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2 Πνευματικό Κέντρο Σταυρού Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Λαμιέων

Οιnανωτική Επιτροπή Συνεδρίου:

Πρόεδρος: Κοτρωνιάς Ι'εώιnιος, Δήμαρχος Λαμdων (} ".'"
Αντι.πρόεδρος: Ριζάκης Μιλτιάδης, Avτι.τρ6σω.nvς ΤΕΔΚ ΦθlLίιτιδας
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Ταμίας Στειnίου Λουκία. υπάλληλοςΔήμου Λαμιέων

Μέλη: Μακρής Ιωάννης,ΚυροδήμοςΗρακλής και Γαλdνης Χρίστος

" .. /
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Μέσα εκπJσης & επικοινωνΙας στη Λαμ{α (1978 - 2005) 256
E@ωτήσει~ - απαντήσει~ - απόψει; 264

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:41:41 EEST - 54.226.8.97



4 Πνευματικό Kέvτρo Σταυρού Ν,Π.Δ.Δ. Δήμου Λαμιέων

4η Συνεδvίαση

Κονάνου Παναγιώτα «Φθιώτες και άλλοι ΣτερεοελλαδΙτες ήρωες

του 1821» .268
Δελημπο\ι@α;ΧQήστο; «Οι υπέρ Ελευθερ{ας αγώνες της

Eπαρχkις Δομοκού» .273
Λέλης: fEώgyto; «Πρακτικά οροθετικής γραμμής (/832) του νεοσύστατου

Ελληνικού κράτους. Προσκήνιο - Παρασκήνιο» .282
M~έχης: ΣπίIQo; «Το γεωκτησιακό καθεστώς στη Φθιώτιδα. όπως αυτό

διαμορΦώθηκε την πeώτη 20ετία του ελεύθερου βίου» 341
ΚαQαγεώΙ1Υος Νικόλαος "'Τoπcγραφικός Π(}οσδwρwμός των αρχα{ων

π6λεων Φθ{ας και Ελλάδας της επικράτειας του Πηλέα και του Αχιλλέα» 350
ΚυQοδήμος"Qακλής«Απαν'χορόςΠελααγίας» 360
Λάζου Βασιλική «Η συγκρότησηκαι η δράση της Εθνοφυλακήςαπό την

Απελευθέρωσηως τον Σεπrέμβρη του 1945. Η περίmωaη της Λαμίας» 376
ΕQωτήσεις - απαντήοεις - απόψεις 394

5η ΣυνεδQίαση

ΔαΚΟQώνιαΦανΟ"Qία«Η Λαμία Π(}ιν τη Λαμία» ..414
rιαλοίιQη Άννα «Οι πύργοι της Φθιώτιδας» 424
Ζήσης Ιωάννης ",ΜΥΣΩΝ ο OιτΑWς ή Μαλιεύς, η σχέση του με την επcχή

του και το διαχρονικό του μήνυμα» 440
ΧQ,στόπουλος Ευθύμιος «Η παλαίστρα στη Λαμiα από τον 40 - 30 Π.Χ.

αιώνα» .451
Καλαντζή - ΣμπυQάχη Ά,καΤEQίνη «Η παρουσ{α της Yπriτης στην

Παλαwχριστιανική και Βυζαντινή επcχή» 459
Νάτο,ο" B«.Q~a ",Το μοναστήρι της ΑντΙ::νιταας - Λαμίας ως χώρος

διεθνών διπλωματικών συναντήσεων 1856 - 1881» .463
Καλοδήμος θωμάς «Η Φθιώτιδα στα χρόνια της ληστοκρατίας» .468
Δαβανέλλος Νίκος «Η Δημοτική Αγορά της Λαμίας (1935 - 2005)>> 527
ΕQωτ/οεις - απαντήσεις - απόψεις 536

Το 40 Σvvtδριο

Φθιοπικής Ιστορ{ας

θα πραγματοποιηθε{

στις~lO&11N~μβρωυ2007
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Τ
Ο Διοικητικό Συμβούλιο του Πνευματικού Κέντρου Σταυρού και

η ΤΕΔΚ Ν. Φθιώτιδας. παραδίδοντας τα Πρακτικά του 30υ Συνε

δρίου Φθιωτικής Ιστορ(ας αισθάνονται ιδιαίτερη ικανοποίηση διότι

εκπληρώνουν την υποχρέωσή τους να ολοκληρώσουν μια εργασία που

άρχισε με την πραγματοποίηση του συνεδρίου στις 4, 5 και 6 ΝοεμβρΙΟυ

2005.
Είναι γεγονός ότι η έκδοση των πρακτικών καθυστέρησε, η καθυστέ

ρηση όμως αυτή οφε(λεται σε λόγους ανεξαρτήτους της θέλησής μας.

Τα πρακτικά περιλαμβάνουν σε πλήρη ανάπτυξη τις ανακοινώσεις

των εισηγητών, που εξ αιτίας του περιορισμένου χρόνου παρουσιάστη

καν στο συνέδριο περιληπτικά.

Με την έκδοση και των πρακτικών του 30υ Συνεδρίου Φ. Ι. όπως και

αυτών του lου και του 20υ Συνεδριων, mστεύουμε ότι δίνουμε τη δυνα

τότητα σε όσους επιθυμούν να προσεγγίσουν την ιστoρl.α της Φθιώτιδας,

να έχουν στη διάθεσή τους αρκετά στοιχεω για μια σοβαρή και υπεύθυ

νη μελέτη.

Επειδή πιστεύουμε ότι η γνώση της τοπικής Ιστορ(ας βοηθάει στη

μελέτη και γνώση τόσο της Εθνικής όσο και της Παγκόσμιας Ιστορίας

παραδίδουμε τα πρακτικά του 30υ Συνεδρίου Φθιωτικής Ιστορίας, προ

χωρώντας και στη διοργάνωση του 40υ Συνεδρίου Φθιωτικής Ιστορίας

στις 9. ι Ο και 11 Νοεμβρίου 2007.

Το Διοικητικό Συμβούλιο

του Πνευματικού Κέντρου Σταυρού Λαμ'ας

Τ.ΒΔ.Ι(.. Ν. ΦΟιώτιδας

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:41:41 EEST - 54.226.8.97



6 Πνευματικό Kέvτρo Σταυρού Ν.π.Δ.Δ. Δήμου Λαμιέων

ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ

ΤΟΥ 30" ΣΥΝΕΔΡΙΟΥΦθΙΩΤΙΚΗΣΙΣΤΟΡΙΛΣ

ΤΟ 30 Συνέδριο Φθιωτικής Ιστορίας, πραγματοποιήθηκε στο Συνε

δριακό Κέντρο του Κάστρου Λαμίας στις 4, 5 και 6 Νοεμβρίου 2005.
Για τη διοργάνωση του συνεδρΙ:Ου αυτού, συστάθηκε Οργανωτική

Επιτροπή από το Νοέμβριο του 2004. η οπο(α εξέδωσε ανακοίνωση

προκήρυξη προς κάθε ενδιαφερόμενο, η οποία δημοσιεύθηκε στο περιο

δικό του Πνευματικού Κέντρου «ΣΊΑ ΥΡΟΔΡΟΜΙ» και ανακοινώθηκε

από τα τοπικά ΜΜΕ καθώς και από το διαδίκτυο.

Υπήρξε αξιόλογη ανταπόκριση εκ μέρους των ενδιαφερομένων, ο δε

αριθμός των εισηγητών έΦθασε τους 33.
Το Συνέδριο διοργάνωσε το Πνευματικό Κέντρο Σταυρού και η Τοπι

κή Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων (ΤΕΔΚ) Ν. Φθιώτιδας από την αιγίδα

του Υπουργείου Πολιτισμού.

Τό πρόγραμμα του συνεδρΙΟυ είχε ως εξής:

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 4 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2005

17:30 - 18:00 Προσέλευση Συνέδρων

Ι η Συνεδρίαση (Προεδ@είο: Σαγιάς Γεώργιος - Καοανασι:άσης Αναστ.)

18:00 - 18:30
18:30 - 18.45

18:45 - 19:00

18:00 - 19:15

19:15 - 19:30

19:30-19:45

19:45 - 20:30

Έναρξη εργασιών συνεδρίου - XαιρετισμnΙ

Πα.ι"Wχωνσταντίνου Μα@ία - Φωιεινή

«Τα αποτελέσματα των ανασκαΦών ΙΔ' Εφ. Π. & Κ.

Αρχαιοτήτων στην περιοχή του Δ.Δ. Σταυρού»

ΠαπαπαναΥΙώτου Τριαντάφυλλος

«Η Μυκηναί"κή Άγναντη Λοκρ(δας»

Δελόπουλος Γεώ@Υιος

«Νέα στοιχεία για την γπάτη της Φραγκοκρατ(ας»

Γεωιηίου Ευαγγελία

«Νομισματικές μαρτυρl.ες α.."tό την πόλη της ΛαμLας»

Πανταζής ΠαναΥιώτης

«Η μάχη του Σπερχειού»

Ερωτήσεις - απαντήσεις - α.."tόψεις

ΣΑΒΒΑΤΟ 5 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2005

2η Συνεδ@ίαση (Π@οεδ@είο: Παλιαλέξης Ηλίας - Τσέλος Μπάμπης)

09:00-09:15 Φοούσσου Ελένη

«Εισηγμένεςτεχνικέςκαι υλικά κατά τη Μυκηναϊκή

Περίοδο στη ΦΟιώτιδα»
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09:45 - 10:00

10:00 - 10:15

10:15 - 10:30

10:30 - 11:00

Πρακτικά 300 Συνεδρίου ΦθΙα/τι.κής ΙστOQ(ας

Σαx'Xά~ Δημήτοιο;

«1-1 Μυκηναί'κή εποχή στην κοιλάδα του Σπερχειού επί τη

βάσει της κεραμικής»

Βλαχάκη Μαοία

«Ο Θησαυρός των Λιβανατών Λοκρίδας»

Παπαιnαθoπoύλoυ Aoιιnέα

«Κατάλοιπα Ρωμαϊκής αγροικίας - θέση ΤρίλοΦο

Ρεγγινίου Φθιώτιδας»

Μπάτσος Νιχόλαος

«Παλαωχώρι Μαρτίνου ή Βουμελιτέα»

Σελtκo; Πέιοος

«Προβωμηχανικά - Υδροκίνητα εργαστήρια

της Λάρυμνας»

Ερωτήσεις - απαντήσεις - απόψεις

7

3η Συνεδοίαση (Ποοεδοείο: Νάτοιο; Δημήτ@ιος - Γαλάνης Xoίιnoς)

11 :30 - 11 :45 Ζαμ..u8άνη; Βάιο;

«1-1 αξωλόγηση των ε;ι,Ύκών της Φθιώτιδας στη 10ετία

του 1960. Συγχρονική και διαχρονική προσέγγισψ

11 :45 - 12:00 Κουτοολέλο; Δημήτοω;

«Μνήμη Ιωάννη Γ. Βορτσέλα(l841-1913).

Μία προσέγγιση της ζωής και του έργου του

12:00- 12:15 Γαλλής Κώστας

«Τα «Λαμιακά» του 1918. Ένα αντιπειθαρχικό κίνημα

της φρουράς της Λαμίας και οι συνέπειές του»

12: 15 - 12:30 Σπανός Βασί.λειος

«Υπομνήματα Επισκόπου του Θαυμακού (1659 - 1857)>>
12:30 - 12:45 Σπανό; Kωνιnαντίνoς

«Πέντε υπομνήματα εκλογής επισκόπου Ζητουνίου

(Μάρτως 1647 - 29.10.1698)>>
12:45 - 13:00 Σταυοόπουλος ΓεώΟΥιος

((Η άνθηση της ασημουργ(ας στη Λαμία.

(Τέλη 190υ - αρχές 200ύ αι.)>>

13:00 - 13.15 Χούπας Σωτή@ιος«Θεατρικάεργαστήριακαιθεατρικές

ομάδες: Μέσα εκπJσης & επικοινωνίας στη Λαμία (1978 - 2(05)
13:00 - 14:00 Ερωτήσεις - απαντήσεις - απόψεις

4η Συνεδοίαση (Ποοεδοείο: Tσtλo; Mπάμπη~ - Μαχ@ής Γιάννης)

17:30 - 17:45

17:45 - 18:00

18:00 - 18:15

Κονάνου ΠαναΥιώτα

((Φθιώτες και άλλοι Στερεοελλαδιτες ήρωες του 1821»
Δελημπού@ας Χ@ήστος

«Οι υπέρ Ελευθερίας αγώνες της Επαρχ(ας Δομοκού»

Λέλης Γεώ@γιος

«Πρακτικά οροθετικής γραμμής (1832) του νεοσύστατου

Ελληνικού κράτους. Προσκήνω - Παρασκήνιο»
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8 Πνευματικό Κέντρο Σταυρού Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Λαμιέων

18: 15 - 18:30 M1ιQέκης Σπύ~oς

«Το γεωκτησιακό καθεστώς στη Φθιώτιδα, όπως αυτό

διαμορΦώθηκε την πρώτη 20ετία του ελεύθερου βίου»

18:30 - 18:45 Kα~αyεώ~γo.:; Νικόλαο.:;

«Τοπογραφικός προσδιορισμός των αρχαίων πόλεων

Φθίας και Ελλάδας της εmκράτειας του Πηλέα και του

Αχιλλέα»

18:45 - 19:00 Κυροδήμο; Ηραχλή;

«A1W.V' χορός Πελασγίας»

19:00 - 19:15 Λάζου Βασιλιχή

«Η συγκρότηση και η δράση της Εθνοφυλαχής από την

Απελευθέρωση ως τον Σεπτέμβρη του 1945. Η περίπτωση

της Λαμίας>

19: 15 - 20:00 Ερωτήσεις - απαντήσεις - απόψεις

ΚΥΡΙΑΚΉ 6 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2005

5η Συνεδρίαση (ΠQOεδρείο: Κ(1f!αναστάση.:; Άναστ.- MαΚQη.:; Τιάννη.:;)

10:30 - 10:45

10:45 - 11:00

11:00-11:15

11:15-11:30

11:30111:45

11:45-12:00

12:00 - 12:15

12:15 - 12:30

12:30-13:15

13:15-13:45

13:45 - 14:00

14:00 - 14:30

Δακορώνια Φανoυ~ία

«Η Λαμία πριν τη Λαμία»

Τιαλούρη Άννα

«Οι πύργοι της Φθιώτιδας»

Ζήσης Ιωάννη.:;

«ΜΥΣΩΝ ο Οιταίος ή Μαλιεύς, η σχέση του με την εποχή

του και το διαχρονικό του μήνυμα

Χριστόπουλο.:; Ευθύμιος

«Η παλαίστρα στη Λαμία από τον 40 - 30 Π.Χ. αιώνα»

Καλαντζή - Σμπυ~άκη Αιχατερ(νη

«Η παρουσία της Υπάτης στην Παλαιοχριστιανιχή χαι

Βυζαντινή εποχή»

Νάτσιου Β(1f!βάρα

«Το μοναστήρι της Αντίνιτσας - Λαμίας ως χα/ρος

διεθνα/ν διπλωματιχα/ν συναντήσεων 1856 - 1881»
Καλοδήμο; θωμάς

«Η Φθιώτιδα στα χρόνια της ληστοκρατίας»

Δαβανέλλος Νίχο.:;

«Η Δημοτική Αγορά της Λαμίας (1935 - 2005)>>

Ερωτήσεις - απαντήσεις - απόψεις

Κριτική του συνεδρίου - συμπεράσματα

Λήξη συνεδρίου

Ξενάγηση των συνέδρων στο Αρχαιολογικό Μουσείο

του Κάστρου
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Πρακτικά 300 ΣυνεδρΙΟυ Φθιωτικής Ιστορίας 9

Στην εναρκτήρια συνεδρίαση παρέστησαν εκπρόσωποι των εκκλησια

στικών, πολιτικών, στρατιωτικών και εκπαιδευτικών αρχών του τόπου.

Ο Υφυπουργός Υγείας κ. Αθανάσιος Γιαννόπουλος, ο Γενικός Γραμ.

ματέας ΠερΙΦέρειας Στερεάς Ελλάδος κ. Κων!νος Έξαρχος και ο

Νομάρχης Φθιώτιδας κ. Αθανάσιος Χειμάρας που απουσίαζαν εκτός

Λαμίας λόγω ανειλημμένων υποχρεώσεων έστειλαν μηνύματα χαιρετι

σμού στο Συνέδριο.

Ο Βουλευτής Φθιώτιδος κ. Νικόλαος Σταυρογιάννης ευρισκόμενος

κατά την έναρξη του συνεδρίου εκτός Λαμίας παρευρέθη και απηύθυνε

χαιρετισμό τη δεύτερη ημέρα του συνεδρCoυ.

Εκ μέρους της Οργανωτικής Επιτροπής καλωσόρισε τους επίσημους

προσκεκλημένους, τους εισηγητές και τους συνέδρους η κ. Στέλλα Κου

νούκλα - Παλιαλέξη.

Την έναρξη των εργασιών του συνεδρίου κήρυξε ο Γενικός Γραμμα~

τέας Εκπαιδευσης Ενηλίκων του ΥΠΕΠΘ κ. Κων. Τσαμαδιάς.

Τη λήξη των εργασιών του συνεδρCoυ κήρυξε ο Δήμαρχος Λαμιέων,

Πρόεδρος του Πνευματικού Κέντρου Σταυρού και Πρόεδρος της ΤΕΔΚ

Ν. Φθιώτιδας κ. Γεώργιος Κοτρωνιάς.

Το 40 Συνέδριο Φθιωτικής Ιστορίας ορίσθηκε για τις 9, 10 και 11
Νσεμβρίου 2007.

Χαι@ετισμοΙ • Π@οσφωνήσειι; - Κή@ιιξη ε@γασιών συνεδ@ίου

Στέλλα Koυνoύκλα.oαλtαλέξη, εκπρόσωπος της Ο.Ε.: Πανοσιολο

γιώτατε, Κύριε Γενικέ Γραμματέα της Εκπαίδευσης Ενηλίκων, κύριε

Βουλευτά, κύριε Δήμαρχε Λαμιέων και Πρόεδρε της ΤΕΔΚ Νομού

Φθιώτιδος, κύριοι Αντιδήμαρχοι, κύριε Περιφερειακέ Διευθυντά Πρω

τοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδος, κύριε

Αντιπρόεδρε ΔΥΠΕ Στερεάς Ελλάδος, κύριοι Νομαρχιακοί και Δημοτι

κοί Σύμβουλοι, κύριοι Σχολικοί Σύμβουλοι, κύριοι Προϊστάμενοι Γραφεί

ων Εκπαίδευσης Νομού Φθιώτιδος, κυρίες και κύριοι εισηγητές, κυρίες

και κύριοι Σύνεδροι, καλησπέρα σας.

Είναι ιδιαίτερη χαρά να σας καλωσορίζουμε στο 30 Συνέδριο Φθιωτι

κής Ιστορίας, που διοργάνωσαν και πραγματοποιούν το Πνευματικό

Κέντρο Σταυρού του Δήμου Λαμιέων, με την ΤΕΔΚ Νομού Φθιώτιδος.

Το Συνέδριο τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού. Λόγω

ανειλημμένων υποχρεώσεων δεν μπορούν να βρίσκονται μαζί μας ο Υφυ

πουργός Υγείας κ. Αθανάσιος Γιαννόπουλος, ο Γενικός Γραμματέας της

ΠεριΦέρειας Στερεάς Ελλάδος κ. ΚωνΙνος Έξαρχος και ο Νομάρχης

Φθιώτιδος κ. Αθανάσιος Χειμάρας.
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10 Πνευματικό Κέντρο Σταυρού Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Λαμιέων

Στα μηνύματά τους χαιρετίζουν τις εργασίες του Συνεδρίου και ανα

φέρσυν τα εξής: «Σας ευχαριστώ για την πe6σκληση σας να παραστώ στο

30 Συνέδριο Φθιωτικής Ιστορίας, που θα πραγματοποιηθεί στο Συνε

δριακ6 Κέντρο Κάστρου Λαμίας. Λυπάμαι ειλικρινά που ανειλημμένες

υποχρεώσεις καθιστούν την παρουσία μου αδύνατη. Εύχομαι κάθε επι

τυχία στο συνέδριο σας. Με εκτίμηση, Κωνlνος Έξαρχος, Γενικός Γραμ

ματέας ΠεριΦέρειας Στερεάς Ελλάδος».

«Αγαπητοί Φίλοι, πήρα την πρόσκλησή σας και σας ευχαριστώ πολύ.

Λυπάμαι όμως που δεν μπορώ να ανταποκριθώ σ' αυτή γιατί οι πολιτικές

μου υποχρεώσεις με αναγκάζουν το Σαββατοκύριακο αυτό να βρίσκομαι

εκτός Φθιώτιδας. Μαζί με τις ευχές μου για την επιτυχ{α του συνεδρίου

σας. θέλω να σας διαβιβάζω και τα συγχαρητήριά μου για τη συνέχιση

της προσπάθειάς σας, για την αναζήτηση και καταγραΦή της ιστορίας

της Ερειβόλου Φθίας. Πράγμα τόσο σημαντικό όχι μόνο για την τοπική

ιστορία αλλά και για την ευρύτερη ιστορική γνώση. Φιλικά, ο Υφυπουρ

γός Υγείας Αθανάσως Γιαννόπουλος».

«Κύρωι Σύνεδροι, με περισσή λύπη λόγω της παρουσίας μου στη Διε

θνή Έκθεση «F/LOXENIA 2005 Θεσσαλονίκης» δεν δύναμαι να παρευρε

θώ στο σημαντικό συνέδρω σας, να επικοινωνήσω μαζί σας και να ανταλ

λάξουμε σκέψεις και προτάσεις πάνω στη διαχρονική ιστορική πορεία

του τόπου μας. Αν κρ{νω από την επιτυχ{α που σημεiωσε το προηγούμε

νο συνέδρω σας, οΦε{λω να ομολογήσω ότι και τούτο θα σημειώσει απΌ

λυτη επιτυχία και τα συμπεράσματα που θα εξαχθούν μέσα απΌ τις ειση

γήσεις των καταξιωμένων εισηγητών, θα είναι ωΦέλιμα για τον τόπο μας.

Επιθυμώ να συγχαρώ θερμά όλους τους συντελεστές της οργάνωσης

του συνεδρίου αυτού και να ευχηθώ επιτυχ{α των επιδιωκόμενων στόχων.

Με χαιρετισμούς, ο Νομάρχης Φθιώτιδος Αθανάσιος Χειμάρρας».

Στέλλα Κουνούκλα.Παλιαλέξη: Ξεκινώντας τη διαδικασω και πρo~

κειμένου να καταστεΙ δυνατή η τήρηση του χρονοδιαγράμματος του

συνεδρίου, ώστε να δοθεί ο προβλεπόμενος χρόνος στους εισηγητές να

αναπτύξουν τα θέματά τους, παρακαλούμε οι χαιρετισμοί να μην υπερ

βούν τα τρω λεπτά. Σύμφωνα με το πρόγραμμα, καλού με τον Πανοσιο

λογιώτατο εκπρόσωπο του Μητροπολίτη Φθιώτιδος κ.κ. Νικολάου, να

έρθει στο βήμα.

ΕκΠ@όσωπο; Μητροπολίτη Φθιώτιδο;: Εκφράζοντας τα συναισθή

ματα και τις ευχές του Σεβασμιότατου Μητροπολίτη μας κ. Νικολάου, ο

οποίος λόγω ανειλημμένων υποχρεώσεων δεν μπόρεσε να παραστεΙ στο

σημερινό πολύ ενδιαφέρον και σημαντικό συνέδριο για τη Φθιώτιδα,

θέλουμε να εκφράσουμε τις ευχές μας για την ευόδωση των σκοπών και

των στόχων που το συνέδριο αυτό έθεσε και οι διοργανωτές του. και

παράλληλα να δώσουμε τα θερμά μας συγχαρητήρια στους διοργανωτές,
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Πρακτικά 300 Συνεδρίου Φθιωτικής Ιστορίας 1I

Αποψη της αΙθουσας κατά την τελετή ivαρξης των εργασιών του σvνεδρΙoυ

με την ευχή και την προτροπή ότι σύντομα θα επαναληΦθούν και άλλα

τέτοια ενδιαΦέροντα ιστορικά συνέδρια, ούτως ώστε να προάγεται τόσο

η ιστορική γνώση, η oπoΙCΙ βοηθάει και ωφελεί πολύ τον τόπο της Φθιώ

τιδας και την Ελλάδα μας γενικότερα. Τα θερμά μας συγχαρητήρια.

Στέλλα Κουνούκλα-Παλιαλέξη: Παρακαλώ τον Βουλευτή Φθιώτιδος

κ. HλΙCΙ Καλλιώρα να έρθει στο βήμα.

Η.Καλλιώραι;, βουλευτής Φθιώτιδας Ν.Δ.: Φιλες και Φιλοι, καλησπέ

ρα. Πάντα νιώθω ιδιαίτερη χαρά. πρέπει να σας πω. όταν συμπολίτες

μου. όταν οι Φθιώτες, όταν γενικά οι άνθρωποι ασχολούνται οι ίδιοι με

τον εαυτό τους. Με άλλα λόγια, ασχολούμαστε με την ιστoρi:α μας, ασχο

λούμαστε δηλαδή με αυτό που είμαστε. Γιατί, όταν οι άνθρωποι καταλά

βουν πολύ καλά τι σημαίνει ιστορία, δηλαδή τι σημαίνει πολιτισμός, τι

σημαίνει βάθος χρόνου σε αυτά τα οποΙα μας ταυτοποιούν με το σήμερα,

αυτό μας δίνει δύο όπλα.

Το ένα εΙναι αυτό της αυτογνωσ(ας, όχι ως φυσικό μέγεθος, δηλαδή

φυσικό πρόσωπο. αλλά ως σύνολα. εκεί που πάσχει η κοινων(α μας. Και

είναι ιερό πράγμα να ξέρουμε ποιοι είμαστε, όχι εμείς για τον εαυτό μας.

αλλά για όλους μας. Το δεύτερο εΙναι - επειδή πολλοί λένε ότι η ιστορία

επαναλαμβάνεται. είναι και έτσι, εγώ τότε ως δάσκαλος το έβλεπα λΙγο

διαφορετικά στο χώρο των διεθνών οικονομικών σχέσεων, κομμάτια της

ιστορίας επαναλαμβάνονται. όχι η ιστορΙα - σ' αυτό λοιπόν τον τομέα,
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12 Πνευματικό Κέντρο Σταυρού Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Λαμιtων

τον δεύτερο. βρίσκω και περισσότερο δέλεαρ γι' αυτό που κάνετε. Τι

εννοώ ως επικεφαλίδα: Όταν γνωρίζουμε το σήμερα και το χθες, βαδί

ζουμε σταθερά στο αύριο, που είναι αύριο το πρωί και στις μέρες που

έρχονται.

Και επειδή η κοινωνία δυστυχώς - θα το πω κι αυτό - όσο περνάνε τα

χρόνια θα έχουμε (σως περισσότερα ψυχολογικά προβλήματα, γιατί ναι

μεν μπορεί να έχουμε περισσότερο ψωμί, λείπουν όμως αυτά τα οποία

είναι άυλα. Έτσι λοιπόν, με πολύ σεβασμό και πολλή αγάπη και πολλή

εσωτερική καλή διάθεση. βλέπω την προσπάθειά σας μέσα σ' αυτό το

τριήμερο, να βγάλετε τον κοχλασμό αυτόν που χρειάζεται, τον κοινωνι

κό, για να δούμε και να μετρηθούμε ποιοι είμαστε και πού πάμε.

Διότι η κοινωνία. δυστυχώς, γίνεται χυλός, γίνεται λαπάς. χάνει την

αξία της. Ανησυχώ βαθύτατα. Έτσι λolJIόν, χαίρομαι βαθύτατα, διπλά,

επειδή η προσπάθεια σας είναι να πάμε προς την άλλη κατεύθυνση. Συγ

χαρητήρια στο Πνευματικό Κέντρο Σταυρού. στην Τοmκή Ένωση

Δήμων και Κοινοτήτων, στον κ. Δήμαρχο, εύχομαι EmwxCa στο συνέδριο

και σε ό,τι αφορά το Σταυρό γενικότερα και εσάς. με τις μικρές μου δυνά

μεις προσπάθησα να κάνω κάτι από το Υπουργείο Πολιτισμού. Καλή επι

τυχία σε όλα.

Στέλλα Κουνούκλα.Οαλιαλέξη: Καλώ τον Περιφερειακό Διευθυντή

Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδος να

έρθει στο βήμα.

Βάιοι; Ζαμπεθάνηι;, Περιφερειακός ΔΙντής Α/βμιας & ΒΙθμιας

Εκπ/σης Στερεάς Ελλάδος: Πανοσιολογιώτατε εκπρόσωπε του Σεβα

σμιοτάτου. κύριε Γενικέ Γραμματέα της Εκπαίδευσης Ενηλίκων, κύριε

Βουλευτά, κύριε Δήμαρχε, κύριοι Αντιδήμαρχοι, κύριε Αντιπρόεδρε

ΔΥΠΕ, Αγαπητοί συνάδελΦοι εκπαιδευτικοί, φίλοι και Φίλες,

Θέλω να μοιραστώ μαζί σας τρεις σκέψεις. Η ιστορία ξεκίνησε ως

λαογραΦία και ως τοπική ιστορία. Χρειάστηκε μία περίοδος 25 αιώνων.

για να επωαστεί η ιδέα της τοmκής ιστορίας. Δεύτερη σκέψη: Η Φθιωτι

κή ιστορία, έτσι όπως αποτυπώνεται, καταγράφεται και προβάλλεται

μέσα από το συνέδριο που γίνεται, θα έχει τη δυνατότητα ελπίζω. στο 40
συνέδριο. να γίνουν θεματικές ενότητες, που σημαίνει ότι θα υπάρχουν

πολύ περισσότερες εισηγήσεις, έτσι ώστε να αναδυθούν και να αναδει

χθούν όλες οι πτυχές της δημιουργικής πορείας αυτού του τόπου. Τρίτη

σκέψη. είμαστε λίγοι, άλλωστε στις πνευματικές εκδηλώσεις πάντοτε οι

άνθρωποι είναι λίγοι, αλλά η δύναμη του πνεύματος είναι σημαντική. Ας

κρατήσουμε αυτή τη δύναμη και ας βοηθήσουμε να είμαστε περισσότε

ροι. Να είστε καλά.

Στέλλα Κουνούκλα.Οαλιαλέξη: Παρακαλώ τον Πρόεδρο του Πνευ

ματικού Κέντρου Σταυρού, Δήμαρχο Λαμιέων και Πρόεδρο της ΤΕΔΚ
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Πρακτικά 30υ Συνεδρf.oυ Φθιωτικής Ιστορίας 13

Νομού Φθιώτιδος, να έρθει στο βήμα.

Γεώ@ΥΙΟΙ; Κοτ@ωνιάς, Δήμαρχος Λαμιέων: Πανοσιολογιώτατε, κύριε

Γενικέ Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας, κύριε Βουλευτά, κύριε

Αντιπρόεδρε της ΔΥΜΕ (πρώην ΠΕΣΥΠ),κύριε Περιφερειακέ Διευθυ

ντά της Εκπαίδευσης, κυρίες και κύριοι, Φίλες και Φίλοι,

Η ιστορία και η λαϊκή παράδοση πρέπει να αποτελούν τα δύο στέρεα

βάθρα πάνω στα οποία θα πρέπει να στηρίξουμε την πορεία του έθνους

μας, κατά τη διαδρομή του μέσα στο ομιχλώδες πλέον διεθνές περιβάλ

λον. Αυτή την εδραία πεπο(θησή μας αρχωαμε να υλοποιούμε με το 10,
το 2001 και το 20 το 2003 συνέδριο της Φθιωτικής Ιστορίας. Ένα συνέ

δριο για το οποίο σήμερα μπορούμε να είμαστε ικανοποιημένοι. γιατί

πλέον αποτελεί έναν πολιτιστικό θεσμό για τον τόπο μας. Έναν θεσμό

που αγκαλιάστηκε από τους ανθρώπους του πνεύματος, οι οποίοι είναι

εδώ παρόντες ως ομιλητές, έναν θεσμό που αγκαλιάστηκε πλέον από ολό

κληρη την Τ.Α. αφού πέρα από το Δήμο Λαμιέων και το Πνευματικό

Κέντρο Σταυρού, τέθηκε το συνέδριο υπό την αιγίδα της ΤΕΔΚ του

Νομού Φθιώτιδας.

Κυρίες και κύριοι. φωτίζοντας άγνωστες πτυχές της τοπικής ιστορίας

και της λαογραΦίας μας, πιστεύουμε ότι εμπλουτίζουμε τις βιβλιοθήκες

αλλά κυρίως το μυαλό μας, με γνώσεις απαραίτητες και χρήσιμες για το

μέλλον αυτού του τόπου και πιστεύουμε ότι αΦήνουμε κάτι στις μελλο

ντικές γενιές αυτού του ηρωικού και ένδοξου τόπου.

Αφού ευχαριστήσω τους πρωτεργάτες και τους εμπνευστές της ιδέας,
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14 Πνευματικό KtvtQo Σταυρού Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Λαμtέων

δηλαδή τους κατοίκους του Σταυρού που απαρτίζουν το Συμβούλιο του

Πνευματικού Κέντρου, αΦού ευχαριστήσω όλους τους Συναδέλφσυς

Δημάρχους, γιατί αγκάλιασαν το συνέδριό μας αυτό, αφού ευχαριστήσω

όλους τους πνευματικούς ανθρώπους που με τις εισηγήσεις τους δίνουν

κύρος στο συνέδριό μας αυτό και βέβαια και το Υπουργείο Πολιτισμού

για την συμπαράστασή του, εmτρέψτε μου να καλέσω τον Γενικό Γραμ

ματέα του Υπουργείου Παιδείας. το συμπολίτη μας, το φίλο μας, τον

συνεργάτη μας, τον Ντίνο τον Τσαμαδιά, να κηρύξει την έναρξη του

Συνεδρίου μας.

Κ. Τσαμαδιάι;, Γενικός Γραμματέας Εκπ!σης Ενηλίκων: Κυρίες και

κύριοι, κατ' αρχήν θέλω να συγχαρώ τους φορείς οργάνωσης του 30υ

Συνεδρίου Φθιωτικής Ιστορίας και να τους ευχαριστήσω για την πρό

σκληση που μας απηύθυναν. Η σταθερά επαναλαμβανόμενη πρωτοβου

λία τους, η οποία αποκτά τα χαρακτηριστικά θεσμού για την περιοχή,

τους τιμά ιδιαίτερα.

Κυρίες και κύριοι, γνωρίζουμε ότι η ιστορία είναι συνέχεια, είναι ενό

τητα ανάμεσα στους ανθρώπους, είναι σύνδεσμος πνευματικός και

ανθρώπινος μέσα στο παρελθόν και στο παρόν, στο χώρο και στο χρόνο,

σφραγίζοντας την ιδιαιτερότητα και το μέγεθος της παρουσίας ενός

λαού.

Συνείδηση της ιστορίας σημαίνει συνείδηση της ταυτότητας ενός

λαού, ή καλύτερα συνειδηση της ταυτότητάς τους έχουν οι λαοί, εΦόσον

έχουν συνείδηση της ιστορίας τους.

Έχει λεχθεί ότι η ιστορική γνώση διασφαλίζει τη συνέχεια και ενότη

τα της παρουσίας ενός λαού μέσα στο χρόνο. Αυτό αποκτά ιδιαίτερη

βαρύτητα στη σύγχρονη πραγματικότητα της παγκοσμιότητας, της διευ

ρυμένης Ε.Ε. και της ελληνικής πολυπολιτισμικής κοινωνίας, όπου το

ζήτημα της ενότητας και της διαφοράς ανάμεσα στους λαούς, προβάλλει

επιτακτικά. Η ζωή ενός λαού δεν είναι δυνατή διαχρονικά, χωρίς ένα

σύνολο ιδανικών και αντιλήψεων, χωρίς κάποιες κοινές αναφορές και

μνήμες, για πράξεις και έργα δεμένα με τον τόπο και το χρόνο. Που συν

θέτουν την κληρονομιά, την παράδοση, την παιδεία, την ιστορία και τον

πολιτισμό του.

Τα έργα. η πολιτισμική δημιουργία των λαών που πολλές φορές ξεπερ

νούν τα γεωγραφικά όρια, γίνονται πολύτιμη κληρονομιά της ανθρωπό

τητας. Μέσα από τη διαλεκτική σχέση κριτικής αποδοχής ή απόρριψης

στοιχείων του παρελθόντος από το παρόν. συνθέτουμε το νέο, ανακτού

με εμπειρίες. αξίες. ποιότητα ζωής.

Αγαπητές και αγαπητοί συμπατριώτες, εμείς οι Φθιωτείς με την

μακραίωνη. αδιάλει.πtη και πάντα ενεργό συμμετοχή μας στο ιστορικό

γίγνεσθαι. με μία κληρονομιά που ξεπερνά κατά πολύ τα στενά όρια της
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Πρακτικά 30υ Συνεδρίου φnιωτικής Ιστορ(ας 15

περιοχής μας, οφείλουμε να γνωρίσουμε, να κάνουμε κτήμα μας, να αγα~

πήσουμε θα έλεγα, την ιστορία μας. Μόνο έτσι θα μπορέσουμε να δια

κρίνουμε μέσα στην ιστορική :πορεία τη δική μας ταυτότητα στο :παρόν,

τη δική μας οικονομική, κοινωνική, :πολιτική και :πολιτισμική θέση. Μόνο

έτσι θα κάνουμε ελεύθερα, συνειδητά, χωρίς προκαταλήψεις, τις δικές

μας επιλογές. θα σχεδιάσουμε και θα οικοδομήσουμε το μέλλον μας.

Η γνώση της ιστορίας του τό:που μας. θα μας οδηγήσει στη συνειδητή

και ενεργό συμμετοχή στο σύγχρονο γίγνεσθαι, για την οικοδόμηση ενός

ειρηνικού και δημοκρατικού μέλλοντος, με ανάπcυξη και κοινωνική

δικαιοσύνη .
Κυρίες και κύριοι. με αισθήματα αναγνώρισης, εκτίμησης και εμ.m

στοσύνης :προς τους οργανωτές, εκ μέρους της Κυβερνήσεως, κηρύσσω

την έναρξη των εργασιών του 30υ Συνεδρίου Φθιωτικής Ιστορίας. Σας

ευχαριστώ :πολύ.

Στέλλα Κουνούκλα.Παλιαλέξη: Ξεκινώντας λοιπόν, καλώ τον Αντι

δήμαρχο Λαμιέων τον κ. Γεώργιο Σαγιά και τον Γραμματέα της Οργα

νωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου. μέλος του Πνευματικού Κέντρου

Σταυρού, κ. Τάσο Καραναστάση, να :προεδρεύσουν της πρώτης συνε

δρ!ασης.

Κοπέλες ιου Σιαυρού με ~"1aραδοσιακtς ενδυμασ{ες

καιά την υποδοχή ιωv σuνiδρωv.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:41:41 EEST - 54.226.8.97



Ιη Συνεδρίαση

Προεδρείο:

Σαγιάς Γεώργιο; - Καραναστάσης Αναστάσιος

ΕΙΣΗrΗΤΕΣ - θΕΜΑΤΑ

Παπακωνσταντίνου Μαρία - Φωτεινή

«Τα αποτελέσματα των ανασκαΦών ΙΔ' εφ. Π. & Κ. Αρχαιοτήτων

στην περιοχή του Δ.Δ. Σταυρού»

Οαπαναγιώτου Τριαντάφυλλος

«Η Μυκηναϊκή Άγναντη Λοκρίδας»

Δελόπουλο; Γεώργιος

«Νέα στοιχεία για την Υπάτη της Φραγκοκρατίας»

Γεωργίου Ευαγγελία

«Νομισματικές μαρτυρίες από την πόλη της Λαμίας»

Οανταζήι; Παναγιώτ/ι;

«Η μάχη του Σπερχειού»

Ερωτήσει; - απαντήσεις. απόψεις

επί των εισηγήσεων της 1ης Συνεδρίασης
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ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΛ

Μαρία· Φωτεινή Παπακωνσταντίνου

Λιιχαιολόγος, Δ!νf@ια ΙΔ' Eφoeiας JJι.ιoiσtoι!ικΏv & Κλασικών Λt>xαισtί)tων

θΕΜΛ

Τα αποτελέσματα των ανασκαΦώ'ν της 1Δ/ ΕΦορείας Προϊστορικών

και Κλασικών Αρχαιοτήτων στην περιοχή του Σταυρού

Η
ΚΟιλάδα του Σπερχειού, σταυροδρόμι στο κέντρο του ελλαδικού

χώρου, παρείχε όλες τις ΠQoϋπσθέσεις για την εγκατάσταση και

διαβίωση του ανθρώπου κατά την αρχαιότητα. Τα βουνά που την

περιβάλλουν από τις τρεις πλευρές δεν εμπόδισαν τις επαΦές με τις άλλες

περιοχές τις Ελλάδας. Αντίθετα, τα φ"σικά περάσματά τους

λειτούιηησαν ως δίαυλοι επικοινωνίας για τη διακίνηση ανθρώπων,

αγαθών, πολιτιστικών ρευμάτων και ιδεών. Στις π«ρυφές των δύο

ορεινών όγκων της Όθρυος και τηι; Οίτης, κατά μήκοςτο" ποταμού και

στα εύφορα εδάφη της, από το μυχό του Μαλιαχού κόλπου μέχρι τις

ανατολικές απολήξεις του Τ"μφρηστού, αναπtύχθηκαν, από τους

νεολιθικού; χρόνο"ς μέχρι την ύστερη αρχαιότητα, πολ"άριθμοι

οικισμοί. Τα ίχνη των οικισμών α"τών αποτελούν αντικείμενο της

-:.... --~ .... ,'. ./

.....> ,ο. ':.'
XAPTHrV.L 1:50.όόο

~xαια~n"VI'OI'.,

Εικ. Ι. Αποσπασμα χάρτη Γ.γ .Σ. 1:50.000. Α@χαιολογικοίχώροι πι@ιοχή;:Σταυ@ού.

•
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Τα ωωτελέοματα των ανασκαφών της ΙΔ' Ε.Π. Κ.Α. στην περwχή του Σταυρού 19

σύγχρονη; αρχαωλογιχή; έρnινα;, με σκοπό την ανασύνθεση τη;

πολιτιστική; ψυσιογνωμία; τη; χοιλάδα; στο πέgασμα των αιώνων l •

Η ευρύτερη περιοχή του σημερινού Δημοτικού Διαμερίσματος

Σταυρού βρίσκεται περίπου στο μέσον της κοιλάδας του Σπερχειού και

καταλαμβάνει το δυτικότερο άκρο της νότιας απόληξης της' Οθρυος που

ξεκινά από τη Λαμία) (ειχ. Ι). Τα αρχαιότερα ίχνη ζωής στην περιοχή

βρίσκονται στα ΒΔ του χωριού στη θέση "Παράβολο"J, όπου έχει

εντοπισθεί οικισμός της Μέσης Νεολιθικής Εποχής (5η χιλιετία π.χ.),

σύγχρονος του πολύ μεγαλύτερου και μακροβιότερου γειτονικού

οικισμού του Παλαιόμυλου Λιανοκλαδίου t •

Στα ΒΔ επίσης του χωριού, στην περιοχή "Καστράκι", σώζονταν

μέχρι τις αρχές του 190υ αιώνα λείψανα αρχαίας οχύρωσης. Πρόκειται

για ένα χαμηλό οροπέδιο κυκλικού σχήματος σε εξαιρετικά στρατηγική

θέση, εφ' όσον προεξέχει του ορεινού όγκου και ελέγχει ολόκληρο το

δυτικό τμήμα της κοιλάδας (ειχ. Ι). Σύμφωνα με το Γάλλο αρχαιολόγο

και μελετητή Yves Bequignon~, η οχύρωση αυτή, όπως και μια ακόμα

βορειότερα, κοντά στο σημερινό χωριό Λυγαριά, προορίζονταν για την

άμυνα της Λαμίας από Δ και δεν φαίνεται να σχετίζονταν με σημαντικές

οικιστικές εγκαταστάσεις. Η άποψη αυτή ενισχύεται από το γεγονός ότι

ο Τίτος Λίβιος, περιγράφοντας την πορεία του ρωμαίου ύπατου Μάνιου

Ακίλιου από το Δομοκό στην κοιλάδα του Σπερχειού το 191 π.χ.

προκειμένου να κατευθυνθεί στην Υπάτη δια της μικρής κοιλάδας

μεταξύ Αγριλιάς - Λυγαριάς και Σταυρού, δεν αναΦέρει καμία αρχαία

πόλη. Φαίνεται ότι αποτελούσαν μικρές κώμες, τις οποίες τόσο ο

Bequignon όσο και ο Stahlin' επιχειρούν να ταυτίσουν, βάσει της λατινικής

1. Υ. Bequignon, La vallee du Spercheios, Paris 1937. F. Dakoτonia, Spercheios valley and Ihe
adjacent area ίη Late Bτonze Age and Early (τοη Age, ΠραΚΤLκά Διεθνούς Συνεδρίου

"Θεσσαλία. Δεκαπέντε χρόνια αρχαwλογικής έρευνας, 1975-1990. Αποτελέσματα xaL
ΠΡOOΠΤLΚές", Λυών 1990 (Αθήνα 1994), τόμο Ν. σ. 233 κ.έ. Φ. ΔαΚOρώνLα, Ιστορική xaL
αρχαwλογLκή αναοκόπηοη της κοιλάδας του Σπερχεwύ: Η κοιλάδα του Σπερχειού κατά

τους προϊστΟΡLκούς χρόνους, Πρακτικά ημερΙδας ΣΠΕΡΧΕΙΟΣ 2000+, Λαμία 1995, ο. 33
39. Μ. - Φ. Παπακωνσταvτ(νoυ, Ιστορική και αρχαwλογLκή ανασκόπηση της κοιλάδας

του Σπερχειού: Η κοιλάδα του Σπερχειού από τους αρχαϊκούς στους ρωμαϊκούς χρόνους,

ΠραΚΤLκά ημερίδας ΣΠΕΡΧΕΙΟΣ 2000+, ΛαμΙα 1995, σ. 40-49. Μ. - Φ.

ΠαπακωνσταντΙνου, Αρχαιολογικά ευρήματα από την κοιλάδα του Σπερχειού, ΠραΚτLκά

Ν Συνεδρίου Ρούμελης, Λαμία 2001 (Αθήνα 20(4), σ. 337-346. Δ. Σακκάς, Η Μυκηναϊκή

εποχή στην κοιλάδα του Σπερχειού επί τη βάσει της κεραμικής (σε αυτό τον τόμο).

2. Α. Philίppson, Ε. Kirsten, Die Griechischen LandschafIen, τόμο 1, ο. 235.
3. θ. Τσουκνίδας, Μπεκή Φθιώτιδας, θέση "Παράβολο". 'Ενας οικισμός της 5ης

χιλιετίας, Πρακτικά Α' Συνεδρισυ Φθιωτικών Ερευνών, Υπάτη 1990 (Λαμία 1993), σ. 15 κ. ε.

4. AJ.B. Wace & M.s. Thompson. Prehistoric Thessaly, Cambήdge 1912, Ο. 171-192. r.
Χουρμουζιάδης, ΑΔ 29 (1973-74), Χρονικά, σ. 517 κ. ε.

5. 'Ο.π., σ. 279 Κ.έ.

6. Fr. Stahlίn, Η αρχαία Θεσσαλία. Γ. Παπασωτηρίου και Α θανo:rωύλoυ (μτΦ.),

ΦιλOλOγLΚός, Ιστορικός, Λογοτεχνικός Σύνδεσμος ΤρLΚάλων, Κε[μενα και Μελέτες 13"
θεοσαλονίκη 2002, σ. 367.
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ΤΠΟ_ΙΙΗIΙι'ι
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.-

Ε,κ. 2. Αποσπασμα χάμη Γ,γ.Σ. 1:5.000.
ΑποκαλυφθένΊα τμήματα νεκ(lοταΦείων πεQιoxήι; Σταυ"ού

επιγραΦής1 που ορίζει τα όρια μεταξύ Λαμιέων και γπατα(ων με το

αρχαίο τοπωνύμιο Σίδη. Σύμφωνα με τον Bequignoη μάλιστα, τίποτα δεν

εμποδίζει την ταύτιση του οχυρού στο Καστράκι με τη Σίδη8. Το οχυρό

αυτό, κατά τον ίδιο, φαίνεται να κατασκευάστηκε στο τέλος του 50υ σι.

π.χ. ή στις αρχές του 40υ σι. και από τον 20 σι. π.χ. αρχίζει να

εγκαταλείπεται και σιγά να ερειπώνεται. Η άΦθονη καλής ποιότητας

κεραμική που βρίσκεται διάσπαρτη στο ύψωμα, με μεγάλη αναλογία

μελαμβαΦών οστράκων, τα τμήματα πCθων και τα θραύσματα κεραμίδων

στέγης, επιβεβαιώνουν τον οικιστικό χαρακτήρα της θέσης και τη

χρονολόγηση του Bequigηon, συγχρόνως όμως αποτελούν κίνητρο για τη

διενέργεια μιας ανασκαΦής, η οπο(α θα δώσει απαντήσεις στο ζήτημα

της ταύτισης και του χαρακτήρα της εΎ"ιtατάστασης.

Αρχαιολογικές ενδε(ξεις αναΦέρονται σε άλ/α σημεία, κυρίως στα Β

του χωριού και στις βόρειες υπώρειες του υψώματος "Πυργάκι". το οποίο

7. Ι. Βορτσέλας, Φθιώτις, η προς νότον της 'Οθρυος, Εν Αθήναις 19Ο7,σ. 211 κ.έ.

8. Σύμφωνα με πρόσφατα ανασκαφικά στοιχεΙΙΙ (2007), είναι πιθανό, τα οικοδομικά

κατάλοιπα τα OΠOI:α αποκαλύllτονται στην ανασκαΦή που διεξάγεται στο πλαίσιο

κατασκευής της υποδομής της Νέας Σιδηροδρμικής Γραμμής Υψηλών Ταχυτήτων από

Σ.Σ. Λιανοκλαδl.oυ μέχρι Σ.Σ. Δομοκού, στη θέση "Παλιοχώρια" Δ.Δ. Λυγαριάς του

Δήμου Λαμιέων, να ταυτίζονται με την αρχαΙΙΙ Πδη.
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σύμιj>ωνα με κάποιες ~...----""II~
αναφορές ήταν επίσης

οχυρωμένο για τον έλεΥχο

της 1lΣδινής διαβάσεως

Α γριλιάς-Λυγαριάς

Σταυρού, ΒΔ της Λαμίας.

Οι ανασκαφές της ΙΔ'

εφορείας Προϊστορικών

και ΚλασικώνΑρχωστήτων

την τελευταία τριακοντα

ετία έψεραν στο φως τμή-

ματα των νεκροταφείων Ε,κ. 3. Μιιχηνα/Χι. νεxικn:αφείo.

άγνωστων μέχρι σήμερα ο δqι.μo; και η είσοδο; λαξευτού θαλαμωτού τάφοιι.

οικισμών, οι οποίοι θα

πρέπει να αναπτύχθηκαν γύρω από

το ύψωμα "Τύμπανος". στα Α του

σημερινού χωριού (εικ. 1-2). Τα
νεκροταΦεία, σύμφωνα με τα

ανασκαφικά δεδομένα, εκτείνονται

τουλάχιστον από το Μπικιόρεμα

μέχρι 'λiγo μετά το ανατολικό όριο

του Δημοτικού Διαμερίσματος. Θα

πρέπει να σημειωθεί ότι σποραδικά

τάΦοι έχουν αποκαλυΦθεί και σε Ε,κ. 4. Μιικηνα/κι. νεxqoταφείo.

άλλα σημεία στην περιοχή των Aλάβαιrτ@o.

Καλυβίωνκαι στα 'Ανω Ρεβένια, οι οποίοι υποδηλώνουν την ταφική χρήση

του χώρου των νοτίων απολήξεων της 'Οθρυος μέχρι τη Λαμία, χωρ(ς να

μπορούν προς το παρόν να ενταχθούν σε κάποιο οργανωμένο

νεκροταΦείο.

Η αποκάλυψη των νεκροταφείων στη θέση "Τύμπανος" σχετ(ζεται με

την εκτέλεση δημόσιων έργων και με την οικοδομική δραστηριότητα

στην περιοχή, ενώ οι τάΦοι στο Μπικιόρεμα9 (Βαγιανόρεμα) ήρθαν στο

Φως λόγω της δραστηριότητας των αρχαιοκαπήλων. Η ταφική χρήση του

χώρου αυτού είναι αξιοσημείωτα μακρόχρονη καθώς ξεκινά από τους

μυκηναϊκούς χρόνους (ΥΕ ΙΠΑ εποχή, 1400 πΧ.) και ΦΟάνει μέχρι τους

υστερορρωμαϊκούς - παλαιοχριστιανικούς χρόνους (50ς-60ς αι. μ.χ.).

Στο ΜπικιόρεμαlO ανασκάφτηκαν 11 θαλαμωτοί τάΦοι λαξευμένοι στις

δύο πλαγιές του ρέματος. Οι μνημειωδέστεροι από αυτούς (εικ. 3).

9. Σχετικό με την ονομασία του ρέματος βλ. Ι Μακρής. Σταυρός (Μπεκή)

Φθιώτιδας. Η ιστορία του, Λαμία 1998. σ. 74. υποσημ. 4.
10. Φ. Δακορώνια. ΑΔ 33 (1978), Χρονικό. σ. 136. F. Dakoronia•• 6. π. (υποσημ. Ι). σ.

235 κ. έ.
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Ειχ. 6. Υστει}οι}ιιωμαϊχό - παλα,οχι},στιανιχό

νε~αφείo. Kε~αμoσxε..της χαλυβίτης τάφος:.

Εικ. s. rεωμετ~,κό νεχι}οταφείο.

Λαξευτός θαλαμωτός τάφος: με τα κτε@ωματα

χα, τα οοτά στη θέση τους.

ελλειψοειδούς ή ορθογώνιας

κάτοψης με επιμήκεις

δρόμους, ανήκουν στους

μυκηναϊκούς χρόνους. Οι

μικρότεροι με ελλειψοειδούς

κάτοψης θάλαμο και μικρό ή

καθόλου δρόμο αποτελούν

εκφυλισμένη μορΦή του

ίδιου τύπου και

χρονολογούνται στους

πρωτογεωμετρικούς χρόνους

(β' ΙUΣό 11ου-ΙΟος αι. πΧ),

με χρήση σε κάποιες

περιπrώσεις μέχρι την

αρχαϊκή εποχή (70ς-60ς αι.

π.χ.). Τα μυκηναϊκά

κτερωματα συνίστανται σε

αγγεία (εικ. 4), κοσμήματα,

οφονδύλω,σφραγιδόλιθους,

χάνδρες και ένα ειδώλιο

τύπου Ψ. Το σημαντικότερο

όμως εύρημα αποτελεί ένα

μοναδικό για τον τύπο

χρυσό διάδημα, ένδειξη

κοινωνικήςδιαστρωμάτωσης

των κατοίκων της περιοχής,

το οποίο εκτίθεταισε περίοπτηθέση στο ΑρχαιολογικόΜουσείοΛαμίας.

Στα πρωτογεωμετρικά κτερίσματα περιλαμβάνονται κυρίως στην

πλειονότητάτους αγγεία και λιγότεραχάλκινακοσμήματα.όπως περόνες

και μια πόρπη με εγχάραγκτηδιακόσμηση.

Οι εκσκαπτικές εργασίες για την κατασκευή του νέου αγωγού

ύδρευσης στάθηκαν αφορμή για την αποκάλυψη τεσσάρων ακόμη

τάΦων, τριών θαλαμωτών και ενός κιβωτιόσχημου, του

πρωτογεωμετρικούνεκροταφεΙουll • Οι νεκροΙ ήταν τοποθετημένοι σε

συνεσταλμένη στάση και πλούσια κτερισμένοι με αγγεία μιας ποικιλίας

αντιπροσωπευτικώνσχημάτωντης εποχής (εικ. 5).
Πλούσιο κεραμικό σύνολο πρωτογεωμετρικής περιόδου προήλθε

επίσης από δύο εκφυλισμένους θαλαμωτούς τάΦους και τρΙα ακανόνιστα

Ι Ι. Μ. - Φ. Παπακωνσταvτ(νoυ. ΑΔ 57 (2002). Χρονικά. 'Εργο ύδρευσης ΔΕνΑΛ,

τροφοδοτικός αγωγός Σταυρού (υπό έκδοση),
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Τα αίτoτελtσματα των ανασκαφών της ΙΔ' Ε.Π. Κ.Α. στην περιοχή του Σταυρού 23

Εικ. 7. YcπερoρικιιμαϊXΌ - παλαΙOXρ,cπ,ανιxό

νl!Χ@οταφείο. Zεiιγo; ασημένιων ενωτίων

Ειχ. 8. Κλασικό νεκ~oταφείo. ΜελανόμΟ/lφη

λήκυθο;, μόνωτη μελαμβαφή; φιάλη,

μελαμβαφή; αλατιέ~.

λαξεύματα στο οικόπεδο

ιδιοκτησίας Δ. Κλειτσάκη 12.

Σε τρία συνεχόμενα

οικόπεδα Ι) με πρόσΟψη στην

οδό προς το Καρπενήσι

αποκαλύΦθηκαν εκτεταμένα

τμήματα τoo υστερoρρωμαiΚoύ

πα λ αιο Χ Ρ ιστ ια ν ικ ο ύ

WΚΡΣΤαΦείσυ . Οι τάΦα ήταν

ορθογώνω ή ελλειψοειδή

ορύγματο λαξευμένα στο

σχιστολιθικό βράχο της

περιοχής με ή χωρίς

περιχείλωμα με

προσανατολισμό Α-Δ. Στο

εσωτερικό πολλών από αυτά

είχαν κατασκευασθεί κερα

μοσκεπείς καλυβίτες τάφοι

(εικ, 6). Οι περισσότεροι

περιείχαν νεκρούς τοποθε

τημένους εκτάδην με το

κρανίο προς τα Δ. 'Ηταν

όλοι ακτέριστοι, εκτός από

έναν που περιείχε ταΦή

μικρού κοριτσιού με δύο

ασημένια ενώτιαl~ (ειχ. 7).
Αυτό το εύρημα, σε συνδυασμό με τον τρόπο κατασκευής των τάφων και

την απουσία κτερισμάτων, που συνάδει με την ένδεια που σημειώνεται

στον ελλαδικό χώρο κατά την περίοδο της σλαβικής εισβολής,

επιτρέπουν την τοποθέτηση της χρήσης του νεκροταφείου στον 50 - 60
αι. μΧ. Μεταξύ των τάφων του υστερορρωμαϊκού-παλαιοχριστιανικού

νεκροταφείου ερευνήθηκαν δύο τάΦοι κλασικής εποχής με κτερίσματα

μια μελανόμορφη λήκυθο και μια μελαμβαφή αλατιέρα ο ένας]), και μια

μόνωτη μελαμβαφή φιάλη ο άλλοςl6 (εικ. 8). Σε γειτονικό προς αυτά

12. Μ. - Φ. ΠαπακωνσταντΙνου, ΑΔ 47 (1992), Χρονι.κά. σ. 186. Αι.κ. Σταμούδη, ΑΔ

51 (1996). Χρονικά. σ. 314 κ. ε.

13. Φ. Δακορώνια, ΑΔ 47 (1992), Χρονικά, οικ. Γ. Κρεμενιώτη. 0.185 κ. ε. Μ. - Φ.

ΠαπακωνσταντΙνου, ΑΔ 55 (1999), Χρονι.κά, οικ. Ν. Παπανάγνου (υπό έκδοση). Μ. - Φ.

Παπακωνσταν'ήνου, ΑΔ 58 (2002), Χρονικά, οικ. Ν. Κουνούκλα (υπό έκδοση).

14. Ό.π. (υποσημ. 13), οι.κ. Ν. Κουνούκλα, τάφος χνι.

15. Ό. π. (υποσημ. 13). οι.κ. Ν. Παίτιινάγνου, τάφος rι.

16. 'Ο ..π. (υποσημ. 13), οι.κ. Γ. Κρεμενιώτη, τάφος ΙΙ, ο. 185.
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24 Μαρία - Φωτειvή Πωw.κωνσταvτ(νoυ

Εικ, 9. Ρωμαϊκό νεκ~αφε(o. Π~όxoι.

Εικ. 10. Γεωμετ"ικό \'ε)C"owΦείo.

T~ιφυλλίHrxημε; οινοχόε;.

λάξευμα, το 000(0 δεν είναι

βέβαιο αν αποτελουσε τάΦο,

~έ~ε&αχλ/κwοmρ~mο

σχήματος ροδιού αρχαϊκών

χρiYνorν(7ος-6ος αι. πχ.), ενός

τύπου που βρίσκεταισυνήθως

στη Θεσσαλία!?

ΒορειόΤΕρα, σε μικρή

απόσταση από τους πρωτο

γεωμετρικούς τάφους που

αποκαλύΦθηκανστην τάΦQΟ

του αγωγού. ήρθαν στο Φως

δύο τάΦοι (ορθογώνιοιλάκ

κοι με περιχειλωμα)ύστερων

ελληνιστικών - ρωμαίκών

χρόνων ]1 (ε,κ. 9).
ΣυνοΜκά ανασκάφτηκαν

τέσσερις τάΦοι μυκηναϊκής

εποχής, είκοσι πρωτογεω

μετρικής εποχής. δύο κλασικής

εποχής, δύο ρωμαίΚής εποχής

και ενενήντα

υστερορρωμαϊκών

παλαιοχριστιανικών χρόνων.

Η σημασ(α των μυκηναί'κών τάφων έγκειται στο γεγονός ότι αποτέλεσαν

το πρώτο και το πλουσιότερο μέχρι στιγμής εύρημα της εποχής αυτής

στην κοιλάδα. Οι πρωτογεωμετρικοί τάΦοι απέδωσαν μεγάλο αριθμό

πήλινων αγγεΙων που συγκροτούν ένα αξιόλογο σύνολο προς μελέτη και

σύγκριση με τα υπόλοιπα ανάλογα ευρήματα από την περιοχή και όχι

μόνο. Σημειώνεται η περιορισμένη σχετικά με άλλες γεωμετρικές θέσεις

παρουσΙα μετάλλινων κτερισμάτων καθώς και η απουσία -πλην ενός

παραδεΙγματος κιβωτιόσχημων τάφων. Οι πολυάριθμοι

υστερορρωμαϊκοί-παλαιοχριστιανικοί τάΦοι, με τις ακτέριστες στη

συντριπτική πλειονότητά τους ταΦές. πλουτίζουν τις γνώσεις μας σε ότι

αφορά τη μελέτη των ταφικών εθίμων και σηματοδοτούν το μεγαλύτερο

ανασκαΦέν νεκροταφείσ αυτής της εποχής στην κοιλάδα και την ευρύτερη

περιοχή της.

Λόγω του όγκου και της ποικιλίας του πρωτογεωμετρικού υλικού και

17. 'ο. π. (υποσημ. 16).
18. Μ. - Φ. Παπακωνσταvτ(νoυ, ΑΔ 58 (2002), Χρονικά. Δ.Δ. Σταυρού, θέση

''Τύμπανος'' ( υπό έκδοση).
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Ε,κ. u. rεωμετ~,κόνεκ~oταφεΙo.
ΧειροποίητααΥγεία

Τα (1;'"tOτελέσματατων ανασκαφώντης ΙΔ' Ε.Π. Κ.Α. στην περιοχή του Σταυρού z..s

συγκεκριμένα της κεραμικής,

θα επιχειρήσουμε μια πρώτη

:προσέγγισή του. Τα

χαρακτηριστικά του

κεραμικού συνόλου που

απέδωσε το πρωτογεωμετρl.)l'.ό

νεκροταφείο στον ''Τύμπανο''

παραπέμπουν στον

θεσσαλοευβοϊκό κύκλο και

συνάδουν με την μέχρι

σήμερα εικόνα από το

σύγχρονο δημοσιευμένο

υλικό από άλλες περιοχές της

κοιλάδας, όπως η Λαμία 19 , η Ταράτσα 20 και η Στυλίδα Ι! .1-1 τριφυλλόσχημη
οινοχόη (ειχ. 10) παραμένει ένα από τα δημοφιλέστερα σχήματα, ενώ ο

αμφορίσκος, το μόνωτο κύπελλο, ο σκυφοειδής κρατήρας και ο σκύφος

αντιπροσωπεύονται με 1-2 παραδείγματα. Υπογραμμίζεται η παρουσία

δύο τυπικών θεσσαλικών σχημότων σπάνιων στην κοιλάδα, της

οπισθότμητης πρόχου και του σκύφου με τις κάθετα ανυψωμένες λαβές.

ΤΟ μεγαλύτερο μέρος του υλικού χρονολογείται στην υπο

πρωτογεωμετρική εποχή (90ς - α' μισό 80υ αι. πΧ.). Στις περισσότερες

περιπτώσεις αμελές θαμπό μελανό γάνωμα καλύπτει ολόκληρη την

επιΦάνεια του αγγείου. Μια μJ,κρή σχετικά ομάδα φέρει γραπτή

διακόσμηση, όπως ομόκεντρα ημικύκλια και άλλα γεωμετρικά σχήματα

διατεταγμένα σε μετώπες. Τα λοιπά λιγοστά παραδείγματα Φέρουν

τυπικά υστερογεωμετρικά διακοσμητικά θέματα που μαρτυρούν, εκτός

άλλων, το ευρύτερο άνοιγμα της περιοχής σε έμμεσες ή άμεσες επιρροές,

πέραν των ορίων του γεωγραφικού χώρου στον οποίο ανήκει.

Αξιοσημείωτη είναι η κατηγορία των χειροποίητων οικιακών σκευών,

όπως είναι οι χυτροειδείς αμφορείς (εικ. 11), κατασκευασμένοι με την

Lederware ή Burnished Ware τεχνική, συνηθισμένη στην Κεντρική Ελλάδα

19. Φ. Δακορώνια, Το έργο της ΙΔ' ΕφορεΙας Προϊστορικών και Κλασικών

Αρχαιοτήτων από το 1990 έως το 1998. Πρακτικά Ιης Emστημoνικής Συνάντησης "Το

'Εργο των Εφορεώιν Αρχαιοτήτων και Νεωτέρων Μνημείων του Υπ.πσ στη Θεσσαλία

και την ευρύτερη περιοχή της" (1990-1998), Βόλος 1998, (Βόλος 2000). σ. 14.
20. Αικ. Σταμούδη. Ταράτσα - Αγία Παρασκευή. Ένα πρωτογεωμετρικό

νεκροταφε(ο σε προάστιο της σύγχρονης Λαμίας. Πρακτικά 1ης Επιστημονικής

Συνάντησης "Το 'Εργο των ΕΦορειών Αρχαιοτήτων και Νεωτέρων ΜνημεΙων του

ΥΠ.πσ στη Θεσσαλία και την ευρύτερη περιοχή της" (1990-1998), Βόλος 1998 (Βόλος

2000), σ. 39 κ. ε.

21. F. Dakoronia, ό. π. (υποσημ. Ι). σ. 233 κ. ε.

22. Αικ. Σταμούδη, 6. π. (υποσημ. 12) σ. 315, υποσημ. 15.
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26 Μαρ(α - Φωτεινή Παπακωνσταvτ(νoυ

κατά την πρώιμη εποχή του ΣιδήρουZl •

Το νεκροταφείο στον Τύμπανο χρησιμοποιείται από τους

μυκηναϊκούς έως του υστερορρωμαϊκούς χρόνους με έμφαση, από τα

μέχρι τώρα διαθέσιμα στοιχεία, στην πρωτογεωμετρική και

υστερορρωμαϊκή εποχή. Η διαχρονική χρήση του μαρτυρεί και τη

συνεχή κατοίκηση του χώρου. Η παντελής όμως σχεδόν απουσία

ενδείξεων για ταΦές κατά την ύστερη κλασική και την ελληνιστική

περίοδο, αν δεν οφείλεται στην αποσπασματική διερεύνηση του χώρου ή

στη μετατόπιση του νεκροταφείου σε άλλη θέση, ενισχύει την άποψη 23 για

το συνοικισμό των κατοίκων της περιοχής, μαζί με άλλους από

ανάλογους σύγχρονους οικισμούς γύρω από τη σημαντικότερη γειτονική

οχυρή θέση, το Κάστρο της Λαμίας, για να δημιουργήσουν στα τέλη του

50υ σι. πΧ. την πρωτεύουσα του κράτους των Μαλιέων, τη Λαμία.

23. Φ. Δακορώνια. ό. π. (υποσημ. 19).

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:41:41 EEST - 54.226.8.97



ΕΙΣΗfΗΤΗΣ

Τριαντάφυλλο; Δ. Παπαναγιώτου

Φιλόλογος, συγγ@αΦέας

1. διευθυντή;τη; Παιδαγωγική;ΑκαδημίαςΛαμία;

ειδ. Πάρεδρο;του Παιδαγωγικοι,Ινστιτούτουε.1.

θΕΜΑ

Η ΜυκηναϊκήA,ΓVαντηΛοκρiδος

DPOAEfOMENA

Π
ριν από σαράντα πέντε και πλέον χρόνια έγραφα στον τοπικό

Τύπο για τα «Άγραφα»της Λoκρt:δoς. δηλαδή για το χωριό μου,

την Άγναντη. Κι αυτό γιατί οι τότε κρατικές vm,ρεσίες ελάχιστα ενδια

Φέρονταν για τα προβλήματάτης και οι πολιτικοί μετά βίας καταδεχό

ντουσαν, ακόμα και προεκλογικά.να την επισκεΦθούν. Την είχαν στ'

άγραφα... ,παρά το γεγονός ότι ζούσαν εκεί εξακόσιοι μόνιμοι κάτοικοι*.
(Φm. 2, 3, 4, 5)

Φωr. Ι Χάρτης της avaroλIxή; Λoκρiδας με ιις θtoεις ιωv Νεολιθικής Πρωroελλαδικής, Μcοο.

ελλαδικής και Υοτιροελλ«δικής (Mυκηναlκής) ι:πvχΏv. Δεν σημαΙΊΙVεται όμως η Ά.ΓVαντ,l. στην

κτημarική πrρι~ιa της ωm(ας (θάιη "Kaσrρ( - Taχraλi,,) έχουν ευρι:θd λιΙψανα οικwμού

Πρωτωαδικής, MεooελMrδικής και Mυκηναlκής εποχών και η θioη αυτή ιΧει κηρυχθεl aς

αρ-ιαιολογικόςΧ4!ος·

* Σήμι::ρα έχουν ωωμι::(νει λιγότεροι από τριακόσιοι.
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28 Τριαντάφυλλος Δ, Παπαναγιώτου

Φοπ. 3. Aπvψη πις Aγvανrης aπό πι ν6τια κορυΦή

του χωριού,με πανοραμικήθiaπροςτο fJόρE,o

EυβotκόΚόλπσ.

Φωr. 2. Πριν φτάσουμε στην Αγναντη. 'AρισrCΡΆ (ΝΑ) " «πvραμ{δα" του προψήτη

Ηλία και δεξιά ο λ6φος «Μαλικουρα», όJRnι το χωριό. Πριν aπό 18 χρ6νια οι πεvκιά·

δες lσκιωvαν τον τώro. ΣήμΕρα,μετά την πυρκαγιά του 1988, .ικραvlov τόπος».

Δεν φανταζόμουνα

όμως ότι ήταν ποτέ δυνα

τόν να μην είναι σημειωμέ

νη η Άγναντη σε σύγχρονο

αρχαιολογικό χάρτη της

Λοκρίδος, (Φωτ.Ι) τη στιγ

μή που ολόκληρο μυκηναϊ

κό νεκροταφείο είχε ανα

σκαφεί το 1969 και είχε

αποδώσει αξιόλογα μυκη

ναϊκά ευρήματα που

κοσμούν το Αρχαιολογικό

Μουσείο Θηβών και έχουν

καταχωρισθεί στα «Χρονικά» του Αρχαιολογικού Δελτίου, πριν από

τόσα χρόνια.

Αυτή η «εξ αμελείας>~** παράλειψη με ώθησε στην επιλογή της σημε

ρινής εισήγησης με θέμα: «Η Μυκηναϊκή Λγναντη Λοκρίδας» .

.. Απατώνταςη αρχαιολόγοςΦανουρίαΔακορώνια.μετά την ανάγνωσητης εισηγή

σεως.υποστήριξεότι η Άγναντηανήκε οτη οφαίραεm.ρροήςτων Φακέων και γι' αυτό δεν

σημειώνονταιστο χάρτη οι Μηκηναϊκοίτάφοι.

L
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Η Μυκηναϊκή Άγναντη Λοκρίδος

ΜγΚΗΝΑΙΚΗ ArNANTH
ΑΟΚΡΙΔΟΣ

29

Φαπ. 4· 4α. ΛΙΥα μέτρα δυτικόΤΕρααπό το σπi.τι

αυτό, δυτικά του χωριού, το οικ6πι:δοoιΣoυσmvη»,

όπου το μυκηναϊκόνεκρoταφεJ.o.Στο βάθος. τα

οιΓιάλτρα»,η οιΑιδηψός»,ο οιΠαΥασητικός».

E~α/τηση καθηγητήκαι απάντηση...
Στην επί πτυχίω εξέταση

του μαθήματος της Προϊ

στορικής Αρχαιολογίας. το

1958, ρωτήθηκα από τον

αείμνηστο καθηγητή και

ακαδημαϊκό Σπυρίδωνα

Μαρινάτο, μεταξύ των

άλλων, και πού υπάρχουν

μυκηναϊκά μνημεία. Μετά

την ορθή και εμπεριστατω

μένη απάντησή μου ο

καθηγητής με ξαναρώτησε:

«Και πού αλλού;» Κι εγώ

εLπα: «Πιθανόν και στο

χωριό μου». Ο Μαρινάτος

χαμογέλασε ικανοποιημέ

νος 000

20 Γιατί α"τή η απάντη

ση ...
Η απάντησή μου δεν

ήταν τυχαία. Ένα χρόνο

πριν, το Φλεβά~η του 1957.
είχε παραδοθεί και τοποθετηθεί στο μικρό Αρχαιολογικό Μουσείο του

Παν/μίου Αθηνών. τεμαχισμένο στα δύο, μυκηναϊκό ξLφoς του 1450 π.χ ..
Το είχε βρει αιγοβοσκός στη θέση «Αϊ - Ηλιάς» της «Πλιέσιας», απέναντι

και πολύ κοντά από το μοναδικό σε έκταση, βατότητα και ομορφιά δρυο

δάσος, το δεντριά όπως το λέμε οι ντόπιοι, της Μπόκλωνας. Ήταν σχε

δόν ολόκληρο. όταν βρέθηκε. Αυτός κι ένας άλλος Φίλος του το έσπασαν

στη μέση, για να ιδούν αν ήταν χρυσό. ΤΟ ένα απ' αυτά τα δύο κομμάτια

μού το έφερε ο γιδοβοσκός Χρήστος Παπαδημητρίου να το ιδώ. Παρα

τήρησα ότι στη ράχη του έφερε τη μυκηναίκή σπείρα και κατάλαβα ότι

είχε εm.στημoνικό ενδιαΦέρον. Το ζήτησα και του είπα ότι θα το παρα

δώσω στον καθηγητή, που ήταν ο πλέον αρμόδιος να αποφανθεί γι' αυτό,

και του υποσχέθηκα ότι θα αποζημιωθεί.
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30 Τριαντάφυλλος Δ. Παπαναγιώτου

3. Οι καθηγητές απο·

φα(νονται...
Πράγματι,όταν το είδαν

οι καθηγητές Μαρινάτος

και Κοντολέων,αποΦάνθη

καν ότι πρόκειταιγια μυκη

ναϊκό ξίφος του 1450 π.χ.

και μου είπαν ότι, για να

δοθεί αποζημίωση, έπρεπε

να παραδοθεί και το άλλο

κομμάτι. Επιστρέφοντας

στο χωριό μου έπεισα το

Χρήστο Παπαδημητρίου

να μου το παραδώσει.

ΦΙΙΠ. 5. Αποψη της Αrνavnιςa.mτο ΝΔ. Στοβάθος

ο «Σ;ιrαρτιάς»,μtαa;r# τους δύο κoρvΦές πις

«ΚνημΙδας»,Mvv η Φι!υιαωρia,το «;(Πίριο».

4. Επιτόπια εξέταση ...
Πρώτη μλJυ φροντίδα

ήταν να επισκεΦθώ τον

τόπο ανεύρεσης, ώστε να

μπορώ να περιγράψω την

περιοχή και να ενημερώσω

του καθηγητήκαι τοπογρα

Φικά. (Φωτ.6, 7,8). Με ένα

σκαρίΦηματης θέσεως.που

είχε τα χαρακτηριστικά

οχύρωσης,και με ένα επε·

ξηγηματικ6 υπόμνημα

παρέδωσα και το δεύτερο

κομμάτι του ξίφους, το

οποίο ο καθηγητήςτοποθέ

τησε στο μικρό Αρχαιολο·

γικό Μουσείο της Φιλοσο

φικής Σχολής. Ένα χρόνο
Φcπ.6-6α AvηΦoρiζovταςπρoςτov<ο:ΑΙ-Ηλιά». αργότερα ο Χρήστος

ΦcπoγρaΦίαaπύ a.πPuταoη.

Παπαδημητρίου αποζη-

μιώθηκε με το ποσό των Ι 000 δραχμών. Ειρήσθω εν παρόδω ότι ο μισθός

του πρωτοδιοριζομένου δασκάλου ήταν τότε 1400 δραχμές.

5. Στο βιβλίο μου Ύράφω.••
Για το εύρημα αυτό γράφω στο βιβλίο μου «Ιστορία και Μνημεία

Φθιώτιδος» (Φωτ.9) τα ακόλουθα: «Εσχάτως απεδε(χθη ότι η περιοχή
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Η Μυκηναϊκή Αγναντη ΛοκρΙδος 31

Αγναντης έχει ιστορίαν

μακρότατην. Τούτο μαρτυ

ρούν τα σωζόμενα μνημεία

και ευρήματα, τα οποία

είναι η ασφαλεστέρα πηγή

δια την μελέτην του παρελ

θόντος ενός τόπου. Από τη

πλευράς, λοιπόν, αυτής η

γη της Άγναντης ηυτύχησε

να προοΦέρη ξίΦος Μυκη

ναϊκής Εποχής (1450 πΧ),

με ωραιοτάτην επί της

ράχεώς του σπείραν, εις δε

τον χώρον ανευρέσεώς του

διατηρούνται εκδήλως (χνη

οχυρώσεων, κτισμένων διά

λογάδων λίθων (ξηρολι

θιάς) κατά ζώνας, μέχρι

της κορυΦής του αποκρή

μνου λόφου, όπου το ερει

πωμενον εξωκκλήσιον

"ΠροΦήτης ΗλΙας". Τας

βασιμους ελπίδας, τας

οποίας εδημιούργησε το

εύρημα τούτο, επηλήθευσε

προοΦάτως (1969) η αρχαι

ολογική σκαπάνη».1

Φιιπ. 7. Περάσαμε τη χαράδρα, α'ς NιJΦ'ς του

Μπήδμα», και ΨΤάσαμε κάτω απ' τον «Al- Ηλιά».
Σπι mJστάδα των δl:νδρωνβρfθηκε

το μυκηναΊκόξΙΦοςτου 1450 π.Χ.

Φιιπ. 8. Πιο κοντά στον ΑΙ - Ηλιά. Η κορυφή αρι

στερά, όπου το ξιuιιeκλήσι του προφήτη Hλiα,και η

όλη μορφή του εδάφους κάλλιστα θα μπορούσε να

ήταν μια μυκηναΊκή ακρόπολη!

6. Επαλήθευση ...
Από τους πρώτους μήνες, μετά την ανάληψη των καθηκόντων τού

εκτάκτου εmμελητή αρχαιοτήτων (1965), παραιτηθέντος του ακαμάτου

συναδέλφου Χρήστου Καραθανάση από τη θέση αυτή 1, έβαλα ως στόχο

την εmβεβαίωση της βάσιμης υποψίας μου ότι στη θέση «Κριθαριά»,

νοτιοδυτικάτης Άγναντης,(Φωτ.Ι0)ο λαξευμένοςστο εmκλινές έδαφος

του οικοπέδου Σουσώνη μεγάλος λάκκος, μέσα στον οποίο και έξω από

τον οποίο παίζαμετα παιδαρέλιατου χωριού, ήταν συλημένος μυκηναϊ

κός τάΦος. (Φωτ, 11·12) Κάλεοα, λοιπόν, το Φιλο προωτάμενο της ΕΦο

ρείας Αρχαιοτήτων Θηβών,' στην οποία, αρχαιολογικώς, υπαγόταν ο

Νομός Φθιώτιδος, και μαζί εmσκεφτήκαμε, μεταξύ των άλλων, και τα

χωριά Άγιο Κων/νο και Άγναντη. Ο εξαίρετος αρχαιολόγος Νικόλας

Φαράκλας, που πολύ αργότερα έγινε καθηγητής της ΦιλσσοΦικής Σχο-
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32 Τριαντόφυλλος Δ. Παπαναγιώτου

_!'#fι.ι.ιn Lιwwιι.rιι:ιτ λής του Πανεπιστημίου Κρή

της, κατά την επίσκεψή μας

στη θέση «Κριθαριά», κατέ

στησε την :ruθανότητα ύπαρ

ξης μυκηναϊκού τάφου βεβαι

ότητα! Κατέληξε μάλιστα στο

συμπέρασμα ότι ο συλημένος

αυτός μυκηναϊκός τάφος είναι

ένας από ολόκληρη συστάδα

ασύλητων μυκηναϊκών τόφων

που υπήρχαν εκεΙ ~

7. Μέτρα πqoστασως ...
Πρώτη μου φροντίδα ήταν

η προστασία του χώρου από

τη μανία των αρχαιοκαπήλων,

που λυμαίνονταν ολόκληρη

την περΙΦέρειατης Άγναντης.

Γι' αυτό και με το 10130-8-1966
έγγραΦό μου προς τον Αστυ

νομικό Σταθμό Αγίου

Κων/νου ενημέρωσα τον

Φωτ.9. αστυνόμο σχετικώς και τον

παρακάλεσα να προστατεύσει

την περιοχή. Το ανωτέρω έγγραφο κοινοποίησα στην Εφορεία Αρχαιο

τήτων Θηβών, στο Νομάρχη Φθιώτιδος και στην ΥποδΙση Χωροφυλακής

Αταλάντης.

8. Ζητε{ται πWτωση...
Ακολούθησαντα δίσεκτα χρόνια και ο Νικόλας Φαράκλαςαπηλλάγη

των καθηκόντωντου. Τον διεδέχθη άλλος προϊστάμενοςστην Εφορεία

ΑρχΙτων Θηβών, ο ΘεόδωροςΣπυρόπουλος,του οποίου το ενδιαΦέρον

για τις αρχαιότητεςτης Άγναντης προκάλεσα·.$ Έπρεπε με κάθε θυσία

να ερευνηθείο χώρος, όπου ο συλημένοςμυκηναϊκόςτάφος. Για να γίνει

όμως αυτή η ανασκαΦή χρειαζότανπiστωση.:πoυθα εχορηγείτο μόνον,

αν οι τάΦοι κινδύνευαννα συληθούναπό αρχαιοκάπηλους.Τέτοιος κίν

δυνος ήταν βέβαιαυπαρκτός,αλλά έπρεπενα πεισθείτο αρμόδιο Υπουρ

γείο Πολιτισμού.Με επείγουσα,λοιπόν, αναφορά μου και αλλε.π.άλληλα

". Ο Θεόδωρος Σπυρόπουλος γράΦει: ..ο Φιλάρχαιος ζηλωτής κ. Τριαντ. Παπανα

γιώτου είχε την επαινετήν πρωτοβουλίαν δια την έρευναν του πρώτου νεκροταφείου το

οποίο ευρ(σκεται εις την ιδιαιτέραν του πατριδα».

•
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Η Μυκηναϊκή Λγναντη Λσκριδσς 33

τηλεΦωνήματα. για απόπειρα

αρχαιοκαπήλων να συλήσouν

τους τάqxruς, πείστηκαν και οι

αρμόδιοι του υπουργείου**.

9. Η ανασκαφή αρχί

ζει...
Εκδίδεται η 1173/19-8

69 διαταγή της ΕφορεΙας

Αρχαιοτήτων Θηβών και,

βάσει αυτής, ο πεπειραμέ

νος Φύλακας αρχαιοτήτων

Αθανάσιος Χατζηνικολής

ανεβαίνει στην Άγναντη

(20-8-69) και αρχΙζει με

εργάτες τις ανασκαΦές.

Παρών σε καθημερινή σχε

δόν βάση ο προϊστάμενος

της Εφορε(ας Θεόδωρος

Σπυρόπουλος και περιοδι

κώς ο ομιλών.

10. Η απήχηση του

αποτελέσματο; ...
Ο τοπικός τύπος, μεταξύ

των άλλων,έγραψε: «Παλαι

ός μυκηναϊκός τάφος κατε

στραμμένος,στη θέση «Κρι

θαριά>~ της Άγναντης,ωτετέ

λεσε αφορμήν να αναΦέρη

σχετικώς στην ΕΦορε(α

Αρχlτων Θηβών ο Έκτα

κτος Επιμελητής Αρχαιο

τήτων Τριαντ. Δ. Παπανα

γιώτου και ο προϊστάμενος

αυτής Θ. Σπυρόπουλος να

ζητήσει ανάλογον πίστω

σιν...από την περασμένην

Τετάρτην (22-8-69) συνερ-

.... το Μγο «αλατοπί,-ι:ερο».

δηλ. η υπερβολή,ωφέλησε...

Φωr.lO. Η θώη «J(ριθαρια»,οικόπΕδο «Σoυσώl'η,

όπου το μυκηναΙΚό νεκρoταφεio.Κάτωαπό το στέ

γαστρο ε1.ναι ΑVEσκαμμΈVoςμυκηναΊκόςταφος,που

χρηιnμωιoιdται,δυuτυχώς,για χpιρouτασιo(γου-

ρoυvoκoυμασo).

Φωr.ΙΙ·12 Ο συλημένοςμυκηναΊκόςταΦoς.ιmυ

οδήγησΕστην ανασκαΦή των υ.ιmλoύιωvJJtVτE.
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34 Τριαντάφυλλος Δ. Παπαναγιώτου

γεων της Εφορείας ανέσκαψε

μυκηναϊκόν τάφον του 130υ

πΧ. αιώνος. όστις παρουσιάζει

αξιόλογα πήλινα και χάλκινα

ευρήματα, προχωρεί δε και στην

ανασκαΦή ετέρων τάφων τής

αυτής περίπου επoχής ... »~
(Φωτ. 13, 14, 15, 16)

, ..~,
" ..

, ;ι .

,

Φωr. 13·14. ΕσωτΕρικάτων ταφωνμε. τα

ouτά των νεκρών κα, τα ευρtjματα,όπωςβρi.

θηκαν,κατάχώραν.

11. Αναγκαία παρέκβαση ...
Άς μου επιτρέψουν οι παρό

ντες ειδικοίνα αναφερθώχάριν

των μη ειδικών στα γνωρίσματα

των τάφων της περιόδου των

μυκηναικών χρόνων t Οι

Έλληνες της Μυκηναϊκής Επο

χής διαλέγουν χαμηλούς

λόφους και ανοίγουν τους

τάφους τους στο πέτρωμα, το

οποίο πρέπει να είναι μαλακό,

ώστε να λαξεύεται εύκολα. Πρέ

πει εmσης να μην είναι σαθρό

αλλά συμπαγές, για να αντέχει

και να μην πέφτει.

Στο μυκηναϊκό τάΦο διακρί

νομε τρία μέρη: το δρόμο. το

θυραίο άνοιγμα και το θάλαμο.

Το μήκος του δρόμου ποικίλλει

ανάλογα με τη θέση του τάφου

στην πλαγιά του λόφου. να είναι

δηλαδή μικρότερο ή μεγαλύτε

ρο. Η κλίση του μικρότερη ή

μεγαλύτερη προς το θάλαμο του

τάφου. Στην περίπτωση των

μυκηναϊκών τάφων της Άγναντης οι δρόμοι είναι επικλινείς. Αλλά τι

είναι ο δρόμος; Πρόκειται για όρυγμα λαξευμένο, μια σούδα δηλαδή που

αρχίζει από ελάχιστο βάθος και όσο προχωρεί προς τη θύρα του θαλάμου

γίνεται βαθύτερο που ξεπερνάει το ύψος του θυραίου ανοίγματος. Τα

τοιχώματα μπορεί να είναι κατακόρυφα ή να συγκλίνουν προς την κορυ-

t. bπωςαυτά περιγράφονταιαπό τον ανασκαΦέαΘεόδωροΣΠUρ6πoυλo,τη Φανου·

ρω Δακορώνια και τον αε(μνηστο ΧρήστοΤούντα.καθηγητήτου Παν/μίου.
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Φoπ.16.:.uλoς τάφος. Διακρίνεται ο δρ6μος,

" xlauptv" είσοδοςκαι" ΟΡΟΦή του τάΦου
ανoιγμtνq.

12. Μυκηναϊκών τάφων

περ.γ@αΦή·"

Ευτυχώς οι τάΦοι της Άγνα

ντης βρέθηκαν ασύλητοι.

Είναι όλοι θαλαμοειδείς,

λαξευμένοι υπογείως στο

μαλακό πέτρωμα. Οι δρόμοι

είναι επικλινείς. οι θάλαμοι ποικίλλουν από του ελλειψοειδούς προς το

Φή τους. Στο τέρμα του δρόμου

διαμορΦώνεται πρόχειρη είσο

δος. την οποία, μετά την ταΦή,

έκλειναν με ξηρολιθιά. (Φωτ.

17)
Ο χώρος ταΦής, δηλ. ο

θάλαμος, ε(ναι μικρό ή μεγαλύ·

τερο κοίλο. σχήματος στρογγυ

λής καλύβας ή τετραπλεύρου

δωματίου, λαξευμένο υπογείως

στο μαλακό πέτρωμα. Υπάρ

χουν και θαλαμωτοί τάΦοι κτι

στοί, χωσμένοι στο έδαφος και

σκεπασμένοι με χώμα. Το

σχήμα των θαλάμων. τετρά- '-~_":"""'::::""L_.o.:>....
πλευρο ή στρογγυλό, μιμείται Φοπ.15. Ένας aπ' τους AtντE μυκηναϊκούς

την κατοικία των προϊστορι- τάφου;,..,υ βρlθηκε αούλ"τος. BλέJrovμε το
δρόμο, nιν EWoδO Φf!αγμtνq μΕ ξ"ρoλιθiα.

κών ανθρώπων, από τα τέλη

της Νεολιθικής Εποχής και ,....- -,
εφεξής.'

Εκτός από τους θαλαμοει

δείς, που περιέγραψα, έχουμε

και τους θολωτούς μυκηνα~

κούς τάφους. Ενδεικτικώς

αναΦέρω τον θολωτό τάΦο 
Θησαυρό του Ατρέως στις

Μυκήνες και τον θολωτό τάΦο

- Θησαυρό του Μινύου στον

Ορχομενό** .

...... ΘολωτοΙ τάΦοι δεν έχουν βρεθεί μέχρι σήμερα, παρά τι,ς εκτεταμένες ανασκαΦές

σε μυκηναϊκούς τάφους που έγιναν α.rw τη ΙΔ' ΕΦορε(α Προί"στορικών & Κλασσικών

Αρχαιοτήτων Λαμίας (Φανouρ(α Δακορώνι.α, Μάνη Παπακωνσταντίνου κ.ά)

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:41:41 EEST - 54.226.8.97



36 TΡLαντ6Φvλλoς Δ. ΠαπαναΥιώτaυ

"'mr.18. λyydo~orεcqιι.εqHJtΆW~QJII
ενr~ 1'011 θαλd"ov Ι"ου πiΦov.

Φοπ. 19. ΤaΦή "εκρού σε oκλdζovoα θέmι

εντό, του θαλάμου.

τραπεζοειδές σχήμα, οι διαστά

σεις τους γενικώς μικρές. Του

μεγαλυτέρου τάΦου ο δρόμος

έχn μήκος 3,45. ενώ ο θάλαμος

έχει διαστάσεις 2.20 χ Ι,88 και

ύψος Ι,32 μ. Μέσα σ' αυτούς

τους πέντε τάΦους έχουν ενερ

γηθεί διαδοχικές ταΦές. Δέκα

κρανία βρέθηκαν σε έναν α..1:'

αυτούς, ενώ γενικά όλοι τους

έδωσαν αριστης διατηρήσεως

οστά και κυρίως κρανία, τα

οποία - λόγω της τέλειας διατη

ρήσεώς τους - θα χρησιμοποιη

θούν για ανθρωπολογικές

παρατηρήσεις'. Τα οστά έχουν

κατά κανόνα - συλλεγεί και

συσσωρευτεί στη Β πλευρά ή

μυχό του θαλάμου, μεταξύ δε

αυτών βρέθηκαν και κτερίσμα

τα των νεκρών. Καθώς παραμέ

ριζαν τα οστά προηγουμένου

νεκρού, για να αδει.ό.σει ο χώρος

για την ταΦή επόμενου νεκρού.

μάζευαν και τα ΚΤΕρ(σματα που

τον συνόδευαν. (Φωτ. 18-19)

13. Τα χτευίσματα...
Το σχήμα των τάφων και τα

έθιμα ταΦής είναι γνησίως

μυκηναϊκά. Τα ευρήματα των

τάφων καλύπτουν την περίοδο

από την γε [U Α χρόνων μέχρι

και των υπομυκηναϊκών - πρω

τογεωμετρικών. δηλαδή από το

1300 π.χ. μέχρι το 1000 π. Χ.

Στους τάφους βρέθηκαν

περισσότεροι από δέκα ψευδό

στομοι αμφορωκσι, αλάβαστρα

(= αγγεω. από λευκό ημώιαφ<>

νή λιθο. που χρησίμευαν ως
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Φωτ.20. Ayγcio, δiωτος αμΦορέας των

υJroμυκη ..αlΚΏV - J'lρωταyεωμετρικώv χρό

..ιιw, με γραπτό διάκοομο aπό ομόκε-

..τρους κύκλους επt του ώμου.

Η Μυκηναϊκή Άγναντη Λοκρίδος

μυροδοχεία), πυξίδα (=αγγείο

όπως το κλειδοπίνακο) και τρίωτος

(=με τρία αυτάκια) αμφορίσκος.

Επίσης ένας ακέραιος κρατήρας με

γραπτό διάκοσμο και με δύο ζεύγη

μαστοειδών προεξοχών επί του

ώμου (ΥΕ ΙΙΙΒ - Γ χρόνων), και

ένας δίωτος αμφορέας των υπομυ

κηναϊκών - πρωτογεωμετρικών

χρόνων με γραπτό διάκοσμο από

ομόκεντρους κύκλους επί του

ώμου. (Φωτ. 20)
Τα άλλα επίσης ευρήματα περι

λαμβάνουν τέσσερις ακέραιες

περόνες, τοξωτή πόρπη ακεραία,

χάλκινα και σιδερένια δαχτυλίδια,

δύο χάλκινους σφηκωτήρες και

τέλος ένα απλό χρυσό δαχτυλίδι9 •

Ας σημειωθεί ότι το χρυσό δαχτυ

λιδι είναι το μοναδικό χρυσό εύρη

μα σε μυκηναϊκούς τάφους της ΛοκρίδαςΙΟ.

37

14. Αξιολόγηση των τάφων - Π@ώτα συμπεράσματα

(α)Μέχρι το 1957, δηλ. το έτος ανεύρεσης του μυκηναϊκού ξίφους, που

προαναΦέραμε, και μέχρι το Αύγουστο του 1969 που ανεσκάφησαν οι

μυκηναϊκοί τάΦοι στην Άγναντη*, το πρώτο μυκηναϊκό εύρημα στη

Φθιώτιδα ήταν ένας κιβωτιόσχωμος τάφος στις Βαρδάτες. Τον ερεύνησε

ο καθηγητής Μαρινάτος το 1939, όταν έκανε τις ανασκαΦές στον τύμβο

των Θερμοπυλών. Ο Κώστας Συριόπουλος στο βιβλίο του ~~H Προϊστο

ρία της Στερεάς Ελλάδος» αναΦέρει (σ. 111) ότι ο τάφος αυτός περιείχε

κεραμική και μικρά ευρήματα lΗΖ • Φαίνεται ότι οι αρχαιοκάπηλοι είχαν

~~δoυλέψει» ενωρίτερα από τον Μαρινάτο και άφησαν στον τάΦο υπό

λΟlJtα ...
(β) Το μυκηναϊκό ξίφος του 1450 πΧ. στοιχειοθέτησε την πιθανότητα

ύπαρξης μυκηναϊκών μνημείων και στην περιοχή της Άγναντης. Οι μυκη

ναϊκοί τάΦοι της Αγναντης κατέστησαν την πιθανότητα αυτή βεβαιότη

τα. Ο αρχαιολόγος Θεόδωρος Σπυρόπουλος, που, όπως αναΦέρθηκε,

ενήργησε την ανασκαφή τού μυκηναϊκού αυτού νεκροταφεωυ, γράφει:

« ...η μερική ανασκαφή έδωκε λίαν αξιόλογα ευρήματα, τα οποία ερχό-

*. Λίγο αργότερα ο ιδιος αρχαιολόγος Θ.Σ. ανέσκαψε τμήμα εκτεταμένου υπομυκη

ναίκού νεκροταφείου στην Αμφίκλεια στη θέση «Σκοτείνιανη» ή «Καλτσά Πλαγιά».

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:41:41 EEST - 54.226.8.97



38 Tριαvτάφυλλoς Δ. Πα,,"tCtvαγι.ώτου

μενα δια πρώτην φοράν εις φως, θα αποτελέσουν σημαντικήν συμβολήν

διά την γνώσιν της WΤOρίας της περιοχής και της καθ' όλου επεκτάσεως

του μυκηναϊκού πολιτισμού προς την περιοχήν αυτήν γενικ6τερον .. .».
Και συνεχίζει: «Προστίθεται διά πρώτην φοράν ένα εξόχου σημασ{ας

κεΦάλαιον εις την σJωυδήν του βίου και του πολιτισμού των μυκηναϊκών

και των υπομυκηναϊκών χρόνων εις μ{αν περιοχήν, η οποία μέχρι σήμε

ρον ουδέν στοιχε{ον υωικισμού των χρόνων τούτων και των αμέσως επο

μένων είχε παράσχει»l} .
(γ) ΤΟ μυκηναϊκό νεκροταφείο στη θέση «Κριθαριά)} :προϋπέθετε και

την ύπαρξη μικρού οικισμόυ στην περιοχή. στον οποίο κατοικούσαν μονί

μως ΑχαιοΙ- Έλληνες. Ο αρχαιολόγος Θ. Σπυρόπουλος ομιλεί περί μερι

κής ανασκαΦής του νεκροταφεl.ou και δεν αποκλείει να υπάρχουν σε

κοντινή τοποθεσ(α και άλλοι τάΦοιl4 • Αν, λοιπόν, ευρεθεί και άλλη συστά

δα τάφων, τότε σίγουρα οι κάτοικοι δεν ήταν ολιγάριθμοι. Πιστεύω :πως

μια επιφανειακή έρευνα σε μικρή ακτίνα 500 - 1000 μ. θα αποδώσει και

στον εντοπισμό τού οικισμού. Στη θέση «Αϊ: - Γιάννης», δυτικότερα της

«Κριθαριάς»), όπου υπήρχε παλαιά εκκλησ(α και κατάλοιπα κτηρίων,

μπορεί να βρεθούν και άλλοι τάΦοι και οικισμός των μυκηναίκών χρό

νων. Ιδού κι άλλο πεδίον δόξης λαμπρόν για τις δραστήριες αρχαιολό

γους της Εφορε(ας μας! ...
(δ) Η συνεχής χρήση του νεκροταφείου αυτού από το 1300 - 1000

πΧ., δηλ. επ( 300 συναπτά έτη, μαρτυρεί ότι η ζωή των ανθρώπων της

περιόδου αυτής υπήρξε αδιατάρακτη. Η αναστάτωση που ακολούθησε

μετά τον Τρωικό Πόλεμο στα μεγάλα μυκηναίκά κέντρα φαίνεται να

άφησε τους λιγοστούς κατοίκους, γεωργούς και κτηνοτρόφους, της

δύσβαστης και ορεινής Άγναντης ήσυχους και άθικτους. Ο Σπυρόπου

λος γράφει σχετικώς: «Οι ολιγάριθμοι κάτοικοι της απομάκρου λοκρικής

κώμης συνεχI~oυν αδιατάρακτον τον πένητα βίον των, μακράν από τας

πολυκυμάντους και ενίοτε δραματικάς τύχας των σημαντικών ελλαδι

κών πολιτιστικών κέντρων. Ως εκ τούτου διαφυλάσσουν εαυτούς και τα

πολιτιστικά των στοιχεία ασφαλή και αδιάκοπα, εντός βεβαίως των .πλαι

σίων της πολιτιστικής επιδόσεως των κατοίκων του κεντρικού κορμού

του ελλαδικού χώρου»15.

(ε) Η καλή, εξάλλου, ποιότητα των κεραμικών και των άλλων ευρη

μάτων, που προαναΦέρθηκαν, οδηγεί το Σπυρόπουλο στο ασφαλές

συμπέρασμα ότι οι ορεσ(βιοι κάτοικοι «της δυσπροσίτου (αυτής) φωλέας

των ορέων της Κημίδος επoρI~oντo τα της οικοσκευής και τα προσωπικά

των αντικείμενα εκ περισσότερον προδευμένων και εξειλιγμένων

κέντρων, ως συμβαίνει άλλωστε και σήμερον εις αναλόγους περιπτώ

σεις»".

(στ) Η αρχαιολογική σκαπάνη της ΙΔ' εφορε(ας Προϊστορικών και
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Φωτ. 21.Ηπρofhjκη στο Αρχαιολογικό Movm:io
θηβών, εντός της ωroIας ΕΚτLOενται τα κεραμικά

ευρήματα των μυκηναϊκών τάΦwv της AyναVΤΗς.

Ήρθε η ώρα του επανaπaτριoμoύ.

Κλασσικών Αρχαιοτήτων,

που έχει ερευνήσει πλήθος

μυκηναϊκών νεκροταφείων

και οικισμών στη Λοκρίδα

και έχει αποδείξει ότι η

Ανατολική Λοκρίδα

(Οπούντια & Επικημίδια)

κατοικείται από τη Νεολι

θική ακόμα εποχή, αποκά

λυψε και ύπαρξη μυκηναϊ

κού κλιβάνου στη θέση

«Κύνος», στο επίνειο των

Οπουντίων Λοκρών. Η

γνωστή σε όλους μας

αρχαιολόγος Φανουρία

Δακορώνια, που επί σειράν

ετών ενήργησε ανασκαΦές

στον Κύνο, γράφει: « .. .στην ΑνατολικήΛοκρίδα,στον "Κύνο", έχει βρε

θεΙο μοναδικ6ςμυκηναϊκ6ςκλίβανοςσε ολ6κληροτο Νομ6 Φθιώτιδος,

η παρουσία του οποfoυ και οι αναλύσεις των πηλών με τη μέθοδο της

ενεργοποίησης νετρονίων, αποδεικνύουν τη λειτουργΙα στην περιοχή

κεραμικώνεΡΥαστηρίων...»17. Να, λοιπόν, από πού πιθανότατα επορίζο

ντο τα της οικοσκευής και τα :προσωπικά τους πήλινα αντικείμενα οι

Αχαιοί «της δυσ:προσίτου (αυτής) φωλέας των ορέων της Κνημίδος»,

δηλαδή της Αγναντης. Εκτός, βέβαια, και η αρχαιολογική σκαπάνη απο

καλύψει μελλοντικώς πλησιέστερο εργαστήρι ...

EUIΛErOMENA

Η περαιτέρω μελέτη των μυκηναϊκών τάφων της Αγναντης και των

εντός αυτών ευρημάτων, καθώς και η εξαγωγή ασφαλεστέρων συμπε

ρασμάτων. είναι έργο του ενεργήσαντος τις ανασκαΦές οτρηρού αρχαιο

λόγου και επικούρου καθηγητή Αρχαιολογίας του Πανεmστημίου Αθη

νών Θεοδώρου Σπυρόπουλου.

Ο επαναπατρισμός των μυκηναϊκών ευρημάτων της Αγναντης (Φωτ.

21) και της Αμφίκλειας σε ένα από τα Αρχαιολογικά Μουσεία Αταλά

ντης ή Λαμίας, η έρευνα της θέσεως «Αϊ - Ηλιάς», όπου βρέθηκε το

μυκηναϊκό ξίΦος του 1450 π.χ., και η αναζήτηση μυκηναϊκού οικισμού

και άλλων μυκηναϊκών τάφων εναπόκειται στο δραστήριο επιστημονικό

:προσωπικό της ΙΔ' Εφορείας Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτή

των Λαμίας.
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Η Μυκηναί:κή ΑΥναντη Λοκρίδος 4'

Είμαι στη διάθεση τους να περπατήσω μαζί τους χώρους που προα·

νέφερα και να βοηθήσω στο μέτρο των δυνάμεών μου. όπως έπραξα στο

διάστημα 1965 - 1971 και όπως συνέχισα να πράττω και μετά την εκ νέου

ανάληψη - το Νοέμβρη του Ι 974 - των καθηκόντων του εκτάκτου Επι

μελητή Αρχαιοτήτων, συνεχίζοντας (α)τον εμπλουτισμό του πυρήνα του

προσδοκωμενου τότε να ιδρυθεί Αρχαιολογικού Μουσείου, δηλαδή της

Αρχαιολογικής Συλλογής Λαμίας, (β) την προβολή της ανάγκης ιδρύοε

ως Αρχαιολογικού Μουσείου, ιδρυθέντος και λειτουργούντος ήδη, και

(γ) την προστασία των αρχαιοτήτων και μνημείων όχι μόνων της Λαμ(ας

αλλά και ολοκλήρου του Νομού Φθιώτιδας.

Αν και κατά πόσον έχει αναγνωρισθεί αυτή η ανιδιοτελής και όχι άνευ

δυσκολιών προσφορά μου. το γνωρίζουν εκείνοι που βοηθήθηκαν.
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ΦραγκικU τoπmvύμια της περιοχής Υπιiτης

Μ
ια από τις 10.0 σημαντικές περ(οδους της το:mκής ιστορίας είναι

και η εποχή της Φραγκοκρατίας.Και μάλλον είναι και η σπου

δαιότερη, με την έννοια ότι ποτέ άλλοτε η περιοχή, με πρωτεύουσατην

Υπάτη, δεν έπαιξε σημαντικότερο ιστορικά ρόλο από ό,τι στην εποχή

αυτή, δηλαδή στο 130 και 140 αιώνα. Όμως, γι' αυτή την εποχή για την

οποία πολλά έχουν γραφτεί, δεν έχει βρεθεί ακόμα κανένα τοπωνύμιο σα

γλωσσικό κατάλοιπο, σαν απομεινάρι που να.θυμίζει και να μαρτυρεί χει

ρσmαστά την εδώ μακροχρόνια παρουσία των Φράγκων πρώτα και ιδ(ως

των Καταλανών στη συνέχεια, μέχρι και τα τέλη περίπου του 140υ αιώνα,

όσο αφορά την γπάτη. Στο γνωστό και βασικό βιβλίο του Ι. Βσρτσέλα για

τη Φθιώτιδα δεν αναΦέρεται το παραμικρό σχετικό γλωσσικό στοιχείο'.

Και σε :πιο πρόσΦατες δημοσιεύσεις βεβαιώνεται ότι στην περιοχή «δεν

υπάρχει ίχνος από την περωδο αυτή»2.

Αλλά το ίδιο ισχύει και για όλη τη γειτονική περιοχή της Βοιω

τίας και δικαιολογημένα: «Οι Φράγκοι ένεκα της βραχυχρονωυ παρου

σίας των εις την περιοχήν δεν αΦήκαν αξιοσημείωτον τοπωνυμικήν μαρ

τυρίαν. Δύο μόνον τοπωνύμια εις την επαρχίαν Λεβαδείας, τα Φραγκοκ

κλήσια 23 και Φραγκοκκλησά 34, και εν της επαρχίας Θηβών, Φραγκο

παναγιά 24, αποτελούν την ανάμνησιν της Φραγκικής κατακτήσεως της

περιοχής»3. Και καλά είναι να τονιστεί ότι και αυτά τα ελάχιστα ίχνη δεν

είναι φράγκικα' λειτουργούν μεν και σαν αναμνηστικά της εποχής εκεί

νης με τη σημασία τους αλλά πλάστηκαν από ελληνικά στόματα και είναι

τοπωνύμια ελληνικά.

Πρέπει να πούμε όμως ότι, γενικά, και παρά την εντύπωση που συνή

θως εmκρατεί, είναι αρκετά τα διάφορα στοιχεία που δεν έχουν ακόμα

μελετηθεί. Και, επομένως, μπορούμε βάσιμα να ελπίζουμε ότι υπάρχουν

ακόμα κάμποσα να βρούμε, να αποκαλύψουμε και να μάθουμε γω τα

Ι. Να σημειωθεί ότι και στην εκτεταμένη εργασία του Ο. Markl (βλ. βιβλωγραΦία στο

τέλος) για τα φράγκικα τοπωνύμια στην Ελλάδα δεν εmσημαΙνεται κανένα από τα τοπω

νύμια που μελετάμε εδώ.

2. Κοτσ(λης Κ., Φθ. Χρον. 1986,21 Ι.

3. Βαγι.ακάκος 990. Όσο για μη γλωσσικού χαρακτήρα καταλανικά κατάλοιπα, μπο

ρεί να γΙνεται λόγος μόνο για κά,'Wlους πύργους και Φρούρι.α από την Απική ως τη Θεσ

σαλ(α: "Les seuls vestiges evoquant le passage des Catalans sur le 501 grec sont les tours et les
forteresses qui s'echelonnent de Ι'Attique a la Thessalie» (Mitsou -Talon 488).
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μέρη τούτα. Για πολλά τοπωνύμια δεν έχει γίνει συστηματικό ψάξιμο και

δεν έχουμε ακόμα οδηγηθεί σε κάποιο συμπέρασμα που να δείχνει αρκε

τά καλά θεμελιωμένο ώστε να γίνεται γενικότερα αποδεκτό. Ισχύει μάλι

στα αυτό και για ονόματα μεγάλων και πολύ γνωστών οικισμών, με

σημαντική γεωγραφική θέση. Η αλήθεια είναι πως η έρευνα προς την

κατεύθυνση αυτή δεν είναι καθόλου εύκολη υπόθεση, καθώς πρόκειται

για μια περιοχή με μακραίωνη ιστορία και με παρουσία και συνύπαρξη

πολλών και διάφορων λαών κατά καιρούς. Ιδιαίτερα σύνθετη και πολύ

πλοκη από την άποψη αυτή είναι η εποχή της Φραγκoκρατία~.

Τα στοιχεία που αφορούν την περίπτωσή μας πρέπει να αναζητηθούν

στις «φράγκικες>~ γλώσσες της εποχής των σταυροφοριών. Η καταλανική

γλώσσα είναι κι αυτή ένα γαλλο-ρομανικό ιδίωμα, ένας κλάδος, μια

μορΦή της προβηγκιανής γλώσσας, που εξευγένισαν οι τροβαδούροι της

εποχής εκείνης. Και δεν ήταν ακόμα σημαντικές οι διαφοροποιήσεις της

καταλανικής από την προβηγκιανή αλλά και από την ιταλική, τη γαλλική

και τις άλλες γλώσσες που προήλθαν από τη ρομανική κοινή. Την εποχή

του ερχομού των Καταλανών στην Ελλάδα η καταλανική γλώσσα βρι

σκόταν στη Φάση της διαμόρφωσής της σαν ξεχωριστού κλάδου της προ

βηγκιανής που μιλιόταν στη νότια Γαλλία, δυτικά της Προβηγκί ας5.

Τα ενδεχόμενα γλωσσικά απομεινάρια που μας ενδιαΦέρουν θα πρέ

πει να αναζητηθούν μέσα απ' αυτές τις ρομανικές, τις «φράγκικες>~ γλώσ

σες. Αλλά, ας προσπαθήσουμε να πιάσουμε τα πράγματα με κάποια

σειρά.

Μεξιάτει;

Ξεκινώντας από την Υπάτη (και τα Λουτρά της) και κατηφορίζοντας

στο δρόμο με κατεύθυνση προς την Αθήνα, ο πρώτος οικισμός που συνα-

4. Δεν πρέπει να μας διαΦεύγει ότι ΦράΥκους ονομάζουμε, από τα βυζαντινά χρόνια

ήδη, όχι μόνο τους κάτοικους της Γαλατίας (όπου είχαν εγκατασταθεί οι Franci τον 30 αι.

μ. Χ.) αλλά τους λαούς της δυτικής Ευρώπης γενικά, που ήταν πολλοί και διάΦΟροι. Και

ΦραΥκοκρατΙα εΙναι η περωδος που ελληνικές περιοχές κατέχονταν από Δυτικοευρωπαί

ους ηγεμόνες: Γάλλους, Καταλανούς, Ισπανούς. Ιταλούς (Βενετούς, Γενοβέζους, Σικε

λούς ...) κλπ. (13ος-l60ς αι.).

5. Η καταλανική διαμορφώθηκε στα ανατολικά Πυρηναία, στο γαλλικό Ρουσιγιόν και

στην παλαιά Κομητε(α της Βαρκελώνης' μιλήθηκε και στις Βαλεαριδες νήσους. Ήταν

σαν γεωγραφική προέκταση της προβηγκιανής με την οπο(α ήταν πολύ συγγενική και από

την οπο(α διαφοροποιήθηκε αργότερα. για πολιτικούς κύρια λόγους και από ισπανικές

εmδράσεις. Το 1137, με την ενοποίηση της Αραγωνίας και της Κομητε(ας της Βαρκελώ

νης, η καταλανική γίνεται επίσημη γλώσσα της αραγωνικής μοναρχ(ας και διαδΙδεται

πλατιά στη Σικελία. στη Νά.ίτολη και στη Σαρδηνία (Bourciez 288). Το πρώτο μεγάλο πεζό

κείμενο στα καταλανικά ήταν ακριβώς το Χρονικό (Cronaca) που έγραψε ο Ραμόν Μου

ντάνερ (Ramon Muntaner) που είχε ακολουθήσει την καταλανική Eταιeε(α στην Ανατολή

και που, μετά την επιστροΦή του, αφηγείται τα της εκστρατε(ας μέχρι την κατάκτηση της

Αττικής.
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ντάμε είναι οι Μεξιάτες. Χωριό της Φθι.ώτιδας «μεταξύ των προπόδων

της Οίτης και του ρού του Σπερχειού» (ΜΕΕ). Βρίσκεται γραμμένο και

Μεξιάταις ή Μυξιάταις(ΜΕΕ), Μεξάτες (Υπ. 7, 63). Οι ντόπιοι λένε στις

Μιξιάτες και συχνά στη Μιξιάτα. ενικός. Δε μπορεί να ειπωθεί με απόλυ

τη βεβαιότητα. αν το αρχικό τοπωνύμιο ήταν στον ενικό ή στον πληθυ

ντικό, αλλά μάλλον ο ενικός είναι πιθανότερος, όπως δείχνει η παραδσ

σιακότερη χρήση από τους ντόπιους (Δελ., Τοπων. σε ενικόΙπληθ.

197-198). Στο Μιξ-, το ι μπορεί και να είναι στην πραγματικότητα ένα ε

που, άτονο, προΦέρεται ι όπως σε όλα τα βορειοελλαδικά ιδιώματα.

Η κατάληξη -άτα είναι διαδομένη σε πολλές-ρομανικές γλώσσες και

μας είναι πολύ γνωστή από ιταλικές λέξεις που πέρασαν στα ελληνικά:

σαλάτα. σερενάτα, σονάτα κ. ά. Με την πρώτη κιόλας ματιά, το στοιχείο

αυτό :πρέπει να στρέψει την προσοχή μας και τη διερεύνηση 11ζΙος την

κατεύθυνση των ρομανικών γλωσσών: ιταλική. γαλλική, ισπανική κλπ.

Το θέμα Μεξ- (ή Μιξ-) παρσυσιάζει ενδιαΦέρσν. Πρσς την πλευρά της

αρωμουνικής (της βλαχικής γλώσσας) η έρευνα δε δείχνει τίποτα. Μας

οδηγεί όμως στην ιταλική, και στα παράγωγα ενός ρήματος mischiare και

λαϊκό meschiare "ανακατεύω. σμίγω, αναμιγνύω". Και στην καταλανική

υπάρχει επίθετο mesclat "ανακατεμένος,ανάμικτος" και άλλες λέξεις από

την ίδια ρίζα. Στην ιταλική έχουμε τα παράγωγα, mischatura "μίξη, ανα

κάτεμα", επίρρημα mischiatamente "ανάκατα, ανάμικτα" κλπ. Και

meschere "χύνω. αδειάζω κλπ". Το εντυπωσιακό είναι ότι συναντιούνται

συχνά τέτοια παράγωγα σαν υδρωνύμια στην Ιταλία, για βρύσες και

ποτάμια: Mischia θηλ., Me'schio αρσ., Mesce θηλ. πληθ., πράγμα που Ιταλός

γλωσσολόγος ερμηνεύει από το γεγονός ότι στις τοποθεσ(ες αυτές «σμί

γουν, ανακατεύονται» πολλά νερά μαζί, «περισσότερα ρεύματα νερού σε

ένα»·.

Αλλά, ακριβώς, όπως ξέρουν πολύ καλά όσοι γνωρίζουν την περιοχή,

το κύριο χαρακτηριστικό του χωριού Μεξιάτες είναι τα πολλά νερά του,

οι πολλές πηγές που αναβλύζουν σε πολλά μέρη και αποτελούν μάλιστα

και 11ζΙόβλημα για την καλλιέργεια γιατί δημιουργούν πολλά βαρκά, βάλ

τους μέσα στα χωράφια. Και μάλιστα ολόκληρο ποτάμι πηγάζει απ' αυτό

το χωριό, που. αμέσως παρακάτω, σμίγει με το Σπερχειό. Απ' αυτό λοιπόν

το χαρακτηριστικό του θα :πρέπει να πήρε το μέρος εκείνη την εποχή το

όνομά του, με την αρχική μορΦή *Meschiata ή *Mischiatα. Θα έπρεπε να

προΦερθεί αρχικά από τους ελληνόφωνους κάτι σαν [Μιστσιάτα], με το

6. Αξίζει να παραθέσουμε αυτούσια τη διατύπωση: «Da] fatto del "mesco]arsi" di ρίυ

corsi d'acqua ίη υηο soJo. si spiegano nomi come: Mischia. fonraniJe di Abbiategr., ί] f/umen
Miscle di Bonvesin: Le Mesce, ρτ. Venrimiglia; Meschio. ίΙ fiume di νίιιorίo Ven ...." (Οlίν., στη

λ. mescere).
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ιταλικό -ακι-/-αται- παχύ, ιδιαίτερα ουρανισκοφωνημένο. αλλά το

σύμπλεγμα α + τα (παχύ) δε μπορούσαν να το αρθρώσουν οι ελληνόφω

νοι και αποδόθηκε σαν -ξ(ι)-. Έχουμε έτσι το τελικό Μεξιάτα η Μιξιάτα.

Αρχικά το όνομα θα δήλωνε μάλλον το σημείο όπου το ποτάμι συναντά

το Σπερχειό και θα σήμαινε κάτι σαν "*Σμίξη". Μετά, ταιριάζει να έγινε

όνομα του ίδιου αυτού του παραπόταμου. Αργότερα, καθώς η σημασία

της λέξης δε γινόταν ma αντιληπτή.το τοπωνύμιο όριζε την τοποθεσία

συνολικά και, με την ανάπτυξη του οικισμού σ' αυτή τη θέση, φυσικό

ήταν να καλύψει κι αυτόν.

Το τοπωνύμιοανήκει, λοιπόν,στην εποχή τ/ς Φραγκοκρατίας.

Κομποτάδει;:

Το επόμενοχωριό στο δρόμο μας. ανάμεσαστους πρόποδεςτης Οίτ/ς

και το ρού του Σπερχειού,είναι οι Κομποτάδες.Σε διοικητικόκείμενοτου

1836 αναγράφεται σαν Κομποτάκι" αλλά ασΦαλώς πρόκειται για λαθε

μένη γραΦή (Φαινόμενο όχι σπάνιο), αΦού μάλιστα λίγο μετά εμφανίζε

ται σε Βασιλική Απ6φαση της 7-11-1840 σαν Κομποτάδες και στη συνέ

χεια συστηματικά με αυτό μόνο το όνομα, αλλά και στον ενικό

Κομποτάδα σε διάφορα κείμενα (Τσεκ., στη σελ. 15). Αυτός ο ενικός, στην

Κομποτάδα, σώζεται και στην προφορική χρήση, φαίνεται μάλιστα ότι οι

παλιότεροι τον χρησιμοποιούσαν πιο συχνά, όπως και τη Μεξιάτα, και θα

πρέπει να είναι η αρχική μορφή του τοπωνύμιου (Δελ., Τοπων. σε

ενικό/πληθ. 197-198, όπου και σχολιασμός της αβάσιμης υπόθεσης για

προέλευση από ένα επώνυμο Κομπ6της). Και εδώ η κατάληξη -άδα

παραπέμπει κατά πρώτο λόγο στις ρομανικές γλώσσες, όπως θα δούμε

παρακάτω.

Το θέμα Koμ.ι"ΠJΤ· το βρίσκουμε λ.χ. στο γαλλικό compote, που είναι η

ίδια λέξη με το ιταλικό composta (που έδωσε και το ελληνικό κομπόστα).

Αργά στο μεσαίωνα, το s- μπροστά από σύμφωνα έπεφτε, σε ορισμένα

ρομανικά ιδιώματα. ιδιαίτερα στα γαλλικά τ/ς βόρειας Γαλλίας όπου

έσβησε από τα τέλη του Ηου αι. (ενώ στη γραΦή εξακολουθούσε να

εμφαν(ζεται). Στο Νότο διατηρήθηκε όλον το μεσαίωνα (Bourciez 308)
και μαρτυρείται γαλ/. composte τον 130 αι. Η λέξη αρχικά περιέχει την

έννοια πραγμάτων που .είναι βαλμένα μαζί, σημα(νει δηλαδή κάτι σαν

''σύνθετη'', ''σύνθεση'', "συσσώρευση" (λατινικό composita, από το ρήμα

componere "βάζω μαζί")'.

7. εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ΦΕΚ 80128-12-1836.
8. Στα ισπανικά (τα καστιλλιάνικα) η αντίστοιχη λέξη ξεμακραίνει με τη μορΦή

compuesta, και δεν αφσρά την περίπτωση μας.
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Σχετικά είναι τα τοπωνύμια:

Κομποστέλα Ι, Compostela. πόλη της ΒΔ Ισπανίας «πάνω σε μεμονω

μένο λόΦο στους ΝΔ πρόποδες του Μόντε Πεδρόσο» (Nouveau dict.).
Λόγω του διάσημου μοναστηριού που χτίστηκε εκεί, το νεότερο όνομα

της πόλης είναιSanιίagο de Compostela (Encicl.). αλλά το αρχικό όνομά της

ήταν απλά Compostela (Encicl.). Και επισημαίνουμε φυσικά το χτυπητό

γεωμορφολογικό χαρακτηριστικό του "μεμονωμένου λόΦου", στον οποίο

φαίνεται καθαρά ότι δόθηκε αρχικά το όνομα. Έτσι βέβαια εξηγείται και

το νόημα του υποκοριστικού ε:mθέματος -εΙα, αΦού πρόκειται για μικρό

τερο ύψωμα στους πρόποδες μεγαλύτερου βουνού. Το όνομα δηλαδή δεί

χνει να δηλώνει "βουναλάκι. λοΦίσκο, υψωματάκι".

Κομποστέλα 2, Compostela, πόλη του Μεξικού, που για την τοποθεσία

της δεν έχουμε στοιχεία, αλλά ξέρουμε ότι είναι κτηνοτροφική πόλη και

το όνομα αυτό της δόθηκε από τους Ισπανούς (Nouveau dict.).
Περνώντας σε περιοχή γλωσσικά διαΦΟΡΕτική, βρίσκουμε, χωρίς το -σ-:

Κομποτέλι, (Pointe de) Compotelli. «βουνοκορΦή της Κορσικής ...•
δεσπόζει στην αριστερή όχθη του ρέματος Οργκόνε» (Dict. geogr.).

Και η απλή μορφή. χωρίς κανένα επίθεμα:

Κομπότ, χωριό της Γαλλίας, στη Σαβοία και σε υψόμετρο 715 μ. «πάνω

από τη δεξιά όχθη του Σεράν». Compote (Dict. googr.), αλλά Compote (La
Grande Encyclopedie).

Αλλά και στην Ελλάδα βρίσκουμε:

Κομπότι 1. «κοινότητα της επαρχίας Άρτας ... σε υψόμετρο 90 μ....χτι
σμένο κοντά στον Αμβρακικό, ΝΑ από την Άρτα πάνω σε γραφικούς

λόφους» (Κόσμος). «Πλησίον της σημερινής κωμοπόλεως σώζονται τα

ερείJτια του παλαιού Κομπότι» (ΜΕΕ). 'Αρα η κωμόJOOλη είναι σίγουρα

παλιά, μεσαιωνική.

Κομπότι 2, «χωρίον της επαρχίας Βονίτσης και Ξηρομέρου του νομού

Αιτωλίας και Ακαρνανίας ... Κείται προς Δ. της κωμοπόλεως Κατούνας

κατά την έξοδον της μεταξύ των ορέων Βούμιστος και Υψηλή ΚορυΦή

κοιλάδος» (ΜΕΕ). Έχουμε υπόψη και επώνυμο Κομποτιάτης για κατα

γόμενους απ' αυτό το Κομπότι.

Κομπότι 3, τοπωνύμιο στο χωριό Τριπύλα της ΤΡιΦυλίας, που έχει

καταγραφεί και με τη μορΦή Κομπότη (του) και ο Δ. Γεωργακάς το

συσχετίζει με επώνυμο Κομπότης (Georgakas 161). Αλλά το επώνυμο

Κομπότης δε μας φαίνεται να μJOOρεί να ερμηνευθεί. λαβαίνοντας υπόψη

τις :mθανές γλώσσες προέλευσης στο χώρο τούτο, παρά μόνο σαν προερ

χόμενο και αυτό από το τοπωνύμιο Κομπότι, όπως έχουν σχηματιστεί τα

Γαρδίκης από το Γαρδίκι, Κυριακοχώρης από το Κυριακοχώρι Φθιώτι

δας (Υπάτη 6, 33), Λ,δορΙκης απά το Λ,δορΙΚ, (Στερεά Ελλάς 237, 11
στήλη 3), Φτέρης απά τη Φτtρη (Υπάτη 6, 33), ΦραγκΙστας απά τη Φρα-
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γκίστα Ευρυτανίας (Φθ. Χρον. 1983, 178). κλπ., και όχι το τοπωνύμιο από

το ανεξήγητο αλλιώς επώνυμο.

Βρίσκουμε λοιπόν κάμποσα τοπωνύμια με τη ρίζα Κομ7Wστ- ή

Κομποτ-. Και βλέπουμε, σε όλες τις περιπτώσεις για τις οποίες έχουμε

γεωμορφολογικά δεδομένα, την παρουσία υψώματος, λόφου, έννοια που

Φαίνεται ότι εμπεριέχεται στη ρομανική λέξη που μας απασχολεί. Αλλά

για να έρθουμε και στην Κομποτάδα της Φθιώτιδας, το κύριο εδαΦομορ

Φολογικό χαρακτηριστικό της είναι οι λοΦίσκοι πάνω στους οποίους είναι

χτισμένο το χωριό.

ΤΟ επίθεμα -άδα παρουσιάζει μια κατάληξη χαρακτηριστική των

ρομανικών γλωσσών. Είναι το ίδιο το επίθεμα -άτα που είδαμε στη

Μεξι-άτα, όπως αυτό εξελίχθηκε σε ορισμένες ρομανικές γλώσσες και

διάλεκτους (με χαλάρωση του r σε d και αυτού σε δ στα ελληνικά)' και

στα ελληνικά είναι πολύ γνωστή από τις βενετικές (και όχι ιταλικές)

λέξεις που πέρασαν στα ελληνικά: καντάδα,μαντινάδα,βαρκάδα, αράδα

και άλλες. Μάλιστα το επίθεμα έχει χρησιμοποιηθεί και για παραγωγή και

μερικών λέξεων στα ελληνικά, όπως φασολάδα, φεγγαράδα, στρωμα

τσάδα Κ.ά.

Και στα ελληνικά όπου έχει περάσει το επίθεμα -άδα διατηρεί γενικά

τη σημασία μια κάποιας ποσότητας ή αΦθονίας, όπως στη φασολάδα, στη

μακαρονάδα "πολλά φασόλια, μακαρόνια μαζί'" αλλά και στη φεγγαρά

δα "άπλετο φως του φεγγαριού", λιακάδα "πολύς ήλιος", γενιάδα "πολλά

γένια" κλπ.

Επομένως, το θέμα κομποτ- με την κατάληξη -άδα, παράγουν μια λέξη

που σήμαινε όχι απλά "λόφος, ύψωμα", αλλά "συγκρότημα λόφων, λοφΙ

σκοι, ομάδα υψωμάτων", αυτό δηλαδή ακριβώς που αποτελεί το χτυπη

τό χαρακτηριστικό των Κομ7Wτάδων.

Κι αυτό λοιπόν το τοπωνύμιο χρονολογείται από την εποχή της Φρα

γκοκρατίας, και από την ίδια εποχή θα πρέπει να χρονολογούνται και τα

τοπωνύμια με τη μορΦή Κομπότι.

Κωσταλέξι

ΤΟ αμέσως παραπέρα χωριό μετά τις Κομποτάδες είναι το Κωσταλέξι,

χτισμένο ανηφορικά και σύρριζα στους πρόποδες της Οίτης.

Η μορφή της λέξης, πολύ φυσικά και αναπόφευκτα, προκαλεί μια

συγκεκριμένη παρετυμολογική ερμηνεία, γι' αυτό και η γραΦή του

Κωστα- με ωμέγα. Η εκδοχή ότι το Κωσταλέξι προέρχεται από τα ονόμα

τα δυο αδερφιών, ενός Κώστα και ενός Αλέξη (όπως πιθανολογείται από
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τους κάτοικους του χωριού και όχι μόνο ... ) ασφαλώς δεν ευσταθεί'.

Η συνένωση των δυο ονομάτων δυο αδερφιών σε ένα, με απλή παρά

θεση, είναι τελείως αΦύσικη.

Ούτε και το ουδέτερο γένος του ονόματος εξηγείται έτσι. Γιατί,

πάντως. είναι απόλυτα βέβαιο και μαρτυρημένο από όλες τις πρσφορικές

και παλιές γραπτές πηγές ότι το Κωσταλέξι ήταν από παλιά ουδέτερο.

Και, ασφαλώς, το να αλλάξει γένος ένα τοπωνύμιο είναι κάτι που συμ

βαίνει, κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις και για ορισμένους λόγους, ιδι

αίτερα μάλιστα όταν πρόκειται για λέξη που δεν κατανοείται η σημασία

της (είτε γιατί είναι λέξη ξενόγλωσση είτε γιατί είναι απαρχαιωμένη,

λόγια κλπ.). Για παράδειγμα, κάποια περιοχή στη Φθιωτική πεδιάδα

ανήκε φαίνεται σε κάποιον Τούρκο με το διαδεδομένο τούρκικο όνομα

Χαλiλ. Δημιουργήθηκε έτσι το τοπωνύμιου στου Χαλίλ. που φυσικά προ

φερόταν στ' Χαλίλ και που σιγά σιγά, καθώς ξεχνιόταν η σημασία του

προσωπωνύμιου. άρχισε να γίνεται αισθητό σαν στη Χαλίλη, θηλυκό,

από αναλογική επίδραση των πολλών άλλων γειτονικών χωριών με θηλυ

κό όνομα (πρόκειται για το χωριό που έχει μετονομασθεί σε

MεσoπoταμLα). Αν όμως πρόκειταν για τοπωνύμιο από ένα απλό και

ξεκάθαρο ελληνικό όνομα, όπως στου Γιάννη ή στου Κώστα ή στου

Παπανικολάου. πώς θα μπορούσε να γίνει το ίδιο από το όνομα του

Κώστα και του Αλέξη;

Πολλά θα μπορούσε να λεχθούν για το πόσο αΦύσικο θα ήταν ένα

τοπωνύμιο, ένα όνομα πόλης ή χωριού, που να προέρχεται από τα βαφτιι

στικά ονόματα δυο προσώπων (ας πούμε "'Στου Νίκου Γιάννη) και μάλι

στα σε απλή παράθεση, χωρίς καν ένα συνδετικό και. Ούτε έχουμε συνα

ντήσει κάτι τέτοιο, ούτε μπορούμε να φανταστούμε ότι θα ήταν ποτέ

δυνατό να υπάρξει κάποιος σχηματισμός αυτού του τύπου.

Στο νου μας έρχεται η θρυλική περυιτωση του Ρωμύλου και του

Ρέμου, των δυο αδερφιών που έπρεπε να δώσουν ένα όνομα στην πόλη

της Ρώμης. Πώς δε διανοήθηκαν αλήθεια την απλή λύση, του να βάλουν

μαζί και τα δυο ονόματά τους, ώστε να τακτοποιηθεί ωραία ωραία η

Φιλονεικία, χωρίς ν' αδερφοσκοτωθούνε (οπότε και δόθηκε στην πόλη το

όνομα του Ρωμύλου και μόνο); Πολύ γνωστή είναι και η μυθική διένεξη

ανάμεσα στην Αθηνά και τον Ποσειδώνα για το ποιος θα δώσει το όνομά

του στην πόλη της Αθήνας. Χρειάστηκε να διαγωνιστούν προσΦέροντας

στους Αθηναίους η Αθηνά την ελιά και ο Ποσειδώνας το άλογο, για να

:προκριθεί η Αθηνά. Ούτε εκεί σκέΦτηκαν αυτού του είδους τη «σύνθετη

ονομασία». Φαίνεται δηλαδή ότι το βάφτισμα ενός οικισμού με δυο μαζί

ονόματα προσώπων δε συμβαίνει ούτε στα παραμύθια.

9. ΕΙχαμε διατυπώσει παλιότερα και κάποια άλλη εκδοχή για την πρσέλευση του

τοπωνύμιου. εκδοχή που μετά τα νέα δεδομένα μας φαίνεται λιγότερο πιθανή.
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Η ερμηνεία που έχει δοθεί στο τοπωνύμιο Κωσταλέξι. όπως εξάλλου

και η γραΦή με ωμέγα (κατά το Κώστας), οφειλονται στη γνωστή και

φυσική λαϊκή τάση να δίνεται ένα νόημα σε λέξεις, και ιδίως σε τοπωνύ

μια. που δε Φαίνεται να σημαίνουν τίποτα με τη μορΦή που έχουν. Και

έτσι, είτε συνειδητά είτε υποσυνείδητα, συσχετίζεται μια λέξη με μια άλλη

που της "μοιάζει", χωρίς να έχει πραγματική συγγένεια μ' αυτήν. Αυτού

του είδους η παρετυμoλoγiα, η απλοϊκή και λαθεμένη ετυμολογία, είναι

φαινόμενο πολύ γνωστό στη γλωσσολογία και με το όνομα λαίΚή ετυμο

λογία. Πολλές φορές μάλιστα, αυθόρμητα προκαλούνται και κάποιες

μικροτροποποιήσεις, φωνητικές ή και μορφολογικές, ώστε η λέξη να

πάρει μορΦή που να έχει συγκεκριμένο νόημα. Μπροστά στο ακατανόη

το είναι ισχυρή η τάση και η ανάγκη για εκλογ(κευαη.

Στην περίπτωσή μας η παραμόρφωση ολοκληρώθηκε και.,. επίσημα,

ακολουθώντας αυτή την τάση, με την αυθαίρετη μετατροπή του ονόμα

τος σε αρσενικό. ο Κωαταλέξης. όπως το θέλουν τώρα οι διοικητικές

αρχές, ίσως επειδή έτσι Φάνηκε "λογικότερο" στους αρμόδιους. Οπότε,

θα μπορούσαμε να μιλάμε και για επiσημη παρετυμολογ(α. Παρόλα

αυτά, ενώ η επίσημη μετονομασία έχει γίνει από το 1940, το Κωσταλέξι

εξακολουθεί γενικά να λέγεται, συχνά και να γράΦεται, ουδέτερο.

Το θέμα Koσrα- αντιστοιχεί σε μια πολύ διαδομένη και πασίγνωστη

λέξη των ρομανικών γλωσσών. Από τη λατινική λέξη costα "πλαγιά" και

"ακτή" προέρχονται αντίστοιχες λέξεις στις διάφορες ρομανικές γλώσσες

και πάρα πολλά τοπωνύμια, όπως:

Costα, οικισμός στην Κορσική, Coste στη νότια Γαλλία και Cote στη

βόρεια, όνομα πολλών οικισμών, συχνά ακολουθούμενο από επίθετο ή

άλλον προσδιορισμό (Dauzat, etym.). Costα Brαvα, ακτή της Καταλωνίας'

Costα del Sol, παράκτια περιοχή της Ισπανίας' Costα Ricα, κράτος στην

Κεντρική Αμερική' και πάρα πολλά άλλα τοπωνύμια ανά τον κόσμο. Και

στην Ελλάδα έχουμε την Κ6στα, ακτή και οικισμό στην Αργολίδα, απέ

ναντι από τις Σπέτσες.

Στο θέμα -λiξι, δεύτερο συνθετικό, βλέπουμε το ιταλικό lecci πληθυ
ντικό του leccio "πουρνάρι". Η προΦορά είναι [lettchi], δηλ [λέτσι] με τσ

παχύ. Και το ελλ. ξ είναι μια αναμενόμενη απόδοση του παχιού τα της

ιταλικής (το φαινόμενο το συναντήσαμε και στις Μεξιάτες).

Οπότε το Κωσταλέξι παραπέμπει σε ένα *Costα α lecci "πουρναρο
πλαγιά, πλαγιά με τα πουρνάρια". Η συντακτική αυτή δομή με χρήση

της πρόθεσης α είναι κανονική και συστηματική σε ρομανικές γλώσσες,

του τύπου όπου λ.χ. το "ιστιοΦόρο" λέγεται στα ιταλικά nαve α νεΙα, και

στα γαλλικά bαteαu α νoίlε! (πλοίο με πανιά). Όσο για τη μορΦή της
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τοποθεσίας, ανταποκρίνεται τέλεια στο όνομα, με την πλαγιά να ανηφσ

ρίζει από το σημερινό χωριό προς την Οίτη και με τα πουρνάρια σαν το

χαρακτηριστικότερο ενδημικό φυτό στο μέρος αυτό.

Φραντζή

Ο δρόμος από την Υπάτη προς την Αθήνα, ασφαλώς δε διάβαινε το

ποτάμι του Σπερχειού για να πάει στη Λαμία και να ξαναδιαβεί το ποτά

μι παρακάτω για να γυρίσει πίσω. Ο Σπερχειός ήταν από πάντα πολύ

άγριος το χειμώνα. η Λαμία δεν ήταν η μεγάλη πόλη που είναι σήμερα και

γέφυρες σαν αυτές που ξέρουμε δεν υπήρχαν στο μεσαίωνα (κι ας μην

ξεχνάμε ότι και από τις σύγχρονες αυτές γέφυρές του, πέντε γκρέμισε

ταυτόχρονα σε μια πρόσφατη θεομηνία, το Γενάρη του 1997!). Ο δρόμος

λοιπόν συνεχιζόταν κανονικά ανάμεσα στους πρόποδες της Οίτης και την

κοίτη του Σπερχειού. Και, μετά το Κωσταλέξι. οδηγούσε στο σημερινό

χωριό Φραντζή.

Το τοπωνύj.UΟ προέρχεται φανερά από όνομα κάποιου προσώπου που

λεγόταν Φραντζής. Το όνομα αυτό σημαίνει '·Φρdγκος". αλλά όχι στην

ελληνική γλώσσα. Το ελληνικό αντίστοιχο είναι βέβαια το Φρdγκος. που

χρησιμοποιούνταν συστηματικά σαν εθνικό όνομα από τα βυζαντινά

χρόνιαΙΟ (ενώ το Φραντζής όχι. από όσο ξέρουμε' εμφανίζεται μόνο σαν

επώνυμο)!·. Η μορΦή Φραντζής προέρχεται οπωσδήποτε από κάποια

ρομανική γλώσσα. όπου θα προΦέρονταν *Φραντσές, παλαιογαλλ.

Franceis. προβηγκιανό Frances, ισπανικό Frances, πορτογαλλικό Francez.
ιταλικό Francese κλπ. (αποκλείεται βέβαια προέλευση από τα αρωμουνι

κά FrIncu. Frengu, Fringu). Φυσικά, υπάρχει πάντα και η mθανότητα

κάποιος μ' αυτό το όνομα να ήρθε από αλλού και να εγκαταστάθηκε εδώ

σε μεταγενέστερη εποχή. Όμως θα μπορούσε να θεωρηθεί mo mθανό να

υπήρξε κάποιος Φράγκος που είχε κάποτε στην κυρώτητα του αυτό το

μέρος, είτε Φέουδο ήταν τότε, είτε οικισιώς. είτε και τα δυο ταυτόχρονα.

Και αυτόν το Φράγκο,άλλοι κάτοικοι της περιοχής,που μιλούσαν «φρά

γκικα» , τον έλεγαν *Φραντσές- για τους ελληνόφωνους Φραντζής. Και,

βέβαια, αυτή η εκδοχή ενισχύεται περισσότερο τώρα που ξέρουμε ότι και

άλλα τοπωνύμια γειτονικών οικισμών και στον ίδιο οδικό άξονα έχουν

διασωθεί από κείνη την εποχή.

10. Οι Βυζαντινοί μιλούσαν για "ΦράΥκικα» ρούχα (κύρια από την Ιταλία) και υπήρ

χαν κι αυτο( που ντυνόντουσαν, σύμφωνα με ένα πο(ημα, "α.'τό παννάκια της ΦραΥΧιάς

από τα πλεά της Φίνα.. (Κουκ. Β ιι 7). Ο αρχηγός των ΣταυροΦόρων αναΦέρεται σαν ο

«Ρήγας της ΦραΥκ[ας» (Κουκ. r' 274). Ενώ με το θέμα φραvτζ- εμφανίζεται κάπου ο

όρος φραvτζιασμivη με τη σημασ(α "άρρωστη από αφροδίσιονόσημα" (Κουκ. Β ΙΙ 148).
II.Υπάρχει μάλιστα και γνωστός Βυζαντινός ΧQOVικoγQάφoς του 150υ αι. Γεώργιος

Φραντζής. Ας σημειωθεΙ πάντως ότι στη ΜΕΕ δεν αναΦέρεται άλλο τοπωνύμιο με τη

μορΦή Φραντζή ή άλλη παραπλήσια.
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Όσο για το όνομα με την ελληνική μορΦή Φράγκος, αξίζει να επιση

μάνουμε ευκαιριακά ότι σώζεται σήμερα σαν οικογενειακό όνομα στην

Υπάτη. Επώνυμο Φράγκος βρίσκουμε τον περασμένο αιώνα και στις

Μεξιάτες (Φθ. Χρον. 1986, 16). Και στο κοντινό χωριό Λαδικού συνα

ντάμε τοπωνύμιο η Αγκορτσιά του Φράγκου (Λαδικού, 4, 22).
ΑναΦέρεται και Λαμιώτης αγωνιστής του '21 Δ. Φράγκος (ή Μπόμπας)

(Φθ. Χρον. 1983,76). Δεν αποκλε(εται το όνομα να ξεκίνησε με τη σημα

σία "καθολικός". Πάντα βέβαια υπάρχει η πιθανότητα κάποιος

απ' αυτούς να έχει μετεγκατασταθεί εδώ στη διάρκεια της

Τουρκοκρατίας, προερχόμενος από άλλη περιοχή της Ελλάδας (λ.χ.

εμφανίζεται και αγωνιστής του '21 στους κατάλογους του Μήτσου

Κοντογιάννη, περιοχής Υπάτης, Απόστολος Φράγκος από Λευκάδα). Θα

μπορούσαμε πάντως να υποθέσουμε ότι, και απ' αυτά τα ονόματα, ίσως

κάποια χρονολογούνται από τότε, σαν ονόματα ντόm.ων κατοίκων. Και

να τα έχουμε και αυτά στα υπόψη, σαν πιθανές γλωσσικές μαρτυρίες από

τη Φραγκοκρατία, από μια σημαντική εποχή για την περιοχή τούτη, που

όμως μόλις τώρα αρχίζουμε να βρ(σκουμε κάποια τέτοια ίχνη της.

Ας σημειώσουμε τέλος ότι τα φράγκικα αυτά ονόματα των τωρινών

χωριών δηλώνουν ότι οι αντίστοιχες τοποθεσιες ήταν ιδιαίτερα σημαντι

κές στην εποχή εκείνη. Οπωσδήποτε βρισκόντουσαν πάνω στο δρόμο που

οδηγούσε από την Υπάτη (σπουδαία τότε πόλη και συμπρωτεύουσα του

Καταλανικού κράτους για ένα διάστημα) προς την Αθήνα και θα ήταν

και τότε κατοικημένοι κατά κάποιον τρόπο χώροι, πιθανότατα μάλιστα

φρουρούμενες θέσεις για προστασία του δρόμου αυτού.

Ταυτόχρονα, αυτά τα δεδομένα, μας υποδείχνουν και έναν δρόμο για

παραπέρα έρευνες.
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α@χαιολόγο;

θΕΜΑ

Νομισματικές μαρτvp{ες απrJ την π6λη της ΛαμΙας:

Μια πρώτη προσέγγιση'"

Η
θέση της Λαμίαςl, πρωτεύουσα του έθνους των Μαλιέων, εντοπί

ζεται στην κοιλάδα του Σπερχειού, στο σημείο, που σχηματίζεται

ανάμεσα στο λόφο του Κάστρου. ανατολικά, και στον λόΦο του Αγίου

Λουκά, δυτικά, ακριβώς κάτω από την σύγχρονη πόλη. Η εξαιρετικά

σημαντική γεωγραφική θέση της πόλης, δικαίως επέτρεψε τον χαρακτη

ρισμό της από τον Γερμανό Φιλόλογο και αρχαιολόγο Friedrich Stahlin 1 ως

«κλειδ' για την Κεντρική Ελλάδα», αλλά και δικαιολογεί τις ενδιαΦέρου

σες περιγραΦές των περιηγητών3.

Χάρη στις σωστικές ανασκαΦές που διενεργούνται τα τελευταία χρό

νια-, άρχισε να αποκαλύπτεται σταδιακά το «πρόσωπο» της αρχαίας

Λαμίας, η οποία όμως παραμένει ακόμα, πολύ καλά. κρυμμέτ/ κάτω από

τον πσλεοδομικό ιστό της ομώνυμης σύγχροτ/ς πόλης. Αρχιτεκτονικά

(δημόσια κτήρια, νεκροταφεία, τμήματα της οχύρωσης) και κινητά ευρή

ματα (θραύσματα αγγείων, κοσμήματα, εργαλεία, ειδώλια και ψήγματα

χρυσού) συνθέτουν την εικόνα του καθημερινού βίου της πόλης, η οποία

~ Η εργασΙα αυτή ωωτελεΙ μια πρώτη προσέγγιση των νομισμάτων που βρέθηκαν

ανασκαφικά στην Λαμία. Αναλυτικός κατάλογος των νομισμάτων θα παρουσιαστεί στη

διδακτορική μου διατριβή με θέμα: «Η νoμιnματoκoπia και η wroeta της Λαμ{αςκαι του

έθνους των Μαλιέων»,η oπokx εκ,,-ωνείται από την γράφουσα στο Τμήμα ΑρχαΙας Ιστο

ρ(ας του Πανεπιστημ{.ου Ιωαννίνων,υπό την εmβλεψη της Καθηγήτριας ΑρχαΚχς lστο

ρΙας, κ. Κ. Λιάμπη. Η u-reξεργασ(α των φωτογραΦιώνέγινε από την γραΦίστρια κ. Χρ.

Λάββα, την οπο(α ευχαριστώ θερμά.

1. Μ.Η. Hansen - Th.H. Nielsen, An lnventorcy ο/ Archαlc aΜ Clαssical Poleis, ΟξΦ6ρδη
2004, 712-713, αρ. 431: Lamia. Μ.-Φ. Πα.ι"α/κωνσταντίνου, Το Κάστρο της Λαμ{ας,

(ΥΠΠΟΠΑΠ), Αθήνα 1994,6. Τρ. Παπαναγιώτου, Ιστορία και Μνημεία της Φθιώτιδος,

Αθήνα 1971,73. F. SIahlin, Das Hellenische Thessαlien, Αμστερνταμ 19672,212-216. RE ΧIl

Ι, 1924, λ. Lamia (Ρ. StahIin) στ. 553.
2. F. Sιahlίn, «Λαμία 1920121»,(Μετάφραση Α. Kαρανάoιoυ),ΦΘIfΠ/KA ΧΡΟΝΙΚΑ

24,2003,84.
3. Ν. Δαβανέλλος - r. Σταυρόπολουλος, Λαμία. Μέ τή γραΦίδα των περιηγητών

(Jl59-J940). Λαμία 2005, 13-174.
4. Μ.-Φ. Παπακωνσταντίνου, «Αρχαιολογικά ευρήματα από την κοιλάδα του Σπερ

χειού», εις Α' Διεθνές Συνέδρω Ρούμελης, Λαμ{α /4-17 Σεπrεμβρwυ2001, Για τον Πολι

τισμό Και την Aνάπrvξη, Λαμία 2001,340-342. Φ. Δακορώνια, «Το έργο της ΙΔ' Εφορε(

ας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων ωtό το 1990 έως το 1998», εις Ιη E:raστη

μονική Συνάντηση. ΤΟ Έργο των ΕΦορειών Αρχαωτήτων και Νεωτέρων Μνημε{ων του

ΥΠ.πο. στη θεσσαλ{α και την ευρύτερη περωχή της (J990--J998). Βόλος 2000, 19.
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ΚατάλογοςΝομισμάτωντου Πίνακος Ι

Λαμία,οβολός: α'μισό 40υ αι. π.Χ.

Ι. Λαμία, Αρ. Ευρετ. Ν 4183 1100 0.54γρ lΟμμ Πιν.l, Ι

BMC (Thessaly ro ΑεroΙία) 22, αρ. 5, πιν. ΠΙ, 14 (ποικιλία).

Λαμία, χαλκό: β'μισό 40U αι, π.χ.

2. Λαμία, Αρ. Ευρετ. Ν 4559 1.68γρ 12μμ Πιν. Ι, 2
BMC (Thessaly (ο Αε/οΙία) 35, αρ.3, πιν. νll, 6 (ποικιλία).

Τανάγ(lα. οβολός: α'μισό 40υ αι. π.χ,

3. Λαμία, Αρ. Ευρετ. Ν4180 700 Ο.62γρ 9μμ nLV. Ι, 3
BMC (Central Greece) 63, αρ. 45, πιν. Χ, 7 (ποικιλία).

Kιmννώνα, χαλκό: α'μισό 40υ αι, π.Χ,

4. Λαμία, Αρ. Ευρετ. Ν 4560 4.93γρ 18μμ nLV. 1,4
BMC (Thessaly (ο Αε(οΙία) 17, αρ.7, m.v. 11, 14 (ποικιλία).

Πέλιννα, χαλκό: α'μισό 40υ αι, π.Χ.

5. Λαμία. Αρ.Ευρετ. Ν 4794 1.98γρ 15μμ nLV. ι. 5
Rogers 1932, 141, αρ. 430, εικ. 234 (ποικιλία).

Κάσσανδ(lο; (316-297 π.Χ.), χαλκό: 3061305-297 π.Χ,

6. Λαμία, Αρ. Ευρετ. Ν 4573 1200 4.91γρ 16μμ Πιν. 1,6
SNG MUnchen 10111 .. 997-1012 (ποικιλία).

Αντίγονο; fονατά; (276-Ζ39 π.Χ.), χαλκό: 271ΠΟ--Ζ39 π.χ.

7. Λαμία, Αρ. Ευρετ. Ν3718 400 6.39γρ 17μμ Πιν. Ι, 7
SNG MUnchen 10J11., 1090-1113 (ΠΟLΚιλία).

Σκοτούσσα, χαλκό: 300-190π.χ,

8. Λαμία, Αρ. Ευρετ. Ν 4007 ]100 7.57γρ 20μμ Πιν. Ι, 8
BMC (Thessaly ro ΑεroΙία) 49, αρ. 4, πιν. XXXI, 8 (ποικιλία),

Λυσιμάχεια, χαλκό: 309-220 π.Χ.

9. Λαμία, Αρ. Ευρετ. Ν 4791 14,32γρ 27μμ Πιν. Ι, 9
BMC (Thrace) 195, αρ. Ι. SNG Cop. 899.
Φίλι.οιπος Ε' (2221221-179 π.χ.), χαλκό: 211-197 π.Χ.

10. Λαμία, Αρ. Ευρετ. Ν 4005 300 3.50γρ 18μμ Πιν. Ι, 10
SNG Miίnc'hen ΙΟ}JJ., 1152-ΙΙ53 (ποικιλια).

θεσσαλικό Κοινό, χαλκό: 196 Π.Χ. -IΟΙ; αι. π.χ.)

11. Λαμία,Αρ. Ευρετ. Ν 4804 1200 8.36γρ 20μμ Πιν.I,11

BMC (Thessaly ro ΑεroΙία) 5, αρ. 49-60 (ΠΟLΚιλία).

θεσσαλικό Κοινό, χαλκό: 196 Π.Χ. _10; αι. π.Χ.)
12. Λαμία, Αρ. Ευρετ. Ν 4792 ΙΙοο 6.21γρ 17μμ nLV.I, 12
BMC (Thessoly ro Αε/οΙία) 5, αρ. 62-63 (ΠΟLΚιλία).

Ι'ωμαϊκό AσσάQιo. χαλκό: ISS π.χ. Νομισματοκοπείο Ι'ώμη;

13. Λαμία, Αρ. Ευρετ. Ν 4013 18.77γρ 28μμ Πιν.l, t3
Μ-Η.Crawford, Roman Republican Coinage, Λονδίνο 1974,246, αρ. 200/2,
πινΧΧΧΙ, αρ. 200/2 (ποικιλία).

Αντίοχο; Η' (121-96 π.χ.), χαλκό: Νομισματοκοπείο Αντιόχεια;

14. Λαμία, Αρ. Ευρετ. Ν 6036 1000 5.93γρ J7μμ nLv.1, 14
BMC (The Seleucid Kings σjSyria) 90, αρ. 29. πιν. χχιν, 6 (ποικιλία).

Αδ@ιανό;(117-138μ.χ.),χαλκό: Κοινό θεσσαλών

15. Λαμία, Αρ. Ευρετ. Ν 4793 300 6.20γρ 20μμ Πιν.I.15

BMC (Thessaly ro ΑεroΙία) 7, αρ. 77. πιν. Ι, 12 (ποικιλία).
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διαδραμάτισε σπουδαΙΟ ρόλο στο πολιτικό γίγνεσθαι της περιοχής. Στα

πολύ σημαντικά αυτά ευρήματα συμπεριλαμβάνεται και ένας ικανός

αριθμός ανασκαφικών νομισμάτων, που παρέχουν μαρτυρίες για τις χρη

ματικές δοσοληψίες και για την εσωτερική λειτουργεω της αγοράς της

Λαμίας.

Στόχος της παρούσας εργασίας είναι να γίνει μια πρώτη συνoπrική

παρουσίαση ενός μέρους των νομισμάτων. που ήρθαν στο φως από τις

σωστικές ανασκαΦές στην σύγχρονη πόλη. Στο σημείο αυτό θα ήθελα να

εκφράσω τις θερμές μου ευχαριστίες και την βαθειά μου ευγνωμοσύνη

στην Δρ. Φανουρία Δακορώνια, Επίτιμη Έφορο Αρχαιοτήτων Λαμίας

και στην Δρ. Μαρία-Φωτεινή Παπακωνσταντίνου, ΠροίΌταμένη της ΙΔ'

εφορεως Προίστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, για την τιμή που

μου έκαναν, παραχωρώντας μου αυτό το σημαντικό ανασκαφικό νομι

σματικό υλικό, προκειμένου να το συμπεριλάβω στην διδακτορική μου

διατριβή και να μελετηθεί συνολικά σε σχέση με την υπόλοιπα ιστορικά

στοιχεία. Βαθύτατες και ειλικρινείς ευχαριστίες οφείλω και στην Καθη

γήτρια Αρχαίας Ιστορίας του Πανεπιστημίου Ιωαwίνων, κ. Κατερίνη

Λιάμπη για την ενθάρρυνση και την σημαντική βοήθεια, που μου προσέ·

φερε κατά την διάρκεια εκπόνησης αυτής της εργασίας.

Τα ανασκαφικά νομίσματα που παρουσιάζονται προέρχονται από

τμήμα του νεκροταφείου 5 και από κτιριακά συΥιιροτήματα, που ανεσκά

φησαν στο νότιο τμήμα της πόλης. Έως τώρα και με βάση το υλικό που

εξετάσαμε, τα περισσότερα νομίσματα είναι χάλκινα με εξαίρεση έναν

οβολό της Λάρισας, δυο οβολούς της Λαμίας, έναν οβολό της Τανάγρας

και δυο των Οπουντιών Λοκρών. Τα νομίσματα παρουσιάζουν μεγάλο

βαθμό Φθοράς, λόγω της μακράς τους κυκλοφορίας, και κυρίως λόγω της

διάβρωσης που υπέστησαν στο έδαφος. Τα νομίσματα αυτά καλύπτουν

μια περίοδο, η οποία εκτείνεται χρονικά από τα μέσα του sou αι. π.χ. έως

και τους Βυζαντινούςχρόνους.

Στην πρώτη περίοδο, η οποία. συμπίπτει με το δεύτερο μισό του sou
προχριστιανικούαιώνα, ανήκειμια αργυρή υποδιαίρεση,που αποδίδεται

στο νομισματοκοπείοτης Λάρισας. Πρόκειταιγια έναν οβολό, ο οποίος

χρονολογείταιστα μέσα του Sou αι. Π.Χ.' Το νόμισμα είναι αρκετά Φθαρ

μένο και προέρχεται από τάΦο, που αποκαλύΦθηκε στο νοτιοανατολικό

νεκροταφείο.' Η παρουσία του έχει ιδιαίτερη σημασία, διότι επιτρέπει να

5. Μ.-Φ. Παπακωνσταντ(νου, «Ελληνιστική κεραμεική aj"t6 τη ΛαμLα>., εις Πρακτικά

Δ' ΕlUOτημονικής Συνάνrησης Υια rην Eλληνwτική Κεραμεική, Μυτιλήνη, Μcieτwς 1994,
Αθήνα ]997,50-58 (στο εξής: Παnακωνσταντ(νου1997).

6. Mc Clcan 4600 (Λάρισα. πρίν το 450 ;ιΧ.).

7. ΑΔ 47 (1992) Χρονικά. 181-182 (Μ.-Φ. ΠCL"tO.κωνσταντ(νου).
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διατυπωθείη σκέψη για την ύπαρξη της πόλης' στην πρώιμη αυτή φάση.

Η δεύτερηπερίοδοςκυκλοφορίαςτης πόλης εντοπίζεταιαπό τις αρχές

και μέχρι το τρίτο τέταρτοτου 4ου αι. π.χ., με την έναρξη του Λαμιακού

Πολέμου (323-322 πΧ.). Η πόλη θέτει σε λειτουργεία το νομισματοκο

πείο της εκδίδοντας αργυρά και χαλκά νομίσματα'. Από τις εκδόσεις της

έχουν εντomστεί, ανασκαφικά, αργυρά νομίσματα και χαλκά κέρματα

(Πιν. Ι, 1-2,).
Εκτός όμως από τα προϊόντατου εν λόγω νομισματοκοπείου,οι ξένες

κοπές, αργυρές και χαλκές, είναι αυτές που χαρακτηρίζουντην συγκε

κριμένη περίοδο. Ειδικότερα, έχουν βρεθεί ένας αργυρός οβολός του

νομισματοκοπείουτης Τανάγρας (Πιν. Ι, 3), καθώς και οβολοί του γειτο

νικού έθνους των Λοκρών. Πολυάριθμες και αναμενόμενες,είναι οι χαλ

κές εκδόσεις των νομισματοκοπείωντης Θεσσαλίας!Ο. Από τα σπουδαιό

τερα δείγματα είναι το χαλκό νόμισμα της ΛαρίσηςΙΙ, αρκετά εΦθαρμένο

λόγω της μακράς κυκλοφορίας του, ωστόσο με ισχυρή αγοραστική δύνα

μη.2. Ακολουθούν μια χαλκή έκδοση της Κραννώναςl3 (Πιν.Ι,4), η οποία

Φέρει στην εμπρόσθια όψη την κεφαλή του Ποσειδώνος και στην οπίσθια

έναν ι.ππέ:α, καθώς και χαλκά κέρματα των γειτονικών πόλεων, Μελιταί

ας!4 και Πέλλιννας!5 (Πιν. Ι, 5) αποδεικνύονταςότι η πόλη είχε εμπορικές

συναλλαγές με την περιοχή της Θεσσαλίας. Στην ίδια χρονική περίοδο

κυκλοφορούνκαι χαλκάνομίσματατων γειτονικώνΦωκέων·6, του Βοιω

τικού Κοινού!7,αλλά και του νομισματοκοπείουτης Ευβοϊκής Ιστιαίας!'.

8. Η ακριβής (δρυση της Λαμίας δεν ε(ναι γνωστή, βλ. ΑΔ 19 (1964) Χρονικά, 243
(υποσημ. 7) (Δ. Θεοχάρης). γ. Bequignon, La valle' du Spercheiosdes origines au /Ve S., Etudes
d' archeologie et de topographie, Παρf.σι 1937, 277. ΗΕ ΧΙΙ Ι. 1924, λ. Lamia (F. SIahlίn) στ.

553-554. Για την συνεχή κατο'κηση του χώρου, βλ. Φ. Δακορώνια, «Λαμιακά Ι», ΑΑΑ 15,
2,1982,261.

9. Ε. Γεωργ1.ου, «Το νομισμαΤΟΚΟllε1.ο της Λαμίας», εις ΟΒΟΛΟΣ 7. Το ν6μιομα στο

Θεσοαλικ6 χώρο, Πρακτικά συvεδρwυ της r Επιστημονικής Συνάντηοης, Β6λος 24-27
Molov 200/,Αθήνα 2004. 16Q--165,mv. 1,4-11 καιmν. 2. 12-16 (στο εξής: Γεωργ1.ου 2004),

10. Th. Manin, Sovereignty al1d Coil1age ίl1 Classical Greece, Pnnceton 1985,46 (στο εξής:

Manin 1985).
11. ΑΔ 36 (1981) Χρονικά, 204-206 (Α. Ωνάσογλου). Ε. Rogers, The Copper Coinage of

Thessaly. Λονδ'νο 1932,94-95, αρ.282, εικ. 136 (στο εξής: Rogers 1932).
12. C.C, Lorber. «Α Hoard of Facing Head Larissa Drahms», SNR 79, 2000. 7-15. Manin

1985.39-53. Th. Manin, +:The Chrono1ogy of the Fourιh-Cenιury B.C. Facing~Head Si1ver
Coinage of Larissa», A'NSMN 28. 1983,33.

13. Οδός Λεωσθένους 12 (μέσα σε το(χο), Rogers 1932.68, αρ,179-185. εικ. 76.
14. ΑΔ 36 (1981) Χρονικά, 204-206 (Α. Ωνάσογλου), Rogers 1932, 130, αρ. 396.
15. ΑΔ 50 (1995) Χρονικό., 323 (Φ. Δακορώνια). Rogers 1932, 141, αρ. 430, εικ. 234.
16. ΑΔ 47 (1992) Χρονικά, 181-182 (Μ.-Φ. Παπακωνσταντ(νσυ). BMC (Central

Greece) 20. αρ. 76 (371-357 πΧ).

17.SNGCop.180--181,
18. ΑΔ 50 (1995) Χρονικά, 323 (Φ. Δακορώνια). BMC (Central Greece) 126, αρ, 10.
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Η κατάκτηση της Θεσσαλίας από τον Φίλιππσ Β'Ι', απόρροια της ανά

μειξής του στα γεγονότα του Γ' Ιερού Πολέμου (356-346 πΧ.), και συγκε

κριμένα στην κοιλάδα του Σπερχειού, μαρτυρείται από την παρουσία

ενός τετραδράχμου του Μακεδόνα βασιλιά. Η εύρυθμη λειτουργία της

πόλης καθόλου δεν φαίνεται να επηρρεάζεται από την εμφάνιση του

Μακεδόνα βασιλιά, καθώς συναλλάσσεται με όλα τα σύγχρονα σημαντι

κά εμπορικά κέντρα. Μάλιστα, γνωρίζουμε από τις πηγές, ΟΤΙ τα σύνορα

της Μαλίδας επεκτάθηκαν το 342 πΧ. από τον Φίλιππο Β' με την προ

σάρτηση του Εχίνου της Αχαϊας Φθιώτιδας2t.

Η επόμενη περίοδος νομισματικής κυκλοφορίας στην πόλη χαρακτη

ρίζεται από τις αντιπαραθέσεις των διαδόχων του θρόνου του Μεγάλου

Αλεξάνδρου. Ο Λαμιακός πόλεμος11, ο οποίος έληξε οριστικά με την

Μάχη της Κραννώνας (322 πΧ.) είχε σοβαρό αντίκτυπο στην εξέλιξη των

θεσσαλικών πόλεων ΖΖ • Η αγορά της Λαμίας, ωστόσο, φαίνεται ότι λει

τουργεί κανονικά Ζ3 • Από αυτήν την περίοδο ήρθαν στο φως πολυπληθή

χαλκά νομίσματα των Μακεδόνων βασιλέων. Νομίσματα του βασιλέως

Κασσάνδρου Ζ4 (316-297 πΧ.) χωρίς (Πιν. Ι, 6), αλλά και με τον βασιλικό

τίτλο, χαλκές κοπές του Δημητρίου Πολιορκητού:U (306/305-283 πΧ.),

αλλά και του Αντιγόνου Γονατά26 (276-239 π.Χ.) (Πιν. 1,7), μας ενημε

ρώνουν για την νομισματικήοικονομία στην πόλη αυτήν την περίοδοΖ7 •

Τα βασιλικά αυτά νομίσματα εναρμονίζονταιπλήρως με την πολεμική

19. Μπ. Ιντζεσtλoγλoυ, «Η θεσσαλkt κατά την Ελληνιστική εοοχή. Το ι.οτορι.κό πλαί

σι.ο», εις Eλληνwτική Κεραμεική από τη Θεσσαλlα, Αθήνα 2000. 11. (στο εξής: Ιντζεσίλο.

γλου 2000).
20. Δημ. ΙΧ, 34. Μ.-Φ. Παπακωνσταντίνου. ",ΕΧΙΝΟΣ: Ιστορικό περΙγραμμα. μνημει

ακή τοπογραφι:α και αρχαιολογικά ευρήματα μιας θεσσαλικής πόλης στον Αχινό Φθιώτι

δος», εις ΦΘΙfιTlΚΗ lΣTOP/A, Πρακτικά lοv Συνεδρ{ου Φθιωτικής [στορ[ας, Λαμ[α

3-4 Noεμβρίcv2001, Λαμία 2002. 26.
21. Ε. Μικρογι.αννάκης, «Λαμιακός Πόλεμος και Αριστοτέλης», εις Α' Διεθνiς Σvvi

δριο Ρούμελης, Λαμlα 14-17 Σεπτεμβρlov 2001, Για τον Πoλιrισμ6 και την Ανάπτυξη,

Λαμ(.α 2001.177-179.
22. Ιντζεσίλογλου 2000, 12. Ν.Ο.Ι. Hammond. Α Hi510ry olGreece 10 322 B.C.• ΟξΦόρ

δη 19672.645-649.
23. Γεωργ(ου 2004, 166--167, πιν. 2,19-20.
24. Chr. Valassiadis. «Α conlribution 10 Cassander's bronze coinage». εις ΧΙΙΙΙπιεΓπαιίοπαl

Numi5maric Congres5 Madrid 2Q03, Proceedingsl: Ιπ memoriam C. Aifaro ΜίΠ5 (εκδ. C.Alfaro,
CMarco5, Ρ. Otero). Μαδρ(τη 2005, 405-413. m.v. Ι.

25. Κ. Liampi. Der makedonische Schί1d, Βόννη 1998, 105-107, αρ. Μ 16, m.v. 23, αρ.
Μ16α.

26. SNG Miinchen 10111., 1090--1113.
27. Κ. Liampi, «The circulation ofbronze Macedonian royal coins ίη Thessaly", εις From Ihe

Parts 10 Ihe Whole, νοΙ. Ι, Acta ΟΙ the 13th lπιεΓπαιιΌπαl Bron1.e Congres5, heId αι Cambridge,
Ma55achu55eI5, 28 May - JJuneI996 (εκδ. C.CMaIIu5ch, Α. Brauer, S.E. Knud5en), Porιsmouth,
Rhode Island 2000, 221-225.
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δραστηριότητα των Μακεδόνων στην Κεντρική Ελλάδα αυτήν την

εποχή18·

Παράλληλαμε την διακίνησητου βασιλικού νομίσματος,απαντώνται

και μεμονωμέναχαλκάκέρματατης Χαλκίδος19,της Κορίνθου30, της Aίγι~

νας31, της Λάρισας3Ζ, της Σκοτούσσας33, της Φαλάννης34, αλλά και της

Λάρισας Κρεμαστής35.

Επίσης, μια από τις 1Q.O ευτυχείς ανακαλύψεις της έρευνας μας απoτε~

λεί το χαλκό νόμισμα:16 (Πιν. Ι, 8) το οποίο Φέρει στην εμπρόσθια όψη

κεφαλή Ηρακλέους να φορεί λεοντή προς δεξιά και στην οπίσθια την em~

γραΦή ΣΚΟΤΟΥΣΣΑΙΩΝ και το ρόπαλο του ήρωα. Το νόμισμα είναι μια

σπανιότατη κοπή της πόλης. Η εύρεση του στην λαμιακή γη δικαιώνει τον

Rogers37, ο οποίος υπερασπίστηκε την απόδοση των νομωμάτων αυτών

στην θεσσαλική πόλη και όχι στην ομώνυμη μακεδονική Σκοτούσσα.

Έκπληξη :προκαλεί η εύρεση ενός χαλκού νομίσματος που αποδίδεται

στο νομισματοκοπείο της Λυσιμάχειαι;* της Θράκης (Πιν. Ι, 9). Το εύρη~

μα αυτό μπορεί να έφτασε στην πόλη της Λαμiας, είτε μέσω των εμπορι

κών σχέσεων, είτε με κάποιο στράτευμα, το οποίο συνδεόταν με τον

Θράκα βασιλιά Λυσίμαχο και στενό συνεργάτη του Κασσάνδρου, ή

ακόμη και με έναν απλό επισκέπτη.

28. Ιvτζεσιλoγλoυ 2000, 12. Ειδικότερα για την παρουσ(α των Μακεδόνων στην κοι

λάδα του Σπερχειού, βλ. Π. Μπούγια, "Οι κτιστο(, καμαροοκεπείς τάφοι της κοιλάδας του

Σπερχειού», εις Φθιωτική Ισroρ(α. Πρακτικά 20υ Συνεδρtoυ Φθιωτικής Ιστορiας ([στο

ρlα-Αρχαιο).ογiα-ΛαογραΦlαJ. 20-21 Σεmεμβρwv 2003, ΛαμLα 2005, 12-25. ΑΔ 50
(1995) Χρονικά, 322-323 (Φ. Δακορώνια). Φ. Δακορώνια, ,,"Μακεδονικού Τύπου" τάΦοι

στην κοιλάδα του Σπερχειού», εις ΑΡΧΑ[Α ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ιv, 40 Διεθνές Συμπ6σιο για

την Λρχα(α Μακεδον(α, Θεσσαλoνiκη 21-25 Σεπrεμβρωυ 1983, Θεσσαλονίκη 1986, 147
157.

29. Ο. Picard, Cha{cis εΙ lα Confederation Eubeene. Etude de NunιisnιaIiqueει d' Histoire (fV-
ler siecle), Παρ(σι 1979, 70-77, αρ. 31-41.

30. BMC (Corinth), 54, αρ. 440 (ποικιλ(α).

31. BMC (Attica-Megaris-Aeginιι),143, αρ. 213-214 (ΜΙΚιλία).

32. Κ. Liampi, "Demetrios Poliorkeles, Larissa und Pharsalos. Είη Schalzfund νοη

Bronzenmίinzen aus Thessalien: zur Chrono1ogie einiger Larisaischer Mίinzerien des 3. Jhs. ν.

Chr.», εις JUBlLAEUS v.. fn honorenι Prof. Dr. Margaritae Tacheva, ΣόΦια 2002, 232-241, mv.
1-2.

33. Παπακωνσταvτ(νoυ 1997,56 (υποσημ. 64). Rogers 1932, 174, αρ. 549, εικ. 305.
34. Κ. Παπαευα'f{έλου-Γκενάκου, "Ζητήματα μετρολογ(ας θεσσαλικών χαλκών νoμ.ι~

σμάτων: η περΙΠtωση της Φάλαννας», εις ΟΒΟΛΟΣ 7. Το v6μwμα στο θεσσαλικ6 χώρο.

Πρακτικά συvεδρwυ της Γ' Επιστημονικής Συνάvτησης, Βόλος 24-27 Μαϊου 200/,
Αθήνα 2004, 42-43, m.v. 2, αρ. 23.

35. Rogers 1932, 103, αρ. 313, εικ. 156. C. Heyman, «Achille-AJexandre. sur 1es monnaies
de Larissa Cremasle en Thessalie», εις Studia Heflenistica 16. Antidorunι W. Perenιans

Sexagenario Ab AluιnnisQbiatum, Louvain-La Neuve-I968, 115-125, m.v. 1-11.
36. Παπακωνσταvτ(νoυ 1997,56 (υποσημ. 64). Rogers 1932, 174, αρ. 549, εικ. 305.
37. Rogers 1932, 174.
38. SNG Cop. 899.
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Στη συνέχεια αρχίζει μια νέα περίοδος κατά την οποία η τύχη των

περιοχών της Κεντρικής Ελλάδος ορίζεται από τους Αιτωλούς, που

εμφανίζονται δυναμικά στο πολιτικό και διπλωματικό ΠΡΟιΥιιήνιο. Οι

Αιτωλοί παρουσιάζονται στην κοιλάδα του Σπερχειού ήδη από τα τέλη

του 40υ σι. πΧ. και χρησιμοποιούν τον χώρο αυτό ως θέατρο των επιχει·

ρήσεων τους μέχρι και το πρώτο μισό του 20υ σι. πχ. Η Λαμία διεισδύει

στους κόλπους της Αιτωλικής Συμπολιτείας περίπου στα μέσα του 30υ σι.

πΧ., σύμφωνα με την σύγχρονη έρευνα'», Το γεγονός αυτό εξηγεί την

αθρόα εύρευση χαλκώ~ εκδόσεων της Αιτωλικής δύναμης στη γη της

Λαμίας".

Σε αντίθεση με τους αριθμούς των νομισμάτων της Αιτωλικής Συμπο

λιτείας, το Ακαρνανικό Koινό~1, ο άλλος σύγχρονος ομοσοονδιακός σχη

ματισμός, αντιπροσωπεύεται από ένα και μόνο νόμισμα. Η παρουσία

ενός νομίσματος του Ακαρνανικού Κοινού σε μω ταΦή του 30υ αι. πΧ.

επιβεβαιώνει την αναχρονολόγηση των νομισμάτων του ΚοινούC • Απο

δε(ξεις για αυτό το συμπέρασμα αποτελούν η ισχυρή Φθορά του νομί

σματος, όσο και η καλά χρονολογημένη κεραμική" που συνόδευε την

ταΦή·
Η περΙοδος αυτή κλείνει την αυλαΙα της με ένα χαλκό νόμωμα (Πιν.l,

10) του βασιλιά Φιλίmτoυ E'·s (2221221-179 πΧ.). Πιθανώς, ανήκε σε

κάποιο στρατιώτη του Μακεδονικού στρατού, ο οποίος συμμετείχε στις

αναμετρήσεις με τους Αιτωλούς και τους Ρωμαίους*.

39 J. ScholIen, The Po/itics ο/Plunder, Berkeley-Los Angeles-London 2000, 250 (υποσημ.

36). Π. Μποίιγι.α, «Lamian honours for OpounIian judges ίη Ihe middle of the Ihird cenιury

B.C.», QT 32, 2003, 143-152, mv. ι-π.
40. Κ. Liampi, «About the Chronology of the Bronze Coinages of Ihe AetoIίan Κοίηοη and ίιs

Members with the Types ofa Spearhead and aJawbone», ΑΡΧΑIΟΓΝΩΣIΑ 9 (1995-96),1998,
83-Ι09,m.v.l.

4]. Δ.Ι Τσαγκάρη, «1-1 Θεσσαλία στη σφα(ρα εΠl{)ΡOής του Κοινού των Αιτωλών.

Κυκλοφορία αιτωλικών νομισμάτων στην περιοχή", εις ΟΒΟΛΟΣ 7. Το νόμισμα στο

θωσαλικό χώρο. Πρακτικd συνεδρίου της r Επιστημονικής Συνdντησης. Βόλος 24-27
Μαϊου 2001, Αθήνα 2004, 224-231.

42. Παπακωνσταντ'νου 1997,54 (υποσημ. 39). SNG Cop. 423-424.
43. 1-1 σύγχρονη έρευνα θεωρε( ότι τα χάλκινα νομ(σματα του Ακαρνανικού Κοινού

εκδόθηκαν στις αρχές του 30υ αι. πΧ. κα~συνδέoντα~ με τις σχέσεις που συνήψε η Ακαρ

νανία με τον Πύρρο το 294 πΧ, βλ. Κ. Λιάμπη, «Ζητήματα χρονολόγησης των νομισμα

τ~κών εκδόσεων του Ακαρνανικού Κοινού», εις Β' Διεθνές Ιστορικό και Αρχαωλο)'ικό

Συνέδρω Αιτωλο-Ακαρνανίας. Α)'ρ{νω 29-31 Μαρτίου 2003 (ανακοίνωση).

44. Μ.-Φ. Παπακωνσταντίνου,« «Μακεδονικού» τύπου αf.!Φoρε(ς από το νοτιοανα

τολικό νεκροταφείο της Λαμίας», εις Ελληνιστική Κεραμική από τη θεσσαλ{α, Αθήνα

2000,197, εικ. 3β: Af.!Φoρέας Κ 8123.
45. ΠαπακωνσταντΙνου 1997,56 (υποσημ. 63). Α. MamroIh, «Die BronzemUnzen des

Konigs Phi1ippos ν. νοη Makedonien», 'ZfN 42, 1935, 230-231, αρ. 11.
46. lντζεσίλογλου 2000, 12-13. Ν.σ.Ι. Hammond - F.W. Walbank, Α History ο/

Macedorιia. vo/. ΠΙ: 336-167 B.C., ΟξΦόρδη 1988,426-428.
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Μετά τη μάχη στις Κυνός Κεφαλές (197 π.χ) και την ήττα του Φιλίπ

που Ε' από τους Ρωμαίους, ο έλεγχος της περιοχής περνά στα χέρια των

Pωμαίωvσ. Η Λαμία την περίοδο αυτή αποτελεί για μια ακόμα φορά το

επίκεντρο των πολεμικών αναμετρήσεων μεταξύ των Αιτωλών και των

Ρωμαίων. Στην πόλη κυκλοφορούν κοπές του Θεσσαλικού Κοινού"'(Πιν.

Ι, 11-12). της Αιτωλικής Συμπολιτειας. ενώ σιγά-σιγά εμφανίζονται και

ρωμαίΚά νομίσματα. Απόδειξη αυτού αποτελεί η εύρεση ενός ασσαρίου49

(Πιν. Ι. 13). το οποίο αποδεικνύει την διείσδυση50 του ρωμα"ίκού στοιχεί

ου στο Θεσσαλικό χώρο.

ΕνδιαΦέρουσα είναι η εύρεση ενός χαλκού νομίσματος (Πιν. Ι. 14) του
Σελευκ(δη βασιλιά, Αντίοχου Η' (121-96 π.χ.)Sl. Το νόμισμα πιθανώς

έφτασε ως εδώ είτε μέσω της εμπορικής οδού, είτε μέσω κάποιου απλού

ταξιδιώτη.

Μια μεγάλη καταστροΦή όμως έρχεται να στιγματίσει οριστικά τη ζωή

της πόλης. ΤΟ 190 πΧ. ο Ρωμαίος Ύπατος, Μάνιος Ακίλιος Γλαβρίωνας

λεηλάτησε ανηλεώς την σύμμαχο των Αιτωλών. Λαμία. Οι ανασκαφείςS)

υποστηρίζουν ότι η πόλη πιθανώς δεν συνήλθε ποτέ, καθώς με βάση τα

αρχαιολογικά τεκμήρια αποδεικνύεται ότι τα οικοδομικά λείψανα των

χρόνων που ακολούθησαν μετά την δήωσή της είναι πενιχρά.

Με βάση το συγκεκριμένο ανασκαφικό υλικό, οι επόμενες νομισματι

κές μαρτυρίες που έχουμε στη διάθεσή μας είναι ελάχιστες. Από την

εποχή αυτή παραδίδονται, ένα χαλκό νόμισμα, που αποδίδεται στον

αυτοκράτορα Τραϊανό 53 (98-117 μ.χ.) από το νομωματοκοπείο της

Ρώμης, και μια κοπή του Θεσσαλικού Κοινού στο όνομα του αυτοκράτο-

47. lντζεσCλoγλoυ 2000, 14. Ν.Ο.Ι. Hammond - F.W. Walbaπk, ό.π., 432-443.
48. D. Klose, «Zur Chronologie der ιhessalίschen Koinonpragungen im 2. und Ι Jh.V. Chr.»,

εις: Stephanos Nomismatikos. Edith Schonert-Geiss zum 65. Geburstαg (Emμ.υ. Peter), Βερο
λίνο 1998,333-350.

49. Πωτοκωνσταντίνου 1997,54 (υποσημ. 40). ΜΗ. Crawford, ROmlJn Republίcan Coinage,
Λονδ'νο 1974, 246,αρ. 20012, πινΧΧΧΙ, αρ. 20012 (Νομισματοκοπείο Ρώμης, 155 πΧ).

50. Αντ(στοιχο νόμισμα εντοπίστηκε στις Φερές κα~ στην Αργιθέα επιβεβαιώνοντας την

σταδιακή διείσδυση του ρωμαϊκού στo~χείoυ στο θεσσαλικό χώρο κα~ στους Αθαμάνες

ήδη κατά τον 20 α~. πχ., βλ. Αργ. Δουλγέρη-lντζεσίλογλου - Α. Μουστάκα, «Συμβολή

στη μελέτη της νομισματικής κυκλοφορ(ας στην πόλη των Φερών κατά την ελληνιστική

εποχή», εις ΟΒΟΛΟΣ 7. Το ν6μιομα στο θεσσαλικ6 χώρο, Πρακτικά συνεδρΙΟυ της Γ'

Eπwτημoνικής Συνάντησης, Β6λος 24-27 Μαϊου 2001 ,Αθήνα 2004,493, «ρ. ΑΙ, πιν. 2,ΑΙ

κα~ 507. Λ.Π. Χατζηαγγελάκης, «Η νομισματική κυκλοΦορ(α στην Αργιθέα του νομού

Καρδίτσας», εις ΟΒΟΛΟΣ 7. Το ν6μιομα στο θεσσαλικ6 χώρο. Πρακτικά συνεδρlov της

Γ' Eπwτημoνικής Συνάντησης, Β6λος 24-27 Μαϊου 2001, Αθήνα 2004,527-528.
51. SNG Cop. 392-393.
52. ΑΔ 52 (1997) Χρονικά, 428 (Π. Μπούγια). ΑΔ 48 (1993) Χρονικά, 201-203 (Μ.-Φ.

Παπακωνσταντ(νου). ΑΔ 40 (1985) Xρoν~κά, 155-157 (Μ. Παπακωνσταντ(

νου-Κατσοίινη).

53. CRE ΠΙ (Nerνa 10 Hadrian), 150, αρ. 726, πιν. 25, «ρ. 10 (Νομισματοκοπείο Ρώμης).
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ρος Αδριανού 54 (Ι 17-138 μΧ.) (Πιν. Ι, 15). Τα στοιχε(α αυτά, 1WU γνωρί

ζουμε μέχρι στιγμής. δεν επιτρέπουν την συναγωγή κάποιου ασφαλούς

συμπεράσματοςγια την νομισματική διακίνηση στην αγορά της Λαμίας

κατά τους δημοκρατικούςκαι αυτοκρατορικούςχρόνους.

Η ζωή στην πόλη όμως δεν σταματά εδώ. Αντίθετα συνεχίζεταικαι

στους Βυζαντινούςχρόνους, αλλά και στην διάρκεια της Οθωμανικής

Αυτοκρατορίας. όπως αποδεικνύεται από τα νομισματικά ευρήματα,

φανερώνονταςτην συνεχή κατοίκησητου χώρου.

Μέ αυτό το δείγμα των νομισμάτωνπου έχουμε στη διάθεσή μας, μας

δόθηκε η δυνατότητανα σκιαγραΦήσουμεσύντομα την λειτουργία της

αγοράς της αρχαίας πόλης και να αναγνωρίσουμεορισμένες περιόδους

κυκλοφορίας.

Η πρώτη περίοδοςνομισματικήςκυκλοφορωςτης πόλης,αποδεικνύει

την ύπαρξη χρηματικής διακίνησης στην αρχαία πόλη ήδη από τα μέσα

του 50υ αι. πΧ. Το στοιχείο αυτό προϋποθέτειτην ύπαρξη πόλης, αλλά

και την συστηματοποίησητης οικονομίας.Η ένδειξη αυτή σε συνδυασμό

με τις πρώιμες κοπές που αποδίδονταιαπό κοινού στην Λαμ(α και στην

ΤραχίναS5, μας οδηγούν σε μια ελκυστικήσκέψη ότι η πόλη υπήρχε ήδη

από την εκείνη εποχή.

Στις επόμενεςνομισματικέςπεριόδους συγκεντρώνεταιο κύριος νομι

σματικός όγκος. Η ίδια η πόλη προβαίνει στην έκδοση δικών της νομι

σμάτων, αργυρών και χαλκών. ωστόσο η συντριπτική πλειονότητατων

νομισμάτωνπροέρχονταιαπό ξένα νομισματοκοπεία.Από την ποικιλία

των νομισματικώντύπων,που απαντώνται,αποδεικνύεταιότι η πόλη έχει

αναπτύξει μια σπουδαία σε σημασία και σε διάρκεια. οικονομική σχέση

με τις πόλεις της Θεσσαλίας.της ΚεντρικήςΕλλάδοςκαι της Εύβοιας.

Αναμενόμενοήταν να εισαχθούνστην αγορά της Μακεδονικάβασι

λικά νομίσματα,τα οπο(α κυκλοφορούσανσυγχρόνωςμε κοπές αυτόνο

μων ελληνικών πόλεων. Αυτό ήταν φυσικό, αφού, όπως έχει υποστηρι

χθείαπό την σύγχροτ/έρευναS6 , η παρουσίατων βασιλικώνχαλκών στην

θεσσαλική αγορά δεν κάλυψε και προφανώς δεν προεβλέπετονα καλύ

ψει τις τοm.κές ανάγκες, ούτε όμως παραγκώνισετο εm.χώριο νόμισμα.

Αυτό συνέβαινε γιατί τα βασιλικά νομίσματα απευθύνοντανκαΤ'αρχήν

54. Rogcrs 1932,39-40, αρ. 90-91, εικ. 30-31. Για την πολιτική του αυτοκράτορα

Αδριανού. βλ. Μ.Τ. BoaIwrighI, Hadrian and Ihe cities ο/ Ihe Roman Empire. Princeton 2000,
84 (υποσημ. 4).

55. Γεωργίου 2004, 158-160, mv.1. αρ.I-2.
56. Κ. Liampi, «Thc circulaIion ofbronz.e Maccdonian roya1 coins in Thessa1y,., εις From ιΜ

Pαrιs to the Whole, νοΙ. Ι. AcIQ ο/ the 13th lnternational 8ronze Congress. held aι Cambridge,
Massachussets. 28 ΜαΥ-Ι June /996 (cκδ. C.C.MaIIusch. Α. Brauer. SE. Knudsen), PonsmouIh,
Rhodc Island 2000, 221-225.
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στο Μακεδονικό στρατό, που βρισκόταν εκεί ή περνούσε από την Θεσ

σαλία, όπως υποστηρίχθηκε.και στην συνέχεια διοχετεύοντανστο εμπό

ριο. Ταυτόχρονα, οι Θεσσαλικές πόλεις συνέχισαν την δική τους νομι

σματική δραστηριότητα περιστασιακά, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της

εσωτερικήςαγοράς και της δυνατότηταςεξεύρεσης μετάλλου.

Εξίσου αναμενόμενη.κατά την πέμπτη περίοδο, ήταν και η εύρεση

χαλκών κερμάτων του Αιτωλικού Κοινού. που καθόρισε την πορεία της

πόλης.

Στις επόμενες περιόδους αποτυπώνεταιο οικονομικός μαρασj.ώς που

χαρακτηρίζειτην διεθνή πολιτική σκηνή και την σταδιακή διείσδυσητων

νομισματικώνπροί'όντωντης νέας δύναμης,της Ρώμης.Η πόλη συνεχίζει

έστω και υ:ποτονικά57 να συναλλάσσεται και κατά την διάρκεια της

Ρωμαϊκήςαυτοκρατορίας.

Παρόμοια εικόνα κυκλοφορίας παρατηρείται και στο επίνειο της

Λαμίας,τα Φάλαρα,τα οποία ταυτίζονταιμε την σημερινήπόλη της Στυ

λίδαςSΙ, όπως αποδεικνύεταιαπό ένα «θησαυρό»που δημοσιεύτηκεπρό

σφατα5J • Στην γειτονική πόλη Άλο'" παρατηρείταιη ίδια εικόνα, ενώ δεν

διαφοροποιείταιη νομισματικήκυκλοφορίαστις Φερές61, στο Κιέριο':και

στην Αθαμανική ΑργιθέαΟ, όπως αποδεικνύουντα νομισματικάδεδομέ

να.

Ολοκληρώνονταςτην παρούσαεργασία μέσα από την οποία προσπα

θήσαμε εν συντομία να αποκρυπτογραΦήσουμεορισμένα από τα νομι

σματικά ευρήματα, που έφεραν στο φως οι ανασκαΦέςτης πόλης, καθί

σταται σαΦές ότι η αρχαία πόλη αποτελούσε ένα σημαντικό εμπορικό

κέντρο, το οποίο συνέβαλε στην διεξαγωγή και στην διευκόλυνση του

τοπικού εμπορίου.

Η Λαμία,ως Φύλακας,λόγω της στρατηγικήςγεωγραφικήςθέσης που

κατείχε,στο πέρασμαπρος την ενδοχώρατης Θεσσαλίαςκαι της Κεντρι

κής Ελλάδας,αλλά και λόγω του ρόλου που διαδραμάτισε,διαμόρφωσε

57. Α.Δ. Ριζάκης, "Οικονομία και οικονΟj.Uκές δραστηριότητες των ελληνικών 11όλεων

από την Πύδνα έως το Άκτιov», εις Πρακrικά Σ:r Εmσrημονικής Συνάντησης για rην

Eλληνισrική Κεραμεική, Β6λος 17-23 Απριλίου 2000, Αθήνα 2004,17-28.
58. F. Dakoronia, "E]emenIe der Haus-und SIadιplanung νοη SIYlis im 4. Jh.V. Chr.»,AA 106,

1991,75-88.
59. Π. Μπούγια, «Noι.uσματικός "θησαυρός» από την Στυλιδα (Στυλ(ςl]99I)>>, εις

ΟΒΟΛΟΣ 7. Το νόμwμα σro Θεσσαλικό χώρο, Πρακrικά συνεδρίου rης r Eπισrημoνι

κής Συνάντησης, Βόλος 24-27 ΜαίΟυ 2001, Αθήνα 2004, 341-364.
60. Η. Reinders Reinders, "Coinage and Coin Circu]ation ίη New A]os», εις ΟΒΟΛΟΣ 7. Το

νόμwμα σro Θεσσαλικό χώρο, Πρακrικά συνεδρίου rης r ΕlUσrημονικής Συνάντησης.

Βόλος 24-27 ΜαίΟυ 2001, Αθήνα 2004, ]85-206.
6]. Αργ. Δουλγέρη-Ιντζεσίλογλου- Α. Μουστάκα, 6.11.. 491-514
62. Ελ. Νικολάου - Βασ. Καραχρήστος - Γρ. Στουρνάρας, ό.11., 479-490.
63. Λ.Π. Χατζηαγγελάκης, ό.π., 5]5-540.
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64 Ευαγγελία ΓεωργΙΟυ

ένα χαρακτήρα απαράμ!λλης γοητε(ας, ο οποίος σήμερα κερδίζει ολοένα

και περισσότερο την προσοχή των ερευνητών.

Σ\)ντOμoΎ~Φl.ες

Ι. Πειι,οδικών

ΑΑ Archa%gischer Anzeiger.
Αλλ Αρχαιολογικα Ανάλεκτα εξ Αθηνών.

ΑΔ ΑΡΧα/ολογικ6ν Δελτίο!'.

ANSMN American Numismatic Sociery Museum Notes.
QT. Quaderni 7icinesi di Numismotica e Antichita Clαssiche.

ΗΕ Paul~Wissowα. Rea[encyc[opadie der classischen Altertumswissenscha/t.
SNR Schweizerische Numismarische Rundschau (Revue Sulsse de Numismotique).
Ζ/Ν. Zeitschrίjt j1lr Numismotik

Π. Νομισματικών Συλλογών και ΚαταλδΎων

BMC Britlsh Museum Catalogue.
BMC (CentraI Greece)
Β.ν. Head, Α Caιalogue ofthe Greek Coins ln the Britlsh Museum: Central Greece:

lAκris, Phocls, Boetia oιιd Euboea, Λονδίνο 1884.
BMC (Corinth 000 Colonies)
Β.ν. Head, Α Cotologue oj the Greek Coins ίπ the British Museum: Corinth ond

Colonies, Λονδ'νο 1889.
BMC (The Seleucid Kings ο! Syria)

Ρ. Gardnet, Α Caralogue ο! the Greek Coins ίπ the British Museum: The
Seleucid Kings ojSyrio, ΛονδΙνο 1878.

BMC (Thessoly to Aetolia)
Ρ. Gardner, Α Caralogue oj the Greek Coins ίπ the British Museum: Thessaly
to ΜιοΙία. Λονδίνο 1883.

BMC (Throce) Β.ν. Head - Ρ. Gardner, Α Caralogue ojthe Greek Coins ίπ the British
Mu.seum: Thrace, ΛονδΙνο 1877.

CRE ΠΙ Η. Matting1y, Coins ojthe Hoιnc.π Empire ίπ the British Museum ΠΙ: Nerva 10
IlΟΟτίαπ, Λονδίνο 1936.

McClean S.W. Grose, Fitzwilliam Museum. Catologue ojthe McClean Collection ο!

Greek Coins, 1/: The Greek Mainland, The Aegean Islands, Crete, Cambήdge
1926.

SNG Cop. SNG The Royal Col1ection ofCoins and Meda1s. Danish ΝατίοπαΙ Museum.
Parts 6--7 Thrace. Odessus - Sestu.s.lslands. Kings and Dynasts,
Copenhagen 1943.

SNG Cop. SNG The ΗΟΥΟΙ Collection ojCoins and Medals. Danish ΝατίοπαΙ Mu.seum.
Ρα" 12. Epiru.s-Acarnania, Copenhagen 1943.

SNG Cop. SNG The ΗΟΥaΙ Collection ojGoins and Medals. Danish ΝατίΟΜΙ Museum.
Ρα" 35. Syria. Seleucid Kings, Copenhagen 1959.

SNG Munchen SNG DeutschlaOO 10111. Staatliche Munzsammlung Mίlnchen. Makedonien:
Konige Ντ. 1-1228, Μόναχο 2001.
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ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

Παναγιώτη; Πανταζής

Αντιστράτηγο; ε.α. - σtJyγραΦέας

θΕΜΑ

Η μάχη του Σπερχειού μΈταξύ Βυζαντινών

και Βουλγαρικών στρατευμάτων (997 μ.Χ.)

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Γ
ύρω από την Μαιώτιδα Λίμνη, δηλαδή τη σημερινή ΑζοΦική

Θάλασσα, η οποία είναι βόρεια από τη Μαύρη Θάλασσα, υπήρχε,

παλιά, ένα Ουνογουροβουλγαρικό κράτος (βλέπε φωτογραΦία Νο Ι).

Φωτ. Νο Ι: Οι Βούλγαροι στα Βαλκό.νια.

Κατά τα μέσα του Ίου αιώνα ήλθαν, από ανατολικά, οι Χαζάροι και

υποδούλωσαν ένα μέρος από τους Ουνογουροβουλγάρους. Οι υπόλοι

ποι, με διάφορους αρχηγούς, μετακινήθηκαν δυτικά. Ένας από αυτούς

τους αρχηγούς, ο Ασπαρούχ, πέρασε τους ποταμούς «Δάναστρl.» (το

σημερινό Δνείπερο) και «Δάναπρι.» (το σημερινό Δνείστερο) και εγκατα

στάθηκε στο βόρειο μέρος του Δέλτα του ποταμού Δούναβη. Αυτοί ήταν

οι γνωστοί μας Βούλγαροι.Το τελευταΙο αυτό έγινε. όταν Αυτοκράτορας
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66 Παναγιώτης Πανταζής r
του Βυζαντίου ήταν ο ΚωνσταV1Ινος Δ' (668 - 685).

Από εκεί, οι Βούλγαροι, έκαναν επιδρομές στις γειτονικές Βυζαντινές

περιοχές.

Ύστερα από μία αποτυχημένη εκστρατεία εναντίον τους, από τον

Αυτοκράτορα Κωνσταντίνο Δ'. το 680 μ.χ., οι Βούλγαροι πέρασαν το

Δούναβη και εγκαταστάθηκαν στην περιοχή γύρω από τη Βάρνα.'

Ο Αυτοκράτορας προσπάθησε να τους εκδιώξει. αλλά δεν το πέτυχε

και έτσι, το 681 μ. Χ., έκλεισε ειρήνη μαζί τους. αφού, μάλιστα, θα τους

πλ ' 'Φ' "ι!ηρωνε και ετησιο ορο .....
Οι Βούλγαροι.στα εδάφη που εγκαταστάθηκαν,πνίγηκαν μέσα στο

σλαβικό πλήθος, που ήταν εγκατεστημένο εκεί από πριν. Με τον τρόπο

αυτό έχουμε το πρώτο σλαβοβουλγαρικόκράτος μέσα στο Βυζαντινό

κράτος. Από τότε άρχισε ένας άγριος, αδυσώπητοςκαι χωρίς έλεος αγώ

νας μεταξύ Βυζαντινώνκαι Βουλγάρων,ο οποίος συνεχίζεταικαι μέχρι

σήμερα"

Τη μεγαλύτερήτου δύναμη απόκτησε,το νέο κράτοςτων Βουλγάρων,

ότανΤσάροςτων ήταν ο Συμεών,ο οποίος βασίλευσεαπό το 890 μέχρι το

927 μ. Χ. Ο Συμεών οραματίζονταν <tην αγί.α ρωμαϊκή αυτοκρατορί.α

του βουλγαρικού έθνους με έδρα την Κ(ι)VσταV1ινούπολη)fo. Αυτό θυμί

ζει ..Την Λγί.α Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία του Γερμαηκού Έθνους». Το

όραμα αυτό, του Συμεών, προκάλεσε την έκρηξη φοβερών πολέμων με

τεράστιες απώλειες και καταστροΦές και από τις δύο πλευρές. Το 927
απεβίωσε ο Συμεών, χωρίς να ιδεί το όνειρο του πραγματοποιούμενο.

Το 971, όταν Αυτοκράτορας του Βυζαντίου ήταν ο Ιωάννης Τσιμι

σκής, καταλύθηκε το βουλγαρικό κράτος και προσαρτήθηκε στην Αυτο

κρατορία του Βυζαντίου.

Το 976 Τσάρος των Βουλγάρων έγινε, πραξΙΚΟ1πlματικά, ο Σαμουήλ.

Το όνειρο του ήταν μικρότερης εμβέλειας από αυτό του Συμεών. Αυτός

ονειρεύονταν την ..ανασύσταση του βουλγαρικού κράτου; και την επέ·

Ι. Το ιστορικό της απowχ(ας της εκστρατε(ας έχει ως εξής:

Το 680 μ.Χ. ,ο Αυτοκράτορας, πέρασε, με πολύ στρατό, το Δούναβη κα~ προσπάθη

σε να παρασύρει τους Βουλγάρους, να δώσουν μάχη. Οι Βούλγαροι, όμως, το απέφευγαν

αυτό κα~ παρέμεναν κρυμμένοι στα κρησΦύγετά τους. που ήταν μέσα στα βαλτοτόmα του

Δούναβη. Το γεγονός αυτό είχε σαν συνέπεια τη μείωση του ηθικού του Βυζαντινού

Στρατού. διότι κυνηγούσαν. μέσα στους βάλτους, έναν εχθρό, χωρ(ς να μπορούν να τον

αντικρi.σoυν και, ο οποΙΟς, ε(χε τη δυνατότητα να τους επιτεθεΙ, όπου κα~ όποτε ήθελε.

Επάνω στο κρίσιμο αυτό σημείο αρρώστησε ο Αυτοκράτορας και μετέβη στη ΜεσημβρΙα.

Διαδόθηκε όμως η Φήμη ότι, ο Αυτοκράτορας, δειλιασε και γι' αυτό έφυγε προς τα oπf.σω.

Τότε. ο Στρατός. νόμισε ότι εγκαταλείΦθηκε από τον Αυτοκράτορα και άρχισε να υπο

χωρεΙ Στην αρχή η υποχώρηση εξελi.σσoνταν κανονικά. σε λιγο. όμως. μετατράπηκε σε

άτακτη φυγή. χωρ(ς οι Βούλγαροι να το έχουν αντιληΦθεί. Όταν κατάλαβαν περ( τίνος

πρόκnτα~, επέπεσαν εναντΙΟν του Bυζαντ~νoύ Στρατού και, κυνηγώντας τον. διάβηκαν

το Δούναβη και εγκαταστάθηκαν στην περιοχή γύρω από τη Βάρνα.
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Η μάχη του Σ1'ΙεΡΧειού μεταξύ Βυζαντινών & Βουλγαρικών στρατευμάΤαΝ (m μΧ.) 57

κτασή το" Π@οι; τη θεσσαλονίκη και την κεντρική και νότια Ελλάδα».

Α;;ωτέλεσμα αυτού του ονε(ρου ήταν να εκραγεί ένας νέος μακροχρό

νιος, αδυσώπητος. σκληρός και ανελέητος βυζαντινοβουλγαρικός πόλεμος.

Τον ίδιο χρόνο, δηλαδή το 976, γίνεται Αυτοκράτορας του Βυζαντίου

ο Βασ(λειος Β' , ο οποίος έθεσε, σαν κυρία εmδίωξή του, την παντελή εξά

λειψη του βουλγαρικού κινδύνου.

Από τον ανωτέρω πόλεμο νικητής βγήκε ο Βασ(λειος. Το 1018 παρα

δόθηκαν οι Βούλγαροι στον Αυτοκράτορα Βασιλειο και, έτσι, έσβησε και

το νέο βουλγαρικό κράτος.!

Ένα σημαντικό επεισόδιο, του ανωτέρω ;;ωλέμου, ήταν και η ΜΑΧΗ

ΤΟΥ ΣΟΕΡΧΕΙΟΥ, την οπο(α θα παρουσιάσουμε στη συνέχεια. 3

ΤΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΤΗΣ ΜΑΧΗΣ ΚΑΙ ΤΑ

ΕΡ!ΠΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΝΑΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ

•..
~•••

Φωτ.Νο 2: Δρομολόγιο εισβολής του Σαμουήλ

στη νότια Ελλόδα.

α. Τα δεδομένα:

ΤΟ 995. ο Βασ(λειος, διακόπτει τις εmχειρήσεις κατά των Βουλγάρων

και αναχωρεί, εσπευσμένα,

για τη Συρία, προκειμένου

να αVΤΙμΕτώ1llση προβλή- 1,.ΙΙΙιjι
ματα ασφαλείας των ανα- r-
τολικών συνόρων της

Αυτοκρατορίας."

Αυτή την απασχόληση f;-;;:;;~
του Βυζαντινού Στρατού, r
στα ανατολικά της Αυτο

κρατορίας, την εκμεταλ

λεύθηκε, ο Σαμουήλ, για

την αναδιοργάνωση του

στρατού του και, το 996,!
εmτίθεται κατά της Θεσσα

λονίκης (βλέπε φωτογρα

Φία Νο 2).
Α ντιλαμβανόμενος,

όμως, ότι δεν δύναται να

2. Ο Σαμουήλ πέθανε το 1014 απόα.wπληξία. Τούτο έγινε μετά από δύο ημέρες, α.r,;'

όταν εΙδε τους 15.000 τυΦλούς στρατι.ώτες, που του έστειλε ο Βασίλειος μετά τη μόχη του

Κλειδισυ.

3. Τα γεγονότα της «Μάχης του Σ,,;ερχειού,, έχουν γραφεί από τον βυζαντινό χρονο

γράΦο Ιωάννη Σκυλίτζη, η χρονογραφια του οοοίου περιλαμβάνει τα γεγονότα από το

811 έως το 1079 μ. Χ. Από αυτόν τα έχουν πάρει OL λοιποί ιστορικοί.

4. Το 994 αLγυπτιακά στρατεύματα οολιορκούσαν το Χαλέπι, το οοοισ ήταν βυζαVΤL-
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68 Παναγιώτης Πανταζής

Φωτ. Νο 3: Δρομολόγιο κινήσεως Νικηφ6ρου
Ουρανού προς την κοιλάδα του ΣJwρχειoiι

καταλάβειτην οχυρά πόλη,

στρέφεται προς νοτιοδυ

ομάς, διαβαίνει τα Τέμπη

και, δια της Θεσσαλίας,

Βοιωτίας και Αττικής, εισ

δύει στην Πελοπόννησο

λεηλατών και καταστρέ

φων τα πάντα.

Κατά του Σαμουήλ

εστάλη, υπό του Βασιλεί

ου, ο Στρατηγός Μάγι

στρος ΝικηΦόρος Ουρα

νός, ο οποίος (βλέπε

φωτογραΦία Νο 3), από

τη Θεσσαλονίκη έΦθασε

στη Λάρισσα και, αφού

άφησε εκεί τις αποσκευές

του, διέσχισε. δια συντό

νων πορειών. την πεδιάδα

των Φαρσάλων.διάβηκε τον Am.δανό ποταμό (τον σημερινό Φαρσαλιώ

τη) και στρατοπέδευσεπαρά την όχθη του πλημμυρισμένουΣπερχειού.

Στην αντίπερα όχθη ήταν στρατοπ.εδευμένος ο Σαμουήλ,' ο οπο(ος,

νό προτεκτοράτο.Ο Εμίρης του χαλεπίου ζήτησε τη βοήθεια του Αυτοκράτορα.Προ του

ενδεχομένου να κινδυνεύσει η Αντιόχεια. μεtό. την πτώση ΤΟ\1 xαλεnίoυ, αποΦάσισε, ο

Βασιλει.ος, να σπεύοει σε βοήθεια. Κατόπιν τούτΟ\1 διέκοψε τις εrnχειρήσεις κατό. των

Βουλγάρωνκαι τοποθέτησε.στη θεσσαλονίκη.τον Μάγιστρο Γρηγόρι.ο Ταρωνίτη,Στρα

τηγό του θέματος της θεσσαλονΙΚης,με ισχυρές δυνό.μεις, δια να δύναται να αποκρού

σει τις βουλγαρικές επιδρομές. Μετά ταύτα επέστρεψε στην Κωνσταντινούπολη. AπiJ

εκεί. αμέσως, ξεκΙνησε για τη Συρία. Με ταχύτατη πορεία διέσχισε την αυτοκρατορία,

από τη δύση προς την ανατολή, εντός 26 ημερών και, στα τέλη ΤΟ\1 ΑπριλΙΟυ του 995.
παΡ0\10ι.6σθηκε, cuΦνιδιαστικά, στην περι.οχή ΤΟ\1 Χαλεπίου. Οι πολι.ορκητές, κατάπλη

κτοι από την εμφάνι.ση των Βυζαντινών στρατευμάτων, έλυσαν αμέσως την πολι.ορκια.

Εντός έξι μηνών είχε διευθετηθεί η κατό.σταση στα ανατολικά σύνορα. Το Φθινόπωρο

ΤΟ\1 995 αναχώρησε για την Κωνσταντινούπολη και Π)ν Ιη Ιανo\l~'o\l '10\1 996 τον β@',

σκουμε να έχει vτιστ"έψει ο' αυτή.

5. Δεν αναΦέρεται, στις ιστορικές πηγές, η ακριβής ημερομηνω εmθέοεως κατά της

θεσσαλονίκης. Ο χρόνος της εmθέσεως αναΦέρεται, σ' αυτές, ως εξής: «Κατό. τη διάρ-

κεια της εις Βασιλεύουσαν παραμονής του ΒασιλεΙΟυ Ά"α, η επiθεoη του Σαμουήλ,

ά@χισεμετάτην Ιην Ιανουα"ωυ του 996, ημε"ομηνία κατά Π)ν οπο(α, ο ί\\ιτο~άτot!ας,

επέστ"εψε στην Κωνσταντινούπολη. Κατό. την επίθεση αυτή φονεύθηκε ο ΤαρωνΙτης και

συνελήΦθη αιχμάλωτος ο γιος του Ασώτι.ος.

6. Μάγιστρος ήταν αξίωμα απονεμόμενο από τους Βυζαντινούς. Αρχικά απονέμονταν

σε στρατιωτικούς. ενώ. βραδύτερα. σε αυλικούς και ανωτάτους πολιτικούς υπαλλήλους.

Το αξίωμα το απένειμε ο Lδι.oς ο Αυτοκράτορας σε ειδική τελετή.

7. Αυτό σημα(νει ότι, ο Σαμουήλ. έΦθασε πρώτος στην κοιλάδα του Σπερχει.ού.
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εmστρέφoντας, εύρε και αυτός το Σπερχειό πλημμυρισμένο και, ως εκ

τούτου, αναγκάσθηκε να διακόψει την πορεία του. Οι Βούλγαροι έσυ

ραν, μαζί τους, τεράστιο όγκο λαΦύρων και πολλούς αιχμαλώτους. Ο

Σαμουήλ πείσθηκε ότι, ο πλημμυρισμένος ποταμός, είναι ανυπέρβλητο

εμπόδιο για τους Βυζαντινούς και, ως εκ τούτου. χαλάρωσε τα μέτρα

φρουρήσεως και ασφαλείας του στρατοπέδου του.

Ο Ουρανός. όμως, βρήκε πόρο και, αφού διαπεραίωσε το στρατό του

στην αντίπερα όχθη του Σπερχειού, επιτέθηκε, αιφνιδιαστικά, κατά του

βουλγαρικού στρατού. Ο αιΦνιδιασμός επέτυχε πλήρως και, οι Βούλγα

ροι, υπέστησαν τρομερές απώλειες. Όλοι οι Βυζαντινοί αιχμάλωτοι απε

λευθερώθηκαν και όλα τα λάφυρα έπεσαν στα χέρια του ΝικηΦόρου

Ουρανού.

Αυτά είναι, όλα κι όλα, τα ιστορικά στοιχεία τα οποία μας παρέχονται

και τα οποία τα έλαβα από το βιβλίο του Ιωάννη Καραγιαννόπουλου

.ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ».

β. Τα ερωτήματα:

Από την ανάλυση των όσων γράφονται, ανωτέρω, προκύπι:ουν τα

ακόλουθα ερωτήματα:

α. Ποιο ήταν το δρομολόγιο επιστροΦής του Σαμουήλ;

β. Σε ποια περιοχή στρατοπέδευσε;

γ. Που ήταν ο πόρος που βρήκε ο ΝικηΦόρος Ουρανός;

δ. Ποιο ήταν το σχέδιο επιθέσεως του ΝικηΦόρου Ουρανού και πως

άρχισε και πως εξελίχθηκε η μάχη;

Σ' αυτά τα ερωτήματα θα προσπαθήσουμε να δώσουμε απάντηση στο

υπόλοιπο μέρος της παρούσης διατριβής.

Τούτο θα επιτευχθεί:

α. Με την περαιτέρω στρατιωτική ανάλυση των, ως ανωτέρω, παρεχο

μένων πληροφοριών για τους Βουλγάρους και τους Βυζαντινούς.

β. Με τη στρατιωτική ανάλυση του εδάφους και των καιρικών συνθη

κών, την εποχή της Μάχης και την εκτίμηση του βαθμού επιδράσεως,

αυτών, επί του προσδιορισμού της περιοχής στην οποία έγινε η Μάχη και

στον τρόπο διεξαγωγής της.

γ. Με τη συγκέντρωση και ανάλυση των παρεχομένων πληροφοριών,

από την παράδοση των κατοίκων της περιοχής, οι οποίες θα συμβάλουν

στον εντοπισμό της περιοχής, όπου διεξήχθη η Μάχη του Σπερχειού.

ΟΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΤΕθΕΝΤ Α ΕΡ!ΠΗΜΑΤ Α

α. Η ανάλυση τη; σημασία; τη; λέξεως <4ο;πλημμυρισμένο;»:

Όταν λέμε ότι, ο Σπερχειός, ήταν «πλημμυρισμένο;», εννοούμε ότι

εισέρευσαν στην κοίτη του, ένεκα των πολλών ομβρίων υδάτων, ποσότη

τες νερού πέραν εκείνων που ήταν δυνατό να χωρέσει αυτή. Το πλεονά-
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ζον νερό ξεχείλιζε και χύνονταν έξω από την κοίτη.

Σαν φυσικό και αναπότρεπτο επακόλουθο αυτής της καταστάσεως

είναι να κατακλυσθεί, η κοιλάδα του Σπερχειού, από τα νερά που ξεχει

λίζουν. Στο χωριό μου, το Κωσταλέξι, όταν λέμε τη φράση <ι<βγήκι του

πουτά μ'» (βγήκε το ποτάμι = ξεχείλισε το ποτάμι), εννοούμε, κατ' ευθεί

αν, ότι. ο κάμπος, κατακλύσθηκε με νερό.

Ο βαθμός κατακλυσμού της κοιλάδας είναι ανάλογος με την ποσότη

τα του νερού που έχει ξεχειλωει από το ποτάμι.

Άρα, όταν έγινε η ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΣΠΕΡΧΕΙΟΥ, δεν είχαμε, μόνο, τον

πλημμυρισμένο Σπερχειό, αλλά και την καταχλυσμένη κοιλάδα 10υ.

β. Διαδικασία

καταχλυσμού τη; κοι·

λάδας του Σπερχειού

και οι επιmώσεις, του

χατακλυσμού της,

στην επιλογή του

χώρου 01@ατοπεδεύ.

σεως των Βουλγάρων:

(1). Η δ,αδ,κασΙα

(βλέπε φωτογραΦία

Νσ4).

Σε κάθε περΙΠΤωση

.... '," ισχυρής βροχοπτώσε

ως, το Μm.κιόρεμμα,

κατέβαζε πολύ νερό,

Φωτ.Νο 4: Διαδικασ(α κατακλυσμού με αποτέλεσμα να

της κοιλάδας του ΣπεQχειού. πλημμυρΙζει. Τα νερά

του, όμως, εκτρέπονταν (και εκτρέπονται), αποκλειστικά και μόνο, προς

νοτιοανατολάς, όπως δείχνουν και τα βέλη της φωτογραφιας, τα οποία

ξεκινούν από το Μπικιόρεμμα. Για ποιο λ/γο συμβαίνει αυτό, θα το

δούμε στη συνέχεια.

Ο Σπερχειός πλημμύριζε και αυτός ταυτόχρονα με το Μπικιόρεμμα. Η

ιδιαιτερότητα της πλημμύρας του Σπερχειού είναι ότι, τα νερά του που

ξεχείλιζαν, εκτρέπονταν (και εκτρέπονται) αποκλειστικά και μόνο προς

βορράν της κοίτης του. Τούτο απεικονίζεται με τα βέλη της φωτογρα

Φίας, τα οποία ξεκινούν από το Σπερχειό. Το φαινόμενο αυτό συμβαίνει

διότι, η κλήση των κατερχομένων βορείων αντερεισμάτων της Οίτης,

τελειώνει. ακριβώς, στη νότια όχθη του ποταμού.

Από τα ανωτέρω καταφα(νεται ότι, ο κατακλυσμός της κοιλάδας του

Σπερχειού. ήταν η συνισταμένη των πλημυρών του ίδιου του Σπερχειού

και του Μπικιορέμματος.
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Η περιοχή της κοιλάδας του Σπερχειού που κατακλύζονταψ, με την

ανωτέρω διαδικασία, είναι ανατολικά του Μmκιορέμματος και βορείως

του Σπερχειού ποταμού. Φθάνει, δε, μέχρι νότια του Σιδηροδρομικού

Σταθμού Λιανοκλαδίου, του χωριού Καλύβια και της Λαμίας, καθώς και

μέχρι το χωριό Κόμμα και ακόμη ανατολικότερα.

Στην περίmωση αυτή, νοτίως μεν του Σπερχειού, έχουμε τη δυνατότη

τα να πλησιάσουμε τον ποταμό μέχρι την όχθη του, βορείως, όμως, έχου

με τη δυνατότητα να τον πλησιάσουμε, μέχρις εκεί που μας EmtQtπovv τα

νερά, τα οποία κατέκλυσαν τον κοιλάδα του.

Στην ανωτέρω διαδικασία oφεCλoνταν και ο κατακλυσμός της κοιλά

δας του Σπερχειού, όταν έγινε η ομώνυμη Μάχη, γιατί και τότε υπήρχαν

οι ίδιες εδαφολογικές συνθήκες.

(2). Ο. εΠΙΠτώσεις:

Η περιοχή της κοιλάδαςτου Σπερχειού,η οποία δέχονταν τα περισσό

τερα νερά, από τις ως ανωτέρωπλημμύρες,είναι η κειμένη ανατολικάτου

Μmκιορέμματος.

Ά@α, ο Σαμουήλ, έπ@επε να στ@ατoπεδεiισει νότια του Σπερχειού,

ανατολικά του Μπικωρέμματος και απέναντι από την κατακλυσμένη

ΠΕ@ιοχή,γιανα εκμεταλλευθείτην από βο@@ά ασφάλεια,που του πα,@εί·

χε αυτή. Μόνο αυτή η θαλασσοπλημμύρατης ανωτέρω πε@ιοχής ήταν

ικανή να εμφυσήσει, στο Σαμουήλ, το αίσθημα της ασφαλείας από

βο@@ά, τόσο πολύ μάλιστα, ώστε να τον παρασύρει στη χαλάρωση των

μέτ@ωνασφαλείαςτου στ@ατοπέδουτου, όπως μας το πα@αδίδειη ιστο

@Ια.

γ. Η θέση της παραλίας της κοιλάδας του Σπε@χειού, όταν έγινε η

ομώνυμη μάχη και οι επιπτώσειςαπό το γεγονός αυτό.

(1). Η θέση: (βλέπε φωΤΟΥραΦΙαΝα 5):
Στην φωτογραΦία αυτή φαίνονται:

Η αρχαία παραλία του Μαλιακού Κόλπου, το 480 π. Χ., ήτοι πριν

1500 χρόνια από τη Μάχη του Σπερχειού και σημερινή παραλία του. IΙ

8. ΓράΦω «κατακλύζονταν», διότι, με τα τελευταια αντιπλημμυρικά έργα (Εκβάθυν

ση της κο(της του Σπερχειού, κατασκευή της διώρυγας κατά μήκος της κοιλάδας του

Σπερχειού και διοχέτευση, μέσα σ' αυτή, των νερών του Μ1Ο.κιορέμματος), έχει αλλοιωθε(

σημαντικά η ανωτέρω διαδικασkt.

9. Η ΦωτογραΦια έχει ληΦθεΙ από το βιβλίο «ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ ΑΤΛΛΣ» του Κωνσταντ(

νου Koντoρλήll967.

10. Για το ίδιο θέμα. ο Βορτσέλας. γράφει. στο βιβλίο του «Φθιώτι.ς» του 1907. ότ~ ο

ποταμός: «....εισέβαλεν. επί των Περσικών πολέμων. εις τον Μαλιακόν κόλπον. όστις.

τότε, εισεχώρε~ μέχρ~ του χωρίου Κόμμα και ολίγον έτι δυτ~κώτερoν αυτού ......». Στα

συμπεράσματα αυτά. κατά το Βορτσέλα. κατέληξε ο Αγγλος περ~ηγητής Ληκ, ο οποίος

στηρ(χθηκε σε περ~γραΦή της κοιλάδας του Σπερχειού από τον Ηρόδωτο. Έκαμε μάλι

στα, ο Ληκ. επιτόπια μελέτη της περιοχής. Με το «οΗΥον έπ δυτ,κότεgoν» από το Κόμμα.

το οπο(ο αναΦέρε~ ανωτέρω ο Βορτσέλας. Φθάνουμε. λίγο - πολύ. στην αρχαία παραλια

του Σπερχειού. όπως Φαiνεται στη Φwτoγραφια Νο 5.
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Φα/'t. Νο 5: Η Αρχα(α και η σημερινή παραλ(α του Μαλιακού Κόλπου.'

Οι ποταμοί Ασωπός, Μέλας (τα σημερινά Μαυρονέρια) και Δύρας (ο

σημερινός Γοργοπόταμος) οι οποίοι, στην αρχαιότητα. χύνονταν απ'

ευθείας στη θάλασσα, ενώ, τώρα, είναι παραπόταμοι του Σπερχειού και

ο Σπερχειός ποταμός.

Από το χάρτη της φωΤΟΥραΦίας διαπιστώνεται, με βάση την κλίμακα

στην οποία είναι σχεδιασμένος, ότι, οι προσχώσεις των ανωτέρω ποταμών

και ιδίως του Σπερχειού, μετακίνησαν την παραλία του Μαλιακού Kόλ~

που, προς ανατολάς, κατά 11 χιλιόμετρα περίπου, ήτοι κατά 2.200 μέτρα,

περίπου, ανά 500 χρόνια. Άρα, το m μ. Χ., ήτοι 1500, περίπου, χρόνια

μετά το 480 π.χ.,δηλαδή τρεις φορές τα 500 χρόνια, θα πρέπει να μετακι

νήθηκε η παραλία του Μαλιακού Κόλπου, προς ανατολάς. κατά 6.500
μέτρα περίπου.'! Θα ήταν, δηλαδή, δυτικά. περίπου. της σημερινής Ανθή

λης.

Ακόμη, δυτικά και νότια από την ούτως, σε γενικές γραμμές. προσ

διοριζόμενη παραλία του Μαλιακού κόλπου το 997 μ. Χ .. θα υπήρχαν

εκτεταμένα βαλτοτόπια, τα οποία θα περιόριζαν, ακόμη περισσότερο.

την κοιλάδα του Σπερχειού.

Βέβαια ο υπολογισμός. γω. την τοποθέτηση της ακτής του Μαλιακού

Κόλπου δυτικά της Ανθήλης, είναι πολύ απλουστευμένος, γιατί. κατά τα

αρχικά στάδια όταν η κοιλάδα ήταν στενότερη, η ταχύτητα προσχώσεων

11. Για το θέμα αυτό, ο Βορτσέλας, γράφει: .,Κατά ταύτα η παραλια του Μαλιακού

Kόλιwυ, από των Περσικών Πολέμων μέχρι τούδε, μετετοπίσθη εξ χιλιόμετρα και J1λέov

προς ανατολάς». Τούτο συμΦωνεΙ με τους δικούς μας υπολογισμούς.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:41:41 EEST - 54.226.8.97



•

Η μάχη του L'"1EQΧEιoύ μεταξύ Βυζαντινών & Βουλγαρικών oτρατεtιμάτυN (W7 μΧ) 73

θα ήταν ταο γρήγορη, ενώ, όσο η κοιλάδα Φάρδαινε, η ταχύτητα προ

σχώσεων θα ήταν :mo αργή. Τα εκτεταμένα βαλτοτόπια, όμως, πριν από

την ακτή καλύπτουν επαρκώς τις .επιπτώσεις όπως διατυπώνονται στην

επόμενη παράγραφο.

(2). Οι επιπτώσεις:

Ωι; εκ τούτου εκτιμάται ότι ήταν αδύνατο να υπάρχει, το 997 μ. Χ.,

οδός, η οποία θα συνέδεε τη δυτική έξοδο των θqtμοπυλών, σε ευθεία

Ύιtαμμή, με το Ζητούνι. Κατόπιν 10ύτου, ο Σαμουήλ, έπqεπε να αναζη·

τήσει άλλο δρομολόγιο, bvtLxhu(ta, για να διαβεί 10 Σπερχειό και να

φθάσει στην πόλη αυτή.

δ. Δ@ομολόγιοτο οποίο ακολούθησε,ο Σαμουήλ,κατά την επιστρο

φή του (βλέ"" φωτσγραΦΙαΝο 6):
(1). Τα δεδομένα:

Το ιπmκό του Σαμουήλ, οι χιλιάδες αιχμάλωτοι και ο τεράστιος όγκος

λαΦύρων, συνέθεταν μ(α Φάλαwα βαρείας συνθέσεως και μεγάλου μήκους.

Να σημειώσουμε ακόμη, ότι τόσο τα υλικά μάχης του στρατεύματος,

όσο και τα λάφυρα. θα μεταΦέρονταν με τροχοΦόρα οχήματα, δηλαδή

κάρα και αραμJtάδες.

Μ(α τέτοια φάλαγγα απαιτούσε δρομολόγιο πεδινό και ομαλό, το

οποίο, παρά τα ανωτέρω δεδομένα, να επιτρέπει την ταχε(α κίνηση.

Τούτο, εξ άλλου, πρέπει να ήταν και η βασική επιδ(ωξη του Σαμουήλ.

Τέτοιο δρομολόγιο ήταν ένα και μοναδικό, αυτό το οποΙΟ, από Ατα

λάντη, Ελάτη και Σκάρφεια, διέρχονταν μέσω των θqtμοπυλών (βλέπε

φωτσγραΦία Νο 6):

Φωτ. Νο 6: Το αρχαCo δρομολ6γι.ο από Ελάτεια κα~ Σκόρφεια

δια μέσου των Θερμοπυλών.
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Το δρομολόγιο αυτό

(ΒλέΠΕ φωτογραΦία Νο

7) ήταν μέρος του

ρωμαϊκού στρατιωτι

κού δρόμου, ο οποίος,

από Λάρισσα - Κραν

νώνα - ΦάλαραΙΙ


Θερμοπύλες - Σκάρ

φεια - Ελάτεια και

Αταλάντη, έΦθανε στις

Πλαταιές και, από εκεΙ,

στην Αθήνα και στην

Κόρινθο.13

Τον (διο δρόμο,

βεβαίως, θα τον διατή

ρησαν και θα τον χρη

σιμοποιούσαν και οι

Βυζαντινοι.

Αυτόν το δρόμο,

Φωτ. Νο 7: Ο αρχαίος ρωμαί"κός στρατιωτικός δρόμος. επίσης, θα χρησιμοποι

ούσα και οι διάΦοροι

βάρβαροι τόσο για την εισβολή τους στην κυρίως Ελλάδα, όσο και για

την εm.στΡOΦή τους.

Από τη δυτική έξοδο των στενών ο αρχαίος δρόμος, την εποχή των

12. Φάλαρα: Aρχαiα παράλια πόλη. Η θέση τη; ήταν, ενδεχομένως. στη θέση του σημερι.

νού χωριού Αυλάκι. Αλλοι την ταυτίζουν με τη θέση της σημερινής Στυλίδας. Εντύπωση προ

καλε( 10 Yf:YOV6ς ότι δεν αναΦέΡεταιη ΛαμLα. Φάλαρα,στην αρχαιότητα.έλεγαντα μεταλ

λικά κοσμήματα,τα οποίατοποθετούσανστην ΠΣρικεΦαλαία.Σήμερα,με τη λέξη αυτή,ΕWo

ούμε τα κοσμήματαπου τοποθετούνταιστην προμετωπίδατων αλόγωνή του χαλινού.

13. Συμπληρωματικά στοιχεία για το δρομολόγιο αυτό παρέχονται ως κατωτέρω:

Το ίδιο δρομολόγιο ακολούθησε ο Σαμουήλ και κατά την αντΙΟΤροφη έννοια, όταν κατέ

βαινε προς Αθήνα και Πελοπόννησο. Ε(ναι αυτονόητο ότι. τότε, για να μεταβεί κάπαος από

τη Θεσσαλία στη Βοιωτία, έπρεΠΣ να ΠΣράσει, υπox~&Κά, δια μέσου των Θερμοπυλών και

εκεΙΟεν Σκάρφεια, Αταλάντη (Λοκρίδα) κλπ.

Να τι γράφει και το λεξικό ..ΗΛΙΟΣ>ο, στη λέξη ..θε~μσπίιλαl» για το ανωτέρω δρομο

λόγιο: ..Kσ:tά τ/ν αοχαιόΤητα και μπ' αυτ/ν, επί αιώΎα; μΑΧΟΟ";, ω θε@μσπίιλαιήσανη

μόνη βατ/ δίοδος: εκε'νηι;, η oπokt έφε@εvεκτ/;Φ6ιώτιδoς:ειι;τ/ν Λοκ@'δα και, γεvιxώ

uoov, από τ/; Στειιαιά;:εις την θεοοσJJαv..,

Ο ΝικηΦόροςΟυρανός,κατερχόμενοςπροςτην κοιλάδατου Στιερχειού,χρηmμοποίησε

το δρομολόγιοΛάρισσα - Φόρσαλα - Θαυμακός (Δομοκός) - Ζητούνι. Τούτο το έπραξε,

βεβαίως, διότι εκτΙμησε ότι, εΠΙ του δρομολογίου αυτού, θα ήταν δυνατό να συναντήσει, ε.ί11.

στρέιΡοντα, το Σαμουήλ.

Τέλος όταν, το φeινόπωρo του ]018, ο Αυτοκράτορας Βασιλειος έΦθασε στο Ζητούνι,

ε.ί11οκεπτόμενος τα διάΦσρα ΠΣδία των μαχών. καταπλάγηκε από τη θέα των σωρών των,
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περσικών πολέμων

(Βλέπε φωτογραΦία Νο

8), ακολουθούσε την

ακόλουθη χάραξη:

Έβαινε νοτίως του

Ασωπού και, περνώ

ντας τον ποταμό αυτόν,

έΦθανε στην αρχαία

πόλη Ηράκλεια.'· Στη

συνέχεια περνούσε

τους ποταμούς Μέλα

και Δύρα και έΦθανε

στην αρχα(α πόλη

Αντικύρα. Η Αντικύ

ρα, κατά το λεξικό

~HΛJOΣ», ήταν «πόλις

των Οιταίων παρά

τας εκβολάς του

Σπερχειού. εν τη οποία U:""",:---:::-=!!!:Ξ:::"--1e...,uL'!i:.ι:
Αθηνάδης ο Τραχί· Φωτ. Νο 8: Το αρχαίο δρομολόγιο από τη δυτική

νιος, επίτηδες κατελ- έξοδο των στενών μέχρι τη Λαμία (Ζητούνι)

θών, εφόνευσε τον Εφιάλτην, εm.κηρυχθέντα υπό των είς Πυλαίαν 15

λευκανθέντων aj'tό το χρόνο, οστών των Βουλγάρων στρατιωτών. που έι"1εσαν κατά τη μάχη

του Σπερχειού, Εθαύμασε. όμως. και το υπερμέγεθες τεΙχος, το οποίο, ο Αρμένιος Ρουπένιος.

είχε αναγε/ρει στο μέσο του στενού των Θερμοπυλών, για να φ~άξει στους BO\Iλyά~υς τ/

6(οδο οπό τ/ν οπιοία. αυτοί.1tQO.γματοποιoiισαν τις ε.-τιδ~μtς τους κατά των θεμάτων τ/ς

κυ~ΊΩS Ελλάδος. ΤΟ τε'χος αυτό έλαβε την ονομασΙΟ «σκέλος» δηλαδή «μακρόν τείχο9'.

Αρα διά μέσου των Θερμοπυλών εισέβαλαν και α.WΧωρoύσαν οι Βούλγαροι. Αν το έκαμαν

αυτό από αλλού, θα κατασκεύαζαν εκα το «τείχος» και όχι σης Θερμοπύλες.

14. Η Ηράκλεια κτΙσθηκε το 426 πΧ. από τους L"tCtρτιότες. επί των ερει.ι'tίων της

καταστραφείσης, από τους Οιταίους. αρχαιότατης πόλεως Τραχίνας. Η Τραχίς ήταν

Πρωτεύουσα της Tραxιν~ς. Ί·Ιταν κτισμένη «στις υπώρειες βραχώδους λόφου, τας Τρα

χινΙΟς πέτρας». Η συγκεκριμένη θέση της ήταν εκεί που είναι το σημερινό χωριό Ανω

Βαρδάτες. Οι Τραχίνιες πέτρες ε'ναι τα μεγόλα βρόχια που φα'νονται νότια και νoτιoδυ~

τικά του χωριού Ανω Βαρδάτες, μέσα από τα oπo~ διέρχεται η σιδηροδρομική γραμμή.

Εκεί, μάλιστα, υπάρχει και σιδηροδρομικός σταθμός με την oνoμασLα Τραχίς. Η θέση της

σημερινής Ηράκλειας είναι πολύ μακριά από τη θέση της αρχαLας Ηράκλειας.

15. Πυλαία εκαλείτο η σύνοδος των Αμφικτιόνων, η oπoLα ελάμβανε χώρα Μρά το

ναό της Δήμητρας στις Θερμοπύλες, οι οποίες εκαλούντο και, απλώς, Πύλαι. Ακριβέστε

ρα η σύνοδος γίνονταν στην πόλη της Ανθήλης, στην οποία ήταν και ο ναός της Δήμη

τρας. Η Ανθήλη ήταν πόλισμα (μικρή πόλη), η οποία βρίσκονταν «παρά την συμβολήν»

του ποταμίσκου «ΦoΙvικoς εις τον Ασωπόν και την f".<βολήν του δευτέρου (εις την θάλασ

σαν)>>. Η ακριβής θέση της Ανθήλης εΙναι ακαθόριστη λόγω των προσχώσεων, οι οποίες

μετέβαλαν την τοπογραΦία της περιοχής, Από την Ανθήλη άρχιζε η δυτική είσοδος των

στενών των Θερμοπυλών. Το σημερινό χωριό, Ανθήλη, δεν έχει καμία σχέση με την

αρχαία Ανθήλη. Και βέβαια. όταν ακούμε τη λέξη Θερμοπύλαι, δεν μίwρεί Μρά να έλθει

στο μυαλό μας η πασίγνωστη Μάχη των Θερμοπυλών του 480 π. Χ.
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συνελθόντων Αμφικτιόνων των άλλως Πυλαγορώνl'}).

Από την Αντικυρα. ο δρόμος, έκαμπτε προς ανατολάς διέρχονταν,

σε ένα σημείο εκεί, το Σπερχειό και, δια μέσου της κοιλάδας του, έΦθανε

στη Λαμία (Ζητούνι). Είναι προφανέ; ότι, 10 σημεί.ο διελεύσεως: του

ποταμού, ήταν στη θέση της σημερινής γέΦ"f}ας της ..:Σανίδαι;~,όπου

είναι και το στενότεροσημείοτου στην πε(μοχή αυτή.. Στο σημείο αυτό

θα ΠQέπει να υπήρχε γέφυρα, την οποία θα είχαν κατασκευάσει οι

Ρωμαίοιχαι την οποία θα διατηQούσανκαι θα χρησιμοποιούσανκαι οι

8υζαντινοΙ

Από την Αντικύρα. τέλος. ένας δευτερεύον δρόμος διακλαδίζονταν

προς τα δυτικά και περνούσε από εκεί που είναι τα σημερινά χωριά

Κωσταλέξι,Κομποτάδες,Μεξιάτες κλπ.

Είναι αξιοσημείωτοκαι πολύ χαρακτηριστικό το γεγονός ότι ο σημε

ρινός δρόμος Θερμοπύλες- Γοργοπόταμος - Φραντζόμυλος - Λαμία,

είναι χαραγμένος επάνω στα χνάρια του αρχαίου δρόμου.

(2), Οι επιπτώσεις:

Η εκτίμησή μου είναι ότι ο ίδιος (ο αρχαίος) δρόμος θα χρησιμοποι

ούνταν και την εποχή της Μάχης του Σπερχειού και αυτόν το δρόμο

ήταν υποχρεωμένος να ακολουθήσει και ο Σαμουήλ, ανερχόμενος προς

το βορρά, Φθάνοντας, .mmχρεtaτιχά. μέχρι την Αντικύρα.

ε. Χώρο τον οποίο επέλεξε, ο Σαμουήλ, για να στρατοπεδεύσει λόγω

του πλημμυρισμένου Σπερχειού και της κατακλυσμένης κοιλάδας του:

Το ότι οι Βούλγαροι στρατοπέδευσαν νότια του πλημμυρισμένου

Σπερχειού είναι δεδομένο. ΤΟ ζητούμενο είναι η ακριβής θέση του χώρου

αυτού.

Η πληροφορία, περί πλημμυρισμένου Σπερχειού και κατακλυσμού της

κοιλάδας του, θα καταθορύβησε το Σαμουήλ, διότι του ανέτρεπε το πρό

γραμμα κινήσεώς του και τον εξέθετε στον κίνδυνο αφ(ξεως Βυζαντινών

στρατευμάτων.

Το γεγονός τούτο ήταν πολύ σοβαρό και επέβαλλε την ανάγκη προ

σωπικής αναγνωρίσεως από τον ίδιο.

Το καταλληλότερο παρατηρητήριο θα του το είχαν βρει, ασφαλώς, τα

εμπρός ευρισκόμενα τμήματα ιππικού της εμπροσθοφυλακής του.

Ας δούμε, τώρα, ποιο πρέπει να ήταν αυτό το καταλληλότερο παρα

τηρητήριο (βλέπε φωΤΟΥραΦΙα Να 9).
Ερευνώντας, κάποιος, για ένα τέτοιο παρατηρητήριο, ανερχόμενος τα

υψώματα του χωριού Φραντζί, όπως, χωρίς αμφιβολία, θα έπραξε και ο

Σαμουήλ, τον οδηγεί, το ίδιο το έδαΦος, στο ύψωμα ΜΑΡΑθΟΣ. Το

ύψωμα αυτό είναι το μοναδικό το οποίο παρέχει παρατήρηση, επί της

16. Πυλαγόροι έκαλούντο «Οι τρεις ανΤLι"fρόσωπoι εκάστης των συμμετεχουσών του

Αμφικτιονικου Συνεδρίου Πόλεων. Εκαλούντο, εις επιγραΦάς, και Αγορατρο1».
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κοιλάδας του Σπερχει

ού, καθ' όλο το μήκος

και το πλάτος της, όπως

δεΙχνουν και τα βέλη

της φωτογραφιας.

Επισημαίνεται ότι,

στο δυτικό μέρος του

υψώματος, υπάρχουν

Ιχνη ενός πανάρχαιου

οικοδομήματος. Στην

επόμ<νη φωτογραΦΙα,

Να 10, φαΙνονται ορι

σμένα κεραμικά από το

οικοδόμημα αυτό.

Κατά πάσα mθανό

τητα πρόκειται για

κάποιο οχυρωμένο

παρατηρητήριο των

Οιταίων, οι οποΙ:Οι, από

τη θέση αυτή, κατό

πτευαν το Σι\ερχειό, για

να μην, τυχόν, περά

σουν, οι Μαλιείς, νοτίως

αυτού. Καλύτερα, το

ύψωμα ΜΑΡΑθΟΣ,

φαΙνεται στην επόμενη

φωτογραφια Να 11.
Ero.σημαΙνεται, ιδιαΙ

τερα, η δυνατότητα

παρατηρήσεως, από το

ύψωμα αυτό, επ( της

νοτ(ως του Σπερχειού

περιοχής και μέχρι τους

πρόποδές του. Η παρα

τήρηση αυτή μόνο από

το ύψωμα ΜΑΡΑθΟΣ

ε(ναι δυνατό να πραγ

ματοποιηθεΙ

Η θαλασσοπλημμύ

ρα της κοιλάδας του

Σι\ερχειού, την οπο(α θα

Φωτ. Νο 9: Διαγραμματική αναπαράσταση της δυνατό

τητας παρατηρήσεως από το ύψωμα ΜΑΡΑθΟΣ

Φωτ. Νο 10: Κεραμικά από το ύψωμα ΜΑΡΑθΟΣ.

ΣΠΕΡΧΕΙΟΣ Υ'ΙΙΩΜΑ ΜΑΡΑθΟΣ

Φωτ. Νο Β: Το ύψωμα ΜΑΡΑθΟΣ ως JtOQCΠ1'Κ»1Tήρ.
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ΛΑΜΙΑ

Φωτ. Νο 12: Η κατακλυσμένη κοιλάδα του Σπερχειού

και η κατάλληλη ΠΣριοχή για στρατοπέδευση.

είδε ο Σαμουήλ, από το

ανωτέρω ύψωμα. φαί

νεται στην επόμενη

φωτογραΦία Νο 12.
Αυτή η εικόνα που

αντίκρισε, ασφαλώς

τον έπεισε περί του

αδυνάτου της συνεχ~

σεως της :τωρεως, διότι

και να διάβαινε τον

ποταμό, στη γέφυρα

που ήταν στη θέση της

σημερινής γέφυρας της

σαν(δας, ήταν αδύνατη

η περαιτέρω κίνηση

λόγω του ότι, η κοιλά

δα, ήταν κατακλυσμένη από νερό. Αυτή η εικόνα ήταν εκείνη, η οπο(α

δημιούργησε, στο Σαμουήλ. το αισθημα της ασφαλειας, το 01α/ίο προα

ναΦέρθηκε.

Φαίνεται καθαρά, στη φωτογραφια, ότι, ο Σπερχειός, πλημμυρίζει

μόνο προς το βορρά της κοίτης του.

Βορειοδυτικά του υψώματος ΜΑΡΑθΟΣ εκτείνεται μία περιοχή

εκτάσεως 2 \.7;, περίπου, τετραγωνικών χιλιομέτρων.

ΑσΦαλώς, η περιοχή αυτή, θα επέσυρε, με την πρώτη ματιά. την προ

σοχή του Σαμουήλ.

Και βέβαια, ο Σαμουήλ, θα εξέπεμψε ομάδες uτnέων, για αναγνώριση

και έλεγχο της καταλληλότητας της υπ' όψη περιοχής. Τελικά θα διαπί~

στωσε ότι, η περιοχή αυτή, πληρούσε όλους τους απαραίτητους όρους,

για να χρησιμοποιηθεί ως χώρος στρατοπεδεύσεως και, ιδιαιτέρως, ήταν

ασφαλής από βορρά και εγγύς 10υ δρομολογίου επιστροφής. Ι?

Κατόπιν όλων 1ων ανωτέρω εκτιμώ ότι, ο Σαμουήλ, επέλεξε, ως χώρο

στρα10πεδεiισεως, 10ν ~oσδιoρισ&έvι:α, ως ανωτέρω, χώρο βορειοδυ.

τικά του υψώμα10ς ΜΑΡΑθΟΣ και δεν είχε κανέναν, απολύ1ως, λόγο,

να συνεχίσει τις έρευνες, για την εξεiιρεση άλλου καταλληλότερου.

17. ΕΠΙ πλέον, η ΠΣριοχή αυτή: Είχε μεγάλη έκταση και, συνεπώς. μπορούσε να χωρέ

σει, άνετα. ολόκληρο το βουλγαρικό στράτευμα. Το έδαφος της ήταν επικλινές και δεν

κρατούσε νερά και. επί πλέον. ήταν χαλικώδες λόγω των επιχωματώσεων του Ξεριά, ο

οπο(ος τη διέσχιζε (και τη διασχ(ζει) από νότου προς βορράν. Ειχε δυνατότητα ύδρευσης

από το νερό του Ξεριά. Τέλος, λ&Υω της συνεκτικότητας του εδάφους, επέτρεπε. σε έκτα

κτη Jtερl.πtωση, τη δράση τόσο των πεζοπόρων τμημάτων του στρατού. όσο και του UDU

κού και, τούτο. αν λάβουμε υπ' όψη. ότι μόλις ε(χε τελειώσειη νεροποντή,η οποία προ

κάλεσε το πλημμύρισματου Σπερχειού.
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Επισημαίνονται, εδώ, τα εξής:

Το βασικότερο στοιχείο. το οποίο μας οδηγεί στην εmλoγή της

θέσης του χώρου στρατοπεδεύσεως, είναι ο Π@οσδιο@ισμός του δ@ομο·

λογί.ου επιστ@οΦής. Στην προηγούμενη ανάλυση επελέγη, σαν τέτοιο, το

αρχαίο δρομολόγιο Στενά θε@μοπυλών - Η@άκλεια - Αvτικύ@α 
Ζητούνι.

Είναι αυτονόητο, από στρατιωτικής απόψεως, ότι όσο πλησιέστερα,

προς το ανωτέρω δρομολόγιο, είναι ο χώρος στρατοπεδεύσεως, τόσο το

καλύτερο. γιατί δεν θα καταβληθεί πολύς κόπος σε πορεία και δεν θα

καταναλωθεί πολύς χρόνος για την κίνηση και επανείσοδο των στρατευ

μάτων σ' αυτό.

Δυτικότερα από τον εmλεγέντα χώρο υπάρχουν και άλλοι κατάλληλοι

χώροι για στρατοπέδευση. Σύμφωνα, όμως, με τα προηγούμενα η εmλo

γή ενός από αυτούς τους χώρους είναι τελείως άσκοπη και επιζήμ.w..

Ακόμη, δυτικά του χωριού Κομποτάδες, η κοιλάδα του Σπερχειού στε

νεύει και το νερό είναι λιγότερο. Τα δύο αυτά στοιχεία θα μείωναν. στα

διακά και όσο προς τα δυτικά θα εκινείτο ο Σαμουήλ, το αίσθημα ασφα

λείας του, από την εμφάνιση της εικόνας της πλημμύρας. Τούτο θα είχε

σαν αποτέλεσμα, στην περίπτωση εmλoγής εκεί χώρου στρατο:πεδεύσεως,

όχι τη χαλάρωση. αλλά την αύξηση των μέτρων ασφαλείας του. Το γεγο

νός τούτο είναι αντίθετο προς την ιστορική Em.tayή. η οποία θέλει χαλά

ρωση και όχι αύξηση των μέτρων ασφαλείας. Θα πρέπει να δεχθούμε, δε,

ότι, μέσα στα μέτρα ασφαλείας του Σαμουήλ, θα συμπεριλαμβάνονταν

και η επισταμένη αναγνώριση του Σπερχειού, για την ανακάλυψη τυχόν

πόρων διαβάσεώς του τους οποίους και θα έκλεινε. Στην περίπτωση

αυτή, αν γίνονταν μάχη, θα είχε γραφεί διαφορετικά.

Στη συνέχεια, βέβαια, υπάρχουν και άλλα στοιχεία, τα οποία συνηγο

ρούν υπέρ του επιλεγέντος χώρου στρατοπεδεύσεως.

στ. Η διάβαση του Σπερχειού όταν ο ίδιος είναι πλημμυ@ισμένος και

η κοιλάδα του κατακλυσμένη:

Ο Καραγιαννόπουλος. στο βιβλΙου .Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ

βΥΖΑΝΤIΝΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ», αναΦέρει ότι, ο ΝικηΦόρος Ουρανός,

παρά την πλημμύρα του Σπερχειού και τον κατακλυσμό της κοιλάδας

του, .:...ευ@ών πό@ον, διεπ.ε@αίωσετον στ@ατόντου και επετέοη, αιφνι

διαστικά, κατά του βουλγαρικούστ@ατoύ~. Δημιουργείταισυνεπώς το

εύλογο ερώτημα.που ήταν αυτός ο ~πό@oς;φ και πως έγινε η οι<διαπε@αίω

σψ αυτή (βλέπε φωτογραΦΙα Νσ 13):
Ανατολικά από το χωριό Αμούρι υπάρχει μία μικρή χαράδρα. η οποία.

κατερχόμενη από βορρά προς νότο. καταλήγει στο Σπερχειό.

Ανατολικότερα από αυτή τη χαράδρα υπάρχει μία άλλη. η οποία Φέρει

την ονομασία Μm.κιόρεμμα.
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Φωτ. Νο 13: Ο πόρος

Μεταξύ των δύο

αυτών χαραδρών περι

κλείεται ένα χαμηλό

αντέΡΕισμα,

το οποίο, κατερχόμε

νο από βορρά προς

νότο. καταλήγει στο

Σπερχειό.

Η παρουσία του

αντερείσματος αυτού

επενεργεί, επί της πλημ

μύρας του Σπερχειού

και του Μπικιορέμμα

τος, καθώς και του

κατακλυσμού της κοι-

λάδας του πσταμού, ως εξής:

Το νερό του Σπερχειού που ξεχειλίζει νότια του χωριού Αμούρι, όπως

φαίνεται και από τα σημειούμενα, εκεί. βέλη, κινούμενο προς ανατολάς,

προσκρούει επί του αντερείσματος και, μη δυνάμενο να το υπερβεί,

κάμπτει προς το νότο και χύνεται στο Σπερχειό. Με τον τρόπο αυτό έχου

με τον κατακλυσμό του κάμπου νοτιοανατολικά'του Αμουρίου.

Το νερό που ξεχειλίζει από το Μπικιόρεμμα εμποδίζεται, από το ίδιο

αντέρεισμα, να χυθεί προς τα δυτικά και χύνεται, αποκλειστικά και μόνο,

προς Ανατολάς. Το νερό αυτό, ενισχύεται και από αυτό που ξεχειλΙζει

από το Σπερχειό. Οι διαδικασιες αυτές, όπως αναΦέρεται και στην ενό

τητα της διαδικασιας κατακλυσμού της κοιλάδας του Σπερχειού, έχουν

σαν αποτέλεσμα να κατακλυσθεί η κοιλάδα ανατολικά του Μmκιορέμ

ματος.

Κατά συνέπεια, παρά την πλημμύρα του Σπερχ.ειού και του Μmκιο

ρέμματος και τον κατακλυσμό του κάμπου, το αντέρεισμα που προανα

φέραμε, μένει ακάλυπιο από το νερό.

Δυτικά του χωριού Κομποτάδες κατέρχεται ένα άλλο χαμηλό αντέ

ρεισμα, το οποΙΟ καταλήγει επί της νότιας όχθης του Σπερχειού. Τελευ

ταία απόληξη αυτού εΙναι το ύψωμα Αϊ Λιά;, το οποΙΟ βρίσκεται απένα

ντι, ακριβώς, από το σημεΙΟ στο οποίο καταλήγει, στο Σπερχειό, το προη

γούμενο αντέρεισμα που αναφέρθηκε.

Στο σημείο συναντήσεως των δύο αντερεισμάτων στενεύει πολύ ο

ποταμός. Σ' αυτό, ακριβώς, το σημεΙΟ λειτουργούσε, μέχρι το 1925 όταν

κατασκευάσθηκε η οδική γέφυρα του ΚωσταλεξΙου, ένα πορθμεΙο.

Στην επόμενη φωτογραΦία, Νο 14, βλέπουμε το στενό σημείο του

Σπερχειού, όπου λειτουργούσε το ΠορθμεΙο.
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Φωτ. Νο 14: Το στενό σημεΙΟ όπου λειτουργο6σε το πορθμεΙΟ.

Το αριστερό μέρος του είναι η τελευταία απόληξη, στο Σπερχειό, του

υψώματος Αϊ Λιά; και, το δεξιό, η τελευταία απόληξη του απέναντι

αντερείσματος.

Από το ανωτέρω πορθμείο γίνονταν η διαπεραίωση κατοίκων και

ζώων, από τη μία όχθη του Σπερχειού στην άλλη, έστω και αν, ο ποταμός.

ήταν πλημμυρισμένος και, η κοιλάδα, κατακλυσμένη με τον εξής τρόπο.

α. Από το νότο Π(10ς το βορρά (βλέπε φωΤΟΥραΦία Νο 13):
Κινούνταν, οι κάτοιί'.οι και τα ζώα, επί του δυτικά του χωριού Κομπο

τάδες κατερχομένου αντερείσματος (βλέπε βέλη βορειοδυτικά των Koμπo~

τάδων) και έΦθαναν στο σημείο. στο οποίο λειτουργούσε το πορθμείο.

Γίνονταν η διαπεραίωση με τη βοήθεια του πορθμείου. Εκείθεν, η

κίνηση, μέχρι το δρόμο Λιανοκλάδι - Λαμία, γίνονταν επί του απέναντι

αντερείσματος, το οποίο. όπως προαναΦέραμε. δεν καλύπτονταν από τα

νερά.

β. Από βορρά Π(10ς νότο:

Η διαπεραίωση γίνονταν με την αντίθετη, ακριβώς. διαδικασία.

Η εκτίμησή μου είναι ότι, το ανωτέρω σημείο - λόγω της μοναδικότητάς

του - θα χρησιμοποιούνταν, κατά τον ίδιο τρόπο. από την αρχαιότητα.

Κατά συνέπεια η ίδια χρήση τοο θα γίνονταν και το 997 μ. Χ., όταν

έγινε η ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΣΠΕΡΧΕΙΟΥ, διότι και τότε επικρατούσαν οι

ίδιε; εδαφολογικέ; συνθήκε;, στο σημείο αυτό, και οι αυτέ; ανάγκε;

επικοινωνία; μεταξύ του βορείου και του νοτίου μέρου; τη; κοιλάδα;
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82 Παναγιώτης Πανταζής

του Σπερχειού.

Κατά τον Βορτσέλα,IΙ ο Σπερχειός, άλλαξε κοίτη, m.θανώς, κατά τον

40 αιώνα π. Χ .. Έκτοτε ρέει στην ίδια κοίτη.

Αυτό;, λοιπόν, ήταν ο περίφημο; +cπόρος)l>, τον οποίο αναχάλυψε ο

ΝιχηΦόρο; Ουρανός χαι, από «υτόν, διαπεραίωσε, το στρατό ΤΟ", νότια

του Σπε(tΧειo'ύ.

Να σημειώσουμε, εδώ, τα εξής:

Όταν αναΦέρουμε τη λέξη «Πόρορ> δεν εννοούμε τους καλοκαιρινούς

πόρους από τους οποίους είναι δυνατό να περάσουμε ένα ποτάμι με τα

πόδια ή καβάλα σε υποζύγια. Οι πόροι αυτοί, το χειμώνα και την άνοιξη.

είναι άχρηστοι, γιατί, το νερό είναι πολύ και, το ποτάμι, μπορεί να είναι

κατεβασμένο ή και πλημμυρισμένο.

Στην περίπτωση αυτή η διαπεραίωση μπορεί να γίνει, όταν δεν υπάρ

χουν γέφυρες, μόνο με πορθμεία και σε σημεία όπου. το ποτάμι, είναι

στενό.

Ακόμη να έχουμε υπ' όψη μας ότι, σε περίπτωση πλημμύρας του ποτα

μού και κατακλυσμού του εκατέρωθεν του πορθμείου κάμπου, πρέπει

αφ' ενός μεν να υπάρχει εδαφική πρόσβαση, παρά την πλημμύρα, για την

προσέγγωη του πορθμείου, αφ' ετέρου δε να υπάρχει έδαφος μη καλυ

πτόμενο από νερά για την κίνηση πέραν του πορθμείου, μετά τη διαπε·

ραίωση του ποταμού.

Δεν γνωρίζω αν, σε ορισμένα σημεία του Σπερχειού δυτικά του πορ·

θμείου του Αϊ Λιά. το έδαφος είναι κατάλληλο και αποδεικνύεται, ωτο

ρικά. ότι λειτουργούσε ή θα ήταν δυνατό να λειτουργήσει κάποιο ή

κάποια πορθμεία εχεΙ Αλλά και να υπήρχαν, δεν θα τα χρησιμοποιούσε

ο ΝικηΦόρος Ουρανός για τον ακόλουθο λόγο: Στην προκειμένη περί

πτωση επιβάλλονταν, στρατιωτικά, να χρησιμοποιηθεί το πορθμείο, το

οποίο ήταν όσο το δυνατό πλησιέστερα προς τον εχθρικό στόχο. δηλαδή

το χώρο όπου ήταν στρατοπεδευμένοι οι Βούλγαροι. Με τον τρόπο αυτό

θα απαιτείτο λίγος χρόνος για την επίθεση, γεγονός που ελαχιστοποιούσε

τις πιθανότητες αποκαλύψεως της επιθέσεως, από το εχθρό και. τα επιτι

θέμενα τμήματα, δεν θα καταπονούνταν υπερβολικά και θα ήταν ακμαία

κατά την κρούση με τον εχθρό.

Να αναφερθεί ένα παράδειγμα: Αν υπήρχε ένα πορθμείο. Π.χ., στην

περιοχή νοτίως του χωριού Λιανοκλάδι, θα μεγάλωνε η απόσταση, που

θα έπρεπε να διανύσουν τα επιτιθέμενα τμήματα, κατά 15 χιλιόμετρα

περίπου. Για την κάλυψη αυτής της αποστάσεως θα χρειάζονταν επί

πλέον χρόνος πορείας 4ων ωρών περίπου, αν η πορεία γίνονταν ημέρα.

ενώ, αν γίνονταν νύχτα, ο χρόνος θα ήταν πολύ μεγαλύτερος.

18. φθιώτι; 11907
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Όλες τις πληροφορίες,για τον πόρο στον ΚομποταδίτικοΑϊ Αιά. τις

έλαβα από τον κ. Κασούμη Κωσταντίνο του Νικολάου (γυναικάδελΦος

μου) και από τον αείμνηστο Αθανάσιο ΤριανταΦύλλου,κάτοικοι και οι

δύο του χωριού Κομποτάδες.Επειδήοι πληροφορίεςτων ήταν καίριεςγια

την επίλυσητου προβλήματοςτης διαβάσεωςτου Σπερχειούαπό το Νικη

Φόρο Ουρανό,θεωρώυποχρέωσήμου να τοποθετήσω,εδώ, τις φωτογρα

φιες των. Τους βλtπoυμεστην επόμενη διπλή φωτογραΦίαΝο 15.

Κωνσταντίνος Κασούμης Αθαν. ΤριανταΦύλλου

Φωτ. Νο 15: Ο κ. Κωνσταντίνος Κασούμης

και ο αείμνηστος Αθανάσιος ΤριανταΦύλλου.

Ο Τριανταφύλλου γεννήθηκε το 1905 και, το 2003 που μου έδωσε τις

σχετικές με το πορθμείο πληροφορίες, ήταν 97 ετών. Με διαβεβαίωσε ότι

πέρασε και αυτός. πολλές φορές. από το πορθμείο, ενώ ο Σπερχειός ήταν

πλημμυρισμένος και, η κοιλάδα του, κατακλυσμένη. Με πληροΦόρησε,

μάλιστα, ότι πολλο( Κομποταδίτες, που ε(χαν χωράΦια απέναντι από το

ποτάμι, περνούσαν το ΠOQOμECO με τα βόδια τους το πρωί και, το βράδυ,

επέστρεΦαν, πάλι με τα βόδια τους, στο χωριό. Ο μ:π:αρμπα Θανάσης

πέθανε το 2003.
Ο Κώστας ο Κασούμης μου έδωσε την ΠQώτη νύξη περί λειτουρ

γίας πορθμείου στον Αϊ Αιά και, με το αγροτικό του αυτοκίνητο, με

περιέφερε στην τοποθεσία για προσωπική αναγνώριση.

ΔJE3ΛΓΩIΉ ΤΗΣ ΜΑΧΗΣ

α. Πληροφορίες για τους αντιπάλους (βλέπε φωΤοΥραΦία Νο 16):
(1). ο. ΒούλγαροΙ'

Κατά την ανάπτυξη του θέματος, του σχετικού με το Χώρο που επέ

λεξε ο Σαμουήλ για να στρατοπεδεύσει, σε προηγούμενη ενότητα, Φέρα

με τους Βουλγάρους, αφού κινήθηκαν επί του αρχαίου δρόμου, όπως
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προσδιορίσθηκε ανωτέ

ρω, να είναι στρατοπε·

δευμένοι στην περιοχή

δυτικά του υψώματος

ΜΑΡΑθΟΣ.

Κατά τον Καραγιαν

νόπουλο, ο Σαμουήλ,

«Πεπεισμένο; ότι ο

πλημμυρισμένος ποτα

μός ήτο ανυπέρβληΤΟΥ

εμπόδιον διά τους

Βυζαντινούς είχε χαλα·

ρώσε. τα μέτρα φρου

ρήσεως και ασφαλεως

του στρατοπέδου τoυ~.

Η πλημμύρα του

Φωτ. Νο 16: ΠληρoφoρLες για τους αντιπάλους. Σπερχειού και ο κατα-

κλυσμός της κοιλάδας του ήταν η μόνη πληροφορία, την οποία είχε στη

διάθεσή του ο Σαμουήλ. Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι υπήρχε παντελής

έλλειψη πληροφοριών από τον εντόmο πληθυσμό, ο οποίος, μόλις αντι

λήΦθηκε την προσέγγιση των Βουλγάρων, θα έσπευσε να εξαφανισθεί,

για να γλιτώσει τη σφαγή και την αιχμαλωσία.

Το τρωτό σημείο του Σαμουήλ ήταν το αριστερό του πλευρό. Δεν εκτί

μησε, ότι είναι δυνατό να λειτουργεί, με τις επικρατούσες συνθήκες,

κάποιο πορθμείο δυτικότερα, εκεί όπου ο ποταμός στένευε και το νερό

ήταν λιγότερο. Ακόμη θα μπορούσε να υπάρχει, προς την κατεύθυνση

αυτή, και κάποια γέφυρα.

Άρα του διέφυγε η δυσμενέστερη, γι' αυτόν, εχθρική δυνατότητα,

δηλαδή να διαβεί ο εχθρός το Σπερχειό, από την κατεύθυνση αυτή, και

να επιτεθεί, αιφνιδιαστικά, κατά του αριστερού του πλευρού. Αν είχε

συλλάβει αυτή την εχθρική δυνατότητα, το πρώτο που θα έπραττε, θα

ήταν η κατάληψη, με ισχυρά τμήματα, των, ανατολικά των Κομποτάδων,

αντερεισμάτων και η αποστολή, σε βάθος, περιπόλων ιπmκoύ για την

αναγνώριση των δυνατοτήτων διαβάσεως του ποταμού από βορρά προς

νότο. Με το τελευταίο, αυτό, θα ανακάλυπτε και την ύπαρξη του πορ

θμείου στον Αϊ Αιά. Τίποτε όμως, από αυτά, δεν έπραξε και αυτό ήταν

το θανάσιμο λάθος του.Ι9

19. Να σημειώσουμε εδώ ότι. ο Σαμουήλ. έδιδε υπερβολική εμπιστοσύνη στα πλημμυ·

ρισμένα ποτάμια. Να τι γράφη ο Καραγιαννόπουλος για ένα παρόμοιο πάθημά του το

1004. ήτοι επτά χρόνια μετά τη Μάχη του Σπερχειού: «n@o των Σκοπίων χαι επί τη;

εντεύθεν όχθη; του ποταμού,., δηλαδή του Αξιού. «εύ@ε,., ο Αυτοκράτορας Βασιλειος,

«χατεσχηνωμένον αμε@ίμνως τον, εν τω μεταξύ, επιστ@έψαντα Σαμουήλ, όστις, εμπι-
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Να επισημάνουμε, εδώ, ότι, οι Βούλγαροι, ε(χαν τη δυνατότητα να

πλησιάσουν, το Σπερχειό, μέχρι την όχθη του, ενώ, οι ΒυζαντινοΙ, μέχρις

εκε( που το επέτρεπαν τα νερά του κατακλυσμένου κάμπου. Άρα δεν

υπήf1Χε οπτική επαφή μεταξύ των αντιπάλων στρατών.

(2). Οι Βυζαντινοί:

Και βέβαια, ΝικηΦόρος Ουρανός, κάπου θα στρατοπέδευσε, προκει

μένου να συγκεντρώσει πληροΦορ(ες για τον εχθρό και το έδαφος. Το

πιθανότερο ε(ναι να στρατοπέδευσε, ευρέως, δυτικά του χωριού Καλύ

βια.

Στο χωριό Σταυρός διατηρε(ται ένας θρύλος. σύμφωνα με τον οποίο.

ο ΝικηΦόρος Ουρανός, είχε εγκαταστήσει το Στρατηγείο του βόρεια του

χωριού στη θέση ΒΛΗΣΙΔΙΆ, η οπο(α ε(ναι πίσω (βόρεια) από το ύψωμα

ΚΟΦΙΝΑΣ. Το ύψωμα ΚΟΦΙΝΑΣ έχει υψόμετρο 227 μέτρα και εΙναι

ένα εξαίρετο παρατηρητήριο τόσο προς το μη καλυπτόμενο με νερό αντέ

ρεισμα, νότια του Σταυρού, όσο και προς το απέναντι αντέρεισμα, το

οποίο, από Κομποτάδες, Φθάνει στο ύψωμα Αϊ Λιάς. Επίσης έχει γενική

παρατήρηση σε όλη την περιοχή ανατολικά των Κομποτάδων και μέχρι

της τοποθεσίας που ήταν στρατοπεδευμένοι οι Βούλγαροι.

Θα πρέπει να δεχθούμε, επίσης, ότι, ο ΝικηΦόρος Ουρανός, μόλις απο

κρυστάλλωσε το σχέδιο εmθέσεώς του, θα διέταξε την προώθηση των

στρατευμάτων του προς το πορθμείο. από το οποίο θα γ(νονταν η διαπε

ραίωση του ποταμού. προς κέρδος χρόνου.

Ο Ουρανός είχε πληροφορηθεί, προφανώς, ότι, ο Σαμουήλ, ανερ·

χόμενος πλησ(αζε προς την κοιλάδα του Σπερχειού, γι' αυτό έσπευσε, με

σύντονη πορε(α, να την καταλάβει πρώτος. Παρά ταύτα, όμως, πρώτος

έΦθασε ο Σαμουήλ, αλλά, ο πλημμυρισμένος Σπερχειός, βοήθησε τον

Ουρανό, με το να αναγκάσει, το Σαμουήλ, να διακόψει την πορε(α του

και να στρατοπεδεύσει νοτίως αυτού.

Το πρώτο μέλημα του Ουρανού, μόλις έΦθασε στην κοιλάδα του

Σπερχειού, ήταν να συγκεντρώσει πληροΦορίες για τους Βουλγάρους

και το έδαφος. θναι προφανές ότι δεν είχε δυσχέρειες στο θέμα αυτό,

διότι όλοι οι κάτοικοι, από αμφότερες τις πλευρές του Σπερχειού, θα προ

σέτρεξαν, οικειοθελώς και με πολύ μεγάλη προθυμία, να του παράσχουν

όσες πληροφορίες είχαν ή μπορούσαν να συγκεντρώσουν περί εχθρού και

εδάΦους. Αυτοί, ασφαλώς, θα του υπέδειξαν και τη θέση του λειτουρ

γούντος πορθμείου στον Αϊ Αιά και αυτοί θα τον ενημέρωσαν για τη

στευόμενος εις τον πλημμυρισμένον ποταμόν, ουδέν μtτρoν ασφαλεfας είχε λάβει. Ο

Βασίλειος ε;τωφελή6η την αβελτηρίαν του αντιπάλου του και, καΤα/Q6ώσας να δια;τε

ραιώσει τον στρατόν του εις την άλλην όχ8ην, επετέ8η εναντίον του αιφνιδιαστικώς. Ο

Σαμουήλ καταπλαγείς: ετράπη εις φυγήν μετά μεγάλων απωλειών)Οο. Δεν είχε παραδειγ

ματισθεί από το φοβερό πάθημά του στο Σπερχειό!!!
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Φωτ. Νο 17: Η κατεiιθυνση κινήσεως και επιθέσεως του

ΝικηΦ6ρου Ουρανού κατά του στρατοπέδου των

Βουλγάρων

θέση του στρατοπέδου των Βουλγάρων και την κατάσταση στην οποΙα

βρίσκονταν. Οι δραστηριότεροι, από τους κατοίκους αυτούς, θα χρησι

μοποιήθηκαν ως οδηγοί τόσο κατά τη διάρκεια των αναγνωρίσεων, όσο

και για να οδηγήσουν, τα στρατεύματα επιθέσεως, εναντίον του εχθρού.

Από τη στιγμή που, ο Ουρανός. πληροφορήθηκε την ύπαρξη του πορ

θμείου, θα εmλήΦθηκε, αμέσως. των εργασιών συντηρήσεώς του και

επαυξήσεως των δυνατοτήτων διαπεραιώσεως προσωmκού, δια των

γεφυρο:οοιών που, οπωσδήποτε, θα έφερε μαζί του.

Η αιΦνιδιαστική επίθεση κατά των Βουλγάρων και η απόλυτη em.tU
χ(α του αιφνιδιασμού σημαίνουν ότι. ο Ουρανός. κινήθηκε και επιτέθηκε

κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Ως κατεύθυνση επιθέσεως, κατά του στρατοπέδου των Βουλγάρων,

δεν ήταν δυνατό, παρά να εmλέξει την από νότου προς βορρά τοιαύτη,

ώστε, οι Βούλγαροι, να εΥ;,.λωβισθούν μεταξύ των επιτιθεμένων και του

πλημμυρισμένου ποταμού και να μην έχουν καμία οδό διαφυγής.

β. Η εΠΙθεση:

Ας επιχειρήσουμε,

τώρα, να συνθέσουμε

τον τρόπο με το οποίο, ο

ΝικηΦόρος Ουρανός.

πραγματοποίησε την

επίθεσή του εναντίον

των Βουλγάρων (βλέπε

φωτογραΦία Νο 17).
Την κατεύθυνση

κινήσεως του Ουρανού,

προς το στρατόπεδο των

Βουλγάρων, μας την

υπαγορεύουν τρία

αδιαμ-Φισβήτητα δεδο·

μένα, τα οποία φαίνο

νται στην ανωτέρω

φωτογραΦία και είναι τα ακόλουθα: Ο περLπoυ χώρος στρατοπεδεύσεως

των Βυζαντινών, δυτικά των Καλυβίων, η θέση του πορθμείου του Αϊ

Λια και ο χώρος στρατοπεδεύσεως των Βουλγάρων, δυτικά του υψώμα·

τος ΜΑΡΑθΟΣ. Αν ενώσουμε τα τρία αυτά σημεία. έχουμε, αμέσως, την

κατεύθυνση επάνω στην οποία κινήθηκαν τα Βυζαντινά στρατεύματα,

για να προσεγγίσουν το στρατόπεδο των βουλγάρων (Τα μεγάλα βέλη

στη φωτογραΦία).

Ας δούμε τώρα πως υλοποιήθηκε το σχέδιο επιθέσεως του Νικη

Φόρου Ουρανού (Βλέπε φωτογραΦία Νο 18).
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Η μάχη του Σ.'1εQXεtOίι μεtαξίι Βυζαντινών & Βουλγαρικών στρατευμάτων (W7 μΧ) η

Φωτ. Νο 19: Νυκτερινή επα/εση των Βυζαντινών

κατά του στρατοπέδου των Βουλγάρων.

Φωτ. Νο 18: Κίνηση των Βυζαντινών στρατευμάτων

πeoς την τοποθεσ(α του χωριού Κομποτάδες

Τον κατάλληλο χρόνο

θα άρχισε η κίνηση των

Βυζαντινών από το

στρατόπεδο των μέχρι το

Πορθμείο.

Εκεί αρχίζει, έγκαι

ρα, η διαπεραίωση και

τα στρατεύματα κινού

νται, ταχύτατα, στη

θέση του σημερινού

χωριού Κομποτάδε;

(δεν υπήρχε τότε). Η

θέση αυτή πρέπει να

ήταν ο Χώρος Λήψεως

Σχηματισμών Μάχης.

Εκεί, δηλαδή, θα έλαβαν την τελική διάταξη μάχης, τα τμήματα τα ΟJOO(α

θα συμμετείχαν στην επίθεση. Το πιθανότερο είναι να είχε προαJOOστείλει,

ο ΝικηΦόρος Ουρανός, ισχυρά τμήματα, τα ΟJOO(α θα είχαν καταλάβει τα

ανατολικά των Κομποτάδων υψώματα, για την κάλυψη των εργασιών

αναβαθμLσεως του JOOρθμείο, την κίνηση των στρατευμάτων και τη λήψη,

από αυτά, των σχηματισμού επιθέσεως.

Τα επιτιθέμενα τμήματα έχουν ξεκινήσει, έγκαιρα, από την περιοχή

του χωριού Κο_τάδες (βλέ". φωΤΟΥραφια Νο 19).
Ανεξάρτητα από το αν, μέχρι τώρα, η κίνηση έγινε μέρα ή νύχτα, η

εκτίμησή μου είναι ότι. από εδώ και πέρα, η κίνηση έγινε νύχτα και αθό

ρυβα, προκειμένου να αιφνιδιασθεί ο εχθρός. Εντόπιοι κάτοικοι, γνωρί

ζοντες άριστα το έδαφος, θα οδηγούσαν τα επιτιθέμενα τμήματα. Λίγο

πριν από το Πρώτο Φως, τα τμήματα επιθέσεως, θα είχαν Φθάσει στη

Γραμμή ΕΦόδου.

Με το Πρώτο Φως

και με κατάλληλο συν

θηματικό γίνεται ταυτό

χρονη έφοδος όλων των

τμημάτων.

Οι Βούλγαροι αιφνι

διάζονται και πανικό

βλητοι, όσοι γλιτώνουν

την αρχική σφαγή, τρέ

πονται, αλλόφρονες,

προς την κατεύθυνση

του Σπερχειού.
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88 Παναγιώτης Πανταζής

,

ΣΠΕΡΧΕΙΟΣ

Φωτ. Νο 20: Η καταδΙωξη των Βουλγάρων.

Φα/Τ. Νο 21: Διολισθηση των Βουλγάρων μέσα

στη χερσόνησο του ΚΑΨΑΜΜΟΥ.

Φωτ. Νο 22: Εγκλωβισμός των Βουλγάρων

μέσα στη ΧΕρσόνησο του ΚΑΨΑΜΜΟΥ.

Μετά την κατάληψη

ολοκλήρου του βουλγα

ρικού στρατοπέδου

ήταν εύλογο να αρχίσει

απηνής καταδίωξη των

Βουλγάρων που έφευ

γαν (βλkπε φωτογραΦία

Νο 20).
Οι Βούλγαροι, κατα

διωκόμενοι. διολισθαί

νουν μέσα σε μία μικρή

χερσόνησο. που δημι

ουργείται από μία κου

λούρα του Σπερχειού,

που υπάρχει εκεί και η

οποία Φέρει την ονομα

σία ΚΑΨΑΜΜΟΣ

(Bλkπε φωτογρ. Νο 21).
Ο ΝικηΦόρος Ουρα

νός κλείνει την είσοδο

της Χερσονήσου (Βλέπε

φωτογραΦία Νο 22)
και, οι εm.ζήσαντες

Βούλγαροι, κυκλώνο

νται. Από δυσμάς,

βόρεια και ανατολάς

είναι ο αδιάβατος Σπερ

χειός και, από το νότο.

τα βυζαντινά στρατεύ

ματα. Επακόλουθο: Η

παράδοση και η ολοκλή

ρωση της νίκης. αλλά

καιη σφαγή.

Η στενή, αυτή. χερ

σόνησος φαίνεται καλύ

τερα στην επόμενη

φωΤοΥραΦία. Νο 23.
Η είσοδος της χερσο

νήσου φαίνεται στην επό

μενη διαΦάνεια Νο 24.
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Η μάχη του ΣJιεeχειoύ μεταξύ Βυζαντινών & Boυλ~ικών (J[Qα/εt!μάτων (997 μχ.) ~9

ΣγΜΠΛΗΡΩΜΑΠΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Φα/'t. Νο 23: Η χερσόνησος του ΚΑΨΑΜΜΟΥ

Φtιn. Νο 24: Η είσοδος της χερσονήσου του

ΚΑΨΑΜΜΟΥ.

α. Τα «80υλγά

~ιχ«»:

Μετά από 25
χρόνια, ο Αυτοκράτο

ρας ΒασίλεLOς Β'. ο

Βουλγαροκτόνος,

«Διερχόμενος», κατά

τον Καραγιαννόπουλο,

«διά του Ζητουν(ου ειδε

σωζόμενα ακόμη, λευ

κανθέντα από τον χρό

νον, τα οστά των 80υλ·

γά~ων στρατιωτών, που

είχον φονευθεί εις την ,..-------------------,
μακρυνήν Φθιωτικήν ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣΚΑΨΑΜΜΟΥ
γην κατά την μάχην του

ΣπερχεLOύ». Άρα η

ύπαρξη των οστών των

Boυλγά~ων στ~ατιω

τών ε'ναι δεδομένη.

Κατά σύμmωση,

η Κωσταλεξιώτικη

παράδοση,έχε διατηρή

σει, στο βορεLOανατολι

κό άκρο της ανωτέρω

μικρής χερσονήσου,ένα

τοπωνύμιο με την ονο

μαοία .ΒΟΥAfΑΡΙΚΑ» (Βλέπε φωτσγραΦίαΝα 22).
Εκτιμώ ότι, αυτά «τα λευκανθέντα οστά των Βουλγάρων», ο τοπικός

πληθυσμός τα είχε ονομάσει «τα βουλγάριχα οστά». Η φράση αυτή, για

λόγους συντομίας, απέβαλλε τη λέξη «οστά» και διατήρησε μόνο τη λέξη

«βουλγάρικα». Η ύπαρξη των «οστών» υπενοείτο, αφού όλοι γνώριζαν

ότι περί αυτών πρόκειται. Εξ άλλου, τα οστά, καταχώσθηκαν, με τον

καιρό, από την λάσπη του Σπερχειού και εξαφανίσθηκαν. Με την παρέ

λευση του χρόνου, η λέξη «βoυλγά~ΙKα»,παρέμεινε σαν ονομασία τοπω

νυμίου και τα «οστά» λησμονήθηκαν τελείως. Αρα, το τοπωνύμιο «βουλ.

γά~ΙKα», μας δηλώνει που ήταν τα «οστά» των Βουλγάρων στρατιωτών,

που φονεύθηκαν κατά τη Μάχη του ΣπερχεLOύ και τα οποία είδε ο Αυτο

κράτορας Βασίλειος. Παρατηρούμε, εδώ, ότι, η παράδοση και τα ιστορι

κά στοιχεία, συναντώνται και αλληλοσυμπληρώνονται στο τοπωνύμιο
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90 Παναγι.ώτης Πανταζή;

Φωτ. Νο 26: Ευρήματα από τον ερει.mώνα

του «Παλωφραντζί».

Φωτ. Νο 25: Το «Παλιοφραντςι,. και το πεδι.ο

της Μαχης του Σπερχειού.

.ΒΟΥAfAPIKA)j. και

μας υποδεικνύουν την

περιοχή, στην οποία

συνέβη το τελευταω και

δραματικότερο γεγονός

:~~'-!ι.J' της Μάχης αυτής.

Αυτός ήταν ο λόγος,

που συνετέλεσε, στο να

οδηγήσω. τους τραπέ

ντες σε φυγή Βουλγά

ρους, μέσα στο στενό

χώρο της αναφερθείσης

χερσονήσου του

ΚΑΨΑΜΜΟΥ.

Όπως γίνεται αντιλη

πτό, αυτό το τοπωνύμω,

μας εmβεβαιώνει, όσον

αφορά τον προσδιορι·

σμό της θέσεως, στην

οποία στρατοπέδευσαν

οι Βούλγαροι.

β. Το .Παλιοφρα

ντζl> (βλέπε Φωτογρα

φια Νο 25):
Στο χωριό ΦραντζΙ

έχει διατηρηθεί ένας

θρύλος. ο οποίος έχει ως

εξής: .0 Νικηφόρος

Ουρανός είχε μαζί του

έναν γραμματιχό, που

τον έλεγαν Φραντζή.

Μετά το τέλος της

μάχης ανέθεσε, σ'

αυτόν,τη συγγραφήτου χρονικούτης. Ο Ουρανόςέμεινε κατενθουσια

σμένος και, για να τον ανταμείψει,του χάρισε ένα μεγάλο χομμάτιγης.

Ο Φραvτζήι; έκτισε, μέσα στο κομμάτι αυτό, έναν οικισμό,στον οπο(ο

έδωσε το όνομα .ιι;Φραvτζi».

Ένας εκτεταμένος ερειπιώνας και διάφορα ευρήματα αποδεικνύουν

την ύπαρξη του οικωμού αυτού. Στην επόμενη φωτογραφια.Νο 26. βλέ
πουμε μερικά ευρήματα από τον ερειπιώνα.

Όρισμένα. από τα ανωτέρω ευρήματα, είναι του 40υ πΧ. αιώνος.
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Η μάχη του Σπερχειού μεταξύ Βυζαvnνών & Βουλγαρικών στρατευμάτων (997 μ χ.ι , 1

όπως οι αγνύθες στο επάνω αριστερό μέρος της φωτογραΦίας. Αυτό

σημαίνει ότι, ο Φραντζής, ανήγειρε τον οικισμό του επί προϋπάρχοντος

αρχαίου οικισμού.

Μεταγενέστερα και σε άγνωστο χρόνο δηΜWυργήθηκε το σημερινό

χωριό Φραντζί και, προς αντιδιαστολή των ονομασιών, η θέση του παλι

ού οικισμού, ονομάσθηκε Παλιοφραντζί.

Από το χάρτη της φωτογραΦίας Νο 23 διαπιστώνεται η μεγάλη γειτ

νίαση του παλιού οικισμού Φραντζί, δηλαδή τα σημερινά ερείπια Παλιο·

φραντζΙ, με το πεδίο διεξαγωγής της Μάχης.

Ως εκ τούτου εκτιμώ ότι, μέσα στην εδαΦική περιοχή που ο Ουρανός

παρεχώρησε στον Φραντζή, θα περιλαμβάνονταν, τιμής ένεκεν, και το

πεδω αυτό της Μάχης. Από την άποψη αυτή έχουμε ένα ακόμη στοιχεω,

το οποίο ισχυροποιεί τη θέση μας, ότι, η Μάχη του Σπερχειού, έλαβε

χώρα στην τοποθεσία που περιγράψαμε Π@οηγουμένωι;.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΛ ΤΛ ΛΠΟΤΕΛΕΣΜΛΤΛ

ΚΛΙΤΛ ΣΥΜΠΕΡΛΣΜΛΤΛ

α. Τα αποτελέσματα:

Οι Βούλγαροι υπέστησαν τρομερές απώλειες. Ο ίδιος ο Σαμουήλ και ο

γιος του Ρωμανός τραυματίσθηκαν. Διασώθηκαν προσποιούμενοι τους

νεκρούς και, διαφυγόντες, κατόρθωσαν, δια των ορέων της Αιτωλίας και

της Πίνδου, να Φθάσουν στη Βουλγαρία.

Αν λάβουμε υπ' όψη ότι ο διεξαγόμενος πόλεμος ήταν ανελέητος και

τους 15.000 τυΦλούς στρατιώτες που έστειλε, στο Σαμουήλ, ο Αυτοκρά

τορας Βασίλειος Β', μετά τη μάχη του Κλειδίου, μπορούμε να συμπερά

νουμε ότι όλοι οι αιχμάλωτοι εσΦάγησαν.

Κυκλοφορεί μία άποψη ότι, μέρος του στρατού του Σαμουήλ, εγκατα

στάθηκε στην περιοχή του χωριού Βογομίλον ή Μπουγουμίλ ή Mπoυγ'μiλ

(κατά το Ρουμελιώτικο γλωσσικό ιδίωμα), το σημερινό Aργuρoχώρι.

Τούτο ελέγχεται ως ανακριβές για τους εξής λόγους:

Όπως αναΦέρουμε και ανωτέρω η αιχμαλωσία των Βουλγάρων ήταν

γενική και, προφανώς, η σφαγή των αιχμαλώτων καθολική. Είναι αδύ

νατο να γλίτωσαν, κάποιοι, την αιχμαλωσία και να εγκαταστάθηκαν στην

περιοχή του χωριού αυτού, τόσο κοντά στο πεδίο της μάχης. Επίσης φαί

νεται απίθανο να άφησε, ο ΝικηΦόρος Ουρανός, να εγκατασταθούν

Βούλγαροι, στο ανωτέρω χωριό και μάλιστα δίπλα σε ένα τόσο ευαίσθη

το σημείο του δρόμου εισβολής των Βουλγάρων στην κυρίως Ελλάδα και

Πελοπόννησο, δηλαδή τα Στενά των Θερμοπυλών. Ακόμη και από

καμία ιστορική πηγή δεν αναΦέρεται κάτι τέτοιο.

Το όνομα του χωριό προέρχεται από τους Βογομίλους, οι οποίοι ήταν

Χριστιανική αίρεση και η οποία άρχισε από τους Βουλγάρους. Η ονομα

σία Βογόμιλοι προέρχεται από το σλαβικό βογ (μπόγκ) = θεός και
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92 Παναγι.ώτης Πανταζής

«μιλούl.» = ελέησον και, κατ' άλλους από το μπογκ και "μίλε» = φιλος ήτοι

θεοΦιλής.

Ο βογομιλισμός παρουσιάστηκε επί. Αυτοκράτορος Αλεξίου Κομνη

νού,ο οποίος βασιλευσε από το 1081 μέχρι το 1118 μ. Χ. Η μάχη του Σπερ

χειού, όμως, έγινε το 997 μ. Χ. Αρα δεν είναι δυνατό οι Βογομίλοι να

εγκαταστάθηκαν στο Βογομίλον το 997, αφού, τότε, δεν είχαν εμφανισθεί

αυτοΙ

Ο βογομιλισμός, από θρησκευτική αίρεση, μετατράπηκε σε κοινωνικό

κίνημα των ταπεινών και καταπιεζομένων εναντίον της κρατούσης τάξε

ως και, βεβαίως, της εκκλησιαστικής. Υπό την έννοια αυτή επεκτάθηκε

και πέραν των ορίων του βουλγαρικού κράτους και σ' αυτή τη Βυζαντι

νή Αυτοκρατορία.

Οι Βογομ(λοι προκάλεσαν πολλά προβλήματα στη Βυζαντινή Aυτo~

κρατορία, ένεκα του οποίου υπέστησαν πολλές διώξεις. Πιθανώς, όπως

γράφει και ο Βορτσέλας, κάποια διωκόμενη ομάδα από αυτούς να ήλθε

και να εγκαταστάθηκε στην περιοχή του χωριού Βογομίλο.

Με τη νίκη του αυτή, ο Ουρανός, απήλλαξε την κυρίως Ελλάδα και

την Πελοπόννησο από το βουλγαρικό κίνδυνο και, λόγω των μεγάλων

απωλειών, μεΙωσε, σημαντικά, τη δύναμη αντιστάσεως των Βουλγάρων

στις συνεχε(ς εm.θέσεις του ΒασιλεΙου.

Κατά συνέπεια, η νίκη του Σπερχειού, <ιιδυναται να λογισθεί», όπως

γράφει και ο αεΙμνηστος Βορτσέλας, <ιιωι; εν των μάλλον αξιομνημονείι

των γεγονότων τηι; παΤQίου ημών ιστΟQίαι;, ο δε αοίδιμοι; ΝικηΦό(tOι;

ωι; είς; των σωτ/Qων του ΕΗ.ηνισμοU>l>.

β. Τα συμπε(Jάσματα:

Ύστερα από την, ως ανωτέρω, διεξοδική επεξεργασCΑ των υφισταμέ

νων ιστορικών πληροφοριών για τη Μάχη του Σπερχειού, την ανάλυση

των, σχετικών με αυτή, πληροφοριών περί εδάφους και των καιρικών

συνθηκών, καθώς και την ανάλυση των παρεχομένων από την παράδοση

στοιχε(ων μπορούμε να επαναδιατυπώσουμε. συνοπτικά, τις απαντήσεις

στα αρχικώς τεθέντα ερωτήματα:

(1), Ο Σαμουήλ, επιΟΤQέφων ΠQoς; το βΟQQά, ΧQησιμοποίησε το

δQομολόγιο: Αταλάντη - ΣκάQφεια - Στενά των θεQμοπυλών - H(Jά.

κλεια - ΑνΤΙΚUQα.

(2). Ο Σαμουήλ oτQatomiWOE δυτικά του υψώματοι; ΜάQαθοι;.

(3). Ο ΝικηΦόQος; ΟυQανόι; διαπεQαίωσε το στQατό του, νότια του

ΣπεQχειοu, από τη θέση λειτουQγίας; του ΠΟQθμείου του Αϊ Αια.

(4). Ο ΝικηφόQΟΙ; ΟυQανόι; επιτέθηκε κατά των ΒουλγάQων στην

κατεύθυνση: Πιθανόι; Xili(tOt; oτQatoniEίιOEili;: του (ευQέωι; δυτικά του

χωQΙΟU Καλυβια) - ΠΟQθμείο του Αϊ Αια - σημεQινό χωQιό Κομ.ποτάδες;

- στQατόπεδο ΒουλγάQων. Η επίθεση κατά του ΟΤQατοπέδου έγινε από

νότου ΠQoι; βΟQQάν και, οι πανικόβλητοι ΒουλγαQΟΙ, εγκλωβίστηκαν

στη μΙΚQή χεQσόνησο του ΚΑΨΑΜΜΟΥ, όπου και παQαδόθηκαν.
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Σημείωση: Τα κείμενα των ερω't"ήσεων - απαντήσεων - απ6ψεων προέκυψαν απ6 την

απομαΥνητοΦώνηση των πρακτικών. Τα όJWια κενά υπάρχουν oφειλoντaι κυρίως σε μη

ενεΡΥΟJWίηση του μικροφώνου.

Αν. Καρανασιάσης, πρόεδρος: Κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε

όλους όσοι είχατε την ευγενή καλοσύνη να παρευρεθείτε σήμερα και να

παρακολουθήσετε τις αξιολογότατες εισηγήσεις των σημερινών εισηγη

τών. Επειδή βρισκόμαστε στο στάδιο των ερωτήσεων, θα παρακαλέσου

με αν υπάρχουν ερωτήσεις ή απόψεις, να είναι συγκεκριμένες, σύντομες

και σαφείς. Αν υπάρχει οποιαδήποτε ερώτηση επί όλων των εισηγήσεων

το Προεδρείο είναι στη διάθεσή σας. Θα παρακαλέσουμε τους συνέ

δρους να έχουν την υπομονή, να δοθούν οι απαντήσεις στις ερωτήσεις

που θα υποβληθούν, να κατατεθούν οι απόψεις και να κλείσουμε την

σημερινή συνεδρίαση.

Φανουρία Δαχορώνια: Κάποιες παρατηρήσεις ήθελα να κάνω. Στην

τελευταία εισήγηση, η οποία ήταν πραγματικά γοητευτική, ήθελα j.ώνo

να παρατηρήσω ότι τα ευρήματα που έδειξε ο κύριος της κεραμεικής,

είναι του 40υ Π.χ. σι., δεν έχουν καμία σχέση με τη μάχη του Σπερχειού,

τα ευρήματα που δείξατε.

Μετά, μία άλλη παρατήρηση για τον κ. Παπαναγιώτου. Επειδή παρα

πονεθήκατε ότι δεν σημείωσα στο βιβλίο μου στην Ανατολική Λοκρίδα.

την Άγναντη, αν προσέξατε δεν έχουμε σημειώσει ούτε το Γολέμι ούτε το

Ζέλι, διότι και οι έρευνες οι επιφανειακές, αλλά και οι προσωπικές μου

έρευνες -ξέρετε ότι 25 χρόνια ασχολούμαι με την περιοχή - έχουν απο

δείξει ότι η Άγναντη δεν ανήκει στη Λοκρίδα, πέφτει στο διάδρομο των

Φωκέων. Και τα φαινόμενα όπως τα περιγράφει τουλάχιστον ο Σπυρό

πουλος και ο Σάχρμάιερ που είδε το υλικό, είναι ταυτόσημα και τα έθιμα

ταφής και τα αγγεία. τα κτερίσματα, με εκείνα της Φωκίδας. Και ας μου

επιτραπεί να έχω κάποια γνώμη, δεδομένου ότι έχω περί τα 15. Το ένα

είναι αυτό.

Το δεύτερο. η συνεσταλμένη ταφή που είπατε, είναι γεγονός ότι δεν

εξαρτάται από το χώρο. Γιατί έχουμε συνεσταλμένες ταΦές μέσα σε

θαλαμωτούς τάφους μεγάλους, οι οποίοι έχουν απεριόριστο χώρο. Φαί

νεται όμως. αυτή είναι η προσωπική μου άποψη, είπαμε, μετά από 25ετή

έρευνα στη βιβλιογραΦία, ότι στην περιοχή είναι ένα είδος εθίμου πλέον.

Διότι, ενώ η εκτεταμένη ταφή, ίσια, στις άλλες περιοχές των μυκηναίκών

κέντρων έχει ήδη επικρατήσει, εδώ διαχρονικά από τη Μέση Εποχή του

Χαλκού μέχρι ακόμα και τους αρχαϊκούς χρόνους, οι ενταφιασμοί γίνο

νται συνεσταλμένοι. Πράγμα που σημαίνει ότι πλέον ήταν έθιμο. Είναι
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ένα τοπικό έθιμο, πόθεν, αυτό δεν μπορώ να το πω.

Αν. Κα@αναστάση;: Ευχαριστούμε την χα Δακορώνια. Κάποιος

άλλος; Ερώτηση, άποψη;

Παν. Πανταζή;: Ευχαριστώ την χα Δακορώνια. Εγώ βέβαια έχω βρει

και άλλα ευρήματα εκεΙ, όποιος και να πάει και να ψάξει τα βρίσκει, είναι

στην επΙΦάνεια. Δεν ήξερα, δεν είμαι αρχαιολόγος και δεν ήξερα ότι

αυτά είναι προ Χριστού, εν πάση περιπτώσει όμως έχω και άλλα. τα οποία

μάλλον είναι της Βυζαντινής εποχής. Σημαίνει ότι ο Φραντζής έκτισε

έναν οικισμό εκεί που προϋπήρχε άλλος παλιός. Όλα αυτά τα ευρήματα

όμως τα αναΦέρω στη ΙΔ' εφορεία η οποία και βέβαια θα τα αξιολογή.

σει και θα μου πει ακριβώς περί τίνος πρόκειται. Ευχαριστώ πάρα πολύ.

Πέτ@ο;Κουνούκλα;: Ως προς την εισήγηση του κ. Παπαναγιώτου, θα

ήθελα απλά να αναΦέρω ότι ακούγοντας για το χρυσό δακτυλιδι, το

οποίο ευρέθη στο θαλαμοειδή τάΦο της Άγναντης, ανάλογα ευρήματα

εκτιθενται στο Αρχαιολογικό ΜουσεΙΟ Αταλάντης, επομένως δεν είναι το

μοναδικό εύρημα το οποίο εντοπίζεται στην περιοχή, απλά ένα μικρό

οχόλω.

Και ένα δεύτερο, ως προς την εισήγηση του κ. Δελόπουλου. Θα ήθελα

απλά να ρωτήσω κάτι για ένα τoπωνύΜW ή για αρκετά τοπωνύμια που

υπάρχουν στην περιοχή της ανατολικής Λοκρίδος, υπάρχει το τοπωνύμιο

ΑρσαλΙ Βέβαια, δεν βλέπω τον κ. Δελόπουλο, υπάρχει το τoπωνύΜW

ΑρσαλΙ Πολλοί μελετητές το ερμηνεύουν ως τoπωνύΜW προερχόμενο

από την οθωμανική περίοδο. Σε αρκετές όμως βόλτες που έχουμε κάνει

στην περιοχή, έχουμε εντοπίσει ερείm.α ναών, εκκλησιών βυζαντινών.

Ήθελα να σας ρωτήσω αν υπάρχει mθανότητα να προέρχεται από τη

λέξη ΑγΙα Ιερουοαλήμ.

r. Δελόπουλο;: Ναι, ναι, να σας απαντήσω ευθέως ότι οπωσδήποτε

από εκεί προέρχεται, γιατί έχουμε υπόψη μας και άλλες όπου η μορφή

Αρσαλί είναι από το Ιερουσαλήμ. Αλλά τώρα αυτό να μας οδηγήσει σε

χρονολόγηση ακριβή και να πούμε ότι είναι οπωσδήποτε από τη Φρα

γκοκρατία, θέλει πάρα πολύ ψάξιμο, περαιτέρω ψάξιμο.

Πέτρο; ΚουνούΧλα;: Μπορεί να αποτελέσει έναυσμα για μία μελλο

ντική μελέτη.

r. Δελόπουλο;: Ασφαλώς, αλλά το ότι προέρχεται από το Αγία Ιερου

οαλήμ μπορεΙ να θεωρηθεΙ βέβαιο.

Ππ@ο; ΚουνούΧλα;: Μεξιάτες, ανακατώματα κλπ. Μήπως έχει σχέση

και με το ρήμα μείγνυμι;

r. Δελόπουλο;: ΤΟ ελληνικό; Έ. όχι, πολύ μακριά. Αυτό είναι από

λατινική ρίζα σχετική. δεν μπορεί να προέρχεται από ελληνική λέξη, αν

αυτό υπονοείτε. Δεν μπορεί, δεν θα είχε αυτή την υφή, Μεξιάτες.

Τριαντ. Παπαναγιώτου: Κατ' αρχήν, να ευχαριστήσω την κα Δακο-
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ρώνια για την παρέμβαση της. Αναμφισβητήτωςυπηρετεί τόσα χρόνια,

ασκεί αυτό το επάγγελμα, έχει ασχοληθεί και φυσικά θα έχει ασφαλώς

εγκυρότερη γνώμη από μένα. Θα ήθελα όμως να πω ότι όλος αυτός ο

χώρος αποτελούσε την Λοκρίδα και απλώς οι Φωκείς διέσχιζαν τη ζώνη

αυτή από Ελάτεια ...

Αλλαγή m.εvράςκασiταςΝο 2 από α'σε β'όψη - Μικρό κενό

Τριαντ. Παπαναγιώτου: (συνεχίζει)...είδα ότι μιλάει για τη διαφορά

μεταξύ Λοκρίδος και Φωκίδος, όσον αφορά τα νεκροταφεία. Και εκεί

λεει ότι εις μεν τους Φωκικούς τάφους βρέθηκαν χρυσά, εις δε τους

Λοκρικούς όχι. Τώρα, αν αυτό το δαχτυλίδι μας το χάρισαν οι Φωκείς,

πρέπει να τους ευγνωμονούμε.

Όσο για την οκλάζουσαταΦή,εγώ άφησα - και μάλιστα είπα εις αυτά

θα μας απαντήσει η κα Δακορώνια.

Αν. Καραναστάση;: Ευχαριστούμε. Ο κ. Σπανός έχει το λόγο.

Κ. Σπανός: Για τον κ. Δελόπουλο θέλω να πω δυο λόγια. Στην πρόθε

ση της Ρεντίνας το 1640, το χωριό εμφανίζεται στον πληθυντικό Μεξιά

τες. όχι Μεξιάτα. Θυμίζω ότι στη Θεσσαλία έχουμε τους Πινακάτες και

τους Ταγιάτες και στη Βόρεια Ήπειρο τους Πουλιαράτες. Επίσης, στις

προθέσεις των μεντόρων και του ΔΕΣΥΚΠ που έχω εκδώσει κατά και

ρούς, έχω βρει σε βλαχόφωνους οικισμούς της Θεσσαλίας το βαφτιστικό

ο Μέξιας και το γυναικείο η Μέξω. Το Μέξιας το έχω συναντήσει, θα

δείτε στα πρακτικά του 20υ Συνεδρ(ου και στη Μακρυράχη, στην πρώην

Κα(τσα. Λένε λοιπόν οι γλωσσολόγοι, ότι τα τοπωνύμια με κατάληξη

-ατες δηλώνουν τον πληθυντικό αριθμό και επομένως μήπως ο Μέξιας

στον πληθυντικό μας δίνει το τοπωνύμιο Μεξιάτες, συνήθως είναι βορει

οηπειρωτικό, βλάχικο, αρβανίτικο τοπωνύμιο.

Οι Κομποτάδες εμφανίζονται στον πληθυντικό στην ίδια πρόθεση

της Ρεντίνας το 1640. Θυμίζω στον κ. Δελόπουλο ότι στη Θεσσαλία έχου

με τα τoπωνύΜW Κουμάδες, Ζαρχανάδες, Γιωργανάδες, Μανταρογκιο

τάδες και Καμινάδες και εδώ πάλι είναι ο πληθυντικός αυτών των τοπω

νυμίων. Βέβαια, δεν θέλω να μειώσω την ανακοίνωση του κ. Δελόπου

λου, απλώς λεω δυο πράγματα που γνωρίζω από τις έρευνές μου. Ευχα

ριστώ.

Αν. Καραναστάση;: Παρακαλώ τους κυρίους εισηγητές να περιμέ

νουν λίγο. Άλλη μLα ερώτηση να δεχθούμε.

r. Δελόπουλος: ΕνδιαΦέρουσα η παρατήρηση, αλλά γιατ( δεν μας λέτε

και ένα από την περιοχή ετούτη; Αν ψάξουμε και αλλού, θα βρούμε την

κατάληξη αυτή -ατες και -αδες σε άλλες χρήσεις. με άλλες σημασ(ες

ενδεχομένως. Στην περιοχή Φθιώτιδας και Στερεάς δηλαδή, πιστεύετε
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έχουμε άλλα τέτοια τοπωνύμια σε -ατες που να σημαίνουν κάτι τέτοιο,

σαν αυτό που λέτε; Έχω υπόψη μου φυσικά ότι αλλού είναι αυτό, και

μάλιστα στα Επτάνησα και ιδίως στην Κεφαλονιά συνηθίζεται πάρα

πολύ το -ατα, το ουδέτερο, τα Γιαννάτα, τα Κωστάτα, που είναι τα κτή

ματα δηλαδή αυτού. Αλλά κάθε περιοχή έχει τα χαρακτηριστικά της.

Εδώ. στην Κεντρική Ελλάδα, δεν συνηθίζεται τέτοιο πράγμα. Εγώ δεν

έχω υπόψη μου κανένα τοπωνύμιο με τέτοια κατάληξη, που να έχει αυτή

τη σημασία, γι' αυτό.

Παν. Παν1'αζής: σ,σ. Ο κ. Πανταζής έκανε μία σύντομη τοπυθέτηση

ε·Π της εισήγησης του κ. Λελόπουλου κατά τη διάρκεια του ovvεδρίου

και επιφυλάχτηκε να μας στείλει O).Oκληρωμfνη την τοπυθέτησή του

αργό.τερα. Είναι αvτη 'ΠOv ακολουθεί:

Ο κ. Δελόπουλος ανέφερε στην εισήγησή του ότι, οι ονομασίες των

χωριών Μεξιάτες. Κομποτάδες, Κωσταλέξι και Φραντζί είναι φράγκικης

προελεύσεως.

Να δηλώσω, εκ προοιμίου, ότι σέβομαι τις απόψεις του κ. Δελόπουλου,

αλλά είμαι υποχρεωμένος να προβάλλω και τις δικές μου θέσεις. οι οποί

ες. εν πολλοίς, είναι διαφορετικές. Τούτο ισχύει για τα χωριά Κομποτάδες.

Κωσταλέξι και Φραντζί. Για το χωριό Μεξιάτες δεν διαθέτω στοιχεία.

Οι θέσεις μου έχουν ως κατωτέρω:

Για το χωριό Κωσταλέξι:

Ο Κωσταλεξιώτικος θρύλο; και η αυθεντικότητά του:

Στο χωριό Κωσταλέξι διατηρείται και μεταδίδεται, από γενιά σε γενιά,

ένας θρύλος, ο οποίος λέγει τα εξής: «Υπήρχε, παλιά, ένα χωριό στους

Π@όποδες τη; Οίτης,' Έγινε, κάποτε, ένας μεγάλο; σεισμό;, ένεκα του

οποίου κατέπεσαν, από το βουνό, πολλά βράχια και χώματα, τα οποία

καταπλάκωσαν το χωριό αυτό. Από τους κατοίκους του έζησαν μόνο

δύο, ένας Κώστας και ένα; Αλέξης. Αυτοί οι δύο έκτισαν τα Π@ώτα σπί

τια, στη θέση του σημερινού χωριού, το οποίο, από τα ονόματά του;, του

έδωσαν το όνομα Κωσταλέξι)lo.

Ο κ. Δελόπουλος θεωρεί ότι, η προέλευση της ονομασίας Κωσταλέξι

από τα ονόματα Κώστας και Αλέξης, «πιθανολογείται από τους κατοί

κους του χωριού» και, συνεπώς, «δεν ευσταθεί». Αυτός, ασφαλώς, είναι

και ο λόγος που τον αγνοεί παντελώς.

Η απόρριψη ενός θρύλου είναι πολύ σοβαρή υπόθεση. Τούτο είναι

δυνατό να γίνει μόνο μετά από εξονυχιστική και εμπεριστατωμένη έρευ

να. Τέτοια έρευνα δεν πραγματοποίησε ο κ. Δελόπουλος και συνεπώς. ο

τρόπος απορρίψεώς του, είναι αντιδεοντολογικός.

Για την αυθεντικότητα του θρύλου έχω πραγματοποιήσει εξονυχιστι

κή έρευνα, με βάση την οποία συνέγραψα ένα βιβλίο με τον τίτλο
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.ΚΩΣΤΑΛΕ:::Ι - θΡΥΛΟΣ ΚΑΙ ΠΡΑrMΑηΚΟΤΗΤΑ». Το βιβλΙΟ

αυτό το συμπλήρωσα πρόσφατα, ύστερα από νέα δεδομένα που προέκυ

ψαν. Από το πλήθος των πραγματικών και αδιάσειστων στοιχείων που

συγκεντρώθηκαν, από την ανωτέρω έρευνα, αποδεικνύεται ότι, ο θρύλος,

απηχεί, στο σύνολό του, πραγματικά γεγονότα. Δεν επιτρέπει ο χώρος για

την παράθεση, εδώ, όλων των στοιχείων αυτών. Θα αναφέρω μόνο τα

εξής:

Ο σεισμός έγινε, σύμφωνα με τα υπάρχοντα στοιχεία, μετά το 12242
και πριν το 1461 μΧ.) Είναι δυνατό να αλλάξει το ανωτέρω χρονικό περι

θώριο, ανάλογα με την αξιολόγηση ορισμένων ευρημάτων τα οποία βρέ

θηκαν πρόσφατα και τα οποία θα παραδοθούν στη ΙΔ' Εφορία Προϊ

στορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων για ταυτοποίηση.

Το «Παλιό χωριό» υπήρξε στην πραγματικότητα. Τούτο απoδεικνύε~

ται από το γεγονός ότι, εκτός των άλλων, εντοπίσθηκε και το νεκροτα

φείο του, το οποίο, κατά πάσα πιθανότητα, ήταν εκτάσεως τριών στρεμ

μάτων και συνεπώς, το «χωριό», ήταν μάλλον πόλη ή, τουλάχιστον, πόλι

ομα.

Και αφού ο θρύλος είναι ακριβής κατά τα δύο τρίτα (σεισμός και

«Παλιό Xωριό)~), είναι αυτονόητο ότι δύναται να θεωρηθεί, κατά τεκμή

ριο, ότι είναι ακριβής και για το υπόλοlJtO ένα τρίτο, που αφορά την ονο

μασία του νέου χωριού.

Κατά συνέπεια, ο θρύλος, είναι μία αυθεντική και πραγματική ιστορία

η οποία διατηρείται αυτούσια και μεταδίδεται, από γενιά σε γενιά, με τη

μορΦή του προφορικού λόγου και όχι του γραπτού. Ως εκ τούοτυ δεν

δύναται να αγνοηθεί και να απορριΦθεί.

Η συνένωση των δύο ονομάτων, Κώστα; και Αλέξης, σε ένα με απλή

παράθεση:

Κατ' αρχήν να διευκρινισθεί ότι, ο αυθεντικός θρύλος, δεν αναΦέρει

ότι, οι δύο διασωθέντες, ήταν αδέλφια. ΑναΦέρει ότι διασώθηκαν δύο

κάτοικοι. Ο κ. Βασίλης Αλεξίου: ιστορικός του χωριού μας, γράφει, στο

βιβλΙο του .ΤΟ ΚΩΣΤΑΛΕ:::Ι ΦθΙΩΙΊΔΑΣ»1Ι986· σελΙδα lθ, τα εξής:

«...μετά το σεισμό και την καταστροΦήτου χωριού,' σώθηκανδύο κάτοι·

χοι, ο Κώστα; και ο Αλέξης, έτσι, χτίζονταςτο νέο χωριό, το ονόμασαν

Κωσταλέξι».

Δεν έχω γλωσσολογικές γνώσεις και, ως εκ τούτου, απευθύνθηκα,

ύστερα από υπόδειξη,στον κ. ΒαγιακάκοΔικαίο, ο οποίος είναι Φιλόλo~

γος, Επίτιμος Γενικός Διευθυντής του Κέντρου Συντάξεως της Νέας

Ελληνικήςτης ΑκαδημίαςΑθηνών,Πρόεδροςτης ΕταιρείαςΛακωνικών

Σπουδών, Γραμματέας του Συλλόγου για την Διάδοση Ωφελίμων

Βιβλίων και Γλωσσολόγοςεξειδικευμένο;στα τοπωνύμια.6

Ο κ. Βαγιακάκοςμου είπε τα εξής: Οι δύο διασωθέντεςπρέπεινα ήταν
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πατέρας και Υιός και το μεν όνομα Κώστας πρέπει να ήταν το μικρό

όνομα του πατέρα και το Αλέξης το όνομα του γιου. Σ' αυτή την περί

ΠΙα/ση, τα μικρά ονόματα, συνδέονται. το ένα με το άλλο, με απόλυτο

φυσικό τρόπο και αποτελούν ένα ενιαίο και αδιαί@ετο όνομα. Κατόmν

τούτου, η ονομασία «Κωσταλέξl.», σημαίνει. κατά τον κ. Βαγιακάκο. ο

Αλέξης (γιος) του Κώστα (πατέρας) (το ουδέτερο της ονομασίας θα το

δούμε στη συνέχεια).

Συγκέντρωσα πολλά τέτοια, σύνθετα και ενιαία, ονόματα από Ρουμε

λιώτικα χωριά. Θα αναΦέρω ελάχιστα:

Από το χωριό Χωμήργιανη: Ζουουγιώργους (Ζωογιώργος) = Ο Γιώρ

γος του Ζώη =Γεώργιος Μπενίσης του Ζώη.

Από το χωριό Καστανιά: Γιουργόιαννους (Γεωργόγιαννος) =Ο Γιάν

νης του Γιώργου =Ιωάννης Λέλλης του Γεωργίου.

Από το χωριό Νεοχώριο (γενέτειρα του κ. Δελόπουλου): Δρουσουμή

τρους (Δροσομήτρος) =Ο Μήτρος του Δρόσου = Δημήτριος Κεφαλάς

του Δρόσου, Σταυρουκώτσιους (Σταυροκώτσιος) = Ο Κώστας του Σταύ

ρου =Κωνσταντίνος Γεωργουσόπουλος του Σταύρου.

Ακόμη και στο χωριό Κρόγγοι. της περιοχής των Αγίων Σαράντα της

Βορείου Ηπείρου, υπάρχει κάτοικος, που τον ονομάζουν Κωσταλέξη και

τη γυναίκα του Κωσταλέξινα. Εκεί πρόκειται για τον Κώστα του Αλέξη.

Στο ίδιο χωριό υπάρχουν και άλλα σύνθετα ονόματα της ίδιας μορΦής.

Κατόπιν των ανωτέρω είναι αναμφισβήτητο το γεγονός ότι. τα ονόμα

τα Κώστας και Αλέξης, είναι δυνατό να τεθούν, το ένα μετά το άλλο. με

απλή παράθεση και να αποτελέσουν το ενιαίο όνομα Κωσταλέξης.

Τούτο δε γίνεται κατά τρόπο απόλυτα «φυσικό)lo. Με αυτό τον τρόπο

αποδεικνύεται ότι, η ονομασία Κωσταλέξι, δεν είναι «λαθεμένη ετυμο

λογίω), η σημασία της κατανοείται πλήρως και εξηγείται γιατί, το .cKro)lo
της ονομασίας, γράφεται με .cro,. και όχι με «0)10.

Όσον αφορά στο Ρωμύλο με το Ρέμο. καθώς και στον Ποσειδώνα με

την Αθηνά δεν είχαμε την περίπτωση πατέρα και γιου, γι' αυτό και

δυσκόλεψαν τα πράγματα.

Μετατροπή του αρσενικού, ο Κωιπαλέξης, σε ουδέτερο, το Κωσταλέ

ξι:

Και για το θέμα αυτό απευθύνθηκα στον κ. Βαγιακάκο. ο οποίος με

ενημέρωσε ως εξής:

Υπάρχει γενικός γλωσσολογικός κανόνας, ο οποίος ισχύει από τ/ν

εποχή του Βυζαντίου, σύμφωνα με τον οποίο, η γενική των ονομασιών

των τοπωνυμίων που πρoέρχovι:αι από '10 όνομα ιδρυτού ή κτήτορα,

μετατρέπεταισε ουδέτερο.

Ο κανόνας αυτός διαμορΦώθηκεμε την ακόλουθηδιαδικασία:

Στην αρχή έλεγαν: Πάμε στο χωριό, Π.χ .• ο Μαυρομάτ/ς.
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Μετά έλεγαν: Πάμε στο χωριό του Μαυ@ομάτη (γενική).

Τέλος κατέληξαν να λένε: Πάμε στο χωρώ το Μαυ@ομάτι.

Στην τελευταία περ(πτωση η ουδέτερη λέξη, το χω@ιό, παράσυρε και

την επόμενη γενική της ονομασίας, του Μαυ@ομάτη, και την έκαμε και

αυτή ουδέτερο, το Μα,,@ομάτι,

Σήμερα, βέβαια, δεν χρειάζεται να ακολουθηθεί η διαδικασία αυτή,

αλλά, οι ονομασίες των τoπωνυμiων της ανωτέρω περιπτώσεως, δίδονται

απ' ευθείας στο ουδέτερο γένος.

Με βάση τον ανωτέρω κανόνα μετατρέπεται και το αρσενικό Κωστα·

λέξηι; σε ουδέτερο Κωσταλέξι.

ΑναΦέρουμε μερικές ονομασίες χωριών, που σχηματίσθηκαν με τον

ανωτέρω γλωσσολογικό κανόνα: Μαυρομάτι, Ίσαρι, Μουζάκι, Λυκούδι,

Βλαχογιάννι, Καζνέσι, Φλωρέσι, Μπραχάμι.

Αλλά έχουμε και τη μαρτυρία του Δημητρίου Γρηγορίου. Καμπούρο

γλου, ο οποίος, σε μία επιστολή του προς το Φίλο του Κ. Γ. Κατσίμπαλη,

η οποία δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα «Εστία» στις 28 Ιουνίου 1898,
έγραφε τα εξής: «.... Όπως και το κτήμα του Τατόη έγινε το Τατόϊ, το

κτήμα του Ρέντη έγινε το Ρέντι....»? Επομένως δεν έχουμε μόνο το γλωσ~

σολογικό κανόνα του κ. Βαγιακάκου, σχετικά με τη μετατροπή του αρσε

νικού σε ουδέτερο, αλλά και τη μαρτυρία του Καμπούρογλου,

Συνεπώς, πέραν πάσης αμφιβολίας, το ουδέτερο γένος της ονομασίας

το Κωσταλέξι όχι μόνο «δεν εξηγείταl», αλλά «εξηγείται» με θαυμάσιο

τρόπο.

Η «σύνθετη ονομασ(ω) του χωριού που, κατά τον κ. Δελόπουλο, «ούτε

έχουμε συναντήσει κάτι τέτοω, ούτε μπορούμε να φαντασθούμε, ότι ήταν

ποτέ δυνατό να υπόρξεL», εξηγείται από το γεγονός της μοναδικότητας

του περιστατικού του θρύλου. Τέτοω σύνθετο περιστατικό, σαν αυτό που

μας ιστορεί ο θρύλος, δεν έχει συμβεί πουθενά αλλού και, η περίπτωσή

του, είναι μοναδική. ΕΦ' όσον, λοιπόν, έχουμε σύνθετο περιστατικό, είναι

φυσικό και λογικό να έχουμε και «σύνθετψ> ονομασία.

Η σλαβική πρoέλεvση τηι; ονομασίας Κωσταλέξι:

Ο κ. Δελόπουλος γράφει, στην υποσημείωση 9 της εισηγήσεώς του:

«Είχαμε διατυπώσει παλώτερα και κάποια άλλη εκδοχή για την προέ

λευση του τοπωνυμίου, εκδοχή που, μετά τα νέα δεδομένα, μας φαίνεται

λιγότερο πιθανή))!. Δεν μας αποκαλύπτει, όμως, ποια ήταν η συγκεκριμέ

νη αυτή εκδοχή.

Το 1985, ο κ. Δελόπουλος, έστειλε στην αδελΦότητα Κωσταλεξιωτών

μία επιστολή, η οποία δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα <Κωσταλεξιώτικα

Νέα», Η επιστολή αυτή ανέφερε τα ίδια με αυτά που αναλύθηκαν ανω·

τέρω και, επί πλέον, τα εξής: «Μία πιο προσεκτική έρευνα μας οδηγεί στη

σκέψη ότι η πραγματική μορΦή - που κρύβεται πίσω από αυτή τη μικρή
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και όχι απροσδόκητη παραΦθορά9 - θα πρέπει να είναι ένα αρχικό κσστε

λέτσι, σλαβικό, ουδετέρου γένους, που σήμαινε «πuργάκι», υποκοριστικό

μαρτυρουμένης σλαβωνικής λέξης κοστέλι «πύργορ>.

Για το θέμα αυτό πραγματοποίησα επισταμένη έρευνα, την οποία,

βέβαια, δεν είναι δυνατό να την αναΦέρω, εδώ, με λεπτομέρειες, γι' αυτό

θα είμαι πολύ συνοπτικός:

Αποδεικνύεται ότι, στην περιοχή του «Παλιού Χωριού}). υπήρξε συνε

χής και έντονη η παρουσια Ελλήνων κατοίκων από την αρχαιότητα.

Τούτο σημαίνει ότι δεν ήταν δυνατό, να πλησιάσουν και να εγκαταστα

θούν σλάβοι στην περιοχή αυτή, σι οποίοι να ειδαν κάποιο πuργο και,

αφού δεν γνώριζαν Ελληνικά, να τον ονόμασαν «κοστέλι» και το χωριό,

που υποτίθεται ότι ίδρυσαν «κσστελέτσι,>.

Η ύπαρξη του «πύργου» είναι αμφιλεγόμενη. Κανένα στοιχείο δεν

υπάρχει, που να αΦήνει, έστω και την παραμικρή ένδειξη, περί υπάρξεως,

αλλά και της αναγκαιότητας υπάρξεως, κάποιου «πύργου» στην περιοχή.

Από τα 150 τοπωνύμια, της πεΡLOχής Κωσταλέξίου, μόνο τα τρία είναι

σλαβικής προελεύσεως, τα «βάλτος», «ζι.ρέλL» και «σβάρνα».10 Από αυτά,

τα δύο πρώτα, είναι μακριά από το Κωσταλέξι. Το τρίτο είναι πλησίον

του καταστραΦέντος «Παλιού Χωριού» (ένα χιλιόμετρο μακριά από το

σημερινό χωριό). Αυτό το στοιχείο είναι πάρα πολύ ισχνό για να μας οδη

γήσει στο συμπέρασμα, ότι εγκαταστάθηκαν Σλάβοι στην περιοχή. Αντί

θετα υπάρχουν, στην περιοχή του παλιού χωριού, πλήθος τοπωνυμίων

Ελληνικής προέλευσης, τα οποία δημιουργήθηκαν μετά τον καταστροφι

κό σεισμό (<<χαλάσματα», «στεΦάνL», «πλάκες», «κοκκινόβραχος» κλπ).

Αυτό σημαίνει ότι, την εποχή του σεισμού, δεν υπήρχαν σλάβοι στην

περιοχή.

Πριν 2-3 χρόνια μου συνεστήθη, από Φίλο μου, κάποιος κ. Ντελόπου

λος Γεώργιος, Σλαβολόγος, ο οποίος όχι μόνο υπερθεμάτισε υπέρ των

απόψεων του κ. Δελόπουλου, αλλά με διαβεβαίωσε, μάλιστα, ότι υπάρ

χει, στην Πολωνία, χωριό με την ονομασία Κοσταλέξι.

Κατόπιν τούτου απευθύνθηκα, με επιστολή μου, στην Μορφωτική

Ακόλουθο της Πολωνικής Πρεσβείας, την Κα lustina SIowik (ιουστίνα

Σλόβικ), την οποία, αφού την ενημέρωσα για τις απόψεις Δελόπουλου και

Ντελόπουλου, της ζήτησα να με πληροφορήσει, αν, στην Πολωνία, υπάρ

χει χωριό, το οποίο να το ονομάζουν Κοσταλέξι ή Κοστελέτσι.

Η Κα Σλόβικ, με την από 13 Ιουλίου 2005 επιστολή της, με πληροΦό

ρησε ως εξής:

«Δεν υπάρχει, στην Πολωνία, πόλη ή χωριό με ονομασία που μοιάζει

με το ΚωσταλέξL».

«Η λέξη στην οποία αναΦέρεστε l1 στα πολωνικά είναι «kasΖιe!»

(κάστελ) και σημαίνει «μικρό οχυρό».
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«Σήμερα, ως επίθετο «kasztelanski) (καστελάνσκι), υπάρχει στις ονο

μασίες κάποιων προϊόντων, όπως μπίρα, λικέρ, σαλάμι ή σε κάποιες tOJQ.

κές γιορτές, με σκοπό να τους προσθέσει ίχνος αρχοντιάς και παράδο

ση;».

«Η προέλευσητης λέξηςl2 είναι. όμως, λατινική από το «castellum)).
Μου δημιουργείται η εντύπωση ότι, ο κ. Δελόπουλος, ελληνοποίησε το

«kasztel» (κάστελ) (= μικρό οχυρό) σε κοστέλι και το επίθετο «kasztelans
ki)) (καστελάνσκι) σε «κοστελέτσι)).

Στην περίπτωση αυτή:

ΤΟ «kasztel» (κάστελ - κοστέλι) ισοδυναμεί με το δικό μας καστέλι και

καστέλο (= μικρό κάστρο). το οποίο προέρχεται από το Βυζαντινό

καστέλ(λ)ιον. αυτό από το ιταλικό castello. και, αυτό, από το λατινικό

castellum, το οποίο είναι υποκοριστικό του λατινικού castrum (κάστρο).])

Η λέξη «kasztelanski) (καστελάνσκι - κοστελέτσι) δεν μπορεί να είναι

υποκοριστικό του «kaszte1» (κάστελ - κοστέλι) και να σημαίνει πuργάκι,

γιατί είναι επίθετο με διαφορετική twota.
Εν πάση περιπτώσειτο συμπέρασμαείναι ότι, οι λέξεις «κoστέλι~και

«κοστελέτσι», δεν υπάρχουν στο Πολωνικό λεξιλόγιο και, αντ' αυτών,

υπάρχουν οι λέξεις kaszteI (κάστελ) και kasztelanski (καστελάνσκι), οι

οποίες, όμως, είναι λατινικής και όχι σλαβικής προελεύσεως.

A~α δεν υπά~χει και η παραμικρή πιθανότητα, η ονομασία Κωστα

λέξι, να είναι σλαβική;: Π@οελείισεως.

Τελικό oυμnέ~ασμα: Παραμένει αναλλοίωτο το γεγονός ότι, η ονομα

σ(α Κωσταλέξι, προέρχεται από τα ονόματα Κώστας και Αλέξης.

Φράγκικη Προέλευση τη;: ονομασίας Κωσταλέξι:

Κατ' αρχήν παραμένει η αυθεντικότητα του θρύλου, όπως την ανα

πτύξαμε ανωτέρω και η οποία θα συνεκτιμηθεί με τις απόψεις του κ.

Δελόπουλου.

Στο λεξικό των Τεγόπουλου - Φυτράκη, βρίσκουμε τη λέξη «κόστα»,

η οπο(α σημαίνει «ακτή)) και προέρχεται από την ιταλική λέξη costa. Στο
.ΛΕΞΙΚΟ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΛΛΙΙΝΙΚΗΣ rΛΩΣΣΑΣ., τοο r. Μπαμπινιώ
τη, βρίσκουμετην ίδια λέξη. η οπο(α σημαίνει «το μέρος της ξηράς που

βρίσκεται δίπλα στη θάλασσα» και προέρχεται από την ιταλική λέξη

«costa) και, αυτή, από τη λατινική λέξη «costa». Στο λεξικό του Μπαμπι

νιώτη βρίσκουμε και την ονομασία Κόστα Ρίκα, η οποία προέρχεται από

το Ισπανικό «Costa Rica», που σημαίνει «πλούσια ακτή». Αλλά και τα

«Costa Brava)) και «Costa del SotO). τα οπο(α αναΦέρει ο κ. Δελόποπουλος.

αναΦέρονται σε ακτή. Όλα αυτά μου δημιουργούν την αίσθηση, ότι, το

«costa), δεν σημαίνει, αμιγώς, «πλαγιά», αλλά πλαγιά που είναι δίπλα στη

θάλασσα και το Κωσταλέξι είναι, μεν, κτισμένο σε πλαγιά, αλλά δεν είναι

δίπλα στη θάλασσα.
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Πριν από 7 χρόνια απευθύνθηκα, με επιστολή μου, στον Δημοσιογρά

ΦΟ και Γλωσσολόγο κ Βαρδιάμπαση Νικόλαο. με την οπο(α, αφού τον

ενημέρωνα για την άποψη του κ. Δελ6πουλου περί σλαβικής προέλευσης

της ονομασίας «Κωσταλέξl» (επιστολή του 1985), τον παρακάλεσα να

μου δώσει τη δική του άποψη. Ο κ. Βαρδιάμπασης μου έστειλε την, από

30 Οκτωβρίου 1998, επιστολή του, της οποίας, τα βασικά σημεία, είναι τα

ακόλουθα:.

Στο «costo», Ο κ Βαρδιάμπασης, διδει τη σημασία του συνίσταμε στα

θερώς (στέκω καλά). Αυτό το στηρίζει στη λατινική λέξη «costans» (=
ευσταθής,σταθερός,βέβαιος),το λατινικό επίρρημα«costanter» (= ευστα

θώς, σταθερώς.εμμόνως) και στη λατινική λέξη «Constantia» (= η ευστά

θεια,η σταθερότητα).Αυτό το «costo», κατά τον κ. Βαρδιάμπαση, πρέπει

να ήταν κάποιος πύργος (ίχνη του οπο(ου δεν υπάρχουν τώρα, αλλά μπο

ρεί να βρεθούν μελλοντικά), ο οποίος χρειαζόταν προστασία.

Σαν δεύτερο συνθετικό της ονομασίας λαμβάνει τη λέξη «αλέξι», για

την οποία μας πληροφορεί, με πλήθος στοιχεία, ότι μαρτυρείται, ως ουδέ

τερο, από το 20 αι. π.Χ. και σημαίνει «το κατάλληλο ή ικανό να απομα

κρύνει κάτι τι». Αυτό το «αλέξι» ήταν εκείνο που αναλάμβανε να προ

στατεύσει τον πύργο.

Επομένως έχουμε «costo (costa)>> + «αλέξι» = Κωσταλέξι. Με τον τρόπο

αυτό ε:mλύεται τόσο το ουδέτερο της ονομασίας, όσο και η γραΦή της με

ωμέγα.

Αλλά και κανένα Φράγκικο τοπωνύμιο δεν υπάρχει στην περιοχή του

Κωσταλεξίου. Από τη διερεύνηση του ετύμου των λέξεων των ονομασιών

των Ι 50 τοπωνυμίων της περιοχής Κωσταλεξίου προέκυψαν 9 λέξεις

λατινικής προελεύσεως. Οι λέξεις αυτές είναι οι ακόλουθες: Άσπρο (από

τη λατιν. λ. asper). Κουμούλες (από τη λατιν. λ. cumuIus), Κάμπος (από τη

λατιν. λ. campus), Καναλάκης (από τη λατιν. λ. canalis), Μπούφος (από τη

λατιν. λ. bufus), Λούκα (από τη λατιν. λ. Lucas), Λωρίδες (από τη λατιν. λ.

lorum), , Σκαμνί (από τη λατιν. λ. scamnum) και Σκαλί (από τη λατιν. λ.

skala). Όλες αυτές οι λέξεις δεν είναι φράγκικες, αλλά προέρχονται από

τη ρωμαϊκή κληρονομιά της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Αρα, στην

περιοχή του Κωσταλεξίου, δεν είχαμε φράγκικο εποικισμό.

Για το περί «πουρναροπλαγιάρ>, του κ. Δελόπουλου, έχω να πω τούτο:

Μεγάλος αριθμός χωριών, μέσα στη φραγκοκρατούμενη περιοχή, ήταν

κτισμένα σε πουρναροπλαγιές (ακόμη και οι Κομποτάδες και το Φρα

ντζί). Με βάση αυτό έπρεπε να έχουμε πολλά χωριά με την ονομασία

«Κωσταλέξι» (πουρναροπλαγιά). Αλλά έχουμε μόνο ένα. Αρα, η άποψη

της προελεύσεως της ονομασίας Κωσταλέξι από το φράγκικο «costa a
leccί», είναι πολύ παράδοξη και περίεργη.

Σε τελική ανάλυση: Από το ένα μέρος έχουμε την πραγματική ιστορία
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του θρύλου (ο οποίος, κατά τον κ. Βαρδιάμπαση, είναι «costo») και, από

την άλλη. την αβέβαιη άποψη του κ. Δελόπουλου. Η εκτίμησή μου είναι

ότι πρέπει να επιλέξουμε την πρώτη. Αρα παραμένει η άποψη της πρoε~

λεύσεως της ονομασίας Κωσταλέξι από τα ονόματα Κώστα;: και Αλέξη;:.

Για το χωριό Φραντζί:

Στην εισήγηση μου, για τη ,,<ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΣΠΕΡΧΕΙΟΥ», παρoυσία~

σα το θρύλο που διασώζεται, στους κατοίκους του χωριού Φραντζί, σχε~

τικά με την προέλευση της ονομασίας του.

Ο θρύλος αναΦέρεται σε πραγματικά γεγονότα, τα οποία έχουν συμ.

βεί και συγκεκριμένα: Η μάχη του Σπερχειού έγινε, ο ΝικηΦόρος Ουρα

νός υπήρξε. στη Βυζαντινή Αυτοκρατορία υπήρχαν μεγάλες οικογένειες

με το επώνυμο Φραντζής και, επομένως, δεν είναι παράδοξο, κάποιος

γόνος αυτών, να ήταν Γραμματέας του ΝικηΦόρου Ουρανού και, τέλος,

ο οικισμός που έκτισε ο Φραντζής υπήρξε και διασώζονται τα ερείπιά

του. Κατά συνέπεια, ο θρύλος, συγκεντρώνει όλες τις απαραίτητες προϋ

ποθέσεις, γω να θεωρηθεί ότι είναι απόλυτα αυθεντικός και αξιόπιστος.

Τέλος θα πρέπει να επισημάνουμε ότι, η ονομασία του χωριού. δεν

είναι «Φραντζή», αλλά ουδέτερο, ,,<Φ@αντζί» και τούτο διότι, ακολου

θώντας τον γλωσσολογικό κανόνα Βαγωκάκου, ο Φραντζής ήταν κτή

το@α;: του παλιού χωριού ,,<Φραντζί».I~ Στην έκθεση εγκαταστάσεως του

οπλαρχηγού Βάσου Μαυροβουνιώτη, σαν τσιΦλικά στο χωριό Φραντζί,

του 1836, αναΦέρεται «Εν τη περιΦερεία του χωρίου Φραντσίoυ .....».I~
Ασφαλώςυπάρχουνκαι άλλα παλαιά έγγραφα που αναΦέρουν το χωριό

ως Φραντζί. Οι πιο παλιοί Φραντζιώτες και Κωσταλεξώτες,όταν ανέ

βαιναν τον ανήΦορο, από τον Φραντζόμηλο πηγαίνοντας στα χωριά

τους, συναντούσαν.στη διασταύρωση προς το Γοργοπόταμο,μία πινακί

δα που έγραφε, φαρδιά - πλατιά, ,,<Φ@αντζί». Τώρα δεν υπάρχει η πινα

κίδα αυτή. Έπεσε και η ονομασία του χωριού αυτού θύμα της αλόγιστης

αποΦάσεως της Νομαρχίας Φθιώτιδος, το 1940, γω τη μετονομασία των

χωριών Φραντζί και Κωσταλέξι σε Φραντζής και Κωσταλέξης αντίστοι

χα.

Ο κ. Δελόπουλος όχι μόνο αγνοεί την αυθεντικότητα του θρύλου.

αλλά δεν κάνει ούτε και την παραμικρή αναφορά σ' αυτόν. Η σωστή

ενέργεω θα ήταν να συνεξετάσει και τις δύο περιπτώσεις (θρύλος και

φράγκικη προέλευση τ/ς ονομασίας) και, με επιχειρήματα, να αποδείξει

το αβάσιμο της μίας και το βάσιμο τ/ς άλλης.

Προσωπικά θεωρώ, σαν αναμφισβήτ/το, το γεγονός της προελεύσεως

τ/ς ονομασίας του χωριού από τον κτήτορα Φραντζή, όπως αναΦέρεται

στον πραγματικό και αυθεντικό φρανζιώτικο θρύλο.

Το αν, το όνομα Φραντζής, είναι «ρομανικής» προελεύσεως δεν έχει
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καμία απολύτως σημασία. Σημασία έχει το γεγονός. ότι δεν είναι «φρά

γκικης» προελεύσεως της εποχής της «φραγκοκρατίας» στην Ελλάδα.

Για το χω@ιό Κομποτάδει;:

Γενικά:

Κατ' αρχήν να σημειώσουμε ότι η ιστορική και κανονική ονομασία

του χωριού είναι ~Koμπoιάδες» και όχι «ΚΟμπθτάδα». Ο Τούρκος

περιηγητής Εβρέν Τσελεμπή το αναΦέρει, το 1640, ως «Κομποτάδες».16

Στο βιβλω «Φθιώτις», του Ιωάννου Βορτσέλα, αναΦέρεται ότι, το 1821,
οι οπλαρχηγοί Διάκος, Πανουργιάς και Δυοβουνιώτης «,.ΟΙ μετά την

κατά το Πατρατζίκι αποτυχίαν, υποχωρήσαντεςεις Κομποτάδες ...». Στο

ίδιο βιβλίο υπάρχει ΠΙνακας με τα χωριά του Δήμου Ηρακλειωτών,στον

οποίο,το χωριό,αναΦέρεταιμε την ονομασίαΚομποτάδες.Το 1856, ένας
αριθμός κατοίκων, αγόρασαν ορισμένη περιοχή του χωριού από την

οικογένεια του τσιΦλικά Τσακανίκα. Στο υπ' αριθμ. 6690 συμβόλαιο αγο

ραπωλησίας το χωριό αναΦέρεται, κατ' επανάληψη, με την ονομασία

Κομποτάδες. Άρα είναι αναμφισβήτητο το γεγονός ότι, η παλιά και ιστο

ρική ονομασία του χωριού, είναι «Κομποτάδες».

Παλιότερα. από λίγους κατοίκους του χωριού ή άλλους εκτός αυτού.

αναΦέρονταν, σε πολύ ελάχιστες περιmώσεις και η ονομασία «Κομποτά

δα». Αυτό γίνονταν από άγνοια της πραγματικής ονομασίας του χωριού.

Σε κανένα κείμενο δεν αναφέρεται η ονομασία αυτή.17 Κατά συνέπεια, η

ονομασία «Κομποτάδα», είναι παρετυμολογία της ονομασίας «Κομποτά

δες».

Επομένως. η διερεύνηση της προελεύσεως της ονομασίας του χωριού,

πρέπει να γίνει με βάση την κανονική ονομασία «Κομποτάδες» και όχι

την παρετυμολογική ονομασία «Κομποτάδω>. Ο κ. Δελόπουλος χρησιμο

ποίησε την ονομασία «Κομποτάδα» γεγονός που, κατά τη γνώμη μου. δεν

είναι η ορθή αντιμετώπιση του θέματος.

Πέραν των ανωτέρω σημειώνω και τα ακόλουθα:

Σε πλείστα όσα λεξικά l3 αναΦέρονται και οι ακόλουθες ελληνικές

λέξεις:

Κόμπος (= καυχησιά).Η λέξη είναι αρχαία ελληνική και η αρχική της

ονομασία ήταν «θόρυβος», «καύχηση». Πιθανόν να είναι ονοματοποιη

μένη λέξη όπως η λέξη βόμβος. Από τη λέξη αυτή προέρχονταιοι λέξεις

κομπάζω,κομπασμός,κομπαστήςκλπ.

Η πα@όμοια λέξη κόμπος η οποω προέρχεταιαπό τη μεταγενέστερη

Ελληνική λέξη «κόμβος».Η λέξη αυτή είναι αγνώστουετύμου και πιθα

νόν να συνδέεται με τη σημασω ξένων λέξεων. Για τη λέξη αυτή μέτρη

σα δέκα κανονικές ονομασίες και έξι μεταφορικές.Σημειώνω μόνο δύο

κανονικές: «ο τόπος ένθα διασταυρώνονται οροσειραί» και «ο τόπος

ένθα διασταυρώνονταιπσλλαίοδοί».
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Από τις λέξεις αυτές προέρχονται και οι λέξεις κομβίον, κομπώνω,

κουμπώνω, κομβικός, κομποσχοίνι, κομπογιαν(ν)ίτης, κομπορρήμων,

κομπολόγι. κομπόδεμα (πουγγί), κομπιάζω, κομπόδεμα από θεραπευτικά

βότανα κλπ.

Κατόπιν τούτου μπορούμε να δεχθούμε ότι, η ονομασία «Κομπότι»

(της Αρτας), πιθανόν να προέρχεται από τη λέξη «κόμβος» (κόμπος) και

να σημαίνει και τις δύο σημειωθείσες, ανωτέρω, σημασίες της λέξεως

αυτής (ορεινός κόμβος, οδικός κόμβος). ΤΟ Κομπότι και κόμβος ορεινός

είναι και οδικός κόμβος ήταν. Αυτός ήταν και ο λόγος, για τον οποίο,

κατά τον αγώνα της παλιγγενεσίας, έγιναν εκεί σκληρές μάχες, μεταξύ

τουρκικών και ελληνικών δυνάμεων, για το έλι:,γχο του.

Η προέλευση την ονομασ(ας «Κομπότι» από το επώνυμο Κομπότης

δεν είναι καθόλου «αβάσιμη». Αν, ο Κομπότης, ήταν υπαρκτό πρόσωπο

και, ταυτόχρονα, ιδρυτής ή κτήτορας, τότε δεν υπάρχει καμ(α αμφιβολ(α

ότι, η ονομασία, δυνατόν να προέρχεται από αυτόν τον Κομπότη.

Τέλος, η μορφολογ(α του εδάφους του χωριού. δεν δίδει, καθόλου,

την αίσθηση της ομάδος λόφων. Ένα αντέρεισμα υπάρχει στο δυτικό

μέρος και ένας λόφος στο νότιο, στη βόρεια πλαγιά του οποίου είναι κτι

σμένα σπίτια. Όσο για το ύψωμα της εκκλησίας είναι μία μικρή εδαφική

κατάπτωση η οπο(α δεν είναι δυνατό να χαρακτηρισθεί ως λόφος.

Η ΠQoέλευση της ονομασίας ...:ΚομΠΟ1ά.δες»:

Υπάρχουν οι ακόλουθες εκδοχές:

Στο χωριό υπάρχει ένας θρύλος, σύμφωνα με τον οποίο, οι πρώτοι

κάτοικοι που εγκαταστάθηκαν στο χωριό, προέρχονταν από το Κομπότι

της Αρτας. Εκ του γεγονότος τούτου, η ονομασω «Κομποτάδερ>, σημαί

νει τους εκ Κομποτίου καταγομένους. Δεν αναφέρεται πότε. γιατί και

πως έγινε αυτός ο εποικισμός. Τούτο ενισχύεται από το γεγονός ότι, ορι

σμένα επώνυμα κατοίκων των Κομποτάδων (Γκούμας, Τζίμας, Οικονό

μου, Κασούμης κλπ), έχει επιβεβαιωθεί ότι υπήρχαν και υπάρχουν ακόμη

και στο Κομπότι. Η ονομασία «Κομποτάκι», η αναφερόμενη στην εφημε

ρίδα της Κυβερνήσεως, Φ.Ε.Κ. 80128-12-1836.19 δεν είναι δυνατό να

απορριΦθεί αβασάνιστα, ως «λαθεμένη γραφή», τόσο λόγω των όσων

αναΦέρθηκαν ανωτέρω, όσο και από το γεγονός ότι, η λέξη, είναι και

υποκοριστικό της λέξης Κομπότι (Κομποτάκι =μικρό Κομπ6τι).

Αν λάβουμε υπ' όψη τη λέξη «κόμπος» (= καυχησιά), από την οποία

προέρχεται και οι λέξεις κομπάζω (= μιλώ με υπερηΦάνειαγια τον εαυτό

μου, χωρίς να διαθέτω την ανάλογη αξία), κομπορρήμων (= αυτός που

εκφράζεταιμε υπερηφάνειαγια τον εαυτό του, που καυχάται) κλπ., τότε

μπορούμε να διατυπώσουμε την εκδοχή ότι. η ονομασία Κομποτάδες,

mθανόννα σημαίνειτους κομπάζοντες,τους καυχησιάριδες(κομποτάς=
ο κομπάζων, ο καυχησιάρης και κομποτάδες =οι κομπάζοντες, οι καυ-
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χησιάριδες). 'Ισως λοιπόν, οι κάτοικοι του χωριού αυτού, να ήταν. παλιά,

επιρρεπείς στην καυχησιολογω και στον κομπασμό και, από το γεγονός

αυτό, να τους «κόλλησαν» το παρατσούκλι «κομποτάδες», το ΟΠΟ(Ο, με

τον καιρό, έγινε η ονομασία του χωριού. Ακόμη και σήμερα διακρΙνεται

η καυχησιολογική διάθεση των Κομποταδιτών, αν λάβουμε υπ' όψη ότι

προβάλλουν, με μεγάλη αυταρέσκεια, την έκφραση «Κομποταδί1ΙΧΟ;

γαμπρό~ ,'1D με το ΟΠΟ(Ο θέλουν να πουν ότι, οι γαμπροί' από το χωριό

αυτό, είναι οι καλύτεροι από τους γαμπρούς όλων των άλλων χωριών!!!

Ας μην ξεχνάμε ότι έχουμε και τα φαΦλατάς - φαΦλατάδες, κερατάς 
κερατάδες. Να μην ξεχνάμε, ακόμη, ότι έχουμε και τους πληθυντικούς

των λέξεων που σημαίνουν επάIΎελμα, όπως γαλατάς - γαλατάδες, καρε

κλάς - καρεκλάδ.ες, αβγουλάς - αυγουλάδες, νερουλάς - νερουλάδες,

κομπολογάς - κομπολογάδες κλπ.

Αν, τέλος, λάβουμε τη λέξη κομπόδεμα (πουγγί), η οπο(α προέρχεται

από τη λέξη κόμβος, τότε είναι δυνατό να θεωρήσουμε, ότι, η ονομασία

«Κομποτάδες», σημαΙνει αυτούς που φροντΙζουν.να δημιουργούν και

έχουν, πάντοτε, κομπόδεμα.

1. Ένα χιλιόμετρο, περίπου, νότια του σημερ~νoiι χωριoiι.

2. Έχει βρεθεί νόμισμα του Δεσποτάτου της Ηπείρου με χρονολογία κοπής από 1224
μέχρι το 1230. ΤΟ νόμισμα κόπηκε στο νομισματοκοπείο της ΘεσσαλονΙΚης μετά την

κατάληψή της, το 1222, από το Δεσπότη της Ηπείρου Θεόδωρο Κομνηνό κα~ την κατά

λυση του oμωνiιμoυ λoγγoβαρδικoiι βασιλείου. Αυτό σημαΙνει όη, το 1224, υπήρχε το

..:Παλιό Χωριό», αν λάβουμε υπ' όψη ότ~, μετά το σεισμό, έπαψε κάθε είδος ζωής εκεΙ

3. Πληροφορία από τουρκική αρχειακή πηγή.

4. Την αυθεντικότητα του κ. Αλεξίου την επικαλεΙτα~, ο κ Δελόπουλος, σε επιστολή

του του έτους 1985.
5. Εννοε( του «Παλιoiι Xωριoiι».

6. Ο κ. Δελόπουλος, παλιότερα, ήταν συνεργάτης τσυ κ. Βαγιακάκου.

7. Δημ. Kαμπoiιρoγλoυ (1852 - 1942); Λογοτέχνης και ιστοριοδίφης. Το κiιριo μέρος

του έργου του είναι αφιερωμένο σε εθνολογικές κα~ ιστορικές μελέτες. Συγκέντρωσε

πoλiιτιμo όγκο ανεκδότων και άλλων στοιχείων υλικoiι, σχετικoiι με την αθηναϊκή ζωή

του μεοαίωνα και της τουρκοκρατΙας. Ένεκα τoiιτoυ έλαβε τον τΙτλο του ιστoρ~κoiι της

ελληνικής πρωτεiιoυσας.

8. Αρα ισχiιει ακόμη, η ανωτέρω εκδοχή, έστω και με μικρότερες mθανότητες.

9. Εννοεί τη μετατροπή του «Κωσταλέξης» σε «Κωσταλέξι.».

10. Την έρευνα την πραγματοποΙησα καθ' υπόδειξη του κ. Βαγιακάκου.

11. Εννοεί το ..:καστέλl.»

12. Εννοεί της «kaszIe1».
13 . ..ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ,. των Τεγόπουλου - Φυτράκη.

14. Ειναι απορίας άξιο γιατί, ο κ. Δελόπουλος, αποφεύγει, συστημαηκά, το γλωσσο

λογικό κανόνα του κ. Βαγιακάκου.

15. Την διαθέτω iιστερα από ευγενική προσφορά της Φιλολόγου κας ΑφροδΙτης

Θεοδώρου.

16. Αρχείο κ. Αθανασίου Σιούτα, Δασκάλου, από Κομποτάδες.

17. Στο βιβλίο ..ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΚΟΜΠΟΤΛΔΩΝ ΦθΙΩΊ1ΔΑΣ», του 1982, του

Γεωργίου Τσεκoiιρα - Kατσαρoiι (σελ. 15) δεν αναΦέρεται η ονομασία «Koμπuτάδα,.,
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όπως σημειώνει ο κ. Δελόπουλος στην εισήγηση του. ούτε και σε κανένα άλλο σημείο του

ίδιου βιβλίου. Είναι χαρακτηριστικό ότι. ο τίτλος του βιβλίου, αναΦέρει ..ΤΩ.ι'!
ΚΟΜΠΟΤΑΔΩΝ,. (πληθυντικός) και όχι της ..ΚΟΜΠΟΤΑΔΑΣ* (Ενικός).

]8. «ΝΕΟΝ ΟΡθΟΓΡΑΦΙΚΟΝ - ΕΡΜΗΝΕΥηΚΟΝ ΛΕΞΙΚΟΝ,. του Δημ. Δημη

τράκου. «EΤYMOΛOΓlKON ΤΟ ΜΕΓΑ». «ΑΝTlΛΕΞΙΚΟΝ,. του Βοσταντζόγλου.

ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ Πάπυρος Λαρούς Μπριτάννικα». «ΛΕΞΙΚΟ ΤΗΣ ΝΕΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ», του Γ. Μπαμmνιώτη. «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ" των Τεγό

πουλου - Φυτράκη.

19. «ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΚΟΜΠΟΤΑΔΩΝ ΦθIΩΤΙΔΟΣ». του 1982. του Γεωργ. Τσεκού

ρα- Κατσαρού.

20. «ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΚΟΜΠΟΤΑΔΩΝ ΦθΙΩΤΙΔΑΣ». του ]982. του Γεωργίου Τσε

κούρα - Κατσαρού

Αν. Kαραναστάση~: Επειδή τη σημερινή συνεδρίαση παρακολούθη

σαν και αρκετοί κάτοικοι του Σταυρού, η κα Παπακωνσταvτίνoυ το εCπε

στην αρχή για το Μπικιόρεμμα και το Βαγιονόρεμα. Έχει γίνει στους

χάρτες τόσο της Γ.γ.Σ. όσο και σ' αυτούς του εμπορ(ου κάπιο λάθος. Για

τους κατοίκους του Σταυρού ανέκαθεν Μπεκιόρεμα είναι το δυτικό ρέμα

του Σταυρού, Βα(γ)ιονόρεμα ή Παπακυριτσόπουλου είναι το ανατολικό

ρέμα στη θέση Καναπίτσα. Αυτά για τα Πρακτικά του Συνεδρ(ου, την

ιστορική αλήθεια και για την παράδοση του χωριού μας.

Κλείνοντας τη σημερινή μας συνεδρίαση, ευχαριστούμε θερμά όλους

σας που την παρακολουθήσατε και σας περιμένουμε αύριο τόσο στην

πρωϊνή όσο και στην απογευματινή συνεδρίαση.
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2η Συνεδ~ίαση

ΠQοεδQεΙΟ:

Παλιαλέξης Ηλιας - Τσέλος Μπάμπης

ΕΙΣΗrΗΤΕΣ - θΕΜΑΤΑ

φρονσσου Eλtνη

«Εισηγμένες τεχνικές και υλικά

κατά τη Μυκηναϊκή Περίοδο στη Φθιώτιδα»

Σακκάς Δημήτριος

«Η Μυκηναϊκή εποχή στην κοιλάδα του Σ..-τερχειού

επί τη βάσει της κεραμικήρ>

Βλαχάχη MaQ(a
\<0 Θησαυρός των Λιβανατών Λοκρίδαρ>

Παπασταθοπούλου Αρισιέα

«Κατάλοιπα Ρωμαϊκής αγροικίας - θέση Τρίλοφο Ρεγγιν(ου Φθιώτιδαρ>

Μπάτσος Νικόλαος

«Παλαιοχώρι Μαρτίνου ή Βουμελιτέω>

Σελέκος Πέτρος

«Προβιομηχανικά - Υδροκίνητα εργαστήρια της Λάρυμναρ>

Ερωτήσεις - απαντήσεις - απόψεις

επί των εισηγήσεων της 2ης Συνεδρίασης
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ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ

Ελένη Φρούσσου

αρχαιολόγοι;

θΕΜΑ

Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της μυκηναϊκής μικροτεχνίας

στη Φθιώτιδα

Τ
Ο εμπόριο, η βιοτεχνία και οι τέχνες γνώρισαν ιδιαίτερη άνθηση

κατά τη Μυκηναϊκή περΙΟδο (1650-1050 πΧ περ(που). Ήδη απ6

την αρχή της περιόδου αυτής. με τη μορΦή ανταλλαγής δώρων μεταξύ

ανθρώπων της ανώτερης κοινωνικής τάξης έΦθασαν από περιοχές της

Εγγύς Ανατολής, όπου είχε σημειωθεί ήδη μεγάλη ανάπτυξη των τεχνών

και των τεχνικών κατεργασίας μεγάλης ποικιλίας πρώτων υλών. στο χερ

σαίο νότιο ελλαδικό χώρο, όπου κατ' εξοχήν αναπτύχθηκε ο μυκηναϊκός

πολιτισμός. πρώτες ύλες και τεχνικές άγνωστες μέχρι εκείνη τη στιγμή

στην περιοχή αυτή.

Στη διάρκεια της Μυκηναϊκής περιόδου και, μάλιστα. κατά την περίο

δο της ακμής των ανακτορικών κέντρων (περίοδος εξάπλωσης της

«μυκηναϊκής κοινής»), με τη μεγάλη ανάπτυξη που γνώρισε το εμπόριο

και την ευμάρεια που φαίνεται ότι απολάμβανε πλέον μεγαλύτερο μέρος

του πληθυσμού, όχι μόνο συνεχίσθηκε η εισαγωγή πρώτων υλών που δεν

υπήρχαν στον ελλαδικό χώρο αλλά συγχρόνως κατακτήθηκε και ανα~

πτύχθηκε και η τεχνογνωσία για την κατεργασία τους.

Οι πρώτες ύλες που έΦθασαν στον ελλαδικό χώρο κατά τη Μυκηναϊ.

κή περίοδο είναι πολλές και χαρακτηριστικές για την περίοδο αυτή, με

την έννοια ότι οι περισσότερες από αυτές απουσιάζουν ή τουλάχιστον

δεν εμφανίζονται με την ίδια συχνότητα πριν ή μετά από τη Μυκηναϊκή

περίοδο. Πρόκειται κυριως για πολύτιμα και ημιπολύτιμα μέταλλα. όπως

ο χρυσός, ο άργυρος και ο ήλεκτρος (κράμα χρυσού και αργύρου), για

ημιπολύτιμους λίθους και άλλα πετρώματα. όπως ο αμέθυστος, ο σάρδιος

(κορναλίνης), ο λαζουρίτης (1apis lazuli), η ορεία κρύσταλλος. το ήλεκτρο

(κεχριμπάρι), ο όνυχας, το αλάβαστρο, ο βασάλτης, για πρώτες ύλες ζωι

κής προέλευσης, όπως το ελεφαντοστό. τα οστά ιπποπόταμου. τα αυγά

στρουθοκαμήλου, αλλά και τεχνητά κατασκευασμένες πρώτες ύλες,

όπως το γυαλί, η φαγεντιαVΉ, η κύανος. Κατά τη διάρκεια της εmκράτη~

σης της «μυκηναϊκής κοινής» η ποικιλία των εισηγμένων πρώτων υλών

περιορίζεται, σε σχέση με την αρχή της περιόδου (περίοδος των «ταφι

κών Κύκλων» των Μυκηνών. ιδιως του «Ταφικού Κύκλου Α»). Αντίθε

τα, η ποσότητα των χρησιμοποιούμενων πρώτων υλών αυξάνεται και τα

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:41:41 EEST - 54.226.8.97



ΙδιαίτεQα χαQαΚτ/Qι.στικά της μvκηναίκής μιΚQοτεχνίας στη Φθιώτιδα 111

αντικείμενα, τα οποία κατασκευάζονται από αυτές, παρουσιάζουν πολύ

μεγαλύτερη διάδοση στον χερσαίο ελλαδικό και αιγαιακό χώρο.

Τις περισσότερες από τις εισηγμένες πρώτες ύλες τις κατεργάζονται

Μυκηναίοι τεχνίτες ή, ενδεχομένως, και ξένοι τεχνίτες που ζουν στα

μυκηναϊκά ανακτορικά κέντρα και προσδίδουν στα τελικά αντικείμενα

τα χαρακτηριστικά της μυκηναϊκής τεχνοτροπίας και των μυκηναϊκών

καλλιτεχνικών προτύπων. Έτσι, είναι συνήθως σχετικά εύκολη η διάκρι

ση μεταξύ των εισηγμένων αντικειμένων μικροτεχνίας και αυτών που

προέρχονται από τα μυκηναϊκά εργαστήρια.

Κατά τη διάρκεια της ακμής των μυκηναϊκών ανακτόρων, το μεγαλύ

τερο μέρος των αντικειμένων μικροτεχνίας φαίνεται ότι παραγόταν στα

μυκηναϊκά ανακτορικά κέντρα. Αντίθετα, προς το τέλος της περιόδου, με

την παρακμή και διάλυση των ανακτορικών κέντρων, σε ορισμένες

περιοχές του μυκηναϊκού κόσμου αναπτύχθηκαν τοπικά εργαστήρια, ενώ

φαίνεται ότι υπήρχαν και πλανόδιοι τεχνίτες, οι οποίες ασκούσαν την

τέχνη τους από περιοχή σε περιοχή. Οι πρώτες ύλες που χρησιμοποιού

νται στη μικροτεχνία κατά την τελευταία αυτή περ(οδο είναι ελάχιστες,

κυρίως ο τάλκης (στεατίτης) και το γυαλί.

Αξίζει να παρατηρηθεί ότι δεν έΦθασαν όλα τα είδη πρώτων υλών και

τα προϊόντα μικροτεχν(ας που προέκυψαν από την κατεργασία τους με

την ίδια ποσότητα και ποιότητα σε όλες τις περιοχές, στις οποίες αναπτύ

χθηκε ή διαδόθηκε ο μυκηναϊκός πολιτισμός. Έτσι, υπάρχουν περιοχές

όπου τα προϊόντα μικροτεχν(ας από εισηγμένες πρώτες ύλες εμφανίζο

νται σε αΦθονία, και πρόκειται κυρίως για τις περιοχές των μυκηναϊκών

ανακτορικών κέντρων, και άλλες, με λιγότερα έως ελάχιστα ανάλογα

ευρήματα. Σ' αυτήν την περίπτωση πρόκειται για τις περιοχές που δέχθη

καν την επίδραση του μυκηναϊκού πολιτισμού άλλοτε εντονότερα και

άλλοτε m.o ισχνά αλλά δεν βρίσκονταν στην άμεση σφαίρα επιρροής των

μυκηναϊκών ανακτόρων. Αν και κατ' εξοχήν διαγνωστικό στοιχείο της

μυκηναϊκής επιρροής σε μία τέτοια περιοχή είναι η παρουσία μυκηναϊκής

κεραμικής, η ποσότητα και η ποιότητά της, η εύρεση αντικειμένων της

μυκηναϊκής μικροτεχνίας, η συχνότητα της εμΦάνισής τους, η ποικιλία

και η ποιότητά τους είναι δυνατόν να χρησιμεύσουν επίσης ως διαγνω

στικό στοιχείο για το μέγεθος της επιρροής που άσκησε στην περιοχή

αυτή ο μυκηναϊκός πολιτισμός και την έκταση της συμμετοχής της περιο

χής σ' αυτόν.

Η περιοχή της Φθιώτιδας αποτελε( ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα

των όσων προαναφέρονται. Συγκεκριμένα, δεν παρατηρείται σε όλη την

έκτασή της με την ίδια ποσότητα και ποιότητα η παρουσία αντικειμένων

μυκηναϊκής μικροτεχν(ας. Στην περιοχή της Λοκρίδας ο αριθμός τους και

η συχνότητα εμφάνισής τους είναι πολύ μεγαλύτερα απ' ό,τι στη βόρεια
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ΦΘιώτιδα. Ακόμη. το είδος των αντικειμένων μικροτεχνίας που έχουν

έως σήμερα εντοπισθεί στην περιοχή αυτή αποδεικνύει. μεταξύ άλλων,

την συστηματική επαφή με τα μυκηναϊκά κέντρα και αργότερα, προς το

τέλος της περιόδου, την ανάπrυξη σχέσεων με ορισμένες από τις mo δρα

στήριες περιοχές της περιΦέρειας του πρώην μυκηναϊκού κόσμου και την

:πιθανή δημιουργία τοπικών εργαστηρίων παραγωγής αντικειμένων

μικροτεχνίας. Μία ειδικότερη μελέτη των αντικειμένων μικροτεχνίας που

εντο:πι'ζονται στην περιοχή της Φθιώτιδας σε όλη τη διάρκεια της Μυκη

ναϊκής περιόδου εm.τρέπει να διαπιστωθούν σι επιτόπιες προτιμήσεις και

εκΦάνσεις της και να συζητηθεί το ζήτημα της ενδεχόμενης παρουσίας

εξειδικευμένων εργαστηρίων ή τεχνιτών στην περιοχή της Λοκρίδας.
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ΕIΣΗrΗΤΗΣ

Δημήτρης Ν. Σακκάς

αρχαιολόγο;

θΕΜΑ

Η Ύστερη Εποχή του Χαλκού στην κοιλάδα του Σπερχειού

επi τη βάσει της κεραμικής

Εισαγωγή

Μ
ε την παρούσα ανακοίνωση επιχειρείται μια κριτική θεώρηση

των μέχρι σήμερα αρχαιολογικών προσεγγίσεων και δεδομένων

για την Ύστερη Εποχή του Χαλκού στην κοιλάδα του Σπερχειού. Η

Ύστερη Εποχή του Χαλκού ή Υστεροελλαδική Εποχή (εφεξής ΥΕ) για

την ηπειρωτική Ελλάδα, γνωστή και ως Μυκηναϊκή Εποχή, καλύπτει το

β' ήμισυ της δεύτερης χιλιετ(ας πχι. Η κοιλάδα του Σπερχειού αποτελεί

έναν σαΦώς ορισμένο χώρο, ο οποίος περιβάλλεται από ορεινούς όγκους

βόρεια, δυτικά και νότια και βρέχεται από τη θάλασσα στα ανατολικά. Η

θέση και η γεωμορφολογία του χώρου προσδιόρισαν αντίστοιχα τα δύο

κύρια χαρακτηριστικά της κοιλάδας, η οπο(α αφενός αποτελεί κομβικό

σημε(ο στις από βορρά προς νότο χερσαίες επικοινωνΙες και, αφετέρου

συνιστά μια γεωγραφική ενότητα.

Η τελευταΙα παρατήρηση αποτελεί θεμελιώδη παραδοχή στην παρού

σα μελέτη, όπου η κοιλάδα εξετάζεται ως μία γεωγραφική ενότητα. Με

βάση αυτή την παραδοχή, η ανακοίνωση αναπτύσσεται σε τρεις ενότητες.

Στο πρώτο μέρος παρουσιάζεται συνoπrικά η προϊστορική αρχαιολογΙα

της κοιλάδας του Σπερχειού και δίδεται ιδιαίτερη έμφαση στις αντίστοι

χες προσεγγίσεις για τον χαρακτήρα της περιοχής στην Ύστερη Εποχή

του Χαλκού. ΑκολουθεΙ η συζήτηση δημοσιευμένων συνόλων κεραμικής

της Ύστερης Εποχής του Χαλκού από την κοιλάδα με βάση τους άξονες

Ι Χρονολόγηση: συμβατικές περίοδοι και απόλυτες χρονολογήσεις (κατ(ι

Shelmerdine 2001: 332, Iable 1):

Υ λ Χ ονολό Χα λ Χ oνoλ6vηστι

Υει 1680 - 1600/I580π.χ 1600 - 151ΟΙI500π.Χ.

ΥΕΙΙΑ 160011580 - 152011480 π.χ. 1510/1500-1440π.χ.

ΥΕΙΙΒ 152011480 - 1445/1415 π.Χ. 1440 - 1390π.χ.

Υε 144511415 πΧ. 139Ο/1370π.χ. 1390 - 137011360π.χ.

ΙΙΙΑΙ

Υε 139011370 134011330 π.χ. 137011360 - 1340/1330 πΧ.
ΙΙΙΑ2

ΥΕ ΙΙΙΒ 1340/1330 1190/1180 πΧ. 134011330 1185/1180π.χ.

ΥΕΙΙΙΓ 1190/1180 1065/1060π'χ. 118511180 l065π.χ.
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114 Δημήτρης Ν. Σακκάς

παραγωγής, διακίνησης και κατανάλωσης κεραμικής. Στο τρίτο μέρος

επιχειρείται η αντιπαραβολή των στοιχείων που προέκυψαν από την

προηγούμενη συζήτηση προς τα υπόλοιπα δεδομένα, ενώ παράλληλα

διατυπώνονται και ορισμένες παρατηρήσεις σχετικά με τον χαρακτήρα

της κοιλάδας του Σπερχειού στην Ύστερη εποχή του Χαλκού.

Η πρoWτooική «@χαιολογία τη; κοιλάδα; του Σπεcn:ειού

Η ιστορία της προϊστορικής αρχαιολογίας στην κοιλάδα του Σπερχει

ού ξεκινά αμέσως μετά την δημοσ(ευση του πρώτου συνθετικού έργου

για το χώρο και τη Φθιώτιδα. γενικότερα, του βιβλιου του Ιωάννη Βσρ

τσέλα Φθιώτις, η προς ν6τον της Όθρυος (1907). Διακρίνονται δύο κύριες

Φάσεις αρχαιολογικής δραστηριότητας, με βάση τις οποίες διατυπώθη

καν και οι αντίστοιχες προτάσεις σχετικά με το χαρακτήρα της περιοχής

κατά την Ύστερη Επσχή του Χαλκού.

Η πρώτη περίοδος περιλαμβάνει τη δραστηριότητα της Βρετανικής

Αρχαιολογικής Σχολής, η οποία εκδηλώνεται σε δύο στάδια. Αρχικά, στα

τέλη της πρώτης δεκαετίας του προηγούμενου αιώνα, οι Alan J. Β. Wace
και Μauήce Thomson ερεύνησαν ανασκαΦικά τον προϊστορικό οικισμό

στη θέση Λιανοκλάδι: Παλαιόμυλος (1909. 1912: 171-192), όπου, ωστόσο,

δεν εντοπίστηκαν κατάλοιπα της Ύστερης Εποχής του Χαλκού. Μετα

πολεμικά, οι R. Hope-Simpson και J.E Lazenby πραγματοποίησαν επιφα

νειακές έρευνες και περισυλλογές υλικού από διάφορες θέσεις στην κοι

λάδα (1959), ορισμένες από τις οποίες επιχείρησαν να ταυτίσουν με τις

πόλεις των Μυρμιδόνων από τον Νηών Κατάλογο της Ιλιάδας του Ομή

ρου (Κομνηνού-Κακριδή: 82-83.). Ανάμεσα στις δύο έρευνες και προς τα

τέλη της δεκαετίας του 1930, ο Σπυρίδων Μαρινάτος ανασκάπτει το

πρώτο μυκηναϊκό εύρημα από την κοιλάδα, έναν κιβωτιόσχημο τάΦο

στι> Βαρδάτες (Marίnatos 1940: 334. Lemerle 1939).
Των σποραδικών ερευνών της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας κατά την

δεκαετία του 1960, πραγματοποιούμενων είτε από την εφορεία Αρχαιο

τήτων Βόλου και τον Δημήτριο Ρήγα Θεοχάρη (1966), είτε από την εφο

ρεία Αρχαιοτήτων Θηβών και τον Θεόδωρο Σπυρόπουλο (1972), ακο

λούθησε η ίδρυση της τοπικής εφορείας Αρχαιοτήτων με έδρα τη Λαμία,

το 1973, της οποίας αρχικά προϊστάμενος διετέλεσε ο μετέπειτα καθηγη

τής Γεώργιος Χουρμουζιάδης. Αν και πραγματοποιήθηκαν δοκιμαστικές

ανασκαΦές, στο Κάστρο της Λαμίας, τα Πλατάνια της Αγίας Παρασκευ

ής (Χουρμουζιάδης 1979), και το Λιανοκλάδι (Ιωαννίδου 1973), αλλά και

επιφανειακές έρευνες στο δυτικό τμήμα της κοιλάδας, η απουσία σχετι

κών δημοσιεύσεων δεν επέτρεψε την ανάλογη αξιοποίηση των σχετικών

δεδομένων. Η τοπική εφορεία επαναλειτουργεί από το 1977 έως σήμερα,

με προϊσταμένους τους κκ. Φανουρία Δακορώνια, Πάντο Πάντο, Νίνα
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ΚυπαρCσση-ΑποστολCκα και την κ. Μαρία-Φωτεινή Παπακωνσταντίνου.

Στο διάστημα αυτό σωστικές ανασκαΦές έφεραν στο φως προϊστορικά

κατάλοιπα σε διάφορες θέσεις στην κοιλάδα. Η επαναλειτουργία της

τοπικής Εφορείας συνέπεσε με τη διεξαγωγή της πρώτης και μοναδικής

έως σήμερα οργανωμένης και συστηματικής έρευνας επιφανείας (The
Ρhοkίs-Doήs Expcditioη), εκτεταμένου αν και όχι εντατικου χαρακτήρα, η

οποία συμπεριέλαβε και το νοτιότερο, μικρό τμήμα της κοιλάδας (Kasc et
αl. 1991).

Η αρχαιολογική έρευνα και, κυρίως, τα δεδομένα και τα πορίσματα,

τα οποία αυτή παράγει, διαμόρφωσαν σε μεγάλο βαθμό την υπάρχουσα

γνώση σχετικά με την προϊστορία της κοιλάδας του Σπερχειού και την

Ύστερη Εποχή του Χαλκού, ειδικότερα. Σχετικά με την τελευταία, τρεις

διαφορετικές και μάλλον αντικρουόμενες απόψεις έχουν διατυπωθεΙ

Η πρώτη προσέγγιση διατυπώθηκε από τον Viηccηt Dcsborough (1964:
126-7) και δύναται να χαρακτηριστεί 'μινιμαλιστική', καθώς αποδίδει

περιφερειακό χαρακτήρα στην κοιλάδα σε σχέση με τον υπόλouω 'μυκη

ναϊκό' κόσμο. Η συγκεκριμένη προσέγγιση, βασίστηκε στα περιορισμένα,

τότε, αρχαιολογικά στοιχεία, με συνέπεια την ελλιπή κατανόηση του

χώρο. Αμφιοβητήθηκε ούντομα μετά τη διατύπωσή της (Θεοχάρης 1966:
242), και σήμερα θεωρείται ξεπερασμένη (Dakoronia 1991: 70).

Οι δύο άλλες προσεγγίσεις αντιτίθενται στην προηγού μενη, παρουσιά

ζουν, ωστόσο, και μία ουσιώδη διαφορά μεταξύ τους. Από τη μία πλευ

ρά, οι R. Hope-Simpson και J. F. Lazenby, βασισμένοι στα ευρήματα των

εmφανειακών ερευνών που διεξήγαγαν, υποστήριξαν την πολιτική ενό

τητα και τον κεντρικό χαρακτήρα της κοιλάδας κατά την Ύστερη Εποχή

του Χαλκού. Εφορμόμενοιαπό το Φθίνον ρομαντικό πνεύμα των πρώτων

μεταπολεμικών δεκαετιών, οι δύο ερευνητές προχώρησαν στην ταύτιση

μίας σειράς θέσεων από τη σημερινή Πελασγία μέχρι και την Ηράκλεια

με τις πόλεις των Μυρμιδόνων, της επικράτειας δηλ. του Πηλέα και του

Aχιλλtα (Hope-Simpson & Lazenby 1959. 1970: 127-131). AπfJ την άλλη

πλευρά, η Φ. Δακορώνια δεν συντάχθηκε με την άποψη των τελευταίων

σε ότι αφορά τον ρόλο της κοιλάδας κατά την Ύστερη Εποχή του Χαλ

κού. Βασισμένη στα ευρήματα από την δράση της τοπικής εφορείας,

αντιμετώπισε την κοιλάδα σαν μία γεωγραφική ενότητα και διέγνωσε τον

'επαρχιακό ρόλο' του συγκεκριμένου χώρου κατά την Ύστερη Εποχή

του Χαλκού (Δακορώνια 1999: 184).
Ουσιαστικά, όλες οι παραπάνω προσεγγίσεις, αν και φαινομενικά

αντιτίθενται η μία στην άλλη, ανήκουν στο παραδοσιακό ρεύμα της

αρχαιολογίας, ενώ δύνανται να χαρακτηριστούν και 'υποθετικό-συμπε

ρασματικές', καθώς προηγείται η υπόθεση, τα δεδομένα γίνονται αντι-
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κείμενο διαχείρισης ανάλογα με την υπόθεση και ακολουθεί το εmθυμη

τ6 συμπέρασμα.

Αντίθετα, η παρούσα προσέγγιση διαφοροποιείται από τις δύο προη

γούμενες στο συγκεκριμένο σημεω, καθώς δεν προϋπάρχει, εδώ, μια υπό

θεση, η οποία αναζητά την επιβεβαίωσή της στο αντίστοιχο υλικό από

την κοιλάδα. Μάλλον επιχειρείται μια ανάγνωση του σχετικού υλικού, σε

μια απόπειρα να μετατραπούν τα αρχαιολογικά στοιχεία σε ιστορικές

πληροφορίες. ΑΦήνοντας στην άκρη τις φιλολογικές πηγές, την ταύτιση

ή όχι της κοιλάδας με κάποια από τις επικράτειες που αναΦέρει ο Όμη

ρος στον Νηών Κατάλογο, επιχειρείται μια καθαρά αρχαιολογική προ

σέγγιση στο ζήτημα της μυκηναϊκής εποχής στην κοιλάδα του Σπερχειού.

Ξεκινώντας με την συζήτηση της παραγωγής και κατανάλωσης κεραμι

κής, εξετάζεται εάν οι μεταβολές στις συγκεκριμένες πρακτικές οριοθε

τούν χρονικές ενότητες και συνδέονται με ευρύτερες κοινωνικές πρακτι

κές, οι οπο(ες αναπαράγονται και αναπαράγουν οι ίδιες κοινωνικές

δομές (Knappett 2002: 169-171, όπου και βιβλιογραΦία). Κατ' αυτόν τον

τρόπο αναζητείται η ταυτότητα και η πορεία των κατοίκων της κοιλάδας

του Σπερχειού στο β' μισό της δεύτερης χιλιετ(ας πΧ.

θέσεις και σύνολα κεραμικής

Από τις έρευνες που αναΦέρθηκαν προηγουμένως έχουν προκύψει και

αναΦέρονται στη βιβλιογραΦΙα ε(κοσι περιπσυ θέσει<;' της Ύστερης Επο

χής του Χαλκού στην κοιλάδα του Σπερχειού, οι περισσότερες από τις

οποίες είναι πλημμελώς ερευνημένες και δημοσιευμένες.

Εξα(ρεση αποτελούν πέντε θέσεις, οι οποίες έχουν αποδώσει ισάριθμα

σύνολα κεραμικής, λιγότερο ή περισσότερο συστηματικά δημοσιευμένα.

Τα σύνολα αυτά περιλαμβάνουν την κεραμική τριών κιβωτιόσχημων

2 ΟελασΥία: Λά~ισσα K~εμαστή (Hope Simpson & Lazenby 1959: 102, 104. Hope
Simpson & Dickinson 1979: 266,083), Ράχες: ΦούQνοι (Hope-Simpson & Dickίnson 1979,
266. 082. Παπακωνσταvτ'νoυ 1995. ]997: 127). Αχινό; (πέραν των Hope-Simpson &
Lazenby ]959, 102, 105. Hope-Simpson & Dickinson 1979: 265,079. Παπακωνσταντ(νου
2002, βλ. ακολούθως). ΛιμOΎάQδι: ΝαQθάχιον (Μ;ωύγια 2004: 398). Αγία ηαQ«σκευή:

Ολατάνια (Hope-Simpson & Lazenby 1959: 102-103, 105. Hope-Simpson & Dickinson ]979:
265, Ο 79. Χουρμουζιάδης 1973-4: 518). Λαμία: KάoτQo (Χουρμουζάδης 1973-4: 320),
Λαμία: [υμνάσιο Aρ~ένωv (; Παπαναγιώτου ]97]: 62 εικ2), Λαμία: Ταράτσα (βλ. ακο

λούθως), Λαμία: ΒαλόΥουρνα (Δακορώνια 1998: 139), ΣταυQό;: ΜπικιόQεμα (βλ. ακο

λούθως). Μελιταία: ΑβαQιτσόQεμα (Hope Simpson & Dickinson ]979: 293-4. Η62). :Ξυνιά·

δα: Νησί Κορομηλιά; (Δακορώνια ]997: 220-4, εικ. 8-11. 2000α), Στί~φακα: Καλαντζίνα

(Hope Simpson & Dickinson 1979: 295. Β). Aιnάνι (βλ. ακολούθως). MovaιnήQI (Wallace
199]: 46-7). ΙΙ~άκλεια (Hope-Simpson & Lazenby 1959: ]03. Hope-Simpson & Dickinson
1979: 264,076), Ραχίτα (Hope-Simpson & Dickinson 1979: 264.077. Wallace 1991: 48) και η

αντίστοιχη ταφι.κή θέση στις Bα~δάτε; (βλ. ακολούθως), Δύο Βουνά: Δέμα. (Kase &
Wilkie 1984: 112. εικ. 68: c. d. Cherf 1991). Oαύλια.vη (Δακορώνια 1987β: ]93. πιν. 68β).
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τάφων από την Ταράτσα, ένός κιβωτιόσχημου από τον Αχινό, ενός

νεκροταφεΙΟυ με έντεκα θαλαμοειδείς τάφους από το Mmκιόρεμα, ενός

κτιστού κιβωτιόσχημου τάφου από τις Βαρδάτες, και, τέλος, ενός θαλα

μοειδούς τάφου από το Αρχάνι. Τα συγκεκριμένα σύνολα καλύπτουν το

διάστημα από την γΕ Ι έως την γΕ ΠΙ Γ: ύστερη φάση. Κατ' αυτόν τον

τρόπο, δύνανται να θεωρηθούν ενδεικτικά για την παραγωγή, τη διακΙ

νηση και την κατανάλωση υστεροελλαδικής κεραμικής στην κοιλάδα του

Σπερχειού καθ' όλη τη διάρκεια της περιόδου, αν και το γεγονός ότι πρό

κειται αποκλειστικά για ευρήματα προερχόμενα από τάφους δεν εmτρέ

πει μια ευρύτερη θεώρηση του ζητήματος.

Ειδικότερα, δύο από τα προαναφερθέντα σύνολα, από την Ταράτσα

και τον Αχινό, ανάγονται στην πρώιμη μυκηναί'κή περΙΟδο. Οι τρεις

κιβωτιόσχημοι τάΦοι από την ταράτσα χρονολογούνται στην γΕ Ι περΙΟ

δο, και ο όμοιου τύπου τάφος από τον Αχινό, στην γΕ ΙΙΒ φάση. Και οι

τέσσερις τάφοι από τις δύο θέσεις απέδωσαν ιδιαίτερα μικρά σύνολα

κεραμικής, από ένα έως τρία αγγεία σε κάθε περlπτωση, τα οποία έχουν

ένα κοινό σημεΙΟ. Τα αγγεία από την Ταράτσα, τρία μόνωτα αλαβαστρο

ειδή, αναπαράγουν μεσοελλαδικούς τύπους, όπως υποστηρίζεται αναλυ

τικά από τη Σταμούδη (2002: 41-3. 2003: 263-4, εικ. 3-4) και το ίδιο ισχύει

και για ένα από τα τρία αγγεία, από τον τάΦο στον Αχινό (Δακορώνια

1997α. 1997β: 211-4, εικ. 1-3). Πρόκειται για έναν κύαθο με κάθετη λαβή

στο χείλος, ένα τυmκό μεσοελλαδικό σχήμα με σποραδικές επιβιώσεις

στην πρώιμη μυκηναϊκή περίοδο), μεταξύ των οποίων συγκαταλέγεται

και το αγγεΙΟ από τον Αχινό.

Αν και ιδιαίτερα περιορισμένα, και χωρ(ς την δυνατότητα αντιπαρα

βολής τους προς κάποιο οικιστικό σύνολο, τα ευρήματα από τις δύο

θέσεις οδηγούν σε τρεις σημαντικές διαmστώσεις. Αφενός. αναδεικνύε

ται η απουσία της πρώιμης μυκηναϊκής ως τεχνοτροmκά ορισμένης

φάσης στην κοιλάδα του Σπερχειού. Αφετέρου, αποδεικνύεται η συνέ-

3 Ένας ακόμη κύαθος με κάθετη (καλαθόσχημη) λαβή στο χείλος βρέθηκε σε έναν

τάΦΟ της πρώιμης μυκηναϊκής στο ΣέσΥ.λο από τον Τσούντα (1908: 151. εικ. 61). Ο Τσού

ντας αναΦέΡεL ένα ακόμη παράλληλο από τη Στειριά της Αττικής. η χρονολόγηση του

οποίου έχει. ωστόσο. αναθεωρηθεί (πρόκειται για μ.εσοελλαδικό Υ..αι όχ~ υστεροελλαδικό

αγγεf.o, βλ. Ιακωβίδης 1968: 186). Ένα άλλο παράδειγμα από ταφικό σύνολο προέρχεται

από την Αθήνα, διακοσμείται με τρέχουσα σπείρα και ανάγεται στην γΕ Ι (Moυηιjoy

1995: 5).
Τα δύο 6J.J...α αγγεία από τον τάΦΟ στον Αχινό χρονολογούνται στην γΕ Π. Πρόκει

τα~ για ένα τρ(ωτο αλάβαστρο (FS 83) διακοσμημένο με διαγραμμισμένη θηλιά (FM 63).
το οποίο χρoνoλoγεΙτα~ κυρLως στην γΕ ΠΑ Φάση (Mountjoy 1998: 29). και μία σφαιρική

πεπιεσμένη πρόχου (FS 87) διακοσμημένη με τρέχουσα σπείρα (FM 46: 29). η οποία. βάσει

της ελαφρώς λοξά τοποθετημένης λαβής. χρονολογεΙται κα~ η (δια χρονολογεΙ το σύνολο

στην ΥΕ 1ΙΒ Φάση (Mountjoy 1998: 47).
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χεια της μεσοελλαδικής παράδοσης στην παραγωγή κεραμικής, τουλάχι

στον μέχρι τα τέλη της ΥΕ ΙΙΒ Φάσης. Και, κατά τρίτον, η συνέχεια των

μεσσελλαδικών στοιχείων διαπιστώνεται και στην κατανάλωση κεραμι

κής, όπως υποδεικνύει η απόθεση λίγων αγγείων στους τάφους που ανα

Φέρθηκαν προηγουμένως (Δακορώνια 2000β: 36). Πρέπει. ωστόσο, να

σημειωθεί ότι τα τρία αυτά στοιχεία δεν συνιστούν τοπική ιδιαιτερότητα

για την κοιλάδα του Σπερχειού, αλλά μία παράδοση, η οποία επιχωριάζει

και σε άλλες περιοχές. όπως στην γειτονική Θεσσαλ(α, όπου απαντά σε

οικιστικά (Θεοχάρης 1956: 125. Αδρύμη-Σιομάνη 1994: 27) και τάφικά

σύνολα (Αδρύμη-Σισμάνη 1999: 139,141).

---
Πίνακα~1: Ποσοτική κατανομή των σχημάτων των αγγείων

από το ΜπικιόQεμα (δεδομένα από ΔαΚΟf1ώνια 1985. Dakoronia 1991: 181).

Αμιγές 'μυκηναϊκό' κεραμικό υλικό εμφανίζεται για πρώτη φορά στην

κοιλάδα από την γΕ ΙΙIΑ Φάση, όΠα/ς έχει ορθά διαmοτώοει η Όλγα

Κυριαζή (2002) και υποστηρίζεται και εδώ. Στην περίοδο αυτή τοποθε

τείται το επόμενο χρονολογικά εύρημα, το νεκροταφείο στο Μmκιόρεμα,

το οποίο απέδωσε το σημαντικότερο, μέχρι σήμερα, σύνολο μυκηναϊκής

κεραμικής, αποτελούμενο από 40 και πλέον αγγεία (Δακορώνια 1985.
1988α. 1988β. 1990: 41, εικ. 1-2. Dakoronia 1991: 70-1, fig. 7: 2, ρl. 7: 1-4.
1994: 235-6 fig. 11 Δακορώνια & Μπούγια 1999: 29-30). Αν και το υλικό

από το νεκροταφείο δεν έχει δημοσιευθεί πλήρως, οι υπάρχουσες πληρσ

φορίες καθιστούν σαφή το 'μυκηναϊκό' χαρακτήρα των ευρημάτων. Ειδι

κότερα, τα σχήματα των αγγείων (τρίωτο αλάβαστρο·, ψευδόστομος

4 Το μόνο δημοσιευμένο αγγεΙΟ ε(ναι ένα τρ(ωτο αλάβαστρο (FS 84) διακοσμημένο με

σπείρα με δι.."fλό αναδι.πλούμενο στέλεχος (FM 49:1, βλ. Δακορώνια 1988α), στο οποΙΟ

αναγνωρΙζονται θεσσαλικά στοιχεΙα ως προς το πεπλατυσμένο σχήμα του αγγεΙΟυ, το

διακοσμητικό θέμα [Mountjoy 1999: 8131, αλλά και το λευκό αλε(φωμα (Δακορώνια

1988α).

Το αρτόσχημο ή σφαιρικό αλάβαστρο αναδεικνύεται στο δημοΦιλέστερο σχήμα της
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αμφορέας, τρία/τος mθαμφορΙΟκος, πρόχους, σταμνΙΟκος, φλασκί, κύπελ

λο, κύλικα, πίνακας Ι) και η διακόσμηση τους, αποδεικνύουν ότι τα στΟι

χεια, τα οποία χαρακτηριζουν την παραγωγή της σύγχρονης υστεροελ

λαδικής κεραμικής έχουν αφομοιωθεί και αναπαράγονται στην κοιλάδα

του Σπερχειού, καθώς τα αγγεια αποδιδονται σε τοmκό εργαστήριο

(Dakoronia 1991: 71).
Η χρήση του νεκροταφεΙΟυ στο ΜJUκιδρεμα συνεχίζεται μέχρι την γε

ΙΙΙΓ, οπότε και χρονολογείται το επόμενο εύρημα, ο κτιστός κιβωτιόσχη

μος τάφος από τις Βαρδάτες. (Marinatos 1940: 334. Lemerle 1939).Ο τάφος

περιείχε δώδεκα αγγεία (σφαιρικόS , κυλινδρικό και ΤΡlJIOδικό~ αλάβα

στρο, πρ6χους, σταμνΙΟκος, φλασκί), τα οποια ανάγονται στην γε ΙΙΙΓ:

πρώιμη Φάση (Mountjoy 1999: 813-5, fig. 324). Το ομοιογενές αυτό σύνο-

ΠλMIf1ΣKO!

FS 64

ΑΛλΒΑΣΊ?Ο

FS99

ΑΛλΒΑΣΊ?Ο

FS86

Πίνακας 2: Ποσοτική κατανομή των οχημά'tων των αγγείων από τις

Βαllδάτες (αllισu:llά δεδομένα από Mountjoy 1999: 813·5) και 'ιο Αlllάη

(δεξιά δεδομένα από ΠαπαχωV(n:αν'tίνου 1989: 180).

κοιλόδας, όπως καοι:σταται σαΦές τόσο α.r"tό το vεκρoταφείo στο Μπικιόρεμα (πίνακας Ι),

όσο και από το επόμενο εύρημα, τον τάΦο στις Βαρδότες (βλ. πίνακα 2: αρι.στερά, και την

υ;ωσημε(ωση 5). Και το συγκεκριμένο στo~xείo συνδέει την κοιλάδα με τη Θεσσαλία,

όπου επίσης επικρατε( το σφαιρικό αλάβαστρο, όπως στο εκτεταμένο νεκροταΦε(ο της

Νέας Ιωνίας (Θεοχόρης & Θεοχάρη 1970: 198-203. Μπό.τζι.ου-Ευσταοωυ 1991: 52).
5 ΤΟ σφαιρ~κό ή αρτόσχημο αλόβαστρο (FS 86), ε(ναι σπόνιο στην ΥΕ ΙΙΙΓ: πρώιμη

(Mountjoy 1998: 146, εικ. 172). ΛΙγα παραδείγματα αναΦέρoντα~ α.r"tό την Περατή - ο τύπος

Ά' του Ιακωβ(δη αναΦέρεται στο FS 85, πλησων του FS 86, (1970; 207-9), και ελάχιστα

περισσότερα από την Aχαtα, ό,ίUlυ δLδoντα~ και άλλα παράλληλα από την Αττική, τη Χαλ

κ(δα, και την Kεφαλoνl.ά (Papadopoulos 1979: 86). Η ύπαρξη τεσσάρων τέτοιων aytEMV
της ΥΕΠΙΓ: πρώιμης σε ένα μόνον τόΦο ε(ναι ενδεικτική για την απήχηση του σχήματος

στην κοιλάδα του Σπερχει.ού, όταν αυτό έχει εκλείψει από τις κ.EVtρικές ΠΕριοχές.

Το αλάβαστρο FS 86 Φα(νεται να συνδέεται με το αλάβαστρο ή όωτο πιθόρι.ο, το

οποίο ε.r"tlβιώνει κα~ κατά την Πρωτογεωμετρική στο Μπικι.όρεμα. Η Δακορώνια έχε~ υπο-
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λο, σε ότι αφορά τη χρονολόγηση και την παραγωγή των αγγε(ων, παρου

σιάζει ορισμένες ομοιότητες με το εν μέρει σύγχρονο προς αυτό σύνολο

από το Μπικιόρεμα. Ουσιαστικά. απαντούν αρκετοί κοινοί τύποι αγγείων

(σφαιρικό και κυλινδρικό αλάβαστρο, πρόχους, σταμν(σκος) και παρου

σιάζεται σχετική συνάΦεια στον αριθμό των αγγείων από τον κάθε τύπο

που αποτίθεται (πίνακας 2: αριστερά). Επομένως, μπορεί να υποστηρι

χθεί ότι ανάμεσα στα δύο ευρήματα διαγράφονται ομοιότητες στην aπό

θεση, άρα καL την κατανάλωση κεραμικής.

Τα (δια στοιχε(α απαντούν και στην κεραμική από τον θαλαμοειδή

τάΦο στο Αρχάνι (Παπακωνσταντίνου 1989: 180. πιν. 75β. Dak.oronia
1991: 72, ρι. 7: 10. 1994: 236, fig. 12). Ο τάψος στο Αρχάνι απέδωοε ένα

μικρό σύνολο αγγείων αποτελούμενο από δύο αλάβαστρα, το ένα από τα

οποία τριπσδικό, δύο πρόχους και ένα φλασκί. το οποίο χρονολογείται

στην ΥΕ ΙΙΙΓ: ύστερη Φάση (Mountjoy 1999: 818). Το σύνολο παρουσιάζει

σαφείς ομοιότητες με το αντίστοιχο από τις Βαρδάτες, καθώς απαντούν

κοινοί τύποι αγγείων (πίνακας 2: δεξιά).

Τα στοιχεία από τις τρεις θέσεις της ύστερης μυκηναϊκής, αν και απο

σπασματικά δημοσιευμένα, εκτός από τον τάΦο στις Βαρδάτες, οδηγούν

σε δύο σημαντικές διαπιστώσεις. Από τη μία πλευρά. τόσο η Δακορώνια

(Dakoronia 1991: 71), όσο και η Mountjoy (1999: 813) υποστηρίζουν την

παραγωγή κεραμικής από τοπικά εργαστήρια, παρατήρηση η οποία είναι

πιθανότατα ορθή. χρήζει, ωστόσο, εργαστηριακής επιβεβαίωσης. όπως

έχει συμβεί για γειτονικές θέσεις (Mommsen et α1. 2001). Τα εργαστήρια

αυτά έχουν υιοθετήσει πλήρως το μυκηναϊκό σχηματολόγιο και θεματο

λόγιο. πιθανόν και την αντίστοιχη τεχνολογία, και διαφοροποιούνται

έντονα στους συγκεκριμένους τομείς από την προηγούμενη περίοδο.

στηριςει ότι τα nρωτογεωμετρικά αλάβαστρα ή άωτα πιθάρια από τη BoLωτkι και την

Λοκρ(δα κατάγονται πιθανόν από το άωτο σφαιρικό πιθάριο της κοιλάδας - εάν ο όρος

'mycenaean handless jar' αναΦέρεται στο FS 77 (Dakoronia 1994: 237). Ωστόσο, εάν η κατα

γωγή του πρωτογεωμετρικού αλαβάστρου αποδοθεΙ τελικά στην κοιλάδα του Σπερχειού.

ε(ναι λογικότερο να αναζητηθεΙ στο αλάβαστρο FS 86. σχήμα αγαπητό στην κοιλάδα και

κατά την ΥΕΙΙΙΓ1, παρά στο άωτο σφαιρικό πιθάριο FS 77. σχήμα εμφανιζόμενο κυρ(ως

στην ΥΕ ΠΙΑ Ι (Mountjoy 1998: 62).
6 ΤΟ ΤΡLrwδ~κό αλάβαστρο (FS 99) εμφανΙζεται στην ΥΕ ΙΙΙΓ: πρώιμη (Mountjoy 1998:

147) και έχει σημαντική διάδοση στον ηπειρωτικό και τον νησιωτικό χώρο (Βλαχόπουλος

1995: 328). Δύο στοιχεί.α, πέραν της άμεσης εμφάνισης του σχήματος στην κοιλάδα. πρέ

πει να τονιστούν ιδιαΙτερα σε σχέση με το αλάβαστρο από τις Βαρδάτες. Από τη μία πλευ

ρά. η ύπαρξη δύο αποΦύσεων στον ώμο του αγγεωυ, σε συνδυασμό και με το διακοσμη

τικό θέμα (κυματοειδείς γραμμές-FM 59). συνδέουν το αΥΥεω με τον σταμνίσκο α,ίτό τον

ίδιο τάΦο και συνηγορούν στην απόδοση αμφότερων των αγγείων στο ίδιο εργαστήριο

(Mounιjoy 1999: 813). Από την άλλη πλευρά, οι ιδιόμορφες 'καλαθόσχημες' λαβές του

αλαβάστρου εΙναι πιθανό να ανάγονται σε κρητικά πρότυπα. καθώς τέτοια στοιχεί.α

εμφανΙζονται κατά την ΥΕ ΙΙΙΓ: πρώιμη στον ηπειρωτικό ελλαδικό χώρο (Rutter 2003).
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Πέραν τούτου, τα εργαστήρια φαίνεται να διαμορΦώνουν έναν ιδια(τερο

χαρακτήρα, όπως υποδεικνύει η εμμονή στην παραγωγή σχημάτων που

εκλεΙΠΟυν από κεντρικές περιοχές, αλλά και η άμεση υιοθέτηση νέων σχη

μάτων - βλ. υποσημειώσειι; 5 & 6. Από την άλλη πλευρά. παράλληλα με

την ομοιογένεια στην παραγωγή, παρατηρούνται ομοιότητες και στην

κατανάλωση κεραμικής. Το τελευταίο στοιχείο αντικατοmρίζεται τόσο

στην απόθεση κοινών τύπων αγγείων στους τάφους που αναφέρθηκαν

προηγουμένως, όσο και στην αριθμητική σχέση των αγγείων που αποτί

θενται σε τάφους διαφορετικών θέσεων.

Ουσιαστικά, τα στοιχεία αυτά αποδεικνύουν την επικράτηση καθαρά

'μυκηναϊκών' στοιχείων στην παραγωγή και την κατανάλωση - απόθεση

κεραμικής, αλλά και την ύπαρξη τοπικών ιδιαιτεροτήτων στην κοιλάδα

του Σπερχειού από την ΥΕ ΠΙΑ Ι Φάση και εξής. Κατ' αυτόν τον τρόπο,

η συγκεκριμένη περ(οδος διαφοροποιείται από την προηγούμενη σε ότι

αφορά τις υπό συζήτηση πρακτικές.

Η Ύστqtη Εποχή του Χαλκού στην κοιλάδα του Σπερχεωύ

Έχοντας συζητήσει την δημοσιευμένη υστεροελλαδική κεραμική από

την κοιλάδα του Σπερχειού επιχειρείται, μία σύνθεση των δεδομένων. Η

θεώρηση πραγματοποιείται στον άξονα χρονικών ενοτήτων. με παράλλη

λη αναφορά στα χαρακτηριστικά κάθε περιόδου.

Τρεις ευρύτερες χρονικές ενότητες διαπιστώθηκαν από την εξέταση

της κεραμικής. Η πρώτη ταυτίζεται με την πρώιμη μυκηναϊκή εποχή, τις

ΥΕ Ι και 11 περιόδους. Υποστηρίχθηκε ότι κατά την περίοδο αυτή η

παραγωγή κεραμικής χαρακτηρίζεται από την συνέχεια μεσοελλαδικών

στοιχείων. Το ίδιο ισχύει και για την κατανάλωση κεραμικής, όπως υπο

δεικνύει η απόθεση λίγων αγγε(ων στους τάφους. Το τελευταίο στοιχείο

σχετίζεται με τις ταφικές πρακτικές της πρώιμης μυκηναϊκής. οι οποίες

αποτελούν συνέχεια των αντίστοιχων μεσοελλαδικών στην κοιλάδα του

Σπερχειού. Αυτό τουλάχιστον υποδεικνύει τόσο η απόθεση λίγων αγγεί

ων στους τάφους, όσο και η χρήση κιβωτιόσχημων τάφων για ατομικές

ταΦές, όπως έχει άλλωστε ήδη παρατηρήσει η Δακορώνια (2000γ: 36) 7.

7 Τα στοιχεία αυτά αναπαράγουν, ουσιαστι.κά, την εικόνα από τους Π{ιογενέστερους

τύμβους στα Μάρμαρα, στην ενδοχώρα της κοιλάδας (Δακορώνια 1987α. Maran 1988) και
είναι σε συμφωνία με τους ταφι.κούς κύκλους ή τύμβους της Ανδρώνος, στην θέση Γλίιφα:

Φανός (Παπακωνσταντίνου 1999. Papakonstantinou 1999). Και στις δύο θέσεις απαντούν

κιβωτιόχημοι τάΦοι, στους 0οοίους αποτίθενται λiγα κτερίσματα. στην πλειονότητά τους

αγγεία.
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Τα στοιχε(α αυτά δεν οφείλονται στην υστέρηση των κατοίκων της κοι

λάδας κατά την πρώιμη μυκηναίΚή. ούτε δύνανται να χαρακτηρίσουν

τους εν λόγω τάφους 'φτωχούς' (CQntrα Δακορώνια 2000γ: 36), αλλά συν

δέονται άμεσα με την συνέχεια των μεσοελλαδικών ταφικών πρακτικών

στον υπό συζήτηση χώρο και τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο.

Οι τελευτα(ες παρατηρήσεις, ξεκινώντας από τις πρακτικές της παρα

γωγής και της κατανάλωσης κεραμικής. συνεχίζοντας στις ταφικές πρα

κτικές, οι οποίες έχουν σαφείς κοινωνικές προεκτάσεις, και με την εΠΙΦύ

λαξη για την έλλειψη στοιχείων από οικισμούς, θεωρούνται εδώ ενδεικτι

κές για την αδιάκοπη συνέχεια στην πρώιμη μυκηναϊκή των θεμελιωδών

μεσοελλαδικών δομών. Υποστηρίζεται, κατά συνέπεια, ότι, με βάση τα

υπάρχοντα στοιχεία, η πρώιμη μυκηναϊκή απουσιάζει από την κοιλάδα

ως σαΦώς ορισμένη αρχαιολογικά περίοδος. Παράλληλα, ότι απουσιά

ζουν οι καινοτομίες και οι μεταβολές, τις οπο(ες σηματοδοτεί η περίοδος

για άλλες περιοχές στη νότια Ελλάδα, όπως η Αίγινα, η Αργολίδα, και η

Μεσσηνία. Στη θέση αυτών φαίνεται να συνεχίζονται οι μεσοελλλαδικές

κοινωνικές πρακτικές, οι οπο(ες αναπαράγονται, αλλά και οι ίδιες παρά

γουν τις αντίστοιχες κοινωνικές δομές.

Η δεύτερη χρονική ενότητα ταυτίζεται με την ύστερη μυκηναϊκή και

περιλαμβάνει τις γΕ IΙIΑ - Β περιόδους και την ΙΙΙΓ: πρώιμη Φάση. Ανα

Φέρθηκε προηγουμένως ότι κατά την περίοδο αυτή εμφανίζονται αj.Uγώς

'μυκηναϊκά' στοιχεία στην παραγωγή και την κατανάλωση κεραμικής.

Τα τελευταία συνοδεύονται από την παράλληλη εισαγωγή στην κοιλάδα

του Σπερχειού του κατεξοχήν 'μυκηναϊκού' τύπου τάφων, του θαλαμοει

δούς, όπως καθίσταται σαΦές από το νεκροταφείο στο Μπικιόρεμα και

τους μεταγενέστερους τάφους στις Βαρδάτες και το Αρχάνι (contrα

Δακορώνια & Μπούγια 1999: 25). Η εισαγωγή της χρήσης θαλαμοειδών

τάφων σηματοδοτεί. με τη σειρά της, το πέρασμα από τους ατομικούς

στους ομαδικούς τάφους, μία πραγματική καινοτομία για την κοιλάδα, η

οποία συνεπάγεται την υιοθέτηση νέων ταφικών πρακτικών*. Παράλλη

λα, παρατηρείται ανακατανομή των οικιστικών θέσεων (Δακορώνια

1999: 181), με την εγκατάλειψη ορισμένων από αυτές, όπως η Βαλόγουρ-

8 Η χρήση των ομαδικών τάφων επιβεβαιώνεται και από τον τάΦο στις Βαρδάτες, ο

οπο(ος χωρ(ς να ε(ναι λαξευτός θαλα~ειδής περιέλαβε ΠΕρισσότερες από μία ταΦές. Ο

συγκεκριμένος τάΦος ανήκει σε έναν όχι ιδι.α(τερα συχνό τύπο. αυτόν του κτιστού κιβω

τιόσχη~υ ή κτι.στού θαλα~ειδoύς (Papadimiιriou 2001) και αποδεικνύει ότι σε θέσεις

όπου η ίδρυση θαλαμοειδών δεν ήταν δυνατή, πιθανόν εξαιτ(ας της γεωμορΦολογ(ας. η

πρακτική ομαδικών ταΦών εξυπηρετούνταν από δι.αφορετικούς τύπους τάφων. ΚτιστοΙ

κιβωτιόσχημοι τάΦοι σε διάφορες παραλλαγές απαντούν στον Μεδεώνα της Φωκίδας

(Μϋl]er ]999), θέση με την οπο(α η κοιλάδα του Σπερχειού είχε επιβεβαιωμένες σχέσεις και

επαΦές (Onasog]ou 1989: 130, n 4 fig. 5a-b, και υποσημε(ωση 9. ακολούθως)
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να (Δακορώνια 1998. 2000β: 14), και την Ιδρυση νέων σε σχέση όχι μόνον

με τα παράλια και τις καλλιεργήσιμες εκτάσεις, αλλά και με τον έλεγχο

ορεινών περασμάτων. Οι θέσεις αυτές περιλαμβάνουν το νεκροταφεΙο

και την αντ(στοιχη οικιστική θέση στο Μm.κιόρεμα, το Δέμα στα Δύο

Βουνά (Kase & Wilkίe 1984: 12), τις Βαρδάτες (Maήnatos 1940: 334.
Lemerle 1939) και μ(α σειρά από άλλες, m.θανόν σύγχρονες θέσεις.

Οι μεταβολές που παρατηρούνται τόσο στην παραγωγή και την κατα

νάλωση κεραμικής, όσο και στις ταφικές πρακτικές, αλλά και η αύξηση

των οικιστικών θέσεων σε συνδυασμό με τη διαφορετική κατανομή τους

στο χώρο, θεωρούνται ενδεικτικές, εδώ, για την ύπαρξη μιας δομικής

μεταβολής. Η τελευτα(α ανιχνεύεται μέσα από την υιοθέτηση του' μυκη

ναϊκού' υλικού πολιτισμού και, κυρΙως, μέσα από την εμΦάνιση και την

εm.κράτηση νέων κοινωνικών πρακτικών, οι οποΙες αναπαράγονται και

αναπαράγουν νέες κοινωνικές δομές. Δεν εΙναι γνωστό κάτω από ποιες

συνθήκες πραγματοποιήθηκε ο 'εκμυκηναϊσμός' της κοιλάδας του Σπερ

χειού. Ένα από τα πλέον πρόσφατα ερμηνευτικά σχήματα προτείνει ότι

συγκεκριμένες ιστορικές συνθήκες μέσω των οικονομικών και πολιτικών

σχέσεων των κατοΙκων μιας περιοχής με ένα ανακτορικό κέντρο οδήγη

σαν στην συγκεκριμένη διαδικασία (Davis και Bennet 1999: 114-5). Ανα
κτορικά κέντρα εμφανΙζονται νότια της κοιλάδας από τον 140 αιώνα π.

Χ., ωστόσο οι ιστορικές συνθήκες και οι μεταξύ τους σχέσεις παραμένουν

άγνωστες, όπως άλλωστε και οι μηχανισμοί μέσω των οποίων πραγματο

ποιήθηκε ο 'εκμυκηναϊσμος' του υπό συζήτηση χώρου.

Η τρΙτη χρονική ενότητα, δυσδιάκριτη στην κεραμική και περισσότε

ρο ορατή μέσα από το σύστημα κατο(κησης, τοποθετεΙται χρονολογικά

στην ΥΕ ΙΙΙΓ: ύστερη και την υπομυκηναϊκή περΙΟδο. Την εποχή αυτή

ιδρύονται νέες θέσεις στην ενδοχώρα (Δακορώνια 1999: 181), όπως στο

Αρχάνι και την Παύλιανη (eadem 1987β: 188-9, m.v. 68β). Η Ιδρυση νέων

οικισμών στην ενδοχώρα υποδεικνύει μεταβολή στο σύστημα κατοίκησης

και εΙναι σε συμφωνΙα με τα δεδομένα από άλλες περιοχές του αιγιακού

χώρου.

Η 'ανάγνωση' της ιστορικής διαδρομής της κοιλάδας του Σπερχειού

κατά την Ύστερη Εποχή του Χαλκού, ολοκληρώνει, ουσιαστικά, την

παρούσα πραγμάτευση, η οπο(α κινήθηκε μακριά από την πρόσφατη

συζήτηση για τον χαρακτήρα του συγκεκριμένου χώρου. Όπως αναΦέρ

θηκε προηγουμένως, η πλέον πρόσφατη πρόταση υποστηρίζει ότι η περιο

χή ταυτιζεται, m.θανόν, με μια μυκηναϊκή 'επαρχΙα' (Δακορώνια 1999:
184). Ωστόσο η συγκεκριμένη προσέγγιση δημιουργεΙ ερωτηματικά, τόσο

σε σχέση με την θέση μιας επαρχ(ας στο μυκηναϊκό κοινωνικό - πολιτικό
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ανακτορικό σύστημα, 6σο και με το ίδιο το περιεχόμενο του όρου. Σε

κάθε περίπτωση, η πρόταση είναι ντετερμινιστική και επιΦυλάσσει έναν

όλως παθητικό ρόλο για τους 'μυκηνα(ους' κατοίκους της κοιλάδας. Η

παρούσα συζήτηση έως και αυτό το σημείο αναδεικνύει την απουσία

επαρκών στοιχείων σχετικών με τον χαρακτήρα της κοιλάδας. Aπ1J τη

μία πλευρά, η έλλειψη δεδομένων τα οποία θα επέτρεπαν την ταύτιση της

υπό συζήτηση περιοχής με ένα 'μυκηναϊκό κέντρο' δεν δικαιολογεί την

χρήση του αντίστοιχου όρου. Από την άλλη πλευρά, η αδυναμία απόδο

σης της κοιλάδας' ως περιΦέρειας σε κάποιο από τα προς βορρά και νότο

ανακτορικά κέντρα ΙΟ αΦήνει όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά. Τα στοιχεια

αυτά καταδεικνύουν την αδυναμία διατύπωσης μιας σαφούς πρότασης

για τη φυσιογνωμία και τον ρόλο της κοιλάδας κατά την Ύστερη Εποχή

του Χαλκού. θεωρείται, ως εκ τούτου, προτιμότερη η διαπίστωση της

συγκεκριμένης αδυναμίας από τη διατύπωση άλλων προτάσεων.

Συμπεράσματα

Στις προηγούμενες ενότητες επιχειρήθηκε να καλυΦθεί ο διττός στό

χος της ανακοίνωσης, αναφορικά τόσο με τη θεώρηση παλαιότερων

ερευνών και προσεγγίσεων για την Ύστερη Εποχή του Χαλκού στην κοι

λάδα του Σπερχειού, όσο και με τη διατύπωση μιας εναλλακτικής πρότα

σης για το ίδιο θέμα.

Με βάση τους δύο αυτούς άξονες πραγματοποιήθηκε μια σύντομη επι

σκόπηση της προϊστορικής αρχαιολογίας της κοιλάδας και δόθηκε έμφα

ση στη θεώρηση παλαιών και νέων προσεγγίσεων για την Ύστερη Εποχή

του Χαλκού στην ίδια πάντα περιοχή. Υποστηρίχθηκε ότι οι εν λόγω προ

σεγγίσεις, στην πλειονότητά τους, προβάλλουν ήδη διαμορφωμένες αντι

λήψεις στο αντίστοιχο αρχαιολογικό υλικό. Από την άλλη πλευρά, η

παρούσα πρόταση ξεκίνησε με τη συζήτηση των δημοσιευμένων συνόλων

κεραμικής και κινήθηκε με βάση τους άξονες παραγωγής και κατανάλω-

9 Το μόνο στοιχείο οου θα επέτρεπε την απόδοση της κοιλάδας ως ΠfρΙΦέρειας οε

κάποιο από τα :προς νότο κέντρα αποτελεί η ανακάλυψη μιας 'οδού' από το Phokis-Doris
Expedition, η οπο(α συνέδεε τον Μαλιακό με τον κόλίΤΟ της ΚρΙΟσας (Kase ]973. Wa]]ace &
Kase ]980. Kase et. αΙ 199]). Ωστόσο, η χρονολόγηση της συγκεκριμένης 'οδού' στην

Ύστερη Εποχή του Χαλκού έχει αμφισβητηθεΙ (Jansen ]995: 28), και θεωρεΙται, πλέον, ότι

κατά την περ(οδο αυτή λειτουργούσε ως απλό πέρασμα (idem 29)
10 Η :πρόσφατη ανακάλυψη ενός νέου μυκηναϊκού ανακτορικού κέντρου στο Διμήνι

της Μαγνησίας (Αδρύμη-Σισμάνη 2(04) θέτει τη συζήτηση για την κοιλάδα του Σπερχει

ού σε νέα βάση. Στο Διμήνι βρέθηκαν δύο ε:πιγραΦές στη Γραμμική Β (eadem: 83-4 εικ. 5,
93 εικ. ]7 & ]8,), οιοπο(ες,χωρlς να συνιστούντμήμα αρχείου,αποδεικνύουνότι η γλώσ

σα και η γραΦή του μυκηναϊκού ανακτορικού συστήματος ήταν σε χρήση μέχρι και σε

αυτή την περιοχή. ΤΟ νέο εύρημα, σε συνδυασμό με την ύπαρξη δύο μειζόνων μυκηναϊ

κών ανακτορικώνκέντρων νότια της κοιλάδας,της Θήβας και του Ορχομενού,δημιουρ

γεί μια νέα εικόνα για την Ύστερη Εποχή του Χαλκού στην σημερινή κεντρική Ελλάδα.
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σης κεραμικής.Η συγκεκριμένηπροσέγγισηεπέτρεψε την διάκρισηχρο

νικών ενοτήτων, οι οποίες σηματοδοτούνταιαπό μεταβολές στις συγκε

κριμένες πρακτικές. Υποστηρίχθηκε ότι οι συγκεκριμένεςενότητες δεν

αφορούνμόνον την κεραμική,αλλά και ευρύτερεςκοινωνικέςπρακτικές,

οι οποίες αναπαράγουνκαι οι ίδιες αναπαράγονταιμέσα από κοινωνικές

δομές. Η πρώτη περfoδοςταυτίζεταιμε την πρώιμη μυκηναϊκήκαι χαρα

κτηρίζεταιαπό την συνέχειατων μεσοελλαδικώνστοιχείωνστην κεραμι

κή και τις κοινωνικέςπρακτικές,η δεύτερη με την μέση και ύστερη μυκη

ναϊκή, οπότε και υιοθετείται ο 'μυκηναϊκός' υλικός πολιτισμός και οι

αντίστοιχες πρακτικές,και η τρίτη, με την ύστατη μυκηναϊκή,διακρινό

μενη μέσα από :meaYή μεταβολή στο σύστημα κατοίκησης.

Τα διαθέσιμα δεδομένα, αναφορικά με τις έρευνες πεδίου και το

δημοσιευμένουλικό, δεν ε:mτρέπουνμία λεπτομερέστερηκατανόησητου

χώρου και είναι αδύνατον να διατυπωθούνπροτάσεις για τον χαρακτή

ρα του χώρου,επί του παρόντος.Σε κάθε περίπτωση,η ποικιλία που δια

γράφεται στον οριζόντιο - χωρικό - και τον κάθετο - χρονικό - άξονα,

καθιστούν ατυχή την μονοδιάστατη αντιμετώπιση της κοιλάδας, και επι

βάλουν τη χρήση περισσότερο ευέλικτων σχημάτων. Σε αυτή την κατεύ

θυνση, θα ήταν χρήσιμο η έρευνα να προσανατολιστεί προς τρία σημεία:

την εντατική επιφανειακή έρευνα περιοχών της κοιλάδας, την ανασκαφι

κή έρευνα τμήματος από μία, τουλάχιστον, οικιστική θέση, αλλά και την

τελική δημοσίευση του ήδη υπάρχοντος υλικού. Παλαιά και νέα δεδομέ

να υπό το φως κατάλληλων θεωρητικών εργαλείων δύνανται να συμβά

λουν σε μια καλύτερη κατανόηση της κοιλάδας του Σπερχειού στην

γστερη Εποχή του Χαλκού.
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Μαρία Βλαχάκη

αρχαιολόγο;

θΕΜΑ

Ο t<Οησαυρός» των Λιβανατι!Jv

ει:l(.2

ει:l(.1

Ο
νομισματικός «θησαυρόρ) με τη συμβατική ονομασία «θησαυρός

Λιβανατών» αποκαλύΦθηκε το 1970', κατά την ανασκαΦική

έρευνα οικοδομήματος στην περιοχή του αιγιαλού και στη θέση «Παζα

ράκι»2 (<<Τσελεπάκ»3), 5χλμ νότια από την πόλη των Λιβανατών. Στη θέση

αυτή έχουν ανασκαφεί λείψανα ρωμαϊκών επαύλεων (Villae rusticae) από
την ΙΔ' ΕΠΚΑ', Εmσης, δεν απέχει πολύ από τον Κύνο. όπου υπάρχει

βεβαιωμένη κατοίκηση από τα προϊστορικά XQ6vιoS και όπου m.θανολο

γείται οικισμός της παλαιοχριστιανικής

περιόδου6 ,

Το οικοδόμημα που χωροταξικά εντάσ

σεται ο «θησαυρός», ήταν κατασκευασμένο

από αργολιθοδομή μέγιστου σωζόμενου

ύψους Ο,80μ., με σποραδική χρήση κεραμί

δων και συνδετικό ασβεστοκονίαμα. Τρία

μεγάλα αποθηκευτικά αγγε(α - πιθάρια

(εικ.Ι) και ένα κτιστό φρέαρ στον (δω χώρο

(εικ.2), προσδιορίζουν το λειτουργικό ρόλο

του κτιρίου ως αποθηκευτικό. Πολλά θραύ

σματα αγγείων τα οποία συλλέχθηκαν από

το εσωτερικό των πιθαριών και τμήμα αγω

γού που καταλήγει στο στόμtO του φρέατος

συνηγορούν στη χρήση του κτηρίου για την

αποθήκευση και διάθεση προϊόντος υγρής

μορΦής'. Σε ένα τέταρτο πιθάρι σπασμένο

κατά το ήμισυ, βρέθηκε ο «θησαυρός». Απο

τελείται συνολικά από 1089 νομίσματα. Από

αυτά τα 284 γλίστρησαν έξω από το αηε(ο

και σκόρπησαν πάνω στο δάπεδο.

Όλα τα νομίσματα είναι χάλκινα και

σώζουν την πράσινη πατ(να τους. Από τα

1085', τα 958 έγινε κατορθωτό να ταυτι

στούν. Τα Ι J6 νομίσματα είναι τελε(ως

Φθαρμένα, ενώ Ι 1 σώζονται σε θραύσματα.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:41:41 EEST - 54.226.8.97



Ο «θησαυρός» των Λιβανατών 131

mvaxa; Λ

Ο «θησαυρός» καλύπτει χρονι

κά την περίοδο από το α' μισό του

40υ έως το β' μισό του 60υ αιώνα

μ.χ.. Τα πρωϊμότερα νομίσματα

αποτελούν οι μεταθανάτιες κοπές

του Μ. Κωνσταντίνου, και τα οψι

μότερα δύο 20νούμια του Ιουστί

νου Β'.

Ξεχωριστή κατηγορία αποτε

λούν εννέα (9) νομίσματα των προ

χριστιανικών χρόνων.

Εύκολα αναγνωρίζεται λόγω

της πολύ καλής διατήρησης: α) ένα

νόμισμα του αυτοκράτορα της

Μακεδονίας Αντίγονου Γονατά

(277-239 π.χ.)'. Στον εμπροσθότυπο εικονίζεται κεφαλή Αθηνάς με

κορινθιακό κράνος, στραμμένη προς τα δεξιά. Στον οπισθότυπο ο Πάνας

με τρόπαιο (εικ.3).

Και β) 3 νομίσματα των Οπουντίων Λοκρών (196-146 π.χ)10. Στον

εμπροσθότυπο εικονίζεται κεφαλή της Αθηνάς με την επιγραΦή

ΟΠΟΥΝΤΙΩΝ. Στον οmσθότυπο ένα τσαμπί σταφυλιού συμβολίζει την

ενασχόληση των κατοίκων με την αμπελουργία και την οινοποιϊα (εικΑ).

Η ένταξή τους στο περιεχόμενο του «θησαυρού» είναι δυνατή και

μπορεί να ερμηνευθεί: α) ως σύμπτωση, φαινόμενο συχνό για τον 40 και

50 αι. μ.χ.ιι . Ο κάτοχος του «θησαυρού» ή κάποιος από τους πληρωτές

του. αφού τα μάζεψαν,τα πρόσθεσαναπό σύμπτωση ή τυχαία στη συλ

λογή. β) Πολύ

πιθανόν όλα τα

πρώιμα νομίσμα

τα να χρησιμοποι

ούνται πλέον με

βάση το βάρος

τους ως μέταλλα

και όχι με βάση

την αρχική τους

διατίμηση11. Em
σημαίνουμε ότι οι

κοπές του Αντίγο

νου Γονατά (277
239 π.χ.) απαντώ

νται σε «θησαυ-
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πίνακα; Β' - Ι"

.",.6

",,5

ρούς» της Μακε

δονίας έως και το

β' τέταρτο του

20υ αι. πΧ.

Στους πίνακες

δίνεται η ποσοτι

κή κατανομή των

διαΦ6ρων νομι

σματικών τύπων

που περιέχει ο

«θησαυρ6ρ). (πίν.

Α, Β, r). Η εποχή

που καλύπτει

χρονικά. μπορεί

να υποδιαιρεθεί

στις εξής περιόδους:

Α' πε@ίοδος: 337-361μ.Χ. Περι

λαμβάνει σε μικρό ποσοστό μετα

θανάτιες κοπές του Μ. Κωνσταντί

νου (337 μΧ. κ.ε.), κοπές των Δια

δόχων του·], ενώ πλεονάζουν,

χαρακτηρίζοντας τον θησαυρό», οι

νομισματικοί τύποι FEL. ΤΕΜΡ.

REPARATIO (591). και SPES
REIPUBLICE (253). Τα τελευτα(α

ανάγονται στη μετα-μεταρρύθμιση

των χάλκινων νομισμάτων εποχή

(346-361 μ.χ).

1) Αναλυτικότερα, οι μεταθανά

τιες κοπές του Μ. Κωνσταντίνου

περιλαμβάνουν τους εξής τύπους:

α. Ι ΑΕ 4. Εμπροσθότυπος: (DV. CONSTANTI)NVS ΡΤ . AVGG. Ο Μ.

Κωνσταντίνος σε προΦίλ προς τα δεξιά. Φσράει πέπλο. Οπισθότυπος:

(ΥΝ . MR .). Ο αυτοκράτορας ολόσωμος, στραμμένος προς τα δεξιά.

Φοράει πέπλο··. (εικ.5).

β. Ι ΑΕ 4. Εμπροσθότυπος: Χωρίς επιγραΦή. Ο αυτοκράτορας σε προ

Φίλ προς τα δεξιά. Οπισθότυπος: Ο αυτοκράτορας οδηγεί τέθριππο.

Επάνω, το χέρι του Θεού!'. Στο έξεργο SMNT.
Υ. 2 ΑΕ 4. Εμπροσθότυπος: CONSTANTINOPOLIS. Η Κωνσταντινού

πολη προσωποποιημένη σε προφίλ προς τα αριστερά. Φοράει μανδύα και

κρατάει αυτοκρατορικό σκήπτρο. Οπισθότυπος: Χωρ(ς εm.γραΦή. Ν(κη
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εικ.?

εικ.9

εικ.Η

ειχ.Ι0

στραμμένη προς τ' αριστερά. Φέρει

το δεξί πόδι πάνω σε ακρόπρωο,

κρατάει σκήπτρο και ακουμπάει σε

ασπίδα 1~. (εικ.6).

δ. 1 ΑΕ 3/4. Εμπροσθότυπος:

VRSB ROMA. Η Ρώμη σε πρσφιλ

προς τα αριστερά. Φοράει περικε

φαλαία και αυτοκρατορικό μαν

δύα. Οπισθότυπος: Χωρίς επιγρα

Φή. Η λύκαινα θηλάζει το Ρωμύλο

και το Ρέμοl7. (εικ.7).

2) Τα νομίσματα των Διαδόχων

του Μ. Κωνσταντίνου, οι οποίοι

εικονίζονται σε προΦίλ προς τα

δεξιά, στον οπισθότυπο παρουσιά

ζουν τα εξής θέματα:

α. (VICTORIA
AVGVSTORVM)". Νίκη σε κίνηση

προς τ' αριστερά. Με το δεξί χέρι

κρατάει στέφανο. (εικ.8).

β. GLORIA EXERCΙTVS" :
(δόξα στρατεύματος). Δύο στρα

τιώτες όρθιοι, γύρω από ένα λάβα

ρσ. Στσ έξεργσ SMK(M). (εικ.9).

γ. (VICTORIAE DD. AVGG. Q.
ΝΝ.). Δύο Νίκες αντωπέςΙΟ. (εικ.ΙΟ)

δ. Η επιγραΦή νοτ. / ΧΧ. /

MVLT./ ΧΧΧ. 11 (Vota Multa: πολλές
ευχές) σε τέσσερεις στίχους μέσα σε

στεΦάνι. (εικ.IΙ).

3) Το διάστημα μετά τη μεταρ

ρύθμιση των χάλκινων νομισμάτων

(346-361 μ.χ.) αντιπροσωπεύεται

από δύο νομισματικούς τύπους:

α. FEL. ΤΕΜΡ. REPARATIO
(591), όπου στρατιώτης λογχίζει

πεσμένο ιππέα. (εικ.Ι2). Η επιγρα

Φή, αποτελεί την συγκεκομένη

απόδοση του «felίx temporum reparatio» ή «felicium temporum reparatio}).
Εκφράζει την ευτυχή απόδοση της εποχής ή την απόδοση των ευτυχι

σμένων χρόνων που προηγήθηκαν. ΤΟ τελευταίο είναι το πιο πιθανό. Τα
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νομίσματα του τύπου χρονολογού

νται στην β' περίοδο της μεταρρύθ

μισης επί Κωνστάντιου Β' (354
361μΧ.) και επί Κωνστάντιου Γάλ

λου (351-354). Ενώ συμπεριλαμβά

νονται και κοπές του Ιουλιανού Β'

(360-363)".
β. SPES REIPVBLICE (253) οτον

οποίο ο αυτοκράτορας κρατάει στο

δεξί χέρι σφα(ρα και στο αριστερό

δόρυ. (εικ.13). Χρονολογούνται

μεταξύ 354-363, και αποδίδονται

στον Κωνστάντιο Β' (β' περίοδος

μεταρρύθμισης 354-361) και στον

Ιουλιανό (360-363)". Εκφράζουν

την ελπίδα για δημοκρατία.

Πιθανόν, aYτLxatomQLtouv την

προσπάθεια του Κωνστάντιου για

δίκαιη και ορθή εσωτερική πολιτι

κή. στα πρότυπα της Ρώμης και της

ρωμαϊκής συγκλήτου, καθώς και

τις μεταρρυθμίσεις του Ιουλιανού,

με τις οποίες προσπάθησε να εκδη.

μοκρατίσει τους αστικούς θεσμούς

και την αστική ζωή γενικότεραU•

Τα δεκατέσσερα χρόνια που

μεσολαβούν μέχρι τη Β' περίοδο

χαρακτηρίζονται από την απειλή

των Γότθων για διείσδυση στη

ΒαλκανικήΖ5. Έτσι η αναπόληση

των καλών ημερών εκφράζεται με

των νομισμάτων τύπου FEL. ΤΕΜΡ.

εικ.14

Ειχ.15

ει:κ.12

Ειχ.13

τη συνέχιση της κυκλοφορίας

REPARATlO.
Β; περωδοι;: 375·395μ.χ. Αντιπροσωπεύεται από νομίσματα των

αυτοκρατόρων Βαλεντινιανού Β' (375-392) και Μ. Θεοδόσιου (379-395),
οι οποίοι αγωνίστηκαν για τη διαΦύλαξη των συνόρων και τη ρύθμιση

της κοινωνικής ισορροπίαςU. Στους νομισματικούς τύπους εξακολουθεί

να μνημονεύεται η αξία της δημοκρατίας:

α) SALVS REIPVBLICE" - Νίκη οτραμένη προς τα δεξιά μεταΦέρο

ντας τρόπαιο και σέρνοντας αιχμάλωτο (Ι) (ειχ.14).

και β) REPARATIO REIPVBLICEzι - Στραμένος ο αυτοκράτορας προς
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αριστερά υψώνει γονατισμένη

γυναίκα (2) (ειχ.15).

f' πε@ίοδος: 572/3μ.Χ. Περι

λαμβάνει δύο εικοσανούμμιατου

Ιουστίνου Β' και της συζύγου του

ΣοΦίας (565-578). Παριστάνονται

ένθρονοι. Φέρουν φωτοστέφανο εμι.16

και διάδημα. Ο αυτοκράτορας

κρατάει στο δεξί χέρι σταυροΦόρο σφαίρα και η αυτοκράτειρα σταυρο

φόρο σκήπτρο. (εικ.16). Αποδίδονται στο 80 έτος της βασιλείας τους

(572/3μΧ.) και στο νομισματοκοπείο της Θεσσαλονίκης (TES)~.

Τα νομίσματα του Ιουστίνου Β' αποτελούν ένα teπninus postquem για

την χρονολογία απόκρυψης του «θησαυρού».

Σύμφωνα με τον πίνακα, οι κοπές του Κωνστάντιου Β' (444 νομίσμα

τα) υπερτερούν και αντιπροσωπεύουν το 46% του συνόλου των νομισμά

των. Το ποσοστό αυτό θεωρείται μεταβλητό με δυνατότητα να αυξηθεί,

αν αποδοθούν στα χρόνια της βασιλείας του τα περισσότερα από τα 366
νομίσματα αδιαγνώστου αυτοκράτορα. Σε μικρότερη αναλογία εμφανί

ζονται οι κοπές του Μ. Κωνσταντίνου (5), Κωνστάντιου Γάλλου (5 Ι) και

Ιουλιανού (47). Ελάχιστες του Θεοδόσιου και Βαλεντινιανού, αλλά και

του Ιουστίνου Β' .
Οι αναμνηστικές κοπές του Μ. Κωνσταντίνου αποδίδονται στο νομι

σματοκοπείο της Κωνσταντινούπολης. Ενώ, αρκετά νομίσματα του β'

μισού του 40υ αι μ. Χ. στο νομισματοκοπείο της Κυζίκου και της Αντιό

χειας, ενισχύοντας τη γενικότερη διαπίστωση για υπεροχή των ανατολι

κών νομισματοκοπείων και κυριως της περιοχής της Προποντίδας, έναντι

του γνωστού επίσης νομισματοκοπείου της Θεσσαλονίκης30. Σε πολλά

νομίσματα το νομισματοκοπείο παραμένει αδιάγνωστο.

Η διατήρηση όλων των νομισμάτων είναι πολύ μέτρια έως καλή. Η

Φθορά που παρουσιάζουν οφείλεται στη μεγάλη διάρκειας κυκλοΦορία

και στη συχνότητα της χρήσης τους. ΤΟ ίδιο ισχύει και για την μέτρια

κατάσταση διατήρησης των εικοσανούμιων, τα οποία ως μικρή νομισμα-

τική υποδιαίρεση ήταν ιδιαίτερα εύχρησταJΙ •

Αξιοσημείωτη είναι η παντελής απουσία νομισμάτων του 50υ αι. μΧ.

και νομισμάτων του Ιουστινιανού. Οι εχθρικές επιδρομές και λεηλασίες

στον 50 και 60 αι., επηρέασαν την οικονομία και την κυκλοφορία του

νομίσματος'». Οι επιδρομές των Ούνων (γύρω στο 539μΧ.), και ο σεισμός

του 55 Ι 33 αποτέλεσαντροχοπέδηστην οικονομικήανάπτυξητης περιοχής.

Αυτό όμως δεν σημαίνειότι διεκόπη κάθε οικονομικήδραστηριότηται3<l.

Τα παραπάνω,σε συνδυασμό με τον μεγάλο αριθμό νομισμάτωντου

«θησαυρού», αποδεικνύουν συναλλαγές με βάση την εκχρηματισμένη
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οικονομία στο β' μισό του 60υ αι., εποχή συγκέντρωσης του «θησαυρού»,

Στο αποθηκευτικό κτήριο θα αναπτύσσονταν αγοραστικές και εμπορικές

συναλλαγές. τα κέρδη των οποίων αποτελούσε ο «θησαυρός». Εξάλλου η

θέση του κτηρ(ου στον αιγιαλό διευκολύνει την προσέλευση εμπόρων

από παράλιες πόλεις ή τη γειτονική Εύβοια με πλοιάριαl';.

Οι ακτές της Λοκρ(δας με το λιμάνι των Λιβανατών, αν και δεν συμπε

ριλαμβάνονται στους γνωστούς εμπορικούς δρόμους, διευκόλυναν τις

εμπορικές δραστηριότητες. Επισημαίνουμε ότι στις περιόδους των πολε

μικών Επιχειρήσεων, οι χερσαίοι δρόμοι ήταν κλειστσί. Αντίθετα, οι

θαλάσσωι παρέμεναν ελεύθεροι, κυριως μετά την εκκαθάρισή τους από

την απειλή των πειρατών (επί Ιουστινιανού):Ι6,

Η παρουσία νομισμάτων του 40υ αι. μ.χ μαζί με νομίσματα του Ιου

στίνου Β' , δηλώνουν την ποικιλομορΦία της νομισματικής κυκλοφορίας

στον 60 αι. μΧ. Φαίνεται ότι νομίσματα του 40υ αι.μ.χ. και συγκεκριμέ

να νομίσματα της προ και μετα - μεταρρύθμισης του Κωνσταντωυ Β' ,
εξακολουθούσαν να χρησιμοποιούνται στον ύστερο 60 αι. μΧ. με νέες

χαμηλές αξίες, βασισμένες το πιθανότερο στο βάρος τους σε σχέση με τα

τρέχοντα νομισματικά μέτρα. Μ' αυτόν τον τρόπο καλύπτονταν οι ανά

γκες για μικρές νομισματικές υποδιαιρέσεις και αποΦεύγονταν τα περιτ

τά έξοδα. Δεν είμαστε σε θέση να κρίνουμε εάν αυτό οΦε(λεται σε αδια

Φορ(α ή συνειδητή πολιτική των εκάστοτε αυτοκρατόρων:J1. Στη συγκε

κριμένη περίπτωση δηλώνουν εμπορική και οικονομική δραστηριότητα

περιορισμένης δυναμικής που κάλυπταν τις ανάγκες της τοπικής κοινω

νιας. Η (δια συλλογιστική ισχύει και για τον 50 αιώνα, τον οποίο χαρα

κτηρίζει ο μικρός αριθμός νομισμάτων, ανίκανος να αντιμετωmσει τις

τοπικές εμπορικές απαιτήσεις".

Στο ιστορικό πλαίσιο μέσα στο οποίο εντάσσεται ο «θησαυρόρ) συνυ

πάρχουν και η παλαιοχριστιανική βασιλική των Δαφνουσίων και οι γει

τονικές πόλεις Θήβα και Αθήνα.

Συγκεκριμένα, η περίοδος απόκρυψης του «θησαυρού)) συμφωνεί με

την καταστροΦή της βασιλικής και του Κτίσματος Α, στη θέση «Αγία

Αικατερίνη» Αρκίτσας, 575/6 μΧ. Κ.ε., σύμφωνα με το οψιμότερο νόμι

σμα του Ιουστίνου Β/(ένα εικοσανούμμω του llου έτους της βασιλε(ας

του)39. Η ύπαρξη ενός εντυπωσιακού εκκλησιαστικού κτίσματος, όπως

είναι η βασιλική, επιβεβαιώνει το οικονομικό υπόβαθρο στην περισχή.ιο.

Προς το παρόν, δεν έχουν εντοπιστεί άλλοι «θησαυρο(J.) από την πόλη

των Λιβανατών και την ευρύτερη περιοχή, οι οποίοι να καλύπτουν ακρι

βώς την ίδια περίοδο. Εντούτοις, ένας «θησαυρόρ) χάλκινων νομισμάτων

από τη Θήβα, με κοπές του 60υ αι. μΧ. (των αυτοκρατόρων Αναστάσι

ου, Ιουστίνου Α', Ιουστινιανού Α' και Ιουστίνου Β') έχει ως teπninus

postquem για την χρονολογία απόκρυψής του ένα εικοσανούμμιο του Ιου-
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στίνου Β' (του Ι Ι ου έτους της βασιλείας του, 575/6μ.Χ.) 41.

Ενώ. όσον αφορά στις χάλκινες κοπές του 40υ αι. μΧ. αποτελούν το

κατεξοχήν περιεχόμενο δύο «θησαυρών» του Αρχαιολογικού Μουσείου

της Αταλάντης. Ο πρώτος αποτελείται από επrά νομίσματα συνολικά:

κοπές Αιτωλών, ασσάρια Γαλερίου, Κωνσταντίνου Α' ή Κωνσταντίου

Β' . Ο δεύτερος «θησαυρός» περιέχει δέκα νομίσματα, ως εξής: μία κοπή

Οπουντίων Λοκρών, ασσάρια Κωνσταντίου Β', Ιουλιανού του Αποστά

του και ορισμένα Φθαρμένα41 •

Μεμονωμένο εύρημα αποτελεί ο χρυσός σόλιδος του Ιουστίνου Β',

από τον Κύνο των Λιβανατώγ43. Αποδίδεται στο νομισματοκοπείο της

Κωνσταντινούπολης και έχει χρονολογία κοπής 565-578μΧ.", «πλησιά~

ζοντας» την περίοδο απόκρυψης των παραπάνω «θησαυρών», δεδομέ

νου ότι τα εικοσανούμμια του Ιουστίνου Βι είναι νομίσματα αρκετά

κυκλοφορημένα45
•

Η αιτία που προκάλεσε την καταστροΦή της βασιλικής των Δαφνου

σίων και του οικισμού στον Κύνο, την απόκρυψη των δύο «θησαυρών»,

των Λιβανατών και των Θηβών είναι κοινή. Οφείλεται σε συγκεκριμένο

ιστορικό-πολιτικό γεγονός, το οποίο συνέβει μετά το 575/6μ.Χ ..
Κατά την περίοδο αυτή, βόρειοι λαοί εισέβαλαν στην Ελλάδα με

κατεύθυνση προς τα νότια, λεηλατούσαν και κατέστρεφαν 46 • Έτσι και ο

κάτοχος του θησαυρού που τον απέκρυψε, έπεσε θύμα εχθρικής επιδρο

μής και ποτέ δεν επέστρεψε να τον αναζητήσει.

Η αρχαιολογική έρευνα έχει εm.βεβαιώσει την παρουσία βόρειων βαρ

βαρικών Φύλων κυρίως όσον αφορά στην Αγορά και άλλες θέσεις της

Αθήνας και της Πελοποwήσου 4'. Ο Μ. Metcalf αναλύοντας αρκετούς

«θησαυρούς»'" προσδιορίζει επακριβώς τις επιδρομές ως σλαβικές υπό

την καθοδήγηση των Αβάρων, οι οποίοι συχνά στις πηγές αναΦέρονται

ως Σλάβοι ή Aβαρoι4~. Προτείνει το έτος 582/3 επί βασιλείας Τιβερίου

(578-582) ή Μαυρίκιου (582-602) ως την πιο πιθανή χρονολογία των επι

δρομών και της απόκρυψης γνωστών «θησαυρών»5σ.

Ενδεικτικά, αναΦέρουμε τον εντοπισμό ενός «θησαυρού» 34 Ι χάλκι

νων νομισμάτων στο εσωτερικό δύο μεταλλικών αγγείων κατά μήκος της

Παναθηναϊκής Οδού, η απόκρυψη του οποίου έχει άμεση σχέση με τις

καταστροΦές γύρω στα 580 μΧ. κτιρίων της Αγοράς. Τα ανασκαφικά

δεδομένα αποδεικνύουν πως ο «θησαυρόρ> κάηκε!!. Η τυχαία απώλεια

«θησαυρού» από τις Κεχρεές της Πελοποννήσου αποδίδεται επίσης σε

πυρκαγιά, κατά την ίδια περίοδο. Ένα σαραντανούμμιο του Ιουστίνου

Β' (575/6μ.Χ.) αποτελεί το terminus post quem για τη συγκέντρωση του

«θησαυρού»51.

Στην ιστορικό κ. Αννα Αβραμέα53 και στην μελέτη της για την Πελο

πόννησο από τον 40 μέχρι τον 80 αι.μΧ. οφείλεται η ενίσχυση και ο
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εμπλουτισμός των εmχειρημάτων για την παρουσία των Σλάβων στον

ελλαδικό χώρο κατά τη δεκαετία του 580. ΑναΦέρουμε ενδεικτικά τους

δύο «θησαυρούς» από την Κόρινθο επί βασιλεfας Ιουστίνου Β' , με χρο

νολογία απόκρυψης στην περίοδο της καθόδου των αβαροσλάβων, σύμ

φωνα με τις οψιμότερες κοπές τους μεταξύ 565 και 578μ.x.~.

Με την ταξινόμηση των 43 νομισματικών «θησαυρών» σε τρεις κατη

γορίες από την κ. Άννα Αβραμέα, διαχωρίζονται οι «θησαυροί», η χρο

νολογία απόκρυψης των οποίων πλησιάζει την περίοδο των εm.δρoμών

των Αβάρων και Σλάβων, σύμφωνα με τα κείμενα του Μαίνανδρου. του

Ιωάwη της εΦέσου και του Μιχαήλ Σύριoυ~, αλλά και τα θαύματα του

Αγίου Δημητρίου (Ι1, 1. 179)".
Ποια όμως ήταν η εικόνα της ζωής μετά τις εmδρoμές; Τα νομίσματα

που αποκαλύΦθηκαν στα πλαίσια των αρχαιολογικών ανασκαΦών στην

Κόρινθο, χρονολογούνται από τα τέλη του 70υ μέχρι και τον 80 αιώνα,

αποδεικνύοντας πως η πόλη δεν εγκαταλείΦθηκε. Για παράδειγμα, στις

ανασκαΦές της Αγοράς, ΝΑ της πόλης, βρέθηκαν νομίσματα του Ιουστί

νου Β', Τιβέριου Β', Μαυρίκιου, Φωκά, Ηράκλειου, Κώνσταντος Β' και

Κωνστάντιου Ε', ενώ «θησαυροί» αποδίδονται στους χρόνους 615116,
616/17 και 618/19. Το ίδιο ισχύει και για «θησαυρούς» στις ακτές και τα

νησιά της Ελλάδας και της Μ. Ασίας, στην Αθήνα, Χαλκίδα, Νέα ΑΥΧία

λο και Θάσο'7.

Η έρευνα στα μεμονωμένα νομίσματα απέδειξε ότι η νομωματική

κυκλοφορία των χρόνων 58617,58718 και 588/9 δεν μειώνεται σε σύγκρι

ση με τα υπόλοιπα χρόνια. Αντίθετα κατά τη διάρκεια της κρίσης και

ακριβώς το 587/8, σύμφωνα με το Χρονικό της Μονεμβασίας, η κυκλο

φορία αυξήθηκε. Η απουσία «θησαυρών» κατά το διάστημα 584/5 - 609
με παράλληλη κυκλοφορία μεμονωμένων νομισμάτων δείχνουν τη συνέ

χιση της ζωής'l. Οι καταστροΦές που προκλήθηκαν από τα σλαβικά Φύλα

πιθανόν, να ήταν περιστασιακές και μικρής κλίμακας, χωρίς να προκαλέ

σουν κατάλυση της διοικητικής οργάνωσης. Ενώ, η οικονομία με πολλές

δυσκολ(ες διατηρούνταν σε μέτριο επίπεδο σε όλο τον 60 αι.59 • Μέσα στο

πλαίσιο της γενικευμένης οικονομικής παρακμής, των εmδημιών, των

καταστροφικών σεισμών και της ανασΦάλειας που καλλιέργησαν οι

εχθρικές εmδρoμές του τέλους του 60υ αιώνα60 εντάσσεται η ζωή του

κατόχου του «θησαυρού» των Λιβανατών.

ΣυνοΨίζοντας, ο «θησαυρός» των Λιβανατών αποτελεί σύνολο νομι

σμάτων τρέχουσας κυκλοφορίας. Δείχνει τη διάρκεια της χρήσης παλαι

ότερων νομισματικών τύπων, σε μια περίοδο επιβαρυμένη οικονομικά

και ασταθή πολιτικά'!. Απεικονίζει τη νομισματική κυκλοφορία της επο

χής και φανερώνει την ανάmυξη μιας τοmκής αγοράς στον προκάτοχο

Oικισj.ώ των σημερινών Λιβανατών'2.
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Ευχαριστώ την προϊσταμέτ/ της 7ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιο

τήτων κ. Ασπασία Ντίνα για τις διευκολύνσεις που μου παρείχε κατά τη

διάρκεια της μελέτης του υλικού. Ευχαριστώ ιδιαίτερα, την κ. Στέλλα

Κατακούτα. αρχαιολόγο της ΙΕ' Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών

Αρχαιοτήτων, για τις πολύτιμες συμβουλές της κατά την προετοιμασία

της ανακοίνωσης. Επίσης, την κ. Βασιλική Συθιακάκη, αρχαιολόγο της

7ης ΕΒΑ, για την παραχώρηση προς μελέτη του «θησαυρού,).

ΣVΝΤΟΜοrΡΑΦΙΕΣ

ΑΑΑ

ΑΔ

ΑΕ

ANSMN
BCH
BS
DOC

Hesperia

ΙΕΕ

JRS
ΜΙΒ

SNG

Αρχαιολογικά Ανάλεκτα εξ Αθηνών

Αρχαιολογικό Δελτίο

Αρχαιολογική Εφημερ(ς

American Numismatic SocίeΙΥ, Museum Notes
Bulletίn de CοπeSΡοηdaηceHellenique
Balkan Studies
Catalogue of the Byzantine Coins ίη the
Dumbarton Oaks Col1ection and ίη the
Whittemore Collection, Washington
D.C., 1966-1999
ΗeSΡeήa, Journal of the American School
of CΙassical Studies at Athens
Ιστορία Ελληνικού Έθνους

The Joumal of Roman Studies.
Moneta ΙmΡeήί Byzantini
Sylloge Nummorum Graecorum, Thessaly
Illyricum. Copenhagen 1943.
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Υποσημειώσεις:

Μαρία Βλαχάκη

Ι. Η ανασκαΦή διεξήχθη από την θ' εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιο

τήτων και υπό την επίβλεψη του τότε ΕΦόρου της κ. Θεόδωρου Σmιρ6πoυλoυ. Ο ανα·

σκαΦέας δημοσιεύη τα αποτελέσματα της έρευνας του στο ΑΔ 25( 1970), Β] (Χρονικά), σ.

240. Το 2000 ο «θησαυρός» περιήλθε στην κατοχή της 7ης ΕΦορείας Βυζαντινών Αρχαι

οτήτων, με την ευκαιρία της συγκέvτρωσης του διασκορπιοθέντος υλικού αρμοδιότητάς

της και με σκοπδ να συμπεριληΦθεΙ στα εκθέματα του Βυζανηνού Μουσείου Φθιώτιδας

στην Υπάτη.

2. Την πληροφορία οφείλω στην κ. Φανουρία Δακορώνια, επίτημη έΦορο Αρχαιοτή

των Λαμίας.

3. Τρ. Παπαναγιώτου, Ιστορία και Μνημεια της Φθιώτιδας, Αθήναι 1971, σ. 256.
4. Φ. Δακορώνια, «Ανατολική Λοκρίδα - Η ιστορία της μέσα από τα μνημεία και τις

αρχαιολογικές έρευνες», Λοκρίδα- Ιστορία και Πολιτισμός, εκδ. «Κτήμα Χατζημιχάλη»,

σ. 80, σημ, 2] 2.
5. Δακορώνια, ό.π., σ. 40-47.
6. Β. Συθιακάκη. «Παλαιοχριστιανική, Βυζαντινή και Μεταβυζαντινή Λοκρίδα»,

Λοκρίδα -Ιστορία και Πολιτισμός, εκδ. «Κτήμα Χατζημιχάλη», σ. 1]9.
7. Ο Σπυρόπουλος στα Χρονικό του ΑΔ (ό.π.) αναΦέρει το λάδι ως το προϊόν υγρής

μορΦής. Την ίδια ό.ποψη ενστερνίζεται ο Τρ. Παπαναγιώτου, σ. 256. θεωρώ m.θανή την

εκδοχή αυτή. Σήμερα, η περιοχή της Λοκρίδας διαθέτη εκτό.σεις με ελαιόδεντρα και

παρόγει κατεξοχήν λόδι.

8. Τέσσερα νομίσματα της περιόδου των Κομνηνών και συγκεκριμένα δύο του Αλέξι

ου Α' (1092 κ.ε.) και δύο του Μανουήλ Β' (1143-1180 ή 1160-1167), δεν παρουσιάζονται

στην παρούσα ανακσΙνωση. Η μεγάλη χρονική απόσταση από το έτος απόκρυψης του

«θησαυρού» καθιοτό. αδύνατη την άμεση σχέση τους με αυτόν. Πιθανότατα. αποτελούν

πορείσφρηση από τα ανώτερα στρώματα της επίχωσης.

9. Η. Gaebler, DieAntiken Mίinzen νοη Makedonia und Paionia. BerIίn 1935. mv. ΧΧΧΙΥ, σ.

54.
10. SNG. Cop. ]943 αρ. 77. Δακορώνια, ό.π., 69. Φωτ. 16.
Ι Ι. Β. niwa, «θησαυρόςχάλκινων υστερορωμαϊκώννομισμάτωναπό νεκροταφεί.ο

της Αθήνας». Πρακτικό. του Α' Διεθνούς ΣυμπσσΙΟυ (Αθήνα ]988): Η καθημερινή ζωή

στο Βυζάντιο, Αθήνα 1989, σ. 262, σημ- 5. Σχετικό. βλ. Ο. Pίcard, Tresors et Circulation
monetaire a Thasos du IVe au νιι siecle apτes J.-C., Thasiaca (BCH, supplement Υ, 1979,
σ.427, σημ. 12.

12. J. tl. Kroll. G. C. Miles, 5ι. G. Mil1er, Αη early Byzantine and a late Turkish hoard.
Hesperia 42, ]973. σ. 303. σημ-10. ΤΟ ίδιο ισχύει σε «θησαυρούς» με νούμμια του 50υ και

60υ αι. Στο δεύτερο μισό του 50υ αι.: «θησαυρός» από την Κόρινθο περιεΙχε χό.λκινα νομί
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395)>>, lEE. τ. Ζ', Αθήνα 1980. σ. 43.1. Ε. Kαραγιαννόπ:oυλoς.lσtoρίαΒυζαντινού Κρά

τους,τ.Α' ,θεσσαλονίΥ.η 1987,σ.123-124.

]4. D. R. Sear. Roman Coins and their values. London ]981.3788. σ. 3]6.
15. Ό.π.,3789,σ.316.
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στο Βυζάντιο, Αθήνα 1989, σ. 267.α
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34. Ν. Σβορώνος, «Οικονομ(α - Κοινων(α», ΙΕΕ, τ. Ζ', Αθήνα 1980, σ. 293.
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48. Meccalf, δ.π .• σ. 134-157. Στο άρθρο αυτό παρουσιάζονται 4 νομισματικο( «θησαυ
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Αριστέα Παπασταθοπούλου

αρχαιολόγος

θΕΜΑ

Κατάλοιπ« Pwμα'iκής αγροικ{ας

στη θέση τρο.οφο Ρεγ"lιν'ου Φθιώrιδας

Κ
ατ(ι το διάστημα 2000-2001. με αφορμή την κατασκευή από τον

ΕΡΓΟΣΕ τμήματος της νέας σιδηροδρομικής γραμμής υψηλών

ταχυτήτων στην κεντρική Φθιώτι.δα, στην κτηματική περιΦέρεια Ρεγγινί

συ εντοπίσθηκαν και ανασκό.φηκαν από την [Δ' Εφορε(α Προϊστορικών

και Κλασικών Αρχαιοτήτων αρχαία οικιστικά κατάλοιπα, τα πρωιμότερα

από τα οποία χρονολογούνται στην Αρχαιότερη Νεολιθική π.ερίοδο, ενώ

τα αμέσως επόμενα στους ιστορικούς χρόνους. Η θέση όπου πραγματο

ποιήθηκε η ανασκαφική έρευνα βρίσκεται περ(που 7 χλμ. στα ΒΔ των

Καμένων Βούρλων, στην αριστερή πλευρά της Εθνικής οδού Αθηνών

Λαμίας, στα χαμηλά πρανή υψώματος με την ονομασία Τρίλοφο, που

εντοπίζεται στα Β του ποταμού Βο6.γριου. Πολύ κοντό. στη θέση της ανα

σκαΦής καταλήγει σήμερα το ένα άκρο της μεγάλης γέφυρας της σιδη

ροδρομικής γραμμής, που περνά επάνω από την Εθνική οδό.

Με βάση τις εmφανειακές ενδείξεις της κεραμεικής η ανασκαφική

έρευνα επικεντρώθηκε σε δύο διαφορετικά σημεία του υψώματος (Εικ.

Ι). Στο τμήμα από το οποίο διέρχεται η σιδηροδρομική γραμμή πραγμα

τοποιήθηκε μεγάλης έκτασης ανασκαΦική έρευνα στο πλαωιο ενός εκτε-

_::C::W,.----m/' ω

ω;
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ταμένου ανασκαφικού καννάβου. Από τις εmφανειακές επιχώσεις στο

χώρο αυτό συλλέχθηκε Φθαρμένη κεραμεική ελληνιστικών και ρωμαίκών

χρόνων κυρίως, ενώ από το βάθος των 0.50-0.60 μ. και έως αυτό των 3.77
μ. περCπoυ εντοπίσθηκαν εmχώσεις της Αρχαιότερης Νεολιθικής περιό

δου, οι οποίες εδράζονταν σε ποτάμιες αποθέσεις·.

Σε υψηλότερο σημείο του πρανούς του υψώματος, στην πλευρά παρά

πλευρου προς τη σιδηροδρομική γραμμή δρόμου, πραγματοποιήθηκε

ανασκαφική έρευνα μικρότερης έκτασης και διάρκειας. Στο συγκεκριμέ

νο χώρο σχηματ(σθηκαν επτά δοκιμαστικές τομές, από τις οποίες οι πέντε

κατά μήκος ενός ενιαίου άξονα με κατεύθυνση ΒΔ-ΝΑ και οι δύο άλλες

στα ΒΔ των προαναφερόμενων και παράλληλα προς αυτές. Στο χώρο

των τεσσάρων πρώτων τομών από ΒΔ εντοπίσθηκαν τα κατάλοιπα κτ(

σματος των ρωμαϊκών χρόνων (Εικ. 2). Συγκεκριμένα, ήρθαν στο φως

κατάλοιπα δύο παράλληλων το(χων που είχαν κατεύθυνση Β-Ν και απεί

χαν μεταξύ τους 3.75 μ. περίπου. Από τους δύο τοίχους ο ένας, ο ανατο

λικός, σωζόταν σε μήκος 7.60 μ. περ(που και ο παράλληλός του. στα Δ, σε

μήκος 2.10 μ. Και από τους δύο τοίχους σώζονταν μόνο τα λίθινα θεμέ

λια, ενώ η ανωδομή ήταν mθανώς κατασκευασμένη από πλίνθους ή 
λιγότερο mθανό - από ξύλινο σκελετό και επίχρισμα πηλού και δεν σώθη

κε. Τα σωζόμενα θεμέλια ήταν κατασκευασμένα αμελώς, από αργούς

λίθους μεσαίου και σχετικά μικρού μεγέθους σε δύο ή τρεις σειρές κατά

πλάτος και σε δύο περίπου σειρές καθ' ύψος. Ωστόσο, στον πρώτο τοίχο
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είχαν ενσωματωθεί εν είδει σπολίων τμήματα μεγαλύτερων ορθογώνιων

δόμων από πωρόλιθο. όπως και τμήματα κεραμίδων και χρηστικά αντι

κείμενα, από τα οποία βρέθηκαν κατά χώραν μία αγνύθα και τμήμα

μυλόλιθου. Η ενσωμάτωση στο θεμέλιο του τοίχου αυτού των λαξευμέ

νων ορθογώνιων δόμων και των χρηστικών αντικειμένων υποδεικνύει

την ύπαρξη στον ίδιο ή σε γειτνιάζοντα χώρο μιας πρωιμότερης οικοδο

μικής φάσης. από την οπο(α προήλθαν τα υλικά αυτά. Παράλληλα. τόσο

στο χώρο μεταξύ των δύο τοίχων. όσο και στο χώρο στα Α και ΒΑ του

ανατολικού τοίχου εντοπίσθηκε στρώμα καταστροΦής από θραυσμένες

κεραμίδες στέγης. ενώ κάτω από το στρώμα αυτό βρέθηκαν και ορισμέ

νες πήλινες πλάκες δαπέδου. Από τους ίδιους χώρους συλλέχθηκαν κατά

το μεγαλύτερο μέρος τους τόσο η κεραμεική, όσο και τα λοιπά κινητά

ευρήματα που προήλθαν από την ανασκαφική έρευνα στο σημείο αυτό

του υψώματος. Ακόμη, στα Α του ανατολικού τοίχου. στο ΒΑ σωζόμενο

τμήμα του και πολύ κοντά σ' αυτόν βρέθηκε τμήμα αποθηκευτικού

ΠΙθου. ενώ σε μικρή απόσταση από αυτόν εντοΠΙσθηκαν και θραύσματα

άλλων ΠΙθων με την Ιδ", χρήση.

Στο χώρο γύρω από τους δύο τοίχους και στις υπόλοιπες τομές η ανα

σκαφική έρευνα προχώρησε σε αρκετό βάθος. χωρίς να αποκαλύψει

οικοδομικά λείψανα σύγχρονα ή παλαιότερα από αυτά των δύο τοίχων.

Μάλιστα, διαπιστώθηκε ότι οι δύο τοίχοι εδράζονταν απ' ευθείας επάνω

σε ποτάμιες αποθέσεις. Για το λόγο αυτό οι πωρόλιθοι και τα χρηστικά

αντικείμενα που βρέθηκαν ενσωματωμένα στον ανατολικό τοίχο προήλ

θαν από το χώρο κτίσματος. το οποίο πιθανότερα βρισκόταν στον περι

βάλλοντα χώρο και όχι στην ίδια ακριβώς θέση με το κτίσμα στο οποίο

ανήκαν οι δύο τοίχοι. Αλλωστε, κατά τη διάρκεια αυτοψίας σε υψηλότε

ρο σημείο του ίδιου υψώματος εντo:πiσθηκαν διάσπαρτα θραύσματα

κεραμίδων. στοιχείο που αποδεικνύει ότι ο περιβάλλων χώρος ήταν επί

σης κατοικημένος. Από την άλλη πλευρά, η μη άμεση γειτνίαση του

συγκεκριμένου κτίσματος με άλλο σύγχρονο του υποδεικνύει ότι πιθανώς

αυτό ήταν αγροικία ή βρισκόταν στις παρυΦές ενός οικισμού Ρωμαϊκής ή

και πρωιμότερης ιστορικής περιόδου.

Οι δύο τοίχοι που βρέθηκαν κατά χώραν προσδιορίζουν τα όρια ενός

εσωτερικού χώρου του κτίσματος, όπως αποδεικνύει το στρώμα κατα

στροΦής από κεραμίδες στέγης που βρέθηκε στο χώρο αυτό, ενώ είναι

αρκετά πιθανό ο χώρος στα Α του ανατολικού τοίχου να ήταν επίσης

εσωτερικός, αφού και σ' αυτόν εντοπίσθηκαν στρώμα καταστροΦής με

κεραμίδες στέγης, όπως και τα τμήματα των πίθων. Είναι δυνατόν το κτί

σμα να είχε προσανατολισμό Α-Δ, με σειρά διαδοχικών δωματίων σύμ

φωνα με τον άξονα αυτόν, αν και το σχετικά μεγάλο σωζόμενο μήκος του

ανατολικού τοίχου υποδεικνύει μάλλον το αντίθετο, δηλαδή προσανατο-
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λισμό του κτίσματος από Β προς Ν. Σε κάθε περίπτωση, όποιος και αν

ήταν ο προσανατολισμόςτου κτίσματος,φαίνεταιότι αυτό περιελάμβανε

δύο τουλάχιστονδωμάτια.

Τα κινητά ευρήματαπου εντοπίσθηκανστο σωζόμενοτμήμα του κτί

σματος δείχνουν ότι στο τμήμα αυτό υπήρχαν κυρίως αποθηκευτικοί

χώροι,όπως και χώροιπου χρησιμοποιούντανγια καθημερινέςαγροτικές

εργασίες. Εκτός από τον πίθο που βρέθηκε στη θέση του και τα τμήματα

πίθωνπου συλλέχθηκανγύρω απ' αυτόν,αυτή η χρήση του χώρου εmβε

βαιώνεται επίσης από τον μεγάλο αριθμό οστράκωνχρηστικής κεραμει

κής που βρέθηκανσ' αυτόν, όπως και από τα άλλα κινητά ευρήματα.

Η κεραμεικήείναιστην πλειοψηΦίατης ακόσμητη.Ωστόσο,υπάρχουν

αρκετά λεπτότεχνα ή σχετικά λεπτής κατασκευής αγγεία που Φέρουν

στιλπνή ερυθρή και σπανιότεραμελανή βαΦή στην εm.φάνειαή σε τμήμα

της εm.φάνειας. Εκτός από την κεραμεική,υπάρχουν ορισμένα όστρακα

πήλινων λύχνων κατασκευασμένων με τη χρήση μήτρας, τα οποία

Φέρουν ανάγλυφη διακόσμηση.

Στη συντριπτ:ικήπλειοψηΦίατους τα αγγεία με στιλπνή ερυθρή βαΦή2

είναι mνάκια. Παράλληλα,όλα τα πινάκια που βρέθηκαν στο χώρο της

ανασκαΦήςείναι ερυθροβαΦή,κατασκευασμένααπό πηλό της ίδιας ποι

ότητας, που δεν περιέχει εμφανείς προσμιξεις, είναι συμπαγής, αρκετά

σκληρά ψημένος, χρώματος Munsell 7.SYR 6/6 reddish yellow. Ο συνηθέ-
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στερος τύπος τους έχει σχετικά χονδρά τοιχώματα, επίπεδη βάση και

βραχύ χείλος, το οποίο είναι επίπεδο στην ανώτερη επιΦάνεια ή επικλινές

προς τα μέσα, σχηματίζει γωνία στην ένωση της επιΦάνειας αυτής με την

εσωτερική επιΦάνεια, εξέχει και είναι στρογγυλεμένο ή σχεδόν τετραγω

νισμένο εξωτερικά (Εικ. 3α-δ). Σε αρκετές περιπτώσεις πινακίων αυτού

του τύπου, το χείλος διακρίνεται από το σώμα του αγγείου εξωτερικά με

λεπτή αλλά έντονη οριζόντια εσοχή. Τόσο αυτός ο τύπος πινακίου, όσο

και οι λιγότερο συνήθεις από το χώρο της ανασκαΦής παρουσιάζουν σε

αρκετές περιmώσεις σχετικά μεγάλη διάμετρο και διαστάσεις. Ορισμένα

πινάκια, επίσης, Φέρουν ερυθρή βαΦή μόνο έως το μέσον του σώματος

στην εξωτερική επιφάνεια, ενώ το κατώτερο μέρος της επιΦάνειας αυτής

είναι άβαΦο.

Ένας ακόμη τύπος πινακίου που εμΦανίζεται στο υλικό της ανασκα

φής με αρκετά παραδείγματα έχει σχεδόν κάθετα, αβαθή τοιχώματα, που

λεπταίνουν στην άκρη του χείλους (Εικ. 4α-β). Τον τύπο αυτό προσεγγί

ζει τυπολογικά ένας τύπος αρθρωτού πινακίου, που παρουσιάζει ελαφρά

τροπίδωση στο μέσον του σώματος, ενώ το χείλος είναι σχεδόν κάθετα

τοποθετημένο στο σώμα και στρογγυλεμένο στην άκρη (Εικ. 4γ). Η βάση

των πινακίων των δύο αυτών τύπων, από τα οποία είναι δυνατόν να απο

κατασταθεί σε πλήρη μορΦή μόνο ένα παράδειγμα του δεύτερου, είναι

επίπεδη ή κατά πλειοψηΦία επίπεδη, όπως φαίνεται από τα παραδείγμα

τα που σώζουν και τμήμα της βάσης. Στους δύο αυτούς τύπους ανήκουν

πινάκια με σχετικά μικρή και μεσαία διάμετρο και λεπτά έως σχετικά

λεπτά τοιχώματα. Ο τύπος τους παρουσιάζει σχετική ομοιότητα με το

σχήμα 4 του Hayes, το οποίο αναΦέρεται ως ύστερο σχήμα και τοποθε

τείται στον 30 αι. μΧ.J.
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Με μεμονωμένα παραδείγματα εμφανίζονται τρεις ακόμη τύποι μεγά

λων σε διάμετρο ερυθροβαΦών πινακιων, με σχετικά χονδρά τοιχώματα.

οι δύο τουλάχιστον από τους οποίους παρουσιάζουν επίπεδη βάση (Εικ.

5«·Υ). Ποιοτικά παρουσιάζουν τα ίδια ακριβώς χαρακτηριστικά με τα

mνάκια των προαναΦερόμενων τύπων. Έτσι. παρά τις διαστάσεις τους

δεν ταυτίζονται με μαγειρικά σκεύη, όπως τα ταψιά, τα οποία κατασκευ

άζονταν από χονδροειδή πηλό και δεν έφεραν βαΦή στην επιφάνεια. Ο

τύπος τους διαφοροποιείται κυρίως ως προς το σχήμα του χείλους. Από

αυτούς είναι κυρίως γνωστός ο τύπος με το τριγωνικό, γωνιώδες στην

άκρη χείλος, η εξωτερική πλευρά του οποίου ομοιάζει με πλατειά οριζό

ντια ταινία (Εικ. Sβ). Πρόκειται για έναν τύπο συνήθη στη ρωμαrκή κερα

μεική, ο οποίος φαίνεται ότι ήταν ιδιαιτέρως αγαπητός στην περιοχή της

Λοκριδας και ειδικότερα της Αταλά

ντης κατά τον 10 αι, μ.χ,., ο τύπος

αυτός εξακολούθησε να χρησιμοποιεΙ

ται και μετά τον 10 αι, μ.χ" ενώ στα

διακά αυξάνεται το εξωτερικό. διακε

κριμένο τμήμα του χείλους,

Εκτός από τα πινάκια, στο κερα

μεικό υλικό από το χώρο του ρωμαϊ'

κού κτ(σματος περιέχονται και άλλα

ανοιχτά σχήματα αγγειων, Ανάμεσά
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τους περιλαμβάνονται μελαμβα

Φής φιαλίσκη (Ε.κ. 6) και μελαμ

βαΦή κύπελλα με λεπτά τοιχώμα

τα, μεταξύ των οποίων ο συνηθέ

στερος τύπος έχει βαθύ ημισφαιρι

κό σώμα και στραμμένο έντονα

προς τα έξω χείλος (Ε.κ. 7α-β). Η

βαΦή που έχει χρησιμοποιηθεί για

τα αγγεία αυτά είναι σκούρα

καστανομέλανη, σχετικά αραιή.

Υπάρχουν ακόμη μεγάλα άβαφα

ανοιχτά αγγεία, όπως λεκάνες

(Ε.κ. 8α-β) και κρατήρες. Επίσης,

7
)

Εικ.7α-β

, r
Εμι.8α·β

Εμι.9

τμήματα μαγειρικών σκευών και αρκετά πώματα, ακέραια ή σε θραύ

σματα, που κάλυπταν μαγειρικά σκεύη και διάφορους τύπους χρηστικών

αγγείων, ιδίως κλειστών. Τα περισσότερα από τα πώματα αυτά έχουν

σχετικά μικρή και σπανιότερα μέτρια διάμετρο, σε κάθε περίπτωση όχι

μεγαλύτερη των 0.18-0.20 μ.

Τα περισσότερα όστρακα κλειστών αγγείων δεν προέρχονται από

χαρακτηριστικά τμήματα των α"({είων αυτών. Έτσι, λίγα είναι τα κλει

στά σχήματα που ανα

γνωρίζονται. Ανάμεσά

τους διακρίνεται

τμήμα από τον ώμο και

τον λαιμό πιθαμφορέα,

ο οποίος Φέρει στην

επιΦάνειά του ίχνη

αραιής καστανομέλα

νης βαφής (Ε.κ. 9). Ο
τύπος του. με τις λαβές
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Εικ.ΙΟ

Εικ.llα.β

τοποθετημένες επί του ώμου με

κλίση προς τα επάνω, τον ευρύ

και πιθανώς σχετικά βραχύ

λαιμό και την καστανομέλανη

βαΦή στον ώμο - δεν διακρίνε~

ται συγκεκριμένη διακόσμηση

στο σωζόμενο τμήμα του, αν και

δεν αποκλείεται αρχικά να

υπήρχε κάποια υποτυπώδης

διακόσμηση - παραπέμπει σε

έναν συγκεκριμένο τύπο πιθαμ

φορέα από την περιοχή της

Λοκρίδας, ο οποίος αντιστοιχεί

στον τύπο 3 της τυπολογικής

κατάταξης των αποθηκευτικών

αγγείων από την Λοκρίδα της L.
RaseJli-Nydegger. χρονολογείται

από την ίδια στον 10 αι. μ.χ. και

φαίνεται ότι ανήκει στην εξελι

κτική αλυσίδα μιας σειράς

τύπων ψευδοϋδριών, στάμνων

και αποθηκευτικών αγγείων

που κατασκευάζονται αποκλει,

στικά στην περιοχή αυτή5. Το

τμήμα πιθαμφορέα που εξετά

ζουμε εδώ κατά πάσα meav6
τητα είναι μεταγενέστεροτου Ιου αι. μΧ., αφού η ασφαλέστερα χρονο

λογήσιμη κεραμεική από την ανασκαΦή δεν είναι πρωιμότερη του ύστε

ρου 20υ αι. μΧ.

Εκτός από την κεραμεική,από το χώρο του ρωμαϊκού κτίσματος συλ

λέχθηκαν επίσης .ένας σχεδόν ακέραιος λύχνος - ελλείπει τμήμα του

μυκτήρα - και τμήματα τεσσάρων ακόμη λύχνων. Στο κέντρο της ανώτε

ρης επιΦάνειας του ακέραιου λύχνου, σε μετάλλιο στον κοίλο χώρο περί

την μικρή και έκκεντρα σχηματισμένη οπή πληρώσεως, υπάρχει ανάγλυ

φη παράσταση με λιοντάρι που επιτιθεται και σπαράσσει όρθιο ελάφι

(Εικ. 10). Στο περιχείλωμα του λύχνου υπάρχει ανάγλυφη φυτική διακό

σμηση, η οποία σχηματίζεται από τρέχουσα άκανθο που κατά διαστήμα

τα απολήγει σε κύκλο που περικλείει ροζέτα. Ο τύπος του λύχνου, όπως

και τα θέματα της διακόσμησης στην ανώτερη επιΦάνειά του, τον χρονο

λογούν στο α' μωό έως και τα μέσα του 30υ αι. μΧ. τουλάχιστον'.

Μεταξύ των τμημάτων λύχνων περιέχονται δύο όστρακα κορινθιακών
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λύχνων με τη χαρακτηριστική διακό-

σμηση από ακτινωτά σχηματισμένες

ραβδώσεις στην κοιλότητα της οπής

πληρώσεως, η οποία περιβάλλεται από

αποσπασματικά σωζόμενη ανάγλυφη

φυτική διακόσμηση (Εικ. ΙΙα-β). Σύμ

φωνα με την ανάγλυφη διακόσμηση

ροζετών και Φύλλων και καρπών

αμπέλου, που υπάρχει αντίστοιχα στο

περιχείλωμα των δύο θραυσμάτων των Εικ.12

λύχνων, αυτά χρονολογούνται στο

τέλος του 20υ και στον πρώιμο 30 αι. μΧ., ενώ οι ροζέτες κατεβάζουν

την χρονολόγηση του πρώτου θραύσματος έως και μετά τα μέσα του 30υ

αι. μΧ.'.

Υπάρχει ακόμη τμήμα ενός διαφορετικού τύπου λύχνου, που είναι

ελλιπής κατά τον μυκτήρα και την λαβή (Εικ. 12). Ο μυκτήρας είχε σχε

δόν σωληνοειδές σχήμα και ήταν στραμμένος έντονα προς τα επάνω. Η

βάση του λύχνου είναι επίπεδη και το περιχείλωμα της οπής πληρώσεως

διακεκριμένο, γωνιώδες και έντονα στραμμένο προς τα μέσα στο ανώτε

ρο τμήμα, έτσι ώστε στο τμήμα αυτό σχηματίζεται ένας ξεχωριστός

χώρος σε σχέση με το υπόλοlJtΟ σώμα του λύχνου. Αυτός ο τύπος λύχνου

έχει μακρά παράδοση, που ξεκινά τουλάχιστον από το α' μισό του 20υ αι.

n.x.s. Ωστόσο, με τη μορΦή που εμφανίζεται εδώ είναι αρκετά μεταγενέ~

στερος και είναι δυνατόν να χρονολογηθεί τουλάχιστον από τον Ι ο αι.

μΧ.9. Στην περίπτωση του λύχνου που εξετάζουμε εδώ, ακολουθώντας

τα λοιπά ανασκαΦικά δεδομένα υποθέτουμε μία ακόμη μεταγενέστερη

χρονολόγηση.

Γενικά, τόσο το συγκεκριμένο τμήμα λύχνου, όσο και ορισμένα από τα

όστρακα για τα οποία γίνεται λόγος JUO πάνω είναι δύσκολο από μόνα

τους να χρονολογηθούν με απόλυτη ακρίβεια και υποθέτουμε μία χρονο

λόγηση ανάλογη με αυτή της υπόλοιπης κεραμεικής της ανασκαΦής.

Ωστόσο, η πιθανότητα ένα μέρος της κεραμεικής της ανασκαΦής να είναι

σχετικά πρωιμότερο από την υπόλοιπη και αυτό να έχει μετατοπισθεί με

τη διάβρωση του εδάΦους από ανώτερο σημείο του υψώματος ή και να

μην απομακρύνθηκε από τη θέση του μετά από πλήρη ισοπέδωση ενός

προϋπάρχοντος κτίσματος, κατάλοιπα του οποίου δεν εντοπίσθηκαν στο

χώρο της ανασκαΦής, δεν είναι δυνατόν να αποκλεισθεί εντελώς.

Εν κατακλείδι, ο κύριος όγκος της κεραμεικής της ανασκαΦής EJUtQt~

πει τον προσδιορισμό της περιόδου χρήσης του κτ(σματος που αποκαλύ

Φθηκε στο διάστημα από τον ύστερο 20 αι. μ.χ. έως και μετά τα μέσα του

30υ αι. μΧ. Τη χρονολόγηση που προκύπτει από την κεραμεική εmβε-
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βαιώνει και στην πραγματικότητα διευρύνει χρονικά προς τα κάτω η

εύρεση δύο χάλκινων νομισμάτων στο χώρο του κτίσματος. Από αυτά το

ένα είναι αρκετά Φθαρμένο και στάθηκε δύσκολο να ταυτισθεί, αν και

ασφαλώς ανήκει στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορική περίοδο. Το άλλο είναι

κοπής αυτοκράτορα Αυρηλιανού (270-275 μΧ.) και Φέρει στον εμπρο

σθότυπο την ακτινοστεφανωμένη κεφαλή του αυτοκράτορα και στον

omσθότυπo προσωποποίηση του στρατιωτικού πνεύματος, που κρατά

λάβαρο. Η χρονολόγηση του νομίσματος επεκτείνει τη διάρκεια χρήσης

του κτίσματος έως και το γ' τέταρτο του 30υ σι. μΧ.

Στο χώρο του κτίσματος βρέθηκαν επίσης αντικείμενα οικιακής χρή

σης. κυρίως τμήματα λίθινων τριβείων, υφαντικά βάρη. σιδερένια και

χάλκινα εργαλεία. εγχειρίδια και άλλα μεταλλικά αντικείμενα (π.χ., χάλ

κινο κοχλιάριο). Ξεχωριστό αντικείμενο είναι ένας μικρός χάλκινος

κώδωνας. Παρόμοια αντικείμενα ήταν σε χρήση ήδη από αρκετούς αιώ

νες πριν, στην ελληνική αρχαιότητα, και μεταξύ άλλων έφεραν την ονο

μασία «γνωρίσματα». Στους ρωμαϊκούς χρόνους ονομάζονταν crepitacuIa
και crepundia από το λατινικό ρήμα crepare (παράγω ήχο, κάνω φασαρία).

Χρησιμοποιούνταν ως παιχνίδια, όπως οι σημερινές κουδουνίστρες, αλλά

πιθανώς είχαν και άλλες χρήσεις ι•. Έτσι, η ταύτιση του συγκεκριμένου

ευρήματος με παιδικό παιχνίδι δεν είναι απολύτως ασφαλής.

Τέλος, εκτός από τα αντικείμενα καθημερινής χρήσης. βρέθηκαν επί

σης υλικά δομής, κυρίως σιδερένια καρφιά και μεταλλικοί σύνδεσμοι. τα

οποία χρησιμοποιήθηκαν προφανώς για τη συναρμογή των επιμέρους

αρχιτεκτονικών μελών του κτίσματος.

Ο εντοπισμός μιας αγροικίας των ρωμαί"κών αυτοκρατορικών χρόνων

στην περιοχή της Κεντρικής Φθιώτιδας έχει ξεχωριστή σημασία, επειδή

είναι η πρώτη φορά που εντοπίζεται ένα τέτοιο κτίσμα στην περιοχή και

επειδή η περίοδος στην οποία αυτό τοποθετείται δεν έχει μελετεθεί αρκε

τά στην περιοχή μας. Οι σχετικές δημοσιεύσεις είναι ελάχιστες - σε μία

δύο από αυτές που αφορούν στην περιοχή της Αταλάντης και των Λει

βανατών αναφερόμαστε με υποσημειώσεις σε άλλα σημεία του παρόντος

άρθρου - και, κατά συνέπεια, όσα γνωρίζουμε γι' αυτήν είναι λίγα. Η

εύρεση του κτίσματος επέτρεψε να μελετήσουμε και να παρουσιάσουμε

εδώ ένα κλειστό ανασκαφικό σύνολο της συγκεκριμένης περιόδου.

Υποσημειώσεις:

] Για εκτενέστερη παρουσίαση της ανασκαφής στο συγκεκριμένο αναοκαφικ6 χώρο,

Ε. Φρούσσου. +:Ανασκαφική έρευνα στη θέση Τρίλοφο Ρεγγινι:ου Φθιώτιδας: Τα ωωτε

λέσματα - Τα προβλήματα», στο: Αρχαwλογικtς Έρευνες και Μεγάλα Έργα. Αρχαιολο

γική Συνάν-τηση Εργασίας, Πρ6γραμμαJΠεριλήψεις. Eπrα.πύργω θεοσαλον{κης 18-20
Σuπεμβρωυ 2003, σ. ]67-169 και λεύκωμα από την (δια Συνάντηση, σ. 46. Επίσης, Ε.

Φρούσσου, «Κατάλοιπα ανθρώπινης παρουσίας της Αρχαιότερης Νεολιθικής στο Τριλσ

ΦΟ Ρεγγινίου ΦθιώτLδας», στο: 10 Συνέδρω για το Αρχαιολογικ6 Έργο Θεooαλlας και
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Στερεάς Ελλάδας (10 ΑΕΘΣΕ), Πρακτικά Eπunημoνικής Συνάντησης, Β6λος 2712
21312003, Βόλος 2006, Τόμος ΙΙ, σελ 641-656.
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Παλιοχώρι ΜαρτΙνov ή Βουμελιτέα

Τ
Ο Παλιοχώρι ή Βουμελιτέα είναι μια ξεχασμένη αρχαία πόλη της

ανατολικής ή Εώας ή Οπουντίας Λοκρίδας και φυσικά και της

Φθιώτιδας, βρίσκεται 500 μ. Ν.Α. του Μαρτ(νου και δίπλα και ανατολι

κά στο σημερινό νεκροταφε(ο του Μαρτίνου το οποίο ήταν και νεκροτα

φείο της αρχα(ας πόλης. Αυτό το μαρτυρούν οι διάσπαρτοι τάΦοι που

έχουν βρεθεί διαχρονικά μέσα και γύρω από το νεκροταφείο.

Τρεις χιλιάδες χρόνια και σήμερα ακόμη οι νεκροί θάβονται στον ίδιο

χώρο. Μία βόλτα στον Αϊ - Γεώργη στο παλιοχώρι του Μαρτίνου όπως

λέγεται από το ομώνυμο εκκλησάκι το οποίο έχει κτισθεί επάνω σε

αρχαίο ναό, πιθανόν του Διονύσου. μπορεί να πείσει τον επισκέπrη ότι

εδώ ήταν το κέντρο πόλεως.

Ήταν μLα ηλιόλουστη αλκυονίδα ημέρα του Γενάρη του 1997 όταν

έκανα ένα περίπατο στον Αϊ - Γεώργη στο Παλιοχώρη του Μαρτίνου

όπου ΤΟ100θετείται η θέση της αρχαίας Βουμελιτέας. Καθώς περπατούσα

έπεσα επάνω σε κάποια λίθινα, ογκώδη αρχαία αντικείμενα σκορπισμένα

στα σύνορα μεταξύ των χωραφιών, ενώ ο λόφος στο μεγαλύτερο κομμά

τι του είναι ελαιώνας και καλλιεργείται εντατικά, τα λίθινα αυτά αντικεί

μενα είναι μικρής υλικής αξίας αλλά μεγάλης για την ιστορική κληρονο

μιά του Μαρτίνου και της Φθιώτιδας.

Συγκεκριμένα τα κατάσπαρτα κεραμικά στο έδαφος του λόφου, οι

λινοί (στίΦτες σταφυλιών). οι μυλόπετρες (που συνέθλιβαν το ελαιόκαρ

πο και το σιτάρι), οι δόμοι (που μαρτυρούν την ύπαρξη μεγάλων κτιρίων

με κίονες), τα μεγάλα διπλά κυκλώπεια, πολυγωνικά τείχη που τμήμα

τους σώζεται στην ανατολική πλευρά του λόφου δείχνουν την ισχύ και τη

δύναμη της πόλεως.

Εκτός όμως από τα παραπάνω είχε αναπτύξει και κά1ΟΟιον 1ΟΟλιτισμό

και είχε αξιόλογη θέση μεταξύ των άλλων λοκρικών και βοιωτικών πόλε

ων ενώ συνόρευε και με τη Βοιωτία. Αυτό μας το μαρτυρούν τέσσερα

αρχαία κείμενα από το μαντείο των ΔελΦών. ΤΟ πρώτο αναΦέρεται σε

κά1ΟΟια «Γιορτή των Bασιλείων~> (221 - 216 πΧ.) στη γιορτή αυτή συμμε

τείχαν αντιπρόσω1ΟΟΙ από τις πόλεις Ανθηδόνα, Ακραίφνιο. Λάρυμνα.

Πλαταιαί. Κώπαι και Βουμελιτέα που συμμετείχε με δύο αντιπροσώπους

τον Πολυκλείδη του Μανσίπου και τον Ηβασισθένη του Φιλάγρου.

ΤΟ δεύτερο κείμενο (86 - 85 πΧ.) του μαντείου των ΔελΦών μνημο-
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νεύει δυο αθλητές από τη Βουμελιτέα το Λεύκο του Θοινίδου και τον

Πολυκλείδα του Αγωνίου που έλαβαν μέρος σε αγώνες προς τιμή του

πτώου Απόλλωνος και συμμετείχαν και άλλες πόλεις όπως Θήβα. Αργος,

Θεσmές, Αντιόχεια, Τάραντας, Μυρίνη, Κώπαι, Ορχομενός.

Ένα τρίτο κείμενο που βρέθηκε στον ορθοστάτη του θησαυρού των

Θηβαίων στους Δελφούς αναΦέρεται σε κάποια έριδα που υπήρχε μετα

ξύ Βουμελιτέας και Αλών, δηλαδή τα εδάφη της σημερινής Μαλεσίνας

στα σύνορα με το Μαρτίνο. η έριδα αυτή διαιωνίζεται μέχρι σήμερα και

στα χρόνια των παππούδων μας γίνονταν ομηρικές μάχες και σπάνια

Μαρτιναίος παντρευόταν Μαλαισιναία και το αντίθετο βέβαια σήμερα

τίποτε δεν έχουμε να χωρίσουμε με τη γειτονική Μαλεσίνα. Στο αρχαίο

κείμενο του θησαυρού των Θηβαίων δεν αναφέρεται ποια ήταν τα χωρά·

Φια της έριδος για να έρθουν όπως μας λέει το κείμενο Θηβαίοι δικαστές

και να οριοθετήσουν τα σύνορα μεταξύ Βουμελιτέας και Αλών (που ήταν

η σημερινή πόλη στον Θεολόγο της Μαλεσίνας), πιθανές αιτίες είναι ρητί·

νη ή η ξυλεία από το :πευκοδάσος της χερσονήσου της αετόλυμας (σημε

ρινής Πευκιάς) ή το κυνήγι των ελαφιών που όπως λέγεται κυνηγούσε και

ο βασιλιάς Οπούντιος.

Οι δικαστές ξεκίνησαν από την θάλασσα και αναβαινόντων όπως μας

λέει το κείμενο α:πεφάνθησαν ότι από την κορυφογραμμή της Πευκιάς

και δεξιά ορίζονται τα εδάφη των Αλών (ενώ δεν υπήρχε τότε η Μαλεσί

να) και αριστερά της Βουμελιτέας. Μας λέει ακριβώς το κείμενο «ΕΡΗ

Αλέων, τα δε ευώνυμα Βουμελιταίων», είναι τα σύνορα μεταξύ Mαρτί~

νου και Μαλεσίνας σήμερα. Διαβάζοντας το αρχαίο κείμενο συγκλίνου

με στο ότι η θέση της αρχαίας Βουμελιτέας βρίσκεται στο Παλιοχώρι του

Μαρτίνου, ενώ μας τονίζει ότι βρίσκεται στην αρχή της Λοκρίδας και στα

σύνορα με τη Βοιωτία. και σήμερα ακόμη όταν αΦήνεις ΠΙσω σου τον

Κωπαϊδικό κάμπο και ανεβαίνεις τον ορεινό όγκο και :περνάς την αερο

γέφυρα του Μαρτίνου :περνάς τις πύλες για την Φθιώτιδα.

Την θέση της αρχαίας Βουμελιτέας στο Παλιοχώρι του Μαρτίνου

τοποθετεί και ο Αγγλος ερευνητής OLFATHER που επισκέΦτηκε την

:περιοχή το 1916.
Ο Ιεροκλής βυζαντινός ιστορικός και γεωγράφος 60ς αιώνας μ. Χ. μας

αναΦέρει ότι η Βουμελιτέα αναΦέρεται με το όνομά της μέχρι τα χρόνια

του αυτοκράτορα Ιουστινιανού, το δε όνομά της το πήρε από τα πολλά

μελίσσια που είχε η :περιοχή δηλαδή από των βόμβο των μελισσών εξ ου

και Βουμελιτέα. Σήμερα στο δημαρχείο του Μαρτίνου είναι αναρτημένο

βραβείο μελιού της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης.

Στο Παλιοχώρι του Μαρτίνου εκτός από τα λίθινα αντικείμενα που

αναΦέραμε, από τα κεραμικά, από την τρομερή οχύρωση με διπλά πολυ

γωνικά τείχη και τα κτίσματα της αρχαιολογικής υπηρεσίας από παλαιό-
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τερες ανασκαΦές έχουν βρεθεί δυο κόκκινα αγάλματα επάνω σε επιτύμ

βιες στήλες τα οποία σήμερα κοσμούν την αίθουσα των γλυπtών στο μου

σεΙσ της Θήβας.

Στο πρώτο άγαλμα με αριθμό 242 γράφει η πινακίδα του μουσείου:

Τμήμα επιτύμβιας στήλης από το Παλιοχώρι του Μαρτίνου μπ.ροmά σε

δωρικό κιονίσκο που κλείνει την παράσταση από δεξιά εικονίζεται στο

πλάι και σε έκτυπο ανάγλυφο, νέος που σκύβει ελαφρά το κεΦάλι φσρά

ει πέτασο και χλαμύδα που στερεώνεται στο δεξιό του ώμο με πόΡ1ΠΙ και

αφήνει γυμνό ένα μέρος του κορμού. Στο δεξί χέρι κρατούσε πουλί από

τις φτερούγες του και στο αριστερό ίσως δόρυ. Αξιόλογο βοιωτικό έργο

με ιωνική επίδραση αρχές 4συ αιώνα π.χ. πωρόλιθος με κόκκινο ε:πi

στρωμα από το χρώμα του χώματος που σκέπαζε τη στήλη στο Παλιοχώ

ρι του Μαρτίνου.

Στο δεύτερο κόκκινο άγαλμα με αριθμό 243 γράφει η πινακ(δα: Το

κάτω τμήμα επιτύμβιας στήλης από το Παλιοχώρι του Μαρτ(νου. Εικονί

ζεται ανδρική μορΦή ντυμένη με ιμάτιο που καλύπτει μόνο το κάτω

μέρος του σώματος κάθεται σε οκλαδία δίΦρο που τα πόδια του μιμού

νται σκέλη κατσΙκας. Με το δεξΙ χέρι που μόνο η άκρη σώζεται χαϊδεύει

μικρό ελάφι που σηκώνει τα μπροστινά του πόδια σκιρτώντας από χαρά.

Χαριτωμένο έργο βοιωτικού εργαστηρ(ου των μέσων του 50υ αιώνα π,χ.

Μάρμαρο λευκό με καθολικό κόκκινο επίστρωμα από το χρώμα του

χώματος που το σκέπαζε στο Παλιοχώρι του Μαρτ(νου.

Εκτός από τα κόκκινα αγάλματα στο Παλιοχώρι του Μαρτ(νου έχουν

βρεθε( μελανόμορφοι σκύΦοι, κύλικες και αμΦορε(ς με ωραιότατες παρα

στάσεις, ένας εξ αυτών παριστάνει τον Αχιλλέα να πα(ζει αστραγάλους

με τον Πάτροκλο.

Οι Οπούντιοι Λοκροί πολέμησαν πάντα στο πλευρό των άλλων Φθιω

τικών πόλεων, αλλά και όταν η πατρίδα κινδύνευσε από τους Πέρσες στις

Θερμοπύλες συμμετείχαν με 1000 άνδρες κατά τον Ηρόδοτο (7,203) και

με 6000 άνδρες κατά τον Παυσανία,στη δε θαλάσσια αντ(σταση με 7 ολό

μαυρες πεντηκοντόρου (Ηρόδοτος 8, Ι). Αλ/ά και στους τρωικούς πολέ

μους όπως μας λέει ο Ομηρος οι Οπούντιοι συμμετε(χαν υπό την αρχηγ(α

του δασύτριχου και ταχύποδα Α(αντα του Λοκρού του υιού του Ο'ιλέα

και κάτω από την (δια πολεμική ιαχή «Φθ(α» πολεμούσαν οι Οπούντιοι

και οι Μυρμιδόνες του Axw..ta που σήμαινε την γη από όπου κατάγο

νταν εξ ου και Φθιώτιδα και εκ γενεάς Δευκαλ(ωνοςκαι Πύρρας. Ανα

φωνούσαντη λέξη «Φθ(ω> κατά την ώρα της επίθεσηςόπως αναφωνού

σαν οι πατεράδες μας την λέξη αέρα κατά των Ιταλών στο Αλβανικό

μέτωπο. Την αρχα(α ΦθΙα κατοικούσαν οι Αινιάνες, οι Δόλοπες και οι

ΟπούντιοιΛοκροί.

Τώρα θα δούμε ένα άλλο κεΦάλαιο που αναΦέρεται στις μεγάλες
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βιβλικές καταστροΦές που κατέστειλαν τον πολιτισμό και την ανάπτυξη

στην αρχα(α πόλη στο Παλιοχώρι του Μαρτίνου όπου τοποθετείται η

αρχα(α Βουμελιτέα.

• Μεγάλος σεισμός το καλοκαίρι του 426 πΧ. όπως μας λέει ο Θουκυ

δίδης όπου παλιρροϊκό κύμα (ή τσουνάμι όπως λέμε σήμερα) κατέκλυσε

την Καλ(αρο πεδιάδα (την πεδιάδα κάτω από την σημερινή Αταλάντη)

όπου όταν τα νερά τραβήχτηκαν προς τ/ν θάλασσα έμειναν τα ψάρια

στα χωράΦια. Καταστροφές υπέστησαν οι πόλεις Σκάρφεια, Θρόνιο,

Κύνος, Καλ(αρος, Οπούς, Αλαί, Βουμελιτέα, Λάρυμνα, με σύνολο 3000
νεκρούς, το δε νησί Αταλάντη εσχίσθει στα δυο.

• Ένας άλλος σεισμός το 107 μΧ. κατέστρεψε όλες τις πόλεις της ανα

τολικής Λοκρίδας, φυσικά και τ/ Βουμελιτέα καθώς και τη μητρόπολη

των Οπουντίων τον Οπούντα όπως μας λέει ο Ελευθερουδάκης.

• Αλλος μεγάλος σεισμός στις 8/4/1894 που κατέστρεψε ότι ερείπια

είχαν μείνει όρθια από την αρχαία πόλη αλλά και το σημερινό Μαρτίνο

ενώ δυο οικίες έμειναν μόνο όρθιες. Η εφημερίδα Εστ(α αναΦέρει για το

χρονικό του σεισμού στο Μαρτίνο ενώ δυο οικίες έμειναν μόνο όρθιες. Η

εφημερίδα Εστ(α αναφέρει για το χρονικό του σεισμού στο Μαρτίνο ότι

ο κονιορτός σε ετύΦλωνε, η δόνηση έκανε τους ανθρώπους να κυλίονται

εις το έδαΦος, η δε βοή ήταν σαν 100 τηλεβόλων.

Βέβαια σεισμοί έγιναν πολλοί στην περιοχή μας αλλά βιβλικοί σεισμοί

που αποδίδονται στο κοιμούμενο σημερινό ρήγμα της Αταλάντης είναι

λίγοι. Οι σημερινοί σεισμολόγοι τοποθετούν τον τελευταίο σεισμό του

1894 στα 8 Ρίχτερ, και περιμένουμε τον τέταρτο κατά σειρά τουλάχιστον

από όσα ξέρουμε, αλλά έχουν περάσει μόνο 111 χρόνια ενώ η ιστορία μας

διδάσκει ότι ο ένας σεισμός από τον άλλο απέχει 500 και 1000 χρόνια. ΤΟ

ρήγμα της Αταλάντης περνά από το κέντρο της αρχα(ας πόλης στο

Παλιοχώρι του Μαρτίνου και καταλήγει στα Σκορπονέρια της Βοιωτίας.

Οι σεισμοί ήταν πιθανόν και η αιτία μετακόμωης της Βουμελιτέας στο

σημερινό Μαρτίνο.

• Αλλη καταστροΦή είναι οι μεγάλες τετραγωνισμένες και λαξευμένες

πέτρες από τα ερείπια της αρχαίας Βουμελιτέας κουβαλήθηκαν με ημίο

νους και κάρα για να κτισθεί το σημερινό Μαρτίνο μετά το σεισμό του

1884.
• Αλλη καταστροΦή είναι η πώληση των αρχαιων αντικειμένων από

αρχαιοκάπηλους σε ξένα μουσε(α και ιδιωτικές συλλογές. Θυμόμαστε

από μικρά παιδιά να διηγούνται ιστορίες για χρυσά στεΦάνια, για διαδή

ματα, για μια αεροστεγή λάρνακα που αντίκρισαν το νεκρό λίγο προτού

διαλυθεί από την επαΦή με το οξυγόνο τ/ς ατμόσφαιρας, για αμΦορείς

μυκηναϊκής περιόδου και άλλα πολλά. Ίσως παλιά και η φτώχεια ήταν

εκείνη που έκανε πολλούς να ψάχνουν για ένα θησαυρό, πουλώντας έτσι
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την ιστορία του τόπου μας έναντι πινακίου φακής.

Συγκεντρώνοντας όλα αυτά μετά από μια εφτάχρονη έρευνα με Ερα·

σιτεχνική κάμερα έΦτιαξα ένα dvd με τίτλο Παλιοχώρι Μαρτίνου το

οποίο έχω σrη διάθεση της επιστημονικής ε.ίuτροπής του 30υ Συνεδρίου

Φθι.ωτικής Ιστορίας, αν και αρχικά είχε δημιουργηθεί το dvd για να ενη.

μερωθούν οι κάτοικοι της περιοχής για τ/ν τοmκή τους ωτορία και για

να εκλείψει η μάστιγα της αρχαιοκαπηλίας.

Τελειώνοντας τ/ν ομιλία μου σήμερα μέσω του 30υ Συνεδρίου Φθιω

τικής Ιστορίας θα ήθελα να Εναισθητοποιήσω όλους τους αρμόδιους που

μπορούν να βοηθήσουν για να γίνουν ανασκαΦές στο Παλιοχώρι 101)

Μαρτ(νου και να έρθει στο Φως η αρχαία Βουμελιτέα.Η πόλη που ανα

Φέρουντα αρχαία κείμενα των ΔελΦώνκαι των αρχαίωνσυγγραΦέων,η

πόλη που είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τις άλλες πόλεις της Λοκρίδας

και της Φθιώτιδας,η πόλη που με τα δυο κόκκινα αγάλματα κοσμεί την

αΙθουσατου μουσείου της Θήβας.

Φέρνονταςστο Φως τις αρχαίες πόλεις και την ιστoρLα τους μπορούμε

να διατηρήσουμετην καταγωγήμας και να αμυνθούμεενάντια στο δρε

πάνιτου χρόνου σε αυτή την πολυκοσμικήκαι πολυεθνικήκοινωνίαπου

ζούμε.

Σας ευχαριστώ
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Παλωχώρι Μαρτ(νου: Ληνο(
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Μαρτlνο. MΕΛΑVΌμoρφoς σχόφος, κόλlκα-σκύφος και κύλικα.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:41:41 EEST - 54.226.8.97



Παλιοχώρι ΜαρτΙνου ή Βουμελιτέα 163

Παλιοχώρι ΜαρτΙνου: Διπλά πολυγωνικά τεΙχη.
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Αρ.

αγάλματος:

242

Επιτύμβια στ1ι;"η \'έου με χλαμύδα.

Κό.τω μέρος επιτύμβια στήλης. Ανδρική μορΦή χαϊδεύει μι,κρό ελάφι.
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Σ:vινδυ/,ο; (L"Iό α~χαΙO xtlJJvu.

Ο wός του Aoyίoυ-Γειogy(ou που χτ(στηχε πάνto σε w6 του Διονύσου.
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ΛόΦος unι Παλι.οχωριού ΤO\l M(lQ'ttvou.
Κάτω διoκρ(νoνtαι θρα(ισμαw αρχα{ων αντΙΚΕιμένων.
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Στον α@χαιολογιχό άτλα'V'tα του Αιγαίου του Πανεπιστήμιο Αθηνών

η α@χαία Βουμελιταω τοποθετείτε δίπλα στο Μfl@τίνΟ

με σταυ@ό και με τον α@ιθμό 195.
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Πέτρο; Σελέκο;

χειριστής - ΠΡΟΎ@αμμαηστής WY

θΕΜΑ

Προβιομηχανικά- Υδροκινητά Εργαστήρια

στο φαράγγι της Λ άρυμνας

Η
ΦθιωτιΚή γη, η ηρωοτόκος και καλλίνικος Φθιώτιδα πάντα είχε

διακεκριμένη θέση στα έδρανα της ιστορίας του έθνους μας. Γη

της λεβεντιάς την αποκάλεσαν, που δημιούργησε ανθρώπους ατίθασους,

ελεύθερους μα και δημιουργικούς. Κάθε γωνιά της στο κάμπο και στα

ψηλώματα έχει τη δικής της, ξεχωριστή παρουσία στο πλουμιστό υΦάδι

της ιστορίας, αρχαίας και νεώτερης. Αλλωστε ο ιστορικός πλούτος που

καταγράφεται στις σελίδες των πρακτικών του Ι ου και 20υ «Συνεδρίων

Φθιωτικής Ιστορίας» και οι εργασίες του 30υ ,Φέτος το 2005, αποτελούν
αδιάψευστη μαρτυρία αυτής της ιδιαιτερότητας.

Ένα τέτοιο μέρος, ιστορικό, είναι και η Λάρυμνα- θρονιασμένη για

χιλιάδες χρόνια στην Ανατολική εσχατιά του Φθιωτικού χώρου. Είναι

πύλη που οδηγεί από τη γη της Φθιώτιδας, στη γη της Boιωτl.ας και της

Εύβοιας. Αποτελεί τον συνδετικό κρίκο των τριών Νομών της ΠεριΦέ

ρειας Στερεάς Ελλάδας, με ιδιαίτερη βαρύτητα στο οικονομικό, κοινωνι

κό και πολιτιστικό πεδίο.

Ο Νερόμυλος του Δ~ρα (1880) στη θέση «κάτω Λάqυμναις»

(φωτο. αρχείο: n. Σελtκoς)
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Σ' αυτόν τον τόπο, που σήμερα είναι παγκόσμια γνωστός από τη

Μεταλλουργική Βιομηχανία ΛΑΡΚΟ, άνθησε κατά τη περίοδο του 190υ

και 2Ο0υ αιώνα ένας προ-βιομηχανικός πολιτισμός με κινητήρια δύναμη

το νερό. ο οποίος συνδέθηκε άρρηκτα με την οικονομία της περιοχής

(Λοκρίδας και Βοιωτίας). Αυτόν τον προ-βιομηχανικό πολιτισμό των

υδροκίνητων εργαστηρΙΟΟν της Λάρυμνας, θα προσπαθήσουμε να σκια

γραΦήσουμε .....
Με άΦθονο νερό τροφοδοτούν οι ορεινοί όγκοι του Παρνασσού τον

Βοιωτικό Κηφισσό. Κι' αυτός με τη σειρά του αφού διασχίσει το πλούσιο

Κωπαϊδικό πεδίο, ένα μέρος του παίρνει υπόγεια διαδρομή προς τα

Βορειοανατολικάκαι εκβάλλει στο φαράγγι της Λάρυμνας.

Το φαράγγι, είναι ένα φυσικό άνοιγμα στη Νότια πλευρά του σύγχρο

νου οικισμού (απέχει mQL'"tOu 2 km από το χωριό),που ορίζεταιστα Ανα

τολικά από το λόΦο Παζαράκι και στο Δυτικό μέρος από τα ριζώματα

του βουνού Σουβλίκι (408μ.).

Σ' αυτή τη βαθύσκιωτηρεματιά,τη γεμάτη ιτιές, λυγαριές.μυρτιές και

πuκροδάφνεςκυλάει κελαηδιστάτο ανάβλυσματου Κεφαλόβρυσου,για

να χυθεί φιδωτάστη κοιλάδατων περιβολιώνκαι να ενωθεί στη συνέχεια

με τα νερά του Βόρειου Ευβοί'κού κόλπου.

Με το νερό του Κεφαλόβρυσου ο άνθρωπος πότισε τις καλλιέργειες

και τα κοπάδια του. Με τα αγγεία το μετέφερε για οικιακή χρήση σε

παλιότερεςεποχές μέσα στους οικισμούςκαι με τα σύγχροναυδραγωγεία

το διοχέτευσε απευθείας μέσα στις κοινότητες και το χρησιμοποιεί στη

βιομηχανία. Με τους νερόμυλους εκμεταλλεύτηκε την ορμή του. Και

ήταν αυτό η αιτία. το νερό, που το φαράγγι της Λάρυμνας τον παλιό

καιρό έγινε ξακουστός «Μυλότοπος» και πέρασε στην ιστορία, έφτασε

ως τις μέρες μας να λέγεται το τoπωνύΜW,«στους μύλους»!

Σήμερα, στον 210 αιώνα, τον αιώνα του μεταβιομηχανικού πολιτι

σμού, οι υδρόμυλοι «... μετά των παραρτημάτων τους και παρακολουθη

μάτων τους μετά των ανέκαθεν πέριξ αυτών υφισταμένων ανεγνωρισμέ

νων περιοχών τους και τα μυλαύλακα», όπως αναΦέρουν παλιά έγγρα

φα, στέκουν σιωπηλοί, κριμένοι μέσα στη πuκνή βλάστηση. έρημοι, με

μοναδική συντροφιά τα μελωδικά τιτιβίσματα των πουλιών και το θρόι

σμα του ανέμου, ξεχασμένοι από πολλούς, άγνωστοι για τους περισσότε-

ρους, αποσιωπώντας μνήμες και μαρτυρίες .
Η σημερινή μας αναφορά στους «Μύλους της Λάρυμνας», βασίστηκε

πάνω σε γραmές πηγές και σε μαρτυρίες παλιών μυλωνάδων. Είναι μια

προσπάθεια για την ανάδειξη της ιστορίας τους και τη συμβολή τους

στην οικονομία της περιοχής μας, που σηματοδοτεί βεβαΙΟΟς μια ολόκλη

ρη περίοδο. αυτή, του προ-βιομηχανικού πολιτισμού.

Ας την παρακολουθήσουμε:

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:41:41 EEST - 54.226.8.97



170 Πέτρος Σελέκος

,.,

Η πρώτη αναφορά για νερόμυλους στη Λάρυμνα γΙνεται από τον

ΆΤιλο περιηγητή Λ(κ (WiHiam Martin Leake, 1777-1860). Ο Λ(κ που επι

σκέφτηκε την περιοχή και πέρασε από το φαράγγι λίγα χρόνια πριν το

ξέσπασμα της Ελληνικής επανάστασης, γύρω στα 1802 με 1805, αναΦέρει
στις σημειώσεις του πως υπήρχαν στο χώρο αυτό οι «Μύλοι του

ΛΑΡΜΕΣ»' οι οποίοι όπως γράφει, γύριζαν με το νερό που προερχόταν

από το ποτάμι του κεφαλδβρυσου, μέσω ενός καναλιού. Μας λέει επίσης

ο Λίκ. πως σε πολύ ξηρά καλοκαίρια ο ποταμός σταματούσε τελείως,

οπότε οι μύλοι τροφοδοτούνταν ανεπαρκώς από μια πηγή. Στους μύλους

μάλιστα αναΦέρει ότι τον Φιλοξένησαν κιόλας κι ότι είχε Xριστoυγεwιά

τικο δείπνο, (ήταν 25 του Δεκέμβρη όταν εm.σκέφτηκε τη Λάρυμνα), για

να επιστρέψει ύστερα στο χωριό Κόκκινο της Βοιωτίας.

Η συνοπτική περιγραφή του Άγγλου περιηγητή για τους νερόμυλους,

που ως φαίνεται του έκαναν ιδιαίτερη εντύπωση γι' αυτό άλλωστε και

τους κατέγραψε, είναι σημαντική για τη Λάρυμνα. Γιατί φανερώνει πρώ

τον, τη δυναμική εκμετάλλευση του υδάτινου πλούτου που γινόταν από

υδροκίνητα εργαστήρια μεταποίησης αγροτικών προϊόντων και δεύτε

ρον, υποδηλώνει έντονη οικονομική και κοινωνική δραστηριότητα στο

χώρο (λόγω βεβαίως της λειτουργίας των μύλων) τη περίοδο της Τουρ

κοκρατίας.

Οι μύλοι αυτοί 6:πως μας πληροφορούν κώδικες του 190υ αιώνα

καθώς και έγγραφα του 200υ ήταν μοναστηριακοί. Ο ένας ήταν ιδιοκτη

σίας του μοναστηριού της Πελαγίας (είχε την έδρα του στο ΑκραίΦνιο

Βοιωτίας) και βρισκόταν στη θέση του σημερινού μύλου του Καριοφύλ

λη και ο άλλος, του μοναστηριού του Αγ. Γεωργίου Μαλεσίνας και.βρι

σκόταν στη θέση που είναι -σήμερα- ο «Μεσακ6ς Μύλορ>' απέναντι ακρι

βώς από τον Βυζαντινό Ναό του Αγ. Νικολάου (Ι20ς αι.).

Τα υδροκίνητα αυτά εργαστήρια χτισμένα σε εmλεγμένες θέσεις μέσα

στη ρεματιά, χρησιμοποιούσαν τον παλιό καιρό το σύστημα της οριζό

ντιας φτερωτής «ελληνικού» τύπου, όπως δείχνουν κατάλοιπα της κτι

ριακής υποδομή τους, για να θέσουν σε κίνηση το σπαστήρα για το άλε

σμα του καρπού. Η δυνατότητα τους βέβαια να λειτουργούν όλο το

χρόνο, σε αντίθεση με άλλους μύλους στη περιοχή που λειτουργούσαν

μόνο εποχικά τα έκανε να θεωρούνται μετόχια με ιδιαίτερη αξία στα χρό

νια της Τουρκοκρατίας.

Οι μύλοι θα εξυm,ρετούσαν τότε, κατά πρώτον, τις ανάγκες των μονα

στηριών που πρέπει να ήταν μεγάλες. Αφού ως γνωστόν τα δυο αυτά

μοναστήρια κατά τον 170 αιώνα και το καιρό της Ελληνικής επανάστα

σης βρίσκονταν σε άνθηση. Είχαν δε στη δύναμή τους μεγάλο αριθμό

μοναχών και τεράστια περιουσία στην ιδιοκτησία τους, όπου έβρισκαν

αποκούμπι χιλιάδες κάτοικοι των γύρω χωριών. Ασφαλώς θα εξυπηρε-
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Ο ΝΕ@όμυλοr;του Κα«!ιοφίιλλη (1938) στο ~yγΙ
τη; Λά@υpναι;(α.ev:ιooικoytvειας:Bασ.Koλtνδi!'Otι)

τούσαν και τις ανάγκες των Τούρκων γαιοκτημόνων και αξιωματούχων

της περιοχής, καθώς και τον αγροτικό πληθυσμό στο βασικό ε(δος της

διατροΦής και επιβίωσής του. το αλεύρι.

Εδώ πρέπει να σημειώσουμε, πως η ονομασία της τοποθεσίας «Παζα~

ράκι», η οπο(α βρωκεται ακριβώς πάνω από το φαράγγι και στεφανώνει

τους μύλους, ως λέξη δηλώνει εμπoρoπaνήγυρι, δηλαδή. διαπραγμάτευ

ση εμπορεύματος στα χρόνια της Τουρκοκρατίας. Αυτό ίσως να μην είναι

και τόσο τυχαίο αλλά να έχει άμεση σχέση με την πολύβουη κοινων(α των

νερόμυλων, που σίγουρα θύμιζε παζάρι και λαϊκό πανηγύρι.

Μετά την απελευθέρωση, οι Βαυαροί το 1833, με διάταγμα έκλεισαν

πάνω από 400 μοναστήρια σ' όλη την ελεύθερη Ελλάδα, αφ' ενός μεν για

να εmτύχουν τη δυτικοποίηση του Ελληνικού λαού, αποκόπτοντάς τον

από τις ρίζες της Ρωμαίικης παράδοσης, αφ' ετέρου δε επειδή εφοβού

ντο τους μοναχούς για τον πολιτικό ρόλο που μπορούσαν να διαδραμα

τίσουν. Τα μοναστήρια, Πελαγl.ας και Αγ. Γεωργίου τότε, κρίθηκαν δια

τηρητέα και συνέχισαν το πνευματικό και κοινωνικό τους έργο στη περιο

χή, διατηρώντας ταυτόχρονα σημαντικό μέρος της περιουσία τους.

Έγγραφα του 1837 με απογραφικά στoιχεl.α των μοναστηριών μας πλη

ροφορούν, πως η Μονή της Πελαγl.ας είχε μετόχι στη Λάρυμνα «ένα

σπίτι και νερόμυλο), και του Αγ. Γεωργίου είχε μετόχι «ένα μύλο και

νεροτριβειό» .
Όπως βλέπουμε, στα χρόνια της απελευθέρωσης, οι μύλοι εξακολου-
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θσύν να βρίσκονται στην ιδιοκτησία των μοναστηριών. Η λειτουργία

τους γινόταν από ιδιώτες μυλωνάδες που τους νοίκιαζαν από τα μονα

στήρια με διμερής συμφωνΙες. ΕνδιαΦέρον παρουοιάζει η πληροφορία

για την ύπαρξη στο χώρο. υδροκίνητου εργαστηρίου επεξεργασίας μάλ

λινων υφασμάτων, το λεγόμενο «νεροτριβειό».

Στα χρόνια που ακολουθούν, οι δυο νερόμυλοι συνεχίζουν να είναι

κέντρα οικονομικής και κοινωνικής δραστηριότητας. Το 1840 συμmρι

λαμβάνονται στη δύναμη του διευρυμένου Δήμου Λάρυμνας με την ονο

μασία «Μύλοι Λάρμας». Έκτοτε, η ονομασία αυτή θα σφραγίσει και επί

σημα πλέον τα υδροκίνητα εργαστήρια.

Τα χρόνια περνούν, κυλούν, σαν το νερό του ΚεΦαλδβρυσσυ. Η ζωή

στη περιοχή είναι δύσκολη, σι άνθρωποι όμως είναι κι αυτοί σκληροί και

εmμένουν, προσπαθούν να επιβιώσουν παρά τις δυσκολίες που υπάρ

χουν. Η οικονομία του Δήμου Λάρυμνας, καθώς και του γειτονικού,

Δήμου ΑκραιφνCου, στηρCζεται κατά βάσει στη γεωργ(α και τη κτηνο

τροΦCα. Ο αγροτικός πληθυσμός εκμεταλλεύεται κάθε κομμάτι γης,

ακόμα και τα πιο δυσπρόσιτα μέρη, που μπορούν να του αποδώσουν

καρπούς. Ο τόπος βγάζει κυρίως στάρι, κριθάρι, καλαμπόκι και σCκαλη,

εξασφαλCζοντας στο πληθυσμό την πολύτιμη πρώτη ύλη για τη παρα

σκευή του ψωμιού. Οι κάτοικοι των γύρω χωριών, από το MaQtCvo, τη
Μαλεσίνα, το Προσκυνά, το Παύλο, το Λούτσι, το ΑκραCφνιο, το Κόκκι

νο, τη Τοπόλια (σημερινό Κάστρο), καθώς επίσης και άλλα χωριά του

Βοιωτικού κάμπου, έρχονται στους μύλους της Λάρυμνας για ν' αλέσουν

τα προϊόντα τους. Συνήθως, μαζC με το «Φόρτωμα» του σταριού κουβα

λούν στα ζώα και τα ρούχα τους, για να τα πλύνουν στα καθαρά νερά της

ρεματιάς ή για να τα επεξεργαστούν οι μυλωνάδες, κυρίως τα μάλλινα

στα μαντάνια και στις ντριστέλες που διέθεταν οι μύλοι.

Το 1880 στη τοποθεσία «κάτω Λάρυμναις», καταμεσής στη καταπρά

σινη κοιλάδα των περιβολιών, κάποιος ονόματι Δάρρας, θα φτιάξει ένα

νέο νερόμυλο. Είναι ο σημερινός μύλος του Δάρρα (κοντά στο γήπεδο

του χωριού). Πρόκειται για ένα πετρόκτιστο διώροφο οικοδόμημα περι

τριγυρισμένο από βοηθητικούς χώρους. Αν κρίνουμε από την κτιριακή

υποδομή του και από τα υδραυλικά έργα που έχουν κατασκευασθε(, θα

πρέπει να υποθέσουμε πως το κόστος της επένδυσης για τον «επιχειρη

ματία» εκείνο τον καιρό, πρέπει να ήταν πολύ μεγάλο. Η τροφοδοσία του

μύλου με νερό γινόταν από μυλαύλακο, μήκους περίπου 800 μέτρων. Το

μυλαύλακο ξεκινούσε ψηλά από το φαράγγι, διέσχιζε τη Δυτική πλευρά

της κοιλάδας και κατέληγε στη φτερωτή. Η λειτουργ(α και αυτού του

μύλου γινόταν με το σύστημα της οριζόντιας φτερωτής και ο αλεστικός

μηχανισμός του αποτελούνταν από ένα ζευγάρι μυλόπετρες (μονόΦθαλ

μος). Την ίδια περίπου περίοδο, γύρω στο 1899 όπως αναΦέρουν πληρο-
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φορ(ες. επί ηγούμενου Αβέρκιου Καρύδη. εγκαταστάθηκε (προφανώς με

δαπάνες του μοναστηριού). νέος μηχανισμός αλέσεως στο μύλο της

Πελαγως.

Οι δυο αυτές εξελίξεις. δηλαδή η κατασκευή του νέου νερόμυλου και

ο εκσυγχρονισμός του παλιού, μας οδηγούν στα εξής συμπεράσματα:

Πρώτον, ότι, ο όγκος παραγωγής των δημητριακών είχε σημειώσει σημα

ντική αύξηση στη π.εριοχή και αυτή η αύξηση της παραγωγής των σιτη

ρών είχε ως άμεσο αποτέλεσμα την αύξηση των αναγκών της αλευροποι

(ας. Δεύτερον, ότι. όλα τα γύρω χωριά από τη Λοκρίδα και τη Βοιωτία

έφερναν την παραγωγή τους για να την αλέσουν στους μύλους της Λάρυ

μνας. Ένας άλλος επίσης λόγος που πιθανόν να σχετίζεται με τη δυναμι

κή παρουσω των δυο αυτών εργαστηρίων. πρέπει να ήταν και τα έργα

αποξήρανσης της λιμνης Κωπαϊδας που πραγματοποιούνταν εκείνη την

περίοδο, από τη «Γαλλική εταιρεία Κωπαϊδος» και που είχαν ως στόχο τη

δημιουργία 240.000 στρεμμάτων καλλιεργήσιμης γης. Εδώ πρέπει να

σημειώσουμε. JU.ι)ς τα έργα της Κωπαϊδας που είχαν ξεκινήσει από το

1867. παρά τα προβλήματα που παρουσιάσθηκαν στη πορεία αυτού του

εγχειρήματος για την αποξήρανση της λίμνης, είναι (σως η μόνη ουσια

στική άμεση επένδυση που πραγματοποιήθηκε στον Ελληνικό αγροτικό

χώρο κατά το 190 αιώνα.

Ωστόσο, η οικονομική και κατ' επέκταση κοινωνική δραστηριότητα

στη Λάρυμνα. στα χρόνια του 190υ αιώνα και μέχρι τα μέσα του 200υ,

παρά τις ομολογουμένως δύσκολες συνθήκες ζωής που εmκρατoύσαν,

δεν περιοριζόταν μόνο στα υδροκίνητα εργαστήρια παραγωγής αλευριού

ή στην επεξεργασω των μάλλινων υφασμάτων του σπιτιού και της φορε

σιάς που γίνονταν στις νεροτριβές. Σημαντική θέση στην οικονομία του

τόπου είχε η κτηνοτροΦία. Εδώ πρέπει να τονίσουμε JU.ι)ς στις πηγές του

Κεφαλόβρυσου και στα κανάλια των μύλων ξεδιψούσαν χιλιάδες γιδο

πρόβατα. Κυρίαρχο επίσης ρόλο από το 1870 στην οικονομική και κοι

νωνική ζωή του ντόπιου πληθυσμού, θα έχουν τα μεταλλεία σιδηρονικε

λίου. Ίiδη από τις πρώτες δεκαετίες του 200υ αιώνα παρατηρείται μια

αναπτυξιακή ώθηση. συνδεδεμένη κατά κύριο λόγο με την εκμετάλλευ

ση των μεταλλείων. Θα δημιουργηθούν τρω κέντρα εκμετάλλευσης. η

Λάρυμνα. η Τσούκα και το Λούτσι. Ταυτόχρονα σημαντικός αριθμός

εργατικού δυναμικού από διάφορα γεωγραφικά διαμερίσματα της

χώρας, κυρίως την Εύβοια αλλά και τη Μήλο, έρχεται στη περιοχή για να

εργαστεί στα μεταλλε(α. Αυτή η εξέλιξη είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση

του πληθυσμού στα γύρω χωριά και ταυτόχρονα την αύξηση των ανα

γκών στα είδη πρώτης ανάγκης, κυρίως στο ψωμί!

Στο γύρισμα του αιώνα. εκεί γύρω στο 1900. ή και λίγο παλιότερα σύμ

φωνα με μαρτυρίες, κάποιος ονόματι Δημήτριος Λέκκας εγκατάλειψε
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τον ανεμόμυλο που είχε στο Μαρτίνο και έχτισε στο φαράγγι ένα νέο

νερόμυλο. Για τη λειτουργία αυτού του μύλου (που είναι ο τέταρτος στη

Λάρυμνα), και για τον μυλωνά που τον έφτιαξε δεν γνωρίζουμε πολλά

πράγματα. Οι ισχνές μάλλον πληροφορίες που έχουν ΦΤάσει ως τις μέρες

μας από στόμα σε στόμα λένε: «πως το εργαστήριο αυτό είχε εξοπλιστεί

με μηχανήματα για τη παραγωγή ποιοτικού αλευριού για τη μακαρονο

πoιiα. Οι υδραυλικές εγκαταστάσεις όμως που είχαν κατασκευασθεί για

να τροφοδοτούν το μύλο με νερό. δε βοηθούσαν στη σωστή λειτουργία

των μηχανισμών με αποτέλεσμα, η απόδοση του μύλου να μην ήταν η εm

θυμητή». Έτσι, το υδροκίνητο αυτό εργαστήριο σταμάτησε τη λειτουρ

γία του σχετικά πολύ νωρίς. Πιθανόν να λειτούργησε μέχρι το 1915.
Η περ(οδος του μεσοπολέμου και τα κατοπινά βεβαίως χρόνια του

200υ αιώνα που ακολούθησαν, χαρακπιρίζονται ως εποχή ακμής για

τους νερόμυλους της Λάρυμνας. Λειτούργησαν τότε και οι τέσσερις

μύλοι ταυτόχρονα. ιδίως τις πρώτες δεκαετίες του αιώνα, ενώ αρκετοί

ήταν οι Λαρυμναίοι που δούλεψαν τα χρόνια εκείνα ως μυλωνάδες, ή ως

εργάτες στα υδροκίνητα αυτά εργαστήρια. Στο μεσοπόλεμο επίσης γίνο

νται μεγάλες αλλαγές στο ιδιοκτησιακό καθεστώς των μύλων καθώς επί

σης και στον τρόπο λειτουργίας τους.

Σπι δεκαετία του '30. ο «εμπσροβιομήχανος» Βασίλειος Δάρρας θα

συνδέσει το όνομά του με δυο από τους νερόμυλους της Λάρυμνας.

Συγκεκριμένα, θα αγοράσει το 1932 από τους μέχρι τότε κληρονόμους,

τον λεγόμενο μύλο του Δάρρα στη θέση «κάτω Λάρυμναις», θα τον ανα

καινίσει και θα τον εξοπλωει με καινούργια μηχανήματα Ελληνικής

κατασκευής. Θα προσθέσει επίσης στο εργαστήριο και δεύτερο αλεστικό

μηχανισμό (διόΦθαλμος), που θα λειτουργεί έκτοτε με το σύστημα της

κάθετης (σιδερένιας) φτερωτής {<Ρωμαίκού» τύπου. Το 1937 ο ίδιος επι

χειρηματίας ύστερα από πλειοδοτική δημοπρασία που πραγματοποίησε ο

Ο.Δ.Ε.Π. (οργανισμός διοικήσεως πις εκκλησιαστικής περιουσίας), βάσει

σχετικού νόμου «περί εκποιήσεως μοναστηριακής περιουσίας». θα αγο

ράσει από το μοναστήρι του Αγ. Γεωργίου Μαλεσίνας τον «Μεσακό

Μύλο» και θα τον ανακαινίσει κι αυτόν, χωρίς όμως να αλλάξει το σύστη

μα λειτουργίας του. Ο «Μεσακός Μύλος» θα εξακολουθήσει να λειτουρ

γεί μέχρι το τέλος με το σύστημα πις οριζόντιας φτερωτής.

Την ίδια χρονιά εκποιείται και ο μύλος της Πελαγίας. Αυτόν τον μύλο

θα τον αγοράσουν: ο Επαμεινώνδας ΚαριοΦύλλης (παλιός μυλωνάς) και

ο Νικόλαος Κωνσταντάκης. Το 1938, οι δυο συνέταιροι θα κατασκευά

σουν πλάι στο παλιό μοναστηριακό νερόμυλο ένα καινούριο αλεστικό

εργαστήριο, που θα λειτουργεί με το σύστημα πις κάθετης (σιδερένιας)

φτερωτής.

Πριν προλάβουν όμως καλά-καλά οι καινούργιες φτερωτές να γυρί

σουν τις μυλόπετρες και ν' αλέσουν τους καρπούς. θα τις προλάβει ο
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Αλεστικό; μηχανισμός (σ;ιασtήι;ιας) στο μiιλo του K~ιoφiιλλη

(φωτο. αΡχείο: n. Σεllio;)
πόλεμος! Κοντά, έρχεται και η κατοχή, χρόνια δύσκολα! Οι μύλοι θα λει

τουργήσουν αυτή τη τραγική περΙοδο δυναμικά και πολλο( άνθρωποι θα

καταΦύγουν σ' αυτούς, για να εξασφαλ(σουν την πρώτη ύλη για το ψωμ(

τους. Ειδικά από το 1942 κι έπειτα, όταν με απόφαση των αρχών Κατο

χής δεσμεύτηκε το πετρέλαιο και απαγορεύτηκε η κυκλοφορία του σε

όλη την Ελληνική .εmκράτεια με αποτέλεσμα, να σταματήσουν οι πετρε

λαιοκ(νητοι μύλοι που υπήρχαν στη περιοχή, όπως την Αταλάντη, τη Λει

βαδιά, το Ακραίφνιο, τη Θήβα. Τότε, οι μύλοι τις Λάρυμνας στάθηκαν

σωτήριοι για ολόκληρη την Ανατολική Λοκρίδα και τη ΒοιωτΙα. Οι

άνθρωποι έφταναν «καραβάνια» με τη παραγωγή τους φορτωμένη στα

ζώα απ' όλα τα γύρω χωριά, όπως, από το Μαρτίνο, τη Μαλεσίνα, την

Αταλάντη, τη Λιβανάτα, το Ακραίφνιο, το Κόκκινο, το Λούτσι, το

Παύλο, το Κάστρο, τη Θήβα, τον Ορχομενό, τα Βάγια, το Μαυρομάτι, τις

Ερυθρές, για να αλέσουν τα γ.εννήματά τους στους μύλους της Λάρυ

μνας. Υπήρξαν μάλιστα περιmώσεις ανθρώπων εκείνη την περ(οδο. «που

ήρθαν ακόμα κι από την Αθήνα για ν' αλέσουν το στάρι τους στη Λάρυ

μνα».

Στη δεκαετΙα του '50, οι τρεις μύλοι συνεχΙζουν να δουλεύουν δυνα

μικά αλέθοντας τα σιτηρά της περιοχής, καθώς επίσης και τους καρπούς

που προορΙζονταν για ζωοτροΦές όπως, κουκιά, ρεβίθια, βρόμη, ρόβι,

λαθούρι και βίγκο. Η παραγωγή τους θα φτάσει στις 300 οκάδες την ώρα.
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Οι μυλωνάδες δούλευαν νυχθημερόν για να εξυmιρετήσoυν τον κόσμο.

Παράλληλα δούλευαν και τα υδροκίνητα συστήματα επεξεργασίας των

μάλλινων υφασμάτων, τις ντριστέλες και τα μαντάνια. Ως αμοιβή για το

άλεσμα έπαιρναν το αλεστικό δικαίωμα ή αξάι όπως το έλεγαν, που ήταν

το 4% σε στάρι. Σε ορισμένες περιπτώσεις, «κυρίως από πελάτες με μικρή

παραγωγή», η αμοιβή του μυλωνά γινόταν είτε με άλλο είδος, είτε δινό

ταν σε χρήμα, ύστερα από σχετική συμφωνία. Για τη κατεργασία των

υφασμάτων στα μαντάνια. η αμοιβή ήταν 1,50 δραχμή την πήχη.

Το μεγαλύτερο μέρος από το δικαίωμα οι μυλωνάδες το εμπoρευμα~

τοποιούσαν στο μύλο, και με τα έσοδα από την πώληση συντηρούσαν τις

οικογένειές τους και τα εργαστήρια.

Τα χρόνια όμως που ακολούθησαν μετά τον πόλεμο αποτέλεσαν την

απαρχή μεγάλων μεταβολών στη χώρα. Οι ανάΥιιες των ανθρώπων συνε

χώς αυξάνονται. Η τεχνολογία εξελίσσεται και αρχίζει δυναμικά πλέον η

εκμηχάνιση των καλλιεργειών με την εμφάνιση του τρακτέρ και των

άλλων γεωργικών μηχωημάτων. Ανάλογη υπήρξε η εξελικτική πορεία

και ως προς την αλευροποίηση των σιτηρών. Αυτές οι αλλαγές όπως ήταν

Φυσικό επηρέασαν σε μεγάλο βαθμό και τους νερόμυλους της Λάρυμνας.

Με την έναρξη της λειτουργίας των σύγχρονων κυλινδρόμυλων σε

κωμοπόλεις και χωριά, όπως: την Αταλάντη, την Αλίαρτο, τη Λειβαδιά,

το Παύλο, ο ρόλος των νερόμυλων της Λάρυμνας αποδυναμώνει. Έτσι

λοιπόν, σιγά-σιγά οι μυλόπετρες έπαψαν να γυρίζουν. Το 1957 σταμάτη

σε τη λειτουργία του ο «Μεσακός Μύλος». έχει ήδη αρχίσει η αντίστρο

φη μέτρηση. Μετά από λίγο χρονικό διάστημα θα σταματήσει να δου

λεύει και ο λεγόμενος μύλος του Δάρρα, ενώ στις αρχές της δεκαετίας

του '70, σταμάτησεκαι ο μύλος του ΚαριοΦύλλη,τελευταίος,για να κλεί

σει την αυλαία στην υπεραιωνόβια ιστορία των υδροκίνητων εργαστη

ρίων της Λάρυμνας.

Οι μύλοι. που αποτελούσαν σημείο αναφοράς για τη Λάρυμνα. για

δυο τουλάχιστον αιώνες απ' όσο γνωρίζουμε, θα βυθιστούν στη σιωπή.

Το τραγούδι της φτερωτής και ο ρυθμικός χτύπος απ' τα μαντάνια δε θα

ξανακουστούν στο φαράγγι. Οι κτιριακές εγκαταστάσεις των εργαστη

ρίων θα αλλάξουν χέρια και θα εγκαταλειΦθούν στην ερημιά, έχοντας

μοναδική συντροφιά το νερό του Κεφαλόβρυσουπου συνεχίζει αδιάκο

πα να κατρακυλά στη ρεματιά, με κάποιο παράπονο θα' λεγα. Γιατί εδώ

και χρόνια η νεοελληνική αδιαφορία άφησε να σβήσει ένα μεγάλο κεΦά

λαιο της προ-βιομηχανικήςιστορίας του τόπου μας.

Σήμερα πια τα ερειπωμένα κελύφη των μύλων και τα λιγοστά εξαρτή

ματα από τους χειροποίητους μηχανισμούς τους, καλά κρυμμένα κάτω

από την υδροχαρή βλάστηση. δείχνουν να αντιστέκονταιπεισματικά στη

Φθορά του χρόνου και στην ανθρώπιwι αδιαφορία! 'Ισως, γιατί θέλουν
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αυτά, μόνα τους, να θυμίζουν στον εmσκέπτη του φαραγγιού την παρου

σία ενός ολόκληρου κόσμου του μόχθου. για την καθημερινή στοιχειώδη

επιβίωσή του. που σηματοδοτεί βεβαίως μια ολόκληρη περίοδο, αυτή. του

προ-βιομηχανικού πολιτισμού. Η γνώση του οποίου μας είναι πολλαπλά

χρήσιμη και διδακτική στο σύγχρονο μεταβιομηχανικό περιβάλλον που

βιώνουμε.

Σας ευχαριστώ .1Wλύf

ΒΙΒΛΙΟfΡΑΦΙΛ

l) Γεώργιου Κ. Μίχα: "Το Μαρτίνο",ΛούτσL 1978
2) Ευό.γγελου Π. Λ~κκoυ: "Πανόραμα 20 Αιώνων Χριστιανισμού", Α.Δ. 2000
3) ΕΦΗΜΕΡΙΣ''Η ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ", 1905
4) "Ιερά Μονή ΓενεθλΙΟυ της θεοτόκου (Πελαγίας)", ~κδoση της Μονής, 1995
5) Κώστα Β. Καραστό.θη: ''Το Βυζαντινό Μοναστήρι του Αγ. Γεωργίου Μαλε-

σ(νας και η Ιστορία της περιοχής", 1987
6) "Κωπαϊδα - Μια περιήγηση στο χώρο XQL το χρόνο", συλλογιχό έργο, 1999
7) "Παραδοσιακή ΑΡΧLτεκτονική'" Επτα Ημέρες - ΚαΟημερινή, τόμσς ΛΔ' 2001
8) Πέτρας Ν. Σελέκσς: "Λό.ρυμνα 1800-2000, Ιστορ. αναδρομή 200 χρόνων", 2000

ΠPίΠOΓENElΣ ΠΗΓΕΣ

Η έρευνα tXEL βασισθεί σε ντσκουμέντα και σε μαρτυρίες ανθρώπων που είχαν ό.μεση

σχέση με τους Μύλους της Λάρυμνας, (είτε ως ιδωκτήτες μύλων, είτε ως εργάτες-μυλω

νάδες, είτε ως πελάτες). Τα στοιχεία εκείνα συνέβαλλαν καθοριστικά στην ολοκλήρωση

της παρούσας εργασιας.

Τους ανθρώπους που με βοήθησαν XQL μοιράστηκαν μαζί μου την αγωνία της έρευ-

νας τους καταγράΦw με αλφαβητιχή σειρά.

Βέργος Δημήτριος του Αθανασ(ου

B~ργoυ Μαργαρ(τα του Δημητρ(ου, (κόρη ιδιοκτήτη μύλου)

Δάρρας Αθανάσιος του Βασιλεωυ. (ιδι.οκτήτης μύλου)

Δάρρας Eλευθ~ριoς του Βασιλε(ου, (ιδωκτήτης μύλου)

Δάρρας Νιχόλαος, (παλιός μυλωνάς)

Καβάλας Κωνσταντίνος του ΑθανασΙΟυ, (παντo.ι"tώλης)

Καραϊσκος Κωνσταντ(νος του Δημητρίου

Κολένδρος Βασίλειος, (παλιός μυλωνάς)

Koλtνδρoυ Γεωργια του ΒασιλεΙΟυ, (κόρη ιδιοκτήτη μύλου)

Λέκκας Γεώργιος του Ιωάννη

Λέκκας Δημήτριος του Κωνσταντίνου, (γιός μυλωνά)

Λ~κκα Παρασκευή του Αναστασίου, (σύζυγος μυλωνά)

Λουκά Αναστασια του Ανδρέα, (σύζυγος μυλωνά)

Μαστροκωστόπουλος Χριστ6φορος, (χτίστης)

Παπασταμέλος Γεώργιος του Αθανασίου, (ιδιοκτήτης αλωνιοτιχής μηχανής)

Σελέκος Νιχόλαος του Πέτρου

Σελέκου Κωνσταντια του Νιχολάου
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Εροπήσεις - aπαντήσεις - απύψεις
επ( των εισηγήσεων της 2ης Συνεδρ{ασης

Σημείwση: Τα κείμενα των ερωτήσεων - απαντήσεων - απόψεων προΙκυψαν απ6 την

ωwμαyνητoΦώνηση των πρακτικών. Τα 61Wta κενά υπάρχουν οφείλονται κυρίως σε μη

ενεργοποίηση του μικροΦώνου.

Ηλ. Παλ.αλiξης. πρόεδρος: Σύμφωνα με το πρόγραμμα, θα δοθεί χρό

νος για ερωτήσεις, απαντήσεις και απόψεις. Παρακαλώ αν υπάρχουν

ερωτήσεις από το κοινό.

Φανου@ίαΔαχο@ώνια: Για την κα Βλαχάκη. Κατ' αρχήν ο Κύνος δεν

είναι κοντά. Ο θησαυρός αυτός, απ' ό,τι ξέρω, έχει βρεθεί στη θέση Τσε

λεπάκ, το κτ(ριο δεν είναι ρωμαίΚό. είναι βυζαντινό. Στη σειρά εκείνη

στην παραλία ολόκληρη, έχουν βρεθεί, είναι αυτό που θα λέγαμε οι βίλες

ρούστικες. είναι συγκροτήματα. Επ(σης, ο Κύνος δεν είναι καθόλου

κοντά, είναι πάνω από 6 χλμ. δηλαδή δεν μπορεί να το εντάξετε ότι ανή

κει στον Κύνο. Ο Κύνος τελευταία ανακαλύψαμε το λιμάνι, σας το λεω

έτσι, πληροφοριακά, για το εμπόριο που εi'.πατε, με τις λιμενικές του εγκα

ταστάσεις, και δυστυχώς δεν είναι εδώ ο Συνάδελφος ο κ. Κουνούκλας

να σας πει τις λεπτομέρειες. Και επίσης, σχετικά με αυτής της εποχής

ευρήματα, έχουμε επάνω στον Κύνο έναν πύργο. Μάλιστα. νομίζω ότι θα

τον ανακοινώσει η κα Γιαλούρη. Έναν πύργο με έναν περίβολο, αυτό

είναι το ένα, σχετικά με την ανακοίνωση σας.

Δεν ξέρω αν μπορώ να προχωρήσω για τις επόμενες ανακοινώσεις.

Για την ανακοίνωση του κ. Σακκά, μερικά πράγματα τα είπαμε σχετικά

με την υστεροελλαδική Ι, μερικοί δεν θα καταλαβαίνουν τι λέμε. Συγνώ

μη αλλά είναι λίγο εξειδικευμένο. Κατ' αρχήν σας ευχαριστώ πάρα πολύ,

γιατί αν και δεν έχω πεθάνει ακόμα, συνεχώς αναφέρομαι. Αυτό μου

δίνει ικανοποίηση.

Για τους θαλαμοειδείς που είπατε και τους αναΦέρετε σαν δείγμα μιας

νέας εποχής, ότι σηματοδοτούν νέα ένθεμα και τέτοια, να σας θυμίσω ότι

οι θαλαμοειδείς - υπάρχει μία ολόκληρη βιβλιογραΦία - δεν εμφανίζο

νται τον 140 αι. είναι πολύ-πολύ παλιότεροι και η προτίμηση θαλαμοει

δών ή κιβωτιόσχημων σε μερικές περιπτώσεις μπορεί να απηχεί ο κιβω

τιόσχημος παράδοση μεσοελλαδική, αλλά όπως λεει και ο Ιακωβίδης, που

είναι η πιο έγκυρη γνώμη, η επιλογή θαλαμοειδούς ή κιβωτιόσχημου

τάφου στη μυκηναϊκή εποχή, κυρίως εξαρτάται όχι τόσο από θέμα εθί

μου, όσο από θέμα εδάφους. Π.χ. στην Πρώαινα όπου δεν υπάρχει βρά

χος μαλακός να διανοίξουν θαλαμοειδή, συνεχίζουν να έχουν κιβωτιό

σχημους. Το ένα είναι αυτό, ο θαλαμοειδής δεν σηματοδοτεί καινούργια

αλλαγή. ούτε για την κοιλάδα.

Δημ. Σακκά;: παρεμβαίνει εκτός μικροΦώνου
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Φανου@ία Δακο@ώνια: Ναι. αλλά. συγνώμη. εμφανίζεται τον 140
αλλά δεν ξέρουμε, δεν έχουμε ανασκάψει πολύ και από την άλλη μεριά,

την ίδια εποχή που είναι οι Βαρδάτες, είναι κιβωτιόσχημος των Βαρδα

τών, δίδυμος κιβωτιόσχημος. Εν πόση περιπτώσει, βλέπετε ότι στην ίδια

εποχή συνυπόρχουν και οι δύο, η Βαρδάτα δεν έχει το έδαΦος εκείνο

ενδεχομένως που θα μπορούσε να έχει κιβωτιόσχημο.

Έπειτα, στην υπομυκηναί'κή εποχή που λέτε για τις μεταβολές επίσης

δεν είναι μεταβολές. Διότι έχουμε και εδώ και κάτω στη Φωκίδα, εξακο

λουθούν μέχρι την προχωρημένη γεωμετρική εποχή να ανοίγουν θαλα

μοειδείς τάφους. Επομένως, δεν έχουμε αλλαγή. Η αλλαγή είναι με την

επανεμφάνιση και την καθιέρωση των κιβωτιόσχημων.

81. Παλιαλέξηι;::Αν θέλετε κ. Σακκά, στο μικρόφωνογια να ακούγε

ται και για να υπάρχει και ο αντίλογος.

Φανου@ίαΔακο@ώνια:Αυτά στο διάλειμμαγιατί είναιεξειδικευμένα.

Επίσης, σχετικά με το θέμα της Βουμελιτέας, είναι μία παρατήρηση 
κακία θα την πω. έχω επίγνωση του πράγματος-. 'σπως εγώ αυτή τη στιγ

μή δεν μπορώ να μιλήσω για εγχειρήσεις ανοιχτής καρδιάς, δεν μπορεί να

ταυτίζουμε θέσεις με σκέτα πέντε όστρακα κλπ.

Το θέμα της Βουμελιτέας έχει απασχολήσει πραγματικά τους αρχαιο

λόγους και δεν έχει επιλυθεί ακόμα, ώστε να ξεκινήσουμε να συζητάμε.

Δηλαδή, ερχόμαστε, αναπτύσσουμε θέσεις, χωρίς να έχουμε τις εξειδι

κευμένες γνώσεις. Ευχαριστώ.

Αλλαγή Πι.:ευράς κασέτας Να 3 απιi α'σε β'όψη - Μικρό κενό

Μ. Βλαχάκη: ... θα ήθελα να πω ότι η ανασκαΦή του κτιρίου έγινε το

1970, πολύ παλιά. Δεν έχω πολλά στοιχεία για την ανασκαΦή. μόνο στο

Αρχαιολογικό Δελτίο κατάφερα να βρω λεπτομέρειες και για τη χρονο

λόγηση του κτιρίου βασίστηκα μόνο στα νομίσματα.

Ίσως το κτίριο χτίστηκε την εποχή του Ιουστίνου Β, ίσως όμως υπήρ

χε και από τον 40 αιώνα.

Φανου@ία Δακο@ώνια: Αν πάτε να το δείτε, μερικά πράγματα που

είJτατε, πήγατε, κάνατε αυτοψία;

Μ. Βλαχάκη: 'σχι, μόνο στο Αρχαιολογικό Δελτίο. Εγώ τουλάχιστον

έτσι υπέθεσα.

Φανου@ία Δακο@ώνια: Μόνο τον τρόπο δομής να δείτε. θα καταλά

βετε ότι είναι βυζαντινό.

Μ. Βλαχάκη: Οπότε εντάξει, καταλήγουμε εκεί. απλώς θα μπορούσα,

αν στηριχτώ μόνο στο θησαυρό, θα μπορούσε να έχει μία χρήση σε όλη

τη διάρκεια αυτή. Απλώς βασίστηκα και στην Βασιλική των ΔαΦvoυ

σίων, που έχει δύο κατασκευαστικές Φάσεις, μία στον 40 και μία στον 60
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αιώνα και το συνδύασα έτσι, ότι θα μπορούσε και αυτό να παρουσιάζει

το (διο φαινόμενο. Ευχαριστώ πολύ.

Φανουρία Δακορώνια: παρεμβαίνει εκτός μικροΦώνου

Ηλ. Παλιαλέξη;: Με συγχωρείτε αλλά όταν γίνεται διάλογος δεν γρά·

φεται στα πρακτικά.

Τριαντ. Παπαναγιώτο": παρεμβαίνει εκτός μικροΦώνου ... Για το

θησαυρό που γίνεται λόγος, Τσελεπάκ παραλια, έτσι λέγεται, βρέθηκε

από τυχαία ανασκαΦή και μας το ανέφερε ένας αγροΦύλακας τότε. από

τη Λιβανάτα. Και είχα πάει εγώ επί τόπου μαζί με τον κ. Σπυρόπσυλο και

πήραμε το θησαυρό. Τίποτε άλλο. Δεν τον πήραμε σπίτι μας δηλαδή. μη

νομίσετε.

Ηλ. Παλιαλέξη;: Ευχαριστούμε κ. Παπαναγιώτου.

Ν. Μπάτοο;:Ο θησαυρός αυτός βρέθηκε στο χώρο της σημερινής

παραλίας στις Λιβανάτες.

Τριαντ:. Παπαναγιώτο\!: Λέγεται Τσελεπάκ παραλία, έτσι λέγεται το

τοπωνύμιο, αυτό ξέρω.

8λ. Παλιαλέξη;: Δεν νομίζω ότι έχει νόημα ο διάλογος.

Ν. Μπάτσο;: Ήθελα να μιλήσω λίγο για την 11όλη της Βουμελιτέας.

Αν προσέξατε,στο τέλος του κειμένου μου, ζητάω ανασκαΦέςγια να τεκ

μηριωθεί αυτή. Δεν τοποθέτησα τη Βουμελιτέα. Αλλά όλα τα ιστορικά

κείμενα, δεν ξέρω αν τα έδειξε ο φακός, συγκλίνουνσ' αυτή τη θέση. Και

όσοι γνωρίζουν καλά το μέρος και έχουν γεννηθεί εκεί, νομίζω ότι

συγκλίνουν καλύτερα, βλέπουν καλύτερα ότι το μέρος είναι αυτό ακρι

βώς εκεΙ Δεν υπάρχει κάποια άλλη πόλη που να διεκδικεί τη θέση για τη

Βουμελιτέα. Δεν το τεκμηριωσα δηλαδή.

ΦανουρίαΔακορώνια: Μπορώ να απαντήσω; Εγώ δεν έχω την ευτυ

χία να γεννηθώ στη Φθιώτιδα, αλλά έχω την ευτυχία να τη σκάψω και

έχω σκάψει στο Μαρτίνο. Και έχουμε σκάψει εκεί, στο παλιό νεκροτα

Φείο που λέτε, ένα λουτρό, αρχαίο λουτρό. Αλλά υπάρχει και άλλη μία

ωωψήΦια θέση.

Ν. Μπάτσος: ΤΟ 1957;
Φανουρία Δακο@ώνια: 'Οχι, όχι. Αν ανοίξετε το Αρχαιολογικό Δελ

τίο θα δείτε. Υπάρχει λοιπόν και άλλη ανασκαΦή μετά, στη θέση Μονα

χού ή Μαναχού και υπάρχει και μία άλλη υποψήΦια θέση, η οποία είναι

στην Τσούκα, από το πάνω μέρος. Και για εκείνην συζητιέται ότι είναι.

Και μάλιστα, η Κατσονοπούλου, η οποία έχει κάνει διδακτορική διατρι

βή πάνω σ' αυτές τις θέσεις, για την Κόρσια και για τη Βουμελιτέα, ανα

φέρει ότι ενδέχεται να είναι εκεί η Βουμελιτέα.

Ν. Μπάτσος: Η κα Κατσονοπούλου την τοποθετεί στο Παλιοχώρι του

Μαρτίνου.

Φανουρία Δακο@ώνια: Παλιοχώρι μήπως εννοεί, γιατί Παλιοχώρι
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λέγεται και εκείνη η θέση επάνω, στη θέση Μοναχού.

Ν. Μπάτσος: Νεκροταφείσ, όχι με ευρήματα πόλεως και δόμους.

Φανου@ία Δακο@ώνια: Και όμως έχει, εγώ τα έχω δει και τα έχω

φωτογραΦήσει, έχει και κτίσματα, έχει και τείχος και έχει γίνει μικρή ανα

σκαφή, καθαρισμός. Άμα ανο(ξετε, μετά το 79 τα Αρχαιολογικά Δελτία,

θα δείτε όλες τις ανασκαΦές που έχουν γίνει στην περιοχή. Αλλά εν πάση

περιπτώσει, επειδή τονίστηκε ιδιαίτερα η Βουμελιτέα και την τοποθετείτε

εκεί στο Παλιοχώρι, θα έπρεπε να είμαστε λίγο πιο προσεκτικοί.

Ν. Μπάτσος: Είμαστε προσεκτικοί, γι' αυτό και στο τέλος ζητάω ανα

σκαΦές.

Φανοο@ία Δακο@ώνια: Όπως επίσης, λίγο προσεκτικοί θα έπρεπε να

είμαστε και ως προς το θέμα της ορολογ(ας. Από χθες μέχρι σήμερα.

πάρα πολύ χρησιμοποιείται η λέξη «Κυκλώπεια τείχψ). Δεν είναι Κυκλώ

πεια τείχη.

Ν. Μπάτσος: Πολυγωνικά.

Φανοο@ία Δακο@ώνια: Καλύτερα να μη τα χρησιμοποιούμε. Κυκλώ·

πεια τείχη λέμε τα Μυκηναϊκά. Διότι αμέσως, όταν πείτε Κυκλώπεια ανα

Φέρεστε στη μυκηναϊκή εποχή και είναι πολύ δύσκολο να πούμε ότι αυτά

είναι μυκηναϊκά, εΦόσον δεν έχουμε άλλα στοιχεία.

Ν. Μπάτσος: Διπλά, πολυγωνικά τείχη.

8λ. Παλιαλέξης: Νομίζω ότι κάποιες λεπτομέρειες μπορούν να συζη

τηθούν στο διάλειμμα. Σας γνωρίζω ότι έχουμε ξεΦύγει πολύ από το πρό

γραμμα, θα κάνουμε και ένα διάλειμμα. θα είναι μικρό το διάλειμμα.

Γ. Δελόπουλος: Μία ερώτηση διευκρινιστική για τον κ. Σακκά. Κύριε

Σακκά, επανειλημμένα αναΦέρετε τον όρο υιοθέτηση μυκηναί"κών κοι

νωνικών πρακτικών. Μου φαίνεται λιγάκι αφηρημένο και ιδίως για μας,

τους μη αρχαιολόγους. Θα ήθελα να παρακαλέσω να γίνετε λιγάκι

συγκεκριμένος, γιατί πραγματικά ενδιαΦέρομαι να καταλάβω, ποιες

είναι οι κοινωνικές πρακτικές που κρύβονται πίσω απ' αυτά τα πτωχά,

βέβαια, στοιχεία που βρίσκουμε στις αναcr"αΦές αυτές. Ευχαριστώ.

Δημ. Σακκάς: Με τον όρο κοινωνικές πρακτικές, αναΦέρομαι στα

ταφικά έθιμα, όπως είναι η μετάβαση, αυτό που έθιξε και η κα Δακορώ

νια πριν, η μετάβαση από το έθιμο της ατομικής ταΦής στις ομαδικές

ταΦές. Δείχνει μία εντελώς διαφορετική αντίληψη και κοινωνική πρακτι

κή για την αντιμετώπιση του θανάτου.

Γ. Δελόπουλοι;: παρεμβαίνει εκτός μικροΦώνου ...Δεν είναι λίγο

πράγμα όμως...
Δημ. Σακκάς: Ναι, αλλά όταν ένα έθιμο συνεχίζεται πέντε αιώνες και

ξαφνικά φαίνεταινα μεταβάλλεται,είναι κάτι που σημειώνεται,όταν έχει

κανείς έναν τόσο μικρό όγκο υλικού, είναι εντυπωσιακό να το βλέπει.

Ιων. Μακ@ής: Εγώ δεν θέλω να υποβάλλω ερώτημα, θέλω να πω μία
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γενικότερη σκέψη. Πρώτα-πρώτα, έχουμε τη χαρά να είναι μεταξύ μας

και η κα Δακορώνια, που με την γνώση της, την πείρα της κλπ., μπορεί να

προσΦέρει πολλά στη διεξαγωγή αυτού του συνεδρίου. Όμως, με την

τελευταία θέση περί Βουμελιτέας, θα ήθελα να πω ότι δεν ξέρω τ(πστα

για τη θέση αυτή. Όμως, κα Δακσρώνια, ας μην είμαστε και τελείως

απορριπτικοί, απέναντι στις εισηγήσεις της μορΦής αυτής.

Εσείς ως αρχαιολόγοι, οφείλετε να τεκμηριώνετε απόλυτα κάτι που

λέτε, το καταλαβαίνω από τη δική σας την πλευρά. Αλλά από την πλευ

ρά ενός απλού ερευνητή, δεν είναι και υποχρεωμένος να έχει αδιάσειστα

στοιχεία.

Φανο"ρία Δακορώνια: Για να μη ταλαιπωρήσουμε το Συνέδριο, στο

διάλειμμα θα σας πω τι έχω υποΦέρει εγώ προσωπικά και η Αρχαιολογι

κή Υπηρεσία ολόκληρη.

8λ. Παλιαλέξης:: Νομίζω ότι είναι ένα ζήτημα το οποίο δεν μπορεί να

λυθεί.

Φανουρία Δακορώνια: Κοιτάξτε να δείτε, δεν έχω τίποτα και είναι

πραγματικά συγκινητικό και όσοι με ξέρουν στην 25ετή διαδρομή μου

εδώ μέσα στη Φθιώτιδα, ξέρουν ότι όλα αυτά τα EmXQoτili και τα ενθαρ

ρύνω. Αλλά από το να διατυπώνουμε θεωρίες, μέχρι το να συγκεντρώ

νουμε κάποια στοιχεία, χρήσιμα, mστέψτε με, πάρα πολύ χρήσιμα, και να

τα παρουσιάζουμε με μία, αν θέλετε να το πω λίγη σεμνότητα, αυτό είναι

χρήσιμο. Απλώς, εκείνο το οποίο εμένα με ενοχλεί και ενοχλεί πάρα πολ

λούς άλλους συναδέλφους, είναι αυτή η τάση του να βγάζουμε δόγματα,

θεωρίες, χωρίς να έχουμε την εξειδικευμένη γνώση, μ' αυτή την έννοια.

Και ξέρω πολύ καλά ότι έχω ταλαιπωρηθεί και εγώ και οι ΣυνάδελΦοι,

και μπορώ να σας πω ανέκδοτα ολόκληρα, τα οποία όμως, τι γίνεται, στις

τοπικές κοινωνίες όπου ο τάδε, ο βήτα, ο γάμα, έχουν οπωσδήποτε την

αξία τους και τη συμβολή τους και την εκτίμηση, όταν βγει και πει «ξέρε

τε, εδώ είναι η Boυμελιτέω~, δημιουργείται μία μυθολογία η οποία εκ των

υστέρων κάνει κακό. Καταλάβατε; Έχω παραδείγματα να σας πω μετά,

πάρα πολλά.

Ιων. Μακρής:: Εγώ περισσότερο αναφέρθηκα σ' αυτό, από Φόβο

μήπως αποθαρρυνθούν όσοι στο μέλλον θέλουν να ασχοληθούν με την

έρευνα. Δηλαδή δεν είναι μόνο οι αρχαιολόγοι που μπορούν να ασχο

λούνται με την έρευνα.

Φανουρία Δακορώνια: Όχι, όχι. Αλλά το να συγκεντρώσει το υλικό

και να πει κύριοι, ελάτε, εγώ περπάτησα και βρήκα αυτά. Ελάτε να τα

δείτε, αυτό είναι χρήσιμο. Θεάρεστο έργο. Αλλά το να βγαίνουμε δογμα

τικά και να λέμε «εδώ έφαγε ο Αχιλλέας» ή «εκεί ο Πάτροκλος» ...
Ιων. Μακρής:: Κύριε Πρόεδρε, μία κουβέντα ακόμη.

Ήλ. Παλιαλtξης:: Κύριε Μακρή, έχουμε ξεΦύγει πολύ.
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Ιων. Μαχρή;: Το ξέρω πολύ καλά. έχω κι εγώ την ίδια αγωνία με σας,

όμως ήθελα να τονίσω, ακούσαμε πάρα πολύ ωραίες εισηγήσεις, ανάπτυ

ξη θεμάτων ενδιαφερόντων. Σήμερα 4 θέματα είχαν αναφορά στη Λοκρί

δα. Αναπτύχθηκαν μάλιστα και από Λοκρούς, από καταγόμενους δηλα

δή από την περιοχή. Θέλω να τονίσω ότι πρέπει όσοι βρισκόμαστε εδώ,

να φροντίσει ο καθένας να μεταφέρει στις τοπικές κοινωνίες, είτε στη

Λοκρίδα, είτε αλλού, το τι γίνεται στο Συνέδριο και να πιέσει μ' αυτό τον

τρόπο τις Δημοτικές Αρχές. Γιατί βλέπω απουσία των Δημοτικών Αρχών.

Θα περίμενα εγώ τουλάχιστον από τη Λοκρίδα σήμερα, να έχουν ενοι

κιάσει πούλμαν και να τα έχουν διαθέσει στη διάθεση του κοινού, για να

έρθει όποιος επιθυμεί να παρακολουθήσει το Συνέδριο, μια και τα θέμα

τα αυτά ενδιαΦέρουν τη Λοκρίδα. Το ίδιο ισχύει και για τις άλλες περιο

χές.

Ευχαριστώ και συγνώμη για την καθυστέρηση.

8λ. Παλιαλέξη;: Συγνώμη, επειδή m.στεύω ότι εδώ ανακοινώσεις

γίνονται, αυτές θα αξιολογηθούν ή αξιολογούνται και θα δούμε. Κύριε

Δήμαρχε. παρακαλώ.

Μιλτ. Ριζάκη;: Θα ήθελα να εκφράσω μία απορία. Η δυτική Φθιώτι

δα είναι σχεδόν το 1/3 του νομού Φθιώτιδος, με ιστορία μακρόχρονη από

την εποχή του Αχιλλέα, δεδομένου ότι όπως ξέρουμε ο Πηλέας πήγε στις

πηγές του Σπερχειού ποταμού και έκανε θυσία για να γυρίσει ο γιος του

και να μη σκοτωθεί και να μην επαληθεύσει το μαντείο των ΔελΦών. Η

Αρχαία Μακρακώμη. η αρχαία Σπέρχεια, δυστυχώς στο συνέδριο αυτό

δεν συμπεριλαμβάνεται αυτή η περιοχή και υπάρχει ένα κενό μεγάλο. Θα

θέλαμε να ρωτήσουμε γιατί αυτό το κενό και γιατί δεν υπήρξε μία έκθε

ση πάνω στο θέμα αυτό της ιστορίας του χώρου της Δυτικής Φθιώτιδας.

Ευχαριστώ.

8λ. Παλιαλέξη;: Κύριε Δήμαρχε, έχει γίνει ανακοίνωση του Συνεδρί

ου. Όσοι είχαν εργασία, θέλανε να κάνουν ανακοίνωση, εν πάση περι

πτώσει να παρουσιάσουν το θέμα τους, το παρουσιάζουν. Προφανώς

από την περιοχή της Δυτικής Φθιώτιδας δεν υπήρξε ανάλογο ενδιαφέ

ρον.

Το διάλειμμα από μισή ώρα θα το κάνουμε ένα τέταρτο για να μπορέ

σουμε να είμαστε συνεπείς στο πρόγραμμά μας.
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3η Συνεδρίαση

Προεδρείο:

Νάτσιος Δημήτριος - Γαλάνης Χρίστος

ΕIΣΗrΗΤΕΣ· θΕΜΑΤΑ

Ζαμπεθάνης Βάιος

«Η αξιολόγηση των εκπ!κών της Φθιώτιδας στη IΟετία του 1960.
Συγχρονική και διαχρονική προσέγγισψ.

Κουτσολέλος Δημήτριος

«Μνήμη Ιωάwη Γ. Βορτσέλα (1841 - 1913).
Μία προσέγγιση της ζωής και του έργου του.

rαλλής Κώστας

«Τα «Ααμιακά,> του 1918. Ένα αντιπειθαρχικό κίνημα της φρουράς

της Λαμ!ας και οι συνέπειές του».

Σπανός Βασίλειος

«Υπομνήματα Εmσκόπου του Θαυμακού (1659 - 1857»>,

Σπανός Κωνσταντίνος

«Πέντε υπομνήματα εκλογής εmσκόπου Ζητουνίου

(Μάρτιος 1647 -29.10.1698)>>.

Σταυρόπουλος Γεώργιος

«Η άνθηση της ασημουργ(ας στη Λαμ!α.

(Τέλη 190υ ~ αρχές 200υ σι.»>,

Σωτήριος Χούπας

«Θεατρικά Εργαστήρια και θεατρικές ομάδες

Μέσα ΕκΠΙσης & Εmκοινωνίας στη Λαμία (1978 - 2(05).

Ερωτήσει; - απαντήσει; - απόψει;

Em των εισηγήσεων της 3ης Συνεδρ(ασης
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ΕΙΣΗΠΙΤΗΣ

Δρ. Βάιος Ζα_θάνης

Περιφερειακός Διευθυντής Πρωτοβάθμιας & Δευτqtοβάθμιας

Εκ""Uιευσης Στερεάς Ελλάδας

θΕΜΑ

Η αξιολ6γηση των εκπιιιδεvτικι!Jv της ΦΟιιίπιδας στην 10 ετία

του 1960 ΣύΎΧρονη και διαχρονική :προσέγγιση

Η
τοπική ιστoρCα δεν περιορίζεται μόνο στην καταγραφη στοιχείων

που αναΦέρονται στα επαγγέλματα, τους πόρους, την οικονομι.

κή ζωή, τα ήθη και τα έθιμα, τις παραδόσεις, το λαογραΦικ6 υλικό και τα

ιστορικά γεγονότα τοπικής εμβέλειας. Είναι δυνατό να επεκταθεί και σε

άλλους τομείς της ανθρώπινης δράσης και της κοινωνικής ζωής. Η εκπαί·

δευση είναι ο τομέας, ο οπο(ος μπορεί να καταστεί αντικείμενο εστιασμού

και ιστορικής μελέτης.

Η χώρα μας είναι η μοναδική, (σως, περίπτωση στην παγκόσμια ιστο

ρία που δεν έχει σταθερό πλαίσιο αξιολόγησης των εκπαιδευτικών και

του έργου τους. Θεωρώ ότι είναι σημαντικό να αναζητήσουμε το υπό

στρωμα πάνω στο 000(0 πακτώθηκεη αντ(ληψη πως η αξιολόγηση των

εκπαιδευτικώνυπήρξεπροϊόν αναχρονιστικήςπροσέγγισηςή αυθα(ρετης

κι ατεκμηρ(ωτηςσυμπεΡιΦοράς.Θα επιχειρήσω,στον ελάχιστοχρόνο,να

προσεγγίσωτην αξιολόγηση των εκπαιδευτικώντης Φθιώτιδας κατά τη

δεκαετ(ατου '60-70.Ειδικότερααπό το σχσλικό έτσς 1958·1959.
Για το λόγο αυτό μελέτησα τα στοιχε(α: 118 εκθέσεων επιθεώρησης

του σχολικού έτους 1958-1959, 169 εκθέσεων του έτους 1968-1969 και 175
εκθέσεων του έτους 1969-1970.

Παράλληλα, θα σας διαβάσω ενδεικτικά αποσπάσματα 16 εκθέσεων,

που επιτρέπουν την προσέγγιση της διδακτικής μεθοδολογ(ας των

δασκάλων κατά τα έτη 1958- 1959, Ι968-1969 και Ι969-1970 και την αντί

στοιχη βαθμολόγησηl αξιολόγηση της.

Οι εκθέσεις είχαν ένα κοινό χαρακτηριστικό, δεν υπερέβαιναν τις δύο

σελίδες και η αποτ(μηση της ποιότητας και της διδακτικής επάρκειας δεν

υπερέβαινε σε κάθε αντικείμενο κρίσης τις πέντε ή έξι το πολύ λέξεις.

Η πρώτη παρατήρηση που προκύπτει ε(ναι πως υπήρχε διάθεση για

μια γενικόλογη αξιολόγηση της προσωπικότητας του κάθε έργου. Αυτή,

όμως, προέκυπτε από την περιγραΦή η οπο(α και εκε(νη ήταν γενικόλογη,

αλλά όμως προσπαθούσε με κάθε τρόπο να αιτιολογήσει τον τελικό

χαρακτηρισμό.

Η δεύτερη παρατήρηση που προκύπτει αφορά στους επιθεωρητές οι

οποωι ε(χαν τραγικά δύσκολο έργο, όταν επρόκειτο να αποτιμήσουν τη

συμπεριφορά. Για το λόγο αυτό, οι χαρακτηρισμο( που χρησιμοποιούσαν

περιορ(στηκαν στο «εξαιρετικός», «αξιοπρεπής», «κάθετα αξιοπρεπής».
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1. Γενική και ειδική μόρφωσις::

Διδακτική ικανότης:

Διοικητική δεξιότης:

Ευσυνειδησω:

Συμπεριφορά:

Κοινωνική δράσις:

2. Γενική και ειδική μόl}φωσις::

Διδακτική ικανότης:

Διοικητική δεξιότης:

Ευσυνειδησία:

Συμττεριφορά:

Κοινωνική δράσις:

3. Γενική και ειδική μόρφωσις:

Διδακτική ικανότης:

Διοικητική δεξιότης

Ευσυνειδησω:

Συμττεριφορά:

Κοινωνική δράσις:

4. Γενική και ειδική μόρφωσις::

Διδακτική ικανότης:

Διοικητική δεξιότης:

Ευσυνειδησω:

ΣυμπεριΦορά:

Κοινωνική δράσις:

5. Γενική και ειδική μόl}φωσις::

Διδακτική ικανότης:

Διοικητική δεξιότης:

Ευσυνειδησία:

Συμπεριφορά:

Κοινωνική δράσις:

6. Γενική και ειδική μόρφωσις::

Διδακτική ικανότης:

Διοικητική δεξιότης:

Ευσυνειδησω:

Συμπεριφορά:

Κοινωνική δράσις:

7. Γενική και ειδική μόρφωσις::

Διδακτική ικανότης:

Διοικητική δεξιότης:

Ευσυνειδησία:

Είναι ικανός/ λίαν ικανός:

Είναι ικανός/ άρτιος

Είναι λίαν δεξιός

Ε(ναι λίαν ευσυνειδητος

Ε(ναι εξα(ρετος

Ε(ναι δραστήριος/ επωφελής

Είναι ικανή/ λίαν ικανή έως αρt'ία

Ε(ναι ικανή έως αρτία! αρτία

θναι λίαν δεξι.ά

θναι λίαν ευσυνείδητος

θναι εξα(ρετος

θναι επωφελής

Είναι ικανός / άl}tΊος
θναι ικανός/ άρτιος

θναι λίαν δεξιός

Είναι λίαν ευσυνείδητος

Είναι εξα(ρετος

θναι επωφελής

Είναι ικανός/ λίαν ικανός έως: άl}'tιος

Είναι ικανός έως άρτιος! άρτιος

Είναι λίαν δεξιός

Είναι λίαν ευσυνειδητος

Είναι εξα(ρετος

θνω επωφελής

Είναι ικανό;! λίαν ικανός: έως άρτιος

θναι ικανός/ άρτιος

θναι λίαν δεξιός

Είναι λίαν ευσυνείδητος

Ε(ναι εξα(ρετος

θναι δραστήριος/επωφελής

Είναι ικανή/λίαν ικανή

Είναι ικανή/ αρτία

θναι δεξιά! λίαν δεξιά

θναι λ(αν ευσυνείδητος

Είναι αξιοπρεπής! εξα(ρετος

Είναι δραστήρια! επωφελής

Είναι ικανή! λίαν ικανή

θναι ικανή/ λίαν ικανή

θναι λίαν δεξιά

θναι λίαν ευσυνειδητος
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Συ"""ρ<<ρ<>ρό,

Κοινωνική δράσις:

Δρ. Βάιος Ζαμ....uθάνης

Είναι αξιo.ι,;ρεπήςt εξα(ρετος

Ε{ναι δραστήριαl επωφελής

8. Γενική και ειδική μό(?φωοις:

Διδακτική ικανότης:

Διοικητική δεξιότης:

Ευσυνειδηο(α;

Συμί'tεριΦoρά:

Κοινωνική δράσις:

9. Γενική χαι ειδική μόQφωσις:

Διδακτική ικανότης

Διοικητική δεξιότης:

Ευouνειδησ(α:

Συμπεριφορά:

Κοινωνική δράσις:

10. Γενική και ειδική μόf}φωσις:

Διδακτιχή ικανότης:

Διοικητική δεξιότης:

Ευσυνειδησία:

ΣυμπεριΦορά:

Κοινωνική δράσις:

Ι Ι. Γενική χαι ειδική μόρς.ωσις.

Διδακτική ικανότης:

Διοικητική δεξιότης:

Ευσυνειδησία:

ΣυμπεριΦορά:

Κοινωνική δράσις:

12.ΓενΙΧή και ειδική μόf?φωσις:

Διδακτική ικανότης:

Διοικητική δεξιότης:

Ευσυνειδησία:

ΣυμττεΡιΦορά:

Κοινωνική δράσις:

13. Γενική και ειδική μόf?φωσις:

Διδακτική ικανότης:

Διοικητική δεξιότης;

ΕυouνειδησΙα:

Συι·ι.,u:ριΦορά:

Κοινωνική δράσις:

Είναι ιχαVΉΙ λ{αν ικανή

Ε(ναι ιχα'Vήl αρτία

Είναι λίαν δεξιά

Είναι λίαν ευσυνείδητος

Ε(ναι εξα(ρετος

Είναι εργατΙΧήΙ λίαν δραστήρια

Είναι ιχαvήn..ίαν ιχανή

Είναι ικανή! λίαν ικανή έως αρτία

Είναι λίαν δεξιά

Είναι λίαν ευσυνe(δητος

Είναι εξαίρετος

Ε(νOL εργατική/λίαν δραστήρια

Είναι ικανός! λLαν ικανό;

Είναι ικανός/ λίαν ικανός έως άρτιος

Ε(ναι λίαν δεξιός

Ε(ναι λίαν ευσυνείδητος

Ε(ναι εξα(ρετος

Είναι δραστήριoςlE.ι-ι;ωφελής

Είναι ιχανό9'λίαν ιχανό;

Είναι ικαν6ς! λίαν ικανός

Είναι λίαν δεξιός

Ε(ναι λίαν ευσυνείδητος

Ε(ναι εξαίρετος

Ε(ναι δραστήριος!λίαν δραστήριος

Είναι ικανό;! λίαν ιχανός

Είναι ικανόςl λίαν ικανός έως άρτιος

Είναι λίαν δεξιός

ΕίνOL λίαν ευσυνείδητος

Είναι εξα(ρετος

Ε(νOL δραστήριος! επωφελής

Είναι ικανό;! λίαν ικανό;

Είναι ικανός έως άρτιος! λίαν ικανός

Είναι λίαν δεξιός

Είναι λίαν ευσυνείδητος

Είναι εξαίρετος

Είναι δραστήριος! Ε.ι-ιωΦελής
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14. Γενική και ειδική μό@φωσις:

Διδακτική ικανότης:

Διοικητική δεξιότης:

Ευσυνειδησία:

Συμττεριφορά:

Κοινωνική δράσις:

15. Γενική και ειδική μό@φωσις:

Διδακτική ικανότης:

Διοικητική δεξιότης:

Ευσυνειδησία:

Συμπεριφορά:

Κοινωνική δράσις:

16. Γενική και ειδική μό@φωσις:

Διδακτική ικανότης:

Διοικητική δεξιότης:

Ευσυνειδησ(α:

Συμπεριφορά:

Κοινωνική δράσις:

Είναι ικανός

Είναι ικανός! λ(αν ικανός

Είναι λίαν δεξιός

Είναι λίαν ευσυνείδητος

Είναι αξιοπρεπής/ εξα(ρετος

Είναι δραστήριος! λίαν δραστήριος

Είναι ικανό9 ά@τιος

Ε(ναι ικανός! άρτιος

Ε(ναι λ(αν δεξιός

Ε(ναι λ(αν ευσυνείδητος

Ε(ναι εξα(ρετος

Ε(ναι επωφελής

Είναι ικανό9 ά@τιος

Είναι ικανός έως άρτιος/ άρτιος

Είναι λίαν δεξιός

Είναι λ(αν ευσυνείδητος

Είναι εξα(ρετος

Είναι επωφελής

Επίσης, θα παραθέσω ενδεικτικά αξιολογικής κρίσης από τις εκθέσεις

7 εκπαιδευτικών οι οποίοι στη δεκαετία του '80 διατέλεσανστελέχη της

εκπαίδευσης.

Σ"μπέρασμα: κρίνεται όθεν ούτος: ΕπιστημονικώςΛΙΑΝ ΙΚΑΝΟΣ

έως ΑΡΤΙΟΣ, διδακτικώς ΑΡΤΙΟΣ, διοικητικώς ΛΙΑΝ ΔΕΞΙΟΣ, ως

προς την εκτέλεσιν των καθηκόντωντου ΛΙΑΝ ΕΥΣΥΝΕΙΔΗΤΟΣ.την

συμπεριφοράν ΕΞΑΙΡΕΤΟΣ και ΕΠΩΦΕΛΗΣ την δράσιν. Βαθμός:

(24,75).-

Σ"μπέρασμα: κρίνεται όθεν ούτος: Emστημoνικώς ΛΙΑΝ ΙΚΑΝΟΣ

έως ΑΡΤΙΟΣ, διδακτικώς ΛΙΑΝ ΚΑΛΟΣ ΕΩΣ ΑΡΤΙΟΣ, διοικητικώς

ΛΙΑΝ ΔΕΞΙΟΣ. ως προς την εκτέλεσιν των καθηκόντων του ΛΙΑΝ

ΕΥΣΥΝΕΙΔΗΤΟΣ, την συμπεριφοράν ΛΙΑΝ ΑΞΙΟΠΡΕΠΗΣ και ΛΙΑΝ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΣ την δράσιν. Βαθμός: (24,00).-

Σ"μπέρασμα: κρίνεται όθεν ούτος: Επιστημονικώς ΛΙΑΝ ΙΚΑΝΟΣ.

διδακτικώς ΛΙΑΝ ΙΚΑΝΟΣ • διοικητικώς ΛΙΑΝ ΔΕΞΙΟΣ. ως προς την

εκτέλεσιν των καθηκόντων του ΛΙΑΝ ΕγΣγΝΕΙΔΗΤΟΣ. την συμπερι

φσράν ΕΞΑΙΡΕΤΟΣ και ΕΠΩΦΕΛΗΣ την δράσιν. Βαθμός: (24,00).-
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Σvμπέρασμα: κρίνεται όθεν ούτος: Επιστημονικώς ΑΡΤΙΟΣ, διδακτι

κως ΑΡΤΙΟΣ, διοικητικώς ΛΙΑΝ ΔΕΞΙΟΣ, ως προς την εκτέλεσιν των

καθηκόντων του ΛΙΑΝ εγΣγΝΕΙΔΗΤΟΣ, την συμπεριφοράν

ΕΞΑΙΡΕΤΟΣ και ΕΠΩΦΕΛΗΣ την δράσιν. Βαθμός: (25,00).-

Συμ..'"tέpασμα: κρίνεται όθεν ούτος: Επιστημονικώς ΙΚΑΝΟΣ, διδα

κτικώς ΙΚΑΝΟΣ, διοικητικώς ΛΙΑΝ ΔΕΞΙΟΣ, ως προς την εκτέλεσιν

των καθηκόντων του ΛΙΑΝ εΥΣΥΝΕΙΔΗΤΟΣ, την συμπεριφοράν

ΛΙΑΝ ΑΞΙΟΠΡΕΠΗΣ και ΛΙΑΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΣ την δράσιν. Βαθμός:

(22,50).-

Συμπέρασμα: κρίνεται όθεν ούτος: Επιστημονικώς ΛΙΑΝ ΙΚΑΝΟΣ

έως ΑΡΤΙΟΣ, διδακτικώς ΑΡΤΙΟΣ, διοικητικώς ΛΙΑΝ ΔΕΞΙΟΣ, ως

προς την εκτέλεσιν των καθηκόντων του ΛΙΑΝ εγΣγΝΕΙΔΗΤΟΣ. την

συμπεριφοράν ΕΞΑΙΡΕΤΟΣ και ΕΠΩΦΕΛΗΣ την δράσιν. Βαθμός:

(24,75).-
Συμπέρασμα: κρίνεται όθεν ούτος: Επιστημονικώς ΛΙΑΝ ΙΚΑΝΟΣ,

διδακτικώς ΕΩΣ ΑΡΤΙΟΣ, διοικητικώς ΛΙΑΝ ΔΕΞΙΟΣ, ως προς την

εκτέλεσιν των καθηκόντων του ΛΙΑΝ ΕΥΣΥΝΕΙΔΗΤΟΣ, την συμιϊΕΡΙ

φσράν ΛΙΑΝ ΑΞΙΟΠΡΕΠΗΣ και ΛΙΑΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΣ την δράσιν.

Βαθμός: (23,75).-

Σ"μπέρασμα: κρίνεται όθεν ούτος: Επιστημονικώς ΙΚΑΝΟΣ, διδα

κτικώς ΙΚΑΝΟΣ • διοικητικώς ΛΙΑΝ ΔΕΞΙΟΣ. ως προς την εκτέλεσιν

των καθηκόντων του ΛΙΑΝ ΕΥΣΥΝΕΙΔΗΤΟΣ, την συμπεριφοράν

ΛΙΑΝ ΑΞΙΟΠΡΕΠΗΣ και ΛΙΑΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΣ την δράσιν. Βαθμός:

(22,50).-

Από τις εκθέσεις των δύο τελευταίων ετών θα σας παρουσιάσω στατι

στικά στοιχεία, τους δείκτες κεντρικής τάσης: Μέσο όρο. Δεσπόζουσα!

εmκρατούσα τιμή. Διάμεσο.
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Σημαντικό εΙναι το γεγονός της προφορικής δήλωσης δύο μαθητριών

και ενός μαθητή, οι οπο(οι σήμερα, μετά την παρέλευση 46 περi.πoυ χρό~

νων, με λαγαρό βλέμμα αξιολογούν! κρΙνουν το δάσκαλο τους.

«Ήταν καλός δάσκαλος, αλλά έδερνε». «Κρατούσε βέργα, αν και

ήταν καλός δάσκαλος». «Έδερνε με πολύ μεγάλη βέργα ... Ήταν καλός

δάσκαλσρ).

Θεώρησα χρέος μου, επειδή διέθετα τα στοιχεω αυτά, να

σας παρουσιάσω σήμερα αυτό το σύντομο πόνημα. Ένας πολιτικός που

έζησε έδρασε και σημάδεψε με τη ζωή και το έργο του τον περασμένο

αιώνα διατύπωσε τη βαθυστόχαστη σκέψη: «Η Ιστορ(α μας διδάσκει ότι

δε μας διδάσκει τι:πστε».

ΣΤΟ κατώΦλι της νέας χιλιετ(ας, ας μάθουμε να διδασκόμαστε απ

όλα και κυρΙως από τα λάθη μας.

Η ανακo{νoxrιj μου αφιερΏVεται σπι μνήμη των:

• ΒασιλεΙου Στ. ΠαπaστεΦάνoυ~ Γενικού ΕπιΟεωριτού

Δημοτικής EκπnΙδεvoης

• Κωνσταντίνιυ ΑΟαν. Πολύζου, ΕπιΟεωριτού Δημοτικής

EκπnΙδεvoης,

ως ελάχιοτο δείγμα σεβασμού στο {ργ,ου τους.

Σας ευχαριστώ

Β.βλ.ΟΥοαφία:

1. Εκθέσει.ς Επιθεωρήσεως Σχολείων και Διδασκάλων. Σχολι.κού Έτους 1958-1959. Β'
ΠεΡιΦέρειας Φθιώτιδας.

2. Βιβλίον Εκθέσεων Επιθεωρήσεως Σχολείων και Διδακτι.κού Προσω:mκού, Σχολι

κού Έτους 1968-1969, τόμοι δύο (2). Εκπαιδευτική ΠεΡιΦέρει.α Β' Φθιώτιδας.

3. Βιβλίον Εκθέσεων Επιθεωρήσεως Σχολείων και Διδακτικού Προσω:mκού, Σχολι

κού Έτους 1969-1974. τόμοι δύο (2). Εκπαιδευτική ΠεΡιΦέρει.α Β' Φθιώτιδας.

4. Χέλμουντ Βεκ. Αξιολόγηση κω βαθμoλoγCα, τέταρτη έκδοση. Σύγχρονη Εποχή,

Αθήνα 1989.
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ΕIΣΗrHΤΗΣ

Δημή1Qιοr; Κ. Κου100λέλοι;

Επίτιμο; Επόπτη; Δημοτική; ΕΚΠΙσεωι;

θΕΜΑ

Μνήμη Ιωάννη Γ. Βορτσέλα (1841-1913)
Μια .προσέΥγιση της ζωής και του έρ'Υου του

«Ανδρών έργω γενομένων αγαθών, έργω

και δη).ούσθαι ταςτψdς.» ΠΕΡΙΚΛΗΣ

...Αν τα παρεληλυθότα μVΗμovεύης, άμεινον περl των

μελλόντων βουλεύσει.» ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ

Α'

Σ
υμπληρώνονται εΦέτος 164 χρόνια από τη γέννηση και 92 από τον

θάνατο του αείμνηστου ΙΩΆΝΝΗ Γ. ΒΟΡΤΣΕΛΑ, μιας εξέχου

σας και ρωμαλέας μορΦής των Ελληνικών Γραμμάτων.

Όσο παρέρχεται ο χρόνος. τιμούμε. όλο και περισσότερο συνειδητά,

ολόψυχα και ομόψυχα, την ιερή μνήμη του και την ύψιστη προσφορά

του. Είναι, νομίζω. αρκετό το διάστημα που πέρασε από τότε για να επι

χειρήσουμε μια προσέγγιση στο πνεύμα του, να αξιολογήσουμε το έργο

του και να προσαρμόσουμε την πορεία μας στο δικό του παράδειγμα.

Είναι δύσκολο εγχε(ρημα η αποτίμηση της προσωπικότητάς του. Η

εισήγηση μου δεν αποτελεί ούτε πλήρη, ούτε συνολική σκιαγραΦία του

έξοχου Φθιώτη πνευματικού ηγέτη. Είναι μια ελάχιστη προσΦορά Φόρου

τιμής. σεβασμού και ευγνωμοσύνης στη μνήμη του πατριδολάτρη και

ακούραστου εργάτη του ελληνικού πνεύματος.

Β'

Η Φθιώτιδα. όπως είναι γνωστό, εκτός απ' την πλουσιότατη θρησκευ

τική, πνευματική και καλλιτεχνική εισΦορά της, από την αρχαιότητα. που

προκάλεσε και προκαλεί. στη διαδρομή του χρόνου. τον παγκόσΜW θαυ

μασμό για την τελε(ωση του απαράμιλλου ελληνικού πολιτισμού. έδωσε

την ευρύχωρη κοιλάδα της για τη διεξαγωγή τιτάνιων αγώνων και τη

συγκρότηση κοσμοϊστορικών μαχών. οι οποίες έσωσαν την τιμή της

πατρίδας μας, εξασΦάλισαν την ελεύθερη ζωή των Ελλήνων και μπορούν

να περιληΦθούν στις τιμιότερες και αγιότερες θυσ(ες της ανθρωπότητας.

Υπήρξε η καρδιά και η Ακρόπολη τη Ρούμελης, «μήτηρ θεών και θνη

τών». Οι Θερμοπύλες, ο Σπερχειός. η Αλαμάνα, τα Βασιλικά και ο Γορ

γοπόταμος μας ιστορούν τρόπαια θριάμβου και κεΦάλαια ανθρωπιάς.
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Εκφράζουν j.Uα τέλεια στιγμή και μια πλήρωση. Μια τίμια ζωή και έναν

άξιο θάνατο. Μια αποθέωση και j.Uα αθάνατη μνήμη.

«Η Φθιώτιδα ειναι-σημειώνει ο Ι. Μ. Παναγιωτόπουλος-ενα τoπio τρι

συπόστατο: αισθηματικό, δραματικό και ηρωικό. Οι θάλασσες και τα

ακρογιάλια της είναι το αίσθημα, οι Θερμοπύλες, τα ψηλά βουνά και τα

μεγάλα ποτάμια της EiVaL το ηρωικό εκείνο πρόσωπο, που όνομα άλλο

δεν έχει, παρά τούτο μονάχα: Λεβεντιά!» Απλωμένη στο κέντρο της

χώρας, ανάμεσα σ' αγέρωχα βουνά με γόνιμους κάμπους, με την προ

στασία των μαρτύρων και των ηρώων της, πλημμυρισμένη από φως,

γαλήνη και φωτεινούς στοχασμούς, πόσα έχει να μας διηγηθεί απ' τα

περασμένα: τα δίσεχτα χρόνια, τους οργισμένους καιρούς και τις

λαμπρές δόξες! Απολησμονημένημέσα στα βάθη των αιώνων, με τους

αρχαίους ανθρώπους, με τα βαθύριζα και πολύκλαδα δέντρα και τα

πυκνά συνταρακτικά γεγονότα, πλημμυρισμένη από στεναγμούς, αγω

νίες και αγώνες και καταπληγωμένηαπό βάρβαρουςλαούς,που πάτησαν

την ιερή γή της, προβάλλεισήμερα περήφανηκαι θαυμαστή,ζωντανήκαι

δημιουργική, ωραία και ιδανική. Αυτήν την αγιοτόκο, ηρωοτόκο και

«εριβώλακαΦθία» παρουσίασε,πριν από 98 χρόνια, στο περισπούδαστο

και έξοχο έργο του, κατά τρόπο υποδειγματικό και άρτιο, ο αείμνηστος

Ιωάννης Γ. Βορτσέλας, πρώτος Φθιώτης ιστοριογράφος, που αναδείχτη

κε μια εξέχουσα και ρωμαλέα μορΦή των Ελληνικών Γραμμάτων.

f'
Προερχόμενοςαπό πολυμελή και φτωχική οικογένεια,κατατρεγμένη

από τους Τούρκους,γεννήθηκεστο χωριόΠαλιόκαστρο-Τυμφρηστού,το

έτος 1841. Ο πατέρας του, Γεώργιος Βορτσέλας, πέθανε πρόωρα, αΦήνο

ντας τέσσερα αγόρια και μια θυγατέρα. Έχουν περάσει είκοσι χρόνια

από το μεγαλείο του Εικοσιένα και την υπέρτατη θυσία του Διάκου, νέου

Διγενή και ημίθεου, στο δαφνοσπαρμένο τόπο της Αλαμάνας, σύμβολο

του χρέους και της Πατρίδας, άριστο δίδαγμα για τις ελληνικές γενιές. Η

Φθιώτιδα, όπως και ολόκληρη η Ελλάδα, αναδυόταν μέσα από μια

θάλασσα αιμάτων και στεναγμών, πόνων και δακρύων, θλίψεων και

δοκιμασιών μιας μακρόχρονης και πικρής δουλείας. Η ψυχή των Φθιω

τών είναι ακόμη ματωμένη. Δεν έχει απομείνει τίποτα όρθιο, εκτός από

τις στήλες τους καπνού, επάνω από το ολοκαύτωμα και τα αποκαιδια.

Έμειναν κλεισμένοι μέσα στο γκρεμισμένο και άπαρτο κάστρο της καρ

διάς τους. Επάνω από τα ιερά χαλάσματα, άρχισαν να ξαναφυτεύουν τα

καμένα δάση της ελιάς και της δάφνης και να σηκώνουν, κάτω απ' τον

αρχαίο ουρανό μας, πέτρα με πέτρα, τα γκρεμισμένα καλύβια τους.

Με πολλές στερήσεις και τη φροντίδα των αδελΦών του, τελείωσε το

Γυμνάσιο Λαμίας που τον βράβευσε για το ήθος και την επιμέλειά του
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(Εφημ. Λαμίας «Φθιώτιρ), φ. 40. 24.12.1860). Πήρε, στη συνέχεια, το πτυ

χίο του Φιλόλογου καθηγητή από το Πανεmστήι.uo Αθηνών. Προικισμέ

νος με αγαθή μνήμη, με κρίση εξαίρετη και ακαταπόνητη εmμέλεια, έθρε

ψε, με πλουσιότατη πνευματική τροΦή, τη διψασμένη για μάθηση αγνή

ψυχή του. Μελετώντας. σπουδάζοντας και πάντοτε αριστεύοντας, ξάστε

ρο μυαλό, σαν τους ορίζοντες των βουνών της γενέτειράς του, διατήρη

σε, σε όλη τη ζωή του, το ορεινό ήθος της αυστηρής παραδόσεως και της

ακατάβλητης αγωνιστικότητας.

Ως Καθηγητής και Γυμνασιάρχης στη Λαμία, στην' Αμφισσα και στην

Αθήνα. ενέπνευσε την ψυχή των μαθητών του και των εκπαιδευτικών λει

τουργών και αvτίκρυσε με στοργή. εμελέτησε με πίστη τα εκπαιδευτικά

:προβλήματα και συνέβαλε. με όλες τις δυνάμεις του, στην ορθή λύση

τους. Το Νοέμβριο του 1889, διορίστηκε Καθηγητής των Ελληνικών στο

Σχολείο των Βιομηχανικών Τεχνών (το σημερινό Πολυτεχνείο), όπου

δίδαξε μέχρι το Δεκέμβρω του 1890. Λίγο πριν, (7.8.1889), είχε δωρωΟεί
μέλος Εm.τροπής «προς δοκιμασίαν εm προβιβασμώ βοηθών Ελληνικών

Σχoλεlων και Ελληνοδιδασκάλων» (Φ.Ε.Κ. 202/8.8.1889 τ. Α'). Ως συντα

ξιούχος, διορίστηκε Γραμματέας του Εθνικού Πανεm.στημ(ου Αθηνών

και στη συνέχεια, για πολλά χρόνια, Τμηματάρχης Εκκλησιαστικών στο

Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Αργότερα, τοποθετή

θηκε Βασιλικός Εmτροπος της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλά

δος. Για την όλη πολυσήμαντη και πολύτιμη προσφορά του, τιμήθηκε από

την Πολιτε(α με το Μεγαλόσταυρο του Σωτήρος. Πέθανε στην Αθήνα, το

έτος 1913, σε ηλικία 72 χρόνων και τάφηκε στο Α' Κοιμητήριο Αθηνών.

ΤΟ σπίτι του, Αγίου Κωνσταντίνου 3, άφησε στα άρρενα παιδιά των

τριών αδελΦών του, που είχαν μοχθήσει για να τον σπουδάσουν. Μέρος

της περιουσίας του άφησε στην Εκκλησία και στο Σχολείο του χωριού

του. Τη βιβλιοθήκη του με τους Έλληνες και Λατίνους συγγραφείς, δώρι

σε στο Γυμνάσιο Λαμίας, που, δυστυχώς, κάηκε, με άλλα πολλά βιβλία,

το 1941, από Γερμανική βόμβα.

Δ'

α Ιωάννης Γ. Βορτσέλας, γαλουχημένος με το πνεύμα του πόνου και

το φως της Φθιωτικής γης, με τη ζωτικότητα της όρθιας ψυχής και της

δημωυργικής παρουσίας, υπήρξε μια ολοκληρωμένη προσωm.κότητα,

ένας αληθινός και άρτιος άνθρωπος, μια Φλογερή ρουμελιώτικη ψυχή,

ακαταπόνητος και σοΦός παιδαγωγός, έντιμος και γενναίος, βαθύς γνώ

στης της ελληνικής πραγματικότητας και οξυδερκής παρατηρητής των

κοινωνικών εξελ(ξεων. Η πνευματική ακτινοβολία και η γνήσια ρωμαλε

ότητά του, το υψηλό υπόδειγμα ήθους, ευθύνης και αρετής, η ευπρέπεια

και η ελληνική ορθοφροσύνη αποτελούν τη ζωντανή σκέψη και τον παλ

λόμενο λόγο.
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Προερχόταν από τη γενιά των ηρωϊκών ανθρώπων, που η πορεία τους

είναι εm.κή και δραματική με μοναδικό γέρας την απόλυτη συνέπεια στο

επ.ίμονο χρέος. Η ζωή του ολόκληρη υπήρξε ένας συνεχής μόχθος ψυχι

κής αυτοτελείωσης. Μοιάζει με φωτεινό μετέωρο, που έλαμψε και άφησε

βαθειά τα φωτεινά του ίχνη. Βαθύτατα θρησκευτική είναι η ουσ(α και το

νόημα των εθνικών και ηθικών αγώνων του, που έκαμε με τόλμη, πίστη

και παρρησία. Ανηφορικός και τραχύς υπήρξε ο δρόμος του. Τον εβάδι

σε με συνέπεια, αποστολική διάθεση και την ιερή φλόγα του μύστη. Δια

κρωηκε για την ευρύτητα του πνεύματος, τη μεθοδικότητα, την έρευνα

και την ακατάβλητη, μέχρι τέλους της ζωής του, εργατικότητά του. Αντι

προσωπεύει έναν ολόκληρο, γενναίο και υπέροχο κόσμο και ακτινοβολεί

ένα εσωτερικό Φως, που δημιουργεί ευφρόσυνο αναρρίγημα. Ολόκληρη

η ζωή του αναλώθηκε στην ακάματη και ευγενική δραστηριότητά του για

μια καλύτερη παιδεία, πλουσιότερη πνευματική ζωή και ωραιότερη

Φθιώτιδα, Ρούμελη και Πατρίδα. Σώμα του και αίμα του η αγάπη στην

ιστορική Φθιώτιδα και στην αιώνια Ελλάδα μας.

Ε'

Το έτος 1907, σε ηλικία 66 χρόνων, μέσα στη Φωτιά του Μακεδονικού

Αγώνα (1904-1908), μοναδικού στην ιστορία του Ελληνισμού γεγονότος,

γράφει και εκδίδει, κατά τρόπο υποδειγματικό και άρτιο. το περισπούδα

στο και μνημειώδες βιβλίο του με τίτλο: «ΦΘΙΩΤΙΣ, η προς νότον της

Όθρυος. ήτοι: απάνθισμα ιστορικών και γεωγραφικών ειδήσεων από

αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι των καθ' ημάς» (Αθήνα, 1907, σελ. 518), αΦιε
ρωμένο στον γυναικάδελφό του Ανάργυρο Σιμόπουλο από την Άμφισσα,

τότε Υπουργό των Οικονομικών. Τυπώθηκε. σε λίγα αντίτυπα, με προεγ

γραΦές και εισφορές συνδρομητών. Φυσικό ήταν να εξαντληθεί πολύ

γρήγορα και, συνεπώς, παρέμεινε άγνωστο, χωρίς να εκπληρώσει τον

προορισμό του. όπως εm.θυμούσε ο δημιουργός του.

Το έργο περιέχει χωρογραφικό π.ίνακα και διαιρείται σε τρία μέρη:

Α' Στη Φυσική ΓεωγραΦία της Φθιώτιδας, που περιλαμβάνει τέσσερα

κεφάλαια, στα οποία εξετάζονται: τα γεωγραφικά όρια, ο Μαλιακός κόλ

πος, οι οροστοιχίες, ο Σπερχειός και οι παραπόταμοί του, οι θεομηνίες

(κατακλυσμός-σεισμοί), ο μεταλλικός πλούτος, τα ιαματικά νερά, τα

φυτικά προϊόντα και ο ζωικός πλούτος της περιοχής.

Β' Στην Ιστορία της Φθιώτιδας «και της άλλης Θεσσαλίας, καθόσον

αναΦέρεται προς αυτήν», από τους αρχαιότατους χρόνους μέχρι το 1833.
Περιέχει δώδεκα κεΦάλαια με λεπτομερειακή εξέταση των γεγονότων.

Και Γ' Στη Φθιώτιδα ελεύθερη από την Τουρική τυραννία, που περιέ

χει δύο κεφάλαια. Στο πρώτο, εξετάζονται η διοικητική διαίρεση, η

εκκλησιστική διοίκηση και ο σχηματισμός των Δήμων. Στο δεύτερο, εξε-
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τάζεται η σύγχρονη κατάσταση της Φθιώτιδας, ως τις αρχές, δηλαδή, του

περασμένου αιώνα.

Στο τέλος ακολουθεί «Επίμετρον}), στο οποίο αναΦέρονται «γλωσσικά

τινά εν Φθιώτιδι λείψανα βαρβαρικών επιδρομών» (σλαβικά, αλβανικά

και ρουμανικά). Ο συγγραΦέας παραθέτει πλουσιότατη σχετική βιβλιο

γραΦία, ελληνική και ξένη. Με βαθειά συνα(σθηση του χρέους του, τονί

ζει χαρακτηριστικά στον πρόλογό του: «Καίτοι δε καλώς γιγνώσκω το

του ΞενοΦώντος (Απομν. JJ, 8.5) «χαλεπόν ούτω ποιήσαι, ώστε μηδέν

αμαρτε{ν, χαλεπόν δε και αναμαρτήτως τι ποιήσαι μη αγνώμονι κριτή

mQttVXElv», δεν εδlστααα, όμως να προβώ εις την εκτύπωσιν του έργου.

το μεν φρονών, κατά τον αυτόν συγΎραΦέα, ότι «ου παν ράδιον εστίν

ευρείν έργον, εφ' ω ουκ αν τις αιτίαν έχοι», το δε πεποιθώς, ότι, υπό των

επαϊόντων, καταδειχθήσονται τα, τυχόν, ημαρτημένα ή ελλιπώς έχοντα,

ότε το κέρδος έσται μέγα, διότι το βιβλίον δύναται, εν πeoσεχείo μέλλοντι

να εκδοθή επηνωρθωμένον και ως οίον τε πληρέστερον» (σελ. Υ, δ').

Ύστερα από την παράθεση της διαδρομής της ιστορικής Φθίας, γρά

φει στην εισαγωγή του: «Ότε δε, θεία συνάρσει, δια του πeωτoκόλλoυ της

10122 ΝοεμβρΙου 1832, ανεγνωρίσθη υπό των Δυνάμεων, το Bασlλειoν

της Ελλάδος, ανεγνωρΙσθη δε και υπό του Σουλτάνου, τότε η υπό της Ν.

Όθρυος παραχωρηθείσα τη Ελλάδι, χώρα, η αποτελέσασα το Ελληνικόν

Βασίλειον, δια νόμου της 3/15 ΑπριλΙου /833, διηρέθη εις δέκα Νομούς,

ων της Λοκρίδος και της Φωκίδος διηρείτο εις τέσσαeας επαeχίας, την

της Φθιώτιδος, της Λοκρίδος, της Παρνασσίδος και της ΔωρΙδος, η δε

επαρχία της Φθιώτιδος συνεστάθη εκ των, επi Τουρκοκρατίας, επαρχιών

2ητουνίου και Πατρατσικίου, πeωτεύoυσαν έχουσα το Ζητούνιον

(Λαμία)>> (σελ. 8). Αναφερόμενος στο θρυλικό και δοξασμένο ποτάμι, τον

Σπερχειό, με το οποίο η ρουμελιώτική ψυχή έχει, στη διαδρομή του χρό

νου, συνδεθε(, σημειώνει: «Eπi Φραγκοκρατίας ωνομάζετο ο ποταμός

Ελλάδα .... Το όνομα τούτο, Ελλάς, Ελλάδα, εν παραδόξω περιπλανήσει,

από μικρών αρχών ορμώμενον και κατ' ολίγον την λαμπηδόνα της δόξης

αυτού εις ευρυτάτην έκτασιν χώρας εκτεΙναν, εν τοις χρόνοις ζοφεράς

βαρβαρότητος και φοβερών καταιγΙδων, ότε εκινδύνευσε αύτη να κατα

ποντισθή, εστηρίχθη, ούτως ειπεΙν, εις την τελwταίαν ταύτην και aπeoσ

δόκητον μαρτυρίαν, την δηλούσαν, ότι αι χώραι αύται ήσαν ποτε το

κύριον λίκνον των Ελλήνων. Μετά δε της νέας εξεγέρσεως του Έθνους,

εξηγέρθησαν και πάλιν τα αρχαία ονόματα Ελλάς και Σπερχειός και έλα

βον την πeoσήκoυσαν αυτώ θέσιν. Ως δε αι Θερμοπύλαι αναμιμνήσκου

σιν ημάς τον Λεωνίδαν. ούτω και ο Σπερχειός αναμιμνήσκει ημάς τον

ΝικηΦόρον Ουρανόν, όστις ανεδεΙχθη εις των σωτήρων του Ελληνισμού,

κατατροπώσας, επi των οχθών του ποταμού τούτου, τω 995 μΧ., τον

Βασιλέα των Βουλγάρων Σαμουήλ, ως εν τω οικεΙω τόπω ρηθήσεται.
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AναμιμVΉσκει έτι ημάς τους νέους Εθνομάρτυρας Haaiav, των Σαλώνων
Αρχιερέα και τον Αθανάσιον Διάκον, στήσαντας αυτόθι, τω 1821, αθά
νατα μνημεiα ηρωισμού και μαρτυρίου.» (σελ. 26) Και εύλογα ερωτά:

«Πότε άραγε όμοιον τω Αθανασίω Διάκω μνημείον ανεγερθήσεται εις

αίδιον μνήμην του, τω 995 μ.Χ., κατά κράτος, επί των οχθών του Σπερ

χειού, κατατροπώσαντος τους Βουλγάρους, ΝικηΦόρου Ουρανού και

δια της νiκης αυτού γενομένου σωτήρος του Ελληνισμού» (σελ. 408)
Στο σημείο αυτό, παρέχεται η ευκαιρία να τονισθεί, ότι η ανέγερση

επιβλητικού Παμφθιωτικού Ιστορικού Μνημείου και Μουσείου στην

εθνική οδό Θερμοπυλών-Αλαμάνας, είναι δικαιότατο αίτημα του Φθιω

τικού λαού. Είναι εκπλήρωση ιερού και εθνικού χρέους σε ανάμνηση

ΠΕρίλαμπρων μαχών: Θερμαπυλών (480 πΧ), Σπερχειού (995μΧ), Βασι

λικών (1821), Αλαμάνας (1824) και Γοργοποτάμου (1942). Θα εκπροσω

πούν όλες τις ιστορικές περιόδους, θα συμπυκνώνουν όλα τα ιστορικά

γεγονότα της Φθιώτιδας και θα διαιωνίζουν το υψηλό νόημα των αγώ

νων του Έθνουςγια την απόκτηση και διατήρηση της πολυπόθητης ελευ

θερίας του.

Πλημμυρισμένος από απέραντη συγκίνηση για την υπέρτατη θυσία

του Διάκου στην Αλαμάνα, Διγενή και ημίθεου του Εικοσιένα. μάρτυρα

της θρησκείας και ήρωα της πατρίδας, ο Ι. Βορτσέλας υπογραμμίζει: «ο

πρόωρος και σκληρός θάνατος του Διάκου ετραυμάτισε καιρίως τα

σπλάγχνα της Ελλάδος, άπαντες οι Έλληνες βαρυαλγώς επένθησαν την

στέρησιν του ενδόξου αρχηγού της Λεβαδείας και η δημοτική ποίησις,

πιστός διερμηνεύς της εθνικής ευγνωμοσύνης, εξύμνησε τον ηρωϊαμόν

του Διάκου, δια διαφόρων ασμάτων, καθ'όλην σχεδόν την Ελλάδα, αδο

μένων εν τοις κυκλικοίς χοροίς και ταις πανηγύρεσι μέχρι σήμερον.» (σελ.

408). Εξυμνώντας την αντίσταση του λαού μας και πιστεύοντας στη μελ

λοντική ανύψωσή του, γράφει: «Κατά ταύτα, αι τεσσαράκοντα περίπου

επιδρομαt των βαρβάρων και ο Παπισμός, όστις έθεσεν εις ενέργειαν τας

πολλάς σταυρoφoρiας, ων κυριώτατος σκοπός ήτο η εξασθένησις του

Βυζαντινού Κράτους, προς επέκτασιν της παπικής δυνάμεως και αι, επί

δισχο..ια έτη, δοκιμασίαι των Ελλήνων δεν ηδυνήθησαν να εξovτώσωσι το

εθνικόν αυτών αίσθημα και να επισκοτίσωαι τας ενδοξους παραδόσεις

του Ελληνισμού, εξ' ων είθε να αντλή νέον ενθουσιασμόν και νέας δυνά

μεις προς νέαν ζωήν και νέα έργα.» (σελ. 454)

ΣΤ'

Όλα τα κείμενα του βιβλίου, προΊ:όντα αγάπης και στοχασμού. πίστε

ως και ευαισθησ(ας, υψηλής αυτογνωσίας και ευθύνης, καρποί έγκυρου

μόχθου και δυνατών συγκινήσεων, αποστάζουν πνευματικό άρωμα και

κρατούν μια διαύγεια και μια λάμψη, πολύτιμες αρετές για την κυριαρχία

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:41:41 EEST - 54.226.8.97



200 Δημήτριος Κ. Κουτσολέλος

του λόγου. Γραμμένα με μεστό στοχασμό. πυκνότητα και απόλυτη πλη

ρότητα, νουθετούν, διδάσκουν και κατευθύνουν το Λαό μας, του οποίου

η ιστορική μνήμη είναι θησαυρός αιματηρός, περηφάνεια και ευθύνη.

Το εξαίρετο και λαμπρό, πολύτροπο και πολυδύναμο αυτό έργο, από

λυτα τεκμηριωμένο, αποτελεί συμπυκνωμένο πνευματικό θησαυρό, που

έχει ταξινομηθεί με σοβαρότητα και ήθος, με αξιοζήλευτη ερευνητική

υπομονή και αταλάντευτη πίστη, με ικανή πρωτοτυπία και αξιέπαινη

αυτοσυνειδησία, με ιστορική συνέπεια και μοναδική υπευθυνότηα. Δια

κρίνεται για το βάρος. το βάθος. το εύρος, την πλήρη ενημερότητα, την

επιτυχή εκλογή της ύλης και τη συστηματική διάρθρωση. Είναι καρπός

αυστηρής επιστημονικής και εθνικής πρσσφοράς και έχει πλουτ(σει την

ελληνική βιβλιογραΦία.Η έκδοση χαιρετωτηκε με ευμενείς κριτικές από

δικούς μας και ξένους εmστήμονες. Το «Δελτίον της Χριστιανικής και

Αρχαιολογικής Εταιρείας γράφει: «Μακρού χρ6νου ενδελεχής μελέτη,

τιμώσα τον συγγραφέα. Εάν οι νεώτεροι λάβωσι υπόδειγμα το ακάματον

του συγγραΦέωςκαι την αγάπην του προς την Ιστορlαν της ιδlας Πατρl

δος. η Ελλάς έχει ταχέως την μεγάλην αυτής ΙστορΙαν, τέως άγνωστον εν

ταις λεπroμερείαις αυτής» (1908. τόμος 8. σελ. 91). «Παρέχει ημίν περι

σπούδαστον συγγραΦήν περ{ Φθιώτιδος-σημειώνει ο Εμμ. Γαλάνης. ανά

μεσα στα άλλα~ην εξετάζει ου μ6νον τοπογραφικώς, αλλά και υπό μυθο

λογικήν και ιστορικήν έποψιν. από των αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι

τούδε. παρουσιάζων ημ[.ν πλήρη εικ6να και της σημερινής καταστάσε

ως ..Εν τέλει, οΦείλομεν τω μεν συγγραφει να συγχαρώμεν επi τω αρίστω

αυτώ έργω, τους δε Δήμους να πeoτρέψωμεν, 6πως έλθωσιν αρωγο' εις

σύγγραμμα,6περ διαλευκάνει, τ6σον εξ6χως, την ιστορ{αν των και παρέ

χει αρίστην συμβολήν εις την μελέτην ενός ενδ6ξου μέρους της καθόλου

Ελληνικής χώρας.» (Εφημ. «Σκρ!π>., Αθήνα, 17.9.1907, σελ. 3). Οι καθη

γητές του Πανεmστημίoυ Αθηνών: Ν. Βέης, Κ. Άμαντος, Μ. Βολονάκης,

Γ. Κόλλιας κά. εκτιμούσαν πολύ τη «Φθιώτιδα» και τη θεωρούσαν πολύ

τιμη.

«Η «Φθιώτις»-γράφει ο συγγενής και συγχωριαν6ς του, άξιος παιδα

γωγός και εμπ;νευσμένος λογοτέχνης και συγγραΦέας Απ6στολος Ζορ

μπάς-στάθηκε η πλουσι6τερη πιιευματική τροΦή στα παιδικά μας χρ6νια,

μας πότισε με την αγάπη και την περηΦάνεια για τον τόπο μας και μας

εμΦύσησε το σεβασμ6 στο σοΦ6 πρ6γονό μας και το χρέος να ακολου

θήσουμε τα βήματά του.»

Ο έξσχσς λογοτέχνης, εκδότης και συγγραΦέας Χαρίλαος Μηχιώτης,

από το Νεοχώρι-Τυμφρηστού. που αναστήλωσε το έργο του Ιωάννη Βορ

τσέλα, εκδίδοντάς το, με φωτογραφική ανατύπωση του αρχετύπου (1973,
Εκδοτικός οίκος «Κασταλία»), ανάμεσα στα άλλα, γράφει: «Όταν εκδ6

θηκε. το 1907, ήταν ο πρώτος και θεμέλιος λ{θος για τη μελέτη και την
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προβολή αυτής της ιστορικής γωνιάς του ελληνικού χώρου, που υπήρξε

προαιώνια εθνική κοιτίδα, μήτρα του Ελληνισμού και μεγάλο, μοναδικό

σταυροδρόμι στη μακρόχρονη ελληνική ιστορική πορεΙα. Τόπος, με

τέτοια ιστορικά προσόντα, η Φθιώτιδα δέχτηκε, για πρώτη φορά, με το

ομώνυμο βιβλίο, τις φεγγοβόλες δέσμες από πvευματικές αχτίδες, που

Φώτισαν, για πρώτη φορά, την ιστορική της φυσωγνωμία. Καρπός υπο

δειγματικά, ευσυνείδητης προσπάθειας, με τη σφραγίδα της ειλικρίνειας

στις προθέσεις, με φανερό τον χαρακτήρα της ακαταπόνητης έρευνας και

της αυστηρής προσήλωσης στην επιστημονική μέθοδο επεξεργασίας του

υλικού, το βιβλίο αυτό στάθηκε ο Π(}ώτος δάσκαλος, που συνειδητοποίη

σε σ' έναν κύκλο στενό, τότε, γραμματισμένων Φθιωτών τη φυσιογνωμία

της ιδιαίτερης πατρίδας τους. Η αρχιτεκτονική του είναι θαυμαστή ...Δεν
απομονώνει, δεν αφηγεΙται ξερά και αποσματικά, τα ιστορικά γεγονότα,

που διαδραματίστηκαν στο Φθιωτικό χώρο. Δημωυργεί, το πλαίσω, υφα~

νει τον περίγυρο, ωιΆώνει τον πλατύ καμβά της Ελληνικής Ιστορίας και

επάνω σ' αυτόν εξιστορεί. ανάγλυφα τα γεγονότα αυτά-γεγονότα, που

είναι συνέχεια ή συνέπεια ή αιτία άλλων γεγονότων του ευρύτερου Ελλη

νικού χώρου.»

f(To έργο του Βορτσέλα-γράφει ο ακαταπόνητος Ευρυτάνας ιστοριο

δίφης Πάνος 1. Βασιλείου-είναι ~ωvτανό παράδειγμα μόχθου και αξωμ{.

μητο δίδαγμα τρόπου συνθετικής κατάρτισης μιας εργασίας, που, έστω

και αργά, δεν έπεσε σε χέρια αγνώμονος κριτού.» Ο λογοτέχνης και συγ

γραΦέας Θεόκτιστος Λαϊνάς υπογραμμίζει: «Γέννημα και θρέμμα του

τόπου μας, δαδούχος και πρωτοπόρος της πvευματικής κινήσεως, ανορ

θωτής και στυλοβάτης της ιστορικής παραδόσεως σ' όλες τις στιγμές του

βΙου του. Αγάπησε τα πατρογονικά του χώματα, όσο κανεΙς άλλος ...Η
«Φθιώτtς>" του Ιωάννη Βορτσέλα είναι καρπός μόχθου και αγάπης, προ

σφορά στην περιοχή μας. Στην Π(Jώτη θέση της βιβλωθήκης κάθε Φθιώ

τη πρέπει να βρίσκεται το βιβλίο αυτό. Γιατί η ιστορία του ανθρώπου

αρχίζει από τον τόπο της καταγωγής του. Και γνωρί~oυμε, ότι οι ρίζες

δεν παύουν να τροφοδοτούν τον άνθρωπο σε όλες τις στιγμές της ~ωής

του.» Αξιόλογες κριτικές εδημοσιευσαν και δύο Γερμανοί: Ο Karl
Dietrich στην «Berliner Philologische Wochenschrift» στο Φύλλο της 30ης

Μαρτίου 1909, σελ. 371-372 και ο G. Waretηberg στο περιοδικό

«Wochensctυift fur Klassische Philologie», Φύλλο της 18ης Δεκεμβρίου 1907,
σελ. 1391-1932.

Ζ'

Ο Ιωάννης Γ. Βορτσέλας έζησε στον ιδανικό κόσμο του ηρωί;κού

ήθους, της αρετής και της ομορΦιάς. Με το έξοχο έργο του, αναδεικνύε

ται συστηματικός και ενιαίος. μεθοδικός και γόνιμος συγγραΦέας. Ένας

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:41:41 EEST - 54.226.8.97



202 Δημήτριος Κ. Κουτσολέλος

r

κουρσάρος του πνεύματος, πανευαίσθητος, ενοραματικ6ς, ακαταπόνη

τος και ανεξάντλητος, υπεύθυνος, δημιουργικός, αγωνιών και άγρυπνος,

βαραίνει στη ιroίρα της Φθιώτιδας και του 'Εθνους.

Η συ'ιΎραφική δράση του συνδυάζει την εμβρίθεια και την έξαρση. τη

συνεχή έρευνα και την πολυμέρεια. τη συνθετική σύλληψη και την ενό

τητα. Στοχαστής και δημιουργικός, μας ταξιδεύει μέσα από παλιά χειρό

γραφα, ξεχασμένα κείμενα και πολλές μαρτυρίες, αναστηλώνοντας

τόπους, μορΦές και γεγονότα. Φωτίζει σκιές, ερμηνεύει, συνθέτει και

ανασυνθέτει. ερευνώντας με υπομονή και πίστη το Φθιωτικό παρελθόν,

με τον πόθο στην καρδιά να δει τον τόπο του να προκόβει και να ανυ

ψώνεται. Εκφράζει το στoχασj.ώ του και διατυπώνει τον λόγο του με

παρρησία. με νου και καρδιά, ενσαρκώνοντας τον οίστρο του πνεύματος.

Η'

Η ανάμνηση του σοφού προγόνου μας Φέρνει συγκίνηση στις ψυχές

των Φθιωτών, 1ΟΟυ ενθυμούνται με ιδιαίτερα αισθήματα ευγνωμοσύνης.

Α1ΟΟτίουμε φόρο τιμής, θαυμασμού και σεβασμού στο όνομα της ευγενι

κής αυτής φυσιογνωμίας. Παραμένει, στη διαδρομή του χρόνου, μια :JWΙ

δαγωγούσα και ιδανική μορφή, η γρηγορούσα συνείδηση, ο πρωτοπόρος

και ο άξονας για υψηλές ανατάσεις της ψυχής και του πνεύματος. <~Πλέ

ονες εξ ασκήσεως αΥαθο' Υ{Υνονται ή εκ Φύσεως», έγραψε ο Δημόκριτος.

Γι' αυτόν ισχύουν, ασφαλώς και τα δύο. Υπήρξε άξιος της Παιδείας και

του Έθνους. Ετίμησε τη Φθιώτιδα, τη Ρούμελη και την Ελλάδα.

Ο μελετητής της 1ΟΟλύμορφης δράσεώς του και του εξαίρετου έργου

του δεν μπορεί να αγνοήσει τα βιώσιμα και θετικά στοιχεία τους: Τούς

αγώνες του για την πνευματική ανύψωση της Φθιώτιδας. Τις προσπάθει,.

ές του για την προβολή της ιστορικής φυσιογνωμίας, για πρώτη φορά,

του δοξασμένου Φθιωτικού χώρου. Το λαμπρό βιβλίο του, που χάρη στην

αντικειμενικότητά του και στην αυστηρή προσήλωσή του στον επιστημο

νικό τρό1ΟΟ αξιολογήσεως των γεγονότων, παρέχει άριστες πληροφορια

κές πηγές για κάθε ερευνητή της Φθιωτικής Ιστορίας.

Χρέος μας είναι να κλείσουμε μέσα στις ψυχές μας τον απαράμιλλο

ερμηνευτή των Φθιωτικών παλμών, ανατάσεων και οραματισμών. Να

κρατήσουμε, με σεβασμό και ευγνωμοσύνη, τη βαρειά και μεγάλη πνευ

ματική κληρονομιά του, για να αναπαύεται ο νους μας και να ευφραίνε

ται η καρδιά μας. Να συμπληρώσουμε «τα τυχόν ημαρτημένα ή ελλιπώς

έχοντα», κατά την προτροπή του εμπνευσμένου δημιουργού. Στη γενέτει

ρά του, το Παλόκαστρο, με πρωτοβουλία των απογόνων του και τη συμ

βολή της Ιεράς Μητροπόλεως Φθιώτιδος και του Εκκλησιαστικού Συμ

βουλίου, τιμήθηκε, το έτος 1975, ο Ιωάwης Γ. Βορτσέλας. Στην πρόσοψη

της κεντρικής εκκλησίας εντοιχίσθηκε μαρμάρινη πλάκα, στην οποία

αναγράφονται, με χρυσά γράμματα, τα παρακάτω:
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ι. r. ΒΟΡΤΣΕΛΑΣ
1841-1913

ΦIΛΟΛοrΟΣ·rΥΜΝΑΣIΑΡΧΗΣ

ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ YDOyprEΙOY ΠΑΙΔΕΙΑΣ

rΕΝIΚΟΣ rPAMMATEYΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ

Τ1ΜΗΜΕΝΟΣ ΜΕ ΜΕrΑΛΟΣΤΑΥΡΟΝ

ΣΥrrΡΑΦΕΥΣ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ EPrOY .ΦθIΩΤιΣ.

203

Ο Δήμος Λαμιέων τον ετίμησε, δίνοντας το όνομά του σε κεντρικό

δρόμο στο Παγκράτι, δίπλα στη σιδηροδρομική γραμμή. Οι Φθιωτικοί

Σύλλογοι επραγματοποίησαν, τον ίδιο χρόνο, ανάλογες εκδηλώσεις.

Αναγκαία είναι η επανέκδοση του βιβλίου του, με συμπλήρωση των

γεγονότων από το έτος 1896 μέχρι σήμερα και, ιδιαίτερα. των χρόνων

1940-1950, από συνεργείο ειδικών εm.στημόνων, κατά τομείς και με

κατάλληλη εικονογράφηαη.

Πρέπει να εκλείψει η δυσάρεστη διαπίστωση. ότι μερικοί σημερινοί

συγγραφείς-ευτυχώς λίγοι- ασχολούμενοι με την τοmκή μας ιστορία, ενώ

αντλούν πολύτιμα στοιχεία από το έργο του. αποφεύγουν την μνημόνευ

σή του στη σχετική βιβλιογραΦία τους.

Ο Σύλλογος Φθιωτών οφείλει να οργανώσει και να πραγματοποιήσει

φιλολογικό μνημόσυνο και οι αρμόδιοι φορείς να φροντίσουν να στηθεί

η προτομή του στη γενέτειρά του και στη Λαμία. Η φωτογραΦία του να

αναρτηθεί στο μεγαλόπρεπο Πνευματικό Κέντρο Ρουμελιωτών και στα

γραφεία όλων των Ρουμελιώτικων σωματείων.

θ'

Επάνω από τα θέματα του προγράμματος του Συνεδρίου μας, υπάρχει

μια ημερήσια διάταξη. μία, επάνω από το χρόνο, επιταγή, που έχουν

καταρτίσει η ιστορική αναγκαιότητα και το συμφέρον του τόπου μας.

Προϋπόθεση όλων είναι μία και θεμαλιώδης: Να κρατήσουμε άχραντη τη

Φθιώτιδα. Και χρέος υπέρτατο: Να υποτάξουμε και να εναρμονίσουμε

τα θέματά μας, τις σκέψεις μας, τις βουλήσεις μας, ολόκληρη τη ζωή μας

στο βασικό αυτό αίτημα.

Η Φθιώτιδα, στολίδι και κορώνα της Πατρίδας μας. είναι ένας ιερός

πνευματικός χώρος, ανερεύνητος ακόμη και μια πλούσια πηγή εμπνεύσε

ων για τα Γράμματά μας. Πόσο αίμα και πόση δόξα, πόση θλίψη και

πόσος ιδρώτας, πόσες καταιγίδες και πόσοι χαλασμοί, πόσοι μόχθοι και

πόσες ιαχές θριάμβων! Ένας ακατάπαυστος αγώνας, που κρατεί σε

συναγερμό τον περήφανο Φθιωτικό Λαό. για να διαφυλάξει αμόλυντα τα
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πατρογονικά του χώματα. Πρέπει να αφυπνισθούν όλες οι λανθάνουσες

πνευματικές δυνάμεις του τόπου μας. για να αποδώσουν όσα ο πατριωτι

σμός και το καθήκον υπαγορεύουν. Είναι φως και χρέος. Φως στο παρελ

θόν. στο παρόν και στο μέλλον. Χρέος στις αιώνιες αξίες του ανθρώπου

και της ζωής. Όλοι οι πνευματικοί άνθρωποι, «της πένας οι αντρειωμέ

νοι» και οι κοινωνικά καταξιωμένοι, σημαιοΦόροι και κήρυκες της Ρου

μελιώτικης Ιδέας καλούνται στην πρώτη γραμμή. Οφείλουν να προσΦέ

ρουν μόχθο και μελάνη, πίστη και δημιουργική πνοή, αναδημιουργία και

ενατένιση για την προβολή των πολύτιμων Φθιωτικών θησαυρών. Όλος

ο βυθισμένος στη νάρκη πνευματικός πλούτος του παρελθόντος και της

ζωής του παρόντος πρέπει να έλθει στο φως, με πρόγραμμα και συντονι

σμό και να αξιοποιηθεί. Ο Ευαγγελικός λόγος: «Συναγάγετε τα περιο

σεύσαντα κλάσματα, ίνα μη τι απόλλυται», επαναλαμβανόμενος από τον

συγγραΦέα μας, ισχύει πάντοτε. Το μέλλον και η προκοπή της Φθιώτιδας

δεν θα ολοκληρωθούν, αν δεν πραγματοποιηθείη πνευματική αναγέννη

σή της. Χρειάζεται να ενδοσκοπηθεί η λαϊκή ψυχή από τον λαογράΦο,

τον ιστορικό και τον λογοτέχνη. Η εκπλήρωση των ιδανικών της Φθιώτlι

δας είναι ιστορική αναγκαιότητα. Απ' αυτή θα προέλθουν οι πρωτοπόροι

και οι νικητές, εκείνοι που θα μετριάσουν την ύλη και θα εμπνεύσουν την

πανάγια παρουσία του πνεύματος.

Οι νέοι και οι νέες της Φθιώτιδας ενσαρκώνουν την αγάπη, την ελευ

θερία. και τα ανθρώπινα ιδανικά, 1α/υ πλαστουργούν τις νέες μορΦές της

ζωής και εγγράφουν ασΦαλή υποθήκη για ένα καλύτερο μέλλον. Φλογί

ζονται από την απαρασάλευτη πίστη προς τις αιώνιες, εθνικές και πνευ

ματικές αρετές του Λαού μας, από τον 01α/ίο προέρχονται και στην υπη

ρεσία του 01α/ίου προσΦέρονται ν' αγωνισθούν.

Ο ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. ΒΟΡΤΣΕΛΑΣ μας δείχνει τον αληθινό δρόμο, που

οφείλουμε να ακολουθήσουμε. πιστοί στους στίχους του ποιητή μας:

«Eμπeός των έργων των τρανών πάvτ' ανοιχτοί 'ναι οι δρόμοι.»

Ανω Kαλαμάκt~ 30 Ιουν{ου 2005
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Κώστας Δ. [αλλής

ιστορικός - EQεννητήι;:

θΕΜΑ

Τα Λαμιακά του 1918. Ένα αντιπειθαρχικό κ(.νημα

της φρουράς Λαμίας και οι σvvέπειές του

Η
Ελλάδα ύστερα από τους Βαλκανικούς πολέμους 1912-13 φυοι

κό ήταν να θέλει να περάσει μια μακρά, κατά το δυνατόν, περίο

δο ειρήνης. Όμως ο Α' παγκόσμιος πόλεμος της δηj.UOUργησε οξύτατο

πρόβλημα. Και το πρόβλημα αυτό ήταν ότι εκδηλώθηκαν, στην εξωτερι

κή της πολιτική δύο αντίρροπες τάσεις: Η πρώτη, που την εκπροσωπούσε

ο Ελευθ. Βενιζέλος, ήταν υπέρ της συμμετοχής της Ελλάδας στον πόλεμο

και στο πλευρό της Αντάντ (Αγγλίας, Γαλλίας) με την πεποίθηση ότι η

νίκη θα ήταν υπέρ αυτής και με την ελπίδα ότι θα εξασΦάλιζε έτσι τα

εθνικά δίκαιά της. Η δεύτερη ήταν υπέρ της ουδετερότητας της Ελλάδας

την εκπροσωπούσε δε ο Βασιλιάς Κωνσταντίνος. Έτσι οι δύο αντ(ρροπες

αυτές τάσεις δημιούργησαν δύο αντίστοιχες πολιτικές παρατάξεις. Των

Βενιζελικών και των αντιβενιζελικών δηλαδή των Βασιλικών. Το πολιτι

κό κλίμα που δημιουργήθηκε ήταν βαρύ και η Ελλάδα οδηγήθηκε στο

Διχασμό που για 20 χρόνια ταλάνισε το Έθνος με κορύφωση την Μικρα

σιατική καταστροΦή. Τον Αύγουστο του 1916 ξέσπασε πολιτικοστρατιω

τικό κίνημα στη Θεσσαλονίκη δηλαδή το κίνημα της «Εθνικής Αμυνας».

Ο Βενιζέλος πήγε κατόm.ν αυτού στη Θεσσαλονίκη, με τους συνεργάτες

του και στις 26 Σεπτεμβρίου σχημάτισε εκεί προσωρινή Κυβέρνηση.

Η «Εm.τροπή Εθνικής Αμύνης» και η προσωρινή Κυβέρνηση πίστευαν

ότι σοβαροί εθνικοί λόγοι επέβαλαν να συμμετάσχουν το ταχύτερο ελλη

νικές στρατιωτικές δυνάμεις στον πόλεμο κατά της Γερμανίας κλπ. και

δη στο μέτωπο της Μακεδονίας.

Η ελληνική συμμετοχή στον πόλεμο άρχισε, με πολύ μικρές δυνάμεις,

το Σεπτέμβριο 1916. Βαθμιαία αυτές αυξήθηκαν και έΦθασαν τελικά τις

11 μεραρχίες.

Στη συνέχεια μεσολάβησαν χρονολογικώς τα εξής γεγονότα:

Στις 2 Ιουνίου 1917 έγινε άρση του αποκλεισμού που μας είχαν εm.βά

λει οι Αγγλογάλλοι.

Στις 4 Ιουνίου καταρτίσθηκαν δύο κατάλογοι με διάφορα πρόσωπα τα

οποία είχαν χαρακτηριστεί ως γερμανόφιλα.

Μεταξύ αυτών στον πρώτο κατάλογο συμπεριλαμβάνονταν ο Δ. Γού

ναρης πρώην Πρωθυπουργός, ο Ιωάννης Μεταξάς. ο Ιων Δραγούμης, ο
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Σπ. Μερκούρης Κ.ά. Αυτοί εκτο:πίστηκαν στην Κορσική. Οι του δευτέρου

καταλόγου στον οποίο συμπεριλαμβάνονταν σι Στέφανος Σκουλούδης

και Σπύρος Λάμπρου πρώην πρωθυπουργοί, έξι πρώην υπουργοί Κ.ά.

τέθηκαν υπό εm.τήρηση.

Στις 7 Ιουνωυ επέστρεψε στην Αθήνα ο Βενιζέλος.

Στις 11 Ιουνίου εκθρονίστηκε και ανεχώρησε για την Ελβετία ο βασι

λιάς Κωνσταντίνος και την επομένη ορκίστηκε βασιλιάς ο Υιός του Αλέ

ξανδρος.

Στις 13 Ιουνίου διορίσθηκε νέα Κυβέρνηση Βενιζέλου του ενιαίου

πλέον κράτους.

Πρώτη ενέργεια της νέας Κυβερνήσεως Βενιζέλου ήταν και εm.σήμως

πλέον, η κήρυξη του πολέμου εναντίον των Κεντρικών Δυνάμεων, Γερ

μανοβουλγάρων κλπ. αν και αυτό είχε γίνει με σχετική πράξη της προ

σωρινής κυβερνήσεως από τις 10 Νοεμβρίου του 1916. Όμως με την

κήρυξη του πολέμου θα έπρεπε η Ελλάδα να θέσει στη διάθεση της Αντά

ντ το σύνολο του εμψύχου πολεμικού δυναμικού της. Τότε μόνο θα μπο

ρούσε να διεκδικήσει ικανό μερίδιο από τους καρπούς της συμμαχικής

νίκης. Έτσι λοιπόν η Kυβέρwιση κήρυξε γενική εm.στράτευση η οποία.

για διαΦόρους λόγους, πραγματοποιήθηκε σε διαδοχικές Φάσεις κατά

περιοχές μέχρι τον Μάιο του 1918. Οι καταγόμενοι από τον νομό Φθιώ

τιδας (Αξ!κοί. ανθυπασπιστές και οπλίτες) που ακολουθούσαν τις κλά

σεις από 1911 μέχρι 1914 έπρεπε να παρουσιαστούν από 2ας μέχρι sης

Φεβρουαρίου 1918 σύμφωνα με το Βασιλικό Διάταγμα από 9 Ιανουαρί

ου 1918.

Πώς έγινε το ανΤLΠEιθαρχικό κίνημα της φρουράς Λαμ{ας

Η Λαμία, από χρόνια, ήταν έδρα του 20υ Πεζικού Συντάγματος το

οποίο υπαγόταν στο Α' Σώμα Στρατού. Οι άνδρες του Συντάγματος προ

έρχονταν από τις γειτονικές περιοχές (Ευρυτανία, Δωρίδα, Παρνασσίδα,

Λοκρίδα κλπ.).

Την 19ην Ιανουαρίου 1918 το Σύνταγμα έκανε από το πρωί μια άσκη

ση πορείας προς την κατεύθυνση του Δομοκού. Μετά την άσκηση αυτή

και νωρ(ς το απόγευμα δόθηκε στους στρατιώτες άδεια εξόδου μέχρι τις

8 το βράδυ. Οι στρατιώτες ανέβηκαν στην πόλη της Λαμίας και πολλοί

απ' αυτούς διασκέδασαν στις ταβέρνες της όπου φυσικά κατανάλωσαν

και ικανή ποσότητα κρασιού. Em.στρέφoντες στους στρατώνες τους,

κεΦάτοι όπως ήταν, τραγουδούσαν το τραγούδι «του αητού ο γιός» μπή

καν στους θαλάμους τους από όπου πήραν τα όπλα τους με τα φυσίγγια

και βγήκαν από τους στρατώνες με κατεύθυνση το κέντρο της Λαμίας

ομαδικά και ασύντακτα ενώ τραγουδούσαν το ίδιο τραγούδι καθώς και

το ο «Βασιλιάς μας πόλι θα ζώση το σπαθί» και πυροβολούσαν άσκοπα.

ι
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Από τους πυροβολισμούς ίσως, υπέστησαν ζημιές τα ηλεκτροφόρα σύρ

ματα της ηλεκτρικής εταιρείας με αποτέλεσμα η Λαμία να βυθιστεί στο

σκοτάδι. Σε κάποιο σημεισ της οδού Καρπενησισυ βρέθηκε ένας υπολο

χαγός, ο Ιωάννης Γεωργαντόοουλος, ο οοοισς προσπάθησε να τους πεί

σει να εm.στρέψουν στους θαλάμους τους αλλά χωρίς αποτέλεσμα. Σε

άλλο σημεισ, κοντά στο Δικαστικό μέγαρο, βρέθηκε και δεύτερος αξιω

ματικός, ο υπολοχαγός Μιχ. Λαμπαδιάρης ο οποίος κι αυτός φαίνεται,

προσπάθησε να τους νουθετήσει και να εm.στρέψoυν στους στρατώνες

τους αλλά μάταια. Οι στασιαστές διέσχισαν την πλατεία Πάρκου, μετά

και την πλατεία Λαού και έΦθασαν στην πλατεία Ελευθερίας όπου ήταν

τα γραφεία της Διοικήσεως της ΙΙης Μεραρχίας. Απέναντι αυτών ήταν

τα γραφεία της Διοικήσεως Χωροφυλακής. Στην πλατεία αυτή συγκε

ντρωμένοι όπως ήταν. τραγουδούσαν τα ίδια τραγούδια με συνοδεία της

σάλπιγγας του σαλπιγκτή Ν. Πέπα, από το Μαρτ(νο και μετά τις 10 μ.μ.

έφυγαν με κατεύθυνση προς τα χωριά τους χωρίς να αποπειραθούν να

καταλύσουν κάποια αρχή, ή να εm.χειρήσουν να κακοποιήσουν συναδέλ

Φους τους αντιθέτων φρονημάτων ή να προβούν σε λεηλασίες και κατα

στροΦές.

Αυτά έγιναν σε αδρές γραμμές στη Λαμία το βράδυ της 19ης Ιανουα

ρίου του 1918. Παρακάτω από το επίσημον ανακοινωθέν της Κυβερνή

σεως και από δηλώσεις του Πρωθυπουργού Βενιζέλου και άλλων θα

προστεθούν και άλλα στοιχεία.

Πώς αvτtδραOFV ο Βενιζέλος και η KυβΈΡVηιnj του

Μετά την αποχώρηση των στασιαστών ο διοικητής της χωροφυλακής

μοίραρχος Τσάκωνας έσπευσε με μοτοσυκλέτα στο σιδηροδρομικό σταθ

μό Μπράλλου και ανήγγειλε στους εκεί ευρισκομένους Γάλλους τα δια

τρέξαντα. Οι Γάλλοι ακολούθως με τηλεγραφήματά τους αναΦέρθηκαν

στον στρατηγό Bordeaux που πριν από 15 μέρες είχε διοριστεί Γενικός

Εm.θεωρητής του Στρατού (πριν ήταν Αρχηγός της Γαλλικής Αποστολής)

και εκείνος στον Πρωθυπουργό. Ο Βενιζέλος καταταράχτηκε εκάλεσε

αμέσως στο γραφεισ του τον Διοικητή του Α' Σώματος Στρατού Λεων.

Παρασκευόπουλο και του έδωσε εντολή να κάνει το παν για να Em.WXEL
η επιστράτευση. Έτσι διατάχτηκε δύναμη από ένα τάγμα Κρητών του

στρατού της Εθνικής Αμύνης να πάει στη Λαμία με αποστολή lον) την

επιβολή της τάξεως 20ν) τη δίωξη και σύλληψη των λιποτακτών και 30ν)

τη σύσταση Εκτάκτου Στρατοδικείου προκειμένου να τιμωρηθούν οι

πρωταίτιοι παραδειγματικώς με τουφεκισμό. Στις 21 Ιανουαρίου η

Κυβέρνηση Βενιζέλου εξέδωσε το παρακάτω εm.σημο ανακοινωθέν:

Την 9 * νυκτεΡιVΉν ώραν της πeoχθές Παρασκευής μέγα μέρος των

ανδρών του Πεζικού Συντάγματος Λαμ'ας και 68 άνδρες εκ της Μοίρας
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του Πυροβολικού λαβόντες τα όπλα και διαρπάσαντες ΦυσίΥΎια εκ των

αποθηκών διεσπάρησαν ανά την πόλιν πυροβολούντες και εκΦέροντες

στασιαστικάς κραυγάς.

Ουδε{ς αξιωματικός μετέσχε του κινήματος.

Συνεmiα των ληΦΟέντων επιτoπiως μέτρων η τάξις αποκατεστάθη

εντελώς μεγάλου μέρους των στασιαστών επανελθόντων εις τους στρα

τώνας και καταθεσάντων τα όπλα πριν ή καταΦΟάση η στρατιωτική

δύναμις, ήτις απεστάλη εξ Αθηνών και Λαρίσης και ήτις καταφθάσασα

εις Λαμlαν περt την 4ην μ.μ. της χθες, ετέθη αμέσως εις καταδlωξιν των

υπoλolπων στασιαστών ανά τα περίχωρα όπου είχαν καταφύγει και όπου

ήρχισεν η σύλληψις των.

Διενεργείται δραστηρlως η ανάκρισις. Πιστεύεται δε ότι μέχρι της

εσπέρας της σήμερον θα ε{νε δυνατόν να συνέλθη το Στρατοδικείον προς

εκδίκασιν των πρωταιτ{ων.

Η τηλεγραφική συγκoινωνiα ήτις είχε κοπή υπό των στασιαστών αJW

κατεστάθη εντ6ς της χθες, σήμερον δε την πρωίαν ανεχώρησε το τακτι

κ6ν επιβατικ6ν τραίνον εξ Αθηνών δια Λαμiαν - Λιανοκλάδι.

Παρά την άμεσον καταστολήν του στασιαστικού κινήματος, η Κυβέρ

νησις απεΦάσισε χθες το εσπέρας εν υπουργικώ συμβoυλlω την λήψιν

6λων εκεiνων των μέτρων, 6σα ενδεικVΎoυν αι περιστάσεις προς ματαίω

σιν και εν ανάγκη κατάπvιξιν 6λων εκείνων των ενεργειών, αίτινες κατα

βάλλονται δια να παρεμβληθούν προσκ6μματα εις την αρξαμένην επι·

στράτευσιν και παραδοθή η Ελλάς δεσμία μέχρι τέλους εις τους εχθρούς

αυτής.

Η επαγρύmιησις της Κυβερνήσεως στηριζομένης εις την μεγάλην πλει

οψηΦίαν του έθνους εγγυάται 6τι πάσα επανάληψις ομοίας εγκληματι

κής αποπείρας είνε καταδεδικασμένη εις καταστολήν εξ ίσου άμεσον και

εξ ίσου τελεσφ6ρον.

Ο Πρωθυπουργός Βενιζέλος έκανε κι' αυτός την επομένη μακρές

δηλώσεις το κείμενο των οποίων παρατίθεται:

Το στασιαστικ6ν κίνημα της Λαμίας, αποδειξαν 6τι ευρισκ6μεθα ενώ

πιον παρεσκευασμένης αντιδράσεως κατά της εJUτυχίας της επwτρατεύ

σεως, επέβαλεν εις την Κυβέρνησιν την λήψιν διαΦ6ρων μlτρων προς

ματαlωσιν και εν ανάγκη κατάπνιξιν πάσης αντιδράσεως.

»Αλλά τα κυβερνητικά μέτρα δεν ηδύναντο να στραΦώσι μ6νον εις

αναζήτησιν των υλικώς υπευθύνων της στάσεως. Τούτους θα ανεύρη η

στρατωJτική δικαωσύνη και καμμία αμφιβολlα δεν υπάρχει 6τι αύτη θα

εJUτελέση το έργον της μετά της απαιτουμένης αυστηρ6τητος και άνευ

αργοπορίας.

»Υπάρχουν 6μως πλην των υλικώς και αμέσως υπευθύνων, και οι ηθι

κοί: υπεύθυνοι. Υπάρχει δυστυχώς μέρος του πωΙαωύ πολιτικού κ6σμου
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της Ελλάδος, το οποων, και αφού η Ελλάςολόκληροςαπ6 τόσονμηνών

ευρίσκεται εις πόλεμονπρος την Βουλγαρίαν,έχει τόσον ημβλημένοντο

ηθικόν και εθνικόν αiσθημα, ώστε να εύχεται εκ του πολέμου τούτου

νικήτρια να εξέλθη η Βουλγαρία και ηττημένη η Ελλάς. Και ο πόθος

ούτοςο ανόσιοςρυθμίζειπάσανσκέψιν και πάνταλόγον και πάσανενέρ

γειαν αυτού.

Κατά του μέρουςτούτου του παλαιούπολιτικούκόσμου της Ελλάδος,

συμμαχούντοςπρος τους εξωτερικούςεχθρούς, καθ' ών διεξάγομεντον

πόλεμον, επιβάλλεται η λήψις όλων των αναγκαίωνμέτρων, όπως παύ

σουν ούτοι να δηλητηριάζουντον εθνικόν οργανισμόν, επi τη ελπίδι να

καταστήσουναυτόν ανίκανον,όπωςεξέλθη θριαμβεύωνεκ του πολέμου.

»Εν εκ των μέτρων, ων η λήΨις επεβάλλετοάμεσος, ήτο ο εκτοπωμός

των πολιτικώντούτωνπροσώπων.Και διότι εφρόνει η Κυβέρνησιςότι το

μέτρον τούτο έπρεπε να ληφθε(,άνευ τινός αναβολής, δια τούτο προεκά

λεσε το Διάταγμα, δι' ου κηρύσσεται η λήξις της Συνόδου της Βουλής,

όπωςμη χαθούν τρεις ή τέσσερεςημέραι, όσαι θα απητούντοάλλως, εάν

η Σύνοδος της Βουλής διήρκει, δια να ληφθή η αναγκαία άδεια πριν

ylvovv αι εκτoπiσεις.

»Εννοείται ότι η κήρυξις της λήξεως της Συνόδου της Βουλής κάθε

άλλο σημαlνει παρά προσπάθειαν της Κυβερνήσεως να υπεκΦύγη τον

κυβερνητικόν έλεγχον. Η Βουλή πρόκειται να κληθή αμέσως δια νέου

Διατάγματοςεις νέαν Σύνοδον, ης η έναρξις δεν θα βραδύνη πέραν των

15 ημερών και ενώπιον της Εθνικής Αντιπροσωπείας θα αναλάβη η

Κυβέρνησις ακεραίας τας ευθύνας της.

»Αλλά πρέπει να νοηθή καλώς, ότι τα γεγονότα της Λαμ{ας πεlθουν

την Κυβέρνησιν, ότι επιβάλλεται μεταβολή ριζική εις την τέως στάσιν

αυτής, απέναντι των αντιπάλων της. Έχει καθήκον και είνε αποφασισμέ

νη να σεβασθή πάσαν αντι.πολίτευσιν στρεφομένην κατά της εσωτερικής

πολιτικής της, ή και κατ' αυτής της εξωτερικής, εΦόσον πρόκειται να επι

κριθώαι τα μέτρα και αι ενέργειαι αυτής, ωςμη άγουσαι τυχόν εις τον επι

διωκόμενον σκοπόν, όστις είναι το να εξέλθη η Ελλάς νικήτρια εκ του

πολέμου, και εΦόσον πρόκειται να υποστηριχθή ότι άλλη τις Κυβέρνησις

δύναται τελεσφορώτερον να διεξαγάγη τον αναληΦθέντα αγώνα.

»Αλλ' εΦόσον εν τη εφαρμογή της εξωτερικής πολιτικής της, υπέρ της

οπο{ας έχει την συνείδησιν ότι έχει σύμφωνον την μεγάλην πλεwψηΦlαν

του Έθνους, ευρεθή ενώπιον εσωτερικών αντιδράσεων, δι' ων επιδιώκε

ται αφ' ενός μεν να καταστή ανίκανος η Ελλάς να νικήση, αΦ' ετέρου δε

να διευκολυνθή η νίκη των κληρονομικών αυτής εχθρών, επi τη τερατώ

δει ελπίδι ότι τοιαύτη εθνική της Ελλάδος καταστροφή δύναται να

αγάγη εις παλινόρθωσιν του εκπτώτου Βασιλέως, εlνε ανάγκη να κηρυ

χθή ότι η Κυβέρνησις των Φιλελευθέρων είνε αποφασισμένη εΦόσον ww-
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λαμβάνει της εμπιστοσύνης των νομΙμων εξουσιών της χώρας, να κατα

συντρίψη πάσαν τοιαύτη αντίδρασιν».

Την (δια μέρα ο Διοικητής του Α' Σώματος Στρατού Λ. Παρασκευό

πουλος εξέδωσε την παρακάτω ανακο(νωση:

«Κατόπιν εξηκριβωμένων ενεργειών, τεινουσών εις την διάσπασιν της

εθνικής ενότητος και την εθνικήν καταστρoφΉV δια της δημωυργίας εν

ταις παρούσαις στιγμαίς στασιαστικών κινημάτων, και πeoς αποσόβησιν

πάσης τοιαύτης εν μέλλοντι ενεργείας, εν συνεχεία των ληΦθέντων γενι

κών μέτρων, συνελήΦθησαν και απηλάθησαν κατόπιν διαταγής της

Κυβερνήσεως οι

Θεόδ. Υψηλάντης, πρώην σταυλάρχης του εκπτώτου.

Σπυρίδων Λάμπρος, πeώην πρωθυπουργός.

Ευγένιος Ζαλοκώστας, πeώην υπουργός των Εξωτερικών.

Γεώργιος Μπαλτατζής, πρώην υπουργός.

Νικόλ. Τριανταφυλλάκος, πρώην υπουργός.

Παναγιώτης Τσαλδάρης, πρώην υπουργός.

Ιωάννης Χατζόπουλος,απόστρατοςσυνταγματάρχης,πρώην υπουργός.

Ιωάννης Ράλλης, υιός του πρώην πρωθυπουργού.

Γεώργιος Αναστασόπουλος, δικηγόρος πρώην βουλευτής Αττικής.

Eπiσης συνελήΦθη ο απόστρατος αντιστράτηγος Κ. Κουμουνδούρος

δια τους αυτούς λόγους, ο ΟJWίος όμως, κατόπιν εmσήμωςβεβαMθεiσης

ασθενείας, θα παραμείνη κρατούμενος και νοσηλευόμενος εν τη οικία

του. Ως και ο Στέφανος Σκουλουδης, όστις, λόγω της προβεβηκυίας ηλι

κίας του, μένει κρατούμενος εν τη οικία του, επιτραπείσης της εmκoινω·

ν{ας μεθ' ωρισμένων ΠΡOσώΠlJJν».

Αθήναι τη 22 Ιανουαρίου 1918
Το Α' Σώμα Στρατού

Λεων.l. Παρασκευόπουλος

Ο Λ. Παρασκευόπουλος στη συνέχεια επισκέΦθηκε τη Λαμία, για

μερικές μέρες και σε συγκέντρωση όλης της δυνάμεως της φρουράς μίλη

σε και απευθυνόμενος πρώτα προς τους αξιωματικούς ε(τε τα εξής σκλη

ρά λόγια σε αυστηρότατο ύφος:

«Θα επεθύμουν κύριοι, πριν έλθω εδώ να μετέβαινον εις το νεκροτα

φείον και να έχυνα ολίΥα δάκρυα επi των τάφων σας, διότι μη δυνηθέντες

να προλάβητε την αντιπειθαρχικήν ταύτην πeάξιν την προς στάσιν πλη

σιάζουσαν των στρατιωτών σας, και συναισθανθέντες το μέγεθος του

σΦάλματος σας και τα ολέθρια αποτελέσματα εις τας παρούσας περιστά

σεις, θα είχατε αυτοκτονήσει δια την ανεπάρκειάν σας προς παρεμπόδι

σιν του κινήματος αυτού. Μη πράξαντες τούτο εΙσθε ανάξιοι να Φέρετε

την στολήν Ελληνος αξιωματικού»
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Διέταξε δε τον επικεφαλής αρχαιότερον αξιωματικό να θέσει όλους

τους αξιωματικούς σε περιορισμό και να προφυλακίσει μερικούς τα ονό

ματα των οποίων του εγνώρισε. Αμέσως μετά στρεΦόμενος προς τους

παρατεταγμένους οπλίτες του Συντάγματος και με επίσης αυστηρότατο

ύφος είπε σ' αυτούς μεταξύ των άλλων:

Κυπάξατέ με καλά, έχω την δύναμιν να εφαρμΩσω εφ' υμών τον

δεκατισμ6ν. δηλαδή να πάρω απ6 κάθε λ6χον 10% και να τους τουφεκ{,.

σω χωρΙς εξέτασιν, χωρΙς ενέργειαν ανακρΙσεως. Την δύναμιν ταύτην την

λαμβάνω εκ του υπερτεσαρακονταετούς παρελθόντος μου, κατά το oΠJ){

ον πάσα μου σκέψις, πάσα μου πράξις υπηρέτησε την Πατρίδα, και

πάντοτε εξετέλεσα το καθήκον μου. Δεν είναι. όμως μόνον η ηθική αυτή

δύναμις JWv με κάμνει πανίσχυρον κατά τη στιγμήν ταύτην. Έχω μαζύ

μου το δίκαιον και τα συμΦέροντα της Πατρίδος, ένα τάγμα Στρατού και

πάρα πώω ένα Σύνταγμα, μίαν Μεραρχ{αν, ώστε να δύναμαι να επιβλη

θώ εις όλους οιοιδήJWτε και αν ε{ναι. Αλλ' 6λα αυτά μου είναι περιττά

δώτι βλέΠ1JJ εις 6λων τα πρόσωπα ζωγραφιμένην την θλίψιν και μετάνοι

αν. Ε{.ναι σαν να μου λέτε ότι εκάμαμεν ένα ανόητον σφάλμα δια της

πράξεώς μας εκε{νης και ε{μεθα έτοιμοι να θυσιάσωμεν την ζωήν μας

υπέρ της αγαπητής Πατρίδας.

Ο Βενιζέλος τηλεγράφησε στον Παρασκευόπουλο ως εξής: «Σας

σφ{γγω το χέρι δια τα ωραία λ6για τα ΟJWία απηυθύνατε προς τον εν

Λαμία Στρατόν»

Τη Λαμία επισκέΦθηκε και ο Βασιλιάς Αλέξανδρος, στις 24 Ιανουαρί

ου .1τ/γαίνοντας στο μέτωπο ύστερα από επίμονη παράκληση του Βενιζέ

λου ο οποίος του το εζήτησε σε επίσκεψή του στα ανάκτορα. Ο προσωπι

κός Φίλος του Αλεξάνδρου Χρ. Ζαλοκώστας περιγράφει το διάλογο

Βασιλιά - Βενιζέλου ως εξής:

«:- Τι τρέχει κ. Πρόεδρε, ρωτά ανήσυχος ο Αλέξανδρος.

Επαναστάτησε η Στερεά. Αυτή τη στιγμή χτυπιόμαστε στη Λαμ{α και

στη Χαλκίδα.

Εναντloν τ{νος επαναστάτησε;

ΤΙνος άλλου,' Της πατρίδας. Είναι JWλύ ταπεινά τα ελατήρια του κινή

ματος. Η αντιπoλίτεvσι φοβάται ότι θα διπλασιάσω την Ελάδα και θέλει

να με ρ!ξη δια της βkΧς.

Είναι σοβαρή η κατάστασι,'

Αρκετά.

Υπάρχει κ{νδυνος να επικρατήσουν οι επαναστάτες;

Όχι βέβαια. Αλλιώς δεν θα με βλέπατε εδώ. Θα έτρεχα μ6νος μου να

επιβάλω την τάξι ... Παντού επικράτησεο στρατ6ς. Όσο να ξημερώσηθα

έχη καταπνιγή το κ{νημα. Δεν με ανησυχε{αυτό.

Τι σας ανησυχεί. λοιπ6ν;
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Ο αντίΚΤV.1Wς lWV θα έχη η επανάσταση στο στρατό. Σκοπός της Αντι

πολιτεύσεως είναι να διαλύση το στρατό. να αντιδράση στην ειuστράτευ

σι. Καταλαβαίνετε τώρα, Μεγαλεωτατε, το μέγεθος του εγκληματος. Οι

αντίπαλοι μου ζουν με πάθος, το προσωπικό πάθος που τους τυφλώνει.

Δε λογαριάζουν τι θα απογΙνη η Ελλάς αν διαλυθη ο στρατός...
Έχετε αποδείξεις ότι το κίνημα το γνώριζε η Αvτιπολίrwση;

Έχω και θα τιμωρήσω παραδειγματικά όχι μόνο τους στασιαστές,

αλλά και τους ηθικούς αυτουργούς...
Τι ζητάτε από εμένα;

ΕΙναι ανάγκη να σώσουμε τον τόπο. Είναι ανάγκη να με βοηθήσετε,

Μεγαλειότατε.

Σε τι; Τι ζητάτε από εμένα;

Πρώτον να εγκρΙνετε τα ριζικά μέτρα lWV θα λάβω, όπως τη λογοκρι

σία, την αναβολήτων εργασιώντης Βουλής, τουφεκισμότων πρωταιτiων.

Δεύτεροννα πάτε μόνοςσας στις επαρχίεςκαι στο μέτωJW να συγκρατή

σετε το μWος.Σεις έχετε επιρροήστη μερίδα του λαού JWv με εχθρεύεται.

Πείσατε τους να πειθαρχήσουν τουλάχιστον στο να τελειώση ο πόλεμος.

Φαντάζεσθε ότι θα με υπακούσουν,'

Ναι, είσθε ο γυιός του Κωνσταντίνου τουρ.

Και συνεχίζει πιο κάτω ο Ζαλοκώστας δίνοντας το λόγο στο Βενιζέλο:

«Η Κυβέρνησή μου, λέει, :rwλεμά διJrλα σε μεγάλους συμμάχους για

ιερούς σκοπούς. Οποιος της Φέρει εμπόδια κάνει πeoδoσia. Είναι νεκρο

θάφτες της Ελλάδος εκείνοι που θα με αναγκάσουν να μάχωμαι εναντίον

δύο :ιwρών των εξωτερικών εχθρών και των εσωτερικών αντιστάσεων.

Μα θα τους νικήσω όλους. Και προσθέτει ο Ζαλοκώστας:

«. ..Είναι αποφασwμένος να σπάση απόψε κάθε δεσμό με τον Αλέξαν

δρο. αν του αντισταθή.

Έχω την απαίτησι, Μεγαλειότατε, να μου απαντήσετε αν είστε μαζί

μου, ή με τους επαναστατημένους βασιλικούς.

Συμφωνώ μαζί σας ότι τον πόλεμο, αφού τον αρχίσαμε, πeέπει να τον

συνεχίσουμε με όλα τα μέσα. Είμαι διατεθειμένος να βοηθήσω την προ

σπάθειά σας. Θα πάω στο μέτω:rw και τις επαρχίες.

Ο Αλέξανδρος στη Λαμ(α αφού επιθεώρησε το 20 Σύνταγμα κλπ.

απηύθυνε προς τους αξιωματικούς και τους οπλίτες την ακόλουθη προ

σΦώνηση:

«ΑξιωματικοΙ και οπλΙται,

ΕΙμαι βαθύτατα τεθλιμμένος από το τελευταίον στασιαστικόν κίνημα,

το οποίον υπήρξεν απολύτως ολέθρων και εις το οποίον Φαίνεται ότι

δυστυχώς έλαβον μέρος και τινες αξιωματικοί. Συνιστώ εις πάντας υμάς

να αφοσιωθήτε εις το παρόν καθεστώς το οποίον έχετε υποχρέωσιν ν'

αναγνωρίσετε δεδομένου ότι Εγώ ο Βασιλεύς σας και αρχηγός του Στρα-
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τού το έχω αναγνωρίσει.Η Ελλάς, η Πατρίς σας, οφείλει να εκτελέση το

καθήκον της και να βοηθήση τας ΠροστάτιδαςΔυνάμεις εν τω μεγάλω

αγωνίτων και να JWλεμήσημετ'αυτών δια τον μέγαν τελικόν σκοπ6ν.

Προδότηςδεν είνε μ6νον εκείνοςο ΟJWwςπnρεμβάλλειπροσκόμματα

εις τον αγώνα αυτών, αλλά προδότηςείνε επiσης και όσηςαπλώςσυλλαμ

βάνει την ιδέαν να στασιάση. Οφείλετε πάντες να υJWταχθήτεεις τα δια

ταγάς της Κυβερνήσεως,ήτις αJWλαύειτης απολύτουΜου εμπιστοσύνης.

Ζήτω το Έθνος»

Τη Βασιλική προσΦώνηση εκάλυψαν ζητωκραυγές των στρατευμά

των και του συγκεντρωμένουπλήθους.

Τη Λαμία επισκέΦθηκεκαι ο Γενικός Επιθεωρητήςτου στρατού Γάλ

λος στρατηγός Μπορντώ ο οπο(ος εmθεώρησε το 20 σύνταγμα και την

ορειβατική μοίρα και μίλησε προς τους αξιωματικούς στους οπο(ους είπε.

μεταξύ άλλων, ότι πρέπει να ντρέπονται όταν μπαίνουν στη Λαμία και

ατενίζουν το άγαλμα του Αθανασίου Διάκου.

Em'σης και ο Ιωάννης Τσιριμώκος, τότε Υπουργός της Δικαιοσύνης.

πήγε στη Λαμία και μίλησε προς τους συμπολίτες του με σκληρές εκφρά

σεις για τους στασιαστές και τους ηθικούς αυτουργούς. Είπε μεταξύ πολ

λών άλλων ο Τσιριμώκος:

θμαι συντετριμμένος εκ του αίσχους το οποίον προ τινων ημερών διε

πράχθη εις τη πόλιν μας και του οποίου αι aπαίσιoι συνέπειαι εξεδηλώ

θησαν εις Θήβας κατά τρόπον έτι οδυνηρότατον. ΑΦρονες ή απάτριδες

ήσαν οι επιχειρήσαντες να ατιμάσουν την πατρίδα, να ρίψωσιν αυτήν εις

τον αλληλοσπαραγμόν και να την κατασήσωσιν ανίκανον να αμυνθή

κατά των εξωτερικών εχθρών. Απάτριδες δούλοι, όργανα των εχθρών

μας και των συμμάχων των διευθύνουσιν αναντιρρήτως τους μισθωτούς

δούλους, οι οποίοι επεχείρησαν να παρασύρωσιν εις άτιμον εκδήλωσιν,

αντιπατριωτικήν, την στρατευθείσαν νεότητα του διαμερίσματος τούτου

:προς εκπλήρωσιν του υψίστου προς την πατρίδα καθήκοντος .
Η Κυβέρνησις των Φιλελευθέρων ακολουθούσα τας αρχάς της έτεινε

την χείρα προς πάντας χάριν της σωτηρίας της πατρίδος. Συνεχώρησεν

και εκάλυψεν τα πάντα δια του πέπλου της λήθης μη φανταζομένη ποτέ

ότι εναντίον της πατρίδος ήθελεν αποτολμηθή παρόμοιον του προχθεσι-

νού έγκλημα ..
Ουδέποτε EmOΤEVEV ότι θα υπήρχον Έλληνες Βούλγαροι, οι οποίοι θα

εστερούντο του στοιχειώδους πατριωτισμού, μη λησμονούντες τα μίση

των. τα πάθη των, τας διαιρέσεις των, θα έΦθανον να εγείρωσι την χείρα

εναντίον της ιδίας αυτών πατρίδος.

Ο Γεώργιος Πλατής πολιτικός κι αυτός της Φθιώτιδας δεν ήταν ακρι

βής όταν στο βιβλίο του «ΛΑΜΙΑ» έγραφε ότι ... «Η εν τη Κυβερνήσει

παρουσία τότε του βουλευτού Φθιώτιδος και υπουργού Δικαιοσύνης
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αειμνήστου Ι. Τσιριμώκου ως και του αειμνήστου Ν. Ξηρού βουλευτού

Φθιώτιδος, δεν κατέστησαν δυνατήν την ματαΙωσιν της εκτελέσεως».

Άλλη ενέργεια της Κυβερνήσεως των Φιλελευθέρων ήταν και η εκτ6mση

αρκετών αντιβενιζελικών έγκριτων πολιτών της Λαμίας, Στυλιδας, Δoμo~

κού κλπ. όπως από τη Λαμία οι Ν. Βελέντζας, Αθαν. Γραμματίκας δικη

γόροι, Σταύρος Χαραλαμπόπουλος εmχειρηματίας, Καρακαντάς κτημα

τίας, Γιαννσύκος έμπορος, Χρηστάκης και Ι. Χονδρό110υλος υποδηματο

ποιοί, Γ. Παγουρτζής, Χρ. Γαλάνης, Αθαν. Κασβίκης κλπ. Από το Δομο

κό οι Φώτιος Γουλής έμπορος, Αριστ. Γρηγορίου γιατρός, Ντούλας

Γαλάνης και Κ. Καρατζάς φαρμακοποιός. Από την Ομβριακή οι Αντώ

νιος Παπαπσστόλου και Δημ. Δούμας. από Αταλάντη Σταύρος Βελλό

πουλος. Αυτοί, θύματα των πολιτικών φρονημάτων τους, υποβάλλονταν

σε καταναγκαστικά έργα (σπάσιμο σκύρρων κλπ.).

Οι δ{κες των στασιαστών

στο "Εκτακτο Στρατοδικεiο της Λαμ{ας

Εκτός απ την ανταρσlα της Λαμ(ας είχαμε στη συνέχεια, εκείνες τις

μέρες και άλλη στάση στην ανατολική Λοκρίδα. Με συμμετοχή λίγων

στρατιωτών του 20υ Συντάγματος που δεν επέστρεψαν στους στρατώνες

αλλά έφυγαν για τα χωριά τους, ένας αριθμός 1Wλιτών, μερικών εκατο

ντάδων, άλλων ενόπλων και άλλων όχι από τα χωριά Μαρτίνο και

Παύλο, με επικεφαλής και σαλπιγκτές βάδιζαν κατά της Αταλάντης. Τη

στάση αυτή κατέστειλε δύναμη ενός λόχου του στρατού της Αμύνης υπό

τον λοχαγό Π. Καλομενό1Wυλο. Και οι υπαίτιοι αυτής της στάσης δικά

στηκαν στο στρατοδικείο της Λαμίας.

Το στρατοδικείο συστήθηκε στις 22 Ιανουαρίου και το ίδιο βράδυ

άρχισε η πρώτη δίκη με κατηγορουμένους τους λοχίες Νικ. Αρχανιώτη

από τη Σπερχειάδα, Γεώργ. Γιαννακόπουλο από την Ελάτεια Λοκρίδας

και Στέργιο Ξηρομερίτη από την Αμφίκλεια και τους στρατιώτες Ευάγ.

Βέλλιο και Γ. Διμαρό1Wυλο. Σύμφωνα με την απόφαση του στρατοδικεί

ου 1WU εκδόθηκε το απόγευμα της 23ης Ιανουαρίου καταδικάστηκαν εις

θάνατον οι λοχίες Ν. Αρχανιώτης και Γ. Γιαννακόπουλος και όπως ανα

κο(νωσε το Y1WUQYEίo Στρατιωτικών, «α1Wδειχθε(σης της ενοχής αυτών,

ως ανηκόντων εις τους αρχηγούς της στάσεωρ>. Οι υπόλοιποι τρεις αθω

ώθηκαν. Η εκτέλεση της αποΦάσεως αναβλήθηκε κατά μ(α μέρα λόγω

της παρουσίας του Βασιλιά στη Λαμ(α. Αυτή έγινε στις 25 Ιανουαρίου

στη θέση Ταράτσα με εκτελεστές άνδρες της διμoιρlας των δύο καταδί

κων. Ο Νικ. Αρχανιώτης απευθυνόμενος στους συναδέλφους του εκτε

λεστές τους είπε δείχνοντας το μέρος της καρδιάς του: «Εδώ να με χτυ

πήσετε, βρε παιδιά. Με σκοτώνουνε γιατί αγάπησα τον γενναίσν και

ένδοξον Βασιλέα μας ... »
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Στη δευτέρα δίκη κατηγορούμενος ήταν ο υπολοχαγός Μιχ. Λαμπα

διάρης ο οποίος καταδικάστηκε σε φυλάκωη ενός έτους και καθα(ρεση

από του βαθμού του και τούτο γιατί το Δικαστήριο πείστηκε ότι ο κατη

γορούμενος επέδειξε μόνον αμέλειαν στην εκτέλεση του καθήκοντός του

για πρόληψη του κινήματος. Η καθαίρεση έγινε στις 31 Ιανουαρίου.

Η τρίτη δίκη άρχισε στις 30 Ιανουαρίου. Κατηγορούμενοι ο επιλοχίας

Γεώργιος Παρασκεβιώτης από τον Άγιο Κωνσταντίνο Λοκρίδας και ο

δεκανέας Γεώργιος Παπαδογιώργος από τη Λαμία.

Η κατηγορία τους ήταν «επί συνεργεία εις στάσιν και διαρπαγή ειδών

του Δημοσ(ου». Και στους δύο το στρατοδικείο επέβαλε την ποινή του

θανάτου. Η εκτέλεσή τους έγινε την ιη Φεβρουαρίου. Μετά την τρίτη

δίκη επρόκειτο να γίνουν άλλες δύο οι οποίες όμως συγχωνεύθηκαν ύστε

ρα από πρόταση του Βασιλικού Επιτρόπου.

Στη δίκη αυτή κατηγορούμενοι ήταν πολλοί Λοκροί πολίτες αλλά και

στρατιώτες στασιαστές του Μαρτίνου και μεταξύ αυτών και οι δεκανέας

Νέστορας Θεοδώρου, ο σαλm.γκτής Ν. Πέπας και ο στρατευόμενος Αθ.

Καβάλας. Η απόφαση εκδόθηκε το βράδυ της 6ης Φεβρουαρίου. Με

αυτή εm.βλήθηκε η ποινή του θανάτου στους τρεις παραπάνω (Θεοδώ

ρου, Πέπα και Καβάλλα), σε ισόβια δεσμά σε δύο πολίτες, σε 8ετή ειρκτή

σε δύο πολίτες, σε εξαετή ειρκτή σε 5 πολίτες, σε τριετή φυλάκιση σε

εννέα πολίτες. Σε 3ετή επίσης φυλάκιση σε όλους τους στρατιώτες με ανα

στολή της ποινής μέχρι της λήξεως της εm.στρατεύσεως. Οι υπόλοιποι Ι6

πολίτες αθωώθηκαν. Την επομένη, δηλαδή στις 7 Φεβρουαρίου, εκτελέ

στηκαν οι τρεις καταδικασθέντες εις θάνατον.

Την ίδια περίοδο έγιναν κινήματα στρατιωτικών και πολιτών στη

Θήβα, Δαύλεια κλπ. ερυτέρας εκτάσεως με θύματα και πολλές εκτελέ

σεις ύστερα από αποΦάσεις του εκτάκτου στρατοδικείου της Θήβας.

Όμως αυτά είναι εκτός του δικού μου θέματος.

Α;.:λες ..τληρoφoρiες, κρΙσεις και επικρΙσεις για το κIVΗμα,

τις καταδΙκες και τις εκτελέσεις

Ο αείμνηστος Κώστας Αρχανιώτης, αδελΦός του εκτελεσθέντος Νικο

λάου Αρχανιώτη, δικηγόρος Αθηνών και αργότερα συμβολαιογράφος

στη Λαμία, από τους εκλεκτούς Φθιώτες, ερεύνησε, από προσωπικό

ενδιαΦέρον, σε βάθος, το θέμα του κινήματος της Λαμίας και της κατα

δίκης του αδελφού του και σε συζήτηση που είχαμε, πριν από πολλά χρό

νια, υποστήριξε ότι ο αδελΦός του όχι μόνο δεν ήταν από τους πρωταιτί

ους του κινήματος αλλά ούτε καν πήρε μέρος σ' αυτό. Μάλιστα την κρί

σιμη ώρα διασκέδαζε με άλλους πολίτες σε ταβέρνα της Λαμίας και

έφυγε από τη διασκέδασή του λόγω της διακοπής του ηλεκτρικού ρεύμα

τος. Στη συνέχεια συναντήθηκε με 2-3 αξιωματικούς από τους οποίους
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πήρε και εκτέλεσε διάφορες εντολές όπως να συνοδεύσειτη σύζυγο του

αξιωματικού Μάρκου σε ασφαλές μέρος κλπ. Υποστήριξε,ακόμα ο Κ.

Αρχανιώτηςότιη απόφασηγια την καταδίκητου αδελφούτου ήταν από

φαση σκοπιμότηταςγια εκΦοβισμό των στρατευσίμωντης περιοχής της

Δυτικής Φθιώτιδας προκειμένου να επιτύχει και στην περιοχή εκείνη η

επιστράτευσηδεδομένου ότι ο Αρχανιώτηςκατάγονταναπό την περιΦέ

ρεια της Σπερχειάδαςκαι επί πλέον ήταν φανατικόςβασιλικόςκαθώς και

η οικογένειάτου.

Σε ενημερωτικήεπιστολή φίλου των εξορίστων αντιβενιζελικώνστην

Κορσική αναΦέρθηκανκαι τα παρακάτω:

Πολλοίεκ των απειθησάντωνστρατιωτώνεπανήλθανκαι εκ της γενο

μένης ανταρσίαςουδεΙς Βενιζελικόςέπαθε ή oπωαδήJωτεεκαΚOlωιήθη.

Αλλ' η Κυβέρνησιςεδίψα αίμα και το αίμα αυτό έχυσε δια της μεθόδου

των εκτάκτωνστρατοδικείων.

Την 24 Ιανουαρίου η Κυβέρνησις σvνέστησεν εν Λαμία έκτακτον

στρατοδικείον υπό πeόεδρoν αξΜματικόν τινα της αμύνης, του οποωυ

το όνομα ενθύμιζε την πι:ι.λα{μαχον τραγικόν ηθοποιόν της Ζακύνθου Δ.

Ταδουλάμην, σvνεκρoτείτo δε το στρατοδικείον κατά τοιούτον τρόπον,

ώστε προς την γνώμην του πeoέδρoυ ουδέν των μελών του δύναται να

έχη αντίρρησιν.

Το στρατοδικεων τούτο φαίνεται, ότι είχε την εντολήν να τρομοκρα

τήση δι' αθρόων τουφεκισμών, διότι τους δύο πρώτους δυστυχείς αξΜ

ματικούς Αρχανιώτην και Γιαννακόπουλον, τους οποωυς εΦόνευσαν

αγρίως, τους εΦόνευσαν όχι ως στασιαστάς, αλλά διότι δεν προέλαβον

την στάσιν και διότι δεν αντετάχθησαν κατά των στασιασάντων στρα

τιωτών.

Ο εις εξ αυτών μάλιστα, ο Νικ. Αρχανιώτης, εντελώς αθώος πάσης

ανταρσίας, κατεδικάσθη να δολοφονηθή, διότι ήτο βασιλόφρων, και

διότι εις το δωμάτιΟν του ευρέθησαν εικόνες του Βασιλέως Κωνσταντί

νου και ποιήματα αφιερωμένα εις αυτόν.

Εις την Λαμίαν είχε φροντΙση η Κυβέρνησις και έστειλε αμέσως Κρή

τας και ΧωροΦύλακας και στρατιώτας.

Αλλά και ο τρόπος του τουφεκισμού αυτών είνε θηριώδης. Ο Νικόλα

ος Αρχανιώτης και ο Γεώργιος Γιαννακόπουλος ήσαν τα δύο πeώτα

φανερά θύματα του Βενιζέλου, δια της οδού του εκτάκτου στρατοδικεί

ov.
Δια τον τουφεκισμόν των δύο πeώτων θυμάτων διέταξαν άνδρας της

διμοιρίας των δύο καταδίκων υπι:ι.ξΜματικών και τους υπέβαλαν εις το

μαρτύριον αυτό να φονεύσουν τους αγαπημένους των υπι:ι.ξΜματικούς
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δια να μη απειθήσουν δε οι δυστυχείς στρατιώται, έταξαν όπισθεν των

διπλασίους Κρήτας στρατιώτας με πλήρη τον οπλισμόν, ετοιμους κατ'

αυτών. Τοωυτοτρόπως τους ηνάγκασαν να γίνουν φονείς των ιδίων

φίλων και συστρατιωτών.

ΑμΦότεροι οι αδiκως φονευόμενοι υπαξιωματικοΙαντιμετώπισαν μετά

θαυμαστής ψυχραιμίας και γενναιότητος τον θάνατον.

Το 1921 ο Ταξιάρχης Αρχανιώτης πατέρας του τουφεκισθέντος Νικο

λάου ο οποίος τότε είχε άλλους τρεις γιους στο στρατό με αναφορά του

προς την Συνέλευση ζητούσε να επεκταθεί το ευεργέτημα του νόμου 425
ώστε να μεταφερθούν τα τρία παιδιά του στην β' σειρά εφεδρείας. Με

αφορμή αυτή την αναφορά έγινε ευρεία συζήτηση στη Συνέλευση στις

9/4/1921 μεταξύ των πληρεξουσίων Δ. Χατζίσκου, 1. Κούσουλα, Τ. Παπα

λουκά, Αθ. Ευταξία, Α. Παπαθανασίου, Ν. Κρίτσα Κ.ά.

Οι πληρεξούσιοι μεταξύ των άλλων είπαν: Α. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ...
ο τουφεκισμός εγένετο δια λόγους απλώς σκοmμότητος χωρίς να υπάρξη

ουδεμία απόδειξις .
Δεν υπήρχεν ο τυφεκισθείς Αρχανιώτης ούτε καν εις τον στρατόν μας,

εδόθη από εδώ η διαταγή να τους τουφεκίσουν μόνον και μόνον δια να

τρομοκρατήσουν τον κόσμον. Οφείλω να σας εiπω ότι ο τυφεκισθείς

κατά την εσπέραν, καθ'ην εγένετο το παιδαριώδες εκείνο κίνημα, εξετέ

λει επιθεώρησιν και ευρίσκετο εντός της πόλεως, μετά δε την επιθεώρησιν

εκοιμήθη εις τον στρατώνα εκείνον, ο οποίος δεν είχε μετάσχει του κινή

ματος και ενώ υπήρχον αυταί αι αποδείξεις, ενώ έσπευσε να ειδοποιήση

την οικογένειαν του Συνταγματάρχου δια να μη κακοποιηθεί aπό τους

στρατιώτας εν τούτοις ετυφεκίσθη ως αρχηγός και οδηγός, διότι κατά

την κειμένην νομοθεσiαν ούτως έπρεπε να γείνη. Ο δ' έτερος τυφεκισθείς

Γιαννακόπουλος την εσπέραν εκείνην εκοιμάτο εντός της πόλεως και

όταν έγινε το κίνημα ειδοποιήθη και εΦύλαξε τον Μέραρχον την εσπέραν

εκείνην, και όμως ετυφεκίσθη και εκείνος ως αρχηγός και οδηγός μόνον

και μόνον διότι είχεν αντιβενιζελικά φρονήματα.

Ι. ΠΑΠΑΛΟΥΚΑΣ .
Δια το κίνημα τούτο δεν κατηγορήθησαν οι στρατιώται, οι οπο{οι διέ

πραξαν αδικήματα αλλ' οι πολιτwόμενοι του νομού, οι ανήκοντες εις το

κόμμα των Φιλελευθέρων ώρισαν τας κεφαλάς, αι οποίαι θα επlπroν από

εκάστην επαρχίαν, αι κεφαλαί δε αύται εξελέγησαν από τους μάλλον

αθωοτέρους, οι οποίοι όμως ήσαν προσωπικοί, εχθροί του τότε υπουργού

της Δικαιοσύνης κ. Τσιριμώκου. Και αι κεφαλαί έπεσαν, κατεδικάσθησαν

τα παιδιά αυτά εις θάνατον και παριστάμεθα ως μάρτυρες εις τα στρα

τοδικεία, τα οποία τους κατεδι'καζον χωρίς τίποτε να αποδεικνύηται και

ετυφεκίσθησαν εις την Ταράτσαν ενώπιον όλου του κόσμου. Πρώτος ετυ-
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φεκ{σθη ο Aρχανιώrης, ένας πανύψηλος νέος άριστος, ο οποίος ως επι

λoχt'ας είχεν Εmδείξει τα ανδρικά του αισθήματα κατά τους πολέμους του

1912 και 1913 και ο οποioς ουδέν άλλο έπραξε παρά 6rι ήτα προσωπικός

εχθρός του Τσιeιμώκoυ, καταγόμενος εκ της ιδιαιτέρας αυτού επαρχίας.

Έτερος τυφεκικαθείς είναι ο Παπαδογιώργος εχθρός και αυτός του Τaι·

ριμώκου. κατά την δικην του οποioυ ήμην παρών και δεν απεδείχθη τiπo

τε εκ της διαδικαο{ας, ούτε δι' αυτόν ούτε δια τον επiσης καταδικασθέ

ντα Γιαννακόπουλον. Τοιαύται ήσαν αι καταδικαατικαί α.ιϊΟΦάαεις και

δια τους άλλους Αν τα άλλα στρατoδικεiα κατεδικασαν αυστη-

ρώς, το της Λαμ{ας δύναμαι να βεβαιώσω εξ ιδίας αντιλήψεως ότι καΤΕ

δίκααεν τελε{ως αδίκως και εν γνώσει μάλιστα της αθωότητας των κατα

δικαζομένων. ΑναΦέρω μάλιστα ότι ο αρχηγός κινήματος δεν κατεδικά

σθη εις θάνατον, διότι επλήρωσε 20.000 δρχ. δεν ειξεύρω JWv, και ο

άνθρωπος αυτός ζητεΙμετά την πeώτην Νοεμβρwυ να καταγγεfλη εκεί

νους, οι οποίοι του επήραν τας 20.000 δραχμάς. Ο αρχηγός δεν κατεδι

κάσθη εις θάνατον και κατεδικάσθησαν οι στρατιώται του κινήματος.

Τοιαύται ήσαν αι αποΦάσεις του ΣτρατοδικεWυ. Βεβαίως όλοι αδίκως

κατεδικάσθησαν, αλλ' εις την Λαμίαν κατεδικάσθησαν κατά τρόπον τρο-

μακτικόν ι. ΠΑΠΑΛΟΥΚΑΣ Ο Αρχανιώτης αυτός, ο πατήρ

ενός των τουφεκισθέντων κατ' αυτόν τον τρόπον, έχει τρία παιδιά τώρα

εις τον στρατόν, το ένα της κλάσεως 1916, το άλλο του 1918 και το άλλο

του 1920. Και τι ζητεί παρ' ημών; Ζητεί το ευεργέτημα, το οποίον παρέ

χει ο νόμος εις εκείνους, οι oπowt έχουσιν αδελφόν φονευθέντα εν πολέ

μω ή εκ μολυσματικών νόσων, εν από τα παιδιά αυτού να τεθή εις τη δευ

τέραν σειράν εφεδρείας, αφ' ου τόσον αδίκως εφονεύθη το

άλλο Α. ΕΥΤΑΞ1ΑΣ. Κύριε Πρόεδρε, τα όργια, τα οποία

εγένοντο εις τον νομόν Φθιώτιδος και ιδιαιτέρως εις την επαρχίαν

Λαμίας είναι απερίγραπεα. Ουδαμού αλλαχού της Ελλάδος έλαβον

χώραν τοιαύτα όργια. Είχομεν ου μόνον τυφεκωμούς, αλλά και εμπρη

σμούς αναμιμνήσκοντας τα όργια του Αλή Πασά. όλοι δε οι παθόντες μά

την αναμένουσι μέχρι της στιγμής οιανδήποτε απoζημlωσιν εκ μέρους

της πολιτείας. και όλοι αυτοί, κύρωι, είναι εκείνοι πeoς τους οποίους πeo

σεΦέρθη η πeώην Κυβέρνησις να τους αΦήση ελευθέρους υπό τον όρον

να μεταβάλωσιν τα JWλιτικά αυτών φρονήματα και απέκρουσαν μετά

γενναιότητος τούτο, αποδεχόμενον μόνον παρά της Κυβερνήσεως εκεί

νης, η οποία θα ανετεπeoσώπευε τα πολιτικά αυτών φρονήματα ικανο

ποίησιν. Και όμως μέχρι της σήμερον δεν κατωρθώθη εις τους δυστυχείς

αυτούς να δοθή καμμία αποζημίωσις.

Ο παριστάμενος κ. Γιάννης Γαλανός μάς είπε, πριν από λίγο, εδώ ότι

η μητέρα του είδε από κάποια απόσταση τις εκτελέσεις των καταδικα

σθέντων.
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ΕΙΣΗΙΉΤΗΣ

Βασίλης Κ. Σπανός

διδάκτωρ νεόΤΕ@ης: ιστο@ία;

θΕΜΑ

ΥπoμVΉματα εκλογής και πληρoΦoρiες για επισκόπους

του θαυμακού (Μdιος 1659 - 22 Δεκεμβρloυ 1857)

ΠΡΟΛΟΠΚΑ

Η
σύνταξη του επισκοπικού καταλόγου μιας εκκλησιαστικής

επαρχίας είναι μία υπόθεση αρκετά δύσκολη, η οποία απαιτεί,

εκτός από υπομονή και μεθοδικότητα, ενίοτε και τύχη, αφού πληροφο

ρίες για τους εmσκ6πoυς / μητροπολίτες μιας πόλης βρίσκονται, ορισμέ

νες φορές, και σε φαινομενικά άσχετες πηγές. Η καλύτερη και αμεσότε

ρη πηγή, το υπόμνημα εκλογής κάθε εmσκόπου, το οποίο συνέτασσαν και

υπέγραφαν, αμέσως μετά την εκλογή του, οι εκλέκτορες αρχιερείς δεν

είναι πάντα :προσιτό.

Ένα μεγάλο μέρος αυτών των υπομνημάτων έχει σωθεί χάρη στην

καταχώριση αντιγράφων τους σε χειρόγραφους κώδικες εmσκοπών Ι

μητροπόλεων και μονών. Κάθε φορά, που, ακόμη και στα πλαίσια άλλης

έρευνάς μας, εντοπίζουμε κάποια, θεωρούμε υποχρέωσή μας να τα

κάνουμε γνωστά στο κοινό, συμβάλλοντας, κατά το δυνατόν, στην

συμπλήρωση ή και διόρθωση των υπαρχόντων επισκοπικών καταλόγων.

Στην παρούσα ανακοίνωση, θα παρουσιάσουμε υπομνήματα εκλογής

επισκόπων του Θαυμακού, καθώς και κάποιες πληροφορίες, για ορισμέ

νους από αυτούς, που εντοπίσαμε στον Κώδικα 1472 της Εθνικής Βιβλιο

θήκης της Ελλάδας, άλλοτε Κώδικα της Μητρόπολης της Λάρισας' αντί

γραφο του οποίου, σε μορΦή Φιλμ, έχουμε στην κατοχή μας. Πρόκειται

για 13έγγραφα, της περιόδου Μάιος 1659 - 22 Δεκεμβρίου 1857.
Η αναφερόμενη, για πρώτη φορά, στα Τακτικά του ΙΟου αιώνα ως

υπάρχουσα από την εποχή του Λέοντα ΣΤ' του Σοφού (886 - 912) Επι

σκοπή του Θαυμακού, με έδρα τον σημερινό Δομοκό, ήταν μία από τις

υποκείμενες στην Μητρόπολη της Λάρισας εm.σκoπές του θεσσαλικού

χώρου, μέχρι τον Ιανουάριο του Ι 920, όταν, στα πλαίσια της γενικότερης

αναδιάρθρωσης στα της εκκλησιαστικής διοίκησης, καταργήθηκε και το

μεγαλύτερο μέρος της υπήχθη στην Μητρόπολη της Φθιώτιδας και το

ι, Για τον Κώδικα 1472 της Ε.Β.Ε., με καταγραΦές από το 1600 και εξής, βλ.

Βαγγέλης Σκουβαράς, «ο Κώδικας της Μητρόπολης Λαρ(σης του 1600», ΠαΥθεσσαλικά
Γράμματα 35-36-37 (Λάρισα 1979) 482 - 488' Γεώργιος Ντρογκούλης,«Η Λάρισα στα

χρόνια της ToυρκoκρατCας μtσα από τον Κώδικα 1472 της Ε.Β.Ε.», Πρακτικά Γ'

ΣυΥεδρ{ου ΛαρισαίΚών ΣπουδώΥ (Λάρισα 1997)146 - 161.
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υπόλοιπο στην Θεσσαλιώτιδας και Φεναριοφερσάλων.l Εν(οτε, τον τίτλο

του επισκόπου Θαυμακού Φέρει βοηΘός επίσκοπος του ΑΘηνών ,3 Κάθε

φορά, λοιπόν, που ο θρόνος της χήρευε, μία επιτροπή αποτελούμενη από

αρχιερείς υπαγομένων στην Μητρόπολη της Λάρισας επισκοπών, μετά

από εντολή του μητροπολίτη, προέβαινε στην εκλογή νέου επισκόπου.

διαδικασια, η οποία, βέβαια, ακολουθούνταν για όλες τις επισκοπές.

Όπως συμβαίνει με τους καταλόγους όλων, σχεδόν, των επισκοπών,

και αυτοί του Θαυμακού επιδέχονται διορθώσεις - συμπληρώσεις.4

Χωρίς να υποστηρίζουμε ότι, με την συμβολή μας, θα Φέρουμε μεγάλες

αλλαγές, ελπίζουμε ότι θα συμβάλουμε κι εμείς, κατά το δυνατόν, στην

6σο το δυνατόν πληρέστερη μορΦή του εmσκοm.κού καταλόγου της Eπι~

σκοπής του Θαυμακσύ, για την συγκεκριμένη περίοδο.

ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΩΝ ΕffΡΑΦΩΝ

• Υπόμνημα εκλογής το" επισκόπο" Σ"μεών (Μάιος 1659).5
Επειδή η Επισκοπή το" Θαυμακού έμεινε απροστάτευτη, λόγω του

θανάτου του επισκόπου Γαβριήλ,' ο οποίος συνέβη πριν από λίγο, προ

σταγή του Λαρίσης Διονυσίου,' συγκεντρώθηκαν τον Μάιο του 1659,
στην Μονή της Πέτρας,' τρεις επίσκοποι, οι οπο(οι εξέλεξαν τον ιερομό

ναχο Συμεών,' ο οποίος είχε συνυποψηΦίους τον παπα - Άνθιμο και τον

παπα - Αντώνιο. Το έγγραφο υπογράφεται από τον Τρίκκης Δανιήλ, τον

2. Βλ. Fr. H.Hd - Joh. Koder - Κώστας Σπανός - Δημ. ΑγραΦιώτης (μετάΦ. από τα

γερμανικά Γ. Παρασκευάς), «Η Θεσσαλία. Οικισμοί - τοπωνύμια - μοναστήρια - ναο60,

Θεσσαλικό Ημερολόγιο 12 (Λάρισα 1987) 47 - 48 Εμμανουήλ Ι. Kωνσταντ~νίδης,

«Θαυμακού Επισκοπή», Θρησκευτική Ηθική Eγκυκλoπatδεια, 6(Αθήναι 1965) 123 -124
. ο ίδι.ος, Συμβολαι,εις την tρευναν της ιστορώς των εν Ελλάδι Emσκοπώv, Αθήναι 1969,
39' Θ. Κ. Καρατζάς. /oτogla Επαρχlας Δομοκού, Aθήνα~ 1962, 51 - 53' Βασ(λει.ος Γ.

Ατέσης, Eπwκoπικoί κατάλογοι της Εκκλησiας της Ελλάδος, απ' αρχής μέχρι σήμερον,

ανατύπωσις εκ του Εκκλησιαστικού Φάρου, Αθήναι 1975,279.
3. Βλ. Θ. Κ. Καρατζάς, Ο.π., σ. 56.
4. Επισκοmκούς καταλόγους του Θαυμακού βλ. στα εξής: Ν. Ι. Γιαννόπουλος,

«Επισκοπικοί κατάλoγo~ Θεσσαλίας», Επετηρις Φιλολογικού Συλλόγου Παρνασσός,

10(Αθήναι 1914)294 - 296' ο (διος, «ΕπισκοπικοίκατάλογοιΘεσσαλίας»(Διορθώσειςκαι

προσθήκαι),Θεολογiα, 13(Αθήναι1935)28 - 29' ΒασιλειοςΑ. Μυστακίδης,«Επισκοmκοί
ΚατάλογοΙ.», Επετηρ(ς Εταιρεώς Βυζαντινών Σπουδών, ΙΒ ' (Αθήναι 1936)174 . Εμ.

Κωνσταντιν(δης, «Θαυμακού Επισκοπή,., ό.π., σ. 124' ο ίδιος, ΣυμβολαΙ .... σ. 38 - 40'
Θ. Κ. Καρατζάς,ό.π., 54 - 57 . Β. Ατέσης, ό.π., σ. 279 - 280.

5. Βλ. Κώδικας της Ε.Β.Ε. 1472, φ. 153β.

6, Για τον Γαβριήλ, οι επισκοπικοί κατάλογοι αναΦέρουν μόνο το έτος 1659 ή ότι

απ.εβίωσε το 1659. Τώρα, μαθαίνουμε ότι απεβίωσε πριν από τον Μάιο του 1659.
7, Πρόκειται για τον Δι.oVΎσιo Γ' Βαρδαλή (1652 - 1662).
8. Η Μονή της Πέτρας βρ(σκεται κοντά στο ΚαταΦύγι της Καρδίτσας.

9. Πρόκειται για τον Συμεών Β'. ο οποίος αρχιεράτευσε μέχρι το 1663. Από το

υπόμνημα, μαθα'νουμε ότι εξελέγη τον μήνα Μάι.ο.
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ΡαδοβισδΙΟυ,του οποίου η υπογραΦή είναι δυσανάγνωστη,και τον Γαρ·

δικΙΟυ Σωφρόνιο.

• Υπόμνημα εκλογής του επισκόπου Ανθίμου (1683).'0
Λόγω μετάθεσης του επισκόπου Παλατιου ΙΙ στην Αρχιεπισκοπή της

Λιτίτζης,Ι2 τέσσερις επίσκοποι, ο Δημητριάδος Ιωαννίκιος, ο Σταγών

Δανιήλ, ο Ζητουνίου Μελέτιος και κάποιος του οποΙΟυ η υπογραΦή

είναι δυσανάγνωστη, συγκεντρώθηκαν, προσταγή και αδεία του Λαρίσης

ΜακαρΙΟυ,') στον ναό του πρωτομάρτυρα ΣτεΦάνου, στα Τρίκαλα, και

εξέλεξαν τον ιερομόναχο Άνθιμο.'· Συνυποψήφιοί του ήταν οι ιερομόνα

χοι Ιωνάς και Διονύσιος.

• Υπόμνημα εκλογής του επισκόπου Διονυσίου (21 ΟκτωβρΙΟυ 1727).'5
Λόγω θανάτου του εmσκόπου Ζωσιμά,Ι. ο Ζητουνίου Ανθιμος, ο Γαρ

δικΙΟυ Παγκράτιος και κάποιος πρώην ΓαρδικΙΟυ, προσταγή και αδεία

του Λαρίσης Γαβριήλ," συνήλθαν σων ναό του Τιμίου Προδρόμου, στον

Τύρναβο, και εξέλεξαν τον ιερομόναχο Διονύσιο,'· ο οποίος είχε συνυπο

ψηΦίους τούς ιερομονάχους Γαβριήλ και Θεοδόσιο.

• Υπόμνημα εκλογή; του επισκόπου Κυοίλλου (14 Οκτωβρίου 1773).19
Λόγω της παραίτησης του επισκόπου Σεραφείμ, ο οποΙΟς παραιτήθηκε

«οικωθελώς και αβιάστως, ως άντικρυ [δηλαδή σε άλλο Φύλλο του κώδι

κα) Φα[νεται», ο ΓαρδικΙΟυ Ανανίας, έχων και την γνώμη του Τρίκκης

10. Βλ. Κώδικας της Ε.Β.Ε. 1472. φ. 24β.

11. Για τον ΠαλότlO, αναΦέρετα~ μόνον ότι το 1683 μετατέθηκ[ στην Αρχιε.ι'11.σκοπή

της ΛΙτΙτζης.

12. Η διαλυμένη Aρχιεmσκoπή (όλλοτε εJ1I.σ",(oπή, μητρόπολη) της Λ~τ(τζης βρισκόταν

στην Θρόκη και υπαγόταν στην Μητρόπολη της Φιλιππουπόλεως. Βλ. Ιωόννης

Αναστασισυ, «ΒιβλlOγραφια των ΕmσΚΟJ1lκών Καταλόγων του Πατριαρχεισυ της

Κωνσταντινουπόλεως κα~ της Εκκλησιας της Ελλόδος», Emστημoνική Επετηρίς της

θεολογικής Σχολής του Α. Π. θεσσαλονίκης, 22, παρόρτημα 25, 231 - 232.
13. Πρόκειται για τον ΜακόρlO Α' τον χισ (1680 - 1688).
14. Για τον Ανθιμο, οι κατόλoγo~ αναΦέρουν μόνον ότι αρχιερότευσε κατό το 1683 

1686, οπότε παραιτήθηκε.

15. Βλ. Κώδικας της Ε.Β.Ε. 1472, φ. 51β.

16. Για τον Ζωσιμό Β', o~ κατόλογοι αναΦέρουν μόνον ότι αρχιερότευσε κατό το

διάστημα 1717 - 1727. Από το υπόμνημα εκλογής του Διονυσισυ, μαθαΙνουμε ότι

απεβιωσε Π(I~ν από τον Οκτώβριο του 1727.
17. Πρόκειται για τον Γαβριήλ Α' (1722 -1732).
18. Στους καταλόγους. αναΦΈQεται, για τον Διονύσιο, μόνον ότ~ ανήλθε στον θρόνο το

1727. Χ6ρη στο υπόμνημα, γνωρΙζουμε την ακeιβή ημερομην(α της εκλογής του.

19. Βλ. Κώδικας της Ε.Β.Ε. 1472. φ. 68 α.

20. Ο ΣεραφεΙμ Β' αρχιερότευσε κατό το 1763 - 1773, σύμφωνα με τους εmσκοmκούς

καταλόγους. Διορθωτέοι οι Β. Μυστακιδης και Θ. Καρατζός, οι οποΙΟι αναΦΈQoυν το

διάστημα 1763 - 1767. Κατό τον Β. Ατέση, το 1780, εφησύχαζε στην Μονή της Παναγ(ας

στην Σκόπελο. Χόρη στο υπόμνημα εκλογής του Κυριλλου, συμ.,ίΣραΙνουμε ότι

παραιτήθηκε τον Οκτώβριο του 1773, μάλλον στις 14, αφού η παρα(τηση του νυν και η

εκλογή του διαδόχου του γινόταν, συνήθως, ταυτόχρονα.
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Αμβροσίου. και δύο ακόμη επίσκοποι με δυσανάγνωστες υπογραΦές.

συγ;ι.εντρώθηκαν, προτροπή και αδεία του Λαρίσης ΜελετΙΟυ.21 στον ναό

της Θεοτόκου του Ζάρκου. και εξέλεξαν τον ιερομόναχο Κύριλλο, πρω

τοσύγκελο της Εmοκοπής του Θαυμακού.2% Συνυπσψήφωί του ήταν οι

ιερομόναχοι Ματθαίος και Αγάπιος.

• Παραίτηση του επισκόπου Ραδοβισδίο,,1JΕυγενίου, ώστε να μετα
τεθεί στην Θαυμακού (5 Απριλίου 1777).lλ

Προτροπή του Λαρίσης Μελετίου,:!!! ο Ευγένιος παραιτείται, οικιοθε

λώς και αβιάστως, ώστε να εκλεγεί επίσκοπος του Θαυμακού. θέση που

εχήρευε. λόγω του θανάτου του Κυρίλλου. Αποποιείται κάθε δικαιώμα

τός του στην Ραδοβισδίου, στην οποία, άλλωστε. κατά τα λεγόμενά του,

θα τοποθετήσει ο Λαρίσης όποιον κρίνει άξιον.

•Ym\μνημαεκΜΥΥί]ςτου 1q!ώην PαOOβισδfσυ Eυγενfσυ (5 A11QIλίoυ 1777)."
Μετά την, καθ' υπόδειξη του Λαρίσης Μελετίου, παραίτηση του Ευγε

νίου, ο Γαρδικίου Ανανίας και ένας ακόμη επίσκοπος, που είχε και την

σύμφωνη γνώμη του ΤρCκκης Αμβροσίου. συγκεντρώθηκαν, με την άδεια

του Μελετίου. στον ναό της Θεοτόκου, στον οικισμό Ζάρκο της Επισκο

πής του ΓαρδικCου, και προέβησαν στην εκλογή του Ευγενίου.:Ι1 Συνυπο

ψήφιοί του, τύποις, βέβαια, ήταν οι ιερομόναχοι Νεκτάριος και Χρύσαν

θος.

• Υπόμνημα εκλοΎής του emσxbπov Αθανασίου (22 Ιουλίου 1802).D
Καθώς ο Θαυμακού Ιάκωβος είχε αποβιώσει,:Ι9μετά από μακρόχρονη

ασθένεια, προτροπή και αδεία του Λαρίσης Διονυσίου,.JO συναθροίσθη-

21. Πρόκειται για τον Μελέτι.ο Γ' (1768; - 1791).
22. Ο Κύριλλος αρχιεράτευσε έως το 1777, σύμφωνα με τους επισκοπικούς καταλόγους.

23. Η E.r-ι:ισκοπή του Ραδοβι.οδΙΟυ ε(ναι μ(.α. α."tό τις επισκοπές. οι o:ιw(ες υπάγονταν

στην Μητρόπολη της Λάρι.οας. Μετά την δι.άλυσή της. στα πλαισια της αναδιάρθρωσης

της εκκλησιαστικής δι.ο(κησης, οι υπαγόμενοι σε αυτήν οικισμο( υπήχθησαν στις

Μητροπόλεις Θεσσαλι.ώτι.δας (με έδρα την Καρδ(τσα) και Άρτας. Για βιβλι.ογραφικά της,

βλ. Ιω. Αναστασι.ου. ό ..... σ. 312.
24. Βλ. Κώδικας της Ε.Η.Ε. 1472. φ.68β.
25. Βλ. ανωτέρω, σημ. 21.
26. Βλ. Κώδικας της Ε.Β.Ε. 1472. φ. 69α.

r1. Τον Ευγένι.ο, οι περι.σσότεροιαπό αυτούς που συνέταξαν επισκοπικούς καταλόγους

του Θαυμακού. τον μνημονεύουν κατά το 1777, χωρ(ς να γνωρ(ζουν το τέλος της

αρχιερατ(ας του. Ο Ατέσης αναφέρει όη κατε(χε τον θρόνο του Θαυμακού έως το 1783,
οπότε μετατέθηκε στην Μητρόπολη των Νέων Πατρών [ Υπάτης]. Τώρα, μαθαiνoυμε την

ακριβή ημερομηνία παρα(τησf]ς του απ6την Ραδοβι.σδΙΟυ και εκλογής του στην Θαυμακού.

28. Βλ. Κώδικας της Ε.Β.Ε. 14n, φ. 102 α.

29. Για τον Ιάκωβο Β', οι εmσκoπικo( κατάλογοι αναΦέρουν ότι αρχιεράτευσε κατά

το 1784 - 1802. Δι.ορθωτέος ο Θ. Καρατζάς. ο ο;ωως ορ(ζει ως τέλος της αρχιερα'riας του

το 1788. Χάρη στο υπόμνημα εκλογής του Αθανασωυ, γνωρ(ζουμε ότι απεβCωσε πριν από

τις 22 Ιουλίου 1802.
30. Πρόκειται για τον Δι.ονύσιο Ζ· τον Καλλιάρχη (1793 - 1804). Βλ. Βασι:λης Κ.

Σ."W.νός, «Προσθήκες και δι.ορθώσεις στον επισκοπικό κατάλογο της Λάρισας», 1799
1870, θεσσαλικό Ημερολόγιο, 41(Λάρισα 2(02)148. 159.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:41:41 EEST - 54.226.8.97



Υπομνήματα εκλογής xaL πληροφορίες για επι.σκόπους του θαυμακoίJ 223

καν, στον ναό του Προδρόμου,στον Τύρναβο, οι επίσκοποι Ανανίας

του Γαρδικίου, και δύο ακόμη, εκ των οποίων διαβάζεται η υπογραφή

μόνο του ενός (Παρθένιος), και εξέλεξαν τον Αθανάσιο, έως τότε πρω

τοσύγκελο της Επισκοπής του Θαυμακού.3Ι ΣυνυποψήΦιοι του ήταν ο

ιερομόναχος Γαβριήλ και ο πνευματικόςΜατθαίος.
• Ομολογία του επισκόπου Αθανασίου (22 Ιουλίου 1802).31
Ο νεοεκλεγείς Αθανάσιος ευχαριστεί τον επιδείξαντα πατρική και

ευεργετική διάθεση Λαρίσης Διονύσιο, ο οποίος τον έκρινε άξιο να προ

βιβασθεί σε εmσκοπο και να καταλάβει τον χηρεύοντα θρόνο του Θαυ

μακού, καθώς και τους αρχιερείς, οι οποίοι, έχοντας την ίδια γνώμη με

τον μητροπολίτη, τον εξέλεξαν και υπόσχεται να ζήσει ειρηνικώς, να ποι

μάνει θεοΦιλώς και να φανεί ευάρεστος .
• Υπόμνημα εκλογής του επισκόπου Κυρίλλου (l Ι Απριλίου 1820).33

Λόγω της παραίτησης του επισκόπου Ζαχαρία, ο οποίος παραιτήθη

κε34«οικιοθελώς και αβιάστως, ως άντικρυ [δηλαδή σε άλ/ο Φύλ/ο του

κώδικα] φα{νεται», ο πρώην Θαυμακού Ζαχαρίας και ένας εmσκοπος

του οποίου η υπογραΦή είναι δυσανάγνωστη, προτροπή και αδεία του

Λαρίσης Κυρίλλου,Μ προέβησαν στην εκλογή νέου επισκόπου στον ναό

του Αγίου Αχιλλίου της Λάρισας. Εκλέχθηκε ο ιερομόναχος Kύριλλoς,~

ο οποίος είχε συνυποψηΦιους τους Διονύσιο και Μελέτιο.

31. Για τον Αθανάσι.ο, OL κατάλογοι αναΦέρουν μόνον mL ανήλθε στον θρόνο το 1802.
Κάποι.οι, με εm.Φύλαξη, αναΦέρουν, ως τέλος της αρχι.ερατCας του. το έτος 1815. Χάρη στο

υπόμνημα, μαθαΙνουμε την ακριβή ημερομηνια της εκλογής του.

32. Βλ. Κώδικας της Ε.Β.Ε.1472,φ. 102 β.

33. Βλ. Κώδικας της Ε.Β.Ε. 1472, φ. 109 α.

34, Ο ZαχαρCας Β' μνημονεύεται στους καταλόγους κατά το διάστημα 1815 - 1820 ή

μόνον το 1815. Τώρα. μαθα'νουμε ότι στις 11 Aπeιλίoυ 1820 εξελέγη ο διάδοχος του.

Επομένως, ο ZαχαρCας, ο οπο(ος συμμετείχε στην εκλογή του, πnραιτήθηκε, μάλλον, την

ίδια ημέρα. κάτι συνηθισμένο.

35, ΠρόΚεLταL για τον Κύριλλο Βογάσαρη (1819 - 1820).
36, Ο Κύριλλος Γ', κατά τον Β. Ατέση, και Β' κατά τους άλλους, που συνέταξαν

εm.σκom.κoύς καταλόγους του Θαυμακού,αρχιεράτευσεκατά το 1820-1854. Μόνονο Θ.

Καρατζάς τον μνημονεύει κατά το 1848 - 1854. Χάρη στο υπόμνημα, μαθαΙνουμε την

ακριβή ημερομην(α της ανάρρησής του στον θρόνο, αλλά για το τέλος της αρχιερατiας

του, έχουμε επιΦυλάξεις, αΦού τον Οκτώβριο του 1821 επiσκoπoς του Θαυμακού ε(ναι ο

Αρσένιος, την πnρα(τηση του οποΙΟυ παρουσιάζουμε στην συνέχεια. Προφανώς, η

αρχιερατCα του διήρκεσε πολύ λιγότερο, αΦού ο διάδοχός του παραLτήθηκε, ήδη, 18 μήνες

μετά την εκλογή του Κυρ(λλου. Επει.δή στο υπόμνημα εκλογής του ΝικηΦόρου, το οπο(ο,

επiσης, θα πnρoυσιάσoυμε, αναΦέρεται όη αυτός διαδέχθηκε τον α.'tOβιώσαντα Κύριλλο,

θεωρούμε όη υπάρχει και τέταρτος ε..-ιίσκοπος με το όνομα Κύριλλος. εκτός xaL αν ο

Κύριλλος Γ' πnραιτήOηκε ή απομακρύνθηκε για κάποιον λόγο, τον διαδέχθηκε ο μη

μνημονευόμενος στους Enιoxom.xoίI; καταλόγους Αρσένι.ος, ο οοο(ος επίσης

πnραιτήθηκε, για να επανέλθει ο πeoκάτoχoς του.
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• Π«@α{τησητου επισκόπου ΑρσενΙΟ" (Οκτώβριος l821).J7
Λόγω μεγάλης ασθένειας, ο Αρσένιος του Θαυμακoύ,Jι μη δυνάμενος

να ασκήσει τα καθήκοντά του, και όχι για κάποιον άλλον λόγο, υποβάλ

λει οικειοθελώς την παραίτησή του στον μητροπολίτη της Λάρισας Παρ

otvιo,J'I ώστε αυτός να προβεί στην εκλογή άλλου.

• Υπόμνημα εκλογής του επισκόπου ΝικηΦό@ου (Μάρτιος 1854).
Λόγω του θανάτου του επισκόπου Κυρίλλου41 και της χηρείας της Επι

σκοπής του Θαυμακού. στον ναό του Αγίου Γεωργίου του Πατριαρχεί

ου, στην Κωνσταντινούπολη, εξελέγη νέος επίσκοπος του Θαυμακού ο

πρωτοσύγκελλος του μακαριστού πρώην Ηρακλείας Διονυσίου,42 ο ιερο

μόναχος ΝικηΦόρος ..f3 ΣυνυποψήΦισι του δεν μνημονεύονται.

• Συνοδική επιστολή για τον Π@οσδιο@ιομό της εισΦοράι; του ε:rιισκό·

που του θαυμαχού ΝικηΦό@ου, του Οικ. Πατριάρχη Κυρίλλου#

(5Φεβρουαρίου 1857).45
Επειδή, από την εποχή της εκλογής του ΝικηΦόρου, δεν είχε προσδιο

ρισθεί η οφειλόμενη εισφορά του, με αποτέλεσμα η Μεγάλη του Χριστού

Εκκλησία να στερείται ένα δίκαιο έσοδο, η Πατριαρχική Σύνοδος απο·

Φάσισε να την ορίσει σε 4.000 γρόσια. Εξ αυτών τα ΜWά, δηλαδή οι 2.000
γρόσια, πρέπει να καταβληθούν στο ταμείο του Οικ. Πατριαρχείου εντός

τριετίας, αρχίζοντας με την άμεση καταβολή του ενός τρίτου, ενώ τα

άλλα δύο τρίτα θα καταβληθούν, εντόκως, εντός δύο ετών. Από τα άλλα

37. Βλ. Κώδικας της Ε.Β.Ε. 1472, φ. 37 α.

38. Ο Αρσένιος δεν μνημoνεiιεται σε κανέναν επισκοπικό κατάλογο του Θαυμακού,

καθώς η αρχιερατ(α του Κυριλλου r' επεκτε(νεταιέως το 1854.
39. Σύμφωνα με τον επισκοπικό κατάλογο της Μητρόπολης της Λάρισας (Βλ. Βασ.

Σπανός. ό.π., σ. 154, 160), μητροπολ(της της Λάρισας, κατά το διάστημα 20 Ισυν(ου 1821
- Νοέμβριος 182, ήταν ο Κύριλλος Β' ο Τρικκα(ος. Επειδή φαντάζει απίθανο ο επωΚΟ1Wς

του Ραδοβισδίου να μην γνώριζε το όνομα του προϊσταμένου του μητροπολ(τη της

Λάρισας. παρά την σχετική αναταραχή, που εmκρατούσε την περ(.οδο αυτή, πιστεύουμε

ότι πρόκειται για λάθος του αντιγραΦέα, αυτού, δηλαδή, ο οπο(ος αντέγραψε την

παραίτηση του Αρσενίου στον Κώδικα της Μητρό1Wλης της Λάρισας.

40. Βλ. Κώδικας της Ε.Β.Ε.1472,φ.184 β.

41. Όπως αναΦέραμε και πριν, Ο εν λ/γω Κύριλλος ε(τε είναι ο Κύριλλος Γ' ,ο οποίος,

για κάποιον λόγο, αντικαταστάθηκε από τον Αρσένιο. ε(τε ε(ναι κά1Wιος συνονόματος

του, ο Κύριλλος Δ'.

42. Πρόκειται για τον Δι.ονύσι.ο Β' (Ιούλιος 1830 - Ιούλι.ος 1848). Βλ. Βασ, Θ.

Σταυρ(δης, EΠΙOΚOΠlΚή Ιστορία του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Θεσσαλονίκη 1996,85.
43. Ο Νικηφ6ρος ο ΡΙνότμητος αρχιεράτευσε, κατά τους καταλόγους, το διάστημα

1854 - 1857. Διορθωτέος ο Θ. Καρατζάς, ο οποίος τον τοποθετε( στο διάστημα 1854
1867. Χάρη στο υπόμνημα, γνωρ(.ζουμε τον μήνα της εκλογής του, ενώ χάρη στο επόμενο

έγγραφο. με το οπο(ο προσδιορ(ζεται το ύψος της εισφοράς του στην Εκκλησkt,

γνωρίζουμε ότι εξελέγη στις 10 Μαρτίου, αφού αυτή υπολογ(.ζεται από αυτήν την

ημερομηνια.

44. Πρόκειται για τον Κύριλλο Ζ' (1855 - 1860). Βλ. Μανουήλ r. Γεδεών.

Πατριαρχικοί Πίνακες, Αθήναι 19962, 620 - 621.
45. Βλ. Κώδικας της Ε.Β.Ε. 1472. φ. 190α, 190β.
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μωά (2.000 γρόσια), τα 1.000 θα αποδοθούν στον προϊστάμενο του

μητροπολίτη της Λάρισας, ενώ ανά 500 θα mστωθoύν στο «αυλικό

χρέος» της Επισκοπής του Θαυμακού και της Μητρόπολης της Λάρισας.

δηλαδή στις οφειλές προς την κεντρική εξουσία. Το έγγραφο υπογράφε

ται από τον πατριάρχη και II συνοδικούς αρχιερε(ς.
• Υπόμνημα εκλογή;: του ε:ιι:uJ)(όπoυ Χρυσάν&ου (22 Δεκεμβρίου 1857).
Λόγω του θανάτου του ΝικηΦόρου. ο Σταγών Θεόφιλος και κάποιος

του οποίου η υπογραΦή είναι δυσανάγνωστη, εξέλεξαν, στην μητρόπολη,

ως επίσ-ιtoπo του Θαυμακού τον Χρύσανθο," ο οποίος ήταν βοηθός του

θανόντος Ανανία της Λάρισας, ως επί ψιλώ ονόματι επίσκοπος της Διο

κλείας:"'

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Συνολικά, παρουσιάσαμε 13 έγγραφα. Αιώ αυτά, τα εwέα είναι υπο

μνήματα εκλογής επισ-ιtόπων, το ένα είναι η ομολογία πίστεως ενός εκ

των εκλεγέντων, τα δύο είναι οι παραιτήσεις δύο επισκόπων και το ένα

αφορά στον προσδιορισμό της εισφοράς ενός επισκόπου. Από την μελέ

τη των ανωτέρω, στα οποία υπάρχουν πληροφορίες και για άλλους, πλην

των εκλεγέντων, προκύπτουν κάποια στοιχεία, με τα οποία συμπληρώνε

ται και διορθώνεται ο υπάρχων επιo-ιtoπικός κατάλογος. Γίνεται γνωστός

ένας μη αναΦερόμενος επίσκοπος, ο Αρσένιος, διορθώνεται η περίοδος

της αρχιερατίας του Κυρίλλου του Γ' •εάν δεν υπάρχει και Κύριλλος Δ' ,
ενώ ορίζονται με περισσότερη ακρίβεια τα όρια της αρχιερατίας, ο χρό·

νος εκλογής, παραίτησης ή και θανάτου άλλων.

ΕνδιαΦέρον παρουσιάζει, όμως, η μελέτη των υπομνημάτων εκλογής,

αΦού αποκαλύπτονται πολλές λεπτομέρειες για τον τρόπο με τον οποίο

λειτουργούσε η Εκκλησία. Μαθαίνουμε τον λόγο που προκαλεί την εκλο

γή του νέου επισ-ιtόπoυ, λόγο που δεν είναι πάντα ο θάνατος του προκα

τόχου, αλλά και η παραίτηση αυτού. Η παραίτηση είναι αποτέλεσμα

46. Βλ. Κώδικας της Ε.Β.Ε. 1472, φ. 194 α.

47. Για τον Χρύσανθο, οι κατάλογοι αναΦέρουν ότι αρχιεράτευσε κατά το διάστημα

1857 - 1867. Διορθωτέος ο θ. Καρατζάς, ο οποισς τον τοποθετεί στο διάστημα 1867
1878. Χάρη στο υπόμνημα, μαθαΙνουμε την ακριβή ημερομην(α της εκλογής του, αλλά κω

ότι ο ΠQoκάτoχoς του ΝικηΦόρος απεβίωσε πριν από τις 22 Δεκεμβρισυ 1857. Όσον
αφορά τον θάνατό του. από το φ. 197 α του Κώδικα της Ε.Β.Ε. 1472..πληροφορούμαστε
ότι απεβΙΙΟσε στις 28 Ιουνισυ 1867.

48. Ο Χρύσανθος, ως πρωτοσύγγελος του μητροπολίτη της Λάρισας, χειeoτoνήθηκε

<ι:επi ψιλώ ονόματι της πάλαι Πbτέ διαλαμψάσης εmoκοπής Διoκλεiας», στις 23 Ιουνίου

1850, στον Άγιο Αχίλλιο της Λάρισας. Βλ. Κώδικας της Ε.Β.Ε. 1472, 176β- 177α, 177β

178α, 179α, 18Οα, 181α. Η Δι.όκλει.α ήταν πόλη της Φρυγίας, στην Μ. Ασ(α. Υπήρξε έδρα

επισκοπής υπό την Μητρόπολη της Λαοδικείας. Βλ. θρησκευτική Ηθική

Eyκυκλoπaίδεια.4 (Αθήνω 1964) ]246.
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ασθενείας και αδυναμίας ασκήσεως των καθηκόντων, αλλά και προϋπό

θεση για την εκλογή του συγκεκριμένου σε άλλη θέση, η οποία βρισκόταν

υψηλότερα στην επισκοπική ιεραρχία, όταν αυτός την επεδίωκε ή όταν ο

μητροπολίτης, ή ακόμη και ο πατριάρχης, έκριναν την μετάθεση ανα

γκαία. Βέβαια, οι λόγοι της παραίτησης δεν μνημονεύονται πάντα, αλλά

ο παραιτούμενος έγραφε ότι αυτή γινόταν οικειοθελώς και αβιάστως.

Μόλις χήρευε μία θέση, ο προϊστάμενος μητροπολίτης έδιδε εντολή σε

κάποιους από τους επισκόπους, οι οποίοι αποτελούσαν την τοπική σύνο

δο, και αυτοί συγκεντρώνονταν στον ναό ενός οικισμού, μιας από τις

υπαγόμενες στην Μητρόπολη της Λάρισας επισκοπές, και προέβαιναν

στην εκλογή του νέου επισκόπου. Μόνο μία φορά η εκλογή έλαβε χώρα

στην Κωνσταντινούπολη,με εντολή του σικ. πατριάρχη. Εκεί, διεξαγόταν

ψηφoφoρl.α, και ο επίσκοπος επιλεγόταν από ένα τριπρόσωπο υποψη

Φίων. Όμως, μπορούμε να πούμε ότι ο νέος επίσκοπος είχε επιλεγεί πριν

από την διεξαγωγή της ψηφοφορίας και ότι η κατάρτιση του τριπροσώ

που ήταν τυπική, όχι ουσιαστική. σ Ευγένιος παραιτείται από την Ραδο

βισδίου, καθ' υπόδειξη του Λαρίσης και την ίδια μέρα γίνεται η εκλογή

του στην Θαυμακού.σ Αθανάσιος ευχαριστείτον Λαρίσης, ο οποίος είχε

την άποψη ότι έπρεπε να εκλεγεί επίσκοπος, αλλά και τους επισκόπους

που τον εξέλεξαν, για το ότι είχαν την ίδια άποψη με τον μητροπολίτη. σ

παραιτηθε(ς Zαχαρl.ας συμμετέχει στην εκλογή του διαδόχου του Κυρίλ

λου, οπότε υποθέτουμε ότι παραιτήθηκε προκειμένου να εκλεγεί ο

συγκεκριμένος.

Όσον αφορά την προέλευση των εκλεγέντων, οι περισσότεροιπροέρ

χονταν από την Θαυμακού ή γειτονική εmσκοπή. Μία φορά μόνο εκλέ

γεται κάποιος, ο οποίος προέρχεται από επισκοπή υπαγόμενη στο σικ.

Πατριαρχείο. Τέλος. από το έγγραφο με το οποίο προσδιορίζεται η

εισφορά του ΝικηΦόρου, αποκτούμε μία άποψη για τις οικονομικής

Φύσεως σχέσεις, οι οποίες συνέδεαν τους τοπικούς αρχιερείς με τον προϊ

στάμενό τους μητροπολίτη, αλλά και με τον οικ. πατριάρχη.

Η ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΕrrΡΑΦΩΝ

Ακολούθως, εκδίδουμε τα παρουσιαζόμενα έγγραφα, ώστε να είναι

προσιτά στους μελετητές της τοmκής ιστoρl.ας.
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Ι. ΤΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΕΚΛΟΓΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΕΩΝ (Μάιο; 1659)
«+ Έπειδή της άγιοτάτ(ης), Έmσκοπ(ης), Θαύμάκου, άπρωστατεύτου, μει*

νάσ(ης) ι αυτής τού οΙκοισε, άρχήερατεβωτως, Γαβριήήλ προ όληγωνΙ

τελευτήσαντως, τουτοί! χαρήν, ήμεiς ή καθευρεΟέντες Ι άρχηερείς, ένταύθα,

πρωσταγη τού πανιερωτάτου μ(ητ)ρ(οπ)ωλήτου ι ΛαρΙσης κυρ(ίου) Δίόνήσήου,

εΙς έλΟώντες, έν τώ πάνσεπτω Ι ναω τής ύπεραγί(ας) Ο(εοτό)κου του

μω(να)στήρηου τού έπω(νο)μαζωμένού ι Πέτρας, έπηήσαμεν, ψήφους

κανω(νι)κούς περη τού μέλόντως ι άναΟέξαστε, τήν έποιsκοπ'ήν ταύτην, έν

πρ&της, μεν Ι εθεμεΟα, τόν όσηότατον, έν lερωμω(νά)'χης κυρ Σήμε&ν Ι δεύτερον

δέ τόν π.(α)π(ά) κύρ Άνθήμόν κ(αί) τρητόν τόν π{α)π{ά), κύρ ΙΆντώνηον, αιτώς

αχνθ έν μηνί Μαιου.

+ ό Τρίκκης Δανιήλ

+ό ραδοβωδίου (;) [ __ Ι

+ ό ΓαρδικΙου Σωφρόνιος

ΠΗΓΗ: Κώδ. 1472 της Ε.Β.Ε., φ. 153r

2. ΤΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΕΚΛΟΓΗΣ ΤΟΥ ΑΝθlΜΟΥ (1683)
«+ Έπειδή τής άγιωτάτης, Έπισκοπής Θαυμακού άπροστατεύτου μεινάσης ι

γνησίου άρχιερέως, διά τό μετατεΟήναι τόν έν αύτη άρχιερατεύσαντα ι έν

Κωνsταντίνου πόλει κϋρ Παλάτιον είς τήν Άρχιεπωκοπήν Λιτίτζης, ήμεις, οί

παρευρεθέντες άρχιερεις οί ύποκείμενοι τφ θρόνφ της άγιωτάτης ι

Μ(ητ)ροπόλεως Λαρίσσης, προsαγη κ(αί) άδείι;ι τού πανιερωτάτου, κ(αί) λογιω

τάτου ι ήμ&ν αύθεντός κ(αί) δεσπότου μ(ητ)ροπολίτου τής άγιωτάτου

Μ(ητ)ροπόλεως Λαρίσσης Ι κυρίου κυρίου Μακαρίου, ύπερτΙμου κ(αί) έξάρχου

δευτέρας Θετταλί(ας) κ(αί) ι πάσης Έλλάδος, κ(αί) διελθόντες έν τω πανσέπτφ

να<.9 της έν Τρίκη Ι μ(ητ)ροπόλεως τού άγίου πρωτoμάρτuρoς κ(αί) άρχιδιακόνου

ΣτεΦάνου, κ(αί) ψήφους Ι κανονικούς κ(αί) λογίμους ποιήσαντες είς έκλογήν

άξίου ποιμένος ι τού θρόνου έκεΙνου, έθέμεθα πρ&τον τόν όσιώτατον έν

ίερομ(ονάχοις) ι κύρ Άνθιμον, κ(αί) βον, τόν όσιώτατον έν ίερομονάχοις κϋρ

Ίωνάν, Ικ(αί) Υσν τόν όσιώτατον κϋρ Διονύσιον, οθεν είς ενδειξιν κατεστρώθη ι

έν τούτι.ρ τφ ίερφ κώδικι, έν ετει αΧπΥω.

+ό Δημητριάδος 'Ιωαννίκιος

+ό ΖητουνΙου Μελέτιος

ΠΗΓΗ: ΕΒ.Ε. κώδ. 1472, φ.24α

+ό Σταγων Δανιήλ

+6 [__-Ι

3.ΤΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΕΚΛΟΓΗΣΤΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ (21.10.1727)
Έπειδή της άγιωτάτης, Έ:ιuσκoπ'ής ΘαυμακοfJ άπροστατεύτου μεινάσης, ατε

τού έν αύτf! ι άρχιερατεύοντος κύρ ZΩσιμt'i πρός κύριον έκδημήσαντος, ήμείς οί

παρευρεθέντες έπίσκο:Ιποι οί ύποκείμενοι τφ θρόνφ τής άγιωτάτης

Μ(ητ)ροπόλεως ΛαρΙσσ(ης), πρoσταΎf! γάρ κ(αί) άδείςt του πανιε;Ιρωτάτου καί

λογιωτάτου ήμ&ν αύθέντου, καί δεσπότου μητροπολίτου της άγιωτάτης

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:41:41 EEST - 54.226.8.97



228 Βασίλης Κ. Σπανός

Μ(ητ)ροπόλεως Λαρίσσης, ύπερτίμου, καί έξάρχου δευτέρ(ας) Θετταλίας καΙ

πάσης Έλλάδος κυρίου κυρίου Ι Γαβριήλ, συνεισελθόντες έν τψ πανσέπτψ ναψ

του τιμLOυ ένδόξου προΦήτου Προδρόμου Ι καΙ βαπτιστού 'Ιωάννου τψ Οντι έν

τη πoλιτε~ Τυρνάβου, κ(αι) ψήφους κανονικάς, καΙ νομίμους Ι έκθέντες, πρώτον

μεν έθέμεθα τόν όσιώτατον έν Lερoμoνάχoι.ς κυρ Διονύσιον Ι καΙ δεύτερον τόν έν

ίερομονάχοις κύρ Γαβριήλ καί γον τόν έν ίερομονάχοις κύρ Ι Θεοδόσιον. δΟεν

είς ενδειξιν κατεστρώΟη καΙ τό παρόν ύπόμνημα έν τψ ίερψ τούτψ κώ:/δικι:

αψκζ': Όκτωβρ(ου :κα' .-

+ό Ζητουνίου 'Άνθιμος

+ ό πρώην Γαρδιχίου [_ ]
+ 6 Γαρδικίου Παγκράτιος

ΠΗΓΗ: Ε.Β.Ε., κώδ. 1472, φ. 51β

4. το ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΕΚΑΟΓΗΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΑΑΟΥ Α' (14.10.1773)
+ 'Επειδή της άγιωτάτης 'Eπισκoπ~ς Θαυμακου άπροστατεύτου μεινάσης,

ατε δή τού έν αύτη άρχιερατεύοντος Ι κύρ Σεραφείμ οΙκειοθελώς, καί άβιάστως

παραιτησαμένου, ώς ανηκρυ Φαίνεται, ήμεiς οί παρευρεθέντες Ι άρχιερείς, προ

τρoπrι, καί άδείι;ι του πανιερωτάτου, καί λογιωτάτου ημών δεσπότου μητροπολί

του της άγιωτάτης Ι Μ(ητ)ροπόλεως Λαρίσσης, ύπερτίμου, κ(αί) έξάρχου δευτέ

ρας Θετταλίας, καί πάσης 'Ελλάδος, κυρίου κυρίου Μελε:/τίου, συνεισελθόντες

έν τω πανσέπτω ναω της ύπεραγίας δεσποίνης ήμών Θεοτόκου, του έν τfι κωμο"

πόλέι Ι Zάρκo~ της άγιωτάτης Έπισκοπης Γαρδικίου, καί ψήφους κα~oνικάς
κατά τήν έκκλησιαστικήν ποιήσαντες Ι ύπωτύπωσιν, έθέμεθα πρώτον τόν πανο

σιώτατον έν ίερομονάχοις κύρ Κύριλλον καί πρωτοσύγ:/γελον Θαυμακο'ίι, καί

δεύτερον τόν πανοσιώτατον έν ίερομονάχοις κυρ MατθαLoν, καί τρίτον τόν

πανοσιώτατον έν ίε:/ρομονάχοις κύρ Άγάmον. δθεν κατεστρώθη καΙ τό παρόν

ύπόμνημα έν τφδε τφ Ι.ερφ κώ:/δικι της άγιωτάτης Μ(ητ)ροπόλεως Λαρίσης

αψογω, Όκτωβρίου ιδη:-

+άl_ 1 άΙ _]
+ ό Γαρδικίου Ανανίας εχων καί τήν γνώμην τού άγιου Τρίκκης κύρ

ΆμβροσΙου.

ΠΗΓΗ: ΕΒΕ, Κώδ. 1472, φ. 68α

S. Η ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΕΚΑΟrHΣ

ΤΟΥ ΡΑΔΟΒΙΣΔΙΟΥ ΕΥΓΕΝΙΟΥ (SA.I777)
α) Η παQαίτηση

+ του μακαρίτου πρώην Θαυμακού έmσκόπου κύρ Κυριλλου πρός κύριον

έκδη:/μήσαντος κ(αί) της έπισκοπης έκείνης χηρευούσης κ(α)τ(ά) τό παρόν

άρχιερέως γνησίου, έ:/ζητήθην έγώ παρά τού πανιερωτάτου, κ(αί) σεβασμιωτά

του μοι δεσπότου κ(αί) γέροντος μητροπο:ιλίτου κ(υρίο)υ κ(υρίο)υ Μελετίου "ινα

μετατεθώ εJ.ς τήν Έπισκοπήν Θαυμακού, κ(αί) δή ύπήκου:/σα, κ(αί) έδέχθην τήν

κρΙσιν ταύτην της πανιερότητός του Ι__1 νά μετατεθώ Ι είς τήν Έπισκοπήν

Θαυμακο'ίι. Διά τούτο δηλοποιώ, δτι άπό της σήμερον πα:/ραίτησιν ποιώ της
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άγιωτάης Έπισκοπης 'Ραδοβισδίου οίκειοθελ&ς, κ(αι) άβιάστως, κ(αί) εις Ι τό

έξης δέν εχω πλέον καμμίαν δεσποτείαν. η κυριότητα εις τήν Έπισκοπήν

Ραδο:/βισδίου εγώ, άλλά. είναι ή έξουσ(α m'ioa κ(αί) ή κυριότης είς τήν πανιε

ρότητά του, διά νά χειροτονήση έπίσκοπον 'Ραδοβισδίου εκείνον όπου κρίνει

Δξιον ή πανιερό:/της του. τοίνυν εις ενδειξιν τής οίκειοθελους ταύτης παραιτή

σεως εγένετο κ(α() ή παρουσα ΙδιoχειρoϋJtόγραφoς παραίτησ(ς μου, ητις κ(αι)

κατεστρώθη εν τ& παρόν:/τι ίερ& κώδικι τής άγιωτάτης Μ(ητ)ροπόλεως

Λαρίσσ(ης) κ(α() κατησφαλίσθη τή τα:/πεινη μου [διοχεΙρω ύπογραφη.

αψοζω, Άπριλλίου εη

+ ό ταπεινός έπίσκοπος 'Ραδοβισδίου Εύγένιος τήν έκούσιόν μου ταύτην

παραί:/τησιν οΙκείι;ι χειρί ύπογράφων κατασφαλίζομαι.

ΠΗΓΗ: Ε.Β.Ε., κώδ. 1472, φ. 68β

β) Το υπόμνημα εκλογής

Έπειδή τής άγιωτάτης Έπισκοπής Θαυμακού άρχιερατικης προστασί(ας)

δΙχα μεινάσης Ι Δτε τού εν αύτη άρχιερατεύοντος κυρ Κυρίλλου τό ζήν εκμετρή

σαντος, φροντΙδα κατε:/βάλλετο ό πανιερώτατος, κ(αί) λογιώτατος ήμ&ν αύθέ

ντης, κ(αί) δεσπότης, μ(ητ)ροπολίτης της ά:/γιωτάτης Μ(ητ)ροπόλεως Λαρίσσης

κ(ύριο)ς κ(υριο)ς Μελέτιος άντ' έκείνου &λλον ποιμένα ά:/ποκαταστησαι εν

έκείνω τιρ λογικιρ τού Χ(ριστο)ύ ποιμνίψ, κ(αι) δή τf1 άδείι;ι αύτού ήμείς οίπαρευ

ρεθέντες άρχιερείς, συνεισελθόντες εν τψ πανσέ:lπtι.p ναφ της ύπεραγίας δεσποί

νης ήμ&ν Θεοτόκου, τού έν τfI κωμοπόλει Ζάρ:/κου τής άγιωτάτηςΕπισκοπής

Γαρδικίου, κ(αί) ψήφους κανονικάς κατά τήν Ι έκκλησιαστικήν ποιήσαντες ύπο

τύπωσιν, έθέμεθα πρώτον μεν τόν θεοφιλέστατον έπίσκοπον Ι πρψην

Ραδοβιζδίου κυρ Εύγένιον, δεύτερον δε τόν πανοσιώτατον εν Ιερο:/μονάχοις

κύρ Νεκτάριον, κ(αί) τρίτον τόν πανοσιώτατον έν lερoμoνά:/χoις κυρ Χρύσαν

θον. δθεν είς ενδειξιν κατεστρώθη κ(αί) τό παρόν έν τ&δε τ& lερ& κώδικι.

αψοζω , Άπριλλίου ε:

+ ό Γαρδικίου Άναν(ας

+ ό L -.Ι έχων κ(αί) τήν γνώμην τού συναδελφού ήμ&ν άγίου Τρίκ

κης Άμβροσίου.

ΠΗΓΗ: Ε.Β.Ε., κώδ. 1472, φ. 69α

6. ΤΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΕΚΑΟΓΗΣ ΤΟΥ ΑθΑΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ Η

ΟΜΟΛΟΠΑ ΤΟΥ (22.7.1802)
α) Το υπόμνημα εχ).ογής

Τής άγιωτάτης 'Επισκοπής Θαυμακού, χηρευσάσης ηδη, κ(αί) άπροστατεύ

του μεινάσης άπό άρχιερέως κανονικου, Δτε δή το'!) έν αύτη Ι άρχιερατεύοντος

κυρίου 'Ιακώβου, πολυχρονίω άσθενεία κατατριχωθεντος, Ι φυσικφ θανάτι,Ρ

πρός κύριον έκδημήσαντος, ό πανιερώτατος, κ(αί) θεο:/πρόβλητος μητροπολίτης

Λαρίσσης, ύπέρτιμος κ(αί) εξαρχος δευτέρας Θετταλίας Ι κ(αί) πάσης Έλλάδος

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:41:41 EEST - 54.226.8.97



230 Βασίλης Κ. Σπανός

κύριος κύριος Διονύσιος ΦΡOVΤιδα άνελάβετο τού ά:/ποκαταστf}σα τόν έν αυτη

όξίως διοικήσοντα τό τού Χριστού όρθόδοξον πουμνιον, κ(αΟ κανονικώς άρχιε

ρατεύσOνtα καΙ δή συναθροισθέντες τfι άδείι;.ι Ι καΙ ΠΡOΤΡ0πfi της αυτού πανιε

ρότητας έν τω πανσέmω κ(αί) LερΦ ναω του Ι τιμLoυ ένδόξου προΦήτου Προ

δρόμου, κ(αι) βαπτιστ~ύ 'Ιωάννου' το,,' έν τη μητροπόλει Ι Τυρνάβου, κ(αΟ
ψήφους κανονικάς κατά την έκκλησιαστικήν διατύπωοιν JtOιη:/σάμενοι, έθέμεθα

πρώτον μέν τόν πανοσιολογιώτατον πρωτοσύγκελλον / της έπαρχίας ταύτης

θαυμακού κύρ Άθανάσιον. δεύτερον δέ. τόν Ι πανοσιώτατον έν ίερομονάχοις

κύρ Γαβριήλ κ(αΟ τρίτον τόν πανοσιώ/τατον πνευματικόν κύρ Ματθαισν ών καΙ

τά ονόματα κατεγράφη Ι έν Τ<ρ κώδηκι της Lεράς Μητροπόλεως Λαρίσσης, έπi τω

σώζεσθε Ι εΙς μνημόσυνον, κ(αί) πωτωσιν. αωβα/, 'Ιουλίου κβα.

+ ό [__] Παρθένιος

+ ό Γαρδικίου Άνανίας

+ ό [ ] κ(αί) έJtίτρoπoς

ΠΗΓΗ: Ε.Β.Ε., κώδ. 1472, φ. 102α

β) Η ομολογία

του θεοΦιλεστάτου έπισκόπου Θαυμακου του κ(αί) σεβασμioυ μοι άγίου

γέροντος κυρίου 'Ιακώβου / πρός Κ(ύριο)ν έκδημήσαντος, έπειδή ό πανιερώτα

τος κ(αί) θεοπρόβλητος μητροπολΙτης της άγιωτάτης / Μ(ητ)ροπόλεως Λαρίσ

σης, υπέρτιμος κ(αί) εξαρχος δευτέρας θετταλίας, κ(αι) πάσης 'Ελλάδος, κ(αί)

κυριάρ:/χης της έπαρχl.ας ταύτης θαυμακού κ(ύριο)ς κ(ύριο)ς Διονύσιος εκρινεν

ευλογον νά προβιβάστι εΙς / αυτόν τόν θρόνον της άγιωτάτης Έmσκoπης Θαυ·

μακού έμέ τόν ταπεινόν, κ(αί) ευτελή δουλον / αυτου, τόν κ(αί) διάκονον, κ(αί)

ύπηρέτην, κ(αΙ) πρωτοσύγκελλον χρηματίσαντα του προεκδημή:/σαντος γέρο

ντός μου άγίου Θαυμακου κυρίου 'Ιακώβου, πρωτον μέν ευχαριστω μεγάλως /
τη θεοδοξάστψ αυτου πανιερότητι, δι' ην εδειξε περί έμέ εύεργητικήν κ(αί)

πατρικήν διάθεσιν, / δεύτερον δέ ευχαριστω τoiς άγίοις άρχιερευσι τoiς εις τουτο

συνευδοκήσασι, κ(αί) ό αγιος θεός / νά μέ άξιώση διά τών ευπροσδέκτων ευχών

τής αυτου πανιερότητος, κ(αί) τών άγί(ων) άρχιερέων / νά ζήσω εΙρηνικώς, νά

ποιμάνω θεοΦιλώς, κ(αί) νά φανω έν πάσι τoiς άγαθoiς ευάρεστος / ένώπιόν του.

αωβω : 'Ιουλίου: κβα

Ό Θαυμακού Αθανάσιος

ΠΗΓΗ, Ε.Β.Ε., κώδ. 1472, φ. 102β

7. ΤΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΕΚΛΟΓΗΣ ΤΟΥ KYPIΛΛOY Β' (l1Α.1820)

Έπειδή της άγιωτάτης Έmσκoπης Θαυμακου δίχα άρχιερατικής πρoστασl.ας

μεινάσης, ατε δή / του έν αυτη άρχιερατεύοντος κυρί(ου) Ζαχαρία εΙκειοθελως

καΙ άβιάστ(ως) παραιτησαμένου, ώς αντικρυ / φαίνεται, ήμεΙς οί παρευρεθέντες

άρχιερεiς, ΠΡΟΤΡοπfl καί άδεΙα του πανιερωτάτου καί σεβασμι:/ωτάτου ήμων

αυθέντου καΙ δεσπότου μητροπολίτου της άγιωτάτης Μ(ητ)ροπόλεως Λαρίσσης
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κυρίου Ι κυρίου Κυρίλλου, συνεισελθόντες έν τφ πανσέπτω ναφ τού εν άγίοις

πατρός ήμών Άχιλλειου της Ι θεοσώστου Μητροπόλεως Λαρ(σσης, εις έκλογήν

άρμοδίου προσώπου τού άναδεξομένου τους οα/κας Ι της έmσκοΠής ταύτης, καί

ψήφους κανονικάς κατά τήν έκκλησιαστικήν ποιήσαντες διατύπω:/σιν, έθέμεθα

πρωτον τόν πανοσιώτατον έν ίερομονάχοις κύρι(ον) Κύριλλον, δεύτερον δέ Ι τ6ν

όσιώτατον κύρι(ον) Διονύσιον. καί τρίτον τόν κύρι(ον) Μελέτιον. δθεν καί κατε

στρώ:/θη τό παρόν υπόμνημα, έν τφδε τφ ίερφ κώδικι τής άγιωτάτης Μητροπό-

λεως Λαρίσσης. αωκω Άπριλίου ιαη

+6 L -1 + ό πρώην Θαυμακού Ζαχαρίας

ΠΗΓΗ: Ε.Β.Ε., κώδ. 1472, φ. ΙΟ9α

8. Η ΠΑΡΑΠΗΣΗΤΟΥ ΑΡΣΕΝΙΟΥ(Ο)(τώβριος1821)
ή ταπεινώτης ήμών δηλοποιει πώς ~στoνας καΙ νά εύρίσκομαι J εις μεγάλην

άσθένειαν, καί μή δυνάμενος κυβερνησε τόν θρό:ινον της άγιωτάτης ΈmσκοΠής

Θαυμακού, καί δχι άπά άλλον τινά Ι τρόπον. il εκ τινος βίας άλλά οΙκιοθελως

ποιω παραΙτησιν τήν έ:/πn.ρχίαν μου πρός τόν πανιερώτατον μ(ητ)ροπολΙτην

ήμών αύ:/θέντην καΙ δεσπότην άγιον ΛαρΙσσης κύριον κυρ Παρθένιον ι διά νά

χειροτονήση άλλον άντ' έμού. δΟεν εις ενδειξιν έ:ΙγράΦΟη τό παρόν οΙκωθελως

γράμμα, καΙ τίθεται εν τφ ι κόνδικι τής άγιωτάτης Μητροπόλεως Λαρίσσης.

εν ~τει αωκα Ι εν μηνί ΌκτωβρΙΟυ.

πρφην θαυμακού Άρσένιος

οΙκία χειρί ύπέγραψα

ΠΗΓΗ: Ε.Β.Ε .• κώδ. 1472, φ. 37α

9. το ΥΠΟΜΝΗΜΑ EKAOfHΣ ΤΟΥ ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ (Mάe'<lOς 1854)
ΚΑΙ Η ΣΥΝΟΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ (6.2.1857)
α) Το υπόμνημα εκλογής

της άγιωτάτης Έm.σκoπης Θαυμακού άρχιερατικής προστασίας Ι δίχα μει~

νάσης, άτε δέ τού έν αύτη άρχιερατεύοντος κυρου Ι Κυρίλλου εν μακαρί~ τη

λήξη γενομένου, κατά περίστασιν J ψήφων κανονικων γενομένων έν τφ έν

Κωνστ:Ιπόλει πανΙσέπτ~ ναφ τού Άγίου μεγαλομόρτυρος ΓεωργΙΟυ του Τρο

παιοΦόρου Ι κατά τά Πατριαρχεια προκέκριται καί προεξελέγη των άλλων ι 6
πανοσιώτατος έν ίερομονάχοις κύρ ΝικηΦόρος, πρωτoσύγκελJλoς του μακαρΙ

του γέροντος πρώην Ήρακλείας κ: ΔιονυΙσίου, νόμιμος καΙ κανονικός άρχιερεύς

της αύτης έmσκοπης J Θαυμακού: διό καί κατεστρώθη εν τωδε τ~ κώδικι εις

ενδειξιν ι διηνεκη.

αωνδω κατά μήνα Μάρτιον.

nHfH, Ε.Β.Ε., κώδ. 1472. φ. 184β

β) Η συνοδι)(ή επιστολή

Κύριλλος έλέω θεού Ιάρχιεπίσκοπος νέας Ρώμης καΙ οΙ.κουμενικ6ς πατριάρχης]

Θεοφιλέστατε έπίσκοπε θαυμακού έν άγ(φ πνεύματι άγαπητέ ι ήμών άδελΦέ
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καί συλλειτουργέ κύρ(ιε) ΝικηΦόρε, χάρις είη σου τη Ι θεoΦιλίςt καί εLρήνη παρά

θεού. έπειδη άπό τής έποχής τής έν lτή έπισκ0πfι ταύτη άποκαταστάσεώς σου τό

ποσόν τής φιλοτιμίας Ι σου εμεινεν αχρι τούδε άπροσδιώριστον, καί ύστερειται

τού δι/καίου τούτου τ6 κοινόν της καθ' ήμάς τού Χριστού μεγάλης Ι Έκκλησίας

έσχάτως ήδη κατά πρόνοι.αν έκκλησι.αστικήν προσκλη/θέντων των τψιωτάτων

τού κοινού έπιτρόπων καί σκέψεως Ι συνοδικ&ς γενομένης περί τού άvτικεψένoυ

τούτου κοινή γνώμη Ι προσδιορισθείσα ή περί ής 6 λόγος φιλοτιμία τής φιλοτι

μίας σου Ι διά γρ(όσι.α) τέσσαρας χιλ(ιάδες) Νο 4000 : έξ ών τά άναλογίσαντα

ήμLση Ι γρ(όσια) δύω χιλιάδες είς τό κοινόν καταμετρηΟήσονται εΙς τό ταlμ.εioν

αύτου εις τριετίαν κατά την εννοιαν του συνοδικού γράμμαJτoς, ητοι τό μέν εν

τριτημόριον έκ τού παραυτίκα, τά δέ λoιJπi1 δύω είς διετίαν μετά του τόκου πρός

γρ(όσια) έξήκοντα / Νο 60 εις τό πουΥΥίον τόν χρόνον, τά δέ λοιπά ήμίση δύω

χιλιάδ(ες) / διανεμηθήσονται ώς έξής: ήτοι τ~ κυριάρχη σου άγί~ Λαρίσσης /
λόγφ κυριαρχικου δικαι.ώματος γρ(όσια) χίλια έκπεσουντος δέ καί / άπό των

αύλικών χρεών τής τε μητροπόλεως καί τής έmσκοπής σου / ταύτης άνά γρ(όσια)

πεντακόσια όμου γρ(όσια) χίλια καί ταύτα μέν περί / της διαιτήσεως τ&ν

γρ(οσ(ων) 4 χιλ(ιάδων) : γράφοντες δέ διά τής παρούσης / ύμετέρας πατριαρ

χικης καί συνοδικής έmστολής έντελλόμεθα / αύτη δπως γνωρίση και ή θεοφιλία

σου τόν προδιορισμόν τής / Φιλοτψίας σου κατά τόν άνωτέρω τρόπον φροντίσης

τήν τούτων / έξώΦλησιν έγκα(ρως έπί του παρόντος δέ θέλει φροντίσης διά / νά
έξαποστείλης πρός τόν ένθερμον εφυρόν σου σεβ(ασμιώτατον) γέρ(οντα) αγιον /
Ήρακλείας κύρ(ιον) Πανάρετον έν Χρι.στώ συναδελΦόν ήμων λίαν άιγαπητόν

την ααν, βαν και γ'Ι" καταβολήν του εις τό κοινόν / άναλοΥήσαντος ποσου τών

γρ(οσίων) δύω χιλιάδων Νο 2000. εη δέ / καί τόν τόκον αύτ&ν έτών δύο του 55:
καί 56: δηλον δτι / άπό 1854 Μαρ(τίου): 1θ: έως 1856: Μαρ(τίου): 10: του προσε

χους μηνός / γρ(όσια) 480: συμποσούμενα κεΦάλαιον καί τόκοι γρ(όσια) 2.480./
παρ' ού έλήΦΟησανσώα καταμετρησθένταεις τό ταμεioν τού κοινου / συγχρό
νως δέ θέλει έξαποστείλης καί τό άναλογουν αύτφ ποσόν εις / εκπrωσιν άπό του

αύλικου χρέους σου μίαν Ι.σόποσον αύλικήν / όμολογίαν γρ(οσίων) 500 μετά των

άνωτέρω χρε&ν σου, καί // ταυτα πάντα πρός γνώσιν σου, έΦ' φ καί περιμένομεν

δσον ουΠα/ / άποτελεσμαηκώς που άπαίτησιν ή δέ του θ(ε)ου χάρις ειη μετά/ της

θεοΦιλίας σου: αωνζ: φευρουαρΙΟυ: S':

ό Κωνσταντινουπόλεωςέν Χ(ριστ)ιρ άδελΦός

ό Έφέσου Παtσιος έν Χ(ρι.στ)ιρ άδελφός

ό ΉρακλείαςΠανάρετοςέν Χ(ριστ)ιρ άδελΦός

ό Κυζίκου 'Ιωακείμεν Χ(ριστ)ιρ άδελφός

ό ΝικοδημίαςΔιονύσιοςέν Χ(ριστ)& άδελΦός

ό ΧαλκηδόνοςΓεράσιμοςέν Χ(ριστ)ψ άδελφός

ό Δέρκων Γεράσιμοςέν Χ(ριστ)ψ άδελΦός

ό Άμασίας Σωφρόνιοςέν Χ(ριστ)ιρ άδελφός

ό ΠρόεδροςΔιδυμοτείχουΜελέτιοςέν Χ(ριστ)ιρ άδελΦός

ό 'Ικονίου Νε6φυτοςέν Χ(ριστ)ώ άδελΦός

ό Χίου Γρηγόριοςέν Χ(ριστ)ώ άδελφός

ό ΣαμακοβΙΟυΜεθόδιος έν Χ(ριστ)φ άδελΦός

ΠΗΓΗ: Ε.θ.Ε., κώδ. 1472. φ. 190α - 190β
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10) ΤΟ YnOMNHMA εKΛOIΉΣΤΟΥ ΧΡΥΣΑΝθΟΥ(22.12.1857)
της άγιωτάτης Έπισκοπής Θαυμακου άρχι.eρατικης προστασ(ας / δίχα μει

νάσης, ατε δέ του έν αύτη άQχι.eρατεύoντoς κυρίου ι ΝικηΦόρου έν μακαρψ τη

λήξει γενομένου, ψήφων κανονικών Ι γενομένων έν τη καθ' ήμdς μητροπόλει

προκέκριται κ(αι) προεξελέγη τών αλλων ό έπi ύψηλΦ ονόματι τυγχάνων θεοφι

λέστατος έ/πΙσκοπος αγιος Διοκλείας κυρ Χρύσανθος, του μακαρίτου Λα/ρίσης

κυρίου Άνανίου, νόμιμος κ(α() κανονικός άρχιJερεύς της αύτης Έπισκοπής Θαυ

μακου. διό κ(α() κατεστρώθη έν τΦδε τιμ κώιδικι εις ενδειξιν διηνεκη.

αωνζω ΔεκεμβρΙου κβα

ό Σταγών Θεδφιλος

ΠΗΓΗ: ΕΒΕ, κώδ. 1472, φ. 194α

+6 Ι_-1
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EIΣHrHTHΣ

Κώστας; Σπανό;

συνταξιούχο;: εκπαιδευτικό; - ιστορικό;:

Εκδότης: θεσσαλικoiι Ημερολογίου

θΕΜΑ

Πέντε υπομνήματα 'ΕΚλογής E.πισκόπwν του Zητovνίoυ

(Μάρπος 1647 - 29.10.1698)

ΠΡΟΛΟΠΚΑ

Ε
ίναι γνωστό πως οι επισκοπικοί κατάλογοι έχουν πολλά κενά και

λάθη στον προσδιορισμό του χρόνου αρχιερατίας των επισκόπων.

Αιτία αυτών είναι η μη έκδοση των σωζόμενων, τουλάχιστον, υπομνημά

των εκλογής των επισκόπων, τα οποία αποτελούν έγκυρες πηγές πληρο

φοριών. Στην προσπάθειά μας να αποκαταστήσουμε κάποια από τα λάθη

αυτά. έχουμε προβεί, κατά καιρούς στην έκδοση υπομνημάτων εκλογής

επισκόπων του θεσσαλικού χώρου ι ,από τον κώδικα της Μητρόπολης της

Λάρισας. τον γνωστό ως κώδικα 1472 της ΕΒΕ. Στον κώδικα αυτό είναι

καταχωρισμένα πολλά υπομνήματα εκλογής επισκόπων της μεγάλης

μητροπολιτικής επαρχ(ας της Λάρισας στην οπο(α, σημειωτέον, ανήκε

και η Επισκοπή του Ζητουνίου.

Στην παρούσα ανακοίνωσή μας. θα παρουσιάσουμε πέντε υπομνήματα

εκλογής ισάριθμων εmσκόπων του ΖητουνΙου, του δεύτερου μισού του

170υ αιώνα. για την ακρίβεια της περιόδου Μάρτιος 1647 - 29.10.1698,
από τον ως άνω κώδικα. Πρόκειται για τα υπομνήματα εκλογής των επι

σκόπων ΓρηγορΙου. ΝεοΦύτου, ΜελετΙου. Ιερεμία και Φιλοθέου.

Ι) ΤΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑΕΚΛΟΠΙΣΤΟΥ rPHrOPIOY 8'(-.3.1647)
Στους επισκοπικούς καταλόγους αναφέρεται ως Γρηγόριος Β2. Τον

Μάρτιο του 1647 διαδέχθηκε τον Τιροκάτοχό του ΙωάσαΦ3 , ο οποίος

1. Βλ. Κώστας Σπανός: α) ..Τα υπομνήματα εκλογής των εm.oκόπων του ΓαρδικΙΟυ

Ανθ(μου (1674) και Φιλοθέου (l686)~, θεσσαλικό Ημερολ6γω, 25 (Λάρισα 1994) 155
160. β) ..Τα υπομνήματα εκλογής έξι εmσκόπων του ΓαρδικΙΟυ (1707 - 1860)>>, Θεσσαλι
κό Ημερολ6γω, 26 (1994) 209 - 221. γ) ..Τα υπομνήματα εκλογής τριών εm.σκ6πων της

Δημητριάδας (1651 -1688),.. θεσσαλικόΗμερολόγω.35 (1999) 225 - 236.
2. Ο Γρηγόριος Α" αναΦέρεται το 879. Βλ. Βασιλειος Γ. Ατέσης, Επισκοmxοί κατάλο

γοι της Εκκλησ(ας της Ελλdδος απ' αρχής μέχρι σήμερον. εν Αθήναι.ς 1975,273.
3. Ένας Ιωάσαφ. αρχικώς. ήταν επίσκοπος του Θαυμακού. Στις 26.6.1619 εκλέχθηκε

επίσκοπος του Ζητουνωυ. Kαθαιeέθηκε, επειδή ε(χε προξενήσει μεγάλη ζημιά στην

Εκκλησια. Τον Ιούνιο του 1622 απαλλάχθηΚΕ. προσωρινώς, της καθαί{ιεσης και επανήλθε

στον θρόνο του. Να ε(ναι άραγε ο ιδιος επίσκοπος, ο ωωως παραιτήθηκε το 1647 και τον

διαδέχθηκε ο Γρηγόριος Β' ή JT{J6"λΕιται για άλλον συνώνυμο του; Βλ. Μ. Ν. Βαπόρης (μετ.

Σταμάτης Σπανός), ..Ένα συνοδικό γράμμα για την Emσκoπή του ΖητουνΙΟυ και Πτελε

ού του 1617», θεσσαλικό Ημερολόγιο. 35 (1999) 6- 7. Ο Βασίλει.ος Γ. Ατέσης (6.π .. σ. 273)
αναΦέρει ότι ο Ιωάσαφ το 1648 ήταν υποψήφιος για την Em.σκoπή του Ραδοβισδωυ.
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«οικεία γνώμη και θελήσει αβιάστω παραιτήσατο) του θρόνου της Em
σκοπής του Ζητουνίου. Μετά την παραίτηση του Ιωάσαφ, με την προ

τροπή του «πανιερωτάτου και λογιωτάτου) μητροπολίτη της Λάρισας

Παϊσίου\ συγκεντρώθηκαν στον μητροπολιτικό ναό του Αγ. Αχιλλίου.

στη Λάρισα, τέσσερις επίσκοποι της μητροπολιτικής επαρχίας της Λάρι·

σας, ο Γερμανός της Ελασσόνας, ο Συμεών των Σταγών, ο Γρηγόριος της

Δημητριάδας και ο Σωφρόνιος του Γαρδικίου. τον Μάρτιο του 1647. και
κατάρτισαν τον κατάλογο των τριών υΠDψηΦίων. Πρώτον τοποθέτησαν

τον ιερομόναχο Γρηγόριο, ο οποίος και εκλέχθηκε. Ο Γρηγόριος εποίμα

νε την Επισκοπή του Ζητουνίου μέχρι τις πρώτες μέρες του Απριλίου

1659, οπότε απεβίωσε. όπως αναΦέρεται στο υπόμνημα εκλογής του δια

δόχου του. Το 1651, συνεπέγραψε με άλλους το υπόμνημα εκλογής του

επισκόπου της Δημητριάδας Τιμοθέου S •

Το υπόμνημα εκλογής του ΤρηΥορίου Β'

«+ Επηδή της αγιωτάτ(ης) εmσκoπής Ζητουνίου αμυρούς(ης) ων

γνη/σίου αρχιερέος ως του αρχιερατεύοντος κυρ Ιωάσαφ / οικεία γνώμ(η)
κ(αί) θελήση αβιάστω παραιτήσατο / αυτήν κατά την άντικρην αυτού

παραΙτηοιν / ο πανιερώτ(α)τ(ος) κ(α() λσ-Υώ>τ(α)τ(ος) ημών αυθέντ(ης)

κ(αΙ) δεοπότ(ης) μ(ητ)ροπολΙτ(ης) / ΛαρΙς(ης) κ(ύρισ)ς Πα(σισς ως χρέος

έχουσα απαραίτητον Ι τάς εαυτού εmσκοπάς τηρείν κ(αί) εmμελείσθαι

προς/τάξη δε αυτού του πανερωτ(ά)του ημείς οι καθευρεθέντες / αρχιε

ρείς πρωτροπή αυτού συναθροιςθέντες εν / τω πανσέπτω ναώ του εν αγ(.

οις π(ατ)ρ(ός) ημών Αχιλλεισυ αρχιεπισκόπου Λαρίος(ης) εν τη αυτή αγία

μ(ητ)ροπόλει / εποιήσαμεν ψήφους κανονικούς κ(αί) πρώτον μεν / εθέμε
θα τον οσιώτ(α)τ(ον) εν ιερομονάχοις παπ(ά) κυρ Γρηγόριον / δεύτερον
τον παπιά) κυρ ΙωοήΦ κ(αΙ) τρΙτον τον παπ(ά) Ραφαήλ. ·Ετι ο(ωτη)ρίω /
αχμζ'" εν μηνί Μαρτίω ινδ(ικτιώνος). ιε"ll;

+ ο Ελασσώνος Γερμανός

+ ο Σταγών Συμεών

ΠΗΓΉ: ΕΒΕ, κώδ. 1472, φ. 167α

+ ο Δημητριάδος Γρηγόριος

+ ο Γαρδικίου Σωφρόνωρ)

4. Ο Παfuιος υπήρξε μητροπολίτης της Λάρισας την περίοδο 1645 - 1652. Στην συνέ

χεια εκλέχθηκε O~κ. Πατριάρχης. Βλ. Βασιλειος Γ. Ατέσης, 6.π., σ. 137.
5. Βλ. Κώστας Σπανός, «Τα υπομνήματα εκλογής τριών εmσκόπων της Δημητριά

δας ... », 6.π., σ. 227.
6. Στην έκδοση των υπομνημάτων διατηρούμε την ορθογραφια του πρωτοτύπου, αλλά

κεφαλαιογραΦούμε το αρχικό γράμμα των κύριων ονομάτων.
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2) ΤΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΕΚΑΟΙΉΣ ΤΟΥ ΝΕΟΦΥΤΟΥ Β' (7.4.1659)'
Ο Γρηγόριος Β' παρέμεινε στον θρόνο της Επισκοπής του Ζητουνίου

μέχρι τις πρώτες μέρες του Απριλίου του έτους 1659, όπως προαναΦέρα

με. Πέθανε πριν από τις 7.4.1659. Για την πλήρωση του κενού, «προστά

ξει του πανιερωτάτου» μητροπολίτη της Λάρισας Διονυσίου Ι , συγκε

ντρώθηκαν στον ναό του Ιωάννη Προδρόμου του Τυρνάβου τρεις εΠΙ

σκοποι της μητροπολιτικής επαρχ(ας της Λάρισας, ο Δανιήλ των Σταγών,

ο Σωφρόνιος του Γαρδικ(ου και ο Συμεών του Θαυμακού και κατάρτι

σαν τον κατάλογο των τριών υποψηΦίων. Πρώτον τοποθέτησαν τον ιερο

μόναχο και πνευματικό Νεόφυτο, ο οπο(ος και εκλέχθηκε ως διάδοχος

του Γρηγορίου Β'. στις 7.4.1659.
Ο Νεόφυτος εποίμανε την Επισκοπή του Ζητουνίου για 15 χρόνια.

Στις 17.7 .J662 αΦιέρωσε κάτι στη Μονή της Ρεντίνας και έγραψε τα ονό

ματα των γονέων του: Ιωάννη ιερέα και Γερμανής μoναχής~. Στις

16.3.1674 υπέβαλε την παραίτησή του από τον επισκοπικό θρόνο (όχι

όμως και από την αρχιεροσύνη του, όπως έγραψε) στον μητροπολίτη της

Λάρισας lάκωβοlα, για να εκλεγεί ο διάδοχός του. Στην ιδιόγραφη παραί

τησή του, με τα αρκετά ορθογραΦικά λάθη, ανέφερε τους λόγους για

τους οποίους παραιτήθηκε: «διά το αχαμνόν βάρος του γερατός μου, και

τας πολλάς ( ..) ασθενείας (... ) και διά τας ανωμαλίας και δυστυχίας του

νυν ακαταστάτου ετούτου καιρού και των ανυποΦόρων χρεών}), έγραψε

ότι δεν μπορούσε να «κυβερνήσεΙ.>, τον θρόνο του και γι' αυτό παραιτή

θηκε.

ΤΟ υπόμνημα εκλογής του Νεοφύτου Β'

«+ Επειδή της αγιωτάτης Επωκοπής Ζητουνίου απροστατεύτου μει

νάσης, άτε του εκείσε Ι αρχιερατεύοντος Γρηγορίου προ ολίγου τελευτή

σαντος, τούτου χάριν ημείς οι καΙθευρεθέντες αρχιερείς ενταύθα, προ

στάξει του πανιερωτάτου μ(ητ)ροπολίτου Ι Λαρίσσης Διονυσίου, εισελ

θόντες εν των πανσέπrω ναώ του τιμίου Προδρόμου, εν τη πολιτεία Τυρ-

7. Ο Νεόφυτος αυτός εΙναι ο Β' , διότι αναΦέρεται και άλλος ο οποl.oς παραιτήθηκε

στις 29.6.]6]9 και τον οποlo αγνοεΙο Βασιλειος r. Ατέσης (ό.π.. σ. 273). Ο Νεόφυτος Α'

αναΦέρεται ως Ζητουνίου και Πτελεού. Παραιτήθηκε ..λόγω πoδαλylας και χρεών». Βλ.

Μ. Ν. Βαπόρης, ό.π., σ. 5 Α. Παπαδόπουλος - Κεραμεύς, Ιεροσολυμιτική Βιβλιοθήκη.

Πετρούπολη ]891. τ. 4.10.
8. Πρόκειται για τον Διονύσιο Γ Βαρδαλή (1652 - 1662),0 οποίος, στη συνέχεια,εκλέ

χθηκε Οικ. Πατριάρχης (1662 - 1665). Βλ. Βασίλειος r. Ατέσης, όπ., σ. ]37.
9. Βλ. Κώστας Σπανός: α) «Οι Καρδιτσιώτικοι οικισμοΙ στην πρόθεση της Μονής της

Ρεντίνας,]64() ci -190ς αυ_, θεσσαλικό Hμερoλtιyιo, 25 (1994) ]30. β) «Τα ονόματα των

Λαμιέων στην πρόθεση της Μονής της Ρεντίνας, ]64() - 1660», Φθιωτικά Χρονικά, 17
(Λαμία ]997) 87.

10. Πρόκειται για τον Ιάκωβο Α' (167] - ]679),0 οποl.oς,στη συνέχεια,εκλέχθηχεΟικ.

Πατριάρχης (1679 - ]682, 1685 - ]686. ]687 - ]688). Βλ. Βασίλειος Γ. Ατέσης, ό.π.. σ. ]37.
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νάβου, εποιήσαμεν ψήφοuς κανονικάς, περί του Ι μέλλοντος αναδέξα

σθαι την εmσκοπή ταύτην, εν αις πρώτον μεν ειθέμεθα τον οσιώτατον εν

ιερομονάχοις και πν(ευματ)ικοίς κύρ Νεόφυτον, Ι δεύτερον δε τον παπά

κύρ Φιλάρετον κ(αί) τρίτον τον παπ(ά) κύρ Γαυριήλ, όΙθεν εις ασφάλειαν

εγράφησαν κ(αι) τα ονόματα αυτών, εν των παρόντι κώΙδικι εν έτι

σ(ωτη)ρίω αχνθ εν μηνί Απριλλ(ιω) ζ'l.

+ ο Σταγών Δανιήλ

+ ο Γαρδικίοu Σωφρόνιος

+ ο Θαυμακού Σιμήων»

ΠΗΓΗ: ΕΒΕ, κώδ. 1472. φ. 6α"

,,~--,;;;..;;;.:c:.f
'r.-~~"'~-'"•

Η παgαίτηση του Νεοφύτου Β' (16.3,1674)
«+ Επειδή διά το αχαμνόν βάρος του γερατός μου, κ(σί) τάς πολλάς Ι

κ(αί) mανά (;) μου ασθενείας,

ας καθεκάστην ημέραν ευρί

σκομαι Ι και διά τάς ανομα

λί(ας) κ(σΟ δυστυχί( ας) του

νυν ακαταστάτου ετούτου Ι

καιρού κ(αί) των ανυπο-

Φώg(ων) χgε(ών) μη δυνάμε

νος υποφέρειν κ(αί) κυβερ

νάν τον θρόνον της αγιωτά

της Επισκοπής Ζητουνίου ι

μη βιαζόμενος παρά τινος η

αναγκαζόμενος βιαστικώ

τρόπω. Ι αλλά εικειωθελός

κ(αί) βιαστώς ποιώ παραίτη

σιν του θρόνου μου κ(αί) ουχί

της αρχιερωσύνης μου, εχέτω

άδειαν ο πανιερό!τατος κ(αί)

λογιώτατος, ημών αυθέντης

κ(αί) δεOJώτης μ(ηΤ)ΡOJωα/της

Λαρtσσης, κύρ Ιάκωβος να

χειροτωνήση αντεμού ! έτε

ρον αρχιερέα νόμιμον εν

αυτή τη αγιωτάτη επισκοπή,! Τυ φ7α του κώδικα 1472 τη; Ε.Β.Ε.
διό κ(αί) επεδώθη η παρούσα με την ομολογία της πΙστεωι; του επwκόπoυ

μου παραίτησις εις τάς του Ζητουν'ου Νεοφύτου Β'(7.4.1659).

αγί(ας) αυτού Ι χείρας, κ(αί) κατεστρώθη εν τω κώδικη της αγιωτάτης

11. Στο φ. 7α του κώδι.κα είναι καταχωρισμένη η ομολογία της πίστης του.
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Μ(ητ)ροπόλεως Λαρίσσης, εις ένδειξιν κ(αί) ασΦάλειαν. [αχοδ'γ2 μηνός

Ματρίω 161 ιν(δικτιών)ος ΙΒ'.

+ ο ταπεινός επίσκοπος Ζητουνίου

Νεόφυτος, ειδ(α χειρί»

ΠΗΓΗ, ΕΒΕ, κώδ. 1472, φ. 19β.

3) ΤΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΕΚΛΟΓΗΣ ΤΟΥ ΜΕΛΕΤΙΟΥ (16.3.1674)
Μετά την παραίτηση του ΝεοΦύτου, για τους λόγους τους OJωίους

εξέθεσε, την οποία υπέβαλε αυτοπροσώπως στον μητροπολίτη της Λάρι

σας Ιάκωβο. ο θρόνος της Επισκοπής του Ζητουνωυ ήταν κενός. Την

ίδια, μάλλον, ημέρα (16.3.1674), «προτροπή και αδεία του πανειρωτάτου

και λογιωτάτου» μητροπολίτη της Λάρισας, συγκεντρώθηκαν στον

μητροπολιτικό ναό του Αγ. Αχιλλίου, στη Λάρισα, τέσσερις επίσκοποι

της μητροπολιτικής επαρχίας της Λάρισας, ο Διονύσιος της Δημητριά

δας, ο πρώην του Ζητουνίου Νεόφυτος, ο Ανθιμος του ΓαρδιΧΙΟυ και

ένας του οποίου η UJOOγραΦή είναι δυσανάγνωστη, και κατάρτισαν τον

κατάλογο των τριών υποψηφ(ων. Πρώτον τοποθέτησαν τον ιερομόναχο

Μελέτιο, εφημέριο της Μητρόπολης της Λάρισας, ο οπο(ος και εκλέχθη

κε ως διάδοχος του ΝεοΦύτου.

σ Μελέτιος εποίμανε την Επισκοπή του Ζητουν(ου μέχρι της

19.1.1689, οπότε καθαιρέθηκε <<νομίμως και κανονικώς» επειδή υπήρξε

απειθής και αποστάτης του σικ. Πατριαρχε(ου και του προϊσταμένου του

μητροπολίτη της Λάρισας. σ «κακο - Μελέτιος», όπως αποκαλε(ται στο

υπόμνημα εκλογής του διαδόχου του, προφανώς δεν υπήρξε συνεπής

στις οικονομικές υποχρεώσεις του προς την Μητρόπολη της Λάρισας και

προς το Οικ. Πατριαρχείο και γι' αυτό καθαιρέθηκε.

Το υπόμνημα εΧλογήι; 10υ Μελετίου

«Επειδή της αγιωτάτης Emσκoπής Ζητουνίου άνευ προστάτου, ένα!

πομεινάσης, άτε του εν αυτή αρχιερατεύοντος κύρ ΝεοΦύτου ! οικειοθε
λή παρετίση ποιησαμένου, καθώς αvτ(κρης φένετ(αι)! ημε(ς οι της αγιω

τάτης Μ(ητ)ροπόλ(εως) Λαρ(σσης επίσκοποι, οι καθευ!ρεθέντες εις το

παρόν, προτροπή κ(αί) αδεία του πανιερωτ(άτου) κ(α() λο!γιωτάτου

ημών αυθεντός κ(αί) δεσπότου της αγιωτάτης Μ(ητ)ρσπόλ(εως) Ι Λαρίσ

σης!) εισήλθωμεν εν τω ναώ του εν αγ(οις π{ατ)ρ(ός) ημών Αχιλίου !

12. Η χρονολογία αχοδ' (1674) δεν είνα~ γραμμένη. Εννοείται, όμως, αψού την ίδια

χρονολογ(α έγ~νε η εκλογή του διαδόχου του Μελετίου. όπως φαίνετα~ στο υπόμνημα

εκλογής του.

13. Την περίοδο 1671 - 1679 μητροπολίτης της Λάρισας ήταν ο Ιάχωβος Α'. Βλ. παρα

πάνω την σημε(ωση 10.
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αρχιεπισκόπου Λαρίσσης του θαυματουργού, της αυτής μ(ητ)ροπ6λ(εως)

/ κ(α() ψήφους κανονικούς ποιησαμένους πρότον μέν εθέμεθα τον / οσιώ
τατον εν ιερομονάχοις κ(αί) εφημέριον της αυτής μ(ητ)ροπόλ(εως) /
Μελέτιον. δεύτερον τον ιερομόναχον κύρ Άνθιμον. όθεν εις την περί τού

του δήλωσιν εγράlφη κ(αί) το παρόν υπόμνημα εν τώδε τω ιερώ κόνδικι

της μ(ητ)ρο/πόλ(εως) ταύτης, - εν έτει αχοδ' - Mαρτu.σ, ιν(δικτιών)ος

ΙΒας.

+ ο ταπεινός επίσκοπος Δημητριάδος Διονύσιος.

+ ο ταπεινός επίσκοπος πρώην Ζητουνίου Νεόφυτος.

+ ο ΓαρδικΙΟυ Ανθιμος

+0[- -j>~

ΠΗΓΉ: ΕΒΕ, κώδ. 1472, φ. 2Iα".

4) ΤΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ EΚΛOΠIΣ ΤΟΥ ΙΕΡΕΜΙΑ (19.1.1689)
Μετά την καθαίρεση του Μελετίου, στις 19.1.1689, την ίδια μέρα,

«προτροπή και αδε(α)~ του μητροπολίτη της Λάρισας Παρθενίου15 , συγκε

ντρώθηκαν στον μητροπολιτικό ναό του Αγ. ΑχιλλΙΟυ, στη Λάρισα, δύο

εmσκοποι της μητροπολιτικής επαρχίας της Λάρισας, ο Ιωάσαφ του Θαυ

μακού και ένας του οποίου η υπογραΦή είναι δυσανάγνωστη, και κατάρ

τισαν τον κατάλογο των τριών υπoψηφu.σν. Πρώτον τοποθέτησαν τον

«οσιώτατον παπά κύρ Ιερεμία». ο οποίος και εκλέχθηκε ως διάδοχος του

ΜελετΙου.

Ο Ιερεμίας, το 1690, συνυπέγραψε με άλλους στο υπόμνημα εκλογής

του επισκόπου του Θαυμακού Αρσενίου'·. Αυτός επο(μανε την Επισκοπή

του ΖητουνΙΟυ μέχρι τις 20 Ιουνίου 1692, οπότε παραιτήθηκε, επειδή δεν

μπορούσε «κυβερνήσαι του θρόνoυ)~ εξαιτίας της ακαταστασίας και των

ανωμαλιών του καιρού του. Δύο χρόνια αργότερα, το 1694, συνυπέγρα
ψε με άλλους, ως πρώην ΖητουνΙΟυ, το υπόμνημα εκλογής του επισκόπου

του Θαυμακού Σεραφε(μ17.

Το υπόμνημα του Ιερεμία

«+ Επειδή της αγιωτάτης Επισκοπής Ζητουνίου, απροστατεύτου μη/

νάσης ως καθηρηθέντος νομήμως κ(α() κανωνικώς, του προ

χρη/ματήσαντος εν αυτή επισκόπου κακο - Μελετίου, απειθούς κ(αί)

14. Στο φ. 21β του κώδικα ε(ναι καταχωρισμένη η ομολογ(α της ;ιiστης του.

15. Ο Παρθένιος εκλέχθηκε μητροοολ(της της Λάρισας το 1688. Την περίοδο 1700
1718 εκθρονιζόταν και α:τοκαθιστατο στο θρόνο εναλλόξ με τον Διονύσιο Ε'. Βλ. Σπ. Δ.

Κοντογιάννης, Emoκo:mκo{ κατάλογοι. Πf}OOθήκαι και δWΡθώαεις (...). Αθήναι 1986. 184.
16. Βλ. Δημ. r. Καλοίισιος, «Ο κώδικας της Τρ(κκης: 1688 - 1857 (Ε.Β.Ε. 1471)>>, Θεσ-

σαλικό ΗμερολόΥW, 48 (2005) 15.
17. Βλ. Δημ. Γ. Καλούσιος, ό.π... σ. 17.
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α!ποστάτου φανέντος της τε Μεγάλης Εκκλησίας, κ(αί) του πανιερωτά

του Ι ημ(ών) γέροντος κ(αί) δεσπότου, μ(ητ)ρσπολίτσυ της αγιωτάτης

Μ(ητ)ρσπ6λεΙως Λαρίσσης υπερτήμσυ κ(αί) εξάρχου δευτέρας θεπα

λίας κ(αί) πάσης Ι Ελλάδος κυρίου κυρίου ΠαρθενίουΙI , ου τη προτροπή

κ(αί) αδεία Ι ημείς σι παρευρεθέντες επίσκοποι, συνελθώντες εν τη Λαρίσ

σω εις τ(ήν) Ι μ(ητ)ρόπσλιν εν τω ναώ του αγίου Αχιλλειου, ψίφους επσι

ησάμεθα κανωΙνικούς επί ευρέσει αρμοδίου κ(αί) αξίου προσόπου, ένε·

κεν της αγιωΙτάτης Επισκοπής ταύτης Ζητουνίου, εθέμεθα πρώτον τον

σσιώτατον Ι παπ(ά) κύρ Ιερεμία κ(αί) δεύτερον τον οσιώτατον παπ(ά) κύρ

Διονύσιον κ(αί) τρήτσν τον Ι παπ(ά) κύρ Συμεών. κ(αί) εις ένδειξιν εγρά

φη το παρόν υπόμνημα εν τω Ι παρόντι κόνδικι εν έτει αχπθ' , Ιαννουα
ρίω, ιθ'.

+ ο θαυμακού Ιωάσαφ + ο [- -J»

ΠΗΓΗ: ΕΒΕ, κώδ. 1472,φ. 31α".

Η παραίτηση του Ιερεμία (20.6.1692)
«+ Επειδή με ταις ακαταστασίαις και ανομαλίαις του νυν ετούτο και

ρού Ι μη δυνάμενος κυβερνήσαι του θρόνου της αγιωτάτης Emσκoπης

Ζητουνίου Ι μη εκ τινός βί(ας) ή ανάγκης αλλά οικειωθελώς και αβιάστως

ποιώ Ι παραίτησιν του αυτού θρόνου. Και όχι την αρχιερωσύνην μου, την

οποί(αν) Ι παραίτησιν έδωσα τω εντιμωτάτω αγίω πρωτοπαπά παπα 
Φίλου, ίνα Ι χειροτονηθή εις τον αυτόν θρόνον της αυτής επισκοπής. όθεν

εις ένδειξιν Ι έδωσα το παρόν οικειώχειρον γράμμα εις ασΦάλει(αν). αχβ'

Ιουνίου Κ'.

+ ο πρώην Ζητουνίου Ιερεμί(ας) οικειωχειρώς υπέγραψω>.

ΠΗΓΗ: ΕΒΕ, κώδ. 1472, φ. 33β.

5) Ο ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΦΙΛΟθΕΟΣ Β' (20.6,1692 - 25(;).10.1698)
Όπως έγραψε ο Ιερεμίας, παραιτήθηκε υπέρ του πρωτοπαπά της Επι

σκοπής, προφανώς, του Ζητουνίου Φίλου. Ο Φίλος αυτός είναι ο ιερομό

ναχος Φιλόθεος, ο οποίος πρέπει να εκλέχθηκε, ως διάδοχος του Ιερεμία,

στις 20.6.1692. Το υπόμνημα εκλογής του δεν σώζεται στον κώδικα 1472
της Ε.Β.Ε. Σώζεται, όμως, η ομολογία του, στο φ. 34α: «Φιλόθεος ελέω

θ(εο)ύ υποψήφηoc τηc αγιωτάτηc επισκοπήc Ζητουνί(ου) οικεία χειρί

προέταξω>. Μολονότι η ομολογία του είναι αχρονολόγητη είμαστε βέβαι

οι ότι συντάχθηκε την ημέρα της εκλογής του, δηλαδή στις 20.6.1692. Ο
Φιλόθεος εποίμανε την Επισκοπή του Ζητουνίου μέχρι τα μέσα, περίπου,

]8. Βλ. παραπάνω την σημείωση ]5.
]9. Στο φ. 3]β του κώδικα είναι καταχωρισμένη η ομολογ1α της πίστης του.
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του Οκτωβρ(ου 1698. Πέθανε μερικές μέρες πριν από τις 29.10.1698,
οπότε εκλέχθηκε ο διάδοχος και συνώνυμος του Φιλόθεος Γ' .

6) το ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΕΚΛΟΓΗΣ ΤΟΥ ΦΙΛΟθΕΟΥ [' (29.10.1698)
Μετά τον θάνατο του Φιλοθέου Β' . ο εm.σκοm.κός θρόνος του Ζητου

νίου έμεινε κενός. Για τον λόγο αυτό, «προσταγή και αδεία» του μητρο

πολ(τη της Λάρισας Παρθενίου2(l, τέσσερις επωκοποι της μητροπολιτικής

επαρχως της Λάρισας, ο Αρσένιος των Σταγών, ο πρώην Ζητουνίου

Μελέτιοςl!, ο πρώην Θαυμακού Αρσένιος και ένας του οποίου η υπογρα

Φή είναι δυσανάγνωστη, συνήλθαν στον μητροπολιτικό ναό του Αγ.

Αχιλλίου, στη Λάρισα, και κατάρτισαν τον κατάλογο των τριών υΠΟψη

Φίων. Πρώτον τοποθέτησαν τον «παπά κύρ Φιλόθεον}), ο οποίος και

εκλέχθηκε, στις 29.10.1698.

Το υπόμνημα εκλογής του Φιλοθέου ['
«+ Επειδή της αγιωτάτης Επισκοπής Ζητουνίου δ(χα γνησίου

αρχ[ιερ]έως μεινάσης, ως του εν αυτή Ι αρχιερατεύσαντος Φιλοθέου, το

ζην καταλιπόντος, κ(αί) το κοινόν του θανάτου Ι χρέος προ ημερών απo~

πληρώσαντος, ημείς οι παρευρεθέντες επωκοποι, οι Ι υποκείμενοι τω

θρόνω της αγιωτάτης Μ(ητ)ροπ6λεως Λαρίσσης, προσταγή, κ(αί) Ι αδεία

του πανιερωτάτου ημών αυθεντός κ(αί) δεσπότου μ(ητ)ροπολ(του της

αγιωΙτάτης Μ(ητ)ρσπόλεως Λαρισης, υπερτίμσυ κ(αί) εξάρχσυ δευτέρας

Θετταλίας κ(αί) πάσης Ελλάδος κύριου κυρίου Παρθενίου, εισελθόντες

εν τω πανσέπτω ναώ Ι του εν αγίοις πατρός ημών Αχιλλείου, αρχιεπισκό

που Λαρίσσης, ψήΦους κανονικούς και νομίμους εποιήσαμεν εις εκλογήν

αξίου κ(αί) αρμοδίου Ι ποιμένος του θρόνου εκείνου, κ(αί) πρώτον εθέ

μεθα τον παπά κύρ ΦιλόΙθεον κ(α() δεύτερον παπά κύρ Σαμουήλ κ(αΟ

τρ(τον παπά κύρ Ιωακείμ, ούτινος Ι μετά τούτων ονόματα εγράφη εν τω

παρόντι κώδικι εις ένδειξιν αχη'" Ι Οκτωβρίου κθ' .
+ ο Σταγών Αρσένιος + ο [- -]
+ ο πρώην Ζητουνίου Μελέτιος + ο πρώην Θαυμακού Αρσένιορ)

ΠΗΓΗ: Ε.Β.Ε., κώδ. 1472, φ. 37β".

20. Βλ. παραπάνω την σημείωση 15.
21. Ο Μελέτιος ε(χε εκλεγεί στις 16 Μαρτ(ου 1674 και καθαιρέθηκε στις 19.1.1689. Βλ.

παραπάνω το υπ' αρ. 3 υπόμνημα εκλογής του.

22.Στο φ. 38β του κώδικα ε(ναι καταχωρι.σμένη η ομολογ(α της πίστης του.
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Γεώργιο; Σταυρόπουλος

δάσκαλος ιστοριοδίφη;

θΕΜΑ

Η άνθηση της ασημουρΥΙας στη Λαμ'"

(τέλη 190υ • αρχές 200υ αιώνα)

Ι.Ι. Η ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΑϊΚΗ ΤΕΧΝΗ

Σ
ύμφωνα με μων άποψη, Νεοελληνική Λαίκή ή Παραδοσιακή

Τέχνη ονομάζεται η τέχνη που γεννήθηκε. άνθησε και άρχισε να

παρακμάζει ανάμεσα στα τέλη του 170υ και τα μέσα του 190υ αιώνα!,

χρονικό διάστημα κατά το ΟΠΟ(Ο δημωυργήθηκαν οι κατάλληλες συν

θήκες για την ανάπτυξή της. Αυτές οΦείλονταν, κυρίως, στη μεταστροΦή

της οθωμανικής πολιτικής απtναντι στους υπόδουλους χριστιανικούς

λαούς και στις εκσυγχρονιστικές μεταρρυθμίσεις που καθιερώθηκαν, από

τα μέσα του 170υ αιώνα, με πρωτοβουλω των μελών της μεγάλης βεζυ

ρικής οικογένειας των Κιουπρουλήδων, που τότε κυριαρχούσαν στην

ανώτατη κρατική οθωμανική μηχανή. Οι Κιουπρουλήδες, πρώην χρι

στιανοί, Φέρθηκαν με κατανόηση στους παλιούς ομοθρήσκους τους και

στα 50 χρόνια της κυριαρχίας τους κατόρθωσαν, με σειρά ριζοσπαστικών

μέτρων, να αλλάξουν τις συνθήκες διαβίωσης των χριστιανικών πληθυ.

σμών, μεταξύ των οποίων δεσπόζουσα θέση είχε ο ελληνικός. Αποτέλε

σμα των μεταρρυθμίσεων αυτών (και όχι μόνο) ήταν η ανάπτυξη της

οικονομίας, η αναβίωση της ελληνικής παιδειας, καθώς και η αναζωπύ

ρωση των καλλιτεχνικών ανησυχιών που εκφράστηκαν μέσα από τη

δημοτική ποίηση και τη λαϊκή τέχνη γενικότερα J •

Ι.2. Η APrYPOxPYΣOXOϊA

Ένας από τους τομείς της Λαϊκής Τέχνης που ανωιτύχθηκε, τότε,

ήταν κι αυτός της αργυροχρυσοχο·(ας. Αυτή άνθησε και διαδόθηκε στον

ευρύτερο γεωγραφικό χώρο που έδρασε ο Ελληνισμός, ιδιαίτερα, από το

170 έως το 190 αιώνα. Στις αστικές περιοχές ή την επαρχ(α οι χρυσικοί ή

ασημουργοί δημιούργησαν σπουδαία κέντρα επεξεργασίας του ασηj.UOύ,

συνεχίζοντας τη βυζαντινή παράδοση με δεξιοτεχνία και αφομοιωτική

δύναμη και επιτυγχάνοντας βαλκανική και ευρωπαϊκή ακτινοβολ(α3.

1. Mπαδt.€ριτ{ι;κη-Γoυήλ Άwα-Ιωάννα: Νεοελληνική Λαϊκή Τέχνη. Μοvσεw

Μπενάκη, Αθήνα 1996, σ. 4
2.6.π. ,σ5-7

3. Σταμέλος Δημήτρης: Νεοελληνιχή ΛαϊΧή Τέχνη, GUTENBERG, Αθήνα 1993
(έκδοση Τρίτη), σ. 1
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Η αργυΡOΧρυσoχotα ανήκει στην περιοχή της εργαστηριακής τέχνης

και ασκήθηκε είτε σε μόνιμες εγκαταστάσεις είτε από πλανόδιους χρυσι

κούς που ταξίδευαν από τόπο σε τόπο με το κασελάκι, τα υλικά και τα

σύνεργά τους. Τα εργαστήρια κατασκεύαζαν ποικιλία έργων, σύμΦωνα,

μεν, με τις υποδείξεις του παραγγελιοδότη, αλλά και ακολουθώντας τις

προδιαγραΦές που διαμόρφωνε και έθετε η καλλιτεχνική και εθιμική

παράδοση του τόπου. Τα έργα αυτά έφεραν έκδηλη την ελληνική σφρα

γίδα και διοχετεύονταν στις διάφορες αγορές και τα πανηγύρια, ταξι

δεύοντας σε μεγάλη ακτίνα:

Ι. από τη Βαλκανική και τις Παραδουνάβιες Ηγεμον(ες ως τη Μικρά

Ασία, και την Αίγυπτο, από τη μια, και

2. την Αυστρία και Ιταλία, από την άλλη4.

Οι αργυροχρυσοχόοι, όπως στα βυζαντινά χρόνια, έτσι και κατά την

Τουρκοκρατία, είχαν οργανωθεί σε συντεχν(ες. Ονομάζονταν χρυσικοί,

μολονότι δούλευαν, συνήθως. το ασήμι, καθαρό (λαγάρα) για τα καλύτε

ρα έργα και νοθευμένο με κράμα χαλκού και ορείχαλκου (αγιάρι) για τα

πιο δεύτερα. Οι πατροπαράδοτες τεχνικές με τις οπο(ες επεξεργάζονταν

το ασήμι ήταν:

η εΥχάρακτη ή σκαλιστή

η σφυρήλατη

η έκτυπη

η χυτή

η σvρματερή

η διάτρητη ή ξεγυριστή

τα σμάλτα και

το σαβάτι ή vιέλo,

που αποτελεί κράμα μετάλλων όπως ασήμι. χαλκός, μολύβι, θειάφι.

Επίσης χρησιμοποιήθηκαν πολύχρωμοι λίθοι- πολύτιμοι, ηι.wτσλύτιμoι,

σκληροί (αχάτης, κορναλίνη)- γυάλινοι και σεντέΦι5 •

Τα κυριότερα είδη που κατασκεύαζαν οι χρυσικοί αφορούσαν:

κοσμήματα ( κεΦαλής, λαιμού, κορμού. μέσης, ράχης)

όπλα (παλάσκες, τάσια. mστ6λες, γιαταγάνια, μαχαίρια)

εκκλησιαστικά είδη και σκεύη

άλλα είδη όπω; ταμπακιέ.@ε;, καλαμάρια κ.λπ.

ενώ στο θεματολόγιο των παραστάσεών τους ε:mκρατούσαν

4. Συνοδινού Κατέ,Η τέχνη του ασημιουκαι του xρvovv οτα vcότι:ρα ελληνικά

xρdvta. MoυoεLoΜπενάκη,Αθήνα 1996.0.4
5. δ.Π. ,0.4-5
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θρησκευτικές και μυθολογικές παραστάσεις

&πγραΦές

ρόδακες

ζώα και ιδιαίτερα ο/70υλιά

λουλούδια και ανθόκλαδα

καράβια και γοργόνες

μορφές ανθρώπων και αγίων και

oύμβoλαπmι ~πovvεθνικoύς_μιmσμoύς,όmuς δικέιj>αλααετά Κ.α.

Συχνά ο διάκοσμος συμπληρωνόταν με νομίσματα. ενώ οι παραστά-

σεις. εκτός από διακοσμητικό χαρακτήρα. χρησιμοποιούνταν και ως απο

τρεπτικά του κακού, ευδαιμονικά, Υονιμικά και συμβολικά μέσα.6 Τα

λουλούδια συμβόλιζαν την αισιόδοξη διάθεση με την οποία έβλεπαν τη

ζωή. τα αντικριστά πουλιά το νιόπαντρο ζευγάρι. ενώ ο δικέφαλος αετός

τον πόθο για ελευθερία. Με το σταυρό και τα άλλα χριστιανικά σύμβολα

ζητούσαν την προστασία του Θεού και με τα καράβια εκδήλωναν τη

νοσταλγία για τους ξενιτεμένους και την ευχή για γρήγορη επιστροΦή'.

2.1. ΛΑΜΙΑ- ΟΙ ΕΠΑΙΤΕΛΜΑΤ1ΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

Η σημασία της Λαμίας ήταν πάντοτε μεγάλη γιατί, λόγω της θέσης

της, είχε τον «έλεγχο» των οδικών αξόνων, οι 01ΟΟίοι οδηγούσαν από τη

Βόρεια Ελλάδα (Ηπειρο, Μακεδονία, Θεσσαλία) και Ευρυτανία στη

Νότια και αντίστροφα. Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με την ύπαρξη

των κοντινών λιμανιών Αγίας Μαρίνας και Στυλίδας, οδήγησε σε κά1ΟΟια

ανάπτυξη το εμπόριο σιτηρών, καπνού, βαμβακιού, αλατιού και τη βιο

τεχνική δραστηριότητα, προεπαναστατικά.

Για την προεπαναστατική Λαμία (Ζητούνι), δυστυχώς, έχουμε λίγες

πληροφορίες, οι οποίες προέρχονται, κυρίως, από κείμενα περιηγητών, η

πλειονότητα των οποίων εντοπίζεται χρονικά από τις αρχές του 190υ

αιώνα και μετά. Τα κείμενα αυτά, όμως, δεν αναΦέρονται, πάντα, με

λεπroμέρειες στην οικονομική ζωή της πόλης και σχεδόν καθόλου δεν

μας φωτίζουν για τον τρόπο οργάνωσης των διαφόρων επαγγελματικών

ομάδων του Ζητουνίου.

Από αυτά μαθαίνουμε ότι η πόλη της Λαμίας ήταν γεμάτη μικρομά

γαζα, εμπορικά και βιοτεχνίες, της εποχής εκείνης, τα οποία ,σύμφωνα με

τον Εβλιά Τσελεμπί ήταν 2008, γύρω στο 1669, ενώ ο Clarke, ανεβάζει τον

6.6. Π., ο. 6
7. Καρβουνάκη- Βαποράκη Μαρία: Νεοελληνικά κοσμήματα, στολίδια μιας άλλης

εποχή;, Μουσεω Μπενάκη, Αθήνα χ.χ., 0.12
8. Δαβανέλλου Νίκου -Σταυρ6οουλου Γιώργου: Λαμία: με τη y~αφίoo. των

πε~ιηyητών (1159-1940). ΟIΩΝΟΣ. Λαμία 2005. σ. 16
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αριθμό τους στα Ιαχ> (1) το 1801'. Ακόμα κι αν αυτός ο υπολογισμός του

Άγγλου περιηγητή θεωρηθεί υπερβολικός, σίγουρα μεγάλος θα ήταν ο

αριθμός τους, γεγονός που συνεχίζεται και κατά τη μετεπαναστατική

περίοδο.

Τα στοιχεία που σηματοδοτούν την πορεία της Λαμίας και της ευρύ

τερης περιοχής της, κατά την περίοδο αυτή, μπορούν να συνοψιστούν ως

εξής:

Ι. η ύπαρξη πολλών τσιφλικιών και εθνικών (κρατικών) κτημάτων,

2. ο συνοριακός της χαρακτήρας,

3. το πρόβλημα της ληστείας, σε έντονο βαθμό κατά διαστήματα και

4. ο μεγάλος αριθμός προσΦύγων και μεταναστών από όλες τις περιο

χές του αλύτρωτου ή παροικιακού ελληνισμού. κυρι:.wς, όμως. από Θεσ

σαλία, Ήπειρο και Μακεδονία. Η πόλη συνεχίζει να είναι καταΦύγιο

π.ροσΦύγων ολόκληρο το 190 αιώνα εξαιτίας, κυρι:.wς, των διαΦόρων επα

ναστατικών κινημάτων για την απελευθέρωσητων υπόδουλων περιοχών

(1854,1879), και κατά τις περιόδους έντασης στο εσωτερικό της οθωμα

νικής αυτοκρατορίας ή εμπλοκής της σε διαμάχες με τη ΡωσίαlΟ •

Οι πρόσφυγες αυτοί. προερχόμενοι από κέντρα με βιοτεχνική ακμή

και παράδοση και με ανεπτυγμένο το συντεχνιακό πνεύμα, εμπλουτίζουν

τις ήδη υπάρχουσες βιοτεχνίες ή προσΦέρουν κάποια νέα ειδικότητα.

Άλλωστε η σταδιακή ανάπτυξη της πόλης (παρότι έγινε με αργούς ρυθ

μούς), η συνεχής αύξηση του πληθυσμού της και η ύπαρξη πολλών στρα

τιωτικών μονάδωνll , ευνόησαν τη διατήρηση των παραδοσιακών επαγ

γελμάτων, τη δημιουργία νέων και την αύξηση του αριθμού των απασχο

λούμενων σε αυτά.

Παράλληλα με τους εγκατεστημένους στην πόλη τεχνίτες, κάποιες

άλλες επαγγελματικές ομάδες κινούνται και σε επίπεδο πλανόδιας

συντροφίας ( ανθρακείς, υλοτόμοι, κτίστες κ.α.) και προσφέρουν τις υπη

ρεσίες τους όχι μόνο στη Λαμία, αλλά στη Φθιώτιδα γενικότερα. Μερικά

από τα κέντρα!Ι τα οποία τροφοδότησαν την περιοχή μας με έμπειρους

τεχνίτες ή πλανόδιους μαστόρους ήταν: η Κορυτσά, η Σιάτιστα, η Φλώρι

να, η Νάουσα, η Νέβεσκα, η Καστοριά, η Κόνιτσα, το Ζαγόρι, το Ζουπά-

9.ό.π.,σ.24

10. Πολλά στοιχε(α γω τους πρόσφυγες περιέχονται στην εισήγηση του Γ. Τουσίμη:

ΕΥκατάσταση και επαΥγελματικές: πα~αδoσιακές: επιδόσεις Δυτικομακεδόνων στη

ΦΟιώτιδα στις α~χές του αιώνα μας, στο Α' Συνέδριο Φθιωτικών Ερευνών. Λουτρά

γπάτης 27·29 /4/1990. (βλέπε Πρακτικά Συνεδρίου, έκδοση Κοινότητας Λουτρών

γπάτης, Λαμία 1993, σ.249-267)
11. Η ύπαρξη πολλών στρατιωτικών μονάδων οφείλεται στο ότι η Λαμία ήταν

παραμεθόρια περιοχή, ως το 1881.
12. Μπορεί να μην προέρχονταν όλοι α.ι'tό την πόλη ή την κωμόπολη-κέντρο αλλά από

την ευρύτερη περιοχή της, δήλωναν όμως ως τόπο καταγωγής ή προέλευσης το όνομα του

κέντρου.
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νι, η Γιανοβένη, η Σλίμνιτζα, το Νεατράμι, η Χρούmστα, η Πολένα, η

Κατράνιτζα, η Δάρδα, η περιοχή του AOΠQoπoτάμoυ Κ.α.')

2.2. ΛΑΜιΑ· ΟΙ ΧΡΥΣΙΚΟΙ ΚΑΙ Η ΤΕΧΝΗ ΤΟΥΣ

Όπως προαναΦέραμε, ελάχιστες είναι οι πληροφορίες για τις επαγγελ

ματικές ομάδες που δρούσαν στη Λαμία πριν την επανάσταση. Ειδικότε

ρα για την ομάδα των χρυσικών και την τέχνη τους δεν γνωρίζουμε τίπο

τα. Για τις πρώτες μετεπαναστατικές δεκαετίες υπάρχουν πληροφορίες,

όμως όχι τόσο σημαντικές ώστε να μας δώσουν την ευκαιρία μιας ικανο

ποιητικής ανασύνθεσης της κατάστασης αυτού του επαγγελματικού κλά

δου. Μόνη πηγή πληροφοριών είναι, προς το παρόν, τα αρχεία των συμ.

βολαιογράφων. Από αυτά μαθαίνουμε ότι το 1836 δρούσε στη Λαμία ο

Γιάννος Γεω@γΙΟ\) καταγόμενος από τον Τύρναβο. Ως Γιάννος Γεωργίου

αναΦέρεται στα συμβόλαια στα οποία συμμετέχει, υπογράφει όμως ως

Γεώργης Χρυσικό ςΙ\ ενώ την επόμενη χρονιά, το 1837, συναντάμε την

ύπαρξη ενός άλλου. του Μήτ@ου Χ@υσικού IS • Την ίδια χρονιά, ανιχνεύ

ουμε και το όνομα του Ευσταθίου Κωνσταντίνου Τσουκαλά ή Γου@ιώ·

τηl., με καταγωγή από τη Γούρα της Όθρυος. Η δράση του στη Λαμία

υπήρξε πολύχρονη, τουλάχιστο έως το 187517 και πολυποίκιλη. Τη δεκαε

τία που ακολουθεί έχουμε εντοπίσει μόνο ένα όνομα, αυτό του Μιχάλη

Δήμου στα 184411.
Τις επόμενες δεκαετίες οι πληροφορίες m.ικνώνoυν. Κυριαρχεί το

όνομα του Γεώιryιoυ Δ. Κα1σαμπίκη ή Μα@καίου I9 • Αυτός Φαίνεται να

είχε σχέση με το Ξηροχώρι Εύβοιας αλλά να προέρχεται από το Δήμο

Θερμοπυλών, από τον οποίο μεταφέρει, το ]852, τα δημοτικά του δικαι

ώματα στο Δήμο Λαμιέων)(l. Εκτός από την τέχνη του χρυσικού, ασχολή

θηκε και με άλλες οικονομικές δραστηριότητες και όταν πέθανε, το 1860

13. Σταυρ6πουλου Γιώργου: Στοιχεία Υια τη μαθητεία στα εnαγγέλματα- Λαμία: 2:0
μισό του 190υ αιώνα, Jιερ. ΦΘΙΩΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ, τ26, Λαμία 2005, σ. 72-73

14. ΓΑΚ-Αρχεια Ν.Φθιώτι.δας: συμβολαιογραφικό αρχείο ΠερραLβoiι, αρ. συμβ.

14312-11-1836
15. ΓΑΚ-Αρχεια Ν.ΦΟιώτι.δας: συμβολαιογραφικό αρχείο Περραιβoiι, αρ. συμβ.

391/1837
16. ΓΑΚ-Αρχεια Ν.Φθιώτι.δας: BLβλια Υποθηκών Δήμου Λαμιέων, αρ.I, σελ. 116
17. ΓΑΚ-Αρχεία Ν.Φθιώτιδας: συμβολαιογραφικ6 αρχείο Κων. Μαuρίκα, αρ.

συμβ.12059/1875

18. ΓΑΚ-Αρχεια Ν.Φθιώτιδας: συμβολαιογραφικό αρχεΙΟ Αγγελινίδη, αρ. συμβ.

24412-11-1844
19. ΓΑΚ-ΑρχεΙα Ν.Φθιώτιδας: συμβολαιογραφικ6 αρχείο Πέτρου, αρ. συμβ.

1719/1845
20. ΓΑΚ-Αρχεια Ν.Φθιώτι.δας: Βιβλία Πρωτοκόλλου Δήμου Λαμιέων, αρ. πeωτ.

1107/1852
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και σε ηλικία 75 χρόνων. πρέπει να άφησε, στα 3 αγόρια του, μια ικανο

ποιητική περιουσία. AJώ τα παιδιά του ο Σιδέρης Γ. Κατσαμπίκης ή

Μαρκίδης. γεννημένος το Ι 839. συνεχίζει το επάγγελμα του πατέρα του,

παράλληλα, όμως, αναΦέρεται και ως κτηματίας. Την ίδια αυτή δεκαετία

1850-60 αλλά και την επόμενη, αναΦέρονται και τα ονόματα των Γεώρ·

γιου Ιωάννου Πιπερίγκου. γεννημένου το 1805 και Γεώργιου Ιωάννου

Πελτέκη. Μια σημαντική όμως προσωmκότητα στον κλάδο αυτό ήταν ο

Κωνσταντίνος Ναουμίδης21. Αυτός, εκτός αJώ χρυσικός. ήταν και γλύ

πτης. Καταγόταν από τη Μακεδονία και προερχόταν από το μακεδονικό,

προσφυγικό οικισμό Νέα Πέλλα της Αταλάντης12. Η δράση του στη

Λαμία πρέπει να ήταν σημαντική, ενώ. κατά το έτος 1859, έργα του είχαν

παρουσιαστεί στην Έκθεση των Ολυμπίων, στην Αθήνα 1J • Με τη διπλή

ιδιότητά του διακρίθηκε, ιδιαίτερα, στην κατασκευή δαχτυλιδιών με σκα

λίσματα αJώ πολύτιμους ή ημιπολύτιμους λίθους.

2.3. ΟΙ ΝΕΒΕΣΚIIlfΕΣ ΧΡΥΣΙΚΟΙ

Από το 1860 και μετά στη Λαμία αρχίζουν να εμφανίζονται χρυσικοί

που προέρχονταν από τη Νέβεσκα της Μακεδονίας. το σημερινό Νυμ-

21. ΓΑΚ-'Αρχεία N.Φ&imδaς: συ!fιoλωσγραφικό owW Xcn:!;iσκoυ, αρ. συμβ. 2922/1854
22. r ΑΚ-Άρχεία Ν.Φθιώτιδας: Βιβλ(α Πρωτοκό\λου Δήμσυ Λ<ψιέων, aQ.1VJUI't. 1258 και 1516'18'70
23.ΓAΚ'_N.ΦMnδας.συ~σ<f1!'JoΔυoβσυ"""".σe·συμβ.2384I1859
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φαίο Φλώρινας. Σημειώνουμε τον τόπο καταγωγής τους γιατί, μέχρι και

τις αρχές του 200υ αιώνα, θα τροφοδοτήσει τη Λαμία με πλήθος τέτοιων

τεχνιτών.

Η Νέβεσκα αΡΧίζει να δημιουργείται στα μέσα του Ι40υ αιώνα, όταν,

στο όρος Βίτσι, εγκαταστάθηκαν οι Μακεδόνες που ζούσαν στη γειτονι

κή λίμνη Ζάζαρη. Αργότερα προστέθηκαν πολλοί Βλάχοι νομάδες ποι,.

μένες της Βόρειας Μακεδονίας, οι οποίοι βάφτισαν το χωριό τους Νιβε

άστα. Το όνομα του χωριού έγινε Νέβεσκα, ύστερα από Αλβανικές Em,

δράσεις και μετονομάσθηκε σε Νυμφαίο το 1928. Από τα τέλη του 170υ

αιώνα στο χωριό εγκαθίστανται Βλάχοι αργυροχρυσοχόοι, από τις ερη

μωμένες από τους Τούρκους βλάχικες μητροπόλεις Μοσχόπολη και

Νικολίτσα και για τρεις αιώνες καθιστούν τη Νέβεσκα ένα από τα μεγα

λύτερα κέντρα αργυροχρυσοχοεας στα Βαλκάνια Οι Νεβεσκιώτες ταξί

δευαν και πουλούσαν τα ασημικά τους σε όλη την Ευρώπη και τη Ρωσία,

άνοιγαν, μάλιστα και μαγαζιά στο εξωτερικό. Αργότερα πολλοί θα ασχο

ληθούν με το εμπόριο καπνού και βαμβακιού και θα αποκτήσουν μεγά

λες περιουσίεςU.

Η πρώτη παρουσία Νεβεσκιώτη χρυσικού στη Λαμία, σύμφωνα,

πάντα, με τη, μέχρι σήμερα. έρευνα, αναΦέρεται στο 1860. Τότε ζητά ο

Μιχαήλ ΑθανασΙΟ" την Ελληνική Ιθαγένεια από το Δήμο Aaι.u,έoov 2S •

Λίγο αργότερα συναντάμε στη Λαμία και τον Ιωάννη ΓεωgγίΟ\J (1862)l1i.
Την επόμενη δεκαετία αναφέρεταιο Ιωάννης ΜιχαήλΠ, ο οποίος κινείται

μεταξύ Λαμίας, Μενεδενίτσας και Αταλάντης. Ο αριθμός των Νεβε

σκιωτών όμως πυκνώνει από το 1879 και μετά. Όπως αναΦέρει ο ερευνη

τής Γ. Τουσίμης2l, την περίοδο εκείνη, ξεσπά ένα μεταναστευτικό ρεύμα

Μακεδόνων προς διάφορες περιοχές. Αυτό οφείλεται στο κλίμα τρομο

κρατίας, αναρχίας και αβεβαιότητας ΠO\J επικράτησε μετά τη λήξη του

Ρωσοτουρκικού πολέμου (1877-78). Μεσολάβησαν βέβαια και τα γεγονό

τα της ελληνικής εισβολής του 1878-1879 κι έτσι το κλίμα χειροτέρευσε.

ΤΟ μεταναστευτικό αυτό ρεύμα έφερε πολλούς Μακεδόνες και στη Φθιώ

τιδα και ανάμεσά τους και άλλους Νεβεσκιώτες χρυσικούς. Από τότε και

μέχρι τις αρχές του 200υ αιώνα η ομάδα των Νεβεσκιωτών πυκνώνει και

24. Ζαρκάδα- Πιστιόλη Χριστ(νας: Το Ν\ιμφα'ο της Φλώeινας, περ.

APXAIOΛOΓlA, τ. και ΤΟ Ν\ιμΦαίο: αuxoντική κοινότητα. εφ. ΤΑ ΝΕΑ, φ. 26-7-2005
25. ΓAK-AρxεΙCΙ Ν.Φθιώτιδας: BιβλΙCΙ ΠΡωΤοκόλλο\l Δήμο\l Λαμιέων, αρ. πρωτ.

2445/1860
26. ΓΑΚ-Αρχεία Ν.Φθιώτιδας: συμβολαιογραφικό αρχείο Σκαβέντζου, αρ. συμβ.

1619/1862
27. ΓΑΚ-Αρχεία Ν.Φθιώτιδας: συμβολαιογραφικό αρχείο Το\lρτούρη. αρ. συμβ.

4184/1872
28. Τουσίμης Γεώργιος: Εγκατάσταση και εΜπελματικές Μιαδοσιακές επιδόσεις

Δ\ιπκομακεδόνων στη Φθιώτιδα στις α~xές το\l αιώνα μας (200\1), Α' Συνέδριο

Φθιωτικών Ερε\lνών. Λουτρά Υπάτης 27-29 Απριλίου 1990. Πρακτικά. σ. 249 - 276
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Η άνθηση της ασημουργιας στη Λαμία 249

σύμφωνα με τα, μέχρι τώρα, στοιχεία σχηματίζονται οι εξής οικογενεια

κές υποομάδες:

α) οικογένεια Toiρλα ή Toiρλη'

Ιωάννης Μιχαήλ Τσίρλαl' και Κωνσταντίνος Μιχαήλ ΤσίρληςJO (γιος,

μάλλον, του προηγούμενου. παρά το ίδιο πατρώνυμο)

β) οικογένεια Μπιτοόλa:

Αντώνιος Στεργίου ΜπιτσόλαςJI. Στέργιος Αντωνίου Μm.τσόλαςJJ και

Δημήτριος Αντωνίου Μπιτσόλας

γ) οικογένεια Ζουρκόπσυλου:

Μιχαήλ Αθανασίου ΖουρκόπουλοςΏ. Αθανάσιος ΖουρκόπουλοςJ4

(γιος του Μιχαήλ), Δημήτριος Αθανασίου ZoυρκόπoυλoςS (ή Μm.τσό

λας- θετός γιος του προηγουμένου) και Κωνσταντίνος Ζουρκόπουλος'.

δ) οικογένεια Σερδάρη:

Στέργιος Αθ. Σερδάρης" και Δημήτριος Σ. Σερδάρης ή Στεργιου"

Στην ομάδα των Νεβεσκιωτών συμμετέχουν και οι:

Κωνσταντίνοι; Μιχαήλ Τζιρόπουλο;J9, Τεώργιο; Δόδηι; (1859-1909)"',

29. Πρόκειται. μάλλον, για τον Ιωάννη Μιχαήλ που προαναφέρθηκε. Για αυτόν βλέπε

και: Κ. Γαλλή; ΕκλΟΎΙΧός ΚατάλΟΎΟ<; του Δήμου Λαμιtων του 1879, αια 1251, Αθήνα
1984 και Γ. Τουσ(μης, ό.π.. σ.260

30. ΓΑΚ-Αρχεια Ν.Φθιώτι.δας: συμβολαιογραφικό αρχεΙΟ ΓρεβενΙτη, αρ. συμβ.

16792/1892 (προικοσύμφωνο)

31. α. ΓΑΚ-Αρχεία Ν.Φθι.ώτι.δας: συμβολαιογραφι.κό αρχείο Πετσοπούλη, αρ. συμβ.

242211879 - β .Κ. Γαλλής: ό.π., αια 858 - γ. Γ. Τουσ(μης, ό.π., σ. 255
32. ΓΑΚ-ΑρχεΙα Ν.Φθιώτι.δας: Μητρώο Συλλόγου Τεχνοεργατών Λαμίας αρ.291. Στο

Μητρώο φέρεται εγγραφείς το 1900 και διαγραφείς το 1902 λόγω μη πληρωμής χρεών.

Τον συναντάμε και στο Δομοκό.

33. Ίσως εΙναι το ίδιο πρόσωπο με τον Μιχαήλ Αθανασ(ου 1Wv προαναΦέραμε.

34. ΓΑΚ-Αρχεια Ν.Φθιώτιδας: συμβολαιογραφικό αρχεΙΟ Ρέντσου, αρ. συμβ.

1959/1895 και Γ.Τουσίμης: ό.π., σ.256. AπεβCωσε στις 22-9-1910, 55 ετών.

35. ΓΑΚ-Αρχεια Ν.Φθιώτιδας: συμβολαιογραφικό αρχεΙΟ Ρέντσου, αρ. συμβ.

828011900 και Γ'τουσ(μης: ό.π .• σ.255. Στο Μητρώο Συλλόγου Τεχνοεργατών Λαμίας και

στη μερΙδα του Αθ.Ζουρκόπουλου. αναΦέρεται: Διαγράφεται λόγω θανάτου, με

απόφαση της 2-10-1910 και εγγράφεται ο θετός του γιος και κληρονόμος Δημ. Μπιτζόλας

ή Ζουρκόπουλος.

36. ΓΑΚ-Αρχεια Ν.Φθιώτι.δας: συμβολαιογραφικό αρχε(ο Κovtομήτρου. αρ. συμβ.

5917/1906
37. ΓΑΚ-Αρχεια Ν.Φθιώτιδας: συμβολαιογραφικό αρχείο Κων. Μαυρίκα. αρ. συμβ.

472211869 και Κ.Γαλλής: ό.π., αια 1189
38. ΓΑΚ-Αρχεια Ν .Φθιώτι.δας: συμβολαιογραφικό αρχείο Ζέρβα, αρ. συμβ. 947011899

και Μητρώο Συλλόγου Τεχνοεργατών Λαμίας: αJα 202. ΕχεΙ Φέρεται εγγραφείς την 1-8
1900 και διαγραφε(ς την 5-4-1903. Στο Μητρώο θηλέων του ίδιου Σλλ6γου υπάρχει

εγγεγραμμένη και η κόρη του Βασιλική (α/α1).

39. ΓΑΚ-ΑρχεΙα Ν.Φθιώτι.δας: συμβολαιογραφικό αρχείο Γρεβενίτη, αρ. συμβ.

16156/1891 και Μητρώο Σ.ΤΑ: αJα 215
40. Βιβλίο Αποβιώσεων Δήμου Λαμιέων 1909: Πράξη 158. Ο επίσης χρυσοχόος,

ΓXιάμmς δηλώνει το θάνατο του Γ.Δόδη, χρυσοχόου (19-12-1909). Το επίθετο Δόδης

συναντάται στο ΝυμφαΙΟ (βλ. Ζαρκάδα- Πι.οτιόλη Χρι.στΙνας: ό.π.)
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250 Γεώργιος Σταυρόπουλος

θεόδω@ος Mενtqιλής ή Μπεvu@λής".

Δημήτ@ιο; Koυπtγκoς'Z και Γεώ@γιο;

Δ. χ.άμπος".

Κάποιοι ωτό αυτούς δεν περιορί

στηκαν στην εξάσκηση της τέχνης τους

αλλά ασχολήθηκαν και με τα κοινά.

Πρωτοστάτησαν στην ίδρυση δύο,

κυρίως, συλλόγων: του ..:Φιλανθ@α/ΠΙ.

xou Σ\JλλόγΟ\J των εν Φθιώτιδ. Μακε

δόνων>ιο και του «Συλλόγου Tqvof.@·
γατών Λαμία". (εmj:Jίωση-μεtεξέλιξη

του οποίου αποτελεί σήμερα η Συνεται

ρωτική Τράπεζα Λαμίας). Η δράση

τους. μέσω των συλλόγων αυτών,

υπήρξε, κυρίως, θετική και όσον

αφορά τη βελτίωση των οικονομικών

και κοινωνικών συνθηκών στη Λαμία

και βεβαίως σε σχέση με την πατρίδα

τους τη Μακεδονία. Π.χ. είχαν αναλά

βει τη συντήρηση των σχολείων των

κοινοτήτων Μπελκαμένης (σημερινής

Δροσοπηγής. που βρίσκεται δίπλα στο

Νυμφαίο- Νέβεσκα) και Ζελόβου

(σημερινό Ανταρτικό Φλώρινας).....
Δεν απέφυγαν όμως και αρνητικές

ενέργειες. όπως παραγοντισμό και

υποκίνηση διώξεων εναντίον Φιλοπρό

οδων εκπαιδευτικών της εποχής. Πρω

ταγωνιστικό ρόλο στους δύο αυτούς

συλλόγους έπαιζαν οι Αθανάσιος και

Δημήτριος Ζουρκόπουλος και ο Δ.

Σερδάρης.

4]. ΓΑΚ-Αρχε(α Ν.Φθιώτιδας: συμβολαιογραφικ6 αρχεΙΟ PΈVΤσOυ, αρ. συμβ.

760111900 (προικοσύμφωνο) και Μητρώο ΣΤΛ. :aJα 252, όπου Φέρεται εγγραφε(ς την 1
8-1900.

42. ΓΑΚ-Αρχεία Ν.Φθιώτιδας: Βιβλ(α Πρωτοκόλλου Δήμου Λαμιέων. aoΠ.]796J1906

με το οποίο καλ.ε(ται να δώσει τον όρκο του Έλληνα Πολιτη.

Γ. Τουσ(μης: δ.π., σ.256 και Μητρώο Σ.ΤΑ: αJα 87, με ημερομηνία εγγραΦής ]-8
]900.

43. Τουσ(μης: δ.π. ,σ.256 και Μητρώο ΣΤΑ: αJα 531, με ημερομην(α εγγραΦής 30
]-1904.

44. Γ. Τουσ(μης, ό.Π.• σ.252 και 264-267
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Τον Ιούνιο του 1901 οκτώ από τους παραπάνω συνέστησαν ένα είδος

συνεταιρισμού, με τα εξής χαρακτηριστικό, όπως αναΦέρονται στο συμ

βόλαιο που συνετάγη ωώ το Συμβολαιογράφο Χαράλαμπ<> Ζέρβα:

«συνιστώσι και καταρτίζωσι μεταξύ των Μετοχικήν εταιρίαν πeoς

ενέργειαν των κατωτέρω επιχειρήσεων διά κοινόν αυτών όφελος {...Ι
η διάρκεια ... ορίζεται σε 16 μήνας...
είς εκ των συμβαλλομένων θέλει διορισθή υπό της πλειοψηΦίας των

λοιπών Ταμίας της εταιρίας

έκαστος των συμβαλλομένων θέλει εργάζεται εν τω καταστήματί, του,

εν ονόματι και διά λογαριασμόν του, πληρώνων εξ ιδίων του το ενο{κιον,

μισθούς υπηρετών και όλα τα λοιπά εν γένει έξοδα

έκαστος [ ..}oφεfλει να έχει εν τω μαγαζίω του κατειργασμένα τα εξής

είδη, ήτοι: κοστέκια, κόπτσας, κομποθηλιάς, καρφ{τσας, γιορδάνια,

σκουλαρίκια, δακτυλίδια, βεργιέτας και ζώνας, άπαντα αργυρά και όλων

των ποιοτήτων και αναστημάτων (μεγεθών)

τας τιμάς της πωλήσεως εκάστου των ειδών, των χαρακτηριζομένων

ως εταιρικών, αργυρών τε και χρυσών, θα κανονίση η εταιρία δια πλειο·

νοψηΦίας {...Ι και ουδείς επιτρέπεται να πωλή, ένεκα οιουδήποτε λόγου,

είδη εις μικροτέραν τιμήν της κανονισθησομένης

εκκλησιαστικά σκεύη και ό,τι ιtU.oν χρυσούν ή αργυρούν κόσμημα,

ως και πάσαι αι επισκευαί, και διορθώσεις, δεν συμπεριλαμβάνονται εις

την πeoκειμένην συμφωνίαν

μόνον τη αποΦάσει της πλειονοψηΦίας των εταίρων δύναται τις να

επιχειρήση περιοδε{αν, εκτός της πόλεως μας, πeoς πώλησιν ειδών της

τέχνης των διά λογαριασμόν της εταιρίας. Ότε θα λαμβάνη παρά τη εται

ρία τα οδοιπορικά, μόνον, έξοδα, των λοιπών εξόδων βαρυνόντων αυτόν

ατομικώς [...](S»

2.4. ΑΛΛΟΙ ΧΡΥΣΙΚΟΙ

Εκτός, όμως, από τους Μακεδόνες χρυσικούς, τις τελευτα(ες δεκαε

τίες του 190υ αιώνα και τις πρώτες του 200υ έδρασαν και οι εξής: ο

Χα@άλαμποςΣχιαδαρέσης(1875)06,οΝιχόλαοςΚοψιδάς7,ο Αθανάσως

r. Μαχ@αν1'ωνόπουλος' και ο Κυριάχος Ιω. Λαχόπουλος ή Λιαχόπου

λος, ο οποίος, μάλιστα, το 1889 βραβεύτηκε στη Διεθνή Έκθεση των

45. ΓΑΚ-ΑρχεΙα Νομού Φθι.ώτ~δoς- Συμβολαιογραφικδ ΑρχεΙο Χαρ. Ζέρβα:

συμβόλαιο αρ.13940/6-6- Ι90 Ι

46. ΓΑΚ-Αρχεω Νομού Φθι.ώτιδος: συμβδλαω αρ.6144/1875

47. ΓΑΚ-ΑρχεΙα Νομού Φθι.ώτιδος- ΣυμβολαωΎραφικό Αρχεω Κων. ΜαυρΙΚα:

συμβόλαιο αρ.12063/1875 και Κ.Γαλλή: δ.Π. ,αJα 441
48. Κ.Γαλλή: ό.ι-.:., αια 846
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252 Γεώργιος Σταυρόπουλος

τ

Παρισ(ων με έπαινο «δι' αργυράν εικόνα»·'. Τα χρόνια αυτά δραστηριο

ποιείται και σ Πέ1:ροι; Τσουκαλάςο, γιος του Ευστάθιου Τσουκαλά ή

Γουριώτη, που προαναΦέραμε. Φαίνεται όμως να μην ασκεί μόνο ή

πάντα αυτό το επάγγελμα, αφού αναΦέρεται και ως βυρσοδέψης. Το έτος

1882 συναντούμε και τον, εκ Πατρών, έμπορο Δ@ακόπουλο, σ οποίος

καταχωρίζει και διαφήμιση, σε τοπική εφημερίδα, γνωστοποιώντας ότι

ανοίγει χρυσοχοείο στην οδό Ρήγα Φεραίου!! .
Στις αρχές του 200υ αιώνα συναντάμε τα ονόματα των: Κωνσταντί

νο" Α. Μακ@αντώνη!1, Βασιλείου ΠΠ@Ο" Τζανετίδη5.1, Γεω@γίου Ν.

Λαδόπo"λo,,~ και Παναγιώτη Β. Κ@οντη@ά!!. Απόγονοι των δύο τελευ

ταLων διατηρούν και σήμερα κοσμηματοπωλεία στη Λαμία, συνεχίζο

ντας, κατά κάποιον τρόπο. την παράδοση των προγόνων τους. Ιδιαίτερη

αναφορά θα πρέπει να κάνουμε στον Παν. Κροντηρά, γι.ατί προερχόταν

από ένα άλλο μεγάλο κέντρο της νεοελληνικής αργυροχρυσοχοϊας, τη

Στεμνίτσα της Αρκαδίας56. Έδρασε από τις αρχές του 200υ αιώνα στην

περιοχή μας σε συνεργασία με έναν άλλο γνωστό, στους ερευνητές, τεχνί

τη κω έμπορο του κλάδου, τον Αθανάσιο Ma(rttvo.
Η έντονη δράση, σχετικά, μεγάλου αριθμού χρυσικών στη Λαμία

έδωσε το όνομα (τοπωνύμιο) Χρυσοχοεία ή ΧρυσοχοiτικαS'1, σε μια
περιοχή του κέντρου της. την εποχή εκείνη. Την εντοπίζουμε από το.

σημερινό. πεζοδρομημένο τμήμα της οδού Καραϊσκάκη έως την Πλατεία

Πάρκου. Το τοπωνύμιο αυτό έπαψε να χρησιμοποιείται στη μεταπολεμι

κή Λαμία (ίσως και πιο πριν).

3. ΤΑ EPrA ΤΟΥΣ

Λίγα έργα των χρυσικών.που έδρασαν στη Λαμία, μας είναι γνωστά.

Πολλά έχουν καταστραφεί ή μεταποιηθεί και άλλα δε Φέρουν κανένα

49. Φ.Ε.Κ. 1889, σελ. 1826
50. ΓΑΚ-Αρχεία Νομού Φθιώτιδος- Συμβολαιογραφικό Αρχείο Κων. Μαυρίκα:

συμβόλαιο αρ.1182811874

51. Εφημερ(δα ΦΘΙΩΤΊΣ: Φ.28-10-1882 και εφημ. ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ: φ.9-3-1971

(επιμέλεια Δημ.Θ.Νάτσιος)

52. ΓΑΚ-Αρχεία Νομού Φθιώτιδος- Συμβολαιογραφικό Αρχε(ο Ζέρβα: συμβόλαιο

αρ.21850 και 21851/1ιxJ7 και Βιβλίο Μητρώου Τ.Ε.Β.Ε Λαμίας. αρ.23/1939

53. ΓΑΚ-Αρχε(α Νομού Φθιώτιδος- Συμβολαιογραφικό Αρχείο Κονιαβ(τη:

συμβόλαιο αρ. 780/1916
54. ΓΑΚ-Αρχεία Νομού Φθιώτιδος- BtβΛW Μητρώου Τ.Ε.Β.Ε. Λαμίας: αρ. 4/1939
55. ΓΑΚ-Αρχεία Νομού Φθιώτιδος- Συμβολαιογραφικό Αρχε(ο Ζέρβα: συμβόλαιο

αρ.18141/1904

56. Στη Λαμ(α συναντάμε, το ]862, έναν άλλο χρυσοχόο από τη Στεμν(τσα, τον

Ιωάννη Χήνη. ο οποίος δε θα πρέπει να ε(χε μόνιμη παρουσία στη Λαμία (συμβόλαιο

980/1862 του Σκαβέντζου).

57. ΓΑΚ-Αρχεία Νομού Φθιώτιδος- Συμβολαιογραφικό Αρχείο Δ. Γρεβεν(τη:

συμβόλαιο αρ.1737ΟΙ1892
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Η πάλα έχει μήκος 93 εκ. και πλάτος 7. ",. f/'l /ι..ι,ΜΙ"
Στηνόψη Α υm'ιρχouν7 μzτUJΠl>!ές ιmραστάσει;: 4

•
πvλεμωτής_ i:χειβγΑΛΜΈVo το oπvθίαmJ το θηκdρι •
πολεμιστής που κρατά πάλα.

φιπικό κόσμημα

ιmράιJτcwη Αθηνdς με οριζ6ντια εmγραΦή ΕΝ

ΛΑΜΙΑ Και κατακόρυφη ΔΙΑ ΧΙΡΟΣΓΟΥΚ: ΧΡΙΣΓΟ

πιzρdaraoη Αη-Γιώργη με εmγραφή ΑΓΙΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

πολεμιστής που Υ.ρατάει ανθρώπινο y.εφdλι με εm·

γραφή Ο ΔΙΑΚΟΣ

ανθοΦ6ρο αγγεω

στοιχείο που να μας βεβαιώνει την προέλευσή τους. Αυτό βέβαια είναι

ένα γενικότερο πρόβλημα της νεοελληνικής αργυροχρυσοχοί:.ας. Υπάρ

χουν, ευτυχώς όμως και εξαιρέσεις. Πρόκειται για λίγα έργα που έχουν

διασωθεί σε μουσεία ή ιδιωτικές συλλογές. Αυτά μας δείχνουν ότι το καλ

λιτεχνικό εJό.πεδo των χρυσικών της Λαμίας ήταν υψηλό και δικαιώνει

την άποψη της Κατερίνας; Κορρέ, που γράφει, ότι: «Η πόλη αυτή υπήρξε

ένα από τα σημαντικότερα κέντρα παραγωγής αργυροχοϊκών που διοχε

τεύονταν σε όλη τη Ρούμελη.» Και συμπληρώνει: «Άλλωστε η Λαμία ανα

δείχτηκε σε πασίγνωστο τόπο παραγωγής ποικίλων εξαρτημάτων της

φορεσιάς και φημίστηκε σαν έδρα ραφτάδων που κατασκεύαζαν φου

στανέλες για όλη τη Poύμεληsι».

Η ίδια παρουσίασε, σε εργασία της, δύο τέτοια λαμιώτικα έργα: ένα

κιουστέκι από τη συλλογή Γκούτη και ένα θηκάρι πάλας από το Μουσείο

Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης.

Και τα δύο έργα έχουν δουλευτεί με τη σαβατλίδικη τεχνική. Όπως

προαναΦέραμε το σαβάτι αποτελεί κράμα από μολύβι, ασήμι, χαλκό και

κερί του θειαφιού, σε ποικίλες αναλογίες για την επίτευξη χρωματικών

διαβαθμίσεων. Με την τεχνική αυτή οι χρυσικοί μπορούσαν να ζωγραΦί

ζουν με μέταλλα πάνω σε μέταλλα, και αντί για :ruνέλο και χρώματα, χρη

σιμοποιούσαν το σαβάτι. Το χαμηλό κόστος του σαβατιού τούς οδήγησε

στην ευρεία χρησιμοποίησή του, αντί του πανάκριβου σμάλτου. Ο τεχνί

της, αρχικά, χάραζε το σχέδιο σε ασημένιο έλασμα. Η χάραξη γινόταν

βαθύτερη εκεί όπου θα τοποθετούσαν το σαβάτι και η επιΦάνεια ανώμα

λη για να δέσει το μίγμα με την πλάκα. Μετά άπλωναν με τη σπάτουλα το

σαβάτι πάνω στην ασημένια πλάκα που θερμαινόταν. 'Οταν αυτή κρύω

νε, γυαλιζόταν με ειδικό όργανο, το μασκαλάΒ• ,

58. Κορρέ ΚατερΙνας: Νεοελληνικά Aιrf\I@oxoϊκά Eιnαστtι@ια • Ο NεβεCJΚιώτ/;

τεχνΙτη; τη; Λαμ'α;, περ. ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ, τ. 9/1983., σ. 88
59. δ.Π., 0.84
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254 Γεώργιος Σταυρόπουλος

Στην άψη Β υrn\eχσυν άJ.λΣ> 7: _
Λουλούδια και κλαδιά Ι :d.'
Αρεψάνιος πoλεμιorήςΙ" ΠΙήρη πολεμική εξdρτηση !!~
δικiφαλoς αετός στο σώμα του oπnίuυ διαγρd.φεται •

ανθρώmνo κεφdλι, ΠΙαιοιωμένος Ι" δυο σημαίες Ι
καθιστή ανδρική ιωeΦή Ι" εvρomαίΚά ρούχα Ι" επι· Ι

γρuΦή ΚΟ: ΜΙ: NEBEΣKAΛl Ι
Π1Jλεμιnrής έΦlΠΠDς που κραδαiνει πάλα

πολεμιστής JWV κρατάει ανθρώπινο κεφάλι και 8

σημnkι Ι

λουλούδια με κλαδιά και πουλιά Ι

ί

Το κιουστέκι έχει μήκος 51 εκ., διάμετρο κυκλικού τμήματος Ι2,5 εκ

και βάρος 485 γρ.

Στο κεντρικό στέλεχος του

υπάρχει παράσταση έφιππου Αη

Γιώργη 1WV καταβάλλει το δράκο

ντα. Τον άγιο πλαισιώνουν δεξιά

και αριστερά, πάνω σε ψηλές

βάσεις - Πι}ομαχώνες, πυργόσχημα

οικοδομήματα 1WV εmστέφoνταιμε

σταυρό. Πιο πάνω δυο άγγελοι,με

τεράστια ανοιχτά φ"r:ερα κρατούν

βασιλικ6θυρεόμε ελληνικήσημαία

στεφανωμένημε κορώνα.

Στο πάνω αριστερό έλασμα

εικονίζεται γυναικεία μορΦή με

κράνος(Αθηνά).

Στο πάνω δεξιά έλασμα aρειμά

νιος πολεμιστής που κρατάει απΌ

τα μαλλιά κομμένοκεΦάλι.

ι
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Στο έλασμα κdτω δεξιά δικέφα

λος αετός.

Στο έλασμα κάτω aetarEQd
μουστακοΦόρος πολεμιστής που

κραδαίνει γυμνό σπαθί και κρατd

κομμένο κεφάλι.

Τα κοινά θέματα και ο ομοιότροπος χειρισμός στην εκτέλεση των επι

μέρους λεπτομερειών οδηγούν στο συμπέρασμα ότι προέρχονται από το

ίδιο λαμιώτικο εργαστήριο και μάλιστα Νεβεσκιώτη χρυσικού.

4. ΕΠΙΛοrΟΣ

Η επέκταση των ορίων του ελληνικού κράτους, κατά τη δεκαετία

1912-1922, οι αλλαγές στον τρόπο παραγωγής αργυρών και χρυσών

κοσμημάτων και αντικειμένων και γενικότερα η εξέλιξη του τρόπου

ζωής στον Ελλαδικό χώρο επηρέασαν έντονα και την τέχνη αυτή και τη

διαφοροποίησαν σε σχέση με τη μορφή που είχε κατά το παρελθόν. Τα

τελευταία χρόνια, όμως, παρατηρούμε μιαν, εκ νέου, άνθηση της αργυ

ροχοϊκής τέχνης, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της εποχής, σε μικρότερο

βαθμό, βέβαια, από αυτόν της περιόδου της ακμής. Η εξέλιξη αυτή είναι

ενθαρρυντική και θα πρέπει, ο καθένας με τον τρόπο του, να βοηθήσου

με στηρίζοντάς την.
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Σωτήριο; Χούπα;

υπενθυνο; πολιτιστική; εκπαίδE\Jσης Φθιώτιδας

θΕΜΑ

θεατρικά εργαστήρια και θεατρικiς ομάδες:

ΜΙοα εκπαίδευσης και επικoινιovίας στη Λ αμlα (1978·2005)

***θεατρικό Εργαστήρι Λαμία;

«Α@ιστοΦάνηι;», θέατρο Σκιών Λαμία;,

θεατ@ικές Ομάδες, ΔΗJιΕ.θΕ PoiJμE

λης θεατρικό Εργαστή(μ.θεατρικού

Παιχνιδιού θεατρικό ΠνεtJματ. Κέν.

Σταυ@ον, mJ.(Κlστατικά σχολεία εκπαί

δευση; και μέσα επικοινωνία; από 10

1978·2005.

Τ
Ο θέατρο ήταν :παλιά ο ελεύθερος λαός, ήταν το καρναβάλι, η

γιορτή που τραγουδούσε στον ελεύθερο αέρα. Ο λαός ήταν ο

δημιουργός και ο αποδέκτης της θεατρικής παράστασης που μJOOρούσε

να μετουσιωθεί σε διθυραμβικό άσμα. Ήταν μια γιορτή που όλα μπο

ρούσαν να πάρουν ελεύθερα μέρος σ' αυτήν. Κι' ήρθε η αριστοκρατία

και εΦήρμοσε διακρίσεις.

Ορισμένα άτομα θα ανέβαιναν πάνω στη σκηνή και αυτά μόνο θα

μπορούσαν να παίξουν (αυτά ήταν τα ταλέντα; ... )...τα άλλα θα έμεναν

καθισμένα παθητικά να παρατηρούν αυτά που γίνονταν, αυτοί θα ήταν

οι θεατές, η μάζα, ο λαός.

Στη συνέχεια όμως άρχισαν να ξεχωρίζουν και τους ίδιους τους ηθο

ποιούς α' ,β' κατηγορίας κλπ. Ήθελε να μεταβάλλει το λαό «θεατή» σε

παθητικό άτομο του θεατρικού φαινομένου.

Ο θεατής δεν θα πρέπει να εξουσιοδοτεί με τίποτα το θεατρικό πρό

σωπο. Αντίθετα ο ίδιος πρέπει να αναλαμβάνει.το βασικό ρόλο του ηθο

ποιού, να μεταμορφώνειτη θεατρική πράξη, να δοκιμάζει λύσεις, να σκέ

πτεται αλλαγές. Με λίγα λόγια να παίζει αγνά και να εξασκείται για την

πραγματική δράση. Ο απελευθερωμένος θεατής, ξαναβρίσκοντας την

ανθρώπινη υπόστασή του ρίχνεται στη δράση. Λίγη σημασία έχει αν είναι

φανταστική, το σημαντικό είναι πως είναι δράση.

Όλα αυτά τα χρόνια (1978-2005) στην ΛαμLα - στην ευρύτερη περιοχή,

μέσα από την πολύχρονη συμμετοχή μας (ηθοποι6ς- δάσκαλος Θεάτρου

Υπεύθυνος Πολιτιστικής Εκπαίδευσης τις Θεατρικές διαδικασίες, του
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ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ-τωνΘεατρικών Ομάδων-Θεατρικών Εργαστηρίων-Σεμινα

ρl.ων -Θεατρικών Μαθητικών Αγώνων.. προσπαθήσαμε να διαμορφω

θούμε - να διαμορΦώσουμε καλούς θεατές, χαρακτήρες ηθOJωιών μέσα

από την ΦιλοσοΦία του Θεάτρου προς την σωστή κατεύθυνση.

Διερευνώντας πειραματιζόμενοι με τα άτομα κ' τις ομάδες που είχα

με την τιμή κ' την χαρά να επικοινωνήσουμε για 27 χρόνια καταλήξαμε

σε χρήσιμες παρατηρήσεις: * Το Θέατρο ήταν και είναι το ποιο αποτελε

σματικό εργαλείο (σαν παραστατική τέχνη) εκπαίδευσης (της Ελληνικής

γλώσσας, των Μαθηματικών, ...της ίδιας της ζωής).

Ένα εργαλείο που βοήθησε πολλούς μαθητές των Θεατρικών Ομά

δων, Θεατρικών Εργαστηρίων να ανακαλύψουν μέρος του κριμένου

θησαυρού τους, εντυπωσιακό, παραστατικό, αληθινό, αγνό μέσον επι

κοινωνίας. (το Θέατρο προς την σωστή κατεύθυνση,το καλώς εννοούμε

νο Θέατρο, όχι το θέατρο της πασαρέλας κ' όχι ασφαλώς το θέατρο για

το οποίο ομιλούν οι πολιτικοί ).

***Κάθε βράδυ φεύγαμε από την πρόβα δάσκαλοι και μαθητές ... με
αέρα για την ζωή ξαναγεννημένοι...χαρούμενοι... με πλούσιους εσωτε-

ρικούς κόσμους (γράφουμε σε πρόγραμμα για παράσταση του «Αρι-

στοΦάνη».)

Τα θεατ@ικά Ε@γαστή@ια (θεατ@ικό Πει@αματικό Ε@γαστή@ι

Λαμία;«Α@ιστοΦάνη9",θ.Ε. του ΔΗ.πΕ.θΕ) και οι διάφο@ε; θεατ@ι·

κt; Ομάδε; που λειτού@γησαν στην ΠΕ@ιοχή μα; είχαν τον χα@ακτή@α

των βιωματικών ε@γαστηρίων). Τα μέλη των ομάδων που έζησα προ

σπάθησαννα εφαρμόσουν στην πράξη «επι σκηνήρ),τη θεωρία.

***Ο@ισμένε;από τι; ασκήσει; που δουλέψαμεήταν:

το σώμα και ο φυσικό; κόσμο; : Σ' αυτό το εργαστήρι ξαναδημιουρ

γούσαμε τις κινήσεις των στοιχείων (νερό, φωτιά, πηλός, μέταλλο ... ) για
να καταλάβουμε, να νιώσουμε τις παρορμήσεις, τις αντιδράσεις και τις

κινήσεις του ανθρωπίνου σώματος. σε πολλά διαφορετικά επίπεδα

σωματικής έντασης ...
θέατ@ο Π4}0 του λόγου, εν χο@ό,σώματι: Ανοίξαμε έναν κόσμο mo

ευρύ. Η δόνηση της σάρκας μετείχε στην υψηλή ουσία του πνεύματος.

Η κίνηση, καθημε@ιVΉ πηγή θεατ@ική; έμπνευση;: Ασκήσεις - παι

χνίδια (χαιρετισμοί, τρέξε όπως αυτός, μπές, στο σώμα του άλλου. ανα

δρομή στη μέρα μου, διαβάζαμε «κινητικά)!> μέ@ο; από τα κείμενα.

Συναισθήματα και διαβαθμίσει; συναισθημάτων: ο@γή, θυμό;,

...χαρά (πολύ μικρή χαρά. μικρή χαρά. χαρά. μεγαλύτερη χαρά. μεγάλη

χαρά. πολύ μεγάλη χαρά .....μέσα από τα βάθη της καρδιάς μας ).
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Στήσιμο σκηνών βοηθητικέ; στην πράξη :Παρακσλουθσύσαν οι συμ

μετέχοντες δοκιμές σκηνών και έπαιρναν μέρος πειραματικά με επανα

λήψεις, επαναλήψεις ...αναλύσεις,βελτιώσεις...υποκριτικέςσημειώσεις...
Ασκηθήκαμεστον xaD(l{th λόγο: Ορθοφωνία ...

•*.Δt.εQεvνήσαμε τον καθοριστικό ρόλο του θεατή και συνειδητο

ποιήσαμε ότι το κοινό μιας παράστασης είναι αναπόσπαστος όρος της

θεατρικής επικοινωνίας στην πράξη.

···Δώσαμε την Eυxal.@ta(oe μαθητές, φοιτητές, εργάτες, επιστήμο

νες): Να γνωρίσουν τις ξεχωριστές ικανότητες τους. στο να εκφράζσνται.

να συγκινούνται, να εmλέγσυν, να κάνουν γόνιμη κρητική στον εαυτό

τους και στους άλλους ...
***λνακαλύψαμε πολλά ταλέντα: Άλλα το χρησιμοποίησαν στις

σπουδές τους, άλλα στη δουλειά τους, άλλα το έκαναν επάγγελμα (ηθο

ποιοί, σκηνογράΦοι.σκηνοθέτες,...),άλλοι πάλι και τα δύο...
•••
επιλέξαμε ...θέατρο ...για τα παιδιά, γιατί στην παιδική ηλικία

δημιουργείταιο αυριανό; (σωστό;) πολίτη;, ο αυριανό; (σωστό;) θεα·

τής.

επιλέξαμε ...θεατρικά έ@γα... για μεγάλου;...(κωμωδίε;,.. ) που

θεωρήσαμε ότι θα του; Π@οκαλέσουμε το ενδιαφέρον και θα του;

κάνουμε ποιο χαρούμενου;...
αντιμετωπίσαμε ...τα παιδιά σαν προσωπικότητε; με εξυπνάδα,

κρίση, ευαισθησίακαι Φαντασία ...
πιστέψαμε και πιστεύουμε ποια...στο καλό θέατρο σε κάθε του

μορΦή. Στο θέατρο που φτάνει κοντά στον κόσμο,όχι μόνο στο κέντρο

τη; Αθήνα; αλλά και στην περιΦέρεια. Στο θέατρο που ανεβάζει το

θεατή στη σκηνή, στηρίζεταιστι; αντιδράσει;του, γλεντάει μαζί του,

του μιλάειγια να του πεί κάτι.

*** Παρά κάτω θα αναΦέ@ω τα θεατρικά Εργαστήρια, τι; θεατρι·

κέ; Ομάδε; που το κάθε ένα έχει γράψει την δική του Ιστορία (ενδει·

κτικέ; θεατρικέ; παραστάσει; που δούλεψαν και έπαιξαν ). Που είναι

ασφαλώ; αντικείμενο παρά πέ@α έ@ευνας -και αξωλόΥηση; από την

εκπαιδευτική κοινότητα.

θΕΑΤΡΟ ΣΚΙΩΝ ΛΑΜΙΑΣ (του Μιχάλη Χαντζάκη)

(1978) θΕΑΤΡ1ΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛmΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛοrΟΥ Νεο

λαΙα Β@άχας

Έργα: «οι ένοχοι» του Σαμουηλίδη (27 Αυγούστου 1984 Πολιτιστικό
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Αύγουστο ερασιτεχνικής δημιουργίας), (1981) «εκείνος και εκείνoς~

(χυμός φρούτων ... ) του Μουρσελά, (1985) «μπαλάντα για έναν ταπεινό~

του Ηλία Κατσαβού, <ι(εσωτΕ@ιχές ειδήσεις~ του Μάριου Ποντίκα, ..." «οι

φασουλίδες του κατσιπόρω) Φ.Γκαρθία Λόρκα ...
Συνέδρια: (....)Ε.Μ.Π. Συμμετέχειενεργά με εισήγησή του (στο Θέα

τρο) στο συνέδριοτης ΠανελλήνιαςΠολιτιστικήΚίνησης (Π.Π.Κ). Παίρ

νει μέρος στις συναντήσειςμε την Υπουργό Πολιτισμού Μελίνα Μερκού

ρη και προωθείτο θέατρο ... στην εκπαίδευση.

θεατρική Ομάδα: Κ. Καρακώστας, Μ. Γαλάνη, Σ. Χού

πας.Γ.χαλιάσο. Γ.Γαλάνης, Κ.Χούπας, Β.Τσιρώνη, Δ.Μάγκας,

Κων.Τσιρώνη, Βασ.Κορέντζελος, Ε.Τσούτσικα, Θ.Αναγνώστου,

Κ.Γεωργακοπούλου,Μ.Κορέντζελου,Π. Μπουραζάς,Σ.Τσιρώνης,

(1982) Ν. Ε. Λ. Ε ΦθΙΩΊIΔΛΣ

Σεμινάρια:(Στο Θεολόγο Λοκρ(δας ), (Κέντρο Νεότητας Λαμ(α),

(Λεβέντη Αγ.Κωνσταντίνου)

Θεατρικά:

***(1985) ΕΡΛΣIΤΕΧΝιΚΗ ΣΚιιΝΗ ΔΗ. ΠΕ. θΕ ΡΟΥΜΕΛΗΣ

Έργα: «Τα όπλα του Aχιλλέα~, <ι(οι Γερμανοί ξανάρxoνται~,

Αλ.Σακελλάριου.

Διδασκαλία-Σκηνοθεσία: ΕλπιδοΦόρος Γκότσης,

Ερμηνε(α ρόλων:Ν.Κενάς,Σ.χούπας, Δ.Τζινέρης, Β.χορταριάς,

Αθ.Συναχερής, Μ.Καm'ιά, Κ.Καραπατής, Σ.Μάγκας, Π.Νάτσιου,

Θ.Αλεξ(ου, ... ).
«Μικροί φα@ισαίοl» Δ.Ψαθά.

Διδασκαλία -Σκηνοθεσία: Άρης Τσιούνης. Μουσική Εmμέλεια:

Δ.Τσούτσικας.

Ερμηνεία ρόλων: Μ.Καπνιά, Κ.Καραπατής, Σωτ.χούπας, Ν.Κτενάς,

Αννέτα Ρίζου,

Σ.Μάγκας, Σ.Τσιρώνης, Δ.Τζινιέρης, Αρ.Φούντα, Εύη Μπαχλαβά,

Ι.Μπέκου. Ε.Ντούνα.

«ψηλά τα χέρια» Δ.Γιαννουκάκη. «το φυντανάκι»του ΠΧόρν. <ι(μιας

πεντά@ας νιάτα~ Γιαλαμά-Πρετεντέρη

«το τάβλι» του Κεχαϊδη, «Λιθoυανία~ του Τζέιμς Μπάρυ, «Ξύπνα

Bασίλη~ του Δ.Ψαθά, «Πoλυγαμία~ του Γ.Ξ ενόπουλου, «Ζώ@Υ,. Ντα

ντέν του Μολιέρου

«Eκxλησιάζoυσες~ του ΑριστοΦάνη, «την άλλη Kυριακή~

Σπ.Ππαδογιώργου, «φωνάζει ο κλέφτης» του Δ.Ψαθά.

Η Σκηνοθεσία των έργων Σύγχρονου Δράματος έγινε από τους:

ΕλmδοΦόρο Γκότση, Άρη Τσιούνη, Γρηγ .Αθανασίου,Κωστή.Κούκιο

Αθανάσιο Μιχαηλίδη, Περικλή. Τσαμαντάνη, Εύα Βάρσου.
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Η Σκηνοθεσία του Αρχαίου Δράματο; έγινε από του;: ΜιχαηλΙδη

Αθανάσιο.

Υπεύθυνο; σκηνήι;:Ο Βασίλης. Ευσταθίου. με βοηθούς τους

Ηρακλ.Σκαρμούτσο Ι. Καστάνη. Φωηομοί.: Γ. Καλτσάι;. Κοστούμια:

Κίτσα Δρόσου.

Οργάνωση Παραγωγή; ·Γραμματεία: Σούλη Αδάμ.

Καλλιτεχνικοί Διευθυντές: 1.Ν,Ελπιδοφόροι;. Γ, ...

••• (1981) θΕΑΤΡ1ΚΗ ΟΜΑΔΑ ...ΖΗΣΗ ΦΥΚΑ
θεατρικά Έ@γα: «οφιάκαι;:ιι- του Σιμιντζή. 4<ΤΟ τάβλι)ι> 10υ Κεχαϊδη.

παίζουν:

I".Κουτλής,Bαoiλης.Kαρβoύνης.ΣΚΗΝΟθΕΣ1Α;Ζήοης.Φύχας.

1982 «Η Bt@WI' Ηθοποιοί:Ζ.Φύκαs,Β.Κα@βούνηs,l'.Κ.ουτλήι;.
1985 Δούλεψε 4<τουι; φασουλήδες του Κατοιπό@α:ιι-( στην οποία είχα

και εγώ τον @όλο του ΔΟΝ ΚΡΙΣΤΟΜΠΠΑ) η οποία δεν παίχτηκε αν

και εξε@αΙlΙκά έτοιμη παράσταση για τεχνικού; λόγου; ...
1987 «δάφνες και πικ@οδάφνες)!> του Κεχαϊδη.

Ηθοποιοί: Ζ. Φύκαι;, Β. Κα@βούνης, Κ. θεοδωσίου, Κ. Καρανάσιο;.

σκηνοθεσία: ...
1992 4<ΟΙ εΚ1ελεστέ;:ιι- του Σκού@τη.(Ζ. Φύκα;, Κ. Κα@ανάσιο;, Γ.

Κουτλής)

1997 4<ΤΟ πανιγή@L>I' 10υ Κεχαϊδη. έπαιξαν ομάδα σπουδαστών των

T.EJ.

• θΕΑΤΡ1ΚΟ ΜΑθΗΠΚΟ ΕΡΙ"ΑΣΤΗΡ1 ΛΑΜ1ΑΣ

έργα:(ι993) «Εσωτερικές ειδήσεις>, σε σύγχρονη διασκευή.(ΠεριβΙκή

ΔΙΣΗ Β/ΘΜ1ΑΣ IΟΤ.Ε.Λ)

ΔιδασχαλΙα-σκηνοθεσΙα:Σ.Χούπας,σχηνικά:ΜπΤσέλο,Μαθητές- ηθο

ποιοΙ (19) :Γ. Δάμπασης, Σωτ.Τσιρώνης, Σταθ.Τσιγάνης. Σπ.Μπουρούνης,

Α.Αγγελή •..
θΕΑΤΡΙΚΟ ΟΕ1ΡΑΜΑΠΚΟ ΕΡΙ"ΑΣΤΉΡ1 ΛΑΜ1ΑΣ .Α@ιοτοφά·

νη;:ιι-

(Σ.χούπας, Μπ.Τσέλος. Ν.Μπλάνη, Απ. Καραναστάσης, Αθ. Παπαθέ

ου, Σ. Τσιρώνης) **έ@γα: «τα τρΙα δώρα»της Ζ. Βαλάση σε διασκευή για

το θέατρο Σωτ. Χούπας.

παΙχτηκε από δύο θεατριχά σχήματα:

(α ) (1994). Σκηνοθεσία (Σωτ. Χούπας).Σκηνικά :Μπάμπης Τσέλος,

χορογραφω:Μαρ.Καπνιά.

ΗθοποιοΙ: Αυγερινός Σουλόπουλος,Μαρ. Καπνιά. Κατερ. Σωτηρίου.
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Ευφ.Πατακιά. Β. Μπακόλα, Σταθ. Τσιγάνης, Μ.Μάλωυ, Σωτ. Τσιρώνης,

Σπ. Μπσυρούνης,

(β)(Ι996)Μουσική επιμtλεια :Α.Σουλόπσυλος, μουσικά κoμά~

τια:Χρ.Φαναρίτης.

Ηθοποιοί: Σ.Τσιρώνης Ανδρ.Αναγνώστου, Α.Πανοπσύλου, Χαρ. Xει~

ρόπουλος, Ιουλ Γκίκα, Λαμπρινή Καραγιώργου, Δ.Μάγκας,

Μ.Κουτρούμπα,.

(γ) «Ο θάνατο σου η ζωή σου» του Αλέκου Σακελάριου (Πολιτιστικό

Μνημόσυνο στην

Κική Καπράνσυ-Θ.Τσέλσ) (1998).
Σκηνοθεσία:ΣΧούπας.ΣκηνσγραΦία-πCνακας σκηνικού: Μ.Τσέλος

Ερμηνεία ρόλων-ηθοποιοί:

Σωτ.Τσιρώνης, Δ. Τζινιέρης, Σπύρος. Κουδουνάς, Σαμπιχά

Σαρή,Στάθης Τσιγάνης, Λίτσα.Τσίκνα, Ε.Αποστόλου. Ι.Μπράτσης,

Μ.Κουτρούμπα, Πελαγία.Τσιάρα, Γ.Γόνης, Ι.Μπέκου. Λαμπρινή Καρα

γεώργου.

(δ) «Ο νευ@ικόςκύ@ιος»,«η,

ΣκηνoθεσCα:Σωτ.xoύπας. ΣκηνoγραΦία-:πiνακες ζωγραφικής: Μπά

μπης Τσέλσς.

Ερμηνεία ρόλων-ηθοποιοί:

:Σ.Τσιρώνης,Κ .Κουτσαμπασόπουλος,Γ.Γ όνης,Στάθης.Τσιγάνης ,Λαμπ

ρινή.Καραγεώργου,Παρασκευή.Γόνη,Ουρανία.Βούλγαρη,Ευάγγελος.Φ

ούντας,Κ.Καλατζής.

«Η αυλή των θαυμάτων» του Ιάκωβου Καμπανέλλη ΣυνΕ@γασία

Κ.Νεότητας του Δήμου Λαμίας.

Σχηνοθεσία: 1Κατράνης. Μουσιχή: Δ.Τσούτσικας. Ε@μηνία @όλων:

Νταίζη Παχή, Γ.Γόνης, Ν. Παπαγεω@γίου,Σ.χούπας, Α.Γώγου,

Δ.Σπανού, Β. Τσιλιγγί@η,Σ. Τσιγάνης, Κ. Κουτσαμπασόπουλσς, Π.Τόλια,

Σ. Τοι@ώνης, Α.Τσούμας, Δ.Γεω@γίου, Σ.Ψα@@άς, Λ.Κ«@αγεώ@γου,

κ.καλαντζής .

• θΕΑΤΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ T.El ΛΑΜΙΑΣ
( το Τ.Ε.Ι Λαμίας ήταν και είναι για την περιοχή ...πυρήνας πολιτι

στικής -κοινωνικής ζωής, όπως βέβαια και το Πανεm.στήμισ ... ) δημιr

ουργήθηκαν εξαιρετικές προσεγγίσεις:

έργα: «το παραμύθι χωρίς όνομα» του Ιάκωβου Καμπανέλλη, «Ερω

τόΚΡΙΤΟς» απόσπασμα του Βιτσέντζου Κορνάρου. «Η αυλή των θαυμά

των» αποσπάσματα παρουσ(ασαν το 2002 σε εκδήλωση για το θέατρο

στην εκπαίδευση μπροστά στον Ιάκωβο Καμπανέλλη -Κ Γεωργουσό

πουλο (Μύρη), (σκηνοθετική εm.μtλεια: Σωτ.χούπας. έπεξαν: Κων. Κου-
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262 Σωτήριος Χούπας

τσαμπασόπουλος. Κων.Καλατζής, ΣίμοςΨαρράς,Σ.χούπας, Σ. Τσιρώνης)

* ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΤΕΧΝΗΣ θΕΑΤΡΙΚΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ

(Δημιουργήθηκε τσ 1993). Υπεύθυνη: Ε.Κατσαρή.

Θεατρικά δρώμενα: Αγέλαστη πολιτε(α, καλικάντζαροι, εισβολέας,

στο οδοντιατρείο. μουσικοκινητικά παιχνίδια. τσίρκο φαντασίας, η

αυλαία των θαυμάτων, το αστέρι της αγάπης, ο κύκλος του νερού, η τσά

ντα και το τσαντάκι, τοόνειρο ...
* θΕΑΤΡIΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ

Έργα: +:0 Νευρικό;; κύριο;;)!., «t) γαλάζιαχελώνα»του Δ.Ψαθά.(26-2

2000 εκδηλώσεις για το καρναβάλη Λαμίας)

Σκηνοθεσι.α: Σωτ. Χούπας. Σκηνικά: Μπάμπης Τσέλος.

Ερμηνεία ρόλων - Ηθοποιοί: Eυγενfα Δημητροπούλου. Δημοσθένης

Χούπας, Σωτ.Τσιρώνης, Ανδρέας Αναγνώστου, Αμαλία Δημητροπού

λου, Δ.Ζάρδας, Αγγελική Τσιακμάκη.

+:1α τρία δώρα>!' της Ζωής Βαλάση, Σκηνοθεσία-διδασκα

λία:Σ.χούπας,Σ.Τσιρώνης. Σκηνικά: Mπάμm-ις Τσέλος. Χορογρα

Φ(α:Ιουλία Γκίκα.

Ερμηνεία ρόλων (μαθητές Δημοτικού-Γυμνασίου):Μυρτώ Γαλά

νη.Ιουλία Γαλάνη. Μάγδα Κορεντζέλου, Ηλιάνα.Ζιαγκουβά, Ρίτα Αγγέ

λου. Χριστίνα Κυροδήμου. Μιχάλης Αγγέλου. Δήμητρα.Ράντη,

Π.Kαραμfρης, Αλεξάνδρα Kαραμfρη.

+:0 ξυλοκόπο; και το δάσο;)!. του Μ.χατζάκη.

Διδασκαλία-σκηνοθεσία: ΣΧούπας-Σ.Τσιρώνης. Σκηνικά: Μπάμπης

Τσέλσς. ΧσρογραΦία: I.Γκ(κα.

Ερμηνεία ρόλων:Π.Kαραμfρης, Μυρτώ Γαλάνη, A.Kαραμfρη,

Μάγδα Κορέντζελου. Ιουλία Γαλάνη, Κ. Μπακαλώνης, Ηλιάνα Ζαγκο

βά, Δ. Ράντη, Μ. Αγγέλου, Ρ. Αγγέλου, Κέλυ Τσούτσικα

Κ. Γαλάνη. Δ. Τσούτσικας. Β. Τσούτσικα, Α. Ζιαγκοβά.

+:Η Λυσιστράτη)!. του Τ.Αποστολίδη, χορικά:Ι.Σερδάρης.

Σκηνοθεσω-διδασκαλία: Σ. Τσιρώνης - Σ. Χούπας. Σκηνικά: Μπά

μπης Τσέλσς.

Ερμηνεω ρόλων: Μάγδα Κορέντζελου, Ιωάννα Μάγκα, Ι. Γαλάνη,

Ηρώ Τσέλου, Α. Kαραμfρη. Π. Kαραμfρης [εωργ(ου

*θΕΑΤΡIΚΗΟΜΑΔΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥΣΥΛ/ΙΌΥ ΑΜΦΙθΕΑΣ

έργα: +:0 εαυτούλη; μου)!. του Ψαθά, «ποιο; είναι ο παπάι;>ι-, του Φιλίπ

Κίνγκ. Ηθοποιοί:· Στ. Τσιγάνης, Οδυσσέας Γκοτζαμάνης, Λαμπρινή

Καραγιώργου, Γ. Γόνης, Σωτ. Τσιρώνης, Β. Γόνη, Σ. Παύλου

*θΕΑΤΡΙΚΟΙ ΜΑθΗΤΙΚΟΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ

ΑΡΧΑΙΟΥ ΔΡΑΜΑΤΟΣ - ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ θΕΑΤΡΟΥ
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Τα τελευταία χρόνια έχουν πολλαπλασιαστεί οι θεατρικές παραστά

σεις στα σχολεία Είναι ένα γεγονός αδιαμφισβήτητα θετικό. Αποκαλύ

mει μια πραγματικότητα αληθηνής δίψας για γνωριμία κι έκφραση των

μαθητών μέσα από το θέατρο που κάνει εm.τακτική την ανάγκη συστη

ματικής εισαγωγής της θεατρικής παιδείας στα σχολεία.

2003 (16,17,18 Απριλίου) ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΛΑΜΙΑΣ Μήνυμα

Ειρήνης-Παιδαγ. χαρακτήρας (Οργανωτική: Αθ.Μιχελής, Σωτ.χούπας,

Ι. Σερδάρης. Κρητική: Άρης Τσιούνης, Δ. Ρήτας, Σταμ. Κυπραίος.)

έργα: «Μήδειω>του Μπόστ, «ένα καλύτερο μέλλον» του Ε.Τριβιζά, «ο

ξυλοκόπος και το δάσος» του Μιχ.χαντζάκη, «γειτονιά η Ευρώνωσψ>.

«τα τρια δώρα» της Ζ. Βαλάση σε διασκευή για θέατρο του Σωτ.χούπα,

«Ελένη»του Ευριπίδη ...
2005 (ι2,13,14,15Απριλίου) Δ. Θ. ΛΑΜΙΑΣ (Οργανωτική: Β. Ζαμπε

θάνης- Περ.Δ.Δ.Ε., Αθ.Μιχελής Δ.Δ.Ε., Σωτ. Χούπας Υπ.Π.Ε., ΣοΦία

Μόσχου, Ιουλία Γκίκα. Κρητική: Αθ. Μιχαηλίδης, Χαρ.Τσέλος)

έργα: «ο Διάκος» τουΙ. Γιαννέλη «Χορόδραμα». «τα τέσσερα πόδια

του τραπεζιού» I.Καμπανέλλη «να ζεί το Μεσολόγγι» Β. Ρώτα, «Η

μικρούλα η φελάχα Γιουλαλαμ» Ν.Περελή. «Η Λυσιστράτη» Τ. Αποστο

λίδη - χορικά: Ι. Σερδάρη, «οι προστάτες» Ευθυμιάδη, <<το παραμύθι

χωρίς όνομα» Ι. Καμπανέλλη, «ο πλούτος» Τ. Αποστολίδη - χορικά: Ι.

Σερδάρη. «προίκα μου αγαπημένη» Δ.Ψαθά. «1-1 θαυμαστή μπαλωμα

τού» Φ. Γκαρθία Λόρκα, «ο μικρός πρίγκιπας» Σαιντ Εξπερυ. «αΦιέρω

μα στο Μεσολόγγι» χορόδραμα: Ι. Γκίκα, «ο αχόρταγος» Δ.Ψαθά. «Εξε

τάσεις ...τάσεις...Φάσεις» Β. Αναστασιάδη,«ο καραγκιόζης γραμματι

κός» Θ. Σπuρόπoυλoυ. «το σπίτι της Μπερνάντα Άλμπα» Θ. Γκαρθία

Λόρκα.

θΕΑΊΡΙΚΕΣΜΑθΗΠΚΕΣΟΜΑΔΕΣ

ΔHl1E.eE. Επαγγελματικήσκηνή

Έργα: 1984. «!Ι στρίγγλα.Ο\) 1)<νε αρνάΚΙ.> Σαίξπηρ.

Σ"'f"Oθεσία: Χαρά Κανδρεβιώτου ΣκΗWΙΆ:N.πoλ(της.

Ηθωιοιοί: ΚΚαρακώστας, ΣΧοίιπας, Σ. Πουγκακιώτου, Γ.Τσαλαφούτης, Ι. Πωro:δόmuλoς.

Αλ/ι.1 έργα...Η ΑΥΛΗ ΤΩΝ θΑΥΜΑΤΩΝ IKαμιιανi),λη, ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ ...δεν >λ!JQώ-

νω. Η ΛΟΚΑΝΤΙΕΡΑ Κ.ΓΚΟΛΊΌΝΙ,ΤΟ ΧΡΥΣΟ ΚΛΕΙΔΙ, EfΠΚINΔYNO ΠΑΙΧΝΙΔ.Ι του

Μ. ΚΟΡΡΕ, το ΟΝΕΙΡΟ ΤΟΥ ΣΚΙΑΧΤΡΟΥ, Ο ΠΕΙΡΑΣΜΟΣ του Ξοο"WUλου, το

ΣΑΚΆΚΙ ΠΟΥ ΒΕΛΆΖΕΙ, Παρ' oλL'{O' εml!εώρηoις ,Ο\) Κ. ΜΟ\)ρΟ<λά -Μ. Πovtiκα, ο φιJo;

μου ο ΛΕΥΓΕΡΑΚΗΣ, Α. ΣακW.άρωυ, ΠΡΙΓΚΙΙΠΣΑ roYPANΓΩ, ΣΚΗΝΕΣ ΠΑθΟΥΣ

(από ταν Σαψο><λή σταν Σαίξπηρ), ΟΙ ΝΤΑΝΤΑΔΕΣ ΓΣ><eύρτης, Ο Μάγος του οζ, Ο

Δ1ΓΕΝΗΣ κι ο ΔΡΑΚΟΝΤΑΣ του Μιχάλη Χατζάκη. Ο αθλητής κι ο τζίτζικας ΠΜέντη, Ο

Κουρέας της ΣΕΒΙΛΛΗΣ. θΑΝΑΣΑΚΗΣ ο πολιτευόμενο; (Α ΣακελλάρLoυ

XJΊαvνακόπoυλoυ), ΠΑΤΡΟΣ ΜΕ το ΣΤΑΝΙΟ, Εγώ )(το κουνέλι, Με Δύναμη Aπb Την

ΚηΦωιό ΔΚτχαlδη, Μακρυγιάννη A>oμνημmε(,ματα ΧΚαλαβρούζΟ\), Ο ΛΕΠΡΕΝΤΗΣ

ΜΧΟ\)ρμούζη, Δωδiκατη νύy:tα Σoiξ,-.ηρ ...
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Ερωτήσεις - α.:τaVΤΉσεις - απόψεις
ει-Π των εισηγησεων της 3ης Συνεδρίασης

Σημείωση: Τα κείμενα των ερωτήσεων - απαντήσεων - απόψεων προ{;κυψαν από την

απrιμαyνητOΦώνηση των πρακτικών. Τα 6ποια κενά υπdρχoυν oφεtλovται κυρ/ως σε μη

ενεΡΥ07ωΙηση του μικρoφΏVoυ.

Δ. Νάτσιος, πρόεδρος: Από την έναρξη της συνεδρίασής μας μάς τιμά

με την παρουσία του ο βουλευτής Φθιώτιδας Ν.Δ. κ. Ν. Σταυρογιάννης.

τον οποίο καλώ στο βήμα για ένα σύντομο χαιρετισμό.

Νικ. Σταυρογιάννης: Κύριε Πρόεδρε, Κυρίες και κύριοι

Ε(ναι μεγάλη η χαρά μου που βρίσκομαι σήμερα κοντά σας, εδώ στο

Συνεδριακό Κέντρο του Κάστρου. για να παρακολουθήσω κάποιες από

τις εισηγήσεις του συνεδρίου σας.

Κατ' αρχάς θέλω να συγχαρώ τους διοργανωτές του 30υ Συνεδρίου

Φθιωτικής Ιστορίας.

Η οργάνωση αυτού του συνεδρίου δίνει το ερέθισμα σε όλους μας να

μελετήσουμε την ιστορία του τόπου μας, ιστορία που ,χάνεται στο βάθος

του χρόνου και το μύθο, να ερευνήσουμε γεγονότα, καταστάσεις και να

αξιολογήσουμε τα αποτελέσματά τους και την επίδραση που είχαν στην

πορεία του τόπου μας.

Η έκδοση μάλιστα των πρακτικών των συνεδρίων αυτών, πλουτίζει τη

βιβλιοθήκη μας με αξιόλογη βιβλιογραΦία και δίνει το ερέθισμα στους

ερευνητές να προσφεύγουν σ' αυτά για να αντλήσουν πληροφορίες.

Η σχέση μας με τη πνευματική μας κληρονομιά πρέπει να είναι σχέση

ζωής και προόδου, γιατί πιστεύουμε ότι ο άνθρωπος αν ξεκόψει από τις

ρίζες του, απομακρύνεται και από την ιστορία του, και χωρίς γνώση της

ιστορίας του χάνεται στο άπειρο του χρόνου.

Η ιστορία θα λέγαμε είναι ένα Φως στα χέρια του παρόντος που φωτί

ζει και καθοδηγεί το μέλλον.

Με τα λίγα αυτά λόγια χαιρετίζω το 30 Συνέδριο Φθιωτικής Ιστορίας

που διοργανώνει το Πνευματικό Κέντρο Σταυρού του Δήμου Λαμιών και

η Τοπική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων Νομού Φιώτιδας.

Εύχομαι επιτυχία και θα είμαι πάντα στη διάθεσή σας για κάθε δυνα

τή βοήθεια στο μέλλον για τη διοργάνωση τέτοιων δραστηριοτήτων όπως

έπραξα και τώρα με παρέμβαση μου στο Υπουργείο Πολιτισμού για την

χρηματοδότηση του Συνεδρίου. Ευχαριστώ

Δ. Νάτσιος: Ευχαριστούμε τον κ. Σταυρογιάννη για τα καλά του

λόγια. Ευχαριστούμε επίσης όλους του εισηγητές για τις επιστημονικά

άρτιες ανακοινώσεις του. Ιδιαίτερα θέλω να ευχαριστήσω τον κ. Κου

τσολέλο για τα καλά του λόγια και για το μνημόσυνο που έκανε για τον
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Ιωάννη Γεωργίου Βορτσέλα. Ο Δήμος Λαμιέων προ ετών, ετίμησε τη

μνήμη του, αφιερώνοντας μ(α οδό στο όνομά του. Με τη διαΦορά όμως

ότι τώρα τελευταία λένε σωστά τη λέξη, λέγανε Βορτσελά, όλες οι εκφω

νήτριες που καλούσα ταξί, Βορτσελά. Έπειτα από δημοσιεύματα, τελικά

προΦέραμε το όνομά του τουλάχιστον σωστά, Βορτσέλα.

Αλλά όμως, θα είναι το πιο καλό μνημόσυνο, αν γίνει μία αποδελτίω

ση του έργου του, ένας ευρετηριασμός, αυτό θα είναι το πιο καλό μνημό

συνο στη μνήμη του Βορτσέλα, τον οποίο όλοι τον συμβουλευόμαστε,

μηδενός εξαιρουμένου. Και μάλιστα μερικοί μεταΦέρουν και αντιγρά

φουν, κλέπτοντας τα δικά του. Για μας είναι το Ευαγγέλιο, για όσους

τουλάχιστον ταλαιπωρούν τους τυπογράφους και ασχολούνται με την

τοπική ιστορία. Θα είναι αυτό το πιο καλό μτ/μόσυνο.

Πριν συνεχίσουμε τις ανακοινώσεις, ο κ. Δήμαρχος εξέφρασε μία επι

θυμία να κάνει μ(α δήλωση. Κύριε Δήμαρχε, στο βήμα.

Γ. Κοτρωνιά;, δήμαρχος Λαμιέων: Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ. Ζητώ

συγνώμη για την παρεμβολή, αλλά ακούγοντας τον κ. Κουτσολέλο,

θεωρώ υποχρέωσή μου να σας ανακοινώσω κάτι το οποίο αν μας ακούει

ο Βορτσέλας από εκεί που είναι, πιστεύω ότι εν μέρει θα ικανοποιήσει τα

οράματά του και τις επιδιώξεις του.

Ο Δήμος Λαμιέων υπέβαλε μία πρόταση στο ΠεριΦερειακό Πρόγραμ

μα της Καινοτομ(ας για τη δηΜWυργία καινOΤOμtΚOύ Μουσείου Θερμο

mJλών, ή αλλιώς, όπως το λέμε Ιστορικού Κέντρου Θερμom.ιλών. Πρό

κειται για μία μελέτη η οποία έχει ολοκληρωθεί, έχει έναν προϋπολογισμό

2 εκατ. ευρώ. θα χρηματοδοτηθεί από την Ε.Ε. Έγινε σε απόλυτη

συνεργασία με την ΙΔ' Εφορεία Κλασικών Αρχαιοτήτων και ευχαριστώ

ιδιαίτερα την Προϊσταμέτ/, την κα Μάτ/ - Παπακωνσταντίνου. Έγινε

σε συνεργασία με το Υπουργείο Πολιτισμού και πιστεύουμε ότι αυτό το

κτίριο, επιφανείας 800 Τ.μ. που θα γίνει στο κάτω μέρος της Εθνικής

Οδού, δίπλα από το άγαλμα του Λεωνίδα, θα βρει στέγη η ιστορία της

περιοχής και θα κάνουμε ένα σημαντικό βήμα για να αξιοποιήσουμε και

όλο το χώρο, τον οποίο - θέλω να με πιστέψετε - η αξιοποίηση του χώρου

αυτού είναι ένα όνειρό μου, ένα όραμά μου.

Και δεν είναι τυχαίο ότι ο Δήμος Λαμιέων με το συμπόσιο για τις

Αμφικτυονίες, με την έκδοση του βιβλίου του συμπολίτη μας, του θύμt

ου του Χριστόπουλου «Αμφικτυονίερ). το οποίο θα πάει πλέον σε όλους

τους Ευρωβουλευτές, και με την Αμφικτυονία των Στερεοελλαδιτών, την

οποία προσπαθούμε να συμπήξουμε με άλλους παράγοντες της Στερεάς

Ελλάδας, πιστεύουμε ότι μ' αυτό τον τρόπο θα αναδείξουμε την περιοχή

και θα αρχίσουμε αυτό που 2.500 χρόνια δεν έγινε, εμείς να το προχωρή

σουμε και να το κάνουμε πραγματικότητα.

Θα μου επιτρέψετε αύριο να κάνω και άλλες δύο σημαντικές. πιστεύω,
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ανακοινώσεις,αφού συνεργαστούμεκαι με το ΠνευματικόΚέντρο Σταυ

ρού, πάντα βασισμένες σι ανακοινώσεις σ' αυτά που ακούστηκαν προη

γουμένως και που ακούγονται εδώ, στο συνέδριο μας, το οποίο είναι

πολύ σημαντικό mστεύω. Ευχαριστώ.

Δ. Νάτσιος;: Θα ήταν παράλειψηαν δεν έλεγα κάτι. Επειδή δεν κάνει

καμία αναφορά στην Λοκριδα ο Βορτσέλας,έχει συνεχίσειτο έργο του ο

σεβαστός κ. Τριαντάφυλλσς Παπαναγιώτσυ. με τη μελέτη του «(Ιστορία

και Μνημεία της Φθιώτιδας». Συνεχίζει το έργο του Βορτσέλα για τη

Λοκρίδα.

Αλλαγή κασέτας - μικρό κενό.

Γ. Δελόπουλος: Με αυτή την ευκαιρία θέλω και εγώ να τονίσω τη

σημασία που θα είχε μία επανέκδοση του έργου του Βσρτσέλα, αλλά

κάπως υπομνηματισμένη, κάπως συμπληρωμένη. Είναι πολύ σημαντικό

αυτό το έργο, αλλά λέω ξαναδουλεμένο κάπως.

Δ. Νάτσιο;: Το έργο επανεξεδόθη προ ετών από τον Μηχιώτη. Τώρα

άλλη γνώμη προσωmκά εξέφρασα, να γ(νει μία ευρετηρίαση, όπως είναι

άλλα έργα, με τα ευρετήρια.

r. Δελόπουλο;: Συν αυτό, αλλά και κάποια υπομνήματα.

Δ. Νάτσw;: Μακάρι να εξευρεθεί ομάδα εργασίας και τα χρήματα.

Ευχαριστούμε που μας ακούσατε.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:41:41 EEST - 54.226.8.97



4η Συνεδ~ίαση

DQoEbQEΙO:

Τσέλος Μπάμπης - ΜαΚQής r,άννης

Κονάνου Παναγιώτ:α

«Φθιώτες και άλλοι Στερεοελλαδίτες ήρωες του 1821»

ΔελημποίΙρας: Χρήστος

«Οι υπέρ Ελευθερίας αγώνες της Επαρχίας Δομοκού»

Λέλης rεώQΎιος

«Πρακτικά οροθετικής γραμμής (1832) του νεοσύστατου

Ελληνικού κράτους. Προσκήνιο - Παρασκήνιο».

MΠ(tέκης: Σπίιρος:

«Το γεωκτησιακό καθεστώς στη Φθιώτιδα,

όπως αυτό διαμορΦώθηκε την πρώτη 20ετ(α του ελεύθερου βίου».

ΚαραγεώΡΥος: Νικόλαος:

(ΤοπογραΦικός προσδιορισμός των αρχα(ων πόλεων Φθίας

και Ελλάδας της επικράτειας του Πηλέα και του Αχιλλέα».

ΚΟQοδήμος ΗQακλής

«Άπαν' χορός Πελασγίαρ),

Λάζου Βασιλική

«Η συγκρότηση και η δράση της Εθνοφυλακής από την Απελευθέρωση

ως τον Σεπτέμβρη του 1945. Η περίπrωση της Λαμίαρ!'.

Ερωτήσεις - απαντήσεις - απόψεις

επί των εισηγήσεων της 4ης Συνεδρίασης
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ΕΙΣΗΙΉΤΡΙΑ

Παναγιώτα Κονάνου

ιστορικό; • ε&νολόγο;

θΕΜΑ

ΦΟιώτες και άλλοι ΣτερεοελλαδΙτες ήρωες του 1821

Η
Ρούμελη αποτελεί για τους ιστορικούς σημείο αναφοράς σε

συζητήσεις που αφορούν την ελληνική επανάσταση καθώς αυτή

είναι που οδηγούσε τους έλληνες στα χνάρια της εθνικής και γόνιμης

οδού.

Οι πρόγονοι μας μας κληροδότησαν πέρα από δόξα. τιμή και περηΦά

νια, μνημεία θριάμβου στο Χάνι της Γραβιάς, στην Αλαμάνα, στην Αρά

χωβα, στο Μεσολόγγι και στον Σπερχειό. Για nρώτη φορά η ύλη δε φτά

νει να ξεπεράσει σε αξία τα κεΦάλαια της ανθρωπιάς.

Σφιχτά αγκαλιασμένοι οι ιεροί αγωνιστές της εθνεγερσίας του 1821
έδωσαν τιτάνιους αγώνες για την τιμή και την ανεξαρτησία της. Ελλάδας,

την κοινωνικοπολιτική απελευθέρωση του χιλιοβασανισμένου λαού της

που κώλυε ο ακατάλληλος ταγός τους. Η εθνική μνήμη όλων μας συντη

ρείται λόγω της ύπαρξης της ιστορίας καθώς μέσω αυτής αποκτούμε

εθνική συνείδηση και ευθύνη.

Η ανθρωπότητα θαύμασε το μεγαλείο της ψυχής των ελλήνων ηρώων

και εμείς ως Φθιώτες το λιγότερο που μπορούμε να κάνουμε είναι να

αναφερθούμε σε μερικές από αυτές τις προσωπικότητες του τόπου μας

και ολόκληρης της Στερεάς Ελλάδας, που ίσως στο ευρύτερο κοινό να

μην είναι τόσο γνωστοί όσο κάποιοι οπλαρχηγοί όπως ο Δυοβουνιώτης. ο

Διάκος, ο Γκούρας, ο Πανουργίας και ο Ανδρούτσος.

Επειδή όμως ο χρόνος μας περιορίζει, επέλεξα να αναφερθώ στους

αγωνιστές που υπήρξαν τα πρωτοπαλίκαρα των γνωστότερων οπλαρχη

γών όπως οι προαναφερθέντες. Οι κάτωθι αγωνιστές μαθήτευσαν δίπλα

στους δασκάλους της τέχνης του πολέμου και έμαθαν πως μόνο η ισχύς

εν τη ενώσει θα έφερνε την ελευθερία στην Ελλάδα.

Έτσι λοιπόν λόγω της κοινής μας καταγωγής θα αρχίσω με τον Νικό

λαο Τερτίπη και αναφανδόν ως Mn.εκιώτισσα θα του πλέξω το εγκώμιο

για τα ανδραγαθήματά του στο έπος της θυσίας.

Ο Τερτίπης Νικόλαος ήταν αγωνιστής από το χωριό Μπεκή (Σταυ

ρός). Έλαβε μέρος στην επανάσταση από την αρχή ως το τέλος. Αγωνί

στηκε στα σώματα διαΦόρων οπλαρχηγών, όπως του Μαυροβουνιώτη

1824-1826 και του Γεωργίου Σκουρτανιώτη και Ιωάννη Κλίμακα 1826
1828. Στις 28 Μαρτίου το 1832 πήρε το βαθμό του εικοσιπένταρχου. Η

επιτροπή εκδουλεύσεων όμως τον κατάταξε απλό στρατιώτη. Φαίνεται
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l

πως πέθανε πριν το 1859 γιατί το χρόνο αυτό αναΦέρεται σε συμβόλαιο,

Αικατερίνη χήρα Νικολάου Τερτίπη.

Ο Ζητουνιάτης; Ιωάννης ήταν αγωνιστής από τη Λαμία και εργαζό.

ταν ως έμπορος στη Λιβαδειά κατά την προεπαναστατική περίοδο. Όταν

άρχισε ο Αγώνας ακολούθησε τον Διάκο και τον Ανδρούτσο, αργότερα

δε και άλλους καπεταναίους ως μπουλουξής. Πήρε μέρος σε πολλές

μάχες μέχρι το τέλος. Μετά την επανάσταση από την επιτροπή εκδουλεύ

σεων κατατάχτηκε στους αξιωματικούς Ε' τάξεως.

Ο Δραχάς Νικόλαος ήταν ένας ακόμη αγωνιστής από τη Λαμία και

σκοτώθηκε στη μάχη του Ανάλατσυ το 1827.
Ένας ακόμη αγωνιστής του 1821 ήταν και ο Σωτήριος Δρίτσας γιος

του παπαθανάση Δρίτσα και πατέρας του Ιωάννη Δρ(τσα από την Λαμία,

εγκατεστημένος στην Αθήνα. Σκοτώθηκε το 1826 πολεμώντας κατά του

Μουχτάρμπεη Kιaφαζέζη.

Ο Ζουλούμη; ΑναΥνώστη; καταγόταν από την Υπάτη και υπηρέτησε

ως καπετάνιος στο σώμα του Μήτσου Κοντογιάννη και έλαβε χώρα σε

πολλές μάχες. Πολέμησε επίσης και στο πολιορκημένο Μεσολλόγγι. Σκο

τώθηκε μετά την έξοδο στη Ναυπακτία από Τούρκους καβαλλαραίους

του Καφαζέζη που πήγαιναν για την Ανατολική Ελλάδα.

Ο θάνος Γεώργιος ήταν αγωνιστής από την Υπότη και πήρε μέρος

στον αγώνα υπό τον Αθανάσιο Διάκο και ύστερα με άλλους καπεταναί

ους. Στα Βασιλικά πληγώθηκε σοβαρά. Χρημάτισε κατοmνά γραμματι

κός του Μήτσου Κοντογιάννη και Νάσου Φωτομάρα. Η επιτροπή εκδου

λεύσεων τον κατέταξε στους αξιωματικούς. Πέθανε δημόσιος υπάλληλος

το 1845. Ο γιος του Δημήτριος που ονομάστηκε Θανόπουλος πολέμησε

και αυτός καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα.

Ο Ζαχαράχη; καταγόταν από την Αταλάντη και έδρασε τον καιρό

του Αλή πασά. Υπηρετούσε στα σώματα του Αλή όταν ήταν δερβεντζής

της Ρούμελης αλλά του έφυγε. Τον πρόδωσε ένας παπάς και τον συνέλα

βαν οι άνθρωποι του Αλή και τον πήγανε στα Γιάννενα. Ο τύραννος

όμως του έδωσε χάρη με την ελπίδα ότι θα καθCσει ήσυχα. EmστρέΦo

ντας όμως ο Ζαχαράκης στον τόπο του, σκότωσε τον παπά και την οικο

γένειά του. Έστειλε ο Αλή τον ΓιουσούΦ Αράπη εναντίον του αλλά επει

δή δεν κατάφερε τίποτα έστειλε τον Μπεκήρ Τζογαδούρ και αυτός σού

βλισε τον Ζαχαράκη.

Ο Ζήσης Αθανάσιος ήταν ένας αγωνιστής από την Λοκρίδα. Πήρε

μέρος στην επανάσταση, από την αρχή ως το τέλος, ακολουθώντας τον

Οδυσσέα Ανδρούτσο, ύστερα το Γκούρα και τον Καραϊσκάκη. Σκοτώ

θηκε αργότερα σε μία συμπλοκή κατά την πολυαρχία.

Ο Ζώτο; Αναστάσιος αγωνιστής από το χωρίο Ξυλίκοι Λοκρίδας.

Ακολουθούσε προεπαναστατικά τον Ανδρούτσο και όταν κηρύχτηκε η
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επανάσταση,τον Γκούρα και τους άλλους καπεταναίους. Πολέμησε από

την αρχή μέχρι το τέλος του αγώνα και πήρε μέρος στις πιο πολλές μάχες

της Ανατολικής Ελλάδας.

Ο Διδασχάλου Αναγνώστης ήταν αγωνιστής από το Καρπενήσι.

Παρά την προχωρημένη του ηλικία. πήρε μέρος στην επανάσταση σχη

ματίζοντας με τα δικά του έξοδα μικρό σώμα στρατιωτών. Τραυματίστη

κε σε μια συμπλοκή που έγινε κοντά στον Πρσυσσό και σε ένα μήνα πέθα

νε από το τραύμα στο Αιτωλικό. Ο Αναγνώστης άφησε πίσω του άξιους

συνεχιστές του έργου του, τους γιους του Γεώργιο και Παναγιώτη, στους

οποίους κληροδότησε την ανδρεία και την αγωνιστικότητα.

Ο KrovmavttvO; Βελής γεννήθηκεστο Κεράσοβο Ευρυτανίαςτο Ι 770
και το πραγματικό του όνομα ήταν Στεργιόπουλος. Υπήρξε ονομαστός

αρματολός του τόπου. Στη αρχή θήτευσε στην αυλή του Αλή πασά στα

Γιάννενα και διορίστηκε από τον Χουρσίτ βοεβόδας στη Μακεδονία και

στη Θεσσαλία. Μυήθηκε στη Φιλική Εταιρία και στις 10 του Μάη το 1821
μαζί με τον Κώστα Στουρνάρα κήρυξε την επανάσταση στο Κεράσοβο.

Αρνήθηκε να αποκαλύψει τα μυστικά του αγώνα και πέθανε πάνω στα

βασανιστήρια το 1821. Ο γιος του Γεώργιος. μεγαλέμπορος στην Αρτα

παράτησε την περιουσία του και διαδέχτηκε τον πατέρα του στον αγώνα

κατά των Τούρκων.

Οι rιoλδασαίoι ήταν οικογένεια διαπρεπών αγωνιστών από το Καρ

πενήσι που διακρίθηκαν ως αρματολοί και οπλαρχηγοί. Σπουδαιότεροι

ήταν: ο Γιαννάκης Γιολδάσης που με τα στρατιωτικά του τμήματα πήρε

μέρος σε πολλές μάχες στη Ρούμελη κι εξόντωσε τον Αλβανό ληστή

Σελήμ Μπεκιάρη. Πολύ γνωστός ακόμα ήταν ο Ζαχαρίας Γιολδάσης που

ήταν επικεφαλής Ευρυτάνων και αγωνίστηκε κάτω από τις διαταγές του

Καραϊσκάκη, του τζαβέλα και του Ράγχου.

Μία πολύ σημαντική οικογένεια που πρόσφερε στην ανάπτυξη της

πνευματικής ιστορίας από την προεπαναστατική περίοδο ως την λήξη της

επανάστασης ήταν η οικογένεια των Αινιάνων. Γεννήτορας και πρόδρο

μος αυτής υπήρξε ο Ζαχαρίας Αινιάν. Τα βήματά του θα ακολουθήσουν

οι γιοι του Γεώργιος, Χριστόδουλος και Δημήτριος. ΤΟ πνευματικό τους

έργο υπήρξε αρωγός για να εξελιχθούν ως προσωπικότητες οι Έλληνες

του μεταπελευθερωτικού κράτους. Το αρχικό όνομα του Ζαχαρία Αινιάν

ήταν Αναγνώστης ή Αναγνώστης Οικονόμου και αυτό ίσως προκύπτει

από το ιερατικό του αξίωμα. Γεννήθηκε στο 1760 στο Μαυρίλο Τυμφρη

στού και ολοκλήρωσε τις σπουδές του στη Μεγάλη του Γένους Σχολή

στην Κωνσταντινούπολη. Εγκαταστάθηκε μόνιμα στην Υπάτη όπου και

πέθανε το 1857 σε ηλικία 97 ετών.

Ο Κοντοσόπουλος Αvtώνης ή [εράντωνος γεννήθηκε στην Αρτονίδα

Δωρίδας. Ήταν ξάδερφος και πρωτοπαλίκαρο του Διάκου, ο οποίος τον
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έστειλε να ξεσηκώσει τη Λοκρίδα. Πολέμησε στο Χάνι της Γραβιάς στο

Πατρατζίκι, ανδραγάθησε στα Βασιλικά όπου και λαβώθηκε. Διακριθη

Χε στα Σάλωνα, στην Νευρόπολη και στις εκστρατείες του Καραϊσκάκη.

Έφτασε στο βαθμό του αντισυνταγματάρχη και πέθανε στα Σάλωνα το

1867.
Ο θεοχαρόπσυλος Αθανάσιος ι ήταν από τη Λιβαδειά. Ακολούθησε

τον Νικηταρά τα πρώτα χρόνια και πήρε μέρος σε πολλές μάχες. Αργό

τερα στην Πελοπόννησο προσχώρησε στους κυβερνητικούς και πήρε

μέρος στην καταδl.ωξη των ανταρτών. Σκοτώθηκε πολεμώντας κατά των

Αραπάδων, το 1825 στο Ναυαρίνο.

Ο θεοδώρου Ανδρέας ήταν από τη Θήβα. Γεννήθηκε το 1800 και

ακολούθησε το 1821 τον Ζαχαρίτσα και αργότερα άλλους αρχηγούς. Το

Ι825 κατατάχτηκε στο ταχτικό του Φαβιέρου. Το 1826 έγινε υπολοχαγός

και το 1827 λοχαγός. Πήρε μέρος σε πολλές μάχες, στο Χαϊδάρι, στην

Κάρυστο, ανέβηκε στην Ακρόπολη και πήγε στην Χίο. Μετά την επανά

σταση από την Επιτροπή Εκδουλεύσεων κατατάχτηκε στους ταγματάρ

χες. Πέθανε το Ι847 στην Πάτρα.

Ο Δήμας Ιωάννης ήταν αγωνιστής από την Αθήνα. Υπηρέτησε στον

Ανδρούτσο και αργότερα κλείστηκε στην πολιορκημένη Ακρόπολη με

τον Γκούρα. Βγα(νοντας από το κάστρο με αποστολή προς τον Καραϊ

σκάκη πιάστηκε από τους εχθρούς και αφού βασανίστηκε ανελέητα, τον

κρέμασαν τελικά έξω από τον Αγιο Δημήτριο τον Λουμπαρδιάρη για να

τον βλέπουν οι πολιορκημένοι Έλληνες.

Ο Δημητράντος ή Γιαννέλος (Δημήτριος Ιωαννίδης) ήταν αγωνιστής

από το Αγρίνιο. Πολέμησε στη δυτική Ελλάδα και επανειλημμένα πλη

γώθηκε. Στον εμφύλιο πόλεμο κατέβηκε στην Πελοπόννησο και πήρε

μέρος στην καταδίωξη των «ανταρτών»2. Ύστερα γύρισε στο Μεσολόγγι

και πήρε μέρος στην έξοδο. Σκοτώθηκε το 1828 στην προσπάθεια που

έγινε για την ανακατάληψη του Μεσολογγίου.

Ο [ιαννάκης Σουλτάνης ήταν ένας Ρουμελιώτης οπλαρχηγός που

καταγόταν από την Αιτωλοακαρνανία και έδρασε κυρίως στη Στερεά

Ελλάδα. Μπήκε στον Αγώνα από τους πρώτους και έδωσε τη ζωή του

1: Aραπι:'iδες έλε:Υαν οι Έλληνες κατά την επανάσταση τους Αιγυπτιους m:ιυ ήρθαν με

το Μπραϊμη και προξένησαν μεγάλες καταστροΦές στην επαναστατημένη Ελλάδα. Το «

Αραπάδες» εΙναι παραΦθορό του ονόματος Αραβες που δηλώνει τη φυλετι.κή καταγωγή

των Αιγυπτ(ων και πολλών άλλων λαών της Β. Αφρι.κής και της Ασ(ας. Υβριστικά οι

Έλληνες τους έλεγαν και στραβαραπάδες.

2: Αντάρτες κατά την ελληνική επανόσταση ονομάστηκαν κυρίως ο Κολοκοτρώνης,

ο Νι.κηταράς και όλλοι, από την κυβέρνηση Κουντουριώτη το 1824 και 1825 επειδή δεν

την αναγνώριζαν ως νόμιμη κυβέρνηση, καθώς και δεν ήταν. Με τις εγγλέζικες λΙΡες

όμως του δανεΙΟυ νίκησε τους αντιπόλους της «αντάρτες» που δεν είχαν ούτε λlρες, ούτε

όρεξη να χύνουν αδερφικό αίμα, κι έτσι νομιμοποιήθηκε η Κουντουριώτι.κη φατριά και οι

αντόρτες εΙτε κλείστηκαν στη φυλακή, στην Ύδρα. εΙτε αυτοεξορ(στηκαν.
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πολεμώντας με απαράμιλλο εγωισμό. ΑδερΦό τον αποκαλούσε ο Καραϊ

σκάκης σε γράμμα που έστειλε από το στρατόπεδο της Αράχωβας προς

τους προκρίτους των ΣπετσώνJ. Στο Μεσολόγγι το 1825 είχε διορωτεί

πολιτάρχης (αξίωμα αντίστοιχο προς εκείνο του αστυνόμου), είχε διακρι

θεί στις μάχες της δεύτερης πολιορκ(ας και είχε τραυματιστεί στις 17
Φεβρουαρίου 1826. Όταν οι Σουλιώτες έθεσαν θέμα αρχηγίας και πρό

τειναν να συσταθεί μία τριμελής επιτροπή για την εκστρατεία της Ρούμε

λης, τότε ο Σουλτάτ/ς έσκωε το χαρτί με τα ονόματα της επιτροπής που

του έδωσαν να υπογράψει, φανερώνοντας αυτόν τον υπέροχο χαρακτή

ρα του παλικαριού που Φώλιαζε μέσα του. Σκοτώθηκε όμως στη μάχη της

Αράχωβας το Νοέμβριο του 1826 και ολόκληρο το στράτευμα έκλαψε

τον άξιο αγωνιστή.

Κλείνοντας θα ήθελα να επισημάνω πως τελικά η ελληνική ψυχή ήταν

αυτή που νίκησε τον τερατώδη αριθμό του αντιπάλου. Ίiταν χρέος μας

λοιπόν να εξετάσουμε με αντικειμενικότητα τον τρόπο δράσης τους και

να δούμε πόσο επηρέαζε η προσωπικότητά τους και η ζωή τους γενικό

τερα τον τρόπο με τον οποίο συνέδραμαν στην επανάσταση. Ποτέ τόσοι

λίγοι άνθQωποι όπroς οι .Ελληνες δεν κατάψqtαν τόσα πολλά.

3: «Εις τα γράμματα τα ο;ωία μου εγράφετε δεν σας αποκρίθηκα, αΦού ε;ωλεμούσα

μεν 22 ημέρας εις Δ6μβραLναν xaL εσκοτώσαμεν αρκετούς εχθρούς, εσκοτώθη δε xaL ο α

δελφ6ς μας Γιαννάκης Σουλτάνης» (Δ(ον K6XXLVOU Η Ελληνική Επανάσταση τ. 50ς. σελ.

544. 6η έκδοση «ΜΕΛΙΣΣΑ»).

AuOεvτLxέ; πληροΦορ(ες για τη δράση του ήρωα αντλούμε από τη Γενική Εφημερί

δα της Ελλάδος «ο αείμνηστος ούτος ήρως. γέννημα της κατά την Ακαρνανίαν επαρ

χ(ας ΒονΙτσης. ελάμJIρυνε την πατριδα δL' ανδραγαθιών

Ε;ωλέμησεν κατ' αρχάς γεννα(ως εις την μερκήν του πατριδα Β6νησαν μετά του

στρατηγού Τζόγκα και εις μίαν κρίσιμον μάχην προχωρήσας ο Σουλτάνης κατά των

εχθρών. υπό του συνήθους εις αυτόν ανενδότου ενθουσιασμού φερ6μενος, ευρέθη περι.

κυκλωμένος, μετά του αδελψού του, παρά των εχθρικών LJtΠέων εις πεδιάδα, και κατέφυ

γον εις εν δένδρον δια να προφυλαχθώσιν. Φονεύει τρεις ο Σουλτάνης και διασώζονταL

και οι δύο αδελΦοΙ ..
»Δεν έδειξαν ολιγωτέραν ανδρείαν και εις μίαν πλησ(ον του Αχελώου μάχην, ότε

έλαβε βαρείαν πληγήν εις την χε(ρα και υπεχρεώθη να μείνη πολύν καιeόν αργός Αλλά

ιατρεύθη, τέλος, η χειρ εκείνη, ήτις έμελλε να στείλη πολλούς εχθρούς εις τον Αδην. xαL

μετά ;ωλλάς άλλος μάχας εισήλθεν ο Σουλτάνης xaL εις Μεσολ6γγιον» (Γενική Εφημερ(ς

της Ελλάδος. 27 Νοεμβρίου] 826)
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Χρήστος Δελημπούρας

σχολικός σύμβουλος Π.Κ

θΕΜΑ

Οι υπFρ Eλεvθερiας αγώνες της Eπaρχiας Δομοκου

Χ
ρήσιμη είναι μια αναδρομή στα περασμένα. Περιέχει τη δυνατό

τητα για την απαραίτητη σύγκριση με το παρόν, την εmβαλλόμε

νη εκτίμηση του πολύτιμου αγαθού της ελευθερίας και την αισιόδοξη

ενατένιση του μέλλοντος.

Όσο περισσότερη ευλάβεια αφιερώνουμε στο παρελθόν, με τόσο

περισσότερη αυτοπεποίθηση και εμπιστοσύνη αντικρίζουμε το μέλλον.

Η Θεσσαλία. όπως είναι γνωστό, στην οποία ανήκε και η επαρχία

περιΦέρεια Δομοκού από τους ομηρικούς ήδη χρόνους. έμεινε σκλαβω

μένη στους Τούρκους επί πεvτακ6σια-500-περίπoυ χρόνια. ήτοι από 1393
ως το 1881.

Είναι απαραίτητο, βέβαια, να υπενθυμίσουμε εδώ. ότι από το 1378
μέχρι το 1393 οι πεΡιΦέρειες Δομοκού και Φαρσάλων ήταν στην κατοχή

επικράτεια των Σέρβων. Γι' αυτό η υποδούλωσή της δεν άρχισε στις 29
Μαϊου 1453, ημέρα πτώσης της Κωνσταντινούπολης, πρωτεύουσας του

Βυζαντίου, αλλά το 1393, όταν για πρώτη φορά οι Τούρκοι του Βαγιαζήτ

Α' πάτησαν τα χώματα της περιοχής μας.

Κατά το 1393 είχαν συγκεντρωθεί γύρω από το Δομοκό στρατεύματα

του Δούκα των Αθηνών Γόδωνα Ντελαρός και του γιου του Σαίντ-Ομέρ,

με σκοπό να καταλάβουν το Δομοκό, εκδιώκοντας τους Σέρβους και

ύστερα να προχωρήσουν προς την Ήπειρο. Όμως, ο σουλτάνος Βαγια

ζήτ Α' , με τη συνοδεία και ενός ασήμαντου ηγεμονίσκου ονόματι Θεό

δωρος κατέλαβε τα Φάρσαλα και το Δομοκό και εmκράτησε στην περιο

χή απομακρύνοντας και το Σέρβο διοικητή Στέφανο Δούκα Χλαπηνό,

αντιπρόσωπο του « βασιλιά των Μετεώρων ΙωσήΦ », Ο οποίος κατευθύν

θηκε προς τα μiρη της Ναυπλ(ας.

Σημαντικό όμως, ρόλο στη συντριβή του Ελληνισμού στη Θεσσαλία

έπαιξε ο Χασάν Μπαμπά. Επίσης, πρέπει ν' αναφερθεί ότι λίγα χρόνια

πριν,το 1386, είχαν καταλάβει οι Τούρκοι τον Πλαταμώνα και το Κίτρος.

Ο Βαγιαζήτ Α' γρήγορα αναγκάστηκε να εγκαταλείψει τη Θεσσαλία

και να στραφεί κατά του Τιμούρ-Λαν ή Ταμερλάνου.

Στα τέλη του 140υ αιώνα η αυτοκρατορία του Τσέγκις-Χαν, που είχε

διαλυθεί μετά το θάνατο του, ξαναβρήκε τη δύναμή της με την ηγεσία

του Τιμούρ-Λαν (= Τιμούρ ο κουτσός) ή Ταμερλάνου, όπως είναι m.o
γνωστός. Ο νέος ηγέτης άπλωσε την κυριαρχία του στη Νότιο Ρωσία, στις
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Ινδίες, Μεσοποταμία, Συρια καταστρέφοντας τα πάντα. Μετά τη Συρω

οι ορδές των Μογγόλων εισέβαλαν στη Μικρά Ασία.

Ο Βαγιαζήτ Α' προχώρησε να τον αντιμετωπίσει με μεγάλες δυνάμεις.

Η τρομερή για την αγριότητά της μάχη έγινε κοντά στην Άγκυρα (1402)
και τελειωσε με πανωλεθρίατων Τούρκων.Ο Βαγιαζήτ Α' mάστηκε αιχ

μάλωτος και πέθανε στην αιχμαλωσία. Ο Ταμερλάνος δεν προχώρησε

δυτικότερα,γιατί ήταν ανάγκη να εκστρατεύσειστην Κίνα. Πέθανε όμως

κατά την πορεία και το απέραντο κράτος του διαλύθηκε. Η καταστροΦή

των Τούρκων έδωσε στο Βυζάντιο μισό ακόμα αιώνα ζωής. Ήταν όμως

τόσο μεγάλη η εξάντληση του κράτους, ώστε ούτε και τη Θεσσαλονίκη,

:που την είχαν ξαναπάρει, μπόρεσαν να κρατήσουν.

Το 1430 η πόλη έπεσε στα χέρια των Τούρκων. Γρηγορότερα, όμως, το

1425, ανακαταλαμβάνεται η Θεσσαλία από τον Τούρκο στρατάρχη Του

ραχάν Βέη και η περιοχή εποικίζεται από τους Τούρκους Κονιάρους

(καταγόμενους δηλαδή από το Ικόνιο), στους οποίους οφείλονται και τα

τοπωνύμια Άμαρλάρ, Ασλανάρ. Τσουφλάρ Κ.τλ

Η έναρξη ,λοιπόν, της Τουρκοκρατίας στην περιοχή μας το Ι 393 και το

τέλος της το 1881, είχε ως αποτέλεσμα η Θεσσαλία και ένα μικρό τμήμα

της Άρτας, ύστερα από πολύμηνες διαπραγματεύσεις με την Υψηλή

Πύλη, προσαρτήθηκαν στο ελληνικό κράτος μόλις τον Απρίλιο του 1881.
Στις 6 Ιουλίου 1827, υπογράφεται η συνθήκη του Λονδίνου. Ουσιαστι,..

κά επαναλαμβάνεται το ΠQωτόκoλλo της Πετρούπολης (23-3/4-4-1826)
που ήταν το πρώτο διπλωματικό έγγραφο που αναγνώριζε πολιτική ύπαρ·

ξη και ονομασία στην Ελλάδα. Σημαντικό το μυστικό "συμπληρωματικό"

άρθρο. που καθόριζε τα μέσα εξαναγκασμού των μερών για συμμόρφωση

με τους όρους της συνθήκης. Ακολουθούν και άλλα πρωτόκολλα του

Λονδίνου (1828-29-1830-32), που ρύθμιζαν τα σύνορα του ελληνικού

κράτους. Οριστική γραμμή ορίζεται Παγασητικός - Άμβρακικός κόλπος.

Δυστυχώς η Θεσσαλία, όπως και η πεΡιΦέρεια Δομοκού μαζί με τις

βορειότερες ελληνικές επαρχίες-πεΡιΦέρειες παρέμειναν έξω από τα όρια

του ελληνικού κράτους. Κατά το μακρύ αυτό διάστημα των -500- περί

:που χρόνων η περιοχή μας έμεινε κάτω από το βαρύτατο οθωμανικό

ζυγό. Στο διάστημα αυτό έγιναν πολλές aπελευθερωτικές προσπάθειες.

μερικές από τις οποίες ήταν αξιόλογες στον υπόδουλο ελλαδικό χώρο και

ιδιαίτερα στη Θεσσαλία και τη Ρούμελη με τους ανάλογους αντ(κτυπους

και στην περιΦέρεια Δομοκού.

Θα παρουσιάσουμε πολύ περιληπτικά τους απελευθερωτικούς αγώνες

στην περιΦέρεια-επαρχία Δομοκού από το Ι 821 ως το 188 Ι.

1.0 απελευθερωτιχόι;αγώναι;το 1821
Πριν αρχίσουμε την περιγραΦή των aπελευθερωτικών αγώνων της

-
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επαρχίας-πεΡιΦέρειας Δομοκού, καλό είναι να υπενθυμίσουμε τις παλαι

ότερες προσπάθειες του επισκόπου Τρίκκης Διονυσίου Φιλοσόφου, του

Γεωργίου Παπάζολη, του Θεοδώρου ΟρλώΦ, του Λάμπρου Κατσώνη

και του Ανδρίτσου, πατέρα του Ανδρούτσου, του παπαθύμιου Βλαχάβα

και του Νικοτσάρα, του Ρήγα Βελεστινλή, των διαΦόρων κλεφταρματω

λών των Αγράφων και της Όθρης.

Η ιστορική παράδοση του ελληνικού έθνους, η πνευματική και οικο

νομική άνοδος του παροικιακού και του υπόδουλου ελληνισμού κατά τον

τελευταίο αιώνα της Τουρκοκρατίας, η διάδοση των φιλελεύθερων ιδεών

της εποχής, η οργανωτική προετοιμασία από τη Φιλική Εταιρεία και οι

ετοιμοπόλεμες δυνάμεις των κλεφτών και των αρματολών, υπήρξαν τα

θεμέλια, πάνω στα οποία στηρίχτηκε η επανάσταση του 1821. Ο αγώνας

δεν ήταν εύκολος, η Οθωμανική αυτοκρατορω, παρά τα συμπτώματα

παρακμής, διατηρούσε ακόμη τη δύναμή της και οι ευρωπαϊκές δυνάμεις,

συνασπισμένες στην Ιερή Συμμαχία, ήταν αποφασισμένες να καταπνί

ξουν κάθε επαναστατικό κίνημα, που θα απειλούσε την ευρωπαϊκή ισορ

ροπία.

Παρά τις δυσμενείς εξωτερικές συνθήκες, το σάλπισμα της ελευθερίας

βρήκε τους Έλληνες συσπειρωμένους για την αποτίναξη του ζυγού.

Κάτω από τη σημαία της επανάστασης ενώθηκαν προύχοντες και αγρό

τες, κλεφταρματολοί και καπεταναωι, εξέχουσες μορΦές της διασποράς

και οι εκκλησιαστικοί άντρες με την απόφαση να ανακτήσει το έθνος «
την πολιτικήν αυτού ύπαρξιν και ανεξαρτησίαν », όπως τονιζόταν στη

λακωνική διακήρυξη της Πρώτης Εθνικής Συνέλευσης,τον Ιανουάριο

του 1822.
Την προπαρασκευή των κατοίκων της περιοχής είχαν αναλάβει διά

φοροι κλεφταρματολοί, Φιλικοί, κληρικοί και μοναχοί των μοναστηριών

(Άντινίτσης, Ξενιάς, Ομβριακής κ.τ.λ.) και άλλοι ανυπότακτοι και ένο

πλοι που κατέβαιναν από τα γειτονικά Άγραφα.

Η επαρχω-πεΡιΦέρεια Δομοκού μέχρι τις παραμονές της επανάστασης

του 1821 βρισκόταν κάτω από την εξουσία του Αλή Πασά των Ιωαννίνων

και μετά το θάνατό του, περιήλθε στα χέρια του Ομέρ Βρυώνη και του

Μαχμούτ πασά Δράμαλη, γνωστών από το ρόλο που έπαιξαν στον εθνι

κό μας αγώνα.

Η πόλη του Δομοκού ήταν έδρα Τούρκου πασά και υπήρχε σ' αυτόν

πάντα ισχυρή φρουρά. Η πόλη χτισμένη σε μια από τις θεαματικότερες

κορυΦές της Όθρης, στη θέση της αρχαιας πόλης του θαυμακού, απ'

όπου κατοπτεύετε πανοραμικά ο απέραντος θεσσαλικός κάμπος -θάλασ

σα ακύμαντη- μέχρι τα θεσσαλικά Άγραφα και τον Κόζιακα, απολησμο

νημένη, μέσα στα βάθη των αιώνων, με τους αρχαίους ανθρώπους, τα

βαθύρριζα και πολύκλαδα δέντρα και τα πυκνά συνταρακτικά ιστορικά
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γεγονότα καταπληγωμένη από βαρβάρους λαούς και πλημμυρισμένη από

αγώνες και φως. γαλήνη και ωραίους στοχασμούς, πόσα έχει να μας διη

γηθεί από τα περασμένα: τα δύσκολα χρόνια, τους οργισμένους καιρούς

και τις λαμπρές δόξες. Κι επάνω της, κορώνα και στολίδι. το θρυλικό

κάστρο της. αναδυόμενο μέσ' από τους πόνους και τα δάκρυα.

«Πανώριο το αγνάντεμα στου Δομοκού το κάστρο, χωρίς αντάρα

στην ψυχή και γύρω με ηλιοΦώρ), υμνεί ο άξιος παιδαγωγός κι εμπνευ

σμένσς συγγραΦέας αλησμόνητσς Αθ. Ζσρμπάς.

Κατά την εποχή της επανάστασης του 182 Ι. το συντονισμό του αγώνα

είχαν οι δύο διακεκριμένοι Φαναριώτες, ο Κων.Θ.Καρατζάς καιο Θεόδ.

Νέγρης.

Γενικός υπεύθυνος όμως της Φιλικής Εταιρείας ήταν ο ΧριστόΦορος

Περραιβός.

Επίσημος οπλαρχηγός στην επαρχία Ζητουνίου με επιρροή στην επαρ

χία Δομοκού ήταν ο Δυοβουνιώτης, όοου και κήρυξε την επανάσταση

στις 13 ΑπριλΙΟυ 182 Ι. Οι κάτοικοι των γύρω χωριών σύμφωνα με τις

πληροφορίες του Πουκεβίλλ, ήταν Φόρου υοοτελείς στον πασά Λαρίσης

και είχαν το δικαίωμα να Φέρουν όπλα, προκειμένου να φυλάσσονται

από τους πολλούς ληστές οου διέτρεχαν την περιοχή. Μια εγκύκλιος του

ιερού κλήρου της περιοχής κατά την έκρηξη του αγώνα του 1821 καλού

σε τους κατοίκους σε επανάσταση κατά των Τούρκων, η οποία βρήκε

ανταπόκριση μεταξύ των κατοίκων. Πολλοί απ' αυτούς προσέτρεξαν να

πλαισιώσουν τους διάφορους οπλαρχηγούς και καπεταναίους που εμφα

νίστηκαν. Αλλοι μετέφεραν πληροφορίες και άλλοι εξυπηρετούσαν με

άλλους τρόοους τον αγώνα.

Από έγγραφα του Αρχείου των Αγωνιστών, διαmστώνεται ότι οολλοί

κάτοικοι της περιοχής πλαισίωσαν ως ένοπλοι όχι μόνο τους Κοντογιαν

ναίους, αλλά και τον Αθανάσιο Διάκο, τον Οδυσσέα Ανδρούτσο και τον

αρχιστράτηγο της Ρούμελης Γεώργιο Καραϊσκάκη και συμμετείχαν στο

θρίαμβο της Αράχωβας και στους αγώνες της Ακρόπολης μαζί με άλλους

Ρουμελιώτες.

Μεγαλύτερη όμως ακτινοβολία στους κατοίκους της περιοχής είχε ο

Μήτσος Κοντογιάννης. οπλαρχηγός της Υπάτης. Ακόμη και οι καπετα

ναίοι του Αλμυρού Βελέντζας, Μπασδέκης, Γριζάνος κ. ά. προσέλκυσαν

πολλούς κατοίκους της γειτονικής κυρίως πλευράς.

Βέβαια, ο Χουρσίτ πασάς που πολιορκούσε τότε τον Αλή Πασά στα

Ιωάννινα, έστειλε εναντίον των επαναστατών -8000- πεζούς και -800
ιππείς με αρχηγούς τον Κισσέ Μεχμέτ και τον Ομέρ Βρυώνη, για να

καταπνίξουν την επανάσταση. Οι οπλαρχηγοί Δυοβουνιώτης, Πανουρ

Υιός και ΚοντΟΥιάννης προσπάθησαν να παρεμποδίσουν το πέρασμα των

Τούρκων προς τη Νότια Ελλάδα, στήνοντας καρτέρι στο χωριό Καλαμά-
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κι (Δερβέν Φούρκας), οι οποίοι όμως αναγκάστηκαν μπροστά στο μεγά

λο όγκο των Τούρκων να υποχωρήσουν προς την Οίτη.

Μια άλλη, κάπως γνωστή, μάχη έγινε κοντά στο χωριό Μακρυρράχη

(Καiτσα) τον Ιούλιο του 1821, στην οποία έλαβαν μέρος πολλοί κάτοικοι

του χωριού (γνωστοί από τα Αρχεία τους) και εκδίωξαν τους Κονιά

ρους. Η ελευθερία δεν ήρθε όμως και οι αγώνες έπρεπε να συνεχιστούν.

ΟΙ κάτοικοι της επαρχίας-περιΦέρειας Δομοκού. γεωργοί και κτηνο

τρόΦοι, πιστοί και ευσυνείδητοι, σεμνοί αγωνιστές της ζωής και της ελευ

θερίας, καταδικάστηκαν να συνεχίσουν τη ζωή της δουλείας, έτοιμοι

πάντα για νέες εξορμήσεις. Στα μαύρα και πολυτάραχα χρόνια της σκλα

βιάς, η ψυχή τους πλημμυρισμένη απ' το θείσ κρασί της ΠΙστης, αδιάφσ

ρη στις δοκιμασίες, έμεινε αδούλωτη και ολοΦώτεινη. Ιδανικοί και πονε

μένοι, γενναίοι και περήΦανοι. κράτησαν σταθερή τη δάδα της τραγικής

πορείας τους μέσα στο χρόνο.

2. Ο ωιελευθερωtΙXό; αγώνα; το 1854
Ο νέος απελευθερωτικός αγώνας του 1854 ξεκίνησε στις αρχές του

έτους και είχε διάρκεια τεσσάρων -4- μηνών. Διοργανώθηκε ουσιαστικά

από το βασιλιά Όθωνα με εm.τελείς και πρωτεργάτες τους ζώντες ακόμη

αγωνιστές του Ι 82 Ι. Οι στρατιωτικοί ηγέτες του 1821, Κίτσος Τζαβέλας,

Χριστόδουλος Χατζηπέτρος, Ευάγγελος Κοντογιάννης, Θεόδωρος Ζιά

κας, Παπακώστας Τζαμάλας, Νικόλαος Φιλάρετος κ.ά., με τη δραστήρια

και Φλογερή συμμετοχή του Σπύρου Καραϊσκάκη. ανθυπολοχαγού και

γιου του στρατάρχη της Ρούμελης Γεωργίου καραϊσκάκη. του ε:rnλoχία

Νικ. Λεωτσάκου και των γενναίων οπλαρχηγών της Θεσσαλίας: Κατα

ραχιά, Ζητουνιάτη, Φαρμάκη. Βελέντζα. Καραούλη και άλλων εξόρμη

σαν, με τα επαναστατικά τμήματά τους, για την απόκτηση της ελευθε

ρίας.

Στις 16 Φεβρουαρίου 1854, ο οπλαρχηγός Γεώργιος Καταραχιάς εισέ

βαλε από το παραμεθόριο χωριό Ασβέστης στο τουρκικό έδαφος, έδιωξε

τ/ν αλβανική Φρουρά από Ι Ί άντρες που υπήρχε στο χωριό Μακρυρρά

χη (Καiτσα) και κατέβηκε στο θεσσαλικό κάμπο. Αλλοι οπλαρχηγοί κατέ

λαβαν χωριά του Δομοκού κι έΦθασαν στις θεσσαλικές περιοχές (Δρανί

στα, Σμόκοβο, Ανάβρα κ.ά.), όπου ύψωσαν την επαναστατική σημαία

και προκάλεσαν ρίγη συγκίνησης και ενθουσιασμού στον υπόδουλο λαό.

Στις 19 Φεβρουαρίσυ 1854 έγινε σφοδρή μάχη στη Φιλιαδόνα (Χιλια

δού) μεταξύ των από-400-άντρες τμημάτων των οπλαρχηγών Θ. Δυο

βουνιώτη, Ι. Καραχάλιου, και Π. Διστομ(τη και της από-30-40-αλβανικής

Φρουράς και ΊΟ-Τούρκους στρατιώτες, τμήματος που προσέτρεξε σε βοή

θεια.

Οι Τούρκοι ηττήθηκαν και αποσύρθηκαν προς τα Φάρσαλα αΦήνο-
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ντας πίσω-15-νεκρούς συντρόφους. Οι ίδιοι επαναστάτες συμπαραστα

τούμενοι και από πολλούς κατοίκους συνήψαν νέα μάχη στη θέση

«Σάββα Βρύση», κοντά στο Νεοχώρι Δομοκού εναντίον άλλων Τουρ

καλβανών που έρχονταν από τον Αλμυρό.

Ο Ηπειρώτης Κώτσιος Καλλουτζής με τους άντρες του κατέλαβε το

χωριό Παλαμάς Δομοκού και σ' αυτό λίγο αργότερα συγκρότησε ο

Ευάγγελος Χορμόβας, το από-300-περίπου Βορειοηπειρώτες «Σώμα

Δήμου Λιούλια». Οι αγωνιστές Αναγνώστης Ζητουνιάτης και Ευθύμιος

Τσιμίδης κατέλαβαν την Ανάβρα (Γαυρα) στις 19 Φεβρουαρίου και στη

συνέχεια 21 Φεβρουαρίου τη ΣΚΟ11lά (Ταμπακλί), τη Μαντασιά και τη

Σχισμάδα (Καραχασάνι). Ακόμη, κατέλαβαν στις 12 Μαρτ(ου τη Μελι

τα(α (ΑβαρΙτοα) και τις Καρυές (Αλήφακα).

Οι Τούρκοι βλέποντας τον κίνδυνο που προερχόταν από τους επανα

στάτες, οχυρώνονται στο Δομοκό, την Ομβριακή, τα Φάρσαλα, τον

Αλμυρό, τη Λάρισα Κ.ά. Στο Δομοκό μάλιστα κατέΦθασε και ο δερβένα

γας Σουλεϊμάν μπέης Φράσαρης με πολλούς Τουρκαλβανούς και 400
νιζάμηδες από τον Αλμυρό.

Τελειώνουμε τον αγώνα εκείνον παρουσιάζοντας περιληπτικά τη

μάχη στο Δομοκό και στο Θαυμακό (Σκάρμιτσα).

Ο Ευάγγελος Κοντογιάννης με 500 άντρες, ο Λεωνίδας Τράκας με 300
άντρες, ο Σιάφακας με 350 άντρες, ο Ευάγγελος Μπαλατσός και άλλοι

ανάγκασαν τους Τούρκους της Ομβριακής ν' αποσυρθούν στο Δομοκό.

Οι ίδιοι πολιόρκησαν το Δομοκό στις 28 Μαρτίου, μέσα στον οποίο

ήταν 1.800 Τουρκαλβανοί με 600 τουρκικές οικογένειες και λίγες χρι

στιανικές.

Η προσέλευση στη συνέχεια των αντρών του Καλαμάρα-Τσουκαλά,

του Ιωάννη Φαρμάκη με 200 άντρες από τη Ναύπακτο, του Γιουρούκου

με 300 άντρες από την Κόρινθο, του Πλαστήρα και του Κασβίκη με

Ευρυτάνες και άλλων ενίσχυσε τους πολιορκητές επαναστάτες.

Στις 10 Απριλίου, Μεγάλο Σάββατο, με αφορμή την αρπαγή μερικών

προβάτων στο Πουρνάρι έγινε επtάωρη μάχη κοντά στο Δομοκό χωρίς

όμως αποτέλεσμα, λόγω έλλειψης γενικότερου στρατηγικού σχεδίου και

κακού συντονισμού των επαναστατικών δυνάμεων.

Στις 13 Απριλίου κατέΦθασαν Ι .000 επαναστάτες με αρχηγό το

συνταγματάρχη Παπακώστα Τζαμάλα από τον Αλμυρό για ενίσχυση.

Στις 14 Απριλίου όμως εμΦανίστηκαν, ερχόμενα από την Καρδίτσα,

τουρκικά στρατεύματα από 4.200 άντρες, με ιππείς, άτακτα σώματα και

με -4- κανόνια κατευθυνόμενα προς το Θαυμακό

(Σκάρμιτσα) με αρχηγό το Ζεί\ιέλ πασά και το Νουρεντίν πασά. Στο

Θαυμακό (Σκάρμιτσα) ήταν οχυρωμένος ο Ευάγγελος Μ. Κοντογιάννης

με 1.000 άντρες. Εκεί έλαβε χώρα άμεση σύγκρουση και έγινε φονική
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μάχη που κράτησε μέχρι αργά το βράδυ. Οι Τούρκοι έκαναν τρεις επιθέ

σεις

(γιουρούσια), έριξαν -530- βολές πυροβολικού, αλλά στο τέλος δεν

κατόρθωσαν να κάμψουν τους ηρωικούς άντρες του Κοντογιάννη και

αφήνοντας -250- 300- άντρες τους νεκρούς αποσύρθηκαν για την επόμε

νη μέρα. Στη μάχη αυτή σκοτώθηκαν και 200 Έλληνες, μεταξύ τους ο

λοχαγός Ι. Βαϊρακτάρης, ο Ντούζος, ο Παπαγγέλης, δυο αδελφοί

Μασουρόπουλοικαι τρία εξαδέλφια από τη Ναύπακτο.

Τη νύχτα εκείνη όμως ο Ευάγγελος Κοντογιάννης.αναμετρώντας τις

δυνάμεις του. βλέποντας την έλλειψη εφοδίων και την κόπωση των

αντρών του, την εγκατάλειψη της πολιορκίας του Δομοκού από τους

άλλους επαναστάτες προς την ανατολική και νότια πλευρά της πόλης και

επί πλέον τον κίνδυνο εγκλωβLOμού του, αναγκάστηκε να δι.ατάξει υπο

χώρηση των αντρώντου προς τα δυτικά εγκαταλείπονταςκατ' ανάγκη το

ένδοξο πεδίο της μάχης. Αυτή ήταν η τελευταία μάχη στην περιοχή. Η

κατοχή του Πειραιά από τους Αγγλογάλλους και τα άλλα πολιτικά

δlJιλωμαΤLκά γεγονότα προκάλεσαντην καταστολή του αγώνα του 1854.
Η αγγλογαλλική κατοχή συνεχίστηκε ως το 1857, ενώ ο πόλεμος είχε

λήξει με τη συνθήκη ειρήνης του Παρισιού (Μάρτιος 1856). Ο απελευ

θερωτικός κι αυτός αγώνας δυστυχώς, δε δικαιώθηκε και η δουλεία

συνεχίστηκε.

3.0 απελευθEQα/tιχόι;:αγώναι;:τα έτη 1866-1869
Με την ευκαιρία της έκρηξης της Κρητικής επανάστασης. το J866, οι

υπόδουλοι Θεσσαλοί, Ηπειρώτες και Μακεδόνες άρπαξαν και πάλι τα

όπλα στα χέρι.α τους για την πολυπόθητη ελευθερία τους.

Ο Επαμεινώνδας Δεληγεώργης. ως υπουργός Εξωτερικών σε συνεν

νόηση και με το βασιλιά Γεώργιο Α' ασφαλώς, πρότειναν οργάνωση επα

νάστασης και προς τις παραπάνω περιοχές, όπου διατηρούνταν επανα

στατικές εστίες γι.α "πιθανό και προς τα εκεί κέρδος'.

Κυρίως, όμως, ο Αλέξανδρος Κουμουνδούρος με το νεαρό τότε

υπουργό Εξωτερικών Χαρίλαο Τρικούπη υπέθαλψαν εντατικότερη επα

ναστατική δραστηριότητα. Περιοριζόμαστε σε γεγονότα της περιοχής.

Ο Ζήσης Σωτηρίου, ένας λαμπρός πατριώτης, με τριάντα-3Ω-ενόπλους

συμπολεμωτές του. επιχειρεί να εισβάλει στις "κούλιες" των συνόρων,

για να βοηθήσει τον απελευθερωτικό αγώνα της περιοχής Δομοκού,

χωρίς να επιτύχει δυστυχώς η προσπάθειά του. Προέκυψε, μάλιστα,

διπλωματικό ζήτημα γι.α την ελληνική κυβέρνηση, με την κατηγορία ότι

βοηθάει κι ενθαρρύνει τις επαναστάσεις.

Την άνοιξη του 1866 εκδηλώθηκε επαναστατική δραστηριότητα

κυρίως γύρω από την Ανάβρα (Γούρα). Ένας σημαντικός οπλαρχηγός
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αναδείχτηκετότε εκεί, ο Κυριάκος Καραμπάσης, με μερικές εκατοντάδες

ενόπλους, αλλά και άλλοι, με συνέπεια να εντείνεται ο επαναστατικός

αγώνας. Πολλές μάχες έγιναν υπό μορψη κλεφτοπσλέμου καθ' όλο το

1866 και στις αρχές του 1867 σε διάφορες τοποθεσίες, όπως στη Φιλιαδό

να, στους Κωφούς, στην Ανάβρα, στη Μελιταία, στο Μακρολείβαδο,

στον Παλαμά Κ.ά. Κυρίως στον Παλαμά έγινε σφοδρή μάχη, που κράτη

σε 5-7 ώρες, 6JOOU διακρίθηκαν οι οπλαρχηγοί Κυρ. Καραμπάσης, Καλα

μόρας και Βουλγαράκης. Στη μάχη σκοτώθηκαν-40-Τούρκοι και μόνο-2

Έλληνες. Το δυσμενές όμως για την Ελλάδα και τότε ευρωπαϊκό πσλιτι

κό κλίμα υπαγόρευε την κατάπαυση και εκείνου του απελευθερωτικού

αγώνα. Η Ελλάδα υποχρεωνόταν να αποΦύγει κάθε ενέργεια που θα ενί

σχυε προσπάθειες επανάστασης στις κτήσεις του σουλτάνου. Η κυβέρνη

ση, καθώς η χώρα δεν ήταν προετοιμασμένη στρατιωτικά, αναγκάστηκε

να συμμορΦωθεί και τα επαναστατικά κινήματα τερματίστηκαν με την

ικανοποίηση των αξιώοεων της Υψηλής Πύλης.

4.0 απελευθε@ωτικό~αγώνα~τα έτη 1876·1878
Ήταν ο τελευταίος απελευθερωτικός αγώνας στην περιοχή Δομοκού,

JOOυ υπαγόρευσαν οι συγκυρίες της εJOOχής εκείνης.

Τα αντάρτικα σώματα της ελεύθερης και υπόδουλης πατρίδας κινή

θηκαν, με καλύτερη, αυτή τη φορά, προετοιμασία, αρτιότερη οργάνωση

και προσεκτικότερο συντονισμό ενεργειών, ώστε ν' αποφευχθούν οι αJOO

τυχίες του παρελθόντος. Μεγάλη επαναστατική δραστηριότητα παρου

σίασαν τα λεγόμενα καπετανάτα. Σημαντικό ήταν το καπετανάτο στο

Νεοχώρι και στην Ανάβρα (Γούρα) που διοικούνταν: Ι) από τον ιερέα

του Νεοχωρίου Παπαδημήτρη Κανάκη, 2) το Βασίλη Κόκκινο από την

Ομβριακή, 3) το Δημήτρη Αβαρτσιώτη ή Γουρνά από τη Μελιταία, και με

γραμματέα το Δημήτρη Μάμμο από το Δομοκό. Ο ρόλος της τριμελούς

επαναστατικής επιτροπής ήταν JOOλιτικός και στρατιωτικός. αλλά και

συγχρόνως και συντονιστικός.

Έγιναν σπουδαίες μάχες στη θέση "Στενά Λιθάρια" έξω από το Δομοκό,

την Ομβριακή και σλ/.ού, απ' όπου εξεδιώχθηκαν οι Τούρκοι.

Ο οπλαρχηγός Φσύντας, έβαλε φωτιά στο χωριό Πασαλι, κοντά στην Αγό

ριανη. Ένα επαναστατικό σώμα όμως εγκλωβίστrrιtε από τους Τούρκους, στη

Βαρδαλή και οι ηρωικοί εκείνοι άντρες μη βρί<:rιtoντας άλλ.αν τρόπο διαφυ

γής, αντί να παραδοθούν, προτίμησαν να σκοτωθούν JOOλ.εμώντας.

Η δραστηριότητα εκείνη των επαναστατικών σωμάτων στην Ήπειρο,

Θεσσαλία και Μακεδονία σε συνδυασμό και μ' εκείνη του τακτικού

στρατού με αρχηγό το Σκαρλάτο Σούτσο, JOOυ εισέβαλε στη Θεσσαλία

στις 21 Ιανουαρίου 1878, ασφαλώς προκάλεσε το ευνοϊκό υπέρ της Ελλά

δας και των υποδούλων κλίμα.
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Στο ιστορικό χωριό Παλαμάς Δομοκού, πραγματοποιήθηκε στις 7
Μαρτίου 1878, μεγάλη σύναξη επαναστατών-πολεμιστών στο χώρο της

εκκλησίας του Αγίου Αθανασίου. Ύψωσαν την ελληνική σημαία, ορκί

στηκαν με σύνθημα: " Ελευθερία ή θάνατος" , κήρυξαν την επανάσταση

εναντίον των Τούρκων, όρισαν επταμελή επαναστατική επιτροπή και

συνέταξαν προκήρυξη προς τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις, εκλέγοντας

Προσωρινή Διοίκηση της επαρχίας Δομοκού.

Η Πολιτεία για να τιμήσει, έστω και αργά, με τη συνεργασία των τοm

κών συλλόγων κι άλλων παραγόντων, ως εκπλήρωση εθνικού χρέους,

:προέβη στην ανέγερση ανάλογου και αντάξιου προς την ηρωϊκή πράξη,

μνημείου στον ιστορικό αυτό χώρο, που Φωτίζει και διαιωνίζει το υψηλό

νόημα των αγώνων του έθνους για την κατάκτηση και τη διατήρηση της

ελευθερίας του.

Το ευνοί'κό υπέρ της Ελλάδας και των υποδούλων κλίμα υλοποιήθηκε

με τη σύγκληση συνεδρίου στο Βερολίνο των Μεγάλων Δυνάμεων υπό

τον καγκελάριο Βίσμαρκ τον Ιούνιο του 1878.
Το Συνέδριο του Βερολίνου (1878), ανέτρεψε τις ρυθμίσεις που :προ

βλέπονταν στη συνθήκη του Αγίου ΣτεΦάνου (Φεβρουάριος 1878), και
περιόρισε τα σύνορα της Βουλγαρίας. Δυστυχώς η Μακεδονία, η Θράκη

και η Ήπειρος παρέμειναν στην Τουρκία.

Η Θεσσαλία, (συνεπώς και η επαρχία Δομοκού) και ένα μικρό τμήμα

της Αρτας, ύστερα από πολύμηνες διαπραγματεύσεις με την Υψηλή

Πύλη, :προσαρτήθηκαν στο ελληνικό κράτος μόλις τον Απρίλιο του 1881
(απελευθέρωση Δομοκού: 8η Αυγούστου 1881).

Οι απελευθερωτικοί εκείνοι αγώνες όλων των εποχών αποτέλεσαν

τους χρυσούς κρίκους της αλυσίδας για την άρση του βαρύτατου οθω

μανικού ζυγού της δουλείας 500 περίπου ετών και την απόκτηση της ατί

μητης πολιτικής ελευθερίας.

ΒΙΒΛΙΟfΡΑΦΙΑ

1Απ.. Βακαλοπούλου, Ιστορία του Νέου Ελληνισμού. Θεσσαλονίκη 1961 τΑ'.

2Χριστ6Φ. Περραιβού, Ελληνική Επανάστασις, Αθήνα 1956 τ. Α'.

3.Γενική Εφημερίδα της Ελλάδας 3/1/1831
4.Θε6δ. Κ. Καρατζά, Ιστορία της Επαρχίας Δομοκού, Αθήνα 1962
5.Πρακτικά Συνεδρίου, Ιστορία και Πολιτισμός της Επαρχίας Δομογ.ού, Δομοκός 1997
6.Γενικά Αρχεία του Κράτους

7.Μεγάλη Ελληνική Εγκυκλοπαίδεια

8.Νεώτερον Εγκυκλοπαιδικόν Λεξικόν ΗΛΙΟΥ

9.1. Βορτσέλα, Φθιώτις, Αθήνα 1907
ΙΟΑεξικό Ελευθερουδάκη, Αθήνα 1926
11.Εγκυγ.λοπαίδεια Επιστήμη και Ζωή
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14.Τα Χρονικά της Επαρχίας Δομοκού.
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ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

Γεώργιος Κ. θ.Λέλης

ιO'tοριοδίφης01JγγραΦέας

θΕΜΑ

Πρακτικά οροθετικής γραμμής (Ι832) του νεοσύστατου ελληνικού

Κράτους. Προσκήνιο Παρασκήνιο

Κυρίες και Κύριοι Σύνεδροι.

Θέλω και από τη θέση αυτή να ευχαριστήσω τα Προεδρεω του Πνευ

ματικού Κέντρου Σταυρού και της Τοπικής Ένωσης Δήμων και Κοινο

τήτων Φθιώτιδας. για την τιμητική πρόσκληση συμμετοχής μου. ως ειση~

γητή. στο 30 Συνεδριο Φθιωτικής Ιστορίας, και παράλληλανα εξάρω τη

συνεργασίαη οποία εγγυάταιτη συνέχιση παρόμοιωνσυνεδρίων.έρευνα

και καταγραΦήτου ιστορικού παρελθόντοςτου τοπου μας.

Εισαγωγικόοημεiωμα.

Μετά τον εφτάχρονο αγώνα μεταξύ Ελλήνων και Τούρκων, με ανε

ξακρίβωτες μέχρι και των ημερών μας ανθρώπινων απωλειών και οικο

νομικών εmπτώσεων.η διεθνής κοινότητα άρχισε δειλάδειλάνα αφυπνί

ζεται και να γίνεται πλέον πασηφανές στις τότε Μεγάλες Δυνάμεις

(Αγγλω,Γαλλία και Ρωο(α) ότι πρέπεινα βρεθεί λύοη στο ελληνικό ζήτη

μα και να δοθεί, έστω και, υπό ({ορισμένο,,;όρο,,;», ανεξαρτηο(α ο' ένα

κομμάτιτης ελληνικής εmκράτειας.

Η προοπάθειες αυτές αναπτέρωσαντο ηθικό των επαναστατημένων

Ελλήνωνκαι με μια οειρά μέτρων, ενεργειών και αποΦάοεωνστράφηκαν

προς τον Ιωάννη Καποδίστρια,ως τον ποιο ενδεδειγμένοΈλληναπολιτι

κό, στις δύσκολες εκείνες στιγμές του ελληνισμού.

Στις 3/15 ΑπριλΙΟυ 1827 η Συνέλευση της Τροιζήνος μΕ το ΣΤ ψήφωμα

εξέλεξε για επτά χρόνια, Κυβερνήτη της Ελλάδας τον Ιωάννη Κωτοδί·

στρια Ι • Ταυτόχρονα με το ίδιο ψήφισμα διόρισε και τριμελή αντικυβερ

νητική «αντί του Κυβερνήτη» εmτροπή μέχρι την άΦιξή του, τους Γ.

Μαυρομιχάλη, Ι. Νάκο και Ι. Μιλαί'τη ή Μακρή.

Τα Π@οηγηθέντα τη; έναρξη; των εργασιών οριοθέτηση;.

Στις 6 Ιουλίου 1827 υπογράφτηκε στο Λονδίνο μεταξύ Αγγλίας, Γαλ

λ(ας και Ρωοίας «Συνθήκη χάριν τής ε;Ρηνοποιήοεως τής ΈΧλάδος», με

το αιτιολογικό « ...θεωρήσασαι τήν άνάΥκην του νά έmθέσουν τέλος είς

τόν αίμοοταγη άΥώνα. δοτις, παραδίδων τάς έλληνικάς έπαρχίας καί τάς

Ι. ΑΜβιβάστηκε στο Ναύπλιο στις 6 Ιανουαρ(ου. στην Α(γινα 11 και ανέλαβε τα

καθήκοντά του στις 23 lανουαρ(ου 1828.
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νήσους του Αρχιπελάγους εΙς δλας τάς άταξΙας rr1; άναρχΙας, προξενε[

καθ' ήμέραν νέα έμπόδια είς τό έμπόρων των εύρωπαίΚών έmκρατειων,

καί δiδει έφορμήν εΙς πειρατικάς πράξεις, αΙ όποιαι δχι μόνον προξενουν

μεγIσrας ζημίας εΙς τους ύπηκόους τών συμΦωνουσων 'Υψηλών Δυνάμε

ων, άλλ' άπαιτούν ένταυτφ έκ μέρους αύτων μέτρα πολυέξοδα έπαγρυ

ΠVήσεως καί καταδιώξεως ...» και συνεχίζει επειδή ο Βασιλιάς της

ΑγγλίαςΙρλανδως και ο Βασιλιάς της Γαλλίας Ναβάρρας« ..έλαβον πρός

τούτοις έκ μέρους τών Ελλήνων rήν θερμήν πρόσκλησιν νά μεσο

λαβησωσι παρά τπ· Όθωμανικri Πύλη, καί έmθυμούσαι, καθώς καί ή Α.

Μ. Αύτοκράτωρ πασων τών Ρωσσιών, νά στήσουν τήν χύαην τού αιματος

καί νά έμποδίσουν τά δεινά παντός εΙδους, τά όπofα είμπορουν νά

προέλθουν άπό τήν έξακολούθησιν τοιαύτης στάσεως των πραγμάτων.

'Απεφάσισαν νά ένώσουν τάς προσπαθείας των, καΙ νά ρυθμίσουν τήν

σύμπραξΙν των δι' εmαήμου συνθήκης, έπi τφ σκοπιρ νά είρηνεύσουν τά

διαμαχόμενα μέρη διά συμβιβασμού, όποων άπαιτουν ή φιλανθρωπiα

καί τό συμΦέρον της ήσυχίας της Εύρώπης.».

Το Β' άρθρο της εν λόγω συνθήκης προέβλεπε. «....Οί 'Ελληνες θέλουν

γνωρΙζει τήνύπεροχην του Σουλτάνου ώς ύπερέχοντος κυρwυ (Suzerain),
καί κατά συνέπειαν θέλουν πληρώνει εΙς τό 'Οθωμανικόν Κράτος έτήσων

Φόρον, τού όποwυ τό ποσόν θέλει διορισθr1 απαξ διά παντός διά κοινης

συγκαταθέσεως. Θέλουν κυβερνώνται άπό άρχάς, τάς όποίας αύτοί οΙ

ίΟιοι θέλουν έκλέγει καί διορίζει, άλλ' εΙς τόν διορισμόν αύτων ή Πύλη

θέλει έχει προσδιωρισμένην τινά ψηφον.

Διά νά κατορθωθr1 έντελής διαχώρησις μεταξύ τών άτόμων τών δύο

εθνων καί διά νά προληΦθr1 πάσα σύγκρουσις, συνέπεια αφευκτος τόσον

πολυχρονίου πάλης, οΙ 'Ελληνες θέλουν λάβει ύπό τήν κυριότητά των τάς

έπi rrj; Στερεας καί τών Ελληνικών νήσων κειμένας τουρκικάς Ιδιο

κτησίας, μέ συμφωνίαν νά άποζημιώσουντούς πeώην Ιδιοκτήτας η δι'

έτησΙ ου τινός ποσότητος, ητις θέλει πeoστεθηείς τόν πληρωθησόμενον

Φόρον είς τήν Πύλην, η δι' αλλης τινός συμφωνίαςτης αύτης Φύσεως».

Καιτο Γ. «Τά μερικώτερατου αυμβιβασμουτούτου. καθώςκαΙ τά δρια

έπi της Στερεας, καΙ τά όνόματα τών νήσων τού Αρχιπελάγους,εΙς τάς

όποΙας θέλει προσαρμοσθr1 ό συμβιβασμός, θέλουν άποφασισθη εΙς

έπομένην διαπραγμάτευσινμεταξύ των ύψηλών Δυνάμεων καί τών δύο

άναφερομένωνμερών».

Εγένετο έν Λονδίνφ τήν 6 Ίουλloυ. ετει σωτηρίφ 1827.
(Τ. Σ.) ΔΥΔΛΕΥ, ΠΟΛΙΛΑΓΚ, ΛΙΕΒΕΝ

Για την πραγματοποίηση των ως άνω αποΦάσεων διώρησαν πληρε

ξούσιους: Η Αγγλία τον υποκόμητα Δύδλεϋ, Ιωάννη Ουιλλιέλμον, η Γαλ

λ(α τον πρίγκι..πα Ιούλιον κόμητα Πολιγνάκ και η Ρωσία το στρατηγό και

πρίγκι..πα του Λιέβεν,

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:41:41 EEST - 54.226.8.97



284 Γεώργιος Κ. θΑέλης

Με το πρωτόκολλο της 10/22 Μαρτίου 1829 προβλεπόταν: Ότι οι πρέ

σβεις της AγγλfιJ.ς καί Γαλλίας « ...αμα Φθάσουνε{ς Kωνσταντινoύ.ϊWλιν,

θέλουν έ"μβη είς διαπραγμάτευσινμέ τήν Όθωμανικήν Κυβέρνησιν, έξ

όνόματος των τριων Αυλων, αι όποιαι ύπέγραψαν τήν συνθήκην τής 6
Ιουλίου 1827, περί της μελλούσης εlρηνoπoιήσεως της Έλλάδος κατά τάς

άκολούθους βάσεις».

Οροθεσία τής Στερεάς καΙ τών Νήσων.

«Θέλει προταθη εΙς τήν Πύλην, ή όροθεσία njς Στερεας νά άρχίζιι άπό

τήν εισοδον του κόλπου του Βόλου, καΙ διαπερωσα τήν κορυφην τής

Όθρυος νά έξακολουθή κατ' εύθειαν γραμμήν μέχρι nις πρός Ανατολάς

κορυΦής των ΑγράΦων, ητις ένώνει τό δρας ro1Jro μετά του Πίνδου. 'Εκ

της άκρωρείας ταύτης ή όροθετική γραμμή νά καταβαίνη εΙς τήν κοιλάδα

τού 'Αaπροποτάμου πρός τ6 μεσημβριν6ν μέρος τού Λεοντίου, τ6 όποioν

θέλει μείνει είς τήν Τουρκίαν, καί, διαπερωσα την αλυσον τού

Μακρυν6ρους. νά περιλαμβάνη είς τό Έλληνικόν Κράτος τό στενόν τού

Μακρυνόρους, τό όποιον αρχεται άπό την πεδιάδα της ί\ρτης, καί νά

τελειώV?J, είς τόν Ά.μβρακικόν κόλπον, Όλαι αί πeός μεσημβρίαν της

γραμμης ταύτης κείμεναι έπαρχίαι θέλουν συμπεριληΦθη είς τό

νεοσύστατον Έλληνικόν Κράτος,

Λί παρακείμεναι είς τήν Πελοπόννησον νησοι. ή Εύβοια καί αί κοινώς

καλούμεναι Κυκλάδες, θέλουν άποτελεε ώσαύτως μέρος τούτου τού

Κράτους,

Στις 12 Σεπτεμβρίου 1829 έγινε στο χωριό Υψηλάντη (Πέτρα) Βοιω

τίας η τελευταία μάχη μεταξύ Ελλήνων και Τούρκων και την επόμενη

υπογράφτηκε, μεταξύ του Δημ.Υψηλάντη και των Οσμάν αγά Οτζά και

Ασάν Μουχουρδάρη. συνθήκη η οποία μεταξύ των άλλων προέβλεπε.

6. Νά λάβωσι πλησίον των τάς εύρισκομένας φυλακάς των είς τήν

πόλιν τής Λεβαδίας, εΙς τό Χάνι του Kατolκoιr, τ6 Τουρκοχώρι J καί τήν

Φοντάναν4 δηλονότι νά άδειάσουν έντελως δλας αύτάς τάς θέσεις των,

καί είς την Μπουδονίτσαν μέχρι Θερμοπυλων καί της Αλαμάνας νά άφη·

σωσι μόνην την εύρισκομένην εΙς αύτάς Φρουράν, χωρίς νά κάμωσι προ

σθήκην καμμίαν.

Με τη σύμβαση τα σύνορα του νέου Ελληνικού Κράτους ακολουθού

σαν τη γραμμή Σπερχειός, Γοργοπόταμος, Δυο Βουνά, Μαυρολιθάρι ....
Κατά τη διάρκεια συζήτησης και σύνταξης του «Πρωroκό)).oυ της ΈV

τφ ύπουργε{φ τών Εξωτερικών γενομένης συνδιαλέξεως της 22
1ανουαρ{ουl3 Φεβρουαρίου 1830», οι πληρεξούσιοι της Γαλλίας και

2. Η θέση του μου είναι άγνωστη.

3. Τουρκοχώρι. Ήταν στην περιοχή της Ελ6τειας.

4. Φοντάνα. Ονομασία που δόθηκε το 1914 στην κοινότητα Μσδίου κα~ η σποία

ακυρώθηκε από το Υπουργείο Εσωτερικών.
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Αγγλίας «Ά.ρξαμiνης της συνδιαλέξεως ... παριστάνουσι εΙς τόν πληρε

ξούσιον της Α. Α. Μ. (ΡωσΙας) την έφεσιν του νάμάθωσιν, όποΙαν πρόσο

ψιν βλέπει τό ιο αρθρον της έν Ά.δριανοπόλει προσΦάτως υπογραφεΙσης

εΙΡήνης μεταξύ της ΡωσσΙας καΙ του Οθωμανικου Κράτους, αρθρον, τό

όποιον άναφέρεται εΙς τάς ύποθέσεις της Έλλάδος».

Το άρθρο 2 έγραφε « ...ή διοριστική γραμμη τών συνόρων της

'Ελλάδος, άρξαμένη άπό τάς έκβολάς του Ά.σπροποτάμου, θέλει άνα

τρέξει τόν ποταμόναυτόν εως κατέναντιτης λΙμνης τού Ά.γγελοκάστρου,

καΙ διασχίσασατόσον αυτήν την λΙμνην, δσον καΙ τάς του Βραχοχωρloυ

καΙ της Σαυροβιτσας,θέλει καταλήξει εΙς τό δρος Ά.ρτοτΙνα, έξ ου θέλει

άκολουθησειτήν κορυφήν τού δρους ϊtξoυ, τήν κοιλάδα της Κοτούρης,

καΙ τήν κορυφήν του δρους ΟΊτης έως τόν κόλπον 2ητουνloυ, είς τόν

όποίον θέλει καταντήσειπρός τάς έκβολάς του Σπερχειου.

Όλαι αί χώραι καΙ τόποι κεΙμενοι πρός μεσημβρΙαναυτης της γραμ

μης, τήν όπolαν τό συμβούλιονέχάραξεν έπi του ένταύθα ύπό στοιχείον

Σ .... συναπroμένoυ γεωγραφικου mνακος, θέλουν άνήκει εΙς τήν

·Ελλάδα. δλαι δέ αΙ χώραι καΙ τόποι, οΙ πρός iiρκτoν κεΙμενοι της αύτης

γραμμης, θέλουν έξακολουθη ν' άποτελώσι μέρος της Οθωμανικης Αύτο

κρατορΙας.

Θέλουν άνηκει ώσαύτως είς τήν Έλλάδα ή νησος Έϋβοια ολόκληρος,

οΙ Δαιμονόνησοι, ή νησος Σκυρος, καΙ αί νησοι, αί έγνωρισμέναι τό

άρχαfoν ύπό τό δνομα Κυκλάδες, συμπεριλαμβανομένης καΙ της νήσου

Ά.μοργου, κεΙμεναι μεταξύ του 36 καΙ 39 βαθμού πλάτους βορεloυ, καΙ

τού 26 βαθμού μηκους άνατολικoV του μεσημβρινού της Γρενβίσχης.!

Σημαντικότατες και καθοριστικές ήταν και οι προσπάθειες του

Ιωάννη Καποδίστρια, για την ένταξη, εντός των ορίων του νεοσύστατου

Ελληνικού Κράτος και των τότε επαρχιών Ζητουν(ου (Λαμίας),

Πατρατζικίου (Υπάτης) και Καλλιδρόμης (Καρπενησίου), όπως και

τελικά έγινε.

Το όλο υλικό καταχωριζόταν ως ακολούθως:

1832
'11 3tεσί όσσθεσία; τού Έλληνικού Κσάτου;

συμΦα/νΙα τής Κα/ν/λεως. 4/1.

1832
Έκθέσει; τού ΣτσατηΥού Στάϊκου

Πσόι; την έπί τών Έξωτεσικών ΓσαμματεΙαν

καΙ σχετικόν ύπόμνημα αύτής (3 Σεπι. 1832). 411β.

5. Πολιτική Ιστορία της Νεωτέρας Ελλάδος. Σπ. Μαρκεζίνη. Έκδοση ΠΑΠΥΡΟΣ,

Αθήνα 1966 0.0. 337·370.
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1832
Πρακτικά συνεδ@ιάσεων ό@οθε1ικης 'Επιτ@οπής):

συν/χης Baker (ΑγγλΙας).
)Ι- Scalloo (Ρώσος)

άντlXΗς Barthelemy (rάλλος)

Xussein Bey (Το'ίιρκος)

στρατηγός Στάϊκος r.αννάκης (Έλλην). 4/1γ.

Λλληλογ@αφιααφο@ώσα τα της ο@οθεσίας.

1832
'Ανεπ(σημον

Πρός την έπi των Έ:ξωτερικων

Γραμματεία της Έ:λ.(ηνικης). Kυβερνijσεως

Οί 'Αντιπρέαβεις

Δώκιν

Ρουάν

Ρούημαν

'Εν Ναυπλίψ τήν 3/1/9 Ίουλloυ 1832

Κύριε!

Ή πe6ς τούς έν Κωναταντινουπόλει Πρέσβεις των Συμμάχων ΑVλων

διαπραγμάτευσις, ΠΕρί τr'jς όροθεσίας του Eλληνικoίi Κράτους, έ'λαβε

κατ' εύτυχίαν πέρας. θέλομεν λάβει τήν τιμήν νά κοινοποιήσωμεν τά άJW

τελέσμά της πeός τήν Κυβέρνησιν. άφου λάβη αϋτη καί τό έπίαημον

κυρος άπό τάς Αύλάς μας. Έλάβομεν έν τοσούτφ rrjv παραγγελlαν νά

σας κοινωποιήσωμεν, άνεJUαήμως', τό πρώτον καί τρίτον εκ των dρθρων

rrjς Κωναταντινουπόλει ύπογραφείσης πράξεως, τά όποια διαλαμβάνου

αιν ειδικώς τά συμφωνηθέντα δρια διά τήν Ελλάδα, καΙ τόν τρόπον

καθόν θέλει ένεργηθή ή όροθέτηαίς των

Θέλετε παρατηρήσει, Κύριε, δτι ένας άξιωματικός Έλλην καθώς καί

ένας άξιωματικός Τούρκος, δύνανται νά παρευρεθώαιν είς τά έργα τών

όροθετών τών συμμάχων Αυλών καί έπιθυμητόν είναι τού νά έκλεχθή ό

άξιωματικός ούτος δσον δυνατόν ταχύτερον.

Δέχθητι Κύρωι

Αρθρον α"", Καθόσον άΦορg. τήν όροθεσίαν ανατολικώς, τό έσχατον

σημείον τού διαχωρισμού τών δύο Επικρατειών, τίθεται εΙς τήν έκβολήν

τού μικρού ποταμού ό όποΙΟς τρέχει πλησίον τού χωρίου τής ΓραδΙτσης.

6. Υπάρχει και άλλο ΈΥΥραΦο με το χαρακτηρισμό Ανεπίοημον και ελάχισu:ς δΙΙΙΦOf!ές.

7 . Γραδίτσης. Παλαιός οικισμός στην περιοχή της Σούρπης.
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Έκείθεν dρχόμενoν τό σύνορον, άναβαίνει τόν ποταμόν τουτον μέχρι τής

πηγής του' έκεiθεv Φθάνει εις τόν ζυγόν τής Γούρας, άΦίνον είς τήν

Έλλάδα τήν δίοδον τού Χλομού, Φθάνει μόνον νά μην κείται ή δΙΟδος

αύτη πtραν τής κορυΦής τού ζυγου τούτου. Τό σύνορον έκείθεν θέλει

άκολουθεί πρός δυσμάς τήν κορυφήν τού ίδίου ζυγού καθόλην του τήν

έκτασιν καί έξαιρέτως κατά τήν ακραν τού 8αρυμπόβου' διά νά Φθάσπ

είς τήν κορυΦήν, ή όποια ύπό τφ όνόματι Βελούχι, συνδέει τούς τρείς

μεγάλους ζυγους, τΙΙΙν βουνων. :4,π;' αύτήν τήν ακραν, ή γραμμή, άκολου

θουσα δσον είναι δυνατόν, τάς έmΦανεστέρας θέσεις, θέλει έκτείνεται

διά τής κοιλάδος τού :4σπροποτάμου μέχρι τού κόλπου τής ftρτης, καί

θέλει ά7Wτερματίζεται είς τόν κόλ7Wν τουτον μεταξύ Kόπρεvας καί

Μενιδίου, κατά τοωύτον δμως πάντοτε τρό7Wν, ωστε τό γεΦύρι τής

Τατάρηνας, τό στεvόν καί ή Κούλια του Μακρυνόρος νά έμπεριέχονται

έντός των όρίων τής Έλλάδος, τό δέ γεΦύρι τού Κόρακος καί αι άλικαί

τής Κόπρενας, νά μένουν είς τήν 'Οθωμανικήν Πόρταν'. Τοωυτοτρόπως

ή δχθη τού κόλπου τής :4ρτης, ή πeός αρκτον καί δυσμάς τού σημείου

κατά τό όποίον ή όροθεσία τελευτά πίπ.roυσα είς τά νερά, θέλει μένει είς

την 'Οθωμανικην Αύτοκρατορίαν .. ή δέ δχθη του κόλπου' ή πeός μεσημ

βρίαν καί άνατολάς τής γραμμής ταύτης' άνήκει είς τό Έλληνικόν

Κράτος, έξαιρουμένου του Φρουρίου τής Πούντας, τό ό7Wίον θέλει

παύσει καί είς τό έξης νά άνήκη εις τήν Πόρταν μέ έκτασιν, οϋτε

μικροτέραν μισής οϋτε μακροτέραν μιας ωρας.

Μολοντούτο οί Αντιπeόσω7WΙ των ΑύλΙΙΙν περί 7Wλλού πoωύμεvoι τάς

πeός αύτούς κοινωθείσας εύχάς έν όνόματι του Σουλτάνου, ώς πρός τό

μέρος τής Επαρχίας τού Ζητουνίου, τό κείμενον εις τήν άριατεράν τού

Σπερχειού, έΌτερξαν τό νά άνατεθή τό περί τούτου είς τό έν Λονδίνφ

Συμβούλων έπi ρητή συμΦων!q. τού νά μή προκύψη έντευθεν καμμιά

βραδύτης διά τήν άπ6φασιν καί έκτέλεσιν των συνεπειΙΙΙν τού συμβιβα

σμού, άποκατέατη δθεν άναγκαίον νά προβλέψωσι τήν ένδεχομένην

περίστασιν, καθ'ήν τό τεμμάχιον τούτο τής περιφερείας τού Ζητουνίου ιe ,

ηθελε μείνει είς τό 'Οθωμανικόν Κράτος. Κατ' αύτήν τήν περiστασιν, τό

σύνορον :4νατολικως, dρχεται άπό τάς έκβολάς του Σπερχεωυ 7Wταμού,

καί άναβαίνει τήν άριατεράν δχθην τού σημείου καθ' ό' ένόνονται αί

έπαρχίαι του Ζητουνίου καί Πατρατζικίου ΙΙ • Έκειθεν τό σύνορον Φθάνει

τήν κορυΦήν τού Ζυγου τής Γούρας, άκολουθουν τήν κοινήν όροθεσίαν

τΙΙΙν δύο τούτων Έπαρχιων καί τήν εύθυτέραν γραμμήν, άΎ ή κοινή αiίτη

όροθεσία, δέν έκτείνεται έως είς τήν κορυΦήν τού Ζυγού τής Γούρας.

8 . Μάλλον πρόκειται περί της Βαρυμπ6πης. σημερινής Μακρακώμης.

9. Κυβέρνηση.
10. Λαμίας.
11 . Υπάτη.
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Τό σύνορον θέλει τρέχει άκολούθως καθόν τρόπον έπeoσημειώθη, διά

νά καταντήσπ είς τόν κόλπον τής Αρτας.

'ί\ρθρον [1 •. Οί όροθέται τών τριών Αύλών θέλουν άρχίσει άμέσως, νά

όρίσωσι τήν γραμμήν τήν άποφασωθεϊσαν σήμερον. 'Ένας επίτροπος

θέλει διορισθή άπδ τήν Ύψηλήν Πόρταν διά νά συμμεθέξη των έργασιών

τής όροθεσίας. Σημειωτέον, δτι καμμιά άργοπορία εΙς την έργασίαν

ταύτην δέν δύναται νά πeoέλθη, οϋτε άπ6 njv άπουσίαν του ενός iί τών

δύο έκ τών Έπιτρόπων,οΠτε άπ6 καμμίανdλληναίτi.αν.Ένας 'Επίτροπος

διωρισμένοςάπό τήν ΈλληνικήνΚυβέρνησινήμπορεί νά συμμεθέξη τών

ίδΙων έργασιών, αί όποίαι πρέπει νά τελειώσιν εΙς τό διάστημα έξ μηνών

άπ6 της σήμερον' οσάκις Τίθελαν διαφανώσιν οΙ Έπίτροποι, ή διαφορά

άποφασίζεταιδικαίως κατά πλειοψηΦίαν.
•

288 Γεώργι.ος Κ. Θ.Λέλης

Πρός τόν έπί των 'Εξωτερικων Γραμματέαν

τιΙς Έλ.(ληνικης) Κυβερνήσεως

ΟΙ άντιπρέβσεις

Δώκινς

Ρουάν

Ρούημαν

Τήν 3Ι 'Ιουλίου 1832

Κύριε,

Ή 'Οθωμ.(ανική) Πόρτα, διαρκούσης τtjς περί τωνόρlων τής Ελλάδος

διαπeαγματεύσεως, παρέστησιν δτι πολύς άριθμός Ελλήνων έδούλευσεν

τόν Μεχμέτ :4λη, καΙ δτι ή πeός αύτόν συνδρομη των καί μάλιστα ή κατά

θάλασσαν, ήτο άπeεπης, καί δη fίλπιζεν εΙς τήν μεσολάβησιν των Πληρε·

ξoυσlων της ΣυμμαχΙας, διά νά κατορθωθη εΙς τήν πατρίδα επάνοδός

των

Ή Έλ.(ληνική) Κυβέρνησις θέλει αΙσθανθη άναμφιβόλως δτι καθ' ή"ν

στιγμήν ή Πόρτα δίδει πάνδημον δειγμα τιμης τήν όποίαν ποσάκις είς τάς

Συμ.(μαχικάς) δυνάμεις καί της εlλικρινo'Oς της διαθέσεως το'Ο νά

προσαρμοσθη εlς τούς εύνοίΚούς σκοπούς των διά την στερέωσιν τής

Έλ λάδος, οΙ ύπήκουοι το'Ο νέου Κράτους δέν πeέπει νά διακρίνωνται εΙς

τάς τάξεις των εχθρων της.

Κατά τήν πeόσκλησΙν μας ταύτην, ή Κυβέρνησις. Κύριε, θέλει εύαρε

στηθη νά μεταχειρωθη τά έτοιμότερα καΙ πeoσφυέστερα μέσα, διά νά

προσκαλέση τούς "Ελληνας τούς στρατιωτικως ύπηρετο'Οντας τόν Mεχ~

μέτ :4λη

Δέχθητι κλπ./1

12. Το κε(μενο αυτό υπό.ρχει κα~ στη γαλλική γλώσσα.
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36
'Οδηγ{αι Π@όι; 1όν Ί. ΣτάϊκονJJ

Οδηγίαι της Έλ.(ληνικης) Κυβερνήσεως πρός τόν

σr.(ρατηγόν) Ίω.(άννην) ΣτάίΚον roiJ (ως της

στρατιωτικης όροθεσίας roiJ κράτους Έπiτρoπόν της.

411

36
Έν Ναυπλίφτην 7 Αύγούστου /832
ΑΙ ύψηλαί αύλαί κατόρθωσαν εύτυχως τό μέγα έργον τό bJWIov, δια

κοινώνη καί οίκία πρός τήν Έλλάδα κινουμένης, άπεδέχθησαν ώς πρός

τήν Οροθεσίαν roiJ νέου Κράτους. Έπ' αύτφ τούτφ οΙ πeό καιροiJ διορι

σθέντες όροθέται έπiτροJWΙ της Συμμαχίας καί διατρίβοντες εΙς τήν

"Ελλάδα, οί Συνταγματάρχαι Κύριοι Βάκερ, Βαρθολομαίος καί Σκαλών

άναχωρσΟν εΙς εναρξιν των έργασιων των.

ΣυνακολουθεΙ: τούς όροθέτας τούτους καί ό παρά της Ύψ.[ηλης]

Πόρτας διορwθείς Χουσείμπαση καί έπεωη ή Έλλ. Κυβέρνησις οφείλει

νά συμμεθέξrι καί ή iδία των σημαντικων τούτων έργασιων, σέ διώρwε

διά roiJ σημερινού διατάγματος έJUτροπόν της διά νά σvνδιάγης καί

συμπeάττης μετά τών άνωτέρω, άκολουθών τάς κατωτέρω οδηγίας.

Σέ έμπερικλείεται άντίγραφον roiJ πρώτου καί τρίτου dρθρoυ της έν

Κωνστανηνουπόλει ύπογραφείσης έσχάτως Πράξεως μεταξύ της Συμ

μαχίας καί της Ύψ.(ηλης) Πόρτας. Τά tiρθρα raiJra εχουσι δύο καί

μόνον άντικείμενα. Τό μέν πρωτον άΦορg. δλως διόλου τήν όροθεηκήν

γραμμήν έως της Στερεάς "Ελλάδος, τό δέ τά καθηκovτα τών όροθετων.

Ό κύριος σκοπός της όροθεσίας ταύτης εΙναι η QJWV ένδέχεται άσφαλε

σrέρα διαχώρησις των δύο έJUκρατειών·· καί έπ) αύτφ τιμ σκοπφ

όδηγηθησαν άπό τούς φραγμούς τούς όJWιους ή Φύσις εθεσε κατά τό

μάλλον η ήτον έπi της γραμμης ταύτης.

Αί έργασίαι των όροθετων θέλουν άρχίσει άπό τό δυτικόν μέρος της

γραμμης, καί έκεfθεν θέλουν πeoχωρεΙ έως νά κατασrωσιν άνατολικως

ώς τά έσχατα σημεία τrjς Γραμμης τά bJWίa έτέθησαν εΙς τό πρωτον αρ

θρον της πeoδηλωθείσης πράξεως. Τό Μιον tiρθρoν σέ διδάσκει δη δύο

εΙναι τά σημεία άνατολικως. Τό μέν έμπεριλαμβάνει, τό δέ δέν έμπερι

λαμβάνει εις τό νέον Κράτος την έπαρχίαν roiJ 2ητουνίου εlς τήν άρι

στεράν όχθην roiJ Σπερχειού. Ή άμΦισβητrjσιμoς αύτη ύπόθεσις άνετέθη

εις τό έν ΛονδίνφΣυμβούλιον. Αύτά τά αί'τια ύπαγόρευσαν την άνάγκην

τού νά άρχίσΥ η όροθετική γραμμή άπό τό δυηκόν μέρος έν τοσούτφ μας

ΥνωστΟJWιείται καί ή Ύψ.(ψηλοτάτη) άπόφασις της συμμαχίας περί τού

13. Τα κείμενα ΠDυ γράφονται με έντονους- μαύρους χαρακτήρες και είναι εντός

περιγράμματος,σκίασης, αποτελούν το εξωτερικό περιεχόμενο του εξωΦύλλου των

σχετικών εγγράφων.
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ώς άνωτέρω άμφισβητουμένουμέρους rήν όποίαν εν καιρφ θέλει σπεύσει

ή Κυβέρνησις νά σέ κοινοποιήσπ πρ6ς όδηγίαν σου.

Τό τρίτον άρθρον περιγράφει τά καθήκοντα, ώς αίρεται. τών όρο

θετών, καί την μεr:oχήν τά όποια είς τάς όροθετικάς έργασίας θέλει έχει

ό έπίτροπος nf; Έλ. Κυβερνήσεως. Βλέπεις έξ'αύτου του iiρθρoυ, δτι

ή .. /4 πάντοτε νικά.

Ή Έλ.(ληνική) Κυβέρνησις είναι εiJελmς δτι καί. ..Ητό έως τtjς γραμμής

ταύτης, καί ή στρατιωτική σου εμπειρία θέλουν συντείνουν μεγάλως είς

όσα καλά μέλλουν έπί της όροθετικης ταύτης Ύραμμης νά πeoκύψωσι είς

τό Νέον Κράτος. Είς δέ τό προκείμενον τοϋτο ελκύουν όλην τήν lδι

αιτέραν προσοχήν σου. Αί πeός τούς αυναδέλφους σου παρατηρήσεις

σου δύναται μεγάλως νά συντελέσωσιν είς τό ποθούμενον.

Κατά rήν εlκoστήν του παρόντος μηνός ολοι οί όροθέται θέλουν

εύρεθrj είς τήν Πρέβεζαν. Κατ' έκείvην τήν έποχήν οφείλεις καί ό ί'διος νά

εύρεθης έκεΙ Τά σημεία τά είς τήν διάκρισιν ηjς όροθετικrjς Γραμμης

θέλουν ε[ναι, κατά τήν γνώμην τών όροθετών της Συμμαχίας, πέτρινοι

πυραμίδες, ή κατασκευή τών όποίων άvήκει είς μόνους τούς όροθέτας

της Έλ. Κυβερνήσεως καί της Όθωμανικης Πόρτας.

Διά νά έργάζονται έν ήσυχί~ καί άσφαλεί~ οί όροθέται άνάγκην έΧου

σιν άπό φρουράν συγκειμένην άπό άνδρείους καί άξίους καί έμπείρους,

ή όποια χρεωστεϊ νά παρακoλoυ{ήf τούς όροθέτας καθ' δσον διάστημα

διαρκουσιν αί έργασίαι των. Ή KυβέΡVΠσις χρεωστουσα νά προμηθεύσΥ

τήν φρουράν ταύτην, άναθέτει ολην τήν φροντίδα του σχηματισμΟf} της,

ηjς διευθύνσεώς της καί τής έξοικονομήσεώς της πρός rήν γεναιότητά

σου, νονίζει δέ δτι άρκεί νά σύγκειται άπό 40 έως 50 ατρατιώτας, Αν δμως

ή χρεία τό καλέσΥ δύνασαι διά της γνωμοδοτήσεως καί τών συναδέλφων

σου, νά αύξήσΥς τόν άριθμόν τουτον, καθώς ή περίστασις καί ή κοινή

γνώμη σας ηθελον ύπαγορεύσουν. Τούς στρατιώτας τούτους, διά νά

ε[ναι πρόθυμοι είς τά έργα των, καί νά μή ΦέρVJΊ καμμίαν ένόχλησιν εΙς

τούς έγκατοίκους θέλει φροντίσει νά τούς προμηθεύΥς έξ ίδίων σου· τήν

συνήθη τροΦήν καί τό σιτερέσιον καί ή Κυβέρvπσις θέλει σοι ά ποδώσει

τά διά ταυτα έξοδά σου οί δέ μισθοί των θέλουν πληρωθπ μετά ταυτα.

Όποιου ε[δος συνδρομήν if εύκολία είς τά έργα των, ηθελον στερεθπ εΙς

άνάγκην οί όροθέται νά έπιθυμήσωσι, θέλεις φροντίζεις πάντοτε νά τούς

χορηγεΙται. Έν αύτφ τούτφ εφοδιάζεσαι καί μέ τήν έσώκλειστον

έγκύκλιον πρός ολας τάς Έπιτοπείους Αρχάς.

Είς εύκολίαν τών σχέσεών σου μέ τούς όροθέτας εΙς τήν εύτυχεατέραν

άποπεράτωσιν του σκοπου, ή Κυβέρνησις σέ διώρισεν Σύμβουλον τόν

Κύριον Λάτρην. Ό χαρακτήρ καί ή ίκανότητης του πολίτου τούτο πείθω-

14. Μία λέξη δυσανάγνωστη.

15. Δύσ δυσανάγνωστες λέξεις.
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σι τήν Κυβέρνησιν, δτι θέλουν σέ τόν άποδεΙξει ώΦέλιμον είς τάς

εργασίας σου καί ΠΙ μάλλον ώφέλιμον διά τόν ευρωπαϊaμόν του. Ή

άξιότης του διά τάς περ{ τάς τοιαύτας διαπeαγματεύσεις ώφελΙμους

δύναται νά άπο καταστήση καί τάς συμβολάς του διά τό έπιστημονικόν

μέρος τών έργασιών σύν καΙ τήν στρατιωτικήν έπιγνώσεων της οροθε

τικης γραμμής σέ δίδει καί σύμβολον ... Κύριον Γιόκμους. Ή έπί τών

στρατιωτικών Γραμ. {ματεΙα/ θέλει τόν έφοδιάσει μέ τάς άναλόγους

οδηγίας, καΙ όποιαι θέλουν σέ γνωστοποιηθή.

Μηνιαϊος σου μισθός πeoσδιoρίζεται είς χίλια γρόσια.

Θέλει .. .'- μέ την Γραμματε{αν τών εξωτερικών, θέλει δώσει πeδς αύτόν

έmμελώς πάσαν πληροφορίαν, τί θέλει ../' έκτός τών όδηγιώνσου.

Αντιγραφοντών όδηγιώντούτωνδύνασαι νά δώσηςκα{ είς οϋτινα έκ

τών Συναδέλφωνσου 6ροθετώνηθελε σύ ζητήση.

Έγκρίνονται

ΌΠρόεδρος

γεώργιοςκουντοργιώτης

άνδρtαςζαήμης

Κ. μπΙπζαρις

Α. Μεταξάς

Α. πλωwύτας

296

296
Πολιτικά; καΙ Στ@ατιωτικά; Α@χά;

κατά την Στε@εάν Έλλάδα

411
Πρός τάς κατά τήν Στερεάν Έλλάδα

Πολιτικας κα{ Στρατιωτικάς Αρχάς

8 Αύγούστου.

Κατά τήν έν Κωνσταντινουπόλει ύπογραφεϊσα έσχάτως στήριξιν, οΙ

εΙς τήν όροθεσΙαν τού Έλ. Κράτους άπεσταλμένοι τής συμμαχ{ας κα{ της

'Οθωμ.(ανικής) Αύλης παρακολουθούμενη καί άπό τόν 6ποϊον έπi τούτφ

διώρισεν ή Έλλην. Κυβέρνησις, τόν στρατ.[ηγόν/ Γιαννάκη ΣτάίΚον, άπε

Φάσισεν καί είς έ'ναρξιν τών έργασιων των.

Επειδή εΙς την εύχερεστέραν έκτέλεσιν αύτών καί είς τήν άσΦάλειαν

καί κΙνησιν των όροθετών ένδέχεται να γενη άναγκα{α ή από μέρους σας

συνδρομή, πeoσκαλεiσθε νά τήν χορηγήσετε πeoθύμως εΙς αύτούς

οπο{αν καί οσάκις ηθελον σάς τήν ζητήσουν.

16. Μία λέξη δυσανάγνωστη.

17. Δύο λέξησεις δυσανάγνωστες.
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Ή Κυβέρν.(ησις) στηριζομένη εις τ6ν ζηλον σας, δεν άμφιβάλλει lΙτι

θέλεΤ.ε τι] συνδράμετε τόαφ μάλλον πeoθύμως, καθόσον έκ τής

άποπερατώσεως των έργασιών των, θέλουν πηγάαει καλά πολλού λόγου

δξια διά τήν 'Ελλάδα.

*
297

Στάϊκον rιαννάκην

Η έπ1 των Έξωτερικων ΓραμματεΙα Ι'

Πρός τόν

Στρατηγόν Κύριον Γιαννάκην ΣτάίΚοΥ 9

297 , .
Σπεύδω ευχαρΙaτως νά σας διευθύνω άντΙγραφα τού ύπ;' άρ. 35

διατάγματος, δι 'ου ή Κυβέρνησις σας διώριαεν Έπ1τρoΠQν της εΙς τήν

Π(}οκειμένην όροθεσίαν καΙ των όδηγιών μέ τάς όποΙας {κρινεν εiίλoγoν

νά σας έφοδιάαη .
() ενθερμος ζήλος μέ τόν όποιον ύπερααπiαθητε τόσα έτη τά συμ·

Φέροντατής πατρΙδοςσας, πεΙθει άπό τούδε την ΚυβέρνησινκαΙ διά τόν

όποιον θέλετε προθυμηθΏ καΙ έδει δτι θά καταβάλετε ώς καΙ έν ταις

πράξεσιντων όποιωνκαΙ έmφορτiζεαθεέργααιών.

*

298

298
Λά{tην 1)(71.

4/1
Πρ6ς

Τόν Κύρwν Λάτρην.

Σας διευθύνω εύχαρΙστως διάταγμα. δι' ου διορΙζεσαι σύμβουλος τού

Στ.{ρατηγού] Ίω. ΣτάίΚου, όνομασθέντος παρά τής Κυβερνήσ.[εως]

-επιτρόπου είς τήν :nρOκειμένην όροθετικήν γραμμήν. Προσθέτω κα!

18. Η τότε Γραμματεωαντιστo~xoύσεμε το σημερινό Υπουργεω.

19. Ο Γιαννάκης Στάικος καταγόταν από το Αγρίνιο. Οπλαρχηγός προ της

Επανάστασης του 1821 και αγων~στής καθ' όλη τη διάρκεια αυτής. Μετά την

ανεξαρτησω της Ελλάδας παρέμεινε στο στρατό και έΦθασε μέχρι το βαθμό του

υποστρατήγου. Διετέλεσε υπουργός των Στρατιωτικών το 1849 κα~ Γερουσιαστής.

ΑπεβΙωσε το 1867.
20. Δυσανάγνωστη ημερομηνω.

21. lκέσιος. Αγωνιστής και δημοσιογράφος. Γεννήθηκε στη Σμύρνη το 1799 από

πατέρα Κρητι.κό. Σπούδασε υπό τον Κούμαν και Οικονόμον. Η έκρηξη της Επανάστασης

τον βρήκε στη Μασσαλία, οπότε ήρθε στην Ελλάδα και αγωνίστηκε γ~α την

απελευθέρωση της. Χρημάτησε σύμβουλος του Μιαούλη και συνόδευσε τον Τομπάζη στη

Κρήτη και το Φαβιέρο στη Χίο. Μετά την απελευθέρωση της Ελλάδας διωρίστηκε

διοι.κητής της θήρας, Μήλου και ΣίΦνου κα~ στη συνέχεια της Λακωνίας. Από το 1843
επεδόθηκε στη δημοσιογραφω. εκδίδοντας την εφημερίδα "ΠαVQ@μόνιοv». Μετά το

1862 εξελέγη πληρεξούσιος της εν Σμύρνη ελληνικής κοινότητας. Aπεβl:ωσε στη Σμύρνη

το 1881.
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άπόσπασμα τού πρός αύτόν οδηγιών τό όΠ1Jιoν άφορα τά καθήκοντα.

Αί παρελθουσαι πρός την πατρίδα έκδουλεύσεις σου είναι πρός τήν

Κυβέρνησιν άποχρωσα έγγυησις καΙ περί τών προκειμένων .
•

366 Διοικητική Έπιτ@οπη

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ

Η ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ

ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

Αρ.3ΟΟ

Πρός τήν Δωικητικήν Έmτροπήν

t> κύρως Ι. Λάτρης διoρισθεlς Σύμβουλος roiJ όροθέτου, δέν δύναται

νά άναχωρήσn ανευ τινός χρηματικης χορηγίας.

t> ύποφαινόμενος είναι γνωμης νά του δοθωσι, είς λογαριασμόν μι

σθών του γρόσια χiλια διακόσια άρ.1200.

Έν Ναυπλίφ τήν 11 Αύγούστου 1832
t> Γραμματεύς

Τ. Σ. Σ. Τρικούπης

Έγκρίνεται νά ένεργηθη

άπό την Γραμ.(ματεΙα) της Οίκονομίας

t> Πρόεδρος

γεώργως κουντουργιώτης

ανδρέας ζαήμης

Κ. μπ/Jτζαρις

Α. Μεταξάς

Δ. Πλαπούτας

Έναρξη των οροθετικών εργασιών.

Proles veΓbal de la premiere
Seance de Ia commission

DemaΓCatήce 31 Aout.1832
Le 12 Septembre

............ 31 ΑύγουστουΙ

12 Σεπιεμβρίου 1832D

Οί Κύρωι συvταγματάρχαι Πάκερ Σκαλόν καί Βαρθελεμύ έπίτροποι

όροθέται των τριων Συμμάχων Δυνάμεων, καί οί Κ'" Xoυσεt'ν πcι'ς άπό

μέρους της Οθωμανικης Πόρτας καΙ στρατηγός ΣτάίΚος άπό μέρος της

22. ΧρησιιωΠΟLOύνται δύο ημερομηνίες, γι.ατΙ στην Ευρώπη το νέο ημερολόγιο

εφαρμόστηκε το 1582 και στην Ελλάδα το 1924.
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Έλληνικης Κυβερνήσεως σvvrjλθον δεκάτην ωραν πρ6ς της μεσημβρίας

έν rrJ oίxiq. τού προξένου njς Α.(ύτου) Β.(ασιλικής) M.(εγαλειόrητoς) έκεΙ

άφ' ού διεκοίνωσαν άμοιβαίως τά έφοδιαστικά έ"γγραφα των, οί

Eπiτρoπoι έκαμαν έναρξιν μιας προσωρινης όροθεσίας διαΥραφούσπς

τήν εΙς τήν Ύψηλήν Πόρταν συνθήκην έκτασιν Υπς έκείθεν τού φρουρΙου

της Πούντας. Ή έργασlα αiJτη έγινεν έπl μιας χάρτας παριστώσΥς

άκριβως τόν τόπον, καί μετά μακράν συζήτησιν, τήν όποίαν έκΙνησαν οΙ

Κ'" ΈπiΤΡOJωι 'Έλλην καί 'Οθωμανός τό δρων άποληΦθέν εΙς τό μέσον

ένός μεγάλου ελους τό όποιον διατέμνη τήν χερσόνπσον άπό τό Β. Β. Α.

εΙς τό Ν. Ν. Α. προσδιωρίσθη ώς έπεται έπi τού χωρίου κατά τό Β. Β. Α.

εΙς άπ6στασιν μιας άκτενος δύο μιλλίων άπό τού φρουρίου τής Πούντας,

καΙ κατά τό Ν. Ν. Α. 3 μιλλίων καί 112 άπεφασίσθη εφεξης νά μεταβπ ή

όροθετική Επιτροπή έπi τού τόJWυ διά νά άJWφασίσΥ όρισrικως τήν

θέσιν τών όρίων.

Trf αύτπ ήμέρι;ι κατά τρίτην ωραν μετά μεσημβρίαν μεταβασα ή

Επιτροπή έπi τού τόJWυ, καί καrιδoύσα τό χωρΙον έντελως δμοιον μέ τό

διαγραΦόμενον έπi της χάρτας ηrις ε[χε παρατηρηθrί εΙς τήν συζήτησιν,

άπεΦάσισεν όρισrικως τά σημεία έπi των όJWιων έμελλον νά τεθωσι τά

δρω

Les Commlssloners de L' alliance
Le colonel Scαlon

L+ Col Bαrthelemy
Baker L+ Col.

*
408
4/1

Όρσθέτης τίις Κυβερνήσεως

Πρός τήν Σ:(εβασrήν) Γραμματείαν της Έ:ruκρατείας κλπ.

Διορισμένος ύπό της Κυβερνήσεως εΙς τήν προκειμένην τού κράτους

'Οροθεσίαν μετά τού Κυρίου Ί. Λάτρη άνεχώρησα έκ Ναυπλίου τήν 13
τού παρόντος, καί μέ τήν δυνατήν σJWυδήν όδuwρων καί έτοιμάσας την

φρουράν ή όJWια κατά τάς οδηγίας μου μέλλει νά συνοδεύσΥ τήν

'Οροθετικην Έπιτροπήν, ήλθον τήν '27 είς Βόνιτζαν. Οί δύω όροθέται

Γάλλος καΙ Άγγλος άκόμη δέν εΙχον ΦθάσΥ, εΙς Πρέβεζαν. 'Ο Κύριος

Λάτρης έπrjγε τότε μόνος εΙς Πρέβεζαν νά όμιλησπ έκ μέρος μου μέ τόν

Συνταγματάρχην Κύριον Βάκερον. 'Εν τ' αύτφ έΦθασαν καί οί λolπoντες

δύω συνάδελφοι, καί οϋτω τήν κα13 έσυνήχθπ δλη ή Επιτροπή είς Πρέβε

ζαν.

Αύθημερόν έγεινεν ή πρώτη Συνεδράσις είς τήν οίκίαν τού Άγγλου

23.3Jη.
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Προξένου ΚυρΙου Μάγιερου' κατά πρωτον έζητήθησαν νά παρρoυσια~

σθσιJν είς τήν 'Επιτροπήν τά εγγραφα του ΔιoρισμσιJ κα' των έπιaήμων

οδηγιων, τά όπoiα εκαατον μέλος εχει άπό την Κυβέρνησίν του. Τούτου

γενομένου μολονότι έδυσκολεύθη ολΙγον ό Οθωμανός νά τό κάμrι, κατ'

ά'γνοιαν, ώς φαΙνεται, ηfς τάξεως, ηρχησεν ή όμιλία περΙ του άκτίου. Ο

Χουσεt"μπεης έJιρόβαλεν ώς δριον μικράν τινά σειeάν βουνων κειμένων

έπiκεινα της μιας ωρας, ώς άναγκα'αν είς τήν άσφάλειαν καί ήσυχίαν

των έν άκτ'ψ. Ημείς έπαραrηρήσαμεν, δτι τό φρούριον του άκτloυ ήτον

δίκαιον νά κρεμνισθ,ή δτι αν μένη ε'ς τήν Τoυρκlαν χάριν τής Πρεβέζης,

δέν είναι εϋλογον τουλάχιστον νά δωθπ εiς την περιΦέρειάν του περισ

σοτερα γή άπ' δσην ή φύσις του τόπου κα' ή όροθετική πeιZξις τής Kων~

αταντινουπόλεως συγχωρεΙ. 'Εγνωμοδοτήσαμεν λοιπόν νά μεΙνουν ώς

δριον δύο λιμνοθάλασσαι, κα' ή μεταξύ αύτων γραμμή περιλαμβάνουσα

μόνον την τελευταlαν του άκτ'ου χερσόνησον, καθώς φαΙνεται είς τό

σχέδιον. Ή πλειοψηΦΙα τής Έπιτροπης άποδεχομένη τρία μiλια είς τήν

ωραν, καΙ λογαριάζουσα τό διάστημα κατ' εύθείαν γραμμήν άπό τό

τειχος έ'Φθασαν καί έδιώρησααν ώς δρια δύω λιμνοθαλάσσας τόν

χειμωνα συγκoινωvoύσας, από τάς όπο'ας ή μέν βόρρηση d.πtχει ώς 2:
μίλια του Φρουρ'ου ή αλλη περΙ τόν Νότον περiπoυ 3: μlλια. Εζητήσαμεν
κάν τήν κυριότητα ολοκλήρου του τόπου των λιμνοθαλασσων. Αύτό τό

ζήτημα εΙχε κάμει καΙ ό Χουσεt'μπεης· ωστε άπεφάσισεν ή πλειοψηφε'α

νά μoιeασθoυν είς τήν μέαην άμΦότεραι αί λιμνοθάλασσαι. 'Η άπόφασις

μετά τήν έπιτόπιον αύτοΨίαν έκτελέσθη καί τά τρlα σημεια έβάλθησαν:

έπi τήν όποΙαν θέλουν κτιαθπ αί πvραμiδες.

Σήμερον άναχωρουμεν έντευθεν δι'c'iρταν διά του Κόλπου. Καθ'όδόν

θέλομεν άπΩφασίσει περί των έν αύτφ νησιδίων Eiς τήν αρταν ή

'Επιτροπή θέλει πeoμηθευθΠ άπό πολλά dvayxaia διά τήν πολύπονον

όδι.πορεΙανμας.

Τά χωρογραφικάσχέδια ανευ των όποίων,εΙναι δύσκολοννά γνωρΙαη

ή Κυβέρνησις έπ' άκριβως τήν όρoθεσlαν καΙ τάς προσπαθείας μας,

δανειζόμεθα μέχρι του νυν άπό τούς συναδέλφους μας, διά νά τά

διευθύνομεν είς τήν Κυβέρνησιν. καΙ νά μή προσφεύγωμενείς κόπους

ξένουςκαΙ μετά έν καιeφ των σκέψεωνμας. Ήτον ούσιωδωςάναγκαΙΟν

νά εχωμεν μαζύ μας τόν έπιατήμονα τής χωρογραΦΙας, όποΙΟς ήτον ό

ΚύριοςΓιόκομαη.

'Εν Πρεβέζη τήν 3: Σεπτεμβρloυ 1832
Ο 'Eπiτρoπoς ηjς Κυβερνήσεως είς τήν όρoθεσlαν κτλ.

γιανακης ΣταίΚος

*
Σήμερον τπ 5117 σεπrεμβρloυ 1832 δεκάτην ωραν τπς ήμέρας πρό
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μεσηβρία: ή 'Όροθετικη Έπιτροπή συνήλθεν δευτέραν φοράν ήδη καί

έξελέξατο τόπον συνεδριάσεως τήν olκίαν τού Αύλικου Προξένου, τήν

όποίαν κατέχει ό Κος Έπίτροπος όρoθέrης συνταγματάρχης Βάκερ.

Είργάσθησαν είς τά περί διανομης ταιν νησων καί νησιδΊΩV τού

Κόλπου :Α.ρτης.

Ή συζήτησις άρξαμένη καί στηριζομένη παρά τών Κων Έπιτρόπων

τού τε Όθωμανoiί καί 'Έλληνος παρετάθη περισσότερον των δύο ώρών,

καί έτελείωσε διά της διανομης ώς επcται.

Δηλονότι

ΑΙ νησοι λεγόμεναι Γαϊδαρονήσι καί Κορακονησι άνευρεθεείσαι έπί

τού τόπου ώς γειτνιάζουσε μdλλoν είς τήν γην τήν μένουσαν είς τήν

Όθωμανικήν Πόρταν θέλουν είναι αύτης της Κυβερνήσεως- αί δέ νησοι

Κέφαλον, Γουβαλονήσια καί 6λλα προσημειωμένα εΙς αύτάς τάς

κειμένας πρός τά νοτιώτερα, θέλουν ήναι της Έλλάδος.

ΑΙ δύο διαφερ6μενοι Επίτροποι επειδή [δωκαν τήν συγκατάθεσίν των

είς αύτήν τήν διανομήν ύπεγράφημεν ολοι.

Έν f1.ρτη τή 5/17 σεπτεμβρίου 1832.

Commissaires de [' alliance
Le Colonel de Scalon

Le Col. Barthelemy
Bαker Le Col.

Hussein Beys Commissaire poyr Lα Porte
Τ. Staicos Commissaire Grec

Η δεύτερη σελίδα της Βης συνεδρίασης.

409
Ό@οθέτης τής Κυβειινήσεως

άρ.8

Πρ6ς τήν Γραμματείαν τών 'Εξωτερικών κλπ..

ΕΙς τάς 3: τού παρόντος διά τού ύπ' άρ. ? άναΦέραμεν είς τήν

Γραμματείαν οσων έπράξαμεν περί τού f1.κτίου ένωθέντες εΙς Πρέβεζαν

μέ τούς λοιπούς tJροθέτας. Τήν αύτήν ήμέραν ηλθομεν εΙς Σαλαχώραν

διά νά μεταβωμεν είς αρταν, άφού έν παρόδφ έπαρατηρήσαμεν τ6

κορακονήσιον (κείμενον εΙς τ6 βάθος τού κόλπου) τ6 νησίον αύτό κω έξ

κρατούμενον εΙς τούς 'Έλληνας· καλλιεργημένον άπό αύτούς. 'Έχει

πολλά προτερρήματα, καί ή θέσις του ηθελε συμβάλει βέβαια εΙς τήν

ύπεράσπησιν περί τού Ελληνικού όρίου κατά τό μακρυν6ρος. Τήν 5
εγεινεν εΙς αρταν β'. συνεδρίασις περί τών νησίων τού κ6λπου. ή

24. Δε βρέθηκε.
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25 . Τατάρνας
26. ΓραΦή του μήνα Σεπτεμβρι.ου.

27. Υπάρχει και άλλο έγγραφο που Φέρει εξωτερικά την ένδειξη 513 Στάϊκος

rιavνάκης, Διοικ.(ητικός) EπίT(~.(01lOς) 578 και ημερομηνία την 10 7βρωιι 1832 Άρτα.

(Aντίγ~αφoν).

συνεδρίασις έγεινε είς τό ένταύθα άγγλικόν προξενείον, δπου

έκατοικούσαν ό Συνταγματάρχης Βάκερος. Ό Οθωμανός έρωτηθείς

έζήτησεν δλα σχεδόν τά νησία μέ δικαωτέρους λόγους έκαμα καί γώ

εmμόνως τό αύτό ζήτημα, Οί όροθέται τής Υψηλής Συμμαχίας

άπεφάσισαν έκ συμφώνου, τό μέν κορακονήσι καί Γαδουρονήσι

(κείμενον πλησίον τής χερσονήσου Πρεβέζης) νά μείνουν είς τήν

Τουρκίαν· αί δέ βουβάλαι καί ΚεΦάλος είς ήμας. Άί βουβάλαι είναι

τέσσερα if πέντε νησίδια έν τψ μέσφ περί τού Κόλπου τά όποια μέ τήν

πeός αλληλα θέσιν των άποτελούν αραγμα, δπου έστάλη καιρόν

χειμωνος ό "Ελληνικός Στολίσκος' ό δέ κέΦαλος εΙναι πρός τήν άρχήν τού

κόλπου καί έχει νερόν.

ΕΙς πάσαν συνεδρίασιν συντάσσεται ύπό των Οροθετών τής

Συμμαχίας έκθεσι περιέχουσα έν συνόψει τά κυριότερα τής

Συνεδριάσεως, είς αύτήν ύπογραφόμεθα καί ήμείς καί μας δίδεται

άντίγραφον. Είς τήν έκθσιν τής πρώτης συνεδριάσεως, ό Οθωμανός

Όροθέτης μή εύχαριστουμενος είς τήν όροθεσίαν τού άκτίου, δέν

ήθέλησε νά ύπογραΦή έφρονούσα καί γώ εlς τήν β: νά κάμω τό αύτό

τόσψ μάλλον εύλογότερον, δσφ if δτι τό κορακονήσι, δέν άναΦέρεται

παντάπασι είς τήν πραξιν τής Κωνσταντινουπόλεως, άλλ' ένέδοσα έπi

τέλους καί τάς παρατηρήσεις των Κυρίων όροθετων. Ο Οθωμανός

όροθέτης έζήτησεν τήν έ:uούσαν αλλην συνεδρίασιν, έπρότεινε νά

έmκυρωθoυν τό κορακονήσι μετά διαΦόρων ΙχθυoτρoΦεlων, τά όποια

μέχρι τού λούρου κρατούν οί 'Έλληνες. Τοιαύτας όδηγίας

έmσυμφωvoύσας μέ τήν Οροθετικήν πραξιν δέν ήδύνατο νά έχουν οί

Κύρωι όροθέται, καΙ ή πeότασις δέν έ'γεινε δεκτή.

Δι' δσον μέρος τής όροθετικής γραμμής έχωμεν ν' άποφασίσωμεν,

φροντίζουν πρωτον οί Κύρωι Οροθέται νά λαμβάνουν διά των

άξιωματικων άκριβή σχέδια τού τόπου περί τού όποωυ θέλει γείνη ή

σκέψις. Τήν 5 έστάλθησαν Μ' έδώ οί άξιωματικοί τών Οροθετών διά νά

σχεδιάσουν τόν μεταξύ κόπρενας καί κορακογεφύρας, μενιδίου καί

Τατάρνας τόπον, έπί τούτψ οί μέν έδωρίσθησαν άπό Kόπeενα έως

Κοράκου οΙ δέ άπό μενίδι έως Τατάρηνα.Η Έπειδή καί ό δρόμος οδτος ό

δεύτερος διαβαίνει άπό τήν ακραν τού βάλτου, ό όποfoς κάτα τήν

όροθετικήν πραξιν θέλει μείνει όλόκληρος εΙς τούς 'Έλληνας,

έπeoτείναμεν νά mdaovv άλλον δρόμονβορεινότερονκαί τουτο έγεινε.

'Εν 'ΆΡΤΥ τήν 77PeiovuJ832r1

Ο έπίτροπος τής 'Ελλ.(ηνικής) Κυβερνήσεως

----:;;-.:::::=-
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είς τήν όροθεσΙαν κλffi

γιανάκης ΣταίΚ'oςU

•
Αντίγραφον .1 ,t;;eance

ΕΙς τ6 Σκάνωμα του KoΜΠCτoύ

2 Όκτωβρίουl20 ΣεπrεμβΡίoυ 1832
Ή Οροθετική 'Επιτροπή σvνηλθε τρ(τη ηδη Φοράν ύπό την σκηνήν του

KQV Συνταγματάρχου Βάκερ. Elργάσθη περι τήν διεύθvνσιν τής

όροθετικης γραμμής άρχομένη πρός δυσμάς έπί του αΙγιαλού του

Κόλπου τής Αρτης μεταξύ Κ6πρενας καί Μενιδίου.

Ή {ποψις τού χωρ(ου καΙ τά τοπογραφικά εγγραφα οσα μας

καθυπεβλήθησαν παρά των ΠΡΟαJwσταλέντων Αξιωματικών έπί σκoπijJ

τού νά διαγράψωσι τάς θέσεις Κ6πρενας, Μενιδίου, καί των Γκαυρών

Ταταρίνας καΙ Κορακονήσι μας ένήγαγον είς τήν έκλογήν της έπομένης

Γραμμής.

Δηλονότι

Αρχόμενο! άΦ' ένός μετρίου στενού (έπi του αίγιαλου) Φέροντος εΙς

Μενίδι (αον δριον) τά άκολουθόντα τήν ύπωρείαν τών λόφων μέχρι τής

είσόδου εΙς τό στενόν τού Μακρυνόρους (βον Οριον). Τέμνοσαι αύτήν δι'

εύθείας γραμμής κατ' αύτό τό σημεfoν. διά νά καταλάβωμεν αύθις τάς

ύπωρειας (30ν οριον) πορευόμενοι κατά μήκος αύτών τών ύπωρειών

μέχρι τού ρύακος όνομαζ,ομένου Πούτζα (40ν οριον) άναπλεόντας

επεται τόν ρύακα μέχρι στενου τινος αύλώνος σχηματισθέντος δύο

ύψηλών όρέων (50ν οριον) διαβαΙνοντας αύτόν κατά τούτο τό σημεfoν

διά νά καταλάβωμεν χαράδραν άποτερματιζομένην εΙς τόν ποταμόν

Κομβοτίου (60ν, 70ν & 80ν δριον).

Ή Γραμμή αϋτη καταλείπει είς μέν τήν Όθωμανικήν Πόρταν δλας τάς

άλυκάς τής Kόπeενας, καί όλόκληρον τήν πεδιάδα μέχρι τής ύπωρείας,

εΙς δέ τούς 'Έλληνας δΙδει ταυτοχρόνως δλα τά στενά τού Μακρυνόρος

κατά τό αον αρθρον τής έν Κωνσταντινοπ6λει συμβάσεως.

Τα παρά των έπί τούτφ σταλέντων Κων Αξιωματικων σχέδια

καταντήσαμεν εΙς τόν ποταμόν τού Κομποτίου οϋτω δέ έξασφαλίζεται ή

θέσις τού Στριμονάρι, λωρίς τής όποιας τό στενόν τού Μακρυνόρος

κυκλούται κατά τό δεξιόν πλευρόν.

'Εν τφ Σκανώματι τού Κομποτίου

2 όκτωβρωυl20 σεπrεμβρΙoυ Ι832
D Le Scalon colonel

Bαrlhelemy S+ colonel
Baker Sl, colonel

28. Υπάρχει και άλλο έγγραΦο που εξωτερικά ΦέΡΗ τήν ένδειξη" 513 Στάϊκο;

fιαννάκη; Διοικητικό; Ε.ττίτaοπο; 578 »φέΡΗ ημερoμηνCα ]0 7βρΙΟυ 1832 Άρτα.
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ΈπiΤΡOlωι τής Συμμαχίας

Commissaires de L' allίance
Hussein Bey

γιανάκης SτάίΚος

*
Ά.ντΙγραφον

4η ΣυνεδρΙασις Σκηνώματι

ΟΙ Κύριοι Μέλη της Οροθετικής Eπιτρoπrjς συνελθντες είς τήν σκηνήν

τού ΚυρΙου Συνταγματάρχου Σκαλόν τ!ί 11 Οκτωβρioυ 183211
έξηκολούθησαν τάς όροθετικάς έργασΙας των.

'.ΑπεφασΙσθη ή Γραμμή ητις άπετερματΙσθη κατά τόν ποταμόν

Κομβώτι νά άνατρέξπ τόν ποταμόν αύτόν μέχρι τ!ίς πηΥης του

κυριώτερου κλάδου του (90ν καΙ ΙΟον δρων) καΙ νά άνέλθη είς τήν

άκρώρειαν τού δρους Χελώνας.

Έκειθεν συμπορευθησομένη μέ τήν κορυΦήν αύτής τ!ίς σειρας μέχρι

της ακρης Πλατοβουνι (11ον δρων) καταβαΙνει παρακολουθούσα την κλΙ

σιν των ύδάτων μέχρι τού λόφου ράχι (/2 όριον) διά νά άναβ!ίαύθις είς

την κορυΦήν του λύκο Γιώργη έΠΙ του Γάβροβο (/30ν δρων) καΙ νά

άκολουθήαητήν χαράδρανaτoύς καπνούςμέχρι τού 'Άσπροποτάμου.

Εν του Σκηνώματιτου Ζουμερου

τη 11 Όκτω{JρIoυ 1832
29 Σεπrεμβριoυ

Commissaires de [' alliansce
Barιhelemy L+ cοι.. Α de Scalon Baker S+ Col.

Commissaire Turc Commissaire Grec
Γαινάκης ΣτάίΚος

*
SI4

Στάϊκο; Γιαννάλη;

Δωικ. Εmτ. 578
Αρ.9 ~1

Πρός την Γραμματεiαν των Έξωτερικων κλπ.

Διά του ύπ' άρ. 8 έπληροφορήσαμεν τήν Κυβέρνησιν τά μέχρι τής

έποχ.ης έκεΙνης πραχθέντα είς 'Άρταν. 'Άφού οί aταλέντες άξιωματικοΙ,

διέγραψαν μέ πολύν κόπον τόν μεταξύ Κόπρενας καΙ ΜηνιδΙου,

Κόρακος καΙ Τατάρηνας τόπον, άνεχώρησαν άπ6 'Άρταν τήν 19: καΙ

ηλθαμεν εΙς Κομπώτον. Αύθημερόν οΙ Όροθέται μόνοι έκατέβημεν είς τό

Mηνiδη, καΙ έπαρατηρήσαμεν όλον έκεινο τό μέρος. Τήν έπιούσαν ύπό

τήν συνοδεΙαν 'Άγγλου Όροθέτου εΙς Κομπωτι, έγεινεν ή τρΙτη

συνεδρΙασις. Ήμεις έζητήσαμεν ώς φυσικότερον όριον τόν

29. Hμερoμηνtανέου ΗμερολογΙΟυ.
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Ξυροπόταμον, τό όποΙον ηθελεν περιλάβει έντός τής Έλλάδος τήν

Κόπρεναν μέ τάς άλικάς. τό Κομπώτι, τήν κωμόπολιν τής Σκωληκαριας

μέχρι των βουνων των ύπεράνω τοί! Μακρυνόρους. Ή ΕΠΙΤΡΟπή, ώς

άσύμφορον μέ τήν πράξιν τής Κωνσταντινουπόλεως δέν έδέχθη τήν

πρότααί μας. Ό Οθωμανός όροθέτης άναΦέρων πάντοτε ώς έπιχεiρημα

τάς Συνεδριάσεως τής Κωνσταντινουπόλεως, εΙς τάς όποίας

παρευρίακετσ καί αύτός, καί καθώς άγαπd ώς βεβαιώνει, αί έκεϊ

γενόμεναι άποΦάαεις, διαΦέρουν άπό τήν ενοιαν τής όροθετικής

πράξεως. 'Έκαμεν καί είς αύτήν τήν περίστααιν παραδόξους προτάσεις

καί περί τάς Φιλoνικεiας έζήτησε νά τεθή ώς δρων άπλως ή γραμμή

διαβαίνοvσα άπό τό Μηνίδι κατ' εύθείαν είς τήν Τατάρηναν.

Εθεωρήθησαν έκ νέου. καί παρεβλήθησαν αί όδηγίαι τών όροθετων τής

Συμμαχίας μέ τάς του Χουσεtμπεη. ΑΙ όδηγίαι τούτου περιέχονται εlς τό

αύτό εγγραφον τού διορισμού του, άλλ' ή εννοια των εΙναι

άπαράλλακτως ή αύτη μέ τάς lδικάς μας. ΟΙ Κύριοι όροθέται τής

Συμμαχίας άπεΦάσισαν έκ συμφώνου έπi του γενομένου σχεδίου ύπό τών

αξιωματικών τό άκόλουθον όριον, καθώς φαίνεται εlς τό σχέδιον, καί εlς

τήν εκθεσιν τής Συνεδριάσεως. Ή γραμμή αρχεται άπό τό Μηνίδι,

περιλαμβάνει έντός τά πλησίον βουνά τά όlWία έκτείνονται κατά μήκος

πρός τήν πλησίον Κόπρενα. ίtπό τήν ακραν του βουνου τούτου, ή

γραμμή μεταβαίνει εΙς αλλο βουνόν βορρεινότερον, περιλαμβάνουσα

έντός τής Ελλάδος όλίγην πεδιάδα, άπ' έχει περιστρέφουσα πρός τό

βόρρειον άΦίνει έντός διάφορα άλλα καί κovτoβoύνια, επειται ερχεται εΙς

δύο χειμάρρους .. ,30 άπό τούς όlWίους ό μέν πρωτος λέγεται Δούπιζα, ό

δεύτερος άπέχων ολίγον άπό τό πρώτον Πλατός. Ο δεύτερος ούτος

χείμαρρος περνιJ. πλησίον του ΚωμlWτίου, καί άΦίνει εΙς τούς 'Έλληνας

κάμποσα καλύβια Κομπωτιανά πλησίον τών όποίων έκαταλύσαμεν οί

ϊδιοι έπi τής Έλληνικής όχθης' μέχρι τούτου άπε φασίαθη εlς τήν περί ής

ό λόγος Συνεδρίασιν ή προσδιορισθείσα γραμμή περιλαμβάνει έντός τό

Δρυμονάρι καί Συγγενά Μοναστήροστενα άναγκαία εΙς τήν Φύλαξιν του

Μακρυνόρους, καί τό Μαυροχωρι μετ' ΙΚανου τόπου έκ τής Σουμερους,

άπό τήν Έπαρχίαν Αρτης. Ό Οθωμανός όροθέτης μή δεχόμενος τήν

άποφασισθείσα ταύτην γραμμήν, άνεχώρησεv άπό τήν Συνδρίασιν πριν

τελειώσει, ούδέ ήθέλησε νά ύπογραΦή έπεται εΙς τήν εκθεσιν τής

Συνεδριάσεως. Τήν 22: ηλθαμεν άπό κομπωτι εlς Σκουληκαριάν, καθ'

όδόν έπαρατηρήσαμεν τό Ύψηλόν όρος τής Χελώνας, τό όποιον κειται

μεταξύ των Έπαρχιών Βάλτου καί Αρτας. Μετά διαΦόρους άλλας

παρατηρήσεις γενομένας άπό τήν Σκωληκαριάν, άναχωρήσαμεν έκειθεν

τήν 25. καί ηλθαμεν εΙς τήν δχθην του ΑσΠΡΟlWτάμου, ίtφoί! εγειναν

iiλλαι νέαι παρατηρήσεις μέ lWλύν προσοχήν εlς τά εμπροσθεν καί

30. Mlα λέξη δυσανάγνωστη.
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Ό

Έπίτροπος τής Έλλ. Κυβερνήσεως

εΙς τήν όροθεσίαν κτλ.

γιανάκης ΣταίΚος

'Avτ(γραΦoν

όlUOθεν, έγεινΕV χθες τήν 29: καί τετάρτη Συνεδρίασις εΙς τήν οποίαν

απεφασίσθη τό άκόλουθον δριον. Ή όροθετική γραμμή εξακολουθουσα

τόν χείμαρρονΠλατόν μέχρι τής πηγής του κυριωτέρουκλάδου του, καί

άνέρχεται εΙς τήν άκρώρεια του δρους Χελώνας. Έ:ντευθεν

συμπαρεκτεινομένημέ τήν κορυΦήν αύτής τής σειρας μέχρι της ακρας

ΠλατοβοVvΙ, καταβαίνειπαρακολουθουσατήν κλίσιν των υδάτων μέχρι

του λόΦου ράχι μέ γραικόπουλουνάναβα"νει αύθις εΙς τήν κορυΦήν του

Λυκογιώργιν έπi του Γάβρογο, καί άκολουθει τήν χαράδραν στούς

Καπνούς εΙς τήν δχθην τού Ασπροποτάμου. ΕΙναι άναγκαιΌν νά

πληροφορήσω τήν Κυβέρνησιν δτι, άπροσδοκήτως ό Οθωμανός

όροθέτης, μας έβεβαίωσε πρό ήμερων, δτι δέν εχει καμμίαν ά'δειαν άπό

τήν ΚυβέρνησΙν του νά κάμη τό ημισι των ημισι των έξόδων εΙς τάς

Πυραμίδαςτής όροθεσίαςκαθώς είναι αημειωμένονείς τάς όδηγίαςμου.

Αύτά τά έξοδα έννοεί, δτι πρέπει νά γ"νονται, κατά τό τουρκικόν

σύστημα, άπό τάς πλησίον τής όροθετικής γραμμής 'Επαρχίας έν ηδη

άγγαρίας, μέ τοωυτον τρόπον άναμφιβόλωςποτέ δέν είναι δυνατόν νά

κτισθούν αΙ άναγκαΙαι Πυραμίδες. ΟΙ Κύρωι όροθέται τής Συμμαχίας

φρονουν δτι είς τοιαύτην περίστασιν συμΦέρει είς τήν Έλλάδα νά

άναδεχθπμόνη δλον τό περί ού ό λόγοςέξοδον. Έ:πρόσθεσανδτι δύναται

ή 'Ελλάς νά κρατησn τό άνάλογον τής Τουρκ"ας άπό τόν μεταξύ αύτης

καί της Πόρτας μέλλοντα λογαριασμόν. Μέ παρακίνησαν έπομένως νά

ένεργήσω κατά τουτο τά δέοντα. ωστε νά μη μείνη άτελές τό ούσιωδες

έργον των Πυραμίδων. Γράφω είς τόν Έκτακτον Διοικητήν τής

Δυτ.(ικής) Ελλάδος, νά δώαη εΙς τούς Διοικητάς των Έπαρχιων τούτων

τάς άναγκαίαςΔιαταγάς καί τά μέσα, διά τήν σύστασιν των Πυραμίδων

τής γραμμής τής όροθεσΙας, διότι είς τάς περwτάσεις καί τούς τόπους

όπου εύρισκόμεθα καί διαβα"νωμεν, εΙναι σχεδόν άδύνατον νά κάμωμεν

ιiλλo περισσότερον είμή τό νά θέττομεν τά αημεια συνιστάμενα εΙς

χονδρά ξύλα, έπί των όποιων θέλουν κτισθει καί Πυραμίδες.

Παρακαλειταιή Κυβέρνησιςνά δώαπ περί αυτού τούτου δσον τάχιον εΙς

τόν 'Έκτακτον Δωικ.{ητήν] τής Δυτ,[ικής} Έλλάδος τάς άναγκαίας

Διαταγάς διά νά μήν άργοπορη τό εργον, ΑΙ αυται ΔιαταγαίεΙναι χρεία

νά δοθουν καί εΙς τούς Διοικητάς των Έπαρχιων της Ανατολικης

Ελλάδος, αΙ όποίαι εύρίσκονται είς τήν όροθετικήν Υραμμήν οων

Πατρατζικίου)1κλπ.

Σουμερου α~' ΌκτωβρΙου J832)2

31. Ονομασίατης γπ6.της κατά την Τουρκοκρατία.

32. Ημερομηνίαπαλαιού ημερoλoγCoυ.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:41:41 EEST - 54.226.8.97



Rrocesverbaldela
5 Seance de Ia Commissio Demarccatrice

Le 23111 Octomre 1832
'ΈκθεσΙζ τη; 5ης: Συνεδριάσεως τη; Ό@οθε1'ιχης: Έπιτ@οπης:

'iί 23111 ΌκτωβρΙΟυ 1832

ΑντΙγραφον

5 Συνεδρίασις

'Εν τφ Σκηνώματι τού Πετάλλου

τιi 231118βρloυ"1832~

Όί Κύριοι 'Eπiτρoπoι αυνισταιντες τήν 'Oρoθεrικήν 'Επιτροπήν

(Ιξαιρουμένου του Έπιτρόπου τής Όθωμανικης Πόρτας άπόντος πe6

δώδεκα ήμερων διά λόγους του άρμοδloυ) συvrjλθον ύπό τήν σκηvrjν του

Κου Αντισυνταγματάρχου Πάκερ.

ίtπεΦάσισαν εΙς αύτήν την ΣυνεδρΙασιν θεωρήσαντες μετά τής

άκριβεστέρας πeoσoχής τόν τόπον δντας τούς έγνώριζαν άπό τού

Ασπροποτάμου rήν εφεξης 6ροθεσίαν.

'Εκ του σημεioυ δπου τό ρεύμα στούς καπνούς πίπτει εΙς τόν

Ασπροπόταμον, ήκολούθησαν αύτ6ν τόν ποταμόν, διαβαίνοντες ύπό τήν

κρημνισμένην γέφυραν στίς τριχαΙς διά νά Φθάσουν είς τήν έκβολήν του

ποταμού Πλατανιά (15 δριον) άναπλέοντας μέχρι njς κυριωτέρας πηγης,

εΦθασαν έπi της κορυφης τού δρους Ζουρνάτου (160ν καί 170ν '(Jριον).

Έξ αύτού του σημείου άκολουθώντας τόν ζυγόν ήλθον εφεξης άπό του

Αύχένος Αφωρισμένη (180ν δριον) διά νά καταλάβουν rήν κορυΦήν τού

δρους Πέντε Πύργοι (Ι90ν δριον) καί νά συνκλίσωσι τήν γραμμήν

ταύτην, άκολουθώντας πάντοτε τήν κλlσιν τών ύδάτων μέχρι του

αύχένος τρία σύνορα (20 δριον).

Η Γραμμή τήν όποίαν άκολουθούν dπό της έκβολης του Πλατανιά

μέχρι της κορυφης τού δρους Ζουρνά του όρίζει έπί τού παρόντος τά

Τμήματα Λεοντίτου; μέχρι της Μεγαλόβρυσης. Η δέ άπό του Ζουρνάτου

είς τά Τρία Σύνορα, όρίζει τά Τμήματα τού Πετρlλλoυ καί Τρουβάτου

κατά τήν τοιαύτην διεύθυνσιν ήκολούθησαν πρός τούτοις εΙς rήν

διατηρησιν τά)ς ύδάτων τά όποΙα πJπ;τoυν εlς τόν Ασπροπόταμον πλησίον

της ΓεΦύρας της Ταταρίνας.

'Εν Πετρίλλφ τπ 23111 Όκτωβρίου 1832.
Commlsslon de L' alllance
Έπiτρoπoι της Συμμαxiας

Le colonel de Scalon Le S+ Col. Barthelemy - Bake,., S+ Col.
Commlssalre Turc Commlssalre Grec

Έπiτρoπoς Όθωμανός Έπiτρoπoς 'Έλλην

Γιανάκης Στάίκος

302 Γεώργιος Κ. ΘΛέλης

33 . ΓραΦή του μήνα Οκτωβρωυ.

34. Γράφεται πρώτα η μερομηνία του νέου ημερολ.ογωυ και στη συνέχεια του παλαιού.
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•
Rroces verbaI de la

6 Seance de la Commissio Demarccatrice
'Έκθεσις: της: 6ης: Συνεδριάσεως:

τ/ς: όροθετικης: Έπιτροπης:

τfi 26/14 ΌκτωβρΙου 1832
rιαννάκη Στάϊκο

Αντίγραφον

6 Συνεδρlασις

Οί κύρωι 'Επίτροποι 'Οροθέται των νέων όρίων του Έλληνικου

Κράτους συνηλθον εν Πατρoύλλrι. ύπό τήν σκηνήν τού Κου

'Υποσυνταγματάρχου Πάκερ.

Κατά τάς γενομένας έρεύνας είς τήν όπolαν δέν συμμετέσχεν ό

Έπi.τρoπoς της 'Οθωμανικης Πόρτας, άπεΦάσισαν τά εξης.

Από των τριων Συνόρων παρακολουθούντα πάντοτε τήν διάκρισιν

των ύδάτων έΦθασαν είς τόν αύχένα του Σταυρού της Πασταριας (21
δριον) εντεύθεν άνάβησαν είς τήν κορυΦήν τού Πουτζικάκη (22 δριον)

διά νά καταβωσιν είς τό αντρον της Σπηλιάς Kαμακlας, δθεν άναβρύει ή

κυριωτέρα πηγή τού ποταμού της Καρίτζας τόν όποίον ήκολούθησαν

μέχρι της έκβολης του εις τόν ποταμόν της Μάτζηρης η ΜΙγδοβης (23
δριον). Έξελέξαντο τήν όρoθεσlαν ταύτην ώς άκριβως ύπαγορευομένην

παρά της φύσεως των τόπων, καί ώς έκπληρούσαν καθ" δλα τόν σκοπόν

τής άσφαλεlας καΙ είς τά δύω Κράτη,

Έν τΥ Σκανώματι τής Πετρούλλας

τη 26114 8βρloυ 1832."
Commlsslon de L' allίance

Barthelemy S+Colonel Le colonel Scalon Baker. le colonel
Commissalre Turc Commissaire Grec

Έπiτρoπoς 'Οθωμανός Έπiτρoπoς 'Έλλην

Γιανάκης ΣτάίΚος

•
478

Στάϊκος: rιαν. όροθέτης: ωην

άπάντησις άρ. 534
1Ιρ.12.

Πρός τήν Γραμματείαν των 'Εξωτερικων κλJk

Από προλαβόν ύπ/ άρ. 9 έκ Σουμερού ή Κυβέρνησις έπληροφορήθη

τήν άποφασισθείσαν είς 2; Συνεδριάσεις όροθεσΙαν άπό Μενιδίου μέχρι

τού Α.σπροποτάμου.

35. Κι εδώ γράφεται πρώτα η ημερoμηνLα του νέου ημερολογίου και συνέχεια του

παλαιού.
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Τήν αην τού παρόντος άναχωρήσαμεν άπό τήν Σουμερου'

έπλησιάσαμεν εΙς τήν γέφυραν του Κόρακος, καί μετά διάΦορα

καταλύματα έστάθημεν ίκανάς είς Πετρίλον, κρατημένοι άπό

κακοκαιρίας. Έκείθεν μέ πολλάς δυσκολίας καί ταλαιπωρίας,

έπροχωρήσαμεν διά τής Πεζούλας καί Νουρομπδλεως εΙς τήν σειράν του

'Όρθρυος, εΙς τού όποιου njv ύπώρειανεύρωκόμεθασήμερον.

Είς τό μεταξύ Ασπροποτάμουκαί 'Όρθρυος κείται ή Έπαρχία των

Αγράφων' είς αύτήν ε[ναι καί αΙ δύο γέφυραι Κόρακοςκαί Τατάρηνας.

Ό Οθωμανόςόροθέτηςεχων άπό τήν Κυβέρνησιν του μυστικήν οδηγία

(πραγμα παράδοξον καί Φύσει άκατόρθωτον) νά μην παραχωρήσn εΙς

τούς 'Έλληνας ούδέ σmθαμήν άπό τήν έπαρχίαν ταύτην·. Μέ πρόφασιν

εύσχημονάπό τούς τελευταίουςκόπουςέλλειψεκαί τάς Συνεδριάσειςτής

Έmτροπιjς.Ή έmτροπήδμωςεξακολουθούσαμέ δλας τάς δυσκολίαςτου

καιρου καί του τόπου τάς τοπογραφικάς παρατηρήσεις, έθησε τέλος

πάντων είς τρείς Συνεδριάσεις καί τά μεταξύ :4σπροποτάμου καί

'Όρθρυος δρια. Ό τόπος ούτος είναι πολύ άνώμαλος καί άσούδητος.

Έ,δυνήθη δμως ή 'Emreomj νά ευρη τό φυσικώτερον καί εmτηδειότερον

εΙς άμΦότερα τά κράτη 'Όριον. Ή γραμμή διαβαίνουσα τόν

:4σπροπόταμον άπό τού Καπιούς Ως έρρέθη Π{joλαβόντως τέσσαρες

άίρας άπό τήν γέφυραν τού Κόρακος, κατεβαίνει τόν ποταμόν έως δτου

εύρίσκει τήν χαλασμένην γέΦυραν Τριχανή, καί έμβαίνουσα έκείθεν είς

τόν ποταμόν Πλατανια άναβαίνει εΙς τήν Κυρίαν πηγήν του. Έκείθεν

ερχεται είς τήν κορυΦήν τοίι δρους Ζουρνάτου καί έπί τής έκτάσεως

αύτου mevd τόν αύχένα τής :4φωρισμένης άναβαίνει τό δρος Πέντε

Πυργους καί έξακολουθεί τήν σειράν ταύτην κατά τήν κλίσιν των

ύδάτων μέχρι τού αύχένος των τριων Συνόρων. :4πό τά τρία Σύνορα

προχωρουσαπάντοτεκατά τόν μερωμόν τών ύδάτων, ή γραμμή Φθάνει

είς τόν λεγόμενον Σταυρόν τής Πασταριας, άναβαίνει lmLra εΙς τό

βουνόν Μπουζικάκη άΦίνουσα εΙς τήν Τουρκίαν τά ύψηλά δρη τών

ΑγράφωνΚαβάλανκαί Καράβαν.Εκείθενκαταβαίνειείς τήν λεγόμενην

σπηλιάν τού Καμακια, δπου ε[ναι ή Κυριωτέρα πηγής του ποταμοίι

Καρίτζας, τόν όποίον ή γραμμή άκολουθείμέχρι τής έκβολής του είς τόν

Μεγάλονποταμόν τής Μίγδοβας, ό όποϊος χύνεται κατά τόν νότον τής

Τατάρηνας είς τόν Αχελώον. Από τάς έκβολάς τής Καρίτζας ή γραμμή

καταβαίνει ολίγον τήν Μίγδοβαν [ως δτου εύρίσκει τόν ρύακα τής

Μούχας, άναβαίνειμέχρι τής πηγής του καί έκείθεν είς τό δρος '1ταμον.

Π{joχωρεί άπό του Ζυγοίι τούτου είς τό λεγόμενον Γρεβενοδιάσελον

έκείθεν διέρχεται τό KαΠ{joβoύνι,άναβαίνει εΙς τό δρος Βουλγάραν,καί

διά τού Ζυγου αύτής Φθάνει είς τήν βρύσιν του Ζαχαράκη,τόν άληθινόν

δεσμόν δπου συνάπτονται οί άναφερόμενοι είς τό Πρωτόκολλον τρεις

Μεγάλοι Ζυγοί, Πίνδου, ~Oρθρυoς, καί Οί'της. Ή όροθεσία αϋτη άΦίνει
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έντ6ς της Ελλάδος τ6 Βελούχι άν καί άναφερόμενον είς τήν πeάξιν της

Κωνσταντινουπ6λεως χωρίς νά τό πλησιάσπ παντάπασιν, καί νά τό

μεταχεΙΡwΟrJ ώς δρων διότι έπαρατηρήθη έmτοπiως ΟΤΙ δέν είναι τό

Βελούχι ό δεσμός τών τριών ζυγών καθώς άναΦέρει τό πeωτ6κoλoν,

άλλά ή είρημένη Βρύση του 2αχαράκη τρεις ωρας πρός τό βόρρειον του

Βελοvχwυ, πλησίον εΙς τήν όποίαν έτέθη καί τό όρoOεr:ικ6ν Σημείον, είς

αύτήν εΡ'ΧΕΤαι καΙ ό ζυγός του Βελουχίου ώς καΙ οΙ dλλoι μεμονωμένοι.

Ή όροθεσία μας οϋτω άφού έΦΟάσαμεν εΙς τόν ''Ορθρυον είναι έν τφ

τελειουσθαι.:ΕΥώ τότε έmστρέφω είς Βραχώρι. Παρακαλώ τήν

Κυβέρνησιν νά Διατάξη μετά njv παραλαβήν njς παρούσης ανευ

άναβοληςτόν άναΥκαίονπόρον διά τήν πληρωμήντών μισθών μου, καί

άλλων εξόδων τrf; ύπηρεσίας ταύτης, καί του μισθού της φρουρας, τήν

όποίαν έσύνθησα έξ' άρχης μέ τήν άτομικήν μου προπληρωμην είς τ6

ημωι τών μωθών των, καί τήν ύπόσχεσίνμου είς τό τέλος της όροθεσίας

διά νά τούς άποπληρώσω. Ό λογαριασμός ολος εΙναι καταστρωμένος

έντάξει,τό 6ποίονμετά τό τέλος της όροθεσίαςθέλει τόν διευθύνωείς τήν

Κυβέρνησινδιά νά μου δωθουσιν τά εlρημένα εξοδα καί μωθοί.

Ή Κυβέρνησις, εΙναι χρεία, δι' οσα μέρη κρατούμενα ύπό των

Τούρκων, εμειναν είς τήν 'Ελλάδα κατά την όροθεσίαν. κρατωνται δέ

εΙσέτι ύπό αύτωνκαί ενοχλούνταιούκ ολίγον,όJWία εΙναι τά Αγραφακαί

δλλα μέρη. νά λάβΥ κάποιαν πρόνοιαν περί αύτων, καί διά την

άσΦάλειανδλης της όροθετικηςΓραμμΠς.

'Εκ του ΡοβολιάριΝέων Πατρών 24 8βρΙου /832
Ο ΈπίΤΡΟ1Wς της Έλλ.(ηνικης) Κυβερvrjσεως είς την 'Οροθεσίαν.

γιανάκης στάίΚος.
•

Rroces verbal de la
7 Seance de la Commίssion Demarccatήce

Le 2 Novembre 1832
'Έκθεσις τής 7ης Σvνεδριάσεως τής όρσθετικης Έ""ρσπής

τήν 2 ΝοεμβρΙου 1832
Αντίγραφον

7 Συνεδρίασις

Οί Κύριοι μέλη συνιστωντα τήν έπί τπς 'Οροθεσίας του νέου

Έλληνικου Κράτους έπιτροπήν συνηλθον κατά τ6 χωρίον Φουρνά ηf 2
Νοεμβρίου 1832 εΙς τό οϊκημα του Κυρίου Ύ1Wσυνταγματάρχου

Βαρθελεμύ.

Έίς την συνεδρίασιν ταύτην άπεΦασίσθη ωστε η όροθετική γραμμή

ητις εΙχε γείνη έπ1. της έκβολης του ρεύματος της Καρίτζας εlς τήν

Μίγδοβα (η Μάντζηρι) άΦ' ού καταβπ τόν JWταμόν αύτόν μέχρι της
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έκβολης του ρεύματος Μούκρη (240ν δριον) νά άνατρέξη μέχρι της

κυριωτέρας πηγης του διά νά καταλάβη τήν ακραν του Ίτάμου δρους

(2(jOV & 270ν δρwν) τό όποίον κεfται εΙς τήν καθ' αύτό σειράν του

ΠΙνδου.

Έντευθεν ή γραμμή συμπαρευρισκομένη μέ τήν σειράν αύτήν του

δρους...'" εlς τά δρη Καπροβουνι (280ν δρwν) Τρικούκια (290ν δρwν)

Σr:αυροβουλγάρα (300ν δρwν) Βουλγάρα (3Ιον δρwν) ΒανΙτζα (320ν

δρwν) καΕ τέλος εlς τό δρος Πέρα Πιτακοράχι (330ν).

Ελθόντες εΙς τό σημεioν Περωuτακοράχι άναβάλομεν εΙς αλλην

ΣυνεδρΙασιν τήν έπί τά πρόσω συνέχειαν της Oρoθεrικης γραμμης,

άναλΟΥισθέντων πράγμα δύσΦαλτον πρΙν έξετάσωμεν πρoσεκrικότερoν

τόν τόπον.

Εν τη Κώμη Φουρνq.

τή 2 Νομβρwυ }832. (Νέο ημερολόγιο}

Commissaires de L' Allίance
ΈΠΙτροποι τής ΣυμμαχΙας

Baker, L+ Col le colonel de Scαlon Bαrthelemy S+ Colonel
Commissaire Turc Commissaire Grec

Έπiτρoπoς 'Οθωμανός Έπίτροπος 'Έλλην

Γιανάκης Στάίκος

•
Rroces verbal

de 18 8 Seance de ΙΒ Commission Demarccatrice
Le 9 Novembrel 28 Octomre 1832

'Έκθεσι;

της 8ης Συνεδριάσεως της Όροθετικης Έ..τροπης
τft 9 Νοεμβρίου 1832

ΑντΙγραΦον

8 Συνεδρίασις.

Συνελόντες την 9 ΝοεμβρΙο1Τ' 1832 εlς τό οΥκημα τού Συνταγματάρχου

Κυρioυ Σκαλόν, ΟΙ Κύρwι μέλη τής έπί της όροθεσΙας τού νέου

Ελληνικού Κράτους Έπιτροπης, άπεΦάσισαν τά άκόλουθα.

ΕΙς rήν τελευταΙαν ΣυνεδρΙασιν, σκέψις ElXEV έπιστήσΥ την προσοχήν

τιυν έργασιων τής Έπιτροπης·. ΑναΦέρεται εΙς τάς όδηγΙας της δτι [πρεπε

νά καταλάβη διά τής σειρας τής Όρθρυος τήν κορυφήν ητις ύπό τφ

όνόμαrι Βελούχι συνδέει τάς τρεΙς μεγάλας σειράς των 6ρέων τού τόπου.

Κατά τάς γενομένας έρεύνας καί την δψιν τού τόπου έγνώσθη δ.η ό

μόνος σύνδεσμος των τριιυν σειριυν δέν εύρΙσκετο εlς τό δρος Βελούχι,

36. Μία δυσανάγνωστη λέξη.

37. Παλαιό ημερολ6γw 28 Οκτωβρίου.
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308 ΓεώρΎtOς Κ. Θ.Λέλης

Δερβένι Φούρκα

Μαύρα Λιλάρια

Uavayw τσυ Βσυνί

ΠαλιόκαστροΚακοβουνι

Σταυροδρόμι

Ση πιτρciλι λάκα

Έ:ξινο μιλιά

Αγιο Ήλίας

Σρίβο

Κσραφομάνδρα

Έ:ξινογαλόραχι

ΠαλαιόκαστρσΝεσχωρίτικσ

Σάβρα

Κοβαλιώττη

Τουρκόστρατα

Πετρωτά

Κατζικόβλιχα

Αλπόχοτρον

Πιταχώρι

Ύψηλόραχι

'Όμοίως (ύψωμα)

Όμοίως (ζυγόν)

Όμοίως (δάσος)

Όμοίως (δάσος)

Όμοίως (δάσος)

Λουτζακόραχι

Λιβάδια θρησκιώτικα

Μνήματα

Άγιος Ήλίας Απάνω

άλλ' είς τό σημείον καλούμενονΒρύση τού 2αχαράκη.δπου διέρχονται

άκριβώς τά ύδατα δσα κατέρχονται εlς τάς κοιλάδας τών αύχένων του,

του ΣπερχειοV.καΙ εΙς την πεδιάδα τής Θεσσαλίας,άπέχουν4 άίρας κατά

Β. Α. άπό τό Βελουχι.

Έδεήθη λοιπόν νά σταθωσι κατ' αύτό τό σημείον διά νά καταλάβωσι

τήν σειράν της Όρθρυος, διότι αν ηθελαν προχωρηση (ως εΙς τό ΒελοVχι,

ηθελαν άναγκασθή νά όmσθοδρομήσωσι διά νά φθάσουν εΙς αύηjv τήν

σειeάν.

Κατά συνέπειαν αύnjς τής dπoΦάσεως, κατέβησαν άπό τήν Πέρα

πιτακοράχι έπί του αύχένος τής Βρύσης του 2αχαράκη, καί

έξηκολούθησαν τήν όροθεσίαν άκολοvθουντες τήν btaf{Jeotv των ύδάτων
έπί των σημείων.

Zoυρmκo

Βάρκα ζαμάρα

Λάβρο

Βάρκα

Βουρδάρι

Κουρβουμια

ίιγιο Ήλία

Σαμαλο Φθίλα

Μαργαρίτας χωράΦι

Τρία Δέντρα

Πασκαμάμπρο

Καριάμπα

Ά.νημόμυλο

ίιλπότριβας ράχι

ίιοβέστη

Ά.λατρόριζο

Τρίστρατο

Κουρτουνόραχι

Δραμπούλα

Λουκά τό ίσωμα

Καράμ=.

Συκιά

Μουχλσύκα

ΜεΥάλο 'ίιJωμα

ΝύΦης τό μνημα

Δερβέν Καρυά

Μηλιά

Καλαμάκι ράχι

Λγιο Γιώργη Καλαμάκι
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Bar:lhelemy
Commissaire Grec
'EπiτρoπoςΈλλην

Γιανdκης Στάίκος
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'Εν Γούρα η'f 9 Νοεμβρloυ 128 'Οκτωβρίου 1832
Commissaires de L' Alliance
'Eπiτρoπoι τής Συμμαχίας

Bake,.. L+ Colonel Le Colonel de Scalon
Commissaire Turc

'Eπiτρoπoς 'Οθωμανός

ΕΛΛΗΝΙΚΉ ΠΟΛΠΕΙΑ

ΓΡΑΜΑΤΕΙΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ

ΚΛΑΔΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Τμημα Ά

Ά~ιθ. 2436

Πρ6ς τόν Γεναι6τατον Ταγματάρχην

Τσάτσον Θέου

Ή Κυβέρνησις διά του ύπ' άρίθ.ΙΙ3 διατάγματος της εύηρεστήθη νά

σέ διορίσΥ άρχηγόν τής Πολιτικης φρουρdς κατά τήν έπαρχίαν τών

Αγράφων' ητοι τ6 μέρος αύnjς τ6 έμπεριλαμβανόμενον έντός τών

'Ελληνικών όρ{ων.

Πρoσκαλoύμεvoς νά μεταβΥς δσον τάχιον δπου τά νέα ταύτα χρέη

σου σdς προσκαλουσι διατάττεσαι νά παραλάβΥς ύπό την 6δηγίαν σου

τούς άξιωματικούς Γ. Βελην, Κ. Γαλήν, καί Ι. Φραγκίστα, τ6 δλον της ύπό

τήν όδηγίαν σου Πολιτοφρουράς θέλει σύγκεισθαι συμπεριλαμβανομένων

της άπολύτως άναγκαlων άξιωματικών, ύπαξιωματικών καί στρατιωτών

άπό ατομα 250 έργον σου θέλει εΙσθαι νά έξασφαλίζης δι'αύτης τήν

ήσυχlαν, τήν ζωην, την τιμην, καί τήν ίδιοκτησίαν τών πολιτών έκείνου

τού μέρους των άγράφων, τ6 ό:rwΙΟν κατά τήν εσχάτως παρά τών

όροθετων της ύψηλης συμμαχίας διαγραφεiaαν γραμμήν άποτελει μέρος

τού 'Ελληνικού Κράτους. Αλλ' εlς τήν έκπλήρωσιν του έργου τούτου

τί:rwτε δέν θέλει διατάττει η έlUχειρίζεααι dvw Π{joϋπαρχoύσηςεΙδήσεως,

συγκαταθέσεως, η διαταγης του άντιπροσωπεύοντος τήν Έλληνικήν

Κυβέρνησιν Διοικητου των Αγράφων' μέ dλλoυς λόγους πρέπει νά μή

χάσης εΙς ούδεμάιν περίστασιν άπό τάς δψεις σου, δ.τι ή συνιστωσα τήν

πολιτοφρουράνστρατιωτικηδύναμις δέν πρέπει νά ένεργΥ είμή μέ τήν

γνώμηνκαί τήν σύμπραξιντου άντιπροσώπουτής Κυβερνήσεως,καί τών

άμεσων άντιπροσώπων τού λαού όποΙΟι είναι οί Δημογέροντες. Δέν

θέλεις άνακατωθηo{frt συγχωρήσει εΙς τούς ύπό σέ νά άνακατοθωαιν είς

τά του έαωτερικού Πολιτικού διοργανισμού καί εΙς τάς είαπράξεις τών

'Εθν. δικαιωμάτων, τά όποια εΙναι εργα τών έπi τούτφ διορισμένων
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Πολιτικών καΙ ΟΙΚονομικών ά(}χων. Εκ συμΦώνου μέ τόν Διοικητήν και

τους γενικούς Δημογέροντας θέλεις φροντίαει νά πρσδwριaθfi ό τρόπος

καΙ τό μέσον, δι' ού θέλουν έξoικoνoμεCΣθε πeoσωρινως τό ψωμ[ καί τά

σιτηρέσια της Πολιτοφρουρας έπιτοπ1ως, καί τούτο προσωρινώς, έως

δηλ.(αδή) ή Κυβέρνησις νά διαθέσΥ συστηματικώτερον τά των μερων,

καί νά δυνηθΊl ν' άπαντήσΥ &Π' εύθείας τάς άνάγκας ΤΥς Φρουράς. Έν

τοσούτφ τόσον είς αύτήν τιΊν περίατααιν. καθώς καΙ πάντοτες μή

λυaμoVΉσyς δτι ή φρουρά διά νά έκπληΡώσΥ τόν σκοπόν πeός ήν

διορίζεται πρέπει ν' άπέΧΥ άπό άταξίας καί καταχρήσεις, διά νά ήμπορΥ

νά έμποδίζΥ τους αλλους άπό τού νά τάς κάμνΥ καί νά γίνεται άληθής

τού Πολίτου ύπερασπ1.στρια. Θέλει δέ προσέτι έmaύρει τήν τελείαν

αΥρυπνον πeoσoχήν σου ή ίδιαιτέρα στάσις είς τήν όποίαν ύπάγει νά

έμβrι αύτός ό τόπος μετά τήν διαχώρrισιν των συνόρων. Καθ' αύτήν ή

σχέσις μεταξύ των κατοίκων τού ένός καί τού αλλου κράτους μένει

άκόμη κατά πολλούς λόγους άμΦiβoλoς καί άκανόνιστος. Εντεύθεν είνα

έ:iώμενoν νά προκύmουν έριδες, κατάχρήσεις έκατέρωθεν τόσον ώς πρός

τήν καλήν τάξιν, καθώς καί ώς πρός τήν άσφάλειαν.

Κακοποιοί ανθρωποι δέν εΙναι δύσκολον, άπό τάς περιστάσεις νά

είσβάλωσι ένοπλοι ή" νά είσχωρωσι ληστρικως καί κρυΦlως, διά νά

φέρωσιν συγκρούσεις, διά νά λεηλατωσι, καί νά πeάττωσιν

άλληλοδιαδόχως τήν ήσυχίαν έκατέρωθεν των μερων. 'Όλη σου λοιπόν ή

προσπάθεια πρέπει έως τό νά μή συγχωρπς δχι μόνον νά μή μαθαίνουν τά

τοιαύτα οί μεθ' ήμων συσσωματωθέντες άγραφιωται, άλλά καί είς τό νά

μήν τά πράττουν κατά των γειτόνων εϊτε χριοτιανων εί'τε Τούρκων.

Εκπλπρών μέ άκρίβειαν τό μέρος τούτο των χρεων σου, καί

μεταχειeιζόμενoς εΙς τάς πρός τούς γείτονας σχέσεις καί άνταποκρίσεις

όποιας δήποτε τούς γλυκείς καί ύποχρεωτικούς τρόπους, θέλεις

συγχρόνως εύρεθή έκπληρων καί έν αλλο χρέος, τό όποίΌν ή Kυβέρνrισις

θεωρεί πολλού αξιον καί κατά συνέπειαν τό συοταίνει κατ' έξαφετον

τρόπον είς τήν προσοχήν σου. Τούτο δέ είναι τό νά μή δωθΊi έκ μέρους

της Πολιτικης φρουράς, καί των κατοίκων των όποιων αύτή θέλει

ύπερασπiζεθαι τήν ήσυχίαν καί άσΦάλειαν, oύδεμlα αΙτία δυσαρεσκειων

καί παραπόνων είς τάς γειτονικάς τουρκικάς άρχάς.

Περιοριζόμεθα έπi τού παρόντος είς τόσα μόνον, άΦίνοντες τά λοιπά

εΙς τήν κρίσιν σου, τόν πατριωτισμόν σου, καί τήν πε[ραν των πραγμάτων,

τά όποία θέλει λάβrι είς τ6ν τόπον, καί προσκαλωμεν νά άναΦέρεσαι εΙς

ήμάς όσάκις ή χρεία Τίθελεν τό καλέσει διά τού Διοικητού, ύπό τάς

όδηγίας τού όποίου, πάλιν δέ τό έπανσλαμβάνομεν, ύπάγεσαι.

Εν Nαυπλiφ τήν 3 Νοεμβρίου 1832

310 Γεώργως Κ. θΑέλης

Ό Γραμματεύ

Κ. Ζωγράφος
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Ισον τφ πeωΤOτύπφ

τήν αύτήν ήμερομηνία

(Τ. Σ.) Ό Γραμματεύς

Κ. Ζωγράφος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ

rPΑΜΜΑΤΕIΑ 1..ΡΑΠΙΠΙΚΩΝ

ΚΛΑΔΟΣ ΟIΚΟΝΟMlΚΟΥ

TμiΊμα Β.

Άριθ.2438

481
Στρατuιn:ιχιίιν ΓραμματεΙα

Άπάντησ.ς άρ. 542
(άρ.24362438)

Πρός: τήν έπi τtlιν έξωτεριχιίιν ΓραμματεΙαν

Γραμ. Στρατ. ε{ς: Ναύπλιον

Πρός τήν Γραμματεlαν των Έξωτερικών

Δεν ένομιaαμεν περιττόν νά σας κοινΟ1Wιήσωμεν διά του έσωκλείaτoυ

άντιγράφου, τάς ό1Wίας σήμερον έδώσαμεν όδηγίας είς τόν

νεοδιοριαθέντα Αρχηγόν της Πολιτοφρουράς των Έλληνικών Αγράφων.

Μένει δέ είς ύμάς νά κρίνετε αν καί 1Wwv πeέπει νά κάμητε χρήσιν τής

κοινΟ1Wιήσεως ταύτης.

Έν Nαυπλlφ τήν 3 Νοεμβρωυ Ι832

Ό Γραμματεύς

Κ. Ζωγράφος

Τ. Σ. (Αυγοειδής έχουσα στο κέντρο την Αθηνά με δόρυ και γύρω

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ

Rroces verbal de la
9 Seance de la Commission Demarccatrice

Le 1816 Novembre 1832
'Έχθεσις

της: 9ης: Σννεδριάσεως: της: 'Οροθετικης: "Επιτροπης:

τη 18/6 ΝοεμβρΙον 1832
9η συνεδρίασις

ΟΙ Κύριοι μέλη συνιατώντα τήν έπί της όροθεσίας του νέου Έλληνικού

Κράτους Έπιτροπήν avVΉλθoν τrf 18 Νοεμβρίου είς τό οϊκημα τών τριών

'Επιτρόπων της Συμμαχίας.

'ΕΙς τήν τελευταίαν Συνδερίασιν έπειδή αΙ ληΦθεfσαι πληροφορίας

προήγαγον άμΦιβολίαν περί της αληθούς θέσεως διά κώμην Γραδίτζας,
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καΙ τάς διόδους τού Χλωμου, οί Κύριοι Έπίτροποι άπεΦάσισαν νά

άναβάλωσι τάς έργασiας των καΙ νά μεταβώσι έπί τού τόπου.

Έλθόντες είς τό Γαρδίκι (Πελααγία) έβεβαιώθημεν έκ νέων

πληροφοριών στι κώμη όνoμαζoμέVΗ ΓραδΙτζα δέν ύπιjρχε, άλλ' στι ωρας

τινας μακράν, άπό τό ΓαρδΙκι ευρίσκονται τά έρείπια κώμης Γρανιτζης,

πλησl.ov της όποίας ρέει μικρός ποταμός άπαλείπων δπισθεν' την δloδο

του ΧλωμΟύ. κειμένην κατά την άπό Γαρδίκι εΙς Γρανιτζήν όδόν.

ίJ Κύριος 'Επίτροπος της Οθωμανικης Πόρτας έξελάμβανε τήν κώμην

Γαρδίκι ώς σεσημειωμένην είς τάς όδηγίας του καί έζηnjθη νά ληΦθη ώς

δριον τού νέου Έλληνικου Κράτους μικρά χαράδρα κειμένη κάτωθεν

αύτης της κώμης, καi γινομένη άφανης είς τήν πεδιάδα.

:4λλ' ύπερακριβής έρευνα τού τόπου καί αΙ όδηγiαι αΙ όποίαι ρητώς

λέγουν τό νά μένη εΙς τήν 'Ελλάδα ή δioδος του Χλωμου, δέν έπέτρεπον

νά σταθώσι είς αύτό τό σημεfoν δπου μήτε πρός το[ς dλλoις αΙ θέσεις της

συνθήκης έκπληρουται, μήτε τά άπαιτούμενα εΙς άρμοδΙαν όρoθεσίaν.

'Επομένως οΙ Κύρwι Έπiτρoπoι τών τριών δυνάμεων, μετά τών όποιων

ήνώθη. Ό Κύριος 'Επίτροπος τής Έλληνικής Κυβερνήσεως έξέλεγξατο

τήν γραμμην ητις διέρχεται πλησίον της Γρανιτζης. αον. Ώς έκπληρούσαν

τάς οδηγίας. βον. Ώς συμπεριλαμβάνουσαν τήν δίοδον του Χλωμού, καί

συνιστώσαν προσφοροτέραν όροθεσίαν. γον. διά την άναλoγίaν τών

όνομάτων. Δι' δλους αύτούς τούς λόγους dπεφασίσθη δτι τό εσχατον

πρός άνατολάς σημεfoν σημεfoν ηθελε ληΦθη εΙς τήν έκβολην του μικρου

ποταμου ρέοντος εν τέταρτον ωρας μακράν της Γρανιτζης. καί άνατρέξη

μέχρι της πηγης του είς τήν σειράν της 'Όρθρυος.

'Όθεν έπαναλαμβάνοντες τήν όροθεσίαν εΙς δ σημεfoν τήν εΙχαν

άΦήση έπί του Αγioυ Ήλία της Γούρης, ήλθον είς τό Γεροβουνι (940ν

δριον) κατέβησαν εΙς την πηγήν του μικρού ποταμού της Σταμοδρούλας

(950ν) δριον καΙ κατευθύνθησαν εΙς τήν έκβολήν του ίδίου ποταμού δστις

κάτω της Γρανιτζης όνομάζεται Σoυρmώrικo (960ν) δρwν.

ΟΙ Κύριοι επίτροποι οΙ έπi της όροθεσίας ηθελαν καί δυνηθώσι νά

ύποδε[ξωσι άΦ' ένός τών γεωμετρικών πινάκων τήν όροθετικήν γραμμήν

τήν όποίαν διαγράψαμεν, άλλ' οΙ πίνακες ελλείπουν τόσην πολύν

άκρίβειαν, ωστε τά περισσότερα άΦ' δσα σημειούσιν όνόματα δέν

εύρίσκονται έπί του τόπου, καί είναι δυνατόν άκολουθών τάς αύτάς νά

διερευνήση τόν τόπον.

Μόνον λοιπόν έπί τού νέου πίνακος τόν όποfoν πρέπει νά συνταχθη

διά τήν νέαν όροθεσίαν, δύναται νά συλλάβη την ϊδιαν άκριβη έπί

τούτων.

Έν Ζητουνίφ τη 18/6 Νοεμβρίου 1832.
Commissaires de L' alliance
'ΕπίΤΡOJwι της Συμμαχiας
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Baker 51. Colonel Α le Colonel de 5calon
Commissaire Turc

Έπiτρo:ιwς Όθωμανός

*

Barthelemy. L+. Colonel
Commissaire Grec.
'επiτρo:ιwς Έλλην

Γιανάκης Στάίκος

Τήν 6 ; 9βρloυ 1832
542 411

Στρατιωτικων Γραμμ.)ατεία)

Πρός τήν έπί των Στρατ.(ικων) Γραμ.(ματείαν)

Σπεύδω νά άπαντήσω είς τήν πρός έμέ ύπ' άρω. 2438 κοινΟΜίησίν

σας, καί νά ελκύσω την προσοχήν σας είς δσας παρατηρήσεις μή

ύπηγόρευσεν ή σ:ιwυδαιότης τής έν αύτή διαλαμβανομένης ϋλης.

Προσηκούντως νά λάβη ή Κυβέρ.(νησις) πραγματικήν καί

δικαωματικήν κατοχήν του μέρους των Αγράφων τό ό:ιwEoν κατά τήν

ηδη διαγραφομένην όροθεσίαν ένόνεται μέ τό Έλλην.(ικόν) Κράτος.

Ή βάσις έπi της ό:ιwίας στηρίζεται ή κατοχή αϋτη εΙναι, αν δέν

λανθάνωμεν, τό τελwταtον γράμμα τού όροθέτου μας Στρ.(ατηγού)

Γιαννάκη ΣτάίΚου, ό δέ σκοπός κατά τήν εννοιαν τού ίδιου γράμματος

εΙναι τό νά προφυλάξΥ ή Έλλην.(ική) Κυβέρνησις τούς κατοίκους τού

νεoα:ιwκτηθέντoς αύτού μέρους άπό ένδεχομένους πειρασμούς έκ

μέρους των έκεΕ Όθωμανικων Αρχων.

Όσον τό κατ'έμέ νομίζω, δτι μόνο τό γράμμα τού όροθέτου μας, οϋτε

άρκεΕ, οϋτε δύναται νά μας έγγυηθή τήν έmτυχίαν τού κινήματος τούτου.

Ή προκειμένη όροθετική γραμμή δέν έτελείωσεν διόλου. Αναφοράς

κοινάς περί δσων έπράχθησαν άπό τούς όροθέτας εlσέτι δέν έστάλησαν.

Αί συμμαχικαί Αύλαί δέν εlδo:ιwιήθησαν, μάλιστα ό Έπίτροπος τής

'Οθωμανικής Πόρτας καθόσας πληροφορίας (χομεν, φαίνεται, δτι

έδυσκολεύθη νά ύΜγράΦπ τά πρακτικά των συναδέλφων του τά περί

αύτου τού άντικειμένου. Έκ τούτων δήλον, δτι τά λαμβανόμενα ηδη

μέτρα περί τής άποστολής δωικητού καί Αρχηγού της Πολιτικης

φρουράς των Έλληνικων Αγραφων, είναι αν όχι αλλο, τουλάχιστον

πρόωρα. Είναι πιθανόν νά ύποθέσωμεν 6τι ή έκεΕ 'Οθωμανική Αρχή θέλει

παραχωρήσει τήν έξουσίαν είς τήν Έλλην.(ικήν) Αρχήν αν δέν διαταχθή

ρητως άπό τήν Πόρταν; τί θέλει συμβη δθεν έκ τής έκεΕ έμφανίσεως καί

τrjς Έλλην.( ικής) Αρχής; η, σύγκρουσης μεταξύ τών δύο Αρχων, τό όποΙΟν

έφείλομεν καί διά πολιτικούς λόγους καί διά τά συμΦέροντα των

έγκατοίκων έκείνων νά άποΦύγωμεν, η, ύποχώρησις τής Έλλην.(ικης)

Αρχής, τό όποΙΟν καί αύτό άντίκειται είς τούς 'Έθνους μας τήν

άξωπρέπειαν. Όύτως έχόντων των πeαγμάτων, δχι μόνο ό σκοπός τής

άποστολης, ό άφορων τήν πeoστασίαν των έγκατοίκων έκείνων δέν

έJUτυγχάνεται, άλλά ήμ:ιwρoυν νά προκύψωσι καί νέα δυστυχήματα.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:41:41 EEST - 54.226.8.97



314 Γεώργιος Κ. ΘΛέλης

Αύτά έκρινα χρέος μας νά σας τά γνωστOJωιήσω διά νά λάβετε έντευθεν

άφορμήν εις τινας σκέψεις περί του πeoκειμένoυ τούτου.

Άρ.13

Ορό; τήν rραμματείαν των ΈξωΤΕρικών είι; Nαiιπλιoν

515
Ό έπίτ@Οποι; τψ; έλλ.(ηνικήι;) Κυβε@νήσεως

είι; τήν ό@οθεσίαν Στάϊκοι; rιαννάκη

578
Διοικ.(κόι;) Επίτ@.(οποι;) 4/ Ι

Αρ.l3

Πρ6ς τήν Γραμματείαν των 'Εξωτερικων κλ~

Έτελειώσαμεν ηδη εύτυχως καί τήν Όροθεαίαν τού 'Όρθρυος, ή όποια

έφθασεν έντός του Κόλπου του Βώλου' 'Έ.ως δτου νά γείνοvν αΙ περί

τούτου Συνεδριάσεις καΙ έκθέσεις, τάς όποίας θέλει λάβει μετ' ολίγον ή

Κυβέρνησις όμού μέ τάς πeoλαβoύσας θέλει δώσει εις τήν Κυβέρνησιν

πάσαν πληρoφoρiαν ό Κύριος Λάτρης περί της παρελθούσης όροθεσίας,

έρχόμενος μέ Αγγλικόν πολεμικόν πλοίον, διά νά μήν ταλαιπωρηθή

άκολούθως, καθό πάσχων εΙσέτι άπ6 τήν άσθένειάν του·. Χρεωστώ νά

όμολογήσω είς τήν Κυβέρνησιν δτι, καί έξ' άρχής, καί έπειτα καθ' δσον ή

κατάστασις της ύγείας του έσυγχωρούσαν έδούλευσεν είς την oύσUΎδη,

ταύτην ύπηρεσίαν πeoθύμως καί εύστόχως γενόμενος dJφέλιμoς κατά

πάντα τρόJWν.

Θέλομεν διατρίψει ΙΚανάς έντείJθα ήμέρας, έως δτου οί άξιωματικοί οί

διωρισμένοι είς τήν διαγραΦήν τής όροθεσίας 'Όρθρυος, Φέρουν τά

σχέδια τής πeoσδιωρισμένης γραμμής, έπi τών όποίων θέλουν γείνει αί

Συνεδριάσεις καί έκθέσεις, μολονότι πάσα σκέψις και Φιλονικεία περί

όρΙων έτελεύτησεν.

Χθές ελήΦθησαν, τό ύπ' άρ. 534 τής Γραμματείας όμοV μέ τά

έσώκλειστα τά bJWfa ένεχειρίσθησαν. Αύτά περιείχον όμοίως τήν

άποδοχήν παρά τού έν Λονδίνφ Συμβουλίου τής ύψηλοτέρας γραμμής, ή

όποία περιλαμβάνει έντός της Ελλάδος τό Ζητούνι. ·Η Έmτροπή καί ανευ

τούτου έΦρονούσε νά περιορισθη είς ταύτην τήν μόνην, καί νά μην

ένεργήση τήν δευτέραν χωρίς ρητήν όδηγίαν έκ Λονδίνου.

Έγκλείοντας κατά τήν ζήτησίν σας καί άντίγραφα τών ύπ'άρ. 8 καί 9
άναΦορών μου άπ6 :4ρταν καί Σουμερούν.

Εν τη ΖητοVνι τήν 79βρίου 1832
''Ο Έπiτρoπnς τής Ελλ. Κυβερνήσεως

είς την ΌροθεσΙαν κλπ.

γιανάκης στάίΚος

•
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516
Στάϊχος fιαvvάχης

Διo,,,.(ητι,,ή)E"'.ρ~oπή) 578
Οίχ.(ονομιχή) 584

fιρ. 14 41 Ι

Πρός τήν Γραμματείαν των Έξωτερικων κλπ.

Διά της ύπ/ άρ. 12 άναφοράς μου έκ του Ροβολιάρι Ν. ΠατρωVΙ,

καθώς καί διά της ύπ' άρ. 13μέ των έν αύτr/ έμπερικλειομένων μου ύπ' άρ.

8 καί 9 των άπό Αρταν καί Σουμερου άναφορων μου, έπληροφορήθΥ ή

KυβέΡVΠσις δσα έπeάχθησαν περί της όροθεσίας Βελουχίου καί της

λεγομένης Βρύσις του Ζαχαράκη. Τό μέρος της συναφείας των τριών

μεγάλων ζυγων. Τήν 25 του παρελθόvτoςJ9 άναχωρήσαμεν άπό του

ροβσλιάρι καί επ1. της έκτάσεως του ζυγου 'Όρθρυος άκολουθουσα

πάντοτε ή γραμμή τήν διάκρισιν των ύδάτων μετά διάφορα καταλύματα

έΦθάσαμεν είς τόν Ζυγόν της Γούρας δπου ή θέσις όνομάζεται αγιος

Ήλίας. Εκεί μετά διαΦόρους έJUτοπ1.ως παρατηρήσεις μας εύρήκαμεν καί

εις τό Πρωτόκολλον σημειωμένον Βαρύμποβον κοινως όνομαζόμενον

Μπούπουια. (τό όποίον κατά τήν όροθετικήν γραμμην εμεινεν είς τήν

Όθωμανική Πόρταν). Ή έJUΤΡΟπή έστοχάσθη εύλογώτερον ώς καί

ήκολούθησεν, νά dπέλθy εΙς έξέτασιν της είς τό Προτόκολλον

σημειωμένης Γραδίτζας, καί διά του ποταμού αύπjς νά άνέλθΥ εΙς τόν

δγιον ήλίαν δπου είχε μείνει τό τελευταίον σημείον. Ούτφ λοιπόν

άναχωρήσαντες έκεΙθεν, έμετέβημεν είς χωρίον Γαρδίκι«Ι έκ τής

Έπαρχίας ΖΥτουνίου. (') Οθωμανός όροθέτης έπeόβαλεν εΙς τούς

Κυρίους Επιτρόπους ώς δριον, έ'ν μικρόν ρευμα κείμενον πλησίον τού

ίδίου χωρίου καί δτι αύτό είναι ή Γραδίτζα.Έμε[ς έζητήσαμεν, ώς

φυσικώτερον δριον (δπερ καί έγένετο) τόν μικρόν ποταμόν όστις ρέει

πλησίον του παλαιού χωρίου Γρανίτζα. Ή έπιτροπή έξετάσασα έπιτοπ1.

ως τάς θέσεις του τόπου, δρισεν δτι ό ποταμός ούτος ήθελε άΦίσει έντός

τής Έλλάδος τήν διόδον τού Χλωμού, καΙ ουτφ αύθημερόν έτέθησαν τά

σημεία τής όροθεσίας, άπό τάς έκβολάς του πρός τήν θάλασσαν τό

σύνορον άναβαίνει μέχρι ΤΥς πηγής του είς τού Σαματηρα, διά νά άνέλθΥ

εΙς τό Γερακοβούνι καΙ νά ΦθάσΥ είς τόν αγιον ΉλΙαν b1WV τό

τελευταίον σημείον είχε μεΙVΠ' Καθ' αύτήν τήν άποφασισθείσαν Υραμμήν

τής όροθεσίας"ό Χλωμός ολόκληρος, καί έξ χωρία έκ του τμήματος

Αλμυρού μt τό έ'ν μέρος τού Κόλπου τού Βώλου μένουν είς τήν Έλλάδα.

Ή συνεδρίασις περί τούτου έ'γεινεν είς τό Πτελι6ν (χωρίον τού Αλμυρού)

έκεί ό Χουσείμπεης έ'καμεν μεγάλας φιλονικεΙας μέ διαΦόρους

38. Βυζαντινήονομασίατης Υπάτης.

39 . Οκτώβριος μήνας.

40 . Πελασγια.
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προτάσεις, ήγωνίσθη τόσον ωστε. νομίζω, περισσότερον cί.πό τήν ωρα ήν

μέλλει νά άναχωρήση ή ψυχή άπ6 του Σώματος, ματαίως δμως

ixomaaEV. Tiπoτας δέν έδυνήθη νά κατορθώαη καί δυσαρεστημένος

προτύτερα cίπ6 ήμας άναχώρησεν είς 2ητούνων, καθώς καί άπ6

2ητούνιον μέ όλους τούς μπέϊδες καΙ άγάδες τού αυτού είς Λάρισσαν.

ουδέ ήθέλησεν είς τάς έκθέσεις τών Συνδριάσεων νά ύπογραφη. 'Eπi

τούτφ δύναμαι νά βεβαιώσω τήν Κυβέρνησιν, δτι ή 'Ελλάς χαiρεται

σήμερον διά τήν έκτααιν καί άσΦάλειαν τών όρΙων της.

'Εγκλείω καί άντίγραφα τών Έκθέσεων, τα όποΙα μας έδίδοντο κατά

καιρόν άπ6 τούς κυρίους Όροθέτας εlς πασαν γενομένην Συνεδρίασιν,

άπό τά όποια θέλει γνωρwει έπ: έπακριβές ή Κυβέρνησις τά σημεία njς

όροθεσίας, καί εΙμαι εϋλπις δη θέλει μεΙνει εύχαριστημένη ώς κατ'

εύτυχίαν τεθέντα.

'Έν των χρεων μου νομίζω vd πληροφορησωτήν Κυβέρνησιν,δι' δσα

μέρη κρατούμεναύπό των Τούρκων,κατd τήν όροθεσίανεμεινανείς τήν

Έλλάδα, καί εξόχως ή έπαρχία αϋτη τού 2ητουνίου ή όποία ένοχλεΙται

ουκ ολίγον άπό αυτούς μέ τό vd ζητουν άπό τούς έγκατοίκουςγρόσια,

όνομαζόμεναπαλαιd Μπόρτζια.περωσότερατων τριακοσίωνχιλιdδων.

Οί έγκdτοικοι Φοβούμενοι τούς Τούρκους τόσον δι' αυτά τd χρήματα

(έπειδή καί δέν δύναται btd vd rd δώσουν) καθώς καί δι' αλλα. τό

άνήγγελανεΙς έμέ, καθώςκαί οί Τούρκοιά.πό τό dλλoμέρος, έγώ δέ τούς

έσυβούλευσα,τόσον τό εν μέρος καθώς καί τό άλλο, δτι vd συστήσουσι

μίαν 'Επιτροπήν συγκειμένην άπό Τούρκους καί Χριστιανούς, vd
έξετdση περί των αύτων Μπορτζίων, αν εΙναι δiκαια, καί περί τούτου μέ

ύποσχέθησαν.μου άνήγγειλανκαί περί της εύταξίαςτων μερων τούτων.

καί τούςεiπα δτι νά στείλλωείς την Κυβέρνησιν,καί αυτή θέλει λάβει δλα

rd μέτρα διd τήν περίθαλψιν των Πολιτων. Παρακαλω λοιπόν τήν Σ:

(εβαστήν) Κυβέρνησινπερί τούτων άπάντωννά λdβn δλα τά δραστηρια

μέτρα δσα νομίσει προσφορώτεραbtd τήν άσφdλειαν καί ήσυχίαν των

Πολιτων του μέρους τούτου, καθώς καί διd τήν παραλαβήν των

Έπαρχιων τούτων, αί όποϊαι κατά τdς διαΦόρους παρατηρήσεις μου,

θέλει δώσει εΙς τό ερχόμενονμέγα ωφελος εΙς τό 'Εθνικόν Ταμείον.

Μέ τήν υπ' dρ. 9 άναφορdν μου έπληροΦόρησα τήν Κυβένησιν περί

της συστάσεως των Πυραμίδων, δτι ό Οθωμανός όροθέτης μας

εβεβαίωσεν δτι δέν έχει καμμίαν αδειαν ά.πό τήν Κυβέρνησίν του νά κάμη

τό ημωι των εξόδων είς αυτάς, καθώς εΙναι σημειωμένον είς τά οδηγίας

μου, άλλ' έννοουσε δτι [πρεπε vd γείνουν άπό τάς πλησίον της

όροθετικης γραμμης 'Επαρχίας έν εϊδη άγγαρίας. Μέ τοιουτον τρόπον

άναμΦιβόλως ποτέ δέν ήτον δυνατόν vd κτισθούν αί άναγκαϊαι

Πυραμίδες. Οί Κύριοι 'Οροθέται της Συμμαχίας μέ παρεκίνησαν νά

ενεργήσω κατά τουτο τά δέοντα, ιίίστε vd μήν μείVlJ dτελές τό ουσιωδες
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έργον των Πυραμίδων. 'Εγώ δε άν καί ήταν σημειωμένον είς τάς οδηγίας

μου νά φροντίσω δι'αύτάς άλλ' έν τοσούτφ αί περιστάσεις καi τ6 βίαων

της όδοιπορίας ταύτης δέν μοί τό έσυγχωρούσαν, καί μάλιστα bJWtJ δέν

εύρίσκετο είς τ6ν τόπον ή άναγακαία δι'αύτάς ϋλη, δηλ.(αδή) άσβεστης

καί λοιπά ....·! καί δι' αύτάς τήςΣ:(εβααπjς)Κυβερνήσεωςδιd νά δώση είς

τούςΔιοικητάςτών γειτονουσώνΕπαρχιώντάς άναγκαίαςΔιαταγάςκαί

τά μέσα διά τtjv σύστασιν των πυραμίδων. Τά σημεία τής όροθετικής

γραμμης γνωρίζουν πρός τofς αλλοις, άπό τάς έκβολάς τού Ποταμού

Σωύρουπηςη Γρανιτζας, ό Διοικητής Ν. Πατρών μέχρι της λεγομένης

βρύσις τού Ζαχαράκη,καί διd τό μέρος των Αγραφων,ό Δημογέροντας

ΦουρναςΚύριος Κωστάκης.

Πέμπω διά τού Γραμματέως μοι είς τήν Σ:(βαστήν) Κυβέρνησιν,

καταστρωμένουςέν τάξει τούς λογαριασμούςτών μισθώνμου καί CΊΛλων

εξόδων τής ύπηρεσίαςταύτης, καί τού μωθού τής φρουρας, τήν bJWlav,
κατά τάς οδηγίας μου, είχον συνθεμένην μέ τήν άτομικήν μου πληρωμήν,

διά τούς όποίους παρακαλω νά δώσΥ μετά τήν παραλαβήν τής παρούσης

μου είς τόν ϊδιον, τά δι' αυτής έξοδευμενά μου χρήματα ανευ άναβολής,

διά νά τά έπιστρέψω είς τούς όποιους τά έδανείσθην.

Χρεωστω μετά ταύτα νά όμολογήσω είς τήν Κυβέρνησιν δτι ό

στρατηγός Κ.·! Μ. Κοντογιάννης, άφού ηλθαμεν είς Φουρναν τών

Αγράφων, τ6ν έπροσκάλεσα ίδιαιτέρως καί ήλθεν μετά τού Διοικητού

τής 'Επαρχίας Ν. Πατρών καί προκρίτων της αύτης Έπαρχίας είς τήν

προϋπάντησιν των Κυρίων '()ροθετων, οί όποίοι έλαβαν μεγάλην

εύχαρίστησιν έδιατάχθημεν άπ6 τάς έμπειρους καί τοπικάς γνώσεις τού

αύτού Στρατηγού διd JWλλά άναγκαιούντα τήν όδοιπορΙαν μας, οϊτινες

καί ήκολούθησαν μέχρι τού τέλους της όροθεσίας.

Μετά την εύτυχην έκπεραΙωσιν τού 'Ιερού αυτού έργου είς τό όποίΌν

ή Σ:(εβαστή) Κυβέρνησις κατ' ευχαρίστησίν της μέ ένεμπιατεύθη έγώ ανα

Το τέλος της τελευταίας έκθεσης του Γιαννάκη ΣτάίΚου από τη Λαμία.

χωρώ διά Βραχώρc"δπου θέλει θεωρήσω τάς οίκιακάς μου ύποθέσεις.

fιν ή Κυβέρνησις έχει χρείαν νά μάθη απ' έμού εύτ6πrως προφορικάς

πληροφορίας των πράξεών μου iί διά 6λλοτε παρακαλω αυτήν ϊνα μετά

Σ: Διαταγης της μέ προσκαλέσει καi θέλει προθύμως έκπληρώσω

ταύτην.

Παρακαλώ θερμώς καί αύθις τήν Σ: Κυβέρνησιν, διd νά λάβω τήν

κατά τάς πράξεις μου Σ: Διαταγην της, ύπoσημειoύμεvoς μέ τ6 ανηκον

Σέβας.

Έν ZητoυνUρ 13 Νοεμβρίου 1832

41. Μια δυσανάγνωστηλtξη.

42. Κύριος
43 . Αγρ(νιο.
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Λάλη.Ίκ.

Πoό~ τήν Γοαμμα1είαν 1ων έξωτε@ιχων

Πρός τήν ΓραμματεΙαν τών Εξωτερικών κλπ..

Ή Κυβέρνησις εΙναι Ικανώς πληροφορημένη dπό τάς πeoλαβoύσας

του 'Επιτρόπου της άναφοράς περί τών μέχρι του 'Όρθρυος

Jιροσδιορισθέντων όρίων· εως δτου λάβη καΙ τάς τελευταίας. 'Ιδού κατά

τήν ζήτησίν έν περιλλεΙψει τά ηδη τεθέντα δρια έπi του ζυγου τούτου

μέχρι τού Τελευταίου πρός τήν θάλασσαν.

Ή άρχή του 'Όρθρυος εΙναι τέσσαρας ωρας περιπου πρός τό Βόρειον

τού ΒελουχΙου εΙς τήν λεγομένην βρύσιν τού Ζαχαράκη, ή όποία είναι ό

άληθινός δεσμός τών τριών μεγάλων ζυγών Πlνδοv, Οιτης καΙ 'ΌρΟρvος.

καΙ αύτου έτέθη τό όροθετικόν σημεfoν. Έκείθεν ή γραμμή άκολουθει

τήν ράχην τού ζυγού μέχρι τών ύψηλών όρέων Γούρας καί Αγίου Ήλιου,

καί διέρχεται τά βουνά Γερακοβουνι καί Σημαντήρι, άνήκοντα δλα είς

τόν ζυγόν του Όρθρυος. 'Είς τό δεύτερον τουτο βουνόν εΙναι Ρουσουλί

ά1Wτελούσα τόν 1Wταμόν, ό ό1Wwς περί τάς έκβολάς του είς τό

Πελασγικόν κόλπον ύπεράνω του χωρίου Σουρβι"', λαμβάνει τ' δνομα

Σουρβιώτικο. Ούτος ό ποταμός καθό πλησίον τόπου τινός Γρανίτζας, καί

οχι χωρίου Γραδίτζας (ώς τό Πρωτόκωλλον) ή όποία δέν εύρίσκεται

πούποτε, καθό περιλαμβάνων έν ταυτφ έντός τού νέου κράτους τό

βουνόν Κόκλαν, κατά την ενοιαν του αύτου Πρωτοκώλου, καί ώς

φυσικόν καί συνεχές μέ τόν 'Όρθρυν δριον ελήΦθη άπό τούς κυρίους

Όροθέτας ώς τό τελευταwν πρός Ανατολάς δριον της 'Ελλάδος. Τό δριον

τουτο μάς δίδει έντός τού είρημένου κόλπου δύο λιμένας Πτελεου καΙ

Σουρβιου καί Εξ rι έπτά χωρία μέ ίκανήν εϋφορον γην. ΈπJ. δέ τού

'Όρθρυος, έπειδή έμοιράσθη κατά τό πρωτόκωλον είς τά δύο εθνη κατά

τά νερά, ηγουν κατά τήν κλίσιν τού τόπου καί τόν δρόμον των νερων,

εμεινεν είς τήν Τουρκίαν χωρίον οίον Γιανιτζού, Γούρα κλπ. των όποίων

οΙ περισσότεραι ίδιοκτησίαι εΙναι έπJ. της Έλληνικης γης, καί τό άνάπαλιν.

Τό χωρίον Φούρκα. κείμενον εΙς τόν μεταξύ Ζητουνίου καί Ααρίσσης

στενόν δρόμον έπJ. του ''Ορθρυος, εμεινεν είς την Έλλάδα. ΕΙς αύτό έτέθη

εν άπό τά όροθετικά σημεία, καί άπέχει περίπου δύο ημισυ ωρας άπό τό

Ζητούνι.

Έν Ναυπλίψ τη 18 9βρίου 1832

318 Γεώργιος Κ. ΘΑέλης

(J έπiτρoπoςτης Έ'λλ: Κυβερνήσεωςείς τήν όροθεσ{ανκτλ.

γιανάκηςσταίΚος

•

Ι. Γ. Λdτρης

44. Σούρπη.
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519
Λάτρης Ίω.

411 Διο.κ.(ητικήν) Έπιτρ.(οπήν) 578
Οίκονομία; 584

Πρός τήν Γραμματεlαν των Έξωτερκών κλπ.

Παρακαλώ διά του παρόντος τήν Γραμματεlαν ό υΠiJφαινόμενoς νά

ένεργήση ωατε νά πληρωθω τό τρίτον μηνιαioν τής ύπηρεσίας μου είς τήν

όροθεσίαν τού κράτους, άρχομένης τήν 8ην του παρελθόντος

Αύγούστου' ήμέραν του διορισμου μου, καί ληγούσης τήν 7 του

παρόντος ΝοεμβρΙΟυ ήμέραν τής άναχωρήσεως μου άπ6 τό Ζητουνι. Τά

δύω μηνιαια έπeoπληρώθην iίδη, μένει δέ τό τρίτον.

Όμού μέ τουτο παρακαλω τήν Κυβέρνησιν διά τής Γραμματείας νά

έγκρίνrι καί τήν άΠiJζημίωσιν των εξόδων τής άσθενείας μου,

πeoελθoύαης άπ6 τούς κόΠiJυς τής ύπηρεσίας: Ή ΠiJσότης dλλως είναι

μικρά.

Τό τρίτον μηνιαioν γρόσια 600
Τά έξοδα τής άσθενείας εις ιατρούς, Ιατρικά,

καί τήν λοιπήν θεραπείαν ύπi:ρ τά 400 1.000 γρ.(όσια) τό δλον

Έν Ναυπλί<Υ τιf 28 Νοεμβρloυ 1832
Ι. Γ. Λάτρης

•
Συνολικά η Ελληνική Κυβέρνηση κατασκεύασε 31 σταθμούς μετά την

οριοθέτηση. που είναι οι ακόλουθοι.

Ι) Στομίου,

2) Σούρπης,
3) Ξλινοβού,
4) Αγίου Ιωάννου,

5) Καλύβαι είς Ρούσουλη άναλόγως τών άναγκων,

6) »είς MΠiJμπΩκα »»»
7) »είς Λούτζαν »»»

8) »είς AρκoυδoΠiJίίρνO » » »
9) Στρατών Δριστύλων

10) »Σάββα βρύοι

11) »έντός τής Μονής Αντινίταης

12) » Δερβέν Φούρκας

13) » Χωρίου Φούρκας

14) » Δερβέν Καρυάς

15) » Κορνόβου

16) » Μοχλούκας

lη » Δραμπάλας

18) » Γωννιτζους
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320 Γεώργιος Κ. Θ.Λέλης

19) » Φτελιας if Ροβολιάρη
20) Καλύβαι είς Λάπατα

2 }) » είς 2αχαράκι βρύαι

22) Στρατών καΙ λιμοκαθαρτήριον Μολόχας.

23) »1τάμου πλησίον τοi! χωρίου Μούχα. (Καταστήματα)

24) »έντός τοi! χωρωυ ΚαρΙτσα (προσληΦθέντοςύπό των Ελλήνων).

25) Καλύβαι εiς τρiα σύνορα.

26) » είς τρiα σύνορα.

27) » είς Πλατανιά (πλησίον τού χωρίου Χορίγκοβο).

28) Στρατών είς κομποτάκι.

29) » καί λοιμοκαθαρτήριον είς Αννινον.

30) » καί ύγειονομικός σταθμός Μενιδίου

31) » :4κτίου (Πούντας).

Από τους πάνω σταθμούς οι (120) ανήκαν στο νομό της Φθιώτιδας οι

(2127) στο νομό Ευρυτανως και οι άλλοι (2831) στις Επαρχίες Βάλτου

και Ξηρομέρου του νομού της Aιτωλoακαρνανfας. Η οροθετική γραμμή

ίσχυσε μέχρι της 24 Ιουνίου του 1881.45

Τα όρια του νεοσύστατου Ελληνικού Κράτους (1832).

411 ΟΙ 'Αντιπρέοβεις

Πρός τόν έπ1 των Έξωτερικών κλπ. Γραμ.(ματέαν)

·ΕνΝαυπλίψ

τήν 24 Δεκεμβρίουl5 'Ιανουαρίου 1832 19131

Κύριε,

Διά τής άπό τής 19131 του παρελθόντος 'Ιουλίου Κοινοποίησεώς μας,

σας διακοινώσαμεν τό αον & γον αρθρον τής έν Κωνσταντινουπύλει

ύπογραφεΙσης Πράξεως ΠΕρί τών όρίων τής Ελλάδος.

Μετά ταύτα, ή πραξις αύτή άπεδέχθη καί έπικυρώθη άπύ τάς

Συμμάχους Αύλάς, καί τφ έν Λονδίνφ Συμβούλων έγνωστοποίησε τήν

άπόφασιν τήν όποίαν Ελαβε περί τούτου καί πρός τήν Όθωμανικήν

Αύλήν, διά μέσου των έν Kωνσταvτινoυπύλει άντιπροσώπων τών τριών

Δυνάμεων, καί πρός τήν Έλληνικήν A,vτιβασιλείαν, διά μέσου τού έν

Λονδίνψ Πληρεξουσίου τής Βαυαρικής Αύτού Μεγαλειότητος. Έίς τήν

Α,ντιβασιλείαν αύΤή λοιπόν άνήκει νά βάλη εΙς τό έξής τους εΙς ένέργειαν

τούς δρους τής προκειμένης Πράξεως.

Μ' δλον τούτο έπειδή θέλει παρέλθει μερικός καιeός εως τής άΦίξεώς

της, καί ή Πόρτα εΙς τό νά mστεύη δτι ή Κυβέρνησις τής Έλλάδος έΦ' Ii
έμπόδια καί δυσκολίεςείς τήν έλευθέρανπώλησιντων κατά τήν Αττικήν,

45. Πηγή. Νικ. Σχοινά (Ταγματάρχη) Οροθετικής Γραμμή. Αθήνα 1886.
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Πρακτικά οροθετικής γραμμής (1832) του νεοσύστατου Ελληνικού Κράτους 321

τήν Εϋβοιαν καί τάς Θήβας κτημάτων τών ίδιωτων Μουσουλμάνων,

έλάβομεν τήν άπόφασιν άπό τους έν Κωνσταντινουπόλει Αντιπροσώπους

τής Συμμαχίας, νά γνωστοποιήσωμεν πρός τήν Προσ.(ωρινήν)

Κυβέρνησιν τό Εβδομον αρθρον τΏς Συμβάσεως τής 21 του τελευταίου

10υλίου.

Έκπληρουντες σήμερον τό χρέος τουτο· διά τής ά.ποστολής του

έσωκλείστου έγγράΦου, σας προσκαλουμεν, Κύριε, ταυτοχρόνως, νά τό

δημοσιευαητε καθ' όσον άνήκει καί νά τό συνοδεύσετε μέ έπεξηγήσεις, αΙ

όποιαι θέλουν χρησιμεύουν εΙς τό νά έκτιμηθΏ κατ' άξίαν ή εννοια του

άρθρου τούτου. Είς αύτό θέλετε παρατηρήσει, ότι δεκαοκτώ μηνών

προθεσμΙα δίδεται εΙς τούς Τούρκους, διά νά πωλήσωσι τάς ιδιοκτησίας

των, καί δτι ή προθεσμία αύΤή θέλει άρχίαει άΦ' ής αΙ όροθετικαί

έργασίαι τελειώσωσι. Προσθέτομεν περιπλέον, δη διά τήν κράτησιν των

τόπων οιηνες ένσωματώνονται μέ τήν Έλλάδα, άπό τά στρατεύματα καί

τάς όθωμανικάς άρχάς δέν έννοειται παντάπασιν ή άνωτέρω προθεσμία.

Θέλετε παρατηρήσει επiαης, Κύριε είς τό κείμενον του έβδομου

άρθρου, δτι Ιδιωται Μουσουλμάνοι θέλουν ήμπορέσει νά διαθέσωσι τά

ώΦέλιμα, αυμΦέροντα τά όποία ηθελον έΧουν καί πάνω εΙς τά βακούφια

τόσον ώς..." δσον καί κληρονομικοί διαχειριστές, καί δη πρός τουτο

παραχωρείται εις αύτούς, ή ίδία προθεσμία διά να πωλήσωσι τάς

ιδιοκτησίας των.

Πρόκειται διά νά μάθωμεν αν αί συμφωνίαι αύται άφορουν καί τάς

Θήβας. Ή πρότασις είναι μία, καί μόνη, εΙς τό νά άποδειχθΥ αν τόν

άπρίλιον του 1830 {τους. 'Οτε ή Πόρτα {δωσε τήν αυναίνεσίν της εΙς τό

Πρωτόκολλον τής 3 Φεβρ.(ουαρίου του αύτου {τους. ή Eπαρχlα αύτή, ή'ν

μέρος αύΤής, ήτον είς τήν έξουσίαν τής Έλληνικής Κυβερνήσεως ύπό τήν

εποψιν αύτήν αυμΦέρει νά θεωρηθωαιν αί προμνημονευθεfoαι συμΦωνίαι

διά νά άποδειχθΥ άΦ' ένός μέρους ή προθυμία τής Έλ ..(ληνικής)
Κυβερνήσεως εις τήν άκριβή έκπλήρωσιν των ύποχρεώσεων τάς όποίας

αΙ τρεις Δυνάμεις άνέλαβον έν όνόματι τΥς Ελλάδος, καί νά έπιταχυνθπ

άΦ' έτέρου ή στιγμή καθ'ήν ή γή της θέλει έξ' ολοκλήρου έλευθερωθή καί

κατασταθή άποΦασιατικως έντός των όρίων της. Ή παρατήρησις αύτή

είναι τόσφ μάλλον βάσιμος, καθόσον ή προθεσμΙα των 18 μηνων διά τήν

πώλησιν των iδιαιτέρων κτημάτων. δέν είναι τόσον αύστηρά ωστε νά μην

ήμπορπ νά παραταθΥ σέ πολλές περιπτώσεις, καθότι είς τό διάστημα των

τελευταίων διαπραγματεύσεων οΙ άντιπρόσωποι των τριων αύλων

εύρέθησαν εΙς περίστασιν νά βεβαιώσωσι τήν Πόρταν δη τόποτε δέν

ηθελεν άμεληθεί εις τήν διατήρησιν των αυμφερόντων των ύπηκόων της.

Δέχθητι, Κύριε, κλn.

46. Δύο λέξεις δυσανάγνωστες.
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322 Γεώργιος Κ. ΘΛέλης

547
•

565
ΆρχεlOφ"λαξ

Άρ.8.Ι48Ι

Β@ός; τήν έπi των ΈξωΤΕ@ιχα/ν χαί

τού "Εμπορικού Ναυτικού r@αμματείαν

Έκ τού Ά@Χειφυλακείου τής Έπικ@ατεία;

Αριθ.1481

5311
Έλληνική ΠολιτεΙα

Πρός τήν έπi των Έξωτερικων καΙ

roiJ έμΠΟΡΙΚΟί} Navrιxo'/J ΓραμματεΙαν

Τ6 ΑρχεωφυλακεWν της έmκρατεlας

ΕΙς τά Αρχεια τής Κυβερνήσεως φαΙνεται, δη τήν J3ην ΣεπτεμβρΙου

roiJ /829 (τους έγινεν ή μεταξύ του κατά rήν Ανατολικήν :Ελλάδα τότε

Στρατι1eχoυ,καΙ τών L>σμάναγα,L'ντζάναγα,καΙ Λαλάν Μουχουρδάρη,

άρχηγών των κατά τάς Θήβας, ΛεβαδεΙαν, καί λοιπά έκεισε μέρη

Τουρκαλβανων συνθήκην, κατά συνέπειαν τής όποιας άνεχώρησανJOΙ

Τουρκαλβανοί ούτοι, άφήσαντες τάς περΙ ών 6 λόγος θέσεις είς τήν

έξουσΙαν των 'Ελλήνων.

Ταύτα εΙς άπάντησιν, τής όποίας έζήτησε πληροφορΙας, διά του

Παρέδρου njς Γραμματείας αϋτης.

Τήν 3J Δεκεμβρίου J832
Έν Ναυπλίφ

ΤΣ."ΑΡΧΕΙΦΥΛΑΚΕIOΝ ΤΗΣΕΛΛΑΔΟΣ 1832
Ό ΑρχειΦύλαξ τής ΈπικρατεΙας

Βάϊος Γεώργιος

584
Οίκονομιχά; r@αμ.(μα1εία;)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΛΠΕΙΑ

Η ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΞΩΙΈΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ

ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤιΚΟΥ rPAMMATElA

411
"Αρ .
Olκoνoμίαν

584 7 σ

(J Στ.(ρατηγός) Γιαν. ΣτάίΚος ό έπi τής όροθετικής γραμμής

47. Δυσανάγνωστοο μήνας.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:41:41 EEST - 54.226.8.97



Πρακτικά οροθετικής γραμμής (1832) του νεοσύστατου Ελληνικού Κράτους 323

δωρισθείς έπiτρoπoς njς Κυβερνησεως μέ διευθύνει τούς λογαριασμούς

τών μισθών καί εξόδων αύτοΟ, της φρουράς του καί τών φαγημάτων

τους, αύτοί άνεβαίνουν εις γρόσια /7.460 τούς όποωυς έmκυρώσασα ή

Κυβέρν.(ησις). Σάς παρακαλεΙ δι' έμοο νά τούς έξοφλήσεται.

Μετρησαται έπίσης, έκ τοΟ ταμείου τής Κυβέρ.(νησις) πeός τόν

σύμβουλον του ίδωυ όροθέτου Κυρ. Ι. Λάτρην /000 γρ. δηλ.(αδή)600 διά ..
τό τρίτον μήνα τό όποioν είχε νά λάβrι, καί τά λοιπά 400 δι' άποζημίωσιν

έξόδων τά όποία τόν ήκολούθησαν κατά τήν όδοιπορίαν του.

Έξωτε@,κων

Π@ός

Τόν Στ@ατηΥόν Κύ@.(ιον) Ι. Στάϊκον

7 S86
Στάϊκον Γιαννάκην τούς λογα@ιασμούς τούς όποίους

διά της ρηθείσης άναφο@άς σας μέ διευθύνατε.

Ή τελευταία σας πρός τήν Γραμματείαν άναφορά της /3" του

λήξαντος έτους ώς καί ή προλαβουσα. ύπΌψιν τής Κυβερνήσεως, δι'

αύτης, άνηγγέλατε δτι έπερατώθησαν τη θείg. βοηθειg., εύτυχώς αί

όροθετικαίέργασίαι διά τής όποιας έκλήθητε νά λάβετεμέρος. Καί άπό

τά έγγραΦάσας, καί άπό τάς έκθέσειςτών συνεδριάσεωνσας τάς όποίας

έατεiλατε, ή Κυβέρνησις ήδυνήθη νά γνωρίαη τό κατάλληλον τής

όρισθείαηςγραμμής,καί της όποίας τήν προσφυεατέρανδιαγραΦήνδέν

άμφιβάλλουν δτι συντελέσατε τό άπό μέρος σας τά μέγιστα. Ή

Κυβέρνησις άφ' ής σάς ώνόμασεν άπονέμουσα πρός ύμάς τάς

εύχαριατίαςτης διά τήν προθυμίανμετά τήν όποίαν έξετελέσατετά χρέη

σας σάς ειδοποιείδι' έμου, δτι ή έπί τής οίκονομίαςΓραμματείαδιετάχθη

νά έξοΦλήση τούς λογαριασμούς τούς όποίους διά της ρηθείσης

άναφοράςσας μέ διευθύνατε.4

Τα επακόλουθατης ο@ιοθέτησηςτωννέων συνόρων.

1833
Φάκελλος: 4, 24, 7,8,1.

άριθ.831 218
Πρός τήν έπi των Έξωτeρικων κα{ Οίκονομική Γραμματε{α

τού 'Εμπορικού Ναυτικοϋ Γραμματείαν A.VΤιβασι).είατης

Έπικρατεiας

Ή έπi των Οίκ. Γραμ. της 'Επικρατείας

Αριθ.831.

Αρ.218

48. Το έγγραφο αυτό είναι αχρονολόγητο και πρέπει να γράφτηχε στα τέλη του 1832
με αρχές του 1833. Βρίσκεται καταχωρισμένο στα αρχεω του 1832.
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Ο ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΥΣ ΤΗΣ ΕmΚΡΑΤΕΙΑΣ

ΈλήΦθηααν αί ύπ' άρίθ. /26 ακι /27 διευθυνθεισαι άναφοραί τών Κ.

Κ. 'Ιωάννου Στάίκου καΙ Λάτρη.

ΕΙς τόν πρώτον, δυνάμει της ύπ' άριθ. 584 πρός τήν έπΙ τών

'ΟΙκονομικών ΓραμματεΙαν προσκλήσεως Σας, έπί τής παυσάαης

Διοικητικής 'Επιτροπης, έδόθη είς ύποθήκην τό όπο{ον άναΦέρει κατά τό

Ζαπάντι έρείπιον Μύλου διά φ.(οΙνικας) 4000. καΙ πρός άκριβεατέραν

πληροφορΙαν Σας έπιαυνάπrεται άντίγραφον του ύπ άρίθ. 7556
έγΥράΦου τής ύποθήκης 2984 εξεδόθη~Δηλoπoιητικόν τής ΓραμματεΙας

ύπ'άρίθ. 7493 δεκτόν άvτί μετρητών εΙς παααν πληρωμήν.

ΕΙς τόν Κ. Λάτρην διd τού τότε άJwρίας του ταμείου δέν έδόθη

όβολός είς λΟΥαρισμόν 1000 Υροαιων, ...49 νά χρεουται ολόκληρος ή

προηγουμένηποσότηςπρός αύτούς.

Έν Ναυπλίφτήν 27 Μαρτίου 1833
Τ. Σ. Ό Γραμματεύς

α.Α1αυροκορδάτος

Πρός τήν έπi τών 'Εξωτερικών καί τού 'Εμπορικού Ναυτικού

Γραμματείαν τής 'Επικρατείας.

:4ντίγραφον

Τόν εύγενέστατον Κύριον Μάρκον Κερκυρόπουλον

Προλαβόντως άνεΦέρθημεν είς τήν Διοίκησιν δι' δσα έδοκιμάσαμεν

δεινά παρά τό Δερβεναγά :4ρμυρού, καί διά τάς όποιας καθημερινώς οί

γειτνιάζοντες κάτοικοι τού ίtρμυρoύ Όθωμανοί έσφανδόνιζον καθ' ήμΙν

άπειλάς, μή σεβόμενοι οϋτε τά παρά τών όροθετών τών τριών Συμμάχων

Δυνάμεων τεθέντα δρια, τών όποίων τά σημεία άνέτρεψαν, αλλ' ού'τω μ'

έγνώριζον ώς ύπηκόους τού Σ.(εβαστού) Βασιλέως της 'Ελλάδος, κατά

συνέπειαν τούτων έΦέροντο πάντοτε πρός ήμdς έχθρικώς, ωστε μ'

ερριψαν καί μεγάλην dπελπωΙαν καΙ εΙς ασχατην άθυμΙαν καΙ

άγανάκτησιν, διότι εύρέθημεν είς τήν ένταυθα θέσιν.

'Ήδη δέ βλέποντες έν τιμ μέσω ήμών /χάρις τής Βασιλικης 'Επιτροπής/

τήν εύγένειάν σας, άπεσταλμένου παρ' αυτής διά νά πληροφορηθητε

παρ 'ήμών καΙ ύμείς (,οΙ περΙ τών διατρεξάντων ένταυθα, κατά τών όποιων

εύρόντες αύτά ούτως εχοντα, έλάβετε τ' άναγκαiα μέτρα, δχι μόνον νά

μάς άπαλλάξετε τούτων, άλλά μάς άνΕψυχώσατε ούτως, ωστε δέν μένει

Π-Ιέον εΙς ήμάς άμφιβολΙα, δτι ό Α1.(εγαλειότατος) ήμών Σ.(εβαστός)

Βασιλεύς καΙ πατήρ συγκατένευσε νά λάβη καΙ περί ήμών τήν πρόνοια ν,

ωστε ν' μdς είσάξη, καθώς δλους, είς τήν ευνομΙαν καΙ εύδαιμονων, ώς

πιστούς ύπηκόους.

49. Δύο λέξεις δυσανάγνωστες.
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Πρός τούτοις ειμεθα εύέλπιδες, δτι καΙ εΙς τούς γειτνιάζοντας

Όθωμανούς καί εΙς τόν Δερβεναγάν Αρμυρού, θέλετε δώσει νά

έννοήσωσιν, δτι όχι μόνον ειμεθα έντός τής όροθετικης γραμμης, καί

πιστοί ύπήκοοι τού Μ. ήμών Σ. Βασιλέως, άλλ' ειμεθα έν ταυτφ εΙς τήν

αύτήν ύπεράσπισιν εΙς τήν αύτήν άσΦάλειαν, εΙς τήν οποίαν καί πάντες οΙ

πιστοΙ αύτου ύπήκοοι' ειμεθα πρός τούτοις καί πρός τήν εύγενειάν σας

εύγνώμονες διά τούς άδιακόπους πρός ήμάς άποτεινομένους λόγους

πλήρους παραινέσεως πατρικής.

Παρακαλείσθε δέ ταυτοχρόνως νά καθυποβάλλετε ύπ' δψιν δπου

άνήκει τήν έπομένην αΙτησίν μας.

Έπειδή ό :ιωταμός διαβαίνων πλησίον του χωρΙου εΙναι τό σύνορον τό

χωρΙζον καί τήν Έλληνικήν Έπικράτειαν άπό τήν όθωμανικήν, καί τάς

οικίας μας, δηλ. χωράφια, άμπέλια κτλ. καί έπειδή είς τό σύνορον τουτον

του :ιωταμού διετάχθησαν Φύλακες ύγειονομικής γραμμής διακόπτοντες

ήμάς πασαν άτελώς συγκoινωvίαν μετά τών πέραν, καΙ έκ τούτου έμειναν

τά μέν προασπαρμένα χωράφια στερημένα πdσης άναγκαίας επιμελείας,

τά δέ άμπέλια μας σχεδόν άκαλλιέργητα, f{ ήμικαλλιεργημένα, τά

βαμβακοτόπια έτοιμασθέντα πρός εΙς σπαρμόν μ' ένωσιν είσέτι aσπαρτα,

ωστε τούτων οϋτως έχόντων κινδυνεύομεν διά την συμβασομένην, εάν

δέν γείνη τή οίκονομΙα, ζημίαν, καί νά χρεωθώμεν, διά νά ζήσωμεν τόν

έπiλoιπoν χρόνον, καί νά ύποΦέρωμεν βλάβην αlσθαντικήν διά τήν

άπώλειαν των προκαταβληθέντων είς τήν γην·· διά τουτο αΙτούμεν

παρακαλεστικώς νά μάς δoθΊl ή αδεια νά έξακολουθήσωμεν άπ' αύτών

τάς έργασίας μας, καΙ ή μή συγκοινωνία έκ τούτου φυλάττεται' διότι τά

κατοικημένα τής :ιωρεΙας μέρη άπέχουσι δύο καΙ τρεις άίρας άπό τά

σύνορα τών χωραΦιών μας, μέ τούς όποίους καί iyινεν ή διακοπή πdσης

συγκοινωνΙας, καί όχι ίσως, μέ τά χωράφια μας εάν δέ τουναντόν δέν

γένn καί οΙκονομΙα καί κληθώσιν ούτοι οΙ μόνοι πόροι μας τότε θέλομεν

πέσει εΙς άθλίαν κατάστασιν, καθώς καΙ αύτοψεί τό έπληροφορήθητε.

Πρός τούτοις παρακαλουμεν νά βάλλητε ύπ: όψιν JJWV άνήκει, στι

ούτος ό όρικός ποταμός ό διαβαίνων πλησίον τών δικών μας εΙναι

τεχνικός,καί δχι φυσικός, διότι ό ΦυσικόςlWταμόςεύρίακεταιμίαν άίραν

μακράν άπό τουτον τόν όρwτικόν καΙ έπειδή πλημμυρών έΦθαρε τά

σπαρτά,έβιάσθησανδιά τουτοπρό εικοσιχρόνωνέξοδεύσαντεςύπέρ τάς

εϊκοσι τρε[ς χιλιάδας γρόσια, καί έδωσαν πλησίον τού βουνοV, δπου ή

δέσις είσέτι φαΙνεται, άλλον δρόμον, δηλ. τόν όποΙΟν τώρα τρέχει, τοVτο

ήθέλαμεν τό προβάλλει εΙς τούς Κυρίους όροθέτας, άλλ' έπειδη διά τόν

Φόβον τόν έτούτων τότε έδώ Τούρκων,καί άπιελάς αύτών, έσιωπήσαμεν

περί τούτων, καθώςκαί περί ά'λλωv.

'Εν ΣoύρΠJl fJ1 25 /ιπριλtoυ 1833
Ε(μεθα μέ σέβας βαθύταΤΟΥ
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Οί κάτοικοι τής Σούρπης

Οί Δημογέροντες

ΓεωρΥloυ Αναγνώστης

Παιτπά στάθις οικονόμου

Παπ'ΑmJοτ6λης

ΣταμάτιΓεροστάθης

'Ιωάννης Χατζή

Αθανασίου Αναγνώστης

Δημήτρις χρυσομάλης

Χρίστου Φάτζου

θανάσηςΓεροστάθης

Στέργως Γεροστάθης

Στάθης μηλέτι

Στάθης χασάπη

Στάθης πανταζη

Κωνσταντινος Φ6ρου

Στάθης νιΦόρου

Κωνσταντης ΓεωρΥloυ

Γεωρydκης 2ανζή

Γιάννης Aπoσrόλη

Κώστας ΒασιλεΙου

Γεώργιος Στέριου

Στάθης Παπ. Αιεξανδρής

άκoλoVΘεΙ

Βαγγέλης Καραγγέλης

Γιάννης Κώστα

Γεώργης Γιάννη

Γεώργης Αναγνώστη

Γιάννης Τζηρόνης

Στάμου Αλεξανδρης

Μήτσου Καράς

Μήτσου Κατούκης

Ακριβεκονόμου

Kωνσταvτης Γιάννη

Μήτσου Τσηρόνης

Γεώργιος Χαλέτζη

Δημήτρις Καραγγέλη

Μήτσου Κώστας

Γεωργάκης Αποστόλη

Γεώργιος Αιέξη

Κωνσταντής Παπ.

Γιάννης Βρανέτη και

Kαθεξτjς επονται καΙ ({λλαι ύπογραφαlμέχρι των 6γδοήκοντα οκτώ.

Ζητούνι 1113 ΜαΊ:ου 1833
Pour copic confomιe

Zeiroun Ιε 11/3 Μαί /833
(ΤΣ.) Δυσανάγνωατη ύπογραΦή
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Αριθ.233

Πρός

Τόν Κον ΠρόΕδρον του ΎπουργικoV Συμβουλίου Γραμματέα τής

Επικρατείας

Έ.πi του Βασιλικου Οικου καΙ των Έξωτερικων

Είς Ναύπλισν

Ή Βασιλική 'Επιτροπή

Αριθ.233.

Αριθ.383

Ο ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ ΕΠΠΡΟΠΟΣ

Κύριε Γραμματεύ

ΕΙς τάς προλαβούσας άναφοράς πρός τήν Αύτου Μαγαλειότητα έξέ

θεσα τούς λόγους δι' ου άπεστάλη έκ μέρους τής Βασιλικής 'Επιτροπής ό

Κύριος Μάρκος Κερκυρόπουλος εΙς Σούρπην, καί έκεϊθεν εΙς Αρμυρόν.

Έ:γκλεiοντας έπομένως άντίγραΦα άναφοράς του ανω εlρημένoυ πρός

τόν Βασ.(ιλικόν), έν ή έκθέτει τά πρακτικά του, καί άναφοράς τών κατοί

κων Σούρπης πρός τόν αύτόν Κον Μάρκον, διά νά τά θέσετε ύπ: δψιν

τής Αύτου Μεγαλειότητος.

'Εκ τής άναΦοράς του Κου Μάρκου θέλετε πληροφορηθή Κύριε

Γραμματεύ! δτι αί είς τόν ίιρμυρόν τoJUxal 'Οθωμανικαί άρχαί άνατρέ

ψασας άπό πέρυσιν άκόμη τά παρά τών Κυρίων 'Οροθετών, τεθέντα

σημεϊα, δέν άναγνωριζουσιν έκ μέρους τής Κυβερνήσεώς των νά τήν

άναγνωρίαωσιν δέν εΙναι ύπόχρεσι νά σέβονται μηδέ όροθετικήν μηδέ

ύγειονομικήν γραμμήν.

Ή άναφορά ώσαύτως τών κατοίκων Σούρπης, θέλει σας πληρο

φορήσει τήν δεινήν στάσιν, εΙς τήν όποίαν εύρίακονται έξ' αίτίας τής τοι

αύτης γειτον{ας, καί δσα πeoβάλωαι περ{ τών χωραΦίων καί άμπελώνων

καί βαμβαΚOτόΠiJJν των, καί τόσον περί της παλαιάς καί φυσικής κοίτης

τόν έπi τών deiwv ποταμού,δσον κα{περ{ τής πρό εϊκοσι χρόνων γενομέ

νης τεχνητηςπαραρρεούσαςπλησ{ον των oικuιιν των.

Τφ όντι ή κατ' αύτά τά μέρη 'Οθωμανική γειτονία ηθελεν εΙναι δχι

μόνον έJUβλαβήςείς τά παρατημένα "Ελληνικά χωρία, αλλά καί διαλυτι

κή δλων τών μέτρων τής ύγειονομικης έκεΕθεν νά έκδοθώσι έκεϊθεν

άσφαλεiας,καίέπομένωςάπαιτείταιτό νά ένεργηθήνά έκδοθώαιφιρμά

νια έπιτάττοντα σφοδρως τάς ανηκούσας Όθωμανικάςάρχάς εΙς τό νά

δώαωαικαθ'δλην τήν εκτασιν τήν όροθετικήνγραμμήν.χωρίς παντάπα

σι νά τήν παραβιάζωαιν.

'Εν Ζητούνι τήν αη Mawv /833
(ΤΣ.) Ύπογραφή δυσανάγνωστη.
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Πρός τήν έπί τα/v Έξιιπερικα/v καί τήν έπί τα/v OίκOVOμικα/v

ΓραμματεΙαν διά νά

δηωπoιηθ6Jισι τά -περιστατικά καί νά μας καθυπoβληθjj

-πρότασις άΦOu6Jισα τήν ύπόθεσιν ταύτην τής άναΦοράς

Ναύπλιφ 11 Ιουνίου 130 Μαίου 1833
(ΜOVοΥραΦή δυσανάγνωστη)

Αριθ,3835

Πρός τήν Ύψηλήν ίιντιβασιλείαν τού Βασιλείου τής Ελλάδος

Ό ταπεινός ύποφαινόμενος, διoρισθεiς επiτρoπoς τής Έλληνικης

Κυβερνήσεως, παρά της παυσάαης Διοικητικης 'Επιτροπής, διά νά

συνεργήσω μετά των Κυρίων Όροθετων των τριων Συμμάχων Δυνάμεων

εΙς τήν όρoθεσlαν του Βασιλείου της Έλλάδος: νομΙζω δτι έξετέλεσα τά

lερά χρέη μου κατ' εύχήν δσον μ'ή.ταν δυνατόν.

:4)λά διά τήν τότε ελλειψιν του ταμείου, ή παύσασα Διοίκησις μ' ύπα

χρέωσε νά παραλάβω 50 ατρατιώτας ώς φρουράν, καΙ τούς όποιους νά

έξοικονομήσω έν τοσούτφ έξ ίδίων μου. Εγώ διά περισσοτέραν

olκoνoμlαν του ταμείου παρέλαβα μόνον 33, πληρώσας εlς αύτούς καΙ

τούς μισθούς καί σιτηρέσια των· καί τουτο μέ ένθάρυνε ή βεβαιότατη

ΑWιoς dΦιξις της Α. Μ. τού Συνετου Βασιλέως ήμων· καί niς Ύψηλης

AVΤιβασιλείας.

Aπoατεiλας δέ τούς λογαριαμύς αύτούς, ή Διοίκησις ένέκρινε νά μέ

δώαη διά Φοίνικας 4.000 έν έρεlπιoν μύλον κατά τό Ζαπάντι, διά νά τό

άνακαινίοω καί νέμωμαι τήν ώΦέλειαν του μέχρι τής πληρωμης.

Διά τά ύπόλοιπα αύτου του λογαριαμου άπ6 φοίνικας 2.984 μ' {δωσε

γραμμάτειον χρεωατικόν διά νά έπiχη τόπον άvτί μετρητων.

Τρεις μήνας είναι σχεδόν άΦ' ού ήλθα ένταυθα, καί άναΦέρθην δίς είς

τόν ύΜυργόν Κ. Σ. Τρικούπην, άλλά δέν έ'λαβον άπάντησίν του.

Εύδοκησάσης ηδη niς Α. Μεγαλειότητος νά μ' άνεμπιατευθουν τά

χρέη του Βασιλικού έΦόρου τού Αγρινίου' βιάζομαι, καΙ μάλιστα έπειδή

ύποχρεουμαι νά παύσω εiς τά χρέη μου, νά προσδράμω είς τήν Ύμετέραν

'Εξοχότητα καί νά παρακαλέσω ταπεινως διά νά ηθελεν εύαρεατηθri νά

μή ύατερουμαι έπi πλέον αύτά τά χρήματα, καί τόσω περισσότερον έπει

δή δέν πηγάζουν...$t είμή άπ6 την διαληΦθεfoαν ύπηρεσίαν, νά ηθελε

διατάξη νά μέ μετρηθωσινώς έξοδεύθησαν.

'π Σεβαστή, 'Υψηλή Aντιβασιλεlαδέν άμφ,βάλλωδτι θέλει εύδοκήσει

νά διατάξηδιά νά μετρηθούναύτά τά χρήματα εiς μετρητά. Έξ έναvτίας,

τό όποΙΟν δέν έλπiζω, παρακαλω ταπεινως εάν καί δυνατόν νά

έπιβληθωσικαν καί τά ύπόλοιπα αύτου τού λογαριασμουεiς τόν αύτόν

μύλον ώς ή προτέρασυμφωνlα της ύποθήκης.

'Ελπίζω εΙς τήν πατρικήν κηδεμονίαν τής Α. Μεγαλειότητοςκαί της

50. Δύο λέξεις δυσανάγνωστες.
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'Υψηλής Αντιβασιλείας δη άΦ' ού ύατερούμαι έξ άλλων περιστάσεων

διάφορα καί άρκετά, δέν πρέπειν νά ύστερηθφ ηδη καί αύτά. καί δη

θέλει ευδοκήσει νά διατάξη πατρικως περί τούτων.

'Εν Ναυπλίφ τήν 26 AΠ{JιλλίOυ 1833
Τολμω δέ νά ύΠIJσημεΙOυμαι

ταπεινότατος καΙ πιστός ύπήκουος

γιανάκης ΣτάίΚοςl

*
Πρός Τοπάρχην Δερβέντ άΥά, καΙ Προκρίτους 'Οθωμανούς Αρμυρου.

Τά χρέη, τά όποίαμοι άνέθηκεν ή Βασιλικη 'Επιτροπή, κατά συνέπειαν

τού 'Υψηλού διατάγματος τής 11/23 Φεβρουαρίου τής Αύτού

Μεγαλειότητας μαι έπιτρέπουν ϊνα έλθών εΙς τόν λιμένα του AρμυρotΊ έπί

της Βασιλικης Γολέττας Λαδή Κόδριγκτον λάβω μεθ'ύμών aυνέντευξιν,

άφορωσαν την έκ μέρους του Μ. Β. τής :Ελλάδος γειτονικην άΥάπην,

ήσvχία καί εύταξία.

'Επειδή αΙ όδηγίαι μου μέ περιορίζουν διά νά λάβω ταύτην τήν

συνέντευξιν μεθ' ήμων, φυλαττομένων τών ύγειονομικών χρεών, διά

τουτο πeοσκαλεfaθαι, ένδοξότατοι, κατά τήν δεκάτην ωραν πe6 τής

Μεσημβρίας νά όρίσετε είς τ6 παραθαλάσσιον, δπου θέλομεν Φθάσει καί

ήμείς έπί τής περυλκlδoς.

Θέλετε δέ μάς είδοποιήση άμέσως διά του έπίτηδες κομωτου τής

παρούσης μου περί της είς τήν παραθαλασσίαν άΦίξεώς σας κατά τήν

προσδιορwθεfaαν ωραν.

'Εν τφ λιμένι Αρμυρου έπί nις BασιλιλΙΚΊiς

Γολέττας Λαδή Κόδριγκτον τή 26 Απριλίου 1833
Τ. Σ. Μάρκος Κερκυρόπουλος

Pour copie con!orme
Zeitoun le1/3 Μaί 1833

Τ. Σ. (Δυσανάγνωστη ύπογραΦή)

*
Πρός τ6ν Βσιλικόν 'Eπiτρoπoν κύριον Ι. Ρίζον

Δυνάμει της ύπ: άρ. 178 παρά τής Βασιλικης ε:ruτροπης όδηγιών,

Φθάσας έπi της Βασιλικής γολέττας εΙς Σουρπην, εξέτασα άκριβώς τά

δσα συνέβησαν παρά του Δερβέντ Αγά :4ρμυρου εΙς τά κατά τήν κώμην,

καΙ εΙς τά παρακείμενα αυτΊi χωρία τφ 'Ελληνικφ Βασιλείφ άνηκοντα, καί

ευρών ταυτα τά συμβεβικότα σύμφωνα τΊi άναφορg. τών κατοίκων

Σούρπης μετέβην τΥ 26 του παρόντος έπί της αυτής γολέττας κατά τήν

όδηγίαν μου εΙς τόν λιμένα του Αρμυρου έκείθεν δέ διά της ύπ;' άρ. 10
προσκλησεώς μου προσεκάλεσα τούς Δερβέντ άγάν ΤοΜρχην καί

51. Το έΥγραφο είναι δίγλωσσο. Σχετικά με το θέμα της πληρωμής του οροθέτη

στρατηγού Γιάννη Στάικου υπάρχουν και οι παρακάτω σχετικές αναφορές της.
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προκρίτους Οθωμανούς του άλμυρου νά {λθωσιν είς τό παράλιον του

αύτου λιμένος διά λάβφ συνέντευξιν περί των παρά του Δερβέντ άγα

ftρμυρου καί τά έντός των Έλληνικων όρίων παρακεΙμενα χωρία

πραχθέντων, δπου έλθ6ντες τήν αύτήν ήμέραν περί τήν 3 ωραν μετά

μεσημβρίαν καΙ άρξάσης της συνεντεύξεως, φυλαττομένων των

ύγειονομικων διατάξεων έπροβλήθησαν πρ6ς τόν ανω έλθόντα Δερβέντ

άγα ένώmoν του πλοιάρχου καί λοι..πων άξιωματικών του Βσιλικου

πλοίου Λαντη Κόδρικτος τά εξης.

Κύριε Δερβέν Αγα, ή Βασιλική έJUΤΡΟπή μετά θαυμασμου ελαβε

προσΦάτως είδήσεις δη εlσβάλεται είς τήν Κώμην Σούρπην κω εΙς τά

παρακείμενα αύτης χωρία του Έλληνικου Βασιλείου, καταφρονησαντες

τήν 6ροθετικήν καί ύγειονομικήν γραμμήν, καί μή φυλάττοντες τάς άπό

τάς δύω γειτνιαζούσας Δυνάμεις άμοιβαΙας ύποχρεώσεις άφορώσας njv
κοινήν άσφάλειαν καί ήσυχίαν, καί φιλικήν σχέσιν των κατοίκων πρ6ς

dλλήλoυς, τ6σον του έν6ς δσον καΙ του άλλου Κράτους, αΙ 6ποίαι έκ

μέρουςτής Έ:λληνικηςΚυβερνήσεωςφυλάττονταικαθ'δλην την έκτασιν,

ώς πληροφορείοθε άπό τά όποία έχετε τούτου άρκετά δείγματα,

βιάσαντες πρ6ς τουτφ τούς Φύλακας τής ύγειονομικης γραμμης καί

Διοικήσεωςνά κατακληθώσινύπέρ τάς 24 ιίίρας έντός της oiκΙUς.

'Εκτός τούτου οΙ JUoτoi ύπήκουοι τού Σ. ήμών Βασιλέως άντ'νά ωωσι

κατά χρέος έκ μέρους σας την Φιλικήν διάθεσιν ώς παρά του πασα της

ΛαρΙσσης διωρισμένη· ήτον τουναντΙον έ'χθρική ένω έλαμβάνετε βιαlως

παρ' αύτών, δσας ήθέλετε τροφάς καί στρατολογεΙτε αύτούς ώς έάν ήσαν

ύποκείμενοι τη όθωμανικπ έξουσίfl καί μ' δλλας πολλάς καταθλΙψεις

έποιήσατε.

Παρατηρουμε, Κύριε Δερβέντ άγα, ότι ταυτα πάντα τά κινήματα,

γενόμενα άπό Δερβέντ άγα διωρισμένον παρά του Πασα της Λαρίσσης,

ήναι κινήματα, τά 6ποία παραβαίνουσιν τάς μεταξύ τών δύω φιλικών

γειτνιαζουσών δυνάμεων συμφωνΙας, καί τά όποία γνωρίζοντες ώς

έχθρικά καθώς καί μόνοι σας δέν έμφιβάλλω ήσθε άρκετά νά τ6

γνωρίσητε.

Είς τοιούτον ακουσμα έΦάνη διόλου άπiθανoν πρ6ς τήν Βασιλικήν

'Επιτροπήν, καί πρ6ς κατάληψιν βιαίαν, ανευ άναβολης καιρου μοι

άπεστdλει έπi του Βασιλικου πλοίου εΙς Σούρπην, δπου πληροφορηθείς

καί ουτω άκριβως, ός ούτω διέταξα, μετέβην έπi τού ανω πλοίου ένταύθα

είς τόν λιμένα του ίιρμυρου διά νά σας δώσω νά έννοησητε δτι περί των

τοιούτων έχθρικών σας κινημάτων θέλετε δ6σει άπολογίαν είς την

Κυβέρνησιν σας, ώς άνατραπόντων τήν φιλικήν σχέσιν των δύω

γειτνιαζουσών δυνάμεων.

Τούτων πάντων μη έπιδεχομένων καμμΙαν, δρνησιν if τροπολογΙαν ώς

άJroδεδειγμένων καί όμολογουμένων, παρακαλείοθε, Κύριε, νά μας
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έξηγηθητε ποία εΙνε τά αΙτια. τά όποία σας παρεκίνησαν νά φερθητε

ουΤα/.

Τω)τα πάντα άκουσας μετά προσοχης ό Δερβέναγας άπεκρiθη δ,τι ό

ΤαΦήλ Μπούζης εΙνε γενικός Δερβέντ άγάς njς Θεσσαλίας παρά του

πασα της Λαρίασης διορισμένος άπό τουτον τόν ΤεΦίκ Βόζην καί άJr6

τόν Μεχμέτην του :4ρμυρου διά προσταγης του Πασά τής Λαρίσσης

είμαι διωρισμένος καί {Υώ Δερβέvτ άγάς ΑρμυροΟ.

Μην εχων δέ οδηγίας περί όροθετικης Υραμμης παρά του Πασα

διόλου, άκούσας δέ καί παρά τών προκρίτων Όθωμανών Aeμυρού δτι τά

παρά τών όροθετων τεθέντα δρια εΙνε ({Υνωστα άJr6 του Σουλτάνου. ώς

μή έχόντων περί τούτου τήν παραμικράν, αν καί τοσάκις άναφέρθησα,

ε'tδησιν παρά του Πασά τής Λαρίσαης, είσέβαλα διά τούτο είς τά ανω

ρηθέντα χωρία καί του 'Ελληνικού Βασιλείου νομιζόμενα, καί διά νά

συλλάβω τούς κλέπrας έκείθεν έξελθόντας, καΙ πάλιν είσελθόντας, καΙ

αίχμαλωτίσαντας τέσσαρας d'νδρας έκ του χωρίου ΔερμόναS2 , κειμένου

πλησίον καΙ αύτου ταιν νομιζομένων συνόρων, καΙ επραξα τφ ovτι δσα

καΙ δπως ηκουσεν ό Βασιλικός ΈπiΤΡΟ7Wς είς τά ανω ρηθέvτα χωρΙα, ταιν

ό7Wιων οί κάτοικοι παρα7Wνουνται· δθεν έάν ε[νε άληθής ή όροθετικη

γραμμή, ζηται συγνώμην δι' δσα έΠραξα, καί άποζημιώνω τούς

κατοίκους ταιν ανω χωρΙων δι' δσα πο.ρ' αύταιν βιαίως ηρπασα.

Αποτεινόμενος καί πρός τόν άγιάνη Αρμυρού Μπραiμ Αγα, καί Χ"

Μουχτάρην, καί πρός δλους τούς προκρίτους Όθωμανούς κατ'

έπο.νάληψιν τούς έρώτησα αύτφ οϋτο ε-κ,η ή ύπόθεαις οϋτο· ούδε

μεγαλοΦώνως καί στρογγύλω τφ στόματι άπεκρlθησαν, δτι καΙ ήμείς

δυνάμεθα νά βάλωμεν παλούκια δπου θέλομεν, καί δτι οί φράγκοι"

περάσαντες εκαμον δ,τι ηθελον, καί Ο,τι τά τοιαύτα σύνορα δέν

γνορΙζομεν έάν δέν μας παρουσιάσετε φιρμάνι· άπό τόν Σουλτάνον, η

ΒουγιουρλδΙ άπό τόν Πασαν της ΛαρΙσσης.

Κατά τό πνεύμα τούτο συνεμορΦώθη καί ό ϊδιος Δερβέντ άγάς καΙ μέ

θόρυβον μέγαν έξηκολούθον την αύτήν όμιλΙα.

Αφού άκούσας ταύτα, εκαμον κατά νόμον διαΦόρους πο.ρατηρήσεις,

καΙ τούς [δωσα άρκετά νά έννοήσουν Μίοι θέλουν ήσθαι τά

άποτέλεσματα ταιν τοιούτων κινημάτων, εΙς τό τέλος τούς έρώτησα αν

θέλουν σεβασθΏ τά σύνορα, ιταιν όπoiων τά σημεία άνέτρεψαν ώς μή

έχovτα τόν τόπον τωνΙ την ύγειονομικήν γραμμήν, καί τήν ταύτης

Φρουράν όμου μετά την της Διοικησεως, τοποθετημένων είς Σούρπην, η

Οχι; άπεκρΙθησαν δτι δέν τά σεβόμεθα ώς μήν εχοντες φιρμάνι.

Διά ταύτα καί άφού πο.ρατηρησα τό άκατάσταστον αύταιν καί τούς

δολίους σκοπούς καΙ διαφόρων λόγων, ρηθέντων ποικιλοτρόπως,

52. Δρυμώνα.
53. Εννοε( τούς οροθέτες.
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άφορωντας είς τό νά ένοχλωσι μέ όποloυς δυνηθωσι τρόπους τούς

κατοίκους 'Έλληνας των εlρημένων χωρiων. καί τήν ύγειονομικήν

γραμμήν καθώς καί τούς Φύλακας τής Δwικήσεως, διεμαρτυρήθην

εναντloν των εiρημένων 'Οθωμανων δη οποιαδήποτε ένόχλησις καί

παράβασις ηθελεν γένει έκ μέρους των μέ iJΠOWV δήποτε τρόπον, καί δσα

έξοδα ηθελον άκολουθήση έκ μέρους njς Έλληνικης Κυβερνήσεως πρός

d1WtQOmjv ταύτης θέλουν ήσθαι είς βάρος των διαληΦθέντων

'Οθωμανων, καΙ θέλουν δώσει άπολογίαν έν καιρφ τφ δέοντι ώς

ύπεύθυνοι εΙς τήν Κυβέρνησίν των,

'Εν τφ Λιμένι '.Αρμυρού τ# 26 Απριλίου 1833
έπi τ#ς Βασιλικης Γολέττας Λαδή Κόδριγκτον

'Υπογεγραμμ.(ένος) Mdρκoς Κερκυρόπουλος

Pour copie conforme
•

238
Πρός τήν έπi του Βασιλικου Οϊκου καί έπi των Έξωτερικων ΓραμματεΙα

'Ο Δwικητοποτηρητής

Ζητουνloυ κλπ.

Αρ.238

F-λ. τ:ri 19 Μα'toυ

Ό

Δwικητοποτηρητής

άρ.379

Πρός

Τήν έπi του Βασιλικου Οϊκου καί έπί των

ΈξωτερικωνΓραμματείαςτής Έπικρατείας.

Ή όροθετική γραμμή άφου εΙναι είς τήν διdκρωιν των ληστων,

καταπατουμένη τυγχάνει καί άπό τούς ληποτάκτας, παραβιάσθη

έσχάτως, καΙ άπό τόν Αρμυρόν Ντερβέναγα, δστις άφου επεσε κατά τά

είς έκεινα τά μέρη, έντός της Γραμμης εύρωκόμενα χωρία,

έτροφωδοτήθηκαί έφορολόγησεναύτά, προσέβαλε καί είς τήν Κώμην

Σούρπι. καί αν δέν άπαντουσιγενναιανάνθiστασινέκ μέρουςτων ολίγων

φυλάκων όπου εχομεν έκεΙ ηθελε μεταχειρισθΥ καί τό Σούρm

έλεεινότατα,κατά τάς άπειλάς του.

Συννενοηθέντες περί τούτου μετά τού Βασιλικού Έπιτρόπου, οστις

θέλει σdς πληροφηρήσει λεπroμερέστερoν,μεταχειρίσθημενδσα μέτρα

ήτον της δυνάμεώςμας.

Μ' .δλον όπού τά έπαπηλούμενα έκεινα μέρη άπέχουν ίκανόν

διάστημα άπό την πόλιν ταύτην, ήθέλαμεν στείλλη. μ' δλα ταύτα εν

άπόσπασμα έκ τού έδω Βασιλικού Βαβαυρικού τάγματοςπρός Φύλαξιν

των κατ' έκεινα τά μέρη όροθεσιων, έάν άΦ' έτέρου μέρους δέν
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έπαπειλούντα τά πλησιέστερα μέρη άπό ληστάς, πρός καταδίωξιν ιών

ό1Wiων διεμοιράσαμεν διάφορα άπόσπάσματα έκ του αύτοϋ Βασιλικου

Στρατου τό όποιον σύγκειται άπό μόνον 350 Bαυαeoύς στραrιώτας,

φυλλάτovτας τό, τε Φρούρων χαί την πόλιν' άνάγκη λοιπόν πilσα, διά νά

προφυλαχθουν τά δρια τού Έλληνικου Κράτους ώς ή ύγειονομική

Γραμμή άπό τοιαύτας συχνάς έmδρομάς χαί καταπατήσεις, νά

πeoαδιoρισθΠ μια ικανή ενοπλος δύναμις, ητις νά διαμένη πάντοτε έπi rrf
όροθεrικrj Γραμμή, καθώς περί τούτου JWλλάκις άναΦέραμεν καί πρός

τήν έπί τών 'Εσωτερικών Γραμματε{αν τΥς Έπικρατείας.

Χθές [Φθασεν ενταύθα ό άπ6 μέρους τΥς Ρωσσίας διορισμένος

όροθέτης, περιμένει δέ τούς τών λοιπών δύο Συμμάχων Δυνάμεων.

Ακολούθως θέλει καθυποβάλλομεν ύπ: δψιν niς Γραμματείας ταύτης,

περί του ποσού τών λιθίνων στηλών, αί όJWίαι θέλει άναγερθούν έπί τών

προσδιορισθέντων σημείων niς κοντά τήν περιΦέρειάν μας όροθετικής

γραμμής, καί περί τής δαπάνης αύτών.

Έν Ζητουνίψ τήν 27 άπριλλίου 1833
ΎJWσημειούμαι εύσεβάστως

ίJ ΔιοικηΤΟJWτηρητής

Τ. Σ. Δρόσος Μανσόλας

ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ ΕΠΠΡΟΠΟΣ

Έν Ζητουνίφ τri αη Mawv 1833
Πρ6ς

Τόν Κύριον Πρόεδρον τού 'yJWveyιxoJJ Συμβουλίου,

Γραμμετέα τής 'Επικρατείας έπi τού Βασιλικού Οϊκου καί τών

'Εξωτερικών.

Στην αναφορά αυτή γίνεται λόγος στις παραβιάσεις που έκαναν οι

Τούρκοι, στην οροθετική γραμμή που βρισκόταν κοντά στην Κωμόπολη

της Σούρπης και σε κάποια άλλα σημε(α.

Τ. Σ. Μάρκος Κερκυρόπουλος

άρ.238

έλ. rrl9 Mawv
'Aeιθ.384

Ο ΒΑΣΙΛΙΚΟΣΕΠΠΡΟΠΟΣ

Κύριε Γραμματεύ

Κατά τήν πρώτηντου τρέχοντοςελαβα τήν τιμήν νά καθυποβάλλωύπ'

όψιν τής Ύψηλής Αντιβασιλείας τήν σημαντικήν έκστρατείαν τών

Πασάδων τής Λαρίσσης, 'Ιωαννίνων, Βιτόλιας /η Μοναστηρίου/καιτόν

κίνδυνον ό όποfoς πιθανώς έπαπειλεΙται κατά τών όρίων άπό τόν

καταδιωγμόντού ΤαίφίληΒούζα,καί τών περί αύτόνκακούργων,ε/ς τήν
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εlς τά σύνορα παλλ!eροιαν των.

Συγχρόνως άνεΦέρθην περΙ του οτι, έκπεραιώσας τήν όποΙαν

έπεφορτΙσθην δημόσιαν ύπηρεσiαν, εμελλα ν' άναχωρήσω έντευθεν, διά

νά έπιστρέψω είς Ναύπλιον κατά τάς πρός έμέ ύψηλάς όδηγΙας

διαλαμβανούσας, δτι αμα έκπεραιώαω τά της δημoσiας ύπηρεσΙας μου

νά έmaτρέψω άμέσως διά νά άπαγγεiλω τό δλον των έργασιών μου.

:Αλλ' επειδή ό Κύριος Συνταγματάρχης Δ' Αλβερτ, καθ' άς ελαβε

πληροφορΙας περΙ τής κατά τού Tαϊφiλη έκστρατεΙας, καί περ' του δτι

όχυροποιεΕ τό Δομοκόν διά ν' άντικρούση την προσβολήν των Πασάδων,

εξηλθε σημερον μετά διακοσίων Στρατιωτων, καταλιπών έκατόν

πεντήκοντα δι' έξασΦάλισιν τής πόλεως Ζητουνioυ, καΙ κατέλαβε τάς

θέσεις των ΔερβενΙων Φούρκας καΙ Καριάς, καί τήν θέσιν τού

Movaoτηgiov Αντνίτζης, άπεσχούσας άπ' άλλήλων μiαν καΙ ήμισείαν

περlπoυ ωραν, ωστε αν, δπερ πιθανότατον, καταπολεμηθέντος τού

Ταίφυ., διασκεδασθωαιν οί περΙ αύτόν καί ζητήσωσι νά είσχωρήσωσιν είς

τά σύνορα νά ήνε είς θέσιν του νά ένεργήσΥ τά δέοντα.

ΑΙ σημεριναΙ ειδήσεις βεβαιώνουσν, δτι ό Ταίφίλης προσβληθείς, άπε

κρούσθη άπό τό Φανάρι, lΙλησίον των Τρικάλων, καΙ δτι εlς τό Δομοκόν

οΙ περΙ τόν Tαϊφlλην έπυρπόλησαν δλας τάς έπιπeoσθoύσας olκoδoμάς

της πόλεως διά νά μήν άΦήσωαι νά πλησιάσωαιν οΙ πολέμιοΙ των,

Έν τοσούτφ αΡXιaαν κόμματα των πρό μηνός εξελθόντων

λειποτακτων νά έπανέρχονται, είσδύοντες εις τά σύνορα άπό διάφορα

μονόπατα άνά πεντήκοντα καί έβδομήκοντα.

Αί περιστάσεις αυταί μέ ήνάγκασαν νά παρατείνω τήν ένταυθα

διαμoVΉν μου μέχρι τέλους της παρούσας έβδομάδος, διότι στοχάζομε

πιθανόν τό νά λάβωαιν άλληλογραΦίαν, οι Πασάδες των ΊωαννΙνων καί

της Λαρwσης μέ njv ένταυθα πολιτικήν καΙ στρατιωτικήν άρχήν, ωστε

χρείας τυχούσης, νά χρησιμεύσωείς περlπrωσινdλληλoγραΦίας.

'Εν ΖητουνΙφτήν 3 Μαωυ 1833
Τ. Σ. (Μονογραφή Κερκυρ6πουλος)

Πρ6ς

Τόν Κύριον Πρόεδρον του Ύπουργικου ΣυμβουλΙου ΓραμματεΙα

της 'Emκρατείας έπi τού Βασιλικού ΟίΚου καΙ έπi των Έξωτερικων.

εις Ναύπλιο.

Με το από 12/24 Σεπτεμβρίου 1833 Βασιλικό Διάταγμα εγκρίθηκε η

κατασκευή των λίθινων πυραμίδων και εντέλονταν οι Νομάρχες της

Φωκίδας και Λοκρίδας και Αιτωλοακαρναν(ας να συμπαρασταθούν και

βοηθήσουν την προσπάθεια αυτή. Η δε Γραμματε(α των Στρατιωτικών

να ορίσει επιβλέποντα αξιωματικό.
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Η Γραμματεία των Στρατιωτικών με το από με ημερομην(α 22
Σεπτεμβρίου/40κτωβρίου 1833 έγγραφο της, και σε εφαρμογή του ως

άνω διατάγματος, γνωστοποιεί την τοποθέτηση του υπολοχαγού του

Μηχανικού κ. Μανιτάκη.

Δια της από 30 Οκτωβρωυ 111 Νοεμβρίου 1833 πρότασης της επί του

Βασιλικού Οίκου και των Εξωτερικών Γραμματείας. αναβάλλεται για

την άνοιξη του ερχόμενου έτους, η αναχώρηση του

υπολοχαγού μηχανικού κ. Μανιτάκη του εmφορτισμένου με την

οικοδόμηση των πυραμίδων της οροθετικής γαρμμής.

Γεώργιος Κ. Θ.Λέλης

1834
ΜιΧΤ:ό

1:13:24:1
ΟθωμανικήΑυτοκρατορία

Ό Κυβερνήτηςθεσσαλιας

Ορός τήν έπί των Έξωτε@ικώνΤραμματείαντής 'Ελληνικής

Κυβερνήσεως.

Έλ. τήν 9 Δεκεμβρίου J834
Αριθ.3662

Έπειδή καΙ, έξ αΙτwς τής έπισΦλους μεθόδου του κατασκευασθέντος

χάρτου, ή έσχάτως σημεUJJθεισα όροθετική γραμμή, άποχωρίζουσα τήν

Έλληνικήν Έπικράτειαν άπό τήν Αύτοκρατωρικήν, κατά τάς γενομένας

εξετάσεις, παραχωρει εΙς μέρη εϊκοσι ώρών διάστημα έδώθεν τών

άληθινών όρίων' έκρίθη μεταξύ τών πληρεξουσίων της Αύτου

Μεγαλειότητας του σεβαστου με Μονάρχου καί τών τριών Δυνάμεων,

ό:ιωυ ή γραμμή αύτή νά προσδwρwθΊl έκ νέου είς τήν dρμοδίαν της

θέσιν, καί κατ' αύτήν νά σχεδιασθουν οΙ άναγκαioι γεωγραφικοΙ πίνακες,

Πρός

Τ6 Νομάρχη ΦωκΙδος καΙ Λοκρiδος

καΙ ΑΙτωλοακαρναν{ας

30 7βρΙDυ 1833
Αναφέρεται στό διορισμό και αποστολή του υπολοχαγού του

μηχανικού κ. Μανιτάκη για να φρovτίσει την εξοικονόμηση των ανα

γκαίων υλικών και την εξεύρεση εργατών οικοδόμησης των m.ιραμίδων,

στα σημεία που καθόρισαν οι οροθέτες καθ' όλο το μήκος των συνόρων

του νεοσύστατου Ελληνικού Κράτους.

Σ. Τρικούπης

Ν. Δραγούμης
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διά νά δοθούν εΙς τ' άνήκοντα μέρη. Δι' αύτήν τήν έργασίαν

έξαναπροσκλήθησαν οί άπό μέρος τών τριών Δυνάμεων όροθέται, καί

ήλθεν ένταυθα καί ό διορωθείς njς Ύψηλης Πόρτας.

Ό διαπρέπων είς τήν προεδρίαν του Αύτοκρατορικου Ύπουργείου

Μέγας Βεζύρης μας κοινοποιει τήν ύπόθεσιν αύτήν καί μας δίδει τινάς

κατά συνέmιαν όδηγίας. Κατ' αύτάς λοιπόν άξιούμεν δπου ή έΠΙ τών

έξωτερικών Γραμματεία της Έλληνικής Κυβερνήσεως νά λάβη τήν

καλοσύνην νά μας φανερώση: αν ηδη οί τήν όροθεσίαν έπιτεrραμμένoι

τών τριών Δυνάμεων ήλθον άπό 2άκυνθον αύτου, η, αν άκόμι λoiπoυν,

τόν έρχομόν των, δταν Φθάσουν· καΙ πότε καΙ άπό ποιον μέρος θέλει γίνπ

ή εναρξις τής έργασίας διά νά άmυθυνθει σύγκαιρα καί ό έδώ

παραμένων έΠΙΤΡOlως άπό μέρος της Οθωμανικής Αύτοκρατοτορικής

Αύλης.

Μέ τήν mποίθησιν δΗ ή έΠΙ τών έξωτερικών Γραμματεία της

Έλληνικής Κυβερνήσεως θέλει εύαρεστεθή νά μας κοινοποιήσπ τουτο

θετικώς, δράττομεν τήν εύκαιρίαν να τήν διαβεβαιόσωμεν εΙς τήν πρός

αύτήν έξαίρεroν ύπόληψΙν μας.

1834 τήν 24 Νοεμβρωυ (Ε. Π.)

Από Λάρωσαν

Βεζηρης

ΜουλαμίδΊμήνΠασιάςΜ

Στην ως άνω απαίτηση του πασά της Θεσσαλ(ας υπάρχει ελληνική

απάντηση του επί του Βασιλικού Οίκου και της rραμματε(ας των

Εξωτερικών με ημερομην(α 8/20 Ιανουαρίου 1835, που μεταξύ των άλλων

γράφει ... ΟΙ τρεις σύμμαχοι δυνάμεις οί μεσολαβήσαντες γιά τά μεταξύ

τής Ύψηλής Πόρτας καί του Έλληνικου Κράτους πράγματα έφρόντησαν

νά διορίσουν ένιαΙαν {;] έπιτροπήν διά τόν προσδιορωμόν της μεταξύ

άμΦοτέρων έγκατάστασιν όροθετικης γραμμης καΙ νά κανονίσουν τόν

τρόπον καί τάς, βάσεις έργασιών των. Όροθέται 'Έλλην καί Οθωμανός

άπεΦασίσθη νά λάβουν μέρος είς τήν συνδιάσκεψιν, καί επί...!!

δηχοψηΦίαςεχει δλην τήν ίσχύν ή άπόφασιςτών πλειόνων... Οί έπιτροποι

τών Δυνάμεων δέν άσχολούνται είμή μόνον κατά τά αύτά πρωτόκολλα

θέλουν διανεμηθή είς άμΦοτέρας τάς ...!6 δυνάμεις. Ή έργασΙα αϋτη ηδη

είναι εΙς τό τέρμα της...
Ό έπί τού Βασιλικού ΟίΚου καΙ τής Γραμματείας τών έξωτερικών

(Υπογραφη δυσανάγνωστη )11

54. Το κε(μενο είναι γραμμένο στην αραβική (τουρκική) γλώσσα και μt-.αφρασμένo

στην ελληνική και γαλ/ική.

55. Μια λέξη δυσανάγνωστη.

56. Μια λέξη δυσανάγνωστη.

57. Υπουργείο Εξωτερικών. Ιστορικό και Διπλωματικό Αρχείο.
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338 Γεώργιος Κ. Θ.Λέλης

1835
ΜΚΤή Επιτροπή

1:1,3:2,4:1
•

Αρ.2062

Αναφορά του Δημογέροντας

της Σούρπης περί τών 6ρίων.

Έν Αθήναις ΤΥ' 2 Όκτωβ. 1835
tλ. τήν 31 8βρ{ου

Αρ.698

Έπιστρέφεται εΙς τήν έπl των Έαωτερικων Γραμματείαν μέ τήν

άπάντησιν δτι δέν ε[ναι δυνατόν νά γείνη ούδεμΙα θεραπεία εΙς τά παρά

τού άναφερομένου ΔημoγέΡOVΤας πρoβσJJ.6μενα. 'Ήδη χαί τήν όποίαν

ήμεΙς αύταΙ έλάβομεν aυνέντευξιν μετά του ένταυθα διαμένοντος

όροθέτου Ρώσου μας έβεβαiωσεν δτι ή όροθετική γραμμή κατά τής

όποίας γείνονται ηδη παράπονα, διεγράφη μ' δλα ταύτα μαλλον πρ6ς

δφελος τής 'Ελλάδος. δτι ή άπό τού Στοιχείου Β μέχρι Γ" έν τφ

έπισvνημμένφ Σχεδiφ5ι σημεωυμένη ώς φυσική κοίτη τού ποταμού Μν

ήδύνατο πολά νά χρηaιμεύσπ ώς όροθετική Γραμμή κατά τάς βάσεις τάς

όποιας οί Κ.Κ. όροθέται προέθεντο δτι oi.fre τά συνήθη καν σημεία καί

των Μταμων άρχαίας ροάς, ώς διώρυγες οϋδ 'ϊχνος τούτων σώζονται, δτι

οΙ Κ.Κ. όροθέται άπεΦάσισαν καθό εχοντας πληρεστέραν πρός τοϋτο τήν

δύναμιν, ώς όροθετικήν Γραμμήν τήν νέαν του Μταμου ροήν καί

χαριζόμενοι μάλιστα πρός τούς 'Έλληνας, άντί νά εύρωσιν έμέσως

ταύτην άπό τί Στ, ΕΖ μέχρι δηλαδη της θαλάσσεως, εσυραν dλλην

πλαγίαν άπό τό ΕΓ, καί ούτος άψιfκεν lκανόν μέρος γης έντός των

Έλληνικων όρίων, ένί λόγψ τά εργα των όροθετων εΙναι άδύνατον νά

παρακολουθωσι, τουτο όρίζovν διάφορα άλλεπάλληλα πρωτόκολλα, ώς

λόγου χρεωστα άπό 3 φευρουαρίου, 1 Ίουλίου, 8 Μαωυ, 30 Αύγούστου

κλπ. κλπ., καί δχι μόνον δέν δυνάμεθα νά λύσωμεν η έλπiσωμεν

μεταβολήν τήν εlς την προκειμένην περίστασιν, άλλά καί έργαζόμεθα

τούτοάσύμφορονκαί έπιβλαβέστατον,ώς ήμειςκυρίως{χοντεςμέγιστον

τό συμΦέρονκαί τήν ταις παρά της Πόρταςπeoβαλλόμενεςκαί παρά των

όροθετων της συμμαχίας χαραχθεlσης γραμμης άπαρασάλευτον

διατηρησιν.

Έναπόκειταιδέ εlς τήν 1π1 των έσωτερικων γραμματείαννά έπισύρη

τήν άνακτορικήνπeoνoιαν εlς τήν τύχην των έξ άφεύτου άνάγκης καί

πασχόντωνύπηκόωντης Α. Μ ..

58. ΤΟ σχέδιο δε βρέΟηκε.
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340 Γεώργως Κ. Θ.Λέλης

Eπtλoγικά.

Εκτός από τψ ως άνω αλληλογραΦίαυπάρχει και άλλη η οποία αναΦέρεται

στις συνεχεΙς παραβάσεις και παραβιάσειςτων συνόρων και παράνομα κτΙσμα

τα που έκαναν, κατά καιρούς οι Τούρκοι με τ/ν ανοχή των αρχών των. Τα γεγο

νότα αυτά συνεχΙστηκαν μέχρι το Ι 88 Ι.

ίιθηναι 30 Νοεμβρωυ 1835
ίJ έπί τού Βασιλικού Οϊκου Γραμματεύς"

Οι Τούρκοι ως φαίνεται δημιουργούσαν συνεχώς παραβιάσεις των

συμφωνηθέντων και αποκαλυπτικό είναι και το ακόλουθο έγγραφο.

13223
Συνελθδντες εϊτε Συνταγματάρχης Γιαννάκης Στάϊκος πρ6ς την πρός

αύτόν Διαταγην της έπί τών Στρατιωτικών Β" Γραμματείας ύ,n;'dρ.13675

καί ό Διοικητής τής Εύρυτανίας Δ. 7ερομνήμον κατά τήν ύπ! άρ. 4864
Διαταγήν της έπi των Στρατιωτικών 8" Γραμματείαςμετέβησαντην 13"
Αύγούστου 1836 είς τήν μεθόριον τής Έπαρχίας ΕύρυτανΙας καί

άρχίσαντες άπ6 άνατολάς έκ της θέσεως τής καλουμένης βρύσης τού

2αχαράκη δπου συνδέονται σί τρεις Μεγάλοι Ζυγοί. καί διατρέξαντες,

καί διατρέξαντες τήν διαγράφησιν, καί ΠΩλλαιάν χαραχθειααν

όροθετικην γραμμήν δυσμάς, μέχρι njς θέσεως καλουμένης Πλατανιας

τά άκόλουθα.

ΟΙ άναγερθέντες παρά της Τουρκικης εξoυσiας είς njv όροθετικήν

Γραμμήν Στρατώνες οΙ μέν κατά τάς θέσεις βρύσις τού Ζαχαράκη,

ΤρικούκιαΚαπροβούνη,καίΣταυρόςτης Πλατανιl1ςεΙναι κrησμένoιεΙς

τό χείλος της Γραμμήςάλλά εΙς τό άνηκον εΙς αύτηνμέρος ή δέ κατά της

θέσεως7τάμου, Mάντ~αρη,αύθεντικόΤσουρνάτου,καΙ Πλατανιti.ςεΙναι

έκτισμένοι εΙς τόν τού Τουρκικου Κράτους, καΙ κατέχουν μετρίως άπό

τήν Γραμμήν

Ή παρουσα πρti.ξις έγένετο παρά τών άνωτέρω έπιτρόπων καί

ύπΥράφεταιπαρ'αύτών.

την 5" 7βρΙου 1836 ΈV ΓρανΙτζα.

Ο ίJ ΔιοικητήςΕύρυτανίας

Συνταγματάρχης (Δυσανάγνωστο επώνυμο).

Γιαννάκης ΣτάίΚος

'Ίσον τό άπαράλλακτον

Έν Άγρινίω την 27. 'Ιουλίου 1844
Ο γραμματεύς

(Δυσανάγνωστο επώνυμο)ω

59. Σχετικά με την οροθεσία στην περιοχή της Σούρπης υπάρχει και άλλη

αλληλογραΦία, η οπο(α έγινε μεταξύ της Νομαρχίας Φωκίδας και Λοκριδας και των

σχετικών Γραμματειών.

60. Πηyή.lσroρικόκαι ΔιπλωματικόΑρχεloτου ΕλληνικούΥ1IΌ'V(»'εlovτων Eξωrερικών.

Μικτή Emτρoπή.Φ.44, 411, 412. Γενικά AΡXεlα του Κράτους. Οθωμανικά κτήματα 1836.
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ΣπύQος ΜΠ@έκης

καθηγητήι;: 1μήματο; Ι010@ίαι;, α@χαωλογία;

Πανεπιστημίου Αθηνών

θΕΜΑ

Το γεωκτησιακό καθεοτώς στη Φθιόπιδα,

όπως αυτό διαμoρΦώlJηκε την πρώτη 20ετία του ελεύθερου βίου

Κ
ύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι. δε χρειάζεται να πω πολλά

λόγια για το έργο σας. Δεν αρκούν τα συγχαρητήρια, από την

πλευρά μου ευχαριστήρια. Κάνετε μία πάρα πολύ καλή δουλειά. Επειδή

διαβάσατε ότι έχω συμμετάσχει και σε άλλες εκδηλώσεις, έχουν εκδοθεί

μέχρι τώρα 100 και 150 τόμοι ιστορίας. Περιοχές που δεν την έχουν την

ιστορία. Η σκέψη σας αυτή είναι καταπληκτική και μάλιστα να το διευ

ρύνετε αυτό. Καλή δύναμη σας εύχομαι. Ξέρω ότι είστε 4-5 το πολύ ΙΟ

όνθρωποι. Οι καλές δουλειές δεν είναι έργο των πολλών αλλά των λίγων.

Ακόμα και η δημοκρατία στην αρχαία Αθήνα, ήταν έργο ενός ανδρός.

Και μετά από τα σύνορα, που τόσο ωραία περιέγραψε ο Φίλος μου ο

Γιώργος ο Λέλης, τα κτήματα. Και πρώτα η εθνική γη, αυτό που λέμε. Τι

ήταν αυτό: Και πάλι μία διασάφηση. Ο συνάδελφος ο κ. Μακρής, έχει

δημοσιεύσει μLα εργασία στον πρώτο τόμο, καταπληκτική δουλειά. Μπο

ρεί τα έγγραφα που είχε υπόψη του να ήταν λίγα, αλλά η ερμηνεία τους

πάρα πολύ καλή. Εγώ έχω μερικές εκατοντάδες από τα έγγραφα αυτά.

Όμως, σας είπα, δεν αλλάζουν τα συμπεράσματα.

Ακόμη, υπάρχει στο δεύτερο τόμο και μία άλλη εργασία. Νομίζω ότι

ήταν φοιτήτριά μου, έχουν περάσει αρκετά χρόνια τώρα, το γήρας ουκ

έρχεται μόνο. Η κα Θεοδώρου. Και πάλι μία πολύ καλή δουλειά. Αυτή

όμως αναΦέρεται συγκεκριμένα σε ένα χωριό, στο χωριό της καταγωγής

της το Φραντζή. Και εκεί πάλι πάρα πολύ καλή δουλειά.

Επομένως, όλα αυτά που έχουν γραφεί, εγώ θα προσπαθήσω να μην

τα επαναλάβω. Να δω το θέμα κάπως θεωρητικά, όσο γίνεται αυτό. Και

πρώτα να εξηγήσω, επαναλαμβάνω, τι είναι η εθνική γη. Ο υποστασιακός

μύθος - παρακαλώ η λέξη μύθος με την ΈWoια όχι αυτή που ξέρουμε,

αλλά με την αρχαιοελληνική, είναι η βουλή, είναι η απόφαση, σκοπός,

σχέδιο, επανάσταση, εξέγερση, ανταρσία -. Ο υποστασιακός μύθος είναι

γνωστός, της Αναστάσεως του ελληνικού έθνους, της μελλοντικής δηλα

δή απελευθέρωσής του από το βάρβαρο κατακτητή.

Εμπεριείχε ο μύθος αυτός, εκτός από το εθνικοπολιτικό στοιχείο και

το κοινωνικό αίτημα της ανάκτησης της πατρώας γης. Ο αλλόθρησκος
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342 Σπύρος MΠQέκης

δυνάστης δεν είχε αφαιρέσει μόνο την ελευθερία των Ελλήνων αλλά και

την εθνική γη. της οποίας η κυριότητα έπρεπε να ανακτηθεί, προκειμένου

ο ελληνικός λαός να ζήσει πλέον χωρίς τα δεινά της υποδούλωσης. Και

επειδή βλέπω ότι πολύ θεωρητικά το πάμε το θέμα, να μιλήσω απλά. Η

φτώχεια, η ανέχεια, είναι μέρος της ελευθερίας. Από μόνη της η ελευθε

ρω δεν φτάνει. Η έννοια δεν είναι έωλη, δεν είναι ομιχλώδης, δεν είναι

νεφελώδης, είναι συγκεκριμένο, το αρχαιοελληνικό. Αυτή πρέπει να τη

βιώσουμε.

Πώς: Αν δεν υπάρχει έσοδο, δεν υπάρχει περιουσία, είναι ο άπορος,

που δεν έχει πόρο, δεν έχει προσπέρασμα. Δεν μπορεί. Η φτώχεια συρρι~

κνώνει, ζαρώνει ακόμα και την ψυχή. Και σ' αυτή την κατάσταση ήταν

οι Έλληνες, γι' αυτό δεν το αμέλησαν. Εμείς εξετάζουμε και λέμε ελευ

θερω, να αποκτήσουν την ελευθερία, αυτό από την πρώτη στιγμή το τόνι

σα.

Τα κείμενα. Ο Σπηλιάδης από τους αγωνιστές, μιλάει και για την από

κτηση της ιδιοκτησίας, η οποία αποτελεί την πηγή της ελευθερίας και της

μεταξύ των πολιτών ισότητος και ακόμη λεει ο Σπηλιάδης ότι είναι η

βάση του γενικού συμφέροντος και όλων των δικαιωμάτων. Ο Δημήτριος

Αινιάν από το άλλο μέρος, για να δούμε και τη γνώμη ενός συντοπίτη μας

πνευματικού ανθρώπου και αγωνιστή, σε υπόμνημα του περί διαθέσεως

των εθνικών γαιών, τονίζει ότι έπρεπε να κατασταθώσιν όλοι οι ακτήμο

νες Έλληνες, ιδιοκτήται γαιών. Ανευ ιδιοκτησίας δεν υπάρχει ανεξαρτη

σία. Ούτε χαρακτήρος, και δεν υπάρχει και η ελευθερία. Και καταλήγει.

Ας φροντίσωμεν λοιπόν να εφοδιάσωμεν τον λαόν της Ελλάδος με ιδιο

κτησίαν, μίαν των στερεοτέρων κρη:πiδων της ελευθερίας και του ατόμου

και της πολιτείας.

Η διακήρυξις της Πρώτης Εθνικής Συνέλευσης η οποία δημοσιεύθη

κε, καθώς είναι γνωστό στις 151l1l822 ορίζει σαΦώς ότι ο αγώνας ενα~

ντίον των Τούρκων είναι πόλεμος εθνικός, πόλεμος ιερός, πόλεμος του

οποίου η μόνη αιτία είναι η ανάκτησις της προσωπικής ημών ελευθερίας,

της ιδιοκτησίας και της τιμής.

Οι Έλληνες επομένως, εκτός από το επαναστατικό δικα(ωμα, είχαν

και το προγονικό δικα(ωμα της ανακατάληψης της πατρικής γης. Στο

εμπνευσμένο αυτό κε(μενο της διακήρυξης, τίθεται ως επαναστατικός

στόχος η απομάκρυνση των σφετεριστών της προγονικής ιδιοκτησίας,

ενώ εμμέσως αΦήνεται να εννοηθεί ότι αυτή θα αναδιενέμετο στους νόμι

μους κληρονόμους, μετά την εmτυχή έκβαση του αγώνα.

Ωστόσο, ο όρος εθνική γη, που καθιερώθηκε μετά την απελευθέρωση

των πρώτων ελληνικών περιοχών, δεν παρέχει μόνο την πρόσφορη ένδει

ξη της κοινωνικής σημασίας της μεγάλης ελληνικής επανάστασης, αλλά

χαρακτηρίζει και το προκύψαν έντονο πρόβλημα της διαδοχής κυριότη-

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:41:41 EEST - 54.226.8.97
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τας. Πράγματι,το θέμα αυτό υπήρξε ένα από τα μεγαλύτεραπροβλήμα

τα που αντιμετώπισεστη συνέχεια το ελεύθερο ελληνικό κράτος.

Ειδικότερα, η έννοια των εθνικών κτημάτων καθώς και ο νομικός

τους χαρακτήρας, εμφανίζεται ασαφής και αδιαμόρΦωτος. Οι μετέχο

ντες στις πρώτες διοικήσειςτων επαναστατημένωνελλήνων χρησιμοποι

ούν τους όρους «εθνική γη, εθνικά κτήματα, εθνικά χωράΦια, εθνικός

τόπος» αφού δεν υπηρχεελεύθεροκαι συγκροτημένοελληνικόκράτος.Ο

συνήθης όρος σήμερα. δημόσια κτήματα, χρησιμοποιήθηκε για πρώτη

φορά κατά την περίοδο της απόλυτης μοναρχίαςτου 'Οθωνα.

Τα εθνικά κτήματα αποτέλεσαν οι εκτάσεις που ανήκαν πριν από τον

αγώνα στον ίδιο το Σουλτάνο,σε αξιωματούχους,σε θρησκευτικάτουρ

κικά ιδρύματα, σε Τούρκους ιδιώτες, οι οποίοι φονεύθηκαν ή έφυγαν

από τις ελληνικές περιοχές μετά την επικράτηση της επανάστασης. Τα

κτήματα αυτά διακρ(νοντανσε δύο κατηγορίες.Στα Φθαρτά, στα οποία

συμπεριλαμβάνοντανοι αστικές ιδιοκτησίες, οι υποκεΙμενες σε Φθορά,

σπίτια, εργαστήρια, μαγαζιά, μύλοι, χάνια, λουτρά, φούρνοι, ελαιοτρι

βε(α κ.ά. και δεύτερον στα άΦθαρτα,αγροτικέςεκτάσεις,καλλιεργήσιμη

γη, βοσκότοποι.δάση,αμπέλια,ελαιώνες κλπ. Στην κατηγορίααυτή περι

λαμβάνοντανκαι οι αλυκές και τα ιχθυοτροφεία.

ΣαφεΙς πληροφορίες για την έκταση που καταλάμβαναν τα εθνικά

κτήματα, καθώς είναι φυσικό, δεν υπάρχουν, εξαιτ(ας των ειδικών συν

θηκών που τότε επικρατούσαν.Ωστόσο,από τα σωζόμεναελάχιστααπο

σπασματικά στοιχεία,υπολογίζεταιότι η έκταση των εθνικών κτημάτων

θα πρέπει να κυμαινότανμεταξύ 6 και 10 εκατ. στρεμμάτων.

Το πρόβλημα της διανομής και της αξιοποίησης τέθηκε από την αρχή

του αγώνα. Η προσωρινή διοίκηση, συγκροτηθείσα - καθώς είναι γνωστό

- από την Εθνοσυνέλευση της Επιδαύρου ανακοίνωσε (Μάιος 1822) ότι

θα διενέμετο στους αγωνιστές μέρος της ανακτηθείσης εθνικής γης.

Επρόκειτο για διανομή, η οποία είχε το χαρακτήρα μάλλον της αντιμι

σθίας, για τη συμμετοχή τους στον κοινό αγώνα εναντίον του εχθρού.

Παράλληλα, η διοικητική αυτή ενέργεια απέβλεπε στην ενίσχυση της

πολεμικής δύναμης, με την προσέλευση όλων των εργατών της γης. αφού

η συμμετοχή τους συνδυαζόταν όχι μόνο με την απόκτηση της ελευθε

ρίας, αλλά και της ιδιοκτησίας.

Πρέπει να λεχθεΙ ακόμη, ότι το σοβαρό αυτό ζήτημα απασχόλησε και

τις προηγούμενες πεΡιΦερειακές διοικήσεις της Πελοποννήσου και της

Ανατολικής Στερεάς - Χέρσος Ελλάς τότε, έτσι ονομαζόταν ~. Έντονη

προσδοκ(α των επαναστατών για την απόκτηση γης, οδήγησε στην εξέ

ταση του θέματος χωρίς να ληΦθούν και συγκεκριμένες αποΦάσεις. Η

Πελοποννησιακή Γερουσία, για παράδειγμα. αναγνώρισε ότι είναι δίκαιο

και αναγκαίο οι καπετάνιοι και στρατιώται να λάβουσι αμοιβάς δια τας
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περασμένας εκδουλεύσεις των προς την πατριδα, ομοίως δε και εκείνοι

όπου θέλουσι πρoσΦΈQειν εις το εξής εκδουλεύσεις αξιολόγους :προς την

πατριδα. Αλ/ά παρέπεμψε το θέμα στη μελλοντική Εθνική Βουλή. Και

όπως σημειώνεται στο κείμενο. ίνα κάμει τας αποΦάσεις της επί του προ

κειμένου η Εθνική Βουλή.

Η Τρίτη Εθνοσυνέλευση (1827) ανέθεσε μεταξύ των άλλων στη Βουλή

να επαγρυπνεί εις την διατήρησιν και βελτίωσιν των εθνικών κτημάτων.

Ενώ το 200 ψήφισμα, το γνωστό ως Αθηναϊκόν, έκρινε ότι είναι δίκαιον

και συμφέρον να ευρεθεί ο στρατιώτης μετά τον πόλεμον της Ελλάδος

δια γης εθνικής, δωρεάν διδομένης. Και αποΦάσισε: Όσοι καταταχθώσιν

υπό την Ελληνικήν σημαίαν δια να υπηρετήσωσι την πατρίδα, φυλάσσο

ντες τους στρατιωτικούς νόμους μετ' ακριβείας, αξιωματικοί τε και απλοί

στρατιώται. θέλει λάβουν ανταμοιβήν γης εθνικής. Έκαστος αναλόγως

της προς την πατρίδα υπηρεσίας του, δωρεάν δοθησομένης μετά τον

πόλεμον της Ελλάδος. Η Βουλή θέλει εκδώσει νόμον, :προσδιορίζουσα το

ποσόν της δοθησομένης γης και τον τρόπον της διανομής αυτής.

Για να μη σας κουράσω με άλλα κείμενα, το πρόβλημα της διανομής

και της αξιοποίησης. Οι ανωτέρω α:nοΦάσεις ήταν αναγκαίες και σύμ

φωνες με το :nνεύμα της εποχής, της υλοποίησης δηλαδή των επαναστα

τικών αρχών και της άμεσης ενίσχυσης των αγωνιστών, οι οποίοι ζούσαν

κυρίως από τα λάφυρα του πολέμου. Ο σκληρός αγώνας ε(χε καταστρέ

ψει τα πάντα και όλοι έλmζαν από την κρατική πρόνοια να πάρουν κάτι.

Η διοίκηση όμως δεν είχε έσοδα, ακόμη και τα χρήματα των δανείων.

λόγω των αναγκών του πολέμου αλλά και των γνωστών δυσμενών όρων

χορήγησης, είχαν εξανεμωτεί και δεν απέμεινε, όπως φαίνεται από τις

αποΦάσεις και τα ψηΦίσματα των Εθνοσυνελεύσεων. παρά η αντιμισθία

σε εθνική γη, σε εθνικά κτήματα.

Ωστόσο και αυτή θα εδίδετο. όπως αναΦέρεται στο κείμενο. μετά την

αποκατάσταση των πραγμάτων και έτσι, οι εξαγγελίες και οι αποΦάσεις.

εκτός από τη διατήρηση των ελπίδων, δεν είχαν κανένα άμεσο και πρα

κτικό αποτέλεσμα.

Ο Ιωάννης Καποδίστριας αντιμετώmσε και το θέμα αυτό με σοβαρό

τητα και στα πλαίσια της δημωυργίας βιώσιμου κράτους. Στόχος του

ήταν η αξιοποίηση της εθνικής αυτής περιουσίας, για τη θεμελίωση των

οικονομικών βάσεων του νεοσύστατου κράτους και τη διανομή μεγάλου

τμήματος στους ακτήμονες καλλιεργητές, οι οποίοι θα απέβαιναν έτσι

στοιχείο παραγωγικό για την εθνική οικονομία.

Απαραίτητη προϋπόθεση για τον κυβερνήτη, ήταν η εξακρίβωση της

έκτασης των εθνικών κτημάτων, η μελλοντική καταγραΦή τους και φυσι

κά η απελευθέρωσή τους από το βάρος της δανειακής υποθήκης - αυτά

είχαν μπει ως υποθήκη -. «Προς τους κατά την εmκράτειαν εκτάκτους
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εmτρόπους» --ο τίτλος του κειμένου - αναΦέρεται και εξηγεί λεπτομερώς

αυτό το θέμα. Ο χρόνος σας όμως είναι πολύτιμος, γι' αυτό, αυτό και

άλλα τμήματα θα συμπεριληΦθούν στη δημοσίευση των πρακτικών.

Ακόμη, ο Καποδίστριας, έχοντας ως στόχο τη δημιουργία των συνθη

κών εκείνων που θα επέτρεπαν στους χωρικούς κυρίως την καλλιέργειαν

και απολαβήν των καρπών της γης, δεν εγκατέλειψε το βασικό αίτημα

της διανομής της εθνικής γης. Είχε δώσει μάλιστα εντολή να αρχίσουν οι

τεχνικές εργασίες για την προετοιμασία της διανομής, ενώ ο ίδιος είχε

συντάξει σχέδιο οικονομικής ενίσχυσης των αγωνιστών, προκειμένου να

αγοράσουν σε δημοπρασία εθνικές γαίες. Όμως. η άμεση ανάγκη επίλυ

σης και άλλων επειγόντων ζητημάτων, η κωλυσιεργία της Γερουσίας, η

δράση των Φατριών και τέλος η δολοφονία του, ματαίωσαν τα σχέδια

αυτά.

Κατ' αρχήν τα εθνικά κτήματα αποτελούσαν το μοναδικό περιουσια

κό στοιχείο που θα μπορούσε να θεραπεύσει μεγάλες ανάγκες του αγώνα.

Η αρχική απόφαση των μελών των επαναστατικών συνελεύσεων ήταν να

παραμείνουν οπωσδήποτε τα εγκαταλελειμμένα αυτά από τον εχθρό κτή

ματα, στην κυριότητα του αγωνιζόμενου έθνους. Οι οικονομικές ανάγκες

όμως δεν επέτρεψαν να τηρηθεί πιστά η κεντρική αυτή γραμμή της προ

στασίας των εθνικών κτημάτων.

Η ιη Εθνοσυνέλευση της Επιδαύρου ευρεθείσα μεταξύ της βασικής

αρχής της διαΦύλαξης της εθνικής περιουσίας και των πιεστικών ταμεια

κών αναγκών, έκρινε ότι το εκτελεστικόν, η Κυβέρνηση δηλαδή, έπρεπε

να έχει το δικα(ωμα εκποιήσεως μέρους εθνικών κτημάτων, αναλόγου

και με τας χρείας και τούτο όμως δια της συγκαταθέσεως του Βουλευτι

κού. Να μη μιλήσουμε όμως για τις παρεκτροπές που έγιναν εδώ.

Συμπέρασμα: Οι απσΦάσεις αυτές δεν τηρήθηκαν και με τους νέους

νόμους των οποίων η έκδοση θεωρήθηκε επιβεβλημένη εξ αιτίας των

εκτάκτων περιστάσεων και με άλλες αποΦάσεις. Έτσι, επιτράπηκε η

εκποίηση εθνικών κτημάτων χωρίς να γίνεται διάκριση μεταξύ Φθαρτών

και αΦθάρτων. Αρκετά από τα κτήματα αυτά βρέθηκαν στην κατοχή

ιδιωτών και σε αρκετές περιπτώσεις με αδιαφανή τρόπο και χωρίς την

έκδοση επίσημων τίτλων. Το γεγονός αυτό δημιούργησε πολλά παράπο

να και η 3η Εθνική Συνέλευση του 1827 υποχρεώθηκε να εξετάσει συγκε

κριμένες καταγγελίες σχετικές με τις παράνομες πωλήσεις. Διέταξε τον

έλεγχο όλων των τίτλων αγοράς των εθνικών κτημάτων. με σκοπό να

επαναΦέρει τα πράγματα στη θέση τους. Όμως, το σχετικό ψήΦισμα το

οποίο εξέδωσε, δεν έΦερε αποτέλεσμα, γιατί ούτε έλεγχος έγινε ούτε

κατόρθωσε το δημόσιο να εισπράξει τα οφειλόμενα ποσά από τους αγο

ραστές.

Επί του θέματος επανήλθε και η Εθνοσυνέλευση του Άργους τον Ιού-
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λιο του 1829. ενώ ο ίδιος ο Κυβερνήτης προέβη στην έκδοση ψηΦΙσματος.

Το επόμενο έτος. εΦαρμόζοντας την πολιτική της περισώσεως της εθνι

κής περιουσία. Η μέθοδος όμως της συγκρότησης επιτροπών για τον

έλεγχο των εκποιήσεων και της εκδίκασης των αμφισβητήσεων που προ

έκυπταν απ' αυτά, δεν απέδωσε και πάλι τα αναμενόμενα.

Προσπάθεια ελέγχου έγινε και επί αντιβασιλειας. η οποία αποφάσισε

την εξέταση των δικαιογράφων απόκτησης εθνικών κτημάτων. Και εδώ

με πενιχρά αποτελέσματα.

Ένας άλλος σοβαρός λόγος, ο οποΙΟς δυσχαίρενε τη λύση του προ

βλήματος. ήταν η χρησιμοποίηση των εθνικών κτημάτων ως υποθήκης

γω τη σύναψη εθνικών δανείων, νέων. Έτσι, οι δανειστές θα είχαν μεγα

λύτερη ασΦάλεια από την είσπραξη των τόκων και την εmστροΦή του

κεφαλαίου.

Στο 620 άρθρο του Συντάγματος της Επιδαύρου. εκχωρούσε το εκτε

λεστικό δικαΙωμα να λαμβάνει δάνεια, εΙτε έσωθεν εΙτε έξωθεν της Em
κρατεΙας και να καθυποβάλει υποθήκη εθνικά κτήματα με τη συγκατά

θεση όμως του Βουλευτικού. Σημειωτέον ότι ανάλογες απσΦάσεις εΙχαν

ληΦθεΙ και από τις Εθνοσυνελεύσεις του Άστρους και της Τροιζήνας.

Ο Καποδίστριας - σας επαναλαμβάνω - βρήκε υποθηκευμένα τα εθνι

κά κτήματα στους Άγγλους ομολογιούχους των δύο εξωτερικών δανεΙ

ων, του 24 και 25, είναι αυτά που έχει γΙνει συζήτηση ότι το 40% εΙχε εξα

νεμιστεΙ, άλλοι λένε ότι το 40% ήρθε εδώ. Ξοδεύτηκαν πολλά, άνθρωποι

που πήγαν εκεΙ, θα έπρεπε να πληρώσουν, αυτοΙ θα έπρεπε να πάρουν

μετά, άλλοι γιατΙ φρόντισαν να μεταφερθούν πιο εύκολα να αφαιρέσουν

χρήματα, άλλοι εδώ, όμως πρέπει να πούμε ότι αυτό σε τελευταΙα ανάλυ

ση ήταν μία επιτυχΙα. Ήταν τα πρώτα δάνεια. Επομένως, έπρεπε να

υπάρξει και εδώ εγγύηση.

Στα προβλήματα της διανομής πρέπει να συμπληρώσουμε, θα πρέπει

να προστεθεΙ και η ανάγκη της εγγύησης για την ίδρυση Χρηματιστικής

Τράπεζας. Έτσι λεγόταν η πρώτη τράπεζα την οπο(α ίδρυσε ο ΚαποδΙ

στριας. Για να καταθέσει κάποιος τα χρήματά του, έπρεπε λοιπόν να

υπάρχει εγγύηση. Και έβαλε εκεΙ τα εθνικά κτήματα. Και ύστερα και για

την έκδοση χαρτονομίσματος που εξέδωσε ο Καποδίστριας, λέγεται ότι

δεν εξέδωσε, όμως εξέδωσε, έχω βρει στα Γενικά Άρχεία του Κράτους

εκτός από τους φοΙνικες, για την έκδοση έπρεπε να υπάρχει η ασΦάλεια.

Και η ασΦάλεια ήταν τα εθνικά κτήματα.

Σύμφωνα με απόφαση που έλαβε ο κυβερνήτης και επικύρωσε η 4η

Εθνοσυνέλευση, τα εθνικά κτήματα θα χρησΙμευαν ως υποθήκη για τις

διάφορες καταθέσεις και για το χαρτονόμισμα.

Τέλος. σημαντικό ρόλο στη δημιουργία του προβλήματος έπαιξε και ο

ξένος παράγοντας. Στις εκ διαμέτρου αντ(θετες απόψεις των Ελλήνων
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και των Τούρκων για το ιδιοκτησιακό περιβάλλον, οι μεγάλες δυνάμεις οι

οποίες έπαιζαν μάλιστα το ρόλο του αντικειμενικού διαιτητή, ενώ στην

πραγματικότητα η θέση τους ήταν παρελκυστική και αμφίρροπη. Για

παράδειγμα. ενώ το αγγλορωσικό πeωτόΚOλλO το 1826 προέβλεπε τον

πλήρη διαχωρισμό Τούρκων και Ελλήνων, οι οποίοι θα καταλάμβαναν

τας εις την ηπειρωτικήν - όπως γραΦόταν στο πρωτόκολλο - και νησιω

τικήν Ελλάδα κειμένας Τουρκικάς ιδιοκτησίας, η Ιουλιανή συνθήκη του

27 προσδιόριζε ότι οι Ελληνες θα καθίσταντο μεν κύριοι της τουρκικής

ιδιοκτησίας, αλλά επί συμφωνία του να αποζημιώσουν τους πρώην κτή

τορες, δηλαδή τους Τούρκους.

Το κείμενο για τη συγκρότηση των μΑ-κτών emtQomiJv οπωσδήποτε,

και ενδιαΦέρει περισσότερο γιατί τα περισσότερα απ' αυτά εφαρμόστη

καν εδώ. Το θέμα αυτό διατηρήθηκε πρέπει να σας πω, δεν έκλεισε. Και

βρήκα στα Αρχεία του Υπουργείου Εξωτερικών τη συμφωνία που υπο

γράφηκε μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας. Εδώ ο πρώτος Τούρκος Πρε

σβευτής, ο Κωστάκης Μουσούρος, καλά ακούτε, το όνομά του είναι

ελληνικό, αλλά ήταν τουρκότερος, ήταν σουλτανικότερος και του Σουλ

τάνου, είναι αυτός που δημιούργησε το γνωστό πρόβλημα με τον Όθωνα.

Εδώ υποχρεώθηκε το ελληνικό κράτος να αναλάβει αυτό τις ευθύνες

και να πληρώσει ακόμα και τόκο 8% γι' αυτά που χρωστούσε.

Στην περίπτωση της Φθιώτιδας έγιναν ειδικότερες συζητήσεις και

βέβαια στην αρχή ορίστηκαν τα σύνορα ο Σπερχειός ποταμός. Όμως,

εντεύθεν, γνωστά είναι αυτά, ο Σουλτάνος βέβαια δεν δεχόταν ούτε να

ακούσει να αλλάξουν τα σύνορα. Όμως, βοήθησε πάρα πολύ την Ελλά

δα - πρέπει να το λέμε, γιατί τα βάζουμε με τους ξένους; - ο τότε πρε~

σβευτής της Αγγλίας στην Κωνσταντινούπολη, ο Στράτφορντ Κάννινγκ,

ξάδερφος του Τζωρτζ Κάννινγκ, ο οποίος πραγματικά εργάστηκε και

απαίτησε από το Σουλτάνο να διευρυνθούν τα σύνορα, για να μπορούν

να προστατευτούν.

Ένωσε τα δύο, όρισε να πάρει η Τουρκία αποζημίωση 30 εκατ. γρό~

σια. Ο Σουλτάνος ζητούσε κάτι παραπάνω, 80 εκατ. ζητούσε. Τελικά

πήρε άλλα 10.40. Έτσι κλείστηκε και άλλαξε και έγιναν τα σύνορα που

μας είπε ο Γιώργης εδώ.

Λίγα λόγια για την κατάσταση που βρέθηκαν. Στα γενικά αρχεία

βρήκα έγγραφα που είναι φοβερά, πραγματικά κανείς όταν τα διαβάζει

ανατριχιάζει. Όχι γιατί έσπευσαν πολλοί για να αποκτήσουν κτήματα

εδώ, αυτό μπορεί να το δικαιολογήσει κανείς, απ' όλα τα μέρη. Και ξένοι

ακόμα. Αλλά βλέπω εδώ ότι αυτοί που ήταν υπεύθυνοι για τη διανομή,

αυτοί πήραν πρώτοι.

Έγγραφο: Από τους υπαλλήλους του εσωτερικού και οικονομικού

κλάδου δεν ηγόρασεν άλλος κτήματα τουρκικά. ει μη ο πρώην παύσας
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διοικητικός τοποτηρητής Δρόσος Μαρσόλας. Γνωστά. Αυτός πήρε δύο

ζευγάρια. μέχρι 200 στρέμματα, 400 στρέμματα δηλαδή, εις Αγίαν Μαρί

να και εις την πρωτεύουσα, στη Λαμία και μερικά εργαστήρια - είναι και

άλλα που βρήκα πιο κάτω-,

Ο νυν έπαρχος - όλοι αυτοί ήταν για να προστατεύσουν τους κατοί

κους - Παναγιώτης Λιδωρίκης, κατά πρώτον αγόρασε τον ελαιώνα του

Αχινού, του ΜουσταΦάμπεη και έπειτα τον ξαναπσύλησε εις τον ιδιον. με

προσθήκη 7000, τη δεύτερη μέρα 7000 επιπλέον. Και ο ΜουσταΦάμπεης

έπειτα τον επώλησε ομού εις τον Σκουμπουρδή κλπ.

Ο Πανουργιάς, ο Κωνσταντίνος Δυοβουνιώτης, όχι ο Ιωάννης Δυο

βουνιώτης, ο Κεχαγιάς και οι άλλοι. ο νυν επί των ναυτικών γραμματεύς,

υπουργός της εποχής, ο Κωλέτης. Μικροπράματα, αυτός πήρε το μισό

Παλιούρι, το Αρχάνι, Μάκριοι κλπ. Πώς βρέθηκε εδώ ο Κωλέτης; Ο

Κωλέτης έστειλε αντιπροσώπους, ήταν ο Δημήτριος Χατζίσκος και ο

Καλαμάρας Τσουκαλάς. Αυτοί αγόρασαν, πρόλαβαν. Όταν ο υπουργός

αγοράζει, καταλαβαίνετε.

Αγόρασε ο Γεώργιος Μωραϊτης, εδώ μία θλιβερή περιπέτεια. Αυτός

ξεκίνησε με μερικά κτήματα, προχώρησε σε τρία χωριά: Βαρδάτες, Αλε

Mom.ta και Φραντζή, τα αγόρασε για τον εαυτό του. Ήταν υπεύθυνος

από την κυβέρνηση για να προστατεύσειτους ακτήμονεςτους Έλληνες,

όλα τα άλλα τα χωριά. Βέβαια, μετά από μικρό χρονικό διάστημα πtθα

νε. Αφησε τρία ορφανά παιδιά, είναι μία θλιβερή ιστορία, ανέλαβε την

προστασία ο αδελφός του Γεώργιος, ο οποίος μετέγραψε τα κτήματα

στον εαυτό του, βρήκα τα συμβόλαιά του, και άφησετα ορφανά.

Ακολουθούνκαι άλλοι. Ο Χατζίσκος ο ίδιος, τρ(α χρόνια εδώ. Βεβαί

ως αγοράζεικαι αυτός. προστατεύειπραγματικά,αγοράζειο Χατζίσκος.

Και όχι μόνο αυτό, κατά διαστήματα τον βρίσκω να νοικιάζει τους

Φόρους από τη σταΦίδα και άλλο στην Κορινθία. Θα μου πείτε τι; Τη

δεκάτη,τότε οι Φόροι νοικιάζονταν,άλλη φορά θα εξηγήσουμετι σήμαι

νε η φοβερή εκείνη δεκάτη,που ο αγρότης ξεκινούσενα πληρώσειΦόρο

10% και έφτανε μέχρι το 80 και 90%. Μερικές φορές έφευγε από το χωρά

ΦΙ του με άδεια χέρια.

Έκανε καιάλλες δουλειές λοιπόν και βρέθηκε εκεΙ Και ο Χατζίσκος

αγοράζει. Αλλά ποια ήταν η κατάσταση, με ένα έγγραφο, ένα να σας δια

βάσω. έχω αρκετά έγγραΦα, από το πρωτότυπο. Απευθύνεται προς τον

βασιλικόν έπαρχον Φθιώτιδος.

«ΛαμΙα 33./835
Με άκραν της ψυχής μας λύπην μανθανομεν ότι η κυβέρνησις της

Αυτού Μεγαλει6τητοςτου πολυαγαπητούημών Βασιλέωςσυγκατένευσε

δια να δώσει την άδειαν εις τους οθωμανούςδια να lWJλήσωσιτα κτήμα

τα των κατα το δεξι6ν μέρος του Σπερχειού ποταμού. εις το oπoiov
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συγκατοικούμενοι υποφαινόμενοι πιστο{ υπήκοοι. καθώς επώλησαν και

εκεΙνα της αeιστεράς όχθης.

Κύριε Έπαρχε,

Το πeάγμα λυπηρότερον, αωθαντικότερονκαι φρικτόν δι ημάς, θέλει

είναι όταν καταντήσωμεν εις την δυστυχ{αν και ελεεινήν κατάστασιν,

θέσιν εις την οποΙαν βλέπωμεν σήμερον τους αυναδέλφους μας κατo{~

κους των κτημάτων των ... από διαΦόρους αγοραστάς ή από ανθρώπους

λέγαμεν, όχι μόνον δεν έλαβαν μετοχήν εις τον ιερόν αγώνα, αλλά εξε

ναντίας, όταν εμείς δια μακρού και φονικού πολέμου και με τόσαςχύσεις

αιμάτων αποκτήσαμεν την ελεvθερ{αν μας, αυτοί οι κύριοι εμπoρευόμε~

νοι απiκτησανχρήματα δια να μας αγοράσουν.

Η λυπηρά αυτή είδησις, κύριε Έπαρχε. δεν ημπορούμεν να συλλογι

σθώμεν. τι δικα{ωμα προτεΙνομεν και να προλάβωμεν το κακόν τούτο,

αλλά περιοριζόμεθα να σας αναΦέρωμεν, ορκΙζοντες εις το όνομα της

Αυτού Μεγαλειότητοςνα γΙνει δεκτή η αΙτησιςμας αυτή, δια να ευδoκή~

σει και να μας απαλλάξειαπό το τρομερόν σκότος της δουλεΙας, το οποΙο

αυλλoγ~ovτάςτο μόνο φρίττωμεν...
Μπορούμεν να διαθέσωμεν να αΦήσωμεν και αυτά τα πολυαγαπητά

μας τέκνα ενέχυρο προσωρινώς, δια να μην τα αΦήσωμεν παντοτινά εις

το σκότος της δουλε{ας. Υστερον, αφού εθυσιάσαμενκαι ζωήν και κατά~

στασιν δια να ελευθερώσωμεντον εαυτόν μας...
Έλεος μέσον σας κύριε Έπαρχε, ζητούμεν από την Αυτού Μεγαλειό

τητα. Το ελπiζoμενμε πλήρη πεποίθησινκαι βεβαιότηταότι θα το εύρω

μεν. Παρακαλούμεννα aξιωθoύμεναπάντησιν της παρούσηςμας προς

οδηγίανμας.

Μένωμενμε το σέβας, οι ευπειθέστατοιυπήκοοι, κάτοικοιτου χωρΙου

Κωσταλέξι.

Μήτρος Ασημακόπουλος,ΑνέστηςΙωάννου, ΚώσταςΠαπαδόπουλος

,...λ~ »

Να μη σας κουράσω με άλλα έγγραφα, που είναι τυχαίο και από την

άλλη πλευρά. Βέβαια, σας ε(:π.α ότι το θέμα αυτό θα μείνει περίπου μέχρι

το 1870. Εγώ έχω βρει και μερικά έγγραφα μέχρι το 1880. Απλώς ο χρό

νος θα επενεργήσει. θα ατονήσει, άλλωστε θα έρθουν άλλα μετά και θα

προστεθούν αυτά και θα μείνει σε δεύτερη μοίρα και θα ξεχαστεί το θέμα

αυτό.

σ.σ. Η εισήγηση του κ. Μπρέκη δημοσιεύιται απV τα απoμαyvητo

Φmvημένα πρακτικά του συνεδρΙου.
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ΝιΧδλαοι; Β. Καραγεώργο;

ιστο@ικό;

θΕΜΑ

ΤοπογραΦικ6ςπροσδιορισμός των αρχαIωv π6λεωv

Φθιaς και Ελλάδας της επικράτειας του Πηλέα και Αχιλλέα

Κύριοι Σύνεδροι,

Μ
ε αυτή την σύντομη ομιλία θα επιχειρηθεί, με τα στοιχεία που

:προέκυψαν από μια δεκαετή έρευνα, ο εντo:mσμός των δύο

κυριοτέρων πόλεων της επικράτειας του Πηλέα, Φθίας και Ελλάδας.

ΤΟ ιστορικόν της έρευνας άρχισε το 1960, γράφοντας στο 10 τεύχος

της Πνευματικής Επιθεωρήσεως «Σ1ΈΡΕΟΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΣΤΙΑ» πσυ

εξέδοσε ο Νομάρχης Φθιώτιδος Δημοσθένης Γούλας. γράφοντας ένα

σύντομο άρθρο για τον Αχιλλέα με τίτλο «ο ΘΡΥΛΟΣ ΤΩΝ ΘΡΎΛΩΝ»

και το 1962 γράφοντας στα τεύχη 8 και 9 σε δύο συνέχειες δεύτερο άρθρο

με τίτλο «ΦΘΙΑ ΚΑΙ ΕΛΛΆΔΑ».

Το 1995 άρχισα μια συστηματική έρευνα για την ελληνική :προϊστορία.

που κράτησε μέχρι σήμερα, για μια δεκαετία.

Με την ανακάλυψη από τον Σλήμαν: της Τροίας, των Μυκηνών, της

Πύλου, της Τίρυνθος, Του Ορχομενού και της Κνωσού από τον Έβανς,

αποδείχθηκε :πως ο Όμηρος στην Ιλιάδα κατέγραψε πρώτος ελληνική

ιστορία.

Ο αρχαιολόγος Δημήτριος Θεοχάρης, στο έργο του «Νεολιθικός Πολι

τισμός» γράφει ότι: «Στην Ελλάδα κε{μενα αξιόλογα, με wτoρική αξlα,

δεν υπάρχουν πριν από την εΠlJχή του Ομήρου».

Οι βασικοί πρωταγωνιστές στην Ιλιάδα είναι ο Αχιλλέας και ο

Οδυσσέας, των οποίων οι πρωτεύουσες και τα ανάκτορά τους δεν έχουν

αποκαλυΦθεί μέχρι σήμερα, ενώ έχουν ανακαλυΦθεί: του Πριάμου, του

Αγαμέμνονα, του Νέστορα, τελευτα(α δε και του Μενελάου.

Για την ανακάλυψη της Λακεδαίμονος και των ανακτόρων του Μενε

λάου, άγγλοι αρχαιολόγοι διενεργούσαν ανασκαΦές στην περιοχή της

Σπάρτης για 150 χρόνια χωρίς αποτέλεσμα.

Ο Θ. Σπυρόπουλος, ακολουθώντας κατά γράμμα τις περιγραΦές του

Ομήρου, διενεργώντας ανασκαΦές κοντά στον ταύγετο, (εικ. 40/4,5) για
μια εικοσαετία, ανακάλυψε την Λακεδαίμονα, τα ανάκτορα και τους

τάφους του Μενελάου και της Ελένης, στον Δήμο Πέλλανα.

Στην (εικ. 40/4,5) διακρίνονται τα τείχη της Λακεδαίμονος κοντά στον
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χιονισμένο Ταύγετο, που χρονολογήθηκαν από τον αρχαιολόγο Θ. Σπu

ρόπουλο στην 3η χιλιετία πΧ.

ΤΟ τμήμα του κυκλώπειου τείχους του κάστρου Λαμiας (εικ. 4012) του
κάστρου Λψογαρδίου (εικ. 40/3) και καθώς και της Λακεδαίμονος (εικ.

40/5) είναι πανομοιότυπα, μυκηναϊκά. της ίδιας εποχής.

Για τον προσδιορισμό του χώρου της Φθίας και της Ελλάδας του

Αχιλλέα, ακολουθήθηκαν επίσης κατά γράμμα οι περιγραΦές και πληρο

φορίες του Ομήρου.

Για τον εντο:πισμό της Φθίας και της Ελλάδος, λήΦθηκαν υπ' όψιν οι

αναφορές του Στράβωνος και του Αριστοτέλη. περί της επιλογής του

χώρου των πόλεων, στην αρχαιότητα, καθώς και τα πραγματικά δεδομέ

να των Μυκηναϊκών και άλλων πόλεων εκείνης της Εποχής.

Ο Όμηρος αναΦέρει στην Ιλιάδα (Β. 681) κατά γεωγραΦική σειρά,

όπως συνηθίζει, τις τέσσερις παραλιακές πόλεις του Άχιλλέα: Το πελα

σγικό Άργος, την Άλο. την Αλόπη, την Τραχίνα και τις μη παραθαλάσ

σιες: Φθία και Ελλάδα.

Το Πελασγικό Άργος ή Κρεμαστή Λάρισα, βρισκόταν στην Ανατολι

κή Φθιώτιδα. στην Πελασγία, κατά πάσαν :πιθανότητα, στον προϊστορικό

οικισμό που αποκαλύΦθηκε σε βραχώδη περιοχή στην παραλία, κατά την

διάνοιξη του Εθνικού δρόμου.

Η Άλος βρισκόταν στη θέση που τοποθετείται η Αλόπη, στην παραλία

Ράχεων. πιθανότητα δε στον Αχινό, στην αρχαία παραλιακή πόλη Έχι

νος.

Η Αλόπη βρισκόταν στην Μ. Βρύση, στον προϊστορικό οικισμό που

εντόmσε ο αρχαιολόγος Γ. Χουρμουζιάδης στην Αγία Παρασκευή.

Νοτίως των Σφαγείων Λαμίας μέσα στα καλάμια υπήρχαν λείψανα

μουράγιου λιμανιού. της πόλεως.

Η Τραχίνα βρισκόταν στην Ηράκλεια η οποία ήταν και αυτή παραθα

λάσσια πόλη.

Απροσδιόριστος παραμένει μέχρι σήμερα ο χώρος της πόλεως Φθίας

και της Ελλάδος. Η Ελλάδα γενικώς, τοποθετείται κοντά στον Σπερχειό.

Η εmλογή του τόπου των σημαντικών πόλεων την Μυκηναϊκή εποχή

κατά τον Στράβωνα (Ζ' 235, 8,11) γινόταν με στρατηγικά κριτήρια, σε

οχυρωματικές θέσεις, σε υψώματα, κοντά σε παραγωγικές περιοχές, με

πρόσβαση σε λιμάνια, με οm:ικόν ορίζοντα και ομορφιά του τοπίου.

Καιο Αριστοτέλης στα πολιτικά (Τόμος 4 εκδ. Γεωργιάδη Ζ' σ. 10,1 Ι),

λέει ότι, οι αρχαίοι Έλληνες τοποθετούσαν τις πόλεις σε θέσεις. ώστε να

χρησιμοποιούν τη θάλασσα ως εμπορικό δρόμο διακινήσεως προϊόντων,

όμως να βρίσκονται σε θέση εξασφαλισμένης άμυνας. Η εδαΦική περιο

χή δε της πόλεως να είναι κατάλληλος για την υγεία των κατοίκων, έχο

ντας ανατολικό προσανατολισμό.
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Αυτές οι αναφορέςτου Στράβωνοςκαι του Αριστοτέλη,είναι καθορι

στικά δεδομένα στην έρευνα εντοπισμού της θέσεως των αρχαίων πόλε·

ων Φθιας και Ελλάδος.

Τα πραγματικά δεδομένα των Μυκηναϊκών πόλεων είναι πως όλες

έχουν τα τοπογραφικάκριτήρια που περιγράφουν Στράβωνας και Αρι,.

στοτέλης.

Οι Μυκήνες είναι κτισμένες σε ύψωμα 300 μέτρων, σε οχυρωματική

θέση, με Ορεινή κορυφογραμμή στο Βορρά, την παραγωγική Αργολική

πεδιάδα και το λιμάνι κοντά μπροστά της.

Η Τίρυνθα είναι κτισμένη σε βραχώδη οχυρωματικό λόφο, σε μικρή

απόσταση από τη θάλασσα και παραγωγική περιοχή κοντά της.

Η Πύλος, την εποχή της βασιλείας του Νηλέα ήταν κτισμένη στους

πρόπποδες του όρους Αιγάλεο και επί Νέστορος, το ανάκτορο μεταΦέρ

θ'η;'.ε στον βραχώδη στρατηγικό λόΦο στην Ανω Εκλινό, που δεσπόζει

στον Ιόνιον, απέναντι από το λιμάνι του Ναυαρίνου.

Και οι Κνωσός είναι επίσης κτισμένη σε λόΦο, σε απόσταση πέντε

χιλιομέτρων από τη θάλασσα, σε στρατηγική και παραγωγική περιοχή.

Η τοποθέτηση της Φθίας και της Ελλάδος, προσδιορίζονται από τις

αυθεντικές περιγραΦές του Ομήρου, τις προκαθοριστικές μαρτυρίες του

Στράβωνα και του Αριστοτέλη, περί των θέσεων των Μυκηναϊκών πόλε

ων και τα πραγματικά τοπογραφικά δεδομένα και μνημεία της περιοχής.

Τοποθεσω τη; ΦθΙα;

Σύμφωνα.με τις περιγραΦές του Ομήρου. του Βορτσέλα κ.ά, η Φθία

και η Ελλάδα ήταν πόλεις που βρισκόταν η μία κοντά στην άλλη. Η

Ελλάδα κοντά στον Σπερχειό και η Φθία μετά την Ελλάδα.

Ο Όμηρος (ιλ. 681) αναΦέρει ότι: στον Τρωϊκό Πόλεμο πήραν μέρος

με την αρχηγία του Αχιλλέα, «αυτοί που κατοικούσαν στο Πελασγικό

Αργος, την Αλο, την Αλόπη. την Τραχίνα, τη Φθία και την Ελλάδα».

Αυτή η αναφορά του Ομήρου είναι ξεκάθαρη ότι μιλάει για έξι πόλεις

και όχι για έξι εmκράτειες.

Ο Γιάννης Κορδάτος σημαντικός ερευνητής της ιστορίας της Ελλά·

δος, στο βιβλίο του «Νέα Προλεγόμενα στον Όμηρο», γράφει πως η Φθία

βρισκόταν στην νοτιανατολική άκρη της Θεσσαλίας στην περιοχή βορρι

νά του Μαλιακού. Σημειώνει δε πως η γνώμη αυτή είναι παραδεκτή από

ιστορικούς και φιλολόγους και ότι ο Αγγλος Walter Lenf γράφει πως η

Φθία βίσκετια στα νότια του βουνού Όθρυς. Την ίδια άποψη έχουν και

πολλοί άλλοι ξένοι ερευνητές.

Βορειοδυτικώς του Λιμογαρδίου υπάρχει κυκκλώπειον τείχος, που

περικλείει ακρόπολη 46 στρεμμάτων.

Σε ολόκληρη την περιοχή της Φθιώτιδος δεν υπάρχει τόσο σημαντικό
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και στρατηγικό τείχος. Νοτίως δε της Όθρυος που τοποθετείται η Φθ(α

δεν υπάρχει άλλο τείχος και ακρόπολη, από το Κάστρο της Λαμίας.

Μέσα στο τείχος του Κάστρου ΛιμογαρδΙΟυ, στο δυτικό άκρο στο

ψηλότερο σημε(ο 860 μ. υπάρχουν λείψανα εσωτερικής ακροπόλεως και

θεμέλια κτίσματος που πρέπει να είναι το ανάκτορο.

Αυτό το τείχος και η Ακρόπολη είναι με βεβαιότητα της Φθίας με το

ανάκτορο του Πηλέα και Αχιλλέα.

Εντός του τείχους, σε σωστική ανασκαφή που έγινε σε δύο κυκλικά

κτωματα, στο ένα βρέθηκε μαρμάρινο λιοντάρι (εικ. 4011) και στο άλλο

φούρνος επεξεργασίας χαλκού και χάλκινες αιχμές ακοντίων.

Εκτός του τείχους σε ασύλητους τάφους όχι μυκηναϊκής εποχής βρέ

θηκαν εκατοντάδες κτερίσματα των οποίων δεν διαθέτω φωτσγραΦίες,

διότι δεν έχουν δημοσιευθεί και ένας σημαντικός χάλκινος καθρέπτης,

που πρέπει να απεικονίζει ανάγλυφη την Θέτιδα.

ΤοποθεσΙα της Ελλάδος

Σύμφωνα με την τοποθέτηση των έξι πόλεων της εmκρατείας του

Αχιλλέα από τον Όμηρο (ιλ. Β. 68]) τα τοπογραφικά χαρακτηριστικά

επιλογής της θέσεως των σημαντικών αρχαίων πόλεων, τα πραγματικά

δεδομένα της τοποθεσίας και του μνημείου της Ακροπόλεως του

Κάστρου της Λαμίας, καθώς και την γενική παραδοχή, ότι η πόλη Ελλά

δα βρισκόταν κοντά στον Σπερχειό, αυτή η πόλη, με βεβαιότητα, ήταν

κτισμένη στη σημερινή θέση της Λαμίας, στην αμφιθεατρική μικρή κοι

λάδα. με την Οχυρή ακρόπολή της πάνω στο μοναδικό βράχο.

Κάποιοιυποστηρίζουνπως η Ελλάδα βρισκόταν στην Ελώδη κοιλάδα

του Σπερχειού, στην Ανθήλη ή στοΚόμμα και άλλοι στα Φάρσαλα, ή στο

Οροπέδιο του Δομοκού, στην περιοχή της Μελιταίας.

Στην Ανθήλη ή το Κόμα δεν είναι δυνατόν να ήταν κτισμένη η Ελλά

δα διότι πνιγόταν από τις πλημμύρες του Σπερχειού η περιοχή δε στα

Φάρσαλα και στο Δομοκό, διότι δεν υπάρχει ο Σπερχειός σε αυτές τις

περιοχές.

Ελλάδα ονομαζόταν αρχικά ο Σπερχειός. όπως αναΦέρει ο Ι Βορτσέ

λας στα βιβλία (Φθιώτις ο. 26). Ως Ελλάδα αναΦέρεται α Σπερχειός και

στον «Θρήνο της Κωνσταντινουπόλεως». λόγω των Ελών που υπήρχαν.

Ο Παυσανίας στα Φωκιακά (20.7) αναΦέρει ότι, στα λιμνάζοντα Έλη

του Σπερχειού πνίγηκαν πολλοί Κέλτες, όταν ο Βρίνος πέρασε από την

Κοιλάδα του Σπερχειού κατευθυνόμενος για του Δελφούς.

Ακόμα, η ονομασία «Ελλάδα», ότι πρόκειται περί πόλεως, η οποία

συνδέεται με τον Σπερχειό, επιβεβαιώνεται και από τις αναφορές του

Ομήραυ.

Στην (ιλ. Π' 173) αναΦέρει τον Μενέσθιο. αρχηγό ενός τμήματος, γιο

354 Νικόλαος Β. Καραγεώργος

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:41:41 EEST - 54.226.8.97



Τοπογραφικός προσδιορισμός των αρχαίων πόλεων ΦΟίΗς και Ελλάδας ~55

του Σπερχειού, με «πολυστολισμενο θώρακα του ποταμού.), τον οποίο

γέννησε η κόρη του Πηλέα, Πολυδώρα.

ΑναΦέρει ακόμα (Ιλ. Π'594) ότι: «ο Λυκίων, σκότωσε τον Μεγαλόψυ

χο Βαθοκλέα, γιο του Χάλκωνα, «ο οπο{ος έχοντας κατοικία στην Ελλά

δα. διέπρεπε μεταξύ των Μυρμιδόνων στον Πλούτο και την ευτυχία».

Στην Οδύσσεια δε (Οδ. λ'495) ο Αχιλλέας ρωτάει τον Οδυσσέα, «αν

τιμούν ακόμα μέσα στους πολλούς Μυρμιδόνες τον Πηλέα, στην Ελλάδα

και στο Φθία»;

Και εδώ φαίνεται ξεκάθαρα ότι η Ελλάδα και η Φθία είναι πόλεις, τις

οποίες όταν τις αναΦέρει ο Όμηρος τις ξι::χωρίζει από τις άλλες τέσσερις

και τις συνδέει με το «xaL» ως ισάξιες.

Στον (X~Τ. 36) απεικονίζονται: Οι Μυκήνες, η Τροία, το τείχος, της

Ακροπόλεως, της Φθίας στο Κάστρο Λιμογαρδίου και η Ακρόπολη της

Ελλάδας στο Κάστρο της Λαμίας, που είνω τοποθετημένες σε στρατηγι

κά σημεία και σχεδιασμένες πανομοιότυπα. εmβεβαιώνουν τις πραγματι

κές θέσεις των πόλεων Φθίας και Ελλάδας.

Ο χώQος; της; επιΚQάτειας; του Πηλέα

Η κυρίαρχη επικράτεια της χώρας του Πηλέα, περιλαμβάνει την

κεντρική κοιλάδα του Σ1ιερχειού, του Μαλιακού, τις νότιες περιοχές της

Οθρύος και Βόριες του Καλλιδρόμου.

Στον (χαρτ. 34) της Φθιώτιδος σημειώνονται με ευθεία γραμμή τα όρια

της κυρίαρχης εmκράτειας (Ι) του Πηλέα και με διακεκομμένες γραμμές

σημειώνονται τέσσερις περιοχές: (Π), (Ι1Ι), (ιΥ), (V), στις οποίες είχε παρα

χωρήσει δοτή εξουσία σε τοm.κούς άρχοντες ο Πηλέας, διατηρώντας την

εmκυριαρχία.

Κατά τον Αριστοτέλη (πολιτικά r. 16,5), στην νοτιοανατολική Φθιώτι

δα είχε παραχωρηθεί από τον Πηλέα η Οπούντα (V) στον Αίαντα (ιλ. Β.

527).
Κατά τον Όμηρο (ιλ. Ι' 484) είχε παραχωρηθεί η Δολοπ.ία (Ι1) στον

Φοίνικα.

Η Θαυμακία (ιΠ) περιοχή του Δομοκού, εκτεινομένη μέχρι τα παρά

λια του Αλμυρού (ιλ. Β'. 7]6), αναΦέρετω και από τον Στράβωνα (Θ' C.
342,7) είχε παραχωρηθεί στον Φιλοκτήτη.

Στην Ανατολική Φθιώτιδα η περιοχή της Ανδρώνος, Πτελεού κλπ.

(lV) κατά τον Στράβωνα (0' .C. 432,7) και τον Όμηρο (ιλ. 695) ε(χε παρα

χωρηθεί στον Πρωτεσίλαο.

Στα νότια όρια με τη Βοιωτία και Φωκίδα δεν υπάρχουν πληροφορίες

αν υπήρχε παραχώρησε εξουσίας από τον Πηλέα.

Όπως φαίνεται, ο λόγος που πολλές γειτονικές περιοχές της εmκρά

τειας του Πηλέα διεκδικούν την Φθία, ήταν αυτός της παραχωρήσεως
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δοτής εξουσίας σε το:mκούς αρχηγούς.

Το Να(tθάκιον

Η αρχαία πόλη Ναρθάκιον κτίσθηκε στον χώρο της καταστραΦίσης

Φθίας, στο Κάστρο Λιμογαρδίου, από τους Θεσσαλούς που κατήλθαν το

(1.124 πΧ.) στην Φθιώτιδα και την Βοιωτία, όπως γράφει ο Θουκυδίδης

(Α' 12), καταστρέφοντας τα πάντα.

Το Ναρθάκιον αναΦέρεται από τον Ξενοφώντα (Αγ. 11 2,7) τον Πτο

λεμαίο (Η!. 13,46), τον Στράβωνα (Θ', C. 434, 10), τον Ι. Βορτοέλα (Φθιώ

τις σελ. 70) κ.ά. Όπως συνηθιζόταν στην αρχαιότητα, όταν καταστρεΦό

ταν μια σημαντική πόλη, στη θέση της κτιζόταν νέα, πολλές φορές με νέα

ονομασία.

Η Τροία πΧ. κτίστηκε πάνω στην Πόλη Ίλιον όταν καταστράφηκε

και ξανακτίστηκε οκτώ φορές στον ίδιο χώρο μετά από κάποια κατα

οτροΦή·

Κάτω από τα ερείπια της Κνωσού, ο Έβανς αποκάλυψε λείψανα δύο

πολύ παλαιοτέρων πόλεων.

Έτσι και πάνω στη Φθία κτίστηκε το Ναρθάκιον. πάνω στην Ελλάδα

κτίστηκε η Λαμία και πάνω στην Άλο, ενδέχεται να κτίσθηκε ο Εχίνος.

Την θέση του Ναρθακίου αμφισβήτησε πρώτος ότι βρισκόταν στο

Λιμογάρδι ο Ζωσιμάς Εσφιγμενίτης το 1892, γράφοντας στο περιοδικό

(Προμηθέας Τομ. Δ. σελ. 1337), ότι βρισκόταν σε ομώνυμο χωριό στα

Φάρσαλα.

Ο αρχαιολόγος Ν. Γιαννόπουλος, απάντησε στην επιθεώρηση (Νεολό

γος, το 1893, τομ. Γ' σελ. 25) που εκδόθηκε στην Κωνσταντινούπολη και

συνέχισε στην Ελλάδα, πώς όσα έγραψε ο Εσφιγμενίτης ήταν εντελώς

αυθαίρετα, χωρίς αναφορές σε καμία πηγή, μη γνωρίζοντας ακόμα και

την ονομασία της πόλεως Ναρθακίου, που το αποκαλούσε «Nαρκίσεoν~>

και το διόρθωσε μετά από την απάντησή του Ν. Γιαννοπουλου.

Το τοπογραφικό θέμα του Ναρθακίου επιλύθηκε αναφμισβήτητα ορι

στικά το Ι 88 Ι ,όταν ανακάλΦθηκαν στο Λιμογάρδι ε:mγραΦές σε μεγάλες

πέτρες που δεν είναι δυνατόν να είχαν μεταφερθεί από άλλο μέρος.

Η ανακάλυψη έγινε από τον καθηγητή της Γαλλικής Αρχαιολογικής

Σχολής στην Αθήνα. Β. Latiche'ff (Δελτίον ΑλληλογραΦίας Γαλλικής

Αρχαιολογικής Σχολής Αθηνών, νι 1882, οελ. 365-387 και 580-586, τομ.
ΗΙ αριθμοί 307).

Οι ε:mγραΦές της πρώτης σελίδος αναΦέρονται σε δώταγμα που επέ

λυε κτιματικές διαφορές μεταξύ των γειτονικών πόλεων Ναρθακίου και

Μελιταίας και για ένα ιερό σε έρημο χωριό, πιθανότητα, την Πρά, που

βρισκόταν στη σημερινή περιοχή Λούτσα, της Δίβρης.

Όπως γράφει ο Γάλλος καθηγητής Β. Laticheff, οι ε:mγραΦές πέραν
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των άλλων έφεραν στο φως, ότι το Ναρθάκιον ήταν μια πολύ 01ΟΟυδαία

πόλη, διότι στις πέτρες ήταν χαραγμένα τα ονόματα προξένων και πρε

σβευτών 27 ελληνικών και μικρασιατικών πόλεων, μεταξύ των οποίων

του Μαντείου των Δελφών.

Ο Ι. Βορτσέλας στο βιβλίο του (Φθιώτις σελ. 70), καθώς και ο Γάλλος

καθηγητής, αποδίδουν την σπουδαιότητα του Ναρθακίου, στα αρχαία

μεταλλεια Χαλκού στο Λιμογάρδι.

Από την ονομασία της πόλεως Ελλάδα του Αχιλλέα, την πρώτη Αμφι

κτιονία της Ανθήλης, που αποκαλείται και Πυλαία, διότι βρισκόταν στην

πύλη των Θερμοπυλών, προήλθε και καθιερώθηκεη ονομασία της χώρας

Ελλάδα και Έλληνες.

Αυτό έγινε σταδιακά, όταν μεταφέρθηκε η Πυλαία Αμφικτυονία

στους Δελφούς, υποχρεώνοντας τις νέες πόλεις που προσχωρούσαν να

λέγονται Έλληνες. Ο ΘουκυδΙδης (Α' 132) γράφει πως οι Έλληνες δεν

λεγόταν οι απόγονοι του Ελλήνος, γιου του Δευκαλίωνος, αλλά αυτή που

πήραν μέρος στον πόλεμο της Τροίας με τον Αχιλλέα από την πόλη Eλλά~

δα.

Σημειώνεται ακόμη ότι το εθνικό όνομα Έλληνες, ε:mκράτησε τον 60
μΧ. αιώνα μετά την νίκη των Ελλήνων στις Πλαταιές, με την αΦιέρωση

Τρίποδος στο Μαντείο των Δελφών, από τον Παυσανία, με την επιγρα

φή: «Ελλήνων αρχηγός εm στρατών ώλεσε Μήδων Παυσανίας, Φο{βω

μνήμ' ένθεκεν τώδε».

Η ονομασία της αρχα(ας πόλεως του Αχιλλέα. Ελλάδα προήλθε, όπως

προκύπτει από αντικειμενικά ετυμολογικά κριτήρια και συγκριτικές ετυ

μολογίσεις από τις λέξεις: Έλος και κοιλάδα-απλάδα.

Σήμερα, πολλοί ερευνητές κινούνται ελεύθερα, αγνοώντας το κατε

στημένο, ανατρέποντας παλιές απόψεις, θεωρίες και χρονολογήσεις.

Ο Ελβετός αρχαιολόγος Έριχ Φον Νάικεν είπε στο περιοδικό (Ανε

ξήγητο, Τ. 149), ότι, τα αρχαιολογικά μνημεία στην Ελλάδα είναι πολύ

παλαιότερα από ό,τι χρονολογούνται από τους αρχαιολόγους, διότι δεν

χρησιμοποιούν νέες μεθόδους, για να μην οδηγήσουν στην αναθεώρηση

της ιστορίας.

Ο Κ.Β. Κουτροβέλης στο βιβλίο του «Αναχρονολόγηση της Ιστορίας»,

με τοπογραφικά και αστρονομικά κριτήρια, τοποθετεί τον Τρωικό πόλε

μο στο (3.087) και όχι στο 1183 που τοποθετείται συμβατικά.

Ο αρχαιολόγος Θεόδωρος Σπυρόπουλος :περιοδικό (Τρίτο Μάτι, Τ.

53) τοποθετεί την Αργοναυτική εκστρατεία μω χιλιετία πριν από τον

Τρωικό και όχι μια γενιά που τοποθετείται από το κατεστημένο.

ΤΟ ότι ο Τρωικός πόλεμος δεν έγινε το (1.183) καταμαρτυρείται και

από το αγγείο που βρέθηκε στην εγκωμή της Κύπρου (Εικ. 17/4), το οποίο

βρίσκεται στο Μουσείο της Λευκωσίας του (14·150υ πΧ. αιώνος) και
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απεικονίζει σκηνή από τον Τρωικό τρεις αιώνες πριν γίνει.

Και τα τοπογραΦικά δεδομένα του Μαλιακού μαρτυρούν ότι ο Τρωι

κός έγινε παλαιότερα του (1183).
Το 480 κατά τη μάχη των Θερμοπυλών η θάλασσα βρισκόταν στις

Θερμοπύλες. Σήμερα, μετά από 2.480 χρόνια έχει απομακρυνθεί 5.000
μέτρα.

Κατά τον Τρωικό πόλεμο η θάλασσα έΦθανε μέχρι την Τραχίνα-Ηρά

κλεια και την Αλόπη-Αγ(α Παρασκευή. στον προϊστορικό οικισμό.

Σήμερα, η θάλασσα έχει απομακρυνθεί από Ηράκλεια και Αγία

Παρασκευή 8.500 μέτρα. Αναλογικά, για να προσχωθούν 8.500 μέτρα

πέρασαν 2.216 χρόνια. Δηλαδή ο Τρωικός έγινε το 2.216 πΧ.

Από την πόλη Ελλάδα του Αχιλλ.έα, προήλθε η εθνική μας ονομασία

και από την Πυλα(α Αμφικτον(α προήλθε ο Οργανισμός των Ηνωμένων

Εθνών και το Διεθνές Δίκαιον και πρέπει να αναδειχθούν στην Φθιώτι

δα.
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ΕIΣΗrΗΤΗΣ

Ηρακλή; Κυροδήμο;

Καθηγητή; Φυσική; Αγωγή;

θΕΜΑ

AΠliν
}
χορός Πελασγίας

ΣΤΟΧΟΣ

Σ
τόχος της εργασίας αυτής ε(ναι να περισώσουμε ό,τι έχει απομεί

νει, να καταγράψουμε και να προβάλλουμε τον «ΆΠΑΝ' ΧΟΡΟ»

της Πελασγίας, αυτό το στολίδι που κληρονομήσαμε απ' τους προγόνους

μας, που θέλουμε να λάμπει ανάμεσα στα άλλα λαί:κά χορευτικά κοσμή

ματα του τόπου μας.

Τα ζωντανά στοιχεία που έχουν πρωταρχική θέση, τα πολυτιμότερα

πολιτιστικά αγαθά, ο ελληνικός χορός και το δημοτικό τραγούδι, πριν

γίνουν oμLχλη, έχουμε χρέος να ενδιαφερθούμε να τα διατηρήσουμε από

γενιά σε γενιά.

Οι Πελασγιώτες θα πρέπει να ξαναδέσουν το σήμερα ταξιδεύοντας

στο όι-wρφo και ξεχασμένο παρελθόν. Πρέπει να ξαναζωντανέψει, να

- _. .--
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Απόν' χορός Πελασγ(ας 361

αναστηθεί αυτή η ζωντανή σκηνή μως άλλης εποχής με το συμβολικό,

ικετευτικό «ΑΠΑΝ' ΧΟΡΟ» και να ζήσουν στιγμές μεγαλεΙΟυ τιμώντας

τους προγόνους τους που δημιούργησαν το χορευτικό αυτό δρώμενο,

Τα χορευτικά συγκροτήματα του Νομού μας, της Ρούμελης, ολόκλη

ρης της Ελλάδας, αλλά και του απόδημου Ελληνισμού οφείλουν να

συμπεριλαμβάνουν στα Ρουμελιώτικα χορευτικά τους προγράμματα τον

εm.(3λητικό, εντυπωσιακό, λεβέντικο, αντρίκιο «ΑΠΑΝ' ΧΟΡΟ» της

Πελασγίας,

Ας αντισταθούμε λίγο στην ομοιομορΦία του τρόπου ζωής των λαών

του σήμερα κι ας ψάξουμε να βρούμε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της

ζωής και των συνθηκών του ελληνικού λαού, για να μη γίνουμε λαός

χωρίς ταυτότητα.

Για να εm.(3ιώσουμε σαν έθνος πρέπει να στηριχτούμε στο δικό μας

πολιτισμό. να δημιουργήσουμε δικά μας ελληνικά πρότυπα, διαφορετικά

«χανόμαστε» όπως έλεγε και ο Γιάwης Τσαρούχης.

ΣγΝΤΟΜΗ ΙΣΤΟΡΙΑ

ΤΗΣ ΠΕΛΑΣΠΑΣ ΦθΙΩΤΙΔΑΣ

του Απύοτολου Κορτιμαν{τση

Φιλ6λογου, Διευθυντή Λυκε{ου Πελααγίας

Στο κέντρο σχεδόν της Ελλάδας βρίσκεται μία πανέμορφη κωμόπολη.

η Πελασγία, με αξιόλογη ιστορική παρουσία μέσα στους αιώνες. Μέσα

στις καταπράσινες από τους ελαιώνες πλαγιές της ηθρης, στην ανατολι

κή Φθιώτιδα, είναι χτισμένη αμφιθεατρικά η κωμόπολη της Πελασγίας.

Εύκολα και άνετα μπορεί κάποιος να εm.σκεΦθεί την Πελασγία από

τον εθνικό δρόμο Αθήνας·Θεσσαλονίκης, αν στο 2540 χιλιόμετρο, όπου

υπάρχει συγκοινωνιακός κόμβος, ακολουθήσει προς βορρά τον επαρχια·

κό δρόμο που οδηγεί στην Πελασγία, αφού διανύσει απόσταση γύρω στα

τρία (3) χιλιόμετρα. Μπορεί ακόμα να φτάσει στην Πελασγία και από τον

παλιό εθνικό δρόμο Λαμίας-Βόλου, αν από τη Λαμία διανύσει μω από·

σταση 44 χιλιομέτρων.

Η τοποθεσία χάρη στις φυσικές καλλονές είναι μαγευτική. Τα αειθα

λή ελαιόδεντρα ολόγυρα, στα πόδια της ο aπέραντoς κάμπος με την

πλούσια παραγωγή σε δημητριακούς καρπούς, τα καθαρά νερά, το δρο

σερό θαλάσσιο αεράκι, που πνέει όλη σχεδόν τη διάρκεια του καλοκαιρι

ού και ο υπέροχος συνδυασμός του βουνού και της θάλασσας κάνουν την

Πελασγία ιδεώδη τόπο παραθερισμού. Οι παραθεριστές μαζί με τον

καθαρό αέρα και τα άΦθονα φρούτα της περιοχής μπορούν να απολαύ

σουν και τα θαλάσσια μπάνια στις δύο σαγηνευτικές τοποθεσίες, του
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κόλπου του Αγίου Γεωργίου με την ψιλή άμμο και της παραλίας της

Πελασγίας. Τουριστική κίνηση παρατηρείται στην Πελασγία και κατά

τους χειμερινούς μήνες από κυνηγούς κυρίως, γιατί ο τόπος είναι πλού

σιος σε αγριοπούλια και θηράματα.

Σε απόσταση τριών περίπου χιλιομέτρων βορειοανατολικά της Πελα

σγίας, στην κορυΦή του βουνού με την ονομασία «Κάστρο», σώζονται τα

ερείπια της αρχαίας πόλης Κρεμαστής Λάρισας, καθώς και τμήματα από

τον οχυρωματικό περίβολό της. Τα τείχη είναι κατασκευασμένα από

ογκόλιθους σε τραπεζιόσχημη και ισοδομική τοιχοποιία. Ο τρόπος κατα

σκευής τους δείχνει ότι έγιναν κατά τον 50 και 40 πΧ. αιώνα. Σήμερα

σώζονται σε καλή κατάσταση σημαντικά τμήματα από τα τείχη του οχυ

ρωματικού περιβόλου της αρχαίας πόλης Κρεμαστής Λάρισας. Την Κρε

μαστή Λάρισα μας την αναΦέρεικαι ο αρχαίος γεωγράφος Στράβων (1ος
πΧ. αιώνας) ο οποίος γράφει σχετικά: « •..της δ' εξής παραλlαςεν μεσο

γαία εστίν η Κρεμαστή Λdρισα είκοσι σταδίους αυτής διέχουσα. η δ'

αυτή και ΠελασylαλεγομένηΛdρισα...».

Οι ονομασίες της Πελασγίαςέχουν σχέση τόσο με την τοποθεσίατης,

όσο και με τις εξελίξεις που διαδραματίστηκανστον ευρύτερο χώρο της

Ελλάδας.Στη μακραίωνηιστορικήδιαδρομήτης η Πελασγίαεμφανίστη

κε με διάφοραονόματα,όπως Λάρισαη Πελασγία,Λάρισα η Κρεμαστή,

Γαρδίκι Κρεμαστής Λάρισας και τελευταία Πελασγία. Η ονομασία

πελασγία έχει σχέση με τους πρώτους κατοίκους της Ελλάδας, τους

Πελασγούς,που σύμφωνα με την παράδοση εγκαταστάθηκανκαι στην

περιοχή της πελασγίας,αΦού μετανάστευσαναπό την κεντρική Θεσσα

λία ή την Αρκαδία.Πελασγικήείναικαι η λέξη Λάρισα,που έχει τη σημα

σία του φρουρίου η της ακρόπολης. Έτσι Λάρισα η Πελασγία σημαίνει

«φρούριοτων Πελασγών».Η άλλη ονομασία ΚρεμαστήΛάρισα δόθηκε

γιατί τα σπίτια χτισμένα στην κορυΦή του λόφου φαίνονταναπό μακριά

σαν να ήταν κρεμασμένα.Με το όνομα Γαρδίκι,που είναι σλαβική λέξη

και σημαίνει«κεφαλοχώρι»ή «σημείοτου δρόμου όπου υπάρχειτελωνείο

για την είσπραξητων Φόρων»,η Πελασγίαείναιγνωστήκατάτους μεσαι

ωνικούςχρόνους,ενώ από το Ι926 παίρνει πάλι την αρχαία ονομασία της

Πελασγ(α.

Η Πελασγία κατά τους ιστορικούς χρόνους μετέχει ενεργά σε όλες τις

δραστηριότητες της Ελλάδας. Σπουδαιότερους σταθμούς στην ιστορική

διαδρομή της μπορεί κάποιος να αναΦέρει: το έτος 302πΧ., κατά το

οποίο μετά από σφοδρή μάχη η Κρεμαστή Λάρισα έπεσε στα χέρια του

Δημητρίου Πολιορκητή. Επίσης το 21ΟπΧ. όπου ο βασιλιάς της Μακε

δονίας Φιλιππος ο Ε' , αφού νίκησε τους Αιτωλούς, κυρίευσε και τη σπου

δαία πόλη την Κρεμαστή Λάρισα. Το 17ΙπΧ. η Κρεμαστή Λάρισα, παρά

την ηρωική άμυνα των υπερασm.στών της ακρόπολής της, περιήλθε στην

362 Ηρακλής Κυροδήμος
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εξουσία των Ρωμαίων και οι κάτοικοι της θα ζήσουν για αιώνες κάτω

από τη ρωμαϊκή εξουσία.

Μετά την κατάληψη της Κωνσταντινούπολης από τους Φράγκους

(1204) η Πελασγία θα γνωρίσει νέους κατακτητές τους Φράγκους και

αργότερα τους Καταλανούς. Στις 15 Ιουλίου 1470 ο Μωάμεθ Β' ο Πορ

θητής, μετά από άγρια και φονική μάχη, θα καταλάβει το Γαρδίκι Κρε

μαστής Λάρισας, όπως ονομαζόταν τότε η Πελασγία.

Μετά την απελευθέρωση από τους Τούρκους (1832), η Πελασγία θα

είναι η έδρα του Δήμου Κρεμαστής Λάρισας, στον οποίο υπάγονταν

εννέα γειτονικά χωριά.

Σήμερα η Πελασγία, με πληθυσμό 2.000 κατοίκους, χάρη στους ελαιώ

νες της και τον απέραντο εύΦορο κάμπο της, θα προσΦέρει στους κατοί·

κους μία οικονομική ευημερία και θα αποβεί το κεφαλοχώρι της περιο

χής.

Έχοντας κάποιος σαν τόπο αφετηρίας του την Πελασγία μπορεί

άνετα να γνωρίσει και τα υπόλοιπα δημοτικά διαμερίσματα του Δήμου

Πελασγίας. Σε απόσταση πέντε χιλιομέτρων βρίσκεται το χωριό Μύλοι,

που τα σπίτια του είναι σκαρφαλωμένα στις πλαγιές της Όθρης και λου

σμένα κυριολεκτικά στο πράσινο. Δύο χιλιόμετρα πάνω από το χωριό

Μύλοι υπάρχει το μεσαιωνικό μοναστήρι του Αγίου Γεωργίου με το

ξυλόγλυπtο τέμπλο του (Ι70ς αιώνας) και το διπλό σταυρό στην κεντρι

κή είσοδο του περιβόλου του μοναστηριού, που μας οδηγεί στην εποχή

των Κομνηνών (120ς αιώνας),

Τα άλλα δύο δημοτικά διαμερίσματα, το Βαθύκοιλο και τη Γλύφα,

εύκολα κάποιος μπορεί να τα προσεγγίσει, γιατί υπάρχει από την Πελα

σγία ασφαλτοστρωμένος επαρχιακός δρόμος που φτάνει μέχρι τη Γλύφα,

η οποία απέχει Ι 7 χιλιόμετρα. Πρώτα συναντά το μικρό πεδινό χωριό του

ΖωΥικιφισ. ΣοΦίας Τσέλου. 2000
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Βαθύκοιλου και μετά τον παραθαλάσσιο τουριστικό, τη Γλύφα. Οι απέ·

ραντες αμμώδεις ακρογιαλιές της και η ναυτιλιακή σύνδεση της Γλύφας

με την Εύβοια, όπου εξυπηρετούνται οι κάτοικοι κυρ(ως της Βορείου

Ελλάδας, συνετέλεσαν ώστε η Γλύφα να έχει μία μεγάλη τουριστική ανά

πτυξη.

Ο Δήμος Πελασγ(ας. τόσο με την ιστορική κωμόπολη της Πελασγ(ας

6σο και με τις μαγευτικές παραθαλάσσιες τοποθεσίες και τις καταπράσι

νες λοφοσειρές της ανατολικής Όθρης που διαθέτουν τα άλλα διαμερί·

σματά του, δίκαια έχει χαρακτηριστεί ως ένας από τους πιο όμορφους και

τουριστικούς δήμους της Φθιώτιδας.

ΔΗΜΙΟΥΡΙΊΛ ΤΟΥ ΧΟΡΕΥΤΙΚΟΥ

ΕθΙΜΟΥ-ΣΥΜΒΟΑΙΣΜΟΣ

του Ηρακλή Κυροδήμου

Καθηγητή Φυσικής Αγωγής

ΤΟ χορευτικό αυτό έθιμο ήταν ταυτόσημο με την πανηγυρικότερη

θρησκευτική γιορτή του Ελληνισμού, τη Λαμπρή. και αργότερα της Απο

κριάς. ΕΙχε σχέση με την εποχή της άνοιξης, εποχή της αναγεννημένης

Φύσης και την απασχόληση των κατοΙκων που κυρΙως ήταν η γεωργΙα.

Η αγροτική δύναμη στον τόπο αυτό ήταν τα στάρια και τα αμπέλια.

Στην ΠελασγΙα εκτός απ' αυτά καλλιεργούσαν στον κάμπο τα όσπρια και

λίγες ελιές. Τα δημητρικά με κυρΙαρχο το στάρι καλλιεργούσαν σ' αυτόν

τον τόπο και για να τιμήσουν αυτόν τον καρπό δημιουργήσανε αυτό το

χορό.

Κάθε λατρε(α και θρησκεΙCΙ έχει διάφορες δοξασίες και παντομίμες

που με τις παραστάσεις τους εξευμενΙζουν τους θεούς. Δοξασ(α για να

μεγαλώνουν και να γΙνονται πλούσια τα στάρια ήταν κι αυτός ο διαφο.

ρετικός και πρωτότυπος χορός.

Ο χορός αυτός ήταν αφιερωμένος στο θερισμό και στη συγκομιδή του

σταριού. Οι χορευτές ανεβασμένοι σε κύκλο σε δύο σειρές, η μια πάνω

στην άλλη, θυμίζουν τα στάχυα. ΣυμβολΙζουν τα δεμάτια κι όλοι μαζΙ τη

θυμωνιά στ' αλώνι. Όλοι οι χορευτές ήταν άντρες για ν' αντριώνουν τα

στάρια, όπως λέγανε, και να βγάλουν πολλά τα δεμάτια. Γι' αυτό φορού

σαν τις πλούσιες ρουμελιώτικες φουστανέλες.

Ολος ο χορός συμβόλιζε την ευχή και την επιθυμία των κατοΙκων να

μεστώσουν τα στάρια τους και να υπάρξει πλούσια συγκομιδή σαν επι

βράβευση των κόπων του αγρότη. Εξασφαλίζοντας κάποιος το ψωμί του

εκεΙνη την εποχή, εξασΦάλιζε τη μισή διατροφή του.
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Η Δόρα Στράτου γράφει «πως ο απάν' χορός Πελασγίας πρέπει να

είναι υπόλειμμα της Τουρκοκρατίας όπου οι Έλληνες κρατούν την ανά

μνηση αρχαίου ναού», και επιπλέον δίνει ένα αυθαίρετο χαρακτηρισμό

«σαν να ήταν παιχνίδΙ.». Τούτο όμως δεν μπορεί να γίνει πιστευτό γιατί

δεν αναΦέρεται από κανέναν Πελασγιώτη.

ΟΝΟΜΑΣΙΑ

ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Μέσα στο λεύκωμα των ρουμελιώτικων λαογραφικών κειμηλίων και

θρύλων πρέπει να προστεθεί κι ένας ιδιόμορφος, διπατος, ικετευτικός.

συμβολικός χορός από την ακραία ανατολική γωνιά της Φθιώτιδας, την

Πελασγία. Η όλη πρωτοτυπία του είναι η διπλή σειρά. η μια πάνω στην

άλλη, σε σχήμα κλειστού κύκλου. Πήρε την ονομασία από τον απάνω

κύκλο των χορευτών.

Οι κάτω χορευτές maoμEvot από τους ώμους κάνουν έναν κλειστό

κύκλο χωρίς αρχή και τέλος. Ο αριθμός των χορευτών του κάτω κύκλου

ήταν ίσος με τον αριθμό των χορευτών του πάνω κύκλου. Συνήθως οκτώ

(8) επάνω και οκτώ (8) κάτω.
Σήμερα τα χορευτικά που τον παρουσιάζουν χρησιμοποιούν και λιγό

τερους χορευτές, έξι-έξι (6·6), πέντε·πέντε (5·5) ή και τέσσερις-τέσσερις

(4·4). Οι χορευτές που πρόκειται να ανεβούν στους ώμους των χορευτών

του κάτω κύκλου φτιάχνουν σαν σκαλί με τα χέρια τους πλεγμένα. Έτσι

δίνεται η δυνατότητα να ανεβούν και να πατήσουν στον αριστερό ώμο

του ενός χορευτή και στον δεξιό του άλλου και να ισορροπήσουν σε διά

σταση. Οι δύο τελευταίοι χρησιμοποιούν ως σκαλί το λυγισμένο μηρό των

χορευτών του κάτω κύκλου και υποβοηθιούνται με τα χέρια των χορευ

τών του πάνω κύκλου. Οι χορευτές του πάνω κύκλου πιάνονται κι αυτοί

με λαβή από τους ώμους.

Στο κέντρο του κύκλου υπήρχαν δύο παλιοί έμπειροι χορευτές με ρόλο

καθοδηγητή, διαιτητή οι οποίοι κατηύθυναν τους χορευτές να μη γέρ

νουν, έδινε όμως ο καθένας στην ομάδα του και το πρόσταγμα για συντο·

νισμό στο τραγούδι.

Ο πάνω κύκλος έπρεπε να συγκλίνει προς το κέντρο για να υπάρξει

μω σχετική ισορροπία κατά την κίνηση. Στην αρχή του εθίμου έριχναν

κορόνα-γράμματα ένα νόμισμα για το ποιος θ' ανέβει πρώτος επάνω. Στη

μέση του χορευτικού δρώμενου η σειρά άλλαζε και οι κάτω ανέβαιναν

επάνω.

Ένας διαφορετικός τρόπος που αναΦέρεται στο ανέβασμα ήταν: χρη

σιμοποιούσαν για σκαλί το μηρό των χορευτών του κάτω κύκλου που

ήταν λυγισμένος στην άρθρωση του γόνατος και βοηθιούνταν από τους
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καθοδηγητές (διαιτητές) και τους χορευτές που ανέβαιναν και βρίσκο

νταν στον πάνω κύκλο. Τους έδιναν χέρι βοηθεktς Υ' ανεβούν και να

ισορροπήσουν.

ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ

Το χορευτικό αυτό έθιμο γινόταν κάθε χρόνο την τρίτη ημέρα του

Πάσχα, τις απογευματινές ώρες στο μεσοχώρι. στην πλατεία των Αγίων

Αποστόλων Πέτρου και Παύλου. Κι όταν τελείωνε ο «ΑΠΑΝ' ΧΟΡΟΣ»

με τη συμμετοχή όλων των παρευρισκομένων αντρών και γυναικών ακο

λουθούσε λαϊκό πανηγύρι με χορούς της Ρούμελης, συρτό, τσάμικο, θλι

κωτ6.

Θα πρέπει να προσθέσουμε πως κατά τη διάρκεια του γλεντιού κάπoι~

οι κερνούσαν τους χορευτές κρασί και ψητό αρνί. Αργότερα, 1930-1940,
το έθιμο αυτό γινόταν και την τελευταία Κυριακή της Τυρινής Αποκριάς

ή την Καθαρή Δευτέρα στην πάνω πλατεία στον πλάτανο της Αγίας

Αικατερ(νης.

Ορισμένοι θυμούνται πως κάποιες χρονιές γινόταν ο «ΑΠΑΝ'

ΧΟΡΟΣ» και στη Στρατώνα, στην παραλ(α της Πελασγ(ας, που οι Πελα

σγιώτες γιόρταζαν τα Κούλουμα και «γιάλευαν στα χλιά» (ψάρευαν στα

χλιαρά νερά) σαρακοστιανά μαλάκια.

Το χορευτικό αυτό έθιμο σταμάτησε όταν ξέσπασε η λαιλαπα του Β'

ΧορnrτLl<ό ΠνευματLXΟ\ι Kέvt~oυ Σταυ~oiι Λαμ'α;. 2001.
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Το ΛίΙκε,ο ΕUη"Ιδuw Λαμίας στη" πα~άΣUΙΣΗ πο" δόθηκε

στο Ωδεω "eώδο" Αττ,κOU στις 22 Σεπτεμμeω" J989.

Παγκοσμίου πολέμου. Αποκόπηκε από το κοινωνικό περιβάλλον. Έκτο

τε παρουσιάζεται από χορευτικά συγκροτήματα σε παραστάσεις ως

θέαμα. Σε ανάμνηση αυτού του χορού από το 1950 μέχρι το 1955 χρησι

μοποιούσαν το σχήμα του χορού μαθητές του Δημοτικού σχολείου ως

παιδαγωγικό ανταγωνιστικό παιχνίδι με την καθοδήγηση των δασκάλων

Πανταζή Νίκου του Κωνσταντίνου και Μωλά Αποστόλου του Σωτήρη.

Το 1989 το Λύκειο Ελληνίδων Αθηνών παρουσίασε το χορό αυτό στο

Ηρώδειο με τ(τλο της εκδήλωσης "XOPOI ΚΑΙ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΑΠΟ

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΑΧΟΡΕΥΤΙΚΑΔΡΩΜΕΝΑ».Για την παρουοί.αση αυτή

στηρίχτηκαν σε στοιχεία της έρευνας που έκανε η Μένη Στεργιοπούλου,

δασκάλα του Λυκείου Ελληνίδων Αθηνών, καταγόμενη από τη Στυλίδα.

Το 1991 έγινε αναπαράσταση του «ΑΠΑΝ' ΧΟΡΟΎ» από μαθητές

του Γυμνασίου και Λυκείου Πελασγίας σε εκδηλώσεις που πραγματοποί

ησαν στο προαύλιο του σχολείου με πρωτοβουλία της τότε Διευθύντριας

του Γυμνασίου Ευαγγελίας Κορτιμανίτση και της καθηγήτριας Φυσικής

Αγωγής Τριανταφυλλιάς Τοιάμη.

Τα τελευταία είκοσι (20) χρόνια χορευτικά συγκροτήματα του Νομού

μας, όπως το Λύκειο Ελληνίδων Λαμίας, το Πνευματικό Κέντρο Σταυ

ρού, οι Αινιάνες Ύπάτης, το Πνευματικό Κέντρο Σπερχειάδας, ο Πολιτι

στικός Σύλλογος Δ(βρης, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ροδίτσας. ο Φιλοπρό

οδος Όμιλος Λουτρών Ύπάτης κοσμούν τα χορευτικά τους ρουμελιώτι

κα ΠΡOγράlψατα με αυτόν το θεαματικό και επιβλητικό χορό.
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ΤΡΑrΟΥΔΙ- ΜΟΥΣΙΚΟΙ

Ο «ΑΠΑΝ' ΧΟΡΟΣ» συνοδευόταν από τραγούδι με το στόμα χωρίς

μουσικά όργανα. Το τραγουδούσαν αντιφωνικά οι ομάδες των αντρών

που χορεύανε. Η Μαίρη Γρίβα αναΦέρει πως κάποιες ·χρονιές τραγου

δούσαν οι άντρες φουστανελοφόροι, οι δε γυναίκες παρακολουθούσαν

τους χορευτές και επαναλάμβαναν τις στροΦές του τραγουδιού ντυμένες

με τις τοπικές τους φορεσιές, τους «αλατζάδες» ή «χωριάτικα»,

Μετά το 1930 τον «ΑΠΑΝ' ΧΟΡΟ,> τον συνόδευαν ηχοχρώματα 1WL

οτικά, οργανοπαίκτες με παραδοσιακά όργανα: ο Χρύσου Γεώργιος

(Τραγαράκης) έπαιζε κλαρίνο, ο Νίκος Παύλου (Μαύρος) αδελΦός του

Γιώργου Αραπάκη ερχόταν από τη Σούρπη για ενίσχυση με το βιολί του,

ο Χρήστος Σταυροκώτσος έπαιζε λαούτο και τραγουδούσε. Είχε δε την

ικανότητα τις Αποκριές να αυτοσχεδιάζει. να συνθέτει σατιρικά τραγού

δια. Ο Μαρματζάκος ή Ματσέλος, σιδηρουργός στο χωριό έπαιζε καρα

μούζα και λαούτο, ο γιος του Βασίλης λαούτο και ο άλλος γιος του Απο

στόλης βιολΙ

Το τραγούδι που τραγουδούσαν με διάφορες παραλλαγές ήταν μια

παρακλητική προσευχή στον Αγιο του καλοκαιριού προφήτη Ηλία που

μεταΦέρεται από τον ταχυδρόμο της άνοιξης. το χελιδόνι.

Το χελιδόνι συμβόλιζε την ελπίδα, την άνοιξη, τη ζωή. Ήταν προμή·

νυμα καλού καιρού και αλλαγής προς το καλύτερο, συνοδευόμενο μάλι

στα από λίγη βροχή ήταν το παν για μια καλή παραγωγή σταριού.

Τα λόγια του τραγουδιού

Χηλιδονάκι μου γουργό γουργό μου χηλιδόνι

Αυτού ψηλά που πηρπατε{ς και χαμηλά κοιτάζεις

Πηγηνή στουν ΠρουΦήτ'Ήλιά κι παρακάλησέ τουν

Να βρέξ' ου Μάρτης δυο νηρά κι A.πeiλης άλλου ένα

Χαράστουνη τουν γηουργό που 'χει πουλλά σπαρμένα

Το τραγούδησε η κ. Βασιλική Ιωάννου ΤριανταΦύλλου (Τζίνα), 80
ετών στις 10Αυγούστου 1976.

Παραλλαγή τραγουδιού

Χελιδονάκι μου γοργό γοργό μου χελιδόνι

A.:11" τα ζεστά μας έρχεσαι την άνοιξη να Φέρεις

Να 'ναι η άνοιξη βροχερή και η άνοιξη βρεμένη ή δροσwμένη

Να ρ{ξει ο Μάρτης δυο νερά κι ο A.πeαης άλλο ένα

Χαρά σε κε{νον το γεωργό που 'χει πολλά σπαρμένα

Αιντε πουλάκι μου γοργό

Mαyνητoφωνημf-νo από τον Κωνσταντίνο Δημητρέλο (ΓαρέΦη) το 1991.
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ΧΟj!ευτικό Πολιτιστικού Συλλόγου Διβ@ιωτών.1980.

Άλλη ",,~αλM<γή

Χελιδονάκι μου γοργό γοργό μου κυπαρΙσσι

Απ' Αφρική μας έρχεσαι τα στάρια για να ylvovv
Να ρ{ξει ο Μάρτης ένα νερό κι Απρίλης άλλο ένα

Χαρά σε κείνον το γεωργό που 'χει στη γη σπαρμένα

Σε άρθρο στην εφημερ(δα (Πελασγ(α>). του Κώστα Κωστόπουλου

1019/1987.
Άλλη ",,~αλλαγή

Γιάννης θερlζει μοναχός και μοναχός το δένει

Παρακαλε' πια το Θεό πουλάκι για να γένει

Χελιδονάκι θα γενώ στην aραπιά θα πάω

Κι εκε' θα πάω να παντρευτώ κι αράπισσα θα πάρω

Θα πρσκυνησ'την εκκλησιά θ' αΦήσει το κοράνι

Και θα θερlζουμε μαζ' θερστή και αλωνάρι

Να γίνει μεγάλος ο καρπός να γίν' πολύ το στάρι

Απύ τη μελέτη της Mαlρης Γρ(βα
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ΧΟΡΕΥΤΕΣ

Οι χορευτές που συμμετείχαν στο χορευτικό δρώμενο του «ΆΠΑΝ'

ΧΟΡΟΎ» έπρεπε να έχουν ικανότητες όπως δύναμη. ισορροπ(α, ρυθμό

στις κινήσεις τους αλλά και να είναι καλοί τραγουδιστές. Τελευταίοι

χορευτές (πρώτα πρόσωπα από το 1910 μέχρι το 1940) που χόρευαν και

τραγουδούσαν τον «ΑΠΑΝ' ΧΟΡΟ» και έδωσαν όλα τα στοιχεω για το

χορευτικό αυτό δρώμενο ήταν:

Κωνσταντίνος Δημητρέλος (Κουτσής) γεννήθηκε το 1872 (καθοδηγη

τής τσ 1920), ΚωνοταντΙνσς Γ. Δημητρέλος (Γαρέφης) γεννήθηκε τσ 1903,
Τριαντάφυλλος Αποστόλου Λίνος γεννήθηκε το Ι 900, Γιάννης Τριαντα

Φύλλου Ματζαβίνος 1894, Γιάννης Ζόχος του Κωνσταντίνου. Θανάσης

Καρβούνης του Ευσταθίου, Χρήστος Καλκάνης, Γιώργος Βελεσιώτης

του Ζήση (τον χόρεψε το 1931), Γιούλος Βασ(λειος του Γεωργ(ου (τον

τραγσύδησε στη Δόμνα Σαμίου), ΣταβσσκσύΦης Θανάσης (ή Ρσύλιας),

Ευστάθιος Δ. Γιούλος, Ευάγγελος Ζαχαρίας Γκαμαλούτσος 1900

ΜΟΥΣIΚΟΧΟΡΕΥΤιΚΟΣ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ

Λούλα Αγγελή

Καθηγήτρια Μουσικής

Ηρακλής Κυροδήμος

Καθηγητής Φυσικής Αγωγής

Για το μουσικό σχολιασμό στηριχτήκαμε σε εκτελέσεις του τραγουδι

ού που είχαμε στα χέρια μας σε κασέτα. από Πελασγιώτες που συμμετεί

χαν στο χορευτικό έθιμο του «ΑΠΑΝ' XOPOY~>. Στις δύο πρώτες εκτε

λέσεις τραγουδάει ο μερακλής Κώστας Δ. Δημητρέλος (Γαρέφης), που

λάγγευε η ψυχή του για χορό, τραγούδι, για ζωή. Η εmθυμ(α να τον

συνοδεύει το αγαπημένο του τραγούδι «ο Σελήμπεης» στο θάνατό του

έγινε πραγματικότητα. Άλλες δύο εκτελέσεις είναι της Γραμματίας

Λίνου, συζύγου του Τριαντάφυλλου Λίνου, παλιού χορευτή.

Χελιδονάκι μου γοργό, γοργό μου χελιδόνι

Απ' τα ζεστά μας έρχεσαι την άνοιξη να Φέρεις

Εκεί ψηλά 7WV περπατείς και στα ψηλά κοιτάζεις

Πήγαινε στον ΠροΦήτη Λια και παρακάλεσέ τον

Νάναι η άνοιξη βροχερή κι η άνοιξη βρεμένη

Να ρίξει ο Μάρτης δυο νερά κι ο Aπρlλης άλλο ένα

Χαρά σε κείνο το γεωργό 7Wύχει 7Wλλά σπαρμένα.
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ΜελωδΙα

Και σης τρεις φωνητικές εκτελέσεις η μελωδCα κινείται στο α' τετρά

χορδο (re·mi-fa-sol)+do του τρόπου re διατονικού. Α' ήχου της βυζαντι

νής μουσικής. Στη δυτική μουσική θα λέγαμε re ελάσσων και στην αρχαCα

ελληνική μουσική φρύγισ αρμονία.

π.χ.

;

Στην κασέτα γίνεται μεταφορά του τραγουδιού re =do γι' αυτό και οι

υΦέσεις στο si και mi.

• <9 ..
Ρυθμ6ς

Παρ' όλη την ελευθερία με την οποία καθένας αποδιδει το τραγούδι

είναισαΦής η ρυθμική μορΦή 7/8 ή 7/4 που είναι επτάσημη.εΙναι ο αρχαί

ος επίτριτος.Σε αργή ρυθμικήαγωγή 7/8 =(3+2+2)/8 ή 7/4 =(3+2+2)/4 και

συναντάμε

) .ΓJ .ΓJ Ι J-;-J .Ι , }Ι

.Ι Ι•• .Ι ι 11

Χρησιμοποιώ τα 7/8 γιατί τα όγδοα είναι ευκολότερα στη γραΦή και

ανάγνωση.

Χορευτικά

Στα πρώτα μέτρα (χελιδονάκι μου γοργό) του 10υ στίχου συμπληρώ

νονται τα 12 βήματα του συρτού-καλαματιανού χορού (7/8) σε τέσσερις

(4) κινητικές Φάσεις, τρεις (3) μπροστά, μία (Ι) πί.σω.Αλλά α) η ρυθμική

αγωγή είναι αργή και β) αντί για βήμα (q.) βήμα (q) βήμα (q) του κάθε

μέτρου έχουμε βήμα (q.) κλείνω, στέκω (h).
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n '" - ΥΟΡ- "
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Στην καταγραΦή :προσπάθησα κατά το δυνατόν να ξεχωρίσω τη μελω

δία με ρυθμό σταθερό χορευτικό, χωρίς να παρεμβάλω τα ποικίλματα

και άλλα στολίδια (διαβατικοί Φθόγγσι, γυρίσματα, επερείσεις). Όλα

αυτά για τον καθένα είναι διαφορετικά. Στη δημοτική μας μουσική σ

καθένας μπορεί να αλλάζει και να πσικιλει το τραγούδι του ανάλογα με

ό,τι ο ίδιος επιθυμεί και νιώθει περισσότερο.

Στο τραγούδι μας έχουμε ιαμβικό δεκαπεντασύλλαβο. Και στις τρεις

εκτελέσεις τα εmφωνήματα, τα τσακίσματα, οι επαναλήψεις τείνουν

συχνά να εκμηδενίσουν το αρχικό μέτρο. Όμως στα πρώτα μέτρα είναι

σαΦές το μέτρο 7/8. Το ίδιο συμβαίνει και ενδιάμεσα στο τραγούδι αλλά

και στο τέλος.

Είναι αξιοσημειωτο ότι στα περισσότερα δημοτικά μας τραγούδια που

ανήκουν στο ρυθμό 7/8 προσαρμόζονται τέσσερις (4) συλλαβές του στί

χου στο μέτρο. Άυτό συμβαίνει και στο τραγούδι μας .

• } Ι ι J' J J J JgJ•
Χ' " '" .. α, 3 4

ΑnΑΝ'ΧΟΡΟΣ

(όπως τραγουδιέται και χορεύεται από συγκροτήματα σήμερα)

,",- - 00_ ν<ι.- ... μ.ό\' _'γφ_ 'γό ΥΟΡ_ Μ_

Ι. Η μελωδία κινείται στις νότες re-fa-sol. Δεν υπάρχει mi. Άρα έχου

με πεντατονική κλίμακα. ΤΟ la ύφεση που ακούγεται σαν υπέρειση δεν

αλλοιώνει την πεντατονική κλίμακα του τραγουδιού.

•
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2. Ρυθμός: σταθερός χορευτικός εξάσημος 6/8 σύνθετο 6/8=(3+3)/8.
συναντάμε τις εξής μορΦές

373
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Απον' χορός Πελασγίας

Όμως αυτή την υπόθεση πρέπει να την απορρίψουμε εΦόσον δεν

ακούγεται σε καμία από τις εκτελέσεις. Επομένως μένουμε στην πρώτη

υπόθεση (Α).

Αλλά μήπως κάποτε παρενέβη κάποιος με ηπειρώτικες ρίζες;

Αραγε

ΥΠΟθΕΣΕJΣ

Α) Ίσως η δυσκολια του συντονισμού αΦού χορευτές και τραγουδι

στές είναι τα ίδια πρόσωπα. Κάποιος συντονιστής επενέβη για ευκολία;

Αλλά γιατί; Τα 7/8 είναι βαθιά ριζωμένα στη Φθιώτιδα και συναντιόνται

σε πολλά τραγούδια εν αντιθέσει προς τα 6/8.
Ντόπιοι αλλά και οργανοπαίκτες αναφέρουν πως στις εκδηλώσεις

τους κυριαρχούσαν οι «παραγγελιές» του συρτού χορού και του τσάμι

κου. Χορό «στα τρία}} δεν χορεύανε οι Πελασγιώτες, παρά μόνο νομάδες

Σαρακατσαναl.ων που εγκαταστάθηκαν μετά το 1940.
Β) Θα μπορούσε κανεΙς να υποθέσει ότι πέρασε κάποτε από το τσάμι

κο πολύ διαδεδομένο στη Φθιώτιδα με την παρακάτω μορΦή;

ΕΙναι ο αρχαΙος χορίαμβος.

Αυτό μας Φέρνει στα 6/8 του Ηπειρώτικου χορού «στα τρία,}

3. Χορευτικά: Έχουμε δύο (2) κινητικές Φάσεις μπροστά και μία (Ι)

πίσω. Φανερά ακολουθεΙται η κΙνηση (κινητικές φάσεις) του χορού «στα

τρία}}. Όμως η κΙνηση αυτή μοιάζει ξένη, ξεκομμένη από τη μουσική και

το λόγο.

Συμπέρασμα και ερώτηση

Α) Μελωδία πεντατονική.

Β) ΜπορεΙ να ταιριάζει η πολυΦων(α της πεντατονικής.

Γ) Ρυθμός 6/8 «στα τρία».

Πώς έγινε η Φθιώτιδα, Ήπειρος;

Έχει μεγάλο ενδιαΦέρον να ψάξει κανεΙς τις παρεμβάσεις.
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374 Ηρακλής Κυροδήμος

l) Ο ρυθμός για το τραγούδιτου «ΑΠΑΝ'ΧΟΡΟΥ») είναι σε 7/8 και

τούτο φαίνεται ξεκάθαρα από τις τρεις εκτελέσεις του τραγουδιού Πελα

σγιωτών που συμμετείχαν προπολεμικά στο χορευτικό έθιμο.

2) Οι κινήσεις του χορού είναι τρω (3) ολοκληρωμένα βήματα εμπρός

κι ένα (Ι) πίσω. Η ακριβής ταύτιση των κινήσεων με το ρυθμό έχει μεγά

λη σημασία για το χορό. Η τοποθέτηση των κινήσεων του χορού πάνω

στο ρυθμικό μοτίβο δημιουργεί ένα αρμονικό αποτέλεσμα. διαφορετικά

βαρβαρίζουμε ή σολσικίζουμε, όπως στη γραμματική. Επίσης στη μελέτη

της η Μα(ρη Γρίβα αναφέρει πως σ χορός έχει τρία (3) βήματα εμ;τρός κι

ένα (Ι) πίσω.

ΕΥΧΑΡIΣΤιΕΣ

Για την εργασία αυτή θα ήθελα να ευχαριστήσω το συνάδελΦο Απο

στόλη Δ. Κορτιμανίτση. Φιλόλογο για τη συνεργασω και τη συμμετοχή

του με τα ιστορικά στοιχεία που έγραψε αλλά και για τη μελέτη της Μαί

ρης Γρ(βα που μου έδωσε.

Να ευχαριστήσω τη Λούλα Αγγελή, καθηγήτρια μουσικής, για το μου

σικό σχολιασμό του τραγουδιού.

Να ευχαριστήσω τους μουσικούς Θανάση Μαύρο, Αλέκο Αραπάκη

για τις πληροφορίες που μου έδωσαν για την μουσική του «Απάν'

χορού»).

Να ευχαριστήσω τη ΣοΦία Τσέλου, λαϊκή ζωγράΦο, για τη ζωγραφιά

του «ΑΠΑΝ' ΧΟΡΟΥ)) με όργανα.

Να ευχαριστήσω τον Αλέξανδρο Γ. Τσιμέκα και Δημήτριο Λόζο,

καθηγητές μουσικής, για την ηλεκτρονική καταγραφή των μουσικών

κομματιών.

Να ευχαριστήσω τον Βασίλη Παπαχατζή, Φιλόλογο, για το Φιλολογι

κό χτένισμα.

Να ευχαριστήσω την Αικατερίνη Η. Κυροδήμου για τη δακτυλογρά

φηση της μελέτης.

Να ευχαριστήσω εmσης τους Πελασγιώτες που με βοήθησαν και ευχα

ρίστως μου έδωσαν πολύτιμες πληροφορίες, όπως το Γιώργο Μουνταλά

(1914), την Αθανασ(α Μουνταλά (1915), τον Αξελή Β. Νικόλαο (1918), το
Γιάννη Κ. Τσιριγκούλη (1925), την Κούλα Τσιριγκούλη του Ευαγγέλου

(1932), το Γιάννακα Απόστολο του Ιωάννη (1930). τον Παντόπσυλο

Σπύρο του Κωνσταντίνου (1932), το Λίνο Απόστολο του Τριαντάφυλλου

(1934), την Τριανταφυλλιά Λίνου, τον Περιβολιώτη Δήμο του Αθανασί

ου (1933), το Στάθη Κωστόπσυλο (1943) (γαμπρό του Γαρέφη), τη Γιούλα

Κωστοπουλου (1946) (κόρη του Γαρέφη), τον Αίβαλιώτη Γεώργιο του

Αγγέλου, τον Κορτιμανίτση Δ. Απόστολο, την Τσάμη Τριανταφυλλιά και

το Ματζαβίνο Τριαντάφυλλο του Ιωάννη (1930), το Ματζαβίνο Γεώργιο

του Ιωάννη (1939) και το Ματζαβίνο Νικόλαο του Ιωάννη (1931).
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ΒΙΒΛιΟΓΡΑΦΙΑ (για '10 ΧΟQό)

• Πελαογ(α, Από την Κρεμαστή Λάρισα μέχρι σήμερα, Έκδοση Συνδέσμου

ΠελαοΥιωτών Aθήνας-ΠειQαιά, Αθήνα 1993, Ζήση Χρ. Πρωτόπαπα

• Από την Λαο-Υραφ(αν της Ελλάδος-ΛαοΥραφική Μελέτη, Μαίρης Νικ.

Γρ(βα. «ΑΠΑΝ' ΧΟΡΟΣιι, Χορός και τραγούδι στην ΠελασΥ(α Φθιώτιδος.

ΑθΗΝΑΙ 1975-1976
• ΕΦΗΜΕΡΊΔΑ Πελασγ(α φ. 26101911987, ο Απάν' χορός της Πελασγ(ας

του Κώστα Κωστόπουλου

• Ήθη-Έθιμα-Δοξασίες και Βιώματα του Λαού μας-Καστανιά Υπάτης.

Αθήνα 1998, Ζάχου Ν. Ξηροτύρη

• Ελληνικοί πcιραδoσιακo( χοροί 1979, Δώρας Στράτου

• Εγκυκλ-οπαίδεια του Ελληνικού Χορού, Αλ-κης Ράπτης, 1995

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ (για 'Ιη μουσική)

• Ελληνικά Δημοτικά Τραγούδια, τόμος Γ (Γ. Σπυριδάκης· Σπύρος Περιστέ·

οης)

• Ρυθμός και Χορός, Πρακτικά ΔΟΛΤ, Αθήνα 1998

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ (για την ιστΟQία της Πελασγlας)

• ΒΟΡΤΣΕΛΑΣ 1., Φθιώτις, η προς τον νότον της Οθρυος, Αθήναι, 1907
• ΕΚΔΟΠΚΗ ΑθΗΝΩΝ Α.Ε., Ιστορ(α του Ελληνικού Έθνους

• ΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ τ., Ιστορ(α και μνημε(α της Φθιώτώος, Αθήναι 1971
• ΣΤΡΑΒΩΝ, ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ, θ'

• ΦΛΩΡΟΥ Κ., Ιστορία της Ιεράς Μονής Αγωυ ΓεωQ'Yίoυ Μύλων-ΠελασΥ(ας

(Κρεμαστής Λαρίσσης) Φθιώ'tιδας, Λαμία 1993

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:41:41 EEST - 54.226.8.97



ΕΙΣΗΙΉΤΗΣ

Βασιλική Λάζου

ιστορικό;:

θΕΜΑ

Η συγκρότηση και η δράση της Εθνοφυλακής μετά τη Βάρκιζα

Η περΙτrωoη της ΛαμΙας

Ο
ι γερμανικές δυνάμεις κατοχής αποχώρησαν από τη Λαμία και

τις γύρω περιοχές στα μέσα Οκτωβρίου 1944 και στις 20 του (διου

μήνα ο Αρης Βελουχιώτης εισήλθε πανηγυρικά στην πόλη όπου εκΦώνη

σε τον περίφημο λόγο της Απελευθέρωσης. Έκτοτε η Λαμία διετέλεσε

υπό την εξουσία του ΕΑΜ και όντας η μεγαλύτερη πόλη στην Ανατολι

κή Στερεά κατείχε δεσπόζουσα θέση. Εκεί ήταν η έδρα του Γενικού

Στρατηγείου του ΕΛΑΣ, της Ι3ης Μεραρχίας, των Γραφείων Περιοχής

Στερεάς του ΚΚΕ, μιας μικρής βρετανικής στρατιωτικής δύναμης και

συμμαχικών και βρετανικών στρατιωτικών αποστολών. Στο Δήμο της

πόλης σχηματίστηκε ένα συμβούλιο από επιΦανεις πολίτες, μη κομμουνι

στές στην πλειοψηΦία τους·, και ορίστηκαν επιτροπές για την επιλυση

των διάΦορων ζητημάτων. Την τάξη τηρούσε η Εθνική Πολιτοφυλακή

και υπό την καθοδήγηση του εαμικού κινήματος η ζωή της πόλης προσα

νατολίστηκε προς τη δημιουργική εργασία για την ανασυγκρότηση.

Όταν ξέσπασαν τα Δεκεμβριανά το Γενικό Στρατηγείο του ΕΛΑΣ μετα

κινήθηκε για ασΦάλεια έξω από τη Λαμία ενώ η βρετανική φρουρά, με

την οποία οι σχέσεις του τοπικού ΕΑΜ βρισκόταν σε πολύ καλό επίJτεδo 2 ,

συμπτύχθηκε ανενόχλητη στην Αθήνα. Στην πόλη έγιναν μεγάλα συλλα

λητήρια υπέρ του ΕΑΜ ενώ οι θεωρούμενοι «αντιδραστικοί» συνελή

Φθησαν και μεταφέρθηκαν σε στρατόπεδο σε κοντινή ορεινή περιοχή για

λόγους ασφαλείας'. Σύμφωνα με τους όρους της ανακωχής ανάμεσα

στον ΕΛΑΣ και τους Βρετανούς η Λαμία βρέθηκε στη ζώνη που κατεί

χαν οι ΒρετανοΙ Όσες δυνάμεις του ΕΛΑΣ είχαν απομείνει αποχώρη

σαν, οι πολιτικές οργανώσεις όμως του ΕΑΜ δεν σταμάτησαν να λει-

[. Δ. Νάτσιος, Οι Δήμαρχοι της Λαμ{ας( 1836-1996), Λαμία [996. Από 29 Οκτωβρίου 1944
έως 6 Μαρτίου ]945 δήμαρχος εκλέχτηκε δια βοής από τους κατοίκους της πόλης της

Λαμίας στη συνέλευση οου έγινε στην Πλατεία Ελευθερίας ο Ν. Βέλλι.ος. Το Δημοτικό

Συμβούλιο, το οποίο επίσης εξελέγη δια βοής, αποτελούσαν οι Κ. Παπαχρήστου, Αθαν.

Γρηγορόπουλος, Ηλίας Κατσόγιαννος, Δημ. Νάκος, Ι. Στέφος, Κ. Γελαδάς και

Β.Δρυμωνίτης.

2. FO 37 1143736: "Allied Information Serνice (AIS) Week]y Reporι, Thessa]y Νο1",9 November
1944
3. FO 37]/48245 "Ελλάδα: Κατάστασηστην n::εριoχή της Λαμίας, Αναφορά του Συνταγ

ματάρχη Edmunds ΒΙΟ από τη Force [33» 3-1-45 και πeoφoρική μαρτυρία Κ. Κ .. Λαμία,
201212005
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Η συγκρότηση και η δράση της Eθvoφυλακής στη Λαμία μετά τη Βάρκιζα 377

τουργούν και η εαμική εφημερίδα «Ρούμελη» συνέχισε την κυκλοφορία

της". Βρετανικά στρατεύματα προωθήθηκαν στη Λαμία στις 18 Ιανουα

ρίου! και η Εθνική Πολιτοφυλακή αποχώρησε εν μέσω διαδηλώσεων και

συγκινητικών εκδηλώσεων του πληθυσμού', ή τουλάχιστον μιας σημαντι

κής μΕρίδας του.

Η lΟη Ταξιαρχία Εθνοφυλακής έφτασε στη Λαμία κατά τη διάρκεια

των εορταστικών εκδηλώσεων για τα δίχρονα της ΕΠΟΝ, μόλις στα τέλη

Φεβρουαρίου καθώς η πόλη ήταν στα όρια της ζώνης ανακωχής. Χάρη

στην πειθαρχία των μελών των εαμικών οργανώσεων δεν σημειώθηκε

κανένα επεισόδιο σε αντίθεση με ότι συνέβη σε άλλες πόλειςΙ όπου προω

θήθηκαν επίσης τμήματα της Εθνοφυλακής. Προκήρυξη του ΕΑΜ και

της ΕΠΟΝ προς τα μέλη τους τόνιζε ότι η συμπεριφορά τους όφειλε να

είναι υποδειγματική έναντι της Εθνοφυλακής χωρίς προκλήσεις και εντός

των πλαισίων της Συμφωνίας της Βάρκιζας.

Σε αυτό τη σημείο ας μας επιτραπεί μια μικρή ιστορική αναδρομή. Η

πρώτη απόπειρα για συγκρότηση Ταγμάτων Προσωρινής Εθνοφυλακής,

η οποία θα αποτελούσε τον πρώτο ουσιαστικά στρατό μετά την Απελευ

θέρωση της χώρας, έγινε το Νοέμβριο του Ι 944. ΤΟ σχέδιο του Γενικού

Επιτελείου προέβλεπε τη δημιουργία 40 Ταγμάτων με δράση αρχικά

στρατιωτικού χαρακτήρα ενώ όταν ολοκληρώνονταν ο αφοπλισμός των

αντάρτικων ομάδων, τα Τάγματα θα χρησιμοποιούνταν ως αστυνομική

δύναμη η οποία θα διασπείρονταν σε μικρές μονάδες στην επαρχία όπου

4. ΓEΣJΔIΣ. AQlela Εμφυλioυ Πολέμου (στο εξής ΑΕΠ). Τόμος Ι. Κείμενο 155, «Ανώτα
τη Στρατιωτική Διοίκηση Αττικής, Δελτi.o ΠληΡοΦοριών 7 και 8». 26/1/45
5. WO 193Π66 «Δελτ(ο Πληροφοριών 18/1/1945» και Λαμιακός Τύοος. 7 Μαρτίου 1945
6. Ριζοοπάοτης. 19 Γενάρη 1945 φ. 76
7. Για μια αναλυτική παρουσωοη των πρώτων ενεργειών ενός Τάγματος Εθνοφυλακής

βλLι'1ε ΓΕΣιΔΙΣ. ΑΕΠ, Τόμος Ι, Κείμενο 163 «Έκθεσις (1945) γεγονότων κατά την περ(ο·

δο της απελευθερώσεως του Νομού Λακωνίας από τον Εαμοκομμουνισμόν" όπου παρου

σιάζεται εκτός από την έκθεση του διοικητή του Τάγματος Eθvoφυλακής και υπόμνημα

των οργανώσεων του ΕΑΜ. ΓEΣJΔIΣ, ΑΕΠ, Τόμος 1, Κείμενο 168, ΓEΣJΔνση ΠληροΦ.

προς ΓΕΣιΔΕΠΙΧ: «167 Τάγμα Εθνοφυλακής «Έκθεση επ( της καταστάσεως εις την

περιοχήν Tρικάλα/V» Σχετικά με την υοοδοχή της εθvoφυλακής στην πόλη της ΚαρδΙτσας

βλέπε Τάκης Ψημμένος, Αντάρτες στα Αγραφα, Αθήνα: Σύγχρονη Εποχή 1998 γ'έκδοση

σ.1 1-13. Για τη Λάρισα Χρήστος Βραχνιάρης, Πορεία μες τη νύχτα. f{ Θεσσαλiαστις Φλ6

Υες του ΕμΦυλioυ,Αθήνα: ΑλΦειός 1990, σ. 27·29 Για την Αλεξανδρούοολη, Εφημερίδα

Νίκη Καβάλας. παρατωεται στο Λευκή Blβλoς. Παρdβάσεις της Βάρκιζας, Φλεβάρης

/ούνη; /945, Αθήνα, Ιούνης 1945 σ. 55
8. Λαμιακός Τύπος, 8 Μαρτίου Ι 945 Για την αντψετώπιση EθvoΦυλακής στη Θήβα - Αει·

βαδι.ά ΓEΣJΔIΣ, ΑΕΠ, τόμος 1, κεΙμενο 167, «6η Ταξιαρχία προς ΑΣΔΑ: Δελτίον Πλη

ροφοριών 10·2013/45"
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r,

και θα διαβιούσε', Οι άνδρες των αντιστασιακών οργανώσεων που ανή.

καν στην καλούμε'ν/} κλάση του 1936 θα στέλνονταν για κατάταξη ενώ η

Εθνική Πολιτοφυλακή θα παρέδινε την υπηρεσία της την Ιη Δεκεμβρίου

και θα αποστρατεύονταν. Οι πρώτοι διοικητές των μονάδων της Εθνο

φυλακής και οι αξιωματικοί της καλούμnης κλάσης θα ορίζονταν ύστε

ρα από κοινή εκλογή του Ύπσυργε(ου Στρατιωτικών και του ΕΑΜ καιθα

ήταν πρόσωπα χοnής εμmστoσύvης. Στις 24 Νοεμβρίου άρχισε η κατά

ταξη οπλιτών της κλάσης 1936 χωρίς ωστόσο η διαδικασία να ολοκληρω

θεί σε όλες της περιοχές της χώρας καθώς ξέσπασαν τα Δεκεμβριανά.

Όσα τάγματα είχαν συγκροτηθεί διαλύθηκαν και οι οπλίτες τους προ

σχώρησαν στην Εθνική Πσλιτοφυλακήl0.

Κατά τη διάρκεια των Δεκεμβριανών κρίθηκε απαραίτητο από τη

Βρετανική Στρατιωτική Διοίκηση Αθηνών να σχηματιστούν τριάντα

Τάγματα ΕΟνοφυλακής στην Αθήνα και στον Πειραιά για να βοηθήσουν

τα βρετανικά και κυβερνητικά στρατεύματα στις στρατιωτικές επιχειρή

σεις. Ο σχηματισμός των νέων μονάδων πραγματοποιήθηκε μόνο στις

περιοχές οι οποίες είχαν εκκαθαριστεί από δυνάμεις του ΕΛΑΣ και βρί

σκονταν υπό την κατοχή των Βρετανών l1 •

Η ΙΟη Ταξιαρχ(α Εθνοφυλακής συστήθηκε στο κέντρο της Αθήνας.

στην Πλάκα κατά τη διάρκεια των Δεκεμβριανών, στις 8 Ιανουαρίου

1945. Την επόμενη ημέρα μετακινήθηκε στον Πειραιά με εντολή την

τήρηση της τάξης και της ασΦάλειας της περιοχής και υπήχθη στις δια

ταγές της 23ης Αγγλικής Τεθωρακισμέτ/ς Μεραρχίας. Μέχρι τα τέλη

Ιανουαρίου οι δυνάμεις της Ταξιαρχίας διενεργούσαν έρευνες για ανεύ

ρεση όπλων και πυρομαχικών και εργάζονταν για την εκκαθάριση των

δρόμων στην περιοχή δικαιοδοσίας τους ώστε να αποκατασταθούν οι

συγκοινωνίες. Παράλληλα διενεργούσαν συλλήψεις ιδιωτών που είχαν

συμμετέχει στα Δεκεμβριανά στο πλευρό του ΕΑΜ. Στα μέσα Φεβρουα

ρίου στις δυνάμεις της Ταξιαρχίας προστέθηκε το 1630 Τάγμα της 2ης

Ταξιαρχίας Πειραιά, το οποίο είχε συγκροτηθεί στα τέλη Δεκεμβρίου

στην Καστέλλα Πειραιά l2 • Στις 22 Φεβρουαρίου η Ταξιαρχία διατάχθη-

9. WO 204/5604: ~Aπό AAIQ : Συγκρότηση της Εθνοφυλακής και βοηθητικών μονάδων

του Εθνικού Στρατού για βαοικούς εmχειeηοιακούς και διοικητικούς οκοπούς». Ο Σαρά

φης κάνει λόγο για 35 Τάγματα. Σ. Σαράφης, Ο ΕΛΑΣ. Αθήνα: Πολιτικές και Λογοτε

χνικέςεκδόσεις 1958.σ.571-2

10. ΓEΣiΔIΣ. ΑΕΠ. Τόμος 1, Κε(μενο 152. «Η 311 Ταξιαρχ(α Εθνοφυλακής προς το

ΥπουργεCOν Στρατιωτικών, Πάτρα. 8 Ιανουαρωυ 1945 : Έκθεοις επί την εν Πάτραις

καταστόσεως της Εθνοφυλακής»

11. Ενδεικτικά, ΓEΣiΔΙΣ, ΑΕΠ, Τόμος Ι, Κείμενο 114, ~X ΒΜΣ προς ΓΕΣ» 28 Δεκεμβρ(

ου 1944.
12. ΓEΣiΔIΣ, ΑΕΠ, Τόμος 1 Κείμενο 158, Στρατιωτική Διο(κησις Πειeαl.ώς «Συνοmική

Έκθεσις Πεπραγμένων από 11/10/44 έως 3111145"
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κε από την Ανώτατη Στρατιωτική Διοίκηση Αττικής να μετακινηθείστη

Λαμία μαζί με τη διοίκηση, την OJωία είχε αναλάβει ο Συνταγματάρχης

Πυροβολικού- .Πεκαν(;δης:-~ιoικητήςτo 1·63'0 άγματσ σρίσιηΚε"ε"Οο----------------------------

καταγόμενος από τη Λαμία Αντισυνταγματάρχης Παπαναγιώτου, προ-

πολεμικά υποδιοικητής του 420υ Συντάγματος Ευζώνων Λαμίας.

Η μετακίνηση στη Λαμία έγινε στα τέλη Φεβρουαρίου με αγγλικά

αυτοκίνητα και με την άΦιξή της στην πόλη η Ταξιαρχία τέθηκε κάτω

από τις διαταγές της εκεί Αγγλικής Διοίκησης. Στον έ~γχo της υπάγο

νταν οι νομοί Φθιώτιδας και Φωκίδας ενώ έδρα της ήταν η πόλη της

Λαμίας. Την lη Μαρτίου η Ταξιαρχία εγκατέστησε στην πόλη παράλλη

λα με τις διοικητικές αρχές Αστυνομική Διεύθυνση υπό τον Μοίραρχο

Μαρούδα και τους οπλίτες του 1630υ Τάγματος Εθνοφυλακής. Σταδια

κά ωωκέντρωσε τις δυνάμεις της και εγκατέστησε λόχους και διμοιρίες

στις κωμoπό~ις και στα μεγαλύτερα χωριά της περιοχής δικαιοδοσίας

της. Παράλληλα εγκατέστησε φυλάκια στους οδικούς κόμβους με εντολή

τον έλεγχο των διερχομένων και την κατάσχεση κάθε είδους που ανήκε

στον ΕΛΑΣ και δεν είχε παραδοθεί κατά τη συμφωνία της Βάρκιζας. Τον

Απριλιο η δικαιοδοσία της Στρατιωτικής Διοίκησης Λαμίας επεκτάθηκε

στην Ευρυτανία και έγιναν μετακινήσεις Ταγμάτων εντός των ορίων της

Ανώτατης Στρατιωτικής Διοίκησης Στερεάς. Στα τέλη του ίδιου μήνα η

ΙΟη Ταξιαρχία αναχώρησε για τη Δυτική Μακεδονία αφήνοντας στη

θέση της τα Τάγματα που είχαν συσταθεί με τοmκή επιστράτευση.

Η παρουσία της Εθνοφυλακής ήταν καταλυτική καθώς η άΦιξη της

σήμαινε την κατάργηση της πεντάμηνης εξουσίας του ΕΑΜ. Καθώς ο

ρυθμός ανασυγκρότησης της διοίκησης ήταν αργός ήταν απαραίτητο να

συντονιστεί η ανάληψη της εξουσίας από την κυβέρνηση στις εαμοκρα

τούμενες περιοχές με τη δυνατότητα της να ελέγξει και στρατιωτικά τις

περιοχές αυτές. Η Εθνοφυλακή γινόταν κατά αυτό τον τρόπο το κύριο

μέσο επιβολής της κυβερνητικής εξουσίας, ο εγγυητής μαζί με τους Βρε

τανούς της νέας τάξης. Μαζί με την ΕθνοΦυλακή εγκαταστάθηκαν ως

εκπρόσωποι της κυβερνητικής εξουσίας, ο Νομάρχης Θεόδωρος Μανω

λόπουλος, προπολεμικά πολιτευόμενος του Λαϊκού κόμματος και βου

λευτής Καβάλας, ο Πρωτοδίκης, ο υπεύθυνος των Οικονομικών Ymιρε

σιών και άλλες διοικητικές αρχές. Ο Νομάρχης έπαυσε τα διορισμένα

από το ΕΑΜ επαρχιακά συμβούλια και τις διάφορες ε:ruτροπές επαναΦέ

ροντας στη διοίκηση του Δήμου Λαμιέων το τελευταίο διοικητικό συμ

βούλιο το οποίο είχε διορισθεί επί κατοχικής κυβερνήσεως Ράλλη!3. Χάρη

στη ΕθνοΦυλακή πολλοί κυβερνητικοί αξιωματούχοι κάθε είδους μπόρε

σαν να ανακτήσουν τις θέσεις τους ενώ έγινε δυνατή η αντικατάσταση

13. Λαμιακός Τύπος, 8 Μαρτ(ου 1945.

_.
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,
των τοπικών συμβουλίων του ΕΑΜ με σώματα πιστά στην κυβέρνηση

πολλά μέλη των οποίων είχαν διοριστεί κατά τη δικτατορία του Μεταξά.

Κατά αυτό τον τρόπο υπό την προστασία της Εθνοφυλακής οι δυνάμεις

που αντιστρατεύονταν το ΕΑΜ ανέλαβαν την εξουσία. Χαρακτηριστικό

είναι ότι Ανώτερος Διοικητής Στερεάς είχε οριστεί ο υποστράτηγος ΣJw.

νόπουλος, στρατιωτικός διοικητής στη Θεσσαλονίκη επί κατοχικής

κυβερνήσεως Ράλλη και πρωτοστάτης της προσπάθειας για δημιουργία

Ταγμάτων Ασφα4ως στη Μακεδονία··,

Κατά το μήνα Μάρτιο η ΕΟνοφυλακή άρχισε τις εξορμήσεις στην

ύπαιθρο με σκοπό τον αφοπλισμό και τη σύλληψη όσων οπλοφορούσαν

και τη συλλογή πληροφοριών. Στόχος της ήταν η ανεύρεση του κρυμμέ

νου οπλισμού του ΕΛΑΣ τον οποίο αναζητούσε και συχνά ανακάλυπτε

κατόπιν πληροφοριών στα ορεινά χωριά. Παρόλο που προβλέπονταν

αυστηρότατες ποινές για όσους κατείχαν όπλα, χειροβομβίδες ή άλλο

πολεμικό υλικό'5 πολλοί πολίτες όλων των παρατάξεων κατείχαν όπλα, το

μόνο που φαίνεται να υπήρχε σε αΦθονία στην ελληνικό ύπαιθρο.

Παράλληλα οι εθνοΦύλακες εργαζόταν, σύμΦωνα με τις στρατιωτικές

εκθέσεις, για την εμπέδωση της τάξης, την αποκατάσταση της ασΦάλειας

και την εξύψωση του φρονήματος των κατοίκων. Για το τι σήμαιναν πραγ

ματικά αυτές Οι προθέσεις διαφωτιστικές είναι οι παρατηρήσεις του Βρετα

νού Geoffτey Chandler, μέλους του Εκτελεστικού Πολιτικού Πολέμου, που

υπηρετούσε στη Δυτική Μακεδονία την περίοδο μετά τη Βάρκιζα:

«Για την άκρα Δεξιά η αποκατάσταση της ασΦάλειας ήταν συνώνυ

μη με την εξόντωση της Αριστεράς .... Το μυστικό της σκληρότηταςτου

Τάγματοςήταν στη σύνθεση του: αποτελούνταναπό πολλούςνέους που

είχαν εmστρατευτείγια να πολεμήσουντον ΕΛΑΣστην Αθήνα.Σύμφω

να με έναν αξιωματικό του: «ΥπάΡΧεL ακόμη πολλή αναταραχή στις

πόλεις και στα χωριά. Οι κομμουνιστέςπρέπει να Φάνε πολύ ξύλο. Τότε

μόνο η χώρα θα γίνει ειρηνική και ευτυχισμένη».ΤΟ Τάγμα βοηθούσε

έτσι με όλες τις δυνάμειςτου για τη διάδοσηαυτήςτης ειρήνης και ευτυ

χίας. Ήταν υπεύθυνο για πολλά περιστατικάαπό εντελώς αφελή. όπως

η αφαίρεσητης ρωσικήςσημαίαςαπό τις αΦίσεςτων ΗνωμένωνΕθνών,

μέχρι πολύ σοβαρές πράξειςόπως αυθαίρετεςσυλλήψειςκαι παρότρυν

ση πολιτώννα επιτεθούνστουςπολιτικούςτους αντιπάλουςαφού πρώτα

τους έδιναν όπλα για να το κάνουν... Από τις πράξεις της εθνοφυλακής

και των εξτρεμιστών οι διαμαρτυρίες της Αριστεράς για τυραννία της

Δεξιάς αποκτούσαν πραγματικό περιεχόμενο»16.

14. Λευκή Βψλο; ΕΑΜ, ΠQ(Jdβάσεις τη; ΒάρκιζαςΦλεβάρης-!ούνης 1945, Αθήνα. lού

νης 1945 σ. 29
15.Λαμιακός Τύπος. 9 Μαρτίου 1945
16.Geoffrey Chandler. The Divided Land: Απ Ang[o- Greek Tragedy, 1959 και 1994 ελληνική

έκδοση. Θεσσαλον(κη: Παρατηρητής, 2000 σ. 133
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Ενώ η Εθνοφυλακή. ως εκπρόσωπος του κράτους εντεταλμένος για

την εμπέδωση της τάξης και της ασΦάλειας, όφειλε να προασπίσει τη

Συμφωνία της Βάρκιζας, με την προώθησή της σε μιa περιοχή άρχιζε τη

μονόπλευρη συμπεριφορά της απέναντι στις εαμικές οργανώσεις και τους

οπαδούς τους. Η συμπεριΦορά αυτή οφειλόταν σε πολύ μεγάλο βαθμό

στην εmλεκτική συγκρότησή της κατά τα Δεκεμβριανά. Η στρατολογία

των ανδρών διενεργήθηκε βιαστικά και μόνο στην περιοχή που ήλεγχαν

οι Βρετανοί. Σύμφωνα με την μαρτυρία του βοηθού στρατιωτικού ακo~

λούθου της αμερικανικής πρεσβείας W.H.McNeill «Κανένας δεν εξέταζε

με προσοχή τους άνδρες που παρουσιάζονταν για να υπηρετήσουν.

Κανένας δεν ενδιαφερότανγια το ακριβές της ηλικίας τους. Και κανένας

δεν εξέταζε το μητρώο των κληρωτών»17. Κύρια μέριμνα των στρατολό

γων ήταν η αποφυγή κατάταξης ατόμων που ανήκαν στις εαμικές ή κομ

μουνιστικές οργανώσεις και αντίθετα η στρατολόγηση όσων ανήκαν στο

αντι-εαμικό στρατόπεδο. Για να ηττηθεί το ΕΑΜ έπρεπε να κινητoπoιη~

θούν όλες οι διαθέσιμες αντιεαμικές δυνάμεις ακόμα και αν είχαν συνερ

γαστεί με τους Γερμανούς. Ο αρχικός πυρήνας των Ταγμάτων

αποτελούνταν από αφοπλισθέντες και εκτοπισθέντες άνδρες των

Ταγμάτων Ασφαλείας, χωροΦύλακες που είχαν έρθει από τη

Θεσσαλονίκηγια να περάσουν από συμβούλιο κρίσεως. μέλη ακροδεξιών

οργανώσεων όπως η Χ και πολλούς άλλους που βαρύνονταν με

κατηγορίες συνεργασίας με τους Γερμανούς·l. Για τις ομάδες αυτές η

κατάταξη στην Εθνοφυλακή αποτελούσε μοναδική ευκαιρία καθώς τους

πρόσφερε ένα μέσο να αποτινάξουντην κατηγορία του δωσιλογισμούκαι

να επανενταχθούν στις εθνικές δυνάμεις t:.'Vili ταυτόχρονα τους έδινε την

ευκαιρία να εκδικηθούν τον ΕΛΑΣ εναντίον του οποίου είχαν πολεμήσει

κατά την Κατοχή.

Σύμφωνα με τον γφυπουργό Στρατιωτικών της κυβέρνησης Πλαστή

ρα, Λεωνίδα Σπαή, η πλειοψηΦία των ανδρών της Εθνοφυλακής ανήκε

σε πρώην ομάδες συνεργασίας με τους Γερμανούς και η απόφαση να

οπλιστούν προήλθε από τους Βρετανούς·' ύστερα από σύμφωνη γνώμη

της ελληνικής κυβέρνησης. Κατά τον Σπαή, από τους 27 χιλιάδες άνδρες

των Ταγμάτων Ασφαλείας χρησιμοποιήθηκαν οι 12 χιλιάδες, οι λιγότερο

εκτεθειμένοι, οι οποίοι αφού αποφυλακίστηκαν από το Γουδί όπου κρα

τούνταν, ντύθηκαν και εξοπλίστηκαν στο κτίριο της Βουλής:l(l.

]7. WJ{ McNeiU, The GreekDilemma: WarωιdAftermazh, New Υοι1ι:: J.BLippirιcottCo, 1947,σ. ]81
]8. Mc Neil1, The Greek Dilemma, σ. 181 και μαρτυρία r.καρούμπη στο Γ.Ματζώρος. ο

καπετάν - Διαμαντής. Ο σταυραετ6ς της PoιJμελης, Αθήνα 1994, σ.]49-150
19. R. Leeper, When Greek meezs Greek, London 1950, σ. 137.
20. FO 37]/43700, ~EβδoμαδιαίαΑναφοράτης ΣυμμαχικήςυπηρεσίαςΠληροφοριών3-9
Δεκεμβρίου 1944» και Άρθρο Στρατηγού Σπαή στο περιοδικό Πολιτικά θέματα. 4
ΔεκεμβρΙΟυ 1976. ΑναΦέρεται στο Π. Ρούσος. Η Μεγάλη Πενταετία, τόμος Β, Αθήνα

1976 σ. 358
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Οι άνδρες της ΕΟνοφυλακής όντας επιστρατευμένοι επιλεκτικά και

εσπευσμένα κατά τη διάρκεια των Δεκεμβριανών ήταν αντικομουνιστές

και αγνοούσαν τους νόμους. Οι περισσότεροι αμελούσαν ή και παραβία

ζαν τις πολιτικές ελευθερίες που υπόσχονταν η Συμφωνω της Βάρκιζας.

Εκτός των περιπτώσεων όπου παρευρίσκονταν κάποιος Βρετανός Αξιω

ματικός Σύνδεσμος δρούσαν με πολιτικό φανατισμό και συναινούσαν αν

δεν συμμετείχαν στην τρομοκρατία. Στόχος τους ήταν η πάταξη του

ΕΑΜ και η επιστροΦή του βασιλιά μέσα από τη δεξιά τρομοκρατία 21 • Σε

πολλές περιπτώσεις υπαξιωματικοί και άνδρες της Εθνοφυλακής έκαναν

κατάχρηση του αξιώματός τους για να ρυθμίσουν τις προσωπικές τους

διαφορές ενώ οι αξιωματικοί δεν επεδείκνυαν τον κατάλληλο ζήλο ή δεν

είχαν τη δυνατότητα να τους ελέγξουΨ2. Σε πολλές περιπτώσεις το Γενι

κό Επιτελείο για να αντιμετωπίσει την κατάσταση έκρινε αναγκαία τη

μεταστάθμευση των μονάδων από τον τόπο καταγωγής των ανδρών τους

για να μπορέσουν οι εθνοΦύλακες να εκτελέσουν τα καθήκοντά τους

χωρίς να λαμβάνουν υπόψη τους οικογενειακούς και Φιλικούς δεσμούς ή

προσωπικά συμφέροντα 23 • Ακόμη και ο πρωθυπουργός Πλαστήρας σε

διαταγή του στις 7 Μαρτίου Ι 945 προς την ΕθνοΦυλακή και τη Χωροφυ

λακή αναγκάστηκε να ομολογήσει ότι οι άνδρες των δύο αυτών Σωμάτων

της «τάξεωρ> και της «ασΦάλειαρ> ήταν υπεύθυνοι για την έκρυθμη

κατάσταση τις πρώτες εβδομάδες μετά τη Βάρκιζα και προειδοποιούσε

ότι θα τιμωρήσει τους δράστες οι οποίοι παρά τις διαταγές της κυβέρνη

σης συνέχιζαν τη δράση τους14.

Η μονόπλευρη τακτική της Εθνοφυλακής απέναντι στον εαμικό χώρο

έπαιρνε διάΦορες μορΦές. Η ΕθνοΦυλακή προέβαινε σε συλλήψεις

μελών και στελεχών εαμικών οργανώσεων με στερεότυπες κατηγορίες ή

χωρίς ένταλμα. Τα επιΦανέστερα μέλη του ΕΛΑΣ της περιοχής ωστόσο

κατάφεραν να αποΦύγουν τη σύλληψη καθώς με την άΦιξη της Εθνοφυ

λακής έφυγαν για τη ΓιουΥιωσλαβία 15 ή αναζήτησαν καταΦύγιο στην

2]. PRO 37]/48267, «Γενικός Πρόξενος Rapp ~oς Βρετανική Πρεσβεία», 20/4/45
22. Διαφωτιστική ε(ναι η έκθεση του C.M.Woαihouse για την Πελοπόννησο. FO 371148279
«Έκθεση συνταγματάρχη Woαihouse προς την Βρετανική Πρεσβεία Αθηνών; Κατάστα

ση στην Πελοπόννησο», ]1/8/1945
23. ΓΕΣ/ΔΙΣ, Φάκελος ]406/Α Στρατι.ωτική Διοίκηση Λαμίας «Αντίγραφο Ημερολογ(ων

εmχειeήσεων της Στρατιωτικής Διοίκησης Λαμίας από 17-3-1945 μέχρι 3]-5-1945». Τον

Απρ(λιο τα Τάγματα της ιοης Ταξιαρχίας αναχώρησαν για τη Δυτική Μακεδονία και έγι

ναν εσωτερικές ανακατατάξεις στη Στερεά. Το 120 Τάγμα Λαμίας προωθήθηκε στη Λει.

βαδι.ά ενώ στη Λαμία έφτασε το 106 ΤΕ από την Αμφιοσα. Ανόλογες μετακινήσεις έγιναν

και σε άλλες Στρατιωτικές Διοικήσεις παρά τις αντιeρήσεις των κατά τόπου διοικητών.

24. pιζoσπnστης, 8 Μαρτ(ου 1945
25. Γιώργος Χουλιάρα (Περικλής), Ο δρόμος είναι άσωτος. ΕΛΑΣ - ΔΣΕ - Πoλωνiα,

/941-/958. Ιωάννινα: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 2005, σ 382
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ύπαιθρο και αργότερα στα βουνάU ενώ μέλη της τοπικής Εθνικής Πσλι

τοφυλακής κατέφυγαν σε άλλες επαρχιακές πόλεις ή στην Αθήνα. Στην

κατάδοση των τελευταίων πρωτοστάτησαν όσοι είχαν συλληΦθε( ως

«αντιδραστικοb>κατά τη διάρκεια των Δεκεμβριανώνl1.Καθώς σι δικα

στικές αρχές δεν είχαν ακόμα εγκατασταθεί,όπως στην Ευρυτανία.ή δεν

επαρκούσαν για την διεκπεραίωση τόσων υποθέσεων, οι συλληΦθέντες

παρέμενανυπόδικοιστις φυλακέςγια μεγάλο χρονικόδιάστημα.Σύμφω

να με την εφημεριδα Ρούμελη, όργανο του ΕΑΜ Ανατολικής Στερεάς,

στα μέσα Ιουλίου 1945 κρατούνταν στις Φυλακές Λαμίας 260 «τίμιοι

πατριώτες, θύματα του δοσιλογισμού» από τους οποίους οι 213 συνελή

Φθησαν χωρ(ς ένταλμα. Από αυτούς, σημείωνε η εφημερίδα, οι 42 συνε

λήΦθησαν από παρακρατικές οργανώσεις και παραδόθηκαν στα όργανα

του κράτου ς2S. Ωστόσο αντίθετα με ότι συνέβη στις περισσότερες επαρ

χιακές πόλεις, όπως στη Σπάρτη ή στα Τρίκαλα, όπου άμεσα και με προ

κλητικό τρόπο και παρά την αντίθεση των Βρετανών οι κρατούμενοι του

ΕΑΜ αποφυλακ(στηκαν, στη Λαμία οι δικογραΦίες τους διαβιβάστηκαν

από την Εθνική Πολιτοφυλακή στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών

Λαμίας και οι κρατούμενοι μεταφέρθηκαν στις Ποινικές Φυλακές

Λαμίας όπου αναμένονταν να δικαστούν από Ειδικό Δικαστήριο Δωσί

λογων.

ι-ι Εθνοφυλακή παρακώλυε με διάφορους τρόπους τη λειτουργία των

εαμικών οργανώσεων. Στην Αμφισσα έκλεισε βίαια τα γραφεία του ΕΑΜ

με τον ισχυρισμό ότι είχε ρητή εντολή υπουργού ενώ «δια λόγους ασφα

λείας και τάξεως» διαλύθηκαν οι οργανώσεις ΕΑΜ, ΕΠΟΝ, και Εθνική

Αλληλεγγύη Αμφισσας. Στις Κορυσχάδες, όπου στάθμευε το τοπικό

Τάγμα Εθνοφυλακής Καρπενησίου, εθνοΦύλακες καταστρέψανε αντιφα

σιστικά συνθήματα και εικόνες ηρώων του 1821l? Στην πόλη της Λαμίας

η Εθνοφυλακή αφού περιόρισε όλες τις εαμικές οργανώσεις σε ένα οίκη

μα, ζήτησε να επιτάξει και το μοναδικό αυτό οίκημα και να κατεβούν από

τα γραφεία του ΕΑΜ οι συμμαχικές σημαίες και οι εm.γραΦές της οργά

νωσης. Ωστόσο δεν Φάνηκε να ενοχλείται από τις προσόψεις των οικιών

που ήταν γεμάτες από εm.γραφές της οργανώσεως Χ ενώ στους στρατώ

νες και στο κτίριο της Στρατιωτικής Διοίκησης ήταν κρεμασμένες Φωτο

γραΦίες του Γεωργίου και επιγραΦές με το σύνθημα «Έρχεται».JO Στα

τέλη Απριλίου κατόm.ν διαταγής του οικονομικού εΦόρου η Εθνοφυλα-

26. Κ. Παλαιολόγου. Λ.π6 την Εθνική Avrtσraoη στον ΕμΦύλι.ο 1946-1949, τ.1, Αθήνα:

Σύγχρονη Γνώμη 2003 στο οπο(ο αναΦέρεται η προσωπική του ιστορία και οι 1tξρι,;πώσεις

του Μπελή και Διαμαντή.

27. Προφορική μαρτυρία Κ.Κ, ΛαμLα, Φεβρουάριος 2005
28. Ρούμελη. 18 lούλη 1945
29. pιζoσπnστης, 4 Απρίλη 1945
30. Βήμα, 18 Mαfoυ 1945
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κή κατάσχεσε τα αρχεία, τα έ:πυιλα και το κτίριο του Κομμουνιστικού

Κόμματος ενώ την Πρωτομαγιά άγνωστοι εισήλθαν στα γραφεία του και

έκαψαν αρχεία.

Ταυτόχρονα άρχισαν οι επιθέσεις εναντίον του εαμικού τύπου. Στην

Άμφισσα η Εθνοφυλακή κατάστρεψε τα έπιπλα και έσκισε φύλλα της

εαμικής εφημερίδας «Ελεύθερη Φωκίδα» ενώ κατασχέθηκε το m.εστήριo

του ΕΑΜ γιατί προέρχονταν, σύμφωνα με την Εθνοφυλακή, από λεηλα

σω. Στο Καρπενήσι ο διοικητής του Τάγματος Εθνοφυλακής κατάσχεσε

φύλλα της εφημερίδας «Ρούμελψ>. καθημερινού οργάνου του ΕΑΜ Ανα

τολικής Στερεάς, και απείλησε ότι δεν θα επέτρεπε να ξαναπσυληθούν

τέτοια Φύλλα 31 • Η ίδια πρακτική ακολουθούνταν και σε άλλες επαρχιακές

πόλεις όπου προωθούνταν η Εθνοφυλακή αλλά και σε συνοικίες της

Αθήνας:U και πολυάριθμες ήταν οι περιπτώσεις που καταγγέλθηκαν. Στην

πορεία του 1945 ο αριθμός των αριστερών επαρχιακών εφημερίδων μει

ώνονταν όλο και περισσότερο. Τα τυπογραφεία της Ρούμελης καταστρά

φηκαν τρεις φορές από επιθέσεις παρακρατικών και τελικά έπαυσαν να

λειτουργούν στις 13 Αυγούστου 1946. Παρά τις εξαγγελίες των κυβερνή

σεων Πλαστήρα και Βούλγαρη" για ελευθεροτυπία ο διωγμός εναντων

του εαμtΚOύ - αριστερού τύπου συστηματοποιήθηκε λαμβάνοντας διά

φορες μορΦές που κυμαίνονταν από τη λογοκρισία του επαρχιακού

τύπου από τις Στρατιωτικές Διοικήσεις, την καταστροΦή εαμικών φύλ

λων από άνδρες της Εθνοφυλακής και παρακρατικούς, επιθέσεις ενα

ντίον εφημεριδοπωλών και όσων διάβαζαν ή κατείχαν εαμtκά Φύλλα,

μέχρι την απαγόρευση πώλησης εαμικών - αριστερών εφημερίδων στα

κατά τόπους πρακτορεία διανομής τύπου και την καταστροΦή τυπογρα

φικών πιεστηρίων.

Μια άλλη ενέργεια των Στρατιωτικής Διοίκησης Λαμίας ήταν η συγκέ

ντρωση πληροφοριών για την εκκαθάριση δημοσίων υmιρεσιών από

υπαλλήλους που είχαν αντιστασιακή δράση. Η ταχίστη «εκκαθάριση»

του διδασκαλικού κόσμου δεδομένου ότι «μέγα ποσοστόν των εκπαιδευ

τικών λειτουργών είναι αναρχικοί και αποτελούσιν την βάσιν πάσης

αναρχικής εκδηλώσεως εις την ύπαιθρον και τας πόλεις» και η αποστολή

3]. Για την περίπτωση της Θεσσαλίας βλέπε Χρήστος Βραχνιάρης, Πορεία μέσα στη

νύχτα. Η Θεσσαλία στις Φλόγεςτου Εμφυλίου,Αθήνα: Αλφειός, ]990
32. Ριζοσπάστης] Μάη ]945 Για τις πόλεις Πάτρα, Βόλος, Λάρισα, Καρδίτσα, Καλαμά

τα και καταγγελίες στο Λευκή Βίβλος, naedfJdott, της Βdρκιζας, σ.

33. Στις 3]/3/1945 Νόμος 245/1945 της κυβέρνησης Πλαστήρα που τψωρούσε την παρα

κώλυση της ελεύθερης κυκλσφορίας του τύπου. Σnς 17/4/]945 μέτρα Υπουργού Εσωτε

ρικών Τσάτσου και στις 29/4/]945 ανακοίνωση ΖακυνΟηνού για περιφρούρηση ελευθε

ρίας του τύπου από τον στρατό που έφερε τα αντίθετα αποτελέσματακαθώς οι τοπικοί

στρατιωτικοΙδιοικητές λογόκριναντον αριοτερότύπο και απαγόρευαντην κυκλοφορία

του βάσει του Νόμου ]092/]938. Richter. Η Eπiμβαση των f\yylwv, σ. ]58

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:41:41 EEST - 54.226.8.97



Η συγκρότηση και η δράση της Εθνοφυλακής στη Λαμία μετά τη Βάρκι.ζα 385

«αξιόmστων» δημοσίων υπαλλήλων αποτελούσε ζήτημα πρωταρχικής

σημασίας όπως προκύπτει από τις στρατιωτικές εκθέσεις την άνοιξη και

καλοκαίρι 19453t • Με επέμβαση της Στρατιωτικής Διοίκησης ο επιθεωρη

τής πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Φθιώτιδας - Φωκίδας κάλεσε σε απολο

γία 120 δασκάλους της περιΦέρειας με την αιτιολογία ότι αναμείχθηκαν

σε πολιτικές διαμάχες και προπαγάνδισαν ιδέες αντεθνικές που δεν εξυ

πηρετούσαν την ολότητα του έργου τους αλλά συντέλεσαν στον Φθορο

ποιό διχασμόJS. Η ΙΟη Ταξιαρχία Εθνοφυλακής συνέλεξε επιπρόσθετα

πληροφορίες «Περί αναρχικών δικαστικών ως και δικαστικών υπαλλή

λων των περιφερειών Φωκίδος και Φθιώτιδος» τις οποίες απέστειλε στο

Υπουργείο Δικαιοσύνης με τη σημείωση να γίνουν οι απαραίτητες ενέρ

γειες για την άμεση απομάκρυνσή τους για να αποφευχθούν επεισόδια σε

βάρος του δικαστικού γοήτρου και της ησυχίας του τόπου J6 •

Ωστόσο στη Λαμία σε σχέση με τις άλλες επαρχιακές πόλεις της δικαι

οδοσίας της Ταξιαρχίας (Άμφισσα, Καρπενήσι) και πολύ περισσότερο σε

σχέση με την ύπαιθρο εξακολούθησε να υπάρχει μια μορΦή νομιμότητας

για τις εαμικές οργανώσεις οι οποίες συνέχισαν να λειτουργούν με σχετι

κή ελευθερία ως τον Ιούνιο 1946 οπότε εμφανίστηκαν οι πρώτες ομάδες

ένοπλων καταδιωκόμενων στην περιοχή. Σε αυτό έπαιξε ρόλο το ότι η

πόλη ήταν έδρα της Ταξιαρχίας, οπότε υπήρχε μια πιο πιστή εφαρμογή

των διαταγών της κεντρικής διοίκησης, καθώς και μιας αξιόλογης

βρετανικής δύναμης η οποία δρούσε ανασταλτικά στις αυθαιρεσίες των

κατώτερων οργάνων της Εθνοφυλακή ςJ1. Η μετριοπάθεια του διοικητή

της ΙΟης Ταξιαρχίας Συνταγματάρχη Πυροβολικού ΛεκανίδηJl και η

εντοπιότητα του διοικητή του 1630υ Τάγματος Εθνοφυλακής

Ε.Παπαναγιώτου ενδεχομένως συνέβαλαν σε μια πιο ήm.α αντιμετώmση

34. ΓΕΣιΔΙΣ, ΑΕΠ, Τόμος], Κείμενο ]75 «Περιληπτική Έκθεσις εσωτερικής καταστάσε

ως βάσει των εκθέσεων των Στρατιωτικών Δι.οι.κήσεων», Απρίλιος 1945.
35. Ριζοσπάστης, ]3 Ιουνωυ 1945
36. Λευκή Biβλoς, ΠaeαΡάσεις της Βάρκιζας Φλέβάρης -Ιούνης 1945, Αθήνα. Ιούνης

]945,σ.34

37. Αυτό αποτελεΙ γενικότερη διαπίστωση για τις πόλεις όπου στάθμευαν βρετανικές

δυνάμεις. Mc Nei], Greek Dilemma, σ.20]
38. Ο Στέφανος Λεκανίδης γεννήθηκε το ]892 στα Χανιά από βενιζελ~κή οικογένεια με

παράδοση στην πολιτική. Αποφοίτησε από τη Σχολή Ευελπίδων το 19]6 και πήρε μέρος

ως αξιωματικός του πυρoβoλ~κoύ στον Α Παγκόσμιο Πόλεμο κα~ στη μικρασιατική

εκστρατεω. Στη Μέση Ανατολή διετέλεσε Διοικητής Πυροβολικού, Στρατιωτικός Διοι

κητής Λιβάνου, ΠαλαιστΙνης και ΣυρΙCΙς και φρούραρχος Αλεξάνδρειας. Μετά την Απε

λευθέρωση ανέλαβε διοικητής της ]οης Ταξιαρχιας Εθνοφυλακής, Στρατιωτικός Διo~κη

τής Φθιώτι.δας-Φωκιδας. Δυτικής Μακεδονιας κα~ Ταξιαρχος Φλώρινας. Αποστρατεύτη

κε το Φεβρουάριο 1947. Από το ]964-] 967 διετέλεσε Δήμαρχος Χαν(ων εκλεγμένος με την

Ένωση Κέντρου. ΠαύτηΚΕ από τη χούντα και το 1974 διορίστηκε αντι.δήμαρχος για ένα

χρόνο. Ί-Ιταν πολύ αγαπητός στους δημότες του. Πέθανε το ]981. Δημoτ~κή Βιβλιοθήκη

Χανίων, Αρχείο Στ. Λεκανlδη.
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των εαμικών οργανώσεωνστη Λαμία. Είναι χαρακτηριστικόότι το (διο

Τάγμα.το 163. όταν πέρασε από τη Λάρισα καθ' οδόν προς την Κοζάνη,

όπου μετατέθηκε. προέβη σε καταστροφές και βανδαλισμούς των τυπο

γραφείων της εαμικής εφημερίδας Αλήθεια και των γραφείων της περι

φερειακής επιτροπής του ΚΚΕ, του ΕΑΜ και της ΕΠΟΝ39. Ανασταλτικό

στις αυθαιρεσίες ρόλο πρέπει να έπαιξε και η ύπαρξη μιας ισχυρής οργά

νωσης του Κομμουνιστικού Κόμματος στη Λαμία, όπου έδρευε η Κομ

ματική Οργάνωση Περιοχής Στερεάς, η δυνατότητα της οποίας για εντο

νότερη δράση εξασΦάλιζε μια κατάσταση νομιμότητας.

Η Εθνοφυλακή εκτός από την ευθύνη της τήρησης ασΦάλειας και

τάξης είχε και την ευθύνη για τη συγκρότηση νέων Ταγμάτων ύστερα

από τη διενέργεια στρατολογίας σε τοπικό επίπεδο ώστε τα υπάρχοντα

να μπορέσουν να προωθηθούν και να συνεχίσουν το έργο τους αΦήνο

ντας τα νέα Τάγματα να δρουν στις ιδιαίτερες πατρίδες τους. Ως το Μάρ

τιο 1945 είχαν δημιουργηθεί 13 Ταξιαρχίες Εθνοφυλακής με 65 Τάγματα.

Ένα χρόνο αργότερα η Εθνοφυλακή είχε αναπτυχθεί σε επτά Στρατιωτι

κές Διοικήσεις με έδρα τις σημαντικότερες πόλεις σε όλες τις περιοχές της

χώρας Φθάνοντας τους 60 χιλιάδες άνδρες"'. Κύριο χαρακτηριστικό και

σε αυτή τη Φάση της συγκρότησης των Ταγμάτων ήταν η προσπάθεια

των δημιουργών τους για την επιλεκτική τους στελέχωσή καθώς η Εθνο

φυλακή καλούνταν να αναλάβει καθήκοντα διαφορετικά από έναν κλα

σικό στρατό ο οποίος θα προάσπιζε τα σύνορα της χώρας. Το ΕΑΜ, αν

και είχε ηττηθεί στρατιωτικά στην Αθήνα, συνέχιζε να διατηρεί μεγάλο

μέρος της δύναμής του στην επαρχία. Κύριος στόχος κατά συνέπεια των

Βρετανών και της κυβέρνησης ήταν η εμπέδωση της κρατικής εξουσίας,

η υποταγή της εαμικής υπαίθρου στην κυβέρνηση της Αθήνας. Καθώς ο

στρατιωτικός έλεγχος αποτελούσε προϋπόθεση του διοικητικού ελέΥΧου,

η Εθνοφυλακή αναλάμβανε έναν πολιτικό ρόλο και γινόταν ένα εργαλείο

άσκησης εσωτερικής πολιτικής και ως τέτοιο όφειλε να είναι πολιτικά

αξιόπιστο. Για αυτό έπρεπε να γίνει προσεκτική επιλογή των ατόμων που

θα την συγκροτούσαν ιδιαίτερα ύστερα από την εύκολη σχετικά διάλυσή

της στην επαρχία κατά τα Δεκεμβριανά.

Στα μέσα Μαρτίου έφτασαν από την Αθήνα αξιωματικοί για να

συγκροτήσουν τη Στρατιωτική διοίκηση Λαμίας με διοικητή τον Ασημά

κη Βασίλειο καθώς και τα τοπικά Τάγματα Εθνοφυλακής: το J20 Τάγμα
Λαμίας και το 106 Τάγμα Αμφισσας. Στα τέλη Μαρτίου άρχισε η παρου·

σίαση των οπλιτών των κλάσεων 1938 και 1939 ταυτόχρονα στα Τάγμα

τα Εθνοφυλακής Λαμίας και Αμφισσας. Η στελέχωση έγινε με άνδρες

39. Ριζοσπάστης, 1 Matov 1945
40. Δ. Ζαφειρόπουλος, Ο αντισυμμοριακός αγών. 1945-1949, Αθήνα σ. 78-80
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παλαιότερωνκλάσεων ώστε να μη χρειάζονται μηχανισμοί εκπαίδευσης

νεοσυλλέκτωνπου ήταν πολυέξοδη και αργή διαδικασία.Η συγκρότηση

των Ταγμάτωνκαι η πορεία δράσης και εκπαίδευσήςτους βρισκότανυπό

την εποπτεία ομάδας Βρετανών συνδέσμωγ4l. Η προβλεπόμενη σύνθεση

Τάγματος ήταν 500 οπλίτες, σύμφωνα με τον πίνακα εμπόλεμης σύνθε

σης, ενώ όσοι «πλεόναζαν», 95 από το Τάγμα Λαμίας, έλαβαν προσωρι

νά απολυτήρια. Στην πραγματικότητα όσοι εξαιρούνταν από τη Στρα

τιωτική διοίκηση Λαμίας ως υπεράριθμοι απολύονταν εξαιτίας της συμ

μετοχής τους στην εθνική αντ(σταση41με την προβολή δήθεν λόγων υγεί

ας, της «αριστερής πλευρίτιδας», όπως σκωπτικά oνoμάστηκεc. Οι οργα

νώσεις εθνικοφρόνων που είχαν ιδρυθεί στα χωριά φρόντιζαν να δώσουν

τις απαραίτητες πληροφορίες για τον καθένα που πήγαινε να καταταγεί.

Ένα μόλ".; μήνα μετά τη Συμφων!α της Βάρκιζας στ".; 12 Μαρτίου 1945 η

θλιβερή αυτή πραγματικότητα υπογραμμίστηκε σε υπόμνημα ΕΑΜ προς

τις Συμμαχικές Κυβερνήσεις" και επισημάνθηκε σε βρετανικές πηγέςe.

Παρά τις συνειδητές ωστόσο προσπάθειες των στρατολόγων για τον

αποκλεισμό κάθε εαμικού στοιχείου δεν στάθηκε δυνατό να εμποδιστεί η

κατάταξη ατόμων που είχαν μετέχει στις εαμικές οργανώσεις. Τα άτομα

αυτά ήταν όσο το δυνατό mo αχρωμάτισταπολιτικά. Ήταν εξωκoμματι~

κοί, μέλη του ΕΑΜ αλλά όχι του ΚΚΕ. Δελτία πληροφοριώνκαι προσω

πικές μαρτυρίες ανέφεραν ότι σε σύντομο χρονικό διάστημα συγκροτή

θηκαν στα τοmκά Τάγματα παράνομεςκομμουνιστικέςοργανώσεις ενώ

έκαναν μνεία για ευνοϊκή προδιάθεση των ανδρών προς το ΚΚΕ και

τήρηση κατάσταση ετοιμότητας ώστε, αν χρειαζόταν,να κινηθούν προς

κατάληψη της εξoυσίας..s. Σε αυτό το σημείο εντΟπίζεταιμια σημαντική

διαφορά ανάμεσα στα Τάγματα που συγκροτήθηκανστην Αθήνα κατά

4 ι. Wo Ι 78/58-62 Οι Βρετανοί είχαν τοποθετήσεισε όλα τα Τάγματα Εθνοφυλακής στρα

τι.ωτικούς συνδέσμους οι οποίοι έστελναν στην Βρετανική Στρατι.ωτική Αποστολή δεκα

πενθήμερες αναφορές, δελτω πληροφοριών και εκθέσεις προόδου. Υπήρχαν 4 μονάδες

Βρετανών Συνδέσμων (BriIish Lίaίson Units). Η μονάδα Ο αναφερόταν στη Στρ. Δωίκ.

Ρούμελης και η Λαμία ορίζονταν ως περιοχή με κωδικό 54.
42. Νίκος Μαγόπουλος, Γενιά αγώνων και θυσιών, 33 χωριά Kαeδίτoας και Δομοκού,

Αθήνα 1990, σελ, 98
43.Γ. Κουτρούκης, Εν ψυχρώ. Καιοχή - Βάρκιζα - ΕμΦύλιος, Αθήνα: Εκδ.

Κ.Καπόπουλος 1996 σελ.52

44. Υπόμνημα ΚΕ Πολιτικού Συνασmσμoύ Κομμάτων του ΕΑΜ προς ΑΜ Αντιβασιλέα,

Λευκή Βίβλος, naeaPdoet, rης Βάρκιζας Φλεβάρης-Ιούνης 1945,2515/1945, σ.79-80
45. Heinz Richter, Η Ε,,'7iμβαση ιων Άγγλων στην Ελλάδα. Από rη Βcteκιζα στον ΕμΦύλιο

Πόλεμο. Φεβροvcteιος 1945 - ΑύΥουστος 1946, Αθήνα: Εστία 1997, σ. 179 και FO
371148264 «Λήπερ προς Foreign Offίce», 5/4/1945
46. Δεν υπάρχουν πολλές πληροφορίες σε επίσημα έγγραφα για τις οργανώσεις του ΚΚΕ

στο στρατό. ΓΕΣιΔΙΣ, ΑΕΠ, Τόμος Ι, Κείμενο 175, «Γενικό Εmτελείο Στρατού, Δι.εύ-
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τη διάρκεια των Δεκεμβριανών και αποτελούνταν από σκληροπυρηνικά

αντιεαμικά στοιχεία και τα Τάγματα που συγκροτήθηκαν τοπικά στις

Στρατιωτικές Διοικήσεις των επαρχιών.

Μετά από δύο μήνες παρουσίας της Εθνοφυλακής ο Διοικητής της

Στρατιωτικής Διοίκησης Λαμίας ήταν σε θέση να ανακοινώσει στους

ανώτερους του ότι η ασΦάλεια βρισκόταν σε ικανοποιητικό αν όχι σε

ευχάριστο σημείο. Το εθνικό φρόνημα είχε αποκατασταθεί πλήρως στις

πρωτεύουσες Λαμία, Άμφισσα και Καρπενήσι και η ασΦάλεια βρισκόταν

σχεδόν σε προπολεμικά επίπεδα έτσι ώστε ήταν δυνατό πλέον να αντικα

τασταθεί η Εθνσφυλακή από την ΧωροΦυλακή47.Η κατάσταση ωστόσο

εμφανίζονταν διαφορετική στις ορεινές περιοχές της υπαίθρου (Όρθυς,

Δωρίδα, ορεινά Δυτικής Φθιώτιδας, Άγραφα) όπου η Εθνοφυλακή δεν

είχε μόνιμη παρουσία. Σε αυτές τις περιοχές οι εαμικές οργανώσεις δια

τηρούσαν την εmρρoή τους, τα λαϊκά δικαστήρια συνέΧLζαν να λειτουρ

γούν τα κοινοτικά συμβούλιά του ΕΑΜ να έχουν εξουσία και οι θεσμοί

που εισήγαγε να βρίσκονταL ακόμα εν ισχύ. Η τοπική εθνικιστική εφημε

ρίδα Λαμιακ6ς Τύπος σημείωνε ότι μέχρι την Ιη Ιουνίου 1945 «σε 42 κοι

νότητες τα πάντα διέπονται από τα διορισθέντα όργανα του ΚΚΕ και της

αυτοδιοίκησης τα δε χωνιά εξακολουθούν να δρουν ακόμα, συνέπεια της

ασκούμενης τρομοκρατίας του ΕΑΜ-ΕΛΑΣ»". Η σύντομη παραμονή

της ΕθνοΦυλακής, σε όσα χωριά πραγματοποιήθηκε, δε στάθηκε ικανή

να μεταβάλλει την αρνητική στάση των κατοίκων απέναντι στη νέα κρα

τική εξουσία. Οι κάτοικοι των ορεινών χωριών που συνήθως συμμετείχαν

σύσσωμα στην Αντίσταση αρνούνταν να συνεργαστούν με τους εκπρο

σώπους της νέας τάξης και να υποδείξουν τα κρυμμένα όπλα του ΕΛΑΣ

ή να καταγγείλουν όσους έλαβαν μέρος στο κίνημα της Αντίστασης. ΤΟ

ημερολόγιο της lOης Ταξιαρχίας αποτύπωσε τη στάση των κατοίκων της

υπαίθρου κατατάσσοντας τα χωριά ανάλογα με το ηθικό των κατοίκων

τoυ~. Όσο χαμηλότερο καταγράφονταν τόσο μεγαλύτερη ήταν η υπο

στήριξη προς το ΕΑΜ. Τα χωριά που εξακολουθούσαν να στηρίζουν το

θυνση Πληροφοριών: Περιληπτική Έκθεση της εσωτερικής κατάστασης μηνός ΑπριλΙ

ου» Αθήνα 5 ΜαΙ:Ου 1945. Η ύπαρξη τους ωστόσο επιβεβαιώνεται από ;ωλλές ΠQoowm.

κές μαρτυρίες. Ενδεικτικά Σ. Κακαράς, ΤΟ οδοιπορικό ενός αΥωνιστή, Λαμία: αυτοέκδο

ση 1999 σ. ]22-]32, Γ. Ζιώγας, Αντίσταση - Εμφυλιος - ΠοΜ,τική ΠροοφυΥιά, Αθήνα

1999 σ. 253, Γ. Γούσιας, Αιτίες Υια την ήττα και διάσπαση ΚΚΕ και Ελληνικής Aρwτεράς,

Αθήνα: Να υπηρετούμε το λαό ]977 σ. 134-136, Κ. Παλαιολόγου, Από την Εθνική Avτ{·

στααη στον Εμφυλιο /946·/949, τ.l, Αθήνα: ΣύΥχρονη Γνώμη 2003 σ. 45
47. ΓΕΣι'ΔΙΣ, ΑΕΠ, Αδημοσίευτα έ)ΎραΦα, Φ. 14Ο6ΙΑ ~':Eκθεσις επί της καταστάσεως

περιφερείας από άποψης ασφ6λειας Aπeίλιoς 1945(27f4/1945)>>
48. Λαμιακός Τύπος, Ι Ιουνίου 1945

49. ΓEΣfΔIΣ, ΑΕΠ, Αδημοσίευτα έγγραφα, Φ.]236/ΓΙI, «Γραφείο Εmχειeήσεων ιοη

Ταξιαρχω Εθνοφυλακής. Πολεμικόν Ημερολόγιον Από 8-1-45 έως 23-7-46»
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ΕΑΜ αποτελούσαντον κύριο στόχο των εθνοφυλάκωνοι οποίοι κυκλο

φορούσανδηλώσεις μετάνοιαςκαι εκβ(αζαντα μέλη των εαμικώνοργα

νώσεων να τις υπογράψουν με αποτέλεσμα ιδίως τους καλοκαιρινούς

μήνες του 1945 να εμφανίζονται στον τοπικό εθνικόφρονα τύπο ομαδικές

δηλώσεις. Δεν είναι τυχαίο ότι οι περιοχές που υπέστησαν τη μεγαλύτερη

πίεση είτε από την Εθνοφυλακή είτε από τις παρακρατικές οργανώσεις,

όπως τα χωριά της Δυτικής Φθιώτιδας και της επαρχίας Δομοκού, απο

τέλεσαν ένα χρόνο αργότερα, το καλοκαίρι του 1946, το εφαλτήριο για το

ξεκίνημα των πρώτων ομάδων ένοπλων καταδιωκόμενων στην περιοχή

της Φθιώτιδας. Παρόμοια κατάσταση σύμφωνα με τις στρατιωτικές

εκθέσεις των Στρατιωτικών Διοικήσεων προς το Γενικό Επιτελείο Στρα

τού επικρατούσε και σε άλλες περιοχές της χώρας50.

Σε αντίθεση με τις διακηρύξεις της Εθνοφυλακής για απελευθέρωση

και μεταλαμπάδευση της ελευθερίας στις επαρχίες, ο αριστερός τύπος

έκανε λόγο για νέα Κατοχή. Για μια σημαντική μερίδα του πληθυσμού η

κατάσταση που διαμορΦώθηκε στην ύπαιθρο ήταν εφιαλτική. Στην

πράξη η εξύψωση του ηθικού και η εμπέδωση του αισθήματος της τάξης

και της ασΦάλειας που ευαγγελίζονταν η Εθνοφυλακή σήμαιναν την

κατάλυση της εξουσίας του ΕΑΜ και την ενίσχυση κάθε αντιεαμικού

στοιχείου. Μια νέα τάξη επικράτησε όπου οι ρόλοι είχαν αντωτραφεί

καθώς ήταν οι κυρίαρχες κατά την κατοχή εαμικές οργανώσεις οι οποίες

τελούσαν υπό διωγμό. Μόλις τα στρατιωτικά τμήματα προωθούνταν σε

ένα χωριό έκαναν, κατά την πρακτική των Γερμανών, μπλόκο. Καλούσαν

όλους τους κατοίκους του χωριού στην πλατεία όπου οι επονομαζόμενοι

«εθνικιστές» υποδείκνυαν όσους υπήρξαν μέλη ή είχαν συνεργαστεί με το

ΕΑΜ ενώ ακολουθούσαν συλλήψεις και ξυλοδαρμοί!1. Σύμφωνα με

καταγγελία του Ριζοσπάστη «στους νομούς Φθιώτιδας - Φωκίδας 
Ευρυτανίας, σε ένα δεκαήμερο του Μάη η Εθνοφυλακή διέπραξε 3
Φόνους.3 τραυματισμούς, 332 δαρμούς, 17 μπλόκα χωριών, 610 συλλή

ψεις αγωνιστών. 3 κλεισίματα εφημερίδων, κατασχέσεις τυπογραφείων,

διάλυση λαϊκών ιατρείων»!1. Παρόλο που από τη μέχρι τώρα έρευνα δεν

είμαστε σε θέση να ελέγξουμε την ακρίβεια των αριθμών που αναΦέρο

νται, τον Απρίλιο ένα μόλις μήνα μετά την εγκατάσταση της Εθνοφυλα

κής, ο τοπικός τύπος και το ημερολόγιο της lΟης Ταξιαρχίας ανέφεραν

πολυάριθμα περιστατικά αντεκδίκησης εναντίον μελών του ΕΑΜ·ΕΛΑΣ

σε χωριά της υπαίθρου ακόμα και πολύ κοντινά στη Λαμία. Σύμφωνα με

50. Ενδεικτικά ΓΕΣιΔΙΣ, ΑΕΠ, Τόμος 2. Κείμενο 13. Στρατιωτική Διοίκηση Λαρίσης

..Περί της εν γένη στρατιωτικής καταστάσεως της περιοχής Στρατι.ωτικής Διοικήσεως

Λαρ(σης»,1 Δεκαπενθήμερov Ιουνίου.

51. Ριζοσπάστης. 2 Μάρτη 1945
52. Ριζοσπάστης, 13 Μάη 1945
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έκθεση της Στρατιωτικής Διοίκησης Λαμίας από άποψης ασΦάλειας για

το μήνα Απρίλιο 1945 στα μέρη όπου είχαν εγκατασταθεί Τμήματα Εθνο

φυλακής τα όργανά της θεώρησαν ότι εξυψώθηκε σε τέτοιο σημείο το

εθνικό φρόνημα των κατοίκων ώστε αντιστράφηκε η ανισότητα και «αι

επαναστατικαί οργανώσεις τρομοκρατηθείσαι αιτούνται την προστασ(αν

των οργάνων της εθνοφυλακής από αντεκδικήσεις των μέχρι τούδε τρο

μοκρατούμενων και δεινοπαθησάντων εθνικιστών», Ο Στρατιωτικός

Διοικητής απέδωσε τα περιστατικά αυτά στην απουσία δικαστικών

αρχών και στο πλήθος των εκκρεμών υποθέσεων με αποτέλεσμα οι πολί

τες «αγανακτούντες μέχρις απογνώσεως αναγκάζονταν καλώς ή κακώς

να χειροδικούv»SJ. Στην ουσία επρόκειτο για αδυναμία ή απροθυμία ελέγ

χου της κατάστασης.

Σχεδόν ταυτόχρονα με την εγκατάσταση της Εθνοφυλακής έκαναν

την εμΦάνισή τους ένοπλες παρακρατικές οργανώσεις. Σύμφωνα με έκθε

ση του Ανώτατου Στρατιωτικού Διοικητή Στερεάς ύστερα από εmθεώ

ρηση που ενήργησε ο Εm.τελάρχης στις Στρατιωτικές Διοικήσεις Θηβών

και Λαμίας η ασΦάλεια στην ύπαιθρο, αντίθετα από τις πόλεις, δεν βρι

σκόταν σε ευχάριστο σημείο καθώς υπήρχαν ένοπλες ομάδες αμφοτέρων

παρατάξεων, οι κάτοικοι των περισσότερων χωριών κατείχαν όπλα και ο

αφοπλισμός τους ήταν δυσχερής εξαιτίας των ανεπαρκών δυνάμεων της

Εθνοφυλακής54' Την κατάσταση που εmκρατούσε αλλά και την απάθεια

της Εθνοφυλακής απέδωσε ανταπόκριση της αθηναϊκής κεντρώας εφη·

μερίδας Βήμα

Κατά πληροφορίας εκ Λαμίας εξακριβωθείσας και εmτοmως από

πρόσωπον κατέχον θέσιν εις την πολιτικήν η κατάστασις εις τον Νομόν

Φθιώτιδος και την Θεοσαλίαν εΙναι αΦόρητος συνεπεία της δράσεως

των υπό την γενικήν ηγεσίαν του εκ Φαρσάλων ληστοφυγοδίκου Σούρ

λα συμμοριτών, των επίσης ζωοκλεπτών και φυγοδίκων Βουρλάκη και

Μπουλουκούτα. Καθημερινώς ομάδες εκ 35-40 συμμοριτών ενεργούν

εmδρoμές εις τα χωρία, δέρνουν και απάγουν χωρικούς και εκβιάζουν

αυτούς να εγγραΦώσι εις συλλόγους βασιλοφρόνων. Και ενώ ειδοποιη

θει στρατιωτικόν φυλάκιον ευρισκόμενον εις απόστασιν ενός μόνου

χιλιομέτρου από του χωρίου, ουδείς εθνοΦύλαξ εκινήθη εναντίον της

ουμμορΙας με τη δήλωοιν «τι να κάνουμε αυτοΙ μας βοηθούν» 55.

Στην περιοχή της Στρατιωτικής Διοίκησης Λαμίας δρούσαν σύμφωνα

53. ΓEΣJΔIΣ, ΑΕΠ. Αδημοσίευτα έγγραφα, Φ. 14Ο61Α, ...Στρατιωτική ΔιοΙΚηση Λαμίας,

Αντίγραφο Ημερολογίων ε.'1ιχειρήσεων της Στρατιωτ~κής Διοίκησης Λαμίας από 17-3
1945 μέχρ~ 31-5-1945; Έκθεσις επί της καταστάσεως ασΦάλειας της περΙΦέρειας από από

ψεως ασΦάλειας 1-]5 Matou 1945,. 15151 1945
54.ΓΕΣιΔΙΣ, ΑΕΠ. Τόμος 2, Κείμενο 3, «ΑΣΔΣΕ προς Υπουργείο Στρατιωτικών, ΓΕΣ

Διεύθυνση Επιχειρήσεωv», 6 Ιουνίου 1945.
55. Βήμα, 18 Μαϊου 1945
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με Δελτίο Πληροφοριώντης ΑνώτατηςΣτρατιωτικήςΔιοίκησηςΣτερεάς

Ελλάδαςοι εθνικιστικέςομάδες του Σούρλα,του Βουρλάκη,του Τσαμα

διάΜ • Το Δελτίο ανέφερε και την ύπαρξη εννέα πολυμελών ομάδων

«αναρχικών»για να δικαιολογήσειτη δράση των εθνικιστικώνομάδων

και την ανεπάρκειατων δυνάμεωντης Εθνοφυλακής. Σύμφωνα με μαρ

τυρίες5'1 υπήρχαν αγωνιστές της Εθνικής Αντίστασης όπως ο Μπελής, ο

Διαμαντήςκαι ο Καραλίβανοςπου είχαν καταΦύγειστα ορεινά,παρά τις

αντιρρήσεις του ΚομμουνιστικούΚόμματος,για να αποΦύγουν τις διώ

ξεις και κρυβόταν μεμονωμένοιή σε ομάδες δύο - τριών ατόμων, αυτο

συντηρούμενοι και άοπλοι. Οι καταδιωκόμενοι ωστόσο δεν είχαν καμία

δράση έως την Ανοιξη 1946 και σε καμία περίπτωση δεν συγκρότησαν

ομάδες 50-100 ατόμων κατά τη διάρκεια του 1945.
Στις αρχές Ιουλίου 1945 με τον Αναγκαστικό Νόμο 463 δόθηκε προ

θεσμία για παράδοση των κατεχόμενων όπλων από τους πολίτες. Στις επι

στολές παράδοσης οπλισμού των αρχηγών των κυριότερων εθνικιστικών

ομάδων Φθιώτιδας φανερώνεται πίσω από την έπαρση και τις απειλές

των συντακτών τους η πίστη τους ότι εκτελούν αποστολή ύψιστης εθνι

κής σπουδαιότητας και ότι οι ίδιοι είναι Φύλακες του νόμου και της

τάξης. Οι ίδιοι δικαιολογούσαν τη δράση τους ως αντίβαρο στη δράση

των κoμμoυνιστώVSΙ. Παρά τις διαβεβαιώσεις της Ανώτατης Διοίκησης

Χωροφυλακής Στερεάς Ελλάδας οι παρακρατικές ομάδες δεν διαλύθη

καν αλλά συνέχισαν να δρουν στην ύπαιθρο και τους επόμενους μήνες

όπως υποδεικνύουν τα πολυάριθμα περιστατικά τρομοκρατίας στην

περιοχή και η επικήρυξη των αρχηγών τους από την επιτροπή Δημόσιας

ΑσΦάλειας στα μέσα Νοεμβρίου S9 •

Αλλά και σε όλη την επικράτεια έκαναν την εμφάνισή τους ένο

πλες τρομοκρατικές οργανώσεις οι οποίες πιθανά στρατολογούσαν τα

μέλη τους από τους φυλακισμένους συνεργάτες των κατακτητών οι οποί

οι είχαν απελευθερωθεί από τους ΕθνοΦύλακες αμέσως μόλις έΦταναν σε

μια επαρχιακή πόλη60. Στα υψηλότερα κλιμάκια της ιεραρχίας δεν υπήρ

χε ενθουσιασμός για τέτοιους συμμάχους. Ο Πλαστήρας προσπαθούσε

να υπενθυμί,ζει στις στρατιωτικές αρχές και στη χωροφυλακή, η οποία

56.ΓΕΣιΔΙΣ, ΑΕΠ, Τόμος 2, Κε(μενο 4, «ΑΣΔΣΕ,Δισιι;, Πληροφορι.ών:Κατάστασιςεμφα

νωθεωώνένοπλωνομάδων»

57. Γ. Ματζώρου. Ο Καπετάν Διαμαντής. σ.149 Υ.αι Παλαι.ολόγου, Από την Εθνική

Αντίσταση, σ.II4-115

58. ΓΑΚ Λαμ(ας, AδημoσCΕΥτα έγγραφα Δι.ο(κησης ΧωροφυλαΥ.ής Λαμ(ας, «Επιστολή Ι.

Τσαμαδιά προς Δι.ο(κηση Χωροφυλακής Λαμ(ας: Παράδοση οπλι.ομού».

59.Λαμιακός Τύ;ως, 16 Νοεμβρωυ 1945. Ο Τσαμαδιάς συνελήΦθη αλλά α.r'"tέδρασε με

αρκετά ύποπτο τρόπο από τις φυλακές Λαμ(ας στα τέλη ΔεκεμβρΙΟυ 1945. Ρούμελη, 28
Δεκεμβρ(ου 1945
60 . D.H. Close, The origins ο! the Greek CίνίΙ War, ΛονδΙνο και Νέα γόρκη : Longman
1995, σ. 154
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392 Βασιλική Λάζου

συχνά συνεργαζόταν με την Εθνοφυλακή,ότι δεν ανήκαν σε καμία πολι

τική ομάδα αλλά είναι πανέλληνες και υπηρετούν το κράτος. Κανείς

όμως δεν έδινε σημασία σε αυτά'!. Ο Ανώτατος Διοικητής Στερεάς Σπα

νόπσυλος αναγκάστηκενα στείλει αυστηρή προειδοποίησηστη Στρατιω

τική Διοίκηση Λαμίας για κυρώσεις στον διοικητή του λόχου ΕθνοΦυλα

κής στο Δομοκό ο οποίος δεν ανέπτυσσε τη δέουσα πρωτοβουλία και

δραστηριότητα για επιβολή του κράτους του νόμου. Ο Διοικητής της

ΑΣΔΣΕ επεσήμανεότι οι ρυθμιστές της τάξης και της ασΦάλειας ήταν οι

αρχές της ΕθνσΦυλακής και όχι ανεύθυνες ομάδες σι οποίες καλύπτο

νταν με το μανδύα του εθνικιστή και ζητούσεαπό τις κατά τόπους μονά

δες της Εθνσφυλακής να λάβουν δρακόντεια μέτρα εναντίον κάθε ένο

πλης ομάδας και εναντίον μεμονωμένωνενόπλων οι οποίοιεμφανίζονταν

στην περιοχή δικαιοδοσίαςτους. Τόνιζε τέλος ότι δεν θα επέτρεπε καμία

αποκατάστασητου κράτουςαπό ανεύθυνα άτομα, ομάδες ή οργανώσεις.

Παρά ωστόσο τις εντολές που λάμβανε από την ΑΣΔΣΕ η στάση της

Εθνοφυλακήςεξακολουθούσενα είναι παθητική. Την ίδια στάση κράτη

σαν και οι διοικητές των άλλων Στρατιωτικών Διοικήσεων της χώρας!.

Παρά τις οδηγίες για αφοπλισμότων ένοπλωνομάδωναπό την κυβέρνη

ση και τις συστάσεις της Βρετανικής Στρατιωτικής Αποστολής οι παρα

κρατικοί εξακολουθούσαννα βρίσκουν υποστήριξη και προστασία από

τις κατώτερες υπηρεσίες και συνέχιζαν την τρομοκρατία μπροστά στα

μάτια της Εθνοφυλακής.Η αδυναμία της κεντρικής εξουσίας να επιβλη

θεί στα εκτελεστικά της όργανα στηλιτεύθηκε από τον αριστερό τύπο6J

και επισημάνθηκε από τους Βρετανούς. Ο C.M.Woodhouse. πολύ καλός

γνώστης των ελληνικών πραγμάτων. σε έκθεσή του προς τη Βρετανική

πρεσβεία έκανε λόγο για ελλιπή έλεΥχ.Ο των tom.xiliv δυνάμεων από τις

αρχές και τόνιζε ότι όποια διαταγή και αν διαβιβαζόταν από πάνω κανείς

δεν ήταν βέβαιος ότι θα εκτελούνταν64 •

Στα μέσα Σεπτεμβρίου η ευθύνη για την ασΦάλεια και τάξη πέρασε

στην Χωροφυλακή. Η εθνοφυλακή μεταβλήθηκε σε σώμα μεθοριακών

φρουρών ενώ ένα τμήμα της ενσωματώθηκε στην χωροφυλακή. Για την

καλύτερη εξυπηρέτηση των αναγκών ασΦαλείας της περιοχής το 1060
Τάγμα Λαμίας παρέμεινε στην περιοχή της Ανώτατης Στρατιωτικής Διοί-

6]. Λευκή Biβλoς Παρdβάσεις της Βάρκι'ας, σ. 51-53
62. ΓΕΣιΔΙΣ, ΑΕΠ, Τόμος 2. Κε(μενα 7, 8, 9,10, ]5, «Ανώτατη ΣτραΤWJτι.κή Διοί.κηση

Πατρών,., Ιούνιος 1945 και ΓΕΣιΔΙΣ, ΑΕΠ, Τόμος 2, Κε(μενο 5, +:-Ανώτατη Στρατιωτι.κή

Δι.οί.κηση Ηπείρου προς τους Στρατι.ωτικούς Δι.οικητές Ηπείρου και Πρεβέζης", 21 Ιουνί

ου 1945
63. Ριζοσπάστης. 23 Μόρτη ]945
64. Έκθεση C.M.Woodhouse, +:-Κατάσταση στην Πελοπόννησο», 11/8/45, προς βρετανική

πρεσβεία. FO 371/48279
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κησης Στερεάς Ελλάδας λαμβάνοντας νέα διάταξη και αποκεντρώνο

ντας τις δυνάμεις του στις πρωτεύουσες των νομών'δ. Στις Ι 7 Σεπτεμβρί

ου μεγάλη δύναμη χωροψυλακής έψτασε στη Λαμία για την επάνδρωση

της Χωροψυλακής της περιοχής. Η σκυτάλη της εμπέδωσης της τάξης και

της «εξύψωσης του εθνικού ψρονήματος» είχε αλλάξει χέρια. Το παρα

κράτος όμως διατήρησε τον έλεγχο.

65. ΓΕΣιΔIΣ, ΑΕΠ, Αδημοσίευτα έγγραφα, Φ. 1001ι7J5 «Διαταγή κατόπιν συνεννοήσε

ως μετά της Σ.Β.Α δια την καλυτέραν εξυ;τηρέτησ~ν των αναγκών ασΦάλειας της χώρας»,

Αθήνα 16 Σε;πεμβρΙΟυ 1945 κα~ ΓΕΣιΔΙΣ, ΑΕΠ, Αδημοσίευτα έγγραφα, Φ. 1001/ZJ7
",Περ( νέας διατάξεως των Μονάδων Εθνοφυλακής μετά τη μεταβίβαση της υπηρεσίας

τάξεως και ασΦάλειας εις Σώματα Ασφαλείας (Χωροφυλακή)>>, Αθήνα, 18 Σε..,;τεμβρΙΟυ

1945. Στις 15/5/46 διατάχθηκε η διάλυση της Στρατιωτικής ΔιοΙκησης Λαμίας η ο,-το(α

τελικά δεν πραγματοποιήθηκε. Στις 26/11146 μετέπεσε στο Στρατηγείο Ταξιαρχίας Εθνο

φυλακής Λαμίας το οποίο ανέλαβε ανεπιτυχώς την εκκαθάριση της Δυτ~κής ΦθLώτιδας.

ΓΕΣιΔΙΣ, Ο ελληνικ6ς Στρατ6ς κατd τον αντισυμμσeιακ6ν αγώνα 1946-1949, Το πeώτo

έτος 1946, Αθήνα 1971, σ 245 και 250
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Ερωτήσεις - απαντήσεις - απύψεις
επi των εισηγήσεων της 4ης ΣuvεδρΙαοης

Σημείωση: Τα κε{μενα των ερωτήσεων - απαντήσεων - απόψεων πeoέκυψαν από την

απομαΥvηtοΦώvηση των πρακτικών. Τα 6ποια κενά υπάρχουν οφειλονται κvρiως σε μη

εvεΡΥΟ7Wίηση του μικροφώνου.

Γιάννης Μαχρής, :πρόεδρος: Παρακαλώ τους κυρίους εισηγητές να

:προσέλθουν για να δώσουν απαντήσεις στις ερωτήσεις πσυ θα τους υπο

βληθούν. Κύριε Μπρέκη, εμείς αισθανθήκαμε ότι αΦήσατε ανοιχτή την

δυνατότητα να συνεχίσετε στο επόμενο συνέδριο. το πολύ ενδιαΦέρον

θέμα, δίνοντας άλλες προεκτάσεις, γιατί όσοι παρακολούθησαν και το

πρώτο και το δεύτερο, ήδη και εσείς το αναφέρατε, έχουν γίνει οι ανα

Φορές στο γεωκτησιακό καθεστώς, αλλά άλλης μορΦής, πσιος αγόρασε,

πόσο αγόρασε, από ποιον αγόρασε κλπ. Εσείς πήγατε πολύ μακριά.

Επίσης, θα ήθελα να ευχαριστήσω και για τα καλά σας λόγια προς την

Οργανωτική Επιτροπή, αλλά ταυτόχρονα θα ήθελα να ζητήσουμε από

σας, δεν ξέρω πόσους πανεπιστημιακούς καθηγητές έχουμε από την

περιοχή μας, ίσως να πρέπει να γίνει και μία καταγραΦή του επιστημονι

κού δυναμικού. Πιστεύουμε ότι έχουμε αρκετούς, 70 λέει ο κ. Λέλης. Θα

παρακαλούσα με τις επαΦές που έχετε, να παροτρύνετε και άλλους να

έρχονται εδώ στον τόJOO της καταγωγής τους, να δώσουν τα Φώτα τους.

Εμείς δεν έχουμε τις διευθύνσεις τους, το βάλαμε στο Intemet, χρησιμο
ποιήσαμε όλα τα δυνατά μέσα. Εν πάση περιπτώσει, θα το δούμε λίγο

καλύτερα αυτό το θέμα.

Για την κα Θεοδώρου που αναΦέρατε, είναι ευκαιρία να κάνω μία

διευκρίνιση που δεν θα την ξέρουν πολλοί ίσως από δω. Αγωνίζεται και

αναδεικνύει το Φραντζή - με απόντες τους κατοίκους Φραντζή, απ' όσο

θυμάμαι και από το προηγούμενο Συνέδριο, αλλά δεν κατάγεται από το

Φραντζή - είναι τιμητικό γι' αυτή, κατοικεί στο Φραντζή και το αισθά

νεται χωριό της και το προβάλλει.

Παρευρίσκεται απόψε στη συνεδρίαση ο Αντιδήμαρχος κ. Σαγιάς και

ο αρχηγός της μειοψηφιας του Δημοτικού Συμβουλίου. ο κ. Ντελής.

Και τώρα οι ερωτήσεις. Το λόγο ζήτησε ο κ. Σαγιάς. Αντιδήμαρχος

Λαμιέων.

r. Σαγιάς: Κύριε Πρόεδρε, Εκλεκτοί ομιλητές και προσκεκλημένοι, θα

σεβαστώ το χρόνο σας. γνωρίζοντας ότι είμαστε ήδη εκτός χρόνου. ΤΟ

σχόλιό μου, αΦού συγχαρώ το σύνολο των εισηγητών, αφορά την τελευ

ταια εισηγήτρια, την κα Λάζου. Θα ήθελα να πω πως η ιστορία δεν πρέ

πει να καταγράφεται μονοσήμαντα και μονόπλευρα. γπήρξε τεκμηρl.ω

ση, κατά την ταπεινότητά μου, μονομερής. Διότι, μπορεί μεν να αναφε

ρόμαστε σε πλείστα όσα σημεία της Συμφωνίας της Βάρκιζας. αλλά δεν
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μπορούμε να μην αναγνωρίσουμε στον Πρωθυπουργό του σχι και στα

στελέχη του. στο άνθρωπο που έβαλε το 8ωρο των εργαζομένων, στον

άνθρωπο που απαγόρευσε την Κυριακή ως ημέρα εργασίας. στον άνθρω

πο που απαγόρευσε την παιδική εργασία, στον άνθρωπο που είπε το ΟΧΙ

και προετοίμασε την Ελλάδα για το Βορειοηπειρωτικό ·Έπος. να έχει

δικαίωμα, ως κυβερνήτης, να κυβερνήσει. Θα χρειαζόταν ένα ολόκληρο

συνέδριο για να σταθεί κανείς πάνω στα όντως ε:mλεγμένα ε:mχειρήματα

που ακούστηκαν.

Ένα δεύτερο στοιχείο που οφείλουμε να θέσουμε, είναι ότι εδώ ακού

στηκε ότι η νομιμότητα ήταν από τους ανθρώπους οι οποίοι εξέφραζαν

τη μία πλευρά των αγωνιστών της ενωμένης ενιαίας Εθνικής Αντίστασης,

αλλά πρέπει να γνωρίζουμε ότι υπάρχει και άλλη μία εκδοχή. Λέτε, αγα·

:TΠJτή εισηγήτρια, ότι εδιώχθησαν, ότι κυνηγήθηκαν. Παρ' όλα αυτά, ένας

ιστορικός μελετητής θα μπορούσε να το συναρτήσει, ενδεχομένως αυτές

τις ενέργειες που τεκμηριώσατε ότι ίσως υπήρξαν, στο Σύμφωνο του

Πετριτσίου. όπου αυτοί οι άνθρωποι είχαν υπογράψει ότι η Μακεδονία

παραχωρείται σε άλλη χώρα και είναι ανεξάρτητη και αυτόνομη. Ότι

βγήκε γραμματόσημο το οποίο αναΦερόταν ως Λέβα και το υπέγραφε το

Ελληνικό Κομμουνιστικό Κόμμα.

ΤΟ τρίτο και τελευταίο στοιχείο, δεν θα μακρηγορήσω και δεν θα σας

κουράσω, είναι το εξής: Από πού κι ως πού οι εθνικοί αγωνιστές, τα παλι

καρόπουλα του Ελληνικού λαού που αγωνίστηκαν όπου γης να διώξουν

τον ναζί και τον φασίστα εισβολέα και μαζί μ' αυτούς και τους Βούλγα

ρους Κομιτατζήδες και άλλους, να λέγονται δεξιά τρομοκρατία;

Κλείνοντας, θα ήθελα να αναΦέρω στον οποιοδήποτε κύριο λεει, ότι

στο τέλος του προγράμματος προβλέπονται σχόλια, ερωτήσεις και από

ψεις. Τέλειωσα τις απόψεις μου, σας ευχαριστώ για την υπομονή που

είχατε σε ενάμισι λεπτό. Ευχαριστώ.

Γιάννηι; Μακσήι;: Εγώ θα ήθελα να τεθούν ερωτήσεις και προς

άλλους ομιλητές και να απαντήσετε συνολικά στο τέλος. Ήθελα όμως, ως

Προεδρεύων αυτής της συνεδρίασης, να τονίσω ότι τα συνέδρια γι' αυτό

γίνονται, καταγράφονται απόψεις, καταγράφεται και η άποψη των ειση

γητών και η άποψη των συνέδρων, όπως αυτή εκφράστηκε από τον κ.

Σαγιά ή και από άλλους τυχόν. Και ίσως, στο επόμενο Συνέδριο να υπάρ

ξει θέμα που να εκφράζει και τις απόψεις της άλλης πλευράς, να το πω

έτσι. Εγώ νομίζω ότι σωστότερο είναι να ακουστούν και άλλες, ερωτήσεις

ή απόψεις, και μετά.

σ κ. Χριστόπουλος έχει το λόγο.

Ευθ. Χσιστόπουλοι;: Για το ιδιοκτησιακό θέλω να πω κάτι. Ίσως έχετε

υπόψη σας ότι το ιδιοκτησιακό εδώ στη Λαμία δεν έχει τελειώσει ακόμα,

παρά το γεγονός ότι το Ι 985 εξεδόθη τελεσίδικη απόφαση του Πρωτοδι-
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κείου Πειραιώς για μία έκταση 6 χιλ. στρεμμάτων μέσα στη Λαμία.

Εκκρεμούσαν από αναβολές δίκες από το 1834. Πρόκειται για την περιο

χή από την Άνοιξη. την Υψηλάντου"μέχρι επάνω στο Σανατόριο και από

εκεί δυτικότερα.

Είχε αγοραστεί αυτό το τμήμα από 3 αγοραστές, μία χήρα Ράmη, έναν

Ζητουνιάτη και έναν από την Ελασσόνα. Από τον στυγερό εγκληματω

το Χαλίλ Μπέη, το βασανιστή του Διάκου. Και παρά τη συμφωνία ότι τα

κτήματα που κατείχαν οι Τούρκοι μετά την συνθήκη περιέρχονταν στο

ελληνικό κράτος. Παρά το γεγονός αυτό όμως, και την τελεσίδικη από

φαση, δεν έγινε ούτε και πρόκειται να γίνει τίποτα. ευχαριστώ.

Πολυξέη) Μπούγια: Θα ήθελα να κάνω κάποιες επισημάνσεις όσον

αφορά την εισήγηση του κ. Καραγεώργου. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία

για μυκηναίκή δραστηριότητα στον αρχαιολογικό χώρο του Ναρθακίου.

Ο αρχαιολογικός χώρος του Ναρθακ(ου συνίσταται από ένα πλάτωμα

τοιχισμένο με εμφανή επιφανειακά ίχνη κατοίκησης. Η κεραμεική η

οποία συλλέ)ιεται πάνω στο λόΦο, χρονολογείται στους ελληνιστικούς

χρόνους, δηλαδή από το τέλος του 40υ αι. έως το 20 αι. π.χ.

Με την ιδιότητά μου ως αρχαιολόγου της ΙΔ' Εφορείας Προϊστορικών

και Κλασικών Αρχαιοτήτων, διενήργησα δύο σωστικές ανασκαΦές. Τη μία

εντός του τοιχισμένου οικισμού και την άλλη στις βορειοδυτικές υπώρειες

του λόφου. Συνοπτικά, τα αρχαιολογικά αποτελέσματα έχουν ως εξής:

Εντός του οικισμού του τοιχισμένου βρέθηκαν στρώματα σε συνδυασμό με

υπόλοιπα κατοικιών τα οποία συνδέονταν με τη δημιουργία του οικισμού

στο τέλος του 50υ αι. π.χ. και την καταστροΦή του στον ύστερο 20 αι.π.χ.

Επάνω στις σχισμές του βράχου, εκεί δηλαδή που εδράζονταν οι οικίες των

κλασικών χρόνων, βρέθηκαν κάποια όστρακα μυκηναίΚά. Αυτό σημαίνει

ότι υπήρχε μυκηναϊκή δραστηριότητα πάνω στο λόΦο.

Όσον αφορά την οχύρωση, όλα τα τεχνικά χαρακτηριστικά τη συνδέ

ουν με ελληνιστικές οχυρώσεις του τέλους 40υ, αρχές 30υ αι.π.χ., οι οποί

ες σώζονται στην Ερέτρια στη Θεσσαλίας, στη Φάρσαλο της Θεσσαλίας,

στην Νέα Άλω και στη Δημητριάδα. Τα τεχνικά αυτά χαρακτηριστικά

έχουν να κάνουν με την τοιχοποιία, η οποία είναι ένας συνδυασμός ακα

νόνιστου τραπεζιόσχημου και ψευδο-ισοδομικού συστήματος, έχουν να

κάνουν με τους πύργους που έχουν σταυροειδή κάwψη και έχουν να

κάνουν και με τη μνημειακή είσοδο στο ανατολικό κομμάτι της πόλης.

Δεν υπάρχει αμφιβολία ούτε γι' αυτό.

Τέλος, στο κομάτι της νεκρόπολης το οπο(ο σκάψαμε, στις βορειοδυ

τικές υπώρειες, βρέθηκε ένα κομμάτι του νεκροταφε(ου, του οπο(ου η

χρήση χρονολογείται από το τέλος του 40υ έως τον ύστερο 20 π.χ. αι.

Αυτά είναι τα αρχαιολογικά δεδομένα. Αν προσπαθήσουμε να τα ανα

συνθέσουμε αυτά και να τα μεταποιήσουμε σε ιστορ(α, δεν θα βρισκόμα-
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στε πολύ μακριά από την αλήθεια, να ισχυριστούμε ότι ο χώρος τουΛι·

μογαρδίου, δηλαδή το αρχαίο Ναρθάκιο, όπως πολύ σωστά επισημάνα

τε, χάρη στην επιγραΦή αυτή, υΦίστατο πριν από τον 50 αι., αλλά επανι

δρύθηκε στο πλαωιο του αλληλοσπαραγμού των διαδόχων του Μ. Αλε

ξάνδρου για τον έλεΥΧ,Ο της περιοχής.

Επειδή δε ο Κάσσανδρος είχε γίνει κύριος μιας σειράς Θεσσαλικών

πόλεων που έφταναν μέχρι την Axata Φθιώτιδα,δεν είναι απίθανο ότι ο

Κάσσανδρος είναι αυτός ο οπο(ος τείχισε την πόλη, ούτως ώστε να τη

χρησιμοποιήσειεν συνεχεία ως οχυρό εναντίον του Δημητρίου Πολιορ

κητού ο οποίος ερχόταναπό νότον και γι' αυτό το λόγο, επειδή το έχου

με βρει και σε άλλες Θεσσαλικέςπόλεις, όταν πέθανε οι Ναρθακείςπρος

εκδήλωσηευγνωμοσύνηςτου έκαναν κενοτάφιο.δηλαδή τον αναγνώρι

σαν ως ήρωα κτίστη. Σε ένα τέτοιο ερμηνευτικόπλαωιο, το λιοντάριτο

οπο(ο δείξατε, το οποίο δεν είναι ακριβώς αυτό, αυτό προέρχεται από

άλλη περιοχή της Φθιώτιδος, αλλά εν :πάση περιπτώσειτο πραγματικό

λιοντάριείναι και αυτό εκτεθειμένοέξω και είναι έργο των ελληνιστικών

χρόνων. επειδή βρέθηκε μέσα στον οικισμό και επειδή συνήθως αυτά τα

λιοντάρια χρησιμοποιούνταιως ταφικά σήματα. δηλαδή για να δηλώ

σουν τάφους, και λόγω του βάρους του δεν ήταν δυνατόν να έχει μετα

φερθείαπό κάτω από το νεκροταφε(οψηλά στο λόφο.

Επομένως,το μόνο ταφικό μνημείο στο οποίο θα μπορούσενα στηθεί,

θα πρέπει να ήταν ένα μνημείο που θα επετρέπετο εντός των τειχών.

Δηλαδή,ένα κενοτάφιοπρος τιμήν του ήρωος κτίστου.

(ιάννης: Μακ@ής:: Συγνώμη κα Μπούγια, να πω κάτι. Καταλαβαίνω

την ανάγκη σας ως ειδικής επιστήμονοςαρχαιολόγου,να τοποθετηθείτε

:πάνω στην εισήγηση του κ. Καραγεώργου.Μήπως όμως θα είχαμε την

τύχη μελλοντικάνα εισηγηθείτεαυτό το θέμα αναλυτικότερα;Όσα είπα

τε θα καταγραφούνστα πρακτικά.

ΠολυξένηΜπούγια:Το έχω δημοσιεύσειστα πρακτικάτου 20υ Συνε

δρ(ου για το ΑρχαιολογικόΈργο στη Θεσσαλία,στο ΑρχαιολογικόΔελ

τίο του 1998. στο Αρχαιολογικό Δελτίο του 2000.
(ιάννης: Μακ@ής:: Παρακαλώ, θα το θέσετε υπόψη της Οργανωτικής

Επιτροπής να το συμπεριλάβει στα πρακτικά, ήδη έχουμε παραβιάσει το

χρόνο, ευχαριστώ πσλύ, με συΥχ'ωρείτε, καταλαβαίνω αυτή την αναγκαι

ότητα αλλά να προχωρήσουμε. Ο κ. Ζήσης έχει το λόγο.

Να παρακαλέσω όλους τους επόμενους συνέδρους και τους εισηγητές,

όταν απαντήσουν, να είναι όσο το δυνατόν περισσότερο σύντομοι. Και

δεν είναι ανάγκη ο κ. Καραγεώργος να απαντήσει, εκτός και το θεωρεί

απαραίτητο, στην κα Μπούγια. Αν νoμiζει, ναι. Καταγράφηκαν οι από

ψεις του ενός και του άλλου, θα συμπεριληΦθούν στα πρακτικά και τελει

ώνει εκεί το θέμα.
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lωάν. Ζήση;: Εγώ βέβαια θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κ. Καραγε

ώργο για την εισήγησή του, αλλά και εγώ πάλι στο θέμα με τον κ. Καρα

γεώργο θα ήθελα να κάνω μία παρατήρηση. Στα θέματα χρονολόγησης

με βάση προσχώσεις, το θέμα είναι πολύ πιο πολυσύνθετο και δεν μπορεί

να πάει σε μέση ετήσια, δηλαδή σε αναγωγή στον μετρικό χρόνο αυτού

που βλέπουμε τώρα. Είναι ζήτημα το οποίο συνδέεται με πολύ πιο σύν

θετα γεωλογικά και περιβαλλοντικά γεγονότα <1τ/ν περιοχή.

Και ένα δεύτερο στοιχείο. Πιστεύω ότι υπάρχει κρίσιμο ζήτημα. όταν

εκμαιεύου με μία βεβαιότητα από διηγήσεις που πάνε πολύ πίσω και προ

σπαθούμε μάλιστα να τις χρονολογήσουμε. Ακόμη και όταν προσπαθού

με να εμφανίσουμε δύο μακρινές γενιές, δηλαδή αυτό υπάρχει σε όλες τις

μυθολογίες, υπάρχει μία σύντμηση του χρόνου. Η σύντμηση του χρόνου

δεν σημαίνει ότι μπορούμε να την προεκτείνουμε και να μεταΦέρουμε το

χρόνο του Aχιλ'λi.α στο πότε έγινε η Αργοναυτική Εκστρατεία. γπάρ~

χουν ζητήματα τα οποία είναι παγκόσμια ούτως ή άλλως, στα θέματα

σύντμησης του χρόνου, στην αΦήγηση τη μυθολογική. Και σ' αυτό νομί

ζω διαΦοροποιείται η μυθολογική αφήγηση από την ιστορική.

Γιάννη; Μακρή;: Ευχαριστούμε κ. Ζήση, έγιναν κατανοητές οι

ενστάσεις. Γι' αυτό γίνονται τα συνέδρια, να ακούγονται οι απόψεις,

καταγράφονται όλα στα πρακτικά. Να δώσουμε το λόγο τώρα να απα

ντήσουν οι εισηγητές σ' αυτές τις ερωτήσεις. Ορίστε κα Λάζου.

Βασιλική Λάζου: Κύριε Σαγιά, έχω μάθει - οι κανόνες της δημοκρα

τίας, το δημοκρατικό ήθος λεει ότι όποιος δεν εκ'λi.γεται από το λαό δεν

είναι πρωθυπουργός, είναι δικτάτορας. Αρα, θα μου εmτρέψετε να απο

καλώ το Μεταξά δικτάτορα και όχι πρωθυπουργό της Ελλάδας, πρώτο

αυτό.

Δεύτερον, η ανακοίνωσή μου αναφέρεται στο 1945. Δεν αναΦέρεται

στην Αντίσταση, άρα δεν μ.ιϊΟρώ να αναφερθώ στον ΕΔΕΣ. Και βέβαια

ο ΕΔΕΣ ήταν μία αντιστασιακή οργάνωση, :που είπατε πριν ότι ανέφερα

μόνο τη μία πλευρά. Οι διώξεις της Εθνοφυλακής, είτε μας αρέσει, είτε

δεν μας αρέσει, είτε μας συμφέρει, είτε δεν μας συμφέρει, η ιστορία δεν

τα εξετάζει αυτά, στράφηκαν ενάντια στους οπαδούς του ΕΑΜ, οι οποί

οι είχαν μία αντιστασιακή δράση η οποία είναι γενικώς αποδεκτή, όχι

μόνο από τους ιστορικούς αλλά και σε άλλα πεδία. Τώρα εγώ μιλάω

εmστημονικά μόνο για την ιστορία, είναι γνωστή η δράση του ΕΑΜ. Η

Εθνοφυλακή στράφηκε ενάντια στους οπαδούς του ΕΑΜ.

Δεν εξετάζουμε εδώ το ηθικό ζήτημα της υπόθεσης, καλώς ή κακώς.

Η ιστορία ως εmστήμη δεν έχει τέτοιο ρόλο, δεν ηθικολογεί. Τα στοιχεία

μου δεν ήταν μονόπλευρα, αλλά γι' αυτό επέμενα και ανέφερα συνέχεια,

είναι σύμφωνα τα περισσότερα με στρατιωτικές εκθέσεις. Τις στρατιωτι

κές εκθέσεις τις κάνει η επίσημη κυβέρνηση, ο στρατός, και όλοι ξέρουμε

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:41:41 EEST - 54.226.8.97



Πρακτικά 30υ Συνεδρ(ου Φθιωτικής Ιοτορwς 399

τι πολιτικής παράταξης ήταν ο στρατός τότε. Γι' αυτό επtμενα και τις

ανέφερα, ακριβώς για να μην έχω τέτοιες υπόνοιες ότι αναΦέρομαι μονο

μερώς.

Και όπου αναφερόμουν στην άλλη πλευρά. έλεγα σύμφωνα με τον

αριστερό τύπο, το ανέφερα κι αυτό για να είμαι εντάξει. Και στη γραπτή

μορΦή της ανακοίνωσης, θα δείτε ότι υπάρχουν πλήρεις παραπομπές. Η

προφορική ανακοίνωση δεν μπορεί να δώσει πλήρως τις παραπομπές.

Οσον αφορά τις παρακρατικές οργανώσεις, αυτές αυτοπροσδιορίζο

νται ως παρακρατικές οργανώσεις της δεξιάς. Όπως λέμε το ΚΚ ότι είναι

αριστερά, έτσι και αυτές οι οργανώσεις ήταν δεξιά. Είναι παρακρατικές.

Δεν λεω ότι ήταν το εmσημο κράτος. Είναι παρακρατικές. Και είτε μας

αρέσει, είτε όχι, πάλι, είτε μας συμφέρει, είτε δεν μας συμφέρει, είναι της

δεξιάς, τι να κάνουμε;

Και όσον αφορά το Πετρίτσι που αναΦέρατε, αυτό είναι το 1924. Εγώ
αναΦέρομαι για το 1945. Ούτε κρίνω την πολιτική του Κομμουνιστικού

Κόμματος, ούτε την πολιτική της κυβέρνησης Πλαστήρα και Βούλγαρη,

κανενός. Εγώ αναΦέρω κάποια στοιχεία, ~ που είπατε για τη Μακεδονία

- απλά με τις παραπoμπtς θα λυθεί οποιαδήποτε παρεξήγηση. Και αρχεία

του στρατού περισσότερο.

Αναστ. Καραναστάση;: Συμπληρωματικά στην εισήγηση της κ. Κονά

νου για του Φθιώτες αγωνιστές θα ήθελα στη φάση αυτή να αναΦέρω

κάποια στοιχεία που αφορούν το χωριό μας.

Ένα γιαταγάνι, οικογενειακό ιστορικό κειμήλιο, η οικογενειακή

παράδοση και η μαρτυρία του πατέρα μου, ότι μέχρι την Κατοχή είχαμε

ένα αριστείο από την επανάσταση του 1821, με οδήγησε στη συλλογή

κάποιων πληροφοριών.

Έτσι βρήκα ότι ένας προγονός μας, Αθανάσιος Καραναστάσης, είχε

συμμετάσχει στον αγώνα του 1821, είχε πάρει σιδηρούν αριστείο μετά

διπλώματος.

Ψάχνοντας βρήκα άλλους τρεις ακόμη αγωνιστές από το χωριό μας.

Επειδή το Συνέδριο είναι του Πνευματικού Κέντρου Σταυρού, θα

καταθέσω αυτά τα ονόματα σήμερα, στα πρακτικά δε θα δημοσιευθούν

δύο πίναγ.ες από τα γενικά Αρχεία του Κράτους, με αγωνιστές που έλα

βαν κάποιο αριστείο και την εποχή εκείνη είχαν διαμονή την περιοχή της

Φθιώτιδας. Για την τάξη τους πίνακες αυτούς, αντίγραφα από τη Γ.Α.Κ,

τους έστειλε ο κ. Γ Λέλης, τον οποίο ευχαριστώ.

Ενδεικτικά σήμερα αναΦέρω με αριστεία τους:

1. Καραγάτσιο Αθανάσιο (χαλκούν) (αJα 8)
2. Καραναστάση Αθανάσιο (σιδηρούν) (αfα 135)
3. Γαλάνη Γεώργιο (σιδηρσύν) (α/α 136)
4. Κουτρόπουλο-Κούτρα Ευθύμιο (σιδηρούν) (αJα 137) με διαμονή
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το χωριό ΜΠΕΚΙ του δήμου Λαμιέων της Επαρχίας Φθιώτιδας.

Προσθέτω ακόμη ένα άλλο όνομα Καραγώγος - μ.,τορεΙ να ε(ναι και

Καραγεώργος - που δεν υπάρχει στο χωριό μας τα τελευταΙα χρόνια.

Αυτά για σήμερα και μέχρι την έκδοση των πρακτικών στα οπο(α θα

δημοσιευθούν και οι πίνακες που αναΦέραμε m.o πάνω.
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Αριθ.9181 Συνταγματά~χης Χ. Xαντζηπέτ~oυ

ΔιοΙκησις Φθιώτιδος - Ονομαστικός κατάλογος

A~ιστoiιχων, ~oς χ~ήσιν της διανομής των α~ιστεΙων

Αριθμός Είδος Ονόματα και Διαμονή

Αύξων α~ιιnίo\1 Επωνύματα Χωρίων Δήμο; E.ι"t(l~xia

γπάτης Φθιώτιδας

] χαλκούν Σπύρος Μπάτζος ,
2 χαλκούν Αλτογιάννος •
3 χαλκούν Αθ. Αλατογιάννος ,
• χαλκούν Παπαγιανόπουλος ,
5 χαλκούν θεώδορος Ζούμπος ,
6 χαλκούν Κ Κουτουράκης •
7 χαλκούν Γρηγ Κοντογεώργος ,
8 χαλκούν Αθ Καραγάτσος ΜπεκΙ ΛαμΙΟς Φθιώτιδας

9 χαλκούν Ν Πριόβολος Καλύβια Λαμίας Φθιώτιδας

ιο χαλκούν Δημ Παπανικολάου Κόμμα Λαμ(ας Φθιώτιδας

ιι χαλκούν Διαμ Πιτζόγαμβρος Κόμμα Λαμ(ας Φθιώτιδας

12 χαλκούν Αναγνώστης Ζάρδας ΙμεΡJ.1.ι'1Ση Λαμία Φθιώτιδ

13 χαλκούν Βάρσος Ζόρδας ,
]4 χαλκούν Παναγιώτης Ζάρδας •
15 χαλκούν Παπακωστόπουλος Αλαμάνα Λαμία Φθιώτιδ

]6 χαλκούν Ιωαν Κοντογιάννης Αυλάκι Σtυλίδoς Φθιώτιδ

17 χαλκούν Δ Βλαχαναγνώστου Λαμία Φθιώτιδας

18 χαλκούν θεωδ Χατζηκώστα ,
]9 χαλκούν Χρήστος Αθανασίου •
20 χαλκούν Αθ Τζικούνας ,
21 χαλκούν ΗλΙΟς Χαζηχρήστου •
22 χαλκούν Αθ Κωστάκης ΤσοπανλάτεςΦθιώτιδας

23 χαλκούν Αναγν Παπαστάθης ,
2. χαλκούν ΔημήτροςΖήσης ΝεοχώριΤυμφρυστούΦθ

25 χαλκούν Σπύρους Δ Μηχιώτου ,
26 χαλκούν Κ Σισμανό1Wυλος ,
27 χαλκούν Σπύρ Σισμανόπουλος ,
28 χαλκούν Ν Σισμανόπουλος ,
29 χαλκούν Γεώργιος Σπυριδων ,
30 χαλκούν Ι Παπαγιανόπουλος •
31 χαλκούν Κ Καραγεωργόπουλος ,
32 χαλκούν Γ ΤζακανΙΚας •
33 χαλκούν Δ Πανόπουλος •
34 χαλκούν Αρισ Κερκυρόπουλος Λαμία Φθιώτιδας

35 χαλκούν Δήμος Παρλαβάτζας ,
36 χαλκούν Γ Αρχανιώτης •
37 χαλκούν Γιακάς Ροβολιάρι Μακρακώμης

38 χαλκούν Δημήτρης Μποής ,
39 χαλκούν Κ Σκαμφάκης •
40 χαλκούν Ελευθ Σκορλιώτης Σκόρλια ΜακρακώμηςΦθ
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4' χαλκούν ΔημήτριοςΣτεφανής •
42 χαλκούν Ιωάννης Στεφανής •
43 χαλκούν Χρήστος Ρίζος Boρυμπόμmj Μακρακώμης

44 χαλκούν Κωσταύλος Γρ(βας •
45 χαλκούν Λθ Δ Σκoiιρας •
46 χαλκούν Δημήτρης Βες •
47 χαλχουν Νταλής •
48 χαλχουν Χοντρομήτρος Στύρφακα Μακρακώμης

49 χαλχουν Αθ Αργύρης •
50 χaλχoύν Κολοιρέξης •
51 χαλκoiιν Αναγ Κουτσολέλος Γιαννιτσού Μακρακώμης

52 χαλκούν Ζάχος Κουτσολέλος •
53 χαλκούν Ν Τζι.ρ6πουλος Λυτ6συλο Μακρακώμης

54 χαλκούν Δημήτριος ΚαρΦής •
55 χαλκούν Δ Πατοαούρας Γυφτοχώρι ΣπΣρχιάδας

56 χαλχούν Κ Ιωαν Χρήστου •
57 χαλκούν Ιώαννη Παπακώστας Γυφτοχώρι Σπερχιάδας

58 χαλχουν Μήτσος Καϊτσώτης ΜπρουΦλιανή Σπερχιάδας

59 χαλκούν Β Πλατυκώστας •
60 χαλκούν r Κωστοθανάσης Φτέρη Σπερχιάδας

61 χαλκούν Δ Κολοθανάσης •
62 χαλκούν Ζάχος Κουκούλης •
63 χαλκούν Κουτούς Φτέρης •
64 χαλκούν r Νι.κολ6πουλος Παλωβράχα ΣJtEQχιάδα

65 χαλκούν Ν ΤριανταΦύλλου •
66 χαλκούν Ι Δάσκαλος •
67 χαλκούν Δημήτριος Γορ-Υιώτης Μεξιάτες Υπάτης

68 χαλκούν Χρήστος Στεφανής Λυτόσιλο Μακρακώμης

69 χαλκούν Κωνσταντής ΖαΦήρης Τζούκα Μακρακώμης

70 χαλκούν Ιωάννης ΖαΦήρης •
71 χαλκούν Σακελάρης Αντων(ου Γιαννιτσού Μακρακώμης

72 χαλκούν Αναγ Σαμαρτζής •
73 χαλκούν Αναγ Κολοκύθας Πλατύστομο Μακρακώμης

74 χαλκούν Γεώργιος Νερουλής Αρχάνι μακρακώμης

75 χαλκούν Ιωαν Τζιατζιάρας Καρπενήσι ΕυρυτανΙας

16 χαλκούν Δημ Σαλτωιίδας •
77 χαλκούν Σπ Γερασιμόπσυλος •
78 χαλκούν Γρηγ ΠαπαδημητρΙου Ζημιανή Τυμφρυστού

79 χαλκούν Ι Κουτσοκέρας •
80 χαλκούν Κ Καρδόπσυλος •
81 χαλκούν Δημήτριος ΚαρΦής •
82 χαλκούν Σπ ΚαρΦόπσυλος Ζημιανή Τυμφρυστού

83 χαλκούν Αναστάσ Καρκάνης •
84 χαλκούν Κακογιώργος •
S5 χαλκούν Γ Ιβρόπουλος Πουγκάκια Τυμφρηστού

86 χαλκούν Γ Βλάχου •
87 χαλκούν Ι κουτζιώτης •
88 χαλκούν Δ Μπαρδάκας •
S9 χαλκούν Δ Ζυγούρης Κάψη Τυμφρηστού

90 χαλκούν Αναγ Διπλάρης •
91 χαλκούν Δ Μπανέτσος •
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92 χαλκούν Κ Παπαγιάννης "
93 χαλκούν Δ Σαμαράς Μαυρ(λο Τυμφρι.στού

94 χαλκoiιν Δ Λαγόπουλος "
95 χαλκούν Σπύρος Καλέτσος •
96 χαλκoiιν Ιωάννης Kαλtτσoς •
97 χαλκούν Ιωάννης Μητσιάκης •
9' χαλκούν Δ Κορελάκης •
99 χαλκούν Ι ΓρηγoρόJωυλoς •
100 χαλκούν Σπύρος Μπέκιος •
101 χαλκούν Ιωάννης Τζιουνής "
102 χαλκούν Ι Σταμoiιλης "103 χαλκούν Δ Σταμoiιλης •
104 χαλκούν Κοντοχρηστόπουλος

105 χαλκούν Σπύρος Μπήμπος

106 χαλκούν Ιωάννης Κούτσικας Από αJα 104 έως αJα 122 δεν

107 χαλκούν Αθ Σελήμης αναΦέρεται στον πίνακα τόπος

10' χαλκούν ΧρήστοςΜασούρης διαμονής

109 χαλκούν Γεώργιος Σωτήρης

110 χαλκούν Σωτήριος Μπόνιας

111 χαλκούν Γεώργιος Σελήμης

112 χαλκούν Δημήτριος Σελήμης

113 χαλκούν Γεώργιος Ντούνης

114 χαλκούν Δήμος Ντούνης

115 χαλκούν Ιωάννης Δ Τζίτζηρας

116 χαλκoiιν Στρατής Σερδάρης

117 χαλκούν Κ Μαργαρίτης

11' χαλκούν Ζήσης Μαργαρ(της

119 χαλκούν Αργύρης Μαργαρ(της

120 χαλκούν Δημ Καραχάλιος

121 χαλκούν Αθ παίβανάς

122 χαλκούν Γ Μητυληναί.ος

123 χαλκούν Δ Ευστ Γαριωτάκης Λαμίας Φθιώτιδας

124 χαλκούν Δήμος Σκιαδάς Υπάτης Φθιώτιδας

125 χαλκούν Γεωργ Κων Βαλτινού Λάσπη Καρπενησwu Ευρυτ

126 χαλκούν Δημήτριος Ρήγας Κάψη Τυμφρυστού Φθιώτιδ

127 χαλκούν Κοσμάς Κ Κομνιώτης Λαμία Φθιώτιδας

128 χαλκούν Παπά Γ Λι:;υθεχωρίτη Λευθεροχώρι Φθιώτιδας

129 χαλκούν Σ Αθ Ασπροπόταμος Λαμία Φθιώτιδας

130 χαλκούν Ηλ(ας Σωτηρόπουλος •
131 χαλκούν Ιωάννης Γψl:;νής Γιαννιτσού Μακρακώμης

132 χαλκούν Ιωάννης Λουκάς Τζούκα Μακρακώμης

133 χαλκούν Κώστας Τζιαβίδας •
134 χαλκούν Ανδριούλας Κοντζάς Σελιανή Μακρακώμης

135 χαλκoiιν Αθ Καραναστάσης Μπεκ( Λαμίας Φθιώτιδας

136 χαλκoiιν Ευθυμ Κοτρόπουλος •
137 χαλκούν Γεώργιος Γαλάνης •
138 χαλκούν Δημήτριος Πιακήρης Καλύβια Λαμίας Φθιώτιδας

139 χαλκούν Γ Παπασταμούλης •
140 σιδηρούν Β Αθ Πετρόπουλος Καλύβια Λαμίας Φθιώτιδας

141 σιδηρούν Νικόλαος Πρώμος KόJ.ψα Λαμίας Φθιώτιδας

142 σιδηρούν Δρόσος Μπούρος •
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4Q4 ΠνευματικόKέvτρo Σταυρού Ν.Π.Δ.Δ.Δήμου Λαμιέων

]43 σιδηρούν Παπά-Κώστας Ιερεύς •
]44 σιδηρούν Δημ Παρμενόπουλος "
]45 σιδηρούν Παπαχριστοδούλου Ιμέρμπεη Λαμίας Φθιώτιδας

]46 σιδηρούν Αντώνιος Κίτσου "
147 σιδηρούν Αθ Βαρσ6πουλος Σαραj.WUοακή ΛαμLας Φθ

]48 σιδηρούν ΜιχΓεωργΙΟυ «

149 σιδηρούν Αλ Καραντάβελος •
150 σιδηρούν Ιωαν Πέπας •
15] σιδηρούν ΑΡΎ Kλαβoγαμ:nρός "
152 σιδηρούν Ευθ κορομηλάς «

153 σιδηρούν Ν ΠαπαθανασΙου "
154 σιδηρούν Αγγελής Ταξιάρχης •
155 σιδηρούν Δημ Βάρσος "
156 σιδηρούν Ι Καρατζάβελος Μεγ βρύση ΛαμLας Φθ

157 σιδηρούν Ι Σόλου «

158 σιδηρούν Νικ Γ Βάρσος •
159 σιδηρούν Γεωργάκης Ιατρός «

]60 σιδηρούν Παναγ Κακαρούλας «

]6] σιδηρούν Ευστ Κιτσόπουλος •
]62 σιδηρούν Δημ Κιτσόπουλος «

]63 σιδηρούν Χρ Αθ Χαλύβας •
]64 σιδηρούν Λθαν ΓιαΥούζου Αυλάκι Στυλιδος Φθ

]65 σιδηρούν Γεωργούλας •
]66 σιδηρούν Λουκ Παπαδόπουλος •
]67 σιδηρούν Γεωρ Παπαδ6πουλος «

]68 σιδηρούν Ι Κωστακ6πουλος Λαμία Φθwrtιδας

]69 σιδηρούν Δημήτριος Κοτρονι.άς Λαμία Φθιώτιδα

170 σιδηρούν Αθ Καμπέρης •
17] σιδηρούν Κ «

172 σιδηρούν Κ Σακκάς •
173 σιδηρούν Κ Θανασούλας •
174 σιδηρούν Λάμπρος Αθανασίου •
175 σιδηρούν Σταύρος AθανασΙOU •
176 σιδηρούν Κ Χατζηχρήστου •
]77 σιδηρούν Κ Παπαστάθης Τζοπανλάτες Φθιώτιδας

178 σιδηρούν Χαραλ Παπαστάθης •
179 σιδηρούν Ευθ Τρατζούλας •
]80 σιδηρούν Παναγ Χ.Γ Λέσβιος Λαμία Φθιώτιδας

18] σιδηρούν Σίμος Μ Σαμαρίγα •
182 σιδηρούν Χρήστος ΤζΙτζου "
183 σιδηρούν Λάμπρος Αναστασίου •
]84 σιδηρούν Λθαν Μαντάς ,
185 σιδηρούν Σπ Αποστολόπουλος •
186 σιδηρούν Πναγ Μήτσου •
187 σιδηρούν Απ Αποστολόπουλος •
188 σιδηρούν Βας Ματζουκάς •
189 σιδηρούν Δήμος Μακρής ,
]90 σιδηρούν Bασfλειoς Ιωάννου •
]9] σιδηρούν Δημ Διαμαντζιδης •
]92 σιδηρούν Ζάχος Καϊτζώτης ΜπρουΦλιανή Σπερχιάδας

]93 σιδηρούν Κ Καλαμαράς Γυφτοχώρι Σπερχtάδας
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Ι94 σιδηρούν ΓΑ Σκουτέλης Φτέρη L'"tερχιάδας

Ι95 σιδηρούν Κ ΚραβαρΙτης ,
Ι96 σιδηρούν Γ Δημητρ(ου Παλιοβράχα Σπερχιάδας

Ι97 σιδηρούν Ν Δημητρίου ,
Ι98 σιδηρσύν Ι Π Τζορτζόπουλος Φτέρη Σπερχιάδας

Ι99 σιδηρούν Κ Καϊτζιώτης Βαρυμπόμπη Μακρακώμης

200 σιδηρούν Δημ Αρβαν(της •
20Ι σιδηρούν Απ Καϊτζώτης ,
202 σιδηρούν Γ Αρβαν(της •
203 σιδηρούν ΕυΟ Παπα-ΚωνΙντη ,
204 σιδηρούν Κώστας Τζανής •
205 σιδηρούν Μήτρος ΝτολΦάς •
206 σιδηρούν Δημήτριος ΚουΦός Πλατύστομο Μακρακώμης

207 σιδηρούν Γι.αννάκος Ευγενικός Υπάτης Φθιώτιδας

208 σιδηρούν ΕυΟ Τζουλάκης ,
209 σιδηρούν Χρήστος Ντερβήσης •
210 σιδηρούν Γιάννης Γεωργίου •
211 σιδηρούν Αναστ Μπαλατζάκας •
212 σιδηρούν Δ Μαργαρ(του •
213 σιδηρούν θεώδορος Καρκαλής •
214 σιδηρούν θεώδ Kαραχάλtoς •
215 σιδηρούν Γιάννης Μακρής •
2Ι6 σιδηρούν Βας Βλισένιος •
217 σιδηρούν Γ Αλατσγιάννης •
218 σιδηρούν Κώστας Μαντόκας •
219 σιδηρούν Γ Αρβανιτόπουλος ,
220 σιδηρούν Τρι.αντ Αλεξ(ου •
221 σιδηρούν Ηλίας Αλεξόπουλος ,
222 σιδηρούν Σπύρος κούτρας •
223 σιδηρούν ΣτάΟης Καραγιάννης Υπάτη Υπάτης ΦΟι.ώτιδας

224 ΠαραλήΦΟηκε ο αριθμός 224
225 σιδηρούν θ Παπαγι.αννόπουλος •
226 σιδηρούν Γ Δημητρί.ου ,
227 σιδηρσύν Παπαθανασ6πουλος Υπάτη Υπάτ/ς ΦΟιώτιδας

228 σιδηρούν Κώστας Μιχελής ,
229 σιδηρούν Κώστας Λαγός Ροβολιάρι Μακρακώμης

230 σιδηρούν Κώστα Γιογιόπουλος ,
231 σιδηρούν Ιωάννης Λαγός ,
232 σιδηρούν Αθανάσιος Μιζές Βαρυμπόμπη Μακρακώμης

233 σιδηρούν Δημήτριος Μπαλτάς Καρπενήσι Ευρυτανίας

234 σιδηρούν Ν Σερετάκης Λάσπl] Ευρυυτνί.ας

235 σιδηρούν Δημήτριος Σιούκας •
236 σιδηρούν Σ Παπαδημόπυλος •
237 σιδηρούν Γ Καραδημόπσυλος Ντε· •
238 σιδηρούν ληγεωργόπουλος •
239 σιδηρούν Ιωάννης Κρεμπάκης •
240 σιδηρούν Ν(κος Δ Μιζές •
24Ι σιδηρούν Κώστας Σιούκας Ντελη. •
242 σιδηρούν γεωργόπουλος •
243 σιδηρούν Χατζηγεωργόπουλος •
244 σιδηρούν Κώστας Φ(κας Κόψη Τυμφριστσύ
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245 σιδηρούν Δ Κουτσοχέρας •
246 σιδηρούν Αθ Σκαφ(δας •
247 σιδηρούν Γ Ντεληνίκος •
248 σιδηρούν Ι Μπουζάκης •
249 σιδηρούν Σ Πcι.παγιάννης •
250 σιδηρούν Γεώργιος Πανέτσος •
251 σιδηρούν Αθ Βελετζάκης •
252 σιδηρούν Ν Αλυφαντής •
253 σιδηρούν 1Τζαμασιώτης Αρχάνι Μακρακώμης

254 σιδηρούν Αθ Γεωργούλας •
255 σιδηρούν Γ Τζούμας •
256 σιδηρούν Δ Χαλτούπης Αρχάνι Μακρακώμης

257 σιδηρούν θεώδορος Σιούτας •
258 σιδηρούν Ιωάννης Τζιούμας •
259 σιδηρούν θεώδΟQος Παλούκης •
260 σιδηρούν Κώστας κακαβάς •
261 σιδηρούν Νάκος Αναγνώστου •
262 σιδηρούν Γούλας ΔρανΙτσας •
263 σιδηρούν Παναγ Παλούκης •
264 σιδηρούν Γ Χορμόβας ,
265 σιδηρούν Αντών Πoλ~τ6πoυλoς Μάκρι.ση Μακρακώμης

266 σιδηρούν Απ γφαντής •
267 σιδηρούν Ιωάννης Τζαβίδας Κούρνοβο Μακρακώμης

268 σιδηρούν Νικόλαος Κάντζος •
269 σιδηρούν Κ Πηρωντής •
270 σιδηρούν Αλέξιος Βάρσου •
271 σιδηρούν Στέριος Τενεκές •
272 σιδηρούν Γεώργιος Βλάχου •
273 σι.δηρούν Αθανάσι.ος Κεφαλός •
274 σι.δηρούν Αθ Τζούρος •
275 σι.δηρούν Κ Κουτσοκέρας •
276 σι.δηρούν Γ Μηλιόγκας •
277 σι.δηρούν ΔημΖήτος •
278 σι.δηρούν Γ Μακρ6πουλος Λαμία Φθιώτι.δας

279 σι.δηρούν Χαρ Μακρ600υλος •
280 σι.δηρού ν Γ Κλούρης Πλατύστομο Μακρακώμης

28Ι σι.δηρούν Νάκος Δημ Βες ,
282 σι.δηρούν Ι Τζιαφούτης •
283 σι.δηρούν Απ Τζι.ούντρας •
284 σιδηρούν Ι Παπανικόλας ,
285 σι.δηρούν Ιωάννης Σαμαράς Πλατύστομο Μακρακώμης

286 σιδηρούν Κώστας Ρεπανάς •
287 σιδηρούν Κώστας Ντελής •
288 σιδηρούν Γιάννος Καραδήμας Καλαμάκι Φθιώτιδας

289 σιδηρούν Κώστας ΚαντζΙκας •
290 σιδηρούν Αλέξι.ος γΦ<tντής ,
29Ι σιδηρούν Γ Μοντιροβό.της •
292 σιδηρούν Στέρ Κουτσ6πουλος Ράχη Μακρακώμης

293 σι.δηρούν Τριαντάφ Αοοστ6λου ,
294 σι.δηρούν Κώστας Αποστόλου •
295 σι.δηρούν Κώστας Αθανασωυ ,
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2.6 σιδηρούν ΔημήτριοςΤζατζάνης •
2'7 οιδηρούν Αντώνιος Χαλανδράς •
2., σιδηρούν Γεώργιος Δημητρίου •
2" οιδηρούν ΚωνΙντης Δημητρίου •
300 σιδηρούν Αλέξιος Δημητρίου •
3ΟΙ οιδηρούν Ιωάννης Αλευράς •
302 σιδηρούν Στέργιος Φλέβας •
303 οιδηρούν Δημήτριος Τόβρας •
304 σιδηρούν θεώδ Ντελημ6.ρης •
305 σιδηρούν θεωδ Μουστακάς Τζιούκα Μακρακώμης Φθ

306 οιδηρούν Δημήτριος Σκορδάς •
307 σιδηρούν Γ Τοοκαράκης •
30' οιδηρούν Γ ΣμοκοβΙτης •
3Ο' σιδηρούν Κώοτας Σμοκοβίτης •
310 οιδηρούν Κώστας Στάί:κος •
311 οιδηρούν Κώστας Σκούρας •
312 σι.δηρούν Κώστας Τζιούμας •
313 οιδηρούν Κώστα Κολοβελώνης •
314 σι.δηρούν Μαργ Κολοβελώνης Τζιούκα Μακρακώμης

315 οι.δηρούν Νικόλαος Τζιούμος •
316 σι.δηρούν Ιωάννης Ευθυμίου •
317 σι.δηρούν Δημήτριος Ντόβας •
31' σι.δηρούν Δανιήλ Δημόπουλος •
31. σι.δηρούν Δημ Τζιμ6.κης •
320 σι.δηρούν ΑνδρΙτ Σωμόπουλος •
321 σι.δηρούν Χρήστος Πολύμερος •
322 σιδηρούν Δημ Λιαστώνος •
323 σι.δηρούν Γεώργιος Πρεμέτης Πλατύστομο Φθιώτιδας

324 σιδηρούν Γεώργιος Κ Τζόκου •
325 σιδηρούν Δημήτριος Τι:τος •
326 σιδηρούν Αθ Γουδάρης •
327 σιδηρούν Δημ Παντζούρας •
328 σιδηρούν Δημ Κουλούρης •
32. σιδηρούν Ν Αδάμου •
330 σιδηρούν θ Παπαλέξης Δερβεν Καρυά Μακρακώμη

331 σιδηρούν Ι Σταυρόπουλος •
332 σιδηρούν Ν Χριστόπουλος •
333 σιδηρούν Ν Σταυρόπουλος •
334 σιδηρούν Λάμρος Γεωργίου •
335 σιδηρούν Δημ θεωδορόπουλος •
336 σιδηρούν ΔημΑκρίδας •
337 σιδηρούν Ιωαννής Αγγελής •
338 σι.δηρούν Αλέξιος Ι Παπαλέξης •
33' σι.δηρούν Κ Καραγεώργος Λαμία Φθιώτι.δας

340 σι.δηρούν Κ Μακρόπουλος •
341 σι.δηρούν Μήτρος Μπαρτζώκας •
342 σι.δηρούν θέος Σώρης •
343 σι.δηρούν Στ Παπαδημόπουλος Λαμία Φθιώτι.δας

344 σι.δηρούν Γεώρ Κωνσταντίνον •
345 σι.δηρούν Ι Γεωργίου Άργος Αργολίδας

346 σιδηρούν Αντώνης Παϊβάνας •
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347
348
349
350
351
352
353
354
355

σι.δηρούν

σιδηρούν

σιδηρούν

σιδηρούν

σιδηρούν

σιδηρούν

σιδηρούν

σι.δηρούν

σιδηρούν

Αθ Αληγαδιώτης

Γιαννάκος Γεωργίου

Κωνσταντής Βάρης

Ν Καραχάλιος

ΠανάΥος Δημητρίου

Σωτήριος Τζαρίλας

Ι Κωτούλας

Στάθης Ιωάννου

Παράσχος Θεοδώρου

Αθήνα την 31 Μαί."ου 1833
Ο Υπουργός των Στpαtιωtιxών

(Τ.Ε) Υπογραφή

Αθήνα Αττι.κής

rιάννηι; Μακρήι;: Ευχαριστούμε τον κ. Καραναστάση. αυτή είναι η

ομορφιά της έρευνας, αναδεικνύει καινούργια στοιχεία. Αυτόν τον

Καραγεώργο - Καραγώγο που αναΦέρατε, κ. Καραναστάση, τον βρί

σκουμε πόρεδρο το 1837 αλλά δεν γράφεται σε κανένα άλλο στοιχείο ή

συμβόλαιο παλαιό, ή στον εκλογικό κατάλογο που έχουμε βρει.

Ο κ. Δελημπούρας έχει το λόγο.

Χ. Δελημπούρας: Συγχωρήστε με κι εμένα για τη θέση της Ελλάδας.

Επειδή διαπραγματεύθηκα το θέμα Ελλάς - Έλληνες - Ελληνισμός, στο

προηγούμενο Συνέδριο, εmτρέψτε μου να πω ότι μάλλον είμαι γνώστης.

Ο Όμηρος ακριβώς τι λεει στην Ιλιάδα (β 681-685). Νυν αύτως όσοι το

Πελασγικόν Αργος ένεον ή Τάλων ή Ταλόπην ή την Τραχίναν νέμοντο ή

την Φθίαν ει δ' Ελλάδα καλλιγύναικα Μυρμηδόνες δε ... και Έλληνες

και Αχαιοί των 50 νηών ην αρχός Αχιλλεύς». ΑναΦέρει αυτές τις πόλεις

στην Ιλιάδα.

Ένας άλλος φιλόσοφος, παίρνω αφορμή που είπατε για τον Αριστο

τέλη, Δικαίαρχος, γράφει επί λέξει. «Η πόλις Ελλάς έκειτο ανά μέσον

Φαρσάλου και της των Μελιταίων πόλεως».

Και τελειώνουμε, ο Στράβωνας, μεγάλος ιστορικός και γεωγράφος,

αναΦέρω επί λέξει, βιβλίο 90 ΙΧ 431 λέγει: «Οι μεν Φαρσάλιοι εδείκνυον

από 60 σταδίων της εαυτών πόλεως κατεσκαμμένην πόλιν, ην πεπιστεύ

καμεν είναι την Ελλάδα, δύο κρήνας πλησίον, Μυσιίδα και Υπέριαν».

Και προχωρούμε «οι δε Μελιτοίς έλεγον: άπωθεν εαυτόν όσον δέκα στα

δίους οικείσθαι την Ελλάδα, πέραν του Ενιππέως ηνίκα η εαυτών πόλις

Πύρρα. Μαρτύριον δε είναι εν τη αγορά τη σφετέρα τάφον του Έλληνος

του Δευκαλίωνος, υιού της Πύρρας». Ευχαριστώ.

rιάννηι; Μακρής:: Δηλαδή, κατά τον κ. Δελημπσύρα, η Ελλάδα βρι

σκόταν στην περιοχή Δομοκού. Εγώ παραπέμπω στα πρακτικά του δευ

τέρου συνεδρίου, όπου κάνει την εισήγηση και είναι θέμα των ειδικών
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πλέον, να λύσουν αυτό το θέμα. Άλλος από τους κυρίους συνέδρους;

ΣπίJρoς Μπρέκης: Ο κ. Χριστόπουλος ρώτησε κάτι, μίλησε για δια

φορές που υπάρχουν σήμερα, διαφορές κτηματικές μεταξύ ελλήνων και

μωαμεθανών, αυτό δεν το γνωρίζω σήμερα. Το άλλο που ανέφερε, ότι

στο σπίτι του Χαλίλ Μπέη, εκεί που είναι τώρα το άγαλμα του Διάκου,

που έγινε ο βασανισμός, ναι, αυτά είναι γεγονότα, αποδεικνύονται από

έγγραφα της περιόδου εκείνης. Είναι γεγονός. Και όταν μιλάμε για περι

ουσία Χαλίλ Μπέη. διάδοχος ΤεΦίκ Μπέη, ο γιος του, πρέπει να υπολογί

ζουμε. Είπαμε, δεν έχουμε σαΦή εικόνα, αλλά πρέπει να υπολογίζουμε

πάνω από 50% όλης της περιουσίας που υπήρχε εδώ.

Και τώρα μία μικρή απάντηση στην κα Λάζου: Είδατε στρατιωτικά

αρχεία. είπατε και ένα άλλο, ποιο άλλο αρχείο είδατε;

Βασιλική Λάζου: Είπα τα αρχεία της Διεύθυνσης Ιστορίας Στρατού,

τα τοπικά αρχεία εδώ.

ΣπίJρoς Μπρέκης: Δεν είναι αρκετό.

Βασιλική Λάζου:Δεν είναι αρκετό η ΔΙνση Ιστορίας Στρατού; Έχει

και τους δημοσιευμένους τόμους αλλά και πολλά αδημοσίευτα, θα τα

γνωρίζετε πάρα πολύ καλά.

ΣπίJρoς Μπρέκης: Μη μου τα λέτε, είμαι μέλος του Δ.Σ., δεν φτάνει

παιδί μου, εγώ έπρεπε να στηρίξω τα αρχεία μου, δεν φτάνει. Τι θα έπρε

πε ακόμα; Να πω και κάτι ακόμη. Κάνετε έναν αφορισμό, από νέο παιδί

δεν κάνει. Για μένα δεν είναι πρωθυπουργός, λέτε δεν εκλέχθηκε. Διορί

στηκε πρωθυπουργός, έτσι δεν εLϊατε; Ωραία. Όμως αυτοί οι αφορισμοί

δεν πάνε στην ιστορία.

Βασιλική Λάζου: Δηλαδή, νομίζετε ότι ο Μεταξάς δεν ήταν δικτάτο

ρας; Βέβαια αυτό δεν ήταν το θέμα της ανακοίνωσης.

ΣπίJρoς MΠ(tέκης: Παρακαλώ, μη μου αντιστρέφετε την ερώτηση. Θα

σας αναΦέρω 190ς αιώνας. Δύο μεγάλοι πρωθυπουργοί. Χαρίλαος Τρι

κούπης, δεν εκλέχθηκε πρωθυπουργός, διορίστηκε. Τι θα λέγατε, ότι δεν

είναι πρωθυπουργός ο μεγάλος Τρικούπης;

Βασιλική Λάζου: Ίσως επειδή έκανε την αρχή της δεδηλωμένης...
Σπύρος Μπρέκης: Περίμενε, αν έχεις αποφασίσει να μην ακούσεις.

δεν κάνει, είσαι νέο παιδί και πρέπει να ακούς. Δεν έχω καμία αντίρρηση

εγώ σ' αυτά. Δεύτερο, Ελευθέριος Βενιζέλος 1909, έρχεται εδώ, εκλέχθη

κε, διορίζεται, μη σας κουράσω.

Κάτι ακόμα. Δικτατορία, στο m.ιρ το εξώτερον, δεν είπε κανείς να

δικαιολογήσετε, ποιος το είπε αυτό το πράγμα; Άλλο πράγμα όμως το ένα

και άλλο το άλλο. Η ιστορία, είδες μόνο ένα αρχείο και παρουσιαζόμα

στε ότι μιλήσαμε. Είδες το αρχείο του Κομμουνιστικού Κόμματος; Διότι

μας ζήτησε με την πλημμύρα φοιτητές, στείλαμε φοιτητές στο αρχείο και

δεν τους δέχτηκε. Μη τα βλέπετε αυτά, άστε τα να καταστραφούν. Δεν

κάνει.

Είδες παιδί μου; αν δεν είδες, μη λες «κατά πληροφορίες από εφημε-
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ρίδερ>, κρίμα! Αν βγάλετε διδακτορική διατριβή, που σημαίνει τεκμη

ριωμένη δουλειά, η διδακτορική μου διατριβή μου πήρε 15 χρόνια. Δεν

άφησα αρχείο πουθενά. Και πάλι έχω αμφιβολίες. Αν βγάλουμε όπως

λεει ο τύπος ο κομματικός της εποχής. τότε δεν θα είναι, το λιγότερο που

μπορώ να πω, τεκμηριωμένη εργασία.

Τι έπρεπε να κάνετε, και από τη μία πλευρά και από την άλλη. Εδατε;

Δεν φτάνει η Ιστορία Στρατού. γιατί είναι και αυτά που καταστράφηκαν,

είναι και άλλα, και υπάρχουν και μερικά. Πήγες στο ΚΚΕ να ζητήσεις,

ελάτε εδώ κύριοι, δώστε μου τα αρχεία σας; Εάν πήγες και τι σου είπαν;

Ή δεν ήθελες να πας;

Βασιλική Λάζου: Να μου πείτε πότε είναι η στιγμή να απαντήσω.

Γιατί εδώ θίγεται το πόσο επιστηι.ωνική είναι η ανακοίνωση, με θίγει ο

κύριος και μου κάνει μάθημα. Ο κύριος νομίζει ότι είμαστε σε μία πανε

πιστημιακή αίθουσα και μου κάνει μάθημα αυτή τη στιγμή, θα πρέπει να

απαντήσω. Όταν κάποιος προσπαθεί και θίγει την επιστημονικότητά μου,

πρέπει να απαντήσω, δεν μπορεί να μου κλείνετε το μικρόφωνο.

Γιάννη; Μακ@ή;: Να απαντήσετε σύντομα.

Βασιλική Λάζου: Εγώ να απαντήσω σύντομα; Βεβαίως σύντομα,

γιατί δεν νομίζω ότι ενδιαΦέρουν το ακροατήριο αυτά.

Σπύ@o;MΠ(tέκη;: Παιδί μου, είδες τα αρχεία; τι σου είπαν, αυτό λεω.

Βασιλική Λάζου: Αν είδα τα αρχεία του ΚΚΕ;

Γιάννη; Μακ@ή;: Κύριε Μπρέκη, σας παρακαλώ και εσάς να αφήσε

τε να απαντήσει.

Βασιλική Λάζου: Εξετάζουμε ένα θέμα, εδώ μιλάμε για μία ανακοί

νωση, μιλάμε για την ανακοίνωση την Εθνοφυλακή, τι είναι Εθνοφυλα

κή, ένα τμήμα του στρατού. Τι έπρεπε να δω; Τα στρατιωτικά αρχεία,

λογικό! Πού έπρεπε να πάω; Στη Διεύθυνση Ιστορίας Στρατού. Να δούμε

τα δημοσιευμένα, να δούμε τα αδημοσίευτα.

Πού αλλού έπρεπε να πάω για να κοιτάξω την Εθνοφυλακή στη

Λαμία; Έπρεπε να πάω στη Λαμία, λογικό! ΕΦόσον είδαμε τα αρχεία του

στρατιωτικού αυτού σώματος στο στρατό, λογικά στην Εθνοφυλακή,

έπρεπε να πάω στη Λαμία και να πάρω ή προφορικές μαρτυρίες από τους

εmζώντες, είναι ένας νέος κλάδος της ιστορίας οι προφορικές μαρτυρίες,

τοπικό τύπο, κοίταξα τον τύπο και των δύο παρατάξεων, εδώ ο κ.

Νάτσιος είχε την ευγενή καλοσύνη να με βοηθήσει, και το Λαμιακό τύπο

που είναι ο εθνικόφρων τύπος, και τη Ρούμελη που είναι το όργανο του

ΕΑΜ, κοιτάξαμε κι αυτά, κοιτάξαμε τα απομνημονεύματα των αγωνι

στών, ό.ΤΙ ήταν δημοσιευμένο σχετικά με την Εθνοφυλακή και με περη

φάνια μπορώ να σας πω ότι δεν υπάρχει αναφορά στην Εθνοφυλακή

σήμερα, που να είναι δημοσιευμένη στην Ελλάδα, που να μην την έχω

κοιτάξει.

Καιείναι πρωτότυπη ανακοίνωση, έχει παρουσιαστεί σε επιστημονικό

συνέδριο για τον ΕμΦύλισ. και είναι πρωτότυπη ανακοίνωση και είναι
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οτιδήποτε έχει δημοσιευτεί για την Εθνοφυλακή.

Τα αρχεία του ΚΚΕ. το ΚΚΕ δεν είναι στρατός στην προκειμένη περί

πrωση. Το 45 δεν μπορούμε να μιλάμε για Δημοκρατικό Στρατό, δεν έχει

ακόμα συγκροτηθεί. Τα αρχεία του ΚΚΕ είναι ιδιωτικά αρχεία, διαφωνώ

που είναι κλειστά, αλλά είναι ιδιωτικά αρχεία. Και σαν ιδιωτικά αρχεία

έχουν κάθε δικαίωμα, το οποίο εμένα με πειράζει σαν ι.στορικό, γιατί

θέλω να τα δω, αλλά έχουν κάθε δικαίωμα να τα έχουν όσο κλειστά και

όσο ανοιχτά θέλουν. Εγώ διαφωνώ και σαν ιστορικός θα ήθελα να

μπορώ να τα δω. Αλλά δεν είναι στο χέρι μου.

Και βέβαια πήγα, και βέβαια ρώτησα, όπως και χιλιάδες άλλοι ιστορι

κοί του Εμφυλίου, πήγαμε και τα ζητήσαμε να τα δούμε. Δεν είναι στο

χέρι μας. Είναι όμως και δικαίωμά τους να τα έχουν όσο ανοιχτά και όσο

κλει.στά θέλουν. Ο στρατός από την άλλη μεριά, είναι το κράτος, πρέπει

να τα έχει ανοιχτά και πρέπει να τα δούμε όλοι.

Γιάννη; Μακ@ή;: Κυρία Λάζου, νομίζω ολοκληρώσατε την απάντησή

σας ή τις απόψεις σας. Παρακαλώ, υπάρχει άλλος εισηγητής που θα

ήθελε να απαντήσει σε κάποια από τις ερωτήσεις; Αν μπορείτε σύντομα

κ. Καραγεώργο, γιατί υπάρχει κούραση μεγάλη και φοβάμαι ότι στο

τέλος θα μείνουμε να συζητούμε μεταξύ μας. ευχαρι.στώ.

Νικ. Καραγεώ@γο;: Όσον αφορά γι.α την τοποθέτηση της κας Μπού

για δεν έχω να πω τίποτα, αυτή είναι ειδικός επιστήμων αρχαιολόγος. εγώ

είμαι ελεύθερος ερευνητής, δεν μπορώ να αντικρούσω ή να πω «δεν είναι

έτσι». Εγώ πιστεύω ότι πριν από το Ναρθάκιον στο κάστρο Λιμογαρδίου

υπήρχε η Φθία.

Όσον αφορά δε για την Ελλάδα, η Ελλάδα είναι συνδεδεμένη με το

Σπερχειό, χωρίς να ανατρέξω, και εγώ έχω διαβάσει και ο Στράβωνας

λεει, το είπαν εκεί, και εγώ αν ερχόταν στο χωριό μου θα έλεγα ότι είναι

στο χωριό μου, αυτό του είπανε εκεί πέρα. Η Ελλάδα είναι συνδεδεμένη

με το Σπερχειό. Ο Σπερχειός δεν υπάρχει ούτε στη Μελιταία, ούτε στα

Φάρσαλα.

Όσον αφορά για τα τοπογραφικά δεδομένα, το δεδομένο των Θερμο

πυλών είναι δεδομένο. Αν μετρήσουμε την απόσταση, βγαίνει αυτό. Από

κει και πέρα, αν έχει αναλογικά εφαρμογή, είναι άλλο θέμα. Μπορεί να

μην έχει εφαρμογή στην Αγία Παρασκευή.

Γιάννη; Μακρή;:Ευχαριστώ πολύ, νομίζω ότι φτάσαμε στο τέλος.

Κυρία Πατσινακίδου, θα ήθελα να το αΦήσουμε γι.α την άλλη μέρα, ο κ.

Γαλλής θα είναι εδώ, με είχε παρακαλέσει να κάνει μία ερώτηση, πέρασε

αρκετά ο χρόνος. Πιστεύω θα μπορέσετε να υποβάλλετε την ερώτησή σας

αύριο. Ευχαριστώ πολύ όλους, εισηγητές και συνέδρους, και ραντεβού

αύριο στις 10:30 γι.α την τελευταία συνεδρίαση. 10:30 αρχίζουμε όμως,

γιατί μετά είναι η λήξη του Συνεδρίου και δεν μπορεί να πάει ΠΙσω. Ευχα

ριστώ.
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Προεδ@είο: Κα@αναστάση; Ανασ1. - Μακρής rιάννης

Δακο@ώνια Φανου@ία

«Η Λαμία πριν τη Λαμίαι~

rιαλoύρη Άννα

«Οι πύργοι της Φθιώτιδας»

Ζήσης Ιωάννης

«ΜΥΣΩΝ ο Οιταίος ή Μαλιεύς, η σχέση του με την εποχή του

και το διαχρονικό του μήνυμα.

Χ@ιστόπουλος Ευθύμιος

«Η παλαίστρα στη Λαμία από τον 40 - 30 π.Χ. αιώνα»

Καλαντζή - Σμmι@άκη ΑικαΤΕ@ίνη

«Η παρουσία της γπάτης στην Παλαιοχριστιανική και Βυζαντινή

εποχή,)

Νάτσισυ Βαρβάρα

«Το μοναστήρι της Αντίνιτσας - Λαμίας

ως χώρος διεθνών διπλωματικών συναντήσεων 1856 - 1881!')

Καλοδήμσς θωμάς

«Η Φθιώτιδα στα χρόνια της ληστοκρατ(ας!')

Δαβανέλλο; Νίκος

«Η Δηj.Wτική Αγορά της Λαμίας (1935 - 2005»)

Ε@ttlτήσειι;-απαντήσεις- απόψεις

επί των εισηγήσεων της 5ης Συνεδρίασης

Κ@ιτικήτου συνεδρίου - συμπεράσματα

Λήξη συνεδ@ίου

Ξενάγηση των συνέδρων στο Α@χαιολογικό Μουσείο του Κάστρου
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Φανουρία Δακορώνια

Δρ. Αρχαιολόγος

Επίημη Έφο@ο; Α@χαιοτή1ων

θΕΜΑ

Η Λαμ{α .... "Ρ" τη Λαμiα

Η
Λαμία όπως την ξέρουμε στη θέση που την βιώνουμε μέχρι σήμε

ρα έχει να παρουσιάσει μία μακρά ιστορική διαδρομή που οι

έρευνες των τελευταίων ετών απέδειξαν ότι αρχίζει τουλάχιστον από τη

Μέση Εποχή του Χαλκού την Μεσοελλαδική άλλως καλούμενη που

συμπίπrει με το τέλος της 3ης χιλιετίας π. Χ. (Σταμούδη, 1999). Για να

ακριβολογήσουμε επισημαίνω ότι το απώτατο αυτό χρονικό όριο επιβε

βαιώνεται από τα σχετικά ευρήματα j.ώνo όσον αφορά την χρήση του

Κάστρου για κατοίκηση. Αντίθετα απουσιάζουν οι ασφαλε(ς ενδε(ξεις

ανθρώπινης δραστηριότητας στις πλαγιές του και στα πεδινά γύρω από

αυτό πριν από την προχωρημένη γεωμετρική περίοδο ήτοι τον 90 σι. πΧ.

Είναι ενδεικτικό το γεγονός ότι στις ανασκαΦές που έχουν διενεργηθεί

από το 1977 και εντεύθεν στην πόλη της Λαμίας στα όρια του παλαιού

πολεοδομικού σχεδΙΟυ δεν έχει εντοπιστεί ούτε ένα όστρακο παλαιότερο

του 50 αι. πΧ. Ακόμη και όσοι έχουν ασχοληθεί με την ιστορία και την

αρχαιολογική φυσιογνωμία της Λαμίας κατά το παρελθόν δεν κατέστη

δυνατόν να ανιχνεύσουν ευρήματα πριν από τον ύστερο 50 αι. πΧ.

Αυτός ήταν και ο λόγος που οδήγησε τους ειδικούς εmστήμoνες να δια

τυπώσουν διάφορες θεωρίες συχνά αντικρουόμενες μεταξύ τους που

κυμαίνονται από την ακραία θέση ότι δεν υπήρχε πριν από αυτήν την

εποχή (Bequignon, 1937,277) μέχρι την άποψη ότι η κτίση της ανάγεται

στους μυθικούς χρόνους (Staehlίn, RE, Lamia στιχ. 553 - 554).
Ένα άλλο γεγονός που επέτεινε τη σύγχυση είναι το ότι η Λαμία δεν

αναφέρεται ούτε από τον Όμηρο ούτε από τον Ηρόδοτο ούτε από το

Θουκυδίδη στα σημεία του έργου τους που πραγματεύονται γεγονότα

συνδεόμενα με την περιοχή. Η μόνη πόλις της κοιλάδας του Σπερχειού

που είναι γνωστή στον Όμηρο είναι η Τράχις η οποία από τους δύο

άλλους μνημονευθέντες αρχαίους συγγραφε(ς καταλέγεται μεταξύ των

μαλιακών πόλεων.

Το όνομα της Λαμίας δεν αμφισβητείται εΦόσον έχει βεβαιωθεί από

επιγραΦές (10, ΙΧ, 2, Νο 80). Η πόλη φαίνεται ότι από την αρχή της ύπαρ

ξης της δεν έχει μετακινηθεί (BeqUΊgnon, 1937, 265). Έχει την τυπική

μορΦή μιας αρχαίας πόλης με ακρόπολη τειχισμένη και την γύρω από
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αυτή κάτω πόλη και αυτή τειχισμένη (Παπακωνσταντίνου. 1994.
Papakonstantinou. 2005, 103 - 110).

Το όνομα Λαμία δεν αναγράφεται σε νομίσματα πριν το 400 πΧ. και

η πω παλιά εmγραφική μνεία ανάγεται στα μέσα του 40υ αι. πΧ. σε αμφι

κτυονική λωτα της εποχής του Κλέωνα (343 πΧ.) όπου αναΦέρεται

κάποιος Σθενέδαμος Λαμιεύς. (Bequignon, 1937.275),
Από την αρχαιότητα έχει αναγνωριστεί η σημασία της θέσης της σε

ένα καίριο στρατηγικό σημείο πάνω στο πω σημαντικό εmκοινωνιακό

άξονα από Βορρά προς την κοιλάδα του Σπερχειού (Titus Lίvius XXXVI.
25.3) προνόμιο που έχει αναγνωριστεί και από τους σύγχρονους μελετη

τές (Bequignon. 1937.264 με σχετική παλαιότερη βιβλιογραΦία). Δεν είναι

άλλωστε τυχαίο ότι τον προπερασμένο αιώνα ο Γερμανός περιηγητής

Ross χαρακτηρίζει τη Λαμία «ως ένα από τα κλειδιά της Ελλάδος» (Ross.
1851, ι, 83).
Αν όμως δεν είναι γνωστή η Λαμία στον Όμηρο στον Ηρόδοτο και

στο Θουκυδίδη, τους είναι όμως γνωστή η φυλετική ομάδα της οποίας

υπήρξε πρωτεύουσα οι Μαλιείς. Η ίδρυση λοιπόν της Λαμίας συναρτάται

άμεσα με την εμφάνιση των Μαλιέων στην κοιλάδα του Σπερχειού. Η

παρουσία τους έχει συνδυαστεί με την έξωση των Δρυόπων από την

περιοχή η οποία μάλιστα επιτεύχθηκε με τη βοήθεια του Ηρακλή. του

οποίου η λατρεία στην περιοχή είναι εmβεβαιωμένη και σημαίνουσα,

Σύμφωνα με σχετικές νεώτερες μελέτες το γεγονός πρέπει να έλαβε

χώραν στα μέσα της μυκηναϊκής περιόδου δηλ. περί τον 140 ή 130 αι. πΧ.

(SakeIIariou, 1977,265), Η σύνδεση άλλωστε του γεγονότος με τον Ηρα

κλή συνηγορεί ότι η παρουσία των Μαλιέων στο ανατολικό τμήμα της

κοιλάδας πρέπει να θεωρηθεί βέβαια κατά την Ύστερη εποχή του Χαλ

κού δηλ, την 'Ύστερη Μυκηναϊκή.

ΤΟ όνομα της Λαμίας συνδέεται με δύο πρόσωπα της μυθικής γενεα

λογίας τον Λάμο. γιο του Ηρακλή και την ομώνυμη βασίλισσα της Τρα

χίνας. Το ότι όμως και η Τραχίνια βασίλισσα και ο Ηρακλής είχαν σαν

ορμητήριο την Τραχίνα επιτρέπει την υποψία ότι οι Μαλιείς κατά την

μυκηναϊκή περίοδο κατείχαν την περιοχή νότια του Σπερχειού ενώ την

προς Β κατείχαν αχαϊκά Φύλα (Staehlίn, RE, Lamia. στιχ. 553. Sakel1ariou,
1977,231-248).

Βέβαια το πρόβλημα της εισόδου και των μετακινήσεωντων διαΦό

ρων ελληνικώνΦύλων μέσα στην Ελληνική Χερσόνησοείναι πολύπλοκο

και θα αργήσεινα απαντηθείπειστικά,Στην παρούσα όμως ανακοίνωση

αναΦέρθηκανακροθιγώςακριβώς εκείνα τα στοιχεία που θα επιτρέψουν

την αιτιολόγηση της παρουσίας των διαΦόρων αρχαιολογικώνευρημά

των που είδαν το φως τα τελευταίαχρόνια,

Οι ανασκαΦές στο χώρο εντός των τειχών του Κάστρου της Λαμίας
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απεκάλυψαν αρχαιολογικά ευρήματα της Πρώιμης εποχής του Χαλκού,

του τέλους δηλαδή της 4ης χιλιετΙας πΧ. ή των αρχών της 3ης χιλιετ(ας

πΧ. και των διαδόχων φάσεων δηλαδή της Μέσης εποχής του Χαλκού

(άλλως Μεσοελλαδικής) και της Ύστερης εποχής του Χαλκού της γνω

στής και ως μυκηναϊκής εποχής μέχρι και το στάδιο της ΥΕ ΙΙΙΒ, ήτοι τον

130 αι. πΧ. (Σταμούδη, 1999). Έξω από το Κάστρο όμως δεν μαρτυρού

νται κατάλοιπα τόσο παλαιών ιστορικών Φάσεων. Μικρός αριθμός (3)
αγγείων της γΕΙΙΙ Β εποχής που βρέθηκαν μεταξύ των παλαιών ευρημά

των που φυλάσσονταν στο υπόγειο του κτιρίου της Νομαρχίας Φθιώτlr

δας ε(ναι σι μόνες ενδε(ξεις ανθρώπινης δραστηριότητας κατά την εποχή

του Χαλκού στην Jώλη της Λαμίας. Οι πληροφορίες σχετικά με τις συνω

θήκες εύρεσής τους είναι εξαιρετικά ανεπαρκείς και μόνο μία αναφορά

στο βιβλίο καταγραΦής τους υπάρχει ότι έχουν βρεθεί κατά την ανέγερ~

ση του Γυμνασίου Αρρένων (Δακορώνια, 1999, 186. υποσημ. 6). Σύμφω
να με πληροφορία της συναδέλφου κ. Μπούγια σε ανασκαΦή της στην

νότια πλαγιά του Κάστρου αναγνώρισε μεταξύ των οστράκων και κερα~

μική των μυκηναϊκών χρόνων. Η παρουσία λοιπόν των ευρημάτων της

εποχής του Χαλκού που μάλιστα δεν φαίνονται να κατεβαίνουν χρoνo~

λογικά μετά τον 130 αι. πΧ. και σε συνδυασμό με τις γενεαλογικές ανα

φορές που αφορούν στη Λαμία επιτρέπεται να θεωρήσουμε ως πρώτους

οικιστές της τους Αχαιούς (Sakellaήou. 1977.231 - 243) των οπο(.ων η

παρουσία στην κοιλάδα του Σπερχειού και μάλιστα στις υπώρειες της

Όθρυος πιστεύεται ότι προηγείται εκείνης των Μαλιέων (Sakellaήou,

1977,240-241),
Οι αμέσως παλαιότερεςενδείξειςκατοίκησηςτου Κάστρουανάγονται

στην γποπρωτογεωμετρικήεποχή και συγκεκριμέναστο τέλος του Ι Οου

ή αρχές του 90υ αι. πΧ. και συνίστανται σε μερικά χαρακτηριστικά

αγγεία που ήταν κτερίσματα μέσα σε μικρό θαλαμωτό τάφο ανοιγμένο

στο μαλακό βράχο στις υπώρειες του Κάστρου (Δακορώνια. 1982,261).
Ο τάφος βρέθηκε και στο μεγαλύτερο τμήμα του καταστράφηκε κατά

την εκσκαΦή οικοπέδου για την ανέγερση νέας οικοδομής. Eπισημαίνε~

ται η επιβ(.ωση της πρακτικής του ενταφιασμσύ σε θαλαμωτούς τάφους

κατά την προχωρημένη πρωτογεωμετρική εποχή, πρακτική που χαρα

κτηρίζει τους μυκηναϊκούς χρόνους και έχει ερμηνευτεί ως αφ' ενός ως

ένδειξη φυλετικής συνέχειας αφ' ετέρου ως δείγμα επιθυμίας σύνδεσης

με ένα ένδοξο παρελθόν. Η συνήθεια αυτή έχει επιβεβαιωθεί και από

άλλες ανασκαΦές γύρω από τη Λαμία και συγκεκριμένα από την περιοχή

του Σταυρού. για την οποία θα γίνει λόγος πιο κάτω.

Αν όμως τα προ του 50υ αι. πΧ. ευρήματα, από την πόλη της Λαμίας

είναι πολύ λίγα δεν συμβαίνει το (διο και με τις κοντινές γύρω από αυτήν

περιοχές. Ως πόλις της Λαμίας λογίζεται το ιστορικό της κέντρο που

4]6 Φανουρία Δακορώνι.α
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••
Φωτ. Ι

συμπίπτει χονδρικά με το εντός των τειχών τμήμα της αρχα(ας πόλης.

Αρχίζοντας την απαρίθμηση των θέσεων με ευρήματα πρωιμότερα

του 50υ αι. πΧ. και από Β (Σχέδιο 1) αναΦέρουμε το πρωτογεωμετρικό

νεκροταφείο στην Ταράτσα που βρέθηκε και ανασκάφτηκε στο πλαίσιο

των εργασιών κατασκευής του αγωγού φυσικού αερίου. Ένα σύνολο

κιβωτιόσχημων ταΦών μικρών διαστάσεων, με ένδειξη ότι ε(χαν ενταχθεί

σε τύμβο. με σκελετούς νεκρών θαμένων σε συνεσταλμένη στάση, από τα

κτερίσματα που τους συνόδευαν χρονολογούνται στους υποπρωΤΟΥεω

μετρικούς χρόνους και συγκεκριμένα στα τέλη του lΟου με αρχές του 90υ

αι. πΧ (Σταμούδη, 2000, 39 - 50. ΑΔ 49, Χρονικά 1994,301 - 305). Τα
κτερίσματα όχι ιδιαίτερα πλούσια είναι κυρίως αnεία, χαρακτηριστικά

της εγχώριας κεραμικής παραγωγής που εντάσσεται στο θεσσαλοευβοίκό

κύκλο. Ιδιαίτερα ενδιαΦέροντα είναι τα χειροποίητα αγγεία που συνεχί

ζουν δια μέσου της μυκηναί'κής εποχής μω μακριά παράδοση που ξεκινά

τουλάχιστον από τους μεσοελλαδικούς χρόνους ένα φαινόμενο που μπο

ρεί να πει κανείς ότι χαρακτηρίζει την κοιλάδα του Σπερχειού. Εκτός από

αγγεία οι τάΦοι απέδωσαν και μερικά μεταλλικά ευρήματα όπως τρία

σιδερένια μαχαίρια και δύο χάλκινες περόνες. Από την συγκεντρωθείσα

κεραμική στο χώρο της ανασκαΦής αποδεικνύεται ότι εδώ εντοπίζεται

δραστηριότητα και κατά το τέλος της μυκηναϊκής εποχής.

Νοτιότερα σε μικρή απόσταση από την ανωτέρω θέση κατά την διά

νοιξη χάνδακα για την ΤOJοοθέτηση αποχετευτικού αγωγού στα Γαλανέι

κα στην οδό 39 βρέθηκαν δύο κιβωτιόσχημοι τάΦοι της υποπρωτογεωμε

τρικής εποχής όπως βεβαιώνουν τα αγγεία που συνόδευαν τους νεκρούς.

Εκτός της κεραμικής άλλα κτερίσματα δεν βρέθηκαν. Τα αγγεία, δύο

κύπελλα, μία τριΦυλλόστομη οινοχόη, ένας αμφορίσκος (Φtιrt.l) και ένα

χειροποίητο χυτροειδές αποτελούν τυπικά δείγματα της εγχώριας κερα

μικής της περιόδου (Μπούγια, 1995,328 - 329).
Η επόμενη θέση είναι στο γήπε

δο του δημοτικού διαμερίσματος

στην Αγία Παρασκευή (Δακορώ

νια, 1998, 385) όπου κατά τις

εργαοίες διαμόρφωοής του βρέ

θηκε ημικατεστραμένος τάφος

που απέδωσε δύο αγγεία, μία ολό

βαφη τριφυλλόστομη οινοχόη

(Φωτ. 2) και ένα ολόβαΦο αμΦσρί

σκο τumκά δείγματα του 9ου αι. πΧ.
Στην ίδια περιοχή στη θέση

Μεγάλη Βρύση χαμηλός τύμβος,

κηρυγμένος αρχαιολογικός χώρος
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Ι

Ι

Φωτ.2

Φωτ.3

- --

και γνωστός υδροβιότοπος

που έχει μερικώς ερευνηθεί

έχει αποδειχθεί ότι καλύπτει

ένα νεολιθικό οικισμό έχει δε

αποδόσει και ευρήματα της

εποχής του Χαλκού (Hope
Simpson - Dickinson, 1979,
265).

Προχωρώντας προς νότον

στην νέα επέκταση του σχεδί

ου πόλης της Λαμίας στη

θέση Βαλόγουρνα σε oικόnε

δο "" αφορμή την εκοκαΦή

για την ανέγερση νέας οικο

δομήςαποκαλύΦθηκανκατά

λοιπα κτιρ(ου ένας χώροςτου

οποίου πρέnεινα ήταν πιθεώ

νας δηλ. χώρος αποθήκευσης

σύμφωνα με τα θραύσματα

αποθηκευτικών πίθων που συγκεντρώθηκαν μαζί με άλλα όστρακα

αγγείων που χρονολογούντο κτίριο στους μυκηναϊκούςχρόνους (Φωτ.

3) (Δακορώνια. 1993. 199. Δακορώνια. 1999. 185. ωωοημ. 5).
Στην ίδια περιοχή δυτικότερα σε δημοτικά έργα στην οδό Πλαταιών

βρέθηκε συστάδα 12 τάφων ενός νεκροταφείου του οποίου δύο μικροί

κιβωτιόσχημοι τάΦοι χρονολογούνται στη υποπρωτογεωμετρική εποχή

από δύο κύnελλα που βρέθηκαν ανά ένα εντός τους (Φωτ. 4). Ο ένας από

αυτούς nεριείχε και ένα χάλκινο κρίκο. Οι υπόλοιποι τάφοι ήταν κερα

μοσκεπείς και

κιβωτιόσχημοι

ελληνιστικών χρό

νων (Δακορώνια,

1993.200 - 201).
Στην ίδια nεριo-

χή επίσης στη

νότια επέκταση

του σχεδίου πόλε

ως της Λαμίας σε

ανώνυμη δημοτι

κή οδό κοντά στην

οδό Τανάγρας

κατά τη διάρκεια
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420 Φανουρία Δακορώνια

εκσκαΦών για την

ανέγερση νέας οικο

δομής βρέθηκαν και

ανασκάφτηκαν δέκα

τάΦοι από τους οποί

ους πέντε ήταν κιβω

τιόσχημοι γεωμετρι-

• κών χρόνων (Φωτ. 5),

•
ένας ήταν ταφικός

πίθος. τρεις κεραμο

σκεπείς ελληνιστικοί

και μία ανακομιδή

Φα/"(.4 γεωμετρικών επίσης

χρόνων (Δακορώνια,

1995,323 - 324). Οι τάΦοι είχαν δεχτεί ανά ένα νεκρό συνεσταλμένο

συνοδευόμενο συνήθως από κάποια κτερωματα που στην παρούσα περί

πτωση μπορούν να χαρακτηριστούν πλούσια εφόσον εκτός του συνήθους

αριθμού αγγείων οι τάΦοι περιείχαν και ικανό αριθμό μεταλλικών αντι

κειμένων όπως δύο σιδερένια μαχαίρια, σιδερένια στλεγγίδα, χάλκινους

κρίκους, χάλκινα βραχιόλια (Φωτ. 6), χάλκινες πόρπες, όρμος (κολιέ) από

λεπτές χάλκινες χάνδρες και χάλκινο ιππάριο.

Δυτικά της Λαμίας στην περιοχή του δημοτικού διαμερωματος του

Φωτ. S
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Σταυρού στη θέση

Μπικιόρεμα, που

ακούστηκε συχνά

κατά τη διάρκεια

αυτού του Συνεδρίου

έχουν σε διαδοχικές •
χρονιές ανασκαφεί •
καθ' όλο το μήκος της

μισγάγγειας μέχρι την

έξοδό της προς τον

επαρχιακό δρόμο

Λαμίας - Καρπενησί-

ου θαλαμωτοί τάΦοι Φωt.6

των οποίων η διάνοι-

ξη και η χρήση εκτείνονται χρονικά από την ΥΕΠΙΑ - Β περίοδο μέχρι

τους αρχαϊκούς χρόνους δια μέσου της γΜ, ΠΓ και γεωμετρικής εποχών

Δακορώνια, 1978, 136. Dakoronia, 1994,235 - 236).
Τα ευρήματα των τάφων κυρίως αγγεία είναι αψευδείς μάρτυρες της

διαχρονικής χρήσης τους. Εκτός από αγγεία οι τάφοι περιείχαν και πήλι

να ειδώλια, χάλκινα όπλα και εξαρτήματα τουαλέτας και ενδυμασίας,

σφραγιδoλLθoυς, χάνδρες από διάφορα υλικά όπως καρνεόλη, ορεία κρύ

σταλλο κλπ. Ιδιαιτέρου ενδιαΦέροντος είναι ένας σφραγιδοκύλινδρος

από φαγεντιανή των Μίιani δείγμα επικοινωνίας με την Ανατολική Μεσό

γειο και ένα χρυσό διάδημα. σύμβολο εξουσίας ή υψηλής θέσης του

κατόχου του στη κοινωνική ιεραρχία. Το διάδημα αυτό που σύμφωνα με

άλλα γνωστά παράλληλα χρονολογείται σε πρωιμότερη εποχή από την

πρώτη χρήση των τάφων, σηματοδοτεί το βορειότερο σημείο εύρεσης

αυτού του τύπου διαδήματος στην Ηπειρωτική Ελλάδα και στο μυκηναϊ

κό κόσμο γενικότερα. Η εύρεσή του σε θαλαμωτό τάΦο της ΥΕ ΠΙΑ - Β

περιόδου δικαιολογείται μόνον σαν κειμήλιο της οικογενείας που προ

σΦέρθηκε σε κάποιο προσφιλές και σημαίνον μέλος της.

Μετά από αυτή την κατά το δυνατό σύντομη παρουσίαση των νέων

δεδομένων σχετικά με την αρχαιότητα της περιοχής της Λαμίας θα διε

ρωτάστε ποιο είναι το τελικό αποτέλεσμα. Παρατηρούμε ότι όλες οι προ

αναφερθείσες θέσεις βρίσκονται γύρω από το κάστρο της Λαμίας σε από

σταση που κυμαίνεται από τα 4χλμ έως τα 6χλμ. Η απόσταση αυτή έχει

παρατηρηθεί ότι είναι εύλογη για την διασπορά μικρών οικιστικών συνό

λων στην αρχαιότητα και ικανοποιητική για να εξυπηρετήσει όλες τις

ζωτικές δραστηριότητες τέτοιων οικισμών όπως καλλιέργειες, δημόσια

έργα, ασΦάλεια, επικοινωνία, εμπόριο. ΤΟ πρώτο ασφαλές συμπέρασμα

είναι η ύπαρξη μικρών οικισμών γύρω από το Κάστρο το οποίο κατοικεί-
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422 ΦανoυρΚt Δακορώνια

ται από τους προϊστορικούς χρόνους και όχι τυχαία εΦόσον όπως ήδη

επισημάνθηκε η θέση του είναι καίριας στρατηγικής σημασίας. Η σημα·

ο(α του Κάστρου λοιπόν είναι η γενεσιουργός αιτία της δημιουργίας της

μεγάλης Λαμίας που φαίνεται να προκύπτει μετά τα Περσικά από συνοι

κισμό των κατοίκων των δορυΦόρων οικισμών οι οποίοι αντιμετώπισαν

τον κίνδυνο της ξένης εισβολής και κατανόησαν την ανάγκη ύπαρξης

μιας οχυρής και ισχυρής πόλης που θα προσΦέρει προστασία από έξωθεν

επεμβάσεις κάτι που η παραδοσιακή πρωτεύουσα η Τράχις δεν τους εξα

σΦάλισε όταν μάλιστα με τη βσήθεια ξένης επέμβασης, της Σπάρτης, υπο

σκελίζεται από την νέα πόλη την Ηράκλεια και οι Μαλιείς συρρικνώνο

νται στη βόρεια του Σπερχειού περιοχή υπό την πίεση των Οιτα(ων.

Τέτοιου είδους συνοικισμοί ή πιο μοντέρνα συνασπισμοί ήταν γνωστοί

στην αρχαιότητα και το πιο γνωστό παράδειγμα είναι ο συνοικισμός των

Αθηνών στον οποίο πρωτοστάτησε κατά την παράδοση και ένας από

τους πιο γνωστούς ήρωες της αρχαιότητας ο Θησέας.

Ο συνοικισμός λοιπόν και η χρήση του ονόματος Λαμία πρέπει να

συνέβησαν στο δεύτερο μισό του 50υ αι. πΧ. και δεν είναι τυχαίο ότι επε

λέγη το όνομα Λαμία που συνδέει άμεσα τη νέα πρωτεύουσα με την

παλιά της οποίας η μυθική βασίλισσα λεγόταν Λαμία.

Τελειώνοντας θα πρέπει να υπερασπιστούμε και τον Ηρόδοτο οποίος

περιγράφοντας την πορεία του Ξέρξη δεν αναΦέρει τη Λαμία αλλά μία

πόλη κοντά στο Σπερχειό την Αντίκυρα. Για μεν την Αντίκυρα τα ανα

σκαφικά δεδομένα μπορούν να στηρίξουν την άποψη ότι βρισκόταν στην

περιοχή της Βαλόγουρνας που πράγματι βρίσκεται κοντά στον ποταμό.

Η δε σιωπή του Ηροδότου και του Θουκυδίδη σχετικά με τη Λαμία ίσως

δικαιολογείται από το γεγονός που έχουν υποπτευθεί και σύγχρονοι μελε

τητές ότι δηλαδή ήταν ένας μικρός οικισμός στο Κάστρο χωρίς σημασία

και δύναμη αντίστασης τον οποίο αγνόησε ο Ξέρξης που θα ακολούθησε

την παραλιακή και ομαλότερη διαδρομή.

Οιβλιογj!αψία
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Νεωτέρων Μνημε(ων του ΥΠ.Πα. οτη Θεσοαλία και την ευρύτερη περιοχή της» Βόλος

2000,35 - 37.
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ΠαπακωνσταντΙνου 1994 = Μ. Φ. Παπακωνσταντ(νου. Το Κάστρο της Λαμίας,
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Sakellariou Ι 977 :: Michel Sakel1ariou, Peuples Prehelleniques d' Origine Indo - europecnne,

Athens 1977.
Σταμούδη 1994 = Αικατερ(νη Σταμoiιδη, Ταράτσα - Αγ(α Παρασκευή, ΑΔ, 49, Χρο

νικά 1994,301 Κ.ε.

Σταμoiιδη 2000 :: Αικατερ(νη Σταμούδη, Ταράτσα - Αγία Παρασκευή, Ένα πρωτο

γεωμετρικό νεκροταΦεΙΟ σε προάστειο της σύγχρονης Λαμίας, Ι η Επιστημονική Συνά

ντηση, Το έργο των Εφορειών Αρχαιοτήτων και Νεωτέρων Μνημε(ων του ΥΠ.ΠΟ στη

Θεσσαλία και την ευρύτερη ΠΕριοχή της, Βόλος 2000, 39 Κ.ε.
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Οι φραγκικοi πύργοι της Φθιώτιδας

Τ
Ο 1204 η Κωνσταντινούπολη καταλαμβάνεται από τους Φράγκους

της Δ' Σταυροφορίας. Ακολουθεί η διανομή των εδαΦών, κατά

την οποία τον ελλαδικό χώρο αναλαμβάνει να καταλάβει ο ΒονιΦάτισς

Μομφερρατικός. Η Θεσσαλονίκη, η Λάρισα και γενικά η ανατολική Θεσ

σαλία, το έδαφος των Νέων Πατρών (σημ. Υπάτη) και η επαρχία της

Αθήνας με το έδαφος των Μεγάρων περιέρχονται υπό την κυριαρχία του

και παραχωρούνται ως Φέσυδα στους ευγενείς της ακολουθίας του.

Δημιουργούνται μικρές ηγεμονίες, όπως της Λάρωας, του Αλμυρού και

του Βελεστίνου, η μαρκιωνl.α της Βοδονίτσας (σημ. Μενδενίτσα), στην

περιοχή των Θερμοπυλών, η βαρονία των Σαλώνων (σημ. Αμφισσα),

στους πρόποδες του Παρνασσού και το δουκάτο των Αθηνών και Θηβών

υπό τον Βουργούνδιο ευγενή Όθωνα ντε Λα Ρος.

Οι Δεσπότες της Ηπείρου σύντομα θα αποσπάσουν από τους Φρά·

γκους τη Λάρισα (1211·12), τις Νέες Πάτρες και τη Λαμία (1218) και

αργότερα τη Θεσσαλονίκη (1224), περιορίζοντας τα βόρεια όρια των

φραγκικών κτήσεων στα στενά των Θερμοπυλών. Eπiσης, οι Νέες

Πάτρες θα αποτελέσουν μετά το 1271 έδρα ισχυρού και εκτεταμένου

δουκάτου, υπό το νόθο γιο του Δεσπότη της Ηπείρου Μιχαήλ Β' , Ιωάν
νη Α' Δούκα.

ΤΟ 1310 εμΦανίζονται στη Θεσσαλία και Στερεά οι Καταλανοί, κατα·

λαμβάνοντας για λογαριασμό του δούκα των Αθηνών Βάλτερ ντε

Μπριέν το Δομοκό και τον Αλμυρό. Οι Καταλανοί ήταν ισπανικά μισθο

φορικά στρατεύματα στην υπηρεσία του Ανδρονίκου Β' Παλαιολόγου

ήδη από το 1303 αλλά στη συνέχεια ήρθαν σε ρήξη μαζί του και ανέπτυ

ξαν ληστρική δραστηριότητα. Η παρουσία των Καταλανών θα αποβεί

μοιραία, καθώς το 1311. στη μάχη του βοιωτικού Κηφισού ή σύμΦωνα με

νεότερη άποψη του θεσσαλικού Αλμυρού, το γαλλικό δουκάτο των Αθη

νών καταλαμβάνεται από τους Καταλανούς. Αργότερα, μετά από το

θάνατο του Ιωάννη Α' (1318), περιέρχεται υπό την εξουσία τους και το

δουκάτο των Νέων Πατρών. Εκτός από την Αθήνα και τη Θήβα, τα δύο

κυριότερα κέντρα του βουργουνδικού κράτους. η Δαύλεια, η Λιβαδειά

και η Λαμία εξελίσσονται σε σημαντικά καταλανικά κέντρα. Το 1388 το

δουκάτο των Αθηνών περιέρχεται υπό την κυριαρχία των Φλωρεντινών

Ατσαγιόλι. Με την τουρκική κατάκτηση λήγει η περίοδος της φραγκο

κρατίας. περίοδος ιδιαίτερα μακρά για την Ανατολική Στερεά, η οποία
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μετά από την άλωση του 1204 δε θα αποτελέσει ξανά τμήμα του βυζαντι

νού κράτους·.

Τα μνημε(α που αντικατοπτρίζουν την ιστορία της περιόδου της φρα

γκοκρατίας είναι κυρίως κάστρα και πύργοι. Στα όρια του νομού Φθιώ

τιδας η περίοδος αυτή αντιπροσωπεύεται από τα κάστρα της Μενδενί

τσας1, της ΛαμίαςJ, της Υπάτης και το γνωστό από ης πηγές ως Σιδηρό

καστρο! και μεμονωμένους πύργους σε διάφορα σημεία του νομού.

Ο Ρ. Lock σε άρθρο του για τους φραγκικούς πύργους της Κεντρικής

Ελλάδας καταγράΦει τους πύργους που εντοπίζονται στους νομούς

Αττικής, Βοιωτίας, Φωκίδας και Φθιώτιδας, με εξαίρεση τους πύργους

του νομού Εύβοιας, στους οποίους αφιερώνει ιδιαίτερη μελέτη'. Από

τους πύργους της Κεντρικής Ελλάδας μόνο οι πύργοι της Αλιάρτου, του

Θουρίου και της Αμφίκλειας είχαν απασχολήσει τους ερευνητές σε

συσχέτιση με τις μεσαιωνικές οχυρώσεις της Μενδενίτσας, της Λιβαδειάς,

της Άμφισσας και της Θήβας και η ίδρυση τους αποδόθηκε στη χρήση

Ι. Ρ. Lock. The Frank.s in the Aegean, /204-/500. New York 1995. σ. 68-127 .ό"του και η σχε

τική νεότερη βιβλιογραΦία και Μ. Σ. Κορδώση, Η κατάκτηση της Νότιας Ελλάδας από

τους Φράγκους. Ιστορι.κά κα~ τοπογραφικά πeoβλήματα, ΙστορικογεωΥραφικd 1 (1986)
53-194 και ιδ. σ. 67-75. Επίσης W. Miller, Ιστορία της Φραγκοκρατίας στην Ελλdδα (/204
/566), Μετάφραση - Εισαγωγή - Σημειώσεις Αγ. Φουριώτη. Αθήνα 1960, σ. 67-74, 276
Κ.ε., Α. Ρούβι.ο γ Λι.ουκ, Περt των καταλανικών φρoυρiων της ηπειeωτικής Ελλdδας,

Μετάφραση: Γ. Ν. Μαυράκη (Εν Αθήναις 1912), Εισαγωγή: Κ. Κοτσ(λη, Αθήνα 1987 κα~

Επαμ. Ι Σταματιάδου, Οι Καταλανοl εν τη Ανατολή, Αθήναι 1869.
2. Αποτέλεσε έδρα της μαρκιωνίας της Βοδονίτσας, η οποία ιδρύθηκε το 1204 α.:τό τον

Λομβαρδό L,τ;τότη Guido Pallavicini (Α. Bon, Fortresses Medievales de la Grece Cenlrale, BCfJ
61 (1937) 148-163 και J. Kσder - F. Hild, Tabula /mrerii Byzantini. Band Ι: fJe/{as und Thessalia,
Wien 1976, σ. 221-222 (λ. Munlonilsa)).

3. Το κάστρο του Ζητουν(ου (Caslro de Silum) οφε(λει σε γενικές γραμμές τη σημερινή

του μορΦή στις εm.σκευές που δέχτηκε κατά την περίοδο της φραγκοκρατίας (1. Kσder - F.
Hild, ό. Π"Ο. 283-284 (λ. Zetunion) και Μ. - Φ. Παπακωνσταντίνου, Το κdστρο της Λαμtας,

Αθήνα 1994,σ.IΟ-11 και2Ο.

4. Εκτός ωτό τις συχνές αναφορές του κάστρου των Νέων Πατρών στις πηγές, η τοι

χοδομία του παρουσιάζη χαρακτηριστικά που το εντάσσουν στην περ(οδο της φραγκο

κρατίας. Βλ. J. Koder - F. Hild, ό. Π., σ. 223-224 (λ. Neai Palrai).
5. Βρίσκεται πλησίον του χωρι.ού Κούβελος (Κάστρο της Ωeιάς) κα~ ταυτ(ζεται με το

αναφερόμενο στο Xρoν~κ6 του Μορέως «Σιδερόκαστρο,,", το οπο(ο συνδέεται με γεγονό

τα που διαδραματίστηκαν κατά την περίοδο της λατινοκρατίας (Γ. Κόλιας, Σι.δερόκα

στρον, ΕΕΒΣ Ι', 1936, σ. 72-82). Ο Α. Ρούβιο γ Λι.ουκ, ό.Π .., σ. 36-52, το τοποθετεί στην

περιοχή της αρχαίας πόλης Ηράκλειας, στον Ασωπό ποταμό. Επίσης, J. Koder - F. Hild,
ό.π.. σ. 255-256 (λ. Siderokasιron).

6. Ρ. Lock, The Frankish Towers of cenlral Greece, ABSA 81(1986) 101-123, πίν. 1-2 (στο

εξής P.Lock, ό.π.). Επίσης, του ιδ(ου The Medieval Towers ofGreece, Mediteranian fJistorical
Review 4 (1989) 129-145 και The Medieva1 Towers of Greece; a prob1em in chronology and
funclion, ίη Β. Arbel el al. eds, Latins and Greeks in the Eastern Mediterranean After 1204,
London 1989, σ. 129-145.

7. Ρ. Lock, The towers of Euboea: Lomban οτ Venelian; agrarian οτ snaιegic, ίη Ρ. Lock &
G.D.R.Sanders, eds, The Arclιaeology ο!Medieval Greece, Oxford 19%, σ. 107-126.
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τους ως παρατηρητήρια που εξασΦάλιζαν τον έλεΥχ'Ο της οδού από την

Αθήνα στη Λαμία'. Η πληθώρα των πύργων δεξιά και αριστερά της

παραπάνω οδού και μάλιστα σε σημεω μη στρατηγικά οδήγησε τον Ρ.

Lock στην καταγραΦή τους ενώ η μελέτη των κοινών τους χαρακτηριστι

κών στη διαπίστωση ότι οι πύργοι της Κεντρικής Ελλάδας είναι κτισμέ

νοι, στην πλειονότητά τους, σε αρχαίες θέσεις ή συνδέονται με κάποιο

μεταγενέστερο οικισμό. Όσον αφορά δε στη χρονολόγηση και λειτουργία

τους σι πύργοι αποτελούν κατά τον Lock πιθανότατα έργο Φράγκων ηγε

μόνων που κτίστηκαν προκειμένου να προστατέψουν τη ζωή και την

περιουσία των ιδιοκτητών τους. αποτελώντας κτίρια με προορισμό οικι

στικό - αγροτικό και σε περίπτωση ανάγκης αμυντικό.

Σύμφωνα με την έρευνα του Ρ. Lock σ αριθμός των πύργων ανέρχεται

σε τριάντα9, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που δε σώζονται αλλά

είναι γνωστοί από τις περιγραΨές των περιηγητών. Στην Αττική κατα

γράφονται τέσσερις πύργοιΙ', στη Βοιωτία είκοσιl1 , στη Φωκίδα τρεις!: και

τέλος στη Φθιώτιδα δύο, της Αμφίκλειας και της Τιθορέας. Οι τοπογρα

φικές έρευνες του J. FosseyI3 στην περιοχή της Οπουντίας Λοκρίδας θα

εμπλουτίσουν τον κατάλογο του Lock με δύο ακόμη πύργους, έναν στη

θέση «Παλαιόπυργος» Αταλάντης και έναν στις Λιβανάτες.

Το 2001 κατά τη διάρκεια εκσκαΦών για ανέγερση οικίας σε ιδιωτικό

οικόπεδο στην Αταλάντη αποκαλύΦθηκε πύργος, η έρευνα του οποίου

αποτέλεσε την αφορμή για την επανεξέταση του θέματος των πύργων

που εντοπίζονται στο νομό ΦθιώτιδαςΗ. Έτσι, μέχρι στιγμής τουλάχι

στον, καθώς η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη, γνωρίζουμε την ύπαρξη

εννέα πύργων, οι οποίοι εντοπίζονται στην Τιθορέα, στην ΑμΦίκλεια,

στην Αταλάντη, όπου τρεις πύργοι, στις Λιβανάτες, στα Καμμένα Βούρ-

8. Α. Βοη, Fortresses Mcdievales de la Grece Centrale, BCH 61 (1937) 136-208.
9. Ο Lock. παραθέτει στο τέλος του καταλόγου του τον πύργο της Δαύλειας στο νομό

Βοιωτίας με την ε.,.φύλαξη ότι πρόκειται για πυργόοm.το (Ρ. Lock, ό. Π., σ. 123).
10. Ακρόοολης ΑΟηνώνκαι Βαρνάβα (Ρ. Lock.,ό. Π., σ. 111-112), στους οποίους θα προ

στεθούν αργότερα του Μαρκόοουλου (αρχ. Βραυρώνα) και της Ελευο(νας (Ρ. Lock., The
Medieval Towers of Greece: a prob1em ίη chronology and function, ό. Π., σ. 132-133).

11. Αγίας Μαρ(νας, Αντικύρρων, Γλα, Aλt.άρτoυ, Χάρμας, Υψηλάντη, ΛΙμνης ΥλΙκης

(δυτικό άκρο χερσονήσου Κληματαριάς), Koρώνειaς, Λιβαδδστρου, Μελισσοχωρωυ,

Παλαισπύργου, Πανάκτου, Παραλίμνης, Παρσρίου, Πύργου, Σχηματαρίου, Τανάγρας,

Τατίτζας. ΘΙσβης και Θουρωυ (Ρ. Lock. ό. π.. σ. 113-121) .
12. Κύρρων (2 χλμ. ανατολικά της Ιτέας), Λιλαιας και Σουβάλας (Ρ. Lα:k., ό. π., σ. 121

122).
13. J. Fossey, The ancient topograp'hy o/Opountian Lokris, Amsιerdam 1990, σ. 69-70 και 81.
14. Στην καταγραΦή των πύργων συνέβαΜ ο αρχαιολόγος κ. Π. Κουνούκλας, ο 0οοί

aς συμμετεΙχε και στην ανασκαφική διερεύνηση του πύργου της οδού Νικοτσάρα.
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Οιν Ι, Χάρτης Ν. ΦΟιό)τιδας

λα, στο Αυλάκι και τέλος στον Αχινό (πίν.I), Στο χάρτη σημειώνεται επί

σης η θέση «Ψηλόπυργορ),ανατολικάτων Θερμοπυλών,όπου υπάρχουν

ενδε(ξεις κατοίκησης. Ακολουθεί παρουσίαση των πύργων με αλφαβητι

κή σειρά.

Ι. Α μ φ , χ λ ε ι α

Ο πύργος βρίσκεται σε ύψωμα βορείως της Αμφίκλειας στο χώρο της

αρχαίας ακρόπολης·' (πίν. 2). Οι διαστάσεις του είναι 8,50ΧΙΟ,50μ. Το

πάχος των τοίχων είναι 1,80μ., στη βάση, το οποίο μειώνεται σταδιακά

προς τα άνω έως Ι ,45μ. Το μέγιστο σωζόμενο ύψος του είναι 8μ. Διατη

ρείται το ισόγειο, ο πρώτος όροφος και μέρος του δευτέρου. Στη κάτω

μέρος του πύργου και ιδιαίτερα στις γωνίες χρησιμοποιούνται αρχαίοι

λιθόπλινθοι, ενώ η υπόλοιπη τοιχοποιία αποτελείται από μεσαίου μεγέ

θους ημικατεργασμένους λίθους, πλινθία στους αρμούς και συνδετικό

ασβεστοκονίαμα. Η ε(σοδος ανοίγεται στη νότια πλευρά του πύργου, σε

15. Ρ. Lock, ό. π.. σ. 122, J. Koder - F. Hild, ό.π.. σ. 122, κατά την άΠΟψη του oπo~υ ο

πύργος της Αμφ(κλειας αποτελε( τμήμα υστεροβυζαντινού συστήματος οχύρωσης κατά

μήκος του βοιωτικού Κηφισού, (Π. Λαζαρ(δης, ΑΔ 21 (1966): Χρονικά Β', σ. 246 και Α.

Bon, ό. π., σ. 148. Επίσης, l. Θ. Σφηκόπουλος,ΜεσαlilJνικάκάστρα και πύργοι στη Ρού

μελη, Αθήνα 1981, σ. 60-61 και Χ. Μ. Ενισλειδη, Η AμΦiκλεια (ΤΟ πόλισμα και η περ{τον

Παρνααόν χώρα), Αθήνα 1978. σ. 173).
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Πιν 2. Ο πύ!}"(οι; τη;: Αμφίκλεια;: από ΝΔ.

ύψος 3μ. από το έδαφος. και αντιστοιχεί στο ε11iπεδo του πρώτου ορό

φου. Το πλάτος της είναι 1,30μ .. Το άνω μέρος της, το οποίο ήταν τοξω

τό, έχει καταρρεύσει. Δεξιά και αριστερά της εισόδου υπάρχουν υποδο

χές για τη στερέωσης της ξύλινης προφανώς κλίμακας που διευκόλυνε

την πρόσβαση στον πύργο. Εκτός από το άνοιγμα της εισόδου, στον

πρώτο όροφο δεν υπάρχουν παράθυρα παρά μόνο δύο μικρές ορθογώ

νιες φωτιστικές θυρίδες στη νότια πλευρά και στενή τοξοθυρίδα στη δυτι

κή. ΤΟ ισόγειο του πύργου δεν Φέρει ανοίγματα και είχε αποθηκευτικό

χαρακτήρα. Η κάλυψή του δε ήταν θολωτή αλλά το πάτωμα του πρώτου

ορόφου ήταν από μαδέρια και δοκάρια στερεωμένα σε περβάζια που

εξείχαν της εσωτερικής επιΦάνειας του βορείου και νοτίου το(χου κατά

Ο,20μ. και σε ύψος 2,50μ. από το έδαφος".

2. Αταλάντη
Συμβολή οδών Νικοτσάρα και Μ. Αλεξάνδρου.

ΤΟ οικόπεδο, όπου εντοπίστηκε ο πύργος, βρίσκεται στις νότιες παρυ

Φές της πόλης, στα ριζά του λόφου «Παλαιόπυργορ). Ο πύργος είναι

τετράγωνος με πλευρές μήκους 6,90μ., στη βάση, που μειώνεται σταδια-

16. Με παρόμοιο τρό;ιο στερεώνεται το πάτωμα στον πύργο του Θουρωυ (Ρ. Lock.ό.π"

ο. 121),
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Π,ν 3. Αταλάντη, Ν,κοτσάι}« και Μ. Αλεξάνδ@ου. Γενική άποψη πύιryoυ.

κά έως 6,40μ., μέχρι το ύψος της οωζόμενης ανωδομής (πίν. 3). Σώζεται
στο εmπεδο του ισογεΙΟυ και το μέγιστο ύψος του είναι 2,25μ. Οι τοίχοι

εΙναι κτισμένοι με ημικατεργασμένους λΙθους, στις παρειές, συναρμοσμέ

νους με ελάχιστα κομμάτια πλίνθων και λιθορριπή από αργούς λ(θους,

z,.i

Π,ν 4. Αταλάντη, Naκoτσά@αxα,M. Αλεξάνδ@ου Ο π\ι@γο;απο Δ.
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;(,'.ι.><-".. ,"'- "-7-~·".T-,
Πιν 5. Αταλάντη,Νικστοά@ακαιΜ. Αλεξάνδ@Ο\!.

Η βο@ειοδυηκήγων{α του πύιnου.

στον πυρήνα. Στις γωνιες χρησιμοποιούνταικυβόλιθοι από πωρόλιθο

προερχόμενοιαπό αρχα(α κτ(ρια.Η συνδετικήύλη είναι λευκό ασβεστο

κον(αμα με λίγες προσμίξεις. Οι εξωτερικέςεπιΦάνειεςτων τοίχων είναι

επιμελώς αρμολογημένες με ασβεστοκονίαμα,το oπoLo καλύπτει τους

αρμούς και απλώνεταισε μεγάλο μέρος των λίθων.

Ο πύργος δεν είναι θεμελιωμένοςσε βάθοςΙ? αλλά διαθέτειενισχυμένη

επιΦάνεια έδρασης (ΠΙν. 4). Η βάση του παρουοιόζει εξωτερικά βαθμι

δωτή διαμόρΦωση, η οπο(α συντελεί στην αύξηση της επι.φάνειας έδρα

σης του πύργου". Η βαθμιδωτή βάση του πύργου ήταν επιπλέον ενισχυ

μένη με ξυλοδεσιές. όπως διαπιστώνουμε από τις υποδοχές οκτώ δοκα

ριών, ορθογώνιας διατομής, διαστάσεων Ο,15ΧΟ,20μ., τοποθετημένων

ανά ζεύγη μέσα στο πάχος των τοίχων και σε όλο το μήκος αυτών (πίν.

5). ΑναμφΙβολα, η βαθμιδωτή έδραση του πύργου οε ουνδυαομά με το

«δέσιμο» των πλευρών με ορθογώνιες δοκούς, ενίσχυαν τη στατική επάρ

κεια του.

Νοτιοδυτικά του πύργου αποκαλύΦθηκε τμήμα κτιρίου, η έρευνα του

]7. Η έλλειψη θεμελίωσης αποτελεΙ, σύμφωνα με τον Ρ. Lock, ό. Π., σ. 105, κοινό χαρα

κτηριστικό των πύργων της Κεντρικής Ελλάδας.

]8. Αντι.οτοιχη διαμόρφωση, ως προς τον κατώτατο αναβαθμό θα πρέπει να υπήρχε

και στο εσωτερικό του πύργου, κρΙνοντας από τη βορειοδυτική πλευρά, η οποία σώζει

εξέχουσα. κατά ΟJΟμ .• υποθεμεΜ:ωση.
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Πι\' Ι;. Αταλάντη, «Κοίιλια». Ο πUιnoς; α.ι-ώ ΒΑ

(Μ. Κ. ΧQΙ(J1'οφόQΟU, Η Oπoυvι:'α ΛΟXQ'δα και η Αταλάντη, ειχ. 83).

οποίου παρέμεινε ημιτελής και μόνο εικασίες μπορούμε να κάνουμε για

τη λειτουργία του. Η θέση του δίπλα στον πύργο πιθανότατα υποδηλώνει

χρήση ή δραστηριότητα σχετική με τις ανάγκες αυτών που χρησιμοποι

ούσαν τον πύργο. Η ύπαρξη κτιρίων στο περιβάλλον πύργων, όπως

φούρνων ή ελαιοτριβείων είναι γνωστή από τις πηγές και συνδέεται με

την δυνατότητα του πύργου να κατοικηθεί!'.

3. Αταλάντη
<ι<Κούλια»

Ο Μ. ΧριστοΦόρουστο βιβλίο του για την ΟπουντίαΛοκρ(δα και την

Αταλάντη δημοσιεύει φωτογραΦία της «Koύλιας>~ (πίν. 6), πύργου που

βρισκόταν στο άλλοτε χωριό Μακεδονία του Δήμου Νέας Πέλλης, κοντά

στην εκκλησία της Παναγίας και σε απόσταση 200μ. περ(που ανατολικά

του προηγούμενου πύργου. Το 1857 ο πύργος είχε τρεις ορόφους που επι

κοινωνούσαν εσωτερικά με στενή ξύλινη σκάλα και χρησίμευε ως στρα

τώνας. Το 1902 το οικόπεδο, στο κέντρο του οποίου βρισκόταν ο πύργος,

παραχωρήθηκε αντί του ποσού των 550 δρχ. στο δικηγόρο Γεώργιο Τσι

κόπουλο και στη συνέχεια, αφού άλλαξε πολλούς ιδιοκτήτες, ο πύργος

κατεδαΦίστηκε το 1957, προκειμένου να ανεγερθεί στο οικόπεδο οικία.

Στο παραχωρητήριο του 1902 επιβεβαιώνεται ότι ο πύργος είχε τρία

πατώματα και χρησίμευε άλλοτε ως στρατώνας. Αναφέρεται ότι η ξυλεία

19. Ρ. Lock., 6. Π., ο. 110.
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του διατηρούντανκατά το ήμωυ σε σχετικά καλή κατάσταση. Από το

διάγραμματου παραχωρητηρίου,το οποίο αποδίδεταισε κλίμακα 1:500.
συνάγεται ότι ο πύργος ήταν σχεδόν τετράγωνος, διαστάσεων 7Χ6,50μ.,

με τοίχους πάχους Ιμ.2.0.

ΤΟ 1936 ο πύργος διατηρούνταν σε σχετικά καλή κατάσταση. Κρίνο

ντας από το λόφο στο βάθος της φωτογραΦίας, που δεν είναι άλλος από

τον «Παλαιόπυργφ> και ο οποίος προσδιορίζει το νότο, έχουμε άποψη

του πύργου από βορειοανατολικά. Η είσοδος ανοίγεται στην ανατολική

πλευρά του πύργου και αντιστοιχεί στο επίπεδο του πρώτου ορόφου.

Είναι τοξωτή με λίθινο κατώΦλι. Ψηλότερα στην ίδια πλευρά Φαίνονται

δύο μικρά ορθογώνια ανοίγματα, ένα στον ίδιο άξονα με την είσοδο και

ένα λίγο δεξιότερα, ενώ ακόμη ψηλότερα διακρίνονται μεταγενέστερες

συμπληρώσεις της τοιχοποιίας. Στη βόρεια πλευρά, στο επίπεδο του δευ

τέρου ορόφου, υπήρχε πιθανόν άνοιγμα, το οποίο διευρύνθηκε λόγω

κατάρρευσης της τοιχοποιίας. Στην ανατολική πλευρά. κάτω ακριβώς

από την είσοδο του πύργου, βλέπουμε μεγάλο άνοιγμα, το οποίο προφα

νώς δηΜWυργήθηκε κατά τη μεταγενέστερη χρήση του.

4. Αταλάντη
-t<nαλαιόπυργοι;»

Ο πύργος δέσποζε άλλοτε στην κορυΦή του λόΦου ((Παλαιόπυργος~~j�.

Σήμερα διατηρείται σε κακή κατάσταση. Σώζεται μόνο η βόρεια πλευρά

(πίν. 7), μήκους 8.10 μ. και πάχους 1.65μ. και τμήμα της ανατολικής, μέχρι

μήκους 3,70μ.. Η τοιχοποιία είναι παρόμοια με του πύργου της οδού

Νικοτσάρα και η βάση του παρουσιάζει την ίδια βαθμιδωτή διαμόρφω

ση.

Η Αταλάντη, σε αντίθεση με τις υπόλοιπες θέσεις της Κεντρικής Ελλά

δας, παρουσιάζει την ιδιαιτερότητα να έχει τρεις. μέχρι στιγμής τουλάχι

στον, πύργους, οι οποίοι εντοπίζονται στην κορυΦή και στα ριζά του

λόφου «Παλαιόπυργoρ~, όπου πιθανόν περιορίστηκε στα βυζαντινά χρό

νια ο άλλοτε εκτεταμένος οικισμός του ΟπούντοςΠ. Οι παραπάνω πύργοι

20. Μ. Κ. Χριστοφ6ρου. Η Oπouvria Λoκρtδα και η AταλάVΤΗ. Μέρος Πρώτο. Αθήνα

]991. ο. 206-208, εικ. 83. Δεδομένου ότι ο πύργος είχε τρεις ορ6φους υπολογΙζεται από τον

συγγραΦέα το ύψος του σε 10-] Ιμ.

21. Μ. Κ. Χριστοφ6ρου. ό. π.. σ. 208-209. Σύμφωνα με τον J. Fossey. The ancient
Iopograp'hy o/Opountian Lokris, Amsterdam ]990, σ. 69-70, οι διαστάοεις του πύργου ε[ναι

9Χ6 μ. και σώζεται η γένεση της θολωτής κάλυψης του LOογε(ου, την ύπαρξη της οποιας

δεν κατέστη δυνατόν να διαπιστώσουμε κατά την επιτόπια έρευνα.

22. Περ( Οπούντος και Αταλάντης στα αρχαια χρόνια βλ. F. Dakoronia. Homeric Iowns
ίη EasI Lokris: Problems of idenIificaIion, Hesperia 62 (1993) 1]5 Κ.ε. και στα παλαιοχριστια

νικά Β. Συθιακάκη - Κριτσψάλλη. Ιστορική τοπογραφια της Φθιώτιδας κατά την παλαι

οχριστιανική ηερ(οδο. Πρακτικά lου Συνεδρioυ Φθιωτικής Ιστορίας (Λαμία. 3-4 Νοεμ

PolOII 200]), Λαμ(α 2002, σ. 62-63.
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Πιν 7. Αταλάντη, .ιΠαλαιόπυιnor;>ι'. Η βόQΕια πλευ@άτουπύ@Ύου.

και τμήμα τοίχου στην πλαγιά του ίδιου λόφου13 , το οποίο κρ(νοντας από

την τοιχοποιία ανήκει σε σύγχρονη με τους πύργους κατασκευή, υποδη

λώνουν τη σημασία της πόλης που εμφανίζεται για πρώτη φορά με το

όνομα Ταlαntum στην 'ΡαΓιίιίο Romαniαeoμ. Η Αταλάντη υπήρξε ένα από τα

τέσσερα λιμάνια του γαλλικού δουκάτου των Αθηνών και αργότερα

κατά την περίοδο της καταλανοκρατίας η βαρονία της Αταλάντης μαζί

με την βοιωτική ΚαρδΙτσα (σημ. ΑκραίΦνιο) αποτέλεσαν έδρα των αδελ

Φών Puigpardines, αυθεντών de Ια Cardαnitsa e del Tαlαndiu . Ο ρόλος της

Αταλάντης ως λιμάνι με εμπορική δραστηριότητα πιστοποιείται και από

τον Καταλανικό Άτλαντα, όπου μεταξύ των λιμανιών της Φθιώτιδας

συμπεριλαμβάνεταικαι η Tαlαndiu.

5. Αυλάκι
Στη θέση «Παλαιόπuργoς» Αυλακίου είχαν εντοπισθεί. στις αρχές

του περασμένου αιώνα, από τον Ν. Παππαδάκη, ερείπια πύργου κτισμέ

νου με αρχαίο υλικό, τα οποία οδήγησαν στην ταύτιση της θέσης με την

23. Το πάχος του σωζόμενου τοίχου, μόλις Ο,80μ., ωωκλείει την πιθανότητα να α.,τοτε

λεί τμήμα οχυρωματικού περιβόλου χωρίς βέβαια να αποκλειεται η ταύτι.σή του με υδρα

yωyεf.o (Π. Παπαναγιώτου, Ιστορ{α και μνημε{α της Φθιώτιδος, Αθήνα 1971. σ. 255.όπου
αναΦέρεται η ύπαρξη φραγκικής - καταλανικής οχυρώσεως και αγωγού ύδρευσης, πάνω

από το ubqayωyεf.o της Μακεδονίας).

24. Α. Carile, Ρartίιίο ιerrarum imperii romaniae. Sιudi Verιeziαni 7 (1965) σ. 220, 287.
25. J. Koder - F. Hild, ό. Π., σ. 126 και W. MiIIer, ό. Π., σ. 110,370,393
26. r. Τόλιας, Πολίχνες στον αρχαίο δρόιω. Στοιχεία για τη Λοκρίδα κατά τους νεότε

ρους χρόνους. Λοκρlδα. Ιστορώ και Πολιτισμδς, Έκδ. Κτήμα Χατζημιχάλη, 0.178.
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Π.ν 8. Ο πύιnο; το\! Aχ.νoiι.

γνωστή από τις λατινικές πηγές Raνenica 27 • Η Ravenicα αναΦέρεται για

πρώτη φορά από τον Βενιαμήν της Τουδέλης ως οικισμός με εκατό οικο

γένειες Εβραίων. Στην πόλη αυτή έλαβαν μέρος οι δύο συνελεύσεις (παρ

λαμέντα) που συγκλήθηκαν από τον αυτοκράτορα Ερρίκο, το 1209 και

1210. προκειμένου να ρυθμιστούν ζητήματα διοικητικής και εκκλησια

στικής Φύσεως. Η θέση τη πόλης, η οπο(α σύμφωνα με επιστολή του πάπα

Ιννοκέντιου Γ' (1211) βρισκόταν κάτω από τη Λαμία (castrum de Situm
super Rαvenicα),δεν έχει eVtomaeEf2l

, όπως και τα ερείπια του πύργου που

ειδε ο Ν. Παππαδάκης το 1920.

6. Αχινός
Ο πύργος του Αχινού1t (πίν.

8) βρfσκεται στσ λόφσ της

αρχαίας και βυζαντινής ακρό

πολης του ΕχΙνου'Ο. Είναι

τετράγωνος με πλευρά μήκους

5,70 μ., πάχος τοίχων Ιμ. και

μέγιστο ύψος που υπολογίζεται

σε 13μ., περίπου. Είναι κτισμέ

νος με αρχαΙες λιθόπλινθους

τοποθετημένες σε δόμους. Στο

κάτω μέρος του πύργου οι σει

ρές των λιθοπλΙνθων εΙναι

συναρμοσμένες, κυρίως στους

οριζόντιους αρμούς, με μικρές

πέτρες και πλινθία, ενώ από το

ε~δo του πρώτου ορόφου

και άνω κάθε δόμος εναλλάσ

σεται με σειρά μικρών ορθογω

νισμένων λίθων, διατεταγμέ

νων με αυστηρή κανονικότητα και διακοσμητική διάθεση. Η συνδετική

27. Νι.κ. Γ. Παππαδάκης, ΑΔ 6 (1920-21): Παράρτημα σ. 146 κα~ W. Miller, 6. π., σ.

117-119.
28. Ο J. Koder την τοποθετεΙ, βάση της πληροφορΙας που αντλεΙτα~ από την επιστολή

του Ιννοκέντιου, στις νότιες ακτές Τ01J Μαλιακοίι, ΒΔ των Θερμοπυλών ή στην περιοχή

της Σκό.Qφει.ας (1. Koder - F. Hild, 6. Π., σ. 251).
29. J. Koder - F. Hi1d, ό. π., σ. 152, Π. Λαζαριδης, ΑΔ 16 (1960): Χρονικό, σ. 163 και L.

W. Daly, Echinos and lousIinian 's fortifίcaIions ίη Greece, ΜΑ 46 (1942) 504-505, εικ. 10.
30. Για τον Aχ~νό στην αρχαιότητα βλ. Μ. Φ. Παπακωνσταντ(νου. Iστoρ~κ6 περ(γραμ

μα, μνημειακή ΤΟΠΟΎραφια και αρχαιολογικό ευρήματα μιας αρχα(ας θεσσαλικής πόλης

στον Aχ~νό Φθιώτιδος, Πρακτικά lου Ivvebelov Φθιωτικήςlστορ{ας (Λαμia. 3-4 Νοεμ

βρίου 2001), Λαμ(α 2002, σ. 25-33 και γενικό στα παλαι.oχρι.στιαν~κό χρόνια Β. Συθιακό

κη - Κριτσιμάλλη, ό.π., σ. 51-52, όπου και η σχετική βιβλισγραΦΙα.
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Πιν 9. XάQτ/; Α. Φιλuιπtδη, όπου σημειώνεται το ΠαλιροχώllΙ

(θ. Κ. Σπεράvτζα, Τα ΠΣ@ωωθένταΈQγατO\! Α. Φιλuιπtδη).

ύλη είναι ασβεστοκονίαμα. Σε αντίθεση με την ιδιαίτερα επιμελημένη

εξωτερική όψη του πύργου, οι εσωτερικές όψεις των τοίχων είναι με ημι

κατεργασμένους λίθους και ασβεστοκονίαμα.

Ο πύργος αποτελείται από ισόγειο, πρώτο και δεύτερο όροφο. Η εσω

τερική διαίρεση του πύργου γινόταν με ξύλινα πατώματα, όπως φαίνεται

από τα υπολείμματα των δοκαριών ή τα ίχνη των υποδοχών τους στις

εσωτερικές επιΦάνειες των τοίχων. ΤΟ ισόγειο ήταν αρχικά κλειστό και

αναμφίβολα θα χρησιμοποιούνταν ως αποθηκευτικός χώρος. Η πρόσθια

πλευρά του πύργου ενισχύεται εσωτερικά με τοιχοποιία που φτάνει μέχρι

το επίπεδο του κατωΦλίου της εισόδου. Η είσοδος του πύργου είναι

τοξωτή, βρίσκεται σε ύψος 3μ. από τη στάθμη του εδάφους και αντιστοι

χεί στο επίπεδο του πρώτου ορόφου. Στο κάτω μέρος της εισόδου υπάρ

χουν οι υποδοχές στερέωσης της ξύλινης κλίμακας που οδηγούσε στο

εσωτερικό του πύργου. Στο δυτικό τοίχο. στο επίπεδο του πρώτου ορό

φου, υπάρχει λίθινος κρουνός, ενώ στην πίσω πλευρά ανοίγεται στενή

τοξοθυρίδα. Στην πρόσθια όψη του πύργου, στο επίπεδο του δευτέρου

ορόφου, ανοίγεται παράθυρο με λίθινο τοξωτό πλαίσιο. Μέσα στο πάχος

των τοίχων και στους δύο ορόφους υπάρχουν τζάκια που εξασΦάλιζαν

κατάλληλες συνθήκες διαβίωσης στους ενοίκους του πύργου31 •

Ο πύργος έχει υποστεί κατά καιρούς διάφορες επεμβάσεις, στις οποί

ες οφείλονται τα δύο μεγάλα ανοίγματα στα χαμηλότερα μέρη του και

ένα μικρότερο ορθογώνιο άνοιγμα στην πρόσθια πλευρά του.

31. Τζάχι υπάρχει και στον «Παλαιόπυργο» Βοιωτ(ας (Ρ. Lock. ό.Π.• σ. 118).
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7. Καμένα Βούρλα

Ο Αργύρης Φιλιππίδης κατά την περιήγηση του σε διάφορες περιοχές

της Ελλάδας το 1815 πέρασε από την περιοχή των Καμένων Βούρλων και

αναφέρει την ύπαρξη παλαιού φρουρ(ου και χαμηλότερα σε δασώδη

έκταση κοντά στη θάλασσα, μικρό οικισμό, το «Παλιροχώρι», το οποίο

σημειώνει σε αυτοσχέδιο χάρτη (ΠΙν. 9). Ο ασήμαντος αυτός οικισμός

αποτελούνταν από επτά σπίτια, όπου κατοικούσαν πέντε - έξι φτωχιές

οικογένειες, και έναν παλαιό πύργο, ο οποίος σύμφωνα με τον Α. Φιλιπ

πίδη βρισκόταν ανατολικά της μονής ΜεταμορΦώσεως του Σωτήρος3!.

Πι" 10. Ο πύιnο.:; των Λ,βανατών.

Ο πύργος δεν κατέστη δυνατόν να εντοπιστεί, εκτός και εάν δε σώζε

ται, αλλά ανατολικά της μονής, σε πλάτωμα με το τοπωνύμιο «Καστρί»,

εντοπίζονται ίχνη κτιρίων και επιφανειακή αβαΦής και εφυαλωμένη

κεραμεική, στοιχε(α ενδεικτικά της ύπαρξης οικισμού στη θέση αυτή,

32. Θ. Κ. Σπεράντζα, Τα περισωθtvr:α έΡΥα ιου ΑΡΥύρη Φιλιππf<ιη. Μερική Γεωγρα

φία - Βιβλίον Ηθικ6ν, Αθήναι ]978. σ. ]03 και Μ. Κ. Χρι.στοΦ6ρου. Οδοιπορικό στην

Αναιολική Λοκρίδα το ]815 του Αργύρη Φι.λι.ππίδη, Λοκρικd Χροvικd 3 (1997) ] ]8.122.
Ο Α. Φιλιππίδης αναΦΈQει την ύπαρξη πύργων σε oρε~νές δι.αβάσεις κα~ περάσματα.

στους οπο(ους ήταν εγκατεστημένες Φρουρές (o~ σεϊμένιδες) με προορι.σμ6 την ασΦαλή

δι.ακίνηση των περαστικών έναντι καταβολής του ανάλογου χρηματικού ποσού. Χαρα

κτηριστικό παράδειγμα αποτελούν o~ πύργo~ στην είσοδο κα~ στην έξοδο του περάσματος

της Φουτάνας που οδηγούσε ωώ το Δαδί (AμΦίκλε~α) στη Μενδενίτσα. όοου Φύλαγαν

τρεις Φρουρές. σε ωώσταση μιας ώρας η μία ωώ την άλλη. O~ δύο από τις Φρουρές ήταν

εγκατεστημένες σε πύργους, ενώ η τρίτη σε ένα «πuλαιoκκλήσι» (σ. 73-74).
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Πιν 11. Τιθορέα. Ο βορειοδυτικός πύιnος της αρχαίας ο-χύρωοης

και το μεοαπύΡΥΙΟ.

mθανόν του Παλιροχωρίου που είδε ο Α. Φιλιππίδης ή του υπερκείμενου

του φρουρίου. Η θέση του πύργου κοντά στην παραλιακή γραμμή, η

συσχέτισή του με υπερκείμενο φρούριο και με τους υπόλοιπους πύργους

και τα κάστρα που ελέγχουν τον Μαλιακό κόλπο, οδηγούν στην εικασία

ότι ο πύργος ήταν φραγκικός.

8. Λιβανάτες
Ο πύργος βρωκεταιστην κορυφή του λόφου της αρχαίας ακρόπολης

του Κύνου,στη θέση «Πύργος».Διατηρείταισε κακή κατάστασηκαι φαί

νεται να έχει δεχτεί νεότερες επεμβάσεις (πίν. 10). Η νότια πλευρά του

πύργου, η οποία αποτελεί και τη μοναδική που σώζεται σε όλο της το

μήκος, μετρά 5,30μ. και έχει μέγιστο ύψος Ιμ. περίπου. Οι τοίχοι του

έχουν πάχος Ι ,30- Ι ,40μ. και είναι κτισμένοι με λιθόπλινθους από την

αρχαία οχύρωση, μικρές πέτρες και πλινθίαΜ •

33. J. Fossey, ό. Π., ο. 81, εικ. 15. Η μελέτη από τον Π. Κουνούκλα των αρχιτεκτονικών

καταλοίπων του οικισμού, που ανεσκάφη κατά το παρελθόν από την Επίτιμο Έφορο

Αρχαιοτήτων κ. Φ. Δακορώνια, οδηγεί στη διαπίστωση ότι τμήματα τοίχου, ικανού

πάχους Ο,85μ., θα f.Lι"'tOρoύσαν να ανήκουν σε περίβολο του πύργου. Εάν όντως πρόκειται

για περίβολο τότε θα είναι ο μοναδικός στην περι.οχή.
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Πιν 12. AεmoptQEW τοιχοποιιο.ς; μεσαπυΟί'ΙΟ'"

9. Τ ι θ ο Ρ t α
Η Τιθορέα περιλαμβάνεται στον κατάλογο του Ρ. Lock με πύργο ευρι

σκόμενο στα υψώματα νοτιοδυτικά του οικισμού, όπου δεν κατέστη

δυνατόν να φτάσει ο ίδιος, όταν την εmσκέΦθηκε το 1984)1, Επίσης, Ο J.
Koder αναΦέρει την ύπαρξη τετράγωνου πύργου κτισμένου με αρχαίο

υλικό σε β' χρήση, τον οποίον εντόπισε κατά την περιήγηση του στην

περιοχή το 1970, χωρίς όμως να αναΦέρει την ακριβή θέση tOU]S. Η

συμπλήρωσητου πρώτου από βόρεια μεσαπυργ(ουτης δυτικής πλευράς

της αρχαίας οχύρωσης (ΠΙν. 11-12) με μικρές πέτρες, πλινθία και ασβε

στοκονίαμα υποδηλώνει την ενίσχυση της αμυντικής επάρκειας της οχύ

ρωσης και mθανόν να σχετ(ζεται με τη χρήση του βορειοδυτικού γωνια

κού πύργου κατά την περίοδο της φραγκοκρατίας.

Οι πύργοι της Φθιώτιδας παρουσιάζουν σε γενικές γραμμές κοινά

χαρακτηριστικά με τους υπόλοιπους πύργους της Κεντρικής Ελλάδας,

τόσο ως προς την επιλογή της θέσης, όσο και ως προς τη δομή τους. Είναι

κτισμένοι σε θέσεις που ε(χαν κατοικηθεί από την αρχαιότητα και οι οποί

ες εντοπίζονται κατά μήκος του Μαλιακού κόλπου και στην κοιλάδα του

βοιωτικού Κηφισού. Τα Φυσικά πλεονεκτήματα που διέθεταν οι από

παλιά κατοικημένες θέσεις και τα διαθέσιμα υλικά δόμησης, που όπως

34. Ρ. Lock. ό. π .• σ. ]22. Γενικά για την αρχαία οχύρωση της Τιθσρέας L. Β. Tillard. The
fonilίcations of Phokis. BSA ]1 (] 9]0-]]) 56-60 και 11 Κ.ε ...

35. J. Koder - F. Hild. ό. π.. σ. 216.
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είδαμε εκτιμήθηκαν ιδιαιτέρως στην περίπτωση της Αμφίκλειας και του

Αχινού, αποτέλεσαν ισχυρό κίνητρο για την επιλογή τους3<ό.

Ως προς τη δομή τους, οι πύργοι έχουν τετράγωνη συνήθως κάτοψη,

παχείς τοίχους και παρόμοια τoιχo:rωιία ως προς τη γενικότερή της σύν

θεση. Διαιρούνται σε ισόγειο και δύο ή τρεις ορόφους. Στα σωζόμενα

παραδείγματα, το ισόγειο δεν Φέρει θολωτή κάλυψη, σε αντίθεση με το

σύνολο των πύργων της Κεντρικής Ελλάδας'1 .Η πρόσβαση σε αυτό ήταν

εφικτή μόνο από το εσωτερικό του πύργου και προφανώς χρησίμευε για

την α:rωθήκευση προϊόντων. Τα πατώματα των ορόφων ήταν ξύλινα και

η μεταξύ τους εm.κοινωνία θα γινόταν με ξύλινες σκάλες. Η είσοδος ανοί

γεται κατά κανόνα στον πρώτο όροφο, ενώ τα παράθυρα από τον δεύτε

ρο και άνω. Κανένας από τους πύργους δε σώζεται ακέραιος.

Η ακριβής χρονολόγηση των πύργων δεν είναι δυνατή. Ακόμη και η

ανασκαφική διερεύνηση του πύργου της οδού Νικοτσάρα στην Αταλά

ντη, δεν κατέστη δυνατόν να δώσει απάντηση στο χρονολογικό πρόβλη

μα κατασκευής του πύργου, πέρα από μια γενική ένταξή του στην υστε

ροβυζαντινή περίοδο. Το γεγονός πάντως ότι οι πύργοι αυτοί βρίσκονται

σε περιοχές που αποτέλεσαν έδρες Φράγκων ή Καταλανών αυθεντών ενι

σχύει τη συσχέτισή τους με αυτούς και τη δραστηριότητα που ανέmυξαν

στις περιοχές που τους παραχωρήθηκαν ως Φέουδα και προσδΙδει στους

πύργους έναν χαρακτήρα οικιστικό και αμυντικό, συγχρόνως, καθώς από

τη μια Φαίνονται να συμβολίζουν το μέγεθος της δύναμης και εξουσίας

του ιδιοκτήτη και από την άλλη να εξασφαλίζουν τον έλεγχο της περιο

χής και των υπηκόων.

ΣγΝΤΟΜΟfΡΑΦΙΕΣ

ΑΔ Αρχαιολογικό Δελτίο

BSA The Annual of ιhe British Scholl θΙ Athens
AJA American Joumal of Archaeology
BCH Bulletin de Coπespondance Hellenique
ΕΕΒΣ E:πετηρLς Εται.ρε1ας Βυζαντινών Σι-ωυδών

36. Από τους ε(κοσι οκτώ πύργους που κατέγραψε ο Ρ. Lock οι δεκαεννιά καταλαμβά

νουν αρχαιες θέσεις (Ρ. Lock, 6. Π., σ. 103).
37. Ρ. Lock. ό. π.. ο. 105-106.
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ΕΙΣΗrΗΤΗΣ

Ιωάννης Ζήσης

δημοσιογράψος - συγγραψέας

θΕΜΑ

Mύσωv ο Οιταίος η Μαλιευς.

Ο άγνωστος σοΦός - η σχέση με την εποχή του

και το διαχρονικό του μηνυμα

Θ
α ξεκινήσουμε την ομιλία αυτή με την παρατήρηση πως το θέμα

του Μύσωνα δεν έχει ουσιαστικά ανακινηθεί και ως προς την

διερεύνηση της καταγωγής του και ως προς το περιεχόμενο της διδαχής

του και τη σκέψη του από την κλασική αρχαιότητα μέχρι σήμερα.

Ο λόγος για αυτό, βρΙΟκεται στο ότι, αφενός μεν οι κύριοι παράγοντες

αναζωπύρωσης του ενδιαΦέροντος για την ελληνική κλασική αρχαιότη

τα δεν είχαν επαρκή ύλη για να κάνουν αναφορές και να αναπτύξουν

διάλογο γύρω από το πρόσωπο του Μύσωνα. Εδώ αναΦερόμαστε στους

ευρωπαωυς ελληνιστές, και αφετέρου η αναφορά του ονόματος του

Μύσωνος γινόταν με έναν αποσπασματικό τρόπο και με παντελή ωτou

σία μιας προσπάθειας διασύνδεσης όλων των πηγών αναΦοράς στο

συγκεκριμένο πρόσωπο, στην καταγωγή του και τη σκέψη του.

Ας κάνουμε μια προσπάθεια να φανταστούμε, πριν ανακύψουν τα

ερωτήματα για τον ακριβή τόπο καταγωγής του, έναν άνθρωπο που είναι

μοναχικός, που ζει μέσα στους αγρούς, στη μοναξιά των αγρών, σαν καλ

λιεργητής, που δουλεύει μόνος του σαν ένας χωρικός που φυσικά δεν

θήτευσε σε κάποια από τις πόλεις όπου αναπτύχθηκε ο προσωκρατικός

στοχασμός, και που δεν είχε καμία συμπάθεια ή μάλλον είχε αντιπάθεια

στην δημοσιότητα, στο κοινωνικό θεαθήναι.

Ένας τέτοιος τύπος ήταν ο Μύσωνας, από όσα λίγα μας έχουν μείνει

για αυτόν. Πράγματι ένας τέτοιος τύπος θα ταίριαζε στην περιοχή της

αρχαίας Φθίας, μια περιοχή που ήταν περιβαλλοντικά ένας όλβιος τόπος

με μεγάλη δασοκάλυψη, με χειμάρρους, παραπόταμους και ποταμούς,

όπως ο Σπερχειός, ο Ίναχος, ο Ασωπός & ο Γοργοπόταμος, με βουνά

όπως η Οίτη, ένα τόπο που διέφερε οπωσδήποτε από τις περιοχές που

άκμαζαν πόλεις όπως στον βοιωτικό κάμπο, η Θήβα και άλλες, ή αντί

στσιχα στην Θεσσαλfα ή σε άλλα μέρη όπου η έκταση και τσ ανάγλυφο

της διαμόρφωναν συνθήκες για εκτεταμένες καλλιέργειες και ακμάζου

σες εμπορικά και πολιτικά πόλεις.

Το ενδιαΦέρον είναι ότι ένας μοναχικός άνθρωπος, ρομαντικός, κατά

Φύση, συλλαμβάνει μια θεμελιώδη ιδέα πάνω στην οποία αναπτύχθηκε η

επιστήμη, ιδιαίτερα μετά από την αναγέννηση κάτω από την επιρροή των
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Άγγλων εμπειριστών της πειραματικής και επαγωγικής μεθόδου, συλλαμ

βάνει την m.Jρηνική σκέψη για την παραγωγή της επιστήμης και της

τεχνολογιας.

Αυτό δείχνει ότι ο άνθρωπος αυτός είχε κάτι ξεχωριστό και διανοητι

κά αλλά και σαν χαρακτήρας ήταν αρκετά διαφορετικός από το κοινω

νικό του περιβάλλον, δεν προσδιοριζόταν από αυτό. Είναι σε μας δύσκο

λο να συνειδητοποιήσουμε πως αναπτύσσει μια σκέψη ελεύθερη από

παραδοσιακούς συνειρμούς και αισθησιασμούς.

Ας δούμε όμως τώρα, ας προσπαθήσουμε να κάνουμε μια ιστορική

έρευνα γύρω από το θέμα του Μύσωνα του Χηνέα, του Οιταίου ή

Μαλιέα για να τεκμηριώσουμε την σχέση του με την περιοχή μας και την

ιστορική επίδραση του έργου του. Θα προχωρήσουμε θέτοντας ερωτή

ματα και επιχειρώντας να δώσουμε απαντήσεις.

Το πρώτο ε(tώτημα που θα θέσουμε είναι πω; έμαθε ο a(txato;
κόσμο; για την ύπα(tξη και την καταγωγή του Μύσωνα. Ο αρχαίος

κόσμος πληροφορήθηκεγια την αξία του Μύσωνα από τον χρησμό του

Μαντείου των ΔελΦών, γύρω από τα πρωτεια της σοφρωσύνης και της

σοφιας καθώς ζητήθηκε χρησμός για αυτό ή από τον Σκύθη σοΦό και

Φίλο του Σόλωνα Ανάχαρση,σύμφωνα με τον Διόδωρο το Σικελιώτη ή

από τον Χίλωνα τον Λακεδαιμόνιο.σύμφωνα με τον Διογένη Λαέρτιο.

Αντίστοιχα οι απαντήσεις του Μαντείου περιγράφονται ως εξής:

«κάποιος Μύσωνας από την Οίτη, λένε, είναι πιο προικισμένος από

εσένα, σε φρονιμάδα και μυαλό». Ή «είναι ο Μύσων από την Χήνα της

Οίτης αυτός σε ξεπερνάει σε σοφια και θάρρος». Ο Ιππώνακτας χαρα

κτηριστικάαναδεικνύειτο ρόλο του Μαντείουλέγονταςότι <<το Μύσωνα

ο Απόλλωναςτον ανακήρυξεσωφρονέστεροόλων των αντρών>,.

Έχουμε άλλες δύο πηγές, πέραν αυτής βέβαια,αλλά ίσως και κατόπιν

του χρησμούπου έκανε κέντροαναζήτησηςτον Μύσωναγια κάποιουςεκ

των συγχρόνων του, πιθανόν για τον Σόλωνα ή τον Χίλωνα τον Λακε

δαιμόνιο,σύμφωνα με τις βιογραφικέςπηγές.

Μία μόνο από τις οποίΕς αναΦέρεται στο θέμα της καταγωγής του.

Για την ύπαρξή του επιμαρτυρείη αναφερόμενηδιάχυση των απόψεών

του, καθώς πιθανολογείται από τον Λαέρτιο ότι ευφυολογήματα που

υπάρχουν στον Πλάτωνα αλλά και ευφυολογήματα που αναφέρονται

στον Πεισίστρατο, είναι μεταγραφές ή φραστικοί δανεισμοί από τον

Μύσωνα. Αυτό σημαίνει ότι αναζητήθηκεκαι αποτυπώθηκεεν μέρει ο

λόγος του Μύσωνα, φυσικά με φανταστικές ανασκευές και μνήμες, με

αφηγηματικές προσομειώσεις διαλόγων. Στον τομέα όμως της καταγω

γής του τα πράγματα, πέραν των αναφερόμενωνχρησμών, παραμένουν

αρκετά θολά, και η μόνη εναλλακτική μαρτυρία για την καταγωγή του

αναΦέρεταιαπό τον Διογένη τον Λαέρτιο, σε σχέση με τον Σωσικράτη,
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που στηριζότανε στην μαρτυρία ενός Ερμίππσυ. για την καταγωγή του

Μύσωνα από την Χήνα ένα χωριό της Οίτης ή της Λακωνίας.

Ο Σωσικράτης στις «Διαδοχέρ> του υιοθετεί από την δική του πλευρά

την καταγωγή του Μύσωνα. από τον πατέρα του, από το Ητείο, και από

την μητέρα του από την Χήνα, ένα χωριό της Οίτης, ή της Λακωνίας.

Έτσι περιπλέκεται περισσότερο το θέμα της καταγωγής του Μύσωνος.

Ωστόσο θα πρέπει να δώσουμε ένα ιδιαίτερο προβάδισμα όπως θα

δούμε παρακάτω. στην καταγωγή του Μύσωνα σύμφωνα με τον χρησμό

του Μαντείου των ΔελΦών.

Ας εξετάσουμε όμως πρώτα πόσο βάσιμη είναι η καταγωγή του

Μύσωνα από την Λακωνία.

Εδώ μπαίνουν δύο ζητήματα: πρώτον αν ο ερωτών για χρησμό είναι

ο Χίλων ο Λακεδαιμόνιος, από την ίδια την περιοχή, είναι πιο πιθανό ότι

θα ήταν γνωστός του ο Μύσων παρά το ότι αυτός θα ήταν γνωστός στο

μαντείο των ΔελΦών καθώς μάλιστα ο Μύσων ήταν μακριά από την

δημόσια σκηνή ενώ επίσης φαίνεται να μην ήταν ταξιδευτής ακόμη δε

περισσότερο καθώς ήταν συνεπής γεωργός. Και εν προκειμένω η αναφο

ρά του Διογένη του Λαέρτιου αποδίδει σε αντ(θεση με τον Διόδωρο τον

Σικελιώτη την αναζήτηση για γνωριμία στον Χίλωνα.

Εδώ ίσως πρέπει να σημειώσουμε ότι φαίνεται πως ο Διόδωρος ο Σικε

λιώτης είχε αντιμετωπίσει μπροστά του τις εναλλακτικές απόψεις για την

καταγωγή αλλά και για την συνάντηση ενός εκ των 7 σοφών με τον

Μύσωνα και αφενός μεν είχε προσδιορίσει έναν και μόνο τόπο σαν κατα

γωγή, την Οίτη ενώ προσδιορίζει και σαν Μαλιέα τον Μύσωνα, και ταυ

τόχρονα αναΦέρεται σε συνάντηση του Σόλωνα με τον Μύσωνα. Αυτό

θα μπορούσαμε να πούμε ότι αποτελεί μια πιο mθανή εξήγηση, το mo
πιθανό γεγονός, καθώς ο Σόλωνας πραγματικά ήταν περισσότερο από

όλους τους υπόλοιπους ένας κοσμοπολίτης ταξιδευτής, ενώ αναζητούσε

την άμεση γνώση των προσώπων ενίοτε, όπως & την ανταλλαγή σκέψε

ων, όπως δεΙχνει η πλούσια αλληλογραΦία με κέντρο ανάπτυξης γύρω

από το Σόλωνα σε σχέση με πολλούς εκ των σημαντικών προσωπικοτή

των της εποχής

Η δεύτερη παρατήρηση στηρίζεται στο ότι όπως είναι γνωστό το

Μαντείο των ΔελΦών, ασχολεΙτο με τα δημόσια ζητήματα και είχε συνερ

γάτες και παρατηρητές παντού για να είναι ενημερωμένο και να τοποθε

τείται με γνώση και προβλεπτικότητα, για ευνόητους λόγους. Η αναφορά

του Μαντείου των ΔελΦών στο Μύσωνα, από αυτή τη σκοπιά εΙναι παρά

δοξη, καθώς ο Μύσων ήταν ένας σχετικά άγνωστος, χωρίς πολιτικό ρόλο

ακόμη και στην περιοχή του, ενώ αφετέρου το μαντείο των ΔελΦών θα

ήταν αντίθετο από τη συνήθη πρακτική του καθώς θα διακινδύνευε να

χρησμοδοτήσει για έναν άσημο γείτονα του Χίλωνα αν ο Μύσων κατα-

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:41:41 EEST - 54.226.8.97



Μύοων ο OLτα(ος ή Μαλιεύς 443

γόταν από την Λακωνfα. Παράλληλα το μαντείο δεν διακινδύνευε να

εκτεθεί στον ανταγωνισμό των περιοχών και των δημοσ(ων ανδρών, κερ

δίζοντας μόνο αντιπάθειες.

Μπορούμε να εικάσουμε ότι το μαντείο των ΔελΦών δεν θα χρησμο

δοτούσε για το Μύσωνα, αν αυτός ήταν από την Λακωνfα με δεδομένο

ότι ο χρησμός είχε ζητηθεί από τον Χίλωνα, έναν δημόσιο άνδρα στην

Σπάρτη. Ας δούμε όμως π~o αναλυτικά γιατί απεΦάνθει το μαντείο των

ΔελΦών για τον Μύσωνα.

Από την μακρόχρονη πολιτική των χρησμών του μαντείου των Δελ

Φών πρέπει να συμπεράνουμε ότι πιθανή αιτία του χρησμού για το πρω

τείο του Μύσωνος ήταν το γεγονός ότι το μαντείο δεν ήθελε να εμπλακεί

σε έριδα μεταξύ επωνύμων δημοσίων ανδρών και στον ανταγωνισμό των

πόλεών τους και έτσ~ απεΦάνθει υπέρ τρίτου αγνώστου μακράν της δημό

σιας σκηνής προσώπου και από αφανή τόπο καταγώμενο κατά την συνή

θη διπλωματική του πρακτική. Μπορούμε να υποθέσουμε ότι αυτή η επι

λογή, αποτελούσε και μια συμβολική κίνηση υπέρ της ταπεινότητας σε

αντίθεση με την ανταγωνι(Πικότητα της δ~εκδίκησης του πρωτείου και

της αριστεfας και επίσης υπέρ του «Αγνώστου Σοφού» στο πρόσωπο του

Μύσωνα. Ο χρησμός αυτός αποτελούσε κάτι σαν το βωμό του «Αγνώ

(Που θεού» στην αρχαfα Αθήνα.

Μπαίνει όμως τώρα, ένα σημαντικό εQΦτημα. ~ ήξερε, Π:ΩIJ:! ήταν η

πηγή της γνώσης του μαντείου των ΔελΦών για την ύπαρξη και τον χαρα

κτήρα του Μύσωνα κα~ αν αυτή η πηγή υποδηλΦνει κάτι, αν αυτή η ίδ~α

η γνώση υποδηλώνει κάτι. Σίγουρα βέβαια υποδηλώνει ένα αναμφ~σβή

τητο ήθος για το πρόσωπο του Μύσωνα.

Παράλληλα, αν υποδηλώνεται κάτι, αυτό είναι ότι, το ιερατείο του

μαντείου, το οποίο εκείνη την εποχή σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις βρι

σκόταν σε πολιτική και πνευματική ακμή, πιθανότατα γνώριζε πρoσωπ~

κά τον Μύσωνα. Μπορούμε να υποθέσουμε ότι επειδή ο Μύσων ήταν

άνθρωπος που αρεσκόταν να είναι μόνος ότι θα ανέπευσσε μόνο εκλε

κτικές σχέσεις και επίση, ότι o~ ιεQεί& σύμφωνα με την καλή πρακτική της

αξιοπιστίας δεν θα διακ~νδύνευαν μια δια αντιπροσώπου γνώμη για την

προσωπικότητά του και οπωσδήποτε για μια προσωπικότητα που θα ανα

γορευόταν (πο ύψ~(ΠO βάθρο σoΦfας. Η πιθανότητα λοιπόν είναι ότι είχε

υπάρξει μια άμεση γνωριμία πιθανόν (πο χώρο του μαντείου των ΔελΦών

μετά από επίσκεψη ή επισκέψεις (πο χώρο από μέρος του Μύσωνα.

Αυτό ενισχύει την εκδοχή να διέμενε ο Μύσων σε μια περιοχή εγγύτε

ρη (πο μαντείο των ΔελΦών από ότι η Κρήτη, η Λακωνfα, και η Αρκαδία,

που ερίζουν επίσης και την καταγωγή του.

Ένα επόμενο FQ<ίJτημα που πρέπει να απαντήσουμε είναι αν μπορεί να

σημαίνει κάτι το απροσδιόριστο του τόπου, το αφανές και το άσημο του

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:41:41 EEST - 54.226.8.97



444 Ιωάννης Ζήσης

προσώπου του Μύσωνα. Το μόνο που μπορεί να υποδηλώνεται από την

αδυναμία του προσδιορισμού και την σχετική και συγχυτική ανωνυμία

της τοποθεσίας μαζί με το γεγονός ότι ο Μύσων δεν τύγχανε αναγνωρί

σιμης επωνυμίας, ήταν ότι ο τόπος δεν πρέπει να ήταν μακρά των Δελ

Φών. Ο ιστορικά αφανής τόπος σαΦώς συνάδει με την περιοχή της Φθίας

στον 60 αιώνα πΧ. έναντι των άλλων τοποθεσιών.

ΠΟΙΟΙ όμωι; είναι οι πιθανοί λόγοι που συνέδραμαν στην ανωνυμία του

Μύσωνα; Ο Μύσων από την εσωτερική στάση της ζωής του, υπήρξε μια

σαΦώς ενδιαφέρουσα, έντονη αν και όχι δημόσια προσωπικότητα. Ήταν

μια προσωπικότητα που δεν άφησε βιογραΦικά ίχνη παρά μόνο μέσα από

την απροσδιοριστία που τον περιέβαλε και η οποία κέντρισε την φαντα

σία. την επινόηση και την αντιδικία των περιοχών που θέλησαν να τον

οικειοποιηθούν όπως και των βιογράφων και ιστοριογεωγράφων.

Δεύτερον, ο τρόπος ζωής του σαΦώς συνυφασμένος με την αγροτική

ζωή και με τόπο, ένα άσημο χωριό χωρίς ιστορική παρουσία και ανιχνευ

σιμότητα, είναι ένας δεύτερος παράγοντας για την ανωνυμία του Μύσω

να.

Σε αυτή την αιτιολόγηση της ανωνυμίας αναΦέρεται και ο Αριστόξε

νος, ο οπο(ος συνδύασε την ανωνυμία με την διαβίωση και με την κατα

γωγή από χωριό ως πιθανότητα βάσιμη.

Τρίτον, φαίνεται ότι πλην της Σπάρτης, όποια άλλη πιθανή καταγωγή

και αν είχε, ήταν από περιοχή χωρίς πολιτισμική ισχύ. Αυτός ο λόγος

κλείνει περισσότερο στο να αποκλείσουμε την Λακωνία.

Τέταρτον, είναι σαΦές ότι δεν υπήρχε μια τοπική κοινωνία που να

ανατροφοδοτεί την αναγνωρισιμότητα του Μύσωνα.

Φτάνουμε τώρα σε ένα από τα επίκεντρα της έρευνάς μας που είναι το

αν η Φθιώτιδα εκπληρούσε αυτούς τους λόγους και αν είναι επαρκώς

τεκμηριωμένη η καταγωγή του από την αρχαία Φθία.

Ας εξετάσουμε όμως το ποια ήταν η κατάσταση της Φθιώτιδας τον 60
πΧ. αιώνα, ή καλύτερα της Φθίας.

Η περιοχή είχε μπει σε μία ιστορική παρακμή σαν αποτέλεσμα της διά

λυσης του βασιλε(ου του Πηλέα μετά από το τέλος του Τρωικού πολέμου.

Το ανάγλυφο και η συγκρουσιακή πολιτειακή διαιρετότητα του

χώρου αποδυνάμωνε περαιτέρω τις πόλεις στην ιστορική τους δυναμική.

Η ισχύς των αμφικτυονικών συνεδρ(ων συνέτεινε στο να μην αναπτυ

χθεί ένα πολιτικά και στρατιωτικά ισχυρό τοπικό επεκτατικό κράτος που

θα ενοποιούσε πολιτικά, στρατιωτικά και πολιτισμικά την περιοχή.

Έτσι μπορούμε να πούμε πως η ιστορική παρακμή της περιοχής αντα

νακλάται και στην αναγνωρισιμότητα των προσωπικοτήτων που διαβιού

σαν σε αυτό τον τόπο και υπό την έννοια αυτή η Φθιώτιδα εκπληρεί έναν

από τους σημαντικούς ρόλους για την διεκδίκηση της καταγωγής του
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Μύσωνα. Συνδυαζόμενη μάλιστα με την εγγύτητα στο μαντείο των Δελ·

φών, η αιτ(α αυτή γίνεται καταλυτική για μια πιο αποκλειστική διεκδίκη

ση από πλευράς της Φθιώτιδας σε σχέση με την καταγωγή του Μύσωνα.

Το επόμενο βήμα μας είναι να αξιολογήσουμε την διαφορετικότητα

των αναφορών σε σχέση με την καταγωγή και τον τόπο διαβίωσης του

Μύσωνα. Έχουμε ιστορικούς όπως ο Διόδωρος Σικελιώτης, περιηγητές

όπως και ιστορικούς όπως ο Παυσανίας, που αναΦέρονται αποκλειστικά

στην περιοχή της Οίτης, και έχουμε και βιογράφσυς και αφηγητές που

περιπλέκουν το τοπίο.

Καταρχήν οι ιστορικοί και οι περιηγητές βιογράφσι, πρέπει να θεωρη

θούν πιο αξιόπιστοι μέσα από τον τρόπο δουλειάς τους και το αντικείμε

νο της έρευνάς τους, μέσα από το γεγονός ότι πολλοί εξ αυτών αναγκα

στικά άντλησαν και από εmτ6πιες αναφορές. έστω από την περιοχή των

ΔελΦών και εδώ πρέπει να σημειώσουμε ότι είναι χαρακτηριστική η διε

ξοδικότητα με την οποία ο Διόδωρος Σικελιώτης, εντρυφεί σε διαφορετι

κές mυχές της ιστορ(ας της περιοχής μεταξύ των οποίων και στον Λαμια

κό πόλεμο όπως και η λεmομερειακότητα του Παυσαν(α στα Φωκικά.

Αξίζει εδώ να σημειώσουμε και να ερμηνεύσουμε το γεγονός ότι ο

Παυσαν(ας επαναλαμβάνει πλήρως το κείμενο του Πλάτωνα στον Πρω

ταγόρα με μόνο μία προσθήκη.

Συγκεκριμένα η προσθήκη ήταν ο προσδιορισμός ότι ο Μύσων ο

Χηνέας ήταν από την κωμόπολη Χήνες του όρους Οίτη. Διευκρινίζει

γεωγραφικά την αναφορά του Πλάτωνα

Φαίνεται πως ο Παυσανίας μ'αυτό επιδιώκει να διαλύσει την σύγχυση

για τον τόπο καταγωγής που είχε αντιμετωπίσει και ο ίδιος ως αποτέλε

σμα της μελέτης του που αποτυπώνεται στα Φωκικά. Ο πρόσθετος προσ

διορισμός επιδιώκει να ξεκαθαρίσει το θέμα όπως ανάλογα επιδιώκει να

κάνει με τον προσδιορισμό «Μύσων ο Μαλιεύς» και ο Διόδωρος ο Σικε

λιώτης.

Δύο εκ των μεγίστων ιστορικών ερευνητών της αρχαιότητας συγκλί

νουν πλήρως στην καταγωγή από την Οίτη.

Με την έννοια αυτή φαίνεται ότι είχαν ερευνήσει την περιοχή και δεν

τους ήταν άγνωστη η περιοχή σαν τόπος με ιστορική σημασ(α, και μπο

ρούμε να πιθανολογήσουμε ότι ήταν ιδιαίτερα προσεκτικοί και όχι επη

ρεασμένοι από την γεωγραΦία και τα ιστορικά επ(κεντρα της εποχής, στις

αναφορές τους για την Οίτη.

Ε(ναι σημαντικό να κατανοήσουμε ότι την εποχή εκείνη η περιοχή δεν

ήταν ένα πολιτικό κέντρο, και αυτό ίσχυσε & για πολλούς αιώνες μετά.

Συνεπώς υπήρχε μια ασθενής προσΟj.Wιωτική αναπαράσταση στη συνεί·

δηση των αναφερομένων στην περιοχή & στα πρόσωπα, με αποτέλεσμα

να κυριαρχούν συγχύσεις, ασάφειες και Φήμες.

j
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Κατά κάποιο τρόπο ήταν μια όχι επαρκώς αναγνωρίσιμη με γεωγρα

φική ακεραιότητα περιοχή.

Ας δούμε τώρα όμως τις άλλες περιοχές που τον διεκδικούν και ποιοι

είναι οι παράγοντες για αυτή την διεκδίκηση.

Ο Αναξίλαος τον πολιτογραφεί στην Αρκαδία. Η Αρκαδία ήταν κατά

μία έννοια ένας άλλος ανάλογος Όλβιος τόπος. Το πνεύμα κάτω από το

οποίο πιθανώς γινόταν αυτή η διεκδίκηση, μπορούμε να το καταλάβουμε

στο πλαίσιο της μυθικής Αρκαδως, που την ξανασυναντάμε στο ρομα

ντικό κίνημα στην Ευρώπη τον 19° αιώνα. κυρίως στο πλαίσιο μιας ανά

λογης εικόνας που είχε η Αρκαδία με την αρχαία προ-ομηρική Φθία.

Η διεκδίκηση αυτή έχει μόνο μία αναφορά, ως απολύτως ασθενής, σε

όλες τις αναφορές και τις εκδοχές γύρω από την Οίτη, το Ητείον και το

χωριό Χήνα ή Χήναι ή και Χηνάς.

Η άλλη διεκδίκηση είναι από τον γιο του Ηρακλείδη του Πόντιου, τον

Ευθύφρονα, σε σχέση με την Ητεία ή Σητεία της Κρήτης, και εδώ μπο

ρούμε να υποθέσουμε ότι μπορεί να υπάρχ.ει μια σύγχυση στις σχέσεις

που είχαν αναπτυχθεί με το βασ(λειο των Μυσών, και m,θανώς με κάποιο

τύραννο Μύσωνα ή δικτάτορα. Εδώ ίσως πρέπει να κάνουμε και μια κρι

τική στο m,θανολ6Υημα ότι ο πατέρας του Μύσωνα ήταν δικτάτορας

καθώς γίνεται πολύ mo παράδοξη η διαβίωση του Μύσωνα και η αΦά

νειά του με ένα τέτοιο γενεαλογικό δέντρο. Ίσως τελικά πρόκειται για

μια ιστορική σύγχυση, με το γεγονός ότι στην εποχή του Μύσωνα δεν είχε

αναπτuχθε(η ιστορική καταγραΦή και δεν υπήρχαν καταγραΦές μαρτυ

ρίας σε μια ιστορική έρευνα.

Η Κρήτη βέβαια και η Σητει.α, έχει διεκδικήσειπλήρως το Μύσωνα, με

εm,λεκτική αναφορά από τον Διογένη τον Λαέρτιο,όπως μπορείνα το δει

κανείς και στις ιστοσελίδες της περιοχής, και σε πληροΦορίες που διαβί

βασαν αρμοδίως και στην ιστοσελίδα των Ολυμπιακών Αγώνων του

Αθήνα 2004.
Είναι παράδοξο να υπήρχε αυτή η αμεσότητα, η σχέση, η καταγωγή

του Μύσωνα από την Κρήτη, και να μην έχει υπάρξει η διασύνδεση με

τον Εm,μενίδη επίσης, που ήταν επίσης Κρήτας και ο οποίος είχε και μία

στενή αλληλογραΦία με τον Σόλωνα τον Αθηναίο.

Εδώ μπορούμε να ισχυριστούμε διασκεδαστικά ότι η Κρήτη πιθανός

«ψεύδεταΙ.» κατά πως το είπε ο επι,φανέστερος σοΦός της ο Εmμενίδης.

Η τρ(τη και η πλέον προβληματική διεκδίκηση στην οποία αναφερθή

καμε ήταν η καταγωγή του Μύσωνα από το Ητείον της Λακωνίας, σύμ

φωνα με τον Παρμενίδη. Σε αυτή αναφερθήκαμε όμως προηγουμένως.

Τέλος εμείς πιστεύουμε και νομίζουμε ότι αυτό γίνεται m,o πρόδηλο, η

m,o ισχυρή διεκδίκηση αναΦέρεται στην Οίτη καθώς αυτή είναι μια εκδο

χή και μόνη για τον Διόδωρο τον Σικελιώτη και τον Παυσανία, είναι μία
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εκ των δύο ισχυρών εκδοχών για τον Διογένη τον Λαέρτιο, ενώ η άλλη

είναι η Λακωνία ως μία εκδοχή εκ των δύο εκδοχών για τον Σωσικράτη.

Όλα αυτά τα προβλήματα για την διερεύνηση της καταγωγής του

Μύσωνα, σίγουρα δεν θα υπήρχαν αν ο ίδιος ο Μύσων είχε φροντίσει να

αναδείξει τον εαυτό του, αντί να τον αναδείξει το μαντείο των ΔελΦών.

Βέβαια υπάρχει μια συμβολική περιπέτεια για την ποιότητα που δεν

αναγνωρίζεται όταν αυτή δεν λειτουργεί προς το θεαθήναι, και εmσης

για την Φθορά και την αΦάνεια που επέρχεται μέσα από την μεταβλητό

τητα και την αδυναμία αναγνώρισης του Αδήλωτού Όντος, αν βέβαια

θέλουμε να δούμε και με έναν Φιλοσοφικό στοχασμό την περιπέτεια της

καταγωγής του Μύσωνα, με έναν στοχασμό που θα τα(ριαζε και στο

χαρακτήρα του.

Τον χαρακτήρα αυτό ο Aριστόξεvoς τον παρομοιάζει με τον Τίμωνα

ως μισάνθρωπο, σύμφωνα με έναν διάλογο που αποκαλύπτει πως ο

Μύσων εκφραζόταν με ευθυμία όταν ήταν μόνος, επειδή ακριβώς δεν

υπήρχαν άνθρωποι. Αυτή η παρομοίωση του Αριστόξενου, mστεύoυμε

ότι αδικεί τον Μύσωνα, έναν άνθρωπο με αυτοπερισυλλογή,σε αντίθεση

με τον επιπόλαιο και μεταβλητό Τίμωνα, που μετετράπει σε έναν μισάν

θρωπο όταν οι άνθρωποι τον αδίκησαν.

Θα πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερο βάρος στην αντικατάσταση του

Περίανδρου του Κορίνθου από την λίστα των 7 σοΦών με τον Μύσωνα

και στα σηματοδοτούμενα από αυτή την αλλαγή από μέρους του Πλάτω

να και μετέπειτα από άλλους θεωρώντας πως η λίστα του Δημήτριου του

Φαληρέα δεν υπήρξε οριστική ως μεταβατική και υπαγορευμένη και από

το πολιτικό του περιβάλλον.

Καταρχήν θεωρώντας αυτοτελώς τον Περίανδρο τον τύραννο της

Κορίνθου. μπορούμε να πούμε ότι δεν εμπίπτει ούτε στην κατηγορία της

σοΦίας, ούτε του ήθους και της καλοσύνης. Αυτό το μαρτυρεί ο βίος του,

ένας βίος που σε πολλά θυμίζει τους κλονισμένους στην υγεία τους. την

ψυχική και την ηθική. Ρωμαίους αυτοκράτορες.

Εκείνο που όμως εντυπωσίασε την επσχή του ήταν η ισχύς του μέσα

από την ισχύ της Κορίνθου μέσα & από τα μεγάλα δημόσια έργα που

έκανε.

Σίγουρα μπορούμε να εικάσουμε ότι ο Περίανδρος έκανε ότι ήταν

δυνατόν για να αναδειχθεί σαν πνευματική οντότητα στην αναδυόμενη

Ελλάδα της εποχής του.

Ο Πλάτωνας αλλά και άλλοι αντικαθιστούν τον Περίανδρο με τον

Μύσωνα ή τον Επιμενίδη από την Κρήτη. Αυτή η αλλαγή σηματοδοτεί

αφενός μεν, μια αναγνώριση στο πρόσωπο του Μύσωνα, ηθική και πνευ

ματική, και ταυτόχρονα σηματοδοτεί και την αντικατάσταση ενός πολι-
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τικού προτύπου προσωπικότητας από ένα αυθεντικά Φιλοσοφικό και

βιωματικό πρότυπο.

Θα ήταν ίσως λάθος να θεωρήσουμε ότι η αρχαία Ελλάδα ήταν ελεύ

θερη από την απόδοση προνομιακών ρόλων στα πρόσωπα της δημόσιας

πολιτικής σκηνής και την παραμέληση των προσώπων που δεν έπαιζαν

έναν κυρίαρχο πολιτικό ρόλο. Ο Πλάτωνας με την επιλογή του αυτή

όμως θέλει να δώσει προτεραιότητα σε έναν άνθρωπο των ιδεών, σε έναν

άνθρωπο της βιωματικής ζωής, γνωρίζοντας την παρακμή της δημάοιας

σκηνής στην αρχαία Αθήνα. Και δεν είναι βέβαια μόνο ο Πλάτωνας.

Εξάλλου, αυτά αJ1ό μόνη της η διαβίωση του Μύσωνα το υποδηλώνει. Υπσ

δηλώνει μια προτεραιότητα πρσσωmκής αυθεντικότητας έναντιτου θεαθήναι.

Ο χαρακτήρας βέβαια του Μύσωνα Φαίνεται να είναι ένας χαρακτή

ρας που μοιάζει με τον χαρακτήρα του Διογένη του Κυνικού εν μέρει. αν

και στο βίο του δείχνει να είναι εργατικός σε αντίθεση με τον Διογένη.

Είναι ένας χαρακτήρας που δεν εκτίθεται στη δημόσια θέα επίσης σε

αντίθεση με τον Διογένη, είναι μοχανικός. Μπορούμε να συμπεράνουμε

ότι ήταν υγιεινιστής και φυσιολάτρης μέσα από όσες δηλώσεις, αναΦορές

και ρήσεις έχουμε γι' αυτόν από τον Διογένη τον Λαέρτιο και τον Διό

δωρο τον Σικελιώτη. Εξάλλου σε αυτό το συμπέρασμα οδηγεί και η ανα

φορά στην μακροβιότητά του καθώς λέγεται ότι πέθανε 97 ετών. Είχε

στοιχεία στωικού και επικούριου ταυτόχρονα. Μπορούμε να πούμε ότι ο

χαρακτήρας του ήταν λιτός και παράλληλα στοχαστικός. Μπόρεσε να

συνδυάσει το πνεύμα του Ησίοδου με την διαλεκτική της επαγωγικής

έρευνας.

Περισσότερο από όλα όμως αξίζει να αναδε(ξουμε την θεμελιώδη δια

τύπωση της πειραματικής λογικής, που διατύπωσε ο σοΦός του 60υ Π.Χ.

αιώνα. Ο Μύσωνας σαν στοχαστής διαφοροποιείται από τους άλλους

προσωκρατικούς και μετασωκρατικούς φυσικούς φιλοσόφους υπό την

έννοια ότι περιορίζει όχι μόνο την «λογική» αυθαίρετων πεποιθήσεων

αλλά και την ισχύ των επιχειρημάτων έναντι των γεγονότων.

Αρέσκεται στην αδέσμευτη παρατήρηση του γεγονότος και έτσι θεμε

λιώνει την πειραματική λογική, στην JD.O ολοκληρωμένη φραστικά προ

σέγγιση στον πραγματισμό. τον εμπειρισμό και στην επαγωγική αντίλη

ψη. Υπό την έννοια αυτή ήταν και αντισοφιστής.

Μια ανάλογη προσέγγιση την συναντάμε στον Σενέκα και στον Ανα

γεννησιακό Ντα Βίντσι, όπου και πάλι έχουμε αυτή την επιΦυλακτικότη

τα και στους δύο απέναντι στην ανθρώπινη κοινωνία. ΕJ1iσης συναντάμε

πιο ολοκληρωμένη αυτή την άποψη στον Φραγκίσκο Βάκωνα, τον θεμε

λιωτή της πειραματικής λογικής και της πειραματικής εmστημoσύνης.

Στο χαρακτήρα του Μύσωνα μπορούμε να βρούμε ίσως και μία από
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τις αιτίες διεκδίκησής του από την Λακωνία. Ήταν λακωνικός στις ανα

φορές του και παράλληλα σαν πολύ διαφοροποιημένος από τους άλλους

λόγιους, δημιουργούσε έναν συνειρμό που ενισχυόταν με τον θαυμασμό

του χαρακτήρα ή της "λακωνικής έκφρασης" των Λακεδαιμονίων.

Το μεγαλεω του Μύσωνα είναι η αντίθεση με την μυθική και ηθική

αυθεντία που καλλιεργείτο στην Σπάρτη. Βρισκόταν στην τόσο θεμελιώ

δη ενόραση του Λόγου, πέρα από τις αισθητικές εντυπώσεις του περι

βάλλοντος. Είναι σαΦές ότι υπήρχε μέσα του μια ισχυρή ροπή σκέψης

επέκεινα του φυσικού ρομαντισμού. και αυτό δείχνει μια ισχυρή ανεξαρ

τησία της συνείδησής του από την εποχή και από το περιβάλλον.

Παράλληλα οι μαρτυρ(ες για την συνάντησή του κατά άλλους με το

Σόλωνα και κατά άλλους με το Χίλωνα, δείχνουν μια ετοιμότητα και μια

ευθύτητα σκέψης, ενώ επίσης οι πιθανολογούμενες σταχυολογήσεις των

ευφυολΟΥημάτων του από τον Πλάτωνα και η χρήση τους επίσης από τον

Πεισίστρατο,δείχνουν ότι ο συγκεκριμένοςστοχαστής - διανοητής, είχε μια

ευρύτητα προβληματισμού η οποία άγγιζε και τις κοινωνικές διαστάσεις,

γνωρίζοντας βέβαια τον προσανατολισμό στην πολιτική φιλοσοΦία και την

πολιτική ρητορία αντιστοίχως, του Πλάτωνα και του Πεισl.oτρατoυ.

Μπορούμε να εικάσουμε και από τον τρόπο ζωής του ότι ο ίδιος δεν

πρέπει να ήταν δουλοκτήτης. Έδινε προτεραιότητα στην αρμονία δια

νοητικής και σωματικής εργασίας, στο περιστατικό στο οποίο μας ανα

Φέρεται για την επισκευή του αρότρου του.

Οι μόνες μέχρι τώρα δυστυχώς, διεκδικητικές αναφορές σε αντίθεση

με τις Κρητικές στο πρόσωπο του Μύσωνα, είναι από το μνημειώδες έργο

«Φθιώτις» του αείμνηστου Ιωάννη Βορτσέλα, και στη συνέχεια στον του

ριστικό οδηγό Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης του 1997, από τον υποφαι

νόμενο.

Ο Ιωάννης Βορτσέλας. τον μνημονεύει στην σελίδα 82. σε σχέση με

την τοποθεσία και την αναφορά του Παυσανία στα Φωκικά.

Στην νεότερη ελληνική βιβλιογραΦία στα εγκυκλοπαιδικά λήμματα

στον μεν Πυρσό μνημονεύεται ο Μύσων σε σχέση με την Οίτη όπως και

οι 'ΧηνναΙ-- σαν τοποθεσία καταγωγής και συνοικισμός του όρους Οίτη,

στον δε Πάπυρο Λαρούς Μπριτάνικα, μνημονεύεται η Χήνα της Λακω

νίας.

Τοπωνυμικά όμως η ονομασία Xiινναι iι ΧηΥή. συνδέεται με την οικο

γένεια του ρήματος Χαίνω και υπό συναΦή συνωνυμιακή εκδοχή

«χάσκω». Μπορούμε να πούμε συγκεκριμένα. ότι η αναζήτηση από την

ονομασία δεν μπορεί να βοηθήσει πολύ. Μπορεί να συνδυάζεται με έναν

τόπο διαβίωσης του ομώνυμου πτηνού, μπορεί να συνδυάζεται με τα

χάσματα των ορεινών όγκων ή και των απόκρημνων ακτών.

Η τοποθεσία αυτή Φαίνεται να έχει γεωγραφικές αναφορές σε τρεις
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νησιωτικές περιοχές εγγύς των Χανίων, στην περιοχή ιτου Καρπαθίου

πελάγους και στην Αμοργό, ενώ σαν αρχαιογεωγραΦική αναφορά φαί

νεται να αναΦέρεται σε σχέση με την Οίτη και με την Λακωνία, πιθανόν

σε περιοχή του υποθετικού «Ητείου».

Έτσι θα λέγαμε ότι τύχη καλή θα ήταν αν ανακαλυπτόταν αυτός ο

οικισμός αρχαιολογικά, ο οπο(ος πιθανώς μόνο θα έλυνε και το αίνιγμα ή

το γρίΦο της καταγωγής του Μύσωνα.

Ομως με τις λογικές συνεπαγωγές και με την πιθανολ6γηση φαίνεται

να κυριαρχεί η οικεία περιοχή της Οίτης. σε συνάρτηση μάλιστα με την

αδυναμία συσχέτισης του Ητείου, της Κρήτης, και της περιοχής της

Σητείας ή του αρχα(ου Σητείου.

Παράλληλα οι συγχύσεις με το βασίλειο των Μυσών και με πιθανό πρό

σωJΙD Μύσωνα, τύραννο ή δικτάτορα, όπως επίσης και η ταυτόχρονη και

πολλαπλή διεκδίκηση που δεν είναι μοναδική στον ελλαδικό χώρο, συντε

λούν στο να περιορίζεται η βεβαιότητα αλλά και η δυνατότητά μας να απο

μονώσουμε το Μύσωνα και την περιοχή του από συγκριτικούς ερανισμούς.

Ωστόσο πρέπει να αποφασίσουμε, και αυτό είναι μια απόφαση νηΦά

λια και χωρίς φανατισμό, να συμμετάσχουμε στην απόδοση τιμής σε αυτό

το ιστορικό πρόσωπο ως τοmκή κοινωνία και να το αναδειξουμε μέσα

από την κυρίαρχη γενεαλογική εκδοχή της καταγωγής του από την περιο

χή μας. Γιατί όχι να μην αποδώσουμε το όνομά του και στο οικείο Πανε

mστήμιο ή σε τμήμα του Πανεπιστημίου της Στερεάς Ελλάδας, ένα Πανε

mστήμιo για την ώρα αφιερωμένο στις θετικές επιστήμες.

Δυστυχώς οι απώλειες υλικού από μνήμες, που σίγουρα υπήρχαν για

να έχουμε και μαρτυρίες με συγκεκριμένες αναφορές ώστε να πιθανολο

γούνται οι φραστικοί ερανισμοί από τον Μύσωνα, με την καταστροΦή

του υλικού της αρχαίας ελληνικής γραμματε(ας, των οικουμενικών

αυτών αρχείων, στην Αλεξάνδρεια αλλά και αλλού με το πέρασμα του

χρόνου, μας περιορίζουν την δυνατότητα να εντρυΦήσουμε πάνω στη

σκέψη του Μύσωνα και να την δούμε με πιο διεξοδική ματιά.

Ωστόσο αυτό μπορεί να μας οδηγήσει σε ένα αΦιέρωμα στην ανώνυμη

σημαντική και ποιοτική σκέψη, και με αυτό θέλουμε να κλείσουμε.

Βιβλιογ@αφικέ;πηγέ;για ΤΟΥ Μύσωνα.

-Δι.oγΈVoυς Λαέρτι.ου «Β(οι των ΦιλοσόΦων», εκδόσεις Πά.ιτυρος,1975.

Διόδωρου Σι.κελιώτη, «ά.ι-u:ι.ντα» 6ος τόμος εκδόσεις «Κάκτος» σειρά οι Έλληνες, 1997.
-Παυσανιet άπαντα τόμ.9, ",Φωκικά» εκδόσεις «Κάκτος» 1992
- Πλάτωνος ",Πρωταγόρας» 1η έκδοση 1993 «ΚάΚΤΟς»

-Κωνσταντ'νου Γεωργανά, «ρa;ες ελευθερίας», Δαυλός 1994
-Αθανάσι.ος Αγγελόπουλος «Η ΠροίΟΤορική Ελλάς, ΛΕΞΙΚΟ ΤΟΠΩι,lΥΜΙΩι,l».

εκδόσεις Aλτεμ.-u:ι.ράν, 1999.
-Εγκυκλοπαιδεια Δρανδάκη - Πυρσός
-Πάπυρος Larousse BriIannica
-Τουριστικός οδηγός Φθιώτιδας 1997. ΝΑΦ
- Ιωάννη Βορτσέλα ",ΦΟιώτις» , εκδόσεις Κασταλ(α.
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Eυθiιμιoς Ν. Χριστόπουλο;

Δάσκαλος - Δημοσ.ογ@άφος

θΕΜΑ

ΗπαλαίΟΤΡ,α της Αρχαίας Λαμίας

A
ραu:ι ~αι που, τυχα(α, κ~τά σύμπτωση ή και ~ναγκα~ικά ακόμη,

ΠQτε σμως συστηματικα με προγραμματισμενες επισημα κρατι

κές ανασκαΦές, έρχονται στο φως στοιχεία από την αρχα(α ΛαμLα, που

συνθέτουν σιγά - σιγά και αποκαλυπτικά πολλά από τα άγνωστα της

αρχαίας ύπαρξης και λειτουργίας της.

Προσωπικά, η περιέργεια, η απορία και η αγάπη για την πόλη από την

οποία κατάγονταν οι πρόγονοι μου κι εγώ, με οδήγησαν και με οδηγούν

από παλιά με όλι:J και αυξανόμενο ενδιαΦέρον και έρευνα. σε αποκάλυ

ψη άγνωστων στοιχείων, καθώς και μια; αλήθεια; που κακοποιείται, όχι

από δόλο, αλλά από επιπολαιότητα και αδιαφορία καθιt@ή.

Το 1982, στο ετήσιο τεύχος ~'Φθιωτ.xά Χρονιχά" και στη σελ. 110,
υποστήριξα ότι το όνομα Λαμία πρέπει να σφείλεται στο μεγάλο ρέμα 
βάραθρο, που χώριζε τις δύο εδαφικές διαχωριστικές προεξοχές, αυτή

στην οποία βρισκόμαστε - Κάστρο - και απέναντι της, δυτικά. Άγιο

Λουκά.

Επειδή αυτό το χώρισμα αρχαιόθεν λεγόταν Λάμo~ ή Λαμό~. τι το πιο

απλό, το πιο φυσιολογικό να ονομαστεί Λαμία και ο οικισμός, αρχικά,

που αναπτύχθηκε εκατέρωθεν του Λαι.ωύ.

Στη νότια, λοιπόν. έξοδο (προς τον κάμπο του Σπερχειού) αυτού του

Λαμού και έξω από τα τείχη της πόλης, οι Λαμιείς έστησαν μια παλαί

στ@α και πλάι της, βορειοανατολικά αυτής ανέπτυξαν και τα νεκ@οτα·

φεία τους, για τα οποία, ανέφερα λίγα και περιληπτικά στο θέμα μου: ''το

ημε@ολόγιο τ/~ αρχαία~ Λαμία~" στο 20 συνέδριο Φθιωτικής ιστορίας.

Και επειδή συγκέντρωσα και συγκεντρώνω και νέα αποκαλυπτικά

στοιχεία, τα οποία παρουσιάζουν τεράστιο ενδιαΦέρον, το θέμα "τα

νεκροταφεία της Λαμίας" θα το αναπτύξω ξεχωριστά άλλη φορά.

Έστησαν εκεί μια γνησιότατη παλαίστρα και όχι Υυμναστή@ιο,

καθώς στη συνέχεια θα διαπιστώσετε και από μόνοι σας.

Όπως είναι γνωστό και από πολλές πηγές μάλιστα, ο πρώτος χώρος

που ιστορικά δημιουργήθηκε για ελεύθερη σωματική άσκηση, στην οποία

οι αρχαιοέλληνες απέδιδαν ιδιαίτερη σημασία, ήταν ένας ισόπεδος και

οριζόντιος χώρος ανοιχτός, κάτι περισσότερο από ένα γυμνό ελεύθερο

γήπεδο, ο οποίος επικαλυπτόταν από ξηρή στεγνή άμι.ω και υποχρεωτικά

είχε κοντά του ένα ρυάκι για να δροσίζονται οι αθλούμενοι σ' αυτόν.
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Επειδή. λοιπόν εκεί οι ΓUμναζόμενOΙ - αθλούμενοι κυλίονταν πολλές

φορές πάνω στην άμμο, το χώρο αυτόν τον είπαν αλινδήθρ«, από το

ρήμα αλινδούμαι που σήμαινε κυλιέμαι.

Η εξέλιξη όμως των ελληνικών τρόπων άσκησης, άλλαξε τον αρχικό

εκείνο χώρο, με προσθήκες σιγά - σιγά διαιρέσεων σ' αυτόν, ώστε να

εκπληρώνονται και διάΦοροι άλλοι παρεμφερείς σκοποί και έτσι η αλιν

δήθρα μετονομάστηκε σε παλαίστρα, χωρίς όμως να χάσει τα πρωταρχι

κά του ο χώρος στσιχεω.

Αργότερα. αφού ΠQoστέθηκαν και άλλοι κλειστοί κυρίω; χώροι, η

παλα(στρα μετονομάστηκε σε γυμνάσιο, εκφράζοντας πλέον όχι τον

αρχικό σκοπό, αλ/ά έναν σύνθετο. Η κύρια διαφορά που υπήρχε στο

γυμνάσιο απ' την παλαίστρα, ήταν ένας μακρύς και στεγασμένος διά

δρομος, ο οποίος στην παλαίστρα της Λαμίας χαQακτηριστικά φαίνεται

να μην υπήρξε ποτέ. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο είναι καθαρή παλαιστρα

και θα ΠQέπει να είναι η μόνη σωζόμενη χαρακτ/ριστικά στον ελλαδικό

χώρο.

Ο Ρωμαίος μηχανικός και αρχιτέκτονας Marko Vitruvius Ροllίο, Φίλος

του Καίσαρα και του Αύγουστου, σε ένα από τα δέκα σωζόμενα γραμ

μένα στα λατινικά βιβλία του "περί αρχιτεκτονικής" (de architectura) που
έγραψε το 25 - 23 πΧ" από πληροφορίες όΠα/ς γράφει, που είχε από

Έλληνες συγγραφε(ς, αναφέρει με κάθε λεπτομέρεια αναλυτικά τους

χώρους της αρχαιοελληνικής παλαίστρας και όχι Ρωμαϊκής.

Όταν άρχισε να ξεκαθαρίζει ο αποκαλυπτόμενος χώρος της παλαί

στρας στη Λαμία, έχοντας υπόψη μου τους χώρους της, όπως τους είχε

περιγράψει ο Βιτρούβιος, αφού τον τελευταίο καιρό τότε τους είχα κατα

γράψει κι εγώ το 1996 στη σελ. 109 του βιβλίου μου "το Ελληνικό

Παγκράτιο" ε(.πα: "Δεν μπορεί, ο Βιτρούβιο;, ΠQέπει να είχε ιδεί την

παλαίστρα τη; Λαμία;". Η περιγραΦή συνέmπτε απόλυτα. Και θα τους

αναΦέρω κι εγώ με τη σειρά που τους παρουσίασε στην ετήσια Σύνοδο

της Διεθνούς Ολυμπιακής Aκαδημiας το 1973 στην Ολυμπία ο Αλεξά

ντερ Γιουγκ, Καναδός καθηγητής - συντονιστής Μελετών και Ερευνών,

που τις είχε αντιγράψει απ' το σχετικό βιβλίο του Βιτρούβιου, για να έχει

και αξιοπιστία και η αναφορά μου.

Όπως, λοιπόν, αναΦέρεται, η παλαίστρα είχε μια μεγάλη αίθουσα με

καθίσματα και στη συνέχεια διέθετε κι άλλε; ευρύχωρε; αίθουσε; για

σοφού;, ρήτορε;, ποιητέ;, ραψωδού; και άλλου;, όπως ευκρινέστατα

διακρίνονται συνεχόμενες στο δεξιό άκρο της ΦωτογραΦίας Νο. Ι. ΟΙ

δύο παράλληλες οριζόντιες βάσεις τοίχων που φαίνονται στο κάτω μπρο

στινό μέρος της φωτογραΦίας, αυτομάτως περιορίζουν τον βασικό χώρο

της παλαίστρας και διώχνουν μακριά την άποψη ότι ήταν γυμνάσιο όπως

η αρχαιολογική υmιρεσία αναΦέρει στην "διευκρινιστική" πινακίδα που
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Φωτ. Ι

τοποθέτησε μετά ακριβώς από δέκα χρόνια και ύστερα από συνεχείς

οχλήσεις μου σε τοmκές εφημερίδες.

Και είναι κρίμα να παρέχονται ανυπόστατες πληροφορίες από υπεύ

θυνη υπηρεσία, για τέτοιους μοναδικούς θησαυρούς μας.

Οι επόμενοι χώροι της παλαιστρας που αναΦέρονται από τον Βιτρού

βιο, στην παλαίστρα της Λαμίας (ίσως μετά την ανακαταιr~ευή της, μετά

από καταστροΦή ή από σεισμό), Φαίνονται ενιαιοποιημένοι, αρκεί να

τους έχει κανείς υπόψη του και με λίγη προσοχή εξετάσει τα ευρήματα,

όπως αυτά φαίνονται στις φωτσγραΦίες 2 και 3.
Οπως αναΦέρει ο Βιτρούβιος, οι χώροι αυτοί ήταν, το ελαιοθέσιο, το

κονισιήριο. το λουτρό και η αίθουσα δροσίσματοι;, που φαίνσνται ευκρι

νέστατα στη 2η και 3η ΦωτογραΦία. Ειδικά στη φωτογραφια Νο. 4 Φαί

νεται μπροστά κι ελαφρώς δεξιά η είσοδος στον ενια(ο χώρο. Στη συνέ

χεια, αριστερά της μια πέτρινη μακρόστενη σκαφιδα στο δάπεδο και αρι

στερά πλάι της ένα μακρόστενο κάθισμα που όριζαν τα δυο τους την

αίθουσα δ@οοίσματοι;. Απέναντι φα(νεται ένας από τους λουτήρες του

λουτ@ου και αριστερά στο μέσον του χώρου φα(νεται μια σειρά από πέντε

κυβοτιόσχημες πέτρινες κούπες, διαστάσεων ακμής περίπου μισού

μέτρου, που αποτελούσαν το κονιστή@ιο και λιγο εμπρός τους μια έκτη

όμοιό τους που αποτελούσε το ελαιοθέσιο. Δεν ήταν ... "ποδονιπτήρες"!!
Τις φωτογραΦίες αυτές πήρα ο (διος όταν καθαρ(στηκε ο χώρος και

πριν η αρχαιολογική υπηρεσ(α αποψιλώσειτα ευρήματα και τα αφαν(νει.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:41:41 EEST - 54.226.8.97



454 Ευθύμιος Ν. Χριστόπουλος

Φωτ.2

Η τελευταία φωτογραΦία είναι πρόσφατη και δείχνει το μεγάλο λάθος

των αρχαιολόγων, οι οπο(οι γράφουν για τα επιδεικνυόμενα στη φωτο

γραΦία, τούτα: "Κατά μήκος του βόρειου τοίχου του λουτρού (έτσι απο

καλούν το σύνθετο χώρο που προανέφερα) υπήρχαν τρεις πώρινοι λου-

Φωτ.3
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τήρες. (Φωτ. 3). Μετά την πρώτη καταστροΦή η πισίνα (πού να τη βρήκαν

άραγε;!) εmχωματώθηκε, καλύΦθηκε με δάπεδο όπως το υπόλοιπο λου

τρό και εξοπλίσθηκε με κινητούς μαρμάρινους "πoiovLΠ'tή@EC;" έξι από

το"ι; οποίουι; β@έθηκανστη θέση 'tovC;"!! .. Ποδονιπτήρες, λοιπόν!! ..
Πλήρης η ανακρίβεια και η παραπληροΦόρηση και να γιατί.

Ο Φλάβιοι; Φιλόστ@ατοι; στο βιβλίο του ο Γυμναστιχόι; που έγραψε

το 20 μΧ. αιώνα. αναφέρει λεπτομερέστατα για χώρους, όπου οι αθλητές

στην παλαίστρα τοποθετούσαν λάδι και σκόνες για το σώμα τους, που

φυλάσσονταν σε ειδικές θέσεις. Πού και ποιες ήταν αυτές; Εξεταζόμενα

π«@άλληλα τα όσα αναΦέ@ουν Βιτ@ούβιος και Φιλόστ@ατοc;,αποδίδεται

απόλυτα η αλήθεια, που επιβεβαιώνεται από τα ε\!@ήματα, όπως φαίνο

νται στις φωτογραΦίες.

Το ελαιοθέσιον (elcothesium) του Βιτρούβιου ήταν η μόνη της κούπα,

που ξεχωρίζει από τις άλλες.

Ο Φιλόστρατος πληροφορεί ότι στο ελαιοθέσιο οι αθλητές άλειφαν το

σώμα τους με λάδι και πριν και μετά τον αγώνα. Λέει ακόμα ότι υπήρχε

ειδικός γυμναστής που πραγματοποιούσε το άλειμμα, ο οποίος λεγόταν

aλEmηc;. Αυτός άπλωνε το λάδι στο σώμα του αθλητή με ειδικές κινήσεις

εντριβής, ένα μασάζ δηλ. ώστε, πριν τον αγώνα, να προετοιμάζεται το

μυϊκό σύστημα να αντιμετωπίσει τις δοκιμασίες και κακώσεις που θα

αντιμετώπιζε στη διάρκεια του αγώνα και μετά απ' αυτόν για να απαλύ

νει και να ανακουΦΙΟει το μυϊκό σύστημα από ό,τι υπέστη κατά τον

αγώνα.

Αυτή ακριβώς η διάκριση των κινήσεων, μετά τη διαπίστωση ότι η

μάλαξη που έκανε ο αλείπτης και ήταν εξαιρετικότατη αλλά και ευεργε

τικότατη. οδήγησε αρκετούς από τους αλείπτες να αποκτήσουν ξεχωρι

στή ειδικότητα και να εξελιχθούν σε π«@αλείπι:ες, οι οποίοι ήταν εκείνοι

που καθόριζαν στους αλείπτες: Ι) τα σημεία εντριβής, 2) την ποσότητα

και ποιότητα (πολύ ή αραιό) του λαδιού που θα τοποθετούσαν, 3) τον

τρόπο που θα απλωνόταν το λάδι, 4) τη χρονική διάρκεια που θα έπρε

πε να επιχειρηθεί η εντριβή και 5) το είδος της εντριβής σε κάθε περίπτω

ση. Γι' αυτό απαιτούνταν ξεχωριστός χώρος για το ελαιοθέσιο, μετά από

το οποίο ο αθλητής πήγαινε στο κονιστήριο.

Και πάλι ο Φιλόστρατος, με τις πληροφορίες που μας παρέχει, μας

βοηθάει να διευκρινίσουμε επακριβώς την ύπαρξη και χρήση που είχαν

οι πέντε κούπες. Οι σκόνες, λέει ο Φιλάστρατος στο Κεφ. 56 στον "Γυμνα

στικό" του, ήταν τέσσερες, απ' τις οποίες η μία ήταν διπλή και έτσι χρει

άζονταν συνολικά πέντε χώ@οι, όσες και οι κούπες.

Οι σκόνες και η χρήση τους ήταν:

lη) Η πηλώδης, που ήταν κατάλληλη να καθαρΙζει το ρύπο της εξω

τερικής εm.φάνειας του σώματος και να εmΦέρει κανονικές αναλογίες
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Φωτ.4

στα περιττά.

2η) Η oστ~ακώδης (κεραμιδί) που ήταν κατάλληλη να ανοίγει τους

πόρους του σώματος που ήταν κλειστοί σε στεγνά σώματα και έτσι να

προκαλεί εφίδρωση (δηλ. τεχνητά προκαλούμενη έκκριση ιδρώτα) με την

οπο(α αποβάλλεται θερμότητα και απεκκρ(ματα.

3η) Η ασφαλτώδης, που ήταν κατάλληλη για να θερμάνει ελαφρά τα

μέλη του σώματος που Είχαν πάθει ψύξη.

4η και 5η) Η μαύρη και η κίτρινη που ήταν σαν το χώμα της γης και

ήταν κατάλληλες να μαλακώνουν ένα σκληρό μέλος του σώματος και να

το θρέφουν. Η κίτρινη έκανε το σώμα και στιλπνό.

Δυστυχώς όμως, και ο Φιλόστρατος που μας δίνει αυτές τις χρησιμό

τατες πληροφορίες για τις σκόνες, δεν αναΦέρει καν από πού προέρχο

νταν αυτές και πώς προετοιμάζονταν.

Η κόvισις, τώρα, η τοποθέτηση δηλ. της σκόνης πάνω στο σώμα γινό

ταν απh τον ίδιον τον αθλητή, με ελεύθερο τον καρπό του χεριού, ανοι

χτή την παλάμη και εωρούμενα τα δάχτυλα, έτσι που να γίνεται ραντι~

σμός ουσιαστικά, δηλ. πασπάλισμα, επίπαση, παρά επίχρηση πάνω στο

σώμα, για να πέψτει μόνον η άχνη της σκόνης.

Οι επόμενοι χώροι που αναΦέρει ο Βιτρούβιος, δηλ. μια ειδική αίθου

σα εφιδρώσεως (Lacoηicum), έναν χώρο για θερμό λουτρό και έναν στε

γνωμένον στίβο (xistos). όπως φαίνεται στην πρώτη φωτογραΦία αριστε~

ρά, καταστράφηκαν και δεν φαίνονται.

Πάντως. κάτω και δεξιά της φωτογραΦΙας που φαίνεται στο δάπεδο
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μια πήλινη σωλήνα, μπορεί η πλακόστρωτη αίθουσα που διακρίνεται

μπροστά στο μέσον της φωτογραΦίας 4, να ήταν χώρος για θερμό λου

τρό

ΤΟ σπουδαίο πάντως είναι ότι, για να υπάρχουν οι χώροι αυτοί στην

παλαίστρα της Λαμίας, που ο Βιτρούβιος αναΦέρει, χώροι που υπήρχαν

σε παλαίστρες Π@οετοιμασίας αθλητών για Ολυμπιακούς Αγώνες,

σημαίνει ότι η παλαίστρα αυτή δεν ήταν ήσσονος σημασίας.

ΕΠΙΛΟΙΌΣ

Σ' αυτή, λοιπόν, την παλαίστρα συγκεντρώνονταν οι Λαμιείς, οι μεν

για να αθληθούν κατά τρόπο ενδεδειγμένο, ώστε να προετοιμάσουν και

να καλλιεργήσουν το κάλλος του σώματος, οι δε για να καμαρώσουν και

να θαυμάσουν και την ευγενή άμιλλα των αθλουμένων, η οποία προκα

λούσε και ζωηρή ευφορία βιολογικής και πολιτιστικής δραστηριότητας,

έχοντας ως EmxεvtQo τα ύψιστα αγαθά: της υγείας, της σωματικής ευε

ξίας, του υψηλότατου ανθρωπιστικού φρονήματος και πάνω απ' όλα την

ξεχωριστή καλλιέργεια του πνεύματος.

Και όλα αυτά παρουσιάζονταν με μορΦές καλλιτεχνικών έργων, δημι

ουργημάτων και πολιτιστικών εκδηλώσεων, πολλές από τις οποίες ανέ

φερα στην προηγούμενη εισήγησή μου: "Το ημερολόγιο της αρχαίας

Λαμ(ας".

Μόλις έξω από τα νότια τείχη της Λαμ(ας και σε ατένιση θαυμασμού

των δύο φρουρίων του Λαμού που προστάτευαν τη Λαμ(α, οι Λαμιείς

είχαν με την παλαίστρα τους την απόδειξη των χαρακτηριστικών τους

γνωρισμάτων, για να ενώνουν εκεί το σώμα με το πνεύμα, την ισχύ με τη

φρόνηση, τη σωματική αντοχή με το ψυχικό σθένος εκεί, στο φυσικό

περιβάλλον, το οποίο στάθηκε η πρωταρχική ουσία δημιουργίας φιλοσο

Φίας και τέχνης, με αποτέλεσμα τον πολιτισμό, αν λάβουμε υπόψη και

το ότι τη Φθινοπωριμή περίοδο, λόγω Αμφικτυονικού Συνεδρίου στο

Ναό της Πυλαίας Δήμητρας, πολύ κοντά στη Λαμία, έφταναν εδώ

αρκετοί σοφοί, ποιητές, δραματουργοί, αοιδοί και άλλοι, οι οποίοι

και επιχειρούσαν διδασκαλίες στους νέους, στο χώρο της παλαί

στρας.

Και επειδή η ζωή είναι αναπόσπαστα συνδεδεμένη με το θάνατο,

ακριβώς πλάι και πάνω απ' την παλαίστρα τους οι Λαμείς ανέπτυξαν και

τα νεκροταφεία τους, δυο χώρους απ' τους οποίους, ή ξεκινούσαν ή και

τελείωναν θρησκευτικές τελετές ή πολιτιστικές εκδηλώσεις, όπου διακρι

νόταν και κυριαρχούσε ύμνος ανταγωνισμού και όχι αντιπαλότητας,

καθαρότατη έκφραση του Αμφικτυονικού πνεύματος, για το οποίο και
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Λαμία και Λαμιείς, ως μόνιμοι και έμπρακτοι εφαρμοστές του, ήταν οι

διαπρύσιοι κήρυκές του.

Τέλος, ας τονισθεί ιδιαίτερα εδώ όη. σ' αυτή την παλαίστρα ξεκίνησε,

διατηρήθηκε και διαδόθηκε και το πνευματικό παιχνίδι "πεσσοί τη;

Λαμlαι;" για το οποίο ιδιαίτερα γνωρίσματα και στοιχεία θα πληρσφσρηω

θούμε από τον Οικονομολόγο - Ερευνητή κ. rf1ηγόf1η Ζόρζο, ο οπο(ος

έχει εντρυΦήσει ιδιαίτερα.
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Λικατε@ίτ/ Kαλαvτζή.Σμπu@άκη

Α@Χαιολόγος, Π@οϊσταμένη

τηι; 24ηι; ΕφΟ@είαι; Βυζαντινών Α@χαιοτήτων • Λαμία

θΕΜΛ

Η διαχρονική παρουσία Π]ς Υπιίτης

στην σκηνή της ιοτορ{ας

Τ
Ο όνομα Υπάτη, ωωδιδόμενο στην πόλη της Φθιώτιδας που βρί

σκεται στις βόρειες κλιτύς της Οίτης, αναΦέρεται για πρώτη φορά

σε γραπτό μνημείο τον 40 αι. πΧ., όταν ο Αριστοτέλης(384-322 πΧ.) την

μνημονεύει ως αρχαία πρωτεύουσα των Αινιάνων, ως εξής: «της καλοv

μενης Αινιακής χώρας περί την ονομαζομένην Υπάτην λέγεται παλαιd

στήλη ευρεθήναι» (Αριστοτέλους, Περί θαυμ. ακουσμ. κεφ.145).

Μετά από αυτό, η Υπάτη συνεχίζει να διεκδικεί μία θέση στην ιστορ(α,

αφού συχνά αναφέρεται σε τιμητικά ψηΦίσματα διαΦόρων πόλεων ως

η μία από τις τρεις πόλεις Μυ αποτελούσαν το κοινόν των Αινιάνων. Οι

άλλες δύο, σύμφωνα με τον Στέφανο Βυζάντιο, ήταν η Λα:πίθη, που βρι

σκόταν πιθανώς κοντά στην κοιλάδα του Σπερχειού, και οι Ερυθρές (με

άγνωστη θέση).

Στην Υπάτη λατρευόταν πολλοί θεο( από το ελληνικό Πάνθεον: ο

Απόλλων (όπως συνάγεται από πολλές μαρτυρίες ( του Ομήρου στην

Ιλιάδα, του Πλούταρχου και από μία επιγραΦή που βρέθηκε στην Επί

δαυρο και αναΦέρει «Απόλλωνι Yπαταl'ω Παυσdντης και Κωμdσιος»

(Αρχαιλογική εφημερίς Λθ. 1884, σ. 24, αρ. 64), ο Ε@μής ( στον οποίο ο

γιός του Αγαθοκλέους Εύανδρος αφιέρωσε τον οίκο του, το λουτρόν και

το εγκόνιμα (την κονίστρα) βλ. εmγραΦή Α.ε. 1839, αρ. 207), η Αψροδί.

τη, της οποίας δύο ειδώλια του 30υ πΧ. αι. βρέθηκαν στη Λαμία και ένα

στην Υπάτη (Α.Ε. Αθηνών 1839) και η Τ@ιοδίτιςΕ)(άτη,όπωςμπορε(να

συναχθεί από την γνώμη που επικρατούσε στους αρχαίους ότι οι γυναί

κες της Θεσσαλίας ήσαν Μάγισσες. (οι περ(Φημες Θετταλίδες Φαρμα·

κεύτριες) με προστάτιδα την θεά αυτή. Και ως κυρίως έδρα των μαγισ

σών παρουσιάζουν την Υπάτη και ο Λουκιανός (στο σύγγραμμά του

«Λούκιος ή όνορ» και ο Απουλήιος στο ποίημά του με τον τίτλο <<Χρυ

σούς όνος».

Βεβαίως, και στα νομίσματα της Υπάτης απεικονίζονται ο Δίας και η

Αθηνά (Παρθένος και Παλλάς) και αργότερα. επί Ρωμαιοκρατίας, ο

αυτοκράτορας Ιούλιος Κα(σαρ, η γυνα(κα του Λιβ(α (ως Ιουλία Ήρα)

και ο κα(σαρ Γερμανικός που απεβ(ωσε το 19 μΧ. (Α.Ε. Αθηνών, 1839,
αρ. 191).
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Ε(ναι άξιο παρατήρησης το ότι στις αρχές του 20υ αι. μ.Χ. η Θεσσαλι

κή Υπάτη εμφανίζεται να έχει αξιοσημείωτη ακμή: ο ρωμαίος ποιητής

Απουλήιος (125-171 μΧ.) εξυμνεί την χάρη και την λαμπρότητά της στο

έργο του «ΜεταμορΦώσεις».

Και Φθάνουμε στους πρώτους χρόνους του Χριστιανισμού. Χάρις

στην μεγάλη εμπορική και οδοιπορική επικοινωνία που είχε αναπτυχθεί

την εποχή αυτή, η μεγάλη θρησκευτική κίνηση 1WU ξεκίνησε από την

Παλαιστίνη διαδόθηκε, μέσω της Συρίας και της Μικράς Ασίας, και στην

ελληνική χερσόνησο. Αυτό έγινε το 53 μΧ., επί της εποχής του αυτο

κράτορα Κλαυδίου, όταν ο απόστολος των Εθνών Παύλος άρχισε την

μεγάλη πσρεω του από τα Ιεροσόλυμα στις ελληνικές χώρες, συνοδευό

μενος από μαθητές.

Στην Υπάτη για πρώτη φορά κήρυξε το ευα)Ύέλιο ο Ηρωδίων, ένας

από τους 70 Αποστόλους. που ακολουθούσε τον Παύλο. Σύμφωνα με τον

Συναξαριστή (28 Μαρτίου, έκδ. 1868), «έπειτα χειροτονηθείς επίσκοπος

των Νέων Πατρών, εδίδασκε και επέστρεφε 1ΟΟλλούς προς Κύριον. Όθεν

πιασθείς ωτό τους Έλληνες και τους Ιουδαίους, εδάρη δυνατά. διότι

άλλοι εκτύπων αυτόν, άλλοι συνέτριβαν το στόμα του με πέτρας και

άλλοι εκτύπων αυτόν εις την κεφαλήν. Τελευταίον δε απέσφαξαν αυτόν

οι θηριόγνωμοι και ούτως ετελειώθη παραδούς την ψυχήν του εις χείρας

Θεού ο Τρισόλβιος». Η μνήμη του εορτάζεται στις 10 Νοεμβρίου, οπότε

γράφεται ότι αποκεφαλωθηκε από τον Νέρωνα (54·68 μΧ.).

Η εmσκoπή Νέων Πατρών μέχρι τα χρόνια του Ιουστινιανού και

ακόμη αργότερα, ονομαζόταν «Εκκλησία Υπάτης» (Mansi Πρακτικά

Συνόδων IV, σελ. 1259 κ. εξ. έκδ. 1901). διότι μνημονεύεται ως μέλος της

Γ' Οικουμενικής Συνόδου που έγινε στην Έφεσο το 431 μΧ., ο επίσκοπος

γπάτης Παυσιανός. Ο δε Συναξαριστής, κατ' αναχρονισμό μάλλον, λέει

τον Ηρωδίωνα Επίσκοπο Νέων Πατρών, διότι η Υπάτη μετονομάσθηκε

Νέαι Πάτραι μετά τον 60 αι. μ.χ. και πάντως όχι πριν από τον 90 αι. μΧ.

Ο αιώνας αυτός ήταν αποφασιστικός για την Ελλάδα: ο αυτοκράτο

ρας Ιουστινιανός, για να προστατέψει τα ελληνικά εδάφη από τις επι

δρομές Ουνικών και Βουλγαρικών στΙΦών, προσπάθησε να οχυρώσει

όλη την ελληνική χερσόνησο. Ο σύγχρονός του ιστορικός Π~οκόmος:

περιγράφει με κάθε λεπτομέρεια το οχυρωμαικό έργο του Ιουστινιανού

στο έργο του «Περί Κτισμάτων». Εκεί αναΦέρει, ότι κτίσθηκαν και στη

Θεσσαλία αρκετά μικρά φρούρια, μεταξύ των οποίων και ένα στην

Υπάτη. Το κείμενο έχει ως εξής: «Ωσαύτως ουν επιμελεία 1Wλλή τείχη

ωκοδομήσατο ισχυρά (ο Ιουστινιανός) έν τε Σάκκω και Υπάτη και

ΚορακΙΟις και Ουνώ και Βαλέαις και τω καλουμένω Λεονταρίω...»

(Προκόπιος. Περί Κτισμάτων, βιβλ. 40, 2).
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Επίσης την εποχή του Ιουστινιανού έζησε και έγραψε ο γεωγράφος

Ιεροκλήs. ο οποίος, κατόπιν παραγγελίας πρσΦανώς του αυτοκράτορα.

συνέταξε στατιστικόΠΙνακα και σύντομη περιγραΦή64 επαρχιών και 912
πόλεων του Βυζαντινού κράτους με την επιγραφή «Συνέκδημοι;». Σε

αυτόν αναγράφονται για την Θεσσαλία τα εξής: «Επαρχία Θεσσαλίας

υπό ηγεμόνα: πόλεις ιζ'- Λάρισσα. Δημητριάς, Θήβαι. Εχίναισν, Λαμία.

Ύπατα, Μητρόπολις, Τρίκκα, Γόμφσι, Καισάρεια, Δισκλητιανούπολις,

Φάρσαλος, Σαλτοβουραμίσιον, Σάλτος Ιόβιος. Νήσος Σκιαθος, Νήσος

ΠεπάρηθορJo (Συνέκδ. Ιεροκλ. Έκδ. Parthey.. Βερολίνο 1866, σ. 8).
Στον Συνέκδημο του Ιεροκλέους και στο «Περί Κτισμάτων» έργο του

Προκόmoυ, αναΦέρεται για τελευταία φορά το όνομα Υπάτη. καθώς και

το όνομα της Λαμίας. Από την εποχή αυτή (60ς αι. μ.χ.) και μέχρι τον 90
αι. οι πόλεις αυτές δεν μνημονεύονται από κανένα βυζαντινό συγγραΦέα.

Τον 90 αι. δε αναΦέρονται και πάλι, με διαφορετικό όμως όνομα: η

μεν Λαμία ως Ζητούνι (στα πρακτικά της (ψευδ)ογδόης Οικουμενικής

Συνόδου στην Κωνσταντινούπολη το 869 μ.χ., επί βασιλείας Βασιλείου

Α' Μακεδόνος, αναφέρεται «Γεώργιος Επίσκοπος Ζητουνίου») (Mansi,
τομ. XVII, σ. 373). Το δε όνομα Ζητούνι προέρχεται από το σλάβικο

Z3dun= πέρα από το ποτάμι.

Η δε Υπάτη αναΦέρεται ως Νέαι Πάτραι για πρώτη Φορά στα πρα

κτικά της Οικουμενικής Συνόδου του 879, που έγινε επίσης στην Κων

σταντινούπολη. και στα οποία Φέρεται γραμμένο το όνομα «Λέοντος

Νέων Πατρών» (Mansi, τομ. ΧΥΙΙ και ΧΥΙΙΙ σ. 376).
Ι) Ακολουθεί η μνεία του «Συμεώνη Νέων Πατρών» στην εκκλησια

στική ιστορία του ΝικηΦόρου του Καλλίστου (ιΔ' κεφ. λθ') ο οποίος

μετατέθηκε στην Λαοδίκεια το 886 μ.χ.

2) Η εκκλησία των Νέων Πατρών ως μητρόπολις μνημονεύεται και

στις Διατυπώσεις ή Έκθεση περί της τάξεως των Μητροπόλεων που υπό

κεινται στον Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως (βλ. Σύνταγμα των θείων

και ιερών κανόνων υπό Ράλλη και Ποτλή, τομ. Ε', σελ.464,474. Επίσης Γ.

Κύπριος, έκδ. Gelzer 1890, σ. 27. Και Ιεροκλής, έκδ. Parιhey, 1866, σ.97
και σ.127).

3) Τρίτος μητροπολίτης αναΦέρεται ο Βασίλειος, που ήκμασε περί το

930 μ.χ. και είναι γνωστός για το έργο του «Πρόλογος της Ερμηνείας των

αγίων 12 Προφητών» (Πατρολογία, τομ. ΠΙ, ο. 412).
4) Τέταρτος μητροπολίτης αναΦέρεται σε συνοδική απόφαση της

πατριαρχίας Σισινίου του Β'(995-998) ο «Νικόλαος, Μητροπολίτης Νέων

Πατρών».

5) Μητροπολίτης Κοσμάς. ΤΟ όνομά του μας είναι γνωστό από σφρα

γίδα του 100υ αι. που βρίσκεται στο Εθνικό Νομισματικό Μουσείο

(<<ΚΟΣΜΑΣ Μ(ητ)ΡΟΠΟΛΗ ΝΕ(ων) [ΠΑΤ]ΡΩΝ,,) (βλ. ΣιγιλλογραΦία
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του Βυζαντινού Κράτους, Schlumberger, 1884).
6) Σπουδαιότερος όλων ήταν ο Ευθύμιο; ο Mαλάκη~, ο οποίος έλαβε

μέρος στην Σύνοδο που συγκάλεσε στην Κωνσταντινούπολη ο εκτελών

τα καθήκοντα του Πατριάρχη Λουκάς ο Χρυσοβέργης, επί της βασιλείας

του Μανουήλ του Κομνηνού.

Σύμφωνα με τον Νικήτα Χωνιάτη, ο Ευθύμιος ήταν «Μέγας εν

λόγοις» και ήταν Φίλος του Ευσταθίου Θεσσαλονίκης και του Μιχαήλ

Ακομινάτου.

Στην δεύτερη από τις δύο Εκθέσεις που αναΦέρθηκαν παραπάνω,

(Ιεροκλής, Parthey. σ. 127) αναγράφσνται τέσσερεις επίσκοποι ως υπσκεί

μενοιστσν επίσκοπο Νέων Πατρών: α) σ Γαλάζων, β) ο Κοτσιάγρου, γ) σ

Σιβίκτου και δ) ο Βαριάνης.

Μολονότι σι έδρες των επισκοπών αυτών είναι άγνωστες, έγινε μία

προσπάθεια ταύτισής τους από τον Γάλλο περιηγητή του 190υ αι.

Pouqueville, ο οποίος λέει τα εξής (Pouqueville, Voyage de la Grece,. ΠΙ,

1826, σ.66 και εξής): έδρα της επισκοπής Κουτσιάγρας ήταν το σημερινό

χωρίο Στίρφακα ή «Στίγραφα» κατ' αυτόν. Της επισκοπής Σιβίκτου το

σημερινό χωρίο Άγιος Σώστης (Σπερχειάδος), της επισκοπής Βαριάνης το

χωρίο Βαριμπόπη (Μακρακώμης), το δε όνομα Γαλάζων ο ιστορικός

ΚωνΙνος Σάθας εικάζει ότι είναι το Γαλαξείδι. (Βορτσέλας, σ. 277). Εδώ
θα πρέπει να αναφερθεί ότι το σημερινό χωριό Βογόμιλοι, που ανήκει

διοικητικά στον Δήμο γπάτης, είναι πολύ πιθανόν να ιδρύθηκε από

κάποια μέλη της αίρεσης των Βογομίλων, που εμφανίσθηκαν στο Βυζά

ντιο την εποχή του Αλεξίου Α'Κομνηνού (που πέθανε το 1118) και υπέ

στησαν διωγμούς.

Μετά την πρώτη άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Φράγκους

το 1204, κατά την εκτροπή της Δ' Σταυροφορίας, ο μαρκήσιος του Μομ

φερράτου ΒονιΦάτιος, αφού έκανε την κατάλληλη προετοιμασία, και με

την υποστήριξη και βοήθεια ιπποτών και ηγεμόνων που προσδοκούσαν

τεράστια οΦέλη από τον κατακερματισμό της βυζαντινής αυτοκρατο

ρίας, προχώρησε στην ίδρυση κρατιδίων στην ελληνική χερσόνησο. Έτσι

ίδρυσε την αυθεντία του Δομοκού, την βαρωνία του Ζητουνίου, την μαρ

κιωνία της Βοδονίτσης και την αυθεντία της Γραβιάς και έγινε κύριος

όλης της Ανατολικής Ελλάδος μέχρι τον Ισθμό της Κορίνθου.

Παράλληλα με την κοσμική εξουσία, οι Φράγκοι επεδίωξαν την εγκα

θίδρυση και της εκκλησιαστικής εξουσίας. Έτσι, ο Πάπας Ιwοκέντιος Γ'

έστειλε εmσκόπoυς και ιερε(ς στις χώρες που κατακτήθηκαν, οι οποίοι

αφσίι ανάγκασαν σε φυγή τους ορθόδοξους από αυτές τις περιοχές,

συνετέλεσαν στην εγκαθίδρυση της Λατινοκρατίας μέσω της Παπικής

δύναμης και εξουσίας.
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EIΣHrHTPIA

Βαρβάιια Δημ. Νά,σ.ου

Φιλόλογος - Μ. Α. Ιστορίας

θΕΜΑ

ΤΟ Μοναστήρι της Αντ{νιτοας ΛUJμίας

ωςχώρος διεθνών διπλωματικών συναντήσεων

(1856 - 1881)

463

'" 'εβαστό ακροατήριο,η EJli σειρά ετών - παλιότερα αλλά και

«~πρόσφατα - ενασχόλησή μου με την τοπική έρευνα σε αρχεια
κές υπηρεσίες και ιδιαίτερα στο ιστορικό Αρχείο Λαμίας για τη συγγρα

Φή μελέτης, που έχει ως αντικείμενο την κοινωνική, πνευματική και οικο

νομική κατάσταση της Λαμίας και της Φθιώτιδας γενικότερα στη διάρ

κεια της Μετεπαναστατικής περιόδου του 190υ αιώνα με οδήγησε στην

παρατήρηση και τη διαπίστωση ότι το μοναστήρι της Αντίνιτσας που βρί

σκεται στο αρκτικό σημείο της Λαμίας και άλλοτε επί των Ελληνοτουρ

κικών συνόρων, υπήρξε όχι μόνο χώρος λατρείας και προσευχής, αλλά

και τόπος διεθνών διπλωματικών συναντήσεων. Το γεγονός εκείνο είναι

και το θέμα της φτωχής μου τούτης εωήγησης: Το μοναστήρι λοιπόν

Αντίνιτσας ως χώρος διεθνών διπλωματικών συναντήσεων στη χρονική

περίοδο 1856 - 1881. Ποιοι διπλωμάτες, όμως, της εποχής εκείνης και για

JOOΙΟ σκοπό πραγματοποιούσαν συναντήσεις στο εν λόγω μοναστήρι στη

διάρκεια της ανωτέρου περιόδου θα το δούμε στη συνέχεια, αφού προη

γουμένως γίνει μw. περιληπτική αναφορά στα γεγονότα της μετεπανα

στατικής περιόδου. Όμως επιστημονικοί και δεοντολογικοί λόγοι με υJOO

χρεώνουν να πω ότι για την εξέταση του εν λόγω θέματος αντλώ πληρο

φοριακό υλικό από τις τοπικές εφημερίδες της εποχής εκείνης, αφού το

αρχείο του εν Λαμία Τουρκικού Προξενείου, JOOυ λειτούργησε στην πόλη

μας από το 1846 ως το 1881 δεν είναι ακόμη στη διάθεση των ερευνητών.

Και ας σημειωθεί ότι το Τουρκικό Προξενείο της Λαμίας ήταν η σπου

δαιότερη διπλωματική υπηρεσία που λειτούργησε στα βόρεια σύνορα της

Ελλάδος, αφού η Φθιώτιδα ήταν συνοριακή επαρχία της χώρας στο

αρκτικό σημείο αυτής.

Στη διάρκεια του 190υ αιώνα το νεοσύστατο ελληνικό Κράτος αντιμε

τώπισε ένα ιδιότυπο κοινωνικό Φαινόμενο, το οποίο απ' τους «πρωταγω

νιστές» του ονομάσθηκε: «ληστρικό». Σύγχρονοί του και μεταγενέστεροι

μελετητές αναζήτησαν τα αίτια του φαινομένου εκείνου, το οποίο, ας

σημειωθεί, υπήρξε όχι μόνο «μακρόβιο», αλλά και δυσεπίλυτο, και δημι

ούργησε πολλά προβλήματα στο εσωτερικό της χώρας και στις διακρατι-
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κές σχέσεις αυτής με την γείτονα Τουρκία, αφού έγινε μόνιμη και σοβα

ρή αιτία προστριβών των δυο κρατών. Επί πλέον σε μερικές Φάσεις του

εξέθεσε σοβαρώς τη χώρα στον διεθνή χώρο και έδωσε αφορμή για

δυσμενή σχόλια και επιζήμιες επικρίσεις.

Η διάλυση των ατάκτων στρατευμάτων του Αγώνος θεωρήθηκε από

όλους σχεδόν τους μελετητές η κυριότερη αιτια του ληστρικού φαινομέ

νου στην μετεπαναστατική Ελλάδα. Βεβαίως επισημάνθηκαν και μάλι

στα με τεκμήρια και άλλα αίτια. άλλα σε τοπικό και άλλα σε ευρύτερο

επίπ.εδο.

Το πρόβλημα, που υπήρχε, αλλά σε περιορισμένηκλίμακα και ένταση,

και επί Καποδ(οτρια,στα αμέσως μετεαπελευθερωτικάχρόνια και συγκε

κριμένα το 1833 με τη διάλυση των ατάκτων στρατευμάτων απ' τη Αντι

βασιλεία για να δηj.UOuρΥήσει τακτικό στρατό και για να περιορ(σει την

πολιτική δύναμη και επtQρoή πολιτικών και στρατιωτικών τοπαρχών, με

την διάλυση, λοιπόν, των ατάκτων το φαινόμενο έλαβε τεράστιες δια

στάσεις, μεγάλη ένταση και απείλησε και την ίδια την υπόσταση του κρά

τους. Έκτοτε παρέμεινε ως ενδημική νόσος και ταλάνισε επί πενήντα και

πλέον. χρόνια ολόκληρο το κράτος και ιδιαίτερα τις βόρειες ελληνικές

επαρχίες, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγεται και η Φθιώτιδα.

Για το ληστρικό φαινόμενο του 190υ αιώνα, το οποίο εμφανίσθηκε και

έλαβε τεράστιες διαστάσεις στη Φθιώτιδα απ' το 1833 ως το 1881 ο ειδι

κός ερευνητής και μελετητής της ληστείας, καθηγητής κ. Ιωάννης Κολιό

πουλος αναΦέρει ότι αυτό ήταν συνδεδεμένο με «την κλεφταρματολική

παράδοση, τα αλυτρωτικά κnήματα, τις τεταμένες σχέσεις μεταξύ Ελλά

δος και Τουρκίας, το σύστημα καταδιώξεως των ληστών στις γειτονικές

τουρκικές επαρχίες, τα μέτρα και τη νομοθεσία για την καταστολή της

ληστείας, τον ρόλο και τις εmδιώξεις της ομάδος των καπετάνιων, την

ενδημική πολιτική ανωμαλία και τις περιοδικές εξεγέρσεις, την οργάνω

ση της πολιτικής σε τοπικό επίπεδο, την οργάνωση της νομαδικής κτηνο

τροΦίας και τη σύγκρουσή της με τον αγροτικό κόσμο, την ακτημοσύνη

ή την ανεπάρκεια της οικογενειακής γεωργικής ιδιοκτησίας και τη δια

σπορά του ορεινού πληθυσμού, για να αναΦερθούν οι κυριότεροι. Στους

παράγοντες αυτούς θα μπορούσαν να προστεθούν η οικονομική εξα

θλίωση και η πολιτική εξουθένωση της αγροτικής κοινότητας, που ωθού

σαν στην άρνηση της έννομης τάξεως.

Στις βόρειες ελληνικές επαρχίες σε όλη τη διάρκεια της μετεπαναστα

τικής περιόδου εmκράτησε ένα καθεστώς, το οποίο δεν διέφερε πολύ από

εκείνο το προεπαναστατικό, ιδιαίτερα προς την :πλευρά της Τουρκίας,

αφού διατηρήθηκε το ίδιο σύστημα ασφαλείας και προστασίας των

κατοίκων με τα αρματολίκια και την έμj.UOθη στρατιωτική τάξη. Στην

ίδια 1Ιεριοχή είχαν εγκατασταθεί καπετάνιοι, που ήταν προηγουμένως
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στην υπηρεσία των Τούρκων ως αρματωλοί ή είχαν προσΦέρει τις υπηρε

σίες τους ως οπλαρχηγοί στον απελευθερωτικό Αγώνα. Γενική επίσης

ήταν η αντίληψη ότι τα σύνορα του κράτους ήταν περιορισμένα και

υπήρχε δυνατότητα διεύρυνσης και ως καταλληλότεροι «απελευθερω

τές» ήταν εκείνοι, που βρίσκονταν μόνιμα στις μεθοριωι-ές περιοχές.

Μετά τη διάλυση των ατάκτων, πολλοί ήταν εκείνοι, που έμειναν ανε

πάγγελτοι και είχαν εγκατασταθεί στις περιοχές εκείνες. 'Ένας σεβαστός

αριθμός στρατιωτών μετά την Επανάσταση δεν επέστρεψαν στις εστίες

τους αλλά και ούτε μπόρεσαν να ενταχθούν ως μισθωτοί στα αρματολί

κια, που ακόμη υπήρχαν στην τουρκική επικράτεια.

Απ' την Νέα Μιτζέλα (Αμαλιάπολη) και ως τα σύνορα με την Ευρυ

τανία υπήρχαν εκτενή όρια, τα οποία έπρεπε να φυλαχθούν απ' τα τότε

στρατιωτικά σώματα. Το έδαφος ήταν δύσβατο, τραχύ και ανώμαλο και

καθιστούσε τα σύνορα, δυσφρούρητα. Απ' τη Φθιώτιδα διέρχονταν δυο

φορές το χρόνο νομάδες κτηνοτρόφων με μεγάλο αριθμό αιγοπροβάτων

και αγελάδων. Η εκάστοτε κατάρρευση των αλυτρωτικών εξεγέρσεων

είχε ως αποτέλεσμα τη δημιουργία χιλιάδων εξαθλιωμένων προσΦύγων,

οι οποίοι επέλεγαν ως χώρο πρώτης εγκατάστασης την Φθιώτιδα πρωτί

στως και δευτερευόντως τη γείτονα, ορεινή, δεντροσκεπή και φτωχή σε

υλικά αγαθά Ευρυτανία. 'Έτσι είχε δημιουργηθεί μεθοριακή ζώνη με

όλες τις ιδιαιτερότητες και ιδιαίτερα όσον αφορά στην εφαρμογή και

ισχύ του νόμου στις δύο πλευρές των ελληνοτουρκικών συνόρων: «Μεθο

ριακσί φρσυροί πρόσκαιρης θητείας, πρόσφυγες και φυγόδικοι κάθε

λογής, συμμορίες ατάκτων με αλυτρωτικό χαρακτήρα και ληστές. κακο

πληρωμένοι χωροΦύλακες, ωτλήρωτοι στρατιώτες και απελπισμένοι άτα

κτοι - όλοι αυτοί και πολλοί άλλοι, που ζούσαν στα όρια της παρανομ(ας

που ευνοούσε η μεθόριος περίμεναν τους διερχόμενους ποιμένες και τα

κοπάδια τους για να συμπληρώσουν τα ανεπαρκή και αβέβαια εισοδή

ματά τους.

Το πρόβλημα της ληστείας υΦίστατο και για τη γείτονα Τουρκία από

τη χάραξη των ελληνοτουρκικών συνόρων και ως την προσάρτηση της

Θεσσαλίας και μέρος της Ηπείρου στην Ελλάδα, πολλάκις δε συνεργά

σθηκαν οι αρμόδιες αρχές των δυο κρατών για την αποτελεσματικότερη

καταδίωξη των ληστών. Βεβαίως έλειπε συνήθως η αμοιβαία εμmστoσύ

νη και η Τουρκία πολλάκις κατηγορήθηκε ότι υπέθαλπε τους ληστές, οι

οποίοι κατέφευγαν στο τουρκικό έδαφος αφού είχαν διαπράξει τη

ληστεία στο ελληνικό.

Οι πρώτες άτυπες προσπάθειες για την αποτελεσματικότερη καταδίω

ξη της μεθοριακής ληστείας άρχισαν το 1835 όταν ο φιλέλληνας Thomas
Gordon, έπειτα από πρωτοβουλία της Αντιβασιλείας, είχε αναλάβει τη

διοίκηση των στρατιωτικών δυνάμεων στη Στερεά Ελλάδα για την κατα-
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δίωξη της ληστεως. «ο Gordon συναντήθηκε με τον δερβέναγα της Θεσ

σαλίας NoυρεvτIναγα προς εξεύρεση εv6ς μέσου, για να φυλάσσονται τα

ελληνοτουρκικά σύνορα έτσι, ώστε να παρεμπoδί~oνται οι μετακινήσεις

των συμμοριών απ: τη μια εmκράτεια στην άλλη». Το μόνο. που πέτυχαν

ήταν η αλληλοκατηγορία για υπόθαλψη της ληστείας και για ολιγωρία

καταδίωξης των ληστών.

Δραστικότερα μέτρα ελήΦθησαν με την ελληνοτουρκική σύμβαση. η

οποω υπεγράφη τον Απρίλιο του 1856.
Γεγονός είναι ότι μετά τον Κριμαϊκό πόλεμο «αναθερμάνθηκαν» οι

δι,πλωματικές επαΦές μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας και κατ' ακολου

θίαν η συνεργαοω των δυο αυτών κρατών. Επειδή τούτο είναι ευρύτερο

θέμα και αναΦέρεται στη διπλωματική ιστορία του Ι 90υ αιώνα Ελλάδος

και Τουρκίας, εδώ γίνεται αναφορά μόνο στη σύμβαση του 1856 και στο

άρθρο 4 το οποίο προέβλεπε τα εξής: οι δυο στρατιωτικοί διοικητές των

μεθοριακών δυνάμεων θα έπρεπε να βρίσκονται σε στενή επαφή μεταξύ

τους, για συντονισμό της καταδίωξης της ληστείας.

Στα πλαίσια της Σύμβασης είναι εκείνης στη Λαμία και στο μοναστή

ρι της Αντινίτσας, που βρισκόταν στα, τότε. ελληνοτουρκικά σύνορα

προς το αρκτικό σημείο της πόλης, έγιναν διεθνείς διπλωματικές συνα

ντήσεις για την αποτελεσματικότερη καταδίωξη της ληστείας.

Η τοπική εφημερίδα «Φωνή του Λαού) στο υπ. αριθμόν 421, Φύλλο
της 14ης Μαίου 1870 αναΦέρειτο εξής για το δικό μας θέμα.

«Από πρωίας της χθες ο Νομάρχης ΦθιωτιδοφωκΙδος κ. Γεώργως

ΒουρζουκΙδης συνοδwόμενος υπό του στρατιωτικού ιατρού κ. Ευαγγέ

λου Ξύδη, του φρουράρχου και Δωικητού κυρίου Αλεξάνδρου και του

Εισαγγελέως κ. Βάλβη, ακολουθούμενος δε υφ' ολοκλήρου της εις την

πόλιν μας σταθμευούσης {λης του ιππικού μετέβη εις τα μεθόρια (Μονή

Avτινίτσης) και έλαβε συνέντwξιν μετά του στρατάρχου Αβδή - Πασσά
και τινών άλλων ανωτέρων υπαλλήλων της Υψηλής Πύλης. Aντικείμεvoν

της συνεντεύξεως υπήρξεν η από κοινού υπέρ της δημοσίου ασφαλείας

ενέργεια και η εξεύρεσις συντελεστικωτέρων αμφοτέρωθεν μέτρων κατα

διώξεως των ληστών εις την συνέvτwξιν ταύτην παρευρίσκετο και ο εν

Λαρίσση πρόξενος της Ελληνικής Κυβερνήσεως κ. Πέρβελης. Εις την

ανωτέρω κατά τα μεθόρια συνέντευξιν μετέβη και ο παρ' ημiν Πρόξενος

της Υψηλής Πύλης μετά του Γραμματέως του.»

Στο Φύλλο της 1ης Μαίαυ 1871 της Ιδιας εφη",ρΙδας διαβάζου", τα

εξής:

«Την παρελθούσαν Κυριακήν. 18ην Απριλίου 1871, εγένετο εις την

παραμεθόριον Μονήν AvτινIτσης συνέντευξις περί της δημοσίας ασφα

λείας μεταξύ του κυρίου Νομάρχου Φθιωτιδοφωκ{δος και του εξοχωτά

του διοικητού κυρΙου ΡιΦάατ - Πασσα εις ην παρευρέθησαν και έλαβον
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μέρος οι αντισυνταγματάρχαικύριοι κύριοι Αλεξάνδρου και Δαγκλής, ο

μoΨαeχoς κ. ΣlWρlδης, ο εν Λαμlα πρόξενος της Υψηλής Πύλης κ. Εράμ

και ο εν Λαρiσση πρόξενος της Ελλάδος κ. Χρηστίδης».

Η λαμιώτικη εφημερίδα «Φωνή του λαού», στο υπ' αριθμόν 5730ν

Φύλλο της 6ης ΟκτωβρΙΟυ 1873 αναΦέρει τα εξής:

«ο Νομάρχης Φθιωτιδοφωκίδος μετά του παρ' ημLν προξένου της

Υψηλής Πύλης και του Δημάρχου Λαμιέων απήλθον χθες εις την παρά

την μεθόριον Μονήν της Αντινίτσης. ίνα λάβωσιν συνέντευξιν μετά του

αρχιστρατήγου Μεχμέτ Αλή - Πασά. Σήμερον περιμένονται να em.oτqt

Φωσl.». Και για την ιστoρl.α αναΦέρουμε ότι νομάρχης τότε Φθιωτιδοφω

κίδος ήταν ο Πέτρος Βακάλσγλους, τούρκος πρόξενος στη ΛαμLα ήταν ο

Εγγόπ Εράμ και δήμαρχος Λαμιέων ο Ιωάννης Κυρώζης.

Επομένως στον ιερό χώρο του μοναστηριού της Αντινίτσας συνέρχο

νταν και συσκέπτονταν στην μετεπαναστατική περίοδο οι στρατιωτικοί

διοικητές των μεθοριακών δυνάμεων Ελλάδας και Τουρκίας, συνοδευό

μενοι από τον Τούρκο Πρόξενο στη Λαμία και τον Έλληνα ομόλογό του

στη Λάρισα. Στις διπλωματικές εκείνες συναντήσεις παρευρίσκονταν

ακόμη ο εκάστοτε νομάρχης Φθιωτιδοφωκίδος, υπάλληλοι της Υψηλής

Πύλης, ο γραμματέας του εν Λαμία Τουρκικού Προξενείου. εισαγγελείς.

στρατιωτικοί γιατροί και για λόγους ασφαλείας ακολουθούσε ολόκληρη

η ίλη του ιππικού. που στάθμευε στη Λαμία. Σκοπός των συναντήσεων

ήταν η από κοινού ενέργεια για τη δημόσια ασΦάλεια και η εξεύρεση

μέτρων για την καταδίωξη της ληστεl.ας. Έτσι το αρχονταρίκι και τα

κελιά της Αντινίτσης Φιλοξενούσαν διπλωματικές προσωπικότητες της

Ελλάδας και της Τουρκίας, οι οποίοι συσκέπτονταν για να ε:mλύσουν το

ληστρικό πρόβλημα της εποχής τους.

Επειδή τα ιστορικά γεγονότα πρέπει να κρίνονται σύμφωνα με τον

τόπο και το χρόνο, που λαβαίνουν χώροι και τηρουμένων των αναλογιών

για τη δική μας περίπτωση, τολμώ να πω ότι το μοναστήρι της Αντινίτσας

ήταν η Γενεύη της εποχής εκείνης. Ουδείς όμως, ως τώρα, έχει αναδείξει

το χώρο εκείνον με κάποια αναφορά και με κάποια αναμνηστική πλάκα.

Προφανώς από άγνοια, ποτέ όμως δεν είναι αργά. Απομένει να πράξει

τούτο ο σημερινός ηγούμενος της Μονής, με την ηθική όμως και υλική

συμπαράσταση της πoλιτεl.ας. Ιστορικότατος, λοιπόν, ο χώρος της Αντί

νιτσας και στον διπλωματικό τομέα. Είναι όμως άγνωστος. Τούτο με

κάνει να θυμηθώ τα λόγια του ποιητή; «ΕΙχες αστέρια oλόλαμπeα στον

ουρανό σου κι άλλα, μα εκεtνα JWv δεν έλαμψαν ήτανε πιο μεγάλα».

Ευχαριστώ που μ' ακούσατε.
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βΕΜΑ

Η ληστεία στην E.πaρχία της ΦΟιιίπιδας.

Απύ την ίδρυση του Νεοελληνικού Κράτους (1833)
ως την προσάρτηση της Θεσσαλίας στην Ελλάδα (1881)

Σ
αν να μην έφταναν τα άλλα προβλήματα που αντιμετώπιζε το

μικρό νεοσύστατο Νεοελληνικό Κράτος το 1833, ήρθε να :προστε

θεί από τις αρχές του βίου του και το πρόβλημα της ληστείας, που λυμαι

νόταν όλη την Ελλάδα και κυρίως τις παραμεθόριες επαρχιες μία από τις

οποίες ήταν και η επαρχία της τότε ακριτικής Φθιώτιδας. Η ληστεία κατά

την ιστορική περίοδο που μας απασχολεί (1833 - 188 Ι) γνώρισε Φάσεις

έξαρσης και ύφεσης και απείλησε την ενότητα αλλά και την ίδια την

ύπαρξη του Ελληνικού Κράτους.

Σαν κορυφαία ληστρικά γεγονότα με ευρύτατη απήχηση, τόσο στο

εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό, ήταν τα παρακάτω:

Η απαγωγή του Γάλλου λοχαγού Μπερτό ή Βρεπό από τη συμμορία

του αρχιληστή Χρήστου Νταβέλη στις 23 ΣεπτεμβρΙΟυ 1855 - κατά τη

διάρκεια του Κριμαϊκού Πολέμου (1854 - 1856) - καθώς ανέβαινε στο

δρόμο από τον Πειραιά στην Αθήνα. Τελικά αΦέθηκε ελεύθερος, αΦού η

Ελληνική Κυβέρνηση εξαναγκάστηκε να πληρώσει 30.000 δραχμές λύτρα

για την απελευθέρωσή του.

Η κατάληψη, η λήστευση της οικίας και η αιχμαλωσια της κόρης του

Παρασκευής, του δωδεκαετούς γιού του και του γιατρού γαμπρού του Π.

Καλογερόπουλου του βουλευτή Εύβοιας Νικολάου Βουδούρη. Οι ενω

μένες συμμορίες του Βασίλη Καλαμπαλίκη, Λουκά Μπελιούλα ή Κακα

ράπη, Γιάννη Πάλλα, Φουντούκη, Θανάση Χορταριά, Μπούρχα, Νικο

λάου Τσόπα ή Ρουπακιά, Μήτρου Λυκουρέση και Δήμου Καραδήμου

διαπεραιώθηκαν με βάρκες από την βοιωτική ακτή στη Χαλκίδα στις 28
Νοεμβρίου 1855 και απήγαγαν τα παραπάνω άτομα, τα οποία απελευθε

ρώθηκαν, αφού καταβλήθηκε στις ληστοσυμμορίες ως λύτρα το ποσό

των 40.000 δραχμών και δόθηκε η υπόσχεση του βουλευτή Βουδούρη ότι

θα ενεργούσε για την αμνήστευσή τους.

Το Νοέμβριο του 1865 οι ληστές απήγαγαν τρεις Άγγλους περιηγητές

στην Ακαρνανία.

Τον Αύγουστο του 1866 οι ληστές απήγαγαν το βουλευτή ΤΡιΦυλλίας
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Σωτήριο Σωτηρόπουλο και τον κράτησαν αιχμάλωτο τριάντα έξι μέρες.

Το 1870 οι αρχιληστές Χρήστος και Τάκος Αρβανιτάκης με τη συμμο

ρία τους απήγαγαν τους ξένους περιηγητές που πήγαν να εmσκεΦθούν το

πεδ(ο της μάχης του Μαραθώνα και τους σκότωσαν στις 9 ΑπριλΙΟυ στο

Δήλεσι (Δήλιον) της Βοιωτίας, ένα φοβερό γεγονός με τρομερή απήχηση

στο εσωτερικό και στο εξωτερικό.

Το Σεπτέμβριο του ίδιου έτους ληστές εισήλθαν στη Λιβαδειά και aπή

γαγαν από το σπίτι του το βουλευτή Φίλωνα.

Εμείς. βέβαια. δε θα ασχοληθούμε με όλη την ένταση και την έκταση

που γνώρισε η ληστεία στην Ελλάδα, αλλά ειδικά με την επαρχία της

Φθιώτιδας που ήταν τότε παραμεθόρια επαρχία και δεινοπαθούσε από

τις ληστρικές εmδρομές και λαφυραγωγίες. Απλώς επισημάναμε ορισμέ

να ληστρικά γεγονότα με γενικότερη απήχηση, για να μπούμε στο ληστρι

κό κλίμα της εποχής, εντάσσοντας σ' αυτό και την επαρχία της Φθιώτι

δας. Όταν j.Uλoύμε για επαρχία της Φθιώτιδας κατά την περΙΟδο αυτή.

εννοούμε την περιοχή που περιλαμβάνεται μεταξύ της οροθετικής γραμ

μής κατά μήκος της κορυφογραμμής της Όθρυος ως τον Παγασητικό

Κόλπο και της κορυφογραμμής της Οίτης, που συμπεριλαμβάνει ανατο

λικά και τους Δήμους Πτελεατών και Αμαλιαπόλης (Μιτζέλας) και νοτιο

ανατολικά τους Δήμους Θερμοπυλών και ΘρονΙΟυ της επαρχίας Λοκρί

δας, δηλαδή σε γενικές γραμμές την επαρχία που προήλθε από τη συγ

χώνευση των επαρχιών του Πατρατζικ(ου και του Ζητουνίου κατά την

Τουρκοκρατία ι.

Οι απαοχέ; τη; ληστεία;

Οι απαρχές της ληστείας πρέπει να αναζητηθούν πριν από την άΦιξη

του βασιλιά Όθωνα στην Ελλάδα (6 ΦεβρουαρΙΟυ 1833) στα χρόνια του

Κυβερνήτη Ιωάννη Καποδίστρια, όταν το 1830 διοργάνωσε τα ελαφρά

τάγματα του στρατού και έμειναν έξω από αυτά πάνω από 4.000 αγωνιστές

του Ιερού Αγώνα του 1821. Από αυτούς άλλοι γύρισαν στις οικογένειές

τους και άλλοι ξαναγύρισαν στα αγαπημένα τους κλέφτικα λημέρια στις

aπάτητες βουνοκορΦές των Αγράφων, της Γούρας. των Χασίων και του

Ολύμπου. Εξαιτίας του γεγονότος αυτού άρχισε να αναβιώνει η ληστεία σε

ορισμένες περιοχές της Στερεάς Ελλάδας!. Μετά τη δολοφονία του Ιωάν

νη Kαπoδlστρια (27 Σεπτεμβρ(ου 1831) εmκράτησε στη χώρα μεγάλη αναρ

χία. Τα ελαφρά τάγματα διαλύθηκαν και οι στρατιώτες ξαναγύρισαν

στους παλιούς άτακτους αρχηγούς τους με τους οποίους τους συνέδεαν τα

κοινά πολεμλ-κά βιώματα και οι νωπές δάφνες των μαχών και των αγώνων

της Εθνεγερσία ς3. Διαλυμένα και διασκορπισμένα τα ελαφρά τάγματα στις

ελληνικές επαρχίες καταπίεζαν τους αγροτικούς πληθυσμούς, διαρπάζο

ντας τα ζώα τους και τις πενιχρές περιουσίες τους4.
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Αυτι] τη δυσάρεστη κατάσταση αντιμετώπισε η Αντιβασιλεία, όταν

ήρθε στην Ελλάδα και προσπάθησε να βάλει κάποια τάξη. Με το δ/γμα

2/14 Μαρτίου 1833 διέλυσε τα άτακτα στρατεύματα και στη θέση τους

δημιούργησε 10 τάγματα ακροβολιστών. Οι άτακτοι στρατιώτες δεν

είδαν με καλό μάτι τη νέα στρατιωτική οργάνωση και αρνήθηκαν να

καταταχτούν στα νέα τάγματα, γιατί η αυστηρή πειθαρχία, οι συνεχείς

ασκήσεις, η φράγκικη ενδυμασία τους, τα «στενά,) όπως τα έλεγαν, ήταν

ξένα προς τις μακροχρόνιες άτακτες συνήθειές τους και τον ανυπότακτο

χαρακτήρα τους'. Τι τραγική ειρωνεία όμως! Τη στιγμή που ο νεαρός

βασιλιάς Όθωνας απαρνιόταν τη φράγκικη ενδυμασία του για να περι

βληθεί την ένδοξη και τιμημένη φουστανέλα, αυτοί που τη δόξασαν και

ήταν διάτρητη από τα βόλια, ήταν υποχρεωμένοι να την αποβάλουν για

χάρη της ξενόφερτης φράγκικης ενδυμασίας'!

Έτσι με τη νέα διοργάνωση των ατάκτων στρατευμάτων και τη δημι

ουργία των ταγμάτων των ακροβολιστών έμειναν έξω από τα τάγματα

γύρω στις 15.000 αγωνιστές της Ελευθερίας. Ο Ν. Κασομούλης ως εξής

περιγράφει τη δεινή θέση τους: «Οι επίσημοι Οπλαρχηγοί και οι περωσό

τεροι των αξιωματικών των Ελαφρών Ταγμάτων έμειναν με τας απολε

σθείσας ελπίδας των μόνοι εις Πρόνοιαν, aπαρηγόρητoι' αν και βαθέως

αγανακτούντες. Οι δε υπαξιωματικοί και στρατιώται, περιπλανώμενοι

από χωρioυ εις χωρioν, περίπου των 15.000 χιλιάδων, αναθεματούντες

τους πρωταιτίους και μακαρίζοντες τους συναδέλφους των οίτινες δεν

έζησαν να ιδούν το τέλος τούτων των αδικιών" όταν είδον ότι, πανταχό

θεν διωκόμενοι από τας Ελληνικάς αρχάς και τα Βαυαρικά στρατεύμα

τα, άλλον άσυλον δεν τοις έμεινεν παρά ενωθέντες άλλοι με τους Αρμα

τωλούς πρόσφυγας, με μαυρωμένας σημαίας ακολουθούντες αυτούς

απoφασιaμένoι να εξέλθουν εις το Οθωμανικόν να ξεθυμάνουν, ή να

λάβουν τα Αρματωλίκια πάλιν και να ζήσουν - όπου εχάθησαν φονευθέ

ντες οι περωσότεροι - άλλοι λησταί. μείναντες εντός του Κράτους, επ1

τέλους διασπαρέντες ωσάν να μη υπήρξεν στρατός του Ιερού Αγώνος

ουδέποτε, και ωσάν να μη ελευθέρωσαν οι βραχioνές των την πατρΙδα

και την κατέστησαν βασίλειον, ως λύκοι θεωρούμενοι και διωκόμενοι

πλέον, επλημμύρωαν την μεθόριον από ληστείας.»

Τα στρατιωτικά μέτρα που έλαβε ο Ιωάννης Καποδ(στριας και τα

αψυχολόγητα στρατιωτικά μέτρα της Αντιβασιλείας, με τα οποία αρκε

τές χιλιάδες των αγωνιστών του 1821 έμειναν έξω από τις νέες στρατιω

τικές διοργανώσεις, δημιούργησαν στην Ελλάδα το μέγα πρόβλημα της

ληστείας, που αποτέλεσε τη μεγαλύτερη τροχοπέδη για την ανάπτυξη της

ελληνικής υπαίθρου'. Κυρίως όμως η ληστεία έπληξε τη Στερεά Ελλάδα

και προπαντός τις παραμεθόριες επαρχίες, μία από τις οποίες ήταν και η

παραμεθόρια επαρχία της Φθιώτιδας, που υπόφερε τα πάνδεινα κατά το
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χρονικό διάστημα 1833 - 1881 που προσαρτήστηκε στην Ελλάδα η Θεσ

σαλίαl~. Τα παραμεθόρια χωριά της επαρχίας της Φθιώτιδας εΠΙ της

Οθρυος (Βουνά της Γούρας) ήταν, αρχΙζοντας από τα ανατολικά προς

τα δυτικά, τα εξής: Αμαλιάπολη (Μιντζέλα) εΠΙ του Παγασητικού Κόλ

που, Σούρπη, Γαύριανη, Πτελεός, Μαχαλάς (Κυπαρισσώνας), Μύλοι,

Σπαρτιά, Τσερνοβίτι (Παλαιοκερασιά), Ανυδρο (ΝΙκοβα), Σαπουνάς,

Νεράιδα, Δρύστελα, Λογγίτσι, Λιμογάρδι, Δίβρη, Μακρολείβαδο, Δερ

βένι Φούρκα (Καλαμάκι), Στύρφακα, ΤρΙλοφο (Κούρνοβο), Αρχάνι,

Γιαννιτσού, Πλατύστομο, Ασβέστης, Τσούκα, Ροβολιάρι, Λιτόσελο,

Περίβλεπτο, Παλαιόκαστρο, Νεοχώρι, Μαυρίλο]].

Η εχστρατεΙα του στρατηγού Thomas Gordon'l
ΤΟ χειμώνα του 1834 και την άνοιξη του 1835 η ληστεία πήρε ανησυ

χητικές διαστάσεις οι ληστές εκβιάζουν και πιέζουν τους κατοίκους της

υπαΙθρου και εξαναγκάζουν τα χωριά να πληρώνουν διάφορες εισφο

ρές. Ολόκληρη η περιοχή της Στερεάς Ελλάδας από τις εκβολές του Σπερ

χειού ως τις εκβολές του Αχελώου ποταμού βρίσκονται στη διάκριση των

ληστοσυμμοριών που καίνε και ρημάζουν τις αγροτικές περιουσιε ςl3. Στις

17 Απριλίου 1835 ληστές από τα μεθόρια εισήλθαν στο Ελληνικό και

λέγεται ότι πήραν 15.000 δραχμές από το γαιοκτήμονα Σκουμπουρδή

στον Αχινό'·. Στις 22 Ιουνίου του ίδιου έτους η Στυλιδα βρΙΟκεται στο

έλεος και στην καταδιωκτική μανία των ληστών. Το απόγευμα, πριν

δύσει ακόμα ο ήλιος, και ενώ οι κάτοικοι δεν είχαν γυρίσει από τις αγρο

τικές τους ασχολιες, 70 ληστές υπό τον αρχιληστή Σπύρο Μαλισσόβα

ορμούν μέσα στην πόλη, ενώ οι κάτοικοι άλλοι κάθονταν στα καφενεΙα

και άλλοι έκαναν περίπατο στην παραλία, και αρχίζουν το τουφεκίδι. Οι

κάτοικοι έντρομοι τρέχουν να γλιτώσουν από τα πυρά των ληστών. Οι

ληστές αφού σκότωσαν έναν κάτοικο και τραυμάτισαν άλλους εννέα,

επιδόθηκαν στη λαφυραγωγία των κατοίκων' Φόρτωσαν τη λεΙα τους σε

τέσσερα άλογα και ανενόχλητοι τράβηξαν για το Τούρκικο. Οι ζημιές

των κατοΙκων ανέρχονται σε 25.000 δραχμές σύμφωνα με τις αναφορές

των κατοίκωνl5 . Σε αναφορά τους οι κάτοικοιτης Στυλίδας προς το βασι

λιά Όθωνα, μεταξύ των άλλων, γράφουν: «Οι κάτοικοι της πόλεως ταύ

της Μ.Β. απ' αρχής του Ιερού υπέρ πατρ{δοςΑγώνος (...) υπερασπiσαμεν
την πατρ{δα κατά θάλασσαν με ιδικά μας πλoiα και κατά ξηράν με την

Ουσίαν πλέον των τριακοσίων συμπολιτών μας, αι οικογένειαι των ΟΠΟι.

ων έκτοτε λοιμοκτονούν (siC) ...»I'.
Η Αντιβασιλεία για να αντιμετωπίσει την κατάσταση αυτή έστειλε το

στρατηγό Gordon στις αρχές Ιουνίου του 1835 στη Στερεά, για να απαλ

λάξει τις βόρειες επαρχιες από τις ληστρικές επιδρομές. Ο Gordon με

στρατιωτικές δυνάμεις έφτασε στη Λαμία και αφού εκκαθάρισε την
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περιοχή από τους ληστές, κατόπιν ανέβηκε στην Υπάτη και τοποθέτησε

τα διάφορα σώματα στις διαβάσεις από όπου μπαινόβγαιναν οι ληστές.

Οι ληστές άλλοι κρύφτηκαν και άλλοι κατέφυγαν στο Τούρκικο. και έτσι

μέσα σε ένα μήνα αποκαταστάθηκε η ησυχία και η ηρεμία στην επαρχία

της Φθιώτιδας και στις άλλες βόρειες μεθόριες επαρχίεςl1.

Ήταν όμως εύκολο να εξαλειΦθεί η ληστεία; Το πάθημα του στρατη

γού Gordon, που παρά λίγο να του κοστίσει την ίδια τη ζωή του, δείχνει

ότι η ησυχία ήταν προσωρινή και επιΦανειακή. Όταν ο Gordon βρισκόταν

στη Λαμία. απσΦάσισε μω μέρα να πάει στην Αγία Μαρίνα Στυλίδας, για

να κυνηγήσει με το Δρόσο Μανσόλα 18 • Οι ληστές, φαίνεται, είχαν πληρο

φορηθεί τις προθέσεις του και γι' αυτό έστησαν ενέδρα στο δημόσιο

δρόμο Λαμίας Στυλίδας. για να τον συλλάβουν. Δεν βρήκαν όμως οι

ληστές την κατάλληλη στιγμή για να πραγματοποιήσουν το σχέδιό τους

και έτσι ο στρατηγός Gordon με την ακολουθ(α του έφτασε στην Αγία

Μαρ(να, όπου φιλοξενήθηκε από το Δρόσο Μανσόλα. Το βράδυ ο οικο

δεσπότης παρέσε δείπνο στους προσκεκλημένους και την ώρα που έτρω

γαν πλησιάζουν οι ληστές και ε(ναι έτοιμοι να βάλουν φωτιά στο σΠΙτι να

κάψουν τους συνδαιτυμόνες! Ευτυχώς όμως τους αντιλήΦθηκαν και

αμέσως άφησαν τα φαγητά και ταμπουρώθηκαν στον μαντρότοιχο του

σπιτιού και άρχισαν να πυροβολούν τους ληστές·'. Οι πυροβολισμο( όμως

ακούστηκαν στη Στυλίδα και ο υπσσυνταγματάρχης Γαρδικιώτης Γρίβας

έτρεξε προς βοήθεια με τους άντρες του και έτσι οι ληστές δεν επέτυχαν

το σκοπό τους. Δαφυραγώγησαν όμως το δημογέροντα του χωριού και

πήραν αιχμάλωτη την κόρη του καταφεύγοντας στους κρυψώνες τους2(l.

Δυστυχώς η κατάσταση δεν ε(ναι καθόλου καλή για την περιοχή της

Λαμίας, όπως πληροφορούμαστε από αναφορά των κατοίκων υπό ημε

ρομηνία 30 Νοεμβρ(ου 1835, όπου γράφει: «Δεν είναι m1.0ύσιος, δεν είναι

πένης, πολίτης ή στρατιώτης ή ποιμήν ή οιοσδήποτε άνθρωπος εις τον

οποίον να μη βλέπη τις την κατήφειαν ως μαύρον μανδύαν κατακαλύ

πτουσαν το πeόσωπόν του· όλοι οι άνθρωποι σκυθρω.ποί και αγέλαστοι,

περίλυποι έως θανάτου, παριστάνουν θεάμα εξαίσιον λαού σκεπroμένoυ

σπουδαίως περί του μέλλοντός του, το οποίον βλέπουν τρομερόν ... Οι
δυστυχείς εν εν( λόγω πάσχουσι διττώς, και από τους ληστάς και από

τους αχρήστουςδια την εξάλειψιντης ληστείαςτούτουςστρατιώταςχει

ρότερα»lΙ.

Συνομιλ'αΒάσσου Μαυροβουνιώτηκαι Νουροντ'ναγά

Με την έναρξη του 1836 η κατάσταση αντ( να βελτιωθεί γ(νεται χειρό

τερη. Οι ληστές έφτασαν ως το σημε(ο να πολιορκήσουν και το Μεσο

λόΥγΙΙΙ ! Η Φθιώτιδα αναστατώνεται πάλι. Μια ληστοσυμμορία αποτε

λούμενη από 40 ληστές πιάνει τα στενά των Θερμοπυλών και ληστεύει
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τους διερχομένους από εκεί:ιJ. Την άνοιξη του Ι836 οι ληστές ζητούν

λύτρα από τα χωριά της γπάτης και έκαψαν το χωριό Καρυά. Ο συνταγ

ματάρχης ΧριστόδουλοςΧατζηπέτρος14με τους άντρες του και ο Δήμαρ

χος γπάτης με 150 κατοίκους του δήμου καταδιώκουν τους ληστές και

τους πέρασαν πέρα από το Σπερχειό στο χωριό Παλιούρι. Στο Παλιούρι

όμως οι καταδιωκόμενοι ληστές βρήκαν και άλλους 40 ληστές και επα

κολούθησε σφοδρή σύγκρουση. Κατά τη σύγκρουση αυτή κινδύνευσε ο

Δήμαρχος γπάτης και ο Χριστόδουλος Χατζηπέτρος, οι οποίοι γλίτωσαν

χάρη στην αυτοθυσία του αξιωματικού Δημητρίου Ζήση που έπεσε

νεκρός στη μάχη, ενώ αυτοί το έβαλαν στα πόδια για να σωθούνU•

Για να αντιμετωmσθεί αυτή η δύσκολη κατάσταση η Αντιβασιλεία,

προς ενίσχυση των παραμεθορίων περιοχών, ίδρυσε το σώμα της Εθνο

φυλακής, αποτελούμενο από 2.000 εθνοΦύλακες16. Το σύνταγμα του

συνταγματάρχη Βάσσου Μαυροβουνιώ τη17 - η Εθνοφυλακή διαιρέθηκε

σε 5 συντάγματα και το κάθε σύνταγμα σε 2 τάγματα, το κάθε τάγμα σε

4 λόχους των 50 αντρών ο καθένας - αναλαμβάνει να ενισχύσει την

παραμεθόρια περιοχή της Φθιώτιδας, εμποδίζοντας τους εισερχόμενους

από το Τουρκικό στο Ελληνικό ληστές. Την εποχή αυτή οι ληστές πιεζό

μενοι στη Δυτική Στερεά, πέρασαν στο Τουρκικό και συγκεντρώνονταν

στα Βουνά της Γούρας (Όθρυος), έτοιμοι να εισορμήσουν στο Ελληνικό.

Ο συνταγματάρχης Βάσσος Μαυροβουνιώτης ανέβηκε στην παραμε

θόριο στα Βουνά της Γούρας, για να συναντήσει το δερβέναγα Νουρο

ντίν αγά της τουρκικής μεθορίου. Η συνάντηση των δύο αξιωματούχων

έγινε στην Αρνόβρυση και αφορούσε στη συζήτηση διαΦόρων ζητημά

των σχετικά με τη ληστεία στις όμορες περιοχές τους. Ο Βάσσος Μαυρο

βουνιώτης εξέφρασε το παράπονό του, ότι οι τουρκικές αρχές υποθάλ

πουν τη ληστεία στο Τουρκικό, και έτσι άρχισε ένας έντονος διάλογος

μεταξύ τους:

Νουροντίν αγάς (...) Πώς εmθυμείτε να δείξω την φιλίαν μου πeoς

σας;

Μαυροβουνιώτης (...) Να κάμης το χρέος σου κατά των ληστών εις το

μέρος σου και ο καιρός θα μας δείξη, εάν είσαι mστός εις τους λόγους

σου και εις τας αρχάς σου και εις τας αρχάς σου ως πeoς το γειτονικόν...
Νουροντίναγάς (...) Οι νόμοι σας δεν είναι καλοί, διότι δεν φονεύουν

έως εις τα επrά ~ωνάρια, συγγενείς (των κλεπrών) και τότε παύουν οι

λησταΙ ..
Μαυροβουνιώτης (...) Οι νόμοι οι ιδικοί μας είναι δίκαιοι, διότι τι

πrαίει ο αδελΦός, όταν είναι ληστής ο αδελΦός του ή ο υιός, όταν έβγη ο

πατήρ και τλ. Να σε είπω ούτε οι λησταί φταίγουν ούτε οι Βασιλείς μας,

οίτινες είναι JWλλά αγαπημένοι' πrαίγoυν οι αρχηγοί και του ενός και του

άλλου' εάν θέλουν να παύσουν οι λησταί, ήταν καλύτερα να κόψουν τον
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Ιμίν πασιάu και εσένα πρώτον ο Σουλτάνος και ημάς ο Βασιλέας μας.

Νουροντ{ν αγάς ( ) Διατ{ τι πταΙγομεν;

Μαυροβουνιώτης ( ) Ιδού, 6που ο Χουσιάδας και Καλαμάτας είναι

στο κράτος σας και ούτε προσκυνούν να έβγοvν, ούτε ακούγονται, και

περιθάλπονται από σας.

Noυρovτίν αγάς (...) Ποιος το είπε; Ειπέτε μου τον, διότι εγώ τους

ηξεύρω και ενδεχόμενον να τους γνωρίζουν άλλοι.

Μαυροβουνιώτης (...) Τούτο δεν ημπορώ να σε το ειπώ, διότι ούτε εσύ

με λέγεις πόθεν μανθάνεις τας ελληνικάς ειδήσεις. Κάμε το χρέος σου,

καθώς και ημείς, και τότε έρχεται η ησυχ{αΙ'.

Τα 1q}α/τα διοικητικά μέτρα κατά τη.; ληστείας

Στο τέλος του 1836 έχουμε τον πρώτο νόμο περί της ληστείας, που

μεταξύ των άλλων περιλαμβάνει και την ευθύνη των δήμων στην περιΦέ

ρεια των οποίων διαπράττονται ληστείες. Στο 1άρθρο του νόμου αναΦέ

ρεται: «Πας δήμος ε{ναι υπεύθυνος ως πeoς τας πολιτικάς αποδόσεις και

αποζημιώσεις ένεκα πάσης ληστείας πeαττoμένης εντός της περιφερε{ας

αυτού. Συνυπεύθυνοι λογΙζονται κατά τούτο και οι εν τη περιφερε{α

αυτού κατά την εποχήν της ληστείας διατελούντες μη δημόται αγροφύ

λακες, βοσκοί ποιμένων ή άλλων ζώων, εργάται εις τα δάση και όσοι

έχουσι ξενοδοχεία παρά τας δημοσwς οδούς»JO.

Παρά τα διοικητικά και στρατιωτικά μέτρα που ελήΦθησαν η ληστεl.α

όχι μόνο δε μειώθηκε, αλλά αντίθετα αυξανόταν. Την άνοιξη του 1838 η

ληστεl.α οργιάζει στη Φθιώτιδα. Στις 12 Μαρτίου του 1838 ο ταγματάρχης

Ιωάννης KλίμακαςJl περιφερόμενος στα μεθόρια στα Βουνά της Γούρας,

στη θέση Τρία Ποτάμια συνάντησε τον αρχιληστή Γεώργιο Καταρραχιά

με 30 ληστές. Βοηθούμενος και από τον ταγματάρχη Δήμο Λιούλιο Jl επε·

τέθηκε κατά των ληστών, καταδιώκοντάς τους ως τα σύνορα. Αυτοί

εισήλθαν στο Τουρκικό και εγκατέλειψαν πολλά γιδοπρόβατα και μερι

κά άλογα. Έτσι ο μεν Ιωάννης Κλίμακας πήρε διακόσια πενήντα γιδια, ο

δε Δήμος Λιούλος εκατόν πενήντα πρόβατα και μερικά άλογα. Οι ληστές

όμως. αφού ανασυγκροτήθηκαν, στις 15 Μαρτίου, γύρω στους 150 υπό

τους αρχιληστές Κουτουβά, Καταρραχιά και τα Τσαπόπουλα, εμφανί

στ/καν πάλι στην ίδια περιοχή στο ερειπωμένο χωριό Δρύστ.ελα στη

μεθόριο και έγιναν αντιληπroί και καταδιώχτηκαν πάλι από τον Ιωάννη

Κλίμακα και Δήμο Λιούλιο με 120 στρατιώτες. Οι ληστές καταδιωκόμε

νοι κατέφυγαν σε μία εκκλησία και οχυρώθηκαν σ' αυτή, όπου και

πολιορκήθηκαν από τη μεταβατική δύναμη. Οι πολιορκούμενοι ληστές

κάνουν αντεπίθεση και προσπαθούν να διασπάσουν τον κλοιό των μετα

βατικών, αλλά αποκρούστηκαν με βαρειές απώλειες: έξι νεκροί και δέκα

πέντε τραυματ(ες από το μέρος των ληστών και τραυματίες μόνο δύο από
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τους μεταβατικούς στρατιώτες. Τη νύχτα οι ληστές, εκμεταλλευόμενοι το

σκότος, εγκατέλειψαν την εκκλησία, αφήνοντας τους σκοτωμένους

ληστές, μερικά πρόβατα, τρουβάδες. κάπες και άλλα αντικείμενα3J •

Την ίδια εποχή έχουμε πολλά ληστρικά κρούσματα και στη Δυτική

Φθιώτιδα. Φόνους και ληστείες έχουμε στα χωριά Φτέρη, Καμπιά, Πλα

τύστομο, Καλύβια Λαμίας, Τσούκα, Αρχάνι και Μουσταφάμπεη (Ηρά

κλεια) από το λήσταρχο Καλαμάτα και άλλους ληστές που είχαν εισέλθει

από το Τουρκικό στο Ελληνικό)!. Ιδιαίτερα η περιοχή της Υπάτης υποφέ

ρει από τα πλήγματα των ληστών. Διεκτραγωδώντας μία εφημερίδα της

εποχής τα δεινοπαθήματα των κατοίκων, γράφει: «Πού φονεύουν οι

ληaταί; εις την επαρχίαν της Υπάτης, πού λεηλατούν; εις την ιδίαν, πού

βασανίζουν; πάλιν εις αυτήν, .7Wύ οι άνθρωποι έντρομοι περιμένουν να

ακούσουν καθεκάστην νέα δυστυχήματα; εις την επαρχίαν της Υπάτης

.7Wv τέλος πάντων η τιμή, η ιδιοκτησία και η ζωή φιλησύχων .7Wλιτών απε

κατέστη το έρμαιον των κακούργων; εις την επαρχίαν της Υπάτης»JS. ΤΟ

Υπουργείο Εσωτερικών με το αριθμ. 14126 Mafuu 1838 έγγραφο του

παύει προσωρινά τους Δημάρχους γπάτης, Σπερχιέων, Παραχελωιτών

και Ομιλαίων, διότι «βαρείαι υπόνοιαι εδ6θησαν κατά της διαγωγής των

Δημάρχων Φθιώτιδας περί συνεννοήσεως αυτών μετά των διαφ6ρων

ληστρικών συμμοριών, αίτινες εωέτι μαστίζουσι κατά δυστυχίαν τους

δυστυχείς κατοίκους της επαρχίας εκείνης»Μ.

Η Κυβέρνηση για να διευκολύνει περισσότερο τις αποζημιώσει προς

τα θύματα των ληστών, τροποποιεί το άρθρο Ι περί ευθύνης των δήμων

του νόμου του 1836 ως εξής: «Αι κατά δήμου τιν6ς, ένεκα ληστείας, πρα

χθείσης εντ6ς της περιφερείας του περί α.7Wζημιώσεων αγωγαί, οσάκις

αύται δεν υπερβαίνουσι το .7Wa6v των τριακοσίων δραχμών, θέλουσι

Φέρεσθαι ενώπιον του ειeηνoδικείoυ (ενώ προηγουμένως εκδικάζονταν

από το Πρωτοδικείο), εις την δικαιοδοσίαν του οποίου υπάγεται ο ενα

γ6μενος δήμος, και δικάζεται κατά τους εν γένει περί εκκλητής και ανε

κλήτου δικαιοδοσίας των ειeηνoδικών ορισμούς»". Λόγω των ληστρικών

επιδρομών ο νόμος για τη ληστεία της 10(22) Μαρτίου 1836 παρατάθηκε

ως το 1841:18, ενώ από το 1840, λόγω της κατάχρησης του μέτρου για την

εκτόπιση των συγγενών των ληστών, ανακλήθηκε το σχετικό μέτρο από

το 184~.

Οι Του@καλβανοίδε@βεναγάδες:υποθάλπουν τη ληστεία

Κάνοντας η εφημερίδα «Αιών» έναν απολογισμό για τη συμπεριφορά

των Τουρκαλβανών δερβεναγάδων στην τουρκική παραμεθόριο απένα

ντι στους ληστές, γράφει: «Επί Εμίν Πασά, διωρωμένος Ρούμελη Βαλιαή,

ο Noυρεvτίν Δερβέν Αγάς ενεθάρρυνε την κατά της Ελλάδος ληστείαν

του Χοσιάδα, Καλαμάτα, Ρουπακιά, και λοιπών από το 1835 - 1837. Επί-
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σης και οι O:ιro.δO{ τούτου'μπρούσης. Δερβέν Αγάς Δομοκού, και Μέτσας

Μαλεσόβας, Δερβέν Αγάς Αλμυρού, ενεψύχωναν εκε{νων (;) του Κου

τουβά, Καταρραχιά. Καλαμάτα και λοιπών... Αι δύσκολοι περιστάσεις

πeoεκάλεσαν την έξωσιν του Εμlv Πασά από την αρχηγίαν της Ρούμε

λης, και την αντικατάστασΙν τούτου παρά του ΜουσταΦά Πασά ως Αρχι

στρατήγου. και την άμεσον αλλαγήν παρά τα μεθόρια Δερβεναγάδων,

αντικατασταθέντων παρά του 8έηζ Βάσιαρη και Τέλιο Π{τσαρη. Κανείς

νομίζομεν, δεν αγνοεί την γενομένην συνθήκην (δηλαδή τη συνθήκη

μεταξύ του ΜουσταΦά πασά και του Ελληνα Προξένου στην Πρέβεζα

το 1838), αφορώσαν την ειλικρινή και θετική σύμπραξιν κατά της ληστεί

ας. την αμοιβαίαν εις τα ενδότερα απομάκρυνσιν των υπ6mων μιας

ταραχής, την ασΦάλειαν εν γένει της ησυχίας των Μεθορίων και των

παρακειμένων επαρχιών αμφοτέρων των επικρατειών.

»ΟΠΟΙαν όμως διαγωγήν έδειξαν και ύστερα από την συνθήκην αυτήν

αι αρχαίτων τουρκικών Μεθορίων; Ενώ αι Ελληνικαί, αρχαί, σύμφωνα με

την συνθήκην κατεδίωξαν την ληστεΙαν και επέφεραν την εξόντωσίν της,

οι Τούρκοι αντίθετα περιποιούνται τους ληστάρχους Καλαμάτα, Καρα

νάσο, Χαμχούγιαν, Βούλγαρη, Κορκότσελον και λοιπούς, τους μισθοδο

τούν και τους διορίζουν προς απειλήν σε θέσεις εμmστoσύνης. Τις δεν

γνωρΙζει ότι ενώ εις τα μεθόρια το στρατιωτικόν Δικαστήριον κατεδiωκεν

τους συλληΦθέντας εκ των ληστών, εις τον Δομοκόν ένας των Δερβενα.

γάδων εστεΦάνωσε τον Καλαμάταν; Τις δεν γνωρίζει, ότι, ενώ αι Ελλη

νικαί ΑρχαΙ έπραττον με τόσην ειλικρiνειαν υπέρ των συμφερόντων των

γειτόνων, αι Τουρκικαί εφρόντιζον σύρουσαι εις το μέρος τους τους Βλα

χοποιμένας επi υποσχέσει ασυδοσίας; Τις δεν γνωρlζει ότι, ενώ συνωμο

λογήθη η συνθήκη εις την Πρέβεζαν ρητώς (:) η εξόντωσις των ληστών,

οι Δερβεναγάδες έφερον πλησloν των τον Καραμπέτσον, 2ελιγιανναίον

και λοιπούς καταδιωκομένους από το Ελληνικόν Κράτος;

»Γνωρίζουσα (η Ελληνική Κυβέρνησις) την Τουρκική κρίσιν και

πίστιν, υποχρεούται να εξασφαλίση επi του παρόντος την θέσιν της

Λαμίας, ως το αρμοδιώτερον ορμητήριον, και δια προκαταρκτικών

μέτρων να έχη ετοίμην την κlνησιν ενός εθνικού πολέμου εις το πρώτον

σύνθημα ή ληστρικής τινός εισβoλής»όl).

ΑυθαιρεσΙει; των μεταβατικών σωμάτων

Η επαρχία της Φθιώτιδας &:ν υποΦέρει μόνο από τις ληοτοσυμμορίες

που μπαινοβγαίνουν από την τουρκική παραμεθόριο, αλλά καταδυνα

στεύεται και από τα μεταβατικά αποσπάσματα που έχουν ως αποστολή

τη διαΦύλαξη των κατοίκων από τα κακουργήματα των ληστών. Δείγμα

της κακομεταχείρισης των κατοίκων από τους μεταβατικούς στρατιώτες

έχουμε μία αναΦορά των κατοίκων της Στυλίδας στις 3 Νοεμβρίου 1843
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με παράπονα κατά του αξιωματικού Κώστα Δημητριάδη: « ... κατά

δυστυχίαν ο ΚώσταςΔημητριάδης,υπασ:mστήςτου κ. Β. Μαυροβουνιώ

του, διορισθείςως τοιούτοςπρο χρόνου. όχι μόνον δεν θεωρείτους Στυ

λιδιώτας ανθρώπους του αγώνος (του 1821), όχι μόνον δεν σέβεται τας

εκδουλεύσεις των (...), αλλά ως εκ της επιρροής και βαρύτητος της θέσε

ώς του, τους μεταχειρίζεται ως ανδράποδα. άλλους ξυλίζων, άλλους

απειλών, άλλους περιΦρονών, και δι' άλλους διατάττων ατρατιώτας να

τους ξυλiσωαιν ... Εν ενί λόγω ο τρόπος του απεκατέατη JWλύ επαχθής,

τυραννικός και ανυπόφορος. και μολονότι τοιούτος παραβλέπεται από

τον προϊστάμενόν του ... fl Βασιλική Κυβέρνησις, αν ευχαριατήται να

επεκτείνη τα προνόμια της ελευθερίαςμέχρι της Στυλίδος. ήτις δια τους

προεκτεθένταςλόγους στερείται ταύτα... Eivat ευχής έργον και πολύ

κατεπείγον να απομακρύνη τον τοιούτον από την Στυλίδα»4/. Το γνήσιο

της υπογραΦής των 60 αναφερομένων επικυρώνει και ο Πάρεδρος Στυ

λίδας Θεόδωρος Λάμπρου 4J •

Με βασιλικό δ/γμα στις 30 Οκτωβρίου 1844 αμνηστεύονται οι αρχιλη

στές: Γ. Καραρραχιάς, Γ. Χαμχούγιας, Αναστάσιος Καλαμάτας, Γιάννης

Γιαταγάνας, Δημ. Κορκόντζελος, Κων/νος Καραμελάκης, Ευάγγελος

Κοψαλής, Χρίστος Χιλιανόπουλος ή Κλιάφας και Γ. Μαλισσόβας. Σχο

λιάζοντας εφημερίδα της εποχής τη δοθεωα αμνηστία, μεταξύ των

άλλων γράφει: « ... αλλ' ήρμοζεν, ερωτώμεν,μετά τοσαύταςκακουργίας

να δοθή το ολέθριον παράδειγμα προς εκείνους, όσοι διατίθενται να

κακουργήσωσι;Ήρμοζενώστε να κηρυχθήκαι ο Νόμοςκαι η Αρχή ανί

σχυρος, ως ωτός αράχνης, ενώπιονκακούργωντινών...»4J.

Το 1845, μέσα σε δέκα μέρες, στη Φθιώτιδα διαπράχτηκαν: Φόνος στο

χωριό Σπαρτιά, Φόνος αγροΦύλακα στα αμπέλια της Λαμίας, Φόνος ποι

μένα και αρπαγή 15 προβάτων στη Σαραμουσακλή (Ροδίτσα) Λαμίας,

ληστεία στο χωριό Κάψι Τυμφρηστού. ληστές πήραν 6 πρόβατα και

αφαίρεσαν τα όπλα από τους ποιμένες στη Μαστάνη (;). άλλοι ληστές

άρπαξαν 20 πρόβατα του Δ. Κεμπρέκου στο Μπεκί (Σταυρό) Λαμiας".

Η ληστεCΑ στην EπαρχCΑ της Φθιώτιδας 477

Η Φθιώτιδα κατά τα ληστοαποστατικά γεγονότα του 1847 - 1848
Τα γεγονότα του 1847 και 1848 χαρακτηρίζονται από τις μεγάλες απο

στασίες και ανταρσίες που αναστάτωσαν όλη τη χώρα και κυρίως την

παραμεθόρια Φθιώτιδα. Το σύνθημα της ανταρσίας πρώτοι έδωσαν ο

Θοδωράκης Γρίβας' και Νικόλαος Κριεζώτηςol6. στην Ακαρνανία ο πρώ

τος και στην Εύβοια ο δεύτερος. αφού πρώτα υπέβαλαν παραίτηση από

τις θέσεις τους, ο μεν Γρίβας από τη θέση του Εmθεωρητή του Στρατού,

ο δε Κριεζώτης από τη θέση του Νομοεmθεωρητή της Εύβοιας. Τα δύο

αυτά αποστατικά κινήματα που έγιναν στις αρχές του καλοκαιριού του

1847 απέτυχαν και οι αρχηγοί τους. για να σωθούν. κατέφυγαν ο Θοδω-
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ράχης Γρίβας στη Ζάκυνθο και ο Νικόλαος Κριεζώτης στη Χίο και κατό

πιν στη Σμύρνη.

Ύστερα από λίγες μέρες ξέσπασε σοβαρή στάση στη Δυτική Ελλάδα.

Ο Ιωάννης Φαρμάκης", ο Γιάννης Μακρυγιάννης48και ο φρούραρχος της

Ναυπάκτου Α. Βοζαtτης~ σηκώνουν τη σημα(α της νέας ανταρσ(ας και

απαιτούν την εφαρμογή του συντάγματος και την εκκαθάριση της βασι

λικής αυλής. Κατά των αποστατών η Κυβέρνηση έστειλε τον Ιωάννη

Μαμούρη5' με στρατό, για να καθυποτάξει την ανταρσία. Το νέο αυτό

κίνημα στη Δυτική Ελλάδα απέτυχε χάρη στην κινητοποίηση των κυβερ

νητικών δυνάμεων και από τους πρωτεργάτες του ο Ιωάννης Φαρμάκης

πιάστηκε αιχμάλωτος, ο Γιάννης Μακρυγιάννης και ο Α. Βοζα{της φυλα

κ(στηκαν και οι άλλοι κατέφυγαν στο Τουρκικό51 • Στις 25 Μαρτίου 1848
αμνηστεύτηκαν οι αντάρτες αξιωματικοί που ήταν στο Τουρκικό Παπα

κώστας Τζαμάλα ςS1, Γιάννης Βελέντζα ς5), Ευάγγελος Κοντογιά ννης5ol, ο

λήσταρχος Δημήτριος Ταρκαζί κης55, ο Αθανάσιος Μπαλατσόςs.; και ο

Ιωάννης Φαρμάκης, εκτός από το Θοδωράκη Γρίβα, τον ταγματάρχη Α.

Βοζαίτη και το Νικόλαο Κριεζώτη57.

Τα πράγματα όμως δυσκολεύουν πολύ κατά το 1848. γιατί αναστατώ·

νεται από τις ανταρσίες ολόκληρη σχεδόν η Ελλάδα. Στις 24 Απριλίου

1848 ο Γ. Περρωτή ς5Ι καταλαμβάνει την Καλαμάτα με 700 άντρες. στις 26
ο Αριστείδης Ρέντης59 και Γ. Λύκος ή Χελιώτης'Ο ξεσηκώνουν την Κοριν

θία'·. Ο Παπακώστας Τζαμάλας και ο Γιάννης Βελέντζας με 300 άντρες

βρίσκονται στα ελληνικά σύνορα στο Παλιομονάστηρο της Ζαμπατιώ

τισσας, όπου περιμένουν να έρθει και ο Ευάγγελος Κοντογιάννης με

άλλους 600 άντρες, με σκοπό να κατευθυνθούν προς τη Λαμία και ενδε

χομένως κάπου αλλού. Οι κάτοικοι της Λαμίας θορυβήθηκαν από τις

δυσάρεστες αυτές ειδήσεις και το βράδυ δεν έκλεισαν μάτι από την αγω

νία τους.

Την κατάσταση που εmκρατούσε στην πόλη την περιγράφει εφημερί

δα της εποχής ως εξής: «Χθες την πρωίαν το στρατιωτικόν ταμείον, το

οποίον ήτο εις την πόλιν της Λαμίας,μετεκόμιααν(αι Αρχαi) εις το Φρού

ριον. Ωσαύτως διετάχθη ο Ταμίας Φθιώτιδος, ώστε τα χρήματα, τας ομο

λογίας, το χαρτόσημον να μεταΦερθή εις το αυτό μέρος (φρούριον), τα

οποία και επήγε. Ωσαύτως διετάχθη ο συμβολαιογράφος και υποθηκο

Φύλαξ να υmiγωσι τα συμβόλαια και τα βιβλία των υποθηκών εις το ανω

τέρω μέρος. Ταύτας τας πράξεις ιδόντες οι πολiται εξεπλάγησαν...»'l. Οι

κάτοικοι αναστατώθηκανκαι προσπαθούσαννα κρύψουν τα πράγματά

τους ή να Φύγουν στις επαρχίες.

Τον Απρίλιο του 1848 οι αποστάτες που ήταν συγκεντρωμένοι στην

παραμεθόριο εισέβαλαν στη Φθιώτιδα. Συγκεκριμένα στις 9 του μηνός

από το σημείο Δερβέν Φούρκα άρχισαν να εισδύουν στο ελληνικό έδα-
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φος. Η Φθιώτιδα αναστατώνεται και η πόλη της Λαμίας βρίσκεται σε

ασφυκτικό πολιορκητικό κλοιό, διότι ο αντισυνταγματάρχης Κ. Ι. Βελέ

ντζας κατέλαβε τη Σαραμουσακλή (Ροδίτσα), ο ταγματάρχης Β. Βαλα

τσός τη Μεγάλη Βρύση και το Φαρδύ (;), ο ταγματάρχης Ευάγγελος

Κοντογιάννης το Λιανοκλάδι και ο αντισυνταγματάρχης Παπακώστας

Τζαμάλας κινείται προς το Μαυρολιθάρι, Χρισό, Δελφούς, Αράχοβα και

Αμφισσα"'. Στις 17 Απριλίου 1848 ο αντισυνταγματάρχης Κ. Ι. Βελέντζας

επιτίθεται εναντίον της Λαμίας, αλλά απέτυχε να την καταλάβει, γιατί

την υπεράσπιζαν οι Κυβερνητικές δυνάμεις με τον υποστράτηγο Ιωάννη

Μαμούρη, τον οποίο έσπευσε να βοηθήσει από τη Θήβα ο ταγματάρχης

Γαρδικιώτης Γρ(βας". Η κατάσταση ήταν καλύτερη για τον Ευάγ.

Κοντογιάννη που δρούσε ανενόχλητος στην περιοχή της Υπάτης, φτάνο

ντας ως τη Σουβάλα (Πολύδροσο) και Αγόριανη (Επτάλοφο) Παρνασσί

δας, ενώ ο Παπακώστας Τζαμάλας από το Μαυρολιθάρι κατεβαίνει και

κυριεύει την Αμφισσα: «Ούτω αι μεν επαρχίαι της Υπάτης, Παρναααίδος

ολόκληρος σχεδόν, η δε της Λαμίας κατά μέγα μέρος ευρίσκονται υπό

την επιρροήν των πολεμίων της εξουαίας»65. Χαρακτηρίζοντας την Em
κρατούσα κατάσταση σύγχρονη εφημερίδα γράφει: «Ευρωκόμεθα εις

περίατααιν έκτακτον, επανήλθομεν δυστυχώς εις τας δεινάς εποχάς του

1827 και 1832. Η ένοπλος κ[νηαις των περί, Παπακώσταν, Βελέντζαν,

Βαλαταόν και Κοντογιάννην, μικρά και περιφρονητέα πeώτoν, μεγάλη

και ακατάβλητος ήδη Φαινομένη, πολλάς κυριεύει της Στερεάς Ελλάδος

επαρχίας και την γειτονικήν Πελοπόννηαον κλονίζει εκ βάθρων»l>6.

Μετά την αποτυχία των ανταρτών να καταλάβουν τη Λαμία, στις 2
Matov, αποσύρονται από τα χωριά Σαραμουσακλή, Ομέρμπεη (Ανθήλη)

και Αλαμάνα και υπό τον Παπακώστακαι τους ληστάρχους Καταρραχιά

και Καλαμάτα με 800 άντρες κατευθύνονται προς την Υπάτη. Αυτοί

όμως, αντί να εισέλθουν στην πόλη της Υπάτης, οχυρώθηκαν στο Παλιο

χώρι και ξάφνιασαν το Γαρδικιώτη Γρίβα που τους ακολουθούσε και του

προκάλεσαν πολλές απώλειεςι. Ύστερα από τη μάχη στο Παλιοχώρι οι

στασιαστές εισήλθαν στην Υπάτη και οχυρώθηκαν σ' αυτή μαζί με τον

Κοντογιάννη που πολιορκούσε το μικρό στρατιωτικό σώμα που ήταν

οχυρωμένο στο στρατώνα της πόλης. Ο υποστράτηγος Ιωάννης Μαμού

ρης, αφού οι αντάρτες εγκατέλειψαν τις θέσεις του γύρω από τη Λαμία,

επιτίθεται εναντίον τους στην Υπάτη και αυτοί τη νύχτα, στις 8 :προς 9
Matov, εγκατέλειψαν την πόλη, αφού :προηγουμένως είχαν κάψει πολλά

σπίτια, κατευθυνόμενοιπρος την οροθετική γραμμή". Η Υπάτη κατά τη

διάρκεια των συγκρούσεων μεταξύ των ανταρτών και των Κυβερνητι

κών δυνάμεων έπαθε πραγματική καταστροφή. Το ένα τρίτο της πόλης

καταστράφηκε από τους αντάρτες και τα δύο τρίτα από τους ατάκτους

του υποστρατήγου Ιωάννη Μαμούρη, μεταξύ των οποίων και η βιβλιο-
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ράχης Γρίβας στη Ζάκυνθο και ο Νικόλαος Κριεζώτης στη χω και κατό

πιν στη Σμύρνη.

Ύστερα από λίγες μέρες ξέσπασε σοβαρή στάση στη Δυτική Ελλάδα.

Ο Ιωάννης Φαρμάκης"', ο Γιάννης Μακρυγιάννης4καιο φρούραρχοςτης

Ναυπάκτου Α. Βοζαiτης9 σηκώνουν τη σημα(α της νέας ανταρσίας και

απαιτούν την εφαρμογή του συντάγματος και την εκκαθάριση της βασι

λικής αυλής. Κατά των αποστατών η Κυβέρνηση έστειλε τον Ιωάννη

ΜαμσύρηSO με στρατό, για να καθυποτάξει την ανταρσία. Το νέο αυτό

κίνημα στη Δυτική Ελλάδα απέτυχε χάρη στην κινητοποίηση των κυβερ

νητικών δυνάμεων και από τους πρωτεργάτες του ο Ιωάννης Φαρμάκης

πιάστηκε αιχμάλωτος. ο Γιάννης Μακρυγιάννης και ο Α. Βοζαiτης φυλα

κ(στηκαν και σι άλλοι κατέφυγαν στο Τουρκικό!·, Στις 25 Μαρτίου 1848
αμνηστεύτηκαν οι αντάρτες αξιωματικοί που ήταν στο Τουρκικό Παπα

κώστας TζαμάλαςSl. Γιάννης ΒελέντζαςS3, Ευάγγελος Κοντογιάwης5ol. ο

λήσταρχος Δημήτριος TαρκαζίκηςS5, ο Αθανάσιος Μπαλατσό ςS6 και ο

Ιωάwης Φαρμάκης, εκτός από το Θοδωράκη Γρίβα. τον ταγματάρχη Α.

Βοζαiτη και το Νικόλαο Κριεζώτη57.

Τα πράγματα όμως δυσκολεύουν πολύ κατά το 1848. γιατί αναστατώ
νεται από τις ανταρσl.ες ολόκληρη σχεδόν η Ελλάδα. Στις 24 Απριλίου

1848 ο Γ. Περρωτήςsι καταλαμβάνει την Καλαμάτα με 700 άντρες. στις 26
ο Αριστείδης PέντηςS"και Γ. Λύκος ή Χελιώτης' ξεσηκώνουν την Κοριν

θία'!. Ο Παπακώστας Τζαμάλας και ο Γιάwης Βελέντζας με 300 άντρες

βρίσκονται στα ελληνικά σύνορα στο Παλιομονάστηρο της Zαμπατιώ~

τισσας, όπου περιμένουν να έρθει και ο Ευάγγελος Κοντογιάννης με

άλλους 600 άντρες. με σκοπό να κατευθυνθούν προς τη Λαμία και ενδε

χομένως κάπου αλλού. Οι κάτοικοι της Λαμίας θορυβήθηκαν από τις

δυσάρεστες αυτές ειδήσεις και το βράδυ δεν έκλεισαν μάτι από την αγω

νία τους.

Την κατάσταση που επικρατούσε στην πόλη την περιγράφει εφημερί

δα της εποχής ως εξής «Χθες την πρωίαν το στρατιωτικόν ταμεων, το

οποων ήτο εις την πόλιν της Λαμίας. μετεκόμιααν (αι Αρχαί) εις το φρού

ριον. Ωσαύτως διετάχθη ο Ταμίας Φθιώτιδος. ώστε τα χρήματα. τας ομο

λογίας. το χαρτόσημον να μεταφερθή εις το αυτό μέρος (φρούριον), τα

οπο{α και επήγε. Ωσαύτως διετάχθη ο συμβολαιογράφος και υποθηκο

Φύλαξ να υπάγωαι τα συμβόλαια και τα βιβλία των υποθηκών εις το ανω

τέρω μέρος. Ταύτας τας πράξεις ιδόντες οι πολ{ται εξεπλάγησαν.. .»~. Οι
κάτοικοι αναστατώθηκαν και προσπαθούσαν να κρύψουν τα πράγματά

τους ή να Φύγουν στις επαρχl.ες.

Τον Απρίλιο του 1848 οι αποστάτες που ήταν συγκεντρωμένοι στην

παραμεθόριο εισέβαλαν στη Φθιώτιδα. Συγκεκριμένα στις 9 του μηνός

από το σημείο Δερβέν Φούρκα άρχισαν να εισδύουν στο ελληνικό έδα-
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φος. Η Φθιώτιδα αναστατώνεται και η πόλη της Λαμίας βρίσκεται σε

ασφυκτικό πολιορκητικό κλοιό, διότι ο αντισυνταγματάρχης Κ. Ι. Βελέ

ντζας κατέλαβε τη Σαραμουσακλή (Ροδίτσα), ο ταγματάρχης Β. Βαλα

τσός τη Μεγάλη Βρύση και το Φαρδύ (;), ο ταγματάρχης Ευάγγελος

Κοντογιάννης το Λιανοκλάδι και ο αντισυνταγματάρχης Παπακώστας

Τζαμάλας κινείται προς το Μαυρολιθάρι, Χρισό, Δελφούς, Αράχοβα και

Άμφισσαι.J. Στις 17 Απριλίου 1848 ο αντισυνταγματάρχης Κ. Ι. Βελέντζας

εmτίθεται εναντίον της Λαμίας, αλλά απέτυχε να την καταλάβει, γιατί

την υπεράσmζαν οι Κυβερνητικές δυνάμεις με τον υποστράτηγο Ιωάννη

Μαμούρη, τον οποίο έσπευσε να βοηθήσει από τη Θήβα ο ταγματάρχης

Γαρδικιώτης Γρίβαςμ. Η κατάσταση ήταν καλύτερη για τον Ευάγ.

Κοντογιάννη που δρούσε ανενόχλητος στην περιοχή της Υπάτης, φτάνο

ντας ως τη Σουβάλα (Πολύδροσο) και Αγόριανη (ΕπτάλοΦο) Παρνασσί

δας, ενώ ο Παπακώστας Τζαμάλας από το Μαυρολιθάρι κατεβαίνει και

κυριεύει την Άμφισσα: «Ούτω αι μεν επαρχ{αι της Υπάτης, Παeνασσίδoς

ολόκληρος σχεδόν, η δε της Λαμίας κατά μέγα μέρος ευρwκονται υπό

την εmρρoήν των πoλεμiων της εξουσίας»i5. Χαρακτηρίζοντας την Em
κρατούσα κατάσταση σύγχρονη εφημερίδα γράφει: «Ευρwκόμεθα εις

περίστασιν έκτακτον, επανήλθομεν δυστυχώς εις τας δεινάς εποχάς του

1827 και 1832. Η ένοπ.1.0ς κίνησις των περί Παπακώσταν, Βελέντζαν,

Βαλατσόν και Κοντογιάννην, μικρά και περιφρονητέα :πeώτoν, μεγάλη

και ακατάβλητος ήδη φαινομένη, πολλάς κυριεύει της Στερεάς Ελλάδος

επαρχ{ας και την γειτονικήν Πελοπόννησον κλονΙζει εκ βάθρων»6(,.

Μετά την αποτυχία των ανταρτών να καταλάβουν τη Λαμία, στις 2
Maiou, αποσύρονταιαπό τα χωριά Σαραμουσακλή,Ομέρμπεη (Ανθήλη)

και Άλαμάνα και υπό τον Παπακώστακαι τους ληστάρχους Καταρραχιά

και Καλαμάτα με 800 άντρες κατευθύνονται προς την Υπάτη. Αυτοί

όμως, αντί να εισέλθουν στην πόλη της Υπάτης, οχυρώθηκαν στο Παλιο

χώρι και ξάφνιασαν το Γαρδικιώτη Γρίβα που τους ακολουθούσε και του

προκάλεσαν πολλές απώλειες·7. Ύστερα από τη μάχη στο Παλιοχώρι οι

στασιαστές εισήλθαν στην Υπάτη και οχυρώθηκαν σ' αυτή μαζί με τον

Κοντογιάννη που πολιορκούσε το μικρό στρατιωτικό σώμα που ήταν

οχυρωμένο στο στρατώνα της πόλης. Ο υποστράτηγος Ιωάννης Μαμού

ρης, αφού οι αντάρτες εγκατέλειψαν τις θέσεις του γύρω από τη Λαμία,

εmτίθεται εναντίον τους στην γπάτη και αυτοί τη νύχτα, στις 8 προς 9
ΜαΊ:συ, εγκατέλειψαν την πόλη, αφού προηγουμένως είχαν κάψει πολλά

σπίτια. κατευθυνόμενοι προς την οροθετική γραμμή 63. Η Υπάτη κατά τη

διάρκεια των συγκρούσεων μεταξύ των ανταρτών και των Κυβερνητι

κών δυνάμεων έπαθε πραγματική καταστροΦή.Το ένα τρίτο της πόλης

καταστράφηκεαπό τους αντάρτες και τα δύο τρίτα από τους ατάκτους

του υποστρατήγου Ιωάννη Μαμούρη, μεταξύ των οποίων και η βιβλισ.
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θήκη του Δημητρίου Αινιάνος με τα πολύτιμα χειρόγραΦά τηςt. Όταν ο

Δημήτριος Αινιάν επέστρεψε στην Υπάτη αναλύθηκε σε δάκρυα, όταν

ειδε καταστραμμένη την περιουσία του. και έγραψε: «Αλλ' οποίον φοβε

ρόν θέαμα! Το ερείπιον της πυρποληθείσης υπό των βασιλικών στρατευ

μάτων οικίας μου, η διαρπαγή και η πυρπόλησις απdσης της περιουσίας

μου και η γυμνότης των οικείων μου μοι επροξένησεσαν τοιαυτα dλyη.

ώστε δεν ηδυνάμην να κρατήσω τα δάκρυά μου»70.

Οι αντάρτες καταδιωκόμενοι από τις Κυβερνητικές δυνάμεις κατέφυ

γαν στο Τουρκικό με 450 έως 600 άντρες. Ο Παπακώστας και ο Βαλα

τσός πήγαν στη μονή Ρεντ(νας, ο Βελέντζας και Κοντογιάννης κατέφυ

γαν στην Ka'itoa (Μακρυρράχη)και ο Καταρραχιάςκαι Θεοχάρης πιά

στηκαν αιχμάτωτοικαι κλείστηκανστο φρούριο της Λαμίας".

Η ανταρσίατου J848, που είχε ως στόχους τη διάλυση της παράνομης

Βουλής, την εφαρμογή του Συντάγματος και την κάθαρση του Παλατιού

από τους αυλικούς, είχε φοβερές συνέπειες'l. Οι νεκροί και τραυματίες

και από τις δύο μεριές ξεπέρασαν τους 300, η Υπάτη αποτεφρώθηκε και

οι επαρχίες της Λαμίας και της γπάτης υπέστησαν τόσες καταστροΦές,

που δεν μπορούν να συνέλθουν ούτε ύστερα από τρία χρόνια73 • Όσο για

τις αντίπαλες δυνάμεις που πήραν μέρος υπολογίζονται σε 9000 άντρες

για τους Κυβερνητικούς και 3000 για τους αποστάτες7(. Στους αντάρτες

του J848 δόθηκε αμνηστεία εκτός από τους αρχηγούς: Παπακώστα Τζα

μάλα, Ιωάννη Βελέντζα, Νικόλαο Κοντογιάννη, Ευάγγελο Βαλατσό και

τους αρχιληστές Δημήτριο Ταρκαζίκη και Γεώργιο Καταρραχιά75 • Τελικά

το ]850 δόθηκε αμνηστεία και στον Παπακώστα Τζαμάλα, στον Ευάγγε

λο Βαλατσό και στο Νικόλαο Koντoγιάννη7~.

Μπορεί να έληξαν οι λησταποστασίες στη Φθιώτιδα του J847 και J848,
όμως δε σταμάτησαν οι ληστείες, γιατί μετά τα επαναστατικά αυτά γεγο

νότα παρατηρείται έξαρση της ληστείας στη ΦθιώτιδαΠ• Στους ανατολι

κούς δήμους της Φθιώτιδας από τον Αχινό ως την Αμαλιάπολη (Μιντζέ

λα) μία ληστοσυμμορία από 40 ληστές, διαιρεμένη σε 4 τμήματα, υποθάλ

πεται και τροφοδοτείται από τους κατοίκους και μάλιστα από τους ισχυ

ρούς. Σχολιάζοντας τα σχετικά γεγονότα η εφημερίδα (Αιών)) γράφει:

«Ας ομολογήσωμεν μίαν λυπηράν αλήθειαν. Η ληστεία κατήντησε το

εμπόριον των λεγομένων τρανών διαφ6ρων μερών, καθείς εξ αυτών υπο

στηρίζει μίαν αυμμορ{αν... Εκ των τρανών αυτών (...) υποθάλπουσι την

ληστείαν, οι μεν ελπίζovτες δι' αυτής να έλθωσιν εις τα πράγματα, οι δε

δι' εκδικήσεις, κατ' άλλους δια να καταδείξωσιν ανικάνους τους ε:ruφορ

τιαμΈVoυς την καταδίωξιν των ληστών στρατιωτικούς ...»71.

Ήδη από το 1850 τρεις βουλευτές της Φθιώτιδας, οι Δημ. Χατζίσκος,

Κ. Δυοβουνιώτης και Γεώργιος Ριζόπουλος, είχαν συνυπογράψει αναφο

ρά προς τον Υπουργό Εσωτερικών για τα ενδεικνυόμενα μέτρα για την
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πάταξη της ληστείας στην περιΦέρειά τους, όπου μεταξύ των άλλων γρά

φουν: «Η επαρχία της Φθιώτιδος, συμπεριλαμβανομένων και των του

Θρονωυ και Θερμοπυλών της επαρχίας Λοκρίδος. δηλον6τι ολόκληρα

τα εμπεριέχοντα μέρη τα διαχωριζ6μενα εξ ενός από την οροθετικήν

γραμμήν, ήτοι από την σειeάν των Ορέων της Όρθριδος (sic) και εξ

άλλου από την σειeάν των Ορέων της Οίτης, να διαιeεθή εις εξ τμήματα

με διαγεγραμμένα και γνωστά 6ρια έκαστον». Στη συνέχεια προτείνουν

τη στρατιωτική οργάνωση του κάθε τμήματος και καταλήγουν: «Ταύτα

εθεωρήθησαν ως Μαν συντελεστικά μέτρα προς εξασΦάλισιν της .7Wlv
παθούς Επαρχίας της Φθιώτιδος, ήτις καταδικασθείσα να ελέγχη και την

οροθετικήν γραμμήν καταμαστίζεται από την ληστείαν, επtβαρυνoμένης

και από τα μεταβατικά (α:ωσπάσματα)>>7'. Κατά το 1851 και 1852 κατα

τρομοκρατούσε τη Φθιώτιδα ο λήσταρχος Αναστάσιος Καλαμάτας, που

υποθαλπόταν από τους Τουρκαλβανούς δερβεναγάδες στο Τουρκικό και

έκανε επιδρομές στο Ελληνικό.

Τα τραγικά γεγονότα Ιί.ύφαι; - Επεισόδιο Μονήι; Αντίνιτσαι;

Κατ' άλλους στις 16" και κατ' άλλους στις 1781 Σεπτεμβρίου 1852 το

παραμεθόριο χωριό της Γλύφας στη Φθιώτιδα γνώρισε την καταστροΦή

και τη βαρβαρότητα των ληστοσυμμοριών των αρχιληστών Αναστασίου

Καλαμάτα, Γεωργίου Κυριάκου, Σωτήρη Σκαμπάρδονη και Κελεπούρη.

Οι αρχιληστές αυτοί μαζί με άλλους ληστές που ανέρχονταν συνολικά

στους 2781. και κατ' άλλους στους 328.1 εισήλθαν στο χωριό, παρουσιαζό

μενοι ως μεταβατικό απόσπασμα, γιατί προπορεύονταν τρεις ληστές ντυ

μένοι χωροΦύλακες και άλλοι πέντε ακολουθούσαν Φέροντας στα Φέσια

τους το ελληνικό στέμμα.

Οι κάτοικοι όμως του χωριού (ήταν πενήντα oικoγένειε~) μόλις τους

αντιλήΦθηκαν, άλλοι εγκατέλειψαν το χωριό και άλλοι οχυρώθηκαν στα

σπίτια τους και άρχισαν να πυροβολούν τους ληστές, σκοτώνοντας ένα

ληστή και τραυματίζοντας το λήσταρχο Κελεπούρη και κάποιον άλλο

ληστή". Τους σώθηκαν όμως τα πολεμοΦόδια και οι ληστές βρήκαν την

ευκαιρία και πλησιάζοντας στα σπίτια άρχισαν να βάζουν φωτιά σ' αυτά.

Οι κάτοικοι απειλούμενοι από τις σφαίρες και από τη φωτιά των ληστών

πηδούσαν έξω από τα παράθυρα των σπιτιών τους και βρίσκονταν στη

διάκριση των επιτιθεμένων".

Ο απολογισμός ήταν φοβερός. Πολλοί οι νεκροί και οι τραυματισμέ

νοι στο χωριό. Έντεκα νεκροί, οι περισσότεροι aπανθρακωμένoι ή φοβε

ρά ακρωτηριασμένοι, και άλλοι πληγωμένοι8'1. Κατά την εφημερίδα

«Αθηνά» οι νεκροί ανέρχονταν σε δέκα πέντε·, ενώ κατά την εφημερίδα

~(Aιών» σε δέκα τέσσερις'J, και φυσικά τεράστιες οι υλικές καταστροΦές

των κατοίκων.
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Οι ληστές αφού λαφυραγώγησαν το χωριό, φόρτωσαν τη λεία τους σε

εννιά ημιόνους που πήραν από το χωριό και ανενόχλητοι αναχώρησαν

για το Τουρκικ6 90 • Στις 18 Σεπτεμβρίου 1852 οι ληστές πήγαν στο παρα

μεθόριο χωριό της Βρύναινας στο Τουρκικό και διαμοίρασαν τα λάφυρά

τους με το δερβέναγα του Αλμυρού Χατζή Μουχτάρη και τους άντρες

του! Όταν συναντήθηκε στην παραμεθόριο ένας Έλληνας αξιωματικός

με το δερβέναγα Χατζή Μουχτάρη και διαμαρτυρήθηκε για τα επεισόδια

της Γλύφας και την υπόθαλψη των ληστών από το μέρος του, απάντησε:

«Και αι δικα{ μας γυναlκες εΦόρεσαν εξ αιτίας σας κατά το παρελθόν τα

έτη μαύρες μπόλιες εις τα κεΦdλια, τώρα φορούν και αι δικαΙ σας, ε{με

θα ίσια»'!.

ΓιατΙ όμως οι ληστές διkπραξαν τις φοβερές αυτές θηριωδiες στο

παραμεθόριο χωριό της Γλύφας; Τα συνταρακτικά αυτά γεγονότα έρχο

νται ως απόρροια του επεισοδίου που συνέβη στη Μονή της Αντίνιτσας

κατά τον ετήσιο εορτασμό της μονής. Ας δούμε όμως αναλυτικότερα τα

σχετικά γεγονότα. Στις 8 Σεπτεμβρίου 1852, στη θρησκευτική πανήγυρη

της μονής είχε συρρεύσει πλήθος προσκυνητών και από τις δύο εmκρά

τειες γύρω στους 4000 Χριστιανούς. Ο Νομάρχης Φθιωτιδοφωκίδας Α.

Ζυγομαλάς, ο μοίραρχος του Νομού και άλλες επίσημες στρατιωτικές και

πολιτικές αρχές της Λαμίας με μικρή φρουρά χωροφυλάκων τίμησαν τον

εορτασμό της μονής με την παρουσία τους. Την πανήγυρη όμως Emaxt
φτηκε και ι.uα ομάδα Τουρκαλβανών από τον παρακείμενο τουρκικό

σταθμό του Δερβέν Φούρκα υπό τον Ρεσίτη. Ένας όμως από τους άντρες

του Τουρκαλβανού σταθμάρχη Ρεσίτη εmχείρησε να εισέλθει στο ναό

οπλισμένος, αλλά εμποδίστηκε από τους προσκυνητές. ·Υστερα από γνώ

στη του συμβάντος και εντολή του Νομάρχη και του μοιράρχου συνελή

Φθη ο ταραχοποιός από ένα χωροφύλακα.

Ο συλληΦθείς οπλοφόρος ήταν ο ληστής Δημήτριος Ματσούκας από

το Μακρολείβαδο, ληστής από το 1843, εις βάρος του οποίου εκκρειωύ

σαν καταδικαστικές αποΦάσεις από τα ελληνικά δικαστήρια. Ο Ρεσίτης

διαμαρτυρήθηκε για τη σύλληψή του, αλλά τελικά πείστηκε ότι έπρεπε να

συλληΦθή, γιατί βρέθηκε σε έδαφος της ελληνικής επικράτειας: «Ούτω

πεισθέντες (οι Αλβανο{) εδόθησαν οι στρατιώται αμφοτέρων των μερών

εις διασκέδασιν»').

ΤΟ απόγευμα όμως που ο Νομάρχης με την ακολουθία του έφυγε από

τη μονή κατευθυνόμενος προς τη Λαμάι, σε ι.uα στενωπό τους αιφνιδία

σε ο Τουρκαλβανός Ρεσίτης με 50 άντρες μεταξύ των οποίων ήταν και

πολλοί ληστές, απειλώντας και φωνάζοντας ή μας δίνετε το σύντροφό

μας Ματσούκα ή κάνουμε χρήση των όπλων μας. Ο Νομάρχης δεν έχασε

την ψυχραιμία του και, αφού άφησε τους χωροΦύλακες να φυλάττουν

τον αιχμάλωτο Ματσούκα, πλησίασε τους Τουρκαλβανούς συνοριοφύ-
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λακες και τους εξήγησε ότι δεν μπορούσε να απελευθερώσει τον σύντΡΟω

φο τους, γιατί συνελήΦθη σε ελληνικό έδαφος και κάτι τέτοιο θα εξέθετε

την Κυβέρνησή του. Έτσι αποφεύχτηκε η συμπλοκή και ο Νομάρχης με

τη συνοδε(α του επέστρεψε πάλι στη μονή και από άλλο μονοπάτι κατέ

βηκε στη Λαμία. Ο Δημήτριος Ματσούκας ήταν για πολλά χρόνια διαμέ

σου των συγγενών του στο Μακρολείβαδο ο κατάσκοπος του ληστάρχου

Καλαμάτα, ο οποίος συνεργαζόταν με τη σειρά του με το δερβέναγα

Νουρένμπεη Κονίτσα. Πα(ρνοντας εκδίκηση οι ληστές για τη σύλληψη

του Ματσούκα, κατέστρεψαν το παραμεθόριο χωριό της ΓλύΦας93.

Τα θλιβερά και τραγικά γεγονότα της Γλύφας συγκλόνισαν το πανελ

λήνιο. Η εφημερ(δα «Αθηνά», πα(ρνοντας αφορμή από τα τραγικά αυτά

γεγονότα, μεταξύ των άλλων, γράφει: «•.. Οι κάτοικοι του Νομού Φθιώ

τιδοςκαθ'εκάστηνσφάζονταιως πρ6βατα... Δέκα οικογένειαι εξεκληρί_

σθησαν, εΙκοσιν έτεραι έμειναν γυμναίαπό μ6νην την ανωτέρωληστεΙαν.

Εις μόνον καλ6ς γέρων και οικογενειάρχης απώλεσε τρεις υιους, έναν

εικοσιπενταετή, έναν εικοσαετή και έναν δεκαετή. χωρίς να λογαριάσω

μεν τα βρέφη και τας γυναίκαςτης οικογενεΙας αυτής!.'! Τι να κάμη τώρα

ο γέρων αυτ6ς; Έχει καρδlαν, έχει θάρρος να ζήση/!.'

» Η εισβολή αυτή των ληστών και η κατακρεούργησις τ6σων αθώων

θυμάτων ενέπλησε θλίψεως και απελπισίας. τους δυστυχείς των μερών

εκείνων κατοΙκους, έτι δε μάλλον απέλπισε τους κατοίκους, διότι ενώ εις

την μεθ6ριον γραμμήν σταθμεύουσι τόσα στρατεύματα της Κυβερνήσε

ως, ολΙγοι ληστα{, αδεώς ειαβαλ6ντες εδραματούργησαν το λυπηρότερον

κακούργημα κατά των αδελΦών και συμπολιτών ημών. Εκε{νοι δε εις ους

παρεδ6θησαν παρ' αξίαν η μεταβατική διοίκησις δυνάμεως, αμεριμνού·

σης διόλου και ποσώς μη θεωρούντες καθήκον των την υπεράσπισιν της

ελληνικής χώρας και της ζωής των εν Ελλάδι, εξακολουθούσι μετά λύσ

σης και μανίας ληστεύοντες και ούτοι τους κατοίκους έτι σκληρότερον

και βαρβαρότερον, ένθεν μεν κάμνοντες χρήσιν των βασάνων, των κακώ

σεων και της δια ζέοντος ελα{ου και ζεστών ωών εις τας μασχάλας κατα

mέσεως, ετέρωθεν δε δια της διαστροΦής του ν6μου συλλαμβάνοντες.

δΈVoντες και απάγοντες εις την φυλακήν πάντα αθώον και φιλήσυχον, μη

ετεροφρονούντα, ή μη πληρώνοντα αδρά τέλη και δωροδοκίας εις τους

δημοσΙους ληστάς του»"'.

Τα θλιβερά γεγονότα της Γλύφας αmισχόλησαν και την Ελληνική

Βουλή. Ομιλών κάποιος βουλευτής (διαφεύγει το όνομά του), αφού

περιέγραψε τα δραματικά γεγονότα, επέρριψε την ευθύνη για ολιγωρια

στο μεταβατικό απόσπασμα που απείχε δύο ώρες από τη Γλύφα και δεν

έσπευσε σε βοήθεια των απειλουμένων κατοίκων: «Ουχ" μ6νον δεν

έσπευσαν προς άμυναν των πασχ6ντων. αλλά ουδέ επvρoβ6λησεν εκ της

θέσεώς του προς μικρόν τινά αντιπερισπασμόν. Και εν τούτοις αυτο{
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ούτοι οι μεταβατικοί, άλλοτε μεν, διότι χωρικοί τινες εκ μέθης, ορμηθέ

ντες επυροβόλησαν, επήλθαν κατ' αυτών πανταχόθεν, και δεαμιους τους

έφεραν εις την Φθιωτιδα. ως εκ της μάχης του 8ατερλώ επιστρέΦοντες»J5.

Επίσης ευθύνες αποδίδει ο βουλευτής και στο Δήμαρχο των Πτελεατών

για ολιγωρια, διότι αν και ανακάλυψε το λημέρι των ληστών, δεν ειδο

ποίησε τη μεταβατική δύναμη και δε μάζεψε τους κατοίκους να κατα

διώξει τους ληστές.

Η Φθιώτιδα κατά τον Κριμαϊκό Πόλεμο (1854 - 1856)
Με την κήρυξη του Κριμαϊκού Πολέμου (1854 - 1856) και την παρό

τρυνση του βασιλιά Όθωνα άρχισαν τα επαναστατικά κινήματα στις

αλύτρωτες περιοχές της Ηπείρου. της Θεσσαλίας και της Μακεδονίας96.

Η κατάσταση στη Λαμία είναι οικτρή, διότι η Λαμία ήταν το κέντρο της

στρατολογίας των ανταρτών και των προσφύγων Χριστιανών από τη γει

τονική Θεσσαλία. Από επιστολή που γράφτηκε στη Λαμία στις 11 Μαρτί

ου 1854 πληροφορούμαστε ότι «επιτόπια πολλά συμβαίνουσι δυσάρεστα

ήτοι νυκτοκλοπαί, Φόνοι και τα τοιαύτα, διότι οι άνθρωποι λιμόττουσι

της πίνας (sic), δύω μυλωνάδες εΦόνευσαν να τους πάρει αλεύρι»".

Για να αντιμετωπισθεί η δύσκολη κατάσταση στις βόρειες παραμεθό·

ριες επαρχίες ιδρύθηκαν τρία Αρχηγεία, το ένα στη Φθιώτιδα με έδρα τη

Λαμία υπό τον υποστράτηγο Γαρδικιώτη Γρίβα, το άλλο στην Ευρυτανία

με έδρα το Καρπενήσι και αρχηγό τον υποστράτηγο Χωροφυλακής Α.

Βλαχόπουλο και το τρίτο στο Αμφιλοχικό Αργος (Καρβασαρά) στην

Ακαρνανία υπό τον υποστράτηγο Σπ. Μήλιο". Στις 26 Απριλίου 1854 ο

υποστράτηγος Γαρδικιώτης Γρίβας, συνοδευόμενος από τους βουλευτές

Α. Γεωργαντά και Δημ. Χατζίσκο έφτασε στη Λαμία". Μετά την Αγγλο

γαλλική Κατοχή του Πειραιά και την κήρυξη της ουδετερότητας της

Ελλάδας στις 14/26 Mα'ιbυ 1854, που συνεπαγόταν την επιστροΦή των

ανταρτών στην Ελλάδα, παρατηρείται επιδείνωση της κατάστασης στη

Λαμία lOf • Τα διαλυθέντα ανταρτικά επαναστατικά σώματα πλημμύρισαν

τη Λαμία και για να επιβιώσουν πουλούσαν στους δρόμους της πόλης τα

άρματά τους. «Τι θέλουσι κάμει οι δυστυχείς αυτοί; ή θέλουσι wwθάνει

της πείνας ή θέλουσι γίνει λησταί», γράφει μια ανταπόκριση από τη

Λαμία στις 3 Ιουλίου 18541'1.
Για να αντιμετωπιστεί η νέα δυσάρεστη κατάσταση που δημωυργήθη

κε γίνεται νέα αναδιοργάνωση των καταδιωκτικών δυνάμεων. Σε έγγρα

ΦΟ του Υπουργού των Στρατιωτικών, υπό ημερομηνία 15 Δεκεμβρίου

1855. προς όλες τις στρατιωτικές αρχές, διαβάζουμε: «(Αρθρον /ον) Η

καταδίωξις της ληστείας, ούσα ανατεθειμένη εις την Χωροφυλακήν,

κατά τον κανονιαμ6ν αυτής, εκάστη μοιραρχία θέλει ενεργεί ανεξαρτή

τως καθ' 6σον αφορά την υπηρεσίαν ταύτην έχουσα εις την διάθεσίν της

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:41:41 EEST - 54.226.8.97



Η ληστεCα στην EπαρxCα της Φθιώτιδας 485

απάσαν την εν τω υπ;' αυτήν νομώ υπάρχουσαν στρατιωτικήν δύναμιν, ..
(ίιρθρον 20ν) Σχηματίl;oμεν δέκα εξ μεταβατικά αJwσπάσματα αναμίξ

από χωροΦύλακας, επικουρικούς και στρατιώτας των εκλεκτών λόχων

του πεζικού της γραμμής και των ακροβολιστών και διοικούμενα από

διακεκριμένης ικανότητος και πε{ρας αξιωματικούς των αυτών όπλων.

δια να περιπολώσιν αενάως προς καταδίωξιν της ληστείας εις τα ακόλου

θα μέρη: α) ... ε) Εις Φθιώτιδα 120 άντρες, εξ ων 30 χωροΦύλακες.το επι

κουορικόνκαι 70 στρατιώτας ... μ' έναν υπολοχαγόν, έχοντες άπαντες ως
αποσπασματάρχην εmκεφαλής τον υπομοίραρχον Χρήστον Ελευθεριά

δην... θ) Εις τους πλησίον των oρlων δήμων της Φθιώτιδος 175 άντρες,

ένα λόχο ακροβολιστών, 30 χωροΦύλακας,25 επικουρικούς ... Διοικητής
του Μεταβατικού Ανατολικής Ελλάδος ορίζεται ο ταγματάeχης Βασί,

λειος Σκαλτσοδήμος»10Ι.

Το 1855 η ληστεία είχε λάβει απειλητικές διαστάσεις. Ο λήσταρχος

Κακαράπης τρομοκρατούσε τη Θήβα και τη Λιβαδειά, ο λήσταρχος Χρή

στος Νταβέλης την Αττική και τους Φραντζέζους (Αγγλογάλλους)

καθώς και τα Μέγαρα, ο Λύγκος την Κόρινθο, οι Ζαφε(ρηδες και ο

Καλαμπαλίκης και άλλη λημέριαζαν στη Βοιωτία και στην Αττική. ΤΟ

πρωί βρίσκονταν στην Αθήνα, το μεσημέρι στη Λιβαδειά και το βράδυ

στη Λαμία! Πραγματικά θηρία που δεν έκαναν τίποτε άλλο από τονα

κόβουν μύτες και αυτιά των θυμάτων τουςl03.

Η εφημερίδα «Αθηνά» επικροτώντας τα μέτρα που έλαβε η Κυβέρνη

ση για την πάταξη της ληστείας με την αναδιοργάνωση των καταδιωκτι

κών δυνάμεων και τα αποτελέσματα που επtφερε η αναδιοργάνωση

αυτή, γράΦει στις 9 Matov 1855: «Είναι αναντίρρητον ότι η τιμιότης και

η ικανότης πρέπει να επαινήται παντού και πάντοτε η Φθιώτις είχε την

ατυχίαν άλλοτε να πiη πικρά ποτήρια από τους επιτετραμμένους την

καταδίωξιν της ληστείας διότι συκοΦαντίαι τιμίων ανθρώπων, καταπιέ

σεις αΦόρητοι του πτωχού λαού ωώ τους μεταβατικούς, ραδιουργίαι

αξιόποινοι, και τόσα άλλα όσα τότε έγιναν πολυτρόπως γνωστά, ήσαν τα

άθλα των κυρίων τούτων. Χάρις τω Θεώ απηλλάγημεν ωώ τους τοιού

τους και ήδη ούτε καταπιέσεις λαμβάνουν χώραν ούτε τα συνήθη των

μεταβατικών μέσων, όσα άλλοτε ήσαν εν χρήσει προς αργυρολογίαν.

Όλα ταύτα βεβαίως χρεωστούνται εις τον προ πολλού διατελούντα διοι

κητήν του μεταβατικού ταγματάeXην Κ. Γ. Πτολεμαίον, όστις και την

ληστείαν περιέστειλε, κατά το δυνατόν, και τας καταχρήσεις και κατα

πιέσεις των υπ' αυτών περιώρισε τοσούτον, ώστε εις διάστημα εξαμηνίας

ούτε εν παράπονον παρουσιάσθη»IΟ<1.

Το Υπουργείο των Στρατιωτικών με την αριθ. 5463/10-3-1855 διαταγή

του διαλύει την Οροφυλακή και στη θέση τους ιδρύονται σώματα δημο

τοχωροφυλάκωνσε κάθε πόλη και χωριό των δήμων, που είχαν ως σκοπό
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την ενίσχυση των καταδιωκτικών δυνάμεων κατά της ληστε(ας και την

εμπέδωση της ασΦάλειας των κατοίκων lΟ5 , Σε τοπική εφημερίδα της

Λαμίας διαβάζουμε ότι: «Ευχαρ!στως δυνάμεθα να αναγγείλωμεν ότι το

κοινόν χάρις εις τα σωστά και δραστήρια μέτρα της Κυβερνήσεως, τον

ακάματον ζήλον και τας προσπαθείας των Δωικητικών και Στρατιωτι

κών Αρχών και την ειλικρινή συνδρομήν των κατοίκων, η ληστεία ήτις

πeo δύο ετών κατετάρασσε την Στερεάν Ελλάδα, καταδιωχθεlσα και

καταδιωκομένη ανελλιπώς. αν δεν εξέλιπε εντελώς, εμετριάσθη όμως τα

μέγιστα»I06. Γενικά χάρη στην καταδίωξη των ληστοσυμμοριών από τον

τακτικό στρατό οι ληστές εξαναγκάστηκαν ή να εξοντωθούν ή να συλ

ληΦθούν ή τέλος να καταΦύγουν στο γνωστό τους καταΦύγιο στο Τουρ

κικό.

Στην καταδίωξη και στην περιστολή της ληστεiας συνετέλεσε και η

συναΦθε(σα σύμβαση μεταξύ της Ελλάδας και της Toυρκiας για την

καταδίωξη της ληστείας το 1856. Στο άρθρο 3 αναΦέρεται: «Τα δύο

υψηλd συμβαλλόμενα μέρη συνολογούσιν αμοιβαίως να μεταχειρισθώ

σιν, εκάτερον το αφ' εαυτού, στρατεύματα τακτικd προς Φύλαξιν των

μεθορίων των και καταδίωξιν της ληστε{ας εν τοις ομόροις επαρχ{αις

αυτών» και στο dρθρο 5: «Edv απόσπασμάτι καταδιώξεωςφθάση εις την

οροθετικήνγραμμήν, ακολουθούντα {rχνη των ληστών, δύναται να εξα·

κολουθήση την καταδίωξιν αυτών μέχρι ου απαντήση απόσπασμα της

άλλης Επικρατε{ας. Τούτου γενομένου, θέλει παύσει την καταδίωξιν,

αφού καταδείξη εις το απόσπασμα τούτο την διεύθυνσιν των ληστών,

εκτός εάν ζητηθή η συνδρομή αυτού υπό του άλλου αξιωματικού. του

δwικούvτος το έτερον τούτο απόσπασμα'εν τοιαύτη περιπτώσειoφεiλει

να παράσχηπdσανσυνδρομήντου»l117.Η διάρκειατης σύμβασηςθα ισχύ

σει για έξι έτη από την ημέρα της ανταλλαγήςτων εmκυρώσεωναπό τις

δύο Κυβερνήσεις.

Σκέψεις για την ύπαρξη και διαιώνισητης ληστ:είας

Ο έμπειρος αξιωματικός της Χωροφυλακής Αναστάσιος Πλέσσος,

εmσημαίνoνταςτους παράγοντεςπου διαιωνίζουντη ληστεiαστην Ελλά

δα, γράφειστο υπόμνημάτου προς τον Υπουργό των Στρατιωτικώνστις

25 Ιανουαρ(ου 1857: «Έκαστος ληστής ε[ναι εξησκημένος εις απdσας τας

κακουχίας του Plov. Τα ψυχή, αι ζέσται. η ΠEl:va, η δίψα, οι πόνοι, τα

βάρη δεν έχουν ουδεμίαν ε;rueροήν επ/ αυτού. Τα σκότη της νυκτός εις

καμμ{αν περlστασιν δεν εμποδί1;ουσιν αυτόν, ως και αι κακοκαιρ{αι.

Διέρχονταιεν ώρα βαθε{ας νυκτός τα ωroτoμότερα και δυβατότεραμέρη

εν wκολία εις όλας του έτους τας ε:rroχάς, ως διέρχονται τους ποταμούς

ότε και οι μάλλον εξησκημένοι ι:rrπε{ς δυσκολεύονταινα πράξουν τούτο ...
Ο ικανότερος των ληστών δεν ε[ναι συνήθως ο γενναιότερος, αλλ' ο επι·
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τηδεωτερος, ο νοημονέστερος και ο αντέχων εις τας κακουχίας. ο έχων

ακριβή του τόπου γνώσιν και σχέσεις, και ούτος λαμβάνει συνήθως την

διοίκησιν»·...
Από άλλη σκοπιά βλέπει τη διαιώνιση της ληστείας η εφημερίδα

«Αιών», αν και υπάρχουν και σημεία που συμφωνούν με τον αξιωματικό

Αναστάσιο Πλέσσο: «Εάν κρtνωμεν την εν Ελλάδι ληστείαν, θέλομεν

αμέσως ομολογήσει αΦιλονείκητον τινά αλήθειαν, ότι οι ενεργούντες

ταύτην ωθούνται κατά τα εννέα δέκατα μάλλον υπό του πνεύματος

ενθουσιασμού, ηρωισμού και προσωπικής εκδικήσεως ή μάλλον υπό

ποταπού πνεύματος του κακουργήσαι. Ο χωρικός ή ο ποιμήν ή ο αρμα

τωλός, ο λαμβάνων το όπλον αυτού και περιζωνόμενος την σπάθην και

τρέχων εις τα όρη, δεν πράττει τούτο, είτε όπως αρπό,ση χρήματα ή

σΦάξη αδιακρiτως (καθόσον επi τέλους όλοι ούτοι οι άνθρωποι ζώσιν

απλούστατα), αλλά διότι πιστεύει, ότι εκεί εις τα βουνά, το αγαπητόν

τούτο ενδιαtτημα των φευγόντων ποτέ την Τουρκικήν τυραννίαν, θέλει

ανευρεw τον ελεύθερον και ανεξάρτητον βΙον, όστις Eariv το όνειρον του

νοός και της καρδ'ας αυτού.

» Eπiσης υπό τας αρχαιτύπους (sic) όλως ιδέας κoινωνiας ηρωικής

οδηγούμενος, θεωρε! 1Wταπόν και εξευτελιστικόν αυτού, όπως εκζητήση

εκδίκησιν της εις αυτόν γενομένης ύβρεως υπό των ομοΙων δια της τακτι

κής οδού της Δικαιοσύνης. Τότε μόνον θεωρε! εαυτόν ικανoπoιηθfντα,

και την ύβριν εκλε'ψασαν, όταν την τιμωρίαν και την εκδίκησην Φέρη δι'

αυτής της ιδΙας χειρός αυτού.

»Τα ώτα αυτού πληρούνται καθ' εκάστην των τραγουδιών, όσα E1WL
ήθησαν υπό του λαού υπέρ των Κλεπrών, και συγχύζων τους καιρούς και

τας περιστάσεις, εν μόνον εύχεται, εν μόνον επιδιώκει, όπως και αυτός

αξιωθή της τιμής αυτής. Σπό,νιον ουδόλως εισίν, εάν ακούση την μητέρα

του ληστού δικαιολογούσαν τον υιόν της λέγουσασαν ότι "θα τον τρα

γουδήσουν και αυτόν, καθώς τραγουδούν και τον Kίτσoν"Ι~. Ούτω υπό

την αγαθήν έποψιν εξεταζομένη η ληστεία εν Ελλάδι ουδέποτε Φέρει τον

φρικώδη χαρακτήρα. ού η ανάμνησις της πράξεως και μόνης, αμέσως

γεννά, ουδέ δύναται, ούτω κρινομένη, ίνα χρησιμεύση ως δεiγμα κλονι·

ζομένης ηθικότητος του τόπου. Τουναντίον, και ίσως η ιδέα Φανή τολμη

ρά, wwδεικνύει ενυπάρχον εν αΙσθημα ζωής εν τω Έθνει, ει και κακώς

εκφραζόμενον, ει και κακώς ερμηνευόμενον .. .»"Ο.
Στο ίδιο κλίμα σχεδόν κινούνται και οι επισημάνσεις της εφημερίδας

«Φάρος της Όθρυος» όσον αφορά την ύπαρξη αλλά και τη διαιώνιση της

ληστείας. «Η πρόληψις περίπαλληκαρισμού και γενναιότητος, η έτι και

νυν επικρατούσα μεταξύ μάλιστα των τας μεθορίους, μεσογεiους και

αποκέντρους του κράτους επαρχίας οικούντων. Ο προληπτικός και

αρχαίΚός γέρων. χωρικός ή ποιμήν, και ακούων πολλάκις μεταδΙδει εις
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τους υιοvς του τας στρεβλάς επί του Π/loκειμένoυ ιδέας και ΠfjOλήψεις

του, τώρα διηγούμενος προς αυτούς, παρά την εστίαν της καλύβης ή της

σκηνής του τα, κατ' αυτόν, άθλα του Λεπενιώτη και Κατσαντώνη και

παρεwάγωνπλεοτέραν τέρψιν και εγκωμιαστικάς υπερβολάς διαΦόρους,

ου την τυχούσαν, εμποιούσας εντύΠ1.ύσιν εις τας καρδίας των τέκνων

αυτού, των και τέκνων γνησίων της Φύσεως, τώρα δε τας ωμότητας του

Δαβέλη και Ντρέλλαω μετ' ενθουσιασμού ασπαζόμεvoι και θεωρούν ως

πράξεις γενναιότητας εξόχου και παλληκαρισμού απαραμίλου, ας και

ρητώς πολλάκις πeoείι-ιε προς αlωμίμησιν εις τους υιους του· επέρχονται

ακολούθως τα κλέφτικα ή ηρωικά άσματα, ως οιονε' επίσημος επικύρω

σις Τα/ν του πατρός και των άλλων επίσης αρχαϊΚών και προληπτικών

γερόντων ιδεών και προλήψεων, προς δε η και εν τω μέσω της αγρΙας

Φύσεως διατήρησις και περιπλάνησις και άλλα τινά συγγενή, άτινα, τoι~

ουτοτρ6πως την μεν ακοήν του νέου χωρικού ή ποιμένος ουδέν δύναται

να τέρψη πλεωτερον της εκ των τετριμίδων (;) και αλύσων του χαψαλιού

και του κουστεκίου και της συγκρούσεως των επαργύρων 6πλων πρoερ~

χομένης κλαγγής, την δε 6ρασιν ουδέν της εκ της ρύπου μελανής φου

στανέλλας, ούτε την αΦήν αυτού πλει6τερον της των 6πλων αΦής δύνα~

ται να ευχαριστήση" αντί,δε να αΠΟΤΡOluάζη προς τοιούτον έργον, εκ του

αντίου, ανυπομονεί ο απλούς και αθώος αυτ6ς της Φύσεως υιος, πότε να

ονομασθή με την παρά τοις επικρατούσαν και διακριτικήν αυτήν

αισχράν επωνυμίαν, ώστε να τω παρουσιασθή η περwτασις να "έχη

πλάτη το βουν6 και σκέπασμα τον ουραν6 κι ελπiδα το τουΦέκι" (Α. Ρ.

Ραγκαβής ''Ο Κλέφτης"). Και mαίει, δι6τι έχει τας προλήψεις και ιδεάς

τοιαύτας; τω είπε ποτέ τις το εναντίον, του παρoυσiασεν 6τι ο Δαβέλης

και ο Ντρέλλας δεν ήταν ήρωες, αλλ' ήσαν τέρατα ανθρωπόμορφα, θηρία

των δασών;»1IJ

Το Ελληνικό Κράτος προσπαθούσε να λαμβάνει μέτρα κατά της

ληστείας ανάλογα με τις διάφορες εισηγήσεις και με τις δυνατότητες ή

και τις σκοπιμότητες που είχε. Για να περιορίσει μάλιστα αυτή έφτασε ως

το σημείο να απαγορεύσει στο λαό να τραγουδάει κλέφτικα, γιατί αυτά

εξιδανίκευαν την κλέφτικη ζωή και την αντρεία των κλεφτών και αποτε

λούσαν κακό πρότυπο για τους επίδοξους ληστέςl1J.

Κατά το 1857 και 1858 επικρατούσε ησυχία στη χώρα χάρη στα χτυ

πήματα που δέχτηκαν οι ληστοσυμμορίες των ληστών και κυρίως ο Φόνος

του αρχιληστή Χρήστου Νταβέλη το 1856 και του αρχιληστή Βασ(λη

Καλαμπαλίκη το 1858114. Η τοπική εφημερίδα «Φάρος της Όθρυος»,

κάνοντας απολογισμό για το 1857, γράφει, μεταξύ των άλλων: « ... (δια)

την καταστροΦήν και εξ6ντωσιν της υδροκεΦάλου Υδρας της ληστεi

ας»ΙΙ~. Η ίδια κατάστασηεπικρατείκαι κατά το 1858 αλλά και το 1859.
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Η διάψευση των ελmδων

Το 1860 διορίστηκε γενικός δερβέναγας των τουρκικών μεθορίων ο

Τουρκαλβανός Χαλίλ μπέης Φράσαρης «ο κοσμών το στήθος του δια του

παρασήμου των Ταξιαρχών, απονεμηθέντος αυτώ υπό του Τρισεβάστου

ημών Βασιλέως ένεκα της ειλικρινούς και αδόλου συμπράξεώς του εις

την ριζικήν καταστροΦήν της επαράτου ληστείας εις τα μεθόρια! ...»]]·.
Πρόκειται για γόνο «περιβλέπroυ οικογενείας Αλβανική;» και οι κάτοι

κοι «εκφράζουν ελπlδας περί,. της εξασφαλίσεως της ησυχiας εις την ορο

θετικήν γραμμήν», διότι ο :προκάτοχός του Αλικιούτ αγάς όχι μόνο δεν

καταδίωκε τη ληστε(α, αλλά αντιθέτως :προσλάμβανε τους ληστές στην

υπηρεσία του!117

Δυστυχώς όμως γρήγορα διαψεύστηκαν οι ελπίδες των παραμεθορ(ων

κατοίκων της Ελλάδας, διότι ο Χαλ(λ μπέης Φράσαρης, παρά το παρά

σημο με το οποίον είχε τιμηθεί και τα εγκωμιαστικά σχόλια των κατοί

κων, συνέχισε τη γνωστή τακτική των Τουρκαλβανών δερβεναγάδων και

υπέθαλπε τους ληστές στην παραμεθόριο διαμοιράζοντας τα ληστρικά

λάφυρα μαζί τους'''. Παίρνοντας η εφημερίδα «Φάρος της Όθρυος»

αΦορμή από τη διπρόσωπη συμπεριφορά του, γράφει: «Η Ελλάς επiτρια

κονταετίαν πάσχει από τα πάνδεινα κατά τα μεθόρια από την γνωστήν

τουρκικήν πολιτικήν, ήτις συν{σταται εις το να διατηρή πάντοτε την

ληστείαν εις το Τουρκικόν έδαφος, να περιθάλπη δια των δερβεναγάδων

και λοιπών υπαλλήλων της, και αιωνίως εις ανησυχίαν να διατελή δι'

αυτής τας μεθορίους της Ελλάδος επαρχίας.

»Τέλος πάντων τω 1856 η Ελ. Κυβέρνησις συνήψε συνθήκην μετά της

Υ.Π. δι' ης υποχρεούνται αμΦότεραι αι συμβαλλόμεναι Κυβερνήσεις να

περιφρουρήσωσι τα μεθόρια δια τακτικού στρατού, όπως κατορθωθή δι'

αυτών παντελής της ληστείας εξάλειψις άλλ' ενώ η Ελ. Κυβέρνησις εξε

πλήρωσε το καθ' αυτήν τους όρους της συνθήκης, διότι έκτοτε τα Ελλη

νικά όρια φρουρούνται δια τακτικού στρατού, ο{τινες πάντοτε δια της

πειθαρχiας και της ανδρείας των εδικαίωσαν τας προβλέψεις του Εθνους

και της Κυβερνήσεως, η Υ.Π. περιφρονούσα και της συνθήκης αυτής,

ουδεμίαν ακρόασιν δίδει εις τα άπειρα παράπονα των πασχόντων, αλλ'

εξακολουθεi να διατηρή εις τα μεθόρια τους ατάκτους Τουρκαλβανούς

εκείνους, οiτινες αν δεν υπάρχη ληστεία αυτοί άφευκτα θα την δημωυρ

γήσουν, διότι άνευ ταύτης δεν δύνανται να υπάρξωσιν ...»119.

Η κατάστασηεπιδεινώνεται

Γενικά μπορούμε να πούμε ότι η ληστεία ως το 1862 παρουσίασε

κάποια ύφεση, αλλά επανέκαμψε aπειλητικότερη κατά τα επαναστατικά

γεγονότα της Μεσοβασιλείας (1862 - 1864) και την έξωση του βασιλιά

Όθωνα 1:Ο • Το παρακάτω έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, με αριθ-
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μό Ι6956/28~8-1863, που απευθύνεται :προς όλους τους Νομάρχες της

χώρας περιγράφει τη δύσκολη κατάσταση που επικρατούσε τότε:

«.. Παρατηρούμεν, κύριε Νομάρχα. ότι εν ταις παρούσαις κρισίμοις περι

στάαεσι. το πeώτιστoν των καθηκόντων ημών είναι η διατήρησις της

δημοσ{ας τάξεως και ασφαλε{ας, και εξέχον δε η αποτελεσματική κατα

δίωξις της ληστείας, ήτις εσωτερικώς μεν κατατρύχει τον τόπον, εξωτερι

κώς δε προσάπτει το Έθνος μεΥίστην ασχημ{αν και παραβλάmει ουσιω

δώς τα μεγάλα της Πατρίδος συμΦέροντα»IΙΙ.

Η ληστε(α παρά τα ληΦθέντα μέτρα υψώνει απειλητικά την κεφαλή

της και παντού επικρατεί φόβος, αφού και οι ίδιοι οι κάτοικοι της πρω

τεύουσας δεν τολμούν να βγουν έξω από αυτή Φοβούμενοι τους ληστέςΙ22.

Η ληστε(α δυστυχώς: «κατήντησε ενδημική νόσος της ημετέρας

Πατρίδος ως η χολέρα της Ινδ{ας, ο λοιμός της Αιγύπτου και ο ικτερώ

δης πυρετός της Αφρικής», γράφει μια εφημερίδα της εποχής στα 186512.1.
Σαν να μην έφταναν οι ταλαιπωρίες των κατοίκων των παραμεθόριων

επαρχιών από τους ληστές, έρχονταν να :προστεθούν σ' αυτές και οι

αυθαιρεσίες και οι καταχρήσεις των μεταβατικών αποσπασμάτων εις

βάρος των κατοίκων. ΤΟ Υπουργείο των Στρατιωτικών με το αριθ.

9039/33122-3-1865 έγγραφο του επισημαίνει: «Οι άνδρες του στρατού,

Φύλακες της δημοσίας τάξεως, εν η υπάρχει εγγύησις της ασφαλείας

πάντων των δικαιωμάτων των πολιτών, οφείλουν να δεικνύωσιν άκρον

σεβασμόν εις τα δικαιώματα ταύτα, τα οποία εισΕ τεταγμένοι να πράττω

σιν. Ούτω δε πράττοντες και την αγάπην και εμmaτοσύνην των κατοίκων

προσελκύουσιν αυτοίς και το καθήκον των wκολότερον πραγματοποι

ούσιν, έχοντες την ειλικρινή του τόπου συνδρομήν»Il4.

Από έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, αριθ. 16186/11-6-1866.
απευθυνόμενο :προς τους Νομάρχες του Κράτους, πληροφορούμαστε για

την κατάσταση που εmκρατεί σχετικά με τη ληστεία ανάμεσα στους

κατοίκους: «Η ληστεία, το δεινότατον τούτο έγκλημα, εγε{ρασα από

τινος θρασέως την κεΦαλήν αυτής, ενέπνευσε, κατά τας πληροφορίας

σας, σπουδαίους φόβους εις τους φιλησύχους JWλiτας και αναγκάζει

αυτούς να εξέρχωνται και εις τα κτήματα αυτών μετά δέους και προφυ

λάξεως»'l5 .
Για να χτυπηθή η ληστεία, από τις αρχές του 1866, τίθεται ξανά σε ισχύ

η σύμβαση για την καταδίωξη της ληστείας (Νόμος ΤΛΑ 1856) μεταξύ

της Ελλάδας και της Τουρκίας με διάρκεια έξι ετών και με ελαφρά τρο

ποποίηση του άρθρου 6 ως εξής: «Οι λειποτάκται (sic) των διαΦόρων

στρατιωτικών σωμάτων οίτινες ήθελον προσΦύγει εις το έδαφος της ετέ·

ρας ΕJUκρατε{ας, θέλουσι συλλαμβάνεσθαι και οδηγε{σθαι, υπό στρατιω

τικήν φρουράν, εις τον πλησιέστερον σταθμόν τον κατεχόμενον υπό

στραΤUιJτικoύ αJWσπάσματος της δυνάμεως εις ην ανήκουσιν, και παρα-
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δίδεαθαι εις τον ειρημένον αταθμόν διοικητήν, όστις θέλει δiδει απόδει

ξιν της παραδόσεως εις τον αξιωματικόν τον οδηγήσαντα αυτούς. Εννο

ε[ται ότι η απόδοσις θέλει γίγνεσθαι μετά των άΜων, εΦιππiων, ενδυμά

των και όλων εν γένει των λοιπών πραγμάτων. όσα έφεραν οι λειποτάκται

(sic), ή όσα ευρέθησαν επ' αυτών κατά την σύλληψίν τωv»IU.

Απομίμηση των ληστών

Κατά το 1867 η κατάσταση δεν είναι καθόλου καλή στη Φθιώτιδα,

κάτι που ανησυχεί και προβληματίζει τους κατοίκους της. Παίρνοντας

αφορμή από την επικρατούσα δυσάρεστη κατάσταση. ο τύπος, κάνει ορι

σμένες παρατηρήσεις και υ1ΟΟδείξεις γράφοντας: «Ομολογουμένως (...)
το κύριον λάθος. η κυρ[α έλλειψις, έγκειται καθ' ημάς εις το εν γένει

σύστημα της Κυβερνήσεως επi της καταδιώξεως της ληστείας και εις την

έλλειψιν της δεούσης σπουδής επί του χαρακτήρος και επΙ της τακτικής

των ληστών ... Η ληστεiα τότεμόνον θα εξοντωθή εν Ελλάδι, όταν η εξου

σία απομιμηθή τους ληστάς και την τακτικήν αυτών εφαρμόση κατ'

αυτών τούτων...
» Ο βίος της ληστείας εν Ελλάδι, ερευνόμενος εν τω εσωτερικώ οργα

νισμώ αυτού παριστά εικόνα αληθώς σπουδαίαν. αποδεικνύει ου κοινήν

πολιτικήν φρόνησιν, εmκρατούσαν και διέπουσαν τας ληστρικάς συμμο

ρίας, εξηγεί. επΙ τέλους την παράτασιν και την διατήρησιν της ληστείας

παρ' ημίν. Και γνωστόν και παρά πάντων ομολογουμένον πρόκειται, ότι

τα ληστρικά σώματα συγκρατεί σιδηρά πειθαρχία, ο δε κώδιξ ο πολεμι

κός αυτών ου μόνον είναι αυστηρότατος, αλλά και τηρείται aπαρεγκλί

τως. Εις το νεύμα του αρχηγού οι πάντες υπείκουσιν, άρα υπ' αυτόν τασ

σόμενοι, αγογγύστως δε και δι' όλης της προθυμίας, χωρίς να τολμώσι να

Φέρωσι την ελαχ{aτην καν αντ{ρρησιν, οι υφιστάμενοι εκτελούσι τας δια

ταγάς του αρχηγού των και υπoκύπroυσιν εις τας τιμωρίας. ας αυτός

ήθελεν ορίσει κατά τινός παραβάσεως των ληστρικών νoμiμων.

Τόσω αυστηρά και τόσω ακριβής και τελεία είναι η πειθαρχία των

ληστών ώστε κατ' εικόνα του αρχηγού αυτών μορΦούνται και μίαν θέλη

σιν έχουσι, εν νεύμα, το νεύμα του αρχιληστού. Εάν ο προϊστάμενος είναι

αιμοβόρος, αυτόν οι τυχόν ηmώτεροι, αλλ' υπ! αυτού τασσόμενοι. συμ

μορφούνται προς αυτόν" εάν είναι αυτός γλυκύς τους τρόπους και μη

αιμοχαρής, αυτοί οι δολοφονικότατοι και αγριώτατοι περwρίζονται ...
» Περιττόν δε να σημειώσωμεν, ότι η αρχηγία εν τοις λησταίς είναι

πραματική και ουσιαστική" ο αρχηγός της ληστρικής συμμορίας είναι τοι

ούτος. ουχί διότι απλώς διωρίσθη παρά τρίτου προσώπου. αλλά διότι

είναι όντως άξwς να ηγείται, και διότι οι υπ' αυτόν εισίν ενδομύχως

πεπεισμένοι περί της αξίας του και ελευθέρως τον ανεγνώρισαν ως τοι

ούτον. Πειθαρχία τοιαύτη, οικοδομούσα την ρώμην της ληστρικής
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Φάλαγγος και εγγυωμένη το ακριβές και το επiκαιρoν, και το ταχύ της

εκτελέσεως των διδομένων διαταγών, πεπoiθησις θρησκευτική, ούτως

ειπείν εις τον αρχηγόν της συμμορίας και εις την ικανότητα αυτού, έπε

ται, ότι καθιστώσι τα ληστρικά σώματα δύναμιν πραγματικήν και ικανήν

να παλαίση Π(}ος δυνάμεις αριθμητικώς μεν ανωτέρας, αλλά μη πειθαρ

χούσας.

» Αλλ' ο .ϊWλιτικός κώδιξ των ληστών είναι πολύ μάλλον περiεργoς και

πολύ εμφρωνέστερος του στρατιωτικού οργανισμού των. Γινώσκοντες

καλώς, ότι δεν δύνανται να συντηρηθώσιν εν τίνι τόπω, εάν προσβάλωσι

τα πλήθη, εάν τυραννήσωσι και κατα:mέσωσι αυτά, εν γένει προσεπάθη

σαν να περιποιηθώσιν ταύτα και να θεραπεύσωσι τας αδυναμίας των.

Σπανιώτατα υπάρχουν παραδείγματα ληστρικών συμμοριών, πιεσασών

τους χωρικούς. Τουναντίον μάλιστα οι λησταί μ6νον πeoσηνέχθησαν

ανέκαθεν πeoς τους χωρικούς ευμενέστατοι· διότι ουδέποτε ήρπασαν την

τροΦήν των από του χωρικού, αλλά την ηγ6ρασαν τοις μετρητοίς, αδρώς

πληρώσταντες μάλιστα, μόνον δια πeoσωπικήν εκδίκησιν εφόνευσαν ή

συνέλαβον χωρικ6ν· ιδίως δε εκολάκευσαν τους ποιμένας. Τίνας οι

λησταί συνέλαβον και τίνας κατεδίωξαν; Αυτούς εκείνους, ους οι κάτοι

κοι των χωρίων ή εμίσησαν ή δια ζηλοτύπου βλέμματος έβλεπον πάντοτε,

ήτοι τους πλουσίους κατοίκους των π6λεων, τους δανειστάς αυτών, τους

οπωσδήποτε παρ' αυτών θεωρουμένους και κρινομένους, ως πιέζοντας

αυτούς. Εν τω βάθει της διανοίας του χωρικού, ο ληστής, συλλαμβάνων

κεφαλαιούχον τινά ή άλλον εύπορον κάτοικον της π6λεως, εδύνατο και

δύναται να εύρη ευγνωμοσύνην μετά θαυμασμού τινός. Ουδείς εκ των

χωρικών ούτω ούτε κατέδιδεν ούτε καταδίδει ληστάς.

» Εάν ήδη, στρέψωμεν το βλέμμα πeoς τα καταδιώκovτα τους ληστάς

στοιχεία τι βλέπομεν; Δυστυχώς το 6λον αντίθετον. Αντί της αυστηράς

και σιδηράς πειθαρχίας, της συμπηγνυούσης εις εν σώμα και εις εν βλέμ

μα της ληστρικής συμμορίας αντί της ενότητος της ενεργείας, της ταχύ

τητος και της ακριβείας η προς την εκτέλεσιν των διατασσομένων παρά

του αρχηγού εν μέρει των κυβερνητικών δυνάμεων, ανακαλύπτομεν

λυπηράν τινά παράλυσιν, την έλλειψιν της ενότητος περι την ενέργειαν,

και πειθαρχίαν ασθενεστάτην. Ούτως εις ουδέν δύνανται να χρησιμεύ

σωσιν, οι εκατόν ή διακόσιοι άνθρωποι της εξουσίας, αγύμναστοι, ως επ(,

το πλείστον, ασύνδετοι και μη πειθαρχούντες, κατά δέκα ή είκοσι

ληστών, εν σώμα και μίαν ψυχήν αποτελούμενον ...
» Περιττόν δε να σημειώσωμεν, ότι ουδόλως επέστησεν η κυβέρνησις

την προσοχήν Αυτής επi της εκλογής των αρχηγών των καταδιωκτικών

τους ληστάς σωμάτων (...), χείρονα δε ευρίσκομεν την εικόνα των προς

τους κατοίκους των αγρίων τρ6πων των μεταβατικών. ως καλούνται τα

προς καταδίωξιν της ληστείας στελλόμενα σώματα παρά της εξουσίας.
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Ωσεί κατάρα τις πεισμόνως τα ωθεί, τα πάντα δυστυχώς έπραξαν ανέκα

θεν, όπως, αντί να προσεταιρισθώσι και σαγηνεύσωσι τον νουν των χωρι

κών και εμνεύσωσι την εμπιστοσύνην αυτοίς, αποξενωθώσι τούτους και

τους καταστήσωσι εκ συστήματος εχθρούς των, εν δε τη διανοία αυτών

ανυψώσωσι τους ληστάς, στερεώσωσι δε τον προς εχθρούς θαυμασμόν

και ακραίαν καταστήσωσι την συμπάθειαν.

» Δεν είναι λόγος τινός ταύτα, αλλά υπό των πραγμάτων και υπό των

ειδότων μαρτυρουμένας περwτάσεις. Καταλύματα επί καταλυμάτων,

αρπαγή της τροΦής χωρίς αποζημιώσεως, τιμωρίαι κατά των χωρικών και

των ποιμένων, επί, τη προφάσει μεν ότι εισί ούτοι ληστwwδόχοι, αλλά

συνηθέστερον προς υπηρεσίαν άλλων τελών και προς θεραπεΙαν ακατο

νομάστων παθών, τοιαύτη, εν γένει, εκτός ασθενών τινών εξαιρέσεων, η

τακτική των δυνάμεων της κυβερνήσεως προς τους χωρικούς. Η εξουσία

άχρι τούδε, δια της διαγωγής των προς καταδΙωξιν της ληστείας ww
στελλομένωνδυνάμεων,εξηγρίωσε τους κατοίκουςτων αγρών και προ

σεταιρίσατοαυτοίς τοις λησταίς, εμπιιεύσασατο πvεύμα της εκδικήσεως

και ενισχύσασα το πείσμα αυτών.

» Προς τι άραγε να καταδώση τον ληστήν, λέγει ο χωρικός, όταν

αυτός, ερχόμενος, δεν αρπάζει αλλά αγοράζει επί τοις μετρητοίς την τρο

Φήν απ' εμού, όταν δεν με βαρύνη δια καταλυμάτων, όταν τηρή τον

λόγον, ον δίδει, όταν με τιμωρή, μόνον απίστως φερόμενον προς αυτόν;

Προς τι να μη προτιμήσω αυτόν, αντί οργάνων εξουσίας, μη σεβομένων

ούτε την τιμήν των οικογενειών, την περιουσίαν μου, ούτε την πτωχείαν

μου; Προς τι επi τέλους να βοηθήσω δυνάμεις, αΙτινες, μη εκτελούσαι

πιστώς τας δεδομένας αυταίς διαταγάς, αύριον θα με αΦήσωσιν έκθετον

εις την εκδίκησιν των ληστών και ουδεμίαν θα μοι παράσχωσιν αρωγήν,

κατά της αντεκδικήσεως εκε{.νων, δικαίας, ας το ομολογήσω, αφού, αντή

μεΙψα δια προδοσίας τους προς εμέ ευμενείς τρόπους των; Τοιαύτα

πάντα ατυχώς, δεν είναι συντακτικά τινά σχήματα, ή επιδεΙξεις ρητορι

καί, αλλ' η πιστή απεικόνισις των συμβαινόντων»IΙ7.

Με πολύ ρεαλιστικό τρόπο και έξω από τα δόντια λέγει ο αρθρογρά

φος τους λόγους για τους οποίους η ληστεία εξακολουθεί να υΦίσταται

και να ταλαιπωρεί τους αγροτικούς πληθυσμούς, οι οπο(οι υποΦέρουν

επίσης και από τις στρατιωτικές δυνάμεις τις ενταγμένες για την καταπο

λέμησή της.

Oj.Uλών στη Βουλή ο βουλευτής Δαρειώτης, στις 25 Οκτωβρίου 1867,
με μελανά χρώματα περιγράΦει την κατάσταση που εmκρατεί στη Φθιώ

τιδα: «Η κατάστασις της δημοσίας ασφαλείας εν Φθιώτιδι από της ανοί

ξεως του ενεστώτος έτους αποβαίνει απερίγραπroς ... Οι λησταί αποβα

λόντες πάντα φόβον της εξουσίας πολλαπλασιασθέντεςεκ της κατά τα

μεθόρια ανωμαλίας,παρήτησαν τα όρη και επλημμύρισαντα χωρία της
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Φθιώτιδος... Το Πάσχα 6λαι αι ληστρικαί συμμορίαι συνέφαγον εντός

των χωρίωνμετά των χωρικών, εν παντελε{αφοβία και αταραξία».

Και ειδικότερα η συμμορία του Δεδούση στο Κάψι, του Σπανού στο

Αυλάκι, του Μπατσαλέξηστη Γραμμένη.όπου ο αρχιληστήςΜπατσαλέ

ξης ανάγκασε τον πατέρα μιας κοπέλας να τη δώσει σε κάποιον συγχω

ριανό της παρά τη θέληση της, απάγονταςο ίδιος την κοπέλα και οδηγώ

ντας την στην εκκλησία.όπου και τη στεΦάνωσεο ίδιος! Η συμμορίατων

Αρβανιταίων έκανε Πάσχα στο Αρχάνι, όπου οι ληστές βάφτισαν και

μερικά παιδιά, στη Γιαννιτσού ο Καμάρας και οι συμμορίεςτου Τσούκα,

των Αρβανιτοβλάχωνκαι λοιπών άλλων στα χωριά των Δήμων Φαλά

ρων, ΚρεμαστήςΛαρίσσης και Πτελεατών.

Και τελειώνονταςτην ομιλ(α του στη Βουλή ο βουλευτής προσθέτει:

«Προς τούτοις ουδε{ς εκ των συνόρωνκατοίκωντης επαρχίαςΦθιώrιδoς,

μάλιστα των κτηματιών, δεν έμεινε χωρίς να πληρώση Φόρον εις τους

ληστάς επί απειλή Φόνου και καταστροΦήςτων κτημάτων του»I!8.

Παύση το\! Δημοτικού Σ\!μβο\!λΙΟ\! Λαμίας

Η κατάσταση στη Φθιώτιδα εΙναι απελπιστική. Οι ληστές εισήλθαν

στο παραμεθόριοχωριό Δερβέν Φούρκα (Καλαμάκι) και απογύμνωσαν

τους κατοίκους,παίρνοντας λάφυρα και απάγοντας σε αιχμαλωσίατους

πλουσιότερους κατοίκους ζητώντας λύτρα. Το Δημοτικό Συμβούλιο

Λαμίας με πλειDψηΦία έξι εναντίον ενός. στις 12 Οκτωβρίου 1867, συνέ
ταξε την παρακάτω πράξη απευθυνομένη προς την Κυβέρνηση]2\):

«... Το Συμβούλωνλαβών υπ' όψιν του την αίτησιν συνδημοτώνμας

Βασιλείου Θεοδοσίου,ΚαραπατάκηΑγγελή (;) και Περιστέρας Αλεξάν

δρου κατοίκων του χωρίου Δερβέν Φούρκα περί συνδρομής δανείου

δραχ. 1500 δια την απελευθέρωσιν των εις χεlρας των ληστών συγγενών

των παρατηρεί ότι ο Δήμος Λαμίας προ τινών μηνών περιήλθεν, ως και

ολόκληρος η επαρχία της Φθιώrιδoς, εις οικτράν κατάστασιν ένεκα των

συχνών ληστρικών αιχμαλωσιών, λεηλασιών και άλλων κακουργημάτων,

λαμβανόντων χώρας εις τε τον Δήμον μας και εις τους λΟl.7Wύς Δήμους

της επαρχίας ταύτης, λαβόν υπ' όψιν προσέτι ότι προ τινών ημερών ελεη

λατήθη ολόκληρον το χωρίον Δερβέν Φούρκα του Δήμου μας και απή

χθησαν ως αιχμάλωτοι το ήμισυ των κατοίκων των μάλλον ευ.7Wρούντων

και τοις ζητούνται λύτρα υπέρογκα προς απελευθέρωσιν των, αφού

πeώτα αφηρέθησαν εκ των οικιών των παν ό,τι και αν είχον.

Ότι αιχμαλωτ{σθησαν JWλίται διαΦόρων χωρίων και Δήμων της επαρ·

χίας μας και αυτών ακόμη των προαστείων της πόλεώς μας ευρίσκονται

εισέτι των ληστών 35 περίπου τοιούτοι ως αιχμάλωτοι εκτός των όσων

εξηγοράσθησαν δι' υπερογκων λύτρων υlWθηκευόντων των κτημάτων

των υπερόγκους τόκους.
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Οτι πολλοί ου δυνηθέντες να εύρωσι χρήματα τόσα. όσα τοις εζητού

ντο έγειναν θύμα της θηριωδίας των ληστών, πiμπoντες αυτούς εις την

μέλλουσαν ζωήν δια του σκληροτάτου θανάτου. αΦήσαντες τας οικογε

νε{ας των άνευ πατρικής προστασίας και στερουμένας σήμερον και

αυτού του emovaiov άρτου.

Ότι ουδεiςπολίτηςπλούσιοςή πένηςδύναταιακινδύνωςνα εξέλθη της

πόλεως ή χωρίου του και μεταβή όπου το συμΦέροντου τον καλεΙ

Ότι μη δυναμένων των πολιτών να εξέλθουν ως ανωτέρω ακινδύνως

ζημιούνται επαισθητώς,δι6τι (δυσνόητο) οι καρποίτων εις τους αγρούς

εις τη διάκρισιν του τυχόντος και Φθείρονται καθ' εκάστην από διαΦό

ρους αιτίας (...). Όθεν πάσχει επαισθητώς και το εμmjριoν και η γεωργία

και η βιομηχανία και καθ' άπασαι της κοινωνίας αι τάξεις.

Ότι προ μηνών και ήδη οι ληστα{.άρχισαν ζητούντες λύτρα και εξ εκεί

νων των πολιτών κτηματιών, όσων δεν τους είναι εύκολον να συλλάβω

σιν, καταστήσαντες ούτω αδύνατον την ενοικiασιν των βοσκοτόπων, των

μύλων των και την συλλογήν των καρπών των δια της απειλής και κατα

στροΦής των δένδρων και των αμπέλων των, της πυρπολύσεως των

οικιών και αποθηκών των και τελευταίον δια του Φόνου των αροτήρων

ζώων που εν μέρει έπραξαν.

Ότι JWλίται ανέκαθεν αποκαταστημένοι εις τους Δήμους της επαρχίας

μας, μη δυνηθέντες να αντέξωσι εις την τοιαύτην ανάγκην μετήλλαξαν

xaroιxiav εις Εύβοιαν αΦήσαντες τας οικίας των και κτήματά των κλπ;.

εις την διάκρισιν του τυχόντος, άλλοι, το χείριστον πάντων, επροτΙμησαν

την αλλοδαπήν και μετέβησαν εις το Όθωμανικόν, εις την αυτήν δε ανά

γκην ευρίσκονται και πολλοί, άλλοι εξακολουθούντας της αυτής κατα

στάσεως.

Ότι πολΙται φιλήσvχoι και Φ(λοι της τάξεως πληρώνοντες αγογγύστως

τους Φόρους των δικαιούνται να ζητήσωσιν την ασφάλειαν της τιμής και

ζωής και περιουσΙας των εις αντάλλαγμα των Φόρων ους πληρώνουν,

δι6τι άλλως είναι άδικον να δανείζονται σήμερον με αδρούς τόκους να

πληρώσωσι τους δημοσioυς Φόρους αύριον να εξαγοράσουν τα μέλη της

οικογενείας των από την αιχμαλωσ{αν και την άλλην να σώσωσι την περι

ουσίαν των δια λύτρων προς καιρόν.

» Δι' όλα ταύτα και δι' όσα χάριν αβροφροσύνης παραλεbwντες τη

εκθέση (sic) εκφράζει δια του παρόντος ψηΦίσματος την λυπην του δια

την οικτράν ταύτην κατάστασιν του τε Δήμου μας και απάσης της επαρ

χίας, εύχεται δε εγκαρδίως όπως η Σεβαστή Κυβέρνησις λάβη ταχέως και

υπό σπουδαΙαν έποψιν την οικτράν αυτήν κατάστασιν δια της συντόνου

δε μερίμνης της Φέρη την ανήκουσαν θεραπείαν εις τον δυστυχή τούτον

τόπο καθώς και εις τους ανωτέρω αιχμαλωτισθέντας κατoiκoυς Δερβέν

Φούρκας, άλλως οι συμπολίται ημών ευρίσκονται εν πλήρει απελmσίαν.
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Ούτωσυνετάχθηη παρούσακαι υπεγράφηπαρ'6λων (... ) των παρ6ντων

μελών εκτ6ς του Δημητρ{ου Γουργιωτάκη, ωωχωρήσαντος» .!ο,
α Πρόεδρος Τα μέλη

(υΠΟΥραΦή) (υΠΟΥραΦές)

Με πολύ μελανά χρώματα το Δημοτικό Συμβούλιο περιγράφει την

τραγική κατάσταση που επικρατεί στη Φθιώτιδα, που απεικονίζει τη

σκληρή πραγματικότητα την οποία θέλει να αγνοεί η Κυβέρνηση και γι'

αυτό έπαυσε και το Δημοτικό Συμβούλιο της Λαμίας, για να το τιμωρή

σει.

Το θέμα, όπως ήταν φυσικό, πήρε μεγάλες διαστάσεις και απασχόλη

σε τη Βουλή που κλήθηκε να δώσει τις σχετικές εξηγήσεις Jq?ος τους βου

λευτές στο Κοινοβούλιο. Ο βουλευτής της Φθιώτιδας Δ. Χατζίσκος

ερωτά στη Βουλή για ποιον λόγο η Κυβέρνηση προέβη στην πράξη αυτή.

Στο βήμα ανεβαίνει ο Πρωθυπουργός Αλέξανδρος Κουμουνδούρος και

ενώπιον της Βουλής λέγει ότι διαλύθηκε το Δημοτικό Συμβούλιο Λαμίας,

διότι (εξήλθε των καθηκ6ντων του (...) και επέμβηκεν εις την εξέλεγξιν

διοικητικής ενέργειας» και διότι «το δημοτικ6ν συμβούλιον ενεργήσαν

6πως ενήργησεν, εκφράσασαν γνώμην mQt της εν γένει διοικήσεωςκαι

της καταστάσεωςτων επαρχιών, εξήλθε των καθηκ6ντωντου... ΤΟ συμ

βούλιον εξέφραζεν εν ψεύμα το οποίον προσβάλλει την τιμήν και την

υπ6ληψιν της πατρίδος... ΤΟ συμβούλιον ήθελε να καθιερώση ένα προη

γούμενον ψεύδος 6τι ο τ6πος αυτ6ς μαστίζεται από την ληστείαν, εν τω

εσωτερικώ διατηρουμένη και μη δυναμένη να καταστραΦή ένεκα των

κακών μέτρων, ήτοι της ανεπιτηδείου ενεργε{ας των αρχών. ΤΟ συμβού

λιον λοιπ6ν δια της πράξεώς του αυτής είπεν εν ψεύδοςπρος βλάβην των

συμφερ6vτων και της τιμής της πατρίδος, επαναλαμβάνω, ήτον ένοχος

της ποινής την οποίαν υπέστη».

Από σχετική oμιλCΑ του βουλευτή Ι. Τσιριμώκου στη Βουλή σχετικά με

την παύση του Δημοτικού ΣυμβουλCoυ πληροφορούμαστεότι το Δημοτι

κό Συμβούλιο Λαμίας κυκλοΦόρησεεπιστολή που περιέγραφε τη ληστρι

κή κατάσταση που επικρατούσε στη Φθιώτιδα, κοινοποιώντας την σε

διάφορα πρόσωπα. και δεν την έστειλε στους βουλευτές του Νομού για

ενημέρωση της Βουλής. Παίρνοντας το λόγο στη Βουλή ο βουλευτής

Δαρειώτης, μεταξύ των άλλων, λέγει: «Πού ηκούσθη ποτέ εις την ιστο·

ρίαν, 6τι οι ληστα{διημέρευον τας εορτάς πλησίον της πρωτευούσηςτου

νομού (Φθιώτιδος), βαπrίζoυν τέκνα, αρπάζουν κ6ρας, νυμφεύουν

αυτάς, νυμφεύονται εκείνοι και έρχεται η εξουσία να λέγη 6τι δεν υπάρ

χουν λησταt αλλά μ6νον εφορμούν απ6 το Τουρκικ6ν;»13Ι.

Η εφημερίδα «Εύριπος» επιδοκιμάζοντας την πράξη του Δημοτικού

ΣυμβουλCoυ και επιρρίπτοντας έμμεσα ευθύνες στην Κυβέρνηση γράφει:

«Το δημοτικ6νΣυμβούλιον Λαμlας εξέδοτο κατ'αυτάς εις την Κυβέρνη-

•
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σιν μετά πάσης εμπιστοσύνης και κοσμιότητος την αθλlαν κατάστασιν εις

ην περιέστη ο δήμος Λαμίας ιδίως, και πάσα η επαρχία εν γένει της Φθιώ

τιδος ένεκα των στυγνών ληστειών, αιχμαλωσιών, και άλλων κακουργη

μάτων. Ουδείς JWλί,της πλούσιος ή πένης δύναται ακινδύνως να εξέλθη

της πόλεως και να μεταβή εις τας εργασίας του. Εύχεται δε όπως η

Κυβέρνησις λάβη σJWυδαίας και υπό ταχείαν όψιν την οικτράν αυτήν

κατάστασιν και να Φέρη την πeoσήκoυσαν θεραπεiαν, άλλως οι πολΕται

ευρίσκονται εις πλήρη απελπισίαν! ...»1JZ,

Η αιχμαλωσίακαι η σφαγή των μαθητώντου Γαοδικίου

Δυστυχώςπαρά τη διαμαρτυρίαπρος την Κυβέρνησητου Δημοτικού

ΣυμβουλΙΟυΛαμίαςκαι τις κραυγέςαγωνίαςτων κατοίκωντης δύστυχης

Φθιώτιδας η κατάσταση όχι μόνο δε βελτιώνεται,αλλά συνεχώς επιδει

νώνεταιαπό τις κακουργίεςτων ληστών.Κατά το 1868 συνέβη το τρομε

ρό γεγονός της απαγωγής, αιχμαλωσίας και του φόνου των μαθητών του

αλληλοδιδακτικού Δημοτικού σχολείου του Γαρδικίου Ομιλαίων από τη

ληστοσυμμορία των αδελφών ληστάρχων Τάκου και Χρίστου Αρβανιτά

κη,:n.

Πότε όμως έγινε η αιχμαλωσία και ο Φόνος των παιδιών και πόσα τελι

κά ήταν τα παιδιά που αιχμαλωτίστηκαν; Ο λαογράφος και ιστοριοδίφης

Δημήτριος Γαρδίκης από το Γαρδίκι OμJ.λαίων μας αναΦέρει, χωρ(ς όμως

να καταφεύγει στα γραπτά ντοκουμέντα της εποχής εκείνης αλλά, προ

φανώς, αντλώντας τις πληροφορίες του από σύγχρονές του προφορικές

μαρτυρίες, ότι η απαγωγή των μαθητών έγινε το Μάρτιο του 1872 και ότι

οι μαθητές ανέρχονταν στους 40'34. Οι σύγχρονες όμως μαρτυρίες με τα

σχετικά γεγονότα κάνουν λόγο για 27 μαθητές κατά τον Γιάννη Κολιό

πουλο. που στηρίζεται σε αρχειακές πληροφοριες, και για έτος απαγωγής

το 1868'3.1.
Από αγόρευση του βουλευτή Φθιώτιδας Ι. Τσιριμώκου στη Βουλή των

Ελλήνων, στις 26 Ιουλίου 1869, σχετικά με τη ληστεία, πληροφορούμαστε

περισσότερα για την απαγωγή των μαθητών, όπου, μεταξύ των άλλων,

αναΦέρει:

«Δεν σvνεπληρώθη, κύριοι, έτος κατά το oJWίov 50 παίδες του αλλη

λοδιδακτικού σχολείου του Γαρδικίου απήχθησαν αγεληδόν αιχμάλωτοι

και μετά του διδασκάλου μετεΦέρθησαν εις μικράν απόστασιν του χωρί

ου και EXEi εκρατήθησανδέκα, οι δε λοιποίαπελύθησαν, τα αιχμαλωτι

σθέντα εκρατήθησαν, νομίζω, 45 ημέρας, καθ' ας οι δυστυχείς γονείς

έτρεχον να προμηθεύσουν τα λύτρα- εκ τούτων των τέκνων δύο εσΦάγη

σαν ως αρνία, του ετέρου απεκόπη η ρις και ετέρου το oυς .. .»I~.
Αν συνδυάσουμε τώρα τις σχετικές πληροφοριες που έχουμε στη διά

θεσή μας, μπορούμε να συμπεράνουμε ότι οι αιχμαλωτισθέντες μαθητές
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ήταν γύρω στους 50, ένας αριθμός λογικός για ένα κεφαλοχώρι, όπως

ήταν το Γαρδίκι Ομιλαίων που ήταν τότε και η έδρα του Δήμου Ομιλαί

ων. και λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι τότε δεν πήγαιναν τα κορί

τσια στο σχολεία αλλά και πολλά αγόριαΙJ7 • Πότε όμως έγινε η απαγωγή

των μαθητών; Ο Γιάννης Κολιόπουλος και ο βουλευτής Ι. Τσιριμώκος

ΤΟ1οοθετούν το σχετικό γεγονός της απαγωγής το 1868 και ο Δημήτριος

Γαρδίκης το 18721J1
, Το σωστό είναι, κατά τη γνώμη μας, ότι η απαγωγή

του δασκάλου και των μαθητών να έγινε το 1868, τότε που την τοποθε

τούν οι σύγχρονες με το γεγονός μαρτυρίες της εποχής.

Μετά την εξακρ(βωση του αριθμού των μαθητών και το έτος της απα

γωγής, παραμένει ακόμα μια διαφορά της εποχής που πραγματοποιήθη

κε το γεγονός. Ο Δημήτριος ΓαρδΙκης παραδέχεται ότι ήταν Μάρτιος

μήνας!.JΙΙ, ενώ ο βουλευτής Ι Τσιριμώκος, ομιλών στη Βουλή, στις 26 Ιου

λίου 1869, μας αναΦέρει ότι «δεν συνεπληρώθη έτος» αJώ την απαγωγή

των μαθητών 14i • Αν η απαγωγή και η αιχμαλωσ(α ήταν τόσο πρόσφατη 
4 με 5 μήνες πριν αJώ την ομιλία του στη Βουλή - δεν υπήρχε λόγος να

κάνει λόγο για έτος, αλλά για κάποιους μήνες που είχαν περάσει. Να υπο

θέσουμε ότι το σχετικό συμβάν έγινε το καλοκαίρι του 1868 και ίσως το

σχολείο να ήταν θερινό; Η πρoσκόΜWη νέων στοιχείων ίσως μας επιλύσει

τη δικαιολογημένη απορ(α μας. Και τέλος δύο άλλες απoρi.ες: 14 ήταν τα

παιδιά που κράτησαν οι ληστές ή 10; 48 ώρες τα κράτησαν ή 45 μέρες;

Ας έλθουμε τώρα στην εξιστόρηση των γεγονότων. Οι ληστές στις 9 το

πρωί μπήκαν μες στην αίθουσα του σχολείου κατά την ώρα της προσευ

χής και διέταξαν το δάσκαλο να πάρει το Μαθητολόγιο και να βγάλει

έξω τα παιδιά. Τα παιδιά με το δάσκαλό τους, με 10 ληστές μπροστά και

10 αJώ πίσω οδηγούνται στο λόφο «Αγιοι ΘεόδωροΙ.» του Γαρδικίου. Οι

γονείς των μαθητών απασχολημένοι με τις αγροτικές τους εργασίες δεν

πήραν είδηση και μόνο ένας συγχωριανός τους που διατηρούσε μαγαζί

και χασάπικο στο χωριό αντιλήΦθηκε το τρομερό γεγονός και έτρεξε και

χτύπησε την καμπάνα του Αγίου Αθανασίου του χωριού, για να ειδοποι

ήσει τους χωριανούς του. Τη στιγμή όμως εκείνη γυρίζει πίσω ένας

ληστής και τον m.ιρoβόλησε και τον τραυμάτισε στο Jώδι και από τότε ο

Παντελής Αλεξόπουλος - έτσι ονομαζόταν - έμεινε σακάτης για όλη του

τη ζωή.

Στο μεταξύ οι λήσταρχοι αδελφοί Αρβανιτάκηδες συνέχισαν την μαρ

τυρική πορεία των μαθητών και έφτασαν στο λόΦο του «Ayiov Αθανα

σίου». Εκείο δάσκαλοςδιαβάζειτο Μαθητολόγιοκαι μαζί με ένα ληστο

φυγόδικο Γαρδικιώτη - Μερστιάνο ονομαζόμενο - έδιδαν πληροφορίες

για την οικονομική κατάσταση του κάθε μαθητή. ΚατόJUν απελευθέρω

σαν το δάσκαλο και τους μαθητές, εκτός από 14 μαθητές που τους κατα

κράτησαν και ζητούσαν λύτρα - τα λύτρα ανέρχονταν από 500 έως 2000
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δραχμές ανάλογα με την οικονομική δυνατότητα του κάθε μαθητή 
εγχειρίζοντας στο δάσκαλο την παρακάτω επιστολή: (lIαρδικιWτες τα

παιδιά σας τάχουμε στα χέρια μας. Όσα γράφουμε στον κατάλογο στον

καθένα για την εξαγορά, θα τα Φέρητε σωστά και σε χρυσ6, χωρίς να

πάρη κανένας χαμπάρι. Προσέξτε άμα αυτά που σας λέμε, μέσα σε 48
ώρες, προθεσμlα που σας δlνουμε, θα σας στείλουμε τα κεΦάλια των παι

διών σας, να τα κάμητε πατσιά».

Οι ταλαf.πωρoι γονείς έτρεξαν δεξιά και αριστερά να εξοικονομήσουν

τα χρήματα και έφτασαν ως τη Σπερχειάδα και τη Λαμίαl_l. Ο Δημήτριος

Γαρδίκης μας αναΦέρει ότι από κάποιο παιδί έλειπαν 100 δραχμές και οι

ληστές του έκοψαν σύρριζα το αυτί! ΤΟ παιδί αυτό ονομαζόταν Μπακο

γιώργος και όταν μεγάλωσε έγινε αξιωματικός των μεταβατικών απο

σπασμάτων και ήταν ο φόβος και ο τρόμος των ληστών. γνωστός με το

παρατσούκλι Κουτσαύ της l41. Φαίνεται όμως ότι κάποιου άλλου μαθητή οι

γονείς δεν μπόρεσαν να εξοικονομήσουν όλα τα χρήματα, γιατί δεν μπο

ρεί να εξηγηθεί η αναφορά του βουλευτή Ι Τσιριμώκου ότι «απεκόπη η

ρις του ετέρου»14;Ι.

Οι ληστές αφού πήραν τα ζητούμενα λύτρα απελευθέρωσαν τα υπό

λοιπα παιδιά εκτός από 2 από την οικογένεια Γαρδίκη, επειδή οι γονείς

τους συνεργάζονταν με τα καταδιωκτικά αποσπάσματα ως οδηγοί και

εφοδηγοί. Τα δυο παιδιά τα πήραν μαζί τους οι ληστές και κοντά στα

ελληνοτουρκικά σύνορα στη θέση «Λάπατο», εκεί που ενώνεται ο Τυμ

φρηστός με την Όθρυ, τα σκότωσαν με βάρβαρο τρόπο, για να εκδικη

θούν τους Γαρδικαίoυςl~.

Έτσι έληξε η ομηρία των μαθητών του Δημοτικού σχολείου του Γαρ

δικίου και γράφτηκε η λύση του δράματος με τη σφαγή των δύο παιδιών!

θλιβε@ή η κατάσταση στη Φθιώτιδα

Η κατάσταση στην επαρχία της Φθιώτιδας είναι θλιβερή, γιατί βρί

σκεται στη διάκριση των ληστoσυlψoριών. Από την αγόρευση του βου

λευτή της Φθιώτιδας Ι. Τσιριμώκου στη Βουλή των Ελλήνων, στις 26 Ιου

λίου 1869, μαθαίνουμε την τραγική κατάσταση που επικρατεί:

«Κύρωι Βουλευταi, σας ζητώ συγγνώμην, δι6τι μετ' αγανακτήσεως

προκαλώ συζήτησιν, την οποίαν ένεκα της παρελεύσεως της ώρας θέλου

σι τινές να αναβάλωσι, σας βεβαιώ 6μως 6τι, 6ταν προς στιγμήν συλλογι

σθήτε, 6τι ουδείς τ6πος είναι δυστυχέστατος της πατρίδος μου, 6τι από

καμίαν άλλην επαρχ{αν δεν aπήχθησαν 250 περίπου αιχμάλωτοι προ δύο

ετών, 6τι καμμ{α επαρχiα δεν επλήρωσε λύτρα εν6ς περίπου εκατομμυρi

ου (θ6ρυβος), βεβαιωθήτε 6τι αι διακοπαί εις τίποτε δεν θα σας ωφελή

σουν ...
»Εις τοιαύτην κατάστασιν ελεεινήν ευρwκεται ολ6κληρος η Ρούμελη,
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ιδίως η Φθιώτις, της Q1Wίας είμαι αντιπρόσωJWς ... Εάν ήθελα πο.ραλείψει

την εκπλήρωσιντου καθήκοντοςτούτου, ήθελον ε{μαι ένοχος προδοσίας

ανάξιος δ' αντιπρόσWJWς αυτής, εάν δεν ήθελον κάμει λόγον περί των

δυστυχημάτων της και ήτα χλεύη αυτόχρημα η ιδιότης του αντιπροσω

JWv. Ευδαίμων, Κύριοι, είναι η Πελοπ6νησοος, ευδαίμονα είναι τα λοιπά

μέρη της Ελλάδος, δυστυχής ε{ναι η Ρούμελη και δυστυχεστάτη η Φθιώ·

τις.

»Τόσον μεγάλα είναι τα δεινά, τόσον JWtxiλa και JWλυειδή. τα ΟΜία

καταστρέφουν τον τόπον, ώστε με συνταράττουν ολόκληρον, και άλγος

βαρύ κατέχει την καρδίαν μου σας βεβαιώ, Κύριοι, εάν αυτήν την στιγ

μήν ήτο δυνατόν να βελτιωθή η κατάστασις της επαρχίας μου, προσέφε

ρα τον εαυτόν μου πρώτον θύμα" και σας το λέγω εν σvνειδήσει και κατα

νύξει ψυχής. Έλθετε, Κύριοι, εις την Φθιώτιδα, βαδίσατε ολίγα βήματα,

και τον πρώτον JWλών γέροντα ον θα συναντήσετε, ερωτήσατέ τον, διατί

γέρων εκτείνεις ικέτιδα χείρα; και θέλει σας απαντήσει, χθες ήμην ευτυ

χής, έζων εκ των έργων μου, αλλ' οι λησταί, με κατέστησαν επαίτην,

φονεύσαντες τα τέκνα μου, την βακτηρίαν των γηρατειών μου, και διαρ

πάσαντες την περιoυσiαν μου.

« Προχωρήσατε ολίγα βήματα και θα απαντήσητε μελανείμονα νεάνι

δα, βαστάζουσα εις μεν την αγκάλην θηλάζον τέκνον, εις δε την δεξιάν

μικρ6ν παίδα' μη, προς Θεού, την ερωτήσητε διατί είναι επα{τις οι ληστα{,

εΦ6νευσαν τον σύζυγ6ν της και απωρΦάνευσαν τα αθώα πλάσματα.

Προχωρήσατε ολ{rον παρακάτω και θέλετε απαντήσει 6μοια πλάσματα.

Ανά παν στάδιον θέλετε μανθάνει εν λυπηρ6ν δυστύχημα, θα σας παρα

κολουθή η διήγησις μιας αιχμαλωσίας, μιας ληστε{ας, ενός Φόνου, ενός

εμπρησμού, μιας δηώσεως της χώρας.

» Βλέπετε λοιπόν πόσον λυπηρά ε{ναι η θέσις μου, πόσον δ{καιον έχω

να σας παρακαλώ και να επιμένω να ακούσητε μετά προσοχής δι6τι,

Κύριοι, δεν απέρχεται νυξ την οπο{αν εν θλιβερόν συμβεβηκός δεν παρα

κολουθει. Δεν συνεπληρώθη, κύριοι, έτος κατά το οποίον 50 πα{δες του

αλληλοδιδακτικούσχολεioυ του Γαρδικίουαπήχθησαναγεληδ6ναιχμά

λωτοι και μετά του διδασκάλουμετεΦέρθησανεις μικράν απόστασιντου

χωρίου και εκε{ εκρατήθησανδέκα, οι δε λoι:rwΙ απελύθησαν,τα αιχμα

λωτισθένταεκρατήθησαν,νομίζω,45 ημέρας, καθ' ας οι δυστυχε{ς γονείς

έτρεχον να προμηθεύσουν τα λύτρα- εκ τούτων των τέκνων δύο εσφάγη

σαν ως αρν{α, του ετέρου απεκ6πη η ρις και ετέρου το ους...1<0$

» Δεν ε{ναι έτος, κατά το oπoiov 10 κάτοικοι του χωρίου Koμ:ιroτάδων

απήχθησαν εις αιχμαλωσίαν, ως άγεται εις το σφαγεioν αγέλη βοών, τεσ

σαράκοντα ημέρας διεπραγματεύοντο οι ταλαiπωρoι συγγενείς των να

πληρώσωσιν εις τα θηρία 15000 δραχ. λύτρα- δεν συμπληρούται έτος καθ'

ο κάτοικοι του xweiov Μάκρεσηκαι Χαλήλι aπήχθησαναιχμάλωτοιαπό
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τα αλώνια όπου συνεκόμιζον τους καρπούς των. Μου είναι, Κύριοι, εύκο

λον να σας απαριθμήσω τας αιχμαλωσίας, αι οποίαι έλαβον χώραν, αλλ'

είναι θλιβερόν να επαναλάβω 250 τοιαύτα δυστυχήματα' δεν βλέΠ1JJ δε

και την ανάγκην, αφού ουδείς δυσπιστεί, ουδείς αντιλέγει και καθ' εκά

στην δια του τύπου λαμβάνων γνώσιν ...
»Το βήμα τούτο είναι, Κύριοι, δι'ημάς ο μόνος όρμος, ο μόνος λιμήν,

η μόνη άγκυρα εις την οποίαν έχομεν τας ελπίδας ημείς οι κάτοικοι της

Φθιώτιδος, το βήμα τούτο, αυτό το βήμα μας εναπομένει, δια να σωθώ

μεν από την θύελλαν, από την καταιγίδα. Εάν λοιπόν απ6 του βήματος

τούτου δεν ήθελον τολμήσεινα εξεγείeωαυτήν την Φωνήνκαι εξήγειρον

να προκαλέσωεπί τοσούτον την πeoσoχήν σας, δι' ην, Κύριοι, σας οφεί

λω χάριτας καθ' όσον βλέΠ1JJ εις όλων ημών τους οΦθαλμούςτην λύπην

αφειδώς διαχυθείσαν ήθελα παραλείψει το καθήκον μου' οφείλομεν

όμως, Κύριοι, άπαντες από κοινού δι' ενεργειών να επαναΦέρωμεντην

τάξιν και την ασΦάλειανεις τον ατυχή τόπον μας»I"'.

Με δραματικότητα,παραστατικότητακαι γλαφυρότηταπαρουσίασε

στη Βουλή των Ελλήνωντο δράμαπου παιζότανστη Φθιώτιδα με ήρωες

τις διάφορες ληστοσυμμορίεςκαι με θύματα τους ταλαίπωρους κατοί

κους της.

Αυξάνεσθεχα, πληθiινεσθε...
Το 1870 στιγματίζεται από το φοβερό ανοσιούργημα της δολοΦονίας

των ξένων περιηγητών στο Δήλεσι (αρχαίο Δήλων) της Βοιωτίας από τη

συμμορία των Αρβανιτάκηδων, εξαιτίας του οποίου διασύρθηκε στο

εξωτερικό η Ελλάδα. Το καλοκαίρι του ίδιου έτους δρούσαν οι εξής συμ

μορίες: του Ευαγ. Σπανού, Δημ. Αλογάρη, Καλαμπαλίκη ή Καμάρα l'",

Κρικέλα, Βελεστίνου. Φ. Σκόντρα, Ντατσογιάννη, Δήμου Σκαλτσά, Ντα

λαμάγκα, Μπουρχαίων, Γουλοκώστα, Αριστ. Καραγιαννόπουλου, Ν.

Ρεντίνα, Κώστα Πατσαούρα, Γ. Βελούλα, Νάκου Φίλωνος, Κατσάνη,

Δήμου Πατσαουράκου, Ντουλαβέρη, Τάκου (Αρβανιτάκη;), Τσερλo~

γιανναίων, Φιλίππσυ Πατσούρα, Μπαλάσκα, Λιαροκάπη, Στούπα, Τσι

τούρα, Κουτσόγιαννου, Ντερέκα, Ζαρκαδούλα, Πενεταίων, Μαργιόλη

κλπ. Από αυτούς τα επτά δέκατα βρίσκονταν στο Τουρκικό και τα τρία

δέκατα κρύβονταν σε Φίλους τους στο Ελληνικό!Jf8

Το πρόβλημα της ληοτε!ας ήταν το θέμα της ημέρας. Ο Νομάρχης της

Αιτωλίας και Ακαρνανίας Π. Βακάλογλου προς το Υπουργείο των Εσω

τερικών, στις 26 Αυγούστου 1870, με αναφορά του αποδίδει την άνθηση

της ληστείας στο ατελές σύστημα της καταδίωξής της από τους Τουρ

καλβανούς δερβεναγάδες στην τουρκική παραμεθόριο, επισημαίνοντας:

« •. .Το σύστημα της καταδιώξεωςτης ληστείας εκ μέρους των Οθωμανι

κών αρχών, ήτο και πeιν και είναι και ήδη, πλημμελές, διότι όταν αυτή
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ήτα ανατεθειμένη εις Τουρκαλβανούς δερβεναΥάδες, ελάμβανον ούτοι

ορισμένον ποσόν χαeτσwv (σιτηρεσίου) και απεδέχovτo την ευθύνην ν'

ωωζημιώσωαιν τους εν τη δικαωδοσία των ληστευομένους, υπηκόους

οθωμανούς, και επειδή εστρατόλΟΥον δυσανάλΟΥον με τας ανάγκας της

καταδιώξεως αριθμόν οπλιτών χάριν οικονομίας ηναγκάζοντο να συνθη

κολΟΥώσι μετά των καταφυΥόντων εν Τουρκία, εξ Ελλάδος ληστών, ίνα

μη υπoκύπrωσιν εις ζημίας, ελάμβαναν δε υπέρ αυτών και μερ{δων εκ

των ληστρικών λαΦύρων. και τούτου ένεκεν υπεθάλ7wντo οι λησταί ανα

φανδόν. εντός των οικιών των κατο{κων.

» Δεν καταδιώκουν λοιπόν οι Τουρκαλβανο' ει μη μόνον εκεivας τας

ληστρικάς συμμορίας, αίτινες ή δεν τοις έδιδαν μερίδων εκ των ληστρι

κών λαΦύρων ή διέπραπον ληστείας εν τη δικαιοδοσία των. Από οκτώ

ήδη μηνών, ότε ανετέθη η καταδίωξις εις τον τακτικόν στρατόν, εχαλα

ρώθη αύτη έτι μάλλον η κατάστασις, διότι οι Τουρκαλβανοί ήσαν μεν

αισχροκερδείς, αλλ' επιτήδειοι εις την καταδiωξιν, και οπόταν ήθελον ή

ηναγκάζοντο υπό της εξουσίας, έβλα,τroν τους ληστάς. Αλλά οι αντικα~

ταστήσαντες αυτούς χουντοπιέδες (τακτικός στρατός) κα{τοι ενεργού

ντες ειλικρινώς και προθύμως την υπηρεσίαν των, εισ{ν όμως εντελώς ανί

κανοι εις την καταδίωξιν, διότι ούτε την Ελληνικήν γλώσσαν λαλούοιν, οι

πλεΙστοι εξ αυτών δια να εξηγώνται μετά των έξω ομογενών, ούτε τον

τόπον γνωρ{ζουσι, οι δε στερούμενοι των δύο τούτων, προσόντων, ουδέν

κατά της ληστείας δύνανανται να κατορθώσωσι ...
» Πριν ήδη καταλήξω την παρούσαν κρΙνω χρέος μου να μη αlWσιω

πήσω ότι εν μόνον μέσον της ταχείας εξαλεΙψεως της ληστείας ενυπάρχει

εισέτι το ακόλουθον. Πολλο{ των λησταρχών απελπισθέντες ήδη να τύχω

σιν άλλο μέσον σωτηρίας, επιθυμούν να μεταβώσιν εις άλλο κράτος με

εβεβαίωσαν τινές των συγγενών και φίλων των, αλλά δεν ε{ναι εύκολος η

εξ Ελλάδος εις ΤουρκΙαν αναχώρησiς των. Εάν δε ούτοι αναχωρήσωσι,

θέ αναχωρήσει και οι οπαδοί των, αναλογιζόμενοι ότι θέλουν καταστρα~

Φή ταχέως μένοντες μόνοι. Εάν η Οθωμανική Κυβέρνησις δεν συναινέση

εις τον διορισμόν του Χουσνή πασά!"', προς καταδίωξιν των, η δε διευ~

κόλυνσις της αναχωρήσεως δεν θεωρηθή ως απάδουσα εις την πολιτικήν

πορείαν του ΥπουργεΙου, ευκτέον {να πραγματοποιηθή το προηγούμενον

μέτρον προς ταχε{αν απαλλαγήν της Στερεάς Ελλάδος από της επαράτου

ληστείας»l50 .

Ο Φόνοι; το" αf1χιληο'τή Κώστα Πατοαούf1α στο Αυλάκι Στυλίδαι;

Στις 27 Φεβρουαρίου 1871 εντοπίστηκε η ληστοσυμμορία του Κώστα

Πατσαούρα να κρύπrεται στη θέση «Ιτιές» στο χωριό Αυλάκι της Στυλί~

δας από τον αποσπασματάρχη Αίβαλιώτη. Ο αποσ11ασματάρχης αμέσως

ενημέρωσε στη Στυλίδα τον ταγματάρχη Τζίμο και το διοικητή του 30υ
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συντάγματος Π. Αλεξάνδρου στη Λαμία. Αμέσως έτρεξαν από τη Στυλί

δα ο ταγματάρχης Τζίμος, ο συνταγματάρχης Κωστής Δημητριάδης και

ο Δήμαρχος Φαλάρων με πολίτες, στον τόπο όπου κρύβονταν οι ληστές.

Από τη Λαμία έσπευσανο συνταγματάρχης Π. Αλεξάνδρου,ο μοίραρχος

Σπυρίδης, ο υπομοίραρχος Στεργιόπουλος με χωροΦύλακες, ο ανθυπί

λαρχος Νούριος με το lJ1:TUκό, ο γραμματέας και υπογραμματέας της

Νομαρχίας Κωνσταντινίδης και Θωμόπουλος αντίστοιχα, ο αστυνόμος

και ο υπαστυνόμος με αστυνομικούς και πολλοί πολίτες, για να παρευρε

θούν στο τόπο της συμπλοκής με τους ληστές. Ύστερα από μία ώρα ο

Δήμαρχος Φαλάρων ειδοποίησε το Νομάρχη ότι οι ληστές πολιορκούνται

από τα μεταβατικά αποσπάσματα.

Ο «γερο Νομάρχης», Πέτρος Βακάλογλου, έχοντας μαζί του και τον

εισαγγελέα, έδωσε εντολή να χτυπήσουν τα τύμπανα της Εθνοφυλακής

στην Πλατεία «Ομονοίας» της Λαμίας, για να συγκεντρωθούν οι πολίτες.

Κατόπιν ο Νομάρχης, ο Δήμαρχος και οι οπλισμένοι πολίτες έσπευσαν

και αυτοί στο μέρος της συμπλοκής. Όταν όμως έφτασαν στη θέση

«Μαυρομαντήλα»,πληροΦορήθηκαν από το συνταγματάρχη Π. Αλεξάν

δρου και το μοίραρχο ΣΠUρίδη ότι κατά τη σύγκρουση με τους ληστές

στις «Ιτιές», σκοτώθηκε ο αρχιληστής Κώστας Πατσαούρας και ο

γαμπρός του Κωστόπουλος, ενώ οι άλλοι ληστές διέφυγαν και κρύβονται

στο βάλτο. Για τον εντοπισμό τους διατάχτηκε περιπολία στους βάλτους

των χωριών Αυλακίου και Μεγάλης Βρύσης για ανεύρεσή τους·!!.

Η τοπική εφημερίδα «Φάρος της Όθρυος» που μας διασώζει τα σχετι

κά γεγονότα, καταλήγει: «Αληθώς η χθεσινή ημέρα (26 Φεβρουαρίου

1871) ήτο ημέρα εορτής δια την Λαμίαν και την Στυλίδα. ο δημόσιος αμα

ξιτ6ς δρόμος τριων ωρών μήκος. ήτο πλήρης ενόπλων στρατιωτών και

JWλιτών ως και αόπλων περιέργων JWλιτών πάσης τάξεως. Η προθυμία ην

έδειξαν άπαντες οι JWλίται, όταν επληροφορήθησαν ότι ενεΦανwθησαν

λησταί και ε:rwλιορκίθησαν είναι λίαν αξιέπαινος, καθώς έδραμον ένο

πλοι και κάτοικοι των παρακειμένων χωρίων Μεγάλης Βρύσης Αυλακίου

και Αγίας Μαρίνης εγκαταλεLnvντες τας εργασίας των ...»I$l.

Η κινητοποίηση τόσων αρχών και τόσων ενόπλων στρατιωτών και

πολιτών αλλά και πολλών αόπλων και Φιλοπερίεργων πολιτών από τα

παρακείμενα χωριά κατά την ανακάλυψη του κρυψώνα των ληστών,

εκφράζει το αίσθημα της αγανάκτησης και της εκδίκησης κατά των

ληστών για τα πολλά και επώδυνα παθήματα αλλά και τις ασφυκτικές

πιέσεις και τους εκβιασμούςπου υΦίσταντοοι κάτοικοικυρίως της υπαί

θρου. Εξάλλου ήταν πρόσφατηη απαγωγή και ο Φόνος των :παιδιών του

Γαρδικίουκαι τα εγκλήματατων λησταρχώνΑρβανιτάκηδωνστο Δήλε

σι, τα οποία συγκινούσαν και εξαγρίωναν την κοινή λαϊκή συνείδηση

κατά των ληστών, που ζητούσε ικανοποίησηαλλά και ανακούφισησυγ

χρόνως από τις ωμότητεςτων λησταρχώνκαι των ληστών.
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Νέα Ο1ρατιωτική οργάνωση

Δυστυχώς 6ι.unς η ληστεω δεν έπαυε να συνεχίζει το καταστροφικό

της έργο και να καταδυναστεύει τον τόπο και ιδίως τις παραμεθόριες

επαρχίες μεταξύ των οποίων είχε την κακή τύχη να συμπεριλαμβάνεται

και η παραμεθόρια Φθιώτιδα. Ο έμπειρος Νομάρχης της Φθιωτιδοφωκί-

δας Π. Βακάλογλου, στις 28 Μαρτίου 1872, σε αναφορά του για την αδυ

ναμία της Κυβέρνησης να εξαλείψει τη ληστεία, εm.σημαίνει: « ...Τον εν

χρήσει σύστημα της καταδιώξεως(της ληστείας) είναι πλημμελέστατον,

διότι ενώ οι λησταίοδοιπορούαιπάντοτε τας νύκτας, τα μεταβατικάαπο

σπάσματαδιανυκτερύουσινεν τοις χωρioιςενώ εκείνοιδιημερεύουσιτας

ημέρας εντός των δασών ή εις πρioπroν θέσιν, αυτά οδοιπορούσιμετα

βαίνοντα δια των δημοοimν οδών απ6 χωρioυ εις χωρwν, προς σίτηαίν

των. Εντεύθενκαι μ6νον εξηγείται, ότι δια του συστήματοςτούτου είναι

Φύσει αδύνατον να αυναντηθώσιταύτα μετά των ληστών, και επιβαρύ

νουσιμόνον δι' αυτού, επiματαiω τους πvλίτας, οίτινες εκτός των ζημιών

της σιτήσεώς των αναγκάζονταινα αρνηθώσικαι τας οικίας των, οσάκις

καταλύουσινεν αυταίς στρατιώται,προς φιλοξένησίντων, και δια να μη

ενοχλησώσιτας συζύγουςή τας θυγατέραςτων...».

Μεταξύ των μέτρων που προτείνει. συνεχίζοντας την αναφορά του,

είναι: «Να τοποθετηθή είς λόχος εις το χωρίον Μπράλος, όπως χορηγή

τους αναγκαίουςοπλίτας,προς εξασΦάλισιντης εκ Λαμίαςεις Λμφισσαν

αγούσης δημοσίας οδού, εφ' ης διεπράχθησανπολλάκις ληστoπραξiαι

κατά των διαβατών. Να διαταχθώσι δε ίνα επιλαμβάνωνται της κατα

διώξεως της ληστείαςμετά των κατοίκων οι οπλίται του αυτόθι τοποθη

σομένου λόχου, οσάκις αναΦα{νονταιλησταί εις την δικαιοδοσίαντων.

Να κατασκwασθήμία καλύβη εις την θέσιν Ρουμελ{ου(;) των Θερμοπυ

λών, χωρητικότητος J5 ανδρών, και να τοποθετηθή ισά.eιθμoς αριθμός

(πολιτών) αυτόθι των εν Μώλω και ΜενδενΙτσης τοποθετησομένου

λόχου, δια να εξασφαλiζη τους διαβαίνοντας εκ των στενών των Θερμο

πυλών, ένθα διεπράχθησαν πολλάκις ληστείαις»I53.

Για την καλύτερη αντιμετώπιση της ληστείας ήδη από το Ι 866 είχαν

συσταθή τρία Αρχηγεία στις παραμεθόριες επαρχίες. Ένα στο Νομό

Φθιωτιδοφωκίδας με αρχηγό το συνταγματάρχη Σκαρλάτο Σούτσο, που

ανακλήθηκε από τη διαθεσιμότητα, με έδρα τη Λαμία. δεύτερο στο Νομό

Αιτωλοακαρνανίας με έδρα τον Καρβασαρά (ΑμΦιλοχία) και το τρίτο

στα Επτάνησα με έδρα την Κέρκυρα lS4 •

Το 1872 καταργήθηκαν τα τρία Αρχηγεία και η ασφάλεια της χώρας

ανατέθηκε στα τάγματα πεζικού και ευζώνων. Όσον αφορά στη Φθιώτι·

δα και στην Ευρυτανία οι δύο αυτές επαρχίες διαιρέθηκαν σε τέσσερα

τμήματα για την καλύτερη φύλαξή τους. Το πρώτο τμήμα περιλαμβάνει

τους ανατολικούς δήμους με έδρα τη Στυλίδα και διοικητή τον ταγμα-
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τάρχη Μακρή, το δεύτερο τάγμα με έδρα τη Λαμία περιλαμβάνει τους

δήμους ΛαμLας. Ηρακλειτών (Μοσχοχωρίου) και Παραχελωιτών (Λιανο

κλαδίου) με διοικητή τον αντισυνταγματάρχη Π. Αλεξάνδρου. το τρίτο

με έδρα την Υπάτη με τους δήμους Υπάτης, Μακρακώμης και Σπερχειά

δας με διοικητή το συνταγματάρχη Ν. Μπουκουβάλα και το τέταρτο με

έδρα το Καρπενήσι και τους δήμους Καρπενησίου και Τυμφρηστού υπό

τον αντισυνταγματάρχη ΝταγκλήΙ55.

Στο μεταξύ άσχημες ειδήσεις έρχονται από το Τουρκικό, όπου οργιά

ζει η ληστεία και καταμαστίζει τους κατοίκους των τουρκικών μεθορίων:

«Αλλεπάλληλοι εκ των μεθορίων της γείτονος Επικρατείας επαρχιών

ειδήσεις τεκμηρωύσι δυστυχώς αύμπα.σαι ότι αι επιφορτισμέναι την πeo

στασίαν της δημοσίας ασφαλείας Αρχαtεγκληματικήν τηρούσι προς τους

ληστάς ακηδίαν ι .. .1. αναφανδόν δε οι λησταΙαθώους Χριστιανούς κατα

σΦάζουσι, λεηλατούσι και αιχμαλωτίζουσι. συντρεχόμενοι υπό της των

Οθωμανικών Αρχών αδρανείας». Και συνεΧίζοντας διερωτάται ο συντά

κτης της εφημερίδας: «Έως πότε όμως ερωτώμεν θέλει εξακολουθήσει η

κατάστασις και αισχρά αύτη των οργάνων της οθωμανικής Κυβερνήσε

ως διαγωγή: EJd πότε ολΙγα φαυλόβια όργανα μιας αχαρακτηριστου

Κυβερνήσεως θέλουσι εμπορεύεσθαι την ασφάλειαν των αθλίων ραγιά

δων και την ησυχiαν και την τιμήν της πατρΙδος; Η Κυβέρνησις μας οφεί

λει να διατυπωση ταύτα πάντα εις τας Δυνάμεις, και, ει δυνατόν, να ζητή

ση την σύστασιν ανακριτικής εκ ξένων ΕlUτροπής, ήτις εις τας παραμε

θορioυς της Ελλάδος και της Toυρκiας επαρχίας ανακρίνουσα. θέλει

μάθει φοβερά και ανήκουστα εγκλήματα»Ι~.

'Οσα μέτρα λοιπόν και αν λάβει η Ελληνική Κυβέρνηση και όσες ανα

διοργανώσεις των καταδιωκτικών δυνάμεών της και αν κάνει, αν δε στα

ματήσει στο Τουρκικό η υπόθαλψη και το εμπόριο της ληστείας μεταξύ

των δερβεναγάδων και των ληστών που γίνονται με την ανοχή της Υ.Π .•
δεν είναι δυνατό να ησυχάσουν οι παραμεθόριες ελληνικές επαρχίες.

ο Μεχμέτ Αλή πασά; fενικός Δερβέναγας τη; θεσσαλία;

Δυστυχώς οι ληστείες δεν έλειψαν και κατά το επόμενο έτος 1873. Στις
αρχές του έτους οι αρχιληστές Ευαγ. Σπανός, Τάκος (Αρβανιτάκης;) και

Ντατσογιάννης με 25 ληστές δρούσαν στα μεθόρια. Μάλιστα μετέβησαν

στο τουρκικό Οθωμανικό χωριό στην 'Οθρυ Βρύναινα και όλη τη νύχτα

γλέντησαν και χόρεψαν με τους κατοίκους και με τους χουντουπιέδες

(τακτικούς στρατιώτες που Φύλαγαν την τουρκική παραμεθόριο) «μετ'

εγχωρίου μουσικής». Στο χορό μάλιστα πήρε μέρος και ο οθωμανός δερ

βέναγας Αλή αγάςΙS1! Ο λήσταρχος Ευαγ. Σπανός με τη συμμορία του

μπαινόβγαινε στο Ελληνικό και παντού σκορπούσε το Φόβο και τον

τρόμο στους κατοίκους της Φθιώτιδας. Γι' αυτό «η καταστροΦή του
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ληστού αυτού ισοδυναμεί, αν ουχί απάσης της ληστε{ας, άφευκτα 6μως

του ημίσεως (sic) αυτής»υ8.

Στις αρχές Ιουλίου του 1873 διορίζεται Γενικός Δερβέναγας της Θεσ

σαλίας ο Μεχμέτ Αλή πασάς, ο οπο(ος καταδίωξε με ζήλο και ειλικρίνεια

τη ληστεία στο Τουρκικό και κατόρθωσε να την περιορωει κατά πολύα/.

Ο Νομάρχης Φθιωτιδοφωκίδας Π. Βακάλογλου με έγγραφο του προς το

Μεχμέτ πασά, υπό ημερομηνία 14 Σεπτεμβρίου 1873, γράψει: «Η εξάλει

ψις ολοσχερώς των ληστών εκ των μεθoρiων θέλει θεωρηθή υπ6 των

κατοίκων αυτών το όγδοον θαύμα του κόσμου, το δε όνομα ημών θα

ευλογήται απ' αυτών και θα σημειωθή εις τας δέλτους της ιστορίας.

Ευτυχώς δε θέλει λογισθή και εγώ αν κατά τι συντελέσω εις την απαλλα

γήν των εκ της αιμοχαρούς ληστείας, ήτις καταλυμαivεται αυτάς προ

αιώνων»I60.

Στις 5 Οκτωβρίου 1873, ύστερα από πρόσκληση του Μεχμέτ Αλή πασά

προς το Νομάρχη Π. Βακάλογλου, γίνεται συνάντηση των δύο αντρών

στο συνοριακό σταθμό του Δερβέν Φούρκα στο Τουρκικό για τη συζή·

τηση διαΦόρων μεθοριακών θεμάτων και πρωτίστως για τη ληστεω..

Κατόπιν οι δύο αξιωματούχοι με τις ακολουθίες τους μετέβησαν στο

Ελληνικό στη Μονή Αντίνιτσας. όπου τους παρατέθηκε πλούσιο γεύμα

και ανταλλάχτηκαν ΦιλόΦρονες και θερμές προπάσεις για την υγεία του

Βασιλιά και του Σουλτάνου αντίστοιχα. Η τοπική εφημερίδα που διασώ

ζει τα σχετικά γεγονότα, γράψει: «Των ανωτέρων αξιωματικών η 6ψις ην

φαιδρά και υπέφαινε την οποίαν ενδομύχως συνησθάνovτo χαράν δια

την σπουδα{αν υπηρεσίαν την οποίαν ανέλαβον προς αποκατάστασιν της

δημοσίας ασφαλείας υπέρ της οποίας αι απαρχαί εισί 6χι wάριθμα

κατορθώματα μέχρι τούδε. Ο αντιστράτηγος Μεχμέτ πασάς υπερήφανος

ωσεί"υπό αγώνος εξερχ6μενος και την επίλυσιν του ζητήματος της κατα·

στροφής της ληστείας προσεγγίζουσα, θεωρών, εξεδήλωσεν οιωνεί

wγνομ6νως (sic), 6τι ''ο Αρχηγός κ. Δαγκλής εχειράγωγησε (sic) λίαν

εmτυχώς τας ενεργείας του, αλλά την επιτυχίαν κατά τα δύο τρίτα οφεΙ

λει ;φος τον Νομάρχην κ. Βακάλογλου ανεmφυλάκτως'" την εξήγησιν

ταύτην ποιησάμενος υπέρ των Ελλήνων ανωτέρων υπαλλήλων ... Ο πολι·

τικ6ς διοικητήςΛαρwσης(sic) Αζίζ Πασσάς (sic) είναι ανήρ κάτοχος παι

δείας, κοσμοπολΙτης, γιγνώσκων κάλλιστα την Γαλλικήν γλώσσαν, λίαν

ευγενούς συμπεριφοράς»161.

Χάρη στη συστηματικότητα και στην ειλικρινή καταδίωξη της ληστεί

ας από το δερβέναγα Μεχμέτ Αλή πασά και στη συνεργασω. των πολιτι

κών και στρατιωτικών αρχών της Φθιώτιδας η ληστεω. άρχισε να γονατι.

ζει ύστερα από πολλά χρόνια και να αναmιέει η ληστόπληκτη Φθιώτιδα,

γιατί σταμάτησε το αισχρό παιχνίδι μεταξύ των ληστών και των δερβε·

ναγάδων της τουρκικής μεθορίου.
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Τιμές στο Μεχμέτ Αλή πασά

Στις 15 Μα{ου 1874 ο εξοχότατος Μεχμέτ Αλή πασάς επισκέφτηκε τη

Λαμία, για να συζητήσει με το Νομάρχη τον περαιτέρω συντονισμό για

την αποτελεσματική αντιμετώπιση της ληστεως στις παραμεθόριες περιο

χές τους, όπου του επιΦυλάχτηκε μεγαλοπρεπής υποδοχή από τις αρχές

της Λαμίας. Οι Οθωμανοί αξιωματούχοι επιβιβάστηκαν σε πλοίο στο

λιμάνι του Βόλου και κατέπλευσαν στη Στυλίδα, όπου τους έγινε θερμή

υποδοχή από το Δήμαρχο των Φαλάρων Δρόσο Μανσόλα, τον αρχηγό

των καταδιωκτικών αποσπασμάτων των ανατολικών δήμων συνταγμα

τάρχη Δημήτριο Τζίρο και πλήθος κόσμου.

Αμέσως ο Μεχμέτ Αλή πασάς με άμαξες αναχώρησε για τη Λαμία.

Στο χωριό Μεγάλη Βρύση τον υποδέχτηκε έφιππος με 20 ευζώνους ο

αρχηγός των δυτικών δήμων της Φθιώτιδας συνταγματάρχης Δαγκλής,

ενώ ο διοικητής και φρούραρχος Λαμίας Χαρώνης και ο μοίραρχος

Φωτοβάσιος έφιππος τον υποδέχτηκαν στην είσοδο της πόλης. Ο Νομάρ

χης, ο Δήμαρχος και ο λαός υποδέχτηκαν τον υψηλό επισκέπτη με τη

δεκαπενταμελή συνoδεCα του στην «Πλατεω της Αγοράς», όπου κατέ

φτασε με τις άμαξες. Τον επίσημο ξένο προσΦώνησε πρώτος ο Δήμαρχος

της πόλης με πολύ θερμή προοΦώνηση, λέγοντας:

«Κύριε Aντwτράτηγε! Ο Δήμος Λαμιέων ασμένως δίδει Φιλοξενίαν τω

ευγενεί, Στρατηγώ, Φίλης και ομόρου δυνάμεως εκτιμών τας αρετάς

αυτού και τας :rwλυτίμους υπηρεσίας του εν τη δημοσίω ασφαλεία. σχετι

ζομένη με την ευημερίαν των κατοίκων των μεθορίων επαeχιών αμφοτέ

ρων των γειτνιαζουσών Επικρατειών. Ο Δήμος δι' εμού και του εκπeo

σω.7Wύντος αυτόν Συμβουλίου πιστώς διερμηνευόντων τα αισθήματα των

.7Wλιτών χαίρει εγκαρδίως επί, τη ενταύθα ελεύσει της υμετέρας εξοχότη

τος, ευγνωμονών δια τε την τιμήν της επισκέψεως και τας ακαμάτους και

αποτελεσματικάς ενεργείας επί του σ:rwυδαιοτάτου αντικειμένου της

δημοσίας ασφαλείας».

Μετά το Δήμαρχο προσΦώνησε τον αντιστράτηγο ο Νομάρχης Φθιω

τιδοφωκίδας Πέτρος Βακάλογλου γερμανιστ(, γιατί ο πασάς ήταν γερμα

νικής καταγωγής και ανατροΦής, εξωμότης Χριστιανός, και δε γνώριζε

την Ελληνική, ως εξής: «Η Ελλάς Στρατηγέ! και ιδίως αι μεθόρωι επαρ

χίαι εκΦΡάζουσιν υμίν απείρους ευχαρwτίας δι' όσους καταβάλλετε

κό.7Wυς, όπως συντελέσητε εις την εξόντωσιν της ληστείας. Εστέ βέβαωι

Στρατηγέ! ότι η Ελλάς δεν θα λησμονήση το όνομά σας, διότι πραγματι

κώς εσυντελέσατε εις την απελευθέρωσιν αμφοτέρων ομόρων κρατών, εκ

των ληστών, των εχθρών αυτών, πάσηςανθρωπινης κοινωνίας, και εις την

εδραίωσιν της δημοσίου ασφαλείας. Είθε Στρατηγέ! η θεία πeόνoια Σας

φυλάττοι από παντός κακού».

Και καταλήγοντας η εφημερίδα που μας διασώζει τις προσφωνήσεις,
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γράφει: «ο Μεχμέτ Αλή πασάς, γνωρiζων την αποστολήν του, τιμάται

υπΔ της ελληνικής κοινωνίας, και εξυμνούνται αι ayaeat πράξεις αυτού
υπό του Δημοσioυ ελληνικού τύπου, όστις υπήρξεν αυστηρός εm.κριτής

της νωθρότητας,αβελτερίαςκαι κακήςπiστεως των πeoκατόχωναυτού,

ο{τινες ουχΙμόνονδεν εκαταδ{ωκον,ως ώφειλον την ληστείαν, αλλά δια

των οργάνωντων την περιέθαλποναυτήν»I61.

Ήδη η Ελληνική Κυβέρνηση είχε τιμήσει το Μεχμέτ Αλή πασά κατά

τον προηγούμενο μήνα Απρίλιο με το Παράσημο των «Ανωτέρων

Ταξιαρχών», για τις υπηρεσίες που πρόσφερε στην καταπολέμηση της

ληστείαςl'3. Η μεγαλειώδης υποδοχή που επιφυλάχτηκε στο δερβέναγα

Μεχμέτ Αλή πασά και οι πολύ κολακευτικές :προσφωνήσεις δεν αποτε

λούν τυπικές Φιλοφρονήσειςπου γίνονταισε ανάλογεςπεριπτώσεις,αλλά

ευχαριστίεςκαι ευγνωμοσύνηεκ βαθέων ενός λαού, που επιτέλους έβλε

πε να καταδαμάζεταιτο φοβερό τέρας της ληστείας και να ανακουΦίζε

ται ο μαρτυρικός τόπος από τα κακουργήματα και τα πλήγματα των

ληστών. Ήρθε μάλιστα ο Μεχμέτ Αλή πασάς σε προσωπική συνάντηση

με τους αρχιληστέςΣπανό, Βελούλα και Ζήκα και τους υποσχέθηκεότι,

αν προσκυνήσουν και υποστούν εθελούσια φυλάκιση δύο ετών στο

Τουρκικό, κατόπιν θα αφεθούν ελεύθεροι από τις τουρκικές αρχές. Οι

αρχιληστές εmΦυλάχτηκαννα απαντήσουν και ζήτησαν μια προθεσμία

για να σκεφτούντην πρότασήτου και να αποφασίσουνl64 •

Το θαiιμα έγινε!

Χάρη στα μέτρα και στην πολιτική που εΦάρμοσε ο Μεχμέτ Αλή

πασάςκατά των ληστών στο Τουρκικότο θαύμα έγινε! Οι λήσταρχοιστα

μεθόρια βρέθηκαν σε δύσκολη θέση και αναγκάστηκαννα προσκυνή

σουν. Στις 12 Δεκεμβρίου στην περιΦέρεια της Μονής Ξενιάς του Αλμυ

ρού στο Τουρκικό παρουσιάστηκαν και παραδόθηκαν στους απεσταλμέ

νους αξιωματικούς του Μεχμέτ Αλή πασά οι αρχιληστές Σπανός και

Βελούλας με τους οπαδούς τους Ιωάννη Βαζούρα, Κώστα Αθανασάκη,

Κωστούλα και Δημήτριο Σανίδα. Αμέσως, σύμφωνα με την υπόσχεση του

Μεχμέτ Αλή, μεταΦέρθηκαν στις φυλακές της Λάρισας, για να εκτίσουν

τη διετή εκουσια φυλάκισή τους.

Σε θριαμβευτικό ύφος τοmκή εφημερίδα γράφει: «Ιδού η Ελλάς τέλος

πάντων απηλλάγη της ληστρικής μάστιγος! Ιδού οι π6θοι πάντων των

Ελλήνων εξεπληρώθησαν. Ιδού εξετελέσθη το μέγα κατόρθωμα, όπερ

προ τεσσαρακονταετίας άπασαι αι Ελληνικαt Κυβερνήσεις επιμόνως επε

δiωξαν, εις δε το ΥJWυργείον του Κυρίου Βούλγαρη εναπέκειτο η μεγά

λη αυτή τιμή και δόξα, διότι απήλλαξε την πατρίδα από τους ληστάς

Προκρούστας και Πυτιοκάμπrαςl~, από τα τρομερά εκείνα τέρατα, δια

την καταστροΦήν των oJWimv επi της αρχαιότητος εδέησε να αναφανή
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εις Ήρως, ημiθεoς. Ιδού διατί, θεωρούμεν μέγα κατόρθωμα της κατα

στροφήςτης ληστείας...
» Αι μεθόριαι επαρχ{αι της τε Ελλάδος και της Τουρκίας εκφράζουσαι

την άπειρον ευγνωμοσύνην των εις αμφοτέρας των ομόρων εJUκρατειών

τας Κυβερνήσεις δια τα σωτήρια μέτρα, άπερ απ6 κοινού έλαβον πeoς

τον σκοπ6ν της εξαλείψεως της ληστείας, ουδέποτε θέλουσι λησμονήσει,

ότι ο εξοχώτατος Μεχμέτ Αλή Πασιάς υπήρξεν Ήρως όστις εκατόρθωσε

το μέγα τούτο κατόρθωμα. Του Ήρωοςδ'αυτού το όνομα ενεγράφη ήδη

ανεξαλεiπτoις γράμμασι εις τας καρδίας αυτών, και θέλει διαδοθή από

γενναιάς εις γενναιάν (sic).
»Συγχα{ρομεν απ6 καρδίας την Υ.Π., διότι μεταξύ των πολλών στρα·

τηγών και λοιπών ανωτέρων αξιωματικών συγκαταριθμεiται ο εξοχώτα

τος στρατηγός Μεχμέτ Αλή Πασιάς, όστις δια των πολλών προτερημάτων

και αρετών του, ηξιώθη τοιαύτης τιμής και δόξης, οίαν ολίγοι ευτύχησαν

να αJwκτήσουν. Eπi την εκτέλεσιν του μεγάλου αυτού έργου, δεν πρέπει

να αρνηθώμεν, ουκ ολίγον συνέδραμον τον εξοχώτατον Μεχμέτ Αλή

Πασιά αι γνώσεις, η πε{ρα και αι οδηγ{αι του Νομάρχου ΦθΜτιδοφωκί

δος Kveiov Π. Βακάλογλου, όπερ ουδ' αυτός ο Μεχμέτ Αλή Πασιάς

αρνείται, αλλ' επισήμωςομολογεi.και το κηρύττει»I".

Κάνοντας η τοmκή εφημερίδα της Φθιώτιδας «Φάρος της ΌθρυΟζ>}

απολογισμό του παρελθόντος έτους 1874. μεταξύ των άλλων, γράφει:

«Κατά το έτος λοιπόν το παρελθόν (/874) συνέβη εις το Ελληνικόνκρά·

τος το πολλού λόγου άξιον γεγονός, ήτοι η παντελής εξάλειψις της

ληστε{ας. όπερ μέλλει να πρωτοκολληθήεις τας δέλτους της Ελληνικής

ωτορίας»I.7.

Έτσι η ληστεία δέχτηκε βαριά χτυπήματα και ανακουΦίστηκαν οι

παραμεθόριες περιοχές των ομόρων χωρών και γι' αυτό εκφράζονται

δημόσια οι έπαινοι προς το Μεχμέτ Αλή πασά, ο οποίος έδωσε το καίριο

χτύπημα στη ληστεία που καταλυμαινόταντον τόπο εδώ και σαράντα

χρόνια, έπαινοι με δόση υπερβολήςαλλά δικαιολογημένοιαπό τη συναι

σθηματική κατάστασητου κοινού της εποχής αυτής που τόσα είχε υπο

Φέρει από τη ληστεία.

Μετά το 1874
Μετά το 1874 που η ληστεία δέχτηκε ένα ισχυρό χτύπημα χάρη στη

συνεργασία του Μεχμέτ Αλή πασά και στον έμπειρο Νομάρχη της Φθιω

τιδοφωκίδας Π. Βακάλογλου, άρχισε να παίρνει απειλητικές διαστάσεις

η ζωοκλοπή και τα κλοπιμαία ζώα μεταΦέρονταν από το Ελληνικό στο

Τουρκικό και το αντίθετol.ιl. Και δεν έκλεβαν μόνο πέντε ή δέκα ζώα.

αλλά ολόκληρα κοπάδια από πενήντα ως εκατό ζώαl~. Πέρα όμως από

τις ζωοκλοπές από το 1876 άρχισαν να εμφανίζονται πάλι μερικά κρού-
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σματα ληστοπραξιών. Μόλιστα στις 19 προς 20 Μαρτίου του 1876 μtα

ληστρική συμμορ(α εισήλθε τη νύχτα στο χωριό Κομποτάδες και, αφού

σκότωσε το σύζυγο. τη σύζυγο και το δεκαπεντάχρονο παιδί μtας οικο

γένειας, πήραν όσα χρήματα βρήκαν και έφυγαν.'70

Τα ληστρικά κρούσματα δεν έλειψαν, έστω και σποραδικά, στη Φθιώ

τιδα και κατά το 1877. Στη θέση «Βαγενόρεμα» Στυλίδας στη δημόσια

οδό από Στυλίδα προς Λαμία ενέδρευαν ληστές και λήστεψαν την κυρία

Νάκου Οικονομίδου και τις δύο κόρες της που ανέβαιναν στη Λαμία,

παίρνοντας από αυτές 168 δραχμές που βρέθηκαν επάνω τους!". Προς

αποφυγή ληστοπραξιών απαγορεύτηκε η μετάβαση από τη Στυλίδα προς

Λαμία και το αντίθετο από τη δύση έως την ανατολή του ήλιουΙΠ •

Επειδή τα ληστρικά κρούσματα αυξάνονταν. αποΦάσισε η Κυβέρνη

ση να Φέρει στη Βουλή προς ψήφιση το νόμο για τη δίωξη των ληστών

και την εκτόmση των συγγενών αυτών. Τοmκή εφημερίδα σχολιάζοντας

την επαναφορά αυτών των νόμων, επιδοκιμάζει το μέτρο και γράφει:

«Kατoικoύvτες εν τη μεθορίω επαρχία Φθιώτιδι και εν τη πόλει της

Λαμiας, είμεθα εις θέσιν να διαβεβαιώσωμεν 6τι κατά το μέγιστον μέρος

περ{ καταδιώξεως των ληστών και την δι' αυτού εκτόπισιν των συγγενών

των ληστών, και διότι ένεκα των κακοπαθειών, ας υπέστησαν αι κατωuε

ζόμεναι οικογένειαι των συγγενών των ληστών και καταστροΦής των

περιουσιών αυτών, ηναγκάσθησαν ούτοι οι συγγενείς τους μεν των

ληστών να καταδε{ξωσιν εις την στρατιωτικήν δύναμιν, ήτις άλλους συνέ

λαβεν, άλλους εφόνεvσε, τους δε να παύσωσιν ίνα lI(}οσέλθωσιν εις τας

οθωμανικάς αρχάς, και ούτω εξηλήΦθη (sic) καθολοκληρίαν η

ληστεία ...»]'].

Στις 29 προς 30 Ιουνίου 1880 οκτώ ληστές μετέβησαν στο χωριό Αχλά

δι της Κρεμαστής Λάρισας (Πελασγίας) και λήστεψαν την οικία Νικολά

ου Ζιάκα. Ο Νικόλαος Ζιάκας l74 απουσίαζε και στην οικία του ήταν η

κόρη του και η γυναικαδέλφη του Αναστασία Ολυμπ(ου. Οι ληστές υπό

την απειλή των όπλων πήραν όσα χρήματα βρήκαν. διάφορα κοσμήματα,

χάλκινα σκεύη και άλλα αντικείμενα και έφυγαν Ι7S •

Το 1880 ο γπουργός των Εσωτερικών επαναφέρει το νόμο περί κατα

διώξεως της ληστείας, διότι «έκτακτοι περιστάσεις, εν αις διατελούμεν

υπαγορεύουσιν εις την Κυβέρνησιν την λήψιν lI(}οληπτικών μέτρων κατά

της πιθανής ανακυψάσης και πάλιν εις τας μεθορ{ους επαρχ{ας ληστεί

ας»Ι'6.

Ποιες όμως ήταν οι έκτακτες περιστάσεις που αντιμετώπιζε η Ελληνι

κή Κυβέρνηση; Ήταν ο Ρωσοτουρκικός Πόλεμος του 1877 - 1878 και τα

επαναστατικά κινήματα στις υπόδουλες ελληνικές περιοχές της Θεσσα

λίας. Ηπείρου, Μακεδονίας και Κρήτης, που είχαν ως αποτέλεσμα την

παραχώρηση της Θεσσαλίας και μέρους της Ηπείρου στην Ελλάδα Ι7'Ι. Στα
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επαναστατικά αυτά κινήματα έλαβαν μέρος και πολλοί ληστές και πολέ

μησαν γενα(α εναντίον των Τούρκων. Μετά τη λήξη των επαναστατικών

κινημάτων και την επανάκληση των επαναστατών στην Ελλάδα, οι

ληστές που πολέμησαν εναντίον των Τούρκων έμειναν μετέωροι, διότι

ούτε στο Τουρκικό μπορούσαν να παραμείνουν, αφού πήραν τα όπλα και

στράφηκαν εναντίον τους, ούτε και στην Ελλάδα να γυρίσουν μπορού

σαν, γιατί εκκρεμούσαν σε βάρος τους καταδικαστικές αποΦάσεις για

διάφορες ληστρικές πράξεις τους. Επομένως δεν υπήρχε άλλη δΙέξοδο γι'

αυτούς που δε χωρούσαν πουθενά εκτός από τη ληστε(α!I78

Κατά το 1881 επικρατεί ησυχία παντού και δεν αναφέρεται κανένα

ληστρικό κρούσμα στη Φθιώτιδα και γι' αυτό και τοπική εφημερίδα διε

ρωτάται, γιατί ακόμα εξακολουθεί η απαγόρευση των αμαξών από Στυ

λίδα προς Λαμία και το αντίθετο μετά τη δύση του και μέχρι την ανατο

λή του ηλίου, που ίσχυσε μετά τη ληστοπραξία στο «Βαγενόρεμα» Στυλί

δας που συνέβη το 1877179. Με τη λήξη του 1881 και την προσάρτηση της

Θεσσαλ(ας και μέρος της Ηπε(ρου - τα σύνορα της Ελλάδας έφτασαν

στον Άραχθο ποταμό και στον Όλυμπο - άλλαξαν πολλά πράγματα για

τη Φθιώτιδα που έπαυσε να είναι παραμεθόρια περιοχή και να μπαινο

βγαίνουν οι διόφορες ληστοσυμμορίες με την ανοχή, αν όχι με τη παρα

κίνηση και την παρότρυνση των δερβεναγάδων, που είχαν αναγάγει τη

ληστε(α ως το J110 εmκερδές εμπόρLO.

Τελειώνοντας πρέπει να τονίσουμε ότι το φαινόμενο της ληστε(ας δεν

ήταν μόνο ελληνικό, αλλά μια γενικότερη κατάσταση την εποχή εκείνη

που παρουσιάζεται και σε άλλα ευρωπαϊκά κράτη, ενώ στις απέραντες

εκτάσεις της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας ήταν πλέον ενδημική κατά

στασηl80. Εκείνος που έδωσε τη χαριστική βολή στη ληστεία ήταν η

Κυβέρνηση του Ελευθερίου Βενιζέλου το 1928 με τα μέτρα που έλαβε.

Μάλιστα προεκλογικά είχε υποσχεθεί και τήρησε την υπόσχεσή της, ότι:

«ΚύΡLOς σκοπός της Κυβερνήσεώς μου, θα είναι η εξόντωσις της ληστεί

ας. Εάν εις το σημείον αυτό αποτύχω, θα θεωρήσω υποχρέωσίν να παραι

τηθώ, έστω και αν επιτύχω εις όλα τα άλλα σημε(α του προγράμματός

μου»!". Ο,τι απέμεινε από τη ληστεία εξαφανίστηκε με το Δεύτερο

Παγκόσμιο Πόλεμοιn και ο τόπος, ιδu.σς η ύπαιθρος, ησύχασε και έπαυσε

να πληρώνει τον ηθικό και υλικό φόρο προς τις διόφορες ληστοσυμμο

ρίες, που ξεΦύτρωναν κάθε μέρα σαν τα κεΦάλια της Λερνα(ας Ύδρας.

Τα αίτια της ληστείας

Το φαινόμενο της ληστείας στη Φθιώτιδα δεν είναι κατιτί το απομο

νωμένο και ανεξάρτητο από το γενικό φαινόμενο που παρατηρείται στην

Ελλάδα κατά την περίοδο που εξετάζουμε. Για το λόγο αυτό θα εξετά

σουμε το φοβερό αυτό φαινόμενο γενικότερα, που επέφερε πολλές υλικές
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και ηθικές καταστροΦές στην Ελλάδα, κομμάτι της οποίας είναι και η

επαρχ!α της Φθιώτιδας. Στην πορε(α της μΕλέτης μας έμμΕσα, πολλές

φορές, αναφερθήκαμε στα αίτια της ληστε(ας, τώρα όμως θα προσπαθή

σουμε να εντοπίσουμε τα κύρια αίτια της γένεσης αλλά και της διαιώνιι

σης της ληστε(ας.

Στην αρχή εm.σημάναμε ότι η κύρια αιτία που δημωυργήθηκε το

ληστρικό πρόβλημα στην Ελλάδα ήταν η διάλυση των ατάκτων στρατευ

μάτων πρώτα από τον Κυβερνήτη Ιωάννη Καποδίστρια και κατόmν από

την Αντιβασιλεία και η οργάνωση των ταγμάτων. Όσοι αγωνιστές της

Ελευθεριας έμειναν έξω από την οργάνωση των ταγμάτων, είτε επειδή

αποκλείστηκαν είτε γιατί αρνήθηκαν να καταταγούν, πήραν το δρόμο

της φυγής και της αποστασίας και επέστρεψαν πάλι στα παλιά τους κλέ

φτικα λημέρια τόσο στο Τουρκικό όσο και στο Ελληνικό, στρεΦόμενοι

εναντίον της εξουσίας του Ελληνικού Κράτους. Όμως παράλληλα προς

το βασικό αυτό αίτιο υπήρχαν και άλλα αίτια και παράγοντες που συντέ

λεσαν στην έξαρση και στη γιγάντωση της ληστείας από την οποία κιν~

δύνευσε και η ίδια η υπόσταση του νεοσύστατου ελεύθερου Ελληνικού

Κράτους.

Ο βουλευτής Σωτήριος Σωτηρόπουλος που συνελήΦθη από τους

ληστές στις 28 Ιουλίου 1866 και έμεινε αιχμάλωτός τους 36 μέρες, μας δια

σώζει τα λόγια και τα παράπονα του ληστή Μήτρου Λαφαζάνη. Ο

Μήτρος Λαφαζάνης μιλώντας προς αυτόν του λέγει: «Και τι είναι τα

ιδικά μας εγκλήματα (...) απέναντι των ιδικών σας. Καθείς από εμάς ή

επλήγωσεν ή εΦ6νευσε κανένα ααυνείδητον άνθρωπον, ο οποloς μας

κυνηγούσε και μας κατέτρεχεν αδt'κως, ενώ σεις (δηλ. οι μεγάλοι Boυ~

λευτές και Υπουργοί) εκάμετε μίαν επανάστασιν, ερρίψατε από τον θρ6

νον του ένα Βασιλιά lU, εσκοτώσατε τ6σους ανθρώπους, εδυστυχήσατε

τ6σας οικογενείας και εφονεύσατε το έθνος με μεγάλα χρέη, τα οποία

δεν θα ημπορέση να πληρώση ποτέ.

» Και 6μως σεις κάθεσθε ως καλοί νοικοκυραloι και απολαμβάνετε

6λα τα αγαθά, ημείς καταδιώχθημεν ως άγρια θηρία και τα μεταβατικά

αποσπάσματα έφαγον τα πρ6βατά μας, κατέστρεψαν τα σπίτια μας, ατί

μησαν τας αδελΦάς μας και μας έφεραν εις την ανάγκην να γένωμεν

λησταί και να τρέχωμεν εις τα βουνά, για να γλυτώσωμεν από την λαιμη~

τ6μον και να απεθάνωμεν ως άνδρες: δεν μας λέγεις δια ποίον λ6γον οι

καπελάδεςοι πολιτικοί δεν καταδιώκονται, μήπως τάχα τους αμνήατw~

σεν εκείνους κανείς; ... Εις τας επαρχίας έγιναν πολλά κακά από τους

τρανούς και 6μως κανείς δεν τους κυνηγάει, πολλοί δε απ6 αυτούς είναι

Βοvλευταί αι φυλακαί και η λαιμητ6μος είναι μ6νον δια τους φτωχούς

και τους μικρούς, δια τούτο και ημείς 6σον καιρ6 ζήσομεν, έχομεν ακο

π6ν να τους κυνηγούμεν τους πoλιτικoύς~I"'.
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Στα λόγια του ληστή Μήτρου Λαφαζάνη έρχονται να προστεθούν και

οι παρατηρήσεις του n. Κορωναίου, του αρχηγού των καταδιωτικών

αποσπασμάτων στη Δυτική Στερεά, το 1869: «Είπαν και επnναλαμβάνω

(...) ότι εις χείρας της εξουσίας κε{ται η εμπiδωσις της πλήρους τάξεως

εάν θέλη και ηξεύρη να κάμη χρήσιν των εις τας χείρας της μέσων (...)
τουτέστιν η δωίκησις να μην φατριάζη, τα δικαστήρια να ανήκωσιν εις

την δικαιoaυνην και μόνον, τα όργανα της εκτελέσεως να είναι επιτήδεια

και το δυνατόν τέλεια (...), η δικαωaύνη αντ{ να απονέμη το δίκαιον,

απονέμει την αδικίαν και την ανισότητα, διότι όλα τα βάρη εμπiπroυν εις

την τελευταίαν τάξιν του λαού και διότι η δεσπόζουσα φατρία πιέζει

παντοωτρόπως την άλλην. Ως και τα εγκλήματα τα υπ: αυτών πραττόμε

να, αποδίδει εις την άλλην. Ο ισχυρός της ημέρας όλα τα διαπράττει ατι~

μωρητ{, ο δε αν{σχυρος όλον αναγκάζεται να υπομένη.

» Η απληστία αυτή ωθεί τους κατο{κους εις το τελευταίον άρκον το

της αυτοδικίας και της εκδικήσεως κατά της κοινωνίας, ήτις τοσούτον

αδικεΙ ..Η αδυναμία της εξουσίας παρέχει νέα αίτια εις την αύξησιν του

κακού. Κακοποιημένοι τινές και μη ευρίσκοντες υπεράσπισιν και ικανο

ποίησιν υπό της εξουσίας δια της ενεργείας, τον Νόμον (...) καταφεύγουν
εις την αυτοδικίαν και ούτω, κακοποωύντες και ούτοι και φοβούμενοι

τας συνεπείας επιδ{δονται εις τον ληστρικόν βίον ... Η ατιμωρησία κατέ

στησε, δυνάμεθα να είπωμεν, τους πλε{στους ληστάς»18S.

Η εφημερίδα «Αιών» σε κύριο άρθρο της κάνοντας λόγο για τα αΙτια

της ληστείας, γράφει: «Λέγομεν ότι η ληστε{α από το 1833 έχει διπλήν την

γέννησιν, το Σύστημα και τα Μεθόρια. Εις το σύστημα περιέχονται. και

στρατός, και στρατολογικός νόμος και δημοτικός νόμος και χωροφυλα

κή και Οροφυλακή και αμνηστεύσεις και χάριτες και οδηγο{ και διανομή

εθνικής γης και έλλειψις συμπνοιας και τα τοιαύτα' εις τα μεθόρια περι~

λαμβάνονται και Ευρώπη και Τουρκ{α και αποτυχ{αι ...
» Ως προς το σύστημα (...) εάν δεν διελύετο ο εθνικός στρατός θα

έπληθε τότε η Ελλάς από των ληστών; Εάν δ'οι κάτοικοι διετέλουν ευχα

ρ{στως εις την πολιτικήν γραμμήν των Αντιβασιλέων, ηδύνατο ποτέ να

διατηρηθή επi πολύ η ληστεία; ... Αιτία της ληστείαςείναι η μεθόρωςπου

χρειάζεταιδέκα έως δέκα πέντεχιλιάδεςστρατόν, δια να φρουρηθήλόγω

της ακαταλλήλουχαράξεώςτης»If6.

Ο αξιωματικόςΔ. Κ. Αντωνόπουλος,που διετέλεσεαρχηγόςτου Eπι~

τελείου της Ανατολικής Ελλάδας κατά το 1867, πρότεινε το εξής σχέδιο

για την καταπολέμηση της ληστείας, το οποίο εφαρμοζόμενο στη Φθιώ

τιδα θα μπορούσε να αποτελέσει το πρότυπο και για τις άλλες παραμε

θόριες επαρχίες: Να καταληΦθή η παραμεθόρια γραμμή από περισσότε~

ρο στρατό, που θα κατανέμεται σε στρατωνΙσκους και θα απέχουν μετα

ξύ τους μία ώρα περίπου και θα επανδρώνεται ο καθένας από 60 άντρες.
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Από τη δύναμη των 60 αντρών του κάθε στρατωνίσκου το 1/6 θα περιπο

λεί και θα ενεδρεύει αριστερά και το άλλο 1/6 δεξιά του γειτονικού στρα

τωνίσκου θα περιπολεί και θα ενεδρεύει και ούτω καθ' εξής. Έτσι κατ'

αυτό τον τρόπο διασταυρωνόμενοι οι περίπολοι και οι ενέδρες θα σχη

ματισθεί μία αλυσίδα, ένα δίχτυ ασφαλείας, που θα αποθαρρύνει τους

ληστές και δε θα εισέρχονται στο Ελληνικό, αλλά και θα ενθαρρύνει τους

κατοίκους να καταδιώκουν οι ίδιοι τους ληστές.

Προτείνει επίσης να σχηματισθεί μια δεύτερη γραμμή ανάσχεσης της

ληστείας στο ύψος της Βαρυμπώπης (Μακρακώμης), Λαμίας και Γαρδι

κίου (Πελασγίας), η οποία θα αποτελείται από 20 σταθμούς και 24 του

λάχιστο άντρες ο κάθε σταθμός, που θα περιπολούν και θα ενεδρεύουν

και θα προστρέχουν μόλις ακούσουν τουφεκισμούς ή έχουν πληροΦορ(ες

για ληστές, Τέλος προτείνει και τρίτη γραμμή ανάσχεσης (αφού βέβαια

καλυΦθούν οι διαβάσεις του Σπερχειού) στο ύψος της Υπάτης, Αγά

(Σπερχειάδας) και Μαυρίλου με 20 σταθμούς και 15 έως 20 άντρες ο κάθε

σταθμός, Τα τάγματα θα εδρεύουν στην Υπάτη, στη Λαμία και στη Στυ

λίδα.

Και καταλήγοντας ο έμπειρος αξιωματικός. γράφει: «Δια της ειρημέ

νης διατάξεως και ενεργείας της υπηρεσΙας πιστεύω εντός βραχέος δια

στήματος να εξαλειΦθή η στυγερά αύτη μάστιξ της ληστείας εκ της ωραι.

ας επαρχίας της Φθιώτιδος, εάν επΙ κεφαλής των ουλαμών και των alW

σπασμάτωνδιορισθώσινάνδρεςμη φειδόμενοικόπων δια τε τας περιπο

λίας και ενέδρας»]Ρ,

Το σοΦό αυτό σχέδιο για την απαλλαγήτων παραμεθορίωνπεριοχών

δεν υιοθετήθηκεαπό την Κυβέρνηση.κατά τη γνώμη μας, διότι συνεπα

γόταν πολλές στρατιωτικέςδυνάμεις με μεγάλες δαπάνεςπου αδυνατού·

σε να επωμιστείτο Κράτος, Και έτσι το κακό συνεχίστηκεέως το 188 J,
Στη συνείδηση του λαού ο ληστής θεωρείται ήρωαςl. και η ληστεία

ηρωική πράξηl", «Η δόξα του αρχαioυ κλέφτου "του προμάχου της

πατρΙδος" αντανακλάται αμυδρώς και επΙ του σημερινού κοινού ληστού.

δια τούτο δε και μόνης υφαρπάζεται από του θανάτου», γράφει το 1877
ο Αμερικανός πρεσβευτής στην Αθήνα Κάρολος Τάκερμαν l", Εξάλλου

από τον παλιό κλέφτη των προεπαναστατικών χρόνων ο ληστής πήρε ένα

μεγάλο μέρος από την ιεραρχία, τους νόμους, τον τρόπο ζωής, τα πολε·

μικά διδάγματα, τις παραδόσεις και τα έθιμά του, Έτσι ο Έλληνας δεν

μπορεί να ξεχωρίσει τον παλιό από το νέο κλέφτη - ληστήΙ,] , αν και υπάρ

χει μια βασικότατη διαφορά μεταξύ τους, διότι ο κλέφτης ο προεπανα

στατικός μάχεται για την ελευθερία, ενώ ο μετεπαναστατικός «κλέφτης»

μάχεται εναντίον της κοινωνικής αδικίαςlf1,

«Το ληστεύειν εθεωρήθη ηρωισμός και μέσον παραγωγής έντιμον»193

και γι' αυτό η στάση του λαού απέναντι στους ληστές ήταν αμφιθυμική,
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φόβος και τρόμος για τις κακουργίες που διέπρατταν αλλά και θαυμα

σμός για την προκλητική τους στάση απέναντι στην εξουσία. Η αμφιθυ

μική αυτή στάση έγερνε περισσότερο προς το θαυμασμό και βρήκε την

έκφρασή της στα ληστρικά τραγούδια που συνέθεσε ο ανώνυμος λαός,

για να εξυμνήσει τα κατορθώματα, τα παθήματα και το θάνατο των

ληστών'''. Εξάλλου δεν πρέπει να ξεχνούμε ότι ο λαός που θεωρεΙ τους

ληστές εmγόνους των κλεφτών, δεν τους αποκαλεί ληστές αλλά κλέ

ΦτεςΙ9S .
Πώς όμως εξηγεΙται ο θαυμασμός του λαού προς τους ληστές, ενώ διέ

πρατταν φοβερά εγκλήματα; Πέρα από το κοινό μ.(σος που ένιωθαν οι

ληστές και ο λαός προς την εξουσΙα, ο θαυμασμός του λαού προς τους

ληστές οφειλεται και στο γεγονός ότι οι ληστές στην Ελλάδα είχαν και

ορισμένες «ηθικές αρχέρ>, έναν κώδικα συμπεριΦοράς και δικαιοσύνης

απαράβατο, αποτελούμενο από τέσσερα άρθρα:

Ι. Να κυνηγούν και να σκοτώνουν όλους εκεΙνους που τους κατατρέ

χουν και εmδιώκoυν την εξόντωσή τους.

2. Να κόβουν τις μύτες και τα αυτιά αυτών που τους προδίδουν στην

εξουσία και να τους αφήνουν να ζουν σημειωμένοι, για να τους βλέπει ο

κόσμος και να αποΦεύγει την προδοσία.

3. Να πα(ρνουν χρήματα από όσους έχουν, για να ζουν αυτοΙ και να

βοηθούν και κανέναν φτωχό.

4. Να σκλαβώνουν τους μεγάλους και τους πλουσ(ους και να ζητούν

εξαγορά, και αν δεν τη λάβουν να αποκεφαλΙζουν αυτούς και να στέλ

νουν τα κεΦάλια τους στους συΥΥενε(ς τουςΙ96.

Αυτή την «ηθική ανωτερότητα» των Ελλήνων ληστών εmβεβαιώνει

και εκφράζει και ο Κάρολος Τάκερμαν, γράφοντας: «Οι περιηγητα{όσοι

υπέκυψαν εις τοωύτου είδους περιπετείας (αιχμαλωσίας) ομολογούσι την

aπiριττoν αγαθότητα, αν μη τον σεβασμόν, ην επεδείξατο αυτοίς οι

Έλληνες λησταtκαθ' όλη αυτήν την αιχμαλωσίαν. Ως προς τούτο και ως

προς τινά άλλα ο Έλλην ληστής δέον να μη τίθεται εις την αυτήν κατη

γορίαν μετά των εις την Νότιον lταλίαν, Σικελlαν, lσπανίαν και Ουγγα

ρίαν ληaτών»Ι~.

Οι ληστές παρ' όλη την τραχύτητα και την αγριότητα που τους χαρα

κτήριζε εΙχαν και μερικές κοινωνικές ευαισθησίες, που εκδηλώνονται με

την ενΙσχυση ορφανών, την προικοδότηση ορΦανών κοριτσιών, το χτΙΟι

μο εκκλησιών, την ανακαίνιση μοναστηριών, τη βάφτιση παιδιών Κ.ά. Ι911

Μετά την παρένθεση που ανοίξαμε, εΙναι καιρός να επανέλθουμε πάλι

στα αΙτια της ληστε(ας. Ο τρόπος της στράτευσης που γινόταν με το

σύστημα της κλήρωσης των στρατευσ(μων από τους καταλόγους που

κατάρτιζαν οι Δήμαρχοι και οι νοθείες που γ(νονταν κατά την κλήρωση

μεταξύ των υποψηφ(ων στρατιωτών και οι σχετικές μεροληψίες οδήγη-
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σαν μερικούςστη ληστεία για να απσΦύγουντη στράτευση!".

Ακόμα οικογενειακέςδιαμάχες, ανθρωποκτονίες,προερχόμενεςαπό

διαμάχες ή και από μέθη, αποφυγή φυλάκισης εξαιτίας της διάπραξης

κάποιου εγκλήματος.η δίψα για την απόκτηση «χρυσίου» και η εJUθυμία

για την απόκτηση περιουσίας είναι μερικές από τις αιτίες που έκαναν

κάποιους,ακόμα και φιλήσυχους.να βγουν στο κλαρί και να κηρύξουν

πόλεμο κατά της εξoυσkις.2011

Τέλος η καταφυγή των διωκομένων ληστών από το Ελληνικό στο

Τουρκικόκαι η υπόθαλψήτους από τους δερβεναγάδεςτης ελληνοτουρ

κικής παραμεθορ(οu2tJ , η λήψη καταδιωκτικώνμέτρων κατά των ληστών

από τις Ελληνικές Κυβερνήσειςκαι όχι η λήψη κοινωνικώνκαι οικονομι

κών μέτρων που θα περιόριζαντη ληστείαlt:και ακόμα οι τεταμένες σχέ

σεις με την Τουρκία,τα αλυτρωτικάκινήματατων υποδούλωνΕλλήνων,

η σύγκρουσηενός παραδοσιακούκόσμου με το εθνικό ελληνικό Κράτος,

το οπο(ο αλλοίωνετις παραδοσιακέςοικονομικέςκαι κοινωνικέςδομέςlO)

και η στήριξη και η τροΦοδοσίαπου έβρισ"ανοι ληστές από τους διάΦο

ρους βλαχοποιμένες που μετακινούνταναπό τους κάμπους στα βουνά

και τανάπαλιν,όλα αυτά, συμπληρώνουντον κατάλογοτων αιτιών που

οδηγούσανπολύ κόσμο στη ληστεω*.

Ειδικότερα για την επαρχία της Φθιώτιδας,πέρα από τα παραπάνω

αίτια που αναΦέραμε για την ύπαρξη και διαιώνιση της ληστεως υπήρ

χαν και ειδικότερα αίτια που ανατροφοδοτούσαν το πρόβλημα της

ληστείαςστην περιοχή αυτή. που χαρακτηριζότανως η εστω της ληστεί

αςte5. Η επαρχωτης Φθιώτιδαςδεν ήταν απλώς μία από τις παραμεθόριες

επαρχίες, αλλά η επαρχω που είχε εκτεταμένα σύνορα μεταξύ των δύο

επικρατειών, που άρχιζαν από τον Παγασητικό Κόλπο στο χωριό

Μιντσέλα(Αμαλιάπουλη)και έφτανανως του Ζαχαράκη,μια απόσταση

πάνω από 150 χιλιόμετρα 1Ο6 • και ήταν δύσκολη η φρούρηση των συνόρων

λόγω του ορεινού και δασώδους εδάφους της που απαιτούνταν πολλές

χιλιάδες στρατιωτών. τις οποίες δεν μπορούσε να διαθέσει η μικρή τότε

Ελλάδα lO7 . Σχετικά γράφει ο Παύλος Καλλιγάς: «Πολλά συνετέλεσαν

ώστε η επαρχlα της Φθιώτιδος να μαστίζηται σταθερώς υπό της ληστείας,

πeoπάντων όμως το δυσφύλακτον των oρlων, τα οποία δεν εστηρtχθησαν

εις υψηλά και δύσβατα όρη»Ζ08.

Και δεν ήταν μόνο η εκτεταμένη και η ορεινή δασώδης οροθετική

γραμμή της Φθιώτιδας που δυσκόλευαν την καταπολέμηση της ληστεkις,

ήταν και το ληστρικό καθεστώς που επικρατούσε στην παραμεθόριο. Οι

ληστές που κινούνταν κατά μήκος της τουρκικής μεθορ(ου εισέρχονταν

στο Ελληνικό και διέπρατταν διάφορες ληστοπραξίες. Καταδιωκόμενοι

από τα ελληνικά μεταβατικά αποσπάσματα κατέφυγαν στο Τουρκικό,

όπου στην κυριολεξCα είχαν το άσυλό τους. Οι Τουρκαλβανοί δερβενα-
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γάδες όχι μόνο δεν τους καταδίωκαν, αλλά αντίθετα τους περιέθαλπαν

και, πολλές φορές, τους κατέτασσαν στα στρατιωτικά τους σώματα, δια

μοιράζοντας τη ληστρική τους λεία μεταξύ τους2Oll.

Λόγω των ληστρικών επιδρομών η επαρχία της Φθιώτιδας ήταν

πάντοτε σχεδόν ανάστατη, υποΦέροντας τόσο από τους ληστές όσο και

από τη συμπεριφορά των μεταβατικών αποσπασμάτων, που κατατυραν

νούσαν και ζημίωναν τους κατοίκους με τα καταλύματα και την τροφο

δοσία τους. Η εφημερίδα «Αιών», πα(ρνοντας αφορμή από τα θλιβερά

γεγονότα της Γλύφας το 1852, γράφει: «Από το /844, ότε το σύστημα δια

Φθοράς διέπει την τύχην της Ελλάδος η Φθιώτις υπήρξεν το θέατρον των

τρομερωτέρων παρανομιών της εξουσ{ας και των ωμοτέρων πράξεων των

ληστών .. .»11'.

Ύστερα από όσα αναΦέραμε παραπάνω, μπορούμε να επισημάνουμε

τα αίτια που οδήγησαν πολλούς ανθρώπους στη ληστεία με όλα τα αρνη

τικά αποτελέσματά της. Σαν πρωταρχικό αίτιο θεωρούμε τον ακούσιο ή

εκούσιο αποκλεισμό των αγωνιστών του 1821 από το σχηματισμό του

τακτικού στρατού με τη δημιουργία των ταγμάτων πρώτα από τον Ι.

Καποδίστρια το 1830 και κατόπιν από την Αντιβασιλεία το 1833. Όσοι
αποκλείστηκαν, πήραν το δρόμο για τα γνωστά τους κλέφτικα λημέρια

και άρχισαν τις ληστείες, για να επιβιώσουν. Στην έξαρση και στη διαιώ·

νιση του ληστρικού φαινομένου που καταδυνάστευε τη χώρα, έρχονται,

με την πάροδο του χρόνου, να προστεθούν και άλλα δευτερογενή αίτια:

Η ακαταλληλότητα και η αδυναμία φρούρησης των ελληνοτουρκικών

συνόρων λόγω της βατότητας και της δασώδους οροθετικής γραμμής,

που απαιτούσε πολλές στρατιωτικές δυνάμεις (10000 με 15000 άντρες), τις

οποίες αδυνατούσε να διαθέσει το μικρό και νεοσύστατο ελληνικό Κρά

τος.

Η αδυναμία φρούρησης της μεθορίου από την Ελλάδα είχε ως αποτέ

λεσμα την είσοδο και την έξοδο των ληστοσυμμοριών από το Τουρκικό

στο Ελληνικό και το αντίθετο, με αποτέλεσμα να διαιωνίζεται η ληστεία.

Κατά την είσοδο ή την έξοδο των ληστοσυμμοριών στις δύο γειτονικές

Επικράτειες οι ληστές υποθάλπονταν τόσο στο Τουρκικό από τους Τουρ

καλβανούς ή Τούρκους δερβεναγάδες, είτε με την ανοχή της τουρκικής

Κυβέρνησης για να εξασθενίζει την Ελλάδα, είτε με την προστασία των

δερβεναγάδων με τους οποίους διαμοίραζαν οι διάφορες λυστοσυμμο

ρίες τα λάφυρά τους, όσο όμως και στο Ελληνικό όχι μόνο από τους βλα

χοποιμένες και τους κατοίκους της υπαίθρου που εξαναγκάζονταν να

τους υποθάλπουν, αλλά και από τους «τρανούς» που τους :προστάτευαν

δια ίδιο όφελος και για να εκδικηθούν τους αντιπάλου ς τους.

Οι τεταμένες σχέσεις με την Τουρκία και τα διάφορα επαναστατικά

κινήματα των αλυτρώτων αδελΦών μας στην Ήπειρο, τη Θεσσαλία και
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τη Μακεδονία εξέτρεφαν τη ληστεία, γιατί πολλοί ληστές λαμβάνοντας

μέρος στα επαναστατικά αυτά κινήματα έπαιρναν χάρη και αμνηστεύο

νταν για την προσφσρά τους.

Η μη εφαρμογή των νόμων και η μεροληπτική εφαρμογή τους υπέρ

των ισχυρών και η αυστηρότητά τους έναντι των φτωχών και των αδυ

νάτων, οδηγούσε πολλούς στο κλαρί και στη διεκδίκηση του δίκιου τους

από τους ίδιους και όχι από τη δικαιοσύνη.

Οι ληστές, κατά κανόνα. τιμωρούσαν και ζητούσαν λύτρα από τους

πλούσιους, τους δανειστές και τους καταπιεστές του λαού, δηλαδή από

τους έχοντες, και όχι από το φτωχό λαό. Τιμωρούσαν φτωχούς ανθρώ

πους μόνον σε περι.πtώσεις αντεκδίκησης και προδοσίας. Έτσι η εικόνα

του ληστή εξιδανικεύεται στη συνείδηση του λαού και ο ληστής ηρωο

ποιείται και αποτελεί πρότυπο προς μίμηση για τα ζωηρά και ανήσυχα

άτομα.

Ο ληστής λοιπόν έχει κάτι από την αίγλη των κλεφτών του 1821 και ο

λαός τους θαυμάζει και τους εξυμνεί με τα ληστρικά τραγούδια, που

έχουν την ίδια τεχνοτροπία και την ίδια μουσική απόδοση με τους άμε

σους προγόνους τους τα κλέφτικα τραγούδια. Αυτή τη δόξα ζήλεψαν

πολλοί ληστές και αρχιληστές και πήραν το δρόμο του ληστρικού βίου.

Στη συνείδηση του λαού οι ληστές δεν ήταν μόνο ήρωες αλλά και,

κατά κάποιο τρόπο, και κοινωνικοί συμπαραστάτες ενίσχυαν ορφανά,

προικοδοτούσαν φτωχά κορίτσια, έχτιζαν εκκλησίες και ανακαίνιζαν

μοναστήρια, πράξεις που εξευγένιζαν τις ληστοπραξίες και τα εγκλήμα

τά τους και τύγχαναν της επιδοκιμασίας του λαού, και γι' αυτό τους απέ

κρυπτε, τους τροΦοδοτούσε και τους Φύλαγε από τα μεταβατικά απο

σπάσματα.

Η αποφυγή της στράτευσης και ο τρόπος της κλήρωσης των στρατευ

σίμων, που γινόταν από τους Δημάχους των Δήμων με διαδικασίες δια

βλητές και προσωποληπτικές, ανάγκαζαν μερικούς να γίνουν φυγόστρα

τοι και στο τέλος να ζητήσουν καταΦύγιο στη ληστεία.

Η δίψα για απόκτηση «χρυσίου» και περιουσίας εξαιτίας της φτώχει

ας που επικρατούσε τότε, ωθούσε άλλους στην αποστασία και στην κατα

φυγή τους στο ληστρικό βίο.

Η λήψη καταδιωκτικών και όχι κοινωνικών μέτρων, όπως η αποκατά

σταση των ακτημόνων και των φτωχών με τη διανομή σ' αυτούς των εθνι

κών γαιών, ήταν μια άλλη σοβαρή αιτία για την παράταση της ληστείας.

Η κακή συμπεΡιΦορά των μεταβατικών καταδιωκτικών αποσπασμά

των προς τους κατοίκους της υπα(θρου με τους ξυλισμούς, τους βασανι

σμούς με ζεστό λάδι και βούτυρο στις μασχάλες τους, με τα ανέξοδα

καταλύματά τους και την τροφοδοσία τους εις βάρος των χωρικών και

γενικά οι αυθαιρεσίες και οι καταπιέσεις τους προς τους κατοίκους της
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υπαίθρου για την απόσπαση πληροφοριών σχετικά με τους ληστές και

άλλες Φορές για προσωmκή τους αργυρολογία προκαλούσαν την αγανά

κτηση και την οργή των κατοίκων, και κατέφυγαν στη ληστεία. στον

ελεύθερο αέρα, για να εκδικηθούν την εξουσία και τους βασανιστές τους.

Τέλος το γεγονός ότι ο ληστής είναι το ηρωικό ίνδαλμα των αγροτικών

μαζών και ότι η ληστεία είναι ένδειξη ηρωισμού και παλικαρισμού, σαγή

νευε τη φαντασία και την ψυχή πολλών Φιλόδοξων και ζωηρών, νέων,

που έβλεπαν να πραγματοποιείται το όνειρο τους, φορώντας τη λερωμέ

νη φουστανέλα, τη βαριά κάπα και τα όπλα του ληστή και του ληστάρ

χου.

Ειδικότερα για την επαρχία της Φθιώτιδας εκτός από τους παραπάνω

λόγους που αναΦέραμε για τα αίτια της ληστείας, η Φθιώτιδα είχε το θλι

βερό προνόμιο να είναι όχι μόνο μια παραμεθόρια περιοχή, αλλά μια

παραμεθόρια επαρχία με εκτεταμένα σύνορα που άρχιζαν από τον

Παγασητικό Κόλπο και έφταναν ως τις υπώρειες του Τυμφρηστού, μια

οριογραμμή πάνω από 150 χιλιόμετρα με πολλά δάση και πολλές διόδους

που διευκόλυναν, ανάλογα με τις περιστάσεις, να εισέρχονται και να

εξέρχονται οι διάφορες ληστοσυμμορίες. Αν στη μεγάλη έκταση της οριο

γραμμής με τις πολλές διόδους προσθέσουμε και την ανεπάρκεια των

καταδιωκτικών δυνάμεων, τότε αντιλαμβανόμαστε τους λόγους για τους

οποίους η ακριτική τότε Φθιώτιδα ήταν η κατεξοχήν ληστόπληκτη επαρ

χία της Ελλάδας.

Υποσημειώσει;:

Ι. Ιω. Βορτσέλα, Φθιώτις, Αθήνα 1907, σ. 455. Με το δ/γμα 1216(18)14/1833 της Avτι

βασι.λεως ι.δρύθηκαν 10 ΝομοΙ, μεταξύ των oπoLωv και ο Νομός της Φωκιδας και Λοκρί

δας με πρωτεύουσα τα Σάλωνα (ΆμφLOσα) και επαρχ(ες: επαρχία Φθιώτιδας αποτελού

μενη από τις πρώην επαρχ(ες Ζητουνίου και ΠατρατζικΙΟυ με πρωτεύουσα το Ζητούνι,

Ε.-ι:αρχία Λοκριδας προερχόμενη από τις πρώην επαρχ(ες TαλαvτΙOυ, ΒουδουνΙτσας με

πρωτεύουσα το TMάvtLOV (Αταλάντη), επαρχΙα ΔωρΙδας προερχόμενη από τις επαρχιες

ΛοιδωρικΙΟυ και ΜαλανδρΙνου με πρωτεύουσα το ΛοιδωρΙκι. και επαρχω Παρνασσιδας

αποτελούμενη από τις επαρχ(ες Σαλώνων και ΓαλαξιδΙΟυ με πρωτεύουσα τα Σόλωνα

(Άμφιοοα). Με το δ/γμα 28121-6-1836 καταργήθηκαν οι Νομαρχίες και οι Ε.-ι:αρχΙες και

δημιουργήθηκαν 30 διοικήσεις και 18 υοοδι.οικήσεις. Ο Νομός μας αοοτέλεσε τη διοίκη

ση της Φθιώτιδας, περιλαμβάνοντας τις Ε.-ι:αρχίες της Φθιώτιδας και της ΛοκρΙδας με

έδρα τη Λαμία. Τώρα η Λαμία Ε.,-ι:ανέκτησε το αρχαω όνομά της εγκαταλεL-ιοvτας το

όνομα Ζητούνι. Το 1845 με το δ/γμα 3218-12-1845 καταργήθηκαν οι διοικήσεις και επα

νήλθε το σύστημα των Νομών, οπότε ιδρύθηκε ο Νομός Φθιώτιδας και Φωκιδας, οου

περιλάμβανε τις επαρχίες ΦθLώτιδας, Λοκριδας, Παρνασσίδας και ΔωρΙδας. Αυτή ήταν

η διοικητική δια(ρεση της χώρας ως το 1881 οου θα μας απασχολήσει στην εισήγηση μας

(ΠαναγLώτης ι Τσιώνης, Ο Νομός Φθιώτιδος, Αθήνα 1983, σσ. 116 - 117).
2. Απόστολ. Ε. Βακαλόπουλου, Τα Ελληνικά στρατεύματα του 1821, β' έκδ. θεσlvίκη

1970, σ. 264.
3. Υπουργεων Στρατιωτικών, Ιστορικόν Υπόμνημα, Αθήνα 1904, σ. 34.
4. Φρειδ.Τιρς, Η Ελ/άδα του Καοοδίστρια (Μετάφραση Α. ΣπήλLOυ, εισαγωγή, επι

μέλεια, σχόλια Τάοου Βουρνά), Ληψια 1833, τ. Β', σ. 9.
5. ΥοουργεΙΟν Στρατιωτικών, ό ..,;., σ. 35.
6. Ν. Κασομούλη, ΗμερολόγLOν (Επιμέλεια, σχόλια, εισαγωγή Εμμ. ΠρωΤΟψάλτη),
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Αθήνα 1968.00.15 Κ.ε.

7. Σπ. Μαρκεζίνη. Πο4τική Ιστορία της Νεωτέρας Ελλάδος. τ. Β'. Αθήνα 1966.0. 122.
8 Ν. Κασομούλη, Απομνημονεύματα της Επαναστάσεως των Ελλήνων 1821 - 1833

(Πρόλογος Εμμ. Πρωτοψάλτη, εισαγωγή. σχόλια Γιάννη Βλαχογιάννη), τ. Γ', σο. 617 
618.

9. Τάσου Βουρνά, Το Ελληνικό 1848, Αθήνα 1983, σ. 29.
10. Θωμά Γ. Καλοδήμου. Η ληστεία στη Φθιώτιδα. ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΣ, Τ. 1080 (1978),

σ.15/175.

11. Ό ...-ι., σ. ]6/]76. Του ιδίου. Η ΦΟιώτιδα κατά τη χάραξη των Ελληνικών συνόρων

στα 1832, Πνευματική Ρούμελη. Ί. 100 (1981). σ. 40.
12. Ο Thomas Gordon από τη Σκωτία, υπήρξε Φιλέλληνας και έλαβε μέρος στην Επα

νάσταση του 1821. Μετά την Επανάσταση επέστρεψε στην Αwλία και γύρισε πάλι στην

Ελλάδα το 1835 και ανέλαβε την εξόντωση της ληστείας. (Ν. Κασομούλη, Ημερολόγιον,

ό ...'1:., σ. 57).
13. Γ. Φίλνεϋ, Ιστορία της Ελληνικής Επαναστάσεως (Επιμέλεια. εισαγωγή, σχόλια

Τάσου Βουρνά), τ. Β'. σσ. 322 Κ.Ε.

14. Εφημ., Αθηνά. φ. 253/26-6-1835.
15. Οθώνειον Αρχείον, Υπουργείον Εσωτερικών, Φ. 16211835
16. απ .. Φ. 162, 10 Οκτωβρ. 1835.
17. Γ. Φίνλεϋ, ό.π., σσ. 324 Κ.ε.

18. Ο Θεσσαλός Δρόσος Μανσόλας (1779 - 1860), σπουδασμένος στην Ευρώπη, δια

δραμάτισε σπουδαίο πολιτικό ρόλο. τόσο κατά την Επανάσταση όσο και αργότερα. Δια

τέλεσε πληρεξούσιος της επαρχίας Ζητουνίου, γερουσιαστής, υπουργός Εσωτερικών

Οικονομικών, Εξωτερικών και Εκκλησιαστικών και είχε κτήματα και σπίτι στην Αγία

Μαρίνα.

19. Γ. Φίλνεϋ,ό.π.,σ. 327.
20. Εφημ. Αθηνά, φ. 227 f 28 Σεπτεμβρίου 1835.
2]. ο.π., φ. 2961 ] Ι Δεκεμβρίου 1835.
22. Δ. Απέργης - Κ. Εμμανουήλ, Νέα Γενική Ιστορία των Ελλήνων, Αθήνα 1972, τ.

ΙΑ"σ.113.

23. απ., σ. 1]2.
24. Ο Χριστόδουλος Χατζηπετρος από το χωριό Βερτενίκο του Aσπeoπoτάμoυ έλαβε

μέρος στην Ε..-ιανάσταση του 1821. Προήχθηκε στο βαθμό του στρατηγού, διατέλεσε

αρχηγός των επαναστατών που εισήλθαν στη Θεσσαλία το 1854 και διακρίθηκε κατά τις

συγκρούσεις με τους Τούρκους στη Θεσσαλία.

25. Εφημ. Αθηνά, φ. 330125 Aπeιλίoυ ]836.
26. Δ. Απέργης - Κ. Εμμανουήλ. ό.π,. σ. 113.
27. Ο Βάσσος Μαυροβουνιώτης (1795 - 1&47) καταγόταν α.ιό το Μαυροβούνιο της

Σερβίας και έλαβε μέρος κατά την Επανάσταση σε διάφορες μάχες κατά των Τούρκων

στην Εύβοια, στο Μοριά και στη Στερεά Ελλάδα. Κατά τα πρώτα χρόνια της βασιλεΙας

του ΟΟωνα πήρε το βαθμό του συνταγματάρχη και του ανατέθηκε η καταδίωξη της

ληστείας. Περισσότερα Βλ., Χρ. Στασινόπουλου, Λεξικό της Ε..-ιαναστάσεως του 1821, τ.

Γ'. σσ. 56 Κ.ε. εκδόσεις Δεδεμάδη.

28. Ο Ιμίν πασάς είναι γιος του Κιουταχή πασά,;του διαδέχτηκε τον πατέρα του μετά

το θάνατο του το 1834 και έγινε πασάς της Θεσσαλίας. Η απάτη και ο δόλος χαρακτηρί

ζουν όλες τις ενέργειές του. Το 1836 προσπάθησε να εξοντώσει με δόλο όλους τους Κλε

φταρματολούς της Θεσσαλίας, αλλά δεν τα κατάφερε. (Περισσότερα Βλ. ΧριστόΦ. Περ

ραιβού. Ελληνική Επανάστασις, τ. Α', Αθήναι 1956, σσ. 74 Κ.ε.).

29. Ν. Κασομούλη, Ημερολόγιον, Επιμέλεια, εισαγωγή, σχόλια Εμμ. Πρωτοψάλ 
Αθήνα 1968,σσ.130- 13].

30. Εφημ. Κυβερνήσεως, 64/10 (22) Νοεμβρίου 1836.
3]. Ο Ιωάννης Κλίμακας (Ι 794 - ]877) καταγόταν από τη Θήβα και υπηρέτησε ως

μπουλουξής υπό τον Οδυσσέα Ανδρούτσο, τον Ιωάννη Νοταρά και το Βάσσο Μαυρο

βουνιώτη. Αποστρατεύτηκε με το βαθμό του υποστρατήγου. (Ν. Κασομούλη, Ημερολό

γιον, ό.π., σσ. 43 Κ.Ε.
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32. Ο Δήμος Λιούλος (]799 - 1867) καταγόταν από τη Χορμόβα και έλαβε μέρος στην

Ε.."α/νάσταση του] 82] ,ό.π., σ. 73.
33. Εφημ. Αθηνά. φ. 5]8/23 Μαρτίου ]838.
34. Ό.π .. φ. 5]6/16 Μαρτίου 1838.
35. Ό.π .• φ. 524/20 Απριλίου]838.
36. Οθώνειον Αρχείον, Φ 164/]2(26) Μαϊου ]838.
37. Εφημερίς της Κυβερνήσεως, 37f6(]8) Maiou 1838.
38. Πρακτικά της Βουλής των Ελλήνων, Αθήνα 1840, τ. Α', σ. 506;
39. Εφημι:ρίς της Κυβερνήσεως, IΙ8(2θ) Ιανουαρίου ]840.
40. Εφημ. Αιών. φ. 335f4 Μαρτίου ]842.
41. Εφημ. Αιών, φ. 489f] ΔΟ'..εμβρίου 1843.
42. Ό.π.. φ. 493/]5 Δεκφβρίου ]843.
43. Ό.π.. φ. 576/]] Νοφβρίου ]844.
44. Ό.π.. φ. 653/5 Σεπτεμβρίου ]845.
45. Ο Θοδωράκης Γρίβας (] 797 - 1862) από την Πρέβεζα είχε υπηρετήσει στα Γιάν

νενα τον Αλή πασά (1744 - 1822) και κατά την Επανάσταση είχε λάβει μέρος σε διάφορες

μάχες, αλλά γενικά η διαγωγή του δεν υπήρξε καλή, γι' αυτό θεωρείται «ο πιο άστατος

και ο πιο ανέντιμος του μεγάλου Αγώνα» Περισ. Βλ .. Χρ. Στασινόπουλου, Λεξικό της

Ελληνικής Επαναστάσεως του 1821, τ. Α', εκδ. Δεδεμάκη, σσ. 435 Κ.ε.

46. Ο Νικόλαος Κριεζώτης (1785 - 1853) έλαβε και αυτός μέρος στο μεγάλο Αγώνα.

Γεννήθηκε στην Καρυστία της Εύβοιας και πέθανε αυτοεξόριστος στην Προύσσα της Μ.

Ασίας, ό .."1.. τ. Β', σσ. 402 Κ.ε.

47. Ο Ιωάννης Φαρμάκης από τα Κράβαρα της Ναυπακτίας έλαβε μέρος στην Ε;τα

νάσταση στη Δυτική Ελλάδα και πέθανε ως συνταγματάρχης το ]855.
48. Ο Γιάννης Μακρυγιάννης (1797 - 1864) από τη Δωρίδα έλαβε ενεργό μέρος στην

Επανάσταση όσο και αργότερα κατά τον ελεύθερο εθνικό βίο, πρωτοστατώντας σε διά

φορους κοινωνικούς, εθηκούς και συνταγματικούς αγώνες και μας άφησε τα περίφημα

«Απομνημονεύματά» του. Ό.π.. τ. Γ', σσ. 2] κ.εξ.

49. Ο Α. Βοζαϊτης αναδείχτηκε ως αξιωματικός κατά τον ελεύθερο εθνικό μας βίο.

50. Ο Ιωάννης Μαμούρης (]797 - ]867) κατάγεται από την Παρνασίδα, έλαβε μέρος

σε διάφορους αγώνες κατά την Ε..mνάσταση και αποστρατεύτηκε με το βαθμό του αντι

στρατηγου. Ό.π., τ. Γ', σσ. 33 Κ.ε.

5]. Τάσου Βουρνά.ΤΟ Ελληνικό 1848, Αθήνα 1983,β' έκδο., σσ. 33 Κ.ε.

52. Ο Πα.mκώστας Τζαμάλας (]8]5 - ]885) καταγόταν και αυτός από την Παρνασί

δα και ήταν παπάς. Πήρε μέρος στην Ε..mνάσταση και αργότερα έφτασε ως το βαθμό του

συνταγματάρχη. Ό.π., τ. Γ, σσ. 327 Κ.ε.

53. Ο Γιάννης Βελέντζας ωτό τον Αλμυρό της Θεσσαλίας πολέμησε εναντίον του

Ιμπραήμ στο Νιόκαστρο αλλά και σε άλλες μάχες. Πέθανε το 1852 στον πύργο που είχε

φκιάσει στο χωριό Φτελιά της Φθιώτιδας. Ο.π., τ. Α', σ. 237.
54. Ο Ευάγγελος Κοντογιάννης (] 800 - ]875). γιος του κλεφταρματολού της Υπάτης

Μήτσου Κοντογιάννη έλαβε μέρος σε διάφορες μάχες του Αγώνα μαζί ή χωριστά από τον

πατέρα του. Ό.π.. τ. Β', σ. 325.
55. Ο Δημήτριος Ταρκαζίκης παλιός λήσταρχος και τώρα καπετάνιος.

56. Ο Αθανάσιος Μπαλατσός αναΦέρεται κατά τον ελεύθερο εθνικό μας βίο.

57. εφημ. Αθηνά,Φ. ]484f28 Μαρτίου ]848.
58. Ο Γ. Περρωτής παρουσιάζεται μετά την Επανάσταση του ]82].
59. Γόνος της γνωστής οικογένειας των Ρέντηδων στην Κορινθία.

60. Ο Γεώργιος Λύί'..ος ή Χελιώτης έλαβε μέρος στην Επανάσταση και πολέμησε κατά

των Τούρκων στο Μοριά και στη Ρούμελη, ό..-τ., τ. Β', σσ. 55] Κ.ε.

61. Τάσου Βουρνά, Το Ελληνικό ]848, ό.π., σ. 90.
62. Εφημ. Αιών, φ. 8]01]3 Σεπrεμβρίoυ 1847.
63. Τάσου Βουρνά, Το Ελληνικό 1848, ό., σσ. 69 -70.
64. Ο.π., σσ. ]]3 - ]]4. Ο Γαρδικιώτης Γρίβας (: - ]855), αδερΦός του Θοδωράκη

Γρίβα, δεν έμοιαζε στη συμπεΡιΦορά του με τον αδερφό του, έλαβε μέρος στην Επανά

σταση στο Μοριά και στη Ρούμελη και διατέλεσε υπασπιστής του βασιλιά Οθωνα, ό..-τ.,
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Χρ. Στασινόπουλου, Τ. Β', σο. 434 Κ.ε.

65. εφημ. Αιών, φ. 865/25 ΑJ1ριλίου 1848.
66. 'Ο.π., φ. 866/28 Απριλίου ]848.
67. Τάσου Βουρνά. Το Ελληνικό 1848. ό.π., σο. ]13 - ]14.
68. εφημ. Αιών, φ. 870112 Μαϊου 1848.
69. Τάσου Βουρνά, Το Ελληνικό ]&48,6.,1:., σ. 117.
70. Δημητρίου Αινιάνος, Άπαντα. Απομνημονεύματα Καραϊσκάκη και άλλων αγωνι-

στών, Επιμέλεια Γεωργίου Βαλέτα. Αθήνα 1962. σσ. 96 κ.ε.

7]. Τάσου Βουρνά,ΤΟ Ελληνικό 1848, 6 .."t., σσ. 118 - 1]9.
72. Ό .."t., σ. 73.
73. Εφημ. Αιών, φ. 872fl9 ΜαίΌυ 1848. Πρβλ. Σπύρου Λ. Μπρέκη, ΤΟ 1848 στην Ελλά-

δα, Αθήνα 1984, σο. ]53 Κ.ε.

74. Τάσου Βουρνά, Το Ελληνικό ]848, ό.π., σ. 89.
75. Εφημ. Αιών, φ. 904/9 Σι:πn:μβρίου 1848.
76. Ό.π.. φ. 1021/28 Μαρτίου ]850.
77. Σπύρου Λ. Μπρέκη, ό.π., σ. ]55.
78. Εφημ. Αιών, φ. 1146/23 Μαρτίου 1851.
79. Οθώνειον Αρχείον, Φ 17]/ 1850.
80 Εφημ. Αιών, φ. 1295124 Σεπτεμβρίου 1852.
8]. Γιάννη Koλtόπoυλoυ,Ληστές, Αθήνα ]979, σ. 60.
82. Πρακτικά της Βουλής, τ. Β', 19 Σεπτεμβρίου ]852, σσ. 55] Κ.ε.

83. Ό.π., σ. 552.
84. Εφημ. Αιών, φ. 1295f24 Σεπτεμβρίου ]852.
85. Γιάννη Κολιόπουλου, δ.π.. σ. 60.
86. Εφημ. Αθηνά. φ. 1911.23 Σεπτεμβρίου 1852.
87. Γιάννη Κολιόπουλου. δ.π.. σ. 60.
88. εφημ. Αθηνά, φ. ]911f23 Σεπτεμβρίου ]852.
89. εφημ. Αιών, φ. 1295/24 Σεπτεμβρίου 1852.
90. εΦημ. Αθηνά.Φ. ]911123 Σεπτεμβρίου ]852.
9]. Γιάννη Κολιόπουλου,ό.Π., σ. 61.
92. Εφημ. Αιών, φ. 1295124 Σεπτεμβρίου 1852.
93. Γιάννη Κολιόπουλου, ό.Π., σσ. 59 Κ.ε .. Εφημ. Αιών, φ. 1295124 Σεπτεμβρίου ]852

και εφημ. Αθηνά, φ. ]911f23 Σεπτεμβρίου ]852.
94. Εφημ. Αθηνά,Φ. ]9]lf23 Σεπτεμβρίου 1852.
95. Πρακτικά της Βουλής, ό.π.• σ. 552, 24 Σεπτεμβρίου 1852.
96. Για τα επαναστατικά κινήματα κατά την έναρξη του Κριμαί:κού Πολέμου και για

το ρόλο της Λαμίας Βλ. Δημητρίου Γ. Κουτρούμ.;τα. Η εnανάστασις του ]854 και εν Θεσ

σαλία, ιδία, εmχειρήσεις, Αθήνα, 1976, σσ. 60 Κ.ε.

97. Γιάννη Κολιόπουλου, ό.Π., σ. 93.
98. εΦημ.. Αιών, φ. 1453/21 Απριλίου ]854.
99. '0.."1., φ. ]455/28 Αnριλισυ 1854.
100. ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε .. Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, τ. ΙΓ' ,σ. ]65.
]0]. Γιάννη Κολιόπουλου,ό.Π.. σ. 94.
102. Εφημ. Αθηνά, φ. 2354122 Δεκεμβρίου 1855.
103. Αιμίλιος Αθηναίος, Ιστορία των ληστών. τ. Β', Αθήνα 1904,σ. ]140.
104. Εφημ. Αθηνά, φ. 2258Ι] Ι Μαϊσυ 1855.
105. 'Ο.π., φ. 22235/16 Μαρτίου ]855.
106. Εφημ. Φάρος της 'Οθρυος, φ. ]/2] Απριλίου ]856.
]07. Εφημερίς της Κυβερνήσεως, Νόμος ΤΔΑ'. 3/15 Ιουνίου ]856.
108. Οθώνεισν Αρχεισν, Φ ]74,25 lανουαρίου 1857.
109. Μάλλον πρόκειται για τον αρχιληστή Κίτσο Νιβίτσα που έδρασε στην Αττικιι

κατά το δεύτερο μισό του ]90υ αιώνα.

] ]0. Εφημ. Αιών, φ. ]5 ]6f22 Απριλίου 1857.
1] Ι. Ο Χρήστος Νταβέλης και ο Γεώργιος Ντρέλλας ήταν λήσταρχοι που έδρασαν στη

δεκαετία του 1850 στη Στερεά Ελλάδα. Ο Νταβέλης σκοτώθηκε στη μάχη στο Ζεμενό
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μεταξύ Αράχοβας και Δωτόμου στις 12 lουλίου 1856 από το καταδιωκτικό απόσπασμα

του υπολοχαγού Ιωάννη Μέγα.

]12. Εφημ. Φάρος της Όθρυος. φ. 144124 ΙανουαρΙου 1859.
]13. Εφημ. Φάρος της Όθρυος, φ. 135122 Νοεμβρίου 1858.
]14. Γιάννη Κολιόπουλου, ό.Π .• οσ. 142 κ. εξ. και 146 κ.ε.

115. Εφημ. Φάρος της Όθρυος. φ. ]35122 ΝοεμβρΙΟυ 1858.
116. Εφημ. Φωνή των Μεθορίων, φ. 21/4 lουνίου 1860.
117. Ό.π., φ. 29f6 Αυγούστου 1860.
118. Εφημ. Φωνή της Όθρυος, φ. 226110 ΣεπτεμβρΙου 1860.
119. Ό.π., φ. 225/3 Σεπτεμβρίου 1860.
]20. Γιάννη Κολιόπουλου, ό.π., σ. 148, Εφημ. Φωνή των Μεθορίων, φ. 68129 Απριλίου

]861;
]21. Αρχείον Γ. Βλαχογιάννη Α', Φ ]7812] Αυγούστου 1863.
]22. Εφημ. Παλιγγενεσία, φ. 62618 Απριλίου 1865.
123. Ό..π.,φ. 73]/3] Αυγούστου ]865.
124. Αρχείον Γ. Βλαχογιάννη Α'. Φ 178/23 Μαρτίου 1865.
125. Ό..π., Φ 178, 183 ]618611] Ιουνίου 1866.
126. Εφημερί.ς της Κυβερνήσεως ]8/10 (22) ΙανουαρΙΟυ 1866, Ν. ΡΜΗ'. Το άρθρο 6

της προηγούμενης συνθήκης είχε ως εξής: "Οι λειποτάκται (sic) του στρατού θατέρας των

δύο Επικρατειών, παρουσιαζόμενοι ή καταφεύΥοντες εις την άλλην, εν ουδεμία m:ριπτώ

σει θέλουσι Υίνει δεκτοί. Εξ εναντίας. θέJ.oυσιν υπoχρεWΘή να εΥκαταλείψωσι την χώραν

και θέλουσιν ειδοποιηθή, ότι, εάν ποτέ ανακαλυΦθώσι κατοιχούντες κρυΦίWς εν εκείνη

των δύο Επικρατειών. εξ ης ήθελεν αποσπασθή, θέλσυσι συλληΦθή και αποδσθή».

127. Εφημ. Αιών, φ. 2272/4 Σεπτεμβρίου 1867.
]28. εφημερί.ς των Συζητήοεων της Βουλής, 25 ΟκτωβρΙΟυ ]867. σσ. 135 Κ.ε.

]29. Δήμαρχος Λαμιέων κατά την εποχή αυτή ήταν ο Δ. Παπαβασιλείου, που εξελέγη

κατά το χρονικό διάστημα 1866 - 1870. Βλ.. Χρήστου Ν. Kaραγεωρyίoυ. Παλαιά Λαμιώ

τικα Έγγραφα.Λαμία 196],σ.13.

130. Ιστορικόν Αρχείον Λαμίας. Πρακτικά Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λαμιέων

του έτους 1867.
131. εφημερί.ς των Συζητήσεων της Βουλής, 25 ΟκτωβρΙΟυ 1857,00. 135 κ.ε.

132. εφημ. Εύριπος,φ. 11812] Οκτωβρίου 1867.
133. Περισσότερα Βλ. Τάσου Βουρνά, Η οφαγή οτο Δήλεοι, έκδ. Φυτράκη, 00. 14 Κ.ε.

134. Πρβλ. Γαρδικιώτικα Χρονικά (1977), τ. 80, σο. 11.
135. Γιάννη Κολιόπουλου, ό.π .. σ. 240.
]36. εφημ. Εύριπος, φ. 212/9 Αυγούοτου 1869.
]37. Γιάννη Κολιόπουλου. ό.π .. σ. 240.
]38. εφημ. Εύριπος, φ. 21219 Αυγούστου 1869.
]39. Γαρδικιώτικα Χρονικά. ό.π.. σ. 10.
]40. εφημ. εύριπος 1212 f 9 Αυγούστου ]869.
141. Γαρδικιωτικα Χρονικά, ό.π., σσ. ]0 Κ.ε.

142, Ό..π"ο. 12.
143. εφημ. Εύριπος, 212/9 Αυγούστου 1869.
144. Γαρδικιώτικα Χρονικά, ό.π., σ. 12, Γιάννη Κολιδπουλου. ό.π., ο. 240.
145. επαναλαμβάνω το κείμενο αυτό εδώ, για να απολαύσει ο αναγνώστης ολοκλη

ρωμένη την αγόρευοη του Ι. Τοιριμώκου οτη Βουλή.

146. εφημ. Εύριπος. φ. 21219 Αυγούοτου 1869.
]47. Δεν πρόκειται για τον aρχιληστή Βασίλη Καλαμπαλίκη που σκοτώθηκε στο

χωριό Ζαχαρά στον Ελικώνα το 1858 αλλά για άλλον νεότερο ληστή.

148. εφημ. Αιών, φ. 260611 Οκτωβρίου 1870.
149. Ο Χουσνή παοάς καταδίωξε και εξαΦάνισε τη ληστεία το 1855 στο Τουρκικό με

τα μέτρα που έλαβε εναντίον αυτής.

]50. Αρχείον Π. Βακάλογλου Κ. 24 000520126 Αυγούστου 1870.
]5]. εφημ. Φάρος της Όθρυος. φ. 740127 Φεβρουαρίου 187].
]52. Ό.π. φ. 740127 ΦεβρουαρΙΟυ 1871.
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153. ΑρχείΟΥ Π. Βακάλογλου Κ. 24 (000126), 28 Μαρτίου 1872.
154. εφημερίς της Κυβερνήσεως, Δ/γμα 71/31 Όκτωβρίου 1866.
155. εφημ. Αιών, φ. 2782/11 Μα{ου ]872.
156. ΌJt.,φ. 22&4/]8 Marou ]872.
157. Αρχείον n. Βακό.λοΥλου,Κ 24 (000537),4 Ιανουαρίου ]873.
158. εφημ. Φάρος της Όθρυος, φ. 781/]) Οκτωβρίου 1873.
159 Ό.π., φ. 813/9 Ιουνίου 1874.
160. Αρχείον Π. ΒακάλοΥλου Κ 24 (000634) 14 Σειπεμβρίου 1873.
161 εφημ. Ανατολική Ελλάς, φ. 209/] Ι Οκτωβρίου 1873, Αρχείον n. Βακάλογλου Κ

244(000567).
162. εφημ. Φάρος της Όθρυος, φ. 810 ι 18 ΜαΤου ]874.
163. ΑρχείΟΥ n. ΒακάλοΥλουΚ 24 (000570) 15 Απριλίου ]874.
164. εΦ'1μ. Φάρος της 'Οθρυος, φ. 813 Ι 9 Ιουνίου ]874, εφημ. Αιών, φ. 3088 ι ]6

Δεκεμβρίου 1874.
165. Ονομαστοί και μεγάλοι ληστές της Αρχαίας Ελλάδας.

166. εφημ. Φάρος της Όθρυος φ. 835/14 Δεκεμβρίου 1874.
167. Ό.π., φ. 837/1 Ιανουαρίου 1875.
168. Εφημ. Φάρος της ΌΟρυος, φ. 865125 Όκτωβρίου 1875.
169. Ό.Π .• φ. 907128 Αυγούστου 1876.
170. Ό.π .. φ. 886120 Μαρτίου 1876.
171. Ό.π .. φ.952/27 Αυγούστου 1877.
172. εφημ. Ευνομία, φ. 26110 Σεπτεμβρίου ]877.
173. Εφημ. Φάρος της Όθρυος, φ. 945/18 Ιουνίου 1877.
174. Ο Νικόλαος Ζιάκας ήταν από τη γνωστή οικογένεια των αρματολών των Γρεβε-

νών Ζιακαίων, που εγκαταστάθηκε στο Αχλάδι Φθιώτιδας όπου είχε και το κτήμα του.

175. Εφημ. Φάρος της Όθρυος, φ. 1057/5 Ιουλίου 1880.
176. Εφημ. Ευνομία, φ. ]35/8 Νοεμβρίου 1880.
177. ΕΚΔΌΤΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε .. ό.π., σσ. 330 x.l'.
178. Εφημ. Ευνομία. φ. 55/15 Ιουνίου 1878.
179. Ό.π.,φ. 156Π Οκτωβρίου 1881.
180. Σπ. Μαρκεζίνη, ό.π., σσ. 28 Κ.ε.

181. r. Ρούσσου, Νεώτερη Ιστορία του Ελληνικού έθνους, 1826 - 1974, Αθήνα 1975, τ.

ΣΤ', σ.458.

182. Δημ. Χρ. Καλατσά, Ληστρικά Τραγούδια, Αθήνα 2000. 83.
183. Εννοεί την εξέγερση κατά του Όθωνα το 1862 και την εκθρόνισή του.

1&4. Σωτηρίου Σωτηρό;τουλου, Τριάκοντα και εξ ημερών αιχμαλωσία και συμβίωσις

μετά των ληστών, Αθήνα 1866, σσ. 12 Κ.ε.

185. n. Κορωναίου, Σκέψεις επί της εμπεδώσεως της τάξεως και των αιτίων των

κωλυόντωναυτή, Αθήνα 1869, σσ. 6 Κ.ε.

186. Εφημ. Αιών, φ. 11861]8 Αυγούστου 1851.
187. Δ.Κ. Αντωνόπουλου, ό,π., σο. 3 Κ.ε.

188. Δημ. Χρ. Χαλατσά, ό.π., σ. 61.
189. Δ.Κ. Αντωνόπουλου, όJt., σ. ].
190. Καρόλου Τάκερμαν, ΟΙ Έλληνες της σήμερον (Μετάφραση Αντωνίου Ζυγομα-

λά).Αθήνα 1977,σ.197.

191. Ειρήνης Σπανδωνίδη, Τραγούδια της Αγόριανης (Παρνασού), Αθήνα 1939.
192. Δημ. Χρ. Χαλατσά, ό.π., σ. 6].
193. rΑΚ, Υπουργείον Εσωτερικών, Φ 171, Μεσολόγγι, 20 Ιανουαρίου ]857, σ. 3] Ι.

194. Γιάννη Κολιόπουλου,όJt.,σ. ]88.
195. Ό.π.,σ. 211.
196. Σωτηρίου Σωτηρόπουλου, ό.π .. σ. 5].
197. Καρόλου Τάκερμαν, ό.π., σ. 202.
198. Δημ. Χρ. Χαλατσά, ό.π.. σ. 51.
190. Α.Ι.Ρ. (Ραγκαβής;), Σκέψεις περί καταδιώξεως της ληστείας, Αθήνα ]870, σ. 26.
200. Αιμιλίου Αθηναίου. Ιστορία των ληστών, τ. Α', Αθήνα 1902. σ. 574.
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201. Δ.Κ. Αντωνοπούλου. ό.)'1.. σ. Ι. Καρόλου Τάκερμαν, ό.π.. σσ. 204 Κ.ε.

202. Β.Ι. Φίλια. Κοινωνία και Εξουσ1.α στην Ελλάδα. Αθήνα ]974. σσ. ι:n Κ.ε.

203. Γιό.ννη Κολιόπουλου. ό.π.. σ. 193.
204. Δ.Κ. Αντωνόπουλου, ό.π.. σ. Ι
205. Γιό.ννη Κολιόπουλου. ό.π.. σ. 11.
206. Νικ. Κασομούλη. HμfΡOλόγιoν, ό.π., σσ. 42 Κ.ε.

207. Πρβλ. Εφημ. Αιών,φ. 1186/18 Αυγούστου ]861.
208. Παύλου Καλλιγά, Θάνος Βλέκας, Αθήνα 1962. σ. 21.
209. Καρόλου Τάκερμαν, 6.π .. σ. 204. Π. Κορωναίου, ό.π.. σ. 32.
210. Εφημ. Αιών,φ. 1302/18 Οκτωβρίου 1852.

525

8ιβλιoη~αΦΙα

Αινιάν Δημήτριος, Απαντα. Απομνημονεύματα Καραϊσκάκη και άλλων αγωνιστών,

Επιμέλεια Γεωργία Βαλέτα, Αθήνα 1962.
Α.Ι.Ρ. (Ραγκαβή;), Σκέψεις περί καταδιώξεως της ληστε(ας. Αθήνα 1870.
Αθηναίος Αιμίλιος. Ιστορ1.α των ληστών. τ. Α'. Αθήνα ]902 και τ. Β' Αθήνα ]904.
Αντωνόπουλος Δημ. Κ., Σκέψεις περί της μετ' επιτυχ1.ας καταδιώξεως και εξαλείψεως

της την πατρίδα ημών λυμαινομένης ληστείας, Αθήνα 1870.
Απεργης Δ. - Εμμανουήλ Κ. και Σία Ο.Ε., Νέα Ελληνική Ιστορ(α των Ελ/ήνων, τ. Α'

(ΕΛΛΑΣ), Αθήνα 1972.
Βακαλόπουλος Απόστολος Ε., Τα ελληνικά στρατεύματα του Ι 821, έκδ. β', Θεσσαλο-

νίκη ]970.
Βορτσέλας Ιωάννης, Φθιώτις, Αθήνα 1907.
Βουρνάς Τάσος, Το Ελληνικό ]848, Αθήνα 1983.
Του ιδίου, Η σφαγή στο Δήλεσι, εκδόσεις Φυτράκη.

Γενικά Αρχεία του Κράτους:

- Αρχείον Υπουργείου Εσωτερικων

- Αρχείον Π. Βακάλογλου

- Αρχείον Γιάννη Βλαχογιό.wη Α'

- Οθώνειον Αρχείον

ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε., Ιστορ(α του Ελ/ηνικού Έθνους, τ. ΙΓ.

Eφημfρίδα, Αθηνά.

Eφημfρίδα, Αιών.

Eφημfρίδα, Ανατολική Ελλάς.

Eφημfρίδα, Ευνομία.

Εφημερίδα, Εύριπος.

Eφημfρ(ς της Κυβερνήσεως.

Eφημfρίδα, Παλιγγενεσία.

Eφημfρίδα των Συζητήσεων της Βουλής.

Eφημfρίδα, Φάρος της Όθρυος.

Eφημfρίδα, Φωνή των Μεθορίων.

Ιστορικόν Αρχείον Λαμίας, Πρακτικά Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λαμιέων 1867.
Καλοδήμος Θωμάς Γ., Η ληστε(α στη Φθιώτιδα, "ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΣ" τ. ]08, Αθήνα

1978,σσ. 151175 κ.ε.

Του ιδίου, Η Φθιώτιδα κατά τη χάραξη των Ελληνικών συνόρων στα 1832, Πνευμα-
τική Poύμfλη, τ. 100, Λαμία 1981, σσ. 38 Κ.ε.

Καλλιγάς Παύλος, Θάνος Βλέκας, Αθήνα 1962.
Καραγεωργίου Χρήστου Ν., Παλαιό. Λαμιώτικα Έγγραφα, Λαμία Ι 96 Ι.

Κασομούλης Νικ., Απομνημονεύματα της Επαναστάσεως των Ελλήνων 182] - 1833
(Πρόλογος Εμμ. Πρωτοψάλτη, εισαγωγή, σχόλια Γιάννη BλαχoγιάWΗ), τ. Γ, εκδόσεις

Κοσμαδάκη και Σία.

Του ιδίου. Ημερολόγιον (ε."1tμέλεια, σχόλια, εισαγωγή Εμμ. Πρωτοψάλτη), Αθήνα ]968.
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Κολιόπουλος Γιάννης, Ληστές, Αθήνα 1979.
Κορωνα(ος Πάνος, Σκέψεις επί της εμπεδώσεως της τάξεως και των αιτίων των

κωλυόντων αυτήν, Αθήνα 1869.
Κουτρούj.L-ιας Δημήτριος Γ., Η Επανάστασις του 1854 και αι εν Θεσσαλία, ιδία, επι-

χειρήσεις. Αθήνα 1976.
Μαρκεζίνης Σ..τύρος, Πολιτική Ιστορ(α της Νεωτέρας Ελλάδος, τ. Β', Αθήνα 1966.
Μπρέκης Σπύρος Λ .. Το 1848 στην Ελλάδα, Αθήνα 1984.
Περραιβού Χριστοφ., Ελληνική Επανάστασις, τ. Α', Αθήνα 1956.
Πρακτικά της Βουλής των Ελλήνων, τ. Α' και Β', Αθήνα 1852.
Ρούσσος Γεώργιος, Νεώτερη Ιστορία του Ελληνικού Έθνους 1826 - 1974, Τ. Στ',

Αθήνα ]975.
ΣπανδωνΙδη Ειρήνη, Τραγούδια της ΑΥόριανης (Παρνασού), Αθήνα 1939.
Στασιν6που Χρ., Λεξικό της Επαναστάσεως του 1821. τ. Α', Β', Γ', Εκδόσεις Δεδεμά

δη.

Σωτηρόπουλος Σωτήριος, Τριάκοντα εξ ημερών αιχμαλωσία και oυμβΙWσις μετά των

ληστών, Αθήνα ]866.
Τάκερμαν Κάρολος, Οι ·Ελληνες της Σήμερον (Μετάφραση ΑντωνΙΟυ Ζυγομαλ6),

Λονδίνο 1872.
Τιρς Φρειδερίκος, Η Ελλάς του Καποδίστρια (Μετάφραση Α. Σπήλιου, εωαγωΥή, επι-

μέλεια, σχόλια Τάσου Βουρνά) τ. Β', Αθήνα 1833.
TσιώVΗς Παναγιώτης Ι., Ο Νομός Φθιώτιδος, Αθήνα 1983.
Υπουργείον Στρατιωτικών, Ιστορικόν Υπόμνημα, Αθήνα 1904.
Φίλνεϋ Γεώργιος, Ιστορία της Ελληνικής Επαναστάσεως (εmμ.έλεια, σχόλια, Τάσου

Βουρνά), τ. Β'.

Φίλιας Β., Κοινωνία και Εξουσία στην Ελλάδα, Αθήνα 1974.
Χαλατσάς Δημήτριος Χρ., Ληστρικά τραγούδια, Αθήνα 2000.
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ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

Νίκο; Ταξ. Δαβανέλλοι;:

συγy~αφέας - καθηγητή; Αγγλική; γλώσσας

θΕΜΑ

Η Δημοτική Αγορά Λαμίας

(1934 ·2004)

Η
κοινων(α μέσω των εκπροσώπων της και των καθ' ύλη φορέ

ων της, πάντοτε είχε την twota και μεριμνούσε για την ανέγερ

ση χώρων λατρείας, υγε(ας, εμπορικών συναλλαγώνκλπ.. Δεν υπήρξε

ποτέ καμία επσχή στην οποία να μην είχαν λειτουργήσει τέτοιοι χώροι

ομαδικής συνάθροισης, εκΦάνσεις και συνδιαλλαγής. Στην αρχαιότητα

όλες τούτες οι κοινωνικές εκφράσεις και δραστηριότητες τελούνταν

στην Αγορά-στον χώρο των αγοραπωλήσεων,καιοοπο(ος χώρος. λει

τουργούσε και ως κέντρο έκφρασης απόψεων και ιδεών. Στις πιο κοντι

νές σε μας εποχές, η αγορά περιορίσθηκε καθαρά στη διενέργεια της

διακίνησης εμπορευμάτων.

Μέχρι το έτος] 934 στη Λαμία, αλλά και σχεδόν σ' όλες τις πόλεις της

Ελλάδας δεν υπήρχε ένας συγκεκριμένος και στεγασμένος χώρος αγο

ράς. Δηλαδή χώρος με την αποκλειστική έννοια τ/ς λέξης. Τούτο το

συνάγουμε από τις μαρτυρ(ες των περιηγητών οι οποίοι διάβηκαν τ/ν

πόλη μας και οι οποίοι αναΦέρονται στην ύπαρξη διάσπαρτων καταστ/

μάτων. Για παράδειγμα ο Εβλιά Τσεμπλή ο οποίος μας επωκέΦΟηκε το
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1667, γράφει: « •.. έχει χάνια εμπόρων ....έχcι εν όλω 200 καταστήματα

επαγγελματιών ... δεν έχει μπεζεστένι (στεγασμένη μόνιμη αγορά). Το

έτος 1815 ο Αργύρης Φιλιππίδης γράφει: «.Αυτοί οι δύο λόφοι του

κάστρου και του Αγιου Λουκά -σφαλούν εις το ε:πiνωμέρoς και μένει

εις το μέσον ωσαν μπvγάζι.

Αυτού μέσα qouv OΙ.ι7ρiLγματευταίτα εργαστήριατων, αυτούμέσα

έχουν ταςπραγματείαςτων. Α υτούμέσα είναι τα μmxκάλικα,τα ψωμά

δικα,μπαρμπiρικάτων, αυτούμέσα πωλούνπαίρνουνκαι δίνουνπρος

ζwoτροΦίας,αυτούμέσα γίνεται το παζάρι». Το ίδιο αναΦέρουνκαι ο

Φελίξ Μποζούρ το ]82] και ο Μιλτιάδης Μπούκας το 1875, ο οποίος

μάλιστα κάνει λεπτομερέστατη καταγραΦή των υπηρεσιών, αρχών βιο

μηχανίας και οικονομίας χωρίς να αναΦέρει τίποτε περί αγοράς. Το

συμπεραίνουμε επίσης από την ανάγνωση του τοπικού τύπου, τα Πρα

κτικά του Δήμου. καθώς επίσης και από όλες εκείνες τις αρχειακές

πηγές τις συναφε(ς προς το αντικείμενο

ΤΟ έτος 1934 και συγκεκριμένα στις 22 Δεκεμβρίου, η Ελληνική

Κυβέρνηση αποφασίζει δια νόμου την ανέγερση Δημοτικών Αγορών.

Ο νόμος 6429 «Περί μεταρρυθμίσεων εις την νομοθεσία περί δήμων

και κοινοτήτων» αρθρ. 46. ορίζει όπως: «Εις ους δήμους και κοινότητας

υπάρχουν ειδικαί δημοτικαί η κοινοτικαί αγοραί (κρεοπωλεία, ιχθυο

πωλεία,λαχανοπωλεία κλπ) απoφιiσει του δημοτικού η κοινοτικού συμ

βουλίου ΣVΓκεντρoύνται εις τας αγοράς ταύτας πάντα τα εν τω δήμω

λειτουργούντα καταστήματα, τα χρησιμo.:τσιoύμεvα εις την πώλησιν

των ειδών δι α ιδρύθησαν αι αγοραί. 2. Eιv ανεπαρκεία των δημοτι

κών η κοινοτικών τούτων αγορών η ένεκα ειδικών τοπικών λόγων η

συγκοινωνιακών σuνθηκών των .,Wλεων δύναται το δημοτικόν η κοινο

τικόν συμβούλιον να επιτρέψη την ίδρυσιν και λειτουργίαν τούτων των

καταστημάτων και εις ά)).α κατάλληλα σημεία εκτός της δημοτικής η

κοινοτικής αγοράς πληρούντα τους όρους της υγιεινής και καλής

εμφανίσεως, έγκρισει της Προί'σταμένης Αρχής 3, Επί τη βάσει της

αποΦάσεως ταύτης του δημοτικού η κοινοτικού συμβουλίου η οικεία

Αστυνομική Αρχή υποχρεούται να εκδdxιη αστυνομικάς διατάξεις και

ε:nμεληθή της εκτελέσεως αυτών. 4...
Βάσει του νόμου αυτού, της παντελούς έλλειψης δημοτικής αγοράς,

των συνθηκών υγιεινής που επικρατούσαν στα διάσπαρτα καταστήμα

τα, του τρόπου διακίνησης των ευπαθών προϊόντων διατροΦής, αλλά και

για τη δηΜWυργία ενός αποθεματικού κεφαλαίου από είσπραξη ενοι

κίων, ο Δήμος Λαμιέων δια του Δημάρχου του Σπύρου Πετρόπουλου

(1934 -1937,1951-1954) και την απόφαση των Δημοτικών Συμβούλων κ.κ.

Δ. Λατσού. Γ. Μπούτλα, Δ. Ραχούτη, Αθ. Μιχαλόπουλου. Ισιδώρου

Ανδρώνου. Π. Χρηστίδη. Γ. Παπαστεργίου, Αθ. Γιαwούκου. κ. Τσέλου,

j
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Χαριλάου Μουσάτου, Κ. Στεργίοπουλου, Χρ. Σιόπουλου, Λευτέρη

Δασκαλόπουλου, Π. ΚαρΦή, Γ. Γάκη, ι-ι. Αναστασίου, Αθ. Ράμμου και

του Προέδρου του Κ. Παπαδόπουλου, απεΦάσισαν την ανέγερση της

Δημοτικής Αγοράς. Για το σκοπό αυτό προέβησαν στην σύναψη δανεί

ου με την Εθνική Τράπεζα. Στα πρακτικά της 8ης Δεκεμβρίου του 1934,
διαβάζουμε: «••••. ο κ. Δ ήμαρχος ανακοίνωσε ότι, η Εθνική Τράπεζα ενέ

κρινε την χορήγηση εις τον Δήμο τριών εκατομμυρίων οκτακοσίων

χιλιάδων δανείου επi τόκω, 71!l % εξοΦλητέων κατά το σύστημα της

συνθέτου χρεολυσίας εντός 15 ετών δια την ανtγερσιν της Δημοτικής

Αγοράς εις 30 εξαμηνιαίας δόσεις ...». Ποσό τεράστιο και δυσβάσταχτο

για εκείνη την εποχή, αν λάβει κανείς υπόψη του πως το καθαρό υπό

λοιπο στο ταμείο του Δήμου εκείνο το έτος ήταν μονάχα 60.425, 65%
δραχμές!

Ως χώρος ανέγερσης επιλέγει αυτός που περικλείεται από την οδό

Αγίου Νικολάου και ΛεωΦόρου -εκείνη τη εποχή ήταν λεωΦόρος -Όθω

νος, ή το τέλος της πόλης και κοντά στο Εσκατόρρεμα. Επειδή όμως ο

χώρος δεν επαρκούσε για τη εΦαρμογή των σχεδίων της ανέγερσης της

Δημοτικής Αγοράς, στις 29 του Μάρτη του 1935, μέλη της οικογένειας

Ράμμου - γνωστοί βιομήχανοι Ζυμαρικών, προσήλθαν στο Δήμο και

« .......το ΔημοτικόνΣυμβούλιονnιέκρινεως έχει τας γενομέναςμεταξύ

Δήμου και Αθ. Κ. Ράμμουκαι Κων. Ε. ΡάμμουκατοίκωνΛαμίας,συμ

φωνε{ταιπερίτηςπαρ' αυτών.προςτονΔήμoνπaραχωρήσεωςκαι δωρε.

άς τριγωνικής λωρίδαςεκ του οικοιΠδουτων προς ακριβή εκτέλεσιν

και εφαρμογήν του ΣχεδίουΑ νεγέρσεωςτηςΔη. Αγοράς.
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Εξέφρασε τα εγκάρδια συγχαρητήρια του προς τους δωρητάς δια

την ευ-γΕVΉ rούΤl1JVχcιρΟVομίαv....».
Τα σχέδια και η μελέτη ανέγερσης πρέπει να εκπονήθηκαν από το

Μετσόβειο Πολυτεχνείο και να στάλθηκαν στους Δήμους που είχαν

ανάγκη μιας Δημοτικής Αγοράς. Τούτο βγαίνει σαν συμπέρασμα από

την μελέτη και την έρευνα που κάναμε και διαπιστώσαμε πως πλείστες

των Ελληνικών πόλεων προέβησαν στην ίδρυση αγοράς την αυτή χρονι

κή περίοδο. αλλά και η αρχιτεκτονική τους είναι η αυτή με της Λαμίας.

Για παράδειγμα της Χαλκίδας, των Τρικάλων, της Θήβας, της Λάρισας,

της Θεσσαλονίκης κλπ. Στις 20 του Μάρτη του αυτού έτους και αφσύ

είχαν κατασκευασθεί τα ξύλινα παραπήγματα για την στέγαση των υλι

κών αλλά και των υπευθύνων και τα οποία κόστισαν 28.202 δραχμές,

«••••0 κ Δήμαρχος εισήγαγεν τα πρακτικά της ενεργεθείσης μειοδοτικής

δι' ενσΦράγησrιnv ;rρoσΦOΡΏV δημοπρασίας δια την ανΈΥερσιν και

απο.-πράτωσιν της Δημοτικής Α γοράς και ενέρκινε oμoΦΏVως επ ονό·

ματι του μεωδότου Ουνίκ Σαμουλιάν έχοντος την μεΥαλύτερην

έκπτωσιν 7% επi της τιμής του Τιμολογίου και ανεκήρυξεν τούτον ως

ανάδοχον του έργου ....»
Την αυτή περίπου χρονική περίοδο προσελήΦθη ο Ιωάννης Κοτου

ρός, Πολιτικός Μηχανικός κάτοικος Λαμίας, με αμοιβή Ι iI'L. % επί των

εκτελεθεισομένων έργων διότι: « ... καθ' όσον δια τηςμη επιβλέψεωςταύ·

της πλείστα συμΦiρoντα του Δήμου διακυβέβονται και μεγάλαι ζημίαι

δύναται να .-Τροκύψωσιν....» καθώς επίσης και τόν Νικ. Σπανόν, « ...ως

επιστάτην δια να :παρακολουθείανελλυπ.ύςκαι επισrαμένως την εκτε

λεθησομένηνεργασίαν....» ΨηΦίσθηκε δε πίστωσης] 5000 δραχμών για

την αμοιβή του επιστάτη.

Με την υπ' αριθμ 150 πράξη του Δημ. Συμβουλίου της IΒης Σεπτεμ

βρίου του Ι 935 εγκρίθηκε η επίστρωση του χώρου με πλάκες πορσελάνης

καθώς επίσης οι υδραυλικές εΥ,ιαταστάσεις, οι εγκαταστάσεις υπονόμων,

ηλεκτροφωτισμού και η χρησιμοποίηση 50% θραυστών χαλικιών και 50%
χαλικιών Γοργοποτάμου πυριτικής Φύσεως δια την κατασκευή των σιδη

ροπαγών σκυροκονιαμάτων.

Και ενώ στις 27 Απριλίου του 1936 το Δημ. Συμβούλιο απέρριψε την

πρόταση του μηχανικού που προέβλεπε την επίστρωση μονάχα των

μισών καταστημάτων με μωσαϊκό, τα δε υπόλοιπα με πλακίδια, στις 6
Μα(ου, δηλαδή ένα μήνα αργότερα ενέκρινε την ήδη απoρρl.ψθείσα από

φαση του. Με την ίδια πράξη αποφασίστηκε η μη τοποθέτηση κουφωμά

των παρά μονάχα τετράφυλλα παράθυρα και όταν θα εξοικονομούσαν

τα χρήματα θα προέβαιναν στην τοποθέτηση τους. Στο σημείο αυτό

παρατηρείται μια υπέρβαση του ποσού των 535.018 δραχμών καθώς επί

σης και η καθυστέρηση των εργασιών. Για το λόγο αυτό δόθηκε στον
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εργολάβο εικοσαήμερη προθεσμία για την αποπεράτωση των εργασιών.

Δια την κατασκευή των υδραυλικών εγκαταστάσεων προκηρυχθηκε

πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός ανάμεσα στον εργολάβο και σε

εμπειροτέχνες τεχνίτες. Προϋπολογισμός κατασκευής του έργου 6000
δραχμές.

Οι εργασίες για την ολοκλήρωση της ανέγερσης της Δημοτικής Αγο

ράς Λαμίας περατώθηκαν στις αρχές του Σεπτέμβρη του 1935.
κρωιμο το σημείο της μεταστέγασης των κρεοπωλών, ιχθυοπωλών και

οπορολαχανοπωλών. Δύσκολο έργο αφου ο κάθε επαγγελματίας είχε τη

γειτονιά του, τους πελάτες του. Είχε δημιουργήσει ένα τοπωνύμιο. Χρό

νια στο ίδιο στέκι. Επαγγέλματα που πήγαιναν από πατέρα σε γιο και

εγγονό. Όμως ο Νόμος είναι νόμος!

Στην υπ' αριθμ. 86η Πράξη του Δημοτ. Συμβουλίου, της 21ης Σεπτεμ

βρίου του 1936, διαβάζουμε: « ...ακούσαν του κ. Δημάρχρυ εισηγoμΈVoυ

την υπrιχρεωτικήν ενοικ{ασιν των καταοτημάτων της ΔημοτικήςΑγο

ράς και έχον υπ όψει τον Νόμον 6429 αριΟ. 46, απrJΦαίνεται oμoΦΏVως:
ηκρίνει την υπvχρειιπικήν συγκΈVΤρωσιν των Κρεοπωλείων, ΙχΟυο.ιΤω-

λείων και OπvρoλαχανO/lωλείωνεντός της Δημοτικής Αγοράς, απuγo

ρευμΈVΗς της λειτουργίας τούτων εντός της ;njλεως m.ήv των συνοικι

σμών (Παγκρατίου, κάτωθεν της σιδηροδρομικής γραμμής, Νέας

AμπλιαVΗς κάτωθεν του Ελασσωνείου Νοσοκομείου και της Νέας

Μαγνησίας). Η υπvχρειιπική αυτή ενοικίασις άρΧfται είκοσι ημέρας

μετά την ενέργειαν της δημΟ.ιτρασίαςπροςμίσΟωσιν των καταστημάτων

αυτής, c:πιφυλάσσεταιδε το Συμβούλιον να ορίση το παρ'εκάστου ε.ιmγ-
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γελματίουκαταβληθησομέ'νουεις τον Δήμον μίσθωμα. Επίσης καταρ

τίζει επιτροπήνεκ των κ.κ.lσιδώρουΑνδρώνου,ΧαριλάουΜουσάτου,

Δημ. Paχρύτη και Αθ. Ράμμου προς μελέτην των λεπτομερειών της

εγκατάοτασιςτων επαγγελματιών».

Τα καταστήματαορίσθηκαν ως εξής: Κρεοπωλεία: Κατά πρώτον τα

έχοντατους αριθμούς: 18,24,30,36 και ακολούθως τα: 37,38,39,40,41,42,
43,44,45 και 46. Εάν αυτά δεν επαρκούσαν, τότε θα μπορούσαν να

παραχωρηθούν και αυτά με τους αριθμούς: 23,29,22,28,2],27,20 και

26. Ιχθυοπωλεία: τα υπ' αριθμ. 35,34,33,32. Σε περίπτωση μεγαλύτερης

ζήτησης θα μπορούσε να ενοικιασθεί και το υπ' αριθμ. 12. Λαχανοπω
λε(α: κατά πρ,ώτον τα υπ' αριθμ. 17, 16, 15, 14 ,7,8,9,10,11 και σε περί

πtωση ανοικίαστων κρεοπωλείωντα υπ' αριθμ. 23, 29, 22, 28, 21, 27, 20
και 26 και εκ τρίτου τα υπ.' αριθμ. 1,2,3,4,5 και 6. Ως διαθέσιμα έμειναν

τα υπ' αριθμ. 13, 19,25 και 31 τα οποία, « ...εάν τακτoπvιηθoύνοι υπό του

Νόμουπροοριζόμενοιεπαγγελματίαιεις τα λοιπά καταοτήματα,δύνα

νται να εvoικιασθώoινειςΠαντοπωλεία,Καφενεία,Γαλακτοπωλείακαι

Εοτιατόρια.Πάντως..πρί της οριοτικής διάθεσης τούτων θέλει απσΦα·

σίιπι το Συμβούλιον εν καιρώ ... .>ι>

Η ενοικίαση των καταστημάτων θα ήταν τριετής, η δε ανανέωση για

δύο έτη ή και για ένα, εΦ' όσον ο ενοικιαστήςυπέβαλλε έγγραφη δήλωση

έξι μήνες J1ριν από τη λήξη της τριετούς σύμβασης.

Το μίσθωμα ενός εκάστου των καταστημάτων ορίσθηκε σύμφωνα με

τη θέση του, το άνοιγμα της πρόσοψης και τα τετραγωνικά του μέτρα,

κυμαινόταν δε από το ποσό των 500 δραχμών το μήνα μέχρι των 1800.
Στην υπ' αριθμ. 4491 διακήρυξη της 9ης Νοεμβρίου του έτους 1936

αναΦέρονται και ορίζονται τα κάτωθι: Δικαίωμα ενοικίασης έχουν

μονάχιι οι δημότες-έμπυροι του Δήμου Λαμιέων, Ωςπεριμετρική ζώνη

των πλανοδίων λαχανοπωλών ορίζεται ως εξής: «.. .α.ιτό της οδού Αμα
λίας της αγούσης προς τον Ναόν των Α γ. Θεοδώρων μέχρι της οδού

Εκκλησιών μη ovμπεριλαμβανομέ'νης, μέχρι Παρθεναγωγείου, εκείθεν

δια της οδού Υψηλάντου, Πλ. Ελευθερίας, οδού Διάκου, Π;.. Διάκου
μέχρι οικίας Πολυμερόπσυλου, είτα οτρέφει προς ανατολάς μέχρις

οδού Βύρωνος, οτρέΦει δια της οδού ταύτης νοτίως μέχρις της οδού

Πατρόκλου, ακολουθεί ταύτην μέχρι της οδού ΑμΦίσσης πυυ οτρέφει

εκείθεν μέχρι της οδού Αμαλίας. Δια δε την οτάθμευσιν των παραγω

γών, των μεταΦερόντων και πωλoύντωv λιανικώς και αυτοπροοα/.ι7ως

xafr έκαοτηντα ;ιΥοϊόντα των, ήτοι λαχιινικά,xηπvυρικάκαι οπωρικά

ορίζεται η οδός Δ εωoθΈVoυς α.ιτό της μεσημβρινήςγωνίας της οικίας

Τζαμτζή. Επί του σημείου τούτου μειoψηΦcί ο εκ των ovμβούλων κ.

Μουσάτος,όοτις ψηΦίζειόπωςοι ..ταραγωγοί οταθμεύωοιν ε.πf της οδού

τάυτης, αλλ' απύ της φαρμακαποθήκης και εκείθεν.» Στην ίδια διακή-
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-

ρυξη αναΦέρεται ακόμα πως τυχόν

τροποποιήσεις και προσθήκες στα

καταστήματα, καθώς επίσης και η

τοποθέτηση τσιγκελίων θα γινόταν με

δαπάνη του Δήμου.

Λίγο πρωτού τελεσθούν τα εγκαί

νια της λειτουργίας της Δημοτικής

Αγοράς, η Νομαρχία Φθιώτιδσς, με

το υπ.' αριθ.1 06 έγγραφο της απέρρι

ψε την πρόταση του Δήμου Λαμιέων

που αφορουσε τη λήψη χρημάτων εκ

του αποθεματικούκεφαλαίσυ για την

προμήθεια κλειδαριών, μοχλών και

πινακίδων των καταστημάτων με το

σκεπτικό πως η δαπάνη αυτή αΦο

ρούσε δαπάνη χρημάτων της Δημ.

Αγοράς.

Στις 11 Φεβρσυαρίου 1937 το

Δημοτικό Συμβούλιο. « ...εγκρίνει

και εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχον

όπως κατά την εις Αθήναςμετάβα

σίν του υnσκεΦOείτον κ. Πρόεδρον

της Κυβερνήσεως και παρακαλέοη

αυτόν όπωςεπισκεΦΟήτηνπόλιν της

Λαμίας και τιμήση τα εγκαίνια της

Δημοτικής Αγοράς. Εις περίπτωσιν

καθ' ην δεν θα ηδυνατο ο κ. Πρόε

δρος της Κυβερμήσεωςνε έλθη εις

Λαμiαν, κληθή Έτερον μέλος της

Κυβερνήσεως...»

Τα εγκαίνια της Δημοτικής Αγο

ράς τελέσθηκαν στις 19 του Μάρτη

του 1937 και καθώς φαίνεται μέσα

από τις δημοσιεύσεις και τα άρθρα

του τοπικού Τύπου, δεν πρέπει να

παρέστει κανένας κυβερνητικός

εκπρόσωπος.

ΤΟ Δημοτικό Συμβούλιο απασχο

λήθηκε για τελευταία φορά με το εν

λόγω θέμα στις 31 του Μάρτη. ημέρα

Τετάρτη. Διαβάζουμε τη σχετική

-
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Η Δημοτική Αγορά Λαμίας (1934 -2(04) 535

απόφαση: «... εγκρίνει τον επί της προσόψεωςτης ΔημοτικήςΑγοράς

εντειχισμόνμαρμαρίνηςπλακός~εν η θα αναγράφητεότι ανηγέρθη ε.-7i.

ΔημαρχίαςΣπύρου Πεrρo.πvύλoυ και το έτος της ανεγiρσεως~ τόσον

JJPος αναζήτησιντου γεγονότοςόσον και .-Τροςμίμησιν των μελλόντων

Δημοτικών Αρχόντων δια την κατασκευήνεν των Δήμω κοινωφελιάν

ιδρυμάτων... »

Η Δημοτική Αγορά λειτούργησε για περίπου εβδομήντα χρόνια. Σ'

αυτό το διάστημα της λειτουργίας της υπήρξε, τόσο από την άποψη αρχι

τεκτονικής, όσο και από την άποψη προσφοράς εργασίας, διακίνησης

εμπορευμάτων, εξυπηρέτησης του καταναλωτικού κοινού, ένα σημείο

αναφοράς και ο ομφαλός της πόλης. Ήταν ένα μοναδικό και ξεχωριστό

σημείο. Έργο πρωίμου μοντερνισμού και δημιουργία μιας κοινωνίας που

διέθετε αισθητική και καλλιέπεια. Ήταν ένα έργο με ιστορικές μνήμες και

με μοναδική αρχιτεκτονική δομή. Ήταν ... τώρα δεν υπάρχει πια. Έπαψε

να λειτουργεί από το έτος 2001. όταν ο Δήμαρχος κ. r. Κοτρωνιάς και το

Δημοτικό Συμβούλιο - κατά πλειοψηΦία - πήραν την απόφαση να κατε·

δαΦίσουν το μοναδικό τούτο απομεινάρι κάποιων αλλοτεινών καιρών.

Στα πρακτικά της 18ης Φεβρουαρίου του 2004 διαβάζουμε: « ...Σχο

κέντρο τηςπύληςυπάρχουνδύοχώροιπvυ θα μπορούσαννα αξιoπvιψ

θούν κατασκευάζονταςυπύγειουςχώρουςστάθμευσηςκαι.πvυ θα ανα·

κούφιζανσημαντικά τα κvκλoΦOΡιακάπροβλήματατου κέντρου,αλλά

και θα έδιναν οικονομική ωΦέλεια στο Δήμο: Ο χώρος της Δημοτικής

Αγοράςκαι ο χώρος του 60υ Γυμνασίουμε το χώρο της ΘερινήςΣκη·

νής. Με τις αριθμ. 39812000 και 40912001 Aπoφdσεις του Δημοτικού

Συμβουλίου αποφασίστηκε η αξιοποίηση της Δημοτικής Αγοράς με

κατασκευή 4 υπrιγείων γκαράζ, ισογείου a.;ιn) οδό Αγίου Νικολάου για

Δημοτική Αγορά και κατασκευή ανωδομής για Δημοτικές Υπηρε

σίες... »

Έτσι λοιπόν, η Δημοτική Αγορά, έπεσε θύμα της (}ιωπάνης και ενός

(};.επτικού που όλα τα μετράει με το τρανό, το βαρύγδουπο και το κέρ

δος. Φρόντισαν να μας αποκόψουν τις γέφυρες που μας συνέδεαν με τις

εποχές τις καθαρά φορτισμένες με ιστορία, με συναίσθημα, με τις εποχές

που είχαν γνώμονα και πυξίδα τον Άνθρωπο. Πρόταξαν το αυτοκίνητο!

* Πηγές:

Ι. Τα Πρακτικά και οι ΑΠΟΦάσεις των Δημοτικών Συμβουλίων τα έτη 1933 - 1937.
2. Ο Τοπικός Τύπος της πιο πάνω χρονικής :;τεριόδου.

3. Λαμία: με τη γραφιδα των περιηγητών ] ]59 - ]940 (Ν. Δαβανέλλου 
Γ.Σταυρόπουλου Εκδόσεις Οιωνός.)
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536 Πνευματικό Κέντρο Σταυρού Ν.Π.Δ.Δ. ΔΙ1μου Λαμιέων

Ερωτήσεις - (l.,mvτήσεις· απύψεις

επί των εισηγήσεων της 5ης Σvvεδρiασης

Σημείωση: Τα κείμενα των ερωτήσεων - απαντήσεων - απόψεων πeoέκυψαν από την

απομαγνητοΦώνηση των πρακτικών. Τα όποια κενά υπdexoυν οφεο.οvται κυρίως οε μη

ενεργοποίηση του μικροΦώνοv.

Αναστ. Καραναστάσης Ευχαριστούμε και εμείς τον κ. Δαβανέλλο για

την αξιόλογη εισήγηση του. Και με την εισήγηmι αυτή τελείωσαν οι ειση

γήσεις της σημερινής συνεδρίας.

Μπαίνουμε τώρα στο δεύτερο μέρος, το οποίο είναι ερωτήσεις, απα

ντήσεις, απόψεις. Θα παρακαλούσα τους κυρίους εισηγητές της σημερι

νής συνεδρίας να ανέβουν στο βήμα, προκειμένου να απαντήσουν σε

ερωτήσεις ή απόψεις των συνέδρων. Έως ότου έρθουν οι κύριοι εισηγη

τές, όσοι ειmlYητές δεν έχουν παραδώσει τις εισηγήσεις τους σε ηλεκτρο

νική και έντυπη μορΦή, θα παρακαλούσα αν τις έχουν σήμερα να μας τις

αΦήσουν, ειδ' άλλως σε εύλογο χρόνο, μέσα στον Νοέμβριο να τις

δώσουν, ώστε να προχωρήσουμε στην έκδοmι των πρακτικών, διότι διευ

κολύνοντάς μας με την ηλεκτρονική μορΦή, m,στεύω ότι σε πολύ ελάχιστο

χρονικό διάστημα είναι δυνατή η έκδοση τους.

Στις δύο άκρες των διαδρόμων υπάρχουν μικρόφωνα, οι θέλοντες να

απευθύνουν ερώτηmι ή να εκφράσουν απόψεις, θα mlYαίνουν, έχει το

σχετικό κουμπάκι για να ανοίγει το μικρόφωνο, προκειμένου να κατα

γράφεται στα πρακτικά. Και λέγοντας το όνομά τους. επίσης για τα πρα

κτικά, θα απευθύνουν την ερώτηση, που παρακαλώ, επειδή ήδη η ώρα

έχει ξεΦύγει λίγο από το πρόγραμμα, να είναι ολιγόλεπτες.

r. Δελόπουλο;: Μία εm,σήμανση ή και συμπληρωματική πληροφορία

ή έστω υπόμνηση, γιατί είναι γνωστό αυτό σε πολλούς Λαμιώτες βέβαια,

σχετική με την ανακοίνωmι του κ. Δαβανέλλου και στο ίδιο νοσταλγικό

μήκος κύματος.

Θυμίζω λοιπόν κάτι που οι περισσότεροι Λαμιώτες ξέρουν, ότι η

κεντρική πλατεία της πόλης ήταν και αυτή μία αγορά κάποτε, παλιότερα

ακόμα και λεγόταν Σταροπάζαρο. ι-ι ονομασία ίσως από μία εποχή και

μετά δεν άρεσε και ονομάστηκε τότε Πλατεία Σιταγοράς. Τώρα, κατά

ντησε. θα έλεγα, Πλατεία Πάρκου. Αυτό. όχι μόνο δεν έχει σχέση βέβαια

με το παρελθόν της. με την ιστορία της, αλλά δεν βλέπω να έχει και κανέ

να περιεχόμενο, πολύ κενό μου Φαίνεται το Πλατεία Πάρκου.

Και βέβαια. το όνομα Σταροπάζαρο ή Πλατεία Σιταγοράς, συνδέεται

μάλλον με κάποιο πολύ παλιό παρελθόν αυτού του χώρου, φαίνεται ότι

γινόταν μεγάλη διακίνηση σταριού εδώ πέρα. Και μ' αυτό συνδέεται και

το όνομα Ζητούνι, από τόσο παλιά, με την αΦθονία των σιτηρών εδώ. στο
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l

οποίο όμως θέμα δεν θέλω να επεκταθώ τώρα.

Νικ. Δαβανέλλοι;: Δεν νομίζω ότι χρήζει κάποιας ιδιαίτερης απάντη

σης. αλλά ονομαζόταν Σταροπάζαρο, βεβαίως γινόταν μεγάλο παζάρι,

είναι γνωστό στη Λαμία ότι ήταν αυτά τα δύο παζάρια από το 1600 και

ίσως και πιο μπροστά. δεν θυμάμαι ακριβώς την ημερομηνία. Αλλά εγώ

αναΦέρθηκα σε στεγασμένη αγορά, σε αγορά η οποία στεγαζόταν και η

οποία η δική μας ξεκίνησε το 1934. Το παζάρι ήταν διακίνηση προϊόντων.

κάτι σαν τη σημερινή λαϊκή αγορά, αλλά είχε και σιτάρια, ζώα κλπ.

Λναστ. Κα@αναστάσηι;: Ευχαριστούμε. α κ. Γαλλής.

Κ. Γαλλής: Επί της εισηγήσεως του κ. Καλοδήμου. ήθελα να πω τα

εξής: Πρώτον, ο Τσιριμώκος τον οποίο ανέφερε, δεν είναι ο Ιωάννης Τσι

ριμώκος. ο Ιωάννης Τσιριμώκος εξελέγη Βουλευτής 20 χρόνια μετά. Πρό

κειται για τον πατέρα του, ο οποίος ελέγετο Κωνσταντίνος ή Δημήτριος,

δεν θυμάμαι ακριβώς. και ο οποίος ήταν και ένα διάστημα αντιπρόεδρος

της Βουλής.

Δεύτερον, ήθελα να ρωτήσω, το περιστατικό των μαθητών του Γαρδι

κίου Μηλέων, έλαβε χώρα το 1868; Έτσι νομίζω είπατε. Αυτή την πλη

ροφορία την πήρατε από το Γαρδίκι;

Θωμάι; Καλοδήμοι;: Ως προς το όνομα. ίσως παρασύρθηκα και εγώ

από το γνωστό όνομα Ιωάννης Τσιριμώκος, δεν μπορώ να σας απαντήσω,

μπορεί να έχω παρασυρθεί.

Κ. Γαλλής: Οχι, είναι βέβαιον ότι ο Τσιριμώκος ακόμα δεν είχε εκλε

γεί Βουλευτής, για πρώτη φορά εξελέγη το 1899. Είναι βέβαιον ότι είναι

ο πατέρας του. Για το δεύτερο θέλω.

Θωμάι; Καλοδήμος: Για το δεύτερο θέμα, επειδή πριν κάνω την εισή

γηση εδώ είπα

να αναΦέρω το περιστατικό αυτό, διότι η μελέτη αυτή είναι 100 σελί

δων και παραπάνω, η βιβλιογραΦία κλ.ιτ. που δεν ήταν δυνατόν, οπωσ

δήποτε συμβουλεύτηκα και μερικούς φίλους μου οι οποίοι κατάγονται

από το Γαρδίκι Μηλέων.

αι εφημερίδες της εποχής το αναΦέρουν το 1868. α Τσιριμώκος ο

Δημήτριος, ομιλεί το 1869 τον Ιούλιο και λεει «δεν συνεπληρώθη ακόμα

έτος, αΦότου οι μαθητές εσφάγησαν>). και ομιλεί στη Βουλή το 1869. α
Γαρδίκης, τα μπερδεύει λίγο, προφανώς στηριζόμενος σε προφορικές και

λεει ότι το περιστατικό αυτό συνέβη μετά από το φονικό στο Δήλεσι.

Κ. Γαλλής: Είναι λάθος του Γαρδίκη.

Θωμάς Καλοδήμος: Για μένα ναι, γιατί λεει εκείνο που ανέφερα, ο

Τσιριμώκος στην αγόρευσή του, του ενός μαθητού εκόπη η ρις και το

ωτίον του ετέρου δε το ους. Που απ' ό,τι βλέπω, οι σημερινοί κάτοικοι

του Γαρδικίου δεν το θυμούνται.

Κ. Γαλλής: Είπατε αν δεν απατώμαι, ότι εφόνευσαν όλα τα παιδιά;
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538 Πνευματικό Κέντρο Σταυρού Ν.Π.Δ,Δ. Δήμου Λαμιέων

θωμάς Καλοδήμος: 'Ωχι, δύο. Κράτησαν 14, άλλοι ομιλούν για 10,
τελικά φαίνεται 14, κράτησαν 10, τα πλουσιότερα παιδιά, τα δύο επειδή

δεν συνεπλήρωσαν το ποσόν, αυτό διασώζεται ακόμα και στην παράδο

ση των Γαρδικιωτών, του ενός του έκοψαν το αυτί και του άλλου τη

μύτη. Κράτησαν όμως δύο παιδιά, που δεν ζήτησαν λύτρα, διότι ανήκαν

στην ευρεία οικογένεια των Γαρδικαίων, οι οποίοι συνεργάζονταν τότε,

ήταν οι άρχοντες του χωριού, συνεργάζονταν με τα μεταβατικά αποσπά

σματα και ήθελαν να τους εκδικηθούν και τους σκότωσαν.

Κ. Γαλλής: Ευχαριστώ.

Αναστ. Καt1αναστάσης: Και εμείς ευχαριστούμε, άλλη ερώτηση. Ο κ.

Καραγεώργος έχει το λόγο.

Ν. Καραγεώργος: Ερωτώ την κα Δακορώνια, πού τοποθετείται από

την Αρχαιολογική Υπηρεσ(α η αρχα(α πόλις της Ελλάδος, που μαρτυρεί

ται από τον Όμηρο.

Αναστ. Καραναστάσης:: Ευχαριστούμε, η κα Δακορώνια.

Φανουρία Δακορώνια: Υπάρχει μια παρεξήγηση. Κάθε τι που ανα

Φέρει ο Όμηρος ή ο Παυσανίας, δεν σημαίνει ότι είναι και ακριβές, ή ο

Στράβωνας. Μερικά πράγματα τα αναφέρουν στη σφαίρα του μύθου και

πολλά πράγματα δεν έχουν ανιχνευθεί.

Εκείνο που εμείς, σαν αρχαιολόγοι, μπορούμε να βεβαιώσουμε. είναι

ότι σύμφωνα με τις γενεαλογίες, μέρη τα οπο(α συνδέονται με κάποιους

ήρωες ή με κάποιους θεούς, ανταποκρίνονται χρονολογικά τα ευρήματα

σε συγκεκριμένες εποχές. Π.χ. όταν αναΦέρεται μία εποχή συνδέεται με

την Πύρρα και τον Δευκαλίωνα. ξέρουμε ότι θα βρούμε μεσοελ/αδικά.

Όταν συνδέεται με τον Ηρακλή, ξέρουμε ότι θα βρούμε Μυκηναϊκά, αλλά

το αν αυτή η πόλις που αναφέρει ο Όμηρος υπηρξε. δεν το ξέρουμε.

Και σαν παράδειγμα θα σας πω, ότι στην ανατολική Λοκρίδα, την

οποία έχω την ευχαρίστηση να μελετώ, ο Όμηρος αναΦέρει λιγότερες

πόλεις της μυκηναϊκής εποχής, απ' όσες υπάρχουν. Και μόνον εΦόσον

έχουμε επιγραφικές μαρτυρίες μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα ότι εδώ

είναι αυτό ή εκείνο. Η πόλις Ελλάς δεν τοποθετείται.

Θωμάς Καλοδήμος: Εκείνο που πρέπει να έχουμε υπόψη μας, ότι ο

Όμηρος δεν γράφει ιστορία, ο Όμηρος γράφει ένα λογοτέχνημα παγκο

σμίου ακτινοβολίας. το μεγαλύτερο λογοτεχνικό γεγονός παγκοσμίως και

δεν γράφει ιστορ(α, έχει σκοπό να μας τέρψει και όχι να μας διδάξει την

αλήθεια. αν προσπαθήσουμε να πάρουμε τον Όμηρο σαν ιστορική πηγή,

θα οδηγηθούμε σε πολύ εσφαλμένα συμπεράσματα.

Φανoυ~ία Δακορώνια: Από πλευράς αρχαιολόγων τώρα. εκείνο που

δεχόμαστε είναι ότι ο Όμηρος - κατ' αρχήν αν υπήρχε Όμηρος και ποιος

ήταν ο Όμηρος, υπάρχει ολόκληρη φιλολογία - αυτά που λέμε τα Ομηρι

κά έπη, βασίζονται σε έναν ιστορικό πυρήνα και πρέπει ως προς την ιστο-
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ρικότητά του να τα παίρνουμε με πολλή προσοχή. όχι με ακρίβεια λέξης.

Αλ/ά το ότι υπάρχει ένας ιστορικός πυρήνας. είναι γεγονός.

Αναστ. Καραναστάσης: Ευχαρωτούμε την κα Δακορώνια, άλλη ερώ

τηση. γιατί έχει και ο κ. Καλοδήμος νομίζω, να απευθύνει στην κα Δακο

ρώνια. Αν δεν υπάρχει άλλη από τους Συνέδρους, να δώσουμε το λόγο

στον κ. Καλοδήμο. Ο κ. Παπαναγιώτου.

Τριαντ. Παπαναγιώτου: Ήθελα να προσθέσω σε όσα τόσο εμπερι

στατωμένα μας είπε η κα Δακορώνια. ότι στο πίσω μέρος της Ακαδημίας

και κάτω από το λόφο του Μιχαήλ. όταν ήμουν κι εγώ συνεργάτης και

πριν έρθετε εσείς, είχαμε βρει μυκηναϊκό τάφο. Καθώς έσκαβαν το δρόμο

που είναι τώρα ασφαλτοστρωμένος. εκεί που αράζουν τα αυτοκίνητα και

περιμένουν τα παιδιά να βγουν, πρόλαβα, έχω φωτογραφήσει το θάλαμο.

υπάρχει και στο βιβλίο μου. Αλλά ήταν συλημένος. δεν τόλμησα να βάλω

εργάτη μέσα, γιατί από πάνω το χώμα έπεφτε. Απλώς ως προσθήκη.

Φανουρία Δακορώνια: ΤΟ ερώτημα είναι πώς κρίνετε ότι ήταν μυκη

ναϊκός;

Τριαντ. Παπαναγιώτου: Από το θάλαμο, θαλαμοειδής.

Φανουρία Δακορώνια: Δεν είναι έτσι. υπάρχουν λάθη ως προς αυτό.

Σας πληροφορώ ότι έγκριτοι μελετητές έχουν κάνει λάθη στη μυκηναϊκή

τοπογραΦία της κοιλάδας του Σπερχειού, mστεύοντας ότι κάθε θαλαμω

τός τάφος είναι μυκηναϊκός. Δεν είναι. Π.χ. στον Αχινό. οι τάΦοι οι θαλα

μωτοί, μπορεί να σας το βεβαιώσουν και οι συνάδελΦοι εδώ, ήταν ελλη

νιστικοί. Στον Ασωπό που ο Ντίκινσον και ο Hobs & Simpson και ο

Dickinson αναΦέρουν ότι ήταν μυκηναϊκό νεκροταφείο. σκάβοντας είναι

ελ/ηνιστικό. Δηλαδή, δεν είναι τεκμήριο, το ότι ένας θαλαμωτός τάφος

βρέθηκε. Και εδώ μέσα στη Λαμία ...
Τριαντ, Παπαναγιώτου: 'ΕτσιεξελήΦθη πάντως. Εν πάση περιπτώσει.

αυτές οι λεπτομέρειες είναι για σας γνωστές.

Φανουρία Δακορώνια: Η κα Παπακωνσταντίνου έχει σκάψει στον

Άγιο Λουκά. ένα σωρό θαλαμωτούς τάφους, ελληνιστικούς.

Τριαντ, Παπαναγιώτου: Πάντως, τα οστεοφυλάκια που βρήκαμε στη

νέα σφαίρα και κάποιος τα χαρακτήριζε στον τοπικό τύπο ως μυκηναϊ

κούς τάφους.

Φανουρία Δακορώνια: 'Οχι.

Αναστ. Καραναστάσης:Το λόγο έχει η κα Παπακωνσταντίνου.

Μ. Παπακωνσταντίνου: Να πω συμπληρωματικά. σε σχέση μ' αυτό το

ζήτημα, ότι ο τάφος τον οποίο αναΦέρει ο κ. Παπαναγιώτου. πέρα από

τα μορφολογικά του χαρακτηριστικά. τα οποία μπορεί να παραπέμπουν

είτε στη μυκηναίκή ενδεχομένως, είτε στην ελ/ηνιστική εποχή. εντάσσε

ται στα όρια του βόρειου νεκροταφείου της Λαμίας, που οι περισσότεροι

τάΦοι του ήταν θαλαμωτοί. Πιστεύω ότι κι αυτός είναι ένας λόγος που θα
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πρέπει να τον θεωρήσουμε ελληνιστικό, εΦόσον δεν υπάρχουν αγγεία.

Αυτά θα ήταν τα τεκμήρια που θα μπορούσαν να μας οδηγήσουν στη

μυκηναϊκή εποχή. Δηλαδή. είναι στα όρια του ελληνιστικού, του βόρειου

ελληνιστικού νεκροταφείου. Έχουμε βρει ελληνιστικούς τάφους και σε

δημοτικά έργα στην οδό η οποία διέρχεται από τα βορειοανατολικά της

Ακαδημίας.

Ήθελα απλώς να ρωτήσω την χα Γιαλούρη. αν μπορούσε λίγο να ανα

πτύξει περισσότερο την επιχειρηματολογία της, σχετικά με τη χρονολό

γησητου Πύργου της Τιθορέας.

Αναστ. Καf!αναστάσηι;:: Ευχαριστούμε την χα Παπακωνσταντίνου, η

κα Γιαλούρη έχει το λόγο.

Α. Τιαλοίιρη: Δεν χρονολόγησα τον Πύργο της Τιθορέας, απλά έκανα

μία υπόθεση, ότι μπορεί να χρησιμοποιήθηκε κατά την περίοδο της Φρα

γκοκρατίας. Επειδή στο μεταπuργιo το δυτικό, έχουμε επισκευή η οποία

ομοιάζει με αυτή των πύργων, θεωρώ ότι ίσως επισκευάστηκε η οχύρω

ση, τουλάχιστον σε εκείνο το σημείο, απ' ό,τι φαίνεται. Και απλά, έκανα

μία υπόθεση, ότι ίσως αυτός ο πύργος ο οποίος σώζεται και σε μεγαλύτε

ρο ύψος από τους άλλους, μήπως χρησιμοποιήθηκε την εποχή αυτή.

Βέβαια ο Lock και ο Κόντερ αναΦέρουν την ύπαρξη πύργου, τον

οποίο δεν τον έχουμε εντοπίσει. Υπάρχει αυτός ο πύργος που είναι πάνω

ψηλά στην πλαγιά, αλλά δεν πρέπει να έχει χρησιμοποιηθεί κατά την

περίοδο αυτή. είναι αρχαίος. Και ο πύργος της οχύρωσης αρχαίος είναι,

αλλά έκανα μία υπόθεση ότι ίσως, μπορεί.

Αναστ. Κα(tαναοτάσης: Ευχαριστούμε, άλλος; Ο κ. Καλοδήμος και

μετά ο κ. Χριστόπουλος.

Θωμάς Καλοδήμος: Έχω κάτι απορίες σχετικά με την εισήγηση της

κας Β. Νάτσιου. Τα αρματολίκια, τα λεγόμενα τουρκοκαπετανάτα, έπαυ

σαν να υΦίστανται μετά τη συνθήκη του Κιλιτζά, που συμπ!J1τει με το

τέλος του Κριμαϊκού πολέμου, το ]856. Επομένως, μετά το 1850 δεν έχου

με τουρκοκαπετανάτα, προηγουμένως είχαμε. Και πολλοί από τους αγω

νιστές που δεν είχαν ή δεν θέλησαν να ενταχθούν στα τάγματα που δημι

ουργήθηκαν, οπωσδήποτε πήγαν και σ' αυτά τα τουρκοκαπετανάτα.

Οσον αΦορά για τον Γκόρντον που αναΦέρατε, ο Γκόρντον έκανε την

εκστρατεία το 1835, ήρθε στη Λαμία, ξεκαθάρισε την περιοχή και εν

συνεχεία πήγε στην Υπάτη και εγκατέστησε Φρουρές και εν συνεχεία

πήγε προς τη δυτική Ελλάδα. Μάλιστα. αναΦέρεται ένα περιστατικό.

όταν ήταν στη Λαμία θέλησε να πάει να κυνηγήσει μαζί με τον Δρόσο

Μανσόλα, από τα πρόσωπα τα οποία έλαβαν μέρος στην Επανάσταση

του 182] και είχε κτήμα στην Αγία Μαρίνα. και δεν ξέρουμε πώς το πλη

ροφορήθηκαν οι ληστές, και έστησαν ενέδρα κατά μήκος της δημοσίας

οδού που υπήρχε τότε. μεταξύ Αγίας Μαρίνας και Λαμίας, αλλά δεν μπό-
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ρεσαν σε κάποιο μέρος να του επιτεθούν καινα τον απαγάγουν, ήταν

Αγγλος Αρχιστράτηγος, ο οποίος έμενε στην Ελλα'δα. Και τελικά, ενώ

πήγε και τον Φιλοξενούσε ο Μανσόλας το 1835, για μια στιγμή ορμούν οι

λησταί και είναι έτοιμοι να βάλουν φωτιά στο σπίτι.

Ευτυχώς, οι συνδαιτυμόνες αντιλήΦθηκαν το περιστατικό αυτό, έπια

σαν τον τοίχο του σπιτιού και άρχισαν να πυροβολούν εναντίον των

ληστών. Παίρνει είδηση και ένα τάγμα που υπήρχε στη Στυλίδα και αυτο

μάτως έσπευσαν προς βοήθειαν αυτών και έτσι γλίτωσε και ο Μανσόλας

αλλά και ο Αρχιστράτηγος τότε, ο Γκόρντον.

Επίσης, ο Γκόρντον δεν συναντήθηκε, που είπατε, με τον Νουρεντίν

Αγά. Ο Κασομούλης, ο οποίος ανήκε στην οροφυλακή και ο οποίος μας

έχει αφήσει το ημερολόγιο του, 1836 - 1837, αναΦέρει περιστατικό που

πάνω στην Όθρυ, όσοι είναι από την περιοχή. την περιβόητη Αρνόβρυση,

εκεί συναντήθηκε όχι ο Γκόρντον, τουλάχιστον απ' ό,τι ξέρω δεν ήρθε σε

επαΦή, αλλά ο συνταγματάρχης Βάσος Μαυροβουνιώτης. Και εκεί μάλι

στα, το ]836 διεξήχθη ένας διάλογος που τον έχω, δεν μπορούσα φυσικά

να τον παρουσιάσω, και μεταξύ των άλλων του λεει ο Νουρεντίν αγάς, ο

οποίος ήταν δερβέναγας της περιοχής: Τι να κάναμε, έτσι που πάτε δεν

πρόκειται να εξασφαλίσετε τη ληστεία, πρέπει μέχρι 7ης γενεάς να καθα

ρίζετε τους συγγενείς των ληστών.

Οσον αφορά για την Αντίνιτσα, αναΦέρατε ότι ο Μεχμέτ Αλή. Ο Μεχ

μέτ Αλή ήταν εκείνος ο οποίος συνέβαλε στην πάταξη της ληστείας. Επι

σκέΦθηκε τη Λαμία το Ι 874 και του εγένετο ηγεμονική υποδοχή. Όμως,

προηγουμενως, το 1873 είχε συναντηθεί ο Μεχμέτ Αλής. ο οποίος ήταν

ουγγρικής προελεύσεως και γι' αυτό τελικά χτύπησε τη ληστεία, διότι οι

προηγούμενοι στρατηγοί που ήταν στην περιοχή Θεσσαλίας - Ηπείρου,

κάθε άλλο παρά χτυπούσαν τη ληστεία, μάλλον συνεργάζονταν.

Συναντήθηκε λοιπόν ο γερονομάρχης, όπως τον αποκαλούν, ο Βακά

λογλου, ο οποίος διετέλεσε και Νομάρχης της Αιτωλοακαρνανίας, πρώτα

συναντήθηκαν στο τουρκικό φυλάκιο στο Δερβένι Φούρκα και εν συνε

χεία ήρθαν στη μονή Αντίνιτσας και εκεί αντηλλάγησαν και πολύ θερμές

προπόσεις και έφαγαν στη Μονή και τότε έφυγαν από εκεΙ Αλλά το 74
ήρθε εδώ και του έγινε μεγαλειοτάτη υποδοχή.

Αναστ. Καραναστάσης: Ευχαριστούμε τον κ. Καλοδήμο, η κα Νάτσι

ου θα απαντήσει.

Βαρβάρα Νάτσιου: Κύριε Καλοδήμο, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω

πάρα πολύ για τις επισημάνσεις που κάνατε. ΕπιΦυλάσσομαι για κάποιες

λεπτομέρειες που αναΦέρατε να τις ερευνήσω μελλοντικά. Δεν έχω να

αναΦέρω κάτι άλλο, ευχαριστώ πάρα πολύ.

Αναστ. Κα@αναστάσης: Ο κ. Χριστόπουλος στην κα Γιαλούρη μια

ερώτηση.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:41:41 EEST - 54.226.8.97



542 Πνευματικό Κέντρο Σταυρού Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Λαj.Uέων

Ε. Χριστόπουλος: Μία ερώτηση - απορία. Από το ύψος του τείχους

του Πύργου της Τιθορέας, ανεβαίνει ένα τείχος προς τα πάνω, προς το

βουνό. Στο τέρμα του τείχους υπάρχει ένα σημείο που οι ντόπιοι το λένε

Καστράκι και το αναΦέρει και ο Αγγελος ο Παπαδημητρίου στο βιβλίο

του «Τιθόρα>).. Ήταν πύργος αυτός ή δεν ήταν;

Α. rιαλούρη: Αν κατάλαβα καλά. εwοείτε τον πύργο που φαίνεται

από κάτω, αυτόν που φαίνεται στην κσρυΦή επάνω. Πύργος ήταν, ναι.

της αρχαίας οχύρωσης. Εκεί καταλήγει η δυτική πλευρά των τειχών.

Αναστ. Καραναστάσης: Αν δεν υπάρχει άλλη ερώτηση - άποψη. η χα

Δακορώνια.

Φανουρία Δακορώνια: Ήθελα να κάνω μία δήλωση. Συμβαίνει να

είμαι ο ανασκαΦέας και ο μελετητής του γυμνασίου της Λαμίας, το οπο(ο

δημοσιεύεται οσονούπω στα πρακτικά διεθνούς συνεδρίου, για την ταύ

τιση και τη χρονολόγηση του οποίου η διεθνής κοινότητα έχει συμφωνή

σει. Δεν θα σχολιάσω τις ανακρίβειες που ακούστηκαν, απλώς θα ήθελα

να επισημάνω την αντιεπιστημονική δεοντολογία να παρουσιάζεται

υλικό, πνευματική ιδιοκτησία ενός άλλου επιστήμονα, σε ένα συνέδριο,

χωρίς να ληΦθεί υπόψη, ούτε ο (διος ο επιστήμονας, ο μελετητής, ούτε

καν η αρμοδία Εφορεία Αρχαιοτήτων.

Αλλαγή κασέτας Νο 8 σε Νο 9 α'όψη - Μικρό κενό

Ε. Χριστόπουλο;: Εγώ ανέφερα Βιτρούβιο και ανέφερα Φιλόστρατο.

Δεν μπορεί να είναι τυχαία η ταύτιση αυτών που περιγράφει ο Βιτρού

βιος με αυτά που βρέθηκαν εδώ, στην παλαίστρα. Επομένως, δεν δέχομαι

την κατηγορία της ανακρίβειας.

Φανουρία Δαχορώνια: Δεν γνωρίζω, γι' αυτό δεν σας απαντώ.

Αναστ. ΚUf1αναστάση;: ΤΟ θέμα κλείνει εδώ, ευχαριστώ τους κυρί

ους εισηγητές. Να προχωρήσουμε στην τελική φάση της σημερινής συνε

δρίασης. Ο κ. Μπάτσος με μία ερώτηση στην κα Δακορώνια.

Ν. Μπάτσο;:Ήθελα να κάνω μία ερώτηση στην κα Δακορώνια, αν

σας ρωτήσουν την προσωπική σας γνώμη, γιατί ξέρω ότι από την επαγ

γελματική σας πλευρά δεν έχετε τίποτα να προσφέρετε, η τοποθέτηση της

Αρχαίας Βουμελιτέας, αν σας ρωτούσα, πού θα την τοποθετούσατε;

Φανουρία Δαχορώνια: Θα σας έλεγα ότι δεν προτείνω καμία τοποθέ

τηση, γιατί δεν έχω στοιχεία επιγραφικά και γιατί δεν έχω επαρκή ανα

σκαφικά δεδομένα.

Ν. Μπάτσο;: Σας έκανα αυτή την ερώτηση, γιατί χθες, στην προηγού

μενη συνεδρίαση. με κατηγορήσατε.

Φανουρία Δαχορώνια: Δεν σας κατηγόρησα, είπα ότι πρέπει τα στοι

χεία να τα χρησιμοποιούμε με πάρα πολλή προσοχή, διότι προκαταλαμ-
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βάνουμε αν θέλετε. την έρευνα.

Ν. Μπάτσος: Με πάρα πολλή προσοχή. όταν αναφέρομαι και λεω ότι

11lθανολογείται και ότι ταυτίζεται περίπου στο μέρος αυτό η Αρχαία Βου

μελιτέα και έχω ένα κείμενο του Θησαυρού των Θηβαίων στο Μαντείο

των ΔελΦών, άμα είναι να καταργήσουμε όλους τους αρχαίους συγγρα

φείς. να καταργήσουμε τον Όμηρο. να καταργήσουμε το Μαντείο των

ΔελΦών. Βέβαια. υπάρχουν μύθοι από εκεί, αλλά μέσα απ' αυτούς τους

μύθους έχει πεταχτεί μια πραγματικότητα. Και τον Ηρακλή τον θεωρού

σαμε μύθο, όταν κάποια μέρα άκουσα στο STAR ΛΑΜΙΑΣ ότι βρήκαν το

σπίτι του Ηρακλή και του πατέρα του, του Αμφικτύονα, στη Θήβα.

Και η μάχη του Μαρτίνου ήταν μύθος για 150 χρόνια, όταν ο ακαδη

μαϊκός καθηγητής κ. Τριαντάφυλλος Παπαναγιώτου, έφερε στο Φως

μέσα από συγγράμματα τη μάχη του Μαρτίνου. που άφησε πολλούς

Τούρκους νεκρούς και δύο πολεμικές σημαίες στην Προεδρία της Δημο

κρατίας. Θα ήταν πολύ κρίμα να μιλάμε τόσο. δηλαδή πολλές φορές λει

τουργείτε σαν καταλύτης στους νέους ερευνητές. Γιατί εδώ είναι συνέ

δριο Φθιωτικής Ιστορίας, όχι αρχαιολογίας. Αν ήταν αρχαιολογίας, εμείς

οι ερασιτέχνες ερευνητές δεν θα συμμετείχαμε καθόλου.

Και ας μη ξεχνάμε και ο Βέντρις και τσάντγουικ στηρίχθηκαν σε ένα

σκέλος από τον Όμηρο, για να αποκρυπτογραΦήσουν τη γραμμική

γραΦή Β. Ευχαριστώ πολύ.

Φανο\!@ία Δω,ο@ώνια: Επιτρέψτε μου δυο λεπτά, ως προς τον Τσά

ντγουικ. ως προς την αποκρυπτογράφηση της γραμμικής β' δεν ασχολή

θηκαν με τον Όμηρο. Απλούστατα, ο Τσάντγουικ ήταν ελληνιστής. ο δε

Βέντρις ήταν αρχιτέκτονας, ειδικός της αντικατασκοπίας της βρετανικής

κατά τη διάρκεια του παγκoσμioυ πολέμου. στο σπάσιμο των κωδίκων.

Των κωδίκων των Γερμανών.

Έχοντας λοιπόν αυτή τη μεθοδολογία, ξεκίνησε και συνεργάστηκε με

τον Τσάντγουικ και η αποκρυπτογράφηση έγινε με τις ίδιες τις πινακίδες

της γραμμικής γραμμής, τα σύμβολα που έχουν οι πινακίδες, και όχι με

τον Όμηρο, μου επιτρέπετε.

Αναστ. Κα@αναστάσης: Ο κ. Μπαϊκούσης.

Μπαϊκούσης: Επειδή βλέπω ότι υπάρχει μεγάλη συζήτηση και όξυνση

γύρω απ' αυτό το θέμα της Ομηρικής γεωγραΦίας, είναι ένα από τα

δυσκολότερα θέματα που έχουμε να αντιμετωπίσουμε, η αρχαιολογία δεν

έχει δώσει καμία απάντηση, ούτε η ιστορία. Και είναι αυθαίρετο να τοπο

θετεί κάποιος με κριτήρια υποκειμενικά, πόλεις οι οποίες είναι αδύνατον

να τοποθετηθούν και δεν ξέρω ακόμα αν υπάρχουν, αν είναι πόλη η

Ελλάδα ή αν είναι περιοχή. Γιατί ο Όμηρος την αποκαλεί ευρύχωρη.

ευρύχωρη πόλη ή ευρύχωρη περιοχή;

Δηλαδή θέλω να πω ότι το Συνέδριο αυτό σαν συμπέρασμα, μερικοί
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ασχολούνται με θέματα τα οποία είναι έξω των δυνατοτήτων τους. Είναι

πέραν της ειδικότητας. Βέβαια, μερικοί αρχαιολόγοι μεγάλοι και τρανοί,

δεν ήταν καν αρχαιολόγοι, αλλά αυτοί ήταν ένας, ήταν δύο, ήταν ο Σλή

μαν, δεν ήταν άλλος.

Και επειδή με την κα Δακορώνια έχουμε ξανασυζητήσειαυτό το θέμα,

ότι μερικοί «ερευνητές» αυθαιρετούν και βγάζουν συμπεράσματα λαν

θασμένα και θυμάμαι την απάντησή της, μου είχε πει: «Ας λένε λάθη, ας

λένε υποκειμενικά πράγματα, είναι καλό αυτό για την έρευνα και για την

επιστήμψ. Ας το αΦήσουμε εκεί λοιπόν, ότι κάποιος από δω πρότεινε

κάτι, με τις δυνατότητες που έχει. Ειναι ένας δάσκαλος, ένας δικηγόρος,

ένας απόστρατος της χωροΦυλακής, ένας πρώην στρατιωτικός και ενδια

Φέρεται για τον τόπο του.

Αλλά όχι, προς Θεού, αυτά που λεει μέσα να τα θεωρήσουμε και επι

στημονικά και να τα θεωρήσουμε και δεδομένα. Αυτά ήθελα να πω.

Αναστ. Κα@αναστάσηι;: Ευχαριστούμε τον κ. Μπαί'κούση, ο κ.

Ζήσης.

Ιωάννης Ζήσης: Το θέμα έχει, πιστεύω, πολύ ενδιαΦέρον, και πρέπει

κάποια στιγμή, ίσως ένα από τα ζητήματα που θέλουμε να ξεκαθαρίσου

με προκειμένου η έwοια της ιστορικότητας να αποκατασταθεί, διότι

υπάρχει μία σύγχυση ορίων αΦήγησης, μυθικής αναΦοράς και συμβολι

σμού και ιστορικότητας. Για να ξεκαθαριστεί αυτό, ίσως θα πρέπει να

γίνει μία συζήτηση έγκαιρα, για να διασωθεί το κύρος όλων των πλευρών

και να κατανοηθεί λίγο-πολύ το μέρος και η πλευρά του ρόλου που

πέφτει στον καθένα.

Επειδή δεν μπορούμε να αποκλείσουμε κανέναν από το λόγο και το

διάλογο και από την άποψή του, και επειδή πολλές Φορές δεν είναι μόνο

στην αρχαιολογία, αλλά και σε άλλες επιστήμες, ερασιτέχνες έκαναν

τερατώδεις καινοτομίες για τα δεδομένα της κατεστημένης επιστήμης.

Αλλά από την άλλη μεριά όμως, και οι μυθικές αναφορές, δηλαδή υπάρ

χει μία Φιλολογία που αναπτύσσεται όχι μόνο στην Ελλάδα. Νομίζουμε

εμείς οι Έλληνες ότι μόνο εμείς έχουμε πρωτοτυπία, ότι είμαστε το

κέντρο του κόσμου, ότι λίγο πολύ εδώ υπάρχει αυτό που θα λέγαμε μία

υπερβατικότητα στη χώρα μας, μεταφυσική.

Είναι μερικά ζητήματα που πρέπει να τα προσέξουμε, αν θέλουμε να

διασώσουμε και προς τα έξω το λόγο μας, σαν χώρα αλλά και σαν τόπος,

σαν Φθιωτική γη. Αν θέλουμε να διασώσουμε, πρέπει να μπούμε σε έναν

αποτελεσματικό διάλογο και με τους αρχαιολόγους και με τους ιστορι

κούς. αλλά ταυτόχρονα όμως με έναν τρόπο που να σέβεται, όπως ειπώ

θηκε από τον τελευταίο ομιλητή, ότι είναι χρήσιμο να λέγεται ακόμα και

ένα λάθος ή μία ανακρίβεια, αλλά να γίνεται συζήτηση, να διασταυρώ

νονται οι απόψεις.
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Εγώ θα επιθυμούσα σε επόμενο - και το προτείνω στο Προεδρείο - σε

επόμενη διαδικασία συνεδρίου καλό θα είναι να υπάρξουν ομάδες συζή

τησης παράλληλα, όπου να ωριμάζουν μερικά θέματα και να γίνεται

περαιτέρω διασταύρωση. γύρω από ζητήματα στα οποία αναπτύσσεται

ερίζων λόγος και διάλογος.

Αναστ. Καραναστάση;: Σας ευχαριστούμε και παρακαλώ τον κ.

Δελημπούρα. σχολικό σύμβουλο. δύο λόγια μόνο και το θέμα του ας μας

το δώσει γραπτά. τις απόψεις του. για την τοπική ιστορία στην εκπαίδευ

ση.

Χ. Δελημπουρα;:γπάρχει ένα ιστορικό απόΦθεγμα που λεει «Νόμος

ιστορίας είναι μηδεμίαν αλήθειαν αποκρύπτειν, μηδέ ψεύδος σιωπάν»,.

Είναι γεγονός ότι η τοπική ιστορία τα τελευταία χρόνια αρχίζει να απο

κτά ένα σαΦές πλαίσιο και περιεχόμενο. Πολύ δε περισσότερο. στην

περιοχή μας, όπου έχουν συμβεί πολλά ιστορικά γεγονότα.

Σε όλους μας είναι γνωστό ότι με την ιστορία διευρύνονται οι γνώσεις

μας.

Όταν αποκτήσουμε ιστορικοκοινωνική ταυτότητα, γινόμαστε περισ

σότερο υπεύθυνοι δημοκρατικοί πολίτες, γινόμαστε άνθρωποι για τους

συνανθρώπους μας.

Κλείνουμε. πάντα ψηλότερα να ανεβαίνουμε, πάντα μακρύτερα να

κοιτάζουμε και ας μη λησμονούμε, χρωστάμε σε όσους ήρθαν, θα ρθού

νε. θα περάσουν. κριτές θα μας δικάσουν οι αγέννητοι νεκροί.

Ευχαριστώ.

Αναστ. Καραναστάσης: Και εμείς ευχαριστούμε. Ευχαριστώ τους

κυρίους εισηγητές. Πριν μπω στο τελευταίο στάδιο. θα παρακαλούσα

εισηγητές, συνέδρους και όποιον θέλει να βοηθήσει στην καλύτερη διορ

γάνωση του Συνεδρίου, όταν κατακάτσει ο κουρνιαχτός αυτού του Συνε

δρίου, ας μας στείλουν τις απόψεις τους για να βελτιωθούμε περισσότε

ρο.

Επειδή βλέπω κάποια κούραση, θα παρακαλούσα, όσοι θέλουν να

κάνουν προτάσεις, να μας τις δώσουν γραπτώς στην Οργανωτική Επι

τροπή, και να τις περάσουμε στα πρακτικά.

θωμάς Καλοδήμο;: Επειδή λοιπόν ήδη, ύστερα από την εισήγηση

του απόστρατου στρατιωτικού προσδιορίστηκε περίπου ο χώρος που

έγινε η μάχη του 996 με τον ΝικηΦόρο Ουρανό εναντίον του Σαμουήλ,

και επειδή το γεγονός αυτό είναι ισάξιο των Θερμοπυλών ή του Μακε

δονικού Αγώνα ή της Επανάστασης του 1821, προτείνω με μπροστάρη

τον κ. Δήμαρχό μας, να συσταθεί μία ερανική εmτροπή. να προκηρύξει

διαγωνισμό πανελλήνιο και γιατί όχι διεθνή, να στηθεί ένα μνημείο προς

τιμή αυτών που έπεσαν τότε και κυνήγησαν τον Σαμουήλ από την Ελλά

δα, οπότε θα είχαμε τέσσερα σημεία: Θερμοπύλες. Γοργοπόταμος, Αλα-
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μάνα, Σπερχειός. Αυτό ζητώ και ει δυνατόν να το αποφασίσει, έστω και

δι' ενός χειροκροτήματος. η ομήγυρις αυτή, για να έχει περισσότερο

κύρος.

Αναστ. Καραναοτάση;: Ευχαριστούμε τον κ. Καλοδήμο, θα δούμε το

Δήμαρχο μας όταν θα ανέβει να κηρύξει τη λήξη, τι έχει να μας πει. Αντι

λαμβάνομαι, τις προτάσεις σας γραπτώς κ. Δελόπουλε.

Γ. Δελόπουλοι;: Δεν είναι γενικές, είναι ακριβώς πάνω σ' αυτό. βλέπε

τε τώρα, με μία ανακοίνωση, η οποία πιθανολογεί - προσέξτε - m.eavo
λσγεί ότι κάπου εκεί ταιριάζει να έγινε η μάχη. θα στήσουμε και μνημείο

εκεί; Μα έτσι, λιγάκι κινδυνεύουμε να πλαστογραΦήσουμε την ιστορία,

καταλάβατε; Έρχομαι δηλαδή στα λόγια της κας Δακορώνια. Πρέπει να

είμαστε λιγάκι πιο προσεκτικοί. όχι δηλαδή κάθε τι που μέσα σε ένα Συνέ

δριο γίνεται μία ανακοίνωση.

Αναστ. Καραναστάσηι;; Συγνώμη κ. Δελόπουλε. αντιλαμβάνομαι

αυτό που θέλετε να πείτε, αλλά αν κατάλαβα καλά, ο κ. Καλοδήμος δεν

είπε να στηθεί στο συγκεκριμένο μέρος που είπε ο στρατηγός την Παρα

σκευή. Ο κ. Καλοδήι.ως είπε ένα μνημείο στο Σπερχειό και ας στηθεί και

κοντά στην Αλαμάνα, δεν έχει σημασία, θα συμβολίζει τον Σπερχειό.

Αυτό ήταν το πνεύμα της πρότασης του κ. Καλοδήι.ωυ.

θωμάι; Καλοδήμοι;: Μα κύριοι, εγώ έκανα μία πρόταση, θα ζητή

σουμε γνώμη καθηγητών πανεπιστημίων και ειδικών. δεν θα πάει ο καθέ

νας να φτιάξει το μνημείο όπου νομίζει, αυτή είναι μία πρόταση. Για να

υλοποιηθεί χρειάζεται και χρόνος και χρήμα και σκέψη κλπ.

Αναστ. Καραναστάσηι;: Ευχαριστούμε. Κυρίες και κύριοι, με το

πέρας των εργασιών του 30υ Συνεδρίου Φθιωτικής Ιστορίας. εκ μέρους

της Οργανωτικής Επιτροπής θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσους

συνετέλεσαν στη διεξαγωγή αυτού του Συνεδρίου.

Ιδιαίτερα ευχαριστούμε τους κυρίους εισηγητές. για την ανταπόκριση

στην πρόσκλησή μας να συμμετάσχουν στο Συνέδριο. την πρωτοτυπία

των θεμάτων και την ποιότητα των εισηγήσεων.

Ευχαριστούμε τους κυρίους Συνέδρους. οι οποίοι με την παρουσία

τους στο χώρο του Συνεδρίου, αγκάλιασαν και στήριξαν την προσπάθειά

μας.

Να ευχαριστήσουμε εΠΙσης όλους τους συντελεστές της άρτιας αυτής

οργάνωσης, ιδιώτες και υπαλλήλους του Δήι.ωυ. τα ΜΜΕ για τη δηι.ω

σιότητα και την κάλυψη του Συνεδρίου, το Υπουργείο Πολιτισμού για

την οικονομική στήριξη του Συνεδρίου, όπως επίσης και την ΤΕΔΚ

Φθιώτιδος. Κύριε Πρόεδρε. διαβιβάστε τις ευχαριστίες μας στο Δ.Σ., ως

συνδιοργανωτές χρηματοδοτούν το Συνέδριο.

Επίσης, την ΙΔ' Εφορεία Αρχαιοτήτων, που διέθεσε το υλικό και το

προσωπικό και βοήθησαν στην άρτια οργάνωση, όπως εmσης και όλους
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- και φοβάμαι, δεν λεω ονομαστικά, να μη ξεχάσω κανέναν - που με την

παρουσία τους εδώ, είτε στη Γραμματεία, είτε στη χρήση των μηχανημά

των, βοήθησαν και πιστεύω ότι κάτι καλό έγινε.

Θα μου επιτραπεί να ευχαριστήσω δύο σχολεία, το 120 Δημοτικό

Λαμίας και το Δημοτικό Σχολείο Σταυρού, όπως επίσης και την Περιφε

ρειακή Διεύθυνση και τον Διευθυντή της τον κ. Ζαμπεθάνη, που διέθε

σαν μηχανήματα για να ανταποκριθούμε στις υποχρεώσεις για την όσο

γίνεται αρτιότερη οργάνωση του Συνεδρίου και τον κ. Μαντέ.

Κυρίες, κύριοι

Στόχος του συνεδρίου αυτού είναι η σπουδή και η μελέτη του Τόπου

μας, της Φθιώτιδας, στην ιστορική του πορεία διαχρονικά. Δηλαδή να

ερευνηθεί, καταγραΦεί, μελετηθεί, να αναδειχθεί και να γίνει ευρύτερα

γνωστή, η μακραίωνη ιστορική και πολιτιστική διαδρομή της Φθιώτιδας

καθώς και η ανάδειξη και προστασία των ιστορικών της χώρων.

Η διοργάνωση του συνεδρίου δίνει το ερέθισμα και συγχρόνως τη

δυνατότητα να ερευνηθεί καλύτερα η τοπική μας ιστορία, να 'ρθουν στην

επιΦάνεια νέα στοιχεία, ακόμη δε να 'ρθουν στο προΟ"ι!ήνιο να ταξινομη

θούν και να μελετηθούν γνωστά μεν αλλά εν πολλοίς ξεχασμένα και

παραμελημένα ιστορικά γεγονότα.

Υπάρχει πνευματική παράδοση και πνευματική ζωή, όταν υπάρχει η

αίσθηση, ότι συνεχίζουμε το έργο που μας παρέδωσαν οι πρόγονοι μας,

όταν αισθανόμαστε δεμένοι μ' αυτό και ερχόμαστε με τη σειρά μας να το

ζήσουμε. να το δουλέψουμε, με τις δικές μας δυνάμεις και να το παρα~

δώσουμε συνέχεια στα παιδιά μας.

Και όσο περισσότερα γνωρίζουμε για το παρελθόν, τόσο καλύτερα

προχωράμε στο παρόν και ατενίζουμε με αισιοδοξία το μέλλον.

ΤΟ βαθύτερο χρέος μας είναι ν' ανακαλύψουμε τους θησαυρούς των

προγόνων μας, να βοηθάμε την συγκρότηση της ζωντανής παράδοσης

και συγχρόνως με τη δική μας συμβολή να την ανανεώνουμε.

Μια σύντομη σύνοψη των εισηγήσεων του συνεδρίου.

Ανακοινώθηκαν 33 ενδιαΦέρουσες εισηγήσεις, οι οποίες κατά γενική

ομολογία ήταν επιστημονικά άρτιες και εμπεριστατωμένες, πρόσθεσαν δε

πολλά νέα στοιχεία σε όλα αυτά τα οποία γνωρίζαμε για την ιστορία του

τόπου μας.

Έτσι. Ανακοινώθηκαν αρκετά και ενδιαΦέροντα στοιχεία από τις

ανασκαΦές στην περιοχή του Σταυρού.

Παρατέθηκαν ενδιαΦέρουσες εισηγήσεις για τη Λοκρίδα που καλύ

πτουν μεγάλα χρονικά διαστήματα της ιστορίας.

Αποκαλυπτικά στοιχεία ήρθαν στο Φως για τη Μυκηναίκή περίοδο

στη Φθιώτιδα και την κοιλάδα του Σπερχειού.
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Δυο εισηγήσεις κάλυψαν την Υπάτη και την ευρύτερη περιοχή της

κατά την Φραγκοκρατία και την Παλαιοχριστιανική και Βυζαντινή

εποχή.

Έξι εισηγήσεις αφορούσαν τη πόλη της Λαμίας από ... πριν τη Λαμία

μέχρι σήμερα.

ΕνδιαΦέρουσα και παραστατική η ανακοίνωση για τη μάχη του Σπερ

χειού κατά τη Βυζαντινή περίοδο.

Ανακοινώθηκαν αρκετά στοιχεία για τα υπομνήματα των Επισκόπων

Ζητουνίου και Θαυμακού.

ΕνδιαΦέροντες εισηγήσεις αφορούσαν το χρονικό διάστημα πριν τον

Αγώνα του 1821 κατά τον Αγώνα και μετά απ' αυτόν ειδικότερα με την

οροθέτηση του νέου ελληνικού κράτους και το γεωκτησιακό καθεστώς

της περιοχής.

Παρουσιάσθηκαν πολλά στοιχεία για τον ΜγΣΩΝΑ, τη σχέση του με

την εποχή του και το διαχρονικό του μήνυμα.

Με παραστατικό τρόπο μάθαμε για τον «Απάν χορό Πελασγίαρ>, και

το συμβολισμό του.

Το αντιπειθαρχικό κίνημα του 1918 γνωστό ως «Λαμιακά» παρατέθη

κε με ενδιαφέροντα τρόπο.

ΕνδιαΦέρουσα η προσέγγιση της ζωής και του έργου του Ιωάννη Βορ

τσέλα.

Έγινε μια διαχρονική προσέγγιση της αξιολόγησης των Εκπαιδευτι

κών στη Φθιώτιδα την δεκαετία του 1960.
Τέλος αξιόλογα και ενδιαφέροντα στοιχεία για την ληστοκρατία στην

Φθιώτιδας, όπως επίσης για τον «παραμεθόριο» μοναστήρι της Αντίνι

τσας ως χώρος διεθνών διπλωματικών συναντήσεων όταν η Λαμία ήταν

παραμεθόριο πόλη.

Η παράδοση της τοπικής ιστορίας καλύπτει μεγάλο χρονικό διάστημα.

Ξεκίνησε ως προσπάθεια προβολής και κατέληξε έκφραση αναζήτησης

των αξιών και των αξιομνημόνευτων στοιχείων ενός τόπου διαχρονικά.

Κύριε Δήμαρχε, παρακαλώ στο βήμα.

r. Κοτρωνιά;: Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, με πλήρη συναίσθη

ση του περασμένου της ώρας, επειδή μέσα από τις εισηγήσεις εμπλέκομαι,

είτε ως Πρόεδρος της ΤΕΔΚ. αλλά και όπως θα δείτε και κάπως παλαιό

τερα επαγγελματικά. δύο παρατηρήσεις και μερικές προτάσεις.

Πρώτα απ' όλα, στην παρατήρηση του κ. Δελόπουλου, ότι δυστυχώς

πλέον η πλατεία Πάρκου λέγεται πλατεία Πάρκου. Η πλατεία Πάρκου

ήταν Σταροπάζαρο. ονομάστηκε πλατεία Σιταγοράς, ονομάστηκε αργό

τερα πλατεία Βασιλέως Κωνσταντίνου. επεκράτησε μετά να λέγεται πλα

τεία Πάρκου. γιατί εμείς οι παλαιότεροι ξέρουμε ότι κάποτε ήταν πάρκο

πράγματι και εκεί γινόταν και διάφορες εκδηλώσεις. Αυτό δεν νομίζω ότι
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είναι κάτι το βαρύ και κάτι το μεμπτό για την τοπική κοινωνία. στην

οποία εmκράτησε η τελευταία ονομασία της πλατείας. η οποία δεν νομί

ζω ότι είναι κάτι το οποίο υποβαθμίζει αυτή την τοπική κοινωνία αλλά

και την ίδια την πλατεία.

Για τη Δημοτική Αγορά στην οποία αναΦέρθηκε ο Φίλος μας και αξιό

λογος εισηγητής. ο κ. Νίκος Δαβανέλλος. πέρα από το συναισθηματικό

και πέρα από την διαπιστωμένη ακρίβεια των όσων ελέχθησαν. θέλω να

πω ότι σε κάθε εποχή τα έργα δεν γίνονται με σκοπό την συναισθηματική

και την πολιτιστική πλευρά της κατασκευής τους. Γίνονται για να καλύ

ψουν κάποιες ανάγκες. Τις ανάγκες αυτές λοιπόν. το 1930 τις κάλυπτε

μία Δημοτική Αγορά αυτού του τύπου. Οι ανάγκες της πόλης σήμερα

είναι διαφορετικές και να είστε σίγουροι ότι το Δημοτικό Συμβούλιο δεν

προχώρησε σ' αυτή την απόφαση χωρίς προβληματισμό.

Θα σας πω χαρακτηριστικά ότι για το θέμα αυτό ασχολήθηκε η ΕΦο

ρεία Νεοτέρων Μνημείων που έχει έδρα στο Βόλο και μάλιστα ο εκπρό

σωπός της ο κ. Παλιούρας. ο οποίος σε άλλες. αντίστοιχες περιπτώσεις

εδώ στη Λαμία, ήταν πολύ αυστηρός - και θα σας θυμίσω το κτίριο που

βρίσκεται στη γωνία στην πλατεία Ελευθερίας. για το οποίο ήταν σαΦής

ότι πρόκειται για ένα κτίριο το οποίο δεν μπορεί να κατεδαφιστεί.

Για τη Δημοτική Αγορά. σας ενημερώνω για να καταγραφεί και στα

πρακτικά. ότι η άποψή του ήταν ότι δεν είχε κανένα τέτοιο στοιχείο. το

οποίο να δικαιολογεί κάποια ιδιαιτερότητα. εκτός βέβαια, και συμφωνώ

με τον κ. Δαβανέλλο. τις ιδιαιτερότητες της μνήμης λόγω της χρήσης. που

είναι και αυτές μεν σημαντικές. αλλά mστεύω ότι οι ανάγκες της πόλης

υπερκεράζουν αυτόν τον ενδοιασμό μας.

Θέλω επίσης να εμπλακώ λίγο και στο θέμα του αρχαίου γυμνασίου.

στο οποίο αναΦέρθηκε ο κ. Χριστόπουλος και η κα Δακορώνια και να πω

και να τονίσω μία διάσταση. Ότι τότε. ως επαγγελματίας μηχανικός.

κατασκευαστής ιδιωτικών έργων. ενεπλάκην στο θέμα, γιατί στο οικόπε

δο αυτό είχαμε με το σύστημα της αντιπαροχής αναλάβει την ανέγερση

μιας πολυκατοικίας.

Επί δύο χρόνια το θέμα αυτό αποτέλεσε αντικείμενο προβληματισμού

της ΙΔ' Εφορείας Κλασικών Αρχαιοτήτων. του Υπουργείου Πολιτισμού.

του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου και ημών βέβαια. οι οποίοι

χάσαμε ένα σημαντικό χρηματικό ποσό. Όμως. υπήρξε απόλυτος σεβα

σμός στο πολύ σπουδαίο αυτό εύρημα, το οποίο αποτέλεσε μετά και

εργασία της κας Δακορώνια, η οποία δεν ξέρω αν έχει δημοσιευθεί ή θα

δημοσιευθεί. Έγινε ειδική τροποποίηση του σχεδίου πόλεως και νομίζω

ότι είναι η πρώτη τέτοιου είδους αντιμετώπιση στην Ελλάδα. δηλαδή.

πeoβoλής κάποιων αρχαίων.

Μέχρι τότε, απ' ό,τι ξέραμε εμείς, σε όλη την Ελλάδα. ή επιχωνόταν

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:41:41 EEST - 54.226.8.97



550 Πνευματικό Κέντρο Σταυρού Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Λαι.uέων

αυτά για να τα βρουν σι μελλοντικές γενεές, ή καταστρεΦ6ταν, ή εν πάση

περιπτώσει αποζημιωνόταν. Το τελευταίο το ζητήσαμε. δεν ήταν δυνα·

τόν, και φτάσαμε να αλλάξουμε το σχέδιο πόλεως, να κάνουμε από ένα

κτίριο το οποίο θα είχε μεγάλες οικονομικές απολαβές για μας, δύο κτί

ρια, δύο κλιμακοστάσια. δύο ασανσέρ, καταλαβαίνετε τι σημαίνουν όλα

αυτά τα πράγματα, να γίνει ειδική προθήκη όπου φαίνονται και είναι

ορατά, τουλάχιστον το σημείο που ήταν τα «λουτρά», το λεω χωρίς

γνώση ακριβώς του τι ήταν, και αυτό δείχνει ότι είναι ένα σπουδαίο εύρη

μα στο οποίο υπήρξε μέριμνα. ευαισθησ(α και από πλευράς φυσικά της

αρχαιολογικής υπηρεσ(ας.

Χθες σας είπα για το Μουσείο Θερμοπυλών. Νομίζω ότι είναι ένα

σημαντικό βήμα που κάνει η περιοχή μας, ένα χρέος όπως λεω πολλές

φορές, 2.500 χρόνων, το οποίο γίνεται πραγματικότητα. Μου δίνεται

όμως η ευκαιρία να σας πω τώρα και να σας ενημερώσω, ότι κατάφερε η

εφορεία Κλασικών Αρχαιοτήτων να εξασφαλίσει μία mστωση χρηματι

κή από το Υπουργείο Πολιτισμού, για να γίνει η ανασκαΦή στο σημείο

όπου ήταν το ιερό της Δήμητρας, το ιερό των Αμφικτυόνων, η αρχαία

Ανθήλη η οποία βρίσκεται κάπου εκεί όπως πάμε για την Αμφισσα,

κάπου εκεί ψηλά μέσα στα πουρνάρια.

Έχουμε τα πειστήρια, τα γνωρίζει η Αρχαιολογική Υπηρεσία, υπάρχει

μία δυσκολία γιατί ο χώρος αυτός μετά από τα τόσα χρόνια έχει καλυ

Φθεί με βάτα. Και το αναφέρω αυτό πρώτα απ' όλα για να εξάρω τη συμ

βολή της ΙΔ' εφορείας στην χρηματοδότηση του έργου, γιατί έρχονται οι

ξένοι, θα γίνει το Μουσείο, κάτι πρέπει να δουν. Πιστεύω ότι κάτι θα βλέ

πουν από δω και πέρα, αυτά που είδε το 37 ο Μπεγκινιόν ο αρχαιολόγος,

ο οποίος τα έχει και φωτογραΦήσει, και σας καλώ όλους απ' αυτή τη

θέση, ως Δήμος Λαμιέων πλέον, μέσα από το εθελοντικό μας κίνημα το

οποίο εδώ πάλι σ' αυτή την αίθουσα προαγάγαμε πριν από μερικά χρό

νια, όταν κάναμε το 10 Συνέδριο του Εθελοντισμού, να βοηθήσετε εθε

λοντικά, να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε μία πρόσβαση, γιατί δεν

δημιουργείται με μηχανήματα αυτή η πρόσβαση.

Καλώ λοιπόν τους νεότερους, τους πιο ζωηρούς και βέβαια όσους

έχουν τη διάθεση, εθελοντικά, να κάνουμε ομάδες, να μπορέσουμε να

δημιουργήσουμε μία πρόσβαση, για να προχωρήσουμε τις ανασκαΦές

στο χώρο της αρχαίας Ανθήλης.

Τέλος, με πρόλαβε ο κ. Καλοδήμος, σε μία πολύ σημαντική πιστεύω

πρόταση, που μπορεί να είναι και συμπέρασμα του Συνεδρίου, άσχετα

από το γεγονός εάν μέσα από την εισήγηση καθορίζεται πλήρως η θέση

που έγινε η μάχη αυτή το 997, πάντως αυτό το οποίο προκύπτει απ' αυτό

το Συνέδριο είναι η υποχρέωσή μας εδώ ως κάτοικοι της Φθιώτιδας, να

φτιάξουμε αυτό το μνημείο. Δεσμεύομαι λοιπόν αυτή τη στιγμή και ανα-
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θέτω στην Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου να διερευνήσει τους

τρόπους με τους οποίους και ε.mστημονιχάθα τεκμηριώσουμεμία θέση.

η οποία θα πρέ.ί1ΕΙ να έΧΕΙ και άλλα χαρακτηριστικάόμως, μια και το

κάνουμε σήμερα. Να έχει και χαρακτηριστικάπροσβασψότητας.χαρα·

κτηριστικάτουριστικήςανάπroξηςτης περιοχής.

Δεύτερον.να το εξετάσει επιστημονικά.να τεκμηριώσειτ/ θέση αυτή

και τρίτον, οικονομικά. να δούμε από πού. πέρα από τη βοήθεια της

ΤΕΔΚ και του Δήμου. να δούμε και από ποιους άλλους θα μ.ιWΡέσOυμε

να εξασφαλίσσυμε χρηματοδότηση. Ολοι μπορούν να βοηθήσουν. τα

μεγάλαπράγματαγίνονταιαπό πολλούςανθρώπους.άσχετα αν φαίνεται

στο τέλος ένας.

Πιστεύω κυρίες και κύριοι, ότι το Συνέδριοαυτό ήταν πάρα πολύ em
τυχημένο. Βλέπω όμως ότι σε κάθε Συνέδριο οι anaLtilOEL; αυξάνονται.
Βλέπω δηλαδή ότι πλέον οι απαιτήσεις από το Συνέδριο της ΦθιωΤΙΚ11ς

rστορίας. το οποίο ξεκίνησε δειλά -δειλά το 200] και σήμερα νομίζουμε

ότι πατάει καλά στα πόδια του. είναι αυξημένες. Αυτό πρέπει να προ

βληματίσει και την Οργανωτική Εrn.τροπή και όλους τους υπευθύνους

του Συνεδρίου και τους torn.xoU; παράγοντες. ώστε να μ...τορέσουμε να

ανεβάσουμε τον πήχη. ο οποίος ανεβαίνει κάθε χρόνο. να τον σταθερο

ποιήσουμε. να τον εξυπηρετ11σουμε. να εξυπηρετήσουμε αυτό το επίπεδο

το οποίο δημιουργείται. Και νομίζω ότι αυτός θα πρέπει να είναι και ο

οδηγός για το μέλλον του Συνεδρίου.

Το μέλλον του Συνεδρίου πιστεύω ότι εξαρτάται από δω και πέρα.

επειδή οι απαιτήσεις δεδομένα έχουν μεγαλώσει. α.ιτό το πώς εμείς. ως

Οργανωτική Εmτροπή πλέον. θα ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις για

ένα συνέδριο υψηλού εmπέδoυ. με εισηγήσεις υψηλού επιπέδου. και γιατί

όχι. με προπαρασκευή - όπως είοιε ο κ. Ζήσης - σε στρογγυλά τραπέζια.

όπως γίνεται και σε άλλα τέτοιου επιπέδου Συνέδρια.

Θέλω λοιπόν μ' αυτά τα λόγια, rn.meUovta; ότι δt::ν σας κούρασα πάρα

πολύ, να κλείσω το Συνέδριο αυτό, να το θεωρήσω εmτυχημένo. να ευχα

ριστiισω όλους τους εισηγητές και όλες τις εισηγήτριες, όλους εσάς που

ήσασταν εδώ, και βέβαια την Οργανωτική Εrn.τροπή. η οποία έδειξε για

άλλη μία φορά τον καλύτερο και τον πιο φιλότιμο εαυτό της.

Ευχαριστώ πολύ.

Αναστ. Καραναστάση;: Ευχαριστούμε κι εμείς τον κ. Δήμαρχο και

παρακαλούμε τόσο τον ίδιο όσο και τα μέλη της Οργανωτικής Επιτρο

πής. να έρθουν εδώ να απονείμουμε τις τιμητικές πλακέτες στους εισηγη

τές. πλαισιωμένοι από τα κορίτσια του Πνευματικού Κέντρου Σταυρού.

που σήμερα κοσμούν με την παρουσία τους το Συνέδριο μας. στην τελική

του Φάση. φορώντας ελληνικές ενδυμασίες και δίνοντας αυτά τα κορί

τσια ζω11 σ' αυτές. Τα ευχαριστούμε που ήρθαν κοντά μας.
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Ακολουθε{απvνoμή πλακετών.

Ανασ1. Kα@α.ν.ασ:ι;άσης..;-Σας~ε-υ*αρι.σ:tώ-όλoυ§-,-α.ν.α.ν-εώ.νoυμι:-w~ _

ραντεβού μας για το 40 Συνέδριο Φθιωτικής Ιστορίας το Νοέμβριο του

2007, με όσες παρατηρήσεις ακούστηκαν και με προτάσεις για βελτιωμέ-

νη παρουσίαση. Να είστε όλοι καλά, καλημέρα σας.

Για δημοσίευση στα .ι7ρακτικά μάς έστειλαν τις κριτικές τους σκέψεις

και τις προτάσεις τους οι κύριοι Kovτσoλiλoς Δημήτριoς~ Δελημπσύρας

Χρήστος, Πανταζής Παναγιώτης και Καλοδήμος Θωμάς (δημοσ{ευση

του στο «Λαμιακό τύπv» στις 10-11-2005.
Τους ευχαριστούμε

ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ - ΠΡΟΟΠΤιΚΕΣ

Τ
Ο Πνευματικό Κέντρο Σταυρού Λαμίας και η Τοπική Ένωση

Δήμων και Κοινοτήτων (ΤΕΔΚ) του Νομού Φθιώτιδος, υπό την

αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας,

της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Φθιώτιδος και του Δήμου Λαμιέων,

οργάνωσαν και πραγματοποίησαν, με εξαιρετική επιτυχία, το 30 Συνέ

δριο Φθιωτικής Ιστορίας στο Συνεδριακό Κέντρο του Κάστρου Λαμίας,

στις 4, 5 και 6 Νοεμβρίου 2005.
Τριάντα τρεις διακεκριμένοι Φθιώτες επιστήμονες ανακοίνωσαν

ενδιαφέρουσες εισηγήσεις, προβάλλοντας και αναλύοντας θέματα εξαι

ρετικού ενδιαΦέροντος από όλες τις περιόδους της Ιστορίας της Φθιώτι

δας. Επάνω απ' τα θέματα του προγράμματος του Συνεδρίου, υπήρχε μία

ημερήσια διάταξη, μία, επάνω απ' το χρόνο, επιταγή, που είχαν καταρτί

σει η ιστορική αναγκαιότητα και το συμφέρον του τόπου μας. Προϋπό

θεση όλων μία και θεμελιώδης: Να κρατηθεί άχραντη η Φθιώτιδα. Και

χρέος υπέρτατο να υποταχθούν και να εναρμονισθούν τα θέματα, οι σκέ

ψεις, οι βουλήσεις, ολόκληρη η Φθιωτική ζωή στο βασικό αυτό αίτημα.

Οι Σύνεδροι, με βαθειά επίγνωση της παρουσίας τους και με σαφείς τις

σκέψεις, εμελέτησαν τα πολλά και ποικίλα θέματα. Φορείς και ιεροφά

ντες της Φθιωτικής Ιδέας, τιμώντας, με την εmστημονική συγκρότηση και

το ήθος τους, τη Φθιωτική ανωτερότητα, πιστεύουν, ότι η προαγωγή των

πνευματικών αγαθών αποτελεί ιδιαίτερη και χαρακτηριστική μορΦή της

Ελλάδας. Εντάσσοντας όλοι τις ανεξάντλητες ψυχικές και πνευματικές

δυνάμεις τους σε συγκεκριμένους σκοπούς. υπό το φως της πίστεως και
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της θελήσεως, με απόλυτη συνοχή και κατανόηση, αγάπη και συνεργα

σία, πίστη και ανάταση, συνετέλεσαν στην πνευματική ανύψωση της

Φθιώτιδας.

Κατά κοινή ομολογία, το Συνέδριο εδημιούργησε. αναμφισβήτητα,

πολλούς προβληματισμούς για την κραταίωση και ανάδειξη του έργου

του Πνευματικού Κέντρου Σταυρού, νέες ελπίδες, νέες ανατάσεις, και

επέβαλε νέα καθήκοντα. Συνέβαλε σημαντικά στη μελέτη ιστορικών

θεμάτων της Φθιώτιδας, εθέρμανε ευγενικούς οραματισμούς και απετέ

λεσε την αφετηρία νέας πορείας και νέων εξορμήσεων για το μέλλον.

Ήταν μια ενθάρρυνση και μια δύναμη, μέσα σε ατμόσφαιρα ευπρέπειας

και ανωτερότητας, με συνέπεια και αυτογνωσία, για μια νέα διάθεση των

δημιουργικών δυνάμεων για την αφύπνιση κάθε πνευματικού ανθρώπου,

που αγρυπνεί και ενδιαΦέρεται για τα θέματα του Φθιωτικού χώρου.

Ήταν, ακόμη, μια πίστη και μια ανωτερότητα, που ελάμπρυναν, εΦώτι

σαν και εδίδαξαν το ρουμελιώτικο και το ελληνικό πνεύμα. Από τη συνά

ντηση αυτή τόσων διακεκριμένων επιστημόνων και αξιολόγων πνευματι

κών ανθρώπων προέκυψαν, ασφαλώς, νέες ιδέες και νέες μορΦές πνεύ·

ματος και ζωής. Ατενίζοντας ήδη το έργο, που επιτελέσθηκε, μπορούμε

να είμαστε ικανοποιημένοι απ' την όλη εργασία: απ' την ποιότητα των

εισηγήσεων, τη διατύπωση των πορισμάτων και την ευμενή απήχηση του

Συνεδρίου.

Η Φθιώτιδα υπήρξε η καρδιά της Ρούμελης «μήτηρ θεών και θνητών

στολίδι και κορώνα της Πατρίδας μας. Έχει δική της πνευματική φυσιο

γνωμία και δικό της πνευματικό χρώμα. Είναι ένας ανερεύνητος πνευμα

τικός χώρος και μια πλούσια πηγή εμπνεύσεων για τα Γράμματά μας η

φύση, η ζωή και η ιστορία της. Πρέπει ν' αφυπνισθούν όλες οι λανθά

νουσες πνευματικές δυνάμεις του τόπου μας και να δράσουν, για ν' απο

δώσουν όσα ο πατριωτισμός και το καθήκον υπαγορεύουν. Όλοι οι πνευ

ματικοί άνθρωποι, «της πένας οι αντρειωμένο!.», καπεταναίοι των Γραμ

μάτων, πιστοί διάκονοι της Φθιωτικής Ιδέας, οφείλουν να προσφέρουν

μόχθο και μελάνη για την προβολή των πολύτιμων Φθιωτικών θησαυ

ρών. Η εκπλήρωση των ιδανικών της Φθιώτιδας είναι ιστορική αναγκαι

ότητα. Απ' αυτή θα προέλθουν οι πρωτοπόροι και οι νικητές, που θα

μετριάσουν την ύλη και θα εμJ1νεύσOυν την πανάγια παρουσία του πνεύ

ματος.

Ευλαβικοί κληρονόμοι μιας αιώνιας δόξας, οφείλουμε ν' αποθησαυρί

σουμε και να περισώσουμε τον πλούτο του παρελθόντος, να προβάλουμε

τους ευγενικούς οραματισμούς των Φθιωτών και να διαγράψουμε μια

γόνιμη και δημιουργική πορεία. Οφείλουμε, ακόμη, να οδηγήσουμε τα

νιάτα της Φθιώτιδας στους ορθούς προσανατολισμούς τους, για να φλο-
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γισθούν απ' την απαρασάλευτη πίστη προς τις αιώνιες, εθνικές και πνευ

ματικές αρετές του Λαού μας, απ' τον οποίο προέρχονται και στην υπη

ρεσία του οποίου καλούνται ν' αγωνισθούν για τη δηΜWυργία νέων μορ

Φών ζωής και πολιτισμού.

Το ρουμελιώτικο πνεύμα, ζωή και μόχθος, συνεχής ανανέωση και

αναδημιουργία, συντηρεί αγέραστη. αιώνια και ακατάβλητη απ' τη

Φθορά του χρόνου, τη δοξασμένη Φθιώτιδα. Αυτό το πνεύμα, αιώνιο και

αθάνατο, δύναμη, παρηγοριά και ελπίδα, μέσα στις δοκιμασ(ες των

δυσχείμερων καιρών μας, είναι ο Χρυσόφωτος φάρος, που ακτινοβολεί

για την ανάβαση του ανθρώπου στην κορυΦή του βουνού και ο βωμός

του Θεού, επάνω στον οποίο προσΦέρει, με βαθύτατη ευλάβεια, την απέ

ραντη ευγνωμοσύνη του. Η μοίρα της Φθιώτιδος είναι η μοίρα του

Έθνους μας.

Εκφράζουμε τα θερμά συγχαρητήριά μας στα μέλη της Οργανωτικής

Επιτροπής και, ιδιαίτερα. στους δραστήριους και ακαταπόνητους κ.κ.

Ιωάννη Μακρή και Αναστάσιο Καραναστάση, για την άρτια οργάνωση

και την επιτυχή διεξαγωγή των εργασιών του Συνεδρίου.

Τη φωνή, τους πόθους και τις λαχτάρες του Συνεδρίου σφείλουν. με

πολλή προσοχή και κατανόηση, ν' ακούσουν οι αρμόδιοι φορε(ς και

παράγοντες για την υλοποίηση όλων των αποΦάσεων. Να εγκύψουν και

να μελετήσουν την ουσία των Φθιωτικών προβλημάτων. Σώμα και αίμα

όλων μας: Η αγάπη μας στην Ιστορική πατρική γη και στην αιώνια Ελλά

δα μας.

Δημ. Κ. Κουτσολέλος

Επίτιμος Επόπιης Δημοτικής Εκπ!οεως...
Κ

ατά αρχάς θέλω να συγχαρώ όλους τους συντελεστές της τόσο

ε:m.τυχημένης διοργάνωσης αυτού του συνεδρίου και δικαίως

μπορώ να το χαρακτηρίσω επιτυχές, τόσο για την πλούσια θεματολογία

του και τις αξιόλογες επιστημονικά τεκμηριωμένες εισηγήσεις, όσο και

για τον ικανοποιητικό αριθμό παρουσιών των συνέδρων.

«Νόμος ιστορίας είναι μηδεμίαν αλήθειαν αJwκρύπrειν μηδέ ψεύδος

σιωπάν» Τάκιτος.

Είναι γεγονός ότι η τοπική ιστορία τα τελευταία χρόνια αρχίζει ν' απο

κτά ένα σαΦές πλαίσιο και περιεχόμενο.

Ειδικά στην περιοχή μας όπου έχουν γίνει πολλά ιστορικά γεγονότα

και συμβαίνει από το απώτερο παρελθόν μέχρι σήμερα.

Είναι πράγματι σπουδαίο να γνωρίζει ο μαθητής ότι και στο δικό του

τόπο έχουν συμβεί ιστορικά γεγονότα, τα οποία συνέβαλαν στη διαμόρ-
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Φωση της εθνικής ιστορίας.

Με την τοπική ιστορία διευρύνονται οι γνώσεις των μαθητών για την

ιδιαίτερη πατρίδα τους και εμπλέκονται οι ίδιοι στην πρακτική της ιστο

ρικής έρευνας.

Κι ο εκπ/κός πρέπει να είναι καλά ενημερωμένος για την τοπική ιστο

ρία, να γνωρίζει τις πηγές και να έχει πρόσβαση σ' αυτές, αλλά και τα

απαραίτητα βοηθήματα.

Όταν αποκτήσουμε ιστορικοκοινωνική ταυτότητα γινόμαστε περισσό

τερο υπεύθυνοι και δημοκρατικοί πολίτες. Γινόμαστε άνθρωποι για τους

συνανθρώπους μας.

Με αυτές τις σύντομες σκέψεις είμαι βέβαιος ότι τα συμπεράσματα

του συνεδρίου θα αξιολογηθούν απ' όλους μας.

«Πάντοτε ψηλότερα ν'ανεβαίνουμε, πάντοτεμακρυτερα να κοιτάζουμε».

Και ας μη λησμονούμε.

«Χρωστάμε σ' όσους ήρθαν, θα 'ρθουνε, θα περάσουν, κριτές θα μας

δικάσουν, οι αγέννητοι, οι νεκροί» Κ. Παλαμάς.

Ευχαριστώ

ΧρήστοςΔελημπvύρας

σχολικός σύμβουλος Δημ. εκm:ι.iδευσης

***

ΠΡΟΣ: Το ΔήμαρχοΛα~ωνκ. Γεώργιο Κοτρωνιά

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

Τον Αντιδήμαρχοκ. Γεώργιο Σαγιό

Τον κ. Ιωάννη Μακρή (για το Δ.Σ. του ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥΚΕΝΤΡΟΥΣΤΑγΡΟΥ)

κ. Δήμαρχε

Στα πλαίσια του «30υ ΣγΝΕΔΡΙΟΥΦΘΙΩΤΙΚΗΣΙΣΤΟΡΙΑΣ».του

«ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΑγΡΟΥ» του οποίου τυγχάνετε

Πρόεδρος,παρακολουθήσατετην εισήγησή μου με τον τίτλο «Η ΜΑΧΗ

ΤΟΥ ΣΠΕΡΧΕΙΟΥ•.
Σας επισυνάπτω το πλήρες κείμενο της διατριβής μου, για τη μάχη

αυτή, για την καλύτερη ενημέρωσή μας.

Με την ευκαιρία εm.τρέψτε μου να εκφράσω κάποιες απόψεις για το

όλο θέμα.

Δεν εm.δέχεται ουδεμιάς αμφισβητήσεωςτο γεγονός ότι, η νικηΦόρα

έκβαση αυτής της μάχης,ήταν καθοριστικήγια τη διάσωσηόχι μόνο των

ευρωπαϊκών εδαΦών της Βυζαντινής Αυτοκρατορίαςκαι ιδιαίτερα της

Κεντρικής Ελλάδος και της Πελοποννήσου, αλλά και ολοκλήρου του

Ελληνισμού.Η μάχη αυτή, από απόψεωςεθνικήςσημασίας,στέκει ισάξια

ανάμεσαστη Μάχη των Θερμοπυλώνκαι στη Μάχη της Αλαμάνας.
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Δυστυχώς, η ανωτέρω μάχη. έχει παραμείνει στα αζήτητα της ιστορ(ας

εδώ και χίλια χρόνια και είναι, εν πολλοίς, άγνωστη. Ως εκ τούτου παρα

μένει ανεκπλήρωτο το εθνικό και ηθικό χρέος του Ελληνισμού. για την

απόδοση της οφειλόμενης τιμής προς εκείνους που, μέσα στις δύσκολες

και ζοφερές καταστάσεις της εποχής εκείνης, κατόρθωσαν να τον δια

σώσουν.

Ο ενδεδειγμένος τρόπος για την εκπλήρωση αυτού του χρέους, είναι η

ανέγερση ενός μνημείου ανταξίου της μεγάλης ιστορικής σημασίας της

μάχης.

Και βέβαια καλό θα ήταν να στηθεί, το μνημεΙΟ, στο μέρος στο οποίο

έγινε η μάχη. Για το θέμα αυτό επιτρέψτε μου να διατυπώσω τις ακόλου

θες σκέψεις:

Απ' ό,τι γνωρίζω η μοναδική ιστορική πηγή, για τη Μάχη του Σπερ

χειού, είναι η χρονογραΦία του χρονογράφου Ιωάννου Σκυλίτζη, η οποία

καλύπτει τα γεγονότα της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας από το 81 Ι μέχρι

το 1079 μ. Χ. Ο Σκυλίτζης, δυστυχώς, δεν αναΦέρει τον ακριβή χώρο διε

ξαγωγής της μάχης. Δεν είναι δυνατό να αναμένουμε την ανακάλυψη

κάποιας άλλης πηγής, η οποία να μας προσδιορίζει το χώρο αυτό, διότι,

τέτοια πηγή, δεν υπάρχει. Άρα, οι ιστορικές πηγές, τελειώνουν εδώ και το

θέμα παύει να είναι, περαιτέρω, ιστορικό.

Αλλά δεν είναι ούτε και αρχαιολογικό δεδομένου ότι δεν υπάρχουν

αρχαιολογικά κατάλοιπα, τα οποία να αναμένουν την αρχαιολογική σκα

πάνη, για να αποκαλυΦθούν και να μας δώσουν κάποια σχετική πληρο

φορια.

Το θέμα είναι, πρωτίστως, στρατιωτικό. Η στρατιωτική επιστήμη είναι

εκείνη η οποία θα αναλύσει, από στρατιωτικής απόψεως, τα υφιστάμενα

ιστορικά στοιχεία. το έδαφος όπως ήταν την εποχή της μάχης, τις καιρι

κές συνθήκες που επικρατούσαν τότε και τις υφιστάμενες παραδόσεις

των κατοίκων της περιοχής. Όλα τα συμπεράσματα τα οποία θα προκύ

ψουν, από την ανωτέρω ανάλυση, θα τα συνεκτιμήσει και θα καταλήξει

στον πιθανότερο τρόπο, με τον οποίο έλαβε χώρα η μάχη. Μέσα στον

τρόπο αυτόν θα προσδιορίζεται και ο χώρος διεξαγωγής της.

Με τη συνημμένη μου διατριβή δίδω μία λίαν αξιόπιστη εκδοχή της

διεξαγωγής της μάχης. Γνωρίζω ότι υπάρχουν και άλλες απόψεις, τις

οποίες, όμως, τις θεωρώ αστήρικτες ιστορικά και στρατιωτικά. Παρά

ταύτα προτείνω όπως, οι ανωτέρω απόψεις συνοδευόμενες από πλήρεις

δικαιολογητικές σκέψεις, τεθούν υπ' όψη μιας επιτροπής. την οποία πρέ

πει, κατά τη γνώμη μου, να συγκροτήσετε. Η επιτροπή. κατόπιν επιστα

μένης μελέτης και συνεκτιμήσεως, να επιλέξει την πειστικότερη από

αυτές. Στην επιγραΦή η οποία θα χαραχθεί στο μνημείο, αν δεν είναι

δυνατόν να γραφεί « ... εδώ έγινε η Μάχη του Σπερχειού...», ας γράφει
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« ... εδώ πρέπει να έγινε η Μάχη του Σπερχειού...». Προσωπικάείμαι στη

διάθεση οιουδήποτε,για την περαιτέρω παρουσίαση και επεξήγηση των

απόψεών μου, χωρ(ς να αποκλε(εται και η ανάπτυξή των επί του εδά

φους.

Το ζητούμενοπάντως, κ. Δήμαρχε,είναι να αναγερθείτο μνημείο και,

όλα τα άλλα, έχουν δευτερεύουσασημασία.

Κύριε Δήμαρχε.

Σας προτείνωνα μη διστάσετεκαι να τολμήσετενα πάρετε και να υλο

ποιήσετε την απόφαση για την ανέγερση του μνημείου. Αν το κάμετε

αυτό, θα έχετε τη μεγάλη τιμή, να είστε ο πρώτος που θα εκπληρώσειτο

οφειλόμενο χρέος του Ελληνισμού προς το ΝικηΦόρο Ουρανό και τα

στρατεύματάτου.

Σαν δείγμα θελήσεως και αποτελεσματικήςπροσπάθειαςσας παρου

σιάζω τον ανδριάντατου Αχιλλέα, που έστησαν οι κάτοικοιτου χωριού

Αγιος ΓεώργιοςΦθιώτιδας,όπως παρουσιάζεταιστο εξαίρετο βιβλίο του

Δασκάλου κ. Τάκη Ευθυμίου,το οποίο εκδόθηκεαπό το "ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ

- ΕΚΠΟΛ!ΤΙΣΤ!ΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΑΠΟΥ ΓΕΩΡΠΟΥ", το 2005. Αντί

γραφο των σχετικών σελίδων του βιβλίου σας εmσυνάπτω.

Με τιμή

Παναγιώτης Πανταζής

Αντιστράτηγος ε.α.

Αθήνα. 14 Δεκεμβρίου 2005

***

Εύγε κ. Δήμαρχε!

Ένα προαιώνιοηθικό και εθνικό χρέος της Φθιώτιδαςεπιτέλουςπαίρ

νει το δρόμο της εκπλήρωσήςτου και ελπίζουμεσύντομανα λάβει σάρκα

και οστά. Είναι η απόφαση του 30υ Συνεδρίου Φθιωτικής Ιστορίας,που

πραγματοποιήθηκεαπό 4 - 6/11/2005 στο Συνεδριακό Κέντρο Κάστρου

Λαμίας, να ανεγερθεί Μνημείο προς τιμή των προμάχων του ΝικηΦόρου

Ουρανού και των στρατιωτών του, που κατατρόπωσαν το βασιλιά της

Βουλγαρίας Σαμουήλ και των στρατιωτών του στις όχθες του Σπερχειού

κατά το 996 μΧ.

Η σχετική πρόταση που υποβλήθηκε από τον υποφαινόμενο έτυχε κοι

νής εmδοκιμασίας και απόφασης των συνέδρων προεξάρχοντος του

Δημάρχου κ. Γεωργίου Κοτρωνιά που ανήλθε στο βήμα και έθεσε υπό

την αιγίδα την πρωτοβουλία αυτή, που τιμά την Τοπική Αυτοδιοίκηση

και τα μέλη του Συνεδρίου. Συγχαίρουμε το Δήμαρχό μας για την ευγενή
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αυτή ανταπόκρισή του και για τη μελλοντική προσφορά, ηθική και υλική.

για την υλοποίηση της σχετικής απόφασης.

Πρέπει όλοι μας να ανασκουμπωθούμε από τώρα και ο καθένας μας

να βοηθήσει από την πλευρά του για την ανέγερση του Μνημείου, ενός

μνημείου που θα ανταποκρίνεται από αισθητική και συμβολική άποψη με

το μέγεθος της Νίκης και με το βαρυσήμαντο συμβολισμό της. Ήδη πρέ

πει σύντομα να συσταθεί Ερανική Επιτροπή, η οποία θα προβεί σε διά

φορες ενέργειες (συγκέντρωση χρημάτων, επιλογή της τοποθεσίας, προ

κήρυξη καλλιτεχνικού διαγωνισμού κλπ.) για την πραγμάτωση της από

φασης του Συνεδρίου.

Με την ευκαιρία αυτή αισθάνομαι την ανάγκη να εκφράσω τα θερμά

μου συΎΧαρητήρια προς το Δήμαρχο κ. Γεώργιο Κοτρωνιά και το Προε

δρεΙΟ του Πνευματικού Κέντρου Σταυρού για τη διοργάνωση του 30υ

Συνεδρίου Φθιωτικής Ιστορίας, για την άψογη διεξαγωγή του και την

επιτυχή έκβασή του. Επειδή όμως τα συνέδρια για τη Φθιωτική Ιστορία

έγιναν πλέον θεσμός, είναι καιρός να αποδράσουμε από την τοπική μας

εσωστρέφεια και να εμπλουτίσουμε τα μελλοντικά συνέδρια με ποικιλία

θεμάτων και καταξιωμένων εισηγήσεων για το κύρος και τη συνέχεια της

αξιέπαινης αυτής θεσμικής ma εκδήλωσης. Νέες ιδέες και ίσως νέα και

περισσότερα πρόσωπα θα ανεβάσουν το πνευματικό επίπεδο των συνε

δρίων και θα τα καθιερώσουνως πανελλήνιακαι διεθνή συνέδριαγια την

καταγραΦή,τη μελέτη και την προβολή της Φθιωτικής γης. που ανέθρε

ψε έναν Αχιλλέα,ανέδειξετο Λεωνίδα,γέννησε και δόξασετο Διάκο και

κατατρόπωσετα στρατεύματατου Μπεϋράν πασά στα Βασιλικά.

ΘωμάςΓ. Καλοδήμος

Λαμιακ6ς /0-11-2005
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