

του με την Θεσσαλική Ιστορία και τ/ν έκδοση του "θεσσαλικού ΗμερολσΥίου" τον βράβευσε η

Ακαδημία Αθηνών (27-12-2000).

Γεώιnιος n. ΣταυQόπoυλoς,δάσκαλος - ισroeιοδίφης
Γεννήθηκε στη Λαμία όπου και υπηρετεί ως δάσκαλος.

Ασχολείται με την έρευνα του παρελθόντος της γενέτειράς του.

Τα Οέματά του αφορούν κυρίως την εκπαίδευση, τη μουσική και το

θέατρο στη Λαμία της μετεπαναστατικής περιόδου. Έχει

δημαJιεύσει σειρά άρθρων σε τοπικά περιοδικά και εφημερίδες

και έχει λάβει μέρος σε συνέδρια με δημοσιεύματα και

ανακοινώσεις που αφορούν θέματα παιδαγωγικής και τοπικής

ιστορίας.
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Πρακτικά lου Συνεδρίου ΦΟιωτικής Ιστορίας

Ηασ,λ,κη Εμμαν. Συβιακόκη. Κ",τσιμόλλη, αρχαιολ&;ος. 7η

ΕφορεΙα BυζανrιVΏV Aρχαιorήιων

Γι:ννήθηκε σιο Ηράκλειο τ/ς Κρήτης και φοίτ/σε στο Τμήμα

Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Παν/μίου Κρήτ/ς (ΡέΟυμνο). Το

19% έλαβε το "Δίπλωμα Mετaπτνχιaκών Σπουδών" του κλάδου

Βυζαντινής Αρχαιολογίας του Τμήματος lσl"Oρίας και

Αρχαιολογίας rou Αριστστελείου Πανεπισιημίου Θεσσαλονίκης.

Είναι υποψήφια διδάκτωρ του (διου Τμήματος με αντικείμενο

έρευνας τ/ν αρχιτεκτονική γλυπτική τ/ς Θεσσαλίας και τ/ς

Φθιώτιδας κατά τους παλαιοχριστιανικους και πρώιμους

μεσαιωνικoUςχρόνους.

Κατά τα έτη 1992 και 1993 εργάσrηκε ως επί συμβάσει

αρχαιολόγος στ/ν 13η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων Κρήτης,

πραγματοποιώντας ανασκαφικές έρευνες στην πόλη του Ηρακλείου και Λιμένα Χερσονήσου.

Από το 1994 υπηρετεί ως μόνιμη υπάλληλος του Υπουργείου Πολιτισμού και από το 1995
κατέχω οργανική θέση στην 7η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων Λάρισας, ασχολούμενη

κυρίως με θέματα των νομών Λαρίοης και Φθιώτιδος. Στο διάσπιμα αυτό, μεταξύ άλλων,

πραγματοποίησε σωστικές ανασκαφικές έρευνες στην πόλη και το νομό Λαρίσης καθώς και στο

νομό Φθιώτιδος, με σημαντικότερη τ/ν ανασκαφική έρευνα σroν περιβάλλοντα χώρο της

βασιλικής Δαφνουσίων Λοκρών στην Αρκίτσα Φθlώτιδoς. Από το 1998 ασχολείται με θέματα

που αφορούν στη σύσταση του Βυζανηνού Μουσείου Φθιώnδoς στην Υπάτη.

Μάνθ0ς: Κ. XQtmσφόQou, γεωπόνος

Γεννήθηκε σιην Αταλάνιη Λοκρίδας το 1921. Αποφοίτησε από

το Γυμνάσιο Αταλάντης το 1938. Σπούδασε Γεωπονία στη

Γεωπονική και Δασολογική Σχολή του Αριστοτελείου

Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Κατά την κατοχή ίδρυσε με

συμπατριώτες του τον ''AraλtivrrlO Λευκό Σταιιι;ιό". Αμέσως μετά

τ/ν απελευθέρωση ίδρυσε ομάδα προσκόπων, της οποίας

διετέλεσε αρχηγός. Στρατε'ότηκε και αποφοίτησε αρχηγός από τ/

Σχολή εφέδρων Αξιωμαnκών Διαβιβάσεων.

Διoρίσtηκε γεωπόνος στο Υπουργείο Γεωργίας και υπηρέτησε

στις γεωργικές υπηρεσίες Φθιώnδας. Λαρίσης, Βοιωτίας, Aχαtας,

Πελοποννήσου - Διιτ. Στερεάς Ελλάδας και νήσων.

Τέλος, Αναπληρωτής Γενικός Διευθυvrής σrην κεντρική

υπηρεσία του Υπουργείου Γεωργίας. Διετελεσε με'λος του Δ.Σ. του Οργανισμού Κωπαίδας, του

Αυτόνομου Σταφιδικού Οργανισμού (Α.Σ.ο.), πρόεδρος του Δ.Σ. της Κεντρικής Λαχαναγοράς

Πατρών, αντιπρόεδρος του Δ.Σ. του Οργανισμού Βάμβακος και ανωιληρωμαnκό με'λος του

Δ.Σ. του σ.Γ.Α. Το 1966 ανέλαβε υπεύθυνα την οργάνωση και υπήρξε η ψυχή της lης

Πανελλήνιας ΈκΟεσης Λαμίας. Παραιτήθηκε το 1981.
Ως συνταξιούχος ασχολήθηκε με τη ζωγραφική και α;τό το 1981 ασχολείται συνεχώς με την

Ισrορία και Λαογραφία της Λοκρίδας και της Αταλάντης. Με συμπατριώτες του ίδρυσε το 1981
την Εταιρεία Ιστορικών και Λαογραφικών Ερευνών Αταλάντης (Ε.Ι.Λ.Ε.Α) και το 1995 ίδρυσε

στην Ε.Ι.Λ.Ε.Α. το ετήσιο περιοδικό "Λοκρικά Χρονικά". Έχει δημοσιεύσει μεταξύ άλλων:

Η OπoυvrlαΛoκρίδα και η Αrαλάvrη. Τόμοι 3. 1191, 1993 και 1994.
Η εγκαιάσrαση ιων Μακεδόνων αγωνισrών του 1821 σrη Νέα πtλλη Aιaλάντης, 1994
Ο Βαρόνος Κ'Δ. MπέλλJoς ή Btλλιoς, 1994
Χασάν Αγάς Koιίριaλης. Ατaλαvrινός Οθωμανός γιαιρ6ς το 1821, 1998
Ο Επίσκοπος Tαλaνιίoιι Νεόφυτος, 2000
Ο βίος ιων Αγίων ΑναρΥιίρων - Το Μοναστήρι στην Αιαλάντη και η ανασιίσrαση roυ, 2001.
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290 Πιχικτιχά lοu Σιιvεδρ{oυ ΦθιωnΧής Ιιnoρίας

ΠαρατηρήσΕις - προτάσΕις
για την πληρiστερη δΙOQΥd.-ωοη του συνεδρίου.

Mάv60ς Κ. XριστoφόQo"

Γεω1tόvoς

Aρxιμήδouς 2, 11635 . Αθήνα

Αθήνα. 5 Δεxεμ~ίoυ 2001

Ποος ΤΟ

Πνευματικό Κέντρο ItoUQOu
Δήμου Λαμι{ωv

35100 Σταυρός Λαμ(ας

KύQι~.

απαντώ στην α..,ό 15 Νοι:μβρίου 2001 tn:ιστolή σας.

Το 10 ΣιιvΙbριo Φθιωnιιής Ιστορίας ΣXεbιάστηxε, OQΎανώθηxι χαι ΠΡΟΗοιμάοτηχι με

μεθοδnιΜητο χα, πολύ μεΥάλο ζήλο ώστι να MΙΤOUΡΓήσιι άψοΥα.

Για lIjV ακόμη χαλUτερηδtoρyάνωσι)του στο μΙ».ον θΙΤυJ στιιν XQίση σας μεQlχΙςσκέψεις

• πρotάσιις :
J. Η Φθιωτιχή ιοιορία ενδιαφερει χω ελχίiε. το σύνολο των xoτQίχων του ομού

Φθιώtιδας. Ίσως πολλοί. χαι ιδιαιτέρως ΛαμιΏUς. να ήθελαν να παραxoλoUΘήσoυν όλα ή

μερικά θέματα του Συνεδρίou. αλλά τόσο Ι) μεγάλη απόσταση του Συνεδριακού Κέντρου

Κάστρου ωιό το κέντρο της πόλης, όσο χαl το "Ίοουχ1ερό • χρUo της 3ης • 4ιις Νοεμβρίου,

t1ltδQαoov ορνητοώ.

Iuνεπώς η αναζήtηση χατάλλιγ.ης αίθοοοος στο κέντρο της πόλης είvoι ανοΥιια(α.

2. Η έΥχαιρη και συνΕχής Ενιlμέρωση του χΟΟμου του Ν. Φθιώηδας για τη bιoρyάνωση του

ΣυνΕδρίου είναι αναΥκοία χοι επιβεβλημένη (ραδιόφωνο. t1lλι6Qαση, τύπος, προοω1Ηκές

προσκλήσεις, αφίσες και έντυπες ανακοινώσΕις σε όλες τ.,;; πόλε~ του νομού. χ.)..π.)

3. Το προεδρείο των συνεδριάσεων, χαλό είναι. με λiγα λόγια να παΡOUΣιάζεl τον ομιλητή

στους συνέδρους.

4. Οι ειοηγήσεις να περιληφθούν στα πρακιικά του ΣυνΕδρ(ου, που θα τυπωθούν σε ένα

τόιιο, όπως εγκαίρως σας απεστάλψχιν γραπτώς.

5. ΤΟ Συνέδριο Φθια/tικής Ιστορίας είνω ασφαλώς κορυφαία πολιt1στιχι\ εκδι\λωσι} του Ν.

ΦΟιώηδος και ως εκ τούτου το Υπουργείο Πολιτισμού πρέπει να αναλόβεl το μεγαλύτερο

lιέρος του οιχονομικού βάρους διοργάνωσης του μαζί με το Δήμο Λαμιέων.

6. Ένας (ιπογευματινός περίπατος των συνέδρων. διαρκείας 2 - 3 ωριι;ν, στις θερμοπύλες

1\ στα Λουτρό Υπάτης ή αλ/ού, με ξενάγησιl, θα τους ξεXOUΡάσει και θα τους ευχαριστήσει.

7. Για να φθάσουν οι εισηγι\οεις στους πολλούς Φθιωτείς. Λοκρούς χαl Δομοκιώτες πιfρα

<ιπό 11lν εκτύπιιlOη των πρακτικών σε ένα τόμο, να εξετασθεί χοι ταυτόχρονη εκτύπωση

(ανάτυπο) της κάθε εισήγιlσιις χωριστά και να σταλεί αναλ&Υως του θέματος στους Δι\μους,

Συλλόγους. Σωματεία. Ιδρύμπτα, Οργανώσεις, Σχολεία. ΕκΧλιlσlαοτικές ενορίΕς του Νομού

χ.λ.π.

8. Η μακραίωνιl ιστορία χαι παράδοοιl του Ν. Φθιώτιbaς επιβάλλουν 111 διενέργεια του

Συνεδρίου κάθε δύο ή τρία χρό"π Κ<ll \'0 γίνει θωμός.

9. Να αναζητηθούν νέοι εισηγljfες από το χώρο του Νομού μας. Υπάρχουν πολλοί. ικανοί

και άξιοι. Σας συνtσtώ α) τον καταγόμενο από 111 Μαλεοίνα Λoχρibaς κ. Κυχ:πα Καραστάθη.

Δάσκαλο· Λογοτέχνη. bIEύBU\'(JlI: Στ. Βυζαντίου 25 - 27. Ι]] 44 • Αθήνα. β) τον Χ. Κοντά Κ.

Κπντά, από το αλl Λοχρίδι:ις. επίτιμο επόπτη ΔΙΊ!ιοτιχι\ς ΕXJtΙσης. Διεύθuvoιl; Παρπδείοου 8.
16231. BUρtιινας. Αθήνα.. γ) τον χ. Δημ. Γόνη από τη ΦθΙα/tιδα, χoBtlYlJfIl θεολογίας Παν/μίου

AθιIνυJν, δIECoθUVOlI: ΙοΧάΟΤΙ)ς 2. 157 n . Αθήνα.
Με τιμή

ΥΠΟΥριlφιί
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Πρακτικά 0\1 Σιινεδρίο\lΦθlωtlκής Ιστορίας

XαϊδάQι. Ι Ι Δεχφβρίο\l2001

Κύριε Δήμαρχε χαι Πρόεδρε 10\1 ΠΝΕΥΜΑΤ1κογΚΗΠΡΟΥΣΤΑγρογ

AvταηoψVΌΜενoςσtO ως άνω θέμα παρατηρώκαι πρou:ίνωτα ΠOQO:χάτω.

Ι. Ο ημερολογιακόςχρόνος (10 δεχαήllεQO ΤΟ\l Νοεμβοίο\l), είναι ο ιooνιxόtεQOς, γιαti

τότε ο χόσμος επισtρiφει α.,ό εξοχή, τα oxokria {χουν αρχίσει κανονικά χαι οι

ενδιαφερόμενοιέχουν ειιχιρι:ιαJtOQOXοkoUθησηςκαι σιιμμεωχήςστις ερΥασίεςautOIί.

2. Ο xQόνoς παQOιιoίασης - εισήγησης tων 20" είναι ικανonoιηnκός. με σΙBΠΙWή παράταση

για χά1!οιον 1'10\1 δεν θα tχει okoxληρώσει κατά 5' ,δεν V'Oμι'tωότι θα JIOQOtECVΙ:Iτο πρόyQαμμα

πΙραν των ΠρoyQOμμσtιoμEύωvχρονιχώνορίων αυτού.

3, Στον τίτko ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΦθΙΩΤ1ΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ μπΟ()(ί να προστεθεί \lπόtιv.oς:

(Ιστορία. Apxatokoy(a - Λαογραφία - Γλωσooλoyiα).
4. Το θεματολόγιο μπορεί να περιkαμβάνει: 100000χά γεvικι.iΊι;: θέμαm, ΑρχαιολοΥιχά,

ΛαοΥοοφικά Reqύλoι' και παραδι;iσυς. Δωδοι:αήμεC?Ot1, )'dμov, }'ΙQ()rώv κλπ", Δrgl<mχό

φαΥούδι: "Είδα; τp<ηomιδιΏv: ΙσrQ()lΚά, ακρτικά, Kλfφrικα. πaρι.ιλo)ι{ς, γάμov, μοιρολόγια και

ισrop'α αυτών-. Λαϊκή παQάδoση. "Ξ\lλoKατι;ισκιι.ιaσμ{νoς OιJl'ιιικός εξοπλισμός και yctu(JYlKd
ερΥαλιία-. Πωσσολογικά θΕμαro: -Παqoιμίες, λι-ξιλόΥιο, αν{κδσrα και yρaμμaτoλσyΙKή

προ{λιυση αυτών". Απασχόληση: -ΓCtu(JYικ{ς ενασχολήσεις. ~yωμα. σπορά, σκάλισμα.

θιρισμός. αλώνισμα. ξεφλοΟΟισμσ καλο.μποκιo1J, τ~ κρασι; σπόσrαyμα ρακης κ.1.π-,

5. Η yνωmoπoίησης το\l O\IVEδ{!iO\l χαι το θεματολόγιο autOIί να yivttat, εάν φιιοιχάτούτο

είναι εφικτό σιο τέλος το\l ΙΙΡΟηΥοίίιιεvo\l χρόνο\l ή τις αΡχΙς αυτού, ώστε οι ειοηγητΕς

llOQO\lOIami; να Ιχσυν περισσότερο χρόνο ιπη διάθεoτj τouς για Ερευνα και ΠQOεΤOΙlιασία,

6. Ανοι εισηΥητΕς. παρmισιαστEς \lπερβαίνouντoν εφιxtόαριθμό τωνδίίο ημερών, τότε θα

μΠOQε( να παραταθεί χατά ιιία εΙOέtι ηllέρα.

7. Κρίνω σκόπιμο το αn6γεuμα της Κυριακής να ΥίνΕ1αι μια εκδή).,ωση προβολής χαl

διάδοσης της δηιωτικής μας παράδοσης, από εραοιτΙχνες t{ΚXyoυδιστές και xOQE\Jttxd
σl1'fXQστήlιατα προερχόμενα από τη Φθιώtιδα. Χώρος, το Δημοτικό θΕατρο. Με την εκδήkωoη

αmή ΥίνΕ1αι εuρύtερα γνωστή η λαϊκή παράδοση του νομού και των χατοίκων το\l.

8. Χιίιρος. Το Συνεδριακό Κέντρο είναι το ιδανικότερο σηιιείο, αλ/ά txEI "κάποια"

αδυναιιία πρόσβασης. Μήπως η καθιέρωση κάποιων δρομολογίων αποβεί θεtική:

9. Η παρο\lοίαση περισσστέριον θεμάτων προεΡχοιιένων από τις επαρχίες ΛοχρίΟΟς χΟ!

Δοιιοκού θα σ\lμβάλ.ει και θα κινήσει περισσότερο το ενδιαφέρον των κατοίκων αιπών.

10. Η φιkoξενία χαι οργ6νωση γενικά ήΊαν nokIί κα/ή και δεν VOlji!;UJ ότι χρειάζεται ΧΆτι

το ιδιαίτερο. Οιιοίως η επίσκεψη σε ΧΆποιο IjOΙΙOE(O της πόkης είναι θετική.

Με ης πιο OrQljt; ευχές Υια ης γιορτές το\l Δωδεκαηιιέρου, ειρηνικός, παραΥωγικός ΚOl

πνευματoφόQoς ο νέος ενιαιπός.

ΓεώιrιlOς: Κ.θ. Λlλης:

ΑνθΙων 70, 12461 Χαϊδάρι

Τη).. 58.18.683
Κοινοποίηση:

Πνε\lμαtικό Κέντρο rmυρoIί.
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ΠQOς το

ΠνευμσΊιχ6 Κέντρο Στoυρmί

Δφοιι ΛαμιΙων

35100 Στot.!Qός Λαμίας

Αφού OQXIxά σας EυχOρωττjσω YI.O την τψή που μου χάνατε να μου Mooτεiλετε

oναμvη<mxή φωtO'yQ(1φίo μου χαΘWς χαι βεβαίωση ότι έλαβα μΙQOς ο' αυώ, αλλά )t(lΙ την

εμπιστοσύνη, πou μου δείχνετε να εxφlρω τη ΎΥώμη μου γι' αυtό. απαντώ τα εςής:

Κατά xoιvΉ ομολογία 10 Συνέδριοτούτο σημείωσε μεγάλη επιΤUXίo διότι:

α) είχε χαλή ορΥάνωση,

β) tηQή~[το ;φόγραμμαχα, αυτό χέρδισε ης σ\ινειδήοειςΤΟ\Ι o1<QOCCtηpίov.

Υ) οι ειοηΥητΙςείχαν θέματα πρωτότυπο,-εν 1loλloις", χαι αποχαλυπτιΧΆμε τοπιχόχρώμα

χα, τοπιχό ενδιαφέρονχαι

δ) οι δΙΟΡΥανωιές απευθύνθηκαν αUΤΉ τη φoQd και σε νloυς ανθρω:ιους και νΙους

EπιO't'Jί,ιoνες (νεαρής ηλιΧία;) της περιοχής μας, χαι

ε) η :ι()ΟΟΙλε:υση ήταν σημαντιΧή, όπως φάνηκε από την ανεUι.πή :τα{Κlxoλoύθηση των

εργασιών από ένα με-Υά).ο μέρος αχροατών αλλά χαι επι.στ)ιων. παρ' όλες ης αντιξοότητες.

ό;ιως η χαχοκαιρίααλλά και η μετάβασηστο χώρο του Συνεδρίου.

Προτείνωχαι οιφράζωτην ευχη ισ επόμενοΣυνέδριο να Υίνει οε χώρο πιο προσπελάσιμο,

αν ε(ναι δυνατόν στο xίvτρo της πόλης, για να δοθεί η δuvoτόΤη1:α σε περωσότερσκοινό να

παρακσkσUΘΉΣειτις εργασίες του Σuνεδρ(ou.

nC1QOXΑW τους δtOΡyανωτέςνα δεχθονν τα ταnεινά και αν/πόφtα σuyχαρηπ)ριά μου,

διότι πολ" κοιιράστηκαν(σωματιχά.πνευματικά χαι ψυχικά) για να πετύχει το Iuvtδoιo και

τους τψά ιδιαιτέρωςαχόμα και η τελι:vταιατους χειρονομία,να αnονεψο\JVτιμητική πλαχέτα,

ν' αnooτrίλo\JV βεβαίωση Ο\Ιμμετοχής αλλά χαι να ~ητήσο\JV τη γνώμη των εισηγητών για 10

IuvEbριo.

Με τιμή

η εισηγήτρια

KaTE(l(VfI Γιιιννιικorι:oιJλoιι- Γάκη

... Για το I\JVEbQIQ, έχω μόνο επαΙνους να αnεVΘύνω και συγχαρητήρια να εχφράσω.

Ήταν άψογο α."Ι:ό όλες τις :tλευρες. Ιδιαίτερα ως προς την τήρηση Τα/) nρoyράμματoς χαι

Η)ν Ι).εΥχΟ της xρoνtx1)ς διάρκειας, που είναι όρος χαθοριστιχός για την επιτυχία ενός

O\J\'cbQCou χαι που οπάνια τηρείται. Εξάλλου, είναι πσλιJ δύσχολο, αλλό ό:τως διαnιoτώσαμε,

όχι axutόQθιιno.

Με εχτΨηση.

ΑIf{'Οδίτη θεoδcίl(.Mlιι
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