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Πρακτικά 40υ Συνεδρίου ΦΟ«οτικής Ιστορίας

40 Συνέδριο Φθιωτικής Ιστορίας

Noέμβ~ιoς 2007

3

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Τ
ο Διοικητικό Συμβούλιο του Πνευματικού Κέντρου Σταυρού βρί

σκεται στην ευχάριστη θέση να παραδώσει σήμερα τα πρακτικά

του 40υ Συνεδρίου Φθιωτικής Ιστορίας που διεξήχθη το Νοέμβριο του

2007 στο Συνεδριακό Κέντρο του Κάστρου Λαμίας.

Τώρα mστεύουμε ότι περατώθηκαν οι εργασίες του 40υ συνεδρίου,

αφού ένα συνέδριο αρχίζει με την :προκήρυξή του και ολοκληρώνεται με

την έκδοση των πρακτικών του.

Για τη διοργάνωσή του είχε συσταθεί οργανωτική εmτροπή από το

Νοέμβριο του 2008. η οποία εξέδωσε σχετική προκήρυξη, που δημοσιεύ

τηκε στον τomκό τύπο, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο και ανακοινώθηκε

από τα τοπικά ραδιοτηλεοmικά μέσα.

Υπήρξε μεγάλη ανταπόκριση και δηλώθηκε η συμμετοχή 52 επιστη

μόνων. Οι προταθείσες εισηγήσεις τέθηκαν στην κρίση τριμελούς επιστη

μονικής εmτροπής.

Ο ανά χείρας τόμος περιλαμβάνει σε πλήρη ανάmυξη τις 48 εισηγή

σεις, που ανακοινώθηκαν στο συνέδριο κατά τις διεξαχθείσες εmά συνε

δρίες του.

Τα πρακτικά του 40υ συνεδρίου, μαζί με τους τρεις εκδοθέντες τόμους

των πρακτικών των προηγούμενων συνεδρίων. πιστεύουμε ότι αποτελούν

μια δεξαμενή γνώσεων, απ' όπου μπορούν να αντληθούν χρήσιμες πλη

ροφορίες, από όσους εmθυμούν να μελετήσουν τη Φθιωτική ιστορία.

Το συνέδριο διοργάνωσε το Πνευματικό Κέντρο Σταυρού σε συνερ

γασία με την Τοmκή 'Ενωση Δήμων και Κοινοτήτων (ΤΕΔΚ) νομού

Φθιώτιδος.

Όπως είναι γνωστόν, στις 16,17 και 18 Απριλίου 2010 διεξάγονται οι

εργασίες του 50υ Συνεδρίου Φθιωτικής Ιστορίας στο Συνεδριακό Κέντρο

του Κάστρου Λαμίας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο

του Πνευματικού Κέντρου Σταυρού

Το 50 Συνέδριο

Φθιαπικής Ιστορίας

θα πραγματοποιηθεί

στις 16, 17 & 18 Απριλίου2010
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4 Πνευματικό Κέντρο Σταυρού Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Λαμιέων

Χαιρετισμοί· Προσφωνήσεις

Στέλλα Κουνούχλα-Παλιαλέξη: Εκ μέρους της Οργανωτικής Επιτρο

πής του 40υ Συνεδρίου Φθιωτικής Ιστορίας που διοργανώνει το Πνευμα

τικό Κέντρο Σταυρού και η ΤΕΔΚ, σας καλωσορίζουμε στο 4° Συνέδριο

ΦθιωτικήςΙστορίαςκαι ευχόμαστενα έχετε μία καλή διαμονή.Μη θέλο

ντας να καταναλώσω περισσότερο χρόνο, γιατί ήδη καθυστερήσαμε.

παρακαλώτον ΑντιδήμαρχοΛαμιέων,τον κ. Βασίλη Κουτκιά,να έρθει

στο βήμα για έναν σύντομο χαιρετισμό. Εκπροσωπείτον κ. Δήμαρχο, ο

οποίος βρίσκεταιεκτός Λαμίας.

Βασίλειος Κουτκιάς: Καλημέρα σας. Η οικονομία του χρόνου μου

επιβάλλεινα είμαι ολιγόλογος.Εκ μέρους του Δημάρχου μας, του Γιώρ

γου του Κοτρωνιά, εκφράζω τα θερμά μου συγχαρητήρια προς τους

οργανωτέςτου συνεδρίου,του οποίου η θεματολογίακαι οι {γχριτοιομι

λητές συνηγορούνστην βέβαιη ευόδωσήτου.

Θερμά συγχαρητήριαστο ΠνευματικόΚέντρο Σταυρού,το οποίο επί

σειρά ετών επιτελεί ένα σημαντικό έργο στο πνευματικό γίγνεσθαι της

περιοχής μας. Είναι γεγονός ότι στις ημέρες μας είναι επιτακτικήανάγκη

να μάθουμε όλοι μας την τοπική μας ιστορία, που συμπίmεινα έχει όχι

μόνο πανελλήνιοενδιαΦέρον,αλλά και παγκόσμιο.

Γι' αυτό θα παρακαλέσωτο Πνευματικό Κέντρο Σταυρού, που κατ'

ευτυχή συγκυρία έχει ό,τι εκλεκτότερο υπάρχει. και σε συνεργασία με

τους άλλους ερευνητές επιστήμονες,που υπάρχουν στην πόλη μας, να

συντάξουν ένα εγχειρίδιο τοπικής ιστορίας. που την άλλη Φορά δεν θα

γίνει στο Κάστρο,να γίνει στο Κλειστό Γυμναστήριο,όπου εκεί εισηγητές

θα είναι οι μαθητές του δημοτικούκαι του γυμνασίου,διότι το θέμα μας

είναι όχι μόνο να διαβάσουμετο Σταυροδρόμιή τα πρακτικά,που απευ

θύνονταισε όσους ξέρουμε πού Φθάνουντα γραπτά αυτά, αλλά να φτά

σουν στους νέους. Γιατί έτσι, θα θυμούνταιοι παλιοί και θα μαθαίνουνοι

νέοι.

Εγώ προσωπικά,θέλω να ευχαριστήσωαπό την θέση του Προέδρου

της Επιτροπής ονοματοθεσίας των οδών. τον Πρόεδρο του Τοπικού

Διαμερίσματος,τον Γιάννη Μακρή, και τον Τάσο Καραναστάση,οι

οποίοι δεν αρκούνταιμόνο να γράφουν στο Σταυροδρόμι.ή να οργανώ

νουντα συνέδρια,έκανανκαι πράξη τον τοπικότους πολιτισμό,την ιστο

ρία τους. Ύστερα από επαΦή και συνεννόηση,έκαναν οι ίδιοι τα τοπω

νύμια, ονόμασαν δηλαδή τους δρόμους και τις πλατείες τους. σύμφωνα

με αυτά τα οποία υπαγορεύειη τοπική τους ιστορία και η εισήγησήτους

αποτελεί πρότυπο προς όλες τις γειτονιές, προς όλες τις συνοικίες της

πόλης μας, για την ονοματοθεσία.

Θερμά συγχαρητήριακαι εύχομαιτο μεράκιτους να μεταδοθείκαι σε
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Πρακτικά 40υ Συνεδρίου Φθιωτικής Ιστορίας 5

άλλους και να αποτελέσουν πρότυπα προς μίμηση. Ευχαριστώ.

Στέλλα Κουνούκλα.Παλιαλέξη: Παρακαλώ τον επικεφαλής της

Δημοτικής Κίνησης Παρέμβασης Πολιτών και Δημοτικό Σύμβουλο κ.

Βασίλη Κυριακάκη, να έρθει στο βήμα.

Βασίλη; Κυριαχάκη;: Κύριοι Πρόεδροι, εκλεκτοί προσκεκλημένοι,

κυρίες και κύριοι, ευχαριστώ κατ' αρχάς την Οργανωτική Επιτροπή του

Συνεδρίου, για την πρόσκληση να παρακολουθήσω τις εργασίες του,

καθώς και για την πρόσκληση να απευθύνω έναν σύντομο χαιρετισμό.

Είναι ιδιαίτερη τιμή για μένα, να παρευρίσκομαι σε ένα Συνέδριο LotQ

ρίας του τόπου μας. Μ' αυτή την ευκαιρία, θέλω να εξάρω την μεγάλη

συμβολήτου ΠνευματικούΚέντρου Σταυρούκαι ιδιαίτερατων μεγάλων

δασκάλωνμας, του κ. Μακρή και του κ. Καραναστάση,των εμπνευστών

αυτού του Συνεδρίου,που εδώ και χρόνια πρωτοστατείστην έρευνα και

καταγραΦή της ιστορίας του τόπου, στην διατήρησητης ιστορικής μνή

μης, αλλά και για την γενικότερησυμβολήστον πολιτισμότου τόπου μας.

Κυρίες και κύριοι, η ιστορία δημιουργείταιεδώ και χρόνια, εδώ και

αιώνες, από την προσπάθειατου ανθρώπου να αλλάξει τις συνθήκες της

ζωής του προς το καλύτερο. Δημιουργείταιόμως από την προσπάθεια

εκατομμυρίων απλών ανθρώπων, και από τα αντίθετα συμΦέροντα

υπάρχουν μεταξύ των κοινωνικώντάξεων. Ενώ όμως δημιουργείταιαπό

όλους αυτούς,από τον απλό κόσμο,δεν γράφεταιεξ ίσου με την αντικει

μενικότηταπου επιτάσσειη εm.στήμη,από όλους. Συνήθως,την συγγρα

Φή της ιστορίας την κάνει κάθε Φορά η κοινωνικήτάξη που κυριαρχείσε

κάθε ιστορική φάση.

Εμείς πιστεύουμε ότι όλοι μας πρέπει να προσπαθήσουμεστην όσο

γίνεταιπιο αντικειμενικήέρευνα και καταγραΦήτης ιστορικήςαλήθειας,

στην αποκατάσταση της ιστορικής αλήθειας, που σήμερα πάσχει. Και

βλέπουμε πολλές και συστηματικέςπροσπάθειες,από διάφορες πλευρές

στην κοινωνία μας, να διαστρεβλωθείκαι να αλλοιωθεί η ιστορία του

τόπου μας, όχι μόνο της Φθιώτιδας, αλλά γενικά η ιστορία της χώρας

μας, αλλά και η παγκόσμια, προς τις κατευθύνσεις που οι κυρίαρχες

δυνάμεις θέλουν.

Γι' αυτό λοιπόν, θεωρούμε σημαντικήτην συμβολή του Πνευματικού

Κέντρου Σταυρού, που πιστεύουμε ότι χρόνια τώρα προσπαθεί, σε μία

κατεύθυνσηαντικειμενικήςιστορικήςέρευνας.Και βλέπουμ.εκαι από την

θεματολογίατου συνεδρίου,να είναιπλούσιακαι να μη διστάζεινα θίξει,

ακόμα και την πρόσφατη ιστορία που τόσο έχει διχάσει στο παρελθόν

τους Έλληνες.

Επίσης, σαν δημοτική κίνηση θα είμ.αστε πάντα στο πλευρό όσων

πραγματικάενδιαΦέρονταιγια την διατήρησητης ιστορικής μνήμης και

γι' αυτό παλεύουμε,ώστε το ΠνευματικόΚέντρο Σταυρού όπως και τα

άλλα νομικά πρόσωπατου Δήμου, να διατηρήσουναυτή την αυτονομία,
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6 Πνευματικό Κέντρο Σταυρού Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου "αμιέων

να διατηρήσουν την δημοκρατική τους λειτουργία, για να μπορούν να

συμβάλλουν το μέγιστο στους δημότες μας.

Ευχαριστώ και πάλι και εύχομαι καλή επιτυχία στις εργασίες του

συνεδρίου.

Στέλλα Κουνούκλα.Παλιαλiξη: Παρακαλώ τον Γραμματέα της Διοι

κούσας Επιτροπής του ΤΕΕ Ανατολικής Στερεάς, πρώην Πρόεδρο της

Κοινότητας Σταυρού και ένα από τα ιδρυτικά μέλη του Πνευματικού

Κέντρου Σταυρού. τον κ. Αποστόλη Καραναστάση, να έρθει στο βήμα.

Αποστόληι; Καραναστάσηι;: Παρ' ό,τι δεν ήταν προγραμματισμένη η

δική μου παρέμβαση και χαιρετισμός, εγώ θα ήθελα να ξεκινήσω με κάτι

πάρα πολύ σημαντικό και συγκινητικό. Όταν το 1992 σαν τότε Πρόεδρος

της Κοινότητας Σταυρού, αποφασίσαμε όλο το Κοινοτικό Συμβούλιο να

κάνουμε μία προσπάθεια για να αναβαθμίσουμε τον τόπο και η πνευμα

τική κίνηση να πάρει έναν χαρακτήρα οργανωτικό, και κάναμε τότε το

Πνευματικό Κέντρο, δεν μπορούσα να περιμένω, σας το λέω ειλικρινά,

ότι σήμερα θα ήμασταν σε μία συνέχεια, να χαιρετίζω το 40 Συνέδριο της

Ιστορίας μας.

Και μ' αυτό θα ήθελα να τελειώσω, ότι είναι πάρα πολύ συγκινητικό,

είναι πια ένας θεσμός. Εγώ να ευχαριστήσω όλους αυτούς, οι οποίοι στα

θήκανε δίπλα μας από το 1992 και μετά, βοηθήσανε την προσπάθεια

αυτή, όλους τους φορείς, όλες τις υπηρεσίες. Και πραγματικά, είναι

συγκινητικό ότι φαίνεται και από τον τρόπο με τον οποίο αυτή τη στιγμή

αρχίζουμε και χειριζόμαστε την τοmκή μας ιστορία. Ανέφερε πριν και ο

κ. Κυριακάκης, ότι γίνονται και τολμηρές παρεμβάσεις, όσον αφορά και

την νεότερη ιστορία μας.
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Πιστεύω ότι τα αποτελέσματα θα είναι πάρα πολύ σημαντικά. θα

έχουμε συνέχεια. και αυτό το οποίο αναΦέρθηκε, ότι κάποια στιγμή θα

πρέπει η τοπική ιστορία, μια και έχουμε και εκπροσώπους της Πρωτο

βάθμιας εκπαίδευσης εδώ. ότι η τοπική ιστορία Οα πρέπει να διδαχτεί και

στα δημοτικά, με έναν τρόπο φυσικά που πολύ καλύτερα το ξέρουν αυτοί

από μένα, για να μπορέσουμε να διατηρήσουμε την ιστορική μνήμη.

Να ευχαριστήσω για μία ακόμη φορά το Πνευματικό Κέντρο και ιδι

αίτερα την οργανωτική επιτροπή και όλο το Δ.Σ. για την τιμή που μου

κάνανε να με προσκαλέσουν.Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.

Στέλλα Κουνούκλα.Παλιαλέξη:. Παρακαλώ την Προίσταμένη του

30υ Γραφείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, κα Χριστίνα Αντζουλή, να

έρθει στο βήμα. Εκπροσωπεί και τον Δ1ντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

τον κ. Τσώνο.

Χ@ιστίναΑντζουλή: Κύριοι εκπρόσωποι φορέων και θεσμών, εκλεκτό

Προεδρείο, αξιότιμοι κυρίες και κύριοι.

Εκ μέρους της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης χαιρετίζω το 40 Συνέδριο

ΦθιωτικήςΙστορίας και εύχομαι οι εργασίες του να στεΦθούναπό πλήρη

επιτυχία.Συγχαίρωθερμά το ΠνευματικόΚέντροΣταυρού,για την πολύ

χρονη προσφορά του στο τομέα της τοπικής ιστορίας. Η τοπική ιστορία

μέχρι πρόσφατα, αποτελούσε ένα στενό κύκλο λαογράφων, αρχαιολό

γων. ερευνητών,οι οποίοι ανακοίνωναντα προίόντα της έρευνάς τους σε

συνέδρια και εξειδικευμένες περιοδικές εκδόσεις. Η εκπαίδευση αντιμε

τώπιζε το θέμα ακροθιγώς,είτε με τη μορΦή της πατριδογνωσίας,η οποία

δεν ήταν ακριβώς τοπική ιστορία. είτε με μία συνοπτική και ευκαιριακή

αναφορά σ' αυτό, επ' ευκαιρία επισκέψεων,εκδρομών,τοπικών επετείων

και εορτασμών.

Τα τελευταία όμως χρόνια, όλο και περισσότεροιπαιδαγωγοί έστρε

ψαν το ενδιαΦέροντους στην εισαγωγή της τοπικής ιστορίας στην εκπαί

δευση. ΤΟ θέμα βέβαια δεν ήταν δυνατόν να αφήσει αδιάΦορο και το

Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, του οποίου ο Σύμβουλος.ο κ. Βώρος, με ανα

κοινώσεις σε συνέδρια και με άρθρα του, υπήρξε θερμός συνήγοροςτης

εισαγωγήςτης τοπικής ιστορίας στα σχολεία.

Σήμερα στα σχολεία μας. στα πλαίσια του ωρολογίου προγράμματος

που σχετίζεται με την διαθεματικότητα,διδάσκεταιη τοπική ιστορία. Οι

λόγοι δε που την επιβάλλουν, είναι πρωτίστως εκπαιδευτικοί.Γνώση της

ιδιαίτερης πατρίδας,αλλά και εθνικοί και πολιτισμικοί.Η τοπική ιστορία

με τις πλούσιες εποπτείες. επιτρέπει καλύτερη μεθοδολογική προσέγγιση

γt:.Ύονότωνπου διαδραματίστηκανστο πρόσφατο ή στο απώτερο παρελ

θόν. Οι μαθητές θεωρούν ότι τα γεγονότα αυτά συνδέονται με την ζωή

τους, με τους προγόνουςτους, με το τόπο όπου ζουν.

Η έρευνα της τοπικής ιστορίαςφέρνειτον μαθητή σε επαΦή με τα προ-
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8 Πνευματικό Κέντρο Σταυρού Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Λαμιέων

βλήματα του τόπου του, του επιτρέπει να ενδιαΦέρεται γι' αυτά και να

συμμετέχει στις κοινωνικές διαδικασίες. Εισάγει ακόμη τον μαθητή βαθ

μιαία στην μέθοδο σκέψης και διερεύνησης των ιστορικών γεγονότων.

Και αυτό, πιστέψτε, είναι ένα καλό γύμνασμα για να μελετήσουν αργότε

ρα με αντικειμενικότητα την γενική ιστορία, ανατρέχοντας στις αιτιώδεις

σχέσεις των γεγονότων και υποβάλλοντας σε κρίση τα αποτελέσματα.

Τέλος, ο κίνδυνος μέσα στην Ενωμένη Ευρώπη να χάσει την ταυτότη

τά της κάθε επιμέρους χώρα, είναι ένας επιπλέον λόγος για τον οποίο η

τοπική ιστορία και τα στοιχεία του λα'ίκσύ πολιτισμού, πρέπει να πάρουν

την θέση που τους αρμόζει στο εκπαιδευτικό μας σύστημα. Για τον νομό

Φθιώτιδας, που είναι ο τόπος των θρύλων και της ιστορίας, που είναι το

γεωμετρικό κέντρο του Ελληνικού χώρου, η έρευνα και η μελέτη της

τοm.κής ιστορίας αποκτά συγχρόνως και πανελλήνιο ενδιαΦέρον. Γιατί

έχουμε χρέος να δώσουμε μέλλον στο ιστορικό μας παρελθόν.

Σας ευχαριστώ. Καλή επιτυχία στις εργασίες σας.

Στέλλα Κουνούκλα.Παλιαλέξη: Παρακαλώ και την Προίσταμένη της

ΙΔ' ΕΦορ(ας Αρχαιοτήτων, κα Παπακωνσταντίνου, να έρθει στο βήμα.

Μάνη Παπακωνσταvτίνoυ: Καλημέρα σας. Εκ μέρους της ΙΔ' ΕΦο

ρίας ΠροΤστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, της οπο(ας π.ρο·iσταμαι,

θα ήθελα να συγχαρώ θερμά το Πνευματικό Κέντρο Σταυρού, για το

σημαντικότατο έργο το οποίο προσΦέρει όλα αυτά τα χρόνια, με την

πολυσχιδή δραστηριότητά του σε θέματα που σχετίζονται με την τοm.κή

ιστορία, την λαογραΦ(α και τον πολιτισμό, αλλά και την συνέπεια και

υπευθυνότητα που επιδεικνύει σε κάθε διοργάνωσή του.

Το Υπουργείο Πολιτισμού και η Εφορία Αρχαιοτήτων Λαμίας στηρί

ζουν ενεργά το Συνέδριο με την συμμετοχή εκπροσώπου τους σε όλες τις

διοργανώσεις. Φέτος συμμετέχει με 4 ανακοινώσεις νέων αρχαιολόγων

της υπηρεσίας, οι οποίοι θα παρουσιάσουν θέματα τα οποία σχετίζονται

τόσο με το ανασκαφικό μέρος της υπηρεσίας, όπως είναι η παρουσίαση

ενός πολύ πρόσΦατου ευρήματος, το οποίο προέκυψε μετά από ανασκα

Φή, στο πλαίσιο κατασκευής του πετάλου του Μαλιακού και βρίσκεται

στο τμήμα Σκάρφεια - Θερμοπυλες. Πρόκειται για μία αγροικία υστερο

ρωμαίκών χρόνων, την οποία έχει προτείνει στο Υπουργείο Πολιτισμού η

Εφορία μας, να παραμείνει ορατή και επισκέψιμη, να αναδειχθεί. Βρί

σκεται σε επαΦή με την Εθνική Οδό και πιστεύουμε ότι θα είναι ένα

σημαντικό στοιχείο του ευρύτερου χώρου των Θερμοπυλών.

Επίσης, παρουσιάζονται ευρήματα από ανασκαΦές στο Νοτιοανατο

λικό νεκροταφείο της Λαμίας, με ιδιαίτερη σημασία, εκθέματα του

Αρχαιολογικού Μουσείου Λαμίας, όπως το αγαλμάτιο Αρποκράτη, το

οπο(ο εκτίθεται στον προθάλαμο του α' ορόΦου και επίσης, οι λατρείες

και τα ιερά σε έναν σημαντικό αρχαιολογικό χώρο της Βόρειας Φθιώτι

δας. την Μελιταία, όπως προκύπτουν τόσο από ευρήματα ανασκαΦών,
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όπως το Ασκληπιείο το οποίο έχει ανασκαφεί παλαιότερα στην περιοχή

της Μελιταίας. ή το ιερό της Αρτέμιδος Ενοδίας. αλλά και επιγραΦές και

από νομίσματα. από τα οποία τεκμηριώνεται η λατρεία του Διός στην

περιοχή. του Ερμή. του Ποσειδώνα. της Δήμητρας. Πιστεύουμε ότι όλες

αυτές οι ανακοινώσεις θα έχουν ιδιαίτερο ενδιαΦέρον. είναι ενδιαΦέρον

και πολύ σημαντικό και κάτι το οποίο πρέπει να χαιρετίσει και το Συνέ~

δριο. το ότι οι νέοι αρχαιολόγοι πλέον της εφορίας. παίρνουν την σκυτά

λη, βγαίνουν και παρουσιάζουν το έργο της υπηρεσίας. το οποίο πρέπει

να γίνει κτήμα του κοινού.

Ευχαριστώ πάρα πολύ το Δ.Σ. για την πρόσκληση. να απευθύνω χαι

ρετισμό στο Συνέδριο. Εύχομαι η προσπάθεια του Πνευματικού Κέντρου

να βρει συνεχιστές αλλά και μιμητές σε όλο τον νομό Φθιώτιδας και καλή

ε:πιτυχία στις εργασίες του.

Στέλλα Κο"νο\ικλα.Παλιαλέξη: Ο λόγος στο Προεδρείο. Παρακαλώ.

ο κ. Καραναστάσης και ο κ. Μακρής. Ευχαριστώ.

Αναστάσιο; ΚαραναΟ1άση;: Εκ μέρους της Οργανωτικής Επιτρο

πής σας καλωσορίζουμε στο 40 ΣυνέδριοΦθιωτικήςΙστορίαςπου διορ

γνώνει το Πνευματικό Κέντρο Σταυρού σε συνεργασίαμε την ΤΕΔΚ

Ν. Φθιώτιδας το τριήμερο 9- 11 Νοεμβρίου 2007.
Στόχος του συνεδρίου. όπως και των τριών :προηγουμένων. είναι να

ερευνηθεί, καταγραφεί, αναδειχθεί και να γίνει ευρύτερα γνωστή η

μακραίωνη ιστορική και πολιτιστική διαδρομή της Φθιώτιδας και των

κατοίκων της, που χάνεται στο βάθος του χρόνου και στο μύθο. Η

οργάνωση του συνεδρίου μας δίνει το ερέθισμα να ερευνήσουμε γεγονό

τα και καταστάσεις, να αξιολογήσουμε τα αποτελέσματά τους και την

επίδρασή τους στην πορεία του τόπου. Όσο καλύτερα και βαθύτερα

γνωρίζουμε το παρελθόν και την ιστορία μας ,τόσο καλύτερα :προχωρά

με στο παρόν και ατενίζουμε το μέλλον.

Ο Ιρλανδός Έντμοντ Μπούρκ(1729-1797) λέει «Οι λαοί που δε βλέ

πουν τους προγόνους τους, δε βλέπουν και τους απογόνους τους)}.

Η γνώση της τοπικής μας ιστορίας μας βοηθά να αναγνωρίσουμε τις

ρίζες μας, να εντρυΦήσουμε στο παρελθόν, να εξάγουμε συμπεράσματα

και διδάγματα απ' αυτό για να ελέγξουμε το παρόν και να χαράξουμε το

δρόμο για το μέλλον. Η ιστορία θα λέγαμε είναι το φως στα χέρια του

παρόντος, που φωτίζει και καθοδηγεί το μέλλον. Η ιστορική γνώση εξα

σφαλίζει τη συνέχεια και την ενότητα της παρουσίας ενός λαού μέσα στο

χρόνο. Η Φθιώτιδα με την μακραίωνη, την συνεχή και πάντα ενεργό συμ

μετοχή της στο ιστορικό γίγνεσθαι, με μια κληρονομιά που ξεπερνά τα

στενά όρια της περιοχής μας οφείλει να γνωρίζει και να κάνει κτήμα της

την ιστορία της. Η ιστορική και πολιτιστική κληρονομιά είναι η καλύτερη

επένδυση για το μέλλον του τόπου μας.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:42:54 EEST - 54.226.8.97



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

Στο τριήμερο των εργασιών του 40υ Συνεδρίου Φθιωτικής Ιστορίας

θα ανακοινωθούν ενδιαΦέροντα ιστορικά, αρχαιολογικά. θρησκευτικά.

πολιτιστικά, λαογραφικά στοιχεία από ένα αξιόλογο δυναμικό Εmστη

μόνων, ερευνητών, ιστιοριοδιΦών, που με φροντίδα και μεράκι έχουν

ετοιμάσει τις αξιόλογες εισηγήσεις τους. Επίσης στα πλαίσια του συνε

δρίου και ως παράλληλη εκδήλωση θα λειτουργήσει, στην αίθουσα «Αλέ

κος Κοντόπουλορ) της Δημοτικής Πινακοθήκης Λαμίας, έκθεση με θέμα

«150 χρόνια Φθιωτικού Tύπoυ~) σε συνεργασί , με τα Γενικά Αρχεία του

Κράτους - Αρχεία Ν. Φθιώτιδας. Η έκθεση αυτή πραγματοποιείται για

πρώτη φορά στη Λαμία και αφορά τις εφημερίδες που εκδόθηκαν στη

Φθιώτιδα από το ]856 με το «ΦΑΡΟ ΤΗΣ ΟΘΡΥΟΣ» μέχρι σήμερα.

Η έκθεση περιλαμβάνει πλαστικοποιημένες τις πρώτες σεςλίδες όλων

των τίτλων των εφημερίδων που κυκλοΦόρησαν στη Φθιώτιδα τα τελευ

ταία 150 χρόνια. Η έκθεση θα διαρκέσει μέχρι ]7 Νοεμβρίου και στη

συνέχεια θα μεταφερθεί σε αίθουσα του ανακαινισθέντος παλαιού διδα

κτηρίου του Δημοτικού Σχολείου Σταυρού.

Μαζί μας σήμερα είναι και μας τιμά με την παρουσία του ο Καθη

γούμενος της Ιεράς Μονής Αγάθωνος Πανοσιολογιότατος Δαμασκηνός

Ζαχαράκης, τον οποίον ευχαριστούμε.

Επίσης παρευρίσκεται και ο Δήμαρχος Ξυνιάδος κ. Κοντονάσιος τον

οποίο και καλωσορίζουμε.

Πριν δώσουμε το λόγο στον πρώτο ομιλητή της πρωινής συνεδρίασης

θα ανακοινώσουμε, για να καταγραφούν στα πρακτικά δύο χαρετι

σμούς, αυτόν του Δημάρχου Πελασγίας, του συναδέλφου Τιμπλαλέξη

Χρήστου, ο οποίος εύχεται ε:πιτυχία στο Συνέδριο μας και εκφράζει τη

λύπη του διότι λόγοι ανεξάρτητοι της θέλησής του τον εμποδίζουν να

είναι σήμερα μαζί μας. Και του Δρα Χρήστου Οικονομόπουλου, παιδο

χειρουργού, Προέδρου της Ελληνικής Ονοματολογικής Εταιρείας, ο

οποίος απευθύνεται στον κ. Δήμαρχο ως Πρόεδρο της Οργανωτικής Ε:πι

τροπής και χαιρετίζει το 40 Συνέδριο Φθιωτικής Ιστορίας. Θυμάται

παλιές επισκέψεις του, επί δημαρχίας Παπασιοπούλου, που είχε κάνει

εδώ διαλέξεις και ανακοινώνει ότι το 50 Ονοματολογικό Συνέδριο, της

Ελληνικής Ονοματολογικής Εταιρείας, με μοναδικό θέμα «Ονοματολο

γικά Φθιώτιδαρ>, θα πραγματοποιηθεί στην Λαμία στις αρχές Οκτωβρί

ου του 2008 στον Φιλόξενο Πνευματικό Φάρο της Ρούμελης. Εύχεται

πλήρη ευόδωση των εργασιών.

Ευχαριστούμε θερμά τόσο τον κ. Οικονομόπουλο όσο και το Δήμαρ

ΧΟ Πελασγίας τον κ. Χρ.Τιμπλαλέξη.
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1η Συνεδρίαση

Προεδρείο:

Καραναστάσης Αναστάσιο; - Μακρής rιάννης

ΕΙΣΗ[ΗΤΕΣ - θΕΜΑΤΑ

Σταυρόπουλος Βασίλειος

«Η Ιστορία του Δημ. Σχολείου Μοσχοκαρυάς

μέσα από το διασωθέν αρχειακό - φωτογραφικό υλικό

και τις αφηγήσεις της ζωής»

Καλλιώρας rεώργιος

«Περί ορίων Λαμιέων και γπαταίων ο λόγος και άλλα ιστορικά

στοιχεία του γεωγραφικου Διαμερίσματος Λυγαριάς»

Σπυρόπουλος Ηλίας

,<Οι μπαρουτόμυλοι του Μαυρίλου»

Δελημπού@ας Χ@ήστος

«Η αποξηραμένη λίμνη της Ξυνιάδας. ΩΦέλειες - Βλάβες»

Αποστολόπουλος θεόδω@οι;

«Οι θυσίες της Ομβριακής κατά την Ιταλογερμανική κατοχή»

Ζήση Ιωάννα

«Η Λαμία στις περιγραΦές ξένων περιηγητών. Έντουαρντ Σάρτον»

Καραγεώργος Νικόλαος

«Οι Έλληνες είναι αυτόχθονες, άμεσοι απόγονοι των Πελασγών»

Ε@ωτήσεις - απαντήσεις· απόψεις

επί των εισηγήσεων της Ι ης Συνεδρίασης
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ΕΙΣΗΙΉΤΗΣ

Σταυ@όπουλο; Βασίλειος

E""αιδεunxός EUiικης Αγωγης

θΕΜΑ

«Η ιοτορ(α του Δημοτικού ΣχολεΙου Μοοχοκαρυάς Φθιάπιδας? μtoα

αJIf} το διασωθέν αρχειακό, φωτoγραψtκό υλικό και τις αφηγήσεις της

ζωής. Από το>χΟεςorο σήμερα. Το αύριο, το ~~πρέπειn».

Τ
ο Δημοτικό Σχολείο Μοσχοχασυάς αντικατοπτ@ίζειτην εξέλιξη

του χoινωvιχoύ ιστού της χώρας από την αγ@οτική οικονομία,

στην αστυφιλία χαι τη μετανάστευση. Το αρχειακό υλικό που διασώζε

ται στο χώ@ο του σχολεΙΟυ εξετάζεται ως προς τα σημαντιχά ΎΕΎονότα

που τυχόν έχουν χαταγραφεί. ΤΟ φωτογ@αφικό υλικό που διασώζεται

κυρίως στο χώ@ο του σχολείου, σε συνδυασμό με τις Π@οσωπιχές αφη

γήσεις, εμπλουτίζουν την έ@ευνα του α@χειακού υλικού. Ο. «φηγήσεις

σχετικά με τη σχολική φοίτ/ση χαι ζωή, αποδίδουν τόσο το εκπαιδευτι

κό, όσο και το κοινωνικοπολιτικό χα. οικονομικό συγκείμενο εκείνης

της εποχής.

Πριν τα χρόνια της Κατοχής και του εμφυλίου πολέμου, το σχολείο

στεγαζόταν σε μια διώροφη πέτρινη οικία στο κέντρο του χωριού, ιδιο

κτησίας κ. Δημητρίου Χανή. Σήμερα το οίκημα διατηρείται σε πολύ καλτ]

κατάσταση από τους απογόνους του ιδιοκτήτη. Μετά τον εμΦύλιο πόλε

μο, περί το 1948-1949, το σχολείο στεγάστηκε στο ανατολικό τμήμα του

χωριού, σε απόσταση 500 περίπου μέτρων από τη σημερινή του θέση. Για

τη στέγαση χρησιμοποιήθηκε στρατιωτικού τύπου αποθήκη, γνωστή ως

«τολ», την οποία οι κάτοικοι αποκαλούν ακόμα και σήμερα ως «παρά

γκα». Οκτώ περίπου χρόνια μετά, το 1957, με κρατική δαπάνη, εm. προε

δρίας της κοινότητας κ. Κουβέλη Γεώργιου και διευθύνσεως του σχολεί

ου, κ. Κιούση Κων/νου, άρχισε η ανέγερση του υπάρχοντος διδακτηρίου

στην κεντρική πλατεία του χωριού, το οποίο αποπερατώθηκε ένα χρόνο

αργότερα, το Ι 958. Το διδακτήριο αποτελείται από δύο αίθουσες και ένα

βοηθητικό χώρο μεταξύ των αιθουσών.

Στο χώρο του διδακτηρίου διασώζονται τα πιστοποιητικά σπουδής

των μαθητών κυρίως από τη δεκαετία του '50 και μετά, καθώς εmσης και

τα πιστοποιητικά σπουδής των μαθητών εκείνων που φοιτούσαν στη

νυχτερινή σχολή. Ο θεσμός της νυχτερινής σχολής λειτουργούσε στο

πλαίσιο αναπλήρωσης των τάξεων για τους μαθητές εκείνους που δεν

πήγαν σχολείο λόγω της Κατοχής και του εμφυλίου πολέμου. Η ευαισθη

τοποίηση σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος, της πρόληψης από

τις δασικές πυρκαγιές και των ενεργειών αναδάσωσης, είναι τόσο σημα-
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14 Σταυρόπουλος Βασίλειος

ντική και επίκαιρη το 1957, όσο και μισό αιώνα αργότερα, αφού η χρονι

κή στιγμή της έρευνας του αρχειακού υλικού συνέπεσε με τις καταστρο·

φικές πυρκαγιές του Αυγούστου του 2007. Σε εγκύκλιο με θέμα την προ

στασία δασών από πυρκαγιές στο Φάκελο εγκυκλίων και διαταγών ετών

1955 έως 1957, γίνεται εκτενής αναφορά στους τρόπους πρόληψης και

αντιμετώπισης από τις πυρκαγιές. Στην ίδια χρονική περίοδο, η αξία και

σι πρακτικές αναδάσωσης αναΦέρονται εκτενώς στο «Βιβλίο Αναδάσω

σης» το οποίο εκδόθηκε από τη Γενική Διεύθυνση Δασών, η οποία ανήκε

τότε στον Τομέα Γεωργίας του Υπουργείου Οικονομίας. Στο Βιβλίο Πρά

ξεων της Μαθητικής Κοινότητας Μοσχοκαρυάς, προάγεται το αίσθημα

του κσινοτισμού και της κοινωνικής προσφοράς μέσα από δραστηριότη

τες, που στοχεύουν στην ευημερία και την αναβάθμιση της ποιότητας

ζωής όλων των κατοίκων του χωριού. Περιποίηση εξωτερικών χώρων,

καθαριότητες εκτός αυλείου χώρου και συνδρομή σε εκδηλώσεις του

χωριού, αποτελούν μερικές από τις δραστηριότητες της Μαθητικής Κοι

νότητας Μοσχοκαρυάς.

Επίσης, στο χώρο του διδακτηρίου, διασώζεται ένα αξιόλογο σε ποιό

τητα φωτογραφικό υλικό, το οποίο, με μέριμνα των υπευθύνων του

Εκπολιτιστικού Συλλόγου, έχει ρετουσαριστεί και κοσμεί το χώρο της

αίθουσας εκδηλώσεων του συλλόγου. Η παλαιότερη φωτογραΦία με

όλους τους μαθητές και το δάσκαλο τους, τον κ, Παπασταθόπουλο, χρο

νολογείται αμέσως μετά το τέλος του εμφυλίου πολέμου, περί το 1948
1949 έξω από το «τολ». Στα παιδικά εκείνα πρόσωπα της σημερινής

γενιάς των 70αρηδων, αντικατοπτρίζονται η ανέχεια, η στέρηση και οι

δυσκολίες ως απόρροια δύο συναπτών πολέμων που σημάδεψαν τη νεό

τερη ιστορία της πατρίδας μας. Το σκηνικό γίνεται πω χαρούμενο στη

χαρακτηριστική και ευρέως γνωστή στους κατοίκους του χωριού φωτο

γραΦία των μαθητών του σχολείου, στις αρχές της δεκαετίας του '70 στην

κεντρική πλατεία, γύρω από την καμήλα με το δάσκαλό τους κ, Ζαχαρία

Πράπα. ΣαΦώς λιγότεροι αριθμητικά είναι οι μαθητές του σχολείου στον

εορτασμό της επετείου της 25ης Μαρτίου στο δεύτερο μισό της δεκαετίας

του '80, συγκριτικά με την προηγούμενη δεκαετία, σε φωτογραΦία από

το αρχείο του αείμνηστου κ. Θωμά Γώγουλου, προέδρου της τότε Κοινό

τητας Μοσχοκαρυάς. Έτσι λοιπόν, σύμφωνα με το μαθητολόγιοπου βρί

σκεται στο Δημοτικό Σχολείο Δειανοκλαδίου,το σχολείο λειτούργησε για

τελευταία φορά κατά το σχολικό έτος 1989-1990 με δασκάλα και προ'ί

σταμένη τη συχωριανή και εν ενεργεία εκπαιδευτικό κ. Σίμου Αικατερί

νη. Έκτοτε, οι μαθητές του χωριού φοιτούν στο κοντινότερο σχολείο, το

οποίο εδρεύει στο Λειανοκλάδι, έδρα του σημερινού ομώνυμου Δήμου.

Από το 1990 έως και το 1996, υπήρξαν πολλές σκέψεις και πληθώρα

διαβουλεύσεων για το τι μέλλει γενέσθαι με το κτίριο του σχολείου. Οι

δύο κύριες απόψεις αφορούσαν στη δημιουργία ή λαογραφικού μουσεί-

•
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Η ιστoρLα τιιυ Δημιιτικιιύ Σχιιλεωυ Muσχoκαρυάς φυιώτιδιις. Ι 5

ου. ή αίθουσας εκδηλώσεων του Συλλόγου Απανταχού Μοσχοκαρυωτών

«ο Άγιος Νικόλαος». Τελικά, το 1996. το Συμβούλιο της τότε Κοινότητας

Μοσχοκαρυάς απεφάνθη να λειτουργήσει η μία αίθουσα ως χώρος εκδη

λώσεων του Συλλόγου και η δεύτερη ως λαογραφικό μουσείο. Οι εργα

σίες για τη δημιουργία λαογραφικού μουσείου δεν έχουν αποπερατωθεί.

Η αίθουσα εκδηλώσεων του Συλλόγου έχει διαμορφωθεί με τον απαραί

τητο εξοπλισμό για τη διεξαγωγή εκδηλώσεων, όπως ο εορτασμός της

Αγίας Παρασκευής και του προστάτη του χωριού, του Αγίου Νικολάου

και για εκδηλώσεις συχωριανών οι οποίοι διαμένουν εντός και εκτός του

χωριού.

Το Δημοτικό Σχολείο Μοσχοκαρυάς του σήμερα, αποτελεί παράδειγ

μα σωστής πρακτικής όσον αφορά τη σύνδεσή του με την πορεία του

χθες: Από χώρος γνώσης και μάθησης αποτελεί πλέον χώρο πολιτιστικών

δραστηριοτήτων. Η πραγματικότητα της μετανεωτερικής περιόδου που

διανύουμε, αποδίδει δυο διαφορετικές όψεις του αύριο: Από τη μια πλευ

ρά διαφαίνεται ο μαρασμός ως συνέχεια και συνέπεια του κύματος αστυ

Φιλίας και της στροΦής στις αξίες της νέας οικονομίας και του ανταγωνι

σμού, από την άλλη ωστόσο η προσπάθεια κοινοτισμού μέσα από πολιτι

στικές δραστηριότητες καθιστά το χώρο του διδακτηρίου σημείο όπου το

χθες 'δένει' αρμονικά με το σήμερα.

Το χθες, το σήμερα και το αύριο συναντιούνται στο χώρο του

«πρώην}} Δημοτικού Σχολείου Μοσχοκαρυάς, διδάσκοντάς μας το «πρέ

πει>} της σχολικής εκπαίδευσης, σε μω εποχή που οι φωνές για παιδεία,

προσανατολισμένη σε πανανθρώπινες και πολιτισμικές αξίες, γίνονται

ολοένα και περισσότερο στεντόρειες. Η ιστορική πορεία του Δημοτικού

Σχολείου Μοσχοκαρυάς μας διδάσκει ότι εκπαίδευση και πολιτισμός,

δύο συστατικά στοιχεία και όψεις της έννοιας «Παιδε(α}), μας δείχνουν

το δρόμο του 'πρέπει' για ένα αύριο που σΦυρηλατεί τη μνήμη και τη

γνώση για τις γενιές που ακολουθούν.
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Πηγές

Αρχειακό Υλικό

Διασωθέν αρχείο Δημοτικού Σχολείου Μοσχοκαρυάς. φυλασσόμενο

στο χώρο του διδακτηρίου

Μαθητολόγιο Δημοτικού Σχολείου Μοσχοκαρυάς, που φυλάσσεται

στο Δημοτικό ΣχολεΙΟ Λειανοκλαδίου.

Φωroγραφικό Υλικό

Αναπαλαιωμένο υλικό στο χώρο του διδακτηρίου

Επιπλέον υλικό που αντλήθηκε από τα αρχεία των:

κ. Γώγουλου Θωμά t. τέως προέδρου Κοινότητας Μοσχοκαρυάς,με

ευθύνη των οικείων του

κ. Καραγιάννη-ΔροσοπούλουΔήμητρας

κ. ΣταυροπούλουΔήμητρας.

Αφηγήσεις

Στη διαδικασίασυμμετείχανοι εξής κυριούες:

ΓώγουλοςΦώτιος του Ιωάννη,τέως πρόεδροςΣχολικής Επιτροπής.

Καραγιάννη-ΔροσοπούλουΔήμητρα,αντιπρόεδροςτου Δ.Σ. του Συλ-

λόγου ΑπανταχούΜοσχοκαρυωτών«ο Άγιος Νικόλαος»

ΣταυρόπουλοςΙωάννης του Σπυρίδωνος,τέως πρόεδρος Κοινότητας

Μοσχοκαρυάς

ΣταυρόπουλοςΝικόλαος του Δημητρίου,τέως πάρεδρος Κοινότητας

Μοσχοκαρυάς

Σταυροπούλου Δήμητρα, τέως ταμίας του Συλλόγου Απανταχού

Μοσχοκαρυωτών«ο Άγιος Νικόλαος»

ΕΥΧΑΡIΣΤιΕΣ

Στη διαδικασία συλλογής δεδομένων για την εκπόνηση της

παρούσας εισήγησης,καθοριστικήυπήρξε η συμβολή ατόμων και φορέ

ων, στους οποίους εκφράζω τις θερμές μου ευχαριστίες. Συγκεκριμένα:

στο Δ.Σ. του Συλλόγου ΑπανταχούΜοσχοκαρυωτών«ο Άγιος Νικόλα

ορ> και την τότε πρόεδρο του κ. Καραγιάννη-ΔροσοπούλουΔήμητρα,

στο Δήμο Λειανοκλαδίου,στην κ. Άντζουλή Χριστίνα τ. Προίσταμένη

20υ Γραφεισυ Π.Ε. Φθιώτιδας,στον κ. Χαλδούπη Εμμανουήλ τ. Διευ

θυντή του Δημοτικού Σχολείου Λειανοκλαδίου, καθώς επίσης και σε

όλους όσους παρείχαν πολύτιμες πληροφορίες μέσα από αφηγήσεις και

αρχειακόΙφωτογραφικόυλικό.
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Σχολικό Ιτος 1948-49: Μετά το τέλος του ΕμφυλίουπoλiμoυΙξω από το «τολ»

ΟΙ μαθητΙςμε το δάσκαλο τους Παπαorαθόπουλο.

Αρχές δεκαετίαςτου '70 ΟΙ πολλolλΙΥότεροιμαθητiςτου uχo).c{ov

με το δάσκαλο τους Ζαχαρία Πρώτα.
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ΒlοrΡΑΦIΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Ο Βασίλειος Σταυρόπουλος γεννήθηκε το 1975 στη

Λαμία, όπου μεγάλωσε και ολοκλήρωσε τις εγκύκλιες

σπουδές του. Η Μοσχοκαρυά ΦΟιώτιδας αποτελεί τόπο

καταγωγής και των δύο γονέων του. Σπούδασε στο Παι

δαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Αριστστε

λεωυ Πανεm.στημίoυ Θεσlνίκης και συνέχισε σε μεταπτυ

χιακές σπουδές στην Ειδική Αγωγή στο Πανεmστήμισ του

Λιντς της Αγγλίας. Με υπστροΦία του Ιδρύματος Κρατικών ΥποτροΦιών

(ΙΚΥ) ολοκλήρωσε τις μεταπτυχιακές του σπουδές στην Οργάνωση και

Διοίκηση της Εκπαίδευσης και εκπονεί διδακτορική διατριβή στο Παι

δαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Θεσσα

λίας.

Τα τελευταία επτά χρόνια υπηρετεί στη δημόσια εκπαίδευση ως

Δάσκαλος στην Ειδική Αγωγή. Υπήρξε ιδρυτικό στέλεχος και διετέλεσε

για δυόμισι χρόνια πρσίστάμενος στο Κέντρο Διάγνωσης Αξιολόγησης

και Υποστήριξης του Νομού Σάμου. καθώς επίσης και πρόεδρος (2008
2010), αντlJtQόεδρος (2007-2008) και μέλος του Δ.Σ. (2006-2007) της

Πανελλήνιας Ένωσης Ειδικών Παιδαγωγών.

Διαμένει στη Λαμ(α και υπηρετε( στο 20 Ειδικό Δημοτικό Σχολε(ο της

πόλης.
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ΕIΣΗfΗΤΗΣ

Καλλιώρας Γεώργως

σwιαξιoίιχoςσηι<mωnΚός-~ς

θΕΜΑ

Περ' OΡiωv μεταξύ ΥπtlταίΩV και Λαμιέων ο λόγος και αλλά ιστορικά

στοιχεία στο γεωΥραφικό διαμέρισμα της Λυγαριάς.

Π
ριν ξεκινήσω θα ήθελα να ενημε@ώσωτους αναγνώστες ότι τα

παρακάτω αναγραφόμενα στοιχεία είναι αποτελέσματα ερευ

νών ενός μη α@μοδΙΟυ ΠQoσώπoυ σε ιστο@ικά θέματα. Σκοπός μου είναι

η προβολή τους στους νεόΤΕ@ου;, Λυy«@ιώtες και μη, για τη δημιου@

γία ενδιαΦέ@οντος πάνω σε ιστο@ικά θέματα που «φο@ούν το χωριό

μας, με σκοπό τη συλλογή και πα@άδοση ΠΕ@ισσοτέ@ων ιστο@ικών πλη

@οφοριών στους ερευνητές του μέλλοντος.

Στους ιστορικούς χρόνους στη γεωγραφική περιοχή της σημερινής

Λυγαριάς. ως γνωστόν, επικρατούσαν δύο πόλεις κράτηl, η Λαμία πρω

τεύουσα των Μαλιέων και η Υπάτη πρωτεύουσα των Αινιάνων.

Τα όρια των δύο πόλεων ήταν περίπου στην γεωγραφική περιοχή της

Λυγαριάς και απ ότι μαθαίνουμε από σπασμένη πλάκα} με λατινικούς

χαρακτήρες που βρέθηκε το 1855 στις Μεξιάτες οι δύο πόλεις επί εποχής

του αυτοκράτορος Αδριανού είχαν έρθει σε σοβαρή έριδα για το θέμα

των ορίων. Η έριδα δε ήταν τόσο σοβαρή που ο ίδιος ο αυτοκράτορας

έδωσε εντολή να μεταβεί εm.τόπου ο ανθύπατος της Μακεδονίας ΚόΤντος

Γέλλιος Σέντιος Αυγουρίνος για να διαλύσει την έριδα που είχε ξεσπάσει

ανάμεσα στις δύο πόλεις.

Απ ότι φαίνεται ο Ανθύπατος σύμφωνα με το διάταγμα εργάστηκε επί

πολλές ημέρες, για το θέμα των ορίων που έφερε τις δύο πόλεις σε ρήξη.

Συζήτησε με τους συνηγόρους των δύο πόλεων και στο τέλος κατέληξε

στο παρακάτω διάταγμα.

Κατά τον μήνα Μά@τιο αναγνώστηκε διάταγμα του ανθύπατου Κό'ί

ντου fέλιου Σέντιου Αυγου@ίνου το οποίο Π@οκύπτει από επιστολή

αυτού.

[Επειδή ο ά@ιστo~ και μέγιστo~ αυτοκ@άτω@ T@α'ίανό~ Aδ@ιανό~

Aύγoυστo~ μου έγ@αψε να πά@ω γεωμέτ@α; και να κ@ίνω τη διαμάχη

μεταξύ Λαμιέων και Υπαταίων, και να βάλω ryώ τα ό@ια και επειδή εγώ

β@έθηκα επί τόπου πολλέ; φo@έ~ και για πoλλέ~ μέ@ε; και έκ@ινα με

του; συνηγό@oυ~ και των δύο πόλεων _@όντε;,ό@ισατονΙούλιο Βίκτο.

Ι. Έτσι mστεύαμε έως τώρα διότι όπως Οα δούμε παρακ6.τω η αλήθεια ε(ναι διαφο

ρετική.

2. Η αναφερόμεVΙIπλάκαβρωκεταισήμεραστην αρχαιολογικήυΠΙJρεσ(αστο κόστρο
της Λαμ(ας (Φώτοl).
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20 Καλλιώρας Γεώργιος

ρα ω; ανάκλητον γεωμέτρη του Αυγοίιστου και καταλήγω στις εξής

αποφάσεις.

Φιίποl, αλιεύθηΚΕ a-τό το internet.

Αρχή των ο@ίων να είναι από αυτόν τον τόπο για τον οποίον έμαθα

ότι υπήρξε σίδη, η οποία είναι mo κάτω από τον περίβολο που έχει

καθιερωθείγια τον Ποσειδώνακαι από εκεί κατεβαίνουνγια να τη@εί

ται ευθεία γραμμήμέχρι την πηγή Δέρκινα,η οποία είναι πέρα από τον

Σπερχειό ποταμό έτσι ώστε να οδηγεί από τα αμΦίσποι.-ατων Ααμιέων

και γπαταίωνη ευθεία Ύι.tαμμή στην πηγή Δέρκιναπου έχουμε αναφέ

ρει και από εκεί στο λόφο "ήλιο μέσα από τον ρου του Σπερχειού,και

από εκεί στο μνημείο του Εύρυτου, το οποίο βρίσκεται μεταξύ των

σιινόρωντων Λαμιέων ,των Ευρυκανίωνκαι των ΠΡΟΕ@νίων.]

Στο παραπάνωδιάταγμαδεν αναΦέρεταιαν τα όρια ξεκινούσαναπό

το βορρά ή το νότο,αλλά μας λέει ότι ξεκινούσαναπό το σημείο από το

οποίο υπήρξε σίδη και ότι κατά μήκος της οροθετικήςγραμμής υπήρχε

τέμενος του Ποσειδώνος.

Εκτιμούμε ότι ο γεωμέτρης, για να δώσει λύση στο πρόβλημα περί

ορίων, εκμεταλλεύτηκετη μορφολογία του εδάφους και τα παλιά όρια

των δύο πόλεων.

Έτσι, για να μπορέσουμενα εντοπίσουμεαπό πού ξεκινούσε και πού

κατέληγε η οροθετικήγραμμή και πού ήταν το τέμενος του Ποσειδώνος,

πρέπει να λάβουμευπόψη μας τα εξής.

Ιχνη παλαιώνοικισμών

I.Δυτικά του σιδ. Σταθμού στη Θέση Τρυπωλιθάρι και Μαγούλα

υπάρχουνυπολείμματαμεγάλου οικισμού , με το βασικότερο αρχαιολο

γικό εύρημα μία επεξεργασμένη πέτρα ύψους ενός μέτρου περίπου. Στο

πάνω μέρος ήταν σκαλισμένη και σχημάτιζε μία κοιλότητα διαμέτρου

εξήντα έως εβδομήντα εκατοστών. Από την παραπάνω πέτρα έχει λάβει

το όνομά της η γύρω περιοχή (Τρυπωλιθάρι).Το παραπάνω αρχαιολογι-
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κό εύρημα δυστυχώς σήμερα δεν υπάρχει.

Στο ίδιο σημείο η χάραξη της νέας σιδηροδρομικής γραμμής, έφερε

στο φως υπολείμματα αρχαίας πόλης.

Ο Ι.Γ. Βορτσέλας γράφει ότι δυτικά της Λαμίας μεταξύ Σπερχειού και

'Οθρυος ήταν κτισμένη η πόλη Κολάκεια. Η Κολάκεια καταρχάς ήταν

πόλη των Οιταίων, πού αργότερα αποσπάστηκε από τους Μαλιείς .
Κατά τον Θεόπομπο η Κολάκεια γνώρισε μεγάλη ακμή στα χρόνια του

Φιλίππου του Β' και του μεγάλου Αλεξάνδρου .κατεστράφη δε ολοσχε

ρώς από τους Θεσσαλούς διότι έκανε Φιλομακεδονική πολιτική και συνε

χίζει ο ίδιος: [όπως φαίνεται ήταν μέγας κόλακας και οι θεσσαλοί πολύ

καλά κάνανε και κατέστρεψαν την πόλη καλούμενη Κολάκεια]. Για να

έχει αλλάξει δύο φορές χέρια η παραπάνω πόλη θα πρέπει να ήταν κτι

σμένη στην αμφισβητούμενη από τους Οιταίους και Μαλιείς περιοχή.

Ο ίδιος συγγραΦέας αναΦέρει επίσης και την πόλη Ερυθραί, η οποία

ήταν αποικία της πόλης Ερυθραί από τη Μικρά Ασία. Η παραπάνω πόλη

ήταν κτισμένη Ανατολικά ή νοτιοανατολικά της γπάτης . Για την πόλη

Ερυθραί ξέρουμε ότι ήρθε σε έριδα περί ορίων με την Υπάτη. Από επι

γραΦή μαθαίνουμε ότι, για να διαλυθεί η έριδα. κλήθηκαν δικαστές από

την πόλη Οιχαλία.

Με κριτήριο το θέμα περί ορίων που δημιουργήθηκε μεταξύ των

Λαμιέων και Υπαταίων και σαν δεύτερο κριτήριο ότι οι δυο πόλεις σε

κάποια ιστορική στιγμή βρέθηκαν σε αμφισβητούμενη περιοχή. Θα τολ

μήσουμε να υποθέσουμε ότι οι πόλεις Κολάκεια και Ερυθραί, ίσως ήταν

κτισμένες στην γεωγραφική περιοχή της Λυγαριάς. ;;;;
2. Σε σχετικά μικρή απόσταση ανατολικά από το Παλιόκαστρο υπάρ

χουν υπολείμματα παλαιού οικισμού).

Παλιόκαστρο

Ανατολικά της Λυγαριάς στην θέση Παλιόκαστρ04 υπάρχει ακόμη

σήμερα ένα πέτρινο κάστρο γνωστό σαν το κάστρο της Λυγαριάς για

τους ιστορικούς και σαν Παλιόκαστρο για τους ντόπιους.

Ας δούμε πώς περιγράφει το κάστρο της Λυγαριάς ο Γάλλος αρχαιο

λόγος Yves Bequignon πού πέρασε από την κοιλάδα του Σπερχειού γύρω

στο 1930.
[Το αρχαίο οχυρό που βρίσκεται στο ανατολικά του χωριού Τσοπαλ·

νάτες είναι σχεδόν άγνωστο στους κατοίκους ... ωστόσο, δεν είναι καθό·

3. Αρχαιοελ/ηνικόκάστρο ανατολικά της Λυγαριάς. Θα ασχοληθούμε αναλυτικά

στο επόμενοκεΦάλαιο.

4. Με α,τόφασητου υπουργεΙου προεδρΙαςυπ' αριθμόν 894528-] 1-63 (της διευθύν

σεως υπηρεσΙας Αρχαιοτήτων και αναστηλώσεως) τα λείψανα αυτών των τειχών έχουν

κηρυχτεΙ αρχαιολογικοΙ χώροι. ΤΡ. Παπαναγιώτου ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΜΝΗΜΕΙΑ ΤΗΣ

ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ σελ,! 06.
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Φώτο2
λο\l μακριά παρά 20 λεπτά ,αλλά

δεν κτυπά στο μάτι σαν επιβλητική

όψη. Είναι περιτριγυρισμένο από

ένα τοίχο από ταιριαστέ; πέτρει;. Η

μορφή 10υ είναι ελλειψοειδής. Ο

μεγάλος άξονας είναι 200 μέτρα

ενώ ο μικρός 4S μέτρα και η περί·

μετρος 10υ περίπου 800 μέτρα. ΤΟ

~όχωμα είναι καλά διατηρημένο

κυρίως δυτικά. όπου διατηρούνται

κομμάτια πο\ι έχουν μέχρι 20 μέτρα μήκος.

Το μέσο πάχος 10υ τείχους ποικίλει από 1.85·1.40 μέτρα. Το ύψος

φτάνει νότια 1.60·2 μέτρα. άλλΟΤΕ 1.40 μέτρα.

ΤΟ τείχος είναι χτισμένο πάνω σε χοντρές πtτρ~ και πάνω στις οποί

ες έχει τεθεί ένα διπλό τοίχωμα εσωΤΕρικά και εξωΤΕρικά με μπλοκάρι.

σμα από πέτρες.

Στην ανατολική πλευρά υπάρχουν διάσπαρτα μπλοκ και τείχηίιψου;

1.60 μέτρα και πάχους 1.65 μέτρα.

Φαίνεται ότι κάποια πόρτα υπήρχε στο ανατολικό σημείο, όμως ίσως

να μην ταιριάζει στην κλασική θεωρία. Στο εσωτερικό αυτoiι του οχυ·

ρoiι παρατηρoiιμε σωρoiις από πετρώματα, τα οποία όμως δεν έχουν

αναγνωριστεί χωρίς την απαραίτητη δειγματοληψία.

Από το φρoiιρω, η θέα στην κοιλάδα αγκαλιάζει όλη τη δεξιά όχθη

του Σπερχεωiι και τα γiιρω χωριά από δυτικά προς ανατολικά Υπάτη,

Μεξιάτες, Κομποτάδες, και μέχρι τη θάλασσα.]

Οι ιστορικοί και περιηγητές που ασχολήθηκαν μέχρι σήμερα με την

εξερεύνηση της περιοχής m.στεύoυν ότι το Παλιόκαστρο ήταν αμυντικό

έργο των Μαλιέων απέναντι στους Αινιάνες. Αν όμως κάποιος προσέξει

καλύτερα κάποιες λεπτομέρειες. θα δει ότι τα πράγματα δεν ε(ναι έτσι

ακριβώς.

Π.χ. Η θέση της εισόδoυ~ θα ήταν διαφορετική, αν το κάστρο ήταν

έργο των Μαλιέων, τότε η ε(σοδος θα ήταν από την ανατολική πλευρά,

αντίθετα όμως η ε(σοδος του κάστρου ε(ναι φτιαγμένη στη δυτική~βoρει.

οδυτική πλευρά και. αν δεν με γελάει η μνήμη των εφηβικών μου χρόνων.

η ε(σοδος είναι καθαρά στη δυτική και μάλιστα υπήρχαν πετρόχτιστα

σκαλοπάτια που ξεκινούσαν από το χε(μαρρο δυτικά του Παλιόκαστρου

και οδηγούσαν στο κάστρο.

Αυτό που επίσης ε(ναι άγνωστο και έχει περάσει απαρατήρητο από

όλους τους περιηγητές ε(ναι τα (χνη από πέτρινες πλάκες που m.θανόν

5. Εδώ πρέπεινα επισημάνουμεότι η είσοδοςοτην οποία αναΦέρεταιο Bequignon δεν

είναι οτη ανατολική αλλά οτην δυτική πλευρά, όπως πολύ σωστά την τοποθετεί ο Τρ.

Παπαναγιώτου ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΜΝΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ
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6. Παλαιοημερολογίτικογυναικείομοναστήριβόρεια-βορειοανατολικάτης Λυγαριάς

23Περί ορίων μt:ταξύ γπαταίων και Λαμιέων ο λόγος."

είναι υπολείμματα αρχαίου δρόμου

που οδηγούν βόρεια -βορειοδυτικά,

Επίσης άξια παρατήρησης είναι και

η τεχνοτροπία που είναι πελεκημένες

οι πέτρες, τεχνοτροπία που μας παρα·

πέμπει στη μυκηνα'ίκή εποχή, ίσως και

παλαιότερη,

Άξια επίσης προβληματισμού είναι

η θέση που είναι κτισμένο το Παλιόκα

στρο. Αν ήταν έργο των Λαμιέων με σκοπό την παρατήρηση των στρα

τιωτικών κινήσεων των γπαταίων, τότε το κάστρο θα ήταν κτισμένο πιο

χαμηλά στον πρώτο λόΦο πάνω από την Τρατσιέρα, Αντίθετα όμως το

κάστρο είναι κτισμένο ψηλά στον τρίτο λόΦο της ίδιας λοφοσειράς, Μπο

ρούμε να πούμε πως από εκεί είναι δύσκολες οι στρατιωτικές επιχειρήσεις

από το κάστρο, εάν αυτό ανήκε στους Λαμιείς.

Επομένως το Παλιόκαστρο κτίστηκε και χρησιμοποιήθηκε σαν έσχα

το παρατηρητήριο και όχι σαν πολεμικό οχυρό από κάποιους δυτικούς ή

βόρειους γείτονες με σκοπό την παρατήρηση της κοιλάδας του Σπερχει

ού, στην οποία, απ ότι φαίνεται, εκείνη την εποχή δεν είχαν τον έλεγχο.

Επίσης κάποια σοβαρά στρατιωτικά πλεονεκτήματα του Παλιόκα

στρου είναι και τα παρακάτω. Από την ανατολή ελέγχει από απόσταση

ασφαλείας τη νότια είσοδο - έξοδο του Δερβέν Φούρκα.

Έχει ορατότητα από τη θάλασσα έως τα περάσματα βόρεια-βορειο

δυτικά της γπάτης.

Αλλη μια λογική εξήγηση που δικαιολογεί τη θέση του κάστρου τόσο

ψηλά είναι η εξής: Το κάστρο δεν αποκλείεται να ήταν η ακρόπολη της

πόλης που ήταν κτισμένη ανατολικά του κάστρου όπως προαναΦέραμε

στο προηγούμενο κεΦάλαιο. Οι κάτοικοι της, ίσως είχαν φτιάξει την

ακρόπολη της πόλη τους ψηλά, για να μπορούν να αντιμετωπίζουν καλύ

τερα τους αντιπάλους τους.

Κάστ@οτης Αγίας Άν/α~ (Τοπωνύμιο Πέτρες)

Βόρεια βορειοανατολικά του

μοναστηριού της Αγίας Άν/ας υπάρ

χουν υπολείμματα μικρού αρχαίου

κατεστραμμένου κάστρου από πέτρα

και πολύ νεότερο από αυτό του

Παλιόκαστρου. Ανατολικά του

κάστρου υπάρχουν υπολείμματα

οικισμού.

Το κάστρο της Αγίας Αwας πιθα

νόν να χρησιμοποιήθηκε σαν σημείο
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ελέγχου για τα περάσματα που υπάρχουν δυτικά του και ανατολικά του

τα οποία χρησιμοποιούνται ακόμη και σήμερα ενώνοντας το πέρασμα

Δερβέν Φούρκα με την κοιλάδα του Σπερχειού.

Εδώ πρέπει να τον(σουμε ότι ο χείμαρρος που περνάει εμπρός από την

Αγ(α Άννα έχει χρησιμοποιηθεί στο παρελθόν σαν πέρασμα ενώ είναι ο

ίδιος χείμαρρος (ξεριάς) που διασχίζει το χωριό της Λυγαριάς.

ΣΙ αυτόν θα αναφερθούμε στις τελικές εκτιμήσεις περί ορίων γπαταί

ων και Λαμιέων .
ΤΟ δεύτερο πέρασμα ξεκινάει από το Δερβέν Φούρκα περνάει ανατο

λικά από την Αγία Άννα, δυτικά του Παλιόκαστρου και καταλήγει στην

Λυγαριά.

Τοπωνύμια

Το τοπωνύμιο Τσιλλάδις.

ΤΟ τοπωνύμιο Στις Ελλάδες προήλθε m.θανών κατά τους Ελληνωτι

κούς χρόνους ή κατά τον μεσαίωνα και αναφερόταν σε μια συγκεκριμέ

νη περιοχή που καθόριζε τα όρια της παλιάς Ελλάδας. Με το πέρασμα

των χρόνων και τον ερχομό των διάφορων κατακτητών η ελληνική γλώσ

σα άρχισε να ξεφτίζει και το παραπάνω τοπωνύμιο από Στις Ελλάδες

έγινε σιγά - σιγά Το' Ελλάδες. Τσελλάδες και σήμερα ονομάζεται Τσιλ

λάδις, ΤσΈλλάς - Σελάς.
Είναι ο γλωσσικός όρος που καθόριζε τα γεωγραφικά όρια της παλιάς

Ελλάδας. ΤΟ παραπάνω τοπωνύμιο τις Τσελλάδις ή Σελλάς αναΦέρεται

σήμερα σε ένα οροπέδιο στη γεωγραφικtι περιοχtι του Καλαμακίου και σε

ένα συγκεκριμένο χείμαρρο με το ίδιο όνομα που ξεκινάει από το ίδιο

οροπέδιο, κατεβαίνοντας στα ριζά του βουνού. συναντάει μία δασώδη

περιοχή γεμάτη πλατάνια. που σήμερα ονομάζεται Πλατάνα, ο χείμαρρος

συνεχίζοντας την πορεία του για αρκt::τά χιλιόμετρα περνάει μέσα από

μία θαμνώδη περιοχή γεμάτη λυγαριές. καλάμια και διάφορα

δέντρα,(αγριαχλαδιές, κορομηλιές, ροδιές κλπ.) .συνεχίζοντας περνάει

έξω από τον σιδηροδρομικό σταθμό της Λυγαριάς και από εκεί σε σχεδόν

ευθεία γραμμή χωρίζει την κοιλάδα και καταλήγει στον Σπερχειό ποτα

μό.

Αν κάποιος σταθεί στην μέση της γέφυρας πάνω από τον χείμαρρο.

έξω από τον σιδ. Σταθμό και τραβήξει μία νοητή γραμμή παράλληλα με

το χείμαρρο, θα δει ότι αυτή η γραμμή τον βγάζει απέναντι στις Μεξιά

τες.

Αν τον παραπάνω χείμαρρο (Τσιλλάδις) τον συνδυάσουμε τοπωνυμι

κά με το Σπερχειό. που το μεσαίωνα ονομάζονταν Ελλάδα ή Ελλάδας,

αποκτάει ιδιαίτερη ιστορική και γεωγραφική σημασία.

Πρέπει όμως να αναΦέρουμε και την εξής πιθανότητα. Σήμερα. όταν

αναφερόμαστε στο τοπωνύμιο Τσιλάδις εννοούμε το οροπέδιο και το χεί

μαρρο που αναΦέραμε. Όμως στο παρελθόν τα πράγματα μπορεί να μην
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ήταν έτσι. Ίσως, όταν οι κάτοικοι που κατοικούσαν ανατολικά ή δυτικά

των χειμάρρων (Πλατάνα , Βαθύρεμα ), όταν αναΦέρονταν στο τοπωνύ

μιο Τσιλάδις να εννοούσαν την έκταση ανάμεσα στο Βαθύρεμα και στο

χείμαρρο της Πλατάνας, που λέμε σήμερα, ή τη νότια Ελλάδα γενικότε

ρα. Με τον καιρό ίσως η ονομασία να περιορίστηκε μόνο στο συγκεκρι

μένο οροπέδιο και χείμαρρο.

8αθiιρεμα είναι ο μεγαλύτερος χείμαρρος της περιοχής, σε κάποια

σημεία μάλιστα θα μπορούσε κάποιος να τον χαρακτηρίσει και σαν χαρά

δρα.

Ξεκινάει από την κορυΦή της Όθρυς χωρίζει την κοιλάδα και κατα

λήγει στο Σπερχειό ποταμό. Σήμερα αποτελεί το γεωγραφικό όριο που

χωρίζει τη Λυγαριά από τη Στύρφακα.

Απ ότι φαίνεται, το Βαθύρεμα έχει χρησιμοποιηθεί πολλές φορές

κατά το παρελθόν σαν πέρασμα από το πέρασμα Δερβέν Φούρκα προς

την κοιλάδα του Σπερχειού και αντίστροφα.

Είναι ιδιαίτερα ευρύχωρος σαν χείμαρρος και βοηθάει στη μετακίνη

ση στρατευμάτων, κοπαδιών κλπ.

Εκτιμούμε ότι ο συγκεκριμένος χείμαρρος δεν έχει σχέση με τα παρα

πάνω όρια αλλά σε κάποια ιστορική στιγμή1 τα όρια ανάμεσα στις δυο

πόλεις μεταφέρθηκαν δυτικότερα από αυτά που καθόρισε ο ρωμαίος

γεωμέτρης και ο χείμαρρος χρησιμοποιήθηκε γ' αυτόν τον σκοπό.

Εκτιμούμαι ότι το Βαθύρεμα χρησιμοποίησε ο ρωμαίος στρατηγός

Αχίλλειος κατά την κάθοδό του το 191 π.Χ., όπως γράφει ο Τίτος Λίβιος.

«ο Αχίλλειος για να αποφύγει την Ξυνία (Ξενιάδα). η οποία είχε προ

ετοιμάσει την άμυνά της προς τα δυτικά. πέρασε από το Δομοκό στην

κοιλάδα του Σπερχειού μέσα από κάποιο πέρασμα παράπλευρα του Δερ

βέν Φούρκα, στράφηκε νότια και βγήκε στην κοιλάδα της Λυγαριάς,

αλλά, αντί να κατευθυνθεί ανατολικά προς την Λαμία και να την κυρι

εύσει, στράφηκε σε σχεδόν ευθεία γραμμή προς την γπάτψ).

Ο ίδιος συγγραΦέας περιγράφοντας την κάθοδο των Ρωμαίων στην

περιοχή λέει ότι πιθανόν να μην υπήρχαν ποτέ μεγάλες πόλεις αλλά μόνο

οχυρά και ότι η πορεία τους ήταν σχετικά γρήγορη και εύκoλη~.

Η πόλη Ερυθραί

Όπως αναΦέραμε παραπάνω οι εργασίες για την κατασκευή της νέας

σιδηροδρομικής γραμμής στην θέση Τρύmολιθάρι ( κακώς αναφέρεται

ότι βρίσκεται στην θέση Παλιοχώρια), έφεραν στο φως απομεινάρια

7. θα αναφερθούμεαναλυτικάστα τελικά συμπεράσματα.

8. Η κάθοδος του Αχίλλειου από το Δερβέν Φούρκα στην κοιλάδα του Σπερχειού

κατέληξεστο Βαθύρεμαδυτικά της ανασκαφεΙσαςπόλης. Από εκε( ο Αχ(λλειοςκατευ

θύνθηκε προς την Υπάτη, γι αυτό mθανόνο Τίτος Λίβιος γράφει ότι δεν συνάντησεμεγά
λες πόλεις.
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αρχαίας ελληνικής πόλης.

ΑναΦέραμε επίσης την πόλη Ερυθραί.

Η σπουδαιότερη πόλη των Υπαταίων σύμφωνα με τον Σταίλιν ήταν οι

Ερυθρές (-αί). Από τον (διο συγγραΦέα μαθαίνουμε ότιη πόλη συνόρευε

με την Υπάτη. Φιλονικούσε μάλιστα μαζί της για ένα βουνό (πεν .....) μια
χαράδρα (χαα ) και μια ράχη βουνού. Για να λυθεί η έριδα ανάμεσα

στις δυο πόλεις, κλήθηκαν δικαστές από τη πόλη Οιχαλία. Τελικά οι δικα

στές απσφάσισαν ότι οι αμφισβητούμενες περιοχές ανήκουν στην Υπάτη

και δόθηκαν σ' αυτήν.

Ο Staehlin γράφει ότι η πόλη ήταν κτισμένη σε περιοχή που υπήρχε

κοκκινόχωμα (γι' αυτό Κόκκινη πόλη).

Εκτιμούμε ότι η ανασκαφείσα πόλη στο Τριπιολυθάρι ήταν η πόλη

Ερυθρές (-σί), η οποία όντως είναι κτισμένη σε κόκκινο χώμα και συνο

ρεύει γεωγραφικά με την Υπάτη.

Η χαράδρα (Χαα .... ) για την οποία φιλονικούσε με την Υπάτη ήταν το

Bαθύρεμα~ (δυστυχώς δεν έχει σωθεί όλο το όνομα της χαράδρας για να

ξέρουμε πως ονομάζονταν το Βαθύρεμα στην αρχαιότητα) και το βουνό

για το οποίο επίσης φιλονικούσε με την Υπάτη ήταν τα Ντρεμάρια

(πεν επίσης δεν έχει σωθεί η αρχαία ονομασία του βουνού).

Σύμφωνα με τον Staehlin από αυτή την πόλη επίσης καταγόταν και ο

περίφημος στρατηγός των Αιτωλών με το όνομα Λύκος.

Οι επίσημες εκτιμήσεις μέχρι σήμερα έλεγαν ότι η πόλης Ερυθραί ήταν

κτισμένη κοντά στο Φραντζή, αλλά όλες οι αρχαιολογικές έρευνες στην

παραπάνω τοποθεσία αποδείχτηκαν άκαρπες.

Αρχαία Π(!όερνα

Όπως είδαμε στο διάταγμα περί ορίων

ανέφερε τα παρακάτω:

(από εκεί στο μνημείο του Εύρυτου το

οποίο βρίσκεται μεταξύ των συνόρων των

Λαμιέων, των Ευρυκανίων και των Ποοερ

νίων.)

Ο Στράβωνας έγραφε (ΙΧ 434) ότι η πόλη

Πρόερνα τοποθετείται στην περιοχή ανάμε

σα στα Φάρσαλα και στο Δομοκό με την ιδία άποψη συμφωνεί και ο

Λίβιος.

Σήμερα πλέον γνωρίζουμε ότι η αρχαιολογική σκαπάνη έχει αποδείξει

ότι η αρχαία Πρόερνα ήταν κτισμένη βόρεια της κοιλάδας του Σπερχειού

κοντά στο χωριό Νέο Μοναστήρι Δομοκού.

Ιστορικές περιγραΦές.

Κάποιοι ιστορικοί πιστεύουν ότι η Σίδη ήταν αρχαία πόλη. Ο 1. Βορ-

9. ΑναφερΟήκαμεοε αυτό στο κεΦάλαιοτοπωνύμια.
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τσέλας πιστεύει ότι πόλη με το όνομα Σίδη δεν υπήρξε ποτέ αλλά η σίδη

ήταν η ροδιά (ροιά).

Ο ΑΘΗΝΑΙΟΣ λέει ότι εκείνα τα χρόνια σίδη εννοούσαν κάποια

δασώδη και θαμνώδη περιοχή. λέει επίσης ότι πολλά μέρη ονομάζονται

Side εξ αιτίας των δέντρων που βρίσκονται εκεί. και ο Fr. Stahlin υπο·

στηρίζει ότι η λέξη σίδη σημαίνει ροδιά η οποία συναντάται ακόμη στην

περιοχή και ότι η βλάστηση ελάχιστα έχει αλλάξει από εκείνη την εποχή

έως σήμερα και είναι δυνατόν το όνομα της αρχαίας τοποθεσίας να έχει

δανειστεί από την όψη του τόπου. Συνεχίζοντας πιστεύει ότι το όνομα δεν

είναι προγενέστερο του 50υ αιώνα. Ο ίδιος τοποθετεί τη Σίδη στην περιο

χή της Μπεκής(Σταυρός) και το ναό του Ποσειδώνος στην Τσοπαλνά

τα(Λυγαριά).

Το διάταγμα Ύράφει ΙΟ•

Αρχή των ορίων να είναι από αυτόν τον τόπο για τον οποίον έμαθα ότι

υπήρξε σίδη (εδώ βλέπουμε ότι ο Ρωμαίος ανθύπατος λέει ότι έμαθε ότι

υπήρξε σίδη στο σημείο που όρισε σαν αρχή των ορίων. Άρα μπορούμε

να υποθέσουμε ότι πήγε χαι έμαθε ότι στο συγχεχαιμένο σημείο χάπο·

τε υπήρξε η σίδη η οποία δεν υπάρχει πλέον και πιθανόν να είναι η αιτία

της ρήξης ανάμεσα στις δύο πόλεις). η οποία είναι πιο κάτω από τον

περίβολο που έχει καθιερωθεί για τον Ποσειδώνα ( εδώ βλέπουμε ότι η

σίδη και το τέμενος του Ποσειδώνα ήταν στην ίδια γεωγραφιχή πλευρά

σχετιχά με τον αου του Σπερχεωύ ποταμού) χαι από εχεί κατεβαίνουν

για να τηρείται ευθεία γραμμή μέχρι την πηγή Δέρκινα, η οποία είναι

πέ(tα από το Σπερχειό ποταμό (το π.έαα από τον Σπερχειό ποταμό είναι

σχετικό και Π@οσδιορίζεται από τη θέση που έχει εγχατασταθεί ο

Ρωμαίος ανθύπατος) έτσι ώστε να οδηγεί από τα αμΦίσπορα των ΛαJ.U.έ

ων και Υπαταίων (τα παλαιά όαια των δυο πόλεων") η ευθεία γραμμή

στην πηγή Δέρκινα που έχουμε αναΦέρει και από εκεί στο λόΦο Πήλιο

μέσα από τον ρου του Σπερχειού (εδώ βλέπουμε ότι τα όρια 11 είναι

παράλληλα με τον Σπερχειό ποταμό ή τον διαπερνούν σε κάποιο σημείο

και καταλήγουν στον λόΦο Πήλιο. Αυτό μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι

και η πηγή Δέρκινα ήταν και αυτή στον ίδια γεωγραφική πλευρά με την

σίδη και το τέμενος του Ποσειδώνα σε σχέση πάντα με τον ρου του Σπερ

χειού ποταμού), και από εκεί στο λόΦο Πήλιο και στο μνημείο του Εύρυ

του το οποίο βρίσκεται μεταξύ των συνόρων των ΛαJ.U.έων, των Ευρυκα

νίων( εδώ εκτιμούμε ότι έχει γίνει λάθος στην μετάφραση και ο σωστός

ό@οςείναιΕυρυτανίων που Π@οέρχεταιαπότομνημείοτου Εύρυτου και

IΟ.Οι παράγραφοι με υπογράμμιση και εντός παρένθεσης είναι οι προσωπικές μας
εκτιμήσεις

11. Εδώ βλέπουμε ότι ο ρωμαίος ανθύπατος σέβεται και διατηρεί στη συγκεκριμένη

περιοχή τα παλαιά όρια
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αναΦέρεται στουι; κατοίκους που κατοικούσαν γύρω από αυτό και σύμ·

φωνα με τα παραπάνω θα Π@έπει να κατοικούσαν βόρεια βο@ειοδυτικά

των Λαμιέων και νότια νοτιοανατολικά των Προε@νείων. Η :προσωmκή

μας εκτίμηση είναι ότι το μνημείο το Εύρυτου θα πρέπει να ήταν ανατο

λικά του Παλιόκαστρου στην περιοχή που κατοικούν σήμερα η οικογέ

νειες Πολίτη και Ζησόπουλου ) και των Προερνίων (εδώ οδηγούμαστε

στο συμπέρασμα ότι το μνημείο του Εύρυτου και τα όρια μεταξύ Λαμιέ

ων, Ευρυτάνων και Προερνίων είναι στη βόρεια - βορειανατολική πλευ

ρά του Σπερχειού ποταμού.)

Για πιο ασφαλή συμπεράσματα εκτός από τα παραπάνω θα ΠQέπει

επίσης να λάβουμε υπόψη μας: και τα εξής.

• Γνωρίζουμε ότι στη θέση Καστράκι στη δυτική πλευρά του Σταυρού

υπήρχε ισχυρό τείχος για να την προστασία της Λαμ(ας από την

δύση. Το ερώτημα είναι γιατί το τείχος ήταν κτισμένο μόνο στη θέση

Καστράκι και πιο βόρεια δεν υπήρχε τ(ποτα; Το παραπάνω ερώτημα

μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι από το Καστράκι και βόρεια ήταν η

χώρα των Ευρυτάνων ή ότι η περιοχή εκε(νη την εποχή ήταν βαλτώ

δης, δύσβατη και δύσκολη για στρατιωτικές επιχειρήσεις.

Οδηγούμαστε έτσι σε ένα άλλο συμπέρασμα ότι, αν η περιοχή ήταν

βαλτώδης πριν την αναφερόμενη εποχή για κάποιον λόγο, κάποια

στιγμή καθάρισε και ο έλεγχος της οδήγησε τις δυο πόλεις σε ρήξη.

Πρέπει επίσης να θυμηθούμε ότι η νότια περιοχή της Αγριελιάς μέχρι

τη δεκαετ(α του εξήντα ήταν βαλτώδεις και απροσπέλαστη. Πιθανόν

έτσι να ήταν και κατά τους ιστορικούς χρόνους.

• Εκτιμούμε ότι η χώρα των Ευρυτάνων θα πρέπει να ξεκινούσε ανα

τολικά του Παλιόκαστρου, στο σημε(ο που ε(ναι σήμερα τα γεωγρα

Φικά όρια Λυγαριάς- Αγριελιάς. όπου λογικά θα πρέπει να ήταν το

μνημείο του Εύρυτου και η πρωτεύουσά l ! τους, να καταλάμβανε την

περιοχή της σημερινής Αγριελιάς τη νότια πλευρά της Όθρης και να

έφτανε έως τη σημερινή Αγία Παρασκευή πίσω από το Σανατόριο.

•Τα όρια ανάμεσα στη Λαμία και την Υπάτη σύμφωνα με τον Staehlίn

στην αρχή ήταν ασαΦή και είχαν φέρει πολλές φορές τις δυο πόλεις

σε ρήξη.

• Όπως αναΦέραμε παραπάνω, ο Ανθύπατος διάλεξε τη χώρα των

Ευρυτάνων για να εγκατασταθε( και να έχει τις επαΦές του με τους

συνηγόρους των δυο πόλεων, για να κρατήσει ίσες αποστάσεις ανά

μεσα στις δυο πόλεις που ήταν σε ρήξη. Όπως ήδη αναφέραμε οι

Ευρυτάνες κατοικούσαν στη βορειοανατολική πλευρά της κοιλάδας

του Σπερχειού ποταμού ανάμεσα στην Πρόερνα, η οπο(α ήταν κτι

σμένη στο σημερινό χωριό Νέο Μοναστήρι Δομοκού (αλλά απ' ότι

φα(νεται είχε υπό τον έλεγχο της τη νότια Όθρη) και τη Λαμ(α (οποίο

Ι 2. Στα υπολείμματατης αρχαίας πόλης που προαναφέραμεστην παράγραφο ίχνη

αρχαίων οικισμών
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β@ίοκεται μεταξί! των συνόρων των Λαμιέων. των Ευ@υκανίων και

των Π@οε@νίων). Επίσης από τη βόρεια πλευρά της κοιλάδας, που

απ' ότι φαίνεται έκανε τις παρατηρήσεις του. από εκεί έλαβε και τις

τελικές του αποΦάσεις.

• Ο ίδιος στο διάταγμα αναφέρει (από εκεί κατεβαίνουν για να

τηρείται ευθεία γ@αμμή μέχρι την πηγή Δέ@κινα, η οποία Fίνnι

ai.e!! από το Σπερχειό ποταμό) εδώ αντιλαμβανόμαστε ότι αφού ο

Ρωμαίος ανθύπατος ήταν στην βόρεια πλευρά της κοιλάδας του

Σπερχειού τότε η σίδη ,το τέμενος του Ποσειδώνος και η πηγή Δέρ

κινα ήταν (πέρα) στην δεξιά πλευρά του Σπερχειού ποταμού και τα

όρια καθόρισε ανάμεσα στις δυο πόλεις ξεκινούσαν από τον νότο.

• Εκτιμούμε ότι το Παλιόκαστρο ήταν έργο των Προερνίων ή των

Αινιάνων και ήταν το έσχατο σημείο ελέγχου της επικράτειας τους

προς τα νοτιοανατολικά για τους Προέρνιους ή το έσχατο σημείο

ελέγχου της επικράτειας των Αινιάνων προς τα βορειοανατολικά.

• ΟΙ αρχαίοι κάτοικοι της περιοχής λάτρευαν το ελληνικό πάνθεον,

όπως όλοι οι Έλληνες, αλλά πάνω απ' όλους τους θεούς λάτρευαν

τον Πετραίο Ποσειδώνα, θεό όλων των ποταμών, των θαλασσών,

ιδρυτή της πόλεως της Λαμίας και πατέρα των περίφημων θεσσαλι

κών ίππων.

Σύμφωνα με τα παραπάνω το τέμενος του Ποσειδώνος θα πρέπει να

κτίστηκε από τους Λαμιείς και θα πρέπει να ήταν κτισμένο στην

δεξιά πλευρά του ρου του Σπερχειού ποταμό και μέσα στην χώρα των

Λαμιέων.

• Τελικές εκτιμήσεις"

Σύμφωνα με τα παραπάνω εκτιμούμε ότι ο όρος σίδη είναι γεωγρα

φικός προσδιορισμός αναΦέρεται στην χλωρίδα της περιοχής και ο

έλεγχος της πιθανόν ήταν η αιτία που έφερε τις δύο πόλεις σε ρήξη.

Φι ιro 6 aλtn"''lκl'' a.το ro irιIrrnItl.

13. Είμαι υποχρεωμένοςνα αναΦέρωτην άγνοια μου για την μορφολογίατου εδά

Φους στη δεξιά πλευρά του Σπερχειού ποταμού. Οι αναγνώστεςπρέπει να έχουν υπόψη

τους ότι οι γεωγραφικέςτοποθετήσειςμου δεν είναι ακριβείς.
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Άποψη π@ώτη. Τα όρια

ξεκινούσαν από τη δεξιά

πλευρά του Σπερχειού

κάπου στα ριζά της Οίτης

(Φώτο 6), ανάμεσα από τα

σημερινά χωριά Μεξιάτες

και Κομποτάδες σε ευθεία

γραμμή, έφταναν στο

Κεφαλόβρυσο,περνούσαν

το Σπερχειό ποταμό,

έμπαιναν στην βόρεια πλευρά της κοιλάδας του Σπερχειού και κατέ

ληγαν στη θέση Καστράκι έξω από το χωριό Σταυρός και από εκεί

στο μνημείο του Εύρυτου, που, όπως προαναφέραμε, πιθανόν ήταν

στη θέση που έχουν εγκατασταθείσήμερα οι οικογένειες Πολίτη και

Zησόπoυλoυ'~.

Εκτιμούμε ότι η παραπάνω άποψη είναι η πιθανόΤΕj]η.

Άποψη δεύτερη'"

Ενδέχεται τα όρια ανάμεσα στις δυο πόλεις να ξεκινούσαν από τον

νότο, όπως και στην προηγούμενηάποψη. αλλά από την στιγμή που

περνούσαντο Σπερχειό ποταμό να κατέληγαν στην Καμζόραχη'·και

από εκεί στον ξεριά που χωρίζει οήμερα το χωριό στην μέση. Αν είναι

έτσι το μνημείο του Εύρυτου Οα πρέπει να ήταν οτην Παναγίτοα.

Άποψη Τ@ίτη".

Αλλη μια άποψη είναι ότι τα όρια ανάμεσα στις δύο πόλεις ξεκινούσαν

από το νότο όπως και παραπάνω αλλά κατέληγαν στην Μαγούλα"

Αν είναι έτσι, τότε το μνημείο του Εύρυτου και η πρωτεύουσα των

Ευρυτάνων ήταν στο σημείο που οι τελευταίες ανασκαΦές έφεραν

στο Φως αρχαιοελληνική πόλη.

Προχωράμεστις επιλογέςμας περί ορίων από ανατολικάπρος τα δυτι

κά αν τα όρια ξεκινούσαναπό το βορά.

Σύμφωναμε τα στοιχείατης παρούσαςέρευναςκρίνουμεαδύνατη την

εκδοχή ότι η αρχή της οροθετικήςγραμμήςήταν στην βόρεια πλευρά της

κοιλάδας του Σπερχειού ποταμού όπως υποστηρίζουνέως τώρα διάΦο

ροι ερευνητές. Αλλά από σεβασμό απέναντι τους κρίνουμε απαραίτητο

να αναλύσουμεκαι αυτή την εκδοχή.

Έχουμε δεχτεί την άποψη ότι η σίδη είναι γεωγραφικός προσδιορι

σμός που αναφέρονταν στην χλωρίδα της περιοχής. Αν πάρουμε σαν

δεδομένο ότι η οριοθέτηση που καθόρισε ο ανθύπατος Κόίντος Γέλιος

30

14. Η κόκκινη γραμμή στον δορυφορικόχάρη που παραθέοαμε

Ι S. Η κ(τρινη γραμμή στον δορυφορικόχάρτη που παραθέσαμε

16. Είναι ο λόφος που δεσπόζειστην δυτική πλευρά του χωριού Λυγαριάπάνω από

το εκκλησάκιτης Παναγίτσας.

17. Η πeάσινηγραμμή στον δορυφορικόχάρτη που παραΟέσαμε

Ι 8. Δυτικά της Λυγαριάςκαι σε ελάχιστη απόσταση από την νεοανασκαφείσαπόλη

στην θέση Τρυmολιθάρι.
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Σέντιος Αυγουρίνος ξεκινούσε από το βορά, θα δούμε ότι στην περιοχή

της Λυγαριάς από το Βαθύρεμα έως το Μπεκιόρεμα υπάρχουν πολλοί

χε(μαρροι και όλοι έχουν πολλά δέντρα. και θαμνώδη βλάστηση (λυγα

ριές. βάτα κλπ) που ταιριάζουν με τα χαρακτηριστικά της αφετηρία των

ορίων. τα οποία θα μπορούσαν να είχαν ξεκινήσει από οπουδήποτε.

Κρίνουμε όμως απίθανη την εκδοχή ότι η οροθετική γραμμή να ξεκι

νούσε από τον βορά για τους παρακάτω λόγους.

Όπως είδαμε η σίδη το τέμενος του Ποσειδώνος και η πηγή Δέρκινα

ήταν στην ίδια γεωγραφική πλευρά σύμΦωνα με τον ρου του Σπερχειού

ποταμού. Οι πηγές που υπάρχουν στην γεωγραφική περιοχή της Λυγα

ριάς είναι οι παρακάτω:

1. Στον ξεριά έχουμε την Μούτσου. η οποία δεν υπάρχει ma .την

Κουτσομήταπου ήταν κάτω από την Παναγίτσα και την πηγή

που ήταν στη αρχή του χειμάρρου,τη λεγόμενη Μεταλλεία.Στην

Πλατάνα έχουμε την Αλαμπασίνα και το Κουτλίκι και στο

Βαθύρεμα έχουμε την Καλαντζίνα. Καμία από της παραπάνω

πηγές δεν ήταν τόσο αξιόλογηόσο είναι το Κεφαλόβρυσογια να

μπορέσει να χρησιμοποιηθείσαν σημείο οριοθέτησης ανάμεσα

στις δυο πόλεις.

2. Όπως είδαμε στο διάταγμα, το τέλος της οροθετικής γραμμής

κατέληγε στο μνημείο του Εύρυτου που ήταν ανάμεσα στα

σύνορα των Λαμιέων, Ευρυτανίων και ΠΟΟfονΌων (στο μνημείο

του Εύ(.)υτου το οποίο βοίσκεται μεταξύ των συνό(.)ων των

Λαμιέων ,των Ευουκανίων και των Π(.)οερνίων.)

Σήμερα ma γνωρίζουμεότι η αρχαία Πρόερνα ήταν βόρεια της

κοιλάδαςτου Σπερχειούποταμού στην κοιλάδατου Δομοκού

Ιη επιλογή

Σε αυτή την άποψη θα στηριχτούμεστην αρχή του διατάγματοςπου

λέει: Αοχή των οοίωννα είναι ωώ αυτόν τον τόπο για τον οποίον έμαθα

ότι mIήoξε σίδη. Όπως ήδη έχουμε αναΦέρει ότι ενδέχεται η περιοχή

βόρεια από το Καστράκινα ήταν βαλτώδειςκαι κάποια στιγμή να καθά

ρισε για κάποιονάγνωστογια εμάς λόγο. Ίσως αυτή να ήταν η αιτία που

οδήγησε τις δυο πόλεις σε ρήξη για τον έλεγχο της. Αν είναι έτσι, τότε τα

όρια ξεκινούσαν από το βορά από την βαλτώδη περιοχή της Αγριελιάς

κατέβαινανπαράλληλα με το Μπεκιόρεμαέφταναν στην πηγή Δέρκινα,

η οποία θα πρέπει να ήταν στην αριστερή πλευρά του Σπερχειού ποτα

μού. Στη συνέχεια περνούσαν το Σπερχειό ποταμό και κατέληγαν σε

κάποιονλόφο στη δεξιά πλευρά του Σπερχειού ποταμού.

πως ήδη έχουμεαναΦέρειη παραπάνωάποψη δεν μπορείνα έχει ισχύ,

διότι γνωρίζουμε ότι η πόλη Πρόερνα ήταν κτισμένη στην κοιλάδα του

Δομοκού βόρεια της κοιλάδαςτου Σπερχειού.Εκτός και αν υπήρχε άλλη

πόλη με το ίδιο όνομα στα ριζά της Οίτης.
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32 Καλλιώρας Γεώργιος

2η Εmλογή: Αν αποδεχτούμε ότι τα όρια ξεκινούσαν από τον χεί

μαρρο που ξεκινάει από το Δερβέν Φούρκα περνάει έξω από το κάστρο

της Αγίας Αννας κατεβαίνοντας συναντάει τη θαμνώδη περιοχή γεμάτη

λυγαριές. βάτα. δέντρα κλπ. και στην πορεία του χωρίζει τη Λυγαριά στη

μέση, συνεχίζοντας χωρίζει την κοιλάδα και καταλήγει στο Σπερχειό.

(Αρχή των ορίων να είναι από αυτόν τον τόπο για τον οποίον έμαθα

ότι υπήρξε σίδη). Ξεκινούσε από τrιν θαμν{ί)δη περιοχή που υπάρχει

ακόμη και gήwoρa στην αρχή του χειμάροου χαμηλά μετά την Αγία Άννα

και ΠDιν το ω ιό ( η οποία είναι πιο κάτω από τον περίβολο που έχει

καθιερωθεί για τον Ποσειδώνα), πεονοίJοε έξω από το τέμενος του

Ποσειδ(ί>νΟζ που πιθανόν τοποθετείται στη θέση ;π.ου είναι κτισμένο σήμε

ρα το ε!Ξωκλήσι της Παναγιάς (Παναγίτσα). ( και από εκεί κατεβαίνουν

για να τηρείται ευθεία γραμμή μέχρι την πηγή Δέρκινα, η οποία είναι

πέρα από το Σπερχειό ποταμό) και από εκεί σε ευθε(α γραμμή ακολου

θώντας την κοίτη του χειμάρρου όπως προαναΦέραμε χωρίζει την κοιλά·

δα φτάνει στο Σπερχειό ποταμό και καταλήγει στο Κεφαλόβρυσο δυτικά

του χωριού Μεξιάτες. έτσι ώστε να οδηγεί από τα αμΦίσπορα τφν Λαμιέ

ων και γπαταίων η ευθεία γραμμή στην πηγή Δέρκινα που έχουμε ανα

Φέρει και από εκεί στο λόφο Πήλιο μέσα από τον ρου του Σπερχειού, και

από εκεί στο μνημείο του Ευρύτου, το οποίο βρίσκεται μεταξύ των συνό

ρων των Λαμιέων, των Ευρυκανίων και των Προερνίων.)

3η Επιλογή: Αν υποθέσουμε ότι τα όρια άρχιζαν από τον χείμαρρο

που ξεκινάει από το Δερβέν Φούρκα συναντάει τις Τσιλλάδις κατεβαίνει

στον χείμαρρο της Πλατάνας. περνάει τη θαμνώδη περιοχή του χειμάρ

ρου. περνάει έξω από τον σιδηροδρομικό σταθμό. χωρίζει την κοιλάδα

και σε ευθεία γραμμή συναντάει το Σπερχειό.

Αν η οροθετική γραμμή να ξεκινούσε από τις Τσιλλάδις, και τη

θαμνώδη περιοχή που σήμερα ονομάζεται Πλατάνα (Αρχή των ορίων να

είναι από αυτόν τον τόπο για τον οποίον έμαθα ότι υπήρξε σίδη), και

συνεχίζει μέσα από το χείμαρρο που είναι γεμάτος από λυγαριές. αγρια

χλαδιές, ροδιές κλπ. φτάνει (η οποία είναι πιο κάτω από τον περίβολο που

έχει καθιερωθεί για τον Ποσειδώνα) στο ύψος του σιδηροδρομικού σταθ

μού της Λυγαριάς, που πιθανότατα να ήταν κτωμένο το τέμενος του

Ποσειδώνος.

(και από εκεί κατεβαίνουν για να τηρείται ευθεία γραμμή μέχρι την

πηγή Δέρκινα, η οπο(α είναι πέρα από τον Σπερχειό ποταμό) και από εκεί

σε ευθεία γραμμή, ακολουθώντας την κοίτη του χειμάρρου όπως προα

ναΦέραμε περνάει, το Σπερχειό ποταμό και καταλήγει στο Κεφαλόβρυσο

δυτικά του χωριού Μεξιάτες, έτσι ώστε να οδηγεί από τα αμφίσπορα των
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Λαj.Uέων και Υπαταίων η ευθεία γραμμή στην πηγή Δέρκινα, που έχουμε

αναφέρει, και από εκεί στο λόΦο Πήλιο μέσα από τον ρου του Σπερχειού,

και από εκεί στο μνημείο του Εύρυτου, το οπο(ο βρίσκεται μεταξύ των

συνόρων των Λαj.Uέων, των Ευρυκανίων και των Προερνίων.

Αναχεφαλαίωση

Σύμφωνα με τα παραπάνω στην κοιλάδα του Σπερχειού την εποχή του

αυτοκράτορος Ανδριανού επικρατούσαν τρία ελληνικά Φύλα και όχι

δυο όπως γνωρίζαμε έως σήμερα. Οι Μαλιείς με πρωτεύουσα τη Λαμία,

οι Αινιάνες με πρωτεύουσα τη Υπάτη και οι Ευρυτάνες, οι οποίοι κατοι

κούσαν κοντά στο μνημε(ο του Εύρυτου, αλλά και άλλο ένα οι Προέρνι

οι, που, απ ότι φαίνεται, είχαν υπό την κυριαρχία τους το τμήμα της

Όθρης στη βόρεια πλευρά της κοιλάδας του Σπερχειού.

Από το διάταγμα μαθαίνουμε ότι στην εποχή του αυτοκράτορος

Ανδριανού τα φυλετικά ονόματα είχαν καταργηθεί και οι κάτοικοι ανα

φέρονται με τα ονόματα των πόλεών τους.

Απ τι γνωρίζουμε οι Λαμιείς και οι Υπατείς είχαν έρθει πολλές φορές

σε ρήξη για το θέμα των συνόρων, αλλά η πιο σοβαρή ήταν αυτή επί

αυτοκράτορος Ανδριανού. Φαίνεται ότι η κατάσταση ανάμεσα στις δυο

πόλεις ήταν τόσο σοβαρή που ο ίδιος ο αυτοκράτορας έδωσε εντολή να

μεταβεί επιτόπου ο Ανθύπατος της Μακεδονίας Κόίντος Γέλιος Σέντιος

Αυγουρίνος, για να διαλύσει την έριδα. Ο ανθύπατος επί ημέρες συζή

τησε με τους συνηγόρους των δυο πόλεων, πριν καταλήξει στα τελικά

συμπεράσματα.

Από το διάταγμα μαθαίνουμε ότι σε κάποιο σημείο των ορίων υπήρχε

θαμνώδης ή δασώδης έκταση, πριν έρθουν οι δυο πόλεις σε έριδα, η

οποία δεν υπήρχε πλέον. Εκτιμούμε ότι η παραπάνω δασώδης έκταση

ίσως ήταν η αίτια που έφερε τις δυο πόλεις σε ρήξη l9, εκτιμούμε επίσης ότι

η παραπάνω έκταση ήταν κάπου στη δεξιά πλευρά του ρου του Σπερχει

ού ποταμού, όπως επίσης και το θέατρο των συγκρούσεων ανάμεσα στις

δυο πόλεις ήταν πάλι στη δεξιά πλευρά του ρου του Σπερχειού ποταμού.

Συνt::χίζοντας ο ανθύπατος στο διάταγμα γράφει ότι τα όρια περνούσαν

έξω από τον περίβολο του Ποσειδώνος και από εκεί στην πηγή Δέρκινα.

Εκτιμούμε ότι το τέμενος του Ποσειδώνος ήταν έργο των Λαμιέων και

παραχωρήθηκε μετά το διάταγμα πάλι στους Λαμιείς, η πηγή Δέρκινα

ήταν ίσως το σημερινό ΚεΦαλόβρυσο έξω από το χωριό Μεξιάτες, όπως

αναΦέρει ο Ι Γ. Βορτσέλας.

Από εκεί τα όρια περνούσαν το Σπερχειό ποταμό και κατέληγαν στη

βορειοανατολική πλευρά της κοιλάδας του Σπερχειού στο ΚαστράκιW ,

Ι 9. Καικατάσυνέπειατα όριαανάμεσαστις δυο πόλειςξεκινούσαναπότον νότοκαι
όχι από τον βορά

20. Δυτικάτου χωριού Σταυρό
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όπως προαναΦέραμε, και από εκεί στην περιοχή όπου έχουν εγκαταστα

θεί σήμερα οι οικογένειες Πολίτη και Ζησόπσυλου. όπου ήταν και το μνη

με(ο του Εύρυτου και πιθανόν η πρωτεύουσα των Ευρυτάνων.

Τα τελικά όρια για τους Υπατείς προς νότο ξεκινούσαν από την δεξιά

πλευρά του ρου του Σπερχειού ποταμού κάπου στα ριζά της Οίτης ανά

μεσα στα χωριά Μεξιάτες και Κομποτάδες από εκεί σε ευθεία γραμμή

έφταναν στο Κεφαλόβρυσο περνούσαν το Σπερχειό ποταμό και από εκεί

πηγαίνει στο Καστράκι και καταλήγει ανατολικά του Παλιόκαστρου στο

μνημείο του Εύρυτου.

Τα τελικά όρια για τους Λαμιείς ξεκινούσαν από τη βορειοανατολική

πλευρά της κοιλάδα του Σπερχειού στο ύψος στο οποίο η σιδηροδρομι

κή γραμμή δημιουργεί καμπύλη, νότια των κατοικιών των οικογενειών

Πολίτη και Ζησόπσυλου. περνούσε το Σπερχειό ποταμό, έφτανε στο

ΚεΦαλόβρυσο, περνούσε έξω από το τέμενος του Ποσειδώνος δίνοντας

το έτσι στην χώρα των Λαμιέων και από εκεί κατέληγε στα ριζά της Οίτης

ανάμεσα στα χωριά Κομποτάδες και Μεξιάτες .
Τα γεωγραφικά όρια που καθόρισε ο Ρωμαίος ανθύπατος ανάμεσα

στους Λαμιείς και τους γπατείς είναι ακριβώς τα ίδια γεωγραφικά όρια

που χωρίζουν σήμερα τα γεωγραΦικά διαμερίσματα Λυγαριάς-Σταυρού

και Λυγαριάς-Αγριελιάς.

Εδώ πρέπει να εmσημάνουμε ότι η Τσοπλανάτα την εποχή της οθω

μανικής αυτοκρατορίας ανήκε διοικητικά στο Πατρατζίκι, αλλά η

εκκλησία της Τσοπαλνάτας ανήκε στην εmσκoπή της Λαμίας.

Τα παραπάνω όρια διατηρήθηκαν επί χιλιάδες χρόνια αμετάβλητα

έως την τελική διάσκεψη του Λονδίνου11 , που αποΦάσιζε οριστικά για

την οροθετική γραμμή Παγασητικού-Αμβρακικού και την παραχώρηση

της επαρχίας Ζητουνίου στην Ελλάδα, αντί χρηματικής αποζημίωσης

40.000.000 γροσιών.

Με την παραχώρηση της Λαμίας στην Ελλάδα τα γεωγραφικά όριά

της μεταΦέρθηκαν δυτικότερα στο σημείο όπου είναι σήμερα, στα γεω

γραΦικά όρια από τα γεωγραφικά διαμερίσματα Λυγαριάς -Στύρφακας,

στο χείμαρρο -χαράδρα που αναφερθήκαμε παραπάνω με το όνομα

Βαθύρεμα.

Πηγές: Ιστο@ικό α@χείο του κ@άτους

Ιωάννης r. ΒΟ@1σέλας, <ι(Φθιώllς»

Στην παραπάνω έρευνα ελήΦθησαν υπόψη η σημερινή μορφολογία

του εδάφους, τα τοπωνύμια,και η βιβλιογραΦία που αναΦέρεται στο κεί

μενο.

Τελειώνοντας την τοποθέτηση στο «Περί ορίων μεταξύ γπαταίων και

Λαμιέων ο λόγος» Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους:

Δημήτριο Νάτσιο τέως διευθυντή του ιστορικού αρχείου του κράτους

για την επί χρόνια βοήθεια που μου παρείχε είτε σε πληροφορίες είτε

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:42:54 EEST - 54.226.8.97



Περ(ορ(ων μεταξύ γπαταίων και Λαμιέων ο λόγος. 35

εγχειρίδια είτε σε συμβουλές και πολλές φορές και σε καθοδήγηση απέ

ναντι μου.

Το καλό μου φίλο από τον Σταυρό Γιάννη Μακρή για τη βοήθεια και

τη συμπαράσταση που μου έδειξε καθ' όλη την διάρκεια της έρευνας.

Επίσης τον παλιό μου φίλο και συμμαθητή από τη Λυγαριά Γιάννη

Κουκούλη για τις πληροφορίες που μου έδωσε σχετικά με τα τοπωνύμια

και τη μορφολογία του εδάφους της Λυγαριάς.

y/f. Θα ήθελα να εmσημάνω για άλλη μια φορά ότι τα παραπάνω

αναγραΦόμεναείναι απόψεις ενός ανθρώπουμη αρμοδioυ σε ιστορικά

θέματα. Πολλά από αυτά ίσως κάποια στιγμή να ε:rw.ληθευτoύν και

κΏWια ίσως να διαψευστούν.Οι μόνοι αρμόδιοιγια να δώσουνασφαλή

συμπεράσματαγια τα ιστορικά στοιχεία της περιοχήςμας είναι μόνο οι

ιστορικοίκαι οι αρχαιολόγοι.
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ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Ο Γ. Καλλιώρας κατάγεται από την Λυγαριά Λαμίας.

Είναι απόστρατος αξιωματικός Π.Ν. Είναι παντρεμέ

νος και έχει δυο κόρες. Είναι μέλος της εραλδικής γενε

αλογικής εταιρίας Ελλάδος .
Ιδρυτής και τέως πρόεδρος του νεοσύστατου πολιτι

στικού συλλόγου Λυγαριάς. Ιδρυτής και υπεύθυνος

της εφημεριδος του πολιτιστικού συλλόγου της Λυγα

ριάς «Η φωνή της Λυγαριάς»,

Δημιουργός και διαχειριστής της ιστοσελίδας της Λυγαριάς:

http://cIubs.pathfinder.grlLygariaclud .
Δημιουργός και διαχειρωτής της ιστοσελίδας της μεγάλης σαρακατσάνι

κης οικογένειας των Καλλιωραιων http://clubs.pathfinder.gr/Kalliorasclub .
Δημωυργός του περιοδικού της οικογένειας των Καλλιωραίων «Τσ

περιοδικό μας»

Ιδρυτής και διαχειριστής του blog των Σαρακατσαναl.ων με τΙτλο :Τα

sarakatsanika http://blogs.pathfinder.gr/sarakatsanikal
Ιδρυτής και διαχειριστής του blog με τίτλο τα syneidisiostalamata,
hnp://oIykos.pbIogs.gr/
Σχολιαστής και αρθρογράφος σε πολλά blogs και ιστοσελίδες της χώρας.

Αρθρογράφος, ερευνητής με εξειδίκευση στα γενεαλογικά δέντρα και

την λαογραΦία. Συνεργάζεται με πολλά τοπικά περιοδικά και εφημερΙ

δες.

Επικοινωνία

Τηλέφωνα

Κιν. 6946850705
Σταθ.223Ι050967

mail:oIykos2000@yahσo.com

messenger :oIykos@msn.com
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ΕIΣΗrΗΤΗΣ

Ηλίας Σmιρόπoυλoς

συvτσξιoύχoς δάσκσλος

θΕΜΑ

((Οι μ.JΠlρoυτόμυλoι του Μαυρίλου»

«ΝΑΙ- Καυχώμαι διότι εγεννήθηνεπi του Τυμφρηστού

και ανέπvευσα εκε' τον αέρα της ελευθερΙας»

Δημήτριος Αινιάν.

Τ
Ο πανέμορφο χωριό Μαυριλο που το αγκαλιάζουν ατελείωτο.

βαθυΠQάσινoι λόγγοι, με τα άφθονα νε@άτου,τα ολόδ@οσαπε@ι

βόλια του, τα γραφικά σπίτια του, τους λιγοστούς, σήμερα, κατοίκους

του, δεν θα ήταν κάτι το ξεχωριστό στο ανθολόγω των όμο@φων ελλη

νικών χω@ιών,σετίποτα δε θα ξεχώριζε, αν δεν υπήρχε η σπάνια, η ιδι·

αίτε@η συνεισφο@άτου στον ένδοξο αγώνα του '21.
Διότι το χωριό αυτό υπήρξε το εργαστήρι της πολεμικής ύλης, του

μπαρουτιού, το εργαστήρι της φωτιάς που κατέκαψε τον τύραννο και

χάρισε λευτεριά στον τόπο.

Οι περασμένες γενεές με σεβασμό μιλούσαν για το Μαυριλσ, αφσύ

στον τόπο αυτό και μόνο σ' αυτόν και πουθενά αλλού σ' όλη την περιοχή

της Ρούμελης, ως την Αττική, τη Θεσσαλία, την Ί-Ιπειρο, τα νησιά, δεν

λειτούργησαν ποτέ μπαρουτόμυλοι. ως τα μαυριλιώτικα μπαρουτσωικα

όπως αποδωονται στην τοmκή προφορά. Για πάνω από δυο αιώνες

μαστόρεψαν την καλή μπαρούτη (τη μαύρη ύλη) όπως αναφέρεται σε

κρυπτογραφική ονομασ(α. Μ' αυτή γέμιζαν τα καριοΦίλια τους και τις

πιστόλες τους, τα κανόνια τους, οι ξεσηκωμένοι για λευτεριά σκλάβοι.

Δεν υπήρξε μόνο πρώτη ύλη για τον απελευθερωτικό αγώνα, το μπαρού

τι ήταν πόρος ζωής, ήταν πλούτος και για τους παραγωγούς και για όλο

το χωριό.

Σήμερα κανένα σημάδι δεν απομένει από τα ένδοξα και πρωτότυπα

εκείνα εργαστήρια. Ένας - δυο ηλικιωμένοι 90ρηδες και πλέον θυμού

νται κάποιες θέσεις μπαρουτόμυλων στην ήμερη ρεματιά που ξεκινάει

από το Κεφαλόβρυσο της Γκούρας. Αν σε ωθήσει η έντονη περιέργεια

και ανασκαλέψεις υπομονετικά κάτω από πuκνά και χοντρά βάτα, στη

ρίζα ενός πλάτανου ή καστανιάς, ίσως βρεις κάποιες μαύρες πέτρες ή ένα

σάπιο ξύλο από κάποιο χτ(ρι, απομεινάρι από τα τότε σύνεργά του.

Κανείς δε μιλά για τους μπαρουτόμυλους. Η λησμονιά σκέπασε εκδι

κητικά θα έλεγε κανείς, τα χρόνια της μπαρούτης.

Ευτυχώς και προς τιμήν του ο Δήμος Αγίου Γεωργίου τα τελευτα(α

χρόνια κάνει μια προσπάθεια ώστε και στην τοποθεσία να δώσει κάποια

μορΦή εκείνης της εποχής και να αναστηλώσει τους μπαρουτόμυλους
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σύμφωνα με σχέδια που βρέθηκαν αλλά και θύμησες των ελαχίστων επι~

ζώντων υπερηλίκων.

Ήδη στη θέση του τότε κεντρικού μπαρουτόμυλσυ κτίστηκε εξ' αρχής

μπαρουτόμυλος, όμως κατά την ταπεινή γνώμη του ομιλούντα το κτίσμα

αυτό απέχει από την κτιριακή δομή των τότε μπαρουτόμυλων.

Εκείνο που προξενεί εντύπωση στον ερευνητή των μπαρουτόμυλων

του Μαυρίλου, είναι η σιωπή της επίσημης Ιστορίας. Σε κανένα βιβλίο

ιστορικού, χρονικογράφσυ, ερευνητή. περιηγητή. δεν αναΦέρεται ούτε

μία λέξη γι' αυτήν την στρατηγικής σημασίας βιοτεχνία. Ιδιαίτερη απορία

προξενεί το γεγονός ότι εξέχοντες Μαυριλιώτες, αγωνιστές του '21, δια
νοούμενοι, συγγραφείς όπως οι Γεώργιος και Δημήτριος Αινιάν που άφη

σαν πληρσφσρίες για θέματα ιστορικά, κοινωνικά ακόμα και γεωργικά,

δεν άφησαν την παραμικρή πληροφορία για τούτο το μοναδικής αξίας

θέμα. Αλλά και ο απομνηματογράφος αγωνιστής του '21 Κασομούλης

που πέρασε από το Μαυρίλο τον Οκτώβρη του Ι 822, δεν αναΦέρει τίπο

τα για την παραγωγή μπαρούτης στα πολυσέλιδα "Ένθυμήματα στρατιω~

τικά"·.

Αν έλειπαν οι δυο γνωστές επιστολές του ήρωα της Αλαμάνας Θανά

ση Διάκου, δεν θα είχαμε κανένα γραπτό ντοκουμέντο. Σε μια δημοσιευ

μένη επιστολή του που είναι άγνωστο αν και που διασώζεται, γράφει ο

ήρωας της μάχης του Σπερχειού: «ο προσκυνητής προς τους άρχοντας

της Λεβαδείας" Απέκρουσα

Ομέρ Βρυώνην εις Πατρατζί

κι, ήδη μεταβαίνω εις

Λαμίαν. Αποστείλατε δυνα

μένους κρατήσουν όπλα και

βόλια άΦθονα. Μαύρην ύλην

επρομηθεύθην εκ Μαυρί

λου)). Στα αρχε(α χειρόγραφα

των αγωνιστών του '2 Ι της

Εθνικής Βιβλιοθήκης, σώζε

ται ευτυχώς η άλλη επιστολή

που απευθύνει και πάλι στους

άρχοντες της Λειβαδιάς λίγες

μέρες πριν από την ιστορική

μάχη της Αλαμάνας στην

οποία γράφει: «Γράφεται ως

το πρωτότυπο)). «Τιν ευγένειι

άν σας προσκυνό. Σας ηδο

ποιώ ότι μας υποσχέθηκαν εις

στου Μαβρίλου να μας προ

φτάσουν 80 οκά παρούτη και
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σ11μερα εστήλαμεν τα ασπράδια να μας την Φέρουν, δια τούτο αποαυτού

(δια δρα όπου λάβεται το γράμμα μου να φορτόσεται διο φορτόμα-
την 'λ ζ'βόληα και με σίγουρον ανθροπον να μας τα στη ται εις Παρατ ηκη

τα από αφτού μην αμελήται δια τζεμπαχανές επί τούτοις βάλτε σΦήξιν
και θ ' , , δ' δ
ώρα και χωριά όπου να μας ξεκινίσετε αν ρωπους αρκετους, οτι ε ο εν

~ ηνε κανένας έφυγαν πήσου. Τόρα άλην δουληάν δε σας έμειναι μόνο
~Τή η φροντίδα τον ανθρό~oν και του τζε,πχανέν. Εμής ξεκηνίσ~μεν
διαπρατρατζήκη και μαι τη διναμην του θεου άβριο Τρίτη το βαρουμεν

κατά το παρόν νέο από κανένα μέρος δεν έχωμεν όπου να σας γράψω

ταυτάμενο στήλται μαζί με τα μολήβια και 600 κόλες χαρτί διαναδέσου

με φουσέκια στήλται μας κάμοσι μελάνι ξερΙ Αθανάσις διάκος (σφραγί

δα) 821 απρίλις Ι Ι αλαμάνα Χάνι (ορθογραΦία, σύνταξη, κλπ. όπως στο

πρωτότυπο)>> .
Πρώτοι κατασκευαστές της πυρίτιδας ήταν οι Κινέζοι κατά τους Ι ο

και 20 αιώνα μΧ. απ' αυτούς πήραν την τέχνη οι Άραβες, την τελειοποί

ησαν και την διέδοσαν.

Οι Βυζαντινοί απ' ότι γνωρίζουμε χρησιμοποίησαν την εκρηκτική ύλη

υγρό πύρο

Στη Δυτική Eυρώmι πρώτος κατασκευαστής εκρηκτικής ύλης αναΦέ

ρεται ο φραγκισκάνος καλόγερος Μπάκον το 1242, που την :προόριζε να

προκαλεί εκκωφαντικό κρότο. Κατασκευάστηκαν τηλεβόλα όπλα, πυρο

βόλα κλπ. και η μορΦή του πολέμου άλλαξε ριζικά με τη χρήση και διά

δοση της μπαρούτης (πυρίτιδα), διότι οι πόλεμοι άρχισαν πλέον να γίνο

νται με πυροβόλα όπλα.

Οι πρώτοι συστηματικοί υδροκίνητοι μπαρουτόμυλοι της Ευρώπης

χρονολογούνται από το 1340 μΧ. ενώ στη Θεσσαλονίκη λειτουργούσαν

στα 1660 μπαρουτόμυλοι υδροκίνητοι από τους μεγαλύτερους στην

Ευρώπη που απασχολούσαν ως 300 εργάτες.

Στη Νότια Ελλάδα η Παρασκευή μπαρούτης άρχισε στα τέλη του Ι Ίου

αιώνα και είναι καρπός ιστορικών συνθηκών, διότι τότε ξεΦύτρωσε ό

πόθος για εθνική αναγέννηση, με την απαλλαγή από την σκλαβιά. Απ' ότι

είναι ιστορικά βέβαιο η παραγωγή μπαρουτιού άρχισε στη Δημητσάνα

και στην Στεμνίτσα Αρκαδίας το 1668, σύμΦωνα με τη μαρτυρία του

Βενετσάνου διοικητή Κόρνερ, στη ρεματιά του Λούσιου ποταμού της

Δημητσάνας, απολύτως κατάλληλη περιοχή για να κινούνται οι μύλοι.

Αργότερα άρχισαν να λειτουργούν μπαρουτόμυλοι στην Πάτρα, τη

Ζήτουνα και τη Λάλα. Αποτέλεσμα των ιστορικών συνθηκών και των

σχετικών αναγκών, ήταν η ίδρυση και λειτουργία των μπαρουτόμυλων

του Μαυρίλου.

Ας δούμε την κατάσταση που εm.κρατούσε εκείνα τα χρόνια στο γύρω

χώρο. Οι κάτοικοι των Αγράφων, αυτής της ιδιόμορφης και πολυκόρυ

φης αλλά και δυσπρόσιτης ορεινής περιοχής, που κυριαρχεί στην κεντρι-
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κή Ελλάδα και τη Νοτιοδυτική Θεσσαλία, αυτο( οι σκληροτράχηλοι,

λιτοδίαιτοι. νευροδεμένοι άνθρωποι, πατριδολάτρες και ανυπότακτοι,

ποτέ δε δήλωσαν υποταγή, ούτε στους Βυζαντινούς, ούτε στους Βενε

τσάνους και Αρβανίτες, πολύ δε περισσότερο στους Τούρκους. Από την

εποχή του Μουράτ 1446, που πρωτοπάτησε τον τόπο τους, διατήρησαν

πολλά δικαιώματα, που κατακυρώθηκαν με την συνθήκη του Τουμαο(ου

(Μάιος 1525). Πήραν προνόμια και με μικρούς φόρους δεν είχαν τον

Τούρκο στο κεφάλι τους.

Αυτά τα προνόμια επεκτάθηκαν στα γύρω μέρη και όταν άρχισε να

αναπτύσσεται η κλεφτουριά, οι Τούρκοι επέτρεψαν να ιδρυθούν και σ'

άλλα μέρη τα αρματολίκια και οι τσιΦάδες (ένοπλα τμήματα), με τους

γνωστούς σ' όλους σκοπούς και στόχους. Μέσα σ' αυτή τη ζύμωση ο εξο

πλισμός των αρματολών και των ασκεριών τους με όπλα και πυρίτιδα,

ήταν επιτακτική υποχρέωση των ίδιων. Μόνοι τους έπρεπε με πολλές

δυσκολίες να φροντίζουν γι' αυτά.

Όταν όμως το κίνημα της κλεφτουριάς φούντωσε και τα' αρματολίκια

έγιναν πολλά, με συγκεκαλυμμένους εθνικούς στόχους, η ανάγκη για

μπαρούτι έγινε πολύ πιεστική. Τότε λοιπόν οι ξύπνιοι Ρωμιοί, οι Δημη

τσανίτες στο Μοριά κι αργότερα οι Μαυριλιώτες στη Ρούμελη καταπιά·

στηκαν και μαστόρεψαν την ακριβή αυτή πραμάτεια.

Δεν γνωρίζουμε ποιος δασκάλεψε τους γεωργούς και κτηνοτρόφους

του Μαυρίλου σε τούτο το δυναμικό και κερδοφόρο επάγγελμα.

Είχε προηγηθεί η Δημητσάνα, μακριά όμως από το απόμερο τούτο

χωριό του Τυμφρηστού. Μάλλον οι πολλοί μετανάστες Μαυριλιώτες

στην Πόλη, έφεραν από εκεί την τέχνη και δίδαξαν τους ντόπιους να

παράγουν μπαρούτη.

Με τη λογική των ιστορικών γεγονότων οδηγούμαστε στο πιθανό

συμπέρασμα, ότι κάπου αρχές του 1700, πλάι στους πολλούς αλευρόμυ~

λους και νεροτροβιές (μαντάνια), που κινητήρια δύναμη είχαν το νερό

της Γκούρας, κατασκευάστηκε και ο πρώτος, αυτοσχέδιος, ατελής μπα

ρουτόμυλος (μπαρουτ' τσίδικο) στη λαγκαδιά μέσα στα πυκνά πλατάνια

και τις λεύκες, κρυΦός και αξεχώριστος ανάμεσα στους άλλους μύλους

και ας αΦήσουμε τη φαντασία μας να τρέξει και να βρει τον τρόπο που

για πρώτη φορά γύρισε ο ξύλινος μηχανισμός του, κι έβγαλε το νέο προΤ

όν, τη μπαρούτη.

Η παράδοση δεν διέδωσε τα ονόματα των πρώτων μπαρουτ' τσίδων,

μας αναφέρει όμως ότι την εποχή του Αλή - Πασά, σπουδαίοι μπαρου'

τσίδες ήταν οι Καλέτζος και Τσιάκας. Αυτό το αναφέρει και ο Δημ. Δου

κόπουλος στο βιβλίο του «Στα βουνά του Κατσαντώνη» τονίζοντας οτι ο

Αλή - Πασάς δεν άκουσε με καλό αυτί την καινούρια Φάμπρικα που

άνοιξαν οι Μαυριλιώτες, τους κάλεσε στα Γιάννενα και τους φυλάκισε.

Όμως γρήγορα τους αποφυλάκισε, δεν γνωρίζουμε το λόγο γιατί, και
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τους έδωσε άδεια να συνεχίσουν τη λειτουργία του μπαρουτ' τσιδικό

totTC.
Παράδοση, ιστορικά στοιχεία, καταγραΦές της εποχής εκείνης διίστα-

νται σε πολλά σημεία, ως βέβαιο μπορούμε να λάβουμε ότι η παραγωγή

μπαρουτιού στο Μαυρίλο άρχισε γύρω στα 1700, στην αρχή μάλιστα με

άκρατο συνωμοτισμό, για να μη γίνει τούτο γνωστό στους Τούρκους,

εφοδιάζοντας τα αψιατολίκια και προετοιμάζοντας τον αγώνα για τον

αργότερα ξεσηκωμο.

ΣύμΦωνα με δημοσίευμα του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας (το

1896). οι μπαρουτόμυλοι του Μαυρίλου ήταν 4, κατά την ντόπια όμως

παράδοση περισσότεροι. Ο Δημ. Λουκόπουλος που αναΦέραμε. όταν

πέρασε από το χωριό το 1929, αναΦέρει ότι το Μαυρίλο ήταν η δεύτερη

Δημητσάνα στη Ρούμελη, ότι οι μπαρουτόμυλοι ήταν 12, στη γραμμή ο

ένας κοντά στον άλλον. όλοι πλέον ερείπια, ο τόπος μαύρος μύριζε ακόμη

μπαρούτη και είδε ένα κρηνί κάτι σαν γουδί, που δεν είχε ακόμα σαπίσει

και μέσα σ' αυτό έτριβαν το κάρβουνο. Τονίζει ακόμα ότι πριν την επα

νάσταση. το χωριό ζούσε πλούσια χάρι στην τέχνη να φτιάχνουν μπα

ρούτι. Και συνεχίζει: "Θυμάμαι μικρό παιδί τους Μαυριλιώτες μπαρου

τάδες, να γυρίζουν από χωριό σε χωριό με φορτωμένα στα μουλάρια την

πραμάτεια τους και διαλαλούσαν τη μαυριλιώτικη μπαρούτη, γιατί και

αργότερα διατηρούνταν δυο-τρία εργαστήρια, μια και είχε πέραση η

μπαρούτη για το κυνήγι, που γινόταν με μπροστόγεμα τουΦέκια. μονό

κανα και δίκανα. Ο Μαυριλιώτης Χαράλαμπος Παπαγεωργίου στο

βιβλίο του στις Πλαγιές του Τυμφρηστού αναΦέρει 11 μπαρουτόμυλους

που άρχιζαν από το Κεφαλόβρυσο Γκούρα και τελείωναν στη θέση

Τούρνια, αναΦέροντας και τα ονόματα των ιδιοκτητών με την εξής

σειρά: Ι. Σπύρου Τσιάκα και Κώστα Κοτόπουλου, 2. Γεωργίου Ζωρό

πουλου και ΘεοΦάνη Σκιαδόπουλου, 3. Ιωάννη Σιούλα, 4. ΦιλίJυτoυ

Τσιάκα, 5. Ιωάννη Σταυρακάκη, 6. Δημητρίου Τσιάκα, 7. Γεωργίου

Παπαγεωργίου και Κωνσταντή Τσιάκα, 8. Γεωργάκι Τσιάκα. 9. Κων/νου
Σκιαδόπουλου και Γεωργίου Οικονόμου, 10. Ιωάννου Σιούλα, Ι Ι. Γρηγο

ρίου και Αθανασίου Καλέτζου. Δεν αναΦέρει όμως την εποχή που λει

τούργησαν όλοι αυτοί οι μπαρουτόμυλοι, ποιοι ήταν οι αρχαιότεροι. υπο

λογίζοντας ότι ή ετήσια παραγωγή τους έΦθανε τις 10.000 οκάδες.

Όπως αναΦέρθηκε πιο πάνω υπάρχει ένα μοναδικό επίσημο στοιχείο

για τη βιοτεχνία της πυρίτιδας στο Μαυρίλο, όμως δεν αναΦέρεται στην

εποχή της ακμής της. αλλά στα τέλη του περασμένου αιώνα. Είναι μια

έκθεση του Στατιστικού ΓραΦείου του Υπουργείου Οικονομικών με ημε

ρομηνία 2-11-1896 προς τον τότε Πρωθυπουργό και Υπουργό Οικονομι

κών Θεόδωρο Δεληγιάννη για τα λειτουργούντα στη χώρα πυριτιδοποι

εία. ΑναΦέρεται ότι στο Δήμο ΤυμΦρηστού λειτουργούσαν 10 μπαρου

τάδικα, τα ονόματα των ιδιοκτητών τους και άλλες λεπτομέρειες.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:42:54 EEST - 54.226.8.97



42 Ηλίας Σπυρόπουλος

-- >
"- -

•

....,,,,)1'<' .
,,,-..;....,.......:.;

ΤΟ ο(ινεργο τοο μnοροuτό

r.....,t,u, (~ .»
h ,,,,,,",,1,, • .1

,
\.

Η έκθεση εξαίρειτην σημασίατων μπαρουτόμυλωντου Τυμφρηστού,

τους θεωρεί ίσης αξίας με αυτούς της Δημητσάναςκαι προτείνεινα παρ

θούν μέτρα προστασίαςτων εργαζομένωναναγνωρίζονταςότι το ημερο

μίσθιο είναι μικρό και η δουλειά λίαν επικίνδυνη.

Σύμφωνα με την έκθεση αυτή, η αξία κτιρίων και μηχανημάτωντου

κάθε μπαρουτάδικουξεπερνούσετις 2.000 δρχ. της εποχής εκείνης και η

ετήσια παραγωγή έφτανε τις 300 οκάδες από τον καθένα. Η έκθεση αυτή

πουθενά δεν αναΦέρει το χωριό Μαυρίλο, αλλά αναΦέρει σε πολλά

σημεία της τον Δήμο Τυμφρηστού. Τούτο δημιουργεί ερωτηματικά και

απορίες.

Στην απογραΦή του 1907 στα επαγγέλματα αναΦέρονται πuριτιδoμυ

λωΟροί οι: Καλέτζος ΑΘανάσιος, Μητσάκος Λεων(δας, Οικονόμου

Γεώργιος και Ευθύμιος, Τσάκας ΚωνΙνος.

Ας επιχειρήσουμε όμως ένα λίαν περιληπτικό οδοιπορικό στη διαδικα

σία κατεργασίας και παρασκευής της μαύρης ύλης, της μπαρούτης.

Κύρια υλικά παρασκευής είναι

το νίτρο, το θειάΦι και ο ξυλάν

θρακας. ΤΟ νίτρο ήταν γνωστό

στο Μαυρίλο ως "τσερβιτσιλές"

παραγόμενο από Τουρκική λέξη.

Οι μπαρουτόμυλοι του Mαυρ~

λου χρησιμοποιούσαν καθαρό

βιομηχανικό νίτρο. Το πώς έφτα

νε εδώ το νίτρο δε γνωρίζουμε. Η

παράδοσή μας λέει ότι προερχό

ταν από την Κεντρική Ευρώπη,

κυρίως από την Αυστρία, από

παραγωγές περιοχών των Βαλ

κανίων και κυρίως από την

Πόλη, στην οποία διαβιούσαν

πολλοί Μαυριλιώτες με αξιόλο

γες επιχειρήσεις οι οποίοι πρωτο

στατούσαν στα τότε οικονομικά

δρώμενα αυτής. Ίσως αυτοί

διευκόλυναν την αποστολή του

νίτρου το οποίο ερχόταν με

καράβι στην Στυλίδα και από

εκεί με μουλάρια στο Μαυρίλο.

ΤΟ θειάΦι (θείον), υπάρχει στην

Ελλάδα σε ηφαιστιογενή πετρώματα, ήταν βέβαια κάτω από τον έλεyt"ο

των Τούρκων, αλλά η διακίνησή του ήταν ευκολότερη διότι το χρησιμο

ποιούσαν και οι αμπελουργοί για το ράντισμα των αμπελιών τους.
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Τέλος, ο ξυλάνθρακας(ξυλοκάρβουνο),ήταν υλικό που παράγονταν

με ανεξέλεγκτη αΦθονία στο Μαυρίλο από σκληρά ξύλα. Το ξυλοκάρ.

βουνο έπρεπε να είναι ελαφρό και αμέσως να πυρακτώνεται.

Όπως προαναΦέρθηκεοι μπαρουτόμυλοιβρίσκοντανόλοι στις όχθες

της ρεματιάςπου σχηματίζουντα πλούσιανερά του κεφαλόβρυσουαρχί

ζοντας πολύ κοντά από την πηγή και κατά σειρά έΦθαναν στη θέση

·Τουρνια·.

ΤΟ κτίριο του κάθε μπαρουτόμυλουήταν κτισμένο σε λίαν κατηφορι

κό μέρος, όπου το νερό έφτανε από υψομετρικήδιαφοράκαι ανέπτυσσε

μεγαλύτερη δύναμη. Είχε μήκος 6-8 μέτρα, πλάτος 5 μέτρα και ύψος 3
μέτρα και δίπλα του αποθήκη για τα υλικά και κάποτε και ένα μικρό σπι·

τάκι για να διανυκτερεύουν οι μπαρουτ' τσίδες.

Προς την όχθη της ρεματιάς μια όρθια μεγάλη φτερωτή στερεωμένη

στο κέντρο επάνω σ' ένα μακρύ

οριζόντιο δοκάρι, τον άξονα

(αδράχτι). Το αδράχτι τρυπούσε

τον τοίχο της μικρής πλευράς του

μύλου, είχε μάκρος 4-5 μέτρα,

πάχος 20-25 εκατοστά και ήταν

κορμός δέντρου, άλλοτε στρογ·

γυλός, άλλοτε τετράγωνος, 60-70
εκατοστά πάνω από το έδαφος

και στερεωνόταν επάνω σε οδη.

γούς (κουζινέτα), στις στρογγυ

λεμένες άκρες του ώστε να περι·

στρέφεται από την φτερωτή. Το

νερό οδηγούνταν από το κανάλι

στην κάδη, η οποία στένευε προς

τα κάτω και τελείωνε σε κωνικό

πρόσθετο ξύλο, το σφούνι

(σιφούνι). Ξεπετιόταν το νερό

από το οΦούνι, γέμιζε την ακρι·

βώς από κάτω του χουλιάρα της

φτερωτής κι εκείνη περιστρεφό

ταν με ταχύτητα και δύναμη. Η περιστροφική κίνηση της φτερωτής μετα

φερόταν στο αδράχτι που γύριζε κι' αυτό στο ρυθμό της φτερωτής.

Επάνω στο αδράχτι, σε αποστάσεις περίπου 80 πόντων, ήταν μπηγμένα 5
6 έκκεντρα, ξύλα μήκους 30 πόντων και τελείωναν σε πελεκημένη σΦήνα

(απαλαΤστρα). Ένα μακρόστενο ξύλο mooo από το αδράχτι υψωνόταν

κατακόρυφα προσαρμοσμένο σε δοκάρι της στέγης, ονομαζόμενο παλ

ληκάρι. Δακτύλιος (θηλειά), μεταλλικός ή ξύλινος, προσαρμοομένος σε

δοκάρι της στέγης και άλλος σε οριζόντιο δοκάρι, επέτρεπαν στο παλλη-
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Χάρι να κρατιέται σε σταθερή κατεύθυνση κίνησης επάνω-κάτω. Το

δοκάρι (παλληκάρι) είχε ένα δικό του έκκεντρο. το τουμάκι. και συνα

ντιόταν με το άλλο έκκεντρο με τις σφηνοειδείς απολήξεις.

Όταν περιστρεφόταν ο κεντρικός άξονας (αδράχτι) το δικό του έκκε

ντρο χτυπούσε στο έκκεντρο από κάτω. το ανέβαζε επάνω και με την

συνέχιση της περιστροΦής το άφηνε να πέσει κάτω. Στο σημε(ο που τελεί

ωναν τα παλληκάρια υπήρχαν οι αντ(στοιχες «τσούμες» ή «γούβες» ή

«χαβάνια» ή «κρινιά» χωμένα στο δάπεδο. Ήταν ξύλινα ή πέτρινα ή μαρ

μάρινα σε βάθος 30 m:Qίπou εκατοστών. Σα μεγάλο γουδοχέρι χτυπούσε

το παλληκάρι τη δική του «γούβα» θρυμματίζοντας και ανακατεύοντας

τα υλικά της μπαρούτης.

Η όλη διαδικασία προετοιμασίας των υλικών απαιτούσε μεγάλη προ

σοχή. όπως και η επιμελημένη κατεργασία του χαρμανιού, το στέγνωμα,

το γυάλισμα. η συσκευασία, κλπ. Η ακριβής αναλογία του μίγματος ήταν

12,5% θειάΦι, 12,5% ξυλοκάρβουνο και 75% νίτρο, τηρούνταν σχολαστι

κά και ο μπαρουτζής τα έριχνε σε κάθε γούβα με λίγο νερό, λαμβάνοντας

και μέτρα ώστε να μην έχουμε ξαφνική ανάΦλεξη κι έκρηξη. Έβαζε

μπρος το μηχανισμό του μπαρουτόμυλου, γύριζε η ρόδα με τη δύναμη

του νερού. γύριζε ο άξονας (το αδράχτι), που διαπερνούσε οριζόντια στο

μάκρος του μπαρουτόμυλου.

Έτσι αναγκάζονταν να κινούνται όλα ρυθμικά και η στρογγυλή ημι

σφαιρική κάτω άκρη των παλληκαριών (στούμπος), κοπάνιζε ασταμάτη

τα στις τσούμες το χαρμάνι. Σε 5-6 ώρες το χαρμάνι είχε τριφτεί, ζυμώ

θηκε και έγινε σα ζυμάρι 'ψωμιού. Ο μπαρουτζής με τους βοηθούς έβγα

ζε το χαρμάνι σφιχτό σαν ζυμάρι, το έκοβαν σε μικρούς σβόλους και το

άπλωναν πάνω σε μπα

ρουτόπανα για στέγνω

μα. Ύστερα έτριβαν με

τα χέρια τους στεγνούς

σβόλους, όσο το σιτάρι,

και τους έριχναν σ' ένα

δερμάτινο κόσκινο με

ψιλές τρύπες. Με το

κούνημα πέρα-δόθε

του κόσκινου οι ψιλοί

κόκκοι της μπαρούτης

έπεφταν σε μια σκάφη

,J,~,'1" και ότι χοντρό έμενε

Z"....,.,n,,,,,,~ """'''''f''''''; ,"ο 1,"""'....'!"'\ΟΟ επάνω το ξαναέτριβαν.

Αφού κοσκινίστηκε η

παρτίδα, την έβαζαν σ'

ένα ξύλινο βαρέλι που
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'.ταν στην άκρη του άξονα και ~ριστρέφoνταν και έριχναν ένα δράμι

. φίτη για κάθε οκά μπαρουτιου.
νοα , ' 35' . .

Με το στριφσγυρισμα που κρατουσε - ωρες. οι ακρες των κοκκων

μπαρούτης στρογγυλοποιούνταν και με το γραΦίτη έπαιρναν γυαλι
της "'Τ ....
στερή όψη και προστατευονταναπα την ~γρασια, ο πρoιo~υστερα απο

5 έρες δουλειά ήταν έτοιμο. Ο μπαρουτας για να βεβαιωθει για την ποι

~τα της πραμάτειας του τη δοκίμαζε με απλό τρόπο. τύλιγε μία πρέζα
σ' ένα χαρτί και την πλησίαζε σ' ένα αναμμένο καρβουνάκι. Η καλή μπα

ρούτη έπρεπε να εκραγεί αμέσως χωρίς να κάψει το χαρτί και χωρίς να

αφήσει καπνιά.
Η μπαρούτη τοποθετούνταν σε βαρέλια 30 οκάδων. σε τενεκέδια 9-10

οκάδων και σε σακιά αδιάβροχα. κερωμένα, που οι Μαυριλιώτες τα νεώ

τερα χρόνια φορτωμένα στα ζώα την πουλούσαν στα παζάρια ή από

χωριό σε χωριό. Η παράδοση λέει ότι και το εργοστάσιο Μαλτσινιώτη

στο Αιγάλεω γύρω στα 1900 συμπλήρωνε την παραγωγή του με ποσότη

τα των Μαυριλιώτικων μπαρουτόμυλων. Τα μέτρα ασφαλείας όπως και

mo πάνω αναφέραμε. λόγω του εύφλεκτου υλικού, πρέπει να τονιστεί ότι

ήταν δρακόντεια για να μην αναφερόμαστε λεπτομερώς.

Μαρτυρίες ανεβάζουν την ποσότητα της μπαρούτης την εποχή της

μt:γάλης ζήτησης στις 10.000 οκάδες το χρόνο. Η έκθεση του 1896 μας

λέει ότι κάθε μπαρουτόμυλος είχε παραγωγή 300 οκάδες το χρόνο.

Βέβαια η άνοιξη και το καλοκαίρι βοηθούσαν για μεγάλη παραγωγή ενώ

ο βαρύς χειμώνας και η υγρασία μείωναν κατά πολύ την παραγωγή διότι

ήταν δύσκολο το άπλωμα και το στέγνωμα.

Η ίδια έκθεση του 1896 αναΦέρει ότι η τιμή της ήταν 3 δρχ. όταν το

σιτάρι πουλιόταν 20 λεπτά με μέτρο βέβαια την οκά.

Ένας γέρος Μαυριλιώτης, που πέθανε τα τελευταία χρόνια σε βαθειά

γεράματα, διηγούνταν στα εγγόνια του, τα ίδια μας το εξιστόρησαν και

το γράφσυμε λίαν περιληπτικά, ότι ο κάθε μπαρουντζής λογαριάζονταν

τρανός νοικοκύρης και μύριζε αρχοντιά.

Κάθε ακμή έχει και το τέλος της. Έτσι και στο Μαυρίλο ήρθε το τέλος

μιαςε_ής.

Το 1909 το κράτος αποΦάσισε να μονοπωλήσει την παραγωγή αυτής

της πολεμικής ύλης. Επιβλήθηκε το 1910 βαρύς Φόρος και οι παραγωγοί

έπρεπε να δηλώνουν την παραγωγή στην εφορία και να αγοράζουν ειδι

κές ταινίες, πράγμα ασύμφορο. Μέχρι όμως το 1925 μερικοί μπαρουτάδες

στα σπ(τια τους. με ξύλινα γουδιά και άλλες αυτοσχέδιες συσκευές,

κρυΦά έφτιαχναν και διακινούσαν μικρές ποσότητες μπαρούτης.

Ενα θέμα που συζητήθηκε και γράφηκε είναι τούτο. Πουλούσαν ή

έδιναν οι Μαυριλιώτες μπαρούτη στους Τούρκους. Μάλιστα χρονικσ

γράφος καυτηΡιάζει την στάση αυτή των Μαυριλιωτών. Άλλος πάλι υπο

στηρίζει ότι θεωρούσαν προδοσία να πουλήσουν τη Φονική ύλη στον
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εχθρό. Η αλήθεια είναι μία και μόνη. Όταν οι μπαρουτόμυλοι λειτουρ

γούσαν με την άδεια των Τούρκων, όταν το Μαυρίλο ήταν διαβατικό

στρατόπεδο των Τούρκων προς Καρπενήσι, ήταν δυνατό να αρνούνται

προμήθεια μπαρούτης ο' αυτούς;

Εκείνο που πρέπει να αξιολογηθεί είναι ότι με κάθε τρόπο, με κίνδυνο

ακόμα και της ζωής τους, οι μπαρουτάδες προμήθευαν στους οπλαρχη

γούς τις ποσότητες που είχαν ανάγκη.

Καταγράφονται όμως και περιστατικά που φανερώνουν τα μύχια

πατριωτικά αισθήματα των μπαρουτάδων, όπως το ότι παρέδιδαν στους

Τούρκους κακής ποιότητας μπαρούτη, κοπρισμένη, που δεν είχε τη δύνα

μη να στέλνει μακριά στον στόχο τα βλήματα.

Στη μάχη που έγινε στο Πάτωμα του Βελουχίου, η παράδοση μαρτυ

ρεί, ότι οι μπάλλες των τουρκικών κανονιών έπεφταν κάτω αμέσως μόλις

έβγαιναν από τη μπούκα του κανονιού, λόγω της κακής ποιότητας της

μπαρούτης.

Συμπερασματικά πρέπει να υπερτονιστεί η μεγάλη προσφορά τούτου

του χωριού της Ρούμελης στην επανάσταση του '21 ,που μόνο με την

προσφορά της Δημητσάνας μπορεί να συγκριθεί. Προσφορά στον αγώνα,

στην ευημερία της περιοχής. την ευημερία των κατοίκων που λίγο πολύ

είχαν μερίδιο απ' αυτή την εmκερδή απασχόληση.

ΤΟ φανερώνουν οι Πύργοι που υπήρχαν και κατοικούσαν οι προύχο

ντες επί Τουρκοκρατίας, το φανερώνει η ανάπruξη του τόπου, το μαρτu

ρεί η σημερινή εκκλησία του Αγ(ου Δημητρίου, με τον σπάνιον και απει

ρόκαλλον εσωτερικό διάκοσμο.

Κλείνοντας ο γράφων θέλει να καταθέσει ότι με τις όποιες του ιστορι

κές γνώσεις, αλλά με μεράκι, προσπάθησε να φέρει στο φως αυτή την

απόμακρη μνήμη, που σβήνει στα όρια της λησμονιάς, να Φέρει στην εm

φάνεια ένα καίριο κομμάτι της ιστορίας του χωριού αυτού, αλλά και του

ευρύτερου κεντροελλαδικού χώρου.

Ένα κεΦάλαιο της ιστορίας της ελληνικής βιοτεχνίας που ήκμασε τα

χρόνια του αγώνα του ελληνικού έθνους, με σκοπό και στόχο, την παλιγ

γενεσία και την ελευθερία της πολύπαθης πατρίδας.
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ΒlοrΡΑΦIΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Γεννήθηκε στο χωριό Πιστιωτά Φθιώτιδος και τελεί

ωσε το Δημοτικό Σχολείο Μεγάλης Κάψης όπου υπηρε

τούσε ο δάσκαλος πατέρας του. Φοίτησε στο Α' Γυμνά

σιο Λαμίας απ' όπου απεφοίτησε από το κλασσικό

τμήμα αυτού και στην συνέχεια κατόπιν εισαγωγικών

εξετάσεων επέτυχε στην Παιδ. Ακαδημία Λαμίας απ'

όπου έλαβε το nruxίo του με βαθμό «λίαν καλώρ>. Υπηρέτησε στις τάξεις

του στρατού ως εφ. Αξιωματικός και ήδη έχει το βαθμό του εΦέδρου

Ταγματάρχου Πεζικού.
Ενεγράφη στη Ν.Ό.Ε., σχολή Νομικών και Οικονομικών Επιστημών

Θεσσαλονίκης όπου φοίτησε στο 10 & 20 έτος αυτής.

Παρακολούθησε ετήσια μετεκπαίδευση στη Σ.Ε.Λ.Δ.Ε. Λαμίας,

Σχολή ΕmμορφώσεωςΛειτουργώνΔημοτικής Εκπαίδευσης.

Υπηρέτησε ως δάσκαλος και μέχρι της συνταξιοδοτήσεώς του σε

πολλά σχολεία της Φωκίδας, της Φθιώτιδας και ιδιαίτερα της Λαμίας

όπου συνυπηρετούσε με την σύζυγο του Ασπασία Σπυροπούλου,υπάλ

ληλο της Δ.Ε.Η.

Εκλέγεταιεπί πολλά χρόνια Πρόεδροςτου ΣυνδέσμουΣυνταξιούχων

Δημοσίων Υπαλλήλων και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της

πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συνταξιούχων Δημοσίων Υπαλλήλων,

Π.Ο.Π.Σ.

Αρθογραφεί με άρθρα και δημοσιεύσεις ποικίλου περιεχομένου σε

εφημερίδες και περιοδικά της Φθιώτιδας και πέραν αυτής.

Είναι πρωτεργάτης και βασικός αρθρογράφος της εφημερίδας

ΒΕΛΟΥΧΙ του Πολιτιστικού Συλλόγου των απανταχού Νεοχωριτών

Τυμφρηστού Φθιώτιδας.
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Δελημπούρας Χρήστος

Σχολικός Σύμβουλος Π.Κ

θΕΜΛ

.Η απυξηραμένη λ{μνη της Ξυνιάδας. Ωφέλειες-Βλάβες-

Μ
ια σπάνια και από ης λίγες στον κόσμο λίμνες πάνω σε οροπέ

διο, όπως ήταν η λίμνη :Ξυνιάδα, έπαυσε πριν από πολλά χρό.

νια να υπάρχει.

Αποξηράνθηκε και στη θέση της βρίσκεται σήμερα καλλΙΕσγήσιμη

bctαση, γόνιμα χωράφια με ποικίλη καλλιέργεια και σχετικά μεγάλη

απόδοση. Την αποξήρανση είχε αναλάβει α{)χικά η γερμανική εταιρεία

Καντζούχ 10 1930, αλλά απέτυχε και 10 έργο ανέλαβενα ολοκληρώσειη

Ε&νική Τgάmζατης Ελλάδας.

Η αποξήρανση άρχισε το 1940, διακόπηκε το 1941 κατά την κατοχή

και αποστραγγίστηκε μετά την κατοχή.

Η λίμνη καταλάμβανε έκταση τριάντα χιλιάδων ( 30.0(0) στρεμμάτων
περίπου και εκτεινόταν ανατολικά μέχρι τις παρυΦές του χωριού Ξυνιά

δα, δυτικά μέχρι το σιδηροδρομικό σταθμό Αγγειών, βόρεια έβρεχε τον

κάμπο των χωριών Ομβριακής και Παναγιάς και νότια μέχρι τα χωριά

Κορομηλιά και Αγω Στέφανο.

Περιέπλεε όλα αυτά τα χωριά και δρόσιζε με τα δροσερά νερά της τα

πόδια τους και πρόσφερε τα πολύτιμα αγαθά της στους κατοίκους των

χωριών αυτών και σε όσους κατέβαιναν για ν' απολαύσουν τη λίμνη, τις

χαρές και τις λαχτάρες της, τα παιχνίδια της αλλά και τα πλούσια δώρα

της. Το όνομά της το πήρε από τις Ξυνίες ΝύμΦες της μυθολογίας, οι

οποίες κατέβαιναν από τα γύρω για να λουστούν στη λίμνη.

Για όσους ταξίδευαν για πρώτη Φορά με το τρένο για την Αθήνα και

έφταναν στο σιδηροδρομικό σταθμό Αγγειών ή τον περνούσαν ταξιδεύ·

OVΤας για Λάρισα- Θεσσαλονίκη ξετυλιγόταν μπροστά τους μια ευχάρι

στη έκπληξη και διερωτώνταν ποια θάλασσα είναι αυτή, τι ωραίο θέαμα,

τι όμορφη λίμνη!

Και ήταν όμορΦη η λίμνη, γιατί ήταν μοναδική στην Ελλάδα λίμνη

πάνω σε οροπέδιο· το οροπέδιο της Όθρυος- και από τις λίγες σε ολό

κληρο τον κόσμο.

Ακόμη, γιατί τα νερά της δεν ήταν θολά, δεν είχε βούρκο. ήταν κατα

κάθαρα και συνεχώς ανανεώνονταν από τις πολυάριθμες πηγές που

υπήρχαν στο βυθό της, τα λεγόμενα μάτια και από τα όμβρια ύδατα που

κυλούσαν από τα γύρω βουνά του οροπεδίου. Από τη λίμνη Ξυνιάδα είχε

τις mιγές του ο μικρός ποταμός Ονόχωνας και τις εκβολές του στο θεσ

σαλικό κάμπο.
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Το μεγαλύτερο βάθος της λίμνης ήταν περίπου δεκαπέντε (15) μέτρα.

Το σχήμα της ήταν ελικοειδές, το μήκος ήταν περίπου 10.000 μέτρα και το

πλάτος στο κέντρο της λίμνης 4.000 μέτρα περίπου.

Στις ακτές της λίμνης και σε μεγάλη έκταση υπήρχε βάλτος και καλάv

μια και άλλα υδροχαρή φυτά που αποτελούσαν πολύτιμη τρσφή των

ζώων αλλά και υλικό για την κατασκευή διαΦόρων ειδών.

Ο βάλτος π.χ. χρησίμευε για την κατασκευή καλυβιών, μαντριών

Κ.Τ.λ. Με τα καλάμω κατασκεύαζαν τα καλαμωτά που χρησίμευαν στην

κατασκευή των σmτιών (στέγες, διαιρέσεις κ.τ.λ.)

Με το ρηγάζι κατασκεύαζαν τις ψάθες, που τότε χρησιμοποιούνταν

ως στρώματα των λαΤκών τάξεων.

Όλα αυτά αποτελούσαν πηγές εισοδήματος για τους παραλίμνιους,

που ασχολούνταν με την κατασκευή και πώληση των προίόντων αυτών.

Πάρα πολλές οικογένειες αποζούσαν από τη δουλειά αυτή και άλλοι

ακόμη συμπλήρωναν το εισόδημά τους με το εμπόριο των ειδών αυτών.

Το σπουδαιότερο αγαθό της λίμνης ήταν τα ψάρια της. Είχε αΦθονία

ψαριών, μεγάλη ποικιλία και εκλεκτή ποιότητα.

Τα κυριότερα είδη ψαριών με τα οποία ήταν εμπλουτισμένη η λίμνη

ήταν: α) οι ουγγλιές, μικρά ψαράκια σαν τη μαρίδα της θάλασσας., β) οι

πλατίτσες, που έμοιαζαν με τις γόπες της θάλασσας, γ) οι χάνοι, που ήταν

ανώτεροι από τα θαλασσινά μπαρμπούνια, γίνονταν ψητοί, τηγανιστοί ή

βραστοί, δ) τα γλίνια, που είχαν χρώμα χρυσοκίτρινο, ήταν παχιά, μεγά

λα, σχεδόν χωρίς αγκάθια.ε) οι τούρνες, ήταν μεγάλα ψάρια μέχρι έξι (6)
κιλά περίπου. Οι ψαράδες όταν γύριζαν το βράδυ στα σπίτια τους, καβά

λα στα άλογά τους, κρεμούσαν τις τούρνες από τα κουτσάκια των σαμα

ριών και οι ουρές τους σχεδόν ακουμπούσαν στο έδαφος, στ) τα χέλια,

ήταν νοστιμότατα και πολύ ακριβά ζ) τα κυπρίνια, ήταν λίγα αλλά εξαι

ρετικής ποιότητας και νοστιμώς.

Είχε και άλλα ακόμη είδη ψαριών αλλά υποδεέστερης αξίας. Το χει

μώνα με μεγάλο κρύο η εmφάνεια της λίμνης πάγωνε και με πολύ μεγά

λο ψύχος πάγωνε σε μεγάλο βάθος και όταν τύχαινε να χιονίζει, όταν

ήταν παγωμένη, τότε καθόλου δεν ξεχώριζε από ένα χιονισμένο χέρσο

τοπίο.

Η εκμετάλλευση της λίμνης γινόταν από τους παραλίμνιους κατοίκους

και κυρίως απ' αυτούς, τους πω ειδικευμένους ψαράδες τους λεγόμενους

« μακαράδες » δηλ. απ' αυτούς που είχαν όλα τα εργαλεία ήτοι: βάρκες,

δίχτυα,κ ..τ.λ.
Οι ψαράδες πλήρωναν Φόρο στο Δημόσιο για τα ψάρια που πουλού·

σαν. Ο Φόρος έφτανε τα 25-30% επί της αξίας των ψαριών που πωλού

νταν. Γι' αυτό είχε υπαλλήλους που εισέπρατταν τους Φόρους και άλλους

που φύλαγαν τη λίμνη από τη λαθραλιεία καθώς και υπάλληλο επόπrη.

Μόλις τελείωνε η δημοπρασία, ένα ολόκληρο καραβάνι από άλογα φορ·
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μένα με ψάρια ξεκινούσε για τις αγορές του Δομοκού, της Καρδίτσας,

Τ~ν Φαρσάλων, του Λιανοκλαδίου, της Λαμίας, της Αθήνας Κ.τ.λ. Οι
" 'λ λ ' ά ' ζερατζήδες ( ιχθυοπω ες ) μοσχοπου ουσαν τα Ψ ρια και γυρι αν στα

:πι.τια τους με αρκετά κέρδη.
Πόσος αλήθεια θησαυρός χάθηκε με την αποξήρανση της λίμνης!

Πόσο χρήμα οε στερήθηκε ο πληθυσμός των παραλιμνίων και πόση εκλε

κτή, υγιεινή και πολύτιμη τροΦή δε στερήθηκαν οι κάτοικοι της περιοχής!

Αφθονη τροφή και εκλεκτή που κανε(ς δεν τη στερούνταν. Και όμως η

λίμνη αποξηράνθηκε και αυτός ο πλούτος και η απαράμιλλη ομορΦιά

χάθηκε,

Τώρα αν η αποξήρανση ωφέλησε ή έβλαψε την περιοχή και γενικά την

εθνική οικονομία, ο καθένας μας κρίνει και κάνει τις διαπιστώσεις του.

Μπορεί με την αποξήρανση να δόθηκε γόνιμη γη στους ακτήμονες των

παραλιμνίων χωριών αλλά και απομακρυσμένων ακόμη χωριών της

Φθιώτιδας. Μπορεί να αποζημιώθηκαν ως ένα βαθμό οι εργασθέντες στη

λίμνη ψαράδες κ.τ.λ., όμως στερήθηκε η περιοχή μιας φυσικής καλλονής,

μως εκλεκτής και άΦθονης τροΦής, μιας ψυχαγωγίας Κ.Τ.λ.

Τώρα τα χωράΦια της λίμνης, για όσους βέβαια πήραν, έγιναν όπως

και τα εξωλίμνια από ποιοτικής άποψης.

Οι ουγγλιές, οι πλατίτσες, οι χάνοι, τα γλίνια, οι τούρνες κ. ά. είναι

όνειρα που έσβησαν. Αντί γι' αυτά οι άνθρωποι τώρα τρώνε κατεψυγμέ

να ψάρια. Ο,ΤΙ ψυχαγωγία προσΦέρει σήμερα η θάλασσα, προσέΦερε

τότε η λίμνη. Στο διάστημα της μαύρης κατοχής ( 1941-1944) τότε που η

πείνα θέριζε τους υπόδουλους Έλληνες, πολλοί κάτοικοι των παραλι

μνίων σώθηκαν κυριολεκτικά από την πείνα, τρώγοντας ψάρια χωρ(ς

λάδι αντί για ψωμί, που τα ψάρευαν στα λίγα νερά που είχαν απομείνει

από τη λίμνη που πλησίαζε να αποστραγγιστεί.

Το νερό της λίμνης διοχετεύτηκε μέσω βαθιάς τάΦρου που ανοίχτηκε

στον παραπόταμο Ονόχωνα ( Πεντεμύλη) και στη συνέχεια στον Ξηριά

για να καταλήξει στον Πηνειό και από εκεί στη θάλασσα.

Τα κτήματα αυτά οι κυβερνήσεις των Ν. Πλαστήρα, Αλ. Παπάγου και

Κ. Καραμανλή, ύστερα από απαλλοτρίωση, τα διένειμαν σε παραλιμνί

ους και άλλους κατοίκους των γειτονικών κυρίως χωριών της Φθιώτιδας.

Η λίμνη Ξυνιάδα έπαψε mα να ζει και να προσφέρει το θησαυρό της,

την ομορΦιά της, τις χαρές και τις λαχτάρες της. Υπέκυψε στη μοίρα της

όπως τόσα άλλα δημιουργήματα της σοΦής Φύσης. Ανήκει πλέον στην
ιστορία. Αποτελεί μια γλυκιά ανάμνηση.

Ο άνθρωπος έμελλε να καταστεί ικανός για να διαταράξει τη γαλήνη

και την ηρεμία των πάντων. Ο χρόνος θα δείξει αν ήρθε στη ζωή για να

συμπληρώσει και δοξάσει το έργο του δημιουργού του ή αν ήρθε για να

γίνει ο νεκροθάφτης αυτού του αριστουργήματος που λέγεται Φύση.

Ο χρόνος θα δείξει ακόμη αν ο σημερινός άνθρωπος αξίζει της εμΠ1-
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στοσύτ/ς του δημιουργού του ή αν αφέθηκε στην αυτοκαταστροΦή του.

Αλήθεια, κατά την άποψή μας, αν ήταν σήμερα η λίμνη θα είχε αξιο

ποιηθεί και αυτή και η περιοχή. Θα μπορούσαν εδώ να γίνονται οι πανελ

λήνιοι κωπηλατικοί αγώνες που γίνονται σήμερα στη λίμνη των Ιωαννί

νων, που υπολείπεται μπροστά στην αποξηραμένη λίμνη της Ξυνιάδας,

γιατί, ούτε νερά καθαρά έχει η λίμνη των Ιωαννίνων, ούτε μεγάλη είναι,

ούτε το σχήμα της είναι κανονικό, όπως είναι της λίμνης Ξυνιάδας και

τέλος ούτε έχει το θησαυρό των ψαριών που είχε η λίμνη της Ξυνιάδας.

Αν παραλείψουμε τις αρνητικές εmδράσεις που είχε επί της υγείας των

παραλίμνιων κατοίκων, οι οποίοι, όπως αναΦέρει ο Θεόδ. Καρατζάς «
εμαστίζοντο κυριολεκτικώς υπό της ελονοσίας», ως προς τα άλλα υπήρ

ξεν ευεργετική η παρουσία της λίμνης.

Τούτο, άλλωστε, αποδεικνύεται και από μαρτυρίες ανθρώπων των

τελευταίων αιώνων, οι οποίοι αναφέρουν ότι οι κάτοικοι των γύρω

χωριών ζούσαν με την αλιεία. Ακόμη, τα πρσ"ίόντα της περιοχής τα οποι.α

εμπορευματοποιήθηκαν και δεν ήταν μόνο για αυτοκατανάλωση από

τους κατοίκους.

Ο περιηγητής Α@γ. Φιλιππίδψ; από τις Μηλιέι; του Πηλίου, εmσκέ

φτηκε την περιοχή της λίμνης και μας άφησε ένα άριστο οδοιπορικό κεί

μενο, τόσο αξιόλογο για την κεντρική Ελλάδα.

Μεταξύ των άλλων γ@άφει « Εμβαίνοντας μέσα εις τον κάμπον του

ΝεζΕ@ού, αΦήνεις αριστερά σου την λίμνην. Αυτή η λίμνη βγάζει ψάρια

χρονικώς .... Ευγάνει γολιανούς,τούρνες.. και μικρά, πλατύζαις πλήθος.

Εδώ έρχονται τον χειμώνα πλήθος πάmες και χήνες, και άλλα. Αριστερά

της λίμνης είναι το ΝταουχλΙ. πλησίον αυτού αριστερά είναι το χωρίον

Παλαμά ..,Πλησίον αυτού, δυτικά της λίμνης είναι η Παναγία, χωρίον

και αυτό χριστιανικόν... Εδώθεν της λίμνης επάνω εις την τραμουντάνα

είναι το χωρίον Νομβ@ιαχή,

Έπειτα γυρίζεις δυτικά και έρχεσαι επάνω εις την κορυΦήν του βου

νού έως τρία τέταρτα και εμβαίνεις εις τον Δουμοχόν. Δουμοκός , το
πάλαι θαυμαχού, είναι αριστερά του δρόμου εις την κορυΦήν του βου

νού. Έχει εκκλησία μία, Αγία Παρασκευή. Έχει και άλλα παρεκκλήσια,

όμως αδιόρθωτα. Έχει ένα γύρω της χώρας φρούριον παλαιόν αδιόρ

θωτον .» Και άλλες γραπτές πηγές μαρτυρούν ότι τα ψάρια της λίμνης

έβγαιναν απ' τα όρια όχι μόνο της επαρχίας, αλλά και του τουρκικού

κράτους κατά τους περασμένους αιώνες. Τα χειρόγραφα « Πρακτικά»

του δήμου Λαμιέων του έτους 1862, αλλά και αργότερα μαρτυρούν ότι η

Τουρκία επέτρεπε την εξαγωγή ψαριών προς την Ελλάδα. Έτσι, λοιπόν,

οι κάτοικοι των χωριών που ήταν γύρω από τη λίμνη εξήγαγαν ψάρια

στην Ελλάδα ( η επαρχία Δομοκού ήταν στην Οθωμανική Εmκράτεια

μέχρι τον Αύγουστο του 1881) και τα πωλούσαν στην αγορά της Λαμίας.

Ολα τα παραπάνω μαρτυρούν ότι η συμβολή της λίμνης της Ξυνιάδας
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ν οικονομική ανάπτυξη της περιοχής ήταν όχι ευκαταφρόνητη.

~α ψάΡια, οι χήνες και οι πάπιες, τα καλάμια και ο βόλτος πσυ γίνο
ν καλαμωτές και σκεπές των αχυρώνων και πολλές φορές των κατοι-

νταιμων χώρων και τα φουσκίδια που γίνονταν ψάθες στρωσίματος. έδι
χΙΟγ στους κατοίκους προσοδοΦόρα επαΥΎέλματα και μ' αυτό δεν ήταν
~~να αγρότες αλλά και έμποροι των φυσικών αγαθών της λίμνης.
,ο Η αποξήρανση της λίμνης της Ξυνιάδας, βέβαια, αποφασίστηκε από
τους αρμοδίους για έναν καλύτερο ~κo:πό, για την ε~oικoν6μη?η καλ

λιεργήσιμης έκτασης, αλλά με το μετρο αυτό ωφεληθηκαν λΙΥΟΙ και

ζημιώθηκαν πολλοί.
Ο άνθρωπος αποξήρανε την πανέμορφη λίμνη, τη μετέβαλε σε χωρά

φια και στέρησε από τους σι:νανθρώπι:ιυς τ?υ ό, τι ο πανάγαθο,ς και ~ν

σοφος Θεός με απλοχεριά ειχε προσφερει ητοι: ομορφιά, χαρα, πλουτη,

Οησαυρούς, απόλαυση. Η φύση είναι όμορφη.

B,βλ,oγ~αΦία

I.Χρονικά επαρχ1.ας Δομοκού, τόμος 30ς , 1987.
1: .Γενικά Αρχεία του Κράτους

), Εφημεριδες:α) ΕλεύθερονΒήμα, β) ΑγροτικήΕλλάς, γ) Πανθωσαλική (Βόλου),

b) Λαίκή Φωνή (Λαμίας)

4, Περιοδικά: α) Τεχνικά Χρονικά, β )Έργα

5, Εφημερ(ςτης Κυβερνήσεως1926-1953
6, Εφημερ(ςτων συζητήσεωντης Βουλής 1908-1953
7, Πρακτικάτης Βουλής 1908-1953
8, Πρακτικάτης Γερουσ1.ας 1929
9. Υπουργε(ο Γεωργίας, Δ!νση ΥδραυλικώνΚατασκευών: Προμελέτη καταΟΥ.ευής

αποοτρα)Ύιστικώνέργων(ΜελετητήςΑιμ. Βογιατζής) 1957
Ι Ο. Βιβλ1.α: α) Κλ. Στυλιανίδης ... Ανασκόπησις των αποξηραντικών έργων της Ξυνιά

ΟΟς .. ,1940
β) Π. Λοπρέστης: ... Περί της μελέτης αποξηραντικών έργων της λίμνης Ξυνιάδας»,

1937
γ) ΑΟ. Δολιανίτης: ... Αι αποξηράνσεις των ελών Υ.αι ενίων λιμνών και λιμνοθαλασσών

της χώρας » , 1947
δ) Θεόδ. Καρατζάς: « Ιστορ1.α της επαρχ1.ας Δομοκού» 1962
Ι Ι, Εγκυκλοπαίδειες α) Μεγάλη ελληνική εγκυΥ.λοπαιδεια

β) Νεώτερον εγκυΥ.λοπαιδΙΥ.όν λεξικόν « ΗλWυ»

γ) Μεγάλη εγκυκλοπαίδεια Γιοβάνη

δ) Εγκυκλοπαιδεια Δομή

Ι 1:. Φυλλάδια: Eπιχειeήσεις λίμνης Ξυνιάδος: " Σύμβασις δια την αποξήρανσιν και

εκμετάλλευσιν των υδάτων της λίμνης Ξυνιάδος», 1926
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ΒlοrΡΑΦ/ΚΟ ΣΗΜΕ/ΩΜΑ

Γεννήθηκα στις Καρυές Δομοκού Φθιώτιδας, όπου έμαθα τα πρώτα

μου γράμματα και έζησα τα παιδικά μου χρόνια.

Αποφοίτησα από το Γυμνάσιο - Λύκειο Δομοκού και σπούδασα στην

Παιδαγωγική Ακαδημία Λαμίας με υποτροΦΙα, απ' όπου έλαβα πτυχίο με

βαθμό« Άριστω).

Υπηρέτησα στο Στρατό Ξηράς (ΠΖ) ως υπαξιωματικός ΑΡΒΧΠ. Διο

ρίστηκα ως δάσκαλος (ΦΕΚ 517/31-12-76) στο Ν. Φωκίδας.

Μετεκπαιδεύτηκα στο Μ.Δ.Δ.Ε., Τμήμα «Μείζονος Διαρκείας», με

βαθμό « Άριστα»".

Στη συνέχεια, xat6m.v εισιτηρίωνεξετάσεων,Φοίτησα στο Πανεπιστή

μιο Αθηνών Φιλοσοφική Σχολή-ΤμήμαΦιλοσοφικό.απ' όπου έλαβα Πt1J

χίο με βαθμό«Αριστω).Είμαι ακόμη. πτυχιούχος Παιδαγωγικού Τμήμα

τος Δημοτικής Εκπαίδευσης,Σχολής Επιστημών Άγωγής Πανεπιστημίου

Ιωαννίνων με βαθμό «Άριστα>~ και έχω σπουδές στο Πάντειο Πανεπι

στήμιο.

Υπηρέτησα και υπηρετώ στη Δημόσια Εκπαίδευση από τη θέση του

Δασκάλου,του Υποδιευθυντή (1984-85), του Διευθυντή(1988-92) και του

Σχολικού Συμβούλου(l992-2007).

Εκτός από το διδακτικό και παιδαγωγικό έργο, ασχολούμαι με τη

Λογοτεχνία, τη ΛαογραΦία και την Ιστορία της ιδιαίτερης πατρίδας μου.

Έχω γράψει πολλές εργασίες- άρθρα που έχουν δημοσιευτεί σε περιο

δικά και τοπικές εφημερίδες και βιβλία σχετικά με την ιστορία του Ν.

Ξάνθης.

Επίσης, έχω κάνει πολλές ομιλίες και διαλέξεις και έχω εκφωνήσει

αρκετούς πανηγυρικούς λόγους.

Είμαι στη Δημόσια Εκπαίδευση αφοσιωμένος και επιτελώ ολόψυχα το

καθήκον μου.
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ΕIΣΗfΗΤΗΣ

Δρ. θεόδωρο; Ν. Αποστολόπουλος

Πρόεδρος Ασφαλιστικής Εταιρείας ARAG

θΕΜΛ

ΟΙ θυσίες της Ομβριακής κατά την ιταλογερμανική κατοχή

Κυρίες και Κύριοι,

Με την σημερινή μου ομιλί.α θα αναφερθώ στις θυσίες σε ανθρώπινα

θύματα της ιδιαιτέρας μου πατρίδας ΟΜΒΡΙΑΚΗΣ κατά την ιταλογερ·

μανική κατοχή.

Εκτός από τα μεμονωμένα θύματα, τρεις ήταν οι αποφράδας ημέρες

κατά την σκοτεινή εκείνη περίοδο.

ΟΙ Δεκεμβρίου 1942. Την ημέρα του Ανδριός του 1942, λίγες ημέρες μετά

την ανατίναξη της γέφυρας ΓΟΡΥοποτάμου, μια ομάδα από 30 - 35
αντάρτες έφτασε στην Ομβριακή. με σκοπό την ανάλυση των στόχων της

αντίστασης και την εξιχνίαση μιας κλοπής. Κατά την ημέρα δε αυτή,

έγινε η τελετή ορκωμοσίας 15 - 20 νέων του χωριού, που προσχώρησαν

στον ΕΛΑΣ.

Μόλις τελείωσε η ορκωμοσ(α, άρχισε το γλέντι στο μαγαζί της πλα

τείας. Ξαφνικά χτύπησε το τηλέφωνο και κάποιος που το σήκωσε,

άκουσε από την άλλη μεριά:

Τι κάνετε εκεί; Είστε καλά;

Ναι, μόλις άρχισε το γλέντι

Σε λίγο θα γίνει κι άλλο γλέντι...
Τι είπες, δεν σε κατάλαβα; Και το τηλέφωνο έκλεισε.

Κάποιος ειδοποίησε την Καραμπινερία των Ιταλών στο Δομοκό και

σε λίγη ώρα μια δύναμη 50 - 60 Ιταλών εισέβαλε στο χωριό μαζί με

την γελαδαριά, που γύριζε από την βοσκή.

Μόλις οι αντάρτες αντελήΦΟησαν τους Ιταλούς πετάχτηκαν έξω από

το μαγαζί, φωνάζοντας: Ιταλοί! Ιταλοί! Σε λίγο το τουΦεκίδι άναψε

για τα καλά και κράτησε μέχρι το σούρουπο, οπότε οι Ιταλοί έφυγαν

για τον Δομοκό και οι αντάρτες για την Ανω Αγόριανη. Κατά την

διάρκεια της συμπλοκής σκοτώθηκαν 4 Ιταλοί και ένας χωριανός

πολίτης, ο Γρηγόρης Χατζόπουλος, που πήγαινε να επισκεΦΟεί την

κόρη του.

Την άλλη μέρα το πρωί ΟΙ .12.42 ήρΟε μια μεγαλύτερη ομάδα Ιταλών

από την Λαμία, κύκλωσε το χωριό και μάζεψε στην πλατεία, όσους
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δεν πρόλαβαν να Φύγουν. Διάλεξαν δέκα παλικάρια μεταξύ των

οποίων και τους αδερφούς Δ. και Ι. Παπαιωάννου. Κάποιος ανέφερε

στον επικεφαλής Ιταλό αξιωματικό, ότι μεταξύ των μελλοθανάτων

υπήρχαν δύο αδέλΦια και ότι ο πατέρας του προσεΦέρετο να μπει στη

θέση τους. Ο Ιταλός αξιωματικός πρότεινε στα δύο παλικάρια να δια

λέξουν μόνοι τους, ποιος από τους δύο ήθελε να Φύγει. Κανε(ς όμως

δεν σκέφτηκε ούτε στιγμή, ότι θα μπορούσε να γλυτώσει τον εαυτό,

του αΦήνovτας τον αγαπημένο αδερΦό στα χέρια των φονιάδων.

Έτσι ο θάνατος βρήκε σφιχταγκαλιασμένα τα δύο αδέρφια. όταν

μετά από λίγο οδηγήθηκαν όλοι και εκτελέστηκαν στην θέση Παπα

τράχη.

Μετά την απελευθέρωση στήθηκε στον τόπο της θυσίας ένα μνημείο

για να θυμίζει στις νέες γενιές, ότι η Ελευθερία αποκτάται μόνο με

θυσ(ες. Τα ονόματά τους είναι: Κων. Πανάρας, Αθ. Μακαρές, Κων.

Καραούσος, lωαν. & Δημ. ΠαπαΤωάννου, Αθ. Φαράντος, lωάν.

Ρίζος, Κων. Θέος, Ανδρ. Μόσχος, Ηλίας Ντάλας

Για να συμπληρώσουν οι Ιταλοί φασίστες το έγκλημά τους, Φεύγο

ντας. έβαλαν Φωτιά και έκαψαν το μαγαζί που γινόταν το γλέντι. την

αστυνομία, ένα δεύτερο μαγαζί και ένα σπίτι.

Μετά την τραγωδία αυτή ο ΕΛΑΣ συνέθεσε τούς ακόλουθους στί

χους, που διεκτραγωδούν την μεγάλη συμΦορά:
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Ομβριακή πανέμορφη. που ήσουν όλο κέΦι.

σαν τι κακό που έπαθες στο τέλος του Νοέμβρη.

Του Αντριός ξημέρωσε, μην είχε ξημερώσει.

καραμmνιέρηδες Δομοκού με τον προδότη Λάκη,

ήρθαν για να συλλάβουνε τον καπετάν Γιαννάκη.

Όταν εμπήκαν στο χωριό, είχε πυκνή αντάρα.

ο Νάκος τους κατάλαβε. τους έκανε μαντάρα.

Την άλλη μέρα το πρωί. ενίσχυση μεγάλη,

μές στο χωριό εμπήκανε ωσάν ανθρωποΦάγοι,

βάλαν φωτιά στις εκκλησιές. σε σπίτια κι αχυρώνες.

Σε μια ραχούλα του χωριού τα πολυβόλα στήσαν.

δέκα λεβέντες διαλεχτούς στο αίμα τους βουτήξαν.

57

Κλαίνε μανούλες κι αδερΦές, γυναίκες για τα παιδιά τους,

κι ετρέξαν και αγκάλιασαν, τα άψυχα κορμιά τους.

1310\1λίΟ\11943. Την νύχτα ιιης προς 12η Ιουνίου του 1943 το αρχηγείο

ΕΛΑΣ παράρτημα Δομοκού. αποφάσισε να υπονομεύσει μια αΦύλαχτη

γέφυρα της σιδηροδρομικής γραμμής Αθηνών - ΘεσΙνίκης στο ρέμα

Δερελιώτη νότια των Αγγειών, δυτικώς της λίμνης Ξυνιάδος για να ανα

τινάξει αμαξοστοιχία που μετέΦερε πυρομαχικά στον Πειραιά. Έτσι. μια

ομάδα ανταρτών από την Παλαιά Γιαννιτσού έΦθασε στο Περιβόλι.

'Εκανε τις σχετικές αναγνωρίσεις την ημέρα και σε συνεργασία με δύο

Αγγλους σαμποτέρ. παγίδευσαν την γέφυρα με εκρηκτικά.

Ήταν μεσάνυχτα, όταν αντήχησε το αγκομαχητό της ατμομηχανής.

που ανέβαινε τις ανηφόρες της Αγόριανης. σπρώχνοντας τρείς - τέσ

σερις δεκάδες βαγόνια γεμάτα πυρομαχικά. Σε λίγο έΦθασε στο Δερε

λιώτη. Τα πρώτα βαγόνια πέρασαν την γέΦυρα κι ένας εκκωφαντικός

θόρυβος τάραξε την γαλήνη της νύχτας. Η μηχανή σπρώχνει όλο και

περισσότερα βαγόνια στο σημείο της έκρηξης και τα πυρομαχικά

τινάζονται στον αέρα προς κάθε κατεύθυνση. Φλόγες και καπνός

υψώνονται παντού. Η νύχτα γίνεται μέρα και οι τεράστιες Φλόγες

αντικατοπτρίζονται μέσα στα ήσυχα νερά της λίμνης.

Εντρομοι οι κάτοικοι των γύρω χωριών σηκώνονται μές στην νύχτα

και προσπαθούν να κρυΦτούν. Η συγκοινωνία διακόπηκε για μια

εβδομάδα, το ίδιο και ο ανεφοδιασμός των ναζιστικών δυνάμεων.
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Δεν άργησαν όμως τα αντίποινα. Το ίδιο βράδυ μια ομάδα Γερμανών

που είχε έδρα τα Μεταλλεία. πήρε παγανιά την σιδηροδρομική γραμ

μή του Ντεκωβίλ με κατεύθυνση προς Αγγείες, πραγματοποιώντας

συλλήψεις αθώων γεωργών, που κοιμόνταν στα χωράφια για να

βοσκίσουν τα ζώα τους και να σηκωθούν πρωί - πρωί για δουλειά.

Αφού πραγματοποίησαν τις συλλήψεις που ήθελαν, έΦθασαν μέχρι το

κλειδί που γινόταν η διασταύρωση των τραίνων και σήμερα είναι

αποθf)κες πυρομαχικών και μετά επέστρεψαν στα Μεταλλεία μαζί με

τους αθώους συλληΦθέvτες, τους οποίους έκλεισαν στην εκκλησία

της Αγίας Βαρβάρας. Ο διευθυντής των Μεταλλείων Κογιαβίνας που

γνώριζε Γερμανικά, έκανε συνεχείς προσπάθειες για την απελευθέ

ρωση συλληΦθέντων, χωρίς αποτέλεσμα. Τελικά μετά από πολλές

προσπάθειες έσωσε κάποιους πού ήταν γνωστοί στους Γερμανούς,

γιατί δούλευαν στα Μεταλλεία. Οι μελλοθάνατοι έμειναν όλη την

βραδιά στην εκκλησία και την άλλη μέρα 13 Ιουλίου 1943 οδηγήθη

καν με την βία και τις κάνες των όπλων, με φορτηγό, στον τόπο του

μαρτυρίου στην Μαγούλα, νότια των μεταλλείων.

Μόλις αποβιβάστηκαν από το φορτηγό. ένας κρατούμενος ο Θοδω

ρής Χαντζιάρας ή Σα"ίτούρας, άρχισε να τρέχει γρήγορα και με διά

φορους ελιγμούς πήδησε σε μια σούδα και κατόρθωσε να διαΦύγει.

Οι Γερμανοί έβαλλαν με τα όπλα εναντίον του, αλλά δεν τον πέτυχαν.

Τότε κατευθύνθηκαν σ' ένα τσαρδάκι που κοιμόνταν δύο παιδιά από

το Καλαμάκι, ο Γιώργος και ο Βασίλης Τσιάκας, βοσκοί ενός κοπα·

διού αγελάδων. και τους εκτέλεσαν επί τόπου.

Σε λίγο έΦΟασε μία πλαγιοΦυλακή

Γερμανών μαζί με τον Κογιαβίνα,

που με νέες προσπάθειες κατόρθωσε

να σώσει την τελευταία στιγμή κάποι

ους που δούλευαν κοντά του. Τους

άλλους τους έστησαν στο εκτελεστι

κό απόσπασμα και σε λίγο άφησαν

την τελευταία τους πνοή από τις ριπές

των γερμανικών πολυβόλων. Στο

τέλος η χαριστική βολή. Η θηριωδία

είχε συντελευτεί Για άλλη μια φορά η

αιματοβαμμένη Ομβριακή πλήρωσε

βαρύ Φόρο αίματος 12 παλικαριών

μαζί με το Γιώργο Κούτρα από το

Περιβόλι. Οι Ομβριακίτες ήταν:
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Μιλ. Κόκκινος. Ευάγ. Παπαποστόλου. Αθ. Κόγιας, Γεωρ. και Μιλ.

Ζ τ, η'ς Αθαν Καραπετσάνης, Ανδρ. Καργι.ώτης. lωάν. Βα"ίόπου-
αχαρ. . ,

λος. Κα/ν Παπαποστόλου. Κων. Κάκος, Αθ. Κυριαζης και Απ. Παπα-

ποστόλου

Η είδηση έπεσε σαν βόμβα στο χωριό κι? κόσμος α~αφιασμένoς έτ,ρε
ε προς τον τόπο του μαρτυρίου. Η ταΦη των νεκρων έγινε στον τοπο

:κτέλεσης κω μετά την απελευθέρωση στήθηκε ένα μνημείο των
ιιρώων. δίπλα στην δημοσιά λίγο πριν τα Μεταλλεία. πηγαίνοντας

προς Δομοκό.

09 ΑΠ@ιλίου 1944. Στην επαρχία Δομοκού στην κτηματική περιΦέρεια

Ομβριακής λειτουργούσαν από την δεκαετία του 1910 ως το 1961 τα

Μεταλλεία χρωμίου. Το εξωρυσσόμενο μετάλλευμα μεταφερόταν μέσω

μιαg στενής σιδηροδρομικής γραμμής κατά μήκος της Λίμνης Ξυνιόδος

μf Deciluvίlle (Ντεκωβίλ) τραινάκι, στον σιδηροδρομικό σταθμό Αγγειών

καυμεταφορτώνονταν στο τραίνο Σ.Ε.Κ. (Σιδηρόδρομοι Ελληνικού Κρά

τους) για να φορτωθεί στα πλοία στην Αγω Μαρίνα Λαμίας. για το εξω

τερικό.

Στις 7 Απριλίου 1944 δύο Αγγλοι σαμποτέρ, χωρίς να έλθουν σε

συνεwόηση με τον τοπικό ΕΛΑΣ, τοποθέτησαν μία βόμβα σ ένα

μικρό γεΦύρι στα Αμπέλια Ομβριακής και ανατίναξαν το διερχόμενο

τραινάκι. Από την ανατίναξη αυτή που δεν είχε ιδιαίτερο αντίκτυπο.

σκοτώθηκαν ο μηχανοδηγός Μιχάλης Βαρδής, ο Κώστας Λα"ίνάς και

ένας Γερμανός.

Επειδή ο Κώστας δεν είχε πεθάνει αμέσως, τόσο ο κόσμος που έσκα~

βε τα αμπέλια του, όσο κι αυτοί που έτρεξαν από το χωριό, σχημάτι

σαν μια ανθρώπινη «τηλεφωνική~~ αλυσίδα: Ενα γιατρό! Ενα γιατρό

! Φώναζαν. Το μήνυμα έφτασε σύντομα στον γιατρό Γρηγόρη Τσια

κατάρα, που έσπευσε στον τόπο του σαμποτάζ. Δυστυχώς ήταν ήδη

αργά. Όλοι κείτονταν νεκροί κι όπως οι Γερμανοί κατακτητές συνή

θιζαν, για αντίποινα έφεραν 15 Έλληνες πατριώτες 17 - 53 ετών από

τις φυλακές Λαμίας, τους οποίους εκτέλεσαν στις 9 Απριλίου 1944,
Κυριακή ημέρα των Βαϊ'ων στον τόπο του σαμποτάζ, όπου σήμερα

βρίσκεται ένα μνημείο. Η ταΦή τους έγινε στο Νεκροταφείο Ομβρια

κής και τα ονόματα τους ήταν: Αλεξίου Απόστ., ΓαΤτάνος Πέτρος,

Γιαννακόπουλος Π., Δαρδιώτης Γεωργ., Καραναστάσης Γ., Κοματάς

Γρ., Μίγκας Χρ., Μπαξεβανάκης Αν., Ριζοκώστας Δημ., Σιώκης

Κων., Τασσόπουλος Αλ., Τουτουντζής Δημ., Τραχανάς Κων., Τσι
κνής Κων. και ΤσιΦτσής Νικ.
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Εκτός από τις ομαδικές εκτελέσεις η Ομβριακ'ίΊ είχε και άλλα θύματα

σε διάφορα μέρη της Ελλάδας, όπως ο Γιάννης Κόγιας, Παναγιώτης

Καραούσος και Αντώνης Παντίδος στο Αλβανικό μέτωπο, ο Αντώ·

νης Κάκος στην Λειβαδιά, ο Λοχαγός του 5/42 Χαρίλαος ΛαΤνάς στις

Καρούτες Δωρίδος. ο Δημ. ΛαΥογιάννης στα πέντε μίλια Μακρυρρά

χης, ο Σιούλας Αποστολόπουλοςκαι Βαγγέλης Μάνθος.στην γέφυρα

Πλάκας ΑράχΟου, ο Πάνος Αποστολόπσυλοςστο Λειβαδάκια Δομο

κού, ο Θανάσης Ματσαδές στις αποΕhΊκες πυρομαχικών ομβριακtις,

ο Θωμάς Παντίδος από νάρκη και ο Αθαν. Κα'ίνάρης από βομβαρδι

σμό αεροπλάνων στα Μεταλλεία.

Ευχαριστώ για την προσοχή σας.
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ΒιοrΡΑΦIΚΟΣΗΜΕΙΩΜΑ

Ο Θεόδωρος Αποστολόπουλος γεννήθηκε το 1937
στην Ομβριακή Δομοκού.

Τις τρεις πρώτες τάξεις του Δημοτικού τέλειωσε

στην Ομβριακή και τις υπόλοιπες στο Δομοκό και στην

Λαμία. γιατί λόγω του Εμφυλ(ου πολέμου έκλεισε το

σχολείο στην Ομβριακή. Το 1955 απσφοίτησε από την

Μέση Εμπορική Λαμίας.

Μετά τις ανώτατες σπουδές του στην ΑΣΟΕΕ. σήμερα Οικονομικό

mανεmσ'tήj.U.O Αθηνών. υπηρέτησε δύο χρόνια σαν έφεδρος αξιωματι

κός.

Συνέχισε τις μεταπτυχιακές του σπουδές στην Γερμανία και αναγο

ρεύτηκ*, διδάκτορας των Οικονομικών και Κοινωνικών επιστημών του

m«νεmστημίου της Κολωνίας.

Το 1970 προσλήΦθηκε από την γερμανική ασφαλιστική εταιρία, όπου

Εργάστηκε δύο χρόνια στην Γερμανία και Ιταλία και το 1972 ίδρυσε την

ARAG HELLAS. όπου ήταν Γενικός Διευθυντής μέχρι την συνταξιοδότη

ιrη του το 2004. Σήμερα εξακολουθεί να είναι Νόμιμος ΑνΤlJ1ρόσωπος και

lίΙρόεδρος.

Είναι επίσης Νόμιμος Αντιπρόσω1α/ς της UNJVERSA Ασφαλιστικής

Εταιρίας. Είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνικού Ινστι

τούτου Ασφαλιστικών Σπουδών και πρώην μέλος Δ.Σ. του Συνδέσμου

E~oooσώπων Ασφαλ. Επιχειρήσεων και Ελληνογερμανικού Συνδέσμου

ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ.

Είναι παντρεμένος με την Ηβη Κυρίτση και έχει δύο παιδιά, την Αλκη

{Ιτιl και τον Νίκο.
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ΕIΣΗrHΤΗΣ

Ιωάννα Κ. Ζήση,

Πτυχιούχος Αριστοτελείου Πανεπιστημίου

(Τμήμα Βαλκανικών Σπουδών)

θΕΜΑ

Η ΛiιMΙA 'ΣΤΙΣΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΞΕΝΏΝΠΕΡΙΗΓΗΤΏΝ

ΕΝΤΟΥΑΡΝΤ 'ΣΑΡΤΟΝ: «Ο Γύρος του κόσμου, Ταξίδι στην

ΕΙλάδα,1877.

οιπεριγραφές τoυJΠριηγητή Xen/ri Belle, για τη Φθιώrιδα· Λαμία

Στην JWρεία των ερευνών, γύρω απ6 τα ιστορικά ενδιαφέροντα

μου. ήρθε στα χέρια μου ο 130ς Τ6μος του Έντουαρντ Σάρτον «Γύρος

του Κόσμον» έκδοσης 1877.
Το δημοσίευμα που αφαρά την Ελλάδα και ιδιαίτερα τη Ρούμελη

το μετάφρασα και το παρουσιάζω στο παρόν Συνέδριο. ως ελάχιστη συμ

βολή στη γνώση της Ιστορ{ας της ιδιαίτερης πατρίδα μας.

Σ
τον αριθμό 10 της οδού Έντουαρντ Σάρτον στη Σων, μία πλάκα

τοποθετημένη στον τοίχο του πατρικού του σπιτιού περιλαμβάνει

σε λίγες γραμμές τη βιογραΦία του: «Σ' αυτό το σπίτι γεννήθηκε στις 11
Μαtoυ 1807 ο Έντουαρντ Σάρτον. γερουσιαστής της Yonne, μέλος του

Ινστιτούτου και πέθανε στις 27 Φεβρουαρίου 1890».
Ο Έντουαρντ Σάρτον, δικηγόρος στο επάγγελμα, Βουλευτής και

μέλος της Γαλλικής Ακαδημίας, για περισσότερο από πενήντα χρόνια,

συγκέντρωνε και έγραφε κείμενα, συγκέντρωνε γκραβούρες, επέβλεπε

την εκτύπωση και τη μετάδοση αυτού που αποκαλούμε μία εγκυκλοπαί

bεια. Μύησε τη Γαλλία στην εικονογραφημένη εκλαίκευση και συμμετέ~

χει στην Εγκυκλοπαιδική Έκδοση. ΕπικεΦαλής δημοσιογράφων, περιο

δικών εκδόσεων και συλλογών ποιοτικών έργων. ιδρύει το 1860 μία εικο

νογραφημένη εφημερίδα με σύγχρονα ταξίδια, το Γύρο του Κόσμου και

το 1864 τη συλλογή της Βιβλωθήκης των Θαυμάτων.

Αποσταλμένος του στην Ελλάδα ο HENRI BELLE μας άφησε ενδια

Φέρουσες περιγραΦές για την κεντρική Ελλάδα (Θερμοπύλες-Λαμία) και

ωραιότατες γκραβούρες.
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ΤΑΞΙΔΙΣΤΗΝ EAAALtA

ΑΠΟΤΟΝ Κ. HENRI BELLE

1861 - 1868 - 1871 - ΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΑΝΕΚΔΟΤΕΣ

ΦΩ'ΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

Κενούρι - Ένα γαλλικό εργοστάσιο ζάχαρης - Το σχολείο της κοινό

τητας - Ένας μύλος που λειτουργεί με ζεστό νερό - Το στενό των Θερ

μοπυλών, Κλέφτες και Σπαρτιάτες

Η κοιλάδα του Σπερχειού - Σχέδια για το σιδηρόδρομο στην Ελλάδα

- Οικονομικές συνθήκες της χώρας - Η Λαμία και τα σύνορα - Οι Φύλα

κες των συνόρων - Το θέμα των ληστειών - Ένας Πολωνός πασάς

«.. Μπροστάμας η όμορφη κοιλάδα του Σπερχειού χάνεται προς τα

δυτικά. ανάμεσα σε δύο κανάλια των ψηλών γραΦικών βουνών, της

Οίτηςκαι του Όθρυ. Ένας άσχημοςδρόμοςτη διασχίζεικαι οδηγε{μέ'χρι

τους πρόποδεςτου βουνού Όθρυ στην πόλη της Λαμίας, όπου βλέπουμε

τα omna εγκατεστημένασε ένα λόΦο στεφανωμένομε ένα παλιό οχυρό.

Είναι εδώ που θα έφτανε ο σιδηρόδρομοςαπό την Αθήνα μέχρι τα σύνο

ρα. μετά από μία διαδρομή εκατόν σαράντα χιλιομέτρων και αφού θα

είχε διασχίσει τη Βοιωτία. τη Λιβαδειάκαι τη Λοκρίδα.
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1_ .- """"~. '-"", ><" .

Οι κύριοι των υποθέσεων, οι πωλητές αξιών που δεν αντιπροσωπεύουν

rbwra. οι ενθουσιώδεις αλλά χωρίς εμπειρία πατριώτες εκθείαζαν. από

rη μια στα διαφημιστικά τους φυλλάδια από την άλλη στις εφημερίδες

τους, τη δημιουργία ενός σιδηροδρομικού δικτύου, χωρίς να υπολογι.

'ουν το ρόλο που έχει η γεωγραΦική θέση της Ελλάδας στο ευρωπαίΚό

εμπορικό και βιομηχανικό κίνημα. Η Φιλοδοξία τους ήταν να ενώσουν το

δίκτυο αυτό με της Τουρκίας και να δημιουργήσουν μία μεγάλη εμπορι

κή αρτηρlα ανάμεσα στη Δύση και την Ανατολή. Όμως η Ελλάδα βρι

σκόταν έξω από τις εμπορικές αυτές γραμμές ε[,τε της θάλασσας είτε της

ξηράς. Οι μεταφορές έπαιρναν πάντα κατά προτίμηση το δρόμο της

θάλασσας παρά της ξηράς, γιατί κόστιζε λιγότερο. κι ένας αποστολέας δε

θα έκανε ποτέ την αΦέλεια να αποβιβάσει τα εμπορεύματά του στον Πει

ραιά για να τα κάνει να κάνουν ένα μεγάλο γύρο στην τιμή των πέντε

λεπτών ανά τόνο και ανά χιλιόμετρο, όταν έχει τη δυνατότητα να τα οδη

γήσει στην Τριέστη, τη Θεσσαλονίκη ή τη ΜασσαλΙα σε λιγότερο χρόνο

και πληρώνοντας μόνο ένα λεπrό. Όσον αΦορά το σιδηρόδρομο, αφού

διασταυρωθεί με αυτόν της ΛαμΙας, θα διέσχιζε τα επικίνδυνα κανάλια

από την Πίνδο μέχρι την Αυλώνα για την Αδριατική. Αυτή θα ήταν μία

καταστροφική τρέλα για την οποία κανένας άνθρωπος του Κράτους δε

θα ήθελε να είναι αλληλέγγυος. ΜΙα εμπορική γραμμή με μία τόσο δαπα

νηρή κατασκευή που θα απαιτούσε τρεις μεταφορτώσεις, δεν ε'ναι καθό
λου πρακτική.
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Οι άνθρωποι που πιστεύουν στην αναγέννηση της Ελλάδας με το

σιδηρ6δρομο αναΦέρουν το παράδειγμα των Ηνωμένων Πολιτειών,

όπου οι σιδηροδρομικές γραμμές προώθησαν και ανέπτυξαν τον πολιτι

σμό. Είναι τελείως αληθινό. Αλλά με ένα σιδηρόδρομο που δεν κόστιζε

παρά μόνο εκατόν είκοσι χιλιάδες φράγκα το JWλύ ανά χιλιόμετρο, οι

Γιάνκηδες έκαναν περwσότερα aπό εκατό εκατομμύρια έργα και πετού

σαν χιλιάδες μετανάστες σε εδαφικές εκτάσεις τεράστιες και με υπέροχο

πλούτο. TiC1WTa aπό όλα αυτά δεν είναι εφικτό σε μία χώρα λίγο εξωlλω

μένη και της οπο{ας οι παραγωγές θα είναι πάντα περwρwμένες. Δεν

είναι οι λίγες μπάλες βαμβακιού που παράγουν τα περίχωρα της Λιβα

δειάς, οι μερικές μπάλες δέρμα JWV παρέ'χει η Φθιώτιδα.οι οποίεςθα τρέ

ψουν την κίνηση του σιδηροδρόμου.Το να καταστρέψεικάποιοςοκτώ ή

δέκα χιλιάδες μετόχους για να ικανοποιήσειτα ενδιαΦέρονταμιας εκα

τοντάδας ιδιοκτητών, δε μου φαίνεται ότι είναι μία κερδοσκοπία πολύ

ευνοϊκή για τη χώρα. Ένα δίκτυο από καλούς αυτοκινητοδρόμους,

κάποιοι σιδηρόδρομοιπολύ σύντομοι, που θα είναι κατασκευασμένοι

οικονομικάκαι θα ενώνουν τις πόλειςτου εσωτερικούμε τα λιμάνια, Φαi

νεται ότι είναι ο συνδυασμόςπου θα ανα.mύξειπω σίγουρατιςπηγέςκαι

τον πλούτο του βασιλείου.

Διασχίζουμετα μεγάλαλιβάδιαπου είναι σπαρμέναμε μικρά δασά

κια και γεμάτα με κοπάδια βοδιών ή άλογα. Όλη αυτή η κοιλάδα, των

πενήνταχιλιομέτρωνμήκοςκαι των δέκα με δώδεκαχιλιομέτρωνπλάτος,

είναι πολύ γόνιμη. Τα αποτελέσματα θα ήταν καταπληκτικά αν με τις

κατάλληλεςεκτροmςχρησιμοποιούσαμετα νερά του Σπερχειούκαι των

παραποτάμωντου για να ποτιστείαυτό το όμορφολιβάδι. Δυστυχώς,μία

από τις πω απαραίτητεςπροϋποθέσεις για την ανάπτυξητης ιδιοκτησίας

και της γεωργίαςλείπει από εδώ: η ασφάλεια. Επιμένουμεστο ποιος ζει

και είμαστε λιγότερο ήρεμοι απ'ότι στην Ά.γρια Δύση. Τα σύνορα δεν

είναι μακριά. Βρίσκονται εκεί ψηλά, στην κορυΦή των βουνών που

κυριαρχούνστη Λαμία και την κοιλάδα και σε λίγες ώρες απ6 αυτή την

περιΦέρεια, στην τούρκικη περιοχή, οργανώνονται ομάδες ληστών, οι

οποίοι πέφτουν απροσδόκητα στην Ελλάδα, λεηλατώντας τους κατοί

κους, απαιτώνταςλύτρα από τους ιδιοκτήτες,αρπάζονταςτους ταξιδιώ

τες, κοροίδεύονταςκάθε επίβλεψημε την ταχύτητά τους.

« Και οι χωροΦύλακες;» θα Φωνάξει αφελέστατα ένας απλός πολί

της του Παρωιού. Υπάρχουν χωροΦύλακες στην Ελλάδα και είναι και

άριστοι στρατιώτες που δεν υπολογίζουν ούτε τον πόνο τους ούτε τη ζωή

τους. Υπάρχουν εmπλέoν και Φύλακες των συνόρων, πολύ γενναίοι ορε

σίβιοι καλά οπλωμένοι, που μπορούν να έρθουν αντιμέτωποι με ευκινη

σία με τους ληστές, των οποίων είναι οι μανιώδεις εχθροί.

Η κυβέρνηση ξοδεύει γι 'αυτό δύο εκατομμύρια το χρόνο και χίλι

οι άντρες της υψηλής κοινωνίας προσλαμβάνονται γι'αυτό το σκληρό
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καθήκον. Αλλά δεν είναι ακόμη αρκε

τό, και οι ληστές ξεφεύγουν όπως μέσα

από τις θηλιές από ένα φαρδύ δίχτυ.

Ο λοχίας που μας συνοδεύει μαζί

με οκτώ άντρες είναι ειδικός σ'αυτό το

ανθρωποκυνηγητό και μας διηγείται

τις περιπiτειες, την κούραση και τους

κινδύνους. Με ένα τέτοιο μήκος συνό

ρων να περνούν και να επιβλέπουν,

είναι ζήτημα τύχης, αν δε γίνει κάποια

καταγγελία, να μπορέσουν να πιάσουν

επ'αυτοΦώρω μία ομάδα ληστών. Όσο

φυλάνε ένα πiρασμα, ξεφεύγουν από

ένα άλλο, για το οποίο τους έχουν προ

ειδοποιήσει και καθοδηγήσει οι

βοσκοί. Και δεν είναι κάπου δίπλα που

θα τους βρούμε την επόμενη μέρα

αλλά οχτώ και δέκα περιοχές πιο πέρα.

Είδαν να ξεπερνούν τα εξήντα χιλιό

μετρα σε μία νύχτα μέσα από σχεδόν

αδιάβατα μονοπάτια. Όταν συναντι-

Τ'υνα{κα της Λαμίας. ούνται, δεν προσέχουν τον εαυτό τους

'Σιlδω rov Ε. Ronjol σύμφωνα καθόλου. Και αν μερικές φορές σκο-

με rις φωroγραφ{ι:ς τώνονται οι ληστές, συμβαίνει το (διο

,.Ι1χνά υα πέφτουν θύματα του καθήκοντος τους και οι χωροΦύλακες.

"Ηνα μήνα πριν το ταξίδι μας, δύο στρατιώτεςεμφανίστηκαναιφνιδiως

μπροστά στην καλύβα ενός βοσκού, σε ένα φαράγγι του βουνού Όθρυ,

ψιιxνovταςένα ληστή lWv κυνηγούσαν από την προηγούμενη μέρα. Ο

βοοκός σκότωσε τον έναν από τους στρατιώτες με μία τουφεκιά, όσο ο

ληι[:Cής) αφού πετάχτηκε από την κρυψώνα του, έπιασε τον άλλο από το

λαιμό και του έχωσε το μαχα{ρι στην κοιλιά. « Ξέρω lWιος πυροβόλησε,

μας εiπε ο λοχ{ας μας, θα μου το πληρώσουν» είναι μία βεντέτα θανάτου

ω/άμεσα σ'αυτό το γενναίο άντρα και αυτούς τους ληστές. και δε θα

ε/ναι χαρούμενος αυ δεν τους καρΦώσει μία σΦα{ρα στο κεΦάλι.

Αν θέλουμε να εξηγήσουμε την ύπαρξη των ληστών στην Ελλάδα,

ι)/ψ πρέπει να ξεχάσουμε ότι αυτή η χώρα, Όπως και οι γειτονικές τουρ

κ/κες επαρχίες, είναι χωρ{ς δρόμους και έχουν λίγες πόλεις και χωριά.

Ιι~ράoτιες εκτάσεις είναι ακατοίκητες. Περισσότερα από τα τρία τέταρτα
rov βασιλεioυ καλύΠΓονται από άγρια βουνά, γεμάτα με βράχους και

θαμνώδη βλάστηση, στοιχειωμένα μόνο από ανόητους βοσκούς και
"('νια. Οι ληστές ζούσαν εκεί σε μικρές ομάδες, κρυμμένοι οε όλη τη

όtfίρκεια της μέρας σε απρόσιτες σπηλιές ή κάτω από αδιάβατους
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θάμνους όπως οι ύαινες, των oπoiων έχουν την όψη και την αγριότητα.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας, μετακινούνται για να παραπλανήσουν τη

χωροφυλακή. Και όταν πεινούν, βασίζονται απροσδόκητα στα ωwμoνω

μένα αγροκτήματα. όπου τους δίνουν τρόφιμα και ρούχα, εξασφαλίζο

ντας και τη διακριτικότητα του αγρότη με απειλές, τις οποίες ο δυστυχής

γνωρίζει καλά ότι δεν είναι μάταιες. Οι βοσκοί. από ένστικτο κι από ανά

γκη, είναι οι συνένοχοι τους και συχνά οι βοηθοί τους. Είναι αυτοί που

τους ενημερώνουν για τις κινήσεις της ομάδας, τους προειδοποιούν για

το πέρασμα ενός εμπόρου, για το ταξίδι ενός πλούσιου ιδιοκτήτη, είναι

αυτοί που παρακολουθούν κατά τη διάρκεια της επiθεσης στο θύμα. Ως

αντάλλαγμα αυτής της καλής συμπεριφοράς, οι ληστές αέβονται τα

κοπάδια που οι βλάχοι Φυλάνε στα ψηλά oρoπiδια και συχνά τους

δΙνουν ένα μέρος από τα λάΦυρα.

Ληστές και βοσκοί. Σχέδιο του ε. Ronjot σύμΦωvαμε ης
ΦωεογραΦκς
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Ι ' α άτομο με καλή λεία συλλαμβάνεται. μεταΦέρεται στο πιο
Ι ",ν εν t Φ' φίλ ζ'αι το 7Uo απομακρυσμ νο κρησ υγετο και ο ε ει να συ ητη·

."f,:06 για τα λύτρα. Μετά το πέρασμα λίγων ημερών ή κάποιες
;. ;'ι'γων εβδομάδων,κατά τις οποίες δεν κακομεταχειρίζονταιτο

Vlfl/ ... xaL. " , ,
. "νο οι ληστές αποδεχονται μια μειωση, και με τη μεσολαβηση

dΗJλt,κισμ", , "
. αδ'λφου πιο συχνά ενος βοσκου, δΙνουν στον 6μηρο να υΠQ-

ι I'a~ ιιυν... '
'οli,ψΙ-'ύ r-'] δέσμευση. Αλλά δυστυχία σ'αυτ6ν που θα αρνηθεί την πλη-

του συμπεφωνημένου ποσού. Σύντομα ακολουθείμία δεύτερη πeo-
υι '"

) ~)ι',ιση που στέλνεται προσεκτικα στην οικογενεια και απαιτει την
f:l( (1;ιΙ , • ,

κ(,θl1στερημένη συνεισφορά. Σε πεΡΙ,ίτι.ωση άρνη~ης, τον σφαζουν ως

)(i8ειγμα. Από τη στιγμή που θα φτασουν τα λυτρα στο στρατ6πεδο,
,7"( λ θ' Φ , , ιλ' t
(1 φυλακισμένοςaπε ευ ερωνεται ,α ου ορκιστεινα μη μ ησει σε καν -
ναν Υ,ια ότι ε{δε ή άκουσε, Αρκετοί, ιδιοκτήτες της Φθιώτιδας, εκτεθειμέ

vιιιJOέI01ΙXνές επισκέψεις αυτού του είδους και λίγο προστατευμένοι απΔ

τ"ν κιιβερνηση, προτίμησαν να συμφωνήσουν με τους ληστές και να τους

~-ιλ~/ρώνoυν ένα ετήσιο ποσ6 σα φόρο υποτελείας που εξασφαλίζει σ'αυ

roIJC< και τα αγαθά τους κάθε ασΦάλεια. Ένας μεγάλος ιδιοκτήτης, που

κατοικ,.;iστην Αθήνα, έλεγε μ:πeoστά μου σε έναν από τους μισθωτές του

ιιχροκτήματος : « Όταν σου ζητήσουν ένα πρόβατο, θα τους δώσεις

t'lIJO," Και ε{ναι αυτό ηθικό; Δεν ξέρω πάρα πολλά αλλά σε παρ6μοια

κιιτάσταση.θα τα είχατε κάνει 6λα φίλε αναγνώστη,γιατί, το να αρνηθείς

η να καταγγεiλειςτους ενόχους, εί.ναι σα να εκτίθεσαιαναπόφευκταστη

λ"'ιλαο{α, την πvρκαγιά ή τη δολοφονία.

".ιπώθηκε 6τι οι κάτοικοι της χώρας ήταν συνένοχοι των ληστών,

:.tψιτες δηλαδήκαι οι ίδιοι. Αυτ6 είναιμία αληθινήσυκοφαντία.Οι Έλλη

νΙ'ς αγρότες. εκτός από κάποια σπάνια χωριά που κατοικούνται από

Αλβανούς. δεν υποστήριξανποτέ τους ληστές αλλά τους φοβόντουσαν

και τοιις ανέχονταν απΔ Φ6βο. Δε θα δώσουν το χέρι σ'εσάς, θα σας

Κl1νο/ιν παράπονα επiσης, αλλά δε θα σας προειδοποιήσουνγια την ενέ

ι)ιια που σας περιμένει στην επιστροΦή σας από το μονοπάτι, δύο βήμα

πι από το χωριό τους. Εδώ και καιeό η κυβέρνησηδεν έκανε τίποτα για

ιην καταστολή.Κι όταν έχουν γυναίκακαι παιδιάστο σπiτι, κατσίκεςκαι

Υ,αιδαρουςστο στάβλο, μικρό κομμάτι γης στα περίχωρα, δεν εξεγεφο

νται με χαρά ενάντια στουςληστές οι οποίοιβρwκονταιπαντούόπου δεν

το"ς περιμένειςκαι πουθενά όπου τους ψάχνεις. Τους εκμεταλλεύονται

λ/γο αλλά αντέχουν. Οταν τα χωριά προσπάθησαννα αντισταθούν,τα

αντίποινα ήταν τ6σο άγρια που ο τρόμος βασίλευε για πολύ καιρό σε

ολοκληρη την πι:ριοχή. Οι ένοχοι δεν είναι οι αγρότες αλλά οι αρχηγοί

ΝΙ' ε~oυσ{ας JWv δε δραστηΡΙΟJWιούνται, και άλλα πρ6σωπα τα οποία

λιγο διστακτικά στα μέσα για να πετύχουν, υπηρέτησαν τη ληστεία σαν
Ι;να μέσο εκΦοβισμού για να πάρουν τις εκλογές.

Μετά το ολέθριο επεισ6διο του Μαραθώνα το1870, η ελληνική κυβέρ-
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νηση, κυνηγημένη από ντροπή και ταπεινωμένη απΩ την παύση που της

δόθηκε από την κοινή γνώμη στην Ευρώπη, αποφάσισε να δράσει με σθέ

νος. Ολόκληρος σ στρατός χρησιμοποιήθηκε για να καταδιώξει τους

ληστές.

Τα ενεργητικά μέσα που πάρθηκαν παντού και η σύμπραξη των τουρ

κικών αρχών της Θεσσαλίας είχαν μεγάλη επιτυχία. Σήμερα οι ληστείες

έχουν εξαφανιστεΙ Αλλά δεν πρέπει να εξαπατηθούμε, τα στοιχεία δεν

έχουν καταστραφεΙεντελώς. Υπάρχουν πάντα σε λανθάνουσα κατάστα

ση. Και τη μία ή την άλλη μέρα που μια πολιτική κρίση θα ξεσπάσει στην

Αθήνα, που η ε-χθρότητα των τουρκικών Φυλών θα οδηγήσει σε μάχη και

σε ξύπνημα του ανατολικού ζητήματος, που Q πασάς της Λάρισας θα

διαθέτει όλο και λιγότερα, θα δούμε τους ληστές να ξαναεμφανίζovται

και να πετούν την γκλίτσα του βοσκού για να ξαναπάρουν τα τουΦέκια

που είχαν κρυμμένα στους ακανθώδεις θάμνους του βουνού.

Όση ώρα ο αρχηγ6ς της συνοδείας μας διηγείται τα επεισ6δια των

οποίων οι σκισμένες κορυΦές και τα σκοτεινά φαράγγια που υψώνονται

εκείμπροστά μας ήταν το θέατρο, εμείς πλησιάζουμε στην πόλη. Προχω

ράμε σε ένα καθαρ6 ποταμάκι με λεύκες στις 6χθες του, και φτάνουμε

σύντομα στα πρώτα σπίτια, που είναι 6μορφα βαμμένα κι έχουν τριγύρω

κήπους, 6που οι κυρίες της πόλης επιβλέπουν τη μπουγάδα τους. Οι aπό

τομοι δρ6μοι ανεβαίνουν μέχρι την παλιά πόλη, της οποΙας τα τούρκικα

σπ{τια και οι χωρίς κορυφή μιναρέδες θυμΙζουν την μακρά παραμονή

των Οθωμανών. Στην κορυφή εν6ς απόκρημνου βράχου βρίσκεται ένα

τουρκικ6 οχυρ6 με τις πολεμίστρες του σε μία αρχαία βάση, αλλά η μικρή

σημαία με τον κ6κκινο Φ6ντο και οι σειρές από άλογα αντικαταστάθη

καν από μία γιγάντια μπλε και άσπρη σημαΙα που ανέμιζε στον αέρα.

Όταν επισκέφτηκα το διοικητή της επαρχίας, βρήκα σπiτι του μΙα από

τις παλιές μου γνωριμίες, τον κυβερνήτη της Θεσσαλίας Οσμάν-Πασά,

Πολων6ς στην Υπηρεσία της Υψηλής Πύλης, διοικητής δραστήριος 6σο

και στρατηγ6ς ικαν6ς ο οποίος ήρθε στη Λαμία για να σχεδιάσει από κοι

νού με τις ελληνικές αρχές τα μέτρα ενάντια στους αρχηγούς της συμμο

ρίας που βρήκε καταφύγιο στην Πίνδο. Ο αρχηγ6ς του επιτελείου ήταν

ένας Τούρκος από την Κονία, έντιμη Φιγούρα στρατιώτη, της οποίας το

κύριο γνώρισμα ε{.ναι αυτή η περίλυπη απάθεια που δίνει η μοιρολατρία

και αυτη η σιωπηλή υποταγή του υπηρέτη που δεν έχει πληρωθεί, εδώ και

δεκαοχτώ μήνες. Όσο εμείς δοκιμάζαμε το συνηθισμένο καΦέ, προκα

λούσαμε φυσικά τους ληστές και ο Οσμάν-Πασά δεν έβλεπε άλλο μέσο

να τους εξαρθρώσει παρά μ6νο μία πλήρη και ειλικρινή συμφωνία ανά

μεσα στις δύο χώρες. 'Έτσι ώστε οι συμμορίες να μη βρίσκουν καταφύ

γιο ούτε από τη μια ούτε aπό την άλλη πλευρά των συν6ρων. Απομονώ·
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στα σπίτια σας τους βοσκούς. Εμείς στη Θεσσαλία και την Ήπειρο.

nIf κρατάμε ομήρους τις γυναίκες και τα παιδιά τους και τον πρώτο από

τους που θα προστατεύσει ένα ληστή, θα τον επιβιβάσω σε σαράντα

r.~τώ ώρες για το ΜοσσοvΙ'
~ 'Ήταν στα σχέδιά μου να διασχwω τα βουνά στα ΑΥραφα που είναι

f/QO επικ{νδυνααπό τον πληθυσμό τους. Αλλά ο Πασάςκαι Q διοικητής

μ αποθάρρυναν έντονα. Αυτός ο λαβύρινθος χωρ{ς διέξοδο είναι το

}ιραφε{ο στρατολόγησης και το κρυΦό μέρος των ληστών. Με το να

ι'ισχωρήσω εκεί. θα εξέθετα τον εαυτό μου και το λιγότερο που θα πάθαι

να ιίταν να με ληστέψουν ή να με προσβάλλουν. Ενοχλήθηκα έντονα από

αυτό το απροσδόκητο εμπόδιο και δεν επέστρεψα χωρίς λύπη στα επιχει

(!ιίματα των δύο συνομιλητών μου. Μιλήσαμε για τις προόδους της Ελλά

&ις Υια τις οποίες ο κυβερνήτης Φάνηκε να ενδιαΦέρεται και συζητήσα

με Υια τα σχέδια του σιδηροδρόμου που αυτή τη στιγμή ήταν στην ημε

οησια διάταξη της Αθήνας.

Φιίλακες DVVΌρΩv. Σχέδιο του Ε. Ronjat UΎμψflJνα με τις ΦWΤoyραΦIες
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72 Ιωάννα Κ. Ζήση

Ο Οσμάν-Πασά φαιν6ταν κι αυτός εΠΙσης δύσπιστος για την αξία

μιας τέτοιας ιδέας από οικονομικής πλευράς. Έξάλλου, έλεγε αυτός,

απαραίτητο συμπλήρωμα αυτού του έργου θα ήταν η επιμήκυνση της

γραμμής μέχρι τη θεσσαλονίκη και μην πιστεύετε ότι η οθωμανική

κυβέρνηση θέλει να το παραχωρήσει ή να το κατασκευάσει. Από εμπορι

κής πλευράς αυτό το τμήμα δε θα μπορούσε να αποΦέρει τίποτα. Από

πολιτικής πλευράς, μπορεί να έχει σοβαρά μειονεκτήματα, διευκολύνο

ντας τις σχέσεις και τις ανταλλαγές ιδεών ανάμεσα στους Ελληνες του

βασιλείου και του πληθυσμού της ίδιας φυλής που υπόκεινται στο σουλ

τάνο: Κατά τη διάρκεια της συζήτησής μας, ο αρχηγός του επιτελείου

Σουλεϊμάν-Μπέη, που δεν άκουγε λέξη ελληνική ή γαλλική, ήταν ξαπλω

μένος σε ένα κρεβάτι και κάπιιιζε ένα τσιγάρο, με τα μάτια κενά και

χαμένα, δε ξέρω μέσα σε κάποιο μπερδεμένο "όνειρο. Στο δρόμο, οι t.ιϊΠείς

της συνοδείας, καθισμένοι τούρκικα κόντρα στο τείχος, ονειρεύονταν

ακολουθώντας με ένα μάτι θαμπό και βαρύ τον XaJwd από τα τσιγάρα

τους. Την ίδια στιγμή στο γιαλό του Βοσπόρου, οι πασάδες ονειρεύονταν

παίζοντας το κομπολόι τους, αφήνοντας τους εαυτούς τους να πάνε σε

εκστάσεις νωθρές που ενισχύονταν από το θόρυβο των Φτερών των τρυ

γονιών και από τον ήχο της θάλασσας κατά μήκος του ποταμού. ΤΟ να

ονειρεύονται πάντα, να κάνουν την απόλυτη ανάπαυση όπως έλεγαν,

φα{.νεται να ήταν η μόνη απόλαυση αυτού του λαού που ήρθε από την

κεντρική Ασία. Αλλά το να ονειρεύεσαι είναι να χάνεσαι και το να χάνε

σαι είναι δειλία.

Απέναντι από τη νομαρχία, στο κεντρικό καφενείο της πόλης, αξιω

ματικοί της φρουράς, δημόσιοι υπάλληλοι, περίεργοι γέροι και νέοι,

πλούσιοι και φτωχοί ρητόρευαν με έναν αέρα και χειρονομούσαν. Συζη

τούσαμε σχέδια εξάπλωσης ή σχολιάζαμε συζητήσεις, συζητήσαμε με

πολλά λόγια για τις επόμενες δημοτικές εκλογές.

Η αντίθεση ανάμεσα στις δύο φυλές ήταν έντονη και ο Οσμάν-Πασά

μάντεψε τις σκέψεις μου. 'Προσέχετε την εμφάνιση, μου έλεγε αυτός, δεί

χνοντας με το δάχτυλο τους ιππείς που ήταν αποκοιμισμένοι στον ήλιο.

Βλέπετε αυτούς τους άντρες: είναι στρατιώτες ισχυροί και πιστο{σε κάθε

δοκιμασία. Εξάλλου αυτοί εδώ πιστεύουν στο Θεό τους, ενώ αυτο{ εκεί

συνέχιζε αυτός, δείχνοντάς μου με το βλέμμα τις ομάδες στο καφενείο,

πιστεύουν όλο και περισσότερο στο διάβολο. Κι έπειτα το να μιλάς δεν

είναι δράση.'

Μετά από μια μακρά πολύ φιλική συζήτηση με το νομάρχη και τον

αρχηγό της χωροφυλακής, ο πασάς σηκώθηκε, μας έδωσε μία χειραψία

καθαρά στρατιωτική και ανέβηκε στο άλογο. 'Γνωρίζετε, μου είπε αυτός,

ότι στη χώρα μου, είναι σύνηθες να δ{νουν μία συμβουλή όταν αΦήνουν

κάποιον. Επιτρέψτε μου να σας δώσω δύο. Πρώτα απ'όλα μην πάτε να

κάνετε βόλτα στα βουνά των Αγράφων. Η δεύτερη συμβουλή μου, πρό-
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1 αυτός παρακάτω, σκύβοντας προς εμένα :μην ξεκινήσετε ενέργει

τη σιδηροδρομική γραμμή Αθήνας-Λαμίας.' Χαιρέτισε με το χέρι

ς Έλληνες αξιωματικούς και απομαΚΡ1Jνθηκε με τον αρχηγό του επι-

ου λθ" 'δ' 'ξιλείΟυ να τον ακο ου ει, ο οποιος για τρεις ωρες εν ειχε ανοι ει το

στόμα του,

Τα σχέδια μας βρέθηκαν εντελώς αλλαγμένα μετά από τις συστάσεις

v φο.ου μας του πασά, ο οποίος ήξερε καλά τι έλεγε.

ο Ο Περικλής ήταν χαρούμενος. Η προοπτική μιας επίσκεψης στους
Βλαχοποιμένες στα ΑγραΦα και την Πίνδο δεν του ήταν παρά μόνο

ευχάριοτη. Για να είναι απόλυτα σίγουρος ότι δε θα ξαναγυρίσουμε στην

απόφασή μας. ήθελε να μας κάνει να Φύγουμε αμέσως και να ξαπλώ

σουμε στις Θερμοπύλες, μέσα στο έλος και τα κουνούπια. Αλλά εμείς

προτιμήσαμε να δεχθούμε τη φιλοξενία που μας προσέφερε με πολύ

αγάπη Ό δωικητής της Λαμίας και μετά από ενδιαΦέρουσες συζητήσεις

για την κατάσταση της χώρας, ανεβήκαμε στο κάστρο για να παρακο

λουθήσουμε το ηλωβασίλεμα που εξαφανιζΌταν, συνοδευόμενο από

κατακόκκινα σύννεφα, πίσω από αυτά τα ψηλά, σκοτεινά και μυστηριώ

δη βουνά που τα εγκαταλείπουμε χωρίς να τα εξερευνήσουμε. Κάτω από

τα πόδια μας οι κήποι κρύβονταν από τη σκιά και την ησυχία. οι δρΌμοι

και οι πλατείες σχεδιάζονταν από Φώτα. Στις έξι ακριβώς μία κανονιά

τράνταξε τον αέρα και η ηχώ του βουνού απάντησε. Παραδοθήκαμε και

οι σάλπιγγες της φρουράς διέσχισαν την πόλη σημαίνοντας την υποχώ

ρηση και εναλλάσσονταν με τις τρομπέτες των ιππέων με ήχο πω σοβαρό

και πιο αυστηρό. Οι τελευταίες αναλαμπές είχαν εξαφανιστεί. Ήταν η

ώρα που μέσα στο σκότος οι ληστές σήκωναν το κεΦάλι και με την πονη

ριά και τη διορατικότητα του μεγάλου άγριου ζώου που βλέπει μέσα στη

νύχτα. γλιστρούσαν κατά μήκος της χαράδρας, για να βγάλουν από το

δρόμο τους τους κυνηγούς. δηλαδή τους χωροΦύλακες, ή κατέβαιναν

στο λιβάδι παραμονεύοντας για λεία ή για εκδίκηση ...»
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ΒlοrΡΑΦIΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

[1
- Η Ιωάννα Κ. Ζήση γεννήθηκε το 1985 στην Αθήνα, από

γονείς εκπαιδευτικούς. Αποφοίτησε από το 40 Λύκειο

Λαμίας. Είναι πτυχιούχος της Σχολής Βαλκανικών Σπου

δών του Πανεm.στημίoυ Δυτικής Μακεδονίας και Μετα-

πτυχιακή φοιτήτρια Eυρωπciίκών Σπουδών του Πανεπωτη.

μίου Reading της AγγλίJ:J.ς.

Γνωρίζει Η!Υ, Αγγλικά, Σέρβικα και λίγα Ιταλικά.

Έχει λάβει μέρος ως εισηγήτρια σε συνέδριου του Κέντρου Ευρυτα

νικών Σπουδών. ΕνδιαΦέρεται για θέματα τοπικής ιστορίας. Είναι κόρη

του αείμνηστου Σχολικού Συμβούλου και ιστοριοδίφη Κων/νου Ι. Ζήση.
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ΕΙΣΗrΗΤΗΣ

Νικολάου Β. ΚαραγεώΡΥου

Ερευνητής

θΕΜΑ

ΟΙ Έλληνες ειναι αvroχθovοι, άμεσοι απVγoνoι των ΠελασγΏV

Ι. Εισαγωγή

Κύριοι Σύνεδ@οι,

Ίσω; φανούν ελληνοκεντρικά όσα θα αναπτυχθούν, όμω; αποτελούν

την ιστο@ική πραγματικότητα.

"
υπόθεση τη; Ινδοευ@ωπα'ίκής; θεωρία; ΠQωτoεμφανίσθηκε τον

160 αιώνα στις Ινδίες, από τον Ιταλό μοναχό Fillipo Sasseti, με
Τ/" δήθεν ανακάλυψη ομοιότη10ς στην Σ~νσκρ.τική-Iνδική και Ιταλι

κή γλώσσα. Ακολούθησε ο Αγγλος ιησουϊτης ιερέας Coedous, Π@οσθέ
τovται; την ομοιότητα και της ελληνικής. Το 1778 ο Άγγλος Hehed στις

lνδίες, πα@ουσίασε με υποτυπώδη μελέτη, ομοιότητος των γλωσσών

ΣαVOΚQιτικής,Περσικής,Λατινικής και Ελληνικής.

ΤΟ 1786 ο Άnλος δικαστής στις Ινδίες. William Joanes. διατύπωσε την

υπόθεση κοινής πηγής της ομοιότητος των τεσσάρων γλωσσών και το

1813 ο επίσης Άγγλος Αιγυπτιολόγος Thomas Yung, πρότεινε τον όρο

.ΙνδοευρωπαΤκή ομογλωσσία».

Αυτή είναι η απαρχή της μυθοπλασίας της Ινδοευρωπαίκής Θεωρίας,

την οποία ακολούθησαν Γερμανοί και άλλοι Ευρωπαίοι. Δημιουργήθηκε

τυχαία από πλάνη ή φαντασία Λατίνων κληρικών ή από σκοmμότητα

αγγλικών συμφερόντων στις Ινδίες, ή το mθανότερο, από σύμπλεγμα

κατωτερότητος, κάποιων Ευρωπαίων, έναντι των Ελλήνων και του πoλι~

τισμού τους, παρουσιάζοντας τον μύθο ότι, οι Έλληνες προήλθαν από

την Ευρώπη το 1800-2000 Π.Χ. και όχι από τον ελλαδικό χώρο.

Κανένας από τους πρωτοπόρους μυθοπλάστες, τους συνεχιστές ή τους

θιασώτες και συνοδοιπόρους τους, δεν παρουσίασε ούτε ένα κατάλοιπο

των Ινδοευρωπαίων, ούτε προσδιόρισε την γεωγραφική τους κοιτίδα. Ο

δε Ιρλανδός Μάλορυ έγραψε στο βιβλίο του «Ινδοευρωπαίοι» ότι: «Δεν

υπάρχει κανένα πρωτο-ινδικό κείμενο, ή ταυτότητα των φυσικών κατα

λοίπων των Ινδοευρωπαίων». Όσο για την κοιτίδα τους γράΦει: «Δεν

ρωτάμε πλέον πού είναι η κοιτίδα των Ινδοευρωπαίων, αλλά πού τοπο

θετείται τώρα!»

Ο δε Μ. Meiers, στο Συνέδριο του Όλσταν της Βαυβαρίας, τον Δεκέμ

βριο 1994, ερωτηθείς από τον Διαμαντή Κούτουλα, ποια στοιχεία υπάρ

χουν για τους Ινδοευρωπαίους, απάντησε: «Δεν υπάρχει κανένα εύρημα

ή άλλο αρχαιολογικό τεκμήριο για τους Ινδοευρωπαίους».

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:42:54 EEST - 54.226.8.97
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Κάποιοι Έλληνες, μεταξύ των οποίων πρώτος ο Κ. Παπαρρηγόπου

λος, αποδέχΘηκαν αναντίρρητα και άκριτα τον μύθο της διαστρεβλώσε.

ως της Ελληνικής Ιστορίας, γlJJ. να μην υστερήσουν στον ευρωπα'ίκό

συρμό.

Όμως, πολλοί ξένοι και Έλληνες, σεβόμενοι εαυτόν, νοημοσύνη και

ιστορική αλήθεια, αντιτάχθησαν στην ψευδοθεωρία, παραθέτοντας

πραγματικά ιστορικά δεδομένα και αρχαιολογικά ευρήματα.

Στην ανάλυση του θέματος, θα παραταθούν κάποιες απόψεις αυτών.

Για να γίνει κατανοητή η καταγωγή των Ελλήνων και του πολιτισμού

τους. πρέπει να ανατρέξουμε στον σχηματισμό της Γης.

Όπως γράφει ο καθηγητής Γεωλογίας του Πανεπιστημίου κ. Ι. Μελέ

ντης, στην «Ιστορία του Ελληνικού Έθνους» της (Εκδοτικής Αθηνών

ΑΕ), 140.000.000 χρόνια πριν από σήμερα, η υδρόγειος σΦαίρα ήταν μια

πανθάλασσα.

Η πρώτη ανάδυση ξηράς ήταν η οροσειρά της Πελαγονίας, που περι

λαμβάνει τον ελλαδικό χώρο από τη Β. Εύβοια μέχρι την νότιο Βαλκανι

κή χερσόνησο στον Αίμο. Μετά από 115.000.000 χρόνια, αναδύθηκαν οι

οροσειρές των Πυρηναίων, των Αλπεων και των Ιμαλαίων.

Συνεπεία αυτού του γεωλογικού γεγονότος, λογικό είναι να δεχθούμε

ότι, αφού ο ελλαδικός χώρος της Γης σχηματίσθηκε] 15.000.000 πριν από

τον σχηματισμό κάθε άλλης περιοχής, να εμφανίσθηκε η ζωή και ο

άνθρωπος στην Ελλάδα, μερικά εκατομμύρια χρόνια νωρίτερα, από τις

άλλες νεότερες περιοχές.

Λογικό είναι επίσης, να δεχθούμε ότι, εκεί που πρωτοεμφανίσθηκε ο

άνθρωπος, να δημιουργήθηκε και ο πρώτος πολιτισμός.

2. Οι ΠελασΥοί

Οι Πελασγοί στην Ελλάδα και στον κόσμο ολόκληρο. αναΦέρονται ως

αρχαιότερος επώνυμος λαός με αυτή την ονομασία, ή ως προέλληνες.

Οι ονομασίες των διαΦόρων αρχαίων ελληνικών Φύλων που αναφέ

ρονται στην Ιστορία. προέρχονται από τους γενάρχες οικογενειών ή από

τοπωνύ μια περιοχών που ζούσαν.

Επειδή οι έννοιες των ελληνικών λέξεων κυριολεκτούν, σε σχέση με το

περιεχόμενο τους, η ονομασία πελασγός-πελασγοί. προήλθε από την δεύ~

τερη περίπτωση, την περιοχή της Γης στην οποία έζησαν, από τις λέξεις

«πέλιος» που σημαίνει: παλαιός-γέρων και την λέξη «άργoρ~ που σημαί

νει: Γη-τόπος διαμονής και διερμηνεύεται ως: «ο παλαιός άνθρωπος, της

παλαιάς Γηρ>.

Η αλλαγή της ονομασίας των Πελασγών, σε Έλληνες. προήλθε από

τους κατοίκους της πόλεως Ελλάδα του Αχιλλέα, που λεγόταν Έλληνες
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__~ ε σε όλον τον ελλαδικό χώρο και στο έθνος. από την μάχη
ιισ,.--vu-τ/σ

σιιν Π1.αταιών.

,. ΑρχαΙοι Έλληνει;και νεότεQ'ΟΙ,είπαν για τουι; Οελασγούι;

o Όμηρος, ο αρχηγέτης των φυσικ~ν δογμά,των - όπως ειπε ? Ηρά
κ)i(1 _ των πρωταρχών των φυσικων στοιχειων. των επιστημων, της

μJI~'iιι; κλπ. αναφέρει στην ~λ~δα ότι: Ο ~ίας ήτα,ν Πελασγός. ~ Θεσ~
)';'α ονομαζόταν ΠελαΟΎΙΚΟ Άργος. καθως και πολη του Αχιλλέα στη

:'lt;ITIba. Θεωρεί δε πολλούς λαούς της Μικράς Ασίας πελασγιακής

κατιιr;ωΥι'1ς. ., "
fΣτ:ηy Οδύσσεια. αναφερει o~ι. και στην Κρητη υπηρχ~ν Πελα~γoι και

αT~ Πliρlπλανήσεις του Οδυσσεα στον Ατλαντικό. αναφερει νησια. βασι

~.EI' χ Η. πρόσωπα με ελληνικά ονόματα.

(ιi) Ιρόδοτος λέει ότι η Ελλάδα πριν από αυτό το όνομα λεγόταν Πελα

rt:y,W: 0tu οι Δωριείς ήταν πελασγικήςκαταγωγής.Ότι οι Πελασγοί ήταν

w.uAij. ιδιαίτερα κατασπαρμέτ/ στον κόσμο και άλλα πολλά.

ω ~Tράβωνας γράφει για τους Πελασγούς ότι: Όλοι συμΦωνούν πως

πι' ('j·).:~1 τη Θεσσαλω. τα μέρη της Ηπείρου. την Πελοπόννησο, τα νησιά

~~ηβα. Λήμνο. Ίβρο. σχεδόν σε ολόκληρο τον ελλαδικό χώρο και στη

Αριικη βρισκόταν Πελασγοί, καθώς και στον Δούναβη. τον Πόντο. την

&1lκρά Ασω κυριαρχούσαν οι Πελασγοί, κατονομάζοντας περιοχές και

ΒΗ);Άά ελληνικά-πελασγικά Φύλα.

Γιρ(imει επίσης (ιΕ.6) ότι. οι Ινδοί ποτέ δεν έστειλαν στρατό έξω από

:r Υ. xtiltIa τους. ούτε εισέβαλαν ξένοι. εκτός από τις εκστρατε(ες του Ηρα

xRn. :του Δωνύσου και του Αλεξάνδρου.

o ωαυσανίας Κ.α. λένε ότι αρχικά η Πελοπόννησος ονομαζόταν

IIΓ).:αgγω και ότι οι Θεοί: Ποσειδώνας, Αθηνά, Ερμής. Ήρα. Πάνας και

Δn~nΤΡH γεννήθηκαν στην Πελοπόννησο. ήταν ΠελασγοΙ

Θ ωλάτωνας στον Κριτία λέει ότι. όταν ο Δίας με τους αδελφούς τους

l:!o~ασl)!1καν την περιοχή που κυβερνούσαν, ο Ποσειδώνας πήρε την

ΔτiOCίν.τtδα, στην οποία βασίλευσε ο ίδως και οι απόγονοί του. Έγινε
iY!:ν-άρχ;ης των Ατλάντων.

(~ Αισχ;ύλος στις Ικέτιδες αποκαλεί παλαίχθονα πελασγό τον βασιλιάm:' Δργ,ους που εξουσίαζε και την χώρα των Περαιβών, μέχρι τον Στρυ
I!trWa.

@ υριπίδης στο έργο Ερεχθεύς, αποκαλεί τον λαό της πατρίδος του
ΗυτΟχΟονα.

(ο) Ισοκράτης στον πανηγυρικό λέει: Είμαστε αυτόχθονες και την γη
:του iiεvνηflήκαμε την κατέχουμε μέχρι σήμερα χωρίς διακοπή.

(ο) ω'λούταρχος αναΦερόμενος στο πατρικό γένος του Θησέα λέει ότι
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Φθάνει έως τον Ερεχθέα και τους πρώτους αυτόχθονες.

ΤΟ ίδιο λένε και ο Ησίοδος και ο Διονύσιος Αλικαρνασσεύς, ότι οι

Πελασγοί ήταν αυτόχθονες.

Ο Οβίδιος ταυτίζει τους πανέλληνες Πελασγούς του Τρωικού πολέ

μου, με τους Φρύγες Πελασγούς κ.α.

Ο Διόδωρος ο Σικελιώτης λέει ότι. στην Παγχαία της Πολυνησίας

υπήρχε ναός του Πελασγού Τριφυλιου Διός και πως ο Λίνος και ο ΟρΦέ

ας χρησιμοποιούσαν την πελασγική γραΦή.

Ο Θουκυδίδης γράφει ότι, οι 'Ελληνες είναι απόγονοι των Πελασγών.

Όλοι σχεδόν οι αρχαίοι Έλληνες συγγραφείς, μιλούν για τους προγόνους

των Ελλήνων, τους αυτόχθονες Πελασγούς.

Και οι νέοι Έλληνες συγγραφείς αναΦέρονται στους Πελασγούς:

Ο Γιάννης Κορδάτος γράφει στον Β' Τόμο της Ιστορίας της Ελλάδος

ότι: Στις δύο πλευρές του Αιγαίου, στον Ελλαδικό χώρο και την Μ. Ασία,

ζούσαν διάΦορα πελασγικά Φύλα και πως το πανάρχαιο πελασγικό ιερα

τείο είχε γραΦή.

Ο καθηγητής Ι. Κούμαρης έγραφε ότι, οι Έλληνες, πανάρχαιος λαός,

προήλθαν από τους Πελασγούς.

Ο Κλεάνθης Γιουράκης. στο έργο «Έψιλον», αναφέρει πάνω από εξή

ντα Φύλα πελασγών γεναρχών σε διάφορες χώρες της Ευρώπης, Μ.

Ασίας Κ.α.

Ο αρχαιολόγος καθηγητής Θ. Σπυρόπουλος στην ανακάλυψη του

ανακτόρου του Μενελάου στην Λακεδαίμονα, βρήκε επιγραΦή αφιερώ

ματος στην επιστροΦή των Δωριέων Ηρακλειδών. (Τρίτο Μάτι Τ. ΙΙ4,

Αερο""ί Τ. 53, σ. 13).
Ο Σ. Δωρικός και ο Κ. Χατζηγιαννάκης, στα βιβλία τους: «Αίνού» και

«Ετρούσκοι, οι Πελασγοί της Ιταλικής Χερσονήσου», αποδεικνύουν με

επιστημονικές γλωσσικές μελέτες ότι. η γλώσσα των Α'ίνού στην Ιαπωνία

και των Ετρούσκων στην Ιταλία έχουν πελασγική προέλευση.
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ΙΟ! '·ιι.ηνες ην ==-'="'-_---'- '--- ---'-"'

4. Ξένοι mιyy@αφείς έγ@αψανγια τους Πελασγούς

στορικός Όθωνας ΑJιελ, στο έργο του: «Μακεδονία πριν
Ι ,<,,,rI(I νο,," ι ,

..... :-~ ΙΠΠΟ» γράφει: «Οι πρώτοι κάτοικοι της Ελλαδος. από την
CfnO ΤΟ\ Ψ:V'o '.λ. Α'

'λ • .:; ιι':'χρι το Ταίναρο και απο τα νηoι.u του ιγσιου μεχρι του
ΜιιχΙ',,-"1νIΠ 1';'... ,

Ιανιου mι:λάγ,ους ήταν Πελασγομ>.
) ίΙ iY1Iτιής nανεmστημίου του Καιμπριτζ C. Refrew, στο βιβλιο του

ι..ί! ~(ι ~~oyι'α και Γλώσσα» γράΦει: Φύλα από την Ηπειρωτική Ελλάδα
o{t:\O Ι(ΙΛ • ,

"'ικι)αnιατικά παράλια μετανάστευσαν από την εβδομη χιλιετια
'CΙ1 ιΤΗ 11(1 ,

ς Βορρά μεταφέροντας τον πολιτισμό και τη γλωσσα τους στην
:t,,~:'Ίιιt'". '" 'λ λ
Μu@fIΠl:lf,,(.χαταγωγηΕλληνωνΔ.Δημοποuσυ σε .72-73).

~τl~ν "Ιστορία των Ανθρωπότητος» της ΟΥΝΕΣΚΟ (Τ.Β. σελ. 793)
ανιιφ'~ρααι ότι: «ο πολιτισμός της λιθίνης εποχής στην Ελλάδα είναι

')~fJo Ηυτοχθώνων κατοίκων του Αιγα(ου και όχι φερμένων».

t t\: ην ~ρχα(α Ιστορ(α του Kαίμπeιτζαναφέρεταιότι: «Στην άνω πλευ
ιl( τι)\! η:ΥΡ'Ώ στην Μεσοποταμία βρίσκεται η χώρα των Πελάσκι, που

Τ(Ηlτίξι:ταιμε τους Πελασγούρ>.
t.t> Norths Joscpson, Γερμανός καθηγητής στην Χιίίδεμβέργη, στο βιβλίο

Τ()Ι1 ,~~ρχα'ίκός Ελληνικός Πολιτισμός στη νήσο του Πάσχα», μετά από

δt'RΗf,[,{ι ι:;πιτόπια έρευνα και μελέτη διαφόρων τοπικών διαλέκτων των

νίιρων του Ειρηνικού, της Ν. Αμερικής και Πολυνησίας, διαπωτωσε ότι

mιj)~εςιλόγιο τους υπάρχουν χιλιάδες πελασγικές-ελληνικές λέξεις.

(ffi €hόIrIes Berlilz, στα έργα του: «Μυστήρια από ξεχασμένους

ΚlJq~lους .. και «Το μυστήριο της Ατλαντίδος», αναΦέρεται στην παρου

11111 ΤIιI~ JίIελασγών σε όλα τα μέρη της Γης, Στο (Χάρτη 13)* βλέπετε τις

Μι'τακιν'ισεις τους προς όλα τα σημεία της υδρογείου,

Ι:ΝΧοπίξει την Ατλαντίδα, στην οποία βασίλευσε ο Πελασγός Ποσει

Νιιινιις και οι απόγονοι του, στο μέσον του Ατλαντικού και δείχνει την

~lI;ωκρατoρία των Πελασγών Ατλάντων σε τέσσερις ηπείρους. Στον

*HQ'f1'j Ι 1)* που βλέπετε, με το λευκό, διακρίνεται η Ατλαντική Αυτο
χρ(ιτορ(α.

(Ο) δε Σοβιετικός καθηγήτς Φεντόρωφ υποστηρίζει ότι, όλοι οι πολιτι

ι'μ,οί "τον κόσμο, προέρχονται από τον πανάρχαιο πολιτισμό των Ατλά

:ν.των, ffiελασγών Ελλήνων.

ΔΓερωτάται κανείς: ποιος αρχαίος συγγραΦέας, Έλληνας ή ξένος,

έiYΡ(ΙWEiκάτι για την ύπαρξη των ΙνδoευρωπαΙWν, πέραν από τους μυθο

πλαστες αυτής της αναπόδεικτης θεωρίας; Κανένας!

Καποιοι Ινδοευρωπιιίστές, θιασώτες και συνοδοιπόροι, αφού δεν μπό_

ρεσΗν να παρουσιάσουν κανένα ίχνος ινδοευρωπαίκού καταλοίπου και

:\!(f :lJ.ρO"δΙOρίσOυν την κοιτ(δα της καταγωγής τους, κατέφυγαν στην

αναι;;Ωηlσητης προελεύσεωςτων Ελλήνων, για να προσδώσουνυπόστα-

• :Θλοι οι χ6ρτες στο τέλος της εισήγησης.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:42:54 EEST - 54.226.8.97



80 Νικολ60υ Β. ΚαραγεώρΥου

ση στην ψευδοθεωρία τους, Φάσκοντας και αντιΦάσκοντας. όπως ο Β.

Drews, ανακριβολογώντας λέγοντας ότι: την εποχή του Χαλκού. το 1900
πΧ., κατήλθαν οι lνδοευρωπαίοι-'Ελληνες, ενώ τα κρητικά πλοία. όργω

ναν τον Ατλαντικό στα Βρετανικά νησιά, για να προμηθευτούν τον κασ

σίτερο, χιλιάδες χρόνια πριν.

Ο Μάλορυ. διαπιστώνοντας το αδιέξοδο της ανατραπείσης ήδη Ινδο

ευρωπα"ίκής θεωρίας, απαντά στο τιθέμενο ερώτημα: «Γιατί οι Έλληνες

πρέπει να προήλθαν από αλλού;» Απαντά ο ίδιος: ,<Διότι στερούμαστε

τεκμηριώσεως για τους Ινδοευρωπαίους».

Ο ευσυνείδητος ερευνητής. Kan Brihton είπε για την Ινδοευρωπα"ίκή

ψευδοθεωρία:

«Ξένοι δημιούργησαν,καλ/ιέργησαν και διέδωσαν ανθελληνικές από

ψεις από παλαιότερη εποχή, διαστρεβλώνοντας την ιστορ(φ>. Διερωτώ·

μενος δε: ,<Τι έκαναν οι Έλληνες ιστορικοί, φιλόλογοι, γλωσσολόγοι και

πανεπιστημιακοί, για να ανατρέψουν τις ψευδείς σκοταδιστικές ιστo~

ρίερ!'

Η απάντηση είναι τίποτα! με εξαίρεση ορθοφρονούντες μελετητές και

κανόνα τους εκπαιδευτικούς.

Αντιθέτως δε, κάποιοι έσπευσαν ασθμαίνοντες, να αποδεχθούν και

επικροτήσουν την διαστρέβλωση της ελληνικής ιστορίας, συνοδοιπορού

ντες με τους ξένους διαστρεβλωτές.

Θα γίνει μια πολύ σύντομη δειγματοληπτική αναφορά γω κάποιους

'Ελληνες θωσώτες της Ινδοευρωπα'ίκής θεωρίας.

Στις 9 Δεκεμβρίου 1994 έγινε στο Ολσταν στη Βαυαρία ένα Διεθνές

Συνέδριο, με θέμα την Ελληνική Προ'ίστορία, στο οποίο πήραν μέρος και

οι Έλληνες πανεπιστημιακοί: Δ. Μαρωνίτης, Φ. Κακριδής και Σ.Ιακωβί

δης, σύμφωνα με δημοσιεύματα στο Δαυλό Τ. 1583, σελ. 9369.
Ο ακροατής στο Συνέδριο Λυκούργος Γιαννουκάκης, σε σημείωμα

του έγραψε ότι, ο Δ. Μαρωνίτης συμπεριφερόταν στο Συνέδριο, ως ανώ~

τατος αρμοστής των Ινδοευρωπαίων!

Ο Ευάγγελος Μπεξής γράφει ότι, κατά την ομιλία του γω το Ελληνι

κό Αλφάβητο, αναπτύσσοντας ότι δεν έχει καμiα σχέση με το φοινικικό,

ο Θ. Κακριδής άρχισε να παίζει παντομ(μα, χασκογελώντας, με διάφορες

κινήσεις και μορφασμούς.

Ο Σ.Ιακωβίδης που προέδρευε, όταν ο Μπεξής αναΦέρθηκε στην χρο

νολόγηση του αμφορέος του Ορχομενού με την γραφή, του 2000 πΧ. τον

διέκοψε λέγοντας ότι, είναι του 1200 πΧ. διότι δεν τον βόλευε η χρονο

λόγηση του 2000, διότι οι Φοίνικες εμφανίσθηκαν το 1200·1000 πΧ. στον

Λίβανο.

Επιμένει ακόμα ο κ. Ιακωβίδης και μετά την αποκάλυψη της Eπιγρα~

φής της Καστοριάς με την Γραμμική Γραφή, που χρονολογήθηκε στο

5250 πΧ., 7.250 πριν από σήμερα! ότι το ελληνικό αλΦάβητο :προήλθε από
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φοινικιχο Ι

το δε Μαρωνίτης, τελειώνοντας την ομιλία του ο Μπεξής, με ύφος
ω,ψμ.έvης Μάρθας Βούρτοη - όπως γράφει ο Μπεξής - αΦού πήρε το

" ζήτησε συγνώμη από τους ξένους συνέδρους διότι ο Μπεξής

~~δ(ασε». μη σεβόμενος τις δικές του απόψεις περί της καταγωγής
ελληνικού αλφαβήτου.

το
υ

Άλλο:: θιασώτης της Ινδοευρωπα'ίκής θεωρίας, ο Β. Κυριακίδης στην
:nίΤOμη ~ικoνoγραφημένη Ιστορία της Ελλάδος, υποστηρίζει ότι οι Ινδο

ΕυρωπαίοΙ ήρθαν στην Ελλάδα το 1900 πΧ. και αυτοί οι νεοφερμένοι
, λούσαν την ελληνική γλώσσα, όχι δική τους ινδοευρωπαίκή, έφερανm .
ιιιt~ί τους τον ίππο κ.α. Σημειώνει δε, πως ο Ομηρος τους ονόμαζε Αχαι-

ούς, Αργείους, Δαναούς κλπ. Λέει δηλαδή ότι οι Αχαιοί ήταν Ινδοευρω

παίοι!
Τα ίδια περίπου γράφει και ο Μ.Ζ. Κοπιδακος, στο ενθετο 7 ημερες

~.xι~Kαθημερινής της (3-1 0- Ι 999), χωρίς την παράθεση κανενός στοιχείου.

Ι'ρόφει ότι, μεταξύ Ουραλίων και Κασπίας, διαβιούσε μLα φυλή που είχε

έλθεισε μεγάλο επίπεδο πολιτισμού την 6η πΧ, χιλιετία, η φυλή των Ινδο·

ευρωπαίων που έφερε στην Ελλάδα τον ίππο Κ.α. πολλά.

ΟΙ Κυριακίδης και Κοπιδάκος Φαίνεται πως αγνοούν ότι ο ίππος

υπήρχε στην Ελλάδα από εκατομμύρια χρόνια πριν, όπως μαρτυρείται

ιtπό τα παλαιοντολογικά ευρήματα στο Πικέρμι, του 1835, 53 ζώων,

μααξύ των οποίων και του ίππου, που χρονολογήθηκαν 9-13 εκατομμύ

ρια χρόνων.

επειδή δεν υπάρχει χρόνος να γίνει αναλυτική αναφορά σε όλα τα

πιϊλαιοντολογικά ευρήματα της Ελλάδος, θα παρατεθούν χάρτες που τα

απηκονίζουν.

Στον (Χάρτη 2)*, από την Ιστορία του Ελληνικού Έθνους βλέπετε

ευρήματα ζώων σε όλη την Ελλάδα, καθώς και τον έμφρονα άνθρωπο

της Χαλκιδικής.

Στο απολιθωμένο δε δάσος της Λέσβου, βρέθηκε το αρχαιότερο εύρη

m! στον κόσμο, μαμούθ 20,000.000 χρόνων,

Στον (Χάρτη 3)* του Υπουργείου Πολιτωμού, βλέπετε 59 νεολιθικούς

οικισμούς στην Ελλάδα και τον ευρύτερο χώρο 8-7,000 χρόνων,

Στον (Χάρτη 5)* βλεπετε 168 νεολιθικούς οικωμούς της Θεσσαλίας.

Στην (εικόνα 4)* βλέπετε τις ακροπόλεις νεολιθικής εποχής 8-7.000
π~~. αρχιτεκτονικής του χάους, θεωρίας του τελευταίου αιώνος, του

Σέκλου και Δημήνι Βόλου.

5. Και μια επιστημονική μαρτυρία

@πως γράφει ο Στέφανος Μυτηλιναίος στο βιβλίο του «Έλληνες
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Αυτόχθονο!.», ο Γενετιστής Μάρτιν Ρίτσαρντς, του Πανεπιστημίου της

Οξφόρδης, ο οποίος συμμετείχε σε ομάδα ερεύνης, με την χρήση μιτο·

χονδρίου ΟΝΑ, για την καταγωγή των Ευρωπαίων, διαπιστώθηκε ότι: Οι

Ευρωπαίοι έζησαν πριν 14-11.000 χρόνια και η τελευταία ομάδα πήγε

στην Ευρώπη από την Μεσόγειο πριν 8.000 χρόνια.

α δε Γενετιστής Μπράιαν Σάικς. καθηγητής Μοριακής Ιατρικής του

Πανεmστημίου της ΟξΦόρδης, ερευνώντας και αυτός μιτοχόνδριο DNA,
έδωσε τις χρονολογήσεις εμφανίσεως των Ευρωπαίων.

Στην Ελλάδα πριν 45.000 χρόνια. Στον Καύκασο πριν 25.000. Στα
Πυρηναία πριν 20.000. Στην Τοσκάνη και τη χώρα των Βάσκων πριν

17.000. Στην Β. Ιταλία πριν 15.000. Και στην κοιλάδα του Ευφράτη, πριν

10.000 χρόνια.

Το 20% του πληθυσμού της Ευρώπης, κατά τον Σάικς, προέρχεται από

την Μεσόγειο, που μετανάστευσε το 9-6000 πΧ.

Και τα αποτελέσματα των γενετιστικών ερευνών, θέτουν την Ινδοευ·

ρωπαίκή θεωρία εκτός ιστορικής πραγματικότητας.

Από όλα όσα αναΦέρθηκαν και πολλά στοιχεία που παραλείΦθηκαν,

λόγω χρόνου, καταδεικνύεται και συνάγεται ότι:

Οι 'Ελληνες είναι αυτόχθονες, απόγονοι των Πελασγών.

Ο πολιτισμός τους είναι πρωταρχικός, αυτοδημιούργητος, οικουμενι-

κός και διαχρονικός.

Η Ινδοευρωπα'ίκή Θεωρία αποτελεί ιστορικό ψέμα!

Ινδοευρωπαίοι και Ινδοευρωπαίκός πολιτισμός, ουδέποτε υπήρξαν!

Ο Ρόμπερτ Σαρρού, στο έργο του: «Ξεχασμένοι κόσμοι» γράφει:

«Οι Κέλτες, πρόγονοι των Βίκινγκς, ήταν απόγονοι των Πελασγών, οι

οποίοι είχαν κατακτήσει την Ευρώπη, εγκαταστάθηκαν στο οροπέδιο του

Ιράν, έΦθασαν στις Ινδίες, κατάκτησαν την Ιβηρική, την Ιρλανδία, διέ

σχισαν τον Ατλαντικό, δίδαξαν τους αυτόχθονες αμερικανούς, δηΜWύρ.

γησαν τον πολιτισμό των Μάγιας και Ίνκας, αλώνισαν τον Ειρηνικό και

κατέκτησαν τα αναρίθμητα νησιά της Πολυνησίας και κάθε γωνιά της

Μου).

Αυτοί ήταν οι παλαίχθονες Πελασγοί-Έλληνες, οι οποίοι δηΜWύργη

σαν την πρώτη Κορμοκρατορική Αυτοκρατορία.

Συνεχίζοντας ο Σαρρού γράφει: «Μέχρι το 1939, ο εκπαιδευτικός

παραλογισμός, δίδασκε στους μαύρους της Σενεγάλης, ότι είχαν προγό

νους τους Γάλλους ... Στις μέρες μας στα σχολεία διδάσκουν ότι ο πρώτος

πατέρας μας είναι ο Αδάμ. Ότι όλοι οι λευκοί εί,μαστε απόγονοι κάποιου

κυρίου γάΦεΦ, γιου ενός Εβραίου πατριάρχη του Νώε).

«Κανένας επιστήμονας, ιστορικός, πανεπιστημιακός κλπ. δεν τολμάει

να διατυπώσει άλλη γνώμη. από αυτή του κατεστημένου, της πλάνης και

της φαντασίας! Μ' αυτόν τον τρόπο γράΦθηκε η Ιστορία».

Ναι, μ' αυτόν τον τρόπο γράΦθηκε και ο Iνδoευρωπciίκός μύθος.
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Έλληνες ειναι αυτόχθονοι. άμεσοι IΠ γον ~ των Πελασγών ~_l

κριβώς γράφθηκε και η Ιστoρtα της ΣΤ' Δημοτικού, που δια-

"λ ~ ~ει όχι μόνον την ιστορική αλήθεια, αλλά και έννοιες ελληνικών
1'οεγ, ωόπως την λέξη ΣΦΑΓΗ, που νοεΙται συνωστισμός, επιστροφής
,tξεων, .
~ljρoμEων!

B,βλ,oy~αφΙα
,. "ι' ..<.δαπ 324, Β.681,840,Υ.213-241.0δύσοειαΖ'175-77. Εκδ. Κάκτος{.....Ιοο",........ '

-S:1'nι'ίβωνοι: Γεωγραφικά: Α, Ε. Ζ, Η ,ΙΑ, ΙΒ, ΙΕ. Εκδ. Κάκτος

Ηουδ6του Ιστορ(α: Α. 5,7,56, Β. 51,52,56, 154, 171. Ζ. 94. 95. Εκδ. Κάκτος

πχατωνος Κριτ(ας 106, 1?3 c, d. e. 113c. d. e..114. Εκδ. Κάκτος

Η tόδoυ Άπαντα-Αποσπασματα 161. Εκδ. Κακτος

π~oυτάρxoυ, Βίοι Παράλληλοι- Ρωμύλος 15, 16, Ε-13. Εκδ. Κάκτος
Αισχύλου. Ικέτιδες. 240-260, 540. Εκδ. Κάκτος

Παυσαν(α, Αρκαδικό. Εκδ. Κάκτος

ιωQlJdδου, Eρ~xθεύς. Εκδ. Κάκτος

ι.}ωιράτους, Πανηγυρικός. Εκδ. Κάκτος
θουχυδ(δου. Α.3, Ζ.27. Εκδ. Κάκτος

Ιστορία του Ελληνικού ·Εθνους. Εκδ. Εκδοτική ΑθηνώνΑ.Ε.

Ιστορία του ΠολιτισμούΟΥΝΕΣΚΟΥ.Εκδ. Ελληνική Παιδεία

Ι Πασσά, Η Aληθ~νή Προϊστορία. Εκδ. Ήλιος

Ι" Πασσά, ΕγκυκλοπαίδειαΉλιος. Εκδ. Ήλιος
Ι Σαμαντάκου, Λεξικό Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας. Εκδ. Ι. ΣιδηροΦάγος& ΣΙΑ

Δ. θιοχάρη. Νεολιθικός Πολιτισμός. Εκδ. Εθνική Τράπεζα

ί\ρη Πουλιανού. Το σπήλαιο του Αρχανθρώπου Πετραλώνων. Εκδ. Ανθρωπολογική

(τtlιρω

ί\ρη Πσυλιανού, Προέλευση των Ελλήνων. Εκδ. Ανθρωπολογική Εταιρία

Άρη Πουλιανού, Οι Σαρακατσάνo~ Αρχαιότερος Λαός Ευρώπης. Εκδ. Ανθρωπο-

ι.:ο:ΥιΧή Εταιρ(α

Άρη Πουλιανού, Η καταγωγή των Κρητών. Εκδ. Ανθρωπολογική Eταιρf.α

Δ, ΒαρδΙΚου, Εμε(ς o~ Έλληνες. Εκδ. Δ. Βαρδίκου

Δ.Π, Δημοπούλου, Καταγωγή των Ελλήνων. Εκδ. Ελεύθερη Σκέψις

ΆΙΙ. Αγγελόπουλου, Προ"ίστορικές Aπo~κ(ες των Ελλήνων. Εκδ. Ελεύθερη Σκέψις

Σ. Δα/Qικoύ - Κ. Χατζηγιαwάκη, Α'ίνού. Εκδ. Εύανδρος

Σ. Δωρικού - Κ. Χατζηγιαwάκη, Ετρούσκοι Πελασγοί Κάτω Ιταλf.ας. Εκδ. Κάδμος

ΙΌ Γεωργαλά, Ινδoευρωπαίo~ ή Aιγαίo~; Εκδ. ΤΟΤΕ

Αννα Δημητρίου, Πελασγο( Προπάτορες των Ελλήνων. Εκδ. Ν. ΘΕΣΙΣ

Κ. Ποταμιόνου, ΠελασγοΙ Προπάτορες Ελλήνων. Εκδ. Ελ. Αγωγή

Ι. Φ:οράκη, Προμηνύματα των ΔελΦών. Εκδ. Ταλώς

ΣτεΦf!yoυ Μυτιληναίου, Έλληνες Αυτόχθονες. Εκδ. Ν. ΘΕΣΙΣ

Δtoδώρoυ Σικελιώτου, Ιστορική Βιβλιοθήκη Απαντα. Εκδ. Κάκτος

ΝΙνας Κυπαρ(σση-Αποστόλικα, Σπήλαιο Θεόπετρας Τρικάλων. Εκδ. Υπ. Πoλ~τισμoύ

Γ!!hνη KOΡbάτσυ. Ιστορία της Ελλάδος Τ.Β. Εκδ. Αθήνα

Kλt:άνθη Γιαwουδάκη, Έψιλον. Εκδ. Απολλώνιος

Eρtέπας Μερτζ, Οίνσψ Πόντος. Εκδ. Ν. θέσις
ΕΡιέπας Μερτζ, Ατλαντίς. Εκδ. Ν. θέσις

Robert Chaπowι, Ξεχασμένοι Κόσμοι. Εκδ. Ωρόρα
(!'harles Berlitz, Μυστήρια Ξεχασμένου Κόσμου. Εκδ, Ωρόρα

Cbarles Berlitz, ΤΟ Μυστήριο της Ατλαντίδος. Εκδ. Ωρόρα
Roben Dre~, Η Έλευση των Ελλήνων. Εκδ. Οδυσσέας
!'*Irth Josephson, Αρχα"ίκός Ελληνικός Πολιτισμός στη νήσο του Πάσχα. Εκδ. Ν.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:42:54 EEST - 54.226.8.97



84 Νικολάου Β. Καραγεώργου

Θέσις

Νικολάου Β. Καραγεώργου. Στερεοελλαδική Εστ(α, Τ. ]. 8 9/10. Εκδ. Noμαρxtα

Λαμίας

Νικολάου Β. Καραγεώργου.Ελλάδα και Αχιλλεύς,υπό έκδοση

Περιοδικά: Δαυλός, Αεροπός, Ιχώρ, Ελληνόραμα,ΕλληνικήΑγωγή. Τρίτο Μάτι

ΧΑΡ.13
..__4"""- -__.1. ....--....._ιi' ......------._..._.............__ _.,._-- ......
_' , __..__•••_ ••1 --.c.....-oII ·..............._ ...
... -ι 'Ι ,', """. ,., .. _ ... , " $ ...-.__ ...... ·_ _OIIιI... · ιι.ι..ι.ι; ......ιιoIιiιi .........._~

ΧΑΡ.11

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:42:54 EEST - 54.226.8.97



Έλληνες ειναι αuτόχOoνoι.. άμεσοι π Υον ι των 11ελασΥών 85

•

•

ι--'_ ..........-....
.,_ ro_ ν "'-'
:..-.:::-. =:.•':S-=-- ~- ........
- ;ι=.:. "'}::::'

,,

,
,

\
\'

, --

•

.Ξ---;:Ε""
':::'
'-
:Ξ4=-:;
==-''-;Ξ:-

-?,--=-'-:==-
:Ξ=='.-: ::::"
:::.::....---.'.--.~

=:-

-=----~. ---_..-__ο

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:42:54 EEST - 54.226.8.97



86 Νικολάου Β. Καραγεώργοι'

. -.-

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:42:54 EEST - 54.226.8.97



Πρακτικά 40υ Συνεδρ1ου Φθιωτικής Ιστορ(ας

ερωτήσεις - απαντήσεις. απόψεις

επί των εισηγήσεων της Jης Συνεδρίασης

87

Αναστάσιο;: Κα@αναστάσης: Στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκαν οι

γη' σεις της πρώτης συνεδρίασης .Ευχαριστούμε τους κ. εισηγητές
ειοη , ,

τις ενδιαφέρουσες εισηγησεις τους και μπαινουμε στη διαδικασία

Τ ν ερωτήσεων - απαντήσεων - απόψεων. Μέχρι να ετοιμαστούν οι ερω-
τω , λ 'λε ' β ,
ήσεις. θα έχουμε μια μικρη ο ιγο πτη παρεμ αση εκ μερους του

~έντρoυ Εκπαίδευσης Ενηλίκων Φθιώτιδας, επειδή η τοπική ιστορία
έχει μπει σαν διδακτέα ύλη και στα Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων.

Έτσι. θα δώσουμε - να χρησιμοποιήσω έναν όρο αθλητικό - την «πάσα~)

στον κ. Τζωρτζόπουλο, που είναι ο πρωτος ομιλητής της 2ης συνεδρία

σης. που θα μας αναπτύξει το θέμα «Η τοπική ιστορία στην εκπαίδευση».

Παρακαλώ τους κ.κ. Σερ. Ντέλλα και Χρ. Γαληρόπουλο, να έρθουν

στο βήμα για την παρέμβαση τους. Εν τω μεταξύ ας ετοιμάζονται όποι

ες ερωτήσεις υπάρχουν για τους ομιλητές της Ι ης συνεδρίασης.

Σε@αψείμ Ντέλλας: Θα ήθελα να ευχαριστήσω το σεβαστό προεδρείο

του 40υ Φθιωτικού Συνεδρίου Ιστορίας, για την αποδοχή του αιτήματός

μας. να κάνουμε αυτή τη σύντομη παρέμβαση.

Τα Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων είναι μία δομή της δια βίου εκπαί

δευσης, μέσα στα πλαίσια της Δια Βίου Εκπαίδευσης, και θα θέλαμε να

σας παρουσιάσουμε μία μικρή εμπειρία που έχουμε από τα προγράμματα

της τοπικής ιστορίας, πάνω στο συγκεκριμένο αντικείμενο, την οποία θα

καταθέσει ο εκπαιδευτής μας, ο κ. Γαληρόπουλος. Θα καταθέσει την

εμπειρία του από τα μαθήματα της τοπικής ιστορίας στον Δήμο Οπου

ντίων στο Μαρτίνο. τα προηγούμενα 2-3 χρόνια, όπου δουλεύουμε στα

προγράμματα αυτά.

Τα Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων ... και σ' αυτά χορηγούνταιστους

ενήλικες πιστοποιητικά εκπαίδευσης σύμφωνα με το άρ. 5 του συγκεκρι

μένου νόμου. Η Δια Βίου Εκπαίδευση υπάγεται στο Υπουργείο Εθνικής

Παιδείας και Θρησκευμάτων και εποπτεύεται από την Γ.Γ. Εκπαίδευσης

Ενηλ(κων και υποστηρίζεται από το Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης

Ενηλίκων.

Τα Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων. τα οποία στην Ελλάδα είναι 56
τον αριθμό, στηρίζονται στην υλοποίηση των προγραμμάτων αυτών. σε

ενα δίκτυο Δήμων που λέγεται «Δίκτυο Δήμων Ευκλείδης». Στο νομό

Φθιώτιδος, το δίκτυο Ευκλείδης έχει συνδεθεί με όλους σχεδόν τους

Δήμους και τις κοινότητες του νομού μας και σε κάθε Δήμο υπάρχει ένας

υπεύθυνος Δημοτικός Σύμβουλος, ο οποίος υποστηρίζει τα προγράμματα
των ΚΕΕ και ένας συνεργάτης υπάλληλος του Δήμου. Ειδικά το πρό

γραμμα της τοπικής ιστορίας, το οποίο ήρθε σαν συμπλήρωμα στο έλλειμ-
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88 Πνευματικό Κέντρο Σταυρού Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Λαμιέων

μα το οπο(ο υπάρχει στην ενημέρωση της τοπικής ιστορ(ας, στους ενήλι

κες, από τα προηγούμενα χρόνια. δεν είναι αυτόνομο. μόνο αυτό το πρό

γραμμα, αλλά συνδέεται και με άλλα προγράμματα, τα οποία συμπληρώ

νουν τις γνώσεις σ' αυτούς που ενδιαΦέρονται περισσότερο.

Δηλαδή, από την αρχαία τοπική ιστορία υπάρχει και ένα άλλο πρό

γραμμα 50 ωρών, «Οι σημαντικοί σταθμοί από την αρχαιότητα μέχρι

σήμερα». Επίσης. για την σύγχρονη τοπική ιστορία υπάρχει ένα άλλο

πρόγραμμα «ΛαογραΦία και παραδοσιακός πoλιτιoμός~). Όλα αυτά τα

προγράμματα. με τα οποία οι ενήλικες έχουν την δυνατότητα να επισκέ

movtaL τα διάφορα μουσεία της περιοχής και να ενημερώνονται επί

τόπου για τα ευρήματά τους, υπάρχει και ένα ειδικό πρόγραμμα με τα

μουσεία.

Σε συνδυασμόΛαογραΦίας- Μουσείων, υπάρχει ένα πρόγραμμα που

λέγεται Πολιτικός Τουρισμός. Ακόμα δε περισσότερο, γι' αυτούς που

τους αρέσει η ΛαογραΦία και η Τοπική Ιστορία, υπάρχουν ειδικά προ

γράμματα στις ΝΕΛΕ, τα οποία αναΦέρονται στις παραδοσιακές στολές,

στους παραδοσιακούς χορούς και στην παραδοσιακή μουσική. Όλο αυτό

το παζλ συνδυάζει αυτές τις γνώσεις που αναΦέρονται στην τοπική ιστο

ρία και την λα"ίκή παράδοση.

Ειδικά όμως θα σας ενημερώσει ο εκπαιδευτής μας, ο κ. Γαληρόπου

λος, ο οποίος είναι πτυχιούχος του τμήματος της Ιστορίας του ΑΠΘ και

μεταπτυχιακός ερευνητής του τομέα Βυζαντινών και Μεσαιωνικών

Σπουδών. πάνω στην εμπειρία του στον χώρο αυτό και στους κατοίκους

αυτούς, τους οποίους συγχα(ρουμε πάρα πολύ για το ενδιαΦέρον τους

και το επίπεδο των προγραμμάτων τα οποία υλοποιήθηκαν.

Χρ. Cαληρόπουλος: Καλημέρα σας. Θα ήθελα να σας καταθέσω ορι

σμένες σκέψεις και εμπειρίες, από τα μαθήματα ιστορίας και πολιτισμού

που πραγματοποίησα στο πλαίσιο των μαθημάτων των Κέντρων Εκπαί

δευσης Ενηλίκων.

Αποτελεί γενική διαπίστωση ότι η πνευματική, η νοητική, η συναισθη

ματική και αισθητική καλλιέργεια του ανθρώπου, διαμορΦώνονται μέσα

από μία ανοιχτή, ελεύθερα προσβάσιμη διαδικασία μάθησης, που οδηγεί

στην βιωματική αποδοχή των ιδανικών, των αντιλήψεων και των αξιών

που διέπουν την ζωή ενός έθνους. Έτσι, παιδεία και εκπαίδευση. φτά·

νουν συχνά να συμ.πiπτoυν, μολονότι η έννοια της παιδείας καθαυτή,

είναι πολύ ευρύτερη, αποτελεί ένα διηνεκώς ζητούμενο, που ουδέποτε

ταυτίζεται με την πεπερασμένη έννοια της εκπαίδευσης, σχολικής και

εξωσχολικής, υποχρεωτικής και μεθυποχρεωτικής, γενικής και ανώτερης

ή ανώτατης.

Η παιδεία του ανθρώπου είναι κατ' εξοχήν έργο ζωής, συνεχίζεται δια

βίου, νοείται δηλαδή πραγματικά ως αεί παιδεία και ενυπάρχει ως παι

δαγωγικό και πολιτιστικό ιδεώδες, στην σκέψη των Ελλήνων. από την
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, αρχαίου φιλοσόφου Σωκράτη. ο οποίος με σοΦία διακήρυττε
-"'11 του , λ ' , λέξ

, αεί διδασκoμενoι;~, περικ ειοντας στις τρεις αυτες εις, τον
MIαυ~~ ,

!('t;lI Υαρακτήρα της μαθησιακης διαδικασίας σε όλη τη διάρκεια της

~ του ατόμου.
1ί.~Ιllη και αναπόσπαστο κομμάτι του πολιτισμού είναι η παιδεία, η

, προπάντων είναι ζήτημα λόγου και διαλόγου, ζήτημα λογικής ή

t88!! τικη'ς ανάπτυξης και μαζί ζήτημα έκφρασης του κόσμου των
"",νοη Μ ' , ιδ' δ δ '- ')ν και των πραγμάτων. εσα απο την εκπα ευτικη ια ικασια της

~ Α(ου μάθησης, οι ενήλικες επιβεβαιώνουν την διαΦορετικότητά τους.

Ρ'<""οντας στις πολιτιστικές τους αναΦορές και ενισχύουν μ' αυτό τον
:νατ ~λ , 'θ' 'δ '.πιι την αλληλεγγυη στο εσωτερικο της ε νοτικης ομα ας που ανη-

ο 'θ' λεθ' "ν φθάνοντας σε μια ετικη και απε υ ερωτικη πνευματικη πορεια.

χου. "ά δ'
Μ εκπαίδευση, κατά συνεπεια, κανει το τομο να συνει ητοποιησει τις

ίίlι::ι;;τoυ, έτσι ώστε να μπορεί να βρίσκει σημεία αναΦοράς, που θα του

:(~oυν την δυνατότητα να καθορίζει την θέση του στον κόσμο. Στις μέρες
p'μ~. η εκπαίδευση αποδεικνύεται περισσότερο από ποτέ άλλοτε, αναντι

χιt~«σταΤOς παράγοντας για την ανάπτυξη κριτικής ικανότητας του ατό

l:")υ1 Ευνοεί την πραγματική κατανόηση των συμβάντων, υπερβαίνοντας

Tη~ απλοποιημένη ή παραμορφωμένη εικόνα που δίνουν γι' αυτόν μερι

κέ, ψορές, τα ΜΜΕ,

Ίδανικό για την εκπαίδευση θα ήταν να συντελέσει ώστε ο άνθρωπος

να χΙνεισυνειδητοποιημένος πολίτης αυτού του ταραχώδους και διαρκώς

μι'T«~ιtλλόμενoυ κόσμου, που δημιουργείται μπροστά στα μάτια μας. Η

l'iια βΙου εκπαίδευση. ως η φυσική συνέχεια του υποχρεωτικού εκπαιδευ

ΙJκού συστήματος, αποτελεί την μαθησιακή διαδικασία που διευρύνεται

.ιι εμJτλσυτΙζεται συνεχώς, μέσα από τον σχεδιασμό νέων μορφωτικών

IτQOγραμμάτων και την παροχή εκπαιδευτικών ευκαιριών σε ένα ευρύ

Φjισ α ανθρώπων, ανεξαρτήτως ηλικίας και μορΦωτικού επιπέδου.

:Στη Φθιώτιδα, το Κέντρο Εκπαίδευσης Ενηλίκων δημιούργησε εκτός

των α),)λων τμήματα τοπικής, ελληνικής, ευρωπαίκής ιστορίας, καθώς επί

tllJ§ λ:ιίίκής παράδοσης και πολιτισμού,τόσο σε Δημους όσο και σε τοπι

χί'ι διαμερίσματατης περιοχής μας. Ειδικότερα, στον Δήμο Οπουντίων,

(πο Δ.Δ. Μαρτίνου Φθιώτιδας, από όπου Φέρει τις εμπειρίες του ο ομι

'Χα/ν. άνθρωποι που αγαπούν την ιστορία και την παράδοση του τόπου

I!ιtς, προσήλθαν με κέφι, ζωντάνια, πνεύμα οξύ και μάτι καθαρό στα

ι.!αιΊηματα, για να καταθέσουν τις σκέψεις τους, τις εμπειρίες τους, τις

~ιϊ}σεις τους, και να αναζητήσουντις ρίζες της ιστορικής ακρίβειας και

TlΙ~ Ελ/ηνικής παράδοσης.

Η μαθησιακή διαδικασία βασίζεται όχι στην από καθέδρας διδασκα
~Ια ιιου εκπαιδευτή,αλλά στην αμφίδρομη ανταλλαγή γνώσεων και από

ΙΒ:/ν, Πόνω σε συγκεκριμέναζητήματα. Πρώτα οι εκπαιδευόμενοικατα

aiιστηκαν με την έρευνα και την καταγραΦή της τοπικής ιστορίας, από
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90 Πνευματικό Κέντρο Σταυρού Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Λαμιέων

την αρχαιότητα ως σήμερα, μέσα από ης γραπτές mιγές και μαρτυρίες.

Αυτό αποτέλεσε και το έναυσμα για την προσπάθεια σύνδεσης των τοπι

κών ιστορικών γεγονότων, με τους σημαντικότερους σταθμούς της ελλη

νικής ιστορίας.

Ακολούθως ασχολήθηκαν με την παράθεση διαΦόρων εκΦάνσεων της

λα"ίκής μας παράδοσης, που σχετίζονται με θέματα της καθημερινής

ζωής, όπως την ενδυμασια, τα τραγούδια, τη διατροφή, τα γνωμικά, τις

παροιμίες. τις ρίζες του Χριστιανικού εορτολογίου και άλλα. Στο τέλος

της θεματικής ενότητας, ακολούθησε μία προγραμματισμένη επίσκεψη

στο Αρχαιολογικό Μουσείο Αταλάντης, όπου φυλάσσονται μνημεία της

ιστορίας και του πολιτισμού μας, προκειμένου οι εκπαιδευόμενοι να γνω~

ρίσουν από κοντά τις ρίζες του έθνους μας. Όλοι είχαν την πεποίθηση ότι

χωρίς αυτές τις ρΙζες δεν αντέχει κανείς πραγματικά στο σύγχρονο

παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον,

Μέσα από τις εργασίες τους, κατέδειξαν ότι η πολύτιμη, η πάντα γνή

σια Ισαμε τώρα, ελληνική παράδοση, εΙναι η τροΦός του ευρωπα'ίκού κω

παγκόσμιου πολιτισμού, Δεν αΦέθηκαν να ανακαλύψουν τα αποτυπώ

ματα του πολιτισμού και της ιστoρΙCΙς μας, μέσα από ένθετα περιοδικών

ή από πολύτομα φωτισμένα βιβλία κάποιων ψευτο'ίστορικών τηλεστάρ,

Στους ανθρώπους του lΙνεύματος του τόπου μας, ανατίθεται το δύσκολο

καθήκον να αναζητούν την παράδοση με τρόπο βιωματικό και όχι μόνο

να την διατηρούν, αλλά να δοκιμάζονται πάνω σ' αυτήν, για να την ομο

λογήσουν και να την καταγράψουν με τα δικά τους λόγια και τις δικές

τους δυνάμεις,

Όλοι οι εκπαιδευόμενοι των Κέντρων Εκπαίδευσης ΕνηλΙκων, είναι

άξιοι επαίνου, επειδή σε πεωμα των καιρών, σε μία εποχή αμφιγνωμίας,

αμφισβήτησης και αμΦιβολΙας, αποτελούν αληθινά το σωστό στήριγμα

της παράδοσης και της ιστoρΙCΙς μας, καθώς αντιπροσωπεύουν την διαρ

κή πάλη για την αναζήτηση και την διαφύλαξη του πολιτισμού μας,

Ο δρόμος είναι δύσκολος, συχνά μοναχικός και έχει έντονα κάθε

μορΦή περιπέτειας και δοκιμασίας, Ορισμένοι από τους εκπωδευόμενους

και σκαπανείς της τοπικής μας ιστορίας, που συμμετείχαν σε μαθήματα

του Κ,Ε.Ε Φθιώτιδας, βρίσκονται σήμερα ανάμεσά μας, είτε ως ακροα

τές, είτε ως ομιλητές. με ενδιαΦέρουσες εισηγήσεις που αΦορούν την

ιστoρΙCΙ της πατρίδας μας,

Η παράδοση, δεν εΙναι μΙα εξασφαλισμένη κληρονομιά, μα η αληθινή

μέθεξη στην αναζήτηση του μυχού της, Η ανάδειξή της στην πορεια του

χρόνου. έχει αρχΙσει στο παρελθόν και χρειάζεται να την συνεχΙσουμε,

καθώς τα δικά μας ευρήματα lΙρέπει να την οδηγήσουν στο μέλλον, Στό

χος των Κ,Ε.Ε μέσα από τα μαθήματα τοmκής ιστορΙας και λα'ίκού πολι

τισμού που οργανώνει. είναι να ενθαρρυνθούν οι άνθρωποι να ερευνή

σουν, προκειμένου να γνωρωουν καλύτερα την ιστορία, τα ήθη και τα
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~IIIΠ του τόπου μας, ετσι ωστε να τον αγαπησουν ακομη περισσοτερο.

Η ρήση του Σωκράτη «γη@άσκω αεί διδασκόμενοι;», βρίσκει στις

, ες μας την εφαρμογή της μέσα από τα προγράμματα της δια βίου

~llσης των Κ.Ε.Ε και παραφράζοντας την σοφή αυτή ρήση, εμε(ς σε
Όμα των καιρών, που μας θέλουν νωθρούς και άβουλους παρατηρητές

"" 'Γ" δ'ων γεγονότων,απαντουμε: ι. η@ασκω αει .•. εκπαι ευομενοι;.

τ Εν κατακλείδι, νιώθω την ανάγκη να ευχαριστήσω τους υπευθύνους
του Κ.Ε.Ε Φθιώτιδας για την αγαστή και τακτική συνεργασία που έχου

με. καθ' όλη την διάρκεια των προγραμμάτων. όλους τους εκπαιδευόμε

νους για τις μοναδικές εμπειρ(ες που μου προσέφεραν και όλους εσάς που

με ακούσατε. Ευχαριστώ.
Αναστάσιοι; Κα@αναστάσηι;: Αν υπάρχουν ερωτήσεις για τους ειση-

γητές της 1ης συνεδρίασης να κατατερθούν στο προεδρείο για να απα

ντιιθούν αλλιώς να κάμουμε ένα 15/λεπτο διάλειμμα και να προχωρή

σουμε στη συνέχεια στην 2η συνεδρίαση.
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2η Συνεδι!ίαση

Π@οεδ@εΙο:

Κουνούκλα.Παλιαλέξη Στέλλα - Μακ@ή; Γιάννης

ΕIΣΗrΗΤΕΣ· θΕΜΑΤΑ

Τζω@τζόπουλοςΔημήτ@ιος

«Η τοπική Ιστορία

ως αντικείμενο διδασκαλιας»

Γαλλής Κώστας

cι:ΤΟ χρονικό της ανεγέρσεως του ανδριάντος του Αθανασίου Διάκου

και των άλλων μνημείων του»

Κονάνου Παναγιώτα

«Μάχες που έλαβαν μέρος στη Φθιώτιδα και επηρέασαν

την υπόλοιπη Ελλάδα»

Μπάτσος Νικόλαο;

«Η έκβαση της μάχης του Ορχομενού το 86 π.χ.

και η καταστροΦή της Λάρυμνας»

Σελέκος "tτ@o;

«Στoιχεfα βιομηχανικού πολιτισμού

στη Λάρυμνα Λοκρίδας»

Κα@φής Λεωνιδας

Οι περί τον Τυμφρηστόν οικούντες και η Ζημιανή (Δίκαστρο)

στην Τουρκοκρατία»

Κυριακόπουλο; Κωνινος;

«Η εκστρατεία του Δ. Υψηλάντη στην Ανατ. Ελλάδα (1822)
και η εναντ(ον του Οδ. Ανδρούτσου δολοπλοκία του Αρείου Πάγου)

Πανουιnιάς Πανου@γιάς

«Η μάχη στην Αγία Μαρίνα (Απρίλιος 1822)>>

Ε@ωτήσει; - απαντήσεις - απόψεις

επί των εισηγήσεων της 2ης Συνεδρίασης
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ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

Δημήτριος Τζωρτζόπουλος

Δρ. Φ,λοσσφίας.Συγγραφέας

θΕΜΑ

«Η τοπική /σχορία ως αντικείμενο διδασκαλίας»

Τ
ια Π@ώτη αποκρυπτογράφηση του θέματος εγείρει δύο ερωτή

ματα. Το ΠUώτo ερώτημα: τι είναι τοπική ιστο@ία; Και το δεύτε·

ο"είναι αναγκαίο να διδάσκεται η τοπική ιστο@ία; Ας ξεκινήσουμε με;0 πρώτο qtώτημα. Η διεαεύνηση της τοπικής ιστο@ίας δεν είναι μια
μεμoνtOΜΈVΗ ΠQάξη, εντελώς απόμακρη από τη γενική ιστο@ία και από

την αντίστοιχη ιστο@ική συνείδηση του ανθ@ώπου. Απεναντίας συμπο

eιίtεtαι με τη γενική ιστο@ία και μας Π@οσανατολίζει εξίσου βαθυσή.

μαvtα στη μελέτη το\! Π{tαγμαΤOΠOιημένO\l πα@ελθόντος.

Εκ πρώτης όψεως λοιπόν η τοπική ιστορία αφορά την κοινωνική,

1IDλιτική. πολιτισμική. οικονομική ιστορία ενός ορισμένου τόπου σε συνά

φεια ή συσχετισμό με την ιστορία της ευρύτερης επαρχίας ή του γεωγρα·

φικού διαμερίσματος αλλά και σε έναν συσχετισμό με την γενική ή την

εθνική και την παγκόσΜW ιστορία, όπου αυτό είναι δυνατόν.

Παράλληλα είναι ένας τρόπος μελέτης του παρελθόντος και πρooρί~

ζεται να παίζει έναν ιδιαίτερο ρόλο. Πώς προσδιορίζεται αυτός ο ρόλος;

Προσδιορίζεται από το γεγονός ότι κάθε τόπος, αγροτικός ή αστικός,

κάθε λιμάνι, ποτάμι, σιδηροδρομικός σταθμός, κτήριο, αρχιτεκτονικές

συλλήψεις, θεωρίες, μορφές, θεσμοί, με μια έννοια όλες οι όψεις του

τόπου και της κοινωνίας εγγράφονται στο χρόνο και αποκτούν νόημα

στον τόπο.

Η ιστορία γενικότερα δεν είναι τίποτε άλλο από ΜW εγγραφή στο

χρόνο γεγονότων και συμβάντων, τα οποία περικλείουν έναν πλούτο

σημασιών και σε τούτη τη συνάφεια μας δείχνουν το βάθος της γνώσης

και ανάγνωσης του κόσμου. Παρόμοια, η τοπική ιστορία διαμεσολαβεί

μtσα στο χρόνο νοήματα και σημασίες γεγονότων ή καταστάσεων, όχι

λιγότερο δε αναδεικνύει το ατομικό, το ειδικό και το μοναδικό. Τι σημαί~

νει το τελευταίο τούτο; Την ατομική δημιουργία του εκάστοτε συγκεκρι~

μένου ιστορικού ερευνητή, η οποία διευρύνει τη βάση έρευνας του τoπι~

Χού ιστορικού συμβάντος ή φωτίζει συσκοτισμένες πλευρές του.

Έτσι η τοπική ιστορία συμβάλλει στη διαμόρφωση ενός ιστoριoγρα~

Φικού λόγου, ο οποίος μπορεί να καλλιεργείται, να αναπτύσσεται, να

συστηματοποιείται μέσα στην εκπαίδευση και προς όφελός της. Έχει ιδι~

αΙτερη σημασία ο σημερινός μαθητής να αποκτά μια .:ιwλλαmή ιστορική

1fεριoυα{α και να μαθαίνει πίσω από τα διάφορα γεγονότα να αναγιγνώ~
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σ'ιζει την ιστορική αλήθεια και να καλλιεργεί μια κριτική στάση. ήτοι να

συλλαμβάνει εποπτικά το κάθε επί μέρους και αποσπασματικό.

Εάν η ρήση του Ευριπίδη «όλβιος όστις της ιστορίας έσχε μάθησιν»

συμπυκνώνει τη διαχρονική αξία της ιστορικής γνώσης, τότε πόσο

«όλβιος» είναι ο μαθητής που έρχεται σε επαΦή με την τοπική ιστορία; Η

σχολική διδασκαλία της τοπικής ιστορ(ας, παρά τις Φιλότιμες πρoσπάθει~

ες που γίνονται, δεν έχει κερδίσει ακόμα τις καρδιές των μαθητών. Το

ζητούμενο λοιπόν παραμένει: εiναι αναγκαίο να διδάσκεται η τοπική

ιστορία;

Μια καταφατική απάντηση στο ερώτημα νομιμοποιείται από το γεγο

νός ότι η διδασκαλία της ΤΟJD.κής ιστορίας εθίζει το μαθητή να παρατη

ρεί, να συγκεντρώνει τη βλέψη του σε συγκεκριμένο αντικείμενο. να καλ

λιεργεί μια ερευνητική διάθεση και μέσα από τα ερεθίσματα της τοmκό

τητας να διανοίγεται στη μελέτη της γενικής ιστορίας.

Η ιστορική διερεύνηση διαΦόρων πλευρών του καταγωγικού του

τόπου βοηθά τον μαθητή να συνδέεται με ιστορικές μνήμες, να εκτιμά

συλλογικές προσπάθειες του παρελθόντος και αναλόγως να παραδειγμα

τίζεται. Του εm.τρέπει να αντιμετωπίζει με ευαισθησία θέματα ή προβλή

ματα του σύγχρονου φυσικού και ιστορικού περιβάλλοντος, να ενθαρρύ

νεται για ανάληψη πρωτοβουλιών ή για δημιουργική συμμετοχή σε πρω

τοβουλίες γύρω από το περιβάλλον.

Εξάλλου. '" τη διδαοκαλια της τοπικής ιmoριας δημιουργούνταιοι

όροι για άμεση μελέτη των ιστορικών πηγών, για εξευγενισμότης μαθη

τικής συνείδησηςκαι για προίούσα αποδόμησηοποιασδήποτεδογματο

κρατίας που προκύπtει συνήθως από την καταβαράθρωσητου ανθρώ

που σε έναν αντιπνευματικόεπαρχιωτισμό.

Στο βαθμόπου ένας από τους σκοπούςτης παιδείαςείναιη μύηση του

νέου ανθρώπουστα αγαθά του ανθρώmνουπολιτισμούκαι η συνειδητο

ποίηση της αξίας του ως ανθρώπου,η μεθοδική ενασχόλησημε την τοm.

κή ιστορία κρίνεται αναγκαία, γιατί δείχνει παραστατικάτην ιδιαίτερη

αξία του κάθε τόπου και αποσαφηνίζει στον λογισμό του μαθητή ότι

είναι συγχρόνωςπολίτης του κόσμου και πολίτης του τόπου.

Στη συνάφειατούτη το εκάστοτειστορικό υλικό αποκτά παιδαγωγική

αξία για τον μαθητή, γιατί τον καθιστά αλληλέγγυο με τους συνανθρώ

πους του και συνυπεύθυνογια το μέλλον του τόπου του. Κατ' αυτό το

πνεύμα, ένα τέτοιο υλικό δεν προβάλλει μόνο την ιστορική πληροΦόρη

ση, αλλά καλλιεργεί και προσωπικά κριτήρια στο μαθητή, εν τέλει μια

αισθητική,κατά το δυνατόν, επάρκειαπου του εmτρέπεινα αναπτύσσει

δημιουργικά τη σκέψη του, να εμπλουτίζει τον συναισθηματικό του

κόσμο.να αναδεικνύειτις ιδιαίτερεςκλίσειςτου και να καλυτερεύειτους

όρους της μαθητικήςτου ζωής.

Από την πλευρά του διδάσκοντος χρειάζεται να ανευρίσκεται εκά-
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-(ΟΤΕ εκεΙνη η μέθοδος, εκείνοι οι τρόποι, που καθιστούν ελκυστική τη
δ δασκαλία της τοπικής ιστορίας και δεν ταυτίζουν το πατριωτικό με το

ι βινιστικό, δεν αντιπαραθέτουν το τοπικό στο γενικό και δεν αΦήνουν
πεσιθώρια για παρανοήσεις, αποπροσανατολισμού ς, βαριεστιμάρες.

Μέσα στους παιδευτικούς σκοπούς της γενικής ιστοριας μπορεί άριστα

να συναιρεΙται ο ιστοριογραφικός λόγος της τοm.κής ιστορίας και να

παράγεται ό,τι πραγματικά μορΦώνει, ό,τι φωταγωγεί ή ερμηνεύει το

ιστορικό επίτευγμα.

ΟΙ θεματικές κατευθύνσεις της διδασκαλίας της τοm.κής ιστορίας μπο

ρούν να συνδέονται με την καταγραφή προφορικών στοιχειων, όπως διη

)1Ίσει.ς παλαιοτέρων για σημαντικά θέματα, παραδόσεις κλπ., με την

ιreριγραφη ή την ανάδειξη βασικών όψεων αρχαιολογικών ή ιστορικών

χώρων. μνημείων, κτηρίων Κ.α. ή ακόμη με λογοτεχνικά κείμενα που ανα

φέρσνται σε σημαντικά πρόσωπα της περιοχής, με εικαστικά έργα, με βιο

Υραφίες και με διάφορα άλλα μορφωτικά ενδιαφέροντα του τόπου.

Σε κάθε :περΙΠΤωση αξίζει κανείς να μην λησμονεΙ ότι η ιστορία -γενι

κι) και τοπική- μπορεΙ να σχετίζεται με γνώση του παρελθόντος, αλλά δεν

αφ'ορά αποκλειστικά και μόνο το παρελθόν. Η σπουδή του παρελθόντος

πρεΠΕΙ να συνδέεται με τη μορφωτική εργασία του παρόντος, γι' αυτό και

() όιδάσκων χρειάζεται να συνδυάζει την ερμηνεία του παρελθόντος με

διαχρονικά νοήματα και με σύγχρονα μηνύματα. Η διδασκαλία δεν πρέ

11ξΙ νιι έχει μουσειακό χαρακτήρα, αλλά να αξιοποιεί την κάθε στιγμή και

να καθιστά επίκαιρες τις ιστορικές γνώσεις.

11 ιστορία είναι η απαΙτηση μιας συνεχούς εγρήγορσης, μιας ριζικής

fφφισf\ήτησης κάθε εΦήμερης βεβαιότητας είναι η σκέψη που καταπo~

λι:μά την απουσία της σκέψης και η ανησυχία που εκριζώνει την αδρά

ίVfια. Γι' αυτό αξίζει να διδάσκεται και να διδάσκεται αξιοπρεπώς.
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98 Τζωρτζόπουλος Δημήτριος

ΒιοrΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Ο Δημήτριος Τζωρτζόπουλος γεννήθηκε στο ΑγρΙνιο και ζει στη

Λαμία. Έχει κάνει προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές στη Φιλο

σοφική Σχολή του Πανεπιστημίου της Αθήνας καθώς επίσης στα πανεπι

στήμια του Μονάχου και του Βύρτσμπουργκ της Γερμανίας. Τομείς των

σπουδών του εΙναι: Κλασική Φιλολογία, Βυζαντινή και Νεοελληνική

Φιλολογία και ΦιλοσοΦία.

Η περαιτέρω εξειδαευσή του είναι προσανατολισμένη στη ΦιλοσοΦία.

Τα κύρια φιλοσοφικά του ενδιαΦέροντα εστιάζονται στην αρχαία ελλη

νική Φιλοσοφω, με ιδιαίτερη έμφαση στον Πλάτωνα. και στη νεότερη

ευρωπαΙκή φιλοσοΦία, με ιδιαίτερη έμφαση στον Hegel.
Η συγγραΦική του δραστηριότητα έχει αποδώσει ως τώρα μια δεκάδα

πολύ σημαντικών βιβλίων στο πεδίο της φιλοσοΦίας με διεθνή αναγνώρι

ση. Έχει ακόμη δημοσιεύσει γύρω στα πενήντα άρθρα στα ελληνικά και

στα γερμανικά.

Η γνώση ξένων γλωσσών του επιτρέπει να χρησιμο:rwιεί με ευχέρεια τη

διεθνή βιβλιογραΦία για τα Φιλοσοφικά θέματα :rwu τον απασχολούν.

Επίκειται η δημοσίευση πέντε ακόμα έργων του σχετικά με τον Πλάτω

να, τον HegeJ και τον Heidegger.
Διακρίνεται για ευρύτατη πνευματική και κοινωνική δραστηριότητα:

είναι Σχολικός Σύμβουλος Φιλολόγων στο Ν. Φθιώτιδας και ΠροΤστάμε

νος του Τμήματος Emστημoνικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης της

ΠεριΦέρειας Στερεάς Ελ/άδας έχει διδάξει και συνεχίζει να διδάσκει

μαθήματα της ειδικότητάς του στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, συμμετέχει

ως σύνεδρος και ομιλητής σε διεθνή και πανελλήνια συνέδρια, κάνει :rwλ

λές διαλέξεις, είναι μέλος φιλοσοφικών εταιρειών καθώς και επιστημονι

κών επιτροπών Φιλοσοφικών περιοδικών και συνεδρίων και αναπτύσσει

:rwικίλη εmστημoνική, παιδαγωγική, :rwλιτισμική και κοινωνική δραστη

ριότητα.
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ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ
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ισwιιικό<;· Ε@ευνητής

θΕΜΑ

Η ΛΑΜΙΑ εΥΓΝΩΜΟ'ΝΟΥΣΑ

.-Το χρονικό της ανεγέρσε~ του ανδριάντος του Α θαναuίοv Διάκου

και των αλλων μνημείων του»

• ον Απρίλιο του 1821, δηλαδή στην αρχή της Επαναστάσεως. ο

!Ι! Αθανάσιος Διάκος δρούσε στην Ανατολική Ελλάδα, προκειμε

νου να υψωθεί και στην περιοχή αυτή, η σημαία της Επανάστασης. Ο

~(,)υρσίτ. που τότε πολιορκούσε τον Αλή πασά στα Γιάννενα, όταν έμαθε

1(,ιJ.Ι :tIlV εξέγερση αυτή απέσπασε από το στρατόπεδο του μεγάλη δύναμη

Jούρκων (πεζούς και ιππείς) και τους απέστειλε κατά της Ανατολικής

Ιb~αbας με αρχηγούς τον Κισσέ Μεχμέτ πασά, ο Ο100ίος έμεινε στη

Διιμlα και τον Ομέρ Βρυώνη που στρατοπέδευσε στο Λιανοκλάδι με

(ηcoπό να καθυποτάξει τη Βοιωτία και την Παρνασσίδα και στη συνέχεια

νιι οωθηθεί στην Πελοπόννησο. Σε πολεμικό συμβούλιο που έγινε στο

χιιιριό Κομποτάδες. μεταξύ Διοβουνιώτη, Πανουργιά και Διάκου. απο

φ:mlΙOτηκε να καταληΦθούν οι οδοί που η μεν μία οδηγούσε από τις Θερ

μοπύλε' στη Λοκρίδα και τη Βοιωτία, '1 δε άλλη στη Φωκίδα από τη Χαλ

κoμgτ<ι. Ο Διάκος κράτησε για τον εαυτόν του το mo εmκίνδυνο σημείο

δl1);Ηδίι τη γέΦυρα και το χάνι της Αλαμάνας. Με την πρώτη σχεδόν προ

116ΟΧιι ;rwv Τούρκων, οι Δυοβουνιώτης και Πανουργιάς εγκατέλειψαν

χον αΥ,(ίινα. Έμεινε μόνος του ο Διάκος στη θέση του με λίγους από τη

δικίl :του δύναμη και εκεί γράφτηκε μια από τις μεγαλειώδεις σελίδες της

:νt()πρψ; ιστορίας μας. Ο Διάκος τραυματίσθηκε, συνελήφθηκε από τους

Ι ι 'ρκους και καταδικάστηκε να σουβλιστεΙ Ήταν η πρώτη αλλά και η

l:!!ϊιCt~ύΤt:ρη θυσία ήρωα της Επανάστασης του '2 Ι .
Ι Ι iXuJUa «ευγνωμονούσα», έστω και με καθυστέρηση 80 ετών, έστησε

τον Κα~πρό μαρμάρινο ανδριάντα σε μια από τις πλατείες της, στην οποία

~οωl1t' ίtO όνομα του Διάκου. Χρειάστηκε να περάσουν περίπου 30 χρόνια
J!ρ(}OnaeEWIV, διαΦωνιών, αντεγκλήσεων κλπ. από τότε που άρχισε να

οuξ)IΤU:tαι 11 ανέγερση του ανδριάντα. Στον τόπο του μαρτυρίου, μέσα
nt,,I ~αμ,ία. είχε από πριν γίνει σε περιφραγμένο χώρο το μνημείο του

!1ί~1. Kπίqης. στον τόπο της μάχης τοποθετήθηκε από τον Δήμο Λαμιέ-
Υι! πι 1930, στις γιορτές της l00ετηρίδος, προτομή μαρμάρινη του Διά

~nυ αρ;ιδτερα δε δίπλα στη νέα γέφυρα, στην Εθνική οδό Αθηνών _
Δ:α n~ τοποθετήθηκε ψηφιδωτή εικόνα του Θανάση Διάκου.
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Ο ΑΝΔΡΙΑΝΤΑΣ

Γαλλής Κώστας

Την πρωτοβουλία για την ανέγερση του μνημείου στη Λαμία στον

ένδοξο ήρωα Αθανάσιο Διάκο είχε, το 1867, η Νομαρχία Φθιώτιδας Χα/

ειδικότερα ο νομαρχεύων τότε, Θεμωτοκλής Κορσμάντζος. Γραμματέας

της Νομαρχίας. Ο Θεμ. Κορσμάντζος σύστησε επιτροπή με σχοπό τη

συγκέντρωση χρημάτων για το μνημείο και ζήτησε όλοι σι Δήμοι του

νομού να συμπεριλάβουν στους προϋπολογισμούς τους του 1868 τα

παρακάτω ποσά εισΦορών για τον ίδιο σκοπό:

«Σημείωσις των εγκριθέντων εις βάρος του Δήμου ποσών προς ανέ

γερσιν ανδριάντος του ΑΘ. ΔΙΑΚΟΥ

Επαρχία Φθιώτιδοι;:

Δήμος Νέας Μιντζέλλης Δρχ.

Δήμος Πτελεατών Δρχ.

Δήμος Κρεμ. Λαρισης Δρχ.

Δήμος Φαλάρων Δρχ.

Δήμος Ηρακλειωτών Δρχ.

Δήμος Υπάτης Δρχ.

Δήμος Μακρακώμης Δρχ.

Δήμος Σπερχειάδσς Δρχ.

Δήμος Τυμφρηστσύ Δρχ.

50
50

250
200
200
200
300
200
100

Ι

Δήμος Αταλάντης

Δήμος Δαρύμνης

Δήμος Δαφνησ(ων

Δήμος Θρσνισυ

Δήμος Θερμοπυλών

Δήμος Αιγιτίου

Δήμος Ποτιδανείας

Δήμος Κροκυλίου

Δήμος ΤσλσΦώνσς

Δήμος Αμφίσσης

Δήμος Γαλαξειδίσυ

Δήμος Κρίσσης

Δήμος Παρνασίων

Δήμος Αντικύρρας

Επαρχία Λοχρίδος:

Δρχ.

Δρχ.

Δρχ.

Δρχ.

Δρχ.

Επαρχία Δωρίδος:

Δρχ.

Δρχ.

Δρχ.

Δρχ.

Επαρχία Παρνασίδος:

Δρχ.

Δρχ.

Δρχ.

Δρχ.

Δρχ.

200
200
200
200
300

200
150
150
200

200
200
100
50

100
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__.6'vwωςτου ανδριάνταςτου ΛfιανασίουΔιάκουστη Λαμία" J() Ι
κότ/(-υy~τ-~-

Iέων

Κ"ίμ,ι>,ς Κυτινιων

IiΙD!11 Αγάθωνης

~V'{ι A~τινίτζης ,
I'!.'~ς Ναός ΑγΙΟυ Σεραφειμ

1:ίΙνολον

Δρχ.

Δρχ.

Δρχ.

Δρχ.

Δρχ.

Δρχ.

2.\Χ1

150
400
100
300

5.150

(εφ. ΑΛΉθΕΙΑ φ. 29-2-1868)

Ια/"ιι άλλες ενέργειες έκ~νε ο Θ. Koρ~~ντζoς, όπως, π.χ. ζήτησε τη

ii' Η ια του Εθνικού πσιητη και βουλευτητοτε, ΑριστοτεληΒαλαωρίτη,

ο ο':.:ιος μάλιστα ανταποκρίθηκεθετικά, όπως φαίνεταιαπό την επιστο
1.11 itOt~, που παραθέτω:

.(f,..;{ι Αθήναις τη 22U Δεκεμβρίου 1867.
>JXQ{βt μου φιλε.
tlt/vaoat να φαντασθήςμόνος σου ποίας αγαλλιάσεωςπρ6ξενοι υπήρ

:eα.. δ"CJεμέ σι τελευταίαι επιστολαΙ σου και η ευγενής πρωτοβουλία, ην

uvf.liilJc; προς ανέγερσιν ανδριάντας του αειμνήστου εθνομάρτυρας, ον

ηυτιJXηoα να εξυμνήσω.

11 ιλ~ηνική φυλή Ι:ζησε και ζη τρεφομένη εκ των αναμνήσεων του

πιιρε:.1.θόvτoς και μόνον εκ των τάφων της αρύεται την ισχύν και την νεό

τητα καθ' ομοίωσιν των ανθέων εκείνων, άτινα παραδόξως αναπ:rύσσo

~'ται "ν τοις κοιμητηρωις, αδιασπάστως συνδεόμενα μετά των τεθνεώτων

κιιι το κάλλος και την ευρωστίαν αυτών ανευρίσκοντα εν τη ερημία καιr" ππομονώσει. Αλλά μέχρι τούδε τα οστά των Ηρώων μας κείνται διε

ΙΙΠΙlρ"Mένα ένθεν κακείθεν αμνημόνευτα, αμοιρολόγητα και αν δεν απα

τώμαι εις σε πρώτον oφεiλεται αληθής ευγνωμοσύνη, δι' ην έλαβες υπέρ

του Μεγάλου τούτου πρωταθλητού του Ιερού Αγώνος ευγενή πρωτοβου

Mav.. Ευθύς μετά την παραλαβήν της επιστολής σου απευθύνθην προς

fιιυg:βοvλευτάς της Παρνασσίδος και απήτησα παρ' αυτών να ενεργή

rlloatv. αμέσως παρά τοις δημοτικοίς της επαρχ{ας αυτών συμβούλοις ίνα

f':uτυχωμεν και εκείθεν αρωγήν και υποστήριξιν, μη παραλείψης δε να

!!Qρστρέξης και εις ιδιωτικούς εράνους, καθόσον τρέφω την πεποίθησιν

ότι ο οβολός του ορΦανού και της χήρας είναι πολυτιμότατον θυμίαμα

κω λΙβανος ευωδέστατος εν τη ημέρα του μνημοσύνου.

Δεν παραδέχομαι την προτομήν, αλλά θέλω πλήρη τον ανδριάντα του

i11dκου ανυψούμενον επi κραταιάς και ακλονήτου βάσεως. Επ: αυτής,

δυνανται να χαραχθώσι στ{χοι κατάλληλοι εκ του ποιήματός του, ιδίως
δε ο στlχος εκε{νος, όστις καθιερώθη ήδη παρά πάντων, ως η μόνη δια

τιι:rωσις των πατριωτικών αισθημάτων του Έλληνος μαχητού: «Ελεημο
σrινη ... ένα σπαθί, πριν Φέξη τη νε πα{ρνω».

11 δε έννοια της προσφωνήσεως θέλει αποβαίνει ευχαριστάτη, αν η
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102 Γαλλής Κώστας

θέσις του ανδριάντας είναι τοιαύτη, ώστε τα βλέμματα αυτού ν' ατενίζω

σι προς ανατολάς, προς την ατυχή δηλαδή μητρόπολιν των Αυτοκρατό·

ρων μας. Θα ίδω τον αγαλματοποιόν Κόασον και θα συνεννοηθώ μετ'

αυτού ως προς την απαιτούμενην δαπάνην. Εν τούτοις, αν ζήσω έως τότε

θα καταβάλω πάσαν πeoσπάθειαν, όπως παρευρεθώ και απαΥγείλω τον

επιτάφιον λόγον.

Ο φίλος

Αριστοτέλης Βαλαωρίτης

Προς τον κ. Θεμιστοκλή Κορομάντζον,

εις Λαμiαν»

Η πρόταση της επιστολής Βαλαωρίτη «Δεν παραδέχομαι την προτο

μήν, αλλά θέλω πλήρη τον ανδριάντα του Διάκου ανυψούμενον επί κρα

ταιάς και ακλονήτου βάσεωρ>, μας δείχνει ότι ο Κορομάντζος ήθελε να

κάνει προτομή του Διάκου και όχι ανδριάντα που θα ήταν φυσικά εξαι

ρετικά δύσκολο το εγχείρημα αυτό. Η μετάθεση του Θ. Κορομάντζου

από τη Λαμία, στις αρχές του 1868, έγινε αιτία όλες αυτές οι προσπάθει

ες να σταματήσουν και μάλιστα για χρόνια.

Στα μέσα Απριλίου του 1876 στο Βαρβάκειο Λύκειο από μάθημα ιστο

ρί.ας που παρέδιδε ο καθηγητής Γεώργιος Κρέμος με θέμα τη μάχη της

Αλαμάνας και τον Αθανάσιο Διάκο, οι μαθητές ενθουσιάστηκαν και

συγκινήθηκαν πάρα πολύ. Ύστερα απ' αυτό οι μαθητές οργάνωσαν και

πραγματοποίησαν το πρωί της 23ης Απριλίου θρησκευτικό μνημόσυνο

του Διάκου στον Αγιο Γεώργιο Καρύτση, όπου μίλησαν ο Λοκρός Χαρα

λάμπης Ευταξίας, μετέπειτα δικηγόρος Λαμί.ας και βουλευτής και ο Νικ.

Σπηλιόπουλος. Το δε βράδυ έγινε σε αίθουσα του Βαρβακε(ου πολιτικό

μνημόσυνο, όπου μίλησε ο Γεώργιος Κρέμος. Με συγκίνηση και ενθου

σιασμό το ακροατήριο από φοιτητές, μαθητές και άλλους αναγόρευσαν

με βοή τον Γ. Κρέμο πρόεδρο αυτόκλητης κεντρικής εm.τροπής για συλ

λογή χρημάτων, με σκοπό να κατασκευασθεί κενοτάΦιο του Διάκου στην

Αλαμάνα.

Στη συνέχεια, συστήθηκαν δύο υποεπιτροπές, μία από μαθητές των

τριών γυμνασίων της Αθήνας και μία από Φοιτητές. Έτσι, άρχισαν οι

προσπάθειες για την ανέγερση μνημείου του ήρωα. Έγιναν έρανοι, διά

φορες εκδόσεις, θεατρικές και μουσικές παραστάσεις κλπ.

Τα παρακάτω τρία δημοσιεύματα εφημερίδων του 1876, μας δίδουν

μια κάποια εικόνα των προσπαθειών που έκαναν οι εm.τροπές για το μνη'

μείο:

«Η εκ των φοιτητών εm.κουρική επιτροπή προς ε(σπραξιν συνδρομών

δια το μνημείον του Διάκου, συνέλεξε προχθές, εν διαστήματι 3 μόλις

ωρών. άνω των 350 δραχμών. εις τα προπύλαια του Πανεπιστημίου. εκ

των φοιτητών ιδίως και εξ άλλων, κατά τύχην, διαβαινόντων εκε(θεν.
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ανεγέρα/ι»e; του ανδριάντος του Αθανασίου Διάκου στη Λαμία» 103
i1~''''{ \'t'I{ι'ι~

, των πολιτών, δια το έργον τούτο. φαίνεται μεγίστη. Πλού

ας συνεισφέρουσι πάντες ευχαρίστως τον οβολόν των. Χθες
(π χαl ::ι:εν~~: η εmτροπή αύτ/ περιέρχεται τα καταστήματα των εμπό
'Iw X,ru UII/o;U"·ι.,ι συνδρομάς, ο δε φιλολογικός σύλλογος «παρνασσός», εν

I~~n ,
ία αυτού συνεδριάσει, τ/ προτασει των κ. Η. Τσιτσέλη, Α .

...ι Κ.Γ. Ξένου και άλλων, εψηΦίσατο,συνδρoμή~ υπέρ μνημείου

100. ελπίζομεν ότι ταχέως θα εισπραχθη το απαιτουμενον ποσόν».

(ΠΑΛΙΓΓΕΝΕΣΙΑ φ. 3494/145.1876)

oίΣi1 _ρον δfδεταιευεργετικήπαράστασιςυπό της δραματικήςεταιρεί

o~Eυριπίδoυ» υπέρ του ανεγερθησομένου μνημείου του ήρωος
~OαYHσίoυΔιάκου.

iJjo mQOUQaQXEίov παρέσχε τας μουσικάς όπως παιανίσωσι δωρεάν εν

m.tftfontQW των Ιλισσίδω ν Μουσών. όπερ αμισθί φιλοτίμως παρέχει ο

ίIiii;iI.ίιτ.rι@ προς τον ιερόν τούτον σκοπόν της παραστάσεως. Η συρροή

ΠΙMlμlJj~ύεται έκτακτος και εκ των από τ/ς χθες διατεθέντων εισιτηρίων.

Τη Οωτρον έσεται λαμπρώς φωταγωγημένον και σημαιοστόλιστον.

Ι ιι,t'ιγραμμα: Μέρος Α' ο «Αθανάσιος Διάκος» δράμα εις πράξεις

1D· I ς;. Μέρος Β' ο «Αγρικογιάννης» κωμωδ(α μονόπρακτος υπό Α.

RΗ)?:(-Η!iή».
(ΠΑΛΙΓΓΕΝΕΣΙΑ φ. 35781218.1876)

.. 11 υπέρ ανεγέρσεως μνημείου εις τον Διάκον παράστασις επαρουσ(α

ΟΕ ~yεU το ~Eθνικόν Πνεύμα» ωραίας τινάς και λίαν χαρακτηριστικάς

'f.'ίΚ{fνH@. Προχθές εγράφομεν. ότι εις τον δίσκον ερρίΦθη χρυσούν οθώ

ν.:10ν και ελέγομεν, ότι τις οίδεν υπό τίνος εφυλάσσετο επί χρόνους

μ(lκρούς και προσηνέχθη τ/ν εσπέραν εκείνην, ίσως ελλείψει άλλου νομί

ι μ,(1Τ()~. Αληθώς ο προσενεγκών το ελληνικόν εικοσάδραχμον μανθάνο-

Ν, ότι ήτο πτωχός τις, ως εκ της περιβολής του εφαίνετο, όστις προσήλ

Ot:V εις τον δίσκον συνεσταλμένος, έρριψε το χρυσούν νόμισμα και έΦυγε,

X{I)Ρ~ να θελήση ερωτηθείς υπό της επιτροπής να είπη το όνομά του. 'Ετε

"η~ μ"ουσικός προήλθε και εκένωσεν εις τον δίσκον πάντα τα εν τω θυλα

χίο) χου χαλκά κέρματα. Ωραίον είναι επίσης και το εξής: Ο ενοικιάσας

il'H δια χ!]ν παράστασιν γιαταγάνια και άλλα όπλα ηγνόει φαίνεται εν ταις

επτo~ρείαις αυτής την ιστορίαν του Διάκου. Εκ τ/ς παραστάσεως

δΟΟΗχθείς αυτήν τοσούτον συνεκινήθη, ώστε προσελθών εις την επιτρο

:n}v επέστρεψε το μίσθωμα των όπλων».

(ΠΑΛΙΓΓΕΝΕΣΙΑ 25.8.1876)

Πρέπει ίσως να αναφερθεί ακόμη ότι η επιτροπή για την ανέγερση του

ηνδρι:άντα έστειλε στη Λαμία 600 αυτόγραφες επιστολές (φωτοτυπίες)
Του Δθαν. Διάκου για να πωληθούν προς 50 λεπτά η κάθε μία και το

ποσό:ν των 300 δραχμών να χρησιμοποιηθεί για τον ανδριάντα του ήρωα.
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104 Γαλλής Κώστας

(ΜΙα από τις 600 εmστoλές κρατώ στο αρχείο μου, αVΤίγραφO δε αυτής

δημοσιεύεται εδώ).

•

2_ 'Υ'-' .4'~~d.--v
~Τ:«nJιt.ω-.,-

.......,,~._
• •

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:42:54 EEST - 54.226.8.97



",L>.,t.-uκωυu\,t'ι\)\ιη.,.,> ΤΟΙ' \11Ι1\'(ι,'I,1 \llrz"Io''111 '.ψι.! I(I~. ,-- -

'f: πρσίόν από δραχμές 4.300. στην αρχή. όλων αυτών των

,χρ '~τατέθηκε στην Εθνική Τράπεζα. Το ποσόν αυτό φυσικά
...,W'" 'θ" Φ έ

τον καιρό, με τους τοκους χα ως και με νεες εισ ορ ς.

σοΙ ,Ως όμως της νεολαίας «οσημέραι εναρκούτο και τέλος
,σl~ δ'λ ΓΚ' λ'. τελώς», όπως ε η ωνε ο . ρεμος και σιωπη ως οι επιτρο·

t" t~ύθηκαν. Σε κάποια σύσκεψη που έγινε. αλλά με λίγα μέλη,
rι,υ~ ιιια ", θ '

.-ΙI'Il~ να κατασκευαστει, με τα χρηματα που ηταν κατατε ειμε-

ρ,α ιωνική Τράπεζα, κενοτάφιο στην Αλαμάνα. Για το λόγο αυτό. ο
~" ,. αφού ανέλαβε το ποσό της κατάθεσης ανεχώρησε για τη

;Jn;νuo.. , , , Διό
~ 'ffiioχειμένου να επισκεφτει τον τοπο της μαχης του κου και

σ:ϊf~nμής του και να καθοριστεί ο χώρος του κενοταφίου. Όταν::a οτον τόπο αυτόν είχε συγκεντρωθεί αρκετός κόσμος από τη
σ. , μίλ θ ,_ '

'iiiίtίi καυ τα γύρω χωριά. Σ' αυτους ησε για τη υσιu του Διακου καιov, ι:νθουσίασε. Όλοι έδωσα,ν την υπόσχε~ να β?ηθήσουν ~ ερ~νoυς
iίλ1'li ίt-ιπ την ανέγερση ανδριαντα στη Λαμια και οχι κενοταφιου. Ετσι.

~έλ.ε;~ε ο Κρέμος, ανατράπηκαν τα δεδομένα στην Αθήνα από τους

Φ.θια/τεg,

@ ~'" ~ρέμoς όταν επέστρεψε στην Αθήνα ποσόν δραχμών 8.348 δεν

ΤΙΙ nτα:νακατάθεσε στην Τράπεζα. αλλά το εδάνεισε σε ιδιώτη καθηγητή,

t·:ytQyna αυτή του Κρέμου ήταν ατυχής και έπαιξε αρνητικό ρόλο

[rtφo εξέλιξη του θέματος του ανδριάντα.

Γ::κτοτε και μέχρι το 1887 δεν έγινε σχεδόν κανένας λόγος για τον

ιl:9.δριαντα του Διάκου.

Γ ,τε, κινήθηκε το ζήτημα ανέγερσης κενοταΦίου στον Οδυσσέα

:(~fI(loί,τσo. Αυτό ήταν η αφορμή να κινηθεί κάπως η επιτροπή και μάλι

,)ta:Yf διευρυνθείμε νέα μέλη. όπως τους Ιωάννη ΚαμπούρογλουΔιευ

Ηuντlj της «Νέας εφημερίδας» και Μ. Κατσίμπαλη μεγαλέμπορο στην

~θί~α.

Ι Ι έ επιτροπήαποΦάσισενα προωθήσειτο θέμα. Τον Οκτώβριοτου

1892 υπέiiραψε σχετική σύμβαση με την οποία ανέθεσε την κατασκευή

ου ανδριάντα στον δόκιμο καλλιτέχνη Ιωάννη Καρακατσάνη μαθητή

:του περι~ημoυ Λεωνίδα Δρόση, με τίμημα 18.000 δραχμών. Δραχμές

Ι οου Οα κατέβαλε αμέσως ως προκαταβολή και ανάλογες δόσεις με την

lroDO:δo ;της εργασίας. την οποία θα εκτιμούσαν ειδικά πρόσωπα.

~πo ίtότε αρχίζει η Οδύσσεια του ανδριάντα και του καλλιτέχνη.

Δ:υοτυχώς. έγιναν πολλές καθυστερήσεις και περιπλοκές στους λογα·

Lf:IΗnμούς της επιτροπής και την ευθύνη γι' αυτά είχε ο πρόεδρος Γ. Κρέ

l:!:0gJ ο οποίος ήταν ουσιαστικά και ταμίας και διαχειριστής. Έλλειπε φαί

NEτα~ από τον Κρέμο η διαχειριστική πείρα. Οι εφημερίδες άρχισαν να

ενο ~ύν 1ίην επιτροπής με διάφορα δημοσιεύματα, όπως «Κύριε Παπα
,""ι:χιιΚδπουλε, τι γίνεται το χρήμα του ανδριάντος του Διάκου;» ή «Τι
irivo!ι!Jau τα χρήματα κ. Κρέμε;>, ή «Πρέπει να βάλη την χείρα της η δικαι-
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106 Γαλλής Κώστας

οσύνη!», ή «θα προκαλέσωμεν την επέμβασιν των αρχών» κλπ.

Στις 28.1.1894 τέσσερα μέλη της επιτροπής, οι Μιχ. Κατσίμπαλης,

Γεράσιμος Φωκάς, Γ. Χαλκιόπουλος και Κ. Παπαμιχαλόπουλος. συνέτα

ξαν και υπέγραψαν Πρακτικό. στο οποίο ανέφεραν, εκτός άλλων, ότι ο

Γ. Κρέμος παραμέλησε εντελώς τα καθήκοντά του, ότι με τη χορήγηση

χρημάτων της επιτροπή ως δάνειο στον καθηγητή Ι. Βάσση περιέπλεξε

την ταμειακή υπηρεσία ώστε σχεδόν καμία υπόσχεση που δόθηκε προς

τον γλύπτη Καρακατσάνη να εκπληρωθεί, ότι τον θεωρούσαν πλέον ως

μη κατέχοντα την θέση του Προέδρου κλπ.

Στις 22.2.1894 με Βασιλικό Διάταγμα διορωτηκε νέα επιτροπή. ηλα τα

μέλη της επιτροπής αυτής ήταν από τη Φθιώτιδα. μεταξύ δε αυτών και

δύο βουλευτές.

Τα μέλη αυτά ήταν ο Γ. Κρέμος (παρέμεινε ο ίδιος για να υπάρχει

συνέχεια), Ν. Ζητουνιάτης, Κ. Αγαθοκλής, Π. Μαυρίκας, Αρ. Σκληβα

νιώτης, Ι. Γεωργιάδης, Γ. Μήσιος, Δ. Παπαθεοδώρου, Γ. Καρακαντάς, Ν.

Λαχανοκάρδης, Δ. Ταλιαδούρος, Ήλ. Κοκκινόπουλος, Ευθ. Κούτρας και

Ν. Κοντογιάννης. Ή επιτροπή αυτή θα φρόντιζε και για τη γιορτή των

αποκαλυπτηρίων του ανδριάντα.

Δραστηριοποιήθηκε με στόχο να συλλέξει το ποσό των 30.000 δραχ

μών, όσο δηλαδή χρειαζόταν και είχε συμφωνηθεί να καταβληθεί στον

κατασκευαστή για τον ανδριάντα, το βάθρο, τη συσκευασια αυτών, τη

μεταφορά τους και την τοποθέτησή τους. Διενήργησε εράνους τόσο στη

Λαμία όσο και στην Αθήνα, εσπερίδες κλπ. Το 1895 Π.χ. έγινε μία μεγάλη

αγορά στο Ζάππειο, στην οποια περίπου 100 κυρίες και δεσποινίδες της

Λαμίας έστειλαν ισάριθμα εργόχειρα και άλλα είδη αξίας περίπου 2.000
δραχμών. Το ποσόν που εισπράχθηκε στην αγορά αυτή έΦθασε τις 7.000
δραχμές. Μεγάλο ποσόν από τα εισπραχθέντα προήλθε από τη Βασιλική

Οικογένεια.

Όμως, υπήρχαν προβλήματα και η κατασκευή του έργου καθυστε

ρούσε. Ο γλύπτης ζητούσε τα συμφωνηθέντα ποσά για να προχωρεί το

έργο, ενώ ο Κρέμος αλλά και ο βουλευτής Ζητουνιάτης στη Βουλή, όπου

και εκεί είχε Φθάσει το θέμα, υποστήριξαν ότι η επιτροπή είχε καταβάλει

στον γλύπτη όλα τα ποσά που ήταν υποχρεωμένη μέχρι τότε.

Ή διαφορά τους ήταν το ποσόν του δανείου δρχ. 8.348 προς τον καθη

γητή Ι. Βέσσα, το οποίο εκχωρήθηκε με συμβολαιογραφική πράξη στον

Καρακατσάνη αλλά δεν είχε καταβληθεί σ' αυτόν. Παρατίθεται επιστολή

του Ι. Καρακατσάνη, από την οποία φαίνεται ο βαθμός της διαφωνίας

μεταξύ επιτροπής και αυτού. Επίσης, φαίνεται ότι του είχε γίνει συντη

ρητική κατάσχεση του αγάλματος. (Τότε φαίνεται ο Καρακατσάνης αγα

νάκτησε και αποπειράθηκε να θρυμματιση με σφυρί το άγαλμα).
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10 χι. νι ό της ανεγfρσειuς του ανoρι6vτoς του ΑΟανασΙσυ Διάκου στη Λαμία» 1I1

.ΑΠΑΝΤΗΣΙΣ ΕΙΣ ΤΟΝ Κ. ZHTOYNlATHN
Κύριε συντάκτα της Νεας εφημεριδος

Επί τη δημοσιεύσειτης προχθεσινήςαγορεύσεωςεν τη βουλή του βου-

λ του κ. Ζητουνιάτου ευρΙσκομαι εις την ανάγκην να τον διαψεύσω
,υ ,. Ζ . . δΙΚ

λ ρη'δην. AJ'li' εναντιας απο τον κ. ητουνιατην ανεμενον τα αια

ιιJl! β Ψ' δ'Μ'ι {()ε και τα~; v ρεις και τας συκο αντιας τας ψευ εις. οι αρκουσιν
Ο' Χ • ." . 'δ
uι μέχρι τούδε JUκριαι τας οποιας μ εποτισεν ο εις τα παντα επιτη εως κ.

Γr ΚρΙμος.
. α') Είνε ψεύδος, ψευδέστατον, ότι έλαβον δρχ. /J.Ooo και προκαλώ

υτόν να αποδειξη τον περί εναντίου ισχυρισμόν μου. Έλαβον μόνον

~.150 δραχμάς και εξ αυτών έχω δαπάνας βαρυνούσας την επιτροπήν εις
ϊξo~α συμβολαίων και λοιπών δρχ. J.000 ων αφαιρουμένων, μένουσι δρχ.

2 50.
β') Ηνε κακή η ενέργεια της επιτροπής, προβάσης αδiκως εις συντη

ρητικην κατάσχεσιν του ανδριάντος προς εξασΦάλισιν δήθεν των 11 χιλ.

δραχμών, αι οποίαι κατά τους ισχυρισμούς του κ. 2ητουνιάτου κινδυ

νινovοι και απορούμεν μάλιστα πώς ο κ. πρόεδρος επείσθη περί της

~ήψεως των χρημάτων και παρέσχεν ούτως την άδειαν μέτρου συντηρη

τικού προσβάλλοντος μάλλον την νέαν επιτροπήν ή εμέ, όστις πεισθείς εις

ψευδεiς παραστάσεις του κ. Κρέμου εξώδευσα τον άρτον των τέκνων

μου, {να φανώ κατά τι ωΦέλιμος εις την ιδέαν περί ανεγέρσεως ανδριά

ντος του Διάκου.

Αν υπάρχωσι προσωπικά ζητήματα μεταξύ αυτών ωθούντα αυτούς εις

αντενεΡΥείας, δι' εμέ ε{νε αδιάφορον. Ζω ως πτωχός με τον ιδρώτα του

1Π}.οαωπου μου και εις ουδένα θα επιτρέψω να σφετερ{ζηται την αξίαν

τι'" ονόματος μου και δη εις βαθμόν μεγίστης καταχρήσεως. Ο κ. Κρέμος

ι·ινι:> ειg θέσιν, ουχί μόνον να δημωυργή και ραδωυργή, αλλά και να είπη

τ.ην αλήθειαν, αφού εις αυτόν έμεινε το νόμιμον. Θα παρακαλέσω δε την

ν/αν επιτροπήν ν' άρη εν τάχει την συντηρητικήν κατάσχεσιν. διότι η κατ'

η~OΙ' δικαστική ενέργεια ουδεμίαν επιρροήν δύναται να ενασκήση, αλλά

εfζ: αλλους, οίτινες προ πολλού έπρεπε να κάθηνται εις το εδώλιον. Ουδείς

δε θα τολμήση να θίξη χείρα επi του ανδριάντος εφ' όσον δεν μετρηθε{ εις

εll.έ το υπόλοιπον δρχ. J5.000. Την δε απα{τησιν της εκχωρήσεως την οποί

ανμοιμετεβ{βασεν ο κ. Κρέμος ας την έχη δια τον εαυτόν του και ας την

κατατάξη εις τα ιστορικά αρχεία του, [να, όταν ξαναγράψη την ιστορίαν

το" Διάκου αναΦέρει και το μαρτύριόν μου, το οποίον μοι παρεσκεύασεν

η πeoς αυτόν καλή μου πiστις. Αν ήνε με τοιαύτα να φαίνεται τις μέγας.' ...
Δέξασθε κλπ.

όλως υμέτερος

Ι. Καρακατσάνης γλύπτης»
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Ένα άλλο θέμα που εΙχε ανακύψει, εκείνη την περίοδο. ήταν το που

θα έπρεπε να τοποθετηθεί ο ανδριάντας. Υπήρχαν διαφορετικές γνώμες.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, πάντως, είχε ήδη αποφασίσει για την πλατε(α

Διάκου.

Το θέμα αυτό απασχόλησε και πάλι τη Βουλή, όπου ο βουλευτής Κρί

τσας έκρινε την πλατεία Διάκου ακατάλληλη. Μεταξύ άλλων, είπε:

« ... να στηθή εις μέρος περίβλεπτον,ώστε να ΠΡOσπίπrη εις την αντ{

ληψη των εις Λαμ{αν ερχομένων, χωρίς να παρίσταται ανάγκη, όπως

ούτοι ασχοληθώσιν εις ερεύνας προς εύρεσιν αυτού. Έχω, λέγω, την

ιδέαν, ότι μνημεία, ως το περί ου πρόκειται. πρέπει να τοποθετώνταιεις

μέρη, εις τα οπο{α ευρισκόμενα,και άκονταςνα σταματώσι τους διαβά

τας. και ν' αναμιμνήσκωσιναυτοίς τας προς την πατρίδα εκδουλεύσεις

ανδρώνως τον Διάκον, την μνήμην των οποίων τα τοιαύτα μνημεία σκο

πούσι να καταστήσωσιν άφθιτον, αθάνατον, και ουχί εις μέρη ως την

πλατείαν εκείνην. το πληκτικόντης οποίαςβεβαίωςεις αμαθή τtνα παρα

τηρητήν θα εΜΠVεύση το ερώτημα «ΤΙ άρα γε κακόν πeάξαςούτος εγκα

θείρχθη ενταύθα; ...».

Κατά τη γνώμη του Κρίτσα ο mo κατάλληλος τόπος ήταν ένας λόφος

κοντά στον σιδηροδρομικό σταθμό της Λαμίας.

Ο Νικ. Χατζίσκος υποστήριξε την άποψη ότι ο ανδριάντας έπρεπε να

τοποθετηθεί στην πλατεία Διάκου.

Είπε, μεταξύ άλλων, ο βουλευτής Νικ. Χατζίσκος.

« ... έχω την ιδέαν, λέγω, ότι καταλληλοτέραθέσις δεν ήτο δυνατόννα

εκλεχθή. Η εκλεχθείσα πλατεία. εκτός της κεντρικής θέσεως αυτής και

του ονόματος, το oJWlov Φέρει, είναι και εις θέσιν περίβλεπτον, και αν επi

του παρόντος δεν ήναι εξωραϊσμένη, η αφορμή αυτή της τοποθετήσεως

εν αυτή τοιούτου ανδριάντος θα συντελέση εις τον εξωραί'αμόν αυτής. Η

τοποθέτησις τοιούτων ανδριάντων ου μόνον δέον να γίνηται εις περίβλε

πroν μέρος, αλλά και εντός της πόλεως. Δια τούτο δεν συμφωνώ προς την

ιδέαν, ην εξέφρασεν ο αξιότιμος συνάδελφος μου, ότι ο ανδριάς ούτος

ηδύνατο να τεθή εις περίβλεπroν τι μέρος εκτός της πόλεως Λαμίας .. .».

Τον Ιανουάρισν του 1895 έγινε η πανηγυρική τελετή κατάθεσης του

θεμελίου λίθου του μνημείου. Όλη η Λαμία ήταν παρούσα στην τελετή. Η

συγκίνηση δε και ο ενθουσιασμός των κατοίκων ήταν απερίγραmος.

Χοροστάτησε ο νέος, τότε, μητροπολίτης Κωνσταντίνος.

Λόγον εκΦώνησε ο Ι. Γεωργιάδης πρόεδρος του Δημοτικού Συμβoυλί~

ου και γνωστός λόγιος.

Η πλάκα που κατατέθηκε Φέρει την εξής αναμνηστικήν επιγραφή:

«Βασιλεύοντος των Ελλήνων Γεωργίου του Α'. δημαρχούντος Λαμιέων

Αριστείδου Σκληβανιώτου κοινή και Πανελληνίω δαπι:ί.νη το δε το μνη-
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,.., κι της ανεγέρσεως του ανδριάντος του Αθανασίου Διάκου στη Λαμiα" Ι Ο J-==---'
» θη αιδίου του έθνους ευγνωμοσύνης σήμα πεΡιΦανές εις Αθα

ι"ιP;~ ~:ιiκ~ν. ηρωϊκώς εν Λαμία μα:ρτυρήσαντα υπέρ Πίστεως και
τη 23 Απριλίου /821. Εν Λαμία τη 15lανουαρ{ου /895 ..».

<Γ. Αύγουστοτου 1896 μεταΦέρθηκε και τοποθετήθηκε στην ομώνυ-
,,·0> • βάθ .
,σ.: τεία της Λαμιας το ρο του μνημειου.

011Θανδριάντας μεταΦέρθηκε το 1900 στην Αγία Μαρίνα με ιστιοΦόρο
. ~όγω του μεγάλου βάρους του τα βαρούλκα των ατμοπλοίων δεν

"lιΠΤΙ , ' " άούσαν ακινδυνως να ανυψωσουν αυτον μεχρι το κατ στρωμα.

tP @,ύσκολη ήταν και η μεταΦορά του μέχρι τη Λαμία γιατί έπρεπε να
XQησψοπ.οιηθεί μεγάλο όχημα, το οποίο έσυραν εξ άλογα.

Γrω την 23η Απριλίου του 1903 είχαν προγραμματιστεί από τον Δήμο

ιιμΙέων (Δήμαρχος ο Νικ. Κρίτσας) και έγιναν τα αποκαλυπτήρια του

,@/δριάντα. Έγιναν με εξαιρετική λαμπρότητα αφού παρούσα ήταν ολό

κΧη( 11 1 ) Βασιλική οικογένεια. ο Πρόεδρος της Βουλής, αριθμός υπουρ

~(i)v καθώς και άλλες προσωπικότητες. ΤΟ πρωί γιορτάσθηκε με λαμπρό

τητα η ονομαστική γιορτή του Βασιλέως Γεωργίου και αργότερα έγιναν

:Τι! αποκαλυπτήρια.

[τ.ιιν αρχή έκανε συγκινητική προσΦώνηση ο Πρόεδρος της επιτροπής

t\v. Σιμόπουλος,ο οποίος παρακάλεσε τον Βασιλέα όπως ευδοκήσει να

ιιποκαλύψει τον ανδριάντα. Ο Βασιλιάς σε μια κατανυκτική στιγμή

έσυρε την κυανόλευκη ταινία και ο ανδριάντας παραδόθηκε πάλλευκος

ιιτα μάτια χιλιάδων συγκινημένων και ενθουσιώντων Φθιωτών. Στη

συνt-χεια, ο ποιητής Αριστ. Προβελέγγιος απηγγειλε ωραίο ποίημά του

αφιερωμένοστον Αθ. Διάκο.

ίΓέλος, μίλησε ο Πρόεδρος της Βουλής Νικόλαος Χατζίσκος. Παρατί

lΙι:νται η προσΦώνηση του δημάρχου Κρίτσα στον Βασιλέα, η προσΦώ

V!jon του Αν. Σιμοπούλου, προέδρου της Επιτροπής της ανέγερσης του

fινδρώντα, το ποίημα του Αριστ. Προβελεγγίου καθώς και ο λόγος του

Xατζlσκoυ:

Η πρoσΨΏVησις του κ. Δημάρχου

Ο δήμαρχος προσεΦώνησεν ως εξής τον Βασιλέα:

..Η πόλις της Λαμίας είνε έξαλλος εκ χαρdς και ενθουσιασμού. υποδε

χομένη τον σεπτό ν και αγαπητόν αυτής Λνακτα την δημοφιλη Βασίλισ

o(iv του και τας Α.Β. Υψηλότητας τον Διdδοχον, ΣοΦίαν μετά των Πρι

Υκηπων. Ευτυχης δε λογίζομαι διερμηνεύων τα αισθήματα της βαθείας

Ε;Οtνωμοσύνης των συνδημοτών μου προς τας Υμ. Μεγαλειότητας και

Υι'/Jηλ6τητας αίτινες ηυδόκησαν να λαμπρύνωσι δια της παρουσίας
αυτων την μεγάλην εθνικήν μας εορτην. τα απoκαλυπrήρια του μεγαλο

Μάρτυρος Διάκου».
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110 Γαλλής Κώστας

Εν τέλει, ο Δήμαρχος εζητωκραύγασεν υπέρ της Β. Οικογενείας. Προ

σφέρει ακολούθως ανθοδέσμας εις την Βασίλισσαν και την πριγκήπισσαν

Σοφίαν.

Η προσΦώνησις του κ. Α. ΣΊμoπvύλoυ

Ο κ. Σιμ6:rwvλος πeόεδρoς της επιτροπής της ανέγερσης του ανδριά·

ντα, λέγει τα εξής:

Μετά το α{σιον πέρας του αγώνος του ημετέρου Έθνους υπέρ ανε·

ξαρτησίας αυτού. επεβάλλετο εις πάντας ημάς τους απoκτήσαvτας εξ

αυτού τα αγαθά της ευνομίας ακολουθούντας το πανάρχαιον προπατο

ρικόν έθιμον να εκδηλώσωμεν δια μνημείων την εθνικήν ευγνωμοσύνην

προς τους πεσόvτας ηρωϊκώς εν τω ιερώ αγώνι. Του καθήκοντος τούτου

δεν υστερήσαμεν ως προς τον μαρτυρήσαντα τήδε τη π6λει εθνομάρτυρα

Αθ. Διάκον.

Δι' εθνικής εισφοράς αναδεικνυούσης το εθνικόν ενδιαφέρον, κατωρ

θώθη η κατασκευή και η εγκαθίδρυσις του ανδριάντος του ήρωας.

Ούτως επαναστηλούται η γενναία μορΦή του ήρωας Διάκου προς

εκδήλωσιν της εθνικής ευγνωμοσύνης επί τη ενισχύσει του εθνικού

αισθήματος, της αυτοθυσίας υπέρ πατρίδος.

Ως πρ6εδρος της Επιτροπής, ήτις ήγαγεν εις πέρας το έργον, λαμβάνω

την υψηλήν τιμήν να παρακαλέσω την Υμετέραν Μεγαλεωτητα, 6πως

ευδοκήσασα αποκαλύψη τον ανδριάντα του ήρωας Διάκου κατατασσο

μένου μεταξύ των εθνικών μνημείων».

«ο Βασιλεύς σύρει τ6τε την κυαν6λευκον ταινίαν και ήτο aπείρως

κατανυκτική η στιγμή εκείνη, καθ'ην πάλλευκος ο ανδριάς παρεδόθη εις

τα όμματα χιλιάδων κόσμου εν θαυμασία στάσει».

ΤΟ ποίημα

Ο βουλευτής Μήλου και γλυκύς ποιητής κ. Αριστομένης Προβελέγ

γως τον πανηγυρικόν του ήρωος με την χαρακτηρίζουσαν αυτόν ηρεμίαν

εν τω αγνώ του εθνουσιασμώ aπήγγειλε:

Από ποω κόσμο εΦάνηκες λευκός ωσάν το χιόνι,

και ρίγος και συγκίνησις αγία μας υψώνει;

Ήλθες από το Πάνθεον το μαρμαροχυμένο.

που ήρωες κ' εθνομάρτυρες φωτοβολούν τριγύρω

και πλέουνε σε θυμίαμα και σε λατρείας μύρο

και φτερουγίζει ανάλαφρα σαν άσμα μαγεμένο;

Απ' την καρδιά επήδησες του Γένους την αιώνια

που της σκλαβιάς την άγιασαν τα σκοτεινά τα χρόνια.

και μέσα στης αγάπης της το ακοίμητο καμίνι

πω θαυμαστούς τους ήρωες. πιο ωραίους μεταχύνει;
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, n)<. νι,ό τιις ανεγέρσεως του ανδριάντσς του Αθανασίου Διάκου στη Λαμία»

σαν μια πάχνη ολόφωτη τριγύρω των απλόνει

σ' ηλιοστάλακτον βωμόν αθανασίας στηλόνει:
'Ιιαι 'δ λ' , ,
Από κΕΙ μέσα επη ησες και αμπε~ς στo~ αιωνα.

, που μόλις άστραψες στον ιερον αγωνα
,συ, 'φ' ,

'χάθης σαν ουρανιο ως απο της γης τα ματια,

:χ να στολισης τ' άΦθαρτα της δόξης μας παλάτια!
Εσβύστηκες! αλλ' έμεινεν απ' τα μαρτύριά σου

,jfu θεία λάμψις. Έσβυσες! αλλά την σμορφιά σου,

που σούκαψαν,σου χάλασαν aπίστων άγρια χέρια,

μ' αγάπη σου την Φύλαξεν ανέγγικτην,ακέρηα

του Γένους η πιστή καρδιά και την χαρίζειτώρα

στην Τέχνη την αθάνατη,στων Ηλυσίων τη χώρα.

Ήρωα! που έχεις της μορΦής ουράνια τα κάλλη,

μα της ψυχής την ομορφιά ακόμα πιο μεγάλη,

της αρετής σου τ' άσmλο κρινόλευκο στεΦάνι

κανένα πάθος ταπεινό της γης δεν έχει χράνει!

Αυτό 'νε το περήφανο,πεντάμορφοκεφάλι,

το χέρι σου που σκόρπιζε γοργό θανάτου ζάλη,

τ' αντρειωμένα,ηρωικά, τα δασωμένα στήθη,

το μάτι που κεραύνονετα βάρβαρατα πλήθη!

Σε βλέπω, κι όλη μου η ψυχή στην όψι σου κρεμνιέται,

σε βλέπω, κι' απ' τα σπλάγχνα μου νομίζω πως πετιέται

Οριαμβευτική,νικήτρια, στάζοντας Φλόγα κ' αίμα

η γενεά του Αγώνος μας εκείν' η γιγαντένια

οπού τον δράκο πνίγοντας σε χέρια σιδερένια,

t!1 σκλάβα μάννα εστόλισε μ' ελευθερίας στέμμα!

Κι' ήσουνα θρήσκος, ταπεινός καλόγηρος J..Ua μέρα
σε μοναστήρι μακρυνό. Στην ιερή ατμοσφαίρα

σ' ανύψονε, σ' αντρείονεν η πίστις του Κυρίου

κι' έτοιμος ήσουν να δεχθής το υπέρτερο ποτήρι

και ν' αντικρύσης άτρομος το πυρ του μαρτυρίου.

Ω μέρα και ώρα μυστική, όταν στο μοναστήρι,

που μω.ν ευχή ψιθύριζες εμπρός στο Σταυρωμένο,

το πρώτο φως του Αγώνος μας εχύθη ματωμένο

κι' η φλόγα εκείνη αγκάλιασε το άγιο καντήλι,

ωσάν η Πίστις κι' η Πατρίς να σμίξανε τα χείλη!

Η αδελΦωμένη Φλόγα των μεσ' στην καρδιά σου ανάφτει!
μία θεία ορμή πολεμική μεσ' στη ματιά σου αστράφτει!

και χύνεται σαν κεραυνός απ' της Μονής τη θύρα

€κείπoυ σ' έκραζ' η Πατρίς κ' η φωτεινή σου Μοίρα!
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112 Γαλλής Κώστας

Κ' έγιν' ο τίμιος Σταυρός στο χέρι σου ρομφαία,

για να δοξάση το Σταυρό! Και τα μαλλιά τα ωραια,

που ζωντανά και ατίθασα κυμάτιζαν στην πλάτη,

έγιναν, φωτοστέφανος στο αγέρωχο κεφάλι'

το ταπεινό το ράσο σου - μανδύας στρατηλάτη'

το στήθος - πύργος άσειστος στην άγρια ανεμοζάλη

που με τα πλήθη τ' άmστα πλακώνει σαν φοβέρα

κι' ανατραντάζ' η χώρα αυτή και σειέται πέρα ως πέρα.

Την ώρα εκείνη ποιος Θεός, ποία δύναμις. ποιο πνεύμα

στο στήθος σου θρονιάστηκε, σου ανδρείωσε το χέρι;

και με λεβέντες λιγοστούς αψήφισες τ' ασκέρι

και σαν το βράχο ανάκοψες τ' ορμητικό του ρεύμα;

Παντού καπνός. παντού φωτιά και φρίκη και λαχτάρα,

σφαγή, κραυγή και στεναγμός και του θανάτου αντάρα!

Σαν άγγελος καταστροφής με ματωμένο στέμμα,

φονεύεις με την σπάθη σου και σΦάζεις με το βλέμμα!

Αστροπελέκια γύρω σου σκορπίζει το σπαθί σου

κι ανοίγουνε κατάχλωμα τα πλήθη στην ορμή σου.

Βάστα κι' αντρειόνου, γίγαντα! την ώρ' αυτή σ' εσένα

η πρώτη θεμελιόνεται τιμή του Εισοσιένα!

Ακούειςl; απ' τα τρισένδοξα της Αλαμάνας βράχη

υψόνεται η νικήτρια κραυγή του Λεωνίδα!

σε κάθε λόγγο ηχολογά, βροντά σε κάθε ράχη!

και χαιρετά τη λευθεριά και ψάλλει την πατρίδα.

Βάστα! χιλιάδες σ' έζωσαν - χιλιάδες δεν τρομάζεις!

«Καρδιά» στα παλληκάρια σου, «Καρδιά, παιδιά μου», κράζεις!

τα παλληκάρια κοίτουνται μεσ' στ' αγιασμένο χώμα,

και το σπαθί σου θρύμματα - μα πολεμάς ακόμα!

Στο σώμα σου το πάναγνο βέβηλ' απλόνουν χέρια,

και για το στήθος τ' άνοπλο μύρια ακονούν μαχαίρια.

Κ' ήλθ' η στιγμή να δοξασθής. Μεσ' στην καρδιά σου τώρα

λάμπει και πάλλει Φλογερή, μεγάλη, νικηΦόρα

η αθάνατη του Γένους μας καρδιά και σε στηρίζει,

όλ' η ορμή της κ' η φωτιά το αίμα σου Φλογίζει.

Κ' ενώ φωτιά και σίδερο το σώμα σου σπαράζουν,

η Πίστις, κ' η Πατρίς μαζί στα σπλάχνα σου ευωδιάζουν.

Κανένα γης μαρτύριο, κανένα δεν θα σώση

το μεγαλείον της ψυχής να σου το ταπεινώση!

Εμπρός στο πυρ τ' αθάνατο, που την ψυχή λαμπρύνει,

του μαρτυρίου σου το πυρ μαραίνεται και σβύνει!

το στήθος σου παράπονο και στεναγμό δεν χύνει,

πνένει η μορΦή σου μάρτυρος φωτόλουστη γαλήνη.
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Μ' απ' τ/ν ωραία σου ψυχή κι' από τ' αγνά σου χείλη

ένα τραγούδι χύνεται στ' αρώματα του Απρίλη,

σαν λούλουδο που τον στερνό στολίζει λογισμό σου,

θε(α δροσιά που στάλαξε μεσ' το μαρτύρι.ο σου.

Κ' αΦίνεις γεια στην άνοι.ξι, μ' απ' τη φωτιά που βγαίνει

μία ομOQΦύτερη άνοιξις στη γη τη oκλαβωμkνη.

Με mJρωμένα σίδερα σπαράζουν το κορμί σου,

μα θριαμβεύ' η πiστις σου! κι' ολόδροσ' η ψυχή σου,

απ' τη φλογοστεφάνωτη, μαρτυρική θυσία

χρυσές φτερούγες άνοιξε προς την Αθανασία.

Εδώ σ' εθρήνησαν βουνά και λαγκαδιές και κάμποι,

αλλ' ο βωμάς της δόξης οου για πάντα εδώ θα λάμnη.

Η γη ;τDυ τα τρισάγια σκεπόζει κόκκαλά σου,

η γη που μοσχοβόλησεν απ' τα μαρτύρt.ά σου,

παντοτεινό προσκύνημα μεσ' στους καιρούς θα μένη!

κι' απ' τα ιερά τα βάθη του θα κράζ' η ιστορία,

πως ο θνητός δοξάζεται για την ελευθερία,

πως για την Π(στι μαρτυρεί. γι.α τον Σταυρό πεθαίνει!

Βροντώδη χειροκροτήματα εκάλυψαν τον πανηΥυρικόν του ποιητού.
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Ο λόγοι; του κ. Χατζίσχου

Γαλλής Κώστας

Kat6m.v ο κ. Χατζίσκος λέγει δι' εντόνου φωνής τα εξής:

«Η Φθιώτις, γενέτειρα του Διάκου. κατελθόντος εκ της Οίτης και του

Παρνασσού εις τας όχθας του Σπερχειού, συνέπλεξε στέφανον εξ ανθέ

ων των Θερμοπυλών, καταθέτουσα αυτόν δι' εμού προ του ανδριάντος

σου. Τον μήνα αυτόν διεδραματίσθητο μαρτύριόν σου, εξ ου ανέθορεν ο

σπινθήρ της ελευθερίας Φλέγων εις το στήθος της φυλής, συναγερθείσης

περί την εθνικήν σημαίαν. Δεν ήκουσες τους συναθλητός γ' απόσχης του

απεγνωσμένου αγώνος, αλλά κρατούμενος επί του εδάφους των Θερμο

πυλών επροτίμησες τον θάνατον, επισφραγίζων την αλήθειαν, ότι μόνον

δια του μαρτυρίου κατισχύει η αρετή και η ελευθερία.

Η χώρα, η εγκλείουσα τον Μαραθώνα και τους Δελφούς, δεν θνήσκει'

είνε προωρισμένη δια βωμόν της ελευθερίας και τον Γολγοθάν της πίστε

ως και της πατρίδος. Τέλος αναγνωρίζεται η Ελλάς ως κράτος ανεξάρ

τητον αναγνωριζομένου του βασιλέως Όθωνος. Την δάφνην αντικαθι

στά η ελαία. Πνεύμα Φιλελευθέρων ηθών διαπνέει την χώραν εγ"ι!ολπου

μένην τον νέον αυτής ηγεμόνα κοσμούντα το στέμμα του δια της Επτα

νήσου και της Θεσσαλίας.

Ατυχώς, τα γεγονότα διασαλεύουσι το γόητρον της Ελλάδος πλην

έρχεται πνοή παρηγορίας εκ Κρήτης, τιθεμένης υπό την διοίκησιν του

Γεωργίου, και η Ελλάς αναθέτει την διοίκησιν των στρατιωτικών δυνά

μεων εις τον μέλλοντα Βασιλέα, τιθέμενον επικεφαλής των τέκνων της

πατρίδος, άτινα ημέραν τινά θέλουσιν αποδειχθή ουχί ανάξια των ενδό~

ξων πατέρων των, αλλ' άξια σου, Αθανάσιε Διάκε, όστις δ' αυτοθυσίας

κληροδοτείς ημίν την παρακαταθήκην των προγόνων ι<θνήσκειν υπέρ

πατρίδος».
Ο Ζήτω η πατρίς!

Ο Ζήτω ο Βασιλεύρ>.
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__ ,ως του ανόQιάντoςτου ΑθανασίουΔιιίκου στ'l Λαμία» 15
111;;. tI'"I~QO

&IΙΝ@l1ΑΦΙ@ ΤΟΥ ΑθΑΝ. ΔΙΑΚΟΥ

Γαρδίκης στΟ βιβλίο του ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ

~I~~. t,ei_1ib _57 αναφέρει ότι τ? 18ζ~ 1 ο αντισυνταδγμίξατάρχης Ρόού-
l)ε'tούσε τότε στη Λαμια. ητησε να του ε συν τον τ πο

...... """ ""'Ie βρ' λ' -, '"..,..".' 'του Διάκου τον οποΙΟν ηκε να χα υπτεταιωιu σωρους

·t~:n~n~,;"~.~JtJ' ,~ jp,I<τ4Εύ παρακειμένων ξύλινων παραπηλ'γματωνχκαι τ?υAερ~ιπωμέ-
ι ιιι:ι.ιβαλ!Κοτοίχου από πλίνθους τ~ς συ ης του ανιου. μεσως ο

ιι:..'1' ~ 111:; ;rους στρατιώτες του καθαρισε το πλακόστρωτο. περιέφρα-
Ι! .,....η.c ", ξ'λ 'μι

~iI~ΙNΙ) κιγκλίδωμα το χ~ρo Κ,σι εστησε εν~ u ινο σταυρο με α

vιι: λ:u.ι 1ί\1'Υ οποία άναβαν καθε μερα οι στρατιωτες .
• 0 ~ , "ψ 'Δ '. ]8Ν"8 α.ναστηλώθηκε ωραια σπο Υυ ο προτομη του ιακου, την

(1)'( 1jC1 lj.(ιπιΧΕ Ο Μιχ. Κατσίμπαλης προς τον δήμαρχο Λαμiας ι;.ριστ.

~)ί~ινl$3τιl, ο οποίος ΦΡόντισε για την κ~τάλληλη τοποθέτηση της,
!lQ"I ι1l'Υε,ΥΥοίlθηκε γι' αυτό με τον μηχανικο Μ. Μητσάκη, Αργότερα,

:uτ<tUΚLuάΥflηκε εκεί κενοτάΦιο «μεγαλοπρεπές», όπως γράφτηκε δια
HJIι(wtj)\( nέκα μέτρων πλάτους και δέκα βάθους.

oις'ι,φ~ ίHl(ισοψη του μνημείου τοποθετήθηκαν Πεντελικά μάρμαρα με

ιειJΙJl'PI; Hτίl~ς, δύο μαρμάρινες λυχνίες και δύο γλάστρες. Στο μέσο δε

ιlΙΙΙΙIf ΙJιδηρά πύλη, στην οποία «ανήρτηται» η πανοπλία του ήρωος,

fNI"JP1-I'5' t.: α καρυοΦύλλι μία πάλλα και άλλα όπλα. Στο μέσο του τετρα

"III'ffiI' οικοπέδου κατασκευάστηκε λοΦίσκος από φυσικούς βράχους

ιι"ιν x"eujpil δε αυτού κείται άλλος βράχος που αποσπάστ/κε από το

~·'IIo.; οπου πολιορκήθηκε και συνελήΦθηκε ο Διάκος. Πάνω δε σ' αυτόν

~Κo~ μαρμάρινος σταυρός. Αρκετοί αθίγγανοι χρειάσθηκε να μετα

mi'VoI':V :ω fiράχo αυτόν. Στο ανατολικό δε μέρος κτίσθηκε τοίχος με

aI':tCIIJ.!(( Μι::σα στο οποίο Φιλοτεχνήθηκε κατάλληλη θέση για κανδήλα.

Ι ιιι)(ικ(ιτω δε σε άλλη θέση η γύψινη προτομή του ήρωα. Στο μέσον του

ριια- ου ίttlΠOθετήθηκε μαρμάρινη πλάκα, όπου χαράκτηκαν με χρυσά

~f:!f:!{(TH τα εξής << Ο ιερός ούτος τόπος ένθα το 1821 υπό των Τούρ

κι;,., (lI'αιικολοπισθείς εμαρτύρησεν υπέρ πiστεως, πατρίδος και ελευθε

~ΙΙΙ· υ Λθανάσιος Διάκος ».

11 JmHTOMH ΤΟΥ ΔΙΑΚΟΥΣΤΗΝΑΑΑΜΑΝΑ

Ία 1912 ο Φαρμακοποιός Λαμίας και κατόπιν Μώλου Κωνσταντίνος
[\i. ,EUIIUJlιXIU. πρώτος συνέλαβε την ιδέα της ανέγερσης προτομής του

~oυ σ~ην Αλαfάνα και με τουςΙ. ΙωσήΦ, Ι. Ελασσώνα, Ι. Λεωνιδάκη,
~rι-cππ(1, r. Δουλκαρη, Κ. Μπρούμη κλπ. δημιούργησε όμιλο ερασιτε
Φν κιcυ με τα εισπραχθέντα χρήματα από συναυλίες και παραστάσεις
Qn17{,t:~ την προτομή του Διάκου από μάρμαρο της Πεντέλης, σε

~JιEρm110Ι'κό ,μέγεθος, την οποία ελάξευσε ο μεγάλος γλύπτης Μιχ.
P.!QQς αΥτΙ του ποσού των χιλίων δραχμών. Την προτομή αυτή παρέ-
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116 Γαλλής Κώστας

δωσαν στον Δήμο Λαμιέων, ο οποίος την ενα/1έθεσε στο προαύλιο του

Γυμνασίου, όπου παρέμεινε ατοποθέτητη για 18 χρόνια.

Το 1930 με την ευκαιρία των εορτών της εκατονταετηρίδας και επ(

Δημαρχίας του Γ. Πλατή, στήθηκε στη Υέφυρα της Αλαμάνας η :προτομή

αυτή πάνω σε βάθρο ικανού ύψους, το οποίο χρηματοδότησε με δρχ.

5.0CI0 ο Δήμος Λαμιέων.

Ο Δήμαρχος Ι. Μακρόπουλος (] 925 - 1929) είχε αναλάβει να καταβά

λει τα έξοδα από το :rτροσωmκ6 του ταμείο για την κατασκευή τεσσάρων

μαρμαρίνων στηλών, οι οποίες θα τοποθετούνταν γύρω από το βάθρο.

Στη βάση της :προτομής τοποθετήθηκε πλάκα με το παρακάτω επί

γραμμα του Κωστή Παλαμά:

Στης Αλαμάνας. η Κλειώ το θρυλικό γεΦύρι.

την δάΦVΗ την αμάραντη κατέβηκε να σπε(ρη

κι ελευθερια που τ' άστρο της

ανέσπερο στην πλάση

τον Λεωνίδα ανάστησε στο Διάκο τον Θανάση

Στα εγκαίνια μίλησε ο στρατηγός Πλαστήρας, όπως φαίνεται από τη

φωτογραΦία που δημοσιεύεται.

Η ΨΗΦΙΔ!ΠΗ ΕΙΚΟΝΑ ΤΟΥ ΔΙΑΚΟΥ

Κοντά στη νέα γέφυρα της Αλαμάνας και στην νέα εθνική οδό Αθη

νών - Λαμίας, τοποθετήθηκε το 1963 ψηΦιδωτή εικόνα του Θανάση Διά~

κου από τον Δήμο Λαμιέων και στη διάρκεια που δήμαρχος ήταν ο Ιωάν

νης Παπασιόπουλος.

Το έργο αυτό είναι του Λαμιώτη αρχιτέκτονα Κίμωνα Λάσκαρη, το δε

ψηΦιδωτό της Έλλης Βοίλα.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Γεννήθηκε στο Δομοκό. Για 35 χρόνια υJΠΊρέτησε στην

Αγροτική Τράπεζα όπου έΦθασε μέχρι την ανωτάτη βαθ

μίδα της ιεραρχίας οπότε και παραιτήθηκε.

Είναι mvxιouxo; του Παντείου Πανεmστημίου και του

Ινστιτούτου Ε:ruμορΦώσεως στη Διοικητική των Εmχει

ρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου (Α.Σ.Ο.Ε.Ε.).

Μένει στην Αθήνα και ασχολείται ιδιαίτερα με την ιστο

ρική έρευνα του Φθιωτικου χώρου. Έχουν δημοσιευθεί αρκετές εργασ(ες

του.
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ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ

Κονάνου ΠαναΥιώτα

Ιστοιιικός Εθνολόγος

θΕΜΑ

Μάχες που έλαβαν χώρα στη Φθιώτιδα

και επηρέασαν την υ.ι7ύλσω7η Ελλάδα

Ο
ανθρώπινη ιδιοσυγκρασία και ο ίδιο; ο πολιτισμός βρίσκονται

σε μια αέναη Π@οσπάθεια ισορροπίας ανάμεσα στο καλό και στο

Ί. l1ληθώρα παραγόντων δρομολογούν κάθε φο@ά και διαφο@ετι·
ιιc.u)(~ ", θ ' δ'

.πι):ογές. Οι εγωιστικες τασεις ομως των αν ρωπων τους ο ηγησαν

.. (θηριωδία που ξεπε@νούσε ακόμη κι αυτή των άλογων ζώων. Κατά
lt'I:)ιάMlεια λοιπόν της εξελικτικής πορείας της ανθρωπότητας δεν έλει-
πι 'I€'.' " λ ξ~" ,W&y ποτε οι πόλεμοι. Ενα; τοπος που φι Ο ι:;νησε καπσιες απο τις σπου-

δ(οήΤ[ί'ις στιγμές της ισιορία; των μαχών ήταν η Φθιώτιδα. Σ' αυτή τη

Uο θάΥατο; έσυgε (Πον κάτω κόσμο ήρωες Oaggaltov; που μάχονταν

ι,πt\, πατgίδος. Τα χώματα αυτά γνώρισαν κατακτητές και εισβολείς

ι5"JVfισμένους για εξουσία και επιβολή. Μια ιστορική αναδρομή 010
:r«UΙ'λθόν αυτού του νομού θα μα; πείσει πω; τα πάθη και η μανία για

f;ovrI'MJU μπo(toiJv να αλλάξουν 10 ρουν τη; Ι010ρία;.

Ξεκινώντας από τους προχριστιανικούς χρόνους θα δούμε μια μάχη

lI~ω~έπειας και τιμής που συνέβη στις Θερμοπύλες τον Ιούλιο του 480
:t,X Θα θαυμάσουμε λοιπόν το απαράμιλλο σθένος που επέδειξαν οι

Ε):λl\νες απέναντι στους ιμπεριαλιστές Πέρσες. Η μάχη αυτή εντάσσεται

ιΩJoug Μηδικούς Πολέμους, στις εχθροπραξίες δηλαδή μεταξύ των εισβο

f/j"ιrιv I~ερσών και των αμυνόμενων Ελλήνων στην αρχή του 50υ αιώνα.

α/ Ηρόδοτος βέβαια θα αποτελέσει για όλους εμάς αργότερα τη σημαντι

XOTf'(l1J πηγή γνώσεων της περιόδου αυτής. Ο ίδιος θεωρούσε πως η

u!f&QH:ή της έναρξης του πρώτου μηδικού πολέμου στάθηκε η συμμετοχή

τι»\' ~θηναιων στην επανάσταση της Ιωνίας και πολύ περισσότερο η πυρ

1ID~1j(JIj των Σάρδεων.

ΣΤ1πσυνέχεια ο Ξέρξης Α' βασιλιάς των Περσών από το 486 πΧ. προ

oπtΊ'Oησε να θέσει σε εφαρμογή το σχέδιο του πατέρα του Δαρείου και να

ιmtQE~ εις πέρας την αποστολή του η οποία ήταν να καταλάβει τη Δύση.

~'tou λοιπόν οι Έλληνες το 480 πΧ. καλούνται να αντιμετωπίσουν και
πd~ι τους Πέρσες, αυτή τη φορά όμως ακόμη πιο ισχυροί, εΦόσον είχαν
ιιυναψ'ει συμμαχία με τους Ευβοείς, τους Βοιωτούς και τους Σπαρτιάτες.

" ~. ένα συμβούλιο που πραγματοποιήθηκε στην Κόρινθο από τους
fi>ί~ηΥες, αποφασίστηκε να σταλεί στις ΘερμΟJ1ύλες ένας μικρός αριθμός
• lIQώY προκειμένου να αντιμετωπιστεί η Περσική δύναμη και να μην

IlVuu αnρόσκoπτηη πορεία τους προς το νότο, ώστε να τους δοθεί λίγος
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118 Κονάνου Παναγιώτα

χρόνος προκειμένου να προετοιμαστούν.

Αποτέλεσμα αυτού του συμβουλίου ήταν το 480 πΧ, 7.000 οπλίτες του

συμμαχικού στρατού και 300 Σπαρτιάτες να αντιμετωπίσουν τους Πέρσες

στα ιστορικά στενά των Θερμοπυλών πλάτους 12 μέτρων.

Λαμβάνοντας απ' την άλλη υπόψη τον Ηρόδοτο και το έργο του, οι

Πέρσες ήταν 5.283.220 άνδρες, αλλά σίγουρα το νούμερο αυτό δεν μπο

ρεί να ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα καθώς πιθανολογείται από

ιστορικούς πως ο αριθμός των Περσών ήταν μεταξύ 200.000 και

1.700.000.
Όσος κι αν ήταν ο Περσικός στρατός, όμως σίγουρα δεν ήταν τόσο

καλοί μαχητές όσο οι Σπαρτιάτες, οι οποίοι είχαν εκπαιδευτεί από την

παιδική τους ηλικία στην τέχνη του πολέμου. Ήταν τόσο ατρόμητοι και

θαρραλέοιπου όταν ένας άνθρωπος τους είπε ότι οι Πέρσες έριχναν τόσο

μεγάλα και πολλά βέλη που κατάφερναν να κρύψουν τον ήλιο, ένας

Σπαρτιάτης πολεμιστής, ο Διηνέκης, του έδωσε την απάντηση: «Ωραία,

τότε θα πολεμήσουμε υπό σκιά».

Ο Ξέρξης όμως, δεν μπορούσε παρά να στέλνει 1000 στρατιώτες κάθε

φορά για να πολεμήσουν τους Έλληνες, καθώς το πέρασμα ήταν αρκετό

στενό. Στο τέλος της πρώτης μέρας της μάχης ο αριθμός των νεκρών Περ

σών ήταν αρκετά μεγαλύτερος από τους Έλληνες, καθώς οι πρώτοι είχαν

χάσει 2.000 άνδρες ενώ οι δεύτεροι μόλις ]00. Ο Ξέρξης δεν πτοήθηκε και

έστειλε στη μάχη τους «Αθανάτους» που ήταν 10.000 άνδρες με αρχηγό

τον Υδάρνη όμως οι Έλληνες κατάφεραν να τους τρέψουν σε φυγή.

Πρόσωπο κλειδί στην έκβαση της μάχης στάθηκε ο προδότης Εφιάλ

της, ο οποίος υπέδειξε στον Ξέρξη ένα αρκετά στενό μυστικό πέρασμα

που θα τον οδηγούσε στον αιφνιδιασμό των Ελλήνων.

Ο Λεωνίδας λοιπόν, εΦόσον υποψιάστηκε τι επρόκειτο να συμβεί.

αποΦάσισε να μείνουν στα στενά μόνο οι Λακεδαιμόνιοι για να έχουν

έναν τιμημένο θάνατο ενώ τους υπόλοιπους συμμάχους τους έδιωξε για

να μη χαθούν άδικα σε μια μάχη της οποίας η έκβαση ήταν προδιαγε

γραμμένη. Δεν τον ε'('ιωτέλειψαν όμως οι 700 Θεσπιείς και οι 400 Θηβαί

οι που βρήκαν όλοι μαζί το θάνατο από τα χέρια των Περσών.

Λαμιακός πόλεμος

Το 344 πΧ. η Λαμία κυριεύεται από τους Μακεδόνες. Το 323 όμως.

μετά το θάνατο του Μ. Αλεξάνδρου (13 Ιουλίου 323 πΧ.) ξεσπά στους

δημοκρατικούς κύκλους της Αθήνας ένα αντιμακεδονικό μένος. Έτσι. η

εκκλησία του δήμου καταλήγει να πάρει την απόφαση της εκδίωξης των

μακεδονικών φρουρών από τις πόλεις. στις οποίες έστειλε πρεσβείες για

να ξεσηκωθούν σε κοινό αγώνα. Ο θάνατος λοιπόν του Μ. Αλεξάνδρου

ήταν μια ευκαιρία για απελευθέρωση από τους Μακεδόνες και επιστρο

Φή στην πολιτιστική ακμή της χώρας. Για το λόγο αυτό οι Αθηναίοι και
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οι σύμμαχοι τους με επικεφαλής τον στρατηγό Λεωσθένη κατέλαβαν τα

στενά των Θερμοπυλών. Ο Αντίπατρος από την άλλη ζητούσε βοήθεια

και χωρ(ς ανταπόκριση πέρασε τη Θεσσαλία και έφτασε στη Λαμία κατέ

λαβε την Ηράκλεια. Στη μάχη της Ηράκλειας όμως ηττήθηκε και μη

δυνάμενος να επιστρέψει στη Μακεδονία καθώς ήταν περικυκλωμένος

από εχθρούς. κλείστηκε στη Λαμία. Εκεί ο επίτροπος της Μακεδονικής

δυναστείας Αντίπατρος πολιορκήθηκε από τον Λεωσθένη. ο οποίος

απαίτησε την άνευ όρων παράδοσή του.

Σε κάποια συμπλοκή όμως τα πράγματα πήραν διαφορετική τροπή και

ο Λεωσθένης σκοτώθηκε. Η πολιορκία της Λαμίας λύθηκε τελικά από

τον αντικαταστάτη του Λεωσθένη. ΑντίΦιλο. Το βαρύ τίμημα της ήττας

των Ελλήνων όμως στον Λαμιακό πόλεμο το πλήρωσε η Αθήνα. η οποία

ήταν πρωτοστάτης της αντιμακεδονικής κίνησης. Η απελπισία κυρίευσε

τους Αθηναίους σε τέτοιο βαθμό που όταν κλήθηκαν από τους Μακεδό

νες να παραδοθούν οι ρήτορες. τότε ο Δημοσθένης για να μη συλληΦθεί

αυτοκτόνησε. Συν τοις άλλοις, έχουμε και τη μεταβολή του πολιτεύματος

της Αθήνας από δημοκρατικό σε ολιγαρχικό.

Εισβολή Γαλατών

Το 279 πΧ. η Ελλάδα θα αντιμετωπίσει έναν ακόμη κατακτητή καθώς

άπειρα στίφη Γαλατών κατέκλυσαν τη Θράκη και τη Μακεδονία και

έφτασαν μέχρι τη Θεσσαλία. Οι Έλληνες τρόμαξαν από αυτή την εισβο

λή και το συναίσθημα του Φόβου ήταν που τους ένωσε και τους οδήγησε

όλους. εκτός από τους Πελοποννήσιους, στην κατάληψη των στενών των

Θερμoπuλών. Ο Αθηναίος Κάλλι.πος. γιος του Μοιροκλέα. τέθηκε επικε

φαλής του συμμαχικού στρατού. Από την άλλη οι Γαλάτες με αρχηγό το

Bρέvνo. πέρασαν απρόσκοπτα το Σπερχειό και κατέλαβαν και κατέστρε

ψαν την Ηράκλεια. Επιπλέον, λεηλάτησαν τη γύρω περιοχή φονεύοντας

τους περαστικούς κατοίκους που συναντούσαν. Η αναμέτρηση όμως

έγινε ξανά στις Θερμοπύλες. Η ισχυρή αμυντική γραμμή των Ελλήνων

δεν ήταν δυνατόν να διασπαστεί από τους βαρβάρους. Αποτέλεσμα

αυτής της δύστοκης και ανεπιτυχούς προσπάθειας ήταν να αναγκαστούν

να υποχωρήσουν στο στρατόπεδό τους. Νέα επιδρομή που επιχείρησαν

από ένα στενό και δύσβατο μονοπάτι της Οίτης. αποκρούστηκε από τους

Ελληνες με επικεφαλής τον Τελέσαρχο που έχασε τη ζωή του στο πεδίο

της μάχης. Ο κύριος όγκος των βαρβάρων όμως. εξακολουθούσε να

παραμένει στην πεδιάδα πριν από τις Θερμοπύλες και να λυμαίνεται την

περιοχή. Οι Ηρακλειώτες και οι Αινιάνες για να απαλλαγούν από τις

fiιαισπραγίες των Γαλατών τους υπέδειξαν ένα κρυΦό μονοπάτι και έτσι
έΦτασαν στις πεδιάδες της Λοκρίδας. Εκεί είχαν να αντιμετωπίσουν τους
αγανακτισμένους Έλληνες και πάλι. Ο πανικός όμως των βαρβάρων

τους οδήγησε στην καταστροφή. ι-ι ολοκληρωτική τους εξόντωση όμως
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έγινε από τους Θεσσαλούς και τους Μαλιείς που περίμεναν τα υπολείμ

ματα του στρατού τους στο Σπερχειό.

Τα γεγονότα τη; περιόδου από 211·146
Το 211 π.Χ. τώρα οι Αιτωλοί παρακινσύμενοι από τους Ρωμαίους

κήρυξαν πόλεμο στους Μακεδόνες. Έτσι λοιπόν ο Φίλιππσς ο Ε' κατέ

βηκε στη Φθιώτιδα και κατατρόπωσε σε δύο μάχες που έγιναν στη Λαμία

τους Αιτωλούς. Στη συνέχεια οι Αιτωλοί κλείστηκαν στα τείχη της

Λαμίας ενώ ο Φίλιππος αποσύρθηκε στα Φάλαρα, όπου πολιόρκησε τον

Εχίνο. Η προσπάθεια των Ροδιων και των Αθηναιων να επιτύχουν ειρή

νευση είχε προσκρούσει στις υπερβολικές αξιώσεις των Αιτωλών. ΤΟ επό

μενο έτος σι Αιτωλοί με το Δορίμαχο ενισχυμένοι με το στόλο των Ρωμαί

ων με επικεφαλής το στρατηγό Πόπλιο, πρόσβαλαν τις δυνάμεις του

Φιλίππου στον Εχίνο αλλά αποκρούστηκαν. Οι Εχιναιείς παρέδωσαν την

πόλη στον Φίλιππο. Οι Αιτωλοί για να εμποδίσουν την κάθοδο του Φιλίπ

που κατέλαβαν τα στενά των Θερμοπυλών που άνοιξαν οχυρωματική

τάΦρο και κάλεσαν σύνοδο στην Ηράκλεια. Ο Φιλι.ππος ξεχύθηκε στην

κοιλάδα του Σπερχειού και έκαψε τα σπαρτά και διασκόρπισε τους Αιτω

λούς που κατείχαν την Οίτη. ΤΟ 205 πΧ. όμως έχουμε τη σύναψη ειρήνης

μεταξύ των εμπόλεμων με την οποία συνομολογήθηκε να έχει ο καθένας

όσα είχε και κατά το χρόνο της ειρήνης.

ΤΟ 191 πΧ" τα Ρωμαίκά στρατεύματα ενώθηκαν με τα Μακεδονικά

και στις συγκρούσεις τους με τα στρατεύματα του Αντιόχου. των Αιτω

λών και των Αθαμάνων σημείωσαν μεγάλες επιτυχίες. Τότε έφτασε και ο

κύριος όγκος του Ρωμαίκού στρατού με επικεφαλής τον Μάνιο Ακίλιο

Γλαβρίωνα, ο οποίος κατέλαβε την Προέρνα και τους Θαυμακούς και

έφτασε μέχρι την κοιλάδα του Σπερχειού και τα χωράφια των γπαταίων.

Παράλληλα ο Αντ(μαχος υποχωρούσε στις Θερμοπύλες και οι Αιτωλοί

στην Ηράκλεια. Οι Ρωμαίοι αποδείχτηκαν ανώτεροι μετά από τη

σύγκρουση αυτή. Αποτέλεσμα αυτής λοιπόν η ήττα των αιτωλικών στρα~

τευμάτων και επικυριαρχία των Ρωμαίων στα στενά των Θερμοπυλών

που αποτελούσαν οχυρά του Αντιόχου. ο οποίος τράπηκε σε άτακτ/

φυγή μαζί με τα στρατεύματά του. Ύστερα από όλα αυτά. η Λαμία που

δέχτηκε επανειλημμένες επιθέσεις από τα ΡωμαΤκά στρατεύματα έπεσε

στα χέρια του Ακιλίου και λεηλατήθηκε από το Ρωμα"ίκό στρατό το 190
π.Χ.

Μεταχριστιανιχή περίοδο;

Οι μεταχριστιανικοί χρόνοι βρίθουν και αυτοί από μάχες ιστορικές

που αποδεικνύουν γι' ακόμη μία φορά. πως ο πόλεμος είναι αναπόφευ~

κτος και αυτό γιατί ίσως η φύση του ανθρώπου να είναι πολεμική. Όσο

κι αν δεν τιμά τον άνθρωπο μια τέτοια διαπίστωση, όπως είχε αναφερθεί
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Μάχες που έλαβαν χώρα στη ΦΟιώτιδα και επηρέασαν την υπόλοιπη Ελλάδα

και ο Θουκυδίδης, οι πόλεμοι και τα δεινά τους δε θα εκλείψουν «έως αν

η αυτή Φύσις ανθρώπων η» (= εφόσον η ανθρώπινη φύση μένει η ίδια).

Η διορατικότητατου Θουκυδίδηαπέδειξετο γεγονός ότι μέχρι τώρα

τουλάχιστονοι άνθρωποιδεν κατόρθωσαννα απαλλαγούναπό τη φρίκη

του πολέμου.

Έτσι το 995 μ.Χ. στην πεδιάδα του Σπερχειού δόθηκε μια αποφασι

στική μάχη μεταξύ του Βυζαντινού ελληνισμού και των Βουλγάρων. Ο

Σαμουήλ στρατοπέδευσε στη νότια πλευρά του Σπερχειού από την πλευ

ρά της γπάτης, ενώ ο στρατηγός του Βασιλείου Β' ο ΝικηΦόρος Ουρα

νός στρατοπέδευσε στη βόρεια όχθη του ποταμού. Ο ΝικηΦόρος Ουρα

νός κατόρθωσε να βρει ένα σημείο του ποταμού και ενώ οι Βούλγαροι

κοιμόντουσαν τους επιτέθηκε με τα στρατεύματά του. Οι Βούλγαροι λοι

πόν υπέστησαν ολοκληρωτική καταστροΦή λόγω της αιφνίδιας επίθεσης

που δέχτηκαν από τον Νικηφόρο Ουρανό. Ο δε Σαμουήλ πληγωμένος

μαζί με το γιο του κατάφεραν να αποΦύγουν την αιχμαλωσία προσποι

ούμενοι τους νεκρούς. Ανέβηκαν λοιπόν την Οίτη και από εκεί διέφυγαν

προς τα Αιτωλικά όρη και από εκεί μέσω των βουνών της Πίνδου φτά

σανε στην Ήπειρο και από κει στην έδρα τους, στην Αχρίδα.

fεγονότα καταλανικής πε~.όδoυ

Αιώνες μετά το 1309 στη Φθιώτιδα εισβάλλουν οι Καταλανοί (Ισπα

νοί) υπό τη συνοδεία των Σικελών, των Βουλγάρων και των Τούρκων. Το

1380 εμφανίζονται οι Ναβαρραίοι ομοεθνείς των Καταλανών και με επι

θέσεις ανεπιτυχείς προσπάθησαν να κυριεύσουν το Ζητούνι.

ΤΟ 1396 ο Φθιωτικός χώρος πλήττεται από τουρκικές επιδρομές. Ο

Επίσκοπος Ζητουνίου Σάββας επειδή μισούσε τους Λατίνους λόγω της

καταπίεσης που υΦίστατο κάλεσε τους Τούρκους να καταλάβουν τη

Λαμία και τη Νότια Πάτρα. Η Λαμία αποδόθηκε ξανά στους Έλληνες το

1406 με τη συνθήκη του Μανουήλ με το Σουλτάνο Σουλε'ίμάν. Ανακατά

ληψή της έγινε το 1415. Στις 22/2/1424 με την υπογραΦή νέας συνθήκης

από τον Αυτοκράτορα Μανουήλ με τον Σουλτάνο Μουράτ Β' η Λαμία

ήταν πάλι ελεύθερη. Το 1446 μετά από τουρκική εκστρατεία, η Λαμία

καταλήΦθηκε και έμεινε υπό τουρκική κατοχή.

Επαναστατική πε~ίoδoς

Κατά την επαναστατική περίοδο η Φθιώτιδα θα έχει και πάλι πρωτα

γωνιστικό ρόλο. Το σάλπισμα της εξέγερσης δόθηκε από τον Πανουργιά

και τον Διάκο. Σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στις Κομ:ποτάδες ο

Διάκος με το Δυοβουνιώτη προχώρησαν για την Αλαμάνα. Οι οπλαρχη

γοί που συμμετείχαν στη σύσκεψη αποΦάσισαν να καταλάβουν την

Υπάτη. Στις 18 Απριλίου έγινε η επίθεση και έτσι η Υπάτη έπεσε κατά το

μεγαλύτερο μέρος στα χέρια των οπλαρχηγών. Επιπρόσθετα πάρθηκε η
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απόφαση να επιτεθούν εναντίον της Λαμίας. Για να εξακριβωθεί η αριθ

μητική δύναμη των Τούρκων στη Λαμία οι οπλαρχηγοί έστειλαν μικρή

δύναμη με τον Κομνά Τράκα, η ΟΠΟια έφτασε μέχρι τα Καλύβια. Εκεί

συγκρούστηκε με Τούρκους και αποσύρθηκε στο Σταυρό όπου οχυρώ

θηκε στην εκκλησία. Έτσι διαπιστώθηκε πως ήταν αδύνατο να γίνει η

επίθεση κατά της Λαμίας.

Σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε αργότερα στη Χαλκωμάτα οι

οπλαρχηγοί διαΦώνησαν μεταξύ τους σε θέματα τακτικής. Ο Δυοβου

νιώτης κατέλαβε το γεΦύρι στο Γοργοπόταμο στις 22 Απριλίου. Όταν

όμως εμφανίστηκαν οι Τούρκοι χωρίς αντίσταση αποχώρησε και κατέ

λαβε τη στενή θέση Δέμα στα Δύο Βουνά. Από την άλλη ο Πανουργιάς

πήγε στη Χαλκωμάτα. Ο Ομέρ Βρυώνης όμως ξεχύθηκε εναντίον των

θέσεων του του Πανουργιά, όπου η σύγκρουση ήταν άνιση και αποτέλε

σμα είχε να χάσει ο Πανουργιάς τη ζωή του.

Μάχη Aλαμάνα~

Στις 23 Απριλίου το 1821 στην Αλαμάνα έλαβε χώρα μια ιστορικής

αξίας μάχη με πρωταγωνιστές τον Αθανάσιο Διάκο και τον Ομέρ Βρυώ

νη. Ο Διάκος είχε καταλάβει τη θέση Ποριά στους πρόποδες του Καλλί

δρομου. νοτιότερα της Αλαμάνας. Ένας μεγάλος αριθμός Τουρκαλβα

νών χωρισμένοι σε τρεις φάλαη'ες επιτέθηκαν στον Διάκο. Από τη Λαμία

έφτασε και ο Κιοσέ Μεχμέτ, ο οποίος χτύπησε από δυτικά το σώμα του

Διάκου. Ο Ομέρ Βρυώνης καταβάλλει υπεράνθρωπες προσπάθειες προ

κειμένου να αιχμαλωτίσει το Διάκο. Οι σύντροφοι του ήρωα σκοτώνο

νται από τους πολυπληθέστερους Τουρκαλβανούς, μαζί και ο αδελΦός

του «Μήτρος». Η τελευταία πράξη του δράματος παίχτηκε στη θέση

Μανδροστάματα κοντά στο μοναστήρι της Δαμάστας. Η μάχη διήρκεσε

μια ώρα. Ο Διάκος τραυματίστηκε και οι λιγοστοί σύντροφοι του μάταια

κατέβαλαν προσπάθειες να το φυγαδέψουν. ΤΟ σπαθί του είχε κοπεί

κάτω από τη μέση προς τη λαβή. Μη δυνάμενος λοιπόν να αντισταθεί

έπεσε στα χέρια των Τουρκαλβανών. Ξημερώματα της 23ης Απριλίου οι

βασανιστές του τον οδήγησαν στον τόπο του μαρτυρίου όπου κοίταξε

γύρω του παραπονεμένα και ψιθύρισε «Για ιδές καιρό που διάλεξε ο

χάρος να με πάρει. τώρα π' ανθίζουν τα κλαριά και βγάζ' η γη χορτάρι".

Παράλληλα στη μάχη στον Αετό κοντά στην Υπάτη οι οπλαρχηγοί

Σάφακας, Σκαλτζοδήμος και Γκούρας συγκρούστηκαν με την τουρκική

φρουρά. Η μάχη έληξε με τρομερές απώλειες (200 νεκροί) για τους Τούρ

κους. ενώ από τους Έλληνες σκοτώθηκαν 12.
Στα γεγονότα των επόμενων ετών από το 1822 έως το Ι 829 σημειώθη

καν κάποιες σημαντικές επιχειρήσεις. Στις 26 Μαρτίου το Ι 822 έγινε στον

Μπράλλο ένα ΠOλεμLκό συμβούλιο με πρόεδρο τον Υψηλάντη. Οι οπλαρ

χηγοί αποφάσισαν να κινηθούν ταυτόχρονα κατά της Λαμίας και κατά
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Μάχ",ς που Eλαj3αν χώρα στη Φυιώτιδα και ι::πηρΕασαν ΤΙ)V υπύλαπη Ελλι'ιοα

της Υπάτης. Ο Δυοβουνιώτης επιτέθηκε αμέσως στη φρουρά του Αχινού.

Ενώ ο Οδυσσέας και ο Νικηταράς επιτίθενται εναντίον των εχθρών στην

Αγία Μαρίνα. Στη Στυλίδα εισέρχονται στρατεύματα του Δυοβουνιώτη.

Τουρκικά στρατεύματα σπεύδουν με κανόνια από τη Λαμία για να βοη

θήσουν τους αμυνόμΕνους. Οι Έλληνες βρισκόντουσαν σε δύσκολη θέση

πλέον και έτσι οι οπλαρχηγοί πήραν την απόφαση να επιβιβασθούν και

πάλι στα καράβια και να επιστρέψουν στη Λοκρίδα.

Μάχη Αμφίκ""ας

Στη μάχη της Αμφίκλειας ο Χουρσίτ, πασάς που έδρευε στη Λάρισα,

έστειλε στη Λαμία 8.000 άνδρες με επικεφαλής τον Μεχμέτ πασά. Όταν

το πληροφορήθηκε ο Οδυσσέας Ανδρούτσος έφτασε στη Φθιώτιδα από

την Αθήνα αμέσως. Την Ι η Νοεμβρίου του 1822 έγινε η σύγκρουση στο

Μοναστήρι του Δαδιού και ο Ανδρούτσος κατόρθωσε να σωθεί περνώ·

ντας τις τούρκικες γραμμές προσποιούμενος τον Αλβανό. Τα στρατεύμα

τα των Κυβερνητικών όμως, τον ακολουθούσαν από κοντά. Η σύγκρου

ση βέβαια ήταν αναπόφευκτη. Χειροδεμένος ο Ανδρούτσος μετά την

παράδοσή του μεταΦέρθηκε στην Αθήνα και στην Ακρόπολη βρήκε τρα

γικό θάνατο. Για να εμποδιστεί βέβαια η κάθοδος νέων τουρκικών ενι

σχύσεων στην Αλαμάνα και στην Vπάτη, οι οπλαρχηγοί προσπάθησαν

πολλάκις να καταλάβουν. Στη μάχη της γπάτης βρήκαν ηρωικό θάνατο

και εθελοντές φιλέλληνες.

Στις αρχές του Νοέμβρη το 1826, η κυβέρνηση διέθεσε στον Κωλέττη

τρία σπετσιώτικα πλοία για να μεταΦέρει στρατεύματα Θεσσαλών και

Μακεδόνων και από εκεί να επιχειρήσουν να διαλύσουν τις σιταποθήκες

του Κιουταχή στην Αταλάντη και να εξουδετερώσουν τη φρουρά της

πόλης. Η απόβαση έγινε με τον Καρατάσο στη Σκάλα στις 8 Νοεμβρίου.

Ακολούθησε ο Γάτσος. ο οποίος αιΦνιδιάστηκε και χτυπήθηκε από τον

Μουστάμπεη Κιαφεζέζη με 1000 πεζούς και ιππείς. Στην άτυχη για τους

Έλληνες μάχη της Αταλάντης ο αριθμός των Ελλήνων που σκοτώθηκαν

και τραυματίστηκαν ήταν μεγάλος. Οι υπόλοιποι εmβιβάστηκαν σε πλοία

και γύρισαν πίσω στις Σποράδες.

Δυο χρόνια αργότερα, ο Μαχμούτ πασάς συγκέντρωσε στη Λαμία 6000
πεζούς και 600 ιππείς και επιχείρησε δυναμική κάθοδο στη Λοκρίδα. Οι

Έλληνες από την άλλη ανήμποροι να αντιμετωπίσουν τους Τούρκους

αποσύρθηκαν στις πεδινές περιοχές. Ο Μαχμούτ λοιπόν έφτασε ωτρό·

σκοπτα ως τη Λειβαδιά και από εκεί αποφάσισε να χτυπήσει τις στρατο

πεδευμένες μονάδες των Ελλήνων στο Μαρτίνο. Στις 29 Ιανουαρίου το

1829, ο Μαχμούτ επιτέθηκε στο Μαρτίνο στις δυνάμεις του Βάσσου και

αποκρούστηκε. Η μάχη αυτή ήταν και η τελευταία πολεμική επιχείρηση

που έΎινε στο Φθιωτικό χώρο μέχρι την απελευθέρωση της χώρας.

ΤΟ συμπέρασμα λοιπόν που προκύπτει μπορεί να συναΦθεί με την εξής
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ρήση: «Ο πόλεμος έλεγε ο Αίζενχάουερ είναι η πιο ηλιθια. η πιο τραγική

απ' όλες τις ανθρώπινες περιπέτειες. Είναι ηλίθια, γιατί επιλύει ελάχιστα

προβλήματα για πολύ καιρό. και τραγική εξαιτίας της καταστροΦής σε

ανθρώmνες ζωές. σε πολιτισμό και πλούτο»•. Ό,τι λοιπόν δημιουργεί ο

άνθρωπος σε περΙΟδο ειρήνης, το καταστρέφει με την ανοησία και τον

παροξυσμό του σε περίοδο πολέμου.

ΒlοrΡΑΦIΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Παναγιώτα Κ. Κονάνου. πτυχιούχος του τμήματος Ιστορίας και

Εθνολογίας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης.

Γεννήθηκε το 1984 και κατάγεται από το Σταυρό Λαμίας. Έχει εκπο

νήσει εργασία με τίτλο «Ο Σταυρόρ> 100 σελίδων που εκτίθεται στο εργα

στήριο λαΟΥραΦίας της Φιλοσοφικής Σχολής Κομοτηνής. Επιπλέον

αρθρογραφεί στο περιοδικό «Homo Νοmίcaήus» καθώς επίσης και στην

εφημερίδα του τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας «Scripta Μanenι». Επί

σης γράφει στο περιοδικό «ΣΤΑγΡΟΔΡΟΜΙ».

Ξένες γλώσσες: Πτυχιούχος Αγγλικής και Γαλλικής Γλώσσας.
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ΕΙΣΗrΗΤΗΣ

Μπάτσος Νικόλαος

lστO@lΚός- Eιιruνητης

θΕΜΑ

Η έκβαση της μάχης του Ορχομενού το 86 .ιτ.Χ.

Η καταοτροφή της Λάρυμνας και η συγγένεια της με το Μαρτίνο

Σ
το Π@ώτο μέρος αυτής παρουσίασης θα αναφερθούμε λίγο στην

γεννεολογία των ΟΠΟΥΝΤΙΩΝ ΛΟΚΡΩΝ απ' όπου και η κατα·

γωγή της Λά@υμνας.

Από τον τιτάνα lαπετό και την κόρη του ωκεανού Κλημένη γεννή.

θηκε ο Π@ομηθέας, γεννά@χης όλων των ελληνικών φυλών αλλά και των

Οπουντίων. Απο τον Π@ομηθέα γενVΉθηκε ο Δευκαλίωνας. Απο τον

Δευκαλίωνα και την Πύ@@α ο Λμφικτίωνας. Απο τον Αμφικτίωνα και

την Χθονοπάτρα γεννήθηκε ο Φύσκος. Απο τον Φύσκο και την Καβύη

ο Λοκ@ός. Απο τον Λοκ@ό και την Π@ωτογένεια ο ΟΠΟΥΝΤΙΟΣ. Απο

τον Οπούντιο ο Κύνος και απο τον Κύνο η Λάρυμνα. Απο την κόρη του

Κύνου και εγγονή του Οπουντίου τη Λά@υμνα λοιπόν πήρε το όνομα η

αρχαία πόλη της Λά@υμνας.

Η Λά(tvμνα κατά την αρχαιότητα ήταν ένα εμπορικό και στρατιωτικό

λιμάνι, επίσης υπήρχαν ναυπηγεία στον ανατολικό κόλπο δίπλα στην

Ακρόπολη που και σήμερα λεγεται ταρσανά. που σημαίνει ναυπηγε(α. Η

είσοδος του κόλπου των ναυπηγείων προστατευόταν με τρίτοξη γέφυρα

και αλυσίδες. Σήμερα, σώζονται οι τρείς βάσεις με μεγάλες πέτρες που

εξέχουν απο την εm.φάνεια της θάλασσας και ιδίως κατα την άμπωτη που

κατεβαίνει η στάθμη των νερών σημαντικά γίνονται ακόμα m.o ορατές.

Ακόμη σώζονται σήμερα τα κυκλώπεια τείχη της ακρόπολης της εποχής

των Μινύων του Ορχομενού (Μηκυνα'ίκή περίοδος 1300 π. Χ). Στην

νότια πλευρά και δίπλα και ανατολικά της σημερινής προβλήτας σώζεται

η αρχαία προβλήτα με μια σειρά απο πέτρες που προεξέχουν απο τη

θάλασσα. Εκτός απο τα κυκλώπεια τείχη της Ακροπόλεως υπάρχουν και

τέιχη οχύρωσης κατά μήκος της παραλίας. Τα οποία βέβαια χρονολο

γούνται σε νεώτερες εποχές. Πιθανόν στο 365 π. Χ ο στρατηγός των

Θηβαίων Επαμεινώνδας, ιδρυτής της λοξής Φάλαγγας, ο οποίος κατόρ

θωσε να νικήσει τον αήτητο για 500 χρόνια Σπαρτιατικό Στρατό στην

μάχη των Λεύκτρων Βοιωτίας, τείχησε την Λάρυμνα.

Οταν την ηγεμονία είχαν η Θήβα και ο Ορχομενός η Λάρυμνα προ

σχωρούσε ειρηνικά στους βοιωτούς και παραχωρούσε το λιμάνι της. Το

'διο συνέβαινε και με τη γειτονική της πόλη Βουμελιταία, η οποία ταυτί
ζεται με το παλιοχώρι του Μάρτινου σύμφωνα με τον Αρχαιολογικό
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Ι

ι

Παραλιακά τείχη της Λ άρυμνaς

σro βάθος η ΛΑΡΚΟ.

Άτλα του Αιγαίου που εξέδωσε το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Και οι δύο

πόλεις ήταν στα σύνορα με τη Βοιωτία και συμμετείχαν όπως θα δούμε

παρακάτω σε ένα αρχαίο κείμενο σε αγώνες και γιορτές που πραγματο

ποιούνταν στη Βοιωτ(α.

Απο τ/ Λάρυμνα ξεκίνησαν για την

Τροία 30κοντα μέλαναι νήες όπως μας

αναΦέρει ο Όμηροι; BSll κ εξ: Ασκάλα

φος Βασιλιάς του Ορχομενού, Υιός του

Αρη και της Αστυόχης ,αδελΦόςτου Ιάλ

μενου μαζί με τον οποίο οδήγησαν στην

Τροία τα τριάκοντα πλοία των Μινύων

απο την Ασπληδώνα (Πύργος) και τον

Ορχομενό.Όμη@ος 0.128 : Αυτός και ο

αδελΦός του ήταν οι δυο απο τους επτά

ηγεμόνες που φρουρούσαν την τάΦρο

εμπρός απο τα τείχη της Τροίας. Όμη@ος

ΠΝ 478: Αγωνίσθηκε μαζί με τον Ιδομε

νέα εναντίον του Αινεία για το νεκρό

σώμα του Αλκαθόη,. Και τα δύο αδέρφια

Ασκάλαφος και Ιάλμενος σκοτώθηκαν

στην Τροία. Πιθανολογήται οτι τα καρά

βια που οδηγήθηκαν απο τα δυο αδέρφια

στην Τροία, να ναυmιγήθηκαν στα ναυ

mιγεία της Λάρυμνας.

Κατά την Μυκηνα'ίκή εποχή 4 ήταν οι πολύχρησες πόλεις Μυκήναι

Ορχομενός - Ίλιον - Κνωσός. Ο πολεμικός στόλος των Μινύων ήταν

εΦάμιλ/ος του στόλου των Μυκηνών και της Κνωσού.

ΤΟ πρώτο συνέδριο ναυτικών κρατών όπου συζητήθηκε το πρόβλημα

του ανταγωνισμου στο Αιγαίο από τα τρωικά πλοία, έγινε στο παλάτι του

Μινύα στον Ορχομενό και η Φιλοξενία του στους υψηλούς αρχηγούς των

πλουσίων κρατών ήταν τέτοια που ο νεαρός τότε Αγαμέμνωνας έμεινε

κατενθουσιασμένος και χάρισε στον Ορχομενό τον καλλιμάρμαρο ναό

της Αργυνίδος Αφροδίτης. Όλος αυτός ο μεγάλος στόλος του Ορχομε·

νού ελιμενίζετο στο λιμάνι της Λάρυμνας. Καθώς από αρχαιοτάτων χρό

νων υπήρχε ο δρόμος Ορχομενού Λάρυμνας.

Η Λάρυμνα και η γύρω περιοχή γνώρισαν τον μεγαλύτερο πλούτο την

εποχή του Χαλκού όταν στην περιοχή μεσουρανούσαν οι Μινύες του

Ορχομενού 2800 - 1100 π. Χ. το .1300 π. Χ οι Μινύες κατόρθωσαν να απο

ξη@άνουν την λίμνη τ/ς Κωπαϊδας, χιλιάδες χρόνια πριν από τον Χαρί

λαο Tρικoύmι. Επίσης κατάφεραν να διοχετεύσουν τα νερά μέσω τεχικής

σήραγγας (καταβόθρες όπως τις λέμε σήμερα στην περιοχή μας) στον

κόλπο της Λάρυμνας.
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Ένα από τα μεγαλύτερα

κατασκευαστικά έργα της

αρχαιότητας, το επιβεβαίω

σαν οι άνδρες της Ελληνικής

Σπηλαιολογικής Εταιρείας

που το φθινώπορο του 2000
βάδισαν στα χνάρια των

αρχαίων Μινύων και μετά

από μισό χιλιόμετρο υπόγειας

διαδρομής μioα στη σή@αγ

γα βρέθηκαν σε αδιέξοδο

'λόγω κατακρημνήσεων από

τα εκρηκτικά για τις εξορύξεις της ΛΑΡΚΟ. Προχωρώντας προς τη

Λάρυμνα σε ένα άλλο σημείο της διαδρομής ανακάλυψαν ένα πηγάδι

εξαερισμού που διατηρήται σε άριστη κατάσταση από το Ι 300 πΧ. Οι

Μαρτιναίοι και οι Λαρυμναίοι τσοπάνηδες γνώριζαν αυτές τις τρύπες και

πολλές φορές τις έφραζαν γιατί είχαν χάσει κατά καιρούς ζώα από τα

κοπάδια τους. Απορίας άξιο παραμένει με ποια εργαλεία έσκα'ι/ιαν τον

σκληρό Λατερίτη και άνοιξαν σήραγγα 8 χιλιομέτρων, από τον Αί Γιάν

νη (Νέο Κοκκινο) ως την Λάρυμνα, καθώς αναφερόμαστε στην εποχή

του Χαλκού και τα εργαλεία δεν είχαν την αντοχή που έχουν σήμερα. Η

μυθολογία αναφέρει ότι ο Ηρακλής που ήταν Θηβαίος και εχθρός του

Ορχομενού έφραξε την είσοδο με τρεις πελώριες πέτρες και μαλλιά προ

βάτων και πλημμύρησαν ο Ορχομενός και η Κωπαϊδα. Αξίζει να σημειω

θεί ότι σήμερα στην είσοδο της σπηλιάς ή χαταβόθ@α του Η@ακλή, όπως

ονομάζεται, βρέθηκαν αυτές οι πέτρες από τους σπηλαιολόγους και έτσι

πέρασαν από την μυθολογία στην ιστορία.

Το φράξιμο στις καταβόθρες έφερε και την καταστροφή του Ορχομε

νού και το πλημμύρισμα της Κωπαιδας από τους Θηβαίους, όπως θα

δουμε αργότερα.

Οι Μινύες του Ορχομενού για να

ελέγχουν όλη την πεδιάδα πλέον της

Κωπαιδος και να αποθηκεύουν τα

προιόντα της έχτισαν ένα πελώριο

μυκηναίκό φρούριο με κυκλώπεια

τείχη που το πλάτος της είναι 5 - 6 μ.

και σε έκταση είναι επτά Φορές

Η!γαλύτερο των μυκηνα'ίκών, σήμε

ρα σώζεται σε καλή σχετικά κατά

σταση καθώς και οι πύλες του και

λέγεται rΛΛΣ που σημαίνει οχυρό, Νότια και κύρια Πύλη του Πα.

αυτο ωστόσο δεν είναι το αρχαίο ονομά του, καθώς δεν γνωρίζουμε πως
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Περιφcραακα τάχη του Γλa την cπoχή των

Μινιίων του Ορχομενού,

Mυκηναfκή :πqι(oδoς J 300 π,Χ.

Ένας μύθος λέει ότι ο

Γλάς ήταν κάτι σαν την σημε

ρινή Ελβετία και είχαν τους

θησαυρούς τους οι ισχυροί

της εποχής. λέει επίσης ο

μύθος ότι όταν έσπασαν οι

Θερμοπύλες και οι Πέρσες

βάδισαν προς τη νότια Ελλά

δα ο θησαυρός του Ορχομε

νού που ήταν από τους μεγα

λύτερους της αρχαιότητας.

Φορτώθηκεσε σαράντα άμα

ξες για να μην πέσει στα

χέρια των Περσών και κατευθύνθηκεπρος το λιμάνιτης Λάρυμναςαπ'ό

που θα φυγαδευότανμε καράβιόμως δεν έφτασεποτέ στην Λάρυμνακαι

λεγόταν στη μυκηνα'ίκήεποχή που χτίσθηκε.Ο Γλάς είναι στην πεδιάδα

και ξεχωρίζεισαν νησάκιαπό την κάποτε λίμνη της Κωπαιδαςμε κυκλώ

πεια τείχη.

Ο Γλάς έχει 4 πύλες οου αν εξαιρέσουμε την τους λέοντες από την

πύλη των Μυκηνών δεν έχουν τίποτα να ζηλέψουν από αυτή. Η δυτική

πύλη έχει πρόσβαση προς το χωριό Κάστρο της Βοιωτως. Η βόρεια πύλη

έχει τεράστιους ογκόλιθους προς το Μαρτίνο. Ηνλοτια πύλη είναι η

μεγαλύτερη και πιο φαντασμαγορική καθώς κεκλημένοι ανηφορικοί δρό

μοι καταλήγουν στην πύλη απ' όπου μπορούσαν να περάσουν τα άρματα

της εποχής αυτής, αυτή η πύλη βρίσκεται προς την πλευρά του χωριού

Κόκκινου. Αυτή ήταν και η κύρια πύλη καθώς υπήρχε και πλακΌστρω

τος δρόμος που οδηγούσε στα δυο Μέλαθρα που βρίσκονται στην επάνω

υπερυψωμένη βόρεια πλευρά προς το Μαρτίνο, Τέλος, η νοτιοανατολική

πύλη ή Δίπυλο που είναι και αυτή προς το χωριο Κόκκινο, το οποίο είναι

στην πλαγιά ενός βουνου σε μικρή απόσταση από τον Γλά, Μερικοί ταύ

τισαν τον Γλά με μια από τις μυθικές πόλεις της ΚωπαΤδας που πνίγηκαν

όταν ο Ηρακλής έφραξε τις καταβόθρες προς την Λάρυμνα, οι πόλεις

αυτές σύμφωνα με τον Όμηρο ΙΛ, Β507 ήταν Μήδεια, Αθήνα, Ελευσίς

και Άρνη « πσλυστάφιλον Άρνη» την ονομάζει Όμηρος και σήμερα

δίπλα από τον Γλα προς Νότου είναι τα κοκκινα'ίκα αμπέλια, Επίσης στο

Πολεμικό Μουσείο της Αθήνας τοποθετούν τον Γλά στην Άρνη,

Ο Ι, Θρεψιάδης και άλλοι αρχαιολόγοι όπως μας λέει ο Σπύρος Ιακω

βίδης στο Βιβλίο του fΛΑΣ Ι στις ανασκαΦές 1955 - 1961 συμπεραίνου·

με ότι ο Γλάς δεν κατοικήθηκε ποτέ αλλά τα δύο Μέλαθρα που ήταν

επάνω και οι σιταποθήκες χρησιμεύουν για την Αποθήκευση αγροτικών

προ'ίόντων και την επιχείρηση αποστράγγιξης της Κωπα"ίδας από τους

Μινύες του Ορχομενού.
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κατ 'άλλους ληστεύθηκε καθΌδόν και διασκορπήθηκε. δεν έχει όμως

ακόμη διαπιστωθεί τίποτα μέχρι σήμερα.

Ο αρχαίος δρόμος οδηγούσε από τον Ορχομενό στη στην Λάρυμνα

άρχιζε από τον Ορχομενό - Ασπληδώνα(σημερινός Πύργος) - Ολμω

νες(:Στροβίκι) - Κώπαι(Κάστρο) - Γλάς - Λάρυμνα. Κατά την διάνυξη

του σημερινου δρόμου Κάστρο - Ορχομενός βρέθηκαν τα χνάρια του

αρχαωυ δρόμου στην αριστερή πλευρά του αναχώματος του καναλιού,

μέσω του Μέλανος ποταμού που συνδεόταν το Κάστρο με τον Ορχομενό

με ταχύτατα κωπήλατα σκάφη ενώ είχαν στρώσει την κοίτη του Μέλανος

ποταμού(Μαυροπόταμος) με τριμμένο μάρμαρο για να μην φυτρώνουν

φυτά και νούφαρα. Την ίδια διαδρομή θα ακολουθήσει αργότερα και ο

Σύλλας για να καταστρέψει τη Λάρυμνα.

Αυτός ο εξαίρετος λαός των Μινύων χάρησε πλούτο σε όλη την περιο

χή μας και ειδικά στην Λάρυμνα που ήταν επίνειό του. Όπως μας λέει ο

Ι. Θρεψάνης(αρχαιολόγος) το έργο της αποξήρανσης πρέπει να ήταν

συλλογικό έργο όλης της γύρω περιοχής γιατί μπορεί και τότε να είχαν

κλήρο(χωράφια) στην Kωπciίδα από τις πόλεις Λάρυμνα, Βουμελιταία,

Ασπληδώνα, Κώπαι όπως έχουν και σήμερα τα χωριά μας Λάρυμνα.

Μαρτίνο. Παύλο, Λούτσι, Κάστρο γιατί ήταν αδύνατο μόνο οι Ορχομέ

νιοι να καλλιεργούσαν αυτόν τον απέραντο κάμπο.

Ο λαός του Ορχομενού είχε άδοξο τέλος, καταστράφηκε από τους

Θηβαίους το 364 π. Χ. όλοι οι άνδρες θανατώθηκαν ενώ οι γυναίκες και

τα παιδιά πουλήθηκαν ως δούλοι. Η πράξη αυτή των Θηβαίων προκάλε

σε την οργή όλων των ελληνικών πόλεων και όταν ο Φίλιππος και ο νεα

ρός Αλέξανδρος συνέτριψε τον Ιερό Λόχο των Θηβαίων στην μάχη της

Χαιρώνιας το 338 π. Χ. ξαναέχτισε τον Ορχομενό συγκεντρώνοντας

κατοίκους από τις γύρω περιοχές, αλλά η πόλη δεν απέκτησε ποτέ την

παλιά της δόξα.

Η Λάρυμνα συνέχισε την πορε(α της και μετά την καταστροΦή του

θρχομενού προσχωρώντας στο κοινό των Βοιωτών υπό την ηγεμονία

;[ων Θηβαίων. Εκτός από την παραλιακή Λάρυμνα έχουμε και την Άνω

Λάρυμνα ή παζαράκι όπως λέγεται σήμερα είναι τρία χιλιόμετρα περίπου

Δυτικά από την παραλία της Λάρυμνας προς την Βοιωτία. Ο Παυσανίας

~α~ λέει ότι η Λάρυμνα ανήκε στους Βοιωτούς ενώ η παραλιακή στους

Λοκρούς. ένας μύθος της περιοχής ι.uλάει για ένα τούνελ (οδός διαφυγής

σε περίπτωση πολιορκίας) που ξεκινούσε από την Άκρόπολη της Λάρυ

Ηνας και κατέληγε στην κορυΦή του λδφου στο παζαράκι(Άνς Λάρυ

j.!va). Μέχρι τα χρόνια των πατεράδων μας κατέβαιναν και περπατούσαν

i}:goa στο τούνελ μέχρι ένα σημείο γιατι λόγω των διαχρονικών σεισμών

~λιχε κ~τακλεισθεί από τα νερά της θάλασσας. Στην κορυΦή λόφου της
~νω Λαρυμνας υπάρχει μεγάλη τρύπα που πολλοί ταυτίζουν με με την
εξο'δο του τούνελ, ωστόσο δεν έχει διευκρινιστεί ακόμη.
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Στην συνέχεια θα αναφερθούμε σε

μια σειρά από γεγονότα που σημάδεψαν

την περιοχή μας αλλά και ολόκληρη την

Ελλάδα. Το 229 πΧ μας λέει ο Πολύβιος

t :« Αντίγονος Γ' ο Δόσων μετά του Δημη·

τρΙσυ θάνατον επσρεύσαν Φιλίππου

πλεόν επί τινάς πράξης προς τας εσχα

τίας της Βοιωτίας προς Λάρυμνα παρα

δόξου γενομένης αμπώτιδος εκάθισαν

εις ξηρόν σι νήες αυτού». Η άμπωτης

αυτή που αυτή που αναΦέρει ο Πολύβιος

συνεχίζεται και σήμερα στον ανατολικό

πύργο της τρίτοξης γέφυρας μπορσυμε

να δούμε την μεγάλη άμπωτη, εκεί τα

καράβια του Αντίγονσυ Γ' Δόσων πρσ

σάραξαν για πολλές ώρες μέχρι να ανέ

βουν τα νερά και να ξαναπλεύσουν. Ο

Βάοη της rρirοξης γIΦVρας μπρο. Αντίγονος Γ' Δόσων το 224 π. Χ. ίδρυσε

στα aπό τα αρχαία ΝαυπηγεΙα την Ελληνική Συμμαχία συνενώνοντας

(Ταρσανά). Αχαιούς, Θεσσαλούς. Ηπειρώτες. Ακαρ-

νάνες, Βοιωτους, Φωκείς, Λοκρούς Φθιωτούς και Ευβοείς με πρότυπο

την Κόρινθική Συμμαχία που είχε ίδρυσει το 338 π. Χ Ο Φίλιππος Β' . Ο
Αντίγονος έρχεται αντιμέτωπος με τον Βασιλιά της Σπάρτης Κλεομένη Γ'

και τους συμμάχους και τους Αθηναίους υπό τον Ευκλείδα το καλοκαί

ρι του 222 π. Χ. Στην Σελασfα δυτικά του Ολύμπου και κατά μήκος του

αρχαίου δρόμου έγινε η μάχη μεταξύ Ελλήνων σαν να προετοίμαζαν τον

δρόμο για τους Ρωμαίους, ο Σπαρτιάτης Βασιλιάς Κλεομένης και ο στρα

τός του υπέστησαν μεγάλες απώλειες και διέφυγε με λίγους ιππείς στο

Γύθειο και από εκεί κατέφυγε στην ΑίΥυmο αΦήνωντας την Σπάρτη ανυ

περάσmστη. ο Αντίγονος εισέρχεται στην Σπάρτη σπάζοντας τον Μύθο

αλλά δεν καταστρέφει την ιστορική πόλη η οποία για πρώτη φορά κατά

την μακραίωνη ιστορία καταλαμβάνεται από ξένο στρατό.

Ο Αντίγονος υπήρξε μεγαλόψυχος και ικανός Βασιλιάς και παρέδωσε

στον ΦίλιJDtOτον Ε' κράτος ισχυρό και μεγάλο, τραυματίσθηκε και πέθα

νε σε μάχη κατά των lλιριών σε ηλικία 42 ετών το 221π. Χ. Ο διάδοχος

του Αντίγονου όμως δεν θα Φανεί αντάξιος του προκατόχου του.

Το έτος Ι97π. Χ. οι Ρωμαίοι έρχονται στην Ελλάδα για να aπελευθε

ρώσουν δήθεν τις πόλεις της Ν .Ελλάδας από την Μακεδονική Δυνα

στεία. Η πλέον αξιόλογη στρατιωτική δύναμη για να νατιμετωπίσει τους

Ρωμαίους είναι οι Μακεδονικές Φάλαγγες υπο τον Βασιλιά όμως Φίλιπ

πο τον Ε'και με συμμάχους Θράκες, lλιριούς. Θεσσαλούς. Φθιωτούς,

Λοκρούς συναντά τις ρωμα"ίκές λεγεώνες υπσ τον Ρωμαίο Τίτο Κα'ίντιο
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Φλαμίνιο που έχει συμμάχους τους Αθηναίους, Κρήτες, Απολωνιάτες,

Αθαμάνες, Αιτωλούς. Επίσης οι Ρωμαίοι χρησιμοποίησανελέφαντες με

ξ'υλινα φρούρια στην ράχη.

Η μάχη αρχίζει, οι Ρωμαίοι ενεργούν κυκλωτική κίνηση και ο Φίλιπ

πος Ε' αποχωρεί πρίν κριθεί το αποτέλεσμα της μάχης οι Μακεδονικές

Φάλαγγεςσυντρίβονταιστην τοποθεσία Κυνός Κεφαλέςστην Σκοτούσα

Μαγνησίας τον Ιούνιο του 197 π.χ. Για πρώτη φορά οι Μακεδονικές

Φάλαγγες νικήθηκαν στο πεδίο της μάχης μετά από 17 χρόνια περίπου,

ίσως γιατί έλειπε ο Αλέξανδρος να τις οδηγήσει στη νίκη. Μετά από 29
χρόνια οι Ρωμαίοι επιτίθενται ξανά κατά της Μακεδονίας εκμεταλλευό

μενοι την διχόνοια των πόλεων της Ν.Ελλάδας που άλλες ήταν με τους

Ρωμαίους και άλλες με τους Μακεδόνες, στις 22 Ιουνίου του 168 π. Χ.

στην Πύδνα Ν. Α. της σημερινής Κατερίνης και στις όχθες του ποταμού

Λεύκου ο γηραιός ύπατος Ρωμαίος Λεύκιος Αιμίλιος Παύλος συνέτριψε

τις Μακεδονικές Φάλαγγες υπό τον Βασιλιά της Μακεδονίας Περσέα

που και αυτός απεδείχθει ανίκανος και ετράπη σε φυγή πρίν λήξει η

μLιχη.

Σε δηλώσεις που έκανε αργότερα ο γηραιός Ρωμαίος ύπατος Λεύκιος

Αψίλιος Παύλος είπε ότι κατελήΦθει από τρόμο όταν αντίκρυσε για

πρώτη φορά το τείχος από τις Σάρισες της Μακεδονικής Φάλαγγας της

ισχυρότερης πολεμικής μηχανής που είχε κατασκευάσει ο Φίλι.ππος Β'και

ο Μ.Αλέξανδρος και οι Ρωμαίοι τράπηκαν σε φυγή, εκεί ο βασιλιάς της

Μακεδονίας Περσέας αντί να ρίξει το LΠJUκό να πλευροκοπήσει τις

ρωμα'ίκές Λεγεώνες και να μην τους δώσει την ευκαιρία να ανασυντα

χθούν και να τους τρέψει σε άτακτο φυγή ολιγόρυσε. Ενώ οι Ρωμαίοι

ανασυντάχθηκαν και με τα κοντά ξίΦη πλευροκοπούσαν και ροκανίζο

ντας κυριολεκτικά την Μακεδονικά Φάλαγγα κατόρθωσαν να την απο

διοργανώσουν. Στην τοποθεσία αυτή που έγινε η φονική μάχη της Πύδ

νας οι ντόπιοι λένε ότι Φυτρώνει ένα ωραίο λουλούδι από το αίμα των

στρατιωτών που έπεσαν στη μάχη.

Η Μακεδονία έγινε Ρωμα'ίκή επαρχία, όσο γία τις πόλεις της Ν.Ελλά

δας οι Ρωμαίοι τις άφησαν ελεύθερες και χωρίς Φόρους και ειδικά την

Αθήνα που πολέμησε στο πλευρό των Ρωμαίων σε δυο μάχες Κυνός

ΚεΦαλές και Πύδνα. Ωστόσο αργότερα θα δούμε ότι οι Αθηναίοι θα το

πλ!Ίρώσουν αυτό με λουτρό αίματος από τον Σύλλα. Ερχόμαστε στον Α'

Μιθριδατιχό πόλεμο 88 - 84 π. Χ. ένας βασιλιάς του Πόντου ο Μιθριδά

της ο ΣΤ' εμφανΙζεται ως απελευθερωτής της Ελλάδαος και ξεσηκώνει

Τ!;ζ<Πόλεις της Ν.Ελλάδας που τώρα κατάλαβαν ότι οι Ρωμαίοι δεν ήλθαν

tyt.α να τους απαλλάξουν από την Μακεδονική δυναστεία αλλά να τους

κατακτήσουν.

C) στρατηγός του Μιθριδάτη Αρχέλαος αποβιβάζεται στην Αθήνα
διωχνει τις ρωμα'ίκές φρουρές συμμαχεί με τον τύραννο της Αθήνας τον
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Αριστίωνα και προχωρά προς των Θήβα και την Κωπαιδα, τρεις πόλεις

θα παραχωρήσουν τα λιμάνια τους. η Ανθηδώνα, η Λάρυμνα και Αλές

θα καταστραφούν ολοσχερώς.

Η Ρώμη στέλνει τον πιο σκληρό και εκδικητικό στρατηγό της τον

Σύλλα ο οποίος καταΦθάνει και πολιορκεί την Αθήνα για πολλές μέρες

ενώ ο τύραννος Αριστιων τον χλευάζει πάνω από τα τείχη, ο Σύλλας που

περι.φέρεται γύρω από τα τείχη της Αθήνας εντοπίζει ένα αδύνατο σημείο

του τείχους ανάμεσα στην πειραίκη πύλη που είναι η πύλη προς τον Πει

ραιά Βορειοδυτικά της αρχαίας αγοράς στην περιοχή του Κεραμικού και

Βόρεια αυτής που είναι η Ιερά Πύλη ή Δίπυλο που οδηγούσε μέσω της

ιεράς οδού στην Ελευσίνα όπως μας διηγείται ο Πλούταρχος.

Ο Σύλλας φέρνει στο σημείο αυτό το στρατό του νύχτα για να μην

γίνει αντιληπτός από τις φρουρές και πολιορκητικές μηχανές και κατά τα

μεσάνυχτα σπάει τα τείχη και μιταίνει ορμητικά μέσα στην πόλη προξε

νώντας φρίκη υπό τους ήχους πολλών σαλπιγγών και κεράτων (μουσικό

όργανο) και με γυμνά ξίψη οι Ρωμαίοι επιδόθηκαν σε μια άγρια σφαγή

των κατοίκων αδιακρίτως ενώ το αίμα κατέκλυσε όλη την περιοχή του

κεραμικού και έρεε σαν νερό της της βροχής στα πεζοδρόμια στην Ιερά

πύλη ή Δίπυλο, όλα αυτά κατά τον Πλούταρχο.

Κατά τον Παυσανία είχε συγκεντρώσει όλο τον πληθυσμό στο Δίmιλo

και έσφαξε έναν στους δέκα και η σφαγή συνεχιζόταν μέχρι που ορισμέ

νοι συγκλητικοί που ακολουθούσαν τον Σύλλα του είπαν να φανε( επιει

κής στην πόλη χάριν στην παλαιά της δόξα και έτσι σταμάτησε η σφαγή.

Ο τύραννος της Αθήνας Αριστίων κατέφυγε στην Ακρόπολη και

αργότερα παραδόθηκε στον Σύλλα από έλλειψη νερού. Η Αθήνα κατε

λήΦθη από τον Σύλλα κατά την νέα Σελήνη του Μαρτίου που συμπί.Jtτει

με την πρώτη ημέρα του μήνα Ανθεστερίωνος κατά το αττικό ημερολό

γιο,

Στη συνέχεια ο Σύλλας λεηλάτησε και τον Πειραιά και κατέστρεψε την

μεγάλη οπλοθήκη του Φίλωνα που είχε εξαρτήματα έως 400 τριήρεων.

Έπειτα ο Σύλλας προχωράει στην Βοιωτία τιμωρεί τους Θηβαίους εγκα

θιστά ρωμα'ίκή φρουρά στην Καδμεία και προχωράει στην Κωπα'ίδα,

στην Λιβαδειά τον υποδέχονται με τιμές και το Μαντείο του Τροφωνείου

του δίνει δύο νλικες μέσα στην Κωπα"ίδα. Προχωράει στην Χαιρώνια που

τον στεφανώνουν γιατί τους απάλλαξε από τις λεηλασίες των βαρβάρων

του Μιθριδάτη εκεί δίνει και την πρώτη νικηΦόρα μάχη ενώ ενισχύεται με

στρατεύματα υπό τον Ορτήσιο αnό την Θεσσαλία, χωρίς όμως να αποδε

κατίσει την πολυάριθμη στρατιά, αυτό θα γίνει λίγο αργότερα στην φονι

κή μάχη του Ορχομενού. Κοντά στον Ορχομενό στον δρόμο μεταξύ

Ορχομενού - Ασπληδώνας( Πύργου) το άροτρο ενός αγρότη το Φθινώ

πορο του 2004 έφερε στο Φώς τον τύμβο της μάχης του Ορχομενού 86 π.

Χ. και αναγνωρίσθηκε από τους αρχαιολόγους και αναφέρθηκε από τα
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ΜΜΕ. Πλησίον του Ορχομενού και του Μέλανα ποταμού έγινε η μάχη

που έκρινε την τύχη της Λάρυμνας το 86 π. Χ. Ο Πλούταρχος παρουσιά ω

ζει τον Ορχομενό σαν την Αίγυπτο της Βοιωτίας και τον Μέλανα ποτα

μό σαν τον Νείλο. τόσα πολλά νερά είχε την εποχή εκείνη. Πηγάζει δίπλα

στον Ορχομενό στους πρόποδες του ακοντιου όρους (πηγές Χαρίτων).

έχει άΦθονο νερό και είναι πλωτός,Φύονται καλάμια κι έχει παρόμοια

βλάστηση με τον Νείλο.

Όταν στρατοπέδευσαν οι δύο αντίπαλοι στρατοί ο ένας απέναντι από

τον άλλον,από τη μια ο Αρχέλαος με τους βαρβάρους του Μιθριδάτη,

τους Λοκρούς. τους Ευβοείς κ.ά., από την άλλη. ο Σύλλας έμεινε αδρα

νής και έσκαβε τάφους με σκοπό να να αποτρέψει τους εχθρούς από το

ιλλικό από τα στέρεα εδάφη και να τους απωθήσει προς τα έλη που σχη

μάτιζε ο Μέλας ποταμός. Ο Αρχέλαος διέταξε γενική εΠΙθεση. χαλκασΠΙ

δες του Μιθριδάτη υςκαι ντόπιοι έπεσαν με ορμή σε αυτού που έσκαβαν

τάΦQoυς και σε λίγο όλος ο ρωμα'ίκός στρατός τράπηκε σε φυγή. Τότε ο

Σύλλας ένιωσε τρόμο, κατέβηκε από το άλογο πήρε την σημαία και στά

θηκε μπροστά στους Ρωμαλιους που οπισθοχωρούσαν και Φώναζε δυνα

τά « Για μένα θα ήταν καλό ρωμαίοι να πεθάνω κάπου εδώ, εσείς όμως

σε όσους σας ρωτήσουν που προδώσατε τον στρατηγό σας να τους πείτε

στον ορχομενό».

Με τα λόγια αυτά κατόρθωσε να γυρίσει πίσω δύο σπείρες (200
άνδρες) και με αυτούς αμύνθηκε και κράτησε τις θέσεις στις τάφρους.

Έπεσε η νύχτα και έμειναν μέσα στα χαρακώματα (φαίνεται ότι ο Αρχέ

λαος ξεκίνησε την επίθεση το απόγευμα. αυτό ήταν σΦάλμα του).

Μόλις ξημέρωσε ο Σύλλας ενθάρυνε τον στρατό του και επετέθη

νωρίς το πρωί κατί που δεν περίμενε ο Αρχέλαος γιατί υπερείχε αριθμη

τικά από τον Σύλλα και τους ξάφνιασε και τους δημιούργησε πανικό σε

όΜ; το στρατόπεδο και τράπηκαν σε φυγή. Αφού κυρίευσε όλο το στρα

τόπεδο η σφαγή που ακολούθησε ήταν μεγάλη. Οι ντόπιοι που ήξεραν τα

περάσματα από τους βάλτους που σχημάτιζε ο Μέλας, διέφυγαν, οι βάρ

βαροι κόλλησαν στις λάσπες των βάλτων και αποδεκατίσθηκαν από τους

Ρωμαίους ενώ το νερό του ποταμού βάφτηκε κόκκινο.

Επίσης ο Πλούταρχος εκτός από τα παραπάνω μας λέει ότι και δεκα

πέντε χρόνια να περάσουν μετά την μάχη εύρισκαν πολλά βαρβαρικά

τόξα, κράνη, κομμάτια από σιδερένιους θώρακες και μαχαίρια βουτηγ

μένα μέσα στους βάλτους. Ο Σύλλας μετά την νίκη του έστησε τον τύμβο

της μάχης. Κατόπιν κατεδίωξε τους ντόπιους πολεμίους του και προχώ

ρησε στην καταστροΦή τριών πόλεων Ανθηδώνα - Λάρυμνα και Αλές

όπως μας λέει ο Πλούταρχος ταυτοχρόνως, άρα ο στρατός του Σύλλα

χωρίσθηκε σε τρία τμήματα και κάθε τμήμα χτύπησε και μια πόλη. Οι

κάτοικοι των τριών πόλεων σφάχτηκαν και οι τρις πόλεις κατεδαΦίσθη

καν στην Λάρυμνα μόνο ο Ναός του Διονύσου και το άγαλμα του Θεού
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βρήκε όρθιο αργότερα σ

Παυσανίας.

Ο Πλούταρχος μας λέει

αυτολεξεΙ: «έφη ετύγχανε

γαρ οτε την προς Ορχομενό

μάχην νενικώς εδίωκε τους

πολεμίους άμα τρις πόεις της

Βοιωτίας Ανθηδώνα, Δάρυ.

μνα και Αλά; ανηρκώς». Ο

Σύλλας κατέστρεψε τις

πόλεις αυτές γιατί έδωσαν τα

λιμάνια τους για να απσβιβα

σθει ο πολυάριθμος στρατός του Μιθριδάτη το 86π.χ. στην Βοιωτία. Ο

Σύλλας κύκλωσε την Λάρυμνα και σώθηκαν μόνο όσοι είχαν Φύγει mo
νωρίς στην κοντινότερη οχυρά πόλη με διπλά πολυγωνικά τείχη στο

Παλιοχώρι του Μαρτίνσυ που ταυτίζεται από το ΠανεπωτήμωΑθηνών

στον αρχαιολογικόΑτλα του Αιγαίου με την αρχαία Βσυμελιταία.

Για να δούμε την έκταση της καταστροΦής της Λάρυμνας και των

άλλων δύο άλλων πόλεων θα ανατρέξουμε πάλι στον Πλούταρχο που

είχε γεννηθεί στην Χαιρώνια και περιγράφει τα γΕΎονότα με κάθε λεπτο

μέρεια. Ο Σύλλας έπασχε από ποδάγρα και αργότερα μετά την μάχη του

Ορχομενού τέλη του 86 πΧ. πήγε στην Αιδηψό, όπου σύμφωνα με τον

Πλούταρχο «περιπατούντος δε προς την θάλατταν αλιείς τινές ιχθύς

αυτώ πάγκαλους προσήνεγκαν ησθείς δε τοίς δώροις και πυθόμενος ως

εξ Αλών ειεν. Έτι γαρ ζη τις Αλαίων». όταν ρώτησε τους ψαράδες που

του πρόσφεραν χέλια από είναι αυτά εκείνοι αποκρίθηκαν από τις Αλές.

Εκείνος που τις είχε καταστρέψει λοιπόν πετάχτηκε όρθιος και είπε ζεί

κανείς από τις Αλές. Νόμιζε ότι τους είχε σΦάξει όλους, τέτοια εντολή

είχε δώσει στο στρατό του να μην τους ξεΦύγει κανείς. Κατόπιν έδωσε

εντολή όσοι ζούσαν από τις Αλές να γυρίσουν και να κατοικήσουν την

πόλη, η οποία βάβαια ποτε ξανά δεν απέκτησε την παλιά της αίγλη.

Δεν συνέβει όμως το ίδιο και με την Λάρυμνα που έμεινε για πάρα

πολλά χρόνια ακατοίκητη καθώς και η Ανθηδώνα μέχρι το 1992 που

έγινε ένας τουριστικός οικισμός από τους Θηβαίους. Γενικά όμως όποια

πόλη κατέστρεφε ο ρωμα'ίκός στρατός ξαναεκτίζετο μόνο με εντολή του

Αρχιστρατήγου ή του Αυτοκράτωρα.

Μια σειρά από γεγονότα. κείμενα. ιστορικούς και περιηγητές που

πέρασαν διαχρονικά θα μας οδηγήσουν να δούμε για πόσα πολλά χρόνια

έμεινε ακατοίκητη η Λάρυμνα, τουλάχιστον επίσημα.

Αρχίζουμε με δύο αρχαία κείμενα που βρέθηκαν στο Μαντείο των

ΔελΦών στο θησαυρό των Θηβαίων. Αυτά αναΦέρουν ότι η Λάρυμνα

και η Βουμελιταία, οι δύο Λοκρικές συνοριακές πόλεις προς τη Βοιωτία.
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καθώς και σήμερα Μαρτίνο και Λάρυμνα συμμετέχουν στα δρώμενα στη

Βοιωτία και ειδικά ότανεπρόκειτο για τον κάμπο της Κωπα"ίδας όπου

έχουν κλήρο (χωράφια) ασχέτως αν ανήκουν στη Λοκρίδα. Πιθανόν οι

δύο πόλεις Βουμελιταία και Λάρυμνα να είχαν συγγένεια και από την

αρχαιότητα, καθώς δεν έχουμε ούτε μια έριδα μεταξύ τους στην μακραί

ωνη ιστορία τους. αντίθετα με τις βόρειες πόλεις όπως τις Αλές για τις

οποίες έχουμε γραmά κείμt-Ύα για έριδες.

Το πρώτο κείμενο αναΦέρεται σε μια γιορτή των βασιλείων στην Βοι

ωτία 221 - 216 πΧ. συμμετέχουν οι δύο συνοριακές πόλεις Βουμελιταία

με τον Πολυκλείδη του MαυσίJτoυ και τον ραβδοΦόρο του Ηβασθένη του

Φιλάγρου,επίσης και η Λάρυμνα με τον Λύκων του Τιμάρχου. τον Πυθό

νικο του Ξενανέτου και ραβδοΦόρο Αμφικλή του Εκπίδωνος. επίσης

συμμετέχουν οι πόλεις Ανθηδώνα, Ακραίφνιο, Κώπαι (κάστρο), Θηβαίοι

κ.αλ.

Το δεύτερο κείμενο του Μαντείου των ΔελΦών αναΦέρει για αγώνες

στο Πτώον όρος πρός τιμήν του πτώου Απόλλωνος όπου υπάρχει ναός

και Μαντεω του Απόλλωνα, βρίσκεται νότια του Μαρτίνου και της

Λάρυμνας και ανατολικά του Ακραιφνίου, λίγο πριν φτάσουμε στο σημε

ρινό Μοναστήρι της Πελαγίας.

Εκεί λοιπόν τέλη του 85πΧ. ούτε ένα χρόνο απο την καταστροΦή της

Λάρυμνας απο τον Σύλλα, διεξήχθησαν αγώνες και συμμετείχαν οι

πόλεις: Θήβα. Αντιόχεια, Αργος. Μυρίνη, Τάρας, Θεσπιές, Ορχομενός,

Κώπαι και Βουμελιταία με τον Λεύκο του Θοινίδου και Πολυκλείδα του

Αγωνίου, εδώ βλέπουμε οτι λείπουν οι δύο πόλεις που κατέστρεψε ο Σύλ

λας (Λάρυμνα και η βοιωτική Ανθηδώνα).

Ψάχνουμε για τη Λάρυμνα που συμμετείχε πάντοτε μαζί με τη Βουμε

λιταία αλλά δεν υπάρχει, η νύφη του Β.ΕυβοΤκού με τα γαλαζοπράσινα

νερά έχει εξαφανισθεί από τον χάρτη.

- Παυσανίας : 230 u.X. μας αναΦέρει οτι επισκέφτηκε την Λάρυμνα

και βρήκε μόνο το ναό του Διονύσου και του άγαλμά του όρθιο.

Παυοανίας Θ.237 {( Διονύσου δε t,.Ύταύθα ναός και άγαλμα ορθόν

πεποίηται ~}

- Ιεοοκλή 50C αι «Χ : αναΦέρει την Βουμελιταία καμία αναφορά

για την Λάρυμνα.

Φαλuωαϋεο : ΑναΦέρει ότι του 60ς αι. μ'χ. βρέθηκαν εγκατελει

μένες οι πόλεις Ύητος (που είναι 2χλμ. Δυτικά της Τσούκας Μαρτίνου)
και την Λάρυμνα.

-1204 1400.' Αυθέντης της Βοιωτικής Καρδίτσας είναι ένας Φιλέλ

ληνας Φράγκος ο Αντώνιο La Falma και παρατηρούμε ότι τα χωριά μας

έχουν αλλάξει ονόματα το αρχαω Ακραίφνιο λέγεται Καρδίτσα. η Βου
μελιταία Μαρτίνο και η Λάρυμνα Καστρί από το έρημο κάστρο που

δέσποζε στην περιοχή, εννοούσαν την ακρόπολη της αρχαίας Λάρυμνας
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136 Μπάτσος Νικόλαος

όπου και ο σημερινός Φάρος.

- Επίσκοπος Μελέτωc : 1699 (Τουρκοκρατία) «υπερβάλλοντες το

πτώον όρος ευρ(σκομεν την Λάρυμνα πόλιν της οποίας τα ίχνη μόνο φαί

νονται.

- Ιeαke: ΑΥ'{λος περιηγητής επισκέΦθηκε την περιοχή γύρω στο 1803
δηλαδή 18 χρόνια πρΙν την απελευθέρωση από τους Τούρκους. Leake« τα

ερείπια της Λάρυμνας βρίσκονται σε ένα επίπεδο καλυμμένο με θάμνους

στην παραλ(α του κόλπου Λάρμες».

Ο Leake έφτιαξε και σχεδιάγραμμα με ότι ερείπια είχαν μείνει στην

ακατοίκητη Λάρυμνα.

Σχεδιάγ~αμμα του Άγγλου περιηγητή Lcakc
τηι; ακατοίκητη; Λά@υμναι;α@χέι;του 1.800 μ.χ.

ΛRΡΥJ1ΝΑ

D ,

ι

ι::ι 9. ι::ι 3·

, QD
,ρ

Ι. Μικρό λιμάνι όπου τα αρχαίαΝαυπηγείακαι βάσεις της τρΙτοξης Υέφυρας.

2. Ίχνη από το αρχαίο περιφερειακό τείχος.

3. Ερείπια παραλιακού τείχους περίπου 365 Π.Χ.

4. Ερείπια αρχαίου μώλου.

5. Αρχαία Ακρόπολη με κυκλώπεια τείχη περίπου 1300 Π.Χ.

6. Ένας σωρός από ογκόλιθους από κατεστραμμένα κτήρια.

7. Ένα μεγάλο ορθογώνιο εύρημα αρχαίο κτίσματος.

8. Μια 1ΠJγή με γλυφό νερό.

9. Ερείπια από τα σπίτια της Αρχαίας Λάρυμνας.

10. Ποταμός.
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Η έκβαιJι) της μάχης του Oρχoμt.Ύoύ το 8tι Π.Χ. 137

- /f\3n, εφτά χρόνια μετά την τελευταία μάχη με τους Τούρκους. την

μάχη του Μαρτίνου 29/1/1829 με συντριβή της στρατιάς του Μαχμούτ

πασά μέσα στο Μαρτίνο. παίρνει το Μαρτίνο την έδρα του νε6ίδρυθέ

ντος δήμου Λαρύμνης σε ανάμνηση της αρχαίας Λάρυμνας και περιλαμ

βάνει τα χωριά: Μαρτίνο με 1430 κατοίκους, Μαλεσίνα 950 κατοίκους.

Παύλο 590 κατοίκους. Μάζι 118 κατοίκους. Προσκυνάς 500 κατοίκους.

Λούτσι, Ράδου, Πύργο, Καλύβια Αταλάντης. Καλύβια Α.Λάρυμνας που

ήταν ποιμενικές εγκαταστάσεις Μαρτιναίων τσοπάνηδων που σιγά σιγά

άρχισαν να εγκαθίστανται γύρω από την αρχαία Λάρυμνα, θα χρεια

στούν 25 ακόμη χρόνια για να κατοικηθεί επίσημα τουλάχιστον η Λάρυ

μνα.

- .l!HLχοόνια από την αποφράδα ημέρα της καταστροφή 86 πΧ. η

Λάρυμνα δεν έχει κατοικηθεί τουλάχιστον επίσημα και μόνο με βασιλικό

διάταγμα ΒΔ25/8/1861- ΦΕΚ 65/1861 με το οποίο « επετράπη να ανεγερ

θεί πόλις εν τη θέση Καστρί της Λοκρίδος όπου έκειτο η αρχαία Λάρυ

μνα». Αλλά ας δούμε και το τέλος του Σύλλα, οι Ρωμαίοι τον χαρακτή

ρισαν τυχερό ακόμα και μετά τον θάνατο, γιατί είχε σκοτώσει τόσους

πολλούς όχι μόνο εχθρούς αλλά και Ρωμαίους πολίτες μέσα στην Ρώμη

όσο κανένας άλλος στρατιώτης η στρατηγός. Τις τελευταίες ώρες της

ζωής του διέταξε και του έφεραν μπροστά του κάποιον επιφανή Ρωμαίο

ονόματι Γράνιο, που δεν είχε πληρώσει τους Φόρους και έβαλε τους υπη

ρέτες του να τον πνίξουν με τα χέρια τους και από τις κραυγές του Γρά

νιου πέθανε και ο Σύλλας. Τότε πάρα πολλοί Ρωμαίοι έσπευσαν μαζί με

τον Λέπιδο να εμποδίσουν να γίνει η κηδεία του Σύλλα κατά τα καθιε

ρωμένα με τιμές. Αλλά Πομπήιος αν και τον κακολογούσε έστειλε το

πτώμα φρουρούμενο στην Ρώμη να ταφεί με τιμές. Αυτό ήταν το τέλος

του Σύλλα .Η ιστορία της Λάρυμνας μοιάζει με το μυθικό πουλί Φοίνικα

που από την τέφρα αναγεννάτε. Μέσα από την στάχτη των ερειπίων της

αρχαίας Λάρυμνας αναστήθηκε κυρίως από Μαρτιναίους τσοπάνηδες

που το καλοκαίρι είχαν τα κοπάδια τους επάνω από την διασταύρωση

Μαρτίνου (εθνικός δρόμος) ως την Τσούκα, τον χειμώνα που τους κατέ

κλυζαν τα χιόνια κατέβαιναν στα χειμαδιά της Λάρυμνας.έτσι σιγά σιγά

δημιούργησαν μόνιμες εγκαταστάσεις μέχρι που κατοίκησαν μόνιμα την

Λάρυμνα.

Σήμερα το 80 % των κατοίκων της Λάρυμνας είναι Μαρτιναίοι. υπάρ

χουν οικογένειες που τα παιδιά τους ζούν στη Λάρυμνα και οι γονείς στο

Μαρτίνο. Η συγγένεια των χωριών αναΦέρεται με κάθε λεπτομέρεια στο

βιβλίο του Γ. Μίχα « το Μαρτίνο και τα προερχόμενα εξ αυτού Λάρυμνα

- Λούτσι - Πύργος». Οι απόγονοι εκείνων που διέφυγαν την ημέρα της

καταστροΦής από τη Λάρυμνα γύρισαν μετά από πάρα πολλά χρόνια και

ξανακατοίκησαν την Λάρυμνα.

Απέναντι από το στενό κανάλι θάλασσας που σχηματίζει ο κόλπος της
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138 Μπάτσος Νικόλαος

Λάρυμνας μετά τον πόλεμο ένας Μικρασιάτης επιχειρηματίας ο Πρό

δρομος Μποδοσάκης ήρθε και έστησε μια άλλη Τρο(α την ΛΑΡΚΟ και

έδωσε στον βιομηχανικό οικισμό ονόματα από την πατρίδα του όπως

οδός Τρωάδος, αμφιθέατρο Ίλιον, οδός Πριάμου κλπ. Η ΛΑΡΚΟ με

τους δεκάδες νεκρούς και τραυματίες των εργατικών ατυχημάτων μοιά

ζει να εκδικήται τους ήρωες που ξεκίνησαν από αυτά τα νερά για την

Τροία, βέβαια η ΛΑΡΚΟ έδωσε οικονομική άνθηση στην περιοχή. όμως

στέρησε από την Λάρυμνα την τουριστική αξιοποίηση των αρχαίων μνη

μείων της.

Σήμερα η ακρόπολη της Λάρυμνας είναι κατειλλημένη από χαμόσmτα

που δεν μπορούν να οικοδομήσουν αλ/ά ούτε και τα γκρεμίζουν για να

φανεί η ακρόπολη και τα παραλιακά τείχη που Φθε(ρονται από την

μόλυνση της ΛΑΡΚο.

Σήμερα το Μαρτίνο και η Λάρυμνα αποτελούν τη ραχοκοκαλιά του

δήμου OπoυvτΙων που φέρει το όνομα του γεwάρχη της Ανατολικής ή

Εώας ή OπoυvτΙας ΛοκρΙδος.
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Ι-Ι έκβαση της μάχης του Ορχομενού το 86 π.Χ. 139

• Πλούταρχος - Βία Παράλληλοι(Λύσανδρος -Σύλλας)

• "Όμηρος - Ιλιάδα (μτφ. Κακριδή - Κομνηνού)

• Λοκρικά Χρονικά Ε. Ι. Λ. Ε. Α - Μάνθου Χριστσφόρου

• Γενική εφημερίδα του κράτους

• Ιστορία Ελληνικού ·Εθνους ~ Εκδοτική Αθηνών Α. Ε

• Ιστορία και μνημεία της Φθιώτιδας - Τριαντάφυλλου Παπαπαναγιώτου.

• Αρχαιολογικό Μουσείο Θήβας

• Το Μαρτίνο- Λάρυμνα - Λούτσι- Πύργος- Γ. Μίχα

• Ρωμα"ίκός Στρατός - Εκδόσεις περισκόmο

• Λοκρίδα, Ιστορία - Πολιτισμός ~ Φ. Δακορούνια, Δ. Κωτούλας. Ε. Μπαλτά, Β.

Σκιθιακάκη, Γ. Τόλιας

• Μακεδονία - Ειδική έκδοση - Έθνος

• Δημάκη Σ. - Πρόίστορική τοπογραΦία Ν. Φθιώτιδος

• Παυσανίας - Επιστημονική Εταιρεία των Ελληνικών Γραμμάτων ",Πάπυρος»

• Στράβων Γεωγραφικά

• Αρχαιολογικό Μουσείο Λαμίας

• Θουκυδίδης
• Κατσανοπούλου Ντόρα- SIιιdies ofIhe Eastem CiIies ofOpountian Lokris - Halai,

Kyrιones, Κorseia, Bwnelitaia
• OΙfaIher- W. Lokris
• Ουίλλιαμ MCλλερ - Ιστορία της ΦραΥκοκρατίας στην Ελλάδα

.Περιοδικό ΓΕΟ. τεύχος 34, Δεκέμβριος 2000
·Σπύρος Ιακωβίδης - ΓΛΑΣ Ι

.Πανεmστήμιo Αιγαίου - Αρχαιολογικός Ατλας Αθηνών.
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ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

• Γεννήθηκα στο Μαρτίνο Φθιώτιδας 28-1-1949.
• Το 1969 απεφοίτησα από το τμήμα Εργοδηγών Μηχανολόγων της

Σιβιτανιδείου Σχολής, Αθήνα.

• Υπηρέτησα ως Μηχανοσυνθέτης ΑεροσκαΦών στη Σχολή Αεροπο

ρίας Στρατού.

• Εργάσθηκα ως Εργοδηγός Μηχανολόγος στο Υπουργείο ΓεωΡΥ(ας.

στη διεύθυνση εγγείων βελτιώσεων για εmά έτη. Αθήνα.

• Το Ι 972 εργάστηκα στη ΛΑΡΚΟ ως υπεύθυνος τμήματος συντήρη

σης, Λάρυμνα.

• ΤΟ 1987 ανέλαβα την διεύθυνση του εργοστασίου αμμοβολής

ΚΑΡΟΥΣΑΤΟΣ ΑΕΒΕ. Λάρυμνα.

• Ειμαι παντρεμένος και έχω δυο παιδιά.

• Σήμερα είμαι συνταξιούχος του Ι.Κ.Α και ασχολούμαι με την ιστορι

κή έρευνα του τόπου μου.

• Είμαι αρθΡΟΥράφος στην τοmκή εφημερίδα « Αίας ο Λοκρός» και

έχω γράψει θέματα όπως Παλιοχώρι Μαρτίνου. Μια έριδα 2500 χρόνων,

Σπηλιά του Πάνα στο Μαρτίνο Κ.ά.
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ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

Πέτρο;: Ν. Σελέκοι;

ερευνητής

θΕΜΑ

Στoιχεiα Βιομηχανικού Πολιτισμού orη Λάρυμνα Λοκρiδας

Κυρίες και Κύριοι σύνεδροι.

Ο
βιομηχανικός πολιτισμός με τη μορφή που τον γνώρισε ο

κόσμος εδώ και 150 περίπου χρόνια αποτελεί πια παρελθόν. Η

εξελικτική πορεία των πραγμάτων με την εmστήμη να παίζει Π@ωταγω

νιστικό @όλο και να δημιουργεί νέες καινοτόμες τεχνολογίες με εφα@·

μογή σε όλους τους τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας, έχει εντά

ξει τον κόσμο μας στο σύγχρονο μεταβιομηχανικό πολιτισμό, ή κατά

τους θεω@ητικούς ψηφιακό πολιτισμό. ιι μετάβαση όμως αυτή έχει

αφήσει πίσω της μια κληρονομιά ανυπολόγιστης ιστορικής και πολιτι

σμικής αξί«ς ισότιμη με εκείνη άλλων ιστο@ικών εποχών.

Η ιστορία της ελληνικής βιομηχανίας. όπως καταγράΦεται σήμερα

μέσα από τους oιωJnΊλoύς της μάρτυρες, τα μνημε(α της βιομηχανικής

κληρονομώς, είναι από τα 10.0 σημαντικά πλην όμως από τα πλέον παρα

γνωρισμένα κομμάτια της νεοελληνικής μας παράδοσης. Τόσο οι Φυσικοί

τόποι βιομηχανικής εκμετάλλευσης με τα τεχνικά έργα, όσο και τα κελύ

φη των κτιρίων αλλά και ο εξοπλισμός που έχουν διασωθεί μέχρι σήμερα,

ωwτελoύν φορείς μνήμης για την κοινωνία μας, που ιστορούν τις σκλη

ρές προσπάθειες για την υλοποίηση ενός αναπτυξιακού οράματος, στο

οποίο είχε εναποτεθεί η προσδοκία ότι θα οδηγήσει στην αναγέννηση της

χώρας, θα τη βγάλει από τη πορεία του μαρασμού και θα την εντάξει

δυναμικά στο διεθνές οικονομικό προσκήνιο.

Στη Λάρυμνα της Λοκρίδας, στο ανατολικό σύνορο του Φθιωτικού

χώρου, ο σπόρος του βιομηχανικού πολιτισμού Φύτρωσε σε γόνιμο έδα

Φος και έβγαλε καρπούς χάρη στο μόχθο των ανθρώπων και στην εξέλι

ξη της τεχνολογίας.

Η παρούσα ανακοίνωση είναι μια προσπάθεια, που αποσκοπεί στην

ανάδειξη του ιστορικού πλαισίου της βιομηχανικής κληρονομιάς της

Λάρυμνας μέσα στο χώρο και το χρόνο. Η βιομηχανία, ήδη, μέσα από την

αδιάλειπτη παρουσία της, από το τελευταίο τέταρτο του 190υ αιώνα εξε

λίσσεται σταδιακά για πάνω από εκατό χρόνια και διαδραματίζει πρω

ταγωνιστικό ρόλο στην οικονομική και κοινωνική ζωή του τόπου.

Η προσέγγιση του θέματος γίνεται μέσα από τις γραπτές πηγές και

από τις προφορικές μαρτυρίες, οι οποίες, αποτελούν τις βασικές mιγές

JτληρoΦόρησης στην ερευνητική αυτή προσπάθεια.
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142 Πέτρος Ν. Σελέκος

Η απελευθέρωση του ελληνισμού και η ίδρυση του Ελληνικού κρά

τους το 1830, που ξεπήδησε μέσα από τις Φλόγες της επανάστασης βρί

σκει τη χώρα καθημαγμένη και υπανάπτυκτη. Την εποχή εκείνη στην

παραλία του φυσικού όρμου «Λάρμες», ένας μικρός οικισμός αναγεννιέ

ται πάνω στα ερείπια της αρχαίας Λάρυμνας. Τον μικρό αυτό οικισμό οι

πρώτοι κάτοικοι θα τον ονομάσουν «Kαστρί~) λόγω της ύπαρξης στο

χώρο της αρχαίας ακρόπολης με τα επιβλητικά τείχη. Αυτό δείχνει πως η

αρχαία κληρονομιά είχε επηρεάσει βαθύτατα τους νέους οικιστές. Η

αρχαία ονομασία «Λάρυμνα~), χρησιμοποιούνταν κυρίως από τις υπηρε

σίες του κράτους (δημόσια έγγραφα) για τον προσδιορισμό της περιοχής

και βεβαίως του οικισμού.

Από τότε λοιπόν αρχίζει ν' αναπτύσσεται και το κοινωνικό περιβάλ

λον που θα δημιουργήσει σιγά, σιγά την σύγχρονη ιστορία της Λάρυμνας.

Μια ιστορία που περιδινήζεται γύρω από τις εξελίξεις κάθε εποχής. Η

ζωή στο χώρο είναι πρωτόγονη και σε γενικές γραμμές μπορούμε να

πούμε, πως η κατάσταση που επικρατεί στη Λάρυμνα, κυρίως τα πρώτα

50 χρόνια. καθρεπτίζει τον τρόπο ζωής της ελληνικής επαρχίας μετά την

ανεξαρτησία.

Σημαντικό σταθμό για την τοπική κοινωνία στα δύσκολα αυτά χρόνια,

θα αποτελέσει το ενδιαΦέρον για εκμετάλλευση της μεταλ/οΦόρου

περιοχής του «Αγίου Ιωάννου», που ξεκινάει το 1870. Η Λάρυμνα αυτό

ματα αποκτά ιδιαίτερη αξία και το λιμάνι της (όπως και στην αρχαιότη

τα). θα έχει από δω και πέρα στρατηγική σημασία για τα οικονομικά συμ

Φέροντα της Ελλάδας, διότι απ' αυτό θα γίνεται η εξαγωγή του μεταλ

λεύματος στο εξωτερικό.

Η μεταλλοΦόρος περιοχή βρίσκεται περίπου 7 χιλιόμετρα Νότια της

Λάρυμνας ακριβώς, στα σύνορα του Νομού Φθιώτιδας και του Νομού

Βοιωτίας. Συγκεκριμένα συμπεριλαμβάνει τους ορεινούς όγκους: της

Σπαρτιάς, της Μάλι-Ντάρδας, καθώς επίσης και το όρος Πτώον.

Η Φύση στο «βαθύ χρόνο» και συγκεκριμένα κατά την Κρητιδική

περίοδο (146 - 65 εκατομμύρια έτη πριν από σήμερα), φρόντισε να πλου

τίσει τα σπλάγχνα της γης στην εν λόγω περιοχή με «σιδηρονικελιούχα

ιζηματογενή κoιτάσματα~). Η γεωλογική αυτή ιδιαιτερότητα στάθηκε η

αιτία, για να αναπτυχθεί στη Λάρυμνα ο βιομηχανικός πολιτισμός σ' όλο

του το μεγαλείο και να γραΦεί στη μικρή αυτή γωνιά του Λοκρικού

χώρου μια από τις σημαντικότερες σελίδες της Ελληνικής Βιομηχανικής

Ιστορίας.

Τα μεταλλεία της Λάρυμνας ήσαν γνωστά από την αρχαιότητα. Ο

Παυσανίας μάλιστα δίνει και συνοπτική περιγραΦή της περιοχής. Η

δυσκολία όμως στην εκμετάλλευσή τους τα άφησε ανενεργά για πάρα

πολλούς αιώνες και κανείς δεν ενδιαΦέρθηκε για την αξιοποίησή τους

μέχρι και τα τέλη περίπου του 190υ αιώνα. 1
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Το ενδιαΦέρον για το μεταλλείο αρχίζει σχεδόν ταυτόχρονα με την

απόφαση του Ελληνικού κράτους, το 1861, να ασχοληθεί σοβαρά με την

εκμετάλλευση των γνωστών τότε μεταλλείων. Είναι η εποχή όπου η

μεταλλευτική κίνηση σε όλη την Ελλάδα όπως αναΦέρει και ο Α. Μαν

σόλας (τμηματάρχης το 1876 στο Υπουργείο Εσωτερικών-Διεύθυνση

Δημόσιας Οικονομίας), «ήρχισεν από του έτους 1861, καθισταμένη καθη

μερινώς εντονωτέρα». Και όπως ο ίδιος σημειώνει: «Από του έτους 1867
και μετέπειτα υπεβλήθησαν εις το Υπουργείον Εσωτερικών Ι .086 αιτή

σεις περί παραχωρήσεως μεταλλείων και ορυχείων, περιλαμβάνουσαι

εκατομμύρια στρεμμάτων και άπαντα σχεδόν τα είδη των μεταλλείων και

ορυχείων».

Αυτή την περίοδο φαίνεται πως δόθηκε η άδεια από το κράτος, για

εκμετάλλευση των κοιτασμάτων σιδήρου στην περιοχή του «Αγίου Ιωάν

νου»' διότι όπως μας πληροφορούν και οι πηγές, το μεταλλείο είναι ήδη

γνωστό από το έτος 1870. Από τότε θα πρέπει να ξεκίνησαν και οι πρώ

τες μεταλλευτικές δραστηριότητες στην περιοχή.

Η Δωδεκαετία ανασυγκρότησης, που ακολούθησε με τη διακυβέρνη

ση του Χαρίλαου Τρικούπη, ήταν περίοδος ανάπruξης της βιομηχανίας

και του εξωτερικού εμπορίου. Με την εξέλιξη αυτή το άγονο μέρος της

περιοχής εκτός από την αξία του σαν βοσκότοπος, παίρνει αυτόματα

μεγαλύτερη αξία από το μετάλλευμα που υπάρχει κάτω απ' αυτό και προ

σελκύει το ενδιαΦέρον του εmχειρηματικού κόσμου της εποχής εκείνης

στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Έλληνες εmχειρηματίες και τραπεζΙΚΟί

οργανισμοί επενδύουν τα κεΦάλαια τους στην εξορυκτική δραστηριότη

τα των μεταλλείων της Λάρυμνας, προκειμένου να εξασφαλίσουν πλού

σια κέρδη. Από την άλλη πλευρά στο μικρό ελληνικό κράτος, που ήταν

μια χώρα που «ήθελε να ζήσει και θα ζήσε!.», όπως δήλωνε και ο Χαρί

λαος Τρικούπης, η εξέλιξη αυτή δημιουργεί πολλές ελπίδες διότι η μεταλ

λεία αποτελεί υποδομή της οικονομίας και τη βάση πάνω στην οποία στη

ρίζεται κυρίως η βαριά βιομηχανία.

ΤΟ περιβάλλον που διαμορφώνεται από τα πρώτα κιόλας χρόνια, εξαι

τίας της μεταλλευτικής κίνησης, θα μετατρέψει τη Λάρυμνα σε κέντρο

των εξελίξεων του βιομηχανικού πολιτισμού. Οι μεταλλευτικές εmχειρή

σεις του «Μάτσα» και του «Απέργη» με σημαντικά κεΦάλαια και με ειδι

κευμένο τεχνικό και επιστημονικό προσωπικό θα πρωτοστατήσουν στον

τομέα. Σημαντικά είναι τα τεχνικά έργα που δημιουργούνται για να συμ

βάλλουν αποφασιστικά στη διαδικασία εξόρυξης του μεταλλεύματος

στην περιοχή του «Αγίου Ιωάννου», ενώ οι κύριες εγκαταστάσεις των

μεταλλευτικών εmχειρήσεων γεννιούνται στην καρδιά του λιμανιού της

Λάρυμνας, όπου καταλήγει και το σιδηροδρομικό δίκτυο μεταφοράς του

μεταλλεύματος, καλύπτοντας μια απόσταση 16 περίπου χιλιομέτρων. Το

λιμάνι της Λάρυμνας f"χοντας πρόσβαση στο Βόρειο Ευβοίκό κόλπο, θα

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:42:54 EEST - 54.226.8.97



144 Πέτρος Ν. Σελt'A:oς

γίνει εμπορικό κέντρο διαμετακομιστικού κυρίως χαρακτήρα, με πρώτο

και βασικό εμπόρευμα το μετάλλευμα σιδήρου το οποίο φεύγει όλο στο

εξωτερικό.

Η ανατολή του 200υ αιώνα βρίσκει την Ελλάδα στα γεωγραφικά

σύνορα του Ι 881. Η Ελληνική κοινων(α και οικονομία ταλανίζονταιαπό

προβλήματα που ανάγονταιστον προηγούμενο αιώνα. Κυρίως λόγω της

πτώχευσης του 1893, της ήττας του 1897 και από την επιβολή του Διε

θνούς οικονομικού ελέγχου το 1898. Η Ελληνική βιομηχανία, ωστόσο, με

τη συγκέντρωση των εγχώριων κεφαλαιουχικών πόρων στους κλάδους

καταναλωτικών αγαθών και του ξένου κεφαλαίου στις εξορυκτικές βιο

μηχανίες, σημειώνει ένα νέο ξεκίνημα στις αρχές της πρώτης δεκαετίας

του 200υ αιώνα. Την περΙΟδο εκείνη η μεταλλευτική δραστηριότητα στη

Λάρυ μνα όπως άλλωστε αποδεικνύουν και τα στοιχεία, έχει μια εξελικτι

κή πορεία σημειώνοντας ικανοποιητικές προόδους.

Το ενδιαΦέρον του εmχειρηματικού κόσμου για τα μεταλλεία συνεχί

ζεται αμείωτο. ΤΟ 1901 με Βασιλικό Διάταγμα παραχωρήθηκε στον

Αντώνιο Σταματιάδη έκταση 92.000 στρεμμάτων για έρευνα και εκμε

τάλλευση. Τα αμέσως επόμενα χρόνια, ακολούθησαν και άλλες μεταλ

λευτικές παραχωρήσεις προς διάφορους επιχειρηματίες. Οι μεταλλευτι

κές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στη Λάρυμνα κατά την πρώτη

δεκαετ(α του 200υ αιώνα, είναι: Α) Οι εταιρείες του «Μάτσα>} και του

«Απέργψ!', που συνεχίζουν την εξορυκτική τους δραστηριότητα επεν

δύοντας παράλληλα και σε έργα υποδομής. Β) Η «Ελληνική Εταιρεία

Μεταλλείων)!' με εξαγωγή χρωμιούχου σιδήρου περίπου ΙΟΟ.ΟΟΟ τόνους

το χρόνο και Γ) η «Ανώνυμος Μεταλλευτική Εταιρεία Λοκρίς>} με εξα

γωγή 80.000-ΙΟΟ.ΟΟΟ τόνους το χρόνο σιδηρομεταλλεύματος. Στη Λάρυ

μνα επίσης, είχαν την έδρα τους: Α) η «Εταιρεία Μεταλλείου Αταλά

ντηρ!', και Β) η εταιρεία «Λούτσι)}, παράρτημα της εταιρε(ας Greek iron
ore Corperation Ltd. Όπως αποδεικνύουν τα στοιχεία, η εξορυκτική δρα

στηριότητα των εταιρειών την περίοδο αυτή παρουσιάζει αλματώδη ανά

πτυξη με την παραγωγή να φτάνει περίπου στους 400.000 τόνους ετησίως,

εmΦέροντας βέβαια σημαντικά έσοδα στο ταμείο του κράτους.

Η εκμετάλλευση του κοιτάσματος γινόταν από εmφανειακά λατομεία

(νταμάρια) και από υπόγειες στοές (γαλαρίες). Το εργατικό δυναμικό

<<μυρμιγκιές>!', άντρες και γυναίκες με αξίνες, λοστούς και μεγάλα σφυριά

δούλευαν από «νύχτα σε νύχτα>!', σκληρά, για να ανταποκριθούν στις

απαιτήσεις των εταιρειών. Οι εργάτες, αφού έβγαζαν το μετάλλευμα από

τα λατομε(α και τις γαλαρίες με μικρά «βαγονέτα>}, το συσσώρευαν σε

πλατείες. Έπειτα ακολουθούσε η διαλογή από τις γυναίκες, το καθάρι

σα δηλαδή του μεταλλεύματος από τις πέτρες, το μάρμαρο και τις άλλες

προσμίξεις και το σπάσιμο του σε μικρά κομμάτια. Στη συνέχεια το
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μετάλλευμα φορτωνόταν σε βαγόνια

τα οποία έσερνε ατμομηχανή και μετα

φερόταν στο λιμάνι της Λάρυμνας,

όπου αποθηκευόταν σε μεγάλες πλα

τείες χωρητικότητας περίπου 30.000
τόνων. Στη συνέχεια. ανάλογα με τις

παραγγελίες των εταιρειών φορτωνό

ταν σε πλοίο με χειροκίνητα βαγονάκια

και έφευγε για το εξωτερικό χωρίς

καμία κατεργασία.

Από δημοσίευμα της εφημερίδας

«Η ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ», πληρο.

φορούμαστε πως το 1905, η ημερήσια

παραγωγή της εταιρείας του «Μάτσω)

ήταν 250 τόνοι μεταλλεύματος. Όπως

αναΦέρει μάλιστα ο ίδιος ο επιχειρηματίας «Από του επομένου έτους

(1906) και εφεξής θα είμαι εις θέσιν, συνεπεία των προπαρασκευαστικών

έργων άτινα θα εκτελέσω και άτινα θα είναι έτοιμα μετά 6 περίπου μήνας.

να παραγάγω 500-600 τόνους την ημέραν δηλαδή Ι 50- Ι 80.000 τόνους

ετησίως, ίσως δε και περισσότερον». Η αναφορά επίσης στα οικονομικά

της επιχείρησής του καθρεπτίζει το κλίμα της εποχής: «Είχομεν έως τώρα

τόσα πολλά άλλα πράγματα μάλλον επείγοντα δια τη δουλειά να κάμω

μεν ώστε ούτε καιρός ούτε χρήματα μας έμενον δια τας οικοδομάς.

Τελευταίως όμως επραγματοποιήσαμεν οικονομικόν τινά συνδυασμόν

δι' ου εισηγάγομεν τας μετοχάς μας εις το χρηματιστήριον των Παρισίων

και εξεύρομεν νέα κεΦάλαια. τώρα δε ομού με άλλας συμπληρωματικάς

εγκαταστάσεις θα οικοδομήσω και δια γραφεία και δι' εμε».

Τα μεγαλεπήβολα. ωστόσο. σχέδια του Μάτσα, θα ανατραπούν σε

σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα, λόγω της απρόσμενης ανακάλυψης

του Νικελίου από την εταιρεία «Λοκρίς). Το 1910, η εταιρείας «Λοκρίρ).

ανακαλύπτει στο χημικό της εργαστήριο την ύπαρξη Νικελίου στο μετάλ

λευμα της περιοχής του «Αγίου Ιωάννου». Η ανακάλυψη αυτή έμελλε να

αλλάξει τελείως τα δεδομένα της εκμετάλλευσης. Η εταιρεία «Λοκρίς»

στη συνέχεια συνάπτει διαδοχικές συμφωνίες με τους δικαιούχους των

παραχωρήσεων και αποκτά τα μεταλλευτικά δικαιώματα όλης της περιο

χής. Στα επόμενα χρόνια και ως το 1918, η εταιρεία θα εξορύξει 85.997
τον. μετάλλευμα, το οποίο, με την τότε μέση τιμή των 39.08 δρχ. τον τόνο

(FOB Λάρυμνα), αιιέφεραν έσοδα 3.360.000 δρχ.

Η ζωή στη Λάρυμνα την εποχή εκείνη παρουσιάζει μια έντονη κινητι

κότητα σε σχέση με τα γειτονικά χωριά της περιοχής. Η αναζήτηση εργα

σίας στα μεταλλεία είναι ο βασικός λόγος όπου εργάτες. τεχνίτες, επιστή

μονες, ξένοι περιηγητές, καθώς επίσης και καλλιτέχνες (κυρίως κομπα-
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Ντηζελάμαξα του οίκου KRUPP.

νίες μουσικών), καταφτάνσυν στο χώρο για να ικανοποιήσουν τις προ

σωπικές τους εm.διώξεις. Σημαντικός είναι ο αριθμός των εργατών από

την Εύβοια, τη Μήλο και τη ΣέριΦο. Οι περισσότεροι απ' αυτούς κουβα

λούσαν την εμπειρία των μεταλλείων απ' τις ιδιαίτερες πατρίδες τους, γι'

αυτό άλλωστε δούλεψαν ως εμπειροτέχνες στις υπόγειες εκμεταλλεύσεις,

σε αντιθεση με τον ντόπιο πληθυσμό που απέφευγε την εργασία μέσα στις

γαλαρίες. Οι ντόm.oι προτιμούσαν συνήθως τις υπαίθριες εργασίες.

Κυρίως το φόρτωμα των καραβιών. Λίγο - πολύ αυτές οι συνθήκες θα

χαρακτηρίζουν τη μεταλλεία στη Λάρυμνα και τις επόμενες δεκαετίες.

Η περίοδος 1920-1930
υπήρξε μια δεκαετία

σημαντικών εθνικών εξε

λίξεων που σημάδεψαν τη

μετέπειτα πορεία του

ελληνισμού με άμεσες επι

πτώσεις στο κοινωνικό,

πολιτικό και οικονομικό

πεδίο. Μετά τη Μικρασια

τική καταστροΦή (1922)
και συγκεκριμένα από το

1923, η ελληνική μεταλ-

λεία κατάφερε να σταθερο

ποιήσει την παραγωγή της στα επιπεδα του 1918. Η παραγωγή σιδηρομε

ταλλευμάτων ανήλθε στους 100.115 τόνους. Το 1924 ιδρύθηκε ο «Σύνδε

σμος Μεταλλευτικών Εmχειρήσεων» (Σ.Μ.Ε). Στο ίδιο χρονικό διάστη

μα, η εταιρεία «Λοκρίς», εξακολούθησε να εκμεταλλεύεται το μεταλλείο

στη Λάρυμνα, η οποία όμως από το 1929 το εκμίσθωσε στην «Ανώνυμο

Διεθνή Εταιρεία Μεταλλείων),. Η εταιρεία αυτή (όπως βεβαίως και οι

προηγούμενες) έστελνε το μετάλλευμα στο εξωτερικό, κυρίως στην

Αγγλία, τη Γερμανία και την Ολλανδία ακατέργαστο. Την περίοδο εκεί

νη λειτουργούσαν εJιiσης και άλλα δυο κέντρα εκμετάλλευσης, η Τσούκα

στην περιοχή του ΜαρτΙνου και το Λούτσι. Σε όλες τις τοποθεσίες που

αναΦέραμε η εξόρυξη γινόταν με υπόγειες σήραγγες (γαλαρίες)?

Μια σημαντική εξέλιξη που συνδέεται άρρηκτα με τα μεταλλεία στη

Λάρυμνα, είναι η θαλάσσια επικοινωνία με την πόλη της Χαλκίδας, που

φαίνεται πως ξεκίνησε παράλληλα με τις δραστηριότητες των πρώτων

μεταλλευτικών εταιρειών στην περιοχή. Ήδη το 1905 η εταιρεία του

«Μάτσω> διέθετε καραβάκι με το όνομα «Λούσι", για τη συγκοινωνία

μεταξύ Λάρυμνας και Χαλκίδας. Με τον τρόπο αυτό άνοιξε ένας σπου

δαίος θαλάσσιος εμπορικός δρόμος, με κέντρο το λιμάνι της Λάρυμνας,

που έβγαλε τα χωριά της περιοχής (Λοκρίδας και Βοιωτίας) απ' την απο

μόνωση, λόγω έλλειψης οδικού δικτύου. Η κατάσταση αυτή συνέβαλε
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θετικά στις εμπορικές συναλλαγές. στις κοινωνικές σχέσεις των ανθρώ

πων. καθώς επίσης και στη Λαίκή αρχιτεκτονική του τόπου.

Κατά την τρίτη δεκαετία του 20ου αιώνα. η ζωή στη Λάρυμνα με πολύ

μόχθο τραβούσε το δικό της ανηφόρι. Τα μεταλλεία της περιοχής (Λάρυ

μνα, Τσούκα και Λούτσι). εξακολουθούν να δουλεύουν συμβάλλοντας

στην τοπική και βεβαίως την εθνική οικονομία. Την περίοδο εκείνη εκα

τοντάδες εργάτες, ντόπιοι, αλλά και από άλλες περιοχές της χώρας,

κυρίως από την Εύβοια. εργάζονται στις μεταλλευτικές εταιρείες. Οι mo
έμπειροι και ολιγογράμματοι απ' αυτούς αναλάμβαναν καθήκοντα επι

στάτη. οι υπόλοιποι δούλευαν ως απλοί εργάτες, ή εργατοτεχνήτες στα

διάφορα «πόστα» του έργου. Από παλιούς εργάτες. αναΦέρονται ως

κυριότερες ειδικότητες των εργατοτεχνιτών οι «Μιναδόροι. οι Κασσαδό

ροι, οι Υποστηριχτές, οι Μπαζαδόροι, οι Ξυλουργοί και οι Σιδηρουργοί ή

καμιναδόροι».3 Οι ξένοι εργάτες στεγάζονταν είτε στο συνοικισμό της

Λάρυμνας. είτε στους μικρούς οικισμούς που είχαν χτίσει οι εταιρείες στις

περιοχές εξόρυξης του μεταλλεύματος.

Από μαρτυρίες παλιών εργατών μαθαίνουμε: «πως η δουλειά στις

γαλαρίες ήταν πολύ σκληρή, από το πρωί ως το βράδυ. Ο επιστάτης ήταν

αρμόδιος για τα πάντα. Αυτός έκανε κουμάντο. αυτός έγραφε τα μερο

κάματα. αυτός άμα ήθελε ...σου έκοβε και το μεροκάματο!». αφηγήθηκε

παλιός εργάτης.

Τα μεροκάματα στις γαλαρίες προπολεμικά, ξεκινούσαν από τις 15
δρχ. και έφταναν ως τις 60 και τις 65 δρχ. Αξιοσημείωτο επίσης είναι. πως

το εργατικό προσωπικό. όπως αφηγούνται οι παππούδες σήμερα. πληρω

νόταν κάθε δυο ή και τρεις μήνες!

Παρά τις ομολογουμένως σκληρές συνθήκες εργασίας τον καιρό εκεί

νο και την καθυστέρηση της πληρωμής των εργατών. το μεροκάματο

(από την εργασία στην εταιρεία), αποτελούσε σημαντικό έσοδο για την

τοmκή κοινωνία και για τους κατοίκους των γύρω χωριών. Ειδικά για

τους ντόπιους Λαρυμναίους (άνδρες και γυναίκες), η Φόρτωση των

καραβιών με μετάλλευμα, παρ' όλο που ήταν κουραστική δουλειά, ήταν

μια ανάσα στα οικονομικά τους.

Με αφορμή τη Φόρτωση και την εκΦόρτωση των καραβιών, δημιουρ

γήθηκε από ντόπιους εργάτες. ο πρώτος συνδικαλιστικός πυρήνας στη

Λάρυμνα. Η κίνηση αυτή που οργανώθηκε γύρω στο 1934 με 1935, ονο
μάστηκε: «Σωματείο Φορτοεκφορτωτών») και έφερε την ονομασία «Η

ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕγΗ». ΤΟ σωματείο αυτό δραστηριοποιήθηκε δυναμικά

στον τομέα των φορτοεκφορτώσεων μέχρι και την έναρξη του πολέμου,

τον Οκτώβριο του 1940. Εν τω μεταξύ. την ίδια περΙΟδο. οι μεταλλευτι

κές εταιρείες:που δραστηριοποιούνται στην περιοχή της Λάρυμνας συμ

μετέχουν ενεργά. σε συνεργασία με τη Νομαρχιακή αυτοδιοίκηση. στην

προσπάθεια της πολιτείας για ανάδειξη του εθνικού πλούτου της χώρας.
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Από δημασιευμα της

εφημερίδας «Η

ΕΠΑΡΧΙΑ" πληροφο-

ρούμαστε. ότι το 1931
στην έκθεση της Θεσσα

λονίκης: «Εν από τα μάλ

λον ενδιαΦέροντα τμήμα

τα του περιπτέρου Εθνι

κής Παραγωγής είναι του

Νομού Φθιωτιδοφωκίδος.

Μια πνοή επιστημονικής

Λιθώκτιστοι πυλώνες του otδηροδρομικού δικτύου μεθοδικότητος. μερίμνης

μεταφοράς μΕΤαλλεύματος. και δημιουργίας απ'

άκρου εις άκρον ... ». Μεταξύ των εκθεμάτωνυπήρχανκαι τα «Προ'ί6ντα

των μεταλλείων Λαρύμνης.Τσούκας και Αταλάντης χρωμιούχου σιδή

ρου και νικελίου, χρώμιον Δαουκλή και Δομοκού, λιγνίτου Αγωυ

Κων)τίνου άπαντα επιστημονικώς ταξιθετημένα με τους βαθμούς της

μεταλλικήςσυστάσεώςτων.. ,»!
Σύμ-Φωνα λοιπόν με όλα τα στοιχεία, η Λάρυμνα τον καιρό εκείνο

ήταν το κέντρο της βιομηχανικής ζωής όλης σχεδόν της περιΦέρειας

(Ανατολική Λοκρίδα και Βοιωτία). Ο κόσμος των μεταλλείων είχε ως

βάση για την εξυπηρέτησητων ανα'Γιιώντου τη Λάρυμνα. Και όπως μας

πληροφορείκαι πάλι δημοσίευματοmκής εφημερίδας.Το 1938 δημιουΡR

γήθηκε μεγάλη αναστάτωση στη Λάρυμνα και μάλωτα στους κόλπους

των εργατών με αφορμή το κλείσιμο του Τηλεγραφείου.

«Δεν στερείται μόνον το τηλεγαφείον του Μαρτίνου τηλεγραφητού

αλλά και η Λάρυμνα. αυτή μάλιστα από 3 ολκλήρων ετών! Μια ολόκλη

ρος περιΦέρεια ήτις εξυπηρετείτο από το τηλεγραφεων της Λαρύμνης

είναι υποχρεωμένη να μεταβαίνει εις Αταλάντην ή Χαλκίδα δια να εμβά

ση ή εισπράξη μίαν ταχυδρομικήν επιταγήν ή και δια κάθε άλλην εργα

σίαν της αρμοδιότητος των ταχυδρομείων. Ακόμη πρέπει να σημειωθεί

ότι το εν νεκροφανε(α τηλεγραφεων της Λαρύμνης εξυ.nηρετεί τους εκα

τοντάδες των εργατών των τριών εν ενεργεία μεταλλείων που υπάρχουν

εις πεΡιΦέρειαν ταύτην και των οποίων επίνειον δια την Φόρτωσιν των

μεταλλευμάτων είναι η Λάρυμνα, όπου και τα γραφεία και λοιπαί εγκα

ταστάσεις των εταιρειών».

Και εδώ που βρισκόμαστε. στο τέλος .nερίπσυ της νις δεκαετίας του

200υ αιώνα. η ζωή των χωρικών στη Λάρυμνα κυλά ήρεμα, απαλλαγμέ

νη από την αποπνικτική ατμόσΦαιρα των πολέμων και των εν γένει ανω

μαλιών,που διαδέχονταν η μια την άλλη για πολλά χρόνια. Αλλά η ομαλή

αυτή πορεία δεν θα διαρκέσει για πολύ καιρό ακόμα. Στην παγκόσμια

ατμόσφαιρα άρχισαν να παρουσιάζονται σύννεφα, τα οποία. συνδυαζό-
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μενα και με ορισμένα ντοκουμέντα, όπως η επίθεση της Ιταλιας κατά της

Αβησσυνίας και η εξαγγελία του Φύρερ «περΙ ζωτικού χώρου» κλπ., έδει

χναν ότι πλησίαζε η ώρα για εκείνο που ενδόμυχα φοβόταν ο κόσμος.

Από μαρτυρίες Λαρυμναίων, κυρΙως εργατών, μας γΙνεται γνωστό ότι

την περΙΟδο εκείνη και συγκεκριμένα από το 1937, υπηρχε μια πίεση από

τη διοΙκηση της εταιρείας, η οποία σημειωτέον βρισκόταν σε Ιταλικά

χέρια, με τοπικό Διευθυντή τον Ιταλό «Φουλαδόρ», για αύξηση της

παραγωγής σε μετάλλευμα. Από το 1937 μάλιστα, όπως αφηγούνται παλι

οί εργάτες, μέχρι και τις παραμονές του πολέμου (1940) υπίιρχε μια έντo~

νη κίνηση από Γερμανικά βαπόρια, τα οποία έρχονταν κάθε 15 μέρες

περΙΠΟυ στη Λάρυμνα και Φόρτωναν μετάλλευμα. Το γεγονός αυτό είχε

προκαλέσει εντύπωση στην τοπική κοινωνία. Βέβαια, οι όποιες απορίες

στα χρόνια εκεΙνα δύσκολα εύρισκαν την απάντησή τους. Τι ακριβώς

γινόταν από πλευράς της Γερμανίας και που αποσκοπούσε ο εφοδιασμός

της με μεγάλες ποσότητες σιδηρονικελιούχου μεταλλεύματος, το πληρο

φορούμαστε από τις σημειώσεις του Μποδοσάκη.

Ο Μποδοσάκης, που έμελλε πολύ αργότερα να συνδέσει το όνομά του

με το μεταλλεΙΟ της Λάρυμνας, τα χρόνια εκείνα πραγματοποιούσε

συχνές επισκέψεις στη Γερμανια λόγω των επαγγελματικών του υπoχρε~

ώσεων, εΙχε λοιπόν την ευκαιρία να πληροφορεΙται και να βλέπει πολλά

αποκαλυπτικά στοιχεία, που αποδείκνυαν ότι η Γερμανια ετοιμαζόταν

πυρετωδώς για τη μεγάλη σύρραξη. Όπως αναφέρει ο (διος στις σημειώ

σεις του, εΙχε διαπιστώσει, πως από το 1937 οι Γερμανοί είχαν αρχίσει να

κατασκευάζουν κάλυκες διαΦόρων ειδών όχι από χαλκό, όπως συνήθως,

αλλά από χάλυβα, προέβλεπαν δηλαδή ότι σε περίπτωση πολέμου δεν θα

είχαν τη δυνατότητα να εισάγουν χαλκό, λόγω αποκλεισμού. Έτσι εξη~

γείται ο εφοδιασμός τους την περΙΟδο εκείνη (με τη βοήθεια των Ιταλών

βέβαια), με μεγάλες ποσότητες μεταλλεύματος από το μεταλλείο της

Λάρυμνας.

Με την κήρυξη του Ελληνσίταλικού πολέμου τον Οκτώβριο του 1940,
τα μεταλλεια σταμάτησαν τη λειτουργία τους. ΕπακολουθεΙ η κάθοδος

των Γερμανών και η σκληρή κατοχή της Ελλάδας από τις δυνάμεις του

άξονα. Τα χρόνια που ακολουθούν είναι σκληρά, πέτρινα! Τον Μαίο του

1941, τα δικαιώματα της εταιρεΙας «ΛοκρΙς», τα εξαγόρασε Ιταλική εται~

ρεία. Την περίοδο εκεΙνη οι αρχές Κατοχής (Γερμανοί και Ιταλοι), έχο

ντας μεγάλη ανάγκη σε σιδηρονικέλιο, φρόντισαν με κάθε ,τρόπο να επα

ναλειτουργήσουν τα μεταλλεία της Λάρυμνας. Τη λειτουργία του

«έργου» την πέτυχαν με αναγκαστική εργασία, εκμεταλλευόμενοι την

ισχύ των όπλων και την ανάγκη επιβίωσης του κόσμου, με εργατικό δυνα

μικό κυριως από τη Λάρυμνα, το Κόκκινο Βοιωτίας και από την Εύβοια.

Τη διοίκηση του «έργου» στην Κατοχή την εΙχαν αναλάβει οι ΓερμανοΙ,

όπου αποτελούσαν και την επιστημονική ομάδα για την εκμετάλλευση.
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Τη φύλαξη των εξορύξεων, των τεχνικών έργων, των μηχανημάτων και

γενικά των εγκαταστάσεων στη Λάρυμνα και στον «1\γιο Ιωάννη» την

είχαν υπό την ευθύνη τους οι ΙταλοΙ

Σύμφωνα λοιπόν με μαρτυρίες ντόπιων εργατών, που δούλεψαν την

περίοδο εκείνη στο «έργφ>, το μεταλλείο του «Αγίου Ιωάννου» στην

Κατοχή «δούλεψε mo πολύ απ' τα προηγούμενα χρόνια», Οι Γερμανοί

μάλιστα φρόντισαννα πάρουν την καλύτερη ποιότητα! Το μετάλλευμα

φορτωνότανσε πλofα κατασκευασμένααπό τσιμέντοτα οποία,σύμΦωνα

με πληροφσρίεςπήγαινανστη Στυλίδα. κατ' άλλους στη Θεσσαλονίκη,κι

εκεί γινόταν μεταΦόρτωσητου μεταλλεύματοςσε βαγόνια και έφευγε με

τραίνο για τη Γερμανία.

Με την εξαγγελία της συνθηκολόγησηςτων Ιταλών με τους Συμμά

χους και συγκεκριμέναστις 10 Σεπτεμβρίου 1943. μετά από συντονισμέ

νες ενέργειες του ι ου Λόχου του Ε.Α.Μ. Λοκρίδας (11/36 Τάγματος). με

επικεφαλής τον «Λοκρό» (μόνιμος υπολοχαγός Σωτ. Τσιτσιπής) και με τη

συμβολή των τοπικών οργανώσεων, οι αντάρτες κατάφεραν να αφοπλί

σουν σύσσωμη τη φρουρά του «έργου» (170 Ιταλούς και 13 Γερμανούς).

Στις 27 Απριλίου Ι944 ακολουθεί και δεύτερη επιχείρηση των ανταρτών

όπου κατέστρεψαν με εκρηκτικά μια ατμομηχανή μεταφοράς μεταλλεύ

ματος στον «Άγιο Ιωάννη,), τμήματα του σιδηροδρομικού δικτύου μετα

φοράς μεταλλεύματος, καθώς επίσης και την προβλήτα Φόρτωσης των

καραβιών στη Λάρυμνα. Με την ενέργεια αυτή η λειτουργία του μεταλ

λείου έπαψε. Η διακοπή της εκμεταλλεύσεώς του κράτησε. λόγω και του

εμφυλίου, μέχρι το 1952.
Υπολογίζεται πως στο διάστημα της κατοχής μεταΦέρθηκαν λάθρα

στη Γερμανία, εκατοντάδες χιλιάδες τόνοι νικελιούχου μεταλλεύματος

εξαιρετικής ποιότητας. Οι Φήμες λένε ...πως το μετάλλευμαπου πήραν οι

Γερμανοί τότε, έφτασε να έχει 2,5 - 5% περιεκτικότητα σε Νικέλιο!

Μετά την απελευθέρωση, τα μεταλλεία της Λάρυμνας θεωρήθηκαν

εχθρική περιουσία και περιήλθαν στην κυριότητα του Ελληνικού Δημο

σίου με το Νόμο «περί εχθρικών περιουσιών». Το 1952. όταν τέθηκαν οι

βάσεις της οικονομικής ανασυγκρότησης της Ελλάδας, μεταξύ των μεγά

λων αναπτυξιακών έργων που αποφασίσθηκαν να προωθηθούν άμεσα

ήταν και η αξιοποίηση των (<οιδηρονικελιούχων» μεταλλευμάτων της

περιοχής της Λάρυμνας.

Στις 15 Μα·{ου του ίδιου χρόνου, έπειτα από διεθνή διαγωνισμό. η

παραχώρηση της εκμεταλλεύσεως των μεταλλείων της Λάρυμνας κατα

κυρώθηκε στην εταιρεία «Χημικών πρσ"ίόντων και Λιπασμάτων» του

Μποδοσάκη. Η σύμβαση παραχωρήσεως εγκρίθηκε από τη Βουλή στις 23
Σεπτεμβρίου με το νόμο 2.207/1952.

Σύμφωνα με τους όρους της συμβάσεως, η ανάδοχος εταιρεία ανα-
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λάμβανε την υποχρέωση να οργανώσει την εκμετάλλευση των «σιδηρονι

κελιούχων» κοιτασμάτων, με ελάχιστη ετήσια παραγωγή 130.000 τόνων

μεταλλεύματος, και την επί τόπου μεταλλουργική κατεργασία με χρήση

εγχώριων καυσίμων, κυρίως λιγνίτη για την παραγωγή μεταλλικών κρο

καλών (loupes metaIliques), στις οποίες θα συγκεντρωνόταν ο σίδηρος και

το νικέλιο υπό μεταλλική μορΦή, με περιεκτικότητα σε νικέλιο 5%. Σε

επόμενη Φάση θα επεδιώκετο η παραγωγή καθαρού και εμπλουτισμένου

σιδηρονικελίου.

Η εταιρεία Λιπασμάτων εκμεταλλεύτηκε το μεταλλείο μέχρι το 1963,
οπότε εκχώρησε τα δικαιώματα της στη «Μεταλλευτική και Μεταλλουρ

γική Εταιρεία Λαρύμνης ΛΑΡΚΟ», που τότε ιδρύθηκε. S Από την πρώτη

στιγμή η «Λάρκο» φρόντισε για την καλύτερη και αποδοτικότερη αξιο

ποίηση του μεταλλείου, με την προσθήκη νέων μηχανημάτων, επέκταση

των υπόγειων στοών και την εφαρμογή νέων εκσυγχρονισμένων μεθόδων

εκμεταλλεύσεως. Αποτέλεσμα όλων αυτών των προσπαθειών ήταν να

αυξηθεί η παραγωγή μεταλλεύματος από 72.500 τόνους nερίπου το 1966,
σε 485.000 τόνους το 1972.6

Από εδώ και πέρα η μεταλλευτική και παράλληλα μεταλλουργική δρα

στηριότητα στη Λάρυμνα nερνάει σε μια άλλη Φάση, η οποία, δεν μοιάζει

καθόλου με την προηγούμενη. Η πλήρης εκμηχάνιση των διαδικασιών

εξόρυξης του μεταλλεύματος στην περιοχή του «Αγίου Ιωάννου», σύμ

φωνα με τις σύγχρονες τεχνολογικές εξελίξεις στην εκμετάλλευση υπό

γειων κοιτασμάτων, και η πυρομεταλλουργική επεξεργασία του μεταλ

λεύματος στις εγκαταστάσεις της Λάρυμνας, για την παραγωγή σιδηρο

νικελίου, παραμερίζουν σιγά-σιγά όλα τα παλιά στοιχεία και της πρακτι

κές.

Οι λιθόκτιστες εγκαταστάσεις και το δίκτυο μεταΦοράς του μεταλ

λεύματος που κατέληγε στο λιμάνι της Λάρυμνας εγκαταλείΦθηκαν. Οι

μηχανές, τα εργαλεία και γενικά όλος ο παλιός εξοπλισμός που συνέβαλ

λε στην παραγωγή και στην τεχνική υποστήριξη του «έργου», επειδή

έληξε η ενεργός ζωή του παραγκωνίσθηκε και δυστυχώς, λόγω άγνοιας

και υποτίμησης πολλές Φορές, αντιμετωπίστηκε εχθρικά, με αποτέλεσμα

σήμερα πολλά απ' αυτά τα στοιχεία να μην υπάρχουν κι αυτά που πει

σματικά παραμένουν, ακόμα όρθια, περιμένουν, ανυπεράσmστα, τον

αφανισμό τους απ' τη Φθορά του χρόνου.

Δυστυχώς, η βιομηχανική κληρονομιά στη Λάρυμνα, που αποτελεί

τμήμα της πολιτιστικής κληρονομιάς της πατρίδας μας, έχει αγνοηθεί

παντελώς εδώ και πολλά χρόνια, με αποτέλεσμα σήμερα να κινδυνεύει να

εξαφανιστεί από τον φυσικό της χώρο. Η παρούσα αναφορά μας, σκοπό

έχει ν' αναδείξει αυτή την κληρονομιά της βιομηχανίας και της εργασίας,

που βρίσκεται ξεχασμένη και κριμένη δίπλα μας, αλλά όχι για πολύ

ακόμα!
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Κυρίες και Κύριοι σύνεδροι,

Η βιομηχανική κληρονομιά της Λάρυμνας είναι μια πολιτισμική επέν

δυση που πρέπει να την παραδώσουμε στις επόμενες γενιές ως γνώση

πολύτιμη. Πιστεύουμε, ότι με την έμπρακτη συνεργασία της πολιτείας,

της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, των πολιτιστικών φορέων και οργανισμών,

αλλά και της σύγχρονης εταιρείας «Λάρκο», μπορεί να προχωρήσει το

σημαντικό έργο της διάσωσης των μνημείων της βιομηχανικής κληρονο

μιάς, που μέσα στη σιωπή τους συνυπάρχουν οι μνήμες από το παρελθόν

και οι προτροπές για το σήμερα.

Με τον τρόπο αυτό Οα διατηρηΟεί η ιστορική μνήμη. που η σημασία

της σε σχέση με άλλες ιστορικές περιόδους έγκειται στο ότι ζούμε σε

πρώτο πρόσωπο το τέλος ενός πολιτισμού, του βιομηχανικού πολιτισμού,

που οι άκρες του φτάνουν μέχρι σήμερα, και την αρχή ενός άλλου του

μεταβιομηχανικού πολιτισμού.

Σας ευχαριστώ ο/7Όλύ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Ι) Η εγκατάλειψη της μεταλλοΦόρου περιοχής του Αγίου Ιωάννου κατά τη διάρκεια

της αρχαιοελληνικής περιόδου θα πρέπει να οφείλεται στο γεγονός, ότι τα πλουσιότερα

κοιτάσματα εντοπίζονται σε μεγάλο βάθος, κυρίως δε του Νί που αυξάνει από την οροΦή

προς το δάπεδο του κοιτά- σματος. Ως εκ τούτου το κόστος της εκμετάλΝουσης για τους

αρχαίους θα ήταν τρομερά μεγάλο. Οι αρχαίοι έλληνες, με το πολύ ανα.Jπυγμένο εμπόριο

τους. προτιμούσαν να προμηθεύονται τα μέταλλα καθαρά από τους τόπους παραγωγής

τους.

2) Κατά τον Β' Π.Π. έγινε διακοπή της εκμεταλλεύσεως των μεταλλευμάτων ΛουτσΙ

ου και Τσούκας τα οπο(α και σήμερα (2007) παραμένουν ανενεργά.

3) Μιναδόρος, Ο εργάτης ειδικευμένος στο να σκάβει και ν' ανοίγει μεταλλευΤΙΥ.ές

στοές με τη χρήση εκρηκτικών υλικών (ορύκτης).

-Κασσαδόρος. Ο τεχνίτης που «έντυνε» με υποστυλώματα το εσωτερικό της γαλαρίας.

-Υποστηριχτής, Ο τεχνίτης που συντηρούσε τις ξυλοδεσιές και τα υποστυλώματα στις

γαλαρίες.

-Μπαζαδόρος, Ο εργάτης που αφαιρούσε τα μπάζα από τις γαλαρίες (εκχωματιστής).

4) Ενδεικτική μέση ανάλυση οιδηρονικελιούχου μεταλλεύματος Λαρύμνης

Νί=l. Co=O,07. Fe=36. (Fe203)=47, Si02=14. Mg0=4.5, Ca0=2. Μη=Ο,5
(Mn02)=O.80. As=O,02. ΑI203=15, Cr203=3, S=O,8, Απώλεια ΠlIρώσεως 12

5) Η εταl{lεία «ΛΑΡΚΟ... ιδρύθηκε το έτος 1963 Υ.αι άνηκε στο συγκρότημα των εται

ρειών ιδρύματος Μποδοσάκη. Ί'!ταν θυγατρική Etal{lEW της εταl{lε1ας Χημικών Προ"ίό

ντα/ν και Λιπασμάτων -η οποία άνηκε εΠΙσης στο συγκρότημα Eτal{lEMV ιδρύματος Μπο

δοσάκη- και από αυτήν πήρε τα δικαιώματα εκμεταλλεύσεως του Μεταλλείου Αγίου

Ιωάννου (Νέο Κόκκινο).

6) Τα νικελιούχα σιδηρομεταλΝούματα από 130.801 τον. το 1967 (πρώτος χρόνος

κανονικής λειτουργ1ας του συγκροτήματος). αυξήθηκαν σε 2.049.724 τον. το 1977
(1.467%). Το νικέλιο. από 2.433 τον. το 1967 αυξήθηχε σε 16.448 τον. το 1976 (576%).

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Ι. Αφηγηματικές πηγές

-Βυτερούλης Ευάγγελος (Λάρυμνα, 1.2.2002)
-Δαλόκας Κωνσταντίνος του Γεωργίου (Λάρυμνα. 1997)
-Κολένδρος Βασίλειος (Λάρυμνα. 1997 & 9.5.2007)
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-KυρίΤσ!J Χρυσούλα (Πειραιάς, 2004)
-Κωτσαλάς Κωνσταντίνοςτου Νικολάου (Μαρτίνο, 12.12.2000)
-Λέκκας Δήμος του Κωνσταντίνου(Λάρυμνα, 4.5.2003)
-Μαρκόπουλος Αντώνιος ή Νερούτσος(Λάρυμνα.23.8.1998)
-ΜαρκόπουλοςΤάκης (Λάρυμνα, 2000)
-Μαστροκωστόπουλος Επαμεινώνδας(Λάρυμνα. 1997)
-Μαστροκωστόπουλος Κωνσταντίνος (Λάρυμνα, 28.1.2001)
-Μαστροκωστόπουλος ΧριστόΦορος(Λάρυμνα, 7.1.2008)
-Μύθης Δημητράκης του Μιχαήλ (Μαρτίνο, 1991)
.Πάνος Κωνσταντίνος του Θεοδώρου (Λάρυμνα. 1994)
-Παπασταμέλος Γεώργιος του ΑΟανασίου (Λάρυμνα, 2003)
-Πολίτης Κωνσταντίνος του Δημητρίου (Λάρυμνα, 1993)
-Ρούσσης Κωνσταντίνος του Ανέστη (Λάρυμνα, ] 3.4.1994. 2.6.1998, 2005)
-Σελέκος Πέτρος του Αγγέλου (Λάρυμνα, 1988)
-Σελέκος Κωνσταντίνος του Δημητρίου (Λάρυμνα, 1993)
-Σελέκος Νικόλαος του Πέτρου (Λάρυμνα, 2001)
-Σταματάκης Ιωάννης του Νικολάου (Λάρυμνα, 23.5.2004)
-Τσελεμάρκος Γεώργιος του Κωνσταντίνου (Λάρυμνα.9.10.2005)
-Τσελεμάρκος Νικόλαος του Θαλασσινού(Λάρυμνα, Μάρτιος 2003)
-Φραγκάκης Εμμανουήλτου Ευαγγέλου (Κόκκινο Βοιωτίας, 2004)
-Φραγκάκης Σταμάτιος του Ευαγγέλου (Κόκκινο Βοιωτίας, 2005)
11. Γενικά βοηθήματα

Ι) Γεώργιου Κ. Μίχα: Το Μαρτίνο (Μουζάκ) και τα προερχόμενα απ' αυτό Λάρυμνα,

Λούτσι, Πύργος, Λούτσι ]978
2) Δημήτρη Μπότση: Η βαριά βιομηχανία στ/ν Ελλάδα, εκδ. Κέδρος 1977
3) Ειρ. Θεοδοσίου & Δημ. Γαλανάκης: Αναγνωριστική ερευνητική προμελέτη και

προτάσεις για την ανάδειξη της γεωλογικής κληρονομιάς της ευρύτερης περιοχής του

φαραγγιού κεφαλόβρυσου στο Δ.Δ. Λάρυμνας, (ΙΓ.Μ.Ε.) Αθήνα 2004
4) Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ (επτά ημέρες) τ. ΚΗ': Η Ελλάδα τον εικοστό αιώνα] 900-1930
5) Κώστα Πεντεδέκα: Σωτήρης Λ, Τσιτσιπής-Ο ηρωικός ΛΟΚΡΟΣ, εκδ.

ΕΝΤΟΣ,] 998
6) Κώστας Χ. Χατζιώτης: Πρόδρομος Μποδοσάκης ΑΟανασιάδης 189] -1979,

Ίδρυμα Μποδοσάκη, Αθήνα 2005
7) ΛΑΡΚΌ(Α.Ε.Μ. & Μ.Ε.Λ.) - Ενημερωτικό φυλλάδιο, Αθήνα] 973
8) ΜάνΟου Κ. Χριστσφόρου: Η Οπουντ(α Λοκρίδα& η Αταλάντη, τ. 3, Αθήνα 1994
9) NEQTEPON ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΙΚΟΝΛΕΞΙΚΟΝ'ΉΛΙΟΥ"

10) ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΒΙQΓΡΑΦΙΚΌ ΛΕΞΙΚΟ - ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ 1990
11) Πέτρος Ν. Σελέκος: Λάρυμνα] 800-2000 (ιστορική αναδρομή 200 χρόνων), εκδ.

Β'Σ.Π.I.Κ.Λ.,2003

12) Σύνδεσμος Μεταλλευτικών Εmχειρήσεων: Ο Ελληνικός Ορυκτός Πλούτος.

Αθήνα 1979
13) Σύνδεσμος Μεταλλευτικών Εmχειρήσεων: Ιστορία του Σ.Μ.Ε. (80 χρόνια

Σ.Μ.Ε.), Δικτυακός τόπος htIp:/f66. 165.120 ,21/history_gr.html
14) Υπουργείο Πολιτισμού: Βιομηχανική Αρχαιολογία, Αθήνα] 989

111. ΑΡθΡΑ
Εφημερίδα: "Η ΕΠΑΡΧΙΑ", «Από την έκΟεσιν της Θεσσαλονίκης - Το περίπτερον

του Νομού ΦΘ)ΚΙΔΟΣ", Λαμία 24.9.1931
Εφημερίδα: 'Ή ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ" Α' έτος αριΟ. 9, «Από τον μεταλλευτικόν

πλούτοντηςΕλλάδος», Αθήνα 1905
Εφημερίδα: "ΦιλελεύΟερη Φθιώτιδα" αρ. φυλ. 41, «ΦΟιωτικέςειδήσειςτου 1938 από

εφημερίδες της εποχής», επιμέλεια Κώστα Δημ. Γαλλή, εκδ. Κων. Ευστ. Γκλέτσος,

Αθήνα, Νοέμβριος-Δεκέμβριος] 998
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Πφιοδικό Στtρεάς "ΗΜΕΡΕΣ" Να13, "Φάκελλος Λάρχο», εκδ. Ανδρέας Κούκου

ρας, ΧαλκΙδα Δεκέμβριος 1992
IV. Το Φω1:0γ~αqΗκό υλικό π~οέρχι"'tαι από το αρχείο ΤΟ\l συΎγ~αφέα

810rΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Ο ΠΕΤΡΟΣ Ν. ΣΕΛΕΚΟΣ κατάγεται από τη Λάρυμνα

Λοκρίδας και γεννήθηκε το 1967 στη Λαμία. ΑποΦοίτησε

από το Γενικό Λύκειο της Λάρυμνας και οτ/ συνέχεια σπού

δασε εφαρμοσμένη πληΡοΦορική στην CONTROL DATA
(τμήμα ανάλυσης και προγραμματισμού). Υπηρέτησε ως έφε

δρας αξιωματικός του Μηχανικού σε διάφορες μονάδες και

υπηρεσίες του στρατεύματος.

Εχει παρακολουθήσει επιμορφωτικά σεμινάρια πληρο

• φορικής στο Ινστιτούτο Επιστημονικών Εφαρμογών Αθη

νών (ΙΝ.ΕΠ.ΕΦ.). Καθώς επίσης και εκπαιδευτικά προγράμματα Ιστορίας και

ΛαογραΦίας του Ινστιτούτου Διαρκούς Εκπαίδευσης του Υπουργείου Εθνικής

Παιδείας και Θρησκευμάτων. Έχει συμμετάσχει επίσης σε ειδικό "εκπαιδευτι

κό πρόγραμμα εθελοντικής δράσης για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών"

του Υπουργείου Εσωτερικών Ι Γ, Γ, Πολιτικής Προστασίας.

Από το 1991 ως το 2005 εργάστηκε σε μηχανογραφική υπηρεσία της εται

ρείας «ΛΑΡΚΟ» στο εργοστάσιο της Λάρυμνας, Από το 2005 έχει αναλάβει

καθήκοντα στο τμήμα διαχείρισης και διακίνησης υλικού της ίδιας εταιρείας,

Έχει ασχοληθεί ενεργά με την Τοπική Αυτοδιοίκηση και για (8) χρόνια ήταν

μέλος του Δ,Σ, της Κοινοτικής Βιβλιοθήκης Λάρυμνας.

Με την Ιστορική Έρευνα και τη ΔημοσιογραΦία ασχολείται από τα μαθητι

κά του χρόνια. Μεγάλο μέρος της ερευνητικής του δραστηριότητας αφορά, η

καταγραΦή και μελέτη της προ-βιομηχανικής και πρωτο-βιομηχανικής κληρο

νομιάς της Λοκρίδας. Έχει μετάσχει σε συνέδρια. επιστημονικές συναντήσεις

και ημερίδες, με διαλέξεις που αφορούν θέματα Νεώτερης Ελληνικής Ιστορίας

και Λα'ίκού Πολιτισμού του Στερεοελλαδικού χώρου. Κείμενα και εργασίες του

έχουν δημοσιευθεί σε πρακτικά συνεδρίων, σε περιοδικά, σε εφημερίδες της

Φθιώτιδας και στο Διαδίκτυο.

Συμμετέχει στη σύνταξη-επιμέλεια και έκδοση του περιοδικού

«ΑΠΟΛΠΟΥΣ», που εκδίδεται στην Αταλάντη cιι-τό το 2000 και συνεργάζεται

επίσης με το περιοδικό "ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΣ" .
Είναι μέλος του "Ινστιτούτου των Ελληνικών Μύλων (1.τ.Ε.Μ.)'Ό Μέλος του

"Συνδέσμου ΕΦέδρων Αξιωματικών Νομού Φθιώτιδας". Εμ.;τνευστής-Ιδρυτικό

μέλος και Γενικός Γραμματέας από το 1993, του "Συλλόγου Προστασίας Ιστο

ρικής Κληρονομιάς Λάρυμνας".

Έχει γράψει την ιστορική μονογραΦία: «Συμβολή στην ιστορία των βαλ

κανικών πολέμων - lωάννης Αλ. Μαυροδήμος 1885-1912», εκδ. 1998. Και τη

μονογραΦία: «Λάρυμνα 1800-2000, ιστορική αναδρομή 200 χρόνων», εκδ. 2003.
ΟΙ εν λόγω εργασίες του έχουν προταθεί για ψηφιοποίηση από την

"AIANTEIO ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ" στα πλαίσια της

υλοποίησης ειδικού προγράμματοςψηφιοποίησηςβιβλιοθηκώντου ΥΠΕΠΘ.

Είναι παντρεμένος με την Μαρία Κωστάρα. και f:χει δυο παιδιά, την Κων

σταντίνα και τον Νίκο.
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ΕIΣΗrΗΤΗΣ

Λεωνίδας Ιωάννου Καρφής

ΑνΤΙσ1ράτηγος ΕΑ-ΑΣ ε.α. Πτυχιούχος Νομικής Σχολής

Πανεπιστημίου Αθηνών, Μέλος Δ.Σ. Σ.Ε.Εθ.Α.

και Συλλόγου Απανταχού Δικαστριωτών

θΕΜΑ

Οι περί τον Τυμφρηστόν oικovντες και η ZημιαVΉ (Δίκαστρο)

στην Τουρκοκρατία

Ε
πιτρέψτε μου να συγχαρώ τον Πρόεδρο, Δήμαρχο Λαμιέων, κ.

ΚΟ1ρωνιά και τα μέλη της ΟUΥανωτικής Επιτ@οπής, Κ.κ. Ανα

στάσιο Καραναστάση και Ιωάννη Μακρή, για την άψογη διοργάνω

ση 10υ 40\1 Συνεδρίου Φθιωτικής Ιστοuίας, 10 οποίο πισιεύω, ότι θα

καταΥαάψει πολλά ιστο@ικά (Μοιχεία της Φθιώηδας.

Π@οσωπικά εκφράζω τις θερμές μου ευχαριστίες, για την τιμή που

μου δίν"αι, να συμμετάσχω στο Συνέδ@ω σας.

Κυρίες, Κύριοι,

Ο όρος «περί τον Τυμφρηστόν σικούντερ) διατυπώθηκε από τον ιστο

ρικό και λόγιο Δημήτριο Αινιάνα, για να προσδιορίζει ιστορικά τους

ανατολικά του Τυμφρηστού κατοίκους των Αγράφων. «Περί τον Τυμ

φρηστόν οικούντερ), κατά τον Αινιάνα, είναι οι κάτοικοι των χωριών

Μαυρίλου, Κάψης (Τυμφρηστός), Νεοχωρίσυ, Παλαιοκάστρου, Μερκά

δας, Πιτσιωτάς, Περιβλέπτου, Ζιώψης (Αγιος Γεώργιος) και Ζημιανής

(Δικάστρου). Ο όρος δεν αμφισβητήθηκε και καθιερώθηκε από την

ιστορική έρευνα.

Η περιοχή Τυμφρηστού

είναι ορεινή, σχηματίζει διά

βαση και ήταν σπουδαίο

«στρατιωτικό σημείο» μετα

ξύ Ανατολικής και Δυτικής

Στερεάς Ελλάδας. Έχει

εξαιρετικούς βοσκότοπους,

που εκμισθώνονταν κατά

την Βυζαντινή περίοδο σε

κτηνοτρόφους, οι οποίοι Η περιοχή-διάβαση Τυμφρηοτού.
αποκαλούνταν κουτσό-Βλα-

χοι ή Βλάχοι Τυμφρηστού και τα χωριά τους είχαν την κοινή ονομασία

«Βλαχοχώρια». Ήταν και τόπος καταφυγής και απόκρυψης ληστών και
ζωοκλεπτών.
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Οι κάτοικοι της, απόγονοι των Δολόπων, ήταν λαός κτηνοτροφικός,

JWλεμικός, ελεύθερος και ανυπότακτος. Υπεράσπιζαν τους βoσκότo~

πους, προστάτευαν τα κοπάδια τους από τους ληστές και ζωοκλέmες,

αλλά επέδραμαν και προς τις πεδινές περιοχές του Σπερχειού και Θεσ·

σαλίας, για αρπαγή κυρίως αγροτικών προίόντων. Έτσι, είχαν αποκτήσει

μια στοιχειώδη «πολεμική και αμυντική υποδομή και εμπειρία~).

Ο περιηγητής Βενιαμίν, ο οποίος διήλθε το 1196, από την Υπάτη,

έγραψε: «ενταύθα άρχεται η Βαλαχία (Βλαχία), ής οι κάτοικοι διαμένου

σι επί των ορέων ... ούτοι καταβαίνοντες εκ των ορέων, λεηλατούσι την

χώραν και λάφυρα αρπάζουσι... είναι δυσπολέμητοι, υπ ούδενός άχρι

τούδε ενικήθησαν και διά το απροσπέλατον των τόπων, εν οίς οικού

σιν ... ούτοι δεν είναι ούτε χριστιανοί, ούτε Εβραίοι, εις τούτους ουδένα

τύπον θρησκείας διέγνωσα... ».
Από τη μαρτυρία αυτή καταγράφω τέσσερα ιστορικά και ιδιότυπα

στοιχεία: «οι περί τον Τυμφρηστόν οικούντες», κατά την Υστερο-Βυζα

ντινή περίοδο. περίοδο προ της Τουρκοκρατίας, ήταν δυσπολέμητοι, δεν

νικήθηκαν ποτέ, η περιοχή τους ήταν απροσπέλαστη στους εχθρούς και

δεν είχαν καμιά θρησκεία.

Επιδ(tομές: - Αποδιώξεις: Τού(tκων

Οι επιδρομές των Τούρκων στα χωριά Τυμφρηστού άρχισαν προ της

αλώσεως της ΚωνΙπόλεως. Οι Τούρκοι, από το 1393, μετά την νίκη τους

κατά των Σέρβων στη μάχη του Κοσσυφοπεδίου, άρχισαν τις επιδρομές

τους κατά της Ελλάδας για τον εξισλαμισμό και την στρατολόγηση των

κατοίκων της, «προς ενίσχυσιν των δυνάμεών των και εκπλήρωσιν του

απώτερου σκοπού των, της αλώσεως της ΚωνΙπόλεωρ •.
Επέδραμαν κατά της Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας, «γενόμενοι

κύριοι των Νέων Πατρών (γπάτης)>>, κατά τα έτη 1393-1402 με αρχηγό

τον Βαγιαζίτ Α'. 1414-1416 με αρχηγό τον Μωάμεθ Α', 1423 με αρχηγό

τον Τουρχάν Πασά και 1446, με αρχηγούς τους Ομάρ Πασά και τον

Τουρχάν Πασά και συνέχισαν τις επιδρομές τους και μετά την άλωση

της ΚωνΙπολεως, το 1453.
Ο λόγιος'. Βορτσέλας, από το Παλαιόκαστρο, γράφει ότι, κατά τις

επιδρομές των Τούρκων «εγένετο πάταγος και όστις ήθελε επιζήσει,

όφειλε να παραδοθεί εις την αιχμαλωσίαν και τον εξισλαμισμόν» και ο

ιστορικός Λαόνικος Χαλκοκονδύλης αναΦέρει, ότι οι Τούρκοι το 1393
«κατέσκαψαν» την πόλη των Νέων Πατρών (Υπάτη).

Οι κάτοικοι των πεδινών περιοχών της επισκοπής Νέων Πατρών ανα

γκάσθηκαν πολλές φορές από το 1393, αλλά κυρίως μετά το 1453, να προ

σΦύγουν στην «απροσπέλαστη» περιοχή Τυμφρηστού, όπου μπορούσαν

να «διασωθούν από την αιχμαλωσία και τον εξισλαμισμό», αλλά και να

πολεμήσουν τους Τούρκους. Έτσι, η περιοχή Τυμφρηστού έγινε τόπος
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Οι περί τον Τυμφρηστόν οικούντες και η Ζημωνι'ι στην Τουρκοκρuτ(ιι J57

καταφυγής των χριστιανών και επιδρομών των Τούρκων.

Οι "δυσπολέμητοι» κάτοικοι των χωριών Τυμφρηστού επέτυχαν,

«πολεμούντες προς τους Τούρκους», να διατηρήσουν την περιοχή και τα

χωριά τους «αδούλωτα και ελεύθερω>. Ο Δ. Αινιάν γράφει, ότι «οι περί

τον Τυμφρηστόν οικούντες επέδειξαν αξιέπαινη διαγωγή. κατά τας μετά

την άλωσιν της Κων/πόλεως και τας μετά ταύτα προς υποδούλωσιν

αυτών εκστρατείας των Οθωμανών, πολλάκις επολέμησαν τους Τούρ

κους και τους απεδίωξαν της πατρ(δος των ...».

Κέντρα των πολέμων κατά των Τούρκων ήταν τα κάστρα,που ελέγ

χουν την περιοχή και διάβαση Τυμφρηστού και κυρίως τα κάστρα της

Ζημιανής,τα οποία και έλαβανπρος τιμήντωναμυντόρωντους τις τοπω

νυμίες «κάστρο κουτσο-Νίκα» και «κάστρο κορφή-Τσούκα». θναι τα

αδιάσειστακαι αδιάψευστα ιστορικά στοιχε(α, που επιμαρτυρούν τους

ηρωικούς πολέμουςτων κατοίκωνΤυμφρηστούεναντίον των Τούρκων.

Το κάστρο «κορφή Τοουκα». Το κάστρο «κουτοο-Νίκα».

Σχέδω των Τούρκων- Συμβιβασμό;.

Οι πόλεμοι των κατοίκων Τυμφρηστού εξανάγκασαν τους Τούρκους,

να προτείνουν το πάγιο στρατηγικό τους σχέδιο. το οπο(ο συνήθιζαν να

εφαρμόζουν προς τους λαούς που αδυνατούσαν να υποτάξουν: να προ

τε(νουν τον συμβιβασμό, έναντι πληρωμής φόρου υποτέλειας. Ο αρχαιο

λόγος Ι. Γιαwόπουλος υποστηρίζει. ότι «οι Οθωμανο( ηναγκάσθησαν να

αναγνωρίσωσιν τους κατοίκους Τυμφρηστού-Αγράφων...».

Ο συμβιβασμόςπεριελάμβανεδυο πάγιους στόχους. «Αρχικός στό

χος» ήταν η παραδοχή από τους κατο(κουςΤυμφρηστούτης τουρκικής

εξουσ(ας, έναντι της παροχής των προνομίων της αυτοδιοίκησηςκαι

της πληρωμής Φόρου (κατ'αποκοπήν) και «επόμενος». η υποδούλωσή

τους, σε χρόνο εξαρτημένο από τις τοπικές συγκυρίες και τις παρεχόμε

νες ευκαιρίες.

«Οι περί τον Τυμφρηστόν οικούντες» αναφέρει ο Δ. Αινιάν. «μη

δυνάμενοινα διατηρώνταικαλώς άνευ της συγκοινωνίαςμετά των εν τη

πεδιάδι χωρίων, άτινα είχαν ήδη καθυποτάξειοι Τούρκοι,παραδέχθη

καν την τουρκικήν εξουσ(αν» και αποδέχθηκαν τον συμβιβασμό
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158 ΛεωνΙδας lωάννου ΚαρΦής

τους ....»)-.

Διευκρινίζοντας τις αιτίες του συμβιβασμού ο Δ. Αινιάν διατυπώνει

την άποψη, ότι «μια των κυρωτέρων αιτιών του συμβιβασμού τούτου

υπήρξεν και το ότι οι κάτοικοι του Τυμφρηστού και των πέριξ κοινοτή

των εσυνήθιζον να μεταβαΙνουσι εις την ΚωνΙπολιν και εκεί να εμπο

ρεύονται ή να μετέρχονται τέχνας τινας, εξ ών επορίζοντο τα :προς το

ζήν και πολλάκις επέκτων και σημαντικός περιουσ(ας»ο

Η άποψη είναι αδιαμφισβήτητη, καθώς ο Δ. Αινιάν. κατάγεται από το

Μαυρίλο, σπούδασε και έζησε στην ΚωνΙπολη και έτσι γνώριζε τις

συνήθειες της «μετανάστευσης» των κατοίκων των χωριών Τυμφρηστού

προς την ΚωνΙπολη, είχε όμως και γνώση των ιστορικών στοιχείων για

τις πραγματικές αιτίες, που τους οδήγησαν στην παραδοχή της Τουρκι

κής εξουσίας.

Οι «ελεύθεροι και ανυπότακτοΙ.» κάτοικοι των χωριών Τυμφρηστού,

πέραν της παραδοχής της τουρκικής εξουσίας. δεν εκδήλωσαν κανένα

άλλο στοιχε(ο αποδοχής των Τούρκων. Είναι γνωστοί. άλλωστε. οι τρό

ποι συμπεριφοράς, τους οπο(ους μηχανεύονταν προς αποφυγήν του

«προσκυνήματος») ή οιασδήποτε άλλης μορφής υποταγής προς τους

Τούρκους.

Συνθήκη Αυτονομία; Αγράφων (Ταμασίου)

Ο συμβιβασμός συμΦω- r---:--------------,
νήθηκε πρσφσρικά περΙ τσ :!!J:,._/Jdίfrιίflιι.f
1470, μεταξύ εκπροσώπων C'Y fiT'II"'~
των χωριών Τυμφρηστού ~~~~~..ι
και του Πασά Νέων _~~.v~..w:;">{){:..

Πατρών, ανανεώθηκε ~~~
όμως και επικυρώθηκε στις 'f:!'»d, '.JιI~1Jov
10 Μαι:συ 1525 μΕ την Συν- ~~;',)
θήκη, την οποία υπέγρα- '""~ '"" ~
ψαν στο Ταμάσι οι εκπρό- ~~H~?A'~~
σωποι των χωριών Αγρά- θ~~Oι~~

"""'~~""""/~"',φων και ο Πασάς (Αρχι- ~ -~
στράτηγσς) της ΘεσσαλΙας ~~'laJ,,~4αn'~

Βειλέρ Μπέης. Η Συνθήκη. ~~""'~""':~
κατά τον ο Ι. Γιαννόπουλο, =2~~~~~
«ήταν ανανέωση παλαιότε- ~"-'F'""~~'::~'t(fV .
Ρων ΠΓιονομίων..>)-. 1"Lu ~-

.~ . ~ , .' .:;~

'Ενα αντίγραφο της ~σv~CC'1f'6Τ~"""ζαιJ,

~
("''-'''):&)

Συνθήκης Αυτονομίας των ...~:'o~ίό~

Αγράφων ή Συνθήκης f ,~~

Ταμασίου-το Φιλοτέχνησε ~~~
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Οι m:ρί τσν ΤυμιWη τίιν υικυ\ ντΙός και 'Ι Z'1ΜΙUν,1 στην Τσυρκσκρατίιι 511

ο Ηγούμενος της Μονής Κορώνας-υπάρχει στο Ιστορικό ΜουσεΙΟ Δικά

στρου (Ζημιανής). Το αντίγραφο αυτό επακριβώς ορίζει τα εξής:

«Απαντα τα χωριά των Αγράφων αποτελούσιν αυτονομίαν η οποία

διοικείται υπό ΣυμβουλΙΟυ έχοντος έδραν την παρά το οροπέδιον

Νεβροπόλεως κωμόπολιν (Κασαμπά) Νεοχώριον. Ουδεμία τουρκική

οικογένεια επιτρέπεται να κατοικήση εις τα χωρία των Αγράφων εκτός

του Φαναριου. Οι κάτοικοι των πεδινών και ορεινών μερών επικοινω

νούν ελευθέρως. Εκάστη Κοινότης των Αγράφων υποχρεούται να πλη

ρώνη εις την Υψηλήν Πύλην ετησΙWς πεντήκοντα χιλιάδες γρόσια. ΤΟ

ποσό δε τούτο θα αποστέλλεται παρά του ειρημένου Συμβουλίου δι'

εμπίστου προσώπου εις την έδραν της ευδαιμονίας (ΚΠολιν). Εγένετο εν

Ταμασίω τη 10η Malou 1525. Βειλέρ Βέης, Αρχιστράτηγος Θεσσαλίας,

Οι προύχοντες των Αγράφων» .
Η Αυτονομία ή Αυτοδιοίκηση ήταν «μέγα προνόμιο» για τους κατοί

κους των χωριών Τυμφρηστού. ΕξασΦάλισε την κοινοτική συνοχή τους

και ανέδειξε τους άρχοντες-ηγήτορές τους, οι οποΙΟι διαμόρφωναν τις

κοινές αποΦάσεις και συντόνιζαν την κοινή πολεμική τους δράση, στοι

χεία και προϋποθέσεις απαραίτητες για αμυντικούς και απελευθερωτι

κούς αγώνες. Ελάχιστες περιοχές της Ελλάδας είχαν αποκτήσει παρό

μοια προνόμια.

Αυτοδιοίκηση. Πρώτε; Εκκλησίε;

Οι κάτοικοι των χωριών Τυμφρηστού, σύμφωνα με τον συμβιβασμό,

αλλά και την Συνθήκη ΤαμασΙΟυ, άρχισαν από τα μέσα του 150υ αιώνα,

να οργανώνονται, να συγκροτούν τις κοινότητές τους και να εκλέγουν τα

Συμβούλια της αυτοδιοίκησής τους, «οι μεν Δημογέροντες των χωρίων

εξελέγοντο παρά των κατοίκων, οι δε επαρχιακοί Δημογέροντες (Προε

στοί) από τους Δημογέροντες των χωρίων».

Παράλληλα, άρχισαν να οργανώνονται και εκκλησιαστικά. Η

«πUκνωση» των πληθυσμών από μετακινήσεις Χριστιανών από τα πεδινά

χωριά της επισκοπής Νέων Πατρών αποτέλεσε τη βάση της εκκλησιαστι

κής οργάνωσης των χωριών Τυμφρηστού. Οι επίσκοποι Νέων Πατρών

και Αγράφων-Λιτζάς επέδειξαν αξιόλογη ποιμαντική δράση, ιδιαίτερα

οι επ(σκοποι Νέων Πατρών (Υπάτης), για να διασώσουν την πίστη των

κατοίκων. 'Ετσι, πρωτοστάτησαν στο κτίσιμο εκκλησιών και στην ίδρυση

ενοριών σε όλα τα χωριά Τυμφρηστού.

Οι πρώτες εκκλησίες, όπως αναΦέρει ο τιτουλάριος επίσκοπος Νέων

Πατρών (Υπάτης) ΘεόΦιλος Σιμόποuλος, κτίσθηκαν στη Ζημιανή. Χρο

νολογικά, μέχρι το τέλος του 150υ αιώνα, κτίσθηκαν στη Ζημιανή οι εξής

εκκλησίες: ΤΟ 1450 η εκκλησία της Παναγίας (κοιμήσεως της Θεοτό

κου), το 1480 η εκκλησία των Αγγελικών Ταγμάτων Σεραφείμ και το

1498 η εκκλησία του Αγίου ΓεωργΙΟυ. Έτσι, η Ζημιανή έγινε από τα
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160 Λεωνίδας Ιωάννου ΚαρΦής

μέσα του 150υ αιώνα ένα «χριστιανικό μεγαλσχώρο) στην περιοχή Τυμ

φρηστσύ.

Στη Ζημιανή. φαίνεται,

ότι προσέφυγαν πολλές

χριστιανικές οικογένειες.

καθώς η περιοχή της έχει

ασφαλείς «αποκλείστρες»

και φυσικές οχυρώσεις, τα

κάστρα, και ήταν πρό·

σφσρη για προστασία των

αμάχων και άμυνα κατά

των Τούρκων. ι-ι πρώτη

μάλιστα εκκλησία της Η cκκληo{α πις Παναγίaς ZημιαVΉς (1450)

Ζημωνής, η εκκλησία της ανακαινισμt'ν,l.

Παναγίας,κτίσθηκε παρά την νότια πλευρά του κάστρου «κορΦή Τσού

χα».

Τον 160 αιώνα δεν κτί·

σθηκαν άλλες εκκλησίες

στα χωριά Τυμφρηστού,

πρσφανώς λόγω των

τουρκικών απαγορεύσεων.

Η Ζημωνή εξακολουθού

σε να είναι κατά τον 160
αιώνα μια κανονικά οργα

νωμένη, εκκλησιαστικά

και t:.Ύοριακά, κοινότητα.

Στις εκκλησίες της εκκλη- Οι «αποκλι:ίΟΤρι:ς» της Z,IμιaVΉς.
σιάζονταν και τελούσαν

τα μυστήρια και στον ιερέα της προσέρχονταν «προς επίλυση των αστι

κών τους διαφορών» και κάτοικοι των άλλων χωριών Τυμφρηστού. Μια

εκδοχή μάλιστα συνδέει την τοπωνυμία «Ζημωνή» με την «εκδίκαση ή

επίλυση των αγροζημιών» από τον ιερέα της.

Κατά την παράδοση, αλλά και τις μαρτυρίες αιωνόβιων της Ζημιανής,

στις 15 Αυγούστου, στην εκκλησία της Παναγίας Ζημιανής τελούνταν

μεγάλη θρησκευτική πανήγυρης, όπου συνέρεαν οι κουτσό-θλαχοι των

χωριών Τυμφρηστού και συνεόρταζαν το «Πάσχα του καλοκαιριού,}.

Εκκλησίες κατά τον 170 αιώνα

Περί το τέλος του 170υ αιώνα. όταν οι Τούρκοι (Σουλτάνος Μουστα

Φά Κιουπρουλής) επέτρεψαν την ανέγερση εκκλησιών, άρχισαν και οι

κάτοικοι των άλλων χωριών Τυμφρηστού να κτίζουν τις εκκλησίες τους.

'Ετσι, το 1641 κτίσθηκε το εξωκλήσι του ΠροΦήτη Ηλία και το 1689 η
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Οι περί τον 'ΓυμφΡ1)στόν οικοίιντες και 1) ZημιαVΤI στην Τουρκοκρατία Ιό Ι

εκκλησία του Αγίου Αθανασίου στο Νεοχώρι και το 1693 ο επίσκοπος

Νέων Πατρών Ιωαννίκιος ανήγειρε την εκκλησία τ/ς Παναγίας (Κοιμή

σεως της Θεοτόκου) στη Μεγάλη Κάψη, όπου και διέμεινε μέχρι του

θανάτου του.

Κατέγραψα τα εξής ιστορικά στοιχεία, που επιμαρτυρούν την ύπαρξη

κατά τον Ι 70 αιώνα οργανωμένης, χριστιανικά και ενοριακά, κοινότη

τας στη Ζημιανή:

* Τον συνεορτασμό από το 1604 (έτος χειροτονίας επισκόπου Νέων

Πατρών (γπάτης) Σεραφείμ) στην εκκλησία των Αγγελικών Ταγμάτων

Ζημιανής και των Αγίων Σεραφείμ, του εκ Πεζούλας Αγράφων, επι

σκόπου Φαναριου, νεομάρτυρα (1601) και του εκ Δομβρού Βοιωτίας,

Οσίου (1602).
* Την παραίτηση το 1639, «για χρέη της Μητροπόλεως προς τους

Τούρκουρ), του επισκόπου Νέων Πατρών Νεοφύτου, προς την Ιερά

Σύνοδο Κων/πόλεως, με την οποία είχε ζητήσει «να αφύσετε τέσσερες

χώραις να ταις έχω έως ού ζώ να ζωοθροφούμε, την Γιαντζού, το Ροβο

λιάρη. την Ζημιανή και το Λιτόσελο, να ταις έχω στην εξουσία μου και

να λαμβάνω όλα τα δικαιώματω).

* Τις προσφορές χρημάτων (άσπρα) το 1640 στην Ιερά Μονή Ρεντί

νης από 10 περίπου κατοίκους-χριστιανούς της Ζεμιανής (Ζημιανής).

όπως προκύπτει από την προσφορά της ΜΟ'\ής Ρεντίνης.

* Την ανέγερση στη Ζημιανή, το 1683, επί επισκόπου Νέων Πατρών

Αθανασίου Γ', εκκλησίας (εξωκλήσι) του Αγίου Αθανασίου. την τετάρ

τη κατά χρονολογική σειρά εκκλησία του χωριού.

Eπιδημ~ 180υ αιώνα - πατρο-Κοσμάς Αιτωλός

Ο Ι 80ς αιώνας σημαδεύτηκε από δυο σημαντικά γεγονότα, που

επηρέασαν την θρησκευτική και κοινωνική ζωή των κατοίκων των

χωριών Τυμφρηστού:

* Πρώτο γεγονός ήταν τα «θανατικά)~, όπως ονομάσθηκαν οι επιδη

μίες της βλογιάς και της πανούκλας, οι οποίες επί συνεχείς δεκαετίες

έπληξαν και ξεκλήρισαν πολλές οικογένειες και προκάλεσαν τεράστια

μείωση των πληθυσμών των χωριών Τυμφρηστού. Στο τέλος του 180υ

αιώνα, κατά τον περιηγητή Πουκεβίλ, ο πληθυσμός της Ζημιανής δεν

ξεπερνούσε τις 20 φαμίλιες.

«Οι κάτοικοι των χωριών» αναΦέρει ο συγγραΦέας Δ. Τόλης από το

Καροπλέσι, «στην προσέγγιση των επιδημιών, ετρέποντο εις φυγήν και

διεσκoρπiζoντo στα βουνά και στα δάση. τα πτώματα των νεκρών έμε

ναν άταΦα και τρώγονταν από τους χοίρους ... οι κάτοικοι πίστευαν, ότι

οι επιδημίες έρχονταν στα χωριά τους κρυμμένες μέσα στα τόπια των

υφασμάτων, που μετέφεραν από τις πόλεις ή με τα προικιά που έφερ

ναν οι νύφες από άλλα χωριά...».
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Ο τρόπος αυτός, όπως τότε πίστευαν, της μετάδοσης των επωημιών

επέφερε σημαντικές αλλαγές στην θρησκευτική και κοινωνική ζωή των

κατοίκων Τυμφρηστού. Οι κάτοικοι, ευρισκόμενοι σε απόγνωση, εναπό

θεσαν τη σωτηρία τους από τις επιδημίες στην βοήθεια των Αγίων και

του Θεού και έτσι άρχισαν. να κτίζουν εκκλησίες και να αποφεύγουν να

φέρνουν υΦάσματα ή άλλα είδη στα χωριά τους.

Ο ]80ς αιώνας ήταν ο αιώνας των εκκλησιών. καθώς κτίσθηκαν

εκκλησίες σε όλα σχεδόν τα χωριά Τυμφρηστού. Χρονολογικά και κατά

χωριό κτίσθηκαν οι εξής εκκλησίες: Το ]728 η εκκλησία του Αγ(ου

Δημητρίου στο Μαυρίλο, το ]738 η εκκλησία του Αγίου Νικαλάου στη

Ζιώψη, το 1749 οι εκκλησίες της Αγίας Τριάδας στη Κάψη και του

Αγίου Δημητρίου στο Παλαιόκαστρο και το ]797 η εκκλησία του Αγίου

Αθανασίου στη Μερκάδα.

* Δεύτερο γεγονός ήταν οι περιοδείες του πατρο-Κοσμά Αιτωλού,

το ]778. στα χωριά Τυμφρηστού, ο οποίος δίδαξε στους αγράμματους

και δοκιμαζόμενους από τις εmδημίες κατο(κους να «ανοίξουν σχολεία

και εκκλησίες». Φαίνεται. ότι συνιστούσε στους κατοίκους να κτίσουν

εκκλησίες εκείνων των Αγίων, οι οποίοι είναι θεραπευτές των εm.δη

μιών, όπως της Αγίας Παρασκευής «προχέει ιάματα», του ΠροΦήτη

Ηλία «νόσους αποδιώκει» και του Αγίου Χαραλάμπους, ο οποίος έλαβε

τη χάρη, «όπου τον εορτάζουν και τιμούν το μαρτύριο του να μην

υπάρχει πείνα και πανούκλα και άλλες λοιμικές νόσοι ..» .
Δεν ήταν τυχαίο, ότι αμέσως μετά την περιοδεία του Πατρο-Κοσμά

κτίσθηκαν στα χωριά εκκλησ(ες και εξωκλήσια ως εξής: στο Μαυρίλο το

εξωκλήσι του Αγίου Χαραλάμπους, στο Νεοχώρι το εξωκλήσι του Προ

Φήτη Ηλία, στη Ζι.ώψη τα εξωκλήσια του Αγίου Χαραλάμπους και της

Αγ(ας Παρασκευής, στη Μερκάδα η εκκλησία της Αγίας Παρασκευής,

στο Παλαιόκαστρο το εξωκλήσι του Αγίου Χαραλάμπους και στη

Ζημιανή τα εξωκλήσια της Αγίας Παρασκευής, του ΠροΦήτη Ηλία και

το παρεκκλήσι του Αγίου Χαραλάμπους.

Λειτουργοί εκκλησιών - Διδάσκαλοι.

Κατά τη διάρκεια της Τουρκοκρατίας επισυνέβη μια αξιοπρόσεχτη

και αξιοθαύμαστη εκκλησιαστική έξαρση στα χωριά Τυμφρηστού. Κτί

σθηκαν την περίοδο αυτή εκκλησίες σε όλα τα χωριά Τυμφρηστού και

στα περισσότερα μέχρι και 6 εκκλησίες-εξωκλήσια. Οι εκκλησίες αυτές

κατέστησαν, κατά τη σκοτεινή περίοδο της Τουρκοκρατίας. η κιβωτός

που διαΦύλαξε την mστη, διέσωσε την ελληνική γλώσσα, στήριξε τους

αγώνες και αναπτέρωσε τη προσδοκία των κατοίκων για την «Ανάστα

ση του Γένους».

Οι κάτοικοι των χωριών Τυμφρηστού. από τα μέσα του 150 αιώνα.

που φαίνεται ότι ασπάσθηκαν τον Χριστιανισμό. παρέμειναν αδιάλειπτα
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πιστοί και ευλαβείς Χριστιανοί. Μια απόδειξη της ευσέβειας των κατοί

κων είναι και ο μέχρι σήμερα καθολικός εκκλησιασμός τους. Περιπτώ

σεις εξισλαμισμού δεν καταγράφηκαν στην περιοχή Τυμφρηστού. Ο

περιηγητής ΠoυκιεβCλ, το 1805, κατέγραψε στο βιβλίο του, ότι στην

περιοχή Τυμφρηστού κατοικούσαν οι «mo γνήσιοι Έλληνες».

Ο παπάς στα χωριά Τυμφρηστού ήταν λειτουργός και δάσκαλος.

ιερουργούσε, αλλά και δίδασκε, ως «απλώς των γραμμάτων είδησιν

έχων», ελληνική γραφή και ανάγνωση. Ο περίβολος των εκκλησιών ανα

δείχθηκε κατά την Τουρκοκρατία ο «ελεύθερος χώρος» των χωριών Tυμ~

φρηστού, όπου μπορούσαν οι κάτοικοι, κατά τις κυριακές και γιορτές,

μετά την Θεία Λειτουργία, να συναχθούν και εκεί να συζητήσουν και να

συναποφασίσουν για τα «μείζονα κοινά θέματά τoυς)~.

ΟΙ λόγιοι Ευγένιος Γιαννούλης (1597) και Αναστάσιος Γόρδιος

(1654) ήταν από τους σπουδαιότερους κληρικούς, παιδαγωγούς και

δασκάλους των «αναλΦάβητων» κατοίκων των χωριών Αγράφων και

Τυμφρηστού. Η περίφημη «Σχολή των Aγράφων~~, που ίδρυσε στη Φουρ

νά, το 1704, με συνοδικό πατριαρχικό σιγίλιο, ο ζωγράφος Διονύσιος εκ

Φουρνάς, ήταν το «Σχολείον Κοινών Γραμμάτων») και το «Εργαστήρι

ΑγιογραΦίας» των εκκλησιών των χωριών Τυμφρηστού και Αγράφων,

κατά την διάρκεια του 180υ αιώνα.

Καταγράφω με έμφαση, ότι κατά τους πρώτους χρόνους της Τουρ

κοκρατίας, από το 1450 μέχρι το Ι 683, χρονικό διάστημα δυόμισι περίπου

αιώνων, κτίσθηκαν στη Ζημιανή τρεις εκκλησίες, τρία εξωκλήσια και ένα

παρεκκλήσι.

Διωγμοί ~ Μετακινήσει; κα10ίκων

Ο προφορικός συμβιβασμός, αλλά και η Συνθήκη Ταμασίου, σύμφω

να με το στρατηγικό σχέδιο των Τούρκων, δCΎ τηρήθηκαν εξ αρχής, ούτε

και ίσχυσαν επί μακρόν, με υπαιτιότητα των Τούρκων. Οι Τούρκοι ανα

Φέρει ο Δ. Αινιάν «Φύσει βιασταί και άρπαγες, πολλάκις αποπειράθηκαν

να καταστήσωσι πλήρη την υποδούλωσιν των ορ.εινών, το πνεύμα όμως

της ανεξαρτησίας, έμφυτον εις τας καρδίας αυτών, δεν άφινεν αυτούς να

καταβληθώσιν ...»).
Η περιοχή Τυμφρηστού, κατά την Τουρκοκρατία, ήταν «το καταφύ

γιο των ελεύθερων ανθρώπων, αλλά και των χριστιανών» και η χώρα,

όπου, κατά τον Δ. Αινιάνα «πας αδικούμενος υπό των Οθωμανών απε

σύρετο, κηρύττων άσπονδον κατά των Τούρκων μίσος») και γι' αυτό

υπήρξε «διαρκής στόχος» των εmδρομών των Τούρκων. Οι συχνές fm
δρομές, οι διώξεις και εξοντώσεις και οι τεράστιες καταστροφές που προ

ξενούσαν οι Τούρκοι, αλλά και οι εmδημ(ες, εξανάγκασαν πολλές οικο

γένειες των χωριών Τυμφρηστού να μετακινηθούν προς άλλες περιοχές

και πόλεις.
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Οι «άγριοι διωγμοί και οι εξοντώσεις}), ειδικότερα. που εξαπέλυσαν οι

Τούρκοι το ]61], μετά το κίνημα του επισκόπου Λαρίσης και Τρίκης

Διονυσίου Γ. το 1689 και το 1770. μετά τις επαναστάσεις και το κίνημα

ΟρλώΦ, προκάλεσαν την «μεγαλύτερη διασπορά» πολεμιστών και αρχό

ντων από τα χωριά Τυμφρηστού προς το Σούλι και προς τις πόλεις, ιδι

αίτερα προς την ΚωνΙπολη.

Στις αρχές εξάλλου του ]90υ αιώνα, πολλές από τις διεσπαρμένες

σε διάφορες πόλεις και περιοχές οικογένειες επέστρεψαν και εγκαταστά

θηκαν στα χωριά Τυμφρηστού, όπου οι συνθήκες ζωής από τη δράση των

αρματολών-κλεφτών ήταν ασφαλέστερες. Ήταν οι οικογένειες. οου απο

τελούν τους προγόνους των περισσοτέρων σημερινών οικογενειών των

χωριών Τυμφρηστού.

Κατέγραψα μερικές μετακινήσεις οικογενειών της Ζημιανής. οι οποί

ες έγιναν κατά τις περιόδους των κινημάτων και επαναστάσεων. το 161].
1689 και 1770 και των επιδημιών, καθώς και στις αρχές του 190υ αιώνα:

* Τις μετακινήσεις των «εmκηρυγμένων εχθρών της Υψηλής Πύληρ>

κουτσο-Νίκα και Τσούκα προς τα Άγραφα και στη συνέχεια προς το

Σούλι, όπου δημιούργησαν τις μεγάλες γενιές ή Φάρες των κουτσο-Νίκα

ή κουτσο-Νικαίων και Τσούκα ή Τσουκαίων - αναΦέρονται ως «πρωτό

γεροι» στις συνάξεις του Σουλίου - οι οποίες και πολέμησαν ηρωικά τους

Τούρκους, καθόλη την διάρκεια της Τουρκοκρατίας και κατά την επα

νάσταση του ]821. Προς τιμήν τους. όπως προανέφερα. τα κάστρα της

Ζημιανής Φέρουν τις τοπωνυμίες, «κάστρο κουτσο-Νίκα» και «κάστρο

κορΦή-Τσούκα».

* Τις μετακινήσεις των αρχόντων Μαστοράκη, Μπούρα, Ζάρα, Κεφα·

λά, Ταλαμπ{ρα, κλπ. και άλλων οικογενειών, προς την Κων/πολη. όπου

ήταν εγκατεστημένα μέλη των οικογενειών τους και όπου πολλοί από

αυτούς έγιναν μέλη της Φιλικής Εταιρείας. Διασώζονται στη Ζημιανή τα

ερείπια των αρχοντικών τους και προς τιμήν τους οι αντίστοιχες τοπωνυ

μίες τους. Τα χωριά Τυμφρηστού, εξάλλου. ονομάζονταν και «Πολητο

χώρια» (χωριά της Πόλης). καθώς πολλοί κάτοικοί συνήθιζαν να μετα

βαίνουν, να «μεταναστεύουν», προς την Κων/πολη για εμπορία προ'ίό

ντων ή άσκηση τέχνης.

* Την εmστροΦή 1Ι οικογενειών, οι οποίες, επώνυμα και αριθμητικά.

όπως καταγράφηκαν το ]836 στα Δημοτολόγια του οικισμού Ζημιανής

Δήμου Τυμφρηστού. ήταν οι εξής: Αγγελόπουλοι Ι, Γιαννακάκη 2.
Ζημιανίτη 2, ΚαρΦή 2, Κόρδα 2 και Παπασταύρου 2. Κατά μια εκδοχή

οι οικογένειες αυτές επέστρεψαν από την Κων/πολη. Την εκδοχή ενισχύ

ει και ο Βυζαντινός τρόπος οίκησης, (Βυζαντινός Αγροτικός Νόμος),

βάση του οποίου οργάνωσαν την νέα εγκατάστασή τους στην Ζημιανή.
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Α@ιστούχοι αγωνιστές - Α@ιστεία ανδρεία;:

«Οι περί τον Τυμφρηστόν οικούντες», παρά τις επιδρομές, διώξεις,

σφαγές, καταστροφές και στερήσεις, επέδειξαν αξιέπαινη διαγωγή και

κατά την επανάσταση του 1821. Μυήθηκαν στην Φιλική Εταιρεία (το

μήνυμα έφερε από την Κων/πολη ο εκ Μαυρίλου, οικοδιδάσκαλος, Γεώρ

γιος Αινιάν), εντάχθηκαν στις επαναστατικές ομάδες Τυμφρηστού

Αγράφων, (ομάδες των γενναίων οπλαρχηγών Σταθά Μπουκουβάλα,

Δίπλα, Κατσαντώνη και του αρματολού και πολεμωτή της Ρούμελης

Γεωργίου Καραίσκάκη) και πολέμησαν ηρωικά κατά των Τούρκων, σε

πολλές μάχες της Στερεάς Ελλάδας.

Στους ονομαστικούς καταλόγους των αριστούχων αγωνιστών του

1821, αναΦέρονται συνολικά 44 αγωνιστές των χωριών Τυμφρηστού, οι

οποίοι έλαβαν το 1833 αριστεία ανδρείας, χάλκινα ή σιδηρά και αριθμη

τικά ήταν: 10 από το Νεοχώρι, 11 από το Μαυρίλο, 16 από την Κάψη και

7 από τη Ζημιανή. Κατέγραψα από τη Ζημιανή τους εξής αριστούχους

αγωνιστές: Γ. Παπαδημητρίου, Ι. Κουτσοκέρα, Κ. Κορδόπουλο, Δ.

ΚαρΦή, Σ. Καρφόπουλο, Α. Καρκάνη και Κακογιώργο, οι οποίοι έλα

βαν χάλκινα αριστεία ανδρείας.

Κυρίες, Κύριοι,

Παρέθεσα ορισμένα ιστορικά στοιχεία, τα κυριότερα και αυτά περι

ληπτικά, που αποδεικνύουν, ότι «οι περί τον Τυμφρηστόν οικούντες» και

η Ζημιανή (Δίκαστρο), προ και κατά την Τουρκοκρατία, δεν υπέκυψαν,

αντιστάθηκαν και απεδίωξαν τους Τούρκους από την περιοχή τους, εξα

σΦάλισαν το δικαίωμα της αυτονομίας ή αυτοδιοίκησής τους, έκτισαν

τις εκκλησίες τους και αγωνίσθηκαν ηρωικά για την πίστη, την εθνική

ανεξαρτησία και την ελευθερία τους.

Ελπίζω και εύχομαι τα στοιχεία αυτά, να αποτελέσουν αντικείμενο

περαιτέρω έρευνας και μελέτης από τους ιστορικούς και τους αρχαιολό

γους.

Ευχαριστώ θερμά, για την παρουσία και την προσοχή σας.
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Β,βλ,ΟΥιιαφία

Ι. Αινιάν Δ. «Αναμνήσεις μιάς θερινής νυκτός εν γπάτη».

2. ΑντωνοπούλουΝ. Αγιος Γεώργιος Φθιώτιδας, Αθήνα, 1998.
3. Αραβαντινού Π. Περί Κουτσόβλαχων, Αθήνα, 1905.
4. ΒακαλόπουλουΚ. Νεοελληνική Ιστορία (1204-1940), ΘεσΙνίκη ]993
5. Βασιλείου Π. Η Αρχαία Ευρυτανία, Αθήνα. ]959.
6. Βασιλείου Π. Η εmσκoπήΛιτζάςκαι Αγράφων, Αθήνα. 1960
7. Βορτσέλα Ι. Η Φθιώτις, η προς Νότον της Ορθρυος, Αθήνα. 1907
8. Γιαννόπουλος Ν. Επισκοπικοί κατάλογοι Θεσσαλίας, Αθήνα 1915.
9. Γ6VΗ Δ. ΈΥγραφαγια Μητροπολίτεςτων Νέων Πατρών, Αθήνα]997
]0. ΚεραμόπουλουΑ. ΤΙ είναι οι Κουτσόβλαχοι,Αθήνα, 1905, 1939.
11. Κουστονίκα Λ.

12. Κουτσαβδή Γ. Μακρακώμη. Δυτική Φθιώτιδα, Αθήνα. 199].
13. Λαζάρου Α. Βαλκάνια και Βλάχοι, Αθήνα, 1993.
14. Mηχuiιτη Χ. Τυμφρηστόςκαι ΤυμΦρήστιοι, Αθήνα,]990.

15. ΠαπαγεωργΙΟυ Χ. Στις Πλαγιές του Τυμφρηστού, Αθήνα, 1962.
16. Σιμόπουλος θ. Η Υπάτη, η Εκκλησ1α-Μητρόπολις, Αθήνα] 981.
17. Συροπούλου Α., Περίβλεπτον Φθιώτιδος, Αθήνα. 1990.
18. Σωτηροπούλου Ν. Δίκαστρο (Ζημιανή), Λαμία, 2002.
19. Τόλη Δ. Το Καροπλέσι και η περιοχή των Αγράφων, Αθήνα. 1969.
20. Χρυσοχόου Μ. Βλάχοικαι Κουτσόβλαχοι.Αθήνα 1909.
21. Παπαρρηγόπουλος Κ. , Ιστορ1α του Ελληνικού Έθνους,

22. Εγκυκλοπαίδειες. Μεγάλη, Ηλίου. Δομή και Υδρία

23. Στεροελλαδική Εστία. ΠΕρ. τ. 1957-] 961
24. Υπάτη, ΠΕρ. τ. 1962-1973
25. Ι Μητρόπολης Φθιώτιδας,

26. θεσσαλικόΗμερολόγιο, τ, 25ος , έτους 1994.

ΒιοrΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Γεννήθηκε στο Δίκαστρο (Ζημιανή) Φθιώτιδος,

Τελείωσε το Β' Γυμνάσιο Αρρένων Λαμίας, Είναι πτυχι

ούχος της Σχολής Αξιωματικών ΧωρΙκής. της Νομικής

Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών, της Σχολής Εθνικής

Αμύνης και της Ελληνικής Εταιρείας Επιχειρησιακών

Ερευνών. Αποστρατεύτηκε με τον βαθμό του Αντιστρα

τήγου και είναι επίτιμος Διευθυντής των Οικονομικών

Υπηρεσιών του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης. Είναι εκλεγμένο μέλος στο

Δ.Σ. του Συνδέσμου Επιτελών Εθνικής Αμυνας (Σ.Ε,ΕΘ.Α) και αριστίν

δην μέλος στο Δ.Σ του Συλλόγου Απανταχού Δικαστριωτών. Δημοσίευ

σε, σε τοπικές Εφημερίδες και Περιοδικά, άρθρα και μελέτες. με θέματα

σχετικά με την ιστορία του Δικάστρου (Ζημιανής), των Δολόπων. των

Λαπιθών, των Ανιάνων και των κουτσό-Βλαχων. Πραγματοποίησε ομι

λίες σε Ημερίδες του Σ.Ε.ΕΘ.Α. με θέματα σχετικά με την Αμυνα της

χώρας, την Δημόσια Οικονομία και τη Διαχείριση Κρίσεων.
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ΕIΣΗrΗΤΗΣ

KωνσταvτΙνoς Γρηγορίου Κυριακόπουλος

Ιατρός Νευροχειρουργός

θΕΜΑ

Ή έκσιρατεία 10ύ Δημητρίου Ύψηλάντου στην Ανατολικη

Έλλάδα κατά τίς άρχε; τού 1822 και οΙ εναντίον 10ύ Οδυσσέως

Ανδρούτσου δολοπλοκίες 10ύ Αρείου Πάγου.

ΕIΣΑrΩrH.

'Όταν αρχισε Τι 'Επανάσταση τού 1821 η ΈWoια «'Έθνος» ηταν αγνωστη

στους 'Έλληνες. Μετά τις άποτυχίες των έκστρατειων των Τούρκων κατα

το πρωτο έτος της Έπαναστόσεως ό Χουρσιτ Πασσας, μετά την έξόντωση

τού Αλή Πασσά, διέταξε τον Μαχμούτ Πασσα Δράμαλη νά έκστρατεύσει

κατα της Πελοποννησου. Οί Ρουμελιώτες είδοποίησαν την Κυβέρνηση για

τον έπικρεμάμενο κίνδυνο, πλην οί Φαναριωτες Μαυροκορδάτος και

Νέγρης άδιαφοραυσαν yw. αύτδν. Ό Πρόεδρος της Βουλης Δημητριος

Ύψηλάντης διεωε αύτόν τον κίνδυνο και μετά από ενέργειές του τι Βουλη

ώιεΦάσισε την ένίσχυση των Ρουμελιωτών με άnoστoλη βοηθείας Πελο

ΠΣWΗσιακων στρατευμάτων. Αρχηγός της εκστρατείας της Ανατολικής

Έλλάδος όρίοθηκε άπl> τήν Βουλή ό πρόεδρος της Δημήτριος γψηλάντης.

η Δημήτριος 'Υψηλάντης έκστράτευσε την 20ην Φεβρουαρίου 1822
άπο την Κόρινθο κατά της Λαμίας μαζυ μέ: τόν Στρατηγό Νικήτα Σταμα

τελόπουλο. Πέρασε άπο τα Μέγαρα (24 Φεβρουαρίου), Σαλαμtνα, Κού

ντουρα, Αττική (28 από τήν Αθήνα), Θήβα (9 Μαρτίου), Λιβαδιά και

στρατολογούσε μέχρις στου έΦθασε στίς Θερμοπύλες και το Δίστομο (9
ΜαρτΙΟυ), έΠΙ τήν κεφαλης οκτω χιλιάδων άνδρων. Σ' αύτη την έκστρα

τεία έγίνοταν μεγάλος πόλεμος άπό μέρους τού Μαυροκορδάτου κα'ι τού

Νέγρη, τόσο σέ αυτό, δσο και στόν 'Οδυσσέα Ανδρούτσο.

Γιiι την έκστρατεία αύτη τού Ύψηλάντη δσο κα'ι για τις δολοπλοκίες

τού Αρείου Πάγου ύπάρχουν πολες έκθέσεις συγχρόνων συγγραφέων,

ένω ύπάρχουν πολλά εγγραφα πού διαφωτίζουν την σλη λυπηρη κατά

σταση. Από αύτές θά παραθέσουμε πολ/α στοιχεια πού πιστεύουμε δτι

παρουσιάζουν έν έκτάσει το δλο ζητημα.

ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΥΨΗΛΑΝΤΗ.

Στην ΕΒΕ, στό Αρχείο τού Ιωάννη Φιλημονα ύπάρχει έκτεταμμένη

εκθεση των γεγονότων, άπό τήν όποία θα παραθέσουμε τμημα της καΊ

μερικές από τΊς ύποσημειώσεις. Αυτή η έκθεση τού Φιλημονα παρουσιά

ζει έν έκτάσει την έκστρατεία του Ύψηλάντη. 'Όπως γράφει ό Φιλημων]

Ι. ΕΒΕ. λρχείο Φιλημονος, Α. 86] 6, 9102, 9103.
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{(Ή καταστροφη του πολωρκουμένου Aλιj πασα παρα του ... Χουρσιτ

πασσα (άνδρος δοκίμου είς τον όρίζοντα των Όθωμανων κατα την πολι

τικην και στρατηγηματικην έμπειρίαν) ..., τόσην άπεναντίας δειλία ν (δια

να μην είπω άπελπισίαν), ένεΦύτευσεν είς τούς 'Έλληνας και έπακολού

θημα βέβαιον την τραγικην και ταχεϊαν καταστροφην των... Δια τούτο

δεν ήΟΥοπόουσαντο να ΦΟάσουνπρεσΒειαιείς Πελοπόννυσονποος τόν

αΡ{Υκηπα Δ. ΎΨnλdντnvκαι τούς αλλους τούς τότε δυναμένουςκαι έν

τοις πράγμασι.παριστάνουσαιτην ύπερ άλλοτε ποτε κατεπείογουσαντης

πατρίδος περίστασιν και έπικαλούσαι την Πελοποννησιακηνβot7θειαν

δια την προϋπάντησινκαι δυναπ}νάνθίστασιντηςβαρβαρικήςεφόδου....
ίJ ποίγκιψ Δ. ΎΨυλάντης Βλέπων άμέλειαν και άκινηαίαν τrί,ν Πελοπον

νησίων, στοχαζόμενος δε την είς τα έξω παρουσίαν του ώΦέλιμον δια την

έμψύχωσιν των έκει λαων, διακηρύττει την έκστρατείαν του καθ' όλον

τον έν Κορίνθφ στρατοπεδεύοντα Ελληνικον στρατον 2 ... {J Πρfγκιψδεν

έλειπε συμβουλεύωνκαι ένθαρρύνων,άπαδεικνύωνεύδαιμονίανά-ληθη

αύτων και της πατρίδοςτην είς την 'Ήπειρονέκστρατείαντων. .... Μέχρις
ού και ή Κόρινθος παeεδόθη, (τη 14 Ιανουαρίου του 1822) και ή

2. Ίδου η διακήρυξις (αvτιγεγραμμένηστο Αρχεισ τού Φιλήμονα στην ΕΒΕ, άρ.

5.104).
'<'Έλληνες ΠελoπoνVΉσιoι, Σπαρτtftται, Νησιώται. και άπαντες οΙ ομογενεις! Ό

'Εχθρόςέτοιμάζεταιαvτικρυ εις τήν 'Ρούμεληνκαι εις τήν "Ηπειρον, διό να περάση έδιiι.

Πρέπει να τον αΦήσωμεν να κατσρθώσητον σκοπόν του; Ο ΟΧοπός του εΙναι να κατα

καύση δσα χωρία σας μένουν ακόμη, να Υ.ατασφάξη τας γυναικας και τα τέκνα σας.

παντοτε έσταθη αmστoς και απάνθρωποςτύραννος! Τί θαρρειτε δτι θέλει κάμει αν δεν

προλαβωμεν:Τού ανοίξαμεντον πόλεμονδια τήν έλευθερίανμας, καΙτον πόλεμοντουτον

κανεΙς δέν ήμπορεινα τον κατηγορήσn,παρα δ-ποιος ει.ναι ανανδροςτουρκολάτρηςκαΙ

φίλος της σκλαβίας.

Τον ένικήσατεεις το Βαλτέτζι, είς τα ΔολιανακαΙ είς τον ΜύΤΙΥ.α, καΙ εΙς τήν Tρuτoλι

τζόν, τον ένίκησανοΙ ανδρειοιάδελΦοΙσας Ήπειριiιταικαι 'Ρουμελιωταιεις το Βραχωρι,

είς τό Σαπαντι, εις το ΜαΥ.ρυνόρι,είς το Πέτα, εις την Γραβιόν, είς τήν Φoυvτάναν,Βασι

λΙΥ.ό: και διάφορααλλα μέρη, Τον ένΙκησαν καΙ οί γενναιοι μας σύμμαχοιΎδραισι, Σπε

τζιώταικαΙ ΨαρριανΟΙείς Mυτιλήνnνκαι εις τήν Σάμον.~γστεροναπότόσας νίκας λοι.."tOν

πρέπει πλέον να τον άφησωμεννα μας νικήση: Πρέ..'tEιαλλην μίαν φοράν να τον πληρω

σωμεν χαράτζι: Πρέπει πλέον οί 'Έλληνες να γίνωσι σκλάβοι; Καλύτερα θάνατος!!! ΟΙ

γενναισι Ί-Iπειριiιται καΙ 'Ρουμελιώταιμας κράζουν, δια να ύπάγωμεν να ένωθιiιμεν με

αυτούς καΙ να συvτρίψωμεν διό πάντα τής τυραννίας τον ζυ-γόν. Μας προσμένουν οΙ

ανδρειότεροικαπετανα[οιό Γωγος, ό Όδυσσεύς, ό Γούρας, ό ΜήτσοΚοντογιάννηςκαΙ

άλλοι ανίκητοι συναγωνισταΙ τι καθήμεθα λοιπόν καΙ προσμένομεν να ένδυναμωθη ό

έχθρός: 'Ας τρέξωμεν έκεΙ δια [να] φυλάξωμεντα έδω. Έγω θέλω έκστρατεύσειαύτο

προσώπως καΙ δποιος εΙναι άληθινος 'Έλλην, ας με άκολουθήσn. Διό τα αναγκαtά του

εξοδα θέ-λει λαμβάνειεϊΥ.οσι γρόσια τον μηνα χωριστα ό:.."fό τήν ζωοτροΦίαντου Υ.αΙ δσα

λάφυρα κάμωμεν κατα των έχθρων, δλα θέλουν εΙναι των στρατιωτων. Χωριστα από

ταύτα, θέλουν λαμβάνει καΙ αξιώματα πολεμικα κατα την ανδρείαν καί άξιότητα των.

ΙδοιΊ λοιπόνστένω τήν σημαίαν μου. καΙ aς έλθn δποιος θέλεινα καταγραΦiΊ,Τώρα θέλε

τε δείξειδ.ν εΙσθε Φίλοι τής ελευθερίαςκαΙ ύJtέρμαχoιτής Χριστιανικηςήμων πίστεως.

ΜηνΙ Δεκεμβρίωαωκα'

ΔημήτριοςΎψηλάντης.»...
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'Η κστρατεία τοl Δημητρίου ·Υψηλ6ντου (ιτl ν Ανατολική 'Ελλάδα (Ι 822) 'Μ

Έλληνικη Πολιτεία έπαρρησιασθη... ιj άnτιπιιαταθεiσα Ελλυνικυ Διn[κυ

σι, απεφάσισε v' άlWπέμΨn βοήθειαν στρατιωτικην είς τα δύο μέρη3

πέντε μεν χιλιάδας εις το δυτικόν, τέσσαρας δΕ: είς το άνατολικον της

Ήπε{ρου.

3. Απεφ6σισενεν 'Eπtδαύρω,πλήν δεν ένήργητελείαν την άπόφασ~ν μη θέλων να

έκστρατεύσrιό Πρίγκ~ψ γφηλ6ντης, τον όJ10ιον ε.mμόνωςεζητουνοι δυτικοΙκαι οί άνα

τολικο!' 'Έλληνες. Ό Πρίγκιψ εννοήσαςτους σΚΟJ10ύς αυτών. δεν ηθελε τω όντι νά ηναι

πλέον J1Oλεμικός, άναγκαζόμενοςόμως υπό των είρημένων, .προνοών δέ καΙ την παρου

σίαν του ώφελιμωτάτην,συναθροίσαςαύτην (τη 6 Φεβρουαρίου 1822) ώμίλησε:
... Πατριωτα~! δσοι ευτυχήσατε το να έκλεχθήτε πληρεξούσιοι ΤΟJ1Oτηρηταί, τής έλευθέ

ρας .πατρίδος, καθ' ην ύμείς προiστασθε του Έλληνικου αύτου 'Έθνους, το ΟJ10ιον

θαρρουν ένrnιστεύθη είς τον .πατριωτισμόν σας καΙ άξιότητα την στερέωσιν τής J10λιτικής

υπάρξεως. Τό ίερον αύτό και μέγα ύπούργημα όπού άναδέχθητε όρκωθέντες την πρόοδον

καΙ εύδαιμονίαν παρρησιάζη .παρευθύς σήμερον είς ύμός στάδιον λαμπρόν, άλλά και δη·

νόν, κατά Φύσ~ν των τοιούτων διδομένων κo~νιυν περιστάσεων. Ό θάνατος του νομιζομε

νου συμμάχου τής Έλλόδος Αλή Πασσά έm.στoπoιήθη. '11 Έλλας νά μη λυπfιτα~ μηδόλως

δια την ελλειψιν αύτου, έπει.δη καΙ άμφιρρεm)ς ήτον ή προς ήμάς έλ.mζoμένη βοήθεια παρ'

αύτου. τουτο δε μόνον νά προβάλη προ οΦθαλμων, τήν έπιδρομήν των εκεiσε πολιορκού

ντων είκοσιπέντε χιλιάδων και πολλών αλλων βαρβάρων. Όμολογούμενον εχομεν οτι ή

παρουσα εποχη Μωσε κeίσιν είς δύο έθνη άντιμαχόμενα. 'Έλληνας και βαρβάρους, ποίον

του αλλου ύπερτερήσαν νά θριαμβεύση κα~ ό είς τΟ ενα η το αλλο άκόλουθος άνδραJ1Oδι

σμός δεν βεβαιουται βέβαια νά .προσέλθη έξ αλλου, εΙμή έκ τής άνανδρείας iΊ δ~χoνoίας και

αμελείας. Ή εμΦυτος τιυν Έλλήνων άνδρεία μό:ς είναι γνωστή καΙ άπό των προγονικων

αίώνων και άπό διαΦόρων αλλων δοθεισων δεινων περιστάσεων είς τον παρόντα άγώνα

ήμών ύπερ τής πατρίδος. ΟύχΙ μόνον ή άνδρεία άλλά και ή στρατιωτική καρτε-ρία είς

ψυχήν, πεΙνα κα~ παντοίας κακουχίας και το κυριώτατον ή εύπειθεια. Mένf:~ μόνον λo~-πOν

εΙς ύμό:ς ν' αποφασίσητε κα~ τήν παρουσαν τύχην του έθνους, καθ' ην "λfγω στιγμην έπα

πειλειται κίνδυνος φοβερός καΙ καταστρ<>Φή άπαραδειγμάτιστος. Δια τουτο προσεκάλεσα

ύμός εδω σήμερον, δια να συνδιασκεφΘιυμεν, αφου σας προτείνω καΊ τα κατ' εμέ. Γνωστον

εΙνα~ είς δλους, οποίους πόνους, κινδύνους κα~ θυσίας συνεισεφερε πρόθυμος ή οίκία ή

Ύψηλάντειος δια τήν απΟ τής Όθωμανικής φρικτής τυραννίας ά.παλλαγην του Έλληνικου

~Eθνoυς, (άλλα δέν πρέπει να έξαιρωμεν καΙ τάς άπΟ τοιαύτας e.mXfIQiJoεIς πολλός κα~

μεγάλος έναντιότητας άποτυχίας)! Έγώ ήλθον (καΙ νομίζω δεν αμφιβάλλετε) είς την

Ελλάδα δια νά συναγωνισθω μεθ' ύμων, ο εστί να συνεισφέρω καΙ τήν εκ μέρους μου

ζητουμένην μερίδα τής βοηθείας. ΑΙ με-χρι τουδε διάφοροι περιστάσεις τής πολεμουμένης

πατρίδος έζωγράΦισαν ίκανα την τοιαύτην, η τοιαύτην προθυμίαν καΙ φιλογένειαν έκά

στου. EΙμα~ πρόθυμος να έκθέσω καΙ αύθις τον εαυτόν μου, προστρεχων, δJ10υ ή φωνή τής

πατρίδος προσκαλει τους είλικρινεLς .παtδας τής σήμερον. Έκστρατεύω είς τουτο η εκεΙνο

τό μέρος δια να ενθαρρύνω καΙ να έμπνεύσω φρόνημα είς τους oμoγενf:Lς μας.

Αληθες καΙ βέβαιον συμπέρασμα συνειοάγεται οτι ή Ήπειρος (σ. ~Hπειρo θεωρεΙ τήν

Ρούμελη) ζητουσα σήμερον βοήθειαν ΠελΟJ1Oννησιακήν, γνωρίζει καΙ ύμό:ς δυναμένους.

Υμείς λοιπόν στο-χασθήτε δη βοηθουντες σώζετε λαόν καΙ σώζοντες περψένετε αφευκτα

τα σήματα του πατρι-ωτισμου των ΠελΟJ1OννησΙων, καΙ τής εύγνωμοσύνης των

Ηπειρωτών. Βοηθήσατε βοήθειαν μικράν, διό νά μη μένη άνωφελης υστερον ή πανδημεΙ

της Πελοποννήσου στρατολογία. EiJτατε, το να δράμωσιν, καΙ πρόθυμo~ δλοι να φθάσω

σιν είς τα ευρύχωρα πεδία του Άρεως ΟJ10υ ό Απόλλων θέλει μελωδήσει ϋμνους τροπαίων

~λλην~κ6)ν. 'J:I ανανδρος παρουσία του εχθρου δεν καταθολώνει τους οΦθαλμούς μας,
μητε κατ~φoβίζει τους βραχίονας τούς Έλληνικούς. Πόσον λοιπόν βαθμον θάρρους καΊ

ελniδων αγαθών μάς πληροφορει η φυσική των Έλλήνων ανδρεία καΙ ένθουσιασμός,
nυνnΙΊευόμενα καΙ από τήν πατριωηκην σύμπνοιαν καΙ άJtόφασιν: ΑJ1OφασΙ-σωμεν καΙ ό
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Και είς μεν τα της Ανατολικής Αρχηγός ό Πρίγκιψ Ύψηλάντης4, είς

δέ της Δυτικης ό Θ. Κολοκοτρώνης. ΤΏ 20fJ λοιπόν τού Φεβρουαρίου

μηνός έξεστράτευσεν εκ της Κορίνθου ό Πρίγκιψ κατα τού 2ητουνίου,

συμπαραλαβων και τον Στρατηγον Νικήταν Σταματελόπουλον γαμβρον

τού ηρωος 2αχαρια. Διαβαίνων δέ τα Μέγαρα, Σαλαμίνα, Κούντουρα,

Αττικήν 5 , Θήβας, Λεβαδίαν και λοιπας έστρατολόγει [ως ου εΦΟασεν είς

Θεα; μεθ' ύμών. ό Έφορος της Πατρίδος, ΕΙς πολυάριθμα και άσύγκριτα στίφη βαρβα

ρικα άνΤLι-ταραταχθέντες οΙ προγονοί μας όλιγοι. έστεφανώθησαν κλάδον ελαίας, σημεΙ

ον αθανασίας. Έαν Μ και εlς ήμάς σήμερον «νισος ό άγών, ό παντεπόπtης σμως δεν

αφησε να εφορμησωσι τα βαρβαρικά άσιατικα σμήνη των κηφηνων κατα της Έλλάδος.

Διατί λOLι-ων να έπαπειλfι κίνδυνον παγγενή ολΙγος άριθμός των έχθρων; Μην ύποΦέρω

μεν καταισχύνην καΙ καταδίκην αίώνιον, ένώ ή άι"tOστολή πέντε μόνον χιλιάδων στρα

τιωτών εΙς εν εκαστον μέρος δύναται να άι"tOσβύση εν ευκολί<;t τον βάρβαρον καΙ δειλόν

εχθρόν. '1·1 τιμή τού να στένωμεν τρό-mια ν(κης εΙς την πατρίδα μας, aσυγκρίτως νομίζε

ται ύπερτέρα, οπόταν άνδραγαθήσωμεν και κατ' αύτής. Φιλοτιμίαν τοιαύτην έχομεν και

πατροπαράδοτον αν ή Φύσις των πραγμάτων δεν μας κινiιση. Φιλοτιμίαν βοηθείας ουχι

μόνον εlς Φιλους και συναγωνιστάς, άλλά καΙ εlς ε-χθρους κινδυνεύοντας. Έγω εμελλον

νά εκστρατεύσω προ πολλού, έαν ή επιδημική ασθένεια δεν με κατελ/μβανε. Τώρα δε καΙ

τα μέσα πρόχειρα, ό εχθρός δεν βραδύνει' οί oμoγενεtς σάς επικαλουνται. ΣκεΦθήτε

λοι..-ων καΙ άποφασίσετε. κατ' εύτυχίαν της 'Ελλάδος, πάνθ' δσα σωτήρια».

4. Έν πρώτοις δμως άπεφασίσθηνα έκστρατεύσηεΙς την Δυτικήν. Έπειδίι δμως οΙ

σκοποΙ των Φα-ναριωτώνδεν 1jθελον λάβει τας μελλούσας έκβασεις των έκειθεν. δια

τούτο εμ.,"tOδίσθη. (Αν ήτον δε δυνατόν καΙ έκ της Άνατολικης 'Ρούμελης, ά'λ/ό. δεν ενί

σχυσαν ώς τόσον), άλλ' οί ΔυτικοΙ περιέμενον άνυπομόνως τήν παρουσίαν του καΙ δια

τουτο γράφειπρος αύτούςτα εξης, τfι 24 ΦεβρουαρΙΟυ [] 8221 εκ Θηβών.

«Γενναιόtατoι Κ<LuταναΙΟι τών Δυτικών μερών της Έλλάδος.

Σήμερον περΙ τήν ενδεκάτην ωραν εΦθασα εΙς Θήβας καΙ αϋριον συν Θεώ Xlv(i) διό τον

'Άγιον Γεώργιον. Σάς είναι γνωστόν, δτι έξ αρχης ή επιθυμία μου καΙ άπόφασίς μου ήτον

να έκστρατεύσωεlς τά μέρη σας. 'Ύστερον δμως διό τας είδήσεις όπου καθημέρανέλαμr

βάναμενάι-ω τα Ανατολικαμέρη της Έλλαδοςέκρωη καΙ άπεφασίσθησυμφερώτερον,να

περάσω εδώ δια να προλάβωμεν. να βάλωμεν εlς το χέρι το Ζητουνι. καΙ με το

κατόρ.,θωματουτο να κινiισωμεν εlς τα σπλα τον VΟλυμ.πον καΙ δσα «λλα τριγύρω του

μέρη εύρίσκονταιακόμη ακίνητα. εΙσθε «ν-δρες φιλoγενεtς καΙ δέν αμφιβάλλω.στι προ

τιμάτε πάντοτε, δ,τι είναι συμφερώτερονδια τον γενικόν σκοπόν τής εθνικής ανεξαρτη

σίας μας. ΚαΙ απ' έδώ είμαι πρόθυμος εν καιρώ να τρέξω, δπου ή παρουσία μου ηθελεν

είναι ώΦέλιμος. 'Εν τοσούτωδε ό ΣτρατηγόςΘεόδωροςΚολοκοτρώνηςη αλλοςτις εΙς τον

τόποντου θέλειπερασει εlς τα μέρη σας. ΓενναιότατοικαπεταναΙ-οι,να εΙσθε βέβαιοι. δτι

πάντοτε σάς τιμώ καΙ σό.ς αγα.πώ, ώς έγκαρδίουςΦίλους καΙ συστρατι-ώτας. ΕύχομαικαΙ

προσωπικώς να σό.ς άνταμώσω εντος όλίγου μt λαμπραν εύτυχίαν καΙ πρόοδον τών

Ελληνικώνδπλων.»

Έκ τών τεσσάρωνδέ χιλιάδων, αΙ όποϊαι άπεφασίσθησανν' ακολουθήσουντον Πρί

γκιπα. επροπορεύθηό καπεταν Π. Ζαφειρόπουλοςμε τετρακοσίουςπεντήκοντα, εκ τών

όποιων ελι.ποτάκτησανκαθ' όδόν μερικοΙ καΙ εΦθασενείς Σάλωνα με τριακοσίους. Περιε

μένετο δε σπισθεντό Μισθριώτικον(L-ταρτιατικον)στράτευμα.

5. Τήν 24 εΦθασεν εlς Μέγαρα .. , Τήν ]3 εΙς Δίστομον, σπου εύρών τον Οδυσσέα

πάσχοντα ύπό πυρετου. συνωμiλησε περι τής έκστρατείας καΙ έγραψε προς δλους τους

καπεταναίους δια να συνέλθωσιν εlς Γραβιάν. Γράμμα τοιουτον,

...Γενναιότατε Καπετάν ....
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τας Θερμοπύλας έπi nιν κεφαλην όκτω χιλιάδων στρατεύματος

ΈλληνικσιJ. ΤΟ κίνημα τουτο δσον κατεΦόβισε τους έχθρούς, τόσον {τι

έμψύχωσιν εδωκεν είς τους έκε[ 'Έλληνας. Συνεκρότησε συνέλευσιν όλων

των καπεταναίων τής Ανατολικής Έλλάδοςό, οϊτι-νες άπεΦάσισαν μεν να

κτυπήσωσι το Ζητουνι και Πατρατζίκων, ΠΕοlέμενον Ο{Ηιις τΖ;ίν έκ Πελπ

πnvνήσQυ 80Ζ;ίθπαν. Δια τούτο γράφει ό Πρίγκιψ προς την Δωίκησιν, δια

να άπOστεiλy βοήθειαν, ένώ ουτε καπεταναιοι πρόθυμοι είς τα στρατεύ

ματα περιμένου-σι7 , άλλ' η Διοίκησις αντι να του στείλη στρατεύματα

(μηδόλως άπΟκρινομένη εις πολλα γράμματα) έ'στελλε γράμματα προς

τον ::4ρεων Πάγον, δια νά έμποδίσΥ τον έν-θουσιαμον του λαου, πώς,

διακηρύττων δτι ό Ύψηλάντης έδιώχθη τής Πελοποννήσου, καί οί καπε·

ταναιοι να μη δίδωσι προσοχήν εις τους λόγους του, με το να φρονή

τυραννίαν. Αύτα και μύρια άλλα έλεγον και έ'γραφον οί έκτελεσταί, προ

τροπΥ των δύο Φαναριωτών. (σ. Μαυροκρδάτου καΙ Θ. Νέγρη). Αιτία δε

με το να υπoπrεύωντo δόξαν, θριάμβους, τρόπαια και κυριεύσεις πόλεων

και έπαρχιών του Πρίγκ/.Π()ς Ύψηλάντου, αντικείμενα δλα εις τα δολερα

φρονήματα και έπιχειρησεις των. Όθεν μητε τα στρατεύματα έ'στελλον,

Σού εΙναι προεγνωσμένον δτι άπεΦάσισα νά έκστρτατεύσω αυτοπροσώπως δια να

συναγωνωθωμεν κατα του κοινου έχθροϋ. 'Εκστράτευσα τήν 20 τού παρελθόντος μηνός

καΙ ηδη εύρίσκο-μαι είς τό Δίστομον. λργοπόρησα τον δρόμον μου. δια να ξεκινηοω τους

Δερβενοχωρίτας, τους Κουλουριώτας καΙ αλλους τινάς λαούς. Τοιαυτα δμως αϊτια άργο·

πορίας δεν θέλουν άκολουθήσει είς τό εξής, διότι είμαι βεβαιος δτι των μερων τούτων οί

κάτοικοι είναι προθυμώτεροι είς τον ύπέρ τής έλευθερίας άγιiινα. Δειξον λοιπόν Γενναιό·

τατε δλην σου την Φιλοτιμίαν καΙ δλην σου την αξιότητα δια να συνάξης δσους περισσο·

τέρους στρατιώτας ήμπορείς καΙ μέ δλην σου την δυνατην ταχύτητα. Έγω θεμελιωμένος

είς την πρoθυμiαν και ηρωικην Φιλοτιμίαν σας, έξεστράτευσα ό rδιoς. την ύπόληψιν όπου

είχον πάντοτε δι' έσάς, τώρα θέλετε την βεβαιώσει καλύτερα. Τώρα είναι ό πλέον έπιτη·

δειος καιρός δια να στηρίξωμεν την έλευθερ(αν του VΕθνους μας. Ή κυρίευσις τού Ζητου

νίου θέλει καταστησει αφοβα είς τό έξης τα μέρη ταύτα της Έλλάδος, θέλει σηκώσει τούς

Ολυμπίους, και θέλει μας άνοίξει δια τα εμπρός τό πλέον ένδοξον σταδιον. Κινήσωμεν

λοι.πόν, Γενναιότατε πατριώτα, διά [να] κατορθώσωμεν μιαν ώραν πρωτύτερα τον

λαμπρόν τούτον καΙ σωτηριώδη σκοπόν. Δια νά συμβουλευθώμεν δε άναμεταξύ μας, και

να κάμωμεν τό σχέδιον της μάχης. ένεκρ(θη να συναχθώμεν όλοι οί άρχηγοΙ τών άρμάτων

εLς την Γαβριάν. Έκεi παρακαλούμεν να ελθης καΙ η γενναιότης σου. Ασπαζόμενός σε έκ

ψυχης, μένω.

'Εκ Διστόμου την 14 Μαρτίου 1822,..
6.Συνεκροτηθη η Συνέλευσις είς εν χωρίον (πλησίον της Γαβριάς) Μπράλος, (τά

παλαια Άπόκουρα). Ήσαν δε ό Πρίγκιψ Ύψηλάντης Αρχηγός. ό Οδυσσεύς (καπ. Λεβα

δείας καΙ Θηβών), ό Μητζοκοντογιάννης (τού Πατρατζικίου), ό Ίωάννης Δυοβουνιώτης

ιτού Ζητουνίου). ό Δι)μος Σκαλτζάς (του Λιδωρικίου). (, Πανουργιάς (τών Σαλώνων) καΙ

ο Νικητας Πελοποννήσως στρατηγός, ό δε 'Ιωάννης Γούρας ελειπεν. άσθενων έν Σαλώ·
'",<.

7. Μ' δλον όπού προέγραψενέκ ΜεγάρωντfI 24 Φεβρουαρίου προς την Βουλην και
από Καζνέ-.τζι tf1 13 Μαρτίου προς αύτην καΙ τον προσωρινόν μινίστρον τού πολέμου

Ιωόννην Kωλtττην πρός ον καΙ τfl22 Μαρτίου έκ Δαδίου και τfι 23 του αύτου δια να tm
ταχυνθώσιτα Μισθριώτικαστρατεύματα.τα όποια άπεφασίσθησανδια τό Ζητούνιον.
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και πολλους νεήλυδας έμπόδιζον παvτι τρόπφ, έmθυμούντας να έκστρα

τεύσωσι.

Όί αρχηΥΟΙ τών έκει δπλων συνέλαβαν (και δικαίως) ύποψίας και

μάλιστα ό Όδυσσευς Ανδρίτζου, χωρις κατα πρωτον να έμβαθύνωσιν εις

τους κυρ{ους σκοπους και διπλωματικην των Αρειοπαγιτων, αλλ' ό

καιρός και ή πείρα άπέδειξε και τας διακηρύξεις των Αρειοπαγιτών

(κατα το κρυφον δμως κηρυττομένας) ψευδεις, και τας ύπονοίας τών

όπλαρχηΥων ματαίας ... 'Απεφασίσθη λοιπΟν το να έφορμήσωσι κατα τών

έ-χθρων, τών όποιων ή δύναμις έθεωρήθη το να πολεμηθΗσυγχρόνως το

Πατρατζίκι και 2ητούνιον. Δια τουτσ ό μέν Οδυσσεύς, Νικητας και

Γεώργιος (υίΟς τού Δυοβουνιώτου)διωρίσθησαν να περασουν εις τα οπι

σθεν μέρη τού 2ητουνίου, οπου τα χωρία Αχινός, Καλύβια, Στυλίδα, και

Αγία Μαρίνα. Ό δε Μητζοκοντογιάννηςκαι Σκαλτζάςκατα του Πατρα

τζικίου, και ό ΠανουΡΥιάς να σταθΏ εις το μέσον, δια να δώση βοηθειαν

οπου ηθελε χρειασθή. Γενόμενον δΙ: το γράμμα και ύπογραφl:ν παρα

πάντων, εδόθη είς τον dρχηγoν 'Υψηλάντην, διορισθείσης και τής μαχης

τΏ2 J Μαρτίου ήμέρq. Παρασκευή ... Στή συνέχεια περιγράφει τή μάχη τής

Στυλίδας- Αγίας Μαρίνας και συνεχίζει:

«.. Λύπη μέν είς τους 'Έλληνας δια την απροσδόκητον αποτυχίαν

αύτήν. Σκιρτισμος δε πολλων των τα κοινα έπιμελουμένων, γράμματα

άλλεπdλληλα πνέοντα λύπας και έπικαλουντα βοηθειαν, γραμματα δε

των Έκτελεστων πνέοντα την περισσοτέραν καταστροφην των πολεμη

σάντων άρχηγων. ΔιακηΟ1ίΤτΩυν αίτίαν της απnτυxίας τον Ύψιιλάvτιιν

και άναξιον άοχηΥον Ιόν Οδυσσέα. πεοι το?} όπn{oυ και γoαωlατα

έγκoλπn1}ν οι Αοεωπαγίται εΚ τας Αγυιας ιix= ποοδότην καΙ έτεαόφοονα.

'Εξαγοράζουν τους καπεταναίους δια να γραψωσιν όμογνωμόνως προς

την Διοίκησιν κατα του Οδυσσέως. Ο Οδυσσευς φρυάττει, γραφει παρα

πονούμενος καΙ ζητων κρίσιν πολεμικήν. Γραφει ό ΠρίΥΚΙΨ δις και τρίς,

αποδεικνύων αδικον την κατηγορίαν, συμβουλεύει, παρακαλείόμόνοιαν

και αμνηστείαν δια τάς δεινας περιστάσεις και τήν έκ των τούτων ανδρων

μεγίστην ώφέλειαν. Αλλα (Φευι) συγκατηΥορείται καΙ ώς όμόφρων. Γρά

Φει Ο Νικητας καΙ αύτος τα αύτά, αλλ' είς ούδΕν αί έκθέσεις, συμβουλαί,

καΙ παρακλήσεις του πρώτου και δευτέρου. Ό Οδυσσευς όργίζεται, :rr;vέει

έκδίκησιν και ό Πρίγκιψ καταπραύ'νει αύτόν, ένδεικνύων την κατηγο

ρίαν αύτήν, κατηΥορίαν ανοήτων. Γράφει αύθις προς την Διοίκησιν, άλλ'

αύτή άντι του να όρθοφονήση (ή' και δικαιώση ήγανακτισμένη (;) να

πραγματευθΏ την περίστασιν) δίδει την καπετανίαν αύτήν είς τον Νικη

ταν προς καιeόν. Αύτος τήν αποποιε[ται καΙ αύτη σκευωρει αλλα. Στέλ

λει κατ' αρχάς τον Κύριον Αλέξιον Νούτζου και τον Καπετάνιον Χρί

στον Παλάσκαν μετα των Αρειοπαγιτων Ίωάννου Φίλωνος Λειβαδίτου,

Ανθίμου Γαζή και Γεωργίου Αίνιάνος δια να εύτακτίση δήθεν τα έχει καΙ

να διορίση τά εις τήν περίστασιν αναγκαία καθψωντα των πολιτων και
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ατρατιωτικων. Συνηλθον απαντες εις Παλιοχώραν, οπου διασκεφθέντες

καί άποφασίσαντες, επέστρεψαν δια νά έmκvρώσn ή Διοίκησις τά άπο

φασισθέντα {Ό μόνιμος δε σκοπας αυτων ήτον ή παρατήρησις των ιδεων

του Πρίγκιπος, Οδυσσέως και λοιπων καπεταναίων. Είς μεν τον Πρίγκι

πα, οιονεί αυμβουλεύων και πατριωτισμω φερόμενος, έλεγε κρυΦίως ό

Αλέξιος Νούτζου, δτι συμφέρει να έmστρέψη εις Κόρινθον, ώς άνα

γκαιος δηθεν είς τά πολιτικά προεδρευούσης παρουσίας του, μετα των

iiλλων δε συνωμtλoυν αλλα, διεγε{ροντες αυτους κατά του Οδυσσέως.

Αλλ' ό Οδυσσευς ατε φύσει πανουργος ήννόει τά διατρέχοντα, καί δια

τουτο έΦώναξεv έπi μιας συνελεύσεως εις μίαν έναντίωσιν του Πανουρ

για. «Μωρέ, τί μου λέγεις; Γιά νά σi: εί.πrJJ. Ημείς τώρα νά φοβούμεΟα

πολύ πού φοβουμεθα στόν καιρό της ToVΡκ{αςl Να καταλαμβάνα/μεν

και ν' άπεικάζομεν τίς κουβέντες, γιατι ίνάμι (mστtv) δiν είναι .πλειΟ».

Δια τουτο καί έστρατοπέδευεν ίδίg. μακραν των ιϊλλων, ωστε μητε οί

ατρα-τιωται ηξευρον που έκοιματο, άλλάσσων άνα δύο καί τρεις ωρας

τόπον ϋπνου τiιν κάθε νύκτα.!. Ποια δε παρέστησαν εις την Διοίκησιν,

αγνοώ. Συμπεραίνεται δε ότι και αυτοί ήπατiιθησαν απα τας JWλιτικάς

μαγείας των Φαναριωτων, άγαλα καί ή δόξα έκτυφλοί καί τους όξυδερ

κείς πολλάκις.

'Ενφ δε διενεργηθη αύθις στρατολογία, καί τό Πατρατζίκιον έJWλε

μείτο, κινδυνευ-σαν ν' άποπνεύση. Προσκαλείται ό Πρί-γκιψ εις Κόριν

θον, διωρίσθη δ' άντ' αύτου ό Αλέξιος Νούτζου, και άντι του Οδυσσέως

ό Χριστος Παλάσκας, οιτινες φθάσαντες είς Δίστομον, άπεδίωξαν τας

φυλακας του Οδυσσέως. Διαπερωντες δε την Βελίτζαν, συνωμίλησαν

μετά του Πρίγκιπος, χωρίς να τω παραατήσωσι nιν αίτίαν του έρχομου

των. Και ό μεν Πρίγκιψ έκίνησε δια την Κόρινθον, αύτοι δε εις τά στρα

τόπεδα, καί παρ-ρησιασθέντες πρωτον είς τό του Οδυσσέως, έγένοντο

άμΦότεροι θύματα έλεεινά της κακοηθείας και κενοδοξίας. Ή Διοίκησις

πληροφορηθεισα τα διατρέχοντα, χωρίς να αυνέλθrι και να ατοχασθη την

αδυναμίαν της έκήρυξε δια του τύπου τον θάνατον του Οδυσσέως, άντι

διορίσασα τόν Ίωάννην Γούραν (πρωτοπαλλήκαρον αύτου), άλλ' αύτος

λαβών τα γράμματα, έφανέρωσε πρoσωmκως αύτα εις τον Οδυσσέα,

είπών, δτι «Είμαι πιοτος εις έσέ;»
'Εντευθεν τέλος πάντων έπήγασεν ή διαίρεσις των πολεμικων άπΌ

τους πολιτικούς. Διαίρεσις, της όποίας ή άμνηστεία άδυνατουσε βέβαια

νά κατορθωθη...
Διεκηρυττον χωρις έντρoπi}ν τόν Ύψηλάντην αίτίαν του θανάτου

των είρημένων και όμόφρονα με τον Όδυσσέα εις τοιαύτας έmχειρησεις

θλιβεράς....

τη αωκβΨ μηνι Νοεμβρίφ. Ό Πατριώτης

/ωάννης Βασιλειάδης Βυζάντιος

έγραψε.»
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Ό 'Υψηλάντης κατα τη διάρκεια της έκστρατείας του ένδιαΦέρθηκε

για την έπανάσταση στην περιοχη του Όλύμπου. v EtOL την 9ην Απριλίου

1822 ύποβάλλει στον Άρειο Πάγο την έξης αναφορά. στην όποία έπίσης

άναΦέρει έπίσης τα προβληματα τροφοδοσίας του στρατεύματος8:

«Εύγενέστατοι Αρεοπαγιται

...Οί έφοροι του Δαδίου έλθόντες σήμερονπρος έμε ολοι άμαύ. παρε

πονέθησαν δτι δεν δύναται το χωρίον των να άνθέξrι πλέον είς τας

τροφας των στρατιωτων,και εις dλλα διάφορα έξοδα και αγγαρείας έm

βαλλομέναςείς αύτούς, χωρις να συμβοηθώ-νταιαναλόγωςάπδ τα dλλα

μέρη της περιφερείας του Αρείου Πάγου. Τούς είπα δτι αί περιστάσεις

άπαιτουν ύπομονήνκαι πασαν δυνατήν συνδρομήν. Εάν δε έχωσι δικαι

ολο-γήματα, ή περι τούτων κρίσις άναΦέρεται είς τήν κεvτρικήν διοίκη

σιν. Οίκονομήσατέτους λοι..πΟν δΠα/ς ήξεύρετε, διά να μην άκολουθήσω

σι βραδύτητεςκαι ελλείψεις εις τας άνάγκας τού καιρού.

Ώμίλησα πρός τον ύμέτερον συνάδελφον κύριον Αίνιάνα περι της

όμολογίας των δέκα χιλιάδων γροσίων και προς ύμας πάντας δτι έχω

άνάγκην, και παρακαλω να γένη ταχεία προμήθεια. Εύχόμενος iiπασιν

ύγείαν. μένω

ό πατριώτης

Δημήτριος 'Υψηλάντης.

Εκ Διστόμου την 9 Απριλίου /822.».

ΔΟΑΟΠΑΟΚΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΥΨΗΛΑΝΤΗ ΚΑΙ

ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ.

Επειδη ή εκθεση του Φιλημονα. μολονότι είναι γραμμένη δχι μετα

πολυ διάστημα από τα γεγονότα, έπειδη ισως κάποιος να αντείπει δτι ό

Φιλήμων ήταν γραμματέας του 'Υψηλάντη και ισως γράφει μονομερως.

για τον λόγο αυτο παραθέτουμε αλλα στοιχεια σχετικα με την έκστρατεία

αύτή.

Μετα τη μάχη της λγίας Μαρίνας ό 'Άρειος Πάγος κατεΦέρετο κατα

του Ύψηλάντη και 'Οδυσσέα .Ανδρούτσου. Γράφει ό Ν. Σπηλιάδης9: «Ώ

Ύψηλάντης εΙχε προσπαθήσει να συνάψη το κατα την άνατολικην

Ελλάδα στρατιωτικόν και ύπiJ τας σημαίας του, και πρωτος ό Νικηταρας

και έπομένως ό Οδυσσεύς, ό Πανοριας. ό Καλτσοδημος, ό ΣιαΦάκας και

άλλοι οπλαρχηγοι τον είχον υπογράψει άρχηγόν. Ό σκoπiJς των περι

αύτον ήτο να τον καταστήσωσι πeαγματικως άρχιστράτηγον είς έκεινα

τα μέρη, και νά διορίσωσιν εν τι συμβούλιον, κατα τας άποφάσεις του

όποιου να ενεργπ ό 'Υψηλάντης. Αλλ' ό Άρειος Πάγος τον καταπολεμεΙ,

και πι υΠίJ οά (lvn:c 'Ί"i ω;τονάο ον ιiν'ω:παν τπ.c υΠίJO έαειcTfl ν

8. ΓΑΚ. Κ 47. Αρχ[io Γ[ωργ(ου Λαδά, Φ. 4. άρ. έγ'{ρ. 020
9. Ν. Σπηλιάδης.Απομνημον[ύματα.τ. Α'σ[λ, 313.
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'Η εκστρατεΊU τού Δημητρίου .. ψηλάντου στι ν Άνατολικι] 'Ελλάδα (r 812)

ι/:π [λα ον oπiπω ταc 1Ίπn α dc των. Τινες ()' έξ αι;-τών ύποκινηθέντες

έ'στειλαν άναφοραν είς n}ν Κυβέρνησιν και τον κατηγορουν οτι, επεμ

βαινει είς τα χρέη njς τomκής διοικησεως, και έζητουν έmμόνως ν' άνα

κληθη και να έmστρέψη είς n}ν Πελοπόννησον. αυτα ταύτ' αναΦέρει και

ό ϊιρειος Πάγος, Έπιβουλεύων δε και τον Οδυσσέα, διασπε{ρει οη

συνεννοε[το ούτος με τους Τούρκους, και εις τουτο τάχα θεμελιούμενος,

νομίζει άναγκα[ον να τον φονεύση. 'Εν ω δε εύρίσκετο εις το πλοίΌν τού

Χ. Φιζβίση είς τον Εύβοϊκον κόλπον, και Ο Οδυσσευς έ'μελλε νά ύπάγη

εις έπiσκεψIν του, προδιέθηκε τον πλοίαρχον να τον δολοφονήσπ έμβά

ντα είς το πλο[όν του. Και αύτος νομίζων δτι έ'μελλε νά έλευθερώσπ το

εθνος άπJ τον έπiβoυ-λoν( Ι) {(Ι). Είς το πλο[ον αύτο ήτον και ό διδά

σκαλος Γρηγόριος Κωνιπαντας, δστις αμα ιδων τον Οδυσσέα έρχόμενον

να τον πνίξωμεν, έ'λεγε, να τόν πνίξωμεν· ότε ό άρχιγραμματευς του

Αρείου Πάγου Αδαμ Δούκας διδάσκαλ,c, τον εlπε, προσοχη δια τον

θcΌV, 'Ρη 'Ρας άπoλέσn· 'Eπiστευε και αύτος δ,τι έ'πλαττον έναντίον τού

Οδυσσέως, διότι ήτο διδάσκαλος και δεν ητο ρα-διούργος' ήτον αρα

κάλλιον να διδάσΚ?1 τους 'Έλληνας και να τους εύεργεΤή. ή' νά περιπλέ

κεται εις τοιαύτας αίσχρας ραδιουργίας}. Αλλ' δτε τον ηκουσε διαλεγό

μενον δια τα πράγμα-τα της πατρίδος, δχι μόνον δεν έξετέλεσε δ.τι ηθε

λεν ό :4ρειος Πάγος. ιiλλα και έσεβάσθη και περιεποιήθη τον dvayxafov
εις τήν πατρίδα ιπρατηγόν.Ό ϊ\ρειος Πάγος ειπειλεν επομένωςανθρω

πον προς τον Νικηταρdν,και τον έπρόβαλενα φονευσητον Οδυσσέαέπi

ύποσχέσει να τον καταιπήσπ άρχηγον τής Ανατολικης Ελλάδος/Ο. Δεν

έγνώριζον οί Αρεοπαγίται τήν άρετι}ν τού Νικηταρdf Ήπείλησενούτος

ι ο. Ό Άρειος Πάγος μετά την αθλια συμ.;τεριφορδ.τών μελών του προς τον Οδυσσέα

Άνδρου-τσο.CL'tttCtOIJ στον Νικήτα Σταματελό .....πουλο καΙ με τήν παρακάτω δημοσιευο

μtνη (ιλληλογραφω 17ην Άπριλίου 1822 στέλνει στον Νικήτα τδ. έξής γράμματα (ΓΆΚ.

Άρχ. Γιάννη Βλαχογιάννη. ΣΤ. ]. άριθ. έΥΥΡ. 35. Άντιγεγραμμένο άπο τού Ίωάννου Θ.

Κολοκοτρωνη «·Ελληνικδ. Ύπομνήματα.... Άθηναι ]856. σελ. 47 καΙ έξ.):

«ΆΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ

Γενναtε Στρατηγέ Νικήτα.

Ο κύριος Οδυσσευς μίiς ~στειλε το δL'"tλωμα της χιλιαρχως, με το όποloν τον ή πατρlς

έτ(μησε, καΙ άπο σημερον παραιτειται ά;τΟ την δούλευσιν τής πατρίδος' Ι.δου ό Άρειος

Πάγος τιμ(t με τό (ιξίωμα τής πεντακοσιαρχίας τους κυρίους Σταμούλην, Χοντρόν, Δημή

τριονΤριανταΦύλλου καΙ Γιάννην Λάππαν, καΙ τους διορίζει ν' (ιναλάβουν την διοίκησιν

τού στρατεύματος καΙ ν' (ι-κούσουν τας διαταγάς σου καΙ του Χιλιάρχου Δυοβουνιώτη,

~ως δευτέρας μας διαταγής.

Δάβε λοιπόν φροντίδα να όδηγήσης κατα τό παρόν μετα τού χιλιάρχου Δυοβουνιώτη'

γράφομεν πeoς τούτοις καΙ τών καπεταναίων Ποριώτη, και Αίγινίτη να ένωθουν με το

στρατευμά σου καΙ ν' άκούσουν τας διαταγάς σου.

Εξακολούθει τήν όδοιπορίαν σου και συναντήσας τον έχθρόν πολέμει. κτύπα και

νίκα.

Εν Λιθάδα τή 17 Άπριλίου ]822. 20ν Έλευθερίας.

ΟΙ Αρεοπ:αγlται.

Άταλάντης ΝεόΦυτος, Άνθιμος Γαζης. Δρόσος Μανσόλας, Ίωάννης Elρηναίoυ. Κ.
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να θανατώση τον απεσταλμένον, και δεν τον άφηκεν ελεύθερον, είμη άΦ'

ού είπεν 8τι ηθελε τον φανερώσει dλλο μυστικόν' το6το δε ήταν δτι οί έν

τοις πράγμασι πολιτικο! είχαν σχέδων να καταστρέψωαιν όλους τους

δυνατους όπλαρχηγούς, ώς και τον Οδυσσέα (2) [(2). Ό Νι-κηταραςμε

είπε τα ανωτέρω,και τα πeαγματα Ο' άποδείξωσινδτι δεν έλεγενείμη δ,τι

ήκουσε καΙ έπληροφορήθηΙ... Ο δε Όδυσσευς είναι τόσον πλέον φοβερός

δσον είναι καΙ πλούσως, καΙ έκδικητικός, καΙ φlλoς του Ύψηλάντοv καΙ

Τσωσοστά, Κωνστ.lωάννου, Παναγ. Κονδύλης.

Ό Γραμματευς

λδαμ Δουκας».

Ό Νικήτας Σταματελόπουλος τήν 27ην λπριλίου 1822 άπό την Βελίτζα στέλνει στον

Άρεω Πάγο την έξης απάντηση (ΓΑ.Κ. Άρχ. Γιάννη Βλαχογιάννη, ΣΤ. ]. όριθ. έγγρ. 36.
άντιγε-γραμμένοα.,το του Ίωάννου θ. Κολοκοτρώνη«Έλληνικα Ύπομνήματα», Αθηναι

1856, σελ. 51.)
« Σεβασμιώτατo~ αρχοντες Άρειοπαγιται!

Έδιάβασα τό γράμμα σας και εlδα τα σσα με γραφετε' έγώ τό γένος μου το τψω και το

άγα,τώ καΙ διό. τήν έλευΟερίαν του καθ' ήμέραν θυσιάζομαι' τιμώ καΙ σέβo"'>μα~ καΙ τον

Άρειον Πάγον καΙ κάθε καλήν διοίκησιν τού εθνους μου' λέγω δμως τήν αλήθειαν, ώς

ελεύθερος 'Έλληνας καΙ καλος πατριώτης, ΌΆρειος παγος δεν έφέρθη καθώς επρεπεν εί.ς

τας περιστάσεις μας. πρω-τον δεν επρε.-ι;ε να μας δίδη πoλεμ~κας προσταγάς. ως στρα

τηγός διωρισμένος έπάνω μας ημείς, όπου έπολεμούσαμεν, όπου έβλέπαμεν τας δυνάμεις

των έχθρων. καΙ τήν κατάστασιν τού στρατεύματος μας. έκρίναμεν εύλογον να τό τραβή

ξωμεν δια να μη χαθη· Ο Άρειος Πάγος δεν επρεπε να έναντιωθfι είς τουτο καΙ να προξε

νήση τόσην ταραχην καΙ παράπονα' αν το τράβηγμα έγινε κακά, τήν κρίσιν δεν επρεπε να

τήν κάμνη ό Άρειος Πάγος. ό.λλα ή Διοίκησις τού εθνους ήμπορούσε να διορίση άλλους

στρατηγους να έξετάσωσι. καΙ νά κρίνωσ~ το πραγμα· ή δουλειά τού Αρείσυ Πάγου ήτον

καΙ είνα~, δσον αφoρ~ τα ;roλεμικά, να προνοη τας ζωστροΦίας καΙ τα έφόδια, δεύτερον

δταν ό 'Οδυσσευς εστειλε τήν παραίτησίν του, ώς έξυβρισθείς, ό Άρειος Πάγος επρεπε νά

δείξη πσλιτικόν, και νά στοχασθή τας περιστάσεις, καΙ να είρηνεύση τό πράγμα, αν εΙχε

καΙ αδικον ό 'Οδυσσεύς, καΙ ϋχι νά άρπάση τήν παραίτησίν του καΙ νά τον Οεατρίζη, είς

τον κόσμον ωσάν ενοχον· έγω έδούλευσα καΙ εί.ς τας Εύρωπα'ίκας Διοικήσεις, πουθενά

όμως δέν είδα ν' άνακατώνωνται εί.ς τα πολεμικά με τέτοιον τρόπον οΙ ;roλιτικοί, καΙ νά

καταδικάζουν ετζι τους άξιωματικούς' πλην περισσότερον δεν επρε,-ι;ε νά φερθητε ή εύγε

νεία σας ετζι είς τάς παρούσας περιστάσεις τού γένους, σπου χρειάζεται έσωτερικήν είρή

νην καΙ ΟΧΙ φατρίας καΙ ταραχάς' ήξεύρω, δτι τό στράτευμα είνα~ του γένους, ή οδηγία

σμως του στρατεύματος είνα~ τού αρχηγού, καΙ δταν μένη χωρΊς αρχηγον σκορπίζει,

καθως καΙ ενα καράβι, σταν μένη χωρΊς καραβοκύρην. τζακίζεται καΙ πνίγεται· τό πλέον

λυπηρόν, αρχοντες, είναι, όπου άντΙ τώρα καν να ζητήτε ώς ΦQ6νιμoι διόρθωσιν τού

κακου, έσεις ζητείτε να το γαγγραινάρετε' έγώ αν εχω γενναία φρονήματα, καΙ ως φίλος

καΙ ΦιλοΥενής. καΙ αν έχω καμμίαν ύπόληψν είς το γένος μου. άΦήσατέ με παρακαλι» να

φυλάττω τα γενναίά μου φρονήματα καΙ τής Φιλίας καΙ της φιλογενεΙας καΙ να χαίρωμαι

την μικραν ταύτην ί'πόληψιν.

Μένω δέ με δλον τό ανήκον σέβας.

27 Απριλίου 1822. Έκ Βελίτζης. ό πατριώτης

Νικήτας Σταματελόπουλος,.,

ΟΙ αρειoπαγiτες άπάντησαν ως έξης:

«Γενναιότατε Κ. Νικήτα Σταματελό;roυλε!

Έλάβαμεν το από Βελίτσαν γράμμα σου. έν ω εϊδομεν να μας γραφης, δη καθως

ήκούσθη ή παραίτησις του Οδυσσέως, τό στράτευμα δλον έσκορπίσθη τόσον τό έδικόν
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'Η κστρατεία τσι Δημητρίου 'ιψηλάντου στ! ν Άνατολικη Ελλάδα (ι 822) 7"'1

του Νικηταρα. Αποκατέστ,η δε πολ1> φοβερώτερος είς αύτούς, και μάλι

σrα εις τον Μαυροκορδατον και τον Νέγρην, άΦ' στου έπληροφορήθη

οτι τον έmj3οvλεtJΟυσι, και ηρχησε να δυσπιστ,η και νά προφυλάττηται,

και να λαμβάνrι μέτρα έναντίον των. Και ηδ,η άγανακτήσας υπερβαλό

ντως έναντίον Αρειοπαγιτων τινων, εστειλεν εις Ξηροχωρι στρατιώτας να

τους τιμωρήο,η' dyaerl τύχ,η είδοποιήθησανέν δέοντι, και εφυγον είς τας

νήσους δπου έφυλάχθησαν... Τούτων ή άν,ηθικότης έβίαοε στρατιωτικόν

τινα, του όποιου, ώς ζώντος, δεν άναΦέρω το δνομα, να προβάλ,η είς τον

καταδιωκόμενον Ύψηλάντην και τον Αναγνωστόπουλον το να δολοφο

νής,η τον Μαυροκορδατον' άλλ' έκεινοι τον εμπόδισαν.»

Ή Πατρίδα τών «Αρειοπαγιτών>!' κινδυνεύει και εκεϊνοι άσχολοϋνται

του, οσον και τό Μω-ραιτικον' αύτό τό γράμμα σου μάς έκίνησε τσν θαυμα-.σμόν, πλην

πάλιν συνήλθομεν συλλογισθέντες, στι οί. γενναtoι άνδρες είναι φυσικά άπολϊκοΙ καΙ εύε

ξαπάτητοι. καΙ άφού συναρπασθωσινη άπατηθώσι μίαν φοράν. έπιμένουσιδια παντός είς

την αύτην άπάτην. ων δεν προλάβη μία Φιλικη συμβουλη νό την άναιeέση- διό. τούτο

έκρίναμεν εϊίλογον ν' άποκριΟώμενκαΙ νά σε συμβoυλεiισωμενπατρικώς τό. συμφέροντα,

όντες βέβαιοι, δη γράφομεν είς ανδρα γενναtoν καΙ τιμιώτατον. και οη θέλει κρατησει

μυστικά τό. όσα του γράφομεν.

Κύριε! Ί-ι παραίτησις τού Όδυσσέως προηλθεν άπό λόγου του. Ό ιδιος μας εγραψεν

δτι παραιτεΙται, διότι θέλει νό. τραβηχθfι είς τό σπίτι του, καΙ νά διορίσωμεν αλλον είς την

όδηγίαν του στρατεύματος- τό στράτευμα δεν είναι Ιδικόν του. άλ/' είναι τού γένους' δέν

έσκορπίσθη διό την παραίτησίν του. άλ/ά διό την συμφοράν 0οου του ηκολούθησεν είς

την Άγίαν Μαρίναν' μάλιστα τό στράτευμα είναιάγανακτισμένονέναντίον του, καΙ άπο

δίδει την αίτίαν της συμφορό:ς εκείνης είς την ατολμον στρατηγίαν του. καθως καΙ έκ συμ

φώνου καΙ τό Μωραιτικον στράτευμα· η προαίρεσις τού 'Οδυσσέως ισως εί.ναι καλη, καΙ

έπιθυμεί νά ώφεληση τό γένος του. άλ/' ή κακη τύχη τον κατατρέχει, καΙ έναντιούται είς

τά στρατηγηματάτου· το έλάττωμάτου είναι δτι χάνει την εύκαιρίαν των πράξεωνκαΙτην

άκμην τού καιρού είς τό νά κομποσάρη άτελεύ-τητα. να μην έπιχειρfι είς τίποτε. καΙ υστε

ρον νό. μετανofι άνωΦέλευτα.

Wlσως αύτη η συνείδησις τέλος πάντων τον ετυψεν καi διό τούτο άπεΦάσισε να παραι·

τηθ'fι άπό το άξlωμά του καΙ άπό τον πόλεμον, γνωρί1;οντας τό έλάττωμά του, δια τό

όποΙΟν έστάθησαν πάντοτε οχι μόνον άνωφελη, όJJ.JJ. καΙ ολέθρια τα στρατηγηματά του,

είς Λεβαδείαν, είς θηβας, είς Άθηνας, είς Εϊίριπον, καΙ τώρα κακή τύχη έναντίον τού

Ζητουνίου· οθεν η παραίτησίς του (έάν δεν είναι καθ' ύπόκρισιν) θέλει αποβη ωφελιμω

τάτη καΙ είς αύτόν τον ιδιον καΙ είς τό Έλληνικόν γένος. Λοιπόν άδελΦέ γενναιότατε σε

συμβουλεύομεν ν' άγαπάς μεν τον Όδυσσέα, περισσότερον ομως ν' άγαπας το συμφέρον

τού γένους καΙ της πατρίδος, καΙ να εχης πάντοτε προ όφθαλμού τουτο το απαραίτητον

ίερόν χρέος σου' ημεiς σε βλέπομεν τόσον ένθουσιασμένον είς την φιλiαν τού 'Οδυσσέως,

όπου έλησμόVΗσες πώς είσαι στρατηγός των Πελοοοννησιακών στρατευμάτων, καΙ γρά

φεις ότι έσκσρπίσθη καΙ τό Μωραίτικον στρατευμα έκ τf!ς παραιτήσεως τού 'Οδυσσέως,

ώσό.ν νά ήτον αύτός στρατηγός καΙ η γενναιότης σου ό σημαιοΦόρος. Ή Φιλία του γεν

ναίου καΙ Φιλογενους ανδρός πρι,"Wι νά εχη καi τα όριά της. ·Η γενναιότης σου α-φου

τIJ.U;t; την Φιλίαν τού Όδυσσέως, πρέπει ν' αναλάβης τό. γενναtα φρονηματά σου, νά φρο

ντίσης είς τό να φυλάξης την καλην ύπόληψίν σου. καΙ τον επαινον των παρελθόντων

κατορθωμάτων' συλλογίσου, δη ήλθες τόσην μακράν όδόν, καΙ δοκιμαζεις τόσας ταλαι

πωρίας. δχι διό νό. ΦιλιωOf!ς με τον Όδυσσέα, άλλα διό νό. κατατροπώσης τους έχθρούς.

είς τούτον τον lερόν άγωνα όπου έπεχειρίσθημεν, καΙ να δοξασθής με λαμπράς νίκας καΙ

εις την Άνατολικην 'Ελλαδα καθώς κα/ είς την Πελοπόννησον. Αύτό. όπού σου γράφομεν
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με το νά άναλάβει τήν άρχηγία τής κατα τών Τούρκων έκστρατείας, όποι

οδήποτε αλλος έκ-τός τού Ύψηλάντη. Τί ομως περίμενε κάποιος άπό

ανθρώπους, γνωστους φατριαστες και άνίκανους για τα κοινά; Με ποιες

γνώσεις καΙ ποια αίσθήματα τα μίσθαρνα αυτό όργανα του Νέγρη κα"ι

Μαυροκορδάτου άποΦάσιζαν για τον έξολο-θρεμό της Ρούμελης, δταν

αργότερα σέ συνεργασία μέ τούς παραπάνω φαναριώτες και τον αρχισυ

νωμότη Κωλέττη καταδίωκαν τον 'Οδυσσέα Άνδραυτσο καΙ όδήγησαν

στό θάνατο τών Νούτσου καΙ Παλάσκα; Τί συνέπειες υπηρξαν για

αυτούς τούς φατριαστες γιά τΟις αντιπατριωτικες αύτες ενέργειές τους;

δέν σέ τα γρόφομεν ήμεΙς, αλ/ό. ή πατρΙς καΙ τό γένος καΙ ώς Φιλόπατρις καΙ ΦιλoγεVΉς

όπου εωαι πρέπει νά τα ακούσης με σέβας καΙ νά ένεργησης με ζηλον· δθεν αδελΦέ, πάσχι

σε να συνάξης καΙ να εμψυχώσης τό διεσκoρmσμενoν στράτευμα' τουτο είναι χρέος αξίου

στρατηγού' εΙOακoiισθητε, ένώθητε με τους <Χλλους στρατηγούς' καΙ ό θεός θέλει ευοδώ

σει τα κινήματά σας, καΙ θέλει μας βοηθήσει δια να έξαλεΙψωμεν την έκ τi\ς ifπης αδοξίαν

όπου έδοκιμάσαμεν.

Έν Λιθάδα τη 28 Απριλίου 1822.
ΟΙ Aρεoπαγiται.

Ταλαντωυ ΝεόΦυτος, Πρόεδρος, 'Άνθιμος Γαζής, 'Ιωάννης ΕίρηναΙΟς, Παναγιώτης

Κουσλή».

Ο υπουργός τού Πολέμου Ίωάννης Κωλέπης γράφει στον Νικήτα Σταματελόπουλο:

«Στρατηγέ Νικήτα.

Μετα λύ:ί1ης μεγάλης ή 'γπερτατη Δι.οίκησι.ςεμαθετήν μεταξυ τού Άρείου Πά-'γου καΙ

τού χιλι-άρχου Οδυσσέως συμβάσαν σiιγχυσιν, καΙ δια τήν δι.όρθωσιν τής όποίας εστειλεν

επΙτηδες τον χιλΙαρχον Χρήστον Παλάσκαν καΙ τόν εύγενέστατον Αλέξανδρον Νουτσον.

Ο υπουργός τών εσωτερικών

ΚαΙ προσωρινώς του πολέμου

IωάνVΗς Κωλέπης».

ΟΙ άρειοπαγιτες εγραψαν στον Νικηταρd τα έξης:

.. Γενναιότατε Στρατηγέ Κύριε Νικήτα!

Έλάβομεν χθες τό έσπέρας δια του Καπεταν Κυριακου τό γράμμα σας καΙ με λiι-.πην

μας μεγάλην ένέγνωμεν αίιτό, θαρρούντες δμως εις τον ύψιστον θεόν, καΙ εις την άνδρεΙ

αν καΙ φρόVΗσιν τών άρχηγών τού Πελοποννησιακου στρατεύματος καΙ είς την όμόνοιαν

των ημετέρων χιλιάρχων, έλπίζομεν να ματαιωθωσιν οΙ σκοποΙ των έχθρων· δσον από

μέρους ίδικού μας, από ζωστροΦίας καΙ μπαρουτόβολα θέλομεν πασχίσει δσον τό

δυνατόν να σάς προΦθάσωμεν άπό δποι.ον μέρος ήμπορέσωμεν. Γνωρίζομεν δη άπό το

μέρος σας δέν θέλει λεΙψει η ανδρεία καΙ ή γενναιότης είς τό να καταδαμασθΤI ή υπερη

Φάνεια των τυράννων και νά κατατροπώσωμεν τον κοινόν έχθρόν τού γένους καΙ να

λαμψη ό τΙμως σταυρός ένθυμηθήτε τας αρετας των προγόνων μας, αυτοι οΙ τόποι δπου

πατdτε τήν σήμερον είναι ζυμωμένοι με τα αΙματα του Λεωνιδου. καΙ των λοΙΠών Πελο

ποννησίων ηρώων' ένθυμηθήτε Οτι εΙΟθε παιδιiι έκείνων καΙ πρέπει να κάμητε την έκδΙκη

σιν τού αΙματος των· ένθυμηθήτε δη τριακόσι.οι έπολέμησαν με τόσας μυριόδας ένθυ·

μηθήτε δη η πατρlς άπό σας ζητεί την διαΦέντευσιν· ένθυμηθήτε ότι ούτος είναι ό καιρός

τής δόξης, διiι νά άποθανατ(σητε τά όνόματά σας με τους θριόμβους σας. Καλόν ήτον.

μας φαΙνεται. να συμβουλευθήτε μεταξiι σας και να γράψητε δια να προσκαλέσωμεν καΙ

τον καπεταν Διαμαντή, ό οποίος κάθεται είς Σκιόθον με έπrακoσωυς ανθώπους, δια να

ελθη και να πέση από τάς πλάτας του εχθρού προς το μέρος τής ΣτυλΙδος. Σας εύχόμεθα

λαμπρας νΙκας.

24 Ίουνίου 1822.
Οί. Άρεoπαγiται.

Άνθιμος Γαζής. καΙ λοιπο!.».
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Οί αρειοπαγίτες συνωμοτουντες απευθύνονται την 6ην Μαρτίου στον

Γεώργιο Άίνιανα αναθέτοντας του ορισμένα καθήκοντα ι Ι:

« Κύριε Γεώργιε Αινιάν, ΑρεοπαγιΤα.

Συν Θεω μετα τ1}ν μετάβασίν σου έντευθεν, έπιτάττομέν σοι, να ένερ

γήσπς και να έκτελέσnς τα κάτωθεν'

Αον . Να παρευρεθης εΙς τήν συνέλευσιν των Χιλιάρχων καΙ λoιπιi.ιν

άρχηγων των Πελοποννησιακων και ίδικων μας στρατευμάτων.

SOv. Να φροντίσ,ης περΙ των τροφων των στρατευμάτων.

[Ον. Περι της ταχείας συλλογης συνεισφοράς.

Δον. ΠερΙ δραστηρίου ενεργείας των εφοριων.

εαν. Περι συστάσεως ταχυδρ6μων δια ξηράς καΙ θαλάσσης

ον. Να ζ,ητήσπς τα περι της Διοικήσεως γράμματα προς τον :4ρειον

Πάγον, παρα τού Προέδρου τού Βουλευτικου Δημητρίου Ύφηλάντ,η.

Ζον. Να έμποδισ,ης να μή περιΦέρεται ή τρίχροος σημαία εΙς την περι

φέρειαν του Λ-ρείου Πάγου, ι:iλλα μ6νον ή Εθνική.

ίιν διd τήν έκτέλεσιν των ανωθεν ήθελ6ν σοι χρειασθη στρατιωται, να

διεθύνεσαι προς τους Χιλιάρχους καΙ άλλους Αξιωματικούς.

Έν Λίμνη της Εύριπου /822, τ,η' 6 Μαρτίου.

ΟΙ ΑρεοπαγΙται.

Ό Ταλαντίου Νε6φυτος Πρ6εδρος, 'Άνθιμος Γαζης, Ίωάννης Φίλωνος,

Ρήγας Παπαντορήγας, Δρ6σος Μανσ6λας, 'Ιωάνν,ης Είρηναfoς, Αλέξ.

'Λξιώτ,ης, Κ. Τασσίκας, Βρανούσης Θρασιάδης».

[Όπως γράφει ό Αντώνιος Γεωργαντας l2: ό Οδυσσέας αφου εΦθασε

στην έπαρχία Λιβα-διας διέλυσε το σωμα του, αναπαύθηκε στό Δίστομο.

Άρχές Μαρτίου nαβε έm.στολη τού Δ. 'Υψηλάντη, δτι έΦθασε στό χωριό

Καζνέσι που απέχει τρείς ώρες άπό τόΔίστομο, λέγοντας του να μεταβεί

έκεί γιά νά συσκεΦθσυν για την άντιμετώmση τών Τούρκων. "Ο δέ

Οδυσσέας άπό.ντησε δτι έπειδη ήταν λίγο κακοδιάθετος θα μετέβαινε Τ1Ίν

έπομένη. "Ο 'Υψηλάντης δταν ελαβε αυτο το γράμμα ξεκίνησε άμέσως

για τό Δίστομο. "Ενω ό Όδυσσέας βρίσκοταν στό κα-ταλυμά του ήλθε

ενας στρατιώτης και τού είπε δτι ό Ύψηλάντης εμπαινε στην κωμόπολη,

ό Οδυσσέας, για να μη βγεί ψεύτης για την αρρώστειά του και ύποπτευ

όμενος δη ό Ύψηλά-ντης επρεπε να εχει μαζύ του γιατρό, είπε αμέσως

στους παρευρισκομένους να βγούν άπό το δωμάτιο και άφού εμεινε μό

νος με τόν Άντώνιο Γεωργαντα ελυσε άπό τά γόνατά του τίς δυό καλτοσ

δέτες, τίς εδωσε στόν Άντώνιο Γεωργαντα και τού ειπε να δέσει σφιχτα

κάθε μία ό.πΟ αύτές στους δύο βραχίονές του, πράγμα που εγινε. "Ο

ι Ι, ΕΒΕ, Άρχειο Φιλήμονος, άρ. έγγρ. 4342/35.
Ι 2. ΆθηναΤκόνΆρχεioν. τ. Α' σελ. 25 Ι καΙ έπόμ.
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'Υψηλάντης οταν εΦθασε στό κατάλυμά του, τό όποιον προσδιορίσθηκε

άπό τόν 'Οδυσσέα. άμέσως έστειλε στον 'Οδυσσέα τόν γιατρό που είχε

μαζύ του, τον Παναγιώτη Σοφιανόπουλο, ό όποιος βρηκε τον 'Οδυσσέα

προσποιούμενο τόν κακοδιάθετο κα'ι αφου επιασε τον σφυγμό του, του

είπε στι πρέπει νά κάνει άφαίμαξη 50 δραμίων, διότι ό σφυγμός του ήταν

άνώμαλος, πράγμα το 6ποίο επραξε 6 'Οδυσσέας μπροστα στόν γιατρό. ό

όποίος έπείσθη για την κακοδιαθεσία του. 'Οταν δε μετα εΦθασε έκεΙ 6
Ύψηλάντης εχοντας μαζύ του τόν Νικητα Σταματελόπουλο, τον

καπεταν Ίω-άννη Μακρη άπό την Κόρινθο, τόν Γεώργιο Χελιώτη και

Χριστ6δουλο Ποριώτη με 400 περί-που ανδρες και αφου άντάλλαξε με

τον Οδυσσέα τΟις πρέπουσες φιλοφρονησεις, την έπομέ-νη συσκέΦθηκαν

οί δυό τους. περι του πρακτέου κατα τού ύπό τον Δράμαλη έρχομένου

Τουρκικού στρατού, που είχε Φθάσει στην 'Υπάτη και έμενε εκεΊ, άπεΦά

σισαν αυτοι οί δύο, δηλαδη 6 'Υψηλάντης καΙ ό Όδυσσέας, να προσκλη

θουν οΙ διάΦοροι καπεταναΊοι άπό τις επαρχίες τους στο χωριό Μπράλος,

μέρος με πολυ πυκνο δάσος άπό δρυς, γιό να συσκεΦθουν και άποφασί

σουν για την εκστρατεία κατα τών Τούρκων, καΙ συνηλθαν εκεΊ ό γέρο

Πανουργως με τον γιό του Νάκο, ό γέρο Δυοβουνιώτης με τον γιό του

Γεώργιο. ό Δρόσος Μανσόλας καΙ μερικοΙ αλλοι όπλαρχηγοί, αποΦάσι

σαν δε νά διαιρεθούν σέ δυο σώματα και τ6 μέν ενα ύπό τόν 'Οδυσσέα,

συνιστάμενο άπ6 τόν Νικητα Σταματελόπουλο καΙ λοιπους Πελοποννη

σίους καΙ από το Γεώργιο Δυοβουνιώτη, διά θαλάσσης νά άποβιβαστει

άπέναντι στή Στυλίδα, τ6 δε αλλο συνιστάμενο άπό τούς όπλαρχηγους

τών έπαρχιών Σαλώνων. Λιδωρικίου καΙ Καλλιδρομίου να μεταβει στην

Υπάτη καΙ να κτυπησει τον Δράμαλη που έμενε έκεΙ απρακτος. ΚαΙ το

μεν σα/μα ύπό τόν Οδυσσέα συνίστατο από 2 ι 12 χιλιάδες ανδρες περίπου,

άλλα κυρίως από πολ/ους απειροπολέμους χωρικους. ΤΟ δε αλλο συνί

στατο άπό 5 χιλιάδες έμπειρους πολεμιστές, διότι 01, επαρχίες έκεΙνες άνέ

καθεν είχαν καλους όπλοΦόρους. ΚαΙ ό μεν Οδυσσέας εκρινε εϋλογο να

μεταβεΙ στην Άγία Μαρίνα χωριό άχυρό πλησίον τής Στυλίδος]. Μολονό

τι η συνέχεια άναΦέρεται στη μάχη της Ύπάτης καΙ Άγίας Μαρίνας. δεν

θα τις περιγράψουμε, διότι σε αυτές άναΦέρεται αλλος όμιλητης.

Μετα την άτυχη εκβαση της μάχης τόσο της Άγίας Μαρίνας, δσο καΙ

την μη επίθεση κατά της Ύπάτης, 01, ΑρειοπαγΊται κατηγόρησαν τον

Οδυσσέα για την αποτυχία αυτη. Παραθέτουμε την συνέχεια της παρι

γραφης τού Άντωνίου Γεωργαντό.:

« .. .Είς το πλοιον τού Χ. Βισβίζη τό όποfoν εΦάνη χρησιμώτατονκαι

ώΦέλιμον είς δ-λας τας μάχας τής θέσεως εκείνης, διότι ήτο καλλίτερον

άπδ δλα τά άλλα πλοια,καθώςκαι ό οπλισμόςτου ήτο έπiσηςκαλλίτερος,

εντόςαύτου του πλοίουείχον έ'λθει τότε και ή άνωτέραπολιτικη Αρχη τής

Ανατολικής Ελλάδοςόνομασθεισα:4ρειος Πάγος, ό όποwς άντεΦέρετο

με τον Οδυσσέα άνέκαθεν, διότι άπαιτούσε παρ' αύτού τυ-φλήν lJΠQ-
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κοήν, πως νά πολεμά άκόμη και κατα των Οθωμανων. Φαντασθητε.

iivθρωποι δλως διόλου iiπειρoι καί άπύλεμοι, οϊτινες ουτε δΜον ποτε

fmaaav είς τάς χει..ράς των να ηθελον οδηγήσουν τον Οδυσσέα πως να

μάχεται. Ακούσαντεςδε τήν άναχώρησίντου τον ειδοποίησαννά μεταβη

είς το πλοιον διά να ομιλησουν περί του τρόπου της άναχωρησεωςτων

'Ελλήνων' άλλ' άφου Ο Οδυσσευς ειδοποίησε πως θα μεταβη' εκει είς το

πλο[ον, έmΦόοτwαν τον Γε(ιJπγων Zoouπι'iν άοχηγον της φοουοας ΤΟ1)

Άnιίoυ Πάγου καθως καί τόν .πλοίαΟΥον Bta8itnv. αμα ό Οδυσσευς

fjθι:λε ανέλθει εις την χλίuακα του πλοίου, να ρίΨουν να τον Φονειίαουν,

fUλά άκούσαντες ούτοι άπΟ το στόμα τοιούτων άνθρώπων αύτην την

άποτρόπαιον, δχι μόνον άπέκρουσαν γενναίως, άλλά καί δστις ι:ϊλλος

ηθελε δοκιμάσει τουτο θα τον τιμωρησουν σκληρως, Ο δε Οδυσσευς έν

τη άθωότητί του υπιjγεν είς το πλο[ον αύτο μεθ' ένος ύπηρέτου του καί

ανταμώθη μετα των μελων του Αρείου Πάγου χωρίς την παραμικραν

υποψίαν, Ή δε ΦιλοσοΦία τών Αρειοπαγιτων είπεν είς τον Οδυσσέα δτι

οί 'Έλληνες τού στρατοπέδου αύ-του να άναχωρτ)σουν δια ξηράς καί

ουχί διd θαλάσσης, καί να μεταβουν εις τα άπiνα-ντιμέρη δια της γεΦύ

ρας της Αλαμάναςπράγμα δμως διόλου άκατόρθωτον, διότι Ο Ό-θωμα

νιχος στρατοςώς πολυάριθμοςείχε καταλάβειδλα τα μέρη εκείνα καί τα

στενά, τα δε πέριξ ήσαν βαλτώδη και άδιάβατα, Όθεν ό Οδυσσευς Em
στρέψας είς το στρατόπεδον έμήνυσε την δια θαλάσσης άναχώρησιν,

προς το έσπέρας δε δλαι αί λέμβοι των mlolwv μετα τήν δύσιν του ήλίου

έξηλθον είς το παράλιονοι.» Στή συνέχεια περιγράφειτόν τρόπο της άπο

μακρύνσεωςτων 'Ελλήνων, άλλα αύτός άναΦέρεται ατή μάχη τής Άγ(ας

Μαρίνας,

«, ..Ό Ύψηλάντηςδεν ήκολούθησετότε κανένα έκ των δύο σωμάτων

άλλά εμεινεμετ'ολίγωνστρατιωτώνείς την θέσιν Δρακοσπηλιά.εχων υπ'

όψιν του τα δσα έγίνοντο είς τας μάχαςτης Στυλίδοςκαί Ά.γίας Μαρίνας.

Ό Ύψηλάντηςμετα το Φθάσιμον έκει του' Οδυσσέως άπεσύρθη είς την

κωμόπολινΒελ{.τσαν(Τιθορέας),το δε Πελοποννησιακονσωμα έτοποθε

τηθη κατα τήν Μεντενίτσαν.Πολλοί δμως έκ των χωρικώνμετέβησανείς

τας οίκογενείαςτων. Ο δε Οδυσσευςμε me&wv των χιλίων πεντακοσίων

έτοποθετήθη είς το χωρίον Δρακοσπηλιά, θέσις 6χυρα εχουσα αντικρυ

αύτtjς τήν Λαμίαν.

Τόν Οδυσσέα απαντα τα σώματα τα ευρισκόμενα είς την Άγίαν

Μαρίναν τον έλάτρευον ώς σωτηρά των διd τον τρόπον τον όποίον

έΦεύρε εύκολώτατοννα άναχωρή-σουνάπΟ την θέσιν αύτήν".»

Γράφει ό Ν. Σπηλιάδης'"

«Μετά την καταστροΦήν του Αληπασια,... οί Στερεοελλαδιται καί

μάλιστα οί Σουλιωται άναΦέρονται προς την Κυβέρνησιν ζητουντες βοή-

13. Ν, ΣπηλιάδηςΑπομνημονεύματατ. Α' σελ. 305.
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θειαν και πλοίων, και στρατευμάτων ΠελΟΠΩννησίων, και τροφων, και

πυριτοβόλων. δια να δυνηθώαι να άντικρούσωαν ταν έχθρόν. Ό

Ύψηλάντης ... θέλει να έκστρατεύση κατά του έχθρού. Τό Φιλόπατρι του

Ύψηλάντου, τό τε Φιλοπόλεμον και Φιλοκίνδυνον της καρδίας του, τόν

δι-καιώνοvaιν έlUθυμούντα n'ιν αρχιστρατηγ{αν, την όπο'αν αλλος

κανεις άπΟ τους πολεμικους των Έλληνων δεν τον διαΦιλονικεΙ, διότι ώς

άρχιστράτηγος έκστρατεύων, ήδύνατο προ πάντων να είαάξrι την

σύμπνοιαν. την τάξιν και τι]ν πειθαρχίαν είςτό στρατιωτικόν, και να ύπη

ρετησΥ njv πατρίδα άξίως των εύχών της άλλ' οί όλιγαρχικοίκαι μάλι

στα ό Μαυροκορδάτοςκαι ό Νέγρης αντενεργoίJσι και δεν διορίζεται

αρχιστράτηγος. Προβάλλει δε εις την Κυβέρνησιν να έκστρατεύση είς

την Ανατολ. Ελλάδαχωρις τον τίτλον τού άρχιστρατήΥου'άλλ 'ή πρότα

σίς του δεν έΥκρίνεται, διότι οί ολΙΥαρχικοιΦοβούνταιμη λάβrι δύναμιν

δπλων. Φοβούνται δε και ό Πρόεδροςτού Νομοτελεστικούκαι ό άρχι

ΥραμματευςτηςΈπκρατείας,οϊτινεςτονκατεπολέμησαν...Ι4 Ό δε διαλη~

φθεις πρόεδρος, έπειδη θά έκστρατεύση ό ί'δως, κρίvει άσύμφορον είς

14. Τό ΈκτελεστικόΣώμα την 7ην Φε.....βρουαρ(ου 1822 του άπέστειλΕ την παρακά-

τω εκκληση, ώς ;tρOέδρoυ του Βουλευτικου Σώμα ..... τος (ΑΕΠ, τ. Α' σελ. 244.):
« ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΤΟ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΝ ΣΩΜΑ.

Προς τον Έκλαμπρότατον Πρόεδρον του Βουλευτικού Σώματος.

Ο ;tρ(γκιψ 'Υψηλάντης. αναγκαi.oς να προεδρεύση τού Βουλευτικού Σώματος, δεν

επετρέ;tετo βέβαια νά αναχωρήση, αν λόγοι μείζονες αφορωντες αύτην καΙ μόvην την

Άκαρνανίαν δεν ηνάγκαζον την Διοίκησιν εΙς τουτο να ένδωση. Δι' αύτό τούτο τό

Έκτελεστικόν Σωμα αναγκάζεται να μην δεχθfι των προτέρων άνατροπι)ν. άλ/' έμμένει

είς τα ,"tQOα.-ωφασισΟέντα περΙ τούτων, μάλιστα δέ κρίνει αναγκαιον έν τάχει νά μεταβή ό

είρημένος ;tριγκιψ εΙς τήν Δυτικήν Έλ/άδα. σπου η κατεπείγουσα χρεία.

Έν ΚορίνΟψ, τfι 7 ΦεβρουαρΙΟυ 1822.
Αθανάσιος Κανακάρης

Ιωάννης Λογοθέτης.

Ό Αρχιγραμματευς της έ;uκρατείας, Μινίστρος των Έξωτερικων

ύποθέσεων, Πρόεδρος του συμβουλίου των Μινίστρων.

Θ. Νέγρης».

Πάλι τό Έκτελεστικό Σώμα τήν 9ην Φεβρουαρίου 1822 του απέστειλε την

παρα .....κάτω εκκληση, (ΑΕΠ, τ. Α 'σελ. 244.):
«ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΔΙΟΙΚΗΣΙΣΤΗΣΕΛΛΑΔΟΣ

ΤΟ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΝΣΩΜΑ.

Προς τον Έκλαμ;τρότατονΠρόεδροντου ΒουλευτικούΣώματος.

Τό ΈκτελεστικόνΣωμα κρίνει αναγκαιοτέραντήν εξοδον Πελοποννησιακωνστρα

τευμάτων κα-το. την Χέρσον Έλλάδα, καΙ εμμένει εΙς τα προαπσφασισμένα,έmμένεικατά

μεν την άνατολικηνΧέρσον Έλλάδα να τρέξη ό πρσσδιωρισμένοςστρατος ύπό την στρα

τηγίαν του οτρατηγου Ίατράκου,κατά δέ τήν Δυτικήν, υπό την τού στρατηγού Κολοκο

τρωVΗ. ΠερΙδε πρίγκΙ;1Ος 'Υψηλάντη,έπειδη φανεΙςκατα την δυτικηνΈλληνικηνθάλασ

σαν έχθρικός στόλος. αναγκάζει μέρος του στρατού εκείνου να χρονοτριβήσηκατα την

Π. πατραν· έπειδη άμφιβολοναν απαρεμ;1Οδίστωςδια μιας δύναται τό λοι;u)ν νά διαβfι

κατα τό παρόν· έ;tειδή η Δυτικη Έλλάς καΙ προ του μείζονος εχρηζεν έπικουρίας. νύν δε
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'Η t:κστρατεία 1.01 Δημητρίου," ψηλάντου στην λνατολικη "Ελλάδα (1822) ,'Ι

τους σκοπούς του να εκστρατεύσrι καΙ ό αντίζηλος του. Πλην τό Βου

λευτικόν σωμα, μεταξiι τών μελών τού οποίου ύπάρχουσι και ανθρωποι

τό γενικόν τής πατρίδος συμΦέρον προτιμωντες, επiμεινεν είς τό να

εκστρατεύσπ ό "Υψηλάντης' και επειδη ή επι πλέον αντίστασις των ύπε

ναντίων ηθελε λογιαθή άντενέΥεια κατα njς πατρίδος, dπεφασίσθη να

εκστρατεύσημε τον Νικηταρα είς την άνατολ. Ελλάδα, και μετ' αύτών να

σvνεκστρατεύσωσιν δ τε Παναγιώτης Γιατρακος και ό Π. 2αφειρόπου

λος... επομένως αντενεΡΥούσα είς τον Ύψηλάντην, τον διέταξε να στρα

τεύσn είς την Δυτικην Έλλαδα με τον Μαυροκορδάτον. Και δμως δεν

εκστρατεύει είμη έως είς τας Π. Πάτρας, και εκεΙ θα εγκαταλειΦθή άπΟ

τους στρατιώτας του. Ή Κυβέρνησις, ητοι τό Νομοτελεστικόν, ηδη υπο

κινεΙ τόν ί\ρεων παΥον εναντίον του' και οί ΑρεωπαΥίται γράφοντες την

10 Μαρτίου προς την αύτήν, λiγoυσιν δτι, ότι ό Ύψηλάντης θά βλάψη

εκστρατεύσας είς την Ανατολικην Ελλάδα, και γνωμοδοτούσι νά τον

μετακαλέση' δ εατιν άντενεΡΥούσιν εναντίον του} 5. b 'Υψηλάντης Φθά-

πολλώ μείζονος' έπειδη έγγράφως καθ' δλην την Έλλάδα διεκηρυξεν η ΔιοΙκησις την εκει

ταχυτάτην παρσυσίαν τού πρίγκιπος 'Υψηλάντψ έν ένΙ λόγω έπειδη αυτος ούτος ό πρί

γκιψ ίδία υπογραΦfj ύπεσχέθη, την έκεiσε μετάβασίν του' τό Έκτελεστικόν Σώμα κρίνει

ι:."iiλογον να μεταβfι ό διαληΦθεl.ς κατα την Δυτικην Πελo."tόννησoν, δ-που συνάζονται τα

στρατεύματα, καΙ έκεtθεν γράφων συνεχώς προς την Γερουσίαν της Δυτικης 'Ελλάδος καΙ

έnελ.-ι:ίζων αύτην, να καιροφυλακτfj είς τό να διαβfι με δύναμιν έκ της προσδιωρισμένης,

καΙ να έξακoλoυθfι έφελαύνων έξ αύτης έκεΙΟε. Τό Έκτελεστικόν σώμα τέλος πάντων

ανατίΟησι τόν προσδιορισμόν του μέρους τfjς 'Ελλάδος, δπου εχει να μεταβfj ό πρίγκιψ 'Υ

ψηλάντης, είς την εύσυνειδησίαν τού Βουλευτικού σώματος γενικως, καΙ τού προέδρου

αύτού μερικως, διορίζει τον προσωρινόν Μινίστρον τού Πολέμου να παρευρεθfj είς την

περΙ τούτου διάσκεψιν τού Βουλευτικού Σώματος, δια ν' ά;ιοδείξη καΙ δια μακρων λόγων,

av εΙναι χρεία τας βάσεις, έΦ' ων έρειδόμενοντό Έκτελεστικόν,οϋτως α.."tOφασίζειτα nερΙ

τούτου.

Κορίνθω, την θ' Φεβρουαρίου αωκβ'.

λθανάσιος Κανακάρης

Ιωάννης Λογοθέτης.

Ό λρχιγραμματευςτης έ;uκρατείας, Μινίστρος των "Εξωτερικων

ίιποθέσεων, Πρόεδρος τού συμβουλίουτων Μινίστρων.

Θ. Νέγρης».

ιs,την έκστρατεία τού Ύψηλάντη στην λνατολικη "Ελλάδα έγνωστοποίησε στον

Άρειο Πάγο το μέλος τού Έκτελεστικού Σωματος Ι. Λογοθέτης την 9ην Φεβρουα'ρίου

1822 με την παρακάτω έπιστολη του (ΓλΚ. Κ 47, λρχειο Γεωργίου Λαδά, Φ. 3, άριθ.

έγγρ.0]3.):

... Κύριοι λρεοπαγιται, χαίροιτε.

Μεγάλην χαραν ελαβον μαθων τον καλόν διοργανισμόν, όπού είς λθηνας καΙ Θη-,βας

έκάμετε, βέβαιος ων, δη το αύτό θέλετε πράξει καΙ είς τας λοι.πας πόλεις έλλει;τεις κατα

1.001.0' Σας δίδω καΙ έγω την χαροποιαν ειδησιν, δτι ό Πρόεδρος τής Βουλής Πρίγκιψ Δ.

Υψηλάντης μετα τού Καπεταν Νικητα καΙ μετ' αλλων στρατηγων καΙ αρκετών στρατευ

μότων εύγαίνουν δια την λνατολικην Έλλάδα' εχει να απεράστι και α.."tό Θήβας δια να

συγκινήση καΙ τα ....τικα (Φθαρμένο) στρατεύματα. Κοιτάξετε λoι.."tόν να εχητε έτοιμους

τας αναγκαίαςτΡοΦάς, καΙνα τον ύποδεχθητεμε δλους τους ύποχρεωηκουςτρόπους, καΙ
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184 Κωνσταντίνος Γρηγορίου Κυριακόπουλος

να παρακινήσετε ολους τους υποχρεωτιχους τρόπους, και να. παρακινησετε δλους τους

Άνατολικους νά κινηθουν είς τ' άρματα κατα των εχθρων ... (δυσαν.)
Άμέσωςκαοωςό απoσταλεlςκύριος Ά. λξιώτηςηξεύρη, δια να κτυπησωσιτο Πατρα

τζίκι και Ζητούνι, και να σηκώσουντ' αρματακαΙ του Ολύμ.,mυ και' να Φθάση έως είς τα

Τέμπη. Δείξατε KiιριoιΆρεoπαγΙταιτην άναγκαίανγενναιότητα,όμόνοιαν καΙ παράβλε

ψιν μερικώνπeαγμάτωνδια τα κοινό συμφέρovτατης πατρίδος.

Τό Έκτελεστικόν Σώμα σας έδιόρισε να μετρησετε τη Έκλαμ.ϊQότητ( του από τα

ασπρα της συνάξεώς σας δια λογαριασμόντής Διοικήσεωςγρόσια δέκα χιλιάδας, και' να.

διορίσετετουςΑθηναίουςκαι θηβα1ους,όπου στον Τι Έκλαμ.-τρ6τηςτου άπεράσηέκεtθεν

να τ~ τα μετρήσωσιν.

Σάς εΙναι γνωστό πeoς τούτοις τα μεγάλα εξοδα, οπού ή Διοίκησις έδώ εχει, ομοίως

και την μεγάλην χρηματικήν ελλειψιν (gjc). Είς το Κάστρον τι)ς Κορίνθου πολλα όλίγα

ασπρα ευρέθησαν, ωστε δεν εξαρκουν ουτε δια τό εν τέταρτον τι)ς σπεντιτζιόνας τού

Έλ/ηνικού στόλου. Δια νά μην εχουσι λοιπόν οι Πελοποννήσιοι δίκαια νά προβάλλωσι,

καΙ νά εχωμεν τόνον, δταν όμιλούμεν αύτοίς δια τα κοινα συμΦέροντα της πατρίδος, πρέ

πει να ΠΡοΦθάσητε είς τήν διοίκησιν, δσα περισσότερα γρόσια ήμ.,τορέσετε ό..:τό τα συνα

χθησόμενα, καΙ μήν πρoσμtνετε να συναχθώσιν δλα μαζύ, άλλα συναζόμενα στέλλετε είς

διάΦοραις ράταις(;), διότι σάς βεβαιώνω, δτι ήμέρα και νύκτα δέν παύω νά όμιλώ δια της

πατρίδος τα συμφέροντα, πρέπει δμως να εχω πρόσωπον να όμιλιiι' ενθυμηθήτε προς τού

τοις και δια το μηνιαων του "Εκτελεστικού, διότι δεν έχω τά προς τό ζην, και σήμερον

έπηρα δάνειον 30 γρόσιαδια να έπράσω 3 η 4 ήμέρας. Δια να σάς εγραψα είς πλάτος χθες

με τον ανθρωπόν μου Νικόλαον δεν εκτείνομαι περισσότερον, έπιθυμιiιν και γενικιiις και

μερικώς άνταποκρίσεώς σαςς. λσπάζομαι δλους τους πατριώτας καΙ μένω

Είς τούς ορισμούς Σας

τη 9 Φεβρουαρίου 1822 Ίωάννης Λογοθέτης

έκ τής Κορίνθου.

κάγώ ό Μανωλόκης Σάς πeoσκυνώ».

Και ένιiι οί λρειοπαγίτες εΙχαν είδοποιηθεϊάπό τον Λογοθέτη, παρα ταυτα δέν αίσχύν

θησαν νά στείλουν στή Βουλή τήν την 5ην ΜαρτΙου 1822 κατα του Δ. Ύψηλάντη παρα

Υ.άτω αναφορά (ΓλΚ. Κ 47, λρχεto ΓεωργίουΛαδCι, Φ. 3, αριθ. έγγρ. 043.):
« Ό Άρειος Πάγος τι) ύπερτάτη Βουλή τιiιν Έλλήνων ευ πράττειν.

Ό Μινίστρος τιiιν 'Εσωτερικών καΙ πρoσωρινιiις τού πολέμου κύριος Ίωάννης Κωλέτ

της t'ιπέ-στεtλεν είς ήμdς γράμμα κ' έγκύκλιον προς τους καπετάνους και λot.ι-ι:oύς κατοί

κους τι)ς λνα-τολικής Έλλάδος. είς τό όποιον άναγγέλουσι τα υπογεγραμμένα ατομα δτι

έκστρατεύει ό Πρόε-δρος τής Εθνικής Βουλης Δημήτριος 'Υψηλάντες' είς τoiιτo δέν έδώ

σαμεν άκρόασιν, συλλογιζόμενοι δτι δεν ήτον γράμμα τής Διοικήσεως.

Κατά τήν 19 Φεβρουαρίου στέλλει καΙ ετερον γράμμα ό αυτός ΜινΙστρος κατ' επι

ταγην τι)ς Διοικήσεως, είς εν παράρτημα του όποιου γράφει, δτι ό πρίγκιψ Ύψηλάντες

μετα του κα..-reτάν Νικητα αυριον ξεκινά διά την λνατολικήν Έλ/άδα με αρκετα στρα

τεύματα' τουτο τό ανέλπιστον μας έτάραξε καθ' υπερβολήν, καΙ εστοχάσθημεν νά έρωτη

σωμεν τήν Διοίκησιν.

Ό πρίγκιψ Ύψηλάντες ώς τΙ εξέρχεται; ώς πολιτικός, ίΊ ώς πολεμικός; η πeoκειμένoυ

καΙ με τάς δύω δυνάμεις; έάν έξέρχεται ώς πολιτικός όποία ανάγκη να συνοδεύεται άπό

στρατεύματα; εαν εξέρχεται ώς πολεμικός, τΙς ή ανάγκη νά ανακατεύεται είς τα πολιτικά;

έ.,τειδη μανθάνομεν, δη αμα όπού εΦθασεν είς τα Μέγαρα, άρχισε να έκδΙδη έπιταγάς, αί

όπoiαι δέν άνήκουσl παρα είς τον Άρειον Πάγον. ΛOt.ι-ων καΙ έκ των συμπερασμάτων, και

έκ τιiιν δσων γράφουσιν οί τής Ανατολικής Έλ/άδος παραστάται είς ίδιαίτερον γράμμα

προς τον Άρειον Πάγον, τού όποίου σας περικλείομεν αντίγραφον, φαίνεται δτι έρχεται ό

πρΙγκιψ Δημήτριος Ύψηλάντες ώς πληρεξούσιος είς τά πολιτικα καΙ είς τά πολεμικά και

Πρόεδρος δλου τού "Εθνους. ώς άκρίτως τον όνομάζουσιν οί ΑνατολικοΙ είς τό γράμμα

των διδόσθω και τούτο. Δεν επeεπε να εχη και ό Άρειος Πάγος ίδέαν, τΙ να φρονη, δια να
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Ή κστρατεία τού Δημητρίου \ ψηλόντου atl ν Άνατολικη'Ελλάδα (1822)

σας είς τα Μέγαρα l6 , υπεχρέωσε τους έγκατοίκους να συνεκ

στρατεύσωσιν ύπiJ τήν σημαίαν του. Έπομένως έκινήθη είς τας Αθήνας

και έδοκίμασεν άρχας ΜαρτΙου να κυριεύση έξ εΦόδου τήν άκρόπολιν ...
Ό Ύ-ψηλάντης τους έγραψε μετσ. ταυτα και τους προϋβαλεν ώφελίμους

δι' έαυτους συνθήκας, και ηλπιζε να τας δεχθωσιν ευχαρΙστως καθ' δσον

έκστρατεύση ό Πρόεδρος του Βουλευτι.κου Σώματος, αν δεν άπατώμεθα δέν ημπορεΙ να

γένη χωρlς προεκδοθέντα Νόμον. Α:υτός ό Νόμος δεν fJtQfJ1f να σταλή είς τον Άρειον

Πάγον; δστις tχει νόμον να μη δέχεται είς τήν πεΡιΦέρειάν του άλλης έ-παρχίας στρατεύ

ματα χωρις να έρωτατα~; Τέλος πάντων, άΦήνοντες όλα αυτά, αφηνοντες δτι δεν έδέχθη

την 'Εθνικην σημαίαν, (σ. τουτο εΙναι ψευδέστατο) το Oπoi.ov είναι παρανομία, βεβαι

ουμεν την Ύπερτάτην ΈGνικην Βουλήν, δη ό ερχομός του Πρίγκιπος εΙναι ολέθριος δια

την Ανατολικην 'Ελλάδα καΙ πολιτικώς καΙ στρατιωτικώς θεωρούμενα. Πολιτικώς μεν

θέλει Φέρει μεγίστην βλάβην. εκδ(δων νέας διαταγας είς τας επαρχίας, αΙ όποίαι εΙναι
ακόμη άρτιπαγεiς, καΙ έμποδίζει την ταχεi.αν έκτέλεσιν των στρατιωτι.κων καΙ πολιτικων

πράξεων. Πολεμικώς θα Φέρη μεγαλύτερον σλεθρον, επειδη οί καπεταναισ~δtν τον δέχο

νται παντελως εi.ς την συντροΦίαν των, εΙς το όποισν ημπορείτε να πληΡοΦορηθητε καΙ

άJτό άλλο γράμμα. όπου προ του συστηματος εΙχον γράψει είς τους καπεταναίους της

Πελοποwησου ΙκαΙ τόtφερον αυτόθιό 'Ιωάννης Λογοθέτης, Γ. ΑΙνάν, καΙ Ίωάνν. Σκαν

δαλίδης.! είς το όπoi.oν t:γραφον ρητώς, δτι αρχηγοΙ των στρατευμάτων δέν θέλουν κατα

δέχoντα~ συντεχνίτας. τα αυτά μας εi.πoν καΙ προχθες εΙς μίαν συνέλευσιν, καΙ τέλος, δτι

ποτε δεν καταδέχPντα~ να πολεμουν αυτοί, καΙ να φαίνεται αλλος αρχηγός, δστις είς τους

κινδύνους του J10Mμol) δεν είναι ίκανός να γένη συμμέτοχος, καΙ την δόξαν τών ανδρα

γαθημάτων θέλει νό. την καρπoυτα~ μόνος αύτός. Έκ τούτων Ewoeital τί μεγάλην ώΦέ

λειαν θέλει κάμειό πτίγκιψ, δοτις εξηλθεν μ.έ δώδεκαύ1τ/ρέτας. εν φ θέλουν έ-παρκείτέσ

σαρες 11 πέντε χιλιάδες στρατεύματα των καπετάνων. Δια ταυτα πάντα κρΙνομεν άνα

γκαιότατον νό. άναγγείλωμεν τ/ ύπερτάτη Βουλή, ότι ό πρΙγκιψ Δημήτριος Ύψηλάντης

πρέπει νό. μετακληθή εΙς Πελοπόννησον. έπειδη ημπορεί νά εmΦέρη μεγάλην βλάβην

μl'ρι.κως είς την Ανατολικην 'Ελλάδα. καΙ κo~νως είς όλον τό Γένος. καΙ ας ελθουν τα

Πελοποννησακό. στρατεύματα υπό την όδηγίαν καπετάνων μέ τούς όποίους ώμιλησαμεν

καΙ έσυμφωνι)σαμεν έξεύροντες την γνώμην των καπετάνων μας.

Π. σ. Σας στελνομεν καΙ τας παρούσας προσΦάτους είδησεις κατ' αύτας έξέρχεται ό

Αρειοπαγίτης κύριος Γεώργιος Αίνιαν δι' άναγκαίας υποθέσεις.

Έκ Λίμνης τής EiJeL"tOl) τ/5 Μαρτίου 1822 οι Αρεοπαγίται

Ταλαντίου Νεόφυτος Πρόεδρος, Άνθιμος Γαζης, Ίωάwης Φίλωνος. 'Ρήγας Παπακο

ντορήγας, Γε-ώργιος Αίνιάν, Δρόσος Μανσόλας. Ίωάwης Είρηναίος, Αλέξανδρος

Αξιώτης, Κ. Τασσίκας, Διονύσιος Θρασιάδης».

16. Ό Δ. Ύψηλάντης την 24ην Φεβρουαρίου 1822 άπό τό. Μεγαρα άπευθύνεται

στούς Jtρoxρίτoυς της 'Ύδρας (Αρχεισν Ko~νότητoς της Νήσου ~γδρας. τ. Η' σελ. 34.):
οιΦιλογενέστατοι t:φοροι καΙ πάντες οΙ πρόκριτοι της Ύδρας.

Έμάθετε δτι βλέπων την άνάγκην του να έmταχυνθf] η είς Ρούμελην Πελοποννησιακη

έκστρα-τεία, άπεΦάσισα να έκστρατεύσω την εΙκοστην του τρέχοντος καΙ ηδη ευρίσκομαι

είς Μεγαρα. καταγινόμενος νό. συνάξω τούς Δερβενοχωρίτας στρατιώτας. Έπειδη δε

~Ινα~ tλλαψις είς τους στρατιώτας άπό πέτρας, στέλλω τον παρόντα φιλογενή κύριον
Αθανάσιον προς την ευγένειάν σας. J1QOoxaMiJv να του δώσετε πέντε χιλιάδας πέτρας άπΟ

το ~,:άλoγoν ~ς Πελοποννι)σου εκ τών σταλθεισών παρό. τοΟ Φιλογενεστάτου Βαρβάκη

(Τα ωτσσταλέντα πολεμοφ6δια άγοράσθηκαν από τη δωρεά των 100.000 ρουβλίων που

εδιιισε στόν Δημητριο Ύψηλόντη ό Βαρβάκης και μετέφερε στην 'Ύδρα ό έκ των συναρ

χηγων της Φιλι.κής Έταιeείας Αντώνιος Κομιζόπουλος.) με τό καράβιον του Βιτάλη. ΠερΙ
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μάλιστα έβιάζοντο άπδ την δI~ψαν. Αλλ' έκείνοι άπεκρίθησαν ότι δτι ηθε

λον έπιμεΙνει μέχρι θανάτου. Τότε άνεχώρησεν είς το Δίστομον l7 , δπου

τούτου θέλετε γράψει προς την Βουλήν' γράφω προς αύτην κι' εγώ, φανερώνων ότι εστει

λα εmτηδες άνθρωπον να τας ζητηση παρα της ευγενείας σας. Έαν δε το άνάλογον τουτο

των Πελοποvνησίων εδόθη, παρακαλώ να τας προμηθεύσετε είς τον άνθρωπον δθεν είναι

δυνατόν. λαμβάνοντες παρ' αύτοΟ την τιμήν· όμως παρακαλώ να μου στείλετε καΙ πέντε 11
εξ ρέσμας χαρτί δια φυσέκια. Ευχόμενος δε πάσαν υγείαν καΙ λαμπραν τ6)ν αγώνων σας

εκβασιν. Μένω.

Έν Μεγάροις την 24 Φεβρουαρίου 1822.
Ό Πατριώτης

Δημήτριος "Υψηλάντης. Πρόεδρο!?

17. Ό Δ. 'Υψηλάντηςδεν παραβλέπειτόν Άρειο Πάγο καΙ τήν 16ην Μαρτισυ στέλνει

την έξης έπιστολη(ΓΑκ. Κ 47. Αρχείο ΓεωργΙΟυ Λαδα. Φ. 3. αρ. έγγρ. 63):
",Ν 13. Eύγενέστατo~AρεoπαγΙτα~
την 13 τού τρέχοντος εΦθασα εις το Δ(στομον. ΈδώΟεν αναχωρώ σημερον δια την

Δαύλειαν. Ή συνέλευσις τών ι'ι.ρχηγών τών στρατευμάτων ένεκρωη να γένη εΙς την Γρα

βιάν. διό να ουμβουλευθωμεν MQt τού σχεδΙΟυ της μάχης. Έπεθύμουν να σdς ένταμώσω

διό. να συνομιλησωμεν καί προσωπικώς. Αλλ' έπειδη κοινα συμΦέροντα τού ~EOνoυς απαι

τούν την άλ/οθι παρουσίαν σας. ευχoμα~ εύτυχη καt ταχειαν εκτέλεσιν πάντων των κοι

νωφελών βουλευμάτων σας. ΓνωρΙζετε κάλλιστα ση από τήν σντως έθνικην ταύτιιν

έκστρατε(αν κρέμαται το παν· καΙ ση δια να λάβ!l την ποΟουμένην εκβασιν. ανάγκη να

γένη ή εmχε(ρησις εν καιeώ' όθεν πeέπη τα στρατεύματα να εχωσιν ανελι.πεiς τας ανα

γκαίας τροΦάς των, δια να μη συμβfι σκoρm.σμός. καΙ αί εις τούτον παρεπόμεναι αταξίαι.

Ευκολύνατε λοιπόν καΙ tmTaxuvatE δλα τα πeoς σύναξιν τρ<>φων άναγκαΙα μέσα. Προ

βλέψατε προς τούτοις να ελθωσιν εις τον Μώλον τα Τρικεριώτικα πλοια. δια να ηναι έκεϊ

ετοιμα εΙς τον σκοπόν μας. Ασπαζόμενοςύμας εκ ψυχης. μένω

ό πατριώτης

Δημήτριος 'Υψηλάντης.

'Εκ Διστόμου την 16 Μαρτίου 1822.
~Oσoν μεν διό. τας ζωοτρ<>Φίας της Λεβαδείας οΙ εφοροί της κάμνουν το χρέος των.

Γράφουν. προστάζουν xat είσακούονται. Εις αλλας δμως επαρχίας γράφοντες καΙ

ζητoίJντες τας άπoφασισOεiσαςποσότητας τών ζωοτροΦιών. δεν είσακούονται, ~Oθεν

ε{ναι άνάγκη να στειλετε προσταγηνδια να ε.m.ταχύνωσ~την Cuτoστoληντων, καΙ ηνες εξ

ύμων παρόντεςπeοσωmκακαΙ είς το στρατόπεδονκαλωσ~την σύναξιν. Μην άναπαυοητε

αδελφοιμονον είς γράμματα.»

η 'Υψηλάντηςάπευθύνεταιστον Αρειο Πάγο (ΓΑκ. Κ 47, Αρχεϊο ΓεωργΙΟυ ΛαδCι,

Φ. 4. άρ. έγγρ. 042. ΤΟ εγγραφοδεν Φέρειημερομηνία.είναιδε απάντησησε εγγραφοτού

ΑρεΙΟυ Πάγου της 24ης AπeιλΙOυ 1822.);
"Νο 62 EiιγενέστατoιΑρεοπαγΙται.

Λαβων το από 24 Απριλίου γράμμα σας, ήπόρησα βλέπων τα δσα εις αύτο μοΙ σημει

οϊτε. Έγω ΦΟάσας είς ΜπουδουνΙτζαν καί βλέπων το αδύνατον να προχωρήσω προς

Δαμάσταν η προς ΔρακooJΠjλιάν, δεν ελλε~ψα εύθύς να σας γράψω, δη μετα τών έναπο

λειΦΟέντων Πελοποννησιακών Στρατευμάτων ερχομαι εις Βελίτζαν καΙ Δαδί. τόσον διό

να συναξωμεν τούς διασκoρm.σOέντας στρατιώτας. δσον xat διό να δώσωμεν την άνι)

κουσαν ανάπαυσ~νείς τούς ασθενείς καί πληγωμένους.καΙ έν ταύτώδιορΙζωνεις ύμdς να

προΦΟάσητεέκεΙτα προς ζωοτροΦίαςτων. Κατα το παρον δε σαςφαανερώνωότι έξ όλων

τών Πελοποννησιακα/νστρατευμάτωνμόλις να έμεινον τριακόσιοι. οί δε λοιποί έχοντες

πολλαπαράποναανεχιΟρησαν.'boev παρακαλώνα λάβετετήν άναγκαίανπρομήΟειανδι'

αύτούς τούς εναπολειΦθέντας.καΙ άμα όπού ήθελονΦΟάσηαπό Πελοπόννησονοί στρα

τιώται. τούς όποιους μοl ύπεσχέΟηνα έξαποστειληή ύπερτάτι)Βουλη. δεν θέλω λεΙψεινα
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απεφάσισαν όμου με τον Οδυσσέα, τον ΜητσιοκονΤΟΥιάννην, τον Καλ

τσοδημον και τον Δυοβουνιώτην, να κινηθωσιν είς το Ζητο{jνι και είς τας

Νέας Πάτρας, Όθενό μεν Οδυσσευς με τον Δυοβουνιώτην και τον Νικη-

σάς ίδεάσω. δια να έκτελέσητε τα δσα χρέη ανήκουσιν προς το ύJtούργημά σας.

Ύγια(νοιτε.

'Ο πατριώτης

Δημήτριος Ύψηλάντης.

Ευρισκόμενος είς μεγάλην ανάγκην χρημάτων παρακαλω καΙ αύθις δια να επιταχύνε

τε την Cuτoστoλήν των δέκα χιλιάδων γροοίων, η καν μέρος έξ αύτων",.

'Ο "Υψηλάντης βρισκοταν στην λνατολικη Έλλάδα καΙ το Βουλευτικο τον άνακα

λουσε νά έJMτρέψει στην έδρα του, για να μην εχει τα εύνοίκα για αύτον αποτελέσματα

τυχόν επιτυχίας της εκστρατείας. 'Ο Ύψηλάντης ιX.J1Ovtd την 6ην Απριλίου 1822 άπό το

Δαδ((λΕΠ. τ. Α' σελ. 211), καΙπεριγράΦει τα μέχρι τοτε α.,-ιστελέσματα τής εκστρατείας:

«Νούμ.33

Πανευγενέστατοι Βουλευταί,

Δι' άλλου γράμματος έγραψα προς ύμάς τας αίτίας της βραδείας πορείας μου. Τήν 13
του παρελθόντος ελθων εις το Δίστομον, Ι,;στειλα ιδαιτέρως προς δλους τούς

καπι-.τάνους, προσκαλών αύτούς εις την Γραβιάν. δια να συσκεΦθωμεν περΙ του σχεδίου

τής μάχης. Τήν 24 ήλθαν είς τον Μπράλον ό Μι)τσος Κοντογιάννης καΙ Καλτσοδήμος,

δπου απεφασίσθη ό μεν 'Οδυσσεύς καΙ Νικήτας καΙ Γεώργιος Δυοβουνιώτης νά περάσω

σιν εΙς Στυλίδα με4 χιλιάδας, ό δε Μήτσος KoντoγιάWΗς καΙ Καλτσοδήμος να κτυπήσω

σι το Πατραντσίκι. το δε στράτευμα τού Πανουριά να oτoefI είς τούς Κομποτάδες xc.l να
ύπάγη είς βοήθειαν των, δταν όρμήσωσιν εις το Πατραντσίκι, ή δε μάχη ν' αρχίση καΙ εις

τα δύο μέρη τήν Μεγάλην Παρασκευήν. '1·1 συμφωνία αυτη υπεγράφη καΙ έσφραγίσθη

ά."ο δλους. Τήν Τετράδην ανεχωρησεν ό 'Οδυσσεύς καΙ Ο Νικήτας με τα στρατεύματά των

καΙ άπέρασαν αντίκρυ το Σάββατον το πeωί, μή δυνηθέντες προτήτερα. 'Άρχησαν εύθύς

τον πόλεμον. εκαυσαν τον λχινόν. τα Καλύβια καΙ τήν Στυλίδα. Eiς τήν Στυλίδα ήσαν

πολλοΙ έχθροι. ήλθαν καΙ αλλοι άπο τό Ζητουνι προς βοήθειάν των· Ο πόλεμος έστάθη πει

σματώδης καΙ αΙματωδέστατος οί ~Eλληνες δέν εμποδίσθησαν από τό τό L..-uxoy. οίιτε

από τον κάμπον, ουτε από τα κανόνια καΙ ΜWδράσλια, αλλ' ώς άτρωτοι πολεμούντες καΙ

ανακατωθέντες χέρια μέ χέρια, έκαμαν νίκην λαμπροτάτην. Ύπερ τους πεντακοσίους

ε{ναι ό αριθμος των θανατωθέντων καΙ πληγωθέντων έχθρών, έκ δε των ήμετέρων μόνον

εικοσυτέντε έθανατώθησαν καΙ έπληγώθησαν. ΤΟ επίλοι,,-ισν στράτευμα τών έχθρών.

πεφοβημένον καΙ κατησχυμένον. εΦυγεν είς Ζητούνι' οί ίιμέτεροι περιτειχίοαντες τήν

Αγίαν Μαρίνην, χωρίον πλησίον τής Στυλίδος εύρισκόμενον, έστρατοπέδευσαν. '1-1 μάχη

εστάθη τρε"iς ήμέρας άδιάκοπος' καΙ έπειδή το Πατραντσίκι δεν εΙχεν κτυπηθή συγχρό

νως, τι δυναμις τού έχθρού έπεσεν δλη είς το κάτω μέρος. Ή δυναμις δμως τού Θεού τήν

έματα(ωσε καΙ απέδειξε τήν νίκην τών ήμετέρων άκόμη λαμJ1ροτέραν. Μαθων δτι οι

έπάνω δεν έκτύπηοαν το Πατραντσίκι συγχρόνως, εγραψα α-μέσως καΙ έστειλα τον ύπα

σπιστήν μου, παρακινών αύτούς να αρχίσωσι τήν προσβολήν μ' δ-σους καΙ αν εχωσι, δια

να καταφοβηθή πανταχόθεν ό εχθρός καΙ να διαιρεθή ή δύναμίς του. όJ,λ' δχι να τήν άΦή

σωσιν δλην να πέση κατα τού ένος μέρους, ένθυμίζων είς αύτούς καΙ τήν εγγραφον συμ

Φωνίαν των. Τέλος πάντων σήμερον έπiστρεψεν ό ύπασπιστής μου φiρων γράμμα τιον

καπητάνων, δια τού όποίου μού γράφουν, καΙ αύτός ό ύπασπιστής μου γενόμενος αύτό

πτης μάρτυς μου λέγει, δτι τήν Δευτέραν, μίαν ώραν πρΙν ξημερώση, έκτύπησαν το

Πατραντσί-κι, εξακόσιοι όντες, διότι οί αλλοι δεν ε{χον συναχθη ακόμη, δΟεν πeoήλθε καΙ

τι αναβολή τής μάχης. Έν τω μέσψ της μάχης εΦθασε καΙ ό γενναίος ΣιαΦάκας μέ διακο

σίους, έπρόΦθασε καΙ ό υίός του Πανουριά με τό Σαλωνιτικόν στράτευμα, ωστε οΙ ήμέτε

ροι εκαιον καΙ εΦόνευον τούς έχθρούς. 'Ο Δράμαλης Πασσας ολίγον έλειψε να πιασθiΊ

ζωντανός' γυμνός εφυγεν από το κραββάτι του καΙ ι'ι,-tέρασεν είς αλλην οίκίαν. ~Oταν ό
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ταραν κατέπλευσαν είς n'ιν Στυλίδα και n}ν έκυρίευσαν, φονεύσαντες

τους έχει εύρεθέντες Τούρκους- όμου με τους 'Έλληνας συναγωνίζεται

και ό Χ'Χρήστος ύπι) τον Νικηταράν . μετέβησαν έπομένως εις n'ιν

Άγιαμαρίναν διά να JWλιορκήσωσι τους έν ΖητουνΙφ. Έπολέμησαν δε

nιν 2 ΑπριλLoυ προς όκτω χιλιάδας ίππεiς Τούρκους, και έΦόνευσαν έως

τετρακοσίους πλην ό Δυοβουνιώτης και ό Καλτσοδημος δεν συμπράτ

τουσιν. Ό δε Μητσιοκοντογιάννης προχωρεΙ είς Νέας Πάτρας, διά v'
αντιπεριαπάσΏέχεΙ έως τέσσαραςχιλιάδαςΤούρκους.και μετ' ολΕγον τα

ύπ: αύτόν στρατεύματα διεσκορπίσθησαν δι' έλλειψιν τροφων. Οί δε

τουρκοι ένωθέντεςέγινανδώδεκαχιλιάδες, και έκινηθησανκατα των έν

Στυλίδι Έλληνων. οϊτινες καί" τοι ασυγκρίτως ολΕγοι ώς πρός τους

έχθρούς,άντιπαρετάχθησανκαι τουςάντέκρουσανόρμήσαντεςπολλάκις

έναντίον των' άλλα στερούμενοικαι τροΦών, έβιάσθησανν' άποχωρησω

σιν είς nιν Βοιωτίαν, διασωθέντεςδια των έΥκα{gως ληΦθέντωνυέτοων

ύπb του Οδυσσέως.Οί Αρειοπαγιταιάντιπραττοντεςείς τήν έκστρατείαν

του "Υψηλάντου καθ' ύπαγόρευσιντής Κυβερνήσεως/Β,έπειδiι δεν τον

υπασπιστηςμου άνεχώρησεν.η μάχη δέν είχε τελειώσει"δλα δμως τα φαινόμεναέδειχναν

παντελη την καταστροφηντών έχθρων, καΙ έλπίζομεν δτι καΙ αύτός ό Πασσας δεν θέλει

έκφ"ύγηάπό τας χεi{ιας των Έλληνων. 'Αν άκούσια αϊτια δέν έμπόδιζον την πανταχόθεν

σύγχρονονπeoσβoλην.πιθανόνδτι τό Ζητουνιηθελεν εl-σθαιτώρα είς χειeάςμας' μ' δλον

τουτο aς δοξασωμεντον θεόν, δτι πάλιν ένίκηοανλαμπρώςοί ημέτεροι. Οί πρoειeημενoι

καπιτάνοι, Μητσος Κοντογιάννης καΙ Καλτσοδημος, γράφουν προς τον Πανουριόν

βεβαιώνοντες,δτι ουγχρόνωςέσηκωθησανκαΙ ό VΟλυμ.ίος καΙ τα Άγραφα καΙ το Μέτσο

βον, ωστε με την άνάστασιν τοϋ Σωτηρος ημών άνέστησαν καΙ οί "Ελληνες πανταχόθεν

έναντίον των τυράννων της ·Ελλάδος. Προεσταλθηγράμμα είς τοϋς λγραΦιώτας, δσοι

IΊσαν ηδη σηκωμένοι,παρακινητικόννά πιάσωσι τήν Φούρκαν. λν πιισθη, δλοι οί έχθροΙ

καΙ του ΖητουνίουκαΙτου Πατραντσικίου,οι όποίοιλέγονταιδτι εΙναιεωςπέντεχιλιό.δες,

θέλουνχαθη, 01. μεν θανατωθέντες, 01. δε αίχμαλωτισθέντες. Συγχάρητε, άδελφοί, διit τά

μέχρι τουδε κοινωφελή ά-ποτελέσματα της πρώτης ίσως γενομένης ταύτης συστηματικίις

εκστρατείας, καΙ ευχεσθε λαμπρότερα καΙ κοινωφελέστερα τά άκόλουθα.

Πολ/άκις έγραψα προς ύμας, άλλα δεν ηξεύρω πόθεν η ύμετέρα άδελΦότης δέν εγρα

ψε προς έμέ, ουτε περΙ τών αύτόθι πολεμικων κατορθωμάτων, ουτε περΙ άλλου τινος

πράγματος άξισλόγου. Τάχα είναι αΙ πολλαΙ άοχολίαι, η δέν συγχωρείται είς την Βουλην

νά γράφη προς τον πρόεδρον; 'Ή σΦάλλει ό πρόεδρος γράφων προς την Βουλην;

Και' αύθις προβάλλω, δτι είναι άνάγκη νά ΠΡοΦθάση τάχιοτα τό Μιστριωτικόν στρά

τευμα' η πρόνοια της άσφαλείας το άπαιτεί, διότι δεν ηξεύρομεν τά ένδεχόμενα του πολέ

μου. ΓράΦω προς τον υπουργόν τού πολέμου να μfις στείλη ενα ίτσενιέρην. τον κύριον

Γρα"ίλλάρδον (Graillard), η αλλσν τινά άξιον. καΙ εναν καλόν άρχικανονιέρην. οί όποΙΟι

πρέπεινά μισθωθώοιν άπό αύτσυ.

"Εκ Δαδίου, την 6 λπριλ1ου 1822
λσπαζόμενος ύμας άδελφικώς, μένω

Ό Πατριωτης

Δ. Ύψηλάντης, Πρόεδρος».

18. την 24ην Απριλίου 1822 ό Ύψηλάντης άπό την Βελίτσα στέλνει στη Βουλη την

έξης έ1Μτολη (ΑΕΠ, τ. Α' σελ. 214.);
«Νούμ.63.
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μετακαλει αϋτη, έμποδιζομΕνη υπα τού Βουλευτικού σώματος, προ

πάντων κατώρθωσαν και ειδοποιήθη πλαγίως ό φιλύπoπroς Οδυσσει)ς

δτι ό σκοπας τής εκστρατείας fxrtvov άπέβλεπεν είς το νά τον δολοφο-

πανευγενέστατοιΒουλευταί.

την 22 τού παρόντος εγραψα προς υμdς έκθέτων τά πραχθέντα καΙ συμβάντα τού

Έλληνικου στραη:ύματος, και παρασταίνων ομού την άφευκτον άνάγκην του να έπιτα

χύνετε την άποστολην της έξ Cιρχης άποφασισθεΙσης Πελοποννησιακης δυνάμεως. Γράφω

και ηδη περΙ της αύτής άνάγκης, έμπερικλείων και τό παρόν γράμμα τών έδώ καπιτάνων·

δέν συμΦέρει να δωσωμεν καιρόν είς τούς έχθρούς νά ένδυναμωθώσι περισσότερον. ·Η

βραδύτης ημπορει άκόμη νά προξενηση καΙ εΙς τούς Ολυμπίους ζημίαν και ψυχρότητα.

Έπειδη συγχρόνως δέν έμ.-τορεΙ να κινηση δλη η προειρημένη δύναμις, πρέπει να έκστρα

τεύσωσι την άρχην τουλάχιστον χίλιοι στρατιώται, διά νά παρευρίσκωνται έδώ ετοιμοι είς

πdσαν χρεΙαν έναντΙον τών έχθρών.

Έκ Βελίτσης, την 22 Απρι.λΙου 1822.
Ασπαζόμενος πάντας έκ ψυχης, μένω

Ό Πατριώτης

Δ. Ύψηλάντης, Πρόεδρος».

Πάλι την 26ην Απριλίου άπό την Βελίτσα απευθύνεται στη Βουλη (ΑΕΠ, τ. Α· σελ.

215.):
«Νούμ.70.

Πανευγενέστατοι ΒουλευταΙ του Ελληνικού VΕθνους.

Χθες έκβηκαν άπο το Ζητούνι δύω σεtζηδες ΑθηναΙΟι, οΙ οποΙΟι ώμολόγησαν δτι οΙ

Τοϋρκοιέτοιμάζονται μετα μεγάλης σπουδης να έκστρατεύσωσιν είς τα ένταϋθα μέρη. καΙ

τουτο δεν εΙναι ποσώς παράδοξον, άφού έμαθαν άπο προδοτας την διάλυσιν του

Ελληνικου στρατεύματος. ΥΟθt.Ύ ούδεμΙαν στιγμην δέν πρέπει να άναβάλωμt.Ύ, δια. νά μην

ύποπέσωσι αΙδυστυχείς αύται έπαρχΙαι είς νέα δεινά, καΙπλησιάση το κακόν εΙς την Πελο

πόννησον. ΤΟ στράτευμα το Σαλωνίτικον κρατεί τάς τοΠΟθεσίας του. ΥΕγραψα νά συνα

χθf1 άμέσως και τό της ΛεβαδΙας. Γράφω δέ καΙ αύθις προς την Βουλην να έπιταχύνη την

έξοδον τούλάχιστον χιλίων πεντακοσΙων Πελοποννησίων κατα το παρόν, καΙ παρακαλώ

να μην θεωρησετε την περίστασιν ταύτην έπι..-ιολαίως.

Έκ Βελίτσης, την 26 Απριλίου 1822. Ασπαζόμενος πόντας έκ ψυχης, μένω'

Ό Πατριώτης

Δ. Ύψηλάντης, Πρόεδρος».

οι άντίπαλοι του Ύψηλάντη Βουλευτές τού είχαν γράψει συνιστώντας του να μην

ά.-lΟτείνπαι στους Έφόρους, άλλά στον Άρειον Πάγο. Απαντώντας σε αύτη την σύσταση

γράφει ό Δ. Ύψηλό.ντης στη Βουλη (ΑΕΠ, τ. Α' σελ. 212):
«Πανευγενέστατοι Βουλευταί,

Ό σεβασμιώτατος κύριος Γρηγόριος Κωνσταντας, έλθων εΙς Δαδίον, με εΙ'1Εν έκ

μέρους τής Βουλης, δτι πρέπει να άναΦέρωμαι είς τον Άρειον Πάγον, άλλ' δχι προς τους

έΦόρους, οσάκις πρόκειται περΙ κοινου τινος πράγματος, καΙ δτι αΙ στρατιωτικαΙ σημαίαι

πρέπει να μεταβληθώσι κατά την νέαν.

Περι μεν του πρώτου ποτέ δέν lδωκα εί.ς τούς ΈΦόρους οϋτε προσταγην, ουτ' άπό

Φασιν περΙ πραγμάτων άναφερομένων είς την σΦαίραν τού ΑρεΙΟυ Πάγου' καΙ έάν τις

έγραψε προς την Βουλην τοιούτον τι, είναι ψεύστης και σκανδαλοποιός, όποιους ψεύστας

και σκανδαλοποιούς βλέπω με ακραν λύπην μου δτι καθ' έκάστην εlσχωρoύν εΙς τα πράγ

ματα του "Εθνους. Διό η Βουλη πρέπει ν' άναλάβη τον παρά του ΥΕθνους δοθέντα είς

?ύτην τόνον καΙ χαρακτηρα και να μη δίδη χώραν εις τοιούτους άνθρώπους.

Αγωνιζόμενος δια. την σωτηρΙαν του "Εθνους, αΙσθάνομαι καλώς δτι η σωτηρία του απαι

τεί και την Φύλαξιν τών καθηκόντων δχι μόνον είς την έθνι-κην αλλά και είς τάς κατά

μέρος κεντρικάς διοικησεις.
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νήση. Και ούτος τόν ύποβλέπει καΙ τον θεωρεt ώς έχθρόν. καΙ ϊσως τόν

έJUβOυλεύει, έως δτου έ-ξηΥείται με αύτον μεσιτεύσαντος τού Νικηταρά.

προς τον οποιον δΙδει όλην την πiστιν· οτε καΙ Λειβαδεύς τις έκ των έν

ΠερΙ δε τής μορΦής και τού χρώματος τής σημαίας, ΟΠΟΙΟΙ ποτε καΙ av ήσαν σΙ λόγοι

των νεωτε-ρησάVΤων, οϋτ' εναντιώΟην ποτέ, οϋτ' εναντιουμαι, την σωτηρίαν τής

Ελλόδος θεωρ&ν ούχι είς τά χρώματα. άλλ' εΙς τάς πράξεις καΙ εlς την ιL-ταOή καΙ είλι

κρινή άφιέρωσινπρος τήν κοινήντού ~Eθνoυς ώφtλειανκαι δόξαν. Μάλισταδε καΙ βλέ

πων ένταύθα σημαίας διαΦόρωνε[δα/ν, τας μεν λευκάς, τας δε ποικίλωνχρωμάτων. και

στοχαζόμενοςδη δεν συμφέρειούδε πρέπει τοιαύτη άνομοιότης,έπρ6σταξα ν' άκολου

θησωσινδλοιτην νέαν. Άναγη δμως να έτοιμασθώσιναύτοϋ άρχεταικαΙ να σταλωσιν είς

τά διάφορα στρατιωτικα σώματα, η νά γράψη περι αύτών ή Βουλή πρός τόν Άρειον

Πάγον,

ΚαΙ αύθις αναΦέρωπερι τού Μιστριωτικούστρατεύματος,δτι είναι ανάγκη να βιάση

παντΙτρό-πωή Βουλη τήν αφιξΙντου.Τό ΠελoπoνvησιακόνστράτευμακαΙ τό ΑΙγινιτικον

εδεΙχθη γενναίον εις τας μάχας τού Αχινου, τής Στυλίδος και της Άγίας Μαρίνης. Προ

σμένομενά:τό ωραν είς ώραν τήν κυρίευσιντού Πατραντσικίου.καΙ τότε, συναθροισΟέ

ντων δλων των έκεΙ στρατευμάτων,θέλειγίνει συμφώνωςμε τα κατω γενική εφοδος κατα

Ζητουνίου.

τας ημέρας ταύτας ελαβον γράμματακαΙ περι τής εγέρσεωςτου 'Ολύμπου παρα τού

αρχηγού Διαμαντη καΙ παρά τού σταλέντος έκεΙ ;τρο πολλών μηνων ύπασπιστού μου.

Καθώςβεβαιούμαιέκ των γραμμάτωντούτων, οι Ολύμ.-τιοιήγέρθησανμε ένθουσιασμόν.

Πρεπειόμως καΙ ή Διοίκησιςνα περιθάλψητον ένΟουσιασμοντοΏτσνκαΙ να τον βοηθήση

με τήν ταχείαν άποστοληντων ζητουμένωναναΥ«αίων,τα όποία βλέπετε εΙς το ωον τού

γράμματοςτων. Δια την κοινήν σωτηρίαντού ~Eθνoυς καΙ διό τήν ύπόληψιντής Διοικη

σεως στοχαζομιααναγκαίοννα έπιταχύVΗ η Βουλή την έκπληρωσιντων τοιούτωνζητη

μάτων, καΙ νά μήν άΦήνωμεν, τοιούτους μάλιστα λαους δυνατους καΙ δια τήν θέσιν καΙ

δια την ανδρείανκαΙ δια τον αριθμόν, νά ψυχραΙνωνται,η δι' ελλειψιν ;roλεμικωνέΦο

δία/ν, η νάπάθωσιν(ο μή γένοιτο)τΙ δεινόν. Ή έγερσις τιί)ν Ολυμπίωνώργανίσθηπρο και

ρού, καΙ δι' αυτό έστάλθη 6 προειρημένος ύπασJUστής μου πριν ακόμη συσταθή ή έθνικη

Βουλη, Είναι άνθρωπος φρόνψος, εlρηνικός, και αΦιλοκερδης' τον έδέχθησαν ολοι φιλο

φρόνως. Δια νά άναφέρωνται δμως τα :ταντα υπό μίαν έΟνικήν άρχήν καΙ να συνέρχωνται

με αυτην, ώς ιL"tOO.tfi το oυμιptQov και η δόξα τού έθνους, παρακαλω την Βουλην να τον

συστήσn καΙ δια γράμματος της προς τσυς Oλυμ.."tίoυς, καΙ ιδιαιτέρως να πέμψη ;τρος

αύτον τάς κοινωφελεί.ς διαταγάς της. Αν η Βουλή προσέχ!] καλως είς τας περιστάσεις, καΙ

βουλεύεται καΙ ένεργfΊ με τον άνηκοντα τόνον καΙ χαρακτ/ρά της, και με την ό.παιτουμέ

VΗν ΦΡόνησιν καΙ όμόνοιαν, την έλευΟερίαν δλου τού εθνους τήν βλέπω βεβαίαν, ταχείαν

καΗνδοξον,

Προ πολλου ηκουσα παρα πολ/ιί)ν τα γεγονότα παρά της άστυνομίας εις τον εν Άργει

δνθρωπόν μου Μιχαλάκην. Ποία το. αϊτια, η, μάλλον εΙ-τεΙν, ποία παθη ημ..-τορούν νά

δικαιώσωσι τήν τοσαύτην άτιμίαν. άγνοω, 'Η άστυνομία, φερομενη οϋτω, δεν ήξεύρω αν

διαΦέρη πλέον ιL-t6 την άστυνομίαν τού Σουλτάνου, τήν οποίαν ή Έλλάς πολεμεΙ Ό

άνθρωπος μου ύπόκειται βεβαια εΙς τούς νόμους τής ΔΙΟΙΚήσεως, καθώς και δλοι μεγάλοι

τε καΙ μικροί, άλλά ποίον τάχα νόμον παρέβη; Ποίαν ;τροδοσίαν εκαμεν η ποΙα δημόσια

εσφετερΙσθη καΙ τον κατέτρεξε τόσον ή άστυνομία; Άρα δια μόνης ύποψίας ;τρέπει οΙ

πσλίται νά άτιμάζωνται οϋτω καΙ να κατατρέχωνται ώς άνδράποδα σουλτάνου η τσαρά

νοι της Βλαχίας; τουτο, άδελφοΙ βουλευταί, είναι ϋβρις προς τον Πρόεδρον σας καΙ εις

ολην τήν Βουλίιν' διότι, καΙ αν ή άστυνομία είχεν δλα τα δεδομένα της δικαίας ύποψίας

περΙ τού άνομήματος, δεν ε"τρεπε να ζητήση την άλήθειαν με τοιουτον τυραννικόν καΙ

υβριστικ6ν τρόπον <Vερoμένη εΙς ένα πολίτην, καΙ ετι μάλλον εις ενα άνθρωπον του προέ

δρου τής Βουλής' όχι τάχα πώς διά τουτο εχει ό ανθρωπος κανέν ;τρονόμιον, άλλα διότι
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το[ς πράγμασι, φίλος του, λαβών αδειαν ολίγων ιjμερων δι' οίκεΙαν δήθεν

υπόθεσιν, μετέβη είς την άνατολ. Έλλάδα και έπληροΦόρησε τον

Οδυσσέα περί τής διαβολής, καί τότε άποβάλλει δλως διόλου τάς ιΊπο

νοίας. Έπομένως οί :4.ρειοπαγιται, δια να είναι είς άσφάλειαν' άφηκπν

πρέπει εί.ς μίαν νόμφον Διοίκησιν να φυλάπωνται τα χρέη τής σεμνότητος καΙ του καθη

κοντος. Ό κύρι.ος Κωνσταντας μ' εβεβαίωσεν δη ή Boυλi"ι δεν είχε καμμίαν ίδέαν περΙ του

πράγματος' διά τούτο λOlΠOv ετι μdλλoν πρέπει να συγκατανεύση ή Βουλή να περιστέλλη

τας τοιαύτας καταχρήσεις, καθαιρουσα τους τολμωντας αύτας ως αναξίους να είναι ύπη

ρέται νομίμου καΙ ελευθέρας Δι.οικήσεως.

Έκ ΔαδΙΟυ, την 9 Απριλίου 1822.
Εύχόμενος απασιν υγείαν, μένω

Ό Πατριώτης

Δ. Ύψηλάντης Πρόεδρος».

Τήν 5ην Μαιου 1822 πι:'.ιλιαπό την Βελίτσα στέλνει την παρακάτω έπιστολη (ΑΕΠ, τ.

Α'σελ.217.):

«Συναχθέντων είς το Παλαιοχώριον των άρχηγων των στρατευμάτων, παρόντων καΙ

τού εύγενεστάτου κυρίου ΆλεξΙΟυ καΙ τού γεννναι.οτάτου Χρήστου Παλάσκα, έγινε σκέ

ψις καΙ απόφασις των πρακτέων ύπερ της εύοδώσεως των εδω πραγμάτων, ώς θέλετε

άκούσει καΙ παρά τής εύ-γενείας του. ΑΦού δε tm:OΤQEψQ είς Βελίτσαν, η εύγενεία του μ'

εστειλε γράμμα, δι' οίι με λέγει δη είναι προσταγη της Διοικησεως να επανέλθω είς την

ΚόρινΟον. 'Εγώ δεν εξεστράτευσα απ' εμαυτού, άλλά με την θέλησιν της Διοικησεως καΙ

με γράμματα προς απαντας τούς έδω καm.τάνους. Αν ή Δι.οίκησις κρίνη τώρα χωρίς

εγγραφον προσταγήν της δεν με Φοίνεται τακτι.κΟν ν' άΦήσω τον τόπον είς δν ηλθον με

εγγραΦον αύτής, διά τούτο περιμένω την εγγραφον άπόφασίν της.

Έκ Βελίτσης, την 5 Μαιου 1822.
Ό Πατριώτης

Δ. Ύψηλάντης, Πρόεδρος».

την 22αν Μαα/υ 1822 απσ την Βελίτσα στέλνει την παρακάτω εmστoλη (ΑΕΠ. τ. Α'

σελ.218.):

«Νούμ.90.

Πανευγενέστατοι Βουλευτα(,

~Eλαβoν το της] 5 του παρόντος ύμέτερον, διΌύ με ανακαλε1τε είς τούς κόλπους της

Ύπερτάτης τού εOvους Βουλής, προσθέτοντες νά περάσω καΙ είς τας Αθηνας, διό να Em.
βλέψω είς την έγγίζουσαν παράδοσιν του έχε1 φρουρίου. 'Η προς την κοινην πα-'τρίδα

προθυμία μου είναι πάντοτε η αύτη, όποια καΙ av ηθελαν εΙσθαι της τύχης τα αντίποινα.

Προθύμως έξεστράτευσα την αρχην, κριθείσης παρα πάντων ώφελίμου της ενταύθα

παρουσίας μου- προθύμως καΙ τώρα επανέρχομαι, κριθείσης ώφελιμωτέρας τής Em.
στροφης μου. Αμέσως λοιπόν έτοιμάζομαι να μεταβω πρωτον είς Αθηνας- θέλω ενεργήσει

δλα τα δυνατά διά την ταχειαν καΙ εϋτακτον παράδοσιν του φρουρίου. Εϊθε της πατρίδος

η εύχη να δώση τήν ποθουμένην εκβασιν1 Τούτο μόνον ζητω δια την τιμην της Διοικήσε

ως, να φυλαχθωσιν απαράβατοι αΙ συνοηκαι. το όποιον απαιτει καΙ ή τιμη του προέδρου

καΙ 6 ατομικός μου χαρακτηρ· διό παρακαλω την Βουλην να ένεργήση είς τούτο το. δέο

ντα. ΠερΙ δε των συνθηκων, στοχάζομαι δη δη πρέπει να είναι αίαύταΙ με τας των έντο

πίωντης ΚορίνΟου, Αν όμως συμΦέρη να γένη καμμ(α διαφορά, θέλετε με την ηροσδιορί

σει έγγρόφως.

Εύχόμενος δε ν' ο.πολαύσω πάντας έν υγεία μένω'

Έκ Βελίτσης, τ1ιν 22 ΜαΙΟυ ]822.
Ό Πατριώτης

Δ.Υψηλάντης, Πρόεδρος».
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την πeώτην καθέδραν, τα Σάλωνα, και μετέβησαν είς την Ευβοιαν, εις το

Ξηροχωρι, δθεν κηρύττουσι καθ' έκατέρων τον π6λεμσν, καί δεν τους

προμηθεύουσιν οϋτε τροφας οϋτε πολεμεΦ6δια· και άΦ' ού έψύχραναν

τους όπλαρχηγσυς κατ' αύτων, και τους καθιστώσιν ούδετέρους, και

κατασκoρπiζoυσιν τα στρατεύματά των, ωστε εμειναν σί ολίγοι Πελο

ποννησιοι και οί άκσλσυθοίίντες τσν Οδυσσέα με τον Ύψηλάντην. τέλος

ύπαΥορεύσυσιν εΙς τους πλοιάρχους ν' άποσυρθώσιν άπα τήν Στυλίδα,

έγκαταλιπόντες τον Ύψηλαντην. τον Όδυσσέα, τόν Νικηταράν με τους

μετ' αύτών19 . άλλ' ό πολύμητις (=πολυμήχανος, ό εχων μεγάλη φρόνηση)

Όδυσσευς τους προσκαλεί εiς συνέντευξιν, και έλθόντας εΙς το στρατό

πεδον, κρατεί και αύτους και τας έφολκίδας (=σκαμπαβΙες) των, και δεν

τους άΦήνει να έπιστρέψωσιν είς τά πλοίά των' ωστε ήναγκάθησαν νά

διατάξωσι τά εικ6τα έκ τού στρατοπέδου, και ό στρατός έπεβιβάσθη έν

δέοντι μετά τών άρχηγών των είς τα πλοία και έσώθησαν. Ό δ' Αρειος

Πάγος, ητοι ό ΤαλαντΙου Νεόφυτος και ό Ανθιμος Γαζής, δ τε Ίωάννης

Είρηναίος και Παναγ. Κουσλης, άπ6ντων των ά'λλων μελων, γράΦοντες

προς τον Όδυσσέα, τον κακΙζουσι- διότι δεν ένΙκησαν άτυχώς οί' Ελληνες

άπειeαρίθμoυς έχθροVς και τον λέγουσι ιiνανδρον, έν φ δεν γνωρΙζουσιν

ούτε τΙ έστι π6λεμος, ούτε τί εστι άνδρεία- και αύτός, δστις είναι περίφη

μος διά τήν άνδρείαν του και την περι τα πολεμικα ίκαν6τητά του

Όδυσσευς Ανδρούτσου καταφρονεί τοιαύτην διοΙκησιν, έπεμβαίνουσαν

είς δ,τι δεν τήν άνηκει, και τρόπον τινά μή άναγνωρίζων αύτήν, τήν έ

πιστρέφει το δίπλωμα τής χιλιαρχίας του2Ο • αύτη δεν το δέχεται ώς

παραίτησιν, και διορίζει τόν Δημήτριον ΤριανταΦυλλ'ναν, τον f. Λάπαν
και τον Σταμούλην είς τον στρατόν, τον όποιον ό Όδυσσευς συ

νεκρ6τησε. Και δμωςό ΌδυσσευςεΙναι πραγματικοςάρχιστράτηγος,και

19. την 26ην Μαίου άπό τό Δίστομο γράφειπάλι στι) Βουλη (ΑΕΠ, τ. Α' σελ. 219.):
",Πανευγενέστατοι Βουλευταί,

Ή προθυμία μου ήτον να περάοω είς τας Αθηνας, δια να ώφελήσω κατα τό δυνατόν

με την έχει παρουσ(αν μου είς την πλησιαζουσαν πcωσιν τoiι φρουρίου' αλλ' έπειδη η

Ύπερτάτη Βουλή, με εγραφε να έmταχύνω τι'ιν είς Πελοπόννησον έmoτροφην μου ώς

αναγκαιοτάτην, καΙ έσυλλογίσθην δτι είς Αθήνας διατριβή μου ηδύνατο πολλα ενδεχομέ

νως να σταθή πολυημεροςκαι να έπιφέρη βραδύτητα εΙς την έκτέλεσιν τής κυρίως διταγης

τι'ις Βουης, δια τούτο έστοχάσθην πρε·πωδέστερον ν' ακολουθησω αμέσως τον είς Πελο

πόννησον δρόμον μου. 'Όθεν χθές έλθών είς Δίστομον ό.πό Βελίτοης έμβαρκαρίζομαι

σήμερον. Στέλλω δέ εμπροσθεν τον Φέροντα τό παρόν, δια να προαναγγείλη εlς την

Βουλήν τηνδιό. τών είρημενων λόγωναμεσον άφιξίν μου, καΙνα μού εύρη κατοι.κίαντινά.

Ευχόμενος λοιπόν να απολαύσω πάντας ύμitς έν ύγεία καΙ αγαθή τυχη, μένω'

Εκ Διστόμου την 26 Μαίου ]822.
Ό Πατριώτης

Δ. Ύψηλάντης, Πρόεδρος».

2 Ο. τα παρακάτω προέρχονται από τό ΑρχεΙο τού λρείου Πάγου καΙ αναΦέρονται

στην απαράδεκτη ένασχόληση τών ασχετων A.QtΙOOOYLt(i)y με πολεμικά θέματα (ΓλΚ.

Α.ρχεΙον Γιάννη Βλαχογιάννη. Κυτίον ΣΓ Ι, Πρακτικά Α.ρείου Πάγου):

«Νο 91. Κύρισι Χι.λ(αρχοι. Tfι 8 λπριλίου 118221.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:42:54 EEST - 54.226.8.97
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δεν είχεν άνάγκην διπλώματος χιλιαρχίας, δια να πολεμήση τους ΤΟ1ίρ

κους ΕlWμένως θα τους lWλεμήσrι και ανευ διπλώματος. Αύτος οτε ό

Νέγρης τον είπεν δη θα τον διώριζε χιλίαρχον, δια να τον δείξπ τάχα

ευεργεrικην διάθεσιν, αύτος τον άπεκρίθη, πικρως εί-ρωνευόμενος: «οα

Πολλοι πολλα διηγoυvται ΠEQt υμών. Πότε ή πατρα xat έαν οί ΤούρκοιεντρομοιάΦή

νουναύ-τήν και εκστρατεύουνείς Λιανοκλάδι,πότε δtι ευρίσκονταικλεισμένοιεΙς μερικα

όσπίτια, xat πότε ακόμη δέν έκινήθητε. Απιστούμεν είς δλα ταύτα xat απορούμεν εν

ταύτώ. διατί εως σήμεροννά μή ένθυμηθήτενα μάς γράφητε,είδοποιούντεςήμiν τα υμέ

τερα, δΠα/ς πληροφορηθέντεςκαθοδηγήσωμενκαΙ τό έδω στρατόπεδον. Δεν επρεπε να

<'.tλησμoνήσητε.αγαmιτoί,δτι εσχεδιάσατενα κτυπήσετεμίαν ήμέραν, τούτο δέν ήξεύρο

μεν αν τό ακολουΟήσητε.ΚαΙ τό συμΦέρονεπρεπε να γράφητεκάθε στιγμήνενvooύμενoι

μt τους αρχηγούςτούτους δια να συμφωνούντα κινήματάσας. Ήξεύρετεεκ πε(ρας δλοι

σας (μάλιστα ό πολυδόκιμοςΓέρων) δτι οΙ Τούρκοιχάνουν τα πασχάλιατους, δταν κτυ

1τ/θούνό.πό πολλα μέρη, xat έξ έναντίας ένθαρρύνονται,δταν άΦήσης να σε κτυπήσουν.

Αυτό ήξεύρονταςδεν πρέπεινά άμεληθή καν μία στγμή, άλλα μι.ό. ψυΧή xat μια καρδίανά
τρέξωμενκατα τον εχθρον πανστρατια,xat να τον άφανήσωμεν,διότι ή αeγηταεπιΦέρει

βεβαίως ολέθρια έπακολουθήματα. Κρίνομεν περιττόν να σάς ει-πωμεν καΙ αλλα, δη ή

πολυπειρίασας είναι αρκετή να τα εννοήση, κα/. βάλη είς πράξιν, ή κρίσιμοςδμως ταύτη

(sic) περίστασις τής πατρίδος μας βιάζει να σας παραστήσωμεν, δτι άπά έσάς περιμένουν

τήν έλευθερίαν μυριάδες ψυχ(i)ν, άπό τας γενναίας χεΙΡάς σας καρτερούν οΙ Τούρ-κοι τον

θάνατον, xat δτι αύτή ή έκστρατείαθέλει ορθοποδήσειτα σχέδιά μας. ΤΟ έδ(i) στρατόπε

δον εύρίσκεταιείς Αγίαν Μαρίναν,συχνάκιςκάμνουνάκροβολισμούςμΕ τούς είς Φυλακή

κα/. Στυλίδα,xat πάντοτε με Φθοραν τ(i)ν έχθρων, πλην τΙ καταλάβαμεν,έY(i) οι ~Eλληνες

δεν τρέχουν είς τον κάμπον. ΟΙ αρχηγοt λοιπόν μας γράφουντώρα λΈΥο-.ντές μας, δτι

είναιάιΡευκτοςάνάγκη να πιασθή ή Φούρκα διά να ζαλισθf!ό εχθρός, xat ήμεις νά έπιτύ

χωμεν. Σας λέγομεντήν γνώμηντων xatMQaxaλoOμεyεις το δνομα τής φίλης Πατρίδος.

τρέξατε νά τήν ελευθερώσητε,ή Φούρκα πρέπει χωρiς αλλο να maσOf!, διότι αν αύτούς

τούς εχθρούς αδυνατούμεννα τους χαλc'ισωμεν, τί θέλει κάμωμεναν ελθουν καΙ αλλοι;

Γνωρίσετε τον κίνδυνον, xat ταχύνατε νά τον πρoλc'ιβητε. Μή χάσετε στιγμήν, να ακο

λουθήσητε,ώςσάςγράφομεν,δτιμία στιγμη μάς κοστίζειάκριβαάρκετασας εUτoεμν. τα

γράμματά σας να είναι καθημερινά, αν εΙναι τρόπος xat κάθε ώραν». [Ο Μανσόλας

συμπεΡιΦερότανε αύταρχικα xat γιά τον λόγο αυτον τήν ]3ην Απριλίου ]822 οΙ

Οδυσσέας Ανδρουτζος, Νικήτας Σταματελόπουλος xat Γεώργιος Δυοβουνιώτης τού

είχανστείλει το έξi')ς άπειλητικόγράμμα (ΓΑκ. Αρχ. Γιάννη Βλαχογιάννη,Συλλογή συλ

λογή Στ' κυτίον2, αρ. εγγρ. 675.);
«Κύριε Δρόσε.

Τί όρμήνια εΙναι αύτή οπου κάμνεις αύτού είς τά καράβια, να πάρουν τα σπαθιά xat
νά ευγο""τα βουνά, αύτοt απόψεαπεταξανκαΙ τα ντουΦέκια,κα/. έκιότεψαντελείωςκαΙ

αύτή είναι διαβόλου κουβέντα όπου κάμνεις, xat θα πάρης τον κόσμον εις τον λαι-.μόν

σου. Μάλιστααπόψε εΙ-δον μερικοΙ xat αλλο μερικόν στράτευμα, οπού ήλθε τών Τουρ

x(i)v Xat όπέθανον τελείως xαt μήν κάθεσαι αύτού μέσα xat κουβεντιάζειςδπως θέλεις,

ηξευρεδε τούτο, δτι αν xaefl τούτο το στράτευμα, εχει να χαθή δλο τό παν, καΙ τi')ς στερ

γιας δέν ξελαχαρίζει ούτε ενας. ~Eπρεπε να ηξευρες τί τόπος είναι xat oi'ιτως να ελεγες.

Ύγίαινε.

Tfl13 Απριλίου (1822) Δυσσέος Ανντρίτζου ...
Νικήτας Σταματελόπουλος

Γεωργάκης Δυοβουνιώτης».

Ο Δρόσος Μανσόλας άπάντησε ώς έξής;

«Κύριοι Οδυσσέα, Νικήτα xat Γεωργακη.
'Άν σεις φαντάζεσθε,δη ήτανδμιλίαιέδικαίμου έκείναιόπούσός εγραψαείσθεπολλό
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194 ΚωνσταντίνοςΓρηγορίου Κυριακόπουλος

οε διορΙσωκαι εγωέκατόνταρχον»(Ι) {( Ι). ίtνασκευη Κάρπου Παπαδο

πούλουj ...

γελασμένοι' έγω δεν κόθομαι εδώ, καΙ τούς κάμω τού διαβόλου τήν κουβένταν, είναι

λόγοι εδικοΙ σας.

Έστέγνωσεν 6 λαιμός μου φωνάζovτας καΙ oj.Uλων των καπεταναίων να στείλουν ταις

βαρκαις έξω να βαρκάρουν το άσκέρι καΙ αύτοΙ μοι t':ι:πεκρ(νoντo, δτι θα σηκωθώμεν ολοι

είς τά πανιά, δμως το άσκέρι θά το πν(ξωμεν, σταν τό βαρκάρωμεν καΙ δέν παίρνομεν τον

κόσμον είς τον λαιμόν μας, δλο το τζοίιρμο των καραβίων είναι μέσα είς εν καρό.βι μαζω·

μένα καΙ φωναζουν, Οτι δεν πηγαίνομεν, καΙ είς μίαν νύκτα δεν ήμ1WQOϋμεν να τούς βαρ

καρωμεν δλους. Ό ίδιος Ζαφειρόπουλος σας πληροφορεΙ όπου τον είδεν αυτόπtης καΙ τα

ηκουσεν δσα λέγουν καΙ έλέγαμεν.

Δρόσος».]

«Να 116. Κύριοι βουλευταΙ τής νηοου Ψαρρών.

ΈνεχειρΙσθη ή άπό 31 τού παρελθόντος ύμετέρα έπωτολή, καΙ εtδoμεν τάς αίτΙας, διά

τάς όJωί-ας δεν ημJωρεΙτε να μας προΦΟάσητε με την ζητηθεi.σαν παρ' ήμων τού σίτου

ποσότητα. ΛυJωύμεθα, κύριοι, κατα τούτο, άλλ' ωως θερωιεύσωμεν την άνάγκην μας

αύτην. Απορούμεν ομως τίνι τρόπω να οίκονομησωμεν μίαν άλλην, καΙ βέβαιοι δτι δεν

θέλει άποτύχωμεν, προς ύμάς διευθυνόμενοι. Μάθετε άδελΦοί, δτι δια να έλευθερωθωμεν

από τον εχθρόν καΙ να ελευθερώσωμεν καΙ τα εΙσέτι τυραννούμενα μέρη άπεφασίσθη

γενική προσβολή κατα Πατρατζικίου καΙ Ζητουν(ου, καΙ κατά την πρώτην τρέχοντος

8.000 'Έλληνες είς δύο κολόνας ώρμησαν κατ' αύτων άμέσως καΙ επάνω έκυρίευσαν τό

Πατρατζίκι. ή δε δλλη κολόνα εκαμεν άπόβασιν δια θαλάσσης είς Στυλίδα καΙ Αγίαν

Μαρίνα. Μετα διαΦόρσυςμCιXας, πέντε ολέθριαπρος τον έχθρόν,ή μεν Στυλίδακατεκάη,

είς δε τήν Αγίαν Μαρίνα έγινε τό γενικον Έλληνικονστρατόπεδον.ΑπελπίσθηΟ έχθρός

εΙς τό κίνημα τούτο, καΙ συνάξας ολα τά στρατεύμαατάτου, ώρμησε νά δοκιμάση την

τύχηντου. ΚαΙείναιτρίτηήμέρασήμερον,δηλ. άπότην τρίτηντο πρωΙδχριτής ώρας ταύ

της 7 της ήμέρας, έξακολουθεΙ άδιακόπως νυχθημερινός πόλεμος, με άπειρα κανόνια καΙ

πλήθος τυφεκίων είς Πατρατζίκι, Φούρκα, Αλαμάνα, καΙ Άγία Μαρίνα. ΌΛCU αΙ δο-κιμαΙ

τού έχθρού (δόξα τω Θεω) εως τώρα έματαιώθησαν, καΙ οΙ ~Eλληνες θριαμβεύουσι, καΙ ή

νίκη κλίνει προς το μέρος μας. Τό μόνον όπου μάς ταράζει είναι οτι πσλεμικα εΦόδια δέν

qOμEV! Από κανένα άλλο μέρος έλπίδα δεν είναι, καΙ κινδυνεύομεν να χάσωμεν το παν.

Δέν ήμm>ρoύμεν λοιπόν να ζητήσωμεν βοήθειαν άπό δλλον, εΙμη άπό τας γενναίας καΙ

Φιλογενεις ψυχάς τών Ψαρριανών. Είς έσάς ελ.πίζομεν, κύριοι, καΙ μόνη ή ταχεi.α συν

δρσμή σας δύναται νά τελεσφορηση τό σχέδιόν μας, καΙ νά έλευθερωθη η Έλλάς. Ταχύ

νατε να μας στείλετε 1.000 χίλιες οκάδες μπαρούτι, έκ τών όJωΙWν αΙ τριακόσιαι, να είναι

διό τα κανόνια, καΙ το ανάλσγον μολύβι, καΙ μερικας μπάλας μιστράλια, καΙ σημειώσατε

μας την τιμήν. Τά δε γρόσια θέλει σάς τά έμβασωμεν μεθ' ήμέρας 4 [ σαράντα μία, με τον

ίδιον τον δνθρωπόν μας. Στείλετε καΙ δνθρωπόν σας νά τω έΎΧειρίσωμεν την ομολογίαν.

Δεν σάς λέγομεν περισσότερα, στι δντες άρκετοΙ να γνωρίσητε τήν άνάγκην τfΊς πατρίδος,

θέλετε τρέξει νά τήν βοηθήσητε. Σάς λέγομεν μόνον δτι ή πρόβλεψις Jωλεμικων έφσδίων

μόλις θέλει εξαρκέσει δια πέντε iΊ εξ ήμέρας. ΚαΙ κάθε αργοπορία μας είναι όλεθρία, καΙ

ώς σάς υπογορεύσει ή φρόνησις πράξπε. Σάς ευχαριστούμεν δια τάς εΙδήσεις όπου μας

δίδετε καΙ χαιρόμεθα δια την Φθοραν τού τυράννου. Κακός οίωνός δι' αύτόν. Δύο φερ

γάδες ηύδόκησεν ο Θεός να ταΙς βυθίση. τα επίλοιπα εύχόμεθα από καρδίας, να πέσουν

εις τάς χεψας των προκρί..,των τών Ψαρριανων,..

«Νο 124. Tf] Ύπερτάτrι Βουλή. Tfl17 Απριλίου 1822.
Μετάτην δύο τού τρέχοντος, άφσύ τό σωμαύπό την όδηγίαν του στρατηγού ΝΙ""κήτα,

καΙ τού χι-λιό:ρχου Δυοβουνιώτου δεν ήμπόρεσεν ή Στυλίδα να ανθέξη, ηνώθη με τό ύπό

τον χιλίαρχον Ό-δυσσέα είς Αγίαν Μαρίναν, καΙ έγένετο εν στρατόπεδον,το παραμικρον

κίνημα ένικούσε τον έ-χθρόν. καΙ το ΖηΤΟύνι τώρα ηθελε JωMOρκειτoι, αλλ' οι καλοΙ
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ΑΠΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΙ ΑΦΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΟΔΥΣΣΕ:Α

ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ.

Μετα τις παρασκηνιακες ένέργειες των Αρειοπαγιτων κατα του

'Οδυσσέα και τ/ν απ<'> μέρους του "Υπουργείου Πολέμου άντικαταστασή

του στήν άρχιστρατηγία τής Ανατολικής 'Ελλάδος άπ<'> τους Νουτσο και

Παλάσκα, οί τελευταίοι ζήτησαν ο.π<'> τόν Δ. Υψηλάντη να στείλει ενα

εμπιστο του πρόσωπο για να συζητήσουν.

ΥΕλληνες αντΙ να τρέξουν κατ' αύτσυ, ώχυρωθησαν είς Άγίαν ΜαρΙναν, καΙ ήσύχασαν,

ενεθάΡΡυνε τούτο τον εχθρόν, καΙ συνάξας περΙ τους χιλίους, ίππικού τε καΙ πεζΟύ (sic),
ερχεται κατέναντι των ήμετέρων, σχηματΙζει χαρακώματα είς εΙδος ημικυκλίου, στήνει

μ..ταταρίας, κα/ κατενοχλεt το στρατόπεδόν μας, καΙ οϋτως οί πολιορκούντες πολιορκή

θησαν. Άκολούθησαν πολλοΙ ακροβολισμοΙ, καΙ από τας ενδεκα, μέχρι των δεκατρεΊς έπε

κράτησεν αδιάκοπος πόλεμος, πάντα με μεγάλην Φθοραν των έχθρών. την δεκάτην

τετάρτην ήτον έτοιμος να Φύγη ο έχθρός, av επολεμεΙτο, καΙ ένω αυ-το περιεμένομεν,

αιφνιδίως οί Έλληνες ζητούν να αναχωρήσουν. και να μεταφερθοfJν είς Δαμά-σταν, πλη

σίον τών Θερμοπυλών. TofJta πόντα εΙνα~ έργα του Οδυσσέως,αύτας ό εθελόκακοςκαΙ

της πατρίδος προδότης προφανέστατος, αντΙ να μεταχειρισθfί τον ένθουσιασμον τών

Έλλήνων,όργανονείς δlωξιν του έχθρού, κάθεται είς Άγων ΜαρΙναν, καΙ περ~χαρακώ

νεταιδιό ξη-ρας με βαθυτάτηντάφρον, καΙ διά θαλάσσης με είκοσιοκτώπλoiα. Πολλάκις

οΙΈλληνες, ηθέλησαννά έξέλθουνκατατων έχθρων, άλλ' αυτός τους εμπόδιζεν, άπειρες

Φορες ό άνδρεioςΝικήταςεπροθυμοποιήθηνα όρμήσrι ξιΦήρηςκατ' αύτων, ύJJ..α ό γενά

δας τον ό."tέκoψε, και διό να εύδοκιμήσηείς τους σκοπούςτου, ενέσπειρενάκeαν αθυμίαν

καΙ Φόβον είς δλον το στράτευ-μα,ύποδιακηρύττων,πότε δη ό ΧουρσισυτκαΙ Βρυώνης

ερχονται με τριάντα χιλιάδας, καΙ πότε, δτι ό εχθρικός στόλος θέλει έλθει να τούς ό.."ω

κλεLση και δια θαλάσσης, και θέλουν γίνει τού έχθρου έλεειναν σΦάγιον. Άύτά και άλλα

παρόμοια ήσαν Ικανα να τρομάξουν τούς ·Έλληνας. Ό άρειοπαγίτης κύριος Δρόσος,

δστις ευρίσκετο έκεί μεταχειρίζεται κάθε τρόπον. δημηγορεt καΙ εγκαρδιώνει τους

Έλληνας, όJ,).' ανατρέπειαύτα ό καλός χιλίαρχος, έπιπλήττειτον ίδιον αύτόν 'Οδυσσέα.

καΙτον λέγεινα μεταβάλn σκοπόν, αλλ' αυτός επιμένει, άnειθεϊ, θέλει να αναχωρήστι,και

φοβερ(ζειτούς καπιτάνουςτων πλοίων. Τήν ]4 λοιπόν α κυριος Δρόσος, ιδων το άμετά

θετον τής γνώμης του, μάς rlboπotrt, εταράχθημεν σΦόδρα, καΙάμέσως δλον το σωμα τού

Άρείου Πάγου επηγαμεν να πληροφορηθώμεν καΙ αποΦασίσωμfo'V. Φθάνομεν είς τό στρα

τόπεδον, και εύρίσκομεν τον ρηθέντα χιλίαρχον εμβαρκαρισμενον tni προφάσει,δτι εστά
λη πρέσβυς άπό δλον το στράτευμα, να παρακινήστιτην μετάβασ~ν. Τον έλέγξαμεν. καΙ

έσυμβουλεύσαμεννα άφεθft άπό τέτοιον σκοπόν, καΙ τού παρεστήσαμενέν ταύτφ. δτι

άΦήνοντας την θέσιν αυτήν ματαιουνται όλα τα σχέδια, καΙ κινδυνεύει ή πατρίς.

Άκλόνητοςείς την απόφασιντου, μας απoκρίνετα~δτι αύτός με εν Τούρκικονβασίλειον

δεν ημπορεΙνα πολ.εμηστι,και το μόνον όπού ημπορείκαΙ πρέJ"ιει να κάμη εΙναι να πεΡιΦέ

ρεται την Λεβαδείαν,καΙ έρχομένουτού εχθρού, αν δυνηθfι, να τον πολ.εμήστι, καΙ περ~

πλέον έτόλμησενα όμολογήση,ανωωςδεν α-κολουθήσωμεντην γνώμηντου, θέλειτρέξει

είς τούς έχθρούς, Oέλε~ τουρκίσει καΙ θέλει έκδι.-κηθη. Ό ϋστερος αύτός λόγος του μάς

εβαλεν είς ύποψίαν, έφοβήθημενμη ενεργήσηάπευκταί-όντι καΙ όλέθριον,καΙ εκλίναμεν

με υπόσχεσιντofJ ρηθέντος, να τραβηχθft το 6χρηστοντού oτeOtofJ. καΙ αύτός μετα του

Νικήτα να κρατήσουντούς άξιωτέρους,χιλίους καΙ πεντακοσίουςστρατιώτας.να φυλά

ξουν την θέσιν των, αλλ' ό ύποσχέσεωνανεπίδεκτος, εβαλε τήν θέλησίν του είς πραξιν.

Οϋτω λοιπόν tfι δεκάτη πέμ..τrn έμβαρκαρίσαμεν,καΙ το έβγάλαμεν είς Μωλον, τι) δε

επαύριοννα μεταβfl είς Δαμάσταν. Βλέπετε, Κύριοι, δτι το κατα τού Ζητουνίουσχέδιον

ανετρό.τη, καΙ τώρα καταγινόμεθα να στείλωμεν είς τα μέρη Άρμυρού καΙ Γούρας εν

σώμα διακοσΙΙΙΙν η καΙ nερΙΠOυ άνδρών, νά στεlλωμεν είς Μακρυνίτζαν εν σώμα, δσον
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196 Κωνσταντίνος Γρηγορίου Κυριακόπουλος

τάχιστα, ωοτε τεθορυβημενος ό εχθρός, έξ ανάγκης θέλει άΦήσει τό Ζητοϋνι, καΙ ημείς

εύδοκιμήσωμεν. Ό βουλευτής Κύριος Γρηγόριος, αύτόπτης δλων θέλει σας εi.πεϊ σαΦέ

στερον τα τε διατρέξαντα καΙ τα μελετούμενα. Ταχύνατε προς τής Φίλης πατρίδος την εξο

δον τού Γιατράκου, καΙ έφοδιόσατέ τον με έΦόδια καΙ καλους κανονιέρους. ΕΙ δυνατόν

ας έξέλθη καΙ ό στρατηγός Νορμαν, δη χρησιμεύη τα μέγιστα, πρoΦOάνovτάς μας καΙ με

ίκανα πολεμικό έΦ6δια, δη ύστερούμεθα».

«τη 17 Απριλίου] 822.
Έκλαμπρότατε Πρόεδρε τού Βουλευτι.κού.

'Έχομεν ανα χεϊρας δύο γράμματά σας 9 καί ]4 τού τρέχοντος καΙ άποκρινδμεθα. Είς

τον VΟλυμπον επήγαν τριet καράβια μουζελιωτικα, έστε(λαμεν καΙ ημείς εν τρικεριώτι.κον.

Αν δυνηθώμεν θέλομεν στείλει τας δέκα χιλιάδας γρόσια, εWτε πλησίον δμως καί γνωρί

ζετε την στενοχωρ(αν μας, συγχωρήσατε λοιπόν τήν ακούσιον αύτήν βραδύτητα. Δυσα

ρεστούμεθα εις τήν διάλυσ~ν τού ανω στρατοπέδου καΙ αγανακτωμεν ότι οι αρχηγοΙ

έκεινοι δέν ένθυμήθησαν αχρι τής ώρας να μό.ς είπούν τήν κατάστασίν τους. Ό Άρειος

Πάγος, κύριε. επeαξε τα iJJrtQ δύναμν διό: να τελεσφορήση αυτη ή αmχήσασα έκστρα

τεω. Αγοράζει 5 χιλιάδας κοΜ σΙτου, ύποχρεούται να προβλέΨη και πολεμικα έΦόδια

ικανα (ότι άπό Kόρ~νθoν δεν μό.ς έστάλησαν 'ον αΦθονίι;ι) εiς τα Oπoi.a όλα αυτα 'οξωδεύ

θησαν εκατόν χιλιάδες γρόσια, χωρίς να λόβη από κανένα μέρος μετρητά, εκτος εξ χιλιά

δας γροσίων άπό τα τής συνεισφoρdς. ΕΙς το στρατόπεδον τούτο δεν ελειψε τίJτoτες, Εις

το έπάνω οι αρειοπαΥιται κύριοι Αίνιαν καΙ Αξιώτης, είδοποιηθέντες έμμέσως τήν ανά

γκην του το έπρόΦθασαν καΙ με τροφας καΙ με πολεμι.κα έΦόδια άρκετά. 'Hμεi.ς μ' όλον δτι

τρεις, έγράψαμεν προ τού γράμματος σας. δεν ήξεύρομεν τελείως τήν κατάστασΙν τους.

Πώς λοιπόν Ο Άρειος Πάγος να οίκονομήση ΟΟα εις αυτόν είναι άγνωστα; Μ(α σειρα ατα

ξιών κυριεύει το στρατιωτικόν μας. είναι καΙ αύτή μία. Έμάθετε είς τήν μεταπόκρισιν τοϋ

έδω στρατοπέδου, ήναγκάσθημεν να τήν αποφασίσωμεν. Απρακτήσαντες είς τήν πρώτην

όρμήν τους οι ·Έλληνες. εδωσαν καιρόν τψ έχθρω να ένδυναμωθfι. Ήλθε καΙ ώχυρώθη

κατέναντι τοϋ ήμετέρου στρατοϋ, καΙ κατεπσλέμει τούς ~Eλληνας, καΙ οί πολωρκΟΟντες

πολιορκήθησαν. Έκ τούτου κατέλαβε Φόβος τους στρατιώτας μας, καl έζήτουν έπιμόνως

να καταπεΙΟωμεν, καί λοιπόν Τfι 15 έμβαρκαρΙΟαμεν δλους τούς έν εύταξίι;t καΙ τους έβγά

λαμεν τfι 16 είς Μώλον, δια να ύπάγουν εις Δαμάστα. Μεταχειριζόμεθα όλους τούς τρό

πo~υς να 'ομποδΙΟωμεν τήν λει.ποταξίαν τού στρατεύματος, καΙ να τό ένδυναμώσωμεν.

~Eρρωσo ...
«Tfι 21 Aπeιλίoυ 1822. Προς τον Έκλαμπρότατον Πρ6εδρον τού Βουλευτι-

κού κύ...,ριον Δημήτριον Ύψηλάντην.

Κατα τήν άπευκταίαν αναχώρησ~ν τΟΟ έν τfι Αγω ΜαρΙνη στρατεύματος, καταφυγ6

ντος εl.ς Μενδενίτζαν, τήν άκόλουθον ήμέραν έπληροφορήθημενότι ή Έκλαμπρ6τηςτης

συνετρεξεν α-μέσως έκεί, καΙ συγκαλέσασατους άρχηγούς, εστησε Βουλήν περΙτων πeα

κτέων. Έν τοιαύτη δεινfι καΙ αμηχάνψ περιστάση, τούτο μdς έπροξένησε ού μικραν

παρηγορίαν, έmστηρ~χθέντες είς τον ενθερμον ζήλον τού πατριωτισμού της, και λογιζο

μενους τήν αύτoπeόσωπoν παρουσίαν τΟΟ άξιοσεβάστου ύποκειμένου της. ΤΟΟτο θέλει

καταστείλει τον θορυβον καί τήν άταξίαν, καΙ θέλει συγκεντρΙΟει πόλιν το διεσκορπιομέ

νον στρατόπεδον και διευθύνει είς τινα έπωφελεστέραν κατα τών 'οχθρων έκστρατείαν,

ήμείς δέ ώς έπιΦορτισμένοιτό ύπέρογκον βάρος τοϋ να προβλέπωμεντα άναγκαία παντός

τούτου τού στρατοπέδου εις τε τροφάς, και πολεμικα έΦόδι-α. περιμένομεν άδιστάκτως

να μάς ίδεάσητε περΙ των γινομένων αποΦάσεων καΙ κινημάτων του αύτού. καΙ άπλως

περι πάντων τών ύμiν άναγκαίων, διά να συντρέχωμεν εν δέοντι είς τα κατεπείγοντα, να

έξοικονομώμεν άνελλιπώς τα χρειώδη, καΙ να μή γένη καμμία ακούσιος ελλειψις...
(δυσαν.) ήμiν, καθως άχρι τούδε. τη τού Θεoiι βοηθεία, δέν ε-γινl,,,. ΑΙφνιδίωςσήμερον

μανθάνομενδτι ή Έκλαμπρότηςτης ανεχώρησενέκειθενείς ΔαδΙ, χωρίςνα μάς δώση τήν

παραμικραννύξιν, και εις τoiιτo απορήσαμενδι.καίως, λoγ~ζόμενo~δτι ή διάλληλος άντα

πόκρισις έν τοιούτοις καΙ περΙ τοιούτου. εΙνα~ ή μόνη, ητος δυνήσεταινα άπαντήση όπω-
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Ί-ι κστρατεία του Δημητρίου ,"ψηλάντου στι ν Ανατολική "Ελλάδα (1822) '9'

Γράφει ό Ν. Σπηλιάδης21: « ...Μετα τον θανατον του ίιληπασια ό

ίtλέξως Νουτσος άφωσιώθη δλως διόλου είς την Ελλάδα, καί ηδη διέ

τριβεν είς την Κόρινθον.Ή δε KυBέoνυqις.έπιfloυλε1Jουσατον Οδυσσέα.

π κ ,οί ΠΩ ' , ων τον Ν υτσον αυτόν και τον αλ'σχ ν. Ο

Νουτσος ήταν μέγας και πολυς είς τον Λληπασιαν, δια τουτο είχεν

έπιρροην είς την Στερ. Ελλάδα, και ηθελε παραστήσει πάντοτε το πρωτον

πρόσωπον μεταξυ τών 'Ρουμελιωτών' άλλά θεωρεί τους έν τoiς πράγμα

σιν έξ αύτών τους όποωυς τους έγνώρισε και τους έθεώρει και προ !fjς

επαναστάσεως, και παρόντος του Νούτσου. αύτοι δεν δύνανται νά έπι

δειχθώσιν όποίοι δεν ύπrjρξαν ούδέποτε' αρα δια να ύπάρξωσιν αύτο{,

θέλουσι την άπιύλειάν του. Ο Αρειος Πάγος, τον δλεθρον πvέων κατα

του Οδυσσέως. τον όποίον ηδη φοβείται πολυ ώς τα πάντα έπιχειρουντα,

τον κατηγορεί άδιακόπως είς την Κυβέρνησιν δια τας μετά του

Ύψηλάντου σχέσεις του, τας όποιας παρwτάνει ώς έναντίας τών καθε

στώτων' τον κατηγορεί ώς έχθρόν Γιjς πατρίδος. Ή δε Κυβέρνησις τον

προσκαλεί είς την καθέδραν ν' άπολογηθ!i. και έκείνος δεν ύπακούει.

'Όθεν κατ' είσijγησιν του Κωλέττη στέλλεται ό Νουτσος είς την άνατο

λικην Έλλάδα να παρατηρήση τά πράγματα, και δμα Φθάσας έκεί τον

μεν Ύψηλάντην προτρέπει να έπιστρέψη είς τά χρέη του είς το 80υλευτι~

κόν' δτε και ό διδάσκαλος Γρηγ. Κωνσταντας γράφει είς την Κυβένησιν

« εί.πον τον Ύψηλάντην νά έπιστρέψη είς είς τήν βουλήν' άλλ? αύτός δεν

θέλει- είναι δέ άνάγκη ν? άνακληθ!i? διά νά μή βαρύνεται τουλάχιστον ό

λαός μέ τά εξοδα τούτου». Συνεννοείται δε με τους Αρειοπαγίτας, και

αύτοι ραδιουργουντες και ύποσχόμενοι κατ' ίδίαν είς [να εκαστον την

άρχηγίαν του Οδυσσέως, πείθουσι τους όπλαρχηγους τπς ανατολ.

Έλλάδος ν' άφαιρεθπ ούτος τών στρατευμάτων την διοίκησιν.

Έπανελθων είς την καθέδραν τής Κυβερνήσεως. παριστάνει το πραγμα

ώς εύκατόρθωτον, καθο Φέρων και εγγραφον τών όπλαρχηγών, διαλαμ

βάνον δτι είναι σύμφωνοι να navB!i ό Οδυσσευς τής άρχηγίας τών δπλων

τπς άνατολ. Ελλάδος. 'f/ Κυβένησις πιστεύει δ,τι και επιθυμεί και την

σούν, και να Οεραπεύσητούλάχιστονέκ μέρουςτα τοσαύτακαΙτηλικαύταατοπηματακαΙ

έλλείμματα. Καθως έκ τσΟ έναντίου ή κατάργηοις καΙ παντελης Ι!λλειψις, των αλλων

πάντωνκαλ6.ις έχόντων, Φέρει μεταμέλειανανωφελη, καΙ δεινα έπακόλουθα.Ταυταδια

νοηθέντεςέδικαιώσαμεννά άναγγείλωμενείλικρινωςτα φρονηματάμας. παρακαλούντες

έαν περΙ καλού καΙ τού συμΦέροντοςέγράψαμεν.νά διαλυση ταύτην την άπορίαν μας.

ΚαΙ εύχόμενo~τα αριστακαΙ σωτηριατη Έκλαμπρότητίτης. ύποσημειούμεθα».

21, Ν. Σπηλιάδης.Απομνημονεύματα,τ. Α' 345-348.
22. Ό ΝΟύτζοςκαΙ ό Παλάσκαςά.τεστάλησαναπσ τον Κωλέττη με την παρα.....κάτω

(διαταγή ΓΑΚ. Κ47, Αρχεio Γεωργίου Λαδά, Φ. 4. αρ. έγγρ. 030) .
..ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΜΙΝΙΣΤΕΡΙΟΝ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ
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14ην Mαi'συ δωρίζει τον Νούτσον Γενικον Έ:πιθεωρητην22 τής άνατολ.

Ελλάδος. να δωΙΚΥ και τα πολιτικα και τα στρατιωτικά, κάμνων σχέδια

πολέμου μετά των πολεμικων, και όμού με τόν Παλάσκαν τους στέλλει

έναντίον του Οδυσσέως. διατάξασα, έαν ηθελεν ούτος άντισταθή, να τον

συλλάβωσι και να τον στείλωσιν εις την Κυβέρνησιν, if να τόν φονεύσω

σιν. Ό Νούτσος οιστρηλατείται ηδη άπiι τους έπιβοvλεύοντας αύ-τόν'

έπαινειται, ώς ό μόνος ίκανός v' άφαιρέαπτα δπλα άπα τόν Οδυσσέα.και

ν' απαλ-λάξ17την πατρίδα από πάσαν έmβoυλην έκ μέρους του· θαρρων

iiλλως εις την εύΥνωμοσύνΥντούτου. διότι τον είχε σώσει απαξ και δις

άπΟ τον θάνατον έπi τού Aληπασιιi, ελπίζει να εϋΡΏ εις αύτον δλην την

εύπείθειαν, και άπiρχεται να έκτελέσrι τας διαταΥας τής Κυβερνήσεως.

Συμπαρέλαβεκαι τόν Παλάσκαννα τον καταστήσπάρχηγόντών δπλων

τής ανατολ. 'Ελλάδος αντι τού Οδυσσέως. Ενόμιζον δε δ τε Παλάσκας

και ό Νούτσοςδη, ηθελονσυμπράξειοι όπλαρχηγοιτών δπλων τής ανα

τολ. Έλλάδος, και ώς σεβόμενοι τόν Νούτσον, και πειθόμενοι εις τήν

ΚυβέρνΥσιν ώς και είς τόν ϊ\ρειον ΠάΥον, έν Ψ αύτοι ηλπιζον έκαστος

δια τόν έυατόν του την αρχηΥ{αντών δπλων, και δεν ήνείχovτo άρχηγόν

των τον Παλάσκαν, και ούτος άκολουθειτον Νούτσον, μή έχων άνάλο

Υον δύναμιν ν' αντι,,-rαραταχθήχρείαςτυχούσηςέναντίοντου Όδυοοέως·

Ο ΜΙΝΙΣΤΡΟΣΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ

Προς τον ΣεβαστόνΆρειον Πάγον

Έν ΚορίνθφTJ123 Άπριλίου 1822.
Μέ ταραχην ψυχης και λύπην αί.σθητην άνέγνωμεν τα κατα την] 7 και 18 ύποσημει

ούμενα, και προς την Ύπερτάτην Διοίκησιν αναφερόμενα σεβάσμια γράμματά σας ύπό

αριθμόν] 24 καί ]35. Έν τούτοις είδομεν τα μεταξύ τού Χιλιάρχου Οδυσσέως και τού

Σεβαστού Άρείου Πάγου τρέχοντα' τα όποία θέλει Φέρουν ολέθρια έ:πακολουθηματα,αν

η βαθυτάτη φρό'-ησις και πρόνοια του μυριοτρόπως δέν έξοικονομηση, εΙ δυνατόν, την

δύστροπον και άνεξοικονόμητοναύτοϋ γνώ-μην. Δια τα όποια αύτα και η Ύπερτάτη

Διοίκησις χωρίς τινος αναβολής εστειλε είς τα αύτου τον Κύριον Αλέξιον Νητζου (sic),
και Χιλίαρχον χρηστον Παλάσκαν. διό να προλάβουν όπωσοϋν τα δεινά. τρόπους έmφέ

ρovτες διαλλαγης, καΙ διορθώσεως είς τα πράγματα, καί την έκεί-νου ίσως αμάλακτον

καταπαυνουν θηριωδίαν και ixmστίαν. l-leEλEν έmφέρει βέβαια η Σεβαστη Διο(κησις

πλέον δραστικώτερα είς έπανόρθωσιν καΙ εύόδωσιν των σκσπων κατα την αϊτησίν σας τα

μέσα.

Αν δέν ηθελε προΦθάσει να ύπoσχεθfΊ, και νά ένεργήση την εΙς την Δυτικην Έλλάδα

έκστρατείαν τοϋ Νόρμανν καΙ στρατηγoiι Γιατράκου ώς αναγκαίον διix την έκεi. κρίσιμον

κατάστασιν· μ' δλον τουτο έδυσκολέυθημεν σας ομολογω μεγάλως, αλλ' έπειδη πολλάκις

έψεύσθημεν προς ταυς άνθρώπους. διix να μην τούς ψυχράνωμεν, καΙ τρόπον ηνα είς τοι

αύτην τους άπελπίσαμεν περίστασιν έΦέραμεν την άπόφασιν είς έκτέλεσιν... Μένει λοιπόν
είς την πρακτικην των Σεβαστων Αρειοπαγιτων καΙ έκτελεστικην φρόνησιν να έξοικονο

μηθούν προς τό παρόν, με τρόπουςτούς όποίουςάπαγιρεύειη αγχίνοια. καΙέκτελείή δρα

στηριότης των....
Ό Μινίστροςτων ΈσωτερικωνκαΙ

προσωρινόςΜινίστροςτού Πολέμου.

'Ιωάννης Κωλέττης»
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Ή κστρατεία το! Δημητρwυ γψηλάντου στι ν Ανατολικη 'Ελλάδα (1822) itQ

δεν έφαντάσθηούδέτεροςαυτων οτι, ό υπερηφανοςΌδυσσευςδεν ύπέ~

φερε ν' άφαιeεθN τά δπλα, και ν' ατιμασθηένώπιον του κόσμου, προδό

της διά τουτο λογιζόμενος,και άνάξιος της έμmστOσύνηςτού Έθνους'

ούδ' ύπέφερεν ό πανταχου της οικουμένης διαφημιζόμενοςφιλόπατρις

Όδυσσεύς να παρασταθ,ηώς τοιουτος, αν καΙ άθωος, ύπiJ των έ-χθρων

του. οι όποioι θέλοντες vd τον φονεύσωσι διd τά τέλη των, τον λέγουσι

προδότηνάπδ σημερον, έπi axOW vd δικαιωθωσιναύριον κηρύττοντες

ψευδως εις τον κόσμον ότι, το έΦΟνευσαν. δια να λυτρώσωσινάπδ τάς

έπιβουλάς του τήν πατρίδα. Δεν έφαντάσθησανό Νουτσοςκαι ό Παλά

σκας δτι, ηθελε παροργισθη διά ταύτα ό έκδικητικος καΙ Φονικος

Όδυσσεύς, εΙς τοιουτον βαθμόν, οΙος ήτο καΙ ό βαθμός της γινομένης

προς αύτον συκοφαντίαςκαι έπιβουλπς, καΙ δτι ηθελε πλύνει είς το αίμά

των rd τολμηθέντα έναντίον του είς έκτέλεσιν άνομων διαταγων κυβερ

νήσεως καταπολεμούσηςτόν όρθον λόγον, την ήθικήν καΙ την δικαιοσύ

νην. ΑύτοΙ διευθύνονταιεις την άνατολ. Έλλάδαμετριάντα στρατιώτας,

έν ώ ό Όδυσσευς εύρίσκετο κατεσκηνωμένοςείς Δρακοσπηλιάνμε δύω

περ{που χιλιάδαςστρατιωτων, τούς όποίουςδεν τον εδωκανούτ'έκεινοι,

οϋθ' ή Κυβέρνησις. Απέρχονται δε είς Δίστομον. δπου Λεβαδεις τινες23,

τονμεν έδέχθησανώς πολιτικονδwικητην, τον δε στρατιωτικονάρχηγον

κατά διαταγην της Κυβερνήσεως. Ό Ύψηλάντης ήτον εΙς την Στυλίδα,

και ό Νουτσοςτον γράφει νά τόν στείλη ανθρωπονπιστον διά νά τόν όμι

λήση. ΑπέρχεταιόΑναγνωστόπουλοςεις Δίστομον-άλλα δεν άκούει εΙμη

αρρητα ρηματα. Ό Νουτσοςένόμιζενότι ήτον είς τd Ιωάννινα. αρχοντος

του Αληπασια,καΙ κομπορρημονωνέλεγεν δτι διώκησεδεκαοκτωέτη την

Ρούμελην, και δτι έσωσε δις τον Όδυσσέα ά.πό την άγχόνην, καΙ τα τοι

αυτα. Ίσως ηθελε νά γνωρίσrι τί έφρόνει ό Ύψηλάντης, καΙ τάς όποιας

εΙχε δυνάμεις· διd τουτο άποφασίζει καΙ ύπάγει προς τον Ύψηλάντην

αύτον εΙς την Στυλίδα, καΙ τόν λέγει καΙ αύτον άσυνάρητα πράγματα- ό

23. οι Λεβαδιεtςστέλνουντην] 3ην Μαtoυ 1822 στον 'Άρεω Πάγο την t:ξής άναφο

ρά (ΓΑΚ. Αρ-χείο Γιάννη Βλαχογιάννη, Σειρά Α' Φ. 247, άρθ. έγγρ. 45) :
«Σεβαστέ Άρειε Πάγε.

Σήμερον μας έγχειρίσθη σεβαστη προσταγη της ύπερτάτης Δωικήσεως, δι' ής εϊδομεν,

δη έξε-λέξατο τον Γεvναίoν Χιλίαρχον κύριον Χρήστον Παλάσκαν aYτt του Χιλιάρχου

Οδυσσέως είς την επαρχίαν μας, δίδουσα τάς ηνίας τών Βοιωτικών στρατευμάτων. Είς

αύτην την άναγκαιοτάτην έκλoγiΊν, άΦ' ού άπεδώκαμεν τάς άνφωύσας εύχαριστήσεις,

ανεΦέρομεν και tt;) ΣεβαστιΡ Αρείφ Πάγω την κατα τούτο γούν xat ό Σεβαστός Άρεως

Πάγος μετά την λαβην της παρούσης μας, aς διευθύνη τας προσταγάς του είς τον &νω

είρημένονχιλιαρχονΚονΧρ. Παλάσκαν,άντΙ τού πρότερον Οδυσσέως. Με τ6 πρoσijκoν

σέ-ιβας δέ μένομεν.

Έν Διστόμωτf123 Μαtoυ 1822.
Ιωαννούλης Νάκος, Γεώργως ΛιανοσταΦίδας, Γιαννάκης ΣαλωνΙτογλου, Ανδρέας

Ξάνθης, Αθανάσως Οίκονόμου. Ευστάθως Γεωργαντάς, Ίωσi)Φ ΊεροδΙκαος καΙ λοι
ποί.».
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Ύψηλάντης ένόησε τον σκοπόν του, και γνωρίζων n]v άγαθηνψυχην, το
συμβιβαστικον πνευμα του Νικηταρά και την φιλίαν του προς τον

Οδυσσέα. τον συμβουλεύει να ύπάγη προς έκεiνoν εύρισκόμενον είς Ν.

Πάτρας με έξακοσίους.Ό Νουτσος έδειξεν δη έπείσθη είς τας παρατη

ρήσεις τού Ύψηλάντου, και άναχωρησας κατευθύνεται προς τας Νέας

Πάτρας- πλην δι' άλλης όδού στρέφεται ΠQoς την είς Δρακοσπηλιαν

Φέρουσαν. Ό Όδυσσευς πληροφορειται περί των κινημάτων τού Νού

τσου και τού Παλάσκα,τίθεται έπi κεφαληςεξήντα στρα-τιωτωνκαι ύπά

γει είς Στυλίδα. Ό Ύψηλάντηςδεν γνωρίζει τ{ποτε βέβαων να τόν ε'ίπη,

διότι Ο Νούτσοςδεν τον έξηγήθη τούς σκοπούςτου, και ό ίJδυσσευςσυλ·

λαμβάνει υπονο{ας κατα του ίδ{ου αύτοΟ. Ό Όδυσσευς φεύΥει άπi> n]ν

Στυλίδα, και πληρoφoρηθεiςδτι ό Νούτσος ύπάγει είς την Δρακοσπη

λιάν, τρέχει κατόπι του. Τόν βλέπουσιν ερχόμενον ό Νουτσος καί ό

Παλάσκας, και οvτος ΠQoφητεύει, λέγων, θα μάς φονεύσ,η ό Οδυσσεύς

άλλ 'εκεινοςεπιδεικνύειΟΤΙ δΕν τον φοβεΙται.Φθάνουσινείς τόν ναόν τού

Ά-γ{ου Γεωργ{ου πλησων του στρατοπέδου του Οδυσσέως, κλε{ονται

εντός αύτού, ετοιμάζονται είς άντίστασιν, πολιορκούνται καί τουφεκί,.

ζουσιν. (J Οδυσσευς άναχωρειείς το στρατόπεδον,δια να παρατηρηση

τα πvεύματα των στρατιωτων, οτε οί ΑρεοπαγΙται και Λεβαδεις τινες

εδοκίμασαν καί νά τους κινησωσιν εις άποστασ{αν εναντ{ον του, και ό

Νούτσοςηλπιζε να τό κατορθώσωσιν.Οί δΕ πολιορκουντεςαύτουςστρα

τιωται, άΦ' ού εβαλονπιJρ είς τον ναόν νά τους καύσωσι, τέλος τους ύπε

χρέωσαν να παραδοθώσι, καί τούς απάγουσιν είς το στρατόπεδον. (J
Οδυσσευςείς την περ{στασινεκεiνην ελησμόνησεκαι τους εύεργέταςκαι

τους φίλους του' άΦ' 013 έΦθασεν εις το στρατόπεδον του, καλώς ηλθετε,

τους λέγει πικρώς είρωνευόμενος, καλώς ηλθετε' και επει~η ήτον ωρα τού

γεύματος, τούς προσκαλει' να γευματ{σωσι, τούς περιποιείται και αφ' ού

τους επέπληξε διότι τον επιβουλεύονται αδίκως, άπανθρώπως και παρα

λόγως, παρουσιάζονται εις την σκηνην του στρατιώταf. τινες, καί προς

τούτους άποταθε{ς, λέγει: «lδου ό αρχωv, ίδού ό στρατηγός, οί όπvΙoι

οα σάς διοικήσωσι κατα τας διαταγας τής Κυβερνήσεως. ΣεΙς τί'λέγετε;

ΉμεΙς ti.m:κρίθησαν έκεΙνοι, δέν Oiλoμεv iίλλoν κανένα άρχηγον και

στρατηγόν'» και άρπάσαντες αύτους τους εσυραν εξω της σκηνης και

τούς εΦόνευσαν. (J Ύψηλάντηςαμ' άφ' ού είδεν οτι ό Οδυσσευς είχεν

ολεθριουςσκο-πους εναντίον των, εστειλε τον Παναγην (Jρφανον προς

τον Νικηταράν,να Φθάσrι ειςβοηθειάντων. Αλλ 'άπερχόμενοντον συνα

ντά ό λεγόμενοςΛάπας, στρατιώτης, και τόν πληροφορει'ΟΤΙεΦονεύθη

σαν. Τον Λάπαν τουτον, οργανοντών εχθρων τού Οδυσσέωςγεvόμενoν,

και φωνάζονταέναντων του, και προσπαθούντανα κινηση είς άποστα

σίαν το στρατόπεδον, συνέλαβονμετ' ολf.γον οι στρατιώται, και ηθελον

να τον φονεύσωσιν' άλλ' ό Οδυσσευς τον έσωσε. Τότε η Κυβέρνησις

μαθούσα τα γενόμενα, τον καθηρεσε την 4 lουνωυ του βαθμού του, τον
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Ί.-ι εκστρατεία τού Δημητρίου Ύψηλάντου στι)ν λνατολικη Ελλάδα (1822) ~ΙΙI

παρέδωκεν είς η/ν κοινην έκδίκησιν, έπικηρύξασα πέντε χιλιάδας ΥΡΟ

σιων εις δποιον ηθελε τον φονεύσει24 ...

Ό Ύψηλάντης ηθελε να υπά.Υη είς τας Αθηνας αλλ' άηδιάσας από

τας ραδιουΡΥίας των ολΙΥαρχικών καί τών οπαδων των, και φοβηθεις

μάλιστα έπιβουλην της ζωής του εκ μέρους των, άΦ' ου συνέδραμε τους

ΛεβαδεΙς, οΙ όπο!οι δια τον Φόβον τοι) Οδυσσέως εΦυΥον απΌ το Δίστο-

24. ΤΟ Έκτελεστικοεξέδωσε δύο διαταγiς έναντΙOVτού Οδυσσέα:

... ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Άριθ.558 'Ο Πρόεδρος τού Έκτελεστικού

Έπειδη Ο πρώην Χιλίαρχος Οδυσσευς Ανδρίτζου κατεμόλυνε τάς μιαράς του χείρας

είς άθώον αΙμα τού Αλεξίου Νούτζου και του Χιλιάρχου Χρήστου Παλάσκα. άνδρων

στελλομένων άπό τήν Διοίκησιν με δημόσια ύπουργήματα.

Έπειδη με τήν άνθρωποθυσίαν του ταύτην ο κακοήθης ηθέλησε νά άτιμάση τήν Διοί

κησιν, να καταφρονήση τήν ίεραν ήμών θρησκείαν και πατι)ση τον Νόμον

Διατάττει

λ'. 'Ο κακουργούτης διακηρυχθεl.ς εναντΙΟς της προστασίας τών νόμων, κηρύτετται

άφωρισμένος καΙ έκτος τής τού Χριστου Έκκλησίας.

Β'. 'ΟμοΙΟΟς ΟΟτις ποτε ανθρωπος, είτε διά λόγων, είτε δι' όπλων άμέσως καΙ έμμέσως

τον κακουργούτην 'Οδυσσέα λνδρίτζου νό εΙναι άΦwρισμένoς καΙ έκτος τής του Χριστού

εκκλησίας, ώς έπίσης καταφρονητης θεωρούμενος τής ίερας ήμών θρη-'σκείας καΙ των

έmγ.ρατούντων νόμων.

Γ'. Ό ύπουργός τής θρησΥ.είας νά ένεργήση την παρούσαν.

Έν Άργει τη 3 Ίουνίου ]822.
Άθανάσιος Κανακάρης λντιπρόεδρος

Αναγνώστης Πcuταγιαvνόπoυλoς

Ίωάννης Όρλάνδος

Ίωάννης Κωλέττης.

Ό Αρχιγραμματευς τής Έπικρατείας καΙ Μινίστρος τών

Εξωτερικων υποθέσεων.

Θ. Νέγρης».

Τό υπ' όριθ. 4376177 εγγραφο του λρχεΙΟυ Φιλήμονος εΙνα τού Εκτελεστικού

Σώ-,ματος (άριθ. 555) καΙ άναΦέρεται πάλι στον Οδυσσέα Άνδρούτσο τον όποίο EmXIJ
ρύσσει γιά 5.000 γρόσια. Συγκσ.ριμμένα άναΦέρει ότι «~Oστις φονεύση αύτόν Εχει νά

λάβη άno την Διοίκησιν πέντε χιλιάδας γρόσια εJ.ς μετρητά χάριν τής ύπερ τών Νόμων

φροντίδοςτου». Κατάντηματών άΡΧιΦατριαστωνκαι πατριδοεκτελεστων.

'Ο 'Οδυσσεύς Άνδρούτζος όποκηρύχθηκε όπό τον 'Άρειο Πάγο. Ό Ύπουργός τής

ΘρησκεΙαςό λνδρουσηςΊωςηφ τήν 4ην Ίουνίου ]822 τον άΦόρισε με τό έξης άΦοριστι

κό:

«+ ΠανιερώτατοικαΙ θεοφιλέστατοι Μητροπολιται, Υ.αΙ Έπίσκοποι. Ευλαβεστατοι

ίερεις, πανιερώτατοι 'Ιερομόναχοι. Ευγενέστατοι'Άρχοντες, ΓενναιότατοιΣτρατάρχαι,

όνδρεΙΟι στρατιώ-ται,όσοι ενδύθιιτε είς τά δπλα καΙ χύνετε το αΙμά σας διό την έλευθε

ρίαντού Γένουςτων ευσεβών,και άπαξάπαντεςευλογημένοιΧριστιανοί,εΤητε κατ' ({μφω

ύγιαίνοιτε καΙ εύδαιμονητεείς το άγαθον τού Θεού Κυρίου ΠαντΟΥ.ράτορος,παρ' ήμών

δέ ευχή, ευλογία, καΙ συγχώρησις. Δεν Σάς λανθάνει, άγαπητοί, τού πρώην χιλιάρχου

Οδυσσέως Ανδρίτζου όσα ποτε άνοσιουργήματα,μιαιοφονίαι, άρπαγαί., άπείθειαι, καΙ

τοιαύτα έτερα επραξεν, εναντίον τού πολιτεύματοςτής Πατρίδος, καΙ της Σωτηρίαςτων

ομογενων,διό τά όποία, καΙτοι.ην άξιος μυρίωνθανάτων, μ' δλα ταύτα ή εύσπλαγχνΙατής

Διοική-'σεως,Υ.αΙ τής ίεράςημων θρησκείαςτά Φιλάνθρωπαπαραγγέλματα,ού θελούσης

τον θάνατοντού άμαρτωλούαχριτέλουςώς τό έmστρέψεικαΙ ζην αύτόν, δλα ταύτα άνε-
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μαν και ήλθον εις την Στυλiδα, να υπαγωσιν εις τ' Ασπρασπίτια, και να

έπιβιβασθωσιν έπi του αύτοϋ πλοίου, έΦ' ού έπεβιβάσθη και ό ί'διος, δια

να σω-θώσιν, έπανέρχεται είς Πελοπόννησον και αναδέχεται την προε-

χαίτιζον τήν έκδικητικήν χείρα τής Πατρίδος. δίδουδα αύτψ καιρον με->τανοίας καΙ επι

στροφης- άλλα τέλος πάντων εΦΟασεν ό ανθρωπος εΙς το έπάπειρον τής καχ(ας.

Έτυφλώθη ό ανθρωπος, έξεμάνη καΙ άγριώθη, έπειδή βουλη πονηρή κατό: της Πατρίδος

καΙ του νΕΟνους του, διενοήθη ινα θέση ύπεράνω τού Ύψίστου Θρόνου, ώς άλλος νέος

Σαταν πονηρ(ας. Και τίνι τρόπψ; με την μάχαιραν καΙ Φόνους! τα όποια συγχωρηθέντα είς

μόνους τους έχΟρούς, αύτός μετεχειρΙσθη κατό. τών ομοΦύλων' καθως καΙ προλαβόντως

έτόλμησεν ό Οεομωης καl μισάνθρωπος και άχάριστος να μολύνη τΊ)ν δεξιi.tν αύτού είς το

άθώον αΙμα τών καλών προμάχων τη; πατρ(δος ΆλεξΙΟυ Νούτζου, καΙ του χιλιάρχου

Χρήστου Παλάσκα. Έργον φρικώδες καΙ παράνομον. εργον τό όποιον άποδεικνύει τον

τολμητίαν τούτον ούχΙ μόνον φονέα, άλλά καΙ προδότην τής πατρίδος. ~Oθεν διά τού

παρόντος συμβουλεύομεν καΙ έντελλόμεθα πα-τρικως, ως έπέχοντες τόπον του

Αρχιποιμένος ΚυρΙΟυ ήμΦν 'Ιησού Χριστού. ϊνα τον ρηθέντα κακεργάτην καΙΦιλοτύραν

νον. καΙ αΙμοχαρή Όδυσσέα γνωρίζετε πάντες ως βδέλυγμα μυσερον καΙ άκάθαρτον καΙ

αΥΥειον σατανικόν, καΙ καθως ό ΘεΟς έγκατέλιπεν αύτόν. ο{ιτως καΙ σεις πάντες. καθό

χριστιανοί, τέκνα τής Έλλάδος γνησια μελλόμενα διά τήν σωτηρίαν, να έγκαταλείψητε

μόνον, και να μή συΥκοινωνήσητε με τας άμαρτίας αύτου, ϊνα ευρη μόνον αύτόν ή Οργή

τού Θεού, καΙ μη έπέλθη καΙέΦ' ημό.ς. 'EJreιδη Σεις βέβαια Ιστέ όθιiJoιαχρι τής σήμερον.

καΙ άμέτοχοι των δσων επραξεν ό πονηρός και επ(βουλος της Πατρίδος ούτος Οδυσσεύς

Ανδρί-τζου. Τον όποιον εν ονόματι ΚυρΙΟυ Σαββαωθ με δλουςέκείνους δσοιποτε ήθελαν

φανή βοηθοΙ άπό τώρα καΙ ύστερα, είς τα έmβλαβη φρονήματα τού κακοποιού τούτου,

συνεργουντες αύτω αμέσως. η καΙ έμμεσως, καΙ μήν άπομακρυνόμενοι απ' αύτου τού

ακαθάρτου. τού καταφρονητού τής θρησκείας, τού παραβάτου των νόμων. τού έχθρού

τής Πατρίδος, τούτους πάντα μετ' αύτού έχομεν αφωρισθέντας. άσυγχωρήτους καΙ αλύ

τους μετα θάνατον καΙ λυμπανιάσθη. Αί πέτραι καΙ ό σίδηρος ληθείηται αύτοΙ δε

μηδαμώς. Κληρονομήσειαν τήν λέπραν του Γιαζή. καΙ την άγχόνην τού προδότου 'Ιούδα.

Στενήθεν εϊησαν. καΙ τρέμοντες E:rd τής γης. ώς ό ΚάΙν. Σχιοθεϊσα ή γη καταπιει αύτούς.

Προκοπήν ουτε αύτοί, ουτε τα τέκνα αύτα/ν μη ϊδοιεν πώJroτε έΦ' οΙς εργάζονται.

Έστωσαν ερημοι καΙ έξουθένημα καΙ βδελύγματα ένώπιον Θεού καΙ ανθρώπων. ως έΟνο

κατάρατοι. Ή γη μη δότω αύτοις καρπούς τροΦής- αλλ' ακανθας καΙ τριβόλους· γενηθη

τωσαν τοις έχθροις αύτ<Dν ύποχείριοι καΙ θύματα έλεεινα καΙ αύτοΙ καΙ τα τέκνα αύτων.

Εϊη δε η οργι) τού Θεού επι τας κεφαλάς αύτων, καΙ αΙ άραΙ πάντων των απ' αίώνος άγίων

καΙ θεοΦόρων πατέρων τής Έκκλησίας. Μενέτωσαν δε καΙ έξω της Χριστού Έκκλησίας

ως έθνικοι. καΙ μηδεΙς των ιερέων εκκλησιάση καΙ αγιάση τινα αύτα/ν, η θεόθεν άξιώση

ταΦής, άλλ' έστω αταφος ό τοιούτος τροφη των κυνων καl λοιπών θηρίων. "Εως ού e,"U
στραφωσι καΙ μετανοήσωσι.

'Όσοι δε παραιτήσωσιν αύτόν μονώτατον, καΙ συνεργήσωσιν είς δλεθρον αύτού καΙ

άφανισμόν, τούτους πάντας εχομεν εύλογημενους παρα τού Πατρός, γίού καΙ Άγίου

Πνεύματος, ώς συνεργούς τών καλών, καΙ τής ορθοδοξίας ύπέρμαχος, την οποίαν οΙ τοι

ούτοι λυμεώνες καταδιώκουν καΙ έπικατάρατοι. Οϋτω λοιπόν ποιήσατε άποστρεΦόμενοι

το κακόν, καΙ προσκολλωμενοι είς το αγαθόν. Ίνα η χάρις τού Θεου σύν τή παρ' ήμων

εύχή ευλογία είη μετα πάντων ύμών.

Τή δ' 'Ιουνίου Ό Μινίστρος τής Θρησκείας

αωκβ' εν Αργει Ανδρούσης ΊωσήΦ».

[Νοοτροπία μεσαιωνικη δεσπότη που υποτίθεται δτι άγωνίζεται ΥιιΊ. το καλό τού ποι-

μνίου του. Βέβαια δεν πρέπει να ξεχνάμε, δτι ή νοοτροπία αύτή, πού δεν διαΦέρει

καθόλου τής των ίεροεκτελεστών. οδήγησε πολλούς στο να άπομακρυνθουν ωω τήν

εκκλησία. ΆναΦέρουμε δτι Ο άφοριομός ιΊταν κάτι τό σύνηθες στην εποχή έκείνη].
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'Η κστρατεία το. Δημητρίου" φηλάντου ml ν λνατολικηΈλλόδα (1 822) '11 \

δρίαν της Βουλής JJλην και διότι προεδρεύει ό Ύψηλάντης. και διότι δεν

όμοφρονουσιν δλα τα μέλη αύτης με το Νομοτελεστικόν, ενεργει τovτo

αύθαιρέτως και κρύφα του Βουλευτικου παν δ.τι συντείνον εις τους σκo~

πους τής ολιγαρχίας, δτι {χει το δικαίωμα να λαμβαηl εκτακτα μέτρα. έν

φ το λαμβάνειν εκτακτα μέτρα δεν εκτεΙνεται περαιτέρω τών παρα του

Νόμου διωρισμένων περιστασεων. ΟΙ αποτελουντες την νομοτελεστικήν

δύναμιν και δσοι ομόφρονες με αύτους έκ των βουλευτών, δια να δικαι

ώσωσι τας αθεμιτουργίας των, δι~αφημίζoυσιν δτι οι oJJλαρχηγoί,μεθ' ών

και ό Ύψηλάντης, συνώμωσαν ν' ανατρέψωσι τα καθεστωτα. Επομένως

θεωρουντες ώς όμόφρονας τών όπλαρχηγων και ώς κατασκόπους

έαυτων τους βουλευτάς. τους δοξάζοντας αλλως ή' ώς αύτοι περι των

πραγμάτων, και λέγovτες φανερα την γνώμην των. ένεργουσι κατα το

δοκουν, και δεν συμβουλεύονται ούδε συναποφασίζουσι μετ' εκείνων.

Και δμως, εν φ ή Κυβέρνησις εμποδίζει το έΌνος του νά προοδεύσ,η. εις

την κατακτησιν τών δικαίων του, ό ούρανος εύλογεί τους αγωνας των

Έλλήνων. και την 810υνίου πiπτει το φρούριον των Α.θηνων είς τήν έξου

σίαν των, παραδοθέντων των Τούρκων με συνθηκας ...»

Ό Γεώργιος Αίνιαν την 14ην 'Ιουνίου 1822 γράφει στον Κωλέττη25:

«Α.ύτόγραφον αρχ. Κωλέπη, συλλογη Βλαχογιάννη

Φίλε.

Μερικοι των ένταυθα πολεμιστων δυσκολεύονται να εκτελέσουν τας

έπιταγάς τής Ύπερτάτης Διοικήσεως συλλαμβάνοντες ζώντα και φoνεύ~

οντες τον δολοΦόνον Κακοδυσσέα. 'Ημείς δια τήν έπαπειλουμένην {φo~

δον των έχθρων και δια να μη τους παροξύνωμεν έπi πλέον, ωστε νά

αύθαδιάσουν άναφανδον εις την Διοίκησιν, δεν έκοινολογήσαμεν ακόμη

τα κατα του δολοΦόνου εκδοθέντα γράμματα, προσπαθουντες μυρίοις

τρόποις να τον απομακρύνωμεν έντευθεν με είρηνικον τρόπον, έπειδή

έμαθομεν δτι [~χει κατα νουν, δταν παραβιασθή, να ζητήση καταΦύγιον

εις τούς έν 2ητουνίφ Τούρκους, το όποίον γνωρίζετε πόσην άνατροπήν

δύναται νά Φέρπ εις τα κατα των έχθρων ήμων σχέδια26 . Εάν γράψη ή

ύπερτάτη Διοίκησις, ή' συ ίδιαιτέρως προς τους Σουλιώτας και στρατάρ~

χας της Δυτικης Ελλαδος να γράψωσιν εις τους έδω χιλιάρχους απειλη

τικόν γραμμα δτι θέλουν τους κατατρέξει, έαν ύπερασπισθωσι τόν δολο

Φόνον, ήμπορεί να έκτελεσθη ταχύτερον ή επιταγή τής Διοικήσεως.

ΤΟ παρόν άντίγραφον όπου περικλείω ε[ναι ίκανον να σοι δώση φως

εις τήν ανακάλυψιν πολλών πραγματων και ενταύτφ να μάς δικαιoλo~

25. ΓΑΚ. λρχ. Γιόννη Βλαχογιόννη,κυτίον ΣΤ' ] (Kραlσκόκης)όριθ. έγγρ, ]02.
26. ΕΙναι ψέμμα έσχίστης κακίας καΙ ξενδι.αντρoπιdς τα δσα άναΦέρει ό ΑΙνιόν.

Αργότερα αύτην τήν κακοηΟει.α την πλήρωσε, δταν συνελήΦΟη καΙ έφυλακίσΟη δταν

ένεργουσε iJ1Tte του Δουκός του Νεμουρ για τ/ν ανακήρυξη του σαν βασι.λtlt τής

Ελλάδος. Ποτέ στούς ανθρώπους αυτούς δεν έmκρατoυσε ή άγόπη τής πατρ(δος, αλλό. ή

ξενoδoυλf:ία.
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204 ΚωνσταντΙνος Γρηγορωυ Κυριακόπουλος

γήσπ δια το μέχρι τούδε έμπόδιον τών πραγμάτων ηΙς ύπερτατης Διοική

σεως. Κατ6πι θά γράψω πλατύτερον.

Εκ Σαλώνων. τrI 14 Ίουνίου 1822.
Γεώργιος Αίνιαν

ΑρειοπaΥiτης».

Παρουσιάσαμε τά δσα συνέβησαν. γεγονότα που δυστυχως άποτε

λούν αλλο ενα στίγμα της 'Ιστορίας της "Επαναστάσεως.

ΒΙΟfΡΑΦIΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Γεννήθηκα στο Πύργο της Ηλείας το 1940. Μπήκα σε Στρατιωτική

Ιατρική Σχολή Θεσσαλονίκης και το 1964 έγινα πτυχιούχος του Αριστο

τελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Ειδικεύτηκα στη Νευροχειρουρ

γική και άσκησα την ειδικότητα για 41 χρόνια εκ παραλλήλου ασχολή

θηκα με την ιστορία της ιατρικής και την ιστορία της Επαναστάσεως του

1821. Έχω εκδόσει ένα δίτομο βιβλίο μέσω της Νομαρχιακής Αυτοδιοι

κήσεως Ηλείας με τίτλο «ο Πύργος και η Ηλεία στην Επανάσταση και

στα χρόνια του Καποδίστρια». Έχω συγγράψει 2 βιβλία (υπό έκδοση), α)

«ο Παναγιώτης Αναγνωστόπουλος Q φιλικός» και β) «Δημήτριος Υψη

λάντης». Ήδη ασχολούμαι με τη βιογραΦία του στρατάρχη της Ρούμελης

Γεωργίου Καραίσκάκη.
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ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

Πανουργιαι; Πανουργιαι;

ΑνtunράΤ/Υος ε.α. - τ. βουλωτής

θΕΜΑ

Η μάχη στqν Αγία Μαρίνα (Α"7l'ίλιος 1822)

Σ
τις α@Χές του 1822, η ελληνική κυβέ@νηση αποφασίζει τη δ,οργά·

νωση εκστρατείας στην Ανατολική Στερεά με αποστολή την κατά

ληψη τη; Λαμί.αι;. Την Ο@γάνωση τηι; εκστρατείας αναλαμβάνει ο Αρει

ος Πάγο;, ενώ συγχρόνως η κυβέρνηση διορίζει τον Πρόεδρο του Βου·

λευτικού, Δημήτριο Υψηλάντη Α@Χιοτ@άτηΎΟ και ο@γανώνει πελοπον

τ/σιακό σώμα 700 ανδρών υπό τον Νικήτα. Ευθύ; εξα@χής εκδηλώνεται

αντίθεση του Α@είου Πάγου στον Υψηλάντη. Την ίδια πε@ίοδο,οΑ@ειο:;

Πάγο; ανακαλεί τον Οδυσσέα Ανδ@ούτσοαπότην Εύβοια στη Βοιωτία.

Μετά από συνάντηση του Υψηλάντη με τον Ανδρούτσο, συγκαλείται

στις 24 Μαρτίου γενική σύσκεψη των οπλαρχηγών της Ανατολικής Στε

ρεάς στο Μπράλο. Στη σύσκεψη αυτή παρευρίσκονται ο Νικηταράς, ο

Ζαφειρόπσυλος και άλλοι Πελοποννήσιοι οπλαρχηγοί, ο Άνδρούτσος. ο

Γερο-Πανουργιάς με τον υιό του Νάκο Πανουργιά. ο Γερο-Δυοβουνιώ

της με τον υιό του Γεώργιο Δυοβουνιώτη, ο Μήτσος Κοντογιάννης, ο

ΣαΦάκας, ο Δήμος Σκαλτσάς, ο Μπούσγος και άλλοι. Παρών είναι και ο

Δρόσος Μανσόλας, ο οποίος εκπροσωπ.εί τον Άρειο Πάγο.

Στον Μπράλο καταστρώνεται το στρατιωτικό σχέδιο της εκστρατείας.

Ένα τμήμα με 4.000 άνδρες υπό τον Ανδρούτσο. τον Γεώργιο Δυοβου

νιώτη και τον Νικήτα αναλαμβάνει την επίθεση κατά της Στυλίδας και

κατ' επέκταση την προέλαση προς Λαμία. Το δεύτερο τμήμα με δύναμη

2.500 άνδρες υπό τους ΣαΦάκα, Σκαλτσά και Κοντογιάννη, έχει ως απο·

στολή την κατάληψη της Υπάτης. Ο Νάκος Πανουργιάς με 1.500 άνδρες

θα καταλάμβανε το χωριό Κομποτάδες, αποσκοπώντας τόσο στη διακο

πή της εmκοινωνίας μεταξύ Λαμίας και Υπάτης όσο και στην ενίσχυση

του μετώπου της Υπάτης.

Ως ημέρα έναρξης της γενικής επιχείρησης ορίζεται η Παρασκευή, 3 ι

Μαρτίου. Το σχέδιο που συνετάγη, υπογράφηκε από όλους τους παρευ

ρισκόμενους οπλαρχηγούς. Ο Υψηλάντης με τον Γερο-Πανουργιά εγκα

θίστανται στη Δρακοσπηλιά. Μέλη του Αρείου Πάγου βρίσκονται από

πολύ νωρίς στη Λιθάδα της Εύβοιας, επιβαίνοντες στα πλοία του ελληνι

κού στόλου.

Κύριο μέλημα του Αρείου Πάγου είναι η κινητοποίηση του στόλου για

τη μεταφορά των στρατευμάτων του Άνδρούτσου στη Στυλίδα. Ήδη, ο

Άρειος Πάγος μεριμνούσε για τον εφοδιασμό όλων των στρατιωτικών

τμημάτων του εκστρατευτικού σώματος, με επιστολές-εκκλήσεις για ενί-
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206 Πανoυργιf.tς Πανουργιάς

σχυση προς τους προύχοντες της Ανατολικής Στερεάς.

Το σώμα του Ανδρούτσου καθυστερεί για μια ημέρα την επιχε(ρηση.

διότι τα πλο(α είναι μεγάλα και δεν μπορούν να JIQοσγιαλωθούν. Ο

Οδυσσέας ζητάει επειγόντως από τον Αρειο Πάγο την αποστολή πλοια

ρίων προς επίτευξη της aπόβασης.

Η απόβαση πραγματοποιείται τελικά τις πρωινές ώρες του Σαββάτου,

Ι Απριλίου. στην περιοχή του Αχινού, η οποία απέχει 9km από την Στυλί

δα. Οι δυνάμεις του Οδυσσέα συναντούν μικρή αντίσταση στον Αχινό

και μετά από μικροσυμπλοκές. προωθούνται στη Στυλίδα.

Στη Στυλίδα οι Έλληνες EmtceEvtaL κατά τις μεσημεριανέςώρες. Οι

Τούρκοι βρίσκονται οχυρωμένοι στα οmτια της πόλης και αμύνονται

σθεναρά. Δεν είναι γνωστός ο αριθμόςτων εχθρικώνδυνάμεων.Η μάχη

διαρκείκαθ' όλη την ημέρα.Το βράδυ οι Τούρκοιέχουν περιοριστείαμυ

ντικά σε 4 σπίτια. Με την έναρξη της επίθεσης στη Στυλίδα, ο Ανδρού

τσος με 150 άνδρες επιβιβάζεται στα πλοω και μεταβαίνει στο χωριό

Αγω Μαρίνα. Κατά άλλη εκδοχή (η οποία υποστηρίζεται από τον Τρι

κούπη), ο Ανδρούτσος ευθύς εξαρχής μεταβαίνει στην Αγω Μαρίνα με

σκοπό να προσβάλει όπισθεν τη Στυλίδα.

Οι Τούρκοι της Αγως Μαρίνας ανέρχονται σε 800 περίπου, με EmXE

Φαλής τον Κεχαγιάμπεη (ΜουσταΦάμπεη). Πανικοβλημένοι από την

άφιξη των ελληνικών πλol.ων στο χωριό αποσύρονται σχεδόν αμαχητί

προς το Αυλάκι. Όταν όμως διαmστώνoυντη μικρή δύναμη του ελληνι

κού σώματος, επιστρέφουν και επιτίθενται εναντίον της ομάδας του

Ανδρούτσου. Διεξάγεται σφοδρή μάχη. Για καλή τύχη των Ελλήνων,

κατά τη μάχη σκοτώνεται ο Κεχαγιάμπεης και οι Τούρκοι αποχωρούν,

παρά την αριθμητικήτους υπεροχή,στο Αυλάκι.

Φαίνεταιότι μετά την αποχώρησητων Τούρκωναπό την Αγω Μαρί

να, ο Δράμαλης, Διοικητής των τουρκικών δυνάμεων της Λαμίας. απο

στέλλει στο Αυλάκι ενισχύσεις.οι οποίες αναΦέρονταιότι ανέρχονταισε

5.000 άνδρες. ΤΟ βράδυ της ίδιας ημέρας (Ι Απριλίου), οι Τούρκοι ενι

σχυμένοι, βαδίζουν προς Στυλίδα, απελευθερώνουν τους εκεί πολιορκη

μένους και αποσύρονται εκ νέου στο Αυλάκι. Οι Έλληνες δεν δύνανται

να αντιδράσουν μπροστά στην αριθμητική τους υπεροχή. Οι απώλειες

του εχθρού στη μάχη της Στυλίδας καταγράφονται σε 500 νεκρούς και

τραυματίες (κατά τον Υψηλάντη).

Αργά τη νύχτα του Σαββάτου. ο Ανδρούτσος μεταβαίνει στη Στυλίδα,

και κατόπιν συνεννόησης μΕ τους υπόλοιπους οπλαρχηγούς. αποφασίζει

τη μετακίνηση του στρατεύματος στην Αγία Μαρίνα. Οι Έλληνες αμέ

σως μόλις Φθάνουν στην Αγία Μαρίνα, σπεύδουν να οχυρωθούν. Όπως

περιγράφει ο Γεωργαντάςl ΠΕρικλείουν το χωριό με μια τάΦρο, η οποία

Ι. Ο Αντώνης Γεωργαντάς ακολουθεί τον Οδυσσέα Ανδρούτσο και εκτελεί χρέη γραμ

ματέα του.
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περιλαμβάνει και τον πύργο του Χαλήλ Μπεη, που αποτελεί κύριο σημείο

της αμυντικής γραμμής των Ελλήνων.

Από το πρωί της 2ας Απριλίου, οι Τούρκοι με συνεχείς εmθέσεις προ

σπαθούν να πετάξουν τους Έλληνες στη θάλασσα. Είναι φανερό ότι ο

Δράμαλης κατορθώνει να συγκεντρώσει στην Αγια Μαρίνα εmπλέον

δυνάμεις από τις γύρω περιοχές και από ενισχύσεις που καταφθάνουν

σταδιακά από τη Λάρισα. Η καθυστέρηση της εmχείρησης κατά της Υπά

της επέτρεψε στον Δράμαλη να κατευθύνει όλες του τις δυνάμεις στην

Αγία Μαρίνα.

Η επίθεση κατά της Υπάτης έπρεπε να αρχίσει και αυτή την Παρα

σκευή 31 Μαρτίου αλλά τελικά πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 3 Απριλί

ου (όπως προκύπτει από αναφορά του Υψηλάντη προς τη Διοίκηση, στις

6 Απριλίου). Δεν θα επεκταθώ στους λόγους καθυστέρησης της εmχείρη

σης (λόγω περιορισμένου χρόνου). ΑναΦέρονται κατηγορ(ες ότι οι

οπλαρχηγοί εγκατέλειψαν το σχέδιο για να μεταβούν στα σπίτια τους το

Πάσχα. Ορισμένοι ιστορικοί αναΦέρουν ως αιτία καθυστέρησης την

αργοπορημένη προσέλευση του σώματος του Κοντογιάννη. Η σθεναρή

άμυνα των 800 Τούρκων της πόλης καθήλωσε τα ελληνικά τμήματα.

Ουδεμία εmθετική κίνηση προς Λαμία εκδηλώνεται.

Η αρνητική αυτή εξέλιξη στο μέτωπο της Αγίας Μαρίνας μεταβάλλει

την αρχική αποστολή του τμήματος του Ανδρούτσου από εmθετική (προς

κατάληψη της Λαμίας) σε αμυντική (περί την Αγία Μαρίνα).

Ο ίδιος ο Οδυσσέας είχε αντιληΦθεί την καθυστέρηση της ε:mχείρησης

στην Υπάτη και με απεσταλμένους προσπάθησε να παρακινήσει τους

οπλαρχηγούς εκεί να αναλάβουν δράση. Σε επιστολή του την 4η Απριλί

ου, ο Ανδρούτσος κάνει έκκληση στον Αρειο Πάγο να ξεκινήσει την ε:m

χείρηση, ενώ ταυτόχρονα ζητάει επειγόντως τρόφιμα, σκαπάνες, οπλουρ

γούς και γιατρό.

Ο αγώνας στην Αγια Μαρίνα συνεχίζεται αδιάκοπος και σκληρός για

15 περίπου ημέρες. Ο Αρειος Πάγος απαντώντας στις επανειλημμένες

εκκλήσεις του Ανδρούτσου για εφοδιασμό, τον ενημερώνει ότι η απο

στολή εφοδίων, γιατρού και οπλουργών έχει καθυστερήσει διότι τα πλοία

βρίσκονται κοντά στο στρατόπεδο της Αγίας Μαρίνας. Παράλληλα, ο

Αρειος Πάγος φροντίζει για τη μεταφορά των τραυματιών.

Φαίνεται ότι ο Αρειος Πάγος δεν κατορθώνει να αποστειλει επαρκή

εφοδιασμό στο σώμα της Αγιας Μαρίνας. Με συνεχείς εκκλήσεις προς τη

Διοίκηση, ζητάει χρήματα για να αγοράσει εmτόπου τρόφιμα για το

στράτευμα. Σε αναφορά του προς τη Διοίκηση στις 11 Απριλίου περιγρά

φει αναλυτικά όλες τις ενέργειες από την έναρξη της εκστρατείας για τον

εφοδιασμό του στρατεύματος, αντικρούοντας κατηγορίες για τυχόν

αδράνεια.

Πολλοί ιστορικοί κατηγορούν τον Αρειο Πάγο ότι δεν εφοδιάσε το
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στράτευμα του Οδυσσέα από πρόθεση, διότι ήθελε να τον εξουδετερώ

σει. Ο Μακρυγιάννης (1907. Β:55) πάντοτε ολίγον υπερβολικός, σχολιά

ζει: «είχαν πάθος με τον Δυσσέα και απσΦάσιζαν οι καλοί πατριώτες δια

την ιδιαιτέρα τους διχόνοια μ' ένα άτομο να χαθούν τρεις χιλιάδες στρά

τευμα περΙΠΟυ».

Η άμυνα στην Αγία Μαρίνα συνεχίζεται κάτω από τη διαρκή πίεση

τους εχθρού και αντίξοες συνθήκες επιβίωσης. Οι συνολικές εχθρικές

δυνάμεις που συγκεντρώνονται στην περιοχή υπολογίζονται, από τους

ιστσρισγράφους σε 18.000 άνδρες περίπου, ενώ ο Υψηλάντης στην ανα

φορά του αναγράφει περισσότεροι από 5.000 άνδρες.

Στις 13 Απριλίου. σι Έλληνες σχεδιάζουν νυχτερινή έφοδο κατά των

Τούρκων, η οποία όμως ακυρώνεται για άγνωστο λόγο. Κατά πάσα πιθα

νότητα. ο Ανδρούτσος διέγνωσε την σίγουρη αποτυχία της επιχείρησης

και με την συγκατάθεση των υπολοίπων οπλαρχηγών εΥι!.ατέλειψε την

ιδέα και έλαβε την τελική απόφαση ολικής αποχώρησης του στρατεύμα~

τος από το στρατόπεδο της Άγίας Μαρίνας.

Την επομένη (14 Απριλίου), ο Ανδρούτσος μεταβαίνει στα πλοία στη

Λιθάδα για να συναντηθεί με τον Άρειο Πάγο προς έγκριση της απόφα~

σης αποχώρησης. Πολλοί ιστοριογράΦοι, κατά την περιγραΦή της συνά~

ντησης αυτής ισχυρ(ζονται ότι οι Αρεοπαγίτες είχαν πρόθεση να σκoτώ~

σουν τον Άνδρούτσο. Κατά τη συνάντηση, οι Αρεοπαγίτες επιμένουν να

διατηρηθεί το μέτωπο της Αγίας Μαρίνας διότι κατ' αυτόν τον τρόπο

ενθαρρύνονταν οι εξεγερμένοι στον Όλυμπο 'Ελληνες. Προ της επιμονής

όμως του Οδυσσέα, ο Άρειος Πάγος προτείνει την αποχώρηση του στρα~

τεύματος δια ξηράς και την ενίσχυση του στρατοπέδου της Υπάτης. Πρό~

κειται για πλήρη στρατιωτική άγνοια από τη μεριά των Άρεοπαγιτών!

Κατά μια εκδοχή, ο Άρειος Πάγος ενέκρινε τελικά την δια θαλάσσης

αποχώρηση του σώματος του Οδυσσέα από την Αγία Μαρίνα. Άλλοι

υποστηρίζουν ότι ουδέποτε υπήρξε συγκατάθεση του Αρείου Πάγου,

αλλά ο Ανδρούτσος κάλεσε Φίλους τους καραβοκύρηδες για να μπορέσει

να επιβιβάσει τους άνδρες του.

Η απαΥι!.ίοτρωση του στρατού και η επιβίβασή του στις βάρκες oργα~

νώθηκε από τον Ανδρούτσο με μεθοδικότητα και άψογη οργάνωση.

Χρησιμοποιήθηκε ως προβλήτα επιβίβασης ένα κτ(σμα που βρισκόταν

μέσα στη θάλασσα της Αγίας Μαρίνας. Οι 'Ελληνες αποδεσμεύονται από

το μέτωπο της Αγίας Μαρίνας. Οι απώλειές τους ανέρχονται σε 50
νεκρούς και 90 τραυματίες. Μεταξύ των νεκρών ήταν και δύο φιλέλλη~

νες, ο Δανός Κόμης Κουελένος και ο Πρώσος Ευνεμάνος (προς τιμήν των

οποίων ανεγέρθη μνημείο στην πλατεία του χωριού).

Το στράτευμα της Αγίας Μαρίνας αποβιβάζεται στην περιοχή του

Μώλου. Ο Ανδρούτσος με μέρος του σώματος του μεταβαίνει στη Bελί~

τσα, ενώ ο Νικήτας και ο Δυοβουνιώτης ενισχύουν το τμήμα της γπάτης,
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το οποίο εΙχε ήδη απσσυρθεΙ Διενεργείται νέα επίθεση κατά της Υπάτης,

την οποια οι Έλληνες κατορθώνουν να ανακαταλάβουν. αλλά λόγω

ισχυρής αντεπιθεσης των Τούρκων. αποφασίζουν να αποχωρήσουν εκ

νέου.

Η εκστρατεία κατά της Στυλίδας και της Υπότης αποτελεΙ την πρώτη

μεγάλη οργανωμένη εmθετική εmχείρηση των Ελλήνων. Δυστυχώς απέ

τυχε. Οι λόγοι αποτυχίας ήταν: η λανθασμένη πληροΦόρηση περί των

εχθρικών δυνάμεων (εκτιμούνταν 1500 άνδρες αντί των υπεράριθμων

δυνάμεων που τελικά συγκεντρώθηκαν). Emπλέoν. η ύπαρξη δύο

κέντρων λήψεων αποφάσεων (αρχιστρατήγων),ο Υψηλάντης και ο Αρει

ος Πάγος, χωρίς εmκοινωνια μεταξύ τους. Ο Υψηλάντης δεν διέθετε τις

εφεδρικές δυνάμεις να επέμβει ενώ οι ΑρεοπαγΙτες χωρίς στρατιωτική

γνώση δεν κατόρθωσαν να εφοδιάσουν επαρκώς το σώμα του Ανδρού

τσου στην Αγια Μαρίνα.

Δεν θέλω να παραδεχτώ τις κατηγορίες εναντίον του Αρείου Πάγου,

ότι: από πρόθεση δεν εφοδιασε τις δυνάμεις του Ανδρούτσου διότι ήθελε

να τον εξασθενίσει.

Μετά την αποχώρηση του Ανδρούτσου από την Αγια Μαρίνα. ο Άρει

ος Πάγος ασκεί δριμεια κριτική για τους χειρωμούς του Ανδρούτσου

στην εmχείρηση της Αγιας Μαρίνας, η οποια κλιμακώνεται μετά 3 χρόνια

με τον Φόνο του στην Ακρόπολη.

ΣΥΝΟΔΕΥΤιΚΑ ΕffΡΑΦΑ ΠΑ ΕIΣΗrHΣΗ n. "ΑΝογΡΠΑ

Η μάχη στην Αγία Μαρίνα (Απρίλιος 1822)

Ι. Αναφορά Δημητρίου Υψηλάντη προς Βουλευτικό - 6 Απριλίου

1822

«Πανευγενάστατοι Βουλευταί,

Δι' άλλου γράμματος έγραψα προς υμάς τας αιτιας της βραδειας

πορείας μου. Την 13 του παρελθόντος ελθών εις το Δίστομον, έστειλα ιδι

αιτέρως :προς όλους τους καπητάνους, προσκαλών αυτούς εις την Γρα

βιάν. δια να συσκεΦθώμεν περί του σχεδίου της μάχης. Την 24 ήλθαν εις

τον Μπράλον ο Μήτσος Κοντογιάννης και ο Καλτσοδήμος, όπου απεφα

σΙσθη ο μεν Οδυσσεύς και Νικήτας και Γεώργιος Δυβουνιώτης να περά

σωσιν εις την Στυλίδα με 4 χιλιάδας, ο δε Μήτσος Κοντογιάννης και ο

Καλτσοδήμος να κτυπήσωσι το Πατραντσίκι, το δε στράτευμα του

Ι . Αρχεία της Eλλην~κής Παλιγγενεσίας (1971), Αρχεία Ελληνικής Παλιγγενεσίας

μέχρι της εγκαταστάσεως της Βασιλείας: Α' Βουλευτική Περίοδος 1822-1823-Πρακτικά

του Βουλευτικού, Προβουλεύματα καιΛoutά Δημόσια Έγγραφα, τόμος Α, Αθήνα:

Εκδ. Βιβλιοθήκη Βουλής των Ελλήνων, σελ.2ιl/Νο 33
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Πανουριά να σταθή εις τους Κομποτάδες και να υπάγη εις βοήθειάν των,

όταν σρμήσωσιν εις το Πατραντσίκι, η δε μάχη γ' αρχίση και εις τα δύο

μέρη την Μεγάλην Παρασκευήν. Η συμφωνία αυτή υπεγράφη και

εσφραγίσθη από όλους. Την Τετράδην ανεχώρησεν ο Οδυσσεύς και ο

Νικήτας με τα στρατεύματά των και επέρασαν αντίκρυ το Σάββατον το

πρωί, μη δυνηθέντες προτήτερα. Άρχισαν ευθύς τον πόλεμον, έκαυσαν

τον Αχινόν, τα Καλύβια και την Στυλίδα. ΕΙς την Στυλίδα ήσαν πολλοί

εχθροί, ήλθαν και άλλοι από το Ζητούνι προς βοήΟειάν των. ο πόλεμος

εστάθη πεισματώδης και αιματωδέστατος. οι Έλληνες δεν εμποδίσθησαν

ούτε από το ιππικόν, ούτε από τον κάμπον, ούτε από τα κανόνια και μισ

δράλια, αλ/' ως άτρωτοι πολεμούντες και ανακατωθέντες χέρια με χέρια,

έκαμαν νίκην λαμπρστάτην. Υπέρ τους πεντακοσ(ους είναι ο αριθμός των

θανατωθέντων και πληγωθέντων εχθρών, εκ δε των ημετέρων μόνον

εικοσιπέντε εθανατώθησαν και επληγώθησαν. Το επίλouων στράτευμα

των εχθρών πεφοβημένον και κατησχυμένον έφυγεν εις το Ζητούνι. Οι

ημέτεροι περιτειχίσαντες την Αγίαν Μαρίναν, χωρίον πλησίον της Στυλί

δος ευρισκομένον, εστρατοπεύδευσαν. Η μάχη εστάθη τρεις ημέρας

αδιάΚΟ1ως και επειδή το Πατραντσίκι δεν είχε κτυπηθή συγχρόνως η

δύναμις του εχθρού έπεσεν όλη εις το κάτω μέρος. Η δύναμις όμως του

Θεού την εματαίωσε και απέδειξε την νίκην των ημετέρων ακόμη

λαμπροτέραν. Μαθών ότι οι επάνω δεν εκτύπησαν το Πατραντσίκι συγ

χρόνως, έγραψα αμέσως και έστειλα τον υπασπιστήν μου, παρακινών

αυτούς ν' αρχίσωσιν την προσβολήν μ' όσους και αν έχωσι, δια να κατα

φοβηθή πανταχόθεν ο εχθρός και να διαιρεθή η δύναμίς του, αλλά όχι να

την αΦήσωσιν όλη να πέση κατά του ενός μέρους, ενθυμίζων εις αυτούς

και την έγγραφον και ενσφράγιστον συμφωνίαν των. Τέλος πάντων

σήμερον επέστρεψεν ο υπασπιστής μου Φέρων γράμμα των καπητάνων,

δια του οποίου μου γράφουν, και αυτός ο υπασπιστής μου γενόμενος

αυτόπrης μου λέγει, ότι την Δευτέραν, μίαν ώραν πριν ξημερώση, εκτύ

πησαν το Πατραντσίκι, εξακόσιοι όντες, διότι οι άλλοι δεν είχαν συναχθή

ακόμη, όθεν προήλθεν και η αναβολή της μάχης. Εν τω μέσω της μάχης

έΦθασε και ο γεννα(ος ΣαΦάκας με διακοσίους, επρόΦθασε και ο υιός

του Πανουριά με το Σαλωνίτικον στράτευμα,ώστε οι ημέτεροι έκαιον και

εΦόνευον τους εχθρούς. Ο Δράμαλης Πασσάς ολίγον έλειψε να πιασθή

ζωντανός. Γυμνός έΦυγεν από το κρεββάτι του και επέρασεν εις άλλην

οικίαν. Όταν ο υπασmστής μου ανεχώρησεν, η μάχη δεν είχε τελειώσει.

Ολα όμως τα φαινόμενα έδειχναν παντελή καταστροΦήν των εχθρών,

και ελπίζομεν ότι και αυτός ο Πασσάς δεν θέλει εκΦύγει από τας χείρας

των Ελλήνων. Αν ακούσια αίτια δεν εμπόδιζαν την πανταχόθεν σύγχρο·

νον προσβολήν, mθανόν ότι το Ζητούνι ήθελεν είσθαι τώρα εις τας χεί

ρας μας. Μ' όλον τούτο ας δοξάσωμεν τον Θεόν, ότι πάλιν ενίκησαν

λαμπρώς οι ημέτεροι. Οι προειρημένοικαπητάνοι, Μήτσος Κοντογιάννης
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και Καλτσοδήμος, γράφουν προς τον Πανουριάν βεβαιώνοντες. ότι συγ

χρόνως εσηκώθησαν και ο Όλυμπος και τα Άγραφα και το Μέτσοβον,

ώστε με την ανάστασιν του Σωτήρος ημών ανέστησαν και οι Έλληνες

πανταχόθεν εναντίον των τυράwων της Ελλάδος. Προεστάλθη γράμμα

εις τους ΑγραΦιώτας. όσοι ήσαν ήδη σηκωμένοι, παρακινητικόν, να mά

σωσι την Φούρκαν. Αν εmάσθη, όλοι οι εχθροί και του Ζητουνίου και

του Πατραντσικίου. οι οποίοι λέγονται ότι είναι έως πέντε χιλιάδες,

θέλουν χαθή, οι μεν θανατωθέντες, οι δε αιχμαλωτισθέντες. Συγχάρητε,

αδελφοί, δια τα μέχρι τούδε κοινωφελή αποτελέσματα της πρώτης ίσως

γενομένης ταύτης συστηματικής εκστρατείας, και εύχεσθε λαμπρότερα

και κοινωφελέστερα τα ακόλουθα.

Πολλάκις έγραψα προς υμάς, αλλά δεν ηξεύρω πόθεν η υμετέρα αδελ

Φότης δεν έγραψε προς εμέ ούτε περί των αυτόθι πολεμικών κατορθω

μάτων, ούτε περί άλλου τινός πράγματος αξιολόγου. Τάχα είναι αι πολ

λαί ασχολίαι ή δεν συγχωρείται εις την Βουλήν να γράφη προς τον πρόε

δρον; Ή οΦάλλει ο πρόεδρος γράΦων προς την Βουλήν;

Και αύθις προβάλλω, ότι είναι ανάγκη να προΦθάση τάχιστα το

Μιστριωτικόν στράτευμα. Η πρόνοια της ασΦαλείας το απαιτεί, διότι δεν

ηξεύρομεν τα ενδεχόμενα του πολέμου. Γράφω προς τον υπουργόν του

πολέμου να μας στείλη ένα ιντσενιέρην, τον κύριον Γρα·ίλλάρδον

(Graillard) ή άλλον τινά άξιον, και έναν καλόν αρχικανονιέρην, οι οποίοι

πρέπει να μισθωθώσι από αυτού

Εκ Δαδίου, την 6 Απριλίου 1822
Ασπαζόμενος υμάς αδελφικώς, μένω

Ο Πατριώτης

Δ. Υψηλάντης, Πρόεδρος».

2. Γράμμα Οδυσσέα Ανδρούτσου προς Αρειο Πάγο - 4 Απριλίου 1822
«σεβαστέ άρειε πάγε

Την ίδιαν ώραν να προΦθάσετε ψωμί και αλεύρι πολύ και σφαχτά δια

τρεις χιλιάδες, αν χαθούν, και πέρα είναΙ ...να στείλετε. Αν είναι ασκέρι

να το στείλετε. Τι κάθεστε; Ή κάνετε κουμάντο ή το ασκέρι έχει απόφα

σιν να ριχθή σε σας. Έχω τόσες ημέρες όπου σας γράφω τόσα γράμματα

και τίποτε δεν κάμνετε, μόνον κάθεστε και μας δίδετε αιχμές (?) ότι

απαίρνομεν τον κόσμο εις το λαιμό μας. Αυτού στέλλω και τον Λάπαν να

σας μtλά στοματικώς ... γράψετε και τους πέρα καπετανέους.Τι κάμνουν;

οι Τούρκοι επλάκωσαν όλοι εδώ κι εκείθεν είναι άδειος ο τόπος. Κοντα

κτσίδες και γιατρόν όθεν είναι να τους μάσετε και το στράτευμα είναι

2. Γ.Α.Κ., MΙΚQές Συλλογές: ΣυλλογήΛαδά. ΚΟ47. Φ7, Νο 21. Enειδή το έγγραφο

είναι δυσανάγνωστο. το παραθέτουμε τμηματικά.
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χωρ(ς κοντακτσίδες και εχάλασαν τα τουΦέκια τους. Τον Κουρτ Αλή να

στείλετε ... δεν μπορώ πλέον άλλο να σας γράψω...
1822. απριλ10υ. 4 αγlα μαρlνα

Οδυσσεύς αντρίτζου

Νικήτας σταματελόπσυλος

(στο πλάι) Εκατόν τζαm..ά και εκατόν φτιάρια όλα τα ...ότι μας είναι

πολλά αναγκαία.Τα καράβιατα Τρικεριώτικακαι Λημνιώτικαόλο πορ·

δές είναι. Επροχθές ευθύς όπου άκουσαν τα κανόνια. ευθύς ετράβηξαν

έξω»

3. Απάντηση Αρείου Πάγου σε Οδυσσέα Ανδρούτσο - 5 Απριλίου

1822
(Προς τους κυρΙΟυς στρατo:rτεδάρχoυς, τη 5 Απριλίου

Σήμερον σας εστάλθησαν διακόσια πενήντα κοιλά αλεύρι, και ακο

λούθως δεν θέλει σας λείψει. Ανίσως δε ως τώρα έγινεν αταξία, το σΦάλ

μα είναι του Νταλαρά, ο οπο(ος ων διωρισμένος να αλέΟη και εξαπσ

στέλλη αλεύρι, αΦίνει τους μύλους. παίρνει το σιτάρι μαζί και ακολουθεί

το στρατόπεδον, χωρίς καν να μας ειδοποιήση. ΤΙ λοιπόν αμελήσαμεν;

Βλέποντες τας φωτιάς δεν καρτερούσαμεν να μας γράψητε τι πρέπει να

κάμωμεν, αλ/' όλα τα καράβια και καίκια τα κρατήσατε αυτού και δεν

είχομεν ούτε έν, δια να ημπορέσωμεν να μάθωμεν τι. Χθες βράδυ ήλθον

φορτωμένα στρατιώτας, και αμέσως εστείλαμεν και μεταΦέραμεν όλους

τους εκεί τραυματισμένους και εγκαταλελειμένους έλληνας, εστείλαμεν

προς τούτοις και ένα μαρτίγον σήμερον να πάρη τους εις μύλον μείνοντας

στρατιώτας και να σας τους Φέρη. Ο Άρειος Πάγος γνωρίζει τα χρέη του,

τα εκτελεί με δραστηριότητα και δεν χάνει μήτε στιγμήν. Δεν ήτον χρέος

του να συνάξη τους διασκoρmσμένoυς στρατιώτας, με όλον τούτον

κάμνει και το έργον του στρατηγού. Από τους επάνω καπιτάνους δεν

έχομεν είδησιν. Εγράψαμεν δίς και τρίς με επιταυτού άνθρωπον, και

ογλήγορα θέλει πληροφορηθούμεν. Βλέπομεν ως τόσον ότι καίεται η

Πάτρα και ημπορείτε να συμπεράνητε καθώς και ημείς διατί καίεται.

Αφού κινάτε δια πόλεμον, νομίζομεν ότι είναι χρέος κάθε αρχηγού να

έχη μαζί του και ιατρόν και κοντακτζή, ότι δεν ευρίσκονται οπόταν ημείς

τους θελήσωμεν. Έπειτα ο κύριος Οδυσσεύς, διατί αΦήνει τον Κούρτη

Αλή, και τώρα τον ζητεί από ημάς; Κοντακτζήδες δύο εύρομεν και σας

τους εστείλαμεν. Εγράψαμεν εις όλα τα μέρη και άμα όπου έλθουν σας

στέλλονται. Εγράψαμεν να έλθη και ο Κούρτ Αλής και ο Ταλαντιανός,

έχομεν και έναν χειρουργόν εδώ, όστις μόλις ημπορεί να εξοικονομήση

όσους πληγωμένους εστείλατε. Σας εστάλθησαν ... »

3. Γ.Α.Κ.. Συλλογή Βλαχογιάννη: Κατάλογος Σ'Τ-ΚυτΙο Ι. Νο402. Πρωτόκολλο

Αρείου Πάγου. Νο 64. ανολοκλήρωτη
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..

4. ΕmγραΦή μνημείου στην πλατεία της Αγίας Μαρίνας

«ΒΑΛΔΕΜΑΡ ΔΕΚΟΥΑΔΕΝ. Υπίλαρχος του Δανικού Στρατού

Γεννηθείς εν Δανία έτει ΑΨΗΘ (1799) υπ' ενθουσιασμού ωρμόμενος

ανεχώρησεν από της αυτού πατριδος. ήλθε δεύρο και μαχόμενος γενναί

ως υπέρ της Ελευθερίας των Ελλήνων έπεσεν εν Αγία Μαρίνη την 17
Απριλίου 1822 (ΑΩΚΒ). Πάντοτε ευγενής ζήλος αιωνίως καρπούς φέρει.

Τούτο μνημείου έθηκεν αδελφική αγάπη».

5Χάρτες
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ΒΙΟ\,ΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Aνθυrnλαρχoς ΣΣΕ 1937. Διοικητής Ουλαμού Ιππικού, Διοικητής

Ίλης ΙJtJtικού της 20ης Ομάδας Αναγνώριοης (Πόλεμος 1940-1941). Διο
φυγή στη Μέση Ανατολή. Διμοιρίτης Ιερού Λόχου. Τραυματίας στη νήσο

Μήλο (Δεκέμβριος 1944). Διοικητής Ίλης Εφόδου, Α' Σύνταγμα Ανα

γνώριοης (Πελοπόννηοος 1948-1949).
Εκπαίδευση σε σχολές του Όπλου και Επιτελών. μεταξύ των οποίων

στη Σχολή Αρμάτων και στη Σχολή Επιτελών και Διοικητών ΗΠΑ. Διοί

κηση σε όλες τις μονάδες των Τεθωρακισμένων. Καθηγητής Σχολής

Εθνικής Αμυνας (1954-1955), Ακόλουθος Ενόπλων Δυνάμεων στη Γερ

μανία (1956-1959), Διευθυντής Διεύθυνσης Προγραμματισμού-Συντονι

σμού ΓΕΕΘΑ (1962), Επιτελάρχης Στρατιωτικής Διοίκησης Αιγαίου

(1964), Υποδιοικητής-Διοικητής ΧΧης Τεθωρακισμένης Μεραρχίας

(1964-1965), Δuoυθυντής 20υ Ε.Γ.IΓΕΣ (1966-21/4/1967), Αποστρατεία

(Μάιος 1967).
Συνιδρυτής της Αντιστασιακής οργάνωσης «Ελεύθεροι Έλληνες».

Σύλληψη (Ιούνιος 1969) 15ημέρες κράτηοη οτην ΕΣΑ. 300 ημέρες απο

μόνωοη, 1,5 χρόνο εξορία (Σαμοθράκη, Τοοτύλι, Θέρμο), 15 ημέρες κρά

τηση στην ΑσΦάλεια, συνεχής παρακολούθηση.

Σύμβουλος επί στρατιωτικών θεμάτων Πρωθυπουργού (Σεπτ.- Οκτ.

1974), Αποκατάσταση στο βαθμό Αντιστρατήγου, Βουλευτής Φθιώτιδας

στις εκλογές 1974, 1981, 1985, Υφυπουργός Συγκοινωνιών 1974-1976.
Εκδόοεις βιβλίο «Δημήτριος Νάκος Πανουργιάς 1921-1949», Αθήνα,

2002, σαν μνημόσυνο για τον αδελΦό μου Έφεδρο Ανθυπολοχαγό των

ΛΟΚ, που έπεσε στο Γράμμο στις 26-8-1949, βιβλίο «Κύπρος: Η αποχώ

ρηση της ελληνικής μεραρχίας την 29η Νοεμβρίου 1967-Εθνική Μειοδο

σία», Αθήνα; Ινστιτούτο του Βιβλίου-Καρδαμίτσα, 2004.
Διεύθυνση: Χειμάρας 57,15669, Παπόγου,τηλ: 210-6521450, fax.: 210

6525337
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Στέλλα Κουνούκλα . Παλιαλέξη: Τις εργασ(ες του Συνεδρίου μας

τιμά με την παρουσία του ο βουλευτής Φθιώτιδας κ.χρήστος Στα1κού

ρας τον οποΙΟ καλούμε στο βήμα για ένα σύντομο χαιρετισμό.

Χ@ήστος Στα'ίκού@ας: Σας ευχαριστώ θερμά για την πρόσκλησή σας,

να παραστώ στο 40 Συνέδριο Φθιωτικής Ιστορίας και να χαιρετίσω τις

εργασίες. Η οργάνωση ενός τέτοιου συνεδρίου, αποτελεί μία αξιέπαινη

προσπάθεια, που έχει καταστεί πλέον θεσμός, και μάλιστα σε μία εποχή

που η θεματική του δοκιμάζει τις δυνατότητές της. Θα ήθελα να συγχα

ρώ τους συντελεστές του Συνεδρίου, το Πνευματικό Κέντρο Σταυρού και

την ΤΕΔΚ Φθιώτιδας, για την πρωτοβουλία και την άψογη οργάνωση

αυτού. Παράλληλα, θα ήθελα να συγχαρώ και να ευχαριστήσω, ως πολί

της του νομού, όλους τους εισηγητές του συνεδρίου που με τις τοποθετή

σεις τους θα φωτίσουν άγνωστες ή λιγότερο γνωστές πτυχές της ιστορίας

μας, της Φθιωτικής Ιστορίας.

Κυρίες και κύριοι σύνεδροι, η παρουσία και η συμμετοχή σας σήμερα

εδώ, μας γεμίζει δύναμη και αισιοδοξία, ότι μπορούμε μέσα και από

αυτόν τον θεσμό, με συστηματικό και επιστημονικό τρόπο, να αναδεί

ξουμε την ιστορική και πολιτισμική κληρονομιά του νομού μας. Πιστεύω

ειλικρινά, κρίνοντας και από την ποιότητα των πρακτικών του 30υ Συνε·

δρίου. που είχα την δυνατότητα τις προηγούμενες ημέρες να ξεφυλλίσω,

ότι από τις εισηγήσεις και τον γόνιμο διάλογο που θα ακολουθήσει, θα

εξαχθούν χρήσιμα συμπεράσματα για όλους μας.

Αγαπητές και αγαπητοί συμπατριώτες, η βαθιά ιστορική γνώση θα

πρέπει να γίνει συνείδηση όλων μας, έτσι ώστε να διασφαλιστεί η συνέ·

χεια και η ενότητα του λαού μας. είναι ένα είδος αυτογνωσίας, που οφεί

λουμε να διατηρήσουμε και να μεταλαμπαδεύσουμε στις επόμενες γενιές.

Η Φθιώτιδα Ι"Χει σημαντική ιστορική παρουσία και συμβολή στο ιστορι

κό γίγνεσθαι αυτού του τόπου. Οι πρόγονοί μας έχουν αΦήσει κληρονο

μιά που ξεπερνά κατά πολύ τα στενά όρια της περιοχής μας. Καλό θα

είναι εμε(ς οι νεώτεροι, να γνωρίσουμε και να αγαπήσουμε την ιστορία

μας. Η γνώση της ιστορίας του τόπου θα μας οδηγήσει στην συνειδητή

και ενεργό συμμετοχή μας στο σύγχρονο περιβάλλον.

Με αυτές τις λίγες σκέψεις, εύχομαι καλή επιτυχία στις εργασίες του

συνεδρίου, και αναμένω με t:,ΎδιαΦέρον τα πρακτικά του.

Σας ευχαριστώ θερμά για την προσοχή σας.

Στέλλα Κουνούκλα - Παλιαλέξη: Ευχαριστούμε όλους τους εισηγη

τές, για τις πραγματικά αξιόλογες, μεστές εισηγήσεις τους, οι οποίες τεκ-
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μηριώθηκαν, και για το ταξίδι που μας προσέφεραν όλοι στον χώρο και

τον χρόνο. σε διάφορα σημε(α του χρόνου αλ/ά και στον χώρο τον Φθιω

τικό, από τις Θερμοπύλες και την Ηράκλεια και την Οίτη, μέχρι την κοι

λάδα του Σπερχειού. τους Κομποτάδες, την ΑμΦίκλεια, την Υπάτη. την

Λάρυμνα και το Μαρτίνο.

Ο λόγος στον κ. Μακρή.

Γιάννης Μακ@ής: Εκ μέρους της οργανωτικής εmτροπής του συνε

δρίου θα ήθελα να ζητήσω συγγνώμη για την 45λεπτη διακοπή του ηλε

κτρικού ρεύματος στην αίθουσα, επειδή κάηκε μια ασΦάλεια που δεν

υπήρχε στο Κάστρο κι έπρεπε να αναζητηΘεί αλλού. Αυτή η καΘυστέρη

ση είχε ως αποτέλεσμα χάσιμο πολύτιμου χρόνου με επακόλουθο την

πίεση των εισηγητών από το προεδρεω να συντομεύουν την εκφώνηση

των ανακοινώαεών τους, για τις οποίες διετίθετο ήδη ολίγος χρόνος. Όλα

αυτά είχαν ως αποτέλεσμα τον «πολυβολισμό>, των συνέδρων με εισηγή

σεις εκφωνούμενες με γρήγορο ρυθμό η μια μετά την άλλη.

Ο καθορισμένος χρόνος για ερωτήσεις προς τους εισηγητές έχει,

βέβαια, παρέλθει, αλλά αν κάποιος σύνεδρος αισθάνεται εmτακτική την

ανάγκη να υποβάλει κάποια ερώτηση, ας το κάνει.

Από την απροθυμία για την υποβολή ερωτήσεων καταλαβαίνουμε

πόσο μεγάλη είναι η κούραση όλων. Ήταν η πιο κουραστική συνεδρία

ση ...
Ραντεβού. λοιπόν, το απόγευμα στις 17.30 ακριβώς. για να μην έχουμε

καθυστέρηση κι αναγκαστούμε να «τρέχουμε» πάλι. Σας ευχαριστού-

με πολύ
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3η Συνεδρίαση

Προεδρείο:

Σαγιά~ Γεώργιος - Καραναστάσης Αναστάσιος

ΕΙΣΗrΗΤΕΣ - θΕΜΑΤΑ

Ευθυμίου Τάκης

«Φθιωτική ιστορική παράδοση και Ομηρικός Αχιλλέας»

Κανέλλος Bασίλfιoς,

«Αχιλλέας και Σπερχειός ποταμός»

Ζήσης Ιωάννης

«Η διαχρονική ολιστική θεώρηση της στρατηγικής και οολιτικής

ιστορίας του Φθιωτικσύ χώρου από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα»

Φιλίτσα Τιλελή - Κωνσταντίνα 'Ι'αρογιάννη

Πρώτη παρουσίαση αγροικίας υστερορωμαΤκών χρόνων στη θέση

«Αγία Τριάδα» στο Δ. Δ. Θερμοπυλών, του Δήμου Λαμtέων.

Βελέντζας Αλ<ξ. Αθανάσισς

«Επισήμανση λαθών σε ονόματα και σε γεωγραφικά στοιχεία

παλιών οικισμών της Ν- ΝΑ Φθιώτιδας»

Δαβανέλλος Νικόλαος

«Οίκοι ανοχής στη Λαμία»

Mιt@ία Τζιβελέκη.Πολυμεροπούλου

«ΔΙΑΠΥΛΙΑ ΤΕΛΗ

Η περίπτωση της Λαμίας (1847-]948)>>

Πανταζής Παναγιώτης

«Κωσταλέξι: θρύλος και πραγματικότητα»

Εοωτήσειι; - α.παντήσεις - απόψεις

επί των εισηγήσεων της 3ης Συνεδρίασης
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Δάσκαλο;

θΕΜΑ

..:Φθιωηκή ιστορική πα@άδοση και Ομηρικό; Αχιλλέα;»

Αξιότιμε; αρχές! Αγαπητοί σύνεδροι!

ΤΟ παγκόσμιο μυθολογικό και ιστορικό πgότυπo ρώμης και κάλλους,

ο Ομηρικός Αχι).λέας λατ@εύτηκε, ως θεοποιημένος ήρωας, σε πολλές

πε@ιοχέςτηςπατ@ίδας μας, οι οποίες διεκδικούν και την πα1@ότητάτου.

Μια από αυτές είναι και η κοιλάδα 10υ Σπε@χειού, η σημερινή Φθιώτι

δα ως συνέχεια της Ομη@ικής Ε@ιβώλακας Φθίας, επειδή τόσο ο Ομη·

@ος, όσο και άλλοι α@χαίοι και νεόΤΕ@ΟΙ συγγ@αΦείς, επιστήμονες και

Ε@ευνητές θεα/@ούν 10 Σπε@χειό ποταμό ως αναπόσπαστο τμήμα του

βασιλείου των Αιακιδών,κατά τους μυκηναϊκούςχ@όνους.
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Οι ιστορικές παραδόσεις είναι προφορικές διηγήσεις οι οποίες διατη~

ρούν τη μακρινή ανάμνηση ενός ιστορικού γεγονότος. Αποτελούν δηλ.

τον πρόδρομο της ιστορικής διαπραγμάτευσης. Η παράδοση επομένως

του απλοίκού λαού μας, πέραν από τις υπερβολές, υποκρύπτει πραγμα

τολογικά στοιχεία δεδομέ\1lς ιστορικότητας. Εάν καταΦέρουμε V' α:πο

κρυπroγραΦήσoυμε σωστά το περιεχόμενο των λαίκών μας παραδόσεων,

αποβάλλοντας το φανταστικό και μυθολογικό πέπλο που τις συγκαλύ

πτει, τότε ίσως οδηγηθούμε στον ασφαλή ιστορικό mJρήνα.

Αλλά κι εάν ακόμη δεν το καταφέρουμε αυτό, οι ιστορικές παραδό

σεις από μόνες τους είναι θρυλικές και συναρπαστικές, πόσο μάλλον

αυτές :που συνδέονται με τον επιφανέστερο ήρωα του Τρωικού πολέμου.

τον Αχιλλέα.

Οι κάτοικοι της κοιλάδας του Σπερχειού κουβαλούν από γενιά σε

γενιά διάφορες παραδόσεις που αφορούν τον Αχιλλέα και με περίσσιο

καμάρι της αναΦέρουν, αφού θεωρούν τους εαυτούς τους απογόνους

των Αιακιδών.

Ο υποφαινόμενος και οι αγαπητοί μου συνεργάτες Αδάμης Ευθύμης

και Κανέλλος Βασίλης κατά την έρευνά μας που πραγματοποιήσαμε για

τη συγγραΦή του βιβλίου: «Αναζητώντας ίχνη του Ομηρικού Αχιλλέα

στην κοιλάδα του Σπερχειού», συλλέξαμε κάποια στοιχεία παράδοσης

που αφορούν τη μυθολογική και ιστορική πορεία του ήρωα Αχιλλέα μέσα

στον Φθιωτικό χώρο και μάλιστα στις δυτικές παρυΦές του Σπερχειού,

όπου εκεί βρίσκονται και οι σημαντικές για τον Ομηρο πηγές του. Παρα~

κάτω θ' αναφερθώ συνοπτικά σε μερικά τέτοια στοιχεία ιστορικής παρά

δοοης.

Ι) Ο rΕΝΛΡΧΗΣ ΕΛΛΗΝ

Η αρχαία εθνική παράδοση εμφανίζει τον Έλληνα να έχει βασιλεύσει

στην κοιλάδα του Σπερχειού στην πόλη Έλλα ή Ελλάς, η οποία μεταλα

μπάδευσε την εθνική ονομασία «Έλληνερ) σε όλα τα συγγενικά, αδελΦά

φύλα που κατοικούσαν τότε τον Ελλαδικό χώρο.

Το όνομα Ελλάς και Έλληνες πρωτοεμφανίστηκε στην Ιλιάδα του

Ομήρου και συνδέεται μόνο με τους υπηκόους του Αχιλλέα, σαν ένα

μικρό πολεμικό Φύλο και συμβιώνει μαζί τους στη Φθία έχοντας ως βασι

λιά τον ίδιο τον Αχιλλέα.

Στον κατάλογο των λαών, των ηγεμόνων και των πλοίων που αναφέ

ρονται στην Ιλιάδα (ραψωδία β 681-685) ότι έλαβαν μέρος στην Τρωική

εκστρατεία, διαβάζουμε σε μετάφραση: «Αυτών πάλι που κατοικούσαν

στο Πελασγικό Άργος, την Αλο, την Αλόπη και την Τραχ{να καθώς επί

σης και αυτών που ήταν από τη Φθία και την Ελλάδα, με τις ωρα{ες

γυναίκες και οι οποίοι ονομάζονταν Μυρμιδόνες και Έλληνες και Αχαι

ο{, αυτών λοιπόν με πενήντα πλοία αρχηγός ήταν ο Αχιλλέας».
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Εδώ παρατηρούμε πως οι κάτοικοι της Φθίας συναντώνται κατά

περίεργο τρόπο με τρία ονόματα. Η mθανή εξήγηση που δίνεται είναι η

εξής: Δημιουργός του βασιλεΙΟυ της Φθίας ήταν ο Πηλέας, που ήρθε με

τους Μυρμιδόνες του από την Αίγινα. Γι' αυτό και η ονομασία Μυρμιδό

νες. Το βασίλειο του όμως περιελάμβανε και την παλαιότερη πόλη Ελλά

δα με τους κατοίκους της τους Έλληνες. Έτσι εξηγείται και η δεύτερη

και σημαντικότερη ονομασία Έλληνες. Ακόμη ονομάζονταν και Αχαιοί,

γιατί στην περιοχή αυτή νότια της Θεσσαλίας και κοιλάδας του Σπερχει

ού εγκαταστάθηκαν από τον 190 αι. πΧ. και ένα από τα σημαντικότερα

Ελληνικά Φύλλα, οι Αχαιοί, απ' τους οποΙΟυς φυσικά προήλθε και το

όνομα Αχα{α Φθιώτιδα.

Ο Αριστοτέλης, σύμφωνα με την εmγραΦή-χρονικό Πάριο Μάρμαρο,

αναφέρει: «Έλλην Δευκαλίωνος Φθιωτιδος εβασίλευσεν και Έλληνες

εκλήθηκαν οι ιιρότερον Γραικοi καλούμενοι».

Την ύπαρξη του Έλληνα παραδέχονται και οι άλλοι σημαντικοί ιστο

ρικοί της αρχαιότητας, όπως ο Ηρόδοτος και ο Θουκυδίδης και έτσι συν

δέθηκε άμεσα η εθνική ονομασία με το γενάρχη, βασιλιά της Φθίας, τον

'Ελληνα και στις επίσημες πλέον ιστορίες των Ελλήνων.

2) Η ΛΑΤΡΕΙΑ ΤΟΥ ΑΧιΛΛΕΑ ΣΤΙΣ ΙΑΜΑΤΙΚΕΣ

ΛΟΥΤΡοnΗrΕΣ

ο ήρωας Αχιλλέας θεωρείται κατ' εξοχήν θεότητα των ιαματικών

λουτροπηγών. Κατά του ιστορικούς χρόνους λατρεύτηκε σε τόπους όπου

λειτουργούσαν ιαματικά λουτρά. Γιατί ό~ς αυτή η σύνδεση; Από τη

μυθική παράδοση γνωρίζουμε πως η Θέτιδα πριν τον Αχιλλέα γέννησε

άλλα έξι παιδιά, τα οποία ό~ς πέθαναν, προφανώς από κάποια κληρο

νομική πάθηση. Οταν μια βασίλισσα αδυνατούσε να γεννήσει διάδοχο

του θρόνου, ο βασιλιάς ήταν εξαναγκασμένος να πάρει άλλη σύζυγο για

να διαιωνιστεί η κληρονομική βασιλεία. Οι πολλαπλοί γάμοι του Πηλέα,

ίσως αντικατοπτρίζουν αυτό ακριβώς το πρόβλημα.

Μόλις, λοιπόν, γεννήθηκε ο Αχιλλέας, η μητέρα του η Θέτιδα θέλο

ντας να καταστρέψει τα Φθαρτά στοιχεία του σώματός του, δηλ. κάποια

mθανή αναπηρία που εμφάνιζε στο πόδι του, τον βούτηξε στα ιαματικά

νερά. Αρα η έννοια της απόδοσης της αθανασίας ήταν καθαρά έννοια

θεραπευτική. Από ρωμα"ίκή πηγή πληροφορούμαστε ότι η Θέτιδα δεν

έκαψε τον Αχιλλέα στις φλόγες, όπως αναΦέρει άλλη παράδοση, αλλά

τον βύθισε στα θερμά νερά. Επομένως η ταύτιση με τις θερμοπηγές είναι

ολοΦάνερη. Ο Πηλέας μόλις αντιλήΦθηκε την ενέργεια της Θέτιδας, τη

θεώρησε βλαπτική και για να «γλιτώσει» το παιδί, την έδιωξε από το

παλάτι. Θα ήταν ό~ς πολύ παράξενο και ανόητο η ίδια η Θέτιδα, η

μητέρα του Αχιλλέα, να ήθελε να προξενήσει κακό στο παιδί της, απλά

ήθελε να το θεραπεύσει.
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Το ότι ο Αχιλλέας όντως αντιμετώπιζε κάποιο φυσικό ελάπωμα

στο πόδι του, φαίνεται ξεκάθαρα από την επέμβαση που δέχτηκε από τον

Κένταυρο Χείρωνα. που του αντικατέστησε το Φθαρμένο αστράγαλο του

ποδιού του, με κόκαλο από το σκελετό του γίγαντα Δάμυσσυ, αποκτώ

ντας έτσι ο ήρωας και τη γρηγοράδα του γίγαντα. Η πραγματικότητα εδώ

ίσως είναι ότι ο Αχιλλέας υποβλήθηκε σε κάποια κινησιοθεραπεία στο

δάσος του Πηλίου, με ανάλογη ειδική διατροΦή. Όπως αναφέρε

ται έτρωγε μυαλά από ελάΦι, για γ' αποκτήσει τις κύριες ιδιότητες του

ζώου, δηλ. τη γρηγοράδα του, σύμφωνα με την επικρατούσα τότε αντί

ληψη.

Εξάλλου η «Αχιλλειοδυνίω;., ως ιατρικός όρος. είναι μια πάθηση σύμ

φωνα με την οποία οι μυώνες του κατωτέρου τμήματος του ποδιού

συσπώνται κατά τέτοιον τρόπο, ώστε το πόδι να πατά στο έδαφος με τα

δάχτυλα και όχι με το πέλμα. προξενώντας πόνο και αδυναμία βάδισης

στον πάσχοντα. Έτσι είναι ολοΦάνερο ότι η Αχιλλειοδυνία παραπέμπει

κατευθείαν στον Αχιλλέα και στην πάθησή του.

Ο Φθιωτικός λαός

με την παράδοσή του

δέχεται την τοποθέ

τηση της Φθίας

κάπου στις δυτικές

παραποτάμιες περιο

χές του Σπερχειού

και συγκεκριμένα

μέσα στην κοιλάδα

του Πλατυστόμου

και συνδέει την θερα~

πεία του Αχιλλέα μΕ

τα ιαματικά λουτρά

Τα ιαματικά λουτρά Αρχανίου Πλατυστόμου και

Αρχανίου. ΤΟ Πλατύστομο διέθετε από αρχαιοτάτων χρόνων ιαματικά

ψυχρά και θερμά λουτρά. Μάλιστα το 1924, όταν χτιζόταν η λουτρόπολη

Πλατυστόμου, βρέθηκαν κτίσματα αρχαίων λουτρικών αγγείων. Επί

πλέον στο Αρχάνι ήταν γνωστά από την αρχαιότητα σπουδαία και σπά

νια ιαματικά λουτρά με ισχυρή αλκαλικότητα (11,70 ph σύμφωνα με ανά

λυση του ΙΓ.ΜΕ.). Αξιο αναφοράς είναι επίσης το γεγονός ότι για τις

θεραπευτικές ιδιότητες των λουτροπηγών Αρχανίου, η ολομέλεια του

Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας με την υπ' αριθ. ]4/173/2002 απόφασή της.

αποΦάνθηκε ότι αποτελούν υποβοηθητικά φυσιοθεραπευτικά μέσα για

αποκατάσταση κινητικότητας του μυοσκελετικού συστήματος. με ελάτ·

τωση του μυ'ίκού σπασμού και βελτίωση της κινητικότητας των αρθρώ

σεων. δηλαδή κατά τα φαινόμενα ήταν τα καταλληλότερα που ταίριαζαν
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για τη θεραπευτική αγωγή που είχε ανάγκη ο Αχιλλέας, λ/γω της πάθη

σης που εμΦάνιζε στον αστράγαλο του.

3) ΤΑ ΟΠΛΑ ΤΟΥ ΑΧΙΛΛΕΑ

Στην ευρύτερη περιοχή του Αρχανίου. που ανήκει στην κοιλάδα του

Πλατυστόμου, εmκρατεί διάχυτη η λαΙκή αντίληψη ότι τα φοβερά όπλα

του Αχιλλέα κατασκευάστηκαν από το χαλκό που εξαγόταν από τα

Μεταλλεία του Αρχανίου.

πράγματι ακόμη και

σήμερα διασώζονται εκεί

υπολείμματα χάλκινης

σκωρίας καθώς και οι

στοές εξόρυξης μεταλλευ

μάτων χαλκού. Βεβαίως η

εξαγωγή και η κατεργα

σία του χαλκού στο

Αρχάνι αποδεδειγμένα

βάση της αρχαίας κεραμι

κής που βρέθηκε εκεί.

γινόταν κατά του Ελληνι- Στοά cξόρυξης'Χαλκού και σκουριές Αρχaνίου

στικούς . Ρωμα"ίκούς χρόνους. Όμως, αν και προς το παρόν απουσιάζει

το επιστημονικό κριτήριο για προίστορική εκμετάλλευση, είναι πολύ

mθανή η λειτουργία τους και κατά τη μυκηνα"ίκή εποχή, τη στιγμή που ο

Όμηρος συνδέει άμεσα και ξεκάθαρα τους Αχαιούς του Αχιλλέα με το

χαλκό, αποκαλώντας τους «χαλκοθώρακες». Μάλιστα στη Ραψωδία Π

595-596. αναΦέρεται στο Χάλκωνα, η ονομασία του οποίου παραπέμπει

κατευθείαν στο χαλκό και ο οποίος Χάλκωνας ζούσε στην Ελλάδα.

όντας ο πλουσιότερος μεταξύ των Μυρμιδόνων, υπονοώντας σαΦώς την

ύπαρξη των μεταλλείων χαλκού, απ' την εκμετάλλευση των οποίων, προ

φανώς, πλούτισε ο Χάλκωνας.

4) ΤΟ εΙΦΟΣ ΤΟΥ ΑΧΙΛΛΕΑ

Πλησίον της Φτέρης επί της κοίτης του Σπερχειού ορθώνεται ένα από

τομος λόφος, η καστρόρραχη, όπου σώζονται λείψανα αρχαίου φρουρί·

ου. Οι πλησιέστερες ονομασίες Λίμνη και Σκάλα που διατηρήθηκαν έως

σήμερα δίνουν το δικαίωμα στους κατοίκους της περιοχής Φτέρης, Βίτω

λης. Πτελέας και Λευκάδας να ισχυρίζονται ότι ίσως εκεί βρίσκονταν οι

παραποτάμιες και παραλίμνιες λιμενικές εγκαταστάσεις και τα ναυπη

γεία των Μυρμιδόνων του Αχιλλέα. Ισχυρές επίσης μαρτυρίες μιλούν για

εύρεση χάλκινων κρίκων για το δέσιμο των καραβιών.

Μάλιστα επικρατεί η παράδοση ότι στα ερεί.mα του φρουρίου της

Καστρόρραχης, μεταξύ των άλλων, βρέθηκε παλιότερα και το ξίφος του
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Η Kaσrρόρραχη Φτtρ"ς

Αχιλλέα.

Την άποψη αυτή τη στηρί

ζουν οι κάτοικοι στα γνωστά

λόγια που απηύθυνε ο Αχυ..

λέας στο θείκό Σπερχειό για

τη θυσία της κόμης του. απο

δίδοντας τιμές στο νεκρό

φίλο του Πάτροκλο.

Ο "λόφος Α στiρια Πλατυσrόμoυ

5) Ο ΛΟΦΟΣ .ΛΣΤΕΡΙΑ. ΠΛΛΤΥΣΤΟΜΟΥ

Ένας ομαλός λόφος που r-------------,
δεσπόζει στο Πλατύστομοκαι

που όλα τα στοιχεία που παρα

θέτουμε στο βιβλίο μας: «Ανα

ζητώντας ίχνη του ομηρικού

Αχιλλέα στην κοιλάδα του

Σπερχειού», συνηγορούν σε

πιθανή τοποθέτησητης Ομηρι

κής Φθίας εκεί. ονομάζεται

«Αστέρια». Μία εξήγηση που

δίνουν οι vt6m.ot κάτοικοι γι'

αυτή την ονομασία είναι ότι οφείλεται στα «Αστέρια» του βασιλιά, εννο

ώντας ως βασιλιά τον Αχιλλέα και αστέρια το σύμβολο. το οχτάχτινο

σήμα που διακοσμούσε το θώρακα της πανοπλίας του.

Πράγματι παρατηρώντας την αγγειογραΦία του Αχιλλέα στον ερυ

θρόμορφο

αμφορέα του 450 πΧ. που φυλάσσεται στο Μουσείο του Βατικανού

της Ρώμης, θα διακρίνουμε καθαρά τα οχτάχτινα αστέρια που κοσμούν

τις επωμίδες του θώρακά του.

Ακόμη ο ανδριόντας του Αχιλλέα, που στήθηκε στην πλατεία του

Αγίου Γεωργίου Φθιώτιδας για να τιμηθεί ο ήρωας των ηρώων Αχιλλέ

ας, ύστερα από έγκριση του Υπουργείου Πολιτισμού το 1998, σχεδιάστη
κε από ιστορικούς και αρχαιολόγους και Φέρει στο θώρακά του το αστέ

ρι. Επίσης το ίδιο αστέρι στολίζει και το άρμα του. Η επιγραΦή που φέρει

γράφτηκε από ειδικούς επιστήμονες και έχει ως εξής: «Στο παγκόσμιο

Μυθολογικό πρότυJW ρώμης και κάλλους του Ομηρικού Αχιλλέως από

γονοι Έλληνες του Σπερχειού έστησαν τούτο», τονίζοντας έτσι και την

άμεση σχέση που έχει ο ήρωας με το Σπερχειό ποταμό.
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Από τα παραπάνω συμπεραίνομε ότι είναι πολύ πιθανόν ο βασιλικός

οΙΚος των Αιακιδών να είχε ως σύμβολο το οχτάχτινο αστέρι. Στην

πορεία της ιστορίας, κατά τους ελληνιστικούς χρόνους. συναντάμε ξανά

το αστέρι, δεκαεξάχτινο αυτή τη φορά, ως σύμβολο της Μακεδονικής

δυναστείας, τη στιγμή που οι Μακεδόνες βασιλιάδες είναι απόγονοι των

Αιακιδών (Νεοπτόλεμος-Ολυμπιάδα-Αλέξανδρος).

Το οχτάχτινο αστέρι του Αχιλλέα και το δεκαεξάχτινο των Μακεδό

νων του Μ. Αλεξάνδρου φαίνεται να έχουν άμεση σχέση με τον αστερι

σμό Σείριο, το λαμπρότερο αστέρι, που κατείχε ξεχωριστή θέση, κατά την

Αρχαιότητα. ανάμεσα στους Έλληνες. Η λέξη Σείριος είναι ελληνικότα

τη και σημαίνει σειρά. Όταν ο Όμηρος μιλά για «χρυσήν σειρά» αναΦέ·

ρεται. mθανότατα, στο Σείριο, το ακτινοβόλο και λαμπερό άστρο. Μάλι

στα ο Σε(ριος, ως «κύων του Ωρίωνος» λόγω της θέσης του

κοντά στον αστερισμό αυτό, χρησιμοποιείται από τον Όμηρο και σε

παρομοιώσεις που αφορούν τον Αχιλλέα και τον Έκτορα. Πιθανόν, λοι

πόν. το άστρο του Αχιλλέα και της Βεργίνας των Μακεδόνων να είναι ο

λαμπερός Σείριος. που αντιπροσωπεύει το ΦΩΣ της Ελλάδας και οι αχτί

νες του, τους διάφορους λαούς που φωτίστηκαν με την ευεργετική ακτι

νοβολία του ελληνικού πολιτισμού.

Εδώ πρέπει να επισημάνουμε και τη διορατική ενέργεια του Ερρίκου

Σλήμαν να στηριχθεί πάνω σε ανάλογη παράδοση για τις έρευνές του.

Έτσι, μελετώντας τη λα·ίκή ονομασία του λόφου «Χισαρλίκ» διαπίστωσε

πως στη γλώσσα του Τούρκικου λαού σημαίνει κάτι σαν «παλατάκΙ.».

Αυτή του η αντίληψη τον οδήγησε στην σπουδαία ανακάλυψη της Τροί

ας.

6) ΟΙ ΑΚΡΟΠΟΛΕΙΣ ηlΣ ΠΑΠΠΑΣ

Το χωριό Πάππα, που για ένα

διάστημα ονομαζόταν Μεσοχώρι

Μακρακώμης, κατέχει σπουδαία

γεωγραφική θέση στη βορειοδυτι

κή λεκάνη του Σπερχειού. αγγίζο

ντας τα θεσσαλικά όρια. Εκεί δια·

σώζονται δύο σπουδαίες προίστο

ρικές Ακροπόλεις. Διάφορες ντό

mες παραδόσεις καθώς και τα γρα

πτά του Αθ. Καψιώτη στα έργα του

Θ λ · . . θ Η Προ/·οτορ'." Ακρ6πολη πdππα,'« εσσα οι οι πρωτοι αυτοχ ονες .._,
Έλληνες» και «Δόλοπες», αναΦέρουν ότι τα κάστρα αυτά υπήρξαν στρα

τόπεδα του βασιλείου του Αχιλλέα, ελέγχοντας από βορρά τις επιδρομές

των θεσσαλικών Φύλων.

Μάλιστα το ένα από αυτά που βρίσκεται στο «Κοτρώνι της νύφης».
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Φέρει εξωτερικό κυκλώπειο τείχος και εσωτερικό κτίσμα που πιθανόν

αποτελούσε τμήμα αρχαίου ναού. Επίσης ο χώρος που συναντάμε πρo~

τού ΦθάσουμΕ από το χωριό στο κάστρο, δηλ. η τοποθεσία πάνω από τα

«Πλατανάκια», πιστεύετε, λόγω της στρωματογραΦίας της, ότι ήταν το

νεκροταφείο του στρατοπέδου.

7) Η θΥΣΙΑ ΣΕ ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟ ΤΗΣ MEfAAHΣ ΚΑΨΗΣ

Αγάς της περιοχής της δυτικής Φθιώτιδας κατά την Τουρκοκρατία.

προκειμένου να εξευμενίσει το κακό και την αρρώστια που βασάνιζε το

γιο του, παρακινούμενος από την vt6ma λαϊκή ιστορική παρά

δοση. πρόσφερε θυσία (Εκατόμβη)σε κεφαλόβρυσοτου χωριού Μεγά

λης Κάψης, μιμούμενοςτις θυσ(εςπου πρόσφερανοι Αχαιοίτου Αχιλλέα

στο θεοποιημένοτότε Σπερχειό. Έτσι διαπιστώνουμετην ισχυρή επιρροή

που ασκεί η παράδοσηστη νεότερη γενιά.

Αγα:πητο( μου! Παρ' όλο που η παράδοση είναι μια λεπτή κλωστή για

να στηρίξουμε με ασΦάλεια την ιστορία, αν καταΦέρουμενα την QΠO

κωδικοποιήσουμεορθά, θα οδηγηθούμεσε κάποιααδιαμφισβήτηταιστο

ρικά συμπεράσματα.Γι' αυτό, θαρρώ, αξίζει να την ερευνούμεκαι να τη

διασώζουμε!

Σας ευχαριστώπολύ που είχατε την καλοσύνηκαι την υπομονήνα με

ακούσετε!
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ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΗΓΕΣ

- Αντωνόπουλος Νικ. «ο Αχιλλέας και ο Αγιος Γεώργιος», εκδ. Κουτσανδρέας, 1998.
_Αριστοτέλης,«Μετεωρολογικά»,«Πολιτικά».

- Veπneιιle Ε. «Ελλό.ς εποχή του χαλκού».

- Δακορώνια Φ. - Μπούγια Πολ. «Τον καιρό των Μυκηναίων στη Φθιώτιδα». Λαμία,

1999.
_Ηρόδοτος, «Ιστορία».

- Θουκυδίδης, «Ιστορ(α» τΙ.

- Κακριδής Ι. «Οι αρχαίοι Έλληνες στη νεοελληνική μας παράδοοψ.

- Κανακάρης Ν. «Η αστρονομία στην αρχαία Ελλάδα», εκδ. Αρχέτυπο.

- Καραγκούνης Γ. «Γνωρίστε τον Ασβέστη».

- Κώνστας Χρ, «Σε'eιος και Μακεδόνες- μια παράξενη σχέση», εκδ. Αρχάτυπο.

- Λάμπου Ανδρέας, «Ιστορία Φτέρης Φθιώτιδας», Αθήνα, 1973.
- Μελέτη ι.Γ.ΜΕ. PACTvo115, 1986.
- Μπλούκας Στ. «Τα τοπωνύμια του χωριού Πάππα Μακρακώμης Φθιώτιδας», 1992.
- Ομήρου «Ιλιάδα».

- Πανταζής Β. «Ομηρική ΓεωγραΦία και Ομηρική Εποχή», εκδ. Καστανιώτη.

- Πάριο χρονικό

- Παπαχρήστος: Κ. «Ελλάδα Σπερχειός ποταμός».

- Πρωτόπαπας Στ. " Ο κασσίτερος και ο μπρούντζος κατά την αρχαιότητα», Corpus,
Τ.72.

- Χατζής Αντ., «Επι,τηρ(ς Φιλολ. Συλ. Πανεmστημίoυ Αθηνών», Αθήνα, 1935-35.
- Χορμδβας Β., «Ιστορία της Μακρακώμης.». 1990.

ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣΠΗΓΕΣ

Ευχαριστώθερμά όλους όσους βοήθησανμε οποιονδήποτετρόπο στην διεξαγωγή της

παραπάνωέρευνας. Ιδια(τερα ευχαριστώτους;

- Ευθυμίου Κώστα, φυσικό, από το Πλατύστομο

- Σαντάρμη Γιάννη. λογοτέχνη, από το Αρχάνι

- Καραμέρη Γιάννη, εmχειρηματία υαλοmνάκων, από το Αρχάνι

- Μπλούκα Σταύρο, υπάλληλο Νοσοκομείου Λαμίας, από την Πάππα

- Ρίζο Δημήτριο, βιολόγο ιχθυολόγο, από την Πάππα &
- Φύκα Περικλή, ιστοριοδίΦη, cuΏ τον Τυμφρηστό.

- Καλλιώρα Γεώργιο, κάτοικο Βίτωλης

- Νέλλα Νικόλαο, κάτοικο Πτελέας

- Κυρ(τση Γεώργιο κάτοικο Φτέρης

- Κουμαντάνο Χρήστο, κάτοικο Αγίου Γεωργίου
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Ευθυμίου Τάκης

ΒΙΟΙ-ΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Ο Τάκης Ευθυμίου είναι εκπαιδευτικός Πρωτοβάθ

μιας Εκπαίδευσης. Ιδιαίτερα λατρεύει και ερευνά την

τοmκή Ιστορία και ΛαογραΦία. Είναι μέλος του «Ομί

λου Φθιωτών συγγραΦέων και λογοτεχνών». Σήμερα ζει

και εργάζεται ως δάσκαλος στη Λαμία.

Η εργογραΦία του περιλαμβάνει τα πονήματα:

Ι. «Ξορκισμός στη λήθη-Σκόρmες λαογραφικές σελιδες απ' το χωριό

μου Άγιο Γεώργιο Φθιώτιδαρ). Εκδόθηκε από τον Πολιτιστικό Σύλλογο

του Αγ(ου Γεωργίου το 2005.
2. «Αναζητώντας ίχνη του Ομηρικού Αχιλλέα στην κοιλάδα του Σπερ

χειού». Έργο συλλογικό. Εκδόθηκε από το Εκλλησιαστικό Συμβούλιο

Αγίου Νικολάου Πτελέας το 2006.
3. «Φυτά και Ζώα του τόπου μας: Μύθος και Λαίκή παράδοση». Σε

συνεργασία με τον ποιητή Γιάννη Σαντάρμη. Υπό έκδοση.

4. «Ομηρικός Αχιλλέας: Τέχνη και Ποίηση». Καλλιτεχνική και ποιητι

κή συλλογή. Υπό έκδοση.

5. «Ασβεστες Μνήμες», φωτογραφικό οδοιπορικό στο Αγιωργίτικο

παρελθόν. Υπό έκδοση.

6. «Το ξυλόγλυπτο τέμπλο Αγίου Νικολάου Ζιώψης - Ένα εξα(ρετο

δείγμα λαίκής τέχνης», ιστορικοθρησκευτικό μελέτημα. Υπό έκδοση
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ΕIΣΗrΗΤΗΣ

Κανέλλος Βασίλειος,

Δάσκαλος· συγγραφέας

θΕΜΑ

«Αχιλλέαι; και Σπερχειός ποταμός»

Η
πατρίδα του Αχιλλέα αποτέλεσε και αποτελεί ένα αινιγματικό

και ακανθώδες ζήτημα. Υπή@ξε; Ο Όμη@ος λέγει ναι. Ο Αχιλ

λέας έχει ένα πραγματικό βασίλεω, με γεωγραφικά όρια, γείτονες

λαούς, πόλεις, λαό δικό του, όπου κέντρο του βασιλείου του και σημείο

αναφοράς είναι ο ποταμός Σπερχειός.

Σήμερα. κάθε αναφορά στην πατρίδα του Αχιλλέα φαντάζει ένα άπια

στο όνειρο, αφού τίποτε ουσιαστικό δε βρέθηκε, που να τον συνδέει με

έναν ρεαλιστικό χώρο. Οι Μυκήνες, η Πύλος, η Τύρινθα ... , ιδιαίτερες

πατρίδες ομηρικών ηρώων, ανεβρέθηκαν και έδωσαν πλούσια στοιχεία

για την ελληνική προ"ίστορία, δεν απσκαλύΦθηκαν ακόμη η Φθία ή η

Ελλάς.

Τα μυστικά των Φθιωτικών ανακτόρων, οι πινακίδες, οι τάφσι της βασι

λικής οικογένειας, προσωπικά αντικείμενα ... ,όλα αυτά, που μπορούν να

δώσουν οντότητα στο μύθο, δεν ήρθαν ποτέ στο Φως, για να επιβεβαιώ

σουν την ομηρική αΦήγηση. Πολλά είναι τα ερωτηματικά, που συνοδεύ

ουν αυτή τη δυσκολία στον εντοπισμό τους. Μήπως, τελικά, αυτός ο εντο

πισμός τους απέτυχε, επειδή ακολουθήθηκαν εντοπισμοί, που πρότεινε,

κυρίως, η μεταγενέστερη του Ομήρου γραμματεία και αγνοήθηκε ο Όμη

ρος;

Επειδή η θεωρητική προσέγγιση του ζητήματος αΦήνει περιθώρια για

ποικίλες απόψεις, τίθεται ένα βασικό ερώτημα που πρέπει ν' απαντηθεί:

«Πού, λοιπόν, και με ποια επιχειρήματα θα μπορούσαμε να ορίσουμε το

βασίλειο του Αχιλλέα;» Κατά την άποψή μας η θέση του βασιλείου μπο

ρεί να προσδιορισθεί σε σχέση με το μοναδικό σταθερό του στοιχείο, που

αναΦέρεται στην Ιλιάδα και αυτό είναι ο Σπερχειός ποταμός. Παραθέτο

ντας επιχειρήματα, τα οποία αντλήσαμε, κυρίως, από την ελληνική μυθο

λογία και τον Όμηρο, θα προσπαθήσουμε να τεκμηριώσουμε τη στενή

σχέση μεταξύ Αχιλλέα και Σπερχειού και της κοιλάδας που διαρρέει.

Ο Διογέννητος Σπερχειός αναΦέρεται με πολύ χαρακτηριστικό τρόπο

στο μύθο της Πολυδώρης, της κόρης του Πηλέα, που τη γονιμοποιεί ο

ίδιος ο Θεός- ποταμός, που ρέει και ζωογονεί το βασίλειο. Το έκγονο από

αυτή τη συνεύρεση, ο Μενέσθιος, γιος του θεού, είναι μαχητής στον κοινό

αγώνα κατά της Τροίας, συντροΦιά με το νόμιμο βασιλιά (ή διάδοχο) του
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230 Κανέλλας ΒασιλεlOς

τόπου, τον Αχιλλέα, που προστατεύει ο θεός- ποταμός.

Ένα άλλο σημείο στο οποίο πρέπει να επικεντρώσουμε την προσοχή

μας είναι τα λόγια του Αχιλλέα, μπροστά στη νεκρική κλίνη του αγωτη

μένου φα-ου του Πατρόκλου:

«.. Σπερχειέ, άδικα σου έταξε ο πατέραςμου πως,

όταν εγώ γυρίΩω. εκεί στην πατρικήμου γη, για χάρη σου,

θα έκοβα τα μαλλιάμου και θα σου πρόσφερα ιερή, πλούσια θυσία

και πως εκεί θα έαφαζα πενήνταβαρβάτακριάρια στις πηγές σου,

όπου έχει τέμενος και ευώδηβωμό...» (Ψ 144-147).
Ο διάδοχος βασιλιάς. μπροστά στο λαό που προέρχεται από τη Φθία

και λατρεύει τον «επιχώριο}) ποταμό, νιώθει το ιερό χρέος V' απευθυνθεί

ενώπιόν τους στον τοπικό προστάτη (θεό-ποταμό), και με παράπονο και

μεγάλη λύmι να πει δημόσια ότι θα αθετήσει το καθιερωμένο αΦιερωμα

τικό «δώρφ) προς τιμήν του. Δηλαδή, υπενθυμίζοντας την ευχή του

Πηλέα, «να του αποθέσει στις πηγές την κόμη του γιου του», μαζί με

«ιερή εκατόμβη», πλούσια θυσCα, γνωστοποιεί σε όλους ότι η τελετή προ·

σφοράς δε θα εκτελεστεί, γιατί το τιμητικό δώρο θα :rτρOσΦερθεί στο

νεκρό ήρωα Πάτροκλο.

Η συνήθεια αυτή φαίνεται ότι είχε μεγάλη σημασία στα πρώιμα

λατρευτικά έθιμα των ελληνικών Φύλων (Δαναών -Αχαιών- Ιώνων), που

η σχέση τους και η νοηματική τους σύνδεση με τους ποταμούς και το

νερό διατηρείται στα ίδια ονόματα που έφεραν. Οι πρώτες συλλογικές

ονομασίες των ελληνόγλωσσων Φύλων, που χρησιμοποιεί ο Όμηρος, προ·

έρχονται, ως ελληνικές λέξεις, από ρίζες που σημαίνουν «νερό>,. Αχαιός

από τη ρίζα akw = νερό, Δαναός από την ινδοευρωπα·ίκή ρίζα danu =
νερό, Ίωνας από την ινδοευρωπα"ίκή ρίζα is =θεραπεία, ορμή. Επίσης ο

γενάρχης Δευκαλίωνας από το δευ, του ρήματος δεύω= βρέχω. Σχέση με

το νερό έχει και το όνομα του Αχιλλέα που παράγεται από την ίδια ρίζα

με τη λέξη Αχαιός, που προαναΦέρθηκε. Η πεποίθηση ότι οι ποταμοί

είχαν μεγάλη δύναμη για την ανάπτυξη των παιδιών και ότι το νερό

κάποιων πηγών είχε ζωογόνο δύναμη, ήταν βαθιά ριζωμένη στους προ·

γόνους μας και δεν είναι τυχαίο ότι πολλές γενεαλογίες ηρώων προέρχο·

νταν από ποταμούς.

Συνεπώς, η εκδήλωση τιμής και λατρείας από τον πατέρα ενός νέου

στους ντόπιους ποταμούς, ήταν πράξη «εmβεβλημένη», που σήμαινε μια

τελετουργία, πολύ αρχαία, κοντά στο νερό, την πηγή ζωής και πλούτου,

που γινόταν όχι μόνο στους ποταμούς, αλλά γενικά, στις πηγές, στην

αρχή των υδάτων (και της ζωής), που άρδευαν και ζωογονούσαν ολό·

κληρες περιοχές. Για να εννοήσουμε καλύτερα τις ομηρικές αναΦορές θα

αναφερθούμε επιγραμματικά σε κείμενα ιστορικών ερευνητών, σχετικά

με την αρχαία ελληνική θρησκεία.

Συ'(ιtεκριμένα. ένας αξιόλογος επιστήμονας, ο w. Burkert, σχολιάζει: « Η
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..Aχιλλtας και Σπερχειός ποταμός» 231

ιδέα ότι οι ποταμοί είναι θεοί και οι πηγές νύμφες είναι βαθιά ριζωμένη,

όχι μόνο στην ποίηση, αλλά στην πίστη και στην τελετουργ{α, Η λατρε{α

αυτών περωρίζεται μόνο από το γεγονός ότι συνδέονται αναπόσπαστα

με έναν ιδιαίτερο τόπο, Κάθε πόλη τιμά το δικό της θεό ποταμό, τη δική

της πηγή, Για τον ποταμό ιδρύεται τέμενος και σε ορισμένες περιπτώσεις

ακόμα και ναός, Αγόρια και κορίτσια, κατά την ενηλικiωση τους, προ

σφέρουν τα μαλλιά τους, αναθήματα αΦιερώνονται σε οικίσκους πηγών,

ζώα σφαγιάζονται μέσα στους ποταμούς και στις πηγές»,

Το γεγονός ότι στο κείμενο αναΦέρονται οι λέξεις τέμενος, βωμός και

Jιηγές του ποταμού, αυτό σημαίνει ότι, όχι μόνο η τελετουργία, που έχει

τους απαραίτητους τελετουργικούς χώρους, την υποδομή (βωμός), ελέγ

χεται από τον Πηλέα, αλλά και ότι και οι Jιηγές, και όλη η ροή και η

χρήση των υδάτων του Σπερχειού ανήκουν στον ίδιο, Όλα δείχνουν τη

στενή σχέση ποταμού-βασιλιά και τη δικαιοδοσία του Πηλέα σε όλη την

κοιλάδα εκατέρωθεν της ροής του, γιατί αυτός είναι ο τοπικός θεός ποτα

μός, στον οποίο μόνον αυτός προσωπικά, και ο γιος του, από όλους του

βασιλείς της Φθίας μπορεί να εύχεται, Ο προστάτης θεός δικαιούται να

γονιμοποιήσει την κόρη του βασιλιά Πηλέα, την Πολυδώρη (εύΦορη γη),

ώστε ο γιος του Σπερχειού, ο Μενέσθιος (Π 175) να μεταΦέρει ως στοιχείο

της ύπαρξής του τη θε"ίκή δύναμη στο βασιλικό γένος και ο οποίος δικαι

ωματικά, ως απόγονος του θρόνου, διοικεί ένα από τα πέντε στρατιωτι

κά σώματα του Αχιλλέα.

Ο ίδιος ο Αχιλλέας υπόσχεται να προσΦέρει τα μαλλιά του στο Σπερ

χειό, μετά την επιστροΦή του. Λογικά αυτό μπορεί να εξηγηθεί μόνο αν ο

λαός, που ήρωές του ήταν ο Πηλέας και ο Αχιλλέας, κατείχε την κοιλά

δα του Σπερχειού. Αποτυπώνεται έτσι μια πραγματικότητα, ότι δεν μπο

ρεί να αποσπασθεί το βασίλειο του Αχιλλέα από την κοιλάδα του Σπερ

χειού, ούτε και ο Σπερχειός από την παράδοση των Μυρμηδόνων- Ελλή

νων" Είναι κάπως παράλογο ο Σπερχειός ποταμός να λατρεύεται σε μια

άλλη περιοχή ως θεός, τη στιγμή που ούτε τα νερά του προσΦέρει εκεί,

ούτε κάνει εύφορη τη γη, για να ανταμείβεται τιμητικά και ο ντόm.ος

βασιλιάς να του προσΦέρει την κόμη του διαδόχου του. Αλλωστε και η

μεταΦορά εκατό βοδιών ή πενήντα κριαριών από ένα μακρινό τόπο στις

πηγές άλλου ποταμού για να θυσιαστούν Φαντάζει προσπάθεια αρκετά

χρονοβόρα και επίπονη.

Το νόημα της ευχής του Πηλέα για τη θυσία και ο μύθος της γονιμο

ποίησης της κόρης του βασιλιά αποδεικνύουν με σαΦή τρόπο το τι δήλω

ναν οι ανάλογοι μύθοι, που είχαν ως θέμα τη συνεύρεση ποταμού (θεού)

και κόρης (άρχοντα), δηλαδή συμβόλιζαν τη σχέση ποταμού- εύφορης

γης και συνεπώς, αγαθών-λαού ή πλούτου- βασιλικής εξουσίας.

Αυτά τα δύο νευραλγικά σημεία (επίκληση-γονιμοποίηση) είναι κατά

τη γνώμη μας ατράνταχτα στοιχεία που τεκμηριώνουν τη στενή σχέση
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Αχιλλέα και Σπερχειού. Βέβαια, αυτή η προσέγγιση «εκτοπίζει» το βασί

λειο του Αχιλλέα έξω από τις πεδινές και εύφορες θεσσαλικές περιοχές

και το καθιστά στενόχωρο και περιορισμένο, με ελάχιστα εδάφη προς τη

νότια Θεσσαλία, όμως πιστεύουμε ότι ως άποψη δεν αποτελεί καθόλου

υπερβολή, ούτε είναι μακριά από το νόημα των ομηρικών αναφορών. Ο

Αχιλλέας, σύμφωνα με τον κατάλογο των πλο(ων, όπου απαριθμούνται

οι δυνάμεις των Αχαιών στην εκστρατεία κατά της Τροίας, έχει μαζί του

50 καράβια και 2500 άντρες, μικρή, συγκριτικά, δύναμη σε σχέση με

άλλους βασιλείς, διοικούσε μόνο 5 πόλεις ή περιοχές και είχε μικρή εm.ρ

ροή στο στράτευμα, όπως φαίνεται κατά τη διαφωνία του με τον αρχι

στράτηγο Αγαμέμνονα, όταν ουδείς βασιλιάς, Φιλος ή γείτονάς του

συντάσσεται με εκείνον. Συνεπώς, και πάντα κατά το Όμηρο, ο Σπερχει

ός και η κοιλάδα του, ως γεωγραφική και πολιτική οντότητα, αποτελεί

σημείο αναΦοράς μόνο για τον Αχιλλέα και το γιο του Νεοπτόλεμο.

Μια άλλη απορία που m.θανόν να δημωυργείται, όταν κάθε προσέγ·

γιση περικεντρώνεται γύρω από το Σπερχειό, αφορά τη σταθερότητα της

συγκεκριμένης ονομασίας του Σπερχειού και η ταύτισή του με την κοιλά

δα του Μαλιακού κόλπου. Θα μπορούσε κανείς να αναρωτηθεί αν ποτα

μός Σπερχειός, πέραν του Ομήρου, αναφέρεται σε άλλα κείμενα ως ποτα

μός της περιοχής όπου βρίσκεται και η σημερινή κοιλάδα. Τόσο ο Ηρό

δοτος και ο Παυσανίας, όσο και άλλοι ιστορικοί και συγγραφείς, συντή

ρησαν το όνομά του, συνδέοντας το πάντα με την περιοχή της νυν Φθιώ

τιδας. Είναι λοιπόν γεγονός ότι ο ποταμός διαΦύλαξε, όχι μόνο το όνομά

του, αλλά και μια σταθερή γεωγραφική ταύτιση με τη συΥι!εκριμένη κοι

λάδα, που, όπως φαίνεται, για εκατοντάδες χρόνια κράτησε ζωντανές

μνήμες και λαούς. που, είτε κοντά σ' αυτόν ή απομακρυσμένοι, συντήρη

σαν τους μύθους. Εκείνο όμως που προκαλεί ιδιαίτερη εντύπωση είναι ότι

ο Σπερχειός ποταμός, από το 140 αιώνα μΧ. και μετά, καταγράφεται με

την ονομασία «Ελλάδα», όπως πιστοποιείται από περιηγητές κυρίως και

διάφορους χάρτες.

Μια ονομασία που αναβιώνει, ανεξήγητα, τη σχέση ανάμεσα σ' αυτόν

και στο όνομα «Ελλάς», την οποία ο Όμηρος δύο χιλιάδες περίπου χρό

νια νωρίτερα αποδίδει στον αρχαίο λαό της περιοχής, τους Μυρμηδόνες,

τους οποίους πρωτοσυναντάμε στην Τροία, ενώ υποπτευόμαστε από τα

κείμενά του, ότι εκεί, κοντά στις όχθες του ποταμού. θα υπήρχε είτε η

περιοχή, είτε η πόλη Ελλάς. Αξιοσημείωτο είναι και το γεγονός ότι υπάρ

χουν μαρτυρίες (Προκόπιος 60ς αιώνας, Φραντζής Is0ς αιώνας κ.ά.),

σύμΦωνα με τις οποίες η κοιλάδα του Σπερχειού και μια ευρύτερη περιο·

χή γύρω από αυτόν έφεραν επίσης την ονομασία «Ελλάρ>. Η εντυπωσια

κή αυτή σύνδεση της ονομασίας «Ελλάς» πόλης ή περιοχής, πότε με το

Σπερχειό και πότε με την κοιλάδα του, δείχνει να μην είναι, ούτε αυθαί-
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ρετη αλλά ούτε και τυχα(α, όταν μάλιστα, αποδεικνύεται μακροβιότατη

και επίμονη.

Όμως και η γεωμορφολογ(α της κοιλάδας, σε πολλές θέσεις της οποί

ας βρίιτι!ουν απόλυτη εφαρμογή οι οικιστικοί- στρατηγικοί κανόνες των

Αχαιών, καθώς και τα διάσπαρτα επιφανειακά ευρήματα (κτίσματα,

όστρακα κ.ά.), από τη λίθινη έως τη ρωμα'ίκή εποχή, μας πείθουν οτι ήταν

τμήμα του μυκηνα'ίκού κόσμου, όπως υποστηρίζουν επιφανείς ιστορικοί

ερευνητές και αρχαιολόγοι. Λόγοι που ασφαλώς συνηγορούν στην τε",

μηρίωση της άποψής μας.

Συμπερασματικά, η πατρίδα του Πηλέα και του Αχιλλέα, η Εριβώ

λακα Φθία, που κατά τον Όμηρο προσδιορίζουν το Πελασγικό Άργος, η

Άλος, η Αλόπη, η Τραχίνα, η Ελλάς και η Φθία και που οι κάτοικοι της

ονομάζονταν Μυρμηδόνες και Έλληνες και Αχαιοί (Β 681 -685), συνδέε
ται αναπόσπαστα με το Σπερχειό και την κοιλάδα του, Έτσι λοιπόν, κάθε

προσπάθεια αναζήτησης και εντοπισμού, με ιστορικά και γεωγραφικά

δεδομένα, του βασιλείου του επιφανέστερου ήρωα της Ιλιάδας πρέπει,

κατά την άποψή μας, να έχει ακλόνητο, σταθερό και αμετακίνητο σημεΙΟ

αναφοράς, το ποτάμι των μύθων και των θρύλων, το ποτάμι των ηρώων

και των θεών, το Σπερχειό.

BIBΛIOΓPAΦIA·ΠHfEΣ
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ΒιοrΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Ο Βασίλης Κανέλλος γεννήθηκε στη Σπερχειάδα, όπου τέλειωσε τις εγκύ

κλιες σπουδές του. Σπούδασε παιδαγωγικά στην Παιδαγωγική Ακαδημία

Λαμίας και υπηρέτησε ως δάσκαλος σε σχολεία της Δυτικής Φθιώτιδας.

Επί σειρά ετών συμμετείχε στα αυτοδιοικητικά και πολιτισμικά δρώμενα

της ιδιαίτερης πατρίδας του. Είναι μέλος του Ομίλου Φθιωτών Λογοτε

χνών και Συγγραφέων, έχει συγγράψει τρία βιβλία ιστορικού και λαο

γραφικσύ περιεχομένου και έχει δημοσιεύσει δεκάδες άρθρα και δοκίμια

σε τοπικές εφημερίδες και περιοδικά. Σήμερα υπηρετεί ως δ/ντής στο 20
Δημοτικό Σχολείο Σπερχειάδας.
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ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

Ζήσης Ιωάννης

Δημοσιογράφος - Συγγραφέας

θΕΜΑ

οιι:Η διαχρονική ολιστική θεώρηση της στρατηγικής και πολιτικής

ιστορίας του Φθιωτικού χώ@ου από την α@χαιότητα μέχ@ι σήμε@ω"

Θ
α ήθελα να ξεκινήσω την ομιλία μου από τις ευχαριστίες για το

γεγονός ότι άλλο ένα επιτυχές, όπως όλα δείχνουν, συνέδριο

διευρύνει τους ορίζοντες της τοπικής κοινωνίας για αυτογνωσία, προ

βάλλει τον τόπο και συνεχίζει μια παράδοση που ξεκίνησε από το Πνευ

ματικό Κέντρο Σταυρού. Παράλληλα θέλουμε να ευχηθούμε στο Πνευ

ματικό Κέντρο Σταυρού ό,τι καλύτερο και στους συντελεστές του βέβαια

για το έργο το οποίο επιτελούν και για τη δημιουργικότητά τους. Πιστεύ

ουμε ότι τα συνέδρια Φθιωτικής ιστορίας μπορούν να αξιοποιηθούν πολ

λαπλώς και θα είμαστε αλληλέγγυοι με όλους που βλέπουν στα συνέδρια

αυτά μια δημιουργική πολιτιστική έκφραση, μια επιστημονική δημιουργι

κότητα και μια κοινωνική ωφελιμότητα.

Στο παρελθόν είχαμε αναπτύξει δύο θέματα, το Λαμιακό πόλεμο και

το Μύσωνα τον Οιταίο. Σ' αυτό το συνέδριο επιλέξαμε να προσεγγίσου

με ένα θέμα με όχι μεμονωμένη χρονική γεωγραφική προσωπική αναφο

ρά, επειδή ακριβώς πιστεύουμε ότι η γενικότερη εμπειρία που έχει συγκε

ντρωθεί από τα συνέδρια Φθιωτικής ιστορίας μπορεί να μας βοηθήσει να

προσεγγίσουμε διαχρονικά τα ζητήματα της στρατηγικής και πολιτικής

θεώρησης του Φθιωτικού χώρου και παράλληλα ολιστικά.

Ας δούμε όμως τι εννοούμε με τον όρο «ολιστική προσέγγιση». Η ολι

στική προσέγγιση δεν προσδιορίζεται από αναλυτικές και αναγωγικές

διαδικασίες, αλλά επιδιώκει να αναδείξει τις αλληλεπιδράσεις μέσα από

την ολότητα περιορίζοντας τους επιμερισμούς και αναδεικνύοντας δυνα

τότητες συνδετικής ματιάς. Βέβαια, έχει τις επιστημονικές της δυσχέρει

ες. Ωστόσο πιστεύουμε ότι το θέμα αυτό εναρμονίζεται με την προσπά

θεια του συνεδρίου, μέσα από τις πολλές αναλυτικές καταγραΦές, να

συνθέσει και να αντιμετωπίσει την ολότητα της Φθιωτικής ιστορίας.

Η ολιστική προσέγγιση μόλις τώρα αναδεικνύεται στις θετικές επι

στήμες, κυρίως μέσα από τη θεωρία των πολύπλοκων συστημάτων και

αρκετά λιγότερο μέσα στις επιστήμες του ανθρώπου. Θα επιχειρήσουμε

όμως μέσα από μια διεισδυτική προσπέλαση στην ολότητα και τη δια

χρονικότητα να κάνουμε την αναλυτική τεκμηρίωση, ανά Φάση της ιστο

ρικής εξέλιξης του Φθιωτικού χώρου, πολιτικά και στρατηγικά.

Πρέπει να σημειώσουμε ότι περιοριστήκαμε στη στρατηγική και πολι-

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:42:54 EEST - 54.226.8.97



236 Ζήσης Ιωάννης

τική ιστορία, αλλά αυτό δε σημαίνει ότι απαξιώνουμε την οικονομική για

παράδειγμα ή την πολιτιστική ιστορία της Φθιώτιδας, καθώς μάλιστα

θεωρούμε αυτές τις πλευρές της ιστορίας σαν υπόβαθρο για την κύρια

και κυρίως εμφανή στρατηγική, στρατιωτική και πολιτική ιστορία.

Διαχρονικά μπορούμε να διαπιστώσουμε δύο συγκεκριμένα χαρα

κτηριστικά ενοποίησης της θεώρησης του Φθιωτικού χώρου πολιτικά και

στρατιωτικά-στρατηγικά.

Το πρώτο που διαπιστώνουμε είναι ότι το μορΦολογικό του ανάγλυ

ΦΟ λειτούργησε σαν καθοριστικό στοιχείο, και αυτό είναι κοινοτοπία,

αλλά εδώ μας ενδιαΦέρουν οι δύο άξονες αυτού του μορφολογικού ανά

γλυφου. Ο πρώτος άξονας ήταν το πρώτο πέρασμα από τη Θεσσαλία στο

Δομοκό. τη Λαμία, σαν οχυρή θέση ελέγχου της κοιλάδας μέσα στο

Μαλιακό, το Σπερχειό και τελικά το πέρασμα των Θερμοπυλών, το οποίο

έβγαζε τόσο παραλιακά προς τη νοτιοανατολική Λοκρίδα, όσο και προς

τη βορειοδυτική Λοκρίδα και από κει και πέρα στο ανοικτό πεδίο της

Βοιωτίας ή προς την κατεύθυνση της Φωκίδας.

Ο δεύτερος άξονας ήταν ο άξονας της Δυτικής Φθιώτιδας, πάλι με

πρόσβαση από τη Θεσσαλία προς τη νότια Ελλάδα, αλλά δια μέσου των

ορεινών θέσεων, όπως αυτές αναδείχτηκαν και στην επιδρομή των Γαλα

τών, και μάλιστα στα Κοκκάλια. ή ακόμη και μέσα από τη σημαντικότη

τα των πόλεων και των θέσεων της Οίτης. Από τη μυθιστορική περίοδο

και την περίοδο της Αιτωλικής Συμπολιτείας, μέχρι την περίοδο της Φρα

γκοκρατίας και ως την πρόσφατη Εθνική Αντίσταση. αυτοί οι δύο άξο

νες επανέρχονται σε διαφορετικές συνθήκες. σε διαφορετικές χρονικές

περιόδους. Επανέρχονται σαν καθοριστικοί άξονες πολιτικής ανάπτυξης

αλλά και στρατηγικής και στρατιωτικής σημασίας.

Στον πρώτο άξονα έχουμε τη στρατηγική θέση των Θερμοπυλών, που

αναδείχτηκε στρατηγικά από την προ των Αμφικτιονικών συνεδρίων

περίοδο (καθώς πρέπει να εικάσουμε ότι τα Αμφικτιονικά συνέδρια

θεσμοθετήθηκαν για να σταματήσει η πολεμική και η ληστρική χρήση του

περάσματος των Θερμοπυλών. έτσι ώστε να σταματήσει να λειτουργεί το

πεδίο αυτό σαν πεδίο σύγκρουσης και πολέμου), μέχρι την αντ(σταση του

ελλαδικού χώρου στις εισβολές από την περίοδο των μηδικών πολέμων,

μέχρι και την πολύ πρόσφατη γερμανική εισβολή και την τελευταία μάχη

επί χερσαίου εδάφους του αγγλονεοζηλανδικού εκστρατευτικού σώμα

τος.

Παρατηρούμε ότι, μετά τη θεσμοθέτηση των Αμφικτιονικών συνε

δρίων, το πέρασμα των Θερμοπυλών λειτουργεί κυρίως σαν γραμμή άμυ

νας σε εισβολείς που έχουν κρατική οντότητα, όπως οι Πέρσες μέχρι και

τους Γερμανούς. και αυτό αναδεικνύεται ακόμη και σε μεγάλες συρρά

ξεις. όπως στους ελληνιστικούς πολέμους, με σημαντική αιχμή το Λαμια

κό πόλεμο. Το ίδιο ισχύει και για όλα τα σημεία αυτού του άξονα, από
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την περιφέρεια της περιοχής του Δομοκού και του Θεσσαλικού πεδίου,

μέχρι τη Λαμία και το Σπερχειό.

Ο άλλος άξονας αναδεικνύεται σε Φάσεις που υπάρχει μια χαλαρή

δομή διοίκησης και κρατικής οντότητας των εμπλεκομένων, ακόμη και

από εωβολείς όπως οι Γαλάτες, που μπορούν να θεωρηθούν ως ορδή.

Εδώ βλέπουμε την ανάδειξη των θέσεων και των πόλεων αυτού του

άξονα σε περιόδους ρευστότητας των κρατικών μορφωμάτων, όπως την

περίοδο της Φραγκοκρατ(ας ή των Συμπολιτειών, που αποτελούν χαλα~

ρά μορφώματα και όπου δεν υπάρχει αυτό που θα λέγαμε ωχυρή μεγάλη

εmκράτεια, όπως η ρωμα'ίκή αυτοκρατορία, το Βυζάντιο και το Οθωμα

νικό κράτος.

Το αντίστοιχο βέβαια ωχύει ακόμη και στην περίοδο της Εθνικής

Αντίστασης. Δηλαδή, επειδή ακριβώς οι ορεινοί όγκοι αποτελούν ένα

ευχερές πεδίο αντίστασης απέναντι σε παράγοντες JΊOυ εκλαμβάνονται

ως εχθρικοί και ως μη αποδεκτές διοικητικές οντότητες, χρησιμοποιού

νται ως πεδίο ανάπτυξης αντάρτικης δραστηριότητας.

Η παρουσίαση αυτών των δύο αξόνων, που έχουν διαχρονικότητα

και επαναλαμβάνονται, πρέπει να μας οδηγήσει και σε κάποια συμπερά

σματα για το ρόλο που είχε το μορφολογικό ανάγλυφο στην πολιτική και

στρατιωτική ολοκλήρωση του Φθιωτικού χώρου, τόσο στο κέντρο, στην

περιοχή της κοιλάδας του Σπερχειού και του Μαλιακού, όσο και στις

περιοχές του Δομοκού και της Λοκρίδας.

Ένα άλλο στοιχείο που θα πρέπει να προσεγγίσουμε. για να παρακο

λουθήσουμε το θέμα ολοκληρωμένα, είναι οι μεγάλες πολιτικές και στρα

τιωτικές μεταβολές που συνδέονται με τα τοπικά βασίλεια και πόλεις. Οι

κυριότερες από αυτές τις μεταβολές φαίνεται ότι συνέβησαν στην προ'ί

στορική περίοδο, την περίοδο της μυθιστορίας, και συνδέονται με δύο

κομβικά γεγονότα. Πρώτο τη θεσμοθέτηση των Αμφικτιονικών συνε

δρίων μέσα από την ιστορική εμπειρία που μας έφερε το πέρασμα των

Θερμοπυλών, τόσο στις τοmκές :πόλεις και τα τοπικά βασίλεια, όσο και σε

μια πολύ ευρύτερη ομάδα περιοχών και φυλών. Δεύτερο η κρίση που επέ

φερε στον ελλαδικό χώρο ο Τρωικός πόλεμος. Είναι φανερό ότι μετά από

τα Αμφικτιονικά συνέδρια αναπτύχθηκε ένα ηγετικό μεγάλο βασίλειο, το

βασίλειο της Φθίας, στο οποίο δεσπόζουν τα ονόματα του Πηλέα και του

Αχιλλέα. Το βασίλειο αυτό, εξ αιτίας του Τρωικού πολέμου, υπέστη μοι

ραίες γι' αυτό επιπτώσεις, με αποτέλεσμα την πολιτική και στρατιωτική

παρακμή της περιοχής ευρύτερα, καθώς απουσ(αζε ένας ηγετικός ενο

ποιητικός παράγων, αποτέλεσμα του Τρωικού πολέμου.

Ταυτόχρονα είναι φανερό ότι τα ΑμΦικτιονικά συνέδρια λειτούργη

σαν σαν παράγοντας παρέμβασης για την αποτροπή ενός ηγετικού ενο

ποιητικού παράγοντα, στη λογική ενός «διαίρειν και βασίλευε» από τρί

τους. Αυτό το βλέπουμε σε διαφορετικές Φάσεις, όπως στο Λαμιακό
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πόλεμο. Το πέρασμα των Θερμοπυλών θα παρείχε πολύ μεγάλη ισχύ σε

ένα ισχυρό πολιτικό υποκείμενο. όπως ήταν παλαιότερα το βασιλειο της

Φθίας στην περιοχή αυτή.

Δυστυχώς ιστορικές μαρτυρ(ες δεν υπάρχουν γι' αυτή την Τρωική

Φάση της τοπικής ιστορ(ας, ούτε βέβαια για τη μακρά χρονική περίοδο

που ακολούθησε. Δεν υπόρχει αυτό που θα λέγαμε αρχαιολογική τεκμη

ρίωση της ιστορίας της περιοχής αυτής ή ιστορική γραΦή, όπως αυτή

αρχίζει και διαφαίνεται από τον 5° πΧ. αιώνα.

ΤΟ δεύτερο στοιχείο που συγκρατούμεαπό τη διαχρονική προσέγγι

ση είναιτο γεγονός ότι μετά από τον Τρωικόπόλεμοη περιοχή μπαίνεισε

μια παρακμήκαι η στρατιωτικήκαι η πολιτικήσημασία της έγκειταιμόνο

στο ρόλο των τοπικών πόλεων και βασιλείων, στις αναμετρήσεις των

διερχομένωνστρατευμάτων,είτε αυτά είναι τα ελληνιστικά βασίλεια, οι

ελληνιστικοί στρατοί, είτε είναι οι αναμετρήσεις που γίνονται μεταξύ

Ελλάδαςκαι ελληνικώνπόλεων με τους Μήδους,είτε ακόμα στην περίο

δο της Ρώμης και του Βυζαντίου,

Η περιοχή ανακτά ξανά το αμιγώς εθνικό της ενδιαφέρονμε την επα

νάσταση του '21, ύστερα από τη ρωμα'ίκή κυριαρχία, όπου και πάλι ανα

δεικνύονται οι άξονες που προαναφέραμε. όπως ο άξονας Ζητούνι

Σάλωνα, όπου βέβαια αναδεικνύονταιλεπτομερειακά και οι στρατηγικοί

άξονες στο Λοκρικό πεδίο, Στη συνέχεια η περιοχή θα μπει σε μια στρα

τηγική παρακμή μετά τη διεύρυνση με την ενσωμάτωση της Θεσσαλίας,

που θα σφραγιστεί βέβαια με τον πόλεμο του '97 και τη μάχη της Ταρά

τσας, όπου μπαίνει πλέον σε μια διοικητική ομαλότητα μέσα στην ελληνι

κή επικράτεια,

Οι άξονες που αναδείχτηκαν, αλλά και τα βασικά πολιτικά συμπε

ράσματα από την πολιτική και στρατιωτική μεταβλητότητα της πολιτικής

και στρατιωτικής ισχύος της περιοχής, είναι καθοριστικά για να δούμε

ακόμη και το μέλλον.

Με αυτήν την ελπίδα, θεωρούμε ότι έχει μια πρόσθετη χρησιμότητα

αυτή η ιστορική ματιά, με όλους τους κινδύνους γενίκευσης,
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ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣΗΜεΙΩΜΑ

Γεννήθηκε το Ι 958 στην Αθήνα, είναι έγγαμος και διαμένει στη

Μάκρη Νομού Φθιώτιδας από το 1985.
Ξεκίνησε σπουδές στο Οικονομικό Τμήμα της ΑΣΟΕΕ απ' όπου με

εξετάσεις συνέχισε στη Παιδαγωγική Ακαδημία Λαμίας, μετά συνέχισε

τις σπουδές στο τμήμα Πολιτικής Εmστήμης και Ιστορίας του Παντείου

Πανεmστημίου. Είναι συγγραΦέας & δημοσιογράφος. Είναι εκπρόσωπος

της ΜΚΟ ΣΟΛΩΝ, μέλος της Επταμελούς Γραμματείας του Πανελλήνι

ου Δικτύου Οικολογικών Οργανώσεων (ΠΑΝΔΟΙΚΟ) από το 2000 και

μέλος της επταμελούς γραμματείαςτου Δικτύου ΕθελοντικώνΟργανώ

σεων της ΣτερεάςΕλλάδας.Είναι μέλος του ΑνώτατουΣυμβουλίουΑπο

νομής του Οικολογικού Σήματος (ΑΣΑΟΣ), και εκλεγμένος γενικός

γραμματέαςτου Δ.Σ του Εθνικού ΠάρκουΣχινιά Μαραθώνα.Έχει συμ

μετάσχει σε πλήθος συνεδρίων και διαβουλεύσεων ως εισηγητής και

εκπρόσωποςΜΚΟ.

Είναι μέλος του Δ.Σ. της σύμπραξηςεταίρων στο πρόγραμμαEQUAL
με τίτλο «Τελικό Όριο». Έχει συντονίσει πλήθος τηλεοπτικών εκπομπών

για το περιβάλλον και έχει διδακτική εμπειρία για περιβαλλοντικά θέμα

τα μέσω συνεργασίας με Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης. Ήταν

υπεύθυνος υλοποίησης του προγράμματος «Βιώσιμη Ανάπτυξη» με τίτλο

«NATURA Σπερχειού Μαλιακού». Μέλος της συντονιστικής ομάδας για

το Βιώσιμο Τουρισμό στο πρόγραμμα LlFE «Green Marathon» του Εθνι

κού Πάρκου Σχινιά Μαραθώνα ως εκπρόσωπος του Δ.Σ. Συμμετείχε ως

εκπρόσωπος ΜΚΟ στην «εβδομάδα νερού» στα πλαίσια της Ελληνικής

Προεδρίας της Ε.Ε τον Ιούλιο 2003. Μεταξύ άλλων έχει συγγράψειτα

εξής βιβλία «Ειρήνη και Διανόηση»,«Ελλάδα Ορθοδοξία& Ευρώπη σε

κρίση», «Ανθρώmνο και Πλανητικό Αδιέξοδο». «ο κόσμος μετά το AIDS
και την οικολογική καταστροΦή». 4 εκπαιδ.ευτικά πακέτα για το περι

βάλλον στα πλαίσια ενός προγράμματος EQUAL, «βιώσιμη ανάπτυξη και

ποιότητα ζωής», «πράσινο εmχειρείν». «οδηγός διαχείρισης περιοχής

NaΙUra Σπερχειού Μαλιακού Κόλπου» κλπ.

Συμμετέχει σε πλήθος εθελοντικών, Φιλοζωικών και άλλων δράσεων.

Ασχολείται με τη φωτογραΦία, τη ζωγραφική, και την ποίηση. Ζει βιο

ποριστικά κυρίως από την Φυστικοκαλλιέργεια.
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ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΕΣ

Φιλίτσα Τιλελή Κωνσταντίνα Ψαl10γιάννη

Αρχαιολόγος Αιπαιολόγος

ΙΔ' Ε"ΚΑ ΙΔ' Ε"ΚΑ

θΕΜΑ

Πρώτη παρουσίαση αγροικίας υστερορωμαϊκών χρόνων στη θέση

-4<:Αγία Τριάδαιι. στο Δ. Δ. θερμomιλών, του Δήμου Λαμιέων.

Σ
το πλαίσιο εργασιών κατασκευής του Α/Κ ΠΑΘΕ, στην περιοχή

των Θερμοπυλών, στη θέση «Αγία Τριάδω>. εντοπίστηκε και ανα

σκάΦθηκε από την ΙΔ' ΕΠΚΑ, σε μια άγνωστη ως εκείνη τη στιγμή

αρχαιολογικά θέση, μια αγροικία υστερορωμα'ίκής εποχής* (Ε.κ. Ι).

Εικ. 1 ΛoρυΦιJρικτj λήψη του πετάλου του Μαλιακού

με oημειωμivη rη θέση rης αvαuκαΦτiς (πηγή: Google)

Η θέση βρίσκεταιστις χαμηλές υπώρειες του όρους Καλλιδρόμου.με

εξαιρετική θέα στο Μαλιακό κόλπο και απόλυτη εποπτεία της πεδινής

*ΕυχαριστίεςοΦεΙλονταιστην κ. Μαρία - Φωτεινή ΠαπακωνσταντΙνου, Προϊσταμένη

της ΙΔ' ΕΠΚΑ για την παραχώρηση της μελέτης του υλικού, τηνενΟάρρυνση και την υοο

στήρι.ξη σε όλα τα στάδια της εργασίας. Επίσης, στι.ς αρχαιολόγους κ. κ. Α. Μοονάκη, Ε.

Τζαμάρα, Μ. Κουτσολέλου, Κ. Βασιλειάδη για τη διεκπεραΙωση των εργασιών πεδ(ου και

στη σχεδιάστρια κ. Β. Χονδρογιάννη. Στον κ. Δ. Κατσούνη για τη φωτογράφηση του

υλικού και στον κ. Δ. Καλαμάτα για μέρος των εξωτερικών φωτογραφικών λήψεων. Στον

αρχαιολόγο κ. n. Τσέλεκα για την ταύτιση των νομισμάτων και τέλος, στην μηχανικό

ανακα(νισης και αποκατάστασης κτηρίων Τ. Ε. κ. Σ. Νικολάου για την αξονομετρική

αποκατάσταση της αγροικ(ας.
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λωρίδας γης μεταξύ θάλασσας και βουνού, σε κοντινή απόσταση από

τους κυριότερους κατά την αρχαιότητα οδικούς άξονες από και προς τη

Θεσσαλία αλλά και τη νότια Ελλάδα ( Εικ. 2).

'" , .. ,>ΟΙ .. ' ,,, ......

.'
~ '.

" .. "

Ι""·!.
.. )
\'

"-..

, "., , .""

\

( .. ----~

(

ε,κ. 3 Κάτοψη αΥροικ{ας

Εικ. 2. Αρχαίο, oδtxoi άξσvες Ανατολικής Οίτης (Π7Jrri: W. Κ. PritcheII,
Studies ί,. Arιcierιt Greek Topogrαphy, Part /V Passes, 1982, ρ. 126,Ιίκ. 6)

Το προσχωσιγενέςέδαφος. αποτέλεσματων διαχρονικώναποθέσεων,

σε συνδυασμό με την ύπαρξη φυσικώνυδάτινων πόρων, καθιστούν την

περιοχή ιδιαίτερα πρόσφορη

στην καλλιέργεια ως και τις

μiρες μας.

Η αγροικία, ακολουθώ·

ντας το πρότυποτου αρχαίου

ελληνικού οίκου,! αναπτύσ

σεται γύρω από μία κεντρική

αυλή. Πρόκειταιγια ένα εσω

στρεΦές, πολύχωρο οικοδό

μημα, συνολικού εμβαδού

344.85 Τ.μ., ορθογώνιας κάτο

ψης, με προσανατολισμό Β 
Ν και είσοδο στα νότια! (Εικ.

3).
Από τα σωζόμενα λείψανα

του κτηρίου διαmστώνονται δύο οικοδομικές Φάσεις οι οποίες όμως δεν

Ι. Βιτρουβ1ου .. Περί Αρχιτεκτονικής,» βιβλ{ο νΗ (μετάφραση - σχόλια Π. Λέφας), εκδό

σεις ΠΛΕΘΡΟΝ 1998, σελ. 43 κ.ε.

2. Για παρόμοιας κάτοψης αγροικια βλ. Α. G. Mckay ''Houses, Villas and Palaces ίη Ihe
Roman World"Comell UniversiIY Press, IIhaca, Ν. York 1977 ρ. 18, fig. 3
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βόρειας

Εικ. 4. Αποψη δurλου τοίχου

Δ. κt.ντρικήςαυλής.

δομούνται εξωτερικά της

απέχουνπολύ χρονικά μc:ταξύ τους. Στην πρώτη οικοδομικήΦάση, ανή

κουν τα θεμέλια των ισογείων χώρων οι οποίοι εκτείνονταικατά μήκος

της βόρειας, δυτικής και ανατολικήςπλευράς της αυλής. Οι τοίχοι είναι

κατασκευασμένοιμε αργολιθοδομήκαι σώζονταιστην πλειονότητάτους

στο εmπεδοτης θεμελίωσηςή λίγο πάνω απ' αυτό (μεγ. σωζ. ύψος: 0,50μ.

μεγ. σωζ. πλάτος: Ο,50μ.).

Πολύ σύντομα φαίνε

ται ότι η αγροικία δεν

επαρκεί για τις ανάγκες

των ιδιοκτητών της και

αναδιαμορφώνεται με

την προσθήκη ορόφου,

Μ.θανότατα π;!ψγο". Για

την ενίσχυση της στατι

κότητας του τελευταίου,

οι τοίχοι εκατέρωθεν της

κεντρικής αυλής, γίνο

νται διπλοί (μεγ. σωζ.

πλάτος: περίπου 1,40 
Ι,50 μ.), εμπλουτίζονται

με τμήματα πωρολιθων

και κονίαμα ως συνδc:ΤΙ

κό υλικό (Εικ. 4), ενώ

παράλληλα δύο κτιστές αντηρίδες

πλευράς του κτηρίου.

Τον ίδιο σκωώ πιθανώς εξυπηρετεί η λιθόκτιστη κατασκευή, τετρα

γωνικής διατομής, η οποία σώζεται στο βόρειο τμήμα της αυλής και για

την οποία εικάζεται ότι αποτελούσε στήριγμα του ορόφου ή βάση κλίμα

κας εισόδου σ' αυτόν. Η ύπαρξη πύργων αποτελεί μία από τις πιο βασι

κές διαφορές μεταξύ αστικών οικιών και αγροικιών. Οι πύργοι, εκτός

από την οχυρωματική τους λειτουργία, αντανακλούν και προβάλ/ουν

την οικονομική ευημερία του ιδιοκτήτη τους. Αναλυτικότερα χρησιμο

ποιούνται για αγροτικούς - αποθηκευτικούς σκοπούς, για λόγους επο

πτείας - ελέγχου του αγροκτήματος ή ακόμα και για τη διαμονή των

μελών της οικογενείας.

Είναι ευτυχές το γεγονός ότι διατηρείται ολόκληρη η κάτοψη του

οικοδομήματος. Παρόλα αυτά, τα ανασκαφικά δεδομένα δεν επαρκούν

για την πλήρη αποκατάσταση του τρόπου δόμησης του κτηρίου. Κάποι

οι από τους τοίχους της ανωδομής, ιδιαίτερα του ορόφου του πύργου,

ίσως αποτελούσαν ελαφρότερη κατασκευή, όπως εξάλλου συμβαίνει και

στη σύγχρονη παραδοσιακή αρχιτεκτονική.

Αντιθέτως. η εύρεση ίη situ εκτεταμένων στρωμάτων καταστροΦής
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πιστοποιεί τη στέγαση της αγροικίας με κεραμίδια (Εικ. 5).

Εικ. 5. Γενική άποψη αγροικίας'ΡΕ τα στρώματα xαταoτt!OΦής.

Η αδυναμίαεντοπισμούυδροδοτικσύκαι αποχετευτικούσυστήματος,

καθώς και των δαπέδωντων δωματίωνθα πρέπεινα oφεtλεταιτόσο στη

συστηματική καλλιέργεια της περιοχής και στις σύγχρονες επεμβάσεις

όσο και στο μtκρό βάθος εντοπισμούτων αρχαιοτήτωνμόλις λίγα εκατο

στά (20-30εκ) από την επιΦάνειατου εδάφσυς.

Όσον αφορά στην ερμηνεt:α της χρήσεως των χώρων της αγροικίας,

παρόλο που τα κινητά ανασκαφικά ευρήματα είναι περιορισμένα σε

αριθμό, μπορούννα αναφερθούντα εξής:

Εκατέρωθεντης αυλής, ανατολικάκαι δυτικά, εκτείνονταιδύο ορθο

γώνιοιχώροι διαστάσεων 15 Χ 6μ. και 15 Χ 5,39μ. (Εικ. 6).

Ε/κ. 6 Γενική άποψη αγροικίας
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Η κεραμική που προήλθε από τους χώρους αυτούς περιλαμβάνει

θραύσματα μεγάλων άβαφων, αποθηκευτικώναγγείων κυρίως αμφορέ

ων, που υποδεικνύουν

τη χρήση τους ως

χώρων αποθήκευσης.

Στο μεγαλύτερο

μtρoς της πρόκειται

για ραβδωτή, αδιακό

σμητη κεραμική, υπο

δεέστερης ποιότητας

συγκριτικά με αυτή

των αστικών κέντρων••••• (Εικ.7).

Παράλληλα, στους

ίδιους χώρους, εντοπί

στηκαν ελάχιστα δείγ-

Εικ. 7 Όοτρακα αποθηκευτικών αγΥε{ων ματα λεπτής χρηστι-

κής κεραμικής, όπως

αποσπασματικά σωζόμενη λεκανίδα με ανάγλυφη διακόσμηση διπλής

κυματοειδούς γραμμής στο χε(λος3(Εικ. 8 α,β).

Εικ. 8 α,β Λcκαν{δα με εγχάρακτη διακόσμηση οτο χείλος

Η αγροικ(α συμπληρώνεται με ένα μικρότερων διαστάσεων 8,52 Χ

5,70μ. δωμάτιο το οποίο βρίσκεται βόρεια της κεντρικής αυλής και το

οποίο αποτελούσε το κατώτερο μtρoς του πύργου. Σύμφωνα με τα ανα

Ο'Ί!αφικά δεδoμtνα, ο χώρος ταυτίζεται με τον κυρίως χώρο διαμονής

των ιδιοκτητών της αγροικίας, εΦόσον εκεί η παρουσία μεγάλων αποθη

κευτικών αγγείων είναι ελάχιστη ενώ υπερτερούν σε αριθμό αγγεία

μικρών σχημάτων, όπως πινάκια (Ειχ. 9 α,β), πρόχοι και τμήμα λύχνου

(Εικ. 10 α,β). Ο τελευταίος φέρει ανάγλυφη διακόσμηση με Φύλλα αμπέ-

3. Βλ. J. Ν. Coldstream. L. J. Firing and G. Forster "Κnossos potlery handbook Greek and
Roman" British School at Athens Slικiίes 7, 2001, pl. 41d
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λου και βότρεις. προσφιλή διακοσμητικό τύπο που αναπαράγεται συνε

χώς από τον 3° έως και τον 5° μ.Χ. αιώνα."

Εικ. 9 a,β Πινάκιο

••• .",...~
Εικ. Ι Ο α,β Τμήμα λύχνου με ,τλαστική διακόσμηση

Ως βοηθητικός, πιθανώς για το σταβλισμό ζώων, λειτουργούσε και ο

πιόσχημος χώρος δυτικά της αγροικίας, διαστάσεων 6,80 Χ 15,75μ .. ο

οποίος κατασκευάστηκε μεταγενέστερα, εφόσον δεν υπάρχει οργανική

σύνδεσή του με τους τοίχους του κυρίως κτηρίου.

Πρόκειται λοιπόν για ένα οικιστικό σύνολο το οποίο βρέθηκε απογυ

μνωμένο από τον οικιακό εξοπλισμό του, γεγονός που δυσχεραίνει την

ερμηνεία της χρήσεως των χώρων του. Ο τρόπος που βρέθηκε πεσμένη η

στέγη του, καθώς και η έλλειψη πολλών κινητών ευρημάτων, οδηγούν

στο συμπέρασμα ότι η καταστροφή του δεν έγινε αιφνιδίως αλλά εκκε

νώθηκε συστηματικά, εγκαταλείΦθηκε και στη συνέχεια επήλθε το αργό

του γκρέμισμα με την πάροδο του χρόνου.

Από τα κινητά ευρήματα της ανασκαφής αναφέρονται δύο αγνύθες

που μαρτυρούν τη γυναικεία παρουσ(α, η εύρεση πολλών σιδερένιων

ήλων και συνδέσμων, τριών σιδερένιων αιχμών βελών, θραυσμάτων γυά

λινων αγγείων, έξι τμημάτων μαρμάρινων επιτυμβιων στηλών με παρά-

4. Για το διακοσμητικό τύπο βλ. J. Perlzweig. TheAthenian Agora ΥΙΙ "Lamps ofthe Roman
Peri{)d. Fi rsι ιο Seventh CenιurΥ after Christ" PΤinceιon, New Jersey 1961. plaIe 28
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σταση ιππέων τα οποία χρησιμοποιήθηκαν ως οικοδομικό υλικό σε δεύ

τερη χρήση, καθώς και ικανού αριθμού χάλκινων νομισμάτων κυρίως

του 40υ αιώνα μΧ. Τα περισσότερα απ' αυτά είναι Βαλεντινιανού Α' και

Β' από τα Νομωματοκοπε(α Θεσσαλονίκης και Αντιοχε(ας αντ(στοιχα,

Θεοδοσ(ου του Α' και Κωνστάντιου του Β' ως Καίσαρος. Δύο προγενέ

στερα νομίσματα, ένα Αιτωλών (30ς αι. πΧ.) και ένα Βοιωτών (20ς αι.

πΧ.) καθώς και ένα του 130υ μΧ. θεωρούνται τυχαία ευρήματα η

παρουσία των οποίων στο χώρο του οικοδομήματος οφείλεται σε προ

σχώσεις.

Τα νομίσματα σε συνδυασμό με την κεραμική αποτελούν βασικό στοι

χείο χρονολόγησης και συνδέονται με τη λειτουργία της αγροικ(ας από τα

μέσα του 30υ και κυρίως στον 40 μΧ. αι. (Εικ. 11)

Εικ. Ι Ι α,β Χάλκινο νόμισμα Θεοδοσίου Α', 379 - 383 μ.Χ.,

νομισματοχοπείοlLτροσδιόριστο,χρονολογ{αχοπής: 379 - 383 μ. Χ.

Ολοκληρώνοντας αυτή την πρώτη προσέγγιση επισημαίνεται ότι ο

εντοm.σμόςτης ανωτέρω αγροικίας στην Κεντρική Φθιώτιδα είναι ιδιαί

τερα σημαντικός,αν και έχουν εντοm.στεί κι άλλες αγροικίες ρωμdίκών

χρόνωνS , γιατί αποτελεί ένα ανασκαφικό σύνολο της υστερορωμα"ίκής

εποχής, μιας εποχής ελάχισταγνωστήςστην περιοχή μας.

Εικ. Ι 2 Αξovομετριχό σχέδιο υποθετικής γραΦιχής lLτοχατάοτασης της αγροιχίας

5.Για αγροικίες ρωμαίκών χρόνων στην περωχή της Φθιώτιδας βλ. Φ. Δακορώνια , ΑΔ
40 (1985), Χρονικά, Kυπαρίσσ~ σελ.174. Φ. Δακορώνια, ΑΔ 50 (1995), Χρονικά,

ΠαλαWΧώρι θέση Παληόβρυση 1440 χλμ σελ. 347και ο.π. Παλαιοχώρι θέση Παληόβρυ

ση 1470 χλμ. σελ. 346. Α. Παπασταθοποίιλου, «Κατάλοι.πα Ρωμαίκής αγροικίας στη

θέση Τρίλοφο ΡεγγινΙΟυ», Πρακτικά 30υ ΣυνεδρΙου Φθιωτικίις ΙστορΙας, Λαμία 4
6/1 ]/2005, Λαμία 2007, σελ. ]4] _ ]53.
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Λδάμ- Βελένη Πολυξένη. «Πέτρες Φλώρινας: Δώδεκα χρόνια ανασκαΦής» Το

Αρχαιολογικό Έργο στη Μακεδονία και Θράκη IOA, 1996. σ. Ι - 22
Λδόμ- Βελένη Πολυξένη. Πουλάκη Έφη, Τζαναβάρη Κατερίνα ..Αρχαίες αγροικίες

σε σύγχρονους δρόμους» ΤΑΠΑ Αθήνα 2003
Βιτρούβιος .. Περί Αρχιτεκτονικής, βιβλ'ο ΥΗ (μετάφραση -σχόλια Π. Λέφας) εκδό

σεις Πλέθρον 1998, σ. 43 Κ.ε.

Coldstream Ν., Ering L.J. Foresler ..Κnossos ροιtery handbook Greek and Roman»
British School at At!Iens SIudίes 7, 2001

Δακορώνια Φ. Αρχαιολογικό Δελτίο 40 (1985) Χρονικά Κυπαρίσσι σ. 174, Αρχαιο

λογικό Δελτίο 50 (1995) Χρονικά. Παλαιοχώριθέση Παληόβρυση 1440 χλμ.• ο.π. Παλαι

οχώρι θέης Παληόβρυση 1470 χλμ, σ. 346
Κεφαλίδου Ε, Μοσχάκης Κ «Αρχαιολογικές έρευνες στην Eoρδαi.α: ΑνασκαΦή στην

"Ασπρη Πόλψ> και μία νέα ε:ιnγραΦή από τον Φιλώτα» ΤΟ Αρχαιολογικό Έργο στη

Μακεδονία και Θράκη 9, 1995, σ. 39 - 46.
Λάμπρου Βασιλική "Οικιστική οργάνωση του Θεσπρωτικού χώρου κατά τη ρωμαιο

κρατία» Ηπειρωτικά Χρονικά 40, Ιωάννινα2006
Lohmann Η., ...Αγρόκτημα με πύργο κλασικής εJWXής στην περιοχή Θυμάρι., παλαιάς

Φώκαιας, Αρχαιολογικά Ανάλεκτα Αθηνών (ΑΑΑ) ΧΧΙΙ, σελ. 189 -196.
McΚay G., Houses, «VιIIas and Palaces ίη the Roman World», Comcll University Press,

lthaca, Ν. York. 1977
Μισαηλίδου - Δεσποτίδου Β. «ΑνασκαΦή στη Νέα Φιλαδέλφεια το 1995,. Το Αρχαι

ολογικό 'Εργο στη Μακεδονία και Θράκη 9, 1995, σ. 311 - 320.
Μπάτζιου - Ευσταθίου Ανθή, Τριανταφυλλοπούλου Πέγκυ «Νεότερα δεδoμi:να από

τον αρχαιολογικό χώρο Δημητριάδος» Το έργο των ΕΦορειών Αρχαιοτήτων και Νεωτέ

ρων Μνημείων του ΥΠ.ΠΟ. στη Θεσσαλία και την ευρύτερη περιοχή της (1990 - 1998),

ι η Επιστημονική Συνάντηση, Βόλος 2000, σελ. 30 Ι - 307.
ΠαπασταΟοπούλου Α. «Κατάλοιπα Ρωμα'ίκής αγροικίας στη θέση ΤρίλοΦο ΡεγγινΙ

ου,. Πρακτικά 30U ΣυνεδρίουΦθιωτικήςΙστoρi.ας,Λαμία4-6/1 1/2005, Λαμίας 141- 153
Per1zweig "Lamps of Ihe Roman Period, first 10 Scvcnth Century afιer Christ» The

Athcnian Agora ΥΗ Princeιon, Ncw Jcrsey 1961
PriIchett W.K. "Studies ίη Ancient Greek Topogrnphy» Pan ιν University Calίfomia

Press 1982 ρ. 123 - 175
Robinson Η. "PoItery of the Roman Period Chrono[ogy» The Athenian Agora V

Princeton, NewJersey 1959
Σισμανίδης Κ. «ΑρχαΙα Στάγειρα 1994,. Το Αρχαιολογικό Έργο στη Μακεδονία και

Θράκη 8, 1994, σ. 275- 287
Σουέφερ Κ., Χαβέλα Κ "Αρχιτεκτονικά κατάλοιπα ρωμα"ίκών χρόνων από την περιο

χή Τούμπάς Θεσσαλονίκης" ΤΟ Αρχαιολογικό Έργο σε Mακεδoνi.α και Θράκη 12, 1998
σ.205·216

Τζαναβάρη Κ., Φίλης Κ. «Αγροτικές εγκαταστάσεις στη χώρα της αρχαίας Λητής»

Το Αρχαιολογικό Έργο στη Μακεδονία και Θράκη 14. 2000, σ. 153 - 168
Τσιγαρίδα Ε.- Μπ .. Χαντάντ Ν ....Ανασκαφική έρευνα στη Βεργίνα 1993. Ελληνιστι

κό κτίριο με εξώστη» ΤΟ Αρχαιολογικό Έργο στη Mακεδoνi.α και Θράκη 7. 1993, σ. 69
76

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:42:54 EEST - 54.226.8.97



Παρουσίαση αγροικ(ας υστt:ρορωμιiίκών χρόνων ιJτη θέση «Λγ(α Τριάδα,. 249

ΒΙΟΓΡΛΦΙΚΟΣΗΜΕΙΩΜΛ

ΦιλίτσαΤιλελή,αρχαιολόγος,ΙΔ' ΕφορείαΠροΤστορικώνκαι Κλασικών

Αρχαιοτήτων(1Δ' Ε.Π.ΚΑ.).

Γεννήθηκε και μεγάλωσε στο Βόλο Ν. Μαγνησίας. Από το 1994 ζει

μόνιμα στη Λαμία. ειναι κάτοχος πτυχίου Αρχαιολογίας από τον Τομέα

Αρχαιολογίας του Τμήματος Ιστορίας - Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής

Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, απ' όπου απο

φοίτησε τον Ιούλιο του 1993.
Επί σειρά ετών εργάστηκε ως συμβασιούχος αρχαιολόγος κυρίως

στην ΙΔ' Εφορεία ΠροΤστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων (Λαμία),

στην ΙΓ' Εφορεία Προ'ίστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων (Βόλος)

και στην 7η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων (Λάρισα). Από το 2006
υπηρετεί μόνιμα ως αρχαιολόγος στην ΙΔ' Ε,Π,Κ,Α. και απασχολείται με

τη διενέργεια και επίβλεψη σωστικών ανασκαΦών, με τη διαχε(ριση,

καταγραΦή και ταξινόμηση αρχαιολογικού υλικού, με τη διεκπεραίωση

υπηρεσιακών εγγράφων, με την εφαρμογή εκπαιδευτικών :προγραμμά

των, με τη διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων της Εφορείας και με

ξεναγήσεις,

Έχει παρακολουθήσει και έχει λάβει μέρος, ως εισηγήτρια, σε εmστη·

μονικά συνέδρια, με άρθρα που αΦορούν αρχαιολογικά ευρήματα του Ν,

Φθιώτιδας, ενώ, σε συνεργασία με το τμήμα Γεωλογίας του Αριστοτελεί

ου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, συμμετείχε σε ερευνητικό πρόγραμμα

με θέμα «ΓεωΦυσικές διασκοπήσεις στο πλαίσιο των σωστικών ανασκα

Φών της ΙΔ' Ε,Π,ΚΑ, για τα μεγάλα έργα Ν, Φθιώτιδας»,

ΒΙΟΓΡΛΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΛ

Η Ψαρογιάννη Κωνσταντίνα γεννήθηκε στη Λαμία, Είναι κάτοχος

πτυχίου Αρχαιολογίας από τον Τομέα Αρχαιολογίας του Τμήματος Ιστο

ρίας - Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεmστημίου Ιωαν

νίνων. Εργάστηκε, ως αρχαιολόγος στην ΙΒ' Εφορεία Προίστορικών και

Κλασικών Αρχαιοτήτων (Ιωάννινα) και από το 1996 εργάζεται στην ΙΔ'

Εφορεία ΠροΤστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων (Λαμία),

Έχει συμμετάσχει σε Συνέδρια - Συμπόσια

• Ι ο Διεθνές Συνέδριο «Η Παλαιολιθική Εποχή στην Ελλάδα και στις

γειτονικές περιοχές» το οποίο πραγματοποιήθηκε από στα Ιωάννινα 6-11
Σεπτεμβρίου 1994,

• Β' Διεπιστημονικό Συμπόσιο «Η περιφέρεια του Μηκυνα'ίκού

Κόσμου», Λαμία 26 -30 Σεπτεμβρίου 1999.
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• 40 Συμπόσιο Αρχαιομετρίας της ελληνικής Αρχαιομετρικής Εταιρεί

ας Αθήνα 28 - 31 Μα'ίου 2003 .
• Δεύτερο Διεθνές Συνέδριο Μουσειολογίας «Η Τεχνολογία στην Υπη

ρεσία της Πολιτιστικής Κληρονομιάρ> Μυτιλήνη 28 Ιουλίου - 2 Ιουλίου

2004.
• «30 Συνέδριο Φθιωτικής Ιστορίας» Λαμία 4 - 6 Νοεμβρίου 2005.
• «40 Συνέδριο Φθιωτικής Ιστορίας» Λαμία 9- 1J ΝοεμβρΙΟυ 2007.
·40 ΣυνέδριοΑλμυριωτικώνΣπουδών,«ΑχαιοΦθιωτικάΔ», Αλμυρός

17 - 19 ΟκτωβρΙου 200S.
Και έχει δημοσιεύσει τα κάτωθι:

• «Geophysical Ιnνestίgaιίοns ίη PeIasgia: Tumulus of Middle Helladic Date
aι Pelasgia». Proceedings of the 4th Symposium of the Hellenic Sosiety for
Arhaeomctry, BAR International Series 1746,2008 ρ. Ι 13 -117

• «Πρώτες εκτιμήσεις και Συμπεράσματα από την εφαρμογή του Προ

γράμματος Ηλεκτρονικής Αποδελτίωσης Μνημείων του Υπουργείου

Πολιτισμού στην ΙΔ' εφορεία Προίστορικών και Κλασικών Αρχαιοτή

των}) (Λαμία). Πρακτικά Β' Συνεδρίου Μουσειολογίας: Η Τεχνολογία

στην Υπηρεσία της Πολιτιστικής Κληρονομιάς, εκδ. Καλειδοσκόmo,

(Αθήνα 2008), 0.684 - 688
• «Πρώτη παρουσίαση αγροικίας υστερορρωμαίκών χρόνων στη θέση

Αγ. Τριάδα Δ.Δ. Θερμοπυλων Δήμου Λαμιέων}} Πρακτικά 40υ Συνέδρι

ου Φθιωτικής Ιστορίας (υπό έκδοση)

• «Το αμυντικό σύστημα του νότιου και δυτικού τμήματος της Αχα(ας

Φθιώτιδας». Πρακτικά 40υ Συνεδρίου Αλμυριωτικών Σπουδών, «Αχαιο

Φθιωτικά Δ')} (υπό έκδοση)

• «Ακρόπολη Πρόερνας, Νέο Μοναστήρι Φθιώτιδαρ}, Ενημερωτικό

Έντυπο. έκδοση Υπουργείο Πολιτισμού - ΙΔ' ΕΠΚΑ, Λαμία 2007
Επίσης έλαβε μέρος στην Ημερίδα αδελΦοποίησης του Νέου Μονα

στηρίου με την πόλη Τούντα της Βουλγαρίας την 7 Σεπτεμβρίου 2008 με

θέμα «Ανασκόπηση Αρχαιοτήτων Πρόερναρ>,.

Τέλος έχει συμμετοχή στο ερευνητικό έργο «Γεωφυσική διασκόπηση

στη Σπερχειάδα», στο πλαίσιο εκτέλεσης δημοτικού έργου, σε συνεργα

σία με τμήμα Γεωλογίας του ΑΠΘ.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:42:54 EEST - 54.226.8.97



ΕIΣΗrΗΤΗΣ

ΒελέΥτζας Αλεξ. Αθανάσιος

Φιλόλογος

θΕΜΑ

«:Επισήμανση λαθών σε ονόματα και σε γεωγραφικά στοιχεία

παλιών οικισμών της Ν- ΝΑ Φθιώτ.δας»

Ε
δώ και πολλά χρόνια παρατηρείται ότι ανυποψίαστοι συγΎρα

φείς επαναλαμβάνουν αρκετά λάθη σχετικά με ονόματα και ιστο·

ρικογεωγραφικά στοιχεία οικισμών, χωριών & πόλεων, που υπάρχουν

σε δημοσιεύματα άλλων συγγραφέων, και, πολλές φορές, βασιζόμενοι

σ' αυτά, εξάγουν εσΦαλμένα συμπεράσματα.

Συνεχίζεται έτσι η αναδημοσίευση λαθών και σε βιβλία και σε περιο

δικά και σε εφημερίδες, πρόσφατα δε και σε ιστοσελίδες του Intemet,
χάρη στο οποίο σι πληρσφορίες μεταδίδονται σε περισσότερους ανθρώ

πους και πιο γρήγορα, με ~<γεωμετρική πρόοδφ;ι.. Με την ευρύτερη. όμως.

επανάληψη των λαθών, υπάρχει μεγάλος κίνδυνος να προκληθεί πλήρης

σύγχυση και να παγιδεύονται αλλεπάλληλα οι ερευνητές, να δημωυργη

θεί δηλαδή ένα είδος «ντόμινo>~! Γι αυτό κρίναμε ότι έπρεπε να επιση

μανθεί το φαινόμενο, ώστε να είναι mo προσεκτικοίοι μελετητές και πιο

εm.Φυλακτικoίοι Φιλομαθείςαναγνώστες.

Ενδεικτικό παράδειγμα των «περιπετειών» που από τ' αρχαία ήδη

χρόνια υΦίστανται τα ονόματα, είναι η περΙΠΤωση της πολυτυπίας του

ονόματος μιας αρχαίας πόλης της Φωκίδας, της Τιθορέαςl. Στον Ηρό

δοτο, σε άλλους αρχαίους συγγραφείς και σε επιγραΦές της ρωμαικής

περιόδου απαντά με τους τύπους «Τιθορέα», .ιΤιθωρέα»l «Τιθοραία»,

«Τιθωραία»«(Τιθό(ωρα»,«(Tιθώρα~~ και «(Τιθώρεια)πετροΦυής».

Στον Συνέκδημον του lεροκλέους (527/528 μ. Χ.) καταγράφεται «(ο

Τιθώρας» Επίσκοπος:

Ι. Κατά την Τoυρκoκeατ(α απαντά ως Βελlτσα. Στο νεοσύστατο ελ/ηνικό Κράτος

απαντά ως Βελίτσα του Δήμου Τιθω(lαίαι; της Διοικήσεως Βοιωτίας. Το 1840 εντάσσε

ταιστο Δήμο Ελάτειας Υποδιοικήσεως Λοκρίδος του νομού της Φθιώτιδοι; και Φωκίδος.

Το 1926 μετονομάζεται σε Τι60ρέα.

2. Ηροδότου Ιστορίαι VJI132,5. -Βελέντζας. 1988,91-92. -ΠαπαδημητρΙΟυ- Βελέ

ντζας, 1991,49-50.
3. Στο εmτύμβιο επίγραμμα του Ι ου π. Χ. αιώνα προς τιμήν του σπουδαίου αλεξαν

δρινού ιατρού ΔωρόΟεου, που δημoσl.ευσε ο Wilhclm Adolf, στο περιοδικό Osteπeiche

Jahressefte ιν, 1901, Beiblatt, στήλη 19 - 22. Βλ. καιΠαπαδημητρWυ-Bελiντζας, 1991.
85-89.

4. Hίeroklis Synekdetnus et NOIitiae Graecae Episcopatuwll ... ex recognitione GUSIavi
Panhey. Verlag Adolf Μ. Hakken - AmsIerdam, 1967.
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Στη Notitia 3 (περίπου 732 μ. Χ.) S ο Επίσκοπος «Τιθώραρ!' αναΦέρε

ται ως «ο θηθήπου,) κατά τον Daπouzes6 και ως «ο θηβήπου,) κατά τον

Κονιδάρη6. ΔηΜWυργε(ται έτσι η εντύπωση ότι πρόκειται για διαφορετι

κή ονομασία της πόλης «Τιθώρα,), αφού κανένα γράμμα της νεότερης

ονομασίας δεν είναι όμοιο με τα γράμματα της παλιάς.1

Μας περίμενε, όμως. μια μεγάλη έκπληξη, όταν πρόσΦατα είδαμε το

εξαίρετο άρθρο της ερευνήτριας του Ε. Ι Ε. Χ. Ελεωνόρας Κουντούρα 
Γαλάκη, η οποία μελέτησε τη Notitia 3 και απέδειξε ότι αυτός ο κατάλο

γος, ο γραμμένος στα ελληνικά το 732 μ. Χ. κεξ., βρίθει λαθών στα ονό

ματα πόλεων, που ήταν έδρες επισκόπων, ο δε τύπος «θηθήπου» είναι

λαθεμένη αντιγραΦή του ονόματος «Τιθώρα»8!

Πιο συγκεκριμένα. η Χ. Κουντούρα πιστεύει ότι ο συντάκτης της

Νοιίtίa 3 βασίστηκε σε λατινικό πρότυπο, σ' έναν κατάλογο δηλαδή των

ονομάτων των πόλεων του Ιλλυρικού θέματος, ο οποίος είχε συνταχθεί

πριν απ' το 732 μ. Χ. σε λατινική κεφαλαιογράμματη μιξοστρόγγυλη

γραΦή. Τα λάθη του νέου κώδικα οφείλονται σε παρανάγνωση του λατι

νιστί γραμμένου τοπωνυμίου *ΤΠΗΟΡΑ: ανέγνωσε π. χ. ως -θή- το λατι

νικό -th· , με το οποίο ο συντάκτης του λατινικού καταλόγου είχε απο

δώσει το ελληνικό -8- ,και ως -u ( = -ου) το λατινικό -a, με το οποίο

είχε αποδώσειτο ελληνικό-α της ονομασίαςΠθΟΡΛ.

Επί πλέον ανέγνωσεως -π- το ελληνικόγράμμα -f!- το οποίο χρησιμο

ποιήθηκε απαράλλακτο στο λατινικό πρότυπο αντί του λατινικού -R- ,
δεδομένου ότι συνήθιζαν να χρησιμοποιούν και ελληνικούς χαρακτήρες

σε κώδικες του 70υ μ. Χ. αιώνος. καθώς και σε δημόσια έγγραφα και σε

σφραγίδες της εποχής9. Μετά απ' όλα αυτά φαίνεται ότι λύθηκε το μυστή

ριο της παράδοξης ονομασίας «θηθήπου».

5 Η "NotiIia 3" είναι κατάλογος Μητροπόλεωνκαι Emσκoπών.που συντάχθηκε, όταν

ο αυτοκράτορας Λέων Γ' αφαίρεσε το lλλυρικόν θέμα από τη θρησκευτική δικαιοδοσία

της παπικής εκκλησιας της Ρώμης και το υπήγαγε στο Πατριαρχείο Κων/πόλεως (732 μ.

Χ.). "εm πλείον εκμανείς» • επειδή ο πάπας της Ρώμης Γρηγόριος Β' & ο διάδοχος του

Γρηγόριος Γ' αντέδρασαν σθεναρά στην εικονομαχική του πολιτική. Γι αυτό και η

"NotiIia 3" χαρακτηρίστηκεως ....εικονοκλαστική» . Έχει διασωθεί σε ένα μόνο χειρόγρα

ΦΟ του] 40υ αιώνα μ. Χ. , τον κώδικα Parisinus gr. ]555Α.

6 Daπouzes. 1981, σελ. 244. αρ. 712 κστ' . και Κονιδάρης, ]934, 84.
70 τύπος. μάλιστα. «θηβήπου», που παραθέτει ο Κονιδάρις, μας οδήγησε στο να

πιθανολογήσουμε, ότι αυτή ήταν η αρχική μορΦή του ονόματος της πόλης ..Παλαιαί
θήβαι» (Μελέτιος. ]7] Ο μ. Χ.) ή .... ΠαλιαΦήβα» όπως αναΦέρεται απ' τους περιηγητές

στις αρχές του 190υ αι. μ. Χ. και απ' την τοπική λα"ίκή παράδοση μέχρι και σήμερα. Η

'" Παλιαφήβα» δηλώνει τοποθεσια με λίγα α!lX.αια XOTMOIJ1Q σε απόσταση 5 χλμ. περίπου

βόρεια της Τιθορέας (Βελίτσας) <Βελέντζας, ]989, 9]).
8 Κουντούρα - Γαλάκη. 1996,60.
9 Κουντούρα - Γαλάκη. ]996.63. Αυτή η χρήση μεικτών ελληνολατινικώνχαρακτή

ρων θυμίζει κάπως τα σημερινά greek]ish. που χρησιμοποιούνται στο InIemet σε πολλά

forum για ανταλλαγη μηνυμάτων.
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Θα παρουσιάσουμε στη συνέχεια μερικές απ' τις πολλές λαθεμένες

αναγραφές, που έχουν παρεισφρήσει σε ποικίλα δημοσιεύματα της περιό

δου της Τουρκοκρατ(ας και των νεότερων χρόνων. όχι μόνο σε ονόματα.

αλλά και σε γεωγραφικά στοιχεία πολλών παλιών οικισμών & χωριών της

Ν- ΝΑ Φθιώτιδας.

Τα συνηθέστερα λάθη μπορεί να διαιρεθούν σε τρεις κατηγορίες:

πρώτη Μεταφραστικά-«Μεταγραφικά» , δεύτερη Τοπογραφικά - πληθυ
σμιακά και τρίτη Τυπογραφικά.

Παραθέτουμε μερικά παραδείγματα:

Ι'. "Μετα στιχά"-«Μεταγοαφικά»: Με την έννοια της εσΦαλμένηι;

απόδοση; στα ελληνικά των ονομάτων που καταγράφονται

α' σε κε(μενα ξένων περιηγητών & συγγραΦέων

και β' στο αρχικό κείμενο (σχέδιο) του Β. Δ. του 1833 με τους πίνακες

των Δήμων στη Γαλλική γλώσσα ΙΟ • Γι αυτό κυρίως παρατηρούνται πολλά

λάθη στα σχετικά ΦΕΚ και στο βιβλίο των Δρακάκη & Κούνδουρου,

Αρχεία περί της συστάσεως & εξελίξεως των Δήμων & Κοινοτήτων 1836
1939 και της Διοικητικής διαιρέσεως του κράτους. τόμοι Α - Β, Αθήναι

1939 - 40.
ΑναΦέρουμε ενδεικτικά παραδείγματα απ' τον Pouqueville:
1. Πιστεύεται από μερικούς, που βασίζονται στη μεταφρασμένη έκδο

ση του Pouqueville. ότι χωριό« *Λάμπη » υπήρχε το 1810 σε μικρή από

σταση βόρεια απ' τη Βελίτσα (Τιθορέα), ενώ πρόκειται για το χωριό

«Σ'λέμπε'ί» . που φαινόταν απtναντι απ' τη Βελίτσα σε απόσταση 8 περί

που χιλιομέτρων. στο βόρειο άκρο της κοιλάδας του φωκικού Κηφισού.

Πώς έγινε το λάθος, αφού δεν υπήρχε ούτε υπάρχει στη Λοκρίδα

χωριό με το όνομα *Λάμπη:
Τη σύγχυση προκάλεσε η ελλιπής περιγραΦή του Pouqueville", που το

1810 μ. Χ. στο οδοιπορικό του από Βελίτσα (Τιθορέα) προς Ελάτεια γρά

φει: «20' Lampe, vil1age bien habite » . Στη συνέχεια. το 1995 η μεταφρα

σμένη έκδοση του Πουκεβίλ 12 αναφέρει: «Λάμπη: Χωριό με αρκετούς

κατοίκους» σε 20' (είκοσι πρώτα λεπτά της ώρας) κάτω απ' τη Βελίτσα.

Ακολούθως ένας Κατάλογος παλιών Φθιωτικών οικισμών που δημοσεύ

τηκε το 2006. βασιζόμενος στη μετάφραση του Πουκεβίλ, συμπεριλαμβά

νει: «Λάμπη: Διαλυμένος οικισμός στην περιοχή της Τιθορέας»13.

Άλλη μαρτυρlα π.ροφορική ή γραπτή για χωριό «*Λάμπη» στους ΒΑ

πρόποδες του Παρνασού δεν υπάρχει.

10. Σκιαδάς. 1994, 135, σημ. 3.
11. PouquevίlIe, \byage, lν, , ρ. 146, μεταφρασμt;νηέκδ. ΠουκεβίλΑΦών Τολί

δη, 1995, σελ. 132.
12. Ποιικεβίλ, μεταφρασμt;νη έκδοση ΑΦών Τολίδη. 1995. σελ. 132, στο εξ11ς «Που

Ιιεβα.» .

13. Δημητρωιι, 2006,σελ. 38, αρ. 270.
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ο περιηγητής GeII l4
, όμως, μας βοηθάει να λύσουμε το «αίνιγμα»

γιατί το αντίστοιχο οδοιπορικό του είναι πλήρες και κατατοπιστικό: "
20' : Haνing crossed a deep torrent bed from Pamassus, ση the descent, see
Lempe, a viIIagc beyond Thrco Chorio" . Με σαΦήνεια δηλαδή επισημαί

νει ότι μετά τη Βελίτσα, έχοντας διασχίσει την κοίτη ενός χειμάρρου από

τον Παρνασό κατά την κάθοδο, βλέπουμε ένα χωριό πίσω απ' το Τουρ

κοχώριο, που ονομάζιο-ται "Lempe".
Πράγματι και σήμερα απ' αυτή τη Θέση φαίνεταιαπέναντιπρος τα Β

ΒΑ, στους ΝΑ πρόποδες του Καλλίδρομου, ένα χωριό που απ' τους

κατοίκους της περιοχής ονομάζεται «Σ'λέμπε"ί» , έχει μετονομαστεί σε

«Παναγίτσα;> (1928), και βρίσκεται ανάμεσα στο Μόδι και την Ελάτεια.

Επί Τουρκοκρατίας ονομάζονταν "SuIe bey" (Pouqueville,IV 104) .
Αξίζει να επισημάνουμε ότι και ο Pouqueville και ο GelI λίγο πιο κάτω

στα αντίστοιχα οδοιπορικά τους αναΦέρουν ξανά το χωριό στη σωστή

του θέση ι'. (Βλέπε και το χάρτη στο τέλος της ανακοίνωσης).

2. Ως «*Ε4:ύθα » έχει μεταγραφείl6 απ' τη μεταφράστρια του Πουκε

βίλ η ονομασία του πρωτοτύπου «Elephta,)I1. Πρόκειται για το χωριό

«Λέφτα» για το οποίο κοίτα πιο κάτω στα Τοπογραφικά λάθη.

3. Ως «*KαρίαΙi.;ι.;ι. το χωριό «Caria» του πρωτοτύπου (Pouqueville, ιν
150), αντί για Κα@ιιά - χωριό στο βουνό Κνημίς, πάνω απ' τα Καμμένα

Βούρλα.

4. Ως «*ΝικοράκιI8), το χωριό «Nicoraci I8
)1> =Νεοχωράκι, Νιχώρι =

«Παλιός οικισμός που βρισκόταν μεταξύ Βρωμόλιμνης και ξενοδοχείου

Λεβέντη ... )', κατά τον Αδάμ Δ. (200 Ι, 169) .
5. Ως «*Πfιδαιoν» έχει μεταγραφεί απ' την ίδια μεταφράστρια (Που

κεβίλ. σελ. 124) το "Pcdiee" του πρωτοτύπου (Pouqueville ιν 147), που

14. Gell, 1819,215. Φωτοτυπίατου κειμένου παρατίθεταιστο τέλος του κειμένου.

Ι 5. Ο πρώτος (παίρνονταςμάλλον αρκετά στοιχείααπ' τον δεύτερο)γράφει: (μετά το

Tιιrcochorion)«5' On releve, un quart de ηιίΙlε a gauche, le hameau de Lumpe» , δηλ. « σε 5'
εντοπίζει (βλέπει) κανε(ς, σ' ένα τέταρτο του μιλλίου αριστερά, το χωριουδάκι της

Lumpe» και ο δεύτερος: « 5' Turn r. ίη a right angle. L. , three quarters offa mille, Lempe»
, δηλ. « σε 5' γυρίζω δεξιά σε μα ευθεία γωνία <Ι 80<> . Αριστερά, τρία τέταρτα του μιλ

λ(ου, Lempe» . Φαίνεται, πως οι ξένοι περιηγητές (ή ίσως οι συντάκτες καταλόγων οικι

σμών της Τουρκοκρατίας) νόμισαν, ότι το «Σ·» στην αρχή του τοπωνυμίου «Σλέμ.πiί»

ήταν το «.;» της πρόθεσης«εις» , υπέθεσαν δηλαδή ότι επρόκειτο για συνεκφορά «*εις

Λέμπεϊ» κι όχι για αυτοτελές όνομα χωριού. Γι αυτό και έγραψαν: «Lumpe» ο

PouqιιeνίΙΙε,"Lempe" ο Gell, "Lembey" ο Dodwell (σελ. 139) .
Αυτό το λάθος, όμως, παρέσυρε τη μεταφράστρια του Πουκεβίλ να αποδώσει λαθε

μένα το τοπωνύμιο και να δημιουργήσει την εντύπωση ότι υπήρχε τέτοιο χωριό σε από

σταση 20' κάτω απ' τη θελίτσα, Το παράδοξο ε(ναι ότι,ο ίδιος ο Pouqueville συμπεριλαμ

βάνει το «Sulebey» σε ΠΙνακατων χωριών της περιοχήςτου Τουρκοχωρίου(ιν Ι 04), το
οποίο η ίδια μεταφράστριαμεταγράφειως «Σουλίμπεη» ! (Πουκεβιλ, σελ. ]05)

16. Πουκεβίλ, 133.
]7. Pouqueville, ,*,yage, lν, ρ. 146,
18. Πουκεβίλ 134, Pouqevil1e, lν, ρ. ]50,
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δηλώνει την αρχαία φωκική πόλη των «nεδιέων»19 (στο μέσο ρου του

Κηφισού).

6. Ως «*Χα 'c::» <! > (Πουκεβίλ, σελ. ]26), το «Halae» του πρωτότυ

που (Pouqueville, ιν 152), αντί «Alal» - αρχαία πόλη της Λοκρίδας με

δασυνόμενο Α· , στην παραλία του σημερινού χωριού «Θεολόγος Λοκρί

δας» .Ο Pouqueville (ιν ]50) σωστά απέδωσε την αρχαία ελληνική δασεία

με h. πριν απ' το -a-, η μεταφράστρια, όμως, δεν έπρεπε να την αποδώσει

στα ΝΕ με ξ•• χάτι άλλωστεπου άριστα απέφυγεπιο χάτωlO •

7. Ως «*Χίο ο »: (Πουκεβίλ. σελ. ]34) το του Pouqueville (Ιν 150) :
"Xirchous ου Chirchous" αντί «Ξυλιχούς21». Κακώς αποδόθηκε το γαλ

λικό χ- με χ- στα ΝΕ κι όχι με Ξ· .
Γwιχg παοατuqqση

Έχει επισημανθεί από πολλούς ότι στο πρωτότυπο κείμενο του

Pouqueville είναι χαρακτηριστική η σε μεγάλο βαθμό παραΦθορά των

ονομάτωΥ12.

Προσοχή, όμως! Πράγματι υπάρχει μεγάλος αριθμός παρεΦθαρμένων

ονομάτων, αλλά κάποια απ' αυτά δεν είναι πράγματι λαθεμένα. ΤΟ «Λια·

νοχλάδι» π. χ. το καταγράφει ως "Gianouladi" & η μεταφράστρια ως

«Γιανουλάδι» .[Ο Leake: Ghenokladi ]Αν παραβλέψουμε την παράλειψη

του -κ- ,δεν είναι εσφαλμένο το όνομα, γιατC, όπως γνωρίζουμε, πολλοί

κάτοικοι άλλων χωριών της ΦθΙδας ( Π.χ. Μοσχοχωρίτες. Δαδιώτες,

Ντερνιτσιώτες κ. ά. ) μέχρι πρόσφατα το προέφεραν ως «Γιανουκλάδ' »
και το πατριδωνυμικό «ΓιανουκλαδίΤ'ς». Ακόμη και σήμερα μερικές

φορές προΦέρουν την αρχική συλλαβή ως «Για- ».

Επομένως ο Pouqueville, σ' αυτή την περίπτωση, όχι μόνο δεν κάνει

λάθος, αλλά απεναντίας διασώζει μια παλιά διαλεκτική παραλλαγή του

τοπωνυμίου, η οποία χρησιμοποιείται μέχρι και σήμερα. Ατύχησε. όμως,

στη μετάφραση (απ' τον εκδοτικό οίκο των ΑΦών Τολίδη) ως Π@ος τη

μεταφο@άτων τοπωνυμίων απ' τη γαλλική στη νέα ελληνική, κατά την

οποία έγιναν πολλά λάθη. Αυτά τα λάθη θα μπορούσε να τα είχε απο

Φύγει η μεταφράστρια, εάν ανέτρεχε στις αρχαίες πηγές, στις οποίες

19. Ηροδότου, Ιστορί.αι Η' 33.
20. Απέδωσε εύστοχα στα ΝΕ το του πρωτοτύπου (Poιιqιιcvillc ιν 136) : "Alichi νίl

lagc, salines dc IIaIae ου AIos" ως "Χωριό Αλυκή, αλυκές των Αλών ή τη; Αλου,.

(Πουκεβίλ, 136), χωρίς χ- δηλαδή πριν απ' το Α·.

21. Καιο Αδόμ (200 Ι ,169) ταυτίζει με το χωριό «Ξυλικοί».

22. Π. χ. Δημητρίου, 2006, σελ. 14, υποσημ. 9. -ο Γιώργος Δελόπουλος, 2005, γρά

ψει αναλυτικάποια είναι και πού oφείλovταιτα λάθη στα ονόματατου κτηματολογίου της

περιοχής της Υπάτης Patragick (Poιqι.ιcville, ΙΥ) . - Ο Γιώργος Τόλιας (έκδ. Κτήματος

Χατζημιχάλη, σελ.185) γράφει ότι ο Pouqu::vil1c , που δεν φα(νεται να επισκέφτηκε την

πε{ιι.οχή, προσέθεσε στο κείμενο της προηγούμενης έκδοσής του λίγες σελίδες" βασωμέ

νες ως επί το πλεΙστον στις ιστορικές αναγνώσεις του, στις οδοιπορικές σημειώσεις του

Gell, στα ελληνικά εκκλησιαστικά αρχεία και στα τουρκικά δημογραφικά στοιχεία στα

οποία είχε πρόσβαση.
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παραπέμπει ο PouqueviIIe. ή σε νεότερα δημοσιεύματα σχετικά με την

τοπική ιστορία.

Είναι ΠQoημότερo ίσωι; στι; μεταφράσει; να παρατίθενται τα ονό·

ματα, όπως είναι στο ΠQα/Τότ'vπo και να μεταφέρονται στην ελληνική.

μόνο εάν έχει ΠQoηγηθεί ασφαλής αvτιmoίχιση.

ιι.Τοπογι>«φικά:

Λάθη ωι; Πf!0ι; τη θέση, την ταύηση και ηι; πληθvσμιακέι; & οικονο·

μικές πληροφορίες για τους παλιούς οικισμούς. Ενδεικτικά παραδείγ

ματα:

«Αβι)αά.ι» : Τοποθετείται λαΟεμ.έναυ ανάμεσα στην Αγία Μαρίνα και

την ΤιΟορέα Λοκρίδας. Αντίθετα οι KieI - Sauervein (2004, 116) καταγρά
φουν χωριό ''Avram nach b. Livanat" με 37 σπίτια το 1540,42 το 1570 και

86 το 1641. Η Μπαλτά: «Αβραάμ» χωριό της Λοκρίδας με 37 σπίτια το

1540 (σελ. 156) και 42 το 1571(οελ. 158).
Είναι διαφορετικό απ' το χωριό «MΠQάμαγα», που ο Φιλιππίδης (σελ

. 7 Ι) το καταγράφει ως «Μπραάμ με σπήτια 200» και το παρουσιάζει μετά

την Αγία Μαρίνα δεξιά2-<. Προβληματίζει πάντως ο μεγάλος αριθμός των

σπιτιών και χρειάζεται περαιτέρω έρευνα. Ο Pouqueville (Ιν 169) το

συγκαταλέγει στα της Λιβαδειάς ως «Braama»2S με 30 οικογένειες. Με το

ΒΔ 1/1840 εντάσσεται στο Δήμο Λεβαδείας ως «Μπραήμαγα»26. Μετονο

μάστηκε σε «θούριον» το Ι 927 κι ανήκει στο νομό Βοιωτίας.

Αγία Μασίνα: Ο ΜελέτιοςΗ την ταυτίζει λαθεμένα με την αρχαία

Δρυμαία, ενώ βρίσκεται 3 χλμ. ΝΑ της Τιθορέας (Βελίτσας) .
Βελίτσα : με το Τιθρώνιον ταυτίζεται κατά λάθος απ' τον Μελέτιο28 &

απ' τον ΧριστόΦορο Περραιβό2~.

ΒουσίΥα: Ο Δημητρίου την καταγράφει ως απροσδιόριστο διαλυμένο

οικισμό (στο εξής ΑΔΟ) . Μάλλον ήταν στην περιοχή του χωριού Ζέλι

Λοκρίδας, όπου υπάρχει ομώνυμο τπν. : «Βρυσίνα : επίπεδη περιοχή με

αναβλύζοντα νερά» (Καντάς, 2007,116).
όσι α : στον Pouqueville 'Ύtοrίzcs3Ο" & στη μετάφραση "ΥτορΙζεs"

23. Απ' τον Δημητρίου Γ., 2006, σελ. 14, αρ. 1, που βασίζεται στον ΑρΥ(ιρη Φιλιπ

πίδη.

24. Ίσως από σύγχυση ή επειδή διαπίστωσε ότι δεν το ανέφερε πιο πριν στη σωστή

θέση, δηλαδή στο δρόμο Λιβαδειάς - Ζητουν(ου 5 περίπου χλμ πριν απ' την Κάπουρνα (
= Χαιρώνεια) .

25. Στη μετάφραση, Που)'.εβίλ, σελ. 176; «B~αάμα».
26. Δρακάκης- Κούνδουρος, σελ. 38.
27. Μερική ΓεωγραΦία, Β 322
28. (Μερική ΓεωγραΦία, Β 322)
29. Πσλεμικά Απομνημονεύματα. εκδόσεις ΒΕΡΓΙΝΑ, σελ. 273.
30. Pouqιιeville, 104, Πουκεβίλ, 105
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στο Φιλιπ:πiδη Τό(tτζια. Για περισσότερα κοίτα στο Γιώργο Δημητρίου.

2006. σελ.28.
Καμάοι, Πληθυσμιακές και οικονομικές πληροφορίες, που είχαν

αντληθεί από οθωμανικούς φορολογικούς καταλόγους κι αφορούσαν

στο χωριό «Καμά(tι)l> Λοκρίδας (τη μετέπειτα Σφάκαγι, κατά λάθος απο

δόθηκαν στον ομώνυμο οικισμό «Kαμάρι~; , που υπήρχε μεταξύ Ντερνί

τσας (Τιθρωνίου) και Γλούνιστας (Δρυμαίας»)' . - «Λεύτα»> ή «Λέιbτα)!>: Ο

Μελέτιος (1807. 322) ταυτίζει το τοπων. με την αρχαία Ελάτεια. για την

οποία γράφει και τα εξής: «κοινώς λέγεται (καίτοι σμικρά Κώμη) Λεύτα,

απέχουσα της Αμφικλειας 180 σταδίους<!>>>. Απ' τους περιηγητές και

τους γεωγράφους τοποθετείται λίγο μετά την Ελάτεια προς τα Α_ΒΑ').

Μόνον ο Ενισλείδης'" αγνοεί τις πολλές κι αναμφισβήτητες μαρτυρίες

και τοποθετεί το χωριό «Λέφτα»> στο σημείο συνάντησης της αμαξιτής

οδού Κ. Τιθορέας - Μόδι με τον Κηφισό ποταμό, όπου το «Γεφύ(tι τηι;

Λεύκα;:», 'λόγω μιας μεγάλης λεύκας, που υπήρχε πριν απ' το γεΦύρι,

όπως θυμούνται οι ηλικιωμένοι Κηφισοχωρίτες και Μοδιάτες. (Βλ. παρα

κάτω το χάρτη της Μεσαιωνικής Αμφίκλειας στο τέλος του κειμένου).

Δυστυχώς από την εσφαλμένη άποψη του Ενισλείδη παρασύρθηκε

πρόσφατα και ο συγγραΦέας ενός βιβλίου για τους ιερούς ναούς και τους

κληρικούς της Aμφίκλειας)~, που θεωρεί ότι ένας απ' τους οικισμούς που

υπήρχαν επί Τουρκοκρατίας και αργότερα συνενώθηκαν και συναποτέ

λεσαν το «Δαδί» ή «Αμφίκλειφ) ήταν και ο οικισμός «Λεύτα - *Λέφκα»
, που «κατά πολλές ιστορικές μαρτυρίες, βρισκόταν ... στην περιοχή της
Βρυλλιάς».
Η άποψη είναι λαθεμένη, τα δε πληθυσμιακά & οικονομικά στοιχεία,

που παραθέτει, τα αντλεί απ' την εργασία της Ευαγγελίας Μπαλτά, Η

περιοχή Αταλάντης & Μουδουνιτσας στους πρώιμους οθωμανικους χρο

νους (ι50ς - 160ς αι.), αλλά, βέβαια. αφορούν στην κώμη Λέφτα που,

όμως, έκειτο ανατολικά των ερειπίων της αρχαίας Ελάτειας (Φωτοηι.

Ελάτεια Λέφτα) και όχι στη θέση « ... Λεύκα πέραν του ελαιώνοςΚάτω

Καλύβια (Δαδιού) ... » όπου λαθεμένα την τοποθετεί ο Ενισλείδης, μάλ

λον από σύγχυση προς το τοπωνύμιο «το Γεφ'ίι(tι τη;: Λεύκαι;».

31. Kiel - Saιιe~in, Ost-Lolcris, 1994, σελ. 54, 114: Κamari, στους δε χάρτες ως το

]688: Kamara.
32. Δημητρίου, 2006. σελ. 33, αρ. ]96. -Κοίτα και Λύκειο Ελάτειας, σελ. 28, 29 & 56:

Kαμά{lα Λοκρ. Το παλιό χωριό απ' το οπο(ο δημιουργήΟηκε η Σφάκα. - Στους τουρκικούς

φορολογιχούς καταλόγους αναΦέρεται ως "Kemer" .' βλ. & Μπαλτά, 149 κεξ.

33. Π. χ. απ' τον Pouψville σν 146) ως Elephta, (1.ι"t' τον Dodwel1 (11 1819, 139) ως
Eleιna σε απόσταση 2 ωρών & 10' απ' την Ίithoraia , απ' τον GeII (1819. 216) ως Elephta,
κ.λ.

34. Στη β'έκδοση του βιβλ(ου του για την ΑμΦίκλεια το 1978, σελ. 225 και στο χάρτη

της Μεσαιωνικής ΑμΦΙκλειας, που παραΟέτει.

35. Παναγιωτόπουλος, 2007, Σελ. 10 & Ι] & 52.
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Και στον ορειβατικό χάρτη των εκδόσεων ΑΝΑΒΑΣΗ36 το τοπωνύμιο

«Λέφτα» εσφαλμένα το:π.οθετεΙται σε μικρή απόσταση δυτικά των ερει·

πίων της αρχα(ας Ελάτειας, ενώ βρωκεται ανατολικά'].

Μεδινίσσηs: Ο Μελέτιος, 1807, Β 321, γράφει« ... δεν ηξεύρω εκ

τίνος αμαθ(αςεπεκράτησενα γράφεταιαντί Σαλώνων,Σόλωνος,ως και .
. . αντί Οπουντίων Μεδινίσσης•...» • γιατί νόμιζε, όπως και άλλοι, ότι στη

Μπουντονίτσα ήταν η αρχαία Λοκρική πόλη Οπούς, γι αυτό και σ ε

μερικούς ξένους χάρτες αναγράφεται Ο ιι~ στη θέση της Μπουντονί

τσας. ΠροΦανώς J1ρόκειται για παρετυμολογικό συσχετισμό.

Μπα10ύμπεη: «ΑΔΟ συνοικισμός Δήμου Ελάτειας (1861»)8». Πράγμα
τι υπήρχε στη σημερινή αγροτική θέση «Παλοίιμπε]J) του χωριού Λευκο

χώρι (Μάνεσιγ'Ι.

Παπαβίτσα: Μικρός οικισμός της Τουρκοκρατίας. Απ' τους Kiel 
Sauerwein40 τοποθετείται ΒΔ απ' την Αγναντη Λοκρίδας, με 20 οικογένει

ες το 1466,23 το 1506,31 το 1521,54το 1540,42 το 1570, το δε 1642 τη

χαρακτηρίζουν ως Mezraa.
Έχει υποστηριχθεί εσφαλμένα και η άποψη" ότι βρίσκονταν μεταξύ

Κ. Τιθορέας και Αμφίκλειας. Σ' αυτή τη θέση, όμως, βρισκόταν το δια

λυμένο χωριό «Παλαβίτσα). Η ερευνήτρια παγιδεύτηκε από εκτυπωτικό

λάθος σε χάρτη της περιοχής (βλέπε πιο κάτω το χάρτη).

ΤΟ λάθος φείλεται σε κακή εκτύπωση του τοπωνυμίου 'Παλαβίτσα',

που εμφανίζεται ως «Παπαβίτσα:>!' σε χάρτη της «Μεσαιωνικής Αμφίκλει

ας», ο οποίος συμπεριλαμβάνεται στο βιβλίο του Ενισλείδη42. Σ' αυτόν το

χάρτη το γράμμα -λ- εμΦανίζεται ως «ψευδο» -π- . Άγνωστο πώς, ο «δαί

μων του τυπογραφείου» εξαΦάνισε την επάνω «κεραίω) του μικρού -λ- ,
που μοιάζει πια με -π- , κι «επαγίδευσε» την ερευνήτρια!. (βλ_.

Τιθοcί.νιον Ο Μελέτιος (1807, Β 322) το τοποθετεί 15 σταδίους «απw

τέρω» της κώμης Δαδί, αλλά λαθεμένα γράΦει ότι «ο τόπος τανύν καλεί

ται Παλαιαί Θήβαι ή & Βελίτζω). (Βλέπε πιο πάνω τα δύο τοπωνύμια,

στην αρχή της ανακοίνωσης).

Το )(0 cί.οι ;t Κιιφισοχώοι. Το ευρισκόμενο κοντά στην αριστερή

όχθη του ΚηφισούΤουρκοχώριδιαλύθηκεσταδιακάμετά την απελευθέ-

36. Τορο 50 ΚΑΛΛΙΔΡΟΜΟ F6
37. Ευτυχώς στην έκδοση του οδικού και m::ριηγητικού άτλαντα για τη ΣΤΈΡΕΑ

ΕΛΛΑΔΑ, ΑΝΑΒΑΣΗ, Αθήνα 2009. αποΦεύχθηκετο λάθος έm::ιτα από σχετική υπό

δειξη.

38. Δημητρίου. 2006, σελ. 41. αρ. 306.
39. Λύκειο Ελάτειας, Περιβαλλοντική Ομάδα, Τοπωνύμια και Περιβάλλον - Τοπω-

νυμική Βάση Δεδομένων, ΑΟήνα 1996. σελ. 74.
40. OsI-Lokris. 1994.34,39,43,44,45. 115, 116
41. Μπαλτά, 146
42. Χρίστου Ενισλείδη. ΑΜΦΙΚΛΕΙΑ, 1939 και επανέκδοση 1978, σελ. 91.
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ρωση απ' τους Τούρκους και συγχέεται από μερικούς 43 με το χωριό

«Καλύβια τηζ Βελίτζας» που ιδρύθηκε στη δεξιά όχθη του Κηφισού από

λ(γους Τουρκοχωρίτες και κυρίως από Βελιτσιώτες, Μοδιάτες και μερι

κούς Βορειοηπειρώτες ομογενείς, το ]889 μετονομάστηκε σε «Κηφισο·

χώ@ι» και το 1955 σε «Κάτω Τιθο@έα».

111, Τυπο σα ιχα.: Δηλαδή παρατονισμός, μετάθεση, παράλειψη ή

μεταβολή γραμμάτων. π. χ.:

Αγνάδι στο δήμο Δαφνησίων, έτος 1836", αντί του ορθού Άγναντη,

η, ή Αγναντι, το, όπως άλλωστε διορθώνεται στη σελ. 42, όπου παρατί

θενται οι οικισμοί του έτους 1840.
ί\μ.,αλοι:: <Υ> στο δήμο Ροδουντίων, έτος 183545, παρατονισμένο αντί

του (Α)μιαλός ή Ομυαλός".

ΔΥ!,βίτσα στον Πουκεβίλ, σελ. Ι 34,στο δήμο Θρονίου αντί ΑνίβΙ1σα.

Α:ηεσάς στον Πουκεβίλ, σελ. 134 αντί Avτε@αζ (= ΣκάρΦεια).

Βατ" υμάΤΕ : στο δήμο Θερμοπυλών, έτος] 839, (Δρακάκη - Κούνδ.,

41, και «Κουτουμά1ες» αυτόθι σελ. 42). - Πουκεβίλ: «Κατωμάτης» , σελ.
134) ,αντί του ορθού <t<Κα1(ου)μάτεζ» - το ]928 η «Κατμάτα» μετονομά

στηκε σε «Ανάβρα» .
rλάνιτσα και rλούνι1σα : Δήμος Θερμοπυλών, έτος Ι 836 και] 840:7,

αντί του συνήθως χρησιμοποιούμενου rlOiIVIoτa.

οούσχοι: στο δήμο Αταλάντης, έτος 1836, και Δ@ίσπα'ί,έτος 1840"8,
αντί του Δ@ίσμπε'ί.

Ζ λι. (Λοκρίδας): Πουκεβίλ, σελ. 135. - Pouqueville, rv 154: Ζοlι .
leake: Geli, αντί του ορθού Ζϋ.ι Λοκρίδας. - Επίης Ζιί.λοι (Πουκεβίλ, 8 Ι)

στην περιοχή Υπάτης, Pouqueville: Ζόlί. -Δημητρίου (2006, σελ. 3 Ι, αρ.

169): ΑΔΩ, ίσως το σημερινό Ζηλευτό Φθιώτιδας. - Ω Γ. Δελόπουλος

εξηγεί, πώς έγινε το λάθος στο πρωτότυπο του Pouqueville·9 •

Καθα Ες: (Πουκεβίλ σελ. 134) ο οικισμός που στο πρωτότυπο κατα

γράφεται απ' τον Pouqueville ως (Catharcs). Επίσης λαθεμένα οι Δρακά-

43. π. χ. Ηλιας Παπαθανασόπουλος στο περιοδικό ΙΣΤΟΡΙΑ 67. Ιαν. 1974.5, εκδ.

Παπύρου.

44. Δρακάκης -Κούνδουρος. Α, 41.
45. Σκιαδάς, 1993, σ. ]38.
46. Πολιτιστικός Σύλλογος Σκαμνού Φθιώτιδος. Σκαμνός, Στην καρδιά της Ρούμελης.

Αθήνα 2006. σελ. 761: Γεωργίου Λ. Αστρακά, Ομυαλός Ι, σελ .. 762 -763: Νικολάου Ι.
Παναγή, Ομυαλός 1Ι, σελ. 764-765: Γεωργίου n. ΤσΙτσα, Ομυαλός ΠΙ. - Βλ. και Δημη

τρίου, 2006, 47 στο λήμμα «Μυελ69" ,όπου και τα ό~ια του οικισμού. - Βλ. επίσης
μεταξύ άλλων & Κ. Οικονόμου, Τοπωνυμικό περιοχής Ζαγορίου, lωάνν~να 199], σελ.
464, τοπων. «Ασπρομιαλός,. .

47. Δρακάκης-Κούνδουρος, Α, 41 και42 αντ(στοιχα.

48. Δρακάκης-Κούνδουρος, Α, 40 & 41 αντίστo~χα
49. Δελόπουλος, 2005.
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κης -Κούνδουρος (Α,41) παραθέτουν τύπο «Καθάuεσι». αντί του ορθού

Καθάρες, οι και συνηθέστερα σε ενικό αριθμό Καθάρα, η.

Κaλιπόδι: Δήμος Ελατείας, έτος 1840j(I. αντί του ορθού Καλαπόδι,

όπως άλλωστε στη σελ. 41 για το έτος 1836.
Κόλακα στο δήμο Αταλάντης, έτος 1836, (Δρακάκης - Κούνδουρος,

Α,40) , αντί του ορθού Κολάκα (παρατονισμός) . Επίσης Κολάκοι (με

λαθεμένη κατάληξη) για το ίδιο χωριό, έτος 1840, (Δρακάκης-Κούνδου
ρος, Α,41).

Κουτουμάτες.;. Κοίτα mo πάνω: «Βατσουμάτερ)

ΚωμοmJλη. Έτσι αναγράφεται ένα τοπωνύμιο (βόρεια της Αμφίκλει

ας) σε χάρτη της Μεσαιωνικής ΑμΦίκλειας51, υποβάλλοντας την ιδέα ότι

εκεί σώζονταν παλιότερα η «πύλψ κάποιας «κώμηρ), υπόθεση, όμως,

που δεν τεκμηριώνεταιαπό άλλες πηγές.

Το λάθος οφείλεται σε πσ:ρετυμολογικό συσχετισμό προς τη λέξη

«κομοπίλι,το» < «κομομπίλι» < γαλλική λέξη «)ocomobi)e» = είδος ατμο

λέβητα, που είχε εγκατασταθεί σ' αυτή την τοποθεσία, σε κτίριο δίπλα

στον Κηφισό, για να χρησιμοποείται στην άντληση νερού απ' το 1α/τάμι

και στη διοχέτευσή του με υδραγωγό στο Σιδηροδρομικό Σταθμό Αμφί

κλειας. Εδώ και 50 περίπου χρόνια δεν χρησιμοποιείται ma το σύστημα

αυτό, σώζονται,όμως, στοιχειωδώςοι βασικές εγκαταστάσειςκαι αξίζει

να ΠQoσεχθoύναπ' τον ΟΣΕ κι απ' το Δήμο Αμφίκλειας.

Λέντα Δήμος Ελάτειαςέτος 184011, αντί Δεύτα.

όντι στο δήμο Άνω Λαρύμνης, έτος 183613, αντί του ορθού Αούτζι ή

Λούτσι, όπως άλλωστε διορθώνεται στη σελ. 42, όπου παρατίθενται οι

οικισμοί του έτους 1840.
Μαπάτει;.;. στο δήμο Θερμοπυλών, έτος 184Ο}<, τυπογραφικό λάθος,

αντί του ορθού Λιαπάτες, όπως άλλωστε απαντά στη σελ. 41 ,ό1α/υ παρα

τίθενται οι οικισμοί του έτους 1839.
Moλνδόvι: Πουκεβίλ 135, Molydoni: Pouqeνille, ιν 154, αντί Μελιδόνι

Λοκρίδας.

Μπίλεσι: στο δήμο Ελατείας, έτος 183615, αντί του ορθού Μπέλεσι,

όπως άλλωστε στη σελ. 42.
Μύλοι *ΠάΟΥας : γράφεται έτσι κατά λάθοςl6 αντί του ορθού «Μύλοι

Λάoμcις>,51 = Λά~υμνας.

50. Δρακάκης- Κούνδουρος, Α 42.
51. Ενισλείδης, 1978,164 (Βλέπε το χάρτη m6 κάτω).•Τσιτσι.πής: οι ΤΟ κάτ' Υιοφίιeι

στη θέση Κομοπίιλι" (Δαδι, 1981, σελ. 64).
52. Δρακάκης- Κούνδουρος, Α, 42.
53. Δρακάκης-Κοίινδουρος.Α, 41.
54. Δρακάκης-Κοίινδουρος,Α,42.
55. Δρακάκης-Κοίινδουρος,Α,41
56. Στο έργο: Σκιαδάς. 1993, 153.
57. Όπως στο: Δρακάκη- Κούνδουρου, ]939. Α, σελ 42.
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Μ(τ)()αλ4: Δήμος Ελατείας 1840\1. αντΙ του ορθού M~αλί ή Μιeαλί,

όπως άλλωστε στη σελ. 41.
Ξελκιό'"': Δήμος Θερμοπυλών, έτος 1836Υ1 και Ξυλικός: Δήμος Θερμο

πυλών, έτος 184460, αντί του συνήθως χρησιμοποιούμενου Ξυλικοί.

Παύλι στο δήμο Άνω Λαρύμνης, έτος ]83661, αντί του ορθού Παύλο.

όπως άλλωστε διορθώνεται στη σελ. 42, όπου παρατιθενται οι οικισμοί

του έτους] 840.
Ράδι, στο δήμο Άνω Λαρύμνης, έτος 183662. αντί του ορθού Ράδου.

όπως άλλωστε διορθώνει στη σελ. 42, όπου παρατίθενται οι οικισμοί του

έτους 1840.
Ρίγον. στο δήμο Θρονίου, έτος 183663, αντί του ορθού ΡεΥΥίνι, όπως

άλλωστε διορθώνεται στην ιδια σελίδα, όπου παρατίθενται οι οικισμοί

του έτους] 840.
Σ 'λ ον: Στο Δήμο Ελάτειας το 1845~, αντί Συντέλειο. που σήμερα

είναι παραποτάμια θέση στην αριστερή όχθη του Κηφισού (στα Ν-ΝΔ

του χωριού Μόδι μεταξύ των θέσεων «Γεφύρι της Λεύκαρ) - «Βρυλλιά»).
Ο CΙarke το καταγράΦει ως «SίndaΙίύ»6S._

Σκλ'ασ!ιl: & Ξελκιόc; στο δήμο Θερμοπυλών, έτος 1836 & 184066 αντί

στοιχα, για τον οικισμό« η ΞυλιΧU» Ι «Οι Ξυλιχοί67». Το 1844 απαντά ως

«Ξυλιχός» στο Δήμο Θερμοπυλών ό8 και το ]845 ως «ΞυλιανU69» ...
Τ.οποχψοι:«Τουρκοχώριή ΤΙΟΠΩ ιί,οι κατά την τοπικήνπροφοράν»'ΚΙ

,αντί OΙXO\l 4ί,ο'. όπως προφέρεταιτο TovexoχilieIαπό πολλούςΚηΦι

σοχωρίτες ακόμη και στις μέρες μας. «Αθ. Τeιχοχωeίτης»ονομάζονταν

ένας απ' τους αγωνιστές που έλαβε μέρος στη μάχη της Αράχωβας71. ΤΟ

Τουρκοχώριεπί Τουρκοκρατίαςήταν έδρα της επαρχίας «Esed-Abad»).

58. Δρακάκης-Κούνδουρος, Α,42.

59. Δρακάκης-Κούνδουρος, Α,4].

60. Νουχάκης, Ελληνική χωρογραφkt, Αθήνα 1901, σελ. 12.
61. Δρακάκης-Κούνδουρος, Α,41

62. Δρακάκης-Κούνδουρος, Α,41

63. Δρακάκης-Κούνδουρος, Α,41

64. Χουλιαράκης, Α' ι, 148.
65. Clarke, Travels ... ,ιν 224. - Περισσότερα για το τοπωνύμιο βλ. στο άρθρο: Βελέ

ντζας, γδρωWj.Uα ... Τιθορέας,ΕΚΦΡΑΣΗ 2, Λαμία 1990, 91 .
66. Δρακάκης-Κούνδουρος, Α, 41,42. Κατά το ΓιώργοΔημητρΙΟυ(σελ. 59, αρ. 509)

«Σκλιασής: ΑΔΟ ...ίσως ταυτΙζεταιμε το Σκυλοχώρl» ΝΒ.

67. Ως Ξυλικο( αναΦέρεται ήδη απ' το 1506 - Μπαλτά, σελ. 149.
68. Νουχάκη Ιω., Πίναξ χωραγραφικός, σελ. 12
69. Χουλιαράκης, Α' Ι, 148.
70. Ενισλείδης Χρ. Αμφίκλεια, 1η έκδοση 1938, 2η έκδοση Αθήναι 1978 από τον

Ελληνικό Ορειβατικό Σύλ/ογο Αμφίκλειας, σελ. 202.
71. ΤΟ όνομά του συμπεριλαμβάνεται στην Επιστολή - Αναφορά του Γεωργίου

ΚαΡαίσκάκη «Προς την Σεβαστήν Διοικητικήν Επιτροπήν της Ελ/άδος» μετά τη μάχη
στl)ν Αράχοβα 1826 Νοεμβρίου 26. Βλ. στο βιβλίο του ΔημητρΙΟυ Αδόμ «Λοκρικά Περι
βοάγρια ,σελ. 281.
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Μ' αυτή την ανακοίνωση, πιστεύεται ότι θα δοθεί το ερέθισμα, ώστε

να εmσημάνOυν λάθη κι άλλοι ερευνητές με απώτερο σ-ιιοπό την αποφυ

γή επανάληψής τους και τη σύνταξη, στο εγγύς μέλλον, ενός αλάνθα

στου και πλήρους, κατά το δυνατόν, καταλόγου των παλιών Φθιωτικών

οικισμών, ο οποίος να αναρτηθεί και σε σχετικές ιστοσελίδες Ο Θα είναι

χρήσιμος και για τους ερευνητές, αλλά και για τους μαθητές και τις μαθή

τριες που ασχολούνται με σχολικά προγράμματα Τοπικής Ιστορίας.

Θα πρέπει ίσως κάποιος φορέας (π. χ. η Ελληνική Ονοματολογική

Εταιρεία) ,να ενημερώσει και κάποιους φορείς αναπαραγωγής ταξιδιω

τικών οδηγών ή χαρτών - τη Γεωγραφική Υπηρεσία Στρατού - για παρά
δειγμα, και άλλους.

Ευχαριστώ.

(ι) ltine"raire ~ntre YelJtza εΙ ElepJlla.

~oιι.ιι.
Να.......

d. DETAILS DE πουΤΕ.
d'heares.

Φίοοιι••

, De VeΙΎΙΣΙ 80 bord da C.ehalis; ήιο οι peot ιι:

comparer;' 11 beaote de εΙ!: \,.1100 ιοίωι ριι des
c••cade., des arboste•• ιι dι. accideat. de 500

. I.ΓΓ.ίο qoi ιιΙ remplί de groItes .
'0 Lιωpι, vilIage biea b.bite.

'7 C.b.oe. de Toreochorion.
6 cephisst.
I~ .&pre. ι ...οίι traverse le chemio ιιοί coodoit de Li-

••die ίι Torcochorioo ιΙ aBodooiIza t οα laίsse

• gaoche ι. premiere άι ει, viIle., ιιοί rtaferme
υαι popolatioo grecque ιΙ ιοιιιοι,

S 00 releve, οα qo.rt de mille iι gaoche, le hameaa
de Lampe.

,S Village aiIoe .ΟΓ οοl!: haareor ί,οlιι.

" ιι.ουΙι de L.mpe ίι Drogomaao, village de qo••
παΙι r_mi1le. ,ιιcιιαιι.

,5 Roi••eao ,ort.aot d'ααe vallee; Γοίοι. dΈlat~e.

'0 EIephta t village (10 ΙΌα ΙΓΟΟ'Ι!: υοl!: ,our bόιIbitee

Ρ.Γ υο ag. Ιοιε.

TOT\L, , heores de marche.

PQuquevίI1e, ιν 146. Οδοιπορικόαπό BιJlτoα μf:χρι Λfφτα.
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Εκδοτική λ θηνών, Irπoρ{α

του Elληνικoυ 'Εθνους, ΙΒ' 1975,154.

'"KU'ΠJI ...~.._

Η .r'\... , .-.,..cιo "'-'_ -. u.ι..
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16 Η.... ..-.ι --ι "". Lo~ ..
Τ_ CIι_ -ι iι>o, l1ιοο "11 ι
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ι , """"-1""---• T Iι ....... l... .... ....-
01 ι-,..

... ι. ......
•• i1 e-ι τ..--.

.... 01 1.,-•.

ελάτεια - Δραχμά'νι, Λεφτα.
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ΧΑΡΤΗΖ:

,".
MEl:AlΩNUlHIAH4>lΚΛllAI

.. Λt,..'O.! 1'2150000---, , --.."" .. ,''''''.'6ΙΙΣ.IΙ_ ...._ _ --.,-...._._._"'"" "",...._ '~','...'...,~ ..

Ο χάρτης του Ενιολείδη

έχει τουλάχιστον 3 σΦάλματα:

- Κωμοπύλη αντί

Κομομπίλ<lοkΟΙrJοbίJe.

- Παπαβiτσα αντί ΠαλαβΙτσα

(ΤυΠΟΥραφικ60φάλμα).

-Το χωρι6 Λέφτα ήταν ΒΑ της

Ελάτειας. Στη θέση που

το τοποθετεί ήταν

«το ΓεΦύρι της Λεύκας» .

818ΑΙΟΓΡΑΦΙΑ

Αδάμ Π. Δημ(ήτριος) . Λοκρικά. Περιβοάγρια - Επικνημίδια, Λαμία 2001, σο. 400.
Βελέντζας Αθανάσιος,Το όνομα Τιθορέα, ''ΟΝΟΜΑΤΑ'' 12, 1988, σο. 91 - 95.

Βελέντζας ΑΟανάσιος. Τοπωνύμια & Ιστορία στην περιοχή της ΤιΟορέας. 'Έκφραση"

περιοδικό Συνδέσμου Φιλολόγων Φθιώτιδας, τ. 1, 1989,00.89 - 97.
Βελέντζας, ΤιΟόρα Ι, βλ. Παπαδημητρίου- Βελέντζας.

Clarke. D. &Ι., Trawels ίη various countries of Europe, Asia and Africa, Printed for Τ.

Cadell and W; Dawies, Strand, Loncbn, ΒΥ R. Watts, Brox-bown, Heets, MOCCCXVI.
Daπoιιzes, Jean, Α. Α., ΝοηηΑΕEPISCOPAJUUM ECCLESIAECONSTAN'ΠNQ-POUΤA

ΝΑΕ, IΝSΠΠ..π FRANCA!S Ο' εruι::ιε; ΒVZANTlNE, PARIS 1981 .
Δελόπουλος Δ. Γιώργος, Πώς αναφέρει το Νεχώρι ο περιηγητής Πουκεβίλ, AmOΤfU

το το πλήΟος των λαΟών, Π€ρ. ΝΕΧΩΡΙΤΙΚΑ ΝΕΑ 33, 2005, 51-59.

Δημητρίου Γιώργος, Πόλει.ς, Κωμοπόλεις,χωριά και o~κισμoί στη ΦΟιώτιδα (13ος

200ς αι. ) , περιοδ. ΦΟιωηκά Xρoν~κά 27,2006, ο. 5 - 66.
~dweJI,Edward, AclassicaJ and topograficaJ ΙΟα/' through Greece, during the years 1801,

1805 and 1806, London 1819, \bJ. 11, ρ. 136 - 139.
ΔρακάκηςΘ. Αλέξανδρος - Κούνδουρος Ι Στυλιανός, Αρχε(α Π€ρ( της συστάσεως &

εξελ(ξεως των Δήμων & Κοινοτήτων 1836-1939 και της Διοικηηκήςδιαιρέσεωςτου κρά

τους, τόμοι Α-Β. ΑΟήναι 1939 - 40.
EνισλεCδηςΜιχ. Χρήστος,Η ΑμΦίκλεια(ΤΟ πόλισμακαι η περΙ τον Παρνασόνχώρα),

1940. Δεύτερη Έκδοσι.ς απ' τον Ελλ. ΟρειβαηκόΣύλλογο ΑμφΙκλειας. ΑΘΗΝΑΙ 1978.
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Gcll. William, The iIinerary of Greece containg one Rundred roιιtes in Atιίka, BoeoIia,
Phokis. l...Dkris and Thessaly. 1819.

Καντάς Καντάς. Ανιχνεύοντας το παρελθόν. "Βιώματα του τόπου μας.... Αθήνα

2007,σσ.127.
ΚαQCΙμεσίνη-ΟικονομίδουΜαντω. Ανεκδοτονχαλκουν νόμισμα Τιθορέας, Αρχαιο

λογικά Ανάλεκταεξ Αθηνών, 1970.
Κουντούρα - Γαλάκη Ελεωνόιια, Η "Εικονοκλαστική» NoIitia 3 και το λατινικό πρό

τυΠΟ της, Ανάτυπο από τα Σύμμεικτα 10, σελ. 45 -73, Αθήνα] 996 (έκδοση Ινστιτούτου

Βυζαντινών Ερευνών του Ε. Ι Ε.)
Kicl Machiel wιd Saιιervein Friedrich, OsI-l...Dkris in Tiirkischer und neugriechischer Zeit

(1460 _1981), 1994, Passa"ia Universitatsverlag Passau.
Κονιδάρης Γεράσιμος, Αι Μητροπόλεις & αρχιεmσκoπαί του Οικουμενικού Πατριαρ

χείου και η τάξις αυτών. Τόμο Α- Αθήναι 1934.
Leake, Martin William, Τrawels in Northern Greece, \'01. ", London ]835. (Μετάφραση

υπό του ιερέως Γεωργίου Στάθη: "Πώς είδε την Ανατολική Στερεά Ελλάδα κατά το ]805
ο ΑΥΥλος περιηγητής W. Μ. Leake" ,στο περιοδ. "Στερεά Ελλάς" Νοέμβρ. 1980, σελ. 14!

)]0 κεξ.).

Λύκειο Ελάτειας, ΠεριβαλλοντικήΟμάδα, Τοπωνύμιακαι Περιβάλλονστην ευρύτε

ρη πειιιοχήτης ΕλάτειαςΛoκeίδoς- Τοπωνυμική Βάση Δεδομένων. Επιμέλεια Aθανασf

ου Βελέντζα, Αθήνα 1996, σελ. 65) .
Μελέτιος, ΓεωγραΦία Παλαιά & Νέα, ΕΝΕΤΙΗΣΙ αψκη·. Και β' έκδοση το 1807.
Μπαλτά Ευαγγελία, Η περιοχή Αταλάντης & Μουδουνίτσας στους πρώιμους οθωμα

νικούς χρόνους (15ος - 160ς αι.) εκδόσεις Κτήματος Χατζημιχάλη, σ. 139 - 171, χ. έ.

<2001 :>. (Συλλογικό έργο με τίτλο «ΛΟΚΡΙΚΑ», lστορ(α και Πολιτισμός.

Παπαδημητρίου Αγγελος - Βελέντζας Θανάσης, Τιθόρα Ι, Ιστορικές & aρχαιoλoγικές

μι;λέτες (πρσίστOQική εποχή μέχρι και Ρωμαιοκρατία) , Αθήνα 1991.
Παναγιωτόπουλος Διομήδης, ιερεύς, "ΙΕΡΟΙ ΝΑΟΙ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ ΚΑΙ

ΔΑΔΙΩ'ΤΕΣ ΚΛΗΡΙΚΟΙ» , ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2007.
Παπαχρίστος Ι. Κώστας, Παρνασσιώτικα (Γλωσσικά, Ιστορικά & Αρχαιολογικά,

Λαογραφικά) , Αθήνα] 984, Βιβλιοπωλείοτης Εστίας.

Πολιτιστικός Σύλλογος Σκαμνου Φθιώτιδος, Σκαμνός, Στην καρδιά της Ρούμελης,

Αθήνα 2006, σο. 787.
Pouqιιeville, \buyage de la Grece, Deuxieme edition,Paris MOCCCXXYI.
Πουκεβίλ Φραγκί.σκος Κάρολος ... , Ταξίδι στην Ελλάδαl Στερεά Ελλάδα, Αττική,

Κόρινθος, Μετάφραση: Μαρ(α Σκάρα, εκδ. ΑΦών Τολιδη, Αθήνα] 995, οσ. 478.
Σκιαδάς, Ελευθέριος r. , ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΤΗΣ

ΕΛΛΛΔΟΣ. 1833 - 1912, Σχηματισμός - σύσταση - εξέλιξη - πληθυσμός - εμβλήματα,

ΥΠΟΥΡΓειο ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΤΟΠΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

APrΌΛIΔOΣ, ΑΘΗΝΑ 1993, σσ. 734.
Σπεράντσας Κ. Θεοδόσης, Τα περισωθέντα έργα του Αργύρη Φιλιππίδη, Μερική Γεω

γιιαΦΙα. Βιβλίον ηθικόν, επιμέλεια Αρχιμανδρ. Φιλάρετου Βιτάλη, Αθήναι 1978.
Τόλιας Γιώργος, Πολίχνες στον αρχαίο δρόμο, Στοιχεία για τη Λοκρίδα κατά τους

νεότερους χιιόνους. Στο συλλογικό έιιγο "ΛΟΚΡΙΔΑ, Ιστορία & Πολιτιομός, Ε' Μέρος,
σελ. 175 -190, έκδοση; Κτήμα Χατζημιχάλη <200];>

Ulrich. Η.Ν., Reisen und Forswιgen in Griechenland,Thil Ι 1840, 11 1843.
Χουλιαράκης Μιχαήλ, Γεωγραφική, Διοικητική & Πληθυσμιακή εξέλιξις της Ελλάδος

1821·1971,τ. Α' 1973-1974,τ. Β' 1975.
Wilhelm Adolf, Αρθρο για το επίγραμμα του Δωρόθεου στο περιοδικό OsIerreiche

JahressefIe rv. 1901, BeiblaII, στήλη 19 - 22.
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BJOrι'AΦJKO ΣJιΜΕJΩΜΑ

Ο Βελέντζας Αλεξ. Αθανάσιος κατάγεται απ' το

Μοσχοχώρι Φθιώτιδας. Σπούδασε Φιλολογία στο

ΕΚΠΑ και υπηρέτησε ως καθηγητής στη Δευτεροβάθ

μια Εκπ/ση. Ασχολείται με την καταγραΦή και μελέτη

τοπωνυμίων.

Έχει δημοσιεύσει σχετικά άρθρα στο περιοδικό

«ΟΝΌΜΑΤΑ» & σ' άλλα περιοδικά χι έχει λάβει μέρος

με ανακοινώσεις σε πανελλήνια συνέδρια. που διοργανώνει η Ελληνική

Ονοματολογική Εταιρεία.

Σε συνεργασία με τον Άγγελο Παπαδημητρίου έχει εκδώσει το βιβλίο:

Τιθόρα Ι, Ιστορικές και αρχαιολογικές μελέτες (Προ'ίστορική εποχή

μέχρι και Pωμαιoκρατi'.α), Αθήνα 1991, σο. 142.
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ΕΙΣΗΙΉΤΗΣ

Δαβανέλλος Νικόλαος

συγγραφέας· καθηγητής Αγγλικής γλώσσας

θΕΜΑ

«Οίκοι ανοχής στη Λαμία»

Δ
ύσκολο να Π,f10σδΙOρίσoυμε την πο .νεία όχι όσον αφορά τον ορι

σμό, αλλά το αν είναι ένα κοινωνικό φαινόμενο. επάγγελμα ή

1FITonύqy 1m. Είναι δε γνωστό πως η ύπαρξή της ανάγεται στην εποχή

που ο άνθρωπος συνάχθηκε σε μια οργανωμένη κοινωνία. Βαθιές λοι

πόν οι ρίζες. Χάνονται στην αχλή των αιώνων.

Αν θέλουμε να δώσουμε κάποιον ορισμό. θα λέγαμε πως πορνεία

σημαίνει το να διαθέτει κανείς το σώμα του σε άλλους για ερωτική ικα

νοποίηση έναντι αμοιβής. Αν όμως η προσφορά σεξουαλικών εξυπηρε

τήσεων γίνεται με σκοπό την απόκτηση τροΦής ή την αποφυγή βιαιοπρα

γίας, βάσει της μελέτης και της παραδοχής των επιστημόνων, αυτή η στιγ

ματισμένη ενέργεια και συμπεριφορά δεν μπορεί να θεωρηθεί πορνεία.

Ετυμολογικά η λέξη πορνεία προέρχεται από το αρχαίο ελληνικό

ρήμα: πέονηΜΙ που σημαίνει πουλώ, προφανώς, επειδή η πορνεία ασκεί

ται από γυναίκες αργυρώνητες. Σε αντίθεση με την επ' αμοιβή πορνεία,

υπάρχει και η πορνεία η χωρις την οποιαδήποτε αμοιβή, αλλά από προ

σωπική επιλογή του ατόμου να πορνεύεται.

Επάγγελμα, λειτούργημα ή κοινωνικό φαινόμενο; Στους αρχαίους

χρόνους η πορνεία εμφανίζεται κυρίως ως ένα θρησκευτικό φαινόμενο

με μεγάλη και θετική προσφορά στην κοινωνία. Ο Ηρόδοτος (ΑΙΟ9) ανα

Φέρει ότι στις χώρες της Ανατολής και κυρίως στη Βαβυλώνα κάθε

γυναίκα προσφερόταν τουλάχιστο για μια φορά στη ζωή της στον πρώτο

τυχόντα ως πόρνη έναντι αμοιβής. Επίσης σε πολλούς ναούς γυναικείων

θεοτήτων της Αιγύπτου, Συρίας, Μικράς Ασίας και της Κύπρου, οι

γυναίκες ιερόδουλοι επορνεύοντο, με ανταμοιβή χρημάτων, στον πρώτο

τυχόντα, και τα εισπραττόμενα χρήματα καταντίθεντο υπέρ του ναού.

Τούτο το είδος πορνείας διήρκησε μέχρι περίπου τον 20 αιώνα μΧ. Στην

περίπτωοη αυτή τούτο μπορεί να χαρακτηρισθεί ως ένα κοινωνικό φαι

νόμενο, σε αντίθεση μ' ότι συνέβαινε στην αρχαία Ελλάδα, που όπως

συνάγεται από τα αδιάψευστα ιστορικά ντοκουμέντα, η πoρνεfα ήταν

ένα επάγγελμα με μεγάλη κοινωνική προσφορά. Ο πρώτος ο οποίος ίδρυ

σε οίκους πορνείων γliJ. την ανακούφιση των νέων οι οποίοι έΦταναν σε

ενηλικίωοη και για την αποφυγή της δημιουργίας σχέσεων με παρθένες ή

παντρεμένες ήταν ο Σόλων. Για το σκοπό αυτό αγόρασε γυναίκες και τις

εγκατέστησε σε διάφορες συνοικίες. Μας το ιστορεί ο Φιλήμων. Ο δε
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Νίκανδρος ο ΚολοΦώνιος προσθέτει πως ο Σόλων ίδρυσε και το Ιερό της

Πανδήμου Αφροδίτης στην Αθήνα - της προστάτιδας του αγοραίου

έρωτα - από τα κέρδη των πορνών που είχε εγκαταστήσει στα δημόσια

πορνεία, και ότι η πορνεία καθιερώθηκε με Νομοθετική Ρύθμιση από το

Σόλωνα γύρω στο 575 πχ, Η ρύθμιση όριζε τις υποχρεώσεις των πορνο

βοσκών, την εισπραττόμενη αμοιβή, τον τρόπο του χαρακτηρισμού μιας

γυναίκας ως πόρνη, το είδος ενδυμασίας, τους όρους που πρέπει να πλη

ρούν τα πορνεία κλπ. Εκτός δε τούτων των αργυρώνοντων πορνών, στην

Αθήνα δημιουργήθηκε και η τάξη των εταίρων και των παλλακιδων. Οι

εταίρες, σε αντίθεση με τις παλλακίδες οι οποίες συμβίωναν με έγγαμους

άνδρες για την προσφορά ερωτικής ευχαρίστησης, ήταν γυναίκες εξόχου

καλλονής, υψηλής μόρφωσης, με σημαντικό βαθμό ανεξαρτησίας και

αυτονομίας και οι οπο(ες προσέφεραν τη συντροφιά τους και ερωτικές

ικανοποιήσεις σε διανοούμενους, Φιλοσόφους και ποιητές και συμμετεί

χαν σε οργιαστικά συμπόσια. Ήταν κάτι ανάλογο με τις γκέισες της

Ιαπωνίας και των «κοριτσιών των ανθέων») της Κίνας. Αρχαιότερη εταί

ρα θεωρείται η Διυρίχα η οποία έζησε τον 70 αιώνα στην Ναυκράτη της

Αιγύπτου. Στον δε 60 αιώνα η πορνεία, οι θεσμοί των εταίρων και των

παλλακίδων, ασκούνταν ευρέως όχι μονάχα στην Αθήνα αλ/ά και σε

πολλές άλλες πόλεις της Ελλάδας, με μοναδική εξα(ρεση τη Σπάρτη στην

οποία ουδέποτε υπήρξαν πόρνες, εταίρες ή παλλακίδες.

Τόση δε μεγάλη και διαδεδομένη ήταν η άσκηση του ωφελιμιστικού

και κερδοΦόρου επαγγέλματος και η συμβολή του ως λειτούργημα που,

για παράδειγμα, στην Ακροκόρινθο, στο ναό της Αφροδίτης, θήτευαν

περισσότερες από χίλιες ιερόδουλες οι οπο(ες ασκούσαν την ιερά πορ·

νεία.

Με την έλευση του Χριστιανισμού, και κυρίως μετά τον 20 αιώνα, η

πορνεία άρχισε να αποβάλλει το θρησκευτικό της χαρακτήρα. Με τη

θέσπιση νομοθετικών και βασιλικών διαταγμάτων αλλά και νόμων ορί·

σθηκε ως λειτούργημα με θετική προσφορά. Οι κοινωνίες με υψηλό δεί

κτη παιδείας την αποδέχτηκαν, οι δε άλλες όχι μονάχα αρνήθηκαν να

δεχτούν την πορνεία ως λειτούργημα ή επάγγελμα με προσφορά στην

κοινωνία, αλλά έπραξαν τα πάντα για να την ξεριζώσουν.

Πόρνες και πόρνοι των οίκων ανοχής ήταν κατά κανόνα δούλες και

δούλοι, αιχμάλωτοι πολέμου που πουλήθηκαν σε πορνοβοσκούς ή αγο

ράστηκαν στα σκλαβοπάζαρα. Ο νόμος της προαγωγείας ήταν πολύ

αυστηρός ακόμα και με την ποινή θανάτου. Ο αυτός νόμος ίσχυε και για

τις ελεύθερες - όχι τις δούλες - γυναίκες. Θα πρέπει δε εδώ να αναΦέ

ρουμε ότι στα Ομηρικά 'Επll δεν υπήρχαν εταίρες και πόρνες παρά μονά

χα παλλακίδες.

Προς τα τέλη της Ρωμαίκής Αυτοκρατορίας η πορνεία είχε καταστεί

μια φοβερή κοινωνική μάστιγα με τραγικές συνέπειες ασθενειών και
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θανάτων.

Εκτός από τον Σόλωνα ο οποίος εισήγαγε την πρώτη νομοθετική αλλά

συνάμα και ευεργετική ρύθμιση περί πορνείων και πορνείας, ο Μέγας

Κωνσταντίνος, μετά την εγκατάστασή του στη νέα πόλη, στις Ι J Matou
330, εκτός των άλλων ρυθμίσεων, φρόντισε. με διάταγμά του, για τις

σεξουαλικές ανάγκες των υπηκόων του. Για το σκοπό αυτό έχτισε πορ

νεία στη θέση Ζεύγμα και διέταξε την ,εγκατάσταση όλων των εκδιδομέ

νων γυναικών. Απαγόρευσε δε την εκτός των οίκων αυτών πορνεία.

Και ενώ με την έλευση του Χριστιανισμού η πορνεία έπαυσε να απο

τελεί θρησκευτικό φαινόμενο, με την επικράτησή του, τον 40 μΧ. αιώνα,

έγιναν προσπάθειεςκαι αγώνες όχι μονάχα για την πάταξη της πορνείας

αλλά και για την πάταξηκάθε εξωσυζυγικήςκαι προγαμιαίαςσχέσης.Με

την συμπαράστασητων πιστών έκλεισαν τους οίκους ανοχής και ανά

γκασαν τις εκδιδόμενες γυναίκες να διασπαρθούν και ταυτόχρονα να

διασπείρουντα αφροδίσια νοσήματα, να επέλθει έκλυση των ηθών και

σχεδόνπαράλυσητης κοινωνίας.Ήταν δε τόσο σοβαρά αυτά τα συμβά

ντα ώστε οι νομοθέτες να αναγκαστούννα θεσπίσουν νόμους προστα

σίας των πορνείων ώστε να θεωρηθούν ασmδες ηθικής της κοινωνίας

αλλά και πρόληψητων τρομερώνκαι επάρατων ασθενειών.

Οι πρώτες σοβαρέςνομοθετικέςδιατάξεις,εκτός εκείνων του Σόλωνα

και του Μεγάλου Κωνσταντίνου,για την οργάνωσητης πορνείαςκαι τη

λειτουργία της κάτω από την προστασία και τον έλεγχο της πολιτείας,

έγινε το 140 αιώνα στη Γαλλία. Τούτα τα νομοθετικά διατάγματα προέ

βλεπαν την εβδομαδιαία ιατρική εξέταση των εκδιδομένων γυναικών

αλλά και την υπό όρους λειτουργία των πορνείων.

Πρόδρομος του διακανονιστικού συστήματος το οποίο ίσχυσε αλλά

και ισχύει ακόμα και σήμερα σε πολλά κράτη αλλά και στην Ελλάδα,

είναι ο Μώδβιλ, ο οποίος το 1724 υπεστήριξε την καταδίωξη της κρυΦής

πορνείας και ενεθάρρυνε τη λειτουργία των υγειονομικώς λειτουργού

ντων πορνείων και τα οποία θεώρησε ως οίκους κοινής ωΦέλειας. Όμως

το έτος 1870 υπήρξε φοβερή κριτική και αντίδραση κατά του διακανονι

στικού νομοθετήματος, το οποίο θεωρήθηκε ως ουτοπία και παραπλάνη

ση του κοινού. Το αποτέλεσμα ήταν μερικά κράτη να προβούν στην

κατάργηση και στην μη ανοχή των πορνείων. Προέβησαν στην ίδρυση

νοσοκομείων και στην δωρεάν παροχή ιατρικής περίθαλψης, στην τιμω

ρία όσων μετέδιδαν αφροδίσια νοσήματα, στην ίδρυση διορθωτικών

ασύλων στα οποία οι παραπλανόμενες γυναίκες μπορούσαν να βρουν

εργασία. Τοιουτοτρόπως προέκυψαν δύο συστήματα: το Διακανονιστικό

και το Καταργητικό του J886. Ακολούθησαν συστήματα τα οποία τρο

ποποίησαν τα ανωτέρω και μνημονεύονται ως το Νεοδιακανονιστικόν,

βάσει του οποίου διατηρούνται οι οίκοι ανοχής, αλλά καταργείται η υπο
χρεωτική διαβίωση των γυναικών σ' αυτούς, και το Νεοκαταργητικόν.
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Αυτό το σύστημα ισχύει και στην Ελλάδα και βάσει του οποίου ο ποινι·

κός νόμος δεν τιμωρεί την πορνεία η οποία ασκείται βάσει των διατάξε

ών του.

Οι πρώτοι νόμοι που θεσπίσθηκαν στην Ελλάδα ήταν ο 3032 του 1922
και ο 19/30 του 1930.
Ο πρώτος προέβλεπε τη σύσταση εmΤΡΟJlής αποτελουμένης για τις

επαρχιακές πόλεις από 3 μέχρι 5 μέλη και η σύνθεσή της οριζόταν δια Β.

Διατάγματος. Τα καθήκοντα της εmτροπής ήταν ο χαρακτηρισμός yuναί

κας ως ασέμνου. κοινής και ελευθέρας, να την απαλλάσσει από το χαρα

κτηρισμό της ασέμνου. να την επαναΦέρει στην ευθεία οδό, την υποχρε

ωτική εξέταση από γιατρό της εm.τροπής, την επιθεώρηση των οίκων ανο

χής και των δημοσίων κέντρων στα οποία χορηγήθηκε άδεια να λειτουρ

γούν και ως οίκοι ανοχής. Επίσης ο νόμος προέβλεπε τον αποχαρακτηρι

σμό ασέμνου γυναίκας με προσφυγή στον Εισαγγελέα και η εκδίκαση

γινόταν κεκλεισμένων των θυρών.

Ο δε Νόμος 19/30 του 1930 εκτός των πω πάνω ρυθμίσεων προέβλεπε

τον τρόπο νοσηλείας των εκδιδομένων γυναικών των εγγεγραμμένων στα

βιβλία της Αστυνομίας, τον τρόπο μετακίνησής τους από μία πόλη σε

άλλη, τα συνοδευτικά έγγραφα, την πληρωμή των νοσηλείων τα οποία

έπρεπε να καταβάλλουν οι εκμεταλλευόμενοι τους οίκους ανοχής, την

προπληρωμή αυτών σε 15 δραχμές ημερησίως κλπ.

Στη συνέχεια θα ακολουθήσουν πολλοί νόμοι οι οποίοι τροποποιού

σαν τους προηγούμενους. Πάντοτε φυσικά με το πνεύμα της εποχής. Για

παράδειγμα ο Νόμος 3310 της 13122-7-1955 όριζε πως αφροδίσια νοσή

ματα θεωρούνται: η ΣύΦιλις, η βλενόρροια, το μαλακόν έλκος, τα οξυτε

νή κονδυλώματα και η νόσος των Nicolas-Fauvre κατά το μολυσματικό

αυτών στάδιο. Οι Νόμοι 2734/5-8-99 και 1193/20-8-81 ορίζουν πως η κάθε

εκδιδόμενη γυναίκα θα πρέπει να έχει συμπληρώσει το 180 έτος της ηλι

κίας της, να κατέχει mστoπoιητικό άσκησης επαγγέλματος, ότι δεν πάσχει

από κάποια μορΦή ψυχικής νόσου, ότι δεν κάνει χρήση ναρκωτικών

ουσιών, ότι δt:.'V έχει καταδικαστεί για σωματεμπορία, μαστροπεία και

ληστεία, ότι το πιστοποιητικό άσκησης ισχύει για 3 έτη. για δε τις αλλο

δαπές για μονάχα 1 έτος, τους τρόπους εκμίσθωσης του οίκου ανοχής,

προϋποθέσεις καταλληλότητας. Με τον αυτό Νόμο παύει ο χαρακτηρι

σμός περί ασέμνων γυναικών, όπως ίσχυε μέχρι την ψήφισή του και περι

λαμβάνει και τους άνδρες οι οποίοι εκδίδονται. γπόκεινται και αυτοί στις

ίδιες με τις ιερόδουλες.

Ενώ μέχρι το έτος 2000 την αρμοδιότητα περί οίκων ανοχής και εκδι

δομένων γυναικών την είχαν η Κυβέρνηση,η Αστυνομία και η Νομαρχία,

με το Νόμο της 17ης Μαρτ(ου, Αρ. Φύλλου 351 της Εφημερίδας της

Κυβερνήσεως παρέχεται αρμοδιότητα στους ΟΤΑ. Στον ίδιο αυτό νόμο

ορίζεται επίσης πως κάθε εκδιδόμενο άτομο - όχι μονάχα γυναίκα - υπο-
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χρεούται να τηρεί βεβαίωση έναρξης εm.τηδεύματος, ανάρτηση της άδει

ας άσκησης επαγγέλματος, και ότι τον αριθμό των εκδιδομένων ατόμων

καθορίζει το Δημοτικό Συμβούλιο.

ΤΟ Δημοτικό Συμβούλιο της πόλης μας, συνήλθε στις 26 ΜαΙου του

2004 και με την 182 Απόφασή του όρισε ως ανώτατο επιτρεπόμενο αριθ

μό οίκων ανοχής τον ήδη υπάρχοντα - οκτώ - (8), προσδιόρισε επίσης την

ακριβή περιοχή της λειτουργίας των - συνοικία της Ν. Μαγνησίας - και

όρισε υπεύθυνο δημοτικό σύμβουλο να μετέχει της επιτροπής περί οίκων

ανοχής.

Την πρώτη γρα:mή αναφορά που μπόρεσα να εντοπίσω, όσον αφορά

τους οίκους ανοχής της Λαμίας, είναι η έντονη διαμαρτυρία του εκδότη

της εφημερίδας «Φάρος της Όθρυος» της 6ης Ιανουαρίου του έτους 1862
προς το Νομάρχη. Ανάμεσα στα άλλη γράφει: « ... Emκαλoύμεθα την

προσοχήντου Κυρίου Νομάρχουεπi της σκανδαλώδουςυποθέσεως,ήτις

τοσαύτας επέφερεν ταραχάς και λυπηράς σκηνάς, εις την συνοικ{α της

αγίας Δεσπο{.νηςεν Λαμία. 6σας μέλλει να αποΦέρη εισέτι διατηρουμέ

νων των πορνών των δημοσίων γυναικώνεις το αυτ6 μέρος ε{ναι η αγα

νάκτησιςτων οικοκυρα{ωνεντ{μων οικογενειών,εν τω μέσω των οποίων

ο ΚύριοςΑστυν6μοςετοποθέτησεντας αισχράς γυναίκαςέΦθασενεις το

μη περαιτέρω.. .».
Ύστερα από μεγάλες ταραχές, φασαρίες, έντονες διαμαρτυρίες και

διενέξεις των «εντίμων οικογενειών», οι εκδιδόμενες γυναίκες εκδιώχθη

καν, οι οίκοι ανοχής έκλεισαν, και εm.τράπει η στέγαση στη συνοικία των

Υδρομύλων, συνοικία στο Αραπόρεμα, κοντά στα σφαγεία και τα εκδο

ρεία τα οποία βρίσκονταν στις παρυΦές των λόφων του ΠροΦήτη Ηλεία.

Συνοικω απόμακρη, απόκοσμη. υποβαθμισμένη και στην οποω κατοι

κούσαν όχι «ευυπόληπτοι πολίτες». Η συνοικω είναι αυτή που βρίσκο

νται οι Μύλοι του Μουζέλη και το 50 Γυμνάσιο. Η Εφημερίδα «ΦΩΝΗ

ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ" στις 6/3/1894, α.φ. 20, γράφει:
«.... Ήδη πληροφορούμεθα6τι ο διευθυντήςτης ενταύθαΑστυνομίας

κ. Δουλαβέρης. τη υποδειξη των κατά την συνοικ{αν των Υδρομύλων

κατοικούντωνσυμπολιτώνμας, οίτινες και αναΦοράνενεχείl}ησανπρος

τον κ. Νομάρχην,μεταβαλώνγνώμηνεθεώρησεκατάλληλονπροςσύστα

σιν καταστήματοςτων τη Αφροδίτη θυουσών γυναικών την θέσιν του

Παλαιού Νεκροταφε{ου,6JWV υπάρχουν αι δημοτικαί αποθήκαι. αίτινες

δια μικράς δαπάνης δύναται να καταστώσι χρήσιμοι προς κατοικίαν των

ιεροδούλων ...» .

Έτσι λοιπόν, ύστερα από τις συνοικίες της Αγίας Δεσποίνης και των

γδρομύλων, ως οίκοι ανοχής λειτούργησαν οι αποθήκες του Δήμου στο

Παλαιό Νεκροταφείο και το οποίο βρισκόταν πλησίον του «Λόφου του

Γολγοθά», ήτοι εκεί που σήμερα βρίσί'..εται το ΟρφανοτροΦείο Αρρένων.

Τόπος όπου εκείνα τα χρόνια εκτελείτο η θανατική ποινή των ληστών και
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εγκληματιών.

Επειδή όμως η απόσταση των οίκων ανοχής ήταν μεγάλη, η περιοχή

λίαν υποβαθμισμένη και ακατοίκητη. συνεπώς και η προσέλευση πελα

τών ανύπαρκτη, οι εκδιδόμενες γυναίκες διεσπάρησαν σ' όλες τις γειτο

νιές της Λαμίας καθώς επίσης και στα υπάρχοντα πανδοχεία, ξενοδοχεία

και τα καπηλιά. Αποτέλεσμα τα αφροδίσια νοσήματα να αποτελέσουν

μάστιγα. Ο Δήμος Λαμιέων και το Δημοτικό Συμβούλιο συσκέΦθηκαν

για να αποφασίσουν πως πρέπει να ληΦθεί κάποια ιατρική μέριμνα για

την προστασία των ιεροδούλων, των κατοίκων, των διερχομένων τουρι

στών αλλά και των στρατιωτών. Η σύσκεψη πραγματοποιήθηκε την 28ην

Σεπτεμβρίου του έτους 1898. Στα πρακτικά της 12ης Συνεδρίασης διαβά

ζουμε: «... Λαβ6ν υπ' όψιν το υποβληθέναυτώ υπ' αριθμ. 4421 της 20ης

Σεπrεμβρίoυ έγγραφον του κ. Αστυν6μου Λαμίας, ζητούντος κατόπιν

του πρσφερθέντος δημ. κτιρίου (πρώην λοιμοκαθαρτηρίου) δια νοσοκο

μείον των εξ αφροδισίων πασχουσών γυναικών να εγκριθή ανάλογος

χρηματική πίστωσις δια την λειτουργίαν και συντήρησιν αυτού, ήτοι δια

τροΦάς των νοσηλευθησομένων τοιούτων γυναικών, Φωτισμού και λοmri

έξοδα του Καταστήματος. Αχούσαν του κ. Δημάρχου εισηγησαμένου

δια μακρών 6τι ανάγκη ωώλυτος, απαραίτητος και επείγουσα όπως

συσταθή τοιούτον προσωριν6ν Νοσοκομείον προς θεραπείαν των εξ

αφροδισιακών νοσημάτων πασχουσών κοινών γυναικών διότι αύται δια

σπαρμέναι ούσαι εν τοις διαΦόρου της πόλεως συνοικ{αις μετέδωσαν και

μεταδίδωσι κατά τας αστυνομικάς πληροφορ{ας παντοειδή ολέθρια

νοσήματα των εις τους μετ' αυτών συγχρωτιζομένους κατοίκους της

πόλεως ταύτης και δη τους νέους αυτής, ο{τινες αγνοούντες το μέγεθος

των τοιούτων νοσημάτων και την εξ αυτών επί της υγείας των καταστρε

πrικών συνεπειών ου παύουσι συγχρωτιζ6μενοι μετά των τοιούτων

γυναικών και προτεiναντος κατ' ακολουθίαν την επιψήφισιν της προς

λειτουργίαν και συντήρησιν του τοιούτου προσωρινού θεραπευτηρίου

απαιτουμένης μέχρι του τέλους του τρέχοντος έτους τoυλάχισroν χρημα

τικής δαπάνης των δρχ. «200» δια διατροΦήν, φωτισμ6ν και λοιπά έξοδα

αυτού ...

Αποφα{νεται

Παραδεχόμενον κατά πλεωψηΦίαν εννέα κατά πέντε την πρότασιν

ταύτην του κ. Δημάρχου εγκρiνει την σύστασιν του ειρημένου προσωρι

νού θεραπευτηρίου προς νοσηλε{αν εν αυτώ και αποθεραπείαν των εξ

αφροδισιακών νοσημάτων πασχουσών κοινών γυναικών και επιψηΦίζει

εις βάρος του προϋπολογισμούεπιόντος έτους 1899 πίστωσιν εκ δραχμών

διακοσίων δια την λειτουργίαν αυτού, ήτοι δια διατροΦήν, Φωτισμού,

ιατρικάς επισκέψεις, φάρμακα και λοιπά έξοδα, πληρωτέα επί τη βάσει

------~
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ακριβών ονομαστικών καταστάσεων της εντωίθα αστυνομίας, θεωρημέ

νων και ελεγχομένων υπό του κ. Δημάρχου .. ,».

ΤΟ Λοιμοκαρτήριοήταν νοσοκομείο το οποίο βρισκόταν έμπροσθεν

του άλλοτε Σανατορίου νοσοκομείου,ιδρύθηκε το έτος 1837 και έπαψε

το 1881. Από δε του έτους 1899, όπως προαναΦέρθηκε, λειτούργησε ως

νοσοκομείο των ιεροδούλων, και πρέπει να έπαυσε ως νοσοκομείο τις

πρώτες δεκαετ(ες του 200υ αιώνα. Τούτο συνάγεται από τα πρακτικά του

Δήμου του έτους Ι 929 όπου: « ... ψηΦίζει πiστωσινδραχμών πέντε χιλιά

δων ειςβάροςτου αποθεματικούκεΦαλ. Προϋπολογισμούχρήσεως 1929
_ 1930 δια καταβολήν εξόδων μεταφοράς κοινών γυναικών πασχουσών

εξ αφρoδισiων νοσημάτων εις ειδικά Νοσοκομεία προς νoσηλείαν ...}~.
«Η ΛγΜΗ ΤΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΜΑΣ» είναι ο τίτλος της εβδομαδιαίας

εΦημερίδας «AΣ'fHP» της 2ας Δεκεμβρίου του Ι 900, όπου διαβάζουμε

μεταξύ άλλων και τα εξής: «... Μετά χαράς είδομεν ότι εις πολλά ζητή

ματα αφορώντα την πόλιν μας, ο ήδη Νομάρχης κ. Σπανίδης εδικαίωσε

την περί αυτού αγαθήν Φήμην. Ούτω δεν ενδυνάμεθα ει μη να ομολογή

σωμεν χάριτας εις τον κ. Νομάρχην δια την στάσιν την οποίαν έλαβεν εις

την εκκαθάρισιν της πόλεώςμας εκ των ασέμνων γυναικών. Μετά φρίκης

ενθυμούμεθα την κατάστασιν η οποία είχε δημιουργηθή εις το παρελθόν

ένεκεν ασυγνώστου αμελείας των αρμοδίων, ώστε ηναγκαζόμεθα να βλέ

Πf.IJμεν την ακολασίαν και διαΦθοράν παρελαύνουσαν εις τας οδούς και

τας πλατείας της πόλεως.. .». «... Αλλά πρέπει να ήμεθα δίκαιοι εις την εκ

του κακού τούτου απαλλαγήν της πόλεώςμας πολύ συνετέλεσενο επα

νειλημμένος επισκεφθείς την πόλιν μας πανοσιολογιώτατοςΠανάρετος

Δουληγέρης,ο οποίος δια της απαραμtλλoυευγλωττίαςτου εστιγμάτισεν

την κατάστασινεκείνην η οποία προσήπτεναληθείς όνειδος εις την κοι

νωνίαν μας, Ελπίζομεν ότι η δραστηριότης του κ. Νομάρχου θα μας

απαλλάξηταχέωςεκ της λύμηςτων απομεινάντωνολίγωνεκείνων γύναι

ων τα οποία παραμένουσινεισέτι εις την πόλιν μας, προς κοινόνσκάνδα

λον, τη επιμόνω απαιτήσει μεγαλοσχήμων τινών κυριών, και ας εί.ναι

βέβαιος ότι ούτω πράττων θα επισύρη την ευγνωμοσύνηντης ημετέρας

κοινωνίαςτης οποίας η κοινή συνήδησιςέχει εξεγερθή».

Παρά τις όποιες διαμαρτυρ(ες των κατοίκων, την ειλικρινή θέληση

των αρμοδίων δια την εκτόπιση των ιεροδούλων και το κλεωιμο των

οίκων ανοχής, όχι μονάχα δεν το κατόρθωσαν,αλλά πέτυχαν το αντίθε

το: τη διασπορά εις όλας τας συνοικίας, και τούτο, όπως διαβάζουμεσε

άρθρο της Αθηναίκής Εφημερίδας «ΤΟ ΣΚΡΙΠ» της 6ης Μα(ου του

1910, «... Δυστυχώςόμως χάρις εις τας ενεργείαςμερικών, λόγω συμΦέ

ροντος, ενδιαφερομένωνμας επισκέΦθησανκαι πάλιν τα εξηχρειωμένα

ταύτα της κοινων{ας εξαμβλώματα, διασπαρέντα ανά τας διαΦόρους

συνοικίας της πόλεώς μας και μεταδίδοντα πανταχού το μόλυσμα της

διαΦθοράςκαι παραλυσίας.Και ούτω η πόλιςμας έλαβενπάλιν την προ-
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τέραν αυτής δόξαν!!». «... Eπt του ~ητήματoςτούτου επληροφορήθημεν

ότι και ο ΦρούραρχοςΛαμiαςκ. ΑναστάσιοςΓεωργούληςενδιαφερόμε

νος εξ (σου δια την υγείαντων ανδρώντης ενταύθαφρουράς,απήυθυνεν

έγγραφονπρος τον κ. ΔήμαΡΧΟΥ Λαμιέων, δι ο παρακαλεΙ:;αυτόν όπως

συντόνωςενεργήσηκαι αποκατασταθούναι κοιναίαύται γυναίκεςεις εν

μέρος...».
Ένα περίπου έτος αργότερα, ήτοι την ΙΟην Απριλίου του 191 Ι, η αυτή

εφημερίδα, δια του αντωτσκριτού της θα γράψη:

ΛΑΜΙΑ

Η δημόσια ηθική εν κινδύνω

- Ποίοι είναι λοιπόν οι αρμόδιοι δια να πeoστατεύσωσι τα δημόσια

ήθη σφαγιαζόμενα εν Λαμία κατά τρόπον φρικώδη δια της μεταβολής

των πανδοχείων ευρισκομένων εν μέσαις πλατείας της π6λεώς μας εις

οίκους ανοχής; Αυτή είναι η τάξις; Αυτό λέγουν οι νόμοι; Αυτή είναι η

επιβαλλομένη αΠΩμόνωσις της κακοηθείας; Αυτή είναι η προΦύλαξις και

της υγείας της πόλεως και της ηθικής; Τι σημαίνει η ανοχή αύτη παρά τας

διαμαρτυρίας των γειτνιαζουσών οικογενειών; Έκαστος κύριοι εις την

θέσιν του! Οι οίκοι της απωλειας δεν έχουν εδώ θέσιν. Πώς ανέχονται

τούτο οιοιδήΠΩτε και αν ώσιν οι προς τούτο αρμόδιοι; Ή περιμένουν να

αναλάβη και πάλιν ο Λαός μόνος του το έργον της αΠΩκαθάρσεως της

πόλεως από τας τοιαύτας μολυσματικάς εστίας...». «... Εάν δεν υπάρ

χουσιν ειδικοί oiκoι μακράν της πόλεως κείμενοι τούτο πιστεύομεν ότι

δεν εμΠΩδίζει οιανδήΠΩτε ενέργειαν εντεύθεν ή εκείθεν προερχομένην

προς έκδοσινδιατάξεως,απαγορευούσηςαφ'ενόςμεν την εγκατάστασιν

γυναίων εν τοις πανδοχείοις,αΦ' ετέρου δε διατασσούσηςτο κλείσιμον

των κέντρων αυτών της διαφθοράς...».

Εκτός των πανδοχειων,των ξενοδοχείωνκαι των συνοικιών μετά το

έτος 1929 εγκαταστάθηκαν πολλές των ιεροδούλων και εις το κτ(ριο του

Βογιατζή - γωνία των οδών Κολοκοτρώνη και Ροζάκη - Αγγελή, και επί

σης σε κτ(ριο της Καλύβας - Μπακογιάννη και Ροζάκη - Αγγελή. Σ' αυτή

τη διασπορά και τη διαμονή στους δύο m.o πάνω οίκους παρέμειναν μέχρι

περίπου του έτους 1934. Η αστυνομία μετά από εντολή της Νομαρχίας

έκλεισε τους πιο πάνω οίκους. Η κατάσταση που δημιουργήθηκε ήταν

αΦόρητη. Η σύφιλις και η βλενόρροια «θέριζαν» κυριολεκτικά. Και η

εφημΕρίδα «ΕΛΕΓΧΟΣ» στις 1712/1934, Α.Φ. 51, θα γράψη:

«... Ελάβομενπολλάς επιστολάς δια των οποίων μας τονίζεται αφού

δεν υπάρχει ειδικόν κτίριον μακρόν της Λαμίας, πρέπει οποσδήποτενα

ανοιχθούν και πάλιν οι ο{κοι ανοχής έστω και εις το παλαιόν κτίριον

(Βογιατζή) διότι υπάρχει κίνδυνος καταπληκτικήςεξαπλώσεωςαφροδι

σίων νοσημάτωνεκ των μιστικώνγυναικών.. .».

Προς τα τέλη της δεκαετίας του Ι 930 θα εγκατασταθούν γύρω από

την περιοχή των 7 Βρύσεων, όπισθεν του Μητροπολιτικού Ναού και στην
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οδό Ανδρούτσου. Εδώ θα παραμείνουν μέχρι το έτος 1979. οπότε θα

μεταφερθούν έξω από την πόλη. στην περιοχή της Μεγάλης Βρύσης,

όπου διαμένουν και εργάζονται και σήμερα.

Το έτος 1931 και συγκεκριμένα την 2α Ιουλίου, η εφημερίδα

«ΕΠΑΡΧΙΑ» στο υπ' αριθμ. Φ. 376, θα γράψη: «... Δεν είναι αίσχος, είναι

κηλίς ανεξίτηλος η ύπαρξις και η κατ' αυτόν τον τρόπον διατήρησις των

δυσωνύμων τούτων οίκων εις το κέντρον της πόλεώς μας. Και το γνωρί~

ζουν ΔιοικητικαίΔημοτικα"και Αστυνομικαί,αρχαί.πλην όλοι κωφεύουν.

Εις την Λαμίαν δεν δικαιολογούνταιεκ του νόμου οίκοι ανoxής.. ·~}·

« •.. Προς τον Νομάρχην κ. Θιακάκιν και Δήμαρχον κ. Πλατήν, επε

δώθη χθες η κάτωθι διαμαρτυρία Φέρουσα υπiρ τας οκτακοσίας υπο

γραφάς... Αναφερόμεθα εις Υμάς και παρακαλούμεν όπως ενεργούντες

ό.ΤΙ δέον εκκαθαρίσετε την πόλιν μας του άγους τούτου, το οποίον δηλη

τηριάζει κυρίως την δημοσίαν αιδώ και την ψυχήν των μικρών μας

τέκνων... Παρακαλούμεν και αύθις την άμεσον απομάκρυνσιν... υποδει
κνύομεν τα δημοτικά οικήματα τα άλλοτε χρησιμοποιούμενα δια τους

ευλογιώνταςκαι άτινα κείνται νοτlως του λόφου του Γολγοθά.. ,}).
Την επιστολή αυτή η οποία δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα

«ΕΠΑΡΧΙΑ») την Ι η Σεπτεμβρίου ]931, υπογράφουν η επιτροπή αποτε·

λούμενη εκ των: Κ. Αθανασίου, Α. Καϊλάνη, Κ. Ορφανού, Ευαγγ.

Ραχούτη, Σιώπουλου και Ηρ. Αβραμόπουλου.

Ο Θεμιστοκλής Σκουτέλης - γιατρός Μικροβιολόγος και Υγιεινολό

γος, το έτος] 945 μέσω της εφημερίδας «ΛΑΜΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ» στις 30
Ιουνωυ, αριθμ. Φ. 29, θα προβεί σε ανακοινώσεις και στη διοργάνωση

διαλέξεων για το μεγάλο κίνδυνο που διατρέχουν οι κάτοικοι της Λαμίας

και της ευρύτερης περιοχής. «... Η επέκτασις της νόσου είναι πρω

τοφανής. Δεν είναι υπερβολή αν λεχθή ότι σήμερον εις την χώραν μας

ολίγαι οικογένειαιέχουν μείνει αμόλυντοι.Οι ασθενείςεκ της συΦιλίδος

ανέρχονταιεις πολλάςχιλιάδας.

Καλώεις συναγερμόνδια την σωτηρίαντου τόπουμας τουςΔικαστάς,

Ιεροκήρυκας, Ιερείς, Καθηγητάς. Διδασκάλους, Εργολάβους, Μηχανι

κούς, Εμπόρους,Βιομηχάνουςκαι όλους τουςμορφωμένουςπου πονούν

τον τόπονμας. Αυτοί,πρέπεινα αναπrύξoυντον κίνδυνονπου επέρχεται

κατά της φυλήςμας... Δεν νομίζω θα ήτο άσκοπον αν ο Σεβασμιώτατος

Μητροπολίτηςήτο δυνατόν να συστήση την από του άμβωνος ανάπrυξιν

του θέματος αυτoύ...~).
Ύστερα από το κλείσιμο του Λοιμοκαθαρτηρωυ. για την θεραπεία

των γυναικών που έπασχαν από αφροδίσια νοσήματα, ο Δήμος της

Λαμίας, θα προσλάβει «Ιατοόν Παθολόγον - Αφοοδισιολόγον» με μηνι

αία αμΩιβή δοα-ν. 2~OO (Αοιθμ. Αποφ. 217 TJJc ]4/5/1240. Κατά δε τα έΤΏ

1941 - IQ4? θα δαΠΩνήσΏ δοα'Υ. 7.0R3 «", δια την μεταγωΥήνπασχουσών

ιιν LC NOfln ο εί.α ...» και για το 1946, όπου. όπως φαίνεται αυξή-
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θηκε πολύ ο αριθμόςτων γυναικώνπου έπασχαναπό τα αφροδίσιανοσή

ματα, η ΝομαρχιακήΕπιτροπήθα εγκρίνειτο ποσό των 100.000 δραχμών
για τη μεταγωγή τους σε νοσοκομεία.

Το έτος 1950 οι οίκοι ανοχής των οδών Ροζάκη - Αγγελή και Καλύβα

- Μπακογιάννη άνοιξαν ξανά. Και η εφημερίδα «ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΓΩΝ»,

12/11/1950 αρ. Φ. 166, θα γράψη: « ... Κατ' αρχήν σεβ6μεθα την ελευθε

ρΙαν του ατόμου και δεν επιδιώκομεν εν προκειμένω την επάνοδον της

σκληρής απομονώσεωςτων πλασμάτων αυτών εις ιδιαιτέρας συνοικίας,

εΦ' όσον τούτο κατηγορήθηυπό της τέως Κοινων{αςτων Εθνών. Όμως

πολλάκις αι ασχημίαι και ΟΙ βαρβαρισμοίκαι οι άσεμνοι προκλήσειςεις

τους οίκους αυτούς δεν γίνονται ανεκτοΙ εις το κοινόν, όπερ δικαίως

δυσανασχετεΙ.. Η Αστυνομία των Ηθών ας εντείνει την επιτήρησίν της ή

όπερ και το εmθυμητόν ας συστήση την εξεύρεσιν άλλου οικήματος εις

απόκεντρον σημείον προς εγκατάστασιν του οίκου τούτου της Πανδή

μου Αφροδίτης.. .».

«Να γκρεμισθούναμέσως.

Γενική είναι η αγανάκτησιςτης κοινωνίαςμας και καθολικόντο αίτη

μα παντός σεβομένου εαυτόν, όπως γκρεμισθούν οι οίκοι ανοχής... Να
γκρεμισθούναμέσως υπό του Δήμου εκείνα που είναι εγγύτατα του νάρ

θηκος της Μητροπόλεως. Και να γίνει πλατεία, όπως προβλέπεται εις το

σχέδιον της πόλεως...» (ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΓΩΝ, 21311952, αριθ. Φ. 316).
Παρά τις διαμαρτυρίες των κατοίκων, τα χαμαιwπεία, τα μαστροπεία,

τα κασωρεία, τα παιδισκεία - όχι μονάχα δεν έκλεισαν, αλλά αυξήθηκαν

και τούτο χάρις στην προστασία εκ μέρους των αρμοδίων που παρείχε

στους διάφορους επιτηδείους και ισχυρούς της εποχής. «... Οι αρμόδιοι

δεν απήντησαν και η σωματεμπορίασυνεχίζεται υπό τα Όμματα αυτών

χάριν της ανεγέρσεωςπολυτελεστάτωνβιλλώνενόςκαι μόνονατόμου, εξ

επαγγέλματοςσωματεμπόρουδέκα και πλέον αμαρτωλώνγυναικών.

Εν τω μεταξύ, οι κίνδυνοικαθημερινώςαυξάνονταιδια την νεολαίαν,

όταν εις τους εξώστας και εις τας έξωθι των οίκων οδούς εμφανίζωνται

αι μοντέρναιαφροδίται ημίγυμναι εmδεικvύουσαιαθλίως θέλγητρα δια

να παρασύρουνεις τον βούρκον εις τον οποίον ζουν αύται, πάσαν αδύ

νατον ύπαρξιν. Αιτούμεθα λοιπόν από τους αρμοδίους να διατάξωσιν

αμέσως το κλείσιμοντων ασέμνωνκαι εmκινδύνωντούτωνοίκων...».

Στη διάρκεια της Γερμανο-ΙταλικήςΚατοχής πολλοί ιδιοκτήτες ξενο

δοχείων της πόλης θα αναγκαστούν να δεχθούν τη διαμονή κοινών

γυναικώνγια την εξυπηρέτησητων στρατιωτώντους. Πολλές από αυτές

τις γυναίκες μεταφέρθησαναπό διάφορες περιοχές, πόλεις και κωμοπό

λεις.

Θα παραθέσω ορισμένα αποσπάσματαεγγράφων βάσει των οποίων

γινότανη αλλαγήτύπου εργασίας,διακίνησηςαπό πόλη σε πόλη.ο χαρα

κτηρισμόςκαι ο αποχαρακτηρισμόςμιας ασέμνου γυναικόςκλπ.
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« ••• γνωρίζομεν υμΕν 6τι εγκρΕνομεν την 2μηνον άδειαν ωwυσίας σας

προς μετάβασΕν σας εις Αθήνας δια την άσκησιν του επαγγέλματος της

Ιεροδούλου. Ευθύς ως μεταβείτε εις τον εν λ6γω τ6πον του προορισμού

σας δέον 6πως παρουσιασθείτε εις την Διεύθυνσιν Κοινωνικών Υπηρε

σιών και την Υποδιεύθυνσιν ΑσΦαλείας Αθηνών».

Ο προτστάμενος Υγιεινής

(Αριθμ. Πρωτ. 4230 - 15/12/1977)

«... Ο /ατρ6ς Προί'στάμενοςτουΤμήματοςΥγιεινής,ο Διευθυντήςτης

Γυναικολογικής Κλινικής Γ. Νοσοκομείου Λαμίας, συμΦώνως τη υπ;'

αριθ. 502127-4-68 εγκυκλίου του Υπουργείου Κοινωνικών Υπηρεσιών

σvνελθόντες κατ6πιν προσκλήσεως της Διεύθυνσις Κοινωνικών Υπηρε-

σιών ΝομαρχΕας Φθιώτιδας και εξετάσαντες τα στοιχεία της σχε-

τικώς με τον αποχαρακτηρισμ6ν αυτής και λαβόντες VJlj' όψιν: l) το

άρθρον 9 του VJlj' αριθμ. 4095160 Ν. Διατάγματος, 2) το έγγραφον του

Τμήματος ΑσΦαλείας, 3) την αίτησιν της ειρημένης, 4) τας εΡΥαστηρια

κάς εξετάσειςεκκρίματοςκαι ΚΑΗΝαίματος.

Γνωμοδοτούμεν

Όπως γίνει αποχαρακτηρισμ6ςτης ασέμνου γυναικός διότι

συντρέχουναι δέουσαι προϋποθέσεις.. .».

Η Επιτροπή

Τμήμα ΑσφαλείαςΛαμiας

Αριθμ. Πρωτ. 712/1278OΙ19-A

22 - 3 - 1976
«... διαβιβάζομεναίτησιν δι' ης αιτείται τον επαναχαρακτηρισμόντης

ως κοινή και γνωρίζεταιότι η αιτούσα διεπιστώθηόντως ασκεί το επάγ

γελμα της ασέμνου γυναικός εκδιδόμενη εις πλείονας του ενός ανδρός

επί χρήμασι, δι' ον λόγον η υπηρεσία μας δεν έχει αντίρρησιν δια τον

χαρακτηρισμόνταύτηςκαι αύθις ως κοινή...».

«... εφ' 6σον επιθυμείτενα αποχαρακτηρισθήτεδι' αποφάσεωςημών,

προσέλθητε ημίν προκειμένου να παραπεμΦθείτε προς εξέτασιν δια

NEISSER, WASSERMAN και ΚΑΗΝ».

(1976)

Διαφαίνετε λοιπόν από τα πιο πάνω τεκμηριωμένα στοιχεία τα οποία

έφερε στο φως η μακροχρόνια έρευνα, ότι οι θυούσες της Αφροδίτης

αντιμετωπίσθηκαν άλλοτε θετικά και άλλοτε αρνητικά, σύμφωνα πάντο

τε με το πνεύμα της κάθε εποχής. Όμως σ' όλες τις εποχές υπήρξαν προ

βλήματα, κυρίως υγιεινής και αισθητικής. Σφάλμα των εκδιδομένων
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γυναικών ή της πολιτε(ας που δεν έπαιρνε τα κατάλληλα μέτρα για την

προστασία τόσο αυτών όσο και της κοινωνίας; Αν ο τρόπος διαβίωσης

ήταν mo ανθρώπινος,αν οι οίκοι ανοχής πληρούσαν συνθήκες υγιεινής

και πιο αξιοπρεπούςπεριβάλλοντος.αν η κοινωνία δεν τις είχε στο στό

χαστρο,αλλά τις έβλεπε ως εργαζόμενεςκαι θετικά προσΦέρουσες,αν η

Εκκλησία δεν τις έβαζε πάντοτε στο πuρ το εξώτερο,αλλά συμπαραστε

κότανόπως στην Μαρίατη Μαγδαληνή,και τελικά αν οι κρατούντεςδιέ

πονταν από ευρύς ορίζοντες και πλούσια μόρφωση και παιδεία, τότε

σίγουρατούτα τα «μιαρά πλάσματω} θα είχαν μια άλλη θέση στη συνεί

δηση των ανθρώπων.

Δεν επικροτώτο κατρακύλισμακαι τη διαΦθοράσώματοςκαι ψυχής.

Αλλά συμμεΡίζομαιτη δεινή θέση τους, που - χωρις κανείς να τη γνωρί

ζει - βρέθηκαν τούτες οι ανθρώπινες υπάρξεις. Προσπάθεια για επανα

φορά και ένταξη στην κοινωνία, ναι. Όμως, σε τι ει.δους κoινωνl.α; Προ

τού τις λιθοβολήσουμε, ας αναλογιστούμε λοιπόν τη θέση τους. Θέση από

προσωπική εm.λOγή, από παραπλάνηση, από ένδεια, από αδύνατο χαρα

κτήρα, από κάποιο βιασμό; Γιατί κανείς δεν πέφτει στο βούρκο από

μόνος του. Κάποιος ή κάτι τον σπρώχνει.

ΒIΒΛlοrΡΑΦIΑ

Έρωτας στην Αρχαία Ελλάδα, περίοδος πριν α..'"tό την πατριαρχω - Ανδρέα Λεντάκη.

(Εκδόσεις Καστανιώτη, 1998)
Η πορνεία - Ανδρέα Λεντάκη

(Εκδόσεις Καστανιώτη, 1998)
Ιστορικά αρχεία Λαμίας

Πρακτικά του Δήμου Λαμιέων

Εφημερίδες Κυβερνήσεως

.,ΦΑΡΟΣΤΗΣΟθΡΥΟΣ», ΕΦΗΜΕΡΙΣ,

Λαμω.6 Ιανουαρίου 1862
ΦΩΝΗ ΦθΙΩΤΙΔΟΣ

AΣfHP, ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ

ΣΚΡΙΠ

ΕΛΕΓΧΟΣ

ΕΠΑΡΧΙΑ

ΛΑΜΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ

ΕθΝIΚΟΣ ΆΓΩΝ

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙQΙΚΗΣΗ - ΔIΕΥθΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΛΑΜΙΑΣ
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Ο Νίκος Ταξ. Δαβανέλλος γεννήθηκε στην Κλεπά

της Ναυπακτίας και σχεδόν αμέσως ήρθε στο Νέο Κρί

κελλο Φθιώτιδας και από εκεί στη Λαμία. Τέλειωσε την

Εμπορική Σχολή Θεσσαλονίκης και στη συνέχεια σπού

δασε την Αγγλική Γλώσσα παρακολουθώντας μαθήμα

τα σε κολέγια των πόλεων του Λονδίνου, της ΟξΦόρδης

και του ΚέΤ μπριτζ. Είναι ιδιοκτήτης και διευθυντής των

Κέντρων Ξένων Γλωσσών «Δαβανέλλος».

Ασχολείται με την ασπρόμαυρη ΦωτογραΦία και έχει

στο ενεργητικό του δεκάδες χιλιάδες φωτογραφιών στις

οποίες απεικονίζεται ότι έχει ακόμη απομείνει καλό από

τον τρόπο ζωής και ενασχόλησης των ανθρώπων της

πόλης και των χωριών μας καθώς επίσης και σχεδόν όλα

τα δρώμενα: κοινωνικά. πολιτικά και πολιτιστικά των

τελευταίων τριάντα χρόνων. Έχει πραγματοποιήσει εκθέσεις Φωτογρα

Φίας στην Ελλάδα και στην Ευρώπη και έχει συμμετάσχει σε πολλές ομα

δικές εκθέσεις. Μέσα από την συγγραφική του ενασχόληση έχουν παρα

χθεί τα m.o κάτω έργα:

Ι) «Η παλιά Λαμία» (λεύκωμα, σε συνεργασία 1982)
2) «ΓύΦτοι σοφοί και ΥύΦτοι μάγοι» (Εκδόσεις Γνώση. 1987)
3) «Λαμία, το χρονικό μιας πόλης» (1994)
4) «Η ζωή και το έργο του Όσκαρ Ουά"ίλντ» του Μέρλιν Χόλαντ

(Μετάφραση,εκδόσεις Ψυχογιός,2000)
5) «Η σημασία του να μην κάνεις τί.ποτφ) του "Όσκαρ Ουάιλντ(Μετά

ΦQαση, Εκδόσεις Περίπλσυς,2002)
6) «Λαμία η Ρεκλάμα 1850 -1967)) (Εκδόσεις Προσκήνιο,2003)
7) «Λαμία, τα Πρόσωπα 1760 - 1930 (Εκδόσεις Ταξ. Ν. Δαβανέλλσς

2003)
8) «Λαμία με την γραΦίδα των περιηγητών 1159 -1940)) (Σε συνεργα

σία. Εκδόσεις Οιωνός, 2008)
9) «Άνθρωποι και Ποντίκια» Τζων Στά'ί μπεκ (Μετάφραση, Εκδόσεις

Οιωνός, 2009)

Άρθρα του και μελέτες έχουν δημοσιευθεί στον τοmκό και περιοδικό
τύπο
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ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

Μαρία Τζιβελέκη.Πoι.υμερoπoiιλoυ

συγγραφέας - ερευνήτρια

θΕΜΑ

.ΔIΑnγΑΙΑ ΤΕΛΗ

Η περίπτωση της Λαμίας 0847-1948)~

Α
ν μπορούσε κάποιος να ταξινομήσει 1α Διαπύλια Τέλη, θα έλεγε

όη είναι από τους α@χαιότε@ους Φόρους. Εμφανίστηχαν λίγο

μετά την ο@γάνωση των ατόμων σε χοινότη1ει;. Τότε οι ανάγχες Π@ο·

στασίας της oιχoγtνειας και της άμυνας, ώθησαν 10υς ανθρώπους στην

εξεύρεση πόρων για την εξυπηρέτηση των παραπάνω σχοπών.

Κατά τον Θουκυδίδη εισπράττονταν δικαιώματα κατά την εισαγωγή

και εξαγωγή των εμπορευμάτων στην Αθήνα και ειδικό τέλος επί όλων

των εισαγομένων εμπορευμάτων στην αγορά των Αθηνών.

Κατά την αρχαιότητα, μετά τον θάνατο ενός ανθρώπου, οι συγγενείς

και οι κληρονόμοι του για να αποκτήσουν την άδεια εκφοράς του νεκρού

διά της πύλης της πόλεως και την ταΦή, πλήρωναν Φόρσ στο δημόσιο

ταμείο. Στην Αρχαία Ελλάδα, εκμισθώνονταν σε ιδιώτες όλες οι υπηρε

σίες δημοσίων προσόδων, τελών και Φόρων.

Στη πρώιμη Βυζαντινή περίοδο, σημαντικό έσοδο στο κρατικό ταμείο

αποτελούσαν οι έμμεσοι Φόροι. Σ' αυτούς ανήκαν τα Διαπύλια και Δια

γώγια Τέλη και οι τελωνιακοί δασμοί επί των εισαγομένων ειδών. Τα Δια

πύλια και Διαγώγια Τέλη επιβάλλονταν στα εμπορεύματα που διακινού

νταν στο εσωτερικό του κράτους και εισπράττονταν από στρατιωτικούς

υπαλλήλους που είχαν αναλάβει αυτή την υπηρεσία. Εκτός των υπαλλή

λων αυτών, τους Φόρους συνέλλεγαν και ιδιώτες. Η εκμίσθωση όμως των

φόρων σε ιδιώτες συνεπάγονταν πολλές φορές καταχρήσεις εις βάρος

των φορολογουμένων. τις οποίες οι αυτοκράτορες προσπάθησαν να

καταπολεμήσουν με τη θέσπιση αυστηρών ποινών.

Στην τουρκοκρατία, το σύστημα ήταν Κοινωνικό, αντικαταστάθηκε

μετά την απελευθέρωση από το Δημοτικό. 1 Μετά την Επανάσταση και

την ίδρυση του Ελληνικού Κράτους, από το Τουρκικό φορολογικό

σύστημα καταργήθηκε το χαράτσι, έμεινε όμως η «Δεκάτψ και Φόροι

στο λάδι, τη σταΦίδα και σε άλλα προ·ίόντα. Δηλαδή το φορολογικό

1.·Εχουμε τ/ μαρτυρ(α του Άγγλου γιατρού εθελοντή Juline Millingen (1826). Παραθέ
ΤΕΙ κατάλογο με Φόρο εξαγωγής ζώων: Άλογο 100 γρόοια. Μουλάρι 150 γρ. γαίδούρι 20
γρ., βόδι 50 γρ .. γιδοπρόβατο 6 γρ., χοίροι 10 - 20 γρ .. γαλοπούλα 3 γρ .. πάπια Ι. που
λερικά 3 παράδες.
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σύστημα του νεοσύστατου Ελληνικού Κράτους βασίστηκε στη Δεκάτη1.

Στις 25 Μαρτίου 1830. ο Καποδίστριας με ψήφισμα έκανε την πρώτη

Τελωνειακή Διάταξη (ταρίφα) ή Τελωνειακή Διατίμηση με τελώνιο 6%
και 10% κατ' αξίαν. 'Ήταν το πρώτο στοιχειώδες Δασμολόγιο του Ελλη

νικού Κράτους και ωχυσε μέχρι το 1857. )
Τα Διαπύλια Τέλη για πρώτη φορά επιβλήθηκαν με το Νόμο ΞΗ της

22-12- Ι 847 που στη συνέχεια επεκτάθηκε και συμπληρώθηκε όσον αφορά

τα φορολογητέα αντικείμενα. Ήταν ΔημΟ1lκή Φορολογία -Φόρο;

Αυ10διοικήσεως- στα εισαγόμενα προς κατανάλωση στην πόλη εμπο

ρεύματα και τα εισέπρατταν στις εισόδους των πόλεων στην αρχή υπάλ

ληλοι του Δήμου. αργότερα ιδιώτες στους οποίους εκμισθώνονταν κατό

πιν πλειοδοτικής δημοπρασίας από τους Δήμους.

Το 1887 και 1894 ο Τρικούπης. Ο Βενιζέλος το 1914 και το 1920 έκα

ναν προσπάθειες να αντικαταστήσουν τα Διαπύλια Τέλη χωρ(ς αποτέλε

σμα. Τα χρόνια εκεΙνα αυτό το έσοδο εΙχε το πλεονέκτημα της άμεσης και

καθημερινής απόδοσης πόρων. Είχαν τότε οι Δήμοι μέσω αυτών των

εισπράξεων την ευχέρεια να αντιμετωπίζουν τις καθημερινές ανάγκες.

Κανένας άλλος Φόρος δεν ήταν δυνατό να απαιτηθεί και να καταβληθεί

αμέσως. Όλοι οι άλλοι Φόροι από την ώρα που επιβάλλονταν χρειαζόταν

αρκετό χρόνο για να εισπραχθούν.

Όπως είπαμε ίσχυαν μόνο για τα εγχώρια προΤόντα οου εισάγονταν

στην πόλη για να καταναλωθούν. Για απλή διέλευση (εΙσοδος-έξοδος) τα

εμπορεύματα δεν φορολογούνταν. Στους μεγάλους Δήμους -Αθήνα.

Πειραιάς, Πάτρα κλJt- εζητεΙτο εγγύηση διέλευσης, γιατί δεν ήταν εύκο

λη η παρακολούθηση των εισερχομένων εμπορευμάτων όταν αυτά εξέρ

χονταν. Η εγγύηση καταβαλόταν στο φυλάκιο της εισόδου και εm.στρε

Φόταν αμέσως στο φυλάκιο της εξόδου. Στους j.Uκρούς Δήμους δεν

ζητούσαν εγγυήσεις για την απλή διέλευση γιατί ο έλεΥχ.ος ήταν εύκολος.

Τα ΔιαJlύλια Τέλη σε όλη την Ελλάδα ίσχυαν μόνο σε 140 Δήμους

(περιφερείας) και σε 22 Κοινότητες (σε σύνολο 5550 Κοινοτήτων).

Καταργήθηκαν το 1949.
Ο Διαπuλιoς Φόρος εισπράττονταν βάσει των παγίων συντελεστών

του Δημοτικού ΔασμολογΙου του Ι 932 και αντιπροσώπευαν το 2% περΙ

που της πραγματικής αξίας των ειδών. Στη διάρκεια της γερμανικής

κατοχής λόγω του πληθωρισμού ανετράπησαν οι πάγιοι συντελεστές και

ορΙΟτηκε με το Ν.Δ. 1535/42 ότι «ο Φόρος εισπράττεται εις οοσοστόν επί

της εκάστοτε καθοριζομένης αξΙας των ειδών» και ορίσθηκε στο 18%,

2, Ο Φόρος της δεκάτης ενοικιάζονταν σε ιδιώτες. Κάθε χρόνο υπολογίζονταν ο χρονιά

τικος φόρος και έβγαινε στη δημοπρασία, Όποιος έδινε τα περισσότερα κατακυρώνονταν

ο' αυτόν και σ' αυτόν τον καταβάλανε οι χωρικοί.

J. Με διάταγμα 18120-12-1842. τα δημόσια έσοδα Οα τα εισπρότουν κρατικοί υπάλλη

λοι. όχι δημοτικοί.
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Μετά την απελευθέρωση κατέβηκε στο 5% αλλά στην πραγματικότητα

ήταν πολύ κατώτερο, συνήθως γύρω στο 2% της πραγματικής αξίας.

ΟΙ Εmτροπές' που καθόριζαν την αξία των αγαθών έπαιρναν υπόψη

τις επίσημες αγορανομικές διατιμήσεις χονδρικής πώλησης που ως γνω

στόν ήταν πολύ κατώτερες των τιμών της λιανικής αγοράς των ειδών.

Υπήρχε ακόμα τακτική οι επιτροπές να ορίζουν τιμές κατώτερες κι

αυτών ακόμη των αγορανομικών τιμών διατίμησης χονδρικής πώλησης.

Δεν ήταν για όλα τα είδη υποχρεωτικός ο Δημοτικός Φόρος (Διαπύλια).

Με διάφορους νόμους κατά καιρούς υπήρξαν φορολογικές απαλλαγές

για Νομικά Πρόσωπα και Οργανισμούς καθώς και για κατηγορίες αγα

θών.

Στη Λαμία

Ο Δήμος Λαμιέων συστήθηκε το 1836. Σε αποΦάσεις του Δημοτικού

Συμβουλίου των ετών 1854-) 857 βλέπουμε ότι το έργο της Τοπικής Αυτο

διοίκησης ήταν μεγάλο και περιλάμβανε πολλές διοικητικές αρμοδιότη

τες, φορολογικά δικαιώματα, θεσμικό έργο, εκπαίδευση νοσοκομεία,

τοmκή ασφάλεια, ιδρύματα, καθαριότητα, Φωτισμό της πόλης, υδραγω

γεία, εκκλησιαστικά συμβούλια, αστυνομία βοηθήματα σε απόρους Κ.α.

Τα Διαπύλια τέλη ήταν ένα μεγάλο ποσό για τις ανάγκες του Δήμου.

Στις 3 Ιανουαρίου Ι 862 με Δήμαρχο τον Δήμο Παπαβασιλείου, συνήλ

θε το Δημοτικό Συμβoύλιo~ του Δήμου Λαμιέων για να ψηφίσει τον Προ

ϋπολογισμό Εσόδων για το έτος Ι 862 με βάση το άρθρο Ι 05 του Δημοτι

κού Νόμου. Στο ΚεΦάλαιο Γ' (Εμμεσοι Δημοτικοί Φόροι), υπάρχουν

τρία άρθρα.

Άρθρο )0: Ο Δημοτικός Φόρος (Διαπύλια Τέλη), «επί της προς τοπι

κήν κατανάλωσιν εισαγομένων εμπορευμάτων και ζώων»καθορίσθηκε

σε 2% επί της αγοραίας τιμής. Θεωρούνταν ο κυριότερος Φόρος του

Δήμου.

Άρθρο 20: Δασμός επί σφαγίων.

Άρθρο 30: Δικαιώματα επί του Δημοτικού Στατήρος. Εξαιρούνταν

της καταβολής Διαπυλίων τα πρσίόντα εκείνα για τα οποία καταβλήθη

καν προηγουμένως ζυγιστικά στους Δημοτικούς στατήρες.

Για τους τρεις αυτούς δημοτικούς Φόρους γινόταν δημοπρασίες. Ο

Δήμος έκανε πρώτα επιτροπή από Δημοτικούς Συμβούλους και υπαλλή

λους των οικονομικών υπηρεσιών. "Όριζαν την ημερομηνία του πλειστη

ριασμού και τους όρους της σύμβασης. Οι πλειοδότες όταν κατοχύρωναν

4. ΤΟ ]856. lουνίου 3. Αρ. ΑπόΦ. 131. «Περί Διοριομού Επιτροπής Διά Τον Προσδιο
ριομό Της Ποιότηττος Των Προίόντων.

5. Μέχρι το 1864 οι Δημοτικοί Σύμβουλοι διορίζονταν. μετά ήταν αιρετοί.
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το δικαίωμα είσπραξης των τελών, υπέγραφαν τη σύμβαση (μίσθωση) για

τη διάρκεια, τον χρόνο και το ποσοστό κέρδους τους. Είχαν και άλλες

υποχρεώσεις. Καλής διαχείρισης, αστυνόμευσης των μη νόμιμων εισόδων

της πόλης και προπαντός της φοροδιαφυγής. Όσοι δεν ήταν συνεπείς στη

σύμβαση ή αποδεικνύονταν ανέντιμοι στη συναλλαγή, ετιμωρούντσ πολ

λές Φορές ακόμα και με δήμευση της περιουσίας τους.6

Οι πλειοδότες (έμποροι οι περισσότεροι), έβαζαν δικούς τους υπαλλή

λους να εισπράττουν και να τους αποδίδουν το Φόρο. Αυτοί με τη σειρά

τους απέδιδαν στο Δήμο το Φόρο κρατώντας το ποσοστό της συμφωνίας

που ήταν το κέρδος τους. Οι Δήμοι στις εισόδους των πόλεων σε μικρά

κτίσματα (Φυλάκια) με απλές εγκαταστάσεις, στέγαζαν τις υπηρεσίες

των Διαπuλίων.

Να επαναλάβουμε ότι τα Διαπύλια Τέλη καταβάλλονταν για αγαθά

που μεταΦέρονταν προς πώληση στα Δημοτικά Διαμερίσματα του Δήμου

και ήταν ο κυριότερος έμμεσος Φόρος. Υπήρχε κατάλογος με τα Φορολο

γητέα είδη στο δημοτικό δασμολόγιο. Η φορολογία είχε σχέση με την ποι·

ότητα. την ποσότητα. την αξία και το είδος του εμπορεύματος. Γινόταν

συμφωνίες (κατ' αποκοπήν) μετά από συζήτηση με παζάρια στα οποία

έπρεπε να συμφωνεί κι ο φορολογούμενος. Έκοβαν και διπλότυπο

είσπραξης (απόδειξη).'

Στον προϋπολογισμό του Δήμου Λαμιέων για τα έτη 1854-1857 επί

Δημαρχίας Γεωργίου Χαλμούκου ή Χαλμουκόπουλου. βρίσκουμε τις

εξής αποΦάσεις οι οποίες εδραιώνουν τις γνώσεις μας γι' αυτή τη μελέτη.

1.1855. Ιανουαρίου 7. αριθ. απόΦ. 24, «Περί συγκαταβάσεως

πληρωμής υπέρ του ενοικιαστού των αναλωσίμων του Δήμου,

Α. Mαύρω~.

2. 1855, Ιανουαρίου 26. αριθ. απόΦ. 22. «Περί δημοπρασίας του

Δημοτικού Φόρου των Αναλωσίμων και του δικαιώματος του

Στατήρος» .
3. 1855. Φεβρουαρίσυ 9, αριθ. απόΦ. 29. «Περί χορηγήσεως

αδείας προς είσπραξιν των αναλωσίμων και της ενοικιάσεως Ν.

Kαραγιαννoπoύλoυ~~.

4. 1855. Ιουλίου 5. αριθ. απόΦ. 57, «Περί επιλογής επιτροπής

6. Αυτό τους έκανε να είναι ανάλγητοι προς τους εμπόρους. πράγμα που τους καθιστού

σε αντιπαθητικούς στο λαό (τον αποδεκάτιζαν).

7. Κατά την Εμποροπανήγυρη του Σεπτεμβρίου στη Λαμία. και σε όλη τη διάρκειά της.

το Δ.Σ. του Δήμου είχε αποφασίσει ότι «Τα προς πώλησιν εισκομισθέντα παντός είδους

εμπορεύματα και ζώα. δεν υπόκεινται εις Δημοτικόν Φόρον. διότι η Εμποροπανήγυρις

έχει εισέτι ανάγκηγ μεγίστης εμψυχώσεως διά να αναπτυχθή και να καταστή wΦέλιμoς εις

τους κατο(κους του Δήμου. και δώση ώθησιν μεγαλυτέραν εις την κ(νησιντου εσωτερικού

και εξωτερικού εμπορίου. Ακόμη εξαιρούνται παντός Δημοτικού Φ6ρου τα εισαγόμενα

και πωλούμενα εν τη πόλη κατά την Μεγάλην Εβδομάδα αρνιά διά το Πάσχα και τα σφα·

ζόμενα οιανδήποτε εποχήν εις τας οικίας των πολιτών διά ατομικήν χρήσιν».
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προς ενοικ(ασιν των Δημοτικών Φόρων».

5. 1855. Malou 11αριθ. απόΦ. 41, «Περί συγκαταβάσεως πληρω

μής επί των αναλωσίμων υπέρ του ενοικιαστού Α. Mακρή~~.

6.1855, Ιουλίου 29, αριθ. απόΦ. 65, «Περί της Δημοπρασ(ας επί

του Δημοτικού Φόρου των Προίόντων της γης».

7. 1856. Ιανουαρίου 23 αριθ. απόΦ. 97, «Περί Δημοπρασίας επί

του Φόρου των αναλωσίμων του Δήμου».

8. 1856, Απριλίου 3, αριθ. απόΦ. 122, «Περί απαλλαγής του

Αναργ. Πουρνάρα εκ της πληρωμής Δημοτικών Φόρων επί των

προωντων».(ιδέ Μουντούρη 7-2-1886, Αγαθοεργίες, άποροι

δημότες).

9. 1856.Ιουνίου 17. αριθ. απόΦ. 133, «Περί διορισμού επιτροπής

προς σύμπραξιν επί της ενοικιάσεως του Δημοτικού Φόρου των

ΠρΟίόντων.

10.1856, Ιουλίου 8. αριθ. απόΦ. 136. «Περί εγκρίσεως του Δημο

τικού Φόρου επ' ονόματι του πλειοδότου Δ. Ρηγοπούλου κλπ».

11.1856, Malou 31, αριθ. απόΦ. 48, «Περί εκλογής αναπληρω

ματικών μελών επιτροπής φορολογίας των προίόντων της γηρ>.

12. 1857. Ιουνίου 6, αριθ. απόΦ. 207. «Περί διορισμού επιτροπής

επί της ενοικιάσεως του Δημοτικού Φόρου των ΠρΟίόντων».

13. 1857, Ιουλίου 11, αριθ. απόΦ. 213, «Περί Δημοπρασίας του

Δημοτικού Φόρου επί των Προίόντων»

Στη συνεδρίαση της 7Ψ, Φεβρουαρίου 1886, στο κεΦάλαιο «Αγαθοερ

γίες»~:

Εκ ΜεταΦοράς:

1. Έξοδα ταΦής θνησκόντων απόρων

2. Βοηθήματα ενδεών

3. Φάρμακα διά τους απόρους και ενδεείς

4. Αντιμισθία Δημοτικού εμβολιαστού

5. Όμοια Δημοτικής Μα(ας

και ενός Δημοτικού Ιατρού υποχρεωμένου να επισκέπτεται τα Κρεο

σΦαγεία και τους απόρους Δημότας της πόλεως Λαμίας, εν περιπτώσει δε

ενσκήψεως μολυσματικής ασθενείας υποχρεούται ο Ιατρός να επισκέπτε

ται δωρεάν εκτός των απόρων κατοίκων Λαμίας και των ζώων αυτών και

τους Δημότας άπαντας κατοίκους των διαΦόρων κοινοτήτων του Δήμου

τούτου και τα ζώα αυτών άνευ ετέρας υποχρεώσεως, ουδέ οδοιπορικών

εξόδων ή αγωγίων αφιουμένου του δικαιώματος εις τον Δήμον να

εισπράττει από τους μη απόρους Δημότας και τα ζώα αυτών δαπάνας.

8. Αρχείο Ν. Mπoυvτoύρη
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ft)J>· l'
Σχολιάζονταςτις παρα·

πάνω αποΦάσεις, βλέπου

με πως η δεύτερη (αρ.22),η

έκτη (αρ.65), η έβδομη

(αρ.97) και η δέκατη τρίτη

(αρ. 213) αφορούν Δημο

πρασίες. Η τέταρτη από

φαση (αρ. 57), η ένατη

(αρ.133), η ενδέκαττ (αρ.

48) και η δωδέκατη

(αρ.207) αφορσύν διορι

σμούς επιτροπών για τη

διεξαγωγή πλειστηρια

σμών. Στη πέμπτη (αρ. 41)
«περί συγκαταβάσεως

πληρωμής», υπάρχει λόγος

διαφοράς ένεκα αδυνα

μίας του ενοικιαστού Α.

Μακρή να ανταποκριθεί

στην πληρωμή των αναλω

σίμων. Προτείνεται συμ

φωνία «μετά συγκαταβά

σεως» του Δήμου. Στην

πρώτη (αρ.24), την τρίτη

(αρ. 29) ορίζεται ο ενοικια

στής, ενώ στην δέκατη (αρ.

136), ζητείται η έγκριση του Δημοτικού Φόρου «εΠ' ονόματι του πλεισ

δότου Δ. Ρηγόπουλου», πράγμα που δείχνει πως γινόταν παζάρι.

Στις 7 Φεβρουαρίου 1886, στην απόφαση για τις αγαθοεργίες, αναφέ

ρεται απαλλαγή Φόρου «οδοιπορικών εξόδων και αγωγίων» στους άπο

ρους κατοίκους της Λαμίας και των διαφόρων κοινοτήτων του Δήμου, ο

οποίος διατηρεί το δικαίωμα να εισπράττει από τους μη άπορους δημότες

και τα ζώα τους. Σ' αυτήν την κατηγορία ανήκει ο Ανάργυρος Πουρνά

ρας, για τον οποίο με την απόφαση 122 της 7/4/1856 ζητείται απαλλαγή

του από την πληρωμή ΔημοτικώνΦόρων επί των Προίόντων του.

Στη Λαμία υπήρχαν πέντε φυλάκια. Το πρώτο ήταν στο Παγκράτι,

υπάρχει και σήμερα πλατεία «Φόρος»,και καφενείον «ο Φόρος».

Το δεύτερο στις γραμμές του τρένου στην οδό Αθηνών προς την

Αμπλιανη. Γι'αυτό το φυλάκιο υπάρχει α:πόφαση του Δημοτικού Συμ

βουλίου Λαμίας, στις 12 Ιουνίου Ι 940, να καταβάλλεται μηνιαίο ενοίκιο

διότι ο χώρος των 12 Τ.μ :που καταλάμβανε ανήκε στο Σ.Ε.Κ (σημερινό

σΣ.Ε.)
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Το τρίτο βρισκόταν στην οδό Στυλίδος κοντά στο Νεκροταφείο, στο

σημείο όπου για χρόνια μετά ήταν πλάστιγγα του Δήμου. Τα παλιά χρό·

νια. όταν η πόλη ήταν μικρή. τελείωνε στο τέρμα της οδού Υψηλάντη στη

συμβολή της με την οδό Μακροπούλου. στα σπίτια τα Καμαρέικα. Ήταν

εκεί το τέταρτο φυλάκιο. Εκεί τελείωνε κι ο ηλεκτροΦωτισμός της πόλης.

Όταν αργότερα η πόλη μεγάλωσε. το φυλάκιο μεταΦέρθηκε στα Γαλα

νέικα που έγιναν συνοικία της Λαμίας. Λόγω όμως της λαθραίας εισα

γωγής πρσίόντων από τη Δίβρη και άλλα χωριά της Δυτικής Όθρυος και

από τους κτηνοτρόφους που είχαν τα καλύβια τους στα ριζά του βουνού

έγινε ένα φυλάκιο επιπλέον, το πέμ.mo μεταξύ του τέρματος του Νοσο

κομείου και της περιοχής του Γηπέδου.

Λένε ακόμα σήμερα στην πόλη. όταν θέλουν να πειράξουν κάποιον

καταγόμενο από τα τότε γύρω χωριά: «Ακόμα εσύ δεν πέρασες τον

Φόρο». Και στους παλιότερους αγώνες του «Παγκρατιακού», το mo
συνηθισμένο πείραγμα από τους οπαδούς των ομάδων του Κέντρου

ήταν: «Αντε ρε τραβάτε να πληρώσετε διόδια!».

Η μ.εγάλη έγνοια των επιχειρηματιών ενοικιαστών των Διαπυλίων και

των φορατζήδων ήταν να εισπράξουν το Φόρο χωρίς απώλειες. Από την

άλλη έμποροι. παραγωγοί και χωρικοί είχαν εmνοήσει διάφορους τρό

πους να φοροδιαφεύγουν. Με κάθε μέσο και πονηριά πριν μπουν στην

πόλη. Νύχτα ή πολύ πρωί από περάσματα που δεν ήταν δυνατό να ελεγ

χθούν περνούσαν τα εμπορεύματα. Ή ξενυχτούσαν με την πραμάτεια

τους σε σημεία μη ορατά, σε συστάδες δέντρων, σε θάμνους, σε ρέματα,

σε χαλάσματα και χαράματα πριν πιάσουν οι φορατζήδες τα πόστα

τους, περνούσαν στην πόλη. Υπάρχουν πολλές μαρτυρίες για φορτωμέ

να ζώα με τενεκέδες γάλα, τυροκομικά, σιτηρά, όσπρια, ξηρούς καρ

πούς. τα οποία αφού τα ξεΦόρτωναν μακριά από το Φόρο, τα παραλάμ

βαναν οι γαλατάδες και οι έμποροι σε προσυμφωνημένα σημεία. Όσα

μεταΦέρονταν με τρένο, στη διαδρομή από το Σταθμό Λιανοκλαδίου

μέχρι το σταθμό της Λαμίας τα πετούσαν από το τρένο τα παραλάμβα

ναν συνεργάτες και τα περνούσαν με ζώα ή καροτσάκια από κρυφά

περάσματα. Οι φορολογούμενοι κατέθεταν ψεύτικα στοιχεία στους

φοροτεχνικούς υπαλλήλους για τη βεβαίωση και είσπραξη του φόρου.

σχετικά με τον αριθμό των δεμάτων, των δοχείων, των ειδών και της ποι

ότητας των πρσίόντων. Γίνονταν δηλαδή το παιχνίδι του κλέΦτη και του

φορατζή. Οι μισοί να γλιτώσουν το Φόρο κι οι άλλοι μισοί να τον εισπρά

ξουν.

Πενία τέχνας κατεργάζεται. ΑναΦέρομαι στους φτωχούς χωρικούς

που για να πουλήσουν το αντικείμενο του καθημερινού μόχθου, λίγα

ξύλα. μια κότα, ένα καλαθάκι αβγά, λίγα χόρτα ή ζαρζαβατικά ανα

γκαζόταν σε μικροπονηριές για ν' αποΦύγουν το Φόρο. Λέγανε για τις

Αμπλιανίτισσες και τις Διβριώτισσες που κουβαλούσαν ξύλα και
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ζαλιέξ. Φόρτωναν στο δάσος δυο μουλάρια με ξύλα και οι ίδιες μια

μεγάλη ζαλιά στην πλάτη. Όταν πλησωζαν στον «Φόρο», τα φόρτωναν

όλα σ' ένα ζώο και το άλλο το περνούσαν ξεφόρτωτο με την πρόφαση ότι

το πάνε για πετάλωμα. ή ότι το χρησιμοποιούσαν για καβάλα. Μόλις περ

νούσαν τον έλεγχο, αφού πλήρωναν Φόρο για ένα Φόρτωμα, παρακάτω,

στο πρώτο στενό τα μωομοίραζαν στο άλλο ζώο και φορτώνονταν τη

ζαλιά με τριχιά στην πλάτη. Έτσι πουλούσαν τρία φορτώματα. Μικρά

αρνάκια τα 'δεναν σε τορβάδες όπως και κότες για να μη φανούν. Οι

φορατζήδες όμως έψαχναν τορβάδες, καλάθια, τενεκέδες, κακάβια,

σακιά και κάθε αντικείμενο που μπορούσε να κρύβει κάποιο τρόφιμο

προς πώληση. Για το λόγο αυτό του ψαξίματος, είχαν αποκτήσει τον

τίτλο του «Ψαχολόγου)).

Λέγανε ακόμη για τους μικροκτηνοτρόφους που έρχονταν στην πόλη

απ' τις καλύβες τους στην Παφίλο (περιοχή στα ριζά του βουνού από την

άλλη μεριά του Ξηριά) ότι μετέφεραν τη νύχτα ζώα φορτωμένα με τενε·

κέδες γάλα και ξινόγαλο. Από περάσματα γύρω από το Κάστρο έφταναν

στα Γύφτικα, έδεναν τα ζώα σε σημεία παράμερα και τα χαράματα αθό

ρυβα φορτώνονταν τον ένα τενεκέ στην πλάτη και κατέβαιναν στην πόλη

να πουλήσουν το περιεχόμενό του. Μαζί τους είχαν και μια βαμβακέλα

(τουλπάνι) αμφιβόλου καθαριότητος, κάποτε είχε χρώμα άσπρο, το 'βα

ζαν πάνω στο σκεύος της κάθε νοικοκυρά να στραγγίσουν το γάλα και το

ξινόγαλο. Το τουλπάνι κρατούσε τις τρίχες και τις κακαράτζες. Ο τενε

κές όμως που έμενε στα Γύφτικα για το δεύτερο δρομολόγιο, είχε επιση

μανθεί από τους πιτσιρικάδες της συνοικίας και είχε ξαφριστεί. Κατά τη

μαρτυρία φίλου από τη συνοικία, πιτσιρικά τότε: ({Στο Κάστρο τ6τε ήταν

Στρατώνας, υπήρχε στρατ6ς, μάς έδιναν κουραμάνες. Εμείς πηγαίναμε

εκεί που είχαν αφήσει οι Βλάχοι τ' άλογα και τα τενεκέδια με το ξιν6γα

λο και το γάλα. τα ξαφρίζαμε, κάναμε τριψάνα στις καραβάνες. Μ'

άρεσε! Στην κατοχή ήταν η σωτηρία μαρ).

Οι Φορατζήδες ήταν αυστηροί σε σχέση με την ποιότητα του γάλατος,

όταν το 'βρισκαν νερωμένο το 'χυναν. Αναφέρεται φυλάκιο στη Χαλκί·

δα που άδειαζε το νερωμένο γάλα στη θάλασσα.

Για μια Σωτουνοποιία στον Πειραιά έχει ακουστεί η εξής ιστορία.

Πήγε κάποιος και πρότεινε στον εργοστασιάρχη: «Θα πληρώνεις σε μένα

τα μt:.-ταφορικά και θα γλιτώνεις τα Διαπύλια. Εγώ έχω τον τρόπο να

μεταΦέρω τα σαπούνια στην Αθήνα χωρίς Διαπύλια». Στον Κηφισό τα

χρόνια εκείνα ήταν μια γέφυρα στο Μοσχάτο και μία στο Νέο Φάληρο,

9. Μικρά ξύλα για προσάναμμα. Τα ξύλα. τότε ήταν το μοναδικό μέσο θέρμανσης. Τα

Χοl)Οψοποιούσαν επίσης οι φούρνοι, στα σπίτια για μαγε(ρεμα, στα καζάνια για πλύση,

στα ΠΟΤοποιε(α στα καζάνια απόσταξης και γι' αυτό τα Φορολογούσαν αυστηρά. Υπήρ

χαν όμως και οι επίσημοι ξυλέμιίΟΡΟΙ που οπωσδήποτε για τις ποσότητες που εμιίΟρεύο

νταν και διακινούσαν με αυτοκ(νητα και κάρα δε μπορούσαν να αποΦύγουν τα Διαπύλια.
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εκεί ήταν και τα φυλάκια των Διαπυλίων. Aπh κει έπeεπε οπωσδήποτε να

περάσουν τα εμπορεύματα. Ο εν λόγω κύριος (κατοχή ήτανε τότε) είχε

κάνει συνεργείο από τα πέντε παιδιά του. τη γυναίκα του. τους στενούς

συγγενείς του. Κάθε μέρα γέμιζαν τσάντες με σαποίινια και κάναν όσα

περισσότερα δρομολόγια με τον Ηλεκτρικό Πειραιάς-Αθήνα. Ήταν λένε

μια καλή πρόταση για φσρσδιαφυγή και αποτελεσματική.

ΔI~ N~ ΑΠΟΦΥrΗ ΤΑ ΔΙΛΠΥΛΙΑ

Χθί:: δ.,!,~ -ή)ν νύίf,τα 6 "uχ't'οφ~οtJ::ΙΟ' &:,,'tιιφύι,e ~
~.o ιt. ~μ1\μ..~.c -~ij: Ι~oη Δ~μητ.ιιi~oς Κ. Z"x~

Ρ" Ινιj) ΙGΥιμΙΙ"Cιv ""p,~'1\,ησιν δτι &νθρω"., μ.ι-
~Ιφερ.ν λ..θρ..Ιως μ,γcn .. 8{μ..~.. 8,ρμιiτων ιΙς ~~

lν~..οθci ~..τΙΙO',,IIμ .. Ν,••λΙΙ.υ Πιρ8Ι.'ΙΙ.

Έπι,r'~" ..ς ~ήν πρ.σ.ν'6ν ~.υ " ..ρ,,";ρηΟ'.. 5-,
,Ιι 8ΙιιΟ',.. ιΖ,,,.. Ιν ολφ ητ..ν ~ΙO'O'..ρ.. ~bv &ρ,θιι b'J

",Ιι l~1iy..y,v 1-. "'ιv.~ ,,'λ., ..ρΙ.υ .ρυφΙω; "pbc ""0
φυΥήν ~ό\ν 8,..w'λΙων φ6.ων;

T..α~ ....., ..σχών lΙπΙΟ',ιι'λ,ν εΙς ,ο ~Eλων'Τ.ν Ο' JV'

~ιiξ..ς ~ήν Ιτl ~.ό~φ lΙρμ.8Ι..ν ι.θ,Ο',ν.

Από cφημcρiδα .Φάρο; πι; i:)θρυoς_, Ιούλιος 1902_

Αμφισβητήσεις για τη χρησιμότητα των ΔΙ(L'"tUλίων

Στον Προϋπολογισμό του Κράτους για το Οικονομικό Έτος 1946
1947. η επί των οικονομικών κοινοβουλευτική Ero.tQoml μελέτησε το πόρι·

σμα της συσταθείσας εro.τροπής για τα Διαπύλια Τέλη. χαρακτήρισε άδι

κους τους Φόρους της ΤΟ1Uκής Αυτοδιοίκησης και σύνεστησε την άμεση

κατάργησή τους. Την εποχή εκείνη η επαρχιακή βιομηχανία, κατά τη

γνώμη των βιομηχάνων, περνούσε κρίση διότι από τους Φόρους είχε μει·

ωθεί το ποσοστό κέρδους. Ζητούσαν λοιπόν να μεταΦερθούν οι βιομη

χανίες στην Αθήνα για ν' αποΦύγουν το Δημοτικό Φόρο και να συναγω·

νωτούν τις ομοειδείς βιομηχανίες των Αθηνών.

Οι υποστηρικτές των Διαπuλίων επέμεναν στη χρησιμότητα των

εισπραπόμενων φόρων και στην κατηγορία ότι η φορολογία είχε φτάσει

το 20% αντέτειναν πως μέσα σ' αυ'tήν την εmβάρυνση δεν ήταν μόνο τα

Διαπύλια. αλλό και λιμενικοί Φόροι, εωφορές υπέρ διαΦόρων Ασφαλι.

στικών ταμείων. φορτοεκφορτωτικά, ναύλοι κλπ. Υποστήριζαν ακόμη

ότι όσοι Φόροι καταργι'lθηκαν από τη δημοτική φορολογία, όπως ο
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«φόρος των εκ της αλλοδαπήςεισαγομένωνεμπορευμάτων»,μείωσαν τα

έσοδα των Δήμων ενώ η αύξηση του πληθυσμού και της έκτασης των

πόλεων είχε δημιουργήσειμεγαλύτερεςανάγκες.ΤΟ κράτος και πριν τον

πόλεμο και μετά απ' αυτόν δεν παρέσχε ουσιαστική βοήθεια στους

Δήμους. Αντιθέτως οι Δήμοι με τα πενιχρά έσοδα (Διαπύλια κλπ) δεν

ανέστειλαν καμιά κοινωνική υποχρέωση,υποβοηθώνταςτο κράτος στα

προβλήματαπου προέκυψανστη χώρα μετά τον πόλεμο. Ακόμη, πολλά

εγχώρια είδη, όπως ο καπνός, τα τσιγάρα, το ρύζι, ο λιγνίτης και άλλα

προίόντα τα οποία διαχειρίζονταν η Αγροτική Τράπεζα, ο Ερυθρός

Σταυρός κλπ, απαλλάσσονταντου ΔημοτικούΦόρου.

Έλεγαν οι πολέμιοι, πως τα Διαπύλια Τέλη ήταν αντιδημοκρατικά,

πως προκάλεσανμεγαλύτεροκακό από τον Παγκόσμιο Πόλεμο και την

ισπανική γρίπη. Δεν ανέφερανόμως κανένα Φόρο να χαίρει δημοτικότη

τος και να είναι συμπαθής στους Έλληνες. Ομολογουμένως γινόταν

αφορμή υπερβασιών και πιέσεων όταν οι Δήμοι εισέπρατταν μεγαλύτε

ρους των νόμιμα οφειλουμένωνΦόρων. Κι όταν η είσπραξη του Φόρου

ενοικιάζονταν,οι ενοικιαστέςήταν mεστικoίκαι πολλές φορές άδικοι. Η

ενοικ(αση των Διαπυλίωναπαγορεύτηκερητώς (Ν.Δ. 1535/] 942) κι έτσι

οι υπερβασ(ες των ενοικιαστών πέρασαν στο παρελθόν. Οι Δήμοι προ

σλάμβαναν φοροτεχνικούς εγχωρίων και εισαγωμένων.

Άλλες κατηγορ(ες σε βάρος των Διαπυλίων είναι ότι είχαν υψηλά

έξοδα βεβαιώσεως και εισπράξεως και ότι οι Φοροτεχνικοί υπάλληλοι

έκαναν καταχρήσεις σημαντικών ποσών κατά τη βεβαίωση και είσπραξη

του Φόρου. Από την άλλη. οι φορατζήδες (ψαχολόγοι) δηλ. το προοωπι

κό των Δημοτικών Φόρων, αμείβονταν λίγο σχετικά με την κοπιαστική,

πολύωρη και αντιπαθητική εργασία που πρόσφεραν.

Το κράτος είχε συστήσει Επιτροπές Λαθρεμπορίου Δημοτικών Φόρων

για τις παραβάσεις φορολογουμένων με συνεργ(α σ' αυτές φοροτεχνι

κών. Δεν αποδεικνυόταν όμως η δωροληψ(α. Αφού ο νόμος τιμωρεί όπως

και σήμερα ως συνεργούς και τα δύο μέρη, κανένας δεν κατήγγειλε το

άλλον. Υπήρχε και το Αρθρο 2] του Νόμου 54211943 για την καλή επο

mεία των Δημοτικών Φόρων και την ειλικρινή δήλωση των εισαγομένων

προιόντων.

Οπω; συμπε@αίνουμε από τα παραπάνω, για την είσπραξη των Δια

πυλίων παρουσιάστηκαν πολλά μειονεκτήματα και είχαν καταστεί πολύ

μισητά. Με τον Α.Ν. 843/1948, το έσοδο αυτό καταργήθηκε (ο νόμος

εΦαρμόσθηκε από το ]949). Σε αντιστάθμισμα των απολεσθέντων εσό

δων, η Πολιτεία με τον Α.Ν. ]9] 01195 ], Αρθρο 27, απέδωσε στους
Δήμους και τις Κοινότητες της χώρας το μισό του Δημόσιου Φόρου

Κατανάλωσης Καπνού που εισπράττεται κάθε χρόνο και ο οποίος υπο
λογίσθηκε για το ]951-52 σε 320.000.000 δρχ. Η διάταξη αυτή κράτησε
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ένα τρίμηνο και καταργήθηκε με τον Α.Ν. Ι 9351 Ι 951 και ορίσθηκε στι θα

αποδίδεται ετησίως υπέρ των Δήμων και Κοινοτήτων από τον Κρατικό

Προυπολογισμό ποσό 240.000.000 δρχ. μέχρι του έτους 1954, οπότε με το

Ν.Δ.3033/Ι954 το ποσό αυτό οριστικοποιήθηκε.

Με το Ν.Δ. 4260/1962, Άρθρο 37, αυξήθηκε σε 440.000.000. και το 1967
σε 690.000.000. Το έτος 1978 έφτασε στο ποσό των 3 Δισεκατομμυρίων

δραχμών.

Ενοικιαστέ; Δια..τυλίων στη Λαμία

Α. Μακρής (1855), Α. Μαύρας, Ν. Καραγιαννόπσυλος,Δ. Ρηγόπσυλος

(1856), Χαρ. Μαυροειδής, Παπαδέλος, Απ. Κατσόγιαννος, Ευάγ. Τσιρι

γκούλης, Τάκης Γιαννούκος (είχε γραφεΙΟ για τα Διαπύλια, στην οδό

Σατωβριάνδου στη Λαμία), Κούτρας (απόστρατος Αξ!κός), Κων. Τραχα

νάς, Νίκας (από Γιαννιτσού).

Φοuα<ζήδες (Ψαχολόγοι)

Κων. Σκαρμούτσος, Σουρπιώτης Θεόδωρος. Μαλούκος Βασίλειος.

Κορρέλης Ιωάννης (Νέα Μαγνησία), Οικονόμου Ηλίας, Φράγκος Γεώρ

γιος, Καραμή<σος, Μάρης Ηλίας.

Πληροφορίες για τους εΙCJΠQάΚΊoρες (φορατζήδες)

των Διαπιιλίων σιη Λαμία•

. Κων. Σκαρμούτσος, από το Γαρδίκι Ομιλαίων ήταν στο Φόρο στο

Παγκράτι για χρόνια. Ήταν ένας μαλακός, ήσυχος πονόψυχος άνθρω

πος. Παρακαλούσαν οι χωρικοί να είναι εκείνος στο πόστο γιατί ήταν

συμβιβαστικός.

- Ο Βασίλ. Μαλούκος από το Γαρδίκι Ομιλαίων. ήταν γαμβρός του Β.

Σκαρμούτσου, είχε παντρευτεί την κόρη του Μαρία. εγγράμματος, είχε

τελειώσει το Σχολαρχείο, έξυπνος, δραστήριος. «δικηγόρο αγράμματο»

τον Φώναζαν οι συγχωριανοί του. Δε φοβόταν τη δουλειά, ήταν αυστη

ρός και τυπικός, με «το γράμμα του Νόμου» όπως λεν. Το θεωρούσε προ

σβολή να προσπαθούν να τον ξεγελάσουν με ψέματα οι διάΦοροι για να

περάσουν τα προ'ίόντα τους ή άλλου είδους εμπορεύματα χωρίς να πλη

ρώσουν Φόρο. Πραγματικός ψαχολ6γος, κυνηγούσε με μανία τους παρά

νομους. Στην αρχή ήταν στο Φόρο στα Γαλαναίίκα. Μια Φορά το Ι 942
έπιασε Δυβριώτισσες με παράνομα φορτώματα ξύλα. Έβγαλε το μαχαί

ρι πετσόκοψε τις τριχές πέσαν τα ξύλα κάτω και τα διπλοπλήρωσαν.
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Ο ΒαοΕλει.ος Μαλούκοςμε. την γυναΙκα του

και την κόρη τους.

Η κυρά Μαρω η γυναΙκα

του τον μάλωνε και του έλεγε

«να τους λυπάσαι, φτωχοΙ

άνθρωποι είναι», εκεΙνος εΙχε

την απάντηση «και το Κράτος

φτωχό εΙναι.». Εκτιμώνταςτον

ο Τάκης Γιαννούκος, ενοικια

στής τότε των διωruλίων, τον

έκανε επόπrη όλων των φυλα.

κίων της Λαμίας. Στο τέλος

της κατοχής, την ημέρα που οι

ΓερμανοΙ φεύγαν από τη

Λαμία, ο Βασ. Μαλούκος είχε

συγκεντρώσει τις εισπράξεις

από όλα τα φυλάκια και

πήγαινε βιαστικόςστη Δημαρ·

χία να τα παραδώσει. Στο

δρόμο ακούεισειρήνες. Βγήκε

μια Φήμη ότι οι Γερμανοί

γυρίζουν πίσω.

Στην πόλη πανικός, κλει.

ναν μαγαζιά, μάζευε ο

κόσμος ότι. μπορούσε κι έφευ

γε προς τα χωριά. Μέχρι πλιά-

τσικο γινοταν.

Ο Μαλούκος είχε την οικογένεια στο Γαρδίκι. Έτρεχε όμως στη

Δημαρχία να παραδώσειτην είσπραξη. Φι.λος του τον σταματά «Που πας

ρε βλάκα, ποιος θα σου πει αν παρέδωσες τα λεφτά σ' αυτή την ανα

μπουμπούλα,πάρτα και Φύγε στην οικογένειά σου, να μη φας το κεφάλι

σoυ~~. Ο Μαλούκος τα παρέδωσε τα χρήματα.

Αργότερα έγινε ενοικιαστής των Σφαγείων, θέση καλύτερη. Όταν

καταργήθηκαν οι δημοτικοί αυτοί Φόροι ο τότε δήμαρχος Χαραλαμπό.

πουλος τον πήρε υπάλληλο στις επιχειρήσεις του στα Λουτρά Πλατυστό

μου.

- Καραμήτσο; ήταν ο πιο σκληρός, ο πιο πονηρός και ο πιο νευρικός.

Δε γλύτωνε κανένας από την επίβλεψή του. Ήταν στο φυλάκιο της γραμ

μής του τρένου προς την Άμπλιανη.

Τρέχαν φτωχοί χωρικοΙ από τα χωριά του κάμπου, Κόμμα, Μοσχοχώ

ρι. χαράματα να μπουν στην πόλη από άλλα περάσματα κατά μήκος της

σιδηροδρομικής γραμμής, αυτός τους κυνηγούσε «μα τι έχω δυο

κρεμ'δάκια, δυο αβγουλάκια» λέγαν εκείνοι. Ο Καραμήτσος ανένδοτος

να ψάξει καλάθια, σακούλια να τα μετρήσει να πάρει Φόρο.
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- Ο θόδω@ο; Σου@ουπιώτη; ήταν για χρόνια στο

φυλάκιο στο Παγκράτιο Δεν ήταν αυστηρός κι έκανε

καλαμπούρι με τους χωρικούς. Έλεγε «προσέξτε τα

γαΤδούρια σας όταν φτάνουν στο Φόρο να μην κλά

νουν, εδώ πληρώνουν Φόρο και για τις πορδές».

Ο Ηλία; Μά@η; από το Μαυρολιθάρι ήταν φορα

ντζής στο φυλάκιο στην οδό Στυλίδος. Ήταν το πιο

δύσκολο να :προστατευθεί. Είχαν έκταση οι γραμμές

του τρένου. ήταν ελαιοπερίβολα. συστάδες δένδρων,

ο ξηριάς. Περνούσαν λαθραία τη νύχτα από πολλά

περάσματα. Μέσα στο κτήμα του Μπέσσα ξεΦόρτω

ναν τη νύχτα και τα μετέφεραν τμηματικά.

Ο θ6δωρος

Σοιιρουπιιίπης
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Από το αρχείο της οικο

γένειας Ηλία Μάρη, που

ευγενικά μου παραχώρησε

ο γαμβρός του Αργύρης

Αλογάς, παραθέτω στο

τέλος φωτοτυπία Ι ον του

«Ατομικού βιβλιαρίου

εισφορών του ασφαλισμέ~

νου στο Ταμείο Επικουρι

κής ΑσΦάλισης,φοροτεχνι

κών υπαλλήλων Ελλάδος

Ηλία Παν. Μάρη «φοροτε

χνικού εγχωρίων» εκδοθέν

το 1947 υπό του Δήμου

Λαμιέων.

20ν Αναλυτική κατά

σταση των εισφορών του.

Μια προσωmκή μαρτυ

ρία από το συγγενή μου

Θεοδ. Καραναστάση:

«Ήταν ένα μεγάλο γαλατά

δικο στην οδό Σατωβριάνδου. Όταν άρμεγαν οι δικοί μου στο Σταθμό

και στη Μπεκή. χαράματα φορτώναμε στο γά'ιδαρο τα τενεκέδια με το

γάλα. έμπαινα κι εγώ μικρός καβάλα, ο αδελΦός μου ο μεγαλύτερος με τα

πόδια κι ερχόμασταν στη Λαμία.

Ο συγκεκριμένος γαλατάς έβγαινε και περίμενε λίγο παραπάνω στο
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Αραπόρεμα. μακριά από το Φόρο. Εκεί έπαιρνε τα γεμάτα και μας έδινε

τα άδεια.
Πολλοί ενοικιαστές Διαπυλίων βγήκαν χαμένοι. Ο Νίκας ήρθε από το

χωριό του τη Γιαννιτσού και πήρε μέρος σε πλειστηριασμό. Για να πλη

ρώσει την εγγύηση στο Δήμο για εκμετάλλευση των ΔιαmJλίων πήρε

δάνειο από το Συνεταιρισμό Τεχνοεργατών με εγγυητή τον αδελΦό του.

Δεν ήταν όσο έπρεπε αυστηρός, ή επέλεξε υπαλλήλους που δεν ήταν οι

κατάλληλοι. Χρεοκόπησε κι αναγκάστηκε ο αδελΦός του να πληρώσει τα

χρέη του.

!ΙΙι:α/-
_ΕγκυκλOJταιδικό Λεξικό Ηλίου

-Μεγάλη Ελληνική Εγκυκλοπαίδεια (Δρανδάκη), τόμος θ', σελ. 362
_Προϋπολογισμός Δήμου Λαμιέων (Αρχείο Νικ. Μουντούρη)

,. »» (<<ΦθιωτικάΧρονικά»,1985)

_ ΑποΦάσεις Δημοτικού Συμβουλίου ]854-] 857 (Δ. Νάτσιου. «Φθιωτικά Χρονι-

κά .. ]987
· «Διαπύλια, Συμβολή εις την μελέτηντου ζητήματος», Ε. Δρακάκη, Ι.Δ. Οικονομίδη

-Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού

_Σοβιετική εγκυκλοπα(δεια, τόμος 9, σελ. 137

_Κυριάκου Σιμόπουλου «Πως είδαν οι ξένοι την Ελλάδα», Τόμος4 0ς, σελ. 61, Αθήνα
]982.

· Παναγιώτη Αθ. Γιαννούκου «Η έμμεσος φορολογία των Τοπικών Αυτοδιοικήσεων»

Λαμία 1940
• Αθανασίου Κ. Μπαλωμένου «Δρόμοι, καταστήματα και ιδιοκτησίες της προπολεμι

κής Λαμίας (] 930 - 1940).. , Φθιωτικά Χρονικά, τόμος 220ς , σελ. 86, Λαμία 2001
- Στέφανος Παπασταθόπουλος ....Χρονικά της επαρχίας Δομοκού", τόμος 9. σελ. 57.

]998

• Εφημ. «Φάρος της Όθρυος», Ι η Ιουλίου 1902.

Μου έδωσαν "Μ:ιnΟΨl16ίει:

Ανάργυρος Πι.ί·tιλίγκας, Τάκης Mmλάλης. Ντίνος Χονδρόπουλος, Βασίλης Σκαπετου

οάκης, Σωτήρης ΣτεΦόπουλος, Ευσταθία Πιστόλη, Θόδωρος Καραναστάσης. Βασίλης

Καtάζης, Αφροδίτη Μαλούκου-Τσιπούρα, Έφη Κ. Σουρπιώτη, Μιμίκα r. Αποστολο

πούλου, Κωνινος Νίκας.
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ΒJοrΡΑΦJΚΟ ΣΗΜΕJΩΜΑ

Η Μαρία Τζιβελέκη-Πολυμεροπούλου ζει στη Λαμία. είναι μέλος και

Αντιπρόεδρος του Ομίλου Φθιωτών Λογοτεχνών και ΣυγγραΦέων, από

τους συντελεστές της δηΜWυρy(ας του Λαογραφικού Μουσείου Φθιώτlι

δας και μέλος του Δ.Σ. του, μέλος του Συνδέσμου Σαρακατσαναίων

Φθιώτιδας. Ιδρυτικό μέλος και Πρόεδρος του Δ.Σ. του Εξωραίστικού 
Εκπολιτιστικού Συλλόγου Γυναικών Λαμίας.

Έργα της ίδιας:

«ΛαΟΥραφικά της Φθιώτιδαρ>

Λαμία 1997,
Β' Βραβείο ΛαΟΥραφικού Μουσείου

Φθιώτιδας για το 1989.

«Παραδοσιακές Συνταγές της Ρσύμεληςι.),

σε συνεργασία με Τούλα Πολυκανδριώτη και Ειρήνη Οικονόμου, Λαμία

1997. Α' Βραβείο Λαογραφικού Μουσείου Φθιώτιδας για το 1989.

«Σα"ίπαίικα, Συνοικία Τρουμπέ Λαμίας», Αθήνα 1994.

«Φυσικές Πηγές Ενέργειας γδροκίνηση στην Επαρχία Φθιώτιδας», σε

συνεργασία με Τούλα Πολυκανδριώτη και Ειρήνη Οικονόμου, Έκδοση

της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Φθιώτιδας, Λαμία ]998.

«Με τους "δικούς" μας στα Βουνά

και τα Χειμαδιά», Λαμία 1999.

«Αγαπητοί μου Συμπολίτες», Λαμία 2003.

«Χάνια και Χαντζήδες της Λαμίας, 190ς - 200ς αιώναρ}, Λαμία 2005.

Εργασ(ες της έχουν δημοσιευθεί στα λογοτεχνικά περιοδικά και τον

Τύπο της Λαμίας.
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Παναγιώτης Πανταζής

Αντιστρατηγος Ε.Α.

θΕΜΑ

«Κωσταλέξι: θρύλος και Π@αγματικότητ«.»

fενικά
Στην επόμενη φωτογραΦία. Νο 1, φαίνεται το ΚΩΣΊΑΛΕΞΙ, φωτο

γραφoίJμενo από σημείο της περιοχής fΑΒΑθΑ:

Το KαΣTAΛEΞlΦωτογραφουμενο απ/) σημε{ο της περιοχής ΓΑΒΑθΑ:

Όλες οι πληροφορίες. αρχαιολογικού περιεχομένου, προέρχονται από

τη ΙΔ' . εΦορία Προίστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων και από το

Νομισματικό Μουσείο Αθηνών και, όλα τα αρχαιολογικά ευρήματα,

έχουν παραδοθεί στις αρμόδιες Αρχαιολογικές Υπηρεσίες.

Ο θρύλος:

Το π:εριεχόμενο 10υ θρύλου:

Όλοι οι Κωσταλεξιώτες γνωρίζουμε το συναρπαστικό θρύλο. που

αναΦέρεται στο χωριό μας και ο οποίος μεταδίδεται - αναλλοίωτος - από
γενιό σε γενιά. Ήταν παλιά, λέει ο θρύλος, ένα «Παλιό χω@ιό» νοτιότε

ρα από το σημερινό, στους πρόποδες της Οίτης. Κάποτε έγινε ένας μεγά

λοg σεισμός και κατακρημνίσθηκαν, από το βουνό, πολλά μεγάλα βράχια

και χώματα. Τα βράχια αυτά και τα χώματα καταπλάκωσαν το «Παλιό

Χ:(ιιριόι. και σκοτώθηκαν όλοι οι κάτοικοι του. Γλίτωσαν μόνο δύο. Από

αυτούς ο ένας ονομάζονταν Κώστας και ο άλλος Αλέξης. Αυτοί οι δύο

έκτισαν - τα πρώτα σπίτια τους - βορειότερα, στη θέση που είναι το σημε-
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298 Πανταζής Παναγιώτης

ρινό χωριό. Α1ώ τα ονόματα τους, Κώστας και Αλέξης, έδωσαν, στο

χωριό που άρχισε να δημιουργείται εκεί. το όνομα ΚΩΣΤΑΛΕΞΙ.

Για να σκοτωθούν όλοι οι κάτοικοι, θα πρέπει, ο σεισμός, να έγινε

νύχτα. Τότε ήταν συγκεντρωμένοι όλοι στα σπίτια τους και κοιμόντου

σαν αμέριμνοι.

Ας προσπαθήσουμε να ανασυνθέσουμε τις συγκλονιστικές στιγμές

του καταστρεπτικού αυτού σεισμού:

Ξαφνικά, κάποια νύχτα, ακούγεται ένα υπόκωφο, δυνατό και κατα

χθόνιο βουητό. Ταυτόχρονα η γη συγκλονίζεται και ταρακουνιέται συθέ

μελα! Σεισμός! Ήταν τέτοια η ένταση του σεισμού, που τεράστιοι όγκοι

χωμάτων και βράχων αποκολλώνται από την Οίτη και κατρακυλούν. με

απαίσιο, τρομακτικό και εκκωφαντικό κρότο, προς τους πρόποδες του

βουνού. Κατευθύνονται ακριβώς επάνω στο χωριό, λες και το έχουν

σημαδέψει. Στο ξέφρενο πέρασμά τους και μπροστά στην αδυσώπητη και

ακατανίκητη δύναμή τους δεν αντιστέκεται τίποτε. Συμπαρασύρουν και

σαρώνουν το κάθε τι! Ισοπεδώνουν και κάνουν θρύψαλα το άτυχο

χωριό! Ανθρωποι, ζώα, κτίσματα, δέντρα καταπλακώνονται, αλέθονται

και αναμειγνύονται με τα τεράστια βράχια! Και μετά νέκρα, απόλυτη

σιγή, ησυχία θανάτου! Ένα τεράστιο σύννεφο κουρνιαχτού φαίνεται,

όπως το φωτίζει το αχνό φως του φεγγαριού, να ανεβαίνει, σιγά - σιγά,

στον ουρανό συμπληρώνοντας το τραγικό, το ασύλληπτο, το εφιαλτικό,

το τρομακτικό σκηνικό! Ολα τελείωσαν σε λίγα δευτερόλεπτα! Έτσι

ξαφνικά, απρόσμενα, αιφνιδιαστικά! Οι άνθρωποι δεν πρόλαβαν να

συνειδητοποιήσουν τι συμβαίνει! Δεν τους δόθηκε ο χρόνος να φοβη

θούν, να κοψοχολιάσουν, να ουρλιάξουν από τρόμο, ν' αγκαλιαστούν, να

ζητήσουν βοήθεια, να φωνάξουν θεέ μου! Έτσι περιδεείς, κατάπληκτους

και αιφνιδιασμένους τους βρήκε ο θάνατος! Έτσι αστραπιαία και ακαρι

αία κόπηκε το νήμα της ζωής τους! Είναι πράγματι τρομερή και συγκλο

νιστική η αναδρομή στα γεγονότα που συνθέτουν το θρύλο.

Ερωτήματα πο" ΠΡOκύπtO"ν από την ανάγνωση το" θρύλου:

Η Φύση και τα αποτελέσματα του ανωτέρω καταστροΦής με παρακί~

νησαν στο να ερευνήσω και να δώσω απάντηση στα ακόλουθα ερωτήμα

τα:

Έγινε ο αναφερόμενος σεισμός;

Κατακρημνίσθηκαν, πράγματι, τα αναφερόμενα βράχια και χώματα

από την Οίτη;

Πότε έγινε ο σεισμός;

Υπήρξε, πράγματι, αυτό το «Παλιό Χωριό)!>, που καταπλακώθηκε από

τα βράχια και τα χώματα και πού, ακριβώς, ήταν;

Αληθεύει ο θρύλος όσον αφορά τη σημερινή ονομασία του χωριού, το

ΚΩΣΤΑΛεΞΙ:

Αν οι απαντήσεις, στα ανωτέρω ερωτήματα είναι θετικές τότε θα

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:42:54 EEST - 54.226.8.97



Kωσταλfξι: Ορύλυς και πραγμuτικ6Τ,lΤα» 299

, συl'!'" ανακαλύψη τις απαρχές γενέσεως του σημερινού χωριού. Οι απο-
εχ~ 'θδθ' , ,
ντήσεις. στα ερωτηματα, α ο ουν στη συνεχεια της ερευνας.

Η ακριβής θέση του «Παλιού Χωριού»:

Η θέση στην οποία ήταν το «Παλιό Χω@ιό».όπως το αναΦέρει ο θρύ

λος και όπως το διηγούνται οι Κωσταλεξιώτες, είναι περί τα 1.000 μέτρα

σε ευθεία γραμμή, νοτιοανατολικά της πλατείας του χωριού

ΚΟΣΤΑΛΕSΙ στους πρόποδες. ακριβώς, της Οίτης και εκεί που είναι το

τοπωνύμιο «ΡΟΔΙΑ». Τη βλέπουμε στην επόμενη ΦωτογραΦία Νο 2:

ΦtιΠ. Νο 2: Η θέση του «Παλιού Χωριου».

Η ακριβής θέση της ΡΟΔΙΑΣ και του «Παλιού Χω@ιού» φαίνονται

στην επόμενη φωτογραΦίαΝο 4:

Φιιπ. Νο 4: Η ακριβής θέση του πλατώματοςτης ΡΟΛΙΑΣκαιτου «Παλιού Χωριού».

Το «Παλιό Χω@ιό» ήταν νότια του πλατώματος της ΡΟΔΙΑΣ,όπως

β.λέπσυμε τη ΦωτογραΦία.Τώρα είναι καταπλακωμένο,σύμφωνα με το
θρi:ιλo, από τους βράχους και τα χώματα που έχουν καταπέσει από το
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βουνό. όπως θα δούμε στη συνέχεια.

Η DPArMATlKOTHTA
ο Σεισμός

Αν έγινε ο σεισμός:

Τα τοπωνύμια-4<ΠΑΑΚΕΣ.και «KOKK]NOBPAXOΣ~:

Όταν κοιτάξουμεαπό μακριά,προς το χωριό ΚΩΣΤΑΛΕΞΙ,θα δούμε,

στους πρόποδες της Οίτης, δύο χαρακτηριστικά σημάδια βράχων. Τα

σημάδιααυτά είναι εκατέρωθεντης χαράδραςΚΑΚΚΑΒΟΣκαι Φέρουν

την ονομαο(α ΠΑΑΚΕΣ (αριστερά) και ΚΟΚΚΙΝΟΒΡΑΧΟΣ(δεξιά).

Και τα δύο τοπωνύμωφαίνονταιστην επόμενη φωτογραΦία Νο 5:

Φιrιr. Νο 5: Τα τοπωνυμιαΠΛΑΚΕΣκαιΚΟΚΚ1ΝΟΒΡΑΧΟΣ.

Ανάλυση των τοπωνυμίων:

ΤοπωνύμιοΠΑΑΚΕΣ

Φαίνεται.από κοντά,στην επόμενη φωτογραΦία Νο 6:

Φωr. Νο 6: Το τoπwνlίμιoΠΛΑΚΕΣaπό κοντινήaπόσταση.
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Φωc. Νο 7 : Το τoπιwύμιo ΚΟΚΚ/ΝΟΒΡΛΧΟΣ

ωrό κοντινή απόσταση.

. ΚΑΚΚΑΒΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟΒΡΑΧΟΣ

Ι
./,'.: '--., .,". ""» .....:~ι

-~. ~.' ..", ", ...- ........
,..~ •••••- ,,1-' .,...ιιi~ ~Aι ...

-. ...:/$" ~. .-'.('. . -~,,, -: ~. .~ ~ .~Ό. ~~....~~;. ~.,~~ .
... ..~»~:T..w:~~

......~~. ... .!(;~ ... '--:1': -,...::---~ .~ •
......--. J. ., '-. . ""~_., • u

._. _ ___ ..~ ,:,,~_1

Παρατηρώντας το τοπωνύμιο βλέπουμε. ότι ομοιάζει με μία «χαίνου

σα πληγή» στο βουνό, από την οποία, το υλικό που λείπει - αποτελούμε

νο. κυρίως. από βράχια - έχει αποκολληθεί και έχει καταπέσει. έχει

«χυθεί». προς τους πρόποδες του βουνού. Μετά την αποκόλληση και την

κατακρήμνιση του ανωτέρω υλικού αποκαλύφθηκε ένας τεράστιος

συμπαγής, λείος και επικλινής βράχος. επάνω στον οποίο στηρίζονταν.

προηγουμένως, το υλικό που κατέπεσε. Λόγω του λείου και γυαλιστερού

της εmφανείας του αποκαλυΦθέντος βράχου, πήρε, σαν τοπωνύμιο

πλέον, την ονομασία ΠΛΑΚΕΣ.

Τοπωνύμιο ΚΟΚΚΙΝΟΒΡΑΧΟΣ:

Φαίνεται. από κοντά, στην επόμενη φωτογραΦία Νο 7.

Και εδώ φαίνεται

παρόμοια «χαίνουσα

πληγή». Το υλικό που

λείπει, αποτελού μενο

από σαθρά βράχια και

χώματα, έχει «χυθεί,).

σε μεγάλη απόσταση,

προς τους πρόποδες

του βουνού. Μετά την

αποκόλληση του υλι

κού αυτού αποκαλύ

Φθηκε ένας τεράστιος

κατακόρυφος κόκκι

νος βράχος, γι' αυτό

και το τoπωνύΜW έλαβε την ονομασία ΚΟΚΚΙΝΟΒΡΑΧΟΣ. ι-ι σύνθεση

του εδάφους, σ' αυτή την περιοχή. είναι πολύ σαθρή, γι' αυτό και υπάρ

χουν. εκεί, πολλές σάρες. Μπροστά από τον ΚΟΚΚΙΝΟΒΡΑΧΟ ήταν

t:mκολλημένο το σαθρό, αυτό, υλικό που προαναΦέρθηκε.

Τα ίδια τοπωνύμια, από κοντινή απόσταση και από πλάγια όψη. φαί

νονται και στην επόμενη φωτογραΦία Νο 8:

Φωc.No8:

Τα τοπωνύμια

ΠΛΑΚΕΣκαι

KOKKfNOBPAXO
Σ. από κοντινή

απόστασηκαι

σε πλάγια6ψη.
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Στη φωτογραΦία φαίνονται τα τοπωνύμια ΠΛΑΚΕΣ και

ΚΟΚΚΙΝΟΒΡΑΧΟΣ, τα αποκολληθέντα και κατακρημνισθέντα βράχια

και χώματα και η κατεύθυνση προς την οποία κατακρημνίστηκαν, όπως

δείχνουν τα βέλη και, τέλος, η γραμμή μέχρι την οποία έφτασαν και στα

μάτησαν στην περιοχή του τοπωνυμίου ΡΟΔΙΑ. Τα βράχια αυτά και τα

χώματα και από τα δύο τοπωνύμια, εκατέρωθεν της χαράδρας

ΚΑΚΚΑ80Σ, φαίνονται και στην επόμενη φωτογραΦία Νο 9, η οποία

έχει ληΦθεί από το ύψος του ΚΟΚΚΙΝΟ8ΡΑΧΟΥ,ο οποίος δεν φαίνε

ται σ' αυτή:

ΚΩΣΤΑΛΕ=Ι

Φοπ. Νο 9: Το
σύνολο των κατακeη·

μνισθέντων βράχων

και χωμάτων.

Στη φωτογραΦίαφαίνονται:Το σύνολοτων καταρρευσάντωνβράχων

και χωμάτων, τα τοπωνύμια ΠΑΑΚΕΣ και ΡΟΔΙΑ και η γραμμή όπου

σταμάτησαν,αυτά, πριν από τη POΔJA. Όλα το καταρρεύσαντα

βράχιακαι χώματαέχουν μείνει,στην Κωσταλεξιώτικηπαράδοση,με την

ονομασία +ι:.ΧΑΛΑΣΜΑΤΑ».Την προέλευσητης ονομασίαςαυτής θα τη

δούμε στη συνέχεια.

Το ζητούμενο,στην προκειμένηπερίπτωση,είναι το πως αποκολλήθη-

καν, από τη θέση τους, τα ανωτέρω βράχια και χώματα:

Η απάντηση,στο ερώτημα,είναι η εξής:

Οσον αφο@άτις; +ι:.ΠΑΑΚΕΣ»:

Γράψαμε προηγουμένωςγια την σκληρή, λεία και επικλινή επιΦάνεια

των +ι:.ΠΛΑΚΩΝ».Επάνω σ' αυτή την επιφάνειαεπικάθονταντα βράχια

που λείπουν,πριν αποκολληθούνκαι πέσουνστον κατήΦορο.Είναι αυτο

νόητο ότι, μεταξύ της ύλης αυτής και των γυαλιστερών +ι:.ΠΛΑΚΩΝ» 
στο σημείο επαφής των - δεν υπήρχε ισχυρή συνάφεια και σύνδεσμος

μεταξύ τους, για να αποτελέσουν μία συνεκτική, συμπαγή και αδιαίρετη

μάζα. Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με τη μεγάλη κλίση του εδάφους

και το τεράστιο βάρος των βράχων που εmκάθονταν επί των

+ι:.ΠΛΑΚΩΝ», καθιστούσε, αυτούς, εmρρεπείς σε αποκόλληση και κατα

κρήμνιση. Δεν απέμενε τίποτε άλλο, παρά να έλθει, κάποτε, ένας ισχυρός

εδαφικός κραδασμός, για να προκληθεί η αποκόλληση.

Οσον αφορά τον +ι:.ΚΟΚΚΙΝΟ8ΡΑΧΟ»:
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ΧΙ'ΟΝΟΑΟΠΑ ΚΟΠΗΣ: 2

ΝΟΜΙΣΜΑ 4ΕΣΠΟΤΑΤΟΥ ΗΠΕΙ'ΟΥ

Η μΙα όψη Η άλλη όψη

Εδώ έχουμε έναν συμπαγή, σκληρό και κατακόρυφο βράχο, μπροστά

από τον οποίο εmκάθονταν μεγάλοι ό'(ι!οι σαθροποιημένων βράχων και

χωμάτων, υλικό το οποίο όχι μόνο δεν αποτελούσε, αυτό καθ' εαυτό, μία

συμπαγή μάζα, λόγω της σαθρότητάς του, αλλά δεν υπήρχε και καμία

συνάφεια μεταξύ αυτού και του κατακόρυφου «KOKKINOBPAXOV».
Αυτή η έλλειψη συνάφειας καθιστούσε και εδώ, τους σαθροποιημένους

βράχους και τα χώματα, επιρρεπή σε αποκόλληση από τον

.ΚΟΚΚΙΝΟΒΡΛΧΟ». Κι εδώ. η αποκόλληση. ήταν σε αναμονή ενός

ι.σχυρού εδαφικού κραδασμού.

Είναι αυτονόητο ότι. ένας τέτοιος εδαφικός κραδασμός - μία τέτοια

ωχυρή δόνηση - ένα τέτοιο υποχθόνιο «ταρακούνημα» του εδάφους,

ώστε να προκαλέσει την αποκόλληση που αναΦέραμε προηγουμένως. δεν

είναι δυνατό να προέλθει παρά μόνο από έναν ισχυ~ότατo σεισμό.

Σ"μπέ~ασμα:

Ο καταO't~οφικός σεισμός έγινε πέ~αν πάσης αμφιβολίας και αυτός

ήταν η αιτία, που ΠQoκάλεσε την αποκόλληση και κατά~~ευση των β~ά

χ(ον και των χωμάτων, που επικάλυπταν ης «ΠΑΑΚΕΣ» και τον

.ΚΟΚΚΙΝΟΒΡΑΧΟ•.
X~όνoς κατά τον οποίο έγινε ο σεισμός:

Ο θρύλος δεν μας άφησε καμία πληροφορία,για το πότε έγινε ο σει

σμός. Το μόνο το οποίο αναΦέρειείναι η λέξη «κάποτε».

Με τις υπάρχουσεςπληροφορίες μπορούμε να προσεγγίσουμε.μόνο,

τον ανωτέρωχρόνο.

Οι διατιθέμενεςπληροφορίεςείναι οι εξής:

Η ιqιώτη πληρoφoρiα:

Είναι ένα νόμισμα το οποίο βρέθηκε στην περιοχή της ΡΟΔΙΑΣ το

1960 και στη θέση που έσκαβαν για την κατασκευή ενός σημείου υδρο

ληψίας. στο λεγόμΕνο «Αμπλα

της Ροδιάς». Η θέση αυτή

φαίνεται στη μεθεπόμενη

φωτογραΦία Νο 12. όπου

σημειώνεται με την ένδειξη

.EPr. ΕnΕΞ. ΜΕΤΑΛΛΩΝ.
(ΕΡrΑΣΤΗΡIΟ

ΕnΕΞΕΡrΑΣIΑΣ

ΜΕΤΑΛΛΩΝ). Το νόμισμα.

αυτό, φαίνεται στην επόμενη

φωτογραΦία.Νο 10.

ArlOC ΔHMHTPIOC

8ΕΟΔΩΡΟΟ AEC
ΜΗΡ8ν

Φωr. Νο Ι Ο: Το νόμισμα MV

βρέθηκεοτο αημε{ο υoΡOληψiαςτου

νερού του <!( Αμ.τλα της Ροδιάς».
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Περιγραφή του νομίσματος:

Το νόμισμα είναι του Δεσποτάτου της Ηπείρου. Είναι κοπής του νoμι~

σματοκοπείου της Θεσσαλονίκης και έχει κοπεί κατά τα έτη 1224 μέχρι

1230 μ. Χ. Ο Μιχαήλ Β.' Θεόδωρος Κομνηνός, Δεσπότης της Ηπείρου,

κατέλαβε, το 1222, την πόλη της Θεσσαλονίκης και διέλυσε το ομώνυμο

Λογγοβαρδικό Βασίλεω, το οποίο ιδρύθηκε, μετά την κατάληψη της

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ από τους Φράγχους, το 1204. Στη μία όψη

(αριστερά): Απεικονίζεται ο Άγιος Δημήτριος (καθισμένος σε θρόνο)

χοι Φέρει την επιγραΦή «AfIOC ΔΗΜΗΤΡΙΟC•. Στην άλλη όψη

(δεξιά): Στο μεν αριστερό μέρος απεικονίζεταιο Θεόδωρος Κομνηνός,

Δεσπότης, με την επιγραΦή «θΕΟΔΩΡΟC ΔΕC. (θΕΟΔΩΡΟΣ

ΔΕΣΠΟΤΗΣ),στο δε δεξιό η Παναγία με την επιγραΦή «ΜΗΡ θν»

(ΜΗΤΗΡΘΕΟΥ), Στο μέσον, Παναγίακαι Θεόδωρος,κρατούν Άυτο·

κρατορικόΣταυρό.Ο ΑυτοκρατορικόςΣταυρός δικαιολογείται,από το

γεγονός ότι, ο Θεόδωρος, απέβλεπε στην κατάληψη της

ΚΩΝΣΤΑΝΊ1ΝΟΥΠΟΛΕΩΣκαι την ανακήρυξήτου ως Αυτοκράτορα

του Βυζαντίου.

ΤΟ 1222, ο θεόδωρος Κομνηνός, κατέλαβε και όλη τη Θεσσαλία

«συμπεριλαμβανομένης της Υπάτης και όλης της χώρας των Αινιάνω\')!>.

Εξ αυτού συμπεραίνεται ότι και το εξεταζόμενο «Παλιό Χωριό» συμπε·

ριλήΦθηκε στην επικράτειά του. Έτσι δικαιολογείται η εύρεση, του ανω

τέρω νομίσματος, στο «Χωριό» αυτό.

Είναι σαΦές ότι, μετά το σεισμό και την καταστροΦή του «Παλιού

Χωριού,l έπαψε να υπάρχει οποιαδήποτε ανθρώπινη δραστηριότητα

εκεΙ Επομένως, ό,τι βρίσκεται τώρα - στην περιοχή που ήταν το «Παλιό

Χωριό»· υπήρχε πριν την καταστροΦή του. Το ίδιο ισχύει και για το ανω

τέρω νόμισμα. Άρα, κατ' ελάχιστον, το 1224 μ. Χ. - έτος ενάρξεως κοπής

του νομίσματος - το «Παλιό Χωριό» υπήρχε. Είναι δυνατό, το νόμισμα,

να ήταν σε χρήση για πολλά χρόνια μετά την κοπή του και. ο σεισμός, να

έγινε σε κάποιο χρόνο μετά το 1224. Ποιος είναι, όμως. ο χρόνος αυτός

μας είναι άγνωστο.!

Συμπέρασμα:

Με βάση την ανωτέρω ανάλυση μπορούμε να πούμε. με βεβαιότητα.

ότι, ο σεισμός, έγινε μετά το 1224 μ. Χ. και σε άγνωστο, μέχρι στιγμής,

χρόνο.

I.Μέχρι τώρα δεν έχουμε ασχοληθεί με την ύπαρξη ή &χι του "Παλιού Χωριού». Στη

συνέχεια θα αποδειχθεί ότι πράγματι. το "Παλιό Χωριό,.. υπήρχε.

2. Υπάρχου και άλ/α έξη νομίσματα. τα οποία είναι πολύ φθαρμένα και δεν δύνανται να

πιστοποιηθούν με ακρίβεια και τα οποία, εν πάση περιπτώσει. ανάγονται στον] 30 Αιώνα

μ. Χ. Το γεγονός τούτου ε1nβεβαιώνει την καταστροΦή του "Παλιού Χωριού» μετά το

1224.
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Η δεύτερη πληροφορία:

Είναι η πληροφορία σύμφωνα με την οποία, το νέο χωριό Κωσταλέξι.

υπήρχε το 1466 μ. Χ;' Η πληροφορία αυτή προέρχεται από τουρκικές

αρχειακές πηγές. Στην επόμενη φωτογραΦία. Νο 11. παρατίθεται χάρτης.

στον οποίο φαίνεται το χωριό Κωσταλέξι και τα λοιπά χωριά του Καζά

Ζητουνίσυ S , τα οποία υπήρχαν, επίσης, το 1466 μ. Χ.

Από την ίδια πηγή προέρχονται, για το Κωσταλέξι, και οι πληροφορίες

του επομένου πίνακα, οι οποίες αφορούν τον αριθμό των «εστιών»,· οι

οποίες υπήρχαν, σ' αυτό, κατά τα έτη 1466, 1506, 1529 και 1570 μ. Χ:

ΕΤΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΣΤΙΩΝ

1466 10
1506 27
1529 35
1570 56

3. Δ. Ν. Καρύδης, Χωρο - γραΦία Νεωτερική, 1994, σελ. 76.
4 Ο χάρτης της Φωτογραφιας έχει ληΦθεί από το βιβλίο του Δ. Ν. Καρύδη.
!ό Καζάς: Ε(ναι τουρκικής προελεύσεως και σημα(νη Επαρχία.
6. Eστlα: ΤΟ σπίη και γενικά ο τόπος όπου διαμένει κανείς. Συνώνυμα: κατοικω, οικω,

0(1«1,;, Αν θεωρήσουμε ότι, σε κάθε εστω, διέμεναν, κατά μέσο όρο, 5 άτομα, τότε μπο
ιΚ)υμr να υπολογίσουμε τον αριθμό των κατο(κων, τους οποίους διέθετε το χωριό μας τα
lινΗψ'Ερδμενα, στον πίνακα, έτη.
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ΕΤΗ ΑΡΙθΜΟΣ ΕΣΠΩΝ 1466 10 150627 152935 1570 56
Η προέλευση των πληροφοριών από τουρκικές αρχειακές mιγές, αλλά

και η εmβεβαίωση και άλλες τρεις φορές (1506, 1529 και 1570), της αρχι

κής πληροφορίας (1466) περί υπάρξεως του Κωσταλεξίου, δεν αΦήνουν

κανένα περιθώριο για αμφισβήτηση της αξιοπιστίας της πηγής και την

ακρίβεια των παρεχομένων πληροφοριών.

Αφού, το 1466, υπήρχε το νέο χωριό ΚΩΣΤΑΛΕΞΙ, το οποίο ιδρύθη

κε μετά το σεισμό και την καταστροΦή του «Παλιού Χωριού», συμπε

ραίνεται ότι, ο σεισμός, έγινε κάποιον άγνωστο χρόνο Πf1ιν το 1466.
Πληροφορίες για σεισμούς μεταξύ 1224 και 1466 μ. Χ. δεν υπάρχουν.

rενικό συμπiρασμα για το πότε έΎινε ο σεισμόι;:

ΣυνΟΨίζοντας τις πληροφορίες που αναΦέρθηκαν, για τον πιθανό

χρόνο κατά τον οποίο έγινε ο σεισμός - που κατέστρεψε το «Παλιό

Χωριό» ω καταλήγουμε στο συμπέρασμα, ότι, με τα υπάρχοντα στοιχεία,

αυτός έγινε σε κάποιο χρόνο μετά το 1224 μ. Χ. και Π@ιντο 1466 μ. Χ.

Η ΥΠΑΡΞΗ ΤΟΥ «ΠΑΛΙΟΥ ΧΩΡΙΟΥ»

fενικά

Η ύπαρξη του «Παλιού Χω@ιού» αποδεικνύεται τόσο από τις δια

σωθείσες μα@τυ@ίει; για ευ@ήματα, όσο και από τα ευ@ήματα που έχουν

συγκεντρωθεί από εm,φανειακή περισυλλογή.

Μα@τυ@ίει; για ευ@ήματα:

Οι κατωτέρω μαρτυρίες αναΦέρονται στην περιοχή της Λάκας της

Ροδιάς και έχουν ως εξής:

Χάλκινα καζανάκια:

Το 1944, κατά τη διάρκεια της γερμανικής κατοχής, η οικογένεια του

αείμνηστου Γεωργίου Παπακυριαζή, μαζί με την οικογένεια του αείμνη

στου Ιωάννου Βελέντζα, κατέφυγαν σε μία σπηλιά των

«ΧΑΛΑΣΜΑΤΩΝ», δυτικά του ΚΑΚΚΑΒΟΥ, προκειμένου να γλιτώω

σουν από τα πυρά των Γερμανών, οι οποίοι έβαλαν, κατά του Κωσταλε·

ξίου, με το πυροβολικό τους.

Η σπηλιά είχε μεγάλο βάθος και, επηρεασμένοι από το θρύλο της

καταστροΦής του «Παλιού Χω@ιού»,αποΦάσισαννατηνεξερευνήσουν.

Για το σκοπό αυτό έδεσαν τη μικρή κόρη, Σωτηρία, του Ιωάννου Βελε

ντζα, με ένα σκοινί, η οποία, με τη βοήθεια ενός λυχναριού, κατέβηκε στο

βάθος της σπηλιάς. Εκεί βρήκε δύο χάλκινα καζανάκια, μεσαίου μεγε

θους, με χερούλι. Τα καζανάκια αυτά, λόγω της αγνοίας της σημασίας

και της αξίας των, πουλήθηκαν στους Υύφτους.

Η Σωτηρία και οι λοιποί επιζώντες, λόγω των πολλών ετών που πέρα

σαν, δεν θυμούνται που ήταν η σπηλιά, επιβεβαιώνουν, όμως. την εύρεση

των καζανιών.

Τα καζανάκια αυτά αποτελούσαν. προφανώς, μέρος της οικοσκευής
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άποωυ νοικοκυριού. Το γεγονός της ευρέσεώς των στη θέση όπου. ο

ΟΧ ύλος, μας πληροφορεί ότι υπήρχε το «Παλιό Χωριό». επιβεβαιώνει
Q , ξ Φ' "α1Jτόν. όσον αφορά την υπαρ η και καταστρο η του χωριου αυτου.

ΕΡΥαστήριο επεξεργασίας μετάλλων:

ΤΟ 1960 και στο σημείο εκσκαΦής για την περισυλλογή του νερού του

.Άμ.τιλα της POΔJAΣ». βρέθηκαν διάφορα εργαλεία επεξεργασίας

μεtάλλο υ (μεταλλικές τσιμπίδες, σφυριά κλπ).

Η θέση στην οποία βρέθηκαν, τα ανωτέρω εργαλεία, φαίνεται στην

επόμενη φωτογραφία, Νο 12, και στην ένδειξη «ΕΡΓ. ΕΠΕΞ.

ΜΕΤΑΑΑΩΝ» (ΕΡrΑΣΤΗΡIΟ ΕΠΕΞΕΡrΑΣIΑΣ ΜΕΤΑΑΑΩΝΥ,

ΦΙΙΠ. Νο 11: Γενική άποψη της λάκας της ΡΟΔΙΑΣμε όλες τις πληροφορίες

Υια τις μαρwρ{εςπερίευρημάτωνκαι τα ευρήματαπου βρέθηκανσ' αυτή.

Η ύπαρξη των εργαλείωναυτών,στο σημείο που βρέθηκαν,μαρτυρεί,

με βεβαιότητα,ότι. εκεί, υπήρχε ένα εργαστήριοεπεξεργασίαςμετάλλων,

Μπορείνα ήταν ένα σιδηρουργείοή ένα χαλκουργείοή, ακόμη,ένα πετα

λουργείο, Και βέβαια. ένα τέτοιο εργαστήριο.εξυπηρετούσετις ανάγκες

κάποιου οικισμού. που θα υπήρχε εκεΙ Το γεγονός τούτο επιβεβαιώνει.

κατά τον καλύτερο τρόπο, την ύπαρξη του «Παλιού Χωριού».

Τα εργαλεία αυτά, λόγω και πάλι της αγνοίας της σημασίας και της

αξίας των, δεν διαφυλάχθηκανκαι απωλέσθηκαν.

IXVΗ θεμελίων οικοδομής:

Στο σημείο που σημειώνεται,στην προηγούμενηφωτογραΦίαΝο 12.
με την ένδειξη «rnNIA ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ», υπόρχει, στο έδαφος, μία

γωνία λιθοδομής.

7. Στη φωτογραΦ(α αυτή φα(νονται. συγκεντρωμένες. όλες οι πληροφορίες οι σχετικές
με τις μαρτυρ(ες για ευρήματα και τα σημε(α στα οπο(α βρέθηκαν αυτά,

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:42:54 EEST - 54.226.8.97



308 Πανταζής Παναγιώτης

Η γωνία, αυτή. φαίνεται στην επόμενη φωτσγραΦία, Νο 13.

ΤΟ γεγονός της υπάρξε~

ως. παλιά, εκκλησίας, στο

συγκεκριμένο σημείο, θρυ·

λείται και μεταδιδεται.

μεταξύ των Κωσταλεξιω·

τών. όπως και ο υπόλοιπος

θρύλος. Επισημαίνεται,

μάλιστα στο θρύλο, ότι. η

εκκλησία αυτή, καταστρά-

Φωr. Νο J3: Γιιnιία από πf:rρες φηκε από τον ίδιο σεισμό.

που κατέστρεψε και το «Παλιό Χωριό». Η θέση της γωνίας βρωκεται

βορειοδυτικάκαι σε επαΦή με το νεκροταφε(ου του «Παλιού Χωριού»,

που εντοπίστηκε στη θέση που σημειώνεται.στην ίδια ΦωτογραΦίαΝο

12, με την ένδειξη «ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ», Το γεγονός αυτό. σε σχέση με την

περίοπτη θέση στην οποία βρίσκεται η γωνία, συνηγορεί υπέρ της mθα

νότητας υπάρξεως εκκλησίας στο υπ' όψη σημείο.

Τεμάχιο εικόνα; από μωσαίκό:

Στο σημείο που σημειώνεται. στη φωτσγραφία Νο 12, με την ένδειξη

«ΜΩΣΑϊκο», βρέθηκε, πριν από πολλά χρόνια από το Θεόδωρο Παντα

ζή και το γιο του Αθανάσιο - κατά το όργωμα του χωραφιού τους που

είναι εκεί· ένα τεμάχιο από ψηφιδωτή εικόνα. Δυστυχώς δεν το περιμά

ζεψαν, αλλά το παράχωσαν πάλι. μέσα στο έδαφος. χωρίς να θυμούνται

σε ποιο σημείο.

Ασφαλώς, το τεμάχιο αυτό του ψηφιδωτού. θα προέρχεται από την

εικόνα κάποιου ναού. Για να είναι. ο ναός, εμπλουτισμένος με τέτοιου

είδους εικόνες σημαίνει ότι ήταν μ.εγάλος και πολύ πλούσιος και, περαι

τέρω, για να μπορεί. ο οικισμός που θα ήταν εκεί. να κατασκευάζει και

να συντηρεί τέτοιους ναούς, θα ήταν και αυτός. επίσης. μεγάλος και πολύ

πλούσιος.

Η θέση στην οποία βρέθηκε, το ανωτέρω ψηΦιδωτό. είναι ακριβώς

βόρεια και πολύ πλησίον του σημείου στο οποίο, σύμφωνα με τον προη

γούμενο θρύλο. υπήρχε η εκκλησία. η οποία καταστράφηκε από το σει

σμό.

Κατά συνέπεια, οι δύο αυτές μαρτυρίες, συνδυάζονται σε μεγάλο

βαθμό. Ως εκ τούτου μπορούμε να εκΦέρουμε την άποψη ότι, κατά πάσα

πιθανότητα. το τεμάχιο του ψηΦιδωτού προέρχεται από ψηφιδωτή εικό

να της. κατά το θρύλο. καταστραφείσης εκκλησίας

Συμπέ@ασμα από 1ις; μα@1υ@ίες; για ευ@ήμα1α:

Όλες οι μαρτυρίες συνηγορούν. θετικότατα, υπέρ της υπάρξεως του

οικισμού του «Παλιού Χω@ιού», στην περιοχή της ΡΟΔΙΑΣ.
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Ευρήματα:

α. Δυτικά (Αριστερά) του ΞΕΡΙΑ-:

Ο ΑναλημμαηκόςΤοίχος:

Περιφερειακά, στο ανατολικό και βόρειο μέρος του πλατώματος της

«ΡΟΔΙΑΣ»,αναγνωρίζεταιμία συνεχής και απότομη εδαφική κατάπτω

ση. Τα ευθύγραμματμήματα της κατάπτωσηςαυτής ομιλούν περί ανθρω·

πίνσυ τεχνικού έργου και όχι περί φυσικής καταπrώσεως.

ΤΟ ανθρώπινο αυτό έργο δεν ήταν τίποτε άλλο, παρά ένας μεγάλος

ΑναλημμαηκόςΤοίχος.

Η γραμμή αυτού του τοίχου ιχνογραφείται.στη φωτογραΦίαΝο 12, με
την ένδειξη «ΑΝΑΛΗΜΜΑΤΙΚΟΣΤΟΙΧΟΣ•. ΤΟ συνολικό μήκος του

τοίχου ήταν 217 μ., περίπου, και ήταν κτισμένος με μεγάλες πέτρες, από

τις οποίες έχουν απομείνει ελάχιστες. Προφανώς, αυτές που λείπουν, τις

έχουν χρησιμοποιήσει. κατά καιρούς, σαν οικοδομήσιμο υλικό στο νέο

χωριό. το ΚΩΣΤΑΛΕΞΙ.

Ο χώρος που περικλείεται, ως ανωτέρω, από τον Αναλληματικό

Τοίχο. είχε επιχωματωθεί και αποτελούσε, προφανώς, την πλατεία του

~Παλιoύ Χωριού» και είναι αυτό που βλέπουμε. σήμερα. σαν πλάτωμα

της .ΡΟΔΙΑΣ•.
Στη βορειοανατολικήγωνία του τοίχου αυτού, όπως θα αναφερθεί

κατωτέρω,ανακαλύΦθηκετο νεκρσταφείοτου «Παλωύ Χωριού)!>. Στην

επόμενη ΦωτογραΦία,Νο 14, φαίνεται τμήμα του ανατολικού μέρους του

Φωτ. Νο J4: Τμήμα του ανατολικούΑ ναλληματικούΤοίχου.

R. !EPI~Σ ονομό.ζεται ο ΚΑΚΚΑΒΟΣ CLw τους πρόποδες της ΟΙτης και βόρεια μέχρι
τη \ιυμβολη του στο ΣΠΕΡΧΕΙΟ.
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310 Πανταζής Παναγιώτης

Αναλημματικού Τοίχου. ο οποίος, από την πλευρά αυτή, ήταν παράλλη

λος με τον ΞΕΡΙΑ.

Στη φωτογραΦία φαίνονται οι ελάχιστες πέτρες που έχουν απομείνει.

Στο επάνω αριστερό μέρος της φωτογραφιας φαίνεται η θέση του ανα~

καλυΦθέντσς νεκροταφείου του -t<nαλιοu Χωριού», το οποίο αντιστηρί

ζονταν, από την ανατολική πλευρά. από τον υπ' όψη. Στο κάτω αριστε

ρό μέρος της φωτογραΦίας φαίνεται μία κατάπrωση μαλακών χωμάτων.

Από την παρατήρηση των χωμάτων γίνεται αμέσως αντιληπτό ότι. αυτά.

δεν είναι γηγενή, αλλά φερτά από άλλο σημείο. Το γεγονός τούτο επιβε

βαιώνει την αναφερθείσα εmχωμάτωση.

Στην επόμενη φωτσγραΦία. Νο 15, φαίνεται τμήμα του βορείου μέρος

του Αναλημματικού Τοίχου, όπως έχει διαμσρφωθεί σήμερα. ύστερα

από 700, περίπου. χρόνια.

Φwτ. Νο J5: Τμήμα του βορείουμlρουςτου ΑναλημματικούΤοίχου.

Το μεγάλο μήκος του ΑναλημματικούΤοίχου και η μεγάλη έκταση

της σχηματιζόμενηςπλατείαςείναι ενδείξεις οι οποίες καταδεικνύουνότι.

το «nαλιό Χωριό»,ήταν μεγάλο,πολυάνθρωπο,οικονομικάεύρωστοκαι

καλά οργανωμένο.

Τα «ΧΑΛΑΣΜΑΤΑ»και η Π@οέλευσητη; ονομασία;των:

Αναφέραμε, προηγουμένως, ότι, όλα τα βράχια και χώματα που

κατέρρευσαναπό τις "ΑΑΚΕΣκαι τον KOKΚJNOBPAXO,έχουν μεί

νει με την ονομασία«ΧΑΛΑΣΜΑΤΑ».9_

Η προέλευσητης ονομασίαςαυτής έχει ως εξής:

Η λέξη «ΧΑΛΑΣΜΑΤΑ»σημαίνει. εκτός των άλλων. «γΚf!εμισμένο

9 Βλέπε φωΤΟΥραΦΙα Νο 9
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Φωτ. Νο 16: Θραύσματααρχαίωνχοντρών
κε(μlμιδιώνμέσα στουςβράχους στηνπεριοχή της

POdlAE.

, ετοιμόρροπο χτίσμα ή τμήμα οιχοδομής»_

η Είναι αυτονόητο ότι, η ονομασ(α «ΧΑΛΑΣΜΑΤΑ», έχει δοθεί μετά
ο σεισμό, από τους επιζήσαντες κατοίκους των γύρω περιοχών και από

:υτούς που ήλθαν να κατοικήσουν. στο νέο χωριό που δηΜWυργήθηκε 
το ΚΩΣΤΑΛΕΞΙ. Με την ονομασία αυτή δεν εννοούσαν βέβαια, αυτά

καθ' εαυτά, τα βράχια και τα χώματα που κατέπεσαν από το βουνό, αλλά

τα «χαλάσματα» των κτισμάτων του «Παλιού Χωριού» που ήταν κατα

πλακωμένα κάτω από αυτά.
Άρα, από την ονομασ(α «Χαλάσματα», αναδύεται η ύπαρξη και η

θέση του «Παλιού Χωριού» και επιβεβαιώνεται απολύτως ο θρύλος,

όσον αφορά τον τόπο στον οποίο βρίσκονταν και τρόπο της καταστρο

φής του.

Άν ερευνήσουμε στην παρυΦή των βράχων, δυτικά του ΞΕΡΙΑ· στην

περιοχή της ΡΟΔΙΑΣ· θα ανακαλύψουμε την ύπαρξη πολλών θραυσμά

των αρχαίων χοντρών κεραμιδιών μέσα σ' αυτούς. Τέτοια θραύσματα

κεραμιδιών φαίνονται

στην επόμενη φωτογραΦία

Να 16.
Είναι ξεκάθαρο ότι, τα

κεραμίδια αυτά, προέρχο

νται από τις κεραμοσκεπές

των κτισμάτων του «Παλι·

ού χωριού», οι οποίες

παρασύρθηκαν από τα

βράχια και, τα κεραμίδια

τους, κατακερματίστηκαν

και αναμίχθηκαν με αυτά.

Με τον τρόπο αυτό, βρά

χια και κεραμίδια, έΦθα

σαν μέχρι του σημείου

όπου σταμάτησαν, στο

πλάτωμα της ΡΟΔΙΑΣ.

Επομένως, τα θραύ

σματα αυτά των κεραμι

διών, εmβεβαιώνουν, κατά τρόπο σαΦή και ανεπίδεκτο αμφισβητήσεως,

την ύπαρξη του «Παλιού Χωριού» και τον τρόπο της καταστροΦής του.

Το ΝεΚ(Η>1αφείο του «Παλιού Χωριού»:

Η θέση του μέρους του νεκροταφείου που εντοπίστηκε, όπως γράψα

Ι-!!: και προηγουμένως, φαίνεται, στη ΦωτογραΦία Νο 12, με την ένδειξη

.ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ •.
Εντοπίστηκεκατά την εκχέρσωσητου χωραΦιού,μέσα στο οποίο βρί

σκεται.
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312 Πανταζής Παναγιώτης

Για την εκχέρσωση χρησιμοποιήθηκε γεωργικός ελκυστήρας με

μονόυνο άροτρο I~.

ΤΟ άροτρο έφερνε στην επι,φάνεια, εκτός από τις πέτρες και τις ρίζες

των θάμνων, και σκελετούς. Ήλθαν επίσης στην εmΦάνεια μεγάλα τεμά

χια από χοντρές κυρτές κεραμίδες και μερικά νομίσματα. Τα νομίσματα

προέρχονταν από εκείνα. που, οι οικείοι των νεκρών, τα έβαζαν στα

δόντια τους, για να πληρώσουν το Χάρωνα, προκειμένου να τους οδηγή

σει στον Άδη 11. Τούτο έγινε πριν από 40 χρόνια περίπου (σήμερα 2008).
Είχε, κατά συνέπεια, βρεθεί, τυχαία, μέ@ος του νεκ@οταφείου του

~Παλιoiι Χωριού)!>,

Δυστυχώς και πάλι από άγνοια της σπουδαιότητας των ευρημάτων

που αποκαλύΦθηκαν, οι μεν σκελετοί διασκορπίστηκαν και απωλέσθη

καν, τα δε νομίσματα, όσα περιμάζεψαν οι παρόντες, απωλέσθηκαν και

αυτά.

ΤΟ γεγονός της ευρέσεως του νεκροταφείου επιβεβαιώνει, με τον πιο

κατηγορηματικό τρόπο, την ύπαρξή του ~Παλιoύ Χωριού)!>, διότι δεν

είναι δυνατό να υπάρχει νεκροταφείο χωρίς κατοικημένο οικισμό και,

κατοικημένος οικισμός, χωρίς νεκροταφείο.,

Η έκταση του μέρους του νεκροταφείου που εντοπίσθηκε, μετρήθηκε

σε 1.000 μ2 περίπου

Σήμερα, το τμήμα αυτό του νεκροταφείου, είναι ελαιο:περίβολο. Στην

επόμενη φωτογραΦία, Νο 17, βλέπουμε μέρος της επιΦάνειας του.

Φωτ. Νο 17: Μέροςτης επιΦάνειαςτου νεκροταΦείοv.

Ι Ο. Το χωράφιανήκειστον Παναγιώτη Βασιλείου Καρυώτηκαι. ο ελκυστήρας,ανήκε

στον Σπύρο Βασιλείου Παλαιορούτη.

11. Πανάρχαιο έθιμο το οποίο διατηρείται ακόμη και σήμερα σε ορισμένες περιοχές της

χώρας.
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Όπως παρατηρούμε, η εm.Φάνεια του εδάφους, είναι κατάσπαρτη από

πέτρες και θραύσματα κεραμιδιών.
Από τις συγκεντρωθείσες πληροφορίες προκύπτει ότι, οι λάκκοι των

τάφων , ήταν λιθόκτωτοι εσωτερικά και, το επάνω μέρος τους, σκεπάζο

νταν με δύο μεγάλες κυρτές και χοντρές κεραμίδες. Άρα, οι ανωτέρω

αναφερόμενες πέτρες και τα θραύσματα κεραμιδιών - στην επιφάνεια

του εδάφους του νεκροταφείου - προέρχονται από τους τάφους που ανα

σκάφηκαν από το υνί του αρότρου.

Στην επόμενη φωτογραΦία. Νο 18. βλέπουμε μία πετρα, από τη λιθο

δομή κάποιου τάφου και θραύσματα κεραμιδιών με κύρτωση, από τις

ΚΕραμίδες με τις οποίες σκεπάζονταν οι λάκκοι των τάφων.

« -
Φωr. Νο J 8: Πέτρα και θραύσματακεραμιδιώναπό τους τάφους

του Νεκροταφείου.

Ακόμη παρατηρούμεκαι θραύσματαεmσμαλτωμένωνmάτων,επάνω

στο κεραμίδι της κάτω αρωτερής επιΦάνειαςτης πέτρας, από αυτά που

τοποθετούσαν,μέσα στον τάφο, μαζί με το νεκρό.

Από εmτόπια έρευνα, στην περιοχή της Ροδιάς, διαπιστώθηκε ότι, το

νεκροταφείο που είχε εντοmσθεί αρχικά, επεκτείνονταν και προς την

κατωΦέρειαεκείθεν της βόρειας πλευράς του και κάτω από τον Αναλλη.

f!ατικό τοίχο. Το νέο, αυτό, τμήμα σημειώνεται,στη φωτογραΦίαΝο 12,
~•. την ένδειξη «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤιΚΟ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ». Τα δύο

ανωτέρω τμήματα του νεκροταφείου (Αρχικό και «Συμπληρωματικό»)

εmκοινωνούσαν. μεταξύ τους, με δίοδο, η οποία υπήρχε (και υπάρχει)

στη βορειοανατολική γωνία του Αναλληματικού Τοίχου.

Ύο ότι, το νέο τμήμα που εντοπίσθηκε ως ανωτέρω, χρησιμοποιείτο ως
νεκροταΦείο. επιβεβαιώνεται από τα εξής:

hf εΠΙΦάνειά του είναι διάσπαρτη από θραύσματα κεραμιδιών, όμοια
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314 Πανταζής Παναγιώτης

με αυτά του νεκροταφείου πσυ εντοπίσθηκε αρχικά.

Στη θέση που σημειώνεται, στη φωτογραΦία Νο ]2. με την ένδειξη

«ΤΑΦΟΣ», βρέθηκε. :πριν από 40 χρόνια :περίπου (σήμερα 2(08), ένας
τάφος. Σκάβοντας, ο Θεόδωρος Πανταζής, για να φτιάξει ένα λάκκο,

προκειμένου να φυτέψει μία ελιά. έπεσε επάνω σε κάτι μεγάλες κεραμί~

δες. Τραβώντας τις κεραμίδες αποκαλύΦΟηκε ένας σκελετός, στα δόντια

του οποίου ήταν ένα νόμισμα. Ο Θεόδωρος κράτησε το νόμισμα. πήρε

μερικά τεμάχια από τις κεραμίδες, Φύτεψε μία ελιά μέσα στο λάκκο που

είχε κατασκευάσει και έτσι. ο νεκρός, ξανάμεινε στην αιώνια ησυχία του.

Τα ευρήματα που παρέλαβε ο Θεόδωρος Πανταζής, φαίνονται στις

ακόλουθες φωτογραΦίες:

Το νόμισμα στην επόμενη φωτογραΦία Νο 19:

ΧΑΛΚΙΝΟΣ ΙΥΖΑΝΤιΝΟΣ ΦΟΛΛΙΣ

Η μΙα όφη Η άλλη όψη

ΡΟΝΟΛΟΓΙΑ ΚΟΠΗΣ: 976 .1030/35
Φωr. Νο /9: Το νόμωμαπου βρέθηκεστον τάφο.

Περιγραφήτου νομίσματος:

ΤΟ νόμισμα είναι ανώνυμος,χάλκινος.ΒυζαντινόςΦόλλιςΙ! με χρονο

λογ(a κοπής από το 976 μ.Χ.Β μέχρι. περίπου. το 1030135 μ.χ.

Στη μία όψη (αριστερά) Φέρει την προτομή του Χριστού και τα γράμ

ματα «IC XC. και στην άλλη (δεξιά) γράΦει: «IHCOYC XPICΤOC

BAClAEYC BACIAEΩN••
Τα τεμάχια. από τις μεγάλες κεραμίδες, φαίνovται στην επόμενη

φωτογραΦία Νο 20:
Οι κεραμίδες αυτές φυλάσσονται στο Λαογραφικό Μουσείο του

12. Φόλλtς:= το λέπι. μεταλ/.ικό νόμισμα < από το αρχαίο Φόλλις.

13. ΤΟ 976 μ. Χ. έγινε Αυτοκράτορας του Βυζαντίου ο Βαοιλειος Β'. (Ο Βουλγαροκτσ

νος).
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==;:::;;=:~::~==~=~~~;;;;~;;;;;;;;;;;;~K ω σ ταλε-
ξίου.

Η έκτα

ση, του

νέου τμή

ματος του

νεκροτα

φείου που

εντοπίσθη-

Φcπ. Νο 2U: Ι α τεμαχια απο τις μεγαΛες κεραμιοες. κε, είναι

2000 μ2 περίπου. Αν, σ' αυτά, προσθέσουμε και τα 1000 μ2. περίπου, του
αρχικού τμήματος που εντοπίσθηκε, έχουμε μία συνολική έκταση νεκρο

ταφείου της τάξεως των 3000 μ2 περίπου. Η μεγάλη έκταση του νεκρο
ταφείου είναι μία σαφέστατη απόδειξη ότι και ο πληθυσμός του «Παλιού

Χωρωύ» ήταν μεγάλος σε αριθμό. Κατ' επέκταση γίνεται αντιληπτό ότι

και η έκταση του «Χωριού» αυτού ήταν πολύ μεγάλη, για να μπορεί να

χωρέσει τον πληθυσμό αυτόν. Υπέρ αυτής της απόψεως συνηγορεί και το

μεγάλο μήκος του Αναλληματικού Τοίχου και της μεγάλης έκτασης της

πλατείας που, αυτός, περιέκλειε. Κατά συνέπεια έχουμε όλα τα απαραί

τητα και απαιτούμενα στοιχεία, για να προαγάγουμε. τον εξεταζόμενο

οικισμό, από «Χω@ιό» σε «πόλισμα» ή και «Κωμόπολη» ακόμη.

Η δακτυλήθρα και το βελόνι @αΦή;:

Στη φωτογραΦία Νο 12 και στη θέση που σημειώνεται με την ένδειξη

.ΔΑΚΤΥΑΗθΡΑ - ΒΕΑΟΝΙ. βρέθηκαν μία χάλκινη δακτυλήθρα και

ένα χάλκινο βελόνι. τα οποία φαίνονται στην επόμενη ΦωτογραΦία Νο

ΙΙ:

ΔΑΚΠΛΗ8ΡΑ

ΒΕΛΟΝΙ

Φωt. Νο 21: Η Δαχτυλήθραχαι το Βελ6νι
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Η εύρεση των αντικειμένων αυτών, στο σημείο που βρέθηκαν, απο

τελεί σαΦή ένδειξη ότι. στο σημείο εκείνο. πρέπει να υπήρχε κάποιο

ραΦείο και. η δακτυλήθρα και το βελόνι. να αποτελούσαν μέρος της συλ·

λογής των εργαλείων του καταστηματάρχου - ράπτου.

Αν. την ανωτέρω εκτίμηση, τη συνδυάσουμε με την αναμφισβήτητη

ύπαρξη εργαστηρίου επεξεργασίας μετάλλων, λΙγο ανατολικότερα στο

σημείο με την ένδειξη «ΕΡΓ. ΕΠΕΞ. ΜΕΤΑΛΛΩΝ», μπορούμε να

συμπεράνουμε τα ακόλουθα:

Στο νότιο μέρος του πλατώματος (Πλατείας) της Ροδιάς υπήρχαν τα

καταστήματα του «Παλιού Χωριού».

Μπροστά από τα καταστήματα αυτά θα πρέπει να περνούσε δρόμος,

ο οποίος θα συνέδεε. το «Παλιό Χωριό». με οικισμούς που ήταν δυτικό

τερα και ανατολικότερα.

Συμπέρασμα από τα ευρήμα1α δυτικά 10υ Ξεριά:

Επιβεβαιώνεται πέραν πάσης αμφιβολίας, ο θρύλος, όσον αΦορά

την ύπαρξη και καταστροΦή του «Παλιού Χωριού». Ο οικισμός αυτός

πρέπει να ήταν σημαντικός σε έκταση και πολυάνθρωπος.

β. Ανα10λικά (Δξιά) 10υ ΞΕΡΙΑ:

Ο χώρος αυτός είναι μικρός σε έκταση και η καταστροΦή.από τα βρά

χια που κατέπεσαν. πλήρης. Τα μόνα που βρέθηκαν, στη θέση αυτή. είναι

αρκετά θραύσματα αρχαίων χοντρών κεραμιδιών.

Η θέση που βρέθηκαν φαίνεται στην επόμενη ΦωτογραΦΙα. Νο 22, με
την ένδειξη Κεραμίδια.

Φωτ. Νο 22: Θέση ευρέσεωςθραυσμάτωνκεραμιδιώνανατολικά του ΖΕΡ/Α.

Τα θραύσματατων κεραμιδιώντα βλέπουμε στην επόμενη φωτογρα

Φία Νο 23:

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:42:54 EEST - 54.226.8.97



"

Φιιπ. Νο 23: Θραύσματακεραμιδιών,στηνπαρυΦή των βράχων.

ανατολικάτου ΞΕΡΙΛ.

Στο OJΊμείσ που βρέθηκαντα κεραμίδια,τα χώματα είναι πολύ σαθρά.

~fΊ'Oνός που υποδηλώνειότι δεν είναι αυτόχθονα,αλλά φερτά από άλλη

περιοχή. Στην προκειμένηπερίπτωσηπρέπεινα είναιτα χώματα τα οποία

m.ιμπαρέσυραντα βράχια. που κατέπεσαν από τις «ΠΛΑΚΕΣ>Ιο.Μέσα

στα χώματα αυτά υπάρχουν πολλά θραύσματα κεραι.uδιών, σαν αυτά

που βλέ:ιωυμε στην προηγούμενη ΦωτογραΦία. Αυτό είναι μία ένδειξη

Otu. και αυτά, προέρχονται από τις κεραμοσκεπές των οικημάτων, που

υπίιρχαν ανατολικά του Ξεριά. Αυτό σημαίνει ότι υπήρχαν σπίτια και

αΥστολικά του ΞΕΡΙΑ και, το «Παλιό Χωριό», επεκτείνονταν και προς

την κατεύθυνση αυτή.

Γενικό σι.ιμπέρασμα από το σύνολο των μαρτuριών και ευρημάτων:

Η ύπαρξη του οικισμού του «Παλιού χωριού» είναι αναμφίβολο γεγο

ίvQς.

Το κύριο μέρος του οικισμού ήταν δυτικά (Αριστερά) του ΞΕΡΙΑ.

Ο οικισμός επεκτείνονταν, πιθανότατα, και ανατολικά (Δεξιά) του

ΞΕΡΙΑ.

Γενικό συμπtρασμα για την αυθεντικότητα του θρύλου:

Από την όλη έρευνα αποδείχτηκαν τα εξής:

α. Ο σεισμός έγινε, σε άγνωστο χρόνο, μεταξύ των ετών 1224 χαι 1466
~. !(.

β" Τεράστιοι όγκοι βράχων και χωμάτων αποκολλήθηκαν,ένεκα του
"Bιuμoύ, από τις θέσεις ΠΛΑΚΕΣκαι ΚΟΚΚΙΝΟΒΡΑΧΟΣκαι κατέρ

Qf1Joav προς τους πρόποδες του βουνού.

iY. Τα ανωτέρω βράχια και χώματα καταπλάκωσαν το «Παλιό
Χ:(ι.ριο_. ΤΟ οποίο βρίσκονταν στη θέση ΡΟΔΙΑ. Πιθανότατα το χωριό να
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318 Πανταζής Παναγιώτης

εκτείνονταν και ανατολικά (Δεξιά) του ~EPIA και στο ίδιο ύψος με τη

ΡΟΔΙΑ.

Κατά συνέπεια, ο Θρύλος. απηχεί, μέχρις εδώ, πραγματικά γεγονότα,

τα οποία τα μεταδιδει, δια του προφορικού λόγου. από γενιά σε γενιά και

τα διατηρεί. αναλλοίωτα, ανά τους αιώνες.

Στο δυτικό (Δεξιό) μέρος, της περιοχής που εξετάσαμε, υπάρχει μία

τοποθεσ(α, με την ονομασ(α ΒΑθlΕΣ ΑΑΚΚΕΣ.Ι' Φαίνεται στην επόμε

νη φωτογραΦία Νο 25:

Φωr. Νο 25: fI roπoOεoiaΒΑθΙΕΣΛΑΚΚΕΣ

Είναι σαΦή τα ίχνη. Νοτιοδυτικά του τοπωνυμίου Βαθιές Λάκες,

κάποιας αρχαίας κατολίσθησης.

Στην υποδεικνυόμενηθέση και μέσα στα βράχια βρέθηκαντα εξής;

Πρώτον: Τα κεραμικά που βλέπουμε σ' αυτή τη φωτογραΦία,Νο 26:

Φιιπ. Νο 26: Τα κεραμικάΠΌV βρέθηκανοτις ΒΑθlΕΣΛΑΚΚΕΣ.

14. Βλέπε και ΒΙΒΛΙΟ ΕΝΔΕΚΑΤΟ (ΒΑθIΕΣΛΑΚΕΣ).
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Η διάμετρος της είναι 2,30μ

και η περιΦέρειά της 7,ISμ. Κατά

το Ίδρυμα Γεωλογικών και

Μεταλλευτικών Ερευνών πρό

κειται, για πέτρα που σχηματί

στηκε την εποχή των παγετώνων

ως εξής: Στο κάτω μέρος κάποι

ου παγετώνα και στο σημείο που,

αυτός, έρχονταν σε επαφή με το

έδαφος, σχηματίστηκε κάποιο

αρχικό σφαιρικό μόρφωμα. Με

την κίνηση του παγετώνα το μόρ-

Η πι'τρα που βρ{σκεrα/ στις Βλ θlΕΣ φωμα περιστρέφονταν και, κατά

Λ'λΚΚΕΣ. την περιστροΦή, επικάθονταν.

πεΡιΦερειακά, διάφορα υλικά του εδάφους. Με τον τρόπο αυτό η σφαί

ρα μεγάλωνε και, τελικά, έφτασε στο μέγεθος που τη βλέπουμε στη φωτο

γραΦία. Αυτός είναι και ο λόγος που, η δομή της, είναι διαστρωματική

και όχι συμπαγής. Αν λάβουμε υπ' όψη ότι, οι τελευταΙΟι παγετώνες στην

. περιοχή της Ελλάδος - υπήρχαν πριν από 13.000 χρόνια, μπορούμε να

εκτιμήσουμε Jώσo πανάρχαια είναι η πέτρα αυτή. Ίσως, η ηλικία της,

είναι και εκατομμυριων ετών. Η σύνθεσή της είναι η τυπική ενός ψαμμί

τη, αποτελουμένου, κυρίως, αJώ κόκκους χαλαζία και από αστρίους.

Απομένει να αποδειχθεί και η ακρίβειά του θρύλου, όσον αφορά

και την προέλευση της ονομασίας του σημερινού χωριού, ΚΩΣΤΑΛΕΞΙ,

από τα ονόματα των δύο διασωθέντων, αJώ το σεισμό, Κώσι:α και Αλέξη.

Αυτό θα το δούμε στη συνέχεια.

Η ύπαρξη τους, αποτελεί σαφή ένδειξη υπάρξεως κάποιου αρχαίου

οικισμού, στην περιοχή που βρέθηκαν, ο οποΙΟς καταστράφηκε, από την

κατολίσθηση που προαναφέρθηκε. Τούτο επιβεβαιώνεται από το κεραμι

κό σε μεγέθυνση, το οποίο φαίνεται στο επάνω δεξιό μέρος της Φωτο

γραΦίας. Πρόκειται για θραύσμα της βάσεως ενός αγγείου, επάνω στο

οπο(ο διατηρείται, ακόμη. η πανάρχαια βαΦή του. Το θραύσμα αυτό χρο

νολογείται περί τον 40 αιώνα πΧ., χρονολογία που προσδιορίζει τον

περίπου χρόνο της κατολίσθησης και της καταστροΦής του εκεί οικισμού.

Δείιτερον: Η σφαιροειδής πέτρα που φαίνεται στην επόμενη φωτο

γραΦία, Νο 27:

ΠΡΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ

Ολα τα ευρήματα, τα οποια έχουν αναφερθεί μέχρι τώρα, στην

περιοχή της Ροδιάς, ανήκουν στη μεταχριστιανική εποχή.

Υπάρχουν όμως και ευρήματα, τα οποια ανήκουν στην προχριστιανι
κή εποχή. Τα ευρήματα αυτά είναι τα ακόλουθα:
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320 Πανταζής Παναγιώτης

Νόμισμα των ΛΟΚΡΩΝ:

Οι όψεις του νομίσματος φαίνονται στην επόμενη φωτογραΦία Νο 28:

ΝΟΜΙΣΜΑ ΛΟΚΡΩΝ
Η μία όψη Η άλλη όψη

ΛΟΚΡΟΝ

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ κοηΗΣ: 33Β •300• .1.
Οι δύο 6ψεις του νομίσματος των ΛΟΚΡΏΝ.

Πε@ιγραφή του νομίσματος:

Χρονολογείται από 338 - 300 π.Χ.

Στη μία όψη απεικονίζεται η κεφαλή της Αθηνάς, ενώ, στην άλλη. ένα

σταφυλι και Φέρει την επιγραΦή «ΛΟΚΡΩΝ».

Νόμισμα των ΒΟΙ!ΠΩΝ:

Οι όψεις του νομίσματος φαίνονται στην επόμενη φωτογραΦία Νο 29.

ΝΟΜΙΣΜΑ
Η μία όψη

ΟIΩΤΩΝ
Η άλλη όψη

ΒΟΙΩΤΩΝ

ΧΡΟΝΟΛΟΠΑ ΚΟΠΚΣ: 338 • 315 π. Χ.

Οι δύο όψΕις του νομίσματος των ΒΟΙΩΤΏΝ.
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Περιγραφή του νομίσματο;:

χρονολογείται από το 338·315 π.Χ.

Στη μiα όψη του απεικονίζεταιη Βοιωτική Ασπίδα. Η Βοιωτική Ασπί

δα ήταν το σύμβολο ισχύος των Βοιωτών.

Στην άλλη όψη απεικον(ζεται η Τρίαινα και Φέρει την επιγραΦjΊ

",ΒΟΙΩΤΩΝ....
Η ύπαρξη των νομισμάτων αυτών δικαιολογείται. προφανώς, από

υφιστάμενες εμπορικές συναλλαγές μεταξύ Οιταίων του «Παλιού Χωρι

ού... και Λοκρών αφ' ενός και Βοιωτών αφ' ετέρου ή από άλλες επαΦές

μεταξύ των.

Δύο τοξωτά τμήματα από χάλκινο βραχιόλι:

Φέρουν αβαθείς διακοσμητικές αυλακώσεις στην εξωτερική επιΦά

νεια. Ανάγονται στη γεωμετρική περίοδο (1100 -700 π. Χ.). Δεν διατίθε

ται εικόνα ή περίγραμμα.

Α'Υ"ύθα:

Η αγνύθα φαίνεταιστην επόμενη φωτογραφίαΝο 30:

Α

Φωτ. Νο 10: Η αγνύΟα.

Η λέξη ~(αγνύθα»προέρχεταιαπό την αρχαία Ελληνική λέξη «αγνύς».

ωι αγνύθες ήταν υφαντικά βάρη (βαρίδια του αργαλειού).Τα χρησιμο
ποιούσαν για να τεντώνουν και να κρατούν, στη θέση τους, τα νήματα

του στημονιού,στον κατακόρυφοαργαλειό που χρησιμοποιούσανστην

αρχαιστητα. Για να το πετύχουν αυτό, περνούσαν,την κλωστή του στη

Μονιού, στην οπή της αγνύθας (Στη φωτογραΦία φαίνεται, η οπή της

αγ;Υυθας.στην κορυΦή της). Η Αγνύθα, με το βάρος της, την κρατούσε
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τεντωμένη την κλωστή και στη θέση της. Για να γίνει καλύτερα αντιληπτό

το θέμα, σας παραθέτω την επόμενη φωτογραΦία, Νο 31, στην οποία φαί~

νεται η Πηνελόπη με το αργαλειό της και ένας μνηστήρας.

Φwτ. Νο 31 : Η Πηνελόπη και ο αργαλει6ς της.

Βλέπουμε ότι, ο αργαλειός. είναι κατακόρυφος. Βλέπουμε, ακόμη, τις

κλωστές του στημονιού και, στις κάτω άκρες τους, τις δεμένες, σ' αυτές,

αγνύθες (με το άσπρο χρώμα), οι οποίες τις κρατούν τεντωμένες και στη

θέση τους.

Σημειώνεται ότι. ένας μεγάλος κατακόρυφος αργαλειός. είχε 6S - 70
αγνύθες.

AγVΎθες από το Μουσεω του Αεροδρομίου

ΕΛΕΥθΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ.

Στην επόμενη Φωτο

γραΦία, Νο 32, βλέπου

με αγνύθες διαΦόρων

μεγεθών και σχημάτων,

οι οποίες εκτίθενται στο

Μουσείου του αεροδρο

μίου .ΕΛΕΥθΕΡIΟΣ

ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και οι

οποίες βρέθηκαν, κατά

τις ανασκαΦές που έγι

ναν, στο χώρο που

κατασκευάστηκε το

αεροδρόμιο. Χρονολο-

γούνται κατά το 110 κΟ1

120 αιώνα π. Χ.

Στο σταθμό ~Πανεπιστήμιo», του Μετρώ. εκτίθενται αγνύθες. οι οΠΟΙ

ες χρονολογούνται τον 40 αιώνα π.χ.
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Επομένως, η αγνύθα που βρέθηκε στη ΡΟΔΙΑ, είναι ένα πανάρχαιο

εύρημα.

Αιχμή δόρατος:

Η αιχμή φαίνεται στην επόμενη ΦωτογραΦία, Νο 33.

Φωτ. Νο 33: Η αιχμή δόρατος.

Πρόκειται για εύρημα, το οποίο μπορεί να χρονολογηθεί από την

αρχαιότητα μέχρι και τη ρωμαίκή εποχή (395 μ. Χ.).

Συμπέρασμα από τα Π@οχριστιανικά ευρήματα:

Από τα ανωτέρω ευρήματα προκύπτει ότι, η περιοχή του «παλιού

Χωρωύ», κατοικείτο, συνέχεια και αδιάλειπτα, από τους πανάρχαιους

χρόνους, μέχρι που επήλθε η καταστροΦή του από το σεισμό.

Η ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ .ΠΑΛΙΟΥ ΧΩΡΙΟΥ»

Δεν υπάρχει κανένα στοιχείο, το οποίο να προδίδει την ονομασία της

Κωμόπολης (Παλωύ Χωριού), όπως αποκαλύΦθηκε ανωτέρω. Ούτε ο

Ορύλος παραδίδει τίποτε το σχετικό με την ονομασία της. Και να υπήρχε

η ονομασία. στον απόηχο του θρύλου, φαίνεται ότι. με την πάροδο του

χρόνου, λησμονήθηκε και χάθηκε. Επομένως, η ονομασία του «Παλιού

Χωριού», είναι άγνωστη.

ΗΟΝΟΜΑΣΙΑ

ΤΟΥ ΣΗΜΕΡΙΝΟΥ ΧΩΡΙΟΥ .ΚΩΣΤΛΛΕΞΙ»
Γενικά:

Η ονομασία του σημερινού χωριού, «ΚΩΣΤΑΛΕΞΙ», είναι άρρηκτα
συνδεδεμένη με το θρύλο.

Κατά την προηγηθείσα ανάλυση αποδείχθηκε η αυθεντικότητα του
θρύλου όσον αΦορά το γεγονός του επισυμβάντος σεισμού και της υπάρ-
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ξεως και καταστροΦής του «Παλιού Χωριού». Αφού συμβαίνει αυτό,

δικαιούμεθα να δεχθούμε ότι. ο θρύλος, απηχεί, κατά τεκμήριο, πραγμα

τικό γεγονός και για το θέμα της προέλευσης της ονομασίας του νέου

χωριού.

Τα γλωσσολογικά:

Ας δούμε όμως αν, γλωσσολογικά. είναι δυνατό να προκύψει. από τα

ονόματα Κώστας και Αλέξης, η ονομασία «Κωσταλέξι».

ΤΟ ανωτέρω γλωσσολογικό θέμα αποτελείται από δύο. επί μέρους,

ζητήματα. τα εξής;

Το ΠQώ10: Αν, τα δύο ονόματα Κώστας και Αλέξης, μπορούν να

παρατεθούν το ένα δίπλα από το άλλο και να αποτελέσουν ένα ενιαίο

όνομα. το «Κωσταλέξης».

Το δεύτερο: Αν είναι δυνατό το αρσενικό. <1<0 Κωσταλέξης», να μετα

τραπεί σε ουδέτερο. «το Κωσταλέξμ.

Το πρώτο θέμα:

Επειδή δεν έχω γλωσσολογικές γνώσεις, απευθύνθηκα, ύστερα από

υπόδειξη. στον κ. Βαγιακάκο Δικαίο, ο οποίος είναι Φιλόλογος, Επίτιμος

Γενικός Διευθυντής του Κέντρου Συντάξεως της Νέας Ελληνικής Γλώσ

σας της Ακαδημίας Αθηνών, Πρόεδρος της Εταιρείας Λακωνικών Σπου

δών, Γραμματέας του Συλλόγου για την Διάδοση Ωφελίμων Βιβλίων και

Γλωσσολόγος εξειδικευμένος στα τοπωνύμια.

Ο κ. Βαγιακάκος, λοιπόν, μου είπε τα εξής: Οι δύο διασωθέντες πρέ~

πει να ήταν πατέ~ας και γιος και το μεν όνομα Κώστας πρέπει να ήταν το

μικρό όνομα ΤΟ\1 πατέρα και, το Αλέξης. το μικ~ό όνομα 10\1 γΙΟ\1. Σ'

αυτή την περίπτωση, τα μικρά ονόματα πατέρα και γιου, παρατίθενται το

ένα δί.πλα στο άλλο και, συνδεόμενα μεταξύ τους με απόλυτα φυσικό

τρόπο, αποτελούν ένα ενιαίο και αδιαίρετο όνομα. Κατόπιν τούτου, η

σύνθετη ονομασία «Κωσταλέξης», σημαίνει, κατά τον κ. Βαγιακάκο, ο

Αλέξης (γιος) ΤΟ\1 Κώστα (πατέρας).

Συγκέντρωσα πολλά τέτοια, σύνθετα και ενιαία, ονόματα από Poυμε~

λιώτικα χωριά, τα οποία φαίνονται στον επόμενο πίνακα.
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Α/Α (ΠλΡλΤΣΟΥΚΛI)
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝγΜΟ- ΧΩΡΙΟ: ΑΝΑΤΟΛΗ (ΧΟΜIΡΓιΑΝΗ)

Ζουουγιώργους

Ι (Ζωογιώργος = Γεώργιος Μπενίσης του Ζώη

ο ΓιώΟΥος του Ζώη)

Νικουλουγιώργους
Γεώργιος Σκαρμο6τσος του

2 (Νικολογιώργος =
Νικολάου

ο Γιώργος του Νικ.).

Βαγγιλουθανάης

(Βαγγελοθανάσης = Αθανάσιος Σκαρμούτσος του

3
ο Αθανάσιος του Ευαγγέλου

ΕυαΥΥέλου)

ΧΩΡΙΟ: ΝΕΟΧΩΡΙΟ γΠΑΙ ΗΣ

Δρουσουμήτρους

Δημήτριος Κεφαλάς του Δρόσου'$4 (Δροσομήτρος =
ο MίITooc του ΔΡόσου)

Σταυρουκώτσιους

5
(Σταυροκώτσιος = Κωνσταντίνος Γεωργουσόπουλος

ο Κώτσιος του του Σταύρου
Ι6

Σταύρου)

Βασιλουμήτρους

(Βασιλομήτρος = Δημήτριος nαπασταμάτης του

6
ο Μήτρας του Βασιλείου

Βασιλείου)

Πιρικλουθανάης

7
(Περικλοθανάσης =

Αθανάσιος Πολίτης του Περικλή
ο Θανάσης του

Πεοικλή)

ΧΩΡΙΟ: ΚΑΣΤΑΝΙΑ

Γιαννουχρήστους

8 (Γιαννοχρήστος = Χρήστος Λέλλης του Ιωάννου

ο Χοίιστος του Γιάννη)

Γιουργόιαννους

9 (Γεωργόγιαννος =
Ιωάννης Αέλλης του Γεωργίου

ο Γιάννης του

Γιώργου)

Δημόιαννους

10 (Δημόγιαννος = Ιωάννης Αέλλης του Δήμου

ο Γιάννnc του ΔΤιμου)

15. Απα το 1928 ηταν κάτοικος ΚωσταλεξCOυ.

16. Κάθε χρόνο και επί σειρά πολλών ετών ξεχειμώνιαζε. με τα πρόβατά του. στο
KCίχιταλέξι.
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Ακόμη και στο χωριό ΚuόγΎΟΙ, της περιοχής των Αγίων Σαράντα της

Βορείου Ηπεί@ου, υπάρχει κάτοικος, που τον ονομάζουν Κωσταλέξη

(μόνο που, εδώ, είναι ο Κώστας του Αλέξη και όχι ο Αλέξης του Κώστα)

και τη γυναίκα του Κωσταλέξινα. Την πληροφορία αυτή μου την έδωσε

η κόρη τους Ευτυχία, η οποία, συμπτωματικά. καθαρίζει το κλιμακοστά

σιο της πολυκατοικίας που διαμένω, στην Αθήνα.

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 και αδιαίρετο όνομα ο

Κωσταλέξης.

Το δεύτε@ο θέμα:

Η μετατροπή του αρσενικού. «Ο Κωσταλέξη;». σε ουδέτερο. <ι<το

Κωσταλέξι»:

Και για το θέμα αυτό απευθύνθηκα και πάλι στον Χ. Βαγιακάκο. ο

οποίος με ενημέρωσε ως εξής:

Υπάρχει γενικός γλωσσολογικός κανόνας, ο οποίος ισχύει από την

εποχή του Βυζαντίου. σύμφωνα με τον οποίο, η γενική των ονομασιών

των τοπωνυμίων - που προέρχονται από το όνομα ιδρυτού ή κτήτορα 
μετατρέπεται σε ουδέτερο.

Ο κανόνας αυτός διαμορΦώθηκε με την ακόλουθη διαδικασία:

Στην αρχή έλεγαν: Πάμε στο χωριό, Π.χ., ο Μαυ@ομάτη;(ονομαστική

του α@σενικού).

Μετά έλεγαν: Πάμε στο χωριό του Μαυ@ομάτη (γενική του α@σενι

κού).

Τέλος κατέληξαν να λένε: Πάμε στο χωριό το Μαυ@ομάτι (ονομαστι

κή του ουδετέ@ου). Στην περίπτωση αυτή, η ουδέτερη λέξη το χω@ιό,

παράσυρε και την επόμενη γενική του αρσενικού, του Μαυ@ομάτη, και

την έκαμε και αυτή ουδέτερο, το Μαυ@ομάτι.

Σήμερα, βέβαια, δεν χρειάζεται να ακολουθηθεί η διαδικασία αυτή,

αλλά. οι ονομασίες των τοπωνυμίων της ανωτέρω περιπτώσεως, δίδονται,

απ' ευθείας, στο ουδέτερο γένος.

Με βάση τον ανωτέρω κανόνα μετατρέπεται και το αρσενικό, «ο

Κωσταλέξη;», σε ουδέτερο '!<το Κωσταλέξι», δεδομένου ότι, ο Κωσταλέ

ξη; (ο Αλέξη; του Κώστα) ήταν ιδ@υτή;καικτήτο@αςτουνέουΧω@ιού.

Αλλά έχουμε και τη μαρτυρία του Δημητρίου Γρηγορίου Καμπούρο

γλου,Ι ο οποίος, σε μία επιστολή του προς το Φίλο του Κ. r. Κατσίμπαλη
η οποία δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα «Εστία» στις 28 Ιουνίου 1898,
έγραφε τα εξής: « .... Όπως και το κτήμα του Τατόη έγινε το Τατό'ι, το

κτήματου Ρέντη έγινε το Ρέντι....». Επομένωςδεν έχουμε μόνο το γλωσ

σολογικόκανόνατου κ. Βαγιακάκου,σχετικά με τη μετατροπήτου αρσε

νικού σε ουδέτερο,αλλά και τη μαρτυρίατου ΔημητρίουΚαμπούρογλου.

Συνεπώς, πέραν πάσης αμφιβολίας, είναι απόλυτα φυσιολογική η
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ιιετατροπή του αρσενικού «ο Κωσταλέξη;» σε ουδέτερο «το Κωσταλέξι».

, Από όλα τα ανωτέρω παρατηρούμε ότι, η Ελληνική γλωσσολογια,

υποστηρίζει πλήρως και απολύτως το θρύλο περί προελεύσεως της ονο

μασίας Κωσταλέξι από το ονόματα Κώσ1ας και Αλέξης.

Επομένως, ο θρύλος, είναι ακριβής και ως προς την ονομασία του

νέου χωριού. Κατόπιν τούτου είναι σαΦές και αναμφισβήτητο ότι, η

ονομασία αυτή, είναι το κανονικό όνομα του χω~ιoύ από της ιδ~ύσεω;

του.

Εν τούτοις η επίσημη ονομασία του χωριού είναι Κωσταλέξης. Τούτο

έγινε με διοικητική απόφαση της Νομαρχίας Φθιώτιδας το 1940, χωρίς
καμία έρευνα. Προφανώς, σε κάποιον εκσυγχρονιστή της εποχής εκείνης,

δεν του πήγαινε καλά στο αυτί «το Κωσταλέξι» και εισηγήθηκε την τρο

ποποίησή του σε «ο Κωσταλέξη;». Ακόμη δεν έλαβε υπ' όψη του την από

27 Aπ~ιλίoυ 1914 απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου σύμφωνα με την

οποία, η Κοινότητα, θα Φέρει το όνομα «Κοινότη; Κωσταλεξίου». Μέρος

του Πρακτικού της Αποφάσεως του Συμβουλίου Φαίνεται στην επόμενη

φωτογραφία, Νο 34:

Φωι:. Νο 34: Μέροςτου Πρακτικούτου ΚοινοτικούΣυμβoυλkιυ

για την oνoμαoiατου χωριούμε το 6νομα Kωoταλiξι.

Θα πρέπεινα τονιστείότι, παρά την ανωτέρω παραποίησητης ονομα

πίας του χωριού,όλοι οι Κωσταλεξιώτεςκαι όσοι γνωρίζουντο χωριό το

αναΦέρουνμε την παραδοσιακήτου ονομασία,το Κωσταλέξι.

ΕnlΛοrΟΣ

Με την ολοκλήρωσητης ανωτέρωέρευνας:

Αποδείχθηκε η αυθεντικότητα του θρύλου που αναλύθηκε, όσον

cιφoρά το σεισμό που έγινε, την ύπαρξη και καταστροΦή του «Παλιού

Xω~ιoύ» και την προέλευση της ονομασιας Κωσταλέξιαπό τα ονόματα

1\:(IΗΠα;και Αλέξη;.Ο θρύλος, λοιπόν,απηχεί,στο σύνολότου, πραγμα
τικά γεγονότα.

Ταυτόχρονα αποδείχθηκε η δυναμική του Θρύλου, να διατηρεί, τα
γ,Ε':(ονότα αυτά, αναλλοίωταεπί σειρά αιώνων.
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Ο ενεργήσας την έρευνα αισθάνεται εξαιρετικά ευτυΧ11ς, διότι του

δόθηκε η ευκαιρία, να αναστήσει τη χαμένη ιστορία του ~Παλωiι Χωρι

ού,., να αποκαθάρει την ονομασία του σημερινού χωριού και να παρα

δώσει. στους παρόντες και επερχόμενους Κωσταλεξιώτες. μία γνήσια και

πραγματική αναφορά στην ιστορική τους παράδοση.

Ακόμη, ο ενεργήσας τ/ν έρευνα. αισθάνεται και περαιτέρω ευτυχής,

διότι θεωρεί, την ανωτέρω εργασία του, ως ευκαιρία για τ/ν εm.στρoΦή

λίγων τροΦίων, από αυτά που χρωστά στη γενέΤΕιρά του το

ΚΩΣΊΑΛΕΕ:Ι.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Γεννήθηκα στο Κωσταλέξι Λαμίας στις 25 Ιουλίου

του 1931.
Φοίτησα στο Δημοτικό Σχολείο Κωσταλεξίου και στο

Γυμνάσιο και Λύκειο Λαμi.ας.

ΤΟ 1950 εισήλθα στη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων,

από την οποία εξήλθα, το 1953, με το βαθμό του Ανθυ

πολοχαγού Πεζικού.

ΤΟ 1957 παντρεύτηκα την Ιωόννα ιχολάου Κασούμη. από το χωριό

Κομπστάδες. με τ/ν οποία αποκτήσαμε τρία αγόρια.

Είμαι απόφοιτος t11ς Σχολής Πολέμου και t11; Σχολής Εθνικής Αμύ

νης.

Αποστρατεύθηχα το 1986 με το βαθμό του Αντιστρατήγου και τον

τίτλο του Β; Υπαρχηγού του Γενικού Επιτελείου Στρατού.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:42:54 EEST - 54.226.8.97



Πρακτικά 40υ Συνεόρίου ΦΟιωτικίlς Ιστορίας

---~-
Ερωτήσεις - απαντήσεις - απόψεις

επί των εισηγήσεων της 3ης Συνεδρίασης

329

Γιιοργος Σαγιάς: Νιώθουμε την ανάγκη να ευχαριστήσουμε όλει; τις

εισηγήτριες και όλους τους εισηγητές. για την τήρηση του χρόνου. γιατί

μας βοηθούν στον καλύτερο συντονισμό και οργάνωση του Συνεδρίου.

Θέλουμε επίσης. να ευχαριστήσουμε όλες και όλους εσάς. που μας κάνα

τε την τιμή να ε(οτε σήμερα κοντά μας, ώστε να δούμε τους εκλεκτούς

εισηγητές και τις εκλεκτές εισηγήτριες, να καταθέτουν και τις απόψεις

και προβληματισμούς, και έχουμε και την πολυτέλεια να ακολουθήσει

και διάλογος σε λίγο.

Στη συνεδρίαση αυτή παρευρ(οκονταν η ΔΙντρια της ΙΔ' Εφορείας

πρσίστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων και οι πρόεδροι των Τοπικών

Διαμερισμάτων Καλαμακίου και Κωσταλεξίου και ο πρώην Πρόεδρος

Κωσταλεξίου. Για λόγους πέραν της θελήσεώς τους. οι κύριοι Ευθύμης

Αδάμης. με θέμα παρεμφερές με τα δύο που ακούστηκαν και ο κ. Ζήσης

Ιωάννης. δεν μπόρεσαν να είναι μαζί μας. Ο Πρόεδρος κ. Καραναστάσης

Αναστάσιος. θα σας διαβάσει περιλήψεις του έργου τους.

Αναστάσιος Καραναστάσης: Ο κ. Ζήσης μας έστειλε την εισήγησή

του που παρατίθεται στη θέση που έχει στο πρόγραμμα. Ο καθηγητής κ.

Αδάμης Ευθύμιος, με μία παρέμβασή του που έστειλε στην Οργανωτική

Επιτροπή, «Η κοιλάδα του Σπερχειού και η Ελληνική πρσίστορία>ι γρά

φει για τον Αχιλλέα:

Η Κοιλάδα το" Σπερχειού και η ελληνική Προ'ίστορία

Του Αδάμη Ευθύμιου καθηγητή Φιλολόγου.

Η κοιλάδα του Σπερχειού παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαΦέρον για κάθε

ερευνητή της ελληνικής πρσίστορίας: το πεδινό μέρος της κοιλάδας, οι

χαμηλοί γήλοφοι που μπορούν να καλλιεργηθούν, οι συνήθεις καλλιέρ

γειες της περιοχής (αμπέλια, σιτηρά, όσπρια. μήλα ... ), οι άΦθονες πηγές

(το πόσιμο νερό), το ποτάμι και η ευκολία που παρέχει στην υδρομά

στευση - υδροδότηση των παρακείμενων καλλιεργητικών εκτάσεων. η

έντονη βλάστηση που είναι ευνσίκή για την κτηνοτροΦία. το κλίμα, η διέ

ξοδος προς την θάλασσα, αποτελούν ένα πλέγμα σημαντικών προϋποθέ

σεων για την επιλογή μιας θέσης, σαν κι αυτή, για μόνιμη εγκατάσταση

και για την ανάπτυξη οικονομικών δραστηριοτήτων,

Η εmλoγή της κοιλάδας του Σπερχειού από ελληνικούς πληθυσμούς

κατα την διάρκεια της πρσίστορίας θέτει λοιπόν ένα πολύ σημαντικό

ερωτημα: ..:ποια περίοδο της ελληνικής Π@ο'ίστορίας συνδέεται άμεσα

μαζί της;'"

Η μυκηνα'ίκή περίοδος και ειδικά η προτρωική περίοδος (Γ' Φάση του
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μυκηνα'ίκού πολιτισμού) μπορεί να έχει ειδικότερη σχέση με την συγκε·

κριμένη περιοχή, σχέση την οποία εισηγούνται πολλά δεδομένα:

- Οι φιλολογικές πηγές και κυριως ο Όμηρος.

- Οι μύθοι και οι πληρ<>φορίες τους για την γενιά των Αιακιδών, την

δράση του Πηλέα, την γέννηση. τον τραυματισμό ή την αθανασία του

Άχιλλέα, την δράση του Ηρακλή (Τραχίνα), τον θάνατό του στην Οίτη.

- Οι μυθολογικές παραδόσεις που πιστοποιούν ότι στα βόρεια της κοι

λάδας (Ιωλκός) αλλά και στο νότο. στη Βοιωτία (Ορχομενός, Θήβα ... )
υπήρχαν ισχυρά μυκηνα'ίκά κέντρα με μακρά παράδοση, τα οποία μνη

μονεύονται στον ημηρο. Άραγε ήταν αδύνατο στην ενδιάμεση γεωγρα

Φική ζώνη, στην κοιλάδα του Σπερχειού. η οποία επικοινωνούσε άμεσα

με βορρά και νότο να μην υπήρχαν βασίλεια και σημαντικές μυκηνα'ίκές

θέσεις,

- Τα εmφανειακά αρχαιολογικά ευρήματα που υπάρχουν σε συγκε

κριμένες θέσεις στο δυτικό μέρος της κοιλάδας του ποταμού Σπερχειού

(λόφος του προΦήτη Ηλία Πλατυστόμου, Διασέργιανη, Καστρόρραχη,

Φτέρη, Αρχάνι... ) επιβεβαιώνουν την συνεχή κατοίκηση από τους προί

στορικούς χρόνους μέχρι την ρωμdίκή εποχή.

- Πληροφορίες για τους αρχαίους λαούς που ανέπτυξαν μόνιμες εγκα

ταστάσεις στον χώρο της Φθιώτιδας και της Θεσσαλίας (Δόλοπες, Αινιά

νες, Περραιβοί, Μυρμιδόνες, Έλληνες, Λαπίθες .. ,), συνδυάζονται εύκο

λα με την ομηρική μαρτυρία για την παρουσία κάποιων απ' αυτούς στην

κοιλάδα του Σπερχειού (π.χ. οι Έλληνες).

- Το όνομα του ποταμού «Σπερχειόρ> όπως καταγράφεται στον

Όμηρο είναι καθαρά ελληνικό και νοηματικό, φαίνεται μάλιστα ότι του

έχει αποδοθεί από Έλληνες κατοίκους, κατά τους προίστορικούς χρό

νους, αφού τα τοπωνύμια - υδρωνύμια στον Όμηρο, έχουν σαΦώς μυκη

να"ίκή προέλευση (παλιότερα έπη),

Άλλωστε η λέξη απηχεί άμεσα προς το ήδη χρησιμοποιούμενο από τον

ποιητή επικό λεξιλόγιο, όταν ο ποιητής θα :πει για τον Μηριόνη: «σπε@χό·

μενο; δ' άρα Μηριόνης εξε(ρυσε χειρός τόξον» (Ψ - 870) επίσης για τον

Πρίαμο «σπε@χόμενοςδ'ογεραιός εού επεβήσετο δίΦρου» (Ω 322),
Σοβαρά όμως πρέπει να ληΦθούν και δύο άλλα δεδομένα για αποδο

χή των πληροφοριών σχετικά με τα τοπωνύμια και γνωστές προ'ίστορικές

θέσεις ή πόλεις των Ελλήνων:

- Το γνωστό πρόβλημα ανάμεσα στα μυκηνα'ίκά και στα μεταμυκη·

να'ίκά τοπωνύμια - υδρωνύμια και η δεδομένη «απόσταση» ανάμεσα

στον Όμηρο και στην μεθομηρική Ελληνική γραμματεία που συστήνει

την εmφύλαξη προς τις μεθομηρικές αναφορές (τραγικοί, Παυσανίας, .. )
για τα τοπωνύμια περιοχών και πόλεων, αφού οι μεταγενέστεροι συγ

γραφείς αγνοούσαν ένα σημαντικό αριθμό τοπωνυμίων - υδρωνυμίων

που ανέφερε ο Όμηρος (Φθία, Ελλάς, Άλλος,.,) ή δεν μπορούσαν καν να
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τα προσδιορίσουν .
. Η συνήθης πρακτική των μεταγενεστέρων Ελλήνων, που για πολιτι

κούς λόγους υιοθετούσαν τους ένδοξους επικούς τίτλους και συσχέτισαν

κατ' αυθαίρετο τρόπο κάποιες περιοχές με τα ομηρικά τοπωνύμια και

toUC; ήρωες ώστε τα ομηρικάτοπωνύμιαν' αποδοθούνσε τόπους που δεν

είχαν καμιά σχέση μ' αυτά και να προκαλούντην σύγχυση των συγχρό

νων τους (π.χ. οι τρεις Οιχαλίεςτου Ευρύτου... ).
Όλα αυτά λοιπόν συντείνουν στο ν' αναρωτηθούμε «ποισ μυκηναϊκό

βασίλειο θα μπο{tούσε να υπάι!ΧΗ στην κοιλάδα του Σπερχειού» και «αν

η ομηρική Φθιά θα μπο{tούσε να βρίσκεται εχεί», όταν η κοιλάδα του

Σπερχειού ποταμού έχει άμεση σχέση με την ελληνική προ·ίστορία.

Η έρευνα της περιοχής, η αυτοψία των χώρων αλλά και αρκετές φιλο

λογικές παρατηρήσεις υποστηρίζουν την εκδοχή πως πράγματι η πατρί

δα του ομηρικού Αχιλλέα βρισκόταν στην κοιλάδα του Σπερχειού:

Ι. Υπάρχουν πολλές άγνωστες και ανεξερεύνητες αρχαιολογικές

θέσεις στις οποίες υπάρχει συνεχόμενη κατοίκηση από τους προ'ίστορι

κούς μέχρι τους νεότερους χρόνους.

2, Η κοιλάδα, επειδή διέθετε τις κατάλληλες συνθήκες για μόνιμη

εγκατάσταση, όντως κατοικήθηκε από πολύ νωρίς, γι' αυτό και αρκετά

ευρήματα παραπέμπουν στην μυκηνα'ίκή εποχή (τάφοι, κεραμικά θραύ

σματα, τειχοποιίες, φορητά αντικείμενα).

3. Η μακρά αμφικτιονικη παράδοση της περιοχής έχει ιδιαίτερη σημα

σία για την εποχή που αναφερόμαστε και το βασίλειο του Αχιλλέα (Αμφι

κτύων, αδελΦός του Έλληνα, Πυλαία Αμφικτιονία), διότι μόνον οι συμ

μετέχοντες στην αμφικτιονία των ΔελΦών ονομάζονταν «Έλληνες» και

πρώτος ο Αχιλλέας σχετίζεται από τον Όμηρο άμεσα με λαό που Φέρει

την ονομασία «Έλληνερ>, αυτός έχει περιοχή που ονομάζεται «Ελλάς»

και ο δικός του λαός, οι «Μυρμιδόνες» ονομάζονται «Έλληνες».

Το συγκεκριμένο ελληνικό Φύλο, μικρό κατά την μυκηναΤκή περίοδο

φέρει ένα όνομα (Έλληνες), που ακούγεται μόνο δύο φορές στον Όμηρο,

όμως η παρουσία του όπως και η ονομασία του παραπέμπει με μεγάλη

πιθανότητα λόγω των αμφικτιονιών στην κοιλάδα του Σπερχειού, σε

πολιτικές - στρατιωτικές ενώσεις, κοινές λατρείες και λατρευτικούς

χώρους που είτε χάθηκαν είτε αγνοούνται. Οι αναφερόμενοι από τον

Ομηρο λαοί του βασιλείου του Αχιλλέα και οι μνημονευόμενες πόλεις 
περιοχές: Αργος Πελασγικό, Αλος, Αλόπη, Τρηχίνα, Φθία - Ελλάς απο

δεικνύουν ότι το βασίλειο του Πηλέα εκτείνεται εκατέρωθεν της κοίτης

του Σπερχειού, όπου κατοικούσαν μικρά ελληνικά Φύλα με τις ονομασίες:

Αχαιοί, Έλληνες, Μυρμιδόνες και Δόλοπες.

4. Η αναφερόμενη από τον Αχιλλέα απόσταση Τροίας - Φθίας, (το

ϊτΡΙ{jμερο ταξίδι, Ι - 363), εάν ελεγχθεί συγκριτικά προς τις υπόλοιπες

αποστάσεις που ο Όμηρος αναΦέρει στην Οδύσσεια κατά την επιστροΦή
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των Ελλήνων βασιλέων αποδεικνύεταιότι ο ποιηΤΙις δεν εννοεί την άΦιξη

του iΊρωα στον Παγασητικό κόλπο. αλλά σε κάποια άλλη θέση, που βρί

σκεται σε απόσταση μεγαλύτερη!

5. Ο Σπερχειός ποταμός αποτελεί βασικό σημείο αναΦοράς του βασι

λείου και γεωγραφικού προσδιορισμού του.

Ο Όμηρος συνδέει αποκλειστικά και μόνο τον ποταμό Σπερχειό με το

βασίλειο και τον βασιλικό οίκο του Πηλέα:

- Ο Σπερχειός είναι ο τοπικός θεός - ποταμός του βασιλείου, διότι είναι

αυτός που γονιμοποιεί την εύΦορη κοιλάδα του.

- Η κόρη του βασιλιά Πηλέα, η Πολυδώρα με τον θεό - ποταμό απο

κτά γιο, τον Μενέσθιο, που βρίσκεται μαζί με τον Αχιλ/έα στην Τροία. Η

συνεύρεση Πολυδώρας - θεού Σπερχειού σημαίνει την στενή σχέση του

βασιλικού οίκου με τον ντόmο θεό - ποταμό και ότι μια νέα βασιλική

γενιά «θεογέννητψ> μπορεί ν' αρχίσει.

- Ο Όμηρος καταγράφει τον ποταμό Σπερχειό ως κέντρο του βασιλεί

ου του Αχιλλέα παραθέτοντας τους τοπικούς μύθους ενώ αποφεύγει

συστηματικά την σύνδεσή του Αχιλλ.Εα με άλλους θεσσαλικούς ποταμούς

που τους γνωρίζει καλά, όπως Π.χ. τον ποταμό Ενιπέα που αναΦέρει τον

μύθο της συνεύρεσης του Ενιπέα με την Τυρώ, την γυναίκα του Κρηθέα

(Λ - 238 Οδύσσεια).

- Στις πηγές του Σπερχειού ο Πηλέας, έχει τέμενος και βωμό, εκτελεί

εκατόμβες και εκεί θα προσΦέρει την κόμη του διαδόχου του βασιλικού

θρόνου, Αχιλλ.Εα, συνεπώς ελέγχει τις πηγές του και την εκεί τελετουργία

προς τιμiΊν του θεού.

- Στην Τροία, μόνο ο Αχιλ/έας, επικαλείται τον Σπερχειό, ως τοπικό

θεό - ποταμό του βασιλείου του και κανείς άλλος, διότι ελέγχει τις πηγές,

έχει τον έλεγχο της ροής του. μπορεί να υπόσχεται και να εκτελεί θυσίες,

και πιθανόν "λόγω της εγγύτητας ανακτόρων - πηγών του ποταμού, έχει

την ευχέρεια να οδηγήσει εκεί εκατόμβη, την οποία βέβαια θα ήταν αδύ

νατο να οδηγήσει εκεί από την Θεσσαλία. σ' ένα μακρινό και επίπονο

ταξίδι, εάν τα ανάκτορα του βασιλικού οίκου ήταν έξω από την κοιλάδα

του Σπερχειού Π.χ. κοντά στην Φάρσαλο, στον Ενι.\,έα, όπου φυσικά θα

υπιΊρχε τοπικός θεός - ποταμός ο Ενιπέας.

6. Ο Όμηρος αναΦέρει ότι το βασίλειο του Πηλέα περιελάμβανε δύο

βασικές «περιοχές»: την ΦΟία και την Ελλάδα,

Είναι δεδομένο ότι η Φθία αποτελούσε μια ευρύτατη περιοχή που

εντοπίζεται βορείως του Σπερχειού. Ανάμεσα στα πολλά το αποδεικνύει

η επιβίωση εκεί, κατά τους ιστορικούς χρόνους του τοπωνυμίου «Αχαϊα

Φθιώτιδα» .
Ο ποιητής σ' αυτόν τον χώρο, βορείως του Σπερχειού, κατανέμει γενι

κά οκτώ βασίλεια και μαζί με του Πηλέα γίνονται εννέα.

Οι στρατιώτες όμως του ΑχιλΜα παρ' ότι ένα μέρος τους προέρχεται
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πο την Φθία του Πηλέα. ποτέ δεν ονομάζονται «Φθίοl.>•• αλλά πάντοτε
α 'λ/«Μυρμιδόνες - Ε ηνες».

«Φθίοl.>. ονομάζονται από τον Όμηρο οι στρατιώτες του Πρωτεσιλά

ου. του Φιλοκτήτη και πιθανόν του Ευμήλου. οι οποίοι μάλιστα στην

σύγκρουση Αχιλλέα - Αγαμέμνονα δεν συμπαρατάσσονται ως όΦειλαν

με τον Αχιλλ.έα (που είναι Φθίος) αλλά με τον Αγαμέμνονα!

Άραγε η Φθία του Αχιλλέα ήταν μόνο ένα κομμάτι της συνολικής

Φθίας. πιθανόν το 1/9, και είναι αυτό που έφτανε μέχρι την βόρεια όχθη

του Σπερχειού, όπου πιθανόν να υπήρξε και η ομώνυμη πόλη - διοικητι

κό κέντρο του βασιλείου που ονομαζόταν Φθία.

Νοτίως του Σπερχειού πρέπει ν' αναζητηθεί η δεύτερη μεγάλη περιοχή

(ίσως και πόλη) του βασιλείου του Πηλέα που ονομαζόταν «Ελλάς».

Απόδειξη αποτελεί η αναφορά του Φοίνικα στην Ι ραψωδία ότι διέ~

σχισε την Ελλάδα για να έρθει στην Φθία. φεύγοντας από τον Ελεώνα.

τον οποίο ο Όμηρος (στον «κατάλογο νεών») τοποθετεί στην Βοιωτία.

Την ορθότητα της συγκεκριμένης άποψης επιβεβαιώνει το γεγονός ότι

μόνο ο ποταμός Σπερχειός από τον 140 αι και μετά καταγράφεται σε

πάμπολλες μαρτυρίες με το όνομα «Ελλάς», Ρουσάνος, CasιaΙdi. Μελέ

τιος. Lukas, Βελεστινλής, κάτι που υποψιάζει για μια μακραίωνη παρά

δοση (και δημοτικά τραγούδια).

Το ίδιο βέβαια συμβαίνει και για ολόκληρη την περιοχή που βρίσκεται

νοτίως του Σπερχειού, η οποία κατονομάζεται και αυτή «Ελλάδα» σε

πάμπολλες πηγές για αιώνες μετά. Προκόπιος. Χρονικά (Φραντζής) ...
Αυτή η σταθερή σύνδεση του ποταμού και της περιοχής (νοτίως εκεί

νου) με το τοπωνύμιο «Ελλάς» αποδεικνύειτην παλαιότατηαλλά σταθε

ρή σχέση ανάμεσά τους (Σπερχειός - Ελλάς), όταν κανένα κείμενο δεν

μVΙJμονεύει την ονομασία «Ελλάς» σε κάποια περιοχή της Θεσσαλίας ...
γπάρχουν όμως και άλλα δεδομένα. τα οποία ενώ αποτελούν μια ειδι

κή ταυτότητα της περιοχής του Σπερχειού αποκαλύπτουν και την πανάρ

χαια σχέση μαζί της, Ο' αναΦέρω για παράδειγμα τη μακροχρόνια παρά

δοση των κατοίκων με την κεραμική και τα πάμπολλα εργαστήρια πηλού

που συνεχώς ανευρίσκονται (κεραμαριά) και παραπέμπουν έμμεσα στον

μηθικό «Πηλέα», αφού το όνομα θυμίζει επαγγελματική ιδιότητα. επίσης

οι πολλές ιαματικές πηγές. ο ορυκτός πλούτος και τα αρχαία μεταλλεία

(στοές - σκωρίες) θυμίζουν την ίαση του Αχιλλέα. τον πλούσιο ομηρικό

Χόλκωνα (Ιλιάδα Π - 594) ή τον μεταλλευ ματικό πλούτο από χαλκό και

χρυσάφι που υπαινίσσεται ο Αχιλλέας ότι έχει στο παλάτι αποθησαυρι

σμί'Vο ο Πηλέας, ενώ οι γνωστοί οδικοί άξονες προς την Θεσσαλία που

!ρέρουν πανάρχαια χάραξη και χρήση καθώς οι γεφυρώσεις τους που

χρησιμοποιήθηκαν μέχρι πρόσφατα (Αρχάνι) δείχνουν ότι μέσα στην κοι

Κάδα άκμασαν σημαντικά διοικητικά κέντρα, δεδομένο που υποστηρί
ζουν χαι οι αρχαιότατες αμυν1ικές ΟΧUQώσης (ΠQο'ίστΟQικές) Π.χ. στην
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Πάππα (1300 πΧ.) και σ' ολόκληρη την Όθρυ. οι οποίες προστάτευαν την

περιοχή και τους δρόμους επικοινωνίας.

Η μεγαλύτερη όμως απόδειξη ότι η Ελλάς βρισκόταν νοτίως του Σπερ

χειού και ότι η Φθία του Αχιλλέα ήταν μικρή περιοχή βορείως του Σπερ~

χειού όπου υπήρχε το παλάτι. αποτελεί η αποτυχία της αρχαιολογικής

έρευνας να «εντοπίσει) σωστά τις δύο περιοχές, και κυρίως το ανάκτορο

του Πηλέα, αποτυχω που σφείλεται στο ότι αγνόησε επιδεικτικά τον

Όμηρο. ενώ αποδέχτηκε με μεγάλη ευκολία τις αναφορές του Φερεκύδη,

του Ευριπίδη, του Παυσανία, και κάποιες πληρσφορίες που διασώζει ο

Στράβων ...
Καταλήγουμε λοιπόν στο συμπέρασμα ότι η ανεξερεύνητη αρχαιολο

γικά κοιλάδα του ποταμού Σπερχειού έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον στην

αναζήτηση της ομηρικής Φθίας και της πατρίδας του Αχιλλέα.

Τα ορατά λείψανα του παρελθόντοςστην Κοιλάδα του ποταμού Σπερ

χειού μας καλούν να την ερευνήσουμε και να μάθουμε:

«Ήταν ή όχι η πατρίδα του ομηρικού Αχιλλέα;»

Σαγιά; fιώργο;: Θα θέλαμε να σας καλέσουμε να είστε και αύριο και

μεθαύριο εδώ, ώστε να ακούσουμε όλες τις εισηγήσεις. Και επίσης, επα

ναλαμβάνω, είναι σημαντικό να επισκεΦθούμε την έκθεση για τα 150
χρόνια Φθιωτικού τύπου, που έχει οργανώσει ο Διντής των Αρχείων

Νομού Φθιώτιδας των Γενικών Αρχείων του Κράτους, ο κ. Νάτσισς, με

την υποστήριξη του Πνευματικού Κέντρου Σταυρού, ο οποίος και βρί

σκεται εδώ και ακούει όλες τις εισηγήσεις. Θεωρούμε σημαντικό να

δούμε και αυτό το κομμάτι της τοπικής ιστορίας.

Ευχαριστώντας τον συμπροεδρεύοντα, τον κ. Αναστάσιο Καρανα

στάση, δίνω τον λόγο σ' αυτόν, ο οποίος και θα αναλάβει το δύσκολο

έργο των ερωταπαντήσεων και του διαλόγου.

Κύριε Καραναστάση, ο λόγος σε σας.

Αναστάστιο; Καραναστάσης: Ευχαριστώ. Το πρόγραμμα προβλέπει,

μετά το πέρας των ανακοινώσεων, ερωτήσεις, απαντήσεις, απόψεις. Θα

παρακαλούσα τους κυρίους εισηγητές, να έρθουν στην πρώτη σειρά,

ώστε να απαντήσουν στις τυχόν ερωτήσεις που θα τους τεθούν. Επίσης,

ευχαρίστως θα δεχθούμε παρεμβάσεις - απόψεις και των λοιπών συνέ

δρων, σε ό,τι αφορά το σημερινό μας πρόγραμμα.

Θα παρακαλέσω όμως να είμαστε σύντομοι, αν και είμαστε μέσα στα

όρια του χρόνου και του προγράμματος. Περιμένω τις ερωτήσεις σας, ή

τις όποιες απόψεις θέλετε. Στα πλάγια, δεξιά και αριστερά, υπάρχουν

μικρόφωνα, να λέτε το όνομά σας για τα πρακτικά και σε ποιον εισηγη

τή απευθύνεται η ερώτησή σας.

Δημήτρης Μπράνης: Πρώτη φορά συμμετέχω σε Συνέδριο Φθιωτικής

Ιστορίας. Πάνω στην πρωινή συνεδρία και την απογευματινή.
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Αναστάστιοι;: Κ«@αναστάσηι;:: Για την πρωινή συνεδρία. να δούμε αν

είναι εδώ οι εισηγητές.
Δημήτρηι;: MΠQάνηι;:: Είναι κάποιοι εδώ. Είναι ο κ. Σπυρόπουλος, που

ίλησε για τους Μπαρουτόμυλους.
μ Αναστάστιοι;: Καραναστάσηι;:: Αν είναι. εντάξει. Να ξεκινήσουμε
όμως από την απογευματινή συνεδρίαση.

Δημήτρηι;: MΠ@άVΗ;: Να πάω από την απογευματινή. Θέλω να πω

στους δύο εισηγητές, που είπαν για τον Αχιλλέα και για τον Σπερχειό, ότι

η χώρα του Αχιλλέα δεν περιοριζόταν μόνο μεταξύ της Οίτης και της

ΌΟρυος, προχωρούσε και προς την Θεσσαλία. Στα Φάρσαλα υπάρχει

πηγή ,ου Aχιλλi.α.

Επίσης, δεν άκουσα να μας πούνε για την Αχίλλειο πτέρνα, όταν η

μητέρα του η Θέτις άρπαξε τον Αχιλλέα, να τον βουτήξει στο νερό της

αθανασίας, εκεί στο σημείο που τον κρατούσε, ήταν το αδύνατο σημείο

και σήμερα λέμε μεταφορικώς, αυτή είναι η αχίλλειος πτέρνα που είναι

το αδύνατο και ευαίσθητο σημείο.

Επίσης ο κ. Πανταζής πολύ ανέπτυξε το θέμα, αλλά δεν μας είπε

αν βρέθηκαν τα οστά, στο παλαιό χωριό που καταπλακώθηκε από τους

βράχους. Νομίζω δεν άκουσα κάτι τέτοιο εγώ.

Εmσης, θέλω να πω για τους πρωινούς εισηγητές, για την Ξυνιάδα,

νομίζω είναι εδώ ο κύριος εισηγητής .'Εχω ακούσει ότι η λίμνη αυτή θα

ξαναγεμίσει, θα ξαναΦέρουν πάλι νερό. Δεν ξέρω αν το έχετε ακούσει

εσείς. Οταν αποξηράνθηκε είχε τόση γονιμότητα η λίμνη, που έβγαιναν

καρπούζια, λένε των 150, των 200 και των 250 κιλών. Αυτό έτσι, ιστορι

κά.

Για τους Μπαρουτόμυλους θέλω να πω, ότι εφόσον ο Κασομούλης

πiρασε από το Μαυρίλο, που ήταν οι μύλοι, γιατί δεν κατέγραψε τους

μύλους αυτούς, και γιατί δεν υπάρχουν άλλα γραπτά ντοκουμέντα, όσον

αφορά ιους Μύλους αυτούς;

Εmσης. θέλω να πω στους εισηγητές, κάτι ετυμολογικό. Η λέξη

Σπερχειός προέρχεται από το ρήμα σπέρχω. ΤΟ ρήμα σπέρχω κατά την

γνώμη μου, σημαίνει σπεύδω, τρέχω με ορμή. Όπως είπα και πριν, δεν

μπορούμε να διεκδικήσουμε δικό μας τον Αχιλλέα σ' αυτή την περιοχή,

εκτείνεται μέχρι τη Θεσσαλία, μέχρι τα Φάρσαλα, που υπάρχει και εκεί

1!!]γή.

Μία γενικότερη τοποθέτηση και λιγότερο παρατήρηση. Κάθε Έλλη

Νας πρέπει να ξέρει την ιστορία του τόπου του, υπό την ευρύτερη έννοια,

και την ιστορία του τόπου του υπό την στενότερη. Υπάρχει μία ρήση που

~έει «πας Έλλην ανιστόρητoς~), δηλαδή δεν πολυξέρουν την ιστορία σι
:Ε-λληνες. Άλλη απόδειξη απτή, ότι στις παραμονές των επετείων που
If!νεται γκάλοπ, εννιά στους δέκα μαθητές δεν ξέρουν ποιο ιστορικό

ίΥ!;Υονός γιορτάζουμε την 28η 'Οκτωβρίου και την 25η Μαρτίου.
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Γιώργος Σαγιάς: Πρέπει να γίνει συγκεκριμένο ερώτημα για να απα·

ντήσουν με συγκεκριμένη απάντηση από το προεδρείο.

Δημήτρης MΠQάνης: Έκανα τρεις ερωτήσεις προς τους εισηγητές

τους πρωινούς και τον απογευματινό.

Αναστάστιος Καραναστάσης: Να μαζευτούν οι ερωτήσεις και να

απαντήσουν οι εισηγητές. Άλλος σύνεδρος με ερώτηση;

Κωνσταντίνος Κυριακόπουλος: Για τον κ. Ευθυμίου Τάκη. Μιλήσατε

για την αχιλλειοδυνία, επειδή είμαι γιατρός και οι ιατρικοί όροι συνήθως

γίνονται από ανθρώπους είτε Έλληνες, είτε ξένους, οι οποίοι είχαν πολύ

καλή γνώση της ελληνικής γλώσσας, ως επί το πλείστον σε ελληνικούς

όρους, αχιλλειοδυνία σημαίνει οδύνη, πόνος του αχιλλειου τένοντα.

Όταν λοιπόν λέμε αχιλλειοδυνία, εννοούμε πόνο τον οποίο έχει ο άνθρω

πος στην περιοχή του αχιλλειου τένοντος. Αυτό είναι το πρώτο.

ΤΟ δεύτερο, για τον κ. Βελέντζα. ΑνεΦέρθη κατ' επανάληψη στον

Πουκεβίλ. Είναι γνωστό ότι ο Πουκεβίλ, ιστορικώς είναι αξιόμεμmoς.

Αυτά τα οποία αναφέρει, είναι ό.τι έχει ακούσει ή ό,τι έχει αντιγράψει τον

Παυσανία και τον έναν και τον άλλον. Δεύτερον, όσον αΦορά την μετά

φραση η οποία έχει γίνει από τους αδελφούς Τολίδη, η οποία είναι κακή

σαν μετάφραση. δεν πρέπει να λαμβάνεται πολύ υπόψη. Και πολλά από

τα τοπωνύμια τα οποία αναΦέρει ο Πουκεβίλ, είναι λανθασμένα, διότι

του έστελνε ο αδελφός του, ο οποίος ήταν πρόξενος στην Πάτρα, τα στoι~

χεία, τα οποία δεν ήταν και καλά γραμμένα και τα έχει γράψει στις περιη

γήσεις του και στην ιστορία του.

Όπως λέει ο Βλαχογιάννης, δεν περιηγήθηκε την Ελλάδα. αλλά είναι

στοιχεία που του έδωσε ο αδελΦός του. Ευχαριστώ.

Αναστάστιο; Kαqαναστάση;: Να πάμε στις απαντήσεις, με τη σειρά

που ετέθησαν. Οι κύριοι Ευθυμίου και Κανέλλος, να απαντήσουν για τον

Αχιλλέα συνολικά, και στους δύο ερωτώντες.

Τάκη; Ευθυμίου: Κατ' αρχήν, θέλω να ευχαριστήσω αυτούς που έθε

σαν τα ερωτήματα, γιατί σημαίνει ότι το θέμα αυτό προκαλεί ενδιαΦέρον.

Στον κ. Μπράνη πρώτα, ήθελα να πω το εξής: δεν ξέρω αν έχει διαβάσει

το βιβλίο μας, το οποίο είναι πολυσέλιδο και του οποίου δεν μπορώ να

κάνω αυτή τη στιγμή, την ανάλυση. Θα πω επί τροχάδην ότι η Φθία ήταν

βασική μέσα στην κοιλάδα του Σ11ερχειού, η βασική και η μείζων, η

οποία πράγματι έΦθανε μέχρι και τα Φάρσαλα, την Λάρισα και μέχρι την

Βοιωτία. Έχουμε μεγάλη ανάλυση πάνω σ' αυτό το θέμα. Μπορείτε να το

διαβάσετε.

Όσον αΦορά την αχίλλειο πτέρνα που είπατε, σημαίνει και αυτό ότι

είναι μία αδυναμία. Και για την αχιλλειοδυνία που είπε ο κ. Κυριακό

πουλος. κι αυτό σημαίνει το ίδιο πράγμα, ήταν μία αδυναμία που την

γνώριζαν όλοι. Γι' αυτό και πιθανόν η Θέτιδα τον βούτηξε μέσα στα

ιαματικά λουτρά, για να τον θεραπεύσει.
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ΤΟ ότι διεκδικούν και άλλες περιοχές τον Αχιλλέα. ότι ακόμα ο Αχιλ

λέας δεν έχει ξεκαθαρίσει. αν ανήκει πράγματι στην προ'ίστορία ή στη

θολογία. είναι ένα μεγάλο ερώτημα. Το βιβλίο το δικό μας και η εργα-
uu 'β" , Ν λ' ,
ία που κάναμε, εχει ακρι ως αυτσν τον σκοπο. α προκα εσει αυτα τα

σρωτήματα. Επειδή το θέμα είναι μεγάλο, ο κ. Ζήσης με το κανάλι που
:n,νεργάζεται. μας έχει κάνει την πρόταση να γίνει κάποια διεξοδική
συζήτηση. Θα ήταν ευχής έργο. εμείς δεν έχουμε καμία αντίρρηση.

Βεβαίως, είναι και κάτι άλλο. ΤΟ ότι δεν έχουν βρεθεί μέχρι τώρα τα

ανακτορικά κέντρα του Αχιλλέα και του Οδυσσέα, κυρίως μας ενδιαφέ

ρευ εμάς του Αχιλλέα. κυρίως προς την περιοχή των Φαρσάλων, μήπως

υπάρχει παραπλάνηση; Μήπως οι ιστορικοί των ιστορικών χρόνων έχουν

παραπλανήσει. γιατί δεν τους ενδιέφερε, δεν ψάχνανε; Είναι ένα μεγάλο

ερώτημα.

Φθίες και Ελλάδες υπάρχουν πολλές ανά την Ελλάδα, γιατί ήταν

εύκολο να μετακινηθούν, για ευνόητους λόγους, προκειμένου να προσε

ταιριστούν την δόξα του ομηρικού Αχιλλέα. Ο Σπερχειός είναι ένας και

μοναδικός, αυτός ο οποίος ήταν ριζωμένος και υπάρχει ανέκαθεν σ'

αυτόν εδώ τον χώρο. Και ότι ο Όμηρος θεωρείται πλέον αρκετά αξιόπι

ιηος. γιατί και ο Σλήμαν στηρίχτηκε πάνω σ' αυτόν για να ανακαλύψει

την Τροία. αν αυτή πραγματικά είναι, γιατί και αυτό αμφισβητείται.

Επίσης, θέλω να πω κάτι άλλο. Η εισήγηση η δική μου είναι καθαρά

λαογραφική, Αλλά ας μη ξεχνάμε κάτι. Ότι ο ίδιος ο Σλήμαν στηρίχθηκε

πάνω στη λαογραΦία, προκειμένου να ανακαλύψει την Τροία ο' αυτό τον

λόΦο. που στην τουρκική γλώσσα ονομαζόταν Χισαρλίκ, που θα πει κάτι

ιJαν Jωλατάκι. Αυτό λοιπόν τον υποψίασε. Είναι τόσο πολλά που μπο

ρούμε να πούμε. Δεν ξέρω αν σας κάλυψα.

Βασίλης Κανέλλος: Για τον Αχιλλέα, θα ήθελα να πω κι εγώ το εξής:

mov αρχικό μας σχεδιασμό είχαμε δύο ακόμα εισηγήσεις, του κ. Τζ.

Μπριάνα,καθηγητή Ελληνοαμερικανού,με θέμα «Φθία και Αχιλλέας»,ο

οποίος για οικογενειακούς λόγους δεν θα παρευρίσκεται κοντά μας,

όπως επίσης και της Φλοριάνας Κανταρέλλι,ερευνήτριαςαπό το πανεπι

στ/μιοτου Μιλάνο,η οποία και αυτή λόγω ατυχήματοςδεν θα είναι μαζί

μας αύριο. που είναι η εισήγηση. Όμως, μας έχει στείλει την εισήγησή της,

!l οποία θα δημοσιευθεί και θα μεταφραστεί. Αύριο, στην αυριανή συνε

bρίαση θα έχουμε μετάφραση της περίληψής της, η οποία θα ανακοινω

Θεί στο Σώμα στην ώρα που ήταν προγραμματισμένη να μιλήσει. Αν είχα

~ αυτές τις δύο εισηγήσεις, πιθανόν να είχαμε ολοκληρωμένη εικόνα για

τον. Αχιλλέα και την Φθία.

Η εισήγηση της Φλοριάνας Κανταρέλλι. είναι σύνδεση μεταξύ των
~ριoχών της Φθιώτιδας και του μύθου του Αχιλλέα, αυτή θα είναι
αυριο.

Τάχης Ευθυμίου: Μια μικρή παρέμβαση, του άλλου συνεργάτη μας,
Ιου Ευθύμη του Αδάμη που διαβάσατε, ήταν μόνο η εισαγωγή, δηλαδή
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το σπουδαιότερο σημείο που θα κάλυπτε και όλα αυτά τα ερωτήματα,

δεν διαβάστηκε. Θα το διαβάστε, πιστεύω, στα πρακτικά. Για λόγους

οικογενειακούς δεν μπόρεσε να παρευρεθεί.

Αναστάστιο; Κα@αναστάση;: Θα προσπαθήσουμε στα πρακτικά να

συνδέσουμε και τις 4 εισηγήσεις. σε ένα ολοκληρωμένο θέμα.

Τάκης ΕυθυμΙου: Επίσης, ήθελα να πω το εξής: το βιβλίο το δικό μας,

«Αναζητώντας ίχνη του Ομηρικού Αχιλλέα στην κοιλάδα του Σπερχει~

ού), κυκλοΦόρησε πέρυσι. έγιναν τρεις παρουσιάσεις. Η μία έγινε σε

τοπικό επίπεδο, στην Σπερχειάδα. η δεύτερη στο Μουσείο Μπενάκη στην

Αθήνα και η Τρίτη στο θέατρο της Λαμίας.

Υπήρχε μεγάλο ενδιαΦέρον και θέλω να σας:πω ότι είχαμε θετικά σχό

λια γι' αυτό το θέμα. Βέβαια, είναι πολύ μεγάλο. χρειάζεται έρευνα, δεν

έχουμε δικαίωμα, εμείς πήγαμε μέχρι εκεί που έπρεπε να πάμε. Και από

δω και πέρα το λόγο και την σκυτάλη πρέπει να αναλάβουν ειδικοί επι

στήμονες, και όταν υπάρχει η δυνατότητα, πιστεύω ότι κάτι θα αποκαλυ

Φθεί και στην δική μας την περιοχή. Ευχαριστώ.

Αναστάστιος Καραναστάσης: Ευχαριστούμε κ. Ευθυμίου. Ο κ.

Μπράνης, ερώτηση προς τον κ. Δελημπούρα, ελάτε να απαντήσετε στον

κ. Μπράνη, όσον αφορά την λίμνη Ξυνιάδα.Επαναλαμβάνετε την ερώ

τηση.

Δημήτρης M~άνης: Έχω ακούσει ότι η λίμνη αυτή, που αποξηράν

θηκε τότε, θα ξαναγεμiσει πάλι και θα γίνει όπως ήταν :πριν. Αν το ξέρε

τε αυτό, ήσασταν και εισηγητής. Και ε(πα και για το καρπούζι, το ακού

σατε;

Χρήστος Δελημπσύρας: Για την λίμνη τι γνωρίζω: Φέτος γράφτηκε σε

μία τοπική εφημερίδα, ότι το ίδρυμα Γουλανδρή, ανέλαβε να κάνει μελέ

τη για να γίνει πάλι η λίμνη. Περισσότερα δεν ξέρω. Αλλά δεν θα ήθελα

να εκφράσω την άποψή μου, κατά πόσο είναι δύσκολο να ξαναγίνει η

λίμνη ή όχι. Μέχρι τότε, επαΦίεμαι να δούμε τι θα βγάλει η μελέτη από το

Ίδρυμα Γουλανδρή. Κάποιος άλλος αν ξέρει περισσότερα περί αυτού,

είμαι διαθέσιμος να μου δώσει πληροφορίες.

Αναστάστιος Καραναστάσης: Ευχαριστούμε κ. Δελημπούρα. Ο κ.

Πανταζής. να απαντήσει. Κύριε Μ:πράνη, επαναλάμβάνετε την ερώτηση

σας.

Δημήτρης M~άνης: Σας άκουσα, ίσως εγώ δεν το κατάλαβα, βρέθη

καν οστά στο παλιό Κωσταλέξι, εκεί πσυ καταπλακώθηκε ο οικισμός, λεί

ψανα, δείγματα, αποδείξεις απτές; Για να είναι πιο σίγουρο ότι όντως

υπήρχε το χωριό αυτό;

Παναγιώτης Πανταζής: Αν έχουμε βρει ευρήματα;

Δημήτ@ηςΜΠ@άνης: Οστά! Κόκαλα.

Παναγιώτης Πανταζής: Κόκαλα όχι, γιατί εt:παμε ότι όταν κάνανε

εκχέρσωση του χωραφιού, που δεν ξέρανε ότι από κάτω ήταν νεκροτα-
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d:ιε(o. έβγαζε επάνω σκελετούς. Δυστυχώς ό~ως, αυτούς τους σκελετούς.

,: ζέψανε τα οστά, και τα πετάξανε και χαθηκανε.

r-i.1 Όσον αφορά τον άλλο τάφο. που βρήκαμε και ήταν μέσα ο σκελετός,
τό ήταν από τον χωριανό μας, τον Θεόδωρο τον Πανταζή. ο οποίος

~;καβε για να φυτέψει μία ελιά. Σκάβοντας. έπεσε πάνω στις κεραμίδες
υτές. Ανοίγοντας, βρήκε τον σκελετό. Δεν έκανε τίποτε άλλο, παρά να

:ιιτέψει μέσα στον τάΦο μία ελιά, να τον ξανασκεπάσει πάλι, και ο σκε·
λετά: τώρα κάθεται μέσα εκεί, μπορούμε αυτή τη στιγμή να σκάψουμε

και να βρούμε τον σκελετό. Βρήκαμε όμως το νόμισμα στο στόμα του, το

οποίο χρονολογήθηκε και έτσι βγαίνει το συμπέρασμα ότι δεν πρόκειται

περί αρχαίων τάφων που βάζανε τα νομίσματα στο στόμα τους, αλλά

περί ...

Δ .1 λΑ 'πλευοάc ικοόκενό

Αθανάσιο; Βελέντζας: Οπωσδήποτε, για τους ερευνητές που ασχο

λούνται πολύ, είναι πασίγνωστο αυτό, μάλιστα, στην Γαλλία τον χαρα

κτηρίζουν ως ιστοριοδίΦη τον Πουκεβιλ, όρος που εκεί στη Γαλλία έχει

μειωτικό περιεχόμενο, ενώ εδώ κάθε άλλο.

Όπως είπα και στην ανακοίνωση, επειδή βλέπω ότι επαναλαμβάνονται

τα λάθη και φοβάμαι ότι στο μέλλον θα γίνει κομφούζιο, γι' αυτό έκρινα

ότι έπρεπε να προφυλάξω κάποιους οι οποίοι δεν είναι πολύ ειδικοί στο

θέμα των ξένων περιηγητών. Ευχαριστώ για την προσοχή σας πάντως.

Αναστάστιο; ΚαQαναστάσης: Και εμείς ευχαριστούμε. Ο κ. Σπυρό

πουλος, μία απάντηση στον κ. Μπράνη και ο κ. Παπαναγιώτου την

άποψή του για κάποια παρατήρηση που ακούστηκε.

Ηλίας ΣΠUQόπουλο;: Θέλω να απαντήσω στον κ. Μπράνη, και να του

πω ότι δεν ολοκληρώθηκε η εισήγησή μου, ώστε να μπορέσει να κατατο

πιστείπλήρως, για το όλο αυτό θέμα των μπαρουτόμυλων, και να του πω

το εξής: και ο εισηγητής, από αρχής μέχρι τέλους, συνεχώς διερωτάται.

Ι'ιατί οι ιστορικοί, οι απομνηματογράΦοι της εποχής εκείνης, δεν έχουν

εντρυΦήσει πάνω στο πραγματικά σπουδαίο αυτό πράγμα, που είχε

συντελεστεί εκείνη την εποχή στο χωριό Μαυριλο.

Αναστάστιος ΚαQαναστάση;: Ευχαριστούμε κ. Σπυρόπουλε.

Κύριε Παπαναγιώτου, την τοποθέτηση που θέλετε να κάνετε.

ΤQιαντάφυλλος Οαπαναγιώτου: Δεν θα έπαιρνα τον λόγο, αν δεν

ακουγα τον κ, Μπράνη να λέει περί γνώσεως της τοπικής ιστορίας, ότι οι

μαθητές σήμερα δεν ξέρουν τι γιορτάζουμε την 25η Μαρτίου και τι γιορ

ίtάζoυμε την 2Βη Οκτωβρίου. Αν αυτό το επιβεβαιώνει, το δέχεται, ένας

εκπαιδευτικός ο οποίος διετέλεσε και σχολικός σύμβουλος, τότε αυτό
είναι ήκιστα κολακευτικό για όλους τους εκπαιδευτικούς.

Εχω θητεύσει στην εκπαίδευση, το ξέρετε. 36 συναπτά έτη, ξεκίνησα
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για 3 χρόνια στην πρωτοβάθμια, 13 στην μέση εκπαίδευση και τα υπόλoι~

πα στην Ακαδημία. Έχω υπόψη μου εκείνο το σχολείο που τέτοια πράγ

ματα δεν διενοούντσ τότε να τα αμφισβητήσουν. Ανήμερα του Αγίου

Δημητρίου, ήμουν στην Εκκλησία, τον Αγιο Δημήτριο, στο παγκάρι. εκεί

με τον επίτροπο. και ήταν δυο παιδάκια, το ένα στην Α' δημοτικού και το

άλλο στην Γ'. ήταν εγγόνια του επιτρόπου. Ήρθαν καθυστερημένα, και

τα ρώτησα, πού ήσασταν; Στο σχολείο. Ποια τάξη πας εσύ; Στην Α' δημο

τικού. Εσύ; Στ/ν Γ'. Τι κάνατε στο σχολείο σήμερα; Είχαμε γιορτή. ΤΙ

γιορτή είχατε σήμερα; Λέει, του Αγ. Δημητρίου. Και τι γιορτάσατε; Γιορ-

τάσαμε την 2Βη Οκτωβρίου. Και τι έγινε τότε; πόλεμος! Με ποιους πολε

μήσαμε; Με τους Ιταλούς. Αυτό για μένα. είναι ένα επιχείρημα. είναι μία

απάντηση σε κάποιους δημοσιογραΦίσκους, που παίρνουν το ματσούκι

που λέγεται μικρόφωνο, κάθονται έξω από την πόρτα και ρωτάνε τα παι

διά. Και τα περισσότερα παιδιά, ιδίως του γυμνασίου, ξέρουμε τις απα~

ντήσεις τους, για πλάκα, απαντούν άλλα αντ' άλλων.

Πιάνουν λοιπόν αυτές τις απαντήσεις, βγαίνουνε στα ραδιόφωνα και

στις τηλεοράσεις. και κατεξευτελίζουν τα σχολεία.

Αναστάστιος Κα@αναστάσης: Σας ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε

όλους σας.εισηγητές και συνέδρους. λύεται η συνεδρίαση της σημερινής

ημέρας. Ραντεβού αύριο τοπ.ρωί, στις 9.
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4η Συνεδ~ίαση

Προεδρείο:

Καραναστάσης Απόστολος - Παπαναγιώτου Τριαντάφυλλος

- "αλιαλέξη Στέλλα

ΕΙΣΗrHΤΕΣ - θΕΜΑΤΑ

ΤζωΡ1ζόπουλου- Καρανάσιου Πολυτίμη

«Η λογοτεχνία κάτοπτρο

του ιστορικού γίγνεσθαι της Φθιώτιδας»

Παπαναγιώτου Τριαντάφυλλος

«Προέλαση του Καραίσκάκη στην Ανατ. Ρούμελη (1826 - 1827)
με επίκεντρο τη μάχη Τουρκοχωρίου ~ Μοδίου»

Πα@ασχευιώτης Γεώt1Ύιος

«Το ιστορικό παράδειγμα της μάχης των θερμοπυλών

στη λατινική λσγοτεχνία>;

Cantarelli Floriana
«Η σύνδεση μεταξύ της Φθιώτιδας και του μύθου του Αχιλλέα>Jo

ΡαΦαηλΙδηςΝεόφυτος

'1<0 αρχιτέκτων Αθανάσιος Δεμίρης, το έργο του στη Φθιώτιδα

και η αρχιτεκτονική του ιερού ναού αγίου Δημητρίου Λαμίαρ>

Ερωτήσεις - απαντήσεις - απόιι!εις

επί των εισηγήσεων της 4ης Συνεδρίασης
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Eπfoημη έναρξη ΣVνεδΡ{Oυ - χαιρετισμο{

ΣτέΜα KO\JVo"xw . Παλιαλέξη: Παρακαλώ τον εκπρόσωπο του

Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Φθιώτιδος κ.κ. Νικολάου, να έρθει στο

βήμα.

Eκ~όσωπoς: Μητροπολίτη Φθιώτιδος:: Κύριε Γενικέ Γραμματέα,

κύριε Δήμαρχε. κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι σύνεδροι,

Η ιστορία είναι ένα κτήμα που δεν ξέρουμε τις διαστάσεις του, που δεν

μπορούμε να το ζυγίσουμε και που μεγαλώνει κάθε στιγμή. Παρ' όλα

αυτά μπορεί να γίνει κτήμα του καθενός, με μόνο αντίτιμο τη μελέτη του.

Αντίθετα, όσα πλούτη και αν προτάξει κανείς, δεν μπορεί να το κάνει

ιδιοκτησία του.

Τις JΠjyές της ιστορίας ενός τόπου, είναι άλλες φορές εύκολο να τις

βρει και να τις μελετήσει κανείς, και άλλες Φορές δύσκολο να τις εντοπί

σει και να τις πλησιάσει. Η γνώση τους όμως, είναι απαραίτητη και η

μελέτη τους έχει ένα ιδιαίτερο θέλγητρο. Έτσι. οι μαρτυρίες και οι πηγές

αποκτούν αμεσότητα, μας μεταΦέρουν στη ζωή της εποχής τους και μας

μεταδίδουν τον ιδιαίτερο χαρακτήρα της.

Αξίζουν συγχαρητήρια στο Πνευματικό Κέντρο Σταυρού και στην

ΤΕΔΚ Φθιώτιδος, για την διοργάνωση του 40υ Συνεδρίου Φθιωτικής

Ιστορίας. Η ιστορία ενός τόπου είναι η μνήμη των ανθρώπων ενός τόπου,

είναι η αναγνώριση της πορείας των παλαιοτέρων και η αφετηρία. από

την πορεία των παλαιοτέρων, για ένα νέο ξεκίνημα. μία νέα προοπτική.

ΜεταΦέρω στο συνέδριο αυτό, τους χαιρετισμούς και τις ευλογίες του

Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κ. Νικολάου. ο οποίος λόγω ανειλημ

μένων υποχρεώσεων δεν μπορεί να παραστεί. Και εύχομαι ολόψυχα,

καλή επιτυχία στις εργασίες του Συνεδρίου.

Στέλλα Κουνούκλα - Παλιαλέξη: Ευχαριστούμε πολύ. Παρακαλώ την

εκπρόσωπο του κ. Νομάρχη, την εντεταλμένη σε θέματα παιδείας κα

Ελένη Μακρή, να έρθει στο βήμα.

Ελένη Μακρή: Πανοσιολογιώτατε, κύριε Γενικέ Γραμματέα, κύριε

Δήμαρχε, κύριε Πρόεδρε του Δ.Σ., κύριοι Δημοτικοί Σύμβουλοι, κύριε

Αντιδήμαρχε, κυρίες και κύριοι,

Τον τελευταίο χρόνο έγινε μία πολύ μεγάλη συζήτηση για την ιστορία.

ειπώθηκαν πάρα πολλά πράγματα. Αυτό που πρέπει να κρατήσουμε είναι

ότι κατέχει μία σημαντική θέση στη ζωή μας.

Σήμερα γίνεται ένα Συνέδριο για 4η φορά. που έχει θέμα την τοmκή

ιστορία. Στην καθημερινή μας ζωή, συναντάμε τόπους, ανθρώπους και

γεγονότα, που θεωρούμε πολλές φορές ότι είναι γνωστά. Νομίζω ότι τελι

κά δεν είναι, τα προσπερνάμε θεωρώντας ότι ξέρουμε πάρα πολλά πράγ

ματα. Και έρχεται αυτό το Συνέδριο, να καταθέσει όλες αυτές τις λεπro

μέρειες και να αΦήσει μία μεγάλη παρακαταθήκη για τα παιδιά μας.
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Μεταφέρω τον χαιρετισμό του κ. Νομάρχη. που δεν είναι σήμερα εδώ

μαζί μας, έχει κάποιες άλλες υποχρεώσεις. Εύχομαι καλή επιτυχία στο

Συνέδριο σας, και να υπάρχει η ίδια θέρμη, για να μπορέσετε να το συνε

χίσετε για πολλά χ~όνια, γιατί χρειαζόμαστε αυτές τις πολύτιμες μαρτυ

ρίες. Σας ευχαριστω.

Στέλλα Κουνούκλα - Παλιαλέξη: Παρακαλώ τον Δήμαρχο Λαμιέων

και Πρόεδρο της ΤΕΔΚ Ν. Φθιώτιδος. κ. Γιώργο Κοτρωνιά, να έρθει στο

βήμα 'Αιδ λ' 'Γ 'Γ '[ιώργοι; Κοτρωνιαι;: εσιμο ογιωτατε, κυριε ενικε ραμματεα

του Υπουργείου Παιδείας, κύριε Πρόεδρε του Δημοτικού μας Συμβουλί

ου, κα Νομαρχιακή Σύμβουλος, κύριοι Αντιδήμαρχοι, κυρίες και κύριοι.

Σαc καλωσορίζω στο 40 Συνέδριο Φθιωτικής Ιστορίας, σας καλωσο

ρίζω στην 4η προσπάθεια που γίνεται από το Πνευματικό Κέντρο Σταυ

ρού και από την ΤΕΔΚ του Ν. Φθιώτιδος, να καταγραφεί η τοπική μας

ιστορία. Σας καλωσορίζω σε μία προσπάθεια. η οποία έχει γίνει πια

Οεσμός, και μέσα από την οποία Φιλοδοξούμε να δημιουργήσουμε εκείνο

το απαραίτητο υλικό, που θα είναι αξιοποιήσιμο, από όλους όσους

θέλουν να εμβαθύνουν στην τοπική μας ιστορία, σύγχρονους και μελλο

ντικούς μελετητές.

Σας καλωσορίζω σε μία προσπάθεια, η οποία δικαιώνει την πολιτική

μας, ότι δηλαδή δεν αξίζει να ζούμε εμείς, οι σύγχρονοι Έλληνες, σ'

αυτόν τον κατά τα άλλα πολύ ένδοξο τόπο, εάν συνεχώς δεν παράγουμε

πολιτισμό. Και μέσα από αυτή την προσπάθεια, παράγεται πολιτισμός,

παράγεται γνώση, παράγεται αρχειακό υλικό, το οποίο πρέπει για τους

Έλληνες, για το έθνος το ίδιο, να αποτελέσει τη βάση, να αποτελέσει το

μίγμα αυτό, το οποίο καλλιεργεί την εθνική μας συνείδηση που εν τέλει

είναι απαραίτητη. για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε στο μέλλον με

σταθερότητα.

Θέλω μέσα από την καρδιά μου. να ευχαριστήσω το Δ.Σ. του Πνευ

ματικού Κέντρου Σταυρού, το οποίο ξεκινώντας από μεράκι πριν από

μερικά χρόνια, μας ένωσε όλους μαζί σε μία σημαντική προσπάθεια, μία

JtQοοπάθεια που αγκάλιασαν όλοι οι Δήμαρχοι της Φθιώτιδας, μία προ

σπόθεια από την οποία περιμένουμε και Φέτος να έχουμε πολύ-πολύ

ενδιαΦέροντα αποτελέσματα.

Εύχομαι καλή επιτυχία στις εργασίες του Συνεδρίου.

~τέλλα Κουνούκλα • Παλιαλέξη: Παρακαλώ τον Γενικό Γραμματέα

t!lς Εκπαίδευσης Ενηλίκων του Υπουργείου Παιδείας, καθηγητή κ.

Ντίνο Τσαμαδιά, να έρθει στο βήμα, προκειμένου να κηρύξει την έναρξη

Των εργασιών του Συνεδρίου.

Ντίνοι; Τσαμαδιάι;: Κυρίες και κύριοι της Οργανωτικής Επιτροπής,
σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. να κηρύξω εκ μέρους της κυβέρνη

QIις. την έναρξη των εργασιών του Συνεδρίου σας.
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Σας συγχα(ρω για την πρωτοβουλία σας. Η καθιέρωση της πρωτοβου

λίας αυτής, ως θεσμού που αναδεικνύει τις πηγές του πλούσιου πολιτι

σμικού παρελθόντος και της μακραίωνης αδιάλειπτης παρουσίας των

Φθιωτών, στον χώρο και τον χρόνο, είναι ιδιαίτερα σημαντική για τον

τόπο μας.

Σεβαστέ Πατέρα, κύριε Δήμαρχε, κύριε Πρόεδρε, κυρία Νομαρχιακή

Σύμβουλε, κύριοι Αντιδήμαρχοι. κύριοι Σύμβουλοι, κυρίες και κύριοι,

Η ιστορία έχει χαρακτηριστεί ως η μνήμη της ανθρωπότητας. Η ιστο

ρία δεν είναι τετελεσμένη, περιορισμένη στο στενό στείρο πλαωιο της

γνώσης του παρελθόντος. Η ιστορία, με φορέα και πρωταγωνιστή τον

άνθρωπο, εξελίσσεται στις διαστάσεις του χώρου και του χρόνου, στις

οποίες αναπτύσσονται και εξελίσσονται οι ανθρώπινες κοινωνιες. Κάθε

τωρινή μορΦή κοινωνίας, πηγάζει από μiα προηγηθείσα, μiα παρελθοντι

κή κοινωνία. Μολονότι διαρκώς εξελίσσεται, διατηρεί κομμάτια, δομές,

αποτελεί συνέχεια του παρελθόντος. Με τον τρόπο αυτό, το παρελθόν

εξακολουθεί να ζει ενεργά στο παρόν.

Η ιστορία είναι το βιωμένο παρελθόν, στοιχειοθετείται από ανθρώπι

νες ζωές, επιλογές, αποφάσεις, πράξεις, απώλειες και ιδέες. Είναι ο χρό

νος που κυλάει στο παρόν. Δεν μπορούμε να δραπετεύσουμε απ' αυτή,

καθώς όλοι μετέχουμε στο βηματισμό της, ως πρωταγωνιστές, αφηγητές,

παρατηρητές, ή ερμηνευτές της.

Και εμείς, αγαπητές και αγαπητοί συμπατριώτες, με την πλούσια και

μακραίωνη ιστορική μας παρουσία, πρέπει να είμαστε πρωταγωνιστές

του σύγχρονου ιστορικού γίγνεσθαι. Η ενίσχυση της ατομικής και συλλο

γικής μας ταυτότητας, με τη γνώση της κοινής ιστορικής κληρονομιάς και

του πολιτισμού μας, διασφαλίζει την υπεύθυνη και ενεργή παρουσία μας,

στην οικοδόμηση και ανάπτυξη της κοινωνίας μας.

Το πολύτιμο αυτό κληροδότημα, που φτάνει σ' εμάς μέσα από τις υλι

κές και πνευματικές μαρτυρίες, μας επιτρέπει με τις θεμελιώδεις αξίες που

αντιπροσωπεύει, όχι μόνο να συμμετέχουμε ενεργά, αλλά και να συμβάλ

λουμε στην ειρηνική ανάπruξη της σύγχρονης κοινωνίας.

Κυρίες και κύριοι, με αισθήματα εκτίμησης και εμm.στοσύνης προς

τους οργανωτές, κηρύσσω εκ μέρους της κυβέρνησης, την έναρξη των

εργασιών του 40υ Συνεδρίου Φθιωτικής Ιστορίας. Ευχαριστώ πσλύ.

Αποστόλης Κα@αναστάσης: Να ευχαριστήσουμε τον κ. Τσαμαδιά.

Πιστεύουμε σαν Πνευματικό Κέντρο Σταυρού, και λόγω της ιδιότητάς

του, ότι τα χρήσιμα συμπεράσματα του Συνεδρίου θα οδηγήσουν - νομί

ζω ότι είναι ένα πάγιο αίτημα και της Δημοτικής Αρχής - ότι κάποια στιγ

μή θα πρέπει να κωδικοποιηθεί η ιστορία του τόπου μας, με κάποιον

τρόπο πσυ τον ξέρουν πολύ καλύτερα από μένα, κάποιοι ειδικοί, να οδη

γηθεί και στα σχολεία μας.
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Πολυτιμη Τζωρτζοπούλου . Καρανάσιου
Φιλόλογο;

θΕΜΑ

4CH Λογοτεχνία κάτοπτρο του ιστο(tικού γίγνεσθαι τη; Φθιώτιδαι;»

Η
τοπική Ιστορία συνιστά τη νέα ΠQαγματικό'tητα σήμΕ@α. Ανα

φέΡΕ1αι σε μια τοπική κοινότητα που διαμορφώνει, στη ροή 10υ

χaόνου , ψυχικίι και πνευματική ομοιογένεια. Στην ουσία, είναι Ιστορία

ιδιαΙΤΕροτήτων του τόπου και των ανθρώπων που τον κατοικούν. Κομί

ζει, δηλαδή, η τοπική Ιστορία μέσα στην εΟνική, την ΕΤΕ@ότητα των

κατοίκων τηι; που στοιχειώνουν τον τόπο και χα@άζουνστα χώματά του

10 ιδιότυποπρόσωποτη; περιοχής.

Ο λόγος, λοιπόν,για τη Φθιωτική γη, χώρος αρχαιόθεν ιστορικός. Και

οδηγός.ο' αυτήν την τοm.κή-ιστορικήιχνηλασία.η Λογοτεχνία.Η Λογο

τι::χνία που σε αγαστή παραλληλΙCΙμε την Ιστορία, επαγγέλλεταιτην ποι

ητική και μυθιστορηματικήεπανεγγραΦήςτης.

Από την άλλη, το ιστορικό γεγονός, χιβωτός γνώσης, εμπειρίας και

μνήμης, επιζεί καταγραμμένοαπό το αδέκαστο χέρι της Ιστορίας. Ενίο

τε. όμως, η ιστορική καταγραΦή.ως συρραΦή περιστατικών.μοιάζει με

το λίθινο ομοίωμα της ζωής στο χράσπεδο του ασάλευτουχρόνου, διευ

ρύνοντας έτσι το χάσμα, ανάμεσα στο ιστορικό αντιχείμενο γ.αι στη

ζωντανή αίσθηση του αναγνώστη.Εδώ, ακριβώς,υπεισέρχεταιη ωραία

«απόκλισψ που απεργάζεταιη Λογοτεχνία. Βεβαίως, όχι απόκλιση από

την ιστοριχή αλήθεια,αλλά,παράλληλαπρος τον ακαδημαίσμότης Ιστο

ρίας αντικατoπrΡίζει,με το δικό της ξεχωριστότρόπο,το ιστορικό γίγνε

σθαι.

Γιατί, η ανάπλαση της ιστοριχής ώρας δια της ποίησης και της πεζο

γραΦίας έχει το χαρακτήρατης στάθμευσης,της επαΦής με τα πράγματα

και τους ανθρώπους.Οι άνθρωποιγ.αι οι άτρωτοιτόποι του συγγραΦέα

αναδύονταιμέσα από τους στίχους και την αφήγηση.δυνάμειτης τέχνης

του λόγου και της μοναδικήςτης ικανότηταςνα ιστορήσει,να στοχαστεί,

να συνδυάσει.να τάμει, να φανταστεί,να αποσιωπήσειγ.αι να υπαινιχθεί

πίσω από το πρώτο, εμφανές επίπεδο των λέξεων.

Επειτα, το ιστορικό υλικό δε μετασχηματίζεται,καταγράφεται. Η

Τέχνη.όμως, δε μιμείταιτην πραγματικότητα,αλλά την αποκαλύπτεικαι

την υπερβαίνειδια της αισθητικήςμορΦής γ.αι της φαντασίας.Η Ιστορία

μιλάει για πράγματα «οία εγένοντο», η Λογοτεχνία αναπλάθειτα γεγο

νΟτα κατά το αριστοτελιχό«οία αν γένοιτο,). Ωστόσο, τα όρια ανάμεσα
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στα δυο ε(δη γραΦής και κατανόησης του κόσμου, ποτέ δεν ήταν ξεκά

θαρα. Και όχι μόνο, γιατ( από την αρχαιότητα η Ιστορία συμπεριλαμβα~

νόταν στα λογοτεχνικά είδη, αλλά, κυρ(ως, γιατί η σχέση Ιστορ(ας και

Λογοτεχν(ας υπήρξε ανέκαθεν πολύ στενή, εΦόσον η Λογοτεχν(α παρα

κολουθεί και εκφράζει τον άνθρωπο μέσα στο χρόνο. Έχει, δηλαδή, από

τη Φύση της χαρακτήρα ιστορικό.

ΑΦετηρία, σ' αυτό το ιστορικό - λογοτεχνικό οδοιπορικό, ο Ηρόδοτος,

Βιβλω Ζ', Πολύμνια, 201. Αύγουστος του 480 π. Χ. στις Θερμοπύλες της

Φθίας, όπου διαδραματίζεται το κοσμοϊστορικό γεγονός της αντίστασης

των Ελλήνων, ως συνείδηση Ευρωάμυνας, έναντι των εισβολέων.

«Βασιλεύς μεν δή Ξέρξης έστρατοπεδεύετο τπς Μηλίδος έν

τΥ ΤρηχινίΥ. οί δε /δή} 'Έλληνες έν τΥ δι6δω' καλέεται δε

ό χωρος ούτος υπiι μεν των πλε6νων Έλλήνων Θερμοπύ

λαι. -ύπJ δε των έπιχωρίων και περιoiκων Πύλαι».

Ο ιστορικός, σε αδρή περιγραΦή δίνει τον τόπο, το χρόνο, τα πρόσω

πα και αυτούσια την ιστορική πραγματικότητα εν τη γενέσει της. Αυτή

που θα παραδοθεί, εν καιρώ, στους λογοτεχνικούς χειρισμούς του ιστο

ρικού μυθιστορήματος. Ο Δημήτρης Σιατόπουλος (1917 - 2001), από τους

εγκυρότερους λογοτέχνες της σύγχρονης Γραμματε(ας, Ρουμελιώτης από

την Ανατολή Φθιώτιδας, στο ιστορικό του μυθιστόρημα «ο τελευταίος

των Θερμοπυλών» (1996), αντικρ(ζει μέσα από το δικό του λογοτεχνικό

πρ(σμα την ανθρώπινη περιπέτεια. Σ' αυτόν, τον απαιτητικό στ(βο γρα

Φής, ευδοκιμεί το κε(μενο του Δ. Σ. Παρακολουθούμε το ύστατο συμr

βούλιο των υπερασπιστών των στενών. Εμβληματική μορΦή της κρ(σιμης

στιγμής, ο Λεωνίδας.

«Σύγκαιρα κάλεσε και τους άλλους αρχηγούς των Ελλήνων σε σύσκε

ψη. Τους κοίταξε στο φως των λύχνων. Κι αυτο{ τον κο{ταξαν. Και τα

πρόσωπά τους έμοιαζαν με την πειθαρχημένη γρανιτόπετρα, JWv δε

λυγάει εύκολα. Ναι. Θα έμενε κει, να υπερασπισθεί την τιμή και τα όσια

μόνον αυτός και οι Σπαρτιάτες. Ενάντια στην ανελέητη γραφή της μο{

ρας. Και να πεθάνουν. Η πράξη δεν ήταν χωρ{ς μεγαλε{ο. Αλλά δε χρει

αζόταν περισσότερο α{μα. Οι άλλοι έπρεπε να έφευγαν.

Πνηκε σιωπή. Στα γεννα{α στήθεια γιγάντωσε η δραματική αναμέ

τρηση του καιρού με τον άνθρωπο. Όμως έβλεπαν όλοι πως ήταν μάτaι

ος ο μόχθος και η θυσία. Κυριάρχησε, στο πολεμικό συμβούλιο, το πνεύ

μα του χαμένου αγώνα. Και συμΦώνησαν. Εκτός από έναν. Τον μάντη

Μεγιστ{α, τον Ακαρνάνα. Σηκώθηκε με φανερή στο πeόσωπo την αντiρ

ρηση κι επέβαλε σιωπή. Κι έμοιαζε πολύ πονεμένος κι ανυπεράσπιστος.

Miλησε πικρά.

-Τιμάω και θαυμάζω, βασιλιά Λεων{δα, τη στόχαση και την απόφαση

της θυσ{ας. Όμως έπρεπε να συλλογιστε{ς πως άξιοι, για τα μεγάλα έργα

του λαού, είμαστε όλοι οι Έλληνες κι όχι μόνο οι Λάκωνες. Και να μη σου
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κακοφανεί ο λόγος.

Ο Σπαρτιάτης τον κοίταξε ανυποχώρητος.

-Του πεπρωμένου αυτού εδώ το φορτίο, εμείς είμαστε ταγμένοι νιι το

τραβήξουμε, τις στοιχειωμένες τούτες ώρες.

-Για όλους στοίχειωσαν οι ώρες στις Θερμοπύλες....
_Ανώφελη η θυσία για σας, μάντη Μεγιστία.

-Για κανένα δεν είναι ανώφελη η θυσία στη μάχη της λευτεριάς, Λεω-

ν/δα, απάντησε ο Ακαρνάνας .
.Σεις μπορείτε να φύγεrε, εμείς οι Λάκωνες όχι.

_Τί σας εμποδίζει;

-ο δεσπότης Νόμος. Σ' αυτόν και μόνο υπακούμε.

-Οι Θεσπιείς θα μείνουμε στο πλευρό σας, υπακούοντας κι εμείς στον

/διο δεσπότη νόμο .
.Δεν έχετε τους ίδιους νόμους, οι Θεσπιείς.

-Έχουμε όμως τις ίδιες καρδιές.

-Ρώτα πρώτα το στρατό σου, Ακαρνάνα λειτουργέ.

-Πρόβλεψα, το δειλινό, την απόφασή σου και την προσταγή που θά

'βγαζες και τον ρώτησα. Και άκουσέ το καλά αυτό, Λεωνίδα. Σύψυχη,

σαν ένας άνθρωπος, η παράταξη, έκαμε ένα βήμα μπροστά ...».

Θαρρείς πως αντικρίζεις τα πρόσωπα, τον αρχηγό του στρατού και

τον λειτουργό του θεού, πως ακούς το λόγο και τον αντίλογο του ενός

προς τον άλλον. Έτσι γράφεταιμέσα σου η Φωνή τους, καθώς τους ανα

σύρεις από του χρόνου την αχλύ,παρουσ(εςζώσες. Και ενώ στο ιστορικό

πεδίο καταχωρείταιη Ιστορία, στο άλλο, της Λογοτεχνίας,ζει και ανα

πνέειο ίδιος ο λογοτέχνης.Αυτός που αντιφεγγίζειτο ιστορικό γίγνεσθαι

με την εικονοποιία,την ψυχογραφικήδιεισδυτικότητατων χαρακτήρων

και, κυρίως, το δραματικό,θεατρικό διάλογο.

Κάτω από το υπόστρωματης πλοκής της αφηγηματικήςπεζογραΦίας,

μέσα από το μεταφορικό πλέγμα της ποίησης, πίσω και πέρα από τις

λέξεις, τις νύξεις. τις προεκτάσεις,τους αναστοχασμούς,η ιστορική ώρα

προβάλλειασπαίρουσα,πάντα διάπυρη με το σφρίγος και το άρωμα της

ζωής, με την ιδιάζουσαχρωματικήλεπτομέρεια,με το φως και το σκότος

που αρδεύει το οικείο πάθος του λογοτέχνη. την άγραφη σελίδα... Ας
ακούσουμε τον συγγραΦέα:

f( Ήταν μια μάχη γιγαντοδύναμη,με μανιακή ορμή κι επιμονή κι από

τις δυο μεριές. Με θυελλικήνοργή κι απελπισμένογιγαντόψυχοθάρρος.

Να ξεδιπλώσουν.αντίκρυ στο θανατερό τους ριζικό, τον καλύτεροεαυτό

τους. Κι η μέρα να ψηλώνεισαν πύρινο και ματωμένοαδιέξοδο.Λύγισαν

οι Μήδοι.Χάθηκανπολλέςχιλιάδες. Έπεσε κι ο Λεωνίδαςνεκρός. Πολε

μώντας ως την ύστατη ώρα, Σωριάστηκεσαν το ελάτι που το βάρεσε τ'

αστροπελέκι.Ακολούθησεμάχη τρομερήγύρω απ: το κορμίτου. Οι Πέρ

σες ήθελαν να το πάνε δώρο του Ξέρξη. Το κέρδισανοι Έλληνες.Με την
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ώρα έφτασε κι ο Υδάρνης με το στρατό του. Αποδεκατισμένη κι η Ελλη

νική δύναμη, πισωπατώντας και πολεμώντας, τραβήχτηκε σ' έναν κοντι

νό λόΦο, τον Κολωνό, για καλλίτερη άμυνα .. Και σκοτώθηκαν όλοι.

Ελεύθεροι αντίκρυ στο ψυχρό πεπρωμένο. Μέσα στο μεγάλο, ασυγκίνη

το θρύλο της Ιστορίας.

Πάνω στον πάπυρο του χρέους, ο Σιμωνίδης ο Κείος χάραξε την αγιό

τητα του αγώνα εκείνου. Λιτή, δραματική στιχουργία. Ένα επιτύμβιο για

τον Ακαρνάνα λειτουργό.

«Το μνήμα αυτό είναι του τρανού Μεγιστ{α, οι Μήδοι

που σκότωσαν, τον ποταμό το Σπερχειό περνώντας.

Του μάντη, που αν και γνώριζε καλά το ριζικό του

δε θέλησε ν' απαρνηθεί το βασιλιά της Σπάρτης».

Κι ένα εγκώμιο για κείνους που έπεσαν στις Θερμοπύλες.

«Εκείνων που σκοτώθηκαν στις Θερμοπύλες

ένδοξη η τύχη, ωραίος ο θάνατος τους,

κι ο τάφος τους βωμός» (Μεταφρ. Θρασ. Σταύρου)

Ύστερα. η νεότερη Ποίηση ήρθε να συναντήσει το αρχαίο μέλος. Ο

Κωνσταντίνος Καβάφης (1863-1933). στο ομώνυμο ποίημα θα σταθεί

αναστοχαστικά απέναντι στην Ιστορία. Κι ενώ μοιάζει να στοιχειοθετεί

αρχαιόπρεπο επιτύμβιο, στην πραγματικότητα, υμνεί τον ηρωισμό της

ήττας. όχι στο πεδίο της μάχης, αλλά, ως ιδεώδες του βίου, των ζωντανών

μαχητών της καθημερινότητας.

«Τιμή σ' έκείνους δπου στήν ζωή των

ωρισαν νά φυλάγουν φυλάγουν Θερμοπύλες,

ποτέ άπ<' τό Χρέος μή κινούντες

Καί περισσότερη τιμή τούς πρέπει

δτανπροβλέπουν(καίπολλοίπροβλέπουν)

πώς ό εΦιάλτης θά φαV!, στό τέλος"

κι' οί Μήδοι έπιτέλους θά διαβουνε».

Ήδη, ο τόπος χωρίς άρθρο «Θερμοπύλες», ανάγεται σε σύμβολο, ενώ

το ρήμα «ώρισαν,) υπογραμμίζει απερίφραστα το ελεύθερον της επιλο

γής, το αυτόβουλον της στάσης. Έτσι, η Ποίηση, δια της αλληγορίας

δίνει διάσταση πανανθρώπινη στο ιστορικό γίγνεσθαι, υπερβαίνοντας

και το χωρόχρονο και την απτή πραγματικότητα του παρελθόντος. Και ο

ποιητής, εξακτινώνοντας το προσωπικό χρέος, πέρα από το ιστορικό

γεγονός, θα στιχουργήσει το δικό του εγκώj.UO για όσους. ανά την ανθρω·

πότητα μένουν αμετακίνητοι. στις όποιες «Θερμοπύλες;) της δύσβατης

β",τής.

Ο Σπυρίδων Τρικούπης, στην «ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΙ

EΠANAΣ'fAΣEΩΣ), τιτλοφορεί το ΙΔ' κεΦάλαιο «Μάχαι Θερμοπυλών

καί Γραβιάς» και επισημαίνοντας την ιστορική συγκυρία: «Αύγουστος
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480 π. Χ. - Λεωνίδας, Απρίλιος 182 J μ. Χ. - Θανάσης Διάκος» γράφει:

«Τριακόσιοι 'Έλληνες έσκοτώθηκαν τήν ήμέραν έκείνην καί πολλοί

dλλoι έπληγώθησαν' όλιγώτατοι δέ ΤΟ1Jρκοι έχάθησαν. Εν τοσούτφ άπε

δειλίασαν καί αυτοί οί πολεμουντες κατά τά Ποριά, καί έζήτησαν ι:ν τΗ

φυγ" τήν σωτηρίαν των. Μόνος ό Διάκος καί ολίγοι τών οπαδών του,

μιμ~ύμενoι τό παράδειγμά του, ήσθάνθηκαν δτι έδώ άπέθανεν ό Λεωνί

δας».

Ο λόγος της Ιστορίας και ο λόγος της Λογοτεχνίας. Ο πεζογράφος

Τόκης Λάππας (1904-2002) στο ιστορικό του μυθιστόρημα «ο ήρωας της

Αλαμόνας» πλησιάζει την ιστορική πραγματικότητα με την αμεσότητα

του λογοτέχνη. Τα πρόσωπα ζωντανεύουν, οι τόποι της Φθιωτικής γης

παί(}νουν φωνή εmτάσσοvτας το, από τα πανάρχαια χρόνια, χρέος. Μοι

άζει. το κείμενο, θεατρικό. με τους διάσπαρτους διαλογους και τις δρα

ματικές περιγραΦές. Σταχυολογώ ελάχιστα από τη μοιραία αναμέτρηση.

«ο αρχηγός κράτησε τα ριζώματα του Καλλίδρομου. Από το λόΦο

των Πουριών πeoς το Μοναστήρι της Δαμάστας, ως τον κάμπο της Αλα

μάνας που φτάνει κάτω στις Θερμοπύλες. Ήταν το πιο σπουδαίο μα και

αδ1ίναμο πέρασμα. Οι Τουρκαρβανίτες όλο και κουλουριάζουν τα Που

ριά. Η θέση του Διάκου και των λιγοστών σvντρόφων του είναι κρίσιμη.

ΟΙ Αρβανίτες όλο και τον πλησιάζουν. Ο Διάκος σχεδόν μονάχος του

πολεμάει ... Βόλι του σπάζει το δεξί του χέρι. Αρπάζει το γιαταγάνι με το

αριστερό του χέρι και σκορπό.ει γύρω του το θάνατο. Μα βλέπει το τέλος

του να ζυγώνει. Νοιώθει τις δυνάμεις του να μην υπακούουν στη θελησή

του. Σε κάlωια στιγμή που η πάλα του ορθωμένη είναι έτοιμη να ρίξει,

βόλι χτυπάει το λεπίδι κοντά στη λαβή και το σπάζει. Την ίδια στιγμή

σωριάζεται και ο Θανάσης Διάκος κρατώντας στο αρwτερό τη λαβή της

σπασμένης πάλας του.

Κατά το σούρουπο τον Φέρνουν στο Ζητούνι. Του Αι' Γιωργιού ανή

μερα, οι πασάδες τον καρτερούσαν να τον εξετάσουν στο σαράι του

Χαλήλ μπfη. Πρόσμεναν να μάθουν πολλά απ;' αυτόν για την Έλληνική

Επανάσταση. Η αντρίκεια στάση του Διάκου και οι περιφρονητικές απα

ντήσεις του εξαγριώνουν τους ΤΌυρκαλάδες που παρακολου&ούν τη

δ{κη. Χαμένες πάνε οι πeoσπάθειες του Πασά .
. Να σουβλιστεί! ξεφωνίζει οργισμένος ο Κιοσέ Μεχμέτ πασάς ».

Για τον Διάκο. τον μύθο - Έλληνα, η Ποίηση θάλλει καθρεφτίζοντας

αθόλωτο το πνεύμα του μεγάλου καιρού.

«Κι εμπeός ο μύθος Έλληνας εσύ.

Θανάση Διάκο σταυραίτός και καβαλάρης

του Λυτρωμού πeωτάγγελoς,

αστροπελέκι η λευτεριά

στον ουρανό η παλληκαριά,

ο ακριβογιός του θρύλου και της χάρης». (Δημ. Σιατόπουλος)
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Και. ορισμένως, το Δημοτικό τραγούδι, ως αντίσταση του λαού δια

του λόγου, θα υψώσει, σε πυκνούς δεκαπεντασύλλαβους, στήλη αναθη

ματική. τη θυσία του.

«Έμεινε ο Διάκος στη φωτιά με δεκαοκτώ λεβέντες.

Τρεις ώρες επολέμαγε με δεκαοκτώ χιλιάδες.

Βουλώααν τα κουμπούρια του κι άναψαν τα ντουΦέκια,

κι ο Διάκος εξεσπάθωσε και στη φωτιά χυμάει,

ξήvτα ταμπούρια χάλασε και εφτά μπολουκμπασάδες.

Και το σπαθί του κόπηκε ανάμεσα στη χούφτα

και ζωντανό τον πιάσανε και στον πασά τον πάνε,

χίλιοι τον παν από μπροστά και χίλιοι από πioω».

Και από κοντά ένας μεγάλος ποιητής, ομογάλακτος της Δημοτικής

Μούσας, ο Αριστοτέλης Βαλαωρίτης (1824 - 1879), χαράζει σε έξι άσμα

τα - σκηνές όλο το πάθος του αγώνα για λευτεριά. στο πρόσωπο του πρω

τσήρωα Θανάση Διάκου.

«Πατέρα Παντοδύναμε! Άκουσες τήν εύχή μου'

μού Φύτεψες μες στην καρδιά άγάπη, πίστη, ελπίδα

έδωκες μιάν άχτίδα σου, αθέρα στό απαθί μου

καί μούπες: Τώρα πέθανε γιά μέ, γιά τήν πατρίδα!

Όλα τ' άΦήνω μέ χαρά, χωρίς ν' άναστενάζω.

Καί τδχω περηΦάνεια μου, πού έδιάλεξες έμένα

αύτήν τήν έρμη τήν παρειά μέ τό κορμί νά φράξω».

(Αρ.Βαλαωρ{της,ΑΘΑΝΑΣΗΣ ΔΙΑΚΟΣ, Ασμα Α')

ΤΟ ιδιάζον. όμως. στην Ποίηση είναι πως διαπερνώντας την ιστορική

πραγματικότητα. αφουγκράζεται τους εσώτατους κραδασμού; της

ψυχής. Ο ποιητής Κώστας Καρυωτάκης. (1896-1928) στο σονέτο «Διά

ΚΟς». από την «Ηρωική Τριλογία» εμβαθύνει στο θρυλούμενο « Για δες

καιρό που διάλεξε .........».

Μέρα τού Απρίλη

Πράσινολάμπος,

γελούσεό κάμπος

μέ τό τριΦύλλι.

ΔΙΑΚΟΣ

Έκελαηδούσαν

πουλιά, πετώντας

δλο πιό πάνω.

Τ' ανθη εύωδούσαν

Κι είπε άπορώντας:

«Πώς νά πεθάνω;»

ώς τήν έφίλει

τό πρωινό θάμπος,

ή Φύση σάμπως

γλυκά νά όμίλει.

Μια λυρική ελεγεία, το ποίημα. με στίχους βραχύτατου;,δυο ή τριύΝ

λέξεων που λάμπουν, σαν μικρές αστραπές· εικόνες, μέσα σε μια φύση
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υφρόσυνη και ομιλούσα με χρώματα, αρώματα, κελα·ίδισμούς. Ρίγος της

ζωής και κάλεσμα. Κι εκείνος, αντίκρυ σ' αυτό το θαύμα Φθάνει να ψελ
λίσει' «Πώς να πεθάνω;» Ο ποιητής ακουμπά στην ανθρώπινη πλευρά

του ήρωα, τόσο αληθινή όσο και η άλλη, της θυσίας του. Υπαρκτή, όμως,

καθώς η εσώψυχη απορία του, μετεωρίζεται στους δυο ακροτελεύτιους

στίχους. Αυτό είναι το δώρημα της Λογοτεχνίας και ιδιαίτερα της Ποίη

σης Ο Διάκος. έξω από το φωτοστέΦανο του θρύλου του. Ανθρωπος.

Ούτε κάμπτεται. ούτε λυγίζει, ούτε αναιρεΙ Ανθρωπίνως, νιώθει μόνο.

«Μάγεμα η φύση κι όνειρο στην ομορφιά και χάρη ....) σε αντιστοίχηση με

τους «Ελεύθερους Πολιορκημένουρ,. Η Ιστορία είναι γνώση, έρευνα,

επιστήμη. Η Ποίηση είναι ώθηση από τα έγκατα που μετουσιώνει ό, τι

αγγίζει ΠΡOσάJΠOντάς του πολλαπλές διαστάσεις και βάθος ανθρώπινο.

Για την Κατοχή, την Εθνική Αντίσταση και τον πολυαίματο Εμφύλιο,

η Ιστορία έχει γραφεί και γράφεται ακόμα. Η πεζογραΦία και η Ποίηση

θα δώσουν τη δική τους αδιάψευστη μαρτυρία, μέσα από τα αφανισμένα

τοπία της Φθιωτικής γης, και τα άλλα, τα λεηλατημένα τοπία της ψυχής

των κατοίκων της. Δυο λογοτέχνες του τόπου μας, καταθέτουν από εσώ

ψυχη ανάγκη το άμεσο βίωμα του παράλογου πολέμου και της εμΦύλιας.

σαρωτικής μισαλλοδοξίας. Ο Κώστας Ασπρουλάκης, τεχνίτης του πεζού

λόγου, στη συλλογή διηγημάτων του «Ασυμβίβαστο!>" σφυρηλατεί χαρα

κτήρες στην καταλυτική, ιστορική τους ώρα. Ο ήρωας του ομωνύμου διη

γήματος, υπόδικος στο δικαστήριο, κάτω από την απειλή του θανάτου

δεν αποκηρύσσει την ιδεολογία του: «Όσο ζω ποτέ» απάντησε κοφτά. Η

αξιοπρέπεια ως μόνος τρόπος ζωής. το απαρέγκλιτο της εmλoγής ως

πεπρωμένο. ΠεζογραΦία που αναπλάθοντας το παρελθόν, ρίχνει τους

προβολείς της αΦήγησης στην Ιστορία. Οξύ το Φως τους και επώδυνα τα

όσα αποκαλύπτουν. Σαν να διαβάζουμε ιστοριογράφημα της σχεδόν τρι

σχιλιετούς εμφύλιας βίας, με εξοστρακισμούς, καταδίκες σε θάνατο,

εκτελέσεις. 1-1 αΦήγηση σε πρώτο πρόσωπο συγκλονίζει.

«Ξαναγύρισα στην αίθουσα. Στάθηκα δίπλα στην πόρτα. Σβάρνισα

τους τοίχους με το βλέμμα. Ξανακοίταξα τα κενά έδρανα των δικαστών.

Η θέμιδα, όπως την ξέρουμε, τυφλή με τη ζυγαριά στο χέρι, δίκαιη και

αντικειμενική, είχε εγκαταλείψει από καιρό την αίθουσα αυτή. Ένα ομοί

ωμα της θεάς, που είχε στηθεί στη θέση της, ήταν αλλήθωρο και μισαλ-

λόδοξο .
Οι στρατοδίκες και πάλι στις θέσεις τους. Το ακροατήριο κρατάει την

ανάσα του. Ο πρόεδρος του δικαστηρίου, απαγγέλλει την απόφαση: «Εν

ονόματι του βασιλέως των Ελλήνων το Έκτακτον Στρατοδικείον Λαμίας

κηρύσσει ενόχους τους κατηγορουμένους .
και επιβάλλ ' 'θ'ει εις αυτους την ποινην του ανατου» ..

Οι κατάδικοι με τις χειρoπiδες πέρασαν δίπλα μου βγαΙνοντας από

την αίθουσα που τη στοίχειωσε ο πόνος και ο θάνατος ....... Ήρεμος ο
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μελαχρινός και γεροδεμένος Μαντρινιώτης έφερε ένα γύρο το βλέμμα οα

να ζητούσε κάτι. Έψαχνε άραγε να βρει αν κανένας παλιός φiλoς τού

μεινε πιστός έστω και με μια βουβή παρουσία:

Η δικαιοσύνη βάδισε το δρόμο της σκοπιμότητας. Ο Προμηθέας ελλη~

νικάς λαός καρφωμένος στο βράχο του. Ελεύθερος Q τεράστιος και αιμο

βόρος αετός, ο εμΦύλιος, του κατέτρωγε τα σnλάχνα.

Τέσσερις μέρες αργότερα στον «κρανίου τόπο» της περιοχής, στην

Ξηριώτισσα της Λαμίας, οι τρεις θανατοποινίτες στηθήκαν μπροστά στο

εκτελεστικό απόσπασμα. Τους δυο τους έκλαψαν απόμερα οι μανάδες

τους. Το μοιρολόι της μάνας του Μαντρινιώτη δεν ακούστηκε πνιχτό 
την είχαν σκοτώσει οι Γερμανοί τον Αύγουστο του /944.

Το γενικό προσκλητήριο των νεκρών της δεκαετίας του 40 ακόμα δεν

εσήμανε».

Η ΠεζογραΦία. ως μνήμη χρέος, για όσους άντεξαν τη βαριά κατάρα

του εμφύλιου σπαραγμού, ως μνήμη - λύτρωση για όλους και σύγκαιρα

ως μνήμη. διδαχή για τους επιγόνους, με τη Λογοτεχνία να διδάσκει,

χωρίς να διδάσκει.

Ο άλλος. ο Βασίλης Αποστολόπουλος (1917-2004). ποιητής μιας καθο

λικής ανθρώπινης ευαισθησίας, στο ποίημα «γστερόγραΦο» από τη συλ

λογή «Προσκομιδή», αγγίζει των αφανών ηρώων τα πάθη με την ιερότη

τα της χαμηλότονης αλήθειας. Εικονίζει τα παιδιά. σΦάγια ενός βλοσυ.

ρού, εκδικητικού Θεού, του πολέμου, με το παρόν σκοτεινό, αξημέρωτο

το μέλλον και τη Μοίρα της ρημαγμένης πατρίδας. Μοίρας τους. Πικρός,

ποιητικός ρεαλισμός αποτυπώνει τις μορΦές τους, σκιές φασματικές ανά

μεσα στα τοπία θανάτου των Φθιωτικών βουνών.

«Έλεγα να μην γράψω πια ποιήματα

γιατί, σχεδόν, τα ίδια λέμε,

μικροί εμείς κι ασήμαντοι ποιητές.

Γι' αυτό έλεγα να μην γράψω .
Όμως δεν μπιjρεσα να αντισταθώ .
Στον ύπνο και στον ξύπvo,

φωνές απ' τα βουνά κατέβαιναν .....
Μου γέμιζε τα μάτια μια Φάλαγγα lW.ιδιών και κοριτσιών

που ψάχνουν στις ραΦές της τσέπης των

για ψίχουλο ψωμιού.

Η πένθιμη γραμμή της,

χανόνταν στις εκτάσεις του χιονιού.

Σχισμένα ρούχα, πρόσωπα θαμπά

μ'ένα κονσερβοκούτι άδειο .

ΚΙ από κοντά ο λύκοι πεινασμένοι
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να σκίζουν μισοπεθαμέναπτώματα.
.....................................................
Δεν μπόρεσα να αντισταθώ

σ' αυτό το υστερόγραφο του χρέους».

Η Ποίηση πάντα μια κραυγή και ένα ήπιο δάκρυ. Και :πάντα να αντα~

νακλά την Ιστορία ολόκληρου του ανθρώπινου γένους. Ο ποιητής Μίλ

τος Σαχτούρης το διατυπώνει ανεπι.φύλακτα: «Αν μόνο τα ποιήματα επι

ζούσαν, ύστερα από μια γενική καταστροφή. απ' αυτά και μόνο θα μπο

ρούσαμε να ανασυνθέσουμε την Ιστορία της Ανθρωπότητας».

Προφανές, λοιπόν. πως το ιστορικό γίγνεσθαι, όπως αναβιώνει μέσα

από τις σελίδες της Λογοτεχνίας. αποκτά ένα πρόσθετο και πιο ουσια

στικό ενδιαφέρον. Και αυτό, δεν είναι παραδοξολογία. αφού και το πιο

σοφό ιστορικό έργο δεν μπορεί να αναπαραστήσει μιαν εποχή, όπως αυτή

αναθρώσκει πάλλουσα από τη μυθολογούσα συνείδηση, πρεσβύτερη από

τη συνείδηση που λειτουργεί κατά λόγον, και, εν πολλοίς. επηγάζουσα

από τις ανεξερεύνητες δυνάμεις της ψυχής.
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ΒIΟfΡΑΦIΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Η συγγραΦέας γεννήθηκε στην Αθήνα και μεγάλωσε

στον Πειραιά. Σπούδασε στην Φιλοσοφική Σχολή του

Πανεπιστημίου Αθηνών και εργάστηκε ως φιλόλογος στη

Μέση Εκπαίδευση. Aπf> νεαρή ηλικία ασχολήθηκε με τον

ποιητικό και πεζό λόγο.

Στα γράμματα εμφανίζεται το 1989 με το πρώτο ποιητι

κό της βιβλίο. Παράλληλα επιδίδεται στην κριτική μελέτη

και το δοκίμιο δημοσιεύοντας σε πολλά Φιλολογικά και λογοτεχνικά

περιοδικά.

Στο έργο της - ποιητικό, πεζογραφικό, δοκιμιακό- κινείται ο υπεύθυ

νος στοχαστικός προβληματισμός αγγίζοντας το καθολικά ανθρώπινο με

τη λυρική ευαισθησία της ποιητικής γραΦής.

Είναι μέλος της Πανελλήνιας Ένωσης Λογοτεχνών, του Ομίλου

Φθιωτών Λογοτεχνών των ΣυγγραΦέων, του Συνδέσμου Φιλολόγων

Νομού Φθιώτιδας συμμετέχοντας ενεργά σε Φιλολογικές και λογοτεχνι

κές εκδηλώσεις του Κέντρου και της ΠερΙΦέρειας.
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ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

Τ@ιαντάφυλλος Παπαναγιώτου

φιλόλογος - συγγ@αφέας

τ. διευθυντής της παιδαγωγικής Ακαδημίας Λαμίας

θΕΜΑ

Προέλαση του Κα@α"ίσκάχη στην Λνατ. Ρούμελη (1826· 1827)
με επίκεντρο τη μάχη Του@χοχω@ίου - Μοδίου

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

C (χα να εmλέξω μεταξύ δύο θεμάτων, τα οποία δήλωσα στην Επι

.l..Jτρoπή του Πνευματικού Κέντρου Σταυρού. ΤΟ πρώτο θα πρόσθε-

τε κάτι στην έρευνα της ιστορίας της Αρχαίας Λοκρίδος. Επρόκειτο για

τοπογραφική - ιστορική μελέτη με τίτλο: «η "Εξοδος των Φωκέων προς

τη θάλασσα δια της Επικνημιδίας Λοκρίδος». Θα ήταν, επομένως, σύμ

φωνο με τους όρους και τις απαιτήσεις του Συνεδρίου. Για το δεύτερο

θέμα, το υπό ανάπτυξη, με τίτλο: «η Προέλαση του Καρα'ίσκάκη στη

Ρούμελη (1826 -1827) με επίκεvι:ρoτη μάχη του Του@χοχωρίου- Μοδί·

ου», θα μπορούσα να κατηγορηθώ ότι «κοιμίζω γλαύκα εις Αθήνας», Κι

αυτό γιατί η μάχη αυτή είναι μεν άγνωστη στους πολλούς, είναι όμως

γνωστή στους επαίοντες, ο ίδιος μάλιστα στο βιβλίο μου «Η Φθιώτις στο

'21» (1971) καταχωρίζω ολόκληρο κεΦάλαιο στις σελίδες 102 - 108 με

τίτλo.ιcO Κα@α'ίσκάκηι; ενθα@@ύνει τη Ρούμελη», Τοιουτοτρόπως έπρε

πε ή να συμμορΦωθώ ή να αναΦερθώ στη μνήμη του μαρτυρικού ήρωα

της Επανάστασης του 182] Γεωργίου Καρα'ίσκάκη, με τη ζωή και τη

δράση του οποίου έχω ασχοληθεί απ' τα φοιτητικά μου χρόνια. Μου ήταν

αδύνατο να ξεπεράσω το γεγονός ότι τον περασμένο Απρίλη συμπληρώ

Οηκαν 180 χρόνια απ' το πρόωρο και σε δύσκολες για την Επανάσταση

στιγμές θάνατό του, Προτίμησα, λοιπόν, το δεύτερο θέμα, ως μνημόσυνο

στον αδικοχαμένο μεγάλο Ήρωά μας.
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Δημήτρη Φωrιάδη- JI επανάστασητου εικοuιtνα,τόμος3ος, σι:.\. 293

Χάρπις rηςπιι).ύχροπις αστρατείαςτου Καραϊσκάκη ιπη Ρούμελη το χειμώι.·α του 1826 - 1827. Επεξηγήσεις: Α. (Αράχοβα) Κατα(Προφή των τoυρκικιlftι

δυνάμεων έπειτα από θαυμαurή κύκλωση τους ιιlrό τον KaραΙ'σκΔκη (19./1 _ 24./1.1826). - Β. Το Βοϊδολίβαδο, όπως λl:γανε τόrε το Νto Φάληρο. Το It,'n),

γευμα,22Aπριλioυ 1827, τραυματίιπηκε ο KaρaϊσκΔκης θανάσιμα, «κάτω από παράδοξες συνθήκες», rπη θtoη όπου βρ{σκετaι τώρα ο τάφος του,mοωαπό

το oμιlftιυμo στάδιο του Ntov Φαλήρου.- r. ο KaραΙ'σκάκης μιταφέρθηκε σrη yoltra «Σιr«ρτιάrης»,αρα"/μόιηστον xdl:ro πις Σαλαμίνας, όπου και πtOα·

ι'ε τις πριiιrες :ιpωινtς tiJρες 23 Απριλίου. - Δ. Την ίδια μ{ρα θάφπικε ο ήρωας, .,το φό{Jητρo των Τούρκων και το αιιlftιιoν Kαιfχημα της Ελλάδος", όπως τον

ονομάtει ο Πιρραιβός, rπην εκκληιπά του Αγίου Δημητρίου rης Σαλαμίνας. - Ε. Ο Α νά).aτος, ovvοικία σήμερα της Αθήνας. Σnι otUIJ αιιrή, ύπιτα από μια

μονάχα μi{μι από το θάνατο του Καραϊσκάκη, στις 24 Απριλίου 182'Τ, οι Έλληνες, οδηΥημtvοι από το ναύαρχο KόΧl!αv και το στραΠΙΥό Τσώρτς, rvωρίζoυν

πι μqισrη ήττα του EIxouιtva. Το aπoτtλεσμα τηςπαράΦΡOVΗς,ανόχι Ι:Υκληματικήςαυτήςιν4ιΥειας των δυο ΑΥγλων, ήταν η διάλυση του ελληνικού στρα

το:πδοιι τού Πειραιά και η .;mράδoση rης Aκρόπr.ιλης (Πους Τούρκους.
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Η ΠΡΟΕΛΑΣΗ ΤΟΥ ΚΑΡΑϊΣΚΑΚΗ

ΣΤΗΡΟΥΜΕΛΗ

(1826 -1827)

ΜΑΧΗΤΟΥ ΤΟΥΡΚΟΧΩΡΙΟΥ- ΜΟΔΙΟΥ
(προοΦώνηοη)

Ας μεταφερθούμε νοερώς στο Φλεβάρη του 1825. στο μήνα και στο

έτος απόβασης του Ιμπραήμ στην Πελοπόννησο. Οι Τουρκοαιγύπτιοι

ρημάζουν το Μοριά, Ο Κολοκοτρώνης σ' αυτήν την τόσο δύσκολη για

την Επανάσταση ώρα είναι φυλακισμένος, Τα αδελφοκτόνα πάθη, οι

αλλεπάλληλες συμφορές. ο αδίστακτος κομματισμός και οι δολοπλοκίες

έχουν φέρει τη χώρα στο χει.λος του γκρεμού!

Ένα χρόνο αργότερα, τον Απρίλη του 1826. πέφτει στα χέρια του

Κιουταχή και το ηρωικό Μεσολόγγι. Ακολουθεί η τρομακτική ερήμωση

ολόκληρης της Ρούμελης, Οι κάτοικοι. όσοι γλίτωσαν το μαχαίρι των

Τούρκων, αποκαμωμένοι, πεινασμένοι και απογοητευμένοι προτιμούν

την «προστασία» και την αμνηστεία που τους υπόσχεται ο παμπόνηρος

Κιουταχής, Δυστυχώς, δεν έλειψαν κι εκείνοι, ανάμεσά τους και κάποιοι

προσκυνημένοι καπεταναίοι, που, μη έχοντες ιδιαίτερο λόγο να θυσιά

ζουν τα συμφέροντά τους για κάτι αβέβαιο, διέσπειραν το πνεύμα της

ηττοπάθειας και του ραγιαδισμού και συνεργάστηκαν με τον Κιουταχή!

Μέσα σ' αυτή την πνιγηρή ατμόσφαιρα της φοβίας και της τρομοκρα

τ(ας ένας μόνο δεν δειλιάζει. Ο ΚαραΤσκάκης! Τρέχει στο Ναύπλιο και

ζητεί να του δώσουν στρατό, Οι αντίπαλοι του, που τόσο τον κατέτρεξαν,

δεν τολμούν πια να τον ταπεινώσουν. Η κυβέρνηση βλέπει ότι είναι ο

μόνος που μπορεί να σώσει την πατρίδα από την καταστροΦή. Γι' αυτό,

ύστερα από πρόταση του Ζα{μη, στις αρχές Ιουλίου 1826, τον ανακηρύσ

σει αρχιστράτηγο.

Με πλήρη συναίσθηση ευθύνης απέναντι στην πατρίδα καλεί κοντά

του όσους θέλουν να πολεμήσουν μαζί του. Οι ψυχές των παλικαριών

ηλεΚΤΡίζονται, Πολυάριθμοι αγωνιστές μαζεύονται αυθόρμητα γύρω

του με κοινή απόφαση να πειθαρχούν μόνο στον καπετάνιο τους. Ο

Καρα'ίσκάκης επιβάλλεται στους συντρόφους του με την προσωπική του

ανδρεία και την αγάπη του σ' αυτούς. Έχει εμπνεύσει τόση εμm.στoσύνη

και αφοσίωση στους συμπολεμιστές του, ώστε να αισθάνονται την ανά

γκη και να είναι αποφασισμένοι να θυσιαστούν ακόμα και για τον αρχη

γό τους,

Αναχωρεί αμέσως από το Ναύπλιο, περνάει τον Jσθμό και φτάνει στην

Ελευσίνα. Στόχος του η λύση της πολιορκίας της Ακρόπολης, του μόνου
QΧυρoύ στο οποίο κυμάτιζε η επαναστατική σημαία. Ο Κιουταχής βιαζό

ταν να την καταλάβει, πριν φτάσει ο Καρα'ίσκάκης. Έπρεπε όμως να
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κρατηθεί πάση θυσία το κάστρο ελεύθερο. γιατί αλλιώς το νέο κράτος θα

περιοριζόταν στην Πελοπόννησο. Η αγγλική διπλωματία αυτόν τον

στόχο είχε ...
Στην Ελευσίνα είναι κι ο γάλλος συνταγματάρχηςΦαβιέρος με τους

ταχτικούςτου. Όλη η δύναμη περνάειτις 4.αχ> άνδρες.Θέλουννα συνερ

γασθούνστην αντιμετώπισητου Κιουταχή,μα διαφωνούνστο σχέδιο επι

θέσεως. Ο Φράγκος θέλει να χτυmιθoύνκατά μέτωπο, ενώ ο Kαριiίσκά

κης προτιμάειτο ταμπούρωμαστις παρυΦέςτου Χα'ίδαρ(ου.

Την πρώτη μέρα το σχέδιο του Καρα'ίσκάκη πετυχαίνει. Ο Κιουταχής

δεν μπορεί να"χρησιμο:ποιήσειτο l.JfJUκό στις πλαγιές και οι ταμπουρωμέ

νοι πολεμιστές συντρίβουντους Τούρκους που ορμάνε καταπάνω τους.

Ο Φαβιέρσς όμως επιμένει στις απόψεις του κατά τρόπο περίεργο και

ύποmο.Την άλλη μέρα οι τούρκοιιππείς κατακόβουντους ταχτικούςτου

στα ισιώματα του χαίδαρίου. Ο Καραίσκάκης οργισμένος τον υβρίζει

χυδαιότατα και τον αναγκάζεινα Φύγει για τη Σαλαμίνα.

Ομως το κακό το είχε κάνει ο Φράγκος! Οι πολεμιστές του Καρα'ί

σκάκη πανικοβάλλονται.Οι σκόπιμες διαδόσεις της τουρκικής «πέμπrης

Φάλαγγας», ότι σε λίγο ο Κιουταχής θα σαρώσει το στρατόπεδο των

Ελλήνων, δηΜWυργoύν σύγχυση και ατμόσφαιρα λιποταξίας. Στο αξιο

θρήνητο αυτό θέαμα της Φυγής και της αυτοδιάλυσηςτου στρατού, που

τόσο μόχθησε για να τον συγκροτήσει, μόνο ο Αρχιστράτηγος μένει

ψύχραιμος. Κοιτάζει κατάματα αυτούς που τον εγκαταλεΙΠΟυν και

φωνάζει: «Πηγαίνετε όπου αγαπάτε, Ο Καρα'ίσκάκης θα μείνει στη

θέση του και ας χαθή, 'Οταν όμως σας ρωτήσουντι εκάματετον αρχηγό

σας, ειπέτε τους ότι τον παραδώσαμεεις τους εχθρούς,διότι δεν ηθέλη·

σε να γίνει αρχηγός της λιποταξία;»,

Τα λόγια του και η σθεναρή στάση του φέρνουν αποτέλεσμα. Μετα

νιωμένοι ξαναγυρίζουν στο στρατόπεδο. Η στεντόρεια φωνή του είχε

μαγέψειτους πολεμιστέςτου και τους ξαναέφερε κοντά του,

Στο μεταξύ ο φρούραρχοςτης Ακρόπολης Γιάννης Γκούρας σκοτώ

νεται. Το ηθικό της φρουράς κλονίζεται. Το κάστρο κινδυνεύει, ΚΙ ο

Καρα'ίσκάκηςπου ήξερε πως, αν σταματούσε να κυματίζει στον Παρθε

νώνα η σημαία της επανάστασης,η Ρούμελη θα κινδύνευε «ν' αποκλει

σθεί των ορίων του μέλλοντος να ιδρυθεί ελληνικού κράτουρ), (Χέρ

τσβεργ, Ιστορία της ελληνικής επαναστάσεως τ. Γ', σ. 94, Φωτιάδη τ. Γ'

σ. 290) επιχειρεί και κατορθώνει, στις 11 Οκτωβρίου 1826, να ενισχύσει

τους πολιορκημένους της Ακρόπολης με 400 νοματαίους υπό τον ήρωα

της Εύβοιας Κρι<ζώτη.

Ο επόμενος μεγάλος στόχος του ήταν το ξεσήκωμα της Ρούμελης.

Όσο οι αποκαμωμένοι Ρουμελιώτες δεν ξανάπαιρναν τα ντουφέκια κι

όσο ο Κιουταχής θα μπορούσε να ανεΦοδιάζεται από τη Χαλκίδα και τη

Λαμία οι υπερασπιστές της Ακρόπολης δε θα άντεχαν και θα υπέκυπταν.
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Γι' αυτό αποφασίζεινα ξεσηκώσειή να τιμωρήσειτους προσκυνημένους

και να κόψει τον ανεφοδιασμότου Κιουταχή.Με προσκυνημένηΡούμε

λη τίποτα δεν θα επιτυγχανόταν,Ο κυματοθραύστηςπάνω στον οποίο

κάθε φορά έσπαζαν τα μούτρα τους οι ορμητικά κατερχόμενοιπρος το

Μοριά Τούρκοιέπρεπε να ξαναορθωθεί.

Ομως η επιχείρησηαυτή δεν ήταν εύκολη. Κι αυτό γιατί δεν είχε μόνο

ν' αντιμετωπίσειτους Τούρκους.Ο Γιάννης Βλαχογιάννης(ο Επαχτίτης)

γράφεισχετικώς γι' αυτή τη δύσκολη επιχείρησητου Καρα'ίσκάκη: «Διο

ρισμένος αρχιστράτηγοςτης Στερεάς Ελλάδος, κίνησε ο Καρα'ίσκάκης

απ' τ' Ανάπλι. Σείστηκε η προσκυνημένη Ρούμελη, ακούοντας το βήμα

του να προχωρεί.Τρομερέςήταν οι διαταγέςτου στους προσκυνημένους

καπεταναίους».Να το τραγούδιτο ιστορικό:

«Τ@έμουντα. κάστ@α,τ@έμουντα βιλαέτια,

τ@έμει κι η μαύ@η Ρούμελη για τον Κα@α·ίσκάκη».

Η λα'ίκή Μούσα θέλει τον ΚαραΤσκάκη να απευθύνεταιστους προ-

σκυνημένουςμε τούτα τα λόγια:

«_ Σ' εσένα, Μήτσο - δαίμονα, Αντ@έαφαντασμένε,

Σταμούλη Τάτσο κε@ατά, Τιολντάση απ' τη Ρεντίνα.

Κι εσύ, Πεσλή, κατάντησες σαν τον Α@απογιάννη,

να κάθεσαι 010 Λιάσκοβονα καθα@ίζεις:μήλα».

Δεν απευθύνεταιόμως μόνο προς τους προσκυνημένουςκαπεταναί

ους. Σκληρόςκαι άτεγκτοςτιμωρός σ' αυτούς που προσκύνησαν,στοργι

κός όμως προστάτης αυτών που δεινοπάθησαν. Κατηγορηματικόςκαι

προςτους αξιωματικούςκαι συμπολεμιστέςτου συνιστάνα δείξουνστορ

γή στο Λαό. που 'χε αποκάμει: «Πώς θέλουν έλθει με μας οι κάτοικοι

των επu@χιών,εάνεμείς Φε@όμαστεκι από τους Τού@κουςΧΕι@όΤΕ@α;»,

τους λέγει.

Στις 25 Οκτωβρίου 1826 ο ΚαραΤσκάκης αΦήνει την Ελευσίνα, χτυπά

ει τους ταμπουρωμένους Τούρκους στην Δόμβραινα και βιάζεται να φτά

σει βορειότερα. Ο Κωλέττης είχε νικηθεί στην Αταλάντη και ο τόπος

σίγουρα τώρα θα ερημωνόταν απ' τον νικητή ΜουσταΦάμπεη. Τότε

«έδειξεν - γράφει ο Παπαρρηγόπουλος - ότι είχε έμφυτον του αληθούς

στρατηγού των ευφυίαν», γιατί σημάδεψε καλά το στόχο του. Στο Δίστo~

μο, πριν καλά καλά ξεκουραστεί, ακούει ένα λαχανιασμένο καλόγηρο

απ' το μοναστήρι της Δαύλειας να τον πληροφορε(: «Λογαριάζουν, καπε

τάνιο. αύριο να διαβούν από την Ράχοβα (οι Τούρκοι του ΜουσταΦά

μπεηΥ και να τραβήξουν για τα Σάλωνα, να χτυπήσουν τους δικούς μας

που έχουν μπλοκαρισμένους τους Τούρκους στο κάστρο».

Ενεργεί κεραυνοβόλα. Στέλνει ένα μέρος της δυνάμεώς του στην Αρά

χοβα κι αυτός πιάνει το Ζεμενό. Οι Τούρκοι ξέγνοιαστοι ύστερα από λίγο

Ι, Ορισμένοι Ύρόφουν Μουστάμ.πεη.
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μπλοκαρίζονται. Η ορμή των επαναστατών κι ο χειμώνας της 26ης Νοεμ

βρίου τους αποδεκάτισαν. Η Αράχωβα γίνεται ο τάφος του ΜουσταΦά

μπεη. Ο Καραίσκάκης κερδίζει μια λαμπρή νίκη.

Μετά τη συντριβή των Τούρκων στην Αράχωβα, την αποστολή ενι.

σχύσεων στην Αμφισσα. την οχύρωση του Διστόμου ο Καραίσκάκης

«αποΦάσισε», καθώς σημειώνει ο γραμματέας του Δημήτριος Αινιάν, «να

καταλάβει τη Βελίτσα (ΤιΟορέα), με στρατιωτικήν δύναμιν. επί σκοπώ

του να βλάψει τους εις Δαύλειαν εχθρούς και (από εκεί) να δυνηθεί να

συνεννοηθεί με τα Ολύμπια στρατεύματα. προς τα οποία είχε γράψει και

κατ' ευθείαν και δια μέσου της Κυβερνήσεως, δια να επανέλθωσι πάλιν

εις Ταλάντιον,), Έστειλε, λοιπόν. δύναμη από τριακοσίους άνδρες, με

αρχηγούς το Γιώργο Δυοβουνιώτη, το Γιάννη Ρούκη και το ΧριστόΦορο

Περραβό, στη Βελίτσα. Το χωριό αυτό βρίσκεται στους βόρειους πρόπο

δες του Παρνασσού. Κάτω απλώνεται η κοιλάδα του άνω βοιωτικού

Κηφισσού και μπορεί κανείς να κατοπτεύει από κει και να ελέγχει το

δρόμο από Ζητούνι (Λαμία), την κορυΦή της Φοντάνας, του κατωφερι

κού δρόμου προς το Μόδι και Τουρκοχώρι (τότε) μέχρι τον Κραβασαρά

(Βασιλικά) Βοιωτίας"

Η κατάληψη, συνεπώς, της θέσεως αυτής ήταν αναγκαία και είχε ιδι

αίτερη σημασία για την περαιτέρω επιτυχία των στόχων του Αρχιστρά

τηγου. Αν προλάβαιναν οι Τούρκοι της Δαύλειας να εγκαταστήσουν

φρουρά στη Βελίτσα, θα μπορούσαν να κινηθούν οι εφοδιοπομπές τους,

από Λαμία προς την Αθήνα. εύκολα. Έτσι θα ενισχυόταν ο Κιουταχής

που πολιορκούσε ασφυκτικά την Ακρόπολη και οι κλεισμένοι στο κάστρο

δεν θα άντεχαν για πολύ. Μετά την αποτυχία μάλιστα του Κωλέττη, του

Γάτσου και του Καρατάσου να καταστρέψουν τις αποθήκες των Τούρ

κων στην Αταλάντη (4-11-1826), γινόταν πλέον επιτακτική η ανάΥ..ι.η να

μπορεί ο Καρα"ίσκάκης να ελέγχει τον στρατηγικής σημασίας δρόμο

Λαμία - Φοντάνα - Τουρκοχώρι - Κραβασσαράς και εκείθεν προς την

Αθήνα.

Πράγματι οι απεσταλμένοι οπλαρχηγοί, μετά τη νίκη στην Αράχωβα,

περνώντας κατά τα ξημερώματα από την τουρκοκρατούμενη Δαύλεια,

πuρoβoλoύμενoι από τους Τούρκους, έφτασαν στη Βελίτσα και οχυρώ

θηκαν σ' αυτήν, πριν προλάβει ο εχθρός να την καταλάβει. «ο Καραί

σκάκης, πάντα κατά τον Αινιάνα, αφού οχύρωσε το Δίστομον, διορίσας

εις αυτό το σώμα του Κώστα Μπότσαρη, οδηγούμενον από τον Ι. Mπdί

ρακτάρην, και τοποθετήσαν Δειβαδίτας τινάς οπλαρχηγούς, αφού έστει

λεν εις Σάλωνα την αναγκαίαν προς πολιορκίαν δύναμιν υπό τον ΓεώΡ

γιον Δράκον. αυτός (ο Καρα'ίσκάκης) με όλον το λοιπόν στράτευμα δια

βάς από Αγόριανην και Σοβάλαν (σημ. Πολύδροσο) μετέβη την 30η

Νοεμβρίου εις Bελίτζαν~>. Δύο στόχους είχε η εκεί μετάβασή του: πρω

τον να έρθει σε επαΦή με τους Ολυμπίους, ώστε να τους πείσει να επανα·
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λ' βουν την επιχείρησή τους κατά της Αταλάντης,και δεύτερον«να προ

!;~νήσει τινά βλάβην εις τα διαβαίνοντα εκείθεν εχθρικά στρατεύματα»
(Aι~ιάν). Ο Σπυρίδων Τρικούπης γράΦει σχετικώς: «Εσκόπευε δια του

ινήματος τούτου να εμποδίσει την από Θεσσαλίας σιταγωγίαν και να

~oσβάλειτους κατέ~oντας τ~ ~αύλιαν, την μον1, τής Ιερουσαλήμκαι
την φοντάνανεχθρους» (κεφ. .::.Δ , σ. 93).

Στις 5 Δεκεμβρίου πληροφορείται ότι εχθρικό σώμα από 700 περίπου

στρατιώτες με αρχηγούς τον Μεχμέτ πασά και τον Οσμάν Κόρτζαν,

συνοδεύοντας 2000 ζώα που μετέφεραν από το Ζητούνι (Λαμία) εΦόδια

στην Αθήνα, επρόκειτο να περάσει τη Φοντάνα. Ο Χριστόφορος Περ

ραιβός διέσωσε την εξής σχετική πληροφορία: «Παρουσιασθείς εις

Έλλην εκ Δαμάστας (χωριό κοντά στη Λαμία, στους πρόποδες του Καλ

λιδρόμου) εξεφράσθη προς τον αρχηγόν κατ' ιδίαν ως εξής: «Γενναιότα

τε Αρχηγέ, την Jιροχθές έφτασαν εις το Ζητούνι έως δύο χιλιάδες ζώα

φορτηγά κομίζοντα τροΦάς και διαΦόρους πραγματείας δια τας Αθήνας.

Τοιαύτα μέλλουν να διαβώσιν από Φοντάναν και Τουρκοχώρι, τα

συντροφεύουν όμως έως 500 τούρκοι ιππείς υπό την οδηγίαν του Οσμάν

μπέη Κόρτζα. Στοχάζομαι ότι αύριον θα τους ίδητε καταβαίνοντας από

τη Φοντάνα δια ToUQxoxiliQI».
Την πληροΦορία αυτή ο Αρχηγός κοινοποίησε αμέσως στους καπετα

ναίους, τους οποίους κάλεσε να συσκεΦθούν και να αποΦασίσουν. Ομό

φωνα αποΦάσισαν να τους χτυπήσουν μεταξύ Φοντάνας και Toυρκoχω~

ρίου, <ι<όπου η οδό; είναι στενή, δασώδη; και κατωφερή;, διαρκούσα

περί την μίαν και επέκεινα ώραν το μήΚΟζ» ,γράφει ο Χριστόφορος Περ

ραιβός.

Στα χαράματα της 7'1~ Δεκεμβρίου έφτασαν στο Τουρκοχώρι, κρύ~

φτηκαν στα ερείJnα του χωριού, ενώ το ιππικό έπιασε την πλευρά προς το

Μόδι.

Καθώς μας πληροφορεί ο Σπυρίδων Τρικούπης, «την επαύριον έφτα~

σαν οι Τούρκοι μηδόλω; υποπτεύοντε; ότι εχθροί κατείχαν το χωρίον,

Οι Έλληνε;, προμαχούντο; του Καραϊσκάκη εφίππου, επέπεσαν αίφνη;,

του; διεσκόρπισαν aπρoετoίμαστoυ;' του; κατεδίωξαν, εφόνευσαν 30
και επήραν υπέρ τα 1000 σκεποφόρα ζώα»,

Ο Χριστόφορος Περραιβός, που έλαβε μέρος στη μάχη, την περιγρά

Φει με περισσότερες λεmομέρειες. «Κατά την όγδοην ώραν εζύγωσε

ε~J1ροσθοΦυλακή πλησίον του Τουρκοχωρίου, συγκειμένη από πεντήκο

wιτα σχεδόν ιππείς' ιδούσα ικανούς στρατιώτας καθημένους και μη yνω~

ρίζουσα αυτούς, έπεμψε δια πληροφορίαν της πέντε ιππείς να τους ερω

rnσωσιν' οι Έλληνες χωρίς να τους δώσουσι τινά απόκρισιν ουτ' ευκαι

ρίαν εις αυτούς να παραταχθώσιν εις μάχην, αναστάντες άπαντες ώρμη

σαν κατ' αυτών" εκπλαγέντες οι Τούρκοι από το απροσδόκητον συμβάν
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ετράπησαν ατάκτως εις τα oπiσω- αλλ' επειδή η οδός ήταν στενή, γεμάτη

από φορτηγά ζώα. παρημελημένα από τους κυρ(ους των δια του Φόβου.

δεν εδύναντο να διαβαίνωσιν ευκόλως Φθάσαντες διωκόμενοι συσσω

ματωθέντες πεζοί τε και ιππείς αντέστησαν και ώρμησαν κατά των Ελλή

νων' εκεΙ δεν ευρέθησαν παρά δώδεκα ιππείς, μεταξύ των οποίων και ο

Καρα"ίσκάκης (έφιππος), και εννέα πεζοί Έλληνες».

Οι λοιπο( λαφυραγωγούσαν και καταδιωκαν τους Τούρκους που

είχαν καταφύγει στα γύρω δάση και στις κοιλάδες. Στην αντεπίθεση των

Τούρκων οι συμπολεμιστές του Καρα"ίσκάκη υποχώρησαν «περί τα εκα

τόν βήματα αντιμαχόμενοι και ζητούντες μεγαλοΦώνως επικουρίαν}>. Η

στιγμή ήταν κρίσιμη για τους Έλληνες. Θα νικούσαν δε σι Τούρκοι. αν σι

οπλαρχηγοί Γιώτης Δαγκλής και Νάσης Κουτσονίκας, που βρέθηκαν

κοντά και άκουσαν τη φωνή του Αρχηγού, δεν έτρεχαν να βοηθήσουν.

Έτσι η εm.δρoμή των Τούρκων αναχαιτίσθηκε. Σ' αυτή την κρίσιμη μάχη

διακρίθηκε « κατ' εξοχήν ατρόμητος ο Γιώργος Τζαβέλλας, ριψοκινδυ

νεύσας πρώτος κατά των εχρθών- ο Αρχηγός έτρεχε δρομέως εφ' ενός εις

άλλο μέρος ελ.έ:'(f..ων, προσκαλών και ερεθίζων τους Έλληνας να νικήσω

σι πρώτον και έπειτα να λαφυραγωγήσωσιν, προθύμως διώκοντες τους

εχθρούς έως της κορυφής της Φοντάνας»). όπου υπήρχε τουρκική φρου

ρά οχυρωμένη σε δύο πύργους.

~<Πoλλoί Έλληνες, Θεσσαλοί και Μακεδόνες, κύριοι των φορτηγών

ζώων, ευρέθησαν εις αυτήν την περίστασιν- εξ αυτών τινές εδραπέτευ

σαν, άλλοι ποιούντες το σημείον του σταυρού απέφυγον τον θάνατον. οι

δε κατά κακήν τύχην, συσσωματωθέντες με τους Τούρκους, εφονεύθη

σαν και επληγώθησαν»). Ο Καρα'ίσκάκης στη δεύτερη και πιο επικίνδυνη

Φάση της μάχης σκότωσε «ιδία χειρί» τον αρχηγό του τουρκικού απσ

σπάσματος. όπως γράφει ο ΚωνΙνος Παπαρρηγόπουλος, ενώ ο Σπυρίδων

Τρικούπης αναφέρει πως ο Αρχιστράτηγος πολέμησε για πρώτη φορά

έφιππος και ότι του άρεσε τόσο πολύ, ώστε έκτοτε δεν αποχωρίστηκε

ποτέ το άλογό του στις μάχες!

Την εικόνα αυτή της αναμέτρησης και τα αποτελέσματά της μας δίνει

ο ίδιος ο Kαριiίσκάκης στην αναφορά του προς τη Σεβαστή Διοικητική

Επιτροπή, που είναι δημοσιευμένη στη Γενική Εφημερίδα της Ελλάδος,

με ημερομηνία 22 Δεκεμβρίου 1826 και αριθμό 14.
ΓΕΝΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Αριθ. 14, Εν Αιγίνη. Τετάρτη, 22 Δεκεμβρίου 1826
Προς την Σεβαστήν Διοικητικήν Επιτροπήν

... Αλλ' εξαίΦνης μας εφάνη την 7ην του μηνός κάποιος Χασάν 
μπέης Κορτζαίος. και ο υιός του διαβοήτου Παισόμπεη Μεχμέτ Πασάς,

έχοντες υφ' εαυτούς έως χιλίους και πεντακοσίους, ερχόμενοι εκ Ζητου

νίου. και υπάγοντες εις το στρατόπεδο του Κιουταχή, δια τούτο και έφε-
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364 Πα..mναγιώτου Τριαντάφυλλος

ρον μεθ' εαυτών πολλοτάτας ζωοτροΦίας και διαΦόρους άλλας πραγμα

τείας. ΑΦήκαμεν τους εχθρούς, και κατέβησαν έως εις Τουρκοχώρι, δύο

περίπου ώρας απέχον της Βελίτζας, και τότε ορμήσαμεν προς αυτούς, και

αφ' ού εφονεύσαμεν περί τους διακοσίους, και άλλους τόσους επληγώ

σαμεν, ετρέψαμεν τους άλλους εις αισχράν φυγήν και τους εδιώξαμεν

έως εις Μπουδουνίτζαν,εστερήσαμεν προσέτιτους εχθρούς έως χίλια και

πεντακόσια ζώα φορτωμένα τροΦάς και παντοειδή άλλα αναγκαία του

στρατοπέδου, και οι στρατιώται υπερπλούτησαν εκ των πολλών και

πλουσίων λαΦύρων, επληγώθηκαν δε και εκ των ημετέρων δύο μόνον. Ας

πανηγυρίση, λοιπόν, το Έθνος και αυτήν την νίκην, και ας προσΦέρη

δόξαν εις το ύψιστον και η σεβαστή Διοίκησις ας είναι εύελmς ότι εντός

ολίγου θέλει χαροποιηθεί και δι' άλλων λαμπρών και σημαντικών νικών

κατά του εχθρού.

Μένομεν κτλ.

Ν. Φαρμάκης

1ωάν. Ρούκας

Γαρδικιώτης Γρίβας

Μήτρος Τριανταφυλ/ου

Κων. Καλύβας

Γεωργ. τζαβέλας

Δημ. Μακρής

Γεώργ. Δυοβουνιώτης

Βασ. Μπούσγος

Εκ του κατά την Βελίτζαν στρατoπiδoυ 8 ΔJβρίoυ 1826
Οι πατριώται

Γεωρ. Καραίσκάκης

Νικήτας Σταματελόπουλος

Λάμπρος Βέικος

Χρήστος Περραιβός

(έπονται 47 υπογραΦές)

Η νίκη αυτή των Ελλήνων στο Τουρκοχώρι το μόνο που έχει να ζηλέ

ψει απ' τα αποτελέσματα άλλων μαχών είναι ο αριθμός των νεκρών του

εχθρού. Στο Τουρκοχώρι σκοτώθηκαν 30 κατά τον Τρικούπη, 100 κατά

τον Περραιβό. που συμμετείχε στη μάχη, 200 κατά τον Καραίσκάκη, ενώ

στη Γραβιά, στα Βασιλικά και στο Μαρτίνο αργότερα σκοτώθηκαν πολ

λές εκατοντάδες. ημως το αποτέλεσμα είναι εξ ίσου σπουδαίο. Όπως ο

Αντρούτσος στη Γραβιά και οι Δυοβουνιώτης, Πανουργιάς και Γκούρας

στα Βασιλικά ματαίωσαν την προς το Μοριά προέλαση των Τούρκων,

έτσι και η νίκη του Καραίσκάκη και των συμπολεμιστών του στο Τουρ

κοχώρι εμπόδισε τον ανεφοδιασμό των Τούρκων στη Δαύλεια. στο

Δίστομο και στην Αθήνα, με όλες τις δυσμενείς γι' αυτούς συνέπειες·.
Ο Καρα'ίσκάκης συνεχίζει την προέλασή του. Η Ρούμελη συνέρχεται

από το λήθαργο και τη νάρκη. Ο Φιλοτουρκισμός χτυπιέται αποΦασιστι-

Μετά την τροπή των εκ Ζητουνίου ερχομενων Τούρκων, υπήγαν την ογδόην τo~

μηνός περί την ενάτην ώραν εις Τουρκοχώρι 350 ....,πείς εκ Δαυλίας. Ο οτρατηγός Καροι

οκάκης παραλαβών είκοοι τρεις μόνον ....1Πείς και εκατόν πεζούς, υπήγεν εναντίον, αυτων ,

και ουγκροτήσας προς αυτούς πόλεμον, όοτις διήρκεοεν έως της πρώτης ώρας της νυκτος,

εν(κηΟt'V και έτρεψεν τους εχθρούς εις φυγήν μετά μεγάλης αυτών βλάβης.
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χά. Την ηποπάθειαδιαδέχονταιτο θάρρος και η αυτοπεπο(θηση.Σ' όλα

τα στρατηγικά σημεία εγκαθίστανταιφρουρές. Η Ρούμελη περνάει κάτω

απ' τον έλεγχο της επανάστασης. Η σημαία της ελευθερίας κυματίζει

παντού. Η αποστολή του Καραίσκάκη έχει m:τύχει τους στόχους της!

Ο Αρχιστράτηγοςαπό τις 30 Δεκεμβρίου σε γράμμα του προς ,<τους

επιτρόπους αδελφούς Ψαριανούς», με τους οποίους τον συνέδεε ξεχωρι

στή φιλία, τους προανήγγειλε την απόφασή του να κατεβεί στην Απική,

για να αναμετρηθεί από κοντά πια με τον Κουταχή. «Αφού κάμω και

επαναστατήσουν», τους έγραφε, «όλαι αι επαρχίαι της Στερεάς Ελλάδος,

τότε μαζί με όλους τους ενταύθα συναγωνιστάς μου, στρατηγούς και

οπλαρχηγούς, θέλει εmστρέψωμεν οπίσω κατά το μέρος των Αθηνών, και

να χύσωμεν και την ρανίδα του αίματος μας εις τα ιερά εκείνα χώματα,

όπου ή ημών τα κόκκαλα θέλουν μείνει εις εκείνην την κινδυνεύουσαν

πόλιν των Αθηνών ή του αλαζόνος Κουταχή».

Δυστυχώς, για την Επανάσταση, έμειναν τα δικά του κόκκαλα στη γη

της Αττικής, πριν προλάβει να ολοκληρώσει την αποστολή του.

Ο Ήρωάς μας, που ξεπήδησε απ' τα σπλάχνα του Λαού, ως καρπός

της δίνης των μεγάλων γεγονότων, έπεσε στην πιο κρίσιμη για την Επα

νάσταση ώρα!

Τον δολοΦόνησαν! ...

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

(ενδεικτική)

Αινιόνσς, Δ. «1-1 Βιογραφια του Στρατηγού Καρα'ωκάκη (1834)>>, επιμέλεια: Εμμα

νουήλΠρωτοψάλτη.1955.

Ασπρέα, Γ... 1-1 Μεγάλη Πολιορκια της Ακροπόλεως Αθηνών», 1826 - 1827.
Βλαχογιόννη Γιάwη: ",Γεώργιος Καρα·ίσκάκης. Βιογραφική Αρχειακή Μελέτη» ,

Αθήναι 1945.
Κοκκ(νου Διονυσίου: «1-1 Ελληνική Επανάσταση» τ. Δ'.

Παπαναγιώτου Τριαντ.: «1-1 Φθιώτις στο '2 Ι », Αθήναι 197 J.
Παπαρρηγoπoiιλoυ, Κων.: "Καρα'ίσκάκης"., Αθήναι 1889.
Περραιβού, Χρίστου: «Απομνημονεύματα πολεμικά διαΦόρων μαχών.. και κατά την

ΑνατολικήΕλλάδααπό το 1820 μέχρι το J829» Αθήναι 1836.
Τρικούπη, Σπυρίδωνος: «Ιστορία της Ελληνικής Επαναστάσεως», Αθήναι 1879.
Φωτιάδη, Δημ.: «1-1 Επανάσταση του Eικoσι,bΎα», 197 Ι - 72.
Φωτιάδη, Δημ.: «Καραϊσκάκης».

Χέρτσβεργ .. Ιστορία της Ελληνικής Επαναστάσεως», τ.Γ'.
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ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Γεννήθηκε (1931) στην Άγναντη Λοκρίδας, όπου

τελείωσε το δημοτικό σχολείο. Αποφοίτησε (] 950) από

το Γυμνάσιο Αταλάντης. Απέκτησε πτυχίο (1952) της

Παιδαγωτικής Ακαδημίας Λαμίας, mυχίo (1958) της

Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών (Τμή

ματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας), πτυχίο (1977) της

Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών (Τμή

ματος ΦιλοσοΦίας). Υπηρέτησε ως δάσκαλος (1957 - 1960) στη Δημοτική

Εκπαίδευση, ως φιλόλΥος καθηγητής (196] -] 973) στη Μέση Εκπαίδευση.

Δίδαξε παράλληλα, με ανάθεση. στην Παιδαγωγική Ακαδημία Λαμίας

(1966-1973). Υπηρέτησε ως μόνιμος καθηγητής Φιλολογίας (1973-1991)
και ως διευθυντής (1983-]991) στην Παιδαγωγική Ακαδημία Λαμίας.

Δίδαξε επίσης (1987-] 9920 στη Σχολή Επιμόρφωσης Λειτουργών Δημοτι

κής Εκπαίδευσης (ΣΕλ.Δ.Ε.) Λαμίας και στο Μαράσκλειο Διδασκαλείο

Δημοτικής Εκπαιδεύσεως Αθηνών (Ι 992-93), από το οποίο και συνταξιο

δοτήθηκε ως ειδικός πάρεδρος Φιλολόγων του Παιδαγωγικού Ιστιτού

του. Έλαβε μέρος στο παιδαγωγικό συνέδριο Παιδαγωγών Ακαδημιών,

που οργάνωσε (Ι 979) η Παιδαγωγική Ακαδημία Κύπρου στη Λευκωσία,

καθώς και σε άλλα εκπαιδευτικά και επιστημονικά συνέδρια. Συνέγραψε

βιβλία και δημοσίευσε σε διάφορα περιοδικά και εφημερίδες πολλά

άρθρα και μελέτες. Πραγματοποίησε πολλές διαλέξεις και ως δάσκαλος

Φιλόλογος και ως καθηγητής Μέσης Εκπαίδευσης και ως καθηγητής και

διευθυντής της Παιδαγωγικής Ακαδημίας Λαμίας. Διετέλεσε έκτακτος

εmμελητής αρχαιοτήτων Φθιώτιδος (1966 -1971 και 1974 Κ.ε.) και αγωνί

στηκε και για τη διάσωση των αρχαιοτήτων (σωστικές και άλλες ανα

σκαΦές) και για τον εμπλουτισμό της Αρχαιολογικής Συλλογής και για

την ίδρυση του Αρχαιολογικού Μουσείου Λαμίας. Εισηγήθηκε, ως επι

μελητής αρχαιοτήτων, την ίδρυση του Τοπικού Ιστορικού Αρχείου

Λαμίας (1968), το οποίο ιδρύθηκε (1973) και λειτουργεί ήδη. Πρωτοστά

τησε στην ίδρυση μορφωτικών και επιστημονικών συλλογών, των οποίων

υπήρξε πρόεδρος ή μέλος των διοικητικών συμβουλίων (Στέγης ΛοΚΡΙ

κών Μελετών, Εταιρείας Φθιωτικών Σπουδών, Συλλόγου Λογοτεχνών &
ΣυγγραΦέων Φθιώτιδας κ.α.) Είναι εταίρος της Ελληνικής Λαογραφικής

Εταιρείας και ασχολείται σήμερα με τη διοίκηση της Δημόσιας Κεντρικής

Βιβλιοθήκης Λαμίας (1994 κ.ε.), της οποίας είναι μετακλητός πρόεδρος,

ενώ παράλληλα αρθρογραφεί στον tomxb Τύπο (ημερήσιο και περιοδι

κό) και διδάσκει, κατά διαστήματα. στο περιφερειακό Επιμορφωτικό

Κέντρο (Π.Ε.Κ.) Λαμ(ας.
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ΕIΣΗrΗΤΗΣ

Παρασκευιώτης Γεώργιο;

Φιλολόγος Διδακτορικός φοιτητής στο Πανεπιστημιο Leeds
(Μ. Βρεταννίας). γπότσοφος το" ι.κ.γ.

θΕΜΑ

«Το ιστοσικό παράδειγμα της μάχης των θερμοπυλών

στη λατινική λογοτεχνία»

Η
πολεμική αναμέτρηση που έλαβε χώρα στην περιοχή των Θερμο

πυλών το 480 πΧ. ανάμεσα στους Έλληνες και τους Πέρσες απο

τέλεσε.πηγή έμπνευσης και σημείο αναφοράς για τους αρχα(ους Έλληνες

συΥγραφεις. Μια προσεκτική ανάγνωση των κειμένων της αρχαίας ελλη

νικής γραμματειας απσκαλύmει ένα αξιόλογο αριθμό αναφορών στο

συγκεκριμένο ιστορικό γεγονός. Ωστόσο, αυτές οι αναφορές δεν ε!lΦανί

ζονται αποκλειστικά σε έργα ιστορικού περιεχομένου ι αντίθετα, η

παρουσία τους είναι ιδιαίτερα συχνή και σε άλλα ποιητικά ή λογοτεχνικά

ε(δη. όπου η διάθεση του εκάστοτε συγγραΦέα σχετίζεται περισσότερο με

την εξύμνηση του ηρωισμού και της αυταπάρνησης των πρωταγωνιστών

της μάχης των Θερμοπυλών, παρά με την απλή παράθεση ιστορικών ή

στρατιωτικών λεπτομερειών? Γίνεται, λοιπόν, άμεσα κατανοητό ότι το

Οέμα της μάχης των Θερμοπυλών, εΙτε ως πηγή έμπνευσης είτε ως μέσο

αναφοράς σε υψηλές αξιες και ιδανικά, απολάμβανε το θαυμασμό και

την εκτίμηση των αρχαΙων Ελλήνων δημιουργών και κατά συνέπεια

κατέχει μια ιδιαΙτερα σημαντική θέση στην ιστορία της αρχαΙας ελληνι

κής γραJ.ψατoλoγΙας. Από την άλλη πλευρά, όμως, σχεδόν άγνωστη

παραμένει η θέση του (διου θέματος στα έργα της λατινικής γραμματεί~

ας. όπου η πολεμική αναμέτρηση των Θερμοπυλών εμφανίζεται κυρΙWς

με τη μορΦή του ιστορικού παραδε(γματος._1 ΑντικεΙμενο, λοιπόν, της

• Το κε(μενο που ακολουθεί αποτελεί ελαφρώς βελτιωμένη έκδοση ανακοίνωσης. η οποία

παρουσιάστηκε στο 40 εmστημονικόσυνέδριο Φθιωτικής Ιστορίας στη Λαμ(α το Νοέμ

j\Qιo του 2007. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τα μέλη της οργανωτικής εmτροπής του συνε

δρ(ου κ.κ. Μακρή Ιωάννη και Καραναστάση Αναστάσιο για τη θετική τους ανταπόκριση

στην πρόταση του παραπόνω θέματος. Επίσης τον Δρ. Μιχαλόπουλο Χαρίλαο για τις

noλίιτιμες παρατηρήσεις του αναφορικά με το περιεχόμενο του κειμένου.

Ι. Πρβ. Π.χ. Ηροδ. 7.201-33; Θουκ. 4.36; Ξενοφ. Έλλην. 6.5,43; Διοδ. Σικ. 11.5,4εξξ.

2. Πρβ. Π.χ. Αριστοφ. Λυσ. Ι 254εξξ.; ΙΛυσ.] Έπιταφ. 30-2; Ισοκ. Πανηγ. 90. Φιλιππ.

IΑ7-8. Αρχιδαμ. 99-100. ΠαναΟην. 187; Λυκουργ. Κατα Λεωκρ. 108-9; Παλ. λνΟ. 7.
249.301.437; Επικτ. Ένχ. 2.20.26; Παυσ. 3,4.7.
3. Μοναδική εξαίρεση ε(ναι η περίπτωση του πρεσβύτερου Σενέκα. όπου το γf:'{ονός της
~xης των Θερμοπυλών αποτελε( το θέμα μιας ρητορικής άσκησης (declWIiαιio) και συγκε

~ψίνα της δεύτερης Suasoιia (πειστικός λόγος). Αξίζει. βέβαια. να σημειώσουμε ότι η
περιοχή των Θερμοπυλών όπως και η ιστορική προσωπικότητα του Λεωνίδα εμφανίζο-
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παρούσας μελέτης είναι να εξετάσει την εμφάνιση του γεγονότος της

μάχης των Θερμοπυλών στα κείμενα της λατινικής λογοτεχνίας με απώ

τερο σκοπό να αναδείξει την παρουσία του συγκεκριμένου πολεμικού

επεισοδίου αλλά και το ρόλο του ως ιστορικό παράδειγμα στην ιστορία

της λατινικής γραμματολογίας.

Στο σημείο αυτό και πριν ξεκινήσει η εξέταση των Λατίνων συγγρα

Φέων που μνημονεύουν τη μάχη των Θερμοπυλών στο συγγραφικό τους

έργο θα ήταν ιδιαίτερα χρήσιμη μια σύντομη αναφορό. στην έννοια του

παραδείγματος.4 Το παράδειγμα (παράδειγμα/ exemplum) αποτελεί ένα

από τα πιο σημαντικά ρητορικά μέσα τόσο του προφορικού όσο και του

γραπτού λόγου και χρησιμοποιείται κυρίως ως αποδεικτικό μέσο για να

αποσαφηνίσει και να ενισχύσει τη θέση ενός ομιλητή ή συγγραΦέα, αλλά

και ως υφολογικό στοιχείο με σκοπό να διανθίσει το περιεχόμενο του

εκάστοτε λόγου ή γραπτού κειμένου μέσα στο οποίο εμφανίζεται.\ Η απο

τελεσματικότητά του βασίζεται στο γεγονός ότι ανακαλεί παρόμοια περι

στατικά τα οποία παρουσιάζονται ως υποδειγματικοί τρόποι συμπεριΦο

ράς (παράδειγμαΙ illustrans)6 και στην άποψη ότι αυτό που συνέβη κάπο-

νται σε ποιητικές συνθέσεις (Κατσυλ. 688.54). όπως ε."tίσης και σε βιογραφικά (Νεπ.

TJIem. 3.1.1-3. 4.1.1. 8.3.3). γεωγραφικά (Πομπώνιος Μέλας 2.45.3). ε;uστημονικά

(Πλιν. ΝΗ. 4.28.10) και ιστορικά έργα (π.χ. Λιβ. 28.5.8.1 εξ., 31 .23.12.1 , 36.15.5) της

λατινικής γραμματείας. Όμως. οι αναφσρές αυτές έχουν να κάνουν κυρίως με την παρο

χή γεωγραφικών πληΡοΦοριών σχετικά με την τοποθεσία των Θερμοπυλώνή απλά ανα

Φέρονται σε διόφορα περιστατικά που έλαβαν χώρα στην ευρύτερη περιοχή. Βέβαια.

συχνές εΙναι και οι μνείες αναφορικά με τη συγκεκριμένηπολεμική αναμέτρηση, οι ωωΙ"

ες. ωστόσο, παρουσιάζονται με σύντομο και υπαινικτικό τρόπο εξυπηρετώντας κυρίως

πληροφοριακούςστόχους.

4. Η σύντομη εξέταση που επιχειρείταιεδώ προσΦέρει μια συνοπτική εικόνα αναφορικά

με την έννοια του παραδείγματοςκαι η περαιτέρω μελέτη του όρου πρέπεινα συνδυαστεί

με την ανάγνωση rm.ιwoν συγγραμμάτων. Γενικά για το παράδειγμα βλ. Π.χ. AJewell
(191 3) 5-54. CanIer (1933) 201-24. Uιmpe (1966) 1229-57, McCall (1969), Price (1975),
Demoen (1997) 125-55. L..ausberg (1998) 196-203.
5. Ο ορισμός του παραδείγματοςl e.ιemp/wn υπήρξε ένα ζήτημα που απασχόλησε ιδιαίτε

ρα τους αρχαίους Έλληνες και Λατίνους ρητοροδιδασκάλσυς. όπως μαρτυρεί άλλωστε

και η ύπαρξη πολλα."1λών ορισμών γύρω από τη συγκεκριμένη έννοια και τις βασικές της

λειτουργίες (πρβ. Π.χ. Άριστοτ. 'Ρητ. 2.20: Rhe/. adHer. 4.49.62; Κικ. Deorω. 3.53.205,
Deinven/. 1.30.49: Κο'ίντ. 5.11.6). Το θέμα δενάφησεαδιάφορουςούτε τους σύγχρονους

μελετητές (πρβ. σημ. 4), οι οποίοι διέγνωσαν τη δυσκολία ανεύρεσης ενός ακριβούς ορι

σμού του παραδείγματος (πρβ. Π.χ. Price (1975) 215). Ένα ικανοποιητικό ορισμό του

παραδείγματος προσφέρει ο Denloen (πρβ. σημ. 4 και ειδ. 147-8). ο οποίος ουσιαστικά

συνοψίζειτις βασικές λειτουργίες, το θεματικό περιεχόμενο και τη λογοτεχνική μοΡΦή του

συγκεκριμένου ρητορικού μέσου, όπως παρουσιάζονται στα αρχαία ελληνικά και λατινι

κά κείμενα σχετικά με τη ρητορική τέχνη.

6. Ο αντίστοιχος όρος όσον αφορά την άποψη ή τη θέση η οποία ενισχύεται με την παρά

θεση του παραδείγματος ονομάζεται ίιfu.Φηιιdwn και συναντάται με διάφορες μορφές στα

κείμενα των αρχαίων Ελλήνων ρητοροδιδασκάλων (πρβ. ΤΙΙ "ποκε(ιιενα. τα ι1νωτηκότα.

τι" νυν ζηΤΟ1ίμενον πραγμα, το πeαγμα. το lίπσκείμενσν ζήτημα. το α.:τοΟεικνιι6μενον. τα
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ειναι πολύ πιθανόν να ξανασυμβεί και στο μέλλον.' Η αποδεικτική λει

υργία του παραδείγματος (πίστιςl fJrobatio) χωρίζεται σε δύο επιμέρους:
W 'δ'κατηγορίες: την πειστική (το παρα ειγμα ως πειστηριο) και την προτρε-

πτική (το παράδειγμα ως μοντέλο μίμησης ή αποφυγής). Σύμφωνα με την

πρώτη κατηγορία τα παραδείγματα προβάλλονται ως ένα είδος τεκμηρί

ου με σκοπό να πείσουν ένα ακροατήριο ή ένα αναγνωστικό κοινό για

την ορθότητα της άποψης ενός ομιλητή ή ενός συγγραΦέα.1 Η δεύτερη

κατηγορία αφορά την παράθεση παραδειγμάτων με κύριο στόχο τη δια

παιδαγώγηση του εκάστοτε ακροατή ή αναγνώστη, προτρέποντας ή απο

Οαρρύνοντας αυτόν να ακολουθήσει ή να απορρίψει ένα συγκεκριμένο

τρόπο συμπεριφοράς ή δράσης που προτείνεται μέσω του παραδείγμα

τος." παράλληλα με τον αποδεικτικό ρόλο του παραδείγματος, ιδιαίτερα

διαδεδομένη είναι και η χρήση του ως σχήμα λόγου (άρετη τής λέξεωςl

uirIu~' eJocutiQnis) με άμεσο στόχο να διαποικίλει την αισθητική εικόνα του

λόγου ή του κειμένου μέσα στο οποίο εμφανίζεται (ornaIlIsl κόσμος).'''

κρατώντας την ίδια στιγμή αμείωτο το ενδιαφέρον του ακροατή ή του

αναγνώστη. Εξυπηρετώντας,λοιπόν, σε γενικές γραμμές τις παραπάνω

επιδιώξεις το παράδειγμα αναφαίνεταιτόσο στα ποιητικά όσο και στα

πεζά κείμενα της ελληνικής και λατινικής γραμματείαςκαι χωρίζεταισε

δύο βασικέςκατηγορ(ες,το ιστορικόκαι το μυθολογικόll με τη χρήσητου

πρώτου να είναι ιδιαίτερα διαδεδομένηκαθώς βασίζεταισε πραγματικά

γεγονότα.

Ο πρώτος ΛατίνοςσυγγραΦέαςπου θα μας απασχολήσειείναι ο Μάρ-

νιιν κριν6μΕνα). Για τους όρους ίl!w;lnm$/ ίifw,'ιrωι{!uιll βλ. Price (] 975) 2] 9εξξ.
7. riQf\. Π.χ. Αριστο!. ·Ρητ. 2.20.8 δμοια γαρ ώς έπi το πολιι τα μέλλοντα το{ς γεΥον6σιν.

11. 11Qf\. Π.χ. Αριστστ. 'Ρητ. 1.2.8-9.2.20.9,3.17. Ι -9: Rhet. αd. Her. 4.6.3: Κο'ίντ. 5.] Ι .5-6.
9. Η συγκεκριμένη λειτουργία του παραδείγματος, η οποία ταιριό.ζει απόλυτα με το γενι

)α/ :νοημα του όρου ως πρότυπο ή μοντέλο συμπεριφοράς (πρβ. Blumcnth31 (] 928) 391
424lσυναντό.Τα/σε μεταγενέστερους ρητοροδιδασκάλους (πρβ. Π.χ. Τρύφων σελ. 200.23
(Sp,engel 111): Κοκονδ. σελ. 24 Ι .20εξξ. (Spengcl 111): IΑιλ. Ηρωδιαν.Ι σελ. 104. 11-13
(Spengel ΠΙ); Πολυβ. Ρητ. σελ. ]07. Ι ]-13 (Spcngel 111».
]ο. Στην αρχαία ελληνική λογοτεχνική παράδοση ο συγκεκριμένος ρόλος του παραδείγ

~ιτoι;: συναντάται σε μεταγενέστερους ρητοροδιδασκό.λους (πρβ. Π.χ. Τρύφων σελ.

198,24 tSpenge] 111): [Αιλ. Ηρωδιαν.] σελ. 94. Ι 6 (Spengel ΠΙ); [Αιλ. Aρwτιδ.] σελ. 534-5
(Sp'~ngel 11): Μενανδ. σελ. 389.9εξξ. και 433.]3-15 (Spcngel IJI): Πολυβ. Ρητ. σελ.

IΙ6.15-17ן (Spengellll). Απότηνάλληπλευρό..όμως. η λειτουργίατου παραδείγματοςως

υιΡολογικό στοιχείο εμφανίζεται πιο ξεκάθαρα στα κείμενα της λατινικής λογοτεχνίας
(ίfQβ. Π.χ. RheI. ad Her. 2.29.46, 4.62.] -7).
11.0 Αριστοτέλης(Ρητ. 2.20.1-3) υποστηρίζει ότι υπάρχουν δύο κατηγορίες παραδειγ
~ιων: α) το πραγματικό ή ιστορικό, το οποίο αναΦέρεται σε πράγματα που έχουν ήδη
<nιμ(\εί (πράγματα Jr(JOγεΥενημένα) και β) το τεχνητό που αφορά φανταστικά γεγονότα

rιι χωρίζετrxι με τη σειρό. του σε αντιπαραβολές (παραβολαl) και μύθους (λόγοι). Πρβ.
,νt{ξΙ.!'" 8.14εξ. πολλα δε ληψη παραδείΥματα διά τών πeoyεγενημένωνπeάξεων καΙ διά

rQ/1 νυ,", γινομένων, ο οποίος, όμως. αναγνωρίζει την ύπαρξη μόνο του wτoρικoύ παρα-
OQΥμΗtος.
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κος Πόρκιος Κάτωνας. ο οπο(ος αναΦέρει τη συγκεκριμένη πολεμική

αναμέτρηση στο έργο του Origines. Πρόκειται για ένα ιστορικό έργο σε

επτά βιβλία που πραγματεύεται την ιστορία της Ρώμης. Δυστυχώς. το

έργο σώζεται σε αποσπασματική μορΦή, γεγονός που δε μας επιτρέπει

πολλές φορές να αντλήσουμε ασφαλή συμπεράσματα. Ωστόσο. αξιοση

μείωτες εξαιρέσεις αναφορικά με την εξαγωγή συμπερασμάτων εμφανί

ζovται στα εκτεταμένα αποσπάσματα του n:τάρτου βιβλίου τα οποία

περιλαμβάνουν κυριως στρατιωτικές αφηγήσεις και αξιοπερίεργα περι

στατικά (admiranda).12 Ένα από αυτά τα admiranda περιγράφει τον ηρωι

σμό και την αυτοθυσία ενός Ρωμαίου χιλιαρχου, του Κόιντου Καιδίκιου

(πρβ. Κατ. Orig. αποσπ. 83 =Γελ. 3.7).13 Συγκεκριμένα, στη διάρκεια του

πρώτου Καρχηδονιακού πολέμου ο Καρχηδόνιος διοικητής εισέβαλε στη

Σικελία για να συναντήσει το ρωμαίκό στρατό και κατέλαβε όλες τις

ευνοίκές στρατηγικές θέσεις της περιοχής, όπου θα διεξαγόταν η μάχη. Ο

Καιδίκιος αντιλαμβανόμενος τη μειονεκτική θέση του στρατεύματος του

ενημέρωσε σχετικά τον ύπατο και πρότεινε να τραβήξει την προσοχή των

αντιπάλων με ένα απόσπασμα αυτοκτονίας, το οποίο θα ήταν διατεθει

μένο να θυσιαστεί προς αποφυγή της ολοκληρωτικής καταστροΦής του

ρωμαίκού στρατού. Ο ύπατος συμφώνησε με το σχέδιο του χιλίαρχου χω

επαίνεσε την προθυμία του να ηγηθεί της συγκεκριμένης αποστολής.

Έτσι, ο Καιδίκιος κατευθύνθηκε στη μάχη με ένα στρατιωτικό σώμα

n:τρακοσίων ανδρών το οποίο απασχόλησε τους Καρχηδονίους, όση ώρα

το υπόλοιπο ρωμα'ίκό στράτευμα υπό την αρχηγία του υπάτου αποχω

ρούσε σε ασφαλέστερη θέση. Όπως ήταν αναμενόμενο οι τετρακόσιοι

Ρωμαίοι στρατιώτες σφαγιάστηκαν εκτός από τον χιλίαρχο, ο οποίος αν

και πληγωμένος κατάφερε να διασωθεί για να συνεχίσει να προσΦέρει τις

υπηρεσίες του στην πολιτεία. ΤΟ απόσπασμα ολοκληρώνεται μ' ένα :προ

σωπικό σχόλιο του Κάτωνα, ο οποίος παρατηρεί ότι αν και η πράξη του

Καιδίκιου ήταν ανάλογη της αυτοθυσίας του Λεωνίδα και των στρατιω

τών του στη μάχη των Θερμοπυλών, ο Ρωμαίος χιλίαρχος δεν έτυχε

παρόμοιας αναγνώρισης από τους κατοπινούς."

12. Πρβ. Νεπ. Caι. 3.4.4-7 ίπ eisdem exposιιiI, qιιae ίπ JιaJia f/ispaniisqι«! aιH jierent ιWI

UΊderenturadmirarιda:ίπ qUΊbιιs mwIG ίπdιιsιΠα ει di/igentia comparet, nwla dιJctrina.

1.3 Το όνομα του Ρωμαίου αξιωματούχου αποτέλεσε αντικείμενο διαφωνως για τους

Λατίνους ουγγραφείς και διόφορες προτάσεις έχουν κατατεθεί αναφορικά με την τω,,:&

τητά του. Ο Γέλλιος, ο οποίος παραθέτει το απόσπαομα του Κάτωνα μέσα οτο έργο του

(πρβ. Γελ. 3.7), παρατηρεί ότι ο ιστορικός Κλαύδιος Κοαδριγδριοςστο τρίτο βιβλίο Τ~

ιστορικού του συγγράμματοςAnna/es πα(Jαδίδειότι το όνομα του χtλ(αρχoυ ήταν Λαβη·
ριος (πρβ. Γελ, 3.7 .20εξξ.). ΔιαΦορετική γνώμη έχει ο Λίβιος που αναφέρει το όνομα Λ.
Καλπούρνιος Φλάμμα (Λιβ. 22.60.11 εξξ.), μια άποψη την οπο(α ασπάζεται αργότερα κοl

ο ιστορικός συγγραφέας Φλώρος (Φλ. 1.18.60).
14. Πρβ. Κατ. Qrίg. αποσπ. 83 = Γελ. 3.7.19εξξ. Leonides Ιαω. qUΊ simile αp~

Theιmopylαsfεα't, prυpterείιιs ιιίπωε.~ omnis Graecia glorianι αJque graliam praet.'iputUrt c/01
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ΤΟ περιεχόμενο της παραπάνω αΦήγησης φανερώνει το διδακτικό

οπό όχι μόνο του παραπάνω αποσπάσματος αλλά και του ίδιου του

:Υου, Αυτό, βέβαια, δε σημαίνει ότι οι Origines μπορούν να συμπεριλη
thθούν στην κατηγορία των συγγραμμάτων με διδακτικό περιεχόμενο,

Από την άλλη πλευρά, όμως, πρέπει να σημειωθεί ότι ο διδακτικός ρόλος

της ιστορίας με την προβολή ηθικών παραδειγμάτωνκαι τρόπων συμπερι

φοράς αποτελείένα χαρακτηριστικόγνώρισμα των Origines, το οποΙΟ πολ

λές φσρές καθoΡί~εικαι τους λογοτεχνικούς~τόχ~υς του συγγ~αΦέα,,Στο
συγκεκριμένο αποσπασμα ο Κάτωνας διηγειται ενα πολεμικο επεισοδιο

τονίζοντας την εθελούσιαπροσφοράτης ζωής του χιλίαρχου για χάρη του

συνολικού συμΦέροντος,Η άμεση επιδίωξη του συγγραφέα είναι να δημι

ουργήσει ένα ρωμαίκό ιστορικό παράδειγμα θάρρους και απόλυτης αφο

σία/σης στη ρωμα'ίκή πολιτεία (res publίca) με σκοπό να το προβάλει ως

υποδειγματικό τρόπο συμπεριφοράς για το ρωμα'ίκό κοινό, Σ' αυτή την

uρoσπάθεια το γεγονός της μάχης των Θερμοπυλών συμβάλλει σημαντι

κά, Η συγκεκριμένη πολεμική αναμέτρηση παρουσιάζεται ως το πρότυπο

ανδρείας συμπεριφοράς και πίστης στην υπηρεσ(α της πατρίδας, επιτρέ~

ποντας στον Κάτωνα, μέσα από τη διαδικασία της σύγκρισης των δύο

ΠΕριστατικών και την απεικόνιση του χιλίαρχου ως ΡωμαΙΟ Λεωνίδα, να

ε:νισχύσει την αξία του Καιδίκιου και της πράξης του, Έτσι, η εmλoγή του

ιστορικού παραδείγματος της μάχης των Θερμοπυλών συντελεί αποφασι

ιηικά στη διαμόρφωση ενός αντίστοιχου ρωμα'ίκού παραδείγματος και

ταυτόχρονα εξυπηρετεί τις διδακτικές επιδιώξεις του συγγραΦέα αναφο

(lJm με την ηθική διαπαιδαγώγησητου ρωμα'ίκού λαού,

Παράλληλα, όμως, με τη συμβολή της μάχης των Θερμοπυλών στην

καΟιέρωση ενός υποδειγματικούτρόπου συμπεριφοράςγια το ρωμαίκό

κοινό, η εmλoγή του συγκεκριμένου ιστορικού επεισοδΙΟυ φαίνεται να

εξυπηρετείκαι την ανάγκη του συγγραΦέαγια την προβολή των πρoσω~

mκών του εmτευγμάτων,Ο Κάτωναςφρόντισε ιδιαίτεραγια την ανάδει

:ξll των κατορθωμάτωντου μέσα από το συγγραφικότου έργο,όπως απο
δεικνύει η ύπαρξη δύο ρητορικών του λόγων μέσα στο ιστορικό έργο

Or.ixines αναφορικά με την υπεράσ1Ο.ση των Ροδίων (πρβ, Orig, αποσπ, 95
= ιi'ελ, 6,3)'~ και την κατηγορία εναντίον του ΣερβΙΟυ Σουλπικίου Γάλβα

Cooft, Orig. αποσπ. 106 = Κικ. Brut. 23.89εξξ,).16 Παρόλ' αυτά, το επεισόδιο

ι uιJiηίι inclίtissimaε decorαuεre monuιnentis; si8nis, sωιuίs,el08iis, historiis aJijsque rebus
SruιIHiml#t/ id eius facrum habuere; aJ triburιo mίlίtum ρωνα laus ρω faι:tis relicta. qUΊ idem
ltr"'t/lJtιJque rem sef'UOJ.U!rat.

1..\, () Κοτωνας εκΦώνησε το συγκεκριμένο λόγο στη Σύγκλητο το 167 Π.Χ. και σύμφωνα
1.1 περιεχόμενό του τοποθετήθηκε κατά της κήρυξης ενός πολέμου εναντ(ον των

)()ίων. Για αυτό το ε1lεισόδιο πρβ. ε".gσης Πολυβ. 30.4εξ.; Διοδ. Σικ. 3 Ι .5; Λιβ.
4~~ 3εξξ .. 45.20.4_25.
« 11 "1lόOεση διαδραματ(στηκε στα τελευταία χρόνια της ζωής του Κάτωνα (Ι 49 π.Χ.)
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του Καιδίκιου που περιγράφει ο Κάτωνας έχει πολεμικό περιεχόμενο και

σχετίζεται περισσότερο με τη στρατιωτική σταδιοδρομία του συγγραΦέα.

Πιο αναλυτικά. το 191 πΧ, ο Κάτωνας διορ[στηκε χιλίαρχος (lrίbunusγ1

υπό τις διαταγές του υπάτου Μανίσυ Ακιλίσυ Γλαβρίωνα, ο οποίος στάλ~

θηκε στην Ελλάδα για να αποκρούσει την εισβολή του Αντιόχου του τρί

του, του βασιλιά της δυναστείας των Σελευκιδών,l! Στην αποφασιστική

μάχη που έλαβε χώρα στις Θερμσπ6λ ες l9 την ίδια χρονιά, ο Κάτωνας επέ

δειξε εξαιρετική γενναιότητα και στρατιωτική ευφυiα. Συγκεκριμένα, το

ρωμαίκό στράτευμα έχοντας διασχίσει τη Θεσσαλία κινήθηκε νότια για

να συναντήσει τον Αντίοχο, ο οποίος με τη σειρά του αποσύρθηκε στο

στενό των Θερμοπυλών. Η αδυναμία της συγκεκριμένης στρατηγικής

θέσης ήταν ότι ο στρατός που την υποστήριζε μπορούσε εύκολα να περι

κυκλωθεί, εάν ο εχθρός κατάφερνε να διασχ(σει το πέρασμα που βρισκό

ταν στα παρακείμενα βουνά και να βρεθεί στα νώτα των αντιπάλων, μια

τακτική που εΦάρμοσαν οι Πέρσες το 480 πΧ. και οι Γαλάτες το 289
π.χ.:Ζσ Γι' αυτό το λόγο, ο Αντίσχος είχε τοποθετήσει επικουρικά σώματα

Αιτωλών συμμάχων για τη Φύλαξη του συΥ.,ιεκριμένου περάσματος.

Παρόλ' αυτά, ο Κάτωνας κατόρθωσε να απωθήσει τους Αιτωλείς και να

βρεθεί στην πλάτη των αντιπάλων συνεισΦέροντας αποτελεσματικά στη

νίκη του ρωμαίκού στρατεύματος.2! Γίνεται, λοιπόν, άμεσα κατανοητό ότι

ο στρατιωτικός θρίαμβος του χιλίαρχου Κάτωνα στις Θερμοπύλες σε

συνδυασμό με το ενδιαΦέρον του να προβάλει τα προσωmκά του Em·
τεύγματα μέσα από το συγγραφικό του έργο αποτελεί ένα επιπρόσθετο

λόγο ο οποίος μπορεί να δικαιολογήσει την εmλογή της ιστορικής ανα·

φοράς στο Λεωνίδα και τη μάχη των Θερμοπυλών στην προκειμένη περί

πτωση.

Ο επόμενος Λατίνος συγγραΦέας που αναΦέρεται στο γεγονός της

μάχης των Θερμοπυλών είναι ο Κικέρωνας. Η συγγραφική του δραστη

ριότητα υπήρξε ιδιαίτερα έντονη, καθώς ασχολήθηκε σχεδόν με όλα τα

βασικά γραμματειακά είδη (λόγοι. ρητορικές και φιλοσοφικές πραγμα

τείες, επιστολές και ποίηση).22 Ωστόσο, οι αναφορές στο συγκεκριμένο

και αφορούσε την αίΏ]ση ενός δημάρχου (rnbwιm) να λογοδοτήσει στο δικαστήριο ο ύπα

τος (consu/) Σέρβιος Σουλπίκιος Γάλβας, ο οποίος είχε πουλήσει στην επαρχία τσυ ένα

μεγάλσαριθμό Λουσιτανώνως σκλάβους.

17. Ο Λίβιος παραδίδει ότι ο Κάτωνας κατείχε το αξίωμα του legaιm και όχι τσυ tri
bwιm. Πρβ. Λιβ. 36.17.1 εξ.

18. Για τη δυναστεία των Σελευκιδών βλ. π.χ. Bewan (1902).
19. Για τη μάχη που έλαβε χώρα στις Θερμοπύλες το 19Iπ.Χ .. βλ_ π.χ. Bar_Kochva

(1976) 158-162.
20. Πρβ. Παυσ. 10.22.

21. Πρβ. Πλουτ. Κατ. 13.

22. Μια συνοπτική επισκόπηση τσυ συγγραφικσύ έργου τσυ Κικέρωνα προοΦέρει ο

Albm:hI (2000) 587-607.
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λεμικό επεισόδιο εντοπίζονται αποκλειστικά στα φιλοσοφικά έργα
πο , μέ ά θ'

τού του συγγραφεα και συγκεκρι να στα συγγρ μματα η ικου περιε-

~~ufVOu. ΤΟ πρώτο από αυτά είναι το έργο De jίnibus bonorum et ma/orum
(π~ρι των άρΙων των αγαθων καΙ των κακων) και όJ1ως γίνεται κατανοη

ό και από τον τίτλο το θέμα του αφορά τα «6ριφ>, δηλαδή τα ακραία

~μεία του καλού και του κακού. Είναι χωρισμένο σε πέντε βιβλία μέσα
στα οποία αναπτύσσονται σε διαλογική μορΦή απόψεις διαΦόρων φιλο

σοφικών σχολών αναφορικά με την έννοια του ύψιστου αγαθού. Συγκε

κριμένα. στο πρώτο βιβλίο ο Λεύκιος Μάνλιος Τορκουάτος2) εκθέτει την

εmκούρεια θεωρία για το καλό και το κακό σύμφωνα με την οποία η

ηδονή (uo/uptas) , πέρα και από αυτή την ίδια την αρετή (uirtus), αναγνω
ρίζεται ως το ύψιστο αγαθό (De Fin. 1.29-31). Στο δεύτερο βιβλίο, ο Κικέ

ρωνας αντικρούει αυτή την αντίληψη από τη σκοπιά των Στωικών φιλο

σόφων και εκφράζει τη διαφωνία του με τους επικούρειους την οποία και

συνοψίζει στη σύγκρουση της αρετής με την ηδονή (uirtuti cum uoluptαte

t;ertatio De Fin. 2.44.8-9). Ο συγγραΦέας βασίζει την επιχειρηματολογία

του στην επικούρεια άποψη ότι δεν υπάρχει τίποτα το οποίο να είναι

καλό αυτό καθαυτό αλλά μόνο για την ηδονή που αυτό παράγει ή εξα

σφαλίζει (πρβ. De Fin. 1.29-31), και υποστηρίζει ότι εάν αποδείξει την

ύπαρξη του ηθικά καλού (honesrum) ως ένα πράγμα επιθυμητό αυτό

καθαυτό θα μπορούσε να ακυρώσει την ορθότητα της προηγούμενης επι

κούρειας άποψης (Oejίn, 2Α4.12-14).

Η προσπάθεια του Κικέρωνα ξεκινά με την παράθεση του ορισμού

του honestum. Σύμφωνα λοιπόν με τον ίδιο, πρόκειται για μια έννοια

απαλλαγμένη από οποιαδήποτε χρηστική λειτουργία, της οποίας, ωστό

σο, η επιδίωξη αφορά αυτή καθαυτή πέρα από κάθε κέρδος ή ανταμοιβή

ΙOe Fin. 2.45.1-3). Στη συνέχεια, ο συγγραΦέας προσΦέρει μια επιπλέον

αναλυση του όρου σε σχέση με τέσσερεις θεμελιώδεις αρετές: τη φρόνη

ση. τη δικαιοσύνη. την ανδρεία και την εγκράτεια (De Fin. 2.46-7). Η διά

ΙΙεση του είναι να δείξει ότι αυτές οι αρετές μπορούν να σταθούν από

μόνες τους και ότι η επιδίωξή τους δε σχετίζεται αποκλειστικά με την εξυ

1!!Ίρέτηση ηδονιστικών στόχων. Με άλλα λόγια, ο συγγραΦέας επιδιώκει

:να απορρίψει την επικούρεια άποψη και παράλληλα να εκθέσει τη δική

;του (στωική) θεωρία για καθεμιά απ' αυτές τις αρετές. Έχοντας λοιπόν

οχολιάσει τις αρετές της φρόνησης και της δικαιοσύνης (Dejin. 2.48-59),
ο Κικέρωνας απορρίπτει και την επικούρεια θέση αναφορικά με την

ανδρεία που συνδέει την επιδίωξή της τελευταίας με την εξασΦάλιση της

Ζ'3... Ο Λ. Μάνλιος Τορκουάτος (90-46 π.Χ.) υπήρξε στενός Φιλος του Κικέρωνα.
IΙιπυχε την καταδίκη του Πομπλίου Κορνηλίου Σύλλα για διαΦθορό. το 66 (πρβ. De Ιίll.
:2.621, έγινε ταμίας (qoo,estor) το 65, πραίτωρας (praetor) το 49, πολέμησε εναντίον του

l~aQa.στο Δυρράχιο το 48 και αποτέλεσε μέλος του ιερατικού σωματείου των ΧΥιιίπ
JIr"S /oI:Iurιdis μέχρι την αυτοτκονίατου το 46.
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ηδονής και προβάλλει τη δική του (στωική) πρόταση σύμφωνα με την

οπο(α η ανδρεω θεωρείται μια εσωτερική και ενστικτώδης παρόρμηση

(De Fin. 2.60).
Για την ενίσχυση αυτής της άποψης ο Κικέρωνας παραθέτει ρωμαίκά

και ελληνικά ιστορικά παραδείγματα (Οε Fin. 2.61-2) ανάμεσα στα οποία

συγκαταλέγεται και η μάχη των Θ.ερμοπυλών (Contineo me ab exemplis.
Graecis hoc modicum est: Leonidas. Epaminondas, tres aliqui aut qtιattuor Οε

Fin. 2.62.1-2).201 Η εμΦάνιση αυτού του ιστορικού επεισοδίου στο κείμενο

γίνεται με τη μορΦή της υπαινικτικής αναφοράς, δηλαδή απλά με την

παράθεση του ονόματος του Λεωνίδα και χωρίς πρόσθετες λεπτομέρειες

γύρω από τη συγκεκριμένη μάχη. Το ΥR-γον6ς αυτό φανερώΥΕΙ την εξοι

κείωση του ρωμαίκού αναγνωστικού κοινού με τα ηρωικά κατορθώματα

της ελληνικής ιστορίας, κάτι που γίνεται επίσης φανερό από τον ίδιο

τρόπο με τον οποίο παρουσιάζεται στο κείμενο και το προηγούμενο ιστο

ρικό παράδειγμα (πρβ. Epaminondas De Fin. 2.62.2). Ωστόσο. ο υπαινικτι

κός τρόπος εμΦάνισης του ιστορικού παραδείγματος της μάχης των Θερ~

μοπυλών δε μειώνει το σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει στην εξυπηρέ

τηση των λογοτεχνικών στόχων του συγγραΦέα. Ο Κικέρωνας επιλέγει

συγκεκριμένες στρατιωτικές αναμετρήσεις που ξεχωρίζουν για τη θαρ

ραλέα συμπεριφορά και αυτοθυσία των πρωταγωνιστών τους, θέλοντας

να τονίσει ότι η τέλεση τέτοιου είδους πράξεων βασίζεται σε εσωτερικά

αισθήματα πατριωτισμού και γεwαιότητας και όχι σε απλά ηδονιστικά

κίνητρα. Η διαπίστωση αυτή συμβάλλει ουσιαστικά στην απόδειξη της

αρχικής θέσης ότι η ανδρεία μαζί με τις υπόλοιπες αρετές δεν εξυπηρε

τούν ηδονιστικούς στόχους και κατά συνέπεια επιβεβαιώνει τον αρχικό

ορισμό του Κικέρωνα για την ύπαρξη του honest«m. ως ένα αγαθό ανε

ξάρτητο και μη αναγώγιμο στην twota της ηδονής.κάτι βέβαιαπου απο

τελεί τον κύριο Φιλοσοφικόστόχο του Κικέρωνα στην προκειμένη περί

mωση.

Παρόλ' αυτά, η απόπειρατου Κικέρωνα για την αντίκρουσητων επι

κούρειωναντιλήψεωνδεν περιορίζεταιμόνο στις παραπάνωθεμελιώδεις

αρετές. Αντίθετα.επεκτείνεταικαι στις θεωρίεςτου ΕπίκουρουαναΦορι

κά με την έννοια του πόνου. όπου συναντάται και η δεύτερη αναφορά

του Κικέρωνα στην πολεμική αναμέτρηση των Θερμοπυλών στο De
finib«s (De fin. 2.97.1-2). Συγκεκριμένα. το επικούρειο γνωμικό ότι ο ισχυ

ρός πόνος είναι μικρός σε διάρκεια σε αντίθεση με τον αδύναμο που

χαρακτηρίζεται μακροχρόνιος. ανατρέπεται από τον συγγραΦέα (De fin.
2.94-5) που υποστηρίζει με τη σειρά του ότι το υψηλό φρόνημα. η καρτε-

24. Πρέπει να αναΦέρουμε ότι το παρόν απόσπασμααποκαλύπτειεmπλέoν τη διάθε

ση του Κικέρωνα να ασπαστε( τη γενική ρωμα'ίκή πεποΙθηση σύμφωνα με την οποία οι

Έλληνες επεδείκνυαν λιγότερο πατριωτισμό και προσωπικό ενδιαφέρον για την πολιτεία

τους σε σχέση με τους ΡωμαΙους. Πρj'ι. Π.χ. Defirι. 2.67-8.
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ρικότητα και η ανδρεία αποτελούν τα πραγματικά μέσα ανακούφισης

από τον πόνο (Defin. 2.95.8-11). Η άποψη αυτή ενισχύεται από τον Κικέ

ρωνα μέσα από την περιγραΦή των τελευταίων στιγμών του Επίκουρου.

μια αΦήγηση που έχει ως στόχο να αποδείξει ότι ακόμη και ο ίδιος ο ιδρυ

τής της επικούρειας σχολής χρησιμοποίησε την ανδρεία ως κατευναστικό

μέσο αντιμετώπισης του πόνου. ΣύμΦωνα λοιπόν μ' αυτή, ο Έλληνας

φιλόσοφος υπέφερε από ισχυρό σωματικό πόνο τον οποίο, ωστόσο, κατά

φερνε να αντισταθμίζει με την ευχαρίστηση που του προσέφερε η αναπό

ληση των Φιλοσοφικών του θεωριών (De jin. 2.96). Η συγκεκριμένη διή

γηση του θανάτου του Επίκουρου από τον Κικέρωνα υπογραμμίζει δύο

βασικές λεπτομέρειες: την αγαλλίαση που ένιωθε ο Φιλόσοφος παρά τον

οξύ πόνο που αντιμετώπιζε και την απόλυτη αφοσίωση στις αρχές της

διδασκαλίας του μέχρι την τελευταία στιγμή της ζωής του. Αυτές οι δύο

λεπτομέρειες αποτελούν χαρακτηριστικές ενδείξεις θαρραλέας συμπερι

φοράς, η οποία χαρακτηρίζεται από τον Κικέρωνα ανάλογη με εκείνη

του Eπαμεινώνδα~ και του Λεωνίδα (ποπ ego iam Epaminondae. non
Leonidae mortem huius mortl anlepono De fin. 2.97.1-2). Ο πρώτος ξεψύχησε

με την ευτυχία και την ικανοποίηση που του προσέφερε η αναγγελία του

νικηφόρου αποτελέσματος της μάχης (De fin. 2.97.2-9) και ο δεύτερος

χρειάστηκε να διαλέξει ανάμεσα σ' ένα ένδοξο θάνατο και μια ατιμωτική

φυγή, επιδεικνύοντας με την επιλογή του πίστη στο ιδανικό της ελευθε

ρίας και στην υπηρεσία της πατρίδας (Defin. 2.97.9-13). Η επίκληση των

συγκεκριμένων ιστορικών προσώπων δεν είναι βέβαια άσχετη με το

περιεχόμενο του κειμένου. Ο Κικέρωνας επιλέγει δύο πολύ γνωστά πολε

μικά επεισόδια της ελληνικής ιστορίας των οποίων οι πρωταγωνιστές

έδειξαν υπέρμετρο ηρωισμό και γενναιότητα και τα παραβάλλει με τη

συμπεριφορά του Επίκουρου κατά τη διάρκεια των τελευταίων στιγμών

της ζωής του. Οι ομοιότητες και τα κοινά στοιχεία ανάμεσα στις παρα

πάνω περιγραφές ενισχύουν την άποψη περί γενναίας συμπεριφοράς του

Επίκουρου. γεγονός που επιβεβαιώνει την αρχική πρόταση ότι ο Φιλόσο

φος χρησιμοποίησε την ανδρεία ως μέσο ανακούφισης από τον πόνο,

αποδεικνύοντας έτσι την εγκυρότητα της :rτρoηγoύ μενης Κικέρωνειας

θέσης που κατατάσσει την ανδρε(α ανάμεσα στους πραγματικούς τρό

πους αντιμετώπισης μιας οδυνηρής κατάστασης (Defin. 2.95.8-11).
Το επόμενο Φιλοσοφικό έργο του Κικέρωνα, όπου συναντάται η μάχη

των Θερμοπυλών, είναι οι Tusculanae disputationes (Τουσκουλαναι συζη-

25. Ο Θηβαίος στρατηγός Επαμεινώνδας υπήρξε μεγάλη πολιτική και στρατιωτική

προσωπικότητα του αρχαίου ελ/ηνικού κόσμου που διέθετε οξεία πολιτική κρίση και

στρατιωτική ιδιοφυΙα. Επινόησε μια καινούρια στρατιωτική τακτική, τη «λοξή φάλαγ

γα», η οποία χάρη στον τρόπο ανάπnιξής της πέτυχε πολλά νικηφόρα αποτελέσματα,

ανάμεσα στα οποία συγκαταλέγονται οι μάχες των Λεύκτρων (37Iπ.Χ.) και της Μαντι

νειας (362 π.Χ.) κατά των Σπαρτιατών, όπου και σκοτώθηκε.
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τήσεις). Γράφτηκε αμέσως μετά το De jinibus'l6 με το οποίο και παρουσιά

ζει ιδιαίτερα στενή σχέση. Συγκεκριμένα, αποτελείται κι αυτό από πέντε

βιβλία, αφιερώνεται και πάλι στον Βρούτο και ο Κικέρωνας κατέχει ξανά

το ρόλο του κύριου ομιλητή. Κάθε βιβλίο πραγματεύεται ένα διαφορετι

κό θέμα. Το πρώτο απ' αυτά μελετά την περιφρόνηση του θανάτου και

την άποψη ότι ο θάνατος δεν είναι κάτι κακό, και ως εκ τούτου η ιδέα της

ύπαρξής του δεν πρέπει να γεwά το Φόβο, είτε η ψυχή είναι θνητή είτε

όχι. Η προσπάθεια επιβεβαίωσης αυτής της άποψης καταλαμβάνει ολό

κληρο το περιεχόμενο του πρώτου βιβλίου και πραγματοποιείται μέσα

από μια σειρά λογικών επιχειρημάτων, τα οποία συχνά ενισχύονται με τη

χρήση ιστορικών παραδειγμάτων. Ένα απ' αυτά τα παραδείγματα είναι

και η συμπεριφορά των Σπαρτιατών απέναντι στο θάνατο, την οποία ο

Κικέρωνας μνημονεύει μέσα από μια σειρά ανώνυμων και επώνυμων

περιστατικών από τη σπαρτιατική ιστορία (Tusc. 1.100-2) και αναφορικά
με την άποψη ότι τίποτα δεν μπορεί να θεωρείται κακό, εΦόσον έχει απο

δοθεί από τη Φύση σε όλους τους ανθρώπους (Tusc. 1,]00.] -4).
Πιο αναλυτικά, ο συγγραΦέας ξεκινώντας από το ατομικό επίπεδο

περιγράφει τη θαρραλέα στάση ενός ανώνυμου Σπαρτιάτη κατά τη διάρ

κεια της εκτέλεσής του (Tusc. 1.100,8-16), γεγονός που του δίνει τη δυνα

τότητα να σημειώσει παράλληλα την ύπαρξη αντίστοιχων συμπεριφορών

στη ρωμα'ίκή πολιτεία (Tusc. ] .101.1-2). Στη συνέχεια, περνώντας στο συλ

λογικό επίπεδο αναΦέρει τον Κάτωνα που διηγείται τη γεwαία στάση

των ρωμα'ίκών λεγεώνων κατά την κατεύθυνσή τους σε πολεμικές fm.XEL
ρήσεις από τις οποίες πίστευαν ότι δε θα εmστρέψουν (Tιlsc. 1.]0] .2-4). Η
παραπομπή στον Κάτωνα αναΦέρεται π.ροφανώς στο γνωστό επεισόδιο

με το ρωμαίο χιλίαρχο και την αποστολή αυτοκτονίας των τετρακοσίων

ανδρών. κάτι που γίνεται φανερό και από τη σύγκριση αυτού του επει

σοδίου με τη μάχη των Θερμοπυλών που ακολουθεί. Η παραβολή των

δύο γεγονότων έχει ήδη χρησιμοποιηθεί από τον Κάτωνα στην προσπά

θειά του να υποστηρίξει ότι η ανδρεία των πρωταγωνιστών του συγκε

κριμένου επεισοδίου υπήρξε ανάλογη εκείνης του Λεωνίδα στις Θερμο

πύλες.27 Ο ίδιος λογοτεχνικός στόχος απασχολεί και τον Κικέρωνα ο οποί

ος, ωστόσο, εμφανίζεται περισσότερο λεπτομερειακός στην περιγραφή

της συγκεκριμένης στρατιωτικής αναμέτρησης. Έτσι. πέρα από την απλή

αναφορά του ιστορικού γεγονότος (pari animo Lacedaemonii ίπ

Thermopylis occiderunt Tusc. 1.10] .4-5) ο συγγραΦέας παραθέτει εmπλέον

την επιτύμβια επιγραΦή του Σιμωνίδηlιl (ίπ quos Simonides: "Dic, 'hospes.
Spartαe nos ιε hic uidisse iacentis. Dum sanctί,ς pαtriae legibus obsequimur"

26. Πρβ. Κιχ. De{IίIΙ. 2.2.
27. Πρβ, Κατ. Orig. α.,οοπ, 83 = Γελ. 3,7.
28. Πρβ. Παλ. ΑI'θ. 7.249 Ω ξι'ιι", άΥΥέυ.ειν Λωa:δαιμονιΟις. οη τ,Ιδε κιψεθα rοις

κείνων ρήμασι πειθόμεωι.
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TιIS(:. Ι. Ι Ο Ι .6-7), θέλοντας μ' αυτό τον τρόπο να αναδείξει τη διαχρονικό

τητα της συγκεκριμένης μάχης και την υστεροφημία των πρωταγωνιστών

της, κάτι που γίνεται επίσης φανερό και στην αμέσως επόμενη αΦήγηση

δύο γνωστών περιστατικών που συνέβησαν κατά τη διάρκεια της μάχης.

Το πρώτο να αΦορά την παραίνεση του Λεωνίδα προς τους στρατιώτες

να απολαύσουν το πρωινό τους, γιατί το βράδυ θα δειπνήσουν στον

Άδη19 (Tusc. 1.10 ι .8- ι 1)30 και το δεύτερο αναΦέρεται στη συνομιλία ενός

Σπαρτιάτη οπλίτη με κάποιον ΠέρσηJI σχετικά με το καύχημα του τελευ

ταίου ότι τα βέλη τους θα κρύψουν τον ήλιο και την απάντηση του πρώ

του ότι αυτό θα ευνοήσει τους Σπαρτιάτες. καθώς θα τους επιτρέψει να

πολεμήσουν στη σκιά (Tusc. Ι .!ΟΙ.Ι 1-14). Η παράθεση των παραδειγμά

των από τη σπαρτιατική ιστορία ολοκληρώνεται με μια σύντομη αναφο

ρά στις Σπαρτιάτισσες, οι οποίες ανάσταιναν τα παιδιά τους με τη φιλο

δοξία να μπορέσουν κάποτε να τα στείλουν στη μάχη ή ακόμη και στο

θάνατο για χάρη της πατρίδας (Tusc. 1.102.1-4).
Η λειτουργία αυτών των ιστορικών παραδειγμάτων δεν είναι βέβαια

άσχετη με το περιεχόμενο του κειμένου και τους λογοτεχνικούς στόχους

του συγγραΦέα. Τα παραπάνω περιστατικά περιγράφουν περΙΠtώσεις

περιφρονητικής αντιμετώπισης του θανάτου από άνδρες. γυναίκες,

απλούς πολίτες. στρατιώτες και βασιλείς, και κατά συνέπεια αφορούν το

σύνολο της σπαρτιατικής κοινωνίας. Παράλληλα, η αΦήγηση αυτών των

επεισοδίων επιτρέπει αναφορές σε αντίστοιχα επεισόδια της ρωμαΤκής

ιστορίας, αναδεικνύοντας μ' αυτό τον τρόπο την ύπαρξη παρόμοιων

συμπεριφορών αναφορικά με την περιφρόνηση της ιδέας του θανάτου

και στο ρωμα'ίκό έθνος. Επομένως, η ιδέα του Κικέρωνα ότι ο θάνατος

δεν αποτελεί κάτι κακό, εΦόσον έχει αποδοθεί από τη Φύση σε όλους τους

ανθρώπους ενισχύεται με την παράθεση μιας σειράς ιστορικών παρα

δειγμάτων τα οποία έχουν ως άμεσο στόχο να αποδειξουν την καθολικό

τητα της έννοιας του θανάτου και κατά συνέπεια την ορθότητα της Κικε

ρώνειας θέσης.

Το τελευταίο Φιλοσοφικό σύγγραμμα του Κικέρωνα που αναΦέρει το

ιστορικό γεγονός της μάχης των Θερμοπυλών είναι το De ojfιcι"is (ΠερΙ

καθηκόντων). Εδώ, ο συγγραΦέας εγκαταλείπει τη μορΦή του διαλόγου

κάτι που οφείλεται στον αποδέκτη αλλά και στο σκοπό του συγκεκριμέ-

29. FHG 4.324 ουτως άριστάτε. ω τριακ6σιοι. ώς έν αόου όειπνήσοντες. Πρβ. επίσης

Στοβ.3.7.65εξξ.

30. Στο συγκεκριμένοσημείο πρέπει να τονίσουμε ότι η χειρόγραφ'l παράδοση παρα

δίδει το παραπάνωπεριστατικό (πρβ. Τusc. J. ]Ο Ι .8- ] ] quid ille d!α LeofIidα.~ dicit? "pergi
te αιιίιnoΙΟΠί. LacedaeιnOIIii.hodie αρΟΟ injeros jorιasse cenahitnus". Iιιi! haec gens jortis.
dunι Lycurgi /eges ui-gebGfIt.), το ΟΠΟ(ο. ωστόσο, θεωρείται κατά γενική ομολογία νόθα

προσθήΥ..η.

31. Πρβ. Ηροδ. 7.266 όπου, όμως, η συγκεκριμένησυζήτηση πραγματοποιείταιανά

μεσα στο Σπαρτιάτη oπf.Ιτη και σ' ένα ανώwμο Έλληνα.
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νου έργου, καθώς το Οε οjficιϊ$ απευθύνεται ως φιλοσοφική διδαχή στο

γιο του Κικέρωνα. με αποτέλεσμα η χρήση εξεζητημένων Φιλολογικών

μέσων να παραΥ"ωνίζεται από την ανάγκη του συγγραΦέα για άμεση

παραίνεση. Ο τίτλος του έργου φανερώνει ότι το βασικό θέμα της συζή

τησης είναι η έννοια του καθήκοντος (officium), η εξέταση της οποίας

εκτείνεται σε τρία βιβλία από τα οποία τα δύο πρώτα είναι βασισμένα

στην πραγματε(α Περι τού καθήκοντος του Παναίτιου και το τρίτο

παρουσιάζει μια περίληψη κάποιου δοκιμίου του Ποσειδώνιου για τη

σύγκρουση του καθήκοντος με το συμΦέρον.Η

Το πρώτο βιβλίο χωρίζεται σε δύο βασικά μέρη από τα οποία το ένα

μελετά την έννοια και τα συστατικά στοιχεία της ηθικά σωστής πράξης

(honestum) (Οε off. Ι .11-15 Ι) και το άλλο τη σύγκριση αυτών των στοιχεΙ

ων μεταξύ τους (De off. 1.152-61). 'Οσον αφορά το πρώτο μέρος, ο Κικέ

ρωνας σημειώνει ότι η ηθικά σωστή πράξη πηγάζει από τις ουσιώδεις

αρετές της φρόνησης, της δικαιοσύνης. της ανδρείας και της εγκράτειας

(De off 1.15) και κατά συνέπεια η εξέταση τους θα μπορούσε να καθορΙ

σει ως ηθικά σωστές εκείνες τις πράξεις που συνδέονται μ' αυτές τις αρε

τές. Όμως, παρόλη τη σημασία αυτών των τεσσάρων αρετών αναφορικά

με τον προσδιορισμό της ηθικά σωστής πράξης, ο συγγραΦέας φαίνεται

να δεΙχνει μια ιδιαίτερη προτίμηση στην ανδρεία, κάτι που γίνεται φανε

ρό μέσα από το τμήμα που αναΦέρεται σ' αυτή την αρετή (De off. 1.61-92).
Συγκεκριμένα, η εισαγωγική παράγραφος συνδέει την ανδρεΙα με την

έννοια της μεγαλοψυχίας (magnitudo animi) και τονίζει την εκτίμηση που

απολαμβάνει αυτή σε αντ(θεση με τον ψόγο που δέχεται η δειλία (De off
1.61.1-12). Ο έπαινος της ανδρε(ας υποστηρίζεται με την παράθεση ιστο

ρικών παραδειγμάτων τα οποία αναΦέρονται σε ξακουστά πολεμικά

γεγονότα της ελληνικής και της ρωμα'ίκής ιστορ(ας (De off 1.61.10-14)
ανάμεσα στα οποία συμπεριλαμβάνεται και η μάχη των Θερμοπυλών

(Hinc rhetorum cαmpus de Marathone, Salamine, Plataeis, Thermopylίs,

Leuctris De off 1.61.10-11). Η παραπομπή στη συγκεκριμένη πολεμική

αναμέτρηση, όπως βέβαια και στις υπόλοιπες, γίνεται με την ονομασία

της περιοχής όπου πραγματοποιήθηκε η μάχη (Thermopylίs) και ουσιαστι

κά αναΦέρεται στον επιτάΦιο λόγο που εκφωνήθηκε στη Σπάρτη προς

τιμή αυτών που σκοτώθηκαν (Hinc rhetorum campus). Ο Κικέρωνας επι

καλείται τους ρητορικούς λόγους και όχι τα Ιδια τα ιστορικά γεγονότα

επιδιώκοντας να υπογραμμίσει τη διαχρονικότητα των πράξεων που συν

δέονται με την αρετή της ανδρε(ας. Μ' αυτό τον τρόπο, προβάλλει τη δια

χρονικότητα ως ένα χαρακτηριστικό γνώρισμα της ανδρείας συμπεριφο

ράς το οποΙΟ δε συναντάται στις υπόλοιπες αρετές και καταΦέρνει να

δικαιολογήσει την αρχική του τοποθέτηση αναΦορικά με την υπεροχή

της ανδρεΙας σε σχέση με τη φρόνηση, τη δικαιοσύνη και την εγκράτεια.

32. Πρ~. Κιχ. Ad Atr. 15.13.6. ]6.] ].4. ]6.14.4.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:42:54 EEST - 54.226.8.97



«Το ιστορικό παράδειγμα της μιίχης των θερμωωλών στη λατινική λογοτεχνία» 379

Ο τελευταίος Λατίνος συγγραφέαςπου συμπεριλαμβάνειτο γεγονός

της μάχης των Θερμοπυλώνμέσα στο συγγραφικότου έργο είναι ο γιος

του πρεσβύτερουΣενέκα.3)

Ο νεότερος Σενέκας, όπως ονομάζεται, αναΦέρει τη συγκεκριμένη

στρατιωτικήαναμέτρησηστην ογκώδη συλλογή των 124 ηθικών επιστο

λών, οι οποίες είναι χωρισμένες σε είκοσι βιβλία.!< και απευθύνονται στο

Λουκιλιο (Epistulae Morales ad Lιιcilium).Οι περισσότερεςαπ' αυτές θεω

ρούνται πραγματικάγράμματατα οποία ο νεότεροςΣενέκας έγραψε ως

απαντήσειςστο Λουκίλιοσχετικά με διάφοραζητήματαδιαγωγήςή ανα

φορικά με άλλα θέματα που πιθανόν τους απασχολούσαν.ΤΟ γεγονός

αυτό αποδίδεισε μερικές απ' αυτές το χαρακτήρασύντομωνπραγματει

ών,όπωςη 82η επιστολήη οποία μεταξύ άλλωνJ~ πραγματεύεταιτο θέμα

του φόβου που προκαλείη ιδέα του θανάτουκαι τα βασικά μέσα για την

αντιμετώπισήτου.

Η πρόταση του Σενέκα ότι ο θάνατος πρέπει να περιφρονείται(Epist.
82.16.4) αποτελεί μια θέση που εμφανίζεταιεπανειλημμένα μέσα στη συλ

λογή των επιστολών 36 και η οποία στο συγκεκριμένο σημείο της επιστο

λής ενισχύεται με τη χρήση του ιστορικού παραδείγματος της μάχης των

Θερμοπυλών (Epist. 82.20.5εξξ.).31 Ο συγγραφέας περιγράφει το περιστα-

33. Στο σημείο αυτό αξίζει να παρατηρήσουμε ότι ο νεότερος Σενέκας δεν είναι πράγ

ματι ο τελευταίος Λατίνος συγγραΦέας που αναΦέρεται στη μάχη των Θερμοπυλών. Το

ίδιο ιστορικό γεγονός συναντάται με τη μορΦή του ιστορικού 1Ιαραδείγματος και σε

άλ/ους συγγραφείς της λα_ινικής λογοτεχν(ας, όπου, όμως, η παρουσία του δεν εξυ1lηρε

τεί συγκεκριμένους λογοτεχνικούς στόχους. Συγκεκριμένα, ο Φροντίνος μνημονεύει τη

μάχη των Θερμοπυλών στη στρατιωτική πραγματεία Strategematon libri (2.2.]3. 4.2.9.
4.5.13), ο ιστορικός Φλώρος την αναΦέρει στο έργο του με τον τίτλο Ερίωπιαε de Τ. υι·ίο

bellorunI omnium annorunI DCC Iίbri duo (1.18.64, ].24.4]) που αποτελεί μια σύντομη περι

γραφή της ιστορίας της Ρώμης από την ίδρυσή της μέχρι περL"tOυ το 25 πΧ .. ο Λούκιος

Αμπέλιος emxaλEttat το συγκεκριμένο 1ΙΟλεμικό γεγονός στο Liber MenIQriaIίs (14.6.1,
20.5.4), ένα ιστορικό σύγγραμμα το οποCO διηγείται περιληπτικά την παγκόσμια ιστορία

από τα πρώτα χρόνια μέχρι την περίοδο αυτοκρατορίας του Τραϊανού και τέλος ο Βαλέ

ριος Μάξιμος δεν θα μπορούσε να αποκλείσει τη μάχη των Θερμοπυλών α.,ό το έργο

Facta et dictα nIemorabilia (].6 αποσπ.. 1.21,3.2 αποσπ., 3.3), μια συλλογή ιστορικών ανεκ

δότων και παραδειγμάτων για χρήση από τους μαθητές των ρητορικών σχολών.

34. Για παραθέματα από ένα 220 βιβλίο επιστολών πeβ. Γελ. 12.2.3.
35. Ο Wilson (1987) 111-121 υ1l00τηρίζει ότι η 82η επιστολή πeαγματεύεται μια σειρά

διαφορετικών θεμάτων, όπως η αξία της σχόλης (oIiunI), η αναγκαιότητα της ΦιλοσοΦίας,

η ματαιότητα των συλ/ογισμών, το δόγμα των στωικών για τα «αδιάφορα» και ο Φόβος

που προκαλεί η ιδέα του θανάτου και τα βασικά μέσα για την αντιμετώmσή του.

36. Πρβ. EpisI. 4.3εξξ., 22.16εξ., 24, 26.9εξξ., 49.ΙΟεξξ., 54.7. 6],77, IΟ2.26εξξ.

37. Η αποδεικτική μέθοδος 1Ιου ακολουθεί ο Σενέκας περιλαμβάνει ουσιαστικά τρία

ιστορικά παραδείγματα ανάμεσα στα οποία η μάχη των Θερμοπυλών κατέχει τη δεύτερη

θέση. Τα άλλα δύο προέρχονται από τη ρωμαίκή ιστορία και αφορούν τους Φαβίους

(πeβ. Λιβ. 2.49.1) και το γνωστό περιστατικό με το ρωμαίο χιλίαρχο και την αποστολή

αυτοκτονίας των τετρακοσίων ανδρών, του οποCOυ το όνομα δεν αναΦέρεται από το

Σενέκα προφανώς εξαιτίας της γνωστής διαφωνίας των συγγραΦέων αναφορικά με την

ταυτότητα του αξιωματούχου (πρβ. Λιβ. 22.60.11).
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τικό που έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια της πολεμικής αναμέτρησης στις

Θερμοπύλες και αφορά τον ενθαρρυντικό λόγο που εκφώνησε σ Λεωνί

δας στους στρατιώτες του "λίγο πριν την τελική έκβαση της μάχης (Αι ille
Leonidas quαmfortiter illos αdlocutus est! "Sic", inqLIit "conmi!ίtones,prande
ιε tamquam apud injeros cenaturi" Epist. 82.21.6-7). Ο Σενέκας τοποθετεί τον

εαυτό του στη θέση του στρατιωτικού διοικητή, ο οποίος πρέπει να

εμπνεύσει στους στρατιώτες το θάρρος και να απομακρύνει το αίσθημα

του φόβσυ απέναντι στον επικείμενο θάνατο. Διαπιστώνει, λοιπόν, ότι σι

παρούσες καταστάσεις απαιτούν αυθορμητισμό, προτροπή και παρό

τρυνση κάτι που επιτυγχάνεται με την εκφώνηση ενός λόγου ανάλογου

περιεχομένου και όχι με τη χρήση διαλεκτικών κανόνων ή συλλογιστικών

τεχνικών, όπως τα δόγματα του Ζήνωνα (Epist. 82.21.2-4).3s Αυτό,

βέβαια, δε σημαίνει ότι ο Σενέκας απορρίπτει τις θεωρίες της στωικής

φιλοσοΦίας, της οποίας υπήρξε οπαδό ς39 και συγκεκριμένα τις αντιλή

ψεις του Ζήνωνα σχετικά με την έννοια του θανάτου τις οποίες άλλωστε

έχει ήδη αποδεχθεί ως ορθές (πρβ. EpiSI. 82.19.4-6). Αντιθετα, η χρήση

του ιστορικού παραδείγματος παρέχει στο Σενέκα τη δυνατότητα να

παραβάλει το λόγο του Ζήνωνα και του Λεωνίδα αποδεικνύοντας την

αδυναμία του πρώτου και την ισχύ του δευτέρου αναφορικά με το Φόβο

που προκαλεί η ιδέα του θανάτου. Μ' αυτό τον τρόπο, ο συγγραΦέας

καταφέρνει να εξυπηρετήσει τις λογοτεχνικές του επιδιώξεις, οι οποίες

στην προκειμένη περίπτωση είναι να αναδείξει τη ματαιότητα των συλ

λογιστικών αποδείξεωγ'Ο σχετικά με το ζήτημα του φόβου του θανάτου,

προβάλλοντας ταυτόχρονα την αρετή της ανδρείας ως ένα αποτελεσμα

τικό μέσο για την αντιμετώπισή του.

Συνοψίζοντας τα παραπάνω μπορούμε να αντλήσουμε τα ακόλουθα

συμπεράσματα αναφορικά με την παρουσία της μάχης των Θερμοπυλών

και το ρόλο της ως ιστορικό παράδειγμα στα κείμενα της λατινικής γραμ

ματείας. Παρά το γεγονός ότι οι αναφορές των Λατίνων συγγραφέων

στη συγκεκριμένη πολεμική αναμέτρηση είναι σαΦώς λιγότερες από εκεί

νες που εμφανίζονται στα αρχαία ελληνικά κείμενα, η μάχη των Θερμο

πυλών καταλαμβάνει μια ιδιαίτερα αξιόλογη θέση στα έργα της λατινικής

λογοτεχνίας. Η παρουσία της γίνεται αισθητή κυρίως με τη μορφή ενός

πολύ γνωστού ρητορικού μέσου, του ιστορικού παραδείγματος (παρά

δειγμα/ exemplum) και περιορίζεται σε πεζές συνθέσεις ιστορικού (Κάτω

νας) και κυρίως φιλοσοφικού περιεχομένου (Κικέρωνας, Σενέκας). Επι-

38. Πρβ. E{Jist. 82.19.6εξξ.

39. Για τη σχέση του Σενέκα με τη στωική ΦιλοσοΦία. βλ. ενδεικτικά Veyne (2003) 31
156.

40. Η απόρριψη των ΦιλοσοΦικών συλλσγισμών αποτελεί ένα από τα θέματα που

πραγματεύεται η παρούσα επιστολή (πρβ. οημ. 31). αλλά και ένα από τα αγαπημένα

Οέματα του συΥΥραΦέα μέσα στη συλλσγή των εmστολών (πρβ. Epist. 45.5-13. 48, 49.8
10.83.8-12.R5.87.41.88.42-45. ]02.20.106.1],1]1. ]17.18·20εξξ.).
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,:ΙΌ UJτιιρικό παράδιοιγμα της μάχης των UιορμΟΠΙJλών στη λαnνικί] λοΥΥοτι,."Χνίιι,. 3Μ Ι

πρόσθετα. ο τρόπος εμφάνισης της ποικίλλει και περιλαμβάνει υπαινικτι

κές ή εκτεταμένες αναφορές στο ίδιο το ιστορικό γεγονός και σε διάΦο

ρους πρωταγωνιστές της μάχης με ιδιαίτερη προτίμηση στην ιστορικ11

προσωπικότητα του στρατηγού Λεωνίδα. Σε καθεμία από τις παραπάνω

περιπτώσεις η συγκεκριμένη πολεμική αναμέτρηση συνδέεται με υψηλές

αξίες και έννοιες, όπως η ανδρεία. η αυτοθυσία και η περιφρόνηση του

θανάτου, γf:-Ύονός που αποδεικνύει ότι η λειτουργία της ως ιστορικό

παράδειγμα δεν αΦορά αποκλειστικά την ενίσχυση ή την αποσαφήνιση

της άποψης του συγγραφέα που το παραθέτει. Αντίθετα, είναι στενά συν

δεδεμένη και με τους λογοτεχνικούς στόχους του εκάστοτε συγγραΦέα

και λειτουργεί περισσότερο ως ηθικό παράδειγμα και πρότυπος τρόπος

συμπεριφοράς για το ρωμciίκό αναγνωστικό κοινό, γεγονός που συνάδει

με τον ηθικοπλαστικό χαρακτήρα των κειμένων μέσα στα οποία εμΦανί

ζεται.
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382 Παρασκευιώτης Γεώργιος

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Ονομάζομαι Γιώργος Χ. Παρα(J"~ευιώτης, γεννήθηκα στην Ορεστιάδα το

1979 και κατοικώ μόνιμα στις Σέρρες. Σπούδασα κλασική Φιλολογία στο

τμήμα ελληνικής ΦιλολσγΙας της Φιλσσοφικής σχολής του Δημσκριτειου

πανεπιστημίου Θράκης (Κομοτηνή). Στη συνέχεια, πραγματοποίησα

μεταπτυχιακές σπουδές στη λατινική Φιλολογία (Master of Arts ίη Latin)
στο πανεπιστήμιο του Leeds (Μ. Βρετανία), όπου και συνεχίζω να φσιτώ

ως διδακτορικός φοιτητής από το ακαδημαΤκό έτος 2006-7. Έπειτα από

γραπt6 διαγωνισμό ανακηρύχΟηκα υπότρσφος του Ιδρύματος Κρατικών

Υποτροφιών (ι.κ,γ.).
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ΕΙΣΗΙΉΤΗΣ

Cantarelli Floriana
(Universita degli Studi di Μίlθηο)

θΕΜΑ

«Legami ΙΓθ la regione deIla Ftiotidc ed ίΙ mito di AchiIle»*

L a figura di AchiΙΙe viene esaminata da numerosi setιori di sιudi. J'eti
mologia, la filoIogia, la mitoIogia, I'jconografia, e indirettamente. nel

l'ambitQ dello studio della storia della civilta ellenica tra ίΙ ΧIl secolo a.C. e l'eta
dei poeti che hanno redaιto le diverse tradizioni dell'epica.

ΙΙ nome di Achille, confrontabile con ίΙ nome di υπ uomo A-ki-reu delle
TavoIeιte micenee di Cnossos. secondo aIcuni sarebbe preelIenico. secondo L.
R. paJmer l si tratιerebbe di υπ ipocoristico di *Aci-laUol, ove ίΙ ρrίmo termine
sarebbe ίη rapporto con a[col, "pena deII'animo". Si tratιerebbe comunque di υπ
termine di significato oscur02•

11 dato ρίυ interessante dal ρυπιο di vista filologico e che la tradizione su
Achille e la redazione dei canti che 10 riguardano apparιiene ad υπ ambito che
sembra comprendere la Tessaglίa merίdionale e l'Eubea3 e che aveva forιuna

nella Grecia centrale ove la figura del gυeπίerο invincibile fu intrecciata con
l'altro grande ambito (queIlo peIoponnesiaco caratterizzato dai ρίυ potenti prin
cipati micenei).

Nella fase della redazione sostanziaIe (Χ-ΙΧ sec. a.C., che probabilmente
avvenne neI mondo microasiatico, tra ί νΜί indizi ίπ proposito νί e anche la tec
nica di decorazione che rίsulta dalla descrizione dello scudo di Achille) la vicen·
da degli Achei venne bilanciata con leggende concementi principi troiani, ed e
ίπ questa fase di sutura che, secondo la mia opinione, I'jnvincibilita di Achίlle

deve essere accordata con la vittoria dei Peloponnesiaci e I'imporιanza di
Achille viene delίmitata ίπ tre modi:

I'eroe ποπ tornera vittorίoso dalla grande guerra neIIa Troade
- la sua invincibilita innata era di breve durata per voIere deI [ato .
. iI suo ritorno ίπ battaglia ποπ avviene per lealta aIla causa degli altrί Greci,

ma per ίΙ parιicolare dovere di indissolubile fedelta a Patroclo, I'amico amato.
Tutto questo fa capire che dall'epoca della tradizione oraIe riguardante

Achille (la fine deII'eta deI Bronzo), aIl'epoca (tardomicenea) nella quale fu

• Ακοuλοuθεί και μετάφραση στα ελληνικά.

Ι. The Interpretation ο, Mycenaean Greek Texts, Oxford 1963. ρ. 79.
2. Ρ. CHANTRAINE, Dictionnaire etymologique de la langue grecque, Paris 19681,

nuova ed. Paris 1999) e di etimologia incerta (cfr. G. NAGY, The name ο, Achilles.
Etymology and epic, ίπ ΛΑ. V.V., Studies L. R. Palmer, 1976, ρρ. 209-237

3. R. JANKO, Homer, Hesίod and the Hymns: diachronic development ίπ the epic dic
Ιίοπ: Cambridge University press, 1982.
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384 Cantarelli Florianu

operata la sutura (Γη le tradizioni mίlitari peloponnesiache e que]]e della Grecia
centra]e era quesr'ulrima ad aver perso importanza, Achille Ωοη era gia ρίΙΙ

I'eroe per eccellenza, anche se doveva pur aver avuto υπ ruolo fondamentale
nella gueπa.

Naturalmente ί poeri" 'Όmerίcί" ποη erano ίη grado di stabilire le ragioni
della diminuita importanza della tradizione concemenIe Achille e ancor meno
qua]e poteva essere stato ίl vero ο comunque ίl principale motiνo deII'imporιan

za di questo eroe della Ftia (Ftioride) che ne aveva fatto υησ dei panecipanri ρίίι

ίllustri al1a spedizione contro Troia.
Per quanto concerne la struttura del Cata]ogo delle πηνί e stato osserνalO da

Visser5 che le localiιa menzionate si susseguoηo con υπ criterio di stretta con
tiguita geografica (gruppo di localiIa della Grecia centra1e indicate ίη sen$O
oraιio, gruppo dei centri del Peloponneso anch'essi indicati ίη senso orario,
gruppo delle isole lonie, l'EIolia; CreIa, Rodi, Sime, 1e Sporadi, ί distretti della
teπaferma settentrionale (indicati ίη singole aree della regione che ηοη ha mai
ne1 poema ί1 nome di Tessaglia.

Quesιo ordine ηοη segue, d'altro canto, 1Όrdίηe dei Thearodokoi di De1fi,
come ίροιίΖΖΟ 10 storico svizzero Α. Giovannini6 (giungendo alla conclusione
che ί1 Catalogo sarebbe sIato interpo1aιo artificiosamente ne1I'lliade e risa1irebbe
αl νι a.C), ma cοπίSΡοnde a anιiche direttrici viaιie inteme e a due importanti
rotte maIittime che segnavano l'ambito che ί1 mondo dei traffici acheo-egeo con
siderava di propria direHa pertinenza, partendo da sud-ovest la roHa iso1e-lonie
Etolia e panendo da sud-est 1α ΓοΙΙα Creta-Rodi, Sime, le Sporadi e 1α Tessaglia
meridiona1e e la parte della Grecia centra1e vo1ta verso 1Έgeο.

Per capire ίη particolare la funzione di queste due fOtte (rispettivamente da
sud·ovest verso nord·esI e da sud-est verso nord·ovesI) che chiudevano a set
tentrione ί1 cerchio attorno alla peniso1a greca occοπe tenere presente due ele
menti geosIorici fondamentali:

Ι) la successione isole-Ionie-Etolia costituiva 1α rotta che si ιicol1egava nel
ρυηιο ρίίι seHentrionale ad υη imponante e antico percorso inIemo, che cosIitu
ίνα una νία istmica passante attraverso 1Έtοιia e la Malide sino αl golfo
Ma1iakos e all'Egeo.

ρίυ a settentIione Dodona, con ίl suo santuario allo Zeus pe1asgico 8αl qua1e
ιivo1ge una preghiera anche Achil1e) e sentita come υη centro religioso di grande
fama nella Grecia centroseHentriona1e, anche se nelle sue vicinanze νί erano
gruppi appanenenti ad un'etnia considerata diversa per alcune usanze pιimitive.

4. ΙΓθ ί quali quasi certamenle υηο ροlθνθ realmenIe corrispondere ad υη ΡΟθΙθ real·
menle vissuIo al quale veniva riconosciula la massima auIorevolezza circa la guerra di
Troia (Β. GRAZIOSI - J. ΗΑυΒΟLD,Homer. The Resonance ο( Epic. London 2005).

5. Ε. VISSER, Homhers Kata/og der Schiffe, Sιullgart-Leipzig 1997, ρ. 304.
6, Etude historique sur /es orίgines du cata/ogue des vaisseaux, Berna 1969.
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Questo ruoIo di Dodona di simbolico inconIro ma anche di delimiιazione appare
chiaro nel mito della processione di pel]egrini Iperborei recanti doni a Delo, mito
che aveva originaIo gia ίη eIa arcaica ]'usanza di una consegna di offerιe desti
nate a Delo da parιe di diverse popolazioni seltentrionali (trasmesse successiva
menIe da diversi incaricati di ogni popo]azione ag]i incaricati deIIa ρopo]azione

successiva): dopo che]e offerιe avevano altraversaIo I'arco dei Ροροlί settentri
ona]i venivano consegnaIe a quelli di Dodona, che secondo Erαloto (ιν 33)
erano ί primi Greci (ne] senso di ρίίι nordoccidenta]j) a ricever]e.

2) La de]ineazione deII'arco orientale delle ]ocaIiιa che appaiono ne]
Caιalogo e imporιante ΡΓΟΡΓίο ίη quanto ί distretti tessa]i ίη a]cune fasi interagi
vano economicamenIe e ίη aItre si sconIravano principa]mente con ί gruppi che
occupavano le Sporadi e ]e coste microasiatiche.

Che tra ί ρορο]ί delle Sporadi e ]a Tessag]ia νί fosse sIata un'jnterazione 10
si deduce mo]Io bene dal mito dei figlί di Tessa]o, re di Cos che raggiungono
prima ΙΈubea e ροί la Tessag]ia; mito che rίfJelte ίl punto di massima attivita dei
gruppi dorici che avevano occupato Ie Sporadi meridiona]j e cercano di ripren~

dere ο riaffenηare legami commerciaIi e poIitici con altri gruppi dorici presenti
nella Grecia centrale (Eubea, go]fo Ma]iakos, Tessaglia meridionale), probabίl

menIe ίη contrasIo con ]e periodiche incursioni e migrazioni da parιe di gruppi
di Pelasgi, provenienti dalle Sporadi setlenIrionaIi, dallΈlΙesροηιο e dalla
Tt"acia, anch'essi interessati alla Tesaglia, alle coste de] go]fo Ma]iakos e
all'Eubea.

Anche per]a rotla orientale dei fιg]i di Tessa]o (a] ritomo da Τroίa) va, a mio
avviso, riconosciuto υη dato geografico fondamentale che diviene geostorico:
dalle Sρoradi meridionaIi con ί venti spiranti da sud·esI e risalendo ίη direzione
sud-ovestl nord-est, si giungeva con relativa faciliιa (ίη a]cuni periodi compresi
nell'arco dei mesi che rendevano possibile ]a navigazione), sulle coste merid
ionali e orienιali dellΈubea, costeggiando la quale si accedeva a] grande go](o
di Pagase e Maliakos e ai teπίtοrί del]a Tessaglia.

Sul piano dei possibili scenari storici dei qua]i Achille sarebbe υη emblema
si comincia a vedere sia ίl Cata]ogo delle navi sia Ia vicenda di AchiJle con mag
giore interesse, ηυονο impu]so deriva anche da] confronto con Ia ρίίι antica
epopea di Giasone,]e scoperιe archeo]ogiche a Dimini,l'antica Iolkos, efTetluate
da Basilik. Adrymi Sismani, le hanno consenIito di descrivere I'eroe come abi]e
mediatore di scambi mariιtimi tra Tessag]ia, Sporadi setlentrionaIi e coste del
mar Nero.

Mentre la fiIologia e ]'archeo]ogia possono offt"ire singo]j indizi ο elementi,
Ialora υιί]ί e talora discuIibi]i, ίο ritengo che ]'unica chiave di comprensione
complessiva ίη grado di spiegare ί vari e misteriosi aspetli che pone I'eroe
Achille eofferta dalla geografίa storica del mondo antico, maIeria che parιe dal
I'ana]isi dei diversi conIesti geografici e deIIe ]oro ρotenzialita insediativa (e
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quindi anche sιorica) e che utilizza l'jnsieme dei datί letteraιi e archeologici ίη

quanto capaci di essere significativi ποη 5010 ίη se. ma soprattutιo ίη relazione ai
contesti geosιorici esaminati.

Seguendo questa metodologia che e anche υΠΌ strumento di sintesi conosci
tiva, si possono rivedere dati gia notί e coπelarli a dati nυονί.

Mcntre nell'epica ί! casus belli deIla gueπa di Troia e presentata come υπ

contrasto tra PcIoponnesiaci e Troiani che di per se prevede per Achille ίl ruolo
di eroe glorioso e necessario ma scomodo e condannaιo da! faιo a ποη rac
cogliere ί frutti del suo valore, nel1a interpretazione storica che ora, dato ίΙ

grande progresso raggiunto dagli sιudi geosιorici e ιopografίco-archeologici

concementi la Tessaglia meridionale ίο intendo proporre, la vicenda di Achille
sembra essere I'emblema di tre importanti realta storiche:

- Achille rappresenta ί gruppi appartenenti a diverse popoIazioni che, secon
do Ia significativa fonηuIazione del verso del Catalogo, 10 seguirono a Troia: ί

"Mirmidoni", vale a dire ί "nomadj" discendenti deIle popolazioni preeIleniche
spostate ed emarginate dalla calata dei Doή, gli HeIlenes, vaIe a dire, ί guerrieri
dorici7 che erano divenuti egemoni nei territori "ellenicj"3 e ίη fine gIi Achei, ί

mercanti-guemeri egeo-achei interessati a stanziarsi nei ρυηιί propizi Iungo le
coste deIla Tessaglia orientale e meridionale.

- Documenta I'autosufficienza economica deI reame di AchiIIe. Eglί stesso fa
capire di avere grandi risorse economiche, affenηa infatti di ηοη aver bisogno di
fare la guerra poiche ηΟΩ era mai stato offeso dai Troiani, ηοη gli avevano mai
distrutto "ί raccolti di Ftia dai bei campi "anche ίη quanto era ben difeso dai
monti e dal mare, doppio riferimento questo che ηοη si addice alla zona di
Farsala e dell'Apidano che una parte deglί studiosi considerava ο continua a
considerare corrispondente all'antica Ftia. ma piuttosto alla catena dellΌthrΥS

che domina ίι goIfo Malίakos.

AIl'importanza delI'agricoltura si accompagnava 1'jmportanza dell'alleva
mento, Achille (11., ΙΧ νν. 478-479) definisce la sua patria Ftia " fertίle zolla,
madre di greggi". J cavalli imigliori che ί Danai avessero a Troia erano quelli
condotti da Achille (Η., J ν. 770), inoltre le due cavalle migliori erano quelle di
Eumelo, ίΙ Feretide. che erano state allevate da Apollo a Pereia9

• Ritengo che ίl

luogo indicato nell'Hiade come quello nel quale erano state allevate le cavalle di

7. come si θνίποο ίπ base al Ιίρο di legame amoroso (dr. W. Μ. ClARKE, Achilles and
PatrocIυs ίπ /ove, «Hermes» νι (1978), ρρ. 381-396) e di tolale fedelta sino ΒlίΒ morte
che lega Achille a Patroclo, che conferma la sua prevalenle componente dorίca ίη quan·
10 nella IradΊZione dorica ονθ queslo genere di relazioni θΓΒ istituzionaJizzato

8. Gli Hellenes ΒνθνΒΠΟ preso nome dall'eslendersi del nome che forse ίπ origine
ΒνθνΒ caratterίzzalo I'insieme delle ροροlΒΖίοηί che ΟΠΟΓΒνΒηο ίl sanluarίo di [Ella, vale
a dire ίl sanluario di Zeus a Dodona (HESYCH. s.v.) . cfr. Ρ. WATHELEJ, LΌrίgίne dυ

nom des HelIenes et son developpement dans /a tradition homerίqυe, «les Eludes
Classiques», χιιll (1975), ρρ. 119-128, part. 125.

9. ιι., 11, w. 773-776.
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EumeIo, "Pereia", coπίSΡοnda al cenIro che ίη epoca classica costituiva una pic
coIa poIis deIla FIioIide confίnanIe setιenIrionale di MeIiteial<l, e che sia ingius·
Iificata ed eπonea Ia correzione Pieria (regione del1a Macedonia), come aIcuni
fίlologi hanno effeIιuaιo (ηοη conoscendo forse I'esistenza di quesIo cenlro deIla
Ftiotide).

- Come ora siamo ίη grado di affermare Achille era υη alleato "necessario"
perche la sua patria, Ia Ftiotide, era fomitrice di rame.

ΙΌιhrys disponeva ίη varie zone del rame ll che fu utilizzato probabiImente
gia neI Meso-EIladico (ad es. le miniere dell'area montana di Makrolibadon,
presso MeIiteia, Narthakion e di PeIasghla, collίna sulla quaIe (υ fondaIa ίη eta
classica Larissa Cremaste). QuesIo metaIIo divenne ancora ρίίι necessario nel
Tardo-EIladico, a causa dell'aumentata scarsita nel1e regioni greche di rame
facilmente eslraibile (come quello deΙΙΌthrΥS) ίη quanιo presente ίη vene rela·
tivamente ρίίι superfίciali.

Questo spiega moIto bene perche ί Micenei, ρίυ organizzati suI piano miIitare
rispetto aIle popoIazioni tessaliche, avevano bisogno deJl'alleanza con Achille
(vale a dire con principi del1a Ftiotide), cosl come forse avevano bisogno dei
grandi arcieri della Magnesia, come Filotιete (υηο dei principi che come Protoo
guidavano gueπίerί magneti), per ottenere Iegno particolaπηente tlessibile. di
cui ericco ίΙ Pelio. materiaIe anch'esso strategico che serνiva percosIruire archi,
I'asta dei giaveIlotιi e anche aIcune pani del fasciame delle navi.

. La disIocazione dei centri abitati dai guenieri che seguono Achil1e
(Trechine, Halos, Alope. precedUIa daIl'indicazione geografίca di Argos
Pelasgikon)ll, al di li:ι della discussa idenIifίcazione del1'anIica HaIos IJ

• privile·
gia la costa deI golfo Maliakos. ίl possesso deIla quale consentiva il trasporto,
atιraverso ί valichi del1Όthrys. e ίΙ commercio del rame. Per proteggere queste
attivita metaIIurgiche e di trasponi si era cenamenIe formaIa un'alleanza tra ί

10. CANTARElLI, Acaia Ftiotide Ι, Scheda Kastro di Petrolon (ίη corso di pubbli.
cazione)

II.Cfr. ίη CANTARElLI, Ibidem, Schede, coπ relaliva bibliografιa geologica.
12.Rilengo si Iralli della denominazione regionale specffica corrispondente alJa

Ftiotide e ποπ di una denominazione generica per indicare I'intera Tessaglia oppure la
Tessaglia sellentrionale, come Intende, ad es., Ρ. ΙQΡΊSQΝ, Pelasgikon Argos ίπ the
Gatalogue ofships, 11681, ρρ.136-138.

I3.G. C. COURMOUZIADHS ( jAgiva Paraskeuhv, Pla..,ta"'niva, «ΑD» ΧΧΙΧ

(1973/4). Cronikav, ρρ. 318.-319) I'ha identifιcata nell'area di Platania, 7 km a Ε di lamia
golfo Maliakos, area che nell'eta del Bronzo era ρίυ costiera dell'attuale a causa dell'es
tendersi della piana alluvionale, mentre altri, tra ί quali Ι. Ρ. PANERHS, ACΊllevaI kai (Αlοl,

Acaiofqiwtikav BjJ', ρρ. 13.-30 IpotIzzano quella vicina ad Halmyros valorizzando ί legami
mitici che si istituirono tra Halos e ί centri fondati ίπ Asia Minore. Α queste ipotesI ίο

aggiungo a favore della prima, sia I'ordine ίη senso orario seguito dal poeta per enumer·
are ί centri, Halos situata dopo Trechine e prima di Alope, sia la possibile connessione
coπ I'allivita mineraria dei ρίυ antichi Parakelotai, vedi CANTAREllI, Acaia Ftiotide Ι,

Scheda Platania. ίπ corso di stampa).
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mercanti achei frequentatorί della costa e j signori della Ftiotide e della
Magnesia.

- AlIa comρonente egeo-achea fu probabilmente affidato ί1 ruolo, sia di
procurare ίη alcuni centri costieri microasiatici ]0 stagno che dalle regioni
interne del1Άsίa (specie dallΆfganίsιan) veniva tnιsportato verso la costa, sia
di contnIstare, ί rapporti commerciali e di al]eanza che legavano popolazioni
della Troade. Ellesponto, Tracia. ma anche della Grecia settentriona]e, come ί

Pelasgi gia insediati a Larissa1'.
- Tra Ι'ΧΙ e ίΙ Χ secolo,con ίl declino della fase di imporιanza mineraria della

Ftiotide (alla quale conseguiva una diminuil3 importanza anche della contigua
regioηe del1a Magnesia) 1a regione subisce υπ processo di emarginazione polίΙ

ica ed economica nspetto alla Grecia centrJ.]e e meridionale,l'epica ne ignora ί

motivi, ma traspare una specie di accantonamento di a]cuni eroi tessalί,Achille

perde la vita per una parιe de] piede ηοη protetta dalla garanzia dell'jmmorιalita,

ed anche ]'eroe della Magnesia, Filottete, era stato abbandonato a Lemnos, a
causa della piaga ma]eodorante a] piede e viene recuperato solo ίη νίrιίI della
creduta capacita per cosl dire magica ]egata a] suo arco.Sembra quasi che
entrJ.mbi gli eroi, Achille e Fi]ottete, siano rappresentanti di popo]azioni υη

tempo g]oriose ma ormai destinate a ηοη prevaIere ίη quanto emarginate dalla
grande ascesa delle regioni centromeridionali della Grecia.

Se sul piano stonco si ρυο dire che ]a Tessaglia meridiona]e era stata rag
giunta da una miceneita "periferica", come ha ben messo ίη rilίevo ]'jmporιante

Convegno di Lamia de] 199415, occσπe tuttavia aggiungere che ]e popo]azioni
tessa]e, composte da diverse etnie e tradizioni, avevano comunque sce]to di ηοη

essere soverchiate dal1a civilta "micenea" e di porsi piuttosto ίη re]azione con le
regioni confinanti, Macedonia, Eto]ia, Ma]ide, con ]a peniso]a Calcidica e con
]e Sporadi settentrionalί.

14. Ε' υηθ illusione dei filologi pensare che quella Larissa indicata nell'lliade
(C8t8logo deIIe Π8νί, 11., 11 νν. 840-841, come alleala dei Troiani fosse υη cenlro sconosci
υlο da siluare ηθll'Μίθ Minore. Ιη υηθ concezione geografica che si era certamente for·
mala nel 11 millennio I'esperienza logografica ηοη poteva che favorire una rappresen
ΙΒΖίοηΘ concettuale lale da privilegiare la conliguita dei ροροlί situati lungo υη grande
arco ΙθΟΓίco che dall'Ellesponlo giungeva sino alia Tessaglia nord-orienlale. Ι'υΙίlίΖΖΟ

della νΒllθ del Peneo come facile νίθ di ΡΘηΘΙΓθΖίοηθ verso ίl ΙθπίlΟΓίο di Larissa ο

comunque verso ΙθηίlΟΓί tessali contigui ρυο aver contribuilo al formarsi di un'area che a
lungo si distingueva per scelle mililari e poliliche rispeIIo a quelle dei Tessali, caralleris
lica che ίη parte rimase anche ίη epoca arcaica e classica e che, frainlesa dagli allri
occupanli della penisola ellenica, faceva parlare di medismo dei lessali.

15. AA.VV., Periphery Mycenaean World 2003: AA.VV. (UPOURGEIO
POLlTlSMOU - ΙΟ J Ε.Ρ.Κ.Α.), 11 Internationa/ CοΙΙoquίυm: The Periphery of the
Mycen8ean Wor1d, Proceedings (Ν. KYPARISSI APOSTOLlΚA- Μ. PAPAΚONSTANTI

NOU edd.), Alhens 2003.
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CantarelIi FIoriana
(Oανεmστήμιoτο" Μιλάνο)

θΕ:ΜΑ

«Η σύνδεση μεταξύ τη;: Φθιώτιδαι; και το" μύθου του Αχιλλέα»

(Το ιταλικό κείμενο μεταφράστηκε στα ελληνικά από τον Ηρακλή Αναστα

σίου Καραναατάση, πτυχιούχο Ιταλικής Φιλoλoγlας και Γλώσσας. Η οργανω

τική επιτροπή τον ευχαριστεί για την αφιλοκερδή προσφορά του)

Η
ΦΙΥούρα του Αχιλλέα εξετάζεται από αναρίθμητους τομείς

σπουδών, την ετυμολογία, την Φιλολογία. την μυθολογία. την

εικονογραΦία,και έμμεσα, στο περιβάλλον της μελέτης της ιστορίας

του ελληνικού πολιτισμού ανάμεσα στον 120 αιώνα πΧ. και την

εποχή των ποιητών που πραγματοποίησαν τις διάφορες μεταφράσεις

της επικής.

Το όνομα του Αχιλλέα, συγκρίσιμο με το όνομα ενός άνδρα του Ακι·

(tta στα μυκηνα'ίκά τραπέζια της Κνωσού,σύμφωνα με κάποιους θα

ήταν προελληνικό.σύμφωνα με τον L.R. Palmer l πρόκειται για υποκορι

στικό του Αχί·λα όπου το πρώτο μέρος σημαίνει «ποινή της ψυχής».

Πρόκειται ωστόσο για έναν όρο μη ξεκάθαρης σημασίας2.

Το πιο ενδιαΦέρον Φιλολογικό στοιχείο είναι ότι η μετάφραση του

Αχιλλέας και τα ποιήματα που το αφορούν ανήκουν σε ένα περι

βάλλον που φαίνεται πως περιλάμβανε την νότια Θεσσαλία και την

Εύβοια! και που είχε τύχη στην κεντρική Ελλάδα όπου η φιγούρα

του ανίκητου πολεμιστή αναμειγνύονταν με ένα άλλο μεγάλο περι

βάλλον (το πελοποννησιακό που χαρακτηρίζονταν από τους ισχυρό

τερους μυκηναίους πρίγκιπες).

Στην κύρια περίοδο (80ς_90ς αιώνας πΧ που έγινε στην Μικρα

σία. ανάμεσα στις διάφορες ενδείξεις που υπάρχουν στην διακόσμη

ση της ασπίδας του Αχιλλέα) τα κατορθώματα των Αχαιών ισορρο

πούνται με τρωικούς θρύλους, και είναι αυτή η Φάση που, κατά την

άποψη μου, η φιγούρα του Αχιλλέα πρέπει να συμφωνεί με την νίκη

των Πελοποννησίων και η σημασία του Αχιλλέα προσδιορίζεται με

τρεις τρόπους:

Ι. Η ερμηνε(α των Ελληνικών μυκηναϊκών κειμένων,Οξψόρδη 1963.σελ.79

2. Ρ. CHANTRAlNE, Ετυμολογικό λεξικό της Ελληνικής. Παρ(σι Ι 968 (νέα έκδοση

Παρίσι ι 999) και αβέβαιης ετυμολογ(ας (Ο.ΝΑΟΎ. Το όνομα του Αχιλλέα. Ετυμολογία

και έπη (έκδοση 1976, σελ. 209·237)
3. R. JANΚO. Όμηρος, Ησ(οδος και ύμνοι: διαχρονική ανάπτυξη του έπους. εκδό

σεις Πανεmστημ(oυ Καίμπριντζ 1982.
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- Ο ήρωας δεν θα έρθει νικηΦόρος από τον μεγάλο πόλεμο στην

Τροία

~ Το ότι ήταν ανίκητος, ήταν μικρής διάρκειας, επειδή έτσι ήθελε

- Η επιστροΦή του στη μάχη δεν έγινε από πίστη στον σκοπό των

άλλων Ελλήνων, μα από πίστη στον Πάτροκλο, τον αγαπημένο Φίλο.

Όλα αυτά μας κάνουν να καταλάβουμε πως από την εποχή της

π.ροφορικής μετάφρασης που αφορά τον Αχιλλέα (στο τέλος της επο

χής του Χαλκού), στην εποχή (υστερομυκηναΤκή) στην οποία υπήρξε

ανάμειξη μεταξύ των Πελοποννησιακών στρατιωτικών παραδόσεων

και αυτών της κεντρικής Ελλάδας ήταν αυτή η τελευταία που έχασε

σημασία, ο Αχιλλέας δεν ήταν πια ο μεγάλος ήρωας, αν και είχε έναν

θεμελιώδη ρόλο στον πόλεμο.

Φυσικά οι <<ομηρικοΙ) ποιητές δεν ήταν σε θέση να προσδιορί

σουν τα αίτια της μείωσης της σημασίας που αφορά τον Αχιλλέα

και ακόμα λιγότερο, ποια θα μπορούσε να ήταν η πραγματική αιτ(α

για την σημασία αυτού του ήρωα από την Φθία (Φθιώτιδα), που τον

έκανε έναν από τους mo ένδοξους συμμετέχοντες της εκστρατείας

κατά της Τροίας.

Όσον αφορά τη δομή του Καταλόγο" για τα πλοία παρατηρή

θηκε από τον Visser πως οι τοποθεσίες που αναΦέρονταν συμmπτoυν

με ένα κριτήριο γεωγραΦικής εγγύτητας (τοποθεσίες της κεντρικής

Ελλάδας :που αναΦέρονται με τρόπο κανονικό, όπως τοποθεσίες των

κέντρων της Πελοποννήσου,των Ιονίων. της Αιτωλίας, Κρήτης, Ρόδου,

Σύμης, Σποράδων, οι περιοχές της ξηράς που δεν αναΦέρονταιστο ποί-

ημα με το όνομα της Θεσσαλίας).

Αυτή η σειρά δεν ακολουθεί την τάξη των ΔελΦών, όπως υπέθε

σε ο Ελβετός ιστορικός Gίονannini6 (φτάνοvτας στο συμπέρασμα πως

ο Κατάλογο; άλλαξε τεχνητά στην Ιλιάδα και θα έφτανε στον 60
αιώνα πΧ), αλλά αντιστοιχεί σε αρχαίες κατευθύνσεις και σε δύο

σημαντικές θαλάσσιες ρότες που δείχνανε το περιβάλλον που ο

κόσμος της κυκλοφορίας κινούνταν από τους Αχαιούς, ξεκινώντας

από νοτιοδυτικά, την οδό Ιόνια νησιά-Αιτωλ(α, και φεύγovτας από

νοτιοανατολικά από Κρήτη-Ρόδο, Σύμη, Σποράδες και την νότια Θεσ

σαλία και την περιοχή της Κεντρικής Ελλάδος :που έβλεπε το Αιγαίο.

Για να καταλάβουμε τη λειτουργία αυτών των δύο οδών, (ιδιαίτε

ρα από νοτιοδυτικά προς βορειοανατολικά και από νοτιοανατολικά

4. Ανάμεσα στους οποίους μπορούσε κανείς να αναγνωρίσει έναν ποιητή που

πραγματικάγνωρίζειτα περισσότερα σχετικά με τον πόλεμο της Τροίας (B.GRAZlOSI
J .HAυBαD. Όμηρος. ι-ι απήχηση του έπους, Λονδίνο 2005).

S. Ε. VISSER. Homher.; Katalog derSchiffe. Στουτγκάρδη-ΛειΨία 1997. σελ.304
6. Ιστορική μελέτη σχετικά με την καταγωγή του καταλόγου των πλοίων, Βέρνη

1969.

-
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προς βορειοδυτικά). που κλείνανε ένα τόξο γύρω από την ελληνική

χερσόνησο. πρέπει να λάβουμε υπόψη δυο βασικά γεωιστορικά στοι

χεία.

ι. Η διαδοχή Ιόνια νησιά-Αιτωλία αποτελούσε την οδό που ένωνε

το εσωτερικό κομμάτι. είχε και μια διαδρομή εσωτερική που ήταν μια

οδός διαμέσου της Αιτωλίας. της Μαλίδας μέχρι τον Μαλιακό κόλπο

και το Αιγαίο. Στο εσωτερικό περνούσε από την Δωδώνη. με το ιερό

του Δία των Πελασγών, από το οποίο υπήρχε και μια προσευχή στον

Αχιλλέα. και είναι γνωστό ως κέντρο μεγάλης Φήμης στην ηπειρωτι

κή Ελλάδα, παρόλο που δίπλα του κατοικούσαν έθνη διαφορετικά

και πρωτόγονα. Αυτός ο ρόλος της Δωδώνης, της συμβολικής συνά

ντησης αλλά και του περιορισμού, φαίνεται ξεκάθαρος στο μύθο της

πορείας των προσκυνητών από τον Βορρά που αΦιέρωναν δώρα

στην Δήλο. μύθος που έδειχνε την χρήση από την αρχαιότητα προ

σφορών προς την Δήλο από πληθυσμούς της ηπειρωτικής Ελλάδας

(πράγμα που μεταδίδονταν διαδοχικά από πληθυσμό σε πληθυσμό).

προσφορές δίδονταν και στη Δωδώνη που. κατά τον Ηρόδοτο(ιν 33).
οι κάτοικοι της ήταν από τους πρώτους που τις δέχονταν.

2. Ο προσδιορισμός των τοποθεσιών που φαίνονταν στον Κατάλο

γο είναι σημαντικός, επειδή φαινόταν ο δεσμός μεταξύ περιοχών της

Θεσσαλίας και ομάδων που κατείχαν τις Σποράδες και τα Μικρα

σιατικά παράλια. Το ότι ανάμεσα στους κατοίκους της Θεσσαλίας και

των Σποράδων υπήρχε σύνδεση προκύπτει και από τον μύθο των

παιδιών του Θεσσαλού, βασιλιά της Κω, που Φθάσανε πρώτα στην

Εύβοια και μετά στη Θεσσαλία, μύθος που αντανακλά το σημείο της

μέγιστης δραστηριότητας των δωρικών ομάδων που είχαν καταλάβει

τις νότιες Σποράδες και προσπαθούσαν να συνάψουν πολιτικούς και

εμπορικούς δεσμούς με άλλες δωρικές ομάδες της κεντρικής Ελλά

δος (Εύβοια, Μαλιακός κόλπος, νότια Θεσσαλία), πιθανόν σε αντίθε

ση με τις περιοδικές μεταναστεύσεις των Πελασγικών Φύλων, που

έρχονταν από τις Σποράδες, από τον Ελλήσποντο και την Θράκη και

αυτοί κατευθυνόμενοι προς Θεσσαλία, στις ακτές του Μαλιακού και

της Εύβοιας.

Και για την ανατολική πορεία των παιδιών του Θεσσαλού (επι

στρέφοντας από Τροία) αναγνωρίζεται, κατά την άποψή μου, ένα

βασικό γεωγραφικό στοιχείο που γίνεται γεωιστορικό: από τις νότιες

Σποράδες με ανέμους από τα νοτιοανατολικά προς τα

νοτιοδυτικά/βορειοανατολικά έφταναν με σχετική ευκολία (σε κάποι

ες περuπώσεις τις φορές που κάνανε εύκολη την πλοήγηση), στις

νότιες -ανατολικές ακτές της Εύβοιας και από εκεί στο μεγάλο Παγα

σητικό κόλπο και στο Μαλιακό και στα εδάφη της Θεσσαλίας.

Οσον αφορά τα πιθανά σενάρια σύμφωνα με τα οποία ο Αχιλ-
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λέας θα ήταν ένα έμβλημα αρχίζουμε να βλέπουμε τον «Κατάλογο

των πλοίων}) και την περιπέτεια του Αχιλλέα με μεγάλο ενδιαΦέρσν.

Νέα παρόρμηση έρχεται και με τη σύγκριση με το πιο αρχαίο έπος

του Ιάσονα, τις αρχαιολογικές ανακαλύψεις στο Διμήνι, την αρχαία

Ιωλκό, που πραγματοποιήθηκαν από την Βασιλική Αδρύμη Σισμάνη,

οδήγησαν στο να δούμε τον ήρωα ως μεσολαβητή ανταλλαγών μέσω

θαλάσσης μεταξύ Σποράδων,Θεσσαλίας και των ακτών της Μαύρης

Θάλασσας.

Ενώ η φιλσλσγία και η αρχαιολογία μπορούν να πρσσφέρσυν

απλά στοιχεία ή ενδείξεις,κάποιες φορές χρήσιμες και συζητήσιμες,

εγώ θεωρώ, πως το μοναδικό κλειδί ολοκληρωτικής κατανόησης που

μπορεί να εξηγήσει τις πολλές και μυστηριώδεις όψεις που βάζει σ

ήρωας Αχιλλέας, προσΦέρεται από την ιστορική γεωγραΦία του

αρχαίου κόσμου,ύλη που ξεκινά από την ανάλυση των διαΦόρων

γεωγραφικών πλευρών και ιστορικών δυνατοτήτων και που χρησι

μοποιεί το σύνολο των λογοτεχνικών και αρχαιολογικώνστοιχείων,

όταν είναι σε θέση να είναι επεξηγηματικοί όχι μόνο όσον αφορά

αυτόν (Αχιλλέα),αλλά κυρίως σε σχέση με γεωιστορικά στοιχεία,

Ακολουθώντας τη μεθοδολογία αυτή μπορούμε να ξαναδούμε στοι

χεία και να τα διορθώσουμε με νέα.

Ενώ στο έπος η αιτία του πολέμου της Τροίας παρουσιάζεται ως

αντίθεση ανάμεσα σε Πελοποννήσιους και Τρώες, που προβλέπει για

τον Aχιlliα τον ρόλο του Ι.,δοξου ήρωα, αλλά και αναγκαίου και

καταδικασμένουνα μη συλλέξει τους καρπούς της αξίας του, στην ιστο

ρική ερμηνεία. που τώρα. λαμβάνοντας υπόψη την μεγάλη πρόοδο που

ΙΎινε από τις γεωιστορικές και τοπογραφικοαρχαιολογικέςμελέτες που

αφορούσαν την νότια Θεσσαλία, εγώ θεωρώ πως η περιπέτεια του

Αχιλλέα αποτελεί το έμβλημα τριών ιστορικών πραγματικοτήτων.

Ο Αχιλλέας αντιπροσωπεύει τις ομάδες που ανήκαν σε διαφορε

τικούς πληθυσμούς που. σύμφωνα με την ανάλυση του στίχου του

Καταλόγου.τον ακολούθησαν στην Τροία: οι «Μυρμηδόνες»,δηλαδή

οι «νομάδες» που προέρχονταν από προελληνικούς πληθυσμούς που

μετακινήθηκαν και περιθωριοποιηθήκαναπό την κάθοδο των Δωριέ-

ων,- οι Έλληνες.δηλαδή οι Δωριείς πολεμιστές1 που έγιναν ηγεμόνες

στα ({ελληνικά»~ εδάφη και τελικά οι Αχαιοί. οι έμποροι-πολεμιστές

7. Όπως αποδεικνυεται υπάρχει μια ερωτικίl σχέση (βλ. W.M. Cl..ARKE, Ο Αχιλλέ

ας και σ Πάτρσκλσς ερωτευμένοι. «Ερμί]ς» νι (Ι 978). σελ.38] -396) και 11λίlρως πίστης

μέχρι θανάτου που συνδέει τον Αχιλλέα και τον Πάτροκλο

8.0ι Έλληνες πιΊρανε το όνομά τους από την επέκταση του ονόματος που ίσως

χαρακτι"ιριζε τους πληθυσμούς που τιμούσαν το ιερό του Δία οτην Δωδώνη (Ρ.

WA1ΉELEf. Η καταγωγή του ονόμ(ιτος των Ελλiινων και η ανάιπυξη τους στην ομη

ρικίl παράδοση. "Κλασικές μελέτες". ΧΙIIΙ(ι975). σελ. ] 19-128.
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Αιγαιο-Αχαιοί που ενδιαΦέρονταν να μετακινηθούν κατά μήκος της

ανατολικής και νότιας Θεσσαλίας.

Αποδεικνύει την οικονομική αυτάρκεια του καθεστώτος του Αχιλ

λέα. Αυτός ο ίδιος μας κάνει να καταλάβουμε πως είχε μεγάλες

οικονομικές πηγές, βεβαιώνει στην πραγματικότητα πως δεν είχε ανά

γκη να κάνει πόλεμο, αΦού δεν τον είχαν ποτέ προσβάλλει οι Τρώες.

δεν του καταστρέψανε ποτέ «τη συγκομιδή από της Φθίας τους

ωραίους κάμπους», αφού ήταν καλά καλυμμένη από βουνά και

θάλασσα. διπλή αναΦορά αυτή που δεν συμπίπτει με την περιοχή των

Φαρσάλων και του Απίδανου που ένα μέρος των μελετητών θεω

ρούν ή συνεχίζουν να θεωρούν πως ανταποκρίνεται με την αρχαία

Φθία, μα κυρίως με την ορεινή αλυσίδα της Όθρυος που κυριαρχεί

του Μαλιακού κόλπου. Τη σημασία της γεωργίας συνόδευε η σημα

σία της κτηνοτροΦίας, ο Αχιλλέας προσδιορίζει την πατρίδα του

Φθία (ΙΑ. ΙΧ 478-479) «γόνιμη, μητέρα των κοπαδιών» Τα καλύτερα

άλογα που οι Δαναοί είχαν στην Τροία ήταν του Αχιλλέα (lA. 770).
Ακόμη τα δύο καλύτερα άλογα ήταν του Εύμελου(;) του Φερετίδη,

που τα μεγάλωσε ο Απόλλωνας στην Περαία 9 . Θεωρώ πως ο τόπος

που αναΦέρεται στην Ιλιάδα σαν εκείνο που μεγαλώσανε τα άλογα

του Εύμελου, η «Περαία», ανταποκρίνεται στο κέντρο που την κλασ

σική περίοδο μια μικρή πόλη της Φθιώτιδας που συνόρευε με την

Μελιταία lΟ και πως δεν ήταν σωστή η ερμηνεία Πιερία (περιοχή της

Μακεδονίας), όπως κάποιοι φιλόλογοι πίστευαν (μη γνωρίζοντας προ

φανώς την ύπαρξη αυτού του κέντρου της Φθιώτιδας).

Όπως είμαστε σε θέση να επιβεβαιώσουμε τώρα ο Αχιλλέας ήταν

ένας «απαραίτητος» σύμμαχος, επειδή η πατρίδα του η Φθιώτιδα,

ήταν τροφοδότης χαλκού.

Η Όθρυς διέθετε διάφορες ζώνες χαλκού ΙΙ που πιθανότατα χρη

σιμοποιούνταν ήδη στην Μέση Ελλάδα (π.χ τα ορυχεία της ορεινής

περιοχής του Μακρολίβαδου, δίπλα στην Μελιταία. το Ναρθάκιο και

τη Πελασγία. λόφος που ιδρύθηκε στην κλασσική εποχή. η Λάρισα

Κρεμαστή).

Αυτό το μέταλλο έγινε ακόμη πιο απαραίτητο στην υστεροελλαδική

εποχή. εξαιτίας της αυξημένης έλλειψης χαλκού στις ελληνικές περιο

χές (όπως σε αυτές της Όθρυος), αφού υπήρχε σε πιο επιΦανειακές

ποσότητες.

Αυτό εξηγεί πολύ καλά, γιατί οι Μυκηναίοι, καλύτερα οργανωμέ

νοι στρατιωτικά σε σχέση με τους πληθυσμούς της Θεσσαλίας, είχα-

9.11.11. σελ.773-776
Ι Ο. Κανταρέλλι, Axata Φθιώτιδα Ι, Το κάστρο του Πετρωτού(στο στάδιοτης έκδο

σης)

Ι Ι .Βλ. Κανταρέλλι. ΠίναΥ.ες με σχετική γεωλογΙΚ11 βιβλιογραφία.
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νε ανάγκη της συμμαχίας του Άχιλλέα (δηλαδή με τους πρίγκιπες

της Φθιώτιδας), όπως είχαν ανάγκη και τους μεγάλους τοξότες της

Μαγνησίας, όπως ο Φιλοκτήτης (ένας από τους πρίγκιπες, που, όπως

ο Πρώτων(;), οδηΥούσανε πολεμιστές), για να πάρουν ξύλο ιδιαίτερα

εύκαμπτο, από το οποίο είναι πλούσιο το Πήλιο, υλικό και αυτό στρα

τηγικό, που εξυπηρετούσε για την κατασκευή τόξων, όπως και πλοί

ων.

Η αποίκιση των κέντρων που κατοικήθηκαν από πολεμιστές που

ακολουθούσαν τον Αχιλλέα (Τραχινία. Άλος, Άλόπη. που ακολουθού

νταν από την γεωγραφική ένδειξη Άργος Πελασγικό)I~,πέρα από την

ταυτοποίηση της Αρχαίας Άλου l\ κυριαρχεί η κατοχή του Μαλιακού,

η κατοχή του οποίου διευκόλυνε την μεταΦορά, διαμέσου των μονο

πατιών της Όθρυς, του εμπορίου του χαλκού. Για την προστασία των

μεταλλουργικών αυτών δραστηριοτήτων και των μεταφορών έγινε μια

συμμαχία ανάμεσα στους Αχαιούς εμπόρους της ακτής και τους

άρχοντες της Φθιώτιδας και της Μαγνησίας.

Στην αχαιοαιγαιακή συμμαχία της δόθηκε ο ρόλος, τόσο να φυλά

σε μερικά κέντρα μικρασιατικά τις μεταφορές από τις περιοχές της

Ασίας (όπως του Αφγανιστάν) προς την ακτή, όσο και να διαφυλάτ

τουν τις σχέσεις εμπορίου και συμμαχίας που συνδέανε πληθυσμούς

της Τροίας, του Ελλήσποντου, της Θράκης αλλά και της Ηπειρωτι

κής Ελλάδας, όπως οι Πελασγοί που ήδη κατοίκησαν την Λάρισα".

Μεταξύ lοου και ιιου αιώνα, με την πτώση της σημασίας των

12. Θεωρώ πως πρόκειται για την περιφερειακή ονομασία που ανταποκρίνεται

στην Φθιώτιδα και όχι μιας γενικής ονομασίας για να δείξει όλη την Θεσσαλίαή τη

βόρεια Θεσσαλία. βλ. Ρ. LOPSroN, ΤΟ Πελασγικό Αργος στον κατάλογο των πλοίων,

ΙΙ 681, σελ.136-Ι38.
13.0 Γ. Χουρμουζιάδηςστα Χρονικά την προσδιόρισε σαν την Πλατανιό,7χ.λ.μ

από τη Λαμία στον κόλπο του Μαλιακού. που στην εποχή του Χαλκού ήταν περισσό

τερο παραθαλάσσια από το τωρινό, λόγω της επέκτασης της πεδιάδας,ενώ άλ/.οι, ανά

μεσα στους οποίους και ο Π. Πανέρης την τοποθετούνδίπλα στον Αλμυρό αξιολογώ

ντας τις μυθικές συνδέσεις μεταξύ της Αλου και των κέντρων που ιδρύθηκαν στην

Μικρά Ασία. Σε αυτές τις υποθέσεις εγώ είμαι υπέρ της πρώτης, η τάξη που ακολου

θείται από τον ποιητή τοποθετείτην Άλο μετά την Τραχινία και πριν την Αλόπη. όσο

και από την σύνδεση με την δραστηριότητατων ορυχείων, βλ. ΚΑΝΤΑΡΕΛΛΙ,Αχαώ

Φθιώτιδα Ι (σε πορεία εκτύπωσης).

14.Είναι μια αυταπάτητων φιλολόγων να σκέφτονταιπως η Λάρισα που αναφέ

ρεται στην Ιλιάδα(Κατλ/ογοςτων πλοίων,στιχ.840-841) ως σύμμαχος των Τρώων ήταν

ένα άγνωστο κέντρο της ΜΙi'-eάς Ασίας. Σε μια γεωγραφική μελέτη που έγινε την 2η

χιλιετία ευνοούσε την συνέχεια των πληθυσμών που βΡWΑ.ονταν στο τόξο Υύρω από τον

Ελ/.ήσποντο και έφτανε ως την βόρεια Θεσσαλία. Η χρήση της κοιλάδας του Πηνειού

ως εύκολης οδού διείσδυσης προς τα εδάφη της Θεσσαλίας ή προς Θεσσαλικά εδάφη

βοήθησε στη δημιουργία μιας περιοχής που ξεχώριζε πολιτικοστρατιωτικά σε σχέση με

αυτές των Θεσσαλών. χαρακτηριστικό που παραμένει στην αρχα"ίκή και κλασική εποχή

και που οδήγησε ανάμεσα στα ωλα να γίνεται λόγος για τους Θεσσαλούς.
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«Η σύνδεση μεταξύ της Φθιώτιbας και του μύΟου του Aχιλλtα" ~95

ορυχείων της Φθιώτιδας (την οποία ακολούθησε μια ελαττωμένη

σημασία της περιοχής της Μαγνησίας). η περιοχή υπέμενε μια διαδι

κασία πολιτικής και οικονομικής περιθωριοποίησης σε σχέση με την

κεντρική και νότια Ελλάδα. Το έπος αγνοεί τα αίτια. αλλά φαίνεται

μια ομοιότητα με μερικούς Θεσσαλούς ήρωες. Ο Αχιλλέας χάνει την

ζωή του λόγω ενός μέρους του ποδιού, που δεν προστατεύεται από

την αθανασία. και ο ήρωας της Μαγνησίας, ο Φιλοκτήτης, εγκαταλεί

φτηκε στη Λήμνο, λόγω της κακοφορμισμένης πληγής στο πόδι και

ανέρρωσε χάρις στην ικανότητα, για να πούμε μαγική, του τόξου του.

Φαίνεται πως και οι δύο οι ήρωες, ο Αχιλλέας και ο Φιλοκτήτης,

ήταν εκπρόσωποι πληθυσμών ενδόξων, αλλά τώρα ma προορισμένων

να μην κυριαρχήσουν, αφού είναι περιθωριοποιημένοιαπό την μεγά

λη άνοδο των κεντρονότιων περιοχών της Ελλάδος.

Αν στο ιστορικό επίπεδο μπορούμε να πούμε πως η νότια Θεσ

σαλία είχε προσεγγιστεί από τους μυκηναίους «:περιφερειακά».όπως

αποκαλύφτηκε στο σημαντικό συνέδριο της Λαμίας του 1994", χρει
άζεται παρόλα αυτά να προσθέσουμε πως οι θεσσαλικοί πληθυσμοί

αποτελούμενοι από διάφορα έθνη και παραδόσεις, επέλεξαν να μην

κυριαρχηθούν από τον «μυκηνα'ίκό» πολιτισμό, και να τεθούν σε

σχέση με τους πληθυσμούς που συνόρευαν τη Μακεδονία, την Αιτω

λία, τη Μαλίδα, την χερσόνησο της Χαλκιδικής και τις Βόρειες Σπο

ράδες.

15.0 μυκηνα"ίκός κόσμος εκδ. 2003. Υπουργείο Πολιτισμού. 20 Διεθνές συμπόσισ: Η

περΙΦέρεια του μυκηνα"ίκού κόσμου.εισήγηση(ΚΥΠΑΡΙΣΗ-ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝτΙΝΟΥ),

Αθήνα 2003
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ΦΛΟΡΙΑΝΛ ΚΑΝΤΛΡΕΛΑΙ

«Η σύνδεση μεταξύ της Φθιώτιδας και του ήρωα Αχιλλέφ).

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η φιγούρα του Αχιλλέα εξετάζεται από αναρίθμητους εκπαιδευτι

κούς τομείς, την ετυμολογία, την φιλολογία, την μυθολογία, την εικο

νΟΥραΦία, και εμμέσως στο περιβάλλον της μελέτης της ιστορίας του

ελληνικού πολιτισμού ανάμεσα στον 120 αιώνα πχ. και την εποχή

των ποιητών που προσάρμοσαντις διάφορες μορΦές της εmκής ποί

ησης.

Μα μόνο οι πιο πρόσφατες εδαφοιστορικές μελέτες(χρησιμοποιώ

ντας ως εργαλεία ιδιαίτερα την ιστορική γεωγραΦία και τις τοπο

γραφικές-αρχαιολογικέςέρευνες)που έγιναν(και στις οποίες είχα την

τιμή να συμμετάσχω για πολλά χρόνια) και κατά μήκος της νοτίου

Θεσσαλίας μπορούν να συμπεριλάβουν την πιο παλιά ιστορική φυσιο

γνωμία της δυτικής περιοχής(Δολοπία-Μαλιείς)και της κεντροανατο

λικής(Φθιώτιδα-Μαγνησία)και μπορούν να φωτίσουν την προσωπι

κότητα του Αχιλλέα με ένα νέο Φώς και διαΦορετικό σε σχέση με

τις προηγούμενες μελέτες.

Μπορούμε τώρα να αρχίσουμε να αντιλαμβανόμαστε πως στις

λεπτομέρειες που η επική ποίηση απεικόνισε αυτό το πρόσωπο αντι

προσωπεύονται οι οικονομικές .εθνικές, στρατιωτικές συνθήκες της

Φθιώτιδας κατά την διάρκεια της μέσης και τελικής εποχής του Χαλ

κού, αλλά και την ευαισθησία και μια αξιοθαύμαστη μείωση ενός

οικονομικού και πολιτικού ρόλου μεταξύ του 110υ και του 90υ

αιώνα πΧ.
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ΕΙΣΗΙΉΤΗΣ

ΠρωτoΠQεσβίιΤE@O; Νεόφυτο; Ραφαηλίδη;

Διδάκτωρ θεολογίας

θΕΜΑ

"'Ο α@χιτέκτων Αθανάσιος Δεμί@ης.το έ@γο του στη Φθιώηδα

και η α@χιτεκτονική του ιερού ναού αγίου Δημητ@ίου Λαμίας....

Α
γαπητοί κύριοι σύνεδροι, έχω την τιμή να εισηγηθώ σήμερα ενώ

πιον του εκλεκτού αυτού ακροατηρίου το θέμα ''Ο αρχιτέκτων

Αθανάσιος Δεμίρης, το έργο του στη Φθιώτιδα και η αρχιτεκτονική του

ιερού ναού αγίου Δημητρίου Λαμίας.".

Θα ξεκινήσουμε την διαπραγμάτευση του θέματος μας παραθέτοντας

ένα πολύ σύντομο βΙΟΥραφικό του Αθανασίου Δεμίρη, στη συνέχεια θα

αναφερθούμε στο έργο του στη Φθιώτιδα παραθέτοντας σχετικές μαρτυ

ρίες και σχεδιαγράμματα. Θα κλείσουμε παρουσιάζοντας την αρχιτεκτο

νική του ναού του αγίου Δημητρίου Λαμίας για να πάρουμε μια ιδέα της

δημιουργικής ικανότητας του Αθανασίου Δεμίρη και του τρόπου θεώρη

σης και προσέγγισης της βυζαντινής αρχιτεκτονικής παράδοσης.

Ι. Ο ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ ΑθΑΝΑΣΙΟΣ ΔΕΜΙΡΗΣ

Η Ερεσός, πατρίδα της δέκατης μούσας ΣαπΦούς, αλλά και του

φυσιοδίΦη Θεόφραστου, ήταν ο τόπος όπου από γονείς μηχανικούς γεν

νήθηκε το ]887 ο Αθανάσιος Δεμίρης. Η μητέρα και οι δάσκαλοί του του

μετέδωσαν την βαθιά αγάπη για την τέχνη και το έντονο θρησκευτικό

συναίσθημα που χαρακτηρίζουν τον αρχιτέκτονα καθ' όλη την πορεία

της δράσης του.

Σε νεαρή ηλικία κατατάσσεται εθελοντικά στον ελληνικό στρατό και

το 1912 λαμβάνει μέρος στους βαλκανικούς πολέμους. Στη συνέχεια έρχε

ται στην Αθήνα και σπουδάζει αρχιτεκτονική στη σχολή Ρουσσόπουλου.

Έχει δάσκαλο τον ονομαστό αρχιτέκτονα Ερνέστο Τσίλλερ, ο οποίος το

19]8 έγραΦε για το Δεμίρη «... 0 υποφαινόμενος mστοποιώ ότι ο Αθα

νάσιος Δεμίρης εξ Ερεσού Μυτιλήνης, τυγχάνων σπουδαστής της Ακα

δημίας Ρουσσοπούλου εις την Α' Αρχιτεκτονικήν, φαίνεται ικανότατος,

ακριβής και τίμιος προς δε και έχων θερμόν ζήλον περί την εκπλήρωσιν

του καθήκοντος. Επί τω διαστήματι δε της διδασκαλίας μου έμεινα πλή

ρως ευχαριστημένος». Την ίδια περίοδο ο Δεμίρης σπούδασε δι' αλληλο

γραΦ(ας σε Πολυτεχνείο του Παρισιού γνωρίζοντας έτσι εξ αποστάσεως

τον Le Corbusier.
Στην αρχή της καριέρας του τον ενίσχυσε ο πατέρας του. Αργότερα
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εργάστηκε στο αρχιτεκτονικό γραφείο του Αναστάσιου Μεταξά και το

1928 αποκτά δικό του χώρο στη οδο Μιχαήλ Βόδα. Στην πορεία του

πολύτιμη ήταν η συνεργασία του με τον Αν. Ορλάνδο. ο οποίος από το

1920 έως το 1943 ήταν υπεύθυνος για τον έλεγχο και την αναστύλωση

εκκλησιαστικών έργων και τον βοήθησε να αναδειχθεί σε έναν από τους

κυριότερους αρχιτέκτονες - ναοδόμους. Από το 1924 ως το 1940 εκτέλε

αε με ευσυνειδησία χρέη επιβλέποντος μηχανικού σε έργα αναστήλωσης

Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων.

Η φήμη του διασώζεται ως τις μέρες μας αναλλοίωτη και περίτρανη,

καθώς ο χρόνος απέδειξε ότι ο ({πεφωτισμένος» αυτός αρχιτέκτονας κλη

ροδότησε στους μεταγενέστερους σημαντικό έργο.

Το iργo του Α θανασίοlJ Δεμίρη

ΤΟ έργο του Αθανασίου Δεμίρη περιλαμβάνει κυριως εκκλησίες,

δημόσια κτ(ρια, σχολεία, κτίρια διαμερισμάτων και διακρίνεται από τον

πειραματισμό του σε διάφορες μορφολογικές εmλoγές με τη ταυτόχρονη

επιμονή του στη διατήρηση αρχιτεκτονικών αρχών, οι οποίες είχαν δια~

τυπωθεί στα τέλη του 190υ αιώνα στην Ευρώπη.

Τα σημαντικότερα έργα του κατά χρονολογική σειρά είναι τα ακό

λουθα:

Συνέταξε τις αρχιτεκτονικές μελέτες των Ιερών Ναών: Ευαγγελι

στρίας στη Χίο, Αγίου Ανδρέα στην Ερεσό της Λέοβου, της Αγίας

Παρασκευής στη Ζαβέρδα, του Αγίου Τρύφωνος στη Σμύρνη της

Μικράς Ασίας και της Αγως Ζώνης στην Κυψέλη.

Το 1926 απετέλεσε σταθμό στην δημιουργική του πορεία λόγω της

συμμετοχής του στο Διεθνή Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό της Γενεύης και

της βράβευσής του με το 40 βραβείο για το σχεδιασμότου Μεγάρου της

Κοινωνίαςτων Εθνών. Η μεγαλειώδηςαυτή σύνθεση ακολουθείτη μορ

φολογία των μνημειωδώνκτιριων της εποχής.

Τό 1927-1933 συντάσσει τις μελέτες των ιερών ναών: Αγίου Xαραλά~

μπους στο Πολύγωνο Αθηνών, Αγίας Ειρήνης στην Ερεσό της Λέσβου,

προφήτου Δανιήλ στο Μεταξουργείο, Αγίας Τριάδας στο Βύρωνα, Κοι

μήσεως της Θεοτόκου στην Καισαριανή, Αγίας Τριάδος στο Ηράκλειο

Αττικής. ΑγΙΟυ Νικολάου στην Καλλιθέα, της Παναγως της Πάντων

Βασιλίσσης στη ΡαΦήνα, του Αγίου Νικολάου στην Ανάληψη της Ακαρ

νανίας, της Αγίας Τριάδος στο Ελληνικό και την διώροφη έπαυλη του

ποιητή Γεωργίου Δροοίνη στην Κηφισιά.

Επιδίωξή μας βέβαια δεν είναι να παρουσιάσομε το έργο του Αθανα

σίου Δεμ(ρη σ'όλη την Ελλάδα. αλλά με την έως το έτος 1933 αναφορά

μας σ' αυτό να επισημάνουμε αφ' ενός μεν ότι οι τότε Μητροπολίτες

Φθιώτιδος Ιάκωβος Παπα"ίωάwου και Αμβρόσιος Νικολαιδης αφ' ετέ-

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:42:54 EEST - 54.226.8.97



'Ι " ,'Ί, 399

ρου δε οι Ενοριακές Eπιτρoπεl.εςτων ναων της ΜητροπόλεωςΦθιώτιδος

επέλεξαν έναν καταξιωμένο πανελλαδικά αρχιτέκτονα για την σύνταξη

των αρχιτεκτονικών σχεδίων των ναών τους.

τ "Αθαναο[ιηι Λ.ε ID Φθιιίπιδα.

Μέσα στην πλούσια αυτή αρχιτεκτονική δημιουργία. όπως πολύ

συνοπτικά την παραθέσαμε. θα προσπαθήσουμε να διευρευνήσουμε το

έργο και τη συμβολή του Αθ. Δεμίρη στην ανάπτυξη της ναοδομίας στη

Φθιώτιδα. Δεν γνωρίζουμε αν πριν απ' αυτόν άλλος αρχιτέκτονας εργά

στηκε τόσο δημιουργικά στον τομέα αυτό. Μέχρι την εποχή εκείνη, απ'

όσο γνωρίζουμε μόνο για την κατασκευή του ιερού Μητροπολιτικού

ναού έχουμε ανάθεση σύνταξης αρχιτεκτονικής μελέτης σε αρχιτέκτονα.

Συναντούμε το Δεμίρη στη Φθιώτιδα ήδη από το Ι 930. Τη χρονιά αυτή

η ενοριακή επιτροπεία του ιερού ναού Αγίου Αθανασίου Στυλίδος τον

καλεί για να του αναθέσει τη σύνταξη της μελέτης νέου ευρύχωρου και

μεγάλου ναού. 'Εχουμε στα χέρια μας τα πρώτα σκίτσα που ο Δεμίρης

στις 20 Δεκεμβρίου 1930 είχε σχεδιάσει απεικονίζοντας το περίγραμμα

του νέου ναού που επρόκειτο να ανοικοδομηθεί και ταυτόχρονα το περί

γραμμα του παλαιού ναού που οικοδομήθηκε το 1845.

Ι

Δοκιμαστικά ΤΟΠΟΥραΦικά σκαριφήματα και Φ<ιπΟΥραφ[α

του ναού του ΑΥ(ου Αθανασίου Σnιλίδας.
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Το 1934 ο Αθανάσιος Δεμίρης συντάσσει την « ...μελέτην ανεγέρσεως

Ιερού Ναού των αγιων Δημητρίου και Γεωργ(ου».

Το 1936 επεξεργάζεται τα σχέδια τροποποίησης του Μητροπολιτικού

Μεγάρου Φθιώτιδος, το οπο(ο η ιερά Μητρόπολις αγόρασε από την Εθνική

Τράπεζα. Οι αυξημένες ανάγκες της νέας χρήσης καθώς και η πρόθεση του

νέου Μητροπολίτη να φτιάξει ένα κτίριο από τα m.o αξιόλογα της πόλης,

ανάγκασαν το Δεμίρη να εκπονήσει ολόκληρη σειρά από προσχέδια.

Στο τέλος η επέμβαση είναι δραστική και τολμηρή.

Πρώτη αρχιτεκτονική πρόταqη του Αθανασίου Δεμίρη

γι« το Μητροπολιτικό Μl:Υαρο Φθιώτιδας.

Δεύτερη αρχιτεκτονική πρόταση του AOαvαoWv Δεμίρη

για το Μητροπολιτικό MtγαΡθ ΦΟιώτιδας.
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Το τελικό αρχιτεκτονικό σχέδιο του Αθανασίου Δεμίρη

για το Μητροπολι,τικό Μέγαρο Φθιώfιδας.

ο ιερός Ναός Α γ. Αποστόλων ΗελασΥίας.
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Ιερά Μονή ΠαναγίαςΔαμάοτας.

Σχέδια οτατικήςμελάης του καμπαναριούτης Ιεράς Μονής Παναγ{ας

Δαμάοτας.

Το 1937 εκπονεί τη μελέτη του Ιερού ναού αγίων Αποστόλων Πελα

σγίας και το ίδιο έτος κατασκευάζει την Ιερά Μονή Δαμάστας και την

εξοχική κατοικία ιδιοκτησίας Αδάμ.
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Ιερός Ναός του Ευαγγελισμού της θεοτόκ.ου στο Καλαπόδι Λ οκρΙδος.

Παράλληλα χτίζει τον ιερό ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στο

Καλαπόδι Λοκρίδος. Εδώ πρόκειται για ναό με δυό κωδωνοστάσια

δεξιά και αριστερά ενός πρόστυλου πρόναου. Στο ιερό Βήμα υπάρχουν

τρεις τοξοτές κόγχες.

Το 1942 σχεδιάζει και αναλαμβάνει την επίβλεψη του τέμπλου και του

Δεσποτικού θρόνου του ίδιου ναού. Την ίδια χρονιά σχεδιάζει και ανα

λαμβάνει την εJlίβλεψη κατασκευής του Τέμπλου και του Δεσποτικού

Θρόνου του ιερού ναού αγίου Αθανασίου Στυλίδος. Το έργο εκτελεί ο

καλλιτέχνης Ν. Περάκης.

Το 1948 σχεδιάζει το τέμπλο του αγίου Νικολάου Λαμίας.

Το 1951 εκπονεί τα σχέδια επεκτάσεως και διευρύνσεως του ιερού

ναού της ΠαναΥ(ας Δεσποίνης.

Την ίδια χρονιά επιμελείται την οικοδόμηση της ιεράς Μονής Αγά

θωνος και το 1952 την οικοδόμηση του ναού του αγίου Αθανασίου στο

Πυρή του νομού Φθιώτιδος.

Το Φεβρουάριο του 1964 αναλαμβάνει την εκπόνηση της μελέτης του

ιερού ναού αγίου Χαραλάμπους στις Ράχες.

Για είκοσι και πλέον χρόνια ο Αθανάσιος Δεμίρης, ενώ διαμένει στην

Αθήνα, παράλληλα με την δραστηριότητά του στην υπόλοιπη Ελλάδα
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Κάτοψη του Γvναικωv{τη του Ιερού Ναού Παναγ{ας Δwπoίνης.

εργάζεται και δημιουργεί στη Φθιώτιδα. Απεβίωσε το έτος 1965 στην

Αθήνα αΦήνοντας πίσω του ένα πλούσιο αρχιτεκτονικό έργο και έχοντας

συνδράμει τα μέγιστα στην διατήρηση της πολιτιστικής ταυτότητας του

τόπου.

Γενική ά:ποψη της Ιεράς Μονής Aγάθωvoς.
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Αρχιτεκτονικήτου ναού του αγίου ΔημητρίουΛαμίας

Το σχέδιο που ετοίμασε ο ΑθηνάσιοςΔεμίρης για το ναό των αγίων

Γεωργίου και Δημητρίου Λαμίας ανήκει σαΦώς στη σχολή της Ελλάδος.

Κατατάσσεται ο ναός στον «ημισύνθετσ τετρακιόνισ» τύπο, σ οποίος

στην περίπτωση αυτή συγχωνεύεται με τον τρίκογχο τύπο ναού. Το
σχήμα του σταυρού διαγράφεται τόσο στο δάπεδο όσο και στη στέγη του

ναού. Οι πλάγιες κεραίες του σταυρού καταλήγουν σε δυό μεγάλες αψί·

δες (χορούς) στον βόρειο και νότιο τοίχο του ναού, στοιχείο ενδεικτικό

της συγχώνευσης, που συναντούμε σε πολλά από τα καθολικά των

μονών του Αγίου Όρους. Εχει σ ναός τέσσερις κίονες για την στήριξη

του τρούλου. ΤΟ τέμπλο στηΡίζεται σε δύο ιδιαίτερους τετράγωνους πεσ

σούς.
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Κάτοψη το!ι Ιερού Ναοι; των Αγίων Γεωργίου και Δημητρ[οlJ ΛαμΙας.

Με τον τρόπο αυτό το ιερό Βήμα κατέχει μόνον μέρος της ανατολικής

κεραίας του σταυρού' και η απόσταση ανάμεσα στους δύο ανατολικούς

κίονες του τρούλου και τους πεσσούς που στηρίζουν το τέμπλο χρησι

μεύει για την τοποθέτηση των κλιμάκων του ιερού Βήματος και ως

βόρεια και νότια είσοδος του Σολέα. Στο ναό των αγίων Γεωργίου και

Δημητρίου Λαμίας σι τέσσερις κεραίες του σταυρού καλύπτονται

εσωτερικά με θόλους και εξωτερικά με αμφικλινή στέγη, που καταλήγει

ανατολικά. βόρεια και νότια σε τριγωνικά αετώματα (καλκάνια), που
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Τομ'ί κατά μ'ίκος του Ιεροιί Ναοιί τωι'

Αγίωl' ΓΕωργίΟIΙ και ΔημητρίΟIΙ Λαμίας.

Ι;-ρχονται σε αντίθεση με τις ημικυκλικές αψίδες (χορούς) και τα τεταρτο

σφαίρια με τα οποία αυτές καλύπτονται. Τα πλαγια κλίτη. όπου αυτά δεν

τέμνονται από τις κεραίες του σταυρού. καλύπτονται εσωτερικά με σταυ

ροθί)λια και εξωτερικά με μονόρρικτη στέγη. Ο αρχιτέκτονας έχει επιτύ

χει τα πλάγια αυτά κλίτη να μην είναι ξένα στοιχεία αλλά να ουντίθενται
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Στατική μι'λlτη του Τροιίλοιι του ΙIQοιί Ναοιί τωl'

Αγίων Γnυργίοι) και Δημητρίοι) Λαμίας.
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με το ενιαίο όλο του ναού.

Η απόσταση των τεσσάρων κιόνων που στηρίζουν τον τρούλο από

τους εξωτερικούςτοίχουςτου ναού είναι σχετικά μικρή. μόλις 2.50μ.. ενώ
η διάμετρος του τρούλου είναι εσωτερικά 8.00μ. και εξωτερικά στη βάση

του οκταγώνου επί του οποίου εδράζεται είναι 9.60μ .. Τα ανοίγματα των

τόξων που τον στηρίζουν είναι μεγάλα, γεγονός που δίνει την εντύπωση

ότι ο τρούλος αιωρείται πάνω απ' ολόκληρο το κεντρικό τμήμα του ναού.

Η διεύρυνση του χώρου με τις δύο, από βορρά και νότο, προς το κέντρο

του ναού στραμμένες αψίδες (χορούς) και ταυτόχρονα ο ήm.oς κυκλικός

περωρισμός του χώρου προς τα έξω δίνει στο εσωτερικό του ναού μια

ενότητα ξεχωρωτή.

Τοποθετεί το καμπαναριό σε κεντρική θέση πάνω στον άξονα συμμε

τρίας και τα ανοίγματα των ημικυκλικών εξωτερικών τοίχων παράκε

ντρα, με σκοπό να διορθώσει την οπτική παραμόρφωση από το φως και

να επιτύχει να φαίνονται κεντρικά. Χρησιμοποιεί τον ισόγειο χώρο του

καμπαναριού για νάρθηκα.

Εσωτερικά οι τρεις κόγχες του ιερού Βήματος έχουν σχήμα ημικυκλί

ου ενώ εξωτερικά το ημικυκλικό αυτό σχήμα κλείνει με πέντε πλευρές, με

μεγαλύτερη την ανατολική και τις εκατέρωθεν αυτής πλευρές ανά μία

(σες.

Τα εναλλασσόμενα επίπεδα στεγών, «οι χοροί» βόρεια και νότια και

τα τεταρτοσφαίρια με τα οποία καλύπτονται, τα αψιδώματα των θυρών

και των παραθύρων, τα παράκεντρα ανοίγματα των ημικυκλικών εξωτε

ρικών τοίχων εκατέρωθεν του καμπαναριού δίνουν στην εξωτερική όψη

του ναού εξαιρετική γραφικότητα και ιδιάζουσα κομψότητα.

Οι τριγωνικές κορνίζες στις απολήξεις της δίρρικτης στέγης . στην
απόληξη του τυμπάνου του τρούλου, στις απολήξεις των κογχών του

ιερού βήματος και των χορών δίνουν στην εξωτερική όψη του ναού μια

ξεχωριστή ομορφιά.

Ο αρχιτέκτονας είχε σχεδιάσει όπως άλλωστε συνήθιζε όλες τις λεπτο

μέρειες. Οι κίονες του γυναικωνίτη και του τρούλου Φέρουν κυκλική

βάση επί της οποίας εδράζονται. Τα κιονόκρανα κατασκευασμένα από

λευκό τσιμέντο, Φέρουν διακοσμητικά ανάγλυφα. που εικονίζουν σταυ

ρούς περιβαλλόμενους με φυτικό διάκοσμο.

Στη σύντομη αυτή παρέμβαση προσπαθήσαμε να παρουσιάσουμε τη

συμβολή του Αθανασίου Δεμίρη στην εκτέλεση εκκλησιαστικών έργων

στον ευρύτερο Ελλαδικό χώρο και στη Φθιώτιδα ειδικότερα. Ο όγκος

και η ποιότητα της εργασίας που προσέφερε εμπλουτίζοντας και ανανε

ώνοντας τις αρχές της αρχιτεκτονικής της εποχής του δείχνουν ότι δεν

θυσίαζε την αισθητική των κτιρίων που σχεδίαζε στο οικονομικό συμΦέ

ρον. Αναζητούσε τις λεπτές ισορροπίες της αρχιτεκτονικής δημιουργίας
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και του υλικού συμΦέροντος. ΑποΦεύγοντας να αναπαράγει απλά

παλαιά πρότυπα δίνει στο έργο του μια διάσταση πρωτοπόρα.Δημιουρ

γεί παράδοση και υποχρέωσηστους μεταγενέστερουςνα την ακολουθή

σουν. Κλείνουμε την ολιγόλεmη αυτή παρουσίασητου θέματός μας με

την ελπίδα ότι συνεισΦέραμεέστω και το ελάχιστο στην Εκκλησιαστική

Ιστορίατης Φθιώτιδας και στην διαμόρφωσητης αρχιτεκτονικήςΦυσιο

γνωμίας της πόλης της Λαμίας.

ΒΙΟΤΡΑΦΙΚΟΣΗΜΕΙΩΜΑ

Γεwήθηκε ατό Βατερό του νομού Κοζάνης στ'ις 17
Όκτωβρίου τού 1956. Τελείωσε το Δημοτικό Σχολείο

ατό χωριό του και στή συνέχεια φοίτησε Υιά δυο χρόνια

στο Γυμνάσιο Άρρένων Κοζάνης. ΤΟ 1971 ένεγράφη με

ένέργειες τού μακαριστου Μητροπολίτου Κοζάνης Διο

νυσίου Ψαριανου στην Έπτατάξιο 'Ιερατική Σχολη

Τήνου, άπό δπου και άποφοίτησε τό 1976 με βαθμό αρι

στα. Τό 1976 ένεγράφη στiιν Ανωτέρα Έκκλησιαστικη

Σχολή Αθηνων άπό οπου και άποφοίτησε τό 1979. Στις

Ι 7 Δεκεμβρίου του 1979 χειροτονείται διάκονος άπό τό

Μητροπολίτη Σερβίων και Κοζάνης Διονύσιο Ψαριανό στό Μητροπολι

τικό ναό του άγίου Νικολάου Κοζάνης. Στις Ι 1 'Οκτωβρίου του 1981 χει

ροτονειται άπό τον ϊδιο Μητροπολίτη και στον ϊδιο ναό πρεσβύτερος. Τό

1981 είσάγεται στη Θεολογικη Σχολη (Τμημα Θεολογίας) του

Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης άπό δπου και λαμβάνει

Πτυχίο τό 1986.
την περίοδο 1986·1988 παρακολούθησε μαθήματα στο τμημα Μετα

mυχιακων Σπουδων τού ίδίου Πανεπιστημίου μέ τομέα είδίκευσης την

«(Έρμηνεία Καινης Διαθήκης». Τον Μάιο τού 1989 ύποβάλλει τή μετα

mυχιακή του έργασία μέ τίτλο «Ή στάση τού Οίκουμενικού Πατριαρχεί

ου εναντι των μεταφράσεων της Αγίας Γραφης την περίοδο της τουρκο

κρατίας» και μετό. άπό κρίση στις 7 'Ιουλίου τού ίδίου έτους λαμβάνει

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα μέ βαθμό αριστα.

την περίοδο 1989-1994 παρακολουθεί μαθήματα και έκπονεί διδακτο

ρική διατριβή στήν Καθολική Θεολογική Σχολή τού UNIVERSITE DES
SCIENCES HUMAINES ΟΕ STRASBOURG με θέμα: «Les commenιaires de
Georges Coressios sur le Nouveau TesιamenL (Problemes phiJologiques)>>, ή όποία

ύποστηρίχθηκε και ένεκρίθη τον Ιούνιο τού 1994.
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..ο αρχιτέκτων ΑtιανάσlOς; Δεμίρης;, το έργο του ('Ιτη Φθιώτιbα ... " 411

την περίοδο 1989-1991 παρακολούθησε μαθήματα γαλλικής γλώσσας

στο ΙnstίΙUΙ lnternational d' Eιudes Fraης:aίses του UNIVERSITE DES
SCΙENCES HUMAINES ΟΕ STRASBOURG και ελαβε: Cer1ίficaι Pratique
de Langue Francaise (Premier Degre) τό 1990 και Diplome d Eιudes Franς:aίses

(Deuxieme Degre) το 1991. 'Έλαβε μέρος σε Θεολογικα Συνέδρια και

Ήμερίδες στ/ν Έλλάδα και το έξωτερικό.

Ώ; κληρικό; ύπιιρέτησε:

1979-1996: Διάκονος και έφημέρισς στην 'Ιερα Μητρόπολη Σερβίων

και Κοζάνης.

1989-1994: (εν αποσπάσει) 'Έλληνας όρθόδοξος ίερέας στ/ν ένορία τών

άγιων τριων 'Ιεραρχών του Στρασβούργου.

1991-1994: Έντεταλμένος του Μητροπολίτου Γαλλίας για την τέλεση

άκολουθιών και Κύκλου μελέτης της Αγίας ΓραΦής στη SSale de Priere
του Συμβουλίου τής Εύρώπης για τούς 'Έλληνες Εύρωβουλευτές.

Ι997-εως σήμερα: Έφημέριος στην 'Ιερό Μητρόπολη Φθιώτιδος:

1996-1998: πρσίστάμενος στην ενορία Άγίου Κωνσταντίνου Λοκρίδος.

1998-2007: πρσίστάμενος στην ενορία Αγίου Δημητρίου Λαμίας.

2ΟΟ7·εω; σήμερα: πρσίστάμενος του ίερου Μητροπολιτικου ναου

Εύαγγελισμου τής Θεοτόκου Λαμίας.
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Ειιωτήσεις - απαντήσεις - ωώψεις

επί των εισηγήσεων της 4ης Συνεδρίασης

Στέλλα Κουνούκλα - Παλιαλέξη: Συνοψίζοντας, όλοι οι αξιόλογοι

εισηγητές μας, μας ταξίδεψαν πάλι σε διάφσρα σημεία του χώρου και

του χρόνου της Φθιώτιδας, μέσα από το μάτι της ποίησης, της λογοτε

χνίας. της ιστορίας και της αρχιτεκτονικής. Στο πρόγραμμα σας θα δείτε

ότι στους εισηγητές συμπεριλαμβάνεται η χα Φλοριάνα Kαvταρέλλι. Η

κα Φλοριάνα Κανταρέλλι είναι ερευνήτρια από το Πανεπιστήμιο του

Μιλάνο. για λόγους όμως υγείας. κάταγμα χεριού που υπέστη λόγω πτώ

σης στο Μουσείο του Κρότωνα, δεν είναι κοντά μας σήμερα.

Με μήνυμα που έστειλε προς την Οργανωτική Επιτροπή, εκφράζει την

λύπη της που δεν παρευρίσκεται στο Συνέδριο, το ήθελε πάρα πολύ γιατί

θα μπορούσε να γνωρίσει και το Πνευματικό Κέντρο, να χαιρετωει τις

αρχές της περιοχής και την Έφσρο Αρχαιοτήτων κα Παπακωνσταντί

νου. Μας έστειλε όμως την περίληψη της ανακοίνωσής της την οποία και

θα διαβάσουμε στη συνέχεια, καθώς και το κείμενο της εισήγησή ς της, με

θέμα ,,<:Η σύνδεση μεταξύ τηι;: Φθιώτιδαι;: και του μύθο" το" Αχιλλέα».

που θα καταχωρηθεί και στα πρακτικά στη θέση που κατείχε στο πρό

γραμμα.

Ο λόγος τώρα σε σας, αν υπάρχουν κάποιες ερωτήσεις, για οποιουσ·

δήποτε από τους εισηγητές, ή κάποια άποψη ενδεχομένως, την οποία

μπορούμε να διασταυρώσουμε, σε σχέση με την εισήγηση.

Ο κ. Κυριακόπουλος έχει τον λόγο.

Κώσται;: Κ"@ιακόπο,,λοι;:: Για τον κ. Παπαναγιώτου. ήταν πολύ ωραία

η παρουσίαση του θέματος, απλώς θέλω να κάνω μία εm.σήμανση.

Δυστυχώς, για τον μεγάλο Καραίσκάκη, που κατά την άποψη του Βλα

χογιάννη είναι ο πρώτος στρατηγός της Ελληνικής Επαναστάσεως, δεν

υπάρχει μία πλήρης βιογραΦία. Υπάρχουν βιογραΦίες του Φωτιάδη και

διαΦόρων άλλων, πάσχουν πάρα πολύ.

Δυστυχώς, ο Βλαχογιάννης άφησε ανέτοιμο το έργο του για την βιο

γραΦία του Καραίσκάκη, δηλαδή φτάνει μέχρι σχεδόν την έναρξη της

επαναστάσεως. Εδώ ήθελα να τονίσω, ότι το 2005 και το 2006, βγήκε ένα

ιστορικό μυθιστόρημα, δεν θα πω το όνομά του, το πρώτο είναι «ο γιος

της καλογριάρ) και το δεύτερο είναι «Ο στρατάρχηρ). Δυστυχώς, πρό

κειται για ένα εκτρωματικό έργο, στο οποίο ούτε λίγο ούτε πολύ, ο εν

λόγω συγγραΦέας, βάζει σαν γραμματικό του Καραίσκάκη έναν Χοσδέπ,

ο οποίος είναι Αρβανίτης. Ένα βιβλίο αίσχιστο, με αισχρές εκφράσεις, με

αρβανιτικές λέξεις τις οποίες τις υποσημειώνει και δυστυχώς, με παρα

ποίηση της ελληνικής ιστορίας. Διερωτώμαι πώς επιτρέπεται αυτά τα

έργα να βγαίνουν.

Θα ήταν ευχής έργο, να έβγαινε μία πλήρης βιογραΦία του Καραί-
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414 ΠνεvμαΤΙΥ.ό Κέντρο Σταυρού Ν.Π.Δ.Δ, Δήμου Λαμιέων

σκάκη. Δουλεύω πάνω σ' αυτό το θέμα, δεν ξέρω όμως αν θα μπορέσω

να συλλέξω εκείνο το υλικό. ΑναΦέρθηκαπροηγουμένωςστον Φωτιάδη.

ο οποίος έχει γράψει πλήρη βιογραΦίατου Καρα'ίσκάκη.αλλά εκεί διαπι

στώνει κανείς βασικά σΦάλματα. Έτσι Π.χ. γράφει για τη Μαριώ του

Καραίσκάκη ότι καταγότανε από την Κωνσταντινούπολη,ενώ δε γνωρί

ζει ότι το Φανάρι που αναΦέρει στα απομνημονεύματάτου ο Γενναίος

Κολοκοτρώνηςήταν ένα τουρκοχώριέξω από την Ανδρίτσαινα.

Αυτά είναι λάθη τα οποία δεν επιτρέπεταινα γίνονται. Σας ευχαριστώ

πολύ.

Στέλλα Κουνούκλα - Παλιαλέξη: Και εμείς ευχαριστούμε για την em
σήμανσή σας. Κύριε Παπαναγιώτου, έχετε να προσθέσετε κάτι εσείς;

Τριαντάφυλλος Παπαναγιώ10υ: (στην αρχή παρεμβαίνει εκτός μικρο

Φώνου και δεν καταγράφεται ... ) Δεν έχω να προσθέσω τίποτα. για τον

Καραϊσκάκη έχουν γραφεί πολλά. υπάρχει το στοιχείο του μύθου, της

υπερβολής. θα ήταν ευχής έργο να γίνει μία δουλειά που να απηχεί την

πραγματικότητα. Δεν νομίζω όμως, ότι είναι κατορθωτό αυτό και οπωσ

δήJIOτε η προσωπικότητα του Καραϊσκάκη ...με θρύλους που ικανοποι

ούν και τη φαντασία και την περηΦάνεια του ελληνικού λαού....
Εγώ προσωπικάέχω ασχοληθείμε το θέμα αρκετά από τα φοιτη

τικά

μου χρόνια. και έχω κάνει διαλέξειςπάνω σ' αυτό, και τελευταίαδου

λειά. μία συνοπτική παρουσίαση, με τίτλο ,<ο Γεώργιος ΚαραΤσκάκης,

μία τραγική μορΦή του 2] ».

ΣτέλλαΚουνούκλα·Παλιαλέξη: Ευχαρωτούμεπολύ όλους τους ομι

λητές, για τις αξιόλογες επισημάνσειςτους.

Δημήτeη; ΜΠ@άνη;: Ένα ερώτημα θέλω να απευθύνω στον κ.

Παρασκευιώτηπου ασχολήθηκε με την λατινική γραμματεία.Αν τα κεί

μενα αυτά της λατινικής γραμματείας. αναΦέρουν με ποιο κριτήριο ο

Λεωνίδας κράτησε τους 300 του, διότι όπως ήταν γνωστό. ήταν πολύ

περωσότεροι οι Σπαρτιάτες. Δεν ήταν οι 300, ήταν και 700 οι Θεσm.είς και

400 Θηβαίοι. Υπήρχε κάποιο κριτήριο, βάσει του οποιου κράτησε τους

300 να πολεμήσει για να αντιμετωπίσει τους Πέρσες, τους αθανάτους και

να θυσιαστούν φυσικά, στον βωμό της ελευθερ(ας και να υπακούσουν

στους νόμους της Σπάρτης, που ήταν ή ταν ή επί τας.

rιώΡΥος Παρασκευιώτη;: Κατ' αρχάς, το θέμα είναι το ωτορικό

παράδειγμα της μάχης των Θερμοπυλών στην λατινική γραμματε(α.

Αυτό που ρωτάτε εσείς αφορά την ιστορία. Θέλω να πω κάτι για το Συνέ

δριο.

Άλλο η ιστορία, άλλο η φtλoλoγία. Άλλο η φιλολογική μελέτη, άλλο η

ωτορική μελέτη. Η μελέτη η δική μου ήταν Φιλολογική, ερμηνεία κειμέ

νων, του ωτορικού παραδείγματος, πώς λειτουργεί. πάνω σε ένα ωτορι

κό γεγονός. Υπάρχουν μύρια ιστορικά παραδείγματα. Αυτό δεν μπορώ
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Πρακτικά 40υ Συ\'εόρίου ΦΟιωτικής Ιστορίας 415

να το ξέρω. Αν θέλετε να μιλήσουμε για ιστορία, μπορείτε να ανατρέξετε

στον Λίβω και να δείτε τι αναφέρει. Οι Ρωμαίοι ήταν Ρωμαίοι. δεν θα

ασχοληθούν με την ελληνική ιστορία. Ασχολήθηκαν γιατι'ουσιαστικά

υπήρξε μεγάλη εmρρoή, είναι παράγωγη η λατινική λογοτεχνία. δεν είναι

αυτοφυής. Ευχαριστώ.

Στέλλα Κουνούκλα - Παλιαλέξη: Ευχαριστούμε πολύ κ. Παρασκευι

ώτη.

Αγγελόπουλο;: Επιτρέψτε μου με την απλή ιδιότητα, του ακροατή και

του θεατή αυτού του ΣυνεδρΙΟυ, χωρίς καμία διάθεση υπερβολής, να

καταθέσω ειλικρινή θαυμασμό για όλους τους συντελεστές, γι' αυτούς

που δημωύργησαν την πρσίστορία αυτού του θεσμού, γιατί είναι πλέον

θεσμός. Και θα ήθελα, με την ευγενική σας ανοχή και αντοχή. να μου επι

τρέψετε δυο κουβέντες. για μία εισήγηση χθεσινή, που δεν είχα την δυνα

τότητα να τοποθετηθώ. Μόνο πάρα πολύ σύντομα θα γίνει. και προκα

ταβολικά σας ευχαριστώ. Με την ελπίδα ότι καποτε, απ' αυτό το βήμα. θα

μπορέσω να καταθέσω κάτι, όσον αφορά τον πολιτισμό. όσον αφορά τον

κινηματογράΦο, που έχει κι αυτός μία ιστορία στη Λαμία.

Στέλλα Κουνούκλα· Παλιαλέξη: Το 2009 είναι κοντά, κ. Αγγελόπου

λε. σας περιμένουμε. Να, η πρώτη λοιπόν εισήγηση για το 2009.
Αγγελόπουλος: Από θαυμασμό στο έργο σας γίνεται αυτή η πρόταση.

Θα ήθελα πολύ σύντομα να πω δυο λόγια για μία εισήγηση - πρόκληση,

αλλά και μία δυναμική εισήγηση που έγινε χθες, από την τοποθέτηση την

κατατοπιστική ιστορικά, κοινωνικά, αισθητικά. θρησκευτικά, πολιτιστι

κά, θεατρικά, γιατί όχι; Την εισήγηση του κ. Δαβανέλλου, «Πολιτιστική

ιστορία της Λαμίας - Οίκοι ανοχής».

Θέλω ειλικρινά, όχι απλώς να εκφράσω τον θαυμασμό μου, γιατί τόλ

μησε για ένα θέμα ταμπού ο κ. Δαβανέλλος, με την κατατοπιστική σφαι

ρικά εισήγησή του, να κάνει ένα φωτεινό και τολμηρό ρήγμα, στον που

ριτανισμό αλλά και στην υποκρισία της καθημερινότητας. Και επίσης να

πω, ότι υπάρχει και ένα σχέδιο -δεν ξέρω βέβαια αν τον δεσμεύω δημό

σια τον κ. Δαβανέλλο - να γίνει ένα ντοκιμαντέρ με έμπνευση, με αφορ

μή και αφετηρία και με βάση την εισήγησή του, για ένα θέμα που πραγ

ματικά πρέπει να τραβήξουμε το πέπλο της υποκρισίας και να τα δούμε

όλα κατάματα. Γιατί την αλήθεια δεν πρέπει να την φοβόμαστε. Σας

ευχαριστώ πάρα πολύ.

Στέλλα Κουνούκλα • Παλιαλέξη:Και εμείς ευχαριστούμε για την επι

σήμανσή σας. Εξ' άλλου, έχουμε πει ότι το βήμα του Συνεδρίου Φθιωτι

κής Ιστορίας, είναι ανοιχτό σε όλες τις απόψεις, αρκεί να βρίσκονται

μέσα στα όρια της ιστορίας, του πολιτισμού, της τέχνης, της λογοτεχνίας,

της λαογραΦίας.

Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εξ άλλου, όπως είχαμε πει, αυτό είναι και

το μόνο κίνητρο για όλους εμάς, που δουλεύουμε με τον έναν ή τον άλλο
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τρόπο. λίγο ή πολύ. και Φθάνουμε στην διοργάνωση αυτών των συνε

δρίων από το Πνευματικό Κέντρο Σταυρού, αυτό είναι και το μοναδικό

κίνητρο. η αγάπη και η θετική ανταπόκριση από το κοινό, το ενδιαΦέρον

και ο φωτισμός σε όλες τις πτυχές της ζωής της πόλης μας.

Γιατί όπως είπατε κ. Αγγελόπουλε,όλα πρέπει να τα κοιτάμε κατάμα

τα.

Στο σημείο αυτό μου δ(νετε και εμένα την ευκαιρία. να υπενθυμίσω

στο σεβαστό μας ακροατήριο, ότι το Πνευματικό Κέντρο Σταυρού

συμπληρώνειΦέτος 15 χρόνια λειτουργίας. Το ε(παμε βέβαια. δεν θέλου

με να επαναλαμβανόμαστε. Μέσα σ' αυτά τα 15 χρόνια, πέρασαν πάρα

πολλοί άνθρωποι. θα περάσουν ελπίζου με κι άλλοι στα επομενα συνέ·

δρια, το Συνέδριο είναι μία από τις δράσεις του Πνευματικού Κέντρου

για την οποιά υπερηφανευόμαστε. Τώρα περισσότερο ή λιγότερο, δεν τα

βάζουμε στο ζύγι.

Αυτές ήταν οι αρχές με τις οποιες πορευτήκανε και οι προηγούμενοι

και εμείς, και έτσι θα πορευτούν και οι επόμενοι.

Επίσης, θα θέλαμε να δώσουμε και κάποιες ευχαριστίες, σε κάποιους

άλλους ανθρώπους, έξω από το Πνευματικό Κέντρο Σταυρού, που εθεω

λοντικά, υλικά και ηθικά, μας βοηθησαν για την διεξαγωγή του 40υ Συνε

δρίου. Πρώτον, δύο χορηγοί μας ιδιώτες. Ο ένας ιδιώτης είναι το ΑΡΙΩΝ

ΠΑΛΑΣ, γνωστό σε όλους μας,το κέντρο, το οπόιο μας βοήθησε υλικά,

με τη συμμετοχή του στην διεξαγωγή του Συνεδρ(ου, το ευχαριστούμε.

Επίσης, το ζεύγος Γεωργ(ου και Βάντας Ζέρβα, είναι μία αξιόλογη και

αγαπητή οικογένεια που κατοικεί στην Αθήνα, κατάγεται όμως από την

Λυγαριά Λαμίας, 11 οποία μας βοήθησε υλικά για την διεξαγωγή του

Συνεδρίου.

Ευχαριστίες επίσης και στην Περιφερειακή Δ/νση Α/βάθμιας και

Β/βάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδος, στον Περιφερειακό της

Δ/ντή, τον κ. Βάιο Ζαμπεθάνη, για την υλική και ηθική υποστήριξη στο

Συνέδριο μας. Να διευκρινίσω επίσης εδώ, εm.τρέψτε μου, γιατί γνωρ(ζω

και τους αξιόλογους συναδέλφους, δύο συνάδελΦοι εκπαιδευτικόι, αΠΟω

σπασμένοι στην περιφερειακή Δ/νση Εκπαίδευσης, είναι στη διάθεσή μας

σήμερα και αύριο, πέραν των επαγγελματικών τους υποχρεώσεων και

καθηκόντων, είναι εδώ μαζ( μας. Τους ευχαριστούμε πραγματικά γι'

αυτό.

Την συναδέλφισσα επίσης, την Ελένη την Γεροδήμου, που είναι και

αυτή αποσπασμένη στην Περιφερειακή Δ/νση EκπαCδευσης, την θεωρού

με παιδί του Πνευματικού Κέντρου Σταυρού, γι' αυτό και δεν σας ανα ω

Φέρουμε κα Γεροδήμου. Όπως επίσης, και την υπάλληλο την κα Φούλα

Τσιλογιάννη, η οποία είναι από την ΤΕΔΚ και είναι και αυτή εδώ μαζί

μας, και όλο το δυναμικό του Δήμου, τον Λευτέρη που οδηγεί και όλα τα

υπόλοιπα παιδιά. Δεν φαντάζομαι να έχουμε ξεχάσει κανέναν!
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Αν δεν υπάρχει άλλη επισήμανση. μπορούμε να περάσουμε λίγο να

ξεκουραστούμε,για ένα μικρό διάλειμμακαι να συνεχίσουμε.

Μαρία ΠολυμεροποiJλου . Τζιβελέχη: παρεμβαίνει εκτός μικροΦώ·

νου και δεν καταγράφεται (αναΦέρεται σε παράλειψη του Προεδρείου

να αναφέρει πιν παρουσία στο Συνέδρω της κ. Πολυμέρου· Καμηλάκη).

Στέλλα Κουνοίιχι..α - Παλιαλέξη: Δική μας παράλειψη, κυρία Πολυ

μέρου - Καμηλάκη, καλώς ορίσατε. επαναλαμβάνω για όσους δεν ακού

σανε, η Δ1ντρια του Τμήματος ΛασγραΦίας της Ακαδημίας Αθηνών η

κυρ(α Πολυμέρου - Καμηλάκη συμμετέχει στις εργασίες του συνεδρίου

μας. Πραγματικά, τέτοιες παρουσίες μας τιμούν, σας ευχαριστούμε πάρα

πολύ. Να θυμίσουμε ότι ο σύζυγός της, ο Χ. Καμηλάκης, Ερευνητής του

Τμήματος ΛασγραΦίας της Ακαδημίας Αθηνών, συμμετέχει ως εισηγη

τής στο Συνέδριο μας. θα τα πούμε στην εnόμενη συνεδρίαση.

Ένα εικοσάλεπτο ξεκούρασης, και συνεχίζουμε.
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5η Συνεδ~ίαση

Προεδρείο:

Τσέλο; Μπάμπης· Γαλάνης Χρίστος

ΕΙΣΗfΗΤΕΣ - θΕΜΑΤΑ

Σπανός Βασίλειος

«Δύο έγγραφα για τις επισκοπές

Ζητουνίου και Θαυμακού (1603. 1623/24)~)

Σπανός ΚωνΙνος

«Οι αφιερωτές της Ρωμα"ίκής Καρέας της πρώτης γραΦής

(1640) στην πρόθεση της Μονής Pεντίνας~>

Γιαλαρούρη Άννα - Αναστασιάδου Λιαοντούλα

«Εmγραφές από την Παλαιοχριστιανική Βασιλική της Τιθορέας»·

Πάλλης [εώργιος

«Η έρευνα και η μελέτη των βυζαντινών μνημείων

συμβολές (1884-1929)>>

Γεωργίου Ευαγγελία

«Θεοί και ήρωες στην κοιλάδα του Σπερχειού»·

Παπασταθοπούλου Αριστέα

«Αλαβάστρινες πυξίδες από τα νεκτροταφεία της αρχαίας Λαμίας>,

ΦΕ!Ούσσου Ελένη

«Αγαλμάτιο Αρποκράτη από τον Αχινό:

έναυσμα συνειρμών για ύπαρξη ιερού με συλλατρευόμενες

θεότητες στον αρχαίο Εχίνφ>

Ερωτήσεις - απαντήσεις - απόψεις

επί των εισηΥήσεων της 5ης Συνεδρίασης
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ΕΙΣΗΙΉΤΗΣ

Δ@ Σπανό; Βασιλεω;

Διδάκτωρ νεότερης Ιστο@ίας

θΕΜΑ

«<t<Δ"ο έγγ@αφα για τις επισκοπές

Ζητουνίου & θαυμακο\ι (1603, 1623/24)>J

Σ
υνεχίζοντας την ενασχόλησή μας με πτυχές της εκκλησιαστικής ιστο

ρίας της Φθιώτιδας,1 θα παρουσιάσουμε, στα πλα(σια της παρούσας,

δύο έγγραφα που αφορούν τις Επισκοπές του Ζητουνίου και του Θαυ

μακού, των ετών 1603 και 1623/24. Ως γνωστόν, κατά την περίοδο της

Τουρκοκρατίας, αμΦότερες υπάγονταν στην Μητρόπολη της Λάρισας,2

μαζί με άλλες επισκοπές της περιοχής της σημερινής Κεντρικής Ελλάδας.

Ο εκάστοτε μητροπολίτης της Λάρισας ήταν η πρσίσταμένη αρχή των

κατά τόπους επισκόπων, οι οποίοι αναΦέρονταν σε αυτόν, αποδίδοντάς

του τις αναλογούσες εισφορές, και φρόντιζε για την τήρηση της εκκλη

σιαστικής τάξεως και την επίλυση των διαΦ6ρων προβλημάτων εντός των

ορίων της Μητροπόλεως, την πλήρωση των κενών θέσεων εmσκόπων, με

την εκλογή νέων, όταν κάποιος από αυτούς αποδημούσε, μετετίθετο,

αδυνατούσε να ασκήσει τα καθήκοντά του ή καθαιρείτο. Πέραν του

μητροπολίτη της Λάρισας, ο επίσημος τίτλος του οποίου ήταν «Μητρο

πολίτης Λαρίσσης, υπέρτιμος και έξαρχος Δευτέρας Θεσσαλίας και

πάσης Ελλάδος», και των υπαγομένων σε αυτόν εmσκόπων, την οργάνω

ση της εκκλησιαστικής ιεραρχίας συμπλήρωναν οι προαχθέντες σε αρχιε-

1. Βλ. Βασιλης Κ. Σπανός, ..:ΠληροΦορ(ες για Επισκόπους του Θαυμακού (1542 
1886)>>, Πρακτικά 20υ ΣυνεδρΙου Φθιωτικής ΙστορΙας, έκδ. Πνευμαηκού Κέντρου Σταυ

ρού του Δήμου Λαμιέων, Λαμία 2005, 87-9Τ ο ιδLOς, ",Υπομνήματαεκλογής και πληρο

φορ(ες για Επισκόπουςτου Θαυμακού (ΜάLOς 1659 - 22 ΔεκεμβρΙΟυ 1857)>>, Πρακτικά
Jov Συvεδρωυ Φθιωτικής Ιστορ{ας, έκδ. Πνευματικού Κέντρου Σταυρού του Δήμου

Λαμιέων, υπό έκδοσιν.

2. Στον χώρο της Φθιώτιδας, υπήρχαν, επ(σης, η Μητρόπολη των Νέων Πατρών, με

έδρα την Υπάτη, και οι Επισκοπές Μενδl::ν(τσης, με έδρα τον ομώνυμο οικισμό της

Λοκριδας, και Διαυλείας και ΤαλαντΙΟυ. με έδρα την Διάυλεια, οιοπο(ες υπόγονταν στην

Μητρόπολη των Αθηνώ',",. Το 1833, με την ιδρυση του Ελληνικού Κράτους, στο τμήμα της

Φθιώτιδας, που εντάχθηκε σε αυτό, ιδρύθηκαν οι Επισκοπές Φθιώτιδος και Λοκρ(δος. οι

ΟΠΟ(ες προέκυψαναπό τις συγχωνεύσεις των Ζητουνίου - Νέων Πατρών και Μενδενίτσης

• Διαυλείας και ΤαλαvτΙOυ, αvτ(στoιχα. Βλ. Αλεξάνδρα Θ. Κουλτούκη, ..:ΔLOικητικές

μεταβολές των επισκοπών της Φθιώτιδας από το 1833 - 1899,., Πρακτικά /ου ΣυvεδρIoυ

Φθιωτικής {οτορΙας, έκδ. Πνευματικού Κέντρου Σταυρού του Δήμου Λαμιέων, Λαμία
2002,174-176.189.
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422 Σπανός Βασίλειος

πισκόπους επίσκοποι. οι οποίοι υπάγονταν απευθείας στο Οικουμενικό

Πατριαρχείο και όχι στον μητροπολίτη.3

ΛlrΑ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΠΑ ΤΙΣ ΔΥΟ ΕΠΙΣΚΟΠΕΣ

Η Επισκοπή του Ζη,ουνίο".

Η Λαμία αναΦέρεται, ως έδρα επισκόπου υπαγομένου στον μητροπο

λίτη της Λάρισας, από τον ΣΓ αιώνα. Η ονομασία Ζητουνίου πρωτοεμ

φανίζεται στα τακτικά του Ι'αιώνα. ΤΟ 1617, προήχθη σε αρχιεπισκοπή

(Ζητουνίου και Πτελεού), αλλά το 1730 υποβιβάσθηκε, πάλι, σε επισκο·

πή. Ενίοτε. εmσκoπoί της αναΦέρονται, στις πηγές, από τις αρχές του ΙΖ'

αιώνα Κ.Ε., ως Ζητουνίου και Πτελεού, ως Ζητουνίου και Αλμυρού, αλλά

και ως Ζητουνίου και Θαυμακού. Το 1833. με την ίδρυση του Ελληνικού

Κράτους, από την συγχώνευση των Επισκοπών Ζητουνίου και Νέων

Πατρών, προήλθε η Επισκοπή Φθιώτιδος, η οπο(α ήταν μία από τις τρεις

επισκοπές που δημιουργήθηκαν εντός των ορίων του Νομού Φωκίδος και

ΛοκρΙδος (οι άλλες δύο ήταν η ΦωκΙδος και η Λοκρίδος). Η αρχική πρό~

βλεψη ήταν σε κάθε νομό να υπάρχει μόνον μια επισκοπή, με έδρα την

πρωτεύουσα του νομού (ΠQωτεύoυσα του νομού Φωκίδος και Λοκρίδος

ήταν τα Σάλωνα - Αμφισσα), και αυτό θα επιτυγχάνετο με την μη κάλυ~

ψη των κενών, που θα δηΜWυργoύνταν με την αποδημια των ιεραρχών

των υπoλofπων επισκοπών. Το 1852, η Επισκοπή Λοκρίδος συγχωνεύθη~

κε στην Αρχιεπι()ιωπή Φθιώτιδος, η οπο(α ήταν η μία από τις δύο επι

σκοπές εντός των ορίων του Νομού Φθιώτιδος και Φωκίδος, ενώ το 1900
καταργήθηκε η Επισκοπή του Θαυμακού και το μεγαλύτερο τμήμα της

υπήχθη στην Επισκοπή της Φθιώτιδας, η οπο(α εχήρευε για αρκετά έτη."

3. Περισσότερα για τα της εκκλησιαστικής διοίκησης. στην Θεσσαλία, κατά την Τουρ

κοκρατία, βλ. στο Βασιλης Κ. Σπανός, Οι οικισμο' της Θεσσαλ'ας κατά την Τουρκοκρα

τία (από τον ΙΔ' έως τον Ιθ'αιώνα), διδακτορική διατριβή, εκδ. Αντ. Σταμούλη, Θεσ

σαλονίκη 2004, 57-59.
4. Για την Επισκοπή του zηroυνίoυ, βλ. Β. Α. Μυστακίδης, Θεrταλικά σημειώματα

εκ χειρογράΦων, ανάτυπο εκ του περιοδ, Νέος Ποιμήν, Κωνσταντινούπολις 1923, 5' ο
ίδιος, «Επισκοπικοίκατάλογοι»,ΕπετηΡ'ςΕταιρε'αςΒυζαντινώνΕρευνών, έτ. ΙΒ' (Αθή

ναι 1936)173-174' Βασίλειος r. Ατέσης. Επισκοπικοί κατάλογοι της Εκκλησίας της

Ελλάδος απ' αρχής μέχρι σήμερον (Ανατύπωσις εκ του Εκκλησιαστικου Φάρου), εν Αθή

ναις 1975,272-275,279' Ν. Ι. Γιαννόπουλος,«Emσκoπικo(κατάλoγoιΘεσσαλίας»,EJU:
τηρίς Φιλολογικου Συλλόγου Παρνασσός, 10 (εν Αθήναις 1915), 296, 309-312.
11(1915)] 95-1 98' ο (διος. «Επισκοπικο{κατάλογοιΘεσσαλίας. Διορθώσεις και προσθή

και», θεολογία. 11 (εν Αθήναις 1933)334-335, 13 (1935)35-36' ο (διος, «Έγγραφα Επι

σκοπής Θαυμακού,.. Δελτ'ον της Ιστορικής και Εθνολογικής Eταιρεiας της Ελλάδος.

τόμο Α. τεύχ. Β- (εν Αθήναις 1928)139' Αλ. Κουλτούκη. ό.π.. σ. 174,176.189.192' Μ.
Ν. Βαπόρης (μετάΦ, Σταμότης Κ. Σπανός - σχόλια Κώστας Σπανός), +:'Ενα συνοδικό

γράμμα για την Emσκoπή του Ζητουνίου και Πτελεού του 16 Ι 7)>>. Θεσσαλικό Ημερολό

γιο 35(Λάρισα 1999)3-5' Δημήτριος Θ. Νάτσιος, +:Άδειες γάμου της Επισκοπής ΖητουνΙ-
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Η Επισκοπή του θαυμαχοίι.

Η Επισκοπή του Θαυμακού πρωτοαναΦέρεται στα τακτικά του .'
αιώνα, ως υπαγόμενη στην Μητρόπολη της Λάρισας. Έδρα της ήταν ο

Δομοκός και αργότερα (κατά την Τουρκοκρατία.τουλάχιστον από τα

τέλη του ΙΗ' αιώνα) η Γούρα.Το 1833, με την δημJOυργία του Ελληνικού

Κράτους. τα εδάφη της βρέθηκαν εκτός των ορίων του Ελληνικού Βασι

λε'ου. ΤΟ 1882, λόγω της απελευθέρωσης της Θεσσαλίας, αποσπάσθηκε,

όπως και άλλες επαρχίες. από το Οικουμενικό Πατριαρχείο, και υπήχθη

στην Ελλαδική Εκκλησία. Το 1900, καταργήθηκε και το μεγαλύτερο

τμήμα της υπήχθη στην Em.axoml της Φθιώτιδας. ενώ το υπόλοιπο υπή

χθη στην Θεσσαλιώτιδας και ΦεναριοΦερσάλων, συμφώνως με τις αλλα

γές που είχαν μόλις συντελεσθεί σε επίπεδο νομών και επαρχιών, αφού,

αφενός η επαρχία του Δομοκού αποσπάσθηκε από τον νομό της Λάρισας

και υπήχθη στον νομό της Φθιώτιδας, αφετέρου από τους πέντε δήμους

των οποίων οι οικισμοί υπάγονταν στην Δομοκού, οι τρεις υπάγονταν,

διοικητικώς, στον νομό της Λάρισας και οι δύο στην επαρχία Καρδίτσας

του νομού των Τρικάλων. Ενίοτε, τον τίτλο του εm.σκόπου Θαυμακού

φέρει βοηθός εmσκοπος του Αρχιεπισκόπου Αθηνών.'

ΤΑ ΔΥΟ ΕrrΡΑΦΑ

Το έγη~αφo του 1603, για την Επισκοπή το" Ζητο"νίο".'

Το έγγραφο εκδόθηκε τον Ιούνιο του 1603, από τον οικουμενικό

ου (Λαμίας) το 1834 (Βάσει ανεκδότων κωδίκων)". Φθιωτικά Χρονικά, 15 (Λαμία 1994)
71-72' ο ίδιος. ~Eνoριες και εφημέριοι της Επισκοπής ΖητουνΙΟυ κατά το 1834». Φθιωτι
κά Χρονικά, 3(1982)118-119' ο (διος, ~I-I Φθιώτιδα της ΠΕριόδου 1833-1881", ΦθΜτικά
Χρονικά. 25(2004)8.

5. Για την Επισκοπη του θαυμακοίι. βλ. Βλ. Fr. Hi1d. - Joh. Koder - Κώστας Σ;τανός,

Δημ. ΛγραΦιώτης (μετάφ. CL-ro την Γερμανική Γ. Παρασκευάς). «1-1 Θεσσαλία. Οικισμοί

.- τοπωνύμια - μοναστήρια- ναοί». θεσσαλικό Ημερολόγιο, 12 (Λάρισα 1987)47-48' Ν.
Ι. Γιαννόπουλος, «Εmσκοmκοί κατάλογοι.... , ό.π.. 10 (εν Αθήναις 1915), 294-296,
11(1915)198' ο (διος, ~Διoρθώσεις και ΠQooθήκαι... ", ό.π., 13 (1935)28-29' ο (διος.
.,'Εγγραφα Επισκοπής θαυμακού., .• , ό.π,. σ. 139-140' Β. Α. Μυστακίδης, «Eπιoxom

κοί ",", 6.π,. σ. 174' Εμμ. Ι. Κωνσταντινίδης, «θαυμακού Επισκοπή", θρησκωτική και

Ηθική Εγκυκλοπαίδεια, 6 (Αθήναι 1965)123-124' ο (διος, Συμβολαί εις την έρευναν της

Ιατορlας των εν Ελλάδι ΕJUσκοπών, Ι', Αθήναι 1969, 38 - 40' Β. Aτiσης, 6.π., σ. 279
280' Θεόδωρος Κ. Καρατζάς. Ιστορία. EπαeΊίας Δομοκού - θαυμακού. Από των αeΊα/

οτάτων μέΊΡΙ των καθ' ημάς Ίρόνων, Αθήναι 1962, 51-57' Αλ. Κουλτοίικη, ό.π.,

0.173,175,192-193' Βασιλης Κ. Σ..-roνός. «Πληροφοριες για Επισκόπους του Θαυμα

χοίι ... », ό.π,' ο (διος, «Υπομνήματαεκλο-γής... ",ο.π.
6. ΤοέΎΥραφοέχει δημοσιευθε(α.-roτον Β. Α. Μυστακ(δη (θεπαλικά σημειώματα... ,

ο. 6-7). Εμείς, χρησιμοποιούμε αντ(γραφο της Νομικής Συναγωγής, α.-roκαθιστώντας

Κόποιες παραναγνώσεις του Μυστακίδη. Μνεία. του CL-ro τους Δ. Γ, Αποστολ6πουλο - Π.
Δ. Μιχαηλάρη (Η Νομική Συναγωγή του Δοσιθέου. Μία πηγή και ένα τεκμήρω. Α",
Αθήνα 1987, 275).
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424 Σπανός Βασίλειος

πατριάρχη Ραφαήλ Β', σ οποίος κατείχε τον οικουμενικό θρόνο κατά το

χρονικό διάστημα 1603- 1607,1 με την σύμφωνη γνώμη της Συνόδου του

ΠατριαρχεΙΟυ. ενώmoν της οποίας παραστάθηκε ο επίσκοπος του Ζητου

νίου Δανιήλ. Ο Δανιήλ δεν αναΦέρεται στους υπάρχοντες επισκοπικούς

καταλόγους της Zητoυνίoυ,~ επομένως πρέπει να προστεθεΙ

Ο λόγος για τον οποίον σ Δανιήλ μετέβη στην Κωνσταντινούπολη και

ζήτησε την έκδοση του παρόντος, ήταν ότι ήθελε να επιβεβαιώσει την

δικαιοδοσία της Emσκσπής του Ζητουνίου πάνω στα «χωρία του Πτελε

ού τα εις τον Αλμυρόν κείμενα», τα οποία, όπως και οι προ αυτού επί

σκοποι, «ενέμετο και είχεν (...) μετά των άλλων πάντων των ενοριακών

και γνησίων χωρίων της επισκοπής ταύτης», Ποτέ, κατά τον Δανιήλ,

κάποιος δεν αφαίρεσε αυτά τα χωριά από την Ζητσυνίου, για να τα υπα

γάγει σε άλλη επισκοπή, ούτε καν στην Μητρόπολη της Λάρισας, αλλά

ούτε και τα εμφάνισε ως σταυροπήγια, δηλαδή ως υπαγόμενα στο Οικου

μενικό Πατριαρχείο.

Απόδειξη τούτων, κατά τον Δανιήλ, εΙναι και το γεγονός ότι ο μακα

ριστός οικουμενικός πατριάρχης Ιερεμίας, πρώην μητροπολΙτης της

Λάρισας, είχε εκδώσει πατριαρχικό γράμμα, με το οποίο διασαΦήνιζε ότι,

μητροπολΙτης Λαρίσης ων,9 μετέβη στα εν λόγω χωριά και διαπίστωσε ότι

αυτά είναι «γνήσια και ενοριακά της επισκοπής [του Ζητουνίου]». Άλλω

στε, και ο νυν Λαρίσης, ο Θεωνάς,lΟ «εξέτασιν ποιήσας κατά τόπον»,

βεβαιώνει ότι τα χωριά αυτά ούτε υπήρξαν ποτέ σταυροπήγια ούτε υπά

γονταν στην Μητρόπολη της Λάρισας.

Ωστόσο, παρά ταύτα, ο Δανιήλ αναγκάσθηκε να ζητήσει την βοήθεια

του Οικουμενικού Πατριαρχείου, διότι, «προ ολιγου, ο ποτέ χρηματίσας

επίσκοπος Ζητουνίου, ύστερον δε μετατεθε(ς εις την Μητρόπολιν των

Σερρών, εχθροδώς προς αυτόν διακείμενος και κακοποιείσαι τούτον

βουλόμενος, λόγους υπέσπειρεν ασυστάτους και αναποδείκτους». Δεν

7. Βλ. Μανουήλ Ι. Γεδεών, Πατριαρχικοί Πίνακες, εκδ. Συλλόγου προς Διάδοσιν

ΩΦελίμων Βιβλίων, Αθήναι] 996 (Α' έκδοσις, εν Κωνσταντινουπόλει, ]885-] 890), 419
421.

8. Επισκοπικούς καταλόγους της Ζητουνίου, βλ. στα Β. Ατέσης, δ.π., σ. 272-275' Ν.
1. Γιαννόπουλος, «Επι.σκοπικοΙ κατάλογοι ... », δ.π., 10 (1915), 296, 309-312,
11(1915)195-198' ο ίδιος, «Διορθώσεις και προσθήκαι... », δ.π.. 11(1933)334-335, 13
(1935)35-36.

9. Πρόκειται για τον πατριάρχη Ιερεμ(α Β' τον Τρανό, ο οποίος κατείχε τον πατριαρ

χικό θρόνο κατά τα διαστήματα 1572-1579 και 1580-1584. Βλ. Μ. Ι Γεδεών, δ.π.. σ.

396-401.402. Μητροπολίτηςτης Λάρι.σαςδιετέλεσεκατά το διάστημα 1570-1572. Βλ, Β.

Ατέσης, δ.π., σ. 136.
]0. Ο Θεωνάς κατείχε τον μητροπολιτικό θρόνο της Λάρι.σας κατά το διάστημα

15.5.1601-1603. Βλ, Β. Ατέσης, ό.π.. σ. 137" Β. Α. Μυστακίδης, «Emσκoπικoί ... », δ.Π..
σ. 192' Κώστας Σπανός, «Η καθαίρεση έξι επισκόπων της Θεσσαλίας στην Νομική Συνα

ΥωΥή του Δοσιθέου», θεσσαλικό ΗμερολόΥΙΟ, 50(2006)220-222.
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γνωρίζουμε ποιος εΙναι ο μη κατονομαζόμενοςπροκάτοχος του ΔανΙΊΊλ,11

όμως υποστήριξε ότι τα χωριά αυτά ήταν «πατριαρχικά και σταυΡΟ11ή

για» και, βάσει Τ,ων λεγo~νων του, ~κδόθηκαν πατριαρχικά γράμματα,

με τα οποία αυτα αποξενωθηκαν απο την ΖητουνΙΟυ και την δεσποτεια

του Δανιήλ, ο οποίος «έπαθε ζημίαν άδικον ομού και παράλoγoν~>, και

χαρακτηρίσθηκαν πατριαρχικά σταυροπήγια. Εξ άλλου, νωρίτερα, ο

μητροπολίτης της Λάρισας Ιωάσαφ ο Σκαρλάτoς,'~ μαζΙ με κάποιους

άλλους, είχαν προβεΙ σε ενέργειες «(... ) θελήσαντες αποχωρήσαι μεν της

εmσκοπής [Ζητουνίου] ταύτα [τα χωρία] υποτάξαι δε τη Μητροπόλει

Λαρίσης», χωρίς, από ό, τι φαίνεται, να επιτύχει κάτι τέτοιο.

Δυστυχώς, ο οικουμενικός πατριάρχης Ραφαήλ δεν αναΦέρει ποιος

ήταν ο προκάτοχος του, ο οποίος εξέδωσε, χατόmν ενεργειών του πρώην

Ζητουνίσυ. τα πατριαρχικά γράμματα, με τα οποω τα χωριά χαρακτηρί·

σθηκαν πατριαρχικά σταυροπήγια. Λόγω και της υπάρχουσας ασάφειας

των εmΟ'ι!οmκών καταλόγων και της αδυναμίας ταύτισης του προκατό

χου του Ζητουνίου Δανιήλ, ο οποίος μετατέθηκε στην Μητρόπολη των

Σερρών, αδυνατούμε να προσδιορίσουμε τον εκδώσαντα τα έγγραφα

πατριάρχη.η Ομοίως, δεν αναΦέρεται για ποιον λόγο ο προκάτοχος του

Δανιήλ ήταν εχθρικά διακείμενος απέναντι του και ήθελε να τον βλάψει.

Είναι πιθανόν να υπάρχει κάποια σχέση με την μετάθεσή του στην

Μητρόπολη των Σερρών (αν και η μετάθεση από επισκοπή σε μητρόπο

λη, ουσιαστικά, σήμαινε αναβάθμιση) ή κάποια προσωm.κή έχθρα - εμπά
θεια. Ίδιον όφελος, βέβαια, δεν θα απεκόμιζε. Πάντως, σαΦώς, αναΦέ-

11. Όπως προαναΦέραμε, ο Δανιήλ δεν μνημονεύεται στους εmσκοmκούς καταλό

γους της Ζητουνίου. Ούτε, όμως, και για τον μνημονευόμενο από αυτόν προκάτοχο του.

έχουμε σαφείς πληροφορίες. Στον εmσκoπικό κατάλογο της Ζητουνισυ, μνημονεύονται

χάποι.ος ανώνυμος, ο οποισς, με άλλους αρχιερείς, συJ.ψετείχε στο επαναστατικό κίνημα

του 1601, του Δι.ονυσισυ του ΦιλοσόΦου, και ο Ιάκωβος Β' , κατά το 1555,1565. Όσον
αφορά την Επισκοπή Σερρών, μνημονεύονται ο Θεόφιλος, το 1593, ο Ναθαναήλ, αχρο

voλογήτως, καιο Ιωάσαφ, το 1603 (καθαιρέθηκε και αφορίσθηκε τον Μάρτιο του 1606),
χωρίς να αναΦέρεται αν Χάποιος από αυτούς προερχόταν από την Ζητουνίου. Βλ. Β.

Ατέσης, ό.π.. σ. 236, 273' Γεώργιος Αχ. Στογιόγλου, «Σερρών και Νιγρίτης Μητρόπο

λις», Θρησκευτική και Ηθική Εγκυκλοπαίδεια. Ι 1(1967)116" Δ. Γ. Αποστολόπουλος - Π.
Δ. Μιχαηλάρης, ό.π., σ. 859.

12. Ο Ιωάσαφ Β' αναΦέρεται από τον Β. Ατέση (ό.π.. σ. 137) και από τον Β. Α.

ΜυσταΧίδη (<<Εmσκοmκοί ... ». ό.π .. σ. 192) από το 1581 έως το 1584. οπότε αναΦέρεται

ο Νεόφυτος Γ-. Ο Μ. Ν. Βαπόρης (ό.π.. σ. 5) αναφέρειότιο Ιωάσαφ αρχιεράτευσε κατά

το διάστημα 1581 -1593. ΑναΦέρει, επίσης. ότι απέσπασε, για μικρό διάστημα. τα χωριά,

αλλά, από το έγγραφο μας. προκύπτει ότι αυτός προσπάθησε να τα αποσπάσει. Εκείνος

που πέτυχε την αλλαγή του εκκλησιαστικού καθεστώτος των οικισμών, είναι ο προκάτο

χος του Δανιήλ, ο οποίος υποστήριξε ότι αυτά ήταν πατριαρχικά σταυροπήγια.

13. Ως προκάτοχοι του Ραφαήλ, αναΦΈQoνταιoι Νεόφυτος Β' (1602-1 603, για πρώτη
ΦOQά), Ματθαισς Β' (1598-1602. για δεύτερη φορά), Μελέτιος Πηγάς (1597-1598, ως
τo~τηρητής), ΘεοΦάνης Α'(1596-1597), Γαβριήλ Α' (1596), Ματθαίος Β' (1595, για

πρωτη φσρά), Ιερεμiας Β- (Ι 586-1595, για τρίτη φορά.). βλ. Μ. Ν. Γεδεών, 6.π.• σ. 407
419.
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ρεται ότι ο προίστάμενος του Δανιήλ, μητροπολίτης της Λάρισας Θεω

νάς, βεβαίωσε ότι οι οικισμοί ούτε υπάγονταν στην Μητρόπολη ούτε ήταν

σταυροπήγια, οπότε αποκλείεται αυτός να κρύβεται πίσω από τις ενέρ

γειες του πρώην Ζητουνίου.

Ανατρέχοντας στην Νομική Συναγωγή, θα βρούμε αρκετές παρόμοlr

ες περιπτώσεις, κατά τις οποίες, με πατριαρχικό γράμμα, μεταξύ άλλων

και του Ραφαήλ Β' , οικισμοί επανυπάγονται στην δικαιοδοσία μιας επι

σκοπής ή μητρόπολης, από την οποία είχαν αποσπασθεί, προκειμένου να

υπαχθούν σε άλλη εκκλησιαστική επαρχία, στο Οικουμενικό Πατριαρ

χείο ή, ακόμη, και για να αποδοθούν σε κάποιον πρώην αρχιερέα. Ως

αιτιολογία, αναΦέρεται ότι είχαν αποσπασθεί παρανόμως ή αφού ο προ

καλέσας την απόσπασή τους είχε «βιάσει [τον οικουμενικό πατριάρχη]

εξωτερική δυνάμει του λόγου». Εξ άλλου, δεν λείπει και η περΙΠΤωση

μητροπολιτη, ο οποίος ζητεί την έκδοση γράμματος, με το οποίο επιβε

βαιώνεται, για πολλοστή φορά, η δικαιοδοσία του εΠΙ ορισμένων οικι

σμών, τους οποίους διεκδικεί, παρά την ύπαρξη σχετικών εγγράΦων,

όμορος του αρχιερέας.14

Για τον λόγο αυτόν, λοιπόν, ο Δανιήλ ζήτησε από το Οικουμενι

κό Πατριαρχείο την έκδοση απόφασης δίκαιας και εύλογης. Έτσι, λοι

πόν, η Σύνοδος, αΦού έλαβε υπ' όψιν τα σχετικά έγγραφα, αλλά και τις

προσωπικές μαρτυρίες κληρικών και λα'ίκών, κατοίκων των περί ων ο

λόγος οικισμών, μεταξύ των οποίων ο αδελΦός και ο ανεψιός του ποτέ

επισκόπου του Ζητουνίου Ιακώβου,15 αποΦάσισε ότι τα χωριά του Πτε

λεού είναι «ενοριακά και γνήσια της Επισκοπής Ζητουνίου», όπως Φάνη

κε και αποδείχθηκε, και, ως εκ τούτου, πρέπει να εξουσιάζονται και να

κυβερνώνται από τον αρχιερέα αυτής, εις τον αιώνα τον άπαντα, χωρίς

κανείς και με οποιονδήποτε τρόπο να τολμήσει να τα αρπάξει ή να εισπη

δήσει, στηριζόμενος σε προγενέστερα γράμματα, τα οποία κρίνονται

άκυρα και μη υπάρξαντα. Η ποινή, για τους παραβάτες, θα είναι η αργία

και ο αφορισμός, ενώ όλοι οι κατοικούντες στα χωριά αυτά, ιερωμένοι

και λα'ίκοί, νέοι και γέροι, πρέπει να αναγνωρίζουν, ως εΠΙσκοπο, ποιμέ

να και προστάτη τους, τον επίσκοπο του Ζητουνίσυ Δανιήλ, και σε αυτόν

μόνον να δείχνουν υποταγή και ευπείθεια, παρέχοντάς του όλα τα εκκλη

σιαστικά δικαιώματα και εισοδήματα, από τα κανονικά συνοικέσια, τις

]4. Βλ. Δ. r. Αποστολόπουλος- Π. Δ. Μιχαηλάρης. 6.π., σ. 235, 260-26],269
270,346.361-362,395.

15. Πρόκειται. μάλλον. για τον Ιόκωβο Β'. που μνημονεύεται το ]555 και το 1565. Ο
επόμενος επίσκοπος του Ζητουνίου, που Φέρει το όνομα Ιόκωβος, είναι ο lόκωβος Γ-,

που. όμως, μνημονεύεται κατό το έτος ]624. οπότε και καθαιρείται. Βλ. Β. Ατέσης, 6.π.,

σ. 273. Εάν. λοιπόν, μεταξύ των δύο καιJΙQΟ του 1603, δεν μεσολάβησε κάποιος άλλος

lόκωβος. όγνωστος, ο μνημονευόμενος είναι ο Β'.
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νηγύρεις. τις ζητείες και από οτιδήποτε άλλο. Κανείς να μην εναντιω

:ί στην απόφαση ή να μην την περιφρονήσει,επί ποινή αργίας και αλυ
ευ αφ'ορισμού. Προς εmβεβαίωση των ανωτέρω, επιδόθηκε το παρόν

το 'δ' άλράμμα στον Δανιήλ, «εις μονιμον και ιηνεκην ασφ ειαν)}.

Υ Όσον αφορά τα «χωρία του Πτελεού τα εις τον Αλμυρόνκείμενα»' και
ην υπαγωγή τους στην Επισκοπή του ΖητουνΙΟυ. πρέπει να σημειωθεί

~τι η περιοχή του Αλμυρού. κατά καιρούς, υπαγόταν σε διαΦορετικές
εmσΚOπές. Το 1256. υπαγόταν στην Επισκοπή του Βελεστίνου, το 1272
στην Επισκοπίι Δημητριάδος και Αλμυρού και το 1275(;), πάλι, στην Επι

σκοπή Βελεστίνου. Η μετάθεση από την μiα επισκοπή στην άλλη, προΦα

νώς οφείλεται στο ότι ο Αλμυρός, την εποχή αυτή, ήταν σπουδαΙο εμπο

ρικό κέντρο.16 Την περΙοδο 1300 - 1400, Φέρεται, επίσης, υπαγόμενη στην

Εmσκοπή του Βελεστίνου.17 Στις πηγές, συναντάμε επισκόπους Αλμυρού l !

κατά το 1636. το 1665, το 1721 και το 1755. Μετά την δημιουργία του

Ελ/ηνικού Κράτους, το 1833, ο Αλμυρός και τα χωριά του. που, τότε,

υπάγονταν στην Επισκοπή του Ζητουνίου. βρέθηκαν εκτός των ορίων

του Βασιλείου της Ελλάδος και απετέλεσαν ιδιαίτερη επισκοπή, έως το

1844. οπότε και υπήχθησαν στην Επισκοπή του Θαυμακού. μέχρι το 1860.
ΤΟ 1860. υπήχθησαν στην Μητρόπολη της Λάρισας, έως το 1899, οπότε
υπ(Ίχθησαν στην Επισκοπή της Δημητριάδος. Το 1910. υJ1ήχθησαν, πάλι,

στην Μητρόπολη της Λάρισας.19 Σήμερα. ο Αλμυρός και οι περί αυτόν

οικισμοί υπάγονται στην Μητρόπολη Δημητριάδος και Αλμυρού.1:Ο

Κατά την περίοδο στην οποία αναφέρεται το έγγραφο μας, τα «χωρία

του Πτελεού τα εις τον Αλμυρόν κείμενα)} υπήχθησαν, για λίγο, στο

Οικουμενικό Πατριαρχείο, αφού αποσπάσθηκαν από την Επισκοπή του

Ζητουνίου. συμΦώνως με το περιεχόμενο αυτού. Δεν γνωρίζουμε πόσο

J1QLV είχαν υπαχθεΙ στην Ζητουνίου. Δυστυχώς. στο έγγραφο μας, δεν

κατονομάζονται τα εν λόγω χωριά. Πολιτικώς, γνωρίζουμε οτι το νοτιο·

ανατολικό τμήμα της επαρχίας Αλμυρού, μέχρι τον Πτελεό, κατά τον

16. Βλ. Ν. Ι. Γιαννόπουλος, «Επισκοπικοί κατάλογοι ... », 6.π., 11(1915)190-192,
194. ]99' ο (διος, «Δωρθώοεις και προσθήκαι..... , δ.π.. 11(1933)334' Τάσος Αθ. Γρι

τσόπουλος, «Αλμυρός,., θρησκευτική και Ηθική Eyκυκλoπαiδεια, 2( Ι 963)2 11-2 Ι 2.
11. Β. Α. Μυστακίδης. «Επισκοπικο( ... », δ.π., σ. 166.
18. Βλ. Β. Ατέσης, δ.π., σ.38· Β. Α. Μυστακίδης, «Επισκοπικοί ... )0, δ.π.. σ. ]56
19. Βλ. Αλ. Κουλτούκη. δ.π., σ. 174. 179, 184, 189' Γερ. Ι. Κονιδόρης. «Δημητριά

δος Μητρόπολις». θρησκευτική και Ηθική ΕΥκυκλοπαίδεια,4( Ι 964) Ι 046-1 047.
2U. Βλ. ΔLπτυχα της Εκκλησίας της Ελλάδος 1999, έκδοσις της ΑποστολικήςΔιακο

νίας της Εκκλησ(αςτης Ελλόδος. 1998, σ. 409-4] Ο. Οι οικισμοί Αλμυρός, Α'ίδίνιο, Αργιλ

λοχυ,ριο. Βρύναινα, Ευξεινού-πολη, ΚΟΚΚα/τοί. Κρόκω, ΚιοΦοί. Μικροθήβες, ΝεοΧα/ρά
κι, Νεράιδα, Πέρδικα. Πλότανος και Φυλάκη συγκροτούν την Αρχιερατική ΠεΡιΦέρεια
του Αλμυρού. ενώ οι οικισμοί Σούρπη, Αγ(α Τριάδα, Άγιοι Θεόδωροι. Αμαλιάπολη,

Axιλλ.ε~. Γαύριανη, Δρυμώνας και Πτελεός συγκροτούν την Αρχιερατική ΠεριΦέρεια
της Σουρπης.
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[Η'αιώνα. υπαγόταν στον χαζά του Ζητσυνίου.21 Από το 1911. ανήκουν
στον νομό της Μαγνησίας.22 Κάποια από αυτά, αναΦέρονται σε πηγή της

εποχής. Έτσι, σύμφωνα με τον Ιεροσσλυμιτικό Κώδικα 509, ο ιερσμόνα.

χος Μακάριος πέρασε, το 1659 και το 1660, από τον Πλάτανο, την Σουρ

πη, τον Δρυμώνα. τα Κηλέρια (συνοικία της Βρύναινας του Αλμυρού), το

Φτελιό Ι Πτελεό και το (ευρισκόμενο στην περιοχή του Αχιλλείου του

Αλμυρού - πλησίον της Πελασγίας και διαλυμένο, σήμερα) Χαμάκου

(του οποίου σι κάτοικοι δηΜWυργησαν τους οικισμούς Αχίλλειο της

Μαγνησίας και Γλύφα της Φθιώτιδας).Ι.) Σύμφωνα με τον Αργύρη Φιλιπ

πίδη, το 1815, το Χαμάκο, το Φτιλιό Ι Πτελεός, η Σιούρπη. ο Πλάτανος,

οι Κοκοτοί. η Δερμόνα Ι Δρυμώνας και ο Αρμυρός υπάγονταν στην Επι

σκοπή του Ζητουνίου.24 Μετά την δηΜWυργία του Ελληνικού Κράτους

και την ίδρυση της Επισκοπής της Φθιώτιδας, συνέχισαν να υπάγονται σε

αυτήν, όσα βρίσκονταν εντός των ορίων του Ελληνικού Κράτους. Το

1834 και το 1835. λοιπόν. μεταξύ των ενοριών της Επισκοπής, αναΦέρο

νται οι δύο - μία ενορίες του Πτελεού, οι τρεις - μία ενορίες της Σούρπης,

η μiα ενορία της Γόβριανης Ι Γόβρενης (που βρΙοκεται οτην περιοχή της

Πελασγίας, αλλά δεν πρέπει να υΦίστατο την περίοδο που εκδόθηκε το

παρουσιαζόμενο γράμμα) και οι δύο - μία ενορίες του Χαμάκου.2S Από

άδειες γάμου της Επισκοπής, των ετών 1834, 1835, 1836, 1837 και 1838.
μαθαίνουμε ότι σε αυτήν, μεταξύ άλλων. υπάγονταν οι οικισμοί Σούρπη,

Χαμάκου. Πτελεός και Γαύρινη:ό

21. Βλ. Ιωάννης Άθ. Καραχρήστος, "Συμβολή στην μελέτη της Ιστορίας της Φθιώτι

δας κατά την Ύστερη Τουρκοκρατία(Μέσα του 180υ αιώνα- Δύο πρώτες δεκαετίες του

]90υ )>>, Φθιωrικά Χρονικά, ]3(] 992)38.
22. Βλ. Γιώργος Δημητρίου, ... Πόλεις, κωμοπόλεις, χωριά και οικισμοί στη Φθιώτιδα

(130ς -200ς αι.)>>, Φθιωτικά Χρονικά, 27(2006)26. 57.60,64.
23. Βλ. Κώοτας Σπανός, Οι θεοσαλικοί οικιομοί στον lεροσολυμιτικό Κώδικα 509

(1649-1669), Θεσσαλικό Ημερολ6γιο. 40(200 Ι )364,365.
24. Βλ. Θεοδόσης Κ. Σπεράντσας, Τα περισωθi:ντα έργα του Αργύρη Φιλιππiδη.

Μερική ΓεωγραΦία - ΒιβλΙον Ηθικόν, Άθήναι 1978, 80-85.
25. Βλ. Δημήτριος θ. Νάτσιος.....Ενορίες και εφημέριοι της Επισκοπής Ζητουνίου

κατά το ]834", Φθιωτικά Χρονικά,3(1982)131-] 33' ο ίδιος, «Ενορίες και εφημέριοιτης

Εmσκοπής Ζητουνίου (Λαμίας) το 1835". Φθιωrικά Χρονικά, 18(1997)58.60' Άλ.

Κουλτούκη,ό.π..σ. ]78-179. 184-]85.
26. Βλ. Δημήτριος θ. Νάτσιος, "Άδειες γάμου τοI834.,,», ό.π.. σ. 75. 83, 90. 96, 97,

102, ]05. 106. 108. 11 ]. ] 12' ο ίδιος, "Άδειες γάμου της Επισκοπής Ζητουνίου (Λαμiας)

το ]835 (Βάσει ανεκδότων κωδίκων)". Φθιωrικά Χρονικά. ]7 (1996)62. 63. 65. 68, 69,
70.72.73,75.79.80,82.84.86,88,92,93,94,99, 102, ]03' ο ίδιος, .... Άδειες γάμου της

Επισκοπής Ζητουνίου (Λαμίας) το 1836 (Βάσει ανεκδότων κωδίκων)>>, Φθιωτικά Χρονι

κ(χ. ]9 (1998)40. 52, 55' ο ίδιος....Άδειες γάμου της Επισκοπής Ζητουνίου (Λαμίας) το

1837 (Βάσει ανεκδότων κωδίκων)>>, Φθιωrικά Χρονικά. 20 (1999)59,60.63' ο ίδιος,

"Άόειες γάμου της Επισκοπής Zητoυνioυ (Λαμίας) το 1838 (Βάσει ανεκδότων κωδί

κων)". Φθιωτικά Χρονικά. 27 (2006)80. 94. 95. 96. 97 98.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:42:54 EEST - 54.226.8.97



Δύο έγγραφα για τις εmσκoπiς Ζητουνίου και Θαυμακοίι (1603. 1623f24)>> 42t,1

ΤΟ έγγραφο του 1623/1624, για την Επισκοπή του θαυμακού.n

ΤΟ έγγραφοεκδόθηκεκατά το 1623/24 (εν έτει ζρλβω) και αφορά την

καθα(ρεση του εmσκόπoυ του Θαυμακού Ιακώβου Α'. Τον Ιάκωβο,2\! οι

εmσκoπικoί κατάλογοι τον αναΦέρουν μόνο κατά το έτος καθα(ρεσης

του. το οποΙΟ προσδιορίζουν επακριβώς, στα 1624.2\1 ΤΟ μόνο επιπλέον

στοιχείο, το οποίο γνωρίζουμε για αυτόν, είναι ότι αναΦέρεται στο Χρο

νικόν της Μονής του Αγίου Αθανασ{ου της Ομβριακής, το 1619.30 Όσον
αφορά τον συντάξαντα το ανυπόγραφο έγγραφο Πατριάρχη Κωνσταντι

νουπόλεως, με δεδομένο ότι αυτό δεν χρονολογείται με ακρίβεια, δεν

μ.πορούμε με βεβαιότητα να προσδιορίσουμε ποιος ήταν, καθώς, κατά

την περΙΟδο 1623 - 1624, στον πατριαρχικό θρόνο επέβαιναν οι Κύριλλος

Α' ο Λούκαρ" (4.11.1620 - 12-4,1623, για δεύτερη φορά), Γρηγόριος

Δ' (12-4,1623 - 18,6,1623), Άνθιμος Β' (18,6,1623 - 22,9,1623) και Κύριλλος
Α' (22.9.1623 - Μάιος 1630, για τρίτη φορά).31 Πάντως, οι Δ. Γ. Αποστο

λόπουλος - Π. Δ. Μιχαηλάρης 3l το αποδίδουνστον Κύριλλο Α'.

Συμφώνως με το έγγραφο.λοιπόν, ο επίσκοπος του Θαυμακού Ιάκω

βος, καθαιρείται,διότι είναι «απειθήςκαι ανυπότακτος»,και διότι Φάνη

κε «ενάντιοςκαι πολέμως»στον γέροντάτου, τον μητροπολίτητης Λάρι

σας Γρηγόριο,))στον οποΙΟνπροξένησε«και σκάνδαλακαι συγχύσειςκαι

ταραχάς αμέτρους και ζημίας συνεχείς). Αναλυτικότερα,κατεφρόνησε

τ/ν αργία, στην οποία είχε τεθεί. αλλά και τον αποσταλέντα,ως πατριαρ

χικό έξαρχο, μητροπολίτη Ναυπάκτου και Άρτης Γαβριήλ,3' ιερουργώ

ντας «αυθαδώςκαι αναιδώς»,συμφώνως με τ/ν μαρτυρία του Γαβριήλ,

αλλά και ήλθε σε συμφωνία με τον καθαιρεθέντακαι αφωρισθένταεπί-

27. Περίληψητου από τους Δ. Γ. Αποοτολόπουλο- Π. Δ. Μιχαηλάρη (6.π.), σ., 258.
28. Βλ., συνοπηκά, Βασ. Κ. Σπανός. «Πληροφορίες για Emσκόπσυς του Θαυμα

κού ... '" 6.Π. σ. 88.
29. Βλ. Ι. Γιαννόπουλος, .Επισκοπικοί κατάλογοι..... , 6.π., 10(1915)294' Β. Α.

Μυστακίδης, «EmσκoπικoΙ ..... 6.π.. σ. 174' Β. Ατέσης, 6.π.. σ. 275 (στον κατάλογο της

Θαυμακού, τον αναφέρει ως Ιάκωβο Α', με τον τίτλο Ζητουνίου και Θαυμακού), 279
(στον κατάλογο της Ζητουνίου, τον αναΦέρει ως Ιάκωβο Γ'. oμoLως με τον τίτλο Ζητου

νίου και Θαυμακού)' Θ. Κ. Καρατζάς, 6.π., σ. 54' Εμμ, Ι. Κωνσταντινίδης,«Θαυμακού

Εmσκοπή..... , 6.π., σ. 124' ο ίδιος, .Συμβολαί..... , 6.π.. σ. 40.
30. Βλ. Κ. Τσουτσουλόπουλος,.Ιερά Μονή Αγ. Αθανασίου Ομβριακής», Χρονικά

της Επαρχίας Δομοκού, 2(1982)92-93, ό;ωυ μνεία δημοσιεύματος του Ν. Ι. Γιαννό;ωυ

λου, στο περιοδικό Αρμονία, 3 (Αθήνα 1900-1909).
31. Βλ. Μ. Ι. Γεδεών, 6.π., σ. 424-435' Δ. Γ. Αποστολόπουλος - Π. Δ. Μιχαηλάρης,

6.π., σ. 539.
32. Βλ. Δ. Γ. Αποστολόπσυλος- Π. Δ. Μιχαηλάρης, 6.π.. σ. 541.
33. Ο Γρηγόριος αρχιεράτευσε κατά την περίοδο πριν από τον Απρίλιο του 1623 έως

το 1645, οπότε και απεβίωσε. Βλ. Δ. Γ. Α;ωστολό;ωυλος - Π. Δ. Μιχαηλάρης, 6.π" σ.

284' Μ. Ν. Βαπόρης, ό.π.. σ. 7.
34. Βλ. Β. Ατέσης, 6.π., σ. 198.
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430 Σπανός Βασ(λειος

σκοπο της Λιτζάς [και Αγράφων] Αρσένιο,35 καθώς και με άλλους ομο

γνώμους, και «έπλασε και συνέρραψε μηχανήν και εmβουλήν επιζήμιΟΥ

χρέους πολλού και αφορήτσυ» κατά του μητροπολίτη ΓρηγορΙ:Ου, με

αποτέλεσμα,εάν «η ενέδρα αυτού και η ψευδεπίγραφοςκατασκευή» δεν

γίνονταν αντιληπτές και δεν ανετρέποντο, ο Γρηγόριος να κινδυνεύσει

«κακσπεσείν και ζημιωθείναι».

Για τον λόγο αυτόν, λοιπόν, η Σύνοδος του Οικουμενικού Πατριαρ

χείου αποΦάσισε όπως ο επίσκοπος του Θαυμακού Ιάκωβος, «ως απει

θής και καταφρονητής αργίας και επίβουλος του ιερωτάτσυ αυτού

μητροπολίτου Λαρίσσης και μηχανάς και ραδιουργίας κατ' αυτού πλά

σας» καθαιρεθεί και γυμνωθεί «πάσης αρχιερατικής ενεργε(ας και τάξε

ως και μηδεμίαν ανάκλησιν έχει εις τον εξής άπαντα αιώνα». Επίσης.

παρέχεται άδεια στον Γρηγόριο να χειροτονήσει. αντί του Ιακώβου,

άλλον επίσκοπο στην Επαρχία του Θαυμακού. Προς επιβεβαίωση τού

των και ασΦάλεια του Γρηγορίου, συντάχθηκε το παρόν έγγραφο. το

οποίο αντιγράΦθηκε και στον Ιερό Κώδικα της Μεγάλης του Χριστού

Εκκλησίας.

Οι κατηγορίες, που βαρύνουν τον Ιάκωβο, είναι βαρύτατες, καθώς

φαίνεται ότι δεν είναι η πρώτη φορά που απασχόλησε τους προίσταμέ

νους του. ·Ηδη. συμφώνως με το έγγραφο, ο Ιάκωβος είχε τεθεί σε αργία.

Προφανώς, η αργία τού είχε επιβληθεί :προκειμένου να διαλευκανθούν.

από τον αποσταλέντα στην επαρχία του πατριαρχικό έξαρχο, οι κατη

γορίες περί του χρέους, το οποίο επιχείρησε να αποδώσει στον μητροπο

λίτη της Λάρισας. Αυτός, όμως, «κατεφρόνησε», δηλαδή αγνόησε τον

Ναυπάκτου και Αρτης Γαβριήλ. δεν συνεργάσθηκε μαζί του. και, εm

πλέον, συνέχισε να ιερουργεί, γεγονός που υπέπεσε στην αντίληψη του

Γαβριήλ.

Στο σημείο αυτό, οφείλουμε να εmσημάνουμε ότι, εντός των ορ(ων

της δικαιοδοσίας της Μητρόπολης της Λάρισας, την συγκεκριμένη χρο

νική στιγμή, λαμβάνειχώρα μία επιδημία καθαιρέσεων.Ο φερόμενοςως

συνεργός του Ιακώβου, στην συνομωσία κατά του μητροπολίτη Γρηγο

ρίου. ο Αρσένιος της Λιτζάς και Αγράφων.καθαιρέθηκε με έγγραφο του

35. Η Emσκoπή Λιτζάς μνημονεύεταιαπό τα τα τέλη του Θ' αιώνα. Κατά τα τέλη του

ΙΓ' f αρχές του ΙΔ· αι., μνημονεύεται ως Λιτζάς και ΑγράΦων. Μεταξύ του ΙΕ'και ΙΣΤ

αι., αναΦέρεται ως Λιτής και Ρενδίνης. Έδρα της ήταν, αρχικά, διόφορες κώμες: το Σμό

κοβο, τα ΑγραΦα, η Ρεντίνα, (σως τα Φουρνά και το Κλειτσό. Από τις αρχές του ΙΣΤ'αι.,

μόνιμη έδρα της είναι το Καρπενήσι. Τα όριό της, για μεγάλο διάστημα, εκτείνονταν και

εκτός της σημερινής Ευρυτανιας. Στην EmσxonIι, υπάγονταν, επισης, οικισμοί των Θεσ·

σαλικών Αγράφων και κάποια του σημερινού νομού της ΦΟιώτιδας. Βλ. Βασίλης Κ. Σπα

νός, «Επτά υπομνήματα εκλογής EmoxbJtwv της Λιτζάς και ΑγράΦων (1647 
15.7.1793)". Θεσοαλικ6 fιμερολ6γw, 49(2006)161-162, όπου και περισσότερα για την

εmσκοπή. Για τον Αρσένιο, δεν γνωρίζουμε περισσότερα. Στον Μάρκο Α. Γκιόλια IΙστο

ρία της Ευρυτανίας στους νεότερους χρόνους (1393-1821 )3541. γίνεται μόνον μνεΙα της

καθα(ρεσίlς του.
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Ι 623.311 συνταχθέν. μάλλον, από τον ίδιο που συνέταξε την καθαίρεση του

Ιακώβου. κατόmν εγκλήσεως του μητροπολίτη της Λάρισας. ο οποίος

ον κατηγόρησε. ενώπιον της Συνόδου του Οικουμενικού Πατριαρχείου

~αμφoτέρων παρόντων). ως «aπειθή και ανυπότακτο». διότι, αν και ευρι
σκόμενος σε αργ(α. συνέχιζε να ασκεί τα αρχιερατικά του καθήκοντα

«αναιδώς και ανερυθριάστως», καταφρονώντας τον απεσταλέντα. ως

έξαρχο, μητροπολίτη Ναυπάκτου και Άρτης Γαβριήλ. Ο ίδιος, επίσης.

αρνήθηκε να καταβάλει την πατριαρχική ζητεία «εξωτερική βία και

bυναστεία χρώμενος», ενώ motot της επαρχίας του <<μικροί τε και μεγά

λοι»). ενώπιοντης Συνόδου,«απέδειξαναυτόν είναι άρπαγα.πλεονέκτην,

αδικητήν. παρανομίας ποιήσαντα, και αθεμιτογαμίας και εδεήθησαν

εμπόνως εκβληθήναιαυτόν της εmσκoπής και χειροτονηθήναιέτερον».

Αποτέλεσμααυτών ήταν να καθαιρεθεί,χωρίς όμως στο σχετικό έγγρα

ΦΟ να φαίνεται ότι του εmβλήθηκε και η ποινή του αφορισμού.παρόλο

που στο έ'r'Yραφο της καθαίρεσης του Ιακώβου αναΦέρεταιως «καθη

ρημένος και αφωρισμένος».

Λόγω άρνησης καταβολήςτης πατριαρχικήςζητείας,λοιπόν, ίσως και

λόγω κακής διαγωγής,ο Αρσένιοςτιμωρήθηκε,αρχικά από τον Λαρίσης

Γρηγόριο, με αργία, μέχρι την διαλεύκανση των κατηγοριών. Λόγω μη

συμμόρφωσης,εγκλήσει του Γρηγορίου. οδηγήθηκε ενώπιον της Συνό

δου του Οικουμενικού Πατριαρχείουκαι τιμωρήθηκε,κατόmν συνεκτί

μησης όλων των παραμέτρωνκαι της μαρτυρίας mστών. με καθαίρεση.

Προφανώς. για λόγους αντεκδίκησης ή και επιβίωσης. ήλθε σε συνεν

νόηση με τον Ιάκωβο του Θαυμακού, ο οποίος, επίσης, αντιμετώmζε

πρόβλημα με την απόδοση της οφειλόμενης εισΦοράς και είχε, επίσης.

τεθεί σε αργία.

Ένας άλλος επίσκοποςτης Μητρόποληςτης Λάρισας.ο ΜητροΦάνης

του Γαρδικίου,καθαιρέθηκετο 1623 και αποστερήθηκε κάθε αρχιερατι

κής ενέργειας και τάξεως, έγινε έκπtωτος της τιμής και της αξίας του και

στερήθηκε. διά παντός, του μνημοσύνου και των εισοδημάτων του. διότι

δεν υπάκουσε στις συνοδικές αποΦάσεις, αλλά υπήρξε «καταφρονητής

των συνοδικών γραμμάτων και αποφάσεων, ουκ ηθέλησεν δούναι μήτε

36. Βλ. Κώστας Σπανός, "Η καθα(ρεοη ... )>>, 6.π"ο. 232-234. Το έγγραφο Φέρει την

χρονολογία ζρλβ. Ο Κ. Σπανός το χρονολογεί οτα 1623/24 χωρις να προσδιορίζει τσν

εltδώσαντα πατριάρχη. Παλαιότερη δημοσ1.ευση από τον Β. Δ. Μυστακίδη (θετταλικά

σημειώματα. ο. 8). Ο Μυστακίδης (0.3.5) το αποδίδειοτον Κύριλλο Α' τον Λούκαρικαι

το χρονολογείστο έτος 1624. Περίληψη στους Δ. r. Αποστολόπουλο - Π. Δ. Μιχαηλάρη

(/j~π.. σ.257-258), που το χρονολογούν στο έτος 1623 και το αποδίδουν, όχι όμως με

βεβαιότητlt. οτον πατριάρχη Κύριλλο Α. σημειώνοντας. ότι ίσως και να εκδόθηκε (λόγω

της μνημονευόμενης ινδικτιώνος) από τον πατριάρχη Άνθιμο Β'. Πάντως, αΦού το (εκδο

θέν από τον Κύριλλο Α') υπόμνημα εκλογής του Δωροθέου, διαδόχου του Αρσενίου,
ε(ναι (βλ. Δ. r. Αποοτολόπουλος _ Π. Δ. Μιχαηλάρης. ό.π.• σ. 387) του έτους 1623
lαχκγ). και το έγγραφο της καθα(ρεσης πρέπει να χρονολογηθεί στο 1623.
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την παρά της συνόδου αποσκοπείσαν αυτώ πατριαρχικήν ζητείαν, μήτε

το χαράτζιον και επρσξένησε σκάνδαλα μεγάλω>. Ακόμη, Φάνηκε απει

θής στον μητροπολίτη της Λάρισας, αλλά και στον απεσταλμένο

πατριαρχικό έξαρχο. τον μητροπολίτη Ναυπάκτου και Αρτης Γαβριήλ J7 •

Θεωρούμε ότι οι καθαιρέσεις αυτές σχετίζονται με τις συχνές αλλαγές

στον πατριαρχικό θρόνο. Όπως προείπαμε, σε πολύ μικρό χρονικό διά

στημα, μέσα στο 1623, ο οικουμενικός πατριάρχης άλλαξε τέσσερις

φορές. Όταν ο Κύριλλος Α' ο Λούκαρις ανήλθε. για πρώτη φορά, στον

θρόνο. στα μέσα του 16 Ι 2, τέσσερις μητροπολίτες, μεταξύ των οποίων και

ο Λαρίσης Τιμόθεος, «ήγειραν πόλεμον κατά του επιφανούς πατριάρχου,

εξώδευσαν χρήματα, υπέσχοντο δε δασμοφσρίαν της Εκκλησίας σγκω

δεστάτην, οκτακισχιλίων κατ' έτος γροσίων, όπως απωθήσωσι μεν τον

Λούκαριν, ει δε εξ αυτών εmβή του θρόνου».38 Συνεπεία τούτων, ένας

των στασιαστών, ο Παλαιών Πατρών Τιμόθεος, την ίδια χρονιά, ανέβη

κε στον θρόνο, τον οποίον διατήρησε έως την επιστροΦή του Κυρίλλου

Α'. στις 4.1 1.1620.39 Λίγα χρόνια πριν, ο Νεόφυτος Β'. κατά την διάρκεια

της πρώτης πατριαρχίας του (1602-1603), «βλέπων κορυφωθείσαν την

οικονομικήν του πατριαρχείου κακοδαιμονίαν, εθεσμοθέτησεν ώστε

μέρος ανάλογον εκ του όλου ποσού των χρεών να αναλάβη έκαστος των

επισκόπων, αρχιεπισκόπων και μητροπολιτών του θρόνου Κωνσταντι

νουπόλεως, όπερ να αποστέλη μέχρι της εορτής του Αγίου Γεωργίου κατ'

έτος, αναλόγως της ολικής επαρχιακής οφειλής, επί ποινή καθαιρέσεως.

Δυστυχώς, εντεύθεν ανεώχθη θύρα εις καθαιρέσεις συνεχείς, ων άγνω

στον οπόσαι ήσαν δίκαιαι».40 Εξάλλου, και ο Ραφαήλ Β'. το 1605, έλαβε
παρόμοια απόφαση, με την οποία κάθε αρχιερέας όΦειλε να καταβάλλει

στην Μεγάλη Εκκλησία «από μεν του καθενός οσπιτίσυ, ανά άσπρα εξ,

από δε του καθενός ιερέως, ανά άσπρα εξήκοντω). σε δύο δόσεις, τα Χρι

στούγεννα την πρώτη και του Αγίου Γεωργίου την δεύτερη, με παράτα

ση της προθεσμίας έως την επόμενη εορτή του Αγίου Γεωργίου. Παράλ

ληλα, ίσχυε η ίδια προθεσμία για την καταβολή και της προηγούμενης επί

ΝεοΦύτου Β' ζητείας, ενώ η μη τήρηση όσων θα αποφασίζονταν θα επι

σύρει την ποινή της καθαιρέσεως!1

37. Βλ. Κώστας Σπανός, «Η καθαίρεση ...•• δ.π., σ.219. 229-232, όπου δημοσίευση

του εγγράφου. Περίληψη του, από τους Δ. Γ. Αποστολόπουλο - Π. Δ. Μιχαηλάρη (δ.π..
σ. 258). οι οποίοι το αποδίδουν, με επιΦυλάξεις, όμως, στον Κύριλλο Α', ο οποίος συνέ

ταξε και το υπόμνημα εκλογής του διαδόχου του ΜητροΦάνη, του Γρηγορίου, το έτος

αχκγ -J 623 (σ. 387-388). Βλ" επίσης, Βασίλης Κ. Σπανός, «Η Emσκoπή του Γαρδικίου

τωνΤρικάλων», Πρακτικά Jov ΔιεθνούςΣvνεδρlov Ιστορίαςκαι ΠολιτισμούΘεooαλlας

(Λάρισα, 9-11 Νοεμβρίου 2006). υπό έκδοσιν.

38. Βλ. Μ. Ι. Γεδεών, δ.Π.. σ. 424,426.
39. Βλ. ανωτέρω. σημ. 25.
40. Βλ. Μ.Ι. Γεδεών,δ.π., σ.418-419.

41. Βλ. Δ. Γ. Αποστολόπουλος- Π. Δ. Μιχαηλάρης, δ.Π.. σ. 51 J •
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Επομένως, λαμβανομένων υπ' όψιν των ανωτέρω, μπορούμε να δια

κινδυνεύσουμε να θεωρήσουμε τις καθαιρέσειςτων τριών εmσκόπων της

Μητρόπολης της Λάρισας αποτέλεσμα της κακής οικονομικής κατάστα

σης του Οικουμενικού Πατριαρχείου, των αυξημένων χρηματικών ανα

γκών των εναλλασσομένων στον θρόνο, 11ροκειμένου να καταβάλλουν

στις Οθωμανικές Αρχές την οφειλόμενη από την άνοδό τους εισφορά,

αλλά και της κακής χρήσης τής σχετικά πρόσφατης απόφασης του Νεο

φύτου . Βέβαια, δεν αποκλείεται και κάποιες από τις υπόλοιπες αποδιδό

μενες στους καθηρημένους κατηγορίες να είναι αληθείς, ωστόσο τολμού

με να πούμε πως για τον τότε μητροπολίτη της Λάρισας, αλλά και για τον

εκάστοτε οικουμενικόπατριάρχη βάρυνε περισσότεροη άρνηση καταβο

λής της οφειλόμενης εισφοράς, για την οπο(α δεν μπορούμε να πούμε αν

σι καθηρημένοι αρνήθηκαν να καταβάλουν λόγω αδυναμίας ή για ιδιο

τελείς σκοπούς, και ότι πίσω από κατηγορίες και χαρακτηρισμούς, που

φαντάζουν βαρύτατα, κρυβόταν, κυρίως, η αγωνία της επιβίωσης των

τιμητών, χωρίς έτσι να απαλλάσσουμε τους τιμωρημένους από πιθανά

άλλα παραπτώματα.

Φυσικά, καθαιρέσεις για αυτόν τον λόγο δεν έλαβαν χώρα ούτε

μόνον εντός των ορίων της Μητροπόλεως Λαρίσης ούτε μόνον την

σιιγκεκριμένη στιγμή!1

42. Βλ., εν&ικτικά, Κώστας Σπανός, «Η καΟα(ρεση ...», δ.π., σ. 219-239' Δ. Γ. Απο

στολό1lOυλος. Π. Δ. ΜLχαηλάρης. δ.π., passim' Μ. Ι. Γεδεών, δ.π., passim.
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434 Σπανός Βασαειος

ΒΙΟfΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Ο Βασίλης Κ. Σπανός γεννήθηκε στην Λάρισα το 1970.
Σπούδασε στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας της

Φιλοσσφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανε-πιστημίου

Θεσσαλονίκης (Πτυχίο το 1992). Από το ίδιο τμήμα, έλαβε

το Μt:.-ταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Βυζαντινή

Ιστορία (1995) και το Διδακτορικό Δίπλωμα στην Νεώτε

ρη Ιστορία (2000). Κατά το ακαδημαίκό έτος 1998-99, παρακολούθησε
μαθήματα Ισπανικής Γλώσσας και Πολιτισμού, στο Πανεπιστήμιο της

Malaga (Ισπανία), από όπου έλαβε το Ανώτερο Δίπλωμα Ισπανικών

Σπουδών (DiploIna Supeήοr de Estudios Hispanicos). θναι διευθυντής της

εξαμηνιαίας έκδοσης ιστορικού περιεχομένου «ΘΕΣΣΑΛΙΚΟ

HMEPOΛOrιO», που εκδίδξ:,'ται στην Λάρισα και αριθμεί 48 τόμους.

Επίσης, είναι μέλος της Ελληνικής Ιστορικής Εταιρείας και επιστημονι

κών σωματείων, που προάγουν την έρευνα της τοπικής θεσσαλικής ιστο

ρίας, αν και τα ενδιαΦέροντά του επεκτείνονται ενίοτε και στους γειτο

νικούς χώρους της Φθιώτιδας, της Ηπείρου και της Δυτικής Μακεδονίας.

Έχει δημοσιεύσει, αυτοτελώς ή σε επιστημονικά περιοδικά, 47 μελέτες,

ενώ έχει λάβει μέρος σε 21 συνέδρια, δημοσιεύοντας ή έχοντας αποστεί·

λει για δημοσίευση ισάριθμες μελέτες. Ομιλεί την Ισπανική και την Γαλ

λική.
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ΕIΣΗrΗΤΗΣ

Σπανός Κων/νος

ΣυνταξιoVχoς Εχπαυδευτικός • lιno~ικός
Εκδότης θεσσαλικον Ημερολογίου

θΕΜΑ

«Οι αφιερωτές της Ρωμα'ίκής Καρέας τη; ~ώτ/ς γραφής

(1640) στην πρόθεση της Μονής Ρεντίνας»

πpOΛorιKA

+

+

Ει.}. Το φ. 124α τηςπρ6θωηςτης Pevτίνας'Ρε τους

αΦιt:ρωτiςτης ΡωμαϊκήςΚaoiaς.
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Η παρουσίαση σελίδων από την πρόθεση της Ρεντίνας', στο Φθιωτικό ανα

γνωστικό κοινό. δεν είναι άγνωστη. Στις σελίδες της Υπάτης. των Φθιωτικών

Χρονικών], των Χρονικών της Επαρχίας Δομοκού' και των Πρακτικών των

ΣυνεδρiωνΦθιωτικής {στoρfας' έχουμε παρουσιάσειαρκετές σελίδες της. Στην

παρούσαανακοίνωσηθα παρουσιάσουμετους αφιερωτές, στη Μονή της Ρεντί

νας. της πρώτης γραΦής, γύρω στα 1640. από τον οικισμό Ρωμα"ίκή Καρέα,

δηλαδή Ελληνική Καρυά.

Τον οικισμό αυτό θα μπορούσαμε να τον ταυτίσουμε με την σημερινή

Καρυά της Υπάτης ή με την Μοοχοκαρυά (πρώην Δερβέν Καρυά), αλλά διστά

ζουμε εξαιτίας μιας

πληροφορίας την

οποία περιέχει η πρό

θεση. Στο φ. 124α,

μεταξύ των αφιερω

τών αναΦέρεται και η

οικογένεια του Γεώρ

γη Σακά: «ό πατήρ

του 'Ιωάννης καί ή

μήτηρ του Μαρία καί

ή γυνή του Λελούδω.

~Eδωσαν τό χωρά

φων πλησίον τού

μοναστηρίου», Από

την πληροφορία αυτή δύο τινά μπορούμε να εικάοουμε: l) Ότι η Ρωμα'ίκή

Καρέα ήταν κοντά στη Μονή της Ρεντίνας και 2) 'Οτι η Λελούδω. η γυναίκα

του Γιώργη Σακά ήταν από την Ρεντίνα και είχε λάβει ως προίκα το χωράφι.

το οποίο αΦιέρωοε. αργότερα, στη Μονή της Ρεντίνας, Εάν ισχύει η πρώτη

υπόθεση, τότε πρόκειται για έναν απροσδιόριστο οικισμό, Εάν ιοχύει η δεύτε

ρη. τότε η Ρωμα'ίκή Καρέα του 170υ αιώνα μπορεί να ταυτιοθεί. μάλλον, με την

Καρυά της Υπάτης, Προτιμούμε αυτήν την ταύτι.ση, διότι πιστεύουμε πως είναι

δύσκολο ένα καθαρά ελληνικό τοπωνύμιο (Ρωμα'ίκή Καρέα) να μετονομασθεί

σε Δερβέν Καρυά. με τουρκικό το πρώτο μέρος του.
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ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΦΙΕΡΩΤΩΝ ΤΗΣ ΡΩΜΑϊΚΗΣ ΚΑΡΕΑΣ

ΤΟΥ 1640 cl

Τα ονόματα των αΦιερωτών της ΡωμαΤκής Καρέας είναι καταχωρισμένα

στα Φύλλα 124α ~ 1300. Οι αφιερωτές της πρώτης γραΦής βρίσκονται στα φ.

124α έως την κορυΦή του φ. 128α. Τα αναφερόμενα άτομα στα φ. ]24α -128«
είναι συνολικά 2]6, από τα οποία 131 άνδρες (ανάμεσά τους και ]8 μοναχο(

-ιερομόναχοι) και 85 γυναίκες (ανάμεσά τους και ΙΟ μοναχές).

Μ(χος 2
23) Νιάμας Ι

24) Νικόλαος 5
Νικόλας 2

25) Ντουμένεκας Ι

26) Πούλας 3
27) Ρίζος 9
28) Ρόδης 1
29) Σταμάτιος 2
Στάμος 6
30) Στέφανος ]
Συνάκος ]

1
1
3
1
1
1
1

ιο

10
1
1
1
5
1

Ι) Αγγέλης

2) Αλέξης
3) Ανδρέας
4) Αποστόλης
5) Αυγέρος
6) Βαρσάμης
7) Γαλανός
8) Γεώργιος

Γεώργης

Γιώργης

9) Δανιήλ
Δανίλης

10) Δημήτριος
Δημήτρης

Ι. ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΝΔΡΩΝ

Οι ]3] άνδρες αφιερωτές της Ρωμαϊκής Καρέας Φέρουν 3] ονόματα. στα

οπο(α την κυρίαρχη θέση κατέχουν τα ονόματα Γεώργιος και Ιωάννης (από 21
άνδρες) και Δημήτριος (11 άνδρες). Τα 3] αυτά ονόματα τα κατατάξαμε στις

παρακάτω ομάδες:

α) Ον6ματα από την εκκλησιαστική παράδοση (18/31)
ΑΥγελης. Ανδρέας. Απόστολος. Γεώργιος. Δανιήλ. Δημήτριος. Ευστάθιος.

Θανάσης. Αθανάσιος. Θεόδωρος. ΘεοΦάνης. Ιωάννης. Κοσμάς. Κωνσταντί

νος. Λάμπος (Χαράλαμπος). Μιχαήλ. Νικόλαος. Ντουμένικας < Ντομένι%ος <
Δομένικος (Κυριάκος). ΣτέΦανος.

β) Ονόματα από την λαίΚή παράδοση (9/31)
Αυγέρος < αυγή. Βαρσάμης < βάρσαμο < βάλσαμο. Γαλανός. Δρόσος. Κου-

μπής. Πούλος < Πουλημένος. Ρίζος. Ρόδης. Σταμάτιος.

γ) Ονόματα από την ΙστορΙα (1/31)
Αλέξης.

δ) Ονόματα από αξιώματα (1/31)
Κυρίτσης < κύριος.

ε) Ακατάταχτα ονόματα (2/31)
Νιάμας. Συνάκος.

Ο ΑΛΦΑΒΗΤιΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΑΝΔΙ'ΙΚΩΝ ΟΝΟΜΑΤΩΝ

(ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥΣ)

Δήμος 5
11) Δρόσος ]
12) Ευστάθιος ]
13) Θανάσης ]
14) Θεόδωρος 4
15) ΘεοΦάνης 1
16) Ιωάννης 21
17) Κοσμάς Ι

18) Κουμπής Ι

19) Κυρίτζης Ι

20) Κωνσταντίνος Ι

Κώνστας Ι

21) Λάμπος Ι

22) Μιχαήλ 3
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2. ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

ΟΙ 85 γυναίκες αφιερωτές της Ρωμαικής Καρέας Φέρουν 37 ονόματα. στα

οποία την κυρ(αρχη θέση κατέχουν τα ονόματα Μαρία (9 γυναίκες) και Παγώ

να (6 γυναίκες). Τα 37 αυτά ονόματα τα κατατάξαμε στις παρακάτω 5 ομάδες:

α) Ον6ματα από την εκκλησιαστική παράδοση (11/37)
ΑΥΥέλω. Αννέζα < Αννα. Βασιλική, Γεργού < Γεωργία. Δέσπω < Δέσποινα.

θόδω < Θεοδώρα. lωόννα. Κύρω. Μόνθα < Μάνθος < Ματθαίος. Μαρία.

Σταθού < Ευσταθία.

β) Ονόματα από την λαίΚή παράδοση (19/37)
Αρμένω. Αστέρω. Αυγέρω. Δρόσω. Ευγένω. Καλή. Κούμπω. Κρυστάλλω.

Λουλούδω. Μαργαρίτα. Μπλούπω < Πλούμπω < πλουμί (στολίδι). Ξανθή.

Παγώνα, Πούλω < Πουλημένη. Ρόδω. Σταμάτα. ΦεΥΥού < Φέγγω. Χρυσάειδω.

Χρυσαφη.

γ) Ονόματα από την Ιστορία (4/37)
Αλέξω < Αλέξιος. ΔάΦνη. Κόμνω < Κομνηνή. Σκαρλάτη.

δ) Ονόματα από αξιώματα (1/37)
Αρχόντω.

ε) Ακατάταχτα ονόματα (2137)
Λέτα. Μπένω.

Ο ΑΛΦΑΒΗΤιΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΟΝΟΜΑ τr.'N

1) Αγγέλω 2 14) Θόδω Ι 27) Μπλούπω 1
2) Αλέξω 2 15) lωόννα 1 28) Ξανθή Ι

3) Αννέζα 1 Γιαννού 1 29) Παγώνα 6
4) Αρμένω 1 16) Καλή 1 30) Πούλω ι

5) Αρχόντω 3 17) Κόμνω 1 31) Ρόδω Ι

6) Αστέρω Ι 18) Κούμπω 2 32) Σκαρλάτη 1
7) Αυγέρω Ι Κουμπίτζα 1 33) Σταθού Ι

Αυγίτζω Ι 19) Κρυστάλλω 1 34) Σταμάτα Ι

8) Βασιλική Ι 20) Κύρω 2 Στάμω 3
9) Γεργού 2 21) Λέτα Ι 35) Φεγγού 1
10) Δάφνη Ι 22) Λουλούδω Ι 36) Χρυσάειδω 1
11) Δέσπω 3 23) Μόνθα Ι 37) Χρυσάφη 1
12) Δρόσω 3 24) Μαργαρίτα Ι Χρυσάφω 2
13) Ευγενία 2 25) Μαρία 9

Ευγένω 1 26) Μπένω 1

3. ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΤΩΝ ΜΟΝΑΧΩΝ

Οπως προαναΦέραμε, μεταξύ των αΦιερωτών της Ρωμαϊκής Καρέας συμπε
ριλαμβάνονται και 28 μοναχοί, 18 άνδρες και 10 γυναίκες. Ο αριθμός αυτός,
για έναν οικισμό, είναι εντυπωσιακός. Αξίζει να σημειώσουμε ότι πολλοί μονα
Χοί έχουν οικογένεια:

Ιωάννης Τζίμη καί ή γυνή του Καλλινικης μοναχης καί 6 υίός Αββακούμ
Ι.ερομονάχου.
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ΟΙ γονείς τού ΘεοΦάνη τού Κούτρου, Ανδρέας, Λουκιανης μοναχης.

Δαμασκηνής μοναχης, ή μήτηρ τού Μαξίμου.

Τρεις από τους μοναχούς είναι Αγιορείτες.

Ο ΑΛΦΑ8ΗΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΟΝΟΜΑΤΩΝ ΤΩΝ

ΜΟΝΑΧΩΝ

α) Των αδρών

Ι) Αββακούμ

2) ΑνΟιμος
3) Ιγνάτιος

4) Ιεζεκιήλ

5) Ιερεμίας

6) Ιωάσαφ
7) Ιωήλ
8) Λουκάς
9) Μακάριος
10) Μάξιμος
11) Μελχισεδέκ
12) Παγκράτιος
13) ΠαρΟένιος

14) Σάββας, Αγιορείτης

15) Σαμουήλ, Αγιορείτης

16) Σέργιος
17) Συμεών, Αγιορείτης

18) Συμεών

β) Των γυναικών

1) Αθανασία
2) Ανθίμη
3) Δαμασκηνή
4) Διονυσία

5) Ευγενία

6) Καλλινικη

7) Λουκιανή
8) Φιλοθέα

1
2
2
1
1
1
1
1

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΤΑ ΕΠΩΝγΜΑ ΤΩΝ ΑΦIΕΡΩΤΩΝ ΤΗΣ ΡΩΜΑϊΚΗΣ ΚΑΡΕΑΣ

Από τους 216 κατοίκους -αφιερωτές της ΡωμαΤκής Καρέας του 1640 ci,
οι 155 Φέρουν επώνυμο και οι 61 μνημονεύονται με το βαφτιστικό τους: Αρμέ

νω, αδελΦή του Γαλανού' Γεώργιος ιερέας Δαμασκηνή μοναχή' Ιωάννης,

πατέρας του Μελχισεδέκ' Κύρω, μητέρα του Ιεζεκιήλ, Κ.λπ. Συνολικώς απο

δελτιώσαμε, για μελέτη, 72 επώνυμα, τα οποία κατατάξαμε στις παρακάτω

ομάδες.

α) Πατρωνύμια (20172)

Αλεξάκης. Αντριά < Ανδρέα. Αντρόνη. 'Αστρης. Γαλανός. Γκιώνης' ο

Ιωάννης στα αρβανίτικα. Δούκας. Κουκούλης < Νικούλης. Κώνστα. Κωστή.

Μιχαλάκου. Νιάμα. Νικολάου. Πέτρου. Ρηγέσης < Ρήγας + αρβανίτικη κατά

ληξη -έσης. Στάνερης < Στάνος < σλαβ. Στανήμερος. Τζηλιάκος < Τσιλιάκος <

Τσίλιας (Βασίλης). Τζ(μη < Τζίμης' ο Δημήτρης στα βλαχικά' Τουμένικα <

Ντομένικας ο Κυριάκος στα βλαχικά' Φώτη.
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β) Μητρωνύμια -ανδρωνυμικά (4172)

Αvvoύδας. Γερλίνα. ΖώΥΥας' ο γιος της Ζώγγας. Καρ{κενας' ο γιος της

Υυνα(χας του Καρ{κου.

γ) επαγγελματικά (9172)
AλεUΡΌς. Κηροχάλκισσα' κηροπλάστι.σσα; Μπαλής < τουρ. bali' επιστά

της. Ράφτης. Σακάς < τουρ. saka' νερουλάς. Τζεργάς < τσεQγάς < τσέργα . Φλο

κάτη. Τραγάρης < τράγος' βοσκός τράγων. Χαλκεύς σιδηρουργός. Χαλκιάς'

"ιδηρουργός.
δ) Πατριδωνυμια (4172)

Βλάχος' ο βλαχόφωνος. Βούργαρης' ο σλαβόφωνος. Κράβαρης . από τα

Κ:ράβαρα. Σπηλιώτης' από XCL'"tOΙOV οικισμό με το όνομα Σιίηλιά.

ε) Παρωνύμια (16172)
Μφανός < ορφανός.

Γχολέμης < σλαβ. golem . μεγάλος.

Ζέρβας' ο αριστερόχειρας.

Κψάς

Κουτζός < κουτσός.

Κούτρας < κούτρα' κεφcιλι..

Λάλος < λαλώ' μιλώ. Φλυαρώ.

Λαού < λαός

Ντάρας < ντάρα < τουρ. dara . απόβαρο.

!εροκώνστας < ξερός (στεγνός> αδύνατος) + Κώνστας.

ορφανού < ορΦονός.

τΊλατής . με πλατιές πλάτες, εύσωμος.

ΣκυλΟίωάννης < Σκύλος (σκληρός) + Ιωάννης.

Τζηβούρας < Τσιβούρας < τσιβοίΙρα . έντονο κρύο, ξηροπαΥιά.

Τρεχάτος.

Ψ6φολος' πολύ αδύνατος.

l1τ) Δυσcτυμoλ6yητα και ακατάταχτα (19172)
Βέζος. Ζέλης. Ζιά..'Τλιας. Καλέκας. Κα.ρΙΧος. Κουρκαβάκης. Μάζης. Μαζή

λης. Μπασούλας. Πιρλ(γχας. Πουλσυτάρσης. Ράικος:. Σκ(Φος. Σπέζητος.

ΣtΡOύζιας.6 Τζαγχάλης. Τ'ζαραχανός. Τζέικας. Τζιογούλης.

Ο ΑΛΦΑΒΗΤιΚΟΣ ΚΑΤΑΛοrΟΣ ΤΩΝ ΑΦΙΕΡΩΤΩΝ

ΤΗΣ ΡΩΜΑϊΚΗΣ ΚΑΡΕΑΣ

Αλεξάκης Γεώργης

Αλευρά Ρίζος του Κώνστα

Αλευρά Ρόδης

Ανθ{μη. μοναχή

AνfIψ.oς, μοναχός. πρώην παπ -Ανδρέας
Αννσύδας Μ(χος

Αντριά Δαν{λης του Δήμου
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Αντριά Δρόσω, γυναίκα του Δανιήλ

Αντριά Νικόλαος του Δήμου

Αντριά Φεγγού, γυναίκα του Δήμου

Αντρόνη Δέσπω, κόρη του Γεώργη

Αντρόνη Μάνθα. γυναίκα του Γέργου

Αρμένω. αδελφή του Γαλανού

Αρφανός Γεώργης

Αρχόντω, γυναίκα του Μαζήλη

Αρχόντω, μητέρα του Ιωήλ

'Αστρη Παγώνα, γυναίκα του Ιωάννη

'Αστρης Ιωάννης

Βέζος Θεόδωρος

Βλάχος Δρόσος

Βλάχου Στάμω, μητέρα του Δρόσου

Βούργαρη Αυγίτζω, κόρη του Μίχου

Γαλανός

Γαλανός Γεώργης

Γαλανός Νικόλαος

Γαλανού Δαμασκηνή, μοναχή

Γαλανού Δέσπω. γυναίκα του Γεώργη

Γαλανού Παγώνα, κόρη του Νίκου

Γερλίνα Αθανασία, μοναχή

Γεώργιος, ιερέας

Γεώργιος, ιερέας, γιος του παπα -Δανιήλ

Γεώργιος, πατέρας του Γερασίμου

Γεώργιος, πατέρας του Ιωήλ

Γεώργιος, πατέρας του Παγκρατίου

Γκιώνη Στάμω, γυναίκα του Ιωάννη

Γκιώνης Ιωάννης

Γκολέμη Ανθίμη, μοναχή

Γκολέμη Παγώνα. κόρη του Αλέξη

Γκολέμης Αλέξης

Γκολέμης Γεώργης

Γκολέμης Γεώργηςτου Αλέξη

Γκολέμης Δημήτριος του Λάμπου

Δαμασκηνή, μοναχή, μητέρα του Μαξίμου

Δανιήλ, ιερέας

Δημήτριος, γιος του Ιωάννη

Δημήτριος, πατέρας του Μελχισεδέκ

Δούκα Αστέρω

Δούκας Νικόλος

Δρόσω, μητέρα του Παγκρατίου

Ευγενία, μοναχή. μητέρα του Ιωάσαφ

Ευγένω. μητέρα του Ιωήλ

Ζέλη Ρόδω, γυναίκα του Θεοδώρου

Ζέλης Θεόδωρος

Ζέρβας Πούλος
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Ζιάπλια Δέσπω

ΖώΥΥα Μαρία, γυναίκα του IωάWΗ

ΖώΥΥας Ανδρέας

ΖώΥΥας IωάWΗς

Ιγνάτιος

Ιεζεκιήλ

Ιερεμίας, ιερέας

Ιωάννης, πατέρας του Μακαρίου

Ιωάννης, πατέρας του Μελχισεδέκ

IωάWΗς, πατέρας του ΝεοΦύτου

IωάWΗς, πεθερός του Συνάκου

Ιωάσαφ, ιερομόναχος

Ιωήλ

Καλέκας IωάWΗς

Καλή, μητέρα του Ιγνατίου

ΚαρΙΚενας, Δημήτριος, γιος της Κ.

Καρίκος Ρίζος του Δήμου

Καρίκου Μαρία, γυναίκα του Δήμου

Κηροχάλκωας (;) Στάμος
Κιμά Αρχόντω, γυναίκα του Στάθη

Κοσμάς, αδελφός του Ιωάσαφ

Κουκούλη Ευγένω, γυναίκα του Στάμου

Κουκούλης Ιωάννης του Στάμου

Κουρκαβάκης ΙωάWΗς

Κουτζός Γεώργης

Κούτρα Λουκιανή, μοναχή, γυναίκα του Ανδρέα

Κούτρας Ανδρέας

Κούτρας ΙωάWΗς του Ανδρέα

Κούτρας ΘεοΦάνης του Ανδρέα

Κράβαρης Ιωάννης

Κρυστάλω, ανεψιά του παπα -Δανιήλ

Κύρω, μητέρα του Γερασίμου

Κύρω, μητέρα του ΙεζεκΙήλ

Κώνστα Στάμω, κόρη του Γεώργη

Κωστή Ρίζος του Πούλου

Λαζαρίκη, Σταθού, κόρη του Λ.

Λάλος Γεώργιος

Λάλος Δημήτριος

Λάμπος, αδελΦός του παπα -Συμεών

Λαού Γεργού, γυναίκα του Ιωάννη

Λέτα, γυναίκα του Πουλάκη

Μάζη Κούμπω, γυναίκα του Σταματίου

Μάζη Σταμάτα, γυναίκα του Δήμου
Μάζης Δήμος

Μάζης Σταμάτιος

Μαζήλη Θόδω, μητέρα του Κυρίτζη
Μαζήλης Κυρι,ζης
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Μακάριος

Μάξιμος, μοναχός

Μαργαρίτα

Μαρία, γυναίκα του lωάννη

Μαρία. μητέρα του Νεόφυτου

Μελχισεδέκ

Μιχαλάκου Αυγέρος

Μιχαλάκου Ιωάννης

Μιχαλάκου Χρυσάφω, γυναίκα του Αυγέρου

Μιχαήλ, πατέρας του Ιωάσαφ

Μπαλής Ιωάννης

Μπαλής Μίχος

Μπαλής Ρίζος

Μπασούλου, ΑΥΥέλω, κόρη του Μπ.

Μπένω. γυναίκα του παπα -Γεώργη

Νιάμα παπ-Αποστόλης

Νιάμας, πατέρας του παπ -Αποστόλη

Νικόλαος, γιος του Ιωάννη

Νικόλας, πατέρας του lεζεκιήλ

Νικολάου Κόμνω, γυναίκα του Λουκά

Νικολάου Λουκάς, ιερομόναχος

Ντάρα Μαρία. γυναίκα του Πσύλσυ

Ντάρας Παύλας

Ντουμένεκας

Ξεροκώνστας

Ορφανού Βασιλική, γυναίκα του παπα -Γεώργη

Παγκράτιος

Παγώνα, γυναίκα του Κατζιάνη

Παγώνα, γυναίκα του Τουμενέκα

παπα -Γι.ώργη Κουμπίτζα

παπα -Δημήτρη Ιωάννης

παπα -Στάμου Δημήτριος

παπα -Στάμου Κονδύλω, γυναίκα του Δημητρίου

Πέτρου Αντρέας

Πέτρου Αρχόντω, γυναίκα του Αντρέα

Πιρλίγκας Θανάσης

Πλατή Αγγέλω, γυναίκα του Πούλου

Πλατής Βαρσάμης του Ιωάννη

Πλατής Σταμάτιος

Πουλουτάρση Διονυσία, μοναχή

Πούλω. μητέρα του Μακαρίου

Ράικος Δήμος

Ράι,ως Κων/νος του Δήμου

Ράικου Μαρία, γυναίκα του Δήμου

Ράφτη Γεργού, γυναίκα του Στάμου

Ράφτη Γιαννού. κόρη του Δήμου

Ράφτη Μαρία. γυναίκα του Ιωάννη
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Ράφτ/ς Ιωάννης

Ράφτης Ρίζος του Δήμου

Ράφτ/ς Στάμος

Ρηγέσης Δήμος

Ρίζος, εγΥονός του Πουλάκη

Σάββας, ιερομόναχος, Αγιορείτης

Σακά Λουλούδω, γυναίκα του Γιώργη

Σακά Μαρ(α, μητέρα του Ιωάννη

Σακάς Γεώργης του Ιωάννη

Σακάς Ιωάννης

Σαμουήλ, μοναχός, Αγιορείτης

Σέργιος. μοναχός. αδελΦός του παπα -lερεμια

Σκαρλότη, γυναίκα του Κοσμά

Σκίφου Ιωάννα, γυναίκα του Ιωάννη

Σκίφος Ιωάννης

Σχυλο'ίωάννης Μιχαήλ

Σπέζηπος Αγγέλης

Σπηλιώτη Αννέζα

Σπηλιώτη Μαργαρίτα, γυναίκα του Γεωργίου

Σπηλι.ώτης Γεώργιος, πατέρας του Παρθενίου

Σπηλιώτης Παρθένιος του Γεωργίου

Στάνερη Μπλούπω

Στάνερης Γεώργης του Νικόλα

Στάνερης Νικόλας

Στέφανος, πατέρας του IΓVατίoυ

Στρούζια Αλέξω, γυναίκα του Ιωάννη

Στρούζιας Γεώργιος του Δήμου

Στρούζιας Δήμος

Στρούζιας Ιωάννης

Στρούζιας Στάμος του Ιωάννη

Συμεών, ιερομόναχος

Συμεών, ιερομόναχος, Αγιορείτης

Συνάκος, γαμπρός του Ιωάννη

Τζαγάλης Γεώργιος του Νίκου

Τζαραχανός Κουμπής

Τζέικα Δρόσω, γυναίκα του Ρίζου

Τζέικας Ρίζος

Τζεργά Μαρία

Τζεργάς Ρίζος

Τζηβούρα Δάφνη, γυναίκα του Ιωάννη
Γζηβούρας Ιωάννης

Τζηλιάκος Ευστάθιος

Τζηλιάκος Νικόλαος

Τζηλιάκου Ξανθή, γυναίκα του Στάθη
ΤζΙμη Αββακούμ, μοναχός

ΤζΙμη Γεώργιος του Στάμου
Τζίμη Ιωάννης
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Τζίμη Καλλινικη, μοναχή

Τζιογούλη λυγέρω

Τζιογούλης Δήμος

Τουμένεκα ΚουμπΙτζα. γυναίκα του Δήμου

Τραγάρη Ευγένω, γυναίκα του Θεοδώρου

Τραγάρης Θεόδωρος

Τρεχάτος Ρίζος του Τουμένικα

ΦιλοΟεά. μοναχή, πεθερά του Γιαννέση

Φώτη Καύμπω, γυναίκα του Στάμου

Φώτη Παύλας

Φώτη Στάμος

Χαλκεύς Γεώργης της Κύρως

Χαλκιά λλέξω. γυναίκα του Ευσταθίου

Χαλκιά Παγώνα, γυνα(κα του Ιωάννη

Χαλκιά Χρυσάφω, γυναίκα του Γεώργη

Χαλκιάς Γεώργης

Χαλκιάς Ιωάννης του Στάθη

Χαλκιάς Μιχαήλ

Χρυσάειδω, γυναίκα του παπα -Δανιήλ

Χρυσάφη. μητέρα του παπα -Δανιήλ

Ψόφολος Θεόδωρος

Η ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ φγΛΛΩΝ 124« -128«*

Ακολούθωςεκδίδουμε τα φ. 124α -128« της πρόθεσης τη; Ρεντ(νας, με

τους αφιερωτές του οικισμού Ρωμαίκή Καρέα:

φ. 124« + Χωρίω. ρομαϊκή, Καρέα

+ ή γονης του παπω) Ίωάσαφ, Μηχαήλ καί Εύγενί(ας) (μον)αχ(ής)

+ καί ό άδελΦός του Κοσμας, καΙ του λόγου του ΊωάσαΦ ίερο(μονά)χου,

β χιλιάδες + Γε ω ργίου ιερέως τ + Ντουμένεκας τ

+ Ιωάννου Καλέκαςτ + λθανασί(ας) (μον)αχ(ης), ή Γερλινα τ

+ ΦιλοΟέας (μον)αχ(ής), του Γιανέση ή πεθερά ·τ

+ Ανθύμης (μον)αχ(ής) του Γγολ.έμι τ

+ Δαμασκηνής (μον)α(χής) του Γαλανού τ

+ Ανδρέ(ας) τής Ζώγγας. τ+ Γε ω ργις Σακάς, καί

ό π(α)τήρ του 'Ιωάννης, καί ή μ(ήτ)ηρ του Μαρία, καί ή

γυνή του Λελούδω, εδωσαν το χοράΦLOν

πλησίον του μοναστηρίου

+ Ίω(άνν)ης ραύτης, καί ή γυνή του Μαρί(ας) .χ

+ Δήμο, Στρούζηα, τ + Γ ω ργις Αλεξάκης τ

+ Θεόδωρος τραγάρης, καί ή γυνή του Εύγένω χ

* Οι φωτοτυπίες των Φύλλων της πρόθεσης της Ρεντ{νας που αναφtρονται

(πην εισήγηση παρατίθενται όλα στο τtλoς αυτής της εισήγησης.
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χ

χ

χ

χ

χ

χ

'χ

τ

τ

χ

χ

χ

τ

τ

-r- χιλιάδες

τ

τ

+ 'Ιωάννης Κράβαρης, τ + Γε ω ργις χαλκεύς της Κύρ(ως)

+ Θεόδωρος Ψόφολος. τ + Δήμο Ριγέσι

+ Νικόλαος Γαλανός, ενα χωράφι

φ. 124β

+ Διονισί(ας) (μον)αχ(ής) του ΠOίJλOυτάρση

+ ΆνθΙμου (μoν)αΧ(OίJ), ό ποτέ παπ(α) Άνδρέ(ας) ένα χωράΦι.

+ Συμεών lερo(μoν)άΧOυ, καί ό αδελΦός του Λάμπος

+ 'Ιωάννης Τζήμι, καί ή γυνη του Καλινήκις (μον)αχ(ής)

καί ό υΙός του Άββακούμ lερo(μoν)άΧOυ.

+ Ξεροκωνστας, τ + ή γονής του Πανκρατίου.

Γεώργιου, καΙ Δρόσος, καί ό γέροντάς του άπο το Άγιον

Ορος, Συμεων ί.ερ(ομον)άχου

+ ή γονής του Μακαρίου, Ίωάννου καί πουλος

+ Ήγνατίου, ή γονής του, ΣτεΦάνου. καΙ Καλής

+ ή γονής τού Γερασίμου, Γεωργιου. καί Κύρος

+ ή γονής του ΝεΟΦύτου, Ίω(άννου), καΙ Μαρί(ας)

+ Δήμο Τζηαγούλη, καί ή γυνή του Λύγερός

+ Στάμος τής κηροχάλκισας (;)
+ Ίω(άνν)ης, ό πεθερός του Συνάκου

+ ή γονής του Θεοφάνη του Κούτρου, Άνδρέ(ας), Λουκιαν(ής)

(μον)α(χής)

+ καί ό άδελφός του 'Ιωάννης

+ ή γονής τού Κωνσταντιου του Ρά"ίκου, Δήμο καί Μαρί(ας)

φ.125α

+ ή γονής τού 'Ιωήλ, Γεωργίου, καί Ευγένος. ή

μ(ή)tηρ του Άρχοντος

+ Λέτα, ή γυνή του πουλακ(η),τ + Σεργίου (μον)αχ(ού), ό αδελ

Φός του παπ(α) Ίεριμioυ

+ Ίωάννης Στρούζηα. καί ή γυνή του Άλέξος

+ Άλέξη Γκολαιμι, ενα χωράφιον

+ ή γονής του Εζεκιήλ, Νικολάου καί Κύρος

+ Θεόδωρος Βέζος τ' Γεωργι Άρφανέ

+ ή γονής του Παρθενίου, Γεωργίου, Μαργαρί

τας. Σπιλιότης. Άνέζας.

+ Κουμπί Τζαραχανου, τ + ΠΟύλο Ζέρβα

+ Δαμασκηνής (μον)αχ(ής), ή μ(ήτ)ηρ του Μαξίμου

+ Κυρίτζη του Μαζήλη, καί ή μ(ήτ)ηρ του Θόδω

+ γωνης του Μελχισεδέκ, Ιω(άνν)ης, καί Δημητρίου

+ ή Αύγίτζο του Μίχου του Βούργαοη

+ Δρόσος τού Βλάχου, εγραψαι τήν μ(ήτ)ηρ του Στάμο

+ Γεώργιου, υιός τού Στάμου του Τζήμι, ενα χωράΦι

+ 'Ιωάννης ό Γγιόνης, καί ή γυνή τον Στάμο
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φ. 125β

+ Άρμένω, ή άδελΦ'ι'J τού Γαλανου Τ

+ Σάββα ίερο(μον)άχου, καί Σαμουήλ (μον)αχου.

Cιi't6 το Άγι(ον) WΟρος χ

+ 'Ρ(ζος, υΙός του κωνστα του άλευρα τ

+ Μήχος τής Άvνoύδας. Υ + Γεώργις Γκολέμης τ

+ Στάμο του Ίω(άνν)η τού Στρουζια τ

+ Γεωργις, υΙός του Γαλανού Τ

+ Γεωργι Στάνερη, καί 6 π(ατ)ήρ του Νικόλα καί ή μ(ήτ)ηρ

του Μπλούπο, -; + ·Ρόδης, υίός τού όλευρα τ

+ Μαρί(ας), ή θυγάτηρ τού Τζεργα 'τ

+ Δέσπω, ή γυνή τού Γεώργι του Γαλανου Τ

+ Μήχο του Μπαλί,Τ + Κουμ."tίτζα τού παπ(α) Γεώργι τ

+ Άποστόλοι ίερέως, καί ό π(ατ)ήρ του ό Νιάμας,

Άνθύμ(ης) (μον)αχ(ής) 'τ

+ Ίω(άννης), υιός του Στάμου του Κουκούλι τ

+ Στάμο, ή θυγάτηρ του Γεωργι του Κώνστα τ

+ Δανιήλ ιερέως, καί ή γυνή του Χρισάιαδω τ

καί είναι γραμμένως ό παπ(άς) είς τούς κοινοβιάτικους α

+ Ίω(άννης), υιός του παπ(α) Δημήτρι τ

φ.126α

+ Σκαρλάτη, ή γυνή του Κόσμα τ

+ Παγώνα, ή θυγάτηρ του Ν(κου Γαλανου 'τ

+ πουλο Φώτι. τ. + 'Ρίζο Μπαλ( ·τ

+ ΧρισάΦω, ή μ(ήτ)ηρ του παπ(α) Δανιήλ 'τ

+Ιωάννης της Ζώγγκας, καΙ ή γυνή του Μαρί(ας) )ι

+ Αρχόντο, ή γυνη του Μαζήλη ·τ

+ Ίω(άvνης) του 'Άστρι, τ. + Δέσπο του Ζηάπλια τ

+ Παγώνα, ή γυνή του Κατζηάνη τ

+ Γε<ίJργις του Δήμου του Στρούζηα τ

+ πουλο Ντάρα, καί ή γυνή του Μαρ(α χ

+ Γε<ίJργιoυ Ιερέως, ό π(ατ)ήρ του παπ(ά) Δανιήλ 'τ

+ Θεόδωρος Ζέλης, καΙ ή γυνή του Ρόδω χ

+ Παγώ(να), ή γυνή τού Ίω(άvνη) του Άστρι τ

+Γε<ίJργις ό Κουτζός. εδωσε τό χωράΦι

+ Δημήτρις, καΙ ό αδελΦός του Νικόλαος, καΙ

ό π(ατ)ήρ του Ίω(άvνης), καΙ ή μ(ήτ)ηρ του Μαρία ασ

+ Άντρέ(ας) τού Πέτρου, καΙ ή γυνή του Άρχόντο 'χ
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+ Βαρσόμης, υΙός του Ίω(άννη) του Πλατη τ

φ. Ι26β

+ Άγγέλο, ή γυνή του Πούλου τού Πλατί ·τ

+ Δανίλης του Δήμου τού Άντριi:t ·τ

+ Παγώ(να), ή γυνή του Τουμενέκα τ

+ Μηχαήλ ό χαλκι(άς), έδωσε τό χωράΦι τ

+ ΔέσπΟ, ή θυγότηρ του Γεωργι του Άντρόνη τ

+ Ίω(όννης) του Σκίφου, καί ή γυνή του Παγώ(να) χ

+ Γεωργις, υΙός του Αλέξι του Γκολέμι τ

+ Δημήτριος, υΙός του Λάμπου του Γκολέμι τ

+ Ίω(άννης), υιός του Μηχαλάκου τ

+ Άστέρο, ή θυγάτηρ του Δούκα τ

+ Γιανου, ή θυγάτηρ του Δήμου του Ραύτι τ

+ Κρουστάλο, ή ανεψιά του παπ(ά) Δανιήλ ·τ

+ 'Ρίζος τού Τουμένικα ό τρεχάτος τ

+ Γεργου, ή γυνή του Ίω(άννη) του Λαού Τ

+ Εύγένω. ή γυνή του Στόμου τού Κουκούλι τ

+ Σταματίου, υΙός τού Πλατί τ

+ 'Ρ(ζος, υιός τού Δήμου του Ραύτη τ

+ Γεώργις του Χαλκιά ·τ

Φ·127α

+ Λουκά Lερ(oμoν)άχoυ, Νικολάου, καί Κόμνος, ή γυνής του χ

+ Άγγέλο, ή θυγάτηρ τού Μπασούλου τ

+ Άλέξι του Γκολέμι, ή θυγάτηρ του Παγώ(να) τ

+ Στόμος του Φώτη, καί ή γυνή του Κούμπσ .χ

+ ό Ρίζος, ό εγγκονας του Πουλόκη t

+ Νικόλαος τού Δούκα τ

+ Κουμπίτζα, ή γυνή του Δήμου του Τουμένεκα τ

+ Άγγέλης τού Σπέτζηπου τ

+ Σταθου, ή θυγάτηρ του Λαζαράκι τ

+ Δημητρίου, υιός τού Στόμου του παπ(ά), καί ή γυνή του Κονδίλο χ

+ Αύγέρος, καί ή γυνή του Χρυσάφο τού Μιχαλάκου "χ

+ Ξανθή, ή γυνή του Στάθι του Τζηλιόκου τ

+ Δήμο Μάζη, καί ή γυνή του Σταμάτα .χ

+ Άλέξο, ή γυνή του Εύσταθίου του Χαλκιά ·τ

+ Ίω(άννης) τού Μπαλί ·τ

+ Ιω(όwης) τού Τζηβούρα καί ή γυνή του Δάφνη .χ.

+ Ίω(άννης), υιός του Στάθι του Χαλκία τ
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φ. l27β

+ Γεωργιος. υιός του Νίκου τof.ι Τζαγκάλι τ

+ Εύστάθιος, υίός του Τζηληάκου τ

+ Στάμος τof.ι Ραύτι, καί ή γυνή του Γεργου χ

+ 'Ρίζος ό Τζέικας, καΙ ή γυνή του Δρόσο χ

+ Μαρία, ή γυνή του Δήμου του Καρίκου. καΙ υίός τους Ρίζος χ

+ Μάνθα, ή γυνη του Γέργου του Ανδρώ(νη) 'χ

+ Γεωργίου ιερέως, υίός του παπ(ά) Δανιήλ 'τ

+ Νικόλας, υίός του Τζηλιάκου "'f

+ Μαργαρίτα, Τ. + Βασιλική, ή γυV\Ί του παπ(ό.) Γεωργι

του ΌρΦανου, τ· + ΧρισάΦο, ή γυνή του Γεώργι του Χαλκιά 'τ

+ Άρχοντος, ή γυνή του Στάθη του Κημά 'τ

+ Θανάσις, υίός του Πιρλίγκα τ

+ Δημητρίου, Γεωργιου, ό Λάλος, καΙ υίός του χ

+ Μηχαήλ ό Σκoιλσ"ίωάΝVΗς. τ. 'Ρίζος ό Τζεργάς 'χ

+ Σταματίου του Μάζη, καΙ ή γυνή του Κούμπο χ

+ Παγώ(να), ή γυνή του Ίω(άννη) του Χαλκιό. τ

+ Ρίζος, υιός του Πούλου του Κοστί 'τ

+ Δημήτρις, υως τοις Καρίκενας τ

φ. 128α

+ Δρώοο, ή γυνή του Δανιήλ του Αντρια

+ Νικολάου, υιός του Δήμου του Αντριά

+ Φεγγου, ή γυνη του Αντριά του Δήμου

+ Μπένος πρεσβιτέρας, ή γυνή του παπ(ά) Γε&ργι

+ Ίωάννης, υίός του Κουρκαβάκι

τ

τ
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ΒΙΟfΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Γεννήθηκε το 1943. Είναι συνταξιούχος εκπαιδευτι

κός - ιστορικός - εκδότης του περιοδικού «Θεσσαλικό

Ημερολόγιο». Από το Ι 968 ασχολείται με την ιστορία της

Θεσσαλίας, ερευνώντας σε ποικίλα αρχεία. Με βάση τις

έρευνές του αυτές έχει εκδώσει αυτοτελώς ή ως ανάτυπα

72 έργα του και έχει δημοσιεύσει 216 μελέτες και άρθρα

σε περιοδικά και εφημερίδες. Έχει πάρει μέρος σε 72
σενάρια Ιστορίας με ισάριθμες ανακοινώσεις.

Από το 1980 εκδίδει στη Λάρισα το ιστορικό περιοδικό «Θεσσαλικό

Ημερολόγιο» με 42 τόμους, μέχρι τώρα, στο οποίο εκδίδει κυρίως μονα

στηριακούς κώδικες (προθέσεις, κατάστιχα) ανιχνεύοντας την αρχαιότη

τα των οικισμών της Θεσσαλίας, κυρίως, αλλά και της Φθιώτιδας. Ηπεί

ρου και Δυτ. Μακεδονίας. Για την πολυετή ενασχόλησή του με τη Θεσ

σαλική Ιστορ(α και την έκδοση του «Θεσσαλικού Ημερολογίου» τον βρά

βευσε η Ακσδημία Αθηνών (27-12-2000).
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ΕΙΣΗΙΉΤΡΙΕΣ

Άννα Γιαλούρη, Aρχovτoύλα Αναστασιάδου

αρχαιολόγοι

θΕΜΑ

..:ΕΠΙΎ@αφές από την παλαιοχ@ιστιανική βασιλική κάτω από το ναό του

ΑγΙου Ιωάννη 10υ θεολόγου στην Τιθο@έα Φθιώ1ιδα9"

Η
τ.θο@έα πα@ουσιάζει συνεχή και αδιάλειπτη κατοίκηση από

την αρχαιότητα μέχ@ι σήμερα. ΤΟ όνομα <l<Tιθo@έα~. -ιι:Τιθο

uda~ ή «τ.θό@α»,οφείλεται σύμφωνα με τον Παυσανία σε μια από τις

κορυφές του Παρνασσού, κατοικία της νύμφης τ.θο@έας, όπου κατά

τον Η@όδοτο κατέφυγαν οι Φωκείς. μετά την εισβολή του Ξέ@ξη στη

Φωκίδα το 480 πΧ. Ο Παυσανιας μας πληροφορεΙ ότι η Τιθορέα είχε

θέατρο και ιερό άλσος της Αθηνάς με ναό και άγαλμα της θεάς, ενώ λίγο

έξω από την πόλη υπήρχε ναός του Ασκληπιού, περίβολος και άδυτο της

Ίσιδας. Από απελευθερωτικές επιγραΦές γνωρίζουμε ότι κατά τη ρωμα'ί

κή περΙΟδο λατρεύονταν στην Τιθορέα η Ίσιδα, ο Σάραmς και ο Άνου

βις. Από την αρχα(α Τιθορέα διατηρείται μέσα στο σύγχρονο οικισμό

μεγάλο τμήμα του t::νισχυμένου με τετράπλευρους πύργους οχυρωματι-

κού περιβόλου του 40υ πΧ. αι. l •

Η πόλη διατήρησε το αρχαίο της όνομα και στα παλαιοχριστιανικά

χρόνια 1 • Στο Συνέκδημο του Ιεροκλέους, κείμενο που αφορά στη διοικη

τική οργάνωση της αυτοκρατορίας κατά τα τέλη του sou αι. και τις αρχές

του 60υ αι., απαντά ως "Τιθόρα"και "Τιθώρα"J,ενώ στα Εθνικά του Στέ

φανου Βυζάντιου (τέλη sov - μέσα 60υ αι.) αναΦέρεται ως «Τιθοραία,

πόλις Βοιωτίας, από νύμφης Τιθοραίας»4. Δε γνωρίζουμε με ασΦάλεια

εάν η Τιθορέα υπήρξε έδρα εmσκοπής. Στα Τακτικά του Πατριαρχείου

Κωνσταντινουπόλεως, μεταξύ των επισκόπων της Επαρχ(ας Ελλάδος

Ι. Γενικά για την Τιθορέα, βλ. Αγ. Παπαδημητρίοu - θ. Βελέντζας, Τιθόρα. Ιστορι

κές και αρχαιολΟΥικές μελtτες (προίΟτορική Εποχή μέχρι και ρωμαιοκρατία), Αθήνα

1991' Α. Ν. ΠαπαδημητρCou, Η Τιθόρα και τα ιερά της. Προσπό:θεια στην ιστορική τοπο

yραφCα, ΑΔ 33 (1978), Μελέτες, σ. 121-145' Τ. Δ. ΠαπαναΥιώτου, ΙστορΙα και μνημεΙα

τηςΦθιώrιδoς, Αθήνα 1971, σ. 327 κ. ε. και Rf, στ. 1519-1522 (λ. Tιthorea). Για την οχύ

Qω<Jη LB. 1il1ard, The fonificaIions ofPhokis, BSA 17 (1910-11), σ. 56-60 και σ. 71 Κ.ε ..
2. J. Κoder - F. Hild, Tabιιlα /mperii Byzantirιi, Band Ι: He/las urιdThessaJia, Wien 1976,

σ. 276 (λ. ΊiIhora).

3. Ε. Honigmann, Les Synekι:kmos d' Hiemkles, Bnιsel 1939. σ. 644. 2.
4. Stepbani Byz.anIii Eιhniconun quae suρersunt, ed. Α. Meineke, Berlin 1849 (Grnz

1958), σ. 623.
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454 Άννα Γιαλούρη. Αρχοντούλα Αναστασιάδου

που υπάγονται στο Μητροπολίτη Αθηνών, συμπεριλαμβάνεται «ο Θηθή

που», ο οποίος ταυτίζεται με τον ΤιθορέαςS. Ανεξάρτητα από το εάν

υπήρξε ή όχι η Τιθορέα έδρα επισκοπής. το ψηφιδωτό δάπεδο, m,θανό

τατα παλαιοχριστιανικής βασιλικής6, που απσκαλύΦθηκε το 1960 κατά

την ανέγερση του ναού του Αββά Ζωσιμά7 καθώς και το τμήμα της

παλαιοχριστιανικής βασιλικής που απσκαλύΦθηκε στο ναό του Αγίου

Ιωάννου του Θεολόγου το 2000~, από την οποία προέρχονται και οι επι

γραΦές οου δημοσιεύονται, επιβεβαιώνουν αδιαμφισβήτητα την κατοί·

κηση του οικισμού στα παλαιοχριστιανικά χρόνια.

Στους επόμενους αιώνες. διο'V γνωρίζουμε ακριβώς από πότε. η Τιθο

ρέα ήταν γνωστή με το όνομα Βελίτσα Q , όνομα που διατήρησε μέχρι και

τις αρχές του περασμένου αιώνα. Η ύπαρξη του οικισμού στα βυζαντινά

χρόνια τεκμηριώνεται από τα ευρήματα της ανασκαφικής έρευνας στον

Αγιο Ιωάwη. Μετά την καταστροΦή και ερεLϊωση της βασιλικής μικρός

μονόχωρος να'εσκος κτίσθηκε στη θέση του ιερού βήματος, ενώ ο υπόλοι

πος χώρος των ερειπίων της χρησιμοποιήθηκε ως νεκροταφείο. Ο

να'εσκος και το νεκροταφείο χρονολογούνται στους μεσοβυζαντινούς

χρόνουςlΟ. Κατά την πολυετή για τη Στερεά Ελλάδα περίοδο της φρα

γκοκρατίας, η Τιθορέα αποτέλεσε πιθανότατα έδρα Φράγκου ηγεμόνα,

όπως υποδηλώνεται από την εmσκευή της αρχαίας οχύρωσηςll.

Πληροφορίες για τη Βελίτσα κατά την οθωμανική περίοδο αντλούμε

από καταστιχώσεις του Ι 6ου αι., απογραΦές στις οποίες εγγράφεται κατά

οικιστική μονάδα ο ενεργός Φορολογούμενος πληθυσμός. Σύμφωνα με

κατάστιχα του 1521 η Βελίτσα είχε πενήντα τρία σπίτια, ενώ σε κατάστι

χα του 1540 ο αριθμός των σπιτιών ανέρχεται σε εξήντα πέντε lJ . Οι κάτοι

κοι ήταν όλοι χριστιανοί, πράγμα που εξηγεί και την ανέγερση ναών,

5. Ο εmσκo..ίoς θηθήπου αναΦέρεται στην υπ' αριθμ. 3 Νοιίιίιι, Τακτικό που γράφτη

χε μεταξύ των ετών 733 και 746 και πιθανόν α.1τ/χεΙπαλαιότερη κατάσταση (J. Darrouzes,
Notitiae epiSCOPa1Iuιm ecclesiae Konstantinopolitanae, Paris 1981. σ. 243-244). Για τις επι

σκοπές της Λοκρ{δος βλ. επ{σης Δ. Β. Γόνη, Οι επισκοπές της Λοκρίδος στη βυζαντινή

περΙοδο. Διάγραμμα σχετικών προβλημάτων, Λοκρικά Χρονικά Ι (J 995), σ. 11-19 και

ιδια{τ.ο.13.

6. J. Μ. Sodίni, Mosaiques paleochreIiennes de Grece. BCH94 (1970), σ. 715.
7. Π. ΛαζαρΙδης, ΑΔ 16 (1960), Χρονικά, σ. 164 και κάτοψη στη σ. 165.
8. Α. Γιαλούρη, Παλαιοχριστιανική βασιλική κάτω από το ναό του Αγίου Ιωάννου

του θεολόγου στην Τιθορέα Φθιώτιδος, θωράκων. ΑΦιiρωμα στη μνήμη του Παύλου

Λαζαρίδη, Αθήνα 2004, σ. 87-100 και ιδια(τ. σ. 90-94 (στο εξής Α. Γιαλούρη, Τιθορέα).

9. Σύμφωνα με τον Μ. v.ιsmer. Οίε Slαven in Grίechenland. Leiρzig 1970, σ. 103, το
όνομα ΒελΙτσα έχει σλαβική προέλευση.

10. Α. Γιαλούρη, Τιθορέα. σ. 94 κ. ε, εικ. 2.
11. Α. Γιαλούρη, Οι φραγκικο( πύργοι της Φθιώτιδας, Φθιωτική Ιστορ{α. Πρακτικά

3ου Συνεδρ{ου Φθιωτικής Ιστορ{ας (ιστορ{α - Aρχαισλoγf.α - ΛαογραΦΙα). 4-6 ΝοεμβρΙ

ου 2005. Λαμ{α 2007, σ. 438.
12. Ε. Μπαλτά. Η περιοχή της Αταλάντης και Μουδουν(τσας στους πρώιμους χρι
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παρεκκλησίωνκαι εξωκκλησίων καθ' όλη τη διάρκεια της μ!.'tαβυζαντι

νής περιόδου".

Στις αρχές του 190υ αι. η Βελίτσα κατοικούνταν, σύμΦωνα με τον

περιηγητήW. Leake, από εξήντα - εβδομήντα αγροτικές οικογένειες και η

εκκλησία του χωριού ήταν μεγάλη και αρχαία σχήματος ελληνικού σταυ

ρού με τρούλλοl'. Ο Αργύρης Φιλιππίδης, που περιηγήθηκε την περιοχή

της Ανατολικής Λοκρίδας τον Οκτώβριο του 1815, μας πληροΦορεί ότι η

«Βελίτζα» είχε διακόσια σΠΙτια και οι κάτοικοι της ήταν όλοι χριστιανοί

και ασχολούνταν με τη γεωργία I~.

Τόσο οι πηγές όσο και τα μνημεία μαρτυρούν τη συνεχή και αδιάλει

πτη κατοίκηση της Τιθορέας από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα. Ωστόσο,

μέχρι ;rτρόσφατα, μοναδική ένδειξη ύπαρξης του οικισμού στα παλαιο

χριστιανικά χρόνια αποτελούσε το

ψηφιδωτό δάπεδο που αποκαλύ

Φθηκε κατά την ανέγερση του

ναού του Αββά Ζωσιμά το 1960.
Τέσσερις δεκαετίες αργότερα, οι

εργασίες αντικατάστασης του

δαπέδου του ναού του Αγίου

Ιωάννου του Θεολόγου έμελλαν να

Φέρουν στο φως νέα ευρήματα, τα

οποία Φωτίζουν ιδιαίτερες πτυχές

της ιστορίας του οικισμού στα

παλαιοχριστιανικά και βυζαντινά

χρόνιαl~.

Κατά την αντικατάσταση του

δαπέδου διερευνήθηκε το εσωτερι

κό του μεταβυζαντινού ναού. με

εξαίρεση το χώρο του ιερού βήμα

τος.

στιανικούς χρόνους (150ς -16ος αι.), Λοκρίδα. Ιστορία και Πολιτιομ6ς, σ. 142 και σ.

153-155, πίν. 3 και4 (έκδ. Κτήμα Χατζημιχάλη).

13. Ιδιαίτερο ενδιαΦέρον παρουσιάζουν ο ναός του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου και

το εξωκκλήσι του προφήτης Ηλία (ό.π.), μονόχωροι καμαροσκέπαστοι με τοιχογραΦίες

του 170υ αι. Ιδίου αρχιτεκτονικού τύπου ήταν πιθανότατα και ο μεταβυζαντινός ναός,

στη θέση του οποίου κτί.στηκε ο ναα/κος του Αββά Ζωσιμά. ΑποκαλύΦθηκε, εκτός του

ψηφιδωτού, η ΒΔ γωνία και τμήμα του βορείου τοίχου με εξέχουσα κτιστή παραστάδα·

βλ. Π. Λαζαρίδης, ΑΔ 16 (1960), Χρονικά, σ. 164 και κάτοψη στη σ. 165)καιΑρχιμ. Θ.

Ν. Σιμόπουλου, Παλαιοχριστιανικά, βυζαντινά, μεταβυζαντινά μνημε[α Φθιώτιδος, Θεσ
σαλονίκη 1985, σ. 476-477.

14. W. Μ. Leake, Trαvels i1l Norτhem Greece, 11, Amsterdam 1967, σ. 77-78.
15. Μ. Κ. ΧριστοΦόρου, Οδοιπορικό στην Ανατολική Λοκρίδα το 1815, Λοκρικά

Χρονικά 3 (1997), σ. 112-122 και για την Τιθορέα στις σ. 119 και 122.
16. Α. Γιαλούρη, Τιθορέα, σ. 87-100.
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Έφερε στο Φως επάλληλα

κτιριακά κατάλοιπα παλαιοχρι

στιανικής βασιλικής και μονό

χωρου βυζαντινού vatoκou με

νεκροταφείο, οργανωμένο στο

άμεσο περιβάλλον του. Από τη

βασιλική αποκαλύΦθηκε μικρό

τμήμα της αψίδας και το μεγα

λύτερο μέρος του ιερού βήμα

τος. Η κόγχη του μεταβυζαντι

νού ναού εδράζεται απευθείας

Το ΠρΕq{Jυτiριο τηςΡασιλικής από δυτικά στην αψιδα της βασιλικής17, δια-
Φέρει δε από αυτήν ως :προς τον

προσανατολισμό, δεδομένου ότι η τελευτα(α αποκλίνει ελαφρώς προς

βορρά σε σχέση με την υπερκείμενή της. Ο χώρος του ιερού βήματος της

βασιλικής συμπίπτει με το χώρο του κυριως ναού του μεταβυζαντινού

ναού. Οριζόταν από μαρμάρινο φράγμα πρεσβυτερίου. από το οποίο

αποκαλύΦθηκε τμήμα του βατήρα με εγκοπές υποδοχής θωρακίων και

πεσσίσκων. Το ανατολικό τμήμα του δαπέδου του ιερού έφερε μαρμάρι

νες πλάκες σε β' χρήση. 11lθανόν από αρχαίο κτίριο, ενώ το δυτικό ψηφι

δωτόl3 • Το πλαίσιο της ανατολικής πλευράς του ψηφιδωτού δε σώζεται,

καταστράφηκε σε κάποια Φάση και συμπληρώθηκε πρόχειρα με μαρμά

ρινες πλάκες και ψηΦίδες. Παράλληλη επωκευή δέχτηκε και το πλακό

στρωτο δάπεδο, καθώς ορισμένες από τις πλάκες μετακινήθηκαν από την

αρχική τους θέση, ενώ αλλού συμπληρώθηκε πρόχειρα με πλίνθους.

Η ανέγερση της βασιλικής χρονολογείται με βάση το ψηφιδωτό δάπε

δο και τα μαρμάρινα επιθήματα γύρω στα μέσα του 50υ αι., ενώ η πρό

χειρη επισκευή των δαπέδων της ανάγεται στο β' μισό του 60υ αι., εάν οι

Φθορές της προκλήθηκαν από σεισμό, ίσως πρόκειται για τον ισχυρό σει

σμό του 551, που είχε ως επίκεντρο τον ΚρισαΤκό κόλπο και έπληξε τη

Βοιωτία και τις ακτές του Μαλιακού και κατέκλυσε με το τσουνάμι που

επακολούθησε παραθαλάσσιες πόλεις και κώμες l9.

456

17. Η αψίδα εντοπίστηκε σε δοκιμαστική τομή εξωτερικά της κόγχης του μεταβυζα

ντινού ναού, η οποΙα υλοποιήθηκε χάρη στην προθυμία και το ενδιαΦέροντου κ. Θ. θεο

δώρου, παρέδρου τότε του Δ. Δ. Τιθορέας.

18. Σήμερα, διαφανές δάπεδο σε μεταλλική εσχάρα, που έγινε με δαπάνη του Δήμου

Τlθορέας και τη ΦροντΙδα του τότε Δημάρχου κ. Λ. Παπαγεωργίου, καθιστά το ψηφιδω

τό ορατό στον εm.σκέπτη.

19. Προκόmoς, De beJlo goIhico, νιιι, 25, 16. Επίσης, Μ. Χάδου, Σεισμοί και τσου

νάμι στο Μαλιακό κόλπο. Ιστορική επισκόπηση, ΦΟιωτική Ιστορία, Πρακτικά 40υ ΣυΥε

δρίου Φθιωτικής Ιστορίας (Ιστορία - Αρχαιολογία - ΛαογραΦίαΙ. 9-11 NoCΜβρωυ 1007
(υπό έκδοση).
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Από την παλαιοχριστιανική βασιλική της

Τιθορέας προέρχονται και τρεις επιγραΦές, οι

οποίες παρουσιάζουν ενδιαφέρον. Η πρώτη

βρίσκεται δεξιά της εισόδου, εντοιχισμένη στο

δυτικό τοίχο της υφιστάμενης μεταβυζαντινής

εκκλησίας και είναι χαραγμένη σε μαρμάρινο

αρχιτεκτονικό μέλος, διαστάσεων Ο,38ΧΟ,66 μ.

Το μέλος έχει δεχτεί κατά καιρούς διάφορες

επεμβάσεις που καθιστούν την ταύτισή του επι

σφαλή. Επιπλέον, η θέση του δεν επιτρέπει την

πλήρη εξέτασή του και κατά συνέπεια μας

περιορίζει σε ορισμένες παρατηρήσεις βασισμέ

νες στη μοναδική ορατή πλευρά, η οποία κατά

τη φάση της εντοίχισής του συμπληρώθηκε,στα

σημεία που έφερε αποκρούσεις ή απολεπίσεις,

με τσιμέντο. Τα μορφολογικά χαρακτηριστικά του παραπέμπουν μάλλον

σε πεσσίσκο' επιπροσθέτως,το πλάτος του συμπίπτει με το μήκος της υπο

δοχής πεσσίσκου στο βατήρα του φράγματος του πρεσβυτερίου της βασι

λικής. την ταύτιση ωστόσο δυσκολεύουν τόσο το χαμηλό ύψος, μόλις 0,66
μ., όσο και το ό,τι το μέλος δεν είναι εξ ολοκλήρουορατό20 •

Το μάρμαρο είναι λευκό με γκρίζες Φλεβώσεις.Στην ορατή έδρα τρία

ομόλογαορθογώνιααπό βαθμιδωτέςταινίες,περικλείουνεπίπεδη εΠΙΦά

νεια με ανάγλυφοδιάκοσμο,από τον οποίον διατηρείταιστο άνω μέρος

σταυρός με πεπλατυσμένα άκρα κεραιών. Οι κεραίες του σταυρού

Φέρουνστην επιΦάνειάτους εντομή που απολήγειστα άκρα των κεραιών

σε ύψιλον.Η υπόλοιπηεπ.uράνεια κάτω από το σταυρό Φέρει ανθικό διά

κοσμο (τετράλοβο κόσμημα με ακανθοειδή Φύλλα, ακανθόφυλλο σε

κύκλο και κισσόφυλλα στις γωνίες), ο οποίος φαίνεται να λαξεύτηκε σε

νεότερη εποχή.

Αριστερά και δεξιά του σταυρού αναπτύσσεταισε τέσσερις στίχους η

επιγραΦή:

Η αφιι:ρωματική

επΙΥραΦή

+ Και των πε

δίων κ(αι) πα(ν)

τός του

οίκου αυτών

20. ΤΟ μέλος θα μπορούσε {σως να προέρχεται από άμβωνα. την απόδοσή του όμως
στο φράγμα ενισχύει η ως προς το πλάτος εφαρμογή του στην υποδοχή του βατήρα.
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Στην αρχή του κειμένου υπάρχει σταυρός.ΤΟ κείμενο προσαρμόζεται

στα διάκενα του σταυρού. Η χάραξη των γραμμάτωνείναι σχετικά επι

μελημένη. τα γράμματα κανονικά, περίπου ισοϋψή. Ι,5 εκ., με σχετικά

κανονικόδιάστιχο,4-8 εκ. Οι χαρακτήρες είναι γωνιώδεις με εξαίρεση το

κυκλικό Ο. ΣυντομογραΦία του κ(αι) με ς στο δεύτερο στίχοΙ!.

Στ. 1-2. Πεδίων: η γραΦή με ε αντί αι είναι γνωστή και από άλλες αΦιε

ρωματικές επιγραΦές της παλαιοχριστιανικής περιόδου!l,

Στ. 4. Οίκου: ο όρος οίκος έχει εδώ την έννοια της οικογένειας ή του

οικείου περιβάλλοντος του αφιερωτή και υπό την έννοια αυτή συναντά

taLl1 .

Πρόκειται για τυπική παλαιοχριστιανική επίκληση. ευχή των αφιερω~

τών, πιθανότατα ζευγαριού ή συγγενών, τα ονόματα των οποίων θα ανα

γράφονταν σε γειτονικό μέλος, πεσσίσκο ή θωράκιο, για τους ίδιους, τα

παιδιά τους και την ευρύτερη οικογένεια ή το οικείο περιβάλλον τους14.

Το φράγμα του πρεσβυτερίου, εξάλλου, τα θωράκια, οι πεσσίσκοι και η

εm,φάνεια κατά μήκος της επίστεψης του κιγκλιδώματος αποτελούσε

προσφιλή θέση για τη χάραξη των αφιερωματικών επιγραΦών, κυρίως

λόγω της εγγύτητας προς το ιερό βήμα και την αγ(α τράπεζα1~. Ανεξάρ-

21. Ιδιαίτερα συνήθης τύπος συντομογραΦ(ας. Βλ. ενδεικτικά D. Feissel. Recιιei1 des
inscriptions chreIiennes de Macedoine du Il1e au VIe siec1e, BCH.Suppι. ΥΙΙΙ (1983), αρ. 32.
33.64,72.

22. Βλ. ενδεικτικά D. Feissel, ό. π.. αρ. 38, 39· Π. Ατζακά, Σύνταγμα. των παλαιο

χριστιανικώνψηφιδωτώντης Ελλάδος, ΙΙ. Πελοπόννησος- Στερεά Ελλάδα, Θεσσαλονί

κη 1987, σ. 175 (στο εξής Π. Ατζακά. Σύνταγμα)' Γ. Σωτηρίου, Αι χριστιανικαί Θήβαι

της Θεσσαλίας, Αθήναι 1993, σ. 152, αρ. 7.
23. Οίκος: σημαίνει εκτός από την οικ(α κλπ και την οικογένεια' βλ. Η.Ο. Liddell - R.

5coIt, AGreek-English L.exicon ed. by Η.5. Jones, Oxford University Press 19959, λ'lμμ.

οίκος, 111. Ανάλογες αναφορές του οίκου πρβλ. D. FeisseJ, ό. π.. αρ. 227· Ο. Κiourtzian,

Recuei/ des inscripriuns grecques chretiennes des Cyc/ades de /αfιn du IIle αu Vlle siec/e lψΓes

J.-C .. Paris 2000. αρ. 33, 10 Ι. Π. Ατζακά. Σύνταγμα, σ. J50, 200· Α. Bandy, The Greek
Christian lnscriptions ojCrete, ΧριστιανικαίΕπιγραφα{τηςΕλλάδος. τόμος Ι'. μέρος Α':

Δ' - Θ' αι .. Αθήναι 1970, αρ. 67.
24. Πρβλ. επικλήσειςπαρόμοιουτύπου σε ψηφιδωτέςεπιγραΦέςαπό τη βασιλικήτων

ΔαφνουσίωνΛοκρώνΦθιώτιδας(Π. Ατζακά,Σύνταγμα,σ. 175 και Β. Συθιακάκη - Κρι

τσιμάλλη. Ανασκαφική έρευνα στον περιβάλλοντα χώρο της βασιλικής των Δαφνουσίων

Λοκρών Φθιώτιδας, «Το Έργο των Εφορειών Αρχαιοτήτων και Νεωτέρων Μνημείων του

ΥΠ.ΠΟ. στη Θεσσαλία και την ευρύτερη περιοχή της... (1990-1998), 1η Επιστημονική

Συνάντηση, Βόλος. Μάιος 1998, Βόλος 2000. σ, 235 (επιγραΦή προπύλου), το Κάλλιο

Φωκίδας (Π. Ατζακά, Σύνταγμα, σ. 200) και την Αντίκυρα Βοιωτίας (η ίδια, σ. 150).
25, Πρβλ, ενδει.κτι.κάπαραδείγματααπό τον ελλαδικό χώρο και τη δυτική Μ. Ασία:

D. Feissel, ό. π.. αρ. 98)' Π. Λαζαρίδης, ΠΑΕ 1978, σ. 42 και J979, σ. 63· Ο. ΚioUt1zian,

ό. π., αρ. 58, 59, ]43· Α. Κ. Ορλάνδος,ΑΒΜΕΣτ' (1948), σ. 27.30,44. εικ. 21,25.36'
Ε. Μπορμπουδάκης.ΑΔ 26 (1971), Χρονικά, σ. 529-533' 5. Westpha1en. Die Basi]ika νοη
Priene. ArchitekΙUr und IiIurgische AιιssIaIIung. IstMitt 48 (1998), σ. 314-316, 331, αρ. 66
67· Ch. Roueche, Aphrυdisiαs in Late AntiquiIY, London 1989, αρ. 92-95' E.C.H. Haspe1s,
Τ/ι", High/ands oj Phl)'gia. Sites and MonWΙIeI!lS. ΡΜ nceIon ]97 Ι , αρ. 53 -54.
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πό το εάν η επιγραφήτης Τιθορέαςείναι χαραγμένησε πεσσίσκοή

. ,α ρχιτεκτονικό μέλος. η επίκληση των αφιερωτών υποδηλώνει ιδιω-
"α . δ' ,. " χορηγική δραστηριότητα εκ μερους ωρητων με συγγενικους

'" υ'ς σι οποωι με την προσφοράτους συνέβαλανστο μαρμάρινοεξο-
α/tf.\μι:', ,
'iffitσμό του ναου.

liI ανάληψη ιδιωτικης χορηγικης δραστηριοτητας απο τους απλους

<, ' ες στα πλαωια της ανέγερσης και του εξοπλισμού ναών και λατρευ-
\,-,-ιωΤ ", , ,

,X1iIV ιδρυμάτων απστελει ~αινoμενo κοινο τοσο στην πρω~ευoυσα και

μt'~άλα αστικά κέντρα 000 και στην επαρχια και αφορα στη συνει

~~oρά των 1Ο.οτών στον εξοπλισμό της ε,κκλησΙας με ψηΦ~δωτά δάπεδα,
'ίWCx.oγραφίες, μαρμάρινα αρχιτεκτονικα μέλη και κινητα αντικείμενα.

ιιιχ,τική ιδιαίτερασυνηθισμένηστα παλαιοχριστιανικάχρόνια.Οι χορη

;~ι Οα μπορούσαν να είναι εκκλησιαστικά πρόσωπα του ανώτερου ή
κιιtωτερoυ κλήρου, όπως επίσκοποι, πρεσβύτεροι,αναγνώστες,μοναχοί

\ κοσμικά πρόσωπα, όπως ο ίδιος ο αυτοκράτορας. διοικητικοί ή στρα

~Iωτικoι) αξιωματούχοι, πρόσωπα από εύπορες τάξεις ή από τα μεσαία

ΚΟIΥωνΙΥ.ά στρώματα, Π.χ. ολόκληρες οικογένειες, ομάδες πολλών προ

(1J' πων και μεμονωμένοι ιδιώτες ή ακόμη οι κάτοικοι μtας κώμης, δημό

ΟΙΟ! φ'ορείς) συνδικάτα και συντεχνί ες26.

@Ι ~oρηγoί γενικά εm.ζητούσαν την προβολή και προτιμούσαν να

τΜοΟετούν την επιγραφή σε θέσεις εξέχσυσες ή με ιδιαίτερη βαρύτητα,

IIIOΤf. το ανατολικό τμήμα του ναού θεωρούνταν κατά παράδοση η

ιχαταλληλότερη θέση. Η τάση για την τοποθέτηση της επιγραΦής μέσα ή

χ(ινιά στο ιερό διαμορφώθηκε αρκετά νωρίς. Η πυκνότητα των ε1Ο.γρα

ν στα δάπεδα των αψίδων, τις όψεις των τοίχων, τις τράπεζες, τα

ll(L;y~ata και κατόm.ν τα τέμπλα, σε άμεση γειτνίαση με τις ιερές μορΦές

~nυ ιερού βήματος, σαφώς εκφράζει την πρόθεση μνημόνευσης του χορη

'tOiJ κατά τη θεία λειτουργία.

rTa πλαίσια της χορηγίας και της ανάγκης για μνημόνευση εντάσσο

v:r:«rnΚaL οι δύο επόμενες εm.γραφές. Πρόκειται για καταλόγουςονομά

Των χαραγμένωνσε δύο ορθογώνιεςμαρμάρινεςπλάκες που χρησιμοποι-

6. ΙΙ. Ασημακοπούλου - Ατζακά, Οι δωρητές στις ελληνικές αφιερωμαΤΙΥ.ές επιγρα

Γ: του ανατολικού κράτους στην όψιμη αρχαιότητα, Αρμ6ς. Τιμητικ6ς τ6μοςστον καθη

;; rI} 'Ν\ Κ. Μουτσ6πουλο, τ. Α' , Θεσσαλον(κη 1990, σ. 227- 267 (στο εξής Π. Ατζακά,

to('!QI1τt~). Κ. Hattersley - Smith, The EarIy ChrisIian Chuτches of Macedonia and Iheir
I·'!MΩ~, Bo,fPhQrus. Essαys ίπ HonoW"' ΟΙ Cyrί/ Mal/go [= BYZllf1linische ForschungefI
x;XII199!i)l, AmsIerdam 1995, σ. 229-234. Α. CUIler. An ίη Byzantine SocieIy. Motive
"~ΟΙΒΥ~nΙίnePatro~age,AClEB ΧΥI (Wien 198'), Akten 1/2,JOB 31.2 (1981), σ. 759-

~P. GaIllet, Les dedIcaces privees de pavements de mosaique a la fin de Ι' AnIiquite,
~'Iaί'ηι e,ιιropeen eI monde grec: J:λ,nnees socio-economiques, AnisIes, arιisans et produc
~ , 1Mιφt θυ Moyen Age. Colloque /ntemaιionlιl, Centre Naιίoπιιl de /α Recherche

ιι,: tijIqιll', UniversiIt ι:k Rennes 11- Hauιε Breιagrιe (2-6 Μαfoυ 1983), τ. 11, Paris 1986.
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ήθηκαν ως βάση της αγίας τράπεζας της βασιλικής. Οι πλάκες προέρχο

νται από αρχαία αμφίγλυφη στήληΖ7. κομμένη κάθετα στη μέση. έτσι ώστε

να σχηματίζονται δύο ορθογώνιες πλάκες. διαστ. 0.835XO,35-Q,39XO,16
0,18 μ., η δεξιά ως προς τον εισερχόμενο στο ναό πλάκα και

0.835ΧΟ,36ΧΟ.16μ., η αριστερή. Σε κάθε πλάκα είναι λαξευμένες από δύο

τετράγωνες βαθύνσεις, ανά μ(α στο άνω και κάτω άκρο, για την προσαρ

μογή των τεσσάρων στηριγμάτων της καλυπτήριας πλάκας της Αγίας

Τράπεζας. Η διατήρηση των πλακών είναι σχετικά καλή με εξαίρεση ορι

σμένες απσκρούσεις στο άνω μέρος, ιδιαίτερα στην αριστερή πλάκα, της

οποίας λείπει η άνω δεξιά γωνία.

Στη δεξιά πλάκα χαράχθηκαν μόλις πέντε ονόματα, ΑνδρέαςlS, Ιωάν

νης (δύο φορές), Τρύφεναl9 και Ιωάννα», συνοδευόμενα από σταυρό. χρί

σμα ή χριστόγραμμα. ενώ στην αριστερή πλάκα περίπου 45, καταχωρη
μένα σε δύο στήλες.

Παραθέτουμε τα ονόματα που κατέστη δυνατόν να αναγνω-

.-=.---.~-----~"--..---.---..."".
'-~., u
u••,.,....
" ,'".--".. "
~~

_.----=~..u----~-... ,,,.u,-- '''"
=-Ζ';'"
~=."',.,
."' ••1_.-.,."".

-

α) Η δεξιά εν&πγραφη ..τλΔκα
• β) Η μεταγραφ';

α) Η αριtπCΡή cvc"πγραφη ..τλάκα
- β) Η μεταγραφή

27. Στο άνω μέρος της α' όψης υπάρχει ανάγλυφος ελικοειδής διάκοσμος και οτο

κάτω μέρος της β' όψης διακρίνεταιουρά φιδιού.

28. Τα κοινά και ευρέωςδιαδεδομέναονόματα Ιωάννη;και Ανδρέαςδε σχολιάζονται.

29. Τρυφένης (στ. 4): πρβλ. ΤρυΦένας (D. Feissel, ό. π.• αρ. 174) και ΤρύΦαινα (C.
Mango - Ι. Sevcenko. Some recently acquired byzantine inscriptions at Ihe Instanbul
Archaeological Mιιseωn. ΟΟΡ 32 (Ι 978), σ. 25. «ρ. 34).

30. Ιωάvvας (στ. 5): το όνομα στη θηλυκή του εκδοχή δεν απαντάται ουχνά. βλ. Δ.

Πάλλας - Στ. Δάντης, ΑΕ 1977, σ. 64-65, αρ. 3· D. Feissel, ό. π., «ρ. 135· W. Tabbemee.
Monranisr /nscrίpIions and TestinIonia, Epi/(raphic Souιτ:es /fluHrating Ihe Histof)' ΟΙ

Monranism, Gcorgia USA 1997. αρ. 82· J. Ρ. Caillet, L' Eve/'/(erisme nιonιιmenral chrerien en
/Iα/ie er" ses mlVΚes d' ιψres Ι· epίgr(ψhίe des p"~'enIen(s de nIosaiqIte (IVe - VJIe s.), Rome
1993. 0.172 καιο. 234.
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Οούν: Πρόκλα JI , Συνόδ ιοςJ2, Παντολέων JJ . Ιωάννης. Παυλίνος->Ι,

~υγένειοςJ', Ανδρέας, Ποθημενος-'6. Πολυχρόν(ι)οςΗ, Τατιανή,
Ζωσίμη", Ευγενικός, ΚοσμάςJ\ Υπατία 4l', Ιωάννα, Xαρυσίμη~l,

- 31. Πρόκλης (στ. α. 1): cognomen λατινικής προέλευσης που κατέληξε κύριο Υυναι·

ίο όνομα' πqβλ. Feissel, ό. π .. αρ. 125· W. Μ. Calder. Monumenta Asiae Minoris ΑηΙίιι""

;εManchesier 1928. αρ. 323· ως cognomen βλ. Ι. ΜεΙμάρη - Χ. Μπακιρτζή, Ελληνικές επι
. αφές υστερορρωμαΙκών και παλαιοχριστιανικών χρόνων από τη δυτική Θράκη,

;οράρτημα θρακικής Επετηρίδας 1. Κομοτηνή 1994. αρ. Ι. σ. 16. Για το cognomen. το
τ Ιτο μtρoς του τυπικού ονόματος του ρωμαίου πολίτη. βλ. Β. Η. McLean. Αη Introduction
,: Cιreek Epigraphy of Ihe HellenisIic and Roman Peιiods from Ale:l:ander Ihe Great down ιο
Ihe Reign ofConstantine (323B.C.-A.D. 337). UniversiIY of Michigan 2002. σ. 120-123.

32. Συνοδί(ο)υ (στ. α, 3): πρβλ. Ε. Στ(κας, ΠΑΕ 1952. σ. 81-82, εικ. 11.
33. Παvτoλέoντoς / Παντολεioν (στ. α. 4.8.11 και β. 4): πρβλ. J. ΚeίΙ - Α. Wilhe]m.

DrnkmaJerausdem RauJιen Kilίkien. ΜΑΜΑ 111. ManchesIer 1931. αρ. 167.635.
34. Παυλ{νου (στ. α. 6); ρωμαΙκό cognomen που κατέληξε κύριο όνομα· πρβλ. το

όVOμα στα λατ. J. Ρ. Caiilet. ό. π., σ. 196. Ως προς τη γυναικεία εκδοχή του ονόματος

Παυλ(να πρβλ. Ε. Στίκας, ΠΑΕ 1961 ,σ. 53.
35. Ευγενείου (στ. α, 9): Ευγένειας λαμπρότατος απαντάται σε αφιερωματική ψηφι·

bωτή εmγραΦή από τη βασιλική των Δαφνουσίων Λοκρών. βλ. n. Ατζακά. Σύνταγμα, σ.

175. Βλ. επίσης. Ευγένιος: Ε. Στίκας. ΠΑΕ 1961, σ. 54, D. Feissel, ό. π .. αρ. 66, 265. C.
A.~ιracha. /rιscriptiorιs ptotobYl.antirιes ει byzanti'nes de lα Thrαce Oιiεπιalε ει de Ι' Σ/ε d'
ImhlΌs (/Ι/ε - XVe s.), Present01lon et commentaire hisιoriqIιe. Athenes 2002, αρ. 136. 184,
w, Μ. Calder, Monwnentsjrσm Eostem Phrygia. ΜΑΜΑ νιι. ManchesIer 1956, αρ. 309. J.
Κeίl - Α. Wilhelm. ό. Π., αρ. 336 - 337, Ch. Roue<:he. ό. π.. αρ. 88 και Μ. Gιιarducci.

fpigrrJ/ia Greaca. τ, IV; Epigraji sacre ραΒαιιε e christiane. Roma 1978, σ. 395.
36. ΠοΟιμένου (στ. α. 12): δεν απαντάται συχνά στην παλαιοχριστιανική περίοδο·

ιιeβλ. τα ονόματα Πόθος και Ποθητός (Α. Κ. Ορλάνδου - Λ. Βρανούοη, Τα χαράγματα

του ΠαρΟενώνος ήτοι επιγραφαΙ χαραχΟείσαι επί των κιόνων του Παρθενώνος κατά τους

παλαιοχριστιανικούς και βυζαντινούς χρόνους, Αθήναι 1973. σ. 151-152, αρ. 188-189),
37. Πολυχρον(ί)ου (στ. α, 14): όνομα γνωστό από την αρχαιότητα. απαντάται συχνά

ητους παλαιοχριστιανικούς χρόνους, πρβλ. ΒΟ MeriiIt. Corinth Υ/ιI/, Greek InscripIiorιs

/896·1927, CambιidgeMass. 1931, σ. 183· Δ. Πάλλας - Στ. Δάντης, ΑΕ 1977, σ. 63, αρ.
2· Π. Λαζαριδης, Εργον, 1984, σ. 48-50' C. Asdracha, ό. Π., αρ. 123· Ch. Roιιeche. ό. Π.,

αρ. 176,214· G. Dagron - D. Feissel, /nscriptions ι:k Ci/icle, Paris 1987, αρ. 115.
38. 2ωσίμη (στ. α, 22): το όνομα αυτό, όπως και η ανδρική εκδοχή του Ζώσιμοςαπα

ντάται ιδιαΙτερα συχνά στην αυτοκρατορική περΙοδο, κυρί.ως στον 30 μ.Χ. αι.· πρβλ. C.
Asdracha, 6. Π., αρ. 193· Δ. Ναλπάντης, ΑνασκαΦή στο οικόπεδο του Μουσείου Βυζαντι

νου Πολιτισμού στη θεσσαλονίκη. ΤαΦtς και ευρήματα, Αθήνα 2003, σ. 112, πίν. 33α·

Ν. Διαμαντής. Em.γραΦές από το παλαιοχριστιανικό νεκροταφείο της Κισάμου. ΑΔ 53
(1998). Μελέτες, αρ. Ι, 13. Πρβλ. και Ζωσιμιανή, D. Feissel. ό. Π., αρ. 45, Ζούσιμος
(Ζώσιμος),6. Π., αρ. 262 και τέλος Ζώσιμος, Π. Ατζακά, Σύvταγμα, σ. 200.

39. Κοσμά (στ. β, 2): απαντάται συχνά στα παλαιοχριστιανικά χρόνια' πρβλ. Ι. Με"ί

μάρη- Χ. Μπακιρτζή, ό. π., αρ, 24, 37, Α. C. Bandy, The Greek Christian /nscriptiorιs 0/
Crrte, Χριστιανικαί επιγραΦαί της Ελλάδος, τ. Ι, μέρ. Α'; Δ' - θ' σι. μ.Χ., Αθήναι 1970,
ορ. 50, 73 Κα/ 97.

40. Υπατίας (στ. β, 2): πρβλ. G. Dagron - D. Feissel, ό.π., αρ. 93· F. Cwnont, Les inscrip
IlonschreIiennes de]' Asie Mineure. Melanges dΆn:heο/οgίe eI dΉίstoίre 15 (1895), αρ. 187.

41. Χαρυσίμης (στ, β, 8): πρβλ. το ανδρικό όνομα Xαρίrιoς Ι Χαρ{σιος (C. Asdracha,
ό. π., αρ. 130). ΤΟ όνομα Χαρίοιος παραπέμπει στην αρχαιότητα (LGPN 11, λ. Χαρωιος).
ΠQβλ. και το όνομα Χαριδημlα, D. Feissel, ό. π .. αρ. 10.
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Λέωγι, Αγαθοκλεία43 , Πάμενα (;)... Όλα τα ονόματα είναι σε πτώση γενι

κή με εξαίρεση το Ευγενικός και ορισμένα. όπως το Ιωάννης, Ιωάννα,

Ανδρέας και Παντολέων, επαναλαμβάνονται πάνω από δύο φορές. Πρό.

κειται για ελληνικά στην πλειοψηΦία τους ονόματα, ορισμένα έχουν

ρωμα:ίκή καταγωγή (Τρύφενα. Πρόκλα. Παυλίνος και Τατιανή) και ένα

είναι εξελληνισμένο εβρα'ίκό (Ιωάννης. -α).

Η όλη εικόνα των επιγραΦών δίνει την εντύπωση χαράγματος και σε

καμιά περίπτωση δεν πρόκειται για δουλειά καλού επαιΎελματία χαρά

κτη. Ωστόσο τα ονόματα, μολονότι το ύψος των γραμμάτων δεν είναι

σταθερό (ύψ. γραμ. 0,014 - 0,035 μ., διάστ. 0,012-0,022 μ.) • φαίνονται να
χαράχθηκαν από το ίδιο χέρι την ίδια χρονική στιγμή. Σε μερικές περι

πτώσεις παρατηρούνται συμπτύξεις γραμμάτων, όπως τα συμ.πλfΎματα

ΑΝ και ΝΤ (Παντολέοντος), ΙΝ (Συνοδινού) και ΝΕ (Ευγενείου). Όσον

αφορά στην αριστερή πλάκα, στην πλάκα δηλαδή με τα περισσότερα ονό·

ματα, φαίνεται πως αρχική πρόθεση ήταν να αναγραΦούν τα ονόματα σε

δύο στήλες, κρίνοντας από το στ. Ι Ι, όπου τα ονόματα Παντολέ(ον)το(ς)

και Λέοντος, παρουσιάζουν το ίδιο ύψος γραμμάτων. Προφανώς ο χαρά

κτης δεν υπολόγισε το διαθέσιμο χώρο, με αποτέλεσμα σχεδόν όλα τα

ονόματα της δεξιάς στήλης και τα εννέα τελευταία της αριστερής να

έχουν μικρότερο ύψος γραμμάτων. Αναγκάστηκε δηλαδή να προσαρμό

σει τη χάραξη στο διαθέσιμο χώρο, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει στα

θερή γραΦή και κανονικότητα χαρακτήρων, πράγμα που καθιστά την

ανάγνωση αρκετών ονομάτων δυσχερή και παρακινδυνευμένη4~.

Η προσπάθεια του χαράκτη να εντάξει όλα τα ονόματα στην αριστε

ρή πλάκα. στριμώχνοντάς τα στην κυριολεξία, χαράσσοντας ακόμα Ύ.αι

μέσα στην αύλακα της έλικας ή σε κάποιο κενό μεταξύ των δύο στηλών,

προβληματίζει, δεδομένου ότι στη δεξιά πλάκα χαράχθηκαν μόλις πέντε

ονόματα, χωρίς να διαφαίνεται κάποια πρόθεση εξοικονόμησης χώρου

για προσθήκη επιπλέον ονομάτων στο μέλλοv«'. Πιθανόν η διάκριση αυτή

42. Λέοντος(στ. β. ]0): πρβλ. το όνομα στα λατ. J. Ρ. Caillet. ό. π.. σ. ]96 και σ. 360
και στα ελληνικά Γ. Σωτηρισυ, ό. π .. 148-149. αρ. 24. Πρβλ. την απεικόνιση ομώνυμου

αγίου στη ζωΦόΡο των μαρτύρων στη Ρστόντα θεσσαλονίκης. D. Feissel. ό. Π., αρ. Ι 10.
43. Ayαθoκλtας (στ. β. 15): όνομα αρκετά κοινό στην αυτοκρατορική εποχή καισχε

τικά σύνηΟες κατά τους παλαιοχριστιανικούς χρόνους. βλ. Ν. Bees. Οίε Griechisch 
Christlίchen Jnschrijten des Peloponnes. Ι: IsthmQs - Korinthos, Athen 1941. αρ. 436 1C
σ. 92-95' Γ. ΣωτηρΙOV. ΠΑΕ 1933, 56, αρ. Ι· D. Feissel. ό. π.. αρ. 20. 2]· C. Asdracha. ό.
π .. αρ. 182 (Ayαθoκλlς -ίδος). Για την ανδρική εκδοχή ΑΥαθοκλής βλ. Π. Ατζακά.
ΣιίνταΥμα. σ. 200. Γ. Σωτηρίου.ό. π.. σ. 158, αρ. 24 καιΑ. C. Bandy. ό. π.. αρ. 10.95.

44. Παμένης(στ. β. 16): πρβλ. το γυναικεισ όνομα Παρμένε(ι)α. θ. Ριζάκης - Γ. ToU'
ράτσογλου, ΕΠΙΥραΦές Ανω Mακεδoνtας, τ. Α'. Αθήνα 1985. αρ. ΕΛ 47. σ. 58 και AtI.
ΤζιαΦάλιας. ΑΔ 52 (1997). Χρονικά Β'2. σ. 525. αρ. 4].

45. Το (δια παρακινδυνευμένηΟεωρήθηκε από τις γράφουσες και η δημιαυργ(α αΙΤΟ

γράφου.

46. Μετά από την καταστροΦήκαι ερείπωσητης βασιλικής, κατά τη φάση ανέγε~
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να σχετίζεται με το είδος της προσφοράς.

Στις τράπεζες χαράσσονταν τα ονόματα των mστών που αΦιέρωσαν

την αγία τράπεζα αλλά και γενικότερα αυτών που συνέβαλαν στην ανέ

γερση και τον εξοπλισμό του ναού με παραδείγματα από την παλαιοχρι

στιανική", βυζαντινή<8 και μεταβυζαντινή περίοδο"'. Η περCπτωση της

Τιθορέας παρουσιάζει ιδιαιτερότητα ως προς τη χάραξη των ονομάτων

στη βάση και όχι στην καλυπτήρια πλάκα. Ανεξάρτητα από τη θέση

χάραξης των ονομάτων και δεδομένου ότι η αγία τράπεζα αποτελεί το

ιερότερο μέρος του ναού, η χάραξη των ονομάτων των πιστών ακόμη και

στη βάση της. εξασφαλίζει την αιώνια μνημόνευσή τους.

Η αδρή και κακότεχνη χάραξη σε συνδυασμό με την απουσία χαρα

κτηριστικών γραμμάτων δυσκολεύει την ένταξη των επιγραΦών σε στενά

χρονολογικά πλαίσια. Οι επιγραΦές από παλαιογραφική άποψη ανήκουν

στην παλαιοχριστιανική εποχή και μπορούν να τοποθετηθούν στον 50 

60 αι. Συγκριτικά διαπιστώνουμε πρωιμότητα στην επιγραΦή του πεσσί

σκου. ενώ οι πλάκες της αγίας τράπεζας φαίνονται να χαράχθηκαν

κάπως αργότερα. Η ανέγερση της βασιλικής ανάγεται με βάση την ανά

λυση των αρχαιολογικών δεδομένων γύρω στα μέσα του 50υ αι., ενώ η

πρόχειρη επισκευή της στο β' μισό του 60υ αι. Φαίνεται λοιπόν πολύ

πιΟανό ο πεσσίσκος με την προσεγμένη χάραξη στην επιγραΦή να αΦιε-

ρώθηκε κατά την ανέγερση του ναού. στα μέσα δηλαδή του 50υ αι.

Από την άλλη οι ενεπiγραφες πλάκες της βάσης της αγίας τράπεζας.

πέρα από το ότι αποτελούν υλικό β' χρήση. είναι τοποθετημένες πάνω σε

πλινθόκτιστα τοιχία, υπολείμματα κτιστής βάσης της αρχικής αγίας τρά-

του βυζαντινού ναωκου, η θέση της αγίας τρά1mζας μετακινήθηκε ανατολικότερα και οι

δύο ενεπίγραφες πλάκες της βάσης της αποτέλεσαν τμήμα του δαπtδoυ. Το ό.τι η δεξιά

πλάκα έψερε ονόματα μόνο στην ορατή εmΦάνειά της, οδήγησε τότε στη διαπίστωση ότι

τα ονόματα χαράχθηκαν μετά από την ανέγερση του τελευταίου (Α. Γιαλούρη. Τιθορέα.

σ.95).

47. Οι εmγραΦές των καλυπrηρίων πλακών των παλαιοχριστιανικών τραπεζών περιο

ρίζονται συνήθως σε χρίσμα συνοδευόμενο από τα αποκαλυπτικά γράμματα Α και Ω ή το

όνομα του αγίου, του οποίου τα λείψανα φυλάσσονται οτο εγκαίνιο ή του αφιερωτή - εm
σκόπου, πρεσβυτέρου ή αυτοκράτορα' βλ. Α. Κ. Ορλάνδος, Η ξυλοστεγος παλαιοχρι

στιανική βασιλική της μεσογειακής λεκάνης, Αθήναι] 994. σ. 45] -452. Βλ. και εmγραΦή

από τη Βιθυν(α στο Ε. SchweIthcim, Dι'ε !nschri/len νΟΝ Hωιdrianoi ιuιd Hadrianeia, Βοηη
1987.αΡ.12].

48. Για επιγραΦές σε τράπεζες βλ. Ν. Β. Δρανδάκης. Δύο βυζαντινές ενεπίγραφες

πλάκες Αγίας Τράπεζας σε ναούς της Μεσσηνιακής Μάνης, Μνήμη {Γόμος εις μνήμην Γ.

ΚουρμούληJ. Αθήνα 1988. 179-183 και G. MiJleI, Les monasIeres eI les cglises dc
1'rebizonte, BCH 19 (1895), σ. 436-437.

49. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση μιας ομάδας εκκλησιών του Έβρου. του] 90υ

αι .. με πλάκες αγίας τράπεζας που Φέρουν ονόματα αφιερωτών ή αρχικά ονομάτων' βλ.
Α. ~πρ(κας - Κ. Τσουρής. Νεότερες ενεπίγραφες πλάκες αγ(ας τράπεζας από εκκλησ(ες
του Εβρου, ΑΔ 5 J-52 (Ι 996-] 997). Μελέτες, σ. 257-268.
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πεζας. Η πρόχειρη επισκευή των δαπέδων του ναού με τα λιγοστά διαθέ

σιμα μέσα συνάδει με την πρόχειρη επισκευή της αγίας τράπεζας και την

πρόχειρη χάραξη των ονομάτων των πιστών στις πλάγ.ες. Φαίνεται λογι

κό στα πλαίσια μιας ευρύτερης συλλογικής χορηγίας, ελλείψει κρατικής,

εκκλησιαστικής ή άλλης επίσημης χρηματοδότησης,κάτοικοι της Τιθορέ

ας, προφανώς μεμονωμένοι ιδιώτες, να συνέβαλαν, στο βαθμό που ο

καθένας μπορούσε. στην επισκευή του vaoiJ.'iO. Η αποκλειστική παράθεση

ονομάτων και η απουσία αναφοράς άλλων στοιχείων της ταυτότητας των

δωρητών, καθώς και η αποσιώπηση της έκτασης ή του είδους της προ

σφοράς οφείλονται κατά κύριο λόγο στον μεγάλο αριθμό των συνδρομη

τών, ταυτόχρονα όμως υποδηλώνουν ότι μεταξύ των δωρητών υπήρχε

ομοιογένεια, τόσο ως προς την κοινωνική θέση, όσο και ως προς την οικο

νομική συνεισΦορά.

Μολονότι άτεχνη και στριμωγμένη, η καταχώρηση των ονομάτων υλο

ποιήθηκε και η επιθυμία των αφιερωτών. η επιθυμία της Πρόκλης, του

Συνοδίου, του Παντολέοντος, του Ιωάννου, του Παυλίνου, του Ιωάννου,

του Παντολέοντος, του Ευγενίου. του Ανδρέου, του Παντολέοντος, του

Ποθημένου, του Ανδρέου, του Πολυχρονίου, της Τατιανής, της Ζωσίμης,

του Ευγενικού, του Ανδρέου, της γπατίας. του Κοσμά, του Παντολέο

ντος. της Ιωάννας. του Ιωάννου, της Χαρυσίμης, της Ζωσίμης, του Λέο

ντος, της Ιωάννας, του Ιωάννου, της Αγαθοκλείας, της Παμένης, του

Ανδρέου. του Ιωάννου, του Ιωάννου, της ΤρυΦένης. της Ιωάννας και

όσων τα ονόματα δεν κατέστη δυνατόν να αναγνωσθούν, ανδρών και

γυναικών, κατοίκων άλλοτε της Τιθορέας, η επιθυμία τους για αιώνια

μνημόνευση. πιστεύουμε πως έχει επιτευχθεί.

50. Πρόκειται συνήθως για ομάδες πeoσώπων που προέρχονται κατά κανόνα α/ό τα

μεσαία κοινωνικά στρώματα και τα ονόματά τους παρατάσσονται υπό τη μορΦή καταλό

γου χωρίς να συνοδεύονται από τίτλους ή άλλα στοιχεία' συχνά δε σε περιπτώσεις συλλο

γικών δωρεών επικρατεί η ανωνυμία και υι.οΟετούνται περιληπτικοί όροι. όπως χωρloν,

κώμη κ.ά., βλ. σχετ. Π. ΑσημαΚΟΠ0ύλου-Ατζακά. Δωρητές. σ. 241-242. Βλ. και τις ero.
γραΦές D. Feissel. ό. π .. αρ. 279. 280· Α. Cuιler. An ίη Byzantine Society. Motive Forces of
ByzanIine Patronage. Actes des congress intemαtiolIaJs des Etιιdes ByzaιJtines χνι (Wien
1981). Akten 1/2. JOB 31.2 <Ι98Ι), ο. 76[·762.
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Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας

Dumbarton Oaks Papers
ΤΟ έργον της εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας,

Istanbuler Mitteilungen
lαhrbuch der Ο~Ίerreίchίschen Byzantinistik
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Monumenta Αιίαε Minoris Antiqua
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Πιθανή ανάγνωση επί μέρους διατηρημένου γράιΨατος

Ανάλυση συντομογραΦίας

Προσθήκη ή αλλαγή από τον εκδότη

Οβελισμός γραμμάτων
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\
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ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣΗΜΕΙΩΜΑ

Αννα Γιαλούttη. Αρχαιολόγος7ης Εφορείας ΒυζαντινώνΑρχαιοτήτων

Γεννήθηκα στους ΦιλίJτπoυς Καβάλας και φοίτησα στο Τμήμα Ιστο

ρ(ας και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου

ΠανεπιστημίουΘεσσαλονίκης,από όπου έλαβα και ΜεταπτυχιακόΤίτλο

Σπουδών με ειδίκευση στη Βυζαντινή Αρχαιολογία.

Από το 1991 έως και το 1999 εργάστηκα στη 12η Εφορεία Βυζαντινών

Αρχαιοτήτων Καβάλας σε ανασκαφικές έρευνες, καταγραΦές και εργα

σίες διαμόρφωσης στους αρχαιολογικούς χώρους των Φιλίππων και της

ΑμΦίπολης και σε αυτοψίες και καταγραΦές μνημειων του νομού Δρά

μας, κυρίως. Ασχολήθηκα, επίσης, με το σχεδιασμό και την οργάνωση

εκπαιδευτικού προγράμματος με τίτλο «Ημερολόγιο ΑνασκαΦής», το

οποίο υλοποιούνταν στον αρχαιολογικό χώρο των Φιλίππων με τη συμ

μετοχή μαθητών από Δημοτικά και Γυμνάσια της περιοχής. Παράλληλα,

συμμετεΙχα, κατά το διάστημα 1993 - 1996, στην ΑνασκαΦή της Ελληνι

κής Αποστολής του Πανεmστημ(ου ΘεσσαλονΙκης στην Κύπρο.

Από το 2000 υπηρετώ στην 7η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων

Λάρισας, ασχολούμενη κυρίως με θέματα των νομών Λάρισας, Φθιώτι

δας και Ευρυτανίας, πραγματοποιώντας σωστικές ανασκαΦές και έρευ

νες στη Λάρισα και στην επαρχία της Λοκρίδας και συγκεκριμένα στην

Αταλάντη, στην Τιθορέα, στην περιοχή του Καινούριου και του Καλαπο

δίου. Ασχολήθηκα επίσης με την καταγραφή και έρευνα των οχυρώσεων

των νομών Φθιώτιδας και Ευρυτανίας. ΣυμμετεΙχα, στα πλαίσια του

Προγράμματος Μελίνα, στην έκδοση φακέλου με έντυπο εκπαιδευτικό

υλικό με τίτλο «Η παλαιοχριστιανική βασιλική του Αγίου Λεωνίδη στο

Κλαυσί Ευρυτανίας», το οποίο απευθύνεται σε μαθητές Δημοτικού.

Τέλος, έχω λάβει μέρος σε συνέδρια και τιμητικούς τόμους με ανακοινώ·

σεις και άρθρα σχετικά με μνημεία των παραπάνω περιοχών.
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ΕIΣΗfΗΤΗΣ

fιώργoς "άλλης

Δ@ Αρχαιολόγο;, 24η εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων

θΕΜΑ

41" έρευνα χαι η μελέτη των βυζαντινών μνημείων τη; Φθιώηδας.

Οι aπαρxές και οι πρώτες συμβολές (Ι884·Ι929»!>

Σ
τη σημερινή Φθιώτιδα σώζεται μεγάλο<; «@ιθμός μνημείων της

βυζαντινής περιόδου, που καλύπτουν χρονικά ένα διάστημα

ντεκα αιώνων, από τις αρχές του 4ου αι. μ.χ. μέχρι 10 1470, όταν ολο·

κλη{MίJνεται η κατάκτηση της περιοχής από τους Τούρκους. Υπό τον όρο

βυζαντινή περίοδος περιλαμβάνονται εmμέρους χρονολογικές ενότητες,

οι οποίες διαχωρίζονται από ιστορικά γεγονότα και διαφοροποιούνται

ως προς τα πολιτιστικά χαρακτηριστικά τους: η παλαιο-χριστιανική. η

πρωτοβυζαντινή, η μεσοβυζαντινή και η υστεροβυζαντινή ή της Φρα

Υκοκρατίας. Η προσέγγιση που εm.χειρείται εδώ διευκολύνεται από τη

χρήση του πρώτου. γενικού όρου, καθώς αΦορά στην ιστορία της έρευ

νας των μνημε(ων και όχι στην αρχαιολογική και ιστορική αποτίμησή

τους, η οπο(α έχει ήδη αποτελέσει, για αρκετά από αυτά, αντικείμενο ειδι

κών μελετών.

Είναι γνωστό ότι, σε σχέση με τα αρχαία μνημεία, η μελέτη των βυζα

ντινών αρχαιοτήτων καθυστέρησε σημαντικά, λόγω της ανυποληψ(ας

στην οποία ήταν καταδικασμένη η μεσαιωνική περίοδος της ελληνικής

ιστορ(αςl. Στις πρώτες δεκαετl.ες μετά τη σύσταση του ελληνικού κρά

τους1, δεν υπάρχει ενδιαΦέρον ή μέριμνα για τα βυζαντινά μνημεία,

παρόλο που τυmκά ο πρώτος αρχαιολογικός νόμος του Ι 834 προστάτευε

και τα μνημε(α που χρονολογούνταν μέχρι του τέλους του μεσαιωνικού

ελληνισμού. Οι πρώτοι αρχαιολόγοι με επιστημονική κατάρτιση είναι

αφοσιωμένοι στη μελέτη της κλασικής αρχαιότητας και περιστασιακά

μόνον ασχολούνται με μεταγενέστερα ευρήματα. Στις ανασκαΦές, τα

ερείπια και εν γένει τα αρχαιολογικά στρώματα των μεσαιωνικών χρόνων

καταστρέΦονται για να αποκαλυΦθούν οι κλασικές αρχαιότητες, ενώ

1. Βλ. ενδεικτικά Τ. Κιουσοπούλου, «Οι βυζαντινές σπουδές στην Ελλάδα (1850
1940)>>, στο Ο. Γκράτζιου-Α. Λαζαρ(δου (επ.), Από τη Χριστιανική ΣυλλΟΥή στο Βυζα·

νnν6 Μουοείο (1884-1930). ΚατάλΟΥος έκθεσης (Αθήνα, Χριστιανικό και Βυζαντινό

Μουσείο, 29 Μαρτίου 2002-7 Ιανουαρ(ου 2003), Αθήνα 2006, 25-36.
2. Για την προστασία γενικά των αρχαιοτήτων κατά την περίοδο αυτή βλ. Α. Κόκκου,

Η μέριμνα Υια τ~ αρχαιότητες στην Ελλάδα Και τα πeώτα μουσεία, Αθήνα 1977. Β.Χ.

Πετράκος, Δοκίμw Υια τηναρχαwλΟΥική νομοθεσ{α, Αθήναι Ι 982. Ειδικά για την περιο
χή της Φθιώτιδας, βλ. Γ. Π. Σταυρόπουλος, «Αρχαιολογία και αρχαιότητες στη Φθιώτιδα
του 1900 αιώνα», Φθιωτικά Χρονικά 19 (] 998) ]9-26.
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αρκετά βυζαντινά μνημεία της Αθήνας κατεδαΦίζονται. Η κατάσταση

αυτή μεταβάλλεται σταδιακά μετά από τα μέσα του 190υ αι. και μάλιστα

μετά από τη δημοσίευση της Ιστορίας του Ελληνικού Έθνους του Κων

σταντίνου Παπαρηγόπουλου (1860-1875), στην οποία το Βυζάντιο «aoo
καθίσταται.»ως ένας βασικός κρίκος της αδιάκοπηςιστορικής συνέχειας

του ελληνισμού.Παράλληλα.στη δύση σημειώνεταιμία στροΦή :προς την

ιστορία και την τέχνη του μεσαίωνα,στα πλαίσια της οποίας Ευρωπαίοι

λόγιοι αρχίζουν να δείχνουν ενδιαΦέρον και για τον βυζαντινό πολιτι·

σμό.

Μέσα σε αυτό το κλίμα εντάσσονταιτα πρώτα βήματαστη μελέτητων

βυζαντινών μνημείων στις επαρχίες του μικρού ελληνικού βασιλείου.

μεταξύ των οποίωνκαι στη Φθιώτιδα,που αποτελείτο θέμα του κειμένου

που ακολουθεί.Η αναδρομήστο αρχικό αυτό κεΦάλαιοτης ιστορίαςτης

έρευνας,έχει ως χρονικάόρια αφενόςτο πρώτοεύρημα βυζαντινώνχρό

νων από την περιοχή που προσέλκυσετο ενδιαΦέροντων ερευνητών.τον

λεγόμενο «λίθο της Κανά», που βρέθηκε στην Ελάτεια το 1884, και αφε

τέρου την πρώτη συστηματική ανασκαΦή και δημοσίευση ενός βυζαντι

νού μνημείου της Φθιώτιδας. που πραγματοποίησε ο Αναστάσιος Ορλάν

δος το Ι 929 στην παλαιοχριστιανική βασιλική των Δαφνουσίων Λοκρών

στην Αρκίτσα.

Η αφετηρία: ο «λίθος της Κανά» από την Ελάτεια.

Οι πρώτες. σποραδικές αναφορές σε βυζαντινά μνημεία της Φθιώτι

δας οφείλονται σε ξένους ερευνητές που περνούν από την περιοχή και

μνημονεύουν μεσαιωνικά κατάλοιπα. όπως ο Ross, που παρατηρεί τις

παλαιοχριστιανικές οχυρώσεις στο Καλλίδρομο] και ο Buchon, ο οποίος

αναζητά ίχνη της παρουσίας των Φράγκων στη Μενδενίτσα, τη Λαμία

και την Υπάτη" Το 1869 ο Κωνσταντ(νος Σάθας δημοσιεύει ένα ανέκδο

το ως τότε τεκμήριο της εκκλησιαστικής ιστορίας της περιοχής, τον κώδι

κα της μητροπόλεως Νέων Πατρών~ (σημερινής Υπάτης), που χρονολο

γείται στο 1807 και περιέχει κατάλογο των εmσκόπων της από το 1650 και

εξής.

Η αφετηρία της ουσιαστικής έρευνας των βυζαντινών μνημείων της

περιοχής τοποθετείται στη Λοκρίδα και σημαδεύεται από μία καταστρο·

φή και ένα μοναδικό εύρημα. Το 1883-1884 ανασκάπτεται από τον Pieπe

3. Ι. Ross,ArchaologischeAιιfsatze, Β. 11, Leipsig 1861.455.
4. J .-Α. Buchon. LαGrece coπιίπεπια/ε et /a Moree. Voyage, sejoureI etudes historiques επ

1840ει /841. Paris 1843,286,325-326,334-335.
5. Κ. Σάθας, «Ανι':κδοτος κώδηξ της μητροπόλεως Νέων Πατρών», Arτικόν Ημερο,

λόγιον 3 (1869) Ι 97-209. Νέα έκδοση από τον μοναχό Ζωσιμό Εσφιγμενίτη, «Η Λαμία

και τα πέριξ αυτού,., Προμηθεύς6 (1894) 581-585 και 587-590. Ο κώδικας κάηκε στην

καταστροΦήτης γπότης από τα γερμανικά στρατεύματακατοχής το 1944.

•
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Paris της Γαλλικής Αρχαιολογικής Σχολής το σημαντικό αρχαίο ιερό της

Αθηνάς Κραναίας στην Ελάτεια, που ονομαζόταν ακόμα τότε Δραχμά

νι~. Ο αρχαίος ναός καλυπτόταν από τα ερείπια μιας εκκλησίας που ήταν

γνωστή ως Μεγάλη Παναγιά. Προκειμένου να προχωρήσει στα αρχαία

στρώματα. ο ανασκαΦέας αποξήλωσε ολοκληρωτικά τα βυζαντινά ερεί

mαl. δίχως. από ό,τι γνωρίζουμε. να αποτυπωθούν προηγουμένως έστω

σχεδιαστικά. ώστε σήμερα να είναι μάλλον αδύνατο να προσδιοριστούν

τόσο η αρχιτεκτονική μορΦή όσο και η χρονολόγηση της εκκλησίας που

καταστράφηκε.

Κατά τη διάλυση των βυζαντινών ερειπίων βρέθηκε εντοιχισμένος

μέσα στο ιερό βήμα ένας μεγάλων διαστάσεων λίθος με την επιγραΦή

OYTOC ECTIN Ι Ο AIeOC ΑΠΟ Ι ΚΑΝΑTHC ΓΑ Ι ΛΙΛΕΑCΌΠΟΥι

ΤΟ ΥΔΩΡ ΟIΝΟΝ Ι EnOIHCEN Ο KC Ι ΗΜΩΝ IC XCt'. Επρόκειτο.
σύμφωναμε την ε:ruγραφή,για την πέτραόπου ο Χριστός μετέτρεψε θαυ

ματουργικά το νερό σε κρασί στο γάμο της Κανά. Αμέσως σχεδόν ανέ

λαβε τη μελέτη του αντικειμένουο Charles DiehI. ένας από τους πρώτους

μεγάλους βυζαντινολόγους. ο οποίος προσπάθησε να απαντήσει στα

ερωτήματα σχετικά με τη χρονολόγηση, την προέλευση και, κυρίως, την

αυθεντικότητα του αντικειμένου. Το γενικότερο ενδιαφέρον που προκά

λεσε το εύρημα οδήγησε την ελληνική κυβέρνηση να διορίσει επιτροπή

υπό τον καθηγητή Σπυρίδωνα ΛάμJtQo. η οποία μετέβη επί τόπου και

συνέχισε τις ανασκαφικές εργασίες τα πορίσματα της επιτροπής και οι

απόψεις του Λάμπρου ως προς τα ίδια ζητήματα στα οποία επιχείρησε να

απαντήσει ο DiehI, δημοσιεύτηκαν μερικά χρόνια αργότερα σε σχετικό

άρθρο του Έλληνα μεσαιωνολόγου 9 • Εν τω μεταξύ ο λίθος. πιθανώς με

παρέμβαση της βαθειά θρησκευόμενης βασίλισσας Όλγας, μεταΦέρθηκε

στην Αθήνα και χρησιμοποιήθηκε στην τελετή των γάμων του διαδόχου

Κωνσταντίνου με την ΣοΦία της Πρωσσίας, το 1889. Σήμερα Φυλάσσεται

στο Βυζαντινό Μουσείο Αθηνών. Τα ερωτήματα σχετικά με τη γνησιό

τητα και την προέλευσή του παραμένουν αναπάντητα ισ • Βέβαιο είναι ότι

αποτέλεσε το πρώτο βυζαντινών χρόνων εύρημα από τη Φθιώτιδα που

μελετήθηκε τόσο διεξοδικά και έδωσε την αφορμή για να αρχίσει να εξε

τάζεται συστηματικά η μεσαιωνική ιστορία της.

6. Για το χρονικό της ανασκαΦής του Paris βλ. Σ. Δημάκη - Γ. Ζάχος, «Ελάτεια

(Φωκ(ς). Ιερό Αθηνάς Κρανα(.ας. Το αρχείο του κοινού των Φωκεων», ΑΕΘΣΕ Ι (2003)
871-874.

7. Ρ. Paris. «Fouilles a Elatee». BCH 11 (1887) 47-48.
8. Ch. Diehl, «La pieπe de Cana», BCH9 (1885) 28-42.
9. Σπ.Π. Λάμπρος, «ο εξ Ελατείας λίθος από Κανά της Γαλιλα(.ας», ΝΕ 1 (1904) 173

185.
10. Για νεώτερες απόψεις σχετικά με τον λΙθο βλ. Μ. Guardι.cci, ΕΡίεraΙία Greca. lV.

fpigraji sιXre pagaιιe e ι:ristiaιιe. Roma 1978. 350-354.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:42:54 EEST - 54.226.8.97



470 Γιώργος Πάλλης

Ο. περιοδείες του rεωργίοv Λαμπάκη (1896-1905)

ο ΓΕώργιος Λαμπάκης, εκ των πρωrιpγατΏV της

βυζαντινής αρχαιολογίας urην Ελλάδα, υ.;τήρξι: ο

πρώτος βυζαντινολόγος που κατήραψc βυζαντινά

μνημΕία οτη ΦOιάιrιδα (Βυζαντινό και Χριστιανικό

Μουσε{ο, ΓΕωργίου Λαμπάκη ΠCΡιηγήσεις. Hμcρo

λόγιο 2000, χ.σ.).

Το 1896, μία περίπου δεκαετία μετά το ευρη

μα της Ελάτειας, πραγματοποίησε την πρώτη

περιοδεία του στην περιοχή ο υφηγητής της

χριστιανικής αρχαιολογίας Γεώργιος Λαμπά

κηςl1, διευθυντής τότε του Μουσείου της Χρι

στιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας και ένας

από τους ιδρυτές της (1884). Το Μουσείο αυτό

αποτελούσε τον πρόδρομο του σημερινού Βυζαντινού Μουσείου Αθηνών

και η Εταιρεία παραμένει μέχρι σήμερα το σημαντικότερο εmστημονικό

σωματείο των Ελλήνων βυζαντινολόγων. Με την ιδιότητα του γραμματέα

της βασίλισσας Ολγας, ο Λαμπάκης περιόδευε συνεχώς ανά την Ελλάδα

για τη διεκπεραίωση του φιλανθρωπικού της έργου και συνδύαζε τις απο

στολές αυτές με την έρευνα και την καταγραΦή βυζαντινών μνημείων.

Τον απολογισμό των ταξιδιών του παρουσ(αζε κατόπιν στο Δελτίο της

Χριστιανικής Αρχαωλογικής Εταιρείας, που συνέτασε ο ίδως.

Ο Λαμπάκης πραγματοποίησε πέντε ερευνητικές περιηγήσεις στο

χώρο της Φθιώτιδας. Η πρώτηl! άρχισε στις 10 Σεπτεμβρίου 1896 από την

Λαμ(α, στην οποία εξέτασε «πάνταςτους ενοριακούςκαι τους ηρειπωμέ·

νους αυτής ναούς». Κατόπιν επισκέΦθηκε το Λιανοκλάδι, την Υπάτη,

όπου τελούνταν τότε η μεγάλη εμποροπανήγυρητου Σταυρού, τη μονή

Αγάθωνος. τη Στυλίδα και την εκεί μονή του Αγίου Βλασίου. Ακολού

θησε νέο ταξίδι τον Μάω του 1903, με σταθμούς στην Στυλίδα, τη Λαμία,

την Αλαμάνα και τον Αγιο Βλάσιο Στυλίδας, για το οποίο δεν δημοσίευ

σε λεπτομέρειες!). Τον επόμενο χρόνο επανήλθε στη Λαμία. όπου παρέ·

μεινε για πέντε μέρες (19-24 Απριλίου 1904)14 και ασχολήθηκε με τα κατά-

11. Για την προσωπικότητα και το έργο του Λαμ..ι"tόκη βλ. Ο. Γκράτζιου, "'"... προς

δόξαν της τε Εκκλησίας και της Πατρ(.δος". Το Χριοτιανικόν Αρχαιολογικόν Μουσε(ον

και ο Γεώργιος Λαμπάκης», στο Απ6 τη Χριστιανική Συλλογή στο Βυζαντινό MovoEio
ιό.π.),37-52.

12. Γ. Λαμπάκης, ..Μελέται, εργασΙΙη και περιηγήσεις του 1896», ΔΧΑΕ περ. Α', τ.

Γ (Ι 903) 43-49, εικ. 9-10.
[3. r. Λαμπάκης, ..Περιηγήσεις ημών κατά το έτος 1903», ΔΧΑΕ ΠΕρ. Α', τ. Ε'

(1905) 19.
[4. r. Λαμπάκης, «Περιηγήσεις ημών κατά το έτος 1904,., ΔΧΑΕ ΠΕρ. Α', τ. ΣΓ

ΙI906)10,εικ. r.
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της «παλαιάς Εmσκοπής Ζητουν{ου». όπως αναΦέρει. στα βορειο

τολικά του Κάστρου της πόλης. Στο παρεκκλήσιο του Αγίου Μηνά

τ;~ εντυπωσίασε ένα σπάραγμα αναγλύφου με παράσταση κανθάρου

ν οποίο πλαισίωναν βότρυς και παγώνι. «Τη 23η Απριλίου εν τη Δημο-
,ο 'θ' βλ' ,
τικΠ Σχολή ε~πoιη~αμε α ε~μηνειαν της σ~μ ? ικης παρ?στασεως

αυτ"ς»' τούτη ηταν ισως η πρωτη αρχαιολογικη διαλεξη που δοθηκε στη

ΑαμΙα. Από τα άλλα αντικείμενα που ε(δε. σημειώνει «εγκρίτου τέχνης

ανάγλυφον αγγεΙον αγιασμού» στον Άγιο Μηνά και ραβδωτούς κιον(

nκοuς στην αγω τράπεζα της Παναγίας της Αρχοντικής. Ο Λαμπάκης

εmσκέφθηκε και πάλι τη Λαμία τον Οκτώβριο (12-14) του (διου χρόνου,

αλ:λά δεν δίνει πληροφορίες για το τί είδε σε αυτή την τέταρτη επίσκεψη".

ι.ι τελευταία περιοδεία του στην περιοχή έγινε στις 10-14 Αυγούστου του

1905. όταν επισκέφθηκε για λίγες μέρες τη Λαμία και την Υπάτη l6. Η

WΤOυσία εκτενέστερης αναφοράς σε αυτή την επίσκεψη μπορεί να έχει

σχέση με το ναυάγιο του σκάφους που τον μετέφερε από τη Στυλ(δα στο

Βόλο, κατά το οποίο ίσως καταστράφηκαν οι σημειώσεις του.

Στον Λαμπάκη οφείλονται οι πρώτες φωτογραφι:ες μνημε(ων της

Φθιώτιδας, καθώς στις καταγραΦές του χρησιμοποιούσε την πρωτοπο

ριακή τότε μέθοδο της φωτογραφικής τεκμηρίωσης. Στον κατάλογο του

φωτογραφικού αρχείου της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας περι

λαμβάνεται σειρά φωτογραΦιών από μνημεω, αντικείμενα και τόπους

της. Φθιώτιδας. οι περισσότερες από τις οποίες σώζονται μέχρι σήμερα

στο Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσε(ο στην Αθήνα.

Οι έ,..ευνε; του Νικόλαου Γιαννόπουλου

Ο Νικόλαος Γιαννόπουλος, σ.πουδαΕα μορΦ'ί της Oι:σ~

σαλικής αρχαιολογΕας, συνEισέφcρι: σημαντικiς μEλtrEς

και καταyραφtς μεσαιωνικών μνημι:Eωv της ΦΟιώτιδας

(Αρχαιολογικό /νστιτουτο ΘΕσσαλικών Επουδών).

Ένα χρόνο μετά την πρώτη περιοδεία του

Λαμπάκη. βρέθηκε στην γπάτη μία σπουδαία

μορΦή της θεσσαλικής αρχαιολογίας, ο Νικόλαος

Γιαννόπουλος. Το 1897 διέμεινε για ένα διάστημα

στην γπάτη ως έφεδρος, μετά από την καταστρο

φική μάχη του «ατυχούς» Ελληνοτουρκικού πολέ·

μου στο Δομοκό. Η κατάσταση που επικρατούσε

στην παλιά βυζαντινή πρωτεύουσα της Φθιώτιδας ως προς την φροντίδα

για τις αρχαιότητες, ήταν απογοητευτική: «Δυστυχώς και ενταύθα, ως

15. r. Λαμπάκης. ",ΠεριηγήΟΗς ημών κατά το έτος ]904». ό.π.. ] Ι.

16. r. Λαμπάκης. ",Περιηγήσεις ημών κατά το έτος 1905», ΔΧΑΕ περ. Α', τ. Ζ'
{Ι 907) 20.
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και πολλαχού της Ελλάδος, ουδεμΙα μέριμνα ούτε κυβερνητική ούτε εκ

της δημοτικής αρχής της πόλεως, αλλ' ούτε και ιδιωτική τις πρωτοβουλία

ελήΦΟη προς διάσωσιν των Εκάστοτε ανευρισκομένων εν τω τόπω αρχαι

οτήτων»17. Εξαίρεση αποτελούσε ο Δημήτριος Αινιάν, «διαΦέρων λίαν

των συγχρόνων αυτώ επi παιδεία και πλούτω»18, που είχε επιχειρήσει

παλαιότερα να συγ-.ι<.εντρώσει και να σώσει από την καταστροΦή αρχαιό

τητες της Υπάτης. αλλά οι προσπάθειες αυτές τερματίστηκαν με τον

θάνατό του. Κάτι αντίστοιχο δοκίμασε κατόπιν ο Υπατα(ος ελληνοδιδά

σκαλος Περικλής Πανόπουλος, που όμως δεν εισακουγόταν από τους

συμπατριώτες του.

Ο Γιαννόπουλος αξιοποίησε τη διαμονή του στην Υπάτη καταγράΦο

ντας κάθε είδους αρχαιότητες, αδιακρίτως εποχής και εθνικής προέλευ

σης, κάτι μάλλον ασυνήθιστο την εποχή εκείνη. Τη συγκομιδή αυτή

παρουσίασε σε σειρά δημοσιευμάτων του κατά τα επόμενα έτη l9. Το

ενδιαΦέρον του συγκέντρωσαν κατ' αρχήν οι διάσπαρτες αρχαίες, βυζα

ντινές, οθωμανικές και εβρα'ίκές επιγραΦές που ειδε στον οικισμό, ορι

σμένες από τις οποίες έχουν σήμερα χαθεΙ Στη θέση του σημερινού

Γυμνασίου σχεδίασε τα ερείπια ενός μεγάλου βυζαντινού ναού, τα οποία

απέδωσε σε εκκλησία αφιερωμένη στον Άγιο Ηρωδίωνα 20 , τον απόστολο

που κήρυξε τον 10 αι. μΧ. τον χριστιανισμό στην Υπάτη και μαρτύρησε

εδώ. Επρόκειτο για ένα μεγάλων διαστάσεων κτίσμα, μεταβατικού τύπου

ως προς την αρχιτεκτονική του, με εγκάρσιο κλίτος και τρεις ημικυκλικές

αψιδες στο ιερό. Οι μετρήσεις και το σχέδιο που έκανε ο Γιαννόπουλος

είναι ιδιαίτερα πολύτιμα, δεδομένου ότι όταν ο ιδιος επισκέΦθηκε ξανά

την Υπάτη το 1913, τα ερείπια αυτού του σημαντικού καθώς φαίνεται

μνημείου είχαν εξαφανιστεί ΙI • Την προσοχή του κέντρισαν επίσης τα διά~

17. Ν.Ι. Γιαννόπουλος, «Η Υπάτη κατά την αρχαιότητα», Αρμονία Α' (1900) 635
636. Την ίδια κατάσταση συνάντησε στην Υπάτη ο Yyes Bequignon το 1927, ο οποίος

σημειώνειχαρακτηριστικά: «Les a1ltiqujres S01l1, a ΗΥραιί, aωsί peu rι:spectees qu' a !Amίφ>

(γ: Beqιύgnon, La vallee du Spercheios des oιigins αιι /Ve siecle. Etιιdes d' aπ:heologie et de
lOpographie, Paris 1937, 311).

18. Γιαννόπουλος, «Η Υπάτη κατά την αρχαιότητα», ό.π., 636.
19. Ν.1. Γιαννό."tOυλος, ..Η Υπάτη κατά την αρχαιότητα», ό.Π., 635-636. Ο ίδιος,

«Αρχαιολογήματα Υπάτης». Φιλολογικ6ς Σύλλογος Παρνασσ6ς. Επετηρίς ΣΤ' (1902)
247-253. ο ίδιος, «Υπάτη. Νέαι Πάτρα!», Δ/ΕΞ 7 (1910) 441-458.

20. Γιαννόπουλος, «Η Υπάτη κατά την αρχαιότητα», ό.π., 636. Στα ερείπια του ναού

αυτού είχε πραγματοποιtισειπρώτος μετρήσεις ο Λαμπάκης, τις οπο(ξς όμως δεν δημοσί

ευσε.

21. Ν.Ι. Γιαννόπουλος, ..Υπάτη. Νέαι Πάτρα!», ό.π" 442, εικ. 1. Η καταστροΦή ολο

κληρώθηκε την εποχή της Δικτατορως, όταν ανεγέρθψ-.ε στο χώρο το σημερινό Γυμνάσιο

Υπάτης. Με βάση το σχέδιο του Γιαννόπουλου, ο Δ. Πάλλας εmχε(ρησε μία αποτ(μηση

της αρχιτεκτονικής του μνημεΙου (Δ. 1. Πάλλας, ..Η εκκλησω του Αγίου Ηρωδίωνος στην

Υπάτη», Aντωwρoν Πνευματικ6ν. Τιμητικ6ς τ6μος στον καθηγητή Γεράσιμο Κονίδαρη,

Αθήναι 1981,252-277). Ο Π. Βοκοτόπουλοςέχει διατυπώσειτην υπόθεση ότι το χαμένο
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παρτα. πολυάριθμα δείγματα γλυπτικής που είδε: «Πολλά γλυπrά χρι

σ ιανικής τέχνης άξια λ6Υου παρετηρήσαμεν τω 1897 εν Υπάτη, ως έΦε
:;Τρος. Δέον ταύτα να συλλεχθώσι και μελετηθώσι δεόντως υπό των βυζα
τινολΟΥούντων, πριν ή καταστραΦώσιν υπό αμαθών κτιστών>"Ώ.

v Ως αρχαιολόγος του θεσσαλικού κατα βάσιν χώρου, ο Γιαννόπουλος
έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την όμορη προς τη Μαγνησία ανατολική

Φθιώτιδα. Πολύτιμα είναι τα στοιχεία που κατέγραψε το 1901 στην

περιοχή της Πελασγία ς23. Στο ύψωμα της αρχαίας Λάρισας Κρεμαστής,

όπου άκμασε η βυζαντινή Γαρδικία, εmσήμανε ερειπωμένους ναούς,

μεταξύ των οποίων και μία «Φραγκοκκλησιά», mθανώς μνημείο της φρα

γκικής ή ενετικής κατοχής της μεσαιωνικής πόλης. Η εν λόγω Φραγκοκ

κλησιά σωζόταν το 1901 σε ύψος. αλλά όταν επανήλθε ο Γιαwόπουλος

το 1912 για να την φωτογραφήσει, βρήκε μόνον τα θεμέλιά της, αφού

bJας δήμαρχος της Πελασγ(ας γκρέμισε το κτ(σμα για να χρησιμοποιήσει

τις πέτρες του στην οικοδομή του σπιτιού του.

Εκτός από την Πελασγία και την παλιά Γαρδικία, ο Γιαwόπουλος

περιόδευσε επίσης σε ναούς των κοντινών χωριών Άγναντη, Γαβριάνη,

Μαχαλά (Κυπαρισσώνα), και στη μονή Άγίου Γεωργ(ου Μύλων. Σημα

ντική ήταν τέλος η συνεισφορά του στη δημοσίευση εγγράφων και την

αποκατάσταση των εmσκοm,κών καταλόγων της μητρόπολης των Νέων

Πατρών και των άλλων εmσκοπών της Φθιώτιδας14.

Στα (χνη των Φράγκων και των Κα1αλανών: WilIiam MilIer χαι

ΑnΙοnίο Rubio Υ LIuch

Την περΙΟδο που ο Γιαννόπουλος και ο Λαμπάκης περιηγούνται τη

Φθιώτιδα. δραστηριοποιούνταιδύο σημαντικοί ξένοι ερευνητές με κοινό

χρονολογικά αντικείμενο. την περίοδο της Φραγκοκρατίας. Ο πρώτος

ε(ναι ο William Miller. πολυγραΦότατος βρετανός ιστορικός του μεσαίω

να και του χώρου της ανατολικής Μεσογε(ου. Το 1908 εκδίδεται το έργο

αυτό μνημείο αυτό (σως αποτελούσε το πρότυπο για την ΠαναγΙα της Σκριπούς στη Βοι

ωτία, που χρovολογείται στο 873/4 (Π.Λ. Βοκοτόπουλος, Η εκκλησιαστική αρχιτεκτονι

1(ή ει; την Δυτικήν Στερεάν Ελλάδα και την ΉπειQoν, θεσσαλov(κη 1992 Ζ , ] 20,246).
22. Ν.Ι. Γιαwόπουλος, ~Aρχαιoλoγήματα Υπάτης», ό.π., 25]. Δυστυχώς,η περισυλ

λογή που υποδείκνυε ο Γιαwόπουλοςτο ]902, εκκρεμεί μέχρι σήμερα, με αποτέλεσμα
πολ/ό γλυπτό παλαιοχριστιανικώνκαι βυζαντινώνχρόνων να έχουν εντοιχιστείτα τελευ

ταία χρόνια σε εκκλησΙες της Υπάτη;, με τρόπο εντελώς αδόκιμο και Φθοροποιό για τα
{δια τα αντικεΙμενα.

23. Ν.Ι Γιαw6πουλος, «Η μεσαιωνική Φθιώτις και τα εν αυτή μνημεία», ΔΙΕΕ 8
(1922)7-18.

24. Βλ. ενδεικτικά Ν.1. Γιαννόπουλος, «Έγγραφα επισκοπής θαυμακού», ΔΙΕΕ 10
ι 1928) 10] -1] 8. Ο ίδιος. «Επισκοπικοί κατόλογοι θεσσαλΙας",. Φιλολογικός Σύλλογος
Παρνασσός. Eπετηρiς ΙΑ' (1915) 172-22].
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του The Latins in rhe Levant. Α Histor:y 0/ Frankish Greece (/204-/566)'1.1, η
αξία του οποίου δηλώνεται από το γεγονός ότι σχεδόν αμέσως μεταφρά

στηκε στα ελληνικά και εξακολουθεί να ανατυπώνεται μέχρι και σήμερα.

Στις σελίδες του διαγράφεται πλήρως η ιστορία της λατινοκρατούμενης

Φθιώτιδας, με πολλές. ανέκδοτες ως τότε αρχειακές μαρτυρίες και με

συχνές αναφορές στα μνημεία της της περιόδου αυτής. Τον ίδιο χρόνο

δημοσιεύεται στο Jouma! of HeIIeηic Studies η μελέτη του Miller Τhe

Marquisare ΟΙ BoudonitzaΊt>, στην οποία εξετάζεται η πολυκύμαντη ιστορία

του μικρού αλλά μακρόβιου κρατιδίου και του κάστρου του, που σώζε

ται στη σημερινή Μενδενίτσα.

Εξίσου σημαντική, αν και mo εξειδικευμένη, υπήρξε η συμβολή ενός

καταλανού ιστορικού και φιλέλληνα από τη Βαρκελώνη, του Αοtoοίο

Rubio Υ LIuch. ο οποίος είχε αφιερωθεί στην έρευνα της καταλανικής

παρουσίας στην ανατολική Μεσόγειο!7. Ο Lluch πραγματοποίησε σημα

ντικές έρευνες στα αρχεία της Βαρκελώνης, της Βενετίας και του Παλέρ

μου, χάρις στις οποίες φωτίστηκαν πολλές και άγνωστες πτυχές της δρά

σης των Καταλανών στον ελλαδικό χώρο. και ιδιαίτερα της ζωής του

καταλανικού δουκάτου των Αθηνών και των Νέων Πατρών (Ι 3 Ι 9-1390).
Ο καταλανός ερευνητής ταξίδεψε στην Ελλάδα προκειμένου να εντοπί

σει ίχνη της παρουσίας των ομογενών του μέσα στα παλαιά όρια του δου

κάτου. Το 1909 εmσκέΦθηκε την Υπάτη και τη Λαμία, στις οποίες αφιέ

ρωσε από ένα κεφάλαιο στο έργο του για τα καταλανικά κάστρα της

Ελλάδας, το οποίο μεταφράστηκε σχεδόν αμέσως, το 1912, στα ελληνι

κά1!. Δεν μπόρεσε ωστόσο να εντοπίσει την αταύτιστη ακόμη τότε θέση

του Σιδερόκαστρου, ενός σπουδαίου πυρήνα της καταλανικής παρουσίας

στην περιοχή, το οποίο αναγνωρίστηκε αργότερα στο επιβλητικό ύψωμα

του κάστρου της Ωριάς ή Κούβελου, κοντά στο πέρασμα του Μπράλου 19 .

Σύμφωνα με τον Γιαννόπουλο, η έρευνα του Lluch δεν επεκτάθηκε βορει

ότερα, διότι αρρώστησε από ελώδη πυρετό και αναγκάστηκε να επιστρέ

ψει στην Αθήνα και από εκεί στην Ισπανία)). Τα κείμενά του για την

περιοχή παραμένουν και σήμερα ιδιαίτερα πολύτιμα, χάρις στον πλούτο

των ανέκδοτων αρχειακών στοιχείων που καταθέτει σε αυτά, ωστόσο

από αρχαιολογικής πλευράς υστερούν, καθώς ο ερευνητής είχε την τάση

να αποδίδει τις οχυρώσεις της Υπάτης και της Λαμίας στους Καταλα-

25. W. Mil1er. The Lαιins in the Levαnt. Α Hisιo!j' ο/ Frαnkish Greece (1204-1566),
London 1908.

26. W. Miller. «The MarquisaIe of Boιιdonitza» (1204-] 4]4). JHS 28 (1908) 234-249.
27. Για μία σύνοψη της δράσης του Uuch βλ. Eu. Ayensa. «Αηιοηί Rubio i Uuch. ο πρω

τοπόρος». Υπάτη τεύχ. 51 (Δεκέμβριος 2007) 37-39.
28. Α. Ρουβιό υ Λιούκ, Περί των καταλανικών φροvρίωv της ηπειρωτικής Ελλάδος,

Μετάφρ. Γ. Ν. Μαυράκη. εν Αθήναις] 9] 2.
29. Γ. Κόλιας. «Σιδερόκαστρον», ΕΕΒΣ Γ (1933) 72-82.
30. Γιαννόπουλο;. «Η μεσαιωνική ΦΟιώτις». ό.π.. 5.
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νους, χωρίς να στηρίζει τη χρονολόγηση αυτή σε ασφαλή αρχαιολογικά

τεκμήρια.
Την ίδια εποχή, το 1907. δημοσιεύτηκε καιη Φθιώτις του Ιωάννη Βορ·

τσέλαJI. η πρώτη μονογραφία για την ιστορική εξέλιξη της περιοχής, στην

οποία όμως δεν περιλαμβάνονται στοιχεία πρωτογενούς αρχαιολογικής

έρευνας.

Η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων

Εν τω μεταξύ οι βυζαντινές σπουδές κέρδιζαν σταδιακά έδαφος και

παράλληλα αυξανόταν το ενδιαφέρον για την προστασία των βυζαντι

νών μνημείων στην Ελλάδα. Το 1908 δημιουργείται για πρώτη φορά στο

Υπουργείο Εκκλησιαστικών και Δημοσίας Εκπαιδεύσεως. όπου υπαγό

ταν τότε η Αρχαιολογική Υπηρεσία. θέση Εφόρου Χριστιανικών και

Μεσαιωνικών Αρχαιοτήτων. την οπο(α καταλαμβάνει μετά από διαγωνι

σμό ο Αδαμάντιος Αδαμαντίου. Πρόσωπο που συγκεντρώνει τα πυρά

των νεωτέρων μεσαιωνολόγων, ο Αδαμαντίου μεταπηδά το 1912 στην

νεοσυσταθείσα, πρώτη έδρα βυζαντινής αρχαιολογίας και τέχνης στο

Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Το 1915 αναδεικνύεται μετά από διαγωνισμό ως νέος έφορος ο Γεώρ

γιος Σωτηρίου. εξέχουσα προσωπικότητα των ελληνικών βυζαντινών

σπoυδών Jι • ΤΟ 1916. ο Σωτηρίου πραγματοποιεί μία μεγάλη περιοδεία

στην ανατολική Στερεά Ελλάδα, στα πλαίσια της οπο(ας έρχεται για

πρώτη μάλλον φορά στη Φθιώτιδα. Καρπός του ταξιδιού αυτού ήταν η

επισήμανση των άγνωστων μέχρι τότε βυζαντινών γλυπτών που είχαν

διασωθεί σε μία ερει.πωμένη εκκλησία στα Αλεπόσπιτα J3 . στους πρόποδες

της Οίτης, τα οποία χαρακτηρίζονται ως ένα από τα σημαντικότερα

σύνολα αρχιτεκτονικής γλυπτικής του 120υ αι. στη Στερεά Ελλάδα-Μ. Ο

Σωτηρίου επισκέΦθηκε και την Υπάτη, στην οποία φαίνεται πως εντυπω

σιάστηκε από το πλήθος των χριστιανικών γλυπτών και επιγραΦών που

είδε στον οικισμό. με σημαντικότερη την επιγραΦή του βυζαντινού αξιω

ματούχου Δημητρίου του ΚατακαλώνJ~.

31. ι.Γ. Βορτοέλας. Φθιώτις. η πeoς Νότον της Όθρυος. ήτοι απάνθισμα ιστορικών

και γεωγραΦικών ειδήσεων απ6 των αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι των καθ' ημάς. εν Αθή

ναις1907.

32. Δ. Κωνστάντιος, «Γεώργιος Σωτηρίου: υπέρ Έθνους, θρησκείαςκαιEm.στήμης».

στο Από τη Χριστιανική Συλλογή στο Βυξαντινό Μουσείο (ό.π.), 64-76.
33. [Σπ.Π. Λάμπρος], «Ειδήσεις». ΝΕ 13 (1916) 374.
34. Σ. Βογιατζής, «ο γλυπτός διόκοσμος του ναού ΜεταμορΦώσεως του Σωτήρος στα

Αλεπόσπιτα Λαμιας», ΔΧΑΕ περ. Δ', τ. ΚΖ' (2006),101-114, όπου αναλυτική βιβλιο
ΥραφΙα.

35. [Σπ.Π. Λάμπρος], «Ειδ11σεις», ό.π. Η εmγραΦή του Κατακαλών επανεντοιχ(στη

κε πριν από λiγα χρόνια στην είσοδο του ναού του Αγίου Νικολάου γπάτης.
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Ο Ανασιάσιο; Οιιλάνδος:,

χ~\lφαία π(lοσωπιχότητα

τη; ελληνιχή; αιιχαιολογία;

χαι ανασχαΦέα; - μεταξiι

πολλών άλλων μνημείων- τη;

βασιλική; των Δαφνουσίων

Λοκιιών στην Αιικίτσα (Β. Χ.

Πετ(lάχος:, Η cv Αθήναις

Αρχαιολογική EταιρE'fα. Η

ιtΠOρία των J50 χρόνων

πις. ]837.]987, 302, οχ.

Ι 53).

Οι ΠQώ'ιει; συστηματικέι;ανασκαφές;βυζαντινώνμνημείων

Παρά το ελπιδοΦόροαυτό ξεκίνημα,τα βυζαντινά μνημε(α της περιο

χής θα εξακολουθήσουννα αντιμετωπίζονταιως υποδεέστερακαι ήσσo~

νος σημασ(αςσε σχέση με τα αρχαία. Το Ι9Ι 1, αποστολή της Αμερικανι

κής Αρχαιολογικής Σχολής αρχίζει την ανασκαφική έρευνα της αρχα(ας

πόλης των Αλών, στο σημερινό Θεολόγο. Ανάμεσα στα ευρήματα των

πρώτων ανασκαφικών περιόδων είναι μία παλαιοχριστιανική βασιλική:J6

και ένα λουτρό του 40υ σι. μΧ.)1 Θα χρειαστεί να περάσουν σχεδόν 80
χρόνια για να γίνει η βασιλική αντικείμενο συστηματικής έρευνας~, με

σπουδαία αποτελέσματα. αλλά εν τω μεταξύ. κατά τα πρώτα έτη της

ανασκαΦής, μέρος της καταστράφηκε στην προσπάθεια να διερευνηθεί η

ύπαρξη αρχαιότερων στρωμάτων σε μεγαλύτερο βάθος.

Η αναδρομή στην ιστορία της έρευνας

τερματΙζεται στην πρώτη συστηματική ανα~

σκαφική ~ρευνα χριστιανικού μνημείου της

Φθιώτιδας, που πραγματοποιήθηκε το 1929.
Τον Οκτώβριο του προηγούμενου έτους, του

1928, γηγενε(ς ανακάλυψαν και έσκαψαν εν

μέρει τα ερείπια μιας παλαιοχριστιανικής

βασιλικής στην Αρκίτσα. Το εύρημα έγινε

γνωστό και τον Φεβρουάριο και Μάρτιο του

1929 διεξήγαγε συστηματική ανασκαΦή στο

μνημείο ο εκ των κορυΦών της βυζαντινής

αρχαιολογίας στην Ελλάδα Αναστάσιος

Ορλάνδος39, καθηγητής τότε στο Εθνικό

Μετσόβειο Πολυτεχνείο. Ο Ορλάνδος μελέ

τησε τη βασιλική και δημοσίευσε σχέδια και

αναπαραστάσεις του εσωτερικού της, από τα

πρώτα του είδους που παρουσιάστηκαν για

βυζαντινά μνημεία της Ελλάδας. Με τη

δηιroσίευσή του. το μνημείο καθιερώθηκε να

ονομάζεται βασιλική των Δαφνουσίων

Λοκρών στην ΑρκΙτσα, και δίπλα του διέρχε·

ται σήμερα η Εθνική Οδός Αθηνών-Λαμίας.

Το ίδιο έτος -πιθανώς στη διάρκεια της

36. A.L. Walker-H. GoJdman. «Report οη Ε;ο;caιιaιiοηs al Halai ofLokris,.. AJA 19 (1915)
418-437, passim.

37. Η. Goldman. ",The Acropolis of tιalai"., Hesperia 9 (1940),432.
38. J. Coleman. «HaJai; The 1992-1994 FieJd Seasons,.. Hιosperia68 (1999) 313-324.
39. Α. OrJandos. ",Une basiJique Ρaleochreιienne en Locride".. ΒΥΖωιιίοι/ 5 (1929-1930)

207-228. ρl. 31-36. Ο Ορλάνδος ερεiινφε τον κ\lρίως ναό' η πλήρης αποκάλυψη του
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αφη'ς στην Αρκίτσα- ο Ορλάνδος επεσήμανε ένα άγνωστο βυζα-
:νασκ "ΓλέΕ'

'μνημείσμεταξύτωνχωριωνΑγναντηκαι ο μι. προκειτογιατην
ντινο " λ" ,

λ σία του Ταξιάρχη, η οποια ΟΠα/ς εγοταν ειχε καταρρευσει στο σπ-

,κκη Α' , Φ'δ 'θ
'ο, της Αταλάντης του 1894. πο την καταστρο η ιασω ηκε το μαρ-

Ι, ινο τέμπλο του ναού, ένα σημαντικό δείγμα βυζαντινής γλυmικής, το
μαπο

ρ

ίο ""λέτησε και δημοσίευσε τον ίδιο χρόνο ο Ορλάνδος. με λεmομε
ο ι- ά .ιο
ρεΙς σχεδιαστικές αναπαραστ σεις .

Συνοψίζοντας, η μελέτη των βυζαντινών μνημείων της Φθιώτιδας

(ναι αντιπροσωπευτική της πορείας των βυζαντινών σπουδών και της

~ριμνας για τα μνημεία αυτά στην Ελλάδα. Στο ξεκίνημά της, ο ζήλος
των πρώτων ερευνητών του μεσαιωνικού παρελθόντος συνυπήρξε με

καταστροφές μνημείων -κάποιες μάλιστα στο όνομα της κλασικής αρχαι

ότητας. Χρειάστηκαν πολλές προσπάθειες ώστε να γίνει κανόνας η αυτο

νσητη αρχή ότι όλα τα μνημεία του παρελθόντος χρήζουν της ίδιας προ

σοχής. Χάρη στη συμβολή των πρώτων ερευνητών. που με πολλή συντο

μία περιγράφηκε εδώ, υπάρχει σήμερα μια πολύτιμη παρακαταθήκη μνη

μείων και τεκμηρίων για τη βυζαντινή Φθιώτιδα.

Λαμία. Ιανουάριος 2008

συγκροτήματος της βασιλικής έγινε το ]995-] 996 α."tό την 7η εφορεkt Βυζαντινών

Αρχαιοτήτων.υπό τη διεύθυνσητης αρχαιολόγου Β. ΣυΟιακάκη-Κριτσιμάλλη(Β. Συθια

κάκη.Κριτσιμάλλη...Ανασκαφική έρευνα στον περιβάλλοντα χώρο της βασιλικής των

Δαφνουσ1ωνΛοκρώνΦθιώτιδας».Το ΈΡΥΟ των εφoρεtώνΑρχαιοτήτωντου και Νεωτέ

ρων Μνημείωντου ΥΠ.ΠΟ. στη ΘεσσαλΙακαι την ευρύτερηπεριοχή της (/990-/998). / η
Ε1Uσtημονική Συνάντηση (Βόλος, Μάιος] 998), Βόλος 2000, 235-244. Μ. Βλαχάκη - Β.

ΣυΟιακάκη-Κριτσιμ6:λλη, «Κτιριακά λείψανα στα ΝΔ. της βασιλικής των Δαφνουσίων:

πρώτη παρουσ(αση των ωωτελεσμάτων της ανασκαφικής έρευνας», ΑρχαιολΟΥικό ΈΡΥΟ

θεσσαλlας και Στερεάς Ελλάδας Ι (2003), IJ, ] ] ]9-] ]29.).
40. Α.Κ. Ορλάνδος....Ο Ταξιάρχης της Λοκρίδος», ΕΕΒΣ ΣΤ' (1929) 355-368. Ο

Θρλάνδος χρονολόγησε το τέμ...-rλO του Ταξιάρχη στα τέλη του] 30υ-αρχές του 140υ αι.·
Jf{Iόσφατα, η Β. ΣυΟιακάκη-Κριτσιμάλλη δημοσίευσε νέα μελέτη για το τέμ...-rλO. στην

οποία αναθεωρείτη χρονολόγησητου Ορλάνδου, αναγνωρΙζονταςσε αυτό δύο χρονολο
~ές Φάσεις, του] 20υ και του τέλους του] 30υ-αρχών του ]40υ αι. (Β. ΣυΟιακάκη-Κρι

τσιμά,λη, «Νεότερες παρατηρήσεις για το μαρμάρινο τέμπλο του Ταξιάρχη ΛοκρΙδας»,
ΔΧΛΕπερ.Δ',τ. ΚΖ'(2006), ]25-]36.).
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SUMMARY

GeΟΓgίοsPallis
The Search and the Study οΙ the Byzantine Monuments οΙ Phthiotis.
The Beginning and the First Contributions (1884-1929).

The numerous monuments οι the Early ChrisIian aηd Byzaηtiηe era and the
Latin ruIe that exist ίη modem Phthiotis, proνide important evidence [or the his
torίcal evoIution of the area durίng the Middle Ages. The search and the sιudy

of Ihese moηumeηIs begaη jusI ίη the iast decades of the Ι 9th century aηd made
its first steps together with the birιh of Byzantine studies ίη Greece.

The starting ροίηι is fouηd ίη Lokris, aI the aηcieηt saηcιuary of Athena
Kraηaia ηear modem EIateia. Ρίeπe Paris of the Freηch ArchaeoIogicaI School
of Athens. the first excavator of the site. destroyed ίη ]884 the ruins of a chrίs

tian church that had been built over the Iemple, ίη order ιο reach the ancieηt stra
ta. Αη inscribed stone with a text related to the miracle of Chrίst at the Μaπίage

of Kana was found during Ihe demoliIion; Charles Diehl and Spyridoη Lambros
tried ΙΟ solve the mystery of the authenticity of the so-caIIed "Cana Stone".
studying for the first time the medieval history of Phthiotis.

Georgios Lambakis. co-founder of the Christian Archaeology SocieIY aηd the
future Byzantine Museum of Athens, made the first of his five journeys ίη

Phthiotis ίη 1896. Apan from recordings of moηumeηIs.he took Ihe firsI phoIo
graphs of ByzaηIineantiquities at the city of Lamia. Lambakis was foIiowed by
Nikolaos Giannopoulos, a senior figure of thessalian archaeology, who came
here a year later. His long Iopographic aηd epigraphic search ίη the area was
recorded ίη ηumerous arιicles and papers.

The flourίshmentof medieval studies ίη Europe sσon directed the aιtention of
scholars ιο the long ρeriod of the Frankish occupation of Greek laηds. William
Miller. the author of the famous Τhe l..atίns ίπ Ihe Levαnt, dedicated a study to
the MarquisaIe of Bαloηilsa (mαlem Mendeηilsa),aηd Αηιοηίο Rubio Υ Lluch
focused οη the history of the cast1es of Neopatrίa (Hypati), Zitouni (Lamia) and
Siderokastro under the Catalan rule.

Ιη 1911 the American Schσol of CΙassical Sιudies at Athens set υρ the exca
vations of the ancient city of Halai at modern Theologos, that goes οη till tαlay.

Little attention was paid 10 Ihe early Christiaη basilica that was uncovered wilh
ίη the ancient walIs. Few years later. ίη 1916, Georgios Soteriou was the first
Ephor (supervisor) of Byzantine AnIiquities who visited Phthiotis. The
Byzantine scu1pιures from Alepospita, aI the fσot of mount Οίιί, were his most
significant investigation ίη the area.

At last. ίη 1929 tσok place Ihe firsI systematic excavaIion of a ByzanIine
monument ίη Phthiotis. Anastasios Orlandos brought to light the ruins of the
Early Christian basilica of Daphηousioi Lokroi. near Arkitsa. and published a
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ιudy for Ihe monumenI. wiIh restoration plans. Ιη Ihe same year. he found the
s mains οΙ a remarkable ByzanIine marble screen ίη the ruins ot' Ihe church οΓ
ro d.
Taxiarchis near Ihc viΙΙage Agnan ι,

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣΗΜΕΙΩΜΑ

Γεwήθηκε στην Αθήνα το Ι 974. Έλαβε πτυχίο αρχαι

ολογίας από το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας της

Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών

(1998) και μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης από το

ίδιο Τμήμα (2002). με θέμα διπλωματικής εργασίας την

Αρχιτεκτονική γλυπτική στην Πελοπόννησο κατά τον

120 αιώνα, Το εργαστήριο της Σαμαρίνας, Το 2007
έλαβε τον τίτλο του Διδάκτορος Βυζαντινής Αρχαιο

λογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών. με θέμα διατριβής

την ΤοπογραΦία του αθηνα'ίκού πεδίου κατά τη μεταβυζαντινή περίοδο,

Οικισμοί. οδικό δίκτυο και μνημεία (εκδόδηκε το 2009 από το Κέντρο

Βυζαντινών ερευνών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης),

Εργάστηκε ως έκτακτος αρχαιολόγος σε ανασκαφικές εργασίες και

καταγραφές στην Απική. τη Νάξο και την Κω. Το 2005 εισήλθε κατόπιν

εξετάσεων στην Αρχαιολογική γπηρεσία και από το 2006 εργάζεται στην

24η εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων στη Λαμία. Έχει λάβει μέρος σε

επιστημονικά συνέδρια και έχει δημοσιεύσει μελέτες κυρίως για θέματα

γλυπτικής της μέσης βυζαντινής περιόδου και μνημειακής τοπογραΦίας,

Από το 2004 συμμετέχει στην αρχαιολογική έρευνα του ενετικού Επάνω

Κάστρου της Ανδρου, που διευθύνει η επ. καθηγήτρια του Πανεπιστημί

ου Αθηνών Ε, Δεληγιάwη-Δωρή,
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Γεωργίου Ευαγγελία

Αρχαιολόγος

θΕΜΑ

«,,<θεοί και ήρωες στην κοιλάδα του Σπερχειού»»

Η
εύφορη κοιλάδα του Σπερχειού ποταμού αποτελούσε μέρος του

μυθικού βασιλείου του Αχιλλέα. Μυθολογικοί συμβολισμοί και

ιστορικά στοιχεία, τα οποία αντλούμε από αρχαίες mιγές, Φιλολογικές και

εmγραφικές, συνθέτουν τον ιδιαίτερο χαρακτήρα της περιοχής. Σπου

δαία mιγή πληροφοριών στέκουν τα νομίσματα, αργυρά και χαλκά, που

εκδίδονται από τις πόλεις, καθώς σε αυτά αποτυπώνονται στοιχεία που

βοηθούν στην έρευνα της αρχαίας κοινωνίας, της οικονομίας και της

θρησκείας.

Στο πλαίσιο αυτό η παρούσα εργασία στοχεύει κατ' αρχήν να κατα

γραφεί ο θρησκευτικός χαρακτήρας της περιοχής μέσα από την παρου

σίαση των θεοτήτων και των ηρώων, όπως αποτυπώθηκαν στα νομίσμα

τα, που εκδόθηκαν από τις πόλεις και τα έθνη, που επιχωρίαζαν στην κοι

λάδα του Σπερχειού. Η εικονογραφική αυτή προσέγγιση οδηγεί σε ένα

κύκλο προβληματισμών, καθώς νέα στοιχεία υποδεικνύουν μια νέα πτυχή

για τις λατρείες στην περιοχή.

(Δεν στάλθηκε η σχετική εισήγηση)
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Αριστέα Παπασταθοπούλου

Αρχαιολόγος ΙΔ' Ε.Κ.Π.Α.

θΕΜΑ

«Αλαβάστρινες πυξίδες από τα νεκτ(tOταφεία της αρχαίας Λαμίας»

Η
αρχαία πόλη της Λαμίας, εν μέσω σημαvιικών ιστορικών γεγο

νότων, γνώρισε τη μεγαλύτερη ακμή της κατά το β' μισό του

4ου και στη διάρκεια του 30υ αι. π.Χ. Η ανάπτυξη της πόλης δεν αντι·

κατοπτρίζεται μόνο στην πολεοδομική οργάνωση και επέκτασή της.

Μαρτυρείται εμμέσως και από άλλες εκΦάνσεις του υλικού πολιτισμού

της, όπως, μεταξύ άλλων, και από τα πλούσια κτερίσματα που αρκετά

σνχνά συνοδεύουν τις ταΦές της ίδιας περιόδου.

Κατά τις τελευταίες δεκαετίες, στο πλαίσιο της σωστικής ανασκαφι

κής έρευνας της ΙΔ' ΕΦορείας Προίστορικών και Κλασικών Αρχαιοτή

των Φθιώτιδας στις περιοχές της σύγχρονης Λαμίας όπου εντοπίζονται

τα νεκροταφε(α της αρχαίας πόληςl αποκαλύΦθηκε και ανασκάφηκε

μεγάλος αριθμός αρχαίων τάφων, μεταξύ των οποίων αρκετοί περιείχαν

σημαντικό αριθμό κτερισμάτων. Εκτός από τα πολυάριθμα συνήθη κτε

ρίσματα, την εικόνα του πλούτου των τάφων αυτών ενισχύει κυρίως η

εύρεση ασυνήθιστων ή και σπάνιων αντικειμένων στο εσωτερικό τους.

Μία κατηγορ(α τέτοιων σπάνιων αντικειμένων, λόγω κυρίως του υλικού

κατασκευής τους, συγκροτούν και οι αλαβάστρινες πυξίδες.

Πυξίδα ονομαζόταν στην αρχαιότητα κάθε κιβωτίδιο με πώμα. ανε

ξαρτήτως του σχήματός του, το οποίο χρησίμευε για τη Φύλαξη ποικίλων

αντικειμένων, όπως καλλυντικών, κοσμημάτων, τιμαλφών, βοτάνων ή

και φαρμάκων. Επειδή, ωστόσο, στις περισσότερες περιπτώσεις οι πυξί

δες εντοπίζονται σε τάφους γυναικών, είναι ενδεχόμενο αυτές να χρησι

μοποιούνταν κυρίως ως κοσμηματοθήκες ή για την τοποθέτηση ψιμυ

θίων. Η λέξη πυξίδα ετυμολογείται από την ονομασία του φυτού πυξός,

επιστημονικά ΒΟύξος η αειθαλής. Υποδεικνύεται έτσι ότι το συνηθέστε

ρο υλικό κατασκευής των αρχαίων πυξίδων ήταν το ξύλο. Βεβαίως, λόγω

της Φθαρτότητας του υλικού αυτού, δεν έχουν σωθεί ξύλινες πυξίδες από

την αρχαιότητα. Αντίθετα, συνήθης είναι η εύρεση πυξίδων κατασκευα

σμένων από μη Φθαρτά υλικά, όπως είναι ο πηλός, ο λίθος. τα μέταλλα

και το γυαλί.

Ι. Τα νεκροταφε(α της αρχα(ας Λαμίας βρ(οχονταν εκτός των τειχών της και στην

ΚΕΡΙΦέρεια του πολεοδομικού ιστού της. Όπως αποδεικνύεται ανασκαφικά, υπηρχε ένα

Yf:κροταφεw στα βόρεια της πόλης, ένα στη νοτωανατολική και ένα στη νοτιοδυτική
ιWυρά της.
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Πυξίδες κατασκευάζονται στον αιγαιακό χώρο σε διάφορες περιό

δους, χωρίς σημαντικές διαΦΟΡΟΠΟΙΙ1σεις ως προς τα βασικά χαρακτηρι

στικά του σχήματος τους. Οι λίθινες πυξίδες είναι οι πρωιμότερες γνω

στές πυξίδες. Αυτές εμ-Φανίζονται στις Κυκλάδες κατά την Πρωτοκυ

κλαδική περίοδοΙ και χαρακτηρίζονται πηνιόσχημες, επειδή το σχήμα

τους θυμίζει πηνίο. Στην Κρήτη, ήδη από την Πρωτομι.νωική περίοδο

εμφανίζονται επίσης λίθινες3 αΜά και αλαβάστρινες πuξιδες. Όπως θα

δούμε στη συνέχεια, η εύρεση αλαβάστρινων πυξίδων στην Κρήτη δεν

είναι τυχαία. Από την άλλη πλευρά, τόσο οι μαρμάρινες, όσο και οι αλα

βάστρινες πυξίδες είναι σπάνια αντικείμενα, λόγω της δυσκολίας στην

κατεργασία του υλικού κατασκευής τους, η οποία απαιτεί τεχνική εξειδί

κευση. Οι λίθινες πυξίδες της εποχής Χαλκού είχαν ενδεχομένως παρό

μοια χρήση με αυτή των υστερότερων πυξιδων.

ΑντΙΟετα από το λιθο, ο πηλός είναι το συνηθέστερο μη Φθαρτό υλικό

από το οποίο κατασκευάζονται πυξιδες κατά την αρχαιότητα. Η επιλογή

του υλικού αυτού προΦανώς οφειλόταν στο γεγονός ότι πηλός υπήρχε

παντού και ότι το πλάσιμό του δεν είχε τις δυ(J"ι!ολίες που παρουσίαζε η

κατεργασία του λίθου ή άλλων υλικών. Από την άλλη πλευρά, παρά τη

μικρή αξία του υλικού κατασκευής των πήλινων πυξιδων, αρκετά συχνά

αυτές κοσμούνταιτόσο περίτεχνα με γραπtή, εγχάρακτη, ανάγλυφη ή και

επίθετη διακόσμηση, ώστε αποτελούν πραγματικά κομψοτεχνήματα
4

•

Πήλινες πυξίδες εμφανίζονταιστον ελλαδικό χώρο σχεδόν παράλληλα με

τις λίθινες~. Συχνότερη, ωστόσο, γίνεται η χρήση τους κατά τους ιστορι

κούς χρόνους και μάλιστα κατά την Κλασική και Ελληνιστική περίοδο.

Αν και κατά τις περιόδους αυτές το σχήμα των πυξιδων παραμένει σε

γενικές γραμμές το ίδιο ως προς τα βασικά χαρακτηριστικά του, υπάρ

χουν ορισμένες λεπτομέρειες που διαφοροποιούνται, όπως, για :παρά

δειγμα, το ύψος του κυλινδρικού σώματος, το έξεργο της περιΦέρειας της

βάσης και του πώματος, το σχήμα της ανώτερης επιψάνειας του πώματος

και της κομβιόσχημης λαβής, όταν αυτή υΦίσταται. Επίσης, το πώμα των

πήλινων πυξίδων σε ορισμένες περιπτώσεις αποκτά αρκετό ύψος. Συγκε

κριμένα, δεν αποτελείται πλέον μόνο από το τμήμα που στηρίζεται στην

2. Χρ. Ντούμας. Πρωτοκυκλαδικός Πολιτωμός. [στoρlα. του Ελληνικού Έθνους.

Τόμος Α'. Προίστορ(α και Πρωτο'ίστορία. Η εποχή του Χαλκού στην Ελ/άδα. 0.103.
3. Νικ. Πλάτων. Προανακτορικός Μινωικός Πολιτισμός. 6.π.. σ. ]14.
4. 'Εξοχα παραδείγματα αποτελούν οι πυξίδες στα ΑΜ 8]. 1966, Β. SchIorb

Viemeisel. Eridanos-Nekropole. σ. 74. πiν. 48. αρ. 1.5.3.5, (10 f.UOό 40υ αι. π.Χ.). και

Kαλ/ιό1Πj Παπαγγελή. Ελευσίνα. ο αρχαιολογικός χώρος και το Μουσείο. Αθήνα 2002:
ερυθρόμορφες πυξίδες του 50υ αι. π. Χ. από τάφους του δυτικού νεκροταφείου, σ. 310
311.

5. Πήλινο παράδειγμα πηνιόσχημης πυξίδας της Πρωτοκυκλαδικής rI περιόδου απο

τελεί 11 πυξίδα από το νεκροταφείο της Χαλανδριανής της Σύρου. r. Παπαθανασόπου

λou. Εθνικό Aρχαwλoγικ6 Μουσείο. Νεολιθικά Κυκλαδικά. Αθήνα 1981. σ. 163, εικ.

84,85.
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Φέρεια του χείλους του κάτω μέρους του αγγείου αλλά και από ένα
ιreρι ", λ' δ ' ,
άθετο κυλινδρικό τμημα, το οποιο ειναι μεγα υτερο σε ιαμετρο απο το

χ 'λ'λινδρικό σώμα του αγγειου και το κα υπτει".

κυ ΣUΥχρόνως με τις πήλινες πυξίδες χρησιμοποιούνται κατά το ίδιο διά
σιημα μεταλλικές και γυάλινες πυξίδες. Περισσότερο συνήθεις είναι οι

μεταλλικές, οι οποίες κατασκευάζονται κυριως από χαλκό 11 μόλυβδο7,

και σπανιότερες είναι οι γυάλινες πυξίδες!, m.θανώς λόγω του εύθραυ

στου υλικού τους αλλά και της διαΦάνειάς του, η οποία αποκάλυπτε το

περιεχόμενο τους.

Κατά την Κλασική και Ελληνιστική περίοδο εμφανίζονται και πάλι

λ(θινες πυξίδες. Αυτές κατασκευάζονται από λευκό μάρμαρο και από

αλάβαστρο, Το αλάβαστρο έδινε την εντύπωση του μαρμάρου, ενώ,

παράλληλα, αποτελούσε εξωτικό υλικό. Η κατεργασία του αλάβαστρου

παρουσιάζει δυσκολίες, επειδή το υλικό αυτό είναι ιδιαιτέρως εύθραυστο

και ο γλύπτης έπρεπε να το κατεργάζεται με ιδιαίτερη προσοχή για να

μην ακυρωθεί η δουλειά του. Δεν είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε 10.0 από

τα δύο υλικά θεωρούταν πολυτιμότερο για την κατασκευή πυξίδων.

Ίσως και τα δύο να ήταν εξίσου πολύτιμα.

Το αλάβαστρο είναι ορυκτό, το οποίο χρησιμοποιήθηκε κατά την

αρχαιότητα για την κατασκευή αγγειων, κοσμημάτων και μικρών γλυ

πτών, Κατά τους κλασικούς και ελληνιστικούς χρόνους ο m.θανότερος

τόπος προέλευσήςτου είναι η Κρήτη,η οποία είναι πλούσια σε πετρώμα

τα αλάβαστρουκαι στην οποία η κατασκευήαλαβάστρινωναγγείωνείχε

μακραιωνη παράδοση.από την εποχή του Χαλκού και την γστερομινω

ϊκή περίοδο,όπως ήδη αναΦέρθηκε9 .

Μαρμάρινες και αλαβάστρινες πυξίδες Κλασικής και Ελληνιστικής

περιόδου είναιγνωστέςαπό αρκετές θέσεις,όπως η ΑθήναlO , η Νάξοςll,η

Δήλοςll,η Τροιζήναl ), η Κρήτηl~. Στην περιοχή της Φθιώτιδαςέχουν βρε-

6. Στ. Δροίιγου - Ι, Τουράτσογλου, Χρονολογημένα σύνολα ελληνιστικής κεραμικής

από Μακεδον(α, r Ελλ Κερ, Αθήναι 1994, σ. 134, :m.ν,73γ,δ" Κατερίνα Τζανακάκη, Ομά

δες κεραμικής από το νεκροταφείο της αρχα(ας Τάρρας, Ε' ΕλλΚερ, σ. 22. :m.v. 4α-β.
7, Παραδείγματα μολύβδινων πυξιδων βλ. στο Π. 1. Χατζηδάκης, Δήλος, Αθήνα

2003, σ. 276, εικ. 477,
8. Ministry ofCulture, PubIications ofIhe ArchaeoIogikon DelIion Νο 47, Glass vessels

ίιι OIIcietIt Greece, Athens 1992. γυάλινες πυξιδες σ. 95, αρ, 39,40.
9 Θ. Παπαδό1ΟΟυλος. Μυκηνα'ίκή Αχαι'α και Κρήτη, Πε.;τeαΥμένα του Δ' Διεθνούς

ΚρητολΟΥικού Συνεδρίου, Αθήνα Ι981, σ, 414, πίν, Ι Ι9.

ΙΟ. Photini ZaphiropouIou, Vases eI Autres objets de marbre de Rhenee, BCH Suppl 1,
Ι.973, ρ. 627, fίg. 35, ρ.628-629, fig, 37.38.

ΙΙ. ό.π.. ρ.628, fig. 36.
Ι2. ό.π., ρ.60?, fιι. 6.
Ι3. Γεώργιος Στα"ίνχάουερ, Το ΑρχαιολΟΥικό Μουσείο Πειραιώς, Αθήνα 2001, εικ.

371-373: Αλαβάστρινες πυξίδες από τάΦο της Τροιζήνας, σ. 266.
Ι4. ΑΔ 24 (1969), Χρονικά, σ. 4Ι9- 420, πίν. 428α.
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Ειχ I.Οδός Μιαούλη, iργα ΛΕΥΑΛ,

τάφος Χ: Aλdβάστρινη πυξ{δα Λ

13328 μc τη γυάλινη χάνδρα Λ

13329 στο εσwrcριxό της

θεί έως σήμερα ελάχιστεςαλαβάστρινεςπυξίδες. Συνολικάείναιτέσσερις

σε αριθμό και όλες προέρχονται από τα νεκροταφεία της αρχα(ας

Λαμίας,οι τρεις από το νοτιοανατολικόνεκροταφείοlS και η τέταρτη από

τάΦο στα δυτικά του βόρειου νεκρο

ταφείου της πόληςΙδ. Όλες βρέθηκαν

σε κιβωτιόσχημους τάφους πλούσια

κτερισμένους. Αυτό ενισχύει την

άποψη ότι οι πυξίδεςαυτές ήταν πολύ

τιμα αντικείμενα. Η μία τουλάχιστον

από αυτές (Δ Ι 3328), χρησιμοποιήθηκε
ασφαλώς ως κοσμηματοθήκη, αφού

στο εσωτερικό της βρέθηκε η γυάλινη

χάνδρα Δ ]3329 (ε,κ. 1).
Οι αλαβάστρινες πυξίδες από τη

Λαμία δεν διαφέρουν παρά μόνο σε

λεπτομέρειες από αυτές που έχουν

βρεθεί σε άλλες θέσεις του ελλαδικού

χώρου. Ανάμεσα σ' αυτές που βρέθη

καν στη Λαμία παρατηρούνται μεγά

λες τυπολογικές ομοιότητες και ελάχι

στες διαφορές (εικ. 2). Το σώμα των

Ειχ 2. Αλaβιiστριvcς .πvξiδες: Λ mιξίδων αυτών έχει επίπεδη διευρυμέ-

13328, Λ 13330, Λ 5908, Λ νη βάση. Στην ανώτερη εmΦάνεια της

13331 ιδιαιτέρως έξεργης περιΦέρειας της

βάσης αυτής σχηματίζεταιστις τρεις από τις τέσσερις πυξίδες διακοσμη

τικός πλαστικός δακτύλιος. Το ίδιο το σώμα των mιξίδων είναι σχετικά

αβαθές κυλινδρικό,με κάθετα τοιχώματα.Το πώμα των πυξίδων ομοιά

ζει με δίσκο, ο οποίος κάλυπτε το σώμα τους. Η διάμετρόςτου είναι ανά

λογη περίπου με αυτή της διευρυμένηςβάσης, έτσι ώστε όταν αυτό είναι

στη θέση του οι πυξίδεςθυμίζουνπηνίο. Οι τρεις από τις τέσσεριςπυξίδες

έχουν παρόμοιεςδιαστάσεις.Το ύψος του σώματοςμαζί με το πώμα είναι

κατά μέσο όρο 0,046 μ. και η διάμετρος της βάσης τους κατά μέσο όρο

15. Από τον τάΦο Χ, που α;ωκαλύΦθηκε στην οδό Μιαούλη στο ύψος του αρ. 13 κατά

την εκτέλεση των έργων ύδρευσης - αποχέτευσης της Δ.Ε. γ.Α.Λ. το έτος 2007. προέρ
χεται η πυξίδα Δ 13328. Από τους τάφους νι και νΙl. που αποκαλύΦθηκαν στο οικόπεδο

ιδιοκτησ(ας Χ. Μίγα στην οδό ΠαπαΦλέσσα,.αρ. 34 κατά τις εκσκαφικέςεργασίες για την

ανέγερση νέας οικοδομής το έτος 2006, :1ροέρχονται οι πυξ(δες Δ 13330 και Δ 13331
αvτ(στoιχα. θερμές ευχαριστίες οφεΙλω στην εmβλέπουσα της ανασκαΦής στο οικ. ιδ. Χ.

ΜΙγα. κ. Ε. Καράντζαλη. για την υπόδειξη των πυξ(δων Δ 13330 και Δ 13331 και για την

άδεια σύγκρισης των ευρημάτων των τάΦων εύρεσής τους.

16. Από τον τάΦο που ήρθε στο φως στο oικό:tεδo ιδιοκτησίας Α. Ρεντζή στην οδο

Πηλέως. «ρ. 20 κατά τις εκσκαφικές εργασΙες για την ανέγερση νέας οικοδομής το έτος

1983. προέρχεται η πυξιδα Δ 5908.
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Εικ. 3 Αλαβάστρινες πυξίδες;

Πάνω: Δ 5908, Δ 13330
Κάτω: Δ 13331, Δ 13328

0.095 μ. Η τέταρτη πυξίδα είναι μεγαλύτερη. Έχει συνολικό ύψος μαζί με

το πώμα 0,062 μ. και διάμετρο βάσης 0,136 μ. Στις τρεις μικρότερες πυξί

δες η ανώτερη εmΦάνεια του πώματος φέρει διακόσμηση από τρεις ομό

κεντρους ενάλληλους πλαστικούς δακτυλί

ους και στην τέταρτη από τέσσερις (εικ. 3).
Στο κέντρο της ανώτερης επιΦάνειας του

πώματος υπάρχει έξεργος μικρός δ(σκος

αντί λαβής. Και στις τέσσερις πυξίδες τόσο

η ανώτερη εΠΙΦάνεια του πώματος στους

χώρους που διαμορφώνονται μεταξύ των

πλαστικών δακτυλίων, όσο και η εξωτερι

κή εΠΙΦάνεια του κυλινδρικού σώματος

διατηρούν ίχνη διακόσμησης από έντονα

χρώματα, με επικρατέστερο το ερυθρό,

ενώ σε μία τουλάχιστον διακρίνονται και

ίχνη μελανού χρώματος (Δ 13331). Επειδή το αλάβαστρο ως υλικό είναι

πορώδες, το χρώμα της διακόσμησης έχει απορροφηθεί από το υλικό

αυτό και για το λόγο αυτό δεν είναι :παρά σε ελάχιστα σημεία ευδιάκριτα

τα διακοσμητικά θέματα που κοσμούσαν τις πυξίδες. Σε μία περίπτωση

διακρίνεται καθαρά στην ανώτερη επιΦάνεια του πώματος μία σειρά από

μελανές κουκίδες. σε δύο άλλες, επίσης στην ανώτερη επιΦάνεια του

πώματος. διακρίνονται στη σειρά ομάδες των τεσσάρων ερυθρών κουκί

δων. κάθε μία από τις οποίες δίνει την εντύπωση σχηματοποιημένου

άνθους.

Οσον αφορά στη χρονολόγηση των πυξίδων αυτών από τα συνευρή

ματά τους προκύπτει ότι υπήρξε και δεύτερη Φάση χρήσης των τριών από

τους τέσσερις τάφους. στους οποίους βρέθηκαν οι πυξίδες. Ωστόσο, η

συντριπτική πλειοψηΦία των ευρημάτων από τους τρεις αυτούς τάφους

και το σύνολο των ευρημάτων του τέταρτου χρονολογούνται στο β' μισό

του 40υ και σε τμήμα του 30υ αι. πΧ., δηλαδή από το τέλος της Ύστερης

Κλασικής και στην Πρώιμη Ελληνιστική περίοδο περίπου (εικ. 4α έω;

5γ)l7. Οι πuξίδες πρέπει να τοποθετούνται στην ίδια χρονική περίοδο με

τα περισσότερα άλλα αντικείμενα. Μάλιστα, ως πολύτιμα αντικείμενα για

τους κατόχους τους. όταν αυτοί ήταν εν ζωή, είναι δυνατόν να τοποθε

τήθηκαν μετά από σχετικά μεγαλύτερη διάρκεια χρήσης στους τάΦους,

17. Βλ. ενδεικηκά, τάφος στην οδ. Πηλέως 20: Κ 5354. Κ 5336: πρβλ. Στ. Δρούγου,

Τα πήλινα κτερίσματα του μακεδονικού τάφου οτην πλατεία Συντριβανίου Θεσσαλονί

κης, ΑΕ ]27 (1988), σ. 84, εικ. 6, αρ.] 6, 17 (τέλος 40υ - αρχές 30υ αι. π.Χ.). κ.....llli:

πρβλ. Μ. Λιλιμπάκη - Ακαμάτη, Από το Ανατολικό νεκροταφείο της Πέλλας, ΑΑΑ

XXIII-XXVII, ]990-] 995. σ. 82, εικ. ] (α' τέταρτο 30υ αι. π.Χ.). Κ2.3..:l2: πρβλ. (ΑΜ) 81,
]966, σ. 102, πίν.60, αρ. ]85 (τέλος 40υ αι.- πρώιμος 30ς αι. π.Χ.). .κ...iliO.: βλ. Α. Γιαν

νικουρή - Β. Πατσιαδά - Μ. Φιλήμονος, Χρονολογικά προβλήματα γραπτής κεραμικής

από τη Ρόδο, Β' ΕλλΚερ. σ. ]78-1 8] και Ph. Bnmeau. Tombes d' Aτgos. BCH94 (1970), σ.
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488 ΠαπασταΟοπούλου Αριστέα

σε σχέση με άλλα ευτελέστερα αντικείμενα, και ενδεχομένως αποτελούν

τα παλαιότερα αντικείμενα των τάφων στους οποίους βρέθηκαν.

Έγινε ήδη λόγος για την εξειδικευμένη εργασία που απαιτούνταν προ-

4 α. Οδός Πηλfως,

σικ. Α. Pεvτζή: ΜυροδοχεΙa

Κ 5354, Κ 5335, Κ 5336

4β: Οδός

π"λtως, ΟΙΚ.

Α. Pεvτζή:

Μvροδοχεlο

Κ 5345

4 γ. Οδός Πηλtως, ΟΙΚ.

Α. Pεvτζή: Σταμvοειδής

πvξlδα Κ 5350

4δ. Οδός

Πηλtως, σικ.

Α. fuτζ",

ΑμΦορέας

Κ 5344

441.~:πρβλ. Α. Γιαννικουρή-Β. Πατοιαδά-Μ. Φιλήμονος,Ταφικάσίινολααπό

τις Νεκροπόλειςτης Αρχαίας Ρόδου, Β'ΕλλΚερ, σ. 74. πίν. 230 (Υ τέταρτο40υ αι. π.Χ.)

xalC. VaIin, Medeon de Phocide ν, Paris 1969, fίg. 62, 63 (πρώτο μισό 30υ αι. π.Χ.). και

τάΦος Χ στην οδ. Μιαούλη: Κ 11 ΙΙ35: πρβλ. Kemmeikos ΙΧ σ. 161, π!ν. 67, αρ. 357 (τέλος

40υ αι. π.Χ.) και Medeon ν, σ. 67, εικ. 123, 124, αρ. 115.4 (προς το 300 π. Χ.Ι Κ 11 R3ι'i;

ΠQβλ .. KerameikQs lχ. σ. 159, ΠΙν. 67, αρ. 358.3 (γ τέταρτο 30υ αι. π.Χ.). Κ 11 R34: ΠQβλ.

ό.π .. 0.160. π(ν. 67, αρ. 355.1 (τέλος 40υ αι. π.Χ.). 4 και 4 4; Mειkoπ ν. ο.

112-113, εικ. 194, Β.33 (ανήκειοτον 40 αι. π.Χ.) και r. Α. Παπαποστόλου, Eλληνιoτικo~

τάΦοι της Πάτρας Ι, ΑΔ 32 (1977), Μελέτες, ο. 333, ΠΙΥ. 117 (β' τέταρτο του 40υ αL.

π.Χ.).
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.~ιι. Οδός Μιαούλη, 4ηα ΔΕΥΑΛ, τάφος Χ: Μυροδοχεία Κ Ι 1835, Κ 11836, Κ 11834

5β. ΟδόςΜιαούλη,iργα

ΔΕΥΑΛ,τάφοςΧ: XάλκινoςδίUΚoς

κατό.:προυΜ 9453

5γ. Οδός Μιαούλη, c{rIa
ΔΕΥΑΛ, τάΦος Χ' Χάλκινος

δίσκος κατόπτρου. Μ 9454

κειμένου να κατεργασθείκανείς το αλάβαστρο για την κατασκευή των

πυξίδων. Ο μικρός αριθμός των αλαβάστρινων πυξίδων Κλασικής 
Ελληνιστικής περιόδου που έχει βρεθεί στη Φθιώτιδα αλλά και γενικότε

ρα στον ελλαδικό χώρο υποδεικνύει ότι πρέπει να υπήρχαν ελάχιστα

εργαστήρια κατασκευής πυξίδων από αλάβαστρο. Δεν αποκλείεται αυτά

να βρίσκονταν στην Αθήνα ή την Κρήτη. Στην ίδια κατεύθυνση δείχνει

και η χρονολόγηση των περισσότερων αλαβάστρινων πυξίδων στον 40
και έως τις αρχές του 30υ αι. πΧ., αφού είναι δυνατόν αυτές να κατα

σκευάσθηκαν από ένα ή ελάχιστα εργαστήρια, των οποίων η λειτουργία

είχε μία περιορισμένη διάρκεια. Είναι προφανές, λόγω της σπανιότητάς

τους, ότι στη Φθιώτιδα οι πυξίδες αυτές εισήχθησαν ως έτοιμα αντικεί

μενα. Είναι επίσης προφανές ότι ως εισηγμένα αντικείμενα, κατασκευα

σμένα με ιδιαίτερη τέχνη και από σπάνιο υλικό, ήταν ακριβά και πολύτι

μα αντικείμενα.
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ΣγΝΤΟΜοrΡΑΦIΕΣ

ΠαπασταθΟJ10ύλου Αριστέα

ΑΔ: Aρχαιoλoγ~κόν Δελτωγ

ΑΕ: Αρχαιολογική εφημερίς

ΑΜ: Mil1eilurιgen De Deuιschcn Archaologischen InsIitιns AIhenischen Abteilung
BCH: Bulletin de cοπeSΡοndence hellenique
Β' ΕλλΚερ: Β' Επιστημονική Συνάντηση για την Ελληνιστική Κεραμική. Ρόδος 22-25

Μαρτίου 1989, Αθήνα 1990
Γ' ΕλλΚερ: Γ' Επιστημονική Συνάντηση για την Ελληνιστική Κεραμική, Θεσσαλονίκη

24-27 ΣεπτεμβρΙΟυ 1991, Αθήνα 1994.
Κcrameikos ΙΧ: Κnigge Κ., Der Sildhugel, Keramaikos ΙΧ, Berlin ]990
Ε' ΕλλΚερ:Ε' ΕπιστημονικήΣυνάντηση για την Ελληνιστική Κεραμική, Χανιά 7-12

Aπeιλίoυ Ι 997. Αθήνα 2000.

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΙ-ΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Γεννήθηκα στην Αθήνα και φσίτησα στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαι

ολογΙας της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ. Εργάζομαι στην ΙΔ· ΕΦο

ρεία πρσίστσρικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων Λαμίας. Οι ανακoινώ~

σεις μου σε εm.στημoνικά συνέδρια αφορούν κυρίως αρχαιολογικά ευρή

ματα των ελληνιστικών και ρωμdίκών χρόνων. Η μεταπτυχιακή μου

εργασία στο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

«Σπουδές Νοτιοανατολικής Ευρώπηρ> του Τομέα Διεθνούς Δικαίου της

Νομικής Σχολής του Δημοκριτειου Πανεπιστημίου Θράκης έχει θέμα: «Η

Μακεδονική παρουσία στην περιοχή της κεντρικής Ελλάδας (Νότια Θεσ

σαλία, Φθιώτιδα. Βοιωτία) με βάση τα αρχαιολογικά κατάλοιπα>"
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ΕIΣΗrΗΤΡIΑ

φ@ουσσου Ελένη

Α@χαιολόγος ΙΔ' Ε.Κ.Π.Α.

θΕΜΑ

«<Αγαλμάτιο Α@ποκ@άτη από τον Αχινό:

έναυσμα συνειρμών για ύπαρξη ιερού με συλλατρευόμενες

θεότητες στον α@χαίο Εχίνο»'

Α
φο@μή για 10 άρθρο αυτό υπήρξε 10 μικρό γλυπτό Αρποκράτη, 10

οποίο ΕΚτίθεται στο ΑρχαιολογικόΜουσείο της Λαμίας. Πρόκειται

για τ/ μοναδική απεικόνιση του θεού· που αποτελεί, παράλληλα, και τη

μοναδική ένδειξη για πιθανή λατρεία του· που έχουμε έως σήμερα από

την περιοχή της Φθιώτιδας, ενώ και ο εικονογραφικός τίιπος, τον οποίο

(t.ι"toδibEI, δεν είναι συνήθης. Η προσπάθειαερμηνείας του γλυπτού και των

συJ.!Φραζ6μενων της εύρεσής του, ωστόσο. προκάλεσε σειρά παρατηρήσεων

και συνειρμώνσχετικά με τις λατρευόμενεςθεότητεςστον αρχαίο ΕχΙνο. Έγινε,

έτσι, αντιληπτό ότι το εξεταζόμενοθέμα έχει αρκετές πτυχές και ότι τα επιμέ

ρους ερωτήματαπου προκύπτουνστο πλα(σιο του δεν εΙναι δυνατό να απομο

νωθούν και να συζητηθούν χωριστά. Η προσέγγιση αυτή, κατά συνέπεια,

προσδιόρισετην τελική μορΦή και την έκταση που έλαβε η προκεΙμενη μελέτη.

ΣΥΝΟΑΟrAYUTΩNΑΠΟ ΤΟΝ ΑΧΙΝΟ(ΕιΚΟΝΕΣ l·ll)
Τον Σεπτέμβριο του 1967 βρέθηκαν στην κατοχή ιδιωτών, κατο(κων

Αχινού. και κατασχέθηκαν από την ΑσΦάλεια Λαμ(ας δέκα - ή έντεκα (;)
. γλυπτά? τα οποία παραδόθηκαν στη Θ' εφορεία Προίστορικών και

Κλασικών Αρχαιοτήτων της Θήβας, στην αρμοδιότητα της οπο(ας ανήκε

και ο νομός Φθιώτιδας. Σε σχετικό έγγραφο του τότε προίστάμενου της

Θ' εΦορείας, κ. Ν. Φαράκλα. παρατ(θεται κατάλογος με τα κατασχεθέ

ντα, στον οποίο αναΦέρονται συνολικά δέκα γλυπτά, ως εξής: α) πώρινη

κεφαλή άκρως ενδιαΦέρουσα, β) μαρμάρινη κεφαλή άριστης τέχνης, γ)

μικρή ερμαίκή στήλη, δ) πέντε μαρμάρινα αγαλμάτια, ρωμαίκά, ε) πώρι

νο αγαλμάτιο πρωτότυπο, ελληνιστικό, στ) μικρή μαρμάρινη κεφαλή,

Ι. Για τις πολύ χρήσιμες πληροφορίες και παρατηρήσεις τους σχετικά με ε..,ιμέρους

ζητήματα που με απασχόλησαν στο πλαωιο αυτής της μελέτης, ευχαριστώ θερμά τον

συνάδελΦο αρχαιολόγο στην ΙΔ' Ε.Π.Κ.Α. κ. Λ. Σταυρογιάννη, καθώς και τις συναδέλ

φους από το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο δρ. Ε. Τουρνά, αιγυπτιολόγο, και δρ. Τζ.

MJWύyια, αρχαιολόγο. Επίσης, ειδικά για το θέμα της κόμμωσης των γυναικε(ων κεφα

λών της κατάσχεσης και για την πλούσια βιβλιογραφια σχετικά με την εικονογραφια της
lσιδος, ευχαριστώ θερμά την δρ. Μ. Γκικάκη, της οπο(ας η διατριβή αφορά στις γυναι

κείες ΚΟμμώσεις κατά την Ελληνιστική περίοδο. Οι περισσότερες εικόνες (πλην των 6, 9
και 10) οΦειλσνται στον κ. Δ. Κατσούνη.

2. Τα κατασχεθέντα κατε(χαν οι αδελφές Α. και Π. Ρουμπή.
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ρωμαίκή. Σε επόμενο έγγραφσ του ιδίου υπογραμμίζεταιη σπανιότητα

ορισμένων μεταξύ των κατασχεθέντωνγλυπτών.

Τα γλυπτά μεταΦέρθηκαν στην Αρχαιολογική Συλλογή της Λαμίας

και καταγράφηκαν στους καταλόγους της. Μερικά χρόνια αργότερα

δημοσιεύθψ·.ε εικόνα του συνόλου τους.] Σ' αυτή εμφανίζOVΤαι εννέα

από τα δέκα γλυπτά που αναΦέρονται στον κατάλογο της κατάσχεσης,

ενώ η «πώρινη κεφαλή}; δεν εικονίζεται.

Στους καταλόγους ευρημάτων της ΙΔ' εφορε(ας Πρσ'ίστορικών και

Κλασικών Αρχαιοτήτωντης Λαμίας, οι οποίοι δημιουργήθηκανμετά την

ιδρυσή της το 1973, τα γλυπτά της κατάσχεσης καταγράφηκαν εκ νέου,

ενώ, συγχρόνως, διατηρήθηκαν οι αριθμοί εισαγωγής που αυτά είχαν

λάβει στους καταλόγους της προϋπάρχουσας Αρχαιολογικής Συλλογής.

Τα περισσότερα καταγράφηκαν διαδοχικά, το ένα μετά το άλλο. Στην

ομάδα αυτή περιλαμβάνεται και μικρού μεγέθους κεφαλή γυναικείας

μορΦής (ΑΕ 377), η οποία δεν αναΦέρεται στον κατάλογο της κατάσχε

σης και δεν εικονίζεται στην προαναφερόμενη εικόνα αλλά Φέρει παλαιό

αριθμό εισαγωγής, αντίστοιχο της ομάδας, και έχει καταγραφεί ως γλυ

πτό της κατάσχεσης. Ξεχωριστά από την ομάδα και αρκετά χρόνια μετά

εισήχθη στον κατάλογο των λίθινων ευρημάτων της Εφορείας. με τον

παλαιό αριθμό εισαγωγής, η «πώρινη κεφαλή» (ΑΕ 383).4 Ακόμη πιο πρό

σφατα καταγράφηκε για πρώτη φορά στον κατάλογο των λίθινων ευρη

μάτων η «ερμαΤκή στήλψ (Λ 387), η ένδειξη προέλευσης της οποίας είχε

στο μεταξύ χαθεί - καταγράφηκε ως εύρημα με άγνωστη προέλευση -,
ενώ από αυτή είχε ήδη αποκοπεί η κεφαλή.~

Τα περισσότερα γλυπrά της κατάσχεσης εκτίθενται σήμερα στο

Αρχαιολογικό Μουσείο της Λαμίας. Ακολουθεί μία πρώτη παρουσίασή

τους, με σύντομο σχολιασμό. Ορισμένα μόνο, ιδίως τα αιγυπτιάζοντα,

παρουσιάζονται πιο διεξοδΙΥ.ά, λόγω της σπανιότητάς τους ή των στοι

χείων που παρέχουν σχετικά με το εξεταζόμενο θέμα.

Ι. ΑΕ 377. Κεφαλή γυναικείας μορΦής. Μάρμαρο. Ύψ. 0.0975 μ., πλ.

0.059 μ., πάχ. 0.076 μ. (Εικ. ια.β). Σώζονται η κεφαλή και μέρος του λαι

μού. Οι λεπτομέρειες του προσώπου και των μαλλιών φαίνεται να σμι-

3. Παπαναγιώτου 1971. 165, εικ. 55. Η εικόνα έχει ιδιαίτερη σημασία, επειδή είναι η

μόνη στην οποία τα κατασχεθένταγλυπτά εικονίζονταιμαζί και. μάλιστα. στην κατάστα

ση στην οποία αυτά σώζονταναμέσως μετά την κατάσχεση.

4. Η σχέση της κεφαλής με τα γλυπτά της κατάσχεσης, αφού. μάλιστα. δεν υπήρχε

παλαιότερη εικόνα της. διαπιστώθηκεστο πλαίσιο αυτής της μελέτης.

5. Συμ:πωματικάίσως ο αριθμός εισαγωγής, Λ 387, τον οποίο έλαβε η στήλη στον

κατάλογοτων λίθινωνευρημάτων.είναι πολύ κοντά αριθμητικάστους αριθμούς εισαγω

γής. ΑΕ (ή Π.α.) 374 έως ΑΕ (ή Π.α.) 383, τους οποίους έλαβαν τα υπόλοιπα γλυπτά της

κατάσχεσης στους καταλόγους της παλαιότερης ΑρχαιολογικήςΣυλλογής (Λ = Λιθινα.

ΑΕ = Αριθμός Ευρετηρίου. Π.α. = Παλαιά αρίθμηση). Η στήλη ταυτίσθηκε με αυτή της

κατάσχεσης: με τη βοήθεια της παλαιότερης εικόνας των κατασχεθέντων.
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λεύθηκαν αδρά και η κεφαλή να έμεινε ημιτελής. Η εικόνα αυτή οφείλε

αι κυρίως στη Φθορά που έχει υποστεί η εmφάνεια του γλυπτού. Η αρι

:Τερή πλευρά του προσώπου και των μαλλιών είναι διαβρωμένη και
καλύπτεται με ιζηματογενείς εmκαθήσεις, η μύτη, το στόμα και το l1ηγού

νι θραυσμένα. Κατά τόπους στην εmψάνεια ίχνη ερυθρού χρώματος. Η

κεφαλή στρέΦt::ται ελαφρώς προς τα δεξιά. Τα μαλλιά είναι χωρισμένα

από το μέτωπο προς τα πίσω σε παράλληλες σειρές λεπτών πλοκάμων, οι

οποίοι συστρέφovται και συγκεντρώνονται στο πίσω μέρος της κεφαλής

• κόμμωση γνωστή ως πεπονοειδής (Melonenfrisur) -. όπου καταλήγουν σε

πλεξίδα που τυλίγεται στην κορυφή της. ΤΟ δεξιό αυτί προβάλλει έξω

από τα μαλλιά, το αριστερό διαβρωμένο. Πρόσωπο λεπτό. μέΤα/Jω ημι

κυκλικό, μάτια μεγάλα. αμυγδαλόσχημα και σε διαφορετικό ύψος, σύμ~

φωνα με την κλίση της κεφαλής.

Πρόκειται για το γλυπτό που δεν αναΦέρεται στον κατάλογο της

κατάσχεσης αλλά εισήχθη στον κατάλογο ευρημάτων ως ένα από τα

κατασχεθέντα. Ακόμη και αν δεν ανήκει σ' αυτά. η προέλευσή του από

την ίδια θέση φαίνεται αρκετά πιθανή.6 Η γυναικεία μορΦή, η οποία απει

κονίζεται, είναι mθανώς θεότητα. Η πεπονοειδής κόμμωση παρατηρείται

συχνά σε γλυπτά και αναθηματικά ανάγλυφα που απεικονίζουν την

Αρτέμιδα.' Ο συνδυασμός της κόμμωσης αυτής με την πλεξίδα που σχη

ματίζεται στην κορυΦή της κεφαλής είναι σχετικά σπάνιος και επιτρέπει

την ακριβέστερη χρονολόγηση του γλυπτού. Η κεφαλή είναι έργο ιδιαί

τερης τέχνης. Χρονολογείται στο τελευταίο τρίτο του 40υ αι. π.χ.

2. ΑΕ 378. Κεφαλή γυναικείας μορΦής. Μάρμαρο. Ύψ. 0.114 μ., πλ.

0.085 μ., πάχ. 0.095 μ. (Εικ. 2). Σώζονται η κεφαλή και το μεγαλύτερο

μέρος του λαιμού. Ίχνη Φθοράς και ιζηματογενείς εm.καθήσεις ανοιχτο

κάστανου χρώματος σε όλη την επιφάνεια. Αποκρούσεις στο αριστερό

ζυγωματικό, στη μύτη και στην αριστερή. πλευρά του λαιμού. Τα μαλλιά

που l1λαισιώνουν το πρόσωπο αποδίδονται με ελάχιστες λεπτομέρειες,

l1ερισσότερες στην αριστερή απ' ό,τι στη δεξιά πλευρά, ενώ αυτά στην

κορυφή της κεφαλής και στο πίσω μέρος της με συνοπτικό τρόπο. Παρά

την αφαίρεση. ο τύπος της κόμμωσης είναι αναγνωρίσιμος. Πρόκειται για

6. Οι λόγοι είναι αρκετοί, όπως, Π.χ., η μάλλον όχι τυχα(α καταγραΦή του ανάμεσα

στα γλυπτά της κατάσχεσης. οι ιζηματογενείς εmκαθήσεις, οι οποίες είναι όμοιες και στα

γλυπτά αυτά, η χρονολόγησή του. η θεότητα την οπο(α πιΟανώς απεικονίζει, Κ.ά. Βλ., επί

σης, τη σχετι.χή συζήτηση για την προέλευση των γλυπτών της κατάσχεσης, η οποία ακο

λουθείπιοκάτω.

7. Βλ., Π.χ., την κεφαλή του μεγάλου χάλκινου αγάλματος της Αρτέμιδος από το

ΜουσεCO του Πειραιά. Ridgeway 1990, πίν. 182 (Πειραιάς4647). Για περαιτέρω παΡOJω

μπtς και σχόλια, βλ. σε σχέση με την κεΦαλή Υυναικε(ας μορΦής με όμοια κόμμωση, 1O.Oa
νώς Αφροδίτης, από το ιερό Αφροδίτης και Έρωτος στην Ιερά Οδό, Μαχαίρα 2008, 71
72, πίν. 39α-γ (ΕΑΜ 1821). Η κόμμωση αυτή απαντάται επίσης συχνά σε γλυπτά νεαρών

'ιCοριτσιών και μιΊCρών άρκτων, δηλαδή κοριτσιών αφιερωμένων στη Βραυρων(α Αρτέμι
δα.
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στεφανωτή κόμμωση (Haarkranzfrisur). Τα μαλλιά χωρίζονται με χωρί

στρα στη μέση. Συγχρόνως, συγκεντρώνονται ακτινωτά από την κορυΦή

της κεφαλής προς τις παρυΦές του προσώπου και του λαιμού, εκεί στρέ

φονται προς τα πίσω, τυλίγονται επιτόπου και συγκρατούνται τυλιγμένα

στη θέση αυτή. Από τα μαλλιά της εξεταζόμενης κεφαλής προβάλλουν

μόνο οι λοβοί των αυτιών. Τα χαρακτηριστικά του προσώπου ευδιάκρι

τα, αποδίδονται χωρίς ιδιαίτερη έμφαση σε λεmομέρειες. Πρόσωπο

ελλειψοειδές. μέτωπο βραχύ, τριγωνικό, μάτια όμοια με μεγάλες κοιλό

τητες, από τις οποίες εξέχουν ελαφρώς οι βολβοί, μύτη ε:ruμήκης, σχετικά

πλατιά στην άκρη της, χειλη σαρκώδη, πηγούνι t::VLaίo με τα μάγουλα.

Η κεφαλή διατηρεί κλασικίζοντα χαρακτηριστικά.8 Όπως και η προα

ναφερόμενη κεφαλή ΑΕ 377, πιθανώς και αυτή απεικονίζειθεότητα. Μια

από τις γυναικείες θεότητες που απεικονίζεται συχνά με αυτή την κόμ

μωση είναι η Αφροδίτη.Το γλυπτό χρονολογείταιστον ύστερο 40 αι. πΧ.

3. ΑΕ 379. Κεφαλή και κορμός γυμνού αγοριού. Μάρμαρο. Διαστ.

κεφαλής: Ύψ. 0.064 μ.. πλ. 0.0525 μ., πόχ. 0.0545 μ. Διαστ. κορμού: Σωζ.

ύψ. 0.1645 μ., πλ. Ο.Ι Ι ι μ., πόχ. 0.0715 μ. (Εικ. 3). Η κεφαλή και ο κορμός

συνανήκουν. Όταν τα γλυπτά της κατάσχεσης εισήχθησαν στην Αρχαιο

λογική Συλλογή, η κεφαλή ήταν στη θέση της, όπως φαίνεται στην εικό

να των κατασχεθέντων.9 Προφανώς αυτή αποκόπηκε από τον κορμό

αργότερα. Συγχρόνως, χάθηκε και το κατώτερο τμήμα του λαιμού. Μια

απόπειρα συγκόλλησης των δύο τμημάτων του γλυπτού απέτυχε, με απο

τέλεσμα να μείνει γύψος επάνω στον κορμό, στη θέση του λαιμού.IΟ

Η κεφαλή Φέρει έντονα ίχνη καύσης και στην περιοχή των μαλλιών

ιζηματογενε(ς επικαθήσεις καστανού χρώματος. Το πρόσωπο και το

τμήμα των μαλλιών επάνω από το μέτωπο έχουν θραυσθεί. Τα μαλλιά

σχηματίζονται από πολλές μικρές μπούκλες, οι οποίες αποδίδονται χωρίς

ιδιαίτερες λεπτομέρειες. Στις πλευρές του προσώπου και πίσω, αυτά Φθά

νουν έως τις παρυΦές του λαιμού. Αυτιά δεν λαξεύθηκαν. Το πρόσωπο

στρογγυλό, με παχουλά παιδικά μάγουλα. Από τα μάτια και τη μύτη δια

τηρούνται μόνο ίχνη. Ο λαιμός ήταν βραχύς, ως μία ακόμη ένδειξη της

παιδικής ηλικίας.

Ο κορμός του γλυπτού Φέρει αραιά ίχνη καύσης, ιζηματογενε(ς επι

καθήσεις καστανού χρώματος και μικρές αποκρούσεις σε πολλά σημεία.

Λείπουν το δεξιό χέρι από το επάνω μέρος του βραχίονα, το δεξιό πόδι

από το μέσον περίπου του μηρού, το αριστερό πόδι από τη λεκάνη και το

8. Ιδίως όσον αφορά στη διευθέτηση των μαλλιών γύρω από το πρόσωπο αλλά και ως

προς τα χαρακτηριστικά του προσώπου υπενθυμίζει την κεφαλή της καθιστής Παμφίλης

από την επιτύμβια στήλη της Δημητρίας και της Παμφίλης στον Κεραμεικό, η οποία χρο

νολογείται περί το 320 π.Χ., 80ardman 1999, 134, εικ. 119.
9. Βλ. σημ. 3.
Ι Ο. Ο γύψος αφαιρέΟηκε μετά τη φωτογράφιση του γλυπτού για το παρόν άρθρο.

Έτσι. στην Ε,κ. 3 αυτό εικονίζεται με το γύψο.
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ιστεοό άκρο χέρι. Το γεννητικό μόριο θραυσμένο. ΤΟ δεξιό άκρο χέρι

, ν 1fΩοσκολλημένο στο δεξιό γλουτό, όπου υπάρχουν ίχνη θραύσης. Το
nτα·~ 'λμέ ""

ιστερό χέρι ειναι υγισ νο προς τα εμπρος και απο τον πηχυ κρεμεται

nτιο. του οποίου σώζεται μόνο το ανώτερο τμήμα. Κοιλότητα τoρμL

t'nIου στο σωζόμενοτμήμα του αριστερούχεριού δείχνει ότι το άκρο χέρι

(Υε τοποθετηθεί χωριστά. Αυτό ίσως κρατούσε κάποιο αντικείμενο,

πτηνό ή μικρό ζώο. Το δεξιό πόδι ήταν σταθερό,το αριστερό προβαλλό

αν. Όσον αφορά στην ηλικία του παιδιού, ο κορμός, ιδίως αν παρατη

~ηθεί χωρίς την κεφαλή, υποδεικνύειμελλέφηβο,ενώ η κεφαλή, η οποία
δια'τ/ρεί τα παιδικά χαρακτηριστικά,και το γεννητικό μόριο δείχνουν

στην παιδική ηλικία.
liΊρόκειταιγια απεικόνιση ενός παιδιού ή Έρωτος σε παιδική ηλικία;

Μ απουσία φτερών στους ώμους δεν αποκλείει τη δεύτερη περίπτωση,

αφού ο Έρωτας αποδίδεται και χωρίς φτερά. Κατά τον 40 αι. π.χ. ο

Έρωτας απεικονίζεται ως έφηβος, όχι ως παιδί, και μόνο προς το τέλος

:του αιώνα αυτό αλλάζει, όταν η απεικόνιση παιδιών γίνεται συνήθης. Το

κρεμασμένο στον πήχυ ιμάτιο είναι μία εικονογραφική λειπομέρεια που

συνήθως χαρακτηρίζει τα νεαρά αγόρια και τους εΦήβους που επισκέ

πτονται το γυμνάσιο. Ωστόσο, με παρεμφερή τρόπο αποδίδεται και σε

κάποιες απεικονίσεις Έρωτος, Π.χ., να καλύπτει τον ένα ώμο και το χέρι

του ή να τυλίγεται γύρω από αυτό. Θα ήταν πολύ χρήσιμο για την ταύτι

ση αν γνωρίζαμε τι κρατούσε το παιδί. ΤΟ γλυπτό χρονολογείται στο

τέλος του 40υ ή στον πρώιμο 30 αι. πΧ.1Ι

4. ΑΕ 376. Κεφαλή Αλεξάνδρου. Μάρμαρο. Ύψ. 0.16 μ.. πλ. 0.128 μ.,

πι:ι.χ. 0.13 Ι μ. (Εικ. 4α.β). Σώζονται η κεφαλή και μικρό μέρος του λαιμού.

Λε(πει τμήμα των μαλλιών στο πίσω μέρος, στην περιοχή του λαιμού.

Αποκρούσεις σε ορισμένες απολήξεις των μαλλιών, οι οποίες έγιναν στις

μiρες μας, εmφανειακή Φθορά κατά μήκος της μύτης και μικρή από·

κρουση στην άκρη της, ιζηματογενείς επικαθήσεις ανοιχτοκάστανου

χρώματος στην επιΦάνεια, ιδίως στα μαλλιά. Η κεφαλή στρέφεται ελα

φρώς προς τα αριστερά. Τα μαλλιά :πλούσια, με μακριές φιδόσχημες

μπούκλες, διευθετούνται ακατάστατα γύρω από το πρόσωπο και Φθά

νουν ως τις παρυΦές του λαιμού. Γύρω από το πρόσωπο οι πυκνές μπού

κλες έχουν σμιλευθεί προσεκτικά, με βαθιές γλυΦές ανάμεσά τους, ενώ

στην κορυΦή και στο πίσω μέρος της κεφαλής αποδίδονται χωρίς ιδιαίτε-

11. Για παρόμοια απεικόνιση κορμού γυμνού αγοριού από το ιερό Αφροδίτης και

EQwtoς στην Ιερά Οδό (ΕΑΜ 11921), όπως και για άλλους κορμούς παιδιών ή Ερώτων
από το (διο ιερό (ΕΑΜ 1602-1603) και για τον σχετικό προβληματισμόως προς την ταύ

τιση και τη χρονολόγηση τους, βλ. Mαχαί{Jα 2008. 62-63, 88-89. πίν. 24α-δ, 25α-δ.

Πρβλ.. επίσης, με αγαλμάτιο Έρωτος σε ανάλογη ηλικCα και με παρόμοιο χτένισμα από το
ιερό των Αιγυπτι.ων θεών στη Δήλο. το οποίο, ωστόσο. χρονολογείται στον 20-1 ο αι. Π.Χ.

και ως Π{ιος τις λεπtOμέρειες και την κ(νηση ε(ναι σαΦώς πιο Π{ιοχωρημένο, Χατζηδάκης

2003. ειχ. 577 (Δήλος Α.04158).
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ρες λεπτομέρειες. Στο κέντρο της κεφαλής, επάνω από το μέτωπο, τα μαλ

λιά χωρίζονται περίπου στη μέση και οι δυο πρώτες μπούκλες εκατέρω

θεν στρέφονται έντονα προς τα έξω κω κάτω. Η ταινία, η οποία συνήθως

κοσμεί τη βασιλική κεφαλή, έχει τη μορΦή απλής άτεχνης αυλάκωσης. Τα

αυτιά καλύπτονται από τα μαλλιά. Πρόσωπο σχεδόν στρογγυλό. μάγoυ~

λα ενιαία, οφρυικό τόξο τονισμtΎΟ, μάτια αμυγδαλόσχημα. λαξευμένα

βαθιά στις κόγχες τους, τα οποία κοιτούν ψηλά αριστερά, βλέμμα που

οραματίζεται ή ονειροπολεΙ Μύτη προσεκτικά σχηματισμένη. χείλη μισά·

νοιχτα, πηγούνι δυνατό, αποφασιστικό.

Πρόκειται για ιδεαλιστικό πορτρέτο του Αλεξάνδρου, ο οποίος α/1ει~

κονίζεται σε πολύ νεαρή ηλικία. Συγκεντρώνει όλα εκείνα τα χαρακτηρι

στικά, τα οποία, σύμφωνα με τον Πλούταρχο, συνέλαβε στο πρόσωπο του

Αλεξάνδρου ο Λύσιππος και μόνο αυτός κατάΦερε να αποδώσει στα γλυ

mά πορτρέτα του ll αλλά mθανώς και άλλα, τα ΟJWία του αποδόθηκαν

μετά το θάνατο του. σε μια προσπάθεια εξιδανίκευσης και αποθέωσης της

μορΦής του. Αυτά είναι η χαρακτηριστική στροΦή της κεφαλής, το "χαμέ~

νο}) βλέμμα. τα πλούσια μαλλιά JWu μοιάζουν με χαίτη, ο τρόπος που ανα

πηδούν οι μJWύκλες επάνω από το μέτωπο (anasto]e), το μισάνοιχτο στόμα,

το γεμάτο θέληση, ισχυρό πηγούνι. Μεταξύ των γνωστών γλυπτών πορ

τρέτων του Αλεξάνδρου, ο R.R. Smith διέκρινε τρεις κύριους τύπους αντι~

γράΦων, τα οποία αναπαράγουνπρωτότυπα πορτρέτα του Αλεξάνδρου

του 330 π.χ. περίπου. καθώς και πρωτότυπα πορτρέτα, τα οποία δημιουρ

γήθηκαν μετά το θάνατο του.Β Η εξεταζόμενη κεφαλή πλησιάζει περισ~

σότερο στον τρίτο riJW αντιγράφων.στον τύπο του Erbach, με τα πιο νεα

νικά και ιδεαλιστικά χαρακτηριστικά.l • Η ίδια, ωστόσο, ανήκει στην κατη~

γορία των πρωτότυπων πορτρέτων. τα οποία δημιουργήθηκαν μετά το

θάνατο του Αλεξάνδρου, και. όπως τα περισσότερα από αυτά, είναι

μικρότερη του φυσικού και μέτριας καλλιτεχνικής αξίας. Στα JWρτρπα

αυτά, σε σχέση με τα πορτρέτα που δηΜWυργήθηκαν όσο ο Αλέξανδρος

ζούσε - με εξαίρεση εκείνα των αντιγράΦων του WJWu του Erbach -, αυτός
απεικονίζεταιπιο νέος, με πιο μακριά μαλλιά, με ιδεαλιστικάχαρακτηρι~

στικά και ΠΙΟ έκδηλο δυναμισμό.l~ Η εξεταζόμενη κεφαλή παρουσιάζει

ομοιότητες με πρωτότυπες κεφαλές Αλεξάνδρου,οι οποίες χρoνoλoγoύ~

νται στον 30 αι. π.χ.16 Χρονολογείταιομο(ως στον 30 αι. Π.Χ.

12. Πλούταρχος. ΑλtξαvΟρος. 4.1.
13. SmiIh 1995.21-22.
14. Χαρακτηριστικότερο παράόειγμα του τύπου αυτού είναι η κεφαλή Αλεξάνδρου

από την Ακρόπολη της Αθήνας. Smith 1995. εικ. 8 (Μουσείο Ακρόπολης 133]).
15. Smith ]995,22.
16. Πρβλ.. Π.χ., με την κεφαλή Αλεξάνόρουαπό την Aλεξάνbρεια,Smith 1995, εικ. 9

(Βρετανικό ΜουσεΙΟ ]857). ή με αυτή από την Πέλλα. της οποίας. ωστόσο. τα χαρακτηρι

στικά είνοιπιο εξιδανικευμένα, Smith 1995, εικ. 288 (Μουσεω Πέλλας ΓΛ 15). Eπiσης, με

την κεφαλή του ΔημητρΙΟυ Πολιορκητή από Ώ] Δήλο. των αρχιilν του 30υ οι. π.Χ., στην
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5. ΑΕ 374. Ακέφαλο αγαλμάτιο Αφροδίτης. Μάρμαρο. Σωζ. ύψ. 0.278
μ. πλ. 0.102 μ., πάχ. 0.054 μ. (Εικ. 5). Λείπουν το δεξιό χέρι από τον ώμο,

το' αριστερό από την αρχή του βραχίονα, το κάτω μέρος των ενδυμάτων,

τα άκρα πόδια και η πλίνθος. Μικρές αποκρούσεις στο στήθος και στις

πτυχές του ιματίου και του χιτώνα, ιζηματογενείς επικαθήσεις ανοιχτο

κάστανου χρώματος, ιδίως στην πίσω επιΦάνεια. Ο άνω κορμός είναι

λεπτός και κάμπτεται ελαφρώς προς τα αριστερά. Το αρι~ερό πόδι στα

θερό, το δεξιό προβάλλεται. Η θεά φοράει μακρύ αραχνοϋφαντο αχειρί

δωτο χιτώνα ζωσμένο κάτω από το στήθος, ο οποίος επιτρέπει να διακρί

νονται οι λεπτομέρειες του σώματος. Ο χιτώνας συγκρατείται μόνο στο

δεξιό ώμο, ενώ από τον αριστερό ώμο έχει πέσει, αΦήνοντας ακάλυπτο

τον αριστερό μαστό. Το δεξιό χέρι υψωνόταν και το αριστερό κατευθυ

νόταν προς τα έξω και κάτω. Το ιμάτιο είναι τυλιγμένο γύρω από τους

γοφούς. Δύο εξάρματα που σώζονται στις δύο πλευρές του είναι πιθανώς

τα σημεία όπου κατέληγε τμήμα του ιματίου ή, στην :περίπτωση της αρι

στερής πλευράς, ακoυμJ10ύσε ίσως το αντίστοιχο χέρι. Η πίσω,επι,φάνεια

του γλυπτού αδούλευτη.

Ο εικονογραφικός τύπος, τον οποίο αποδιδει το γλυπτό, δεν είναι γνω

στός με αυτή ακριβώς τη μορφή. Η στάση του σώματος και ο γυμνός αρι

στερός μαστός παραπέμπουν στον τύπο της Αφροδίτης του Λούβρου

Νεάπολης (Frejus), ο οποίος έχει το πρότυπό του σε έργο του τελευταίου

τέταρτου του 50υ αι. πΧ. Ένας παρεμφερής τύπος Αφροδίτης, με γυμνό,

στη συγκεκριμένη εκδοχή του, τον ένα μαστό, μt: παρόμοια στάση σώμα

τος και με το αριστερό χέρι ακουμm.σμένο στο γοΦό είναι αυτός αγαλμα

τίου από το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, το οποίο χρονολογείται περί

το 100 πΧ. ή στις αρχές του lου αι. πΧ.Η Το τυλιγμένο γύρω από τους

γοφούς ιμάτιο, ωστόσο, είναι και για τις δύο περιπτώσεις μία ασυνήθιστη

λεπτομέρεια. ΠροΦανώς, πρόκειται για εκλεκτική επιλογή στοιχείων από

διαφορετικούς εικονογραΦικούς τύπους. Το γλυπτό χρονολογείται στον

20 αι. πΧ., πιθανότερα στο β' μισό του.

6. ΑΕ 382 (ή Λ Ι). Ακέφαλο αγαλμάτιο Αφροδίτης. Μάρμαρο. Ύψ.

πλίνθου 0.015 μ., συνολικό σωζ. ύψ. 0.443 μ., "λ. 0.171 μ., n6x. 0.096 μ.

(Εικ. 6). Λείπουν το δεξιό χέρι από τον ώμο, το αριστερό από το μέσον

του πήχυ και το πίσω μέρος της πλίνθου. Μικρές απσκρούσεις στο στή

θος, στις πτυχές του ιματίου και του χιτώνα, στον κιονίσκο και στην περι

Φέρεια της πλίνθου, ιζηματογενείς επικαθήσεις ανοιχτοκάστανου χρώμα

τος, ιδίως στην πίσω επιΦάνεια. Η θεά στηρίζεται με τον αριστερό :πήχυ

σε κιονίσκο τετράγωνης τομής, ο οποίος έχει τετράγωνη βάση και τετρά-

οποιο. αυτός απεικονίζεται με τη μορΦή του Αλεξάνδρου, εmδι.ώκoντας, έτσι, να τονίσει

τη VOj.Uμότητα της διαδοχής του, Χατζηδάκης 2003, εικ. 255 (Δήλος Α.00197 [ΑΑ! 84]).
17. Μαχαίρα 2004, 36, εικ. 1-4 (ΕΑΜ 7733). Πρβλ.. επίσης, με το γλυπτό από το

Μουσείο ς:anakka]e. στη βόρεια Μικρά Ασ(α, Μαχαίρα 2004, 36, εικ. 7 (αρ. ευρ. 1786).
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γωνο επίκρανο με κυμάτιο. Και τα δύο πόδια της είναι άνετα, το δεξιό

λιγότερο. το αριστερό, το οποίο προβάλλεται, περισσότερο. Φοράει

μακρύ, λεπτό, πολύπτυχοχιτώνα ζωσμενο κάτω από το στήθος με κορδέ

λα, η οποία δένεταισε Φιόγκο μπροστά. Πλούσιο ιμάτιο καλύπτειτον αρι

στερό ώμο και πέ:φτει μπροστά από τον αριστερό βραχίονα,ενώ το δεξιό

τμήμα του κατευθύνεταιαπό την πλάτη διαγωνίως προς τον δεξιό γοΦό,

τον περιβάλλει και περνάει μπροστά, καλύπτει τα πόδια από τη λεκάνη

και κάτω και κατόΤαντυλίγεταιγύρω από τον στηριζόμενοστον κιονίσκο

αριστερό πήχυ. Τορμίσκος στο σωζόμενο τμήμα του πήχυ δείχνει ότι το

υπόλοιποτμήμα του και το άκρο χέρι ήταν από άλλο κομμάτιμαρμάρου.

Μέρος του δεξιού άκρου χεριού σώζεται επάνω στον δεξιό γοΦό, όπου

ακουμπούσε.Κάτω από το ιμάτιο ξεχωρίζειη πολύπτυχη άκρη του χιτώ

να, η οποία καλύπτει μεγάλο μέρος των άκρων ποδιών. Διακρίνονται

μόνο τα ακροδάχτυλα.Πλίνθος ελλειπτικού σχήματος. Στην πίσω επι,φά

νεια του γλυπτού ελάχιστες λεπτομέρειες.

Το γλυπτό έχει το εικονογραφικότου πρότυπο στο λατρευτικό άγαλ

μα της Αφροδίτης «Ουρανίας», της «εν κήποις», το οποίο έφτιαξε ο

Αλκαμένης στο β' μωό του 50υ αι. π.χ. και αναγνωρίζεταισε ρωμαΤκά

αντίγραφα της Αφροδίτης τύπου Γόρτυνας." Έργο προσεκτικά σμιλευ

μένο. Χρονολογείταιστο β' μισό του 20υ ή στις αρχές του ι ου αι. π.χ.

7. ΑΕ 381. Ακέφαλο αγαλμάτιο Αρτέμιδος. Μάρμαρο. Σωζ. ύψ. 0.177
μ., πλ. 0.077 μ., πάχ. 0.038 μ. (Ε.κ. 7). Λείπουν το αριστερό χέρι από τον

ώμο, τμήμα της αριστερής πλευράς του χιτώνα και τμήμα του δεξιού

άκρου ποδιού, το οπο(ο έσπασε στις μέρες μας. Μικρές αποκρούσεις κατά

τόπους και ιζηματογενείς εmκαθήσεις ανοιχτοκάστανου χρώματος σε

όλη την εmΦάνεια. Η Αρτεμις φοράει κοντό δωρικό χιτώνα με μακρύ

απόπτυγμα ζωσμένο λίγο mo κάτω από το στήθος. Το ιμάτιο είναι στερε

ωμένο στους ώμους και πέφτει :πίσω ως μανδύας. Με το δεξιό χέρι κρα

τάει ομφαλωτή Φιάλη, ενώ με το αριστερό ίσως κρατούσε δάδα ή τόξο. Οι

κνήμες των ποδιών αρκετά ισχυρές, υποδεικνύουν ίσως ότι η θεά φοράει

τις δερμάτινες μπότες της. Το αριστερό πόδι σταθερό, το δεξιό προβάλ

λεται. Κοντά στο αριστερό πόδι υπήρχε βράχος, αντικείμενο ή ζώο, από

18. Weber2006, ]72, πίν. 23.1 (Μουσείο Ηρακλείου 34), 26.] (Νεάπολη),26.3 (Βασι

λεία BS 272). Στα ρωμα'ίκά αντ(γραΦα αποδίδονται διαΦορετικά η θέση του αριστερού

χεριού και ο χαμηλά ζωσμένος χιτώνας. ο οποίος ακολουθεί το πρωτότυπο. Ένα παρά

δειγμα του τύπου από τις αρχές του 300 αι. Π.Χ. με αντιστραμμένη τη στάση του κορμού

και τη στήριξη είναι αυτό της Αφροδ(της σε σύνταγμα με Έρωτα από το ιερό της Ιεράς

Οδού, Μαχαίρα 2008, 57-58, πίν. 28-29 (ΕΑΜ 1599). Ένα ακόμη παράδειγμα, πλησιέ

στεροχρονικά στο εξεταζόμενο γλυπτό, προέρχεται από πι συλλογή Σισιλιάνου (Αθήνα),

Marcade 1969, πίν. ΧΧΧΙ (κάτω αριστερά και δεξιά). EJιiσης, ο τύπος εμφανίζεται επα

νειλημμένως σε αγαλμάτια Αφροδ(της από σπίτια της Δήλου, τα οποία χρονολογούνται

στον 20-10 αι. π.Χ.. Χατζηδάκης 2003, εικ. 551 (Δήλος Α.07362). 556 (Δήλος Α.05431),

568 (Δήλος Α.ΟΟ802).
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το οποίο σώζεται μικρό, μη αναγνωρίσιμο τμήμα. Η πλίνθος υποτυπώδης.

Η πίσω εm.φάνεια του γλυπτού αδούλευτη.

Ο εικονογραφικός τύπος του γλυπτού είναι παρεμφερής με γνωστούς

τύπους Αρτέμιδος, η οποία φοράει κοντό χιτώνα ή κρατάει φιάλη για

σπονδές, αλ/ά δεν ταυτίζεται με κανέναν από αυτούς. Περισσότερες κοι

νές λεπτομέρειες παρουσιάζει το γλυπτό με ορισμένα αγαλμάτια από τη

Θεσσαλία.19 Χρονολογείται στον 20-10 αι. πΧ.

8. ΑΕ 375. Ακέφαλο αγαλμάτιο Αρτέμιδος. Μάρμαρο. Ύψ. πλίνθου

0.008 μ., συνολικό σωζ. ύψ. 0.284 μ., πλ. 0.1215 μ., πάχ. 0.053 μ. (Ειχ, 8).
Λείπουν το δεξιό χέρι από το μέσον του βραχίονα και το ανώτερο τμήμα

της δάδας. Κατά τόπους στην επιΦάνεια μικρές αποκρούσεις και ιζημα

τογενείς εm.καθήσεις ανοιχτοκάστανου χρώματος. Η θεά φοράει μακρύ

πτυχωτό χιτώνα - δεν διακρίνεται αν είναι χειριδωτός - ζωσμένο κάτω

από το στήθος. Το ιμάτιο πέφτει μπροστά από τον αριστερό ώμο στον

αριστερό βραχ(ονα, ενώ το δεξιό τμήμα του περιβάλλει τον δεξιό γοΦό

και περνάει μπροστά από τη δεξιά πλευρά, καλύπτει την περιοχή της

λεκάνης και των ποδιών και καταλήγει στην αριστερή πλευρά, όπου

χάνεται πίσω από τη δάδα - έτσι δηλώνεται ότι τυλίγεται στο αριστερό

χέρι. Κάτω από το ιμάτιο διακρίνεται η πολύπτυχη άκρη του χιτώνα, ο

οπο(ος καλύπτει εντελώς τα άκρα πόδια - ή ίσως εξείχε το αριστερό άκρο

πόδι και έχει θραυσθεί. ΤΟ αριστερό χέρι αγκαλιάζει τη δάδα. η οποία

σώζεται έως το ύψος του ώμου της θεάς. Το δεξιό χέρι ήταν προσκολλη

μένο στον αντίστοιχο μηρό. όπου υπάρχουν ίχνη του. 'Ισως αυτό το χέρι

κρατούσε Φιάλη. Η πλίνθος ακολουθεί το περίγραμμα του χιτώνα. Η

πίσω εmΦάνεια του γλυπτού αδούλευτη.

ΤΟ γλυπτό ανήκει στον ίδιο εικονογραΦικό τύπο με γλυπτά Αρτέμιδος

από τη Δήλο.2(Ι Επίσης, βρίσκεται κοντά στον τύπο αγαλματίου Αρτέμι

δος από τη Θεσσαλία. με διαφορετική, ωστόσο, διευθέτηση του ιματίου,21

όπως και στον τύπο ακέφαλου αγαλματίου Αρτέμιδος Ενοδίας από ιερό

19. Σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση των αγαλματίων της Αρτέμιδος από το Μου

α:(ο του Βόλου. βρίσκεται πλησιέστερα στον τ(ιπο ΙΧ(β), ο οποίος περιλαμβάνη α.."tEιχονί

σεις της Αρτέμιδος και της Αρτέμιδος Ενοδίας/Φερα(αςκατά το UMCVI.2, αρ. 882-892,
Μητροπούλου 1992,329-330, πίν. 77α (Λ 745), 76η (Λ 553), 77β (Λ 765), 77γ (Λ 499),
77δ (Λ535). Σταπεριοσότερααπό τα παραδείγματααυτά, τα οποία έχουν ένα κo~νό πρό

τυπο, χρονολογούμενο στο τέλος του 40υ αι. π.Χ., η Αρτεμις κρατάει με το δεξιό χέρ~

πnιχή του ιματίου της (αντί Φιόλης στην περί.."tτωσή μας). Ωστόσο, γενικότερα στην εικο

νογραΦίατης Αρτέμιδος. ήδη α.."t6 την ύστερη Αρχα"ίκή περίοδο, όταν η θεά απειxoν(ζετα~

να σ1!ένδει με Φιόλη, αυτή Υ.ρατάει συνηθέστερατη Φιόλη στο δεξιό χέρι, και μόνο σε ορι

σμένες α..'1ό αυτές τις περι..-πώσεις κρατάει συγχρόνως με το αριστερό χέρι δάδα ή τόξο,

UMC 11.1, αρ. 971-972, 974-975, 977-978, 982.
20. Marcade 1969, πίν. ΙVΙ (Δήλος Α.5632 και Α.5371).

21. Πρβλ. με τον τύπο ΙΧ(α) στην προαναφερόμενη κατηγοριοποίηση (βλ. σημ. 19),
αυτόν της Αρτέμιδος Ενοδίας με μακρύ χιτώνα και ιμάτιο, ο ο;ωίος χρονολογείται πιθα

νώς περί το 330-325 π.Χ., Μητροπούλου 1992,329, πίν. 76θ (Λ 526).
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500 Φρούσσου Ελένη

στη Μελιταία Φθιώτιδας, στο οποίο, ωστόσο, η θεά φοράει μακρύ δωρι

κό χιτώνα.Zl Χρονολογείται στον 20-10 αι. π.Χ.

9. Λ 387. Τμήμα ερμαίκής στήλης. Μάρμαρο. Σωζ. ύψ. 0.49 μ., πλ. 0.10
μ., πάχ. 0.085 μ. (Ε.κ. 9). Η στήλη ήταν σχεδόν ακέραιη. με την κεφαλή στη

θέση της. όταν μετά την κατάσχεση εισήχθη στην Αρχαιολογική Συλλογή

της Λαμίας, όπως φαίνεται στην εικόνα των γλυπτών της κατάσχεσης.JJ

Αντίθετα. έχει καταγραφεί ως απλός κιονίσκος στον κατάλογο των λίθι

νων ευρημάτων της εφορείας. Προφανώς, στο ενδιάμεσο διάστημα η

κεφαλή αποκόπηκε από τον κισνίσκσ. Η αναζήτησή της, στο πλαίσιο

αυτής της μελέτης, δεν είχε αποτέλεσμα. Όπως αμυδρά διάκρίνεται στην

εικόνα των γλυπτών της κατάσχεσης, ήταν κεφαλή ανδρικής μορΦής,

χωρίς ή με πολύ κοντά μαλλιά και τονισμένα αυτιά. Ο κιονίσκος έχει προ

σεκτικά λειανθεί σε όλες τις πλευρές. Στη μπροστινή όψη δεν Φέρει το

φαλλικό σύμβολο. Επάνω μπροστά. στη βάση της κεΦαλής, κλίνει προς τα

μέσα στη θέση του στέρνου. Στις δύο πλευρές του υπάρχουν στο ίδιο ύψος

από ένας τορμίσκος ορθογωνίου σχήματος. διαστάσεων περίπου 0.01 Χ

0.02 μ. ΤΟ κάτω μέρος του δεν είναι εντελώς επiπεδo. Στηριζόταν ίσως σε

συμφυή βάση ή το άκρο του έχει θραυσθεί. Με τα υπάρχοντα στοιχεία η

μορφή που απεικονιζόταν στη στήλη δεν είναι δυνατό να ταυτισθεί.?Α

10. ΑΕ 383. Προτομή γυναικείας μορΦής (Ίοιδος;). Πωρόλιθος. Ύψ.

0.555 μ., πλ. 0.37 μ., πάχ. 0.204 μ. (Εικ.IΟ). Αποδίδονται η κεφαλή και το

ανώτερο τμήμα του κορμού, εκτός των βραχιόνων, έως την περιοχή κάτω

από το στήθος. Το πωρολιθικό πέτρωμα ανοιχτοκάστανο, ιδιαιτέρως

πορώδες, με κατά τόπους μεγάλους πόρους όμοιους με οπές. Λείπουν το

mθανό σύμβoλo~κόoμημα της κεφαλής και τμήμα από τις μπούκλες στη

δεξιά πλευρά του λαιμού. Αποκρούσεις σε πολλά σημεία του προσώπου,

στα μαλλιά και στο στήθος. Το πίσω μέρος της προτομής αδούλευτο. Η

μορΦή φαίνεται να φοράει στην κεφαλή στεφάνη. Στην περιοχή γύρω

από το πρόσωπο τα μαλλιά έντονα κυματιστά, χωρίζονται με χωρίστρα

στη μέση και είναι χτενισμένα προς τις πλευρές του προσώπου. Από τα

μαλλιά προβάλλουν μόνο οι λοβοί των αυτιών. Κάτω από τα αυτιά ξεπη~

δούν από δύο συνεστραμμένες μπούκλες στην κάθε πλευρά του προσώ

που, οι οποίες καταλήγουν στον αντίστοιχο ώμο. Πρόσωπο ελλειψοειδές,

με γεμάτα, ενιαία μάγουλα και στρογγυλεμένο πηγούνι. Μέτωπο σε

σχήμα ημισελήνου, φρύδια προσεκτικά σχηματισμένα. μάτια μεγάλα,

αμυγδαλόσχημα, βλέμμα ευγενικό, «01JμΠOνετικό». Οι λεπτομέρειες της

μύτης και του στόματος έχουν θραυσθεί. Λαιμός σχετικά βραχύς, δυνα

τός. Η μορΦή φοράει λεπτό, πυκνά πτυχωμένο χιτώνα - αξιοπρόσεκτη

22. Δακορώνια 200 Ι, 406, εικ. 2 (Λ 909).
23. Βλ. σημ. 3.
24. Η πιΟανότερη εκδοχή, βεβαίως. είναι να επρόκειτο για κεφαλή Ερμή, χωρίς, ωστό

σο να ωωκλείεται άλλη ανδρική Οεότητα.
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-, η αίσθηση της λεπtήςυφής του υΦάσματος-, ενώ οι άκρες του ιμα
ιναι 'δ όμβ , '8 ' ,
ί δένονται με υποτυπω η κ ο μπροστα στο στη ος, ερχομενες απο

του 'πλ 'ά ό '8 Δ '
τον bεξιό ώμο και ~μφoτερες τις ~ρες κ ~ω ~π το ?τη ος; ιαγωνιως

πό τον αριστερό ωμο προς τη δεξια πλευρα κατω απο το στηθος κατευ

θ' εται πλατιά διπλή ή κατά το μήκος διπλωμένη στα δύο ταινία - η μία

υνμiικης πλευρα της, αυτή προς το λαιμό. είναι ενιαία, ενώ η άλλη, προς
επι 'άλλ λ ξ' , ή ,
τον βραχίονα, έχει δυο παρ η ες μετα υ τους ακρες - και ιμαντας

που καλύπτει την αμυδρά διακρινόμενη τέταρτη άκρη του ιματίου, αυτή

που ερχόταν από τον αριστερό ώμο.

Αρκετές λεπtομέρειες της προτομής οδηγούν στην υπόθεση ότι πρό

κειται για :προτομή Ίσιδος ή μορΦής που Φέρει τα χαρακτηριστικά της. Η

στεφάνη που φαίνεται να φοράει οτην κεφαλή η μορΦή ήταν θείκό σύμ

βολο κατά τους κλασικούς χρόνους αλλά στους ελληνιστικούς χρόνους

εμφανίζεται και σε βασίλισσες. Αν, ωστόσο, πρόκειται για κεφαλή Ίσι

δος. τότε mθανότατα αυτό δεν είναι στεΦάνη αλλά το στέμμα της Αθώρ

(HίlIhor), από το οποίο λείπει το κεντρικό σύμβολο-κόσμημα, ο ηλιακός

δίσκος που περιβαλλόταν από κέρατα βοδιού και φτερά, Το τμήμα που

λείπει ήταν σύμφυτο με την κεφαλή και έχει αΦήσει στο στέμμα αποτύ

πωμα σε σχήμα τραπεζίου, με την ευρύτερη πλευρά του πωω και ελα

φρώς κυρτή, Ο τρόπος με τον οποίο είναι χτενισμένα τα μαλλιά γύρω από

το πρόοωπο είναι συνήθης στην εικονογραΦία των ελληνιστικών χρόνων.

Συγχρόνως, όμως, είναι και ένας ουνήθης τρόπος απόδοσης των μπρο

στινών μαλλιών της Ίσιδος στην εξελληνισμένη εκδοχή της. Οι συνε

στραμμένες μπούκλες που πέΦτουν στους ώμους είναι μία λεπtομέρεια

της λυβικής κόμμωσης - στην πλήρη μσρφή της η κόμμωση αυτή αποτε

λείται από πολλές όμοιες μπούκλες που καλύπτουν όλο το πίσω μέρος της

κεφαλής -, η οποία χαρακτηρίζει τις βασίλισσες της πτολεμα'ίκής Αιγύ

πτου αλλά και την Ίοιδα και ιέρειές της. Ακόμη, παρόμοια χαρακτηρι

στικά προσώπου με αυτά της μορΦής της :προτομής παρατηρούνται και

σε απεικονίσεις της Ίσιδος.l' Όσον αφορά στα ενδύματα, το δέσιμο του

ιματίου μπροστά στο στήθος με κόμβο, σύνηθες στην ενδυμασία των

γυναικών της Αιγύπτου,26 είναι επίσης μία από τις πιο χαρακτηριστικές

λεπτομέρειες στην εικονογραΦία της Ίσιδος (μαγικός κόμβος Tat ή «ισια

κός κόμβος»). Στους ρωμαίκούς χρόνους το αιγυπτιακό κροσσωτό ιμά

τιο, σε συνδυασμό με τον ελληνικό χιτώνα, γίνονται το πιο χαρακτηριστι

κό ένδυμα της Ίσιδος21 αλλά και των ιερειών της και των οπαδών της

25, Τόσο όσον αφορό στην κόμμωση. όσο και όσον αφορά στα χαρακτηριστικά του

ΠQooωπoυ. πρβλ. με τηνκεφαλή Ίσιδος με λυβική κόμμωση από το Thmws της Αιγύπτου,

η οπο(α χρονολογείται στον 20 αι. π.Χ .. SmiIh ]995.206, εικ. 251 (Kάιeo JE395] 7).
26. Bieber 1981. 97.
27, Walters ]988. 7.
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λατρείας της.ΖΙ Στην προτομή δεν υπάρχουν κρόσσια στο ιμάτιο. Η διπλή

ταινία ή ιμάντας που διασχίζει διαγωνίως το στήθος δεν βρίσκει εύκολα

ερμηνεία. ·Ίσως πρόκειται για επιρροή από την ταινία με το ιερσγλυφικό

κείμενο ή με τα σύμβολα, την οποία Φέρουν αιγυπτιακά αγάλματα της

Ίσιδος,29 ίσως για παραλλαγή της στολισμένης με Φύλλα, άνθη και καρ

πούς γιρλάντας. την οποία Φέρσυν σε ορισμένες απεικονίσεις τους η Ίσις,

ιέρειές της αλλά και οπαδοί της λατρείας της - η γιρλάντα Φέρεται πάντο

τε από τον αριστερό ώμο προς τη δεξιά κνήμη -,}() ίσως για παρερμηνεία

του τρόπου απόδοσης της τύλης του ιματίου ή των λεπτομερειών του

«ισιακού κόμβου»),JΙ ή και για δάνειο από την εικονσγραΦία άλλης θεότη

τας.3! Αν ισχύει μία από τις δύο πρώτες περιπτώσεις, είναι δυνατό επάνω

στην ταινία να υπήρχαν γραπτά σύμβολα ή γραπτή φυτική διακόσμηση

που έχει χαθεί. Εν κατακλείδι, είναι φανερό ότι οι περισσότερες λεπτομέ

ρειες της προτομής προέρχονται από την εικονογραΦία της 'Ισιδος,

χωρίς, ωστόσο, αυτή να ακολουθείται απολύτως mστά. Λόγω του χαρα-

28. Βλ., Π.χ., το άγαλμα Ίσιδος από την Αλεξάνδρεια,από τον 10-20 α~. μ.Χ., SmiIh
1995, εικ. 90 (Αλεξάνδρεια25783), τη γυναικεία μορφή στην επιτύμβια στήλη της Αλε

ξάνδρας από τον Κεραμεικό, η οποία συνδέεται με τη λατρεία της Ίσιδος, επε~δή Φέρει

την κόμμωση κα~ τα χαρακτηριστικάενδύματατης θεάς, από τον 20 α~. μ.Χ.. Ρωμιοπού
λου 1997,75, εικ. 75 (ΕΑΜ] ]93), ή το άγαλμα Ίσιδος ή ιέρειας της Ίσιδος στη Ρώμη,

Χατζηδάκης 2003, εικ. 63 (Museo CapiIolino). Αντίθετα, σε πρωιμότερες απεικονίσεις

της θεάς, Π.χ., σ' αυτές του 20υ-1 ου αι. Π.Χ. από τη Δήλο, δεν υπάρχουνκρόσσιαστο ιμά

τιο, Smith 1995, εικ. 312 (Δήλος), Χατζηδάκης 2003, εικ. 638-639 (Δήλος Α.00378 και

Α.05294 αντίστοιχα).

29. Βλ., Π.χ., το αιγυπτιακόαγαλμάτιοΊσιδος από τη Δήλο, από τις αρχές του 30υ αι.

π.Χ .. Χατζηδάκης 2003. εικ. 635 (Δήλος Α.00379), ή το αιγυπτιακό άγαλμα Ίσιδος ή

ιέρειας της από την Ερμόπολη της Αιγύπτου, από το 130-]40 μ.Χ., Iside /997. 623, τ.Χ.4
(Βερολίνο]958]).

30. Βλ., π. χ., τους γυναικείους κορμούς κα~ τα αποτμήματαεπιτύμβιωνστηλών από

την Αθήνα, με γυναικείεςμορΦές με ένδυμα Ίσιδος που Φέρουν τέτo~ες γιρλάντες, από

τον 20-30 αι. μ.Χ., \Va]ters ]988, πίν. 28a (ΕΑΜ. Απο. 237), 28b (Αγορά S 2393), 45d
(Αγορά S 984), 46b (ΕΑΜ 3256), 47a (ΑγοράS 2396), την επιτύμβια στήλη με ιέρεια της

Ίσιδος, η οποία Φέρει ανάλογη. σχηματοποιημένηγιρλάντα, εnioης από την Αθήνα, από

το ]50 μ.Χ. me(nov. Πόλη 2000-2001, ] 96-197, εικ. 179 (Μ 4609) και τις απεικονίσεις

ιερειών της Ίσιδος από την Κυρήνη, Rosenbaum ]960, ι..χχνι (1-2) (Μουσείο Κυρήνης).

Όπως, ωστόσο, παρατηρεί η Wa]Iers, εκτός της Αιγύπτου δεν είναι συχνή η απεικόνιση

ισιαστριών με γιρλάντες, ενώ στην Αίγυπτο η απεικόνιση γιρλαντών είνα~ μία πολύ διαδε

δομένη ουνήθεια, η οποία ξεκινά κατά τους ύστερους ελληνιστικούς χρόνους και δεν σχε

τίζεται μόνο με τη λατρεία της Ίσιδος, Wa]Iers ]988,26-29. Στον ελλαδικό χώρο οι γιρ

λάντες δεν φαίνεται να χρησιμοποιούνταιστις απεικονίσεις ~σιαστριών και ιερειών της

Ίσιδοςπριν από τους αυτοκρατορικούςρωμα'ίκούςχρόνους.

3]. Πρβλ., Π.χ., με την τύλη του ιματίου της Ίσιδος σε ένα από τα προαναΦερόμενα

γλυπτά από τη Δήλο, Χατζηδάκης2003, εικ. 639 (Α.05294), αλλά και με την απόδοση

του ιματίου σε μεταθανάτιες απεικoνίσε~ς της Βερενίκης 11 με τη μορΦή Ίσ~δoς, στα χρό

ν~α του Πτολεμαίου Δ' Φιλοπ6τωρος (2] ]-204 π.Χ.), επάνω σε οινοχόεςαπό φαγεντιανή,

Thompson ]973, ]64-165, πίν. χυι (Ι] 8-12]).
32. Αν πρόκειταιγια ιμάντα. θα μπορούσε,π.χ., να είναι κάτι αντίστοιχο με τον ιμά

ντα που Φέρει η Άρτεμις διαγωνιωςστο στήθος και συγκρατείτη φαρέτρα.
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κτηριστικού στέμματος της θεάς. το οπο(ο πιθανώς Φέρει η μορΦή της προ

τομής, της περιοχής εντοπισμού της προτομής, στην οποία αυτή συνιστά

μοναδικό εύρημα έως σήμερα, του μεγέθους της, το οπο(ο ξεπερνά το

φυσικό. και της χρονολόγησής της, είναι πιθανότερο να πρόκειται για προ

τομή Ίσιδος παρά πτολεμαίας βασίλισσας,Β ιέρειας της θεάς ή οπαδού της

ισιακής λατρείας. Παράλληλα, το πωρολιθικό πέτρωμα, το οπο(ο χρησιμο

ποιήθηκε αντί μαρμάρου, εγείρει ερωτήματα για την προέλευση της προ

τομής ή του γλύπτη ο οπο(ος τη δημιούργησε. Αν κατασιι.ευάσθηκε επιτό

που, τότε η εmλoγή του πετρώματος υποδεικνύει ίσως την περιορισμένη

οικονομική δυνατότητα του αναθέτη, την ήσσονα σημασία της μορΦής της

προτομής, σε σχέση με τις λατρευόμενες στη θέση θεότητες - για την πλα

στική απεικόνιση των oπol.ων χρησιμοποιήθηκε, όπως παρατηρείται, απο

κλειστικά μάρμαρο -, ή και τη νοοτροπία του αλλοφερμένου (;) γλύπτη. Αν
κατασκευάσθηκε σε άλλη περιοχή, τότε η εmλoγή του πετρώματος (σως

συνδέεται και με την έλλειψη μαρμάρου στην περιοχή εκείνη ή με τις τοπι

κές συνήθειες. Αλλες πιθανότητες είναι να επιλέχθηκε ο πωρόλιθος λόγω

της ευκολότερης και άρα ταχύτερης ιι.ατεργασίας του, σε σχέση με το μάρ

μαρο, ή ακόμη και από τυχαία εmλoγή της στιγμής, αφού το μάρμαρο ήταν

σπανιότερο υλικό στην περιοχή. Αν, ωστόσο, ληΦθεί υπ' όψιν και το επό

μενο γλυπτό της κατάσχεσης, ΑΕ 380, το οποίο είναι κατασκευασμένο από

το ίδιο πωρολιθικό πέτρωμα, τότε η εΠιλογή του συγκεΥ.ριμένου υλικού

φαίνεται να σχετίζεται κυρίως με τις αποδιδόμενες μορΦές, αΦού, όπως

προκύπτει και aπό την ταύτιση της μορΦής της προτομής, και στις δύο

περιπτώσεις πρόιι.ειται για εξελληνισμένη εκδοχή θεοτήτων της αιγυπτια

κής λατρείας. ι-ι προτομή χρονολογείται στον 20-10 αι. π.χ.

Η Ίσις ήταν η πρώτη από τους Αιγύπτιους θεούς που έγινε γνωστή

στην Ελλάδα. Ήταν αδελΦή και σύζυγος του Οσίριδος, θεού της γονι

μότητας και του κάτω κόσμου, και μητέρα του Ώρου. Ο Ηρόδοτος γνώ

ριζε για τη λατρεία της πριν να επισιι.εΦθεί την Αίγυπτο και τη συσχέτισε

με τη Δήμητρα. Στους μετά τον Ηρόδοτο αιώνες η Ίσις εξελληνίσθηκε

και της αποδόθηκε πλήθος ιδιοτήτων, χάρη στις οπο(ες αποκλήθηκε

<ψυριώνυμος». Τα πρώτα ιερά της στην Ελλάδα ιδρύθηιι.αν ήδη στο β'

μισό του 40υ αι. π.χ. Οι ελληνικής καταγωγής ιερείς της αναμόρφωσαν

την προσωπικότητά της και πλούτισαν τις ιδιότητές της. Στους ελληνιστι

κούς και ρωμα"ίκούς χρόνους με τη νέα αυτή μορΦή της επικράτησε σε

όλη τη Μεσόγειο. Στον ελληνορωμα'ίκό κόσμο, στον οποίο η λατρεία των

ανατολικών θεοτήτων γνώρισε σημαντική διάδοση, η λατρεία της 'Ισιδος

είχε τη μεγαλύτερη απήχηση, λόγω της συναισθηματικής και παρήγορης

33. Η πεeί..ττωση να πρόκειται για βασιλισσα ε(ναι η δεύτερη κατά σειρά mθανότερη.

αΦΟύ στέμμα της Αθώρ αλλά και στέμμα με ουρα(ους Φέρουν και βασG.ισσες της πτολε
μαίκής Αιγύπτου, οι οποίες απεικον(ζονται με τη μορΦή της Ίσιδος, Albersmeier2002. 53
55. Αντιθέτως, οι ιέρειες της Ίσιδος και οι γυναΙκες οπαδο( τ/ς λατρε(ας της πουθενά
στην εικονογραφια δεν φέρουν στέμμα.
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φύσης της. Στα αιγυπιιακά ιερά του ελλαδικού χώρου,παράλληλα με την

Ίσιδα λατρεύοντανο ΌσιριςlΣάραmς(Σάραπις: όνομα προερχόμενο από

την ονομασία του θε'ίκού ταύρου Osor-Hapi), ο Ώρος/Άρποκράτης και ο

κυνοκέφαλος Άνουβις. Η Ίσις τιμώταν συνήθως ως πρώτη θεότητα όχι

μόνο στα Ισεία αλλά και στα Σαραπεία, αφού με τον καιρό η λατρεία της

απέκτησε μεγαλύτερη σημασία. Στην εξελληνισμένη μορΦή της η Ίσις

ταυτίσθηκε με αρκετές γυναικείες θεότητες. Εκτός από τη Δήμητρα, στο

τέλος των ελληνιστικών χρόνων ταυτίσθηκε με τη Λητώ. την Ήρα. την

Εστία, τη Ρέα, τη Σελήνη, την Εκάτη, την Αφροδ(τη,J· ιδίως όμως με την

Αρτέμιδα. Όπως η Άρτεμις, γνώριζε το μυστήριο της γέννησης, βοηθούσε

τις γυναίκες στον τοκετό και γι' αυτό αποκαλούταν επίσης «Λοχε(α».

Ομοίως. με αυτή την ιδιότητα λατρευόταν κυρίως από γυναίκες. Και οι

δύο θεές συνδέονταν με την ανάπτυξη, με το φεγγάρι και η λατρεία τους

είχε επίσης χθόνω χαρακτήρα. Περισσότερο από οποιεσδήποτε άλλες θεό

τητες η Άρτεμις και η Ίσις είχαν τα ίδια ιερά. Στην ύστερη αρχαιότητα

αυτές οι δύο θεές θεωρούνταν ως μία. Η Ίσις. ως προστάτιδα των λιμα

νιών, των θαλάσσιων ταξιδιών και των ναυτικών λατρευόταν σε πολλές

παράλιες πόλεις. Δίδαξε τη γεωργία, την άλεση, το γνέσιμο και την υφα·

ντική. το σεβασμό στους θεούς και στον όρκο, τη στοργή των γονιών προς

τα παιδιά και τον σεβασμό των παιδιών προς τους γονείς. Προστάτευε το

θεσμό του γάμου. την οικογένεια, τα παιδιά με τη μορΦή της τροφού, το

δίκαιο, τη γλώσσα, τη γραΦή. Συμβόλιζε την αΦθονία και τα υλικά αγαθά.

Χάριζε θεραπεία και σωτηρία, ενώ σημαντική ήταν και η μαγική της

δύναμη. Στη Δήλο την τιμούσαν ως «Νέμεσι», «Σωτήρα», «Αγαθή» και

συνδεόταν με την Αφροδίτη, τη Νέμεσι, τη Νίκη. την Υγεία. Η Ίσις επι

κοινωνούσε με τους πιστούς της με όνειρα. Έτσι, δημωυργήθηκε μία

κατηγορία λάτρεών της ονειροκριτών.)1 Στους ελληνιστικούς χρόνους η

απεικόνιση της Ίσιδος δεν ακολουθεί συγκεκριμένο εικονογραφικό πρό

τυπο. Έτσι, εμφανίζεται με μεγάλη ποικιλία μορΦών.:16 Άργότερα απεικο

νίζεται συνήθως φορώντας το κροσσωτό ιμάτω δεμένο με κόμβο στο στή

θος και κρατά στο ένα χέρι σε(στρο. με το οποίο ρύθμιζε την άμπωτη και

την παλίρροια του Νείλου, και στο άλλο καδίσκο με γάλα ή, σπανιότερα,

κέρας της αΦθονίας, αμΦότερα σύμβολα γονιμότητας. Στην κεφαλή Φέρει

το στέμμα της Αθώρ ή ουραίο (ιερό Φίδι). Άλλες Φορές πάλι απεικονίζε

ται ως γυμνή Άφροδίτη ή να κρατάει και να θηλάζει τον Αρπσκράτη.J1

34. Η ταύτιση της Αφροδίτης με την Αιγύπτια θεά Αθώρ στην Αίγυπτο. όπως και της

Ίσιδος με την Αθώρ από την εποχή του Νέου ΒαοιλεΙΟυ - από την Αθώρ πήρε η Ίσις τσ

χαρακτηριστικό στέμμα -, σδήγησαν στον συγκρητισμό Ίσι.δσς-Αφροδίτης. Δεκουλάκου

1999-2001.120-121.
35. Για όλα τα παραπάνω, βλ. Witt 1971,30, 144.150-151.Nilsson 1974(11).624.627.

629.631-632. Παπαχατζής 1996. 186-191. Bonnefoy 1991-1992.248. McΚalson 2005. 201.
36. Smith 1995.76.206.
37. Nilsson 1974(11).631.
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11. ΑΕ 380. Σχεδόν ακέραιο αγαλμάτιο Αρποκράτη. Πωρόλιθος. Ύψ.

πλίνθου 0.03 μ., συνολικό ύψ. 0.225 μ.. πλ. 0.0725 μ.. πόχ. 0.0475 μ. (Εικ,

llα-β). Λείπουν μικρό τμήμα, του αρ~τερoύ άκρου χ~ριoύ Κ,αι ~ κάτω

'κρη του κέρατος της αΦθονιας. ΤΟ κερας συγκολλημενο απο δυο κομ

:ΙΙτια. Μικρές ιιιwκρούσεις στα μαλλιά, στον χιτώνα, στα χέρια. στο
έρας και στην πλίνθο. Οι λεπτομέρειες της κεφαλής, του ενδύματος και

:ων άκρων έχουν αποδοθεί συνοπτικά, προφανώς επειδή, λόγω της υφής
του πωρολιθικού πετρώματος, θα ήταν δύσκολο σε ένα έργο τόσο μικρής

κλίμακας να αποδοθούν λεπτομέρειες. Ο Αρποκράτης στέκεται με τα

πόδια γυμνά επάνω σε συμφυή πλίνθο ημικυκλικού σχήματος, με την επί

πεδη πλευρά του ημικυκλίου μπροστά και την κυρτή πίσω. Τα δύο πόδια

είναι σταθερά και στην ίδια ευθεία. Φοράει μακρύ, ποδήρη, μη ζωσμένο

πτυχωτό χιτώνα - δεν διακρίνεται αν είναι χειριδωτός αλλά είναι m,θανό

_, με αραιές μεγάλες πτυχές. Ο χιτώνας σταματά στο κάτω μέρος των κνη

μών, αΦήνοντας γυμνούς τους αστραγάλους και τα άκρα πόδια. Με τη

διάτασή του στην περιοχή της κοιλιάς δηλώνεται η φουσκωτή κοιλίτσα

της παιδικής ηλικίας. Τα μαλλιά κατεβαίνουν από την κορυφή της κεφα

λής προς τις πλευρές του προσώπου και τον λαιμό και στο επίπεδο των

αυτιών σχηματίζουν στις πλευρές και πίσω μπούκλες που στρέφονται

προς τα επάνω. Πρόσωπο στρογγυλό, με παχουλά παιδικά μάγουλα,

μέτωπο υψηλό, ημικυκλικό" μάτια ως μικρά κυκλικά εξάρματα που εξέ

χουν ελαφρώς από τις κόγχες τους, μύτη ως κάθετη εξοχή. ΤΟ στόμα δεν

δηλώνεται. Ο μικρός θεός Φέρει το δείκτη του δεξιού χεριού στο εννοού

μενο στόμα και κρατάει με το αριστερό κέρας της αΦθονίας. Η πίσω εm,

φάνεια του γλυπτού αδούλευτη, φέρει έντονα τα ίχνη του εργαλείου που

χρησιμοποιήθηκε για την εξομάλυνσή της.

Από το τέλος των ελληνιστικών και στους ρωμαίκούς χρόνους ο

Αρποκράτης απεικονίζεται συχνά όπως ο Έρωτας!8 Αρκετά σπανιότερα

απεικονίζεται ως μικρό παιδί που φοράει μακρύ ποδήρη χιτώνα ή χιτώνα

και ιμάτιο.» ΤΟ εξεταζόμενο γλυπτό είναι ασυνήθιστο, όχι μόνο λόγω της

σχετικά σπάνιας απεικόνισης του Αρποκράτη σε όρθια στάση με μακρύ

38. Βλ., Π.χ., το εξαιρετικό γλυπτό Αρποκράτη με τη μορΦή γυμνού Έρωτος από το

ΣαQαπείo της θεσσαλον(κης, από τον 20 αι. μ.Χ., Βοκοτοπούλου 1996, 68 (Μουσε(ο

θεσσαλονίκης), τις δύο γνωστές απεικον(σεις του με τη μορΦή αυτή από το lσείο του

Δίου, από τους αυτοκρατορικούς ρωμciίκoύς χρόνους, Παντερμαλής 1987.30 (Μουσε(ο

Δ/ου), και το παράδειγμα του γυμνού κορμού πιθανού Έρωτος-Αρποκράτηστον τύπο

του Σ:ατύρουτου Πραξιτέληαπό τη Δήλο, από τον 20-1 ο αι. π.Χ., Χατζηδάκης 2003, εικ.
653 (Δήλος).

39. Βλ" Π.χ., τις δύο ερμαϊκές στήλες από τη Δήλο, στις οποίες απεικονίζεται ο Αρπο

Jiράτ/ς με χιτώνα και ψάτιο, από τον 1ο αι. π.Χ., Χατζηδάκης 2003, εικ. 658-659 (Δήλος
Α.04262 + Α.Ο 1737 και Α.04260), ή το αγαλμάτιο Αρποκράτη, το οποίο αποτελεί από

σπασμα από σύνταγμα, πιθανώς με ΤελεσΦόρο, από την περιοχή στα Α. της ακρόπολης

του Άργους, από ιερό Αιγύπτιων θεών που φαίνεται ότι λειτουργούσε εκε( στους αυτο

xqατορικούς ρωμα"ίκούς χρόνους, Ραυτοπούλου 2007,28-29. εικ. 20.
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χιτώνα αλλά και του τρόπου με τον οποίο έχουν αποδοθεί οι περισσότε

ρες λεπτομέρειες, από τις μπούκλες των μαλλιών ως τις πτυχές του χιτώ

να και τον όγκο του σώματος ή ακόμη και ως προς το υλικό που επιλέ

χθηκε για την απεικόνισή του. Παρά τη μικρή κλίμακα. η απεικόνιση του

θεού σε λίθο υποδεικνύει την πιθανή χρήση του γλυπτού σε λατρευτικό

χώρο. Χρονολογείται στον 20-10 αι. π.χ.

Αρποκράτηςείναι το ελληνικόόνομα που δόθηκε από τον αλεξανδρι

νό θρησκευτικόσυγκρητισμόστον Ώρο.γιό της Ίσιδος και του Οσίριδος.

Στην αιγυπτιακήεικονογραΦίαο Ώρος απεικονίζεταιως θε'ίκό γεράκι,τα

μάτια του οποίου είναι, αντίστοιχα.ο Ήλιος και η Σελήνη. Αυτή είναι η

αρχαιότερηαπεικόνισητου θεού. Αργότερα.ο ρόλος και τα σύμβολάτου

διαΦοροποιήθηκανστα κατά τόπους ιερά της Αιγύπτου, με αποτέλεσμα

να υπάρχουν στο αιγυπτιακόπάνθεο αρκετοί Ώροι. Μεταξύ αυτών είναι

και ο Ώρος παιδί, ο οποίος στα αιγυπτιακάονομάζεταιHar-pe-khrad. Από
αυτή την ονομασία του θεού προήλθε το ελληνικό όνομά του. Ο Ώρος

παιδί απεικονίζεται στην αιγυπτιακή εικονογραΦία ως νήπιο, γυμνό ή

στολισμένο μόνο με κοσμήματα, με το κρανίο ξυρισμένο και την παιδική

πλεξίδα αναδιπλωμένη στον κρόταφο. Σε όλες τις περιπτώσεις έχει το δεί

κτη του δεξιού χεριού στο στόμα, κίνηση τυπική στις απεικονίσεις παι

διών κατά τη φαραωνική περίοδο, που, όμως, στους ελληνιστικούς και

ρωμα"ίκούς χρόνους ερμηνεύθηκε ως πρόσκληση σε σιγή και περίσκεψη.

Για το λόγο αυτό στους ρωμαίκούς χρόνους ο Αρποκράτης θεωρήθηκε

θεός της σιωπής, προστάτης των μυστικών και της μυστικότητας. Στους

Έλληνες ήταν γνωστή η φράση «σιγή Αρποκράτειος>}. Από τους Αιγύ

πτιους θεωρούταν ο νικητής θεός του φωτός, ο οποίος νίκησε το σκοτά

δι, το χειμώνα και την ξηρασία. Ως Ωρος παιδί αντιπροσώπευε το νεο

γέννητο ήλιο και την πρώιμη βλάστηση. Ως θεός του φωτός ταυτίσθηκε

από τους Έλληνες με τον Απόλλωνα και ως θεός της βλάστησης και της

γονιμότητας - ως γιος του Οσίριδος - με τον Πρίαπο..ιιι Θεωρούταν επίσης

προστάτης των παιδιών. Η λατρεία του είχε μεγάλη απήχηση στην πτολε

μαίκή Αλεξάνδρεια και από εκεί διαδόθηκε σε ολόκληρο τον ελληνορω

μα"ίκό κόσμο. Υπήρξε ιδιαιτέρως δημοφιλής στους ρωμα"ίκούς χρόνους,

όπως προκύπτει από τον μεγάλο αριθμό απεικονίσεών του. Συνηθέστερα

απεικονίζεται στην κοροπλαστική και στη μικροχαλκοπλαστική,41 σε

λυχνάρια, μετάλλια, κοσμήματα ή με τη μορΦή φυλακτού. και σπανίως

στη μεγάλη πλαστική.42 Γλυπτά με τη μορΦή του εντοmζονται σε Ισεία και

Σαραπεία, ενώ ιερό αφιερωμένο αποκλειστικά στον Αρποκράτη δεν έχει

40. Seyffen 1969.308-309.
41. Bonnefoy 1991-1992.248.
42. Αυτό οφειλεταιπιθανόταταστο ότι η λατρείατου ήταν μέρος της λα"ίκης λατρείας

και ουδέποτε πέρασε στην ε.,ισημη λατρείατων πόλεων. Για τον (διο λόγο σπανίως ανα

Φέρεταl και στις επιγραΦές.
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βρεθεί έως σήμερα. Στοιχε(α γι' αυτόν, ως ενός συγκρητιστικου θεού του

ύπνου και των ονείρων, της μαντικής αλλά και της ιατρικής τέχνης, του

Απόλλωνος-Ήλιου-Αρποκράτη-Τιθ6η (Τιθ6ης: αιγυπτιακή θεότητα των

ονείρων και του ύπνου), αλλά και ως Έρωτος-Αρποκράτη. περιέχονται

σε δύο προσευχές των ελληνικών μαγικών παπύρων από τον 30 και 40 σι.

μΧ.Ο Ο Αρποκράτης συνήθως απεικονίζεται μόνος, σπανιότερα με τη

μητέρα του Ίσιδα. Στην εικονογραΦία των ύστερων ελληνιστικών και

ρωμα"ίκών χρόνων Φέρει πάντοτε το δείκτη του δεξιού χεριού στο στόμα

και κρατάει πολύ συχνά με το αριστερό χέρι κέρας της αΦθονίας. Άλλο

τε πάλι κρατάει σύμβολα άλλων θεοτήτων, όπως του Διόνυσου ή του

Ηρακλή. Στις απεικονίσειςτου θεού ακολουθείταιχωρίς αυστηρότητα η

παραδοσιακή τυπολογια,χρησιμοποιούνταιδάνεια από τους τύπους του

Έρωτος των ελληνιστικών χρόνων και υιοθετείται η όψιμη ελληνιστική

τεχνοτροπία.

ΛΑΤΡΕΥΟΜΕΝΕΣθΕΟΤΗΤΕΣΣΤΟΝ ΑΡΧΑΙΟ ΕΧΙΝΟ (.'Κ.")

ΤΟ πρώτο ερώτημα που προκύπτει από τη μελέτη των γλυπτών της

κατάσχεσηςαφορά στην προέλευσή τους. Ένα περαιτέρω ερώτημα είναι

αν όλα τα γλυπτά προέρχονται από την ίδια θέση. Το γεγονός ότι αυτά

βρέθηκαν στην κατοχή κατοίκων του Αχινού δεν αποδεικνύεικατ' ανά

γκη ότι συνολικά ή κατά ένα μέρος τους προέρχονταιαπό την ίδια θέση.

Ο εντοmσμός τους, ωστόσο, στη θέση αυτή αποτελεί ήδη μία ισχυρή

ένδειξη. η οποια στρέφει την προσοχή μας στον Αχινό ως την m,θανότε

ρη θέση J1ροέλευσής τους. Εστιάζοντας, εJtt.Πλέoν, στην περίπτωση του

Αχινού, αναδεικνύονταιαρκετοί διαφορετικοίλόγοι, οι οποίοιενισχύουν

περωσότεροτην mθανότητααυτής της προέλευσης.Μεταξύ αυτών είναι

η σημασια της πόλης του αρχαίου Εχίνου, επάνω στην οποια είναι ΧΤΙ

σμένος ο σημερινός Αχινός, η νοηματική αλληλουχ(απου παρουσιάζουν

τα γλυJ1τά, η οποία υποδεικνύει ότι αποτελούν J1ράγματιένα σύνολο και

όχι ευρήματα από διαφορετικές θέσεις, οι ήδη υπάρχουσες ενδείξεις για

λατρεία στον αρχαίο Εχίνο ορισμένων από τις θεότητες. τις οποίες απει

κον(ζουν τα γλυπτά, και η χρονολόγηση των γλυπτών.

Η θέση του Αχινού, στους ανατολικούς πρόJ10δες της Όθρης και

κοντά στη βόρεια είσοδο του Μαλιακού κόλπου, υπήρξε πάντοτε σημα

ντική για τον έλεγχο της παράκτιας εm,κοινωνίας μεταξύ Θεσσαλίας και

Στερεάς Ελλάδας.Για το λόγο αυτό και για το εύφορο έδαΦός της κατοι

κήθηκε διαχρονικά. Για την πόλη που αναπτύχθηκεστη θέση αυτή στους

ωτορικούς χρόνους, τον Εχίνο ή Εχινούντα ή Εχίνα,'" υπάρχουν πληρο

Φορίες στις αρχαίες πηγές ήδη από τον 50 αι. π.χ. Σύμφωνα με τον Ηρό

δοτο, ήταν η τελευταία συνοριακή πόλη της ΑχαΙας Φθιώτιδος προς τη

43. Totιί 1988,pιusinJ.

44. Βλ. σχετι.κά. REV2, Ι 921 και ι 925.
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Mαλίδα:~ Η πόλη παρέμεινε στην Αχα{α Φθιώτιδα έως το 343/2 πΧ.,

οπότε ο Φιλιππος Β' την παρέδωσε στους Μαλιείς," προκειμένου να έχει

την ανοχή τους για να περάσει στη νότια Ελλάδα. Στο καθεστώς αυτό

παρέμεινε η πόλη έως την περίοδο της επέκτασης των Αιτωλών στη Μαλί·

δα και τη Θεσσαλία και το αργότερο έως το 229 πΧ" όταν και το μεγα

λύτερο μέρος της Θεσσαλίας πέρασε στο Κοινό των Αιτωλών. Το 210
Π.Χ. ο Φίλιππος Ε' απέσπασε τον Εχίνο από τους Αιτωλούς, αναγκάστη

κε όμως να αποσυρθεί από αυτόν το 197 πΧ. Στα ΆΙσθμια του 196 Π.Χ. οι

ΡωμαΙΟι. μεταξύ άλλων, κήρυξαν και τους Αχαιούς Φθιώτες ελεύθερους

και αυτόνομους." Έτσι, η περιοχή της Aχαiας Φθιώτιδος - μαζί και ο

Εχίνος - πέρασε στην εmρρoή του Κοινού των Θεσσαλών. Λίγο μετά το

146 Π.Χ. ο Εχίνος περιήλθε στους Ρωμαίους και διοικήθηκε από αυτούς

ως πόλη στρατηγικής σημασίας, απολαμβάνοντας προνόμια."!

Τα αποτελέσματα της ανασκαφικής έρευνας των τελευταίων δεκαε

τιών στον Αχινό εmβεβαιώνoυν απολύτως τη σημασία της πόλης του Εχί

νου και τις μαρτυρούμενες στις αρχαίες πηγές περιόδους ακμής και

παρακμής της και αναδεικνύουν επιμέρους, άγνωστες πτυχές της ιστορι

κής διαδρομής της, της οικονομικής, κοινωνικής και πολιτιστικής ζωής

της. Επιτρέπουν, επίσης, τη σταδιακή ανασύνθεση της μνημειακής τοπο

γραΦίας της. Τα οχυρωματικά τείχη της ακρόπολης του Εχίνου, κατα

σκευασμένα τον 40 αι. Π.Χ .. περιέβαλαν την κορυΦή του ανατολικότερου

και επιβλητικότερου από τα δύο υψώματα που υπάρχουν στη θέση. Από

το τέλος του 40υ αι. πΧ. έως τον 30 αι. μ.Χ. το κέντρο της πόλης με τα

δημόσια οικοδομήματα βρισκόταν στο μέσον της νότιας πλαγιάς του

υψώματος της ακρόπολης, της πλαγιάς, δηλαδή, η οποία αντικρίζει τη

θάλασσα. Γύρω από το κέντρο της πόλης, στην ίδια πλαγιά και σε χαμη

λότερο επίπεδο, αναπτύσσονταν οι ιδιωτικές κατοικίες. ΤΟ νεκροταφείο

της πόλης βρισκόταν σε επίJ'lεδo έδαφος στα νοτιοδυτικά του υψώματος

της ακρόπολης αλλά και επάνω στο δυτικότερο ύψωμα. Όπως υποδει

κνύουν τα κατά χώραν και τα κινητά ευρήματα, η πόλη υπήρχε ήδη τον

50 αι. πΧ., έΦθασε όμως στη μεγαλύτερη ακμή της στους ελληνιστικούς

χρόνους και ιδίως στον 20 και 1ο αι. πΧ.49

Μία πλευρά της ζωής της πόλης, η οποία είναι ελάχιστα γνωστή έως

σήμερα, αφορά στη λατρεία. Παρά τον μεγάλο αριθμό ανασκαΦών στη

45. Ηρόδοτος Ι 56.
46. Δημοσθένης, Κατά φtλi.:τπου. Γ' 34.
47. Πλούταρχος. Φλαμινίνος. 10,5.
48. Για όλα τα παραπάνω αλλά και άλλες, περαιτέρω πληροφορίεςγια τη διαχρονική

ωτορ(α της θέσης του Αχινού, βλ. Παπαναγιώτου ]97]. 161-]63. ΙΕΕ (Δ'), 378. Γουνα
ροπούλου ]986.257-259. Dakoronia - GounaropouJou 1992. 217. σημ. Ι. Χάδου ]997,
]98-207. Παπακωνσταντίνου2002. 26-28.

49. Παπακωνσταντίνου2002. 28-3].

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:42:54 EEST - 54.226.8.97



Αγαλμάτιο Αρποκράτη από τον Αχινό,., 5U"

θέση. πολύ λίγα γνωρίζουμε ακόμη για τις λατρευόμενες θεότητες στην

πόλη του Εχίνου και για τα υφιστάμενα σ' αυτή ιερά.sι., Η μοναδική μέχρι

στιγμής γνωστή σχετική επιγραφική μαρτυρία από τη θέση τεκμηριώνει

λατρεία της Αθηνάς «Ιλιάδος» στην πόλη.!' ΟΠα/ς προκύπτει από το κεί

μενο της επιγραφής, αυτή Φαίνεται ότι συνόδευε κάποιο αΦιέρωμα της

πόλης των Εχιναίων στο ναό της θεάς. Η λατρεία της Αθηνάς με το προ

σωνύμιο «Ιλιάς» είναι σπάνια στον ελλαδικό χώρο, σε αντίθεση με την

περιοχή της Τρωάδας. και απαντάται μόνο μία φορά ακόμη, στο Φύσκο

της δυτικής Λοκρίδας.!2 Από τον τύπο των γραμμάτων η επιγραΦή είναι

δυνατό να χρονολογηθεί στο α' μισό του 20υ αι. πΧ. Φαίνεται, λοιπόν,

όη κατά το διάστημα αυτό λειτουργούσε στην πόλη κάποιο ιερό αΦιε

ρωμένο στη θεά, το οποίο ενδt:."Χομένως βρισκόταν στην ανατολική πλευ

ρά του Αχινού, κοντά στο χείμαρρο Βελά.
5]

Σε δύο-τρία ακόμη σημεία της αρχαίας πόλης έχουν έρθει στο Φως

οικοδομήματα και άλλα ευρήματα, τα oJOOw δηλώνουν την mθανή ύπαρ

ξη και άλλων ιερών και λατρευόμενων θεοτήτων στην πόλη ή την πρα

κτική κάποιας μορΦής λατρείας. Στο δυτικό άκρο του Αχινού εντοπί

σθηκαν τα θεμέλια μεγάλου, επιμελώς κατασκευασμένου οικοδομήματος

ελληνιστικών χρόνων, το οποίο σε δεύτερη χρήση λειτούργησε ως εργα·

στήριο μεταλλουργού, όπως προκύπτει από την εύρεση σκωριών μετάλ

λου γύρω από μεγάλο λίθινο λεκανοειδές σκεύος στο χώρο του .... Η εύρε

ση, μέσα στο σκεύος, τμήματος μαρμάρινου αγαλματίου Ηρακλή. το

οποίο ξεπερνούσε τα 0.50 μ. σε αρχικό ύψος, όπως και πήλινων μητρών

με λατρευτικά σύμβολα και αποτμημάτων μαρμάρινων αρχιτεκτονικών

μελών και γλυπτών στο τμήμα JOOυ ανασκάφηκε, υJOOδεικνύει την πιθανή

ύπαρξη ενός χώρου λατρείας στη θέση αυτή. Τα μαρμάρινα αρχιτεκτονι

κά μέλη πρέπει να προέρχονται από το αρχικό οικοδόμημα. Επίσης, η λει-

50. Δυστυχώς. επειδή η πόλη του Εχ(νου δεν κυκλΟΦόρησε η (δια νομ(σματα, στα

OJroία οι πόλεις συνήθιζαν να απεικον(ζουν την κατ' εξοχήν λατρευόμενη σ' αυτές θεότη

τα. μ[α σημαντική πηγή. από την οποία θα ήταν δυνατό να αντλήσουμε σχετικές πληρο

Φορ(ες. εξέλεutε.

51. Λαζαρ(δης 1960. ΑΔ 16. Χρονικά. 163. πίν. 146β (οικία Χρ. ΑΥγελοκωνσταντή).

Στην (δια οικ(α εντοπίσθηκε και ιωνικό κιονόκρανο με συμφυή ραβδωτό σπόνδυλο.

52. Γουναροπούλου 1986.25]-252.
53. Στην υπόθεση αυτή για τη θέση του ιερού οδηγείται η Λ. Γουναροπούλου. συν

δυάζοντας μια πληΡΟΦορία για τη θέση εντΟΜσμού της επιγραΦής με το γεγονός ότι στην

ανατολική πλευρά του Αχινού εντοπίσθηκε και μία στήλη με τέσσερις aπελευθερωτικές

εmγραΦές του β' τέταρτου του 20υ αι. μ.Χ .. οι οπο(εςαφορούνσε aπελευθερωτικέςπρά
ξεις που. κατά την άποψή της. συντελέσθηκανστο ιερό της Αθηνάς "Ιλιάδος», κατά το

παράδειγματουΦύσκου. Γουναροπούλου1986.25] -252. Ανη υπόθεση αυτή είναιορOiI.

τότε το ιερό εξακολουθούσε να λειτουργε( και τον 20 αι. μ.Χ. θα μπορούσε. επLσης,

χανείι; να·μιλήσει για εΠΙσημη λατρείατης πόλης.

54. Πόντος] 98]. ΑΔ 36. Χρονικά, 223-224. σχ. 10-1], πίν. ]38δ. ]39α.δ, ]40α (οικ.

Α. Καναβού).
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510 Φρούσσου Ελένη

τουργια μεταλλουργικού εργαστηρίου στη θέση ενός τόσο σημαντικού

οικοδομήματος, όσον αφορά στην αρχική χρήση του, ίσως να μην είναι

τυχαία.

Στο κέντρο της πόλης του Εχίνου αποκαλύφθηκε οικοδόμημα μνημει·

ακού χαρακτήρα ρωμαίκών χρόνων, το οποίο ταυτίσθηκε με ηρώο.SS Το

μνημεl.o στέγαζε κρύπτη με τον τάΦο ενός σημαντικού, προφανώς, προ·

σώπου της πόλης και ανδριάντα του, ο οποίος είχε στηθεί σε βάθρο μπρο

στά από την κρύπτη. Αν και δεν αποκλείεται το μνημείο να ορθωνόταν

αυθύπαρκτο στο κέντρο της πόλης, θα πρέπει να διερευνηθεί και η πιθα

νότητα να βρισκόταν στον ευρύτερο χώρο ενός ιερού.

Στην περιοχή του κέντρου της αρχαίας πόλης, επίσης, όχι όμως σε

άμεση γειτν(αση με το προαναφερόμενο οικοδόμημα, στα δυτικά αυτού,

αποκαλύΦθηκαν τρεις χώροι - οι δύο μόνο τμηματικά - ενός oικoδoμή~

ματος ρωμαίκών χρόνων, το οποίο ήταν σε χρήση έως τον 20-30 αι. μΧ.

και χτίσθηκε επάνω στα θεμέλια ενός παλαιότερου, μνημειώδους, πιθα~

νώς διώροφου οικοδομήματος του τέλους του 4ου ή των αρχών του 30υ

αι. πΧ., μετά από συμπλήρωση των τοίχων του τελευταίου και ενσωμά~

τωση τους στη νεότερη χυτή τοιχοδομία tou.S6 Προς Β του οικοδομήμα

τος, σε απόσταση μόλις ενός μέτρου από αυτό, ορθωνόταν απότομα η

βραχώδης πλαγιά του υψώματος της ακρόπολης, οριοθετώντας τον εξω

τερικό χώρο του προς αυτή την κατεύθυνση. Στο εσωτερικό ενός από

τους χώρους του, εκείνου που αποκαλύΦθηκε πλήρως, βρέθηκαν τμήμα

τα κιόνων και άλλων αρχιτεκτονικών μελών, τα οποία κατέπεσαν από

την ανωδομή. Στο νοτιοανατολικό τμήμα του χώρου που ερευνήθηκε

βρέθηκαν σχεδόν ακέραιο - συγκολλήθηκε από πέντε τμήματα - αναθη~
ματικό ανάγλυφο και τμήματα γλυπτών. Από τα ανασκαφικά συμφρα

ζόμενα και από όσα θα συζητηθούν στη συνέχεια προκύπτει ότι στους

ελληνιστικούς και τουλάχιστον έως τους πρώιμους ρωμα'ίκούς χρόνους

στο χώρο αυτό λειτουργούσε πιθανότατα ένα ιερό.

Το αναθηματικό ανάγλυφο, ΑΕ 1041 (Εικ. 12), το οποίο βρέθηκε στο

χώρο του οικοδομήματος, είναι ένα από τα σημαντικότερα κινητά ευρή

ματα που έχουμε από τον Αχινό. Με το θεματικό περιεχόμενό του πρo~

σΦέρει μοναδικές πληροφορίες, όσον αφορά στο ζήτημα των λατρευόμε~

νων θεοτήτων στον Εχίνο. S7 Θέμα της παράστασης του ανάγλυφου είναι

η ευχαριστήρια Ουσία μιας μητέρας προς την Αρτέμιδα για τη βοήθειά

της κατά τη γέννηση του παιδιού της, με την οποία εκφράζει συγχρόνως

και την ευχή να συνεχίσει η θεά να προστατεύει το παιδί. Η παράσταση

55. Παπακωνσταvτ(νoυ1988. ΑΔ 43. Χρονικά. 213-216. οχ. 9-10. πίν. 121 β. 122α

(οικ. Γ. Αλεξ(ου).

56. Δακορώνια 1980. ΑΔ 35. Χρονικά. 238-240. οχ. 3. πίν. l03α (οικ. Ι. ΚαρΦή)·

57. Για εμπεριστατωμένηπαρουσ(αση του ανάγλυφου. βλ. Dakoronia· GoW1arΟΡοώοu
1992.217 Κ.ε.
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«Αγαλμάτιο Αρποκρίιτη «πύ τον Αχινύ» 51 Ι

πλαωιώνεται από κίονες και, συνεπώς. τωωθετείται στο χώρο ενός ναού.

Η Άρτεμις εμφανίζεται στη δεξιά πλευρά της παράστασης κρατώντας με

το δεξιό χέρι αναμμένη δάδα. Προς αυτή κατευθύνονται με τη σειρά από

δεξιά προς τα αριστερά ένας μικρός υπηρέτης, ο οποίος κρατάει μαχαίρι

και οδηγεί έναν ταύρο για θυσία στο βωμό μπροστά από τη θεά, μία

νεαρή γυναίκα, η οποία κρατάει στα χέρια βρέφος και το παρουσιάζει

στη θεά, μία νεαρή υπηρέτρια, η οποία κρατάει ασκό για σπονδές και

μΗαφέρει στην κεφαλή δίσκο με φρούτα και γλυκίσματα ως προσφορές

και κλαδί μυρτιάς, και, τέλος, μια μεγαλύτερης ηλικίας γυναίκα τυλιγμέ

νη στα ενδύματά της, της οποίας η ταυτότητα και η παρουσία στη σκηνή

δεν βρΙΟκουν εύκολα ερμηνεία. 58 Επάνω από τις μορΦές που κατευθύνο

νται προς τη θεά κρέμονται από σχοινί ενδύματα και παπούτσια. Η μονα

δικότητα της παράστασης του ανάγλυφου και το προφανές κόστος του

φανερώνουν ότι δεν πρέπει να ήταν σύνηθες να αφιερώνει κανε(ς τέτοι

ου είδους ανάγλυφα τόσο σε τοmκό, όσο και σε ευρύτερο επίπεδο. S9 Το

ανάγλυΦο χρονολογήθηκε στη μετάβαση από τον 40 στον 30 αι. π.χ. και

όχι μετά το α' τέταρτο του 30υ αι. πΧ., σε μία περίοδο που συμπίπτει με

την αρχή της ακμής του Eχίνoυ. rιo Είναι αξιοσημείωτο ότι στην ίδια περίο

δο χρονολογήθηκε και η πρώτη Φάση κατασκευής του οικοδομήματος,

στο χώρο του οποίου αυτό εντοπίσθηκε.

Η εύρεση ενός τόσο σημαντικού αναθηματικού ανάγλυφου στο χώρο

ενός μνημειώδους και με μακρά διάρκεια χρήσης οικοδομήματος υποδει

κνύει τη λειτουργία ενός ιερού στη συγκεκριμένη J1εριοχή του Εχίνου.

Emπλέoν, όπως προκύπτει από την παράσταση του ανάγλυφου, λατρευ

όμενη θεότητα στο ιερό ήταν η Άρτεμις με την ιδιότητά της ως προστάτι

δας των γυναικών στον τοκετό.

58. Στη δημooiευση του ανάγλυφου παρατηρείται 6τL, παρά το γεγονός όη η μορΦή

αποδίδεται σε μεγαλύτερη κλίμακα από τις υπόλOlJlΣς της πομπής xaL έχει καλυμμένη την

κεΦαλή. δεν ταυτ(tεται με ιέρεια της θεάς. όπως θα πίστευε κανείς. επειδή προτείνει το

δεξιό χέρι σε χειρονομία λατρείας. Για το λόγο αυτό διατυπώνεται η υπόθεση ότι μπορεί

να είνα~ η μητέρα ή η πεθερά της γυναίκαςπου προηγείται με το παιδί και, λόγω του μεγέ

θους της. μία από τις αναθέτρι.ες του ανάγλυφου στο ιερό της θεάς, Iλιkoronia 
GoωΗιroρουlου 1992, 221-222. Ωστόσο, mo πρόσφατα. διατυπώθηκε η άποψη ότι η

μορΦή ταυτίζεται με τη μητέρα του βρέφους, η οποία συγχρόνως αΦι.έρωσε κα~ το ανά

γλυΦο στη θεά, ενώ η νεότερη γυναικεία μορΦή που πρoηγείτα~ είναι μία ακόμη βοηθός,

η οποία μεταΦέρε~ το παιδί στο ναό. Ως α~τία αναΦέρεται κυρίως το γεγονός όη το ανά

γλυΦο κόστισε πολλά χρήματα και για το λόγο αυτό δεν είνα~ αφιέρωμα ιέρειας της θεάς

αλλά του ΠQooώπoυ που ευχαριστεί τη θεά και αυτό δεν μπορεί παρά να είναι η ίδια η

μητέρα. Aλλo~ λόγοι είνα~ ο mo σεμνός τρόπος, με τον οποίο είναι ντυμένη η γυναίκα, οε

σχέση με τη μoQΦή που κρατάει το παιδί, το γεγονός ότι θα είχε τη δυνατότητα να έχει
αρκετούς βοηθούς, αφού ήταν προφανώς εύπορη. κα~ το σχήμα του οώματος της. το

οποΙο δείχνει γυναίκα που μόλις έχει γεννήσει. σε αντίθεση με αυτό της μορΦής που κρα
τάειτο παιδί, Dίlloη 2002, 231-232.

59. Dillon 2002, 232.
60. αιk.oroηίιι - Gounaropoulou 1992, 227.
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512 Φρούσσσυ Ελένη

Η Άρτεμις λατρεύθηκε περισσότερο από κάθε άλλη θεότητα στον

ελλαδικό χώρο. Πιο ένθερμα λατρεύθηκε ως θεά του τοκετού, με το προ

σωνύΜW «Λοχεία» ή «Λεχώ», και περαιτέρω ως κουροτρ6Φος, με το προ

σωνύμιο «Ορθία». Ήταν μία παράδοξη θεά με σύνθετη προσωπικότητα.

Ήταν κυνηγός αλλά και προστάτιδα των άγριων ζώων, παρθένος και

προστάτιδα των ανύπανδρων κοριτσιών και των αγνών νέων αλλά συν

δεόταν και με τη γαμήλια τελετή. τη γονιμότητα και τη μητρότητα και

βοηθούσε τις επίτοκες γυναίκες. Ήταν αιμοδιψής και επιζητούσε τη

θυσία παιδιών αλλά και προστάτιδα και τροΦός τους. Η σχέση της με τη

γονιμότητα και τη μητρότητα ερμηνεύεται από την αρχική σεληνιακή

Φύση της, αφού ως θεά της Σελήνης συνδεόταν με αυτές τις ιδιότητες,

όπως και με κάθε δοξασ(α και μαγική πράξη σχετική με αυτές. Σε αρκε

τές περιπτώσεις η Αρτεμις ταυτιζόταν με την Ειλειθυία.61 Συσχετιζόταν,

επiσης, με την Εκάτη. την Τύχη, την Βενδίδα και την Κυβέλη, ενώ στην

ύστερη αρχαιότητα, όπως ήδη σημειώθηκε. ταυτίσθηκε με την Ίσιδα.

Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά σύμβολα της Αρτέμιδος ήταν η δάδα.

Στην εικονογραΦία η θεά εμφανίζεται να κρατάει δάδα ήδη από το τέλος

του 50υ αι. πΧ. Η δάδα ήταν σύμβολο ζωής και θανάτου. Συνδεόταν με

τις ιδιότητες τ/ς Αρτέμιδος ως βοηθού στις διαδικασίες του γάμου και ως

θεάς της γονιμότητας. Συγχρόνως, όμως, αυτή παρέπεμπε και στη χθόνια

πλευρά τ/ς. Στην Πελοπόννησο συχνά αναΦέρονται ιερά τ/ς Αρτέμιδος

κοντά σε πηγές, ποτάμια και χαμηλές περιοχές με νερό, όπου η βλάστ/ση

ήταν πλούσια και ο χώρος δεν καιγόταν από τον ήλιο. Έτσι, μετατρεπό

ταν και σε θεά θεραπεύτρια, με το προσωνύμιο «Λουσίφ) ή «ΘερμίΦ). Σε

ανάλογα μέρη, εκτός από ιερά της Αρτέμιδος υπήρχαν και ιερά της

Αφροδίτης και των ΝυμΦών.

Στην Απική. μία από τις παλαιότερες και πιο σημαντικές λατρείες

ήταν αυτή της Αρτέμιδος στη Βραυρώνα. Αφορούσε στις ιδιότητες τ/ς

θεάς ως βοηθού στον τοκετό. στην ανατροΦή των παιδιών αλλά και σε

γυναικολογικά προβλήματα. Το ιερό αναπτυσσόταν γύρω από μία ιερή

πηγή και μία σπηλαιώδη ρωγμή στη βραχώδη πλαγιά υψώματος. Εκεί.

εκτός από την Αρτέμιδα λατρευόταν και η Ιφιγένεια. Την εποχή του

Ευριπίδη η Ιφιγένεια θεωρούταν η πρώτη ιέρεια της θεάς στη Βραυρώνα,

η οποία έφερε στην Αττική από τη χώρα των Ταύρων το βαρβαρικό

άγαλμα της Αρτέμιδος «Ταυροπόλου». Λόγω του θανάτου και του εντα-

61 . Η Ειλειθυία ήταν θεά των οδυνών του τοκετού και της γέννησης. Λατρευόταν, ε;ά

σης, ως θεά που φροντίζει τα νεογέννητα και ως κουροτρόφος. Παράλληλα. όμως, θεω

ρούταν ότι προκαλούσε και το θάνατο κατά τον τοκετό. Στην Κρήτη, απ' όπου ξεκίνησε η

λατρε{α της, λατρευόταν ως θεά της γονιμότητας και της μητρότητας και τα ιερά της βρί

σκονταν συνήθως σε σπήλαια. Στην Αττική, όπου ακολσυθούνταν οι παραδόσεις της

Κρήτης και της Δήλου. αυτή λατρευόταν ως ανεξάρτητη θεότητα, ενώ στη Βοιωτία και

στη Θεσσαλία οι λειτουργίες και το όνομά της απορροΦήθηκαν σε μεγάλο βαθμό από την

Αρτέμιδα. larson 2007. 165. Σε απεικονίσεις της η θεά Κ()ατάειδάδα.
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φιασμού της στο μέρος αυτό, αυτή λατρευόταν ως χθόνια θεά και στον

τάΦο της προσΦέρονταν τα ενδύματα των γυναικών που πέθαιναν στον

τοκετό. Αντιθέτως, σύμφωνα με τους καταλόγους των αφιερωμάτων στα

ιερά της Αρτέμιδος στη Βραυρώνα και στην Ακρόπολη. στην Αρτέμιδα

οι γυναίκες πρόσφεραν τα ενδύματά τους και άλλα πολύτιμα αφιερώμα

τα ως ευχαριστία για τον αίσιο τοκετό. Δύο κύριες λατρευτικές εκδηλώ

σεις προς τιμή της Αρτέμιδος Βραυρωνίας. όπως φαίνεται στα ανάγλυφα.

ήταν η θυσία και η αρκτεία. Η θυσία γινόταν συχνά με ταύρο. ζώο σχετι

κό με το προσωνύμιο «Ταυροπόλος», το οποίο έφερε η θεά. Το έθιμο της

αρκτείας, σύμφωνα με το οποίο κορίτσια μεταξύ 5 και ΙΟ χρόνων υπηρε

τούσαν στο ιερό ως άρκτοι (αρκούδες). είχε σκοπό τον εξευμενισμό της

θεάς και την εξασΦάλιση της προστασίας της. Στη Βραυρώνα αφιερώνο

νταν γλυπτά μικρών κοριτσιών και αγοριών, :mθανώς ως ευχαριστία για

την εmβίωση των παιδιών στα πρώτα παιδικά χρόνια. όταν η θνησιμότη

τα ήταν υψηλή.62

Στη Θεσσαλία, η Άρτεμις υπέστη θεοκρασία με τη θεσσαλική θεά Ενο

δία.6J Παράλληλα, λατρευόταν σε όλη τη Θεσσαλία, ιδιαιτέρως όμως

στους Γόννους και στην Αχα'{α Φθιώτιδα,"'" ως θεά του τοκετού με τα

προσωνύμια «Λοχεία», «θροσία», «Ειλειθυία», «Γενέτειρα», Κ.ά. Στην

ΑχαΥα Φθιώτιδα υπάρχει ε:mγραφική μαρτυρία για λατρεία της Αρτέμι

δος «Λοχείας» στις Φθιώτιδες Θήβες.6S

Στο αναθηματικό ανάγλυφο από τον Αχινό η Άρτεμις είναι δυνατό να

ταυτίζεται με την Ειλειθυία.66 Συγχρόνως, όμως, κάποια άλλα στοιχεία

της παράστασης του ανάγλυφου συνδέουν τη λατρεία της θεάς στον

62. Για όλα τα παραπάνω, βλ. Nilsson 1974 (1),492-495. UMC 11.1,618-619,744.
Κακριδής 1986, 162-163. Παπαχατζής 1996, 130-13 Ι. Καραμπατέα 2002, 38. Ρακατσά
νης' Τζιαφ6λιας2004, 28-34. Larson 2007. 101, 104, 107-108.

63. Η Ενοδία ήταν αυθύπαρκτη θεότ/τα. λατρευόταν σε αρκετές θεσσαλικές πόλεις

παράλληλα με την Αρτέμιδα αλλά συχνά αναμειγνυόταν και ταυτιζόταν μαζΙ της. Ήταν

συνδυασμός Αρτέμιδος και Εκάτ/ς. με στοιχεία από τ/ν Αλκηστη. Ήταν χθόνια θεότητα

και ταυτιζόταν με τ/ν ΠερσεΦόνη. Με την Εκάτη συΥΥένευε. επειδή και αυτή ήταν θεά

των δρόμων. του θανάτου και συνδεόταν με τη μαγεία στη Θεσσαλία. Σύμβολο της ήταν η

δάδα και ιερά ζώα της το άλαγο και η σκύλα. Ονομαζόταν και Φεραία, επειδή λατρευό

ταν ιδιαιτέρως α..ό τους κατο(κους των Φερών, UMC 11.1. 687. Miller 1974. 251-252.
Ρακατσάνης.ΤζιαΦάλιας 1997.45-49. Μπάτζιου-ΕυσταθΙΟυ20θΙ, 33.

64. Ρακατσάνης - ΤζιαΦάλιας 1997,25-26.
65. Στην περιοχή της Αχα(ας Φθιώτιδος η Αρτεμις λατρευόταν κυρ(ως ως«Παναχαία»

κα~σtην Άλο υπήρχε σημαντικό ιερό αφιερωμt.ΎΟ ο' αυτή. Ωστόσο. λατρευόταν παράλλη

λα και ως «Λοχεία», .,Αγροτέρα» (ως θεά του κυνηγιού), «ΦωσΦόΡος» (ως Φέρουσα το

φως) και Βενδιδα. Κοντονάτσιος 2θ07. 28-3θ.

66. ΣύμιΡωνα με την πιο πιθανή υπόθεση. το μετάλλινο αντικείμενο οου Φα(νεται ότι

κρατούσε η Άρτεμις με το αριστερό της χέρι και σήμερα έχει χαθεΙ. ήταν πιθανώς κάλυκας

παπαΡούνας, ο οοο1ος, όπως προκύπτει από τις εmγραΦές. ήταν ειδος αφιερώματος στην

Ειλειθυία. Dakoronia - GounaropoιιIou 1992. 219.
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Εχίνο με αυτή της Αρτέμιδος Βραυρωνίας.Αυτά είναι κυρίως τα αφιε

ρωμέναστη θεά ενδύματα,ένα έθιμο που για πρώτη φορά τεκμηριώνεται

στη λατρεία της Αρτέμιδος εκτός της Αττικής, και ο ταύρος που οδηγεί

ται στη θυσία. Επίσης, το μάλλον θηλυκού γένους παιδί που παρουσιά

ζεται στη θεά. Με αυτή τη μορΦή η λατρεία της Αρτέμιδος είναι πιθανό

να εισήχθη στον Εχίνο ήδη στα τέλη του 50υ αι. πΧ., όταν η πόλη βρέ

θηκε κάτω από την αθηναίκή επίδραση.67 Επιπλέον, το σημείο στο οπο(ο

εντοπίσθηκαντο μνημειώδες οικοδόμημα και το ανάγλυΦο,πολύ κοντά

στον απότομο βράχο του υψώματοςτης ακρόπολης,σε περιοχή του Αχι

νού με mικνή βλάστηση και ρέοντα ύδατα προερχόμενααπό πηγή. υπεν

θυμίζει τις θέσεις, στις σπο(ες ιδρύοντανσυνήθως τα ιερά της Αρτέμιδος

«Λοχείας».
Το ανάγλυφο βρέθηκε στον (διο χώρο με τμήματα γλυπτών, τα οποία

δεν έχουν δημοσιευθεί. Πρόκειται για το κάτω μέρος του σώματος

γυμνής Αφροδίτης, ΑΕ Ι 79, κορμό φτερωτού Έρωτος, προερχόμενο από

σύμπλεγμα, ΑΕ 2, και τμήμα από την περιοχή των μηρών αγαλματίου,

ΑΕ 41. το οποίο απεικόνιζε πιθανώς επίσης Αφροδίτη. Τα δύο πρώτα

τμήματα γλυπτών είναι μικρότερα του φυσικού και θα πρέπει να εξετα

σθεί η πιθανότητα να συνανήκαν. Φαίνεται να τοποθετούνται στους

ύστερους ελληνιστικούς-πρώιμους ρωμαίκούς χρόνους αλλά αυτό θα

επιβεβαιωθεί με τη μελέτη τους. Η εύρεσή τους στον ίδιο χώρο με το ανά

γλυφο υποδεικνύει ότι πιθανώς στο ίδιο ιερό εκτός από την Αρτέμιδα

λατρεύονταν η Αφροδίτη και ο Έρωτας. Η λατρεία, στο ίδιο ιερό, περισ

σότερων της μιας θεοτήτων, οι οποίες με κάποιο τρόπο συνδέονταν μετα

ξύ τους ή είχαν κοινές ιδιότητες, δεν ήταν κάτι ασυνήθιστο στον ελλαδι

κό χώρο, ιδίως, μάλιστα. στους ελληνιστικούς και ρωμα'ίκούς χρόνους,

όταν και ο αριθμός των λατρευόμενων θεοτήτων αυξήθψι...ε σημαντικά.

Όσον αφορά, ειδικότερα, στην Αρτέμιδα και στην Αφροδίτη, υπήρχαν

αρκετά στοιχεία, τα οποία τις συνέδεαν, Εκτός από το δεδομένο ότι και

οι δύο ήταν νέες και όμορφες και, ήδη χάρη στις βασικές ιδιότητές τους,

αγαπητές και πιο προσιτές από άλλους θεούς, με τον καιρό δόθηκε μεγα

λύτερη έμφαση στις πιο ανθρώπινες ιδιότητές τους, με αποτέλεσμα - σε

σχέση με άλλους θεούς του ελληνικού πανθέου, η λατρεία των οποίων

ατόνησε - να αποκτήσει η λατρεία τους μεγαλύτερη απήχηση και να

λατρεύονται σε περισσότερους χώρους, αλλά να υπάρξει και μεγαλύτερη

σύγκλιση στις ιδιότητές τους, Έτσι, σε αρκετές πόλεις οι δύο θεές

λατρεύονταν σε γειτονικά ιερά ή και στον ίδιο χώρο.

Η Αφροδίτη ήταν κυρίως η θεά της ομορφιάς και του έρωτα, Ωστόσο,

όπως και η Αρτεμις και άλλες θεότητες, συγκέντρωνε στο πρόσωπο της

ετερόκλητες ιδιότητες, Τρεις ήταν οι κυριότερες από αυτές, Η πρώτη σχε

τιζόταν με τον έρωτα και «τα έργα του γάμου)}, η δεύτερη με τη ναυσι-

67. Da"oronia - Gounaropoulou 1992,220,222-223.
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πλοΙα και η τρίτη με τους νεκρούς. Αρκετά συχνά στην ίδια πόλη υπήρ

χαν δύο ή περισσότερα ιερά ή τεμένη της, όπου η θεά λατρευόταν με δια

φορετική ιδιότητα. Με την πρώτη ιδιότητά της ενθάρρυνε τις Φυσιολογι

κές ανθρώπινες σχέσεις και αποστρεΦόταν την αποχή από την ερωτική

χαρά αλλά και την ασέλγεια, την αιμομιξία, τις διαστροΦές του έρωτα.

Αν και δεν ήταν θεά του γάμου - το ρόλο αυτό είχε η Ήρα -, συνδεόταν
μ' αυτόν κυρίως σε σχέση με τη σεξουαλική του πλευρά. Έτσι, με τη συμ

βολή της ενεργοποιούνταν αποφασιστικά οι φυσικές διεργασίες για την

ανανέωση της ζωής και την ευγονία. Με αυτή την τελευταία λειτουργία

της προσέγγιζε τις ιδιότητες της Ειλειθυίας, με την οποία, μάλιστα, την

συνέδεαν στην Ολυμπία, ενώ στη Σπάρτη λατρευόταν ως Ήρα-ΑΦροδι

τη. Ί-Ιταν περισσότερο γνωστή με το προσωνύμιο «Ουρανία». Πολλές

πληροφορίες για την Αφροδίτη «Ουρανία» προέρχονται από την Αθήνα.

Ιερά της υπήρχαν στο κέντρο της πόλης - στην Ποικίλη Στοά -, στον Ιλισ

σό. στην περιοχή που ήταν γνωστή ως «Κήποι» -, στην Ιερά Οδό - στο
Δαφνί - και στη βόρεια πλαγιά της Ακρόπολης. Τα δύο τελευταία βρί

σ"ονταν στην πλαγιά βραχώδους υψώματος με ανοίγματα λαξευμένα

στο βράχο και ασφαλώς στην αρχαιότητα οι περιοχές όπου βρίσκονταν

αυτά και το «εν κήπσις» ιερό καλύπτονταν από πυκνή βλάστηση. Αλλά

και σε αρκετές άλλες περιπτώσεις εκτός Αττικής τα ιερά της Αφροδίτης

βρίσκονταν μέσα σε πυκνή βλάστηση. Η Αφροδίτη απσκαλούταν επίσης

πολύ συχνά «Πάνδημος» (όλου του δήμου). Η Αφροδίτη «Πάνδημος»

δεν τιμώταν στα ίδια ιερά με την «Ουρανίω>. Κατά τον Πλάτωνα η

«Ουρανία» συνδεόταν με τον πλατωνικό έρωτα και η «Πάνδημος» με τις

σαρκικές απσλαύσεις. Ωστόσο, δεν υπάρχουν στοιχεία από λατρευτικές

πρακτικές ή γραπτές πηγές, τα οποία να επιβεβαιώνουν αυτή τη διάκρι

ση. Η «Ουρανία» δεν απείχε από τις σαρκικές απολαύσεις και η «Πάν

δημορ> μοιραζόταν την ίδια εικονογραΦία με την «Ουρανία». ΤΟ προσω

νύμιο «Πάνδημος» σχετιζόταν στην πραγματικότητα με την πολιτική λει

τουργία της Αφροδίτης ως θεάς που ενώνει αρμονικά όλους τους πολίτες

μιας πόλης. Η Αφροδίτη λατρευόταν επίσης ως προστάτιδα των θαλάσ

σιων ταξιδιών και των λιμανιών. Χάρη στην ιδιότητά της αυτή ονομαζό

ταν «Ευπλοία», «Λιμενία», «Επιλιμενίω> και «Ποντίω>. Τα ιερά της σ'

αυτή την περί.ιττωση βρίσκονταν συνήθως σε λιμάνια κατά μήκος των

θαλάσσιων οδών που χρησιμοποιούσαν οι Έλληνες και οι Φοίνικες έμπο

ροι, οι οποίοι ήταν σημαντικοί τιμητές της λατρείας της. Η τρίτη ιδιότητα

της Αφροδίτης είχε χθόνιο χαρακτήρα. Στην περίπτωση αυτή ναοί και

τεμένη της ιδρύονταν κοντά σε νεκροταφεία ή και ανάμεσα σε τάφους.6δ

Στη Θεσσαλία η λατρεία της Αφροδίτης ήταν αρκετά διαδεδομένη. ΤΟ

68. Για όλα τα παραπάνω, βλ. Nilsson 1974 (1), 521, 525. Κακριδής 1986, 190.
Πωιαχατζής 1996, 136-137. Larson 2007, 116-118, 123, 125. Μαχαίρα 2008, 136-138.
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κέντρο της εντοπίζεται στη Μητρόπολη της Θεσσαλιώτιδος.69 Μεταξύ

των διαφορετικών ιδωτήτων της, λατρεύθηκε και ως θεά των νεκρών. Με

αυτή την ιδιότητα στη Δημητριάδα έφερε το προσωνύμιο «Πασικράτα»,

το οποίο έφερε συνήθως η ΠερσεΦόνη.ΊΟ Στους Γόννους η Αφροδίτη

m,θανώς λατρεύθηκε ως θεά του τοκετού.
η

Οσον αφορά στον Εχίνο. εκτός από την εύρεση των γλυπτών της

Αφρσδίτης και του Έρωτος κοντά στο ανάγλυφο, υπάρχουν και άλλα

στοιχεία, τα οποία ενισχύουν την πιθανότητα της λατρείας των δύο θεαι~

νών, της Αρτέμιδος και της Αφροδίτης, στον ίδω χώρο. Ένα στοιχείο

είναι το φυσικό περιβάλλον - σε βραχώδη πλαγιά και κοντά σε πυκνή

βλάστηση -, στο οποίο εντοπιζόταν το mθανό αυτό ιερό. Όπως ήδη σημει

ώθηκε, ένα τέτοιο περιβάλλον χαρακτηρίζει συνήθως τους χώρους των

ιερών τόσο της Aρτέι.uδoς, όσο και της Αφροδίτης. Ακόμη. οι δύο θεές

ήταν από τις mo δημοΦιλείς στην περιοχή της Θεσσαλίας και. ειδικότερα,

της Αχα{ας Φθιώτιδος και η λατρεία τους στον ίδιο χώρο δεν προκαλεί

έκπληξη. Κυριότερος λόγος, ωστόσο, για να υποθέσουμε την ύπαρξη

ενός τέτοιου ιερού. με βάση τις υπάρχουσες ενδείξεις. είναι η συμπληρω

ματική λειτουργία που είναι δυνατό να είχαν οι δύο θεές στη συγκεκρι

μένη περίπτωση. Αν η Αρτεμις λατρευόταν στο χώρο αυτό με την ιδιότη

τα της «Λοχείας». δεν αποκλείεται να υπήρχε παράλληλα και λατρεία της

Αφροδίτης ως «Ουρανίας», ως θεάς που συνέβαλε στην καλή λειτουργία

του γάμου και στην ευγονία. Επιπλέον. όπως σημειώθηκε. σε ορισμένες

περιπτώσεις και η Αφροδίτη συσχετιζόταν με την Ειλειθυία. Περαιτέρω.

οι δύο θεές συνδέονταν με το γάμο από διαφορετική άποψη. Η Αρτεμις

με την προετοιμασία των κοριτσιών πριν από το γάμο και με τη γαμήλια

τελετή και η Αφροδίτη με τις υγιείς σχέσεις στο πλαίσιο του γάμου. Η

εύρεση του κορμού του Έρωτος στον ίδιο χώρο ενισχύει. στο συγκεκρι

μένο νοηματικό πλαίσιο, την ερμηνεία της Αφροδίτης ως «Ουρανίας».

Αν και η λατρεία των δύο θεαινών με μία άλλη ιδιότητά τους. αυτή της

προστάτιδας των λιμανιών, της «Λιμενίας», θα ήταν επίσης πιθανή σε μία

θέση σαν αυτή του Εχίνου, κοντά στη θάλασσα και με προφανείς εμπo~

ρικές σχέσεις και επαΦές με άλλες περιοχές. προς το παρόν τουλάχιστον

δεν υπάρχουν στοιχεία, τα οποία να στηρίζουν μία τέτοια υπόθεση.12

69. Ρακατσάνης - ΤζιαΦάλιας 2004, 61 .
70. Ρακατσάνης- ΤζιαΦάλιας 1997,30-32. Μπάτζιου-Ευσταθίου2001,33.
7 Ι . Ρακατσάνης - ΤζιαΦάλιας 2004. 40.
72. Από την άλλη πλευρά, πeέπει να σημειωθεί όη, παρά τη σημασ(α της πόλης του

Εχίνου και την ανεπτυγμένη επικοινων(α της με άλλες περιοχές, δεν υπάρχει έως τώρα

απόδειξη ότι στη θέση της υπήρχε σημαντικό λιμάνι. Αν και η οχύρωσή της ανήκε στην

αλυσίδα των οχυρώσεων του αμυντικού συστήματος του βόρειου Μαλια)'.ού (βλ. Δα)'.σ

ρώνια - Ilαπακωνσταντ(νου 2007,316, σχ. Ι, εικ. 2). ένδειξη της πeooπάθειας προάοm

σης της πόλης από τους δια θαλάσσης κινδύνους και διασΦάλι.σης της δια θαλάσσης em
κοινωνίας, είναι ενδεχόμενο ένα μέρος τουλάχιστον των εξωτερικών επαΦών του Εχίνσυ
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Eπισtρέφoντας στο σύνολο των γλυπτών της κατάσχεσης και προσεγ

γίζοντάς τα με βάση τα όσα στο μεταξύ συζητήθηκαν, οδηγούμαστε σε

ΠΕραιτέρω παρατηρήσεις και συμπεράσματα για τις λατρευόμενες θεότη

τες στον Εχίνο και, ειδικότερα, για την πιθανή ύπαρξη του προαναφερό

μενου ιερού. Κατ' αρχήν είναι δύσκολο να υποθέσουμε ότι τα γλυπτά

προέρχονται από χώρο διαφορετικό από ιερό. Οι λόγοι είναι προφανείς.

Εκτός από τις μορΦές θεοτήτων, τις οπο(ες απεικονίζουν, ο αριθμός τους

και το υλικό από το οποίο αυτά έχουν κατασκευασθεί, τόσο τα μαρμάρι

να. όσο και τα πώρινα, είναι στοιχεία που υποδεικνύουν ότι αυτά προέρ

χονται από το χώρο κάποιου ή κάποιων ιερών. Από το σύνολο των γλυ

πτών της κατάσχεσης δύο, τα ΑΕ 381 και ΑΕ 375, απεικονίζουν την

Αρτέμιδα (Ε,κ. 7·8) και άλλα δύο. τα ΑΕ 374 και ΑΕ 382 (ή Λ Ι), την

Αφροδίτη (Εικ. 5-6). Επιπλέον, από τις δύο κεφαλές γυναικείων μορΦών,

η μία, η ΑΕ 377, είναι m,θανό, όπως ήδη σημειώθηκε, να απεικονίζει

κεφαλή Αρτέμιδος (Εικ. lα.β) και η δεύτερη, η ΑΕ 378, (σως απεικονίζει

κεφαλή Αφροδίτης (Εικ. 2). Η παρατήρηση αυτή οδηγεί αναπόφευκτα

στο συμπέρασμα ότι τουλάχιστον τα τέσσερα πρώτα γλυπτά, πιθανώς

όμως και οι δύο κεφαλές, προέρχονται πιθανότατα από το αφιερωμένο

στην Αρτέμιδα και την Αφροδίτη ιερό, του οποίου την ύπαρξη υποθέ

τουμε. Αν υ:nήρχαν δύο διαφορετικά ιερά, αφιερωμένα στην κάθε θεά

χωριστά και ευρισκόμενα σε διαφορετικές θέσεις του Εχίνου, τότε θα

έπρεπε τα συγκεκριμένα γλυπτά να προέρχονται και από τα δύο ιερά,

κάτι που φαίνεται λιγότερο πιθανό. Αντιθέτως, ο ίσος αριθμός γλυπτών

που απεικονίζουν τις δύο θεές υποδεικνύει ότι και οι δύο λατρεύονταν

ισότιμα στον ίδιο χώρο, αν και η μεγάλη σημασία του ανάγλυφου στην

:πραγματικότητα, κατά τη κρίση μας. εξαίρει το ρόλο της Αρτέμιδος.

Ακόμη, τα ίδια τα γλυπτά παρέχουν επιπλέον πληροφορίες προς την

κατεύθυνση της μορΦής της λατρείας των δύο θεαινών. Τα δύο αγαλμά

τια της Αρτέμιδος απεικονίζουν τη θεά στη μία περίπτωση να κρατάει

δάδα και στην άλλη, πάρα το γεγονός ότι αυτή είναι ντυμέτ/ ως κυνηγός,

να κρατάει φιάλη για σπονδές. Η Φιάλη τη συνδέει με το χώρο του ιερού

και η δάδα, ως σύμβολο της ζωής, μεταξύ άλλων και με την ιδιότητα της

«Λοχείας». Στα δύο αγαλμάτια της Αφροδίτης η θεά απεικονίζεται σύμ

φωνα με δύο από τους πιο γνωστούς εικονογραφικούς τύπους της. Στη

μία περίπτωση τουλάχιστον, αυτή του αγαλματίου ΑΕ 382 (ή Λ 1) (Εικ.

6), όπου ακολουθείται το πρότυπο του λατρευτικού αγάλματος της

Αφροδίτης «εν κήποις», έχουμε απεικόνιση της Αφροδίτης «Ουρανίας».

Από τα υπόλοιπα γλυπτά της κατάσχεσης, το αγαλμάτιο γυμνού αγο

ρωύ, ΑΕ 379 (Εικ. 3), είναι πολύ πιθανό να προέρχεται επίσης από το ίδιο

ιερό. Αν απεικονίζει απλώς ένα παιδί, κάτι που φαίνεται αρκετά πιθανό, η

να εξυπηρετούταν δια της χερσαίας οδού και από γειτονικά λιμόνια. Μεταξύ της πόλης

και της θάλασσας παρεμβάλλεται σήμερα ζώνη με προσχωσιγενή εδάφη.
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εύρεση του σε ένα τέτοιο ιερό, σαν αυτό που υποθέτουμε, δεν ξενίζει,

αφού, Π.χ., και στο ιερό της Βραυρώνας, όπως σημειώθηκε, αφιερώνονταν

γλυπτά μικρών παιδιών, ανεξαρτήτως φύλου. στο πλαίσιο της λειτουργίας

της Αρτέμιδος ως :προστάτιδας των μικρών παιδιών και ως κουροτρόΦΟυ.

Αν, πάλι, πρόκειται για αγαλμάτιο Έρωτος, η εύρεσή του σε ένα ιερό,

όπου λατρευόταν και η Αφροδίτη, ασφαλώς είναι αναμενόμενη.

Η κεφαλή Αλεξάνδρου, ΑΕ 376 (Εικ. 4α.β), προέρχεται πιθανότατα

επίσης από ιερό. Στους ελληνιστικούς χρόνους ο Εχίνος, όπως σημειώθηκε,

παρέμεινε για αρκετά μεγάλο διάστημα στη σφαίρα εmρρoής των Μακε

δόνων. Έτσι, μπορεί κανε(ς εύκολα να κατανοήσει την αφιέρωση γλυπτού

με τη μορΦή του Αλεξάνδρου σε ένα ιερό της πόλης. στο πλαίσιο της μακε

δονικής παρουσίας αλ/ά και προπαγάνδας στην ευρύτερη περιοχή κατά

την περΙΟδο αυτή. Αν το πιθανό ιερό της Αρτέμιδος και της Αφροδίτης

ήταν το σημαντικότερο ή ένα από τα σημαντικότερα της πόλης, όπως υπο

δεικνύει η θέση του στην περιοχή του κέντρου της και κάτω από την ακρό

πολη, τότε δεν αποκλείεται και το γλυπτό με τη μορΦή του Αλεξάνδρου 
είναι ενδεχόμενο να ήταν μόνο κεφαλή ή προτομή - να αφιερώθηκε στο

συγκεκριμένο ιερό, που θα ήταν και το :πιο πολυσύχναστο.

Η ερμα'ίκή στήλη, Λ 387 (Ε.κ. 9), είναι δυνατόνα προέρχεταιτόσο από

το χώρο ενός ιερού, όσο και από άλλη θέση εντός ή και εκτός της πόλης

του Εχίνου. Ο μόνος λόγος, ο οποίος μας ωθεί να σκεΦθούμε την προέ

λευσή της από το υπό συζήτηση ιερό είναι το ενδεχόμενονα προέρχονται

όλα τα γλυπτά της κατάσχεσης από το χώρο του.

Τα δύο γλυπτά από πωρόλιθο, η πιθανή προτομή Ίσιδος, ΑΕ 383 (Ε.κ.

10), και το αγαλμάτιο Αρποκράτη, ΑΕ 380 (Ε.κ. l1α~β), είναι πολύ πιθα

νό να κατασκευάσθηκαν από τον ίδιο γλύπτη ή το ίδιο εργαστήριο και να

αφιερώθηκαν την (δια χρονική στιγμή στο ιερό. από το οποΙΟ προέρχο

νται. Στη σκέψη αυτή οδηγούν αφ' ενός το υλικό που χρησιμοποιήθηκε

για την κατασκευή τους και αφ' ετέρου το θέμα τους, δηλαδή ότι τα δύο

γλυπτά απεικονίζουν θεότητες του αιγυπτιακού πανθέου στην εξελληνι

σμένη μορΦή τους και, μάλιστα, τους δύο από τις τρεις :πιο δημοΦιλείς

Αιγύπτιους θεούς στον ελλαδικό χώρο. Ακόμη, το γεγονός ότι τα δύο

γλυπτά φαίνεται να χρονολογούνται στην (δια περΙΟδο και ότι τεχνοτρο

πικά παρουσιάζουν εικονογραφικές λεπτομέρειες εμφανώς στηριζόμενες

στα εικονογραφικά πρότυπα της ελληνιστικής τέχνης.

Κέντρα λατρείας των ξένων θεοτήτων και ιδίως των Αιγύπτιων θεών

στον ελλαδικό χώρο υπήρξαν κυρίως τα μεγάλα λιμάνια που βρίσκονταν

στο Αιγαίο ή επικοινωνούσαν άμεσα με αυτό και οι πόλεις που ιδρύθη

καν στα ελληνιστικά και ρωμαίκά χρόνια.13 Όσον αφορά στους Αιγύπτι

ους θεούς, ειδικότερα, υπάρχουν αρκετές μαρτυρίες για λατρεία τους

στην περιοχή της ανατολικής Στερεάς Ελλάδας (Χαιρώνεια, Κορώνεια,

73. Nil1son 1974 (11).128. Μπάτζιου-Ευσταθίου 2001.30.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:42:54 EEST - 54.226.8.97



519Αγαλμάτιο Αρποκράτη α.,ό τον Αχινό,.

---'------''-------'''"-
ορχομενός) αλλά και της Θεσσαλίας (Λάρισα. Γόννοι). Στην Αχα"ία

Φθιώτιδα Σαραπείο, όπου εκτός από τον Σάραπι λατρεύοντανεπίσης η

Ίσις και ο Άνουβις,υπήρχεστη Δημητριάδα."Από την περιοχήτης σημε

ρινής Φθιώτιδαςοι σχετικές μαρτυρi:εςμέχριστιγμήςπροέρχονταιαπό τις

αρχαi:ες πόλεις Τίθορα.Υάμπολικαι Ύπατα.Η Στην περιοχή του Εχίνου

δεν έχει εντοπωθεί έως σήμερα ιερό αφιερωμένο στους Αιγύπτιους

θεούς. Η ύπαρξη ενός τέτοιου ιερού στον Εχίνο, ωστόσο, δεν θα ήταν

απίθανη. Η σημασίατης πόλης, η θέση της κοντά στη θάλασσα.η emxot
νωνία που προφανώς είχε με άλλες περιοχές του Αιγαίου αλλά και η

μακεδονική και κατόmν η ρωμαίκή παρουσία σ' αυτή, είναι ορισμένοι

από τους λόγους που θα ευνοούσαν μία τέτοια λατρεία στη θέση. Από τα

κτερίσματα που έχουν βρεθεί κατά καιρούς στους πλούσια κτερισμένους

τόφους της πόλης προκύπτει ότι υπήρχαν επαΦές με το Αιγαίο και την

Αίγυπτο. Υπάρχουν αρκετά χαρακτηριστικά παραδείγματα. Σε θαλαμω

τό τάΦο με κλίνες, «μακεδονικού τύπου». βρέθηκαν δύο χάλκινα δαχτυ

λίδια με σκαραβαίους από κορναλίνη στη θέση της σφενδόνης,1tό τα οποία

χρονολογούνται στον 30 αι. π.χ." Σε κεραμοσκεπή κιβωτιόσχημο τάΦο

βρέθηκε σπάνιο αγγείο από φαγεντιαVΉ με χαρακτηριστική ανοιχτοπρά

σινη διακόσμηση. προερχόμενο mθανότατα από την Αίγυπτο. 7t Ακόμη,

σε πλούσια κτερισμενο κιβωτιόσχημο τάΦο ελληνιστικών χρόνων βρέθη

κε χρυσό περιδέραιο-Φυλαχτό με εξαρτώμενα δισκόμορφα χρυσά ελά

σματα. τα οποία Φέρουν έκτυπες τις μορΦές της Ίσιδος και του Σαράm

δος.79 Από το τελευταίο αυτό εύρημα επιβεβαιώνεται ότι οι Αιγύπτιοι

θεοί ασφαλώς δεν ήταν άγνωστοι στον Εχίνο και. μάλιστα. ήδη στους

74. Μπάτζιου-Ευσταθ(ου 200 1,30. Κοντονάτσιος2007,43.
75. Από επιγραΦές των αρχών του 20υ αι. μ.Χ., (/G ΙΧ:Ι, 187-190), γνωρ(ζουμε ότι

στην Τίθορα (σημ. Τιθορέα) υπήρχε λατρε(α του Σό:ραπι. στον οπο(ο αφιερώνονταν οι

απελεύθεροι δούλοι. Η θέση του Ισείου, στο οπο(ο ελάμβαναν χώρα οι απελευθερωτικές

πράξεις, έχει προταθε( ότι βρισκόταν σε μικρή απόσταση βορείως της τωορας. Η γάμπο

λις. σύμφωνα με επιγραΦή του lου αι. π.Χ., (JG ΙΧ: Ι. 189), αΦιiρωσε ένα πρόπυλο. στοές

και άλλους χώρους (ο(κους) στους τρεις κυριότερους Αιγύπτιους θεούς. Από την Ύπατα

(σημ. Υπάτη) προέρχεται μαρμάρινη πλάκα με επιγραΦή αφιερωμένη στον Σάραπι, επει

δή έσωσε ένα παιδ(, Nil[son 1974 (11), 128. Riethmίiller 2005,269-270,275. Στον ελλαδι

κό χώρο οι Αιγύπτιοιθεοί απέκτησανκαι ιαματικές ιδιότητες και συχνά ταυτ(ζοντανμε

τον Aσκληmό,Τσώχος2002,85.
76. Λαμ;rιρoπoύλoυ 1983, ΑΔ 38, Χρονικά, 172 (οικ. Γ. Μπούρχα).

77. Στην επίπεδη επιΦάνεια του σκαραβαίου του ενός δαχτυλιδιού υπάρχει εγχάρακτη

μορΦή Ηρακλή με λεοντή και ρόπαλο και σ' αυτή του άλλου εγχάρακτη μορΦή θαλάσσι

ου δα(μονα καθήμενου οκλαδόν. Ε(ναι πιθανό οι δύο σκαραβαίοι να έχουν την (δια προ

έλευση και, μάλιστα, από μία ελληνιστική περιοχή με καλλιτεχνική παραγωγή εκτός της

ΕΤQOυρ(ας. Στα ελληνιστικά χρόνια ο σκαραβαίος ε(ναι μία σπάνια αλλά όχι άγνωστη
μορΦή εγχάρακτων πολύτιμων λίθων, Pantos 1989,315-316.

78, Το αγγείο βρέθηκε στο οικόπεδο Α. Αγουρ(δη το 2003. Η ανασκαφικήέκθεση θα

δημοσιευθείστο σχετικό ΑρχαιολογικόΔελτίο.
79. Πάντος 1983, ΑΔ 38, Χρονικά, 174, πίν. 74α (οικ. Γ.Λ. Χάδου).
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ελληνιστικούς χρόνους.

Αν και δεν είναι δυνατό να ωωκλειοθεί η πιθανότητα τα δύο γλυπτά

της κατάσχεσης με τις μορΦές των Αιγύπτιων θεών να προέρχονται από

άλλη θέση εκτός του Αχινού, οι λόγοι. οι οποίοι προαναΦέρθηκαν,

κάνουν εξ (σου πιθανή ή πιθανότερη την εκδοχή της προέλευσής τους

από αυτόν. Η απουσία, έως σήμερα, στοιχείων για την ύπαρξη λατρει.ας

των Αιγύπτιων θεών στον Εχίνο ίσως οφείλεται στην ανασκαφική τύχη.

Παράλληλα, θα πρέπει να εξετασθεί και η πιθανότητα τα δύο γλυπτά να

προέρχονται από τον ίδιο χώρο, από τον OJωΙΟ προήλθαν και τα άλλα

γλυπrά της κατάσχεσης ή, τουλάχιστον, τα περισσότερα από αυτά. Όπως

σημειώθηκε, από το τέλος των ελληνιστικών χρόνων η Ίσις ταυτ(σθηκε,

μεταξύ άλλων. με την Αφροδίτη, ιδίως όμως με την Αρτέμιδα. Από την

άποψη αυτή, η πιθανότητα της προέλευσης των δύο γλυπτών από το ίδιο

ιερό με τα υπόλοιπα της κατάσχεσης ενισχύεται περισσότερο, δεδομένου

ότι η Ίσις, όπως και η Άρτεμις. θεωρούταν Jlροστάτιδα των γυναικών

κατά τον τοκετό και αποκαλούταν επίσης «Λοχεία». Em.πλέoν. θεωρού

ταν προστάτιδα του γάμου και της οικογενειακής ζωής και κουροτρό

φος. Έτσι. η λατρεία της σε ένα ιερό όπου λατρεύονταν η Άρτεμις και η

Αφροδίτη με τις αντίστοιχες ιδιότητες δεν θα αποτελούσε έκπληξη. Εν

κατακλείδι, στην περίπτωση αυτή και η μορΦή του Αρποκράτη. αφ' ενός

ως ενός Αιγύπτιου θεού που συνδέεται άμεσα με την Ίσιδα και αφ' ετέ

ρου ως θεού της γονιμότητας και προστάτη των παιδιών. αποκτά στο

συγκεκριμένο νοηματικό πλαίσιο ιδιαίτερη σημασία.

Μία ακόμη παρατήρηση που προέκυψε στο πλαίσιο της συζήτησης για

την προέλευση των γλυπτών της κατάσχεσης είναι ότι πρόκειται για ένα

σύνολο γλυπτών αξιόλογο σε αριθμό, το οποίο αποκτά ακόμη μεγαλύτε

ρη σημασία στην περίπτωση που προέρχεται μόνο από τον Εχίνο και

μόνο από έναν χώρο, αυτόν του ιερού Αρτέμιδος και Άφροδίτης, την

ύπαρξη του οποίου υποθέτουμε. Επειδή έως σήμερα αρκετά από τα έργα

πλαστικής που φυλάσοονται στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Λαμίας

προέρχονται από τον Αχινό, ο οποίος, βεβαίως, έχει ανασκαφεί σε μεγα

λύτερη έκταση από άλλες θέσεις, έχει διατυπωθεί η άποψη ότι στον Εχίνο

πρέπει να λειτουργούσε τοπικό εργαστήριο, του οποίου οι καλλιτέχνες

είτε είχαν ταξιδέψει πολύ. είτε κατάγονταν από άλλες περιοχές.ΙΙΟ Η ομοι

ότητα στον τρόπο με τον οποίο έχουν σμιλευθεί ορισμένα από τα γλυπrά

της κατάσχεσης, αυτά με τις λιγότερες λεπτομέρειες, δείχνει ότι αυτά

80. Dakorof1ia - Goιιrιaropoulou 1992, 226. 'Ισως δεν είναι όνευ σημασίας ότι στη γει

τονική αρχαία πόλη της Μαλίδας Φόλαρα (;) (σημ. Στυλιδα), σε χώρο όπου εvτο,,wθηκαν

αρχα1.α λουτρό. βρέθηκε ενεΠΙγραφο βόθρο αγόλματος, σύμφωνα με την επιγραΦή του

οποίου αυτό αφιερώθηκε στον Αοκληπιό από κόποιον Παυσανία, λιθουργό στο επfJ.γγελ

μα. Παπαδόκης 1919, ΑΔ 6. Χρονικό. ]46. Χωρ(ς να αποκλείεταιο αναθέτης να προερ

χόταν από όλλη :ιΣριοχή, είναι εξίσου πιθανό αυτός να ήταν ένας από τους τεχνίτες του

λίθου που απασχολούντανστην :ιΣριοχή.
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(ναι πιθανότατα προίόντα ενός τοπικού εργαστηρίου. Τα mo ποιοτικά
ε " '8'από τα γλυπτά της κατασχεσης,ΟΠα/ς και τα mo ασυνη ιστα, αυτα των

Αιγύπτιων θεών, ασφαλώς κατασκευάσθηκαν από mo αξιόλογους ή από

πολυταξιδεμένους καλλιτέχνες που εργάσθηκαν στην περιοχή ή τα ίδια

προήλθαν από άλλη περιοχή.
Ιδιαίτερη σημασία έχει και η χρονολόγηση των γλυπτών της κατάσχε

σης. Αυτά χρονολογούνταικυρίως στον ύστερο 40 έως πρώιμο 30 αι. πΧ.

και στον 20 έως 10 αι. πΧ. Οι χρονολογήσεις αυτές συμπίπτουν αφ' ενός

με την αρχή τής ακμής του Εχίνου και την πρώτη Φάση κατασκευής και

λειτουργίας του χώρου, στον οποίο βρέθηκε το αναθηματικό ανάγλυφο

στην Αρτέμιδα, και αφ' ετέρου με την περίοδο της μεγαλύτερης ακμής

του Εχ(νου. Ίσως, λοιπόν, και το πιθανό ιερό με τις συλλατρευόμενες

θεότητες να γνώρισε τη μεγαλύτερη ακμή του στο ίδιο διάστημα.
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ΒIΟfΡΑΦIΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Γεννήθηκα στην Αθήνα και ολοκλήρωσα τις γυ μνασιακές μου σπου

δές στη Λαμία. Σπούδασα στο Αρχαιολογικό Τμήμα της Φιλοσοφικής

Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, απ' όπου αποφοΙτησα με άριστα.

Μετά την ολοκλήρωση των σπουδών μου εργάσθηκα σε εκδοτικούς

οίκους, ως φιλόλογος και παραδίδοντας μαθήματα αγγλικής και γερμα

νικής γλώσσας. Εδώ και αρκετά χρόνια εργάζομαι ως αρχαιολόγος στη

ΙΔ' Εφορε(α πρσίστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, στη Λαμία. Στο

πλαίσιο αυτό έχω πραγματοποιήσει μεγάλο αριθμό ανασκαΦών στη

Φθιώτιδα και έχω συμμετάσχει ενεργά στην προετοιμασία της επανέκθε

σης των Αρχαιολογικών Μουσείων της Λαμίας και της Αταλάντης.

Έχω λάβει μέρος με ανακοινώσεις και ανακοινώσεις τοίχου σε πολλά

διεθνή και τοπικά αρχαιολογικά και διεπιστημονικά συνέδρια. Πραγμα

τοποίησα μεταπτυχιακές σπουδές στα Τμήματα της Αρχαίας Ιστορίας

και Αρχαιογνωσίας, με κατεύθυνση την πρσίστορική Αρχαιολογία, και

της Κλασικής Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου του Salzburg, στην

Αυστρία. Η διπλωματική μου εργασία είχε ως θέμα τις πρώιμες Φάσεις

κατοίκησης στο Νέο Μοναστήρι Φθιώτιδας. Σήμερα εκπονώ την διδα·

κτορική μου διατριβή στο Πανεπιστήμιο της ΧαΤδελβέργης, στη Γερμα

νία, με θέμα τη Μέση εποχή του Χαλκού στην κοιλάδα του Σπερχειού

ποταμού.
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Μπάμπης Τσέλο;: Κύριοι εισηγητές, κύριοι σύνεδροι, στις εργασίες

του Συνεδρίου μας συμμετέχει και η κα Πολυμέρου -Καμηλάκη, Διευθύ

ντρια του Λαογραφικού Τμήματος της Ακαδημίας Αθηνών, θα την

παρακαλέσω να απευθύνει έναν χαιρετισμό.

Πολυμέρου - Καμηλάκη: Ευχαριστώ το Προεδρείο. για την πρόσκλη

ση να απευθύνω έναν χαιρετισμό, αλλά είπα κι εγώ να είμαι ως απλή

σύνεδρος, συνοδεύοντας τον σύζυγο μου, ο οποίος είναι ομιλητής σ' αυτό

το συνέδριο και να μην έρχομαι επίσημα, ως Διντρια του Κέντρου Λαο

γραφίας, παρ' ό,τι ο τίτλος του με τιμά και δεν τον Φέρω βαρέως. Ξέρετε

πολύ καλά, γιατί πολλούς από το ακροατήριο γνωρίζω και με γνωρίζουν,

και νομίζω ότι φαίνεται με κυνηγάει από κοντά και το Κέντρο, όπου και

να πάω.

Θα ήθελα να πω, ότι ειλικρινά συγχαίρω την Οργανωτική Επιτροπή.

που για 4"11 φορά προσπαθεί με τόσο επιτυχή τρόπο, να οργανώσει ένα

Συνέδριο, δεν είναι τόσο εύκολη υπόθεση, σε έναν χώρο που εΙναι πολύ

πλούσιος ιστορικά, αλλά δεν διαθέτει ενδεχομένως και όλα τα μέσα τα

οποία θα είχε κανείς σε ένα m.o μεγάλο αστικό κέντρο, όπως είναι η

Αθήνα.

Η εmτυχία αυτού του συνεδρίου, έγκειται και στην δημοσίευση των

πρακτικών, κάτι το οποίο παρακολουθεί το Κέντρο ΛαογραΦίας και

αξιοποιεί, γιατί το αποτέλεσμα των συνεδρίων αυτών, δεν είναι μόνο η

επαφή μεταξύ των Συνέδρων, που είναι πολύ σημαντικό, γιατί έχουμε και

την ανταλλαγή των απόψεων, αλλά το πιο σημαντικό είναι η δημοσίευση

των πρακτικών, τα οποία παραδίδονται προς αξιοποίηση στους ερευνη

τές. Αυτό είναι το μεγάλο επίτευγμα και αυτών των συνεδρίων.

Θα ήθελα να συγχαρώ την εm.τροπή και να πω ότι το Κέντρο Λαο

γραΦίας θα είναι πάντα κοντά σας, και στα επόμενα Συνέδρια, που εύχο

μαι να είναι πολλά, για την αξιοποίηση του λαογραφικού, ιστορικού και

αρχαιολογικού πλούτου της περιοχής.

Θα ήθελα μάλιστα να πω εδώ, είναι κάτι το οποίο συζητούσα πριν από

λίγο με την Έφορο Αρχαιοτήτων την κα Παπακωνσταντίνου, ήξερα την

προηγούμενη, τώρα χάρηκα που είδα την τωρινή Έφορο, θα ήθελα να

πω ότι μας ενδιαΦέρει πολύ και η συνδιοργάνωση κάποιων εκδηλώσεων,

στον χώρο της Φθιώτιδας. Να σας ενημερώσω, ίσως κάποιοι το ξέρετε,

ότι το Κέντρο ΛαογραΦίας, σε μικρή απόσταση από την Λαμία, έχει ιδρύ

σειένα Μουσείο, το μοναδικό ακόμα στην Ελλάδα, Μουσείο του Άρτου,

με σύγχρονες προδιαγραΦές, το οποίο, θα έλεγα με λύπη μου, δεν έχει την

ανάλογη συμπαράσταση από την τοπική ευρύτερη, όχι της ΑμΦίκλειας
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μόνο, κοινωνία.

Θα έλεγα ότι θα πρέπει να συνεργαστούμε στενότερα και να συνεργα

στείτε κι εσε(ς στενότερα με τα μεγάλα κέντρα, αν πούμε ότι η Αθήνα

είναι το κεντρικό σημείο επαΦής. Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδή

ποτε εξυπηρέτηση εm.στημονική, είτε αυτή αφορά στην οργάνωση κάποι

ου συνεδρίου, είτε με τη βοήθεια των ερευνητών μας, οι οποίοι είναι πoλ~

λοί και ενδιαΦέρονται για τα τοm.κά θέματα.

Σας ευχαριστώ πολύ. και εύχομαι πραγματικά μέχρι τέλους να πάει

καλά αυτό το συνέδριο, είμαι σίγουρη ότι θα πάει καλά. Σας ευχαριστώ

για την ευκαιρία που μου δώσατε.

Μπάμπη; Τσέλο;: Ευχαριστούμε όλους τους εισηγητές για τις

εισηγήσεις τους, αλ/ά και εσάς που είχατε την θέληση να παρευρεθείτε

σήμερα και να παρακολουθήσετε τις αξιόλογες αυτές εισηγήσεις της 5ης

Συνεδρίασης του 40υ Συνεδρίου Φθιωτικής Ιστορίας.

Επειδή τώρα θα ακολουθήσουν ερωτήσεις ή τοποθετήσεις επί των

εισηγήσεων, παρακαλούμε αυτές να είναι σύντομες και σαφείς. Ξεκινάμε

με τις ερωτήσεις. Αφού τεθούν οι ερωτήσεις όλες, μετά να απαντήσουν οι

εισηγητές και μετά να γίνουν τοποθετήσεις.

Ο κ. Παπαναγιώτου έχει τον λόγο.

Τριαντάφυλλο; Παπαναγιώτο\!: Αφορά τον κ. Πάλλη. Δεν πρόκειται

να ρωτήσω, απλώς να πω ότι είμαι βέβαιος η σχεδόν βέβαιος, ότι ο

περιορισμένος χρόνος που διατCθεται, δεν του επέτρεψε να αναφερθεί γ"αι

σε μία άλλη δραστηριότητα του Ορλάνδου στη Λοκρίδα. Όταν ήμουν

φοιτητής, επειδή ήξερα ότι εκεί υπάρχει μία εκκλησία με μάρμαρα, πήγα

και τα Φωτογράφισα με μηχανές Τ91 εποχής, Ζολώτα να πούμε. Και

πήγα, χαρούμενος, στον καθηγητή μου, να του δείξω τι βρήκα. Τις πήρε,

τις είδε, και μου λέει: πότε γεννήθηκες; Λέω το 1931. Εγώ ε(χα πάει το

1929 εκεί, λέει. Και έβγαλε τότε και μου χάρισε ένα ανάτυπο από την

δημοσίευση του μνημε(ου αυτού, με τίτλο «Ταξιάρχης Λοκρίδος».

Σήμερα, τα κυριότερα και τα καλλιτεχνικότερα γλυπτά ή

αρχιτεκτονικά μέλη του Ταξιάρχη, κοσμούν αCθoυσα του Βυζαντινού

Μουσείου Υπάτης.

Μπάμπη; Τσέλος: Ευχαριστούμε τον κ. Παπαναγιώτου. Δεν ξέρω αν

ο κ. Πάλλης θέλει να πει κάτι.

Ο κ. Μπράνης έχει το λόγο.

Δημήτρης Μπράνης: "Ενα ερώτημα θα ήθελα να κάνω προς την

εισηγήτρια που μίλησε για τους θεούς και τους ήρωες της κοιλάδας του

Σπερχειού. Θα ήθελα να μου πει, αυτοί οι θεοί που ανέφερε στην

κοιλάδα του Σπερχειού, αν ήταν αποκλειστικά θεοί της κοιλάδας του

Σπερχειού, ή ήταν και σε άλλους τόπους της Ελλάδας, ίσως ήταν και

πανελλήνιοι. Πέραν των μεγάλων θεών του 12θεου. και άλλων θεών

μικροτέρων, αν αυτοί οι θεοί που αναφερθήκατε λατρεύονταν και σε
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άλλους χώρους της πατριδος μας.

Μπάμπη; Τσέλο;:: Η κα Γεωργίου μπορεί να απαντήσει.

[vayYElta Ι'εωργίου:Θα ήθελανα σας πω ότι πράγματι,αυτοίοι θεοί

λατρεύονταν και σε άλλες περιοχές σε όλη την Ελλάδα και ανά τον

ελληνικό κόσμο. Απλά, έχουμε κάποιες από αυτές τις λατρείες, ποιες

εντοπίζονταιεδώ. στην κοιλάδα του Σπερχειού. Και αν είμαστε τυχεροί

σε κάποιες περιπτώσεις, με ποια επίκληση, δηλαδή με ποιο επίθετο, με

ΠΟιΟ ιδιαίτεροχαρακτηριστικότους.

Μπάμπης Τσέλος: Ευχαριστούμε την χα Γεωργίου. Ο κ. Κάπαρης

Κων/νος.

ΚωνσταντίνοςΚάπαρη;:Σχετικά με την εισήγησητου κ. Σπανού,περί

της ΡωμαϊκήςΚαρέας,έχω να εmσημάνωότι στη Μοσχοκαρυάή Δερβέν

Καρυά, ή Κλεφτοκαρυά.υπήρχε μοναστήρι, και υπάρχει, το οποίο οι

παλιότεροι λένε ότι ήταν μοναστήρι της μονής Ρεντίνης. Αυτό το

μοναστήρι είναι σταυροειδής ναός, χτισμένος πάλι πάνω σε παλιότερο

ναό, το οποίο μοναστήρι έχει κτήματα, έχει δασική έκταση στην

κυριότητά του, και αναΦέρεται από τους παλιότερους ότι είχε

αιγοπρόβατα, βόδια και διάφορα ζώα, και μοναχούς μέχρι το 1930
περίπου

Το μοναστήρι αυτό είναι χτισμένο γύρω στο 1920, πάνω στο

παλιό. Γιορτάζει στις 15/8 και ένα στοιχεω το οποίο ενισχύει την υπόθεση

ότι είναι μετόχι της μονής Ρεντίνης, είναι ότι γιορτάζει στις 15/8. Στις] 518
γιορτάζει ο Άγιος Βασιλειος Ρεντίνης ο οποίος είναι αφιερωμένος στα

Εισόδια της Θεοτόκου και "
Αλλαγή καoέταςa..πύ KI0R σε ΚΙΙΑ - Μικρό κενό

Kωvσια"ίνO; Κάπαρη;: (συνεχίζει): ... Αρχεία της επισκοπής Θεσ

σαλιώτιδος, γιατί κάπου εκεί ανήκε παλιότερα. Ευχαριστώ.

Μπάμπη;Τσέλο;: Ευχαριστούμετον κ. Κάπαρη. Μήπως θέλει κάποι

ος κάποια ερώτηση, κάποια τοποθέτηση;

Η επόμενη συνεδρίαση θα ξεκινήσει στις 5.30 το απόγευμα.

Η 6η συνεδρίαση, δηλαδή η απογευματινή συνεδρίαση θα τελειώσει

γύρω στις 7.30 περίπου το απόγευμα. Στις 08.00 μμ θα γίνει ξενάγηση

στην Πινακοθήκη Αλέξανδρος Κοντόπουλος στη Λαμία, και εκεί θα

γίνουν τα εγκαίνια μιας πολύ σημαντικής, πιστεύω, έκθεσης. Ι 50 χρόνια

Φθιωτικού Τύπου. Αυτή η έκθεση γίνεται από το Πνευματικό Κέντρο

Σταυρού, σε συνδιοργάνωση με το Γενικό Αρχείο του Κράτους του Ν.

Φθιώτιδας. Είναι μία σημαντική έκθεση, ]50 χρόνια Φθιωτικού Τύπου,

και στις 08.00 θα γίνουν τα εΥιιαίνιά της.
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6η Συνεδρίαση

Προεδρείο:

- Γαλάνης Χρίστος - Τϊέλος Μπάμπης

ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ - FEMATA

Λάζου Βασιλική

, δ ,ι 'λ Λ'
«Η απονομη της ικαιοσυνηg στην πο η της αμιας

την περίοδο του εμΦρλίου πολέμου.
Η περίπτωση του Έκτακτου fτρατοδικείου Λαμίας.

Απονομή δικαιοσύνης ή πρόσχημα διώξεων;»

Σταυρογιάννης Λάμπρος

«Ιερά καιλατρείες στην αρχαία Μελιταία»

- Μακρής Ιωάννης

Φθαρτή περιουσία ενός τσιΦλ~κά των μέσων του 190υ αιώνα
στη Λαμία. Η περίπτωση του Δημητρίου Κεμπρέκου»

Ι
Κουτσολέλος Δημήτριος

«Στη μεθοριακή Φθιώτιδα. Εικόνες ζωής (1832-1881).
Μνήμες και στοχασμοί»

Λέλης Γεώργιος

ΚαταγραΦή των αρπαγέντων αγαθών υπό των αγωνιστών

του 1821 στα ελεύθερα χωριά της επαρχία Ζητουνίου»

Νάτσιος Δημήτριος

«Τα 150 χρόνια του Φθιωτικού Τύπου»

Καραγιάννης Αθανάσιος

«Φθιωτικός μαθητικός τύπος (1932-2006).
Γνωρίσματα-θεματολογία- lδεολογία-Αισθητική»

Ερωτήσεις - απαντήσεις - απόψεις

επί των εισηγήσεων της 6ης Συνεδρίασης
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ΕΙΣΗΠΙΤΗΣ

Βασιλική Λάζου

ιστορικός

θΕΜΑ

.Η απονομή της δικαιοσύνης στην πόλη ιης Λαμίας ιην ΠfQίοδο 10\1

εμφυλίου πολέμου.

Η Πf()ίπτωση10\1 ΈΚ1αΚ10υΣτρατοδικείουΛαμίας.

Απονομήδικαωσύνηςή Π{)όσχημαδιώξεων;»

ΤΑ Νο σΟ ικό λαίσιο και η πολιτική του XOήmι

ιΉδη από τον περίοδο του μεσοπολέμου είχαν θεσμοθετηθεί

νομοθετικοίπεριορισμοίτων ελευθεριώνσι οποίοιαφενός συν

δέονταν με μέτρα διοικητικού χαρακτήρα και αφετέρου θέσπιζαν μια

σειρά από κοινωνικά αδικήματα τα οποία προβλέπονταν κατά κύριο

λόγο από το Νόμο 4229/1929 «Περί μέτρων ασΦαλείας του κοινωνικού

καθεστώτος και προστασίας των ελευθεριών των πολιτών». Σύμφωνα με

το νόμο αυτό, ο οποίος παρά τις αντιρρήσεις που προκάλεσε ψηΦίστηκε

από την κυβέρνηση Βενιζέλου, η κινητοποίηση ενάντια στο κοινωνικό

καθεστώς έγινε ένα SUi geneήs, ένα ιδιώνυμο αδίκημα. Τόσο το μέτρο της

διοικητικής εκτόπισης όσο και τα εγκλήματα γνώμης είχαν σαΦή αντικο

μουνιστικό προσανατολισμό και στόχευαν στη δίωξη της πολιτικής ιδεο

λογίας των διωκόμενων η οποία θεωρήθηκε ότι αποτελούσε απειλή για το

«κρατούν κοινωνικό σύστημα». Δεν αποτελούσαν ελληνική ιδιομορΦία

αλλά εντάσσονταν στις προσπάθειες καταστολής του διεθνούς κομμουνι

στικού κινήματος!. ΤΟ νομοθετικό αυτό οπλοστάσιο εμπλουτίστηκε και

κωδικοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της δικτατορίας του Μεταξά, οπότε με

τον ΑΝ 1075 της ιιης Φεβρουαρίου 1938 υιοθετήθηκαν μεθοδεύσεις οι

οποίες έμελλαν να δεσπόσουν στη νομοθεσία της μεταπολεμικής περιό

δου. Πρόκειται για τη θέσπιση των στρατοπέδων συγκέντρωσης, του

πιστοποιητικού κοινωνικών φρονημάτων και των δηλώσεων μετανοίας!.

Τα νομοθετήματα αυτά στόχευαν στην ποινικοποίηση μιας συγκεκρι

1. Για την υιοθέτηση ανnκομμουνιστικών μέτρων από τις ευρωπαικές κυβερνήσεις

βλέπε Ρ. Κούνδουρος, Η ασΦάλεια του καθεστώτος. Πoλιrικoίκρατoύμενoι, εκτοπ!σεις

και διώξεις στην Ελλάδα 1936-1974, Αθήνα: Καστανιώτης 1978, σ. 85 -87 και ιδιαίτερα

σημε(ωση στη σ. Ι 10 καιΝ. Αλιβιζάτος, Οιπολιτικοί θεσμοί σε κρίση. 1922-/974. Όψεις
rης ελληνικήςεμπειeiας, Αθήνα: θεμέλιο γ έκδοση 1995, σ.391-399 (Κομμουνισμός και

ποινικός νόμος: συνοπτι.κή ανασκόπηση των κυριότερων ευρωπαι.κών νομοθεσιών του
μεσοπολέμου).

2. Αναλυτική συζήτηση για τη μεσοπολεμική αvτικoμμoυνιστική νομοθεσία στο Κούν

δουρος, Ο.Π., σ. 74-78 και Αλιβιζάτος, ο.Π., 340-391
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μένης κοινωνικής και πολιτικής συμπεριφοράς. Οι νOμJ.,κές διαστάσεις

όπως και ο καθορισμός του τι συνιστά έκτροπη ή παραβατική ή αντικoι~

νωνική συμπεριφορά πάντοτε υπόκεινται σε ερμηνεία η οποία δίνεται

από τις δυνάμεις καταστολής και τους εφαρμοστές του νόμου. Η ερμη

νεία αυτή, όταν ιδίως αφορά πολιτικά θέματα. μπορεί να είναι περισσό

τερο ή λιγότερο προσκολλημένη στο γράμμα του νόμου και σε αρμονία με

τους άγραφους κανόνες της ελευθερίας και δημοκρατίας που ισχύουν

στην κοινωνία σε μtα συγκεκριμένη περίοδο.

Σύμφωνα με τις εγκληματολογικές στατιστικές των ετών 1924-]937,
2.945 άτομα καταδικάστηκαν σε ποινές από 3 μήνες έως 5 χρόνια για αδι

κήματα ενάντια στην ασΦάλεια του καθεστώτος. Οι καταδίκες εμφανί

ζονταν σε βιομηχανικά ανεπτυγμένες αστικές περιοχές (Αττικοβοιωτία,

Λάρισα, Θεσσαλονίκη, Καβάλα, Λέσβος, Σάμος, Δράμα) όπου υπήρχε

μεγάλος αριθμός εργατών. Στην εργατική τάξη ανήκε το 60% των κατα

δικασμένων ενώ ένα 10% ήταν αγρότες. Στην πλειοψηΦία τους ήταν άγα

μοι Ι 9-30 ετών και διέθεταν στοιχειώδη μόρΦωσηJ.

Ο νομός ΦθιωτιδοΦωκίδας δεν συμπεριλαμβάνονταν στις περιο

χές με καταδίκες για αδικήματα κατά της ασΦάλειας του καθεστώτος.

Αφενός δεν ήταν βιομηχανικά αναπτυγμένος νομός και αφετέρου το

ποσοστό ψήφων των συνδυασμών στους οποίους συμμετείχε το κομμου

νιστικό κόμμα ήταν χαμηλό τόσο σε απόλυτους αριθμούς όσο και σε

σχέση με τα πανελλαδικά ποσοστά του ΚΚΕ". Ωστόσο υπήρχε ένας αριθ

μός καταγόμενων από την περιοχή ΠΡOΠOλεμtκών κομμουνιστών που

διώχθηκαν και καταδικάστηκαν από τη μεταξική δικτατορ(α και οι οποί

οι στη συνέχεια διαδραμάτισαν σημαντικό ρόλο στις τοmκές εξελ(ξεις

κατά τη διάρκεια της Κατοχής και του Εμφυλίου Πολέμου. Ο πιο γνω

στός είναι αναμφίβολα ο Θανάσης Κλάρας, ο κατοmνός Άρης Βελου

χιώτη ς5. Άλλοι είναι ο έπαρχος Φθιώτιδας κατά την Απελευθέρωση

Τάκης Φίτσιος, κομμουνιστής από το 1921, αυτός που οργάνωσε τον

Βελουχιώτη στο ΚΚΕ, και ο Α.Αλεξάνδρου, ο γνωστός Διαμαντής, ο

τελευτα(ος στρατηγός του ΔΣΕ στη Ρούμελη. φοιτητής της νομικής στη

Θεσσαλονίκη, οργανωμένος στο κίνημα με καθοδηγήτρια τη Μαρ(α

ΚαραγιώρΥη1.

Μετά την Απελευθέρωση της χώρας ο αντικομουνισμός καθόρισε σε

ουσιαστικό και τυmκό επίπεδο τους θεσμούς και το νOμtκό καθεστώς των

3. Κούνδουρος,ο.π., σ. 97-102
4. Στατιστικές βουλευτικών εκλογών 1926, 1928, 1932, 1935 και 1936
5. Π. Λαγδάς, Λρης Βελουχιώτης. Ο πρώτος του αγώνα. ΒωΥραΦία 1905-1945.

Αθήνα: Κυψέλη 1976, σ. 225-409 όπου τα σχετικά με τη δράση του πρωτσκαπετάνιουτου

ΕΛΑΣ από τη στιγμή που οργανώθηκε στο ΚΚΕ έως τον ελληνοιταλικόπόλεμο.

6. Λαγδάς. ο.π.. σ. 124-144 όπου αναφέρονται τα σχετικά με τον Τάκη Φ(τσι.ο και το

ρόλο του ως πoλ~τικoύ καθοδηγητή στα πρώτα βήματα του Βελουχιώτη στο ΚΚΕ.

7. Προφορική μαρτυρ{α Μαρ{ας Καραγιώργη. 16 ΦεβρουαρΙΟυ 2006.
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λευθεριών. Ως κυρΙαρχη ιδεολογΙα χάραξε μια σαΦή διαχωριστική

:σαμμή ανάμεσα σε όσους θεωρήθηκανεθνικόφρονεςκαι όσους θεωρή
θηκαν μη εθνι~όφρoνε~ επειδή επε?Ιωκαν,την ανατροπή τo~ :πo~ιτικoύ
και κοινωνικου καθεστωτος.Νομικα εκφραστηκεμε μια σειρα απο κανό

νες που σημάδεψαντην :πολιτική ζωή της χώρας για δεκαετCες.

Όπως έχει επισημάνει ο καθηγητής συνταγματικού δικαίου Νίκος

Αλιβιζάτος.μολονότι ο εμφύλιος πόλεμος δεν οδήγησε στην κατάρρευση

της ελληνικής δημοκρατίας και την κατάργηση του τυπικού συντάγμα

τος. είχε ως αποτέλεσμα την ενεργοποίηση ενός εκτεταμένου και πολύ

πλοκου ο:πλοστασΙΟυ έκτακτης ανάγκης, ενός «παρασυντάγματος» με

σαφε(ς απολυταρχικές τάσεις!. Ήδη από το καλοκαίρι 1945 και κυρίως

μετά τις εκλογές του 1946 έγινε προσπάθεια ελέγχου της Αριστεράς με τη

θέσπιση νόμων που προέβλεπαν ανάμεσα στα άλλα την επαναφορά του

θεσμού της :προληπτικής διοικητικής εκτόπισης και τη μαζική εκκαθάρι

ση του κρατικού μηχανισμού μέσω των m.στoπoιητικών κοινωνικών φρο

νημάτων. Εκτός από τα διοικητικά μέτρα με μια σειρά από νομοθετήμα

τα θεσπiστηκε το «αντεθνικό» έγκλημα το οποίο οδήγησε στην :ποινικο

ποίηση της πολιτικής ζωής και τον κολασμό όσων εξακολουθούσαν να

διακηρύσσουν την :προσήλωσή τους στις αρχές που εξέφραζε το εαμικό

κίνημα.

Απόρροια αυτού του θεσμικού οικοδομήματος ήταν η θέσmση, από

την κυβέρνηση Τσαλδάρη, ενός νομοθετικού οπλοστασίου εκτάκτου

ανάγκης με χαρακτηριστικότερα νομοθετήματα το Γ Ψήφισμα της ιsης

Ιουνίου 1946 και τον Αναγκαστικό Νόμο 509 της 27'1ς Δεκεμβρίου 1947.
Το Γ Ψήφισμα της Δ Αναθεωρητικής Βουλής «Περί εκτάκτων μέτρων

αφορώντων την δημόσιαν τάξιν και ασφάλειαν» τιμωρούσε με την ποινή

του θανάτου όποιον επεδίωκε να αποσπάσει ένα μέρος της εmκράτειας ή

διευκόλυνε παρόμοια σχέδια, με το να συνομωτεΙ ή να διεγεΙρει στάση ή

να oυVEwoELtaL με ξένους ή να καταρτΙζει ένοπλες ομάδες ή να συμμε

τέχει σε τέτοιες προδοτικές ενώσεις. Τιμωρούσε ακόμα κάθε προπαρα

σκευαστική ενέργεια η οποία, άμεσα ή έμμεσα, επεδίωκε τη διάδοση,

ανάπτυξη και εφαρμογή ιδεών που έτειναν στην απόσπαση ή αυτονόμη

ση ενός μέρους της επικράτειας και κάθε ενέργεια :προσηλυτισμού στις

ιδέες αυτές. Στην ποινή του θανάτου καταδικάζονταν όσοι συμμετείχαν

σε ένοπλες επιθέσεις κατά των αρχών, ενώ σε ισόβια δεσμά ή θάνατο

μπορούσαν να καταδικαστούν όσοι οργάνωναν ομάδες με σκοπό να επι

τεθούν στις αρχές ή όσοι οργάνωναν ομάδες με σκοπό να διαπράξουν

αδικήματα κατά της ζωής και της σωματικής ακεραιότητας, διέπρατταν

λ!lστε(α ή εμπρησμό, διατάρασσαν την κοινή ειρήνη ή επιχειρούσαν να

aπελευθερώσoυν φυλακισμένους. Το Ιδιο ψήφισμα προέβλεπε αυστηρές

8. N.Aλtβιζ(.ιτoς, Ο.Π.• σ. 173-190
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ποινές σε όσους οργάνωναν ή συμμετείχαν σε παράνομα συλλαλητήρια

και σε απεργίες σε δημόσιους οργανισμούς χωρίς να έχει ενημερωθεί ο

εργοδότης εκ των προτέρων. Με βάση το Γ Ψήφισμα η αστυνομία είχε

τέλος τη δυνατότητα να διενεργεί κατ' οίκον έρευνες κατά τη διάρκεια

της ημέρας και της νύχτας και να επιβάλει περιορισμούς στην κυκλοφο

ρία των πολιτών. Το νομοθέτημα συνοδεύονταν από μια καινοτόμο διά

ταξη σχετική με την ίδρυση Εκτάκτων Στρατοδικείων, σε πρώτη Φάση

στην κεντρική και βόρεια Ελλάδα και αργότερα σε όλη την επικράτεια,

με σκοπό την εκδίκαση των αδικημάτων που αφορούσαν παραβάσεις του

r ΨηΦίσματος. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπονταν η σύσταση ειδικών

δικαστηρίων, πενταμελών εφετείων. στα πρότυπα των δικαστηρίων που

είχαν χρησιμοποιηθεί το 1924 για την δίωξη της ληστείας9.

Το r Ψήφισμα άρχισε να εφαρμόζεται αμέσως μετά την υπογραφή

του. Στη ουσία χωρίς να θέτει στην πράξη σε απαγόρευση το Κομμουνι

στικό Κόμμα και τις οργανώσεις του απέκλειε κάθε δραστηριότητα της

Αριστεράς και των οπαδών της. Το ακολούθησαν και άλλα νομοθετήμα

τα τα οποία επεδίωκαν να ελέγξουν και να καταστείλουν κάθε πολιτική

δραστηριότητα 10,

Με την αναγγελία της ίδρυσης της Προσωρινής Δημοκρατικής

Κυβέρνησης στlζ 24 Δεκεμβρίου 1947 δόθηκε η αφορμή για τη θέomση

ακόμα αυστηρότερων νόμων. Ο νόμος ο οποίος χαρακτήρισε την περίο

δο και την πολιτική ζωή της χώρας για τις επόμενες δεκαετίας ήταν ο δια

βόητος Αναγκαστικός Νόμος 509 «(ΠερΙ μέτρων ασφαλείας του κράτους,

του πολιτεύματος. του κοινωνικού καθεστώτος και προστασίας των ελευ

θεριών των πολιτών», ο οποίος ψηΦίστηκε στις 27 Δεκεμβρίου 1947 και

αποτελούσε σχεδόν ακριβή διατύπωση του «Ιδιώνυμου» του 1929. Ο
νόμος αυτός έθετε εκτός νόμου το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, το

ΕΑΜ και την Εθνική Αλληλεγγύη. Σύμφωνα με το άρθρο 2 τιμωρούνταν
με την θανατική ποινή ή με ισόβια κάθειρξη όποιος εm.δίωκε την εφαρ

μογή ιδεών οι οποίες ε(χαν ως έκδηλο σκοπό την ανατροπή με βίαια μέσα

του πολιτεύματος και του κρατούντος κοινωνικού συστήματος ή επεδίω

κε την απόσπαση μέρους της ελληνικής επικράτειας. Επιπρόσθετα, απα

γόρευε τα συλλαλητήρια και την προπαγάνδιση κομμουνιστικών αρχών,

επέβαλε την απόλυση δημοσίων υπαλλήλων και την απόταξη αξιωματι

κών και εναπόθετε την ευθύνη για την τιμωρία των ανωτέρω αδικημάτων

στα Έκτακτα Στρατοδικεία!!.

9. Ψήφισμα ΓΙ 18 lουνίou 1946, εφημερΙς της Κυβερνήσεως, φ.197

10. Όπως το Ψήφισμα Θ ..Περ(εξυγιάνοεως των Δημοσίων Υπηρεσιών», Ψήφισμα

ΛΑ για κυκλοφορία αριστερών εφημερίδων. Ψήφισμα Μ ..Περί δημεύσεως των περιου

σιών των συμμετεχόντων εις τον συμμοριακόν αγώνα,., Ψήφισμα Λθ για την απαγόρευ

ση αΠΕργιών στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, βλ. Αλιβιζάτος, Ο.Π., σ. 461-465
11, ΑΝ. 509/27 ΔεκεμβρΙΟυ 1947. εφημερΙς της Κυβερνήσεως, φ.293
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,. 'Ii'Χ1':ΙΙΧΤΟΣτο τοδιχείο Λα ίαι:

ΤΟ Έκτακτο ΣτρατοδικείοΛαμίαςl! συστήθηκε παράλληλα με άλλα

24 έκτακτα τοmκά Στρατοδικεία και 6 Μεραρχιακά l ) με βασιλικό διά

ταγμα στις 9 Σεπτεμβρίου 1946 βάσει του άρθρου 11 του Γ Ψηφίσματος.

Η περιφέρεια αρμοδιότητάς του ήταν οι νομοί Φθιώτιδας, Φωκίδας και

Ευρυτανίας, εκτός από τους δήμους Αρακυνθίων, Απεραντίων, Αγραί

ων και Ευρυτάνων οι οποίοι υπάγονταν στην αρμοδιότητα του Έκτα

κτου Στρατοδικείου Μεσολογγίου. Αρμοδιότητα του Εκτάκτου Στρατο

δικείου Λαμίας ήταν η εκδίκαση των αδικημάτων που προβλέπονταν

από το r Ψήφισμα, τα αδικήματα που στρέφονταν κατά της ασΦάλειας

του κράτους, της δημόσιας τάξης και της ειρήνης και τα κοινά αδικήμα

τα κατά προσώπων και περιουσιών εφόσον έθεταν σε κίνδυνο την ασφά

λεια ή διασάλευαν τη δημόσια τάξη κατά την κρίση του αρμόδιου συμ

βουλίου πλημμελειοδικών. Όταν η χώρα κηρύχθηκε σε κατάσταση

πολιορκίας, στις 7 Μαίου 19481~ και τέθηκε σε ισχύ ο Νόμος ΔΞΘ/1912,

το Έκτακτο Στρατοδικείο Λαμίας εκδίκαζε και τα αδικήματα που πρoέ~

βλεπε ο νόμος αυτόςlS.

Το 'Εκτακτο Στρατοδικείο Λαμίας εγκαινίασε τη δράση του στις 30
Οκτωβρίου 1946 μέσα στο κλίμα πόλωσης, βίας και τρομοκρατίας που

είχε διαμορφωθεί μετά την αναγγελία ίδρυσης του Γενικού Αρχηγείου

του Δημοκρατικού Στρατού. Κατηγορούμενοι ήταν ένας βοσκός από ένα

ορεινό χωριό της Ευρυτανίας και ο Ν. Κ. (καπετάν Χελμός) από την

επαρχία Ξηρομέρου Αιτωλοακαρνανίας. Ο Ν.Κ. είχε υπηρετήσει ως

ανθυπολοχαγός στο Αλβανικό μέτωπο και ήταν από τους πρωτοπόρους

του ΕΛΑΣ στη Δυτική Στερεά και διοικητής του γπαρχηγείου Ξηρομέ-

12. Το κείμενο βασίζεται σε παλαιότερη ανακοίνωση της γράφουσας. Β. Λάζου •
..Στον τοίχο τ/ς Ξηριώτισσας. Εκτελεσμένοι από το Εκτακτο Στρατοδικείο Λαμίας 1946
1950•. στο Η. Νικολακόπουλος,Α. Ρήγος, Γ.ΨαλλΙδας(επψ.). Ο ΕμΦύλιος Πόλεμος.

Από τη Βάρκιζα στο Γράμμο. Φεβρουάριος1945 - Αύγουστος 1949, Αθήνα: θεμέλιο

2002. σ. 246-263. Η παρούσα ανακοίνωση αφιερώνεταιστον αείμνηστο αγωνιστή Βασί

λη Κάιλα.

13. Σύμφωνα με το άρθρο 214 του Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικα προβλέπεται η

σύσταση Έκτακτων Στρατοδικείων σε κάθε Μεραρχία ή σε μονάδα ανώτερη από αυτή σε

περίοδο πολέμου ή εmστράτευσης. Επειδή όμως βάσει των διατάξεων του Γ Ψηφίσματος

συστήθηκαν έκτακτα τοπικά στρατοδικεία, στα οποία υπάγονταν και οι στρατιωτικοί κρί

θηκε O'"ιtόπιμo να μη λειτουργήσουν σε όλες τις μονάδες αλλά μόνο σε εκείνες που ο

Υπουργός των Στρατιωτικών έκρινε επιβεβλημένο. Συγκροτήθηκαν 6 Μεραρχιακά

Εκτακτα ΣτρατοδικεΙα, στ/ν Ι, Ι Ι, ΙΧ, ΧΙ και ΧΥ Μεραρχία καθώς και στη Στρατιωτική

Διοίκηση Στερεάς Ελλάδος με έδρα τ/ Λαμία. Όλα καταργήθηκαν στις 16.6.1950 και

υπήχθησαν σε Διαρκή Στρατοδικεία τ/ς περιοχή της έδρας των Μεραρχιών. Κ. Οικονο

μόπουλος, NoμoθεaIα αφορώσα την δημόσιαν τάξιν και ασΦάλειαν, Αθήνα 1951, σ. 10
1 4. ΝΣΤ Ψήφισμα "Περί καταστάσεως πολιορκίας», 7 Μαίου 1948. Για τη σχετική

νομοθεσία: Οικονομόπουλος, Ο.Π., σ.59-61

15. Οικονομόπουλος, Ο.Π. σ. 5
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ρου. Με κομματική εντολή είχε Φύγει με άλλους εφτά συναγωνιστές του

στα τέλη Αυγούστου 1946 από το Αγρ(νιο με αποστολή να δημιουργήσει

με τη βοήθεια του Αρχηγείου Αγράφων ένα μάχιμο τμήμα ένοπλων

καταδιωκόμενων το οποίο θα δρούσε μόνιμα στο Παναιτωλικό όρος

στην περιοχή της Δυτικής Στερεάς. Ύστερα από προδοσία η ομάδα

δέχθηκε επίθεση από άνδρες της Χωροφυλακής και ο Ν.Κ τραυματίστη

κε και συνελήΦθ η l6. Οδηγήθηκε στο Καρπενήσι και εν συνεχεία στη

Λαμία όπου καταδικάστηκε σε θάνατο από το Έκτακτο Στρατοδικείο

κατηγορούμενος με βάση το r Ψήφισμα για σύσταση «συμμορίας μετά

αναρχοκομμουνιστών». Στην απολογία του αναφέρθηκε στις υπηρεσίες

που πρόσφερε στην πατρίδα ως ανθυπολοχαγός στο Αλβανικό Μέτωπο

και καπετάνιος του ΕΛΑΣ στην Κατοχή αλλά και στην αντιμετώπιση που

επεΦύλασσε το ελληνικό κράτος σε όσους αγωνίστηκαν για την απελευ

θέρωση της χώρας δηλώνοντας ότι ενώ αυτός καταδικάζονταν σε θάνα~

το ένα άλλο στρατοδικείο απάλλασσε τον Γερμανό στρατηγό υπεύθυνο

για τα εγκλήματα πολέμου στην Κρήτη.

Η συμμετοχή στον ελληνοιταλικό πόλεμο και την Αντίσταση προβάλ

λονταν ιδιαίτερα στις απολογίες των κατηγορουμένων. καθώς αφενός ο

προσδιορισμός τους ως αγωνιστών της εθνικής αντίστασης αποτελούσε

βασικό χαρακτηριστικό της πολιτικής τους ταυτότητας και αφετέρου η

συμμετοχή τους στον πόλεμο εναντίον των κατακτητών ήταν ένδειξη

αμφισβήτησης των κατηγοριών περί προδοσίας και έλλειψης εθνικοφρο

σύνης. Παράλληλα. τονίζονταν η διάσταση ανάμεσα στον κολασμό όσων

πολέμησαν για την απελευθέρωση της χώρας και την ατιμωρησία των

συνεργατών του κατακτητή και των προδοτών.

Η απολογία του καπετάν Χελμού βρήκε απήχηση στους στρατιώτες

του Κυβερνητικού Στρατού και το εκτελεστικό απόσπασμα που συγκρο

τήθηκε για την εκτέλεση αρνήθηκε τη συμμετοχή του 17 • Πράγματι. τον

Οκτώβριο 1946 δεν είχαν αρχίσει εκτεταμένες στρατιωτικές εm.χειρήσεις

στην περιοχή της Στερεάς και η εμφύλια σύγκρουση δεν είχε γενικευτεί.

Επιπρόσθετα στις τάξεις του κυβερνητικού στρατού υπηρετούσε ένα

μεγάλο ποσοστό πρώην μελών του ΕΛΑΣ ή της ΕΠΟΝ, το οποίο δεν είχε

ακόμα απομονωθεί ή «εκκαθαριστεί». Απουσίαζε κατά συνέπεια τόσο η

θέληση για σύγκρουση όσο και η ιδεολογική πόλωση γεγονός που θα

γίνει φανερό και με την απροθυμία των στρατιωτών του κυβερνητικού

στρατού να διεξάγουν αποτελεσματικά τις στρατιωτικές εm.χειρήσεις

εναντίον των ανταρτών κατά τη διάρκεια του 1946 και 19471'. Η άρνηση

16. Α. Θεοχάρης. Στη Στερεά Ελλάδα με τον ΔΣΕ. /945·/949. Αθήνα: Σύγχρονη

EΠOΧij. 2002.0.103-106
17. Στο ίδιο. ο. 106
]8. r. Μαργαρίτης. Ιστορία του Ελληνικού Εμφυλίου Πολέμου J946-/949. τ. ].

Αθiιvα: Βιβλιόραμα2000. Ο. 241-251
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συlψετoχής στην εκτέλεση ενός ανθρώπου. πόσο μάλλον-κάποιου που

είχε πολεμήσει στην Αλβανω και είχε λάβει μέρος στην Αντίσταση.

παρατηρήθηκε και στην επόμενη περίσταση μαζικής αυτή τη φορά εκτέ

λεσης το Μάιο 1947]9. Τελικά την εκτέλεση του Ν. Κ., πρώτη εκτέλεση

που πραγματοποιήθηκε στο νεκροταφείο της Λαμως, ανέλαβε απόσπα

σμα χωροφυλακής.
AπiJ την πρώτη υπόθεση «οι στρατοδίκες του στρατοδικείου Λαμίας

εδίδαξαν»):Ι. Οι ποινές που επιβλήθηκαν για το ίδιο αδίκημα στους δύο

κατηγορούμενους ήταν διαφορετικές. Ο πρώτος καταδικάστηκε σε ισό~

βια δεσμά, ενώ ο δεύτερος σε θάνατο. Σύμφωνα με την εθνικόφρονα

εφημερίδα Λαμιακό ΤύΤω. ενώ για τον ένα δεν υπήρχε αύριο. ο άλλος

είχε ελπίδες μετά τα δύο, τρία ή πέντε χρόνια να αναπνεύσει ξανά τον

αέρα της ελευθερίας, αν έδειχνε καλή διαγωγή και αν παραδεχόταν την

πλάνη του!l. Ο καπετάν Χελμός στάθηκε αμετανόητος και δεν αποκήρυ

ξε τις ιδέες του για αυτό και οδηγήθηκε στο εκτελεστικό απόσπασμα

τρεις ημέρες μετά την αναγγελία της ποινής του. Ο συγκατηγορουμενός

του απέφυγε την θανατική καταδίκη γιατί προσήλθε αυθόρμητα και

παραδόθηκε αποδεικνύοντας εμπράκτως τη μεταμέλειά του. Η διαφορά

στην απονομή των ποινών στους δύο κατηγορούμενους έ)"'ι!ειτο στην

αποκήρυξη ή όχι των θεωρούμενων ως επιλήψιμων. σύμφωνα με το νόμο,

κομμουνιστικών ιδεών.

Η υπόθεση αυτή όπως και πολλές άλλες που ακολούθησαν αποτελεί

έμπρακτη απόδειξη για τον τρόπο εφαρμογής των έκτακτων νομοθετι

κών μέτρων από τα όργανα της δικαιοσύνης. Τα Στρατοδικεία δεν δίκα

ζαν παραβάτες. Σκοπός τους ήταν η ηθική και σωματική εξόντωση των

πολιτικών αντιπάλων. Στα πλαίσια του αντικομμουνισμού εξέδιδαν

θανατικές καταδίκες εκτιμώντας περισσότερο το βαθμό της πολιτικής

συνείδησης και λιγότερο το ποσοστό συμμετοχής στον αγώνα του Δημο

κρατικού Στρατού. Η άποψη αυτή αποτυπώνεται εύγλωττα στον τοπικό

τυπο: ",Η κοινωνία δεν είναι σκληρά και όταν ακόμη με σκληρούς ανθρώπους έχει να

κάμη. Και σήμερον η ελληvική κοινωνία δεν ζητε( άλλο από το να συγχωρέσει τους παρα

οτραt1]θέντας. Και θα συγχωρέσει όσους έστω και την δωδεκάτην ώρα μεταμεληθούν.

Τους άλλους τους αμετανόητους είναι υποχρεωμένη να τους κλαύσψ Ώ. Στην ουσία

επρόκειτο για δίκες ιδεών, η άρνηση αποκήρυξής των οποίων αποτελού

σε ένα δύσκολα ανατρέψιμο κριτήριο της ενοχής των κατηγορουμένων 2J •

Η εκτέλεση του καπετάν Χελμού (Ν. Κ) ήταν η μόνη που πραγματο-

] 9. Β. Φυτσιλής. ΒαΥγελίτσα Κουσιάντζα. Μια ηρωίδα του λαού. Αθήνα: Σύγχρο-

νη Εποχή. ]997.
20. Λαμιακ6ςΤύ.-wς.] Νοεμβρίου 1946
2]. Στο ίδιο

22. Στο ίδιο

23. Αλιβιζάτος. Ο.Π., σ. 517.
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ποιήθηκε από το Έκτακτο Στρατοδικείο Λαμίας κατά τη διάρκεια του

1946 ενώ σε πανελλήνια κλίμακα οι εκτελέσεις από τα Έκτακτα Στρατο

δικεία είχαν φτάσει τις 1091'. Το γεγονός αυτό συνδέεται άμεσα με τις

στρατιωτικές επιχειρήσεις στην περιοχή δικαιοδοσίας του Στρατοδικείου.

Αν και από τον Ιούνιο 1946 δρούσαν δύο ομάδες ένοπλων καταδιωκόμε

νων, η μία στην περιοχή του Δομοκού και η άλλη στον Παρνασσό. δεν

ανέπτυξαν συντονισμένη δράση και δεν συγκρούστηκαν με δυνάμεις του

κυβερνητικού στρατού παρά μόνο με την Χωροφυλακή. Οι στρατιωτικές

επιχειρήσεις στην περιοχή ήταν επομένως περιορισμένες και μικρής κλί

μακας. Όπως συνάγεται από δημοσιεύσεις στον τοmκό τύπο σχετικά με

τις συνεδριάσεις και τις αποΦάσεις του Έκτακτου Στρατοδικείου ι\, κατά

τη διάρκεια του 1946 το Έκτακτο Στρατοδικείο Λαμίας ασχολήθηκε με

22 υποθέσεις, από τις οποίες οι 15 αναβλήθηκαν ή κηρύχθησαν αθώοι οι

κατηγορού μενοι λόγω ελλείψεως στοιχείων ή μη προσέλευσης μαρτύρων.

Επιβλήθησαν δύο θανατικές καταδίκες από τις οποίες εκτελέστηκε η μία.

Κατά τη διάρκεια του 1947 ο αριθμός των εκδικαζόμενων υποθέσεων

αυξήθηκε κατακόρυφα. Με βάση το Βιβλίο ΑποΦάσεων του Έκτακτου

Στρατοδικείου Λαμίας, παραπέμφθηκαν για να δικαστούν 790 άτομα

από τα οποία καταδικάστηκαν σε διάφορες ποινές τα 322 ενώ πραγμα

τοποιήθηκαν 19 εκτελέσεις 26. Οι δέκα από αυτές έγιναν στις 9 Μα(ου 1947
και αφορούσαν τους συλληΦθέντες στη διάβαση της Νιάλας κατά τη

διάρκεια των εκκαθαριστικών επιχειρήσεων του κυβερνητικού στρατού

στην περιοχή των Αγράφων τον Απρίλιο 1947. Επρόκειτο για στελέχη

του ΚΚΕ της Επιτροπής Πόλης Καρδίτσας τα οποία είχαν καταΦύγει

στα ορεινά ακολουθώντας το Αρχηγείο Αγράφων 27 • Όταν πέρασαν τη

διάβαση της Νιάλας στα βουνά των Αγράφων εν μέσω φοβερής χιονο

θύελλας βρήκαν καταΦύγιο σε σκηνές του κυβερνητικού στρατού όπου

πέρασαν τη νύχτα μαζί με τους στρατιώτες. Το πρωί συνελήΦθησαν και

μεταφέρθηκαν αρχικά στο Καρπενήσι και στη συνέχεια στη Λαμία όπου

παραπέμφθηκαν στο Έκτακτο Στρατοδικείο και εκτελέστηκαν μέσα στις

πιο σύντομες ημερομηνίες ως ηθικοί αυτουργοί και στρατολόγοι. Ανάμε

σά στους ήταν η πρώτη γυναίκα που εκτελέστηκε στη Λαμία, το στέλεχος

της πολιτικής οργάνωσης του ΚΚΕ στην Καρδίτσα, η δασκάλα Ευαγγε-

24. Ελεύθερη Ελλάδα. 4 φεβρουαρίου 1947. Οι εκτελέσεις ανά μίινα: Ιούλιος] 3,
Αύγουστος 28, Σεπτέμβριος]3. Οκτώβριος35, Νοέμβριος Ι]. Δεκέμβριος9.

25. Λαμιακ6ς Τύπος, 30 Οκτωβρίου. ] . 5, 9.10.15. ]7,29 Νοεμβρίου,18.22
Δεκεμβρίου]946

26. Τακτικό ΣτρατοδΙΥ.είο Αθηνών. Βιβλίο Α,ίΟφάσεων Εκτάκτου Στρατοδικείου

Λαμίας. 20 lουλίου - 3 Ι Δεκεμβρίου 1947
27. Η ιστορία του περάσματος της Νιάλας και της σύλληψης των ξεκομμένωνανταρ

τών είναι από τις πισ γνωστές ιστορίες του εμφυλίου στην περιοχή της Στερεάς και της

Ορεινής Θεσσαλίας. Αναλυτικά βλέπε Τ. Ψημμi:νoς. Α ντάρτες στ' Αγραφα. Αναμνήσεις

εν6ς Α1'τάρτη 1946-1950 γέκδοση. Αθίινα: Σύγχρονη Εποχίl ]998. 0.95-] ]0

•
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λία Κουσιάντζα ΙI , ο Σ. Τ., μέλος του ΓραΦείου Περιοχής Θεσσαλίας του

ΚΚΕ και ο Β. Τ., γραμματέας της Επιτροπής Πόλης της ΚαρδΙτσας1'>. Ο

τοπικός τύπος έδωσε ιδιαΙτερη σημασω στην περίπrωσης της δασκάλας

Ευαγγελίας Κουσιάντζα, η οποία χαρακτηρίζονταν ως «θηριώδη καθο

δηγήτρια» και «μέγαιρα»ΧΙ, Και σε αυτή την περίπrωση τονίστηκε η μη

μεταμέλεια των κατηγορουμένων η οποία επέσειρε την εσχάτη των ποι

νών.

Τον Ιούνιο 1947 εκτελέστηκε ο Δ. Κούκουρας,αντισυνταγματάρχης

του Εθνικού Στρατού και αξιωματικός του ΕΛΑΣ στη διάρκεια της

Κατοχής. Ο Κούκουρας μαζί με άλλους 11 αξιωματικούς ωr.έδρασε από

τον τόπο εξορίας του, την Ικαρία, και προσπάθησε, όπως εtπε στην απο

λογία του, να πάει «στα ανταρτοκρατούμενα βουνά της Ελευθέρας

Ελλάδος, δια να πολεμήσω ως απλούς στρατιώτης δια την ελευθερίαν και

την ανεξαρτησων. Ηθέλησα να πολεμήσω, να αγωνισθώ δια να επιβληθή

εις τον τόπον μας η Λαική Δημοκρατία»)I. Ο Δ. Κούκουρας συνελήΦθη

στην περιοχή της Αταλάντης μαζΙ με έναν άλλο αξιωματικό τον Ι. Χατζη

μιχελάκη, παραπέμφθηκαν στο Έκτακτο Στρατοδικείο Λαμίας και παρά

την πρόταση του Βασιλικού Επιτρόπου να τους αναγνωριστούν τα ελα

φρυντικά της ένδοξης υπηρεσίας προς την πατριδα και της μετρίας σύγ

χυσης λόγω βαθυτάτου γήρατος, καταδικάστηκαν σε θάνατο. Σύμφωνα

με ανταπόκριση του τοπικού τύπου οι συνήγοροι των κατηγορουμένων

και ιδιαίτερα του Ι. Xατζημtχελάκη έκαναν υπεράνθρωπες προσπάθειες

και απηύθυναν με την ανοχή των στρατοδικών ερωτήσεις «κατά τρόπον

ώστε να θέτουν εις το στόμα του την απάντησιν την οποίαν ανέμενον»

ωστόσο ο κατηγορούμενος «εκόλησε σαν στρείδι εις ένα μοτίβον από το

οποίον δεν ηνοούσε να ξεκολλήσει»32. Και σε αυτή την περΙΠτωση απο

δεικνύεται ότι η αποκήρυξη των κομμουνιστικών ιδεών αποτελούσε μέσο

σωτηρίας για τους κατηγορούμενους. Για την ποινή που επιβλήθηκε

υπήρξαν αντιδράσεις στον Αριστερό και Δεξιό τύπο καθώς και εκκλήσεις

στο Βρετανικό Υπουργείο Εξωτερικών)J. Τελικά ο Δ.Κούκουρας εκτελέ

στηκε στη Λαμία στις 14 Ιουνίου (5 ημέρες μετά την έκδοση της καταδι

καστικής απόφασης) παρά τις εκκλήσεις των συνηγόρων προς τον

Υπουργό Στρατιωτικών Δ. Στράτο ενώ η ποινή του Τ. Xατζημtχελάκη

28. Έως το Μάω του 1947 είχαν εκτελεστεΙ άλλες 4 γυνα(κες. (Η Eιeηνη Γκίνη, 22
χρονη δασκάλα, το ]946, η Κυριακούλα Ελευθεριάδη, 25 χρονών από τη ΘεσσαλονΙΚη,

η Αθηνά Καλπάκη και η Σοφ(α Βαμβάκη)

29. Για την περίπτωση της Κουσιάντζα, Β. Φυτσιλης, ΒαΊΊελ1τσα Κουσιάντζα, Μια

ηρωίδα του λαού, Αθήνα; Σύγχρονη Εποχή, ]997. Ο συγγραΦέας του βιβλΙΟυ αυτού ήταν

ο μόνος ο οποίος γλΙτωσε το εκτελεστικό απόσπασμα καταδικαζόμενος σε ισόβια δεσμά.

30. Λαμιακ6ςΤύπος, 22 Απριλίου 1947
31. Η απoλoγkx του Δ. Κούκουρα δημοσιεύτηκε στον Ριζοσπάστη. ]5 Ιουνίου] 947
32. Λαμιακ6ςΤύJWς, 10 Ιουνίου 1947
33. F037/167022, R 16180, Brίtish Eιηbassy Ιο FO, ]9 December ]947
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μετατράπηκε σε ισόβια ύστερα από αίτηση χάριτος και παρέμβαση υπέρ

του των Κρητών βoυλευτών~.

Τέσσερις ακόμα εκτελέσεις που αφορούσαναντάρτες του Δημoκρατι~

κού Στρατού καταγόμενους από χωριά της Λοκρίδας πραγματοποιήθη

καν στις 13 Αυγούστου 194γ~.oι εκτελεσθέντες είχαν συλ/ηΦθεί ένοπλοι

τον Ιανουάριο 1947 από το Τάγμα Θανάτου του Κρανιά36 • Χαρακτηριστι

κό είναι ότι και στις δύο αυτές περιπτώσεις οι στρατιώτες του ι 060υ Τάγ

ματος του κυβερνητικού Στρατού που αποτελούσαν τα εκτελεστικά απο

σπάσματα αρνήθηκαν να ανο(ξουν πυρ εναντίον των καταδικασμένων

και τελικά οι εκτελέσεις έγιναν από άνδρες των ΜΑγ και χωροΦύλακες37.

Το Σεπτέμβριο 1947 η κυβέρνηση ouvaomoμoiJ με πρωθυπουργό τον

Θ. Σοφούλη, εξήγγειλε τη χορήγηση αμνηστίας στους μαχητές του ΔΣΕ

που θα παραδίδονταν σε ένα μήνα και σε όλους σε όσους συνεργάζονταν

με τις αρχές κατά το ίδιο χρονικό διάστημα:>8. Τα μέτρα κατευνασμού

ωστόσο δεν ίσχυαν για τους έγκλειστους καταδίκους, των οποίων η από·

φαση δεν είχε εκτελεστευ 9 • Το «όργιο των στρατοδικείων συνεχίστηκε»

και ο τύπος της Αριστεράς κατήγγειλε .. Αυτός είναι ο περίψημος κατευνασμός

του ΣοΦούλη με τις ομαδΙΥ.ές δίκες παρωδίες, με τις διαβόητες συνομωσίες, τα στρατοδι

κε(α με τις ομαδικές καταδΙΚες χιλιάδων αθώων ανδρών, γυναικών και παιδιών;»Ο!).

Κατά τη διάρκεια ισχύος της αμνηστίας πραγματοποιήθηκαν στη Λαμία

άλλες πέντε εκτελέσεις στις 8 και στις 24 Οκτωβρίου 1947. Παρόλο που η

αμνηστεία παρατάθηκε για ένα μήνα έως τα μέσα Νοεμβρίου του 1947
δεν δόθηκε αντίστοιχη αναστολή στην εκτέλεση των θανατικών ποινών.

Αν και το Υπουργικό Συμβούλιο είχε αρχικά αποφασίσει να αναστείλει

τις εκτελέσεις συνολικά, αν τα μέτρα της αμνηστίας αποδεικνύονταν επι

τυχή, η μικρή απόκριση στην αμνηστία οδήγησε τελικά την κυβέρνηση

στην επανάλειψη των εκτελέσεων. Ο Υπουργός Στρατιωτικών Στράτος

σημείωνε ότι η μη παράταση της αναστολής οφείλονταν στην έντονη

αντίδραση της κοινής γνώμηςΙΙ.

34. Αναλυτικά για τη δίκη και τις απολογίες των κατηγορουμένωναλλά και διαμαρ

τυρία για την πολιτική παρέμβαση για τη μη εκτέλεση της ποινής του Χατζημιχελάκη,

ΛαμιακόςΤύπος, 8, Ι Ο κα~ 11 Ιουνίου 1947
35. Λαμιακ6ςΤύπος. Ι Ο Αυγούστου και Ι 4 Αυγούστου 1947
36. ΛαμιακόςΤύπος, 26 Ιανουαρίου 1947
37. Προφορικέςμαρτυρίες Β.Κ καιΔ.Κ. Για τους 10 εκτελεσθέντες της Νιάλας Ριζο

σπάστης, 12 Απριλίου 1997
38. Ψήφισμα Κθ" ..Περί αμνηστίας παραδιδομένων στασιαστών», εφημερίς της

κυβερνήσεως, φ.197, 14 Σεπτεμβρίου 1947. Σχετικά βλ.Οικονομόπουλος, ό.π., σ. 138
140. Η προθεσμία παρατάθηκε για έναν ακόμη μήνα μετά τη λήξη της με Β.Δ. της 14ης

Οκτωβρίου 1947
39. Ερμηνευτική δήλωση του υπουργού Δικαιοσύνης Χρ. Λαδά, Οικονομ6πουλος,

ο.π" σ. 140
40. ΕλεύΟερη Ελλάδα, 27 Σεπτεμβρίου 1947
41. F037 /167079 R 143 Ι 9, From Athcns ιο FO, 24 OcIober 1947
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ΤΟ 1947 έκλεισε με την αναγγελία της συγκρότησης της Προσωρινής

Δημοκρατικής Κυβέρνησης και την ψήφιση του ΑΝ 509/47. Η αντιπαρά

Οεση μεταξύ της κυβέρνησης και της Αριστεράς είχε φτάσει σε μια τελει

ωτική ρήξη και οι αυταπάτες για μια ομαλή δημοκρατική εξέλιξη είχαν

διαλυθεί οριστικά. Ήδη από το Σεπτέμβριο 1947 η 3'1 Ολομέλεια του

ΚΚΕ είχε ζητήσει επίθεση με όλα τα μέσα και η εμφύλια σύγκρουση

εισέρχονταν στην πιο βίαιη και ολοκληρωτική της φάση.

Ο κύριος όγκος των εκτελέσεων πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια

του] 948. Από τις ]7 έως τις 24 Α:πριλίου 1948. ενώ ο εμφύλιος πόλεμος

βρισκόταν ήδη στο δεύτερο χρόνο του και ο κυβερνητικός στρατός είχε

εξαπολύσει γενική επίθεση εναντίον του ΔΣΕ στην περιοχή της Ρούμελης

με το κωδικό όνομα «Χαραυγή». διεξήχθη στην κατάμεστη αίθουσα του

Έκτακτου Στρατοδικείου Λαμίας μια συγκλονιστική δίκη που σημάδεψε

τα δικαστικά χρονικά της πόλης της Λαμίας. Υπόδικοι ήταν τριάντα

πέντε άτομα. 21 άνδρες και 14 γυναίκες. τα οποία είχαν συλληΦθεί από

όργανα της ΑσΦάλειας Λαμίας στα τέλη Μαρτίου 1948 με κύριο υπεύ

θυνο τον Κ.Γ. γενικό γραμματέα του περιφερειακού τομέα Λαμίας του

KKE~l. Οι υπόδικοι αντιμετώπιζαν το βαρύ κατηγορητήριο του Αναγκα

στικού Νόμου 509 για συνεργασία «μετά των συμμοριτών, κατασκοπεία

και συνομωσία». Πιο συγκεκριμένα κατηγορούνταν για σύσταση οργά

νωσης η οποία ερχόταν σε επαΦή με τον πολιτικό διαφωτιστή του Αρχη

γείου Ρούμελης. για συλλογή στρατιωτικών πληροφοριών και για υλική

ενίσχυση των ανταρτών.

Ενώπιον του προέδρου του δικαστηρίου. γνωστού με το :προσωνύμιο

«Κινίνος>Jo και τεσσάρων αξιωματικών του στρατού που τον πλαισίωναν.

εμφανίστηκαν ]3 μάρτυρες κατηγορίας, από τους οποίους οι τρεις χωρο

Φύλακες. και44 μάρτυρες υπεράσπισης. Εξέχοντες «εθνικόφρονες)Jo νομι

κοί της πόλης ανέλαβαν την υπεράσmση των κατηγορουμένων. Τη δίκη

παρακολουθούσε πλήθος κόσμου, καθώς οι υπόδικοι ήταν γνωστά μέλη

της Λαμιώτικης κοινωνίας. Όσοι δεν παρίσταντο είχαν την ευκαιρία να

διαβάσουν τα πλήρη κείμενα των αγορεύσεων στον τοπικό τύπο καθώς η

ακροαματική διαδικασία έλαβε εκτεταμένη δημοσιότητα παρόλο που

συνέπεσε με την επίσκεψη του βασιλικού ζεύγους στην πόλη·).

Αρχικά εξετάστηκαν οι μάρτυρες κατηγορίας. Κύριος θεματικός άξο

νας ήταν η δράση των κατηγορουμένων κατά τη διάρκεια της Κατοχής,

το ποιόν τους και τα πολιτικά τους φρονήματα και όχι όπως θα περιμένε

κανείς οι «αξιόποινες» πράξεις και τα τεκμήρια ενοχής τους. Ιδιαίτερα

επιβαρυντική θεωρήθηκε η ύπαρξη σημειωμάτων τα οποία κάποιοι από

τους κατηγορούμενους Φέρονταν να έχουν ανταλλάξει με μέλη του ΔΣΕ.

42. Λαμιακ6ς Τύπος, 21 και 30 Μαρτίου 1948
43. Λαμιακ6ς Τύπος, 17 έως 25 Απριλ(ου 1948
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Στη συνέχεια εξετάστηκαν οι μάρτυρες υπεράσπισης και οι κατηγο

ρσύμενσι. Ελάχιστα είναι τα στοιχεία που κατέγραψε ο τοπικός τύπος για

αυτή τη Φάση της ακροαματικής διαδικασίας. ΣύμΦωνα με υπαινιγμούς

του Βασιλικού Επιτρόπου αλλά και τη συνήθη πρακτική των απολογού

μενων κομμουνιστών. ο κύριος ένοχος αναΦέρθηκε στην εθνικοαπελευ

θερωτική του δράση κατά τη διάρκεια της Κατοχής. Ακολούθως πήρε το

λόγο ο Βασιλικός Επίτροπος. Κεντρικός άξονας της αγόρευσής του η

φράση: «Η Ελλάς δεν πεθαίνεL». Οι κατηγορούμενοι, κατά την άποψή

του. εξάντλησαν τα όρια της υπομονής του έθνους, περιφρόνησαν κάθε

έννοια του κράτους και οργάνωσαν ομάδες αυτοάμυνας με σκοπό την

ανατίναξη της πόλης και την παράδοσή της στο ΔΣΕI4. Στη συνέχεια

κάλεσε τους Στρατοδίκες να φανταστούν τι θα γινόταν αν οι «συμμορί

τες» εισέρχονταν στη Λαμία με τη βοήθεια των κατηγορουμένων, καθώς

μόνο κατά αυτόν τον τρόπο θα μπορούσαν να καταλάβουν τη βαρύτητα

των πράξεών τους και να επιβάλουν ανάλογη ποινή. Κατά τη γνώμη του,

καμία εmείκεια δεν χρειαζόταν στους «συμμορίτες των μετόπισθεν»

καθώς αυτοί ήταν «οι πλέον ύπουλοι, οι πλέον επικίνδυνοι και καταστρε

πτικοί».

Η επιχειρηματολογία του Βασιλικού Επιτρόπου στηρίζονταν στην

ασαΦή πρόθεση των κατηγορουμένων «να φέρουν τους συμμορίτες στη

Λαμία», και δεν βασίζονταν όπως θα ανέμενε κάποιος σε συγκεκριμένα

γεγονότα ή αξιόποινες πράξεις. Ο Επίτροπος κάλεσε το Δικαστήριο να

χρησιμοποιήσει τη φαντασία του, παραβλέποντας ότι με τη φαντασία και

τις εικασίες καμία ευνομούμενη κοινωνία δεν έχει το δικαίωμα να κατα

δικάζει, και μάλιστα στην ποινή του θανάτου, τα μέλη της. Η συμμετοχή

στην Αντίσταση και η δράση των κατηγορουμένων εναντίον των κατα~

κτητών κατά τη διάρκεια της Κατοχής, αποτέλεσε επιπρόσθετο επιβαρυ

ντικό στοιχείο. Με βάση αυτά «τα αδιάσειστα» επιβαρυντικά στοιχεία ο

Βασιλικός Επίτροπος πρότεινε την επιβολή της θανατικής καταδίκης σε

έντεκα κατηγορούμενους και ισοβίων δεσμών σε άλλους εννέα~S.

τη δίκη έκλεισαν οι αγορεύσεις των δικηγόρων υπεράσπισης. Καθώς

το μόνο επιλήψιμο στοιχείο φαίνεται να ήταν οι 1α/λιτικές πεποιθήσεις των

κατηγορουμένων, οι δικηγόροι προσπάθησαν να στηριχθούν στον πρότε

ρο έντιμο βίο και στο 1α/ιον των κατηγορουμένων. Μερικοί ισχυρίστηκαν

ότι οι J1ελάτες τους δεν ήταν κατ' ουσία κομμουνιστές αλλά παραπλανή

θηκαν από τον κατονομαζόμενο ως κυρίως υπεύθυνο. Ένας μάλιστα από

τους συνηγόρους υπεράσπισης χρησιμοποίησε το επιχείρημα «αν καταδι

κάσετε στην εσχάτη των ποινών τους κατηγορούμενους τότε τι ποινή θα

44. Λαμιακ6ςΤύπος. Ι8 Απριλίου 1948
45. Φαίνεται ότι η επίκληση της «φ«ντασίας» ήταν κοινός τόπος στην επιχειρημστσ

λογία των Βασιλικών Επιτρόπων ελλείψει άλλων στοιχείων. Σχετικά βλέπε Σπ. Εργολα

βος. Η ι)ικη της Πρίντζου και οι εχτελωμένοι των /ωαιινίνων. ΑΘήνα: Σοκόλη 1988
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εmβόλλετεστο Μάρκο και στην Κυβέρνησητου Βουνού;». Μόνοςτρόπος

σωτηρίας ήταν η αποκήρυξη των κομμουνιστικών ιδεών και η υπογραΦή

δήλωσης η οποία θα είχε ως αποτέλεσμα την παραγραφή των αξιόποινων

πράξεων και την ένδειξη εmείκειας από το δικαστήριο. Η δίκη τελείωσε

στις 24 Απριλίου 1948. Οι επιβαλλόμενεςποινές ήταν αυστηρότερεςαπό

αυτές που ζήτησε ο Βασιλικός Επίτροπος: 19 κατηγορούμενοι καταδικά

στηκαν σε θάνατο και 6 σε ισόβια κάθειρξη.

Η παρουσία του βασιλικού ζεύγους και ανώτερων στρατιωτικών στην

Λαμία κατά τη διάρκεια της δικαστικής διαδικασίας ενδεχόμενα συνετέ

λεσε στην αυστηρότητα του Έκτακτου Στρατοδικείου. Ο βασιλιάς, με

αφορμή τις διεξαγόμενες εαρινές εκκαθαριστικές επιχειρήσεις του

κυβερνητικού στρατού (επιχείρηση Χαραυγή) έφτασε στη Λαμία στις 20
Απριλίου. Στην πόλη διέμεινε για έξι ημέρες κατά τη διάρκεια των οποί

ων επισκέΦθηκετη ζώνη των επιχειρήσεωνκαι την πόλη του Καρπενησί

ου και είχε καθημερινέςσυνεργασίες με το στρατιωτικό επιτελείο για την

πορεία των εmχειρήσεωγ46. Την ίδια περίοδο στην πόλη βρίσκονταν όλη

η ανώτερη ηγεσία του κυβερνητικού στρατού, ο αρχηγός του Γενικού

Επιτελείου στρατηγός Γιαντζής,ο υπαρχηγός στρατηγός Κιτριλάκης και

ο διοικητής του Α Σώματος Στρατού στρατηγόςΤσακαλώτος καθώς και

ο αρχηγός της Αμερικανικής Στρατιωτικής Αποστολής, στρατηγός Βαν

Φλητ και ανώτεροιΑnλοι στρατιωτικοί.Η στρατιωτική ηγεσία ασκούσε

mέσεις για την εmβoλή αυστηρότερωνποινών. Χαρακτηριστικέςείναι οι

δηλώσεις του υπαρχηγού στρατηγού Κιτριλάκη προς τους εκπροσώπους

του τύπου την ημέρα που το Έκτακτο Στρατοδικείο εξέδωσε την από

φαση για τους 35 κατηγορουμένους της υπόθεσης Γ.: «A~λέξεις εγλωβωμός.

εμφιάλωσις, καθηλωσις δεν ημπορούν να έχουν ουσιαστικήν σημασ(αν. AξLαν αποφασι

στικήν έχουν μόνον η αμε(λικτος και διηνεκής καταδίωξις, τα αλλεπάλληλα και αδυσώ

myτα πλήγματα. Εξ άλλου ο εχθρός δεν ηυρ{σκεται μόνον εις βουνά αλλά μέσα εις τας

πόλεις και τας δημόσιας υπηρεσLας. Κατά συνέπειαν προυπόθεσις δια να Φέρει ο Στρατός

εις πέρας το έργον του είναι να εξοντωΟή κα~ η όλη οργάνωσις της αυτοάμυνας των μετό

πισθΙΎ»07 •

Η αυλαία της υπόθεσης Γ. έπεσε με την εκτέλεση «μόνον 16» όπως

έγραψε ο τοmκός τύπος-s, από τους ]9 καταδικασμένους σε θάνατο4'J στις

5 Μαίου ]948, λίγες ημέρες μετά τη δολοφονίατου Υπουργού Δικαιοσύ

νης Χρήστου Λαδά την Πρωτομαγιάτου ]948 στην Αθήνα. Είναι ενδει

κτικό ότι εκτελέστηκανκαι οι δύο γυναίκες μέλη της οργάνωσηςπαρόλο

που έδωσαν σημαντικές πληροφορίες για τη σύλληψη των υπολοίπων

46. Εθνικός Κήρυξ, 18-27 Απριλίου 1948
47. Εθνικός Κήρυξ, 24 Απριλίου 1948
48. Λαμιακός Τυπrις, 6 Μαίου 1946
49. Ο Γ.Χ. εκτελέστηκε μία ημέρα αργότερα. Λαμιακός ΤVlWς, 7 Μαίου 1948. Η

εκτέλεση της Β. r ανεστάλη. Η Β.Γ είχε καταδικαστε( σε θάνατο μαζί με την Υ.όρη της Α.Γ.

ενώ άλλα δύο παιδιά της και ο άντρα της είχαν καταδικαστεί σε ισόβια δεσμά. Σύμφωνα

με την εΦημερίδα Eθν~κός Κήρυξ η αναστολή της εκτέλεσης έγινε κατόπιν παρέμβασης

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:42:54 EEST - 54.226.8.97



546 Λάζου Bασιλ~κή

μελώ~. Όσοι συλληΦθέντες της υπόθεσης Γ. δεν παραπέμφθηκαν στο

Στρατοδικείο εκτοπίστηκαν ως «εmκίνδυνσι αυτοαμυνίτερ> στην IxaQfaS'.
Το γεγονός της δολσφσνίας του Λαδά σηματοδότησε την έναρξη

σκληρότερων μέτρων ενάντια στους καταδικασθέντες. «Αι τρομοκρατικα[

μέθοδοι των κομμουνιστών δεν πρόκειται να πτοήσουν κανένα οτιδήποτε και να επιχει

ρήσουν οι κομμουνισταί. Ο νόμος δεν θα παύσΗ να λειτουργεΙ και η κυβέρνησις δεν θα

διστάση να εφαρμόοη το νόμο και δεν θα επιχειρήσει να παρεμποδίσει το έργον της δικαι.

οσύνης",32. Εν είδει αντuωίνων εκτελέστηκαν στο Γουδί την Τρίτη ημέρα

του Πάσχα 24 καταδικασθέντες σε θάνατο από τα Κακουργιοδικεία ανά

μεσά τους και 5 καταδικασθέντες από το Κακουργιοδικείο Λαμίας ενώ

λίγες ημέρες αργότερα εκτελέστηκαν στην Αθήνα και στην Αίγινα 33
θανατοποινίτες και Ι Ι στη Θεσσαλoνίκη~). Αθηναική εφημερίδα ανέφερε

ότι κατ' εντολή των κατά τόπους δικαστικών αρχών εκτελέστηκαν συνο

λικά 130 άτoμα~. Οι μαζικές εκτελέσεις προκάλεσαν θύελλα διαμαρτυ

ριών στο εξωτερικό, καθώς θεωρήθηκαν αντίποινα για τη δολοφονία του

Λαδά. Η δε κυβέρνηση της Μ. Βρετανίας επέδοσε σχετικό διάβημα στην

ελληνική κυβέρνηση.

Κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών μηνών του 1948 οι εκτελέσεις

:πύκνωσαν καθώς είχε συλληΦθεί μεγάλος αριθμός αιχμαλώτων στις

εκκαθαριστικές επιχειρήσεις του κυβερνητικού στρατού που είχαν πραγ

ματοποιηθεί στην περιοχή της Ρούμελης κατά τους εαρινούς μήνες με τον

κωδικό Xαραυγή~~. Το Έκτακτο Στρατοδικείο Λαμίας εκτελούσε το

«εθνικόφρον και αναμορφωτικό του έργο με τόσο ζήλο ώστε ήταν «το

μόνο μαγαζί που είχε πολλές δουλειές στην πόλψ>~. Οι δίκες αυτής της

περιόδου ήταν μαζικές και συνοπτικές. Χαρακτηριστικό είναι ότι κατά

τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο πραγματοποιήθηκαν 75 εκτελέ·

σεις, αριθμός που αποτελεί το ένα τρίτο των συνολικών εκτελέσεων βάσει

των αποΦάσεων του Έκτακτου Στρατοδικείου Λαμίας.

Τον Ιανουάριο 1949 μtα μεγάλη στρατιωτική fm.tuxta του ΔΣΕ η

του στρατηγού Ι Πεντζ6πουλουύστερα από επιστολή του Υιού της ο οποίος υπηρετούσε

επί 16 μήνες στρατιώτης στον κυβερνητικό στρατό. Εθνικός Κήρυξ, 7 Μαίου ]948 +:Ανε

στόλη η εκτέλεσις της μητρός ενός εθνικ6φρονος στρατιώτου. Μια συγκινιτική επιστολή

του υιού».

50. Προφορική μαρτυρία Ε.Κ και Κ.Κ.

51. Λαμιακ6ςΤύπος,6 Απριλίου 1948
52. ΛαμιακόςΤύπος, 5 Μαϊου ]948
53.Για τις εκτελέσεις Εθνικός Κήρυξ, 5 και 7 Μαίου 1948. Για τη συζήτηση στον τύπο

η οποία αναλυτικό παρουσιάζεται στις σ. της παρούσης βλέπε Εθνικός Κήρυξ, 5-21
Μαίου 1948.8 Ιουλίου]948. 12 Σεπτεμβρίου 1948 και Βήμα, 5-8 Μαίου ]948

54. Βήμα. 5 Μαίου ]948
55. ΓΕΣιΔΙΣ. Aexcla Εμφυλlου Πολfμου, τ. 7, "ΓΕΣιΑ]/lα προς ΓΕΣιΓραφείον

ΑΛΑ ΓΕΝ/Γ Έκθεσις πεπραγμένων Ε.ί·uχεψήσεως Χαραυγή (εκκαΟαρίο"εως Ρούμελης)

Απρίλιος - Μόι.ος ]948»_ Αθήνα 1998. σ.622. Η έκθεση έκανε λόγο για 268 συλληΦθέ·

ντες αυτοαμυνίτες, 879 συλληΦθέντες και44] παραδοθέντες αντάρτες του ΔΣΕ.

56. Προφορική μαρτυρία Β.Κ, Λαμία, ]4 Σεπτεμβρίου]999
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ατάληψη του Καρπενησίου έπληξε το γόητρο του κυβερνητικούστρα

Κού . Υπεύθυνοςγια τη στρατιωτικήαποτυχίαθεωρήθηκεο Στρατιωτικός
~ιoικητήςΣτερεάςΓ. Κετσέας,τον οποίο ο Παπάγοςπαρέπεμψεσε στρα
οδικείο (από το οποίο απαλλάχτηκε).Οι κυβερνητικέςδυνάμειςανακα

:έλαβαντο Καρπενήσιμετά από 20 ημέρες αλλά ύστερα από την αποτυ
χία του Κετσέα μετριάστηκε ο ρυθμός των εκτελέσεων στη Λαμία καθώς

επί των ημερών του είχαν γίνει εκατοντάδες εκτελέσεις και καταδίκες.

[τις αρχές Μαρτίου έΦτασαν από το Καρπενήσι εκατοντάδες αιχμάλω

τοι αντάρτες του ΔΣΕ, οι περισσότεροι επιστρατευμένοι οι οποίοι στιβά

χτηκαν κυριολεκτικά στις ήδη υπερπλήρεις φυλακές Λαμίας. Η κατά

στασή τους προκαλούσε τον οίκτο «Είναι ισχνοί, ρακένδυτοι και ανυπό

δητοι και ως επί το πλείστον παιδάρια 14-20 ετών~>57. Οι περισσότεροι

ωστόσο αΦέθηκαν ελεύθεροι ως αυθορμήτως παραδοθέντες.

Στις 15 Φεβρουαρίου 1949 έγιναν οι τελευταίες εκτελέσεις με απόφα

ση του Έκτακτου Στρατοδικείου Λαμίας. Εκτελέστηκαν 7 άτομα, που

είχαν συλληΦθεί σε ενέδρα του κυβερνητικού στρατού το Δεκέμβριο

Ι 948 στα Βαρδούσια όρη. Ανάμεσά τους ήταν και η θρυλική αντάρτισσα

Κούλα Ντάνου. η οποία στην Κατοχή υπηρετούσε στο Τάγμα Θανάτου

του ΕΛΑΣ.

Στις αρχές Matou άρχισαν οι τελευταίες εκκαθαριστικές επιχειρήσεις

του κυβερνητικού στρατού οι οποίες διήρκησαν μέχρι τον Ιούλιο 1949.
Μετά το πέρας των εmχειρήσεων δεν υπήρχε συγκροτημένο τμήμα του

ΔΣΕ στη Ρούμελη. Μέχρι το τέλος του 1949 και ενώ είχε ανακοινωθεί στις

15 Σεπτεμβρίου από το ραδιοφωνικό σταθμό Ελεύθερη Ελλάδα το τέλος

των εχθροπραξιών το Έκτακτο Στρατοδικείο Λαμίας καταδίκασε

άλλους 37 ανθρώπους σε θάνατο. Ωστόσο σε αντίθεση με άλλα Στρατο

δικεία ανά την εmκράτεια οι ποινές δεν εκτελέστηκαν~.

Το 1950 ο κυβερνητικός στρατός είχε κυριαρχήσει πλήρως, είχε αρχί

σει ο επαναπατρισμός των προσΦύγων και «ο εχθρός του κράτoυς~> ή είχε

καταΦύγει στα ανατολικές χώρες ή βρισκόταν στις Φυλακές και τις εξο

ρίες. Με Β.Δ της 17ης Ιανουαρίου 1950, το r ΨήΦισμα ανεστάλη σε όλη

τη χώρα εν όψει των εκλογών της 5ης Μαρτίου 1950~. Αντίθετα ο ΑΝ.

509 εξακολούθησε να βρίσκεται σε ισχύ. Το Έκτακτο Στρατοδικείο

Λαμίας καταδίκασε σε θάνατο το δικηγόρο Ι. Τ., συμβολαιογράΦο από

τη Σπερχειάδα για προσηλυτισμό, κατασκοπεία, επαΦή και συνεργασία

με τους αντάρτες. Στη δίκη, η οποία προσέλκεισε το ενδιαΦέρον του κοι-

57. Λαμιακ6ς Τύπος, 2-5 Μαρτίου] 949
58. Σύμφωνα με τη Δεύτερη Κυανή Βίβλο της Προσωρινής Δημοκρατικής Κυβέρνη

<nΊς(15 Αυγούστου] 949) από την αρχή του 1949 ε(χαν γίνει 62 εκτελέσεις στην Αθήνα

και 145 σε άλλες πόλεις.

59. Β.Δ της ]6/]7 Ιανσυαρ(ου 1950 «Περί αναστολής του Γ Ψηφισματος της 18ης

Ιο\lνίου 1946», εφημερίς της Κvβtρvησεως, φ. 19, Οικονομόπουλος, Ό.,Τ., 0.76

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:42:54 EEST - 54.226.8.97



548 Λάζου Βασιλική

νου, κατέθεσε ως μάρτυρας ο Ηλίας Τσιριμώκος ο οποίος υποστήριξε ότι

ο ΙΤ. ήταν σημαίνον πρόσωπο του κόμματος του και υποστηρικτής του

ιδίου προπολεμικά και δήλωσε ότι «η έννοια του εαμοβούλγαρου είναι

ελαστική και ότι είναι συμφέρον πολιτικό να πείθεται ο κόσμος ότι ο

άλλος εργάζεται αντεθνικώς»60. Αν και ο Βασιλικός EmtQoπo; J1Q6tELVE
την απαλλαγή του κατηγορουμένου, το Στρατοδικείο τον καταδίκασε σε

θάνατο με ψήφους 3-2 . Η δίκη εικάζεται ότι είχε πολιτικά κίνητρα και

είχε ως σκοπό να εξουδετερώσει πολιτικούς αντιπάλους καθώς στο Α

Εκλογικό τμήμα της Σπερχειάδας. η Δημοκρατική Παράταξη στην οπο(α

ανήκε ο Τσιριμώκος και ο κομματάρχης του ΙΤ. ήρθε πρώτη σε ψήφους

λαμβάνοντας το 25% των συνολικών ψήφων. Σύμφωνα με τα συγκε

ντρωθέντα στοιχεία αυτή ήταν η τελευταία σημαντική δίκη του Έκτα

κτου Στρατοδικε(ου Λαμίας το οποίο καταργήθηκε με βασιλικό διάταγ

μα στις 23 Ιουνίου 1950. Οι υποθέσεις που αφορούσαν την περιοχή δικαι

οδοσίας του υπήχθησαν εφεξής στο Στρατοδικείο Λάρισας61.

Ο πeόεδeος του Στeατοδιχείου - Οι δικαστές

Το Έκτακτο Στρατοδικείο Λαμίας ήταν πενταμελές. Πρόεδρος του,

τουλάχιστον κατά τη διάρκεια του 1948, οπότε εκδικάστηκε ο μεγαλύτε

ρος όγκος των υποθέσεων και εκδόθηκαν οι περισσότερες θανατικές

καταδίκες, ήταν ο Γεώργιος Γιαννόπουλος, συνταγματάρχης πεζικού.

Την ίδια περίοδο Βασιλικός Επίτροπος στην πλειονότητα των δικών ήταν

ο Αριστομένης Ζωζωνάκης, στρατιωτικός δικαστικός σύμβουλος, γ τάξε

ως. Τα υπόλouτα μέλη του δικαστηρίου ήταν χαμηλόβαθμοι στρατιωτι

κοί, από το βαθμό του λοχαγού και κάτω, διαΦόρων ειδικοτήτων και

σπανίως της στρατιωτικής δικαιοσύνης. Αυτοί δεν παρέμεναν σταθεροί

αλλά άλλαζαν σχεδόν σε κάθε δίκη. Ενδεχόμενα αυτό οφείλεται στην

ενεργό συμμετοχή τους στις στρατιωτικές επιχειρήσεις από όπου ανακα

λούνταν για σύντομο χρονικό διάστημα για να στελεχώσουν το στρατο

δικείο. «Κατέβαινε από πάνω (α."tό τα ορεινά όπου συμμετεΙχε στις στρατιωτικές επιχει

ρήσεις) ένα τάγμα με αξιωματικούς. Βουτάγανε δυο αξιωματικούς και τους βάζανε απο

πάνω στο προεδρείο. Τώρα πόσο το λεγε η καρδούλα του καθενός, είτε επειδή εΙχε μίσος,

είτε επειδή δεν ήταν σωστός, είτε διότι ήθελε να πάρει γαλόνια .....62.

60.Λαμιακός TύΠQς, 4 Αl1ριλίου ]950. Εκτεταμένες αναφορές στη δικαστική διαδι

κασια έγιναν από το Λαμιακό Τύπο από τις 4-8 ΑπριλΙΟυ 1950
61 . Τα περισσότερα Έκτακτα Στρατοδικεία ανά την επικράτεια καταργήθηκαν μετά

το πέρας των στρατιωτικών emxeIQfjoewv στην περιοχή δικαιοδοσιας τους. Συνέχισαν νσ

λειτουργούν Στρατοδικεία στις μεγαλύτερες πόλεις της χώρας (Αθήνα. θεσσαλονίκη,

lωάννινα, Λάριοα) όπου παρωτέμπονταν οι υποθέσεις των όμορων περιοχών.

62. Προφορική Μαρτυρία Γ. Β .. ΕπτάλοφοςΠαρνασσίδος11 Αυγούστου 2005. Ο r.
Β. υπηρέτησε 9 μήνες ωτό την στρατιωτική θητεία, (τέλη 1947 - μέσα 1948) στο ΈκτακΤΟ
Στρατοδικείο Λαμίας ως φρουρός κατά την ακροαματική διαδικασια και ήταν αυτόπτης

μάρτυρας σε πολλές δΙκες.
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Σύμφωνα με τον τοπικότύπο οι στρατοδίκεςεκτελούσαντα καθήκο

ντα τους .αόκνωςκαι νυχθημερόνεργαζόμενοιμε υπομονήνκαι άΦθαστονευσυνειδη

< ακούραστοι πραγμαηκοί εθναπόστολοι και ο συνταγματάρχης πρόεδρος του δικα

ι»Q. ίου μη δικαστικός αλλά έμπειρος όοο ολίγοι εις την επιστήμην της Θέμιδος και αψΟ
ΙΠ::"χαοακτήρα επωμίσθησαν το βαρύ έργο της σταθεροποιήσεως της νΙΚης του μαχόμε
:υ στρατού u'"Uτελούντες τα καθήκοντά τους ως άλλοι Ηρακλείς»63. Από ότι φαίνε
ται ωστόσο το έργο τους δεχόταν επικρίσεις καθώς .αδΙκως άνθρωποι επι

8ο11λευόμενοιτα ελληνικάσυμφέρονταάρχισαννα βάλλουνκατάτης στρατιωτικήςδικαι

οσύνης ως αποτελούσηςτυφλόν όργανον μιας μοναρχοφασιστικήςκλικας. Και έψαλλαν

τον αναβαλλόμενονκατά των ακέραιωνκαι άσπιλωνμαχητώνοιτινεςήταντεταγμένοινα

απoνtμoυντην δικαιοσύνηντης αγωνιζομένηςπατριδαςκαι του Ουσιαζόμενουλαού»~.

Διαβόητη έμεινε η αυστηρότητακαι η ευκολία με την οποία ο πρόε

δρος του στρατοδικείουΓεώργιος Γιαwόπουλοςκαταδίκαζεσε θάνατο.

Παρόλοπου ο τοπικόςτύπος πολλές φορές εξήρε την «τακτικήτελειότητακαι

τ/ν σπάνιαδικανική δεξιοτεχνωμε την οποίαν ο πρόεδροςσυνταγματάρχηςΓιαννόπου

λος διευθύνειτις δίκες» και τον ονόμασε «ασπl.δατου έθνους, ενσάρκωσητης νεμέσεως,

του κολαομού και της θεως δικαιοσύνηςόμως ποτέ της εκδικήσεως,,6S. εξαιτίας της

δηκτικότηταςτων λόγωντου και της παντελούςέλλειψηςεπιείκειαςπρος

τους κατηγορουμένουςτου έμεινε στη λαική συνειδηση με το σκωπτικό

προσωνύμιο«Κινίνος».από το εξαιρετικάπικρό Φάρμακοτης ελονοσίας,

Τα παρατσούκλιααποτελούσαν μια μορΦή αντίστασης απέναντι σε μια

εξουσίατην οποίαοι άνθρωποιαδυνατούσαννα αντιπαλέψουν.Στις εξο

ρίες και στις φυλακές παρείχαν μια διέξοδο στους κρατούμενουςγια να

εκφράσουντην αντίθεσή τους απέναντισε μια αρχή που τους υπερέβαι

νε. Το προσωνύμιο «Κινίνος»· είναι κοινός τόπος τόσο στις προΦορικές

μαρτυρίες και αφηγήσειςόσων γλίτωσαν την εκτέλεση όσο και στη συλ

λογική μνήμη της περιόδουστην πόλη της Λαμίας, Είναιχαρακτηριστικό

ότι ο μεγάλος αριθμός των εκτελέσεων στη Λαμία αποδόθηκε στη δική

του δράση και όχι στις πολιτικέςή στρατιωτικέςσυγκυρίες,«Ο δικαστήςείτε

είχες είτε δεν είχες κατηγορία σε έστελνε στο εκτελεστικό.Το όνομά του λεγότανε Γιαν

νόπουλος- δεν εΙμαι και τόσο σΙγουρη. Εκεί τον λiγανε «Κινίνο» α..w τις εκτελέσεις που

έκανε»δ6 ή «ΓιατΙ τα στρατοδικεία «δούλευαν» ασταμάτητα μέρα - νύχτα με εντονότατο

ρυθμό, ο πρόεδρος του ο διαβόητος Κινίνος δεν ήξερε άλλη λέξη από το εις θάνατoν»~7

Αξίζει να αναφερθεί ότι σε δύο μεγάλου ενδιαΦέροντος για την πόλη της

Λάμιας δίκες ο πρόεδρος του Στρατοδικείου επέβαλε κατά πολύ αυστη-

63. Λαμιακός Τύπος, 25 Αυγούστου 1948
64. Λαμιακός Τύπος, 23 Νοεμβρίου 1948
65. Λαμιακός Τύπος, 24 Αυγούστου 1941
66. Τ. Βερβενιώτη, Διπλό Bιβλto. Η αφήγηση της ΣταματΙας Μπαρμπάτση, Αθήνα:

Βιβλιόραμα, 2003, σ. 89
61. Μ. Καραγιώργη. ο.π, σ. 102 Για μια φυσική περιγραΦή του «Κινίνου» βλέπε Α.

Βλάσση_ θf:oδωρικάκoυ, Οι μνήμες μένουν πάντα ζωντανiς. Οι αναμνήσεις μιας /7χρο
νης ανταρτοπούλας του ΔΣΕ, Αθήνα: Εντός β'έκδοση 1997, σ.115 Και ΛευκαδΙτης,

ο;π., ο. 165 «·Ηταν ένας σκέτος δήμιος, δύσκολα γλίτωνες την Ξηριώτισσα αν ε(χες την

nιχη να δικαστείς απ' αυτόν»
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ρότερες ποινές από τις προτάσεις του Βασιλικού Επιτρόπου. Μη δια

σταυρωμένες πληροφορίες ανέφεραν ότι η αυστηρότητά του οΦείλονταν

σε δυσάρεστη προσωπική του εμπειρία κατά τη διάρκεια της Kατoχής'"l.

Οι UΆρτ"oες

Με βάση τον αριθμό των αποΦάσεων του Έκτακτου Στρατοδικείου

Λαμίας που εξετάστηκαν69 συνάγεται ότι οι μάρτυρες κατηγορ(ας είχαν

κοινό τόπο καταγωγής ή κατοικ(ας με τους κατηγορούμενους καθώς

έπρεπε να είναι σε θέση να υποστηρίξουν τις κατηγορίες για λεηλασίες,

αρπαγές και άλλες αξιόποινες πράξεις, τη συμμετοχή των κατηγορουμέ

νων στην αυτοάμυνα του χωριού ή σε ένοπλη ομάδα με σκοπό την προ

σβολή των αρχών. ΤΟ γεγονός αυτό καταδεικνύει το κοινωνικό βάθος

της εμΦύλιας διαμάχης η ΟΠΟια δια(ρεσε τις τοπικές κοινότητες και οδή

γησε στην αποσύνθεση του κοινωνικού ιστού70 • Για πολλούς η παραπο·

μπή των συχωριανών τους στο Στρατοδικείο και η πιθανότητα μακρο

χρόνιας καταδίκης ή ακόμα και αφαίρεσης της ζωής τους αποτελούσε

μια ευκαιρία για ξεκαθάρισμα προσωπικών και συχνότερα οικονομικών

διαφορών οι οποίες ανάγονταν στην περίοδο της Κατοχής ή και παλαιό·

τερα. Συχνά ως μάρτυρες κατηγορίας καλούνταν ο πρόεδρος του χωριού

ή μέλη της οργάνωσης εθνικοφρόνων. Αυτοί οι ίδιοι μάρτυρες κατηγο

ρίας παρουσιάζονταν στις περισσότερες από τις δίκες που αφορούσαν

συγχωριανούς τους. Στην περ(πtωση των μελών πολιτικών οργανώσεων

που κατηγορούνταν ως ηθικοί αυτουργοί και στρατολόγοι, μάρτυρες

ήταν χωροΦύλακες και γνωστά μέλη της οργάνωσης Xll
•

Οι μάρτυρες υπεράσπισης, αν και στις περισσότερες περιπtώσεις δεν

υπήρχαν, ήταν πολύ λιγότεροι σε αριθμό. Αν ωστόσο στη σπάνια περί·

πτωση που υπήρχαν μάρτυρες υπεράσπισης, εμφανίζονταν κάποιο πρό

σωπο αδιαμφισβήτητων «εθνικών φρονημάτων» τότε οι κατηγορούμενοι

68, Φημολογε(ται ότι ο .,Κιν(νο,? ο οπο(ος κατάγονταν από την τρι,-coλη εΙχε ουλλη

Φθε( και βαοανιστε( κατά τη διάρκεια της Κατοχής από τους αντάρτες του ΕΛΑΣ. Προ

φορική μαρτυρια Γ. Β., ο.π.. Αλλες μαρτυρίες ανέφεραν ότι οι αντάρτες ε(χαν οκοτώοει

τον αδελΦό του. Ενδεχόμενα οι φημολογίες αυτές αποτελούν μια προοπάθεια εξήγησης

της υπερβολικής αυστηρότητάς του, η οπο(α αλλιώς μοιάζει ανεξήγητη και σαδιστική.

69. Ύστερα από ενέργειες της γράφουσας και σχετική αΙτηοη στο Τακτικό Στρατοδι".

κείο Αθηνώνστάθηκε δυνατό να έχει πρόοβαση οε περισρισμένοαριθμό αποΦάσεων (21)
του Έκτακτου Στρατοδικείου Λαμίας όπου αναγράφεται: η σύσταση του Στρατοδικείου.

ο κατηγορούμενος, οι δικηγόροι. οι μάρτυρες κατηγοριας και υπεράomσης. το κατη'/Ο

ρητήριο εν συντομια και η απόφαση.

70. Για τον εμφύλιο πόλεμο στο επίπεδο του χωριού SIan]ey A5chenbrenncr,.,O Εμφύ

λιος από την οπτική ενός μεσσηνιακού χωριού», στο Lars Bacrentzen. Γιάννης Ιατρίδης.

Ole Smith (επιμ.). Μελέτες Υια τον ΕμΦιίλιο Πόλεμο. Αθήνα: Ολκός 1992. σ. 115-135
7]. Βλέπε ΈκτακτοΣτρατοδικείοΛαμίας. αρ.αποΦ.375.25.8.48, υπόθεση Κ. Γ. και

Λαμιακός Τύπος. 18 Απριλ(ου ]948. (υπόθεση Γ.)
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είχαν περισσότερες πιθανότητες να κριθούν με επιείκεια. Εξαίρεση απο

τελεί η δίκη των 35 κατηγορουμένων στην υπόθεση r. όπου παρουσιά

στηκαν 44 μάρτυρες υπεράσmσης, καθώς οι κατηγορούμενοι ήταν γνω

στά μέλη της κοινωνίας της Λαμίας.

Συχνό ήταν το φαινόμενο της ψευδορκίας. Η Σταματία Μπαρμπάτση

στην αφήγησή της αναΦέρει την περίπτωση του προέδρου του χωριού της

που καταδικάστηκε για ψευδορκία και παράνομο χρηματισμό ... Εκείνο
που μας γλίτωσεεμάς ήτανοι μάρτυρεςπου είχανέρθειστη δίκη. Προδοθήκανεμόνοιτου

που λέγανεψέματα για όποιον πιάνοντανκαι όταν γινότανε η δίκη τα αναιρούσανεγιατί

παίρνανε λεφτά από τους δικούς μας. Εγώ όπως έφυγα από το χωριό μου, εκείνα τα

βουνά του χωριού μου τα πάτησα ξανά όταν βγήκα από τη φυλακή και αυτοί λέγανε ότι

πήγα καιεπιστράτευσαστο χωριό μου. Αυτά μπερδέψανε,ανακατωθήκανε,πιάοανετον

πρόεδρο του χωριού που είχε Φάει 20.000.000 από το χωριό, τον κουρέψανε και τον

φέρανε στη φυλακή. ΠέΦτει το κατηγορητήριο,.12.Σε άλλη μια περίπτωση ανα

φέρθηκε ψευδομάρτυρας στο 'Εκτακτο Στρατοδικείο Λαμίας τον

Αύγουστο 1948 ο οποίος όμως δεν καταδικάστηκε 73 • Στα μέσα Νοεμβρί

ου ωστόσο υπάρχει καταδίκη ψευδομάρτυρα σε έξι μήνες φυλάκιση

.. διότι εξεταζόμενος ως μάρτυς κατηγορ(ας εις κατά του Σ. Α. δίκην ανήρεσε άρδην την

γραπrήν κατάθεσίν του» 14.
Οι διαδικαστικές εγγυήσεις δεν τηρούνταν σε όλες τις περιπτώσεις.

Στη δικάσιμο της 7ης Αυγούστου 1948 υπήρχαν τρεις μάρτυρες κατηγο

ρίας κανείς από τους οποίους δεν παρέστη στο δικαστήριο. Εντούτοις ο

Βασιλικός Επίτροπος θεώρησε ότι η απουσία τους δεν εμπόδιζε την πρό

οδο της δικαστικής διαδικασίας7~. Ο κατηγορούμενος καταδικάστηκε

παμψηφεί σε θάνατο και εκτελέστηκε στις 24 Αυγούστου. Στη δικάσιμο

της 21ης Αυγούστου 1948 από τους είκοσι ένα μάρτυρες κατηγορίας

παρέστη ο ένας και παρά την αίτηση της υπεράσmσης για αναβολή. η

δίκη συνεχίστηκε με αποτέλεσμα την καταδίκη τεσσάρων από τους κατη

γορουμένους παμψηφεί σε θάνατο και την εκτέλεσή τους λίγες ημέρες

αργότερα
76

,

ΤΟ παοαδικαστικό ΚΙJκλωμα

Πολύ σημαντικός ήταν ο χρόνος της εκδίκασης της υπόθεσης. Από τα

διαθέσιμα στοιχεία προκύπτει ότι οι περισσότερες υποθέσεις που αφο

ρούσαν συλληΦθfντες αντάρτες του ΔΣΕ εκδικάστηκαν λίγες ημέρες

72. Βερβενιώτη, ο.π.., σ. 90
73. Θ. ΕλεΦάντης, «Σελίδες αρνητικής πείρας» στο Β. Βαρδινογιάννης και Π. Αρώ

νης (επιμ.), Οιμιοο{στα ο{δερα, Αθήνα: Φιλίστωρ, σ. 522-523
74. Λαμιακ6ς Τύπος, ]9 Νοεμβρίου 1948
75. Έκτακτο Στρατοδικε{ο Λαμίας, αρ. απόΦ. 354, 7 Αυγούστου 1948 Το ίδιο σε

Εκταχτο Στρατοδιχε{ο ΛαμΙας, αρ. αποφ. 473, 27 Οκτωβρίου 1948
76. Έκτακτο Στρατοδικε{ο Λαμ{ας, αρ. ωωφ.37Ι. 16 Αυγούστου 1948
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μετά από τη σύλληψη τους. ΤΟ ίδιο συνέβαινε και με τους χαρακτηριζό

μενους ως αυτοαμυνΙτες. Στην υπόθεση των μελών της κομματικής οργά

νωσης Καρδίτσας (Απρίλιος 1947) και της κομμουνιστικής οργάνωσης

Λαμίας (υπόθεση Γ. - Απρίλιος 1948) ο χρόνος ανάμεσα στη σύλληψη και

στην παραπομπή στο ΣτρατοδικεΙΟ ήταν περισσότερος, προφανώς για να

αποσπαστούν ομολογίες και να ασκηθεί πίεση στους κατηγορουμένους

να αποκηρύξουν τις «εmλήψιμες ιδέες». Στην περΙΠΤωση του Κ.Γ., σημα

ντικού στελέχους της κομματικής οργάνωσης Λαμίας μεσολάβησαν δύο

χρόνια μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης. ΣυνελήΦθη την] η Αυγούστου

1946 και η υπόθεσή του εκδικάστηκε στις 25 Αυγούστου 1948 ενώ εΚΤΕ

λέστηκε ως καθοδηγητής του ΚΚΕ Στερεάς Ελλάδας λίγες ημέρες αργό

τερα στις 16 Σεπτεμβρίου 194877. Το ίδιο συνέβη και με την υπόθεση του

Ν. Α., στελέχους της κομματικής οργάνωσης Στυλίδας, ο οποίος αν και

ήταν προφυλακισμένος από τις 20 Ιουλίου 1946, η υπόθεσή του εκδικά·

στηκε στις 22 Οκτωβρωυ 1948. Καταδικάστηκε παμψηφεί σε θάνατο και

εκτελέστηκε στις 4 Νοεμβρίου 1948. Ενδεχόμενα ο χρόνος εκδίκασης της

υπόθεσης σχετίζεται με τις στρατιωτικές επιχειρήσεις στην ευρύτερη

περιοχή. Από τη στιγμή που εκδικαζόταν η υπόθεση και επιβάλονταν η

θανατική ποινή, τότε εκτελούνταν στις συντομότερες ημερομηνίες που

προέβλεπε ο νόμος.

Ο χρηματισμός των κατάλληλων ανθρώπων σε υπηρεσίες, υπουργεία

ή ακόμα και των ίδιων των δικαστών δεν ήταν σπάνιο φαινόμενο. Ένας

αριθμός από λίρες στον κατάλληλο άνθρωπο μπορούσε να εξασφαλίσει

από αναβολή της εκδίκασης της υπόθεσης, αποφυγή της θανατικής

καταδίκης ή ακόμα και απονομή χάριτος. Μαρτυρίες αναΦέρουν ακόμα

περιπτώσεις εκβιασμών με οικονομικά ή προσωmκά ανταλλάγματα προ

κειμένου να μην παραπεμφθεί κάποιος στο Στρατοδικείο 78 •

Πολύ σημαντικό για τη σωτηρία των κατηγορουμένων ήταν να καθυ

στερήσει η εκδίκαση της υπόθεσης. Αν ο κατηγορούμενος διέθετε χρη.

ματικά ποσά σε λίρες ή είχε σημαντικές γνωριμίες, μπορούσε κατά την

έκφραση της εποχής «να ρίξει τη δίκη πίσω» και να δικαστεί σε ευνΟίκό·

τερη συγκυρία. Αυτό συνέβη για παράδειγμα στην περίπτωση της

Μαρίας Κ., η οποία αν και ήταν υπόδικη στο στρατόπεδο Λαμίας από τις

αρχές του 1949. χάρη στη μεσολάβηση της αδελΦής της σε ισχυρά πρό

σωπα, η υπόθεσή της εκδικάστηκε μετά το τέλος των στρατιωτικών εmr

χειρήσεων τον Οκτώβριο 1949 όταν είχαν πλέον σταματήσει οι εκτελέ

σεις. Η ίδια περιγράφει παραστατικά την τακτική αυτή: «απάνω στο φού

ντωμα της πυρκαγιάς κοίτα να περιορίσεις όσο γίνεται τις ΦλόΥες κι αργότερα προσπάθη

σε να τις οβήσεις. Ήτανη συνήθης τακτική τότε. ΤΟ να ρίξεις πίσω τη δΙΚη μπορεί να ήταν

ένας τρόπος να αναβάλεις τη δοκιμασία αλλά ήταν και μια συνεχής αγωνία για το τι σε

17. Έκτακτο Στρατοδικείο Λαμίας. αρ. αποΦ.375. 25 Αυγούστου 1948
78. Προφορικές Μαρτυρίες Γ. Β .. ο.π.. καιΜ. Κ .. 0 .•7 .• σ. ]45
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"περιμένει" .
Σε άλλη μαρτυρία ωστόσο αναΦέρεται περίπτωση που αν και η μελλο

θάνατη κατάΦερε με τη μεσολάβηση της οικογένειάς της να πάρει ανα

στολή τελικά εκτελέστηκε. Η μαρτυρία τελειώνει με τη διαπίστωση «όση

δύναμη και να είχες δε γλίτωνες»8/). Η καθυστερημένη ανακοίνωση της

αναστολής της ποινής με αποτέλεσμα την εκτέλεση των καταδικασμένων

σε θάνατο αναφέρεται και σε άλλες περιπτώσεις~l.

Στον αθηναικό τύπο συχνά δημοσιεύονταν εκκλήσεις συγγενών των

καταδικασθέντων σε θάνατο που ζητούσαν την αναστολή των εκτελέ

σων. Βασικό επιχείρημα στις εκκλήσεις αυτές ήταν η ύπαρξη άλλου συγ

γενικού προσώπου που υJτ/ρετoύσε στον κυβερνητικό στρατό8l • Σε άλλες

περιπτώσεις τονίζονταν η «ειλικρινής μεταμέλεια» των καταδικασθέ

ντων·' ή ότι είχαν ήδη εκτελεστεί μέλη από την ίδια οικογένειαS'. Στον

τοπικό τύπο ωστόσο δεν καταχωρήθηκαν παρόμοιες εκκλήσεις.

Σε κάποιες περιπτώσεις μέσω του τύπου γινόταν ένα είδος διαλόγου

ανάμεσα στους συγγενείς των καταδικασμένων σε θάνατο, την κοινή

γνώμη και τη Στρατιωτική Διοίκηση της περιοχής στην οποία ενέπιπτε το

Στρατοδικείο. Τέτοια ήταν η περίπτωση της Μ.Κ. η οποία είχε συλληΦθεί

κατά τις εκκαθαριστικές εmχειρήσεις του στρατού στην Πελασγία της

Ανατολικής Φθιώτιδας. Η μητέρα της έστειλε επιστολή σε απογευματινή

εφημερίδα των Αθηνών ζητώντας να μην εκτελεστεί η θανατική ποινή

της κόρης της καθώς, όπως υποστήριξε, είχε στρατολογηθεί βιάιωςg~.

Τους ισχυρισμούς αντέκρουσε με ανακοίνωσή της η Ι Μεραρχία, υπο

στηρίζοντας ότι η Μ.Κ είχε προσχωρήσει οικιοθελώς στο ΔΣΕ στην Αγία

Τριάδα Ευρυτανίαςll6. Τελικά η Μ.Κ εκτελέστηκε στις 16 Απριλίου 1948.
Σκάνδαλο αποτέλεσε για το Έκτακτο Στρατοδικείο Λαμίας η αποφυ

λάκιση ύστερα από διάταγμα και γνωμάτευση Εmτρόπου γνωστών αδελ

Φών αλευροβιομηχάνων οι οποίοι είχαν παραπεμΦθεί και καταδικαστεί

τον Οκτώβριο 1947 για αποστολή αλωνιστικής μηχανής σε ανταρτοκρα

τούμενη περιοχήS7. Οι κατηγορούμενοι είχαν καταδικαστεί σε πρόσκαιρα

79. Καραγιώργη, ο.π., σ.101-102 και Προφορική μαρτυρία Μ. Κ., Αθήνα 14
ΦεβρουαρΙΟυ 2006

80. ΑΦήγηση Σταματίας Μπαρμπάτση στο Βερβενιώτη, ο.π.• σ. 89
81. Εκτέλεση αδελΦών Μ. 8 ημέρες μετά την α.ι"ώφαση του στρατοδικείου και ενώ

είχαν πάρει αναστολή που έφτασε αμtσως μετά την εκτέλεσή τους. Εθνικός Κήρυξ. 6
Αυγούστου 1948 και Ο. Παπαδούκα. ΓυναικεkςΦυλακtς AβέρwΦ. Αθήνα 1981, σ. ]88

82. Για περιπτώσεις καταδικασθέντων από το Έκτακτο Στρατοδικείο Λαμίας, Εθνι-

κός Κήρυξ, 7 Μα(ου 1948 και Βήμα 10 Απριλίου 1948
83. Καθημερινή, 13 Αυγούστου 1948
84. Καθημερινή, 7 Σεπτεμβρίου 1949 και 6 Αυγούστου 1949, Βήμα 19 Νοεμβρίου

1948
85. Το Βήμα, 10 Απριλίου 1948
86. Εθνικός Κήρυξ, 13 Απριλίου 1948
87. Λαμιακός Τύπος, 29 lουλίου 1947
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δεσμά 17 και 13 χρόνων ωστόσο το Μάιο 1948, μόλις μετά από έξι μήνες

φυλάκισης αποφυλακίστηκαν. Ο Μέραρχος Πεντζόπουλος αντέδρασε

με οργισμένο τηλεγράφημα χαρακτηρίζοντας την απόφαση σκανδαλώδη

και οφειλόμενη σε πολιτική παρέμβαση. γεγονός πρωτοφανές για το

Στρατοδικείο Λαμίας «που προκαλεί αλγεινή εντύπωση σε όλη την περιφέρειαν

Φθιώτιδος τραυματίζουσα καιe(ως το αωθημα δικαιοσύνης και διατηρεί τον λαόν εν

αγανακτήσει. ιδίως τις φτωχές τάξεις των εθνιχοΦρόνων». Ο Πεντζόπουλος υπα

ναχώρησε ύστερα από προειδοποιήσεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης για

επιβολή κυρώσεων SS • Λίγες ημέρες αργότερα ο βουλευτής Φθιωτιδοφω

κίδας Χρ. Παναγιούλας τοποθετούμενος επί. του θέματος υπερασπίστηκε

τον Μέραρχο δηλώνοντας «ότι το Υπουργείο εmxαλείτo άνευ σημασίας τυπικών

διατυπώσεων ενώ δεν υπάρχει λόγος δικαιολογούντος τούτην την στιγμήν μάλιστα που

δια την σωτηρίαν της κινδυνευούσης πατρίδος καλούμεν τον λαόν εις εθνικόν συναγερ

μόν και ιδρύομεν θεσπι'ζοντες Στρατοδικεία και θανατικαί ποιναί με τα διάφορα ψηΦί

σματα ίνα με το άλλο να τα ξεσκίζουμε»Ι9. Αν και το Υπουργείο Δικαιοσύνης

δήλωσε ότι τηρήθηκαν όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες για την απο·

νομή χάριτος90. αναμφίβολα το πολιτικό μέσο που χρησιμοποίησαν οι

αδελφοί Κ. ήταν πολύ ισχυρό. Τελικά οι αλευροβιομήχανοι ένα μήνα

μετά την αποφυλάκιση τους εκτοπίστηκαν για ένα εξάμηνο ύστερα από

απόφαση της Επιτροπής Δημόσιας Ασφάλειας Λαμίαξ.

Και σε άλλη περίπτωση αναΦέρθηκε πολιτική παρέμβαση βουλευτών

προκειμένου να μην εκτελεστεί η θανατική ποινή που επιβλήθηκε στον

μόνιμο αξιωματικό Ι. Χατζημιχελάκη. Κατόπιν ενεργειών Κρητών βου

λευτών η Διεύθυνση της Στρατιωτικής Δικαιοσύνης του Υπουργείου

Στρατιωτικών απέστειλε έγγραφο προς τον ασκούντα την ποινική αγωγή

στο νομό Φθιωτιδοφωκίδας υποστράτηγο κ. Γούλα ζητώντας την ανα

στολή της εκτέλεσης της ποινής και την διαβίβαση αίτησης χάριτος στο

Συμβούλιο Χαρίτων. Ο τοπικός τύπος θεώρησε απαράδεκτο και απο

καρδιωτικό το γεγονός να σωθεί ο καταδικασμένος σε θάνατο επειδή «οι

Κρήτες βουλευτές γνωρίζουν να εκβιάζουν τας καταστάσεις όταν πρόκειται να υπερα

σπίσουν τους εγκληματίας συμπατριώτας τους αιτλώς και μόνο διατί τα πράγματα έΦεραν

τον Σοφοκλήν Βενιζέλον εις την κυβέρvησην»'I1.. Και σε άλλη περίπτωση στηλι

τεύθηκαν οι ενέργειες δικηγόρων από την Αθήνα και αξιωματικών οι

οποίοι «κινούν πάντα λίθον" για να ελευθερώσουν συγγενείς τους που

κρατούνται 9J •

88. Για τις εξηγήσεις που κλήθηκενα δώσει ο Μέραρχος Πετζόπουλος: Εθνικ6ς

Κήρυξ. 26 Μαίου 1948
89. Λαμιακ6ςΤύ.πος, 5 Μαϊου 1948
90. Εθνικ6ς Κήρυξ. 26 Απριλίου 1948
91. Λαμιακ6ς Τύπος, 15 Ιουνίου 1948
92.Λαμιακ6ςΤύπος. 12 Ιουνίου 1947
93. Λαμιακ6ς Τύπος, 17 Ιουνίου 1947
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Διάχυτη είναι η πεποίθηση στις μαρτυρίες ότι ο εκάστοτε Στρατιωτι

κός Διοικητής της περιοχής έπαιζε σημαντικό ρόλο στην αυστηρότητα ή

στην επιείκεια του Στρατοδικείου. Πράγματι, ο Στρατιωτικός ΔιοικηΤ{lς

της περιοχής δικαιοδοσίας του Έκτακτου Στρατοδικείου είχε, σύμφωνα

με τα ισχύοντα βάσει του r ΨηΦίσματος άρθρα της Στρατιωτικής Ποινι

κής Νομοθεσίας, το δικαίωμα να αναστείλει την εκτέλεση κάθε καταδι

καστικής απόΦασης94. Ύστερα από την κατάληψη και κατοχή του Καρ

πενησίου από τους αντάρτες τον Ιανουάριο 1949 ο Στρατιωτικός Διοικη

τής Λαμίας, Κετσέας απαλλάχθηκε από τα καθήκοντά του και ως αποτέ

λεσμα μετριάστηκαν οι εκτελέσεις στη Λαμία. Σύμφωνα με προφορική

μαρτυρία επί των ημερών του ...έπηξε από τάφους το νεκροταφείο. Όχι μόνοι οι

συλλαμβανόμενοι αντάρτες αλλά ούτε οι δύστυχοι χωρικοί των ορεινών έβρισκαν τον

παραμικρό οίκτο ή κατανόηση. Εφόσον είχαν συλληΦθεί στα χωριά τους ή αντάρτες έπρε

πε να είναι ή αυτοαμυνίτες. Και οι περισσότεροι αντιμετώmζαν το εκτελεστικό απόσπα

σμα. Αμέτρητοι σταυροί στήθηκαν στο νεκροταφε(ο Λαμίας. ~. Στην Ανώτατη Στε

ρεά Διοίκηση Στερεάς Ελλάδας (ΑΣΔΣΕ) τον αντικατέστησε ο υποστρά

τηγος και τότε βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας και Ευρυτανίας Παυσα

νίας Κατσώτας. Κατά τη διάρκεια της θητείας του δεν εκτελέστηκε καμία

θανατική ποινή από τα Στρατοδικεία Λαμiας, Θηβών και Μεσολογγίου

που ενέπιπταν στην δικαιοδοσία του%. Αντίθετα στο στρατοδικείο Λάρι

σας συνεχίστηκαν οι εκτελέσεις στο Μεζούρλο, γεγονός που αποδίδεται

στην αυστηρότητα του μεράρχου Πετζόπουλου 97 • Σχετικά με την παρέμ

βαση της στρατιωτικής ηγεσίας στη διακοπή των εκτελέσεων στη Λαμία

ενδιαΦέρουσα είναι η προφορική μαρτυρία ενός αυτόπτη μάρτυρα που

υπηρετούσε τη στρατιωτική του θητεία στο Έκτακτο Στρατοδικείο

Λαμίας ως φρουρός στη δικαστική αίθουσα ....Έρχονταν ο αρχιστράτηγος ο

Παπάγος με το καράβι στη Στυλίδα και έρχονταν προς τη Λαμία. Απ' τη Λαμία πήγαιναν

να εκτελέσουνε στην Ξηριώτισσα. Συναντιώνται και ρωτάει. Τι είναι αυτό; Εκτελεστικό

απόσπασμα. Στοπ. Από κει σταμάτησαν οι εκτελέσεις» 98.

Δεν έλειψανοι περιπτώσειςπου η στρατιωτικήηγεσία πίεζε για αυστη

ρότερη εφαρμογήτης νομοΟεσίαςκαι περισσότερεςθανατικέςκαταδίκες.

Στην παραπομπήτων μη ομόφωνωναποΦάσεωνστο ΣυμβούλιοΧαρίτων

αντέδρασανυψηλόβαθμαστελέχη του στρατεύματοςανάμεσάτους και ο

ΑρχηγόςΓΕΣ ΑντιστράτηγοςΔ. Γιατζής οι οποίοιθεωρούσανότι η ανα-

94. Αρθρο 149 Στρατιωτικής Ποινικής Νομοθεσίας το οποίο ίσχυε βάσει του άρθρου

12 του r ΨηΦίσματος της 16 Ιουνίου 1946 και άρθρα 2 και 3 του ΑΝ 91 Ο της 18122 Μαρ

τίου 1949 ..Περί διοικητικής και δικαστικής δικαιοδοσίας του Αρχιστρατήγου, κυρωθέ

ντος υπό του Ν.Δ. 1091 της 16118 Σεπτεμβρίου 1949,.
95. ΠΡΟΦορική μαρτυρία κ.Κ, Λαμία 20 Φεβρουαρίου 2002
96. Π. Κατσώτας, Η δεκαετία 1940-1950, Αθήναι1981, σ. 329. Το γεγονός αυτό δεν

είναι απόλυτα αληθές καθώς η τελευταία εκτέλεση έγινε στις 15 Φεβρουαρ(ου όταν ο

Κατσώτας είχε ήδη αναλάβει διοικητής της ΑΣΔΣΕ.

97. Καραγιώργη, Ο.Π., σ. 134
98. Προφορική μαρτυρία Γ. Β .. Ο.Π.
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βολή των εκτελέσεων είχε δυσμενή επίδραση στο μαχόμενο στρατό. ο

οποίος εξαιτίας αυτού του μέτρου εμφάνιζε σημάδια κάμψης του ηθικού

του και κλονισμού της εμπιστοσύνης στην ηγεσία του. Συνακόλουθα

ζήτησαν να εφαρμόζονται πιστά οι διατάξεις του Γ ΨηΦίσματος χωρίς

καμία δέσμευσηW. Σε άλλο έγγραφο της Διεύθυνσης Τύπου του ΓΕΣ με

θέμα «την συμπεΡιΦορά :προς τους παραδιδδμενους συμμορίτες» ε:πιση

μαίνονταν ότι έπρεπε να γίνεται ταχεία παραπομπή σε δίκη εκείνων από

τους συλληΦθέντες οι οποίοι έπρεπε να δώσουν λόγο ενώπιον της δικαι

οσύνης ενώ απαγορεύονταν «η γνωστοποίησις των καταδικαστικών αποΦάσεων

των Στρατοδικείων και ιδία ως προς συλληΦθέντα σημαίνοντα στελέχη, καθ' όσον τούτου

γίνεται ευρεία εκμετάλλευσις υπό ΤιJς κομμουνιστικής προπαγάνδας προς αναστολής της

τάσεως παραδόσεως στελεχών. Οίκοθε νοείται προ πόσης εκτελέσεως σημαίνοντος στελέ

χους των κoμμoυνιστoσuμμoριτών κατόπιν αποΦάσεως στρατοδικείου επιβάλλεται η από

πόσης απόψεως εκμετω.λευσις τσύτου (Oμtλίαι από ΡαδισΦώνou. σύνταξις προκηρύξεων

προς συντρόΦους των κλπ) αναστελλομένης εν ανάγκη της εκτελέσεως επί τι χρονικόν διό

στημω.Iα/.

Το πιθανότερο ωστόσο είναι ότι ο όγκος των εκτελέσεων και τελικά η

διακοπή τους οφείλεται πολύ περισσότερο στην πολιτική και στρατιωτική

συγκυρία, στην :προκειμένη περ(πτωση στο τέλος των στρατιωτικών επι~

χειρήσεων στην περιοχή. και λιγότερο στο βαθμό παρέμβασης της εκά

στοτε στρατιωτικής διοίκησης. Οι τελευταίες εκτελέσεις πραγματοποιή·

θηκαν στη Λαμία στις 15 Φεβρουαρίου 1949 μετά από την ανακατάληψη

του Καρπενησίου από τον κυβερνητικό στρατό. γεγονός που σήμαινε την

οριστική επικράτησή του στην περιοχή της Στερεάς Ελλάδας. Οι εκτελέ

σεις με βάση το r Ψήφισμα ανεστάλησαν πανελλαδικά στις 30 Σεπτεμ

βρίου 1949. όταν πλέον είχε κριθεί οριστικά η στρατιωτική αναμέτρησηlΟI.

Με τον Ν 20581 18 Απριλίου 1952 όλες θανατικές καταδίκες οι οποίες

είχαν επιβληθεί έως 31 Οκτωβρίου 1951 μετατράπηκαν αυτοδίκαια σε

ποινή ισόβιας κάθειρξηςlΟJ.

Εκτός από την ατομικές ενέργειες για τη σωτηρία των καταδικασμένων

σε θάνατο σημαντική δράση στον τομέα της διακδίκησης της γενικής

αμνηστίας από την κυβέρνηση και της βελτίωσης των συνθηκών κράτησης

των πολιτικών κρατουμένων ανέπrυξε από το 1948 έως το 1954 η

99. ΓΕΣιΔΙΣ. Αρχεία Εμφυλίου Πολέμου (ΑΕΠΙ. Κείμενο 48 «Πρακτικόν». τόμος

100ς. ΑΟήνα 1998. σ. 580
100. ΓΕΣιΔΙΣ. ΑΕΠ. Κείμενο 19. «Συμπεριφορά προς τους παραδιδόμενους συμμο

ρίτας» τόμος 15. σΑ 19·20
1Ο 1. Όοες εκτελέσεις πραγματοποιήθηκαν μετά το στρατιωτικό τέλος του εμφυλίου.

έγιναν βάσει του μεταξικού νόμου 375/36 «περί κατασκοπείας». Για τη συμβολή του

ΟΗΕ στη διακοπήτων θανατικώνεκτελέσεωνστην Ελλάδακαι τη σχετικήσυζήτησηβλ.

Η. Howard. "The Greek question ίη Ihe FoιιrIh General Assembly of the UniIed NaIions".
~panmenI of SIate. Pιιblicat ίοη 3785. lnternational Organ izaIion andConference Series 111.
41. DfparιmenI οιSIaιe ΒιJleιίn. 27 Febnιary and 6 March 1950

102. Ν.2058/18 Απριλίου 1952 «Περί μέτρων ειρηνεύσεως». Εφημερίδα της Κυβέρ

ι'ησης. φ. 95
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ΠΕΟΠΕΦ (Πανελλήνια Ένωση Οικογενειών Πολιτικών Εξόριστων 
Φυλακωμένων). Το έργο της ΠΕΟΠΕΦ, που συγκροτούνταν από γυναί

κες συγγενε(ς, μητέρες και αδελΦές πολιτικών κρατουμένων. ήταν πραγ

ματικά εντυπωσιακό. Μέσα σε μια ατμόσφαιρα τρόμου, αψηφώντας τους

κινδύνους και τις απειλές η ΠΕΟΠΕΦ έστειλε εκατοντάδες υπομνήματα,

εκκλήσεις και καταγγελίες σε διεθνε(ς οργανισμούς, σε ξένες πρεσβείες και

σε πολιτικά κόμματα ζητώντας την κατάργηση της θανατικής ποινής, την

χορήγηση γενικής αμνηστίας, την κατάργηση των στρατοπέδων της Γυά

ρου και της Μακρονήσου. την βελτίωση των συνθηκών ζωής των κρατου

μένων. Για τη δράση της αυτή η ΠΕΟΠΕΦ πέρασε από δίκη το 1952 και

διέτρεξε τον κίνδυνο να τεθεί εκτός νόμου γιατί παρέκκλινε των εmδιώξε

ων της. Τελικά κατάφερε να συνεχίσει τη δράση της έως το ]954 10'.

Δεν έχει διαmστωθεί στην περίπτωση του Έκτακτου Στρατοδικείου

Λαμίας συγκροτημένηδράση της ΠΕΟΠΕΦ.Σε μια μόνο δίκη αναΦέρε

ται η παρουσίαμαυροΦορεμένωνγυναικώνπου είχαν συγκεντρωθείέξω

από το Δικαστικό Μέγαρο της Λαμίας διαμαρτυρόμενεςγια τις εmβαλ

λόμενες θανατικές καταδίκες.Ο τοmκός τύπος έσπευσε να στηλιτεύσει

«τις ασχήμιεςπου θύμιζαν την εποχή της εαμοκρατίας» και χαρακτήρωε

τις συγκεντρωμένες«θρηνούσαιμαινάδερ). lσι

Και στο εξωτερικό σχηματίστηκαν οργανώσεις αλληλεγγύης για

τους πολιτικούς κρατούμενους οι οποίες ανέλαβαν σημαντική δράση

για την αναστολήτων εκτελέσεων.1-1 mo δραστήρια από τις οργανώσεις

αυτές ήταν «Ένωση για τη Δημοκρατία στην Ελλάδα» (League for
Democracy ίη Greece) που είχε έδρα στο Λονδίνο και δραστηριοποιού

νταν από τις 25 Οκτωβρίου 1945. Ένας από τους στόχους της ήταν η

παροχή γενικής αμνηστίας σε όλους τους Έλληνες που βρίσκονταν

στην φυλακή για πολιτικούς λόγουςΙΟS. Άλλες τέτοιες οργανώσεις ήταν

η Ελβετική Εmτροπή Βοήθειας προς τη Δημοκρατική Ελλάδα με έδρα

τη Γενεύη. η Σουηδική Εmτροπή Βοήθειας προς τη Δημοκρατική Ελλά

δα με έδρα τη ΣτoκχόλμηΙσιi και η Γαλλική Εmτροπή Βοήθειας με έδρα

το Παρίσι lσ7 • Οι οργανώσεις αυτές ανέλαβαν σημαντικό έργο σε ζητήμα-

103. Σημαντικές πληροφορίες για την δράση της ΠΕΟΠΕΦ δίνει η Μαρία Καρρά η

οποία υπήρξε μέλος του διοικητικού της συμβουλίου στο βιβλίο της: Μ. Καρρά, Εμείς οι

cm'έξω. ΠΕΟΠΕΦ: /948-/954. Μιαμικρή εΠOJωιία. ΑΟήνα: εκδ. Κωσταράκη. 1995
]04. Λαμιακός τυπος, 17 Οκτωβρίου 1947
]05. Diana Pym and Marion Sar.aΓIs. "The Lcague (οτ Dcmocracy ίη Greece and its

archives". JoumaJ ofthe HelJenlc Dίaspora. Ι (2). 1984, σ. 73-84. Τα πλούσια αρχεία της

L.eague βρίσκονται στα Μοά)m Greek Archives στο King's Co]lege στο Λονδίνο. Σχετικά

με τη δράση της League και τις αντιδράσεις του Βρετανικού Υπουργείου Εξωτερικών

βλέπε και FO 37' 1670/8- 67022
]06. Οι οργανώσεις αυτές παρατίθενται στο Βόγλης, Ό.π.. σ. 265
107. Ν. Μπάλτα. Ο ελληνικός εμΦύλως πόλεμΌςΟ946-9) μέσα από το γαλλικό τύπο.

ΑΟήνα: Οδυσσέας ]993,σ. 181-]84
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558 Λάζου Βασιλική

τα που αφορούσαν τους πολιτικούς κρατούμενους. Πίεζαν τις κυβερνή

σεις τους να αναλάβουν δράση σχετικά με τους πολιτικούς κρατούμε

νους και την κατάσταση της δημοκρατίας στην Ελλάδα ενώ διεξήγαγαν

ενημερωτικές εκστρατείες για την πληροΦ6ρηση της διεθνούς κοινής

γνώμης.

Οι κατηγΟΡΟΙJμενοι

Τα συγκεντρωθέντα στοιχεία βασίζονται στο βιβλίο αποΦάσεων του

Έκτακτου Στρατοδικείου Λαμίας, στην τοmκή εφημερίδα «Λαμιακός

Τύπος» και στα ληξιαρχικά τεκμήρια του Ληξιαρχείου Λαμίας που αΦο

ρούν άτομα των οποίων οι θανατικές καταδίκες εκτελέστηκαν από το

Στρατοδικείο Λαμίας. Δεν υπάρχουν πλήρη στοιχεία για τη δράση του

Έκτακτου Στρατοδικείου Λαμίας. Το βιβλίο αποΦάσεων του Έκτακτου

Στρατοδικείου Λαμίας αρχίζει τις καταγραΦές στις 14 Ιουλίου 1947 με

αριθμό απόφασης 130. Οι αποΦάσεις του Στρατοδικείου έως την ημερο

μηνία αυτή είναι δυνατό να εντοm.στούν μόνο μέσω του τοπικού τύπου,

ο ΟJOOίος δημοσίευε κυρίως τις θανατικές καταδίκες και τις εκτελέσεις

που πραγματοποιούνταν.

Από τα διαθέσιμα στοιχεία προκύπτει ότι παραπέμφθηκαν να δικα

στούν συνολικά 3.294 άτομα από τα οποία καταδικάστηκαν 1.695 με

συνολικές ποινές φυλάκισης Ι 1.330 χρόνια.

Dαηαπnιιπέ; και καταδίκε!ί στη Έκτακτο Στηατοδικείο

Λαμίας ανά έτος

\=...;'Ε:;.;τος
Παραπομπές

Καταδίκες

Aνα~ία

1947* 1948 1949
~79!!-0_...ι,::\4c::83 950
322 945 396

40,75% 63,72% 4\,68%

1950
7\
21

29,57%

Σύνολο

3294
\684

5\,\2%

*AJώ 20 lουλίου και μετά οπότε υπάρχουν διαθέοιμα στοιχεία

Από τον παραπάνω πίνακα συνάγεται ότι κατά μέσο όρο ένας στους

δύο (5 Ι ,12%) από όσους παραπέμπονταν για να δικαστούν στο Έκτακτο

Στρατοδικείο Λαμίας καταδικάζονταν σε διάφορες ποινές. Το ποσοστό

αυτό διαΦοροποιούνταν ανά έτος με τη μεγαλύτερη τιμή του να εμφανί

ζεται το 1948 οπότε καταδικάζονταν οι δύο στους τρεις από όσους παρα

πέμπονταν (63,72%).
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1947 1948 1949 1950

_·Σύνολο

ιιαταδιιιών

-'Παραπομπές

Από τα 1694 άτομα που τελικά καταδικάστηκαν εmβλήθηκε η ποινή

του θανάτου σε 416, ισόβια κάθειρξη σε 300. από 10-20 έτη κάθειρξη σε

767 και έως 10 έτη σε 211. Αυτό σημαίνει ότι από όσους καταδικάζονταν

περίπου οι μισοί (45%) καταδικάζονταν σε ποινές φυλάκισης από 10-20
έτη, ένας στους 4 καταδικάζονταν στη θανατική ποινή (25%), ενώ το υπο

λοιπο ποσοστό διαμοιράζονταν ανάμεσα στην ισόβια κάθειρξη (18%) και
στην ποινή έως 10 έτη (12%).

Ποινέζ που επιβΑήθηοαν επί ουνόΑου

καταδικών

Θάνατος

,25%

Περισσότερα συμπεράσματα μπορούμε να συνάγουμε αν μελετήσου

με τις καταδίκες στο Έκτακτο Στρατοδι)l.είο Λαμίας ανά έτος.

Καταδίκες από το Έκτακτο Στοατοδικείο Λαμίας ανά έτος

1947 IIJ4X 1949 IIJ;O ~1J\'()λ() Ι

θα"""'"......",1

'......
κ68εφξ,

10-20 ....
Έοος ,ο ....
Σ ..

32

44

189
57

322

267

191

404
83

945

112

63

154
67
406

5

2

10
4

21

416

300

767
211
1694
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560 Λάζου Βασιλική

ΚαταδΙΚες ανά έτος

945

-

1949 -
1950

Παρατηρούμε ότι κατά τη διάρκεια του 1948 οι καταδίκες είναι υπερ

διπλάσιες σε αριθμό από αυτές των ετών 1947 και 1949. Πιο συγκεκριμέ·

να 945 καταδίκες το 1948 ή ποσοστό 56% επί των συνολικών καταδικών,

322 καταδίκες ή ποσοστό 19% για το 1947,406 καταδίκες ή ποσοστό 24%
για το 1949 και μόλις 21 καταδίκες ή ποσοστό Ι % για το 1950.

Αναλύοντας ποιοτικά τα διαθέσιμα στοιχεία διαπιστώνουμε ότι κατά

τη διάρκεια του 1948 εmβλήθηκαν αυστηρότερες ποινές από ότι στα

άλλα έτη. Το 64% των θανατικών καταδικών και το ίδιο ποσοστό των

ισοβίων δεσμών επιβλήθηκαν το 1948. Η μεγαλύτερη αυστηρότητα του

Έκτακτου Στρατοδικείου Λαμίας κατά τη διάρκεια του 1948 διαφαίνε

ται και στον αριθμό των θανατικών ποινών που εκτελέστηκαν.

Kαταδlκες ανά έτος

945

1949 -
1950

ΠΙΟ συγκεκριμένα κατά τη διάρκεια του 1948 πραγματοποιήθηκαν

183 εκτελέσεις, που αντιστοιχεί στο 88% των συνολικών εκτελέσεων, το

1947 έγιναν 19 εκτελέσεις, το 19497 εκτελέσειςενώ το 1950 δεν εκτελέ

στηκε καμία θανατική ποινή.

ΕνδιαΦέροντα στοιχεία συνάγουμε αν εξετάσουμε το ποσοστό των

θανατικών ποινών που εκτελέστηκαν ανά έτος. Παρατηρούμε ότι το
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1948 εκτελέστηκε το 68,5% των θανατικών ποινών δηλαδή 2 στους 3 που

καταδικάζονταν σε θάνατο εκτελούνταν. Τα αντίστοιχα ποσοστά για το

1947 είναι 28% και για το 19496%.
Αναλύοντας περαιτέρω τα στοιχεία που διαθέτουμε για τις εκτελέσεις

που πραγμαΤOJοοιήθηκαν κατά τη διάρκεια του] 948 παρατηρούμε ότι οι

περισσότερες εκτελέσεις πραγματοποιήθηκαν από το Μάιο έως το Νοέμ

βριο 1948. Πιο λεπτομερή στoιχεfα παρέχονται στον ακόλουθο πίνακα.

•

t
ι

.'

•
•
•
•
"•

-

Σε τοπικό επiJιεδo η κλιμάκωση των εκτελέσεων αλλά και γενικότερα

η μεγαλύτερη αυστηρότητα των ποινών κατά τη διάρκεια του 1948 συν

δέεται με τις εκκαθαριστικές επιχειρήσεις που πραγματοποιούσε ο

κυβερνητικός στρατός στην περιοχή της Στερεάς Ελλάδας αλλά και με τη

γενικότερη κατασταλτική πολιτική του κράτους όπως καθορίζονταν από

το Υπουργείο Δικαιοσύνης και τη διεθνή συγκυρία]~. Οι εκτελέσεις των

Έκτακτων Στρατοδικείων ανά την επικράτεια ανεστάλησαν τον Οκτώ

βριο 1949 μετά το τέλος των στρατιωτικών εm.χειρήσεων.

Εξετάζοντας τα διαθέσιμα στοιχεία που αφορούν τις παραπομπές και

τις καταδίκες του Έκτακτου Στρατοδικείου Λαμίας έχουμε τη δυνατό

τητα να εξετάσουμε την έμφυλη διάσταση των αποΦάσεων του Στρατο

δικείου. Οι γυναίκες αντιπ.ροσώπευαν το 17,1 % των ατόμων που παρα

πέμΦθηκαν και το 14,3% όσων καταδικάστηκαν. Η μικρότερη αντιπ.ρο

σώπευσή των γυναικών εικάζουμε ότι οφείλεται στο χαμηλότερο ποσο

στό συμμετοχής τους στο ΔΣΕ, καθώς η συμμετοχή σε αντάρτικη ομάδα

αποτελούσε τον κύριο λόγο παραπομπής στο Έκτακτο Στρατοδικείο

Λαμίας. Τα ποσοστά αυτά συμφωνούν με την αναλογία ανδρών - γυναι

κών στις καταδίκες από τα Έκτακτα Στρατοδικεία σε πανελλήνιο επiπε-

Ι 08. Για τις ΠCtρεμβόσεις του Συμβουλιου ΑσΦαλείας του ΟΗΕ στο θέμα των εκτελέ

σεων βλέ:τε Α, Nachmani, JntemaJiona1 lnterventiot1 ίπ the Greek Civi/ Wαr. The Ut1ited
Naliot1s Specia1 Committee ΟΠ the Ba1kαns 1947-1951, Νέα Υόρκη 1990, σ.95-98 Τον

Μόιο ]948 έγινε παρέμβαση της Σοβιετικής Ένωσης.
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562 Λάζου Βασιλική

δο, όπου επίσης παρατηρείταισυντριπτικήυπεροχή των ανδρών.

Από τη μελέτη των παραπομπών και καταδικών του Στρατοδικείου

Λαμ(ας ανά Φύλο δεν προκύπτει η ένδειξη μεγαλύτερης επιεικε(ας στις

γυνα(κες, παρά μόνο ελαφρές διαφοροποιήσεις.Όπως εξάλλου σημειώ

νεται επανειλλημένα σε βρετανικά αρχεία οι γυναίκες θεωρούνταν πιο

φανατικές και «αιμοδιψείς» από τους άντρες.IΟ'! Το 43% των γυναικών

που παραπέμφθηκαν καταδικάστηκε σε κάποια ποινή ενώ το αντίστοιχο

ποσοστό στους άνδρες ήταν 52,8%. Πιο συγκεκριμένα στσιχε(α παρου

σιάζονται στον ακόλουθο πίνακα. Ένα ελαφρά μεγαλύτερο ποσοστό

ανδρών καταδικάστηκε σε θάνατο ενώ οι γυναίκες υπερέχουν σε κατα

δίκες από 10-20 έτη.

,...--------------,
Ποσοστάκαταδικώνανά Φύλο

8 Άνδρες 8 Γuναίl(ις

Θαναnl(ή

ItOlvΉ

Ισόβια 10-20 έτη Έως 10 έtη

Το Έκτακτο Στοατοδιχe(ου Λαμία; σε σχέση με τα άλλα

Στ@ατοδιχeία!1JS Επικράτεια;:

Με βάση συγκεντρωτικά στοιχεία από 29 Έκτακτα Στρατοδικεία ανά

την επικράτεια 11Ο μπορούμε να συνάγουμε χρήσιμα συμπεράσματα σχετι

κά με τον δράση του Έκτακτου Στρατοδικείου Λαμίας για την περ(οδο

λειτουργίας από 14 Ιουλίου 1947 έως τις 23 lουν(ου 1950 οπότε έχουμε

διαθέσιμα στοιχεία βάσει του βιβλ(ου των αποΦάσεων. Ειδικότερα σχε

τικά με τον όγκο των υποθέσεων που διεκπεραιώθηκαν το 'Εκτακτο

Στρατοδικε(ο Λαμίας, κατατάσσεται ανάμεσα στα πρώτα πέντε στρατο

δικεία ανά την επικράτεια όσο αφορά τον απόλυτο αριθμό των παραπο

μπών και ε(ναι τρίτο σε σειρά με βάση τον απόλυτο αριθμό των καταδι·

κών" l • Έρχεται ακόμα τέταρτο από πλευράς θανατικών καταδικών και

109. «Thc cxecιnion ofwomcn is a ditfercnt matlcr sincc thcrc is ηο doΟΟι thaI women
arc among the most fanaIical and blood thirsty ofthe bandits", fΊJ]7ιι 67078, R 12660 :
British Ernbassy Athens Ιο FO, 11 ScpIcmber 1947

110. Ν.Μιχιώτη;, Τα Έκτακτα Στρατοδικεία της περώδου 1946-1960. Αθήνα: Σύγ

χρονη Εποχή 2007. Πίνακ, σ. 235-9
111. Με βάση τον αριθμό των παραπομπών η σεl(Jά των στρατοδικείων είναι η εξής:

Αθήνας. Λάρισας Α και Β. Θεσσαλονίκης. Καστοριάς Α και Β.
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τρίτο όσο αφορά την ποινή των ισοβίων δεσμών. Τέλος, αν εξετάσουμε

το ποσοστό των θανατικών ποινών που εmβλήθησαν σε σχέση με το

σύνολο των καταδικών. το Έκτακτο Στρατοδικείο Λαμίας συμφωνεί με

τον πανελλήνιο μέσο όρο.

Tn ΧΩ-Τ 00!iuw!

Καθώς διαθέτουμε πλήρη στοιχεία μόνο για όσους εκτελέστηκαν

βάσει των αποΦάσεωντου ΈκτακτουΣτρατοδικείουΛαμίας,οι παρατη

ρήσεις και τα συμπεράσματαπου ακολουθούνβασίζονται στα στοιχεία

των 21 Ο ατόμων που εκτελέστηκαν .Τον κύριο λόγο θανατικής καταδίκης

και εκτέλεσης αποτελούσε, σύμφωνα με το r Ψήφισμα, «η συμμετοχή εις

αναρχικήν ομάδαν και η ένοπλος προσβολή των αρχών).,. Το 51% όσων

εκτελέστηκαν από το Έκτακτο Στρατοδικείο Λαμίας ήταν αντάρτες του

Δημοκρατικού Στρατού. Δεύτερη κατηγορία ήταν όσοι συνεργάστηκαν

με το ΔΣΕ. Το 14% (29 άτομα) καταδικάστηκε με την κατηγορία του

αυτοαμυνίτη ενώ 36 άτομα 17% καταδικάστηκαν και εκτελέστηκαν ως

μέλη οργανώσεων πόλεων. Επιβλήθηκαν επιπρόσθετα θανατικές ποινές

σε αξιωματικούς και στρατιώτες του κυβερνητικού στρατού για εγκατά

λειψη θέσης και λιποταξία, χωρίς να έχει διαm.στωθεί από τη μέχρι τώρα

έρευνα αν εκτελέστηκαν ή όχι οι ποινές τους .

• r<wo>otι\ ... 4ΙΕ
•.o.n_,~joΣ4IE

1[11 " ..ιλtςιι,το_"ιι.-I<J(I;
51Υο ι:Ι t,.

Όσοι παραπέμφθηκανστο ΈκτακτοΣτρατοδικείοΛαμίας ως αντάρ

τες του ΔΣΕ είχαν συλληΦθείαιχμάλωτοιστις εκκαθαριστικέςεmχειρή

σεις του κυβερνητικούστρατού κατά τα έτη 1947 - 1949. Το κατηγορη

τήριο στηρίζονταν στο άρθρο 2 του r ΨηΦίσματος. Ενδεικτικά αναΦέ

ρσυμε : «οι [ονόματα] κατηγορούμενοι ως υπαίτισι του ότι ενώ οι συμμορ(ται υπό κοινού

συμφέροντος κινούμενοι συναπεΦάσισαν την εκτέλεσιν των επόμενων αξιόποινων πράξε

ων και ένεκα ταύτης συνομολογήσαντες προς αλλήλους αμοιβαία συνδρομήν εν περιφε

ρεία Ευρυτανίας και αλλαχού κατά τον β δεκαπενθήμερο μηνός lουλΙΟυ Ι 946 και εφεξής

κατήρτισαν ομάδα επί σκοπώ όπως εκτελέσεως αδικήματα κατά της ζωής. σωματικής

ακεραιότητας και προσωm.κής ελευθερίας, ληστείας. εμπρησμούς και διαταράξεις της
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κοινής ειρήνης και ελευθέρωσης φυλακισμένων, ούτοι προσεχώρησαν μετέ.-ι:ειτα συμΦω

νιας ήτοι τα άνω ομάδας ων συμμετέσχον ως α."tλoί συνα(τιοι ενταχθέντες εις τας συμμο

ρ(ας ως ένοπλοι μαχηταί αυτοαμυνίται κ.λ.π ήτοι επί παραβάσει των άρθρων 2 του r
ΨηΦίοματος»112. Άξιο προσοχής είναι ότι το κατηγορητήριο ήταν ταυτόση

μο σε όλες τις περιπτώσεις και ότι οι απαρχή όλων των αξιόποινων πρά

ξεων ορίζονταν το β δεκαπενθήμερο του μηνός lουλίου, πσυ σημαίνει ότι

πρέπει να δεχΟούμε ότι όλοι οι αντάρτες της περιΦέρειας του Στρατοδι

κείου στρατολογήθηκαν εκείνη την περΙΟδο(!). Οι κατηγορούμενοι δεν

κατηγορούνται για πράξεις οι οποίες συνέβησαν σε ένα συγκεκριμένο

τόπο και χρόνο αλλά για ένα σύνολο αδικημάτων. Αυτό είχε ως αποτέ

λεσμα η ίδια αξιόποινη πράξη να αποδιδεται σε περισσότερους από έναν

κατηγορούμενους.

Η αντιμετώπιση για όσους αντάρτες είχαν στρατολογηθεί με τη βία

ήταν διαφορετική. Σε μ(α τουλάχιστον περίπtωση στα μέσα Maiou 1948
απολύθηκαν αρκετές γυναίκες που είχαν συλληΦθεί κατά τις τελευταίες

εκκαθαριστικές επιχειρήσεις «ως βιαίως στρατολογηθείσες και ως έχου

σες μέλη οικογενείας μαχόμενα κατά των συμμοριτών»)I]). Στις 25
Φεβρουαρίου αθωώθηκε «συμμορίτης ως βιαίως στρατολογηθείς και

αυθορμήτως παρουσιασθείς». Μετά την ανακατάληψη του Καρπενησίου

και τις εκκαθαριστικές επιχειρήσεις του κυβερνητικού στρατού τον

Ιανουάριο 1949 συνελήΦθησαν πολλές αντάρτισσες «Τα περισσότερα mασμέ

να κορίτσια δήλωναν ότι ήταν εmστρατευμένα. Για όσα οι δικοί τους κατάΦεραν να βγά

λουν χαρτί από το χωριό τους ότι ήταν επιστρατευμένα. απολύονταν ύστερα από λίγο διά

στημα. Κρατούνταν όμως για τα περαιτέρω όοα οι τοπικές αρχές είχαν οτο μάτι τις οικο

γένειές τους και τα ίδια. Και ήταν αρκετά αυτά τα κορ(τσια» Il~. Περισσότερες m,ea
νότητες απόλυσης είχαν οι «:π:αρουσιασθέντες αυθορμήτως» για αυτό το

λόγο είχε μεγάλη σημασία η έκθεση που θα έκανε το τμήμα του κυβερ

νητικού στρατού που διενέργησε τη σύλληψη.

Παράλληλα με τους αντάρτες ο κυβερνητικός στρατός συνελάμβανε

ένα πλήθος ανθρώπων που διαβιούσαν στα χωριά της ορεινής Στερεάς

Ελλάδας, τους οποίους χαρακτήριζε «αυτοαμυνίτες, συνεργάτες του

εχθρού και ληστοστρόφους των συμμοριτών». Πράγματι ο ΔΣΕ είχε δημι

ουργήσει ένα ανεπτυγμένο δίκτυο στις ορεινές περιοχές το ΟJlοίο αποτε

λούσε τις διοικητικές, πληΡοΦοριοδοτικές και εφοδιαστικές υπηρεσίες των

αντάρτικων δυνάμεων. Αυτοί αποτελούσαν, κατά τον κυβερνητικό στρα

τό, τους «συμμορίτες της αυτοάμυνας» και συνωτούσαν τόσο μεγάλο κίν

δυνο όσο και οι ένοπλοι αντάρτες. Για να αντιμετωπίσει τις δυσκολίες που

αποτελούσε ένας αγροτικός πληθυσμός ο οποίος ήταν πηγή υποστήριξης

του ΔΣΕ η κυβέρνηση και ο στρατός έλαβαν μια σειρά από μέτρα που σκό-

112. Ενδεικτικά: Έκτακτο Στρατοδικείο Λαμίας, αρ. αποφ.376. 25 Αυγούστου

1948
113. Λαμιακός Τύπος, 19 Mafuv ] 948
114. Μ. KαραγWιργη, Περιμένοντας την εΙΡ'ίνη. ΜΊήνα: Προοκήνιο, 2005, ο. 109
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πευαν σύμφωνα με το στρατηγό Θ. Τσακαλώτο, διοικητή του Α Σώματος

Στρατού, «στο στραγγάλισμα της κομμουνιστικής αυτοάμυνας στην ύπαι

θρο και την πλήρη εξάρθρωση του δικτύου πληροφοριών»ω

Η σημασία της εξόντωσης του δικτύου του ΔΣΕ στα ορεινά χωριά

διαφαίνεται και από τις επανειλημμένες εκκλήσεις της στρατιωτικής ηγε

σίας προς τις μονάδες του κυβερνητικού στρατού. Ο μέραρχος l. Πετζό
πουλος σε ομιλία τους προς τους εκπροσώπουςτου Τύπου δήλωνεπως «η

μεραρχίαστηνεπιθυμίατης να θέσειτέρμαστηναναρχ(α,να ωωκαταστήσειτην τάξη και

την ασφάλειατης ΠΕριοχής είναι αποφασισμένηνα πατάξειαμειλίκτωςτους αυτοαμυν(-

τες των χωρ(ων»116. Με εξαιρετικά επείγον και απόρρητο έγγραφο της 15ης

Mafou Ι 947 προς όλα τα Σώματα Στρατού με θέμα την παρακολούθηση

και εξόντωση των αυτοαμυνιτών επισημαίνονταν «ότι αν δεν πραγματοποιη

θεί η πλήρης εξάρθρωσις των οργανώσεων αυτοαμύνης των χωρ(ων δι' εξοντώσεως ή

συλλήψεως όλων των μελών αυτής το επίπονον έργον των εκκαθαριστικών εmχειρήσεων

αποβαίνει εις μάτην»]17.

Οι κάτοικοι των ορεινών περιοχών αναγκάστηκαν από το στρατό να

εκκενώσουν τα χωριά τους και να καταΦύγουν στις κοντινότερες κωμο

πόλεις ή στη Λαμία, τα επονομαζόμενα κέντρα ασΦαλείας. Εκεί διέμεναν

σε παραγκουπόλεις στις παρυΦές των οικισμών σε άθλιες συνθήκες. Σύμ

φωνα με ανταπόκριση αθηναίκής εφημερίδας 35.000 πρόσΦυγες από τα

ανταρτοκρατούμενα χωριά είχαν συγκεντρωθεί στη Λαμία των 20 χιλιά

δων και στεγάζονταν νοτιοδυτικά της πόλης κατά τον οικτρότερο

τρόποJl '. Σύμφωνα με στοιχεία του Υπουργείου Πρόνοιας σε ολόκληρη

την Κεντρική Ελλάδα ο αριθμός των εκπατρισμένων αυξήθηκε από 9.100
τον Ιανουάριο 1947 σε 184.758 το Μάρτιο 1948.119 Όσοι εξακολουθούσαν

να διαμένουν στα χωριά τους χαρακτηρίζονταν «ληστοστρόΦοι και τρο

φοδότες των συμμοριτών» και παραπέμπονταν στο Στρατοδικείο.

Το Στρατοδικείο ανέλαβε να σταθεροποιήσει τη νίκη του κυβερνητι

κού στρατού στη Στερεά Ελλάδα «εκκαθαρίζον τους αυτοαμυνίτας και

εξολοθρεύον τους αιμοβόρους εγκληματίας και προδότες της πατρί

δας»I20. Από το Σεπτέμβριο 1947 και κυρίως από τους καλοκαιρινούς

μήνες του Ι 948 δεκάδες άνθρωποι καταδικάστηκαν βάσει αυτού του

κατηγορητηρίου l1l • Σύμφωνα με το στρατηγό Θ. Τσακαλώτο για να λήξει

115. Λαμιακός Τύπος, 4 Maiou 1948
116. ΛαμιακόςΤύπσς,Ι3Απριλίουl948

]17. ΓΕΣιΔΙΣ. ΑΕΠ. Κείμενο 89, ]η Στρατιό. προς Α και Β ΣΣ: «ΣυμπεριιΡορά προς

τους κατοίκους της υπα(θρου .. , τόμος 30ς, Αθήνα 1998, σ. 553
]]8. Βήμα, 20 Ιουνωυ 1947
119. Α. Λάιου, «Μετακινήσεις πληθυσμού στην ελληνική ύπαιθρο» στο Lars

Baerentzen - 01e SmiIh - Γιό.ννη Ιατρίδης (εmμ.). Μελέτεςγια τον ΕμΦύλιο Πόλεμο 1945
1949, Αθήνα 1992, σ. 88-89

120. Λαμιακός Τύπος. 25 Αυγούστου] 948
121. Ενδεικτικά: Λαμιακός Τύπος, 24 Ιανουαρίου 1948. 14 Φεβρουαρίου 1948.27

Ιουνωυ 1948(15 άτομα). 3 Ιουλωυ 1948 (24 άτομα), 17 Ιουλωυ 1948 (64 άτομα)
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ο πόλεμος έπρεπε να ληΦθούν σκληρά μέτρα, «να γίνει τέλεια εκκαθάριση των

μετόπισθεν, να δημιουργηθούν εθελοντικά τάγματα κινητά προς καταδ(ωξη και αντίποι

να ένα προς δέκα» 122.

Οι περισσότεροιπου παραπέμφθηκανμε την κατηγορία του αυτσα

μυνίτη καταδικάστηκαν στην ποινή των ισόβιων δεσμών. Αν ωστόσο

συνέτρεχαν επιβαρυντικές περιπτώσεις για παράδειγμα αν οι κατηγο

ρούμενοι ήταν υπεύθυνοιαυτοάμυναςστην περιοχή τους εmβάλλOνταν

η ποινή του θανάτουl13 • Αλ/ά και ασήμαντααδικήματαόπως του Λαμιώ

τη από το Σλα Μαχαλά που τραγουδούσε μεθυσμένος αντάρτικα τρα

Υσύδιαl24 ή του νεαρού βοσκού από τα χωριά της Σπερχειάδαςπου έδωσε

το ψωμί που είχε μαζί του στους αντάρτες, επέφεραν βαρύτατες ποινές

που είχαν ως σκοπό να εκφσβίσουνκαι να τρομοκρατήσουν.Τα θύματα

δεν ήταν πάντα κομμουνιστές,φυλακισμένοι,αντάρτεςή συμπαθούντες.

Ήταν συχνά απλοί πολίτες που υΦίσταντο τις συνέπειες της κρατικής

βίας.

Στους χαρακτηριζόμενους ως αυτοαμυνίτες πρέπει να συμπεριλη

Φθούν και τα μέλη των οικογενειώντων ανταρτών ή των στελεχών του

ΔΣΕ που είχαν παραμείνει στα χωριά και στις πόλεις. Τέτοιες είναι οι

περιπτώσεις της οικογένειας Μ. Από την Ευρυτανία.Ο Α.Μ., συνταξι

ούχος δάσκαλος,καταδικάστηκεσε θάνατο ως υπεύθυνος αυτοάμυνας

ενώ σημειώνοντανότι είχε γιο στέλεχος της Αχτιδικής ΕπιτροπήςΕυρυ

τανίας. Ο Σ.Μ, από την ίδια οικογένεια,ιερέας, του οποίου η κόρη ήταν

στέλεχοςτου ΔΣΕ και ο γαμπρόςτου πολιτικόςυπεύθυνοςτου ΔΣΕ στην

Ευρυτανίακαταδικάστηκεεπίσης σε θάνατο και εκτελέστηκε1ΖS • Η κόρη

του καπετάνιου Νάκου Μπελή πέρασε από στρατοδικείοκαι καταδικά

στηκε σε ποινή φυλάκισηςl16. Οι φυλακές Λαμίας αλλά και στρατόπεδα

εξορίας ήταν γεμάτα από γυναίκεςκυρίως συΥΎενείςανταρτώντου ΔΣΕ

ανεξαρτήτουηλικίαςοι οποίεςκρατούντανγια προληπτικούςλόγουςκαι

απολύθηκανμετά το τέλος των στρατιωτικώνεmχειρήσεων.

Καθ' όλη τη διάρκειατων εκκαθαριστικώνεmχειρήσεωντο Έκτακτο

ΣτρατοδικείοΛαμίαςαπασχολήθηκεμε υποθέσειςστρατιωτώνκαι αξιω-

]22. Λαμιακός Τύπος. 6 Φεβρουαρίου ]949
123. ΛαμιαΧόςΤύπος, 14 ΙουλΙου 1948
]24. Η ιστορω της καταδίκης του κυκλοΦ6ρησε στη Λαμία ως ανfκδoτo. Ο Κόγιας

από το Σλα. συνοικΙα της Λαμίας που κατοικούν γύΦτοι, καταδικάστηκε σε Ι Ο χρόνια

φυλάκιση γιατ( όντας μεθυσμένος τη νύχτα τραγουδούσε το τραγούδι της εργατιάς.

"σταν λΟLί'fόν του ανακοΙνωσαν την ποινή, έκ;τληκτος απευθύνθηκε στον πρόεδρο του

Στρατοδικείου. τον περiφημo Γιαννόπουλο (κοινώς ΚινΙνο) και τον ρώτησε: Κε πρόεδρε

1Ο χρόνια για ένα τραγουδάκι δεν είναι πολ/ά; Και η απάντηση: ΓιατΙ δεν τραγουδούσες

κάποιο άλλο τραγούδι; Έλα ντε ...η μαγκούφα η εργατιά μου 'ρθε εκείνη τη στιγμή. Ο

διάλογος αυτός κυκλοΦόρησε σε όλη την πόλη και την περιοχή της Φθιώτιδας. Γ. Λευ

καδίτης, Αναδρομές. Ένας επονίτης θυμάται. Λαμία 1998. σ. ]6]
125. ΛαμιαΧόςΤύπος, 20 ΙουνΙου 1948
]26. Λαμιακός Τύπος. 24 Ιανουαρί.ου 1948
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ματικών του κυβερνητικού στρατού οι οποίοι παραδόθηκαν στο ΔΣΕ ή

εγκατέλειψαν τη θέση τους κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων. Το φαι

νόμενο ήταν ιδιαίτερα έντονο στις πρώτες εκκαθαριστικές επιχειρήσεις

του κυβερνητικού στρατού στη Ρούμελη στα ορεινά της Λαμίας το Νοέμ

βριο 1946111. Σε μια μάλιστα περίπτωση καταδικάστηκε ένας ταγματάρ

χης και δύο ανθυπολοχαγοί γιατί κατά τις εκκαθαριστικές επιχειρήσεις

στη Δυτική Φθιώτιδα δεν έλαβαν όλα τα απαιτούμενα μέτρα με αποτέ

λεσμα το τμήματα τα οποία διοικούσαν να προσβληθούν από τους

αντάρτες και να πέσουν σε ενέδρα με βαρύτατες απώλειες l28. Οι ποινές

ήταν ιδιαίτερα αυστηρές και περιλάμβαναν στρατιωτική καθαίρεση, στέ

ρηση των πολιτικών δικαιωμάτων εφ' όρου ζωής, 20ετή κάθειρξη ή

ακόμα και θάνατο όταν συνέτρεχαν επιβαρυντικοί λόγοι, χωρίς ωστόσο

από τα παρόντα στοιχεία να έχει διαπιστωθεί η εκτέλεση της εm.βληθεί

σας θανατικής καταδίκης.

Το φαινόμενο έλαβε τέτοιες διαστάσεις ώστε στις 30 Ιανουαρίου 1948

ο αντιστράτηγος της Ι ης Στρατιάς Βεντήρης κατήγγειλε ότι «είναι επόμενον

Υ.ατά τον διεξαγώμενον αγώνα εκ παραλλήλου προς τας εξαιρετους πράξεις να σημειού

νται Υ.αι παραλείψεις και λιποψυχίαι εmδρώσαι επί του ηθικού και της γενικωτέρας εκβά

σεως του αγώνος και υποκείμεναι εις όμεσον κολασμόν» και ζήτησε με απόρρητο

έγγραφο του προς τον Υπουργό Στρατιωτικών με θέμα τα Έκτακτα

Στρατοδικεία «εις τον στρατόν τουλάχιστον άπαντα τα στρατιωτικά αδιχήματα να

υπάγωνται εις τα έκτακτα στρατοδιχεία διότι τα τακτικό εξατμίζουν τα φαινόμενα και η

δια τούτων θεραπεία είναι άτονος,. 129 • Πράγματι με το ΜΔ Ψήφισμα της 15/20
Μαρτίου 1948 «Περί καθορισμού των εφαρμοστέων διατάξεων του

Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικος κατά την διάρκεια του ισχύος του r
ΨηΦίσματορ> όλα τα εγκλήματα που διαπράττονταν από στρατιωτικούς

και προβλέπονταν από το Στρατιωτικό Ποινικό Κώδικα επέσυραν τις εν

καιρώ πολέμου εmβαλλόμενες ποινές, παρόλο που τυπικά δεν ίσχυε αυτό

το νομικό καθεστώς].ΙΟ. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία πραγματοποι

ήθηκαν 1.281 δίκες στρατιωτών και στρατιωτικών σε όλα τα Έκτακτα

Στρατοδικεία ανά την επικράτεια για παραβάσεις της στρατιωτικής

νομοθεσίας]}l.

Σπάνια περίπτωση καταδίκης «.εθνικόφρονων πoλtτών~) στο 'Εκτακτο

Στρατοδικείο Λαμίας αποτέλεσε η καταδίκη σε θάνατο δύο ανδρών των

127. ΓΕΣι'ΔΙΣ, ΑΕΠ, Κείμι.ονο 139, ..Πόρισμα ενεργηθείσης ενόρκου :rreoavaxeίoe

ως, 6 Δεκεμβρίου 1946,., Τόμος 2, Αθήνα 1998, σ. 545
128. Λαμιακ6ς Τύπος, 9 Α:rreιλίου 1947 και 21 Αυγούστου 1947
129. ΓΕΣιΔΙΣ, ΑΕΠ, Κείμενο 38, Ιη Στρατιά προς ΥπουργεΙΟ Στρατιωτικών,

..Έκτακτα Στρατοδικεία», Τόμος 70ς, Αθήνα 1998, σ.260
130. Οικονομόπουλος, Ο.Π., σ. 108-9 Εισηγητική Έκθεση για το ΜΔ Ψήφισμα.

13 Ι. Λεπτομερή στοιχεία για τις δίκες των στρατιωτών και στρατιωτικών στο

Ν.Μιχιώτης, Τα Έκτακτα Στρατοδικεία της περιόδου 1946-1960, Αθήνα: Σύγχρονη

Εποχή 2007, σ. 228-234 και πίνακες σ. 240-241
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-
ΜΑγ του Χ.Α, 17 ετών και του Ζ. Σ..18 ετών, για ληστεία και απόπειρα

Φόνου l32 • Η ποινή τους όμως δεν εκτελέστηκε. ΕνδιαΦέρουσα περίπrωση

αποτελεί και η παραπομπή στο Έκτακτο Στρατοδικείο Λαμίας του Κ.

Βουρλάκη γνωστού αρχηγού παρακρατικής συμμορίας που δρούσε στην

περιοχή της Φθιώτιδας από το 1945. Ο Βουρλάκης κατηγορήθηκε ως ηθι

κός αυτουργός στη δολοφονΙα του «εθνικόφρονος» κτηνοτρόφου Γ.Κ, οι

γιοι του οποίου υπηρετούσαν στην Εθνοφρουρά. Στον αθηναικό και

τοπικό τύπο πληθώρα δημοσιευμάτων υπεραμύνθηκε της «ΠQoσφoράς»

του Βουρλάκη στον αγώνα του έθνους ενάντια των κομμουνιστών και

ζητούσε την αποφυλάκισή του l33 ,

Κατά τη διάρκεια του 1948 το Έκτακτο Στρατοδικείο Λαμίας επικέ

ντρωσε τη δράση του στις οργανώσεις των πόλεων Λαμίας και Άμφισσας

καθώς εκεί σύμφωνα με την εισήγηση του Βασιλικού Επιτρόπου. βρι

σκόταν «η καρδιά που τροφοδοτεί με αίμα το ουμμοριτι.σμό των βουνών καιαν εκλείψει

αυτή θα εκλείψει και ο ουμμοριτωμός»lJ4. Το Φεβρουάρω 1948 δικάστηκαν τα

φερόμενα ως μέλη της ΕΠΟΝ Λαμίας. Σύμφωνα με το κατηγορητήρω

προέβαιναν σε στρατολόγηση μελών και κατασκοπεία υπέρ του ΔΣΕ.

Καταδικαστήκαν σε ισόβια κάθειρξη χωρίς να επιβληθεί κάποια θανατι

κή καταδίκη. Δεν συνέβη το ίδω δύο μήνες αργότερα, τον Απρίλιο, οπότε

πραγματοποιήθηκε η μαζικότερη δίκη του Εκτάκτου Στρατοδικείου

Λαμiας, η υπόθεση r. Η εξάρθρωση της παράνομης Επιτροπής Πόλης

του ΚΚΕ Λαμίας ολοκληρώθηκε με τις εκτελέσεις πέντε μελών της κομ

μουνιστικής οργάνωσης στα τέλη Σεπτεμβρίου 1948.
Τα σημαίνοντα στελέχη του κομμουνιστικού κόμματος στην περωχή

της Λαμίας τα οποία είχαν συλληΦθεί το καλοκαίρι του 1946, δικάστηκαν
μετά από μακρά περίοδο κράτησης. Ο r. Γ., προπολεμικόςκομμουνιστής

και ένας από τους πρωτεργάτεςτης οργάνωσηςτης ΕθνικήςΆντίστασης

στη Στερεά δικάστηκε στα τέλη Νοεμβρίου 1948 ως ηθικός αυτουργός

και καθοδηγητής της κομμουνιστικής οργάνωσης στη Στερεά Ελλάδα

και εκτελέστηκε στις 9 Δεκεμβρίου 1948.Το (δω και ο Κ. Γ., στέλεχος της

Επιτροπής Πόλης Λαμίας, που εκτελέστηκε στις 16 Σεπτεμβρίου 1949,
ενώ τα στελέχη της Επαρχιακής Επιτροπής του ΕΑΜ, ο δημοσιογράφος

της εαμικής εφημερίδας Ρούμελη Γ. M'Js. και ο δικηγόρος Κ. Ν., ο οποίος

επανειλημμένα είχε υπερασπιστεί αγωνιστές της Εθνικής Αντίστασης στο

132. Εθνικ6ς Κήρυξ. 4 Απριλίου 1948
133. Εθνικ6ς Κήρυξ. 17 Ιουνίου 1948
134. Από το λόγο του Βασιλικού Επιτρόπου στη δίκη των κομμουνιστών Αμφισσας.

Λαμιακ6ς Τύπος. 22 Σεπτεμβρίου 1948.
135. Ο Γ.Μ. είχε ξαναδικαστεί από το Έκτακτο Στρατοδικείο Λαμίας και είχε κατα

δικαστεί σε 5 έτη εψκτή γιατί ως αρχισυντάκτης της εαμικής εφημερίδας «Ρούμελη» είχε

δημοσιεύσει άρθρο στις 25 Ιουνίου 1946 που κατά την κρίοη της δικαιοσύνης έθετε ως

στόχο τη διατάραξη της τάξεως. Λαμιακ6ς Τύπος, 22 και 23 lουλίου 1948
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Κακουργιοδικείο Λαμίας, αν και καταδικάστηκαν σε θάνατο στις αρχές

του 1949 τελικά δεν εκτελέστηκαν (είχαν καταδικαστεί με 3-2).
Στα μέσα Αυγούστου 1948 εκδικάστηκε η υπόθεση 13 μελών της επο

νομαζόμενης οργάνωσης αυτοάμυνας Αμφισσας οι οποίοι σύμφωνα με

το κατηγορητήριο «είχαν καταρτίσει ομόδας με αντικειμενικόν σκοπόν τ/ν κατάλη

ψιν της Αμφίσσης. την εισαγωγή των κατασχεθέντων όπλων και πολυβόλων. την ένταξη

των οπαδών του ΚΚΕ σε συμμορίες. την επίθεση κατά αστυνομικών σταθμών και οργά

νων της τάξεως και δολοφονιών οργάνων της δημόσιας διοίκησης και πολιτών» . Τρεις

δικηγόροι, γνωστά μέλη του εαμικού κινήματος, οι οποίοι μετά την Απε

λευθέρωση είχαν υπερασπιστεί στο κακουργιοδικείο Αμφισσας δεκάδες

κατηγορούμενους αντιστασιακούςl.l6, εκτελέστηκαν στις 16 Σεπτεμβρίου

1948.

Κοινωνικά χαοακτηοιστικά των εκτελεσιιένων από το Έκτακτο ΣΤΩα

()fι. -ίο α Ια

Εξετάζοντας συνολικά τις ληξιαρχικές πράξεις θανάτου των εκτελε

σμένων από το Έκτακτο Στρατοδικείο Λαμίας διαπιστώνουμε ότι οι

περισσότεροι εκτελεσμένοι ανήκαν στην ηλικιακή βαθμίδα 20-30. ήταν
δηλαδή άτομα νεαρής ηλικίας τα οποία καταδικάστηκαν ως αντάρτες

του ΔΣΕ. Αξιοσημείωτο είναι και το ποσοστό των ατόμων άνω των 50
ετών τα οποία στη μεγάλη τους πλειοψηΦία καταδικάστηκαν ως αυτοα

μυνίτες και συνεργάτες των ανταρτών. Ο νεότερος από τους εκτελεσμέ

νους άνδρες ήταν ένας ανήλικος δεκαεΦτάχρονος από τη Στυλίδα που

εκτελέστηκε στις 16 Ιουνίου 1948 και ο γηραιότερος, 69 ετών, ένας συντα

ξιούχος δάσκαλος από τη Μαυρομάτα Ευρυτανίας που εκτελέστηκε στις

5 Ιουλίου 1948.

"Μι IFUιι;"M ....ΙοοJMιt!lrιde, ..

•
•
•
•
•
•
•
•

136. Γ. Κουτρούκης, «Εν Ψυχρώ». Κατοχή - Βάρκιζα- ΕμΦύλιος, Αθήνα: KQrm
πουλος. 1996, σ.67
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Από τις εκτελεσμένες γυναίκες η νεότερη ήταν 18 ετών, από το Ψηλό

Χωριό Ευρυτανίας που κατηγορήθηκε ότι «ως διδασκάλισσα των συμ

μοριτών δίδασκε τα παιδιά το κομμουνιστικό σύστημα»IJ7 και η μεγαλύ

τερη η μητέρα της. 60 ετών που δικάστηκε ως υπεύθυνη γυναικών στην

αυτοάμυνα του χωριού της. Εκτελέστηκαν με λίγες ημέρες διαφορά στις

29 Ιουλίου και 7 Αυγούστου 1948 αντίστοιχα.

Σχετικά με την οικογενειακή κατάσταση των εκτελεσμένων υπερείχαν

ελαφρά οι άγαμοι. Στον κατάλογο των εκτελέσεων περιλαμβάνονται

άτομα των ίδιων οικογενειών, όπως τρία ζευγάρια συζύγων, τρία ζεύγη

αδελΦών, μια μητέρα με τις δύο κόρες της και ένας πατέρας με το γιο

του l38 •

Όσο αφορά στον τόπο διαμονής των εκτελεσμένων το 40% διέμενε

στη Δυτική Φθιώτιδα (χωριά της Σπερχειάδας και της γπάτης) και στο

νομό Ευρυτανίας γεγονός που αποδίδεται στο ότι στις περιοχές αυτές

διεξήχθησαν στρατιωτικές εm.χειρήσεις του κυβερνητικού στρατού και

αποτέλεσαν βασικά κέντρα στρατολόγησης των ανταρτών του ΔΣΕ.

Μόλις το 9% διέμενε στην πόλη της Λαμίας ενώ ένα μικρό ποσοστό

δήλωνε ως τόπο διαμονής περιοχές εκτός της δικαιοδοσίας του Στρατο

δικείου Λαμίας.

Η σχετικά μικρή αντιπροσώπευση της Ανατολικής Φθιώτιδας (επαρ

χία Λοκρίδας) και του Νομού Φωκίδας οΦείλεται στην προσαγωγή των

συλληΦθέντων στα όμορα στρατοδικεία Θηβών και Μεσολογγίου αντί

στοιχα. Τα χωριά που αναφέρονται με μεγαλύτερη συχνότητα ως τόπος

διαμονής των εκτελεσμένων είναι το Δίλοφο 5, το Κυριακοχώρι 4 και ο

Πύργος γπάτης 6, στη Δυτική Φθιώτιδα. η Κάτω Αγόριανη 6 και η

Μαντασιά 7 στην περιοχή του Δομοκού και το Στένωμα Ευρυτανίας. όλα

ορεινά. Η πλειονότητα των χωριών αυτών συμμετείχε σύσσωμα στην

εαμική αντίσταση και στο ΚΚΕ.

'~6-..ικ1'-'-_"'Ί""~~

131. Λαμιακός Τύπος, 1410υλίου 1948
138. Κάποιες οικογένειες πλήρωσαν βαρύ τ(μημα στα χρόνια του ΕμφυλΙου. Η
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Οι άνδρες που εκτελέστηκαν από το ~Eκτακτo Στρατοδικείο Λαμίας

ασχολούνταν στη συντριπτική τους πλειοψηΦία με τη γεωργική και κτη

νοτροφική παραγωγή. Με δεδομένο ότι πριν από τον πόλεμο το 6] % του

ενεργού πληθυσμού απασχολούνταν με την πρωτογενή παραγωγή και

ιδίως με τη γεωργία, το 21% με την παροχή υ1τ/ρεσιών και κυρίως με το

εμπόριο και το ]8% με τη βιομηχανία lJ9 και λαμβάνοντας υπόψη ότι οι

αγροτικές ορεινές περιοχές υπήρξαν ο κύριο τόπος στρατολόγησης και

δράσης του ΔΣΕ μπορούμε να εξηγήσουμε την κοινωνικο-επαγγελματική

συγκρότηση του καταλόγου των εκτελεσθέντων.

Υπερτερούσαν οι γεωργοί και οι κτηνοτρόΦοι σε ποσοστό 56,4% και

έπονταν οι υπάλληλοι και οι ελεύθεροι επαγγελματίες με ποσοστό 27%
ενώ οι εργάτες αποτελούσαν το 1I % του συνολικού αριθμού. Κάνοντας

μια περαιτέρω κατηγοριοποίηση διαπιστώνουμε ότι οι ασχολούμενοι με

τη γεωργία καταδικάζονταν ως συμμετέχοντες στο ΔΣΕ ενώ οι καταδι·

κασθέντ.ες ως μέλη των οργανώσεων πόλεων ασχολούνταν με επαγγέλ

ματα του τριτογενούς τομέα. Οι γυναίκες ασχολούνταν με τα οικιακά και

μόνο τρεις Φέρονται να ασκούν κάποιο επάγγελμα (μια δασκάλα. μια

υΦάντρια και μία ράφτρα).

αδ κασία ενιόπιον του Εκτάκτου Στοατοδικείου

Οι καταδικαστικές αποΦάσεις και κυρίως οι εκτελέσεις συνδέονταν με

τη γενικότερη θεώρηση του ρόλου του Στρατοδικείου ως μέσου τιμωρίας.

Το Στρατοδικείο όπως και η σωματική βία, ο αποκεφαλισμός. η διαπό

μπευση. η εξορία και τα στρατόπεδα συγκέντρωσης αποτελούσαν μέρος

των κατασταλτικών πρακτικών του κράτους. Το κράτος - τιμωρός χρη

σιμοποιούσε την ποινή ως στοιχείο παραδειγματισμού και η εκτέλεση, ως

τελεσίδικη και μη αναστρέψιμη δήλωνε την αήττητη εξουσία του. Το

παρακάτω απόσπασμα από κύριο άρθρο τοπικής εφημερίδας της Λαμίας

με αφορμή την εκτέλεση καταδικασμένων από Κακουργιοδικεία θεω

ρούμε ότι συνοψίζει με εύγλωττο τρόπο την κρατική κατασταλτική πολι

τική ...Προς κομμουνιστάς: Από σας θα σωθούν μόνο όσοι παραδοθούναυΟορμήτως.

'Όσοι δεν παραδοΟούνή Οα φράξουνμε τα κουΦάριατους χαντάκιακαι θα λι..-ιαίνουντα

αγριόχορταή θα σαπίσουνσης φυλακές ή θα δεχθούν από μισή δωδεκάδασφαί{lες εκτε

λεστικού αποσπάσματοςαπό εκείνεςπου δέχΟηκανπροχΟέςκατάστηθαοι 17 της ΟΠΛΑ.

Και σημειώστε ότι για τους Μπουρδή. Μονέδαν και Αυγέρην μίλησε το σύμ"αν. Για σας

6Οχρονη Α. Γ. Q,-τό τη Λαμία. καταδικασμένη οε ισόβια δεομό στην υπόθεοη Γ. είχε κόρη

20 ετών εκτελεσμένη. ο άνδρας της τυφλώθηκε στην φυλακή. το άλλο κορίτσι καιο γιος

της καταδικασμένοι και αυτοί σε ισόβια και ο γαμπρός της ήταν μελλοθάνατος. Βλ. Ολυ

μ,-ιία Παπαδούκα. ΓυναικεΙες Φυλακές Αβέρωφ, Αθήνα: Δεκέμβρης 1981. σ. 151 και

περίπτωση της Κ. Ν. και Π., στο Ιδω, σ. 156, της Σ. Λ. σ. 165, της Α. Κ. σ.161

139. Κ. Βεργόπουλος, "1-1 ελληνική οικονομία από το 1926-1935», Ιστορία του Ελλη

νικού Έθνους, τόμος ΙΕ, Αθήνα 1978, σ. 327-342
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σήμερον δεν έχει να μιλήσει κανείς άλλος α,-τό το ανακοινωθέν της Δικαιοσύνης «χθες την

πρωίαν παρά το τάδε νεκροταφεΙΟν εκτελέστηκαν οι ...» 14().

Τυπικά η διαδικασ(α Evilim.ov των Στρατοδικείων διέπονταν από τα

άρθρα ]44-150 της Στρατιωτικής Ποινικής Νομοθεσίας που διατηρηθη

καν σε ισχύ με αλλεπάλληλες διατάξεις'~�. Ο βαθμός ωστόσο που οι δια

δικαστικές εγγυήσεις γινόταν σεβαστές εξαρτιόταν από το κλίμα που επι

κρατούσε κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας και τις στρα

τιωτικοπολΙΤΙΥ.ές συγκυρίες.

Οι δίκες ήταν μαζικές. ιδιαίτερα στο αποκορύφωμα της εμΦύλιας

σύγκρουσης την άνοιξη και καλοκαίρι του ι 948. Χαρακτηριστικό παρά

δειγμα αποτελεί η δικάσιμος της 3ης Αυγούστου 1948 στην οποίεκδικά

στηκαν οι υποθέσεις 59 κατηγορουμένων. Όπως βεβαίωνε ο Ηλίας

Ηλιού. συνήγορος πολλών διωκόμενων οι κατηγορούμενοι διώκονταν

συλλογικά για πολυάριθμα εγκλήματα χωρίς να λαμβάνεται η παραμικρή

πρόνοια για την εξατομίκευση της πράξης. Ως αποτέλεσμα ο κατηγορού

μενος δικάζονταν για έναν εντυπωσιακό αριθμό εγκλημάτων και τα (δια

εγκλήματα αποδ(δονταν ταυτόχρονα σε περισσότερες ομάδες κατηγο

ρουμένων l ':. Συχνά οι δίκες αΦορούσαν το σύνολο των κατοίκων ορισμέ

νων χωριών οι οποίοι κατηγορούνταν για συνεργασία και παροχή βοή

θειας προς το ΔΣΕ. ΟΠα/ς για παράδειγμα η δΙΚη του χωριού Μεξιάτες

στις 26 Ιουνίου 1948. του Πύργου γπάτης στις 7 Οκτωβρίου 19481,). του
Κλαυσίου στις ]6 Αυγούστου ]9481.4. Ορισμένοι κατηγορούμενοι κάθε

ομάδας χαρακτηρίζονταν κυρίως ένοχοι κατά κανόνα με βάση πολιτικά

κριτήρια και καταδικάζονταν σε θάνατο όπως επιβεβαιώθηκε σε πολλές

δίκες του Στρατοδικείου Λαμίας (όπως στην υπόθεση Γ.).

Οι δικαστικές διαδικασίες ήταν συνοmικές καθώς σύμΦωνα με το

άρθρο 14 του Γ ΨηΦίσματος στις αποΦάσεις των Εκτάκτων Στρατοδι

κείων "ουδέν τακτικό ή ένδικο μέσο συγχωρείται»I.S Οι αποΦάσεις των Εκτά

κτων Στρατοδικε(ων ήταν επομένως τελεσ(δικες και μη εΦέσιμες και δεν

παρέχονταν αρχικά η δυνατότητα κίνησης της διαδικασίας απονομής

χάριτος. Σύμφωνα με το άρθρο 12 του Γ ΨηΦίσματος οι θανατικές απο

Φάσεις εκτελούνταν μετά την πάροδο τριών ημερών από την αναγγελία

της απόΦασης, ενώ ύστερα από τον Ιανουάριο 1949 εκτελούνταν μετά

την πάροδο πέντε ημερώνl -%. Ωστόσο από τον Δεκέμβριο του 1948 εφαρ-

140. Λαμιακ6ς Τύπος. 12 lουνίου 1947
141. Νόμος ΦΙΒ της 19 ΜαίΟυΙ24 Οκτωβρίου 1860. Οικονομόπουλος. ο.π.. σ.10-40

όπου αναλυτικά στοιχείαγια τη διαδικασίαενώπιοντων Στρατοδικείων.

142. Ν. Αλιβιζάτος, o.~.• 0.516
143. Έκτακτο Στρατοδικείο Λαμίας. αρ.α..-roφ 440,7.10.1948
144. Έκτακτο Στρατοδικείο Λαμίας, αρ.α.-roφ. 371 . 16.9.1948
145. r Ψήφισμα της 18 lουνίου 1946 "Περί Εκτάκτων Μέτρων αΦορώντων την

δημόσιαν τάξιν και ασφάλειαν», εφημερiδα της Κυβέρνησης, φ. 16
146. ΑΝ. 885/11 lανουαρίου ]949 "Περί αναθεωρήσεως αποφάσεων Έκτακτων

Στρατοδικείωγ,.,εφημερίδατης Κυβέρνησης,φ. 32
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μόστηκε ένα είδος αυτοδέσμευτης επιείκειας. Πρόκειται για τον εθιμικό

κανόνα του τρία - δύο, σύμφωνα με τον οποίο, αν η θανατική ποινή είχε

απαγγελθεί ομόφωνα και από τους πέντε στρατοδίκες ή με πλειοψηΦία

τέσσερις κατά ενός τότε εκτελούνταν στις πω σύντομες προθεσμίες. Αν η

απόφαση λαμβάνονταν με πλειοψηΦία τρία - δύο, τότε ο Φάκελος του

καταδίκου διαβιβάζονταν στο συμβούλιο χαρίτων το οποίο αποΦάσιζε

αμετακλήτως ύστερα από την πάροδο μηνών ή και χρόνωνl41 • Είναι εύκο

λα κατανοητή η σημασία του άγραφου αυτού κανόνα σε μια εποχή που

οι θανατικές καταδίκες απαγγέλονταν καθημερινά.

Οι περισσότερες θανατικές καταδίκες του Έκτακτου Στρατοδικείου

Λαμίας εκτελέστηκαν στις πω σύντομες ημερομηνίες, δηλαδή ενέmπταν

στην κατηγορία της τριήμερης εκτέλεσης, γεγονός ενδεικτικό της αυστη

ρότητας και του αμείλικτου χαρακτήρα τους. Χαρακτηριστικό της επι

δεικνυόμενης σκληρότητας είναι ότι στην περίπτωση της εmβoλής της

θανατικής καταδίκης στα τρία μέλη μιας οικογένειας, εκτελέστηκαν

πρώτα οι δύο κόρες, 19 και 18 χρονών αντίστοιχα στις 29 lουλίου 1948
και ύστερα από εννέα ημέρες η μητέρα τους. Η ημερομηνία εκτέλεσης

των θανατοποινιτών χρησιμοποιήθηκε ενδεχομένως ως μέσο πίεσης για

την απόσπαση πληροφοριών ή για την αποκήρυξη των «επιλήψιμων

ιδεών».

Η διαδικασία ενώπιον του στρατοδικείου ήταν δημόσια επενδυμένη

με το στοιχείο του παραλόγου και της υπερβολής και απέβλεπε στον

εκφοβισμό και την τρομοκρατία της κοινής γνώμης l-<8. Ο r. Β .. παρών σε

πολλές δίκες καταθέτει: "Το ΣτρατοδΙΥ.είο ήταν μπείτε ζωντανοί βγε[τε πεθαμένοι.

Ήταν να μην περάσεις από τ/ν πόρτα του. ΕκεΙ ήταν το βαρύ κλάμα. Κάθε μέρα πέρνα

γαν Στρατοδικείο. Κάθε Τετάρτη και Παρασκευή γινόντουσαν εκτελέσεις. Σε έπιανε

147. Η διαδικασια απονομής χάριτος διέπονταν από το Ν. 38611 ] Ι Φεβρουαρίου120

MaQtwu 1929 «ΠερΙ απονομής χάριτος εις καταδίκους και εκτελέσεως θανατικής ποι

νής». Σύμφωνα με τη διαδικασια απονομής χάριτος στην περίπτωση των θανατικών ποι

νών το Συμβούλιο Χαρίτων είχε μόνο γνωμοδοτικό ρόλο (Άρθρο6). Σε διάστημα 2 μηνών

από την υποβολή της αίτ/σης χάριτος προς το Υπουργείο Δικαιοσύνης, ο Υπουργός

Δικαιοσύνης ήταν υποχρεωμένος να υποβάλει τη δικογραφία και τη γνωμοδότηση στον

Βασιλιά για τη μετατροπή ή μη της ποινής (Άρθρο 8). Ύστερα από τον Οκτώβριο 1949
και σύμφωνα με το Άρθρο 18 του ΨηΦίσματος ΟΓ της 9/14 Ο/.τωβρΙου 1949 "ΠερΙ

μέτρων Εθνικής Αναμορφώσεως», εφημερίδα της Κυβέρνησης, φ. 262, δεν μπορούσε να
εκτελεστεί η ποινή του θανάτου αν δεν τηρούνταν πρώτα η διαδικασία του νόμου για την

απονομή χάριτος. (Ωστόσο η ποινή του θανάτου για στρατιωτικούς μπορούσε να εκτελε

στεί και πριν της τήρησης της διαδικασίαςτης απονομής χάριτος). Το μέτρο αυτό επεκτά

θηκε και σε όσες υποθέσεις είχαν αποΡΡιΦθείαπό το ΣυμβούλιοΧαρίτων έως το Μάιο του

195 Ι , στις οποίες δύνονταν η δυνατότητα επανεξέτασης για μία ακόμα φορά υπό το πνεύ

μα μεγαλύτερης εmείκιας. Ν. 1829126128 Mawu 1951 "Περί κυρώσεως. ερμηνεΙας. τρο

ποποιήσεως και συμπληρώσεως του ΑΝ 1504/50 «περΙ αναθεωρήσεωςαποΦάσεωνστρα

τοδικείων, παροχής ευργετ/μάτωνεις προσερχομένουςσυμμορίτας,τροποποιήσεωςτου

Ν.3861 και τινώ άλλων διατάξεων»,εφημερiδατης Κυβέρνησης,φ. ]51
148. Προφορική μαρτυρια r. Β., Ο.Π.
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574 Λάζου Βασιλική

ρίγος. Μέχριπου ζήτησανα Φύγω. ΥπήρχεατμόσφαιραΦόβου. Ακόμα καιγω που ήμουν

φαντάροςφοβόμουν», Η κοινωνία της Λαμίας δεν μ..'1Ορούσε να μείνει αμέ

τοχη. Το δικαστικό κτίριο το οποίο ακόμα και σήμερα εξακολουθεί να

χρησιμοποιείται βρισκόταν στο κέντρο της πόλης, ενώ ο θάλαμος των

μελλοθανάτων, το επονομαζόμενο «Νταχάο», ήταν στο προαύλιο ενός

Δημοτικού Σχολείου και απείχε λίγα μόνο μi:τρα από τα γειτονικά σπί

τια
l49

, «Κάτω από τη σκάλα του σχολείου υπήρχε ένα υπόγειο που είχαν σκάψει και

βαθύνει. είχαν οχυρώσειμε μια βαριά σιδερένιαπόρτα με σιδερένιεςαμπάρεςκαι κλειδα,

ριές. Εκεί μέσα έφερνανκαι κλείδωναν τους καταδικασμένουςσε θάνατο. Απέναντιαπό

το Σχολείοήταν οι φυλακές,.l50 Οι φωνές διαμαρτυρίαςτων φυλακισμένωνκαι

τα τραγούδιααυτών που έπαιρναν για εκτέλεση αλλά και ο απόηχος από

τις βολές του εκτελεστικού αποσπάσματος έφθαναν μέχρι τις ακριανές

συνοικίες. Καθημερινά σχεδόν οι τοπικές εφημερίδες δημοσίευαν σε

ξεχωριστή στήλη τα νέα από το Στρατοδικείοπου αφορούσαν τις κατα

δίκες και τις επικείμενεςεκτελέσεις.Σε υποθέσειςμεγάλου τοπικού ενδια

Φέροντος οι αναγνώστες διάβαζαν εκτενείς ανταποκρίσεις με τις αγο

ρεύσεις του Βασιλικού Επιτρόπου, των δικηγόρων υπεράσπισης και τις

απολογίες των κατηγορουμένων.Στον τοπικό τύπο δημοσιεύονταν επι

πρόσθετα κρίσεις και απόψεις για το έργο και τις αποΦάσεις του Στρα

τοδικείουΙ)I. Συχνά τονίζονταν το εξαιρετικό έργο των δικαστών ενώ σε

δίκες μεγάλης δημοσιότητας δίνονταν συγχαρητήριαγια τους πατριωτι

κούς λόγους ή για τις εκδοθείσεςαποΦάσειςΙ)2.

Παρά το κλίμα του Φόβου και της ανασΦάλειας οι συνεδριάσεις του

Στρατοδικείου συyιtέντρωναν πλήθος κόσμου «Πολλοί συμπολίται μας προ

σέρχοντοαπό των πρώτωνωρών ίνα καταλάβουνθέσεις και χρειάζεταιδύναμιςχωροφυ

λακής ίνα ετήρειεντός της αιθούσηςκαι έξω εις τους διαδρόμουςτην ησυχίαν και τάξιν»,

διαβάζουμε στο Λαμιακ6 Τύπο με αφορμή τη δικάσιμο της 17 Απριλίου

1948. ΤΟ ενδιαφέρον συγκεντρώνονταν σε υποθέσεις στις οποίες οι υπό

δικοι κατάγονταν από τη πόλη της Λαμίας ή σε υποθέσεις γνωστών στε

λεχών του κομμουνιστικού κόμματος. Στρατοδίκες και Βασιλικός Επί

τροπος. πράκτορες της ΑσΦάλειας και κατηγορούμενοι. δικηγόροι και

μάρτυρες αποτελούσαν τους πρωταγωνιστές του ίδιου επαναλαμβανόμε

νου δράματος που με την πάροδο του χρόνου επεφύλασσε ολοένα και

λιγότερες εκπλήξεις για τους θεατές του. Στην Ελλάδα εξάλλου, όπως και

οι περισσότερες ευρωπαίκές χώρες στη δεκαετ(α του 1940, οι άνθρωποι

ήταν εξοικειωμένοι με τον αιφνίδιο θάνατο.

149. ΟΙ φυλακές ήταν στην Όθωνος και το στρατόπεδο των κρατούμενων γυναικών

και το "Νταχάου» στο σημερινό 100 ΔημοτικόΣχολείοσήμερα στο κέντροτης Λαμίας.

150. Μ. Καραγιώργη. Περιμένοντας την ειρήνη .... Αθήνα: Προσκήνιο 2005, ο. 91
151. Λαμιακός Τύπος, 24 Αυγούστου 1947
152. Για παράδειγμα: Συγχαρητήρια ωώ τον Πρόεδρο του Συλλόγου ΣφαγιασΟέ

ντων προς τον Εισαγγελέα Βασιλικό Επίτροπο για τον πατριωτικό του λόγο. Λαμιακός

Τlίππς.7 Μαίου 1947 και21 lουνίου 1947
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Οι τελευταίες στιγμές πριν από την εκτέλεση, ο ήχος από τα φορτηγά

που έφταναν στην φυλακή για να παραλάβουν τους μελ/οθάνατους, οι

πόρτες που ανοιγόκλειναν, οι τελευταίοι χαιρετισμοί «Γεια σας αδέλφια»

από τους κρατούμενους που έμεναν πίσω στις φυλακές και από τους μελ

λοθάνατους χαράχτηκαν ανεξίτηλα στη μνήμη των πολιτικών κρατουμέ

νων. «Εκείνες τις στιγμές ήμασταν πολύ στεναχωρημένοι κα~ δεν μιλούσαμε καθόλου.

Ε,-ιικρατούσε νεκρική σιγή στο θάλαμο μας όπως και στους άλλους»I:';). Η Μαρία

Καραγιώργη. κρατούμενη στο στρατόπεδο των φυλακών Λαμίας. στέλε

χος του ΚΚΕ και γυναίκα του διοικητή του ΚΓΑΝΕ Κώστα Καραγιώρ

γη, περιγράφει στις αναμνήσεις της τις τελευταίες στιγμές των κρατουμέ

νων και τη διαδρομή τους από τις φυλακές στον τόπο εκτέλεσής τους.

«Ένα βράδυ πριν προλάβω καλά καλά να μάθω τα γύρω μου και να προσαρμοστώ

στην πραγματικότητα. μέσα στην ησυχl.α της νύχτας, αρχ(ζη μια αναστάτωση στο θάλα

μο, ψίθυροι ταραγμένo~, μισοσηκωμένα κορμιά - ανεξήγητα πράγματα για μένα. Μια

λέξη μόνο ψιθυριζόταν: εκτέλεση. Άλλο να το λες από μακριά και άλλο να το ζεις. Αμέ

σως ακούγονται τα γκραγκ - γκραγκ από τις βαριές σιδεριές του «Νταχάου» να ανοί

Υου'·
Ανοίγουν το +: Νταχάου» παίρνουν και άντρες ...ψιθυρίζουν οι παλαιότερες που είχαν

ζήσει τέτοιες καταστάσεις.

Και στο δρόμο κάτω από το ΣχολεΙΟ, ακoύγετα~ η μηχανή του αυτοκινήτου που moρί

μενε να τους παραλόβη, να δουλεύει στο ρελαντί. Εκείνος ο ήχος! Εκείνο το συνεχές μπ

-μ.;τ-μπνα περιμένει να πάει στο θάνατο τόσο νιάτα. 'Ηταν και γυναίκες που πήγαιναν για

εκτέλεση μέσα στα φορτηγά. Τραγουδούσαν το παντοτινό τραγούδι των μελλοθανάτων

«στη στεριά δε ζη το ψάρ~, ουδ' ανθός στην αμμουδιά... »( ...)Μέσα από το τραγούδι

ακούγεται μια γυναικεl.α φωνή.

Γεια σας συναγωνιστές, γεια σας σύντροφοι. ΤΟ αίμα το δικό μας να είνα~το τελευταίο

;ωυ χύνεται. Όλοι οι μελλοθάνατοι αυτό εύχονταν στους υπόλοιπους.

Κι η φωνή συνέχιζε:

Γεια σου (έλεγε ονόματα), γεια σου Γεωργl.α ...
Το τραγούδι και οι χαιρετισμοίσυνεχ(ζονταν, ώσπου το βαρύ αυτοκίνητο μαρσάρισε,

ξεκίνησε - φαινόταν από τον ήχο, βαρύ τζέιμς. Ακούγονταν για λίγο να απoμακρύνετα~

κι ύστερα ησυχία. Ο θάλαμος παγωμένος. Τσ~κ δεν ακούγονταν. Th λίγο άρχισαν οι ψίθυ

ροι. Πολλές γνώρισαν την γυναικεία φωνή. Ήταν η Κούλα Ντάνου. Την ήξεραν. Λεβε

ντοκοπέλα λέγαν όλες. Γενναία και παλικάρι. Η Γεωργία που ονομάτισε ήταν Φίλη της.

(...)περιμένοντας στο προαύλιο των γυνα~)'..είων φυλακών, αποχαιρετούοε τους φυλακι

σμένους κα~ τραγουδούσε κάποιους αυτοσχέδιους στίχους:

Γεια σας lQ{Jd σας αδελφο{,

Που μένε-ιΕ εδώ πέρα.

Μη λησμονε{τε οι δρ6μοι μας

Θα ανταμωθούν μια μέρα.» /J4

Η Κούλα Ντάνου ήταν από τις πρώτες γυναίκες που κατατάχτη

καν στα ένοπλα σώματα του ΕΛΑΣ. Υπηρέτησε στο Τάγμα Θανάτου της

36ης Μεραρχίας και αργότερα στο Γενικό Στρατηγείο, Σύμφωνα με τη

153. Λευκαδίτης, ο.π.. σ. ]68
]54. Μ. Καραγιώργη, ο.π., σ. 92-93. Για την εκτέλεση της Κούλας Ντάνου βλ. Γ.

Λευκαδίτης, ο.π., σ. ]68
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.....

μαρτυρία της αδελΦής της Γιαννούλας «Στο Μαυρολιθάρι την τραυματίσανε σε

μια μάχη. Κλείστηκε σε μια σπηλιά. Την πιάσανε και τη Φέρανε στη Λαμία. Το Δt:κέμβρη

1948 πέρασε Στρατοδικείο. Καταδικάστηκε σε θάνατο και εκτελέστηκε το Φεβρουάριο

1949. η δίκη ήτανε μια παρωδία. Δεν είχαμε μάρτυρες υπεράσπισης. ΟΙ εφημερίδες γρά

φανε «κρατείται η καπετάνισσα Ντάνου!». Είχαμε μόνο τρεις μάρτυρες κατηγορίας.

Ήτανε είπανε πραγματική κομμουνίστρια για αυτό βγήκε στο κλαρί. Ζήτησα να τη Φιλή

σω για τελευταία φορά. Δε το επέτρεψε ο Κινίνος. Ί-Ιτανε πολύ άτυχη η Κούλα, γιατί μετά

από αυτή σταμάτησαν οι εκτελέσεις. Βιάστηκαν οι στρατοκράτες να τη στείλουν στο

θάνατο. Προσβεβλημένοι από την άρνησή της να υπογράψει δήλωση. Απορρίπτοντας

μετά βδελυγμίας την δελεαστική πeόταση του ίδιου του στρατηγού. Και βάδισε στο θάνα

το τραγουδώντας το αγαπημένο της τραγούδι)}IS5.

Περιμένοντας το ξημέρωμα και τη στιγμή που θα τους έπαιρναν για

εκτέλεση οι μελλοθάνατοι έγραφαν τα τελευταια τους γράμματα προς

τους οικείους τους και ενδεχόμενα ένα αποχαιρετιστήριο μήνυμα προς

τους συντρόφους τους που έμεναν πίσω. Από τις λΙγες σωζόμενες τελευ

ταίες εm.στολές μπορούμε να εξετάσουμε το νόημα που προσέδιδαν οι

πολιτικοί κρατούμενοι στο θάνατο τους. Η δασκάλα Βαγγελίτσα Κου

σιάντζα ήταν η πρώτη γυναίκα που εκτελέστηκε και μία από τους πρώ

τους εκτελεσμένους με απόφαση του Έκτακτου Στρατοδικείου Λαμίας

στις 9 Maiou 1947. Είχε σημαντική δράση στην Αντίσταση στην περιοχή

της Καρδίτσας και μετά την απελευθέρωση ήταν στέλεχος της κομματι

κής οργάνωσης της Επιτροπής Πόλης του ΚΚΕ στην Καρδίτσα. Είχε

βασανιστεί από παρακρατικούς και μαζί με άλλα στελέχη είχε βγει στα

τέλη του 1947 στο βουνό για να καθοδηγεί από εκεί τις οργανώσεις. Συνε

λήΦθηκε μαζί με άλλα στελέχη στις εκκαθαριστικές επιχειρήσεις του

κυβερνητικού στρατού στα Αγραφα την άνοιξη του 1947, παραπέμΦθη
κε σε δίκη και καταδικάστηκε σε θάνατο. Το τελευταίο της γράμμα γραμ

μένο στο θάλαμο μελλοθανάτων στις φυλακές της Λαμίας λίγες ώρες

πριν την εκτέλεση απευθύνονταν προς μια φίλη και συνάδελΦο της:

«θάλαμος μελλοθανάτων 8/5/47 Λαμία

Αγαπημένημου Σωτηρία

Σ' αΦήνω γεια μια για πόντα. Είμεθα j.Uα μεγάλη παρέα. Με τις εκκαθαριστικέςεπι

χειρήσεις βρεθήκαμε στη Νιάλα στ' Άγραφα. Η απότομη πρωτoΦuνήςχιονοθύελλαμας

εδυσκόλεψε. Εγώ επί 24 ώρες έμεινα αναίσθητος και αν έζηοα μέχρις εδώ τη ζωή μου τη

χρεωστώ στο Βασ. Φυτσιλή από τη Σέκλιζα ο οποίος για χατήρι μου κατεδικάσθη σε ισό

βια δεσμά χωρίς όμως και για να ζήσω.

Ύστερα από πολλά ενώ καθήμεθα μέσα σε σκηνές μας παρέλαβε ο στρατός. Από το

ψύχος είχα πρηστεΙ Μας πήγαν στα ΆγραΦu. Ενόλω είμεθα 30 και γω 3 Ι . Μας κράτησαν

τρεις ημέρας για ενέοεις. Από κει στο Μοναστηράκι. Το τι δοκιμάσαμε εκεί δε λέ-γεται.

Μας χτύπησαν και μου κόψαν τα μαλλιά μου ολίγα πόντως. Στο Καρπενήσι εκεί ήταν τα

πολλά. Με πήγαν σε μπουντρούμι σκοτεινό και χωροΦύλακες μαυροσκούφηδες μου χτύ

πησαν απάνθρωπα με σιδεριές και με κρανιές. Μου σπόσαν δυο πλευρά και ακόμα το

σώμα μου είναι κατάμαυρο. Μας φέρανε εδώ. Τελική απομόνωση. Τους εξt:-uτελισμούς

και τις ηθικές καταπιέσεις όπου δοκιμάοαμε δε λέγονται. Στην 111 Malou μας κοινοποίη·

155. Παρατίθεται στο Γ. Μωραίτης, Οι αναμνήσεις ενός αντάρτη, τ.Β, Αθήνα;

Kαστανι~ί)της, 1999 σ. 196
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σαν την απόφαση ότι στις 3 περνάμε από στρατοδικείο. Γράμμα δεν μπορούσαμε να στεί

λουμε διότι δεν έκανε όπως μας εtπαν. Ήλθε ο πατέρας μου. Παρακολούθησε δύο ημέρας

και μετά πήγε στην Αθήνα. Δέν με άφηοαν διόλου να μιλήσω. Τώρα από προχθές 5 Μα{ου

βγήκε απόφαση με θανατική ποινή. Μας σκηνοθέτησαν πολλά ιδία εμένα τόσα που δε

λέγονται. Εν τέλει μας χαρακτήρισαν ως στρατολόγους ηθικούς αυτουργούς. Τι να γίνει

Σωτηρία μου αφού έτσι είναι ο κόσμος.

Δι,ν έχω μπροστά μου παρά λί.γα λεπτά ελπίζοντας ί.σως από Αθήνα ο πατέρας μου να

φανεΙ Έπειτα πλέον Φεύγω μια για πάντα χρυσή μου. Εσύ να εργαστείς στο σχολλ:ίο και

να δώσεις στη νεολαία να πιστέψει τι εί.ναι εκεί.νο που εμείς πεθαίνουμε υπερήφανοι για

την Ελλάδα και πηγαίνουμε ψηλά με τη συνεί.δησή μας καθαρή. Ως ενθύμω δωρ(ζω το

καρρέ στη Βασιλικούλα σου αφού άλλο δεν έχω. Στη μάνα μου να κάνεις κουράγω καινα

της δώσεις σε παρακαλώ τα υπόλοιπα πράγματα για ανάμνηση.

Δεν θέλω να με κλάψετε ούτε να πενθεΙτε. Η θυσία μας που γί.νεται θα γίνει Φάρος που

θα φωτίσει όλο τον κόσμο για μια καλύτερη ζωή. Σε όλο τον δικό μας κόσμο σκόρπα τους

ενθουσιώδεις χαιρετισμούς μας. Ό1ωυ πάμε και βρεθούμε θα συνεχίσουμε τη δουλειό μας

ώστε ερχόμενοι κάποτε και σεις να απολαύσουμε όλοι μαζί. τα αγαθά εκείνα που εδώ

καθόλου δε βρέθηκαν.

Σας αποχαιρετώ παντοτινά

Γεια σας - γεια σας

Βαγγελίτσα

γ.Γ Έρχονται να μας πάρουν για το σφαγείο. θάρρος και υπομονή

Μη μας ξεχάστε

Εύχομαι οι κόποι μας να αποβούν σε όΦελος όλου του λαού

Καλή καρδιό. Αντίο- Αντίο για πάντα,.I~.

Στο πρώτο μέρος του γράμματος η Κουσιάντζα καταγράΦει συνοπτι

κά την πορεία της μέχρι την θανατική καταδίκη περιγράφοντας τα βασα

νιστήρια και τους εξευτελισμούς που υπέστη: ξυλοδαρμός, κόψιμο των

μαλλιών, απομόνωση, στέρηση της αλληλογραΦ(ας. Θεωρεί ότι οι περισ

σότερες κατηγoρfες είναι σκηνοθετημένες αλλά στο τέλος δέχεται σχεδόν

μοιρολατρικά την καταδίκη σε θάνατο: «τι να γίνει έτσι είναι ο κόσμος».

Καμία κατηγορία, κανf-νας χαρακτηρισμός για αυτούς που την καταδί

κασαν, καμία έκπληξη για την ετυμηγορία, σαν να ήταν προετοιμασμένη

και να περίμενε αυτή την κατάληξη.

Στη συνέχεια του γράμματος κυριαρχεί η έγνοια για τους ανθρώπους

που αΦήνει πίσω της. Να είναι περήφανοι, να μην την θρηνήσουν και να

την θυμούνται. Η fΎVoLa αυτή προς τα αγαπημένα πρόσωπα παίρνει τη

μορΦή της ενθάρρυνσης, από τη μια να αντέξουν τον πόνο της απώλειας

και από την άλλη να συνεχίσουν το έργο που δεν πρόλαβαν να τελειώσουν

οι καταδικασμένοι αγωνιστές. Ακόμα και στις τελευταfες στιγμές μέσα

στις συμβουλές που δίνει υπάρχουν πολιτικά μηνύματα: «να δώσεις στη

νεολαία να πιστέψει τι είναι εκείνο για το οποίο εμείς πεθαίνουμε υπερή

Φανοι για την Ελλάδα». Από την άλλη μεριά οι ζωντανοί δεν πρέπει να

ξεχάσουν το καθήκον τους απi-ναντι σε όσους έδωσαν τη ζωή τους για

,...όποιο ανώτερο ιδανικό. Πρέπει να τους θυμούνται και να τους μνημο

νt::ύουν ως ανθρώπους που αγωνίστηκαν και θυσιάστηκαν για μια καλύ-

156. Φυτσιλής, ο.π. σ. 56-7
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τερη ζωή. Η έννοια του θανάτου που έχει νόημα είναι διάχυτη και στα

αποχαιρετιστήρια σημειώματα που συχνά ό.φηναν οι μελλοθάνατοι προς

τους συγκρατούμενούς τους. Ο καταδικασμένος για την ίδια υπόθεση

φοιτητής της Νομικής Βασίλης Τσιρώνης έγραφε στους συντρόφσυς του:

ΛΑΜ]Α (θάλαμος μελλοθανάτων); Στους φιλους της ΚαρδΙτσας - ΘεσσαλCας.

Σας αΦήνω γεια. Αυτός είναι δρόμος της τιμής και του καθήκοντος. Φεύγω περήφα-

νος και ικανοποιημένος γιατί πιστεύω ότι θα συμπληρώσετε ότι εγώ αΦήνω μισό.

Ψηλά τη σημαία του ΚΚΕ

Ζήτω η Ανεξαρτησία!

Ζήτω η Δημοκρατ(α!

Σας Φιλώ όλους 9/5/47. ΒασίληςΤσιeώνης»Ι"

Η έννοια της θυσίας για την εκπλήρωσηενός ανώτερου ιδανικού προ·

σέδιδενόημα και σημασία σε έναν θάνατοπου διαφορετικάθα φαινόταν

παράλογος και αναιτιολόγητος.ΠροσΦέρονταςκάποιος τη ζωή του για

το κόμμα και για τα ανώτερα ιδανικά της ανεξαρτησίας και της δημο

κρατίας, αποκτούσεπρόσβαση στη «συλλογικήαθανασία» και δικαίωνε

το θάνατότου. Ο θάνατος γινόταν κατά αυτό τον τρόπο ένα κατανοητό

και δικαιολογημένοενδεχόμενoI~I.Ο τιμημένος θάνατος ήταν η μοναδι

κή επιλογή για τους αγωνιστές οι οποίοι κατά αυτό τον τρόπο εκπλήρω

ναν το αγωνιστικό τους καθήκον αφήνοντας βαριά παρακαταθήκησε

όσους ζούσαν να συνεχίσουν και να ολοκληρώσουντον αγώνα. Κατά

αυτό τον τρόπο οι καταδικασμένοιέβρισκαντο θάρροςνα στηθούν αλύ

γιστοι μπροστάστο εκτελεστικόαπόσπασμακαι να φωνάξουνσυνθήμα

τα υπέρ του κομμουνιστικού κόμματος. Εκλαμβάνονταςτο θάνατο με

την έννοια της θυσίας ως ένα θάνατο δικαιολογημένο μπορούσαν να

υπερνικήσουν αισθήματα αδυναμίας και Φόβου που πιθανόν αισθάνο

νταν και να θέσουντον εαυτό τους πέρα από το θάνατο. Όσο όμως απο

φασισμένοι και αν ήταν να μη λυγίσουν μπροστά στο εκτελεστικό από

σπασμα ο Φόβος της αντίδρασηςτη στιγμή της εκτέλεσηςήταν υπαρκτός.

«Ας ήταν μόνο όταν φτάσει και η δική μου ώρα να μπορέσω να Φύγω κι εγώ με την (δια

ήρεμη αποδοχή που δειξανε όσοι Φύγανε από κοντά μας» γράφει μια μελλοθάνατηστις

φυλακέςΑβέρωφJS9 • Και μια άλλη; «Η αγωνία μου ήταν ανθα τα βγάλω πέρα. Να μη

ρεζιλευτώ. Να μη με πιάσει σπασμός. Να μην αρχίσω να κλαίω. Να μην καταλάβουν

αυτοΙότιΦΟβάμαL»Η'Ο.Η Κουσιάντζατοποθετείμετά την εκτέλεσητον εαυτό

της και τους άλλους μελλοθανάτουςσε έναν φανταστικό ιδανικό κόσμο

όπου θα έχουν εmτευχθείτα ιδανικά «που καθόλου δεν βρέθηκαν» στον

πραγματικόκόσμο. Ουσιαστικάπρόκειταιγια άρνηση του θανάτου.

157. Τ. Ψημμένος, Αντάρn:ςστ' Αγραφα. Αναμνήσεις ενός Αντάρτη 1946-1950,
Αθήνα: Σύγχρονη Εποχή 1998, γ' έκδοση, σ. 112

158. Βόγλης, Ο.Π., σ. 236-237
159. Μ. Γεωργοπούλου - Ιωαvν(δoυ, Πικρή Εποχή, Καβάλα 1981. σ. 53. Παρατ(θε·

ται στο Βερβενιώτη, Ο.Π.• σ.143

160. Προφορική μαρτυρ1α Σάσας Τσακίρη στην Τασούλα Βερβενιώτη. Παρατίθεται

στο Βερβενιώτη, ο.π.. σ.143
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Από μαρτυρίες κρατουμένων τα παραδοσιακά δημοτικά τραγούδια

και οι χοροί ήταν συχνό φαινόμενο πριν από τις εκτελέσεις, Αποτελού

σαν μέρος μιας τελετουργίας η οποία σχετίζονταν με το θέμα του θανά

του και συνδέονται με την ευρύτερη λα'ίκή παράδοση161, Και σε αυτή την

περίπτωση διαπλέκεταιη έννοια της θυσίας με την έννοια του θανάτου,

Στην περίπτωση της Κουσιάντζακαι των συγκατηγορούμενώντης, όταν

ως μελλοθάνατοιέφτασαν στον τόπο της εκτέλεσης, έστησαν χορό μπρο

στά στο εκτελεστικό απόσπασματραγουδώνταςτο «'Εχετε γεια βρυσού

λες» και ένα αυτοσχέδιο τραγούδι:
"Ε{ναι σκληρόςο θάνατος Υια αυτούςπου μένουνmow.
Μα δω δεν είναι θάνατος, θάνατος απ'αρρώστια.

Ε{ναι της δ6ξας τα παιδιά δαφνoσrεφανωμένα.

θάνατο εμείς δε βρ[οκουμε και λησμονιά η Υενιά μας...
Για μιαν ιδέα ευΥενικιά δίνουμε τη ζωή μας».

Οι εκτελέσεις πραγματοποιούνταν σύμφωνα με το άρθρο 143 του

Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικα και τελούσαν υπό την επίβλεψη του

Βασιλικού Επιτρόπου, ο οποίος παρουσία του Γραμματέα του συνέτασ

σε έκθεση εκτέλεσης. Σε αντίθεση όμως με τις εκτελέσεις των κρατουμέ

νων του Κοινού Ποινικού Δικαίου δεν υπήρχε υποχρέωση δημοσιοποίη

σης της απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ο Βασιλικός Επί

τροπος με έγγραΦό τους προς το Ληξιαρχείο Λαμίας γνωστοποιούσε την

εκτέλεση και συντάσσονταν η ληξιαρχική πράξη θανάτου. Οι εκτελέσεις

γινόντουσαν τις πρώτες πρωινές ώρες, την αυγή πριν φέξει ακόμα. στον

εξωτερικό τοίχο του νεκροταφείου Λαμίαςl61. την Ξηριώτισσα, χωρίς

ωστόσο να υπάρχει κάποιος συγκεκριμένος χώρος ταΦής των εκτελεσμέ

να/ν. Σε μία περίπτωση μαρτυρείται ότι οι εκτελεσμένοι τάφηκαν χωρίς

Φέρετρο σε ομαδικό τάΦοlδ) ενώ σε μια άλλη ότι τα πτώματα παραχώθη

καν έξω από τον περίβολο του νεκροταφείου για να μην ταράξουν «την

ησυχίαν Τα/ν εν Τα/ νεκοταφείω αναπαυομένων αγαθών ψυχών»I64.

Οι εκτελέσεις ήταν ομαδικές. Κατά μέσο όρο εκτελούνταν επτά μελ

λοθάνατοι. Η μαζικότερη εκτέλεση που πραγματοποιήθηκε στην Ξηριώ

τισσα ήταν αυτή της st)ς Maiou 1948, τρίτης ημέρας του Πάσχα και αφο

ρούσε τους καταδικασμένους σε θάνατο από τη δίκη της κομματικής

οργάνωσης Λαμίας (υπόθεση Γ.). Μαζικές ήταν και οι εκτελέσεις που

πραγματοποιήθηκαν από τα μέσα Ιουλίου έως τα τέλη Αυγούστου 1948
και αφορούσαν κρατούμενους που καταδικάστηκαν για συμμετοχή σε

ένοπλη ομάδα.

16]. Βόγλης, Ο.Π., 0.233
162. EρεΙ-uα του τοίχου εξακολουθούν να υπάρχουν κα~ ακόμα και οήμερα μπορε(

κάποιος να δει ηλικιωμενους να αΦήνουν λουλούδια.

163. Β. Φυτσιλής, Ο.Π., σ. 67
164, Γ. Ματζώρος, Ο καπετάν Διαμαντής, Ο Σταυραετ6ς της Ρούμελης, Αθήνα

1994, σ. 263
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Μετά το τέλος των στρατιωτικών εmχειρήσεων του εμφυλίου οι φυλα

κές της χώρας εξακολουθούσαν να είναι ασφυκτικά γεμάτες. Οι αρχές

παραδέχθηκαν ότι είχαν δημιουργηθεί οξύτατα προβλήματα Φύλαξης

και διατρoΦήςl6~ και προκειμένου να αντιμετωπιστούν ήταν απαραίτητο

να επιστρατευτούν διατάξεις για την αποσυμφόρηση των φυλακών.

Θεσπίστηκαν λοιπόν στις αρχές της δεκαετίας του ]950 μια σειρά από

χαριστικά μέτρα. ελάττωση ποινών, δικαιώματα προσφυγής και ευεργε

τήματα σε άτομα που καταζητούνταν ή παρουσιάζονταν εθελοντικά. Η

ισχύς του Γ ΨηΦίσματος ανεστάλη με βασιλικό διάταγμα στις 16 Ιανου

αρίου 1950166 και οι εκκρεμείς υποθέσεις διαβιβάστηκαν σε κοινά ποινικά

δικαστήρια l61 • Με τον ΑΝ ]504 της 30 Σεπtεμβρίoυ/9 ης Οκτωβρίου] 950
«Περί αναθεωρήσεως των αποΦάσεων των Στρατoδικείων~) δίνονταν η

δυνατότητα στους καταδικασμένους από Έκτακτα Στρατοδικεία της

περιόδου 1946-1950 να υποβάλουν αίτηση επανεξέτασης της υπόθεσής

τους, «καθώς δεν ήταν α."tίθανo μεταξύ των εκδοθεωών κατά την διάρκεια των αγώνος

καταδικαστικών αιwφάσεων να παρεισέφρυαν και ωρωμέναι αδικιαι αι οποιαι σήμερον

μετά την αποκατάστασιν του κράτους του νόμου, είναι ανάγκη να επανορθωθούν",16ΙΙ.

Σύμφωνα με πίνακα κρατουμένων που εξέδωσε η κυβέρνηση στις 12
Οκτωβρίου 1951 το σύνολο των καταδικασμένων για πράξεις σχετικά με

τον εμφύλιο πόλεμο ανέρχονταν σε 3.103 άτομα με βάση αποΦάσεις των

κακουργιοδικείων και σε 10.990 με βάσει αποΦάσεων των εκτάκτων

στρατοδικείωνl69 • Από αυτούς οι 1.958 ήταν καταδικασμένοι σε θάνατο.

Ολες οι θανατικές ποινές που είχαν επιβληθεί έως τις 31 Οκτωβρίου 1951
μετατράπηκαν σε ισόβια με το Ν .20581] 952 «Περί μέτρων ειρηνεύσεω9)11IJ

165. Εισηγητική έκθεση ΑΝ 1623ΙΙαν ]95] και Εωηγητική Έκθεση ΑΝ 2058/Απρ.

1952
]66. ΒΔ της ]6f17 lανουαρίου 1950 ....Περ( αναστολής της ισχύος του Γ ΨηΦίσματος

της 18ης lουνίου 1946», εφημερίδα της Κυβερνησης, φ.Ι9 Εξαίρεση έγινε σε ορισμένα

άρθρα με βάση τον ΑΝ ]396 της 16/17 lανουαρίου 1950 ....Περίδιατηρήσεωςενισχύιδια
τάξεων τινών μετά την αναστολήν της ισχύος του r ΨηΦίσματος"', Εφημερίδα της Κυβέρ

νησης,φ.19

]67. ΑΝ. ]402 της 1/2 Φεβρουαρίου 1950 ....Περί των εκκρεμών υποθέσεων εν περι

πtώσει αναστολής του ΨηΦίσματος r», Εφημερίδα της Κυβέρνησης. φ.33

168. Εισηγητική έκθεση του Υπουργού Δικαιοσύνης προς την Βουλή των Ελλήνων με

αφορμή την κατάθεση του ΑΝ 1504/50 ....ΠερΙ αναθεωρήσεως αποΦάσεων Στρατοδικεί

ων». Οικονομόπουλος, Ο.Π.• σ.54 και ΑΝ 1504 της 30 Σεπτεμβρίου - 9 Οκτωβρίου 1950
....Περί αναθεωρήσεως αποφάσεων Στρατοδικείων, παροχή; ευεργετημάτων εις τους προ·

σερχόμενους σuμμoρίτας, τροποποιήσεως του Ν. 3861 και άλλων τινών διατάξεων.. ,
εφημερίδα της Κυβέρνησης, φ.

169. Κώδιξ Νόμων 1952, σ. 240, Παρατ(θεταιστοΚούνδουρος,Ο.Π.,σ. ]33
170. Νόμος 2058 της 18 Απριλίου] 952 «Περί μέτρων ειρηνεύσεως», εφημερίδα της

Κυβέρνησης, φ. 95

•
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Πολλές εκατοντάδες δίκες αναθεωρήθηκαν και επανεξετάστηκανl)l.

Μέσα σε δύο χρόνια, έως το 1954, ο αριθμός των κρατούμενων στις

φυλακές για αδικήματα σχετικά με τον εμφύλιο μειώθηκε σε 4.000112.
Μετά το 1955 ακολούθησαν και άλλες απολύσεις.

Το γεγονός αυτό καταδεικνύει πόσο επικίνδυνο είναι να απονέμεται

βιαστικά δικαιοσύνη χωρίς να παρέχονται οι απαραίτητες δικονομικές ή

άλλες εγγυήσεις. Η σκληρότητα στην εφαρμογή της ήδη σκληρής νομο

θεσίας έγινε παραδεκτή στην εισηγητική έκθεση του Νόμου 2058/52 «περί

μέτρων ειρηνεύσεως>~. Σύμφωνα με την Ερμηνευτική Εγκύκλιο του

Υπουργού Δικαιοσύνης Δ. Παπασπύρου. η οποία περιλαμβάνεται στην

Εισηγητική Έκθεση προς την Βουλή, η κυβέρνηση αναγνώριζε ότι κατά

τη διάρκεια του πολέμου είχαν ληΦθεί σκληρά μέτρα τα οποία επέβαλαν

οι περιστάσεις τα οποία έπλητταν και πρόσωπα που είτε δεν είχαν καμία

σuμμετoχή στον εμΦύλιο ή είχαν επουσιώδη ανάμειξη ή η συμμετοχή

τους οφείλονταν σε μεγάλο βαθμό στις ειδικές συνθήκες στις οποίες βρί

σκονταν. Στην τελευταία αυτή κατηγορία ανήκαν οι κάτοικοι της υπαί

θρου και ιδιαίτερα των ορεινών περιοχών οι οποίοι πολλές φορές κατά τη

διάρκεια της Κατοχής και του Εμφυλίου βρέθηκαν υπό την εξουσία του

ΚΚΕ και των οργανώσεών του «ώστε η εις αυτάς υποταΥήν των και η

:προς αυτάς ενίσχυσίς των.εκδηλούμενη πολλάκις δια τεμαχίου άρτου, να

μην είναι αποτέλεσμα της ελευθέρας θελήσεώς των). Στα πρόσωπα αυτά

επιβλήθηκαν σε πολλές περιπτώσεις αυστηρότατες ποινές οι οποίες δικαιw

ολογούνταν σε εκείνες τις συνθήκες αλλά δεν δικαιολογούνταν ύστερα

από το τέλος των στρατιωτικών επιχειρήσεων. Μια άλλη κατηγορία ευερ

γετηθέντων αφορούσε, κατά τον Υπουργό Δικαιοσύνης. αυτούς οι οποί

οι εξαιτίας του νεαρού της ηλικίας τους και των γεγονότων τα οποία δια

δραματίστηκαν κατά τη διάρκεια της Κατοχής «παρασύρθηκαν) από τη

δίνη των γεγονότωνΙ"Β. Η έκθεση έκανε λόγο για ανάγκη αποκατάστασης

του αισθήματος δικαιοσύνης παραδεχόμενη άμεσα κατά αυτό τον τρόπο

τις αδικίες στη νομοθεσία και τη σκληρότητα στην εφαρμογή του νόμου.

Οι ψυχώσεις των μαζικών δικών και των συνοπτικών εκτελέσεων

χάραξαν βαθιά την πολιτική ζωή της χώρας. Ο νομικός καταναγκαστι

κός μηχανισμός με κύριους άξονες το Γ Ψήφισμα και τον ΑΝ 509/1947,
έγινε μέσο στα χέρια αυτών που ήλεγχαν την κρατική εξουσία. Με τη

θέσm.ση ενός νομικού πλαισίου στην ένοπλη αναμέτρηση κορυΦώθηκε η

προσπάθεια της πολιτικής ηγεσίας. των δικαστικών αρχών. του στρατού

και των σωμάτων ασφαλείας για την ποινικοποίηση της πολιτικής ζωής

171 . Σύμφωνα με στοιχεία ;του παρατίθενται στον Κούνδουρο αναθεωρήθηκαν ολικά

σχεδόν 14.000 σε σύνολο 16.000 αJKΨ6.σεων. Κούνδουρος, Ο.Π., 0.143-44
]72. Κούνδουρος. Ο,Π., σ. 133
173. Ερμηνευτι.κή Eyιtύκλιoς του Υπουργού Δικαιοσύνης Δ. Παπασπύρου, η οποία

περιλαμβάνεται στην Εισηγητική Έκθεση προς την Βουλή για το Ν. 2058 της 18 Απριλί

ου 1952 ",Περί μετρων ειρηνεύσεως», εφημερωα της Κvβtρvησης, φ. 95
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με τον πολιτικό αποκλεισμό της Αριστεράς και των οπαδών της. Ο πολι

τικός αυτός αποκλεισμός σήμαινε όχι μόνο τη στέρηση σε ατομική βάση

των ατόμων από τα πολιτικά τους δικαιώματα εξαιτίας των θεωρούμε

νων πολιτικών τους φρσνημάτων αλλά και την απαγόρευση κάθε συλλο

γικής δράσης των πολιτικών οργανώσεων με βάση τις ιδέες που προπα

γάνδιζαν. Οι ιδέες που το κράτος επεδιωκε να καταστείλει χαρακτηρίζο

νταν αντεθνικές με αποτέλεσμα η κοινωνία των πολιτών να διαχωρίζεται

σε εθνικόφρσνες και μη εθνικόφρονεςl14. Πρόθεση του νομοθέτη δεν ήταν

να καταστείλει την ΕΥι<:ληματική πράξη αυτή καθ' αυτή αλλά την εγκλη

ματική βούληση, δηλαδή το ψυχολογικό στοιχείο του εY'Λλήματσς17~.

Εξετάζοντας συνολικά το ζήτημα της απονομής δικαιοσύνης από την

Απελευθέρωση έως το στρατιωτικό τέλος του εμφυλίσυ πολέμου, αναπό

φευκτα τίθεται το ερώτημα σχετικά με τη θεμελιώδη σχέση ιδεολογίας

και δικαιοσύνης. Η ψήφιση νομοθετημάτων που ουσιαστικά τιμωρούσαν

τη συμμετοχή στην Εαμική Αντίσταση και η ποινικοποίηση της πολιτικής

δράσης υπέρ της Αριστεράς που οδήγησαν σε μαζικές διώξεις, η σύνθε

ση του δικαστικού σώματος και του σώματος των ενόρκων και οι χαλ

κευμένες καταθέσεις των μαρτύρων κατηγορίας που οδήγησαν σε απο

Φάσεις σκοπιμότητας. η ευκολία με την οποία απονέμονταν η θανατική

ποινή στους οπαδούς της Αριστεράς σε συνδυασμό με την απροθυμία

δίωξης και την ατιμωρησία των δωσίλογων μας επιτρέπουν να κάνουμε

λόγο για την εφαρμσγή πολιτικής δικαιοσύνης σε βάρος της Αριστεράς.

Δρώντας υπό το πρίσμα της πολιτικής σκοπιμότητας, τα Κακουργιοδι

κεία και τα Έκτακτα Στρατοδικεία του ΕμΦυλίσυ λειτουργώντας σε

κλίμα πόλωσης και τρομοκρατίας έθεσαν το πλαίσιο για μια αιματηρή

δικαστική καταστολή η οποία σημάδεψε την πολιτική ζωή της χώρας.

174. Αλιβιζότος, ο.,•. , σ. 505
Ι 75. Αλιβιζότος, Ο.Π .• σ. 493-523 και Γ. ΚατηΦόρης, Η νομοθεσία των βαρβάρων.

Αθήνα] 975 σ. 31-107 όπου ανάλυση των εν λόγω νομοθετημότων.
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ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Γεννήθηκε στη Λαμία όπου ολοκλήρωσε και τις εγκύκλιες σπουδές

της. Φοίτησε στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου

Αθηνών και στο Karl-Frazens Universitat Graz. Έλαβε μεταπτυχιακό τίτλο

σπουδών (Master of Arts) από το University of Essex της Μ. Βρετανίας με

ειδίκευση στην συγκριτική και προφορική ιστορία. Είναι διορισμένη

εκπαιδευτικός στη Μέση Εκπαίδευση και παράλληλα εκπονεί τη διδα

κτορική της διατριβή στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας του

Παντείου Πανεπιστημίου με θέμα «Ο εμΦύλιος πόλεμος α/1ό την οπτική

μιας επαρχιακής πόλης: Λαμία 1946-1949».
Έχει συμμετέχει με ανακοινώσεις σε επιστημονικά συνέδρια για τη

δεκαετία 1940-1950. Είναι ιδρυτικό μέλος του Δικτύου για τη Μελέτη των

ΕμΦυλίων Πολέμων, επιστημονικός συνεργάτης του Μουσείου Εθνικής

Αντίστασης 1941-1945 Θερίσου Κρήτης και μέλος του Διοικητικού συμ

βουλίου της Εταιρείας Διάσωσης Ιστορικών Αρχείων (ΕΛΙΑ).

Έχει δημοσιεύσει άρθρα για την περίοδο 1940-1950 σε συλλογικούς

τόμους και επιστημονικά περιοδικά ενώ διατέλεσε επιστημονικός συνερ

γάτης των εβδομαδιαίων εφημερίδων Πολεμικός Τύπος και ΕμΦύλιος

Τύπος.
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Η
θέση της αρχαίας Μελιταίας, μιας από τις σπουδαιότερες πόλεις

της Aχα"ίCtς Φθιώτιδας (ειχ.l), προσδιορίζεται στα ανατολικά

του σύγχρονου ομώνυμου δημοτικού διαμερίσματος της επαρχίας Δομο

κού. Στις αρχαίες πηγές η πόλη αναΦέρεται και ως Μελιτεία ή Μελίτη. Η

ακμή της πόλης κλιμακώνεται από τον 50 σι. πΧ. μέχρι και τουλάχιστον

την Ρωμαίκή εποχή. Ήδη από τον 50 σι. πΧ. η πόλη συνδεόταν φιλικά

με τις Φερές', ενώ κατά τον 30 σι. πΧ. συνδέθηκε στενά με την Αιτωλι

κή Συμπολιτεία. Σχεδόν συστηματικά ο ένας από τους δύο ιερομνήμονες

που εκπροσωπούσαντην Αχαώ. Φθιώτιδα στη Δελφική Αμφικτιονίααπό

τον 40 εως και τον 20 σι. πΧ. προερχόταν από τη Μελιταία!. Η πόλη ήταν

* Ευχαριστώ θερμά την κ. Κ. Λιάμπη, αναπληρώτρια καθηγήτρια του Πανεπιστημίου

Ιωαννίνων, για την πολύτιμη συζήτηση και βοήθεια πάνω στην συγκεκριμένη ανακοίνω

ση. Επίσης θα ήθελα να ευχαριστήσω την προίσταμένη της ΙΔ' Ε.Π.Κ.Α. Λαμίας κ. Μ.

Φ. Παπακωνοταντίνου για την άδεια μελέτης και δημοσίευοης της επιγραΦής από την

θέση «Λγ. Γεώργιος» καθώς και την συνάδελφοαρχαιολ6γο κ. Ε. Φρούσσου για την αμέ

ριστη συμπαράσταση και βοήθειά της.

Ι. Τ. MUIler-K MUIler. FrHistGr Ι, Paris ]84], Έφοροςαπόσπ. 154. σ. 275.
2 Fr. Stahlin, Das He//enische Thessa/ien. Amslcrώm 1967. σ. ]64.
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586 Σταυρογιάννης Λάμπρος

ισχυρά οχυρωμένη με τείχος πάχους 3.80μ. περLπoυ. Χωριζόταν με εσω

τερικό τείχος σε άνω και κάτω πόλη και στο ανώτερο σημείο δέσποζε η

ακρόπολη. Όταν το 217 πΧ. ο Φίλιππος ο Ε' επιχείρησε να την καταλά

βει απέτυχε εξαιτίας του μεγάλου ύψους των τειχών) της από τα οποία

σήμερα σώζονται μόνο μερικά τμήματα σε χαμηλό ύψος. Η Μελιταία

είχε στην επικράτειά της μια μεγάλη περιοχή, που κάλυπtε σε έκταση 462
τ.χμ.', Επίσης είναι από τις λίγες αρχαίες πόλεις, της οποίας τα σύνορά S ,

βάση των επιγραΦών6, είναι γνωστά με μεγάλη ακρίβεια.

εικόνα 2 Το Αοκληπu:iο.

Το 197 J πραγματοποιήθηκε στο χώρο της ακρόπολης της Μελιταίας

ανασκαΦική έρευνα', κατά την οποία ήρθε στο φως στωικό οικοδόμημα

αποτελούμενο από εννέα εmμέρους διαμερίσματα, καθώς και δυο σχε·

δόν τετράγωνα δωμάτια (εικ. 2). Από τον χαρακτήρα των κινητών ευρη

μάτων της ανασκαΦής κυρίως δε από ενεπίγραφο βάθρο με αΦιέρωση

στον Ασκληπιό. το οικοδόμημα ταυτ(στηκε με Ασκληπιείο. Η ταύτιση

3. Πολύβιος. Ε 97.5 χε.

4. Μ.Η. McAllister-T.S. MacΚay, Οι πόλεις στην κλασσική εποχή, ΘεσσΗμερ 18
(1990), σ. 30.

5. Fr. SIahlin. Die Grenzen νοη Meliteia. Pereia. Peumata und Chalai. ΑΜ 39 (1914). σ.

10-103. πιν.7.

6./G 1Χ2 205 (Mελtταία-Πήρεια). Sy1l3 546Α (Μελιταία-Ξυνίαι)_ FD 11Ι 4 351
(Mελtταία-Xαλαί-Πεύμα). Αε 1927/28. ο. 119 (Μελιταία-Λαμία).

7.Αλ. lωαννίδου. Δοκιμαστική ανασκαΦίl εις Μελιταίαν Φθιώτιδος. ΑΑΑ 5 (1972).
σο. 47-57.
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αυτή συνάδει και με την αρχιτεκτονική του στωικού κτιρίου. το οποίο

θυμ(ζει τα εγκοιμητήρια των Ασκληπιείων της Επιδαύρου και της Κω,

όπου οι ασθενείς «κατεκλίνοντο» και θεραπεύονταν. Στην ίδια κατεύ

θυνση δείχνει επίσης η διατήρηση φυσικού «χάσματος» σε βράχο εντός

του ενός από τους τετράγωνους χώρους, δείγμα χθόνιας λατρείας, όπως

είναι αυτή του Ασκληπιού. Επιπλέον, η επιλογή της τοποθεσίας κοντά σε

πηγές νερού, στοιχείο απαραίτητο στη λατρεία του Ασκληπιού, ενισχύει

περαιτέρω την άποψη για ταύτιση του χώρου με Ασκληπιείο. Ο ναός

κατασκευάσθηκε πιθανόν στα τέλη του 40υ αι. π.χ. και λειτούργησε

μέχρι και τη ΡωμαΤκή περΙΟδο. Αν και στις αρχαίες πηγές δε μαρτυρείται

λατρε(α του Ασκληπιού στη περιοχή. η Μελιτα(α βρίσκεται στον ευρύτε

ρο Θεσσαλικό χώρο, σημεΙΟ γένεσης και διάδοσης της λατρείας του στην

υπόλοιπη Ελλάδα. Παράλληλα σε μικρή απόσταση από την πόλη της

Μελιτα(ας υπήρχε αποδεδειγμένη λατρεία του θεού, όπως επιβεβαιώνε

ται από την αποκάλυψη Ασκληπιείου στη Φάρσαλο8 και από τις αναθη

ματικές επιγραφές στον Ασκληπιό από τη ΔημητριάδαQκαι τις ΦερέςlΟ.

{'

EIΚdva 3 Ο vad; της Αρτέμιδο;- Εννοδίας στο οικό-,τεδο Καλαμάρα.

Το 1992 αποκαλύΦθηκε στο οικόπεδο ιδιοκτησίας Αθ. Καλαμάρα,

εντός του σύγχρονου χωριού της Μελιταίας και νοτίως του σημερινού

ναού του Αγ. Νικολάου μικρών διαστάσεων οικοδόμημα (εικ.3), το οποίο

ταυτίστηκε με αρχαίο ναό. Ο ναός ανήκει στον τύπο του απλού οίκου με

8. Α. Αρβανιτόπουλος, ΠΑΕ, 1910. σ. 181.
9. fGIX2 1]24. 1126.
10.JGIX2422.
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Εικόνα 4 ΑκΙφαλο

αΥαλματίδω από το ΙCΡ6.

πρόναο και σηκό!l' Ως προς την κάτοψή του Ουμίζει παρόμοια μικρά ιερά

από όλη την Ελλάδα. αλλά και τους «θησαυρούς» των ΔελΦών. Ο ναός

ιδρύθηκε πάνω σε παλαιότερο ναό. ο οποίος πρέπει να ανεγέρθη γύρω

στο β' μισό του 50υ αι. πΧ., ενώ ο δεύτερος ναός πιθανόν να ιδρύΟηκε

στα τέλη του 40υ αι. ή στις αρχές του 30υ αι. πΧ, και λειτούργησε έως και

μετά τα μέσα του 10υ αι. πΧ., οπότε και τοποθετείται η καταστροΦή του

από φωτιά. Σε εξωτερική πλευρά του ναού αποκαλύΦΟηκε υπαίθριος χτι

στός βωμός, ο οποίος προϋπήρχε του νεώτερου ναού και ενσωματώθηκε

σε αυτόν.

Στα ευρήματα της ανασκαΦής, περιλαμ

βάνεται μεγάλος αριθμός αγνύθων, πηνίων

και γυναικείων ειδωλίων. Περιλαμβάνονται

επίσης σιδερένια μαχαίρια θυμιατήρια, ένα

ακέφαλο άγαλμα όρθιας γυναικείας μορφής

που κρατάει δάδα (ειχ.4), και μια μαρμάρινη

γυναικεία κεφαλή με περίτεχνη κόμ~ση

(εικ.5). Χάρη στα ευρήματα αυτά, το οικοδό

μημα ταυτίστηκε με ναό αφιερωμένο στη

λατρεία της θεάς Αρτέμιδος. Επιπλέον, στο

σηκό του ναού βρέθηκε μια μαρμάρινη ενε-

πίγραφη βάση

αγάλματος αφιε- Εικόνα 5 Μαρμάρινη yvvat-
ρωμένου στη θεά κι:ίa κεφαλή με ΠCΡΊτcχvη

Εννοδία, προστά- κ6μμωοη.

τιδα των δρόμων αλλά και των παρθένων. Από

τις αρχαίες πηγές παραδίδεται η λατρεία της

Αρτέμιδος Ασπαλίδοςl2 στη Μελιταία. Η

λατρεία αυτή συνδέεται με το μύθο της Ασπα

λίδος, της παρθένας που αυτοκτόνησε προκει

μένου να μη βιασθεί από τον τύραννο της

πόλη, Τάρταρο. Οι παρθένες της πόλης σε

ανάμνηση αυτού του γεγονότος κρεμούσαν σε

ένα δέντρο μια παρθένα κατσίκα, που αΦιέρω~

ναν στην Αρτέμιδα προστάτιδα των παρθένων

και τον επίτοκων γυναικών, της βλάστησης και

των άγριων θηρίων. Κατά την Ελληνιστική

περίοδο στη Θεσσαλία, επήλθε θεοκρασία της

θεάς Αρτέμιδος με την Εννοδία και στο εξής

αυτή συναντάται στις επιγραΦές ως Αρτεμις

11. Φ. Δακορώνια, Αρτεμις-Αοπαλίς οτο Καλλίστευμα. Μελέτες προς τιμήν της

ΟλΥας Τζάχου-Αλεξανδρή. Αθίινα 200 1,00.403-410.
12. Αντωνίνος Λιβερό.λις. ΜεταμορΦώοεων Σ!!ι'αγωγιί. 13.
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Εννοδία. Η συγκεκριμένη λατρεία είναι πολύ m,Οανόν να μεταΦέρΟηκε
από τις Φερές, χώρος, όπου γ~ννήfu1~ και διαδόH.ηκεJI λατρεία της _

Εννοδίας στην υπόλοιπη Ελλάδα Ι), με τις οποίες η Μελιταία διατηρούσε

στενές σχέσεις". Ο ναός που ανασκάΦΟηκε στο οικόπεδο ΑΟ. Καλαμά-

ρα ήταν αφιερωμένος στην Αρτέμιδα Εννοδία, η οποία στη Μελιταία είχε

την προσωνυμία Ασπαλίς ως προστάτης των παρΟένων κοριτσιών. Η α'

φάση του ιερού αυτού μαζί με μια ενεπίγραφη μαρμάρινη πεσσόμορφή

στήληΙS με ταινιωτή επίστεψη αφιερωμένη στην Εννοδία, που προέρχεται

από τη Λάρισα και χρονολογείται στο γ' τέταρτο του 50υ αι. πΧ. αποτε-

λούν τα πρωιμότερα παραδείγματα λατρείας της Εννοδίας εκτός των

Φερών. Επιπλέον. η ανέγερση του ναού στο συγκεκριμένο χώρο κοντά

στο αρχαίο τείχος και η αναφορά της επιγραφής στην Εννοδία υποδει-

κνύουν την m,οανή ύπαρξη μιας πύλης στο τείχος της πόλης και ενός οδι-

κού άξονα στην οποία αυτός οδηγούσε.

Πέρα όμως από το ναό

στο οικόπεδο ιδιοκτησίας

Αθ. Καλαμάρα υπάρχουν

και άλλες μαρτυρίες για

λατρεία της Αρτέμιδος

στην περιοχή. Απέναντι

από τον Ι.Ν. του Αγ.

Νικολάου σε κοντινή από-

σταση από τον ναό της Εικόνα 6 Χάλκινο νσμισμα της Μελιταίας του 40υ

Εννοδίας αποτοιχίστηκε αι. π;Χ. (CNG 76_~J2.9.200.7, 10.1 38l.).

από παλαιότερη οικία πλάκαΙ'>, η οποία πιθανόν αποτελεί τμήμα αναθη

ματικής στήλης που έσωζε σε·δυο -στίχους- την επιγραΦή

[Ποjλεμαιν{έτοςj'Αρτέμι[δι]και χρονολογείταιστον 30 με 20 αι. πΧ. Η

λατρεία της Αρτέμιδος φαίνεται ότι ήταν αΡΚf:.ϊά κοινή όχι μόνο στη

Μελιταία αλλά και στην ευρύτερη περιοχή της Αχα'(ας ΦΟιώτιδας, όπως

διαπιστώνεται από τα αρχαιολογικά ευρήματα, όπως για παράδειγμα τα

νομίσματα της Εκκάρας Ι1, τα οποία στον οmσθότυπο εικονίζουν την

Αρτέμιδα ή ένα αναθηματικό ανάγλυφο από τον Αχινό ΙS αλλά και από τα

13. n. Χρυσοστόμου, Ι-Ι Θεσσαλική erd. Εν(ν)οδία ήΦεραiα Θέα. Αθιινα 1992, σσ.
97-]03.

14. FrHistGr J, 6,π.

15, Κ. Ρακατσάνης - Α. ΤζιαΦάλιας, Λατρείες χαι ιερά στην aexaw. Θcσσαλί~ Λ'
Πελασγιώτις, Ιωάννινα]997, ο. 46

16, ΑΔ 27 (1972) σ, 329. Βλ. επίσης FI, Cantarelli ει Αlίί, Acaia Ftiotiι1e J. JfuJagini
Geos/oriche, Sιon'ogrqfiche. Topograjichee Arrheologiche. Rubbettino 2008, σο. 4 2-423.

17. Κ. υθηψί, "Β;kaπa, eine Stadt der Achaia Phthiotis: ihre Lage nach den nunιίsmati

schen Zeugnissen'" ίη U. Peter (00.). Stephαnos NoInisnIaJikos. Edίth Schonert - Geίss zwι

65. Gebunstag (Griechisches ΜϋnΖ.....erk; ΒεΓlίη 1998 ), σο. 417-439
18. F. Dakoronia- L. Gounaropoulou,Artemiskult aufeimen ηειιeη Weihreliefaus

bei Lamia, ΑΜ Ι07 (1992), σσ. 217-227.
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590 Σταυρογιάννης Λάμπeoς

επίθc-τα που έχει η Θεά στην περιοχή, όπως Άρτεμις Παναχα'{α l9 στην

Άλο.

Ωστόσο η κυριότερη λατρεία της πόλης ήταν του Διός, όπως συμπε

ραίνεται από τις εmγραΦές και τα νομίσματα που εξέδωσε η Μελιταία.

Σχεδόν σε όλες τις χάλκινες χοπές1JJ (εικ. 6), όπως σε κάποιες αργυρές21,

που κυκλοΦόρησε η πόλη μέσα στον 40 σι. Π.χ. εικονίζεται ως εμπρο

σθότυπος κεΦαλή Διός. Επίσης, η καταγωγή του ίδιου του ιδρυτή τ/ς

πόλης, του Μελιτέως12, ανάγεται στο Δία και στη νύμφη Οθρυίδα. Αλλά

και από το μηνολόγιοτης πόλης αντλούμεπληροφορίεςγια λατρεία σχε

τιζόμενη με το Δία. Ο μήνας Άφριος, ανοιξιάτικοςμήνας, που συναντά

ται συχνά σε απελευθερωτικέςεmγραΦέςαπό την περιοχή.ήταν αφιερω

μένος στο Δία. Μάλιστα σε αρκετές θεσσαλικές πόλεις. όπως Π.χ. στις

Φερές, ο θεός, με τη προσωνυμία Δίας Άφριος, λατρευόταν ως προστά

της των δέντρων,των αμπελιώνκαι γενικότερα της βλάστησης2.1.

ΤΟ 2003 παραδόθηκε στην ΙΔ' ΕΦορεία Προίστορικών και Κλασικών

Εικόνα 7 Η επιγραΦή από πι θέση του "ΑΥ. ΓεωρΥίουι..

Αρχαιοτήτων μια επιγραΦή (εικ. 7) από τη θέση του Αγ. Γεωργίου, η

οποία βρίσκεται νοτίως του σύγχρονου χωριού. Η επιγραΦή είναι χαραγ

μενη στη μακρά πλευρική όψη μιας ορθογώνιας ασβεστολιθικής πλάκας24

]9. FDlJ/4 355, στιχ. 49.
20. Ed. Rogers. Τhe copper coίιιαμΟΙ Τhessαly, L.onoon 1932. ο. 129-] 31 .
2] . Ε. Babelon. ΤraιΊe(!es monrιaίes GΠ!cques €Ι Romairιes. Paris 1907, τομ. 24 ,σσ. 259

260, ;uv. CCLXXXVII, εικ. 7 και Fr. Prokesch - Osten. Griechische mUnzen (lnedita aus der
Samm]ung des Freίherm νοη Prokesch-Osten. Europaιsche). Α29 (September 1849), στ. 91.
aQ.15.mv.IX.

22.Avτων(νoςΛιβεράλιςό.π.

23. Χρυσοστόμου. ό.π. σ. 232-233. Βλ. επίσης Ν. Παπαχατζής, Ζευς Άφριος, Κέρ

ιιυς. ]972.0. ]19.
24. Διαστάσεις μεγιστ. σωζ. μήκος: 0.73μ., πλατ.: 0.30m. μεγιστ. σωζ. ύψος:0.13μ.

Ύψος γραμμάτωναπό 0.0 Ι μ. έως 0.0] 5μ. Διάστιχο0.0] μ. Στο δεξί άκρο της εmγραΦτις

:ruΟανόνυπάρχει η αρχτι άλλης εmγραΦilς.
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αι είναι ελλιπής τόσο στην aQX11, όσο και στο τέλος της. Η εm.γραΦή που

~ημoσιεύεται εδώ έχει ως εξής:

Vacat

Ν--------- .~
βεvται ανδρες καλοι και άγαθοι και Φίλοι παρα

δήμου καλου κάγαθου και φiλoυ συμμάχου τε ή

μετέρου, λόγους έποιήσαντο. χάριτα Φιλίαν συμ

μαχίαν τε άνενεώσαντο και ΠΕΡΙ χώρας δημοσΙας

του δήμου του έαυτων και ΠΕΡΙ χώρας Διός Όθρυίου

[και} τής εmμελείας του ίερου τούτου, όπως έαυτοΙς

ι ]ΑΣκαθως

Vacat

Στη συγκεκριμένη εmγραΦή γίνεται λόγος για ιερό του Διός, στον

οποίο, μάλιστα αποδίδεται η προσωνυμία Οθρύιος. Στην αρχαία γραμ

ματεία δεν γίνεται πουθενά αναΦορά σε λατρεία του Διός με αυτή την

προσωνυμία. Είναι. ωστόσο, γνωστή η προσΦιλής συνήθεια των αρχαίων

να λατρεύουν τον Δία στις κορυφές των βουνών ως κυρίαρχο των καιρι

κών φαινομένων με την προσωνυμία του βουνού:'.'. Έτσι συναντούμε το

Δία naQYήaoιo2t> και γμήττιο21 στην Αθήνα, το Δία Λύκαιο'! στην Αρκα

δία, το Δία Ακραίο στη Δημητριάδα29 και πολλά άλλα ανάλογα προσω

νύμια. Η περιοχή που θα πρέπει να αναζητηθεί το ιερό του Διός Οθρυί

ου είναι στο όρος που υψώνεταινοτίως του χωριού, απ' όπου προέρχεται

και η επιγραΦή. Πράγματι, στο υψίπεδο που απλώνεται στη κορυΦή του

όρους εντοπίσθηκε στις αρχές του 200υ αι. από τον Γερμανό αρχαιολόγο

Fr. Stahlin ένα ιερό. Στηριζόμενος στο μύθο της Ασπαλίδος και σε ορι

σμένες απελευθερωτικές επιγραΦές από την συγκεκριμένη θέση, θεώρη

σε ότι το ιερό ήταν αφιερωμένο στην Αρτέμιδα. Ωστόσο, η άποψη για την

ύπαρξη ιερού του Διός στην παραπάνω τοποθεσία ενισχύεται και από το

γεγονός ότι η συγκεκριμένη εm.γραΦή αποτελεί τμήμα απόφασης της

ρωμαίκής Συγκλήτου σχετική με συνοριακή διαφορά και διευθέτηση

δημόσιων εκτάσεων μεταξύ δυο πόλεων. Οι πόλεις αυτές δε μπορεί να

είναι άλλες από τη Μελιταία και το Ναρθάκιο, το σημερινό Διμογάρδι,

επειδή αυτές ήταν που έριζαν για το προαναφερόμενο υψίπεδο, για το

25.A.Cook,Zeus/,NewYork ]964,00. 117-148.
26. Α. Καλογεροπούλου, Όρος Διός Παρνησσίου, HOROS 2 (] 984), σσ. ]1]-1 ]8.
27. Παυσανίας, Αττικά, ] .32,2.
28. W. BuτkeI, Αρχαία Ελληνική Θρησκε/α αρχαϊκή και κλασσική εποχή Ελ. μτΦ. : Ν.

Μπεζαντάκος-Α. ΛβαΥιανού" Αθήνα 1993, σο. 274,541.

291GIX2 1]05, 1]28.
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592 Σταυρογιάννης Λάμπρος

ΟΠΟ(Ο, μάλιστα, είχαν καταΦύγει αρκετές φορές σε διαιτησία)). Από τον

τύπο των γραμμάτων η εmγραΦή χρονολογείται στο α' μισό του 20υ αι.

n.X.J !

Σε μια άλλη εmγραΦή32 από την περωχή. η οποία χρησιμοποιήθηκε ως

βάση της αγίας τράπεζας της μονής της Αγ. Τριάδας και η οποία αναΦέ~

ρεται σε μια απόφαση της Αιτωλικής Συμπολιτείας για συνοριακή δια

φορά μεταξύ της Μελι

ταίας και της γειτονι

κής Πήρειας, της ευρι

σκόμενης πλησίον του

σημερινού Πετρωτού.

γίνεται λόγος για μια

γιορτή, τα Σωτήρια,

προς τιμή του Διός

Σωτήρος. Ο Νικόλαος

ΓιαννόπουλοςJJ στις

αρχές του περασμένου

αιώνα υποστήριξε ότι

η μονή της Αγίας Τριά

δας. που βρίσκεται

απέναντι από την Εικόνα 8 Ο ναός της ΑΥ. Τριάδας, ό..του διακρίνεται

ακρόπολη της Μελιταί- το αρχαΙο άνδηρο.

ας, σε ένα φυσικό πλάτωμα πάνω από το χωριό, είναι χτισμένη πάνω στα

ερείπια αρχαίου ναού, όπως μπορεί κανείς να διακρίνει και από το άνδη

ρο στην ανατολική πλευρά της μονής (εικ. 8). Ο ναός αυτός. σύμφωνα με

τον Γιαννόπουλο, ήταν αφιερωμένος στο Δία Σωτήρα, προστάτη της

πόλης και των θεσμών της, για τον οποίο τελούταν γιορτή με θυσίες και

γυμνικούς αγώνες στη Μελιταία. Ο Δίας με αυτή την ιδιότητα λατρευό

ταν σε αρκετές πόλεις, όπως στη Φάρσαλο", στην ΑθήναJI και στην Κασ

σώπηJ6 και μάλιστα εκτός από το ναό υπήρχε και βωμός του Διός Σωτή-

30. S.L. Ager. fnterstaJe ArbitraJions in the Greek Worfd, 337-90 B.C., Berkelcy 1996,
00.103,220,420.425.

3 Ι. Για JUO διεξοδική ανάλυση και ερμηνεία της εmγραΦής βλ. Λ. Σταυρογιάννης,

Λατρεία του Διός Οθρυ{ου στη Μελιτα{α, ΑχαωΦθιωτικά Δ', Πρακτικά του Δ' ΣυνεδρΙ

ου Αλμυριώτικων Σπουδών. Αλμυρός 2008, υπό έκδοση.

32. fGIX2 205
33. Ν. Γιαννόπουλος, Έκθεσις αρχαιολογικήςεκδρομήςυποβληθείσαεις τον κ. Πρό

εδρο της εν Αλμυρό Φιλαρχαίου Εταιρείας ...'Οθρυος» για τη Γούρα και την περιοχή της,

Δελτίο της Φιλαρχαloυ Eταιeείας Αλμυρού Όθρυς, τεύχ.IΟ. Αλμυρός 2006, σ. 40-4].
34./GIX2 237, 238. 247.
35. J. Μίk:ιlsοn. Refi!:ion in HeflenisticAthens, 1998, σσ. 37,110-111. Βλ. επίσης fG

112 1669.
36. θ. Κοντογιάννη, Κασσώπη. Συνοπτικός Οδηγός του αρχαιολογικού χώρου,

lωάννινα 2006, σ. 40.
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==~:::-=ρος στην Αγορά των

πόλεων.

Παράλληλα από

τις αργυρές δραχμές

που κυκλοφόρησε η

πόληΗ αντλούμε πλη

ροφορίες για

λατρεία του Ποσει

δώνα. Στην οπίσθια

όψη των νομισμάτων

αυτών (ειχ, 9), εικο

νίζεται μέσα σε αβαθές έγκοιλο τετράγωνο ταύρος που βοσκά και πάνω

η επιγραφή ΜΕΛΙΤΕ( ... ]. Ο ταύρος στην αρχαία ελληνική θρησκεία

ήταν το ιερό ζώο του ΠοσειδώνοςJ3 και , ~--

συχνά προσφερόταν σε θυσίες μαζί με

άλογα προς τιμή του θεού, ενώ τον ίδιο

το θεό τον αποκαλούσαν Ταύρειο. Στη

Θεσσαλία ο Ποσειδώνας είχε συνδεθεί με

το γλυκό νερό, τα ποτάμια, τις :nηγές και

τις κρήνεςJ9 • Η πόλη της Μελιταίας πλού

σια σε πηγές και χτισμένη μεταξύ δύο

ποταμών είναι πολύ πιθανόν να υιοθέτη

σε μια τέτοια λατρεία. Εξάλλου στα νομί

σματα αρκετών πόλεων της Θεσσαλίας ο

Ποσειδώνας απεικονίζεται με μορφή

ταύρου, όπως σ' αυτά του Άτραγος, της

Κραννώνας, του Κιερίου και των

Φερώγ'Ο.

Ένα βάθρο με επίγραμμα του β'

μισού του 30υ αι. πΧ., το οποίο βρέθηκε

το 1970 στη θέση «Μάρμαρα», στα ανα

τολικά του χωριού, ήταν αφιερωμένο

στην lνώ-Λευκοθέα4 ! (εικ. 10). ΣύμΦωνα με την επιγραΦή ο Λύσανδρος,

ο γιός του Σώφρονος. αφιέρωσε στη θεά ένα άγαλμα, το οποίο Φιλοτέ

χνησαν οι γιοί του ΗΦαιστίωνα, Ξένων και Αριστομίδης, όταν ιερέας της

θεάς ήταν ο Λυκοίτας. Στη Θεσσαλία η Ινώ-Λευκοθέα είχε συνδεθεί με

37. Babelon, ό.π., σο. 259·260. πιν. CCι..xxxVIl.εικ. 7.
38. Burket, ό.π.. 00. 296-297.
39 Χρυσοστόμου,ό.π., σο. 247-249.
40 Β. ν. Head, HiSlOrίa Numomm, Loηdoη 1963, οσ. 292-294. 306. Βλ. επίσης Rogers,

ό.π., 00. 62-67,69-70, 166-167.
41. ΑΔ 25 (1970) ΒΙ Χρονικό, σ.241. Βλ. επίσης W. Peek, Είη weihgedichI dcs

Theodoridas, Phίl%gus //7 (1973), 00. 66-69.
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τον Διόνυσο ως τροΦός του και λατρευόταν ως κουροτρόφος θεά, που

σχετιζόταν με τη γέννηση, την ανατροφή και την ενηλικίωση των παι

διών"2,

Η Λευκοθέα, η οπο(α ανήκε στο λατρευτικό κύκλο του Ποσειδώνα

και λατρευόταν επίσης ως θεότητα της θάλασσας σε πολλές περιοχές της

Ελλάδας, στη Θεσσαλία, εκτός από την ιδιότητά της ως κουροτρόφου,

είχ.ε συνδεθεί και αυτή με τις πηγές και τα ποτάμω και συνάμα έφερε τα

χαρακτηριστικά της Δήμητρας, ως προστάτιδα της γεωργίας και της

οικιακής ζωής. Στην Κόρινθο, όπως αναΦέρει ο ΠαυσανίαςΟ, η Λευκο

θέα λατρευόταν στο ίδιο ιερό με τον Ποσειδώνα και το άγαλμά της ήταν

δίπλα στο δικό του. Λατρεία της Λευκοθέας έχει βεβαιωθεί εmσης στις

γειτονικές Φθιώτιδες Θήβες', στη Λάρισα·5 , στον Ατραγα46 και τις

Φερές'1. Και σε αυτές τις πόλεις η λατρεία της Λευκοθέας συνυπήρχε με

τη λατρεία του Ποσειδώνα ή του Διονύσου.

Στην προαναφερθείσα επιγραΦή από τη μονή της Αγ. Τριάδας, μετα

ξύ των σημείων που αναΦέρονται ως όρια ανάμεσα στη χώρα της Μελι

ταίας και της Πήρειας αναΦέρεται η λέξη «'ΕρμαΙον». Ο Stahlin~ αναζη

τώντας τη συγκεκριμένη θέση, το τοποθετεί νοτιοανατολικά του χωριού

Βουζίου. Όμως ο StahIin σΦάλλει αναγνωρίζοντας σε αυτή τη λέξη το

όνομα ενός λόΦου ή βουνού. Η δρ. FI. CantareIli4
\ καθηγήτρια της Αρχαί

ας Ιστορίας σε συνεργασία με το Πανεm.στήμω του Μιλάνου, αναζήτησε

την περιοχή, εντόJll(Jε και ταύτισε με ιερό αΦιερωμένο στον Ερμή τα ερεί

πια ενός μνημειώδους οικοδομήματος, τα οποία σώζονται στη κορυφή

του απόκρημνου λόφου Πυργάκι. Στη θέση είναι πολύ mθανό να υπήρχε

ένα ιερό αφιερωμένο στον Ερμή, αφού ο θεός, παράλληλα με τον χθόνιο

χαρακτήρα του, με τον οποίο λατρευόταν ευρέως στη Θεσσαλία, ήταν

επίσης θεός των ορίων και των συνόρων. Επιπλέον, λατρευόταν και ως

προστάτης των οδών, των εμπόρων και των ταξιδευτών με το όνομα

Όδιος και Eννόδιoς~. Επειδή σε κοντινή απόσταση διερχόταν και ο

κύριος οδικός άξονας, που ένωνε τη Μελιταία με την Πήρεια και τους

42. Fr. Graf, ΝοrdiΟTlίsche Kulte, Zurich ]985. σ. 406. Βλ. επίσης n. Λεκάτσας, Δι6νυ·

σος, Αθήνα 1971,σ. 179.
43. Παυσανίας,Κορινθιακά ll, 2,1.
44. Α. Αρβανιτ6πουλος,θεσσαλιχαίεπιγραΦαί.ΠΑΕ ] 908. σ. 175.
45. θ. AεεYiδηc.Η Πελαογί;ςΛάριαακαιηαρχαio.Θεσσαλία,Αθήνα 1947,σσ. 177-178.
46. Θ. Τζιαφάλι.ας,ΑνέκδοτεςΘεσσo.λι.κiςεΠLγραΦές,ΘεοοΗμερ7 (1984). σ. 200. αρ. 33.
47./GIX2422.
48. SIahlin 1967, 6.π.,σ. 164.
49. Α. Cantarell ί, Lc uiIime indagini <k1 Gruppo ίΙθΙ ίθηο e presenIazione del sisIema di fen

sivo <kll' antica MeliIeia, ΑΕΘΣΕ 2 (2003·2005), Βόλος 2006, υπό έκδοση. Βλ. επίσηςF1.
Cantarelli, Le indagini sιοήche e topografiche del gruppo ίΙθlίθηο nella nomarchia del1a
Ftioti<k, ΤΟ Έργο των Εφορειών Αρχαιοτήτων και Νεωτέρων Μνημείων του Υπ.πο. στη

Θεσσαλία και την ευρύτερη περιοχή της (1990·1998), Βόλος 2000, σσ. 63-64.
50. Χρυσοστόμου, 6.π.. σ. 258, υποσ. 1053.
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Εικόιιιι. JJ 10 άytιJ.μιι. τη,

Kόρης.Πcρσι:φ6νηςιvrό τη θΕση

ης Ξηροκαμάριι.,.

θαυμακοuςSl,έχει διατυπωθείη άΠΟψη ότι στη συγκεκριμένηθέση ενδε-

χομένως λατρευόταν ο Εννόδιος Ερμής.-Ιερά αυτον-του είδους ήτανl-----------~--
συνηθισμέναστην αρχαία Ελλάδακαι αναγείροντανπάνω σε κεντρικούς

οδικούς άξονες ή σταυροδρόμιαεντός και εκτός των πόλεων. Ωστόσο.

λόγω της θέσης του ιερού στη κορυΦή του απόκρημνουυψώματος.από

την οποία κανείς ατένιζε από μακριά την αρχαία οδό, και της αναΦορός

που υπάρχειστην επιγραΦήπερί ορίων,είναιπιθανότεροότι το ιερό ήταν

κατ' αρχήν αΦιερωμένοστον Ερμή ως προστάτητων ορίων.

Σε μια άλλη εmγραΦή~, που βρέθηκε στους Δελφούς και η οποία

:περιέχει απόΦαση σχετική με μια συνοριακήδιαφορά μεταξύ της Μελι

ταίας και των Καλών κατά του Πεύματος.ανάμεσαστις θέσεις που απα

ριθμούνται ως σύνορα μεταξύ των πόλεων αυτών, αναΦέρεται και το

σημείο «ΓραlαςΑυλής».Ανατρέχονταςστον Ησύχειο.τον λεξικογράΦο

του 50υ αι. μ.χ. δt.αmστώνoυμεότι στο συγκεκριμένολήμμα ο χαρακτη

ρισμός αυτός αποδίδεται στη θεά Δήμη-

τρα. ΠροΦανώς, στην εnιγραΦή γίνεται

λόγος για κάποιο αγροτικόιερό αφιερωμέ-

νο στη θεά της γεωργίας και των δημη-

τριακών.Η θεσσαλίαήταν στην αρχαιότη-

τα η σπουδαιότερησιτοπαραγωγήπεριοχή

της Ελλάδας με εξαγωγές στην Αθήνα και

σε άλλες πόλεις". Η Μελιταία, έχοντας

στην επικράτειά της την εύφορη κOtλάδα

του Ενιπέα,που απλώνεταιστα βόρειατης

πόλης,ήταν σίγουρα μια από τις σιτοπαρα-

γωγές πόλεις της θεσσαλίας. Με αυτά τα

δεδομέναήταν πολύ φυσικό να αναπτυχτεί

στην πόλη η λατρεία της Δήμητρας. Ο

Stahlin αναζητώντας τις επιμέρους θέσεις

τοποθέτησεαυτό το ιερό βορειοανατολικά

της πόλης, στους δυτικούς πρόποδες του

όρους της Γούραςs<. Η λατρεία της Δήμη

τρας στη περιοχή επιβεβαιώνεταικαι από

την εύρεση ενός αγάλματος (εικ. 11) στη

51. FI. Canιaπ:llί. Tessaglia Meridionale. Ricerche storico-topografiche. 11 primo ciclo
delle indagini (1989-1991): Ι sίsιemί νίθή. Bo/lettino di. Arche%gia XV/·XVIII (/992J.
Roma 1995, ο. 323.

52.FD//14351.
53. H.D. Wesιlake. Η θεοσαλία κατά τον 40 αι. Π.Χ. Ελ. μτΦ.: Ε. Σωτηρ(ου. θεσ

σΗμερ33 (1998). 00. 6·7.
54.SIahlin 1914.ό.π.. ο. 102.
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θέση «Ξηροκαμάρω} το 1982~, το οποίο αναπαριστά κόρη, που φοράει

χιτώνα και ιμάτιο. ΤΟ άγαλμα αν και ελλιπώς σωζόμενο, μπορεί να ταυ

τωτεί με Κόρη-ΠερσεΦόνη συγκρινόμενο με αντίστοιχα αγάλματα του

50υ σι. π.Χ.56 Εξάλλου στην Πρόερνα. πολύ κοντά στην Μελιταία, βρί

σκεται μεγάλο ιερό αφιερωμένο στη Δήμητρα Προερνία51 •

Στην παραπάνω εmγραΦή από τους Δελφούς αναΦέρεται και ένα ιερό

του Βορέα ανάμεσα στις θέσεις που απαριθμούνται ως σύνορα μεταξύ

των προαναφερόμενων πόλεων. Γενικότερα στη Θεσσαλ(α δε μαρτυρεί

ται προσωποποιημένη λατρεία των ανέμων και ειδικότερα του Βορέα.

Υπάρχουν όμως περιοχές, όπως η Αθήνα όπου προσεύχονταν στον

Βορέα που κατέστρεψε τον περσικό στόλο ή στον Σελινούντα όπου γινό

ταν θυσία γα'ίδάρου προκειμένου να εξευμενίσουν τον καταστρεπτικό

βοριά. Τέλος στην Κέα γινόντουσαν θυσίες πριν ξημερώσει κατά την

ανατολή του Σειρίου το καλοκαίρι προκειμένου να εμφανιστούν οι δρο

σεροί βόρειοι άνεμοι, οι επονομαζόμενοι και Ετησίες~S. ΤΟ συγκεκριμένο

ιερό, βάσει τον υπολοίπων θέσεων, τοποθετείται από τον StahlinS9 επάνω

στα χαμηλά βουνά που σχηματίζονται βορειοανατολικά της πόλης της

Μελιταίας, όπως άλλωστε ήταν αναμενόμενο για μια τέτοια λατρεία.

κοντά στο πιθανό ιερό της Δήμητρας και που στο οποίο κατά πάσα πιθα

νότητα γινόντουσαν τελετές προκειμένου να εξευμενίσουν τους παγω

μένους βόρειους ανέμους που πνέουν το χειμώνα στο οροπέδιο του

Δομοκού. Ακόμα ένα ιερό του Βορέα αναΦέρεται και σε μια άλλη επι

γραΦήΙΙΟ από τους Δελφούς, όπου αναγράφεται απόφαση των Αιτωλών

σχετική με τα σύνορα μεταξύ Μελιταίας και Ξυνίων. Ανάμεσα στα

σημεία που αναΦέρονται ως σύνορα και έχουν μερικώς αποκατασταθεί

από τον Η. Pomtow γίνεται λόγος για ιερό του Βορέα. Όμως η συμπλή·

ρωση φαίνεται να μην είναι ορθή καθώς δεν είναι δυνατόν να υΦίσταται

ένα ιερό τέτοιας λατρείας στα δυτικά σύνορα της πόλης61. Άρα η θεότη

τα η οποία λατρευόταν στο συγκεκριμένο ιερό θα πρέπει να αναζητηθεί

εκ νέου. Ο De la Coste-Messeliere62 πρότεινε, με επιΦύλαξη, το όνομα του

Απόλλωνα. Όμως κανένα στοιχείο δεν συνηγορεί στην άποψη αυτή. Η

55. Βρέθηκεαπό τον 1. Παπά κατά την άροση του αγρού του και παραδόθηκε στη ΙΔ'

Ε.Π.Κ.Α.

56. Ε. Ραυτοπούλου. Αναθηματικό άγαλμα από την Μελιτα1.α: Απήχηση ενός θείκού

τύπου. στoΦiλια Έπη εις Γ. Μυλωνa. Αθήνα 1989. τόμο r. 00. 222-228.
57. Δάφφα Νικονάνου. ό.Π.

58. BurkeI. ό.π.. ο. 371.
59.Stahlin 1914.ό.π.,0.1Ο2.

60. Syll3 546Α . στιχ. 11.
6]. G. Daux - Ρ. de la CosIe-Messelίere, ~ Malide en Thessalie, BCfl48 (1924), ο. 351.

υποσ.5.

62. Ager. ό.π.. ο. ]52.
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Cantarellίδ) προτείνει το όνομα του Ασκληπιού σαν πιο πιθανό και μάλιστα

προσδιορίζει το ιερό κοντά στην Ι.Μ. Αντίνιτσας, όπου βρέθηκε ένα

αγαλματίδιο που απεικονίζει την Υγεία
6οι

•

ΤΟ 1910 δημοσιεύτηκε Μ μια επιγραΦή του 40υ αι πΧ., που βρέθηκε

εντοιχισμένη στην εκκλησία του Αγ. Παντελεήμονα, δυτικά της Γούρας.

Στην επιγραφή γίνεται αναφορά σε μια ανώνυμη θεότητα στην οποία μια

πόλη αφιέρωνε ένα ναό. Η περιοχή ανήκε στην επικράτεια της Μελιταί

ας. σύμφωνα με τον Stahlin66
, όποτε η πόλη που θα πρέπει να εννοηθεί δεν

είναι άλλη από αυτήν. Όσον αφορά τη θεότητα στην οποία η πόλη αφιέ

ρωνε το ναό υπάρχουν ερωτηματικά. Αν και δεν έχουν εντοπιστεί μέχρι

στιγμής κάποια αρχιτεκτονικά κατάλοιπα στην συγκεκριμένη θέση, που

να ταυΤίζονται με ναό, εν τούτοις πιθανόν να υπήρχε εκεί ένα αγροτικό

ιερό στο οποίο λατρευόταν κάποια θεότητα που σχετιζεται με τη Φύση, τα

δάση, τα νερά και τα ποτάμια. Θεότητες που συγκεντρώνουν αυτά τα

χαρακτηριστικά ήταν η Αρτεμις, η Δήμητρα και η Λευκοθέα, για τις οποί

ες έχουμε σαφείς αναφορές και από άλλες επιγραφές.

Στη Μελιταία φαίνεται ότι κατά τη Ρωμαϊκή εποχή εκτός των υπολοί

πων λατρειών είχαμε και την προσωπολατρία του Αυτοκράτορα. Ένα

μαρμάρινο βάθρο με αφιερωματική επιγραΦή στον Καρακάλα και τη

μητέρα του Ιουλία Δόμνα6Ί , που βρέθηκε στο μοναστήρι της Αγ. Τριάδας,

γνωστοποιεί τη θεοποίηση του προσώπου του αυτοκράτορα. Παρόμοια

συνήθεια έχουμε στη Λάρισα63 και τη Δημητριάδα69 • Από την ίδια επιγρα

Φή μας γίνεται γνωστό ότι η πόλη έφερε και την ονομασία Σεβαστή, επί

θετο το οποίο είχε παραχωρήσει ο Αύγουστος σε ορισμένες πόλεις που

έχαιραν της εύνοιάς του. Τέτοιες, εκτός από τη Μελιταία ήταν η Υπάτη?ι!,

η Λαμία και η Λάρισα.

Συνοψίζοντας γίνεται φανερό ότι η Μελιταία, πόλη της περίοικης

ΑχαΊ:ας Φθιώτιδας, ακολούθησε σε γενικές γραμμές τις λατρείες που

είχαν καθιερωθεί και στην υπόλοιπη Θεσσαλία. Διαπιστώνεται επΙσης ότι

οι εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλίας άσκησαν καταλυτική

επίδραση και στην πόλη της Μελιταίας. Εκτός από το Ασκληπιείο και το

ιερό της Αρτέμιδος-Εννοδίας, των οποίων η ύπαρξη έχει επιβεβαιωθεί

63. CantareIIi et Aiii, 6.π., σ. 203-206,393.
64. Daux - De la Coste-MesseIiere. 6.π., σ. 348.
65. Α.Μ. Wood\vaτd, Greek lnscriptions frorn Thessa]y, AIIIJals ΟΙArchaeology aιιd

AnIhιvpology3 (1910), σ. 159-160.
66. Stahlin 1967, ό.π., σ. 294.
67. Daux - De la CosIe-Messeliere, 6.π., σ. 367-368
68. Ρακατσάνης- ΤζιαΦόλιας, ό.π., σ. 58.
69.TGIX21136,1138
70. Ν.ν. Sekun<ia, The Kyl10i and E'JJbiotoi ofHypata dιιrίng the lmperia1 Period, ΖΡΕ 118

(1997), σ. 208
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598 Σταυρoγιάvνης Λάμπρος

ανασκαφικά, για τις υπόλοιπες λατρείες έχουμε μόνο ισχυρές ενδείξεις.

Δεν μένει παρά η αρχαιολογική σκαπάνη να επιβεβαιώσει τις ενδείξεις

αυτές.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Σπουδές

1. Πτυχιούχος του τμήματος Ιστορίας, Αρχαιολογίας

και Ιστορίας της Τέχνης του Εθνικού και Καποδιστριακού

Πανεπιστημίου Αθηνών.

Γλώσσες

1. Αγγλικά επtJtέδου LOWER.
Υπολογιστές

1. Κάτοχος ECDL
Επαγγελματική εμπει(t(.α

Ι. Συμμετοχή σε ανασκαΦές του πανεπιστημίου στην Κω κατά το έτος

1999
2. Συμμετοχή σε ανασκαΦές της εφορε(ας Σπηλαιολογία και Παλαιοαν

θρωπολογίας στην Φολέγανδρο και στο Σχιστό Αττικής κατά το έτος 2000.
3. Ωρομίσθιος αρχαιολόγος στην Κ' Ε.Π.Κ.Α. Μυτιλήνης κατά τα έτη

2004 και 2005.
4. Ωρομίσθιος αρχαιολόγος στην ΙΔ' Ε.Π.Κ.Α. Λαμίας από το 2006.

Σuγγ(tαφιχή εμπει(tια

Ι. Πτυχιακή εργασία του πανεπιστημίου Αθηνών με θέμα ~~ΣκύΦoι με

ανάγλυφη διακόσμηση από τις Φερές και την Δωδώνη».

2. Πτυχιακή εργασία του πανεπιστημίου Αθηνών με θέμα « Γυάλινα

χυτά αγγεία της ανατολικής λεκάνης της Μεσογείου από τον 50 μέχρι και

τον 10 αι. Π.Χ».

3. Αρθρογράφος στην εφημερίδα Δρυάδα από το 1995 μέχρι το 2000 στις

στήλες «Δρυάδος περιηγήσεις» και <~H Φύση μέσα από την ελληνική μυθο

λογία»

4. Συμμετοχή στο Ε' Συνέδριο Φθιωτικής Ιστορίας με θέμα «Ιερά και

λατρεl'.ες στην αρχαία Μελιταία» (υπό έκδοση).

5. Συμμετοχή στο Δ' Συνέδριο Αλμυριωτικών Σπουδών «ΑχαιοΦθιωτικά

Δ'» με θέμα « Λατρεία Διός Οθρυίου στη Μελιταία» (υπό έκδοση).

6. Συμμετοχή στο Δ' Αρχαιολογικό Έργο Θεσσαλίας και Στερεάς Eλλά~

δας με θέμα «Νέα δεδομένα για την ρωμαΤκή συνοικία των Φαλάρων» (υπό

έκδοση) σε συνεργασ(α με την αρχαιολόγο κ. Καράντζαλη Ε.

Διεύθυνση: Ανδρου 14 ΤΚ 35100, Λαμία
Τηλ.: 2231032833 , κιν. 6973573225, e-mail: labros26@hοlmaiι.com

Επάγγελμα: Αρχαιολόγος, Ημερ. γέννησης: 1017/1976
Οικογενειακή κατάσταση: Αγαμος
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ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

Μακρής Ιωάννης

Συνταξιούχος δάσκαλο;

τέως σχολικός σύμβουλος Δημοτικής Εκπαίδευσης

θΕΜΑ

.:Η φθαρτή περιουσία ενός τσιφλικά των μέσων του 190" αιώνα
στη Λαμία. Η περίπτωση του Δημητρίου Kεμ~κoυ»

Η
περίπτωση του ιδιοκτήτη του τσιΦλικιού της Μπεκής (σημερινή

ονομασ{α Σταυρ6ς-Λαμίας),του Δημητρίου Κεμπρέκου,παρου

σιάζει ιδιαίτερο ενδιαΦέρον,επειδή, μετά το θάνατο του, έγινε απογραΦή

της περιουσίας του.

Πεθαίνοντας ο Κεμπρέκος στις 19 Νοεμβρίου 1855, ούτε δική του

οικογένεια είχε δημιουργήσει ούτε διαθήκη είχε αΦήσει. Μετά το θάνα

το του εμφανιζόταν αρχικά ως μοναδική κληρονόμος η ψυχοκόρη του

Ελισάβετ Πούλιου-Αγγελή -μετέπειτα σύζυγος Αχιλλέα Τηλεμαχίδη

κόρη της υπηρέτριας του Κεμπρέκου Αθανάσως Πούλιου Αγγελή, που

έμενε μόνιμα στο σπίτι του.

Σύντομα διεκδικούν κληρονομιά 14 συγγενείς του. Οι άλλοι διεκδικη

τές της κληρονομιάς στράφηκαν εναντίον της ψυχοκόρης του Κεμπρέ

κου. Έτσι η περιουσία του Κεμπρέκου κηρύχτηκε «σχολάζουσα» από τον

εισαγγελέα Λαμ(ας και για το λόγο αυτόν ορίστηκαν προσωρινοί κηδε

μόνες. κλειδώθηκαν δωμάτια, συρτάρια, (χρηματο)κιβώτια και αποθή

κες. Στη συνέχεια διατάχθηκε «απογραΦή» της Φθαρτής (κινητής) και

ακίνητης περιουσίας του από συμβολαιογράΦο. με την παρουσία διορι

σμένων μαρτύρων και εκτιμητών.

Έχουμε. λοιπόν. μια λεπτομερή και αξιόπιστη καταγραΦή της κινητής

(Φθαρτής) και ακίνητης περιουσίας ενός τσιΦλικά, του Δημητρίου

Κεμπρέκου, ο οποίος με πολλή μεθοδικότητα και τάξη διατηρούσε ένα

πλούσιο προσωπικό αρχείο, που μάς δίνει πολύ χρήσιμες πληροφορίες για

την εποχή του. Για κάθε στοιχείο μάλιστα της περιουσίας του υπάρχει και

η οικονομική αποτίμηση. βάσει της εκτίμησης των ορισθέντων εκτιμητών.

Έτσι μάς δίνεται η δυνατότητα να γνωρίσουμε τα προσωπικά αντικείμε-

να και την οικοσκευή ενός τσιΦλικά των μέσων του 190υ αιώνα. αλλά και

την αξία αυτής.

Στην εισήγησή μας μάς ενδιαΦέρει -και συμπεριλαμβάνετα~ μόνον η

Φθαρτή περιουσία.

Για την ιστορία αναΦέρουμε ότι η απογραΦή άρχισε στις 23 Νοεμβρί

ου 1855 και έληξε στις 14 Φεβρουαρίου του 1857, με την απογραΦή να

έχει ~αγματoπo.ηθεί κατά το μεγαλύτερο μέροι; τηι;, χωρί; όμωι; να
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έχει ολοΧληρωθεί. Η διακοπή της απσγραΦής ζιιτήθηκε από τους ανα·

γνωρισμένους από τα δικασΏΊΡια οκτώ νόμιμους κληρονόμους του

Κεμπρέκου.

Στη διασωθείσα έκθεση απογραΦήςl -εκτάσεως 140 χει.ρόγραφων

σελίδων- περιλαμβάνονται:

Στοιχεία οικονομικά, ήτοι:

α. Νομίσματα διαΦόρων κρατών που βρέθηκαν στο (χρηματο)κιβώτιό

του (25 διαφορετικά ε(δη) με την ισοτιμία τους σε δραχμές.

Βρέθηκαν νομίσματα (κυρCως τάλληρα, αλλά και λίρες, Φλωριά. ντού

ro.ες. σΦάvτoικες κτλ.) γαλλικά. γερμανικά. ελληνικά. ρωσικά, Αμερικής,

τουρκικά, αυστριακά, ελβετικά, ιαπωνικά, Πάρμας, Μπαρμπαριάς κτλ.

Αναλυτιχά τα νομίσματα με τις ισοτιμίες τους σε δραχμές είναι:

σφάντσικα

τάλληρο γαλλικό

τάλληρο γερμανικό

τάλληρα ελληνικά

τόλλαρο ρωσικό

τάλλαρο Αμερικής

σελίνι α)Ύλικόν

μονόφραΥ.ι.ον

τάλληρο αυστριακό

τάλληρο α)Ύλικό

σολδίον

τάλληρο δίστηλο Αμερικής

τάλληρο δίστηλο γαλλικό παλαιό

τάλληρο δίστηλο ελβετικό

τάλληρο δίστηλο της Πάρμος

τάλληρο δίστηλο τ/ς Μπαρμπαριάς

ντoύmα Ιαπωνίας

Φλωρ( αυστριακό

φλωρί βενέτικο

φλωρί γαλλικό

Φλωρί τουΡΚΙΥ.ό

φλωρί ελληνικό

λίρα στερλίνα

λίρα τουρκική

αργυρούν νόμιομο Μ. Αλεξάνδρου

καθαρός άργυρος ακατέργαστος

0,95 δραχμfς

5,08 δραχμfς

5,78 δραχμfς

5 δραχμfς

4,50 δραχμfς

2,40 δραχμfς

1,30 δραχμfς

1,11 δραχμfς

5,80 δραχμfς

6 δραχμfς

0.05 δραχμfς

45 δραχμfς

5,58 δραχμfς

5,78 δραχμfς

5,58 δραχμfς

5,78 δραχμfς

92 δραχμfς

13,07 δραχμfς

13,24 δραχμfς

22,32 δραχμfς

26 δραχμfς

20 δραχμfς

28,12 δραχμfς

26 δραχμfς

5 δραχμές

300 δραχμfς η οκά

Η συνολική αξ{α των νομισμάτων που βρέθηκαν στο (χρηματο)κιβώ

τιο του Kεμπeέκoυ ανήρχετο στο ποσό Τα/ν 9.830.60 δραχμών. Για να
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Υ{νει ωωλύτως κατανοητή η αγοραστική αξία των χρημ<iτωv αυτών.

αναφέρουμε ότι με το ποσόν αυτό θα μπορούσε κάποιος να αγοράσει

J,000 περίπου στρέμματα χωράφια στη Μπεκή.' (Σύγκριση με συμβόλαιο

αγοράς κτημάτων συμβολαιογράφου Θ. Δυοβουνιώτη με αριθμό

81/6.5.1857. Η απογραΦή έληξε το Φεβρουάριο του 1857).

β. Λογα@ιασμοί εξόΦλησης της αγοράς του τσιΦλικιού, συναλλαγμα·

τικές2, έγγραφα συστάσεως εμπορικών EtaLQLilivJ
, αγοραπωλησίες', τρα

πεζικά γραμμάτια κτλ.

Υ. «Κατάστιχα τη; κάσα;» (βιβλία ταμείου) κατά έτη, εισοδημάτων

και γεwημάτων, «μαγαζολόγια» κτλ. (ΑναΦέρονται μόνον ότι υπήρχαν

κατά την απογραΦή)

2. Επιστολέ; που λάβαινε και αντίγραφα επιστολών που έστελνε.

Βρέθηκαν 349 εm.στoλές προερχόμενες από 44 αποστολείς. με τους

οποίους είχε οικονομικές -κυρίως- δοσοληψίες.

Αλληλογραφούν μαζί του οι:

Α. Σέκερης, Μ. Τοσίτσας,

Αυγερινός Αβέρωφ, Βασίλειος Περραιβός,

Αναστάσιος Κρίτσας, Ανδρέας Φαρδής,

Π. Λοιδωρίκης, Δρόσος Μανσόλας.

Δ. Τριγκέτας, Ι. Κοντολέων,

Ιάκωβος ΘεοΦιλάς, Γ. Δ. Σταματάρας,

Ι. Αγαλλίδης. Π. Λαζαρής.

Ζήσης Σκουμπουρδής, Νικ. Σκουμπρουρδής,

Δ. Σκουμπσυρδής, Κυριάκος Βιτάλης.

Στέφανος Παλαιώβ, Ελένη καβανώζη,

Αθαν. Βοργίλος. Ελένη Ι. Κεμπρέκου,

Στέφανος Κεμπρέκος, Καλή Κρίτσα.

Γεώργιος Δημητρίου, Πούλιος Σωτηριάδης,

Ιωάwης Βότσης και άλλοι.

Αναφέρονται και έγγραφα του Δημάρχου Λαμίας, του Εισαγγελέα,

έγγραφα «αΦορώντα εις την κηδεμονίαν του ιατρού Χρήστου» και ενοι

κιαστήρια.

Σημειωτέον ότι ο Κεμπρέκος ενοικίαζε -εκτός από χωράΦια στη

Μπεκή- νερόμυλους και μαγαζιά στη Λαμία.

3. Ιπποσκευή: Μεγάλης αξίας ήταν η ιπποσκευή. Την παραθέτουμε,

καθώς και την αξία της σύμφωνα με την εκτίμηση των πραγματογνωμό·

νων, γιατί mστεύoυμε ότι έχει και λαογραφική αξία.

ι άμαξα με 4 τροχούς 90 δρχ.
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Μια χασά(;) ίππου τσόχινη με χρυσά τσαβάρια(;)250 δρχ.

Μιαν άλλη χασά ίππου τσόχινη χρυσοκεντημένη350 δρχ.

Περιδέραιον ίJmσυ (ρίχτην) μεταξωτόν με 14 φούντες

και 5 τουκάδια ασημοχρυσωμένα 60 δρχ.

3 ζεύγη κουμπούρια της σέλας 5 δρχ.

1χαρμπί, 2 κουμπουρλούκια ΙΟ δρχ.

5 ζεύγη ζεγκιά ευρωπα'ίκά 15 δρχ.

ι ζεύγος κουμπουρλούκια από βελούδο 25 δρχ.

1ζεύγος κουμπουρλούκια πέτσινα 10 δρχ.

12 καπίστρια. 15 κεφαλαριές, 17 σψίδια

δι' ιππασίαν 56 δρχ.

Μίαν σέλαν αγγλικήν 100 δρχ.

Δύσ σέλας τουρκικάς 40 δρχ.

5 φωτιές - διftφoρα εργαλεία ίmwJν 50 δρχ.

2 χαλινούς ίππου 10 δρχ.

2 ζεύγη ευρωπα'ίκά ζεγκιά 5 δρχ.

2 ζεύγη ζεγκιά τουρκικά 10 δρχ.

2 κεΦαλαριές ίππου 3 δρχ.

2 μπελάνια ίππου 8 δρχ.

4 κσυσκούνια 2 δρχ.

9 λουριά ίππου 12 δρχ.

Ι κεφαλαριά ίππου με 2 λουριά ευρωπα'ίκά 1Ο δρχ.

16 λουριά άσπρα δια τον ίππον 6 δρχ.

3 κσλάνια 1Ο δρχ.

7 κτένια ίππου 5 δρχ.

βούρτσα δια τον ίππον 2 δρχ.

3 μακάτια κόκκινα με μίαν Φούνταν 150 δρχ.

Μόνο η αξ(α της ιπποσκευής (όχι των ίππων) εκτιμήθηκε στις 1.200
δρχ. περίπου, ποσό πολύ σημαντικό για την εποχή εκείνηS.

ΑπσγράΦηκαν και δύο ίπποι: Λευκός αξίας 500 δρχ. στη Λαμία και

μαύρος 10 ετών αξίας 120 δρχ. στη Μπεκή και άλλα ζώα που αναΦέρο

νται στο κεφ. 16.

4. Βιβλιοθήκη: Στοιχεία ΓεωγραΦίας του Γαζή.

4 τόμοι «Ερμής ο Κερδώος»,

1Ι τόμοι της Καινής Διαθήκης του Φραμακίδη

2 βιβλία εισαγωγή ΓεωγραΦίας

12 βιβλία διάφορα

2 γεωγραφικούς χάρτες (Ελλάδος και Ευρώπης)

εικόνα του γψηλάντη

εικόνα μεγάλη

εικόνα μικρή

1 δρχ.

15 δρχ.

50 δρχ.

2 δρχ.

3 δρχ.

30 δρχ.

4 δρχ.

200 δρχ.

30 δρχ.
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Αποδείξεις πληρωμής συνδρομής σε εφημερίδες.

S. Διάφορα είδη6:

κυάλι μεγάλο (60), κυάλι μικρό (20),
4 ψαλΙδια (4), 15 κώδωνες ζώων(20),

2 σίδηρα δια κώδωνες ζώων(5), κώδων (5),
κιβώτιον δι' εργαλεία χρυσοχόων(20), 2 σίδηρα,

8 οΙδηρα γκεμiων(50), 20τατήρες(30),

ρωσικόν αριθμόμετρον(I), θερμόμετρον( 12),
τόπι μεταξωτόν δια κουνουπιέραν(20), κουνουπιέρα(25),

5 πήχεις κροσσοί ;;;, κεμέριον(20),

ούρτσια από τελατήνι(60), σκιάδιον(2), σκιάδιον(2),

3 μαχαίρια δια το μαγειρείον(3), χατζάρα(4),

μαχαίρι δια το λιάνισμα κρέατος(2), σούβλα,

κιούπι μεγάλο(6), 12 κιούπια μικρά(15)

γκ",ύμJ{;) χάλκινο(l2), 9 κοΦΦΙνια lUκρά(9),

10 οκάδες καρφιά(l5), 20φυριά,

3 πανέρια(2), 3 σκαΦΙδια(5),

100 ως έγγιστα τσιγκονέρια(20), φυσερό,

παλούκι σιδηρούν με άλυσσον 15 μποτίλας(6),

δια τον Ι=ν(6), 10 κιλά κριθής(30),

5 κασαγιά, 30 σανίδια κυπαρισσένια(80).

10 βαρέλια οίνου μεγάλα και μικρά(50), 3 δαμιτσάνες(10),

10 οκάδας μαλλlό (10), 2 κάδες(5),

100 οκάδας σίδηρα δια την μεγάλην κάρον μικρόν(5).

θύραν εις Μπεκή( 1.500), 16 μυλόπετρες( 16) '.
κάδην με σιδηρά στεΦάνια(IΟ).

500 πάτερα χονδρά πλησίον του πλυσταριού(I.500).

41 κλειδιά από το σπίτι στη Λαμία και από το υποστατικό στη Μπεκή.

6. Είδη ρουχισμού:

παστεμάλι του λουτρού(5),

4 λινά τραΠΕζομάνδηλα(54),

25 προοώψια(50),

ένα τόπι τσήτι( 12),
8 γιλέκια μεταξωτά(40),

γιλέκο τσόχινο,

ρόμπα της κάμαρης μεταξωτή(30),

ρόμπα της κάμαρης καλοκαιρινή(8).

ρόμπαν της κάμαρης λαχουρένιαν(lΟΟ)

3 παντελώνια από κασμήρι(36).

εσώβρακον φανελένιον,

ζεύγος γάντια(3,80),

αμτερί αλαντσένιο (20),
ζωνάρι πάνινο(5),

τραπεζομάνδιλα βαμβακερά,

6 γελέκια(24),

4 γιλέκα μάλλινα(lΟ),

5 γελέκια καλοκαιρινά(lΟ),

3 βελάδες τοόχινες(l80),

14 παντελώνια λινά(42),

ρόμπα της κάμαρης λινή(20),

παντελώνι τσόχινο( 12),
ταμπάρον(;) τσόχινο(100),

3 μανδύλια μεταξωτά( 12),
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5 κει",μπεριά(;) της πόι",ως(20),

ζεύγος σουρτούκων τσόχινων(80),

10 πήχεις πανΙ διa στρώμιa(l5),

σουρτούκον από κασμήρι(25),

2 παλτά τσόχινα(100), λαιμοδέτην(2),

2 ζεύγη τιράντες(2), κασκέτο (5)
12 υποκάμισα(5), ζακέτα τσόχινη(5),

27 πετσέτες(50), γούνα τσόχινη(200),

γούνα τσόχινη - μουτσουνόγουνα(50),

7, Είδη υποδήσεως:

ζεύγος υποδημάτων κεντητά (20),
ζεύγος σίδηρα δια υποδήματα( 1),

ζεύγος παπούτσια λινά( 10),
ζεύγος παντόΦλες(2),

κιλίμι(5),

χράμια,

8, Σκεπάσματα, στρωσίδια

3 μεντέρια μάλλινα με 12 προσκέφαλα τσόχινα(55),

14 προσκέφαλα λινά(20), 7 μακάτια λινά(25),

2 στρώματα λινά( 10),
πάπλωμιa μεσότριβον(l2),

10 προσκέφαλα μάλλινα(50)

2 προσκέφαλα με πτερά γεμότα(20)

9. Ξυ@ιστικάείδη:
δουαλέτα πολυτελής περιέχουσα ξυράφια, βούρτσες κτλ.(450),
ζεύγος ξυράΦιa με θήκην από δέρμιa (6),
4 ζεύγη ξυράφια μετά δύο ακονίων(32),

δουαλέταν μικράν με παρακολουθήματα(5),

καθρεmάκι(0,5), βούρτσες

10, Έπιπλα:
κομός(25),

σιζαδές μεγάλος(ΙΟΟ)

2 κρεβάτια σιδηρά διπλά(1Ο0),

2 κασέλες παλιtς(4),

κασέλα κάρινη(5),

καναπές κάρινος(20)

2 δουλάπια κεντητά(40),

τράπεζα με κάλυμμιa κηρωτούς(:)(6),

11, Σκεύη:
2 ταψιά(Ι5)

4 τετζερέδες(24)

μεντέρι,

σιζαδές l"κρός(25),

6 κάσες( 10),
3 κασέλες,

6 καθέκλας κάρινας(2),

καναπές,

4 δουλάπια,

δουλάπι του καΦέ,

καζάνι(30),

6 σαμτάνιa(;)(Ι4)
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10 ΠWτέλες(2) 10 σσυmiρες(20)

15 βάζα του γλυκού γυάλινα(l5) 53 πιάτα(12

10 μπστίλιες(IΟ), 20 πστ/ρια(lΟ),

σερβίτσιο του καΦέ(25), σαμοβάρι τσαγιού(20),

σιδηρσύς μύλσς καΦέ(20), σεΦέρ τάσι(l2),

τάσια του καπνού, φούρνος ασβέστου.

ιμβρικολέγενον πήλινον(3), 2 κανάτια πήλινα(3)

κινητήν βρύσιν μπρούτζινην(lΟ) τακίμι του τσαγιού(lO)

2 φαντιέρες(3), Ι 1κουτάλια του γλυκού(6)

5 τσότρας(lΟ), βάζα πήλινα,

μίαν δουζίναν Φιλντισένια μαχαιροπήρουνα(30),

12. Είδη γραφείου:

κοκκάλινος χαρτοκόπτης (Ι),

σφραγίδες (10),
κάδρον του Βασιλέως Όθωνος(2),

χαρτοκόπτες,

διαβήτης (Ι),

2 καλαμάρια(2),

σφραγίδες,

τεμάχια ισπανικού κηρού.,.

13. Όπλα:
ζεύγος πιστόλια γολλιΥ.ιJ(δσυαλέτα)(lIΟ), πυριτσθήκη χάλκινη(l.5).

6 οκάδες πuρίτιδα( 15), (κοίτα και στο 16)
2 πuριτoθήκας δερματίνους(3),

3 τουΦέκια (2 ελληνικά - 1 ευρωπα'ίκό)(200),

14. Εργαλεία:
ψαλίδι δια δένδρα και 2 αρνάρια(3),

σατράτσι και ξυλοΦάγι για ίππους(5),

τανάλιες,

σφυριά του μύλου.

καρπολόγια,

δρεμόνια,

υνιά,

σμtλάρια,

τσεκούρια( Ι Ο),

ψαλιδι δένδρων(3),

15. Είδη καπνίσματος:

μίαν καπνοσακούλαν της πόλεως( Ι),

2 αρίδες (2),
6 κλαδευτήρια(8),

σκεπάρνια,

πριώνι (3),
δικέλια

αρνάρια.

αξάλες,

σκεπαρνιές,

κοσιές,

κασμάς(5),

12 τάσια του καπνού(l5),

16. ΔιάΦορα εργαλεία, σκεύη, προ'ίόντα και ζώα στο υποστατικό της

Mnεκής:

Ο Κεμπρέκος διέμενε σε σπίτι στη Λαμία, όπου βρέθηκαν όλα τα ανω-
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τέρω περιγραΦόμενα έπιπλα, σκεύη κτλ.

Στη Μπεκή υπήρχε το Μπούρτζι που αναφέρεται στα συμβόλαια ως

«Κούλια» ή «υψηλή περιοχή με πύργους J1ρος εmδρoμικήν Φύλαξιν».

Το Μπούρτζι είχε τη μορΦή Κάστρου ή Καστρόσπιτου που ανήκε

στον τσιφλικά.

Τα κύρια χαρακτηριστικά του:

Λιθόκτιστο οχύρωμα σχήματος ορθογωνίου παραλληλογράμμου δια

στάσεων 45 Χ 65 μ. περίπου.

Τείχη πάχους Ι μ. περίπου και ύψους 5,5 έως 6 μ. που περιέκλειαν

έκταση 2,5 έως 3 στρεμμάτων περίπου.

Δύο πυργίσκοι 6-7 μ. διαμέτρου και ύψος 7 έως 8 μ., με πολεμίστρες,

εσωτερική σκάλα και ξύλινα διαζώματα.

Κεντρική πύλη, μια τεράστια καστρόπορτα. η Αυλαή, πλάτους 3,5-4
μ. και ύψους 4,5-5μ.

Δεξιά της πύλης 2 δωμάτια και στη συνέχεια ο ΝΑ πύργος. Δυτικά ένα

δωμάτιο. συνεχόμενος στάβλος 20 πεΡΙ- Μπούρτζι, αναπαράσταση ιπ μακfτα.
που μέτρων μήκους και ο ΝΔ πύρ

γος.

Στο Μπούρτζι έμεναν οι

υπηρέτες, ο εmστάτης, οι

ποιμένες και αρχιποιμέ

νες και φυλάσσονταν

στους αποθηκευτι

κούς του

χώρους τα

γεννήματα,

γεωργικά

εργαλεία,

ζώα κτλ.

Στο δυτι

κό τείχος εφαπτόμενη σ'

αυτόν δίπατη κατοικία μήκους 30 μ. περί

που και στο ανατολικό τείχος αποθήκη 15-20 μ. μήκους.

Εδώ βρέθηκαν και απογράφτηκαν τα ζώα (βόες, πρόβατα, γίδια, το

μαύρο άλογο και μερικά είδη της UD10σκευής (ο λευκός ΙΠπος στη Λαμία)

και μέσα στο Μπούρτζι (αποθήκες. σπίτια κτλ.) τα αναγραφόμενα στη

συνέχεια είδη:

Προϊόντα:

Στην ανατολική αποθήκη βρέθηκαν:

σίτος 564 και Υ.! κοιλάll • προς 8,80 δρχ το κοιλόν, ήτοι 17.341 κιλά προς

0,286 δρχ το κιλό, συνολικής αξίας 4.967.60 δρχ.

Στη δυτική αποθήκη βρέθηκαν:

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:42:54 EEST - 54.226.8.97



Η ΦΟαρτή περωυσία ενός tσιΦλικύ των μt:σων του 190υ αιώνα σπ] Λαμία>' 607

σίτο; 3.074 και ~ κοιλά σίτου προς Ι Ι δρχ. το κοιλόν, ήτοι 94.448.64
κιλά προς 0,358 δρχ. το κιλό, ουνολικής αξΙας 33.819,50 δ@χ.

α@αβόσιτο; 740 κοιλά προς 3,60 δρχ. το κοιλόν, ήτοι 22.732.8 κιλά

προς 0,12 δρχ. το κιλό, ουνολικής αξΙας' 2,664 δ@χ,

και σησάμι(4).

Παρατήρηση των εκτιμητών: «ο σίτος εν τη ανατολική αποθήκη

ευρέθη όλος βεβλαμμένος (α.α. γι' αυτ6 και η αξία του κατά κιλ6 υπολει

πόταν αυτής του αίτου της δυτικής αποθήκης) και είναι ανάγκη να εκποι

ηθεί το ταχύτερον. Αλλά και ο εν τη δυτική αποθήκη υπόκειται εις Φθο

ράν και επομένως πρέπει να εκποιηθεί προς αποφυγήν πάσης βλάβης».

Στην ίδια αποθήκη βρέθηκαν:

μηχανή δια το καθάρισμα του σίτουΟΟΟ),

μπλούχος δια την καλλιέργειαν γαιών με όλα τα απαρτίζοντα(80),

5 1Πυάρια ξύλινα και 7 καρπολόγια(8),

μLα μεγάλη και διπλή θύρα εκ σανίδων κατασκευασμένη δια την μεγά

λην θύραν της περιοχής της οικίας του χωρίου(εννοεί την κατοικία του

τσιφλικά μέσα στο Μπούρτζι)(IΟΟ),

2 βεδούρια (2),
6 καρδάρια (6)

Στον αχυ@ώναβρέθηκαν «9 α@οτήρεςβόε;)ΙοIΟ(4 ζευγάρια κι ένας εφε-

δρικός), ο μαύρος ίππο; και ένα αμάξι με 4 τροχούς (20).
Οι βόες περιγράφονται ως εξής:

Ι μελισσός ετών 8 μονόΦθαλμος (120),
Ι μελισσός ετών 8 (150).
Ι μουρτζούνης ετών 8 (150),
Ι ξανθός ετών 6 (150),
Ι μαυρομάτης ετών ΙΟ (50),
Ι γα'(τανός ετών 14 (40),
Ι τριγωνος ετών 14 (40),
Ι γαιτανός ετών 14 (50),
Ι μελισσός ετών 20 (30).

Στο «συνεχόμενον μαγει@είον)lo βρέθηκαν:

2 βαρέλια του ύδατος (6).
2 ταψιά, 3 τεντζερέδες μικρούς. Ι μεγάλον, Ι κινητόν δουλάπι, Ι τσε

κούρι, Ι ταβάν και Ι καζάνι με το καπάκι του (90 όλα μαζί).

2 σουφράδες, 2 σκαΦίδια. Ι κάδδη", 2 κόσκινα, 2 καζούδια;.

Ι μεγάλο δρεμώνι, και Ι μικρόν (16 όλα μαζΟ,

Στο «συνεχόμενον με το μαγειρείον δωμάτιον» βρέθηκαν:
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2 αμπάρια κινητά ξύλινα (20),
«Εντός της οικίας του χωρίου εύρομεν»:

3 κάδδας μεγάλας και4 μικράς (50),
2 τουμπέκια του γάλακτος (10),
2 στατήρας (40),
1κιούm των 20 οκάδων και 4 άλλα μικρά (7),
5 μποτίλιες μεγάλες και 4 μικρές, ι σουπιέρα, 34 πιάτα τραπέζης και 2

πανέρια (23),
3 μεγάλας αρίδας, 1στενοσκέπαρνον, ι κώδωνα του ίππου, 3 βαρέλια

μικρά του οίνου και

3 μικράς αρίδας (15),
1 όπλον νταλιάνι με 4 Φόλας αργυράς και 5 παΦύλια αργυρά (40),
Ι τρσμπόνι (20),
1 σκεπάρνι. 2 σμιλάρια και 1 πριώνι (3),
4 πτυάρια σιδηρά, Ι τζαm(τσαπί.).4 δικέλια, ] βαργιάν,2 σκεπαρνιές,

4 κρικέλας μεγάλας του ζυγού.

2 κοσσια(ς του χόρτου και 2 δρέπανα (20),
Ι σερβίτσΙΟΥ toatou, 1 σαμτάνι. 20 ποτήρια ύδατος. 6 του ρακιού, 1

πιπερολόγον με 2 μποτίλιας,

6 φελτσάνια του καΦέ με τα mάτα των, ι κλειδωνιά, 1 κουτάλαν της

μανέστρας, ι στραγκιστήρι,

2 βαντιέρας και 1καφΦέμπρικον του γάλακτος (20),
1 δουλάπι κινητόν (20),
3 τραπέζια (15),
1 καναπέν μεγάλον (20),
12 προσκέφαλα μεγάλα και μικρά γεμάτα με μαλλιά (30),
] βούρτσι πέτσινον (12),
1 τένταν μάλλινον (5),
6 καθέκλας (6),
ΙΟ πάτερα μεγάλα και 25 μικρά (32),
5 άροτρα με τους ζυγούς των, 5 υνία και 4 αξάλας (50).

Ποίμνιον από 355 πρόβατα και 9 «αιγίδια» (γίδια), όλα με την κατά

κεφαλήν αξία τους.

Κριάρια: 43 (6 κισέμια. ]2 μιλιάρια. 25 πρόβατα βαρβάτα) Αξία

καθενός 8 δρχ.

Προβατίνες: 21] (180 με αρνιά και 3] ετοιμόγεννες) Αξία καθε~

μιάς 7 δρχ.

Ζυγούρια: ΙΟ 1 Αξία καθενός 4 δρχ.

rίδια: 9 (5 αίγες. ] τραγί, 2 βετούλια) Αξια καθενός 3 δρχ

ΑναΦέρονται και δύο αρχιποιμένες: Νικόλαος Ζιώγας και Ιωάννης

Γαλάνης.
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Σε ερώτηση οι αρχιποιμένεςαπάντησαν-και ο επιστάτηςεπιβεβαίωσε

ότι' Αρχικάτο κοπάδιείχε 389 ζώα. Από τα 25 που έλειπαν μερικά ψόφη

σαν. μερικά «εσφάγησαν και διενεμήθησαν εις τους χωρικούς, όταν εγέ

νετο το μνημόσυνον του Δημ. Κεμπρέκου και τινα εχρησίμευσαν προς

τροφήν των υπηρετών και λοιπών».

17. Κιβώτιο τιμαλφών, που περιείχε κοσμήματα μεγάλης αξίας και

βρισκόταν προς Φύλαξιν στα χέρια του Αυγερινού Αβέρωφ στη Χαλκίδα

για άγνωστο σε μας λόγο.
ΤΟ περιεχόμενο του κιβωτίου ήταν φαίνεται γνωστό στη υψηλή λαμιώ

τικη κοινωνω ή m-θανολογείτο ότι περιείχε κοσμήματα αξίας ανάλογης

της οικονομικής εm-Φάνειας του κατόχου του. Την αξία του περιεχομένου

του κιβωτίου τη συνάγουμε από τις πράξεις αγοραπωλησιών των μερι

διων των κληρονόμων.

Το χορό των αγοραπωλησιών άνοιξε η κυρία δημάρχου, η Φωτεινή

Κυριακού-Τασσίκα. Αγόρασε τα 4/8 του κιβωτίου αντί 2.600 δρχl2. Επο

μένως η αξία των περιεχομένων «τιμαλΦών» του κιβωτίου υπολογιζεται

σε 5.200 δρχ., όσο στοίχιζε η αγορά 500 περίπου στρεμμάτων γης στη

Μπεκή.

Αλλα 2/8 κατείχε ο Αχιλλέας Τηλεμαχίδηςκαι τα υπόλοιπα 2/8 ο Αθα

νάσιος Σα·ίτόπουλος.Δεν ανακαλύψαμε,αν και αυτοί πούλησαν τα μερί

διά τους στην Τασσίκα -το πιθανότερο- ή τελικά μοί.ρασαν μεταξύ τους

τα τιμαλΦή οι τρεις συγκάτοχοιτου κιβωτίου.

19. ΑναΦέρονται και ετήσια ενοίκια]):

Από χειμερινό λιβάδι Μπ.εκής

Από δύο νερόμυλους στη Λαμία

Από ένα καφενείο στις ΕΦτά Βρύσες

Από ένα παπουτσάδικο

3.000 δραχ

1.600 δραχ.

300 δραχ.

210 δραχ.

Αυτή ήταν η «Φθαρτή» περιουσία του τσιΦλικά της Μπεκής Δημητρί

ου Κεμπρέκου, ο οποίος αγόρασε το τσιΦλίκι του από τον Τούρκο τσι

Φλικά lζέτ μπέη το 1833 αντί του ποσού των 96.000 γροσίων. Διαχειρί

στηκε το τσιΦλίκι μέχρι το Νοέμβριο του 1855 που πέθανε.

Η απογραΦή διεκόπη -για το λόγο που προαναΦέραμε- αΦού κατε

γράφη το μεγαλύτερο μέρος της περιουσίας του. Θεωρώ ότι μας δίνει

πολύ σημαντικά, λαογραφικά κυρίως, στοιχεία.

Αξίζει να εm-σημανθεί ο πλούτος, τον οποίο συγκέντρωνε ένας τσιΦλι

κάς, μέσα στη γενική φτώχεια των δύστυχων κολίγων.
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Υποσημειώσεις:

Ι. Γ.Α.κ., ΑρχεΙα Νομού Φθιώτιδας, η υπ' αριθμ, 7365//857 συμβωολογραφική

πράξη του συμβολαωγράφουΑλεξ. Χατζίσκου.

2. Γ.Α.Κ. - Αρχεία Ν.ΦθΙδος, 6,π., 57511838. Συναλλαγματική 150 βασιλικώ'V φλω

ρίων «προς 2ωϊτσαν σύζυγον /ωαν. Γκόγκα, Κραϊόβα, /5-4-1838»
3. Γ.Α.Κ, - Αρχε{α Ν,Φθ/δος. ΣυμβΙφος Αλεξ, Χατζίσκος, 7365/1857, έγγραφοτου

1833 περί εμπορικής εταιρείας μεταξύ Bιτάλη-Παλαιώβ-KεμJr(}έκoυ-Kρίτσα,

4, Γ,Α,Κ, - Αρχεία Ν.Φθ/δος. ΣυμβΙφος Βασ, Περραιβός, 66511839, « ... ότιμένωοιν

χρεώσταιεις τον Δημ. Κεμπρέκον,έμπορον, και συντροΦΙαναυτού δρχ. /972 από Jιώλη

σιν 17 ημιόνων.,.»

5. Για να μπορε{ να αΥτιληφθείκανεΙς την αξία της δραχμής εκείvηςτης εποχής, m:ιρα

θέτουμε τα εξής συγκριτικά στοιχεία: Με 800 δρχ. Μπορούσε να αγοράσεικάποιος 50
περΙΠΟυστρέμματακαλλιεργήσιμηςγης στο Σταυρό. Με 500 δρχ. μ.;τορούσενα αγοράσει

Ι 400 κιλά σιτάρι ή 80 περΙΠΟυπeόβατα

6. Μέσα σε παρένθεση η αξία τους σε δραχμές. KάJwιων ειδών πιθανολογώ ή δε γνω

ρίζω παντελώς τη χρήση και τα κατατάσοω προφανώς σε λάθος κατηγορίες.

7. Εiχε και νερόμυλο δικό του στη Λαμία.

8. 1 κοιλ6= 24 οκάδες=30.72 κιλά. Αφαιρέθηκανσυνολικά24 Ι κοιλά Υί 7.400 κιλά

για σπ6ρο,του είχαν σπείeει διάφοροικαλλιεργητές. για τροφή του επιστάτηκαι των υπη

ρετών και για πληρωμή των καταμετρητώνκαι των εργατών «δια σύναξιν. κοπάνισμα,

μεταφοράνκτλ .....
9. Η ποσότητα των γεννημάτων είναι πολύ μεγάλη. 134 τον. οιτάρι και καλαμπ6κι

αξίας 41.000 δρχ.!

10. Ο Κεμπρέκος εΙχε 4 κολίγους ,"ωυ τους νοίκιαζε χωράφια «μισακά», δηλαδή 50%
{παιρνεο τοιφλικάς, αφού τουςπαραχωρούσεένα ζευγάριβόδια για καλλιέργειακαι το

σπόρο. Νοίκιαζεκαι" τριτάρικα».δηλαδήο τσιφλικάςέπαιρνε το ένα τρίτο. αλλά οκολΙ::

γας καλλιεργούσεμε δικά του ζώα,

11. Διατηρείται η γραΦή του πρωτοτύπου σε όλα τα αναγραφόμενα είδη, Το ερωτη

ματικό δίπλα στα αναγραφόμενα είδη δηλώνει αβεβαιότητα ως προς την ορθότητα. λόγω

δυσαναγνωσίας,

12. Γ.Α.Κ. - Aρχεlα Ν.ΦθΙδος, Αλεξ. Xατζlσκoς 7862 και 786611857,
13. Γ,Α.Κ. - Αρχεία Ν.Φθlδος, Aλεξ.xατζlσκoς 6614 και 682211856. Κ.Οικονομί

δης, 2440/1840, ό.π. /62811840. ό.π, 186611840
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Aρ~θ. 7365 συμβολαΙΟΥραφική πράξη Αλεξ. Χατζίσκου. «Ημείς ο συμβο

λαΙΟΥράΦος Λαμίας και κάτοικος της ιδίας πόλης Αλiξανδρος XατσWκoς ... δι

ης μας αναyytλλη την αποβίωοιν του ενταύθα κατoικoύvτoς Δημητρωυ

Kεμπρlκoυ και μας παραyytλλει να ενεΡΥήσωμεν απΟΥραΦήν της κινητής

αυτού περwυοίας...,.
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.,.

..

και α.ίτ6σπασμα της 91ης σελίδας: «, ..Μετά την απΟΥραΦήν τούτων μετΙ·

βημεν όλοι ομού εις ro πΙριξ του χωρtoυ Μπtκloυ πο[μΥtOν των (l.,"loOavdvrwv
και απαριθμήσαντες παρουοΙα των αρχιποιμΙνων Νικολάου ΖιώΥα και Ιωdν·

νου Γαλάνη τα διάφορα ζώα, εύρομεν τεσσαράκοντα TQla κριάρια. εξ ων εξ

κεσΙμια. δώδεκα μιλιά{)ια και είκοσι πiντε πρόβατα po.ePdra. εκτιμηθlvτα όλα

δια δραχμάς τριαχοσ{ας ιεοοαρόκοντα τέσσαρας ιψιθ. 344. Διαχοο{ας tvdcxa
προβαrlνας, εκτιμηθεloαςδια δραχμάς χιλίας τετραχοο{αςεβδομήκοντα επτά

(ψιθ. 1.477...•
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ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Ο Ιωάννης Ευαγ. Μακρής γεwήθηκε στο Σταυρό Φθιώτιδας το

1939. Αποφοίτησε από την Παιδαγωγική Ακαδημία Λαμίας το 1959,
πήρε ιrruXίo διετούς μετεκπαίδευσης με άριστα από το Μαράσλειο

Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης το 1975 και διετούς μετεκπαί

δευσης επίσης με άριστα από το Πανεmστήμιo της Φραγκφούρτης

Δυτικής Γερμανίας το 1979.
Ym]ptτηoe ως δάσκαλος σε σχολεία της Ευρυτανίας, Βοιωτίας,

Φθιώτιδας και Δυτικής Γερμανίας και επί εννέα χρόνια ως Σχολικός

Σύμβουλος Δημοτικής Εκπαίδευσης Ι ης Περιφέρειας Φθιώτιδας.

Είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Πνευματικού Κέντρου Σταυρού,

γραμματέας και μέλος της Οργανωτικής Εmτροπής των πέντε Συνεδρίων Φθιωτικής

Ιστορίας,πρόεδρος και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Πολιτιστικού Συλλόγου

Σταυρού και μέλος του Συλλόγου Φθιωτών Συγγραφέων και ΛοΥοτε;ινών Φθιώτιδας.

Συνέγραψε το βιβλίο «ΣΤΑΥΡΟΣ (ΜΠΕΚΗ) ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ - Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ»,

είναι υπεύθυνος σύνταξης του περιοδικού «Σταυρο-δρόμι» και των πρακτικών των τεσ

σάρων τόμων των συνεδρίων Φθιωτικής Ιστορίας και εκδότης-διευθυντής της εφημερί

δας i(H φωνή του Σταυρού».

Εισηγήθηκε και ανέλαβε την υλοποίηση της ιδέας της διεξαγωγής των Συνεδρίων

ΦθιωτικήςΙστορίαςκαι τ/ς έκδοσηςτου περιοδικού«Σταυρο-δρόμι».Συμμετείχεεπίσης

και ως εισηγητήςστο Ι ο και 40 Συνέδριο Φθιωτικής Ιστορίας.
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ΕIΣΗrHΤΗΣ

Κουτσουλέλος Δημήτ@ιος

Επίτιμος Επόπτης Δημοτικής Εκπαιδεύσεως

θΕΜΑ

.cΣτη μεθοριακή Φθιώτιδα. Εικόνες ζωής (1832 -1881).
Μνήμες χαι στοχασμοί;ο,

ΕΠΑΝΩ ΣΤΗΝ ΟθΡΗ

Ο αέρας δρόσισε. Ο ήλιος βυθίζεται μεσ' τον πυρπολούμενο ουρανό.

Το ζώο δεν φοβάται τα νταβάνια, ούτε τα ζουζούνια.

Στις πλαγιές της Όθρης, η σκιά είναι μακρύτερη. Μείνε,

μείνε μαζί μου, καλέ μου ξένε. που ο' έστειλαν οι Θεοί.

***
Ενώ θα πίνεις ένα αχνιστό γάλα. τα μάτια σου θα θαυμάζουν

απ' το κατώφλιτης φτωχικής μου καλύβας,

τη γόνιμη Θεσσαλ(ακαι τα δοξασμέναβουνά,

απ' τις κορΦές του Ολύμπου.έως τον χιονισμένοΤυμφρηστό.

***
Για δες τη θάλασσα,την Εύβοια και το μουντό Καλλιδρομο,

κοκκινωπόστο ηλιοβασίλεμα,και την Οίτη, απ' όπου ο Ηρακλής

έφτιασε τη μοναδικήτου πυρά, και το μεγαλειώδεςθυσιαστήριτου.

***
Και κατ' εκεί, μέσ' απ' τη λαμπερή καταχνιά,τον Παρνασσό,

όπου το βράδυ, κατάκοποςαπό μιαν αιώνια πτήση,

επικάθεταιο Πήγασος,και απ' όπου φεύγειτην αυγή.

(ΓdλλοςποιητήςJose Mariade Heredia
ΜετάΦραση Γ. Α. Πλατή)

Α'

Χρήσιμη εΙναι μια αναδρομή στα περασμένα. Χρονολογίες, πρόσωπα

και γεγονότα αναβιώνουν σε παλλόμενες παραστάσεις και περιμένουν,

σαν τα ξερά κλωνάρια του βασιλικού, κάποιος να τ' αγγ(ξει, για να

δώσουν το παλιό μύρο τους. Παρέχει τη δυνατότητα για την απαραίτητη

σύγκριση με το παρόν, την εκτίμηση του πολύτιμου αγαθού της ελευθε

ρ(ας και την αισιόδοξη ενατένιση του μέλλοντος.

Συμπληρώνονται εΦέτος 175 χρόνια απ' τη δημιουργια του πρώτου

ελεύθερου Ελληνικού Κράτους και 126 απ' την απελευθέρωση της Θεσ
σαλίας.

Η παρούσα εισήγηση, στηριζόμενη σε ιστορικές γραπτές πηγές και σε,

απόλυτα, εξακριβωμένη προφορική τοmκή παράδοση, επιχειρεί να περι-
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616 Κουτσολέλος Δημήτριος

γράψει μερικές απ' τις πολλές εικόνες της ζωής και της δράσεως της

περιοχής, με προσδιοριστικό άξονα τα πρώτα ελληνοτουρκικά σύνορα

(1832 - 1881),
β'

ΕΥλάρδιος εΙναι ο χαιρετισμός μας στην ιστορική Φθιώτιδα. Η Λαμία,

πρωτεύουσα και καρδιά της Ρούμελης, χτισμένη επάνω σε μαγευτικούς

λόφους, ανάμεσα στ' αγέρωχα βουνά της Όθρης και της Οίτης, με το

θρυλικό κάστρο της ψηλά, κορώνα και στολίδι, με το γόνιμο κάμπο μπρο

στά της. που διασχίζει το δοξασμένο ποτάμι. ο Σπερχειός. με την προ

στασία του AχιJJ..έα, του Λεωνίδα, του ΝικηΦ6ρου Ουρανού και του

Διάκου, 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!

Απολησμονημένη, μέσα στα βάθη των αιώνων, με τους αρχαίους

ανθρώπους, με τα βαθύρριζα και πολύκλαδα δέντρα και τα πυκνά

συνταρακτικά ιστορικά γεγονότα. πλημμυρισμένη από στεναγμούς και

αγωνίες και καταπληγωμένη από βάρβαρους λαούς, που πάτησαν την

ιερή γη της, με την προνομιούχο θέση της, μετερίζι αγώνων και θυσιών

της Ελληνικής Φυλής. στάθηκε, στη διαδρομή των αιώνων, το χρυσό

κλειδί της Κεντρικής και Βόρειας Ελλάδας, με τη σπουδαία στρατηγική

σημασία των στενών των Θερμοπυλών.

Μέσα στα επανωτά κύματα των, κατά καιρούς. κατακτητών: Περσών,

Ρωμαίων. Σλαύων. Καταλάνων, Τούρκων και Γερμανών, αγωνίζεται να

κρατήσει αμόλυντη την ελληνική ψυχή της. Η ηρωική καρτερία. η αδιά

κοπη αντίσταση, το εσωτερικό αναφτέρωμα καιη συνεκτική δύναμη του

πληθυσμού, αιώνες ολόκληρους. δείχνουν το μεγαλείο και την ανωτερό

τητα της ελληνικής ψυχής. Η ζωή της είναι γεμάτη από αδιάκοπους,

σκληρούς και αιματηρούς αγώνες, που Φέρνουν στην επΙΦάνεια συΥΛλο

νιστικούς μάρτυρες και ήρωες.

Οι Θερμοπύλες (480 πΧ), ο Σπερχειός (995 μΧ), η Αλαμάνα (1821)
και ο Γοργοπόταμος (1942) μας ιστορούν τρόπαια θριάμβου και κεΦά

λαια ανθρωm.άς. Το δίδαγμά τους μας μεταμορΦώνει και νιώθουμε πιο

έντονη την παρουσία μας σ' αυτόν τον κόσμο. Μια αποθέωση και μια

αθάνατη μνήμη. Ο λόγος, που γίνεται πράξη.

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 έναν γενναίο και

περήφανο λαό, για να διαφυλάξει αμόλυντα τα πατρογονικά χώματά του.

r
Με τη χάραξη της μεθοριακής γραμμής Αμβρακικού - Παγασητικού.

που περνούσε απ' τις κορυφογραμμές της Όθρης, η Λαμία έζησε όλα τα
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συνταρακτικά γεγονότα της εποχής. Για 49 ολόκληρα χρόνια, υπήρξε το

κέντρο διπλωματικών και κοινωνικών εξελίξεων και βοήθησε σημαντικά

στην πραγματοποίηση των εθνικών στόχων. Λειτουργούσε εδώ Τουρκικό

Προξενείο.

Βρισκόμαστε στο έτος Ι 832. Ο πρώτος Κυβερνήτης Ιωάννης Καποδί·

στριας είχε Φθάσει στο Ναύπλιο, στις 12 Ιανουαρίου 1828, αναλαμβάνο
ντας το δύσκολο έργο της ανοικοδομήσεως της καταστραμμένης χώρας.

Στις 14 Απριλίου 1828, διόρισε το Δημήτριο Υψηλάντη Αρχιστράτηγο της

Ανατολικής Ελλάδας.

Η Φθιώτιδα, όπως όλες οι περιοχές, που είχαν απελευθερωθεί, ανα

δυόταν μέσ' από μια θάλασσα αιμάτων και στεναγμών, πόνων και

δακρύων, θλίψεων και δοκιμασιών μιας μακρόχρονης και πικρής δουλεί

ας. Μόλις έχουν περάσει έντεκα χρόνια απ' την υπέρτατη θυσία του λιο

νταρόψυχου Ρουμελιώτη ήρωα, νέου Διγενή και ημίθεου, Αθανασίου

Διάκου, στο δαφνοσπαρμένο τόπο της Αλαμάνας, σύμβολο του χρέους

και της θυσίας, άριστο δίδαγμα για τις ελληνικές γενιές, στη διαδρομή

των αιώνων. Η ψυχή των Φθιωτών είναι ακόμη ματωμένη. Δεν έχει απο

μείνει τίποτα όρθιο, εκτός απ' τις στήλες του καπνού, επάνω απ' τα ολο

καυτώματα και τ' απσκαιδια. Έμειναν κλεισμένοι, μέσα στο γκρεμισμένο

και άπαρτο κάστρο της καρδιάς τους. Επάνω απ' 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 γκρε

μισμένα καλύβια τους. Έπρεπε τα ερείπια ν' ανοικοδομηθούν και τα

πένθη να καλυΦθούν με τις δάφνες της νίκης. Έπρεπε όλοι οι Έλληνες

να βεβαιώσουν, με το μόχθο τους, όλη την ιερότητα του ανθρώπου, που

φρουρεί τη θεοδοσμένη ελευθερία του.

Οι Φθιώτες και, ιδιαίτερα, οι κάτοικοι των μεθοριακών χωριών, γεωρ

γοί και κτηνοτρόΦοι, πονεμένοι και κατατρεγμένοι, τίΜWΙ και γενναίοι,

σεμνοί αγωνιστές της ζωής και γνήσιοι άνθρωποι, δέθηκαν με τη φτωχή

γη τους, βλέποντας επάνω τον απέραντο ουρανό και αντικρίζοντας, πέρα

μακριά, τις κορυΦές του πανύψηλου Βελουχιού και της αγέρωχης Οίτης

και κάτω τον όμορφο κάμπο του Σπερχειού. Σαλαγώντας κοπάδια στα

βουνά ή παρακινώντας βόδια στην άγονη γη, γέμισαν τους αέρηδες σφυ

ρίγματα και τραγούδια σ' όλες τις εθνικές εξορμήσεις τους. Πανηγυριώ

τες λαμπροστολισμένοι και λεροφορεμένοι αγωνιστές στα βάσανα και

στις δοκιμασίες της ζωής, αντάριασαν τον τόπο, με κλέφτικα τραγούδια

και τσάμικους χορούς, με κατάρες δίκαιες και mκρά μοιρολόγια. Οι πρό

γονοί μας, ιδανικοί και :rτερήΦανoι, εκράτησαν σταθερά τη δάδα της τρα

γικής πορείας τους, μέσα στο χρόνο. Η ψυχή τους, πλημμυρισμένη απ' το

θείο κρασί της πίστεως και αδιάφορη στις δοκιμασίες, έμεινε αδούλωτη
και ολοΦώτεινη.

Υποχρεωμένοι να ζουν στα σύνορα, κοντά στους φρουρούς της
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Πατρίδας μας, σε περfoδο των δεινών της ληοτοκρατίας. πρόσφεραν

πολύτιμες υπηρεσίες, σε πολλά επίκαιρα σημεία της μεθοριακής γραμμής

και πονούσαν για τους σκλαβωμένους αδελφούς τους του Δομοκού. της

Θεσσαλίας. της Ηπείρου και της Μακεδονίας. που καταδικάστηκαν.

σύμφωνα με τη συνθήκη, να συνεχίσουν τη ζωή της δουλείας, έτοιμοι για

νέες εθνικές εξορμήσεις.

Δ'

'γστερ' από πολλές περιπλοκές. διασκέψεις και σκληρές Φάσεις πέντε

χρόνων για την οριστική χάραξη των ελληνικών συνόρων, εξ' αιτίας της

αρνήσεως των Τούρκων να δεχθούν την ίδρυση του νέου Ελληνικού

Κράτους και χάρη στη δραστήρια παρέμβαση του Άγγλου πρεσβευτή

Κάννιγκ, συγκροτήθηκε εmτροπή, αποτελούμενη από αξιωματικούς των

Μεγάλων Δυνάμεων: Ρωσίας Σκαλόν. Αγγλίας Μπαίκερ. Γαλλίας Μ:παρ

τσλεμί και εκπροσώπους της Ελλάδας Γιαννάκη Στάικο και Τουρκ(ας

XoVOEiv.
Στις 27 Ιουνίου (π.ημ.) 1832, οι συμμαχικές Δυνάμεις υπέγραψαν στην

Κωνσταντινούπολη το οριστικό πρωτόκολλο της οροθετικής γραμμής,

που όριζε:

«Το άκρον σημείον της διαχωρίσεως των δύο επικρατειών θέλει προσ

διορισθεί εις τας εκβολάς του, παρά το χωρίον Γρανίτζα, ρέοντος ποτα

μ{ου. Το όριον θέλει ανατρέχει. μετά του ποταμίου τούτου, μέχρι των

πηγών αυτού και ακολουθήσει, έπειτα, την σειράν του όρους Όθρυος,

αφιεμένης εις την Ελλάδα της διόδου του Χλωμού, χωρίς να υπερβαίνη

την ράχην της σειράς ταύτης. Εκείθεν, θέλει ακολουθήσει προς δυσμάς

την ράχην της αυτής σειράς, καθ' όλην αυτής την έκτασιν, ιδiως έως το

Βαριμπ6πι, δια να φθάση ούτως εις την κορυΦήν του Τυμφρηστού

(Βελούχι), εξ ου διακλαδούνται αι τρεις μεγάλαι σειραί των ορέων του

τόπου τούτου.

Εκ της κορυΦής ταύτης, η γραμμή θέλει εκτείνεται, όσον ένεστι, συμ

Φώνως με τας φυσικάς του τόπου εξοχάς, αναμέσον της κοιλάδος του

Αχελώου, έως του κόλπου της Αρτης και λήξει μεταξύ Κοπραίνης και

Μενιδίου, εις τρόπον ώστε, εν πdση περιπτώσει, η γέφυρα της Τατάρνας

και η δίοδος του πύργου του Μακρυνόρους θέλουσι περιλαμβάνεσθαι

εντός των ορίων της Ελλάδος, η δε γέφυρα του Κόρακος (Κοράκου) και

αι αλυκαί Κοπραίνης θέλουσι με{νει εις την Οθωμανικήν Πύλην».

Η επαρχία Φθιώτιδας εκινδύνεψε να μείνει έξω απ' τα σύνορα του

νέου Κράτους. Σημαντική ήταν η συμβολή του Κυβερνήτη Ιωάννη Καπο

δίστρια. της Γερουσίας και του Γ. Αινιάν. Η Τουρκία, εισπράττοντας

σαράντα εκατομμύρια γρόσια, παραχώρησε τη Λαμία, που απελευθερώ

θηκε στις 28 Μαρτίου 1833.
Στη νέα οροθετική γραμμή εγκαταστάθηκαν οι παρακάτω τριάντα
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ένας Σταθμοί, απ' τους οποίους οι είκοσι ήταν στα όρια της επαρχίας

Φθιώτιδας. οι επτά της επαρχίας Ευρυτανίας και οι υπόλοιποι τέσσερις

της επαρχίας Βάλτου και Ξηρομέρου (4 Σταθμοί, 18 Στρατώνες και 9
Καλύβες):

Ι. Σταθμός Στομίου

2. » Σούρπης

3. » Κλινοβού

4. » Αγίου Ιωάwου

5. Στρατώνας Δριστύλων

6. » Σιάββα βρύαη

7. » μέσα στη Μονή Αντίνιτσας

8. » Λερβέν Φούρκας

9. » χωριού Φούρκας

10.» Δερβέν Καρυάς

11.» Κουρνόβου

12.» Μοχλούκας

13.» Δραμπάλας

14.» Γιαwιτζούς

15.» Φτελιάς ή Ροβολιαρίου

16.» και ΛοιμοκαθαρτήριοΜολόχας

17.» Ιτάμου (κοντά στο χωριό Μούχα)

18.» Καρίτσας

19.» Κομποτάκη

20.» και ΛοιμοκαθαρτήριοΑννινου

21.» και γγειονομικόςΣταθμός Μενιδίου

22.» Ακτίου (Πούντας)

23. Καλύβα Λάπατα

24.» Ζαχαράκη βρύση

25.» Τριών συνόρων

26.» Τζουρνάτα

27.» Πλατανιά (κοντά στο χωριό Χαρίγκοβο)

28.» Ρούσουλη(ανάλογα με τις ανάγκες)

29.» Μπομπόκα(ανάλογα με τις ανάγκες)

30.» Λούτζα (ανάλογα με τις ανάγκες)

31.» Αρκουδοπούρνι(ανάλογα με τις ανάγκες)

Σε κάθε φυλάκιοτης κορυφογραμμήςήταν 15 - 20 άντρες. Κάθε μήνα,

γινόταν αντικατάσταση. Έδρα του Τάγματος ήταν η Υπάτη. Μερικοί

Αξιωματικοί και στρατιώτες, που υπηρέτησαν τότε στην περιοχή αυτή,

παντρεύτηκαν και έμειναν μόνιμα εκεΙ Με τα ονόματά τους, διατηρήθη

καν. μέχρι σήμερα, συγκεκριμένες τοποθεσίες. Συμπλοκές γίνονταν, πολ

λές φορές, με τα Τουρκικά φυλάκια, στις περιπόλους και στις ενέδρες. Οι

κάτοικοι των χωριών, συχνά, πρόσφεραν τις υπηρεσίες τους, ως οδηγοί
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νυχτερινών εΦόδων των στρατιωτών, γνωρίζοντας καλά τα μονοπάτια,

κατά τους αιφνιδιασμούς της Τουρκικής μεθορίου.

Το έτος 1833, το νέο Κράτος διαιρέθηκε σε δέκα Νομούς. Ένας απ'

αυτούς ήταν ο Νομός Λοκρίδας και Σαλώνων, με έδρα τα Σάλωνα

(Άμφιοοα), στον οποίο υπάγονταν οι επαρχίες Ζητουνίου (Λαμίας) και

πατρατζικιού (Υπάτης). Ύστερ' από τρία χρόνια, το 1836, καταργήθη
καν οι Νομοί και συστήθηκαν 30 Διοικήσεις, μία απ' τις οποίες ήταν η

Διοίκηση Φθιώτιδας, με τας επαρχιες Φθιώτιδας και Λοκρίδας, με έδρα

τη Λαμία, που τότε ανέκτησε, επίσημα, το αρχαίο όνομά της. Πρώτος

Διοικητής του ανεξάρτητου Διαμερίσματος ήταν ο Ιωάννης Ρίζος

Νερουλός και πρώτος Νομάρχης ο Ιωάννης Αμβροσιάδης.

Στις 20 Νοεμβρίου J833, το Κράτος διαιρέθηκε σε δέκα Επισκοπές,

μία απ' τις οπο(ες ήταν η Επισκοπή Φθιώτιδας, με έδρα τη Λαμία, που

είχε καταργηθεί, πριν απ' την Επανάσταση, με Επίσκοπο τον Δανιήλ, που

αναγκάστηκε να Φύγει, τον Απρίλιο του J82 Ι. Σ' αυτήν υπαγόταν η

Μητρόπολη Νέων πατρών, ενώ η Λοκρίδα διατήρησε την Επισκοπή της.

Πρώτος Επίσκοπος τοποθετήθηκε ο, μέχρι τότε, Μητροπολίτης Ευρίπου

(Χαλκίδας) Ιάκωβος Μητρόπουλος, που διακόνησε μέχρι το θάνατο του,

στις 30 Μαρτίου J85 Ι. Ως Μητρόπολη εχρησιμοποιείτο ο Ιερός Ναός του

Αγίου Νικολάου.

ΤΟ έτος 1837, δημοσιεύτηκε ο γενικός πίνακας των Δήμων του Κρά

τους. Η Διοίκηση Φθιώτιδος διαιρέθηκε σε 15 Δήμους: Λαμίας, Φαλά

ρων, Κρεμαστής Λαρίσσης, Πτελεάτιδος, Πυράσσου, Οιταίων, Ρουδοω

τίων, Δρυόπου, γπάτης, Ομιλαίων, Τυμφρηστού, Μακρακώμης, Σπερχει

άδος, Παραχελω{τιδος και Καλλιέων.

Πρώτος Δήμαρχος Λαμιέων διορίστηκε ο Νικόλαος Χρυσοβέργης,

καταγόμενος από τη Ναύπακτο.

Ε'

Η παιδεία, ως ευπαθής κοινωνική λειτουργία, ακολουθούσε τη γενική

δυσάρεστη κατάσταση. Πρέπει να εξαρθεί το γεγονός, ότι, αργά και αθό

ρυβα, με το ζωοποιό πνεύμα της, είχε προσΦέρει πολλά, τόσο, κατά τους

χαλεπούς χρόνους της δουλείας, όσο και κατά το διάστημα της ιστορικής

εποποιίας: έκανε βίωμα στην ελληνική ψυχή «ΤΙ έχασε. τι έχει, τι της πρέ

πει», εχαλύβδωσε την εθνική συνείδηση, ανύψωσε τις ελληνικές καρδιές

και προετοίμασε την απολύτρωση του Γένους. Μόνο η Ελληνική Ιδέα

ενέπνεε πάντοτε και ζωογονούσε. Απ' αυτή αντλούσε δύναμη και φως ο

μάρτυρας Παπάς και ταπεινός Δάσκαλος, για να σφυρηλατήσουν τις

θελήσεις των Ελλήνων και να ετοιμάσουν τις ΜορΦές των Ηρώων του

Εικοσιένα. Σ' αυτή πρέπει να τονισθούν ύμνοι και δοξαστικά.

ΟΠα/ς διαπιστώνουμε από έρευνες στα Γενικά Αρχεία του Κράτους

και, ιδιαίτερα. από αξιόλογες μελέτες του φλογερού και ακάματου Ρου-
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μελιώτη Γιάννη Βλαχογιάννη (1867 - 1945), αξιέπαινες και δημιουργικές

είναι οι εκπαιδευτικές προσπάθειες στη Ρούμελη, όπως και σ' όλες τις

περιοχές της μαχόμενης Πατριδας, για την ίδρυση και τη λειτουργία Σχο

λεία/ν όλων των βαθμίδων. Ζωηρό εκδηλωνόταν το ενδιαΦέρον των Ρου

μελιωτών για την παιδεία και πολύπλευρη ήταν η μεριμνά τους για την

εύρυθμη και απρόσκοπτη λειτουργία των Σχολείων.

Δεν είναι μόνο αγωνιστική περίοδος του Έθνους στα πεδία των

μαχών, αλλά, συγχρόνως, και περίοδος δημιουργικού εκπαιδευτικού

έργου. Μελετώντας διάφορα ιστορικά έγγραφα, επισημαίνουμε τον

οργανικό σύνδεσμο του Απελευθερωτικού Αγώνα και του Φλογερού

αιτήματος των Ελλήνων για την πνευματική ανύψωση του αγωνιζόμενου

Έθνους. Ο πόθος για την ελευθερία ταυτίζεται με την υπέρτατη δύναμη

της παιδείας και τη συμβολή της στην ανάσταση της Πατριδας.

Ύψιστη είναι η προσφορά των μεγάλων Διδασκάλων του Γένους, που

εποδηγέτησαν επάξια το σκλαβωμένο Λαό μας, για την απόκτηση της

πολυπόθητης ελευθερίας του. Οι μαχητές των πολεμικών πεδίων και των

πνευματικών αγώνων έχουν εκπληρώσει στο ακέραιο την ίδια ιστορική

αποστολή. Την ιερή Φάλαγγα των πρωταγωνιστών της μεγάλης Εποποι

ίας απαρτίζουν οι ακαταπόνητοι πολεμιστές των βουνών, οι ατρόμητοι

πυρπολητές των θαλασσών και οι τίμιοι εργάτες των ψυχών και των πνευ

μάτων.

Θλιβερές και αποκαρδιωτικές είναι οι εικόνες της παιδείας, κατά την

εξεταζόμενη περίοδο. Ύστερ' απ' την απελευθέρωσή μας, σε κρισιμότα

τη εποχή, που υπήρχε φοβερή έλλεΙψη κρατικής οργανώσεως και υλικών

μέσων, ο Κυβερνήτης Ιωάννης Καποδίστριας εφρόντισε, με ζωηρό ενδια

Φέρον, για τη βελτίωση της παιδείας. Ανάμεσα στ' άλλα, άρχισε να ιδρύ

ει Σχολεία και ένα Διδασκαλείο στην Αίγινα ετοίμαζε τους νέους Δασκά

λους.

Στην ακριτική Φθιώτιδα, όπως σ' όλο τον ελεύθερο ελληνικό χώρο,

εμφανίστηκαν, δειλά - δειλά, οι πρώτοι Δάσκαλοι. Οι γνώσεις τους ήταν

πενιχρές. Οι περισσότεροι είχαν τελειώσει το Δημοτικό Σχολείο της επο

χής και λίγοι το Σχολαρχείο. Έπαιρναν, αργότερα, μια ανάλογη μόρφω

ση από ένα ανώτερο Διδασκαλείο, ονομαζόμενο «Διδασκαλοδικαστή

ριον», που το κατήργησε η επανάσταση του 1863. Χωρισμένοι σε τάξεις,

σύμφωνα με τις γνώσεις τους, διακρίνονταν σε νομαρχιακούς και επαρ

χιακούς ή Δαιτ,ιάλους Δήμων α' και β' τάξεως. Πενιχρή ήταν η μισθoδo~

σία τους, χωρίς μονιμότητα. Είχαν δωρεάν κατοικία και έπαιρναν την

επικαρπία μερικών χωραΦιών. Ελάχιστες ήταν οι Δασκάλες της εποχής

αυτής.

Ζούσαν, μέσα σε φοβερή ταπείνωση, πρωτοφανή αθλιότητα και απα

ράδεκτο εξευτελισμό. Αθλια ήταν η κατάσταση των σχολικών διδακτη

ρίων. Νάρθηκες εκκλησιών, καλύβες, βουστάσια, χοιροστάσια και αχυ-
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ρώνες, χωρίς υλικά μέσα, χρησιμοποιούνταν ως Σχολε(α.

«Τρώγλαι και σταύλοι. εις τους οποiovς δεν ηξεύρω. εdν ο κ. Υπουρ

γ6ς θα ενεπιστεύετο τον ίππον του», έλεγε παλιότερα στη Βουλή κάποιος

Βουλευτής.

Το «Ψαλτήρι» και το «Χτωήχι» ήταν τα μοναδικά αναγνωστικά

βιβλία. Και ένας γύρος από παιδιά κάθε ηλικίας, καθισμένα οκλαδόν ή

στα γόνατα. έτοιμα ν' αρχ(σουν το Αλφαβητάρι τους, ήταν οι μαθητές

του Σχολείου αυτού.

Ο βασιλιάς Όθωνας, αργότερα, οργάνωσε το Αλληλοδιδακτικό Σχο

λείο, κατά το ευρωπα"ίκ6 σύστημα και εισήγαγε την αλληλοδιδακτική

μέθοδο, που, :πολλά χρόνια, εκυριάρχησε στην όλη σχολική εργασ(.α.

Αποπνικτική ήταν η σχολική ατμόσφαιρα. άχρηστες σι παρεχόμενες γνώ

σεις για τη ζωή των παιδιών, χωρίς την ελεύθερη και ουσιαστική εργατι·

κότητά τους. Η νηστεία, η διαρκής γονυκλισία, οι συνεχε(ς αποβολές, το

άγριο ξυλοκόπημα, οι αντιπαιδαγωγικές ύβρεις και οι στερήσεις αποτε

λούσαν τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα του Αλληλοδιδακτικού Σχολεί

ου.

Αποκαρδιωτικός είναι ο απολογισμός, όπως περιγράφεται, με τα

ζοφερότερα χρώματα, στις επίσημες εκθέσεις των εκτάκτων Εm.θεωρη

τών και διαπιστώνεται από πολλές διαταγές του Υπουργείου Εθνικής

Παιδείας :προς τους Νομάρχες και τους Δασκάλους.

Σ' όλο το ελεύθερο Ελληνικό Κράτος, η Μέση Εκπαίδευση οργανώ

θηκε σε δύο κύκλους: Το Ελληνικό Σχολείο ή Σχολαρχείο, με τρεις τάξεις

και το Γυμνάσω με τέσσερις τάξεις. Είχαμε, δηλαδή, Ilετή φοίτηση: 4
χρόνια στο Δημοτικό, 3 χρόνια στο Ελληνικό και 4 χρόνια στο Γυμνάσιο.

Η οργάνωση αυτή όλων των βαθμίδων, με λίγες αλλαγές, συνεχίστηκε,

μέχρι το έτος 1929.
Στην ακριτική Φθιώτιδα, κατά την εξεταζόμενη περίοδο, ιδρύθηκαν,

συνολικά, 6 Ελληνικά Σχολεία, ενώ σ' ολόκληρη τη χώρα λειτουργούσαν,

περίπου, 200. Αρχικά ιδρύθηκαν της Λαμίας και της γ:πάτης (Ι 835), της
Αταλάντης (1846), της Σπερχειάδας και της Στυλίδας (1875) και του

Μώλου (1879), που λειτούργησαν, όπως ήταν φυσικό, με πολλά και ποι

κίλα :προβλήματα στα σχολικά διδακτήρια, στο διδακτικό προσωπικό και

στους μαθητές. .
Πρωταρχικός σκοπός των Ελληνικών Σχολείων ήταν να προετοιμα

σουν τους μαθητές για τα Γυμνάσια, προσαρμόζοντας ανάλογα τα προ

γράμματά τους, :προσΦέροντας, παράλληλα, κατάλληλη μόρφωση σ' όσα

παιδιό δεν θα συνέχιζαν τη φοίτησή τους.

Σχετική έρευνα απέδειξε, ότι τα κορίτσια δεν φοιτούσαν σ' αυτα τα

Σχολεία.

Το Α' Ελληνικό Σχολείο (Σχολαρχείο) της Λαμίας ελειτούργησε 94
ολόκληρα χρόνια (Ι 835 - 1929), με πρώτο Σχολάρχη το δραστήρω Ζαχα-
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ρία Παναγιωτ(δη και Ελληνοδιδάσκαλοτον Κοσμά Θεσπρωτό. Σ' αυτό

υπηρέτησε, αργότερα, για 25 μόνο μέρες, ως Σχολάρχης, ο Τρύφων Ε.

Ευαγγελίδης, καταγόμενος απ' την Τρίγλια της Μικράς Ασίας, γνωστός

φιλόλογος και ιστορικός συγγραΦέας.

Στην αρχή, στεγάστηκε στο Τουρκικό τέμενος (τζαμί), το Κουρσούμ

Τζαμί, μολυβδοσκέπαστο, σκοτεινό, μικρό και άθλιο, κοντά στην πλατεία

«Ελευθερίας». Για το διάστημα της επισκευής του, τα μαθήματα γίνονταν

στο ύπαιθρο. Το έτος 1860, ύστερ' από 25 χρόνια, μεταστεγάστηκε στο

ιδιόκτητο σπίτι του γιατρού Φραγκίσκου Βερέττα και, στη συνέχεια, το

1899, μέχρι της καταργήσεώς του, το 1929, στο Μουστάκειο οίκημα, που

δώρισε στο Δημόσιο ο ευεργέτης της πόλεως ΚωνΙνος Ν. Νικολάου ή

Μουστάκας.

Δέκα πέντε χρόνια, ύστερ' απ' την (δρυση του Α' Ελληνικού Σχολείου

(1850), λειτούργησε το Γυμνάσιο Λαμίας, το μοναδικό ανώτερο Σχολείο

της Ρούμελης. Πρώτοι Γυμνασιάρχες, που υπηρέτησαν σ' αυτό και προ

έρχονταν απ' τον παροικιακό Ελληνισμό της Ευρώπης, ήταν: ο Νικόλαος

Αργυριάδης και ο Σεραφείμ Ιππομάχης. Αργότερα, ανάμεσα σε πολλούς

άλλους, εδίδαξαν: ο Αλβανολόγος Αναστάσιος, Ιωάwου Πυκαίος, ο

Ελάσσων Σολωμικός ποιητής Αντώνιος Φατσέας και ο Ιωάννης Γ. Βορ

τσέλας (] 841 - ]9] 3), πρώτος Φθιώτης ιστορικός και συγγραΦέας του

περισπούδαστου έργου «ΦΘlfΠIΣ, η πeoς νότον της Όθρυος, ήτοι:

απιiνθισμα ιστορικών και γεωγραφικών ειδήσεων, από αρχαιοτάτων χρό

νων μέχρι των καθ' ημάς» (Αθήνα, 1907, σελ. 518).
Στην αρχή, στεγάστηκε σε δύο μισθωμένα από το Δήμο δωμάτια. Στη

συνέχεια και, για πολλά χρόνια, με την οικονομική πάντοτε ενίσχυση του

Δήμου, μεταστεγάσθηκε στο οίκημα του γιατρού Φραγκίσκου Βερέττα,

όπου στεγαζόταν και το Α' Ελληνικό Σχολείο.

Πρέπει να σημειωθεί, ότι από το Γυμνάσιο Λαμίας απεφοίτησαν: ο

ΚωνΙνος Κόντος (1834 - 1909), διαπρεπής ελληνιστής, Καθηγητής του

Πανεmστημίου Αθηνών, από την ΑμΦισσα και ο ΚωνΙνος Σάθας (1842
19]4), πρωτοπόρος της νεοελληνικής ιστορικής έρευνας, από το Γαλαξί

δι.

Ύστερ' απ' την προσάρτηση της Θεσσαλίας στο Ελληνικό Κράτος

(1881), αρχίζει νέα περίοδος λειτουργίας του Γυμνασ(ου Λαμίας, υπό

άλλο χαρακτήρα.

Το Α' Ελληνικό Σχολε(ο και το Γυμνάσιο Λαμίας διαδραμάτισαν έναν

ιδιαίτερο ρόλο, μέσα στον τόπο και στο χρόνο της ιδρύσεως και λειτουρ

γ(ας τους. Έχουν λαμπρή ιστορία και έξοχη παράδοση. Εδίδαξαν σ'

αυτά αξιόλογοι παιδαγωγοί και εφοίτησαν χιλιάδες παιδιά της Φθιώτι

δας και των Τουρκοκρατούμενων, τότε, Περιφερειών (Θεσσαλίας,

Μακεδονίας, Ηπείρου). Απ' αυτά, ξεκίνησαν εκατοντάδες δρομείς της

μαθήσεως, πολλοί απ' τους οπο(ους αναδείχθηκαν άξια στελέχη της παι-
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δείας και διακρίθηκαν σ' όλους τους τομείς της ανθρώπινης δραστηριό

τητας.

Αξιόλογες και πολύτιμες είναι οι σχετικές μελέτες, συμβολή στην ιστο

ρία των Σχολείων της Φθιώτιδας, του Δημ. Θ. Νάτσιου (περ.

<,ΦΘΙΩΤΙΚΑ XPONIKA~>, τόμος 40ς - Λαμία, Ι 983) και του Κων/νου Δ.

Γαλλή (περ. «ΦΘΙΩΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ», τόμος 90ς - Λαμία, 1988).
Οι μελέτες αυτές αποτελούν την αρχή για τη συγγραΦή της ιστορίας

των Σχολείων από ερευνητές ιστορικούς, με πληρότητα, ώστε να γίνει

δυνατή η ολοκλήρωσή της.

ΣΤ'

Ξεφυλλίζοντας τον τύπο της Λαμίας, πολύτιμη πηγή για την περίοδο

αυτή. πληροφορούμαστε για τη ζωή και την πρόοδο της πόλεως. Ο πλη

θυσμός της ανερχόταν σε 4.000 κατοίκους. Η ανοικοδόμηση προχωρού

σε με βραδύ ρυθμό. Δεν υπήρχαν σχέδιο, υπόνομοι, πεζοδρόμια και ομα

λοί δρόμοι, που τα ονόματά τους ήταν τουρκικά και αντικαταστάθηκαν

με ελληνικά, μόλις το έτος 1858.Το εμπόριο είχε καταστραφεί και η γεωρ

γική παραγωγή βρισκόταν στα κατώτερα όρια. Στην κοιλάδα του Σπερ

χειού μεγάλες εκτάσεις καλύπτονταν από βάλτους. Η ζωή των χωριών

ήταν απελπιστική. Λιθόχτιστα σπίτια δεν υπήρχαν. Αθλιες καλύβες από

κλαδιά δέντρων ή από χώμα αποτελούσαν τις κατοικίες τους.

Οι Τούρκοι, υποχωρώντας, άρχισαν να πωλούν, σε χαμηλές τιμές, τις

ιδιοκτησίες τους. Τότε, αγοράστηκαν μεγάλες εκτάσεις (τσιΦλίκια) από

μεγαλοκτηματίες, που εκμεταλλεύτηκαν το μόχθο των αγροτών της

περιοχής. Χρειάστηκαν σκληροί και συνεχείς αγώνες, για πολλά χρόνια,

για να γίνοουν οι απαλλοτριώσεις.

Η συγκοινωνία, με την περιΦέρεια, γινόταν με ζώα και μόνο τον

Αύγουστο του 1960 ι.uα άμαξα μετέφερε τους εJDβάτες απ' τη Λαμία στη

Στυλίδα. μολονότι δεν είχε περατωθεί ο αμαξιτός δρόμος.

Κατά τα έτη 1840 - 1841, επισκέφτηκε τη Λαμiα ο Γάλλος αρχαιολό

γος Ι. Buchon. Στις εντυπώσεις του γράφει. ότι συνάντησε πολλά αξιόλο

γα πρόσωπα, όπως τον Συνταγματάρχη Περραιβό, τον ιατρό Γεωργιάδη,

τον Εισαγγελέα Stanoff και το Δρόσο Μανσόλα, που διετέλεσε μέλος του

Αρείου Πάγου και Σύμβουλος Επικρατείας. ασχολούμενο με την καλ

λιέργεια των κτημάτων του στην Αγία Μαρίνα.

Αργότερα, ο Γερμανός πρίγκιπας De Pukler Musckan, που επισκέφτηκε,

επίσης. τη Λαμία, το έτος 1856, γράφει σχετικά:

«Διήλθομεν μίαν γέφυραν. παρά την οποίαν ευρίσκεται το Χάνι Ελλά

δα (εννοεί,τη γέφυρα της Αλαμάνας και το χάνι της) και διεσχίσαμεν μίαν

πεδιάδα, χωρίς δένδρα και ακαλλιέργητον. Η διαδρομή ήτο ανιαρά,

μολονότι η Οίτη και ο Τυμφρηστός παρουσιάζουν μίαν ωραίαν εικόνα.

Εξ αντιθέτου, τα γυμνά και ερημικά υψώματα του Ζητουνίου και αυτή
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αύτη η εξαθλιωμένηπόλις φαίνονται θλιβερά, ενώ μερικοΙ ερειπωμένοι

μιναρέδεςκαι μουντά κυπαρ{aοιατουςδίδουνέναν ακόμημελαγχολικόν

τόνο...».
Πρώτη εφημερίδα εκδόθηκε. στις 21 ΑπριλΙΟυ 1856, με τίτλο: «ο

ΦΑΡΟΣ ΤΗΣ ΟΘΡΥΟΣ». που ήταν εβδομαδιαία και διατηρήθηκε για

είκοσι χρόνια. Το 1860, εκυκλοΦόρησαν οι εφημερίδες: «ΠΕΛΑΣΓΟΣ

ΚΑΙ ΦΘΙΩΤΙΣ)) και «ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΜΕΘΟΡΙΩΝ». που διατηρήθηκε

μόνο για ένα χρόνο. Το 1862, ακολούθησε η έκδοση της εφημερίδας

«ΦΩΝΗ ΤΟΥ ΛΑΟΥ». που διατηρήθηκε για 24 χρόνια. Το 1867. εκδό·
θηκε η εφημερίδα «ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΛΛΑΣ». που διατηρήθηκε για οκτώ

χρόνια. Αργότερα, το έτος 1875,εκυκλοΦόρησε η εφημερίδα «ΔΙΑΚΟΣ»,

πσυ διακόπηκε, ύστερ' απ' την έκδοση τριών Φύλλων. Στις 9 Φεβρουαρί

ου 1877, εκδόθηκε η εφημερίδα «ΕγΝΟΜΙΑ)), που διατηρήθηκε, για

οκτώ χρόνια, με μικρές διακοπές.

Παραθέτω τρεις πληροφορίες της πρώτης εΦημερίδας:

Ι. «Η ένδοξος και εθνική αυτή ημέρα της αναγεννήσεως του Ελληνι

κού Έθνους εωρτάσθη και εν Λαμία λαμπρώς. Οι, εκ του φρουρίου

Ακρολαμίας κανονιοβολωμοί, ανήγγειλον εις τον λαόν το σεβαστόν και

αιδέσιμον της ημέρας αυτής. Η δοξολογία εψάλη παρά του σεβαστού

Αρχιερέως και του λοιπού κλήρου εις τον συνήθη Ιερόν Ναόν του Αγίου

Νικολάου, παρόντων απάντων των πολιτικών, σχεδόν, των πολιτών και

των κατοίκων Λαμίας».

(εφημ .•ΦΑΡΟΣΤΗΣ ΟΘΡΥΟΣ.
φ. 25 Μαρτloυ 1858)

2. «Την 21ην Απριλίου 1821 εζωγρήθη ο υπέρ της ελευθερίας της

Πατρίδος, πολεμών εν Θερμοπύλαις, αοίδιμος Αθανάσιος Διάκος. Την

22αν ανεσκολοπίσθη ζων εν Λαμία και την 23ην παρέδωκε, μετ' ανηκού

στους βασάνους, το πνεύμα. Λέγουσι δε, ότι επιζή εις των Χριστιανών,

των λάθρα ενταΦιασάντων το λείψανον του ·Ηρωος, αφ' ου, επί πολλάς

ημέρας, έμεινεν εκτεθειμένον εις την διάκρισιν των σαρκοΦάγων ορνέων.

δεν είναι άρα δίκαιον να φρovτίση η Δημοτική Αρχή προς ανακάλυψιν

τόσω πολυτίμου, δια τας επερχομένας γενεάς, λειψάνου, μετά ταύτα δε

να οικοδομήση ανάλογον μνημείον, εν ω να αποθέση τα εξηγιασθέντα

οστά του μεγαλομάρτυρος τούτου της ελευθερ(ας:

«Τι δήτ' ερεί τις, ήντις ου Φανή

στρατού τ' άθροισις, πoλεμLων τ' αγωνία;

τότερα μαχούμεθ' ή Φιλοψυχήσομεν

τον κατθανόνθ' ορώντες ου τιμώμενον;

και μην έμοιγε. ζώντι μεν, καθ' ημέραν.

κ' ει σμικρ' έχοιμι, πάντ' αν αρκούνταις εχοί'
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τύμβον δε βουλοίμην αν αξιούμενον

τον εμόν οράσθαι' δια μακρού γαρ η χάρις»,

(Εφημ .•ΦΑΡΟΣΤΗΣ ΟΘΡΥΟΣ»
φ. 2 Απριλίου /860)

3. «ο κύριος Ρήγας Φερραίος, ο μόνος επιζών γόνος εκ της οικογενεί·

ας εκείνου του μεγάλου ανδρός Πρωτομάρτυρος της Ελληνικής Παλιγ

γενεσίας Ρήγα Φερραίου, παραμεληθείς από την Ελληνικήν Κυβέρνησιν

και μη δυνάμενος, πλέον, να ζήση εις Λαμiαν, ένθα μόνον ως γραμμα

τεύς της Αστυνομίας Λαμίας ευτελή μισθόν απολαμβάνει. απήλθεν εις

Κωνσταντινούπσλιν, όπως εύρη πόρον ζωής, μεταξύ ανδρών, οίτινες

εκτιμώσι την μνήμην εκείνου του πρωτουργού της Ελληνικής Επαναστά

σεως Ρήγα Φερραίου. Οι εν Λαμία συγγενείς και Φίλοι του, λυπσύμενοι

δια την στέρησίν του εσυνώδευσαν, με τας εγκαρδίους ευχάς των, ελπί

ζοντες. ότι. ταχέως. θέλει παρέλθει η καχεκτική αυτή της Ελλάδος κατά

στασις και θέλει επέλθει ε1Wχή, καθ' ην να τιμώνται δεόντως οι αγωνισταί

και οι συγγενείς αυτών και τότε, βεβαίως, θέλει εύρη και ο Ρήγας Φερ

ραίος εν Ελλάδι την οικείαν θέσιν του.»

(Εφημ. «ΦΑΡΟΣ ΤΗΣ ΟΘΡΥΟΣ.

φ. 9/0υλΙου 1860)

Επίσης, παραθέτω πληροφορία της τέταρτης εφημερίδας:

«Απεβίωσεν άρτι εν Λαμία και εις ηλικίαν 94 ετών ο λεπτουργός

Φίλιος Αλεξίου, ον, οι, κατά το 1821 εν Λαμία, κρατούντες Οθωμανοί

βία και ραβδισμοίς ηγγάρευσαν, ίνα λεπτύνη και προπαρασκευάση τον

πάλον, δι' ου ο ήρως Αθανάσιος Διάκος ανεσκωλοπίσθη. Ο δυστυχής

γέρων, επί ήμισυ και πλέον, έκτοτε, αιώνα ζήσας, ούκ επαύετο ευχόμενος

τω πανοικτ(ρμονι Θεώ, ίνα συγχωρήση αυτώ το ακούσισν εκείνο αμάρ

τημα»

(Εφημ. «ΦΩΝΗ ΜΟΥ.

φ. 10 ΑπριλΙου 1882)

Ζ

Ο Συνταγματάρχης Ευάγγελος Κοντογιόννης, οι Αντισυνταγματάρ

χες Παπακώστας Τζαμάλας και Ιωάννης Βελέντζας, ο Ταγματάρχης

Ευάγγελος Βαλατσός και ο Λοχαγός Δημήτριος Ταρκατζίκης έλαβον

μέρος στο αντιοθωνικό κίνημα των Φθιωτών, με σκοπό να υπαγορεύ

σουν στο Βασιλιό και στην Κυβέρνηση τη θέλησή τους για την mστή

εφαρμογή του Συντάγματος και την εξυγίανση της :πολιτικής ζωής της

χώρας. Κυριότερος παράγοντας και οδηγητής του κινήματος ήταν ο

Δημήτριος Αινιάν, γεννημένος στο χωριό Μαυρίλλο, το έτος 1800 και

εγκαταστημένος, με την οικογένειά του, από το 1832, στην Υπάτη. 'Ηταν
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γνωστός στο πανελλήνιο για την :προσωπική και οικογενειακή του προ

σφορά στον Αγώνα του Εικοσιένα..Ενας απ' τους πιο αγαπητούςπολιτι

κούς της περιοχής,που είχε θέσει, με συνέπεια,ως σκοπότης ζωής του τη

διάθεση όλων των δυνάμεών του για την ανύψωση του επιπέδου του

λαού και, ιδιαίτερα, των αγροτών «Ήταν» - γράφει ο Αν. Γούδας - «ο

άμισθος γενικ6ς συνήγορος των αδικουμένων». Διακρινόταν για το

πλούσιο συγγραφικό έργο του, mστεύοντας στη μεγάλη δύναμη της παι

δείας για μια πνευματική, εθνική και κοινωνική αναγέννηση».

Το επαναστατικό αυτό αντιμοναρχικό κίνημα, που Φιλοδοξούσε να

είναι ανανεωτικό, διαβλήθηκε ως καταλυτικό, με αποτέλεσμα να κλονι

σθεί η εμπιστοσύνη των οπαδών του και να παρουσιασθούν τα πρώτα

κρούσματα της απσσκιρτήσεως. Αλλά και άλλα σοβαρά οργανωτικά

λάθη των επαναστατών οδήγησαν στην αποτυχία, με δυσμενείς συνέπει

ες και δυσάρεστα αποτελέσματα στις εθνικές προσπάθειες για αναδιορ

γάνωση.

Οι Τουρκικές αρχές της Θεσσαλίας, που έβλεπαν στα επαναστατικά

αυτά κινήματα και εθνικό χαρακτήρα, έλαβαν αυστηρά μέτρα για το

ενδεχόμενο δημωυργίας απελευθερωτικών κινημάτων στις παραμεθό

ριες περιοχές. Ενέτειναν την επαγρύπνηση και ενίσχυσαν τα μέτρα ασΦα

λείας, διορίζοντας μυστικούς κατασκόπους για παρακολούθηση των

κατοίκων.

Ο Δημήτριος Αινιάν αναγκάστηκε να εκπατρισθεί στην Κωνσταντι

νούπολη. Τα Κυβερνητικά στρατεύματα, κατά την απουσία του, έκαψαν

στην Υπάτη το σπίτι του και την :πλούσια βιβλιοθήκη του, καταστρέΦο

ντας την περιουσία του. Αργότερα, όταν αμνηστεύτηκε, αποσύρθηκε στη

Λαμία και ύστερ' απ' την έξωση του Όθωνα εκλέχτηκε πληρεξούσιος

Φθιώτιδας. Στα τελευταία χρόνια της ζωής του, ασχολήθηκε με την :προ

σΦιλή του συγγραΦή βιβλίων και διατριβών για τη μόρφωση του λαού

και, ιδιαίτερα, των αγροτών. Πέθανε, το 1881. στη Στυλίδα, όπου, για

λόγους υγείας, είχε μετοικήσει.

Η'

Κατά το μακρό διάστημα της συνεχίσεως της δουλείας της Θεσσαλίας,

της Ηπείρου και της Μακεδονίας, έγιναν πολλές απελευθερωτικές προ

σπάθειες απ' το μικρό Ελληνικό Κράτος για την απελευθέρωση των υπό

δουλων αδελΦών,

Πρώτο επαναστατικό κίνημα σημειώθηκε στις αρχές του έτους 1854
και διήρκεσε τέσσερις μήνες. Οι στρατιωτικοί ηγέτες του Εικοσιένα:

Κίτσος τζαβέλας, Χριστόδουλος Χατζηπέτρος, Ευάγγελος Κοντογιάν

νης, Θεόδωρος Ζιάκας, Παπακώστας Τζαμάλας, Νικόλαος Φιλάρετος,

με τη δραστήρια και Φλογερή συμμετοχή του Σπύρου Καραίσκάκη,

Ανθυπολοχαγού και γιου του Στρατάρχη της Ρούμελης Γεωργίου ΚαραΤ-
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σκάκη και των γενναίων οπλαρχηγών της Θεσσαλίας: Καταραχιά,

Ζητουνιάτη, Φαρμάκη, Βελέντζα, Καραούλη και άλλων, εξόρμησαν, με

τα επαναστατικά τμήματά τους, για την απόκτηση της ελευθερίας. Στις

16 Φεβρουαρίου 1854, ο οπλαρχηγός Γεώργιος Καταραχιάς εισέβαλε απ'

το παραμεθόριο χωριό Ασβέστη - γενέτειρα του ομιλούντος ~ στο Τουρ

κικό έδαφος, έδιωξε απ' το χωριό Καίτσα (Μακρυρράχη) την Αλβανική

φρουρά και κατέβηκε στο Θεσσαλικό κάμπο. Άλλοι οπλαρχηγοί κατέλα

βαν χωριά του Δομοκού και έΦθασαν στις Θεσσαλικές περιοχές, όπου

ύψωσαν την επαναστατική σημαία και προκάλεσαν ρίγη συγκινήσεως

και ενθουσιασμού στον υπόδουλο λαό. Ο aπελευθερωτικός αυτός αγώ

νας. δυστυχώς. δεν δικαιώθηκε και η δουλεία συνεχίστηκε.

Δεύτερο επαναστατικό κίνημα πραγματοποιήθηκε, κατά τα έτη 1866
J869. Με την ευκαιρία της Κρητικής Επαναστάσεως, το 1866, οι υπόδου
λοι Θεσσαλοί, Ηπειρώτες και Μακεδόνες άρπαξαν και πάλι τα όπλα στα

χέρια τους για την πολυπόθητη ελευθερ(α τους. Ο Ζήσης Σωτηρίου, ένας

λαμπρός πατριώτης, με τριάντα ένοπλους συμπολεμιστές του, εmχειρεί

να εισβάλλει στις «Κούλιες» των συνόρων, για να βοηθήσει τον απελευ

θερωτικό αγώνα της περιοχής Δομοκού, χωρις να επιτύχει, δυστυχώς, η

προσπάθειά του. Προέκυψε, μάλιστα, διπλωματικό ζήτημα για την Ελλη

νική Κυβέρνηση, με την κατηγορία, ότι βοηθεί και ενθαρρύνει τους επα

ναστάτες. Απ' το Δομοκό ως τον Αλμυρό, οι Τούρκοι εβασάνισαν φρικτά

τους υπόδουλους, που, με τους οπλαρχηγούς τους, εξεγείρονταν. Πολλοί

αναγκάστηκαν να μετακινηθούν προς το ελεύθερο έδαφος της Λαμίας.

Κατά τον Φεβρουάριο του J867, επαναστάτες, απ' τα παραμεθόρια

χωριά, πέρασαν τα σύνορα, για να βοηθήσουν τους υπόδουλους της

περιοχής Γούρας. Και αυτός, δυστυχώς, ο απ.ελευθερωτικός αγώνας απέ

wXE και η δουλεία συνεχίστηκε.

Τρίτο - και τελευταω - επαναστατικό κίνημα έγινε, κατά τα έτη 1876
- J878. Τα ανταρτικά σώματα της ελεύθερης και της υπόδουλης πατρί

δας, κινήθηκαν, με καλύτερη αυτή τη φορά, προετοιμασω, αρτιότερη

οργάνωση και προσεκτικότερο συντονισμό ενεργειών, ώστε ν' αποφευ

χθούν οι αποτυχίες του παρελθόντος. Τότε, ο Γεώργιος Λάιος, εmλoχίας

του Ελληνικού Στρατού, απ' το χωριό Παλαιοξάρι - Δωρίδας, λιποτά

κτησε, με άλλους 200 γενναίους ομοιοβάθμους του και στρατιώτες, απ'

τους Στρατώνες της Λαμίας, και μπήκε, με πολλούς εθελοντές, στο Τουρ

κοκρατούμενο Θεσσαλικό έδαφος να πολεμήσει τους βάρβαρους κατα

κτητές και να προετοιμάσει την απελευθέρωσή του. Στο χωριό Μοσχο

λούρι - ΣοΦάδων, συναντήθηκε, στις 20 Μαρτίου 1878, με τον αρχηγό της

Επαναστάσεως Κωνσταντίνο Ισχόμαχο και αποφασίστηκε, για την επό

μενη μέρα, η εξόρμηση εναντων των τυράννων. Με τον ένδοξο θάνατο

του στη μεγάλη μάχη της Ματαράγκας - Καρδίτσας, στη στρατηγική

κορυΦή του λοΦίσκου Πετρομαγούλας του χωριού Πύργου - Κιερίου,
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στις 21 Μαρτίου 1878, επισφράγισε την ηρωική ζωή του και έγινε σύμβο

λο για τη συνέχιση των aπελευθερωτικών αγώνων. που, ύστερ' από πολ

λές θυσίες, δικαιώνονται και χαράζει η ελευθερία. Ο ευγενικός Ρουμε

λιώτης νέος, ο φλογερός αγωνιστής και ο ήρωας της Πατριδας, λαμπρό

μετέωρο στα χαράματα απελευθερώσεως της Θεσσαλίας, έδωσε, με το

θάνατο του, στο πεδίο της τιμής και του χρέους, το ζωντανότερο δείγμα

της αγωνιστικής διαθέσεως της Φυλής μας. συνεχίζοντας την παράδοση

του Γένους.

Σ' όλους αυτούς τους ηρωικούς αγώνες, η συμβολή των κατοίκων των

παραμεθορίων χωριών ήταν πολύπλευρη, ολόψυχη και σημαντική.

θ'

Ύστερ' απ' τη δολοφονω του Κυβερνήτη Ιωάννη Καποδ(στρια (1776
_ 1831), στο Ναύπλιο, πρώτη πρωτεύουσα του νέου Ελληνικού Κράτους,

στις 27-9-1831, και την εγκατάσταση στην Ελλάδα του Όθωνα (1815
1867), στις 18-1-1833, άρχισαν οι αντεκδικήσεις. οι ληστείες και οι δολο

φονίες. Επικράτησε ένα κλίμα διχόνοιας και αναταραχής. Οι τίμιοι αγω

νιστές του Εικοσιένα, απροστάτευτοι. άστεγοι και πικραμένοι, παραμερί

στηκαν απ' τους μισθοΦόρους Βαυαρούς και οι επιτήδειοι κατέλαβαν τα

κτήματα των Τούρκων, που απεχώρησαν. Πολλοί απ' αυτούς, κατατρεγ

μένοι. αναγκάστηκαν ν' ανέβουν και πάλι στα βουνά. διαμαρτυρόμενοι

για τη σκληρή και άδικη μεταχε(ριση. Οι στερήσεις, η φτώχεια και η ανα

σΦάλεια αποτελούν τις αρχικές αιτίες της ληστοκρατίας. που ακολούθη

σε, με διαρπαγές της περιουσίας, διώξεις και εΥιιλήματα, σε βάρος του

πληθυσμού.

«Το πρόβλημα της ληστεΙας στη Στερεά, - γράφει ο Γιάννης Κολιό

πουλσς -, ήταν στενά συνδεδεμένο με ορωμένους σταθερούς, σχεδόν,

παράγοντες: την κλεφταρματολική παράδοση, τα αλυτρωτικά κινήματα.

τις τεταμένες σχέσεις μεταξύ Ελλάδας και Toυρκiας, το σύστημα κατα

διώξεως των ληστών στις γειτονικές Τουρκικές επαρχίες, τα μέτρα και τη

νομοθεσΙα για την καταστολή της ληστείας, το ρόλο και τις επιδιώξεις της

τάξης των καπετάνιων, την ενδημική πολιτική ανωμαλΙα και τις περιοδι

κές εξεγέρσεις, τη δομή και τη λειτουργΙα της πολιτικής σε τοπικό επiπε

δο. την οργάνωση της νομαδικής κτηνοτροφΙας και τη σύγκρουσή της με

τον αγροτικό κόσμο, την ακτημοσύνη ή την ανεπάρκεια της οικογενεια

κής γεωργικής ιδιοκτησίας και τη διασπορά του ορεινού πληθυσμού. για

ν' αναΦέρουμε τους κυριότερους.» (<<ΛΗΣΤΕΣ. Η ΚΕ'ΝΤΡ/ΚΗ

ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΤΟΥ 190υ ΑΙΏΝΑ». Αθήνα. 1988. αελ. 193).
Και ο Σπύρος Μπρέκης συμπληρώνει:

«Οπωσδήποτε δεν εiναι εύκολος ο ακριβής προσδιορωμός των γενεσι

ουργών αιτΙων, που οδήγησαν στην εμΦάνωη της ληστείας, της μεταπε

λευθερωτικής αυτής εθνικής και κοινωνικής μάστιγας. γιατΙ, πρόκειται
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για ένα φαινόμενο JWλύπλοκο, αλλά και πολυσήμαντο» (ΤΟ

ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΛΗΣΤΕΙΑΣ ΣΤΗ ΜΕΘΟΡΤΑΚΗ ΦΘΙ!ΠΙΔΑ Ι832

-1881», σελ. 166).
Με την πάροδο του χρόνου, διάΦοροι φυγόδικσι, εγκληματίες και

ληστρικές συμμορίες - ακόμη και άτακτοι Τούρκοι - μπαινόβγαιναν στα

σύνορα, λεηλατώντας τις περιουσίες των κατοίκων των παραμεθορίων

χωριών και φσνεύοντας ευπόρους για εξαγορά με λύτρα ή φτωχούς, για

λόγους αντεκδικήσεως. Η ζωοκλοπή βρ(σκεται στην ακμή της. Οι «αλο

γoσύρτερ~, κλέφτες δηλαδή μουλαριών και αλόγων, έχουν τέλεια οργά.

νωση στη συνωμοσία και στην εκτέλεση του έργου τους. Αγανακτισμένος

και πικραμένος ο Ιωάννης Kαπoδfστριας, γράφει στο Μουστοξύδη, τον

Ιούνιο του 1831: «Εις την καρδ{αν αυτών των ανθρώπων ο έρως της

ληστείας ε{ναι επικρατέστερος από την, προς τας οικογενείας των, Φιλο

στοργΙαν και από την αγάπην προς την Πατρίδα των». Έτσι, ήταν αδύ

νατο να προληΦθεί η τροπή προς τη ληστεία. Είχε δημιουργηθεί μια

φοβερή και επικίνδυνη κατάσταση, πσυ έφερνε το λαό σε απόγνωση,

ύστερ' απ' τα δεινά της σκλαβιάς και τις μεγάλες θυσίες της Επαναστά

σεως.

Μια χαρακτηριστική εικόνα μας δίνει ο Επίσκοπος Φθιώτιδος και

Λοκρίδος Ιάκωβος Μητρόπουλος, που, στις αρχές του έτους 1836, γρά
φει προς την Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλάδος:

«Η, έως ήδη, λεγομένη ληστεία, αυτήν δεν πρέπει, πλέον, να την υπο

θέσωμεν ληστείαν. αλλ' επiθεσιν εχθρικήν. Οι λησταίl εις πάσαν την επαρ

χίαν Φθιώτιδα δεν είναι, π.1.έον, κρυπroί. αλλ' αναφανδόν περιΦέρονται

από χωρίου εις χωρίον, τρώγουσι και πiνoυσι, χωρΙς να καταδιώκονται

από τινα. Καίουσι, πληγώνουσι. φονεύουσι, καρατομούσιν. Aιχμαλωνί~

ζουσι. ατιμάζουσι. βιάζουσι και, εν γένει, το παν αναστατώνουσιν. Αύτη

άπασα η επαρχία έμεινεν εις την διάκρισιν αυτών. ΤΟ περισσότερον

μέρος των χωρίων αυτής, οι κάτοικοι, άλλοι μεν δια προΦύλαξιν των εις

ΛαμΙαν και Υπάτην και άλλοι, πάλιν. καταΦεύγουσιν εις την Οθωμανι

κήν Επικράτειαν.

Κατά χρέος λοιπόν - συνεχίζει ο Eπiσκoπoς - καθυποβάλλων υπ/ όψιν

της Σεβαστής Τεράς Συνόδου τους διηνεκείς Φόβους τούτους, την μεγίι

στην, εν γένει, ανάγκην απάσης της Επαρχίας ταύτης και το μέλλον

κακόν αποτέλεσμα, παρακαλώ, ενθέρμως, αυτήν να ευαρεστηθή να θέση

VJli' όψιν, όθεν ανήκει, το μtλαν χρώμα της Επαρχίας αυτής, δια να

ληΦθούνμέτρα σωτήρια,όσον τάχος, διότι κινδυνεύει,εξ ολοκλήρου.να

ερημωθή η επαρχία αυτή.»

Για την καταδίωξη της ληστοκρατίας,που άρχισε να παίρνει τερά

στιες διαστάσεις,οργανώθηκε,το 1843, η Εθνοφυλακή ή Δημοφυλακή,

που ήταν στη διάθεση του Δημάρχου και βοηθούσε στο έργο του τακτι

κού Στρατού. Η Βαρυμπόπη (Μακρακώμη) ήταν έδρα του 20υ Τάγματος
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Ευζώνων, που εΙχε στη δικαιοδοσΙα του τη Δυτική Φθιώτιδα και την

Ευρυτανία. Αργότερα, το 1877, μεταΦέρθηκε στο Καρπενήσι. Τα στρα

τιωτικά αποσπάσματα και οι «παγανιές», εθνοφυλάκων και χωρικών

αδυνατούσαν ν' αποκαταστήσουν την ασΦάλεια, γιατΙ οι ληστές χρησι

μοποιούσαν ενέδρες ή περνούσαν στο Τουρκικό έδαφος, αποφεύγοντας

την καταδι.ωξη. Οι κάτοικοι των χωριών αναγκάζονταν, πολλές φορές,

να εξυ:nηρετούν, κατά τρόπο όμοιο, και τις δύο πλευρές, δΙνοντας στους

χωροΦύλακες ψωμί και στους ληστές χαμπέρι, για ν' αποΦύγουν τη σκλη

ρότητα, τις λεηλασίες και τις αντεκδικήσεις τους.

Ο φλογερός αγωνιστής, γραμματικός και λόγιος Στρατιωτικός του

Ιερού Αγώνα Νικόλαος Κασομούλης (1790 - 1872), γεννημένος στην

Κοζάνη και θαμμένος στη Στυλίδα, στο «Ημερολόγιο» του, προσωπικό

και υπηρεσιακό, από 25 Φεβρουαρίου 1836 μέχρι 30 Οκτωβρίου 1837,
χρονική περΙΟδο, που υπηρετούσε στο Σώμα της Εθνοφυλακής, υπό τον

Συνταγματάρχη Βάσο Μαυροβουνιώτη, ως επιτελικός Αξιωματικός, για

την καταδι.ωξη της ληστείας στη μεθοριακή Φθιώτιδα και στις όμορες

περιοχές, αναφερόμενος στο μεθοριακό χωριό Ασβέστη, ανάμεσα στ'

άλλα, γράφει:

«12 Μαρτίου 1836 - Ημέρα Πέμπτη. Την αυτήν, απεφασiaθη διακόσι

οι του στρατεύματος να διορισθούν δια νυκτός να προκαταλάβουν την

ράχην Φτελιά (λειβάδια Λαντζιώτικα ή Δήμου Λιούλια ταμπόρια), ώστε,

εάν οι ληστα{ μεταβούν από Νεχώρι εκείθεν, να ενεδρεύσουν να τους

κτυπήσουν. ει δε και σταθούν εις πόλεμον και ακούσουν δουΦέκι, να

δώσουν βοήθειαν. Ο Συνταγματάρχης, με τους λοιπούς 200, να διαμε{νη

εν Ασβέστι ενεδρεύων και ως βοηθός. Ο Μαμούρης να ξεκινήση δια

Παλαιοβράχα, Μαυρίλον και Κάψη και κάτωθεν.

Την αυτήν, ο υ:rwμοίραρχος Βασίλης από Γιανσιού μας απάντησεν, ότι

οι ληστα{ωχυρώθησαν εις Καροπούλες και να στείλωμεν ένα λόχον εκεί

θεv και ότι εις τους δύο στρατώνες μόνον 23 χωροΦύλακες ευρίσκονται.

Ο Συνταγματάρχης διώρισε να ετοιμάσουν δύο ημερών ψωμ{ να Φέρουν

μαζί των όλοι και διώρισε:

τον Ζορμπάν με 75
τον Κρεκούκην με 50
του Δυοβουνιώτουμε 25
του Γκέκα με 50

200

οίτινες εξεκίνησαν το {διον εσπiρας. Την αυτήν, δύο λησταί, περιφερόμε

νοι εις την Ποταμίαν, διαβαίνοντας ο Μαμούρης δια το χωρίον Αγά,

τους συνέλαβεν. ήταν από τα Πουγκάκια χωρίου».

Ο Μανσόλας, ο Πατσιαούρας, ο Γουλοκώστας, ο Καρανίκας, ο
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632 Κουτσολέλος Δημήτριος

Αρκουμάνης, ο Καραθανάσης, ο Γεωργαλής, ο Παρούσης, ο Ζάχος. ο

Μπαλαβούς. ο Κουρέλης, ο Καραχάλιος, ο Χολέβας, ο Κουκουβίνος, ο

Κυριάκος, ο Χοσιάδας είναι μερικοί απ' τους πολλούς λήσταρχους, που

έδρασαν στη Φθιώτιδα, με κακό, βέβαια, το τέλος τους. Άλλοι σκοτώθη

καν στα επαναστατικά ή εκτελεστικά αποσπάσματα και άλλοι πέθαναν

στις φυλακές. Σ' όλα τα μεθοριακά χωριά υπάρχουν θύματα των ληστών.

Στις 7 Σεπτεμβρίου 1894, ο λήσταρχος Παπακυριτσόπουλος, με τη

συμμορία του, εφόνευσε. κοντά στη Λαμία, τον εισαγγελέα Λεωνίδα

Ροζάκη και τραυμάτισε θανάσιμα το δικαστή Γ. Αγγελή, που είχαν συλ

λάβει σε ενέδρα, ενώ γύριζαν από υπηρεσιακή περιοδεία στο Νομό

Φθιώτιδας, ζητώντας λύτρα και αμνηστία.

Ο Ιωάννης ΚωλέττηςΟ774 - 1847), κατά τα τρία χρόνια, που κυβέρ

νησε τη χώρα (1844 - 1847), εφαρμόζοντας ελαστική πολιτική και παρέ

χοντας την ευκαιρία στους ληστές να προσαρμοσθούν και να συσσωμα

τωθούν με τις υγιείς κοινωνικές τάξεις, επέτυχε μια σημαντική ύφεση της

ληστείας. Ύστερ' απ' το θάνατό του, όμως, διογκώθηκε και πάλι και έγι

ναν τραγικά εγκλήματα, που κλόνισαν την twoLa του Κράτουςκαι είχαν

δυσάρεστηδιεθνή απήχηση. Κατά την περίοδο του Όθωνα,υπογράφτη

κε η σύμβαση της 8/20 Απριλίου 1856 Ελλάδας και Τουρκίας, που επέ

τρεπε στα στρατιωτικά αποσπάσματα να καταδιώκουν τις ληστρικές

συμμορίες και μέσα στα όρια των δύο Κρατών, μέχρι ορισμένη απόστα

ση. Η ληστεία παρουσίασε, αργότερα, νέα έξαρση, λόγω πολιτικής αστά

θειας, κρατικής αδυναμίας, εθνικών καταστροΦών και εμφυλίων συρρά

ξεων. Υποχώρησε αισθητά, μετά το 1920 και ξεριζώθηκε οριστικά το

1928, με την τελευταία Κυβέρνηση του Ελευθερίου Βενιζέλου.

ι·

Η πρώτη οροθετική γραμμή διατηρήθηκε μέχρι τις 24 Ιουνίου 1881,
σαράντα εwιά, δηλαδή, ολόκληρα χρόνια, όταν απελευθερώθηκε η Θεσ

σαλία και χαράχτηκε νέα στο δρόμο Τυρνάβου - Ελασσόνας, σύμφωνα

με τη διάσκεψη της Κωνσταντινουπόλεως. Ο Ελληνικός Στρατός μπήκε

στο Δομοκό στις 8 Αυγούστου 1881 και στην Καρδίτσα και στο Βόλο,

στις 2 Νοεμβρίου 1881. Μια νέα Ελλάδα δημιουργήθηκε, μέσα στο σύγ

χρονο κόσμο, για να συνεχίσει την υπέρλαμπρη ιστορία της στο μεταίχ

μιο των τριών ηπείρων, Φύλακας των μεγάλων αξιών του ανθρώπου και

της ζωής, για την οποία και μόνη, θα έλεγε κανείς, ότι προΦήτεψε ο μεγά

λος Ησαrας:

«Τέθηκα σε εΙζ Φως Εθναίν, του είναι σε ειc σωΤ1Jοίαν. έωc εσχάτου Τ1JC

~

Η εθνική συμφορά του 1897. βαθύς πόνος και πικρή περιπέτεια, ήταν

η φωτεινή κάθαρση του ελληνικού δράματος, για ν' ακολουθήσουν ο

ιερός Μακεδονικός Αγώνας (1904 - 1908), οι απελευθερωτικοί πόλεμοι
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(1912 - 1913), η μεγάλη Εποποιία του 1940 και όλοι οι λαμπροί αγώνες για

την ολοκληρωτική απολύτρωση των υπόδουλων αδελΦών μας της

Κύπρου και της Βορείου Ηπείρου. Όλοι εκΦράζουν την τιτάνια θέληση

του λαού μας να ζει ελεύθερος, για να δημιουργεί μεγάλα και υπέροχα

έργα πολιτισμού. Μαρτυρούν, ότι, όταν οι λαοί εξορμούν για κατακτή

σεις, πρέπει να έχουν την ψυχική ακμή να υποστούν θυσίες ανάλογες

προς την πραγματοποίηση του μεγάλου οράματος.

Όταν έρχεται η ευλογημένη ώρα και ξαναλάμπ.ει στις ψυχές μας το

ακήρατο ελληνικό φως, η ευγνωμοσύνη μας υψώνεται ως τον ουρανό για

το ύψιστο αγαθό της ελευθερίας, που μας χάρισαν οι πατέρες μας, με εξα

γορά πόνου, δακρύων και αίματος.

ΙΑ'

Αφιερώνω την παρούσα εισήγησή μου στα περασμένα, ανάβοντας ένα

κερί στη μνήμη των προγόνων μας, που αγωνίστηκαν, εμόχθησαν και

δοκιμάστηκαν σκληρά, κοντά στους φρουρούς των συνόρων μας, κατά

την πρώτη μεταπελευθερωτική περΙΟδο.

Τώρα, ο ευλογημένος τόπος της παλιάς οροθετικής γραμμής χρυσίζει

πάμφωτος, μέσα στην όμορφη Φύση, σε μια ονειρευτή γαλήνη και έξαρ

ση, ακτινοβολία και ανάταση. Όλα βυθίστηκαν στο θρύλο του παρελθό

ντος. Παντού πλανιέται η εικόνα της Φθοράς. Λίγοι απόηχοι απ' τα γύρω

βουνά και τα πετούμενα του ουρανού διακόπτουν τη σιωπή και την ειρή

νη του χώρου. Οι ελάχιστοι κάτοικοι των χωριών είναι οι τελευταΙΟι μάρ

τυρες μιας ζωντανής παρουσίας του παρελθόντος και οι mστοί θεματο

Φύλακες της μνήμης προσώπων και γεγονότων.

Ο αναθρώσκων καπνός μας συγκλονίζει. Ο χρόνος όργωσε το πρόσω

πο του τόπου και ο κόσμος άλλαξε. Πατώντας τον, ξαναβρίσκουμε, σαν

το γίγαντα ΑνταΙΟ, νέα δύναμη για τη ζωή. «Η lιVΉιιη, όπου και να την

αγγίξει" πονεί». γράφει ο Γ. ΣεΦέρης.

Μακάριοι και ευτυχισμένοι είναι οι πονεμένοι Φθιώτες, που, με την

απλοίκή ζωή τους, εκπληρώνουν, με πίστη και καρτερία, την επιταγή της

μοίρας τους, στη διαδρομή του χρόνου.

Ιερή και δοξασμένη Φθιωτική γη. Συ μας κάνεις ν' ακούμε καλά τη

Φωνή της Ιστορίας μας, που ζωντανή Φθάνει απ' τα βάθη της. Συ μας

δίνεις τη δύναμη, όπου αν βρισκόμαστε, να μη σβήσει η Φλόγα της ψυχής

μας. Συ δημιουργείς μέσα μας τις δυνατότητες των μεγαλυτέρων θυσιών

και των ωραιοτέρων θριάμβων. Γεννημένοι και γαλουχημένοι με το ρου

μελιώτικο πνεύμα, σκύβουμε, με αγάπη, σεβασμό και ευγνωμοσύνη, και

Φιλούμε το ιερό χώμα στου, σπαρμένο με τα κόκαλα και ποτισμένο, με το

αίμα των προγόνων μας. Αυτό μας γέννησε και μας ανάθρεψε, με πολλή

στέρηση και υψηλό ήθος. Πολλοί από μας, το αΦήσαμε, πριν από πολλά

χρόνια, παίρνοντας και κρατώντας, σαν Φυλαχτό, το στοργικό Φιλί του.
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Ευλογημένη η ώρα του πνευματικού αναλογισμού και της εσωτερικής

καταδύσεως. Μαζί με την αναδρομή πλούσιας μνήμης «αδερφής τρανής,

παρηγορήτρας ιδέας», κατά τον ποιητή μας. και την τιμητική σπονδή,

οφείλουμε όλοι μας να προβληματιζόμαστε, συνεχώς. και ν' αναζητούμε

τη σωτηρία μας σε μια βαθύτερη αυτογνωσία, πέρ' απ' τον πάταγο της

καθημερινής ζωής και τις πσλύβσες πολιτείες, προφυλ6.σσοντας τον

εαυτό μας απ' τον αΦόρητο μόχθο και την αυξανόμενη ΦΟορά.

Η αγρύπνια, η ευπρέπεια, ο σεβασμός, η ευγνωμοσύνη, η γενναιότητα

είναι βασικά στοιχεία της εσωτερικής ζωής μας και ύψιστες ανθρώmνες

αρετές, που βοηθούν στην εξαγωγή διδαγμάτων απ' την Ιστορία μας και

στη βελτίωση του εθνικού βίου μας, σύμφωνα με τη ρήση του Αττικού

ρήτορα Ισοκράτη:

«Αν τα παοεληλυθόταν «νr.ιυoνεύr.ις, άυεινον περί των μελλόντων Βου-.
λήσει» ,
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ΕΙΣΗΙΉΤΗΣ

Αέλης Γεώ~γιoς

ιστοριοδίφης. συγγραφέας

θΕΜΑ

«Καταγραφή των αρπαγέντων αγαθών υπό των αγωνιστών

του 1821 στα ελεύθερα χωριά της επαρχία Ζη10υνΙΟ\!)Ι.

Κύριε Πρόεδρε,

Κ
αι από τη θέση αυτή ευχαριστώ το Διοικητικό. Συμβούλιο του

Πνευ-ματικού Κέντρου Σταυρού, τους συνεργαζόμενους με αυτό

φορε(ς και όλους τους επώνυμους και ανώνυμους συντελεστές της προ

σπάθειας αυτής. Η τιμητική πρόσκληση συμμετοχής μου, ως εισηγητή,

στο 4° Συνέδριο Φθιωτικής Ιστορίας αποτελεί για μένα ιδιαίτερη χαρά

και τιμή.γιατίτο Συνέδριόσας αποτελείτη μοναδικήπηγή ανάδειξηςτης

πλούσιας ιστορικής κληρονομιάς που μας κληροδότησαν οι πρόγονοι

μας.

Παράλληλακαλώ και προτρέπω τα μέλη του Πνευματικού Κέντρου

Σταυρού να συνεχίσουν αταλάντευτα τη διοργάνωση του θεσμού των

Συνεδρίων, που εδώ και χρόνια άρχισαν. Να μην αποθαρρυνθούν.Να

μην αποκάμουν και να μη καμφθούν στις όποιες δυσκολίες και κατα

στάσειςθα αντιμετωπίσουν,γνωρίζοντεςότι υπάρχουνάνθρωποιπου εμ

φορούνταιαπό ιδανικά και άΦθαρτες πνευματικέςαξίες. Άνθρωποιπου

δεν αποβλέπουν και δεν επιδιώκουν την πνευματική κατεδάΦιση κάθε

πνευματικήςπροσπάθειαςπου γίνεται σ' αυτό τον τόπο.

Εισαγωγικόσημείωμα.

Το θέμα που έχω την τιμή να εισηγούμαι προκαλεί δυσαρέσκεια.

θλίψη και πολλά ερωτηματικά. Ο τρόπος συμπεριφοράς μιας μεριδας

των αγωνιστών του θρυλικού 1821. αποτελεί μελανή παρένθεση της

περιόδου εκείνης.

Είναι αλήθεια. ότι τον κώδικα αυτό τον είχα εντοπίσει προ λίγων χρό

νων. αλλά, τότε, απλώς κατέγραψα την πηγή σε κάποια κατάστιχα και

δεν ασχολήθηκα ιδιαίτερα με αυτόν. Με τη λήξη των εργασιών του 30υ

Συνδρίου και την προκήρυξη του 40υ , έκρινα σκόπιμο να τον φέρω στο

Φως της δημοσιότητας, ώστε ο ιστορικός του μέλλοντος να τον αξιοποι

ήσει και να καταγράψει και την αρνητική πλευρά της περιόδου εκείνης.

Ειλικρινά ομολογώ, ότι όταν άρχισα να επιμελούμαι με σχολαστικό

τητα το κείμενο, απογοητεύτικα. Πικράθηκα σε τέτοιο βαθμό, που για
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κάποιο χρονικό διάστημα αποφάσισα να εmλέξω άλλο θέμα.

Η συναισθηματική Φόρτιση την οποία αρχικά ένιωσα, με την πάροδο

του χρόνου και κάποιους εσωτερικούς προβληματισμούς και αμφιταλα

ντεύσεις ξεπεράστηκε. Τα όσα στη συνέχεια καταχωρίζονται αποτελούν

μια γραπτή ιστορική πραγματικότητα, με τις όποιες δυσάρεστες πληγές

και συνέπειες άφησε στους κατοίκους των αναφερόμενων χωριών.

Προσωπικά, αδυνατώ να κατανοήσω τα κίνητρα που ώθησαν μια με

ριδα αγωνιστών στην αρπαγή των όσων στη συνέχεια καταχωρίζονται.

Επίσης. μέχρι την ώρα τούτη δε συνάντησα κάποια γραπτή m,yή που να

καταγράφει κάτι σχετικό για τα αίτια της έκνομης συμπεΡιΦοράς των.

Συνολικά υπάρχουν τρία έγγραφα που έχουν άμεση σχέση με την απο

γραΦή και την κατάσταση που επικρατούσε στην περιοχή της Δημογερο

ντίας του Ζητσυνίου την περίοδο εκείνη, και αυτά είναι:

Α' .Ο κώδικας της ωτογραΦής των αρπαγέντων ειδών από τους κατοί

κους των χωριών, κατά αλφαβητική σειρά.

fαρδικάκι (Οίτη)

Δαμάστα

Δέλφινας (Δέλφινο)

Δρακοσπηλιά (Θερμο:πύλια)

Δυο Βουνά (Πάνω και Κάτω)

Κο"μαρίτζη (Κουμαρίτσι)

Λε"θεροχώριον (Ελευθεροχώρι)

Ομιαλλώι; (Παλιός οικισμός στην περιοχή Μπράλλου)

Πάβλανη (Παύλιανη)

Οροκοβενίκοι;: (Σκαμνός)

Σκληθράκι (Διαλυμένος οικισμός).

Β'. Η έγγραφη διαμαρτυρία μερικών κατοίκων από τα παραπάνω

χωριά, για την πλημελή άσκηση των καθηκόντων της προσωρινής Δημο

γεροντίας. Φέρει ημερομηνία. Δαμάστα 28 Μαρτίου 1829.
Γ'. Η απόφαση του Έκτακτου Εm.τρόπου της Ανατολικής Ελλάδας.

με την οποία επικυρώνεται ο διορισμός της Επαρχιακής Δημογεντίας του

Ζητουνίου και προσδιορίζονται οι αρμοδιότητες ενός εκάστου Δημογέ

ροντα. Φέρει ημερομηνία 22 Οκτωβρίου 1829 και έδρα το Γαρδικάκι

(Οίτη) Ζητουνίου.

Οι διαστάσεις του κώδικα είναι 20Χ20 και αποτελείται από 10 χειρό

γραφες σελίδες. Βρίσκεται σχεδόν σε καλή κατάσταση, αλλά είναι κακο

γραμμένος με πολλά ορθογραφικά και συντακτικά λάθη. Στο εξώφυλλο,

που είναι ανεξάρτητο από το όλο τμήμα του κώδικα διαβάζουμε:
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ΚαταγραΦή των αρπαγέντων αγαθών υπό των αγωνwτών του] 82 ι 637

1828 (Οκτώβ@,ος).1829 (8β@.ος)

Καταγραφή

τών έλευθέρων χωρίων τής; έπαρχίας; Ζητουη

(της; γενομένης; είς; αύτά άρπαγής; των).

Χει@.(όγ@οφο) tκ σ.(ελΙδων) 10.

Η πρώτη σελίδα αρχίζει ως ακολούθως.

1828: όκτομ:(βριος) έως έτος: 1829 όκτόμβριος, καταγραΦή τόν

ελευθέρων χορίων της έπαρχίας ζητουνwυ, δια ώσα τους έφαγαν και

άρπαξαν τα στρατεύματα του καθενός χορίου όνομαστικώς γράφωμεν.

Έν πgώτoις; χορίων Ι λευθf@οχώρι

»του Καπετάν κωμνά Τράκα'αγοριανίτηJ

έστυλεν τον άξιωματικόν του θανάσην

χινόπουροΥ" με τον ταιφάν~ του και κά

θισαν ήμέρας: 4 τέσαρες έφαγον όκάδες

γρόσια αλευρον 155: προς 40:155:..
» έτι έστυλεν τον πεντικόνταρχόΥ'

του βασιλόν1 να φιλάξη καραοΟ-

I.Τα κεΙμενα καταχωρΙζονται αντιγραφικά με το πολυτονικό σύστημα και οποιαδή

ποτε λάθη και αν έχουν.

2. Γεννήθηκε το 1786 στην Αγόριανη Παρανασσίδας. Μυήθηκε στη Φιλική Εταιρία

και κήρυξε την Επανάσταση στα Βλαχοχώρια. Έλαβε μέρος στην πολιορκία της Άμφιο

σας. Στις 17/4/182] κτύ-πησετουςΤούρκοςστη ΔερβένΦούρκα(Καλαμάκι)και στις 18
με τον Κοντογιό.ννη και Ρούκη την Υπότη. Έλαβε μέρος με τον Ανδρούτσο στο Χάνι της

Γραβιάς. ΣυμμετεΙχε στις μάχες Βασιλικών, Φοντάνας, Μονή Ιερουσαλήμ, Κεφαλόβρυ

σου ΚαρπενησΙΟυ, Αμπλιανης κ. ά. Μετά την πcώση του ΜεσολογγΙΟυ προσκύνησε τον

Κιουταχή, αλλά αργότερα αποχώρησε, ενώθηΥ.ε με τον ΚΙτσο τζαβέλα και στράφηκαν

κατά των Τούρκων στη Λομποτίνα. Το Νοέμβριο με το Δυοβουνιώτη τους Τούρκους στην

Τοπόλια και τους ΑρβανΙτες στην Κακιά Σκάλα. Στις] 2/91 1829 έλαβε μέρος στη μάχη

της Πέτρας. Το 183] συμμετεΙχε στο στρατοδικείο που δ(κασε το Γεώρ. Μαυρομιχάλη για

τη δολοΦονία του Ιωάννη Καποδίστρια. Τιμήθηκε με το βαθμό του Ταγματάρχη. Απε

βίωσε στις 41211840.
3. Από την Αγόριανη Παρανασσ(δας Υ.αι σήμερα Πολύδροσο.

4. Γεώργιος. Γεννήθηκε στο Μύριοι Ευρυτανίας το ]800. Ακολούθησε τους οπλαρ

χηγούς Κώστα Βελή, Κώστα Μπότσαρη, Γεώργιο Καρα'ίσκάκη, Γιάννη Φαρμάκη και

άλλους ως μπουλουκτσής. Έλαβε μέρος σε πολλές μάχες και μεταξύ αυτών; Μεγάλου

χωριού, Υπότης, Καλλιακούδας, Καρβασαρά, β' .πολιορκΙα Μεσολογγίου, Αράχωβας

και την εκστρατεία των Αθηνών.

5. Τουρκικά. Iayfa = Ομάδα, συντροφιά, μπουλούκι άτακτων στρατιωτών.

6. Πεντηκόνταρχος. Ο 50ς κατά σειρά αξιωματικός του κάθε ελληνΙΥ.ού πλοίου.

7.Δεν έχω βιογραφικά στοιχεία του.
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638 Λέλης Γεώργιος:

λι εφαγε αλευρον . 50: προς 40:.50: ..
» έτι ό άξιωματικώς του χινόπου-

ρως πήρεν και μαζύ του iiλευρoν95: προς 40: 95:
» ετι ό είδιος χινόπουρως και ό καλα-

μπώκας: είς τον προκοβονίκον9 τους

τάγισαν iίλευρoν 12J:προς 40:.121 :..
>> έτι οί είδιοι τους έπείραν και ζω-

ρικώς αλευρον 130: προς 40:./30:..

55/:..

220: ..

γρόσια

21 : ..
22:20

8:
25:

8·___ο

.....................84: 20

όκάδες

2/ : ..
2:20

55/
» τού Καππάν άναγνώστη δραχμα

νάκηιΟ πεντηκοντάρχου μαστρά-

Φης" αλευρον. 220:..
» του Καπετάν σπύρωl2 ε'ίκοaι πχ-

ντάρχοvlJ του Καπετάν γιάνη

arQdrov l
' τους εφαγε dλευρoν

» οί είδιοι τους έφαγαν κότες: 9 προς

» τους είδίους καντζίκη: J ένα
» οί είδιοι τους πείραν πιστώλα μίαν

» οί είδwι τους πείραν καντζικιές έν

» έτι τους είδίους τυρί δερμάτια : 2 όκά

δεςlS J5 προς 50 /8:30

8. Δεν γνωρ(ζω την καταγωγή και δραστηριότητα του στον αγώνα του 182]. Με το

επώνυμοαυ-τό υπάρχουνοικογένειεςστη Δάφνη Φθιώτιδας.

9. Σκαμνός. Φθιώτιδας.

10. Δεν βρήκα στοιχεία του.

11. Δεν υπάρχουν στοιχεία του.

]2. Ομο(ως.

13. Εmκεφαλής εικoσι.πivτε ανδρών.

14. Γεννήθηκε γύρω στο 1796 στο Βάλτο. Οταν άρχισε η Επανάσταση ακολούθουσε

το Γώγο Μπακόλα, αλλά αργότερα ωωχώρησε γιατί αυτός συνεργάστηκε με τους Τούρ

κους και ακολούθησε τον ΚαραΙσκό.κη. Στις 121 9/1825 τον έστειλε ο Καρα'ίσκάκη σε

βοήθειατου πολιορκημένουΜεσολογγίου.Μετάτην πtώση του πήγε στο Μοριάκαι με το

Φωτομάραανέλαβαν τη φρούρηση του Ιτς-Καλέ. Με την έλευση του Καποδίστριαεπέ

στρεψε στη Ρούμελη. ΤΟ Σεπτέμβριοτου 1828, μαζΙ με τον Κίτσο Τζαβέλα έλαβε μέρος

στη μάχη της Οξυάς. Στη συνέχεια ακολούθησε τον Υψηλάντη και μετεΙ-χε στη μάχη της

Πέτρας. Έλαβε μέρος ως εκπρόσωπος της ελληνικής κυβέρνησης στον καθορισμό των

πρώτων συνόρων του νεοσύσταου ελληνικού κράτους. Έγινε διοικητής των στρατευμά

των της ελεύθερης Ελλάδας. Το ι 863 εκλέχτηκε πληρεξούσιος για την Εθνοσυνέλευση

και αργότερα Βουλευτής.

15. Τουρκική λέξη. οkka=παλιότερη μονάδα μέτρησης που αντιστοιχούσε σε Ι 282
γραμμάρια.
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ΚαταγραΦή των αρπαγέντων αγαΟών υπό των αγωνιστuιν του 1821 ...» 639

έτι τους είδίους έλιές δερμάτι οκάδες 10
προς 25

οί είδιοι τους έπείραν κρασί οκάδες

οί είδιοι τους επείραν Φέση : Ι

έτι οι είδιοι τους επείραν ένα γορουνι

άλατισμένω οκάδες '30 πρ6ς 60

6:70
10:

7:.

45:
......................................................... ....................................... /7/:20

έτι οί είδιοι τούς έπείραν τζαρούχιαφα

σκιά: Ι

έτι οί είδιοι έπείραν άλάτι όκάδ. 80 προς 10
έτι οί είδιοι έπείραν : 2 δακτιλίδια άσημένια

ένα ζευγάρη σκουλαρίκια και ένα ζευγάρη

"

6:.
20:.

45:.
ό έκατόνταρχος του γιάνη στράτου όνομαζό

μενος λευθεριοτάκης εις χορίον πάβλανη"

έσκότοσεν ένα βόδι καματερόν άπο τα πλέ

ον καλιώτερον η τιμή του

75.
70:

5:

40:
20:
12:
/7:20.89:20

........................ /403: ..
του τζαβάλλα lS ό είκοσι πiνταρχoς κον

σταντής κοτρότζωςl9 έφαγεν τρεις ήμέρας

ψωμί και πείρεν και μαζί του άλευρον όκά·

δες 70 προς 40 παράδεςW

» έτι τούς είδίους κώτας 2 προς

...................................................................,,·....,. "'3()()=.:_5",4",2",:2,"-0
» του Καπετάν γιάνη στράτου δύω στρατιώ

τε εις χορίον πάβλανη εις του γιάνη λουκό-

πουλω το καλίβη εκάθησαν ήμέρας 42 του

έφαγαν άλεύρι όκάδες 40 πρός 40
οί είδιοι του έφαγαν μίαν προβατίνα μαρτίνα"

οί είδιοι του έφαγαν άρνία : 2
οί είδιοι του έΦαγαν κότες: 7 προς Ι()()

γρόσια άκολούθως είς δπισθεν σούμα

ι,~

/478
γροσια

/478

16. Μία λέξη δυσανάγνωστη.

17. Παύλιανη Φθιώτιδας.

17a. Δύο δυσανάγνωστες λέξεις.

"'. Μανάρι, αρνίΟρεφτόστο σπίτι.

18. Υπάρχουν πολ/οί αγωνιστές α)ο).ά δεν μπορούμε να τον προοδιορίσουμε γιατί δεν

αναγράΦu το μικeό του όνομα.

19. Δεν συνάντησα προσωm.κά στo~χεία. Με το επώνυμο αυτό υπάρχουν οικογένειες στο

Μαυρολι.θόρι Φωκίδας

20. Νομισματική μονάδα της τουρκικής λίρας που αντιστοιχεούσε στο 1/40 του γροοιού.
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640 Λέλης Γεώργιος:

» του πεvτηκoντάρχoυ Καπετάν γιάνη

φ«ρμάκη" ζημΙαν λεvθερoχωρIoν

εις λευθεροχώρι εϊχαν σιτάρια σπαρμένα

απε{ραν τις ολλώτες οκάδες 780: και έπειδή

ήτον όλον γιούρτια τα χωράφια έπρεπεν να

δίξη το ένα δέκα ήμείς όμως το βάζομεν

5:139 μετασεβασμόν πρός το ένα πέντε γί

νεται σούμα σιτάρι οκάδες 3900 προς 30
την όκά Φέρει σούμα22 γρόσια 2929:

» οι είδιοι έφαγαν τα σταΦιλιά των όλα και

εκτιμείθησαν με το ακατέβατον εις κρασί

Φορ.(τώματαΥ' 20 προς όκάδες: /20 το Φόρ

τομα σούμα όκάδες2400 προς 12 την όκά

Φέοει" .."", ...".. ""'. 720: 3645:
5123:

>> τα ώσα σπορικά ήτον μέσα ε[ς το χωριόν

καργιές μερικές μηλιές κορωμηλιές κλιμα

ταργιές και σχεδόν ώλα αυτά τα έκοψαν

και τα χάλασαν αυτά έμεις δέν ήμπορώμεν

να τα έκτιμήσωμεν, τα άΦίνομεν είς τήν άπό·

φασιν του έκλαμπροτάτου έκτάκτου επιτρό

που να τά στοχασθεί και να τα άποφασίση

εις το δίκαιον άπάνου .

» χωιιίον κουμαιιίτζη τα ώσα έχει δοσμένα.

» του χρήστου πάλι άγιάνηΜ στρατιώται του

23 έφαγαν ήμέρας 33 : dλευρoν όκάδες 713
γρόσια

» έτι τους είδioυς φασόλια όκάδες 155 προς 30
έτι τους είδίους τούς πείγαμεν εις πάβλανη

άλευρον όκ. J32
» έτι τους ειδίους έπε{ραν μαζύ τους ζαιρέν2S

άλευρον οκάδες 70

713.
1/6:/0

132:

70"
1031:/0000:00

21 . Καταγόταν από τον Αποκόρο Τριχωνίδας. Έλαβε μέρος σε πολ/ές μάχες Κα/ διακρ(-

Οηκε στην εκστρατεία του ΚαραίσΚόκη Ι 826-1827.
22. Λατ. λέξη (sιιrruηa) άθροισμα. ολικό ποσό.

23. Τα εντός παρενθέσεωςκείμενα είναιδικά μου.

24. Δεν συνάντησαπροσωπικάστοιχεία.
25. Τουρ. λέξη (Zahire)= προμήΟεια. τρόφιμα.
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,ΚαταγραΦή των αρπαγέντων αγαθών υπό των αγωνιστών του 1821 ...• 64 Ι

γρόσια

5.123:

1240:20:

30: ..

39:

30:.

40:00
40: 00

» του λεπιωτάκη {,οΙ γαβαλιώτη'16 νικολάκης

έπείρεν γίδες 2: γρ. 40 προς 55:
» έτι του είκοσιπεντάρχου βετούλι Ι 15:00 00:
» του Καπετάν γεώργη γγέκαΤΙ όταν ήτον

με τόν φαρμάκη2! ά'λευρον όκάδες 40
>> του είδίου γίδες: 2 προς 20 γρόσια 40
» έτι του ειδίου άποσιμώπουλον ά'λευρον

όκάδες 30 30:00:
» έτι του ειδίου τυρί όκάδες 5 πeoς 50 6:1000:
» έτι του ειδίου αλεύρι όκάδες 8 154: 10 0000:00
...................................................................................................1240:20
» έτι του είδίου αλεύρι όκάδες 30 ωωσιμώ

πουλον

άκολούθως σούμα λευθεροχώριον γρόσια

» έκ του χωρίου κομαριτζιού ώmoθεν σούμα

ονομαστικώς γρόσια

» του δημίτρη τζαρατζάλη πεντηκοντάρχου

του ρoύκηΊ'l ά'λευρον όκάδες 39: γρ.
» του στάβρου σιαμούτα'Jfl του έκατοντάρχου

του Καπετάν νιώτη31 βετούλιαJJ
: 2 πρός γρό

σια : 15
» του Καπετάν γιάνη xeaJJ πεντηκόνταρχου

26. Για να αναΦέρε~ Γαβαλιώτης θα πρέπει να καταγόταν από την κωμόπολη Γαβαλού

της εnαρχίας Μεσολογγ{ου του νομού Αιτωλοακαρνανίας.

27. Γκέκας. Καταγόταν από το Παλιοχώρι Δωρίδας. Αρχικά ακολούθησε το Σκαλτσο

δήμο και Τριαντάφυλλο Αποκορίτη και στη συνέχεια και άλλους. Συμμετείχε σε πολλές

μάχες μέχρις ότου η Ελλάδα απέκτησε την ανεξαρτησίατης.

28. Με το επώνυμο Φαρμόκης υπόρχουν πriλ/.oί αγωνιστές. Επειδή δε γρόφει το μικρό

όνομα δεν μ,-ωρούμε να τον προσδιορωουμε.

29. ιωt'tννης. ΓεWΉθηκε στην Αρτοτίνα κα~6ταν όρχι.σε η Eπανόσroσηχτύπησε τη Λει.

βαδιό μαζί με τοΔιόκο. Στις 18/4/] 821 με το Μήτσο Κοντσγιάννη και τον Κομνό Τρόκα χτύ

πησαν την γπότη. Μετό τη μόχη της Γραβιός ακολούθησε τον Ανδρούτσο. Λίγο αργότερα

πήγε με τον Γκούρα, κτυπώντας τον Καράίσκόκη. Διακρίθηκε στη μόχη των Βασιλικών κ. ά.

Με τον Γκούρα κατέβηκε το 1824 στο Μοριό κι έλαβε μέρος στον εμΦύλιο πόλεμο. Όταν

ι,-mσε το ΜεσολόΥγι. προσκύνησε τον Κιουταχή, αλλό πολύ γρήγορα ξανα'γύρι.σε με τους

Έλληνες πολεμώντας τους Τούρκους. Ακολούθησε τον Καραίσκόκη και πολλές φορές ήρθε

σε προστριβή μαζί του. Πέθανε το Μόρτιοτου 1860.
30. Με το επώνυμο αυτό υπόρχουν αρκετοί Λειβαδίτες αγωνιστές.

31. Δε συνάντησαπροσωm.κά στοιχεία.

32. Λατινικό (Vιιulιιs) που σημαίνει κατσίκι ενός έτους.

33. ΓΕWΉθηκε το ]802 στην Aμnλιανη Ευρυτανίας. Ακολούθησε τους οπλαρχηγούς

Γιαννόκη Ράγκο, ΧριστόδουλοΧατζηπέτρο, Γιόννη Μαμσύρη κ. ό. Ήταν Φιλος του Γιαν

νό.κη Ρόγκου και διακρίθηκε σε ποlliς μόχες. Με το σχηματι.σμό των χιλιαρχιών κατατό

'ΚΠΙΧε σrη χιλιαρχία του Δυοβουνιώτη.Το ]835 προβιβάστηκε στο βαθμό του ανθυπολαχα

ΓΣU της Φόλαγγας. Φονεύτηκε από ληστές το 1855 στη Δόρμα.
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642 Λέλης Γεώργιος:

του στρατηγού edyyovJ
' αλευρον όκάδ. 12 12:

Χωιιίον Όμιαλλώς"

1321:20

>> τούς είδioυς φασούλια οκάδες 10 πρός 30
λάδι οκάδες 2 τούς είδίοvς πeoς 100

>> του αναστάση πεντηκοντάρχου του τζαβέ

λα κάθησε ήμέρας : 5 έφαγε άλευρον οκά-

δες 140 : προς 40 γρόσια

140:
7: 20.
5·

152: 20..

» του Καπετάν κομνά με τον ταιΦά

του σιτάρι όκάδ. 30 προς 40
τού ειδίου άλεύρι όκαδες 30 προς 40
είς τόν είδων κριθάρι οκάδες 30 προς

40

γρόσια

40:
30:

>> του αναγνώστη δραχμανάκη'" πεντηκο-

ντάρχου άλεύρι οκάδες 20 ΠQoς 40 20:
έτι ο εί'δως κάθησε ήμέρας 5 εφαγεν άλεύρι 25:
εις τόν είδιον φασόλια οκάδfς 5 3:30.48:30

» του Κώστα είκοσι πεντάρχοv του πα

λούκη37 δπου ήταν με τον φαρμάκη Φα-

σούλια οκάδες 14 προς 30 10:20.
εις τον είδιον σιτάρι όκαδες /8 προς 4 εις 18:
τον είδιον καλαμπώκη οκάδες 8 προς 35 7: 35:20.

» του καραχρίστου και μπ6τζιου στρατιώτε του

34. Γεννήθηκε στσ Βάλτσ το Ι 790. Οταν κηρύχτηκε η Επανάσταση πολέμησε με το

Μάρκο Μ:πότσαρη κα~ άλλους. Το Ι 822 προσκύνησε τους Τούρκους μαζί με το Βαρνακιώ

τη, Αντρέα Ίσκο, Γεωργάκη Βαλτινό κ. ά. Το 1823 έλαβε μέρος στην Εθνοσυνέλευση του

Αστρους ως πληρεσξούσιος. Το Ι 824 με εντολή του Μαυροκορδάτου και. τη συντροΦιά του

Στουρνάρα επιχεΙΡησε να ξεπαστρέψε~ τον ΚαραίσΚάκη. Στις 3/6/1825 με την παρέα του

μπήκε στο Μεσολόγγι. Στις 9/7/1825 έκανε τον άρρωστοκαι. μαζ( με τον Τσόγκα έφυγαν,

αΦήνονταςτα παλληκάριατους. Εκείνοιόταντο έμαθανε(παν: Στο διάολονα πάει. ΠέΦτο

ντας το Mεσoλ6γy~προσκύνησετον Κιουταχήκαι παρέμε~νεμαζ(του μέχρ~το 1828, οπότε
γύρισε με τους Έλληνες ακολουθώνταςτον Υψηλάντη. EJ'ά Καποδίστρια διορίστηκε γενικός

διοι.κητής του στρατού της Ανατολικής Ελλάδας κα~ μετά τη δολ.οΦονία του ωroτραβήχτηκε

στο A~τωλικ6. Πέθανε το 1865.
35. Διαλυμένοςοι.κισμός μεταξύ Μπράλλου. ατης κα~ Αποστολιό.ς.

36. Καταγόταναπό τη Λαμίαέλαβεμέροςσε διάΦορεςμάχεςτης Ρούμελης. Πέθανεστη

Λαμίατο 1835.
37. Δε μπόρεσανα βρω στo~χε(ατου.
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"ΚαταγραΦή των αρπαγέντων αγαθών υπό των αγωνιστών του 182] ..... 643

4:
~:2n 22:

/000.
1349:10

7793:30
γρόσια

7793:30

287:20
/87:20

κομνά επείραν σκεπαρνιές:3 του γούμενου 12
οί ειδίοι έπείραν τζικούρη : /

τούς είδίους πtταλα : 4 άλογου κάρφια /00 :
» του πεντακοσιάρχου Φαeμάκη δσα τους

έζημίωσαν και διαλαμβάνει tv αναφορά του.

του είγουμένουΊακόβου το καλαμπώκι

δπου τό εφαγανκοβά 20 προς 25 όκ. 500 250:
του χρwτoυ τό καλαμπώκι κοβά 22
προς 25 550 275:
του μακαρέζη το καλαμπώκι κοβά 23
πρός 25 575
φασόλια τον τριών κοβά 10 προς 25 250

>> ακολούθως είς οπισθεν σούμα

» χωρίον ΓαρδικάΚΙJ8 τα δσα του επείραν

» του κομνά αγοριανίτου είκοσι πένταeχoς

νικολός μακρής με στρατιώτες δέκα ήμέ- γρόσια

ρας 10 αλεύρι όκαδες 50 50:
τους ειδίους φασούλια όκάδες /0: προς ~30"--_,"7:,,,2~n

57:20
του λάμπρου τζαβέλα39 ενας δoδέκαe

χος με στρατιώτες: /2 κάθισεμέρες 20
αλευρον οκάδες 120
εις το κινημά του επείρεν μαζί του αλευ

ρον όκάδες 20
τους ειδίους πρόβατα : Ι

γρόσια

120:

20:
2n: I~n:

του στράτου πέντι στρατιώτε όνομαζόμε

νος γεοργούλας έπείρεν άπο θεωδόση α-

λευρον όκαδες 30 00: 70:
έτι του ειδίου πέντι στρατιώτε επείραν

γίδες 2 προς 20 40:
>> του κομνά άγοριανίτη άπέρασεν δύο βο-

λές ό βασίλος και πείραν άλευρι όκάδες Ι2 12:
» του άναγνώστη δραχμανάκη πεντικοντάρ-

38. Οίτη Φθιώτιδας.

39. (] 745- 1792). Αρχηγός της Φάρας των Τζαβελαίων. Κατό την επίθεση του Αλή παοά

κατά του Σουλίου το 1792 επέδειξε σθεναρή αvτωταση, κα(τοιο Υιός του Φώτος κρατούταν

όμηρος στα Γιάννενα. Στη μάχη εκείνη τραυματίστηκε θανάσιμα. Μέρος είχε λάβει η γυναί

κα του Μ6σχω και η κόρη τους ΣόΦω.
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644 Λέλης Γεώργιος:

37:

10:

5: 5:

20: 20:

/0: /0:
38/ :20

χου άλεύρι όκάδες 30 30:
έτι τους είδίους ο γιάνης Υιός του αλεύρι

κάδες 7 7:
» του παππακώστα έκατοντάρχου άλεύρι

όκαδες 10: την όκά
του γαβριήλ όπού ίταν με τον ρούκη άπείραν

δια τήν πάβλανη πείραν άλεύρι όκάδες

του θύμιου μοραϊτη άπέρασαν καί έπείραν

άλεύρι όκάδες 20
του στάβρω έκατοντάρχου του Καπετάν

νώτη άλεύρι όκάδες --""'--_-'-'''-

του πεντηκοντάρχουΦαρμάκη.

» του νικόλα δοδεκάρχου άλεύρι όκάδες /5 /5:
τούς είδίους τρείς όκάδεςπαστό.ιο 12:20
τού ειδloυ πεντηκοντάρχου γίρισαν όποί-

σω άπα το πλιάτζικον πείραν άλευρι όκά-

δες 10 10:
του είδίου οί στρατιώτε μας επείραν έλιές

6καδες 6 6: ..
τούς ειδίους τζαρoύχια~1 φασκιά~2 6:

49:20..
έτι του είδίου οί στρατιώτε : 7μας πεϊραν

άλεύρι όκάδες /5
οί εϊδιοι έπεϊραν φασόλιαόκάδες5
προς 30
τους είδιούςλάδι όκάδεςλάδι /.
του ειδιού οί στρατιώτεσιτον δρώμον διά

τα ζώα τους τα άφισαν καί τους πείραν

οί στρατιώτετου ειδίου εις τον μίλον έπεί

ραν από τον μανίκα iiλευρoνόκάδες 8

/5: ..

3:30..
2:20

5:

8:

83:30
οι είδιου έφαγαν τα σταφιλιά μας τα μησά

τόν άμπελιόν μας και έκτιμήθησαν είς χρεός .
φορτόματα: 30: τριάντα πρός όκάδες 120 τό

40. Αλίπαστοκαι αλατισμένοκρέας. κυρf.ωςχοιρινό.

41 . Υπόδημα που κατασκευάζοτανωώ το δέρμα του γουρουνωύ. τα λεγόμενα και γουρ

νοτσάρουχα.

42. Λατ. λέξη (Fascia) λουρίδα υφάσματος γtα σπαργάνωμα βρεφών.
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ΚαταγραΦή των αρπαγέντων αγαθών υπό των αγωνιστών του 182 Ι ... » 645

φόρτομασούμα οκάδες3600 προς 12
παρ.(dδες) 1080:...
τον είδίον τα αλογα τα απόλυσαν και

μας χάλασαν τα καλαμπώκια και τα εκτι

μίσαμεν εις το κατοτερον κοβάδες 10 προς

25 όκάδες σούμα οκάδες 250: πeoς παρ. 20
την όκάν ~/,"25<.:--','12":8:,8;":3,,o

1670:10.

άκολούθως ώπισθενσούμα

» άκολούθως εις σούμα χορίον γαρδίκι

γρόσια

7793.30.
γρόσια

1670:30

» του παππακώστα4J έκατοντάρχου δια

σταφιλιά μας του έπεσαν κρασί φ.(ορτώ-

ματα) 10 όκάδες 1200 γρόσια

360: ..
του είδίου δια τά άλογά του όπου μας χά-

λασαν τα καλαμπώκια κοβά 44 32 όκάδες

87:20 43:30
του ειδίου διά τά φασούλια όπου μας έφα-

γαν οι στρατιώτε του κοβά 2: 50 οκάδες

προς 30. 37:20666:10

>> έτι του ειδίου ό είκoσιπiνταρχoς εβαλε φω

τιαν και έκαψε το σητάρι του γιάνη ροπό

πουλο !;] κοβάδες 12 προς όκαδες 25 σούμα

όκάδες 300 πρός παρ. 30 την όκά 225: ..

»του στάβρω έκατovτάρχoυ του Καπετάν

vuiJrrt3 δια τα σταφιλιά μας του έπεσεν

κρασί είς αναλογία του φορτόματα: 10:
όκάδες 1200: προς 12 την όκά σούμα 360: ..
του ειδίου δια τά άλογά του όπου μας

χάλασαν τα καλαπώκια κοβά 32 όκάδ.

87:20 43:30
του είδιού δια τα φασούλια όπου μάς έφα-

γαν εί στρατιώτε του κοβάδες 2 όκ. 50: 37:20 441,'10

43. Δεν έχω σταχεΙΟ γω. τη δραστηριότητό του κα~ την καταγωγή του.

44. Ειδικό δοχείο καταμέτρησηςτου σιταριού, καλαμοοκιού και άλ/ων γεωργικών προ'ί

όντων. Η χωρητικότητα του κυμαίνονταν.

45.Δε βρήκα κάποια βιογραφικό στοιχεΙΟ του.
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646 Λέλης Γεώργιος:

του άλέξη έκατοντάρχοv του κομνά δια

τα σταφίλια του έπεσεν κρασί φ.(ορτώ-

ματα) 10: όκάδ.1200 360:00
του είδιου διά τά άλογά του όπου μας

χάλασαν τα καλαμπώκια καβά 23 όκά-

δες 87:20 43:30
του ειδωυ δια τα φασούλια όπου μας

έφαΥαν οί στρατιώτε του 37:20 44/:/0 3019:

Χοιι(ον διιακοσπηλιά"

» του χρηστου τερβέναγα όπού ήταν διορι

σμένως απ6 σάλλωνα διά τούς κλέφτες

μας έφαΥε αλεύρι όκάδες 70: γρόσια
» ό χιλίαρχος καρατάσιος' μας θέρισε τα

κριθαριά μας κιλά 30 προς όκάδες 19
570 προς 20

» του πεντακοσιάρχου μαμούρη4! εις το μο

ναστήρι δαδί49 μας έφαΥε γίδα J:
» του παππακώστα'>Ο έκατοντάρχου εις ταμπi

λια της σoβάλα~Ι μας έφαΥε τραγή 2:
» του νικόλα'1 εικοσιπεντάρχου του γιάνη

στράτου εις τα καλiβια λευθεροχωρίοv

μας έφαγε γίδα 1 :

>> άκολούθως ε{ς όπισθεν σούμα

» Τού Καπετάν Κομνά ό πεντήκονταρχος χι

νόπουρος έπείρεν από νικολώ σημόπουλο

70:.

285:

20:

25:

20:. 420:..

γρόσια

11432:30

46. Θερμοπύλες.
47. Δε βρήκα Π{Jοσω:mκάστοιχε1.ατου.
48. Γιάννης. Γεννήθηi'.€ το 1797 στον Πανουργιά Φωκίδας. Ακολούθησε το Γιάννη

Γκούρα καL στη συνέχεια τον Πανουργιά. Στη διάρκεια της Επανάστασης έλαβε μέρος στις

μάχες Χάνι της Γραβιάς, Βασιλικώνκαιάλλες. Στη συνέχεια με τον Ανδρούτσο μπήκαν στην

Ακρόπολη των Αθηνών, όπου ο Ανδρούτσος τον ονόμασε υποφρούραχο. Τον τελεuτα(o

χρόνο του αγώνα πολέμησε στη Βοιωτ1.α JInL το 1828 εντάχτηκε στις Χιλιαρχίες. Ο Μαμού·

ρης συγκαταλέγεται μεταξύ των τριών που δολοΦόνησαν τον Ανδρούτσο.

49. ΑμΦίκλειατης Λοκρίδας.
50. Δε συνάντησα;ι.άποια Π{Jοσω:m;ι.άσταχε1.α.

5] . Η τοποθεσία του οικισμού παραμένει άγνωστη.

52. Καταγόταναπό το Δίστομο Βοιωτίαςκαι διακρίηθηκεσε αρκετές μάχες της Ρούμε

λης.

...
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«ΚαταγραΦή των αQπαγέντων αγαθών υπό των αγωνιστών του 1821 ... » 647

κομαριτζιώτη τού έπείρεν είς χωρίον Προ

κοβονίκω αλευρον οκάδες 40 προς 40 γρόοια

40:

487

1/528:30

248:.

475:

805: 20

82:.
108:
40:20
45: 274.

1347:20.
612:

45: 2479:20

γρόσια

220:
185:
67:
25:

253:20
3457:
335:

Χωι?ίον πάβλλανη

Χωι?ίον δέλφ.νος

ο είδίος έπείeεν άπό τόν είδίον τζαρού·

χια φασκιά 1

» του γιάνη στράτο είκοσι.ι'Τένταρχος στάβρος

κάθονταν σταδίω βουνά του έπείρεν αλευ-

ρον οκάδες 50 προς 20 50:

» του εκατόνταρχου μαρκάκη του τζαβέλα

κρασί 1828 όκάδες 420 προς 20 γρόσια

του ειδίου άλεύρι όκ(άδες) 185
του ειδίου φασούλια 67 προς 30
του ειδίου τραγή /

» του Τόλια έκατοντάρχου του τζαβέλα κρασί

όκάδες 62 προς 20
του ειδίου άλεύρη όκάδες 108 μεταβατιχόν

του ειδίου φασούλια οκάδες 40 : 20
εις τον είδιον τραγή / : γίδα /
του πεντηκοντάρχου βασιλάκη του τζαβέλα

κρασί οκάδες 50 προς 20
εις τόν είδιον άλεύρι οκάδες /347 : 20 με

αποδικτικόν

εις τον είδιον φασούλια 612 προς 40
εις τόν είδιον τυρί /5 προς 3

» του Καπετάν Ιωάννη στράτου: 5 εκατό

νταρχοι ο κώπελος γερόλιμος παλιογιάνης λε

πέρι [,οΙ ο τάκης παλιοκώστας και τους πέντε

εκατοντάρχους κρασί 622
εις τους ειδίους άλευρον οκάδες 7728 εφα-

γαν εις ημέρας 37 7728:.
εις τους ειδίους άλευρον 248 το πηραν τζο

ριές {;}
εις τους ειδίους κριθάρι 286 δια τά άλογά

τους προς 35
εις τους ειδioυς φασόλια 3450 δια μέρες 37
εις τους ειδioυς κότες /50 προς /00
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648 Λέλης Γεώργιος:

5:.

56:

760:

120:.

70:.
11528:30
18197:30

200:.

400:. 14956:30

48:. 12914:20
132:

300:.

65:
23:65

του πεντηκοντάρχου ένα Υορούνη το μiρασαν

όκάδες 32 προς 32
έλιές τουλούμι 150 ΠQoς 35
εις τους ειδίοvς φασ6λια όκάδες 40 aπό το

πώλιαιΥ
)
προς γρ. 3

εις τους ειδiovς ασπρο τυρΙ οκάδες 80
προς γρόσια 2 : 20
εις τους ειδiοvς γάλα όκαδες JΟ aπό
oκλiθρων" προς 20
εις τους ειδίους γίδια 38 Π(}ος 20
γρόσια το καθένα

εις τους ειδίους λάδι όκάδες 200 προς

γρ. 2 την οκά

οι ίδιοι επείραν του παναγιώτη παπα

μανόλη τα σκοτιά
jj
άρπαγή

οι εΙδιοι επεiραν του παππαγιάννη νίνου

χαλκώματα όκάδες 7 Π(}ος

τα παλικάρια του λεπrιρωτάκη (;) 1 Υινή

και το ....~ καΙ φλοκάτα Ι

άκολούθως οπισθεν σούμα γρόσια

άκολούθως σούμα το χωρΙον πdβλλανη γρό-

σια εΙς τον πεντακοσΙαρχον Μπατραδάκην (;)
άρχήθενκρέας όκάδες40 γρόσια 20:
εΙς τον είδιον με αποδεκτικόν του dλευρoν

όκάδες 1298 1298:
είς τόν είδιον οι σταριώτης του μόσχος

σητάρι 65
εις τόν είδιον ο ζορμπάς κριθάρι 27

εις τόν είδιον μας έκαμον οΙ στρατιώτε του

αρπαγήν αλευρον 100: 1506:25

εις τον είδιον φασόλια όκάδες 827 προς 40 827:
εις τον είδιον ο ζορμπάς αρπαγή γίδια 17
προς 20 340:
1βελέτζα του άναγνωστη άγγελογεόργου

ό ζορμπας 30:
1Φλοκάταν του ειδtoυ ό ζoρμπaς 18:

53. Aπρoσδιόρuπoςοικισμός. Για να γράφεταιστην απογραΦήθα πρέπε~να βρωκόταν

στην περιοχή εκεΙνη κα~ μάλλονστσ νομό Φωκιδας.

54. Διαλυμένοςοικωμός. Κατά τον Που)'.εβίλυπαγότανστο Δήμου Δρυωιίας.

55. Ρούχα.
56. MCα λέξη δυσανάγνωστη.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:42:54 EEST - 54.226.8.97



+:.ΚαταγραΦή των αρπαγέντων αγαθών υπό των αγωνιστών του J821 ... » 649

15:
7: 2804:05

21003:35

20:

2806:05

Ι τετραβάγγελον ό είδιος .10"
12731:25

Ι μπεσλίκι ό σείζης'7 του μπαραίκτάρι~ 10:20
8 οκάδες τηρί ό ίδιος πρός περ.(ίπου) 100 20:
Ι βελέτζαν ο είδιος τού Θανάση παπαγια

νάκη

J όκάν χαλκοματένιαν ό εϊδιος του αγγε

λογέοργου

Ι ζονάρι ό είδιος

Ι κωτή μπολίματα ό ίδιος του άγγελο

γεόργου

.........................

15:24

14:16

11528:30
18197:30

63:

20:

20:

60:

40:
183:

άκολούθως δπισθεν σούμα γρόσια

ακολούθως σούμα το χωρίον παβλλανη

του πεντηκοντάρχου 'Ιωάννου φαρμάκη

Ίουλι : 2: πεντηκ6νταρχοςΚώνσταςμε στρα-

τι6τας 10: ήμέρες 5 αλεύρι όκάδες 27 23:25
λιανομεστράφη γεροψώματα 40:
φκιαστικά τα σαμάρια τον έθνικόν ζώον 30:
1000 αλογουσάμαρα καί 48 πέταλα και κάρ

βουνα και μεστορικά

110 φωρτόματα σταΦίλια προς 70 όκάδες το

ενα στένον οκάδες 700 προς παρ. 8 την 6κάν

Φέρνον 1540:00
1653:25

ό 'Ιωάννης Φροντιστής'9 μέ 6 στρατιώτας

ήμέρας 8 άλεύρι όκάδες 26 15:24
κρέας για 8 ημέρας προς 6 όκάδες ο καθένας

όκάδες το στένον 48 φ.(ιορίνια) 12 14:16

'[ουνΙου 24:1829 είς τόν είκοσιπένταρχον

του Γαβριήλ αντόνιον άλεύρι όκάδες 72
πρός περ.(ΙΙ'ΤΟυ) 35 γρόσια

λιανομειστράφηείς τά όσπίτια βούτερον

καί τυριά καί κότες

ααύτούσιοςό είδιος είκοαιπένταρχοςτυρή

όκάδες 15
εις το μανδρή ήμερης 5 μέ στρατιότες 10

μερίδες και τυρή

57. Σε'ίζης. Τουρ. Λέξη (Seyis). Ιπποκόμος.
58. Τουρ. λέξη. (Bayraktar). Σημαιοφ6ρος.
59. Δε βρήκα βιογραφικά στoιχεf.α.
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650 Λέλης Γεώργιος:

λιανομουστράφης πήτες κ. λοιπά δι ημέρας 8 48:00
η στρατιότε του κώνστα πεντηκοντάρχου επή~

ραν του Θανάση παπαΥιανάκη και J που-
κάμισον J βρακί J γυλέκο J τζΙΙ70ύνη 55:00

1786:25
1 βετούλη του γιάννη νίκου οί ϊδιοι όπό

πήραν τα πουκάμωα

5: πήχεις πανή οι ιδιοι του Θανάση παπά

γιανόπουλου

25 πήχεις πανή τού μαστρογιάννη

ό ιδιος 'Ιωάννης Φαρμάκης άλεύρι

οκάδες 10 φ. 00,24
10 ζηγές σακιά επήγαμε τις τροΦές τον

και τα κρέατα φ. 7

ακολουθως ό δπισθεν σούμα γρόσια

ακολούθως καί του χωρίου παυλιανη ό

δπισθεν σούμα

15:

7:20
37:20

12:24

70:1929:09
23116:04

23116:04

23116: ..

120:

250:00

3:36
Ι2:

19 'Ιουλίου' του πεντηκοντάρχου δημητρι-

ου Τζεριτζάλα 14 στρατιότες ημέρες και 2
όκάδες αλεύρι 15:200 προς περ. 35 13:25
λανομαστρέφη εις πiτες τυρί και λοιπά 28:00
20 ό ί'διος με στρατι6τες 6
άλευρι όκάδες 6 αρωwσιτένιoν φ. 24
λιανοστράφη διά μέρες 2
3 αυγούοτου του εκατοντάρχου σταύρου

σιαμουντα (..) άλεύρι όκάδες 060 δόσεμα

εΙς τα κουνέλια του πeoς 35 γρ. 52:20
εις αλεύρον 33 ό ϊδιος επήρε καί ζητήσαμε

απόδεκτικόν και δεν μας εδωαε 28:35
JJ αυγούστου έστάθην μέ το σώμα του

εΙς τά σφοντίλια έως τες 28 ήμέρας και

τα φααούλια απ6 τα χοράΦια μας φάγαν

και επήραν καί μεταξή του πολλά δμως .
1000 όκάδες παρ. 30 750:00
20 κυλλά60 καλαμπόκικαι περωότερον

εφαγον δια οκάδες 400: γ.(ρ6σια).

σταΦύλια άπό τά άμπέλια όκάδες 6000
πρός παρ. 8

5721:

2281 :25
25453:36

60, Λέξη γαλ. ΚiIo (grame) = Βάρος χιλίων γραμμαρίων.
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ΚαταγραΦή των αρΠ'lγέντων αγαθών υπό των αγωνιστών του 1821 ... » 'ι'; Ι

του εκατοντάρχου άλέξι μελιγγιότη"

/25: /337:20

800.'
4/2:20

225:
/487:20-/487:20-12827:20

39847:20

σταφίλια οκάδες 4000 πρός 8 γρ.

φασούλια οκάδες 550 προς 30 την όκά

10 κυλά καλαμπώκη δια όκάδες 200
προς παρ. 25
τού πεντηκοντάρχου του ρέγγου σούλια

σταΦύλια όκάδες 6000 προς 8 γρ. 1200:
5 κιλά καλαμπόκι διά οκάδες 100
πρός25

36:301622:.

1690:20

64:70

240:00

52:40
15:00

195:
45:..

1/52:00
75:..

/04: ..
45: ..

J.2fL
/566:.

20:.

Χωιιίον Σκληθιιάκι"

τού χιλ.(ίαρχου) γιαννάκη στράτου ό ΠΕ

ντικόνταρχος /ωάνης πiταςδJ καί είκoσιπέ~

νταρχος νικόλαος κάβρεςΜ με στ(ρατιώτες)

36 αλεύρι ημέρας 32 δια στ.(ρατιώτες) 36 έ

φαγαν καί πεiραν J/52 γρ.(όσια)

γρ.(όσια)

τηρί όκάδες 30: Φ 60
βουτιρον οκάδες 1192 προς γρ.(όσια)

κώτες 18: προς γρ. 2: 20
φασούλια όκάδες 190 προς παρ.(άδες)

κρασί οκάδες 40 προς 20
κριθάρι διά τά άλογα του όκάδες 42
προς παρ.(άδες)

Ιουνίου 10'" τού έκατόνταρχου παππα
κώστα αλεύρι οκάδες 6 φ.35

τηρί όκάδες 10 Φ 60
άκολούθος ή σούμα ως αντίκρη του

χωρίου Σκληθράκι

τού πεντηκοντάρχου γιώργου μιά δόσα

με αλεύρη οκάδες 195 φ. παρ. 40
τυρί όκάδες 3 :φ. 60
ό μαρκάκης του χιλ. Τζαβέλα μανάρι κε-

61. Δε συνάντησα βιογραφικά στoιχεiα.

62. Προε.."1αναστατικός οικισμός. Σήμερα έχει διαλυθει.

63. Δε βρήκα βιογραφικά στoιχεiα.

64. Κάβρας Νικόλαος. Καταγόταν Μότο ΛιδωρΙΚ~ καιε(χε λάβει μέρος στις μάχες Αλα
μάνας, Βασιλικών, r ραβιάς κα~ μερικές άλλες.

, . Πιθανόν η ημερoμηνiα να είναι λαθεμένη.
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652 Λέλης Γεώργιος:

56:

180:

200:00

σέμι~' J 32:00
του χιλ.(ιάρχου) Ιωάννη στράτου, ή ατρατι

όται όπού καθόταν εις Τοπόλιαόό ήρθαν τον

φευρουάριον 8 : στρατιώτε και μάς επεΣ

ραν γίδες 10 φ. 20
ο πεντηκοσίαρχος 'Ιωάννης φαρμάκης μάς

έπειρεν γίδες 4 ζιγούρι67 Ι

ο εκατόνταρχος του ράγΥου Τωάννης σού

λιοςΜ μας επεiρε προβατίνες 3 γρ. 60
μας επηρε ό πλατης πρόβατα 6 και τούς ε

πεiρε ο Ιωάννης εκατόνταρχος σταύρος του ...
••••••••••••••••••••••••••••••••••••69 αρχηγού νότη γίδες 3 60:00

2458:10
ό εκατόνταρχος άλέξις μελιγγιότης μάς έπη,

ρε μιαν φωράδαν δια να πάγει έως 20 καστέ

λη70 και μας το εβάσταξε και δεν μας την έδω-

σε. 200:()()

2658:10
Χωιιίον Διοβουνά

του χιλιάρχου Ιωάννη στράτου οί στρατιώ

τε του 46 επη.γαν είς δύω βουνά έκάθησαν

ήμέρας 32 : έmjραν άλεύρι όκάδες 1104 1104:00
φασούλια όκάδες 135 περ(/που) 4 J35: οα
γίδες 7 οί εϊδιοι /40: ..
κ6της 13 οί εϊδιοι 32:40
κρασί όκάδες 50 25:

1436:40
κριθάρι όκάδες 50 φ. 35 43:30 1480:20

του iκατovτάρχoυ VΤt!fl.ουμαvάκη

απέτισε και του επηρε πεδοκόρη γρ.

τούς εκράτησε άποδουλιαν πούχαν λάβον

έξ 6 ϊδιος τούς επεiρε μετριτά

έξ ό ϊδιος τούς έπεiρε μετριτά

6 λέλης απb μαυρολιθάρι μάς επεiρε γήδες 5

23:00
50:
59:

240:00
100:00

372:

1952:10

65. Τουρ. λέξη Κosem_ κριάριπου οδηγεί τα κοπόδια των προβάτων. μπροστάρης.

66. Άγνωστη η περιοχή.

67. ΔΙχΡOVO αρνί-ο

68. Δε βρήκα βιογραφικά του στοιχεια.

69. Μια λέξη δυσανάγνωστη.

70. Λtξη ιταλική Castello και λατινικά CasIe]]wn. υποκοριστικό του Castnuη = μικρό

κάστρο. οχυρωμένος πυργος
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ΚαταγραΦή των αρπαγέντων αγαθών υπό των αγωνιστών του 1821 ... " 653

180,00
456638.-06

γρόσια» ακολούθως σούμα?]

Χωgίον πgoκoβενίκoς71.

του πεντακοσιάρχου φαρμάκη τρίγυσε τα

αμπiλια τού χωριού προκοβον{κου και τα

έκτήμισαν μετάσεβαμόν εις κρασί φορτόμα-

τα : 5 οκάδες 600 περίπου 12 παράδες?1 την

οκά

.........................................................................

Χωιιίον Δαμάστα

οί χιλίαρχοι του γεωργάκη διοβονιώ τη 74

όJWύ έρριξε το στρατόπεδο του εις δαμά

σταν έτάϊσαν τά γεννήματά των με τα ζώ

α του δια κιλά 100 όκάδες 2200 προς 30
ΥΡ. 1650,.
κριθάρι έτάϊσαν μεταζώα του διά κιλά 40
720 Π{!6ς 20 36n,.

20/0, ..
του Πεντικοσίαρχου Κωμνά Τράκα .
...................................ό πεντικόνταρχος κωμνάς

ανιψιός τού Τράκα καί ό πεντικόνταρχος

θανάσης Χρ. Νόσουρος έπεiραν μιά φουστα-

νελα τού άναγνώστη ματζούκα

....................ΥΡ. 130,.
βρακί του Ι 13:.
(δυσανάγνωστη μiα λέξη) 6:
άλεύρι όκάδες 40: 189:
Οί στρατιώται του χιλιάρχου διοβουνιώτη

έπι:iραν χαλκόματα του άναγνώστη ματζού-

κα κομάτια 13 οκάδες 13 πρός γρ. 7 7:91
άλάτι όκάδες 150 πρός περίπου 10 37,'94,. /28:40.

71. ΣκαμνόςΦθιώτιδας.
72. Λέξη τουρκ. Ρara=τουρκιχό νόμισμα ίσο με το 1/40 του γροσιού.

73. Λατιν. Λέξη. Sιιmma ",Άθροισμα, ολικό ποσό.

74. Ήταν γιος του αρματωλού Γιάννη Δυοβουνιώτη. Γεννήθηκε στην ΆμΦισσα το 1798.
Το 1812 ακολούθησε τον πατέρα του και πολύ γρήγορα έγινε l1Ρωτοπαλλίκαρό του. Στα

1820 ο πατέρας του τον OOtEIλE στον Αλή πασά, αλλά το 1821 έφυγε και έπεσε στα χέρια του

Χουρσίτ l1ασά, όπου έγινε ανταλλαγή μΕ τον Αλβανό τοπάρχη, μπέη Φρασσάρη. Το 1822
δωρίστηκε χιλiαρχoς και αργότερα στρατηγός. Μετά την πτώση του Μεσολογγίου προσκύ

νησε τον Τούρκο, αλλά όταν αποφασίστηκε η εκστρατεία του Καρα'ίσκάκη ξαναπήρε τ'άρ

ματα και πολέμησε τον κατακτητή. Μετά την αποκατάσταση των πραγμάτων έγινε υπο

στρότηγος του τακτικού στρατού και γερουσιαστής. Απεβίωσε το 1880.
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654 Λέλης Γεώργιος:

ή ίδιοι στρατιώτε έπείραν βαμπάκια τού

κωστα διαμαντή όκ. 40 75:.
χαλκόματα όκάδες 10 Φ 7 70:.
διώ στρέματα χωράΦια είχαν σπαρμένα όπού

είχε ά γίνη κοιλά 9 προς όκάδες 40 διά όκάδες

προς παρ.(άδες) 40 180:90 235: 2562

Εκχωρίου σκλιθράκι καtχεiρας θανάσαινας

10: 87:.
47236:35

40:
4:

22:20
6:
4:

Ό είκοσιπένταρχος ανδρέας του έκατόνταρχου

παλιοκώστα τής έ:πεfραν μπόλιες' : 4 περ. JΟ
Μια μαντίλα προς γρ.(όσια)

πανεί εύταζάδες 15 Π(Joς 60
κιαρί λίτρα 2
νάμα λίτρα Ι

μετάξη τζικλιά : 3 δραμ(μια) 70: πος 6 παράδες

το δράμι

εις ανταμωσίν του και ζήτησεν να βάλει αφορισμόν

δια τα ανωθεν πeαγματά της και δεν την δέχθησαν

άλά τήν κινίγησαν με τα ξίλα.

ήτε σαράντα επrά χιλιάδες γρόσια και διακόσια

τριάντα έξ και παράδες εϊκοσι εξ.

(Δυσανάγνωστη η τοποθεσία) τή 22 όκτωβρίου 1829
η Δημογεροντία 2ητουνίου

Ζαχαράκης Ιωάννη

Α. ΠαπαλεξίΟV 7ιΙ

(Τ. Σ.)

ΔΗΜοrΕΡΟΝΤιΑ ΕΠΑΡΧIΑΣ ZUΤOYNIOY

Όπως φαίνεται την περίοδο εκείνη η προσωρινή Δημογεροντία του

Ζητουνίου βρισκόταν σε αδράνεια. και το γεγονός αυτό εξηνάγκασε με~

ρικούς από τους κατοίκους των παραπάνω χωριών να τους απευθύνουν

την παρακάτω διαμαρτυρία.

Πρός τήν Προσ.(ωρινήν) Δημογεροντία τού Ζητουνίου

1245
Το κοινόν της επαρχίας μας θεωρων τήν άνάγκην τήν οποίαν, εχει, τό

νά παρευρίσκεται ή "Επαρχιακή Δημογεροντία έJUτοmως. Σάς παρακαλεί

75. Τσεμπέρι, μαντίλι κεφαλtoύ.

76. Τα μέλη αυτά της δημογεροντίαςε(ναι εΥ.ε(να που διοριστηκαν ως μόνιμα.
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διά τής παρούσης του καί σας πeOτρέπει vd σπεύ·σετε ενταύθα' δσον

ουπω τάχισrα, διά vd dναλdβητε, καί έπιτoπi-ως rd όποια έπιφορτήθητε

χρέη. ., . "ξη δ ' )' • 'δTd Γειτονικα συστηματα (μια Μ; υσαναγνωστη τουτου του ει ους

έκπληρούν rd χρ{η ταύτα xard τήν έπιθυμίαντών κατοίκωνημειςλοιπόν

Κύριοι! Πύ)ς vd φανωμενκατώτεροι τούτων, καί νά έ'χωμεν τό κεντρικόν

τούτο σύστημα μακράν τής πατρίδος μας; τά έξωτερικά πedγματα μας

δΙδουνχρηστάς ελπίδας, δθεν μην άμφι.βdλλετεδτι δέν θέλει λάβητε τήν

άπαιτoυμlνην ήσυχiαν, διά νά ένεργήτε τά χρέη σας,

Έπi τούτου σrέλλεταικαί ό συμπολίτηςμας Ροίζος Γεωργίου, ό όποwς

θέλει σας πληροφορήση,καί πeoφoρικωςτήν άνdγκην τής πατρίδοςμας.

Εν τούτω

Τήν 28 Μαρτίου 1829
έκ της Δαμάστας

μένομεν

Οί ΣυμJWλιται μας

» αναγνόστης αγγελογιοργος άπδ Πάβλαν

» άθανάσιος τζίκας KOμJWτάδες

>> Θανάσης παρδάλης σκληθράκι

»ρίζος αθανασίου δύω βουνά

>> αντόνιος άπό δρακοσπηλιά

» Παναγής Γιάννης Γαρδίκι

» lλίας από Κομαριτζίκη

» Διαμαντής απe Δαμάστα

*
Κλε(νουμε με την απόφαση επικύρωσης της μόνιμης Δημογεροντίας

του Ζητουνίου.

Αρ.492 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ

Ο ΕΚΤΑΚΤΟΣ ΕΠΠΡΟΠΟΣ ΤΩΝ ΕΠΑΡΧΙΩΝ ΤΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Α'. Δυνdμει του ύπ' άριθ. 13996 οδηγιων τής Κυβερνήσεως έπι-

κυρούται ή έπαρχιακή Δημογεροντία του Ζητουνίου, οί κύριοι

Αθανάσιος Τζίγκας

AναγνώQτηςΠαπαλεξόπoυλoς

Ζαχαράκης 'Ιωάννης

Β ... Ό κ* Α. Τζίγκας επιφορτίζεται τήν τοπικήν Αρχήν ταύτης τής
Επαρχίας κατά τάς ύπ' άρίθ. 493 όδηγίας τής 'Έκτ.(ακτης) Έπιτροπείας.

Γ'. Ό Κ. Α. Παπαλεξόπουλος έπιφορτίζεται τάς γαίας τό δίκαιον

• Κύριος
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656 Λέλης Γεώργιος:

ταύτης της 'Επαρχίας κατά τάς περί Δικαστηρίων διατάξεις njς Κυβερ

νήaεως καί Γραμματεύς διορίζεται ό Κ. Διονύσιος Δημητριά-δης, δστις

θέλει έκπληροι καί τά τού Γραμματέως τής Έ:παρχιακης Δημογεροντίας

χρέη.

Δ '. Ό Κ. Ξ. 'ΙωάννουέπιφορτΙζεταιτά Αστυνομικάχρέη κατά τάς ύπ'

άρΙθ. 494 όδηΥίας της έπί της Έκτ.(άκτοv) Επιτροπείας, δατις θέλει

έκπληρεΙ καί τά του Γραμματέωςχρέη.

Ε;. Ή ΈπαρχιακήΔημογεροντίαθέλει ένεργηση τ6 παρόν διά-ταγμα.

TΊf 22 Όκτωβρioυ 1829. Εν Γαρδικiφ 2ητουνίου

(Τ.Σ) Ό Έκτ.(ακτος) ΈΠΙτρωwς

Κ. Μεταξας

Ό Γραμματεύς

Δ. Δημητριάδης"

Σήμερον τήν 23 'Ιουλίου 18.... . τού

έκδοθέντος καί δημοσιευθέντος του Διοικητου ύπ' άρ .
προγράμματος τού τής έmτροπης συνηλθεν είς τήν διά τού

προγράμματος Ναόν περί εναρξις τής είρημένης κατά

τήν εννοιαν του Άρθ. 18 του Νόμου έξελέξατο ή επιτροπή ώς Γραμ

ματέαν αύτης τόν Κύριον Ν. Μποτοίδην άνακοινούσα είς αύτόν τό

διάστημα του νά προσυπογράΦη είς δλα τά πρα-κτικά τής έmτροπης

................................................... διαξηχθη

κλήρος τού

τρίτου μέλους τής εmτροπης .
Έγένετο έν τφ κειμένφ Ναφ

ή tmtQornl
Γ. Δρόσου ώς άγράμματος .
Δήμος ώς άγράμματος .

'Ιωάννης .

.ώς άγράμματος .
Ο Γραμματεύς

Ν. Μπnτο'h

'Έναρξις ψηφοφορ(ας την 23 Ίουλίου 1844
Περί της ένάρξεως ττης ψηφοφορίας, ή επιτροπή παραλαβουσα τήν

78. Πηγή: Ιστορικό και Διπλωματικό ΑρχεΙΟ του ΥπουργεΙΟυ Εξωτερικών. Φάκελος

1829.
99-Ια·δ.

αακαδ.

ααΚ.ε'.
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. . . δ 'φ ί' .κάλπην εσφραγισμενην και ια ορα Χα εις την

.' ί"ξ 'ΦΦΦ'όπήν αυτης κα ηρ ατο η η ο ορια.

Αύξων

άριθμός'Όνομα καί ΈπώνυμονΑριθμόςτου καταλόγου

Αυξων 'Όνομα καί 'Επώνυμον Αριθμόςτου

άριθμός καταλόγου

Ι. Γεώργιος Φώτης 129

2. Δημήτριος Ροζής 776
3. Νικόλαος Γ. Στουραιτης 223
4. Θεοφάτ/ς Πανούρης \76
5. Γεωργάκης Φωρτόσης 866
6. Μητρος Μπηλιούλης 932
7. Αργύρης 'Ιωάννου Λιάκου \003
8. Λουκάς Φύνος \342
9. Μητρος Τσιρώτ/ς 947
10. 'Ιωάννης Σπυρίδου 973
11. Νικόλαος ..........Μουστρακάς 388
\2. Βασίλειος Τσοβάρας \340
\3. Αναγνώοτης Τζάθας 955
\4. Δήμος Θεόδωρος 96\
\5. Γεώργιος 'Ιωάννου 1011
\6. Ιωάννης Νάκου 1002
\7. Κότζος Γιότης 864
\8. Σπuρίδoς Ίάννης 972
\9. Λουκάς Κουνέλας 865
20. Ιωάννης Πασσάς 429
2\. ΧρήστοςΑντωνιάδου \93
22. Μητρος ΑναστασΙΟυ 892
23. Παναγιώτης 'Ιωάννου Νουτσιλας 929
24. Γιαννάκης ΞηΡΟΥι.άννης 860
25. Αναστάσης Φώνος \34\
26. Κωνσταντης Ήλία 998
27. Λάμπρος Νάκου 5\
28. Μητρος Κότζος 903
29. Νικολός Μανούσκος 507
30. Αγγελής Γ. Στουραιτης 225
3\. Γιάννης Π, Εύταξία 246
32. 'Ιωάννης Αϋβαλιώτης 32\
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658 Λέλης Γεώργιος

33. Παναγιώτης Μπαρμπάτζης 1004
34. Γεωργάκης Αγγελής 859
35. Γεώργης Παναγιώτου 884
36. 'Ιωάννης Τσαβαρίνης 920
37. Αθανάσιος Μαστροκώστας 916
38. Ίωάννης Μάζης 70
39. Θανάσης Τσρίκος 700
40. Δημήτριος λσημακ6πουλος 292
41. Νερσυτζος Λεωναρδίδης 309
42. Εύθύμιος Ζωιννιάτης 66
43. 'Ιωάννης Βαγένας 882
44. Δημήτριος Λάζαρος 873
45. Παύλος Τζαμάλας 889
46. Κωνσταντής 'Ιωάννου Τσουτζώρης 879
47. Λουκας Παναγιώτου ...................... 887
48. Γεώργιος Λουκα Τάvτζαρης 874
49. 'Ιωάννης Αναστασίου 1079
50. Δημήτριος Χριστοδούλου 1073
51. Δημήτριος ΤριονταΦύλλου 1082
52. Κωνσταντης Άναστασίου 1080
53. Βασίλειος παπα Ηλ(α 1075
54. Σωτηρχος Αργύρης 894
55. Παναγιώτης Οίκονόμου 896
56. Κολιός Ταάβας 893
57. Λουκάς Νταλιάνης 898
58. Γεώργης Άνέστη 908
59. Φιλιππας ΤριανταΦύλλου 1083
60. Γεώργης Δήμου 1085
61. Κωνσταντης Γεωργίου 1086
62. Κώστας Σουλιώνης 1223
63. Μητρος Παπα Κώστα 1147
64. Λουκάς Αγγελής 911
65. Ίωάννης Κουβάλης 919
66. Ιωάννης Μαστροκώστα 915
67. Άργύρης Οίκονόμου 917
68. Λάμπρος Τζιτζούρας 922

69. Άναγνώστης Κιούσσης 921
70. Γεώργιος Ζουτουνιάτης 65
71. Γιάννης Πλιακοστάμος 197
72. Κολιός Σόλτος 914

73. Παυλος Μπενέκος 930
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74. 'Ιωάννης Αναστασ(ου 891

75. Μητρος Παmτας 997

76. Μιχάλης Ζαρογιάννης 975

77. Χρηστόδουλος Γεεωργίου 165

78. Γεώργιος Βούλγαρης 583

79. Γεώργιος Μακαρούνας 373

80. Γιαννακός Κόκκινος 1316

81. Νικόλαος Σβέρκος 117

82. Θανάσης Καπάκας 1158

83. Λουκας Βλαχόπουλος 366

84. Βάγιας Σανιδας 523

85 Γιότης Βάγιας Σανιδάς 525

86. Άργύρης Γεωργίου 960

87. Γιαννάκης Μ:πενέκος 931

88. Λουκας Γιαννάκη 952

89. Λουκας Μάλεση 938

90. Θεοδώσης Κουκούτζης 966
91. Παύλος Σπυρ(δος 956

92. Άναστάσης Μπένος 954
93. Άργύρης Δημήτρης 964
94. Κολιός θεόδωρος 962

95. Αναστάσης Κόπας 384
96. Νικολός Δήμου 1084
97. Γερογιάννης Σανιδας 522
98. Δημήτρης Ν. Μανούσκος 508
99. 'Ιωάννης Ν. Μανούσκος 509
100. Νικολός Άτσίγκανος 1236
101. Άθανάοης Κ. Καρατζόλης 532
102. Αναστάσης Δουκατζίκος 624

103. Χρήστος Ν. Μανούσκος 510
104. Δημήτρης Χουτζούμης 562
105. Γεώργιος Ρήγας 401
106. Γεωργάκης Τσούρος 980
107. Δήμος Λένας 977
108. Θανάσης Τότζικας 979
109. Γιαννακός Δημητρίου 1009
110. Στέργιος Κούτσης 981
111. Αναγνώστης Παπαδημήτρη 1007
112. Γεώργιος Νίκας 971
113. Γεώργιος Κουτός 1010
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660 Λέλης Γεώργιος:

114. Κολιός Λάζαρης 987

115. Γεώργης Παναγιώτου Θανασούλη 1018

116. Μητρος Στάμου 989

117. Χρηστόδουλος Σιούκης 1324

118. Θεοδωρης r. Βλαχόπουλος 1220

119 Άναστάσης Μπίνιος 5

120. Λουκας Γεωργίου Παπούλια 491

121. Νικόλαος r. ΚρΙκος 23

122. Άναστάσης Άσημακόπουλος 293

123. λλέξης Καλιόρης 398

124. Σπυρος Παπαθανασόπουλος 415

125. Δημήτρης ....................... 338

126. Φιλιππος Α. Ροζής 775

127. Νικολδς Κυπραίος 616

128. 'Ιωάννης Κόντος 368

129. Πέτρος Παπά Νικολάου 765

130. Χαράλαμπος Γεωργούτσης 284

131. Νικολός Κωστανής 1074

132. Νικόλαος Εύθυμίου 234

133. Γεώργιος Καμπόλης 829

134. Μητρος ............................ 836

135. Σωτήρης Βλάμινας 638

136. Γεώργιος ΘεοΦάνης 1088

137. Γιάννης Θανάσης 804

138. Σπυρίδων Γκόγας 1212

139. Γιάννης Πατερόπουλος 817

140. Νικολός Σαλαπατιάρης 721

141. Νικολός Σίμου 141

142. Δημητριος Καλάσας 5 Ι Ι

143. Ιωάννης Φούφουλας 436

144. 'Ιωάννης Φουκαράς 364

145. λναγνώστης Ροζής 773

146. Αλέξης Παρδάλης 736

147. Γεώργιος Γουρούνας 214

148 Γιάννης Κουκογιάννης 251

149. Θεοδωρής Γιάννης 814

150. Αποστόλης Ζαχαριάς 843

151. Μήτρος Γερονικολου 852

152. Γιαννάκης Δήμου Κοφού 856

153. Γιάννης ΚοτρατζΙδης 581

154. Γεωργάκης Κεράστας 619
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-
355
1036
438
424

155. Λάμ.ρος Τζήρας 1036

156. Λουκάς Εύταξίας 438

157. Θεοδωρής Μπακάλης 424

158. Μανώλης Δημακόπουλος 418

159. Αναστάσης Ντόκος 517

160. λγγελης Μοχλάς 592

161. Νικολός Σπανός 640

162. Γιάννης Γεωργίου Κυριακάκης 684

163. Πανάγος Κόκκινος 1215

164. Γιαννακός Γιαλύρντος 709

165. Κότζος Φίλης Μακρής 778

166. Δημήτρης Σάκλας 719

167. Γεώργιος Σκάμπας 392

168. Γιαννούτζος Αθανασίου 212

169. Γιάννης Γερονικολού 853

170. Παναγιώτης Αϋφαντης 844

171. Γιάννης νιούσης 808

172. Άργύρης Λάλου 625

173. Μήτρος Θεοδωρή Καρακούτας 1322

174. Κωνσταντής Λουκό. Παπας 784

175. Λουκάς Τσολάκος 796

176. Ηλίας Διαβολάκος 580

177. Γιαννάκης μούγιας 601

178. Θανάσης Παππά 1087

179. Νικολός Μπόκος 1071

180. Λουκάς 'Ιωάννου 1076

181. Λάμπρος Αναστασίου 1078

182. Λάμπρος 'Ιωάννου 1077

183. Κωνοταντής Τζμής ή Παρδάλης 788

184. Γεώργιος Καπαρός 432

185. Μητρος Κλημάρης 518

186. Γεωργάκης Καρβούνης 650

187. Νικολός Ντρίζος 16

188. Αναγνώστης Δ. Μπαρδαμπσύλιας 46

189. Κωνσταντης Ανδρέου 147
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662 Λέλης Γεώργιος

190. Μητρος Βλάχος 443

191. Θεοχάρης Βλαχόπουλος 367

192. Νικολός Φίλιππας 1121

193. Κωνσταντής Μ:παλττζόκης 660

194. 'Ιωάννης Κοντόψυχος 506

195. Σταμέλος Δ. Γούναρης 252

196. Κωνσταντης Καραμαλίνας 571

197. Γεώργος Σπάρος 1047

198. Παναγιώτης Κουτσαλίγκος 1049

199. Δημος Μπαρδαμπούλιας 45

200. Νικόλαος Δ. Μαγιάκου 566

201. Γιάννης Στάμου 217

202. Στάθης Θ. Κρίκος 1246

203. Δημήτρης Περαχωρίτης 777

204. Ζαχαρ(ας μουχαντώνης 1059

205. Γεώργης Νικολού 1045

206. Αθανάσιος Μποζάς 1051

207. Δήμος Παναγιώτου 1060

208.
209.

208. Γεώργιος Δήμου 1062

209. Θανάσης Σκορδάς 289

210. Χρηστόδουλος 'Ιωάννου 166

211. Θανάσης Μπακαρόζος 148

212. Άντώνης Σπουραtτης 224

213. Στεφανης Θ. Πελεκάνου 164

214. Γεώργης 'Ιωάννου Ντελίκος 1056

215. Δημητράκης Γ. KαλoμJρης 1042

216. Κωνσταντής παναγιώτου 1061

217. Κότζος λθανασΙΟυ 1057

218. Άναστάσιος Τζιβέριος 4

219. 'Ιωάννης Γεωργίου Κλίγκας 1259

220. Μητρος Γεωργίου Λάπα 35

221. Ιωάννης Ανδριό1ΟΟυλος 413

222. Κωνσταντης Κ6τζαλης 431

223. Κωνσταντής Καρρίτζας 1195

224. Χρήστος Κ. Καφρίτζας 1197

225. Δημήτριος Κυρίτζης 1200

226. Κωνσταντής Σταυλιώτης 1177

227 Αθανάσιος Κουρουπλής 785
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228. Ζήσης Μιχαήλ 1218
229. Λουκάς 'Ιωάννου Κουνέλης 288
230. Νικόλαος Τόλιας 286
231. Νικόλαος Κοντουλουκας 109
232. Λουκάς Γεωργίου 1052
233. Λουκό.ς Αναγνώστης 1070
234. Σταμάτης Γεωργίου 1048
235 Λουκάς Παναγιώτου 1058
236. Γεωργαντάς Α. Μαρδα~'Wύλιας 1213
237. Χρηστόδουλος Π. Κρίκου 32
238. Γεωργάκης Μπαλτζόκης 638
239. Δημήτριος Τουρούπος 349
240. Κ""",αντΓι; Γιαννούλας Κοτζσθανάση 557
241. Γιiιννης Τριiιδας 1335
242. Χρήστσς Σγιάννης 1190
243. Αντώνης Δημόκας 546
244. Παναγιώτης Στεργιαννός 1161
245. Γεώργης Νταλιλ'ινης 1187
246. Δήμος Γκόλφης 983
247. Λουκάς Μαγ-ι!ούφης 497
248. Χαραλάμ,της Χρήστσ 644
249 Βασίλειος τομορενέος 604
250. Αναστάσιος Κουτζοδημήτρης 603
251. Μητρσς Κατζόλης 578
252. Στάθης Κουτζός Μυλωνό.ς 114
253. Γιαννάκης Παιδόπουλος 666
254. Μητρος Γ. Ντάκος 1043
255. Θανάσης Σταυλιότης 1174
256 Γεωργάκης Τσολάκος 753
257 Γεώργιος ..................... Τσάρκας 382
258 Κωνσταντης Δ. Κεφαλοκωστας 760
259 Μητρος Μιχαήλ Ντελιμήτρου 195

372

260. Νικολός Κολοκύθας 372
261. Άναστάσιος Φυλακτού 322
262. Γεώργιος Θεοδώρου Πελεκάνος 168
263 Μήτρος Γιαννακού Μπακάλη 206
264. Παναγιώτης Δημητρίου Χρυσαtτης 145
265. Ζήσης Φούσκα 316
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664 Λέλης Γεώργιος

266. Σπυρος ΟΙκονόμου 663
267. Γιάννης Γυναικάδελφος Τσλα:πατάρα 1262
268. Ήλίας Τόλια 235
269. Νικόλαος Στα"ικης 652
270. Γεωργάκης Βασιλικάς 484
271. Αναστάσης Γιάτζος 227
272. Γιάννης ΚουΦός Σαμαρτζης 547
273. Νικολός Ταμπάκης Θηβαίος 464
274. Αποστόλης Γουργιώτης 488
275. Γεώργης Δημητρίου 67
276. χρηστος ΓεωΡΥ(ου Βλαχόπουλος 1221
277. Γιαννάκης Κ6τζου Μυλωνας 550
278. Μητρος Καστρομουστάκης 180
279. Σίλβεστρος Νικολάου 34
280. 'Ιωάννης Κωτάγιας 545
281. Μητρος Κ. ΛΙΟντος ΙΟ7

282. Νικολός Β. Μέγας 420
283. Παναγιώτης Λιναρδούτζος 472
284. Σταμέλος ΣΙμου 555
285. Γεωργάκης Σανιδάς 519
286. Ίωάννης Δεμερτζής 702
287. Χρήστος Τραγάλας 213
288. Πέτρος Νκολάου Σπανός 157
289. Δημήτριος Κ. Θεοχαρ61Wuλος 87
290. Μήτρος Ζαχαρόπουλος 10l
291. Σπυρος Ήλίου Μαγκλάρας 38
292. Θανάσης Καστσυρας 275
293. Άνδρέας 'Ιωάννου Στιβαχτόπουλος 379
294. Γεώργιος Ιωάννου Μαγιακος 386
295. Άναστάσης Τραγάδας 779
296. Χρήστος ΡΙζου 762
297. Στάθης Εύταξία 533
298. Λουκάς Τσούλκας 447
299. Γεώργιος Κωσάρας 641
300. Παναγιώτης Μαργόνης 121
301. Νικολός Ρίζος 1209
302. 'Ιωάννης Δημητρίου ΣΤΟΥιάννης 320
303. Άθανάσιος Γ. Πάσσου 694
304. Λουκας ...................... Πωωυτζης 184
305. Εύάγγελος Δαλαμάγκας 1339
306. Μητρος Πεντεσκούφης 648
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307.
308.
309.
310.
311.
312.
313
313.

Δημήτριος Αίβαλιώτης

Βασίλειος Μπούμπης

Νικόλαος Κωνσταντίνου Δημητρίου

Λουκάς Κόλια Πάνου Ευταξία

Άνδριτσάκος Μέργος

Έλευθέριος Βόγκος

387
697
685
417
480
515

313. Νικαλός Μαγκούφης 495

:4φΟ'ο παρηλθεν ή προσδιορισμένη ωρα njς ψηφοφορίας,

........................................... ή έπιτροπή τών έργασιών της, σφραγίσασα τήν

οπήντής κάλπης ένώπιον του Δημάρχου, καί πολλών ίίλλων

....................................................... έπιθέσαντες είς ταύτην τής

............................... , σφραγίδας τήν κατά τήν ωραν ενδεκα καί

τέταρτον ή κάλπη ένεπιστεύθη ύπό τής

έπιτροπής είς τόν Ταγματάρχην Κύριον Θανασούλαν καί τόν μοίραρχον

Κ. Μόστραν, δώσαντες είς τήν έπιτροπήν καί λόγον τής στρατιωτικής

της τιμής, περί τής εξασφαλίσεως αύτής καί της παραδόσεως είς τήν

έπιτροπήν άνέπα-φον καί έσφραγίσθη έπi τής όπής ητις

δέν , μέ τήν σφραγίδαν του Κ. (Κουζουπέταλου

μέλους τής έπιτροπής, τρεε[α μέρη καί έσφραγίσθη

Ό Γραμματεύς

άγράμματουςτούςδιά

.............................. καί τού Κ. Γ. Θ. Φόρτου.

'Εγένετο έν Λειβαδείςι τήν 23 'Ιουλίου 1844 κατά τό άρθρο Στ' του

ΠΕρί έκλογής Νόμου παρα-κλήθησαν διά νά ύπογράψωσι δσοι έκ τής

έπιτροπής θελώσωσι.

ΉΈπιτροπή

Γ. Δρόσον καί άποστόλην .
Ν, Μποτοίδυc

'"" ,."."" .. " " , , ,.

',,"""""',,'''''''''''''''''',,''''',",'''''' άγράμματος
διά χειρός .. "." ",." ... ,..." .. ,' .. '
άνδρέας ..... , , , " ..""" .."., .
................ ,.. , ", .. , ,., ,..πάρεδρος
Σήμερον τήν είκοστήν τετάρτην του μηνός 'Ιουλίου δευτέραν ήμέραν

τής ψηφοφορίας ή έπι-τροπή τής Δημαnχίαc συνελθούσα εείς τήν

JqJοσδwρισμένους διά τής ψηφοφορίας Νόμους αύτής παρουσιασθέντες
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666 Λέλης Γεώργιος:

είς τούς ά'νω δύο αξιωματικούς, παραβεν τήν κάλπην έσφραγισμένην

χα{ καθόλα της τά μέρη χαί κατά τήν όποίαν ή

παρουσα πράξις συνελθούσαν έν rrf .προκειμένη ωρα έπi παρουσί<;ι χα{

του Δημάρχου ύπογράψαμεν παρά

τής έmτροπrjς είς τήν δσην έθέλησαν .
Η Έπιτροπή

διά τούς άγραμμάτους Γ.. Δρόσον χαί α. Παππ{tν

Ν Γ Mπoτoίδr.ις

'Ιωάννης Ώ Γραμματεύς

ανδρέας .
Διά τόν Δήμον Λάμπρον

άγοάιιματοc Λάιιποος Κοίκο;.

Ό Δήμαρχος Λεβαδέων

χαί έν άπουσία αύτού

(J Δημ.[αρχιακόςJ Λάμπρος Κρίκος

314. Άλεξανδρης Ξηρομερίτης 605
315. Βασίλειο Χορμβοβίτης 621
316. Γεώργιος Διοβουνιώτης 308
317. Γκόλφης Μηχαινας 399
318. Γεώργιος Άναγνωστου Ροζης 774
319. Θεοδωρης Καβρης 361
320. Γεώργιος Κορρίδος 25
321. 'Ιωάννης Κ(τζας 798
322. Τάσσος Λουκάς ΚουτζσΟ 369
323. Στάθης Άστρης 226
324. .Αθανάσιος Τριανταφυλλου 163
325. Πανάγος Φαναρτζής 120
326. Κώστας Νάκος 312
327. Νικόλαος Καλογερόπουλος 271
328. Τόλιας Νικολάου 3
329. Άργύρης 'Ιωάννου Ζαχαρής 687
330. Πέτρος Λάμπρου Νάκου 1332
331. Κώστας γεωργίου 1269
332. Ιωάννης Σαμαρτζης Φίλη 757
333. Γεωργάκης Γιαννακόπουλος 1185
334. Δημος Τυροκόμος 1181
335. Τριαντάφυλλος Μπετζαξης 123
336. Γιάννης Γρηποσλης 655
337. Θανάσης Σιλβέστρου 194
338. Θανάσης Διαμαντόπουλος 561

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:42:54 EEST - 54.226.8.97



ΚαταγραΦίl των αρπιιγίΎtων αγαθών υπό των αγωνιστών του 1821» .,ι,...
-

339. Λουκάς Χρήστου Κατζοπίτης 258
340. Παναγιώτης Λαγός 142
341. Τόλιας Καφφατζίνας 489
342. Πέτρος Παυλίστρας 131
343. Λεονάρδος Παυλίστρας 210
344. Σάββας Τζιμούλης 265
345. Άθανάσιος Αναστασίου 204
346. ΧρυσοβέΡΥης Νικολάου Κουλαλούμης 220
347. Νικολός Ταλαντινός Σιραβός 1285
348. Νάσος Ασπροποταμίτης 1265
349 Πανάγος Σκαρλέπας 1226
350. Σωτήρης Αναστασίου Τάτσης 362
351. Νερουτσος Άναστασίου Καζατζής 314
252. Ταξιάρχης Παπσυτζής 672
353. Γεώργιος .................... Παπουτζής 183
354. Κωνσταντινος Π. Ίατρου 29
355. Νικόλαος Μπούρας Ταμπάκης 190
356. Νικόλαος Καφφρατζίνας 490
357. Γιάννης Κσύπρισλης 1273
358. Αναστάσης Χρήστου 1261
359. Λουκας Μιχαήλ 315
360. Σπυρος Αναστασίου 211
361. Ίωάwης Καρούλας 355
362. Γιάννης .Ηλια Κσρδόνη 253
363. Νικολός Θηβαίος 78
364. ΘεοΦάνης Ταλαντινός 661
365. Κωνσταντής Νικολάου 1201
366. Σταυρος Άποστόλου 1310

367. Αργύρης Γεωργίου 21
368. Αναστάσης καστάνης 1308
369. 'Ιωάννης Βσυλγαράκης 1305
370. Δημήτριος Παναγιωτόπουλος 1306
371. Ανδρέας Ίωάwου 1290
372. Χρηστόδουλος Γαμβρός Πανα- 1219
373. γιώτου 1294
374. Δημήτριος Πατζίκας 1299
375. Κωνσταντινος Σεβαστός 1293
376. Ίωάwης Αθανασίου 1303
377. Σωτήρης Παπαβασιλείου 1301
378. Στάθης Καρμουτσος 1297
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379. Βασ(λειος Νικολόπουλος 1203
380. Λουκάς Παναγιώτου 1295
381. Δημήτριος Πρέσας 1300
382. Άντώνιος Δήμσυ 1291
383. Ζfισης Αναστασίου 1296
384. Χαράμπος Κωνσταντίνου 1292
385. Μιχάλης Όρφανός 330
386. Χαράλαμπος Καραμίτζσς 99
387. Άντώνης Δ. Βλαχογεώργου 200
388. Κωνσταντής Θεοδώρου 159
389. Γιαννάκης Μπονιάς 1242
390. Θεσδωρής Πλιακοστάμσς 199
391. Παναγιώτης ΑθανασΙΟυ 198
392. Αναστάσης Πλιακσστάμος 6
393. Παναγιώτης Αθανασίου 186
394. Θανάσης Λαμπράκος 540
395. Νικόλαος Βλάχου Χρόνης 414
396. Παναγιώτης Παπαθανασόπουλος 250
397. Γιάννης Καβράκης 203
398. Γιαννσύτζας Τζόρτζης 481
399. Άνδρέας Διαμαντής 75
400. ΠαναΥιώτης ΆλιΦέρης 795
401. Γεώργιος Αναστασίου 207
402. Γεώργιος ΤζατζαράΥκος 146
403. Ήλίας κΟύχης 14
404. 'Ιωάννης Κακα"ίδόνης 477
405. Άντώνιος Καρτζάς 127
406. Θανάσης Γεωργίου 262
407. Άσημάκης ΛαΥΙνσς 144
408. Τόλιας Μ. Καλαντζής 261
409. Άναστάσης Σταρέλης 682
410. 'Ιωάννης Ροζής 498
411. Κωνσταντής Τζατζαρόνης 143
412. Άναστάσης ΒασιλεΙΟυ 705
413. Νικόλαος Στουρνάρας 263
414. Bασlλης Καρβούνης 346
415. Γεώργιος Ίωάν. Κ. Μπακαμίσος 245
416. Πέτρας Ευταξια 118 Ι

417. ΓεώρΥης Άύyερόιroυλoς 230
418. θεσφάνης Ζάχαρης 771
419. Νικόλαος Βούλγαρης 86
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379. Θεοχάρης Κ. Θεοχαρόπουλος 85
420.

420. Νικόλαος Κ. Θεοχαρόπουλος 85
421. Λεωνάρδος Χατζης Καρ(λας 232
422. Νικόλαος Κολοβός 698
423. Λουκας Σίδερη 696
424. Νικόλαος Διαμαντής 189
425. Αθανάσιος Αντωνάδος 1309
426. Λουκας Αργυρός 30
427. Ιωάννης Ά. Ξάνθος 242
428. Παναγης Ανδρέου 589
429. Κωνσταντης Σινάνης 52
430. Ιωάννης Κεφαλοκωστας 758
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670 Λέλης Γεώργιος:

ΒlοrΡΑΦIΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Γεννήθηκε στην Καστανιά γπάτης το 1930. Περπατώντας τη βασική

ε;ι.παίδευση συνέχισε στο Γυμνάσιο Λαμίας, από το οποίο απσφοίτησε το

1950.
Μετά την εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων προσλήΦθηκε,

ως υπάλληλος στις αστικές συγκοινωνίες Αθηνών και Πειραιώς απ' όπου

και συνταξιοδοτήθηκε το 1990.
Νεότατος αναμίχθηκε έντονα στα πολιτιστικά δρώμενα της Ρούμελης

και από τη θέση του Γενικού Γραμματέα της Ομοσπονδίας Ρουμελιωτών

Ελλάδος, του Συλλόγου Φθιωτών. Προέδρου του Συλλόγου Καστανιω·

τών, της Ενώσεως Ρουμελιωτών Χα'ωαρίου και άλλων κοινωνικών Φορέ

ων, ανέπτυξε αξιόλογη κοινωνική, Φιλανθρωπική και πολιτιστική δρα

στηριότητα.

Είναι μέλος του Πνευματικού Κέντρου Ρουμελιωτών, της Εταιρείας

Στερεολλαδικών Μελετών, του Ομίλου Φθιωτών Λογοτεχνών και Συγ

γραΦέων, της Ευρωπαϊκής Πολιτιστικής Εταιρείας και άλλων πολιτιστι

κών και κοινωνικών φορέων.

Έχει δημοσιεύσει πό.νω από 350 άρθρα, μελέτες και ερευνητικές εργα

σίες σε περιοδικά κι εφημερίδες της Ρού μελης (<<Στερεά Ελλάδα>), «Φθιω

τικά Χρονικά}>, «Χρονικά Λοκρίδαρ}, «Φθιωτιδοφωκίδα>}, «Νέα της

Ρούμεληρ>. «Λαμιακός τύπορ>, «Εθνικός Αγών}> κλπ). Έχει κυκλοφορή

σει έξι βιβλία και είναι ιδιοκτήτης - εκδότης των περιοδικών

«ΙΧΝΗΛΑΤΗΣ}} και «ΕΝΔΗΜΟΣ}>.
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ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

Δημήτρωι; θ. Νάτσιοι;

Φιλόλογος

θΕΜΑ

«Τα 150 χρόνια του Φθιωηκου Τύπου)!>

ΜΕΡΟΣΠΡΩΤΟ

(ΣΥΝΤΟΜΗ ΙΣΤΟΡΤΑ)

Σ
ε όλους είναι γνωστό το γεγονός ότι η αρχή της έντυπης πνευμα

τικής παραγωγής στον Ελλαδικό χώρο συμπίπτει με την έναρξη

της Ελ/ηνικής Επαναστάσεως του 1821, κυρίως, όμως, είναι μετεπανα

στατικό φαινόμενο, διότι τότε δημιουργήθηκαν οι κατάλληλες προϋπο

θέσεις για την έκδοση εφημερίδων, περιοδικών, βιβλίων, ημερολογίων

κλπ., κατάλληλες δε προϋποθέσεις ήταν η πολιτική ελευθερία, η ανύψω

ση του βιοτικού και πνευματικού βίου των Ελλήνων, η εγκατάσταση

τεχνικών μέσων κλπ. Άλλωστε, σύμφωνα με τη γνώμη της Αικατερίνης

Κουμαριανού. «ο Τύπος δεν είναι αυθύπαρκτο φαινόμενο. αλλά συνάρ

τηση και έκφραση πνευματικής, κοινωνικής και οικονομικής ζωής του

νεωτέρου Ελληνισμού». Το πνευματικό αυτό φαινόμενο, δηλ. την ίδρυση

τυπογραφείων και την έκδοση εφημερίδων και περιοδικών, το συναντά

με στην πρωτεύουσα της Ρούμελης στα αμέσως μετεπαναστατικά χρόνια.

Έτσι απ' το 1852. που εκδόθηκε η πρώτη εφημερίδα (βιβλία είχαν εκδο

θεί νωρίτερα, το 1837) και μέχρι σήμερα έχουμε σεβαστή πνευματική

παραγωγή, την οποία ονομάζουμε «Φθιωτικ6 Τύπο» και η οποία θα απα

σχολήσει εδώ.

Επειδή όμως το αντικείμενό μας απ' τη Φύση του παρουσιάζει ευρύ

τητα, εmβάλλεται κάποια οριοθέτηση και διαίρεση σε περιόδους, όπου.

χωρίς να διασπάται η εσωτερική ενότητα εξυπηρετούνται πρακτικοί σκο

ποί και πετυχαίνονται ουσιαστικοί στόχοι. Έτσι με βάση το ΧQόνο στον

οποίο εκδόθηκαν οι εφημερίδες και τα περιοδικά, το περιεχόμενο. που

έχουν, τους στόχους, που επιδιώκουν. τους σκοπούς, που εξυπηρετούν,

τους ανθ@ώπους,που τις δημιουργούν, τη μο@Φή,που παρουσιάζουν, τα

τεχνικά μέσα, που διαθέτουν, τα Π@οβλήματα και τις δυσκολίες, που

αντιμετωπίζουν, διαιρούμε τον Φθιωτικό Τύπο σε πέντε περώδους: α)

1852 - 1881, β) 1881 -1925, γ) 1925 - 1941, δ) 1941 - 1%0 και ε) 1960
σήμερα.

Πρώτη περΙοδος (1852 - 1881). Κατά την περίοδο αυτή η Λαμία ως

μετεπαναστατική και ακριτική πόλη, που ήταν, είχε πολλές ιδιαιτερότη

ΤΕς και αντιμετώπιζε δισεπίλυτα προβλήματα, όπως πολεοδομικά, πληθυ

σμιακά, γαιοκτησιακά, οικονομικά, ακόμη και οικολογικά κ.λπ. Και είχε

τέτοια προβλήματα, αφού η ίδια ως πόλη αριθμούσε λίγες οικογένειες το
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672 Νάτσιος Θ. Δημήτριος

J833 - με την αποχώρηση των Τούρκων - και ήταν ένα μεγάλο χωριό

εντός τους οποίου υψώνονταν τουρκικά τεμένη και το σεράι του Χαλήλ

- Μπέη. Ακόμη, περιβαλλόταν από έλη, η γη της αρχικά παρέμεινε ακαλ

λιέργητη εξ αιτίας του :πολέμου και μετά τσιΦλικσποιήθηκε. Για τον (διο

λόγο. δηλ. τον πόλεμο η κτηνοτροΦία είχε μειωθεί αισθητά, πιστωτικά δε

ιδρύματα ιδρύθηκαν με αισθητή καθυστέρηση. Το μετεπαναστατικό φαlr

νόμενο της ληστείας, το οποίο αδέξια χειρίζονταν οι κατά καιρούς ελλη

νικές κυβερνήσεις και επιδέξια οι Τούρκοι της όμορης Θεσσαλ(ας, όχι

μόνο βρισκόταν σε έξαρση. αλλά και μάστιζε την ακριτική εκείνη περιο

χή, οι δε άνδρες της Οροφυλακής ενοχλούσαν ποικιλοτρόπως τους

κατοίκους της υπα(θρου, ενώ την ίδια περίοδο η Λαμία ήταν δίαυλος

προώθησης της αλυτρωτικής πολιτικής της Ελλάδος.

Στην πόλη και την ευρύτερη περιοχή είχαν εγκατασταθεί αρκετοί

αγωνιστές του '21 , οι οποίοι δεν θέλησαν ή δεν μπόρεσαν να επιστρέψουν

στην ιδιαίτερη πατρίδα τους μετά τη λήξη του πολέμου, αυτοί λοιπόν,

αλλά και άλλοι, δημιούργησαν μια αντιοθωνική και αντιβαυαρική εστία

στη Λαμία, η οποία δημιουργούσε προβλήματα στις κυβερνήσεις και τα

ανάκτορα των Αθηνών με αποκορύφωμα την εξέγερση εναντων του

Όθωνα στη Φθιώτιδα (Απρίλιος 1848) και την κατάργηση του κράτους

στη Λαμία (Οκτώβριος 1862). Στον τομέα της εκπαίδευσης ιδρύθηκαν

σχολεία των δύο πρώτων βαθμίδων στα οποία δίδαξαν εκπαιδευτικοί

προερχόμενοι, κυρίως, απ' τον υπόδουλο και παροικιακό Ελληνισμό

(Νικ. Αργυριάδης, ΣεραΦείμ Ιππομάχης, Αναστάσιος Πυκαίος, Ζαχα

ρίας Παναγιωτίδης κ.λπ.).

Την ίδια εποχή κατά εκατοντάδες κατέρχονται στη Λαμία και τη

Φθώ>τιδα ομογενείς μας από διάφορες περιοχές «άνθρωποι του χρήμα

τος», πσυ γίνονται αγοραστές της γης και τσιΦλικάδες της περιοχής,

όπως λόγιοι, γιατροί, δικηγόροι, εκπαιδευτικοί, μαθητές, κολλήγοι και

εγκαθίστανται μόνιμα, αφού αποκτήσουν το δικαίωμα της ελληνικής

ιθαγένειας. Ανάμεσα, λοιπόν, στους ομογενείς μας αυτούς είναι και εκεί

νοι, που ίδρυσαν wπογραφεία και εξέδωσαν εφημερίδες κατά την πρώτη

περίοδο του Λαμιώτικου Τύπου.

Έτσιο Τρικαλινός δικηγόρος και λόγιος Ευθύμιος Οικονομ{δης(1817

- 1888), προερχόμενος απ' τον παροικιακό Ελληνισμό ίδρυσε στη Λαμία

τυπσγραφείο και εξέδωσε την εφημερίδα «Φάρος της Όθρυος» (1856
1881), ο Αλβανολόγος Ηπειρώτης Αναστάσιος /. Πυκαtoς (1827 - ;) απ'

τη Λέκλη της Ηπείρου, καθηγητής της Γαλλικής Γλώσσας στο Γυμνάσιο

της Λαμίας εξέδωσε την βραχύβια εφημερίδα «Φθιώτις» (1860) και το

βραχύβιο περιοδικό «Πελασγός» (1860), ο Αλέξανδρος Στεφάνου Δού

κας (; - 1875) απ' την Πρεμετή ίδρυσε στη Λαμία τυπογραφεω και εξέ

δωσε τις εφημερίδες «Φωνή των Μεθορ{ων» (1860 - 1861) και «Ανατολι

κή Ελλάς» (1867 - 1874). Ακόμη ίδρυσαν Τυπογραφεία και εξέδωσαν
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εφημερίδες και άλλοι οι οποίοι, μάλλον, δεν ήταν ομογενε(ς μας. Έτσι οι

αδελφοίΣταυρος και Γεώργιος Π. Μαρινόπουλος εξέδωσαν τις εφημερί

δες «ο Διάκος» (1875) και «Ευνομία» (1877 - 1884). Ενωρίτερα ο Θ. Α.

Κατσανάκης ίδρυσε τυπογραφείο και εξέδιδε την εφημερίδα «Φωνή του

Λαού» (απ' το 1862 μέχρι το 1902).
Απ' τις εφημερίδες αυτές της πρώτης περιόδου οι περισσότερες είχαν

δικά τους τυπογραφεία. Τυπώνονταν σε μικρό σχήμα, ήταν τετρασέλιδες,

δίστηλες και πυκνοτυπωμένες. Προσέφεραν, κυρίως, επίκαιρη πληροΦό

ρηση, χωρίς να παραλείπουν να νουθετούν, να απειλούν, να μέμφονται

και να στηλιτεύουν παρεκτρεπόμενους ιδιώτες και αρχές. Είχαν μόνιμες

στήλες, όπως: «Διάφορω), «Θεσσαλικά», «Επίκαιρα», «Διατριβαί» κ.λπ.,

κ.λπ. Είχαν μόνιμους συνδρομητές στους οποίους στέλνονταν ταχυδρο

μικώς τόσο στο εξωτερικό, όσο και το εσωτερικό και τους αγοραστές. Στο

εξωτερικό εισέπρατταν τις συνδρομές τα κατά τόπους ελληνικά προξε

νεία. Τόσο οι συνδρομητές, όσο και οι δαπάνες για τις διαφημίσεις ήταν

προπληρωτέες. Υποστήριζαν τη Μεγάλη Ιδέα (κυρίαρχη ελληνική ιδεο

λσΥία του περασμένου αιώνα), προωθούσαν την αλυτρωτική πολιτική και

εm.δίωκαν την εθνική ενοποίηση. Υποδαύλιζαν το φατριασμό, αλλά

ουδεμία έθετε πολιτειακό ζήτημα. Αντιμετώπιζαν τα συνήθη προβλήμα

τα (έλλειψη χάρτου και τυπογραφικής μελάνης, αλλά και τυπογράφων).

Από δημοσιεύματά τους εθίγοντο πολίτες των μικρών κοινωνιών τους οι

οποίοι αντιδρούσαν βάναυσα (στη Λαμία είχαν σπάσει το χέρι του συντά

κτη και εκδότη του «Φάρου της Όθρυος» Ευθυμίου Οικονομίδη και επί.

μίαν διετίαν διεκόπη η έκδοση της εφημερίδος, επειδή δεν μπορούσε να

γράψει!!). Σε όλες σχεδόν είναι στερεότυπη η είδηση! «Καθ' άπασαν την

διελθούοαν ήδη εβδομάδα η εν τω νομώ μας δημαolα αοΦάλεια διετηρή

θη απρόσβλητος». Ήταν η εποχή της ληστοκρατίας. Τέλος οι σελίδες

τους είναι μια ακένωτη πηγή τοπικών ιστορικών ειδήσεων, διότι ο Τύπος

καταγράφει άμεσα τα γεγονότα μιας περιοχής και μιας κοινωνίας.

Αρχεία τους σώζονται στην Αθήνα (<<Μπενάκειος», Εθνική Βιβλιοθήκη)

και στη Λαμία (Ιστορικό Αρχείο Λαμίας).

Δεύτερη περlοδος (1881 - 1925). Κατά την περίοδο αυτή συνέβησαν

στη χώρα μας καθοριστικά για την εξέλιξη αυτής γεγονότα, τα οποία επη

ρέασαν την πνευματική, κοινωνική και οικονομική ζωή της Λαμίας, περί

της οποίας ο λόγος. Μνημονεύονται εδώ τα σπουδαιότερα: Η προσάρτη

ση της Θεσσαλίας στην Ελλάδα (1881) και η ταυτόχρονη μετατόπιση των

ελληνικών συνόρων είναι, αναμφιβόλως, καθοριστικά για την περιοχή

εκείνη γεγονότα, αφού η Φθιώτιδα παύει να είναι πλέον παραμεθόρια

περιοχή και η Λαμία ακριτική πόλη. Ακόμη οι Βαλκανικοί πόλεμοι, ο

Εθνικός Διχασμός (1916 - 1918), ο Πρώτος ΠαγκόσΜWς πόλεμος, η

Μικρασιατική καταστροΦή, η πάταξη και ο εκφυλισμός της ληστείας επη

ρέασαν την ελληνική επαρχία. ΆΕτσι, ενώ στην εποχή του Τρικούπη ο
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674 Νάτσι.ος θ. Δημήτριος

Λαμιώτικος Τύπος τηρεί «χαμηλούς τόνουρ), στη διόρκεια του Εθνικού

Διχασμού γίνεται «παραταξιακός». Η εφημερίδα «Σημαία» είναι «Κων

σταντινική». ενώ το «Βήμα» είναι «Βενιζελική»ο Και οι δυό τους υπο

δαύλιζαν τα πάθη, καλλιεργούσαν τον φανατισμό και οδήγησαν την

πόλη στα γνωστά «Λαμιακά» (1918) με θύματα. αφού «Κωνσταντινικοί»

στρατιώτες «στήθηκαν» στα έξι μέτρα!

Την περίοδο αυτή. εκτός από εκείνες, :που είχαν ιδρυθεί προ του 1881
και συνέχισαν να εκδίδονται, ιδρύθηκαν και οι εξής: «Φθιώτις» (1882 
1893) του Βαο. Κουτσογιαννόπουλου, «Θερμοπύλαι» (1891 - 1933),
«Φωνή της Φθιώτιδος» (1893 - Ι9Ι Ι) του Δημητρίου Γ. Μπλάγκα. «Φθιώ

τις» (1895 - 1902) του ίδιου ιδιοκτήτη και εκδότη, «Αστήρ» (1900 - 1910)
του Κ. Β. Γκλαβόπουλου, «f1 Φθία» (1905 - 1909) του Σταύρου Παλα~

μιώτη, «ΕλευθερΙα» (1911) «Σημα{α» (191 Ι - 1916) του Κ. Μαυροειδή,

«Θρ{αμβος» (1911 - 1912) του Χρ. Ε. Γελούμενου, «Βήμα» (1916 - 1917)
των Βενιζελικών, «Λαμιακή» (1925) του Ευστ. Ι. Χατζηπέτρου και τα

περιοδικά «ο Διάκος» (1906 - 1909) του Emoτx6πou Φθιώτιδος Θεοφ.

Ιωάννου και «Χρυσαλλ{ς» (1923) του Γ. Αμπλιανίτη και Χρ. Koντoγεώρ~

γου.

Οι περισσότερες είχαν δικά τους τυπογραφεία, ήταν μικρού σχήματος,

τετρασέλιδες, δίστηλες ή τετράστηλες, εβδομαδια(ες. δεκαπενθήμερες,

μηνια(ες. Είχαν όμως και συνεχείς διακοπες και άτακτες εκδόσεις. Συνή

θεις υπότιτλοι τους ήταν: «Πολιτική», «Πολιτική - Φιλολογική», «Δικα

στική», «Μετοχική» κ.λπ. Εκτός απ' τους πολιτικούς σκοπούς, που επι

δίωκαν και εξυπηρετούσαν, δεν είχε μειωθεί καθόλου το ενδιαΦέρον

τους για την τοπική ζωή και τα προβλήματα των ανθρώπων της πόλης

και της περιοχής. Και αυτές νουθετούν, απειλούν, αποκαλύπτουν. μέμ.

φονται. στηλιτεύουν παρανομίες, παραλείψεις. λάθη κλπ. Γενικά στις

σελίδες τους καταχωρίζονται γεγονότα του τόπου και του χρόνου εκεί

νου: Ζωοκλοπές, Φ6νοι, απαγωγές, λαθρεμπόριο καπνού, ακριδοπληξία.

εμπρησμοί, χιονοπτώσεις, χαλαζοπτώσεις, βροχοπτώσεις, πλημμύρες,

καταστροΦές, χοροί. διασκεδάσεις, συγκεντρώσεις. συλλαλητήρια,

συμπλοκές. συγχαρητήρια, συλλυπητήρια, γιορτές. θεατρικές παραστά

σεις, αρραβώνες, γάμοι, θάνατοι, νεκρολογ(ες, θέματα εκπαίδευσης και

εκκλησίας. διαφημ(σεις. πλειστηριασμοί, πτωχεύσεις, ίδρυση πιστωτικών

ιδρυμάτων και πλείστα άλλα γεγονότα έχουν καταχωρισθεί στις λαμιώτι

κες εφημερΙδες της περιόδου αυτής. Όλες σχεδόν οι εφημερΙδες βρΙΟκο

νται στο «Ιστορικό Αρχείο Λαμίας». αλλά δεν είναι πλήρη τα «σώματα».

Τρ{τη περ{οδος (/925 - /94/)0' Η τρίτη περίοδος του Λαμιώτικου

Τύπου συμπίπτει με την περίοδο του Μεσοπολέμου και η Λαμιώτικη

τυπογραΦία παρουσιάζει ιδιαίτερη άνθηση. Έτσι ιδρύονται και λειτουρ

γούν αρκετά τυπογραφεία. εκδίδονται εφημερίδες αξιώσεων, τυπώνο

νται περιοδικά και βιβλία. Ακόμη εφημερίδες άλλων περιοχών τυπώνο-
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νται στη Λαμία (η «Αυγή» του ΚαρπενησΙου (1929) και η «Φωνή της

Ευρυτανίας» (1936), επίσης του Καρπενησίου). Τέλος η οικονομική και

κοινωνική ανάπτυξη, που παρουσίασε η πόλη στην περίοδο του Μεσοπο

λέμου. η άνοδος του πνευματικού επιπέδου, αλλά και η ύπαρξη έντονων

κοινωνικών. οικονομικών, ιδεολογικών, και πολιτικών αντιθέσεων, που

παρατηρήθηκε στη χώρα μας την ίδια περίοδο, συνέβαλε στην έκδοση

πολλών πολιτικών εφημερίδων στη Λαμία. Υπερασπίζουν τα συμΦέρο

ντα των πολιτών, «βγαίνουν» σε μεγάλο σχήμα, τυπώνονται σε διχρωμία,

καταχωρίζουν πολλές διαφημίσεις και γενικά είναι βελτιωμένες αισθητι

κά.
Τώρα συνεχίζεται η λειτουργ(α του τυπογραφεωυ «Θcρμoπύλuι» στο

οποίο τυπώνεται η ομώνυμη εφημερίδα, στο ίδιο τυπώνεται και η

«Λαμιακή» του Ευστ. 1. χατζηπέτρου, ενώ η «Πρ60δος της Λαμiας» που

ιδρύθηκε το 1926, είχε δικό της τυπογραφείο και ήταν ιδιοκτησία του

Β.Α. Καρτσακλή. ΤΟ 1926 άρχισε η κυκλοφορία της εφημερίδας «Μεταρ

ρύθμισις» του Κώστα Νταμάτη, η οποία τυπωνόταν στη Αθήνα και το

1927 ιδρύθηκε μια απ' τις σπουδαιότερες και μακροβιότερες εφημερίδες

της Λαμίας, η οποία δεν είναι άλλη από την «Επαρχία» (1927 - Ι 973) του
Θεμιστοκλή Παπαευθυμίου (1894 - 1963). Είχε δικό της τυπογραφείο και

ήταν το τελειότερο από όσα εΙχαν ιδρυθεί και λειτουργήσει έως τότε στη

Λαμία. Μετά διετία ιδρύθηκε η «Λαίκή Φωνή» (1929 - 1941) των ΑΦών

Παπαδέλου, η οπο(α ήταν και εκείνη αξιόλογη εφημερίδα. Την ίδια

ΕΠΟχή κυκλοΦόρησαν μερικά βραχύβια Φύλλα: Η «Ακρολαμία» του Δημ.

Παπακωνσταντίνου, ο «Κρόταλος» του Δημ. Ντάλλα, η «Ελευθερία» του

Σωτήρη Παπαδόπουλου, το «Ελεύθερον Βήμα» του Γιάννη Τσιριμώκου,

η .Σπiθα» (1930 - 1935), όργανο του κ.κ.Ε. της περιοχής Λαμίας, η

«Αγροτική» (1932) του Κων. Ζιώγα, που ήταν όργανο του Α.Κ.Ε. (Αγρο

τικού Κόμματος Ελλάδος), «ο Νέος Σατανάς» του Γιάννη Ντούβλη,

.Φθιώτις» (1930) του Θ. Λάζου, «Ο Διάκος» (1930) του Κ. Πέρβαλη. Eπi·

σης εξεδόθησαν οι εφημερίδες «Έλεγχος» (1932 - 1936) των Γιάννη Γ.

Ντούβλη και Δευκαλίωνα Κόμμη, «Νέος Τύ:rwς» του Ευθυμίου Π. Βασι

λειάδη, η οποΙα είχε δικά της τυπογραφεΙα στην οδό Διάκου, «Θάρρος»

του δικηγόρου Γιάννη Ε. κοντομήτρου (δολοΦονήθηκε στην Κατοχή

από αντιστασιακοόυς, ενώ ήταν Δήμαρχος Λαμιέων), «Δημοκρατία»

(1934 - 1935) του Αποστόλου Κουνούπη, «Το Φως» (1934 - 1936) του

Δημ. Κ. Κωστούλη, οι δύο αυτές τυπώνονταν στα τυπογραφε(α του

4ΙΝέου Τύπου» του Βασιλειάδη, «Η Λαμiα» (1934) προεκλογικό όργανο

του υΠΟψηΦίου και κατόπιν δημάρχου Σπύρου Π. Πετροπούλου. Το 1935
ιδρύθηκε η εφημερίδα «Λαμιακός Τύ:rwς~ του Μιλτιάδη Αλεξανδρή, η
οποία συνεχίζει την έκδοσή της (έπειτα από μικρή διακοπή στην Κατοχή),

«Νtος Αγων» (1936) του Αποστόλου Κουνούmι «Αλήθεια» (1936 - 1937)
του Κων. Δημ. Καραγκούνη. Την ίδια εποχή εξεδόθησαν οι σατιρικές
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εφημερίδες: «Το Σπαρματσέτο» (1926 - 1940), «Σατανάς» (1931),
«Μασκαράς» (1931), «Νέος Σατανάς» (1932), «Ηφαίστειον» (1934),
«Σκασμ6ς και Περίδρομος» (1930). Ακόμη εξεδόθησαν τα βραχύβια

περιοδικά: «Μαθητικός Κ6σμος» (1932 - 1933), «Τέχνη» (1934) και

«Εργασία και Ζωή» (1932 - 1933), που εξέδιδε το Διδασκαλείο Λαμίας με

τις οδηγίες του Μιχαήλ Παπαμαύρου.

Στην περίοδο του Μεσοπολέμου συναντάμε στη Λαμω την πρώτη

συντεχνιακή οργάνωση των τυπογράφων, οι οποίοι γνώριζαν να διεκδι~

κούν τα δικαιώματά του και να υπερασπίζουν τα συμφέροντά τους.

Αρκεί να αναΦέρουμε ότι το 1934 είχαν κηρύξει απεργία διαρκείας και

εξέδιδαν την εφημερίδα «ο Τυπογράφος», ζητώντας αύξηση του ημερο

μισθίου και βελτίωση των συνθηκών εργασίας. Σημειώνω και κάτι για

την ιστορία του Τύπου της Λαμiας Κατά τα τελευταία χρόνια οι εργάτες

των τυπογραφείων βγήκαν απ' τα υπόγεια ... Οι περισσότερες απ' τις

παραπάνω εφημερίδες βρίσκονται στο «Ιστορικό Αρχείο Λαμίας»

(<<Γ.Α.Κ. - Αρχεία Νομού Φθιώτιδος>}) έχουν δεθεί σε τόμους και είναι

στην διάθεση των ερευνητών - αναγνωστών, πλείστοι δε τις συμβουλεύ

ονται.

Τέταρτη περίοδος (1941 - 1960): Στα δύσκολα και ταραγμένα χρόνια

της Κατοχής, του εμφυλίου και της μετεμφυλιοπολεμικής περιόδου ο

Λαμιώτικος Τύπος δεν «υπέστειλε τη σημαία», αλλά εξηκολούθησε να

κυκλοφορεί ως έντυπος, ως πολυγραφημένος, ως νόμιμος, ως παράνο

μος. Στη διάρκεια της Κατοχής παρουσιάζει ιδιαίτερη έξαρση ο αντιστα

σιακός Τύπος, ενώ στη διάρκεια του εμφυλίου ο παραταξιακός. Μετά το

1950 και συγκεκριμένα στην πενταετία 1955 - 1960 παρατηρείται μια

άνθηση του περιοδικού Λαμιώτικου Τύπου με την έκδοση και κυκλοφο

ρία του περιοδικού «Φθιώτις» της Νομαρχίας Φθιώτιδας, όταν νομάρχης

ήταν ο Αριστομένης Κακούρης, η οποία έκδοση όχι μόνο τιμάει την ελλη

νική Επαρχία, αλλά έθεσε και τα θεμέλια μιας αξιόλογης εκδοτικής δρα

στηριότητας, η οποία, όπως θα δούμε παρακάτω, συνεχίζεται μέχρι των

ημερών μας.

Στη διάρκεια του Ελληνο'ίταλικού πολέμου συνέχισε να εκδίδεται «Η

Επαρχία» αλλά μόλις άρχισε η Κατοχή ανέστειλε την έκδοσή της. Στη

διάρκεια της Κατοχής ο Λαμιώτικος Τύπος είναι πολυγραφημένος και

πα.ράνομος και κυκλοφορεί κρυΦά από αριστερές αντιστασιακές οργα

νώσεις. Τότε κυκλοΦόρησαν οι εφημερίδες «Πάλη» (1943), «Ελεύθερη
Ρούμελη» (1943), «Αλληλεγγύη» (1943), «Εμπρός» (1943), «Η Μάννα»

(1943), «Ρουμελιώτισσα» (1943 - 44), «Φωνή του Φερραίου» (1943 - 44),
«Οδηγητής» του κ.κ.Ε. (1943 - 45), «Αθανάσιος Διάκος» ίσως και άλλες.

Μετά την απελευθέρωση επανεξεδόθη ο «Λαμιακός ΤύJWς» (1945), ο

οποίος συνεχίζει την έκδοσή του έως τώρα χωρίς καμμία διακοπή. Ακόμη

μεταφέρθηκαν απ' το βουνό και εγκαταστάθηκαν στη Λαμία τα τυΠΟ-
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γραφεία της εαμικής εφημερίδας «Ρούμελη» του Γιώργου Θανασέκου,

α/.λά έπειτα από δύο καταστρεπτικές επιδρομές αντιφρονούντων στις

τυπογραφικές της εγκαταστάσεις σταμάτησε να εκδίδεται (Αύγουστος

1946).
Την ίδια περίοδο ιδρύθηκαν και κυκλοφόρησανοι εφημερίδες: «Πρω

τοπόρα Νειάτα» της Ε.Π.σ.Ν. (1945), «Ο Κτηνοτρόφος» (1945), ~Aλή
θεια» (1944), «Εθνική Φλόγα» (1945), «Αγροτική Αλήθεια» (1946).
«Λαμιακή Φωνή» (1946 - 47) - πολυγραφημένη, την οποία εξέδιδε ο αντι

στασιακός Μήτσος Κάιλας, έχοντας τον πολύγραφο κάτω απ' την επιΦά

νεια της γης -... η «Ακρολαμία» (1946) του Τάσου Αυλωνίτη, «Εθνικός

Αγών» (1946) του Στάθη Σκούρα. της οποίας η έκδοση συνεχίζεται,

«Χαραυγή» του Ανδρέα Παπαδαντωνάκη. «Νέος Τύπος» (1947),
«Μαθητική Φλόγα» (1947 - 49), «Εθνοφρουρός» (1948), «Ρούμελη» (1947
_ 48) η οποία δεν είχε σχέση με την εαμική, η «Πρόοδος» (1951) του Στυλ.

Χατζηστυλιανού, της οποίας συνεχίζεται η έκδοση απ' την θυγατέρα του

Ελένη Χατζηστυλιανού - Παπαευθυμίου. «Νέα Φθιώτιδος» (1951),
«Αθλητικά Νέα» (1954), «Αγροτικός Κόσμος» (1954 - 58). Ακόμη επανε

ξεδόθη η «Επαρχία» (1957) του Θεμ. Παπαευθυμίου. Τέλος την ίδια

περίοδο εξεδόθησαν τα περιοδικά: «Μαθητικοί Ορίζοντες» (1943).
«Μαθητικά Νειάτα» (1945), «Φθιώτις» (1955 - 59), (<<διμηνιαία Επιθεώ

ρησις της Ρούμελης»), «Μαθητικοί Παλμοί» (1956 - 57), «Νεανικοί Παλ

μοί» (1958). Απ' τα ανωτέρω έντυπα. τα περισσότερα υπήρξαν βραχύβια,

όλα δε σώζονται (με μερικές ελλείψεις) στο «Ιστορικό Αρχείο Λαμίας>~. σ

Τύπος της περιόδου αυτής αναΦέρεται σε τοπικά θέματα και είναι ακέ

νωτη πηγή ιστορικών ειδήσεων, ιδιαίτερα η εφημερίδα «Λαμιακός

Τύπος», αφού στις στήλες της έχουν δημοσιευθεί όλες οι αποΦάσεις του

Έκτακτου Στρατοδικείου Λαμίας και τα ονόματα των εκτελεσθέντων

(1946 - 49).
Πέμπτη περiοδος (1960 - σήμερα): Είναι η περίοδος, κατά την οποία

παρατηρούνται ραγδαίες. καθοριστικές και εντυπωσιακές εξελίξεις στην

τεχνολογία, ενώ επικρατούν διαφορετικές πνευματικές, κοινωνικές και

οικονομικές συνθήκες από εκείνες των προηγούμενων ετών. Παρατηρού

νται αλ/αγές στην τεχνολογία, αφού ο Λαμιώτικος Τύπος, όπως και ο

υπόλοιπος ελ/ηνικός επαρχιακός, περνάει από τρεις Φάσεις - στον τεχνι

κό τομέα - σε σύντομο χρονικό διάστημα: Στοιχεία "κάσσα;" λινοτυΠΙα.

Φωτοσύνθεση. Έτσι τώρα γνωρίζει την τετραχρωμία, τις πολλές σελίδες

και τη γρήγορη εκτύπωση, γίνεται δε πλουσιότερος με νέες σελίδες και

στήλες, που δημιουργεί, όπως: λογοτεχνικές, ιατρικές, στήλες με χρήσιμες

πληΡοΦορίες κ.λπ. Καταχωρίζουν αξιόλογα και πολλές φορές μαχητικά

άρθρα με τα οποία ελέγχουν, επαινούν, καταλογίζουν λάθη και παραλεί

ψεις στους διοικούντες. παρέχουν άμεση και επίκαιρη πληροΦόρηση και

γενικά καταγράφουν τα πιο πολλά γεγονότα του τόπου και του χρόνου.
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Έχουν έντονο πολιτικό χαρακτήρα, όσες εφημερΙδες είναι πολιτικές.

Ακόμη η εσωτερική μετανάστευση και η μετακίνηση του αγροτικού πλη

θυσμού προς τα μεγάλα και επαρχιακά αστικά κέντρα συνετέλεσαν στην

δημιουργία μιας νέας κατηγορίας τύπου, τον οποίο μπορούμε να ονομά

σουμε συλλογικό, ο οποίος παρουσιάζεται τα τελευταία χρόνια. Οι σημε

ρινές λαμιώτικες εφημερίδες στο σύνολό τους είναι μικρού σχήματος.

Άλλες είναι ημερήσιες και άλλες εβδομαδιαίες, παρατηρείται δε πλημμυ

ρίδα εντύπων. Οι συλλογικές είναι πολλές με άτακτη έκδοση, οι οποίες

ενώ έχουν έδρα τη Λαμία, τυπώνονται αλλού. Όλες τις εφημερίδες της

τελευταίας περιόδου ανάλογα με τους εκδότες τους, τους σκοπούς τους.

τους στόχους και το περιεχόμενό τους μπορούμε να τις κατατάξουμε σε

πέντε κατηγορίες. Στις πολιτικές, τις συλλογικές, τις θρησκευτικές, τις

μαθητικές και τις αθλητικές. Ακόμη στην τελευταία περίοδο συναντάμε

αξιόλογα και μακρόβια περιοδικά.

Την περΙΟδο αυτή συνεχίζουν να εκδίδονται οι εφημερίδες: «Λαμια

κός Τύπος» (από το 1982 εκδίδεται απ' τους Αφούς Ρίζου), «Η Πρόο

δος», «Εθνικός Αγων» και «Π Επαρχία», αξιόλογες εφημερίδες με ιστο

ρία πολλών δεκαετιών, οι οπο(ες ήταν και είναι «Σχολή», στην οποία

«φοίτησαν» και «φοιτούν» εκκολαπτόμενοι δημοσιογράφοι, λογοτέχνες

και συγγραφείς. Ιδρύθηκαν όμως και νέες εφημερίδες και αναΦέρουμε

εδώ τις περισσότερες: «Διδασκαλική Φωνή» (1957), «Νέον Βήμα» (1960
1963), «Αγροτική Φωνή» (1960 - 1988), με διακοπές, «Λαμιακή Φωνή»

(1963 - 1966),«Το Φως» (1963 - συνεχίζεται), «Η Φωνή των Καθηγητών»

(1965 - 1977), «Αγροτικός Κόσμος» (1966 - 67), «Η Ν{κη» (1966), «Η
Φθία» (1968 - 1970), «Φθιωτικός Συναγερμός» (1974), «Κυνηγετικά Νέα

Φθιώτιδος», «Φάρος της Όρθρυος» (1977 - συνεχίζεται), «Φωνή της

Αγναντης» (1978 - 1983), «Παιδικά Χαμόγελα» (1978 - 1981), «Δημο
κρατικό Βήμα» (1984 - 1989), «Φθιωτική αλλαγή» (1979 - 1985), «Δίβρη»
(1980 - συνεχίζεται), «Επίκαιρος» (1985 - 89), «Η Ζιώψη» (1981 - συνε

χίζεται), «Φθιωτική Ενημέρωση» (1992 - 1994), «Κουμαρτσιώτικα Παλιά

και Νέα» (1992 - συνεχίζεται), «Λιτοσελίτικα Νέα» (1989 - συνεχίζεται),

«Πρωινά Νέα» (1989 - συνεχίζεται), «Αδέσμευτη Επικαιρότητα» (1995 
1996), «Καθημερινή Φθιώτιδα» (1994 - συνεχίζεται), «Δρυάς» (1994 
συνεχίζεται), «Σύγχρονη Σκέψη», «Φθιωτικός ΤύlWς» (1998 - 1999) και

άλλες.

Ακόμη εξεδόθησαν τα περιοδικά: «Στερεολλαδική Εστία» (1960 - 62),
«Αγροτική Πρόοδος» (1964 -73), «Έφηβος» (1965), «Φθιωτικά» (1970
73), «Δημιουργία» (1973 -74), «Παιδεία και Λόγος» (1977 -78), «Φθιω
τική Σκέψη» (1978 - 79), «Πνευματική Ρούμελη» (1980 - 1985), «Φθιωτι
κά Χρονικά» (1980 - συνεχίζεται), «Φθιωτική Δημιουργία» (1978),
«Λυκειακά Χρονικά» (1986 - 1988), «Προμηθέας» (1980 - 81), «Έκφρα
ση» (1989 - συνεχίζεται). «Φθιωτικός Λόγος» (1991 - συνεχίζεται). Τέλος
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οι αθλητικές: ~Aθλητικά Νέα Φθιώτιδος» (1963 - 1965), «Ουραγός» (1986
_1989), «Φθιωτικά σπορ» (1997), «Σέντρα» (1997 - συνεχίζεται).

Οι εφημερίδες και τα περιοδικά της τελευταίας περιόδου βρίσκονται

στα «Γ.Α.Κ. - Αρχεία Νομού Φθιώτιδος» (πρώην Ιστορικό Αρχε(ο

Λαμίας) και μάλιστα πλήρεις οι σειρές τους, ταξινομημένες και βιβλιοδε

τημένες. Ο ηλεκτρονικός Τύπος είναι ένα άλλο θέμα. με το οποίο. ίσως,

ασχοληθούμε αργότερα.

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

(ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ)*

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ

α'

(κατά χρονολογική σειρά)

(/852 - 1999)

Τίτλο; Έτοι; Τόπο;

Ι. «Εφημερίς του Λαού» (1852) Λαμία

2. «Φάρος της Όθρυoρ~ (1856 - 1881) Λαμία

3. «Φθιώτις» (1860) Λαμία

4. «Μικρά Φθιώτις,

ΕφημΕρίς της Λαμίας» (1860) Λαμία

5. «Φωνή των Μεθορίων}) (1860- 1861) Λαμία

6. «Φωνή του Λαού}} (1862-1902) Λαμία

7. «Ανατολική Ελλάρ) (1867 - 1874) Λαμία

8. «ο Διάκος,) (1875) Λαμία

9. «Ευνομία» (1877 - 1884) Λαμία

10. «Φθιώτιρ~ (1882 - 1893) Λαμία

11. «Θερμoπύλαι~} (1891 - 1933) Λαμία

12. «Φωνή της Φθιώτιδορ) (1894 - 1911) Λαμία

13. «Φθιώτιρ~ (1895- 1902) Λαμία

14. «Αστήρ)) (1900 - 1909) Λαμία

15. «Η Φθία)~ (1905 - 1909) Λαμία

16. «Λαμιακή)) (1909 - 1910) Λαμία

17. «Αστήρ)) (1910) Λαμία

18. «Θρίαμβος,) (1911 - 1912) Λαμία

19. «Λοκρίς» (Ι 911) Αταλάντη

20. «Λοκρίς,)

(στη συνέχεια: «Ρούμελψ) (1923) Αθήνα

Ο κατάλογος συντάχθηκε από τους Φιλολόγους; Ιωάννα θ. Αλαμ.,τάνου καιΔημ.

θ. Νάτοιov το 1999 - 2000 για λογαριασμότων«Γ.Α.Κ, - Aρχε{ωv Νομού Φθιι!πι·

δσς» και του ...Εθνικού Ιδρύματος EΡΕVVα/'lΙ» ,
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21. t<.ΣημαίαJl. (1911 -1916) Λαμία

22. 4(Το Ζιζάνιο» (1912) Λαμiα

23. t<Bilμa» (1916) Λαμiα

24. «Λαμw.κή» (1925) Λαμία

25. ...MεταρρύθΜWιρι. (1925) Λαμiα

26. .Η Πρόοδος της Λαμiας. (1926 - ;) Λαμία

27. 4(ΤΟ Σπαρματσέτο)lo (1926 - 1940) Λαμία

28. «Αγροτικός AστilQ» (1927) Δομοκός

29. «Η Επαρχ(α» (1927 - 1973) Λαμία

30. -ιι.Φων1Ί της ΑταλάΥτ/ς» (1928) Αταλάντη

31. ...Η ΛαΙκή Φωνή της

Φθιωτιδοφωχίδος» (1929 - 1941) Λαμία

32. 4( Κρόταλος» (1930 - 1931) Λαμία

33. «Ακρολαμία» (1930) Λαμiα

34. «Ελεύθερον Βήμα» (1930) ΛαμJα

35. «Σκασμός και Περίδρομος» (1930) ΛαμJα

36. «Σπίθα» (1930 - 1935) Λαμία

37. 4<Σατανάς» (1931) Λαμiα

38. «Μασκαράς» (1931) ΛαμJα

39. ... 0 Διάκος» (1932 - ;) Λαμiα

40. «Έλεγχος» (1932 - 1936) ΛαμJα

41. οιι.Φθιώτις» (1932) Λαμία

42. 4<Η Αγροτική» (1932) Λαμiα

43. 4<Νέος Σατανάς» (1932) Λαμiα

44. 4<Νέος Τύπος» (1933-1938) Λαμiα

45. «Η Λαμία» (1934) Λαμία

46. .0 τυπογράφας> (1934) Λαμία

47. 4<ΤΟ Φως» (1934 - 1936) ΛαμJα

48. {(Δημοκρατία» (1934) Λαμία

49. «Θάρρος» (1934 - 1937) Λαμiα

50. «Λαμιακός Τύπος» (1935 - Συνεχ.) ΛαμJα

51. «Ηφαίστειον» (1935) Λαμία

52. «Αλήθεια» (1936-1937) Λαμiα

53. «Νέος Αγών» (1936) Λαμία

54. «Ελευθερία» (1938) ΛαμJα

55. «Αθανάσιος Διάκος» (1943) Λαμία

56. «Αλληλεγγύη» (1943) Λαμία

57. <!1άλψ (1943) ΛαμJα

58. «-Ελεύθερη Ρούμελψ. (1943) Λαμία

59. «Εμπρός» (1943) Λαμiα

60. «Οδηγητής» (; - 1945) Λαμiα

61. «Αλήθεια", (1944) ΛαμJα
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62. «Ρούμελψ (1944 - 1946) Λαμία

63. «Εθνική Φλόγα» (1945 - ;) Λαμία

64. «ο ΚτηνοτρόΦορ) (1945) Λαμία

65. «Ρουμελιώτικα Νέα» (1945 - 1965) Λαμία

66. «Ακρολαμία>Jo (1946) Λαμία

67. «Εθνικός Αγων» (1946 - Συνεχίζεται) Λαμία

68. «Χαραυγψ, (1946) Λαμία

69. «Λαμιακή Φωνή» (1946-1947) Λαμία

70. «Αγροτική Αλήθεια» (1946) Λαμία

71. «Νέος ΤύπορJo (1947) Λαμία

72. «Η Ρούμελη» (1947 - 1948) Λαμία

73. «ΕθνοφρουρόρJo (1948) Λαμία

74. «Λοκρική Ηχώ» (1949) Αταλάντη

75. «Η Πρόοδος» (1951 - Συνεχίζεται) Λαμία

76. «Αγροτικός ΚόσμορJo (1954 - 1958) Λαμία

77. «Το Χωριό» (1957 - 1960) ΑΥ·

Γεώργιος

Φθιώτιδος

78. «Διδασκαλική Φωνή» (1957 - 1999) Λαμία

79. «Φθιωτική Εστία» (1958 - 1961) Αθήνα

80. «Φθιωτιδοφωκίς» (1960 - Συνεχίζεται) Αθήνα

81. «Αγροτική Φωνή» (1960-1988) Λαμία

82. «Νέον Βήμα" (1960-1963) Λαμία

83. «Η Στυλίς» (1961 - 1962) Στυλίδα

83Α. «Νέα του Δομοκού» (1961 - 1990;) Αθήνα

84. «Αθλητικά Νέα ΦθιώτιδΟς>Jo (1963-1965) Λαμία

85. «Το Φως» (1963 - Συνεχίζεται) Λαμία

86. «ΛαΜWκή Φωνή» (1963 - 1966) Λαμία

87. «Η Νίκψ (1966) Λαμία

88. «Αγροτικός Κόσμος" (1966 - 1967) Λαμία

89. «Δελτίον Πληροφοριών

Νομού Φθιώτιδας» (1967 - 1968) Λαμία

90. «Η Φθία)Jo (1968 - 1970) Λαμία

91. «ο Σπερχειός» (1969 - Συνεχίζεται) Αθήνα

92. «Κυνηγετικά Νέα Φθιώτιδαρ) (1974-;) Λαμία

93. «Συναγερμός» (1974) Λαμία

94. «Κωσταλεξιώτικα Νέα» (1974 - Συνεχίζεται) Αθήνα

95. «Στερεοελλαδίτικα Νέα>Jo (1975 -1977) Αθήνα

96. «Στερεά Ελλάς» (1975) Αθήνα

97. «Στυλιδιώτικα Νέα>Jo (1975 -1981) Στυλίδα

98. «Πηγές» (1976 -1979) Αθήνα

99. «Φάρος της Όθρυος» (1977 - Συνεχίζεται) Λαμία
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100. {(Αχιλλέας» (1977 - Συνεχίζεται) Αθήνα

101. «Φωνή της Αγναντης»· (1978- 1983) Λαμία

102. «Παλαιοχώρι Δωριέων» (1979 - Συνεχίζεται) Αθήνα

103. «Η Ζιώψψ· (1979 - Συνεχίζεται) Λαμία

104. «Φθιωτική Αλλαγή» (1979 - 1985) Λαμία

105. «Γεωργικά Νέα

της Φθιώτιδας» (1980 - 1981) Λαμία

106. «Η Δίβρψ> (1980 - Συνεχίζεται) Λαμία

107. «Φωνή του Τυμφρηστού»- (1980 - 1984) Λαμία

108. «Διλοφιώτικα Νέα» (1981) Αθήνα

109. «ο Ίναχος» (1981 - Συνεχίζεται) Αθήνα

110. «Χριστιανική Πορεία»· (1982 - 1992) Λαμία

111. «Θαυμακός» (1982 - Συνεχίζεται) Αθήνα

112. «Διλοφιώτικα κ'

γιοσωστιανά Νέα» (1982 - 1987) Αθήνα

113. «Αμφίκλεια» (1982 - Συνεχίζεται) Αθήνα

114. «Τα Νέα της Παύλιανης» (1983 - 1985) Λαμία

115. «Σύγχρονη Σκέψη» (1983 - 1996) Λαμία

116. «Ανθήλψ> (1983 - 1985) Αθήνα

117. «Η Αρχαία Σπέρχεια» (1983 - 1985) Αθήνα

Ι Ι 8. «Μεσοκαψιώτικα Νέα» (1983 - 1984) Λαμία

119. «Η Φωνή του Λιτοσέλου» (1983 - Συνεχίζεται) Λαμία

120. «Ροβολιαρίτικα Νέα»· (1983 - Συνεχίζεται) Αθήνα

121. «Λυχνό» (1983) Αθήνα

122. «Πελασγ(α» (1983 - Συνεχίζεται) Αθήνα

123. «Δημοτικά Νέα» (1983 - 1984) Δομοκός

124. «Δημοκρατικό Βήμα». (1984) Λαμία

125. «Δομοκίτικα Νέα». (1984 -;) Δομοκός

126. «Α'ίγιωργίτικα Νέα>, (1985 - Συνεχίζεται) Αθήνα

127. «Λοκρική Πορεία». (1985) Λαμία

128. «Η Παληοβράχα» (1985 - 1993) Αθήνα

129. «Χριστιανικό Μήνυμα» (1985- 1989) Λαμία

130. «Επίκαιρος» (1985 - 1989) Λαμία

131. «Μωλιώτικα Νέα» (1985- 1996) Αθήνα

132. «Ο Ρωμηός» (1986) Λαμία

133. «Δημοκρ. Ανεξ. Διδασκαλ.

γώνας» (Δ.Α.Δ.Α.) (1986) Λαμία

134. «Φθιωτικά Νέα>, (1987 - 1991) Αθήνα

135. «ο Γουλινάς» (1987 - 1988) Αθήνα

136. «Πτελεωτικός Αντίλαλος». (1987 - 1994) Λαμία

137. «Τα Νέα του Φραντζή» (1987 - 1995) Λαμία

138. «Παυλιανίτικα Νέα». (1988 - 1998) Λαμία
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139. «Εργατικό Βήμα,)- (1988 -1989) Λαμία

140. «Υγρός Στίβος Λαμίας» (1988 - 1989) Λαμία

141. «Κουμαρτσιώτικα

παλιά και νέα» (1988 - Συνεχίζεται) Λαμία

142. «Η Φωνή της Μενδενίτσαρ> (1988 - Συνεχίζεται) Αθήνα

143. «Συνδικαλιστική Δράση

ΔΑΚΕ Δ/Ν Φθιώτιδαρ, (1988 - 1994) Λαμία

144. «Βελεσιώτερ> (1989 - Συνεχίζεται) Αθήνα

145. «Ιδεολογικές Καταβολές» (1989 - 1990) Λαμία

146. «ο Παλμός της

Τρίτης Ηλικίας» (1989) Λαμία

147. «Πρωινά Νέα» (1989 - Συνεχίζεται) Λαμία

148. «Φθιωτικό Βήμα» (1989 - Συνεχίζεται) Αθήνα

149. «Κυνήγι και Περιβάλλον» (1990 - Συνεχίζεται) Λαμία

150. «Αδέσμευτη Γνώμψ> (1990) Λαμία

151. «Εώα Λοκρίς)-> (1990 -;) Καμένα

Βούρλα

152. «Τα Κανάλια» (1990 - Συνεχίζεται) Λαμία

153. «Το Βελούχι» (1990 - Συνεχίζεται) Αθήνα

154. «Μεγαλοκαψιώτικα Νέα» (1990 - Συνεχίζεται) Αθήνα

155. «Η Φωνή των Σκαμνιωτών» (1991 - Συνεχίζεται) Αθήνα

156. «Καiτσω> (1991 - Συνεχίζεται) Αθήνα

157. «Μπράλλος» (1991 - Συνεχίζεται) Αθήνα

158. «Πύργορ> (1991 -;) Αθήνα

159. «Στυλίδα Σήμερα» (1991 - Συνεχίζεται) Στυλίδα

160. «Η Φωνή της

Μακρακώμηρ> (1992 - 1999) Μακρακώμη

161. «Μελιταία» (1992 - 1993) Αθήνα

162. «Φιλελεύθερη Φθιώτιδα» (1992 - Συνεχίζεται) Αθήνα

163. «Φθιωτική Ενημέρωση» (1992 - 1994) Λαμία

164. «Λευκαδιώτικα Νέα» (1992 - Συνεχίζεται) Αθήνα

165. «Φθιωτικά και

ΔιλοΦιώτικα Νέω> (1992 - 1993) Αθήνα

166. «Νέα των απανταχού

Ρεγκινιωτών» (1992 - Συνι-χίζεται) Αθήνα

167. «Προοπτική» (1992-1993) Καμένα

Βούρλα

168. «ΕνημΕΡ. Φυλλάδιο Συλλ.

Πολυτέκνων Φθιδας» (1992 - 1993) Λαμία

169. «Φθιωτική Θεσσαλία» (1993 -;) Ν.

Μοναστήρι

Φθιδας
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170. «Η Φωνή μας» (1993 - 1994) Λαμία

171. «Δρυάς» (1994 - Συνεχίζεται) Λαμία

172. «Λαμιακή Πολιτεία» (1994 - 1995) Λαμία

173. «Φθιωτική Αγορά» (1994) Λαμία

174. «Καθημερινή Φθιώτιδφ) (1994 - Συνεχίζεται) Λαμία

175. «Ενοριακή Ηχώ,) (1994 - 1995) Λαμία

176. «Ο Φυσιολάτρηρ. (1994 - 1998) Μώλος

Λοκρίδας

177. «Φωνή της Πτελέας» (1994 - Συνεχίζεται) Λαμία

178. «Αγιωργίτικη Ηχώ» (1995 - Συνεχίζεται) Αθήνα

179. «ο Έμπορος» (1995 - Συνεχίζεται) Λαμiα

180. «Περιβαλλοντική Γένεση» (1995 - ;) Λαμία

181. «Το Δίκαστρω, (1995 - Συνεχίζεται) Λαμία

182. «Αδέσμευτη Επικαιρότητα» (1995 - 1996) Λαμiα

183. «Ορθοδοξία - Ορθο:πραξία» (1996 - Συνεχίζεται) Λαμία

184. «Γοργοπόταμος» (1996) Λαμία

185. «Αγοριανίτικο Βήμα» (1996 - Συνεχίζεται) Αθήνα

186. «Η Αγωνία της ΑΥναντης» (1996 - Συνεχίζεται) Λαμία

187. «Το Αρχάvl.» (1996 - Συνεχίζεται) Αρχάνι

Φθιώτιδας

188. «γ:πάτψ> (1997 - Συνεχίζεται) Αθήνα

189. «Σέντρα» (1997 - Συνεχίζεται) Λαμία

190. «Η ΣΦήκω) (1997 - Συνεχίζεται) Λαμία

191. «Φθιωτική Γνώμψ) (1997-;) Αθήνα

192. «Φθιωτικά Σποψ) (1997) Λαμία

193. «Αγροτικοί OρίζOVΤερ) (1997 - Συνεχίζεται) Αθήνα

194. «Η Βίτωλψ) (1998 - Συνεχίζεται) Βίτωλη

Φθιώτιδας

195. «Δαφνούρ) (1998 - Συνεχίζεται) Αγ.

Κων/νος

Λοκρίδας

196. «Φθιωτικός Τύπορ) (1998-1999) Λαμία

197. ,<Γαρδικιώτικα Νέω) (1998 - Συνεχίζεται) Αθήνα

198. «Ασβεστιώτικοι Παλμοί» (1999 - Συνεχίζεται) Λαμία

199. «Ελλάδω) (1999 - Συνεχίζεται) Λαμία

200. «Φθιωτική Εκκλησιαστική
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Φωνή»

201. «P1aηet»

202. «Οίτη. οι ρίζες μας»

203. «Νέα Σισάχθεια»

(1999 - Συνεχίζεται)

(1999 - Συνεχίζεται)

(1999 - Συνεχίζεται)

(1999 - Συνεχίζεται)

Λαμία

Λαμία

Αθήνα

Λαμία

2. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ

β'

(κατά αλφαβητική σειρά)

ΤΙτλος

«Αγιωργ(τικη Ηχώ»

«Αγοριαν(τικο Βήμα»

«Αγροτική Αλήθεια»

«Αγροτική Φωνή»

«Αγροτικο( Ορίζοντερ)

«Αγροτικός Αστήρ»

«Αγροτικός Κόσμος»

«Αγροτικός Κόσμος»

«Αδέσμευτη Γνώμη»

Φθιώτιδας

«Αδέσμευτη Ε:mκαιρότητα»

«Αθανάσιος Διάκος»

«Αθλητικά Νέα Φθιώτιδος»

«Α"Ιγιωργιτικα Νέα»

«Ακρολαμία»

«Ακρολαμία»

«Αλήθεια»

«Αλήθεια»

.Αλληλεγγύψ

«Αμφίκλεια»

«Ανατολική Ελλάς»

«Ανθήλψ

«Ασβεστιώτικοι Παλμοί»

«Αστήρ»

«Αστήρ»

«Αχιλλέας»

«Βελεσιώτες»

«Βήμα»

"Ετοι;
Α'

(1995 - ΣυνεχΙζεται)

(1996 - Συνεχίζεται)

(1946)
(1960 -1988)
(1997 - Συνεχ(ζεται)

(1927)
(1954 - 1958)
(1966 - 1967)
(1990)

(1995 - 1996)
(1943)
(1963 - 1965)
(1985 - ΣυνεχΙζεται)

(1930)
(1946)
(1936 - 1937)
(1944)
(1943)
(1982 - Συνεχίζεται)

(1867 - 1874)
(1983 -1985)
(1999 - Συνεχίζεται)

(1900 -1909)
(1910)
(1977 - Συνεχίζεται)

Β'

(1989 - Συνεχίζεται)

(1916)

Τόπος

Αθήνα

Αθήνα

Λαμία

Λαμία

Αθήνα

Δομοκός

Λαμία

Λαμία

Κ. Τιθορέα

Λαμία

Λαμία

Λαμία

Αθήνα

Λαμία

Λαμία

Λαμία

Λαμία

Λαμία

Αθήνα

Λαμία

Αθήνα

Λαμία

Λαμία

Λαμία

Αθήνα

Αθήνα

Λαμία
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Γ'

«Γαρδικιώτικα Νέα» (1998 - Συνεχίζεται) Αθήνα

«Γεωργικά Νέα της ΦΟιώτιδαρ> (1980 - 1981) Λαμία

«Γοργοπόταμος» (1996) Λαμία

Δ'

«ΔαΦνούς» (1998 - ;) Αγ. ΚωνΙνος

Λοκρίδας

«Δελτίον ΠληροΦοριών

Νομού Φθιώτιδας» (1967 - 1968) Λαμία

«Δημοκρατία» (1934) Λαμία

«Δημοκρ. Ανεξάρ. Διδασκ.

Αγώνας» (Δ.Α.Δ.Α.) (1986) Λαμία

«Δημοκρατικό Βήμα» (1984) Λαμία

«Δημοτικά Νέα» (1983 - 1984) Δομοκός

«Διδασκαλική Φωνή» (1957 - 1999) Λαμία

«Διλοφιώτικα κ' Αγιοσωστιανά

Νέα» (1982 - 1987) Αθήνα

«Διλοφιώτικα Νέα;) (1981) Αθήνα

«Δομοκίτικα Νέα» (1984) Δομοκός

«Δρυάρ> (1994 - Συνεχίζεται) Λαμία

Ε'

«Εθνική Φλόγα» (1945 - ;) Λαμία

«Εθνικός Αγών» (1946 - Συνεχίζεται) Λαμία

«Εθνοφρουρός» (1948) Λαμία

«Ελλάδω> (Ι 999 - Συνεχίζεται) Λαμία

«Έλεγχορ> (1932 - 1936) Λαμία

«Ελευθερία» ( 1938) Λαμία

«Ελεύθερον Βήμα» (1930) Λαμία

«Ελεύθερη Ρούμελη» (1943) Λαμία

«Εμπρόρ> (1943) Λαμία

«ΕΝΑ News» (1999 - Συνεχίζεται) Λαμία

«Ενημερ. Φυλλάδιο Συλλ.

Πολυτέκνων ΦθΙδαρ> (1992-1993) Λαμία

«ΕνοριακήΗχώ» (1994-1995;) Λαμία

«Επίκαιρος» (1985-1989) Λαμία

«ΕργατικόΒήμα» (1988 - 1989) Λαμία

«Ευνομίω> (1877 - 1884) Λαμία

.. Ί-{ταν ΑΟηναlκή [φημερίδα αλλά ένα Φύλλοτης τυπώθηκ[ στη Λαμία το 1852, (Γκί
νης - Μέξας).
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«Εφημερίς του Λαού»
...

(1852) Λαμία

«Εώα Λοκρίς{> (1990 - ;) Καμένα

( Βούρλα
(

(

( Η'
ι

«Η Αγροτική» (1932) Λαμία

«Η Αγωνία της Άγναντης» (1996 - Συνεχίζεται) Λαμία

«Η Αρχαία Ση:έρχεια» (1983 - 1985) Αθήνα

«Η Βίτωλη»
( (1998 - Συνεχίζεται) Βίτωλη
(
( Φθιώτιδας
(

«Η Δίβρη» : (1980 - Συνεχίζεται) Λαμία

«Η Επαρχία» ~ (1927 - 1973) Λαμία

«Η Ζιώψη»
( (1979 - Συνεχίζεται) Λαμία
(

«Η Λαμία» ( (1934) Λαμία
(

«Η Λαίκή Φωνή της

Φθιωτιδoφωκ~ίδ09> - (1929 - 1941) Λαμία

«Η Νίκη»
( . (1966) Λαμία
(

«Η Παληοβράχα» (1985 - 1993) Αθήνα

«Η Πρόοδος της Λαμίας» (1926 - ;) Λαμία

«Η Πρόοδος» (1951 - Συνεχίζεται) Λαμία

«Η Ρούμελη» (1947 - 1948) Λαμία

«Η Στυλίς» (1961 - 1962) Στυλίδα

«Η ΣΦήκα» (1997) Λαμία

«Ηφαίστειον» (1935) Λαμία

«Η Φθία» (1905 - 1909) Λαμία

«Η Φθία» (1968 - 1970) Λαμία

«Η Φωνή του Λιτοσέλου» (1983 - Συνεχίζεται) Λαμία

«Η Φωνή της Μακρακώμης» (1992 - 1999) Μακρακώμη

«Η Φωνή της Μενδενίτσας» (1988 - Συνεχίζεται) Αθήνα

«Η Φωνή των Σκαμνιωτών» (1991 - Συνεχίζεται) Αθήνα

«Η Φωνή μας» (1993 - 1994) Λαμία

" ,
«Θάρρος» (1934 - 1937) Λαμία

«Θαυμακός» (1982 - Συνεχίζεται) Αθήνα

«Θερμοπύλαι» (1891 - 1912) Λαμία

«Θρίαμβος» (1911 - 1912) Λαμία

Ι'

«Ιδεολογικές Καταβολές» (1989 - 1990) Λαμία

Κ'
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«Καθημερινή Φθιώτιδα. (Ι 994 - Συνεχίζεται) Λαμία

«Καιτσα» (1991 - Συνεχίζετα.) Αθήνα

«Κουμαρτσιώτικα παλιά και νέα» (1988 - Συνεχίζεται) Λαμία

«Κρόταλος» (1930-1931) Λαμία

«Κυνήγικαι Περιβάλλον» (Ι 990 - Συνεχίζεται) Λαμία

«Κυνηγετικά Νέα Φθιώτιδας. (1974-:) Λαμία

«ΚωσταλεξιώτικαΝέα. (1974 - Συνεχίζετα.) Αθήνα

Λ'

«Λαμιαχή» (1909 - 1910) Λαμία

«Λαμιακή» (1925 - 1925) Λαμία

«Λαμιακή Πολιτεία» (1994 - 1995) Λαμία

«Λαμιακή Φωνή» (1946 - 1947) Λαμία

«Ααμιακή Φωνή» (1963 - 1966) Λαμία

«Λαμιακός Τύπος» (Ι 935 - Συνεχίζεται) Λαμία

«Λευκαδιώτικα Νέα» (Ι 992 - Συνεχίζεται) Αθήνα

«Λοκρίς» (1911) Αταλάντη

«Λοκρίς» (στη συνέχεια:

«Ρούμελη») (1923) Αθήνα

«Λοκρική Ηχώ» (Ι 949) Αταλάντη

«Λοκρική Πορεία)lo (1985) Καμένα

Βούρλα

cΛυχνό» (1983) Αθήνα

Μ'

«Μασκαράς» (1931) Λαμία

«Μελιταία» (1992 - 1993) Αθήνα

«Μεσοκαψιώτικα Νέα" (1983 - 1984) Λαμία

«Μεταρρύθμισl9 (1925 - 1926) Λαμία

«Μικρά Φθιώτις,

εφημερίς της Λαμίας. (1860) Λαμία

«Μπράλλος» (1991 - Συνεχίζεται) Αθήνα

«Μωλιώτικα Νέα» (1985 - 1996) Αθήνα

Ν'

«Νέα του Δομοκού» (1961 - 1990;) Αθήνα

«Νέος Αγών» (1936) Λαμία

«Νέον Βήμα» (1960 - 1963) Λαμία

«Νέος Σατανάς» (1932) Λαμία

«Νέος Τύπος» (1933 - 1938) Λαμία

«Νέος Τύπος» (1947) Λαμία

«Νέα των απανταχού
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Ρεγκινιωτών» (] 992 - Συνεχίζεται) Αθήνα

«Νέα Σισάχθεια» (1999 - Συνεχίζεται) Λαμία

Ο'

«ο Γουλινάς» (1987 - 1988) Αθήνα

«Οδηγητής» (; - 1945) Λαμία

((ο Διάκος» (Ι 875) Λαμία

«ο Διάκορ> (1932) Λαμία

«ο Έμπορος» (1995 - Συνεχίζεται) Λαμία

«ο Ίναχος» (198] - Συνεχίζεται) Αθήνα

((Οίτη. οι ρίζες μας» (1999 - Συνεχίζεται) Αθήνα

«ο ΚτηνοτρόΦορ> (1945) Λαμία

«ο Παλμός της Τρίτης Ηλικίας» (1989) Λαμία

«ο Τυπογράφος» (1934) Λαμία

«Ορθοδοξία - Ορθοπραξία» (Ι 996 - Συνεχίζεται) Λαμία

«ο Ρωμηός» (1986) Λαμία

«ο Σπερχειός,> (1969 - Συνεχίζεται) Αθήνα

«ο Φυσιολάτρης» (1994 - 1998) Μώλος

Λοκρίδας

n'
«ΠαλαιοχώριΔωριέων» (1979 - Συνεχίζεται) Αθήνα

«Πάλψ> (Ι 943) Λαμία

«Παυλιανίτικα Νέα» (Ι 988 - 1998) Λαμία

«Πελασγία>, (] 983 - Συνεχίζεται) Αθήνα

«Περιβαλλοντική Γένεσψ> (1995-;) Αθήνα

«Πηγές» (Ι 976 - 1979) Αθήνα

«Planet» (Ι 999 - Συνεχίζεται) Λαμία

«Προοπτική» (Ι 992 - 1993) Καμένα

Βούρλα

«Πρωινά Νέω, (] 989 - Συνεχίζεται) Λαμία

«Πτελεωτικός Αντίλαλορ, (1987 - 1994) Λαμία

«Πύργος» (1991 -;) Αθήνα

Ρ'

«ΡοβολιαρίτικαΝέα» (1983 - Συνεχίζεται) Αθήνα

«Ρούμελψ> (1919 - 1927) Στυλίδα

«Ρούμελη (1944 - 1946) Λαμία

«Ρούμελψ> (1948) Λαμία

«Ρουμελιώτικα Νέω, (1945 - 1965) Αθήνα

Σ'
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«Σατανάς» (1932) Λαμία

«Σεισάχθειαι. (1998) Λαμ(α

«Σέντρα» (1997 - Συνεχ(ζεται) Λαμ(α

«Σημα(α» (1911 - 1916) Λαμία

«Σκασμός και Περ(δρομορ .. (1930) Λαμία

«Σπίθα» (1930 - 1935) Λαμία

«Στερεά Ελλάς» (1975) Αθήνα

«Στερεοελλαδίτικα Νέα» (1975 - 1977) Αθήνα

«Στυλιδιώτικα Νέα» (1975 - 1981) Στυλίδα

«Στυλίδα Σήμερα» (1991 - ΣυνεχΙζ..-ται) Στυλιδα

«Σύγχρονη Σκέψη» (1983 - 1996) Λαμία

«Συνδικαλιστική Δράση

ΔΑΚΕ ΔΙΝ Φθιώτιδας» (1988-1994) Λαμία

Τ'

«Το Aρχάvι. (1996 - Συνεχ(ζεται) Αρχάνι

Φθιώτιδας

«Το ΒελούχΙ.» (Ι 990 - Συνεχίζεται) Αθήνα

«Το Δίκαστρο» (1995 - ΣυνεχΙζεται) Λαμία

«Το Ζιζάνιο» (1912) ΛαμΙα

«Τα Κανάλια» (1990 - ΣυνεχΙζεται) Αθήνα

«Τα Μεγαλοκαψιώτικα Νέα» (1990 - ΣυνεχΙζεται) Αθήνα

«Τα Νέα της Παύλιανης» (1983 - 1985) Λαμία

«Τα Νέα του Φραντζή» (1987 - 1995) Λαμία

«Το Σπαρματσέτο» (1926 - 1940) Λαμία

«Το Φως)lo (1934 - 1936) Λαμία

«Το Φως» (Ι %3 - Συνεχ(ζεται) Λαμία

«Το Χωριό» (1957 - 1%0) Άγιος

Γεώργιος

ΦθΙδας

Υ'

«Υγρός Στιβος Λαμίας» (1988 - 1989) Λαμία

«γπάτψ> (1997 - ΣυνεχΙζεται) Αθήνα

Φ'

«Φάρος της Όθρυος» (1856 - 1881) Λαμία

«Φάρος της Όθρυος» (1977 - Συνεχ(ζεται) Λαμία

«ΦθιωτιδοΦωχίρ-. (Ι %Ο - Συνεχ(ζεται) Αθήνα

«Φθιωτικά Νέα» (1987 - 1991) Αθήνα

«Φθιωτικά Σπορ)!> (1997) Λαμία

«Φθιωτική Αγορά» (1994) Λαμία
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«Φθιωτική Αλλαγή» (1979 - 1985)
«Φθιωτική Γνώμη» (1997 - ;)
«Φθιωτική Εκκλησιαστική Φωνή» (1999 - Συνεχίζεται)

«Φθιωτική Ενημέρωση» (1992 - 1994)
«Φθιωτική Εστία» (1958 - 1961)
«Φθιωτική θεσσαλ.ία» (1993 - ;)

.Φ!Jιωτιχό Βήμα> (1989 - Συνεχίζεται)

«Φθιωτικδς Συναγερμός» (1974)
.Φθιωτιχός Τύπος. (1998 - 1999)
«Φθιωτικά και ΔιλΟΦιώτικα Νέα» (1992 - 1993)
.Φθ""τις. (1860)
«Φθιώτις» (1882 - 1893)
.Φθ""τις. (1895 - 1902)
«Φθιώτις» (1932)
«Φιλελεύθερη Φθιώτιδα» (1992 - Συνεχίζεται)

.Φωνή της Αγναντης» (1978 - 1983)

«Φωνή της Αταλάντης»

«Φωνή της Πτελέας»

«Φωνή της Φθιώτιδας»

«Φωνή του Λαού»

«Φωνή των Μεθορίων»

«Φωνή του Τυμφρηστού»

«Χαραυγή»

«Χριστιανικό Μήνυμα»

«Xρwτιανική Πορεία»

(1928)
(1994 - Συνεχίζεται)

(1894 - 1911)
(1862 - 1902)
(1860-1861)
(1980 - 1984)

Χ'

(1946)
(1985 - 1989)
(1982 - 1992)

Λαμία

Αθήνα

Λαμ/α

Λαμία

Αθήνα

Νέο

Μοναστήρι

Δομοκού

Αθήνα

Λαμ!α

Λαμ/α

Αθήνα

Λαμ/α

Λαμ/α

Λαμία

Λαμία

Αθήνα

Αγναντη

Λοκρ(δας

Αταλάντη

Λαμία

Λαμία

Λαμία

Λαμία

Λαμία

Λαμ/α

Λαμ/α

Λαμ/α

Τίτλος

Ι. «Πελ"ΟΎ6ς.

2. «Ο Διάκος»

3. «Xρυσαλλίς:ιc
4. «Φθιώτ~

3. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ

α'

(κατά χρονολογική σειρά)

(1860 -1999)
Έτος

(1860)
(1906- 19(9)
(1923)
(1955 - 1959)

Τόπος

Λαμία

Λαμ/α

Λαμία

Λαμία
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5. «Στερεοελλαδική Εστία» (1960 -1962) Λαμία

6. «Αγροτική Πρόοδος» (1964 - 1973) Λαμία

7. «Κοσμάς ο Αιτωλός» (1966 -1967) Λαμία

8. «Ροταριανός Όμιλος Λαμίας» (1973 - 1974) Λαμία

9. «Γαρδικιώτικα Χρονικά» (1974 - 1991) Αθήνα

10. «Φθιωτικά» (1970- 1973) Λαμία

11. «ΝεχωρΙτικα Νέα» (1970 - 1999) Αθήνα

12. 4<Φθιωτικά Γράμματα» (1976 - 1986) Αθήνα

13. t<.Παιδεία και Λόγος» (1977 - 1978) Λαμία

14. «Φθιωτική ΣΥ.έψη:. (1978 - 1979) Λαμία

15. «Η Φωνή της Καστανιάς» (1979 - Συνεχ.) Αθήνα

16. «Υπάτη» (1979 - Συνεχ.) Αθήνα

17. «Προμηθέας» (1980- 1981) Λαμία

18.•Πνευματική Ρούμελη» (1980- 1985) Λαμία

19. «Φθιωτιχά χρoνικ~ (1980 - Συνεχ.) Λαμία

20.•Χρονικάτης Επαρχίας

Δομοκού» (1980 - Συνεχ.) Αθήνα

21. «Γεωργικά Νέα της Φθιώτιδας» (1981) Λαμία

22. «Οι Ρίζες μας» (1982 - 1985) Αθήνα

23. «Η Λαδικού» (1983 - 1992) Αθήνα

24 .•Θεοδρόμος. (1984-1986) Λαμία

25. «Λαμία. το οδοιπορικό

μιας πόλης. (1984 - 1985) Λαμία

26. «Βράχα>1' (1985 - 1987) Λαμία

27. «Ενημερωτικό Δελτίο»Τ.Ε. (1985 - 1994) Λαμία

28. «Φθιωτιχή Δημιουργία» (1985) Λαμία

29. «Σύγχρονη Αγορά» (1985) Λαμία

30. «Λα'ίκή Αναγέννηση» (1986- 1990) Λαμία

31. «Τα Νέα της Θάλασσας» (1988) Λαμία

32. «Τα Νέα της Ένωσης

Ποδοσφαιρικών Σωματειων

Φθιώτιδος - Ευρυταν(ας» (ΕΠΣΦ-Ε) (1988 - 1989) Λαμία

33. «Έκφραση» (1989 - Συνεχ.) Λαμ(α

34. «Ενημερωτικόν ΔελτΙον

Εmμελητηρ(ου Φθιώτιδας κ

αι Ευρυταν(ας» (1989-Συνεχ.) Λαμία

35. «Ρουμελιώτικα» (1989 - 1997) Αθήνα

36. «Δ.Ε.γ.Α.Λ.» (Δημοτική

Εmχε(ρηοις γδρεύσεως -
Αποχετεύσεως Λαμίας) (1990) Λαμία

37. «Φθιώτις» (1990) Λαμία

38. «Φθιωτικός Λόγος» (1991 - 1999 Συνεχ.) Λαμία
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4. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ

β'

(Κατά αλφαβητική σειρά)

Έτος

39. «Πανόραμω;
40. «Το Λυχνάρι»

41. «Τα Νέα της Αμαλώτας»

42. «Λοκρικά Χρονικά»

43. «Άνωθεν της πόλεως>, (αρχικά)

«Άνωθεν» (αργότερα)

44. «Ιχνηλάτης»
45. «Τα Νέα του Καλλιδρόμου"

46. «37,2»
47. «Τεχνόραμω,
48. «Εν Λαμία»

49. «Άπέναvτl>,
50. «Επικοινωνώ 'Έ" μαζί σας>'

51. «Σταυροδρόμι.»

Τίτλος

Τόπος

«Άγροτική ΠρόοδΟς>'

«Άνωθεν της πόλεως» (αρχικά)

«Άνωθεν» (αργότερα)

«Απέναντι»

«Bράχα~

«Γαρδικιώτικα Χρονικά,:

«Γεωργικά Νέα της Φθιώτιδας»

«Δ.Ε.Υ.Α-Λ.» (Δημοτική

Επιχείρησις Υδρεύσεως

- Αποχετεύσεως Λαμίας)

«Έκφραση»

«Ενημερωτικό Δελτίο»Τ.Ε.

(1992)
(1992- 1998)
(1995 - Συνεχ.)

(1995-Συνεχ.)

(1996 - Συνεχ.)

(1996 - Συνεχ.)

(1996 - 1998)
(1996 - Συνεχ.)

(1997 - Συνεχ.)

(1998 - 1999)
(1998 - Συνεχ.)

(1998 - Συνεχ.)

(1999 - Συνεχ.)

Α'

(1964 - 1973)

(1996 - Συνεχίζεται)

(1998 - Συνεχίζεται)

Β'

(1985-1987)

Γ'

(1974 - 1991)
(1981)

Δ'

(1990)

Ε'

(1989 - Συνεχίζεται)

(1985 - 1994)

Λαμία

Λαμία

Λαμία

Αταλάντη

Λαμία

Αθήνα

Αθήνα

Λαμία

Λαμία

Λαμία

Λαμία

Λαμία

Λαμία

Λαμία

Λαμία

Λαμία

Λαμία

Αθήνα

Λαμία

Λαμία

Λαμία

Λαμία
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Λαμία

Λαμία

χΕνημερωτικόν Δελτισν Εmμελητηρίοu Φθιώτιδας και Ευρυτανίας);

(1989 - Συνεχίζεται) Λαμία

«Εν Λαμία. (1998 - 1999)
~Εm.κοινωνώ 'Έ'" μαζί σας:. (1998 - Συνεχίζεται)

Η'

.Η Λαδικού» (1983 - 1992) Αθήνα

~H Φωνή της Καστανιάς» (1979 - Συνεχίζεται) Αθήνα

θ'

«Θεαδρόμας» (1984 - 1986) Λαμία

Ι·

«Ιχνηλάτης» (1996 - Συνεχ1ζεται) Αθήνα

Κ'

«Κοσμάς ο Αιτωλ6ςt. (1966-1967) Λαμία

Λ'

«Λα'ίκή Αναγέννηση» (1986 - 1988) Λαμία

«Λαμία. το οδοιπορικό

μJ.ας πόλης. (1984 - 1985) Λαμία

«Λοκρικά Χρονικά» (1995 -;) Αταλάντη

Ν'

:<ΝεχωρίτικαΝέα» (1970-1999) Αθήνα

Ο'

«ο Διάκος» (1906 - 1909) Λαμία

«Οι Ρίζες μας» (1982 - 1985) Αθήνα

Π'

«Παιδε(α και Λόγος» (1977 -1978) Λαμία

«Πανόραμα» (1992) Λαμία

«Πελασγός» (1860) Λαμία

«Πνευματική Ρούμελψ (1980 - 1985) Λαμία

«Προμηθέαρ> (1980 - 1981) Λαμία

Ρ'

«Ροταριανός Όμιλος ΛαμίαςJι: (1973 - 1974) Λαμία

«Ρουμελιώτικα» (1989 - 1997) Αθήνα
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Σ'

«Σταυροδρόμι» (1999 - Συνεχίζεται) Λαμία

«Στερεοελλαδική Εστίω, (1960 - 1962) . Λαμία

«Σύγχρονη Αγορά" (1985) Λαμία

Τ'

«Τα Νέα της Αμαλώτας» (1995 - Συνεχίζεται) Λαμία

«Τα Νέα της Ένωσης

ποδοσφαιρικών Σωματείων

Φθιώτιδος - Ευρυτανίας»

(ΕΠΣΦ.Ε) (1988 -1989) Λαμία

«Τα Νέα της Θάλασσας» (1988) Λαμία

«Τα Νέα του Καλλιδρόμου» (1996 - 1998) Αθήνα

«Τεχνόραμα» (1997 - Συνεχ.) Λαμία

«Το Λυχνάρι» (1992 - 1998) Λαμία

«37.2,> (1996-Συνεχ.) Λαμία

Υ'

«γπάτψ (1979 - Συνεχ.) Αθήνα

Φ'

«Φθιωτικά» (1970 -1973) Λαμία

«Φθιωτικά Γράμματα.

ΛαμιακέςΣελίδες» (1976 - 1986) Αθήνα

«Φθιωτικά Χρονικά,> (1980 - Συνεχ.) Λαμία

«Φθιωτική Δημιουργία» (1985) Λαμία

«Φθιωτική Σκέ'ψη» (1978 -1979) Λαμία

«ΦθιωτικόςΛ6γορ, (1991 - 1999) Λαμία

«Φθιώτφ> (1955 - 1959) Λαμία

«Φθιώτις» (1990) Λαμία

Χ'

«Χρονικά της Επαρχίας

Δομοκού» (1980 - Συνεχίζεται) Αθήνα

«Χρυσαλλίς» (1923) Λαμία

5. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΑΘΗTJΚΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ

α'

(κατά χρονολογική σειρά)

(1942 -1999)
ΤΙτλ"ς Έτος Τόπος

1. «Φλόγω, (1942 -1943) Λαμία
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2. «Μαθητική Φωνή» (1944 -1945) Λαμία

3. «Μαθητικό Πνεύμα>_ (1945) Αταλάντη

4. «Πρωτοπόρα Νι6.τα» (1945) Λαμ!a

5. «Μαθητική Φλόγα» (1947 - 1949) Λαμία

6. «Η Κατασκήνωσίς μας» (1969) Καμένα

Βούρλα

7. «Ηχώ του Θρανίου» (1970) Λαμία

8. «Η Μαθητική μας Συντροφιά» (1978) Λαμ!a

9. «Μαθητικοί Προβληματισμοί» (1978) Λαμ!a

10. «Παιδικά Χαμόγελα» (1978 - 1981) Λαμία

11. «Μαθητικό Περισκόπιο» (1979) Λαμία

12. «Παιδικά Σαλπίσματα» (1979 - 1981) Μακρακώμη

ΦθΙδας

13. «Τελευταία Προσπάθεια» (1981) Λαμ!a

14. «Παιδική Δημωυργία» (1981 -1982) Παναγίτσα

Λοκρίδας

15. «Μηνύματα» (1983 -1984) Αγ. Γεώργιος

Φθιώτιδας

16. «Πρότυπη» (1983-1984) Λαμ!a

Ι 7. «Τιτιβίσματα» (1983) Λαμία

18. «Παιδική Ηχώ» (1983 -1984) Λαμία

Ι 9. «Φτερουγίσματα» (1983 - 1984) Λαμία

20. «Πυξίδα» (1984) Λιβανάτες

Λοκρίδας

2 Ι. «Μαθητική Πρωτοπορία» (1984 - 1985) Λαμ!a

22. «Προσπάθεια» (1984 - 1985) Λαμία

23. «Ανησυχίες» (1984-1985) Μακρακώμη

ΦΟιώτιδας

24. «Μαθητική Ηχώ» (1985) Κ. Τιθορέα

25. «Μαθητικά Φτερουγίσματα» (1985) Λαμία

26. «Μαθητική Πρωτοπορία» (1985 - 1986) Λαμία

27. «Mαθητ~κός Τύπος» (1985 - 1986) Λαμία

28. «Συνεργασία» (1985-1986) Λαμ!a

29. «Mαθητ~κoί Παλμοί» (1985 -1987) Λαμία

30. «Η Εφημεριδούλα μαρ> (1986) Λαμία

31. «Μαθητικοί Παλμοί» (1986) Λαμ!a

32. «Mαθητ~κά Μηνύματα» (1986 -1988) Λαμ!a

33. «Λεύκωμα αναμνήσεων

των μαθητών της ΣΓ τάξης

του 20υ Δημ. Σχολείου Λαμίας» (1986) Λαμία

34. «Το Γαίτανάκ~» (1986) Καμένα

Βούρλα
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2. «Μαθητική Φωνή» (1944 - 1945) Λαμία

3. «Μαθητικό Πνεύμα» (1945) Αταλάντη

4. «Πρωτοπόρα Νιάτα» (1945) Λαμία

5. «Μαθητική Φλόγα» (1947 - 1949) Λαμία

6. «Η Κατασκήνωσίς μας» (1969) Καμένα

Βούρλα

7. «Ηχώ του θρανίου» (1970) Λαμία

8. tιH Μαθητική μας Συντροφιά» (1978) Λαμία

9. «Μαθητικοί Προβληματισμοί.» (1978) Λαμία

10. «Παιδικά Χαμόγελα» (1978 - 1981) Λαμία

Ι Ι . «Μαθητικό Περισκόmο)lo (1979) Λαμία

12. «Παιδικά Σαλπίσματα» (1979 - 1981) Μακρακώμη

ΦθΙδας

13. «Τελευταια Προσπόθεια» (1981) Λαμία

14. «Παιδική Δημιοιιργία_ (1981 -1982) Παναγίτσα

Λοκρίδας

15. «Μηνύματα» (1983 - 1984) Αγ. Γεώργιος

Φθιώτιδας

16. «Πρότυπη» (1983 - 1984) Λαμία

17. «Τιτιβίσματα» (1983) Λαμiα

18. «Παιδική Ηχώ» (1983-1984) Λαμία

Ι 9. «Φτερουγωματα» (1983 - 1984) Λαμία

20. «Πυξίδα» (1984) Λιβανάτες

Λoκρiδoς

21. «Μαθητική Πρωτοπορία» (1984 - 1985) Λαμία

22. «Προσπάθεια» (1984 - 1985) Λαμία

23. «AVΗσυχ(ες» (1984 - 1985) Μακρακώμη

Φθιώτιδας

24. «Μαθητική Ηχώ,. (1985) Κ. Τιθορέα

25. «Μαθητικά Φτερουγίσματα» (1985) Λαμία

26. «Μαθητική Πρωτοπορία» (1985 - 1986) Λαμία

27. «Μαθητικός Τύπος» (1985 - 1986) Λαμία

28. «Συνεργασία» (1985 -1986) Λαμία

29. «Μαθητικο( Παλμοι" (1985 - 1987) Λαμία

30. «Η εφημεριδούλα μας» (1986) Λαμία

31. «Μαθητικοί Παλμοί)) (1986) Λαμ(α

32. «Μαθητικά Μηνύματα» (1986 - 1988) Λαμία

33. «Λεύκωμα αναμν110εων

των μαθητών της ΣΤ' τάξης

του 20υ Δημ. Σχολεf.oυ Λαμίας» (1986) Λαμία

34. «Το Γα"ίτανάκιι. (1986) Kαμkνα

Βούρλα
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35. «Πνευματικά Μωλιώτικα

Σκιρτήματα»

36. «Μαθητικός Τύπος»

37. «Οι Δικές σου Γραμμές»

38. «Στοχασμοί»
39. «Μαθητική Φωνή»

40. «Μαθητική Σκέψη

και Έκφραση»

4 ]. «Ηλιαχτίδα»
42. «Jguana News»
43. «Πεταρίσματα»
44. «Εμείς ... κ' Εσείς»

45. «Εφηβεία κ' Γνώση»

46. «Μαθητική Ενημέρωση»

47. «Μαθητικός Πυρσός»

48. «Μικρός Δημοκός»

49. «Η Ώρα των ΕΦήβων»

(1987 - 1988)

(1988)
(1988)
(1989)
(]993)

(1993 - ]994)

(]994 - ]997)
(]995 - ]997)
(1999)
(χ.χ)

(]986 - ]987)

(χ.χ)

(χ.χ)

(χ.χ)

(] 999)

Μώλσς

ΦΟΙδας

Λαμία

Λαμία

Λαμία

Λαμία

Μώλσς

Φθιδας

Λαμία

Λαμία

Λαμία

Λαμία

Καμένα

Βούρλα

Λαμία

Λαμία

Δομοκός

Μοσχοχώρι

Τόπος

Μακρακώμη

ΦΟΙδσς

6. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ

Ρ'
(κατά αΙ.ψαflητική σειρά)

Έτο;

Α'

(1984 - 1985)«Ανησυχίες»

Τίτλος

Ε'

«Εμείς ... κ' Εσείς» (χ.χ) Λαμία

«Εφηβεία κ' Γνώσψ> (1986-1987) Καμένα

Βούρλα

Η'

«Η Εφημεριδούλαμας» (1986) Λαμία

«Η Κατασκήνωσίς μας» (1969) Καμένα

Βούρλα

«Η Ώρα των ΕΦήβων» (1999) Μοσχοχώρι

«Ηλιαχτίδα» (1994 - ]997) Λαμία

«Η Μαθητική μας Συντροφιά» (1978) Λαμία
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\<Ηχώ του Θρανίου» (1970) Λαμία

Ι'

«Iguana News» (1995 - 1997) Λαμία

Λ'

«Λεύκωμα αναμνήσεων

των μαθητών της ΣΤ' τάξης

του 20υ Δημ. Σχολείου Λαμίας» (1986) Λαμία

Μ'

«Μαθητικά Mηνύματα~) (1986 - 1988) Λαμία

\<Μαθητικά Φτερουγίσματα» (1985) Λαμία

«Μαθητική Ενημέρωσψ (χ.χ) Λαμία

«Μαθητική Ηχώ.> (1985) Κ. Τιθορέα

«Μαθητική Πρωτοπορία>-> (1984 - 1985) Λαμία

«Μαθητική Πρωτοπορία» (1985 - 1986) Λαμία

«Μαθητική Σκέψη κ' 'Εκφραση» (1993 - 1994) Μώλος

ΦθΙδας

«Μαθητική Φλόγα.> (1947 - 1949) Λαμία

«Μαθητική Φωνή» (1944 - 1945) Λαμία

«Μαθητική Φωνή» (1993) Λαμία

«Μαθητικό Περισκόπιφ> (1979) Λαμία

«Μαθητικοί Παλμοί» (1985 - 1987)
Λαμiα

«Μαθητικοί Παλμοί.> (1986)
Λαμiα

«Μαθητικό Πνεύμα» (1945) Αταλάντη

«Μαθητικοί Προβληματισμοί» (1978) Λαμία

«Μαθητικοί Προβληματισμοί» (1978) Λαμία

«Μαθητικός Πυρσός» (χ.χ) Λαμία

«Μαθητικός Τύπος» (1985 - 1986) Λαμία

«Μαθητικός Τύπος» (1988) Λαμία

«Μηνύματα» (1983 - 1984) Άγ. Γεώργιος

ΦθΙδας

«Μικρός Δημοκό9) (χ.χ) Δομοκός

ΦθΙδας

Ο'

\<Οι Δικές σου Γραμμές» (1988) Λαμία

Π'
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«Παιδική ΔηΜWυργία» (1981 - 1982) Παναγίτσα

Λοκρίδας

«Παιδική Ηχώ» (1983 -1984) Λαμία

«Παιδική Σαλπίσματα» (1979 - 1981) Μακρακώμη

ΦθΙδας

«Παιδικά Χαμόγελα}) (1978 - 1981) Λαμία

«Πεταρίσματα» (1999) Λαμία

«Πνευματικά Μωλιώτικα

Σκιρτήματα» (1987 - 1988) Μώλος

ΦθΙδας

«Προσπάθεια» (1984 - 1985) Λαμία

«Πρότυπη» (1983 - 1984) Λαμία

«Πρωτοπόρα Νιάτφ> (1945) Λαμία

«Πυξίδα» (1984) Λιβανάτες

Λοκρίδας

Σ'

«ΣτοχασμοΙ» (1989) Λαμία

«Συνεργασία» (1985 - 1986) Λαμία

Τ'

«Τελευταία Προσπάθεια» (1981) Λαμία

«Τιτιβίσματφ) ( 1983) Λαμία

«Το Γαίτανάκ()) (1986) Καμένα

Βούρλα

Φ'

«Φλόγφ) (1942 - 1943) Λαμία

«Φτερουγίσματω) (1983 - 1984) Λαμία

7. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ

α'

Τόπος

Λαμία

Λαμία

Λαμία

Λαμία

Λαμία

Λαμία

(κατά χρovο).ογική σειρά)

(1932 -1999)
Έτος

(1932 -1933)
(1932 - 1933)
( 1934)
(1943)
(1945)
(1952)

Τίτλος

1. «Εργασία και Ζωή})

2. «Μαθητικός Κόσμορ)

3. «Τέχνη»
4. «Μαθητικοί Ορίζοντες»

5. «Μαθητικά Νειάτα»

6. «Ανατολή»
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Τόπος

Λαμία

Λαμία

Λαμία

Λαμία

Λαμία

Λαμία

Λαμία

Κ. Τιθορέα

ΦθΙδας

Λαμία

Λαμία

Λαμία

Λαμία

Λαμία

Ι. Μονή

Αγάθωνος

(Yπiιτης

ΦθΙδος)

ΣτυλΙδα

ΦθΙδας
, .

Λαμια

(1943)
(1958)
(1985 - 1994)
(1932 -1933)
(1958)
(1956 - 1957)

(1934)

(1991 - Συνεχίζεται)

(1986 - 1988)
(1994-1996)
(1991 - ΣυνεχΙζεται)

(1956 - 1957)

(1958)
( 1958)
(1964 - 1965)
(1973 - 1974)
(1985 - 1994)
(1986-1998)

Ι. Μονή

Αγάθωνος

(Yπiιτης

ΦθΙδος)

Λαμία

Λαμία

Λαμία

Λαμία

Λαμία

Κ. Τιθορέα

ΦθΙδας

Λαμία

Λαμία

ΣτυλΙδα

ΦθΙδας

8. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΑΘΗΤιΚΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ

β'

(κατά αλφαβητική σειρά)

Έτος

( 1952)
(1973 - 1974)
(1932 - 1933)
(1964 - 1965)
(1994 - 1996)
(1986 - 1988)
(1945)
(1986 - 1998)

«Σκαλάκι»

«Τέχνψ

14. «Λυκειακά Χρονικά»

15. «Λόγος"
16. «Σκαλάκι"

«Μαθητικοί Ορίζοντες»

«Μαθητικοί Παλμοί»

«Μαθητικοί Παλμοί>,

«Μαθητικός Κόσμορ,

«Νεανικοί Παλμοί»

«ο Φάρος του Χωριού,!'

7. «Ο Φάρος του Χωριού»

Τίτλος

«Ανατολή>,

«Δημιουργία»

«Εργασία και Ζωή»

«Έφηβος>,

«Λόγορ>

«Λυκειακά Χρονικά,>

«Μαθητικά Νειάτα"

«Μαθητική Ηχώ»

8. «Μαθητικοί Παλμοί»

9. «Νεανικοί Παλμο&,

ι Ο. ,<Έφηβος»

J1. «Δημιουργία»
12. «Μαθητικοί Παλμοί>,

13. «Μαθητική Ηχώ»

ι ειναι η πρώτη καταγραΦή του ΦΟιωτικού Τύπου και τα κενά είναι αναπόφευκτα.

πάντως είναι λίγα,
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ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

701

Είναι συνταξιούχος Φιλόλογος, αφού υπηρέτησε. επί σειρά ετών, στη

Μέση Εκπαίδευση και σε Κρατικές Αρχειακές Υπηρεσίες. Ασχολείται

συστηματικά με την Τοπική Ιστορία και ταλαιπωρεί τους τυπογράφους ...
Έχει συγγράψει και εκδώσει πάνω από 40 βιβλία και έχει δημοσιεύσει

μερικές εκατοντάδες άρθρα και μελέτες. Απ' το 1980 εκδίδει ανελλιπώς

στη Λαμία το ετήσιο περιοδικό «Φιωτικά Χρονικά».
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ΕIΣΗrΗΤΗΣ

Κα@αγιάννης Αθανάσιος

Δρ. Επιστημών της Αγωγής

Παιδική; Λογοτεχνίας

θΕΜΑ
«Μαθητικό; Φθιωτικός τύπο; (1923-2008).

rνω@ίσμαtα.θεμαtολογία.Ιδεολογία.Αισθητιχή~1

Ω
ς μαθητικός τύπος ορίζεται το σύνολο των χειρόγραφων, πολυ

γραφημένων (με πολύγραφο οινοπνεύματος ή ζελατίνας), φωτο

τυπημένωV'J. γραφομηχανημένωV J '. τυπωμένων (με στοιχεία «κάσσας»,

με λινοτυπία ή με φωτοσύνθεση), παραγόμενων ηλεκτρονικά (με ΗΙΥ και

εκτυπωτή) εντύπων (εφημερίδων και περιοδικών), τα οποία παράγονται

από μαθητές και μαθήτριες στα πλαίσια σχολικών δραστηριοτήτων, με

την παρότρυνση και επίβλεψη κυρίως εκπαιδευτικών. Ως μαθητικός

τύπος. όμως. ορίζεται και το σύνολο των εντύπων, τα οποία παράγονται

από μαθητές και μαθήτριες στα πλαίσια δραστηριοτήτων πολιτικών νεο

λαιών, εκπαιδευτικών συλλόγων ή θρησκευτικών οργανώσεων κ.ο.κ. Το

περιεχόμενο αυτών των μαθητικών εντύπων σχετίζεται με θέματα της

σχολικής ή κοινωνικής πραγματικότητας και ασφαλώς με θέματα της

σχολικής διδακτέας ύλης των μαθητών και οι υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί

θέτουν διάφορους στόχους κατά την έκδοσή τoυς~) . Η ειδολογική κατά-

1. Εισήγηση στο 40 Συνέδριο Φθιωτικής Ισroρiας, το οποίο πραγματοποιήθηκε, με διοργα

νωτtςτo Πνευματικό Κέντρο Σταυρού, το Δήμο Λαμιέωνκαι την Τοmκή Ένωση Δήμων & Κοι

νοτήτων Ν. Φθιώτιδας, στο Συνεδριακό KtvtΡO του Κάστρου Λαμ(ας, το Σάββατο, 1Ο Νοεμ.

2007. Αναμένεται, με πολύ ενδιαΦέρον, η έκδοοη των Πρακτικών του Συνεδρίου.

2. Για την παραγωγή σχολικών εφημεριδων και περιοδικών ο αναγνώστης είναι δυνατό να

βρει πeακτικές πληΡoΦoρl.ες και σχετικές με αυτές τις δραστηριότητες παιδαγωγικές απόψεις, στο

μοναδικό καιαξεπέραστο βιβλίο του Σχολικού Συμβούλου Π.Ε. - Λογοτέχνη, Δ ρ. Γιά ν νη Δ.

Μπάρτζη, Η Σχολική ΕφημερΙδα, Μάρτης 1979, σ. 91 (με πρόλογο του Χάρη Σακελλαρίου),

το οποίο κατά τη γνώμη μου πρέπει να επανεκδοθεί, ασφαλώς βελτιωμένο και συμπληρωμένο με

νέα στοιχε(α και πληροΦορ(ες για τις νέες τεχνικές μεθόδους έκδοσης εντύπων. Χρήσιμες και χρη

σωtές πληροΦορ(ες παρέχει και η θαυμάσια μελέτη του Γιά ννη Παπαδάτου, "Μαθητικά

ΈVΤΥπα, απόπειρες δημιoυργiας τους», στον τόμο: Το Παιδικό Έντυπο, Πρακτικά ΣυμΠlJσίoυ

(16-17 !αν. 1993), Δήμος Θεσσαλoνtκης- Τμήμα Παιδικών Βιβλιοθηκών, χ.χ., σ. 149-160.
3 . Έχουμε την πληροφορία ότι κατά την τελευταία περίοδο της Κατοχής, με την οργανωμέ

νη καΟοδήγηση της ΕΠΟΝ Θεσσαλίας, από τις 197 εφημεριδες, που εκδιδονταν παράνομα, ορι

σμένες ήταν γραφομηχανημένες: στη Λάρισα 15, στη Μαγνησία] 4, στην ΚαρδΙτοα ]2, στα Τρί

καλα ]4, βλ. Π έτρου Α ντα (ου , Συμβολή στηνιστορΙα της ΕΠΟΝ, τόμος Β'. Καστανιώτης,

Αθήνα ]977, σ. 390.
4. Ο Αντώνης Δελώνης τους οριζει και τους αναλύει ως εξής: ...Η Ψυχαγωγ(α, Η αγωγή του

παιδιού. Η κσινωνικα."1ο(ηση του. Καλλιέργεια της Γλώσσας, Αισθητική Καλλιέργεια, Η γνωρι

μία με τον Πολιτισμό», βλ. Αντώνη Δελώνη, "Οριαμ6ς. μορΦή, περιεχ6μενο και στ6χοι

εν6ς περιοδικού για παιδιά .• , στον τόμο: Το Παιδικό Έντυπο, ό.π .. σ. 35-38.
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ταξη των κειμένων παρουσιάζει μια ποικιλία (ποιήματα. χρσνσγραΦήμα

τα, παραμύθια και μικρές ιστορίες, ανέκδοτα. παιγνίδια, ρεπορτάζ

κ.σ.κ.) τα οποία συνήθως έχουν περισσότερο δημοσιογραφικό ή «λογοτε

χνικό» χαρακτήρα. Πολλά κείμενα παρουσιάζουν ανσρθΟΥραΦίες, υπο

δηλώνοντας εμμέσως τη γνησιότητά τους και άλλα είναι διορθωμένα

ορθογραφικά και συντακτικά από τους υπεύθυνους έκδοσης εκπαιδευτι

κούς, για διδακτικούς και παιδαγωγικούς λόγους. Τον μαθητικό τύπο, ο

οποίος παράγεται αποκλειστικά μέσα στα σχολεια, θα μπορούσαμε να

τον αποκαλέσουμε και «σχολικό τύπο», σε αντιδιαστολή από εκείνον που

παράγεται, βέβαια πάλι από μαθητές, αλλά εκδίδεται από εξωσχολικούς

φσρείς. Θεωρώ σκόπιμο να τον(σω στο σημείο αυτό ότι τα έντυπα για

παιδιά και έφηβους είναι μια άλλη κατηγορία εντύπων, τα οποία απευ

θύνονται σε παιδιά, έφηβους - μαθητές, αλλά τα κείμενά τους γράφονται

από λογοτέχνες ή εκπαιδευτικούς και εκδίδονται κύρια από εκδοτικούς

oίκoυς(~) ή από τον Ο.Ε.Δ.Β. του ΥΠ.Ε.Π.Θ. Με αυτό το είδος δε θα

ασχοληθώ στην παρούσα εωήγηση. Όλες οι παραπάνω υπο-ομάδες υπά

γονται σε μια ευρύτερη ομάδα, η οποία αποκαλείται «νεανικός Τύπος»(ό).

Παιδαγωγική διάσταση

και ιστορική έρευνα:

Στο κάθε σχολικό έντυπο καταγράφονται - όχι βέβαια με συστηματι

κό τρόπο - η σχολική ζωή, οι απόψεις των μαθητών, έμμεσα των εκπαι

δευτικών, οι κοινωνικές αντιλήψεις της κάθε εποχής και περιοχής, όπως

τις αντιλαμβάνονται οι μαθητές Κ.λπ. Συγχρόνως. δημωυργείται ένα

κατάλληλο κλίμα για τη δραστηριοποίηση του μαθητή που θα θελήσει να

συμβάλλει σε αυτή την προσπάθεια της τάξης ή του σχολείου του. για την

πολλαπλής ωφελιμότητας συνεργασία της ομάδας των μαθητών (Συντα

κτική Επιτροπή, Επιτροπή Έκδοσης, Συντάκτες κειμένων, Υπεύθυνοι

αισθητικής παρουσίασης). Ο εκπαιδευτικός, ο οποίος παίρνει την πρωτο

βουλία. καθοδηγεί και συνεργάζεται με τους μαθητές του για μια τέτoι~

ου είδους δηι.uoυργία, ασφαλώς έχει κατά νου την παιδαγωγική και κοι-

5. ΑναΦέρω εντελώς ενδεικτικά ορισμένες μελtτες γtα περιοδικά για παιδιά. ιwυ εκδίδονταν

στο τέλος του Ι 90υ και μέχρι το πρώτο ήμισυ του 200ύ αι.: ..Η Διάπλασις των Παίδων., βλ.

Βίκυς Πάτσιου ...Η Διάπλασις των Παίδων1879-1922__ • (διδ. διατριβή), Καστανιώτης.

Αθήνα 21995, σ. 231. Κ. Δ. ΜαλαΦάντη, Οι ''Αθηναϊκαί Επιστολαί" τη "Διάπλασιν των

Παίδων" 1896-1947 (διδ. διατριβή), Εκδόσεις ..Αστέρος., Αθήνα 1995, σ. 383, «Παιδικός

Κόσμος», βλ. ΣοΦίας Χατζηδημητρίου - Παράσχου, Το περισδικό Παιδικός

Κόσμος(1930-1952). Συμβολή στην Ιστορία του Νεοελληνικού Περιοδικού Τύπου (διδ. διατρι

βή), εκδ. «Βογιατζή», Αθήνα 2007. σ. 487 κ.ά.

6. Κατά τη γνώμη μου, λανθασμένα αιwκαλείται τοιουτοτρόπως. Ο πιο ορθός όρος είναι:

"Παιδικός και εφηβικός Τύπος.. ή "Τύπος για παιδιά και έφηβους ... Η ..νεότητα. είναι κατά

σταση και δεν είναι, με βάση την επιστήμη της Εξελικτικής Ψυχολογίας, ηλικιακή περίοδος του

ανωΠΊJσσόμενOυ ανθρώπου.
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νωνική διάσταση του εγχειρήματος. Ο «φωτισμένος» εκπαιδευτικός. ο

εκπαιδευτικός-παιδαγωγός έχει συνειδητοποιήσει την αναγκαιότητα

παρόμοιων πρωτοβουλιών και δραστηριοτήτων των μαθητών του, που

απομακρύνονται από τα μαθησιακά και εκπαιδευτικά ενγένει στερεότυ

πα του παραδοσιακού σχολεωυ. Βέβαια, δεν πρέπει να λησμονούμε ότι

πρωτοπόροι παιδαγωγοί - Έλληνες και ξένοι (Δημ. Γληνός, Αλ. Δελμού

ζος, Ρόζα Ιμβριώτη. Μίλτος Κουντουράς, Μιχ. Παπαμαύρος, Κώστας

Σωτηρίου, Ζ.Ζ. Ρουσό, Πεσταλότσι, Ντεκρολί. Μ. Μοντεσόρι, Ζ. Πιαζέ,

Μακάρενκο, Kρoύ:rωκαγια, Νιλ κ.ά.)(7) - είχαν προτείνει από τις αρχές

του 2Οσύ αι. ως παιδαγωγικές αρχές και αξίες: την αυτενέργεια και τη

δημιουργικότητα, τη συνεργατική και παιδοκεντρική διδασκαλία, τη

δημιουργία αυτόνομων προσωπικοτήτων, το φυσικό τρόπο μάθησης και

της αβίαστης κοινωνικοποίησης, την τεχνική της εργασίας και τη χαρά γι'

αυτή. την καλλιέργεια του αισθήματος του ωραωυ και του καλλιτεχνικού

γούστου, τη διαμόρφωση της ελεύθερης συνείδησης, την απόκτηση της

δημοκρατικής ανθρωπιστικής παιδείας, με «το σχολείο εργασίας» (<<το

σχολεω για τη ζωή με τη ζωή)~) Κ.λπ. Ο προοδευτικός εκπαιδευτικός προ

σπαθεί να εμπνεύσει στους μαθητές του διάφορα κοινωνικά μηνύματα.

Άρα, συνυπολογίζει και την ιδεολογία στα μαθητικά έντυπα(!) , αλλά δίνει

σημασία και στον παιδαγωγικό ρόλο τους. Η ιστορία του μαθητικού

εντύπου έχει ερευνηθεί και μελετηθεί αρκετά, τις περασμένες δεκαετίες

από μελετητές, όπως: ο Αποστόλης Ανδρέου(9). ο Δημ. ΧάνοςΟΟ) . ο Γεώρ

γιος Καψάλης!1) , ο Αντο Δελώνης12) Κ.ά. Επίσης, έχουν γίνει αξιόλογες

ερευνητικές εργασίες, ακόμη και διδακτορικές διατριβές. για να κατα

γραφσύν και να βγουν στο φως από την ιστορική λήθη τα περισσότερα

μαθητικά έντυπα. που είχαν εκδοθεί τον 190 και 20ό αι.(l)) . Ο Γιάwης

7. Βλ. Θανάση Ν. Καραγιάννη, Παιδαγωγικά Πορτρέτα, Ντουντούμης, Αθήνα

1992,σ.271,

8. Το θέμα της ιδεολογΙας στα μαθητικά έντυπα έχει μελετηθεί, από ωτορική, κοινωνιολογι

κή και παιδαγωγική άποψη, από τον Χάρη Σακελλαρίου (1923-2007), βλ. "Τα ελληνικά

παιδικά περιοδικά κω η ιδεολογία τους», στον τόμο: Το Παιδικό Έντυπο, ό.π., σ. 43-52.
9. Αποστόλη Ανδρέου, "Το μαθητικό έντυπο - Ιστορική προσέγγιση της μαθητικής

εκδοτικής εμπειρ{ας», στον τόμο: Το Παιδικό Έντυπο, ό.π., σ. 129-145 και στην «Εmθεώρηση

Παιδικής Λογοτεχνίας», Βιβλιογονία, Αθήνα 1993, σ. 112-126, Αποστόλη Ανδρέου 
Χρ. Τζ ήκα, "Το μαθητικό έντυπο», περ. «Διαβάζω», τεύχ. 268, 24.7.1991, σ. 48-75.

10. Λ η μήτρη Χά νου, Το παιδικό λαίΚό φυλλάδιο- περwδικό-βιβλw, Αθήνα, ΑΙολος,

1991.
11. ΓεωργΙου Καψάλη, «Μαθητική εφημερίδα: Μια έρευνα στα Δημ. Σχoλεiα των

lιιχιννΙνων», Εισήγηση στο Α' Συνέδριο Παιδικής Λογοτεχν{ας του Π.Τ.Λ.Ε. Πανεπιστημίου

ΑΟηνών (1-3/11/1991).
12. Αντώνη Δελώνη, ..Το ελληνικό παιδικό tvτvπo(l970-1980)>>, περ. "Διαβάζω», αρ.

40, Μάρτης 1981. σ. 38-45 και του ίδιου, ..Μαθητικές εφημερ{δες", περ. «Διαδρομές», τεύχ. 7.
Φθινόπωρο 1987, σ. 228-232.

13 . ΜάρΟας Καρπόζηλου, Ελληνικός Μαθητικός Τύπος (1830-1914), Ιστορικό

AQxrίo Ε,ληνικής Νεολαίας. Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς, Αθήνα 1987, σσ. 207, Κώστα
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Μπάρτζης παρουσιάζει σε σχετική μελέτη του, αναλυτικά και συστημα

τικά, μια σειρά από παιδαγωγικά σΦέλη στους μαθητές, όπως αυτά θα

προκύψουν από τις ελεύθερες σχολικές δημιουργικές δραστηριότητές

τους (όπως γ.π. εΙναι: οι περιοδικές μαθητικές εκδόσεις, τα ημερολόγια

ζωής, οι αυτοτελε(ς εκδόσεις και οι σχολικές εφημερΙδες)Ο') :
«α. Εξοικείωση με το φυσικό, κοινωνικό και πολιτιστικό περιβάλλον.

β. Καλλιέργεια παρατηρητικότητας, τόνωση της φυσικής περιέργειας

και ερευνητικής διάθεσης των μαθητών.

γ. Καλλιέργεια εκφραστικής ικανότητας - εμπλουτισμός του λεξιλόγι

ου των μαθητών.

δ. Ενίσχυση της ατομικότητας και ενθάρρυνση των μαθητών που μει-

ονεκτούν σε διάφορους τομείς της σχολικής δραστηριότητας.

ε. Έμπρακτη δημοκρατική ζωή.

στ. Καλλιέργεια υπευθυνότητας.

ζ. Ομαδική ζωή.

η. Γνωριμία με μεγάλα ονόματα της σύγχρονης τέχνης.»

Μαθητικός

Φθιωτικός Τύπος:

Σε πολλά σχολεία της Ελλάδας ο μαθητικός τύπος είναι μια πραγματι

κότητα από την εποχή του Μεσοπόλεμου και είναι υποσύνολο του γενι

κότερα αποκαλούμενου, όπως προανέφερα, «νεανικού τύπου», ο οποίος

αποτέλεσε αντικείμενο επιστημονικής έρευνας, για τη χρονική περίοδο

από το 1880 και μετέπειτα. Τις πρώτες απόπειρες συγκέντρωσης και

καταλογογράφησης του ευρύτερα Φθιωτικού τύπου (1852-1999), με υπο

σύνολο το μαθητικό Φθιωτικό τύπο, επιχείρησε ο πρωτοπόρος στον τομέα

αυτό κ. Δημ. Θ. Νάτσιος(JS) , φιλόλογος - ιστοριοδί.φης, διευθυντής των

Γ. Τσικνάκη, Ελληνικός ΝεανικόςΤύπος(1915-1936). Καταγραφή, Ιστορικό Αρχείο Ελλη

νικής Νεολαίας. Γενική Γραμματε(α Νέας Γενιάς, Αθήνα ]986, σο. 803, Οντέτ Βαρών,

Ελληνικός Νεανικός Τυπος (1914-] 945), ΚαταγραΦή, Ιστορικό ΑρχεΙΟ Ελληνικής Νεολα(ας,

Γενική Γραμματε(α Νέας Γενιάς, Αθήνα 1987, τόμος πρώτος και τόμος δεύτερος, 00, 827,
Α γγελικ ής Π αν οπού λου - Κώστα Τσικ νάκ η, Ελληνικός Νεανικός Τύπος (1936
]941) ΚαταγραΦή, Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολα(ας. Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς,

Αθήνα 1992, σο. 263, Ερευνητική Ομάδα (Εποmεία: Χ. Λ. Καράογλου), ",Περωδικά

Λόγου & Τέχνης (/901-1940):0, τόμος πρώτος. Αθηνα'ίκά Περιοδικά (1901-1925), Uni\'ersity
SIι.dio Press, Θεσσαλονίκη ]996, 00. 543,

14. Βλ. Γιάννη Δ. Μ πάρτζ η, /f ΣχολικήΕφημερίδα,ό.π" σ. 41-51, Ευφυώςο Γιά ν

νης Μπάρτζης χαρακτηρίζει το παιδικό έντυπο: «πρωτόrvπο όσο κι ευχάριοτο εργαλεio

μάθησης και αγωγής:ο.

]5. Βλ. Δ η μ. θ. Ν άτσιος, Κατάλογοςεφημερiδωνκαι m:ρwδικών της Λαμ{ας 1852
1979. Λαμία 1979, σ. 32, του ίδιου, ..Ο Λαμιώτικος Τύπος (1856-1999):0, ",Φθιωτικά χρο

νικά .. , τόμος 210ς. Λαμία 2000, σ. 52-58 και του ίδιου (αεσυνεργααίαμε τηνΙ ωάννα Θ.

Α λαμπά νου): .. ΦθWJl"/Jιός τύπος (/852·1999)>>, ..Φθιωτικά Χρονικά,., τόμος 22ος. Λαμία

200 Ι, σ. 5-26.
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«Γενικών Αρχείων του Κράτους - Αρχείων Νομού Φθιώτιδας»116) .
Εδώ επιχειρώ μια σύντομη αναφορά σε ορισμένα γνωρίσματα και ιδι

αιτερότητες του χαρακτήρα αυτών των εντύπων, της θεματολογίας και

της ιδεολογίας τους. σημειώνοντας παράλληλα κάποια από τα εκπαιδευ

τικά και κοινωνικά γνωρίσματα

της εποχής που εκδόθηκαν. Η

έρευνα σε ιδιωτικά. σχολικά Κ.ά.

δημόσια αρχεία ελπίζω ότι θα

συνεχιστεί και θα ολοκληρωθεί είτε

από μένα είτε από κάποιον άλλον

εκπαιδευτικό ~ δάσκαλο ή φιλόλο

γο καθηγητή ή μεταπτυχιακό Φοι

τητή, ο οποίος θα εντρυΦήσει

περισσότερο σε αυτή την ενδιαΦέ

ρουσα και σημαντική περιοχή της

Ιστορίας της Εκπαίδευσης και του

μαθητικού τύπου της Λαμίας και

της Φθιώτιδας. Η έρευνα αυτή είχε

ως αποτέλεσμα να συγκεντρωθεί

ένα αρκετά σημαντικό, από ποσοτι

κή άποψη, υλικό, το οποίο παρου-

σιάζει αυξητική τάση(Ι]) .
Το συγκεκριμένο δείγμα της

έρευνας (1923-2008) είναι το εξής:

Ι. εφημερίδες Δημ. Σχολείων 26
2. εφημερίδες Γυμνασίων 20
3. εφημερίδες Λυκείων ?

4. εφημερίδες Διδασκαλείου

και Παιδαγωγικής Ακαδημίας Λαμίας .. .5
5. διάφορες εφημερίδες 8

Σύνολο εφημερίδων 66

16. ΑΟΟ τις αρχές του έτους 2008 ανέλαβε Διευθύντρια η Ταξινόμος κ. Σο Φ ία Β α κ ιρ

τζ ηδέλ η. από τη θεσσαλονίκη. ενώ ο κ. Δ η μ. Θ. Ν ά τοιος συνταξιοδοτήθηκε μετά από

πολύχρονη ευδόκψη υπηρεσία στην εκπαίδευση, αλλά και στην ιστοριοδιΦία, στην Ερευνητική

συΥΥραΦlκή δραστηριότητα κ.ο.κ. Ένας ακαταπόνητος πνευματικός άνθρωπος. οτον οποίο η

Λαμ(α. η Φθιώτιδα και η Θεσσαλία χρωστά τα μέγιστα και οι τοmκές αρχές οφε(λουν να τον

τιμήσουν εν ζωή. Το έργο του δε, πρέπει να μελετηθε( και να γίνει ευρUτερα γνωστό στα σχολεία

καιοτα πανεmοτήμια, αλλά και στο Φθιωτικό κοινό για ν' αποτελέσει πρόwπο για τα παιδιά και

τους εΦήβους, ιδιαίτερα, αλλά και για τους εκπαιδευτικούς.

ι 7. Ε(ναι πολύ δύσκολη η εύρεση παλιών Φύλλων και τευχών του μαθητικού Φθιωτικού

τύπου, διότι δυστυχώς στη χώρα μας δε λειτουργούν οργανωμένα αρχεία περιοδικού τύπου.

όπου θα όφειλε το κάθε σχολείο να υποβάλλει αντίwπα των εντύπων που εκδ(δει, συγχρόνως με
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1. περιοδικά Δημ. Σχολείων 2
2. περιοδικά Γυμνασίων .4

3. περιοδικά Λυκείων 5
4. περιοδικά Διδασκαλείου και Παιδαγωγικής

Ακαδημίας Λαμίας 2
5. διάφορα περιοδικά 7
6. ετήσια έκδοση ' , 2

Σύνολο περιοδικών 22

(Τα μαθητικά έντυπα (/6)

χωρίζω σε πέντε κατηγορίες):

Α. ΜαθητικόςΤύπος

των ΔημοτικώνΣχολείων

1. εφημερίδες

την κυκλοφορία τους. Η «ερωτική» ενασχόληση με την αρχειακή έρευνα και το πάθος του χαλ

κέντερου ερευνητή, καθώς και η εργατικότητα και συνtπεια εδώ και πολλά χρόνια τσυ κ. Δημ.

θ. Νάτσιου δεν είναι, μάλλον, ικανή να Φέρει το θεμιτό ε.m.στημoνικά αποτέλεσμα. Αυτό δε

σημαίνει ότι ο ενλόγω άοκνος ιστοριοδίΦης, ερευνητής και μελετητής της Φθιωτικής Ιστορίας

δεν έχει προοΦέρειοημαντικά στο χώρο. Αντιθέτως, έχει κάνει άθλους και έχεΙΠΕτ'ίιχει να συγκε·

ντρώσει(και να βιβλιοδετήσει) ένα τεράστιο αριθμό εφημερίδων και ΠΕριοδικών, της Φθιώτιδας.

της Στερεάς Ελλάδας. της θεσοαλίας, να καταγράψει το υλικό, να δημοσιεύσει πλήθος από σχε

τικές εργαοίες, να ελέγξει και να μελετήσει εντέλει το χώρο, αΦήνοντας στη νεότερη γενιά ερευ

νητών και μελετητών μια πλούσια παρακαταθήκη. Εδώ. θα πeέπει να οημειωθεί η αναγκαιότη·

τα εύρεσης και αξιοποίησης ενός πολύ μεγαλύτερου χώρου, που θα λειτουργεί αποκλειστικά για

τα ",Γενικά Αρχεία του Κράτους - Αρχεία Νομού Φθιώτιδας», με μόνιμη σχέση εργασίας εκπαι·

δευτικών. βιβλιοθηκονόμων και ταξινόμων, των οποίων το έργο Οα συνδεθεί με όλα τα σχολεία

του Νομού ΦΟιώτιδας, τα ΑΕΙ, τα ΤΕΙ, με άλλους οργανισμούς, φορείς. αλλά και με το ευρύτε

ρο αναγνωστικό κοινό. Στο χώρο θα υπάρχει αναγνωστήριο και, φυσικά, ηλεκτρονική οργάνω·

ση (Η/Υ. FAX, inlemel κ.ο.κ) Η οργάνωση αυτή, βέβαια, προϋποΟέτει κρατικούς πόρους. από

μια πολιτεία η οποία υποτα/εται ότι ενδιαφέρεται για την ουσιαστική μόρφωση και εmμόρφωση

της νεολαίας και των ενήλικων, αλλά και για την εmστημονική έρευνα. Η κάΟε πολιτεία, εννοώ

την πολιτική εξουοία και τη δημόσια διοικητική οργάνωση, είναιασφαλώς «κατ' εικόνα και καΟ'

ομοίωση,. των πολιτών της, το αποτέλεσμα δηλαδή της ιδεολογίας. της βούλησης και της ΠQO'

σωm.κής μας κοινωνικής πρακτικής. και στον τομέα των επιστημών, της εκπαίδευσης και της

εvytνει μόρΦwσης. Και η βελτίωση της σε όλους τους τομείς εξαρτάται, κατά τη γνώμη μου, από

την προσωm.κή βελτίωση του καθένα μας και του συλλογικού αγώνα μας για την ποιοτική βελ·

τίωση όλης της κοινωνίας.

18. Τα περισσότερα από τα αναφερόμενα στο κείμενο μου έντυπα βρίσκονται στα «Γενικά

Αρχεία του Κράτους - Αρχεω. Νομού Φθιώτιδας», στην οδό Αινιάνων, Λαμία. ΕκεΙ, βέβαια, θα

Τ01lO0ετηθούν και όσα νέα μαθητικά έντυπα (πeωτότυπα ή Φwτoτυπημένα) είχαν την καλοσύνη

να μου στείλουν οι Διευθυντές των Δημοτικών Σχολείων, των Γυμνασίων και των Λυκείων του

νομού ΦΟιώτιδας, (αλλά και διάΦΟροι δάσκαλοι), στους οποίους απευθύνθηκα με ε.m.στoλή μου

τον Ιανουάριο του 2008, Έστειλα 106 εm.στoλές και έλαβα 10 απαντήσεις. Ευχαριστώ θερμα

όσους μου απάντησαν. Εδώ. Οέλω να παρακαλέσω θερμά όσους διαθέτουν μαθητικά έντυπα

στο προσωm.κό τους αρχείο ή μπορούν να μου δώσουν πeόσOετες πληροφρίες για τα έντυπα

που παρουσιάζω στην παρούσα εργασία, να εmκοινωνήσουν μαζί μου. θα του χρωστώ κι F:fW
και η Ιστορία μεγάλη ευγνωμοσύνη,
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1.1. l<Εφημερίδα των μαθητών», Δημ. Σχολείο Νεοχωρίου Τυμφρη-

στού. 1937·1939. περίπου 10 φύλλαΜ) . Λανθάνει.

1.2. «Μαθητική φωνή». Λαμία. 1944-194512OJ]

1.3. «Μαθητικ6 πνεύμα». Αταλάντη. 1945
1.4. «Παιδικα χαμόγελα», 90 Δημ. ΣχολΕίο Λαμίας, 1978-1981 - 19φύλλα"" !:Ι

1.5. «Παιδικά σαλπiσματα». Σχολικού Συνεταιρισμού Μαθητών Ε' και

Στ' Δημ. Σχολείου Μακρακώμης, 1979-1981 - 14 φύλλα
(22

) ι;] • 1995 - 3
φύλλα(l.J)

19 . 'Ηταν εφημερίδα τοίχου, μεγάλου μεγέΟους, μονοσέλιδη και χειρόγραφη. Υnεύθυνος

ύλης και «έκδοσης» ήταν ο δάσκαλος του σχολείου και μετέπειτα αγωνιστής της Εθνικής Αντί

στασης, εκδότης και συγγραΦέας Χαρίλαος Μηχιώτης (Χ.Μ.) (γεν. 1914), ο οπο(ος μού έδωσε

(Οκτ. 20θ7) αυτές τις πληροφσρ(ες. Οι μαθητές έγραφαν. κάθε φσρά, δύο αντίτυπα. ΤΟ άλλο

έστελνε στον επιθεωρητή του. Όλα τα Φύλ/α τα Φύλασσε στην ιδιωτική βιβλιοθήκη του, στο

χωριό του, Νεοχώρι Τυμφρηστού, αλλά δυστυχώς κάηκαν κατά τη διάρκεια του ΕμΦύλιου

nσλέμoυ, όταν πυρπολήθηκε το πατρικό του σπίτι και μαζί και τα 1. Ι 00 περίπου βιβλία (παιδα

γωγικά, λογοτεχνικά κ.ά.), τα οποία είχε συγκεντρώσει με Ουσ(ες. από το 1930, οπότε Φοιτούσε

(1930-1933) οτο τριτάξιο ΔιδασκαλεΙΟ Λαμίας (με Διευθυντές τους αξιόλογους Παιδαγωγούς

Μιχ. Παπαμαύρσ, 1891-1963 και Έλλη Λαμπρίδη, Ι 898-1970). Κατά τη χρονική περίοδο 1936
194 Ι υπηρέτ/<Jε ως δάσκαλος στο χωριό του. Ο Χαρίλαος Μηχιώτης κάνει αναΦορά γι' αυτή τη

μαθητική εφημερίδα στο θηοαυρό Γνώσεων, πολύτομη εγκυκλοπαιδεια που εξέδιδε ο δικός του

εκδοτικός οίκος «Κασταλία». Ο ίδιος, βfβαια, διετέλεσε υπεύθυνος έκδοσης της ομώνυμης εφ.

«Εφημερίς των Μαθητών», η ο.ιωία εκδιδόταν στην Αθήνα το 1934 (το 1ο φύλ/ο κυκλοφ6ρησε

σε 14.000 αντίτυπα) μετά από nρότασή του στους Παιδαγωγούς Μιχάλη Παπαμαύρο και Δημή

τρη Γληνό (Ι 882-1943), συνεργάτες τότε του εκδ. οίκου Δημ. Δημητράκου (1875-1 966). και στη
συνέχεια στον ίδιο τον εκδότη (ο κ. Χ.Μ. ήταν υπεύθυνος της εφημερίδας μόνο για τα 4 ή 5
πρώτα Φύλλα της. Στη συνέχεια Διευθυντής ανέλαβε ο Δημ. Ψαθάς. ο οnoίος είχε αντιδράσει για

το γι;Υονός ότι ο κ. Χαρίλαος Μηχιώτης ήταν δάσκαλος και όχι δημοσιογράφος - μέλος της

«Ενώσεως Συντακτών». με αποτέλεσμα να τον εξοβελίσει από τη θέση του υπεύθυνου και ν'

αναλάβει ο ίδιος αυτή τη θέση.) (Σημειωτέον ότι το περ ...Εθνική Νεολαία. ΕθνικιστικήΕπιθεώ

ρησις», Αθήνα 1934-1937, τεύχ. 19, Ι Δεκ. 1934, σ. 244-245) (Βλ. σχετικά: Κώστα Γ. Τσι

κνό.κ η, Ελληνιχ6ς Νεανιχ6ς ΤύΠΔς, 1915-1936 ΚαταγραΦή, ό.Π., σ. 662-664) εΙχε κατηγορή

σει την εφημερίδα αυτή (η ο.ιωία λανθάvει), ως αντεθνική και επικίνδυνη για την αγωγή των παι

διών. Έτσι δικαιολογείται ότι ο Χαρ. Μηχιώτης έδωσε τον ίδιο τίτλο με την εφημερίδα του

«Δημητράκου» στη μαΟητική εφημερίδα του σχολεΙΟυ του χωριού του.

20. Τα υπογραμμισμένα μού ε(ναι γνωστά από διάΦορες βιβλιογραφικές πηγές (ορισμένα

είναι λανθό.νοντα) και δεν τα γνωρίζω από αυτοψία.

21. Υπεύθυνος της έκδοσης ήταν ο εκ.ιro.ιδευτικός - λογοτέχνης κ. Δημήτρης Κολοκύθας

(ψευδ. Τό.κης Ορεινός). Ήταν μια καλαίσθητη εφημερίδα, πολύ επιμελημένη εκδοτικά. Εκδιδό

ταν στο τυπογραφεΙΟ του κ. Σόκη Ευστ. Σκούρα, στη Λαμία.

22. Μηνιαία σχολική έκδοση, η o.ιroία «εκδιδόταν~ με πολύγραφο οινοπνεύματος και με

υ.ιtεiιOυvo το δραστήριο δάσκαλο και μετέπειτα Διντή του σχολείου κ. Κώστα ΒασιλεΙΟυ. Στο

ψύλλο της εφημερίδας, αριθ. 10 (Σεπτ. 1980) διαβάζουμε: «Υπεύθυνοι δάσκαλοι: Κώστας Βασι

λείου - Θανάσης KαραγιάVVΗς~. Υπηρέτησα, με απόσπαση, για ένα μήνα στο σχολειο και με

μεσολό.βησή μου ο αειμνηστος ζωγράΦος - αγιογράΦος - λογοτέχνης Αλέκος Κάιλας (1929
1992) προσέφερε στην εφημερίδα σχέδιά του για την καλύτερη αισθητική της.

23. YnruOuvη της ύλης και της έκδοσης της εφημερίδας ήταν η κ. Δήμητρα Ανδριτσο.ιωύ

λσυ, πληρΟΦορία από τον τότε Διντή του σχολείου κ. Κώστα Βασι.λεΙΟυ. Την περίοδο αυτή η

εφημερίδα ήταν σε μεγαλύτερο σχήμα (Α3), χειρόγραφη - φωτστυπημένη και με διαφσρεtική

αισθητική και nεριεχόμενο.
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1.6. «Παιδική δημιοvργ{α», Δημ. Σχολείο Παναγίτσας Λοκρίδας,

1981-1982 - 2 Φύλλα(1λ)

1.7. «Παιδική φλ6γα», Σχολ. Συνεταιρισμός Δημ. Σχολείου Αμφίκλει

ας, 1982-1983 - 4 Φύλλα(~)

Ι.8. «Παιδική ηχώ», Ε'2 τάξη 30υ Δημ. Σχολείου Λαμίας, 1983-1984
14 φυλλα (26)

ΣΤ2 τάξη 30υ Δημ. Σχολείου Λαμίας, 1984 - 4 Φύλλα

1.9. «Φτερουγ{σματα», Μαθητική Κοινότητα ΣΤ Ι τάξης 140υ Δημ.

Σχολείου Λαμίας, Ι 984 - 3 Φύλλα(27) ι;]

1.10. «Μηνύματα», 3/8 Δημ. Σχολείο Αγ. Γεωργίσυ,Ι983-1985 - 14
Φύλλα Ι;], Ι99Ι - ι Φύλλο ""[;]

1.11. «Πυξίδα», Ε' τάξη Δημ. Σχολείου Λιβανατών Λοκρίδας, 1984
2 Φύλλα [;]""

1.12. «Μαθητικός τύπος», ΣΤ' τάξη 20υ Δημ. ΣχολεCoυ Λαμίας, 1985
Ι986 - 2 Φύλλα [;]00'

Ι.Ι3. «Η εφημεριδούλα μας», 30 Δημ. Σχολείο Λαμίας, 1986 - Ι Φύλλο

[;](11)

1.14. «Πνευματικά μωλιώτικα σκιρτήματα», Δημ. Σχολείο Μώλου,

Ι987-Ι988 - 3 Φύλλα Ι;],"'

24. Ήμουνα υπεύθυνος τηςεφημερίδας, Διντής, τότε, του μονοθέσιου Δημοτικού Σχολεωυ

Παναγίτοας Λοκρίδας (με 9 μαθητές), όπου υπηρέτησα για μία σχολ. χρονιά (1981-1982). Η
εφημερίδα ήταν χειρόγραφη - φωτοτυπημένη και τα κείμενα γράΦονταν με το μονοτονικό

σύοτημα γραΦής, το οποίο δεν είχε καθιερωθεί, ακόμη, από την πολιτεία.

25. Ήμουνα ο υπεύθυνος δάσκαλος έκδοσης της εφημερίδας και του Σχολικού Συνεταιρι

σμού του σχολεωυ. Η εφημερίδα τυπωνόταν σε τυπογραφείο λινοτυπίας στην Αθήνα.

26. ΓραΦομηχανημενη - φωτοτυπημένη, πυκνογραμμένη πoλυσiλιδη σχολική εφημερίδα.

27. ΧΕιρόγραφη- φωτστυπημένη δισέλιδη (Ιο φ1Jλλo) και τετρασέλιδη (30 Φύλλο) σχολική

εφημερίδα.

28. Χειρόγραφη - ΦwτoτυπημέVΗ τετρασέλιδη σχολική εφημερίδα, η οποία διακρίνεται για

την καλαίσθητη εικονογράφηση της (των Γεωργίου και Γιάννη ΚαρΦή, Κώστα Τσιώνη κ.ά.)

Την επιμέλεια ύλης είχε ο δάσκαλοςκ. Δημ. Τόλιας (για τα Φύλλα υπ' aριθμ. 5, 9, 14 του 1984)
και την τεχνική επιμέλεια ο δάσκαλος κ. Δημ. Ευθυμίου (για το Φύλλο υπ' aριθμ. 5 του 1984) και
την επιμέλεια ύλης του Φύλλου υπ' αριθμ. Ι του 199 Ι είχε ο δάσκαλος κ. Γεώργιος Κωνσταντι

νόπουλος. Για τα άλλα φύλλα, προς το παρόν δε γνωρίζω.

29. ΓραΦoμηχαVΗμενη - Φwτoτυπημένη τετρασέλιδη μηνιάτικη σχολική εφημερίδα, με το

εξής μότο, στην πρώτη σελίδα: «Χαρά στο νιο που νlάζεται στο γέρο που γελάεΙ."". Υπεύθυνος

έκδοσης ήταν ο δάσκαλος κ. Νίκος Κουμαντάνος. Δε γνωρίζω, ακόμη, πόσα Φύλλα εκδόθηκαν.

30. Γραφομηχανημενη - Φwτoτυπημένη σχολική εφημερίδα. άλλοτε τετρασέλιδη (Φύλλο 1ο,
Ι 985) και άλλοτε δισέλιδη (φύλλο 20, 1986). Η πρωτοβουλία για την έκδοση ανήκει στο ΔιοΙΚ.

Συμβούλιο του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του σχολείου. Δε γνωρίζω, ακόμη, αν εκδό

θηκαν άλλα Φύλλα και ποιος ήταν σ υπεύθυνος έκδοσης, Mcr"taλo;; ή γονιός.

31 . Χειρόγραφη - φωτoτuπημένη τετραοέλιδη σχολική εφημερίδα, στο μοναδικό Φύλλο που

έχω δει δεν υπάρχει η ταυτότητά της. Στην τελευταία σελίδα αναγράφεται με μπλε στυλό: «30υ

Δημοτικού Σχολείου Λαμίας,., πληροφορία που προφανώς αληθεύει.

32. Τυπωμένη, τετρασέλιδη, σε σχήμα Α3, με φωτογραφικό υλικό, ωραίο κασέ και πλούσια

ύλη. Την επιμέλεια σύνταξης είχε ο δάσκαλος και αργότερα Σχολικός Σύμβουλος Π.Ε. Κώστας

Ζήοης (Ι 947 - 2008).
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Ι
Κ

......ο.

περιοδική έκδοση

Α
του fI! λυκείου Λαμίας

ΤΙ(;1Ιος •
- ΛΑΜΙΑ 1987 - 11"

ToπCΡ. '''Λυκειακά X'ρovmd"·1986,

Λαμ{α

Το περ. '-'UaMκt".1994,

Σnιλlδα

1.15. «Φτερουγίσματα», εφημερίδα του Σχολικού Συνεταιρισμού του

Δημοτικού Σχολε(ου Κάτω Τιθορέας, Τάξεις: Δ' , Ε' και ΣΤ' , ]985-] 999\JJ)
Ι .16. «Μαθητική φωνή», Δ' 1 τάξη 30υ Δημ. Σχολείου Λαμίας, 1993 - 2

Φύλλα [;](:...,
1.17. «Τιτιβίσματα», ΣΤ' τάξη !ου Δημ. Σχολείου Λαμίας, ]993 - 1

ΦύλλoιJ,)

1.18. «Παιδικά χαμόγελα», 90 Δημ. Σχολείο Λαμ(ας, ]994-1995 
άγνωστος αριθμός Φύλλωvι36)

33. Ιδρυτής της εφημερΙδας ήταν ο τότε δάσκαλος του σχολεΙΟυ κ. Βασ. Στασινός και υπεύ

θυνες για την έκδοση της εφημερίδας, κατά καιρούς, οι εκπαιδευτικοί: κ. Κολοβού Στέλα, κ.

Κωύση Ιωάννα, κ. Διμπαμπή Γεωργία (Διευθύντρια), κ. Ά. γγε"λιJς χαίδεμένος (Διευθυντής) Κ.ά.

Η εφημερίδα ήταν πολυσέλιδη, άλλοτε χειρόγραφη και άλλοτε γραφομηχανημένη - Φωτοwπη

μένη. Αρκετά Φύλλα της, φωτοwπημένα, βρίσκονται στα .. Γενικά Αρχε(α του Κράτους 
Αρχεία Νομού Φθιώτιδας».

34. Χειρόγραφη - φωτοwπημένη δισέλιδη σχολική εφημερι.δα με φωτογραφιες, εικόνες και

σκίτσα. Διευθυντής του σχολεΙΟυ ήταν ο κ. Βάιος Ζαμπεθάνης και υπεύθυνη της εφημερι.δας η

δασκάλα κ. Ει. Νούτοικου (;)
35. Υπεύθυνος δάσκαλος γιn την έκδοση της εφημ. ήταν ο κ. Νικ. Δραχτίδης, όπως και για

την έκδοση της εφημ ...Πεταρίσματα»του 130υ Δημ. ΣχολεΙΟυ Λαμίας (1999, 2003).
36. Έχω δει δύο Φύλλα (Μάρτιος και Ιούνιος 1995). Υπεύθυνος ύλης και έκδοσης ήταν ο

αείμνηστος δάσκαλος Θωμάς Αντωνής (+), όπως με πληροΦόρησε ο πρώην Διευθυντής Δημ.

Σχολείου κ. Τάσος Καραναστάσης.
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1.19. «ο κόσμος από το θρανίο», Ε' τάξη [το Φύλλο υπ' αριθμ. 5:
Σ'Τ'τάξη] Δημ. Σχολείου Αμφίκλειας, 2004·2006 - 6 Φύλλα (37)

1.20. «Ηλιαχτίδα», ΣΤ' τάξη Ίου Δημ. Σχολείου Λαμiας, 1994-1997
18 Φύλλα [;]0"

1.21. «Τα τριτάκια του σχολείου μας». Γ' τάξη 160υ Δημ. Σχολείου

Λαμίας (Πρώην Ακαδημίας), 19%-1997 - 2 Φύλλα

1.22. «Πεταρίσματα», Γ' - Δ' - Ε' - Σ'Γ' τάξεις Ι30υ Δημ. Σχολείου Λαμίας,

1998-1999, και Ε' - ΣΤ'τάξε,> του ίδιου σχολείου, 2003 - 3 Φύλλα Ι;]

1.23. «Μαθητική φωνή» , Στ' 1 τάξη 20υ Δημ. Σχολείου Λαμίας, 2000
1 Φύλλο Ι;]

Ι 24. «Η Εφημερίδαμας», Στ' τάξη 20υ Δημ. Σχολείου Λαμίας. 2002
2003 - 1 Φύλλο(.J'Ι)

Ε' τάξη 20υ Δημ. Σχολείου Λαμίας, 2003-2004 - Ι Φύλλο('\ο)

1.25. «Παιδικός Τύπος», ΣΤ Ι τάξη 20υ Δημ. Σχολείου Λαμίας, 2007
- 2 τεύχη(Ο])

1.26. «Η Φωνή της ε», 60 Δημ. Σχολείο Λαμίας,2008 - 1 Φύλλο(·2)

2. Περιοδικά

2.1. «Μαθητικοί παλμοί», 90 Δημ. Σχολείο Λαμίας, 1958 - 3 τεύχη(oIJJ

37. Τα Φύλλα της εφημερίδας μας έστειλε ο δάσκαλος κ. Ανδρέας Ζιάκος, ο οποίος γράφει

στο υπ' αριθμ. Ι Φύλλο τα εξής: «Οι μαθητές της Ε' τάξης του Δ.Σ. ΑμΦίκλειας αποΦάσισαν να

δημιουργήσουν μια εφημερίδα με διάφορες θεματικές ενότητες. Τα θέματα που θα ασχοληθούν

οι μαθητές θα έχουν σχέση με το περιβάλλον στο οποίο ζούνε ώστε να καταγράψουν τις σκέψεις

τους, τους προβληματισμούς τους. ακόμη και προτάσεις για την ανάδειξη του φυσικού κάλλους

της ΑμΦίκλειας. Η εφημερίδα θα γράφεταl ηλεκτρονικά, μέοω Η/Υ, ώστε να γίνει και μια εξοι

κείωση των μαθητών με τα ηλεκτρονικά μέσα. Για τoσκoJtό αυτό θα είναι στη διάθεση των μαθψ

τών ο υπολογιστής του σχολείου και οι υπολογιστές της Δημόσιας Βιβλιοθήκης ΑμΦίκλειας.,.

Διντής του σχολείου ήταν ο κ. Γιώργος Δρίβας. Η εφημερίδα πήρε μέρος στον] 30 Πανελλήνιο

Διαγωνισμό Μαθητικών Εντύπων της εφημ. «ΤΑ ΝΕΑ,. (2006) και έλαβε ,/Επαινο Συμμετο

χής•.
38. Η εφημερίδα πρωτοκυκλσφόρησε (Αριθμ. Φύλλου Ι, Φεβρ. ]994) ως οκτασέλιδη (σε

σχήμα Α4) γραφομηχανημένη - φωτοτυπημένη . Από το δεύτερο Φύλλο και ύστερα παράγονταν

ηλεκτρονικά (με Η/Υ) και αναπαράγονταν με φωτοτυπίες. Υπεύθυνος της εφημερίδας ήταν ο

Διντής του οχολείου κ. Κων. l. Παπαμίχος.
39. Ήταν χειρόγραφη - φωτοτυπημένη και υπεύθυνος ύλης και έκδοσης ήταν ο δραστήριος

δάσκαλος - μελετητής της Φθιωτικής Ιστορίας της Εκπαίδευσης και Μουσικής - κ. Γιώργος

Σταυρόπουλος, όπως με πληροΦόρηοε ο ίδιος.

40. 'ο.π.

41. Το 20 τεύχος, το οποίο βρίσκεται πλέον στα «Γενικά Αρχεία του Κράτους - Αρχεία

Νομού Φθlώτιδας,. μου έστειλε ο ΔlVΤΉς του 190υ Δημ. Σχολείου Λαμίας κ. Ευστάθιος Ευοτα

θίου. ο οποίος με πληΡοΦόρησε ότι αυτά τα δύο τεύχη βγήκαν με πρωτοβουλία 5-6 μαθητών της

ΣΤ' Ι. χωρίς τη συμμετοχή της δασκάλας της τάξης.

42. Το 20 Φύλλο της εφημερίδας. το οποίο βρίσκεται πλέον στα «Γενικά Αρχεία του Κρά

τους - Αρχεία Νομού Φθιώτιδας" μου έστειλε ο Διντής του σχολείου κ. Θαν. Κλειτσάκης. Υπεύ

θυνη έκδοσης ήταν η κ. Αλεξάνδρα Γεωργαντά, ΠΕ 06.
43 . Το υπ' aριθμ. Ι τεύχος βρίσκεται στα "Γενικά Αρχεία του Κράτους - Αρχεία Νομού

Φθιώτιδας" .
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2.2. «Σχολική Πένα», ΣΤ' τάξη 190υ Δημ. Σχολείου Λαμίας. 2007-2008
_ 3 τεύχη("')

Β'. Μαθητικός Τύπος

των Γυμνασίων

Ι. εφημΕρίδες

1.1 «Μαθητική Φλόγα», «Εκδίδεται υπό της μαθητιώσης νεολαίας

Μέσης Εκπαιδεύσεως Λαμίας», Λαμία, 1947-1949, 19 τεύχη [;](.S)
1.2. «Ηχώ του θρανίου», «Μηνια(ον Όργανον των Σχολείων Μ.

Εκπ)σεως Νομού Φθιώτιδος», Λαμία, 1970 - 2 Φύλλα(.c61

1.3. «Η Πρότυπη», Πρότυπο Γυμνάσιο Λαμίας, 1983-1986 - περισσό

τερα από 8 τεύχη

1.4. «Μαθητικοί παλμοί». 30 Γυμνάσιο (Μουστάκειο) Λαμίας, 1983
1993 - [άγνωστος αριθμός φύλλων] Β'4 τάξη 60υ Γυμνασίου Λαμίας,

1986 - Ι Φύλλο [;] Α' Ι τάξη 60υ Γυμνασίου Λαμίας, χ.χ. - Ι φύλλσ [;]
1.5. «Προσπάθεια», Γ'2 τάξη 40υ Γυμνασ(ου Λαμίας, 1984·1985 - 2

φύλλα ι;]

1.6. «Εφηβεία και Γνώση», Γυμνάσιο Καμ. Βούρλων, 1984-1987 - 9
φύλλα [;]

1.7. «Εμείς ... κι εσείς», Γ'3 τάξη του 20υ Γυμνασ(ου Λαμίας, 1984 - 2
φύλλα [;]

1.8. «Μαθητική πρωτοπορία», Γ'3 τάξη 60υ Γυμνασίου Λαμίας, 1985
2 Φύλλα [;] Β'5 τάξη 6συ Γυμνασίσυ Λαμίας, 1986 - Ι Φύλλσ ι;]

1.9. «Μαθητικά φτερουγίσματα», Α' Γυμνάσιο Λαμίας, 1985-1 Φύλλο

[;J
1.10. «Το Γαϊτανάκι», Καμένα Βούρλα, 1986
1.1 Ι. «Οι δικές σου γραμμές», Πειραματικό Γυμνάσιο Λαμίας, 1988-

Ι φύλλσ [;]
1.12. «Στοχασμοί», 50 Γυμνάσιο Λαμίας. 1989 - Ι Φύλλο [;]
1.13. «Μαθητική σκέψη κι έκφραση», Μώλος, 1993-1994
1.14. «/guana news», Λαμία, 1995-1997
Ι .15. «Πεταρίσματα», Λαμία, 1999
Ι .16. «Η ώρα των εΦήβων» , Μοσχοχώρι, 1999
1.17. «Μικρός Δημοκός»,Γ'2 τάξη Γυμνασίου Δομοκού,χ.χ.-Ι φύλλο [;]

44. Τα τεύχη μας έστεtλε- και βρίσκονται πλέον στα ..Γενικά Αρχεία του Κράτους- Αρχεία

Νομού ΦΟιώτιδας» - ο ΔΙντής του σχολείου κ. Ευστάθιος Ευσταθίου. Υπεύθυνος δάσκαλος για

την έκδοση του περιοδικού ήταν ο κ. Αχιλλέας Τσιαρτσιανίδης.

45. Στ. Δημούλης, "Μαθητική Φλ6γα. 1947-1949». "Φθιωτικά Χρονικά». Λαμία

1985, σ. 79-81 . Ορι.σμένα Φύλλα βρίσκονται στα "Γενικά Αρχεία του Κράτους - Αρχεία Νομού

Φθιώτιδας».

46. Τα Φύλλα βρίσκονταιστα "Γενικά Αρχεία του Κράτους-ΑρχείαΝομού ΦΟιώτιδας».
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1.18. «Μαθητικός πυρσός», Γ' Ι τάξη 20υ Γυμνασίου Λαμίας, χ.χ. - ι

φύλλο Ι;]

ι .19. «Πρώτη σελίδα», Α'2 τάξη Ιου Γυμνασίου Λαμίας,χ.χ.- 1Φύλλσ [;1
1.20. «Μαθητική ενημέρωση», Α'Ζ τάξη 30υ Γυμνασίου Λαμίας, χ.χ.

Ι φύλλο[;1

2. Περιοδικά

2.1 «Χρυσαλλίς», (1923)
2.2. «ΜαθητικοΙ παλμοΙ», 30 ΓυμνάσιοΛαμίας, 1984-1989- Άγνωστος

αριθμός τευχών

2.3. «Μαθητική ηχώ», Γυμνάσιο - Λύκειο Κ. Τιθορέας, 1985-2007 - 28
τεύχη(~1)

2.4. «Προσπάθειες», Γυμνάσιο Στυλίδας, χ.χ. - Ι τεύχος

3. Ετήσια έκδοση

3.1. «Σκαλάκι.". Γ' τάξη Γυμνασίου Στυλίδας, 199 Ι -2006 - 14 τεύχη(-431

Γ. Μαθητικός Τύπος

των Λυκείων

Ι. εφημερίδες

1.1. «Μαθητικο{ Jq}οβληματισμοί», Γ' 1 τάξη (πρακτικό) (Γ'2 τάξη) Α'

Λυκε(ου Αρρένων Λαμίας, 1978 - 5 Φύλλα [;]

47. Το 10 τεύχος εκδόθηκε από τη Γ' τάξη του ΓυμνασΙου Κ. ΤιOoρtας. Τα υπόλοιπα τεύχη

από το Γυμνάσιο- Λύκειο Κ. Τιθορέας. Το Πξριοδικό ίδρυσε και διεύθυνε επί σειρά ετών ο φιλό

λογος - συγγραΦέας και γυμνασιάρχης του Γυμνασίου Κ. Τιθορέας κ. Θαν. Βελέντζας. Ε(χε

προηγηθεί η έκδοση ενός και μοναδικού Φύλλου της εφημ...Η εΦημεριδούλαμας" από τους

μαθητέςτης Β'τάξης του ίδιου Γυμνασίου, με τη βοήθεια της Φιλολόγου κ. Σωτηρίας Αδάμ. Η

περιοδικότητα του περιοδικού ποικίλει και εκδίδεται σε συνάρτηση με τους οικονομικούς

πόρους που εξοικονομείκατά καιρούς. Από τη σχολική χρονιά 2004-2005 το περιοδικό παρά

γεται ηλεκτρονικά από τους ίδιους τους μαθητές στο χώρο του σχολείου τους. Μετά τη συντα

ξιοδότηση του κ. Θαν. Βελέντζα, από τη σχολ. χρονιά 2006-2007 το περιοδικό συνεχίζει να

εκδίδεται ηλεκτρονικά με τη συμβολή και τη στήριξη της νέας διευθύντριας του σχολείου κ.

lόλης Δημητριάδου. Το 2006 έλαβε το πρώτο βραβείο από το ΥΠΕΠΘ. σε συνεργασία με το

'Ιδρυμα Προαγωγής ΔημοσιογραΦίας Μπότση. ΤΟΠξριοδικό κυκλοφορεί. πλέον, και μπορεί να

διαβαστεί στο blog matherectιo.blogspol.oom.

48. Όλα τα τεύχη βρίσκονται στα .. Γενικά Αρχεία του Κράτους - Αρχεία Νομού Φθιώn

δας», είναι τυπωμένα, πολυσέλιδα, σε σχ. 28Χ20. Περιλαμβάνουν ενδιαΦΈQoντα Αφιερώματα,

όπως γ.Π...ΑΦιέρωμαστη Στυλίδα" (199]), ..ΑΦιέρωμα στη μόλυνση του Μαλιακού Κόλπου"

(1992) ...ΑΦιέρωμαστηνΤρίτη Ηλικία" (1993), .. Πάνου ι. Φαλάρα. Ανέκδοτα Ποιήματα ]965
]97 Ι" (1995), ..0 Στυλιδιώτης στιχο-ποιητάρης ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Γ. ΤΣΑΚΝΗΣ,. (2003-2004) κ.ά.

Σύμβουλος Καθηγητής είναι ο κ. Δημήτριος Κ. Καραθεοδώρου και για την επιλογή κειμένων

ε(ναι υπεύθυνη Συντακτική EmtQoIιTι. αποτελούμενη από μαθητές.
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1.2. «Μαθητικ6 περισκ6πιο» , Γ' Ι τάξη Επαγγελματικού Λυκείου

Λαμίας. 1980 - 1 Φύλλο [;]
1.3. «Ανησυχίες», Β' Λύκειο Μακρακώμης, 1984-1985 - 2 φύλλα ι;]

1.4. «Μαθητικά μηνύματα», Α'τάξη (και Β'τάξη) Γενικού Λυκείου

Αταλάντης. 1986-1988 - 5 Φύλλα [;]
1.5. «Μαθητικός τύπος», 10 Γενικό Λύκειο Λαμίας, 1988-1989 - Ι

φύλλο [;]
1.6. «Αλς - Αλ6ς» «Εφημερίδα μαθητικού προβληματισμού», Λύκειο

Στυλίδας. 1994 [;] -1 Φύλλο

1.7. «Η ΓραΦίδα του Λυκείου Μακρακώμης», 2007 - Ι Φύλλο

2. Περιοδικά

2.1. «Μαθητικ6ς κόσμος», «Εκδιδόμενον υπό των μαθητών του

Γυμνασίου Λαμίας>}, Λαμία, 1933 - 6 τεύχη(49)

2,2. «Η Ανατολή»ι501, Εκκλησιαστική Σχολή Λαμίας, 1952 - 2 τεύχη.

(σ.σ. Επανεκδόθηκε πρόσΦατα και τώρα σημειώνει: "Χρόνος 70ς, αριθ.

Φύλλου 27 Χειμώνας 2009". Αθήνα)
2.3. «Έφηβος», «[... ] περιοδικό ποικίλης ύλης» Μαθητές της Εκκλη

σιαστικής Σχολής Λαμίας, Λαμία, 1965 - 2 Φύλλα

2.4. «Δημιουργία», «JιEριοδικόν των Σχολείων Μ.Ε. νομών Φθιώτιδος

και Ευρυτανίας>}, 1973-1974 - 4 τεύχη

3. Ετήσια έκδοση

3.1. «Τελευταία πeoσπάθεια», Γ' τάξη 30υ Λυκείου Λαμίας, 1981-1
τεύχος

Δ'. Τύπος του Διδασκαλείου

και της ΠαιδαγωγικήςΑκαδημίαςΛαμίας

(και των πρότυπωνσχολείωντης)

1. εφημερίδες

49. Ο κ. Δημ. θ. Νάτσιος μας πληροφορεί ότι: «Πρωτοκυκλοφόρησε (εξεδόΟη) στις ]0
Φεβρουαρίου 1933 "Εκ των καλλιτεχνικών καταστημάτων ΝΕΟΣ ΊΎΠΟΣ, ΕυΟ. Π. Βασιλειά

δου, οδός Διάκου - Λαμία" Ί-Ιταν Ι4σέλιδο και είχε διαστάσεις 21 Χ16. [...1Από τα διασωθέντα

τεύχη το Ι οκαι τ060, γνωρίζουμε ότι κυκλοΦόρηοε μέχρι την] Ιουνίου Ι 933.», βλ. ΠΕρ. «Φθιω

τικήΣκέψψ, τεύχ. Ι, 1978, ο. 22. Αναφορά του ίδιου γίνεταικαιοτο: Δημ. Θ. Νάτσιου, Κατά

λογος εφημερίδων και περιοδικών της Λαμίας 1852-] 979, ό.π., σ. 25, όπου σημειώνει: «Σώζεται

στο JTQοοωmκό μου αρχείο το υπ' αρ. 1 και 6 τεύχος". Αναλυτική παρουσίαση του περιοδικού

πραγματοποι.είο Κώστας r. Τοικνάκης, ο οποίος μεταξύ άλλων γράψεΙ,; «[ ...1Συντακτι
κήεπιτροπή: Κ.Α. Παπαχρήοτου, Α.Δ. Δρυμωνίτης, Γ. Β. Ωνάσης, Γ.Γ. Καλτσούλας [...1(Ο.σ.:

μεταξύ των συνεργατών ήταν οι) Κούλα Κάιλα, Κωστάκης Κοκκαλάκης, Ν.Γ. Κορκόβελος,

Χ.Δ. ΡαχΜτης, Χαρ. Σιλλέλας (κ.ά.)", βλ. Κώστα Γ. Τσικνάκη. Ελληνικός νεανικός

wπος (1915-1936), ό.π.. σ. 583-584.
50. Βλ. Δ ημ. θ. Ν ά τσιος, ,,7 ο λαμιώτικο περωδικό 'Ή Ανατολή", του /952 », περ.

"ΦθιωτικήΣΚέψη», τεύχ. 4, Ιούνιος ]978.
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J./. «Η μαθητική μας σuντρoφιά~), Ε' τάξη Β' 6/θέσιου Πρότυπου

Δημ. Σχολείου Π.Α. Λαμiας, 1978 - 2 Φύλλα [;]
1.2. «Τιτιβίσματα», Δ' τάξη Β' 6/θέσιου Πρότυπου Δημ. Σχολείου

Π.Α. Λαμiας, 1983 - 1 Φύλλο Ι;]

1.3. «Η εφημεριδούλα μας», Ε' τάξη 20υ 6/θ Πρότυπου Δημ. Σχολεί·

ου Π.Α. Λαμiας, χ.χ. - 1 Φύλλο Ι;]

1.4. «Συνεργασία», Δημοτ. Σχολεία της Παιδ. Ακαδημίας Λαμίας,

1985-1986 - 4 Φύλλα

Ι.5. «Τα Δευτεράκια» Β' τάξη του 20υ Πειραματικού Δημ. Σχολείου

Π.Α. Λαμiας, 1991-1992 - 1 Φύλλο

2. Περιοδικά

2.1. «Εργασία και ζωή», «[... ] παιδαγωγικό περιοδικό του Διδασκα

λείου Λαμίας», Λαμία. 1932 (Μάρτ. - Δεκ.) - 6 (10) Φύλλα(!I)

2.2. «Κοσμάς ο Αιτωλός», «[... ] περιοδικόν σπουδαστών Παιδαγωγι

κής Ακαδημίας Λαμίας», Λαμία, 1966-1967 - 5 τεύχη [;]

ΕΌ ΔιάΦορα

μαθητικά έντυπα

1. Εφημερίδες

1.1. «Φλόγα». «Οργανο του Συμβουλίου των Σπουδαστών των Ανω·

5 Ι. Όλα τα Φύλλα του περιοδικού του ημερολογιακού έτους ι 932 βρίσκονται στο προσωπι

κό μου αρχείο από τις ]0.3.1982, οπότε και τα βρήκε πεταμένα, μεταξύ άλλων, έξω από ένα

κάδο σκουπιδιών σε δρόμο της Λαμίας ο πατέρας μου. κ. Νίκος Καραγιάννης (γεν. ]922), ο

οποίος εργαζόταν στην υπηρεσία καθαριότητας του Δήμου Λαμιέων. Το περιοδικό έχει aχ.

23Χ]5 εκατ., με μονόχρωμο (διαψορετικό χρώμα κάθε Φύλλο) εξώφυλλο. με 24 σελίδες κάθε

Φύλλο. με τυJTOγραφική εργασία παραγόμενη« Εκ των Τυπογραφικών Καταστημάτων Αδελφών

Γ. Παπαδέλου», στη Λαμία. Το περιεχόμενο του περιοδικού έγραφαν οι Παιδαγωγοί Μιχ.

Παπα μαύρος (Διευθυντής του Διδασκαλείου Λαμίας) και Έλλη Λαμπρίδη (Υποδιευθύντρια του

ίδιου Διδασκαλείου), οι καθηγητές του Διδασκαλείου: Γ. Ματθαίου και Τηλέμ. Καινούργιος

(Φιλόλογοι), Σερ. Παπαδημητρίου (Τεχνικών), Π. Γαβρεσέας. οι δημοδιδάσκαλοι του Προτύ

που Δημ. Σχολείου: Δέσποινα Γουργιώτου. Στέλλα Ντέκου. Γ. Πολυμερόπουλος, ο επιθεωρητής

Δημ. Σχολείων: Βασ. Γ. Παπαγεωργίου, οlδόκιμοι(δημοδιδάσκαλοι) Ηλίας Ξηροτύρης, Στέλιος

Ξηρομερίτης. Ευθ. Καλέμος, οι μαθητές του Τριτάξιου: Χαρίλαος Μηχιώτ/ς. Κ. Τσοκανής,

Ιωάν. Βράχας, Περ. Μπαρτσώκας. Κων. Τζαβάρας, ο μαθητής του Πεντατάξιου: Ν. Βάρσος οι

δάσκαλοι: Γ. Μάργαρης. Γεώργ. Ευθυμίου. η απόφοιτος του Διδασκαλείου: Μαρία Δροσο

γιάννη Κ.ά. Περιοσότερα για τον Μιχ. Παπαμαύρο, το Διδασκαλ.είο Λαμίας και το ΠΕρ ...Εργα
σία και Ζωή» βλ. τα εξής βιβλία και δημοσιεύματα:Χάρη Σακ ελλαρίου. Μιχ. Παπαμαύ

ρος. Η ζωή. ο/ διώξεις. Το έργο του. GIl!l'nbl'rg. Αθήνα ]985. Γιώργου Σταυρόπουλου, «]οτο

ρία του Διδασκαλείου Λαμίας ]9]4-]934,. ...Φθιwτικά Χρονικά» (Αφιέρωμαστα Εκατοπενη

ντάχρονατης Λαμίας]833-]983). τόμος 4ος, Λαμία ]983. ο. ]30-]48. του/δ/ου . ..Οιπαιδαγω
γικές αρχές του Μ. Παπαμαύρου και οι 1tQοσπάθειες για εφαρμογή τους στο Διδασκαλείο

Λαμίας (] 928-] 933)>1. «Φθιωτικά Χρονικά», (Aφιtρωμα στη Λαμία). τόμος 220ς. Λαμία 199] ,
σ.39-6Ο.
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τέρων Ιδρυμάτων της Ε.Π.σ.Ν.», Λαμία. 1943 - 1 τεύχος ι;ιωι

1.2. «Νέα Ζωή», «Όργανο της Τμηματικής Επιτροπής ΕΠΟΝ Μαρ

μάρων», ΙO.9.1943(SJ)

1.3. «Eμπeός», «Όργανο του Συμβουλίου Πόλης Λαμίας της

E.Π.σ.N.~~, Λαμία.4 Οκτωβρίου 1943 - Αριθ. Φύλλου 6(S4). Τα υπόλοιπα

φύλλα λανθάνουν.

1.4. «Πρωτοπόρα νειάτα», «Όργανο του Σ.[υμβουλίου] Π.[εριοχής]

ΕΠΟΝ Στερεάς» (τεύχ. Ι).

«Όργανο του Συμβουλίου Περιοχής Ανατολικής Στερεάς της

EΠON~~ (τεύχ.2),

«Όργανο του Σ.[υμβουλ(ου] Π.[εριοχής] ΕΠΟΝ Αν. Στερεάς~~. 1945
_ 3 τεύχη [;](SS)

1.5. (Δεν υπάρχει έντυπο στην κατάταξη J5156)
1.6. «Οι Νέοι», «ΕΛ.Α.Σ. - Ε.Π.σ.Ν.», «Όργανο του Ε.Σ.Ε.π.ο.Ν.

Δυτικής Φθιώτιδος», 12.8.43, Χρόνος Α' - Αριθ. Φύλλου 1(S7)
1.7. «Η Φωνή της Νειότης», «Όργανο της Βάσεως Νέας Γιαννιτσoύς~~.

Εν Γιαννιτσού τη 5 Νοέμ(β)ρη 1943, Χρόνος Αος- Αριθμός Φύλ(λ)ου I~'I)

1.8. «Νεανική φλόΥα», «Όργανο του Ε.[παρχιακού] Σ.[υμβουλίου]

Δομοκού - Λαμίας - Ανατολ.[ικής] Φθιώτιδας της Ε.Π.σ.Ν.», 23 Φλε-

52. nρόκειται για το Φύλλο αρ. 12 (δυσανάγνωστη φωτοτυπία).

53. Υπάρχει στο Ε.Ε.Λ.Ι.Α. και ηλεκτρονικά στο ΕmμοeΦωτικό Κέντρο (Βιβλιοθήκη 
Αρχε(ο) «Χαρίλαος Φλωράκης", στο Χαλάνδρι Αττικής. Το Φύλλο ε(ναι τετραοέλιδο, χειρό

γραΦο και η αν(t;ταραγωγή του έγινε μf χειροκ(νητο πολύγραΦο οινοπνεύματος. Φωτοτυπημένο

υπάρχει στα «Γενικά Αρχεία του Κρότους - Αρχεία Νομού ΦΟιώτιδας». Στο πeώτo Φύλλο δια

βάζουμε; «Μέσα α..ίό τις γιγαντομαχ(ες του ελληνικού λαού για τη λευτεριά του, μέσα α.ίό τα

πoλύμoeΦα όπλα του μαχόμενου ελληνικού λαού, ξεπηγάζει και το όπλο του τύπου. nρέπει ολό

κληρος ο πρωτοπόρος Ρουμελιώτικος λαός να γνωρίση και την αξ(α του τύπου σαν το πω τρο

μερό όπλο " ενάντια σε κόθε κατεργάρη. που θέλει να παρουσιασθή σαν εΚμfταλευτής της λαϊ

κήςΟέλησης[ ... I"
54. Υπάρχει στο Ε.Ε.Λ.Ι.Α. και ηλεκτρονικά στο Ε.mμορφωτικό Κέντρο (Βιβλιοθήκη

Αρχείο) «Χαρίλαος Φλωράκης», στο Χαλάνδρι Αττικής. Το Φύλλσ ε(ναι δισέλιδο και γραφομη

χανημένο. Φωτοτυπημένο υπάρχει στα «Γενικά Αρχεία του Κράτους - Αρχεία Νομού Φθιώτι-

δας.

55. Οκ. Δημ. θ. Νάτσιος μας πληρoΦoQε(ότι; «Δισέλιδο Φύλλο. πουΊυπωνόταν στα wπo

γραΦε(α της εΦημερίδος ΜΡούμεληΜ οτη Λαμία. Σώζεται ένα Φύλλο σε ιδιωτικό αρχε(ο στη

Λαμία: UΛαμία 23 Φλεβάρη 1945. αρ. 3. τιμή Φύλλου δρχ. 30"", το 000(0 ο Ιδιος είδε, όπως

σημειώνει. Βλ. Δημ. θ. Νάτσιου. Κατάλογος εφημερίδων και περωδικών rης Λαμίας

1852-1979, ό.π., σ. 16.
56. Δεν υπάρχει σημείωση με αριθ. 56.
57. Υπάρχει στο Ε.Ε.Λ.Ι.Α. και ηλεκτρονικό στο Ε,-nμορφωτικό Κέντρο (Βιβλιοθήκη

Aρxrl.o) ",Χαριλαος Φλωράκης», στο Χαλάνδρι Απικής. Το φύλλο ε(ναι τετρασέλιδο και γρα

Φομηχανημένο. Φωτοτυπημένο υπάρχει στα ",Γενικά ΑρχεΙα του Κράτους - Αρχε(α Νομού

ΦΟιώτιδας» .
58. Υπάρχει στο Ε.Ε.Λ.Ι.Α. και ηλεκτρονικά στο EmμΟΡΦWτικό Κέντρο (ΒιβλιοΟήκη

AQXrl.o) ",Χαριλαος Φλωρόκης», στο Χαλάνδρι Αmκής. Το Φύλλσ ε(ναι τετρασtλιδo και χειρό

γραΦο. Φωτοτυπημένο υπάρχει στα «Γενικά ΑρχεΙα του Κράτους - ΑρχεΙα Νομού ΦΟιώτιδας».
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-

βάρη Ι 944, Χρόνος Β' - Αριθ. Φύλλου 5(Υι)

2. Περιοδικά

2.1. «Η Τέχνη», «Δεκαήμερο λογοτεχνικό περιοδικό των νέων»,

Λαμία. 1934 - 1 τεύχος60)

2.2. «Μαθητικοί Ορίζοντες», «Μηνιαίο μαθητικό περιοδικό», Λαμία,

1943 - 2 τεύχη(61)

2.3. «Μαθητικά Nειάτω~, Λογοτεχνικό Όργανο της ΠΕΛ (Παμμαθη

τικής ΆΕνωσης Λαμίας), Λαμία. 1945 - Ι τεύχος (62)

59. Υπάρχει στο Ε.Ε.Λ.Ι.Α. και ηλεκτρονικά στο Εmμορφωτικό Κέντρο (Βιβλιοθήκη 
Αρχείο) .Χαρίλαος Φλωράκης», στο Χαλάνδρι Απικής. Το Φύλλο ε(ναι δισέλιδο και γραφομη

χανημένο. Φωτοτυπημένο υπάρχει στα" Γενικά Αρχεία του Κράτους - Αρχεία Νομού Φθιώτι

δας». Ως μότο η εφημερCΔΑ έχει ένα δCστιχoτoυ Κ. Παλαμά: «Για μάτωμα, για πάλεμα, για την

καινούργια γΈWαΙ π' όλο την περιμένουμε κι' όλο κινάει για ν' άρθη.,. Με την ευκαιρία της πρώ

τηςεπετεΙου από την ίδρυση της ΕΠΟΝ. το κύριο άρΟρο της εφημεριδας έχει ως τίτλο: «Νέοι και

νέες της περιΦέρειας η 23 του Φλεβάρη ξημερώνει. Κανένας να μη μείVΗ αμέτοχος απ' το γιορ

τασμό, εμπρός όλοι να γίνουμε μια γιγάντια στρατιά μάχης. 23 του Φλεβάρη 1943 - 23 του Φλε

βάρη ]944».
60. Ο κ. Κώστας Γ. Τσικνάκης μας παρέχει ελάχιστες πληροφορίες για το περιοδικό: «Τυπο

γραΦiία εφημεριδος "Νέος Τύπος". Δεν είναι γνωστά τα ονόματα των υπευθύνων. [... ] σχήμα
80. [...] Στόχος του περιοδικού η πνευματική καλλιέργεια των νέων της Λαμίας. περιεχ. Νεανι

κές λογοτεχνικές συνεργασίες.» Αναφορά γίνεται και στο: περ. «Φθιωτική Σκέψψ. ό.π., σ. 23.
Ακόμη, περιέχεται στον κατάλογο των λογοτεχνικών περιοδικών της επαρχίας. τον οποΙΟ έχει

συντάξει ο κ. Λάμπρος Βαρελάς. Βλ. Λάμπρο Βαρελά. «Το λογοτεχνικό ;τιριοδικό της

επαρχίας στον Μεοοπύλεμο (/9/9-/940). Προβληματισμοίκαι πραγματικότητα».στα πρακτικά
του Em.στημoνικoύ Συμ.ιωσΙΟυ, με θέμα: Ο Περιοδικός Τύπος στον Μεσοπόλεμο (26 και 27
ΜαρτΙΟυ 1999). Eταιeεία Σπουδών Νεοελληνικού Πολιτισμού και Γενικής Παιδείας, Αθήνα

200 Ι . σ. 59-85.
6]. Ο κ. Δημ. Θ. Νάτσιος έχει δημοσιεύσει το κείμενο: «'Ενα λαμιώτικο περισδικό της

Κατοχής (1943)>> (<<Φθιωτικά Χρονικά». τόμος lος. Λαμία 1980. σ. ]30-131), στο οποίο ανα

Φέρει αναλυτικά το πώς «ανακάλυψε» και διέσωσε από την πολτοποίηση το ενλόγω περισδικό.

Μεταξύ άλλων. μας πληροφορεί τα εξής: «[ ... ] Είχε διαστάσεις 17Χ24 και ήταν ένα και μισό

τυπογραφικό, ήτοισελιδες εCκoσι τέσσερις (24)! ΦιλοξενεΙσυνεργασίες μαΟητών και καθηγητών

με αιχμές κατά των κατακτητών και παρήγορα λόγια για καινούργια Άνοιξη!!»

62. Αποτελεί τη συνέχεια του ΠΕρ. «Μαθητικοί Ορίζοντες». όπως δηλώνεται στη 2η σελ.

Διευθυνόταν από 4μελή Συντακτική Επιτροπή. η οποία αποτελούταν από μαθητές 4 Γυμνασίων

(Αρρένων, Θηλέων. Πρακτικού και ΙεροδιδασκαλεΙΟυ Λαμίας). που πάλεψαν στην Κατοχή για

τη λευτεριά της πατρίδας μας. Υπάρχουν. μεταξύ άλλων, κείμενα των: Χάρη ΣακελλαρΙΟυ. «Στη

μέση του δρόμου» (διήγημα). «Στην καθαρεύουσα» (ποίημα), Ζήση Πρωτοπαπά. «Μαθητές

που πέσαν». Ν. Χαλιάσου, «Δάσκαλος και μαΟητής», Τ.Τ. (Τάσος Τσουράκης). «Στην "υψη

λήν ιδέα"» (ποίημα) κ.ά. Τα γραφεία του ήταν οτο πρώην Γυμνασιαρχείο Αρρένων και τυπωνό

ταν στα τυπογραφεία Μιλτιάδου Α. Αλεξανδρή, στην οδό Διάκου Ι6. Ο Ζήσης Πρωτοπαπάς

χαρακτήρισε τον Χάρη ΣακελλαρΙΟυ ως «ιΟύνοντα νου» του περιοδικού και με πληροΦόρηοε

ακόμη τα εξής: ότι σε συνεργασία η δυο τους έγραψαν τα ανώνυμα κείμενα του περιοδικού. και

ότι η «ΠαμμαΟητική Ένωση Λαμίας» (Π.Ε.Λ.) αποτελούνταν από Επονίτες, ήταν παράρτημα

της ΕΠΟΝ. και εΙχαν αυτό το 6νομα για να δρουν κάπως πιοελεύΟερα. Μου χάρισε το 10Φύλλο

του περιοδικού. το οποίο βρίσκεται και στα «Γενικά Αρχεία του Κράτους - Αρχεία Νομού

ΦΟιώτιδας» (ο ίδιος το είχε χαρίσει εκεί παλιότερα) και μου παρείχε τις παραπάνω πολύτιμες

πληροφορίες.
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2.4. «Οι νέοι)), «Όργανο του Ε.[επαρχιακού] Σ.[υμβουλίου] Ε.Π.Ο.Ν.

Δυτικής Φθιώτιδας» (Δίλοφο, Κομποτάδα), 1943 - Ι τεύχος ι;]

2.5. «Νέοι οδηγητές», «Όργανο του Ε.[επαρχιακού] Σ.[υμβουλίου]

Ε.Π.Ο.ΝΛοκρίδαρ), 1943 - Ι τεύχος ι;]

2.6. «Η φωνή του Φερραίου», «Όργανο του Συμβουλίου Νομών

Φθιωτιδοφωκίδας - Ευρυτανίας», 1943-1944 -7 τεύχη ι;]

2.7. «Νεανικοί παλμοί)), «περιοδικόν της ενωμένης σπουδαζούσης και

μαθητιώσης νεολαίας Λαμiας», Λαμiα, 1958 - 2 τεύχη(6JJ

3. Παιδικών εξοχών

3.1. «Η Κατασκήνωσίς μας)), «Δεκαπενθήμερος Εφημερίς εκδιδομένη

υπό της Μαθητικής Κατασκηνώσεως Υπουργείου Παιδείας 'Άγ. Ιωάν

νου" Β' Εκπ. ΠεριΦ. Φθιώτιδος)), Λαμία, Ι 96Ψ'"1

3.2. «Το Γα'ίτανάκι)) (εφημερίδα τοίχου), Α' Παιδική Εξοχή Καμένων

Βούρλων, 1986 - Ι ΦύλλοΙ6S)

Τα αναφερόμενα στην παρούσα εργασία έντυπα είναι λιγότερα από

εκείνα της υφιστάμενης ιστορικής πραγματικότητας, αΦού εδώ έχουν

συμπεριληΦθεί κυρίως όσα από αυτοψία έχουν μελετηθεί και τα οποία

βρίσκονται. όπως προαναΦέρθηκε, στα «Γενικά Αρχεία του Κράτους 
Αρχεία Νομού Φθιώτιδαρ) και όσα βρέθηκαν στη συνέχεια από τον ομι

λούντα. Τα υπόλοιπα είναι λανθάνοντα και τα γνωρίζουμε μόνο από διά

φορες βιβλιογραφικές πηγές ή αναΦέρονται σε δημοσιευμένα κείμενα

στον περιοδικό τύπο ή σε βιβλία (έρευνες και μελέτες, σε επίπεδο διδα

κτορικής διατριβής ή εισηγήσεων σε συνέδρια).

fνω@(σματα:

Ο Φθιωτικός μαθητικός τύπος:

α. Αποτελείται από βραχύβια έντυπαΙ/ι6! •

β. Αλλα από αυτά τα έντυπα είναι χειρόγραφα, άλλα πολυγραφημένα

(με πσλύγραφο οινοπνεύματος ή μελάνης), άλλα τυπωμένα με διάφορες

63. Ο κ. Δημ. θ. ΝάτσlOς μας πληροφορεΙ ότι: «Τυπωνόταν στα τυΠΟΥραφεΙα της εφημε

ρίδος "Η Πρόοδος" Λαμία. Είχε 40 σελίδες και διαστάσεις 25Χ ι 5. Συνεργάτες ήταν μαθητές και

σπουδαστές της Παιδαγωγικής Ακαδημίας Λαμιας. ΚυκλοΦόρησαν μόνο δύο τεύχη (Ιανουά

QtOς και Φεβρουάριος 1958) και έπειτα σταμάτησε οριστικά η έκδοση του», βλ. Δ η μ. θ.

Νάτσιος, ..Λαμιώηκα μαθητικά περιοδικά (1933·/965)>>, Jtερ ...ΦΟιωτική Σκέψη», ό.π., σ.

22.
64. Σώζεται το υπ' αριΟμ. 2 Φύλλο της στα «Γενικά Αρχεία του Κράτους - Αρχεία Νομού

Φθιώτιδας....
65. Σώζεται στα "Γενικά Αρχεία του Κράτους - Αρχεία Νομού ΦΟιώτιδας».

66. Τα μαΚQoβιότερα είναι τα: ..Φτερουγωματα» Σχολικού Συνεταιρισμού Δημ. Σχολείου

Κάτω Τιθορέας (1985-1999), "Παιδικά Χαμόγελα» 90υ Δημ. ΣχολεΙου Λαμίας (1978-1981,
1995)...Παιδική ηχώ», 30υ Δημ. Σχολεf.oυ Λαμίας (1985-1986), «Ηλιαχτίδα» 70υ Δημ. ΣχολεΙ-
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μορΦές τεχνικού χαρακτήρα.

γ. Τα μεγέθη των εντύπων ποικιλουν.

δ. Η αισθητική τους παρουσιάζει, επίσης, ποικιλία.

ε. Τα στοιχεία και η σελιδοποίησή τους, επίσης.

στ. Τα έντυπα είναι δισέλιδα, τετρασέλιδα και σπάνια πολυσέλιδα.

ζ. Η έκδοσή τους συνδέεται με κάποιον ή κάποιους δραστήριους

εκπαιδευτικούς, ενδεχομένως - σε ορισμένες περιπτώσεις εκδίδονται - με

τη βοήθεια του Διευθυντή του σχολείου.

η. Τα περισσότερα έχουν Συντακτική Επιτροπή αποτελούμενη από

μαθητές, σε ελάχιστα όμως αναφέρεται ονομαστικά ο υπεύθυνος έκδο

σης εκπαιδευτικός.

θ. Συνήθως, τα έντυπα είναι ασπρόμαυρα και σπανίως δίχρωμα. Ορι

σμένα, κυρίως περιοδικά, είναι έγχρωμα.

ι. Είναι εμφανής ο παιδικός αυθορμητισμός και συνήθως τα κείμενα

υπογράφονται από το μαθητή ή τη μαθήτρια που τα συντάσσει.

ια. Απευθύνονται στους συμμαθητές τους, ανταλλάσσοντας έτσι με

τους συνομήλικούς τους πληροφορίες και προβληματισμούς.

θεματολογία - Ιδεολογία:

Στον Μεσοπόλεμο

Από τα τέσσερα μαθητικά έντυπα αυτής της περιόδου(67), θα αναφερ

θούμε στα δύο: (α). το J1EQ. «Εργασία και Ζωή» (1932), το οποίο εκδιδό

ταν για τους μαθητές του Τριτάξιου και Πεντατάξιου Διδασκαλείου

Λαμίας. Ο πρωτοπόρος και διαπρεπής Παιδαγωγός Μιχ. Παπαμαύρος, ο

οποίος διεύθυνε την έκδοση, είχε δώσει από το πρώτο Φύλλο του περιο

δικού τούς κατευθυντήριους στόχους του και τους θεματικούς άξονές

του: «Από τη μια επιθυμούμε να θέσωμε στην κρίση των συναδέλφων

ου Λαμίας (1994-1997), ..Παιδικά σαλπίσματα .. Δημ. Σχολείου Mακqακώμης (1980-1981,
1995), «Μηνύματα» Αγ. Γεωργίου Φθιώτιδας (1984-1985, 1991), ",Μαθητική Φλόγα» (1947
1949), '" Μαθητική ηχώ» Γυνασίου - Λυκείου Κ. Τιθορέας (1985-2008 και συνεχίζεται). Το βQα

χύβιο της έκδοσης τους οφείλεται οε διάφορους λόγους. Οι κυριότεροι, κατά τη γνώμη μου,

είναι οι εξής: α. Η απόσπαση ή η μετάθεση του εκπαιδευτικού, ο οποίος συνήθως είχε την

έμπνευση και έπαιρνε την πρωτοβουλία της έκδοσης, β. Η οικονομική δυσχέρεια της τάξης ή του

σχολείου, με αποτέλεομα να διακόπτεται η έκδοση για οικονομικούς λόγους, γ. Η διαπίστωση

από εκπαιδευτικούς και μαθητές της δυσκολίας της έκδοσης (εύρεοη και εm.λoyή της ύλης,

κόπωση, χρόνος, διορθώσεις, τυπογραφεία ή πολύγραφοl, χει(ιόγραφα εγχειρήματα και στη

συνέχεια παραγωγή με Φωτοτυ:ιίες κ.ο.κ.) με αποτέλεσμα τη διακοπή της προοπάθειας, δ. Η

δυσχέρεια της ομαδικής και συνεργατικής δουλειάς, που παρουσιάζεται σε τέτοιου είδους:f{lQ

οιτάθειες.

67. Τα άλλα τρία είναι: ",Μαθητικός κόομος. Εκδιδόμενον υπό των μαθητών του Γυμνασί

ου Λαμίας» (1933),..Η Τέχνη. Δεκαήμερο λογοτεχνικό περιοδικό των νέων» (1934) και ",Εφη'

μερίδα των μαθητών» (1937-1939). Δημ. Σχολείο Νεοχωρίου Τυμφρηστού.
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μας της Μέσης και Δημοτικής μας Παιδείας τη ζωή του σχολεωυ μας και

τον τρόπο που εργαζόμαστε στα διάφορα μαθήματα. Από την άλλη εm.

θυμούμε να δώσωμε στους συναδέλφους μας και στους ικανούς μαθητές

των σχολείων μας ένα σοβαρό όργανο επικοινωνίας και συζήτησης

απάνω στα σπουδαιότερα προβλήματα της σχολικής πράξης, τόσο από

την άποψη της διδακτικής εργασίας όσο και από την άποψη της σχολικής

ζωής. {... ]»(ΙΙΙΙ) Τα θέματα, λοιπόν, που διαπραγμαn:ύονται οι συντάκτες

των κειμένων του περιοδικού έχουν επωτημονικό χαρακτήρα και σχετί

ζονται με την Παιδαγωγική, τη Διδακτική (της Λογοτεχνίας, των Καλλι

τεχνικών μαθημάτων,της Έκθεσης,των Μαθηματικών), τη Σχολική ζωή,

τη ΦιλοσοΦία της Παιδείας, την Υγιεινή, την Ιστορία της Αγωγής, την

Ψυχολογία του παιδιού, την ανάπτυξη της γεωργικής συνείδησης Κ.λπ. Η

ποικιλία της θεματολογίας και η σοβαρή επωτημονική και πρακτική

κατεύθυνση του περιοδικού το καθιστούν προσΦιλές στο αναγνωστικό

εκπαιδευτικό, κυρίως, κοινό, όχι μόνο της Λαμίας και της Φθιώτιδας,

αλλά και άλλων περιοχών της χώρας. Αποτέλεσε ένα εκδοτικό και εκπαι

δευτικό γεγονός για την επαρχία στον Μεσοπόλεμο, με όλες τις κοινωνι

κές, εκπαιδευτικές και ιδεολογικές παραμέτρους της εποχής, με αποτέλε

σμα οι συντηρητικές και αντιδραστικές φωνές του κοινωνικού κατεστη

μένου της Λαμίας να δηι.uoυργήσoυν αναταραχές στην πόλη και στη ζωή

του Διδασκαλείου, ζητώντας «επί πίνακΙ.» το κεΦάλι του Παπαμαύρου(69)

. Αποτέλεσμα «η οριστική απόλυσή του από την υ1ΠJρεσία» (ΊΟ).

(β). Το περιεχόμενο του λαμιώτικου περιοδικού «Μαθητικός Κόσμος»

αποτελούνταν από πεζογραφικά και ποιητικά κείμενα, πνευματικές

ασκήσεις κ.ά., των οποίων συντάκτες ήταν, ασφαλώς, μαθητές, Τα κείμε·

να αυτά, εκτός από λογοτεχνικά, είχαν λαογραφική και ηθογραφική διά

σταση.

Στην Κατοχή και στον Εμφύλιο

Στα μαθητικά έντυπα αυτής της περιόδου (έχουμε ήδη επισημάνει 12,
αλλά οπωσδήποτε είναι πολύ περισσότερα(Ί() η θεματολογία είχε κυρίως

πατριωτικούς, αλλά και ιδεολογικούς προσανατολισμούς. Κατά την

περίοδο της Κατοχής τα κείμενα είχαν αντιστασιακό χαρακτήρα, αιχμές

κατά του κατακτητή και μηνύματα αισιοδοξίας για μια λεύτερη πατρίδα.

Εκείνα, βέβαια, που εκδίδονταν από την ΕΠΟΝ, και κατά τον ΕμΦύλιο

πόλεμο, είχαν πιο σαΦή και προσανατολισμένο ιδεολογικά χαρακτήρα.

Αρκετά από αυτά τα κείμενα είχαν πολιτικό και ταξικό περιεχόμενο και

68. Βλ. περ. «Eeyaoia και Zωή~. Φύλ/ο Αριθμ. Ι, Μάρτιος 1932, ο. 1.
69. Βλ. Χάρη ΣακελλαρΙου, Μ/χ. Παπαμαύρος, ό.π., 46-86.
70. Βλ. Χάρη ΣακελλαρΙου, Μ/χ. Παπαμαύρος, ό.π., 86-106.
71. Απαιτείται ιδιαίτερη έρευνα και μελέτη για το ΦΟιωτικό Μαθητικό Τύπο της συγκεκqι

μένης ωτορικής περιόδου.
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θεματολογία η οποία, κατά τα άλλα άπroνταν των λογοτεχνικών ενδια

φερόντων και των ψυχαγωγικών και κοινωνικών αναγκών των παιδιών

της εποχής εκείνης.

Ύλη με αμιγές δημοσιογραφικό και λογοτεχνικό περιεχόμενο διέθετε

η σχολική εφημερίδα: «Μαθητική Φλ6γα» (1947-1949) του μοναδικού

τότε Γυμνασίου Αρρένων Λαμίας.

Το περ. «Μαθητικά Νειάτφ> (1945), «Λογοτεχνικό Όργανο της Παμ

μαθητικής Ένωσης Λαμίας» ήταν ένα αξιόλογο έντυπο με πολύ ενδια

Φέρουσες εργασίες των Χάρη Σακελλαρίου και κ. Ζήση Πρωτοπαπά,

μετέπειτα λογοτεχνών και συγγραΦέων. Στο περιοδικό γίνονται αναφο

ρές σε θέματα. προτάσεις και πρωτοβουλίες πρωτοποριακές για την αμέ~

σως μεταπολεμική περίοδο, όπου ακόμη η χώρα μας και η πόλη της

Λαμίας είχε πολλές ανοιγμένες και αιμορροούσες κοινωνικές και οικονο

μικές πληγές. Στο περιοδικό γίνεται λόγος για: το γλωσσικό ζήτημα με

κείμενα και ποίηση υπέρ της λαίκής δημοτικής γλώσσας και κατά της

καθαρεύουσας, για την οργάνωση σχολικών βιβλιοθηκών, για τα οξύτα

τα προβλήματα του εmσιτισμoύ και της στέγασης των μαθητών, για τη

φτώχεια και την αναγκαιότητα απόκτησης βιβλίων από τους άπορους

μαθητές κ.λπ. Η εφ. «Νεανική Φλόγφ> (]943-1944;) αναΦέρει ιστορικά

στοιχεία για την ίδρυση του ΕΑΜ Ν (των Νέων) (στα μέσα του1942) και

της ΕΝΑΡ (Ένωσης Νέων Αγωνιστών Ρούμελης). Στις 3] Δεκ. 1942 οι

Νέοι εκλέγουν τη Διοικούσα Επιτροπή της ΕΝΑΡ.

Στη μεταπολεμική περίοδο 1950-1966

Φτωχή η συγκομιδή μας, αυτής της περιόδου, έχει να μας παρουσιά

σει κατ' αρχάς το «Εβδομαδιαίον μαθητικόν περιοδικόν» της Εκκλησια.

στικής Σχολής Λαμίας «Η Ανατολή» (Αριθ. 1,17 Μα'(ου 1952 και Αριθ.

2,28 Marou 1952), κυρίως με δημοσιογραφική, λογοτεχνική ύλη, αλλά

και με ειδήσεις, σπαζοκεφαλιές και σταυρόλεξα. Η Συντακτική Επιτροπή

(ΣΕ.) του περιοδικού, αποτελούμενη από φερέλπιδες νέους, διακηρύσσει

τα μεγαλεπήβολα σχέδιά της για το περιεχόμενο της έκδοσης, σε προλο

γικό σημείωμά της με τίτλο: «Τι εmδιώκoμε». Ως ιδεολογικά χαρακτηρι

στικά γνωρίσματα της ύλης του περιοδικού σκοποθετούν τη χριστιανική

πίστη και την αγάπη προς την πατρίδα (με έμφαση στην προσφορά των

προγόνων μας, αλλά και στην τοπική ιστορία). Επίσης, τη λογοτεχνική

έκφραση των μαθητών, αλλά και την κάλυψη θεμάτων της σχολικής και

κοινωνικής καθημερινότητάς τους.

Παραθέτω αυτούσια μερικά αποσπάσματα από το εισαγωγικό κατα

τοπιστικό και διευκρινιστικό σημείωμα της ΣΕ.: «Στα πρωτόλειά μας θα

κυριαρχή ο τόνος της μαθητικής ατμόσφαιρας με τις ιδιαίτερες εκείνες

αποχρώσεις και τα ενδιαΦέροντα που εμm'έει η ζωή του θρανίου», «[ ... ]
θα φυσάη Ελληνικός αέρας και θα σφύζη Ρουμελιώτικο αίμα για να δίνη

ζωή με καθαρώτατη Ελληνική νοοτροπία. ΤΟ κάθε τι θα προσπαθήσωμε

•
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να είναι βαπτισμένο μέσα στη κολυμβήθρα του Χριστιανικού πνεύματος

για να παρουσιάζεται αγνό και χαριτωμένο.» «Όλους (τους συνεργάτες)

τους θέλει, μονάχα όμως με το δυνατό και εξυγιαντικό βίωμα που δημι

ουργεί ο αιώνιος Γολγοθάς κατά πρώτον και κύριον λόγον και ύστερα η

θύμηση του αθάνατου Παρθενώνα. ΤΟ βίωμα της γνησιας αγάπης του

Ναζωραίου και την ψυχική ισορροπία των προγόνων μας.» Είναι έκδηλο

και παρουσιάζεται ανάγλυφα η κυρίαρχη ιδεολογία στην Εκκλησιαστική

Σχολή Λαμίας και στην κοινωνία, που ενστερνίζονται οι μαθητές της.

ΤΟ περιοδικό περιέχει και ποιήματα. όπως γ.Π. «Το χωριό μου», όπου

ωroτυπώνoνται τα σημάδια του Εμφύλιου πολέμου, και στο οποίο ο νεα

ρός στιχοπλόκος χαρακτηρίζει τους «ηττημένους» ως «βέβηλους»,

εκφράζοντας και το κλίμα της εποχής που διαμόρφωσαν οι «νικητές»

εθνικόφρονες, στις ψυχές ενός μεγάλου μέρους της νεολαίας. Στην ίδια

ιδεολογική ατμόσφαιρα κινείται και το διήγημα «Η καμπάνα ενός ερει

πωμένου χωριού», όπου «Οι κάτοικοι σύρθηκαν στα βουνά από τους

αναρχικούς [... ]» Στο περιοδικό δοκίμασαν τις δυνάμεις τους και άλλοι

μαθητές με Φιλοσοφικά άρθρα «<Ει αναγκαίον είη αδικείν ή αδικείσθαι,

ελοίμην αν αδικείσθαι. μάλλον ή αδικείν» Σωκράτης), με κοινωνικού

περιεχομένου κείμενα (<<Περί εργασίας»), με κείμενα μαθητικού προβλη

ματισμού (<<Καθώς θα nερνούν τα χρόνια», «Το σχολείο και ημείς») ή με

χρονογραΦήματα λυρικής διάθεσης (<<Ανοιξιάτικη αυγή», «Ηλιοβασίλε

μα») Κ.ά.

Ένα άλλο «Μηνιαίον μαθητικόν περιοδικόν» της ίδιας περιόδου είναι

οι «Μαθητικοί Παλμοί» (<<Δημοσιογραφικόν Όργανον των μαθητών του

90υ Δημ. Σχολείου Λαμίας Β' Περιφερείας Φθιώτιδος») (Αριθ. φύλλου 1.
Μην Μάρτιος 1958). Η ύλη του περιοδικού απαρτίζεται από σύντομα κεί

μενα, τα οποία αποτυπώνουν γλαφυρά τη ζωή στο συγκεκριμένο σχολείο.

αλλά και τη ζωή της πόλης της Λαμίας. Μικρές m.νελιές ιστορικού, γεω

γραφικού, κοινωνικού. λαογραΦικού, σχολικού περιεχομένου συνθέτουν

το δημοσιογραφικό τοπίο του εντύπου. Οι μικροί μαθητές, κάτω από την

καθοδήγηση των δασκάλων τους και ασΦαλώς με τις κάθε είδους πληρο

Φορίες, οδηγίες, συμβουλές και την υποστήριξη του εκδότη και διευθυντή

της εφημ. «Εθνικός Αγών», δημοσιογράφου Ευστ. Σκούρα, δημιουργούν

και δημοσιεύουν κείμενα - μικρές σχολικές εκθέσεις (με εμφανή την

παρέμβαση γονιών ή δασκάλων. για τελειότερο αισθητικό - γλωσσικό και

εκφραστικό - αποτέλεσμα), m.θανόν σταχυολογημένες από τα μαθήματά

τους (Πατριδογνωσία, ΓεωγραΦία, Ιστορία, Ζωολογία κ.ο.κ.) Αρκετά

κείμενα είναι «λογοτεχνικά» αξιόλογα, γεμάτα με λυρική διάθεση, αφη

γηματική δεινότητα. με γλαφυρή περιγραΦή των γεγονότων. Πρόκειται

γw. αξιόλογο μαθητικό έντυπο, προσεγμένο από ιδεολογική άποψη, φαι

νομενικά «άχρωμο», τουλάχιστο χωρίς επιθετικό τόνο και εκφράσεις που

προκαλούν, αφού ήδη υπάρχει μια κάποια απόσταση από τον ΕμΦύλιο.
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Κατά σημεία. ιδεολογικά. θυμίζει το παλιότερο περιοδικό - πρότυπο για

ορισμένους «Η Διάπλασις των Παίδων». Ενδεικτικά αντιγράφω: «Τους

δε καλούς μας διδασκάλους να σεβώμεθα και να αγαπώμεν διότι

μοχθούν να μας μορφώσουν στο χαρακτήρα και στο πνεύμα. (ο.σ.: Ως

εδώ όλα καλά.) Επίσης να τους αγαπώμεν διότι μας διδάσκουν να θυσια

ζώμεθα υπέρ πίστεως και πατρίδος. (σ.σ.: Να και τα «ελληνοχριστιανικά

ιδεώδψ, σε ήπια μορΦή),). Και μια στροΦή ποιήματος, που είναι ιδεολο

γικά προσανατολισμένη: «Πρέπει αντάξιοι να φανούμε Ι σε τούτο χώμα

που πατούμε. / Πέντε λόγια είν' αρκετά / Λεωνίδας - ΘερΙπύλαι, Aρι~

στείδης και Αθήναι Ι Κύπρος κι Αγιά Σοφιά.).> Οπωσδήποτε. αν είχαμε

στη διάθεσή μας και τα άλ/α δύο τεύχη του περιοδικού, τα οποία κυκλο

ΦόρησαV'l) , θα είχαμε καλύτερη και πληρέστερη εικόνα για τη θεματο

λογία και την ιδεολογία του.

Στη δικτατο@ία ]967·]974

Έχουμε υπόψη μας μόνο δύο μαθητικά έντυπα αυτής της περιόδου

και δε γνωρίζουμε,μέχρις στιγμής,αν εκδίδοντανάλλα μαθητικάέντυπα

στη Φθιώτιδα, από ποιο σχολείο, πότε ακριβώς Κ.λπ. Θ' αναφερθούμε,

αρχικά, στη μαθητική εφημερίδα, «Ηχώ του θρανίου», έχοντας, μέχρις

στιγμήςυπόψη μας τα δύο φύλλαπου διασώθηκανκαι στη συνέχειαστην

εφημ. «Η Κατασκήνωσίς μαρ). Με πρωτοβουλία του τότε νομάρχη

Φθιώτιδας, Φωκίωνος Μπίτσιου, εκδόθηκε η εφημερίδα (Αριθ. Φύλλου

Ι, Απρίλιος 1970 και Αριθ. Φύλλου 2, Μάιος 1970), αλλά δε γνωρίζουμε

πόσα Φύλλα κυκλοΦόρησαν. Σε εωαγωγικό κείμενο του 10υ Φύλλου,

μεταξύ άλλων, διαβάζουμε τα εξής: «Με όλως ιδιαιτέραν ικανοποίησιν οι

καθηγηταί της Φθιώτιδος επληροφορήθησαν την απόφασιν του Νομάρ

χου κ. Φωκίωνος Μπίτσιου να συμβάλη αποφασιστικώς εις την έκδοσιν

εφημερίδος μαθητών.» Μεταξύ των στόχων της Συντακτική Επιτροπής

ήταν η εφημερίδα «να εξελιχθή εις εν αξιολογώτερον έντυπον σε σχήμα

περιοδικού». Τα περιεχόμενα της εφημερίδας βρίθουν από ιδεαλιστικές

και εθνικιστικές κορώνες περί «ελληνοχριστιανικών και εθνικών ιδεω

δών,)113) και «Εθνικής Ανατάσεωρ), και άλλα περί «χάους» της πολιτικής

ζωής του τόπου, επί κυβερνήσεων πριν από την «Εθνοσωτήριον Επανά

στασιν της 21 Απριλίου 1967).), περί «αποσυνθέσεως της γενεάς, εφ' ης

μετ' ολίγον θα εστηρίζετο η αυριανή Ελλάρ) κ.ο.κ. Είναι πασιφανές ότι

η εφημερίδα απέβλεπε στην ιδεολογική προπαγάνδα των εΦήβων μαθη

τών στα «ιδανικά» που έχει κάθε φασιστική δικτατορία. Στην εφημερίδα

72. Βλ. Δημ. θ. Νάτσιος. "Λαμιώτικα Μαθητικά Περιοδικά (/933·1965)•. 1OCρ .
.,ΦΟιωτική Σκέψψ. τεύχ. ]/1978

73. Αnωστε το κεντρικό σύνθημα της δικτατορ(ας των συνταγματαρχών ί]ταν, όπως είναι

γνωστό: «Ελλάς Ελλήνων Χριστιανών".
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δημοσιεύονταν και κείμενα μαθητών από διάφορα Γυμνάσια της Λαμίας

και του νομού Φθιώτιδας, με διάφορα λογοτεχνικά (ποιήματα, ευθυμο

γραφήματα κ.ά.) και εγκυκλοπαιδικού ενδιαΦέροντος θέματα. Ορισμένοι

καθηγητές δημοσίευαν κείμενα με θέματα που αφορούν τα εξωσχολικά

βιβλία, τα έργα τέχνης, επίκαιρα εmστημoνικά εmτεύγματα κ.λπ.

Η εφημ. «Η Κατασκήνωσίς μας» (Αριθ. Φύλλου 2, Αύγουστος 1969)
ήταν δεκαπενθήμερη, όπως αναγράφεται στον υπότιτλο, αν και στο στο

20 φύλλο διαβάζουμε Αύγουστος 1969, σαν να επρόκειτο για μηνιαία

έκδοση. Συνολικά κυκλοΦόρησαν 4-5 Φύλλα κατά τις κατασκηνωτικές

περιόδους Ι 969 και 1970(7..).
Η ύλη και η έκδοση ήταν αρκετά προσεγμένη, με αξιόλογα λογοτεχνι

κά και δημοσιογραφικά κείμενα, κατάλληλα για παιδιά, εκπαιδευτικών

Κοινοταρχών της Κατασκήνωσης και με θέματα κυρίως από την κατα

σκηνωτική ζωή, αν εξαιρέσουμε τα «επιβεβλημένα» λιβανίσματα και τις

εθνικο-θρησκευτικές κορώνες του αρχηγού, «κατά την εορτήν επί τη

λήξει της Α' Κατασ)κής Περιόδου». όπου παρευρίσκονταν ο Νομάρχης

Ισ. Σιδηρόπουλος, ο Εmθεωρητής Βασίλειος Παπαστεφάνου Κ.ά. εκπρό

σωποι «της (δήθεν) Εθνοσωτηρίου Επαναστάσεως της 21ης Απριλίου

1%7, [... ]

Στην πε@ίοδο 1974-2008

Κατά την περίοδο αυτή η παραγωγή μαθητικού τύπου στη Φθιώτιδα

ήταν αρκετά μεγάλη, αν και δεν έχουμε ακόμη βρει, αν όχι όλα, τουλάχι

στον τα περισσότερα έντυπα. Μετά την μεταπολίτευση πνέει στη χώρα

μας ένας δημοκρατικός άνεμος, έστω ο άνεμος αυτής της ελλιπούς, ταξι

κής, άδικης και εκμεταλλευτικής για τους πολλούς αστικής δημοκρατίας

μας. Κατά την πρώτη δεκαετία πολλοί προοδευτικοί εκπαιδευτικοί μ'

ενθουσιασμό και εργατικότητα αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες και στον

τομέα του μαθητικού τύπου. Παράλληλα, πραγματοποιούνται έρευνες,

μελi:τες, συνέδρια και σχετικές εκδόσεις. Με την πάροδο του χρόνου

παρατηρείται μια Φθίνουσα εκδοτική πορεία (75).

74. Την πληροφορία μου έδωσε ο συνταξ. δάσκαλος και λογοτέχνης κ. Δημ. Κολοκύθας, ο

οποίος ήταν Εmμελητής Συντάξεως, ενώ Διευθυντής - Υπεύθυνος ήταν ο συνταξ. δάσκαλος και

Αρχηγός της ενλόγω Κατασκήνωσης κ. θεόδωρος Ηλ. Αργυρόπουλος. Τη Συντακτική Επιτρο

πή απάρτιζαν οι δάσκαλοι, επ[σης: κ. Κων. Παπαδημητρίσυ, Διαχειριστής, κ. Δημ. Κουβέλης,

Βοηθός Διαχειρι.στού, κ. Ηλίας ΖαΥΥανάς, Αποθηκάριος, κ. Θεόδ. Ζαρκάδας, Κοινοτάρχης, κ.

lωάν. Μυλωνάς, Κοινοτάρχης και κ. Ευθ. Ζελιαναίος. Κοινοτάρχης.

75. Για τη θεματολογία και ιδεολογία των εντίιπων αυτής της περιόδου θα αναΦερθώ αeγό

τερα (ή κάποιος άλλος ερευνητής), όταν συγκεντρωΟούν περισσότερα έντυπα. αφού, όπως προ

ανέφερα, δεν έχουμε ακόμη επαρκή στοιχεία.
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Συμπε@άσματα:

Η παραγωγή και κυκλοφορία μαθητικού τύπου στη Λαμία και στη

Φθιώτιδα συνεχίστηκε μεταπολεμικά, μέχρι τη δεκαετία του 1990, οπότε
άρχισε σταδιακά μια Φθίνουσα πορεία. Τη δεκαετία του 1980, είχαμε μια

άνθηση του είδους (με 33 μαθητικά έντυπα), τη δεκαετία του 1990 με 12
έντυπα, την τρέχουσα οκταετία της δεκαετίας του 2000 με 2 έντυπα, ενώ

το έτος 2007 έχω υπόψη μου την έκδοση μόνο 4 εντύπων: της εφημερίδας

«Η γραΦίδα του Λυκείου Μακρακώμης, τη συνέχιση του περιοδικού του

Γυμνασίου - Λυκείου Κ. Τιθορέας «Μαθητική Ηχώ»), της εφημερίδας

«Παιδικός Τύπορ) του 20υ Δημ. Σχολείου Λαμίας, του περ. «Σχολική

Πένα» του Ι90υ Δημ. Σχολείου Λαμίας και το έτος 2008 3 εντύπων: της

εφημερίδας «Η Φωνή της Ε'» του 60υ Δημ. Σχολείου Λαμίας, η συνέχιση

του ΠΕρ. «Μαθητική Ηχώ) των Μαθητικών Κοινοτήτων Γυμνασίου 
Λυκείου Κάτω Τιθορέας και η συνέχιση της έκδοσης του περ. «Σχολική

Πένα» του 190υ Δημ. Σχολείου Λαμίας. Βέβαια, τα στοιχεία που παρέχω

είναι ενδεικτικά και ελλιπή, αφού η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη. Οι

αιτίες της Φθίνουσας πορείας είναι διάφορες. Ενδεικτικά αναΦέρω τις

εξής:

α. Η παλιότερη παιδαγωγική αντίληψη των εκπαιδευτικών - όσον

αφορά την έκδοση μαθητικού τύπου - έχει τα τελευταία 15-20 χρόνια

αμβλυνθεί.

β. Η πρόσθετη απασχόληση αρκετών εκπαιδευτικών για την κάλυψη

των επιβαρυμένων βιοποριστικών αναγκών τους ή η ένταξη ορισμένων

από αυτούς στο κλίμα μιας νεωτεριστικής μικροαστικής ιδεολογίας, όπου

η υπερκατανάλωση αγαθών οδηγεί στη δεύτερη «επαγγελματική)) απα

σχόληση (για την κάλυψη δανείων και πιστωτικών καρτών), τους στερεί

αναμφίβολα τη διάθεση και το χρόνο για τέτοιου είδους δραστηριότητες.

γ. Η εmβάρυνση της διδακτέας ύλης και των υπηρεσιακών απαιτήσε

ων των εκπαιδευτικών από μέρους της πολιτείας, χωρίς αυτό να σημαίνει

κατ' ανάγκη βελτίωση του εκπαιδευτικού συστήματος και της ποιότητας

της παρεχόμενης εκπαίδευσης, δημιουργούν δυσμενείς συνθήκες για

τέτοιου είδους πρωτοβουλίες και δραστηριότητες.

δ. Η γενικότερη πολιτική και κοινωνική απαξίωση του εκπαιδευτικού,

του σχολείου και του πολιτισμού, αποθαρρύνουν την πλειοψηΦία των

εκπαιδευτικών, που θα επιθυμούσαν να δραστηριοποιηθούν σε πρόσθε

τες από το καθαυτό διδακτικό έργο τους σχολικές δραστηριότητες, οι

οποίες δε θα αξιολογηθούν θετικά (ή θα περάσουν απαρατήρητες, αν δεν

απαξιωθούν κιόλας) από τους Διευθυντές των σχολείων, από τους Σχο

λικούς Συμβούλους, από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, τη Διεύθυνση

Σπουδών του Υπουργείου Παιδείας κ.ο.κ.

ε. Η μη επιβράβευση - ηθικά και οικονομικά - των δραστήριων εκπαι

δευτικών από την πολιτεία, η έλλειψη δηλαδή ενός δίκαιου και αξιοκρα-
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ΙΡΗΑΛΛΙΙ

Το ;πριοδιχό "Χρυσαλλίς" - Λαμία, 1913

ΙΗιιε_IΗIΙ .ιιιιιι,.,. ι ''' 118Ι ιιrιuιuι............., .

τικού αξιολογικού συστήματος. το οποίο θα λειτουργούσε ούτως ή άλλως

ως κίνητρο και θα απέδινε περισσότερους καρπούς, απ' αυτούς που μόνο

η αυτοσυνείδηση, η εργατικότητα, ο «πατριωτισμός» ορισμένων πρωτο

πόρων εκπαιδευτικών σε όλες τις εποχές αποδίνει. Πιο συγκεκριμένα, η

εκπαιδευτική, η παιδαγωγική. η επιστημονική. η κοινωνική συνείδηση

(και η κοινωνική ηθική) είναι οι αξfες που εμπνέουν και οι κινητήριες

δυνάμεις που ωθούν κάθε εκπαιδευτικό στη δηΜWυργία του εκπαιδευτι

κού και πνευματικού πρσίόντος, που παράγει όχι μόνο στην αίθουσα

διδασκαλίας, αλλά και στο στενότερο ή ευρύτερο κοινωνικό χώρο, σε

ατομικό ή συλλογικό επίπεδο (εκπαιδευτικό, πολιτιστικό. κοινωνικό,

πολιτικό), που δε δικαιώνονται θεσμοθετημένα σε εκπαιδευτικό και κοι

νωνικό επίπεδο.

στ. Ο έντυπος Τύπος. ιδίως ο σχο-

λικός, με οποιαδήποτε μέθοδο και αν

παράγονταν και ο οποίος δημιουρ

γούνταν σε ερασιτεχνική βάση, ήταν

μια δραστηριότητα, η οποία προϋπέ

θετε πολύ χρόνο, αρκετό κόπο,

πολύπλοκες παιδαγωγικές ενέργειες

από μέρους των εκπαιδευτικών για

να επιτευχθεί: η συνεργασία των

μαθητών, ο συντονισμός της έκδο

σης από τεχνική άποψη για το επι

διωκόμενο αποτέλεσμα, η εύρεση

των απαιτούμενων υλικών, οι πρω

τοβουλίες: για τη συνεργασία με

τους γονείς των μαθητών. για την

εύρεση των απαραίτητων για την

έκδοση χρημάτων Κ.Ο.Κ. Όλα αυτά

αποτρέπουν τους περισσότερους

εκπαιδευτικούς σε τέτοιου είδους

πρωτoβoυλfες.(6)

76. Μια δlευ~ίνιoη: Η εισήγηση μου αυτή στο Δ' Συνέδριο Φθιωτικής Ιστορίας (Νοέμ.

2007), εξελιχθηκε και εμπλουτίστηκε και με αρκετά νέα ερευνητικά στοιχεία στη συνέχεια και

παρουσιάζεται εδώ, με την παρούσα μορΦή. Φιλοδοξώ να υπάρξει και περαιτέρω εξέλιξη, αν

και κάτι τέτοιο δεν είναι δυνατό προς το παρόν, λόγω πολλών τρεχουσών μου υποχρεώσεων και

λόγω των σύγχρονων εmστημονικών μου ενδιαφερόντων. που προσανατολίζονται σε άλλα αντι

κείμενα (θεατρική Αγωγή - Ιστορία του Ελληνικού Παιδικού Θεάτρου - Κριτική Παιδικού

θεάτρου).
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ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Ο Θανάσης Ν. Καραγιάννης είναι διδάκτωρ Εmστημών

τής Αγωγής/Παιδικής Λογοτεχνίας τού πανεπιστημίου Ιωαν

νίνων, πρώην Σχολικός Σύμβουλος Π.Ε .• Μελετητής/Ερευνη
τής/Κριτικός Θεάτρου για παιδιά (19σς-206ς αι.)

Από το 2008 επιμελείται μία σελίδα, σε τακτική βάση (κάθε

Παρασκευή), στην εΦ. «Ριζοσπάστης», με κριτική θεατρικών

παραστάσεων για παιδιά. Επίσης. από το 2009 επιμελείται

και παρουσιάζει τηλεοπτική εκπομπή, σε τακτική βάση (κάθε Τετάρτη.

ώρα 19.30'), στον «902», με τίτλο: «Θέατρο για παιδιd».

θναι συγγραΦέας 20 βιβλίων για τη διδασκαλία τής ελληνικής γλώσ

σας, τη βιβλΙΟΥραΦία, μελέτη και κριτική τής Παιδικής Λογοτεχνίας, την

Ιστορία τής Εκπαίδευσης κ.ά.

Περισσότερα εργσ-βιογραφικά του στοιχεία στο:

hnp: theatrodysseia.blogspot.com και για επικοινωνία

στο e-mail: rhkaragia@gmail.com
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Ερωτήσεις - απαντήσεις - απόψεις

επί των εισηγήσεων της 5ης Συνεδρίασης

Χρίστος Ταλάνης: Τελειώσαμε για απόψε, θα περάσουμε στις ερωτή

σεις και συζήτηση. Πριν από αυτό όμως, θα απευθύνει προς το Συνέδριο

μας έναν χαιρετισμό ο κ. Τσώνος Μιχάλης, πρσίστάμενος Διεύθυνσης

Πρωτοβάθμις Εκπαίδευσης Φθιώτιδας, επειδή δεν παρευρέθηκε στους

επίσημη έναρξη, λόγω ανειλημμένων υποχρεώσεων.

Μιχάλης Τσώνος: Κύριε Πρόεδρε, εκλεκτοί προσκεκλημένοι, κυρίες

και κύριοι σύνεδροι. Θέλω να συγχαρώ τους φορείς της οργάνωσης του

40υ Συνεδρίου Φθιωτικής Ιστορίας, και από τα βάθη της καρδιάς μου να

τους ευχαριστήσω για την πρόσκληση. Η ανά διετία περίπου επαναλαμr

βανόμενη πρωτοβουλία τους, αποκτά χαρακτηριστικά θεσμού για την

περιοχή και τους τιμά ιδιαίτερα. Εμείς οι Φθιώτες, με την μακραίωνη,

αδιάλειπτη και πάντα ενεργό συμμετοχή μας στο ιστορικό γίγνεσθαι,

οΦείλουμε να γνωρίσουμε και να κάνουμε κτήμα μας την ιστορία μας.

Μόνο με τον τρόπο αυτόν θα μπορέσουμε να διακρίνουμε μέσα στην

ιστορική πορεία, την δική μας ταυτότητα στο παρόν, την δική μας οικο

νομική, κοινωνική, πολιτική και πολιτισμική θέση. Μόνο έτσι θα μπορέ*

σουμε να κάνουμε ελεύθερα τις επιλογές μας, για να σχεδιάσουμε και να

οικοδομήσουμε το μέλλον μας. Ευχαριστώ πολύ.

Χρίστος Ταλάνης: Συνεχίζουμε με ερωτήσεις επί των εισηγήσεων της

6ης συνεδρίας και απαντήσεις από τους ενδιαφερομένουςΩ κ. Κυριακό

Μυλος έχει τον λόγο.

Κωνσταντίνος Κυριακόπουλος: Για τον κ. Μακρή, ήταν πάρα Μλύ

ωραία η ανακοίνωσή του. Ήθελα εδώ να τονίσω ένα γεγονός, το οποίο

ακόμα και οι νομικοί το αγνοούν. Μου έδωσε προηγουμένως το βιβλίο το

οποίο έχει εκδώσει για τον Σταυρό, και αναΦέρεται στο κτήμα του Μπεκί

Όταν προέκυψε ένα θέμα καθορισμού των ορίων, υπέβαλαν αυτοί

ένα οθωμανικό τάπισν, της Εγείρας, δηλαδή 1780. Σύμφωνα λοιπόν με το

νομικό καθεστώς το οποίο ίσχυε στην οθωμανική αυτοκρατορία, όλα τα

επί της γης υπάρχοντα ανήκαν στον Σουλτάνο, σαν αντιπρόσωπο του

Θεού στη γη. Όταν λοιπόν ένας σουλτάνος πέθαινε, ή όταν πέθαινε ο

ιδιοκτήτης, έπρεπε να προκύψει ένα νέο ταπί, του καινούργιου σoυλτά~

νου. Από αυτό το γεγονός προκύπτει ότι οι ιδιοκτήτες δεν είχαν άλλο,

άρα, δεν είχε επιβεβαιωθεί η επικυριαρχία στη Μπεκή, διότι το 1780 ήταν
άλλος σουλτάνος, το 1792 ήταν ο Σελίμ και το 1809 ήταν ο Μαχμούτ.

Επομένως, πρέπει τουλάχιστον στο θέμα αυτών των τσιΦλικιών, να

βεβαιώνουν τα δικαστήρια εάν και κατά πόσον υπάρχουν όλα τα ταπιά

Χαρακτηριστικά μπορεί να βρει κανείς στο κτητορικό της μονής της

Αγ. Λαύρας, όπου υπάρχουν αυτά τα ταmά. Ευχαριστώ πολύ.
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ΧρΙστο; Γαλάνης: Ο κ. Μπράνης έχει τον λόγο.

Δημήτρης Μπράνης: Ερώτημα προς την χα Λάζου, διπλό ερώτημα.

Από την έρευνα που έκανε, τι διαπίστωσε; Η πολιτική δικαιοσύνη της

δεκαετίας του 1940, έκανε απονομή δικαίου, ή δίκαζε αδίκως; Και δεύ·

τερον, θεωρείτε ότι τα ψηΦίσματα. βάσει των οποίων δίκαζε, ήταν άδικα,

ή έφταιγαν οι ψευδομάρτυρες;

Και ένα ερώτημα προς τον κ. Λέλη. Αν ξέρει να μας πει αν οι ίδιοι

αγωνιστές, αυτοί οι άρπαγες, ή άλλοι αγωνιστές, έκαναν τέτοιες πράξεις

πλιάτσικου και σε άλλα μέρη της Ελλάδος. Γιατί τις έκαναν: Πείναγαν,

δεν είχαν να Φάνε; Γιατί κάνανε πλιάτσικο:

Και αν ξέρει, θέλω να μου πει, πότε συντάχτηκε αυτός ο κώδικας που

είδαμ.ε στην οθόνη και από ποιους; Ευχαριστώ.

Χρίστος Γαλάνης: Ο κ. Πανταζής, για να τελειώσουμε με τις ερωτή

σεις και τοποθετήσεις και στη συνέχεια να δοθούν οι απαντήσεις.

Παναγιώτης Πανταζής: Θα μιλήσω γι' αυτά τα ο:ποία είπε η κα

Λάζου. Βέβαια θα μιλήσω κι εγώ ελεύθερα, όπως μίλησε και αυτή ελεύ

θερα.

ΤΟ ΚΚΕ επεδίωκε την βίαιη μεταβολή του ισχύοντος :πολιτεύματος.

με την εγκαθίδρυση της δικτατορίας του προλεταριάτου και κατ' επέ

κταση του σταλινισμου. δεδομένου ότι την εποχή εκείνη στην Σοβιετική

Ένωση υπήρχε ο σταλινισμός και όλη η ηγεσία του ΚΚΕ ήταν διορισμέ

νη από την Γ Διεθνή. Τούτο, σύμφωνα με τον νόμο. α:ποτελεί το κακούρ

γημα της εσχάτης προδοσίας. και τιμωρείται με θάνατο. Ο νόμος είναι το

άρ. 123. παρ. 2. του :ποινικού νόμου.

Επίσης, το ΚΚΕ επεδίωκε την απόσπαση της Μακεδονίας, για την

ίδρυση ανεξαρτήτου μακεδονικού κράτους. το ο:ποίο θα εντάσσονταν

στην Βαλκανική Κομμουνιστική Ομοσ:πονδία, η οποία θα ετίθετο υπό την

διοίκηση της Σοβιετικής Ένωσης. Αργότερα βέβαια. αυτό το κράτος

επρόκειτο να ενσωματωθεί στην Γιουγκοσλαβία.

Προηγήθηκε η αναγνώριση της ελληνικής μακεδονικής μειονότητας.

Ακόμα, αναγνώρισε και θρακική μειονότητα και αγωνιζόταν με φανατι

σμό για την παραχώρηση της Θράκης στην Βουλγαρία. Αυτά είναι αναμ

φισβήτητα ιστορικά δεδομένα. Τα ανωτέρω συνιστούν το κακούργημα

της προδοσίας, σύμφωνα με το νόμο τιμωρείται με θάνατο. Ο νόμος είναι

άρ. 123, παρ. 4 του ποινικού νόμου και άρ. 138 παρ. Ι του ποινικού κώδι

κα.

Η επίθεση των ανταρτών κατά του Λιτοχώρου, έγινε στις 30/511946.
Το Γ' ψήφισμα. με βάση το οποίο συγκροτήθηκαν τα έκτακτα τοmκά

στρατοδικεία. ψηΦίστηκε στις 18/6/1946, ήτοι μετά την επίθεση εναντίον

του Λιτοχώρου. Εκλογές έγιναν στις 3115/1946, όλοι οι νόμοι συνεπώς

ψηΦίστηκαν μετά την επίθεση κατά του Λιτοχώρου.

Οι νόμοι ψηΦίστηκαν από την νόμιμη κυβέρνηση. η ο:ποία προέκυψε
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από τις εκλογές του 1946, στις οποίες δεν συμμετείχε το ΚΚΕ.

Συμφων(α ή ένωση με άλλους, για διάπραξη των προηγουμένων

κακουργημάτων, συνιστούν κατά τον νόμο το έγκλημα της συμμορίας

και ο νόμος είναι άρ. 57 ποινικού νόμου και άρ., 187 παρ. 1 του ποινικού

κώδικα.

Αρα, ο λεγόμενος Δημοκρατικός Στρατός, τον οποίο μας ανέφερε η

κα Λάζου, δεν ήταν στρατός, αλλά συμμορία, σύμφωνα με τον νόμο, ο

νόμος το λέει. Εξ άλλου, δεν ήταν και δημοκρατικός. Γιατί δεν επεδίω

κε ...
Παρεμβάσεις εκτός μικροΦώνου

Χρίστος Γαλάνης: Συγνώμη, ...
Παναγιώτης Πανταζής: ... Σ' αυτά που είπε η κα Λάζου. Αν έχω το

δικαίωμα να μιλήσω, έχει καλώς, ειδ' άλλως, κατεβαίνω.

Παρεμβάσεις εκτός μικροΦώνου

Ομιλητής: Μιλώ ως κομμουνιστής και αΦήνω τον κύριο να πει ελεύ

θερα τις ιδέες του, για να αποδείξουμε στην πράξη ... Αν ο κύριος προ

καλεί ...
Χρίστος Γαλάνης: Συγνώμη λίγο, συγνώμη λίγο, κυρία μου. Ο κ.

Πανταζής έθεσε ορισμένα ερωτήματα. Νομίζω ...
Παναγιώτης Πανταζής: Εγώ περιμένω την απόφαση. Αν το Προε

δρείο πει ότι δεν πρέπει να μιλήσω, θα κατέβω κάτω.

Χρίστος Γαλάνης: Κύριε Πανταζή, να θέσετε συγκεκριμένες ερωτή

σεις, μία, δύο ... μία ερώτηση και να τελειώσετε.

Παναγιώτης Πανταζής: Από τον λεγόμενο Δημοκρατικό Στρατό, ο

Εύηνος είχε τις ακόλουθες απώλειες. Αξιωματικοί ...
Παρεμβάσεις εκτός μικροΦώνου

Χρίστος Γαλάνης: Μην κάνετε διάλογο, ένα λεπτό, να τελειώσει το

ερώτημά του.

Παρεμβάσεις εκτός μικροΦώνου

Χρίστος Γαλάνης: Συγνώμη κύριέ μου ...

Αλλayti κασέτας α.:7ό Κl2Β ρε Κ/3Α - Μικρό κενό

Ταυτόχρονες συγκεχυμένες συζητήσεις

Αυτό κύριε Πανταζή .... Ό,τι θέλετε μπορείτε να το συζητήσετε κατ'

ιδ(αν και επί προσωπικού. Εδώ ... Συγγνώμη, κύριέ μου μη μιλάτε. Το

συνέδριο συνεχίζεται και ο στόχος της οργανωτικής επιτροπής και του

συνεδρίου είναι να ακούγονται ελεύθερα όλες οι απόψεις, ως εισηγήσεις,

και βέβαια να γίνεται και διάλογος μέσα στο κλίμα του συνεδρίου. Συγ

γνώμην! Ο κύριος ήταν εισηγητής χτες ...
Αυτά είναι γνωστά. Συγγνώμην. Δεν αναλύουμε το θέμα έτσι. Πρέπει
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να είναι απάντηση ως εισήγηση σε άλλο συνέδριο, εΦόσον υπάρχουν

τέτοιες θέσεις και η κάθε πλευρά μπορεί στο συνέδριο να Φέρει τις ειση

γήσεις της και να τις παρουσιάσει και ο ιστορικός του μέλλοντος θα βρει

την αλήθεια. Νομίζω ότι οι ερωτήσεις που ετέθησαν από τους δύο ομιλη

τές θα μπορέσουν να απαντηθούν χωρίς να γίνει άλλος διάλογος. Μην

απαντάτε κυρ(α μου. Δεν διέκοψα την χα Λάζου. Η χα Λάζου θα απα

ντήσει στην ώρα της και όταν ομιλούσε δεν τη διακόψαμε, απλά έληξε ο

χρόνος της. Ήταν περισσότερα αυτά που είχε γραμμένα. Θα είναι γραμ

μένα στα πρακτικά όλα όσα έχει. Λοιπόν, θα αλλάξουμε το κλίμα πριν τις

απαντήσεις με την κα Καμηλάκη που είναι ερωτούσα. Θέλει να κάνει

κάποια ερώτηση.

κ. Πολυμέρου - Καμηλάκη: Δυστυχώς, λυπάμαι για το κλίμα που

δημιουργήθηκε, και νομίζω ότι χρειάζεται να σεβόμαστε όλοι τους δημο

κρατικούς θεσμούς και το διάλογο. Αυτό φαίνεται ότι ακόμα δεν έχει

καταΦέρει να το εμπεδώσει η ελληνική κοινωνία και δεν μπορεί να συζη

τήσει ακόμα για θέματα που έχουν σχέση με τον εμφύλιο. Αυτό βλέπω

και λυπάμαι. Δεν είναι όμως αυτή η ερώτηση που ήθελα να κάνω. Στον

κ. Μακρή ήθελα να πω ότι πραγματικά τα στοιχεία που μπορεί να εκμαι

εύσει κανείς από αυτό το πολύ σημαντικό έγγραφο που Φέρνει στην

δημοσιότητα είναι πολύ σημαντικά. Επειδή αναΦέρθηκε σε πολλούς

όρους, είναι πολύ εύκολο να βρει ερμηνείες ο' αυτούς τους όρους. Μόνο

για ένα όρο που αναΦέρατε, για παράδειγμα, τον πλούχο, είναι το άρο

τρο. Ο πλούχος, τα πλούχια, σε όλο το βόρειο χώρο είναι γνωστά και χρη

σιμοποιούνται για το σιδερένιο άροτρο, σε πολλές περιοχές μάλιστα το

λένε Γερμανό, γιατί ε(ναι γερμανικής πατέντας, ε(ναι ο Γερμανός, είναι

αυτά πού παρήγοντο στο εργοστάσιο του Σταματόπουλου και μετά

Γκλαβάνη στο Βόλο, είναι γερμανικής πατέντας και επειδή στα γερμανι

κά ό όρος είναι der pfluck, το άροτρο, δεν μπορούσε αυτό να μεταφερθε(

στα ελληνικά, der pfluck, είναι και λίγο δύσκολο, το λέγαν ο πλούχος και

πλούχια. Και έτσι αναΦέρεται σε πολλές περιοχές ως ονομασ(α του αρό

τρου, η εξέλιξη δηλαδή του γνωστού μας σιδερένιου αρότρου.

Οσον αφορά τον κ. Λέλη, πράγματι τα στοιχεία αυτά είναι ενδιαφέ

ροντα αλλά θα ήθελα να ρωτήσω, πότε έχει, πραγματικά, νομίζω ότι και

κάποιος άλλος ρώτησε, πότε έχει συνταχθεί αυτό το κείμενο και εάν αυτή

η διαμαρτυρία, αν ε(ναι πράγματι διαμαρτυρCα, είναι μία καταγραΦή της

συμμετοχής των χωριών αυτών στον αγώνα, γιατί φαντάζομαι ότι και οι

ντόπιοι θα πρέπει να έδωσαν κάποια πράγματα, υλικά αγαθά σ' αυτούς

που πολεμούσαν. Ξέρουμε ότι τα μοναστήρια για παράδειγμα διέθεταν

όλη τους την περιουσία όσον αφορά τα τρόφιμα για τη συμμετοχή στον

αγώνα. Αυτές οι αναφορές είναι πράγματι διαμαρτυρίες για πλιάτσικο;

Είναι πραγματικά πλιάτσικο ή ζητούν αποζημίωση από το κράτος όπως

έγινε και με τους αγωνιστές που ζήτησαν αξιώματα, ζήτησαν θέσεις στο
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δημόσιο με διάφορες εm.σΤOλές. Γιατί είναι θέματα σοβαρά τα οποία δεν

πρέπει να Φέρνουμε στην επιΦάνεια μόνο και μόνο για να Φέρουμε το

έγγραΦο. Πρέπει να προσέχουμε λίγο' είναι πλιάτσικο; Ρωτώ. Μπορεί να

είναι πλιάτσικο, αλλά μπορεί να είναι η συμμετοχή των χωριών αυτών

στον αγώνα και να ζητούν αποζημίωση, υπό τύπον αποζημίωσης.

Ηλία; Σπυρόπουλο;: ΚΙ εγώ ήθελα να εκφράσω τη λύπη μου για το

επεισόδιο που δημιουργήθηκε και θέλω να πω, ας αΦήσουμε την ιστορία

να κρίνει. Η ιστορία ξέρει να κρίνει και ξέρει να αξιολογήσει τα γεγονό·

τα, πώς έγιναν και πότε έγιναν. Κι εγώ στον κ. Λέλη θέλω να ρωτήσω

κάτι. Οι αγωνιστές αυτοί που κάναν το πλιάτσικο, κι εγώ δέχομαι ότι

έγινε πλιάτσικο, πηγαιναν επί τούτου να κάνουν πλιάτσικο στο χωριό ή

πηγαιναν να πάρουν απαραίτητα εΦόδια τροφοδοσίας που χρειάζονταν

για τον αγώνα και... το παράκαναν κατά κάποιον τρόπο. Ευχαριστώ, δεν

θέλω τίποτε άλλο.

Γεώργιο; Λέλη;: Η απογραΦή αυτή έγινε από τον Οκτώβριο του 1828
μέχρι τον Οκτώβριο του 1829. Πρώτον. Δεύτερον, μάλλον υπήρχε κάποια

διαμαρτυρία από τους κατοίκους των χωριών αυτών και πιστεύω προ

σωπικά το εξής Μετά την τελευταία μάχη που έγινε στο Υψηλάντι της

Βοιωτίας, υπογράφηκε ανακωχή μεταξύ Ελλήνων και Τούρκων (την έχω

αυτή). Τα σύνορα τότε του νέου κράτους, ας το πούμε έτσι, ήταν Γοργο

πόταμος, Δυο Βουνά, Καστριώτισσα και πήγαινε από κει και πέρα. Πιθα

νόν, οι αγωνιστές που Φύγαν από κει πέρα να φτάσανε προς τα δω. Και

κάποια ερώτηση που έγινε προηγουμένως. Έχω ερευνήσει και τα αρχεία.

Αυτά είναι από το Υπουργείο Εξωτερικών. Δεν βρήκα αίτηση ενός

κατοίκου. Βρίσκω μόνο διαμαρτυρία κατοίκων, διότι δεν υπήρχε μόνιμη

δημογεροντία και η δημογεροντία τότε δεν έβγαινε προς τα έξω. Και λέει:

Παρακαλούμε, πώς να Φανούμε κατώτεροι τούτων και να έχουμε το

κεντρικόν τούτο σύστημα μακράν της πατρίδος μας. Κάποια αίτηση δεν

βρήκα στα αρχεία των αγωνιστών του 1821 και στην Εθνική Βιβλιοθήκη

και στα Γενικά Αρχεία του Κράτους που έχω περάσει και δυο και τρεις

Φορές, δεν βρίσκω. Όμως βρίσκουμε αγωνιστές του '21 που μετά έγιναν

ληστοσυμμορίτες. Και να αποστρατεύτηκαν, έγιναν ληστοσυμμορίτες.

Αλλά κατά τη διάρκεια του αγώνα το μόνο που βρίσκω, βρίσκω αυτή την

περίπrωση. Και η απογραφή αυτή έγινε και υπογράφεται από τη δημογε

ροντία του Ζητουνίου, Ζαχαράκης Ιωάwης και Παπαλεξίου, 22 Οκτω

βρίου 1829, δεν αναΦέρει όμως τόπο που έγινε. Την ίδια ημέρα ο Μετα

ξάς τότε της Ανατολικής Ελλάδος διόρισε και τη μόνιμη δημογεροντία

της επαρχίας Ζητουνίου.

Χρίστο; Γαλάνη;: Ευχαριστούμε τον κ. Λέλη. Ο κ. Μακρής ως μέλος

της οργανωτικής επιτροπής έχει το λόγο και στη συνέχεια θα συνεχίζου

με με τις απαντήσεις.
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Ιωάντ/ς Μακρήι;: Ύστερα από μια σύντομη, διαβούλευση μεταξύ

μελών της οργανωτικής επιτροπής που βρισκόμαστε εδώ, γιατί δεν βρί

σκονται όλα τα μέλη εδώ, ήθελα να πω ότι το συνέδριο είναι ανοιχτό σε

όλες τις απόψεις, μέσω εισηγήσεων και μέσω τοποθετήσεων ή ερωτήσεων

κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του συνεδρΙΟυ. Εκείνο που παρακαλούμε

μόνο είναι. οι ερωτώντες να μην κάνουν μια δεύτερη εισήγηση. Γιατί τότε

τα πράγματα εκτρέπονται. Παρακαλώ όποιον έχει αντίρρηση, αντίθετη

γνώμη, αντίθετη άποψη για το θέμα που ανέπτυξε οποιοσδήποτε εισηγη

τής μπορεί να δηλώσει εισήγηση επί του ίδιου ή παραμφερούς θέματος

στο επόμενο συνέδριο. Στη συνέχεια αφού πήρα το λόγο να πω δύο λόγια

για κάτι ειπώθηκε για την εισήγησή μου. Ευχαριστώ την χα Πολυμέρου

Καμηλάκη και για την πληροφορία αυτή και για άλλες πληροφορίες που

πιθανόν θα μας δώσει. 'Ενας ερευνητής ο οποίος κατοικεί μόνιμα στη

Λαμία συναντά μεγάλες δυσκολίες, όταν πρέπει να ψάχνει στην Αθήνα,

όπως έψαξα κι εγώ στην Αθήνα να βρω κάποια στοιχεία. ΚΙ αυτό το

ταπίον ή χοτζέτιον, στην Αθήνα το βρήκα. Δεν είναι εύκολο να κατε

βαίνεις, να διανυκτερεύεις στην Αθήνα και να ψάχνεις, και να μη σου

δίνουν και την άδεια για φωτοτυπίες και πολλά άλλα ακόμη. Αυτό δεν

είναι δικαιολογία, είναι μια πραγματικότητα. Την πληροφορία επίσης,

ευχαριστώ, :που έδωσε ο κ. Κυριακόπουλος, δεν την είχα υπόψη μου σχε

τικά με την αλλαγή του ιδιοκτησιακού καθεστώτος, όταν άλλαζε ο Σουλ

τάνος. Γεγονός είναι ότι εγώ βρήκα αυτό το ταπίον, είναι από το 1780 -δε

θυμάμαι ακριβώς- ήταν ισχυρό όταν έγιναν οι μεταβιβάσεις των τσιΦλι

κιών. Το αποδέχτηκε και η Ελληνική πολιτεία γιατί ο Κεμπρέκος κατέ

φυγε στη μικτή επιτροπή. Μια πρόταση: Τα Γενικά Αρχεία του Κράτους

πρέπει να διευκολύνουν τους ερευνητές της επαρχίας Π.χ. με το να χορη

γήσουν τα έγγραφα των αρχείων τους στα κατά τόπου αρχεία σε μικρο

Φιλμ. Ευχαριστώ πολύ.

nnuo;: Κουνο\ικλαι;::Απευθύνωτο ερώτημά μου προς τον κ. Νάτσιο.

Κύριε Νάτσιε, θα ήθελα να σας ρωτήσω, αν γνωρίζετε μέσα σ' αυτά τα

150 χρόνια Φθιωτικού τύπου τί συνέβαινε στην επαρχία Λοκρίδος. Εκδί

δονταν εφημερίδες εκεί και πότε; Ευχαριστώ.

XUiflo;: Γαλάνηι;:: Συγγνώμη λίγο. Μην απαντάτε κύριε Νάτσιο.

Ο κ. Κυριακόπουλος, μια μικρή παρέμβαση που θέλει και στη συνέ

χεια η κα Λάζου να απαντήσει στις ερωτήσεις που της ετέθησαν, εν

συντομία, και μετά ο κ. Νάτσιος.

Κωνσταντίνος: Κυuιακόπουλοι;:: ΤΟ έγγραφο αυτό το οποίο έχει

συνταχτεί τον Οκτώβριο του 1829 ήταν ένα από τα λίγα έγγραφα τα

οποία είχαν συντάξει και είχαν υποβάλει στον Καποδίστρια οι κάτοικοι

των περιοχών περί το Ζητούνιο και στην περιοχή των Σαλώνων όπου τα

στρατεύματα υπό τον Υψηλάντη, όταν εστασίασαν τον Ιούνιο του 1829
δεν είχαν τροΦές και κατέφευγαν στους κατοίκους. Δεν είναι το μόνο
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έγγραΦο αυτό, υπάρχουν και άλλα έγγραφα τέτοια και ήταν σύνηθες

φαινόμενο στην Επανάσταση, επειδή δεν ετρέφοντο, το κράτος δεν είχε

να τους πληρώσει και οι άτακτοι, γιατί ήσαν άτακτα τα στρατεύματα,

πήγαιναν στα χωριά. Και στη μεν Πελοπόννησο ήταν συνηθισμένο φαι

νόμενο, αλλά στη Ρούμελη η οποία ήταν φτωχιά. δεν είχαν τίποτα, ήταν

φυσικό οι κάτοικοι να φεύγουν ως επί το πλείστον. Ειχαν τα πράγματά

τους στις αποκλείστρες ή στα βουνά στα οποία κατέφευγαν. Επομένως,

δεν είναι το μόνο έγγραφο, υπάρχουν κι άλλα έγγραφα, διότι ήταν του

Ιωάννου Στράτου και κάποιου άλλου. οι οποίοι ήταν υπό τον Υψηλάντη.

Ευχαριστώ πολύ.

X~ίστoς Γαλάνης: Ευχαριστούμε. Η κα Λάζου έχει το λόγο.

Βασιλική Λάζου: Χαίρομαι που κι εγώ εmτέλους παίρνω το λόγο εδώ

πέρα. Να σας πω, στον πρώτο κύριο που έκανε την πρώτη ερώτηση, σχετι

κά με το πρόσχημα διώξεων ή απονομή δικαίου. Δεν είχα το χρόνο να το

στηρ(ξω περισσότερο με στοιχεία, θα το δείτε στη γραπτή μορΦή της ανα

κοίνωσης. Θεωρώ. και αυτή είναι η εmστημονική μου άπο,vη και όχι η

.πολιτική μου άποψη ότι ήταν πρόσχημα διώξεων η όλη νομοθεσία μετά την

απελευθέρωση και τα χρόνια που ακολούθησαν μέχρι και την μεταπολί

τευση. Ήταν πρόσχημα διώξεων κι αυτό αποδεικνύεται και από δύο επι

πλέον στοιχεία. Κατ' αρχήν οι Βρετανοί, που όλοι ξέρουμε τι ρόλο έπαιζαν

εκείνη την εποχή στα ελληνικά πράγματα, ότι χρηματοδοτούσαν την ελλη

νική κυβέρνηση και τον ελληνικό στρατό, οι ίδιοι λοιπόν οι Βρετανοί που

κάθε άλλο παρά Φίλοι των Κομμουνιστών και του ΚΚ ήταν τότε. m.έζoυν

την ελληνική κυβέρνηση να σταματήσει τις δικαστικές διώξεις.

Έχουμε πάρα πολλά έγγραφα από το βρετανικό υπουργείο Εξωτερι

κών. τα οποία αναΦέρονται στο ζήτημα και ζητούν από το Βρετανό πρέ

σβη να κάνει παραστάσεις στην ελληνική κυβέρνηση για να σταματήσουν

οι διώξεις μόνο των αριστερών. Γιατί ήταν σκανδαλώδης η μονομέρεια

που επιδεικνύονταν εναντίον των αριστερών. Και η Βρετανική κυβέρνη

ση φτάνει το Μάιο του 1948 να κάνει επίσημο διπλωματικό διάβημα για

τις εκτελέσεις. Αυτό είναι ένα στοιχείο και το άλλο στοιχείο είναι ότι μετά

το στρατιωτικό τέλος του εμφυλίου, το 195 Ι και το 52 και το 50 υπάρχει

κάποια νομοθεσία. ψηΦίζονται νόμοι που επιτρέπουν την αναθεώρηση

των αποΦάσεων των στρατοδικείων ακριβώς γιατί το ίδιο το κράτος θεω

ρεί ότι υπήρχαν αδικίες στις αποΦάσεις των στρατοδικείων. Και πραγμα

τικά, όσοι είχαν γλιτώσει μέχρι τότε τις εκτελέσεις αποφυλακίζονται σε

ένα πολύ μεγάλο ποσοστό. Υπάρχουν αριθμητικά στοιχεία γι' αυτές τις

αποφυλακίσεις.

Στον άλλο τον κ. Πανταζή ο οποίος έκανε την τοποθέτηση πριν. Κάθε

τοποθέτηση είναι σεβαστή, μόνο που εγώ δεν εκφράζω την προσωπική

μου γνώμη αυτή τη στιγμή. Ό,τι λέω στηρίζεται σε αρχεία, στηρίζεται σε

στοιχεία. Δεν είναι απλά μία άποψη. Εγώ δεν μπορώ να γίνω απολογή-

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:42:54 EEST - 54.226.8.97



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

τρια για το Κομμουνιστικό Κόμμα, και ούτε είμαι. Απαντάω σε ερωτή

σεις που αποκλειστικά έχουν να κάνουν με την εισήγησή μου. Δεν μπορώ

να απαντήσω για τη θέση του Κομμουνιστικού Κόμματος για το Μακε

δονικό, γιατί αφορά το 1924. Ούτε για τα μέτρα του Μεταξά εναντίον

των Κομμουνιστών γιατί πάλι δεν αποτελούν θέμα της εισήγησής μου. Η

εισήγησή μου είναι ακριβώς οι δικαστικές διώξεις μόνο των αριστερών

πολιτών, ή γενικά η α:rωνoμή της δικαιοσύνης μετά την απελευθέρωση.

Αν έχετε κάτι να πείτε το οποίο στηρίζεται επιστημονικά κάπου και

μπορείτε να φέρετε τεκμήρια γι' αυτό, ευχαρίστως να συζητήσουμε και

να σας απαντήσω. Δεν μπορώ όμως να απαντάω γενικά για το Κομμου

νιστικό Κόμμα, γιατί αυτή τη στιγμή ούτε εκπρόσωπος κανενός κόμματος

είμαι ούτε θέλω να γίνω. Απαντάω αποκλειστικά και μtλάω ως επιστή

μων, στηριζόμενη σε στοιχεία. Δε μtλάω γενικά και αόριστα. Και θα το

δείτε στη γραπτή μορφή της ανακοίνωσης: Υπάρχουν πλήρη στοιχεία. Αν

δεν σας πείθουν αυτό είναι άλλο θέμα. Φέρτε στοιχεία, που να πείθουν.

Επιστημονικά μπορούμε να κάνουμε οποιαδήποτε συζήτη<τ/. Τώρα γενι·

κή συζήτηση, πολιτική ή προπαγάνδας, δεν προτίθεμαι να κάνω. Γιατί

δεν είναι αυτός ο σκοπός του συνεδρίου. Και μtα διαμαρτυρία προς το

προεδρείο το οποίο δεν προστάτευσε τη συζήτηση, δεν είναι τρόπος

αυτός να γίνονται ερωτήσεις και διαμαρτυρίες από το κοινό και δεν είναι

ένδειξη σεβασμού απέναντι στους Oμtλητές, τους διοργανωτές του συνε

δρίου και σε όλους. Λυπάμαι γι' αυτό, εσείς έχετε την ευθύνη κι όχι αυτοί

που μίλησαν από κάτω. Λυπάμαι.

Χ@ίστος [αλάνης: Ευχαριστώ πολύ την κα Λάζου για τις παρατηρή

σεις. Έχω να πω το εξής: Ότι εγώ δεν παρότρυνα αυτούς που μίλησαν

από κάτω κατ' αυτόν τον τρόπο. Ούτε είχα τη δυνατότητα να διακόψω

τα μtκρόφωνα. Αλλωστε, οι διαμαρτυρίες ήταν έντονες και εκτός μtΚΡo·

φώνου. Η κα Καμηλάκη νομίζω έθεσε το θέμα πολύ σωστότερα, ότι δεν

είμαστε ακόμη σε επίπεδο να συζητήσουμε θέματα του εμφυλίου, ήρεμα,

όμορφα και δημοκρατικά. Νομίζω ότι η θέση η δικιά μου είναι, όπως και

ο κ. Μακρής είπε, ότι στο επόμενο συνέδριο μπορεί όποιος θέλει να κατα·

θέσει απόψεις από οποιαδήποτε περίοδο και για οποιαδήποτε ιστορική

κατάσταση έζησε η χώρα μας. Το συνέδριο είναι ανοιχτό για όλα. Και για

διάλογο, όταν θα προκύπτει, με τις ερωτήσεις-απαντήσεις.

Ο κ. Νάτσιος μtα απάντηση στον κ. Κουνούκλα. Και τελειώνουμε

Δημήτ@ης Νάτσιος: Από όσα γνωρίζω, η πρώτη εφημερίδα η οποία

αναΦέρεται στη Λοκρίδα, είναι η ομώνυμη εφημερίδα «ΛΟΚΡΙΣ», στα

1921, την οποίαν εξέδιδε ο Γεώργιος Αθανασέκος, ο σύζυγος της Βάσως

Αθανασέκου. Η οποία στα 1929 μετονομάστηκε σε «ΡΟΥΜΕΛΗ» και

γνώρισε πέντε περιόδους. Αυτή είναι η πρώτη εφημερίδα, το 1921. Μετά,
το 1928 υπάρχει κι άλλη εφημερίδα με τον ίδιο περίπου τίτλο, δηλαδή

ΛΟΚΡΙΣ κι αυτή. Δηλαδή το '21 και το "28. Δεν ξέρω αν είναι ικανοΠΟΙ-
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ητική η απάντηση. Ε.παναλαμβάνω, απ' όσα γνωρίζω.

Πέτρος Κουνούκλας: Η περίοδος έκδοσης δηλαδή, ξεκινά από το Ι 921
μέχρι;

Δημήτρης Νάτσιος: Ως «ΛΟΚΡΙΣ» μέχρι το 28. Μετά μετονομάζεται

σεΡΟΥΜΕΛΗ.

Ππρος Κουνούκλας: Μέχρι ποια χρονολογική περίοδο;

Δημήτρης Νάτσιος: Μετά διακόπτει την έκδοσή της, μάλλον ι 936, ε:πί

Μεταξά. Και μετά εμφανίζεται ως ΡΟΥΜΕΛΗ. Η Ρούμελη βγαίνει.

κάπου λέει, αλλά τυπωνόταν στο Μικρό Χωριό Ευρυτανίας. Μετά, το

1944 έχουμε κάτω και στην Έκθεση, wmUVEtaL στη Λαμία. Είναι αυτή η

ίδια εφημερίδα,ΛΟΚΡΙΣ, ΡΟΥΜΕΛΗ.Μετά γνωρίζει πάλι δυο moριό

δους, έως το 77 που σταμάτησε οριστικά. Την εξέδιδε μετά από τη μετα

πολίτευση, πάλι η Βάσω Αθανασέκου, ως ΡΟΥΜΕΛΗ. Έχει γνωρίσει 5
εκδόσεις, αρχικά ως ΛΟΚΡΙΣ και μετά ως ΡΟΎΜΕΛΗ.

Ομιλητής: Ίσως βοηθήσω τον κ. Νάτσιο προς αυτή την κατεύθυνση.

αν θέλει. μπορώ να αναφέρω δύο τίτλους εφημερίδων οι οποίες δεν ανα

Φέρθηκαν. Στο βιβλίο του δικηγόρου Αναγνωστόπουλου Νικολάου

«ΠΑΡΑΝΟΜΟΣ ΤΥΠΟΣ», του 1960, αναγράφεται η εφημερίδα

ΦΛΟΓΑ και υπάρχει και η εφημερίδα ΛΟΚΡΙΔΑ με 10 Φύλλα, από το

1943 μέχρι το 1944.
Δημήτρης Νάτσιος: Αυτές ήταν οι κατοχικές εφημερίδες. Μιλάμε για

τις πρώτες εφημερίδες. Για τη ΛΟΚΡΙΔΑ του Αθανασέκου. Ουδείς αμΦι

σβητεί τη ΦΛΟΓΑ και τη ΛΟΚΡΙΔΑ. Αλλά εκδίδονται στη διάρκεια της

κατοχής που δεν έχουμε πολλά στοιχεία για την περίοδο εκείνη.

Χρίστος Γαλά'τ/ς: Ευχαριστούμε πολύ όλους τους εισηγητές για τις

εm.στημoνικά τεκμηριωμένες εισηγήσεις τους και όλους τους συνέδρους

για την υπομονή τους να παρακολουθήσουν μέχρι τέλους μια επίπονη

συνεδρίαση:Ηθελα να πω και κάτι άλλο. Αμέσως μετά από δω θα ανοί

ξει η Έκθεση του Φθιωτικού Τύπου στην Πινακοθήκη της Λαμίας «Αλέ

ξανδρος Κοντόπουλος». Όλοι μαζί μπορούμε να πάμε εκεί τώρα, που θα

γίνουν και τα εγκαίνιά της, να δούμε όλο αυτό το υλικό της Έκθεσης.

που οργάνωσε και έφτιαξε ο κ. Νάτσιος με τους συνεργάτες του. Μια

σπουδαία δουλειά. Αύριο το πρωί, κατά το πρόγραμμα, θα συνεχιστούν

οι εργασίες του Συνεδρίου Φθιωτικής Ιστορίας. Ευχαριστώ πολύ.
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7η Συνεδ~ίαση

Προεδρείο:

Νάτοιος Δημήτ@ιος • Μακ@ής Ιωάννης

ΕJΣΗfΚΙΕΣ· θΕΜΑΤΑ

Τσιάκα·Γιαννοπούλου Καλίτσα

«Οι Αινιάνερ)

θεοδώ@ου ΑΦ@οδίτη

«Αγανίκη Αινιάνος- Μαζαράκη,

η πρώτη γυναίκα ποιήτρια της Φθιώτιδας»

Γιαννακοπούλου Κατε@ίνα

«Διάλεκτοι, η Ελληνική γλώσσα και η πορεία της στο χρόνο»

Ε"αΎΎελοπούλο".Τσελή Ανασιασία

«Η μάχη του Δομοκού, 1897. Η τελευταία νικηΦόρος μάχη

της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, σύμφωνα με τη γνώμη των Τούρκων»

Καμηλάκης Παναγιώτης

«Παλιά επαγγέλματα της Φθιώτιδας»

Χάδου Μα@ία

«Σεισμοί και τσουνάμι στο Μαλιακό κόλπο. Ιστορική εmσκόπηση»

Ε@ωτήσεις-απαντήσεις-απόψεις

επί των εισηγήσεων της 6ης Συνεδρίασης
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ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ

Τσιάκα-Γιαννοπούλου Καλίτσα

Επίτιμη Διευθύντρια Πανεπιστημίου Αθηνών,

Φιλόλογος - Ιστορικός - Ποιήτρια

θΕΜΑ

...Οι Λινιάνες~

"';:::(ακουστή οικογένεια από 10 ΜαυρίλλοΤυμφρηστούΦ8ιώτιδας,

......πολλά μέλη της οποίας διεκρίθησαν κατά 10 1821 και μετά. Ονο·

μάζοντο Αναγνωστόπουλοι, έλαβαν δε 10 επώνυμο ΛΙΝΙΛΝΕΣαπό 10

όνομα αρχαίου λαού, που κατοικούσετην Φθιώτιδα.

ΠαπαζαχαρίαςΑινιάν: Γενάρχηςτων Αινιάνων.Γεννήθηκεκατά τα έτη

1755-1760 και πέθανε το 1857. Μεγάλωσε μέσα στην ηρωική περίοδο του

αρμοτολισμού που δρούσαν στα ΑγραΦα οι Κατσαντωναίοι, Κοντογιαν

ναίοι. ο Δίπλας και ο γέρος Τσιάκας Αθανάσιος.

Το τραγούδι των αρματολών «...όσο χιονίζουντα βουνά Τούρκουςμη

προσκυνάμε...», γέμωε την ψυχή του μικρού Ζαχαρία. Φοίτησε στην

ΑνώτερηΣχολή Καρπενησίουστη Σχολή Βραγγιανώντων Αγράφωνκαι

έγινε Ιερεύς ιδρύοντας σχολείο στο Μαυρίλλο. Όλη η γύρω περιοχή

μάθαινε γράμματα εκεΙ Έτσι έγινε φωτοδότης περιφερείας. Το 1780
παντρεύτηκε και απέκτησε μια κόρη και 4 αγόρια, την Δέσπω, Γεώργιο,

Χριστόδουλο, Κωνσταντίνο και Δημήτριο, η αυτοβιογραΦία του οποίου

ρίχνει φως σε πολλά σκοτεινά σημεία των Αινιάνων. Μιμούμενος στον

Κοσμά τον Αιτωλό, δεν περιορίστηκε στο χωριό του. Αφού.έγινε γνωστός

για την ευρυμάθειά του οι Φαναριώτες τον προσκάλεσαν ως οικοδιδά

σκαλο. Το 1817 μετανάστευσε με τους γιους του Γεώργιο, Χριστόδουλο

και Δημήτριο στην Πόλη. Διορίστηκε Διευθυντής στη Σχολή του Γένους

στο Προάστειο των Θεραπειών του Βοσπόρου. Μαθητές του υπήρξαν οι

ε.:πιφανέστεροι Φαναριώτες. Μυήθηκε μεταξύ των πρώτων στην Φιλική

Εταιρ(α. Στην Πόλη το σπίτι του έγινε κέντρο που σύχναζαν όλοι οι λόγι

οι και επιφανείς Φαναριώτες. Ο Ξάνθος, ΣκουΦάς, Περραιβός, Παπα

Φλέσσας, Αναγνωσταράς και άλλοι συζητούσαν για την Επανάσταση και

την επαναστατική προετοιμασία του Έθνους. Ο Ζαχαρίας δεν δίδασκε

μόνο ξηρά γράμματα αλλά προσπαθούσε να εμπνέει στους διδασκομέ

νους και τα άριστα των αισθημάτων. Ο Α. Γούδας γράφει δεν απευθυ

νόταν μόνο στο μυαλό αλλά και στην καρδιά και την ψυχή των ακροα

τών του. Το σΠΙτι του έγινε εντευκτήριο πατριωτικής ατμόσφαιρας. Ο

Δημήτριος γράφει στην αυτοβιογραΦία του «το τέλος των τοιούτων γευ

μάτων, συνοδεύοντο από άσματα πατριωτικά του Ρήγα Φεραίου». Με
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τον θάνατο του ΣκουΦά εμπνέεται εθνεγερτήριο επιτύμβιο στο οποίο ο

ΣκσυΦάς καλεί απ' τον τάφσ το Έθνος να εξεγερθεί. « ••• Ελλάς σώζσυ

φοίνικος δ' άπτου και ου κυπαρίσσου. Εγείρου ως τάχιον... σώζεστε

φίλοι... » Με την έκρηξη της Επανάστασης του 1821 υπέστη καταδρομές

και φυλακίσεις η οικογένεια των Αινιάνων λόγω της ανάμιξής των με την

Φιλική Εταιρία. Έτσι συνελήΦθησαν ο Παπαζαχαρίας με το γιο του Χρι·

στόδσυλσ και φυλακίστηκαν. Διεσώθησαν με σοβαρό ποσό χρηματικό

και πήγαν στη Βιθυνία το 1827. Επέστρεψε στη γενέτειρά του και πέθανε

το 1857 περΙΠΟυ.

Δέσπω Αινιάν. Γεννήθηκε στο Μαυρίλλσ γύρω στο 1785, γλύτωσε τον

πατέρα της και τον αδελΦό της Χρωτόδουλο από τη φυλακή πληρώνο

ντας 20.000 γρόσια. Όταν γύρισε από την Κωνσταντινούπολη παντρεύ

τηκε τον Δημήτριο Δεδούση.

Γεώ@γιος Αινιάν 1788 -1843. Αγωνιστήςτης Επανάστασηςτου 1821
πολιτικός, πρωτότοκος γιος του Παπαζαχαρία. Σπούδασε στην ακμάζου

σα Σχολή Κουρού Τσεσμέ. Δίδαξε στην Προύσσα και έγινε οικοδιδά

σκαλος των τέκνων του Κ. Μουρούζη. Μυήθηκε στην Φιλική Εταιρία και

γυρνώντας στην Υπάτη με την υποστήριξη του Κ. Μουρούζη, εργάστηκε

ως ελεγκτής του δημογέροντος Υπάτης και εργάστηκε για τον Αγώνα.

'Ηρθε όμως σε ρήξη με τον Καραοσμάνογλου Δερέμπεη για φορολσγικό

θέμα χαράτσι και φυλακίστηκε. Τον συνέλαβαν όμως κοντά στα ξημε

ρώματα JΠjγαίνoντας για φυσική ανάγκη, είδε τους Φύλακες να κοιμού

νται. Εξήλθε από τη φυλακή απαρατήρητος και κρύφτηκε σε ένα παρα

κείμενο χείμαρρο όλη την ημέρα. Τη νύχτα πήγε σε καλύβα χωρικού, απέ

σπασε την συμπάθεια και τον στέλνει ένοπλο συνοδεία με τον αρματωλό

Μήτσο Κατογιάwη. Μη θέλοντας να ενοχοποιήσει τον Κοντογιάννη για

την άφιξή του μεταμορΦώθηκε σε προβατέμπσρο και πήγε στην Ακαρ

νανία. Εν τω μεταξύ κηρύχτηκε η Επανάσταση στη Στερεά και συνέχισε

τον Αγώνα του. Το 1821 συνέπραξε με τον Θ. Νέγρη στην Αμφισσα για

τον Αγώνα και εκλέχτηκε μέλος του Αρείου Πάγου. Το 1822 οργάνωσε

ταχυδρομική υJΠjρεσία με εντολή του Αρείσυ Πάγου. ΤΟ 1823 εκπροσώ

JΠjσε την Ανατολική Στερεά στο Αστρος στην Εθνοσυνέλευση. Διορί

στηκε Υπουργός της Aστυνoμiας. Έσπευσε παραιτηθείς από Υπουργός

στο Μεσολόγγι προς υπεράσπισή του με τον Χρήστο Περραιβό. Το 1823
διορίστηκε Γενικός Έφορος των Στρατευμάτων της Στερεάς και διέσωσε

τη Μονή Βαρνακόβης. Το 1825 φυλακίστηκε διότι κηρύχτηκε υπέρ της

εκλογής του Δουκός Νεμούδ ως Βασιλέως. Διετέλεσε Γερουσιαστής αντι

πρόσωπος Γαλαξιδίσυ και προσπάθησε να συμβιβάσει τους Μαυρομιχά

λας με τον Καποδίστρια. Διετέλεσε Νομάρχης Αρκαδίας και Ευβοίας.

Σύμβουλος Επικρατείας και Γερουσιαστής. Αντιτάχτηκε στις εκλογικές

επεμβάσεις του Οθωνος και έτσι περιέπεσε σε δυσμένεια. Απέθανε πένης

χωρίς να φτάνουν τα βιβλία του και τα έπιπλά του προς κάλυψη των
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χρεών του.

Ο Χριστόδουλο; Αινιάν 1794 - 1852. Ακολούθησε τον πατέρα του

στην Πόλη. Εργάστηκε ως οικοδιδάσκαλος. Από τον Παπαφλέσσα μυή

θηκε στην Φιλική Εταιρ(α. Με την έναρξη της Επανάστασης φυλακίστη

χε με τον πατέρα του. Όμως διέφυγε στο Κίο της Βιθυνίας και επέστρεψε

στην Ελλάδα, όπου διετέλεσε μέλος του Πανελληνίου και κατόπιν διορί

στηκε Δικαστής επί Καποδίστρια, αλλά λόγω βαρηκοΥας παραιτήθηκε.

Άνοιξε τυπογραφείο στη Λαμία με οικονομική ενίσχυση των αδελΦών

του και οι εκδόσεις του ήταν εκλαϊκευτικά βιβλ(α για τη νεολαία. Δίδαξε

ακόμα τον Αλέξανδρο Μαυροκορδάτο.

Δημήτριο; Αινιάν γεννήθηκε στο Μαυρίλλο το 1800. Λόγιος αγωνι

στής του 1821. Εχρημάτισε υπουργός επί Επαναστάσεως και μέλος του

ΑρεΙΟυ Πάγου. Γενικός Έφορος των στρατευμάτων της Στερεάς Ελλά

δος. Μέλος του Ελεγκτικού Συνεδρίου και κατέλαβε διοικητικές και

δικαστικές θέσεις επί Καποδίστρια. Διέφυγε τη σύλληψη το 1821 και

κατέφυγε στην Οδησσό και αγωνίστηκε στην Ελλάδα ως απλός στρατιώ

της. Διετέλεσε επίσης υπάλληλος του εκτελεστικού και γραμματεύς Εθνο

συνέλευσης. Το 1826 ακολούθησε με ενθουσιασμό τον Γ. Καραίσκάκη

και τραυματίστηκε στη μάχη της Δομβραίνης. Ήρθε σε ρήξη με τον

Όθωνα και ηγήθηκε των Βελέντζα και Παπακώστα της ανταρσ(ας 1848
και έγινε τότε αρπαγή της περιουσίας του. Επιδόθηκε στην δημοσιογρα

Φία και συγγραΦή βιβλίων. Το 1864 εκλέχθηκε πληρεξούσιος στη Β'

Εθνοσυνέλευση. Ανοιξε τυπογραφεΙΟ στη Λαμία με την έκδοση του

περιοδικού ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΟΥ ΛΑΟΥ και «Γεωργική Εφημερίδα».

Συνέγραψε Γραμματική της ομιλουμένης και βιογραΦία του Γ. Καραί

σκάκη που θεωρείται η αυθεντικότερη. Πέθανε στην Υπάτη το 1881.
Οι Αινιάνες λΟI.J""tόν ανήκουν στις πολιτικές και πνευματικές προσωπι

κότητες του τόπου μας. Η θεία πρόνοια μεριμνά ως φαίνεται να γεννώ

νται στην ανθρωπότητα άντρες έκτακτοι εκπλήσσοντες τον κόσμο για την

αφοσίωσή τους στα ιδεώδη της πατρίδας και τον αδάμαστο χαρακτήρα

τους. Απεστάλησαν «άνωθεν» ως πρόβατα εν μέσω λύκων με αμοιβή

μόνο την βασιλεία των ουρανών. Ποιος θα πίστευε ότι μικρά ομάδα

λογίων και εμπόρων θα κλόνιζε εκ βάθρων την κολοσσιαία κατά πάντα

αυτοκρατορία έναντι μυρίων προσκομμάτων; Μόνο με την βοήθεια της

θείας πρόνοιας μπορούσαν να στέκονται όρθιοι ενώ. γέρνανε στη γη.
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ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ

θεοδώρου Αφροδίτη

ΦιλόλογΟζ

θΕΜΑ

«ΑΥανίκη Αινιάνος· Μαζαράκη,

η ΠQώτη γυναίκα ποιήτ@ια της Φθιώτιδας»

Η
lστΟ@ία των ανθρώπων και των λαών δεν αφορά μόνον πολΙ1Ι·

κά και στρατιωτικά γεγονότα και Π@οσωπικότ/τες που επηρέα

σαν την τύχη και τη ζωή στους ίδιους τομείς, αλλά, ευτυχώς, εξαπλώ

νεται και στο χώρο της ΠOλΙ1WΤικής δημιουργίας, στο χώ@ο των γ@αμ

μάτων και των τεχνών. Μ' αυτή την αντίληψη επιλέξαμε να παρουσιά·

σουμε σήμερα στο συνέδριο της Φθιωτικής ιστορίας μια σημαντική

ΠQoσωπικότητα της λογοτεχνίας 10υ τόπου μας που, παρά την πα@ου

σία της σε ευάριθμη σχετική βιβλιογ@αφία,θα είναι η ~ώτη φο@ά που

γίνεται λόγος σε συνέδ@ιο. Πρόκειται για την ΑΥανίκη Αινιάνος

Μαζαι>άκη.

Η Αγανίκη Αινιάνος - Μαζαράκη ξεχωρίζει στην ιστορία του Πολι

τισμού της ΦΘιώτιδας όχι απλά διότι είναι η πρώτη γυναίκα ποιήτρια,

αλ/ά κυρίως για το διακεκριμένο και εκτεταμένο έργο της. Το έργο της

αυτό, που εκτείνεται κυρίως στην ποίηση, αλλ' όχι λιγότερο στην πεζο

γραΦία και στη μετάφραση, είναι σχεδόν άγνωστο στους πολλούς. Για να

το προσεγγίσουμε, είναι απαραίτητο να γνωρίζουμε το οικογενειακό

περιβάλλον, στο οπο(ο έζησε, τα ιστορικά γεγονότα και τα λογοτεχνικά

ρεύματα.

Η Αγανίκη γεwήθηκε το 1838 στην Υπάτη, κατ' ευτυχία, στη λαμπρή

ιστορική οικογένεια των Αινιάνων, οικογένεια αγωνιστών, πολιτικών και

λογίων και βρέθηκε σε περιβάλλον, όπου της παρείχετο η δυνατότητα να

καλ/ιεργήσει το πνεύμα της, να ανωπύξει το πηγα(ο ταλέντο της στο

γράψιμο και να διοχετεύσει όλη την ευαισθησία της στην ποίηση.

Τα πρώτα δέκα χρόνια της ζωής της τα πέρασε χαρούμενα και ξένοι

αστα, αλλά, σύντομα, απανωτά χτυπήματα της μοίρας έβαλαν σε πολλές

δοκιμασίες την οικογένεια και, κατά συνέπεια, και τη μικρή Αγανίκη.

Λίγους μήνες πριν το 1848 έχασε τη μητέρα της και στις αρχές του ιδίου

έτους και τον πατέρα της. Οι διαδοχικές αυτές, σκληρότατες απώλειες,

θρυμμάτισαν. την καρδιά του τρυφερού δεκάχρονου κοριτσιού που η

ζωή του πλέον συνεχίστηκε στον περίφημο Πύργο των Αινιάνων στην

Υπάτη, μέσα στην οικογένεια του θείου της Δημητρίου Αινιάν, ο οπο(ος

ανέλαβε την κηδεμονία της και την περιέβαλε με άμετρη στοργή και φρο

ντίδα.

Όμως, τον ίδιο εκείνο δίσεκτο, για τους Αινιάνες, χρόνο, το 1848,
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ξέσπασε στη Φθιώτιδα το γνωστό ως Επανάσταση του J848 αντικυβερ

νητικό κίνημα με προεξάρχοντα το Δημήτριο Αινιάνα. Η Υπάτη και ο

Πύργος των Αινιάνων έγιναν το στρατηγείο των επαναστατών. Τα Οθω

νικά στρατεύματα στράφηκαν κατά της οικογένειας, η οποία μαζί με την

Αγανίκη ζήτησε καταΦύγιο στα βουνά και στις σmιλιές της Οίτης. Όταν

τα κυβερνητικά στρατεύματα έΦΟασαν στην Υπάτη και δε βρήκαν το

Δημήτριο Αινιάνα, κατέκαυσαν τον Πύργο και μαζί την ιστορική βιβλιο

θήκη του πατέρα της Αγανίκης που αριθμούσε τριάντα πέντε χιλιάδες

βιβλία και χειρόγραφα. Το θέαμα που αντίκρυσε στην επιστροΦή της

οικογένειας στην Υπάτη, τη συγκλόνισε και τη γέμισε πόνο.

Το ιστορικό πλαίσιο και τις συνθήΥ,.ες της ζωής ενός ατόμου και μάλι

στα ενός δημιουργού, είναι απαραίτητο να τα γνωρίζουμε, διότι επιι

δρούν στη σκέψη και στα συναισΘήματά του, διαμορΦώνουν το χαρα

κτήρα του και ερμηνεύουν τη συμπεριφορά και το έργο του.

Όλα αυτά τα γεγονότα που έζησε τότε η μικρή Αγανίκη, χαράχτηκαν

με σκληρό κονδύλι στην ψυχούλα της. Η αίσθηση της απώλειας και της

ορΦάνιας τη συντρόφευε πάντα και αποτυπώθηκε στους στίχους της.

Η ζωή της οικογένειας συνεχίστηκε στην ΑΘήνα. Η Αγανίκη, που είχε

γαλουχηθεί και ανατραφεί μέσα σε περιβάλλον αγωνιστών, πολιτικών

και λογίων, σπούδασε στο Αρσάκειο με λαμπρές επιδόσεις, με ιδιαίτερη

κλίση στη γαλλική γλώσσα και στις καλές τέχνες.

Όταν τελείωσε τις σπουδές της, μόλις δεκαεφτάχρονη, παντρεύτηκε

το Γενικό Αρχίατρο Ιωάννη Μαζαράκη από την Κύθνο. Ένας γάμος

ευτυχισμένος από τον οποίο απέκτησαν οκτώ αγόρια και μια κόρη. Σ'

αυτών την ανατροΦή και τη διαπαιδαγώγηση αφοσιώθηκε η Αγανίκη,

χωρίς να παραλείπει τις κοινωνικές της υποχρεώσεις, τις μελέτες της και

το γράψιμο.

Αλλά και πάλι ήρΘε αντιμέτωπη με τη Μοίρα και τις σκληρές δοκιμα

σίες. Από τα εννιά παιδιά της έχασε τα τέσσερα. Τα πλήγματα αυτά κλό

νισαν σοβαρά την υγεία της και από τότε υπέφερε από την καρδιά της,

ώσπου αυτή την πρόδωσε το J892 στα 54 χρόνια της.

Σ' όλη της τη ζωή δεν έπαυσε να γράφει. Όλα τα γεγονότα που έζησε,

που τη συγκινούσαν, που τη γέμιζαν νοσταλγία και πίκρα, τα συναισθή

ματα που την πλημμύριζαν για τον άνθρωπο, για την πατρίδα και τη

Φύση, οι θάνατοι που τη σημάδεψαν, ο πόνος της που περίσσεψε, αλλά

και η οξυδέρκεια και η ευαισθησία της στα κοινωνικά ζητήματα, όλα

μετουσιώνονταν σε στίχους. Γέμιζε Φύλλα και χαρτιά που, δυστυχώς,

πολλά κατέστρεφε, ίσως γιατί δεν την ικανοποιούσαν. ΑσχολήΘηκε πολύ

σοβαρά και με τη μετάφραση Γάλλων ποιητών, του Ουγκώ, του Αντρέ

Σενιέ, του Λαμαρτίνου Κ.α. Έγραψε επίσης πεζογραφήματα, διηγήματα,

ιστορικά αφηγήματα και μονογραΦίες. τα οποία όμως, για κάποιους

λόγους, χάθηκαν. Υπάρχουν αιτιολογίες και εκδοχές πάνω σ' αυτό το
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θέμα. αλλά δεν είναι της παρούσης και δεν αναφερόμαστε.

Δεν ενδιαΦέρθηκεποτέ να εκδώσει τα ποιήματά της, όσο ζούσε. Αυτό

φανερώνει ότι η δημιουργικότητά της ήταν το γνήσιο ξέσπασμα της

ψυχής της. Έκρυβε τα γραπτά της στα συρτάρια χωρίς καμιά φιλοδοξία

προβολής και δημοσιότητας. Ευτυχώς για την ποίηση - και για μας -. τα
δημοσίευσε η οικογένειά της ένα χρόνο μετά το θάνατο της. το 1893. Ο
γιος της Αλέξανδρος Μαζαράκης-Αινιάν αποδίδει την εκδοτική απουσία

της στην «υπερβολικήν σεμνότητά της». «Μετριόφρων μέχρις απιθανότη

τορ> διαβάζουμε ακόμη στο προλογικό κείμενο της συλλογής, «απαρε·

σκομένη λίαν εις την επίδειξιν [... ] ουδέποτε εσκέΦθη να εγείρη φιλολο

γικάς αξιώσεις».

ΤΟ σωζόμενο ποιητικό της έργο εκτείνεται σε έναν τόμο τριακοσιων

τριών (303) σελίδων με τον τίτλο «Ποιήσεις» και θίγει πλείστα όσα θέμα

τα, οικογενειακά, πατριωτικά, κοινωνικά, θρησκευτικά, φυσιολατρικά,

κοινωνικά. Αυτά διακρίνονται σε δέκα ενότητες. οι οποίες. ανάλογα με

το περιεχόμενο τους, έχουν τους εξής τίτλους: «Πτήσεις», «Εντυπώσεις»,

«Φύσις». «Πατρίρ>, «Αναμνήσεις», «Εστία», «Αλκυόνερ>, «Ακτίνες και

δάκρυα», «Ανθών». παρεμβάλλονται οι «Μεταφράσειρ> της και στο

τέλος δύο ποιήματα με τον τίτλο «Κύκνεια». Το ανυπόγραφο προλογικό

κείμενο του βιβλίου αποδίδεται στο λόγιο και πολιτικό Τιμολέοντα Φιλή

μσνα, όπου μάλιστα γίνεται ιδιαίτερη μνεία στο πεζογραφικό έργο της

Μαζαράκη εμπνευσμένο κυρίως από το εθνικό ζήτημα.

Την εποχή της Αγανίκης. το πνευματικό ρεύμα που κυριαρχεί είναι ο

ρομαντισμός. Είναι ένα φαινόμενο που εκδηλώνεται ως φυγή από την

πραγματικότητα, που εκφράζεται με γλώσσα καθαρεύουσα. με ρητορεί

ες και Φλυαρία, με ένα στείρο κλασικισμό γεμάτο θρήνο και απελπισία,

μια ποίηση που ελάχιστοι στίχοι νίκησαν το χρόνο και διαβάζονται

ακόμη σήμερα. Η Αγανίκη, καλλιεργημένη ψυχή και φωτεινό μυαλό. που

έχει εντρυΦήσει και στο Γαλλικό ρομαντισμό, επηρεάζεται, φυσικά, από

τα ρεύματα της εποχής της. αλλά τα υπηρετεί εντελώς εκλεκτικά, υγιώς,

με αληθινή και πηγαία τέχνη, Συνακολουθεί μόνον ως προς τη χρήση της

γλώσσας, της καθαρεύουσας, η οποία, εξάλλου, ήταν η ομιλουμένη στους

λόγιους κύκλους εκείνη την εποχή.

Για την Αγανίκη, η ποίηση είναι θε'ίκή γλώσσα για τους θνητούς, μαρ

τυρία ευαίσθητης ψυχής στην ελπίδα της ζωής. Εκείνο που την χαρακτη

ρίζει σ' όλες τις λυρικές εξάρσεις της είναι η παρουσία του ήθους και του

αλτρουίσμού της:

Ω! μiαν μόνην επί γης είχα φιλοδοξίαν!

να καταπαύω δάκρυα, να σβύνω την οδύνην .
να χύνω βάλσαμον γλυκύ εις την απελπισίαν ..
να φέρω πάντοτε χαράν .. , των πόνων την γαλήνην!»,

Ο Κωστής Παλαμάς, στην Κριτική του για την έκδοση των ποιημάτων
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της ΑΥανίκης Αινιάνος στο φυλλο του Κορομηλά με τον τίτλο «Εφημε

ρΙς» έγραψε για την ποίησή της, τον Οκτώβριο του 1893: «, ..Οι στίχοι της

είναι δείγματα εξαίρετα ηθικής ωραιότητος,αγνότητος βίου, ευγενείας

ιδεών και ανεπτυγμένου πνεύματος... δύνανται να υποστώσιν αΦόβως

την σύγκρισιν μετά των εκλεκτοτέρων προΤ6ντων της καθαρευούσης

ημών ποιήσεως».

Και η Αθηνά Ταρσούλη, πολύ αργότερα, το Ι 953, στο βιβλίο της

«Ελληνίδες ποιήτριες» γράφει: « Πνεύμα λεπτό και πολιτισμένο μας

Φανερώνεται σαν μια σεμνή ιέρεια της καθαρεύουσας ποίησης του περα

σμένου αιώνα, αν και έγραψε ποιήματα και στη δημοτική», Πράγματι η

Αγανίκη. αν και αργά μέσα στη σύντομη ζωή της, πρόλαβε να ανοιχθεί

προς τη Νέα ΑθηναΤκή Σχολή του Παλαμά και να έρθει πιο κοντά και

στους Επτανήσιους, στο Σολωμό και στο Βαλαωρίτη.

Στα ποιήματά της, τα αφιερωμένα στα παιδιά της, είναι η μητέρα που

σπαράζει από τον πόνο και προσεύχεται στις νύχτες της αγρύπνιας:

Ω Δέσποινά μου! Ω Παναγία!

Είμαι μητέρα καθώς και σύ!

Δος 'ςτο παιδάκι μου την υγεία

που μαύρη αρρώστεια το τυραννεί!

Και όταν ο πόνος της μάνας ξεχειλίζει μπροστά στο οριστικό και αμε-

τάκλητο γεγονός του θανάτου, γράΦει:

«Θαρθή και πάλι άνοιξη, θε νάρθη καλοκαίρι,

μα θαρθή γι' άλλους ευτυχείς

για μένα τα καλά της γης,

πλέον δεν θα μου Φέρει!

Για μένα ετέλειωσε της γης η ευτυχία.

Δεν πρασινίζουν τα βουνά,

χειμώνα έχω στην καρδιά

κι είναι πικρή και κρύα»!

ποιήματα που αναΦέρονται στα προσΦιλή της πρόσωπα έχει γράψει

ευάριθμα η Αγανίκη: για την αγαπημένη της μητέρα που τόσο νωρίς

έχασε το χάδι της, για τον πατέρα της Γεώργιο Αινιάνα Κ.α. Στο ποίημα

με τίτλο «Τω προσφιλεί μοι συζύγω» μtλάει και για τον εαυτό της και τη

στάση της απέναντι στη ζωή, γεγονός στο οποίο στάθηκαν πολλοί από

τους μελετητές του έργου της και αιτιολογούν μάλιστα το ότι δεν το

δημοσίευσε, κι ούτε καν το ανακοίνωσε ποτέ. Γράφει μεταξύ άλλων:

«Επόθησα τον αφανή, τον αφελή τον βΙΟν,

Εν μέσ' ολίγων, εκλεκτών. Φιλτάτων μου πλησίον,

Καθώς το ΙΟν το δειλόν, την κεΦαλήν του κλίνει

Κι' εν μέσω Φύλλων δροσερών το άρωμά του χύνει!»

Σε πολλά άλλα ποιήματά της εκδηλώνει όλη την αγάπη και το θαυμα-
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σμό της για τη Φύση, ιδιαίτερα της Οίτης, που τη γνώρισε ως μικρή φυγάς

στα δάση της. Στο ποίημά της «Αποχαιρετισμός»γράφει με τρυφερότητα:

«Χαίρετε δάση και βουνά, κρύα νερά της Οίτης!

Και συ, πατρίς μου προσφιλής,ρομαντική Υπάτη,

των χρόνων μου των παιδικών χαίρε, χώρα φιλτάτη.

Η Φύσις σου η γόησσα μεθύει τις αισθήσεις

Κι ανακαλεί εις την ψυχήν γλυκείας αναμνήσεις!... »
Σε άλλο ποίημά της «Εις τα Λουτρά της Υπάτης» εξυμνεί την ιαματι

κή τους πηγή που την αποκαλεί «κολυμβήθρα του Σιλωάμ», που θερα

πεύει μύρια βάσανα του σώματος, αλλ' όχι και τους πόνους της ψυχής.

«Ω! συ πηγή του Σιλωάμ! Ω κολυμβήθρα θεία!

που ιατρεύεις βάσανα του σώματος μυρία!

εάν και άλγη της ψυχής ηδύνασο να κλείσεις

και βάλσαμον παυσίλυπον εις την ζωήν να χύσης,

οπόσους τότε δυστυχείς θα έβλεπες σιμά σου

να λησμονούν τας θλίψεις των ς' τα θεία νάματά σου!»

Πολλά ποιήματά της επίσης εκφράζουν την αγάπη της στην πατρίδα,

με την ευρύτατη έννοια. Έχει αφιερώσει ποίημα με τίτλο «Προ της οικίας

του Ρήγα» όταν βρέθηκέ μπρος στο ερειπωμένο σπίτι του βάρδου της

ελευθερίας και η ψυχή της δονήθηκε από ιερή συγκίνηση. Αλλο έγραψε

«Επί τη ενώσει της Θεσσαλίας» όταν προσαρτήθηκε η Θεσσαλία στα

ελεύθερα ελληνικά εδάφη.

«Ψάλλετε ελευθερίας άσματα, ω αηδόνες,

κι εις τους ανθισμένους κλώνους πλέξατε τους έρωτές σας,

φεύγουν ντροπαλοί, του πένθους, της δουλείας οι αιώνες ...
εις γην πάλιν ελευθέραν, κτίσατε τας φωλεάς σας».

Και σα Ρουμελιώτισσα, στέκεται με δέος μπροστά στης «Γραβιάς το

Χάνι» και γράφει:

«Διαβάτα! Στάσου λίγο ... το μικρό αυτό το Χάνι

το στεΦάνωσε η Δόξα με αμάραντο στεΦάνι

και κοντά στας Θερμοπύλας και κοντά στας Πλαταιάς

έγραψεν η ιστορία και το Χάνι της Γραβιάς!».

Από την ίδια ενότητα είναι και το ποίημά της «Επί της Ακροπόλεως»,

ακόμη επίκαιρο:

«Αν βάρβαροι εμόλυναν τα θεία σου τεμένη,

αν τας μετόπας άρπαγες εσύλησαν Ελγίνοι,

αλλά το μεγαλούργημα αγέρωχον θα μένει

κι εις των κλεπτών τα μέτωπα θα πίπτ' η καταισχύνη.

Ο μετά πάλην μαχητής ακρωτηριασμένος

δεν είναι πλέον σεβαστός και πλέον δοξασμένος!!!».

Ορισμένα θέματα όμως απαγορεύονταν απόλυτα από τη νοοτροπία

της εποχής. Για τον έρωτα δε μιλάει πουθενά η Αγανίκη. Με την εσωτε-
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ρική όμως ελευθερία της ψυχής της δεν ανέχεται το ψέμα και ξέρει ότι η

κοινωνία της εποχής επέβαλλε στη γυναίκα το προσωπείο της υποκρι

σίας. Με αρκετή δόση ειρωνείας εκφράζει αγανάκτηση και σαρκασμό

στο ποίημα: «Εικών του κοινωνικού βΙΟυ»;

«Έρως, τέρψις ...Παύσε, παύσε, μη ο' ακούσει η κοινωνία.

Ως αγροίκος, ως ευήθης κοίταξε μη εκληΦθής.

Κρύψε πάσαν έμπνευσίν σου εις τα βάθη της ψυχής σου.

Είναι βάναυσΟΥτην Φύσιν να ζητής να μιμηθής.

Φρόνει ό,τι θέλει ο κόσμος. κι ας το κρίνεις ταπεινόν.

Φόρει πάντα προσωπείον... έσο πάντα επί σκηνής.

Κρύπτε τα αισθήματάσου, πριν ανθίσουν στην καρδιά σου .
......του βίου εικών ίδε αληθής!»,

Εκεί όμως που είναι αληθινά ανυπέρβλητη είναι στα τραγούδια της

που αγγίζουν κοινωνικά γεγονότα, αυτά που ξεπερνούν την εποχή της

και μας φανερώνουντην αληθινή ποιήτριακαι τη γυναίκαπου, παρά την

εποχή της και το περιβάλλοντης, ξεχνάειτα δικά της βάσανα και σκύβει

πάνω στους πόνους και τα αισθήματα των ταπεινών ανθρώπων, των

φτωχών και σκληρά εργαζόμενων.Είναι η πρώτη γυναίκα ποιήτρια που

μας έδωσε εργατικά τραγούδια και μάλιστα «σε εποχή που το εργατικό

κίνημα βρισκόταν στα σπάργανα». Είναι η πρωτοπόρα ποιήτρια που

πρόσεξε την Ελληνίδαστους εργασιακούςχώρους και ειδικά το κοινωνι

κό πρόβλημα στις διάφορες διαστάσειςτου. Το ποίημά της «Εργασία»,

από τα καλύτερααυτής της κατηγορίας,είναι εμπνευσμένοαπό τις πρώ

τες εργάτριεςτου Πειραιάκαθώςξεχύνονταιστο σχόλασμααπό τα εργο

στάσιακαι η Αγανίκηβλέπειτην Ελληνίδαεργάτρια,θαρρετήνα ανοίγει

το δρόμοτης ζωής. Η εργασίαγια τη γυναίκατότε ήταν η χαρά της ελευ

θερίας,το δικαίωμαπου η κοινωνίατης αρνιόταν,είναιη οικονομικήχει

ραΦέτηση που προαναγγέλλεικαι την ηθική απολύτρωση,πέρα από το

γεγονός ότι ελαφρύνεικαι την οικογένειααπό τα βάρη.

«Τι είν' τα κορίτσια,που φτωχά είν' τα φορέματάτους,

και τόσο υπερήφανα,σεμνά τα-μέτωπάτους;

Γιατί χαμογελούνγλυκά, και σαν τα χελιδόνια

πετούνε και χαρούμεναπηδούν μέσα στα χιόνια;

Είν' τα κορίτσιατου λαού... εργάζονταινα ζήσουν

αΦού ιδρώτα άγιο ημέρα όλη χύσουν,

είναι η κόρη του λαού ... η κόρη η εργάτις...
δεν ζητιανεύει... δεν πεινά...για δες τα μάγουλά της

πώς κοκκινίζουν!... του φτωχού πατέρα της το βάρος

δεν είναι πλέον... και γι αυτό πετά με τόσο θάρρος.

Η εργασία της τιμής είν' ατσαλένια ασπίδα,

τα όνειρά της τα χρυσά, η μόνη της ελπίδα!!!))

Θα αναΦέρουμεακόμη ένα ποίημά της που θεωρείταιαπό τα καλύτε~
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ρα της συλλογής και δείχνει ακόμη μια φορά την καθαρότητα της ψυχής

της Αγανίκης και το ελεύθερο πνεύμα της που δεν ανέχεται την υποκρι

σία και τις συμβατικότητες. Το ποίημα είναι «Η Μοσχομάγκα των Αθη-

νών»:

«...ό, τι είμαι φαίνομαι,ό, τι είμαι, είμαι,

δεν μεταβάλλομαι'γώ ποτέ

από τη φύσι εγώ δε Φεύγω,

αι συγκινήσεις μου είν' απλαί...

Αλλά αν φοβάστε τη συντροφιά μου,

πουλιά κλεισμένα μέσ' 'ς το κλουβί,

'γω φτερουγίζω σαν αηδονάκι,

ευθύς σας κάνω μεταβολή.

Φεύγω την άχαρη ζωή σας

που 'ν' όλα ψεύτικα και πλαστά,

που είστε πάντα σας σκλαβωμένα

μεσ' 'ς' την ολόχρυσή σας Φωλιά.

Εσείς τα πλούτη, εσείς τα χάδια,

πάντοτε ζήτε ευτυχισμένα.

εμείς υγεία και εξυπνάδα,

δίκαια τάχει ο Θεός δοσμένα».

ο Γεώργιος Βαλέτας σε μια κριτική του στο περιοδικό «Ηώς» γράφει

το 1961: «Η Αγανίκη βλέπει τη ζωή, νοιώθει τη Φύση, την ομορφιά. πλη

σιάζει τον ανθρώπινο πόνο, αγκαλιάζει τη γυναίκα της δουλειάς, του

μόχθου και της φτώχειας, αγγίζει με τόλμη και ρεαλισμό θέματα κοινω

νικά και εθνικά, που τα περιΦρονούσε ο ανεδαφικός και ανούσιος ψευ·

τορομαντισμός της εποχής της. Ο κόσμος της Αγανίκης Μαζαράκη 
Αινιάν είναι Ρουμελιώτικος, αγνός και ζωντανός σαν τον αγέρα των βου

νών που τη γέννησαν και τη μεγάλωσαν».
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Ριζάκη Ειρήνη. «Οι "γράφουσες" Ελληνίδες. Σημειώσεις για τη γυναικε(α λογιοσύνη

του 190υ αιώνα», Εκδ. Κατάρτι, Αθήνα 2007.
βlΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Αθήνα. Σπούδασε στη Φιλοσοφική

Σχολή Αθηνών και πήρε πτυχίο Κλασικής Φιλολογίας. Υπηρέτησε στη

Μέση Εκπαίδευση επί 30 χρόνια, αρχικά στην Ορεστιάδα Έβρου και από

το Ι 97 Ι στο Ι ο Λύκειο Λαμίας. Τα τελευταία έξι έτη της εκπαιδευτικής

της πορείας υπηρέτησεμε απόσπαση στο ΕυρωπαίκόΣχολείο του Varese
της Ιταλ(ας ως Σύμβουλος Εκπαίδευσης.

Εχει ειδικευθεί στην Ψυχολογία των εφήβων στην Εταιρεω Ψυχo~

κοινωνικής Ανάλυσης του Μιλάνου και έχει εργασθεί επί μακρόν πάνω

ο' αυτό το πρόγραμμα.

Είναι μέλος της Εταιρείας Νεοελληνικών Σπουδών των Βρυξελλών

και συχνά κάνει διαλέξεις και στο εξωτερικό.

Εχει ευρεία γλωσσομάθεια σε επίπεδο μητρικής γλώσσας με διπλώ

ματα στα Αγγλικά. Γαλλικά και Ιταλικά.

Συμμετείχε σε εκπαιδευτικά προγράμματα στη Σκωτία και στην lαπω

νία, όπου παρακολούθησε τη λειτουργία των σχολείων όλων των βαθμί

δων και έκανε σχετικές δημοσιεύσεις και ομιλίες.

Διετέλεσε Πρόεδρος του Συνδέσμου Φιλολόγων του Νομού Φθιώτι

δας επί τρεις διετίες. Με εισήγησή της, επί προεδρίας της, εκδίδεται από

το 1989 η «Έκφραση», περιοδική έκδοση του Σ.Φ.Ν.Φ.

Υπήρξε πρόεδρος της συντακτικής εmτροπής και σήμερα έχει τη γενι

κή εmμέλεια της έκδοσης.

Είναι Έφορος του Φιλολογικού Τμήματος στο Δ.Σ. του Λυκείου των

Ελληνίδων Λαμίας και ενεργό μέλος του Εξωραίστικού - Εκπολιτιστικού

Συλλόγου Γυναικών Λαμίας και του Πνευματικού Κέντρου Ρουμελιω

τών.
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ΕIΣΗrΗΤΡIΑ

Γιαννακoπoiιλo" Κατερίνα

Γλωσσολόγο; - Ε@ευνήτ@ια

θΕΜΑ

.-:Διάλεκτοι, η Ελληνική γλώσσα και η πορεία τη;

στο χ@όνο-αναφορές στην περιοχή μα;»

Ο
. γραπτέ; πηγές που διαθέτουμε για την ελληνική γλώσσα καλύ

πτουν σχεδόν -χωρίς διακoπtς- μια περίοδο τριανταπέντε (35)
αιώνων. Αυτή η σπάνια ιστορία των γλωσσών μακροβιότατα γίνεται

ακόμα πιο σημαντική ενόψει του γεγονότος ότι αφορά μια γλώσσα, ανα·

γνωρίσιμη στις δομές τη; και σε ένα μεγάλο τμήμα του λεξιλογίου της.

Σε όλη τη διάρκεια της ιστορικής αλυσίδας η Π@οβληματική τη; νέας

ελληνικής γλώσσας είναι μια προβληματική ποικιλίας και πολυμορφίας.

Το ζήτημα της εθνικής γλώσσας :που όφειλε να συνοδεύει την συγκρό

τηση του σύγχρονου ελληνικού κράτους στο 190 αιώνα έχει τεθεί με

όρους διγλωσσίας. και σήμερα που η διγλωσσία αυτή φαίνεται οριστικά

ξεπερασμένη, η γλωσσική κοινότητα στρέφεται προς τις διαλέκτους της

που παρουσιάζονται ως διατηρητέα κληρoνoJ.U.ά, ως πλούτος που πρέπει

στο εξής να αναδειχθεί.

Αυτή η πολυμορΦία διαφαίνεται από τις πρώτες γραπtές πηγές που

μας έχουν σωθεί, σε συλλαβικό σύστημα, και που χρονολογούνται στον

150 αιώνα πχ. Η εμφάνιση του αλΦάβητου μερικούς αιώνες αργότερα

Φέρνει την διαλεκτική πολυμορΦία στην επι.φάνεια. Η πολυμορΦία αυτή

είναι παρούσα ήδη στις πρώτες επιγραφικές πηγές, και αναδεικνύεται

στο πρώτο λογοτεχνικό μνημείο: η γλώσσα των ομηρικών ποιημάτων

είναι, όπως και το (διο το περιεχόμενο των αφηγήσεων, μω ραψωδία.

Επιπλέον, οι διάλεκτοι συνυπάρχουν για καιρό χωρίς την παρουσία της

τυποποιημένης γλώσσας αναφοράς. Η έννοια αυτή φαΙνεται ότι ήταν

ξένη για την γλωσσική σκέψη των αρχαίων.

Οι πρώτες αλφαβητικές πηγές παρουσιάζουν διαλεκτικά χαρακτηρι

στικά. Σε γενικές γραμμές όμως οι πηγές αυτές εΙναι λΙγες σε αριθμό ως

την κλασική εποχή και σε ελάχιστες μόνο περιπτώσεις εmτρέπoυν μω

ολοκληρωμένη περιγραΦή του διαλεκτικού συστήματος που εκπροσω

πούν. Την υποθετική αρχική ενότητα της πρωτοελληνικής, ακολουθεΙ μια

πρώτη διάσπαση σε διαλέκτους, αρχαιότερη από τις παλιότερες γραπτές

πηγές.

Αν και οι αρχαίες διάλεκτοι δεν διασώθηκαν ως οργανωμένα γλωσσι

κά συστήματα, ορισμένα χαρακτηριστικά μπόρεσαν να επιζήσουν στη
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διάρχεια των ιστορικών ανακατατάξεων σε μια δεδομένη γεωγραφική

περιοχή, και μάλιστα να εξαπλωθούν και να βρουν σήμερα την πλήρη

έκφρασή τους. Δυο παραδείγματα είναι αρκετά: 1) Με αφετηρία τη διπλή

θέση των εγκλιτικών προσωm.κών αντωνυμιών στη γλώσσα της Καινής

Διαθήκης, ο Janse (] 993) εmσημαίνει την ύπαρξη της διαφοροποίησης

ανάμεσα σε ηπειρωτικές νεοελληνικές διαλέκτους, που γενικεύουν την

πρόταξη, και τις νησιωτικές- μικρασιατικές, που δείχνουν προτίμηση

στην εmταξη. 2) Ο Βήχhe (1999) αναγνωρίζει σε πρόσφατα δημοσιευμέ

να μακεδονικά επιγραφικά κείμενα μια τάση για κλείσιμο των μεσαίων

φωνηέντων ,χαρακτηριστικό που συνεισέφερε η' μακεδονική στην τοπι

κή κοινή και που σήμερα το μοιράζεται με μια μεγάλη ζώνη που πεΡΙ

λαμβάνει: την Αττική. τη Βοιωτία, και τη Θεσσαλία.

Η Ελληνική γλώσσα στην Αρχαιότ/τα

Ανάμεσα στα Ουράλια όρη και στην Κασπία θάλασσα, στην καρδιά

της Ευρασίας, διαβιούσε μια φυλή πολυπληθής, που ήδη την 6η χιλιετία

είχε ανέλθει σε υψηλό επίπεδο πολιτισμού. Οι Ινδοευρωπαίοι ( έτσι ονο

μάτισαν κατά τον περασμένο αιώνα οι εξερευνητές τον λαό που ανέσυ·

ραν από το φρέαρ της αβύσσου), είχαν εξημερώσει το σκυλί και με την

αρωγή του το άλογο, το πρόβατο και το βόδι. Είχαν εφεύρει το δεκαδικό

σύστημα και τον τροχό του κεραμέα, ίσως και της άμαξας. Οι βάρδοι

τους για να διατηρήσουν «άΦθιτον» το «κλέος» των πολεμιστών ύφαιναν

μακρόπνοες ωδές. Όμως στην αρχή της sης χιλιετίας η φυλή αυτή άρχι·

σε να διασπάται. Το δυτικότερο άκρο του ανύσματος προσέγγισε τις

ακτές του Ατλαντικού. Από τους Ευρωπα"ίκούς λαούς μόνο οι Πρωτο

βούλγαροι, οι Τούρκοι, οι Ούγγροι, οι Φινλανδοί, ίσως και οι Βάσκοι δεν

είναι ινδoευρωπciίκής καταγωγής. Το ανατολικότερο άκρο του ανύσμα·

τος εκτινάχτηκε στις παρυΦές των Ιμαλά'ίων! Οι Arya (οι ευγενείς)

συγκρότησαν στη Ινδία τον πυρήνα της αριστοκρατίας, η οποία εξελί·

χθηκε υπό την καθοδήγηση των Βραχμάνων στο κοινωνικό σύστημα της

κάστας. Ένας κλάδος των Ινδοευρωπαίων, οι Έλληνες (το όνομα φυσι·

κά πολύ μεταγενέστερο), περιπλανήθηκε για πολλούς αιώνες στις πεδιά

δες της Κεντρικής Ευρώπης και της Βόρειας Βαλκανικής. Όμως γύρω

στο 2000 άρχισαν να κατέρχονται κατά κύματα προς το νότιο άκρο της

χερσονήσου.

Στη χώρα που εισέβαλαν οι ·Έλληνες κατοικούσαν φιλόπονοι γεωργοί,

ριψοκίνδυνοι πειρατές, «έμποροι με τους λογαριασμούς του λαβυρίν

θου», οι Κάρες, οι Λέλεγες. οι Πελασγοί- με ένα όνομα: Προ-έλληνει;.

Βέβαια η κάθοδος δεν είχε πάντα το χαρακτήρα εισβολής, συνεπώς

ορθότερο είναι να μιλάμε για διείσδυση. Οι μετακινήσεις των πληθυσμών

, η γεωγραφική σύσταση της χώρας. που δυσχέραινε τις επικοινωνίες, οι
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συνεχείς προστριβές και το ισχυρό τοmκιστικό πνεύμα συνετέλεσαν ώστε

ο διαλεκτικός κατακερματισμός να διατηρηθεί ως την ελληνιστική εποχή,

Οι διάλεκτοι που μιλιόνταν στην Ήπειρο, Ακαρνανία, Αιτωλ(α,

Λοκριδα και Φωκιδα ονομάζονται με τον συλλογικό όρο: 8ορειοδυ1Ι

κή(8Δ), Ακόμη και το εmγραφικό υλικό (για λογοτεχν(α ούτε λόγος),

από τις περιοχές αυτές, που απέκτησαν μια παροδική σπουδαιότητα κατά

την περίοδο της Αιτωλικής Συμπολιτε(ας, είναι περιορισμένο,

Το 1952 ο αρχιτέκτονας Michael Ventήs, ο οποίος είχε υπηρετήσει ως

αποκρυπτογράφος της αγγλικής αντικατασκοπε(ας κατά τον Β' Παγκό

σμω Πόλεμο, άρχισε με τη συνεργασία του Φιλολόγου John Chand\vick να

φωτίζει το μυστήριο των εγγράφων πήλινων mνακίδων, που είχαν ανα

καλυΦθεί στα μυκηναίκά ανάκτορα της Κρήτης και της Ηπειρωτικής

Ελλάδας( 1600-1250 πΧ), Οι αργιλώδεις αυτές πινακίδες αξίζει να σημει

ωθεί ότι διατηρήθηκαν εξαιτίας των εμπρησμών. που είχαν καταστρέψει

τα κτίρια,

Θα ήταν μεγάλη παράλειψή μας, σε αυτό το σημείο να μην κάναμε

μνεία της διαλέκτου που ανήκει στον τόπο μας και δεν είναι άλλη, από

την ΔιάλεΚ10 1ων Αινιάνων. που από τις επιγραΦές που βρέθηκαν εκεί,

διαφαίνεται η ιστορία και η πολιτική κατάσταση των Αινιόνων,

Η διάλεκτος των επιγραΦών, όπως χαρακτηριστικά αναΦέρει ο

I.,udwin ffl'~ ν )ιιτό κ απ/) ftηγΩ\ιμενεs αντ κέ ο ασ~

1Ω ια rην πεoιonι μας1 η διόλεκτος αυτών των εm.γραΦών των ΟΙ1αί

!!!Υ'ή Αινιάνων. είναι. όπως θα περίμενε κανείς. μια απλούστερη Αιολική,

όπως απαντάται και σε πολλές εm.γραΦές της Φωκίδας.

Το 1αξίδι 1ων Ελληνικών λέξεων- Ελληνικής rλώooa;

Με τον όρο ~xαία ελληνική γλώσσα εννοείται η Ελληνική γλώσσα

των αρχα'ίκών χρόνων και της κλασικής αρχαιότητας , Στον όρο περι

λαμβάνεται συνήθως και η μετακλασική εποχή της ελληνιστικής περιό

δου, Ωστόσο, οι μεταλλάξεις της γλώσσας κατά την ελληνιστική περίοδο

δικαιολογούν μεθοδολογικά την διακριτή θεώρηση της αρχαίας ελληνι

κής με τον όρο Ελληνιστική κοινή,

Η μελέτη της ελληνικής γλώσσας μέσα από τις πηγές που εmβιώνουν

στην προφορική εκφορά της γλώσσας και τα γραπτά τεκμήρια, μας fm
τρέ:πει να διατρέξουμε την εξελικτική πορεία της γλώσσας, να εντοπίσου

με την ινδοευρωπα'ίκή κα1αγωγή της, τους αρχαϊσμούς, τα προελληνικά

δάνεια και να επισημάνουμε την εμΦάνισή της κατά την μυκηνα'ίκή

εποχή, Οι κύριες Φάσεις της εξελικτικής πορείας που περιγράφουν την

πορεία της αρχαίας ελληνικής γλώσσας είναι πέντε:

*Αf1Xα'ίκή γλώσσα 1ων μυκηνα'ίκών χρόνων, έτσι όπως κα1αγράφε-
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ται στη συλλαβογράμματη η~αφή που οι αρχαιολόγοι ονομάζουν

Τραμμική Β.

*Αρχα'α ελληνική γλώσσα με την αλφαβητική γραφή και ΤΙ; διαλέ

κτους -της.

*Ελληνιστική κοινή των ελληνιστικών και @ωμα'ίκών χρόνων

*Μεσαιωνική γλώσσα 10υ βυζαντινού ελληνισμού, κομβικό σημείο

μετουσ'ωσης της αρχαιοελληνικής κατά τον 15° αιώνα Κ.Ε.

ΤΟ ελληνικό αλφlΙβtm!

Από την εποχή που εξαφανίζεταιη μυκηνα"ίκή συλλαβική γραφή (1200

πΧ.), η αρχαιότερη αποδεδειγμένη ελληνική γραΦή, ως τα τέλη του 80υ

πΧ. αιώνα, οπότε εμφανΙζονται οι πρώτες επιγραΦές σε αλφόβητο. μεσο

λαβούν δε πέντε(5) αιώνες χωρίς σχετικά αρχαιολογικά τεκμήρια.

Το Ελληνικό αλφάβητο καινοτομεί ως σύστημα γραΦής καθώς εωά

γει την πλήρη Φωνολογική αντιστοιχ(α των σημείων του: κάθε γράμμα

αντιπροσωπεύει έναν και μόνο Φθόγγο, φωνήεν ή σύμφωνο. Έτσι. με 24
γράμματα και με τους δυνατούς συνδυασμούς τους κωδικοποιούνται οι

βασικοί Φθόγγοι της Τλώσσαι; που παράγουν συλλαβές και σχηματίζουν

λέξειι;.

Για πότε ακριβώς, σε ποιο μέρος και με ποιόν τρόπο δημιουργείται το

ελληνικό αλΦάβητο υπάρχουν πολλές απόψεις. Η περισσότερο αποδεκτή

ερμηνεία θεωρεί πως πρότυπο υπήρξε το Φοινικικό αλΦάβητο , το οποίο

πρέπει να γνώρισαν οι Έλληνες καθώς ταξίδευαν στα τέλη του 90υ πΧ.

αιώνα στην ανατολική Μεσόγειο. Μέσα στον 7° πΧ. αιώνα όλες οι ελλη

νικές πόλεις-κράτηέχουν ήδη διαμορΦώσεικαι χρησιμοποιούνη καθεμιά

το δικό της ΑλΦάβητομε κατά τόπους ιδιομορΦίες.

Οι επιγραΦέςείναιπάντοτε με κεΦαλαία.χωρίς κενά διαστήματαανά

μεσα στις λέξεις, χωρίς σημεία στίξης και χωρίς τόνους. Τα αλφάβητα

χωρίζονταισε τρείς κύριες ομάδες: l)τη Νό1lα(Κρήτη.θήρα,Μήλο), 2)
την Ανατολική(ακτέι; Μικ@άι; Ασίαι;. νησιά Ανατολικού Αιγαίου,

Μέγα@α, Σικυών, Κό@ινθοι; και αποικίει; τουι;), και 3) τη Δυ1lκή

ομάδαΙθεσσ λiα ΩΚΩί α Ε'ί, Ωια. Αι-κ ία AαXfJJvi και ωmικίε

ΤΩ ςh

Από τις αρχαΙκέςεπιγραΦέςδιαπιστώνεταιο διαλεκτικόςκατακερμα

τισμός της αρχαιοελληνικήςγλώσσας,ο οποίος οφείλεταιστη διαμόρφω

ση του γεωγραφικούχώρου με τους ορεινούς όγκους και τους περίκλει

στους τόπους εγκατάστασης,στη διαδοχική εμΦάνιση και διασποράτων

ελληνικών Φύλων, στην αρχική απομόνωση και στην πολεμική αυτοτέ

λεια των πρώτων οικιστικώνκέντρων.

Όπως προαναφέραμε.όλοι γνωρίζουμε ότι η Ελληνική Γλώσσα είναι
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η παλαιότερη από όλες τις σημερινές ευρωπαΤκές γλώσσες. Αυτό μπορεί

να επιβεβαιωθεί από τους πίνακες που για χιλιάδες χρόνια ήταν θαμμέ

νοι στην ελληνική γη και αποκαλύΦθηκαν κατά τη διάρκεια του περα

σμένου αιώνα ( ο τελευταίος πίνακας βρέθηκε στο Δισπηλιό της Καστο

ριάς και χρονολογήθηκε τουλάχιστον στο 5000π,χ) .Αυτό το στοιχείο μας

έκανε να συνειδητοποιήσουμε ότι στην πραγματικότητας δε γνωρίζουμε

και πολλά πράγματα για την απαρχή της ελληνικής γλώσσας , Όπως
χαρακτηριστικά έλεγαν και οι Αρχαίοι Έλληνες «ο χρόνος άγει εις φως

την αλήθειαν" ...
«Οι Έλληνες είναι από τους λαούς, που έμαθαν πολύ αργά και μετά

δυσκολίας να γράφουν. Ακόμη κι εκείνοι, που ισχυρίζονταιότι χρησιμο

ποιούσαν την γραφή από παλιά, υπερηφανεύονταιότι την έμαθαν από

τους Φοίνικες και τον Κάδμο. Αλλά ούτε από εκείνη την εποχή έχει

κανείς να παρουσίαση επιγραΦές, που να έχουν σωθεί σε ναούς ή άλλα

δημόσια μνημεία, ώστε να αμφισβητείταιακόμη και το κατά πόσο εκεί

νοι, που πήραν μέρος στον Τρωικό Πόλεμο, χρησιμοποιούσαν,μολονότι

πολύ αργότερα, τα γράμματα, ενώ η αληθινή και επικρατούσα άποψη

είναι ότι μάλλον αγνοούσαν την σύγχρονη χρήση των γραμμάτων. Όλοι

οι Έλληνες ανεξαιρέτως θεωρούν ότι δεν υπάρχει αρχαιότερο συγγρα

φικό έργο από τα ποιήματα του Όμηρου. Αυτός όμως Φαίνεται πως

έζησε πολύ αργότερα από την εποχή των Τρωικών, ενώ ταυτόχρονα

λέγεται γι' αυτόν ότι δεν άφησε την ποίηση του γραπτώς,αλλά αυτή διε

σώθη στα άσματα και κατεγράφη αργότερα. Αυτός είναι και ο λόγος,

που υπάρχουν τόσες αντιΦάσεις στο έργο του>)>. Να λοιπόν που ευρίσκο

νται οι ρίζες της περί φοινικικώνγραμμάτωνθεωρίας, αλλά ακόμα και οι

aπαρχέςτου ομηρικού ζητήματος.Ευτυχώς στις ήμερες μας, και παρά τις

λυσσαλέες αντιδράσεις, επιχειρείται μία προσπάθεια ανατροπής αυτής

της θεωρίας, της εχούσης ήδη ηλικίας 2.000 ετών, με βάση τα νεώτερα

αρχαιολογικά τεκμήρια.

Η νεωτέρα έρηινα έχει αρχίσει πράγματι όλο και περισσότερο να

αμφισβητεί την προέλευση του αλφαβήτου από τους Φοίνικες. Ο Andre
Lemaire, διευθυντής του τομέα αρχαίας ιστορίας και φιλολογίας στο

Παρίσι, αναζητεί τις ρίζες του αλφαβήτου στην Afyυmo. Στηριζόμενος

από την μία στο απόσπασμα από την Ιστορία των Φοινίκων του Φίλωνος

από την Βίβλο, που διασώζει ο Ευσέβιος της Καισαρείας, όπου αναΦέ

ρεται ότι αυτός, ο οποίος ανακάλυψε τα γράμματα ήταν ο ΘευΟ. και από

την άλλη στον Τάκιτο, θεωρεί ότι δεν ανακάλυψαν πρώτοι το αλΦάβητο

οι Φοίνικεςl. Αυτοί απλώς διαμεσολάβησαν στην μεταφορά του αλφαβή

του από την Aiyumo μέσω των Υκξώς και την διέδωσαν έπειτα χάρις

]. Aηdτe Lemaire. Les .Hyksos» et les debuιs de ΙΊcriιure aIphabitique au Proche-Orient,
βλ. Πρακτικά Συνεδρίου για την Γραπτή Εmκοινωνία στην Μεσόγειο, Ελληνική Β(λ/α

Κήρυλος, 14-15 Μαίου ]996, Ίδρυμα Θεοδώρου Ράιναχ, 2000, σ. 103-133.
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στην θαλασσοκρατορία τους σε ολόκληρη την Μεσόγειο ... Το να απο

δώσουμε όμως την αλφαβητική γραΦή στους Ύκξώς είναι, όπως παρα

δέχεται και ο ίδιος. σαν να εξηγούμε το obscurum per obscurium (το σκο

τεινό με σκοτεινό, δηλ. τον γρίΦο με γρίΦο). «Όπως όλα τα γενεσιουργά

προβλήματα, η ανακάλυψης του αλφαβήτου μας διαφεύγει. ενώ και η

ίδια η γνώσις μας για τους Υκξώς παραμένει περιορισμένη και προβλη

ματική. Τόσο στην Αίγυπτο, όσο και στην Παλαιστίνη ωστόσο. τα

αρχαιολογικά και τα επιγραφικά δεδομένα, όχι μόνον δεν μας εm.τρέ

πουν μια λεπτομερή ιστορική προσέγγιση, αλλά και μας δημιουργούν

ακόμη πιο σοβαρά χρονολογικά προβλήματα. Ας δούμε λοιπόν αυτά τα

ευρήματα, που μας επιτρέπουν να ομιλούμε γω αλφαβητική γραΦή στα

εδάφη της Παλαιστίνης και του σημερινού Ισραήλ. Το πρώτο είναι η Em
γραΦή επάνω σε ένα εγχειριδιο μάλλον αίγαιακής τεχνοτροπίας από το

Lakish, το οποίο χρονολογείται βάσει των αρχαιολογικών συνευρημάτων

περί το έτος 1.600 ΠΧ. Ακολουθεί το ενεπίγραΦο όστρακο μιας Φιάλης

από το Gιzer, μαζί με σημάδια κεραμέων, που κατατάσσεται γενικώς

στην ίδια περίοδο βάσει παλαιογραφικών στοιχείων. Αβέβαιη ωστόσο

παραμένει η χρονολόγησης της ασβεστολιθικής πλάκας από το Sichern
(Σίκιμα) καθώς και του ενεπίγραφου οστράκου από το Tell-Nagida,
νοτιοδυτικούς του Lakish. Οι ανασκαΦές στα θρυλικά ορυχεία του Σινά

έδωσαν επίσης 45 πρωτοσινα'ίτικές επιγραΦές, οι οποίες έχρονολογήθη

σαν ανάμεσα στα 1850-1500 ΠΧ. βάσει των αντιστοίχων Αιγυπτιακών

επιγραΦών, οι όποιες ήσαν ανάμεσα στα συνευρήματα. Τα αρχεία, που

ευρέθησαν στο Σινά, δείχνουν ότι είχαν κάποια διοικητική σημασία στις

εξερευνητικές αποστολές στα ορυχεία, διότι δεν πρόκειται για άπλα

γραΦήματα, αλλά για πραγματικά μνημεία λόγου. Ο Andre Lemaire βάσει

όλων αυτών των προβληματισμών θεωρεί τελικά ότι η αλφαβητική

γραφή εγεwήθη τον 110 Π.Χ. αι., έπειτα από την πολιτική παρακμή των

Αιγυπτίων. Η γραφή των Υκξώς, τους οποίους ο συγγραΦεύς προφανώς

θεωρεί σημιτικής καταγωγής, υιοθετείται τότε ως «εθνική» γραφή από

τους βασιλείς των Εβραίων, των Φοινίκων, και των Αραμαίων. Όμως

τον ιι ο αι., ούτε καν η Βίβλος ετόλμα να αναφερθή σε Εβρα'ίκό βασί

λειο. Με αυτήν την θεωρία μοιάζει να συνδέεται και η πεΡίΦημη αλφα

βητική mνακίδα του WόrΖburg, η οποία θεωρείται πρω'ίμώτερή του 80υ

ΠΧ. αι. Για την προέλευσι της mνακιδας υπάρχουν μόνο γενικές πληρο

φορίες, οτι η πινακίδα προέρχεται μαζί με τρία (3) ακόμα πλήρως ταυ·

τόσημα κομμάτια από το αιγυπτιακό Φαγιούμ. Ωρισμένοι ερευνητές

θεωρούν ότι με αυτήν την χάλκινη πινακίδα τεκμηριώνεται το πρώτο

βήμα για το δάνειο του φοινικικού σχεδίου από το ελληνικό αλΦάβητο.

Πρέπει να τονίσουμε ωστόσο ότι η γνησιότητα αυτών των πινακίδων

αμΦισβητείται Ι • Μελετώντας τον συγκριτικό πίνακα με τα ιερογλυφικά
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σύμβολα βλέπουμε από την άλλη τις ομοιότητες του φερομένου ως

αλφαβήτου των Υκξώς με το Κρητικό και το Αιγυπτιακό και τελικά με

το Φιλισταίίκό. Μήπως λοιπόν τελικά οι Υκξώς δεν ήσαν παρά οι πρώ

τοι Λαοί της Θαλάσσης,οι οποίοι κατέκτησαντην Αίγυπτο; Γνωρίζουμε

οτι ορμητήριοτων Υκξώς ήταν η Χαναάν,η σημερινή Συρία, στην οποία

όμως είχαν εγκατασταθή οι Μινωίτες ήδη από την 2α πΧ. χιλιετία.

Ενδεχομένως λοιπόν οι Μινωίτες αυτοί να συνέπραξαν και με άλλα

εντόπια Φύλα, και να συμμετείχαν στην επιχείρησι κατά της Αιγύπτου.

Άρα δυνάμεθα να εικάσουμε οτι υπήρξαν μινωικές επιρροές στην εξέλι

ξη της γραΦής στην περιοχή. Σύμφωνα με τον καθηγητή D. Diringer, το
σημιτικό σύστημα γραΦής επενοήθη μεν και εκαλλιεργήθη στην Παλαι

στίνη και την Συρία, αλλά εδέχθη και επιδράσεις παλαιοτέρων συστημά

των του αιγυπτιακού, του σφηνοειδούς, του κρητικού και ίσως των προί

στορικών γεωμετρικών σημείων. Είναι απίθανο να μην προηγήθησαν

των επινοητών της σημιτικής γραΦής άλλοι. όπως είναι εξαιρετικά απί

θανο ότι ένα αλΦάβητο, που επενοήθη στην Παλαιστίνη ή στην Συρία

την 2η πΧ. χιλιετία έμεινε ανεπηρέαστο από τις γραΦές της Αιγύπτου,

της Βαβυλωνίας ή της Κρήτης. Και η σύλλη'ψις της συμφωνογραφικής

γραΦής και η αρχή της ακροΦωνίας (αν ίσχυε στο πρωτοσημιτικό αλΦά

βητο) μπορεί να είναι δάνεια από την Αίγυπτο. Ίχνη της επιδράσεως της

βαβυλωνιακής γραΦής μπορούν να διαπιστωθούν στις ονομασίες ωρι

σμένων γραμμάτων. Η επίδρασις της κρητικής γραΦής και μερικών προί

στορικών γεωμετρικών σημείων μπορεί να είναι καθαρώς εξωτερική, να

επέδρασαν δηλαδή μόνο στην μορΦή ορισμένων γραμμάτων 3 •

Θεωρούμε ότι όταν κάποτε αποκρυπτογραΦηθή πλήρως η Κρητι

κή και Φιλισταίίκή Ιερογλυφική γραΦή, θα διαπιστωθή ότι η έπίδρασις

δεν είναι μόνον εξωτερική. Ως τότε έχουμε ακόμη αρκετό δρόμο. Δυστυ

χώς ο επιστημονικός νους εγκλωβισμένος στα τετριμμένα και γενικώς

αποδεκτά συμπεράσματα παγιδεύεται συχνά στο παιγνίδι του φοινικί

ζειν, επηρεασμένος και από το περίφημο χωρίο του Ηροδότου (Ε, 57-58)
περί Φοινικηίων η Καδμηίων Γραμμάτων, που τελικά όσον αφορά στον

πρώτο επιθετικό προσδιορισμό (φοινικήια), ίσως και να δηλώνη απλώς

τον τρόπο γραΦής με πορφυρή μελανή. Πολλοί μάλιστα σπεύδουν να

χαρακτηρίσουν ακόμη και τον Κάδμο ως φοινικικό ήρωα", αγνοώντας

την βοιωτική παράδοσι, που τον θεωρούσε γιο του αυτόχθονος Θηβαίου

ήρωος Ωγύγου, ο οποίος προϋπήρξε χρονολογικώς του κατακλυσμού του

2. βλ. 'Οδηγό Εκθέσεως, Ή Ιστορ(α της ΓραΦής, Πανεmστήμιο Αθηνών. Αθήνα.

2002, σ. 44-45.
3. Γ. Μπαμmνιώτης. Έκθεση. Ιστορ(α της ΓραΦής. Δύο Μικρά κε(μενα του Πρυ

τάνεως του Πανεmστημίoυ Αθηνών, Πανεmστήμιο Αθηνών. Αθήνα. 2002.
4. Maria Giώίa Amadasi Guzzo, La transmission de ('aJphabct Ρhιnίcίen aux Grccs. 15

Μα(ου 1996. Ίδρυμα Θεοδώρου Ράιναχ. 2000,σ. 231.
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Δευκαλίωνος, βάσει των αρχαίων αντιλήψεων!. Αλλά ακόμη και στην

εκδοχή, που θεωρείται υιός του Αγήνορος και της Τηλέφασσας η Αργιό

πης, ο Φοίνιξ, ο επώνυμος ήρωας της Φοινίκης, ο Κίλιξ και η Ευρώπη,

είναι αδέλφια του Κάδμου. Οι δε διδάσκαλοι του αλφαβήτου, οι Γεφυ

Qaiot, όπως τους αποκαλεί ο Ηρόδοτος, έρχονται μαζί με τον Κάδμο από

την Φοινίκη. Όπως διαm.στώνει χαρακτηριστικά ο Ι. Σταματάκος, «ούτος

(ο Κάδμος) κατά την παράδοσιν, μετέφερεν εκ Φοινίκης εις την Ελλάδα

το πάλαιαν ελληνικόν αλφάβητον εκ 16 γραμμάτων, δια τούτο και φοι

νικήια γράμματα εκαλούντο και βραδύτερον ηυξήθησαν εις 24 δια της

προσθήκης των οκτώ Ιωνικών γραμμάτων (Η, Ω, Θ, Φ, Χ, Ζ, Ξ, ψ)6. ι-ι
ίδια η προσαρμογή της γλώσσης δηλαδή μοιάζει να είναι αποτέλεσμα της

ανάγκης. που γεννάει η επικοινωνία μέσω των εμπορικών επαφών. Και

στην περίπτωσι που παραδίδει ο Andre Lemaire. εάν εξετάσουμε με καθα

ρόν νου τα δεδομένα, διαπιστώνουμε ότι είναι πολύ m.o πιθανόν τα

αρχεία του Σινά να είναι τελικά αποτέλεσμα της συνεργασίας των Αιγυ

πrίων και των Υκξώς με τους Κεφτι (Κρήτες η Φιλισταίους), που είχαν

κοινά συμφέροντα στην περιοχή. Η δε δημιουργία του αλφαβήτου είναι

και αυτή δημιούργημα πολυετών προσπαθειών. Είναι αδύνατον το πρω·

τέίκό και απλό συνάμα αλφαβητικό σύστημα της γλώσσης να διεμορφώ

θη μέσα σε μερικές δεκαετίες. Η ίδια η ομηρική γλώσσα με τις λέξεις των

Μυκηνα'ίκών κειμένων, που διατηρούνται ζωντανές στον λόγο του

έπους, αποδεικνύει - θεωρούμε - όχι μόνον το ότι η γλώσσα δεν ξεχά

σθηκε, αλλά και την Ελληνικότητα της ΚυπρομινωΤκής, που επιβιώνει

μαζί με τους ομηρισμούς στην σύγχρονη, αλλά πάντοτε αρχαία, Κυπρια

κή γλώσσα. Η σύγχρονη έρευνα άλλωστε παρουσιάζει την τάσι να ανα

ζητά στην Κύπρο τον σταθμό μεταβάσεως της Φοινικικής γλώσσης στην

Ελλάδα. Η Μaήa Giu1ia Amadasi Guzιo, αναΦέρει ανάμεσα σε άλλους

τόπους και την Κύπρο και αυτό. διότι υπήρχε στο νησί και κυρίως στο

Κίτιο έντονη Φοινικική παρουσία. Δυστυχώς δεν φαίνεται να γνωρίζει

την ύπαρξη του οβελού από τις Σκάλες της Παλαιπάφου, μολονότι η ίδια

σε άλλο σημείο της μελέτης της αναφέρει ότι ένα Κρητικό ιδίωμα προερ

χόμενο από την Κρητική συλλαβική γραΦή εχρησιμοποιείτο στο νησί της

Αφροδίτης και την ιη χιλιετία πΧ. Και αυτό διότι, όπως η ίδια παραδέ

χεται παρακάτω, κατά την διάρκεια της εποχής του χαλκού. οι Φοίνικες

εχρησιμοποιούσαν ένα αλφαβητο διαφορετικό από αυτό της ]ης χιλιε

τίας. όπως το γνωρίζουμε. Υποστηρίζει μάλιστα ότι επρόκειτο για έναν

τοπικό κώδικα επικοινωνίας στην περιοχή, εφ' όσον εκείνη την περίοδο η

διεθνής γλώσσα επικοινωνίας στην Εγγύς Ανατολή ήταν η Ακκαδική (;).

5. Pierre Grimal, Λεξικόν, λ. Κάδμος, σ. 336.
6. Ί. Σταματάκου, Λεξικόντης Αρχα(ας Ελληνικής Γλώσσης. λ. Κάδμος.
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Για την ιστορία να υπενθυμίσουμε οτι στην περίοδο αυτήν έχουν ήδη

αρχίσει οι επαΦές του Μινωικού κόσμου με την περιοχή. Αλλωστε και η

παλαιότερη έρευνα θεωρούσε βάσει των αρχα(ων πηγών ότι οι ίδιοι οι

Φοίνικες είχαν προσαρμοσθή σε άλλα συστήματα γραφής, που προϋπήρ

χαν του δικού τους. Και ο ίδιος ο Evans μάλιστα είχε διατυπώσει την θεω·

ρία ότι οι Φοίνικες παρέλαβαν από τους Κρήτες αποίκους, που είχαν

αποικίσει τα εδάφη της Παλαιστίνης, την γραΦή. Την ίδια εποχή, ο Ρενέ

Ντύσω διετύπωσε την άποψη ότι οι Φοίνικες είχαν παραλάβει από πολύ

νωρίς το αλφάβητο από τους Έλληνες, οι όποιοι το είχαν διαμορφώσει

από την Κρητομυκηναίκή γραΦή. Οι διατυπώσεις τους αμφισβητούντα

ως γλωσσολογικές θεωρήσεις. Τα τελευταία χρόνια όμως και χάρις στις

έρευνες των καθηγητών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Αθ. Παπαδοπού

λου και Λ. Κοντορλή-Παπαδοπούλου στην περιοχή της Παλαιστίνης και

της Ιορδανίας, οι γλωσσολογικές θεωρίες φαίνεται να επιβεβαιώνωνται

από τα κρητομυκηναίκά αρχαιολογικά ευρήματα.

Ας εξετάσουμε όμως λεπτομερώς τα επιχειρήματα περί φοινικικής

προελεύσεως του αλφαβήτου. Η παλαιότερη αλφαβητική γραΦή θεωρεί

ται αυτή, που ευρέθη χαραγμένη επάνω στην σαρκοΦάγο του βασιλέως

Άχιράμ, ο οποίος έζησε ανάμεσα στα 975-950 πΧ. Σύμφωνα με τον J .•
N.Coldstream, στο τέλος του 80υ πΧ. αι., οι Φοίνικες είχαν ήδη δημιουρ

γήσει μόνιμες εγκαταστάσεις στην Σαρδηνία. Στην γειτονική νήσο Νόρα,

ανεκαλύΦθη μια φοινικική επιγραΦή σε λίθο, με τον χαρακτηριστικό

τύπο των φοινικικών (;) γραμμάτων του 90υ πΧ. αιώνος. Επειδή όμως η

επιγραΦή εθεωρήθη επαρχιακή, εχαρακτηρίσθη και ο τύπος των γραμμά

των μεταγενέστερος και ξεπερασμένος. Στην επιγραΦή της Νόρα, αναΦέ·

ρεται το τοπωνύμιο Tarshish, ένα μακρινό λιμάνι, από όπου ο βασιλεύς

Αχιράμ επρομηθεύθη, σύμφωνα με την Παλαιό Διαθήκη (Α' Βασιλειών,

Χ, 22) κάποτε χρυσό, ασήμι, ελεφαντοστό, πιθήκους και παγώνια. Η

Tarshish εταυτίσθη από ωρισμένους μελετητές με την Ταρτησσό, που ανα

Φέρει σ Ηρόδοτος, καθώς και με το λιμάνι των Γαδείρων. Βάσει αυτών

των στοιχείων ο J .-Ν .Coldstream θεωρεί ότι θα πρέπει κάποτε να αναζη.

τήσουμε έναν πρωιμώτερο του 90υ πΧ. αι. εμπορικό σταθμό στην περιο

χή. Σε αυτήν την ιστορική-αρχαιολογική πλάνη, φαίνεται να μας οδηγή

μια σειρά συγκυριών. Ο Διόδωρος ο Σικελιώτης περιγράφοντας το ταξεί

δι του Ηρακλέους στην χώρα του Γηρυόνη, αναΦέρει ότι κατευθυνόμε

νος ο Ηρακλής :προς την νήσο Ερύθεια, αφού διέπλευσε πρώτα μεγάλο

μέρος των βορειοαφρικανικών ακτών, έΦθασε κοντά στα Γάδειρα. Την

γνώση αυτή των Ελλήνων εκα:πηλεύθησαν αργότερα οι Φοίνικες, όπως

τονίζει ο Στράβων: «τον ίβηρικόν πλούτον, εφ' ον Ηρακλής εστράτευσε

και οι Φοίνικες ύστερον, οίπε:ρ και κατέσχον την πλείστην αρχήν)}. Αργό-
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τερα βάσει των αρχαίων πηγών, οι Τύριοι ίδρυσαν εκεί έναν ναό αφιερω

μένο στον Ηρακλή, τον όποιον απεκάλεσαν Μέλκαρτ. Η μετάλλαξις του

ονόματος του θρυλικού Έλληνας ήρωσς, οφείλεται στην άγνοια της

Ελληνικής γλώσσης από την πλευρά των Φοινίκων. Εάν διαβάσουμε το

όνομα του Μέλκαρτ από τα δεξιά προς τα αριστερά. δηλαδή επί τα λαιά,

βλέπουμε να σχηματίζεται το όνομα του Ηρακλέους. Σύμφωνα με τον

αείμνηστο επιγραΦολόγο Α.-Σ.Αρβανιτόπουλο, η γραΦή επί τα λαιό..

είναι ο αρχαιότερος τρόπος γραΦής. Τον τρόπο αυτόν της γραΦής, συνε

χίζει ο καθηγητής, είχαν ανέκαθεν και μονίμως οι Έλληνες της Κύπρου

στο επιχώριο συλλαβικό αλΦάβητο, καθώς και οι Φοίνικες, που τον εκλη-

ροδ6τησαν στους διαδόχους και στους συγγενικούς προς αυτούς λαούς.

Γι' αυτόν ίσως τον λόγο παρατηρείται και αυτή η ομοιότης στην φορά

των γραμμάτων στις αρχαιότερες Ελληνικές και Φοινικικές επιγραΦές.

Σύμφωνα με τον Αρβανιτόπουλο, οι Έλληνες εγκατέλειψαν πολύ νωρίς

αυτόν τον τρόπο γραΦής, διότι παρετήρησαν οτι ήταν δυσχερής και επί

πονος τόσο για τα χέρια όσο και για την όραση. Σε αυτό τους καθωδήγη

σε ακόμη μία Φορά η ατέρμονη παρατήρησις της φύσεως. Βλέποντας τον

τρόπο με τον οπο(ο ο αροτριών βους, μετά τον σχηματισμό της πρώτης

αύλακος στο χωράΦι, εκτελούσε και τις υπόλοιπες κάνοντας στροφή στο

τέρμα καθει.uάς αύλακος, άρχισαν να γράφουν βουστροφηδόν. Καθώς

έγραφαν κατ' αυτόν τον τρόπο οι Έλληνες, παρετήρησαν ότι η εξ αρι

στερών προς τα δεξιά γραΦή διευκόλυνε σε μεγάλο βαθμό και την όραση

και το χέρι. Γι' αυτό έμειναν σταθεροί σε αυτόν τον τρόπο γραΦής από τα

550 π.χ. Αυτόν τον τρόπο εδιδάχθησαν από τους Έλληνες και εξακο

λουθούν να χρησιμοποιούν μέχρι σήμερα, σύμφωνα με τον καθηγητή

Αρβανιτόπουλο, όλοι οι πολιτισμένοι λαοί. Αυτήν την νέα, αλλά τόσο

παλαιά μέθοδο με την οποία γράφουμε εμείς μέχρι σήμερα, οι αρχα(οι

Έλληνες την ωνόμαζαν «ες ευθύ».

Ένα από τα πλέον ισχυρά επιχειρήματα των Φοινικιστών περί προ

ϋπάρξεως της φοινικικής γραΦής είναι η χρονολόγησις των παλαιοτέρων

επιγραφών των Γεωμετρικών χρόνων, οι οποίες έχουν ευρεθή επί των

Ελληνικών εδαΦών. Σύμφωνα με τον J.-N. Coldstream, πρέπει να φαντα·

σΟούμε ότι σε κάποιο μέρος κάποιος αγράμματος, μέχρι τότε, Έλληνας

απεστήθισε τα ονόματα των φοινικικών γραμμάτων, επαναλαμβάνοντας

τα με την σειρά, που τα άκουσε και έμαθε να συνδέη το κάθε όνομα με

ένα από τα σύμβολα. που εζωγράφισε ο Φοίνιξ δάσκαλος του. Γρήγορα

πρέπει να κατάλαβε την αρχή της ακροφωνίας, σύμφωνα με την οποία

κάθε σύμβολο εκπροσωπεί τον πρώτο ήχο του ονόματος στο οποίο ανα~

Φέρεται: Π.χ. β για το μπετ, γ για το γκίμελ, δ για το dα-λετ ... Μας ενδια

Φέρει, συνεχίζει σε άλλο σημείο, η συνεχής γραΦή των χαραγμάτων

επάνω σε αγγεία και όχι η γραΦή των μνημειακών επιγραφών σε λίθο,
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γιατί εξ αρχή; υποθέσαμε την παρουσία ενός Φοίνικα δασκάλου. Οι

αρχαιότερες αποδε(ξεις περί υπάρξεως Ελληνικού αλφαβήτου είναι

Ευβοίκού τύπου και τοποθετούνται γύρω στον 80 πΧ, αι" έπονται δηλα

δή κατά έναν αιώνα των φοινικικών. Ανάμεσα σε αυτά τα ευρήματα

περιλαμβάνονται η οινοχόη του Δίπυλου (740 πΧ. περ.), η επιγραΦή από

την αρχαίκή Ελληνική αποικία στις Πιθηκούσες (Ισχία), η οποία χρονο

λογείται ανάμεσα στα 740 και 730-720 πΧ., το περίφημο κύπελλον του

Νέστορος, καθώς και κάποια όστρακα από το Λευκαντί, που χρονολο

γούνται γύρω στα 750 πΧ, η και ακόμη παλαιότερα,αν και αυτή η χρο

νολόγησις, σύμφωνα με την Maria Giulia Amadasi Guzzo, είναι υποθετική.

Ανάμεσα σε αυτά τα ευρήματα περιλαμβάνεται μια παράξενη ανακάλυ

ψις των τελευταίων χρόνων στην νε-κρόπολι της Osteria dellΌsa. Πρόκει

ται για μια ελληνική επιγραΦή γραμμένη με το ευβοίκό αλφάβητο, η

οποία ευρέθη χαραγμένη επάνω σε ένα αγγείο μάλλον εντόπιας τεχνο

τροπίας, το όποιο χρονολογείται πριν από το 750 πΧ. Σύμφωνα με την

Maria Giulia Amadasi Guzzo, το.εύρημα αυτό αποδεικνύει οτι πριν από τον

Ελληνικό αποικισμό στις Πιθηκούσες, γύρω στα 770 πΧ., το ευβο"ίκό

αλφάβητο είχε ήδη Φθάσει στην περιοχή των Cabii, χάρις στο εμπόριο με

την Κομπανία, με την περιοχή οπού θα ιδρύετο η αποικία των Κυμαίων.

Ένα εμπόριο που είχε αναπτυχθή απ' εύθείας ανάμεσα στους ντόπιους

και τους κατοίκους της Εύβοιας. Η επιγραφή στο αγγείο έχει φορά από

τα αριστερά προς τα δεξιά, γεγονός που μας επιτρέπει να υποθέσουμε την

υιοθέτησι μιας αλφαβητικής γραΦής το λιγώτερο στο πρώτο μισό του 80υ

πΧ, αι., εάν όχι ακόμη παλαιότερα. Και εφ' όσον πρόκειται για γραΦή

Ευβο'ίκού τύπου, μπορούμε να υποθέσουμε ότι το αλΦάβητο είχε τότε

υιοθετηθή από τους Ευβοείς. Μάλιστα κάποιοι μελετητές αναζητούν την

προέλευσι του Ελληνικού αλφαβήτου στην Δύσι εξ αιτίας του ευρήματος

από την Osteria dellΌsa, Βάσει λοιπόν αυτού του στοιχείου, η Maria Giulia
Amadasi Guzzo, θεωρεί ότι οι Έλληνες έμαθαν να γράφουν στο πρώτο

τέταρτο του 80υ πΧ. αι., και ότι οι Ευβοείς ήσαν οι πρώτοι που υιοθέτη

σαν το Φοινικικό αλΦάβητο. Η παλαιότερη έρευνα, κυρίως βάσει των

μελετών του Ρ. Κ. Me Carter, είχε προτείνει ως χρονολογία διαδόσεως της

Φοινικικής γραφής το 1100 πΧ. Η παρατήρησις αυτή ώφείλετο στις ομοι

ότητες, που είχαν σημειωθή ανάμεσα στο σχήμα των γραμμάτων των

αρχαιοτέρων Ελληνικών επιγραΦών και κάποιων άλλων, οι οποίες ευρέ

θησαν στην Παλαιστίνη, των λεγομένων χαναανιτικών η πρωτοχαναανι

τικών, που χρονολογούνται γύρω στον 120 _110 αι. πΧ. Πρόκειται για

την επιγραΦή στο όστρακο του lzbet Sartah, και της φιάλης του Qubur el
Walaideh. Σε αυτές τις επιγραΦές, η φορά των γραμμάτων δεν είναι πλέον

από τα δεξιά προς τα αριστερά και το σχήμα τους δεν είναι σταθερό. Κι

όμως η προσεκτική και συγκριτική μελέτη των γραμμάτων επί των επι-
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γραΦών αποδεικνύει ΟΤΙ πρόκειται για την αρχαία προευκλείδειο γραΦή.

Άλλωστε και οι ίδιοι οι αρχαίοι Έλληνες, αποκαλούσαν τα προευκλεί

δεια Ελληνικά «γράμματα αρχαία», Αναφέρεται στα Σχόλια εις την

Γραμματικήν Τέχνην του Διονυσίου του Θρακός στι αυτήν την δια(ρεση

είχε εκτελέσει ο Απολλώνιος ο Μεσσην(ας. Σχετικά μάλιστα με την τελει

ότητα αυτών των αρχαίων γραμμάτων, ελέγετο στι είχε ε:πιμεληθή του

κάλλους τους ο ίδιος ο ΠυΟαγόρας, «εκ της κατά γεωμετρίαν γραμμής,

ρυθμίσας αυτά γωνίας και περιφερείαις και ευθε(αις». Η Maria Giulia
Anladasi Guzzo, θεωρεί ότι η παλαιοτέρα Ελληνική γραΦή εμφανίζεται

στην Ελλάδα περί τον 8° αι. πΧ.,γεγονόςπου επιβεβαιώνει,σύμφωναμε

την άποψίντης, και η Φιλολογικήπαράδοσις.Έτσιοι πρώτοινικητέςτων

Ολυμπιακών αγώνων εμφανίζονται στα 776 Π.Χ. Οι πρώτοι νόμοι

συντάσσονται από τον Ζάλευκο και τον Δράκοντα τον 70 πΧ. αι., και τα

Ομηρικά έπη τοποθετούνται βάσει φιλολογικής αναλύσεως στον 80 Π.Χ.

αι. Δυστυχώς τα δύο τουλάχιστον από τα τρία αυτά επιχειρήματα, επάνω

στα όποια έχει στηριχθή η επιστήμη του φοινικΙζειν είναι απλά μυθεύμα

τα. Ας τα εξετάσουμε προσεκτικά. Οι πρώτοι νικητές των Ολυμπιακων

αγώνων εμφανίζονται, σύμφωνα με την :παράδοσι, στα 776 πΧ. Τόσο

αυτή η χρονολόγησις, όσο και η έξέλιξις της Oλυμ:πiας αυτήν την :περΙΟ

δο σε πανελλήνιο ιερό, ωφείλετο σε μία συμφωνΙα,:που συνήψε ο βασι

λεύς της Ηλείας Ίφιτος με τον Σπαρτιάτη νομοθέτη Λυκούργο και τον

Πισάτη βασιλέα Κλεισθένη. Με την συνθήκη αυτή, της οποΙας το κείμενο

εγράφη σε έναν δίσκο και εφυλάσσετο στο Ηραίο, συνεφωνήθη η εκεχει

ρια, η θεόσταλτη ειρήνη. Ο λόγος ήταν οι συχνές συγκρούσεις ανάμεσα

στους ΗλεΙους και τους Πισάτες για τον έλεΥχΟ των Ολυμπιακών αγώ

νων, που σαΦώς απέφερε και οικονομικά οΦέλη. Σύμφωνα με την παρά

δοση, οι αγώνες αρχίζουν το έτος 776 π.Χ. με ένα μοναδικό αγώνισμα,

τον δρόμο του ενός σταδίου, στο οποΙο εκέρδισε ο ΗλεΙΟς Κόροιβος. Η

γνησιότητα του καταλόγου των Ολυμπιονικών, πσυ συνέταξε το 400 πΧ.

ο ΙππΙας ο ΗλεΙος, αμφισβητήθηκε ήδη στην αρχαιότητα. Αν σκεΦθούμε

το πλήθος των αγωνισμάτων, που :περιγράφει ο Όμηρος στα έπη του και

συγκεκριμένα στα άθλα επί Πατρόκλω, μας παραξενεύει το γεγονός οτι

τον 80 πΧ. αι. διεξήγετο μόνον ένα αγώνισμα, αυτό του δρόμου. Επίσης,

είναι ακατανόητο το οτι στον κατάλογο του Ίππίου η ιπποδρομία αρχΙζει

με το τέθριππο και όχι με την συνωρίδα, διότι το ευκίνητο αυτό άρμα

είναι σύνηθες όχημα της αρχούσης τάξεως και μόνο αυτό το είδος υπήρ

χε βάσει των αρχαιοτέρων αναθημάτων, τα οποία ευρέθησαν στην Ολυ

μπια. Αυτές λοιπόν καθώς και άλλες ανακολουθιες. ωδήγησαν στο να

αμφισβητηθή η χρονολογία ενάρξεως των Ολυμπιακωναγώνωνήδη από

την αρχαιότητα. Ο ίδιος δε ο ΠαυσανΙας επιβεβαιώνει ότι όταν ο Ίφιτος

ανανέωσε τους αγώνες, ο κόσμος είχε ξεχάσει τι γινόταν παλαιότερα.Με
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την πάροδο του χρόνου όμως άρχισαν να θυμούνται τα αγωνίσματα και

κάθε φορά που εθυμούντο κάτι έκαναν και μια προσθήκη στους αγώνες.

Έτσι φαίνσνται να ξεκινούν σι αγώνες πρώτα με το αγώνισμα του δρό

μου, στο όποιο ανεδείχθη νικητής ο Ηλείος Κόροιβος. Εάν μελετήσουμε

όμως προσεκτικά τις πληροφσρίες που μας παραδίδει ο Παυσανίας. δια

πιστώνουμε οτι τόσο ο βασιλεύς με τον όποιο ξεκινούν οι Oλυμmακoι

αγώνες ( Ιφιτσς), όσο και σ πρώτος νικητής (Κόρσιβσς), καθώς και ο

συντάκτης του καταλόγου των Oλυμm.oνικων (Ιππίας) κατάγονται από

την Ηλεία. Εύλογα θεωρούμε γίνεται αντιληπτή μία τοmκιστική προπα

γάνδα (ως αποτέλεσμα της προαιώνιας Ελληνικής διχόνοιας), τα ίχνη της

οποίας αναζητούνται τουλάχιστον στον 8° πΧ. αι., αλλά ταλαιπωρούν

ακόμη τους Νεοέλληνες.Όσοναφορά στο δεύτερο επιχείρημα,σύμφωνα

με το οποΙΟ οι πρώτοι νόμοι συνετάχθησαναπό τον Ζάλευκο και τον

Δράκοντατον 70 πΧ. αι., ούτε και αυτό φαίνεται να ευσταθή. Η αρχαι

ότερα καταγραΦή νομοθεσίας βάσει των αρχαίων ελληνικών πηγών είχε

γίνει από τον Μίνωα. Ο Όμηρος αναΦέρει στην Οδύσσεια οτι ο Μίνως

«εννέωρος βασίλευε Διος μεγάλου οαριστήρ). Σύμφωνα με μία ερμηνεία

του επιθέτου «εννέωρος», ο Μίνως κάθε εννέα χρόνια πήγαινε ψηλά στο

ορός του Διος (Δίκτη, Ιδαίον άντρον), από όπου και παρελάμβανε τους

νόμους της πόλεως από τον ίδιο τον θεό. Έπειτα βάσει των αιρετών αντι

προσώπων του θεού στην γη, δηλαδή του Μίνωος, του Ραδαμάνθυος, και

της εκτελεστικής μηχανής τους, του Τάλω, οι πολίτες υπάκουαν στους

νόμους. Την γνώσι αυτή διέδωσαν οι Κρήτες, σύμφωνα με τον Διόδωρο

τον Σικελιώτη μέχρι την νοτιοανατολική Αραβική χερσόνησο, οπού οι

κάτοικοι της, μιλούσαν ακόμη στην εποχή του την Κρητική γλώσσα, και

προς επίρρωσιν των ισχυρισμών τους έδειχναν και επιγραΦές, τις όποιες

έλεγαν, εχάραξε ο Ζευς, όταν έμενε ανάμεσα στους ανθρώπους.

Όσον αφορά στα ομηρικά έπη, και επειδή δεν είναι του παρόντος να

αναλύσουμε το ομηρικό ζήτημα, η γενικώς αποδεκτή θεωρία οτι αυτά

χρονολογούνται στον 80 πΧ. αι., διότι τότε εδιδάχθησαν οι Έλληνες την

γραΦή, φαίνεται να καταρρέη έπειτα από τις νέες αρχαιολογικές ανακα

λύψεις, που ανεΦέρθησαν προηγουμένως. Ειδικά το πτυκτό πινάκιο, που

ανεσύρθη από τον βυθό της θαλάσσης στις Μικρασιατκές ακτές, αποδει

κνύει την ύπαρξι τετραδίων υψηλής αισθητικής και ποιότητος κατά τους

Μυκηναίκούς χρόνους. Η ανακάλυψις της γραφικής ύλης υποδεικνύει

λοι.ιτόν έμμεσα και την γνώσι της γραΦής εm τετραδίου ήδη από τον 140
πΧ. αι. Έτσι επιβεβαιώνεται και ο Χόρστ Μπλανκ, ο όποιος είπε ότι

σήμερα ένα μεγάλο μέρος φιλολόγων κλίνει προς την ύπόθεσι οτι η

σύνταξις των ομηρικών επών είχε ήδη καταστήσει απαραίτητη την γρα

πτή παγίωσι του κειμένου ... οι ραψωδοί κουβαλούσαν μαζί τους το γρα

πτό χειρόγραφο αντίτυπο τους.
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Η δημιoυργfα του αλφαβήτου και η προέλευσις των ονομάτων ήταν

J1ρσφανώς ένα πρόβλημα. που είχε απασχολήσει και τους Αρχαίους

Έλληνες. Θα λέγαμε ση σι ρίζες της γενέσεως της επιστήμης της γλωσ

σολογίας θα πρέπει ήδη να αναζητηΟούν στην εποχή, κατά την οποία

έζησε ο Πλάτων. Με το έργο του «Κρατύλος η Περί Ονομάτων Ορθότη

τος», ο μέγας φιλόσοφος θέτει τον προβληματισμό σχετικά με το εάν η

γλώσσα είναι «Φύσει» η «έθει», δηλαδή εάν είναι φυσικό δημιούργημα,

οπότε η γνώσις των πραγμάτων καθίσταται αντικειμενική η δημιούργημα

του ανθρωπίνου πνεύματος, οπότε μόνον υποκειμενική γνώσις είναι

δυνατή. Εάν ΦΟάσουμε στην ουσία των ονομάτων, που τα έχει πλάσει η

ίδια η Φύσις, τότε θα έχουμε την αντικειμενική γνώσι. Διότι, σύμφωνα με

τον Πλάτωνα, για να είναι ένα όνομα ορθό, πρέπει να είναι τέτοιο, που

να φανερώνη την ουσία του πράγματος. Τα ονόματα είναι μία πράξις

μιμήσ,εως με την βοήθεια της φωνής. Αλ/ά η μίμησις αυτή δεν πρέ:πει να

είναι μίμησις της φωνής ή του ήχου ή του χρώματος του πράγματος. αλ/ά

μίμησις με γράμματα και συλ/αβές της ουσίας του πράγματος. Τα δε ονό·

ματα τα χρησιμοποιούμε ως όργανα με τα οποία καθορίζουμε την φυσι

κή υπόστασι των πραγμάτων. ΤΟ ίδιο συμβαίνει και με τα στοιχεία του

αλφαβήτου: τα εκφωνούμε με ονόματα και δεν τα προΦέρουμε αυτά τα

ίδια σαν Φθόγγους εκτός από τέσσερα δηλαδή το Ε και το Ι και το Ο και

το Ω. Στα άλ/α όμως φωνήεντα και τα άφωνα. γνωρίζεις ότι αφού πρo~

σθέσουμε κι άλλα γράμματα τα προΦέρουμε κάνοντας τα έτσι ονόματα.

Αλλά. έως ότου εκφράσωμε την δύναμιν, που φανερώνει αυτό. δηλαδή

κάθε στοιχείο, είναι ανάγκη να προσθέτωμε γράμματα. ώστε να σχηματι

σθή το όνομα, που θα μας φανερώνη την ουσία του καθαρά. Παραδείγ

ματος χάριν το «βήτω}. Βλέπεις ότι ενώ προσετέθησαν σε αυτό τα γράμ

ματα Η, Τ. Α, καθόλου δεν έβλαψαν ώστε να μη φανέρωση με ολόκληρο

όνομα την Φύσι του στοιχείου αυτού την οποίαν ήθελεν ο νομοθέτης να

εκφράση. Έτσι κατωρθώθη μ,ε επιτηδειότητα να δοθούν στα γράμματα

ονόματα.

Γράφοντας σήμερα εις την Έλ/ηνικήν γλώσσα σύμφωνα μ,ε τον

καθηγητή Αρβανιτόπουλο, μεταχειριζόμεθα τα εκ μακραίωνος παραδό

σεως γνωστά 24 γράμματα του Ελληνικού αλφαβήτου. τα οποία οι αρχαί

οι Έλληνες ωνόμαζαν ως εξής: άλφα, βήτα. γάμμα, δέλτα, ει. ζήτα, ήτα,

θήτα, ιώτα, κάππα. λάμβδα, μυ, νυ, ξει, ου, πει, ρω, σίγμα, ταυ. υ, φει. χει,

ψει, ω. Τέσσερα από αυτά τα γράμματα, μετωνομάσθησαν αργότερα από

τους αρχαίους γραμματικούς, προκειμένου να γίνουν σαΦέστερα. Το ει

έγινε,ε ψιλον, το ου, ο μικρόν, το υ, υ ψιλόν, και το ω, ω μέγα. Οι ονομα·

σίες αυτές ευρίσκονται ήδη στα Σχόλια εις την Γραμματικήν Τέχνην του

Διονυσίου του Θρακός και χρησιμοποιούνται μέχρι σήμερα από τους

Νεοέλληνες αναλλοίωτες. Γράφοντας λοιπόν σήμερα εις την Έλληνικήν
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Γλώσσαν, διατηρούμε ζωντανή μία γραμματική 2.406 ετών (2003 + 403/2),
επειδή το 40312 πΧ. -όταν επώνυμος άρχοντας των Αθηναίων ήταν ο

Ευκλείδης - ο ρήτωρ. πολιτικός. συγγραφεύς και στρατηγός Αρχίνος υπέ

βαλε πρότασι με την οποία καθωρίζοντο τα 24 γράμματα του αλΦαβήτου

για την συγγραΦή των επισήμων κειμένων και την διδασκαλία των παι

διών. Η πρότασις έγινε τότε αποδεκτή στην Εκκλησία του Δήμου και κα

θιερώθηκε ως νόμος. Όταν λοιπόν γράφουμε σήμερα με κεφαλαία γράμ

ματα Ελληνικά, είναι σαν να χρησιμοποιούμε την κεφαλαιογράμματη

γραΦή του Αρχίνου. ηλικίας 2.406 ετών.

Βάσει λοιπόν της μεταρρυθμίσεως του Αρχίνου. οι Ελληνικές επι

γραΦές διαιρούνται σε Προευκλειδείους (δηλ. προ του 403 πΧ.), και σε

Μετευκλειδείους (δηλ. μετά το 403 πΧ.). Η ομάδα των προευκλειδείων

επιγραΦών διακρίνεται σε τοπικά αλΦάβητα. το Αττικονησιωτικόν ή

Αττικόν. το Ιωνικόν, το Κορινθιακόν και το Χαλκιδικόν η Δυτικόν λόγω

της εκτεταμένης διαδόσεως του στην Δύσι μέσω των εκεΙ Ελληνικών

αποικιών. Ιδιαιτέρως σπουδαία θέσι για την έξέλιξι της Ελληνικής γλώσ

σης στην σύγχρονη γεωπολιτική κατάστασι έχει η διάδοσις του Χαλκιδι

κού αλφαβήτου κατά την διάρκεια των υστέρων γεωμετρικών και αρχαΤ

κών χρόνων. Σύμφωνα με τον Αρβανιτόπουλο, η γραΦή του χαλκιδικού

αλφαβήτου, μετεδόθη πρω'ίμώτατα στους ντόπιους Ιταλικούς λαούς και

δη στους Τυρρηνούς (Ετρούσκους), Λατίνους, Οϋμβρίους, Όσκους,

Φαλίσκους και κυρίως στους Ρωμαίους. 'Ετσι ανεπτύχθη από το χαλκιδι

κό αλΦάβητο το Λατινικό. Αυτό μετέδωσαν αργότερα οι Ρωμαίοι στους

λαούς της Δυτικής Ευρώπης και έτσι και αυτοί οι άποικοι τους το μετα

χειρίζονται μέχρι σήμερα. Προς επίρρωσιν των λεγομένων μας παραθέ

τουμε ένα απόσπασμα από ένα δοκΙμιο του Πρυτάνεως του Πανεπιστη

μίου του Σικάγου κ. Ι. Καλαρά: Mathematic and geometric theorems and
axioms, both praclicaI and Iheorelic were anaIyzed by mathematicians.
AIphanumeric systems with cryptic ΟΓ mnemonic coding have been deveIoped.
Geomelric schemes Iike the prism, Ihe pyramid, Ihe circIe, the paraIIilogram and
other isomelric schemes Iike Ihe penlagon, hexagon. octagon, are anaIyzed perί

odicaIIy. With diagrams, Ihe periphery, Ihe perimetry, the diameler and the
dichotomy arc sludied.

ΟΙ ΠΕΛΑΣΓΟΙ ΤΗΣ ΑΙΓΗΙΔΟΣ

Οι μυθολογίες όλων των λαών της Γης, αναφέρονται σε κάποιον κατα

κλυσμό ως αφετηρία της ύπαρξής τους.

Η πιο διαδεδομένη μυθολογική άποψη στον δυτικό πολιτισμό, λόγω

της επικρατούσας χριστιανικής θρησκείας - κοσμοαντίληψης, είναι ο
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κατακλυσμός του Νώε. που χρονολογικά τοποθετείται περί το 5.000 π. Χ.

Σύμφωνα όμως με την Ελληνική Μυθολογία, αναΦέρεται η ύπαρξη

των Πελασγών - Ελλήνων πριν από τον κατακλυσμό του Ωγύγου

(9.500π.χ.), κατά τη διάρκεια του οποίου έγιναν γεωφυσικές μεταβολές

σε όλον τον πλανήτη, όπως ο καταποντισμός Αιγηίδος και Ατλαντίδσς. η

δημισυργ(α της Μεσογείου και του Βοσπόρου, η αποστράγγιση της Θεσ

σαλίας, της Λιβύης και της κάτω Αιγύπτου, κλπ.( Πλάτων - Τίμαιος).

Η συγκεκριμένη καταστρσΦή αναΦέρεται στις μυθολογίες:

α) Ελλήνων, [ ..Όταν ο Ωγυγος ήταν βασιλιάς της Φθίας και ο Φορω·

νέας του Αργους .. - Φωρονικόν έπος, Αθ. Σταγειρίτης - Ωγυγία],
β)Αιγυπτίων [Μανέθων - Αιγυπτιακά], αλλά και

γ)των 'Ινκας [ο κατακλυσμός της μαύρης βροχής].

Ένας καταγραμμένος μυθολογικά πολιτισμός καταστρέφεται ολοσχε

ρώς και στα παράλια της διαμορφωμένης πλέον Μεσογε(συ, οι Πελασγοί,

σε πρωτόγονη σχεδόν κατάσταση, προσπαθούν να ανασυντάξουν πολιτι

σμό βασισμένο στις μνήμες του παρελθόντος.

Ο Πελασγός (κάτοικος της γης του πελάγους) λοιπόν ή Λυκάων (λυκ

- φως της αυγής, ο ηλισγέwητος) βασιλιάς, γεμάτος από το θρησκευτικό

δέος που διακατείχε τον πρωτοέλληνα άνθρωπο, σε στιγμές μεγάλων

γεωλογικών ανακατατάξεων, ανεβαίνει στην πλησιέστερη κορυφή,

σηκώνει τα χέρια στον Όλυμπο ( ιαπετ.= Ουρανό) και αποτείνεται στον

Θεό ( εκ του θέω = κινούμαι, τρέχω, δηλαδή στην αέναη και αεικίνητη

Αρχή που ονομάζει Αλ - Ήλιε ή Ελ και μετέπειτα Δία ή Ζεύ = δημισυρ

γώντα τη ζωή με τη διαίρεση και τη ζεύξη της ύλης) :

ΑΛΦΑ,ΒΗΤΑrΑ,

ΑΜΑ ΔΕ ΕΑ, ΤΑ ΕΨ ΙΑΩΝ ΣΤΗ rMA,
(ΙΝΑ) ΖΕΙ ΤΑ Η, ΤΑ θΗ,ΤΑ ΙΩΤΑ

ΚΑ(ΤΑ) ΠΑΛΛΑΝ(Μ)ΔΑ,

ΜΗ ΝΥΞ ΕΙ, Ο ΜΙΚΡΟΝΕΣΤΙ

ΠΥΡΟΣ IrMA ΤΑ ΥΠ Σ ΥΛΩΝ

ΦΕΙ ΨΥΧΗ,Ο MErΑ (ΕΣΤΙ)

Ήλιε φώτισε,ζωογόνησετη Γη

Συνάμα Ήλιε στέριωσετη λάσπη στη Γη

Για να ζουν 1α υ~xoντα.1αθυσιάζον1ασε Σε, 1α όντα

Κα1ά 10υς νόμους της παλλόμενηςΦύσης

Να μην είναι νύΧ1α ,για1ί είναι ασήμαντη

Σ1α όντα της φωτιάς και της λάσπης

ΦύσηξεΨυχή

Πού είναι10 σημαντικό1ερο

ΤΟ μέγιστο όλων

Είναι 10 Π(tω10ελληνικόαλφάβη10(26φΟογγικό ) που δεν είναι μια
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τυχαία πα(tάθεση Φθόγγων, αλλά η επίκληση του μεσογειακού "ελα

σγού βασιλιά στο Υπέρτατο Ον, στην ~ωτoελλαδική διάλεκτο.

Ο μεταγενέστερος χρονικά ( 5.000 π.χ.). κατακλυσμός του Νώε, ήταν

περιορισμένης έκτασης, συνέβη στην ΝΑ Μεσόγειο και αναΦέρεται από

τις μυθολογίες όλων των λαών της περιοχής.

Για την ελληνική μυθολογία, αυτός είναι ο κατακλυσμός του Δευκα

λίωνα,

Ι ." ο Δίας ζήτησε να εκπληρώσει την επιθυμία του διασωθέντος Δευ

καλίωνα, που δεν ήταν άλλη από την δημιουργία κόσμου. ανθρώπων ..
Του είπε λοιπόν να προχωρά και να πετά λίθους πίσω του και αυτοί θα

γίνονται άνθρωποι .. ]
Έτσι λοιπόν εκ του λάας ( ρίχνοντας τους λ(θους ) γέννησε τον λαό,

πού από τον πρώτο του γιο τον Έλληνα, ονομάστηκαν Έλληνες (Δραβί

δες - Πελασγοί - Έλληνες ).
Για την επιστημονική κοινότητα, στην τελευταία μεταπαγετώνιο

περίοδο (40.000π.χ.), οι περιοχές βόρεια της Κριμαίας ήταν ακόμη παγε

τώνες και ταυτόχρονα οι νότιες του τροmκού του καρκίνου ήταν υπέρ

θερμες. Στην ημιτροπική περιοχή της Αιγηίδος ( Μεσογείου - εξ ου και

μεσόγειος - μέση γη ). οι ευνο"ίκές συνθήκες επέτρεψαν την εξέλιξη του

ανθρώm,νου είδους σε ευφυές ( homo-sapiens ).
Ήταν η ΔραβΙδια φυλή η οποία έζησε μεγάλες γεωλογικές μεταβολές

με τελευταία τον παγκόσμω κατακλυσμό του ΩΥίιγου (9.500 π.χ.).

Η τήξη των παγετώνων, η αύξηση του υδάτινου χώρου και η άνοδος

της στάθμης των θαλασσών. σε συνδυασμό με την πίικνωση της ατμό

σφαιρας και την πρόκληση βαρομετρικών χαμηλών. προκάλεσαν μετέ

πειτα συχνές βροχοπτώσεις μεγάλης διάρκειας σε διάφορα σημεΙα του

πλανήτη, οι οποίες αναΦέρονται σαν κατακλυσμοί.

Τα παραπάνω ήταν m,θανότατα αποτέλεσμα βροχή; μετεωριτών

(μαύρη βροχή των Ίνκας) που προκάλεσε ηφαιστειογένεση, απότομη

αύξηση της θερμοκρασίας του πλανήτη και βίαια μετατόπιση του μαγνη

τικού άξονά του, άρα και γεωλογικές ανακατατάξεις.

Η καταστροΦή του όποιου πολιτισμού ήταν ολοκληρωτική και ο

άνθρωπος ξεκίνησε πάλι από το στάδιο του πρωτόγονου.

Έτσι η ελληνική μυθολογία όρισε σαν απαρχή της ύπαρξης του γένους

των Ελλήνων

(ως δομημένη κοινωνία) τον κατακλυσμό του Δευκαλίωνα που ακο

λούθησε (5000πΧ)

Τα γραπτά της μεγάλης πυραμίδας της Αιγύπτου όμως που οι αρχιε

ρε(ς της έδειξαν στον Σωκράτη, εmβεβαίωναν τις λΙγες αναφορές στην

μεγάλη καταστροΦή των Αθηναίων μετά τη νίκη τους κατά των Ατλά

ντιων το 9500 π.χ. στην τότε χερσαία Μεσόγειο (Πλάτων Τίμαιος).
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Με βάση τις (διες πληΡαΡορίες και λεπτομερέστερα το επιβεβαιώνει

αργότερα στους Αλεξανδρινούς χρόνους. ο Μανέθων στα ΑιγuJ1τιακά

του, έργο του οποίου αποσπάσματα μόνον σώζονται, γιατί κάηκε με την

πυρπόληση της βιβλιοθήκης της Αλεξάνδρειας α:πό τους θρησκευτικά

φανατισμένουςχριστιανούς των πρώτων ανατολικο-ρωμα'ίκώνχρόνων.

Ο Ο@Φέας επίσης, ο πρώτος μεγάλος δάσκαλος των Πελασγών όλης

της ΜεσογεΙΟυ, τα ίχνη του οπο(ου χάνονται στις χιλιετίες της προΤστο

ρίας, μας μεταΦέρει μέσα από τους ύμνους του, αρκετό φως στο ιστορι

κό τούνελ του ανθρώπου και του κόσμου .
Και μαζί μ αυτόν, ο Όμηρος, ο Ησίοδος. ο Πλούταρχος, ο Πλάτων, ο

Μανέθων, ο Διόδωρος ο Σικελιώτης, ο Απολλώνιος ο Ρόδιος, ο Στράβων.

ο Σταγειρίτης κλπ.

Σήμε@α η επιστήμη και η ιστο@ική έ@ευνα απλά επαληθεύουν αυτά

τα στοιχεία.

Η θεωρία περί Ινδοευρωπαιων έχει καταρριΦθεί.

Δεν υπήρξαν Ινδοευρωπαίοι και η κοιτ(δα των ΕυρωπαΤκών λαών δεν

ήταν η Μεσοποταμία ή ο Καύκασος.

Δεν υπάρχει καμμιά πηγή γραπτή ή προφορική που να το αποδεικνύ

ει.

Χετταίοι. Ασσύριοι και Βαβυλώνιοι εμφανίζονται στο ιστορικό πρo~

σκήνιο με καθαρά γεωργικούς πολιτισμούς μόλις το 3000πΧ, ενώ αντί

στοιχοι πολιτισμοί σήμερα στον ελλαδικό χώρο έχουν βρεθεί και χρονο

λογηθεί πριν και από 6.000 χρόνια

( Λήμνος, Πετράλωνα Χαλκιδικής. Καστοριά, Αττική, Ηλεία) και

μάλιστα με ξύλινα ή πέτρινα πινάκια πρώιμης σφηνοειδούς γραΦής.

Το θέμα Ινδοευρωπαίοι αποτελεί σκόπιμο ιστο@ικό τέχνασμα που

εθελοτυΦλεί μπροστά στον ιστορικά υπαρκτό Ωγυγο ή Πελασγό ( και

πλήθος άλλων) και προβάλει τον ιστορικά ανύπαρκτο Χαμ ή Σημ .
Απλά αυτή η εκδοχή εξυπηρετούσε την σιωνιστική κοσμοαντίληψη,

όπως αυτή διαμορΦώθηκε αργότερα με την σύνταξη του Πρωτοκόλλου

των σοΦών της Σιών, αλλά και την ευρωπαίκή εmστήμη που ήθελε να

προβάλει την υπεροχή της απέναντι στην μίζερη Ελλάδα των Νεοελλή

νων, που με την απελευθέρωσή της το Ι 821 επανέφερε στο προσκήνιο της

πολιτισμένης Ευρώ:πης το βαρυσήμαντο όνομα Ελλάς. ( Γι αυτό άλλωστε

και δεν μας αποκαλούν ακόμη Έλληνες αλλά Greeks ).

Η Πελασγική φυλή , εξαπλώθηκε μέχρι τους Σιν ( Κινέζους) και τους

Ινδούς (εκστρατεία Διονύσου) και από τους Θουβάλιους (Ρώσους) και

τους Ίβηρες ( Ισπανία) μέχρι την Αιθιοπία (Αφρική ).
Η Αθηνά. ο Πελασγός, ο Λυκάων, ο Αρκάς, ο Έλληνας, ο Μίνωας, ο

Αίγυπτος. ο Μακεδών, ο Φοίνικας. ο Περσέας, η Ευρώπη, η Λιβύη, η

Ταϋγέτη και άλλα πολλά ιστορικά πρόσωπα χά@αξαν10όνομά10υςανε·
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ξίτηλα στην παγκόσμια γεωγραφία, αποδεικνύοντας και με αυτό τον

τρόπο την ιστορική τους πορεία.

Η πρωτοελλαδική γλώσσα όπως διασώθηκε και προφορικά διαδόθη

κε μέχρι την απεικόνισή της σε γραΦή (γραμμική Α, γραμμική Β, πυθα

γόρειο ΑλΦάβητο) και το ελληνικό πνεύμα που οι Άργοναύτες μετέφεραν

στα πέρατα της οικουμένης. γονιμοποίησε τον ανθρώπινο λόγο και πολι

τισμό.

Ηταν η ομιλούσα Αργώ και η μουσική του πολυταξιδεμένου ΟρΦέα.

Όταν το ελληνικό πνεύμα σίγησε ( 30ς - 130ς αι. μ. Χ,), ο ανθρώΙανος

πολιτισμός βούλιαξε στο σκοτάδι του Μεσα(ωνα.

Ξαναβγήκε μόνον όταν Άραβες λόγιοι και Λατίνοι ανέτρεξαν στα

κλεμμένα ή και πουλημένα στη Δύση. ελληνικά συΥΎράμματα και έβγα

λαν στο φως (εν μέρει) την ξεχασμένη ελληνική σκέψη, δημιουργώντας

την ευρωπα"ίκή Αναγέννηση και τον Διαφωτισμό.

Ζητούμενο πάντοτε δεν είναι η αναγνώριση της μοναδικότητας ή η

αγόρευσή μας σε εκλεκτό λαό. αλλά η αναγνώριση της Ευθύνη;: που

φέρουμε ως Φορεί;: μιας βαριάς Κληρονομιά;: και η δημιουργ(α αναπρο

σαρμοσμένου πλέον στις κλασσικές αξίες σύγχρονου Πολιτισμού. με ότι

καλό καγαθό" για την ανθρωπότητα η έννοια του όρου αυτού εμπεριέ

χει.

Και σωστός πολιτισμός στο αύριο, δημιουργείται όταν σήμερα εδραι

ώνεται σε σωστές βάσεις η ιστορία του χθες.

Η αποκλίνουσα πορεία του σύγχρονου πολιτισμού. οδήγησε στα σημε

ρινά αδιέξοδα

( μόλυνση του περιβάλλοντος, υπερεξοπλισμοί, τρίτος κόσμος κλπ) , γι
αυτό σήμερα μάλλον παρά ποτέ. επιβάλλεται η επανελληνοποίηση του

πολιτισμού, με την αναγέννηση ορθολογικών αξιών και ιδανικών.

Ετσι θα αποκατασταθεί η αρμονική συνύπαρξη μεταξύ των ανθρωπί

νων κοινωνιών, της Φύσης, αλλά και του σύμπαντος κόσμου.

( Στα ελληνικά, κόσμο;: == κόσμημα == το «@μονικά διατεταγμένο ).
Για να επιτευχθεί όμως αυτή η πολιτισμική ανέλιξη. χρειάζεται πρώτα

ο επαναπροσδιορισμός της ιστορικής αλήθειας σε στέρεες και σαφείς

βάσεις.

Δεν είναι μόνο γνωστό αλλά και προφανές ότι όλες οι τέχνες και οι επι

στήμες γεννήθηκαν, αναπτύχθηκαν και ακόμα διευθύνονται απ' το αγνό

ελληνικό λεξιλόγιο.

Η "λεξικολογική ανάλυση", που είναι η ετυμολογική και ιστορική

ανάλυση μιας λέξεως, φανερώνει τον αρχαίο αλλά οικείο ελληνικό λόγο.

Πολλές φορές, αυτές οι ελληνικές Πρωτολέξει;:, αυθεντικές δηλαδή

λέξεις, επιστρέφουν στην ομιλούμενη ελληνική γλώσσα ως ξένες. Είναι τα

λεγόμενα αναδάνεια. Υπάρχει μια κατηγορία λέξεων, αρκετά μεγάλη,
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που δια της δικής τους ιστορίας, αποκάλυψαν την άγνωστη προιστορία.

Αυτή είναι η ιστορία που δεν έχει επίσημα καταγραφεΙ ως τώρα και που

συνήθως είναι συγκεχυμένη με τη μυθολογία. Η τελευταία δεν είναι τίπο

τε άλλο παρά η συμβολική και συνεπώς η πω αγνή ιστορική αλήθεια.

Μπορούμε να συμπεράνουμε ότι όχι μόνο σι ελληνικές λέξεις αλλά και η

ελληνική μυθολογία·ιστορία έχουν εμπλουτίσει τις δυτικές γλώσσες με

όρους και νοήματα. των οποίων τις περισσότερες Φορές αγνοούμε την

ελληνική τους προέλευση. Ονόματα όπως: Ιβηρία, Ιταλία, Αίγυπτος,

Αιθιοπία, Ισπανία, Κέλτες. Λισσαβώνα. Ρώμη, Ιρλανδία έχουν ελληνική

προέλευση. Λέξεις τώρα που είναι γνωστές και στον τόπο μας, όπως:

"zante- ζάντες", προέρχεται από τη λέξη "άντυγες", τις ρόδες των αρχαί

ων ελληνικών αρμάτων. Ο αρχαίος "τόρνος" = κύκλος, "περιΦέρεια",

έδωσε το όνομά του, στον "τουρισμό" (toumey, toume, toumament). Πώς η

ελληνική λέξη, που ακούγεται και στον τόπο μας: "ναύκληρος", που στα

λατινικά ακουγόταν "nauclerus", κατέληξε στα γαλλικά ως ''nocher''; Πώς
ο χαρακτηρισμός "βάρβαρος" κατέληξε "brave" στα αγγλικά και "bravo"
στα ιταλικά: Και πώς ακόμα η λέξη: "ελεημοσύνη", κατέληξε "alms" στα

αγγλικά:

Η ανθρωπογεωγραΦία μας βοηθά να εξηγούμε πώς οι διαΦορετικές

εκφράσεις ήχων εξαρτώνται από τη στοματική κοιλότητα, τις φωνητικές

δομές και την αναπνοή, που είναι όλα εξαρτημένα απ' το κλίμα. Ψάχνο

ντας βαθύτερα, θα βρούμε ότι οι πρόγονοι μας, από πολύ παλιά έδιναν

εξηγήσεις πλήρεις για το φαινόμενο αυτό. Ο Πλούταρχος. ο Διογένης, ο

Διόνυσος ο Αλικαρνασσεύς. ο Πλάτωνας είχαν όλοι τους γράψει περί

αυτού. Εδώ θ' αναΦέρω μόνο μια ενδεικτική αξιοπρόσεκτη αναφορά

από τον Κρατύλο: Σωκράτης: «Τα μικρά ονόματα έχουν μεταβληθεί.

Χάριν ευφωνίας προστίθενται ή αΦαιρούνται μερικά γράμματα ...αξιώ
νουν την μετατροπή για να τα κάνουν ομορΦότερα...αλλάζουν στον

χρόνο...»

Δεν πρέπει ν' αγνοούμε το γεγονός ότι παλιότερα, η ελληνική γλώσσα

εκφράζονταν προφορικά. Οι Έλληνες, ως ναυτικός λαός «πολλαχή κατά

θάλατταν πλανώμενοι, γλώτταν την ελληνικήν επέβαλον». Είναι γνωστόν

ότι με τον καιρό οι ακουστικοί ήχοι έτειναν να γίνουν σύντομοι και οξείς.

Η ίδια μετατροπή έλαβε χώρα και στα ελληνικά τοπωνύμω:Τaοrmina αντί

Ταυρομένιον, Yalta αντί Αιγιαλός. Durazzo αντί του Δυρράχιον,

Ambourias αντί Εμπόρειον. Η Νεάπολη έγινε Napoli στην Ιταλία, Napoul
στη Γαλλία και Nabel στην Τυνησία. Γι' αυτό οι ιστορικοί πολύ συχνά,

αναγνωρίζουν τους ανθρώπους. που ζούσαν σ' ένα μέρος μελετώντας

γλωσσολογικά τα ονόματα των περιοχών.

Ο Ινδό; καθηγητή; γλωσσολογία;, πρόεδρο; του "Ελληνικού

Κύκλου" και διευθυντή; του Ινδικού Υπουργείου Παιδεία;, κ.
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SacrambοrtΥ(ομιλεί 22 γλώσσε;) ανεκοίνωσε χωρί; επιΦύλαξη ό1Ι η

ελληνική γλώσσα δεν Π@οέ@χε1αι από 1α Σανσκριτικά, αλλά εν1ελώς 10
αντίθετο. Το επίσημο περιοδικό 10υ Ελληνοινδικού Ομίλου, ονομάζε.

1αι: "Πελασγία" και η εφημερίδα 10υς "Samelan" που σημαίνει "Σελή

νη", από την Σεμέλη την μη1έρα 10υ Διονύσου. Ο Διόνυσος ή1αν ο

πρώ10; που 1α α@χαία χρόνια κα10ίκησε 1ην Ινδία. Από την Ελληνική

Ακαδημία 1ης Βασκονίας ,1α συμπεράσμα1α1ων επιστημονικών ερευ

νών, έρχονται 10 ένα με1ά 10 άλλο. Π@όεδρος1ηςεπιστημονική;κοινό

τη1α; είναι ο Βάσκος ελληνιστής και καθηγη1ή; 1ων ανα10λικών

γλωσσών, Frederico Sagredo (βραβείο Ομήρου 10 1989 από 10 Ίδρυμα

Ωνάση), που με 1ην ομάδα 10υ έχουν συμπεράνει ό1Ι η καλούμενη

Βασκική γλώσσα έχει ελληνική Π(toέλευση. Αξίζει δε να σημειωθεί πως

συμπεριλαμβάνει, όχι μόνο ρίζες, αλλά και ολόκλη@ες Πρω10ελληνικές,

Πελασγικές λέξεις.(Π(tάγμα που με κάνει να νιώθω πολύ πε@ήφανη,

πιστεύω 1ώ@α που 10 γνωρίζετε, 10 ίδιο κι εσάς).

Ο δανεισμός από τον αστε(ρευτο θησαυρό της Ελληνικής γλώσσας,

καθώς κι όπως επισημάναμε και τη γλώσσα του τόπου μας δεν πρόκειται

ποτέ να σταματήσει καθώς νέες ιδέες, νοήματα, αντικείμενα και κατα

στάσεις γεννιούνται συνεχώς.

Κ.Παλαμάς (απόσπασμα απ' το "Δωδεκάλογο του Γύφτου")

Του οικοδόμου θα του δείξουμε ρυθμούς,

νόμους του σοφού σ' εμάς θα τρέξουν

όμοια κυβερνήτες με τεχνίτες,

πύργοι θα υψωθούν και πολιτείες,

και παντού ξανά θα στηλωθούν

των καλών και των ωρα(ων οι δικιοκρίτες.

Μόλις βγούμε απ' αυτό δα το κοιμητήρι

προς το φως και τα τετράπλατα του αέρα

σαν τα πρώτα θάβρουμε τα νιάτα,

κι έξω απ' τα στενά κιβούρια,

Καίσαρες κι Αλέξαντροι, θ' ανοίξουμε,

με 10υ Λόγου 10 σπαθί, τη στράτα.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:42:54 EEST - 54.226.8.97



774 Γιαννακοπ:ύλου Κατερίνα

Βιβλιογιιαφία.

1 ) Διδακτική Πρακτική Σ.Ελ.Μ.Ε. Θεσσαλονίκης περί Ανθολογίου Αρχαίων Ελλή-

νων ΣυγγραΦέων Γ' ΛυκεΙΟυ, 1989, σ. 267.
2) 10hn Noble Wilford, Πιι: New Υοά Tιmes. μτφρ. εΦ. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: Πό

τε σ άνθρωπος έγινε άνθρωπος, φ. 3. Μαρτωυ. 2002
3) Α.-Σ.Άρβανιτοπούλου,Επιγραφική. εν Αθήναις. ]937
4) Πλάτωνος,Κρατύλος
5) Γ.Κουρτέση-Φιλιππάκη. Ή Τέχνη, ΠΕρ. ΑΡΧΑΙΟΛΟΠΑ τ.58, Μάρτιος

1996,0.85.
6) Α. Πουλιανός.Έργαλειοτεχν(α,ΑΝΘΡΩΠΟΣ,τ.Ι3, 1991-1997, σ. 52.
7) Winn Μ., The Signs of the Vίnca cu!Iure: <ιπ intemal anaIysis: Iheir role. chronology

and independcnce from MesopoIamia. Ph. D. Diss. University of Califomia. Los AngeIes,
1973.

8) Α.Α.Ζώη, Προϊστορική και ΠρωτόCστoρική Aρχαιoλoγtα, Γιάννενα, 1982.
9) Leroi-Gourn, Prihistoire de I'Μί, 3]0-311 ; Kιιehn, &wachen und AufsIieg, Naπ,

Handbuch, Ι, 324
10) Μηνάς Δ. Τσικριτσής, ΓΡΑΜΜΙΚΗ Α'. Ηράκλειο 2001
11) Saήanidis ν., Margiana and Protozoroastrism, Αθήναι, 1999
12) EJen ί Κarantzola, Adamadlos Sampson, loann is LiriIzis, Some recorded signs of early

WΉIing ίη Greek prehistory: theoreIical consideraiions οη a Iemporal and spaIial dimcnsion,
Διεθνές Συνέδριο ΠανεπιοτημΙου Αιγα1.ου: Κάτοικοι καίΚατοίκηση στον Ελλαδικό χώρο

9000-1000 π.Χ., ΡΟΔΟΣ 7-1 1 Οκτωβρ1.ου 2002, περιλήψειςσυνεδρ1.ου, σ. 30.
13) r. Χ. Χσυρμσυζιάδής. Το Δισπηλιό Καστοριάς. 'Ένας λιμναίος πρσ"ίστορικός οικι

σμός, Θεσσαλονίκη, 1996
14) Γ. Χ. Χουρμουζιάδης. Δισπηλιό 7500 χρόνια μετά. Θεσσαλονίκη, 2002.
15) Μ.Τσικριτσή, Γραμμική Α', Συμβσλή στην κατανόηση μιας αΙγαιακής γραΦής.

Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη. Ηράκλειο, 2001
16) Renfrew Κ., Πρσβλήματα της Ευρωπαίκής Πρσ"ίστσρίας, Αθήνα, 1979.
] 7) Winn Μ., Thc signs ofIhe Vinca Culture: an internal analysis: their rolc.
chronology and independence from MesopoIamia. Ph. D. Dίss. UniversiIY ofCalifornia,

Los Angeles, 1973,
18) HieThdor, Tezaurul de la Isaiia. στο MicaFnciclopedie 'ΆS". \Απυl ΧΙ. nr. 493, Δεκέμ

βριος 2001
]9) Bogdan Nikolov, Αρχα1.οι Πολιτισμοί του Κριβοντόλ. (ρωσσικά) 1984.
20) Απ. Λυκέσα, Πρσ"ίστορική ΣφραγΙδα, εφ. ΕΘΝΟΣ της ΚΥΡΙΑΚΗΣ. φ. 17.

Φεβρουαρ1.ου 2002.
21)Πρακτικά 15ης Επιστημονικής Συναντήσεως για το Αρχαιολογικό Έργο στη

Μακεδονkt καί την Θράκη, 16 Φεβρουαρ1.ου 2002.
22) Μ.Τσικριτσή. Γραμμική Α'. Συμβολή στην κατανόηση μιας α(γαιακής γραφής,

Βικελαkt Δημοτική Βιβλιοθήκη, Ηράκλειο, 200 ι

23) Maήe-Joseph Steve, Le Syllabaire proIo-EJamiIe linιaire, βλ. Πρακτικά Συνεδρ1.ου

για την Γραπτή 'Επικοινωνkt στην Μεσόγειο. Ελληνική Βιλ-λα Κήρυλος, 14-15 Μαίου

]996, Ίδρυμα Θεοδώρου Ράιναχ, 2000, σ. 73-84.
24) George Thomson, Ή Ελληνική Γλώσσα. Αρχαια κα( Νέα, Αθήνα, ]989. β', έκδ

25) 'Έφη Πoλυγιαvνάκη, Όστρακο «Γράμμα» από τη Μαύρη Θάλασσα,

ΑΝΘΡΩΠΟΣ,τ. 13 ]99]-1997, σ. 298-304.
26) Loιιis Godarl, Ο ΔΙσκος της Φαιστού, σ. 31.
27) Ε. Πoλυγιαvνάκη, ΌΔ(σκος της Φαιστού μιλάει Ελληνικά, Αθήναι, 1996, σ. 337.
28) Ν.Παπαχατζή, Παυσανίου. 'Ελλάδος Περιήγησις. Χ, 28. 2.
29) Τρυφ. Μαραγκού, Λciίκά Παραμύθια καί Τραγούδια της Φαραωνικής Εποχής.

έκδ. Θουκυδίδης. 1983.
30) W.WrighI, The Empire ofIhe HittiIes. London. 1884" πρβλ. ΙΕ.Ε., τ. Α', σ. 151.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:42:54 EEST - 54.226.8.97



«Διάλεκτοι. η Ελληνική γλώσσα και η πορεία της στο χρόνο» 775

31) S.N.Kramer. The Sumerians. London. 1963. fig.3.
32) A.Evans, Primitive Pictographs andScripI, J .H.S., 1894, σ. 284.
33)John Chadwick. ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΒΌ Ή πρώτη 'Ελληνική Γραφή, Αθήναι. 1962. σ. 3.
34) ~Eπετηρ(ς Αγγλικής Αρχαιολογικής Σχολής Αθηνών, τ. ΙΥ, σ. 57-59.
35)John ChadWΊck, ΓΡΑΜΜΙΚΗ Β'. Ή πρώτη 'Ελληνική ΓραΦή, Αθήναι, 1962, σ.

37κ.έξ.

36) Ή Ιστορία της Ελληνικής Γλώσσας και ΓραΦής, Die GeschichIe dcr Hellenischen
Sprache und SchrifI, 3-6.1 Ο. 1996. αι lSIadl, Oberbayern-~uIschland

ΚΑΤΕ:ΡΙΝΑ rIANNAKonoYAoy

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:42:54 EEST - 54.226.8.97



116 Γιαννακοπ. 6koυ ΚαΤEQ(να

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:42:54 EEST - 54.226.8.97



ΕΙΣΗΙΉΤΡΙΑ

Αναστασία Ευαγγελοπούλου-Τσελή

Δασκάλα

θΕΜΑ

«Η μάχη ταυ Δομοκού, 1897. Η τελευταία νικηΦό@ος μάχη της

Οθωμανικής Αυτοκ@ατορίας,σύμφωνα με τη γνώμη των Τού@κων»

Α Α

Η
αντιπαλότητα μεταξύ της Ελλάδας και της Οθωμανικής Αυτο

κρατορ(ας Osmanl. Dev]etI ήταν μόνιμη κατάσταση και ξεκινούσε

από τα δεινά της τουρκοκρατίας και τους συνεχείς αγώνες μεταξύ των

δύο εθνών. Για τους Τούρκους αιτία ήταν ότι τις σχέσεις τους στην περίο

δο πριν από το J897 διατάρασσε κυρίως το «Κρητικό πρόβλημα» και η

«Εθνική Εταιρεία» που ήταν μια στρατιωτικοπολιτική μυστική οργάνω

ση στα πρότυπα της «Φιλικής Εταιρείας» που δυστυχώς με την πάροδο

του χρόνου άρχισε να υποκαθιστά το κράτος σε όλες του τις εκδηλώσεις,

ενώ έκανε ακόμη και συναντήσεις διπλωματικής Φύσεως με εκπροσώ

πους ξένων κρατών. Η τουρκική πλευρά δίνει μεγάλη σημασία στην

«Εθνική Εταιρεία» λέγοντας ότι ήθελε να ενώσει όλες τις ΡωμαΙκές

Rumlann περιοχές για να αναστήσει τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία Rum
BIzas ΙmρaraιοrΙugu, έδωσαν το όνομα μεγάλη ιδέα ΒUΥϋk ϋΙkϋ ή έκανε

ουτοπικές ενέργειες ϋΙΟΡΥa adIna harekete geι;tιι; Μια τέτοια ενέργεια χωρίς

την έγκριση της ελληνικής κυβέρνησης ήταν η είσοδος- εισβολή στην
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κατεχόμενη Μακεδονία στις 29 προς 30/3/97 σώματος 2460 ενόπλων εθε

λοντών- ανταρτών της ΕΘνικής Εταιρείας και έδωσε στην Τουρκία την

επιζητούμενη αφορμή για την επιτάχυνση της κήρυξης του πολέμου.

Μεσολάβησαν κάποια γεγονότα τοπικών συγκρούσεων- αψιμαχιών στα

σύνορα της Θεσσαλίας και στις 6 Απριλίου 1897 ώρα 10.00' ο πρεσβευ

τής της Τουρκίας στην Αθήνα επέδιδε τη διακοίνωσή του για τη διακο

πή των σχέσεων ενώ οι Τούρκοι της Ηπε(ρου προσέβαλαν το ατμόπλοιο

«Μακεδον(α» στον Αμβρακικό κόλπο (εικόνα 1). Οι Τούρκοι έκαναν και

επίσημα στις Μεγάλες Δυνάμεις την κήρυξη του πολέμου.

-.....;..---...,

Εικ. Ι: Πρoo{J.ολή του ατμόπλοιου"ΜακεδονΙa"o:rov Αμβρακικό κόλπο

από τους Τούρκους

Σε ανάλογη διακοίνωση προέβη και η Ελλάδα.

'Ετσι άρχισαν οι πολεμικές επιχειρήσεις που ανάμεσα στις δύο χώρες

βασική διαφορά δεν υπήρχε και αυτή τη φορά, πιiντα κατά τσυι; ToίJΩ

κουι;. τα κράτη της Ευρώπης υποκίνησαν γιατί σύμφωνα με τη συνθήκη

του 1878 που τους «αρπάχθηκε» η Θεσσαλία μέχρι την Αρτα και δόθηκε

στην Ελλάδα. Ο νέος στόχος της Ελλάδας ήταν οι περιοχές της Ηπε(ρου,

της Μακεδον(ας και η Κρήτη. Σε αυτές τις περιοχές τα 2/3 των κατοίκων

ήταν Ρωμιοί και οι Έλληνες υποκινούσαν ενάντια στους Τούρκους.

(Κατάσταση αντιπάλων δυνάμεων

Kar~1 Ρίίγlerιn durumu)

Α) Τουρκικές Δυνάμεις.

Ο Σουλτάνος (εικόνα 2) είχε ζητήσει απ' το 1882 από τον Αυτοκράτο-
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Εικ.Ι: Σουλτάνος Αμπτούλ

Χαμίντ Χαν Β'.

γραμμής προς τη Βαγδάτη.

ρα της Γερμανίας Γουλιέλμο Α' την ανα

διοργάνωση του τουρκικού στρατού.

Πράγματι. στάλθηκε αρχικά ο Ανχης Κάι

λερ με τρεις Λγους και αργότερα ο Τχης

Φον Ντερ Γκολτς. βαρόνος. Οι Γερμανοί

αξκοι εντάχθηκαν στον τούρκικο στρατό

και τους είχε δοθεί όχι μόνο συμβουλευτιω

κή αλλά και διοικητική δικαιοδοσία. Ο

Ντερ Γκολτς έγινε πασάς- Στρατάρχης και

υπαρχηγός του τουρκικού Γενικού Επιτε

λείου με αρχηγό το Σουλτάνο (εικόνα 3).
Επίσης έγιναν και άλλες παραχωρήσεις

προς τους Γερμανούς όπως η παραχώρη

ση του δικαιώματος της σιδηροδρομικής

Εικ.3: ΓCΡμανoί αξιωματικοί αναδιοργανώνουν τον τούρκικο οτρατό. Στην Xl:Jlrut

χή qκmο"lραΦία ο ΣτρατάρχηςΦον Nτcρ Γκολτς υπαρχη"l6ςτου τουρκικού οτρατού.

Β) ΕλληνικέςΔυνάμεις.

Με σύμβαση που υπογράφτηκεστο Παρίσιτο 1882 ήρθε αποστολή με

επικεφαλής τον υπστργο Βοσσέρ και Γάλλους αξκους και ανέλαβε την

αναδιοργάνωση του ελληνικού στρατού. Παρέμεινε στην Ελλάδα μέχρι

το 1887 και το έργο της υπήρξε σημαντικό.
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Στον πίνακα 1 φαίνιται η OΡylίνωoη του Τουρκικού και ΕΧληνικού Στρατού.

ΠΙΝΑΚΑΣ 1

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ

General asker

ΟθΩΜΑΝΙΚΗ ΑνώτατοςΑΡΧ'ΙΥός ΕΛΛΑΔΑ

ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ Στρατιωτικών ΒΑΣΤΛΙΑΣ(ΓεώΡΥιοςΑ')

ΣονΛΤΑΝΟΣ Δυνάμεων

ΑυπτούλΧαυίντ Χαν Β'}

7 Στooτιέc· Ordu
3 Mε"αpΎiε, AνεcάoτητΕC tumen
σΠΑ ΤΕΣ-Ρίνade eriler ΟΠΛΙΤΕΣ

α ΤακτικούΣτ τού intizamh ordu α Ενε ούΣτ ατού

"ε εδ οι - ihti at eriler Ι ('n Εmεδcιεία

Εθνο ου ά - rnuharιzlar Ι γ) EθνΩ<DcιoυΩά

θΗΤ[ΙΑ AskezIik θΗΤΕΙΑ

20ετή Μικτά (οι Χριστιανοί 29ετή Μικτά

άρχιζε από τα 20 μέχρι τα 40 εξαγόραζαν τη θητεία Άρχιζε απ' τα 21 μέΥΡI τα 50
~πλπoω~"'

ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΧΩΡΟΦΥΑΑΚΗ - iandaπna Kuvveti ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗ

Γενική Διοίκηση - Kamutafίk
Ήταν οργανωμένη σε

ΣυντάΥματα alay • ΤιΝlιατα tabur
Λόχους boluk, ΕΦΙΠΠΟΙ suvari, ΠΕΖΟΙ - piyade 4000 για φροίιρησ::λαΚών

και τ"ωησn τά c
ΑΞΚΟΙ - 2200

ΣΥΝΟΛΟ 44200
Xα/OΊC εκπαίδευση

ΟΠΛΙΤΗΣ - 42000
ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΣΤΡ ΤΟΣ Genp'1 lI..ker ΤΑ ΚΤΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ

ΑΞΚΟΙ- Subav 21634 ΑΞΚΟΙ 2000
ΟΠΛΙΤΕΣ - 378174 ΥΠΞΚΟΙ 4000

ΒΟΗΘΗΤιΚΟrwor. 6000
ΣΥΝΟΛΟ 399808 ΣΥΝΟΛΟ 14000
Πι\ΙΣΜΟΣ nF:7.IKOY Kflra K"vvefleri ΟΠι\ΙΣΜΟΣ πε7.IΚΟΥ

Τυφέκια Επαναληπτικά«MάoΥCερ) εικόνα 4 Τυφέχια «Γκρά» με ξιφολόnΥI

" «Πωπόντι Μαρτίνι» εικόνα 5,6 " «ΣασσεJtώ"

" «Δια ό νΤύπα/V» εικόνα δα " Διαφό Μ,,,Τόπων,,

Πιστόλια ιιΜάου ε » εικόνα 7,8
ΟΠΛΙΣΜΟΣ ΙΠΠ'κον SIIvflri ΙΠΠΙΚΟ

Οπλισμένο με Σπάθη Τυφέχια «Γtφά»

Τυφ. \IΠιμπόντι- Μαρτίνη, εικόνα (9) ΥΠΞΚΟΙ "Περίστροφο),

Πιστδλι

πνΡΟΒΟ"IΚΟ - TOPGU ΠΥΡΟROι\ΙΚΟ

Πα όλα«Κ ouπ» εικόνα 10)
ΤΑΓΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ istihkam sinifi Πυροβόλα «Kρouπ»

.~~ 11.12.IJ

ΛΟΧΟΙ ΔΙΑΒΙΒΑΣΕΩΝ - muhabere sinifi ΜΗΧΑΝΙΚΟ

Με τα αντίσΤΟιΥα όπλα πεΙ::ικού
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ΕΛΛΑΔΑ

3. ΤΑΞ!ΑΡΧΙΑ Σχης (TlB)
= Κ.

42,000 Άνδ

96Πuρ όλα

4. ΤλΞΙΑΡΧΙΑ Σχης (Γεν. Ειn1ελών)

Aνrωνώ Μ

1. ΜΕΡΑΡΧΙΑ γIf}'όςMα"pή~Nι"

2. "Σ;CΗς (ΠΖ) Mσupoμ'XΌλης

Γ. ι SIS

2. ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ ΣΧιις (IlΒ)

ΜαO't Χ .

1. ΤΑΞ]ΑΡΧΙΑ Σχης (ΠΖ)

Δ 6mv Ιωοv.

2.ΜΕΡΑΡΧΤΑΑνχης(ΜΧ)

Ψα Κ.

A:rt617!3197 Διάδοχος Kωνlνoς

2 ΜΕΡΑΡΧΙΕΣ

ΕΙΔΙΚΗ ΤΑΞ[ΑΡΧΙΑ Σmς(ΠZ)

Κακλα <iwcr.

εικόνα

ΠΙΝΑΚΑΣ2

ΠΛΟΙΑ - GEMILER

ΣΤΟΛΟΣ- donanna

ΣΗΜΕΙΩΣΗ (Ι): Ο στόλος των Οθωμανών δεν έλαβε

μέρος στον πόλεμο Τα/) 1897 αλλά ΤΟ1) ανατέθηκε

αποστολή βοήθειας στα Επάκτεια Πυροβολεία των

Δ δανελίων.

" Μεμδοι'ιχ •
γrr<>ς Xα!δtρ "
ΑντΥοι; Χακή •

" ΧαμδiΊ "
• XιovΉ •
γ- Σοιολείμάν »

γ Μ , ,.ει",.(19)

ΣΤΡΑΤΟΣ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑΣ

Asker

ΜΑΧIΜΗΔγΝΑΜΗΚΑΤΑ ΤΟ 1897 ΣΤΗ ΘΕΣΣΛΛΙΑ
ΤΟΥΡΚιΑ ΕΑΑΑΔΑ

ΕΛΑΣΣΩΝΑΣ ΑΡΧΠΓΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Merkιz

148 εικδνα (14)

εικόνα (15)

ΟθΩΜΑΝΙΚΗ

ΛγΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ

» IΧΠιο;ο\ι

•

ΞΙΑΡΧΙΑ ΠΕΖΙΚΟΥ

1ΕΡΑΡΧΙΑ Α Χα Πασά

" » ΝεσκάΊ" »

Στον .πίνακα 3 φα{νιται ο Στρατός αστρατιiας στη θεσσαλ{α.

ΠΙΝΑΚΑΣ3

Στον 'Πίνακα 2 φαίνεται " δύναμη του Ναυτικού των δύο χωρών.

ΜΕ/ΏΣΗ: Στη δύναμη του Στρ. Εκστρατciας των Ελλήνων κατά πι μάχη του Δομο.

- Λαμ{ας πρiπα να σvμΠCΡΙΛηφ80ιίν και τα ξΈVα ι'θι:λovτικά σώματα α) ΓΑΡΙΒCΛδι.

Σώμα υπό το Στρ"Ιό Pιτσιώrη Γαριβάλδη (390 Ίταλο{, οι υπόλοι.:τοι Γάlλoι, Αγγλοι,

οι) απ' αυτούς οι 150 υπό τον Σχη Μαρι:ό δεv tλαβανμiρoς σε καμία μάχη.

Ή ΦιkλληνικήΛι:ycιιWα διινάμεωςJ50 avrΡΏVμε Λκτή Τον Λ 1'0 Βαρατάση Πqμκλή.

νδ 60.000
όλα 156

άθ -,::. οι 1420

ΜΕΡΑΡΧΙΕΣ 7
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ πΖ 1
ΜΕΡΑΡΧΙΑ ΙΠΠΙΚΟΥ 1

ΟΥΣΙΡ ΕΤΑΜ ΠΑΣΑΣ ΑΡΧΙΣΤΡΑΤΗΓΟΙ-

εικόνα (18 baskumandan
ΥΤεΣ ΜΕΡ Ρ ΙΩΝ - Iumen komutam

Ά

Π

Σ,

Μ

Α

"2
3

,
,
6

7

ΤΑ

ΣΗ

κoV

"j
Δα,

β) .
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ΠΡΟΕΛΑΣΗ ΤΩΝ ΤΟΥΡΚΩΝ.ΣΥΜΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΚΑΙ ΜΑΧΗ ΣΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΔΟΜΟΚΟΥ

(TίίrkIerιn yίίrίίyυ~ίίo Yunan!Ilarιn tΟΡlanψ)

'11"111',- "ΝΙ. \-ΙΙΝΜ. !'Ι.\\

Στις 6 Απριλίου οι Τούρ

κοι πέτυχαν να καταλάβουν

τη διάβαση της Μελούνας

(MIlona) χωρις να προχωρή

σουν νότια. δεν εκμεταλλεύ

τηκαν τις αδυναμίες του

ελληνικού στρατού. Οι Οθοο-

μανοί άρχισαν να νικούν.

Ο Σουλτάνος Αβδούλ Xαμtντ «διαισθανόμενος» ότι οι Μεγάλες

Δυνάμεις ή Μεγάλα Κράτη όπως τους αποκαλούν οι Τούρκοι θα μπο

ρούσαν να επέμβουν και για να μην του πάρουν την ευκαιρία (η πολιτι

κή του ήταν να περιορίζει τις ξένες επεμβάσεις) γνωστοποίησε στον

Edhem Pa§a να επέμβει άμεσα ή να κατακτήσει έδαφος και έτσι κατελή

Φθησαν στις 12 Απριλίου το γeηι~elllr(Λάρισα). 16 Απριλίου τα TIrhaIa
(Τρίκαλα) και 19 Απριλίου η Καρδίτσα. Απέτυχαν να καταλάβουν το

στενό Μουζακίου και έτσι αναγκάστηκαν να επιστρέψουν στο χωριό

Ραψίστα (Γόμφοι).

Στις 15 Απριλίου οι Οθωμανοί κινήθηκαν να καταλάβουν το Βόλο

αλλά η 3η Ταξιαρχία (Σμολένσκη) τους συγκράτησε στο Βελεστίνο. Τελι

κά στις 26 Απριλίου οι Τούρκοι εισήλθαν στο Βόλο. Γενικά ο τούρκικος

στρατός στις μάχες των «Συνόρων» επέδειξε μια βραδύτητα και διστα

κτικότητα και είναι ευτύχημα για την Ελλάδα ότι οι Τούρκοι δεν προέ

λασαν κατά τη στιγμή της αποσύνθεσης του ελληνικού στρατού γιατί θα

είχε επέλθει η οριστική καταστροΦή του.

Παράλληλα ο τουρκικός στρατός κινήθηκε από Λάρισα προς την

κύρια τοποθεσία άμυνας των Ελλήνων στα Φάρσαλα τα κατέλαβε χωρίς

αντίσταση στις 24/4 και ώρα 06.00'και στις 11.00'έφτασε εκεί ο ίδιος ο

Ethem Pa~as και όλως παραδόξως δεν καταδίωξε τις ελληνικές δυνάμεις

προς το Δομοκό όπως του πρότειναν οι επιτελείς του (και άλλη τουρκική

επαρχία ανεκμετάλλευτη). Μετά από αυτά υπήρχε κίνδυνος αποκοπής

της οδού προς Δομοκό, Λαμία. Εδώ IJI,Q σηιιείωση: Το οδικό δίκτυο συν

δεόταν με το εσωτερικό της χώρας με τη μοναδική αμαξητή, σκυρό

στρωτη οδό Φάρσαλα- Λαμία ενώ η οδός Βόλος-Λαμίαήταν καροποίη-
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Xaρaκτηρισrική εικόνα από τις συμπλοκές

στην Qθρυ

τη (στη Μακεδονία η Οθωμανική Αυτοκρατορία είχε το καλύτερο

συγκοινωνιακό δίκτυο).

Εν τω μεταξύ οι αποτυχίες και η υποχώρηση του ελληνικού στρατού

προκάλεσαν στις Ι 8/4 την αντικατάσταση της κυβέρνησης Δεληγιάννη

από την κυβέρνηση Δημητρίου Ράλλη ενώ αντίθετα ο Σουλτάνος ισχυ

ροποιήθηκε στο εσωτερικό και παγκόσμια και ήταν αδιαΦιλονίκητος ηγέ

της. Η Θεσσαλία παραδόθηκε στους Τούρκους.

Η απειλή τώρα και μετά την κατάληψη των Φαρσάλων ήταν μεγάλη

και υποχρέωσε τον ελληνικό στρατό σε γενική σύμπτυξη στις 24 Απριλί

ου στην τοποθεσία του Δομοκού. Ο Ειhem εκτίμησε ότι ο ελληνικός στρα

τός ετοιμάζει πρωτίστως αντεπίθεση. δευτερευόντως την περίπτωση άμυ

νας και τέλος την υποχώρηση.

Η συγκεκριμένη τοποθεσία είναι αναμφίβολα ισχυρή από τη φύση της

με διακεκομμένο και ανώμαλο έδαφος, αποτελεί οροπέδιο μΕ δύσβατα

όρη για την εποχή που μιλάμε.

Οι ελληνικές δυνάμεις αφού αΦίχθησαν στο οροπέδιο του Δομοκού

ασχολήθηκαν με την αμυντική τους οργάνωση χωρίς να ενοχληθούν και

πάλι από τους Οθωμανούς μέχρι την 4 Μαίου. φτιάχνοντας πολύ γρήγο

ρα στοιβάδες πρόχειρα οχυρωματικά έργα επειδή αυτές τις οργανωμένες

θέσεις σαν να είχαν αυτοπεποίθηση ότι πολύ γρήγορα θα έχαναν κάνο

ντας αμυντικό πόλεμο και πίστευαν σίγουρους νικητές τους Τούρκους.

Πράγματι το ηθικό του ελληνικού στρατού δεν ήταν σε ευχάριστο

σημείο και η πτώση του είχε σαν αποτέλεσμα και τη χαλάρωση της πει~

θαρχίας. Αντίθετα ο τούρκικος στρατός είχε αναπτερωμένο ηθικό και

απόλυτη πειθαρχία. Επίσης το βράδυ της 26 Απριλίου με δγη του Σουλ

τάνου ο ΕΙehm Pa~as ανέλαβε και τη διοίκηση των τουρκικών δυνάμεων

της Ηπείρου και στις· 28/4 μέσω Λάρισας επανήλθε στο αρχηγείο του που

ήταν στον Τεκέ Φαρσάλων(είναι η περιοχή πηγαίνοντας οδικώς από

Φάρσαλα προς Λάρισα αριστερά μας και μετά από 5 km περίπου στους

λόΦους πριν το χωριό Χαλκιάδες ( παλιά ονομασία Καραδεμερτζή».

Επειδή για τον ελληνικό

στρατό τίποτα δεν πήγαινε

καλά, όλες οι προσπάθειες

επικεντρώνονταν στη

διπλωματία, ενώ οι Τούρ

κοι δεν το ήθελαν αυτό

γιατί η πολιτική του Σουλ

τάνου ήταν να περιορίζει

τις ξένες επεμβάσεις είτε

διπλωματικές ήταν είτε

στρατιωτικές. Στις 30 Απρι

λίου άρχισαν διαπραγμα-
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τεύσεις και οι πρεσβευτές των Μ. Δυνάμεων ζήτησαν απ' το Σουλτάνο

την αναστολή των εχθροπραξιών. Δυστυχώς όμως για τους Έλληνες

εκείνη την ημέρα στον Άραχθο ποταμό στην Ήπειρο επιτέθηκαν στους

Τούρκους και τους έβλαψαν. Φυσικ6 ήταν να διακοπούν οι διαπραγ

ματεύσεις. Στις 2/5 ο Σουλτάνος διατάζει άμεση επίθεση κατά του

Δομοκού χα πιέζει τον Ethem με σκοπό να καταλάβει όσα περισσότερα

εδάφη γίνεται πίσω από τα παλαιά σύνορα του όρους Όρθυ προτού

επέμβουν οι Μ. Δυνάμεις και κυρίως η Ρωσία για τη σύναψη ανακωχής.

Διάταξη μάχης τωv τoύρκικωv oτρατευμάτωv κατά

την μάχη του Δομοκού.

Διάταξη μάχης των τούρκικων οτρατευμάι:ων κατά την

μάχη του Δομοκού.

Στις 5 Μαίου άρχισε η μάχη του Δομοκού. Και

άλλη μια σκληρή μάχη αλλά και πάλι ήττα για τον

ελληνικό στρατό. Στο σχεδιάγραμμα Νο Ι φαίνονται αναλυτικά οι θέσεις

άμυνας των ελληνικών

δυνάμεων. οι κατευθύν

σεις επίθεσης και οι

θέσεις των Οθωμανών.

Οι Τούρκοι πέτυχαν και

πάλι μια μεγάλη νίκη.

Μια δΥη που ε(χαν οι Ι η

και 2η Τουρκική

Μεραρχία ότι σε περί

πτωση υποχώρησης των

ελληνικών τμημάτων να

αναλάβουν την εντατ~

κή-συνεχή (σύντονη)

καταδίωξη τους πράγμα
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Οθωμανοί επιτελείς με Γερμανό σύμβουλο παρακο

:λoυθoιJv τις μάχες σrην ευρύτερη περιοχή Δομοκού,

που ευτυχώς αι πάλι δεν

έκαναν.

Δε θα επεισέλθουμε

σε λεπτομέρειες για τη

μάχη γιατί είναι θεωρώ

κουραστικό. θέμα για

στρατιωτικούς αναλυ

τές αλλά και περιορι

σμένος χρόνος, Απλά

θα αναΦέρω ότι στο

Δομοκό οι Οθωμανοί

είχαν τις μεγαλύτερες

απώλειες από κάθε άλλη μάχη που έδωσαν στην περιοχή των τότε συνό

ρων.

ΣίJμπτυ!:Tj στην τοποθεσία Καλαμακίου ΜάΧTj Αγίας ΑικατερίYTJς

{Χάνι Αβδούρ Αχμάνl στιc 6/5 (εικόνεc 26,27)

Ημάχη στην Αγία Αικατερίνη Στο βάθος το χάνι του Παλaμά

Μετά το τέλος της μάχης του Δομοκού ο ελληνικός στρατός αποΦάσι

σε για σύμπτυξη στην Όρθυ (τοποθεσία Καλαμακίου).

Κατά τη σύμπτυξη του στρατεύματος επικράτησε σύγχυση, αταξία,

διασπορά ψευδών ειδήσεων, διέλευση φυγάδων, πρόσφυγες, ποίμνια,

αμάξια κλπ. Σε αυτή την οικτρή κατάσταση βρίσκονταν οι ελληνικές

δυνάμεις που είχαν υποχωρήσει στη Διάβαση Καλαμακίου και έδιναν

μεμονωμένες μάχες ενώ οι Οθωμανοί σε λίγο προχωρούσαν χωρίς να

συναντούν καμιά αντίσταση γιατί οι ελληνικές μονάδες σε κακή κατά

σταση έφευγαν προς Λαμία (εικόνες 28,29), Άμεση καταδίωξη αΠ' τους

Τούρκους και πάλι ι::υτυχώς δεν έγινε αν και η διαταγή του Ethem Pa~a

καθόριζε σαΦώς: «Όλη η στρατιά θα καταδιώξει τον εχθρό προς Φούρ-

κα».
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ο ΕτCμ με. τους υrιτελι:iς του παρ«χο

;'oυθεi την πρot).aqη των Τούρκων

ΥΠ'οχώρηση του ι;)),ηνιχού στρατού

στην ΠCΡιoχή Avχt'νας Κ«λαμακίου

(Φοvρκα ΔερβΈV)

Σύμπτυξrι στην Ταράτσα και οι συμπλοκές στην «Παλιοκούλια» και

<Καμηλόβρυσψ>.

Στις 7 Marou φτάνει στη (Φούρκα Δερβέν) Αυχένα Καλαμακίου ο

στρατάρχης των Οθωμανών EIhem ο οποίος ενημερώθηκε τηλεγραφικά

απ' το Σουλτάνο απ' την (Istanbul) Κων/πολη που τον προειδοποιούσε για

πι συνομολόγηση ανακωχής, μετά από προσωπική παρέμβαση του Τσά

ρου της Ρωσίας. Διατάσει τότε ο Ethem τον υπαρχηγό του ΣεΤφουλάχ Pa~a

(εικόνα 30) με το ιππικό να κινηθεί προς Λαμία να καταλάβουν όσα

περισσότερα εδάφη πριν την ανακωχή. Συναντά κάποιες ελληνικές δυνά

μεις 2 τάγματα στη θέση «Παλιοκούλια» και αρχίζουν συμπλοκές. (εικό

να 31)

Εικ. 30 Uί:Φοu).L1χ Πaοάς: Υ..ταρ
χηyιJς των τoύρκικΩV διwαμπuι'

unι pdm τοι! ιJoμoκoιΙ·Λαμιας. ε,κ. J / Σιιμ..τ)..oκtς στηι' "Παλιoκυι'J.,H1."

Εδώ θα αναΦέρω ένα συμβάν το οποίο νομίζω ότι αξίζει: ο Νομάρχης

Φθιωτιδοφωκίδος ΚωνΙνος Έσλιν ζητά την άδεια και μεταβαίνει στις

εμπόλεμες γραμμές. Συναντάται με το ΣεΤφουλάχ Pa~axaL ζητά ανακωχή.

Ο Σε'ίφουλάχ του απαντά ότι δεν έχει τέτοια εντολήαλλά αντίθετα η δια

ταγή που είχε ήταν «να καταλάβει και τη Λαμία». Όπως είναι φυσικό ΟΙ

διαπραγματεύσεις σταμάτησαν. Η μάχη γενικεύτηκε και επεκτάθηκε. Οι
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Εικ.32 Συμ.:rλoκές OΠJν "Καμηλόβρυοτι" Εικ. 32: Στο βάθος φα{νιται το κάστρο της

Λαμ{ας

Τούρκοι πέτυχαν να 'γκρεμίσουν' τα ελληνικά τμήματα από τα υψώματα

της «Παλιοκούλιας» και τα ανάγκασαν να συμm:υχθOύν άτακτα-ακατά

στατα στην «Καμηλόβρυση». (εικόνα 32)
Τα ελληνικά τμήματα προσπάθησαν αλλά οι ανώτερες τουρκικές

δυνάμεις κατόρθωσαν και πάλι να τα γκρεμίσουν και κινήθηκαν προς

την «Ταράτσα». (εικόνα 33) Τα ελληνικά στρατεύματα διατάσσονται να

συμπτυχθούν στις Θερμοπύλες. Γενικά η μάχη της Λαμίας απεικονίζεται

στις εικόνες 34,35.

Εικ. 34: Στο βάθοςο ΜαλλιακόςκόΛΠVςμΕ

τον ελληνικό στόλο.

EtH.J5

Aναστoλiι εχθOOΠQαξι<ί>ν-ανακωχή

(du~manca tavIrlar ΤehΙfl-mϋtareke)
Στις 7 Μαrου αργά το απόγευμα σταμάτησαν οι εχθροπραξίες. Ο

Αρχιστράτηγος του ελληνικού στρατού αφού είχε συμπτυχθεί στις Θερ

μοπύλες παίρνει το πολυπόθητο τηλεγράφημα από την κυβέρνηση για τη

σύναψη ειρήνης και εmστρέφει στη Λαμία.

Στις 8 Μα-{ου συναντώνται στην Ταράτσα Λαμίας για συνομιλίες σαν

εκπρόσωποι του Οθωμανικού στρατού οι ταγματάρχες Ιζέτ μπέης και
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Ριζά μπεη που αργότερα προ1χΟη

σε_ταοά.

Ριζά μπέης (εκπαιδευμένος στη Γερμα

νία) που έγινε πασάς (εικόνα 36) με

τους αντιπροσώπους του ελληνικού

στρατού εmλαρχο Καρπούνη και Λγο

Κοντογιάννη, συνέταξαν και υπέγρα

ψαν το "πρωτόκολλο" ανακωχής, το

01WW πήρε τη μορφή της "τελικής

σύμβασηςανακωχής"ύστερα και από

διπλωματικές ενέργειες με τους πρε

σβευτές των ΜεγάλωνΔυνάμεωνστις

22 Marou Ι 897. Η οριστική συμφωνία

υπεγράφη στην ΚωνΙπολη στις 22
Νοεμβρίου ι 897 κατόπιν αποδοχής

απ' το Σουλτάνο των προτάσεων των

Μεγάλων Δυνάμεων. Επικυρώθηκε

από το Σουλτάνο και την ελληνική

Βουλή στις 6 Δεκεμβρίου] 897.
Ο Σουλτάνος παρουσιαζόταν αδιάλλακτος, παρουσίαζε πάντα εμπό

δια με την ελπίδα να κερδίσει περισσότερα ανταλλάγματα. Δύο από τα

άρθρα που έγιναν πολλές συζητήσεις ήταν η πολεμική αποζημίωση που

θα πλήρωνε η Ελλάδα στην Τουρκία και η εκκένωση των κατεχώμενων

εδαΦών από τους Τούρκους. Τελικά ο τουρκικός στρατός άρχισε να

εγκαταλείπει τη Θεσσαλία στις 2 Μα"(ου Ι 898 και τα τελευταία τμήματα

στις 6 Ιουνίου '98. ΤΟ ποσό της πολεμικής αποζημίωσης ορίστηκε στο

ποσό των 4.000.000L. Το ποσό πολύ μεγάλο για την εποχή. Επίσης οι Μεγ.

Δυνάμεις επέβαλαν στην Ελλάδα διεθνή Οικονομικό έλεγχο ΔΩ.Ε. Η

πρώτη δόση καταβλήθηκε στις] 5 Matov '98, η δεύτερη στις 25 ΜαΊ:Ου

και η Τρίτη] Ο Ιουνίου και ]0 Ιουλίου η τελευταία"

Στις 8 Δεκ. Ι 898 αποκαθίστανται οι διπλωματικές σχέσεις και νέος

πρέσβης της Τουρκίας στην Αθήνα ορίστηκε ο Ραφαάτ μπέης και της

Ελλάδος στην ΚωνΙπολη ο Ν. Μαυροκορδάτος.

Η ΣΗΜΑΣΙΑ Τ ΜΑΧ Σ Ι ΤΟ Σ -ΩΜΑ Σ

OsmanII!ar ίς:ίη mucadelenin sava~ln onemi
Οι Τούρκοι Α.ένε ότι η διακοπή των εχθροπραξιών με την επέμβαση

των Μεγάλων Δυνάμεων στη Λαμία, στην πραγματικότητα, έσωσε την

Ελλάδα και μάλλον δεν έχουν άδικο. Ευτυχώς που ο Οθωμανικός στρα

τός δεν εκμεταλλεύτηκε πλήρως τις αδυναμίες του ελληνικού στρατού.

Είναι ευτύχημα για το στρατό των Ελλήνων που χάρη στη βραδύτητα

και διστακτικότητα που υπέδειξαν οι τουρκικές δυνάμεις δεν επήλθε η

πλήρης και οριστική καταστροΦή του. Ο EIhem Pa~as δικαιολόγησε τη

βραδύτητα των εξελίξεων των μαχών στις δυσκολίες μεταφοράς και ανε-
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φοδιασμού δεν υπήρχε επαρκές οδικό δίκτυο στη Θεσσαλία.

Για τους Τούρκους ήταν η τελευταία νικηΦόρα μάχη της Οθωμανι

κής Αυτοκρατορίας. Αποδίδουν όλα όσα έγιναν στον πόλεμο του 1897
στις Μεγάλες Δυνάμεις Ρωσία, Αγγλία, Γαλλία. Θεωρούν ότι σύμφωνα

με τη συνθήκη του Βερολίνου το 1878 τους "αρπάχθηκε" για πρώτη

φορά η Θεσσαλία μέχρι την Αρτα. Η δεύτερη φορά ήταν τώρα. Επίσης

ότι τα ευρωπαίκά κράτη στηριζόμενα στον ισχυρισμό για γενοκτονία

των Χριστιανών προστάτεψαν την Ελλάδα και στο Σουλτάνο πρότειναν

τους όρους της συμφωνίας. Ισχυρίζονται ότι είχαν καλύτερο στρατό,

οργανωμένο, εκπαιδευμένο, εξοπλισμένο με την επίβλεψη όπως προεί

παμε και είδαμε φωτογραφικό υλικό των Γερμανών την οποία είχε ζητή

σει ο ίδιος ο Σουλτάνος και είχαν αποκτήσει την ικανότητα για διεξα

γωγή επιτυχούς πολέμου. Με- πολεμική εμπειρία και διαδοχικές στρα

τεύσεις του 1880, 1885, 1895, 1896 η Τουρκία στον πόλεμο του 1897 με

ταχύτητα και λίγες δαπάνες (τα απαιτούμενα ποσά βρέθηκαν από διά

φορα ταμία) μπόρεσε και επιστράτευσε τις δυνάμεις της. Εφάρμοσε μια

καινοτομία, έναν επιστρατευτικό νεωτερισμό που κάπως έτσι εφαρμό

ζουν σήμερα οι σύγχρονοι στρατοί, κάτι σαν "πυρήνες". Δηλαδή κλή

θηκαν με ατομικές προσκλήσεις οι της πρώτης σειράς εφεδρείας, συγκε

ντρώθηκαν σε ιδιαίτερους χώρους και προωθήθηκαν στις στις μονάδες

τους. Έτσι αποφεύχθηκε η ανάμιξή τους με τις υπόλοιπες σειρές εφε

δρείας. Η προσέλευση ήταν ικανοποιητική και τα αποτελέσματα ανώτε

ρα των προσδοκιών της. Εξάλλου το πολεμικό υλικό που διέθεταν ήταν

επαρκές.

Επίσης είχαν οργανωμένο σχέδιο επιχειρήσεων για αμυντικό και για

επιθετικό πόλεμο προς εξουδετέρωση του ελληνικού στρατού.

Διέθεταν επίσης πολύ καλό σιδηροδρομικό δίκτυο και στην Ανατολή

(Αγκυρα, Εσκί Σεχίρ, Σκούταρι(Ισκουντάρ), Ασιατική ακτή Κων/πολης)

αλλά και στη Θράκη Αλεξ/λη (Δεδέ Αγάτς), Μακεδονία Θεσ/νίκη (Σαλο

νίκ) Βέροια, Αμύνταιο (Σόροβιτς), Μοναστήρι (Βίτολα).

Αντίστοιχα και το οδικό τους δίκτυο ήταν οργανωμένο από Θεσ/νίκη

Ελασσόνα, Βέροια-Ελασσόνα, Αμύνταιο-Ελασσόνα.

Έτσι μπόρεσαν να μεταφέρουν το στρατό τους και τα υλικά σε λίγο

χρονικό διάστημα.

Μετά τη σφοδρή μάχη Δομοκού-Λαμίας οι Τούρκοι στο τέλος κέρδι

σαν μια ακόμα "λαμπερή (ψk zafer)" νίκη. Ο ελληνικός στρατός διαμε

λίστηκε. Η ελληνική διοίκηση χρησιμοποιώντας το σκοτάδι της νύχτας με

δυσκολία γλίτωσε. Αλλά δυστυχώς η έλευση του οθωμανικού στρατού

στην ελληνική πρωτεύουσα, την Αθήνα, θα εμποδιζόταν από μια άλλη

αντίδραση απρόσμενη. Τα Μεγάλα Κράτη. Ο τούρκικος στρατός που

κρατούσε στα χέρια του ανακατωμένα εδάφη τα άφησε με απαίτηση

ανακωχή που υπογράφτηκε. Στις εικόνες που ακολουθούν φαίνονται διά-
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φορα λάφυρα.

Εικ. 37: ΣημαΙαπου υφαρπάχθηκc

aπό τα 'χiρια Ελλήv(JJl!

Ε/κ. 39: Ελληνικάπολεμικά όπλα

Ε/κ. 38: Ελληνικό φioι

Ε/κ. 40 aφη ΕJ.λήνωv αξιωματικών

Λάφυραπoλtμoυ

Ο τουρκοελληνικόςπόλεμος του 1897 κερδήθηκε χάρη στην οξυδέρ

κεια και διορατικότητα του Σουλτάνου Αμπτούλ Χαμίντ Χαν τουΒ'με

την παγκόσμια και εσωτερική πολιτική που εΦάρμοσε, αλλά και την

οργάνωση της διοίκησης του κράτους, τη μεταρρύθμιση στην εκπαίδευ

ση, ο σεβασμός αυξήθηκε και το ηθικό του λαού υψώθηκε και η θέση του

ενώ ήταν επισφαλής από τη διαφαινόμενη διάλυση της μέχρι τότε πανί

σχυρης Οθωμανικής Αυτοκρατορίας για μια δεκαετία παρέμεινε στο

θρόνο και εκθρονίστηκε το 1909 στην περιοχή Ντεπό της Θεσ/νίκης και

στο θρόνο τον διαδέχτηκε ο αδελΦός του Μεχμέτ Ε' Ιρεσιτ μέχρι το 1918
και εδώ πρέπει να θυμηθούμε ότι οι Νεότουρκοι εΙχαν κάνει την εμΦάνι

σή τους από το 1889 και ετοιμάζονταν για δυναμική δράση εναντΙΟν του

εξαντλημένου καθεστώτος του Σουλτάνου. Αυτό το κίνημα εκμεταλλεύ

τηκε αργότερα ο Ataιtirk και κατόρθωσε να επιβληθεί, να εκμεταλλευθεί

τα εσωτερικά προβλήματα και τις έριδες, να πάρει το λαό με το μέρος του

και να εκθρονίσει στο τέλος το 1922 το Σουλτάνο (Μεχμετ ΣΤ') αναλαμ

βάνοντας εκείνος την εξουσία.
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tJλοι οι Σουλτάνοι που διακυβέρνησαν την Οθωμανική Α υτοκρατορία (στο 'Ρέοον οι.

τρεις τc),ευτα{οι) και εικόνες aπό την εξέλιξη του τουρκικού οτρατού.
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ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

1. Γεννήθηκε στη Λάρισα.

2. ΑΡΙΣΤΟΥΧΟΣ Παιδαγωγικής Ακαδημίας, Μετεκπαίδευσης

Λαμίας, Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Σ.Ε.Λ.Δ.Ε.

3. Έχει πτυχίο Αγγλικών και Τουρκικών.

4. Είναι Συνεργάτης του Πανεπιστημίου Istanbu1.
5. Έχει διατελέσει Υποδιευθύντρια του 210υ Δημ. Σχολείου Λαμίας.

6. Έχει παρουσιάσει Δειγματικές Διδασκαλίες.

8. Έχει Σχεδιάσει, εΦάρμοσε και Πραγματοποίησε Πρόγραμμα

«Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης».

9. Έχει Παρακολουθήσει Επιμορφωτικά Προγράμματα, Συνέδρια.

Σεμινάρια, Ημεριδες στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό.

10. Έχει πλούσια Κοινωνική και Πολιτιστική δράση Ελλάδα και εξω

τερικό.

11. Είναι απεσπασμένη σε σχολείο του εξωτερικού (ΤΟΥΡΚΙΆ).

12. Συνεργάζεται με άρθρα και μονογραΦίες με την Ελληνόφωνη

Εφημερίδα ΗΧΩ της ΚωνΙπολης.

13. Έχει δύο παιδιά, μία κόρη τη Ρωξάνη Δασκάλα και ένα γιο το ΧρΙ

στο Φοιτητή στο Πανεmστήμισ.
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ΕΙΣΗfΗΤΗΣ

Οαναγιώτη; Ιω. Καμηλάκηι;

Κύριο.; ερευνητή.; του Κέντρο" Έρε"νας Ελληνικής

Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών

θΕΜΑ

~Παλιά επαγγέλματα της Φθιώτιδας»

«Επισημάνσεις για τον επαγγελματικό βίο των κατοίκων της Φθιώτι~

• •
δα.;, 190; - 200; αιώνα;»

Κ
ατ' αρχήν θα ήθελα να ευχαριστήσω το Πνευματικό Κέντρο

Σταυρούτου Δήμου Λαμιέωνγια την πρόσκλησηνα είμαι μεταξύ

των ομιλητώναυτού του 40υ Συνεδρίου,ιδιαίτερατον κ. Γιάννη Μακρή,

και να συγχαρώ τους οργανωτές και όλους τους συντελεστές του συνε

δρίου για τις προσπάθειεςπου κατέβαλανκαι καταβάλλουνγια την ανά

δειξη του πνευματικούκαι πολιτισμικούπαρελθόντοςκαι γενικότερατης

ιστορ(ας και του λα'ίκού πολιτισμού της Φθιώτιδας.Η Φθιώτιδα.λοιπόν,

ως ενιαία γεωγραφική και πολιτισμική ενότητα. που βρίσκεται στο

κέντρο του ηπειρωτικούκορμού της Ελλάδας,πανάρχαιοπέρασμα από

τη Βόρεια προς τη Νότια Ελλάδα και αντίστροφα,παρουσιάζει.πέραν

του ιστορικού, αρχαιολογικού και λοιπού γενικότερου επιστημονικού

ενδιαΦέροντος, και σημαντικό ενδιαΦέρον λαογραΦικό, εθνογραΦικό

και ανθρωπολογικό.Παράταύτα,δεν μπορείνα λεχθεί,αν και αξιόλογες

-περισσότεροή λιγότερο-σχετικές προσπάθειεςέχουν γίνει από το δεύτε

ρο μισό του Ι90υ αιώνα και εξής μέχρι σήμερα, και ιδιαίτερα τις τρεις

τελευταίες δεκαετίες, ότι η περιοχή έχει μελετηθεί ικανοποιητικά από

λαογραΦικήάΠΟψη.

Ιδιαίτεραο πλούσιοςσε θέματα και ανάλογαεπιστημονικάερεθίσμα

τα υλικός βίος και πολιτισμόςτης περιοχήςέχει ελάχιστα μελετηθείκαι με

εξαίρεση κυρίως τις εργασίες του Δημήτρη Λουκόπουλου,του γνωστού

λαογράφου της Ρούμελης. εργασίες που αφορούν γενικότερατη ρουμε

λιώτικη λαογραΦία σε θέματα υλικού βίου, γεωργικού-ποιμενικούβίου,

κατοικίας,σκευών,τροΦών,υφαντικήςκαι χειροτεχνίας,μόλις το τελευ

ταίο τέταρτο του 200ύ αιώνα κίνησε το ενδιαΦέρον των μελετητών,

κυρίως ντόπιων λογίων και τοπικών λαογράφων, συχνά στο ευρύτερο

* Η ανακοίνωση δημοσιεύεται εδώ, για τεχνικούς λόγους. από απομαγνητοΦώνηση.
χωρίς υπομνηματισμό. Στην πλήρη μορΦή της. και με υποσημειώσεις, θα δημοσιευθεί

σύντομα .
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794 Καμηλάκης Παναγιώτης;

πλαίσιο συγγραΦών τοπικής ιστορίας και σχετικής λαογραφικής συλλο

γής, παρά μιας ειδικότερης συγγραΦής, μονογραΦίας σε θέματα υλικου

βίου. ΤΟ φαινόμενο βέβαια δεν είναι μόνο τοπικό, το συναντούμε ευρύ

τερα στον ελληνικό χώρο. Οι λόγοι καθυστέρησης των σχετικών με τον

υλικό βίο και πολιτισμό καταγραΦών και προπαντός ερευνών και μελε

τών στη Φθιώτιδα είναι οι γνωστοί γενικά, που ισχύουν ευρύτερα και

οφείλονται εν πολλοίς στην ανάπτυξη και μελέτη των θεμάτων της Φιλο

λογικής και της εθιμικής λαογραΦίας σε βάρος της λαογραΦίας του υλι

κού βίου. Και αυτό διότι οι δύο αυτοί τομείς θεωρήθηκαν, στα πλα(οια

της θεωρίας της συνέχειας από την αρχαιότητα στον λαΤκό πολιτισμό των

νεοτέρων Ελλήνων, από τους παλαιότερους ιδιαίτερα λαογράφους, ότι

εξυπηρετούσαν καλύτερα τις ανάγκες της ελληνικής λαογραΦίας σ' αυτή

τη στροΦή της προς την αρχαιογνωσία και τις αρχαίες καταβολές του

νεοελληνικού βίου. Βέβαια δε λείπουν και τοπικοί λόγοι αυτής της καθυ

στέρησης των μελετών για τον υλικό βίο, όπως η έλλειψη -κυρίως παλαι

ότερα- ιδιαίτερου ενδιαΦέροντος για την τοπική παράδοση από τους επι

στήμονες και τους λογίους της συγκεκριμένης περιοχής και η συνακό

λουθη, μέχρι πριν από λίγες δεκαετίες, πλήρης ανυπαρξία κατάλληλων

τοπικών πολιτιστικών και επιστημονικών φορέων, που θα μπορούσαν να

αναλάβουν πρωτοβουλίες, για τη διάσωση, μελέτη, προβολή και ανάδει

ξη του λιiίκoύ πολιτισμού της. Και ειδικότερα του παραμελημένου, όπως

είπαμε, ακόμη περισσότερο υλικού βίου.

Σημαντικός λόγος καθυστέρησης των λαογραφικών σπουδών της

Φθιώτιδας είναι και το μεγάλο ενδιαΦέρον που παρουσιάζει η περιοχή

για τη νεότερη ιστορία, ιδιαίτερα για τον μεγάλο αγώνα του 1821, που σε

σημαντικό βαθμό έχει μονοπωλήσει το ενδιαΦέρον των μελετητών και

καλύπτει και το μεγαλύτερο μέρος της σχετικής Φθιωτικής βιβλιογρα

Φίας. Παρόλα αυτά, μεταπολεμικά οι σχετικές με τον υλικό πολιτισμό της

Φθιώτιδας εργασίες, αν και λίγες σχετικά, σε σχέση με το σύνολο της λαο

γραφικής βιβλιογραΦίας της περιοχής, που το αποτελούν κι εδώ εργασίες

κυρίως για τα έθιμα, τα τραγούδια και γενικά τα πνευματικά δημιουργή

ματα του λαού, είναι ενδιαΦέρουσες και αξιομνημόνευτες.

ΑναΦέρω ενδεικτικά άρθρα και μελετήματα, που έχουν δημοσιευτεί

για τον ποιμενικό βίο. τα βλαχοκ6νακα και τους τσελιγκάδες της Φθιώ·

τιδας, για τα παλιά λαμιώτικα επαγγέλματα του 190υ και 200ύ αιώνα, για

τους Ευζώνους της Φθιώτιδας ως Φορείς αρχαίας φορεσιάς, τις εργασίες,

μελετήματα και άρθρα του πολυγραΦότατου περί παντός του Φθιωτικού

Δημητρίου Νάτσιου, για τις λαΤκές αγορές, τα τσαρουχάδικα και τους

τσαρουχάδες της Λαμίας τον 190 και τον 206 αιώνα από λαογραΦική και

περισσότερο από ιστορική άποψη, καθώς τον ενδιαΦέρει J1ερισσότερο η

ιστορία. Τα βιβλία επίσης του Ζάχου Ξηροτύρη και κυρίως το σχετικό με

τη λιiίκή τέχνη και χειροτεχνία. άρθρα διαΦόρων λογίων σε Φθιωτικά
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πάντα περιοδικά για τα επαγγέλματα, όπως του σαμαρά, τους νερόμυ

λους της γπάτης και τα νερά και τις βρύσες, καθώς και τους μύλους

άλλων περιοχών της Φθιώτιδας. τη γυναικε(α φορεσιά και γενικότερα

την ενδυμασία στο Νεοχώρι της γπάτης και συνολικά στη Φθιώτιδα, για

τα χαλκουργε(α και τους χαλκουργούς της Λαμίας Κ.ά. Ιδίως όμως πρέ

πει να μνημονεύσω τις συλλογικές προσπάθειες γυναικών της Λαμiας,

που έχουν γίνει τα τελευτα(α 15-20 χρόνια, για τη μελέτη των μύλων και

γενικότερα των θεμάτων :που σχετίζονται με το νερό και τον :πολιτισμό

του. Προσπάθειες όπου πρωτοστατεί η Μαρία Πολυμεροπουλου-Τσιβε

λέκη, η οπο(α μας έδωσε και μια πολύ αναλυτική καταγραΦή και παρου

σίαση των πανδοχείων. των παλιών χανιών της Λαμίας και των χαντζή

δων που τα λειτουργούσαν στον 190 και στις αρχές του 200ύ αιώνα.

δημοσιευμένη στα Πρακτικά του 20υ Συνεδρ(.ου της Φθιωτικής Ιστορίας.

Εκεί, στον ίδιο τόμο, δημοσιεύεται και μια δεύτερη εργασία σε θέμα υλι

κού και μάλιστα επαγγελματικού βίου, για τους πλανόδιους και στεγα

σμένους φωτογράφους της Λαμίας από το Νικόλαο Δαβανέλο. Στα πρα~

κτικά του 1ου Συνεδρ(.ου έχει δημοσιευτε( μια ακόμα εργασία για θέμα

επαγγελματικού βίου, σχετική με τα γυναικε(α επαγγέλματα στη Λαμία,

1835-1922, από τον Γεώργιο Σταυρό:πουλο.

Όπως Φάνηκε από αυτή τη σύντομη και μάλλον ενδεικτική βιβλιογρα

φική αναδρομή σε θέματα του υλικού βΙΟυ της Φθιώτιδας, η μελέτη και

δημοσίευση θεμάτων ενός επιμέρους κεφαλαίου του υλικού β(.ου, του

επαγγελματικού συγκεκριμένα βίου, μπορεί να είναι μικρή μέχρι σήμερα,

πάντως μας έχει δώσει κάποιες πρώτες εργασίες, ενθαρρυντικές για το

ενδιαφέρον :που μπορεί να υπάρξει στη συνέχεια, ιδιαίτερα από την πλευ

ρά των τοπικών λογίων και συγγραΦέων. Διότι ο επαγγελματικός βίος

αποτελεί πολύ σημαντικό παράγοντα της παραδοσιακής, και όχι μόνο,

ζωής των κατοίκων της Φθιώτιδας, άμεσα και στενά συνδεδεμένος τόσο

με την καθημερινή ζωή και την επιβίωσή του. όσο και με τις επιμέρους

εκδηλώσεις της κοινωνικής και πνευματικής του ζωής, τις οποίες επηρε

άζει σημαντικά, συμβάλλοντας στην εξέλιξη και τη διαμόρφωσή τους.

Μελετώντας λοιπόν τα επαγγέλματα. παραδοσιακά και νεότερα, γνω

ρίζουμε βαθύτερα την οικονομική και κοινωνική, πολιτισμική και λοιπά

ζωή και παράδοση ενός τόπου. Το θέμα βέβαια είναι αρκετά ευρύ, στην

περίπτωση μάλιοτα της Φθιώτιδας και με σημαντικό ενδιαΦέρον, έχει

έκταση χρονική και θεματική. αλλά και γεωγραφικό εύρος τέτοιο, που

δεν μπορεί να παρουσιαστεί, έστω και πολύ περιληπηκά, στα στενά χρο

νικά πλαίσια μιας ανακοινώσεως. Γι' αυτό αναγκαστικά θα κάνουμε εδώ

ορισμένες γενικότερες επισημάνσεις, μια πρώτη γενική εισαγωγή στο

θέμα και σε ορισμένες από τις σημαντικότερες παραμέτρους του.

Θα στηριχτούμε για την ώρα στο διαθέσιμο αρχειακό υλικό και την

υπάρχουσα βιβλιογραΦία για τα επαγγέλματα της Φθιώτιδας κυρίως στις
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τελευταίες δεκαετίες του 190υ αιώνα και μέχρι τις πρώτες του 200ύ, φτά

νοντας μέχρι το 1940, δηλαδή μέχρι το τέλος περίπου (συμβατικά) της

προβιομηχανικής περιόδου.

Μια πρώτη επισήμανση, που σχετίζεται με γεωγραφικούς παράγοντες,

με τη φυσική δηλαδή διαμόρφωση του χώρου σε ορεινό και πεδινό, σε

φτωχό και εν πολλοίς άγονο (κυρίως παλαιότερα, που δεν υπήρχαν τα

μέσα βελτιώσεως της παραγωγής) έδαφος και σε γόνιμο και παραγωγι

κό αντίστοιχα, αφορά τον χαρακτήρα των επαγγελματικών ασχολιών

των κατοί.κων σε σχέση με τους τρεις τομείς της οικονομικής δραστηριό

τητας, πρωτογενή, δευτερογενή και τριτογενή. Έτσι, στους ορεινούς και

πολύ ορεινούς οικισμούς της περιοχής παρατηρούμε συχνά έντονη στρο

Φή των κατοίκων σε επαγγέλματα του δευτερογενή και τριτογενή τομέα.

στη βιοτεχνία και στα επαγγέλματα των υπηρεσιών.

Συχνά η άσκηση των επαγγελμάτων αυτών δεν μπορούσε να ικανο

ποιηθεί μόνο σε τοmκό επίπεδο. δηλαδή να απορροφηθούν από την τοπι

κή αγορά όλοι οι τεχνίτες και επαγγελματίες, καλύπτοντας δηλαδή μόνο

τις ανάγκες των κατοίκων ενός χωριού και της γύρω περιοχής, αλλά

σημαντικό μέρος του επαγγελματικού πληθυσμού, των ανδρών δηλαδή.

αναγκαζόταν να αποδημήσει σε άλλους τόπους, κοντινούς ή και μακρι

νούς. ελληνικούς και ξένους, όχι σπάνια να μεταναστεύσει ακόμα και

στην Κωνσταντινούπολη, την Αίγυπτο και αλλού και από τις αρχές του

200ύ αιώνα, από ορισμένα προπαντός χωριά. και στην Αμερική για να

βρει εργασία, καθώς πλεόναζε τόσο πληθυσμιακά. όσο και ως επαγγελ

ματικό δυναμικό.

Σε ημιορεινούς και ορεινούς οικισμούς συχνά αναπτύσσεται αξιόλο

γος πολυεπαγγελματισμός των κατοίκων, παράλληλα προς τη σημαντική

γεωργία και κτηνοτροΦία που ασκείται. Τις περισσότερες φορές το επαγ

γελματικό δυναμικό των χωριών αυτών απορροΦάται επί τόπου, ανα

πτύσσει δηλαδή τις δευτερογενείς και τριτογενείς επαγγελματικές του

δραστηριότητες στο ίδιο το χωριό ή. συχνά. και στα γύρω χωριά. Υπάρ

χουν όμως ορεινά και ημιορεινά και ακόμη πεδινά, καμιά φορά. χωριά.

όπου ένα μέρος του ανδρικού πληθυσμού βρίσκει διέξοδο στον επαγγελ

ματικό νομαδισμό και την αποδημία σε άλλους τόπους. Σχετικά παρα·

δείγματα από τον Φθιωτικό χώρο θα παρουσιάσω στη συνέχεια.

Στα πεδινά και στα πιο εύφορα χωριά. όπου η γεωργία κυρίως και, στη

συνέχεια, η κτηνοτροΦία αποτελούν συχνά τις μοναδικές παραδοσιακές

ασχολίες του συνολικού πληθυσμού, οι κάτοικοι δεν αποδημούν αλλού

για λόγους επαγγελματικούς, αντίθετα έχουν μεγάλη ή και πλήρη έλλει~

ψη επαγγελμάτων του δευτερογενή και του τριτογενή τομέα. Emπλtov τα

χωριά αυτά, μη έχοντας -όπως ανέφερα- επαγγελματική αυτάρκεια, για

να ικανοποιήσουν τις ποικίλες ανάγκες των κατοίκων τους, γίνονται

τόποι σημαντικής εισροής επαγγελματικού δυναμικού. που μετακινείται
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περιοδικά από τις εστίες του κάθε χρόνο, από πολυεπαγγελματικά ή

μονοεπαγγελματικά χωριά της ιδιας της Φθιώτιδας ή και της γειτονικής

Ευρυτανίας ή της Φωκίδας και περισσότερο από μακρινούς τόπους της

Θεσσαλίας και κυριως της Δυτικής Μακεδονίας και της Ηπείρου, των

δύο σημαντικότερων εστιών παραδοσιακών τεχνών και επαγγελμάτων

στον στεριανό τουλάχιστον ελληνικό χώρο.

Έτσι η Φθιώτιδα. πλούσια -σε σημαντικό ποσοστό του εδαφικού της

χώρου- σε γεωργοκτηνοτροφική παραγωγή, ώστε να αποτελεί στο σύνο

λο της περιοχή κατ' εξοχήν γεωργικού και κτηνοτροφικού χαρακτήρα,

έγινε παλαιότερα. την περίοδο που μας ενδιαΦέρει εδώ (ι90ς-20ός αι.),

σημαντικός τόπος υποδοχής ξένων τεχνιτών και ποικίλων άλλων επαγ·

γελματιών, που καταφεύγουν σ' αυτήν για να εξασφαλίσουν τον βιοπο

ρισμό των οικογενειών τους, τις οποίες αφήνουν στις οικογενειακές τους

εστίες. στη Δυτική Μακεδονία, την Ήπειρο, την Ευρυτανία, ακόμα και

στην Αλβανία. Διότι δεν ήταν μόνο Έλληνες. αλλά συχνά (και για αιώ

νες. και μέχρι τις αρχές του 200ύ ακόμα αιώνα). και αλλοεθνείς. που

έρχονταν εδώ και εργάζονταν, ιδίως Αλβανοί. ΑναΦέρω σχετικά ότι

μεγάλο μέρος των λοφωδών εκτάσεων της Φθιώτιδας, σε περιοχές όπως

η Στυλίδα, η Πελασγία, ολόκληρη η Ανατολική Φθιώτιδα και άλλες,

έγινε καλλιεργήσιμο και φυτεύτηκαν ελιές και άλλα δέντρα τον Ι 90
αιώνα και εξής, αφού χρησιμοποιήθηκαν Γκέγκηδες σκαφτιάδες, γεωρ

γικοί εργάτες, που προέρχονταν βέβαια από τη Βόρεια Αλβανία, οι οποί

οι εργάζονταν οργανωμένοι σε μπουλούκια, σε παρέες με αρχηγό και

εκχέρσωναν τα ρουμάνια της Φθιώτιδας. Ακόμα και στη Θεσσαλία και

Αιτωλοακαρνανία συνέβαινε το ίδιο.

Έτσι, οι Γκέγκηδες σκαφτιάδες. οι οποίοι μεταχειρίζονταν ειδικά

σκαπτικά εργαλεία (μυτερά πατόφτυαρα). τα <ψπέλιω~, όπως λέγονται ή

«λισγάρια», όπως λέγονται στη Θεσσαλία (κατά τόπους έχουν διάφορες

ονομασίες), χρησιμοποιήθηκαν και σε άλλες γεωργικές περιοχές της

Κεντρικής Ελλάδος. όπως για παράδειγμα στην Αιτωλοακαρνανία, όπου

οι Γκέγκηδες είχαν τότε την αποκλειστικότητα στο άνοιγμα αποστραγγι

στικών χαντακιών στις πεδινές περιοχές. στις πεδιάδες του Μεσολογγίου

και του Αγρινίου, ώστε βαλτώδη εδάφη να γίνουν σταδιακά, με αυτή την

αποστράγγιση, καλλιεργήσιμα. Μετά τη Θεσσαλία, που ιδίως στους

πολυάριθμους πεδινούς οικισμούς της απορροφούσε μέχρι το 1940, αλλά
και στις πρώτες μεταπολεμικές δεκαετίες. μεγάλο, το μεγαλύτερο, μέρος

των μετακινούμενων πλανόδιων τεχνιτών και επαγγελματιών του στε

ριανού ελληνικού χώρου. η Φθιώτιδα υπήρξε από τους σημαντικότερους

χώρους υποδοχής τέτοιων επαγγελματικών ομάδων.

Μάλιστα. θα μπορούσε να πει κανείς ότι στη Στερεά Ελλάδα η Φθιώ

τιδα μαζί με την Αιτωλοακαρνανία αποτελούν τους σπουδαιότερους

τόπους υποδοχής του επαγγελματικού νομαδισμού στον Ι 90 και στον 20ό
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αιώνα. Και η μεν Φθιώτιδα γίνεται ο τόπος εργασίας και, σταδιακά, μόνι

μης εγκαταστάσεως σημαντικού μέρους επαγγελματιών, που στο μεγα

λύτερο ποσοστό τους κατάγονται από τη Δυτική Μακεδονία, χωρίς

βέβαια να λείπουν και οι ΗJ1ειρώτες, με την εγκατάσταση των οποίων

στην πόλη της Λαμίας έχει ασχοληθεί πριν από περίπου 30 χρόνια ο Δημ.

Νάτσιος (Ηπειρώτες αποκτήσαντες ελληνικήν ιθαγένεια στη Λαμια,

Ηπειρωτική Εστια, Ιωάννινα 1977). Έχουμε, λοιπόν, εγκαταστάσεις και

Ηπειρωτών, προπαντός χτιστών, αλλά και ραφτάδων, καλαντζήδων κ.ά.,

καθώς και παραχειμαζόντων κτηνοτρόφων. Αυτοί κατευθύνονται στην

Αιτωλοακαρνανία, κυριως, ιδίως όσοι (χτίστες, ραφτάδες, καλαντζήδες

κ.ά.) προέρχονται από την περιοχή των ηπειρωτικών Τζουμέρκων.

Στη Φθιώτιδα εργάζονται και εγκαθίστανται χτίστες, καρβουνιάρη

δες, υλοτόμοι και ξυλέμποροι, μαραγκοί, ασβεστοποιοί, ζωγράΦοι, οπλο

ποιοί, χρυσοχόοι, υποδηματοποιοί, αρτοποιοί, ράφτες, εργολάβοι, υπη

ρέτες, μυλωνάδες, που νοικιάζουν μύλους σ' ολόκληρη σχεδόν τη Φθιώ

τιδα, μέχρι τον Μώλο και τις νότιες περιοχές της, εργάτες, υπηρέτες,

κεραμοποιοί, έμποροι, και πολλοί άλλοι. Ολοι αυτοί προέρχονται κυρίως

από την πολυεπαγγελματική Δυτική Μακεδονία και σε μικρότερο ποσο

στό από την Ήπειρο, Ευρυτανία κ.α.

Η σταδιακή μόνιμη εγκατάσταση ενός μέρους των εποχικά μετακι

νούμενων Μακεδόνων τεχνιτών και επαγγελματιών έχει δύο όψεις.

Άλλοτε, για λόγους αποκλειστικά επαγγελματικούς-οικονομικούς, οι

εργαζόμενοι στον αγροτικό χώρο και τα αστικά κέντρα της Φθιώτιδας

Μακεδόνες αποφασίζουν να εγκατασταθούν εκεί μόνιμα, ωθούμενοι σ'

αυτό μερικές φορές και από γάμους, που συνάπτουν με ντόπιες γυναίκες

στους τόπους εργασίας, αλλά ένας δεύτερος λόγος ήταν κυρίως η ανε·

παρκής ή μάλλον ανύπαρκτη δημόσια ασΦάλεια στις μακεδονικές εστίες

τους για μακρές περιόδους. Μετά μάλιστα τον Ρωσσοτουρκικό πόλεμο

του 1877-78, σε ολόκληρη τη Δυτική και Βορειοδυτική Μακεδονία η

ληστεία κυρίως είχε καταντήσει καθημερινό ενδημικό φαινόμενο. καθώς

την περιοχή λυμαίνονταν ποικίλης προελεύσεως και συνθέσεως ληστρι

κές συμμορίες, Τουρκαλβανών Γκέγκηδων, Ντεμπραλήδων από την

Βορειοανατολική Αλβανία (περιοχή Ντίμπρας-Debar), Κονιάρων Τούρ·

κων της περιοχής Καραγιαννίων της Κοζάνης, οι οποίοι ήταν ονομαστοί

σ' ολόκληρη τη Δυτική Μακεδονία για την αγριότητά τους, αλλά και

Ελλήνων ληστών, που δρούσαν προ παντός στις νοτιότερες επαρχίες της

Δυτικής Μακεδονίας.

Έτσι η ληστεία προστίθεται στην τουρκική κακοδιοίκηση, τις αβά

σταχτες ποικιλώνυμες φορολογίες, τις προσωπικές αγγαρείες του αγροτι

κού πληθυσμού της μακεδονικής υπαίθρου, ώστε η ζωή των κατοίκων να

γίνεται ανυπόφορη και να κινδυνεύει ανά πάσα στιγμή όχι μόνο η ζωή

τους, αλλά και η περιουσία τους. Έτσι πολλοί αποφασίζουν να αποδη-
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μήσουν προς τις ελεύθερες ελληνικές περιοχές πριν το 1881, κυρίως εδώ

στην παραμεθόρια τότε Φθιώτιδα, και μετά το 1881 περισσότερο προς τη

γειτονική Θεσσαλία. Συγχρόνως, πολλοί από αυτούς, που από παράδοση

ασκούσαν ήδη περιοδικά τα επαγγέλματά τους σε αυτές τις περιοχές και

πριν εγκατασταθούν δηλαδή μόνιμα, εγκαθίστανται επίσης οριστικά

στους τόπους εργασίας.

Στο Ιστορικό Αρχείο του υπουργείου Εξωτερικών, στην Αθήνα, έχου

με ανεύρει ένα αρκετά ικανοποιητικό αριθμό καταλόγων, όπου, αν και

δεν είναι κατά κάποιο τρόπο εξαντλητικοί, είναι πάντως πολύ ενδεικτικοί

του αριθμού των Μακεδόνων, που ήταν εγκατεστημένοι μόνιμα στη Θεσ

σαλία και στην Ανατολική Στερεά Ελλάδα, κυρίως στη Φθιώτιδα και τη

Φωκίδα, στις αρχές του 200ύ αιώνα, μέχρι το 1910, εγκατεστημένοι από

παλαιότερα μέχρι τότε. Στους καταλόγους αυτούς εκτός από το όνομα

αναΦέρεται ο τόπος γεννήσεως κάθε επαγγελματία στη Μακεδονία ή και

στη Βόρειο Ήπειρο μερικών απ' αυτούς (οι Βορειοηπειρώτες αυτοί

καταγράφονται, στη Φθιώτιδα Κ.α. ως Μακεδόνες, επειδή τότε, προ του

1912, περιοχές της Β. Ηπείρου, όπως της Κορυτσάς, υπάγονταν στη

Μακεδονία), το επάγγελμα, αν η παραμονή του στον τόπο εγκαταστάσε

ως, δηλαδή εδώ στη Φθιώτιδα, ήταν μόνιμη ή προσωρινή, συχνά αναΦέ

ρονται τα χρόνια, η διάρκεια δηλαδή της εγκαταστάσεως (αν ζει δηλαδή

για τριάντα χρόνια, για πενήντα, ή για λιγότερα ή περισσότερα) και

πάντα βέβαια αναφέρονται οι τόποι, δήμοι ή οικισμοί της Ανατολικής

Στερεάς Ελλάδος και της Θεσσαλίας, όπου ήταν αυτοί εγκατεστημένοι.

Η καταγραΦή δηλαδή ήταν κατά δήμους. Από τους καταλόγους αυτούς

αντλήσαμε πολύτιμα στοιχεία για τον επαγγελματικό βίο τόσο των κατοί·

κων των τόπων καταγωγής τους στη Μακεδονία, όσο και των τόπων

εργασίας και εγκαταστάσεώς τους στην Κεντρική Ελλάδα, τα οποία

έχουμε παρουσιάσει κατά καιρούς από το 1979 μέχρι σήμερα σε διάΦορα

συνέδρια.

Επειδή ο χρόνος δεν επαρκεί για να αναφερθούμε εδώ εκτενέστερα σ'

αυτά τα στοιχεία, θα κλείσουμε την ανακοίνωσή μας με μια ενδεικτική

παρουσίαση γενικών επαγγελματικών χαρακτηριστικών ορισμένων

σημαντικών οικισμών της Φθιώτιδας στο τελευτα(ο τέταρτο του 190υ

αιώνα, που στηρίζονται σε δεδομένα που προέρχονται από εκλογικά

κατάστιχα της εποχής αυτής. Δεν θα αναφερθούμε εδώ στην πόλη της

Λαμίας που, άλλωστε, αποτελεί ξεχωριστό και ιδιαίτερα σημαντικό

κεΦάλαιο του επαγγελματικού βίου της Φθιώτιδας και συγχρόνως το πιο

εκτεταμένο. Να σημειώσουμε με την ευκαιρία ότι ο τοπικός Κώστας

Γαλλής έχει το 1984 αναδημοσιεύσει τον εκλογικό κατάλογο της Λαμίας

του έτους 1879 με σημειώσεις και σχόλια, που είναι πάρα πολύ χρήσιμα

στη μελέτη ανθρωπογεωγραΦίας και της προσωπογραΦίας της περιοχής,

αλλά και των επαγγελμάτων και πολλών άλλων θεμάτων, λαογραφικών,
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γλωσσικών, ιστορικών κ.λπ.

Ας ξεκινήσουμε, λοιπόν, από την Αταλάντη. Η κωμόπολη της Λοκρί

δας παρουσιάζει τότε αξιοσημείωτο πολυεπαγγελματικό υλικό πολιτι

σμό, ο οποίος αναπτύσσεται τοπικά στην κωμόπολη, χωρίς τη μετακίνη

ση ντόπιων επαγγελματιών ή τεχνιτών της προς άλλους τόπους εργασίας

και εγκατάστασης. 'Οσοι κάτοικοι της Αταλάντης έμεναν τότε αλλού,

εκτός δηλαδή της Αταλάντης. ήταν κυριως στρατιώτες ή καμώ φορά

φοιτητές στην Αθήνα. Ελάχιστοι είναι οι επαγγελματίες που ξενιτεύονται

σε μεγαλύτερα αστικά κέντρα, όπως είναι η Αθήνα ή η Λειβαδιά. Η Στυω

λίδα επίσης, του τότε δήμου Φαλάρων, παρουσιάζει έντονο πολυεπαγ

γελματισμό, οι εκπρόσωποι του οποίου, σε αντίθεση με την Αταλάντη,

συχνά διοχετεύονται για εργασl.α σε άλλες περιοχές, μεταναστεύουν

δηλαδή οι κάτοικοί της στον Βόλο, στη Χαλκίδα, στη Λαμία, στην

Αθήνα, στις Βόρειες Σποράδες και αλλού, αλλά πάντα σε μικρότερο

ποσοστό σε σχέση με αυτούς που μένουν μόνιμα και εργάζονται στη Στυ

λίδα.

Τα χωριά του τέως δήμου Φαλάρων, Σπαρτιά, Αχινός, Νεράιδα κ.λπ.,

είναι κυρίως γεωργοκτηνοτροφικά με μικρό αριθμό τεχνιτών ή ε1OC1γγελ

ματιών του τριτογενή τομέα της οικονομίας. Στον τότε δήμο Υπάτης,

στον οποίο υπάγονταν και πολλά χωριά, Μεξιάτες, Καρυά, Βασιλικά,

Συκάς, Νεοχώρι, Καστανιά κ.ά., 1OC1ρατηρείται αξιοσημείωτος και ενδια

Φέρον επίσης πολυε1OC1γγελματισμός μόνο στην Υπάτη, το κεφαλοχώρι

και ιστορικό κέντρο της ευρύτερης περιοχής για πολλούς αιώνες. Στον

τέως δήμο Σπερχειάδος παρατηρούμε την ύ1OC1ρξη πλήθους επαγγελμά

των στην έδρα του, στη Σπερχειάδα δηλαδή, καθώς και σε μικρότερο

αριθμό σε χωριά της περιοχής, Γυφτοχώρι (σήμ. Καλλιθέα), Καμπιά,

Φτέρη Κ.ά.

Στον τότε δήμο Κρεμαστής Λαρίσης, με κέντρο την Πελασγία (τέως

Γαρδίκι) σημαντική απασχόληση, πέραν της γεωργοκτηνοτροΦίας, υπήρ

χε σε ορισμένα επαγγέλματα του δευτερογενή και τριτογενή τομέα, όπως

ο ναυτικός, ο αγωγιάτης, ενοικιαστής, δικαστικός κλητήρας, τηλεγραφη

τής, υπηρέτης, μυλωνάς, 1OC1πουτσής,υπάλληλος, έμπορος, ταχυδρόμος

Κ.ά. Στον τέως δήμο Ομιλαίων, στο Γαρδίκι, κυρίως γεωργοκτηνοτροφι

κό χωριό της Δυτ. Φθιώτιδας, παρουσιάζεται σχετική ποικιλία ε1OC1γγελ

μάτων μεταποιητικών, μεταπρατικών, όπως έμπορος, σαρdτσης (σελο

ποιός) και λοιπά, στον τέως δήμο Μακρακώμης η ίδια η Μακρακώμη,

κυρίως γεωργοκτηνοτροφική, έχει και κάποια παραδοσιακά επαγγέλμα

τα του δευτερογενή και τριτογενή τομέα, αλλά δε θα επεκταθώ εδώ

περωσότερο σ' αυτά.

Το Μαυρίλο έχει σχετικά μεγάλη ποικιλία τεχνών και ε1OC1Υγελμάτων,

που ασκούνταν επιτόπου. γεγονός που δείχνει και την γνωστή μεγάλη

οικονομική ακμή της κωμόπολης, του κεφαλοχωριού αυτού του Τυμφρη-
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στού τον Ι 90 αιώνα και παλαιότερα κατά την Τουρκοκρατία. Και άλλα

χωριά του ίδιου δήμου. η Μερκάδα, το Νεοχώρι. το Παλαιόκαστρο.

παρουσιάζουν ενδιαΦέρον για τα ποικίλα επαγγέλματά τους. που συχνά

ασκούνταν και σε άλλους τόπους. Ιδίως η Κωνσταντινούπολη αποτελού

σε τον κύριο τόπο υποδοχής και εργασίας των κατοίκων των χωριών

αυτών, που βρίσκονται στις ανατολικές πλαγιές και υπώρειες του Τυμ

φρηστού και είναι γνωστά ως «Πολιτοχώρια», ακριβώς λόγω των στενών

επαΦών και σχέσεών τους παλαιότερα με την Κωνσταντινούπολη.

Ο επαγγελματικός και γενικότερα ο υλικός βίος των κατοίκων της

Φθιώτιδας. έχει σήμερα πολύπλευρο. όχι μόνο λαογραφικό. ενδιαΦέρον.

όπως ήδη αναΦέρθηκε. καθώς μας απoκαλύπrει πτυχές της καθημερινής

οικονομικής. κοινωνικής και πολιτισμικής ζωής της περιοχής. Γι' αυτό

και αξίζει, νομίζουμε, να μελετηθεί περαιτέρω σε όλες τις επιμέρους

παραμέτρους του.
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ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

Mαιιiα Χ. Χάδου

Ιστο@ικός-Α@Χαιολόγος

θΕΜΑ

«Σεισμοί και τσουνάμι στον Μαλιακό κόλπο. Ιστο@ική επισκόπηση

των καταστρεπτικών σεισμών του 426 π.χ. και 551 μ.Χ.»

Τ
α παλιρρο"ίκά κύματα ή διαφορετικά τσουνάμι (ιsuηamίs) που

έχουν καταγραφεί στην Ελλάδα από την αρχαιότητα μέχρι σήμε

ρα, είναι περισσότερα από 150. Στην θάλασσα του Μαλιακού κόλπου.

ιστορικοί σεισμοί συνοδεύτηκαν από κύματα τσουνάμιl. Στον Μαλιακό

κόλπο δύο μεγάλα τσουνάμι επακολούθησαν των δύο καταστρεπτικών

σεισμών του 426 πΧ, και του 551 μΧ ..
Α@χαιο·σεισμολΟΥί.α - παλαιοσεισμολογία

Δεδομένης της σημαντικής ολοκαινικής τεκτονικής δραστηριότητας

στην ευρύτερη περιοχή. την πληθώρα αρχαιολογικών θέσεων, την ύπαρ

ξη πολλών από αυτών σε παράκτιες περιοχές (όπου υπάρχει σαν ορίζο

ντας αναφοράς η στάθμη της θάλασσας) και τις ιστορικές περιγραΦές

σεισμικών καταστροφών κατά την αρχαιότητα, η ευρύτερη περιοχή της

Φθιώτιδας αποτελεί πρόσφορο πεδίο για γεω-αρχαιολογικές μελέτες της

κατηγορίας των αρχαιο-σεισμολογικών φαινομένων.

Είναι γνωστό ότι η σεισμική δράση της Φθιώτιδας χαρακτηρίζεται

από συχνούς και σοβαρούς σεισμούς. Οι πληροΦορ(ες μας για τους σει

σμούς του συγκεκριμένου χώρου πριν από τον 200 αιώνα, δηλαδή για

τους ιστορικούς σεισμούς, οπότε δεν υπήρχαν όργανα καταγραφής

(μακροσεισμικές πληροΦορ(ες), προέρχονται από τις μαρτυρ(ες διαΦό·

ρων αρχαίων, βυζαντινών, και νεοτέρων συγγραΦέων. Δηλαδή, η περίο

δος των ιστορικών σεισμών λήγει στην αρχή του 190υ αιώνα. Μέχρι τότε

δεν υπάρχουν ενόργανες καταγραΦές για τον Ελληνικό χώρο και οι

υπάρχοντες κατάλογοι σεισμών βασίζονται σε περιγραΦές ζημιών και

Ι. Στην ανοικτή θάλασσα τα κύματα αυτά δεν είναι εmκίνδυνα. Όταν όμως προ

σβάλλουν τις ακτές προκαλούν μεγάλες ζημιές σε πλοια, λιμάνια καθώς και σε παράκτι.

ους χώρους. Τα μεγαλύτερα θαλάσσια κύματα βαρύτητας προκαλούν σημαντικές κατα

στροΦές και γίνονται αισθητά σε πολύ μεγάλες αποστάσεις. Αίτια γένεσης των κυμάτων

τσουνάμι μπορεί να είναι (α) εγκατακρημνίσειςτεμαχών του θαλασσ(ου πυθμένα οι οποί

ες παράγονται από υποθαλάσσιους σεισμούς, (β) κατολισθήσεις μεγάλων μαζών χαλα

ρών υλικών στις μεγάλες ωκεάνιεςτάφρους (γ) εκσφενδόνησηνερού λόγω υποθαλασσιων

εκρήξεων.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:42:54 EEST - 54.226.8.97



804 Μαρία Χ. Χάδου

γενικότερα μακροσεισμικών αποτελεσμάτων! των σεισμών από ιστορι

κούς, συγγραφείς, περιηγητές. κλπ. Οι συγγραφείς της κλασικής αρχαιό

τητας ασχολήθηκαν διεξοδικά με το φαινόμενο του σεισμού. και άφησαν

εκτενείς περιγραΦές για τα αποτελέσματά τους καθώς και τα πιθανά

αίτιά τους.

Αργότερα, οι σεισμολόγοι που ασχολήθηκαν με την σύνταξη καταλό

γων ιστορικών σεισμών, .προσπάθησαννα εξάγουν συμπεράσματαγια τις

εστιακές παραμέτρους των από τις περιγραΦές των καταστροΦών που

προκάλεσαν, δηλαδή μόνο με τις μακροσεισμικές πληροφορίες. Η κατά

ταξη των ιστορικών σεισμών ως προς το μέγεθος έγινε με βάση την επι

κεντρική τους ένταση.

Ιστορική σεισμικότητα

Η ιστορική σεισμικότητα της ευρύτερης περιοχής της Φθιώτιδας είναι

μάλλον αποσπασματικάγνωστή, ειδικά πρίν το 1800. Πηγαίνοντας πίσω

στο παρελθόν η ανεύρεση πληροφοριών γίνεται ολοένα και πιο δύσκολη,

και αυξάνει το ελάχιστο μέγεθος των σεισμών για τα οποία διασώζονται

περιγραΦές (Ambraseys, 1996).
Οι παλαιότεροι γνωστοί ιστορικοί σεισμοί στην περιοχή του Μαλια

κού κόλπου είναι εκείνοι του 426 πΧ. (Γαλανόπουλος, 1955, Mouyiaris.
1988). Τον χειμώνα του 426 π.χ. υπήρξαν σεισμικές καταστροΦές στην

περιοχή του Ορχομενού και της λίμνης Κωπα"ίδας, ενώ το καλοκαίρι του

ίδιου χρόνου καταστρεπηκός σεισμός έσεισε το Μαλιακό κόλπο και τη Β

Εύβοια. ΤΟ μέγεθος του σεισμού ήταν μεγέθους 7,0 βαθμών της κλίμακας

Ρίχτερ, σύμφωνα με μελέτες του Τμήματος Γεωφυσικής, Εργαστήριο Σει

σμολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών. Από τον ισχυρό σεισμό που ήταν

υποθαλάσσιος, προκλήθηκε τσουνάμι, παλιρρ6ίκό κύμα στον Μαλιακό

κόλπο. Η μεγαλύτερη ένταση του τσουνάμι εντοπίστηκε στην περιοχή της

Σκάρφειας.

Τα εντυπωσιακά αποτελέσματα αυτών των σεισμών περιγράφειο σύγ

χρονός τους Θουκυδίδης, πολύ συνοπτικότερα ο Διόδωρος ο Σικελιώτης,

και κατόπιν ο Στράβων, που δίνει και τα περισσότερα στοιχεία βασισμέ

νος σε χαμένο σήμερα κατάλογο σεισμών του Δημητρίου του Καλλατια

νού (Bousquet & Pechoux, 1977). ΑναμΦίβολα, αναΦέρθηκαν μεγάλες

εδαφικές μεταβολές σε παράκτιες περιοχές (καταποντισμός Oρoβίων~

Ροβιές), καταστροΦές στον αρχαίο Οπούντα και παλιρρο'ίκά κύματα,

τσουνάμι, που έπληξαν εκτός των άλλων και την Καλ/(αρο πεδιάδα

κάμπος Αταλάντης- (Ambraseys, 1962, Antonopoulos, 1978, 1995). Οι

Bousquet & Pechoux (1977) και Παπαζάχος και Παπαζάχου (1997) δημο-

2. Μακροσεωμικά αποτελέσματα λέγονται οι μεταβολές που προκαλούνται από τους

σεισμούς στο έδαφος. στο επιΦανειακό και υπόγειο νερό. στις τεχνικές κατασκευές κλπ..
καθώς και η επίδραση αυτών στους ανθρώπουςκαι στα ζώα.
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σίευσαν ισόσειστες καμπύλεςl με βάση τις περιγραΦές των αρχαίων συγ

γραΦέων, με εmκεντρική περιοχή χονδρικά αυτή του Μαλιακού κόλπου

και εmμήκυνση σε διεύθυνση ΑΒΑ-ΔΝΔ, που ταυτίζεται με τη διεύθυν

ση του διαύλου των Ωρεών (ισόσειστες καμπύλες είχε δημοσιεύσει παλαι

ότερα καιο Sieberg (σε Μακρόπουλο, 1994).
Όπως προαναΦέρθηκε, οι σεισμοί του 426 π.χ. έπληξαν σφοδρά και

την περιοχή της ανατολικής Λοκρίδας, έχει όμως σημασία να γνωρίζου

με εάν στα πλαίσια της σεισμικής έξαρσης της περιόδου αυτής υπήρξε

δραστηριοποίηση και της ζώνης της Αταλάντης - με βάση πάντως τα

πορίσματα των Ρantοsιί eι al. (2000) καθώς και άλλων επιστημόνων, κάτι

τέτοιο δεν εοοληθεύεται.

Σεισμός στην ίδια ευρύτερη περιοχή έγινε και το 55 Ι μ.χ., κοντά στον

Αχινό (αρχαίος Εχίνος) και την Σκάρφεια, που προκάλεσε κατάρρευση

του τείχους των Θερμοπυλών, εδαφικές διαρρήξεις και μεγάλο παλιρ

ρο'ίκό κύμα (Μακρόπουλος, 1994). Ισχυρό κύμα τσουνάμι προκλήθηκε

στον Μαλιακό κόλπο λόγω υποθαλάσσιου σεισμού 4 μεγέθους 7,3 βαθμών

της κλίμακας Ρίχτερ, όπως έχει υπολογιστεί από το Τμήμα Γεωφυσικής,

Εργαστήριο Σεισμολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών. Οι περιγραΦές

του σεισμικού αποτελέσματος του συγ-ιιεκριμένου σεισμού, βρίσκονται σε

κείμενα του Προκοπίου, του Αγαθία, του Ευάγριου.

Ο σεισμός και το τσουνάμι του 426 π.χ.

rQαπτές μαρτυQίες

Ο Θουκυδίδης (/στορίαι IIJ, 89.2 και 89.5) περιγράφει πως σεισμοί και

τσουνάμι επηρέασαν τον Πελοποννησιακό πόλεμο (431-404 π.χ.) καθώς

οι Σπαρτιάτες θεώρησαν τους σεισμούς ως κακό οιωνό για την έκβαση

του πολέμου, ειδικότερα για την εισβολή τους στην Αττική. Ο Θουκυδί

δης λοπόν εξιστορεί, ότι οι Λακεδαιμόνιοι με αρχηγό τον βασιλιά Αγη

του Αρχιδάμου μαζί με τους συμμάχους τους έΦθασαν μέχρι τον Ισθμό

της Κορίνθου αλλά δεν πραγματοποίησαν την εισβολή τους στην AtnXl1,
γιατί γίνονταν πολλοί σεισμοί. Οι Οροβιές (Ροβιές) στο ΒΔ άκρο της

Εύβοιας, κατά την εξιστόρηση του Θουκυδίδη, κατακλύσθηκαν από

τεράστιο κύμα τσουνάμι και όσοι κάτοικοι δεν πρόΦθασαν να καταΦύ.

γουν στα υψώματα σκοτώθηκαν,ενώ τμήμα της ξηράς καταποντίστηκε.

3. Ισόσειστες καμπύλες είναι οι καμπύλες που χωρίζουν τόπους της ίδιας έντασης και

χρησιμοποιούνται για την παράσταση της γεωγραφικής κατανομής των μακροσεισμικών

εντάσεων,

4 Ο υποθαλάσσιος σεισμός που ξεΠξρνάει τα 6,5 R με βάθος μικρότερο των

50χλμ.,δημιουργεί μικρά κυμματάκια που κινούνται κυκλικά και μετά μεγαλώνουν και

εξαπλώνονται πολλές Φορές με ταχύτητα πάνω α..rw 800χλμ/ώρα. ΤΟ μήκος του Φτάνει τα

Ι 00 με 200χλμ. ενώ το ύψος του αρχίζει από μισό μέτρο και κοντά στις ακτές φτάνει και

τα 40 μέτρα.
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Παράλληλα, το νησί που βρισκόταν κοντά στην Αταλάντη, στην παραλία

των Oπoυvτ(ων Λοκρών, πλημμύρισε, και δυο πλοία που ήταν ανελκυ

σμένα στην ξηρά. παρασύρθηκαν απο το κύμα. Συνάμα, το τσουνάμι

παρέσυρε μέρος του Αθηναϊκού φροuρίου. Στο μεταξύ, στην Πεπάρηθο

(Σκόπελο) παρατηρήθηκε το (διο φαινόμενο. Ωστόσο, το νερό της θάλασ

σας δεν κατέκλυσε την ξηρά, αλλά ο σεισμός κατέρριψε μέρος του τεί

χους, το πρυτανεω και λίγα σπίτια. Τα νησιά Λιχάδες και το ακρωτήριο

Κηναίο (στα ΒΔ της Εύβοιας), κατά μεγάλο μέρος βυθΙΟΤηκαν. Ειναι

αξιοσημείωτο, ότι τα θερμά νερά της Αιδηψού και των Θερμοπυλών στέ

ρεψαν για τρεις ημέρες και στην Αιδηψό δημιουργήθηκαν νέες πηγές.

Στους Ωρεούς γκρεμίστηκε το τείχος προς την θάλασσα καθώς και 700
σπίτια.

«του δ' έπιγιγνομένου θέρους Πελοποννησιοι και οί ξύμμαχοι μέχρι

μεν τού Ίσθμο1J ήλθον ώς ές την Λττικην έσβαλουντες, 'Άγιδος ro1J
Αρχιδάμου ηγουμένου Λακεδαιμονίων βασιλέως, σεισμών δε γενομένων

πολλών άπετράποντο πάλιν και ούκ έγένετο έσβολη. Και περι τούτους

τους χρόνους. τών σεισμών κατεχόντων, της ΕύβοΙας έν Όροβίαις ή

θάλασσα έπανελθουσα άπό της τότε οϋσης γης και κυματωθεισα έmjλθε

τής πόλεως μέρος τι, και το μεν κατέκλυσε, το δ'ύπενόστησε, και θάλασ

σα νυν έστι πρότερον ούσα γη'και άνθρώπους διέΦθειρεν δσοι μη έδύνα

ντο φθήναι προς τα μετέωρα άναδραμόντες. Και περι Άταλάντην την έπι

Λοκροις τοις Όπουντίοις νήσον παραπλησια γίγνεται έπίκλυσις, και ro1J
τε φρουρίου τών 'Αθηναίων παρεCΛε και δύο νεών άνειλκυσμένων την

έτέραν κατέαξεν. Έγένετο δε και έν Πεπαρηθω κύματος έπαναχώρησίς

τις. ού μέντοι έπέκλυσέ γε'και σεισμος το1J τείχους τι κατέβαλε και το

πρυτανείΌν και άλλας oίκiας ολίγας. Αϊτιον δ' εγωγε νομίζω ro1J τοι

ούτου, ri ίσχυρότατος ό σεισμός έγένετο, κατα τουτο άποστέλλειν τε η1ν

θάλασσαν και έξαπίνης πdλιν έπισπωμένην βιαιότερον την έπίκλυσιν ποι

είν ανευ δε σεισμοΟ ούκ αν μοι δοκειτο τοιουτο ξυμβηναι γενέσθαι».

ΕνδιαΦέρον παρουσιάζει η ορθολογική εξήγηση του Θουκυδίδη

(Εικ.Ι) η οποία αποδίδει το τσουνάμι στο σεισμό και όχι σε άλλη αιτία,

όπως η οργή του σεισίχθονος η ένοσίχθονος Ποσειδώνος καθώς σύμφω

να με την αρχαω ελληνική μυθολογική παράδοση, οι σεισμοί oφείλovται

στην <<μίινι ν» του.
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Εικ./ ΤΟ μακροσεισμικ6 πεδ{ο5 σύμφωνα με την περιγραΦή του Θου

κυδίΔη όπου σημειώνονται οι καταστροΦές και το παλιρροίκ6 κύμα

(Papaioannou Ι., et a1..2004)

Ο Στράβων (Γεωγραφικά J, 3.20) περιγράφει με περισσότερες λεπτoμέ~

ρειες (Εικ.2) από τον Θουκυδίδη τις συνέπειες του φοβερού σεισμού

καθώς το τσουνάμι που προκλήθηκε. σάρωσε και τις δύο πλευρές του

Μαλιακού κόλπου, την Λοκρίδα καθώς και την Β Εύβοια. ΑναΦέρει λoι~

πόν ότι οι Λιχάδες και το ακρωτήριο Κηναίο βυθίστηκαν. ΠΙΟ συY'ι!εκρι~

μένα, άλλαξε η πορεία των ποταμών Σπερχειού και Βοάγριου, ενώ οι θερ

μές πηγές της Αιδηψού και των Θερμοπυλών στέρεψαν για τρεις ημέρες.6

Συνάμα, σσβαρές ζημυ;ς έγιναν στην ΠΕριοχή της Αταλάντης. Παράλλη

λα, καταστράφηκαν πόλεις. Συγκεκριμένα, σοβαρές ζημιές σε κτήρια

παρουσιάστηκαν στον Εχίνο (Αχινός) τα Φάλαρα (Στυλίδα), στην Hρά~

κλεια, το Θρόνιο, την ΣκάρΦεια, την Λαμία και την Λάρισα. Ταυτόχρονα,

επλήγησαν οι πόλεις Αλόπη, ο Κύνος. Οπούν, ενώ λιγότερες ζημιές υπέστη

η Ελάτεια. Στους Ωρεούς (Β Εύβοια) κατέρρευσαν 700 οικ(ες και το παρα~

θαλάσσιο τείχος. Η Σκάρφεια καταστράφηκε εκ θεμελίων, χίλιοι επτακό~

σιοι άνθρωποι σκοτώθηκαν, ενώ στο Θρόνιον περίπου εννιακόσιοι. Το τεί~

χος της Ελάτειας ράγισε και στην Αταλάντη δημιουργήθηκε ρήγμα. Μια

τριήρης τινάχτηκε από τα νεώρια και έπεσε πέρα από το τείχος.

5. Μακροσεισμικό πεδΙΟ ε(ναι η κατανομή των εντάσεων του σεισμού γύρω από το Em
κεντρο.

6. Το σημαντικότερο έμμεσο αποτέλεσμα των σεισμών στο εδαφικό νερό εΙναι η μετα

βολή της παροχής πηγών. Σε πολλές περι..ττώσεις επέρχεται πλήρης otE!eEVoη πηγών και

σε άλλες η δημιουργω νέων πηγών.
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«Δημήτριος δ' ό Καλλατιαν6ς τούς καθΌλη τήν 'Ελλάδα γενομένους

ποτέ σεισμούς διηγούμενος των τε Λιχάδων νησων καΙ τού Κηναίου τά

πολλά κατά δυνα{ φησι τά τε θερμά τά έν ΑΙδηψώ καΙ Θερμοπύλες έπi

τρεις 'ημέρας έmσχεθέντα πάλιν ρυήναι. τά δ' έν ΑίδηΨώ καί καθ' έτέρας

άναρραγηναι πηγάς. Ωρεών δέ τό πe6ς θαλάττη τείχος καΙ τών οΙΚιών

περί έπιακοσίας συμπεσείν, Ex{vov τε καΙ Φαλάρων δέ καΙ ~Ηρακλείας

της Τραχίνας, των μεν πολύ μέρος πεσειν, Φαλάρων δε καΙ έξ έδάφοvς

άνατραπηναι το κτΙσμα παραπλήσια δέ συμβηναι καΙ Λαμιευσι καΙ

Λαρισσαίοις .. .φησί.. καΙ Σκάρφειαν δ' έκ θεμελίων άναρριΦήναι, καί

καταδυναι σώματα χιλΙων καtέπτακοσ{ωv ουκ έλάττω, Θρονίους δ' ύπέρ

ημισυ τούτων ....».

« •. κύμα τε έξαρθέν τριχή, τό μέν προς Τάρφην ένεχθήναι καΙ Θρό

νιον, τό δέ προς θερμοπύλας,άλλο δέ εΙς το πεδιον Φωκικου του Δαφ

νoυvτoς,πηγάς τε ποταμώνξηραθηναςπρ6ς 'ημέραςτινάς. Τον δε Σπερ·

χει6ν άλλάξαι το ρεfθρον καί ποιησαι πλωτάς τας 6δούς, τ6ν δέ Βοά

γριον κατ'άλλης ένεχθηναι Φάραγγος, καi Άλ6πης δέ καί Κύνου

κα(οπουντος πολλά καταβλαβήναι μέρη, Οιον δέ τ6 ύπερκείμενον

φρούριον παν άνατραπιjναι, Έλατε{ας δέ του τε{χους καταρραγήναι

μέρος, περ{ δέ "Αλπωνον θεσμoφoρiων δντων πέντε καΙ είκοσι παρθέ

νους άναδραμούσας εΙς πύΡΥον τών έλλιμεν{ων κατά θέαν, πεσ6vτoς του

πύργου, πεσειν καί αυτάς εΙς τήν θάλατταν. Λέγουσι δέ καί της

Αταλάντης της προς Εύβοια τά μέσα, ρηγματος γενομένου, διάπλουν

δέξασθαι μεταξύ, καΙ τών πεδiων ένια καΙ μέχρι είκοσι σταδΙων έπικλυ

σθήναι, καί τριήρη τινά έκ τών νεωρiων έξαρθεfσαν ύπερπεσείν τε{χους».

, l::ι.m8g.e

Spring

... OTt>und r8il~

Εικ.2. Το μακροσεισμικ6 πεδio σύμφωνα με την περιγραΦή του Στρά

βωνα 6που σημειώνονται οι σοβαρές ζημιές οι πηγές καθώς και οι ισoπi

δωση των πόλεων (Papaioannou ., et θΙ. 2004)
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Ο Διόδωρος ο Σικελιώτης αναΦέρει εν συντομία τα αποτελέσματα

αυτού του σεισμού, τονίζοντας τον κατακλυσμό της ξηράς από το παλιρ

ροΤκό κύμα και την καταστροΦή των πόλεων, καθώς και το ρήγμα που

δημιουργήθηκε στην Αταλάντη. Ο Διόδωρος δίνει έμφαση στην περιγρα

Φή της αποκοπής του ισθμού της χερσονήσου στην Αταλάντη

« ..•τηλικούτουςδε τούς σεισμούςσυνέβη γενέσθαι κατά .7Wλλά μέρη

τής Έλλάδος, 'ώστε κα{ πόλεις τινάς επιθαλαττίους έπικλύσασαν τήν

θάλαττην διαΦθείραι, καί κατά τήν Λοκρίδα χερσονήσου καθεστώσης

ρήξαι μέν τόν Ίσθμόν, .7Wtrjaat δέ νησον τήν όνομαζομένην

Αταλάντην ...»

Κατά τον Fossey (1990), η αποδιδόμενη στο σεισμό αυτό αποκοπή της

νήσου Αταλάντης από τον Διόδωρο, βρίσκεται σε αναντιστοιχία με γρα

Φόμενα από τον Θουκυδίδη -που πρέπει να θεωρείται ακριβέστερoς~ και

ενδέχεται να είναι λάθος του πρώτου (Buck & Stewarι, 2000).

Η μελέτη και η ερμηνεία των περιγραφών των αρχα(ων συγγραΦέων

από σύγχρονους μελετητές, οδηγεί στο συμπέρασμα οτι η αιτία του σει

σμού και του τσOυνάμL του 426 πΧ. ήταν η τεκτονική κατάρρευση μετα

ξύ του στενού της Ευβοίας και της απέναντι πλευράς του Μαλιακού κόλ

που. Υποστηρίζεται επίσης, ότι η κύρια αιτία για τις μεταβολές στο επί

πεδο του νερού στον κόλπο, οφείλεται στη μετακίνηση πλακών κατά

μήκος ενός ρήγματος στον Ευβοίκό κόλπο, παρά σε μLα σειρά πιθανών

τοπικών υποθαλάσσιων γεωλισθήσεων (Aηtoηopoulos 1992). Ωστόσο, οι

Papaioaηηou et al. (2004), είναι της άποψης ότι mθανότατα τα ρήγματα της

περιοχής των Θερμοπυλών ήταν αυτά που έδωσαν το σεισμό του 426 πΧ.
και όχι το ρήγμα της Αταλάντης (Ambraseys και White, 1997).

Ο σεισμόι; και το τσουνάμι του 551 μ.χ.

Συνεχίζοντας, το 551 μΧ. μεγάλη σεισμική δραστηριότητα αναΦέρε

ται όχι μόνο στον Μαλιακό κόλπο, αλλά και στη Μέση Ανατολή (Εικ.3)

και την Μικρά Ασία συνοδευόμενη από παλιρρο'ίκά κύματα. Η ανάλυση

των Βυζαντινών γραπτών πηγών σχετικά με τους ιστορικούς σεισμούς

που έλαβαν χώρα στη Συρία και τον Λίβανο, αποκαλύπτει ότι ένας πολύ

μεγάλος σεισμός μεγέθους 7,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, έγινε στις 9
Ιουλίου του 551 μΧ. στα παράλια του Λιβάνου, και έγινε αισθητός στην

Ανατολική Μεσόγειο με καταστρεπτικές συνέπειες. Η αιτία του σεισμού

οφείλεται σε συνδυασμό υποθαλάσσειου σεισμού ο οποίος προκάλεσε

τσOυνάμL κατά μήκος της ακτής του Λιβάνου, τοmκές γεωλισθήσεις και

σοβαρές καταστροΦές σε έμψυχο και άψυχο υλικό. Το επίκεντρο του εν

λόγω σεισμού τοποθετείται κοντά στη Βηρυπό (Darawcheh et al.,20OO).
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Πλήρης περιγραΦή των αποτελεσμάτων του σεισμού του 551 μ.Χ. δΙνο

νται από τον Plassard, (1968), τους Guidoboni et aΙ, (1994) Κ.α. Οι μαρτυ

ρίες περιγράΦουν την ολοκληρωτική καταστροΦή της Βηρυττού (έδρα

της Ρωμα"ίκής Νομικής Σχολής), την ισοπέδωση των κτηρίων της, και τον

τραυματισμό φοιτητών και κατοίκων. Αρχικά. αποσύρθηκε η θάλασσα

για :περίπου 1500-3000m από την ακτή, με αποτέλεσμα να καταστραΦούν

αγκυροβολημένα πλοία και ν'αποκαλυΦθούν άλλα βυθισμένα. Έπειτα,

αφού επανήλθε το νερό της θάλασσας στα αρχικά του επίπεδα, σηκώθη

κε μεγάλο κύμα τσουνάμι που κατέστρεψε τα πάντα. Όλες οι μεγάλες

παράλιες πόλεις μεταξύ της Τρίπολης και της Τύρου, υπέ:φεραν από τις

βαριές καταστροΦές που προκάλεσαν ο σεισμός και το τσουνάμι. Ειδικό

τερα, η Τρίπολη «πνίγηκε» καθώς κατακλύστηκε από τη θάλασσα. Αξίζει

να σημειωθεί ότι αρχαιολογικές ανασκαΦές στη Βηρυττό, αποκάλυψαν

σημαντικά στοιχεία για τα αποτελέσματα της εν λόγω καταστροΦής

καθώς και της πυρκαγιάς που υπέστη η πόλη.

I~~" 'ifJR'i" .k'_ ,...... 6'
MEDfTEARANEAN SEλ __α .._... _α_...~-
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Εικ. 3. Χάρτης που δείχνει την ένταση του σεισμού της 9,1ι" lουλίου

του 551 μΧ. στη Μ Ανατολή; D - καταστροΦές; LS - γεωλισθήσεις, και

SW -παλιρροίκά κύματα. Τα τρίγωνα παριστάνουν πιθανές καταστροΦές

σε αρχαιολογικές περιοχές (Darawcheh et al .• 2000)

Η αναφορά στο σεισμό του 551 μ.χ. που έγινε στη Συρία και τον Λίβα-
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νο, είναι αναγκαία και σχετική με το σεισμό που έγινε στον Μαλιακό

κόλπο, καθώς πιθανότα έγινε την ίδια ημερομηνία. Η θεωρία αυτή είναι

πιθανή καθώς οι περιγραΦές των ιστορικών και μελετητών, συμπίμπτουν

όπως και η σοβαρότητα των καταστροφών που προκλήθηκαν και στις

δυο περιοχές. Ακόμη, πρέπει να ληΦθεί υπόψη και η κίνηση της μικρα

σιατικής-αιγαιακής πλάκας σε σχέση με την Ευρασία, (Εικ.4) όπως και η

γενική κίνηση της μικρασιατικής και αραβικής πλάκας -πάλι σε σχέση με

την Ευρασία (Anηijo et aJ. 1999), καθώς και οι ρηξιγενείς ζώνες της

«κεντρικής Ελλάδας» .

Εικ. 4. Γεωδυναμικό πλαίσιο του ελληνικού χώρου και της περιοχής

μελέτης. Με λεπιά βέλη σημειώνονται τα ανύσματα ταχύτητας κίνησης

της μικρασιατικής-αιγαιακήςπλάκας σε σχέση με την Ευρασ{α, με μαύρα

χονδρά βέλη η γενική κίνηση της μικρασιατικής και αραβικής πλάκας 
πάλι σε σχέση με την Ευρασία

(Anηijo et aJ. 1999)

Ως πιθανή ερμηνεία προτάθηκαν περίοδοι αύξησης της ταχύτητας

σύγκλισης των πλακών της Αφρικής και του Αιγαίου, που είχε ως αποτέ

λεσμα να μην μπορεί να απορροφηθεί η συμπίεση στο τόξο, αλλά να επη

ρεάσει και τον χώρο πίσω από αυτό (Lemeille, 1977).
Αξίζει να σημειωθεί ότι ενώ για τον σεισμό και το τσουνάμι του 55 Ι

μ.χ. που έλαβε χώρα στην Μέση Ανατολή, υπάρχουν πολλές γραπτές

πηγές και σύγχρονες μελέτες, εντούτοις, δεν συμβαίνει το ίδιο και με το

σεισμό και το τσουνάμι που έλαβε χώρα στον Μαλιακό κόλπο. Γι αυτόν

τον λόγο, καθίσταται επιτακτική η ανάγκη συμπλήρωσης του σεισμικού

αρχείου με γεωλογικές ή αρχαιολογικές μεθόδους από εγκεκριμένους επι

στήμονες.
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Αναφορικά με τον σεισμό του 551 μΧ. που έπληξε τις πόλεις του

Μαλιακού κόλπου, ο σεισμός έγινε!πιθανότατα στις 9 Ιουλίου του 551
μΧ., κοντά στον αρχαίο Εχίνο (Αχινός). Προκάλεσε κατάρρευση του τεί

χους των Θερμοπυλών, εδαΦικές διαρρήξεις και μεγάλο παλιρρσίκό

κύμα (Μακρόπουλος, 1994). Η μεγαλύτερη ένταση του τσουνάμι εντοπί

στηκε στην περιοχή του αρχαίου Εχlίνου (Αχινός). Τα παλιρρσίκά κύμα
τα που προκλήθηκαν από τον εν λόγω σεισμό, έπληξαν τις ακτές του

Μαλιακού κόλπου και ισοπέδωσαν πολλές πόλεις. Συνάμα, ο σεισμός

κατέστρεψε πολλές πόλεις από τον Μαλιακό κόλπο ως την Κόρινθο και

Τ1]-H-άίρ-α-:--zυγκεκ:ρη:ιένα-;-tσ~υρό κύμα τσουνάμι δημιουργήθηκε στον

Μαλιακθ κόλ λόγω υποθ ~άσσιoυ σεισμού Ί μεγέθους 7,3 βαθμών της

κ ί _κας Ρίχτερ, ύ ωνα ~μελέτες του Τμήματος Γεωφυσικής, Εργα

στήριο Σεισμολογίας του Π νεπιστημίου Αθηνών. Σύμφωνα με τους

Solovi~v, et. al (2000), ιην ορυΦή του Μαλιακού κόλπου ξαφνικά η

Θάλασσα όρμηξε προς :rην ξmρά, έφτασε στο εσωτερικό της ενδοχώρας

καταστρέφοντας και ισοπεδ Ί νοντας κτήρια στον Εχίνο (Αχινός) και τη

Σκά ψεια. Σύμφωνa:τrε-άλλεg πηγές, το τσουνάμι ξεκίνησε με την απότο

μη πτώση στη στάθμη του νερού. Όταν το νερό αποσύρθηκε από την

---'::;ξ:-η-ρ-'ά, σπάνια ψάρια και είδη θαλάσσιας ζωής έμειναν στην ακτή. Ακόμη,

το χαμηλό επίπεδο του νερού διήρκησε για τόσο χρόνο που ήταν αρκε

τός, ώστε οι κάτοικοι να Φθάσουν στα νησιά που βρίσκονταν στην κορυ-

Φή του κόλπου (Λιχάδες νήσοι). Ι

Εικ.5 Τρόπος γένεσης κυμάτων τσουνάμι (Καρύδης et a1., 2007)

7. Αυτοί είναι δονήσεις μικρής περιόδου που οφείλονται στη διάδοση επιμήκων κυμά

των μέσα στο θαλάσσιο νερό. Τα κύματα αυτά οφείλονται κυρίως σε υποθαλάσσιους σει

σμούς.
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Αξίζει να σημειωθεί, ότι η απότομη πτώση της στάθμης του νερου

ήταν ένα φυσικό επακόλουθο. καθώς η θάλασσα αποσύρεται πάντα πριν

την έλευση του τσουνάμι. Ειδικότερα. σε αβαθή νερά οι ταχύτητες των

κυμάτων γίνονται πολύ μικρότερες και γι' αυτό τα πλάτη αυξάνονται για

να διατηρηθεί η κινητική ενέργεια σταθερή (Εικ. 5). Για το λόγο αυτό στο

ανοικτό πέλαγος τα πλάτη των κυμάτων είναι μικρότερα του] m ενώ ανα

φέρθηκαν περιπτώσεις κατά τις οποίες τέτοια κύματα στις ακτές απόκτη

σαν ύψη αρκετών δεκάδων μέτρων (Καρύδης et al., 2007).

Γραπτέ; μαρτυρίες

Ο Προκόπιος από την Καισάρεια, στο έργο του Περί Πολέμων,

(VIII.xxv.16.19·20) αναΦέρει ότι ένα ισχυρό παλιρρ6ίκό κύμα που δημι

ουργήθηκε από σεισμό. κατέστρεψε όχι μόνο τις πόλεις που βρίσκονται

στον Μαλιακό κόλπο, αλλά και πόλεις της Βοιωτίας της Αχα(ας, καθώς

και πόλεις στον Κρισαίο κόλπο. Επιπροσθέτως, ο σεισμός κατέστρεψε

την Χαιρώνεια, την Κορώνεια, την Πάτρα, την Ναύπακτο και τους Δελ

φούς. Συγκεκριμένα, ο Προκόπιος τονίζει την άμεση ισοπέδωση του

αρχαίου Εχίνου (Αχινός) και της Σκάρφειας, καθώς ένα πολύ δυνατό

τσουνάμι κατέκλυσε αυτές τις πόλεις. Αξίζει να τονιστεί, ότι το νερό της

θάλασσας εισχώρησε μέχρι τα βουνά και κατέστρεψε πολλά χωριά. Μετά

την απόσυρση των υδάτων έμειναν στην ξηρά πολλά ψάρια με ασυνήθι

στη όψη. Η αναφορά γίνεται για την Φθιωτική ακτή, όμως οι ίδιες καταω

στροΦές θα πρέπει να συντελέστηκαν και στην ΕυβοΤκή ακτή.

«Έν τούτφ δε τφ χρόνφ σεισμοι κατα την Ελλάδα επιπεσόντες έξαwι

οι την τε Βοιωτίαν και :4xarav και τα περι κόλπον τον Κρισαίον κατέσει
σαν. και χωρία μεν άνάριθμα. πόλεις δε όκτω ές έδαφος καθείλον. έν ταίς

Χαιρώνειά τε και Κορώνεια ήν και Πάτραι και Ναύπακτος δλη, ... έν δέ

γε τφ πορθμω δνπερ μεταξυ Θεσσαλίας τε και Βοιωτίας ξυμβαίνει εΙναι,

γέγονέ τις έκ τού αιφνιδίου της θαλάσσης έπιρροη άμΦί τε πόλιν την

Έχιναίων καλουμένην και την έν Βοιωτοίς Σκάρφειαν. πόρρω τε της

ήπείρου άναβασα και κατακλύσασα τα έκείνη χωρία ές έδαφος καθείλεν

εύθύς. χρόνος τε τη θαλάσση πολυς έπιχωριαζούση τ!f ήπείρφ έτρίβη, ...»

Το ίδιο περιστατικό αναΦέρει και ο Ευάγριος Σχολαστικός (δικηγό

ρος) από τη Συρία. Στην Εκκλησιαστική Ιστορία του (ΙΥ, 23) εξετάζει τα

γεγονότα της περιόδου 431-593 μ.Χ. και καταγράφει το σεισμό που έγινε

το 551 μ.Χ., δίνοντας έμφαση στον σεισμό που έγινε στην Ελλάδα, ο οποί

ος έπληξε την Βοιωτία, την, Axata, τις πόλεις στον Κρισαίοκόλποκαθώς

και την καταστροΦήπολλών χωριών και πόλεων. Παράλληλα,σχηματί·
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στηκαν ρήγματα.~ πολλά από τα οποία έκλεισαν αμέσως, ενώ άλλα παρέ

μειναν ανοικτά. δυσκολεύοντας έτσι την επικοινωνία και τη μεταφσρά

των ανθρώπων.

«Αναγράφει δε μάλα λoγiως 6 αύτος ύπa τοις [ουστινιανου χρόνοις

Γότθων τών άπ6 της Μαιώτιδος έκδρομας κατα της 'Ρωμαίων γης, σει

σμούς τε έξαισίους άνα π/ν Έλλάδα γενέσθαι, την τε 80ιωτίαν καί

ί\χαΙaν και τα περί κόλπον τον ΚρισαΙΟν κατασεισθηναι, καί χωρία

άνάριθμα και πόλεις ές έδαφος ένεχθηναι, και χάη τής γης πολλαχόσε

γενέσθαι. και ένιαχή μεν αυθις ές ταυτον συνελθεfν, είναι δε ου

μεμενήκασι» .

Ιδιαίτερο ενδιαφέρσν παρουσιάζει η περιγραφή του Αγαθία του Σχο

λαστικού από τη Μύρινα (ποιητής, ιστοριογράφος καΙ δικηγόρος -σχολα

στικός). Οι Ιστορίες του Αγαθία (Ιστοριών Τόμοι EJ, συνεχίζουν το έργο

του Προκοπίου για τα τελευταία χρόνια της πολυκύμαντης βασιλείας του

Ιουστινιανού. καλύπτοντας την περίοδο 552-559 μΧ. της Βυζαντινής

Αυτοκρατορίας. Η μαρτυρία του Αγαθία. θεωρείται ως βασική ιστορική

πηγή για τον μεγάλο καταστρεπτικό σεισμό που έγινε στις 9 Ιουλίου του

551 μ.Χ. και το παλιρροίκό κύμα. τσουνάμι που ακολούθησε, το οποίο

σκότωσε τουλάχιστον τριάντα χιλιάδες ανθρώπους και κατέστρεψε

πόλεις της Ανατολικής Αυτοκρατορίας. Στο έργο του Ιστορίες ο Αγαθίας

περιγράφει τα σεωμικά φαινόμενα στη Βηρυττό, την Αλεξάνδρεια, και

γενικότερα στην Βυζαντινή Ανατολική Αυτοκρατορία. Αναφέρεται

συγκεκριμένα στον σεωμό και το παλιρρο'ίκό κύμα που έπληξε την Ανα

τολική Μεσόγειο. Αφού περιγράφει την καταστροΦή της Βηρυτού, επι

σημαίνει ότι η Αλεξάνδρεια επλήγη λιγότερο.

«'Υπό δέ τόν αύτόν χρόνον θέρους ώρα έσεισε μέγα έν τε Βυζαντ{ω

καί JWλλαχοv τής 'Ρωμαίων άρχής, ως καί πόλεις συχνάς νησιωτικάς τε

καί ήπειρώτιδας άθρόον άνατραπήναι καί άρδην τούς οίκήτορας δια

Φθε[ραι .. .»

«Βηρυτός γουν η καλλίστη, τό Φοινίκων τέως έγκαλλώπισμα. τότε δή

άπηγλαισθη άπασα καί κατέρριπτο τά κλεινά έκεινα καί περιλάλητα τrjς

οίκοδομίας δαιδάλματα, ώς ότιουν σχεδόν που λειΦθηναι η μόνα της

κατασκευης τά έδάφη ..... ,"

8 Οι μεταβολές αυτές δημιουργούνται κατά τη Ύtνεση μεγάλων σεισμών και οφείλο

νται σε έξαρση ή καθίζηση τεμαχών σημαντικών διαστάσεων. Στις παράκτιες περιοχές, οι

εξάρσεις αυτές παρατηρούνται εύκολα λόγω τ/ς μόνιμης μετάθεσης των ακτών πάνω από

τη στάθμη της θάλασσας και της ύπαρξης μιας λευκής γραμμής που σχηματίζουν στην

ακτή τα λείψανα οστράκων και φυκιών. τα οποία ζούσαν πριν από τ/ν έξαρση κάτω από

τη θάλασσα.
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«Τ6τε δέ και έν τι1 μεγάλη Αλεξανδρεία τι1 προς τω Νείλω ιδρυμένη

ποταμω καΕ ταύτα ουκ είωθός αείεαθαι το χώρων, ξυναίαθηαίς τις τοΟ

κλόνου ελαχίστημέν καΕ άφαυροτάτηκαΕ ού πάμπαν άρίδηλος, γέγονε

δε όμως'....»

Επίσης στην συνέχεια καταγράφει ότι ο ίδιος σεισμός έγινε αισθητός

και στην Ελλάδα. Με άλλα λόγια, μJlορεί να υποστηριχθεί ότι. το τσου

νάμι που έπληξε τα παράλια του Μαλιακού κόλπου έλαβε χώρα την ίδια

ημερομηνία με αυτή της Βηρυτού, της Συρίας του Λιβάνου Κ.α. και ήταν

φυσικό επακόλουθο υποθαλάσσειου σεισμού (McCail, 1967). Ακόμη. ο

Stein (1949), υποστηρίζει ότι ο Αγαθίας κατέγραψε τις καταστροΦές του

σεισμού γιατί εm.θυμούσε να κάνει χρήση της π.ροσωmκής του μαρτυρίας.

Οι πληροφορίες των αρχαίων πηγών περί σεισμών δεν είναι λίγες.

Περιορίζονται όμως εύλογα από το θέμα που εξιστορεί ο κάθε συγγρα

Φέας και αναΦέρονται κατά κανόνα σε σεισμούς που συνέβησαν κατά τη

διάρκεια των εξιστορούμενων γεγονότων ή επηρέασαν τις εξελίξεις της

κάθε εποχής. Ετσι μεγάλοι σεισμοί που βεβαιώνονται ή m.θανολογούνται

ανασκαφικά σε κάποιες περιοχές του ελλαδικού χώρου δεν αναφέρονται

στις πηγές ενώ για άλλους σώζονται αρκετά λεπτομερείς περιγραΦές του

φαινομένου και των συνεπειών του. Αλλοτε πάλι αναφέρονται σεισμοί σε

κάποιες περιοχές, χωρίς άλλη πληροφορία.

Συμπερασματικά, οι σεισμοί και τα θαλάσσια κύματα παίζουν ιστορι

κό ρόλο στην Ανατολική Μεσόγειο και ειδικότερα στον Μαλιακό κόλπο.

Δεν είναι σπάνια ή μεμονωμένα συμβάντα. Έτσι. η ακμή και παρακμή

των πόλεων αλλά και ολόκληρων πολιτισμών εξαρτάται από αυτά τα

φυσικά φαινόμενα. Ίσως με τέτοια φαινόμενα μπορεί να εξηγηθεί. μαζί

με την κατάρρευση των εμπορικών δικτύων της αρχαιότητας, η απόσυρ

ση των κατοίκων στα ενδότερα και η δηΜWυργία ενός μοναδικού πολιτι

σμικού φαινομένου που εJIιβιώνει μέχρι σήμερα.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:42:54 EEST - 54.226.8.97



816 Μαρω Χ. Χάδοu

Παραπομπές - ΒιβλιογραΨία

Πηγές

Διόδωρος B,βλίD ΧΙΙ. 58.

Στράβων. Γεωγραφικά Ι. 3.20

Θουκυδίδης. lστoρiες Ι/Ι, 89.2και 895

Ευάγριος. Εκκλησιαστικήιστoρiα ιν; 23
ΑΥαθίας Σχολαστικός. Ιστοριών Τόμοι Ε'

Πρσκόπως, Περί" Πολέμων, VJlI.xxν./6./9-20

Αγγελίδης, Χ. και Κουμαντάκης, Ι. (1992). Συμβολή στη γνώση της

σεισμικής επικινδυνότητας της περιοχής Αταλάντης Ν. Φθιώτιδας, 1°
ΠανελλήνιοΣυνέδριο Αντισεισμικήςμηχανικής, 15 .

Ambraseys. Ν.Ν. (1996). ΜaιεΓοίalJor the investigation ΟΙ the seismicity ΟΙ

Central Greece, ίη Stiros, W., & Jones, R.E. (eds), ''Archaeoseismicity'', Fitch
Lab. Occas.Paper 7. British schooI aI AIhens. 23-36.

Ambraseys, Ν. Ν., and D. WhiIe (l997).The seismiciy ΟΙ the easlern
Mediterranean region 550-/ B.C.: α ΓεaΡΡΓαί!>'αl, J. Earιhquake Eng. 1,
603-632.

Ambraseys. Ν.Ν. and Jackson, J .Α.(] 998). FaLIllillg associaιed wilh hislOrj·
ωl and recenl earthqIIake.~ ίπ tlIeEasrern Mediterranean region. Geophys. J.
Ιηι., 133,390-406.

Αντωνόπουλος,Ι. (1978). Συμβολή στη γνώση των Tsunami~' της ανα

τολικής MfaoYfiov από την αρχαιότηταμέχρι σήμερα,Αηη. Geol. de Pays
HeHen., ΧΧΙΧ (2), 740-757.

Antonopoulos, J. (1980b). Data jrom ίnνestίgarιΌn οπ seismic sea-waves
event~· ίη the Eastern MediterrallearI jrom 500 10 /000 ΑD., Annali di Geofisica
33,163-178.

AntonojX>ulos, J. (1992). The tsunami 0/426 BC ίll the Maliakos Gulj,
Eastern Greece, NaturaI Hazards, 5, 83-93.

Armijo, R., Meyer, Β., Hubert, Α. and Barka, Α. (1999). Westwardpropaga·
ιίοη ο/ the North AηaIolίaη ]ault ίηΙο the Aegean: timing and kinematics,
Geology, 27 (3),267-270.

Βορτσέλας Ι. (Ι 907) «Φθιώτις», η πρός Νότον της Όθρυος, ήτοι απάν

θισμα ιστορικών και γεωγραφιών ειδήσεωναπό των αρχαιοτάτων χρό

νων μέχρι των καfYημάς, Κασταλία, Αθήνα.

Bequignon, γ. (1937). La vallee du SΡercheιΌs des origins au /Ve siecle,
etude~' d' archeologie et de topographie, Paris.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:42:54 EEST - 54.226.8.97



",Σεισμοί και τσουνάμι στον Μαλιακό κόλπο» 817

Bidez, J.- Parmentier, L. (1898). The eccJesiαsticαl history ΟΙEvagrius with
the schoJίa, London 1898.

BousqueI, Β. et Pechoux, Ρ.Υ. (1977). La seismicile du bassin Εgeenρendant

Ι' Antiquite, BuJl. Soc. Geol. France, (7) ΧΙΧ (3), 679-684.

Bousquet, Β. et Pechoux, Ρ.Υ. (1980). GeomorphoJogie, archaeoJogie, his
toire dans Ιε bassin orientaJ de lα Mediterranee :ρrίncίΡes, methodes, resuJtαts
preJiminaires, Mediterranee, 1,33-45.

Buck, ν. and Stewarι, Ι. (2000). Α critical reappraisal ΟΙ the cJαssicαl texts
and archaeoJogicaJ evidence 10r earthquakes ίπ lhe Aιalanti region, centraJ
mainJand Greece, Geological Soc. of London, Sp. Publ. no. 171,33-44.

Γάκη-Παπαναστασίου, Κ., Μαρουκιάν Χ., Παπαναστασ(ου, Δ. και

Παλυβός, Ν., (1999). Αρχαιο-γεωλογία και μορφοτεκτονική στην περιο

χή Λιβανατών-Κύνου-Αρκίτσας κατά το Ολόκαινο, Πρακτ. 50υ Πανελλ.

Συν. της Ελλ. Γεωγρ. Ετ., 101-11 Ι.

Γαλανόπουλος, Α. (1955). Σεισμική γεωγραΦία της Ελλάδος, Ann.
Geol. de Pays Helleniques, νι, 83-121.

Darawcheh, R., Μ. R. Sbeinati, C. MargoItini, and S. Paolini (2000). The 9
Jufy551 AD Beirut Earthquake, Eastern Mediterranean Region,J. Earlhq. Eng.
4,403-414.

Κ W. L. (1871 )"fJistorici Graeci Minores, νοΙ 11, Leipzig, 132 -453,

Fossey, J.Μ. (1990). The ancient lOpography ΟΙ Opountian Lokris, J.c.
Gieben,Amsterdam, Ι 83- Ι 85.

Guidoboni, Ε., Comastri, Α. and Traina, G. (1994). CalaJogue ΟΙ ancient
earlhquakes ίπ lhe Mediterranean area up ιο the JOth century, SGA SIoria
Geofisica Ambiente, Bologna, 504-._

Καρύδης Π.Γ.,ΤαΦλαμπάς Ι.Μ (2007). Παι;ιαδόσεις Τεχνικής Σεισμο

λογίας. Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνε(ο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών

Εργαστήριο Aντισεισμtκής Τεχνολογ(ας, Αθήνα.

Koυσκoυνά-Τσιμ.mδάρoυ, Β. (1991). Παράγοντες που τροποποιούν

την εξασθένηση των εντάσεων στην κεντρική Ελλάδα και συμβολή στην

αποτύπωση της σεισμικής επικινδυνότητας, Διδακτορική Διατριβή,

Πανεmστήμtο Αθηνών.

Λάγιος, Ε., Δελήμπασης, Ν., Δρακόπουλος, Ι. και Κουσκουνά, Β.

(1987). Βαρυτομετρικές και σεισμολογικές μελέτες της ευρύτερης περιο

χής του ρήγματος της Αταλάντης, Δελτ. Ελλ. Γεωλ. Εταιρ., XJX, 285-308.
Lemeille, F. (1977). Etudes neoteclOniques επ Grece centrale nord-orienιale

(Eubee centraJe, Attique, Beotie, Locride), These de 3eme cycle, υπίν. Paris ΧΙ

- Centre d'Orsay, Ι 73.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:42:54 EEST - 54.226.8.97



818 Μαρ(α Χ. Χάδου

Μακρόπουλος, Κ. (1994). Μελέτη σεισμικότητας και σεισμικής επικιν

δυνότητας στην περιοχή της πόλεως της Αταλdvτης, Αθήνα. 60.

McCail: R. C. (1967). The Earrhquake ο/ AD. 551 and the Birthdate ο!

Agothias, Greek. Roman, and Byzantine Studies (8/3), 241.

ΜΟUΥίaήs, Ν. (1988). Destructive historical Earthquakes ίπ Ν. Evoikos and
Malίakos gulfs-their signί}icance 10 the evolution ο/ the orea, ίη ''Engineering
geoIogy of ancieηt works, monuments and historical sites". Mariηos - Koukis
eds, BaIkema, Rotterdam, 1249-1256.

Παλυβός Ν. (2001). Γεωμορφολογική Μελέτη της ευρύτερης περιοχής

Αταλάντης Φθιώτιδος. Διδακτορική Διατριβή, Πανεπιστήμιο Αθηνών,

Αθήνα.

Παπαζάχος, Δ., Παπαζάχου (1997). Οι σεισμοΙ της Ελλάδας, Εκδ.

Ζήτη, Θεσσαλoνίκη.~

Ι. Papaioannou, G.A. Papadopoulos, S. Pavlides. (2004). The Earthquake ο!

426BC in Ν. Evoikos Gulj Revisited: Amalgamation ο! two Different Strong
Earthquake Events?" Proceedings of the 10th International Congress,
Thessaloniki (ΑρήI2ΟΟ4), Bulletin ojthe Geological Society ojGreece, VοΙ 36,
1477~1481.

Papanastassiou, D., Maroukian, Η., Gaki-Papanastassiou, Lemeille, F. and
Palyvos, Ν., (2000). Archaeoseismological and geomor:phological studies in the
coastal area ο! Lokris (central Greece), ΧΧVΠ Gen. Assembly of the Eur.
Seism. Comiss., Lisbon University, Lisbon, 10-15 September 2000, Book of
Abstracts and Papers.

Plassard,J. (1968). Crise seismique au Lίban du Ν,Ο au ν/ο siecle. Mel. υηίν.
St.-Joseph 44 (2), 1O~20.

Sieberg, Α. Erbebengeographie, Handbush der Geophysik, Berlin, 4.

Soloviev, S.L., Ο.Ν. Solovieva, C.N. Οο, K.S. Kim. and Ν.Α. Shchetnikov.
(20oo).Tsunamis in the Mediterranean Sea 2000 B.C. - 2000 A.D. Advances ίη

Natural and Technological Hazards Research (13). Kluwer Academic
Publishers, London, 22-32.

Stein Ε. (1949). Histoire du Bas-Empire. Descle e de Brouwer, Paris.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:42:54 EEST - 54.226.8.97



"Σεισμοί και τσουνάμι στον Μαλιακό κόλπο»

ΒlοrΡΑΦIΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

819

Γεννήθηκα σrην Αθήνα. Καταγωγή από τον Αχινό την Υπάτη.

1981-1986: Απολυτήριο 380υ Γενικού Λυκείου Γ' δέσμης. Αθήνα.

1989-1993: Πτυχίο Θεωρητικών Eπισrημών διπλής κατεύθυνσης στην Κλα-

σική Αρχαιολογία και σrην Ισroρία της Τέχνης. Πανεπιστήμιο του St. Anάews,
Σκοτία.

1993-1994: Μεταπτυχιακό. Ειδίκευση στη μελέτη της Ύσrερης Pωμciίκής και

Βυζαντινής περιόδου. ΙσroρΙα, Αρχαιολογία, Ισroρία της Τέχνης και Λογοτε

χνία. Πανεπιστήμιο του St. Anάews, ΣκοτΙα.

1991-1994: Ι) Βοηθός καθηγητή σro τμήμα Αρχαιολογίας και ΙσroρΙας της

Τέχνης του Πανεπισrημ!oυ του St. Anά'cws. 2) Υπεύθυνη βιβλιοθήκης

sιires.Καταγραφή και ταξινόμηση των slicb. 3) Βοηθός βιβλιοθηκαρίου στην

εγγραφή, κωδικοποίηση και ταξινόμηση των βιβλίων του τμήματος Αρχαιολο

γίας και Ισroρίας της Τέχνης του πανεπιστημίου. Πρόεδρος των φοιτητών των

τμημάτων Αρχαιολογίας και Iσroρίας της Τέχνης. Υπεύθυνη βιβλιοθήκης

slicb. ΚαταγραΦή και ταξινόμηση παλαιών και νέων slicb. Τμήμα Μεσαιωνι

κής και Βυζαντινής Iσroρίας του ΠανεπισrημίoυSI. Anιtews, Σκοτία.

Παρακολούθηση Σεμιναρίιι:ιν: ΑρχαιολογΙας, Iσroρίας της Τέχνης, Ιστο

ρίας της Αρχιτεκτονικής, Βυζαντινής ΚωδικολογΙας και ΠαλαιογραΦίας , Ιστο
ρικής ΓεωγραΦίας, ανάγνωσης και χρήσης χαρτών. Μαθήματα Εραλδικής,

μελέτη Βυζαντινών χειρογράφων από το Μοναστήρι του Αγ. Ιωάννου του

Θεολόγου στην Πάτμο. Λονδίνο, Οξφόρδη. Αρχαιολογική Εταιρεία, Εθνικό

Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών.

Αναιικαφές: Κύθνος. Μέλος της ομάδας του Δρ. Αλεξ. Μαζαράκη-Αινιάν.

Κόρινθος. Μέλος της ομάδας του Δρ. 1imothy Gregoιy.

Σαντορίνη, Ακρωτήρι. Μέλος της ομάδας του Δρ. Xρήσroυ Ντούμα.

Γαλλία, Thiron-Gardais. Μέλος της ομάδας της Δρ. Edwina ProoucfooI.
Συviδρια: Προσωπικές ομιλίες σε πανεπιστήμια και συνέδρια: St. Anά"ews,

Eάnburgh, Leeά>, Notιingham, Oxford, Loηώη. Λαμία, Αλμυρός ,Ελt:.tJσίνα, ΣίΦ

νος, Ιωάννινα, Θεσσαλονίκη,κ.ά.

Δ"μοσιε6σεlς σε ελληνικά και ξένα επιστημονικά περιοδικά.

Εργασιακή εμπειρία: Καθηγήτρια Κλασικών Σπουδών, Πολιτισμού και

Iσroρίας, Ιστορίας της Τέχνης και της Αρχιτεκτονικής, Νέων Ελληνικών.

Λογοπ'Χνία και Μετάφραση, σrην ιδιωτική εκπαίδευση.

Διδασκαλία μαθημάτων του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπισrημίoυ (ΕΑΠ).

Εισαγωγή σroν Ελληνικό και Ευρωπαίκό Πολιτισμό.

Καθηγήτρια ενηλ(κων. Επιμορφωτικές διαλέξεις ΑρχαΙας Ελληνικής Ιστο

ρίας, Iσroρίας της Τέχνης και Μυθολογίας, σε πολιτιστικά κέντρα.

Επιμελήτρια εκδόσεων και ερευνήτρια σε εκδοτικούς οίκους με ιστορικό και

αρχαιολογικό ενδιαφέρον.

Αvrαποκρίτρια, ιστορικός -ερευνήτρια των εκδόσεων TIME·LIFE BOOKS
στην Αθήνα, για την έκδοση ισroρικών-αρχαιoλoγικών τόμων.

Συνεργάτης των εκδόσεων EXPLORER .Συνεργάτης του περιοδικού

OOYSSEY.
Ενειnό Μέλος Συλλόγων σrην Ελλάδα και το εξωτερικό.
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Ερωτήσεις - απαντήσεις - απόψεις

επί των εισηγήσεων της 5ης Συνεδρίασης

Νάτσιος Δημήτριος: Εκ μερους της Οργανωτικής Επιτροπής καλω

σορίζουμε την παρουσία του πεΡιΦερειακού διευθυντή Πρωτοβάθμιας

και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της ΠεριΦέρειας Στερεάς Ελλάδος,

του κ. Βάιου Ζαμπεθάνη και θέλουμε να τον ευχαριστήσουμε εκ μέρους

της οργανωτικής επιτροπής δημόσια για την ηθική και υλική σημαντική

υποστήριξή του στη διοργάνωση αυτού του συνεδρίου και τον καλούμε

να κάνει ένα χαιρετισμό.

Βάιος Ζαμπεθάνης: Εκλεκτό προεδρείο, εκλεκτοί σύνεδροι. Ο λόγος

μου είναι παρενθετικός, άρα θα είναι πάρα πολύ σύντομος. Θέλω να

εκφράσω αρχικά τη συγγνώμη μου που υπηρεσιακές υποχρεώσεις δεν

μου επέτρεψαν να είμαι εδώ από την πρώτη μέρα. Σήμερα που κατάφερα

να εξασφαλίσω χρόνο, ήρθα. Θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας δύο σκέ

ψεις. Είναι σημαντικό το ότι γίνεται το 40 Συνέδριο Φθιωτικής Ιστορίας

και να ξέρετε ότι όλα όσα ει.πωθούν, όλα όσα ανακοινωθούν θα είναι

πάρα πολύ σημαντικά, τόσο για να συγκροτήσουμε την εικόνα για τον

τόπο που ζούμε, όσο και για να βρουν οι μελλούμενες γενεές αυτό που

πρέπει για τους :προγόνους.

Το δεύτερο. Νομίζω πως ένας τόπος έχει ανάγκη και από πνευματικά

τέκνα και νομίζω πως το 40 Συνέδριο Φθιωτικής Ιστορίας είναι πνευμα

τικό τέκνο αυτού του τόπου. Συγχαρητήρια θερμά στους εμπνευστές, σ'

αυτούς οι οποίοι το ξεκίνησαν αλλά και σ' αυτούς οι οποίοι με πάθος και

με πόθο το συνεχίζουν. Συγχαρητήρια, καλή επιτυχία.

EΚΠQόσωπoς Οργανωτικής Επιτροπής: Εκ μέρους της οργανωτικής

επιτροπής θα θέλαμε να χαιρετίσουμε την παρουσία, και σ' αυτή τη συνε

δρίαση, του συντονιστή σχολικών συμβούλων, του κ. Τζωρτζόπουλου.

Δεν είμαι βέβαιος αν τον τίτλο τον λέω σωστά, του Δημοτικού Συμβού

λου κ. Σαγιά, του πρώην δημάρχου Στυλίδας του κ. Θάνου Μπλούνα και

ιδιαίτερα της διευθύντριας του Κέντρου ΛαογραΦίας της Ακαδημίας

Αθηνών, κας Πολυμέρου-Καμηλάκη και σας δηλώνουμε κα Πολυμέρου

ότι προσδοκόυμε πολλά από μελλοντική συνεργασία μας. Το Κέντρο

ΛαογραΦίας της Ακαδημίας Αθηνών συμμετέχει και με την εισήγηση

που θα ακολουθήσει από τον κ. Καμηλάκη, σ' αυτό το συνέδριο για

πρώτη φορά. Ευχαριστούμε και πάλι τους κ.κ. ΣταΦύλη και Μιχαλίτση,

τους συνεργάτες, τους άξιους και ακούραστους συνεργάτες του κ. περι

φερειακού διευθυντή πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης,

του κ. Ζαμπεθάνη, οι οποίοι παρακολουθούν ανελλιπώς το συνέδριο και

χειρίζονται αυτά τα μηχανήματα των προβολών όλα, τα οποία εmσης

ευγενώς παρεχώρησε η πεΡιΦερειακή εκπαίδευση. Πιθανόν να παραλεί-
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ψαμε και κανένα. δεν είμαστε συνηθισμένοι ... Α, όχι. Παρευρωκεται και

όχι μόνον σήμερα, ο διευθυντής του Νοσοκομείου Λαμίας, ο κ. Μπριά

νης. Ευχαριστώ.

Νάτσιοι; Δημήτριος: Ευχαριστούμε τους κυρίους εισηγητές, φτάσαμε

στο τέλος της 7ης συνεδρίασης. Αν υπάρχουν ερωτήσεις και απορίες από

τους κυρίους συνέδρους για τις εισηγήσεις που προηγήθηκαν, να απα

ντηθούν από τους κ, εισηγητές.

Δημήτ@ης Μπιιάνης: Αξιότιμε κ. Πρόεδρε. Θα ήθελα δύο λεmά.

Παρεμβαίνων είμαι. Δικαιούμαι φαντάζομαι δύο τρία λεπτά. Κατ' αρχάς

θα ήθελα κι εγώ να ευχαριστήσω το Δ.Σ. του Πνευματικού Κέντρου

Σταυρού που με προσκάλεσε, να παρευρευθώ σ' αυτό το Συνέδριο. Για

πρώτη φσρά παρευρίσκομαι. Δεν είχα προσκληθεί άλλη φορά και το

ευχαριστώ ιδιαιτέρως.

Πριν πω δυο τρεις σκέψεις μου και δυο τρία γνωμικά για την ιστορία,

από μερικούς σοφούς της ανθρωπότητας, θα ήθελα να πω το εξής για

μερικούς συναδέλφους Φιλολόγους, που προχτές μίλησαν και αμφισβή

τησαν ορισμένα δημοσιογραφικά γκάλοπ εν σχέσει με το τί ξέρουν οι

μαθητές σήμερα, ιστορικά, πόσο ξέρουν την ιστορία του έθνους μας. Η

Καθημερινή η χτεσινή, στο χθεσινό της Φύλλο γράφει, το εξής πρωτοσέ

λιδο τίτλο: Οι μαθητές δεν γνωρίζουν ελληνικά. Αυτό φαντάζομαι με

δικαιώνει πλήρως. Ορισμένες σκέψεις τώρα προσωπικές και έπειτα, δυο

τρία γνωμικά ιστορικά από σοφούς της ανθρωπότητας.

Η ιστορία είναι η μνήμη της ανθρωπότητας. Η μελέτη της ιστορίας

είναι θέλγητρο. Η ιστορία δεν παραχαράσσεται ούτε παραποιείται. Απά

ντηση στο βιβλίο της Ιστορίας της Έκτης τάξης του Δημοτικού Σχολεί

OU.

Ιδού τώρα μερικά γνωμικά για την ιστορία από σοφούςτης ανθρωπό

τητας. Ο ιστορικός Πολύβιος λέει: «Η μελέτη της Ιστορίας μπορεί πολύ

να συντελέσει στη διόρθωση του βίου των ανθρώπων, γιατί απ' αυτή

ποριζόμαστεπολλά και σοΦά βιοτικάδιδάγματα».Ο Τάκιτοςγράφει: «Η

ιστορία γνωρίζειένα νόμο, το νόμο να κυνηγάειτο ψέμα και να παρου

σιάζει την αλήθειφ). Ο Κικέρων γράφει: «Η ιστορία είναι ο μάρτυρας

των εποχών,η λαμπάδατης αλήθειας,η ζωή της μνήμης,ο δάιrιιαλoςτης

ζωής, ο αγγελιαφόροςτης αρχαιότητας».Ο Γκαίτε ο Γερμανόςιστορικο

φιλόσοφος:«Η ιστορία της επιστήμηςείναι επιστήμη.Η ιστορία των ατό

μων είναι ατομική ιστορία».«Η ιστορία διδάσκειτα πάντα,ακόμη και το

μέλλον), λέει ο Λαμαρτίνος.

Κλείνω την παρέμβασή μου με το γνωμικό του τραγικού ποιητού

Ευριπίδη: «Όλβιος όστις της ιστορίας έσχε μάθησιν»).Το επαναλαμβάνω:

«Ολβιος όστις της ιστορίας έσχε μάθησιν»). Ευχαριστώ πολύ και καλή

αντάμωσηστο 50 Συνέδριο. Ευχαριστώ.

Νάτσιος Δημήτ@ιο;: Ο κ. Παπαναγιώτου.
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Τ@ιαντάφυλλος: Οαπαναγιώτου: ο κ. Μπράνης. υπαινισσόμενος ότι

είπα προχθές για το πόσο τα ελληνόπουλα ξέρουν ιστορία. οι μαθητές,

σήμερα μας παρέθεσε δημοσίευμα της Καθημερινής. ότι τα ελληνόπουλα

δεν ξέρουν την ελληνική γλώσσα. Εγώ τι να σας πω; Όταν έφυγα από τη

Μέση Εκπαίδευση, αλλά και από την Ακαδημία. το βάρος όλο το έριχνα

στη γλώσσα. Και πιστεύω πως και σήμερα οι συνάδελΦοι δεν υστερούν

έναντι ημών στο να κάνουν τη δουλειά τους. Είχαμε και τότε καλούς

καθηγητές, πολύ καλούς, μέτριους. πάντα, σ' όλες τις εποχές αυτό συμ

βαίνει. Αλίμονο λοιπόν αν δεχτούμε ότι τα σημερινά ελληνόπουλα

μένουν αγράμματα. Εγώ βλhτω επιδόσεις και στις εισιτήριες εξετάσεις

των ανωτάτων σχολών, πολύ καλές, καλύτερες από τις δικές μας. Και

απορώ σε τι αποβλέπει. Γιατί εδώ πλέον κάποια άλλη σκέψη κυριαρχεΙΣε

τι αποβλέπει αυτή η υποβόσκουσα εκστρατεία εναντίον της εκπαίδευσης

των Ελληνοπαίδων. ποιους έχουν στόχο και γιατΙ Θέλω να συγχαρώ επί

σης την κα Χάδου που μας μίλησε για τους σεισμούς και να κάνουμε όλοι

μια παρατήρηση. Γιατί τσουνάμι; Δεν υπάρχει άραγε ελληνική λέξη; Δε

βλέπω το λόγο.Ευχαριστώ πολύ.

Νάτσιος: Δημήτ@ιος: Ο κ. Γαλλής.

Κώστας Γαλλής:: Μισό λεπτό, μισό λεπτό και συγγνώμην αν είμαι

εκτός θέματος. Στην Πλάκα. στην Αθήνα, υπάρχει ένα εκκλησάκι. Άγιος

Δημήτριος. Στην είσοδο. δίπλα από την είσοδο, υπάρχει μια εντοιχισμένη

πλάκα η οποία λέει: Εδώ εμόνασε ο Αθανάσιος Διάκος. Ήθελα να το

θέσω ενώπιον των ιστορικών της Φθιώτιδας, να μας εξηγήσουν πότε εμό

νασε ο Διάκος στην Πλάκα, στην Αθήνα, σ' αυτό το εκκλησάκι. Εγώ δεν

το έχω υπόψη μου.

Αναστάσιο; Καραναστάσης: Μια μικρή oλιγόλεπtη παρέμβαση.

λίγες σκορπιες σκέψεις για την τοπική ιστορία και για τα πρακτικά.

Ιστορική διαδρομή 3000 και πλέον χρόνων δεν μπορεί να περιοριστεί

στα χρονικά όρια ενός τριήμερου συνεδρίου. Κάθε θέμα του προγράμ

ματος θα μπορούσε από μόνο του να είναι θεματολογία συνεδρίου. Το

ερώτημα όμως που γεννάται είναι το εξής: Ποια θα είναι η αξιοποίηση

του υλικού που καταγράφηκε αυτές τις 3 ημέρες και των προηγουμένων

συνεδρίων. Το παρακολουθήσαμε 300-400 άτομα που περάσαμε αυτές τις

τρεις ημέρες από την αίθουσα αυτή. Οι υπόλοιποι κάτοικοι του νομού,

δεν θα πρέπει και αυτοί να ενημερωθούν; Επομένως, τα πρακτικά και

αυτού του συνεδρίου. και των άλλων φυσικά, πρέπει να γίνουν κτήμα

όσο το δυνατόν περισσοτέρων κατοίκων της περιοχής μας και, εγώ θα

έλεγα και των μαθητών περισσότερο. Οι σχολικές βιβλιοθήκες, οι δημο

τικές βιβλιοθήκες πρέπει να γίνουν αποδέκτες αυτών των πρακτικών.

Κύριε περιφερειακέ διευθυντά, μπορούμε μέσω της υπηρεσίας σας να

γνωστοποιήσετε στα σχολεία, ότι τα πρακτικά μας και των τριών συνε

δρίων διατίθενται από το Πνευματικό Κέντρο ώστε να γίνουν κτήμα
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όλων των σχολικών βιβλιοθηκών και πηγή άντλησης υλικού τοmκής

ιστορίας.

Bάιo~ Zαμπεθάνη~: Θα φτάσει ένα αντίτυπο σε κάθε σχολική μονά

δα πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Σε κάθε Γυμνάσιο

και Λύκειο και αναλαμβάνει η ΠεριΦέρεια να τα στείλει αυτά σε όλες τις

σχολικές μονάδες.

Αναστάσιος Κα@αναστάσης: Και η πρότασή σας. :που κάνατε στην

παρουσίαση των πρακτικών του 30υ συνεδρίου. την περασμένη Κυριακή,

για ανάρτηση στην ιστοσελίδα της ΠερΙΦέρειας, είναι κάτι το 0100(0 θα

γίνει και τη εβδομάδααυτή μετά το πέρας των εργασιών,που θα έχουμε

την ευκαιρία,να βρούμε τον τρόπο τεχνικά,νατο πραγμαΤΟ:JOOιήσουμε.

Λίγες σκόρπιες σκέψεις για την τοmκή ιστορια στα σχολε(α θα πω.

Είναι γεγονός ότι η τοπική ιστορία τα τελευταίαχρόνια αρχίζει να απο

κτά ένα σαΦές πλαίσιοκαι περιεχόμενοκαι τείνεινα μορφοποιηθείσε μια

αυτόνομη γνωστική οντότητα. όμως ακόμη δεν έχει πάρει τη θέση που

της :πρέπει στο σχολείο. Ειδικά στην περιοχή μας στην οποία έχουν δια

δραματιστείπάρα πολλά ιστορικά γεγονότα από το απώτερο παρελθόν

μέχρι σήμερα, η τοπική ιστορία έχει πλούσιο υλικό να διδάξει στους

μαθητές μας. Η τοπική ιστορία πρέπει να έχει ιδιαίτερη θέση στο πρό

γραμμα του σχολείου.διότι πέρα από τις γνωστικέςωΦέλειεςο μαθητής.

γνωρίζοντάςτην, όχι μόνο μαθαίνει να σέβεται και να αγαπά τον τόπο

του, αλλά συγχρόνως διαμορΦώνειμια ολοκληρωμένη:προσωmκή, κοι

νωνική και εθνική ταυτότητα,και συγχρόνωςσυνδέειτη σχολική ζωή με

τον ευρύτερο κοινωνικό περίγυρο. Η τοmκή ιστορία προσανατολίζειτο

μαθητή προς το περιβάλλονεντός του οποίου πρόκειταινα ζήσει και του

δημιουργείτον ιδιαίτερο σύνδεσμο με την πατρική του γη. Τα ιστορικά

γεγονότα της περιοχής πρέπει να διδάσκονταιστους μαθητές των σχο

λείων που συνδέονται με την περιοχή διότι είναι σπουδαίο πράγμα να

γνωρίζουν οι μαθητές ότι και στο δικό τους τόπο συνέβησαν γεγονότα

που συνέβαλανστη διαμόρΦωσητης εθνικής μας ιστορίας.Ένα στοιχείο

το οποίο εγώ θα πρότειναείναι να επανέλθειτο πρόγραμμαπου είχε επε

ξεργασθείκαι δημιουργήσειστο παρελθόν, η ΙΔ' Εφορία Προ·ίστορικών

και ΚλασικώνΑρχαιοτήτων, στα πλαίσια του προγράμματος Μελίνα

και είχε τίτλο «Στον Καιρό των MυκηναΙωvστη Φθιώτιδα»,ένα πρό

γραμμα για μαθητέςΔημοτικώνΣχολείων..
Επίσης, μια σπουδαία πρωτοβουλία την οποία είχε κάνει η ΙΔ' ΕΦορία

Προ·ίστορικών και κλασικων Αρχαιοτήτων σε συνεργασία με την Σύμ

βουλο Προσχολικής Αγωγής με το πρόγραμμα« Ο Λόφος με τα Κρυμ

μένα Μυστικά» όπου τα νήπια επισκέπτονταν το χώρο εδώ στο Κάστρο

και με ένα παιδαγωγικό τρόπο μυούνταν στα μυστικά της αρχαιολογίας.

Η Φθιωτική ιστορία στη διαχρονική της διαδρομή. πρέπει να αποτε

λέσει ένα κίνητρο για τη συΥγραΦή. την έκδοση και τη διανομή στους
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μαθητές ενός βιβλίου-βοηθήματος με θέματα τοπικής ιστορίας, σε επίπε

δο νομού, το οποίο θα βοηθήσει πολύ στην καλύτερη διδασκαλία. Επίσης

παράλληλα κι ένα δεύτερο βιβλίο με πιο προσεγμένο υλικό, με παιδαγω

γικές αρχές για τους διδάσκοντες. Η προσπάθεια αυτή πρέπει να είναι

συλλογική. να τεθεί υπό την αιγίδα της Αυτοδιοικήσεως, τοπικής και

νομαρχιακής, σε συνεργασία με τους φορείς της εκπαίδευσης, αφού

ληΦθούν υπόψη η σωρευμένη πείρα και οι υποδείξεις του Παιδαγωγικού

Ινστιτούτου. Σε άλλες περιοχές έχει γίνει αυτή η προσπάθεια. Πιστεύω

ότι είναι καιρός κι εμείς, εδώ στη Φθιώτιδα, να κατευθυνθούμε προς

αυτή την κατεύθυνση. Ευχαριστώ.

κ. Πολυμέ@ου .Καμηλάκη: Θα συνεχίσω αυτό που ο κ. Καραναστά

σης είπε, απλώς δυο σκέψεις ... Καταρχήν θα ήθελα να επισημάνω το

γεγονός ότι σ' αυτό το συνέδριο, το οποίο είναι πολύ σημαντικό, δεν μετέ

χουν οι δρώντες εκπαιδευτικοί, δάσκαλοι και καθηγητές. Υπάρχει η ηγε

σία, είναι πολύ έντονη η παρουσία όλων των ανωτέρων εκπαιδευτικών,

οι σύμβουλοι, οι επιθεωρητές κ.λπ., αλλά δεν υπάρχουν οι καθηγητές.

Και η παρουσία επίσης των συνέδρων, των συνταξιούχων εκπαιδευτι

κών, εξαιρετικές ανακοινώσεις από συνταξιούχους εκπαιδευτικούς τους

οπο(ους οι δρώντες σήμερα .....
Μικρό κενό.αλλαγή κασέτας

........... που είναι πολύτιμαγια τη διαχρονικήιστορία της Φθιώτιδας.

Νομίζω ότι θα είναι καλό να συμπληρωθείο τίτλος, ώστε να συμπερι

λαμβάνονταικαι όλα αυτά που θεωρούμε ότι συνδέονταιμε την ιστορία

και το σύγχρονο πολιτισμό. Αυτές τις μέρες στην Αθήνα γίνεται ένα

συνέδριο για την τοπική ιστορία, στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, με τον

καθηγητή Λεοντσίνη,ο οποίος ασχολείταιμε την τοπική ιστορία.

Πολύ σωστά λοιπόν, ο κ. Καραναστάσηςείπε ότι πρέπει να γίνει μία

προσπάθειαώστε τα σχολείατης κάθε περιοχής,όχι μόνο της Φθιώτιδας,

αυτό ισχύει για όλο τον ελληνικό χώρο, να εντάξουν πιο σοβαρά και

ενδεχομένωςεδώ οι υπεύθυνοιαπό το Υπουργείοθα πρέπεινα το προω

θήσουν αυτό, ώστε η τοπική ιστορία να αποτελέσειένα κανονικό μάθη

μα για κάθε περιοχή.έτσι ώστε όλο αυτό το υλικό όχι μόνο να μην πηγαί

νει χαμένο, αλλά να αξιοποιείται. ΤΟ θέμα δεν είναι να μην πηγαίνει

χαμένο αλλά να αξιοποιείταιγια τις επόμενες γενιές. οι οποίες πρέπεινα

δείξουντο ενδιαφέρονκαι δεν θα το δείξουν έτσι τυχαία,πρέπεινα τους

το δώσουμε. Και να τους το δώσουμε με προγράμματα,με εκπαιδευτική

διαδικασία,η οποίαθα είναι ενσωματωμένηστο πρόγραμμα και όχι στις

παρυΦές του προγράμματος, όπως συνήθως ξέρουμε, γιατί μέσα στο

μάθημα της περιβαλλοντικήςεκπαίδευσηςσυνήθως κάποιοι καθηγητές

που έχουν ενδιαΦέρον,βάζουν και το θέμα της τοπικής ιστορίας.

Πρέπει να γίνει πιο σοβαρό το θέμα της τοπικής ιστορίας στην εκπαί-
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δευση. Δε θα περάσει διά μαγε(ας, είναι υποχρέωση δική μας να το

δώσουμε στην εκπαίδευση. Παρακολουθώ το θέμα και νομίζω ότι θα

πρέπει κάποια στιγμή να γίνει θέμα συζητήσεως από το Υπουργείο Παι·

δείας.

Βάιοι; Ζuμπεθάτ/s: Ένα λεπtό, ακούγομαι από δω. Θέλω να διευ

κρινίσω ότι πρέπει να καταγράψουμε.. Συγγνώμην, δεν μου αρέσει να

παίζω ΠLVΎΚ πονγκ αλλά θέλω να δώσω μια διευκρίνιση. Η πρώτη διευ

κρίνιση: Η τοπική ιστορία διδάσκεται μέσα από το αναλυτικό πρόγραμ

μα σπουδών και μέσα από το διαθεματικό πλαίσιο ενιαίου :προγράμματος

σπουδών. Διδάσκεται. Ειναι αλήθεια ότι πιθανόν να χρειάζεται μηαλύ

τερη συστηματοποίηση. Εμείς, ως περιφερειακή διεύθυνση περιΦέρειας

Στερεάς Ελλάδας, έχουμε στην ιστοσελίδα μας θέματα τοπικής ιστορίας

όχι μόνο στην ελληνική γλώσσα, αλλά και στην αγγλική. Και ήταν το

πρώτο που κάναμε.

Είναι αλήθεια ότι δεν μπορούμε να τα κάνουμε όλα. Προσπαθούμε

και δεσμευόμαστε κάθε φορά να κάνουμε το καλύτερο. Θα ήθελα, σκέ~

ψεις όπως: τα ελληνόπουλα είναι ανιστόρητα, ή τα ελληνόπουλα δεν γνω

ρίζουν την ελληνική γλώσσα, είναι καλό να μη λέγονται όταν αυτό που

λέγεται δεν είναι στηριγμένο σε κάποια έρευνα, η οποία έρευνα να μην

κρατάει μόνο τα στοιχεία της γαργαλιστικής δημοσιογραΦίας, όσο της

τεκμηριωμένης επιστημονικής έρευνας η οποία διεξάγεται με πρωτόκολ

λο. Αυτό ήθελα να πω για να αρθεί έτσι κάθε παρεξήγηση, με σεβασμό σε

όλους, γιατί οι συνάδελΦοι αυτοί ήταν και δάσκαλοί μου, που αναΦέρ

θηκαν σ' αυτά, θέλω να μην πετροβολούμε τα ελληνόπουλα. Καλό είναι

να τους χα'ίδεύουμε το κεφαλάκι και να τα βοηθούμε να μαθαίνουν

περισσότερα. Ευχαριστώ.

Δημήτ@ης Τζω@τζόπουλος: Κατ' αρχάς θα ήθελα μια διευκρίνιση

κυρίες και κύριοι. Δεν είναι ζήτημα αξιωματικής πόρευσης ή :προπόρευ

σης σε σχέση με τους άλλους συναδέλφους και εισηγητές, αλλά επειδή

τέθηκαν θέματα από ορισμένους συνέδρους και της εκπαίδευσης, και μω

και πήρα το λόγο, θα μου εm.τρέπατε με δύο :προτάσεις, εγώ είμαι πολύ

μινιμαλιστής στο λόγο, να αποτιμήσω και το συνέδριο. Και σε σχέση με

την αποτίμηση του συνεδρίου, ήδη απαντώνται και μια σειρά διαφορετι

κές απόψεις ή εκτιμήσεις, που κατά τη δική μου άποψη είναι απόλυτες

και ήδη ο κ. περιφερειακός έχει απαντήσει σ' αυτά. Πρώτον, ως προς την

αποτίμηση του συνεδρίου, θα μπορούσα με δύο προτάσεις να καταθέσω:

πρώτον. κατορθώθηκε, εm.τεύχθηκε να αναδειχθεί μια μέθοδος σκέψης

ως :προς την τοπική ιστορία. Σε σχέση μ' αυτό τίποτα δεν γίνεται απόλυ

τα σωστό ή απόλυτα αρνητικό. Είναι μια κυλιόμενη πορεία του πνεύμα

τος και ως τέτοια, όσοι ζουν όλα αυτά τα χρόνια μέσα στον παλμό των
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συνεδρίων. καταλαβαίνουν ότι κάθε επόμενο συνέδριο είναι και καλύτε

ρο. Άρα δεν μπορεί κανείς. πρώτον να απολυτοποιεί όλα τα θετικά, δηλα

δή ότι όλα είναι ιδανικά, διότι τότε δεν θα είναι τίποτα θετικό, αλλά ούτε

αρνητικό.

Και τώρα έρχομαι στο συγκεκριμένο με την έννοια αρνητικά ότι δεν

διδάσκεται η τοπική ιστορία. Ενημερώνω πρώτον. ήδη έχει ενημερώσει ο

κ. περιφερειακός ως καθ' ύλην αρμόδιος και τώρα έρχομαι κι εγώ ως

περαιτέρω καθ' ύλην αρμόδιος αλλά και άλλοι συνάδελφοι καθηγητές θα

το ξέρουν. Με βάση το αναλυτικό πρόγραμμα, μιλάω για τη δευτερο

βάθμια εκπαίδευση αλλά απ' ότι νομίζω και στην πρωτοβάθμια. Στην Γ'

Γυμνασίου υπάρχουν 10 ώρες που διατίθενται, στο πλαίσιο των εξήντα

περίπου ωρών της διδασκαλίας της ιστορίας. της γενικής ιστορίας εννo~

είται. για την τοπική ιστορία. Το ζητούμενο είναι, κι εδώ συμφωνώ μαζί

σας. ότι κάθε βήμα πρέπει να είναι πιο σταθερό, πιο ουσιώδες. πιο βαθύ~

νοο. Για να είναι πιο βαθύνοο, εδώ βοηθάει το συνέδριο.

Η πρώτη αποτίμηση λοιπόν που είπα είναι η ανάλυση μεθόδου σκέ

ψης. Δεύτερον η συστηματοποίηση θεμάτων. Εδώ, θα συμφωνούσα και

με εσάς αλλά το είπα και στην εισήγησή μου την Παρασκευή, αλλά

πιστεύω ότι η τοπική ιστορία πρέπει να γίνεται διαπραγματεύσιμη ως

τοπική ιστορία. Και η τοπική ιστορία δεν είναι ένα χάος υποκειμενικών

απόψεων, αλλά είναι μια άπειρη δυνατότητα υπαρκτών δυνάμεων εν τη

επαρχία που ζούμε, αλλά και άλλων δυνάμεων στο χώρο της Ελλάδας, ή

από το χώρο της Ελλάδας, δηλαδή τον ευρύτερο κόσμο της ιστορίας και

της πραγματικότητας της ελλαδικής, να έρχονται εδώ και να καταθέτου

με όλοι τις απόψεις μας.

Πώς κατά τη γνώμη μου οφείλουν να κατατίθενται οι απόψεις, χωρίς

να σημαίνει ότι υποβάλλω σε κανένα ή κάτι υπαγορεύεται. δηλαδή πώς

είναι οι όροι. Καταθέτω εμπειρία και διαπίστωση από τις παρακολουθή

σεις. Εξάλλου αυτό το ανέφερα και ως ζήτημα στην εισήγησή μου. Η

κάθε πραγμάτευση οποιουδήποτε μεγάλου ή μικρού ιστορικού γεγονότος

δεν είναι μόνο αφηγηματογραΦία. Το συνέδριο και το κάθε τέτοιο συνέ

δριο οφείλει να ανασυλλέγει, μέσα από την αφηγηματογραΦία, κριτική

αποτίμηση του ενός ή του άλλου θέματος. Και αυτό θα περάσει μέσα στα

σχολεία. Και αυτό δύναται να γίνεται αντικείμενο πραγμάτευσης από

τους μαθητές.

Βέβαια, για να επιστρέψω πάλι στην εκπαίδευση και να κλείσω εδώ, η

τοπική ιστορία στα σχολεία δεν μπορεί να διδαχθεί όπως διδάσκεται η

γενική ή εθνική ιστορία, κεφάλαισ κατά κεφάλαιο. αλλά να διδαχθεί ως

μια δυνατότητα να βγαίνει ο μαθητής έξω από την αντίληψη της σκονι

σμένης αίθουσας. Δηλαδή. είτε μέσα από προγράμματα περιβαλλοντολο

γικά και λοιπά, είτε μέσα από επισκέψεις σε αρχαιολογικούς χώρους. σε

μουσεία κλπ.
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Και εδώ γίνεται ως εξής η διαδικασια, και κλείνω με αυτό. Εννοείται

ο κάθε καθηγητής οργανώνει και διοργανώνει τη μετακίνηση για ένα

θέμα, ας πούμε εδώ στο μουσείο που βρίσκεται δίπλα. Συνεννοείται με

τον υπεύθυνο και γίνεται μια εισήγηση. Ακούει ο μαθητής, παίρνει τα

στοιχεία και πάει και τα πραγματεύεται μετά, εν χρόνω, μέσα στο σχο

λείο. Μέσα από αυτή τη διαδικαο(α λοιπόν. απελευθερώνεται και η λογι

κή του σχολείου και δεν είναι γραφειοκρατική και οι μαθητές δεν μπο

ρούν μετά να χαρακτηριστούν αγράμματοι. Σας ευχαριστώ.

Νάτσιος Δημήτ@ιο;: Να είναι σύντομος ο κ. Παπαναγιώτου. Με συγ

χωρείτε. Ο κ. Παπαναγιώτου. Επειδή έχει σχέση το αντικείμενο με τη

διδασκαλία της τοπικής ιστορίας.

Τ@ιαντάφυλλοςΠαπαναγιώτου: Ακριβώς γι' αυτό. Μακάρι, αυτό που

λέγεται να γίνει πράξη. Θέλω να δηλώσω, ότι αν αυτοί που θα πρωτο

στατήσουν, χρειαστούν τη βοήθειά μου, ως έμπειρος εν τη Φθιωτική ιστο

ρία, είμαι στη διάθεσή τους ..
Δεύτερον, θα ήθελα να συγχαρώ την ΕΦορία Αρχαιοτήτων, γιατί η

παρουσία των εισηγητριών έδειξε ότι η Εφορία έχει γίνει ένα φυτώριο

ελmδοφόρο. Και να συγχαρώ, κάτι που δεν το έκανα και συγγνώμην,

έπρεπε να το είχα κάνει, το Πνευματικό Κέντρο Σταυρού, το ΔΣ, όλους

τους παράγοντες για τις πρωτοβουλίες όχι μόνο του Συνεδρίου Φθιωτι

κής Ιστορίας, αλλά και για άλλες πρωτοβουλίες. Και να ευχηθώ περαιτέ

ρω συνέχιση και ευόδωση του έργου τους.

Νάτσιο; Δημήτριο;: Ο κ. Γαλάνης.

Χρίστος fαλάνης: Από την πλευρά μου, με τα έντεκα χρόνια πορεία

που έχω στο Πνευματικό Κέντρο Σταυρού, θέλω να ευχαριστήσω τους

εισηγητές, τους συνέδρους και όλους όσοι βοήθησαν στην υλοποίηση

αυτού του συνεδρίου. Ένα κεφάλαιο που είναι πολύ σημαντικό είναι ο

εθελοντισμός προσφοράς για τον πολιτισμό στον τόπο μας. Όλα όσα

γίνονται, γίνονται εθελοντικά. Το Πνευματικό Κέντρο Σταυρού είναι διο

ρισμένο συμβούλιο νομικού προσώπου από το δημοτικό συμβούλιο του

Δήμου, όλοι τους είναι εθελοντές και είμαστε. Μόνος διοικητικός υπάλ

ληλος είναι ο γραμματέας του και ο Ταμίας. Αυτά για την ιστορία γιατί

κι αυτό είναι ιστορία, ο εθελοντισμός.

Ένα άλλο που ήθελα να εmσημάνω, εν συντομία, είναι ότι πλέον οι

σύνεδροι που παρακολούθησαν και το 40 συνέδριο, αλλά και τα προη

γούμενα, οι εισηγητές όλοι κι εμείς μαζί έχουμε γίνει μια οικογένεια που

αγαπάμε αυτό το θεσμό και πρέπει να τον στηρίξουμε διαχρονικά, με

όποια δύναμη ο καθένας διαθέτει. Για να μπορέσει να συνεχιστείκαι να

τον αΦήσουμεστους απογόνους μας. Ευχαριστώ πολύ.

Νά1σιο; Δημήτριο;:Ο κ. Μακρής.

Ιωάννη; Μακρής: Θα είμαι πολύ σύντομος,γιατί ξέρω ότι όταν τελει

ώνουν οι εργασίες ενός συνεδρίουόλοι κοιτάζουμετα ρολόγια μας. Είναι

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:42:54 EEST - 54.226.8.97



Πρακτικά 40υ ΣυνεδρΙΟυ Φθιωτι.κής Ιστορ(ας 829

όμως μερικά πράγματα που πρέπει να λέγονται. Δεν θα επαναλάβω ότι

μπόρεσα να συγκρατήσω απ' αυτά που είπαν και ο κ. Γαλάνης και ο κ.

Καραναστάσης.

Ήθελα να πω. το εξής για την πρόταση που έκανε η κα Καμηλάκη. για

συμπλήρωση του τίτλου του συνεδρίου ώστε να συμπεριλαμβάνει όλα τα

θέμα που συνδέονται με την ιστoρCα και τον πολιτισμό. Στην προκήρυξη

του Συνεδρίου γράφουμε μέσα σε παρένθεση «Ιστορία, Πολιτισμό, Λαο

γραΦία κ.λ.."t.». Συγχαρητήρια σε όλους τους εισηγητές. Το συνέδριο

αδιαμφισβητήτως έχει καταστεί θεσμός. Θα φροντίσουμε, μιλάω εκ

μέρους της οργανωτικής επιτροπής. να είναι ανοιχτό. δημοκρατικό, ώστε

να εκφράζονται όλες οι απόψεις, διατυπωνόμενες όμως με επιστημονικό

τρόπο και κόσμιο ύφος. Παρόλο ότι η οργανωτική επιτροπή κατέβαλε

υπεράνθρωπες προσπάθειες. έκανε και λάθη και παραλείψεις, αλλά γενι

κά, η διοργάνωση του 40υ συνεδρίου ήταν επιτυχής, πιστεύουμε.

Διδασκόμαστε από τα λάθη μας, αλλά τα συνέδριά μας εξελίσσονται

με μια δυναμική που μας υπερβαίνει. Κάποιοι αρχαιολόγοι από τους

παρόντες, έκπληκτοι όταν άκουσαν πόσο λίγοι (4-5) εργαζόμαστε για τη

διοργάνωση του συνεδρίου μας είπαν: Μα, τόσο λίγοι; Εμείς όταν κάνου

με συνέδρια εργαζόμαστε περί τα 30 άτομα. Θα φροντίσουμε στο μέλλον

να διευρύνουμε την οργανωτική επιτροπή, εΦόσον όμως υπάρχουν εθε

λοντές για να συμμετάσχουν.

Και τώρα θα κάνω μια ατομική πρόταση και τελειώνω. Αυτό που είπα

πριν ότι η δυναμική, η εξέλιξη των συνεδρίων. μας υπερβαίνει, μας ανη

συχεί, μας προβληματίζει και για να υπάρχει συνέχεια, κάνουμε σκέψεις.

Μία από τις τελευταίες σκέψεις είναι και η εξής: Να υπάρχει από δω και

πέρα συνδιοργάνωση του Συνεδρίου, πέρα από το Πνευματικό Κέντρο

Σταυρού που είχε την ιδέα και, θα έλεγα, έχει -ταιριάζει ο όρος;- τεχνο

γνωσCα στην οργάνωση. (Και πνευματικά δικαιώματα, συμπληρώνει

κάποιος).

Να συμμετέχει η ΤΕΔΚ, που συμμετέχει, αλλά λυπάμαι που θα το πω.

συμμετέχει απούσα, θα έλεγα. Συμμετέχει δίνοντας μόνο μια μικρή οικο

νομική ενίσχυση. Κι από κει και πέρα τίποτα. Ούτε στον οργανωτικό

τομέα, ούτε σε συμμετοχή. Υπήρχαν εισηγήσεις που ενδιέφεραν δήμους

και τοπικά διαμερίσματα και δεν είχαμε καμιά συμμετοχή συνέδρων.

Αλλά και η Νομαρχία να συμμετάσχει. Η Φθιωτική ιστορία ανήκει σ' όλο

το Φθιωτικό λαό και δεν αποτελεί αποκλειστικό προνομιακό κανενός

φορέα ή ατόμου,

Βέβαια, η ΤΕΔΚ και η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση πρέπει να συμμε

τέχει χρηματοδοτώντας αλλά και συμμετέχοντας στην οργανωτική επι

τροπή με τέσσερα πέντε άτομα, όπως θα συμμετέχει και το πνευματικό

κέντρο. Το πνευματικό κέντρο δεν μπορεί να συμμετέχει οικονομικά. Δεν

έχει πόρους. Αν το χρηματοδοτήσουν, πολύ ευχαρίστως και μόνο του να
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συνεχίσει να οργανώνει τα συνέδρια. Πρέπει να ενστερνιστούν όλοι

αυτοί οι φορείς την ιδέα αυτή που ανέφερα πριν και καλούμε κάθε έναν

από μας ο οποίος μπορεί να ενώσει τη φωνή του μ' αυτή την πρόταση να

το κάνει, είτε δημοσιοποιώντας τις απόψεις του είτε με οποιονδήποτε

άλλο τρόπο.

Σας ευχαριστούμε άλλη μια φορά, και τους συνέδρους ιδιαίτερα οι

οποίοι με τόση υπομονή, εκτός των εισηγητών, παρακολούθησαν τις

εργασίες του συνεδρίου. Ευχαριστώ.

Ομιλητή;: 'Οσον αφορά το θέμα της κας Ευαγγελοπούλου, για τη

μάχη του Δομοκού. Ανέφερε στην αρχή ότι ήταν δύο έθνη, το ελληνικό

και το τουρκικό. Δεν ήταν τουρκικό, ήταν οθωμανική αυτοκρατορία, δεν

αποτελούσε έθνος. Δεύτερον, όσον αφορά τους στρατούς, ήταν οθωμα

νικός ο στρατός και όχι τουρκικός. Είναι πολύ σοβαρό το θέμα πιστεύω.

Δεν ήταν τουρκικός στρατός. Τουρκικός στρατός μετά το 23 μπορεί να

υπήρξε. ΤΟ 1923 πάντα ή στην καλύτερη περίπτωση το 1928 με το κίνημα

των Νεότουρκων, που ήταν κάτι επαναστάτες της Τουρκίας.

Αναστασία Ε"αΥΎελοπούλο,,: Μάλλον δεν προσέξατε την εισήγηση

και στους πίνακες, είπα Οσμανλίν τερτορλού, δηλαδή οθωμανική αυτο

κρατορία, και μετά: τουρκικός στρατός, αλλά πάνω ήταν γραμμένο στα

τουρκικά, οθωμανικός στρατός. Δεν υπήρχε κράτος. Το κράτος το είπα

στο τέλος, 29 Οκτωβρίου του 1923 έγινε το τουρκικό έθνος. Πριν υπήρχε

η οθωμανική αυτοκρατορία. Και μίλησα για τον Σουλτάνο .
. Πιστεύω ότι το «τουρκικός» είναι αυτό που μπορώ να δώσω να

καταλάβουν σήμερα οι άνθρωποι τι σημαίνει. Γιατί σήμερα έχουμε απέ

ναντί μας το έθνος της Τουρκίας.

Ομιλητή;: Δεν είμαι ιστορικός, είμαι ένας part time σύνεδρος και θέλω

πάρα πολύ σύντομα να καταθέσω μια δυσάρεστη και μια ευχάριστη δια

πίστωση. Να ξεκινήσω από την ευχάριστη. Η ευχάριστη έχει να κάνει ότι

το συνέδριο έχει επισημανθεί ήδη, κάθε χρόνο, μάλλον κάθε φορά γίνε

ται και καλύτερο. Και βέβαια αξίζουν τα συγχαρητήρια στους διοργα

νωτές. Η δυσάρεστη είναι ότι ακούστηκε η λέξη «είναι οικογενειακό».

Εδώ βλέπει κανείς κάποιους συνταξιούχους, κυρίως εκπαιδευτικούς,

τους εισηγητές και τους φίλους τους. Και μάλιστα πολλοί εισηγητές

κάνουν την εισήγησή τους και φεύγουν. Το θέμα είναι πώς θα πάψει να

είναι οικογενειακό. Ακούστηκε από τον κ. Μακρή η πολύ καλή ιδέα να

συμμετέχουν και οι Δήμοι. Εγώ θα πρόσθετα και οι σύλλογοι των εκπαι

δευτικών, δασκάλων και καθηγητών, να είναι συνδιοργανωτές. Έτσι

ώστε να αποκτήσει μεγαλύτερη βάση, να αυξηθεί το ακροατήριο.

Οσον αφορά την πρόσβαση στις πληροφορίες ακούστηκε η πολύ

καλή πρόταση τα πρακτικά να πάνε στα σχολεία, και ότι υπάρχει και το
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διαδίκτυο, η ιστοσελίδα. όπου μπορεί κανείς να ανατρέξει. Το θέμα είναι

πόσοι θα πάρουν τα πρακτικά. πόσοι θα ξέρουν τα θέματα. και ίσως σ'

αυτό να βοηθούσε μία σύνοψη των περιλήψεων που έχουν κατατεθεί από

τους εισηγητές. η οποία θα βγει και στον τύπο και θα παραπέμπει και

στην ιστοσελίδα και στα πρακτικά, εκείνον ο οποίος ενδιαΦέρεται να

μάθει περισσότερα για το σεισμογενές της περιοχής μας, για το τσουνάμι

που ανέφερε η κα Χάδου. πότε έγινε και να δώσει και κάποιες εξηγήσεις,

όπως στα παιδιά του Αχινού, που βρίσκανε βοτσαλάκια στο κάστρο και

λέγανε «πώς βρέθηκαν εδώ τα βότσαλα τα θαλασσινά πάνω στο

κάστρο;» Και η απάντηση βέβαια θα μπορέσει να δοθεί και στα παιδιά

του σχολείου. Ευχαριστώ.

Νάτοιος Δημήτ~ιoς: Εγώ τελείωσα. Έχει το λόγο η κα Κουνούκλα

για τα συμπεράσματα. Ευχαριστώ που με ακούσατε.

Στέλλα Κουνο"ύκλα: Επειδή βλέπω και εγώ ότι η ώρα έχει παρέλθει,

και όλοι σαΦώς είμαστε καταπονημένοι, ευχάριστα βέβαια καταπονημέ

νοι από όσα ακούσαμε. πολύ σύντομα και περιεκτικά έτσι θα κάνουμε μια

αναδρομή, μια περίληψη όλων όσα ακούστηκαν αυτές τις τρεις μέρες.

Τρεις μέρες, λοιπόν, τώρα ταξιδέψαμε στο χώρο και το χρόνο της

Φθιωτικής γης, ξεκινώντας από το διαχρονικό σύμβολο όχι μόνο της

Φθιώτιδας αλλά και της παγκόσμιας κοινότητας, το Λεωνίδα και τις

Θερμοπύλες, μέσα από την ιστορία και την ποίηση. Συνεχίσαμε μέσα από

τα βουβά μεν αλλά αναδύοντα ζωή αρχαιολογικά ευρήματα στην Προ·

έρνα. την Αγία Τριάδα, το Σπερχειό, τη Λαμία, τον Αχινό. με το άγαλμα

του Αρποκράτη. Εντοπίσαμε και τους Πελασγούς, τα βυζαντινά μνημεία

της Φθιώτιδας και αναβιώσαμε τις νικηΦόρες και μη μάχες στην περίοδο

της Τουρκοκρατίας. Από το Δομοκό και την Αγία Μαρίνα ως το Μόδι,

τον Ορχομενό και το Τουρκοχώρι.

Περάσαμε μέσα από τα ανάμεικτα συναισθήματα, γιατί έτσι είναι.

επειδή είναι ακόμη νωρίς για κάτι άλλο. της μετακατοχικής εποχής. Εντο

πίσαμε μέσα από την οπτική γωνία του εισηγητή απόψεις από τη λαο

γραΦία, την κοινωνική ιστορία της Φθιώτιδος, Φέραμε στο Φως παλιά

επαγγέλματα. σημεία της δομής της κοινωνίας μας, όπως ήταν οι Φόροι

που ακούστηκαν, στα διαπύλεια τέλη, ευτυχώς που δεν ήταν ο κ. Δήμαρ

χος να το ακούσει τότε αυτό (γέλια).

Ήρθαμε πρόσωπο με πρόσωπο με μια άλλη πλευρά της κοινωνίας μας,

αυτή των οίκων ανοχής και συναντήσαμε τους θρύλους και την πραγμα

τικότητα στο Κωσταλέξι. Ζωντανέψαμε τον ομηρικό Αχιλλέα, μέσα από

την Φθιωτική ιστορική παράδοση, τη σχέση του με το Σπερχειό ποταμό,

τη σύνδεση μεταξύ της ΦΘιώτιδας και του μύθου του Αχιλλέα της

κυρίας Κανταρέλλι. Παρακολουθήσαμε τη διαχρονική ολιστική θεώρηση

της στρατηγικής και πολιτιστικής ιστορίας του Φθιωτικού χώρου από την
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αρχαιότητα μέχρι σήμερα.

Ταξιδέψαμε και γνωρίσαμε τους περί τον Τυμφρηστό και Ζημιανή

οικούντες στη Φθιώτιδα, γνωρίσαμε το βιομηχανικό πολιτισμό της Λάρυ·

μνας. μια άλλη οπτική γωνία της περιοχής, που ίσως κανένας μας να μην

την είχε σκεφτεί μέχρι τώρα, και είδαμε τη μάχη και την καταστροφή της

το 86 πΧ.
Γνωρίσαμε επίσης τις κρυφές γωνιές τόπων και μτ/μείων και οικι

σμών, ξεκινώντας από το δημοτικό σχολείο Μοσχοκαρυάς, συνεχίζοντας

στη Λυγαριά. τους Μπαρουτόμυλους του Μαυρίλου. την αποξηραμένη

λίμτ/ της Ξυνιάδας, το ιερό της αρχαίας Μελιταίας και τις θυσίες στην

Ομβριακή, κατά τη διάρκεια της ελληνογερμανικής κατοχής. φτάσαμε

στο Σταυρό. την πατρίδα μας. τη δικιά μας τουλάχιστον. με τη Φθαρτή

περιουσία του Δημητρίου Κεμπρέκου και γνωρίσαμε την αρπαγή στα

χωριά του Ζητουνίου. Ελευθεροχώρι. Γαρδικάκι, Δυο Βουνά, Δέλφινο

και Κουμαρίτσι.

Βιώσαμε συναισθήματα νίκης, ήττας. πόνου, χαράς, οικογενειακής

και κοινωνικής ευμάρειας μέσα από το πρίσμα της λογοτεχνίας και της

ποίησης. Γνωρίσαμε την Αγανίκη Αινιάνος και πολλούς άλλους ακόμα

Έλληνες λογοτέχνες που αντικατόπτρισαν το ιστορικό γίγνεσθαι της

Φθιώτιδας. μέσα από την ποίηση.

Περνώντας στο θρησκευτικό πολιτισμό ζήσαμε το ιστορικό της αρχι

τεκτονικής, της κατασγ.ευής των :περισσοτέρων ναών της Εριβόλου

Φθίας, είδαμε τη μονή της Ρεντίνας. την παλαιοχριστιανική βασιλική της

Τιθορέας, τον Άγιο Ιωάννη τον πρόδρομο της Νεράιδας Στυλίδας. τις

επισκοπές Ζητουνίου και Θαυμακού και ακούσαμε λεπτομέρειες για το

χρονικό της ανεγέρσεως του ανδριάντα του θρύλου της Ρούμελης. Αθα

νασίου Διάκου.

Μάθαμε ακόμη για τις γεωλογικές μεταβολές και το τσουνάμι στο

Μαλιακό Κόλπο. Αφήνω στο τέλος την εισήγηση για την τοπική ιστορία.

Κυρίες και κύριοι, η τοπική ιστορία είναι αυτογνωσία. Είναι ατομική

και συλλογική συνειδηση. είναι πολύτιμο εκπαιδευτικό εργαλείο. προ'ίόν

διδασκαλίας. όπως εύστοχα τόνισε προηγουμένως ο κ. σχολικός σύμβου

λος, ο κ. Τζωρτζόπουλος. Η τοπική ιστορία βγαίνει από παντού. Ακόμα

ακόμα κι από τον τύπο. Τον οποίο άφησα και τελευταίο. για να τονίσω

την αξία της παράλληλης εκδήλωσης με το Συνέδριο Φθιωτικής Ιστορίας,

το μαθητικό και Φθιωτικό τύπο. πολύτιμο ιστορικό και κυρίως ιδεολογι

κό εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών και των ερευτ/τών.

Μ' αυτή τη σύντομη αναδρομή στις εργασίες του συνεδρίου. ελπίζω

να μην έχω αΦήσει κάτι. Αν έχω παραλείψει κάτι ζητώ συγγνώμη. ήταν

τόσα πολλά τα θέματα και ενδιαΦέροντα τα όσα ακούσαμε. Περισσότε

ρες λεπτομέρειες μπορεί να τρέξει ο καθένας μας ξεφυλλίζοντας τα πρα

κτικά του 40υ Συνεδρίου Φθιωτικής Ιστορίας που, ελπίζουμε αυτή τη
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φορά να βγουν λίγο πω γρήγορα από την προηγούμενη.

Ευχαριστούμε πάρα πολύ όσους παραβρέθηκαν και στήριξαν το συνέ~

δριο μας. Πρώτα και κύρια τις κυρίες και τους κυρίους συνέδρους που.

άκοπα, τρεις μέρες. ομολογουμένως ήταν δίπλα μας και μας στήριξαν.

ανεξαρτήτως ηλικίας. Τους εισηγητές. Τους Φίλους και συμπαραστάτες

της οργανωτικής επιτροπής. Την επιστημονική εm.τροπή. απαρτιζόμενη

από τον περιφερειακό διευθυντή κ. Ζαμπεθάνη και τον Σχολικό Σύμβoυ~

λο κ. Τζωρτζόπουλο. υποβοηθούμενους και από τους ακούραστους

συνεργάτες μας, κ. Καραναστάση και κ. Μακρή. Τον βουλευτή Φθιώτι

δας κ. Χρήστο Σταίκούρα, τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Eθνι~

κής Παιδείας και Θρησκευμάτων κ. Ντίνο Τσαμαδιά. τον περιφερειακό

διευθυντή εκπαίδευσης και ως περιφερειακό διευθυντή εκπαίδευσης για

την ηθική και υλική υποστήριξη, τα είπε προηγουμένως και ο κ. πρόεδρος

εδώ της τελευταίας συνεδρίασης, το δήμαρχο Λαμιέων κ. Γεώργιο

Κοτρωνιά, πρόεδρο του Πνευματικού Κέντρου Σταυρού. ο οποίος είναι

πάντα δίπλα μας, τους αντιδημάρχους και τους δημοτικούς συμβούλους

που παρακολούθησαν τις εργασίες του συνεδρίου. καθώς και τις δημoτι~

κές υπηρεσίες που βοήθησαν όσο μπορούσαν στο έργο μας, τους εκπρo~

σώπους του σεβασμtωτάτoυ Μητροπολίτου Φθιώτιδος κ.κ. Νικολάου

και του Νομάρχη Φθιώτιδος. ΤΟ Κέντρο ΛαογραΦίας της Ακαδημίας

Αθηνών που παρίσταται διά της διευθύντριάς του κας Πολυμέρου

Καμηλάκη, την αρχαιολογική υπηρεσία, τους αρχαιολόγους, Φύλακες

και το λοιπό προσωπικό καθώς και τη διευθύντρια κα Παπακωνσταντί

νου, η οποία και στο παρελθόν αλλά και σ' αυτό το συνέδριο μας συμπα~

ραστάθηκαν ποικιλοτρόπως.

Τέλος ευχαριστούμε την κα Ψαρογιάννη, αρχαιολόγο της ΙΔ' ΕΦο

ρίας Προίστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων. που θα μας ξεναγήσει

σε λίγο στο Αρχαιολογικό Μουσείο του Κάστρου. Ευχαριστούμε τους κ.

Κατσούνη Δημήτριο και Δαβανέλο Νικόλαο, που εθελοντικά καλύπτουν

φωτογραφικά την εκδήλωση, τρεις μέρες τώρα ... Καλημέρα δάσκαλε!

Καθώς και τον κ. Χρήστο Γαλάνη και Μπάμπη Τσέλο. αγαπητούς, μέλη

του Πνευματικού Κέντρου Σταυρού, που είχαν την καλλιτεχνική εmμέ~

λεια των αφισσών και του λοlJtOύ υλικού προβολής του συνεδρίου. Ευχα

ριστούμε τέλος και τα ΜΜΕ που κάλυψαν και καλύπτουν επαρκώς και

το Συνέδριο Φθιωτικής Ιστορίας αλλά και όλες τις δράσεις του Πνευμα~

τικού Κέντρου.

Μια μtκρή παράκληση. Όσοι από τους κυρίους εισηγητές δεν έχουν

αΦήσει τις εισηγήσεις τους στην οργανωτική επιτροπή, σε εύλογο

χρόνο να μας τις στείλουν.

Κλείνοντας θα ήθελα να αναΦέρω το εξής. Ο κ. δήμαρχος δεν μπορεί

για λόγους ανωτέρους της θελήσεώς του να παρευρεθεί για να κλείσει το

συνέδριο. Για το λόγο αυτό, παρακαλώ τον κ. Σαγιά, Αντιπρόεδρο του
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Πνευματικού Κέντρου Σταυρού, να έλθει να μεταφέρει τις τελικές σκέ

ψεις του Δημάρχου, τον οποίο και ευχαριστούμε για την όλη του βοήθεια

στο συνέδριο.

Γιώργος Σαγιάς: Κυρίες και κύριοι, σας μεταφέρω τα συγχαρητήρια

του Δημάρχου Λαμιέων κ. Γιώργου Κοτρωνιά, ο οποίος για υπηρεσια

κούς λόγους δεν μπορεί σήμερα να είναι μαζί μας, ενώ παρακολούθησε

τις άλλες συνεδρίες. Επιθυμούμε να ευχαριστήσουμε την επιστημονική

και οργανωτική επιτροπή, αλλά και την ομάδα εθελοντών, η οποία στή

ριξε την υλοποίηση του 40υ Συνεδρίου Φθιωτικής Ιστορίας.

Τρεις σκέψεις κι έναν επίλογο .
Μικρό κενό -α)J.αγή κασέτας

............ Και πρωτότυπες εισηγήσεις είναι αυτές που κερδίζουν την

καταξίωσηαπό τον ιστορικό του μέλλοντος.Τρίτον,κάθε συνέδριοείναι

κατάκτηση και εφαλτήριο για τα επόμενα. Μ' αυτές τις σκέψεις σας

καλούμε στο 50 Συνέδριο Φθιωτικής Ιστορίας, το οποίο θα πραγματο

ποιηθεί το Νοέμβριο του 2009, υποσχόμενοι ότι ως Δήμος Λαμιέων θα

καταβάλουμε τη μέγιστη δυνατή προσπάθεια, ώστε το δημιούργημά του,

το δημιούργημα του Πνευματικού Κέντρου Σταυρού, νομικού προσώπου

του Δήμου Λαμιέων, να κάνει ένα βήμα περαιτέρω, για να μπορέσουμε

να δώσουμε μια μεγαλύτερη διάσταση στο Συνέδριο Φθιωτικής Ιστορίας,

κάνοντας συγχρόνως την αυτοκριτική μας και ξεκινώντας την οργάνωσή

του από την επόμενη εβδομάδα. Μ' αυτές τις λίγες σκέψεις σας ευχαρι

στούμε και σας ευχόμαστε καλή αντάμωση στο επόμενο συνέδριο.

Στέλλα Κο"νούκλα - Παλιαλέξη: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Αντι

πρόεδρε. Ακολουθεί η ξενάγηση στο Αρχαιολογικό Μουσείο, για όσους

κυρ(ους και κυρ(ες το επιθυμούν. Ευχαριστούμε θερμά ..

ΛΉΞΗΕΡΓΑΣΙΩΝ
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Το 50 Συνέδριο

ΦθιωτικήςΙστσρίας

θα "PαγμαΤOΠIJιηθεί

στις 16, 17 & 18 Α"f!ιλίοv2010

* Στις επόμενες οελίδες παρατίθενται ελ/ηνικού ενδιαΦέροντος έγχρωμες

Φωτογραφιες από τον πόλεμο του 1897, τις οπο(ες εξασΦάλισε από τα τουρκι

κά αρχεία η κ. Ευαγγελοπούλου-Τσελή για την εισήγησή της, οι οποιες είναι

δύσκολο να αποκτηθούν ξανά στο μέλλον.
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«Δέκα ελληνικού ενδιαφέροντος έγχρωμες φωτογραφίες από τον

πόλεμο του 1897, τις οποίες εξασφάλισε από τα τουρκικά αρχεία

η κ. Ευαγγελοπούλου-Τσελή για την εισήγησή της, οι οποίες

είναι δύσκολο να αποκτηθούν ξανά στο μέλλον. »

Προσβολή του ατμόπλοιου "Μακεδονία" στον Αμβρακικό κόλπο

a"Td τους Τούρκους

Συμ"τλοκές Ελλήv{J)V και Τούρκων στην tJθρυ.
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ΟΟωμανοΙ c.πιτcλL:ίς με. Γερμανό ούμβουλο παρακολουθούν τις μάχες οτην

εvρύτερη περιοχή Δομοκού.

839

Η μάχη οτην Αγία Αικατερίνη

Υποχώρηση του ύ.ληνικού στρατού

οτην περιοχή Αυχένας Καλαμακ{ου

(Φούρκα Δ"CΡβiν)

Στο βάθος το χάνι του Παλαμά

Συμπλοκές στην "Παλιοκούλια"

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:42:54 EEST - 54.226.8.97



ΠΎruματιχό Kέvtρo Σταυρού Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Λαμιέων

l.ί'μ.;τ).oκrς σrηι' ,.Κ«μηλόβρι'ση"

Ir:o βάθος ο Ma.V.ιaκός κό}.ιroς με r:oν ι:λληηκό orόλο.

Σr:ο βtiOo; φaινcται ro
κασrρo πις Λ αμιας
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