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Keflaio 1

Prìlogo
«῎Ολβιος ὅστις τῆς ἱστορίας ἔσχε μάθησιν».
Εὐριπίδου ᾿Απόσπασμα 902.
Εὐτυχής εἶναι ἐκείνος, ὁ ὁποῖος ἐρευνῶν ἀποκτᾶ γνῶσιν. ῾Ως πρός τή χρησιμότητα τῆς ἱστορίας (Γνῶσις τοῦ παρελθόντος) ὑπάρχουν δύο ἀπόψεις α) ὅτι
ἡ ἱστορία ἐπαναλαμβάνεται (οἱ αἰῶνες ἀντιγράφουν ἀλλήλους) «Οὐδέν καινόν ὑπό
τόν ἥλιον» καί ὅτι, συνεπῶς ἕκαστος, ἄνθρωπος, διά νά ἔχῃ κάπως βαρύνουσαν
γνώμην ἐπί γενικῶν ζητημάτων, πρέπει πρό παντός ἄλλου, νά γνωρίζῃ «ἱστορίαν»
και β) δεύτερον, ὅτι ὁ κανών δέν ἔχει ἐφαρμογήν ἐπί τῶν ἀφορώντων εἰς τό ἰδιαίτερον καί προσωπικόν μέλλον (μοῖρα, τύχην, πεπρωμένον) ἑκάστου ἀνθρώπου,
διότι τοῦτο εἶναι, ὄντως ἄδηλον καί οὐδείς γνωρίζει «τί τέξεται ἡ ἐπιοῦσα». Δέν
πρέπει νά ἀγνοεῖται ἐν πάσει περιπτώσει, καί ὁ γενικός κανών, ὅτι τό μέλλον ἑνός
ἑκάστου εἶναι ἐξηρτημένον ἐν πολλοῖς ἀπό τόν νοῦν του καί τόν χαρακτῆρα του.
᾿Ισοκράτης: «Εὐ σοι τό μέλλον ἔξει, εἰ τό παρόν εὖ τιθῇς» (Θά ἔχῃς καλόν
μέλλον, ἐάν φροντίσῃς νά τό θεμελώσῃς ἐπί στερεῶν βάσεων). ῎Εχει λοιπόν ἀξίαν
ἡ ἀντικειμενική ἐξέτασις τῶν γεγονότων καί ὄχι ἡ διαστρέβλωσις καί παραποίησις
τῆς ἱστορίας, ὡς γίνεται τελευταίως μέ τόν Κορδάτον, Βουρνᾶν καί ἄλλους. ῾Η
παραπληροφόρησις εἶναι τό αἴτιον «Τά παθήματα δέν γίνονται μαθήματα» καί νά
δικαιώνονται οἱ ἰσχυροζόμενοι ὅτι ἡ ἱστορία δέν διδάσκει.
῾Η ἐπιστροφή εἰς τάς ῥίζας τῆς φυλῆς μας εἶναι ἀναγκαία. ῎Εχομεν δύο εἰδῶν
κοινωνίας: ῾Η μία εἶναι ἡ τῶν χωρικῶν (ἀγροτῶν) ἡ αἰωνία, ἡ ρίζα καί τό μέλλον
τῆς ῾Ελλάδος. ῾Η ἄλλη εἶναι ἡ ἀστική κοινωνία, ἡ ὁποία, συνεχῶς ἐκφυλίζεται καί
χάνεται λόγῳ τῆς ἀφυσίκου ζωῆς, τοῦ θορύβου, τῶν δηλητηρίων τοῦ ἄγχους καί
τῆς ἀγωνίας. Τό πείραμα τοῦ ᾿Ισραήλ μᾶς ἔδειξεν ὅτι καί οἱ ἀστοί εἶναι δυνατόν
νά γίνουν χωρικοί (ἀγρόται). ᾿Επιστροφή λοιπόν εἰς τάς ρίζας τῆς φυλῆς μας πού
εἶναι τά χωριά μας.
Μέ τάς ἀσθενεῖς μου δυνάμεις θά δώσω μερικάς πληροφορίας, στηριζόμενος
εἰς τά ὁδοιπορικά, δηλαδή εἰς τάς διηγήσεις περιηγητῶν καί εἰς πληροφορίας παλαιοτέρων. Διά νά ὁλοκληρωθῇ, πλήρης, μελέτη, χρειάζεται ἔρευνα, εἰς τά ἀρχεῖα
τοῦ κράτους, τῆς Νομαρχίας Φωκίδος, ᾿Επισκοπῆς ᾿Αμφίσσης.
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1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Keflaio 2

EÊsagwgik
᾿Από τό τετράτομον ἔργον τοῦ Κυριάκου Σιμοπούλου: Ξένοι Περιηγηταί στήν
῾Ελλάδα πληροφορούμεθα τοῦτο μόνον:
. . . Σεπτέμβριος 1806. ῾Ο ῎Αγγλος Λοχαγός
γράφει:

William Martin Leake

῾Η ὁδοιπορία συνεχίζεται πρός τά δυτικά Γαλαξείδι, Λιδωρίκι, Βελούχοβο ὅπου παραθερίζουν τό καλοκαίρι οἱ γιοί τοῦ
᾿Αλῆ-Πασᾶ.
«᾿Εδῶ κάνουν τό κέφι τό καλοκαίρι» σημειώνει ῾Ελληνικά ὁ

William

Martin Leake.

2.1 SouroÔsti.
῾Ο Γιάννης Ρουφογάλλης εἰς τό ἔργον του ᾿Αρτοτίνα (ἔτος 1990) γράφει: «Δέν
μποροῦμε νά ἐξακριβώσουμε τή σημασία τῶν ὀνομάτων τῶν χωριῶν Σουρούστι
καί Κριάτσι πού ἔχουν προφανῶς βλάχικη προέλευση. ῎Ισως ἡ Ρουμάνικη λέξη
sur (σούρ) σημαίνει σκοῦρος ἤ γκρίζος εἶναι τό πρῶτον συνθετικόν τῆς λέξεως
«Σουρούστι». ῾Υπάρχει καί ἡ λέξις σούρα = πτυχή ἐνδύματος καί κακολογία,
Σουρμές = μαύρη οὐσία λέξις τουρκική. Σουρούπι, σούρουπον καί Σουρούν =
σωρός καί αὐτή λέξις τουρκική. Επίσης Sur = περάστε = πέρασμα ἤ διάβασις
τουρκική λέξις. Καί τό λογοπαίγνιον «Στό Σουρούστι σωροί τά κάστανα σωροί
καί οἱ πατάτες».
῾Ως Σουρούστ φέρεται τό ὄνομα τῶν Κερασεῶν τῆς νῦν Κοινότητος Κερασεῶν
εἰς τόν κατάλογον τῶν ἀγωνιστῶν τοῦ Γ. Φαρμάκη. ῎Αλλοι τὸ ἐτυμολογοῦν ἀπὸ
τὸ σλαυϊκόν Σουρούστι = πλαγιὰ μὲ πρόβατα.
῾Η λέξις Creatsie (Κρεάτσι) σημαίνει δημιούργημα ἤ Creasta (Κρεάστα)
σημαίνει κορυφή ἤ ράχη. ᾿Ισως ἔχουν σχέσιν μέ τό Κριάτσι ἤ Κρεάτσι ὅπως τό
προφέρουν οἱ Κριατσιῶτες. Νούτσομβρον (Nou umbros) λέξις σύνθετος Nu
= καρυδιά καί Ubros = σκιερός = Καρυδοΐσκιοτος.
3
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2.2 TopwnÔmia (Pijan ármhnea).
᾿Από τό βιβλίον τοῦ Ράπτη Περιγραφή τῆς ᾿Επαρχίας Ναυπακτίας σελ. 94,
«Κράββαρα δέ ὀνομάζονται ὅλοι οἱ ὀρεινοί δῆμοι, διά δέ τῆς λέξεως ταύτης ὑπονοεῖται καί ἅπασα ἡ Ναυπακτία».
῾Η λέξις Κράββαρα ποικιλοτρόπως ἐξηγήθη. ῎Αλλοι ἄλλως λέγουσι. Μία νέα
ἐξήγησις ἡ μᾶλλον πιθανωτέρα, Κράββαρα εἶναι λέξις Σλαυϊκή καί σημαίνει τόπον
πετρώδη κατάλληλον διά βοσκήν ὀρεινῶν ἀγελάδων (γελαδότοπος) ὅ ἐπιμαρτυρεῖται καί ἐκ τοῦ τμήματος τοῦ ὄρους Μοριλόβου τῆς Μακεδονίας τό ὁποῖον ὀνομάζεται Κράβιτσα, δηλαδή κατά τούς ἰθαγενεῖς, γελαδότοπος. Τό Μορίχοβον ὄρος
εἶναι εὐρύ, λογγῶδες καί τραχύ αἱ δέ πλαγιές του εἶναι δασοσκεπεῖς καί κατάφυτοι.
Κράββαρι δέ εἶναι καί τό ὄνομα δύο χωρίων ἐκ τῶν ὁποίων τό ἕν κεῖται νοτίως τῆς
πόλεως τῶν ᾿Ιωαννίνων, πλησίον ΒΔ τοῦ Λούρου ποταμοῦ, καί τό ἕτερον κεῖται
δύο ὥρας πρός Ν. τοῦ Μοναστηρίου.
῾Η Αἰτωλία ὑπέστη τήν ἐπιδρομήν τῶν Σλάυων ἀπό τοῦ ἔτους 780-1067 μ. Χ.
῾Υπό τῶν ἐπιδρομέων Σλαύων ἐδόθη ὡς φαίνεται ἡ ὀνομασία Κράββαρι εἰς θέσιν
τινά τοῦ χωρίου Γρηγορίου τῆς ᾿Οφιονείας ἥτις ὁμοίαζε μέ τάς δικάς των Σλαυϊκάς
τοποθεσίας καί ἔκτοτε ὠνομάσθη Κράββαρι καί Κράββαρα. Κράββαρα λοιπόν εἶναι
τοποθεσία εἰς λίαν ἀπόκεντρον ὀροπέδιον τό ὁποῖον κεῖται μεταξύ τῶν χωρίων
Γρηγορίου ᾿Οφιονίας καί Κερασέας Βωμέας Δωρίδος.
᾿Επεξηγεῖται διαφοροτρόπως. Εἰς τήν θέσιν αὐτήν συνήφθη μάχη μεταξύ ὁπλαρχηγῶν καί Τούρκων, καθ’ ἥν οἱ Τοῦρκοι νικηθέντες ἐτράπησαν εἰς φυγήν.
Οἱ καταδιώκοντες τούς Τούρκους ὁπλαρχηγοί ἐφώναζον «Κάρα βαρεῖτε» δηλαδή
βαρεῖτε εἰς τό κεφάλι, παλαιόθεν κράβα καί ἐκ τῆς λέξεως ταύτης ἔκτοτε οἱ κάτοικοι τῆς ὀρεινῆς Ναυπακτίας ὠνομάσθησαν Κραββαρῖται. Καρυβαρεῖς ὡς ἔχοντες
βαρεῖαν τήν κεφαλήν ἐκ τοῦ πότου. Λογία ἐξήγησις. «Ναυπάκτιοι καί ῾Υψούντιοι
πάλαι τε καί ἐπ΄ ἐσχάτων τό τῆς ἐπαιτείας ἐπονείδιστον ἀσκοῦντες ἔργον.» (Στράβων).

2.2.1

Katlogo

Topwnumwn

῎Αμπλας ἐκ τοῦ Βλύζω, ἀναβλύζω = ἀναπηδῶ, μικρά πηγή ὕδατος
ἀναβλύζουσα.
᾿Αντλάλες, μήπως είναι παραφθορά τῆς λέξεως ἀλτάνα = κῆπος ἀνθόφυτος· Πιθανόν νά σημαίνῃ ἀντίλλαλοι.
῎Ανω καί κάτω Στύλια.
᾿Αρτοτίνα Τό δεύτερον συνθετικόν τῆς λέξεως ᾿Αρτοτίνα Tinar (τιναρᾶ) κουτσοβλάχικο Tina = Νέα ῎Αρτα. ἐξ ῎Αρτης καταγόμενοι.
Βατσόραχη, πιθανόν ἐκ τοῦ βάτος, βάτο, βιτσινιά, Βάτσινα = ξινόμουρα.
Βαρκά (λατινικόν)

BARKA

= ἐδάφη πού κρατοῦν νερά.

Γλαβόραχη (σλαϋικόν) Γλάβα = κεφαλή, ὁμοιάζει με κεφάλι ἀνθρώπου.
Γκρέκ (ἀλβανικόν) ἴσως ἐκ τοῦ Γκρέκι ἤ γρέκι = πρόχειρον ἐκ θάμνων
περίφραγμα ἤ κρίκιζα KRIGI = Σταυρός GREC-US ἀλβανική λέξις
= Γραικός ῞Ελλην.
Γούρνα = ἐκ τοῦ ἀρχαίου γρώνη = φυσική ἤ τεχνική κοιλότης ἐν ᾗ
συναθροίζεται ὕδωρ ἤ ἄλλο ὑγρόν. Βενετικά Gorna .
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2.2.1. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΟΠΟΝΥΜΙΩΝ
Ζερέλι = ἐκ τοῦ JIERE ζιέρου ζιέρε ZIER, ZIER κουτσοβλαχικόν
= ἀνθρακίς χόβολη = θερμή τέφρα πυρᾶς. ᾿Ανθρακίς καί ἡ ἐκ ταύτης
Θέρμη= Ζεστός τόπος.
Κάκαβος = Μεγάλο καζάνι.
Κάναλος Κανάλια (Λατινικόν) Canalis = Αὖλαξ, διῶρυξ, ὀχετός
ξύλινος διά τήν διάβασιν τοῦ ὕδατος ἀπό μιᾶς ὄχθης εἰς τήν ἄλλην.
Καραούλια, Τουρκική

Karakol

= φρουρά.

Καρίμπαλη
Καταφύδι = καταφύγιον.
Κάτσαρι ῎Ονομα Κάτσαρης.
Καψάλα (Λατινική λέξις)

CAPSA

= δασική ἔκτασις καμένη.

Κιούγκι (τό) Τουρκ. = σωλήν ὀχετοῦ, ὑδροσωλήν.
Κόρτος

CORT

(λ. Ρουμανική) = σκηνή κόρτη= στρατηγεῖον.

Λουτράκι ὀνομασία ἰαματικοῦ Λουτροῦ.
Μέτρινες = METRU, METRI = μέτρον κουτσοβλ. λέξις μέ τό
στερητικό ΝΕ μεταφορικῶς σημαίνει κατρακυλῶ. Μέτρινες = τόπος
ἀπότομος χωρίς μέτρον.
Μετερίζι (Τουρκική

METERIS

Μόδκες (Ρουμανική

MODOR

Μπαΐρια (Τουρκική

BAJIR

) = προμαχώνας.
) = σκυθρωπός παράξενος.

) = χέρσο.

Μπούκορη = ἡ ὡραιότης, ἡ ὀμορφιά (λ. ᾿Αλβανική)
=ὡραῖος,ὡραία,ον) BUCUR UJE =ὡραῖο νερό.

BUKUR-I-A

Νεζεροί (Σλαυικόν) = Βαλτότοπος.
Νεβριχιός = ἄβρεχος τόπος νε-νε νι-νι κουτσοβλαχικόν῀οὔτε (νιδουκιμαστίκ = ἀδοκίμαστος).
῾Ομάλια = Τό γνωστόν λιβάδι ἐκ τῆς ὁμαλότητός του.
Πάδη ἡ ὀνομασία αὐτή ἀπαντᾶ καί εἰς τήν περιοχήν ᾿Αρτοτίνης. Δωρική
λέξις Παδάω ἀντί πηδάω Προστ. Πάδη = πήδα. Πάδος δένδρον τι ἴσως
τό PADUS. PADE πάντε = ἔδαφος. ῾Ελλ. πέδον = πεδίον, περί
ἰδιαιτέρας πεδιάδος.
Παρασπόρι (τό) καλλιέργεια τμήματος τσιφλικίου ὑπό τοῦ μισθωτοῦ
δι΄ ἴδιον λογαριασμόν, ἄνευ ὑποχρεώσεως καταβολῆς γεωμόρου εἰς τόν
ἰδιοκτήτην.
Σημείωσις 2.2.1
Plhson stì Paraspìri eÚnai t Ntamria pì t åpoØa êginen
âxìruxi eÊdik¨ pètra di t gkwnria toÜ nakainisjènto
tì 1910 <IeroÜ NaoÜ {^Agio
Ge¸rgio }.

Πελεγρίν, PELECRINO οὐς. ἀρς. PELEGRINA οὐς. θηλυκοῦ =
Προσκυνητής, περιηγητής, ξένος ἀλλοδαπός. PELEGRINARE ρ.
οὐδετ. πορεύομαι εἰς προσκύνησην ῾Αγίου τόπου. (ἐκ τοῦ ᾿Ιταλοελληνικοῦ λεξικοῦ Βλαστάρη) PELECRINO οὐς. ἀρς. PELEGRINA
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οὐς. θηλυκοῦ = Προσκυνητής, περιηγητής, ξένος ἀλλοδαπός. PELEGRINARE ρ. οὐδετ. πορεύομαι εἰς προσκύνησην ῾Αγίου τόπου.
(ἐκ τοῦ ᾿Ιταλοελληνικοῦ λεξικοῦ Βλαστάρη.)
Σημείωσις 2.2.2
^Isw parafjor toÜ ænìmato PeregrØno Mrtu , ân t¬ ân
>Hperú rqaø pìlei >Apollwnø gennhje , ¢jlhsen ân aÎt¬ ân
êtei 284 âp aÎtokrtoro DioklhtianoÜ. <H mn mh tou geraretai ân t¬ ærjodìxú âkklhsø t n 1hn >Iounou ka PeregrØno
Mrtu áortazìmeno t n 7hn >Ioulou. <O Papa jl sa ân
Durraqú âp TraðanoÜ 98-117 met tÀn Peregrnou, LoukianoÜ, Pomphòou, >Hsuqou, Satournnou ka GermanoÜ. OÝtoi
kat gonto âx >Itala . FeÔgonte tìn diwgmìn TraðanoÜ âpèrasan eÊ Durrqion. Sunel fjhsan ka ârrfjhsan eÊ t n
>Adriatik n, tuqìnte oÕtw marturikÀn stefnwn.
>Ek tÀn neurejèntwn keramikÀn meglwn pjwn, n¨ma t¨ stjmh (BarÔdi p linon) sungetai íti kpote neptÔqjh æreinì
politismì . OÉ palaiìteroi åmiloÜn gi kioÔgkia (swl¨ne p linoi) poÔ metèferan nerì pì MpoÔkorh eÊ KatafÔdi.

Πιτσάλα ἐκ τοῦ πιτσιλῶ, πίτυλος = πλατάγιασμα τῶν ὑδάτων, πιτσιλίζω
Ρουμανιστί PITULO = κρισφύγετον, ἄντρον, καταφύγιον, κρυφτόν.
Πρεδάρης, λέξις Βλαχορουμάνικη
δω κἄποιον ἤ κάτι. ᾿Αγροφύλαξ.

PREDARE

= Παράδοσις, παραδί-

Σουρούστι 1. SURETIC-A = ἀνοικτόφαιος SUR-A = φαιός, πανάρχαιος SURA = σιτοβολών, σταῦλος προβάτων. (᾿Εκ τοῦ Ρουμανοελληνικοῦ Λεξικοῦ Σαραφίδου.) 2. SURO = σωρός SURUPSIASTE,
SURPSI = ἔδυ ὁ ἥλιος, σουρουπώνει. 3.
SUROPSIRE,ARI =
κατάρριψις, ἀνατροπή, κρήμνησμα (ἐκ τοῦ Κουτσοβλαχικοῦ λεξικοῦ
Κ. Νικολαΐδου. 4. SURIK-U (᾿Αλβ.) = τό κοτέτσι, SURRILI =
κανάλι τοῦ νεροῦ. 5. Σουρούστ λ. σλαβική: πλαγιά με πρόβατα.
Στρούγκα, (Βλάχικο

STRUNGA

Ταμπούρι (Τουρκική

TABUR

) = μάντρα.

) = προμαχώνας.

Τέντζερης (Τουρκική) = χάλκινη χύτρα.
Τσανάκα (Τουρκική

CANAK

) = πιάτο.

Τσαρτσί τουρκιστί τσαρσί = ἀγορά, παζάρι.
Τύμπανος = ὁμοιάζει μέ τύμπανον νταούλι.
Χερουτᾶ (Ρουμανική) = HERESEU πριόνι
HERESTRAU =μηχανικόν πριονιστήριον.

HERESTRA

= πριονίζω

Χαλέπετα = Χαλέπεδο = ἐρείπια.

2.3 <Odoiporik
᾿Από τήν ἐφημερίδα Λιδωρίκι Γ. Ε. Καψάλη Χρόνος Γ΄ Φύλλον Ιουλίου 1984. ῾Ο
μαθητής μου Καψάλης ἀποκρύπτει τάς πηγάς πληροφοριῶν του καί γράφει διά τήν
Δωρίδα τοῦ 1851 πολλά. ᾿Ασφαλῶς θά ὑπάρχουν πολλά ὁδοιπορικά καί πρό τοῦ
1821 καί μετά το 1851. Γράφει λοιπόν ὁ Καψάλης:

2.3. ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ
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«῾Ο Δῆμος Κροκυλείου. Οἱ Πενταγιοί ἤ Πενταγιοῦ ὅπως τό λένε τό
χωρίο οἱ Ντόπιοι. Τό Βασιλικό Διάταγμα 5-11-1836(ΦΕΚ 63) ἔγραφε
σχετικά: ῾Ο Δῆμος Κροκυλείου Πενταγιῶν σχηματίζεται ἀπό τούς
τρεῖς μέχρι τοῦδε δήμους Κροκυλείου Βωμαίας καί ᾿Οφιονείας. ῾Ως
ἔδρα τοῦ Δημάρχου προσδιορίζεται τό χωρίον Πενταγιοί ἐκτός μόνον
κατά τό θέρος, ὅτε ἡ δημοτική ἀρχή ἑδρεύει εἰς ᾿Αρτοτίνα. Πενταγιοῦ
πέντε ὧρες ἀπό τό Λιδωρίκι φημίζεται τό πόσο καλά φέρεται στούς
ξένους ...».
᾿Εδῶ διαφωνοῦμε μέ τόν Καψάλη. Οἱ ἀγωνισταί τοῦ Μεσολογγίου μετά τήν ἡρωϊκήν ἔξοδόν των, διελθόντες ἐκ Λομποτινᾶς καί μή τυχόντες καλῆς ὑποδοχῆς,
κατέλυσαν εἰς Πενταγιούς ὅπου ἔτυχον θερμῆς ὑποδοχῆς γευθέντες τοῦ ὑπερόχου οἴνου τῆς Πενταγιοῦς (Κασομούλης). ῞Οτε ἡ Πενταγιοῦ ἔγινε ἔδρα τοῦ Δήμου
Κροκυλείου καί ἀπέκτησεν ῾Ελληνικόν σχολεῖον καί εἰρηνοδικεῖον, οἱ κάτοικοι ἔγιναν οἰηματίαι ὑπερόπται. Οἱ Σουρουστιῶτες βαρέως ἔφερον τήν «ἐξυπνάδα» τους.
Ο Σουρουστιώτης ᾿Ασημάκης Γεώργιος ἐφρόντισε νά τούς ταπεινώσῃ πουλώντας τους γαϊδουρινό κρέας ὡς βοδινό (ψόφιο γουμάρι). Μετά τήν πώλησιν ἀνέβηκε
ψηλά καί φώναξε: «Πενταγιῶτες ὅποιος κακάβωσε νά ξεκακαβώσῃ καί ὅποιος δέν
κακάβωσε νά μήν κακαβώσῃ. Τό κρέας εἶναι γαϊδουρινό». «-Πώ! Πώ!» ἀνέκραξεν
ὁ ἱερεύς τοῦ χωρίου, «ἐγώ ἔφαγα!» ῎Εκτοτε οἱ Πενταγιῶτες λέγονται γουμαροκέντηδες. Οἱ κάτοικοι φτάνουν στούς 110 οἰκογένειες πρό τῆς ἐπαναστάσεως ἦσαν
250.
«Τά Δρεστενά. Σέ μισή ὥρα ἀπό τή Πενταγιοῦ βρίσκονται τά
Δρεστενά, μέ δημοτικό σχολεῖο Β΄ Τάξεως καί 307 νομάτους (52)
φαμελιές. Πρό τῆς ἐπαναστάσεως εἶχε μονάχα 60.
῾Η Βοστνίτσα. ῾Η Βοστνίτσα ἀπέχει 3 ὧρες ἀπό Πενταγιοῦ. Πρό
τοῦ 1821 εἶχε 150 ψυχές. Τώρα 638 δηλαδή 104 οἰκογένειες....
῾Η Κωστάρτσα. ᾿Απέχει τρεῖς ὧρες ἀπό Πενταγιοῦ ἔχει 664 κατοίκους (106 οἰκογένειες πρό τοῦ 1821) εἶχε 200.
῾Η ᾿Αρτοτίνα. Καλοκαιρινή πρωτεύουσα τοῦ Δήμου. Τό μεγαλύτερο χωριό τῆς Δωρίδος. ῎Εχει 1052 κατοίκους. (100) Φαμελιές πρό
τοῦ 1821 εἶχε 600. Μονή τοῦ Προδρόμου κοντά στήν ᾿Αρτοτίνα. ᾿Εδῶ
ἐμόνασε ὁ ᾿Αθανάσιος Διάκος.
῾Ο Νούτσομβρος. Δυό ὧρες ἀπό Πενταγιοῦ ἔχει 308 κατοίκους.
Πρό τοῦ 1821 εἶχε 50 κατοίκους. Τώρα 54 κατοίκους.
Τό Κριάτσι. ῎Εχει 156 κατοίκους, 43 οἰκογένειες. Πρό τοῦ 1821
50 κάτοικοι. ᾿Απέχει 3 ὧρες ἀπό Πενταγιοῦ. Γνωστοί Κριατσιῶτες
εἶναι οἱ: Διαμαντόπουλος Γιῶργος, Γεωργός (ἀγωνιστής), Σκούρας.
Τό Σουρούστι. Σέ δυό ὧρες δρόμο ἀπό τήν Πενταγιοῦ συναντιέται - μέσα στό ἐλατοδάσος - τό Σουρούστι, μέ 291 κατοίκους (34)
φαμελιές. Πρό τοῦ 1821 εἶχε 100. Πέντε ἄσκοπα ρυάκια κι΄ ἕνα ποτάμι
γλύφουν τό χῶμα του πού βγάζει ὅ,τι κι΄ ὅλη ἡ περιοχή: Καλαμπόκι,
ὄσπρια καί κηπευτικά. ῾Υποψήφιος ἔνορκος εἶναι ὁ Χάρος ἤ Χαρόπουλος Παναγιώτης κτηματίας μέ εἰσόδημα 1200 δρχ. τό χρόνο. ῎Αξιοι νά
σημειωθούν εἶναι καί ὁ Καλόγερος Γιάννης, γεωργοκτηνοτρόφος, 50
χρονῶν (ἀγωνιστής) Σπαθῆς Γιάννης, γεωργοκτηνοτρόφος 58 χρονῶν
(ἀγωνιστής).
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῾Η Κερασιά. Κοντά στό Σουρούστι – δυό ὧρες ἀπό τή Πενταγιοῦ
– εἶναι ἡ Κερασιά με 7 οἰκογένειες καί 42 κατοίκους.
Τό Βλαχοβοῦνι. Τριάντα νομάτους, 6 φαμελιές, 2 ὧρες ἀπό τή
Πενταγιοῦ. Φτωχότοπος. Γνωστός Βλαχοβουνιώτης εἶναι ὁ Μπερτσιᾶς Γιῶργος γεωργοκτηνοτρόφος (ἀγωνιστής).
Τό Παλαιοκάτουνο ἤ Παλιοκάτουνο. Δυό ὧρες ἀπέχει ἀπό
τή Πενταγιοῦ. ῎Εχει 506 κατοίκους (83) οἰκογένειες. Πρό τοῦ 1821
300.
Τό ᾿Αβορίτι. Χωριό τοῦ Μακρυγιάννη. ῎Εχει 28 κατοίκους (6 οἰκογένειες). ᾿Απέχει ἀπό Πενταγιοῦ 2 ὧρες. Ξεχωρίζει ἐδῶ ὁ Κούτλας
ἤ Κούτουλας κτηματίας (ἀγωνιστής).
Τό ᾿Αλποχώρι. Δυό ὧρες ἀπό Πενταγιοῦ, (36) οἰκογένειες, 194
κάτοικοι - 75 πρό τοῦ 1821.
Τό Δουργιάνο ἤ Ζωργιάνος. ᾿Απέχει ἀπό τήν Πενταγιοῦ 3
ὧρες με 373 κατοίκους -61 φαμελιές. Πρό τοῦ 1821 150.
Τό Κουπάκι καί ἡ ᾿Ιτιά. ᾿Απέχει 3 ὧρες ἀπό Πενταγιοῦ μέ 222
κατοίκους - 30 φαμελιές. Πρό τοῦ 1821 τό Κουπάκι εἶχε 80 κατοίκους
καί ἡ ᾿Ιτιά 50.
῾Η ᾿Αγλαβίστα. ῾Ο Δῆμος Κροκυλείου τελειώνει μέ τήν ᾿Αγλαβίστα.
᾿Απέχει 2 ὧρες ἀπό τήν Πενταγιοῦ. ῎Εχει 20 οἰκογένειες κατοίκους
93.»

῞Οτε ἡ σάλπιξ τῆς ἐλευθερίας ἤχησεν 7689 περίπου ἄνδρες τῆς Φωκίδος ἐξηγέρθησαν. Σήμερον εἰς τόν ἀγῶνα περί ὑπάρξεως τῆς Πατρίδος ἡ ὁποία κινδυνεύει ἀπό
τήν ἀστυφυλίαν καί τόν ἀφελληνισμόν εἶναι ἐπίκαιρο τό ποιήμα τοῦ Σ. Ματσούκα.
Ποῦ εἶναι τά χαλύβδινα τά μπράτσα; ῞Ολα εἶναι ἐδῶ
ἄλλ’ ἀδρανοῦν ἄλλα σαπίζουν στό κρασοπουλιό.
Τά χωράφια χέρσα. ῏Ω τί συμφορά!
᾿Από τήν ῾Ελλάδα ἔφυγε ἡ χαρά.
᾿Ελᾶτε πίσω στό χωριό καί στή καλή τή στάνη
στήν ἐκκλησοῦλα τῶν γονιῶν νά κάψετε λιβάνι.
Γιά νά σᾶς νοιώσουν οἱ ψυχές πού βρίσκονται στ’ ἀστέρια
πῶς στό χωριό γυρίζουν ὅπου τοῦ λείπουν χέρια.
᾿Ελᾶτε παλληκάρια μου ἐλᾶτε.
῾Η γῆ σᾶς κράζει
τό βλέπετε χωρίς ἐσᾶς ἐδῶ κι΄ ἐκεῖ λαγκιάζει.
Βγάλτε τούς βάτους σύρριζα, ρίξτε τ’ ἀγκάθια πέρα.
εἶναι καί ἡ γῆ μητέρα
πόσες ἀγιάτρευτες πληγές, ἕνα παιδί τίς κάνει
τόσες ἡ καρδιά της ἄφθονους καρπούς ἀγάπης βγάνει.
Σ. Ματσούκας

2.4.
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᾿Εγκυκλοπαίδεια ῾Υδρία: Κοινότης Κερασέες.
Κερασέες. Χωριό καί κοινότητα τῆς ἐπαρχίας Δωρίδος τοῦ Νομοῦ Φωκίδος.
Παλιά ὑπαγόταν στό Δῆμο Βωμαίας, ὀνομαζόταν Σουρούστι καί εἶχε πληθυσμό
412 κατοίκους. Τό 1912 (Β.Δ. 29-6-1912 ΦΕΚ 261/1912 τ. Αα) ἀναγνωρίστηκε
κοινότητα καί τό 1928 (Δ 11-9-1928 ΦΕΚ 193/1928 τ. Α΄) μετονομάστηκε ἀπό
Σουρούστι σέ Κερασέες ῎Εχει ἔκταση 15 τ.χιλιόμετρα μεσοσταθμικό ὑψόμετρο
1170 μ. καί ὁ πληθυσμός της ἐξελίχθηκε 524 (1920) 402 (1928) 313 (1940) 261
(1951) 72 (1971) καί 86 (1981). Τό ἔδαφός της εἶναι ὀρεινό καί καλύπτεται 600
στρέματα ἀπό καλλιεργούμενες ἐκτάσεις 10500 στρέματα ἀπό δασώδεις ἐκτάσεις
καί 400 στρέματα ἀπό σπίτια, δρόμους, βράχια, νερά καί ἄλλα. ῎Εχει ἀνεπτυγμένη
ὑλοτομία. Στήν κοινότητα ὑπάρχουν 110 οἰκοδομές, 125 κτίρια, 100 κατοικίες πού
στεγάζουν 35 νοικοκυριά (85) κάτοικοι. Τά περισσότερα κτίρια εἶναι ἰσόγεια.
Σημείωσις 2.4.1
^Enstasi : AÉ oÊkai fèroun n¸geion ka kat¸geion.

ΦΕΚ 261/1912/31 Αὐγούστου:
«Περί ἀναγνωρίσεως Δήμων καί κοινοτήτων». «῾Ως ἰδίας Κοινότητας τούς ἑξῆς
συνοικισμούς, δικαιουμένους εἰς τοῦτο ὡς ἔχοντας ὑπέρ τούς 300 κατοίκους καί
Σχολεῖον στοιχειώδους ἐκπαιδεύσεως ἤ ὡς ἔδρας τῶν καταργουμένων Δήμων ...
67) Σουρούστι ... ».
᾿Από τήν αὐτοβιογραφίαν τοῦ ᾿Αλεξίου Κρίκου:
«Βορειοδυτικῶς τῆς Δωρίδος, νοτίως τῶν Βαρδουσίων ὀρέων καί συγκεκριμένως περί τήν 37ην παράλληλον καί 22αν μοίραν ἀνατολικῶς καί
εἰς ὕψος 1260 μέτρων, εὐρίσκεται τό χωρίον Σουρούστι μετονομασθέν
ἐπ’ ὀλίγον εἰς Νεοχώριον καί τελευταίως εἰς Κερασιάν. Τό χωρίον
τοῦτο καί ἡ πέριξ αὐτοῦ περιοχή εἶναι ἐπικλινής ἀλλ΄ εὐκολοδιάβατος,
μέ πολλάς φυσικάς πηγάς, ρυάκια, πλούσια δάση ἐξ΄ ἐλάτης, εὐρύν
ὁρίζοντα καί θέαν μαγευτικήν.
Περί τῆς ἱδρύσεως τοῦ χωρίου εἰς τήν τοποθεσίαν αὐτήν δέν ὑπάρχουν σαφῆ στοιχεῖα. Εἰς τήν περιοχήν αὐτήν ὑπάρχουν τοποθεσίαι καί
ὀνομασίαι παλαιοτάτων χωρίων ὡς τοῦ Παλαιοχωρίου καί τοῦ Βλαχοβουνίου, εἰς μικράν δέ ἀπόστασιν εὑρέθησαν πήλινα εὑρήματα Μεσαιωνικῆς ἤ παλαιοτέρας περιόδου, χωρίς βεβαίως νά λάβωμεν ὑπ΄ ὄψιν τούς
σποραδικῶς εὑρισκομένους ἀρχαίους τάφους ἀκαθορίστου περιόδου.
῾Οπωσδήποτε ἐκ παραδόσεως καί ἐξ΄ ὡρισμένων δεδομένων, τά ὁποῖα
προκύπτουν ἀπό μερικάς ὀνομασίας δένδρων καρποφόρων τοῦ χωρίου,
ὅπως ἐπί παραδείγματι «ἡ καρυδιά τῆς Ζαχαρίνας», δένδρον ἄνω τῶν
τετρακοσίων ἐτῶν, φαίνεται ὅτι κἄπου ἐκεῖ πλησίον θά ἦσαν κατοικίαι
ποιμένων, ἐξ΄ αὐτῶν δέ πιστεύεται ὅτι κατάγονται τρεῖς οἰκογένειαι,
ἡ τοῦ Γκάνου, τοῦ Βρέττα καί τοῦ Σκούταρη, τήν προέλευσιν τῶν
ὁποίων δέν εὑρίσκομεν ἄλλως.
᾿Επισήμους πληροφορίας ἔχομεν ἀπό τό 1700 καί ἐντεῦθεν. Κατά τήν
ἐποχήν ἐκείνην οἱ ῞Ελληνες τῆς ᾿Ηπείρου, πιεζόμενοι ἀπό τό τυραν-
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νικόν καθεστώς τοῦ ᾿Αλῆ Πασᾶ καί ἄλλων τούρκων πασάδων, προγενεστέρων καί μεταγενεστέρων αὐτοῦ, ἠνάγκασαν πολλάς οἰκογενείας
νά μετακινούνται πρός ἀνατολάς ὀλίγαι δέ ἐξ΄ αὐτῶν, ὡς θά ἴδωμεν,
κατόπιν διαφόρων σταθμῶν ἔφθασαν καί ἕως τό Σουρούστι ὅπου καί
ἐγκατεστάθησαν, προφανῶς διότι πέριξ αὐτοῦ ἦσαν κάι εἶναι θαυμάσια
θερινά λειβάδεια.
῾Ωσαύτως ἔχομεν ἀκριβεῖς πληροφορίας καί περί μετακινήσεως εἰς τό
χωρίον Σουρούστι πολλῶν οἰκογενειῶν αἱ ὁποῖαι ἤρχοντο ἐκεῖ ἐξ΄ ἄλλων γειτονικῶν ἤ διά διαφόρους λόγους διαλυθέντων χωρίων. Καθώς
δέ βλέπομεν εἰς τόν προτιθέμενον πίνακα, μέχρι τοῦ 1800, εἴχαν συγκεντρωθῆ δώδεκα οἰκογένειαι, εἰς τάς ὁποίας προσετέθησαν ἄλλαι δύο,
ἡ τοῦ Καραδήμα καί ἡ τοῦ ᾿Αδρασκέλα1 .
Εἰς τόν κατωτέρω κατάλογον παρατίθενται ἅπασαι αἱ οἰκογένειαι αὐταί, ὁ τόπος προελεύσεώς των καί αἱ μετονομασίαι τῶν ἀπογόνων των,
προκύψασαι ἐκ τῶν διαφόρων παρατσουκλίων (παρωνύμια) τά ὁποῖα εὐκόλως προσάπτουν εἰς τούς συμπατριώτας των οἱ χωρικοί. Αὐταί ἦσαν
αἱ ρίζαι τῶν πρώτων οἰκογενειῶν, αἱ ἐπωνυμίαι τῶν ὁποίων καθώς καί
αἱ μετονομασίαι των εὑρίσκονται σήμερον εἰς τά ἐπίσημα βιβλία τοῦ
κράτους. Τώρα πῶς ἀγκιστρώθηκαν ἐκεῖ καί ἐγένοντο κάτοχοι ἰδιοκτησίας δέν ἐξητάσαμεν. Δέν ὑπάρχει ἀμφιβολία ὅτι κυρίως, πλήν ἴσως
ἐλαχίστων ἀγορῶν, οἱ περισσότεροι ἦλθον ὡς ἐσώγαμβροι, πρᾶγμα τό
ὁποῖον καί σήμερον πολλάκις συμβαίνει.
Ματαιοπονία βεβαίως θά ἦτο νά ἐρευνήσωμεν τήν προέλευσιν τῶν μετονομασιῶν. Οἱ χωρικοί ἄλλως τε εἶναι τόσον γόνιμοι περί τά τοιαῦτα ὥστε καί σήμερον ἐκτός τῶν ἐπισήμως ἀνεγνωρισμένων ἐπωνύμων
χρησιμοποιοῦν εὐρύτατα καί τά λεγόμενα «παρατσούκλια» (παρωνύμια)
ὡς ἐπώνυμα οἰκογενειῶν, τά ὁποῖα μάλιστα εἶναι πολύ αἰσχρά, ὅπως ἐπί
παραδείγματι Βαρβάτου, Κώλου, Μουνιᾶ, Ζγατζοῦ, Κωλοσοφρᾶ, Νταζανᾶ, Καμπαναρχύδας, Σκατανακατωτής. Αὐτά καίτοι εἰς τόν ξένον
προκαλοῦν ἀηδίαν, οἱ χωρικοί τά μεταχειρίζονται μέ τήν ἰδίαν εὐκολίαν
μέ τήν ὁποῖαν λέγουν νερό, ψωμί2 .
Εὐρέθην, γράφει ὁ Κρίκος, εἰς ἕν ἀνθρώπινον περιβάλλον διισταμένων
κοινωνικῶν ἀντιλήψεων, οἰκονομικῆς πάλης, πολιτικῶν ἀνωμαλιῶν, ἀδικίας καί ψεύδους. ῞Ολα αὐτά ἐμποδίζουν τήν πνευματικήν ἀνάπτυξιν
καί τήν ἀνύψωσιν εἰς τά ἀνώτερα ἀνθρώπινα ἰδεώδη.»

᾿Από τον Περιηγητήν
῾Ο

Pouquevill:

Pouquevill

1814-1815 περιηγήθηκε τά χωριά μας. Γράφει:

« ῾Η Πενταγιοῦ εἶχε 50 σπίτια, Τρίστενο 12, Νούτσομβρο 10, Σουρούστι 20, Κριάτσι 10 Κωστάρτζα 40».
Τό 1815 οἱ κάτοικοι τοῦ Σουρουστίου ἦσαν 20 × 5 ≈ 100. Κατά τόν Κρίκο
παρατηρεῖ ὅτι μετά ἕνα αἰῶνα τό 1901 εἶχεν τό Σουρούστι 645 κατοίκους. Τό 1961
εἶχεν μόνον 156 καί ἔχει ὁ Θεός ἕως τό 2000.
1 OÉ âk Kerasi legìmenoi koll¨goi latinist Collega = å kalliergÀn xènon grìn ¢
bìskwn xèna pomnia ka dianemìmeno âx' misea t âx' aÎtÀn proðìnta met toÜ Êdiokt tou.
2 S.t.σ.: Merika gunaØke tìson jurìstomoi katìpin mhn sew (peil¨ ) âsummzeusan
t n glÀssan twn.
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῾Η Δωρίς, ἡ ἀρχαία Δρυοπίς, τμῆμα τῆς ἀρχαίας Αἰτωλίας, διότι ἡ πραγματική
ἀρχαία Δωρίς εὐρίσκετο εἰς τήν σημερινήν Γραβιάν, ἦτο ἀνέκαθεν χώρα πτωχή.
Τά ἀπρόσιτα βουνά εἶναι γνωστόν ὅτι ἄν δέν προσφέρουν εὐμάρειαν διατηροῦν
ὅμως τόν χαρακτῆρα τοῦ ἀνθρώπου ἀλώβητον. Εἰς τήν ἀρχαιότητα ὑπῆρχον ἐδῶ
αἱ πόλεις Τολοφών, ὅπου νῦν ἡ Βιτρινίτσα, Φύσκος, ὅπου νῦν τό Μαλανδρῖνον, ἡ
Καλλίπολις3, ἄνωθεν τοῦ Βελούχοβου, τό Κροκύλιον, Τείχιον, Αἰγίτιον κ.λ.π. μέ
ἐπαρχιακόν πολιτισμόν. Κατά τήν Τουρκοκρατίαν οἱ Κονιάροι καταδέχθησαν νά
καταλάβουν μόνον τό Μαλανδρῖνον καί Λιδωρίκιον. ῾Η ᾿Αρτοτίνα, οἱ Πενταγιοί, τό
Σουρούστι, τό Κριάτσι καί ἡ Κωστάριτσα σχεδόν ἔζων ἐλευθέρως.
῾Η Δωρίς ἦτο χωρισμένη εἰς τόν Καζᾶ 4 Μαλανδρίνου καί τόν Καζᾶ Λιδωρικίου. Κατά τόν Φ. Πουκεβίλλ Γάλλον πρόξενον παρά τῷ ᾿Αλῆ, ὁ Καζᾶς Λιδωρικίου
περιεῖχε 44 χωρία. ῾Ο Καζᾶς Μαλανδρίνου 24 χωρία. ῾Η περιοχή κατ΄ οὐσίαν ὑπήγετο εἰς τήν δικαιοδοσίαν τοῦ ᾿Αλῆ. ῎Ολα τά παραλιακά καί πλούσια μέρη ἦσαν
τσιφλίκια τοῦ ἰδίου ἤ τῶν υἱῶν του, ὡς Βιτρινίτσα, Μαραζιά, Κίσελι, Βίδαβι. Οἱ
κάτοικοι τῶν ἀδουλώτων χωρίων ὠνόμαζαν χλευαστικῶς «τουρκομάμουρα» καί
Βαλαχᾶδες5 τούς ῞Ελληνας τούς κατοικοῦντας εἰς Μαλανδρῖνον καί Λιδωρίκιον.
Οἱ Δωριεῖς τοῦ 1821 ἐλέγοντο Γραικοί. ῎Εφερον τό αὐτόχθον ῾Ελληνικόν ὄνομα
καί τό ξενόφερτον ῾Ρωμηός ῾Ρωμαίϊκος = ὁ ἀνήκων εἰς τού Ρωμιούς, τούς νεωτέρους ῞Ελληνας νεοελληνικός. Ρωμαίϊκη ἡ νεοελληνική γλῶσσα. Τό ρωμαίϊκο
(εὐτελιστικῶς ἤ χλευαστικῶς) Ρωμηός ὄνομα εὐτελές, ὑποτιμητικόν.
῾Η ἱστορία τοῦ Σουρουστίου ἀρχίζει πρό τοῦ 1700. Τό σπίτι τοῦ Χρ. Κακογιάννη στό Κριάτσι φέρει ἐντοιχισμένη πλάκα μέ τή χρονολογία 1700. Συστηματικαί
ἀνασκαφαί εἰς τήν περιφέρειαν Σουρουστίου μέχρι τοῦδε δέν ἔγιναν. Προπολεμικῶς εὑρέθησαν μεγάλα πιθάρια τά ὁποία καί ἐφωτογραφίσθησαν. Δέν γνωρίζω ἄν
ὑπάρχουν εἰς τό ἀρχεῖον τινός.

2.5.1

Periodikìn Pand¸ra

1853-1854. Περιοδικόν Πανδώρα τόμος 4ος, σελ. 644 Ραγκαβῆ ᾿Ιακώβου Ρίζου.
«Δημοσιεύομεν εὐχαρίστως ἀπόσπασμα τῆς κατά τό ἔτος 1849 γραφείσης διοικητικῆς ἐκθέσεως τοῦ Κ. ᾿Επάρχου Δωρίδος. ῾Η ῾Ελλάς ἅπασα
εἶναι στάδιον περιέργων ἀρχαιολογικῶν καί τοπογραφικῶν ἐρευνῶν καί
ἄν ἅπαντες οἱ κατά τόπους διοικηταί ἐδείκνυον τήν πεφωτισμένην φιλοτιμίαν τοῦ κ. Καλαμίδα, μεγάλη ἐκ τῶν ἐκθέσεων αὐτῶν ἠδύνατο νά
προσγίνῃ εἰς τήν ἐπιστήμην ὠφέλεια, οὐχί τοσοῦτον διά τήν ὀρθότητα
τῶν συμπερασμάτων πάντοτε, ὅσον διά τήν τῶν δεδομένων ἀκρίβειαν6
...»
Καί ὁ Κ. Καλαμίδας ἀρχαιολόγος καταλήγει:
«᾿Ενταῦθα περατοῦται ἡ περιγραφή τῶν κατά τή Δωρίδα ἀρχαιοτήτων.
Παράλειψιν τινά ἀποδίδει εἰς τήν ἀθλιότητα τῶν κατοίκων, μή ὄντων
εἰς κατάστασιν δι΄ ἀκριβεστέρας πληροφορίας».
3 BeloÔqobon nÜn Kllion
4 Kaz (å) par ToÔrkoi , dioikhtik perifèreia mikrotèra toÜ NomoÜ.
5 Balaqde kai tourkommoura. Balaqde kaloÜntai pì tìn írkon tou {Ballaq} = m

tìn Jeì. \Hsan VEllhne âxislamisjènte .
6 íra fwtoantgrafon.
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2. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ

Keflaio 3

AÉ OÊkogèneiai (T Sìgia)
3.1

Stoiqea pì F.E.K.

᾿Από τά ἐπίσημα ἔγγραφα (Πιστοποιητικά ᾿Αγωνιστῶν) καί Φύλλα ᾿Εφημερίδος Κυβερνήσεως:
ΦΕΚ 19/17 ᾿Ιουνίου 1847 φέρεται ὡς Σύμβουλος τοῦ Δήμου Κρικυλίου .... 3)
Παναγιώτης Χάρης καί ὡς ἔνορκος ΦΕΚ 26/18 1848 σελ. 19 ζ) Παν. Χάρος. Τό
1853 ὡς ἔνορκος φέρεται ὁ ᾿Αναστάσιος Θεοχάρης ἀπό Νούτσομβρον. Τό 1860
῎Ενορκος τοῦ Κροκυλείου ὁ ᾿Αναγνώστης Φασίτσας ἀντισυνταγματάρχης ἐτῶν 70
ἀπό τήν Κερασιά Δωρίδος. Τό 1861 πάλιν ἔνορκος παρουσιάζεται ὁ ᾿Αναγνώστης
Φασίντζας ἀπό Κερασιά μέ ἐτήσιον εἰσόδημα 2500 δρχ.
Δέν κατορθώσαμεν νά ἀνεύρομεν τούς διαδεχθέντας τόν Παναγιώτην Χάρον
ἤ Χαρόπλον ἤ Χάρην. Τό ἔτος 1888 ὑπάρχει κατάλογος τῶν ἐχόντων προσόντα
ἐνόρκου. Μόνον εἰς τήν Μπενάκιον Βιβλιοθήκην ὑπάρχει ὁ σχετικός τόμος ὅπου
ἀναγράφεται:
>Onomatep¸numon

Katoika

>Epggelma <Hlika

ZoÜko Panagi¸th

SouroÔsti

Kthmata

3.2

âtÀn 50

Prosìnta kat tì
rj. 6 âdaf. a' h'
toÜ Nìmou 502
Prìedro
DhmotikoÜ Sumboulou.

StoiqeØa pì >Eggrafa >IdiwtÀn

᾿Από τό βιβλίον τοῦ ᾿Αλεξάνδρου Κρίκου Αὐτοβιογραφία ἀναφέρει τόν Χαράλαμπον Ζοῦκον κρεοπώλην, μετέπειτα Πρόεδρον Κρεοπολῶν ᾿Αθηνῶν, ἄνθρωπον ἀφιλοκερδῆ, προσφέροντα τάς ὑπηρεσίας του εἰς οἱονδήποτε, ἐνίοτε καί εἰς βάρος τῶν
συμφερόντων καί αὐτῆς τῆς ἰδικῆς του οἰκογενείας. ῾Ο Χαράλαμπος Ζοῦκος ἦτο
πατήρ τοῦ ᾿Αθανασίου Ζούκου ἰδιαιτέρου γραμματέως τοῦ Θεμιστοκλῆ Σοφούλη
καί Κ. Ρέντη. ᾿Εκτός αὐτοῦ ἀναγράφω καί τόν ᾿Αντώνιον Ζοῦκον, διαμένοντα
εἰς ᾿Αθήνας καί ἐξυπηρετοῦντα τούς Σουρουστιῶτες. Τό ὄνομα αὐτοῦ φέρω νά
ὁμοιάσω στήν καλωσύνην. Δέν γνωρίζω ἄν τό ἐπέτυχα.
῎Αξιος μνείας εἶναι καί ὁ ῾Ελληνοαμερικανός ᾿Ιωάννης ᾿Αθαν. Ζοῦκος. ῏Ητο ἀνιδιοτελής ὡς καί ὁ Χαράλαμπος Ζοῦκος. Διέθετε καί ποιητικήν φλέβα καί
κατώρθωνε νά συγκεντρώνῃ γύρω του ἀρκετούς Δωριεῖς διά τάς διαφόρους ἐκδηλώσεις τῶν ὁμογενῶν. Διεσώθη ἕν ποίημά του:
13
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3. ΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΙ (ΤΑ ΣΟΓΙΑ)

Σημαία καί Σταυρός
Γιορτή μεγάλη σήμερα στή γῆ χαρά μεγάλη
Γιορτή γιά τόν ῾Ελληνισμό δέν εἶναι τέτοια ἄλλη
Τά Σεραφείμ τοῦ οὐρανοῦ ἀπό Θεοῦ σταλμένα
῾Ο Γαβριήλ προσέφερε τόν κρῖνο στήν Παρθένα.
Οἱ πρόγονοί μας πόλεμο ἄρχισαν πέρα-πέρα
γιά λευτεριά ἤ θάνατο αὐτή τήν ἅγια μέρα,
῾Ο θάνατος δέν φόβησε, δέν τρόμαξε κανένα
μπαρούτι βόλια γύρευαν λεβέντες τοῦ 21
Καί τή σκλαβιά ξετίναξαν μέ πίστι καί μ΄ ἐλπίδα.
῞Ολος ὁ κόσμος θαύμασε, σ’ ὅλα τά ξένα μέρη,
τοῦ ῞Ελληνος ὁ τράχηλος ζυγόν δέν ὑποφέρει
Μέ περηφάνεια ἡ ῾Ελλάς χρυσᾶ πανηγυρίζει
Τήν γαλανή μέ τό Σταυρό παντοῦ τήν κυμματίζει.
῾Ο Βάρδος τῶν ῾Ελληνικῶν τραγουδιῶν
᾿Ιωάννης ᾿Αθαν. Ζοῦκος, Δωριεύς.

3.3

Sumbìlaia

᾿Από τό ᾿Αρχεῖον τοῦ Στρατηγοῦ Παναγιώτου Βασιλείου Ζούκου πληροφορούμεθα
τά ἑξῆς:
I.

᾿Από τό ὑπ΄ ἀριθμ. 189/8-2-1847 Συμβόλαιον ἡ Χρυσάφω χήρα ᾿Αναστασίου
Λιδωρίκη καί οἱ Γεώργιος Καρᾶς, Νικόλαος Παπαδόπουλος, ᾿Ιωάννης Ψιμάρας, ᾿Ιωαννης Μπαλωμένος καί Γιανέλος ᾿Αθανασόπουλος κάτοικοι Πενταγιοῦς τοῦ Δήμου Κροκυλείου Δωρίδος καί Παναγιώτης Χαρόπουλος, κάτοικοι τοῦ χωρίου Σουρούστι, γεωργοκτηματίαιὅλοι οἱ τελευταῖοι προβαίνουν
εἰς ἀγοράν τοῦ Βλαχοβουνίου βάσει τῆς Διαθήκης τοῦ συζύγου τῆς Χρυσάφως τό ἔτος 1845. Τά ὅρια ἀναγράφονται εἰς παλαιά τουρκικά χοτζέτια1 καί
ταπία2 Οἱ ἀγορασταί Γ. Καρᾶς, Ν. Παπαδόπουλος, ᾿Ι. Ψιμάρας, Γιανέλος ᾿Αθανασόπουλος, ᾿Ιωαν. Μπαλωμένος, Παναγιώτης Χαρόπουλος ὡμολόγησαν
ὅτι ἐδέχθησαν τήν ἀγοράν ταύτην οἱ μέν πρῶτοι κατά τά τρία τέταρτα τοῦ
ὅλου χωρίου καί τῶν δικαιωμάτων αὐτοῦ δι΄ ἕκαστον καί δι΄ ἐκείνους παρά
τῶν ὁποίων ἔχει ὡσαύτως ἐντολήν ἀλλ΄ ἀγνωρίστως καί ἀδιανεμήτως. Εἰς τό
Συμβόλαιον αὐτό ὁ Παναγιώτης Χαρόπουλος ὁμολογεῖ ἄγνοιαν γραμμάτων.
Εἰς τήν αἴτησήν του περί ἀναγνωρίσεως τῶν ὑπηρεσιῶν του εἰς τόν ἀγῶνα
τοῦ 1821 φέρεται ἐγγράμματος. ᾿Εκτός ἐάν ὁ Γραμματεύς ὑπηγόρευσεν ἰδίᾳ
χειρί τήν ὑπογραφήν του. ῎Αγνοιαν γραμμάτων ἐδήλωσεν καί ἡ Χρυσούλα
χήρα Α. Λιδωρίκη.

II.

᾿Από τό ὑπ΄ ἀριθμ. 97/13-12-1848 συμβόλαιον. Οἱ Γιανέλος, ᾿Αθανασόπουλος κ.τ.λ. ἠγόρασαν τά τρία τέταρτα τοῦ κτήματος Βλαχοβουνίου...

1 Qotzèti (tì) (Tourk.) = êggrafo , êgkuro ttlo Êdiokthsa kin tou.
2 Tapon (tì) (Tourk.)= âpshmo ttlo di' oÝ paraqwreØtai  nom dhmosou kt mato ân

Tourkø.

3.3. ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ
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᾿Από τό ὑπ΄ ἀριθμ. 98/14-12-1848 συμβόλαιον. ᾿Εν Πενταγιοῖς ὁ εἰρηνοδίκης Ποτιδανείας Σπυρίδων Οἰκονομίδης ἐντός τῆς οἰκίας τοῦ ᾿Ιωάννου
Ψιμάρα, οἱ κύριοι ᾿Ιωάννης Ψιμάρας, Γιανέλος ᾿Αθανασόπουλος, Γεώργιος
Καρᾶς, Νικόλαος Παπαγεωργίου καί ᾿Ιωάννης Μπαλωμένος γεωργοί κάτοικοι Πενταγιοῦς καί ἀφ΄ ἑτέρου οἱ κύριοι Γεώργιος Πράπας Ταγματάρχης τῆς
῾Ελληνικῆς φάλαγγος κάτοικος ᾿Αρτοτίνης ἐζήτησαν τήν σύνταξιν ἐπισήμου
ἐγγράφου ἀγοραπωλησίας, ὁμολογοῦν ὅτι, ἐκ τοῦ κτήματος τοῦ χωρίου Βλαχοβοῦνι δηλ. τῶν τριῶν τετάρτων 3/4 αὐτοῦ οἱ πρῶτοι πέντε ἠγόρασαν παρά
τῆς Χρυσάφως ᾿Αναστασίου Λιδωρίκη διά τοῦ ὑπ΄ ἀριθ. 189/8-2-1847 ἐπίσημον πωλητήριον γινομένου ἐνώπιον τοῦ Συμβολαιογράφου Παναγιώτη Πούλη
πωλοῦν οἰκειοθελῶς εἰς Γεώργιον Πράπαν τό ἥμισυ τῶν 3/4 κ.τ.λ.

III.

IV.

᾿Από τό ὑπ΄ ἀριθμ. 235/1-6-1860 συμβόλαιον. ᾿Αγοράζουν οἱ Παναγιώτης Χάρος, ᾿Αθανάσιος Π. Χάρος, Κωνσταντῆς ᾿Ιωάννου Χάρος, Γεώργιος
Τσιγάρας, ᾿Ιωάννης Χαλκιᾶς καί Γεώργιος Λιαροκωστόπουλος γεωργοκτηματίαι κάτοικοι τοῦ χωρίου Σουρουστίου τῆς Δωρίδος δι΄ ἑαυτούς καί ὡς
πληρεξούσιοι τῶν συγχωριανῶν των κατοίκων Σουρουστίου κατά τό ὧδε
ἐν ἀντιγράφῳ προσαρτώμενον πληρεξούσιον εἰρηνοδίκου Δ. Σπένδου τήν
ἐνδεκάτην τρέχοντος προσαρτώμενον πληρεξούσιον καί Γεώργιος Πράπας
Ταγματάρχης τῆς Βασιλικῆς ῾Ελληνικῆς Φάλαγγος κάτοικος Ναυπάκτου.
῾Ο Πράπας πωλεῖ τό ἥμισυ τῶν 3/4 τοῦ χωρίου Βλαχοβουνίου. ῾Η διανομή
τῶν ἀγορασθέντων θά γίνῃ βάσει τοῦ 1473/11 ᾿Ιουνίου 1860 συμφωνητικοῦ.
Λόγῳ ἀγνοίας γραμμάτων δέν ὑπογράφουν ὁ Παναγιώτης Χάρος. ῾Υπογράφουν: Γ. Πράπας, Κωνσταντῆς Ι. Χάρος, ᾿Αθανάσιος Π. Χάρος, Γεώργιος
Τσιγάρας, Γεώργιος Λιαροκωστόπουλος, ᾿Ιωάννης Χαλκιᾶς. Οἱ μάρτυρες
᾿Ιωάννης Τρικαῖος, ᾿Ανδρέας Βλαχογιαννόπουλος.

V.

᾿Από τό ὑπ΄ ἀριθμ. 1474/16-6-1860 συμβόλαιον. ᾿Εν τῷ χωρίῳ Σουρουστίου τοῦ Δήμου Κροκυλίου εἰς τήν οἰκίαν τοῦ Παναγιώτου Χάρου ἐνώπιον
τοῦ συμβολαιογραφοῦντος Νικολάου Δ. Σπάνδου κατοικοῦντος εἰς Λιδωρίκιον. Οἱ Χαράλαμπος Δημόπουλος3 Γεώργιος ᾿Ανδρεόπουλος ᾿Αθανάσιος
Σπανός, ᾿Αθανάσιος Χαρογιαννόπουλος, Βασιλ. ᾿Αθ. Μπερτσιᾶς, Γεώργιος Πανουργιᾶς, Γεώργιος Χαρόγιαννης, Βασίλειος Γ. Γκάνος, Γεώργιος
Γκάνος, Κωνστ. Σκουρῆς, ᾿Ιωάννης Ν. Χάρος, Μῆτσος Μ. Βρέττας, Παναγ. Βρέττας, ᾿Αλεξ. Χαλκιᾶς, Ζαχαρίας Ράπτης, ᾿Ιωάννης Ράπτης, Γεώργιος ᾿Αντωνόπουλος, Δημήτριος ᾿Αντωνόπουλος καί Θωμᾶς Μπερτσιᾶς
ἀποκαθιστῶσι γενικούς καί εἰδικούς πληρεξουσίους των τούς ἐπιτρόπους
τούς Κυρίους Παναγιώτην Χάρον ᾿Αθανάσιον Β. Χάρον Κωνστ. ᾿Ιωάννου
Χάρον Γεώργιον Τσιγάραν ᾿Ιωάννην Χαλκιᾶν καί Γεώργιον Λιαροκωστόπουλον γεωργοκτηματίας κατοίκους Σουρουστίου ... ἀγοράζουν τό 1/4 ἐκ τοῦ
χωρίου Βλαχοβοῦνι ἀπό τήν Χρυσάφω Χήραν ᾿Αναστασίου Λιδωρίκη... ᾿Εντολοδόχοι οἱ Χαράλαμπος Δημόπουλος Γεώργιος ᾿Ανδρεόπουλος Γεώργιος
Πανουργιᾶς Γεώργιος Χαρόγιαννος Βασίλειος Γ. Γκάνος Κωνος Σκουρῆς
Παναγιώτης Βρέττας Γεώργιος Κωνσταντόπουλος Δημήτριος Μπερτσιᾶς
Κωνσταντῖνος Γ. ᾿Ασημάκης καί Δημήτριος Γ. ᾿Ασημάκης ὁμολογησάντων
ἄγνοιαν γραμμάτων. Οἱ ἐντολοδόχοι ᾿Αθ. Σπανός ᾿Αθ. Χαρογιαννόπουλος
Βασιλ. Μπερτσιᾶς Δ. Χάρος Γ. Γκάνος ᾿Ιωάννης Χάρος Μῆτσος Βρέττας

3 Dhmìpoulo eÚnai å genrqh tÀn Zoukawn. Tì âp¸numon ZoÜko eÚnai metagenèsteron
(parwnÔmion) diìti å genrqh kateptei âktsei g¨ mè tì n sperù stauroeidÀ âktsei ka
n t katalambnù. {z ka-z ka m p re t qwrfia} lègei  pardosi .
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᾿Αλέξιος Χαλκιᾶς Ζαχαρίας Ράπτης ᾿Ιωάννης Ράπτης Δ. ᾿Αντωνόπουλος Θωμᾶς Μπερτσιᾶς Βασίλειος ᾿Αντωνίου. Οἱ μάρτυρες Δημήτριος Λαλαγιάννης
Κωνσταντῖνος Στραμπούλης.

VI.

᾿Από τό ὑπ΄ ἀριθμ. 90/17-4-1867 συμβόλαιον. ᾿Αγορά κοινοτικῆς περιφερείας Ζερέλια (βοϊδολίβαδον). Καθορίζονται τά ὅρια. ᾿Εντός τῶν ὁρίων
αὐτῶν ἀπαγορεύεται ἡ καλλιέργεια.
᾿Από τό ὑπ΄ ἀριθμ. 48/14-4-1889 συμβόλαιον. ῾Ορίζει τά ὅρια τοῦ ἐαροθερινοῦ Λειβαδίου τῶν Πενταγιῶν ἀπό τάς θέσεις Κόρτου, Στύλια, Βάλια,
Πλατούνια Νεράκια Κορομηλιές καί Λευκάνου συνορευομένην γύρωθεν ἀπό
περιφέρειαν ᾿Αλποχωρίου Σουρουστίου Καλογερικόν μέ δρόμον Λευκιάνου,
ράχην Χοχλαστήν Παλαιοκαρυάν καί Κόρτον. ᾿Απαγορεύεται οἱαδήποτε καλλιέργεια.

VII.

3.4

PlhrexoÔsion >Arijm. 472/23-9-1908

Τό 1908 εἰς τά Γκαναίϊκα ἁλώνια ἔγινε ἀπό τόν Συμβολαιογράφον Παπαζαχαρίου
ἕνα πληρεξούσιον διά τήν ἐνοριακήν ἐκκλησίαν «῞Αγιος Γεώργιος». Τά 2/3 τῶν
κατοίκων Σουρουστίου διορίζουσι εἰδικούς πληρεξουσίους ἀντιπροσώπους καί ἐκκλησιαστικούς ᾿Επιτρόπους των τόν Δημήτριον Δημ. ᾿Αντωνόπουλον Βασίλειον
Π. Ζοῦκον ᾿Αλέξανδρον Β. Μακρῆν ᾿Ιωάννην Γ. Χάρον καί Νικόλαον Δ. Δημητρούκαν κτηματίας Σουρουστίου, ἵνα συλλέξωσι χρήματα, ἐκ τῶν εὑρισκομένων
ἐν ᾿Αμερικῇ καί ἐπιθυμούντων νά ἔλθωσιν ἀρωγοί εἰς τά ἔργα τῆς ᾿Εκκλησίας τόν
Γεώργιον Χ. Χάρον, ᾿Αλέξανδρον Κρίκον καί ᾿Αθανάσιον Γ. Πλάκαν Οἵτινες εἴτε πάντες ὁμοῦ ἤ ἕκαστος ἐξ΄ αὐτῶν ἰδίᾳ θά ἀποστέλλωσι τό ποσόν εἰς ᾿Αθήνας
διαμένοντας ᾿Ιωάννην Β. ᾿Αντωνόπουλον, Παναγιώτην Ν. Χάρον Δημήτριον Β.
Χάρον κάι Χαράλαμπον Ζοῦκον. ῾Ως Πρόεδρον τοῦ εἰρημένου πληρεξουσίου καί
ἐπίτροπον διορίζουσι τον ᾿Αριστείδην Χάρωνα ἀπόστρατον Ταγματάρχην κάτοικον
Σουρουστίου μέ δικαίωμα διπλῆς ψήφου προκειμένου ἀντικαταστάσεως ἀμελοῦντος μέλους τινός ἤ ἀπόντος πλέον τῶν ἕξ μηνῶν ἤ νά διορίζῃ εἰς τά ἕτερον ἀντ΄
αὐτοῦ δι΄ ἐγγράφου εἰδοποιήσεώς του καί ἐάν παρουσιασθῇ διαφωνία εἰς τά ἔργα
τῆς ἐπιτροπῆς θά λαμβάνῃ μέρος μέρος ὡς τοιοῦτος μετά διπλῆς ψήφου. Τά χρηματικά ποσά θά χρησιμοποιηθοῦν διά τήν ἐπισκευήν τῆς ἤδη ᾿Εκκλησίας ῞Αγιος
Γεώργιος καί κατασκευήν νέας τοιαύτης ὡς καί διά τήν ἀγοράν οἰκοπέδου, διά τήν
ἀνέγερσιν τῆς Νέας, ἐπί τοῦ ὁποίου οἰκοπέδου, ἄν ὁ χῶρος καί τά χρηματικά ποσά
ἐπιτρέπουσι δύνανται οἱ πληρεξούσιοι οὗτοι, νά κατασκευάσωσι κτίριον χρησιμεῦον ὡς Σχολεῖον τοῦ Χωρίου καί πρός ὄφελος τῆς ᾿Εκκλησίας ἐνοικιαζόμενον...
῾Ορίζουσιν ὡς ἐποχήν συλλογῆς τῶν βελανιδιῶν τήν δεκάτην ᾿Οκτωβρίου ἑκάστου
ἔτους. Οἱ μή συνεισφέροντες καί παραβαίνοντες τό πληρεξούσιον ἐτιμωροῦντο διά χρηματικοῦ ποσοῦ. ῾Ορίζουν τά ὅρια τῶν κεφαλαρίων, Λειβαδίων ἀπαγόρευσις
κλαδοκοπῆς κ.λ.π. Οἱ ὁμολογήσαντες ἄγνοιαν ὁρίζουν νά ὑπογράψουσι οἱ ἐγγράμματοι. ῾Ορίζουν ἀμοιβήν διά τόν ἐπίτροπον δύο ὀκάδες καλαμπόκι τό ἔτος ἀπό κάθε
οἰκογένειαν. ῎Εκθεσις περί τῶν ὁρίων τοῦ διεκδικουμένου δάσους Στύλιας4 .
4 <O parathrÀn tì topografikìn digramma toÜ diekdikoumènou dsou StÔlia . MetaxÔ
Blaqobounou ka StÔlia paremblletai tm¨ma PentagioÜ . Lègetai íti å poqwrÀn ToÜrko
Êdiokt th toÜ tm mato aÎtoÜ j pareq¸rei tì tm¨ma aÎtì eÊ SouroÔsti ll' å Dhm trio
>Antwnìpoulo (Mulwn ) dièbale toÔ SouroustiÀte mè tì n Íposthrxù íti tì logon tì
åpoØon j toÜ êdidon ± moib n ªto sjenikìn. Ka oÉ PentagiÀte gìrasan t n êktasin
aÎt n, katìpin diabol¨ toÜ ân lìgú >AntwnopoÔlou.
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Τό ἀνωτέρῳ πληρεξούσιον ἀποτελεῖ τόν συνταγματικόν χάρτην τοῦ χωρίου.
Τῷ 1910 ὡς διηγοῦνται οἱ γεροντότεροι, ἑκάστη οἰκογένεια Σουρουστιώτικη κατέβαλε διά τό χτίσιμον τοῦ παλαιοῦ ῞Αϊ-Γιώργη 100 Χρυσᾶς δραχμάς. Τό ποσόν
αὐτό ἦτο πολύ μεγάλο διά τήν ἐποχήν ἐκείνην καί ἀντιπροσώπευε 4 (τέσσαρας)
χρυσᾶς λίρας τοῦ ἔτους 1952.
Τρεῖς οἰκογένειαι διεκρίθησαν εἰς Σουρούστιον (Κερασέες). Οἱ Χαραῖοι (τό
Βασιλικόν αἷμα) ὡς ἔλεγεν ὁ λαός. Οἱ Ζουκαῖοι (παρωνύμιον) μέ γενάρχην τόν
Χαράλαμπον Δημόπουλον. Παναγιώτης Ζοῦκος Πρόεδρος Σουρουστίου 1888 ἔτος Βασίλειος Ζοῦκος Παναγιώτου (Πρόεδρος Σουρουστίου (Κερασεῶν)) Παναγιώτης Ζοῦκος Στρατηγός, ᾿Ιωάννης Ζοῦκος ᾿Ιατρός καί ᾿Αθανάσιος Χ. Ζοῦκος.
῾Η αὐτόχθων οἰκογένεια, κατά τόν Αλ. Κρίκον, Γκάνου οἱ ᾿Αλέξανδρος Κρίκος
᾿Οδοντίατρος τοῦ Βασιλέως, Εὐθύμιος Παπαντωνίου Καθηγητής Πανεπιστημίου,
Γεώργιος Παπαντωνίου Καθηγητής Πανεπιστημίου καί Δημήτριος Παπαντωνίου
(ἱερεύς καί Δημοδιδάσκαλος).
Τό Μητρῷον ἀρρένων τῆς Κοινότητος Κερασεῶν ἀπό τό 1824 εἶναι τό πρῶτον Βιβλίον εἰς τό ὁποῖον ἄρχισαν αἱ καταχωρήσεις τῶν γεννήσεων ἀρρένων. Οἱ
᾿Οθωμανοί θεωροῦσαν ἀσυμβίβαστον πρός τό Κοράνιον τήν τήρησιν ληξιαρχικῶν
βιβλίων καί διά τοῦτο δέν ἐγνώριζον τόν πληθυσμόν τῆς αὐτοκρατορίας των.
῾Ο Α. Κρίκος θεωρεῖ αὐτόχθονας τάς οἰκογενείας Γκάνου, Βρέττα, Σκούταρη.
Δέν νομίζω ὅτι θά θεωρηθῶ σπερμολόγος (κουτσομπόλης) ἐάν φέρω εἰς τήν
ἐπιφάνειαν μερικά ἐλαττώματα τῶν μεγάλων οἰκογενειῶν (Ντζάκια). Τοῦτο πράττω διά νά καταδείξω πῶς δημιουργοῦνται αἱ διχοστασίαι εἰς τά χωριά τάς ὁποίας
ἐκμεταλλεύονται οἱ πολιτικοί. Τό ξενόφερτον φαῦλον Κοινοβούλιον διχάζει τόν
λαόν διά νά κυριαρχῇ. ᾿Αντιζηλίαι μεταξύ τῶν οἰκογενειῶν τῶν Ζουκαίων καί Παπαντωναίων ὑπῆρχον. Τώρα πλεόν αἱ οἰκογένειαι αὐταί παρήκμασαν καί τοῦτο
λόγῳ ὑπογεννητικότητος. Πρόοδος ὑπάρχει ὅπου ὑπάρχει πολυτεκνία.
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῾Ο Βασίλειος Π. Ζοῦκος εἶχεν 11 (ἕνδεκα) τέκνα. Μνημονεύεται καί ἡ Λιαροκώσταινα στόν κάτω μαχαλᾶ ὅτι εἶχε γεννήσει 17 (δέκα ἑπτά) παιδιά. ῾Ο Μακρῆς
᾿Αλέξιος εἶχε 10 τέκνα. Ράπτης Βασίλειος 8 τέκνα, Ράπτης ᾿Αθανάσιος 7 τέκνα.
Αἱ ἄλλαι οἰκογένειαι εἶχον τουλάχιστον 5-6 παιδιά. Αἱ «προοδευτικαί» ἀντιλήψεις
τῶν ἀριστερῶν καί τῶν ἀστῶν περί ἐλευθέρου ἔρωτος ἔφερον τό ἀποτέλεσμά των,
τόν ἐκφυλισμόν. ῾Η ᾿Εκκλησία μας ἐξυμνεῖ τήν παρθενίαν. Εἰς τήν «καθυστερημένην» Τουρκίαν ἐφαρμώζουν τά Τέστ παρθενίας. Σέ μελέτη πού δόθηκε στή
δημοσιότητα, ἡ διεθνής ὀργάνωση γιά τήν προστασία τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων
Human Rights Wat h" κατεδίκασε τήν Τουρκική Κυβέρνηση ἐπειδή δέν παίρνει
μέτρα γιά νά σταματήσῃ τά παράνομα τέστ παρθενίας. Τά τεστ αὐτά γίνονται μέ
τήν παρουσία τῆς ἀστυνομίας καί ὑποβάλλονται σε αὐτά ὅλες οἱ νεαρές ἀνύπαντρες
γυναῖκες πού ἐπιθυμοῦν νά ἐργαστοῦν στό Δημόσιο, νά φιλοξενηθοῦν σέ κρατικούς κοιτῶνες ἤ ἁπλᾶ νά δώσουν ἐξετάσεις γιά νά πάρουν τό ἀπολυτήριο Λυκείου.
῾Η γυναικεία παρθενία ταυτίζεται μέ τήν οἰκογένεια καί ἀντρική τιμή. Τό 1992 δύο
ἀνήλικες μαθήτριες εἶχαν προτιμήσει νά αὐτοκτονήσουν παρά νά ὑποβληθοῦν σέ
τέστ παρθενίας.
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3.6

3. ΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΙ (ΤΑ ΣΟΓΙΑ)

AÉ >Antizhlai, t Pjh kaÈ t Msh
«Τά μέν ὑπερασπίσω, τά δέ κατηγορήσω ὦ ἄνδρες ᾿Αθηναῖοι».
(Δημοσθένης)
«Πρέπει τό ῎Εθνος νά μάθῃ πῶς ἐθνικόν εἶναι ὅ,τι εἶναι ἀληθές»
(Δ. Σολωμός)

Αἱ ἀντιζηλίαι, τά πάθη κάι τά μίση καταλλήλως διοχετευόμενα εἶχον ὀλέθρια
ἀποτελέσματα. Εἶναι γνωσταί οἱ ἀλληλομηνύσεις (χαρά τῶν δικηγόρων) καί ἡ ἐπίπτωσις ἐπί τοῦ οἰκονομικοῦ βίου των. Τάσσομαι ὑπέρ τῶν λαϊκών δικαστηρίων.
Πρός τοῦτο ἔχω σύμφωνον καί τήν γνώμην τοῦ ᾿Αποστόλου Παύλου: ᾿Ερωτᾶ ὁ
Παῦλος: «Δέν εἴμεθα ἱκανοί νά δικάσωμεν ὑποθέσεις πού σχετίζονται μέ τόν ἐπίγειον βίον· ᾿Εάν λοιπόν ἔχετε βιοτικάς ὑποθέσεις καί διαφοράς, εἶναι προτιμώτερον
τούς πιό περιφρονημένους ἀπό τήν ᾿Εκκλησίαν πιστούς, αὐτούς να καθίζετε δικαστάς καί ὄχι τούς εἰδωλολάτρας» καί συνεχίζει: «δέν ὑπάρχει μεταξύ σας οὔτε
ἕνας συνετός καί μυαλωμένος· πού θά ἠμπορέσει νά κρίνῃ και ἀποφασίσῃ διά διαφοράν μεταξύ τοῦ ἑνός ἀδελφοῦ καί τοῦ ἄλλου;» καί καταλήγει: «Προτιμώτερον
νά ἀδικῆσθε.» (Α΄ Κορινθ. ΣΤ΄ 1-11).
῞Οταν κἄποιος ἀναδεικνύεται προκαλεῖ τόν φθόνον εἴτε διότι αὐτός (ὁ ἄλλος)
δέν εἶναι εἰς θέσιν νά ἀνέλθῃ καὶ φθονεῖ τόν ἀνερχόμενον, εἴτε διότι ἡ ἐξουσία
τήν ὁποίαν ἔχει ὁ ἀνερχόμενος ἐπί τῶν ἄλλων δημιουργεῖ τήν ἀλαζονίαν. Αὐτή
εἶναι ἡ ἀλαζονία τῆς ἐξουσίας. ῾Η ἀλαζονία ἐξουδετερώνεται ὅταν γίνονται συνελεύσεις τοῦ λαοῦ ὅπου ἀκούγονται ἐλευθέρως χωρίς φόβον αἱ γνῶμαι. Αὐτή
εἶναι ἡ ἐκκλησία τοῦ Δήμου τῶν ἀρχαίων προγόνων μας. Δέν ἔγινε μέχρι τώρα
ἐνθάρρυνσις τοῦ θεσμοῦ τῆς αὐτοδιοικήσεως ὅπου ἐλευθέρως θά διατυπώνονται
αἱ γνῶμαι χωρίς αὐταρχισμούς.
᾿Επί μακρόν διάστημα ἡ δυναμική οἰκογένεια τῶν Ζουκαίων κατήυθηνε τήν
κοινότητα. Τά πάντα ἔχουν ἀκμήν καί παρακμήν. ῎Εχομεν πρόοδον πρός βελτίωσιν
καί ὀπισθοδρόμησιν (παλινδρόμησις). ῎Εχομεν περίοδον ζωτικότητος καί περίοδον
ἐκφυλισμοῦ.
῾Ο Εὐθύμιος Παπαντωνίου Καθηγητής Πανεπιστημίου δέν ἐψήφησε τόν καθ΄
ὅλα ἄξιον ἐπιστήμονα ἰατρόν Ι. Ζοῦκον νά γίνῃ Καθηγητής Πανεπιστημίου. «᾿Εξεμεταλλεύθη τό χωριό ὁ Ζοῦκος» ἔλεγεν ὁ Ε. Παπαντωνίου.
Τό ἰδεολογικόν «Νά παῦσῃ ἡ ἐκμετάλευσις ἀνθρώπου ἀπό ἄνθρωπον» συνεκίνησε ἑκατομμύρια λαῶν. ῾Ο ἰσχυρός ὁ κρατῶν τῆς κοινωνίας διαμορφώνει τήν
κοινωνίαν κατά νέον τρόπον, ἐννοεῖται, συμφώνως πρός τήν προσωπικήν του ἰδιότητα. ῾Ο πολιτικός εἶναι εἰς θέσιν ὡς μέγας πολιτικός νά ἐπηρεάσῃ τήν ἐξέλιξιν
τῆς κοινωνίας. ῾Ο Niezz he γράφει: «᾿Εκεῖνοι πού ἀναζητοῦν μίαν κοινωνίαν ἀπό
τήν ὁποίαν νά λείπῃ ἡ ἐκμετάλλευσις ἀνθρώπου ἀπό ἄνθρωπον κάι ἐπικαλοῦνται
πρός τοῦτο τήν ἐπιστήμην, δέν διαφέρουν ἀπό θαυματοποιούς πού θά ἰσχυρίζονται
ὅτι, μποροῦν νά ἀπαλλάξουν τόν ἄνθρωπον ἀπό τάς φυσικάς του ἀνάγκας. ῾Η
ἐκμετάλευσις δέν εἶναι γνώρισμα κοινωνιῶν διεφθαρμένων ἤ πρωτογόνων. ᾿Αποτελεῖ τήν οὐσίαν τῆς ζωῆς καί θεμελιώδη ὀργανικήν λειτουργίαν. Εἶναι ἡ συνέπεια
τῆς ἀληθινῆς θελήσεως τοῦ δύνασθαι, πού ἰσοδυναμεῖ μέ τήν θέλησιν τοῦ ζῆν, τό
πρωταρχικόν συμβεβηκός πάσης ἱστορίας».
Μόνον ἀφελεῖς καί κατεργαραῖοι μποροῦν νά ἰσχυρίζονται ὅτι εἶναι δυνατόν νά
ὑπάρξουν κοινωνίαι εἰς τάς ὁποίας νά ἐξαφανισθῇ ἡ ἐκμετάλλευσις. Κλείνω αὐτήν
τήν παρένθεσιν καί συνεχίζω.
῾Ο ἱερεύς καί Δημοδιδάσκαλος Δημήτριος Παπαντωνίου καθ΄ ὅλα ἄξιος ὁμιλητής καί συζητητής συνέβαινε πολλάκις ἀπό τό ζενίθ τῆς πνευματικότητας νά
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φθάνῃ εἰς τό ναδίρ. Μοῦ ἔλεγε: «Μοῦ ἔχει καθίσει στό στομάχι ἡ ἐκκλησία (ναός) ῾Αγίου Γεωργίου». ᾿Εγώ ἀφελῶς προσεπάθουν νά τόν μεταπείσω ὅτι ὁ Ναός
αὐτός εἶναι κτισμένος βάσει τῶν σχεδίων τῆς νεωτέρας ἐξελίξεως τῆς Βυζαντινῆς ἀρχιτεκτονικῆς (Σταυρεπίστεγος). ῎Ελεγον: εἴθε νά εὑρεθοῦν εὐεργέται νά
προσθέσουν τροῦλλον εἰς τό μέσον τῆς στέγης νά μεταβληθῇ εἰς σταυρεπίστεγον
μετά τρούλλου. -᾿Εγώ –ἐξηκουλούθει νά λέγῃ,– ἤθελον ὁ παλαιός Ναός νά γίνῃ
πλησίον τῆς οἰκίας Α. Καραδήμα (Καρκατσούλα), ἀλλά ὁ Β. Ζοῦκος τόν ἔκτισεν
ἐκεῖ. ᾿Αργότερον ἀντελήφθην ὅτι τό παράλογον τῶν ἐπιχειρημάτων προήρχετο ἀπό
τήν ἐμπάθειαν πού ἔτρεφον αἱ δύο οἰκογένειαι. «Τά πάθη τῆς ψυχῆς διεφθείρουν».
᾿Αλλά καί διά νά εἶμαι ἀμερόληπτος, ὁ ἱατρός Ι. Ζοῦκος ἔξοχος ἐπιστήμων
λάτρης τοῦ ἀρχαίου ῾Ελληνικοῦ κλασσικοῦ πνεύματος, ὅτε συνηντήθημεν εἰς ῎Αμφισσαν τό 1952 μετά τοῦ ᾿Αθαν. Ζούκου ἰδιαιτέρου γραμματέως τοῦ Κ. Ρέντη,
τοῦ Δημάρχου Λιανολοπούλου ὡς καί τοῦ δικηγόρου Κοκκινοπούλου, καί συνεζητήσαμε τά θέματα τοῦ χωριοῦ. Μετά τό πέρας τῆς ὅλης συζητήσεως ὁ ἱατρός
ἀποτεινόμεινος πρός τά ἐμέ εἶπε: –Νά ἐνεργήσω νά γίνῃ ὁ δρόμος ἀπό ΒατσόραχηΠλάκα-Καρές κάι νά φθάσῃ εἰς τό κέντρον τοῦ χωριοῦ. ῾Υπῆρχεν σχετική χάραξις
κατόπιν πιέσεως ἥν ὑπέστη ὁ μηχανικός. ῾Ο ᾿Αθανάσιος Ζοῦκος μέ παρώτρυνε νά
γίνῃ ὁ δρόμος ἀπό Πάδην. Αὐτή ἦτο καί ἡ γνώμη μου. Καί διερωτῶμαι: Διατί
αὐτός ὁ παραλογισμός; ῾Ως μοῦ ἐκμυστηριεύθη ὁ ᾿Αθανάσιος Ζοῦκος, τοῦτο ἔγινε
διά λόγους ἀντιζηλίας. Βλέπετε ὅτι καί οἱ ὑψηλά ἱστάμενοι ἔχουν τάς ἀδυναμίας
των. Τά γράφω αὐτά διά νά καταδείξω πῶς φθονοῦμεν οἱ ῞Ελληνες, καί ὁδηγούμεθα σέ ἀνόητα συμπεράσματα. «Τά πάθη τῆς ψυχῆς διαφθείρουν καί αὐτούς ἀκόμη
πού εἶναι ἄριστοι, ὅταν γίνουν ἄρχοντες» ᾿Αριστοτέλης.
῾Ο Γεώργιος Παπαντωνίου ἐπετέθη λαῦρος, ὡς μοῦ διηγοῦνται, κατά τοῦ Παναγιώτου Ζούκου διά τό θέμα τοῦ συνεταιρισμοῦ τοῦ δάσους. ῞Οταν ὅμως ἦλθεν
εἰς τηλεφωνικήν ἐπικοινωνίαν μετά τοῦ Α. Κρίκου καί ἔλαβε σχετικάς ὁδηγίας
ἔσπευσε νά συγχαρῇ τόν Παν. Ζοῦκον καὶ νά ἀνακαλέσῃ τά πάντα.
῾Ο Κρίκος εἶχεν τήν ἄποψιν ὅτι ὁ Παν. Ζοῦκος εἶχε προσβάσεις εἰς ὅλας τάς
δημόσιας ὑπηρεσίας καί τό γεγονός ὅτι οὐδείς ἄλλος ἠδύνατο νά ὑλοποιήσῃ τήν
ἰδέαν τοῦ δασικοῦ συνεταιρισμοῦ. ῾Ο ἴδιος ὁ Α. Κρίκος μοῦ ἔλεγεν ὅτι ὁ Παν.
Ζοῦκος ἔχει ὡραῖον παράστημα καί ἔχων τό ἀξίωμα τοῦ ἀνωτάτου ἀξιωματικοῦ
δύναται πολλά νά ἐπετύχῃ.
Μνημονεύομεν ἐδῶ τήν Δωρεάν τοῦ Παν. Ζούκου τό Κοινοτικόν κατάστημα.
Μέ τήν δαπάνην αὐτήν ἠδήνατο νά ἀγοράσῃ ἕνα τριάρι εἰς ᾿Αθήνας. ᾿Από τό πόστο
του διώρισε πολλούς Δωριεῖς εἰς τό Πυροσβεστικόν σῶμα.
Δέν παραλείπω κάι τήν Δωρεάν τοῦ ῾Ελληνοαμερικανοῦ Χάρη τόσον διά τόν
ξενῶνα ὅσον καί διά τό διαμέρισμα τοῦ Γραφείου τοῦ Συλλόγου εἰς ᾿Αθήνας. ῾Η
ἰδεολογία ἔχει τά ὅριά της. ῞Οσοι ἠθέλησαν νά περιφρονήσουν τό ἀτομικόν των
συμφέρον ἡ ἰδεολογία τούς κατέστρεψε. ῾Ο Γιάννης ῞Αϊ-Γιάννης κλέβει ἕνα καρβέλι ψωμί διότι πεινάει. ῾Ο κοινωνιολόγος ᾿Ελευθερόπουλος ὅταν βρίσκεται εἰς
δύσκολον θέσιν μίαν φοράν δέν παραδίδει τό πορτμανέ εἰς τόν κάτοχόν του προσποιούμενος ὅτι δέν τό εὗρε, διότι πεινοῦσε. Μέ τά χρήματα πού εὗρεν ἐκόρεσεν
τήν πεῖναν του, συλλογιζόμενος πόσον δίκαιον εἶχεν ἐκεῖνος πού διετύπωσεν τό
Primum vivere deide philosophari (Πρῶτον πρέπει νά ζήσῃ κανείς καί ἔπειτα νά
φιλοσοφήσῃ).
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Pijan ármhnea âpwnÔmwn

῾Ο Α. Κρίκος ἰσχυρίζεται ὅτι εἶναι ματαιοπονία νά ἑρμηνεύσωμεν τήν προέλευσιν
ἐπωνύμων καί μετονομασιῶν. Παρά ταῦτα τολμῶ νά ἐτυμολογήσω μερικά καί μάλιστα τῶν αὐτοχθόνων.

Βρέττας = ῾Ο εὑρημένος Βρετό (τό ) νήπιον ἐκτεθέν εἰς ὁδόν τινά, ὅπως τύχει βαπτίσεως ὑπό τοῦ πρώτου τυχόντος διαβάτου: τοῦτο πράττουν οἱ γονεῖς ὧν τά τέκνα ἀποθνήσκουν νήπια μέ τήν πρόληψιν ὅτι τό
ἐκτεθέν δέν θά ἀποθάνῃ.

Σκούταρι = ῎Ονομα τῆς ᾿Αλβανικῆς πόλεως Σκόδρας. Σκουτάριον =
ἀσπίς Σκουτάρος, Σκουτάτος = ἀσπιδοφόρος.

Γκάνος = ἐκ τῆς λέξεως Γκάβρα = ὁ κρωγμός τῶν κοράκων. Συνεκδοχικῶς φωνασκίαι φιλονικούντων φασαρία.

Ζοῦκος = παρωνύμιον τό ἀρχικόν Δημόπουλος. Τά ἐπώνυμα ὡς ἐπί
τό πλεῖστον εἶναι δισύλλαβα, δεῖγμα προελεύσεως τῶν κατοίκων ἐξ
᾿Ηπείρου.

3.8

Rzai kaÈ Metonomasai tÀn OÊkogeneiÀn

Αἱ ρίζαι τῶν πρώτων οἰκογενειὼν τῆς Κοινότης Κερασέας κατὰ τὸν ἀείμνηστον
᾿Αλέξιο Κρίκον5 :

5 Dèn nagrfetai å Triantfullo Prnzipa kaÈ å Dhmìpoulo ¢ Dhmojansh gennrqh
tÀn Zoukawn ± kaÈ å >Alexìpoulo .

3.8. ΡΙΖΑΙ ΚΑΙ ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΙΑΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ
RIZAI
KOGENEIWN
Gknou

OI-

Brètta
SkoÔtarh
ZoÔkou

PROELEUSIS

PROKUYASAI
MASIAI

AÎtìqjwn

Gknou, Krkou, Gkanodrìsou,
Koutsoginnh, Skour
Brètta, Rmmou, M tsou
Karmparmpa, QamouqoÔgia
ZoÜkon, >Ashmkh, <Ufant ,
Prèza
Qrou, Qarogiannh Makr¨,
Jeoqrh
Plka, Swt rh, Kalog rou

AÎtìqjwn
AÎtìqjwn
>Ex >Hperou

Qrou

>Ex >Hperou mèsú
StÔlia Naupakta
Plka
>Ex >Hperou mèsú
StÔlia Naupakta
Rpth
>Ex >Hperou mèsú
Qìmorh Naupakta
Maurogi¸rgou >Ex >ElatoÌ Naupakta
Zarfh (Qal- >Ex >ElatoÌ Naupaki)
kta
Lirou
>Ek Qwrou BlaqoboÔni (dialujèn)
Mpertsok¸sta >Ek Qwrou BlaqoboÔni (dialujèn)
Mpertsi
>Ek Qwrou Skiad
(dialujèn)
METAGENESTERAI
Karad ma
>Ek Palai Kerasi (dialujèn)
>Adraskèla
>Ek Palai Kerasi (dialujèn)
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METONO-

Rpth, Zaqar , EÎaggelopoÔlou
Maurogi¸rgou, Janaskh
Qalki, MiqalopoÔlou
Lirou, Spaj¨
Mpertsok¸sta, Panourgi
Mpertsi,
Jwm

Mpertsoginnh,

Karad ma
>Adraskèla

Κατὰ τὸν Α. Κρίκον:
Αὐταὶ ἦσαν αἱ ρίζαι τῶν πρώτων οἰκογενειών, αἱ ἐπωνυμίαι τῶν ὁποίων
καθὼς καὶ οἱ μετονομασίαι τῶν εὑρίσκονται σήμερον εἰς τὰ ἐπίσημα
βιβλία τοῦ Κράτους. Ματαιοπονία βεβαίως θὰ ἦτο να ἐρευνήσωμεν τὴν
προέλευσιν τῶν μετονομασιῶν. Οἱ χωρικοὶ ἄλλωστε εἶναι τόσο γόνιμοι
περὶ τὰ τοιαῦτα ὥστε καὶ σήμερον ἐκτὸς τῶν ἐπισήμως ἀνεγνωρισμένων
ἐπωνύμων χρησιμοποιοῦμε εὐρύτατα καὶ τὰ λεγόμενα «παρατσούκλια»,
ὠς ἐπώνυμα οἰκογενειών, τὰ ὁποῖα μάλιστα εἶναι πολὺ αἰσχρά, ὅπως
παραδείγματι Βαρβάτου, Κώλου, Μουνιά, Κατσίκα Πλαβού, Παλαβού,
Ζγαντζού, Μανίκα κ.λ.π.
᾿Εκ τῶν τοπονυμίων Κόκκα Χωράφια, Κουκιὰς Λάκκα, Λιάκου ῾Αλώνι, Μπαζίνας ῥέμμα, Ζήση Βρύση, Κοκόρη Γοῦρνες, Γιαννοῦς τὰ σπίτια, Καλέμη Βρύση,
Καρίμπαλη, Κάτσαρη. Συνάγεται τὸ συμπέρασμα ὅτι πρὸ τοῦ 1800 ὑπήρχαν αἱ
οἰκογένειαι:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Καλέμη
Κόκκα
Κουκιὰ
Καρίμπαλη
Κάτσαρη
Ζήση
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7.
8.
9.
10.

3. ΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΙ (ΤΑ ΣΟΓΙΑ)
Λιάκου
Μπαζίνα
Κοκόρη
Γιαννοῦ.

Αἱ ὠς ἄνω οἰκογένεια διεσκορπίσθησαν ἄλλοι εἰς Λιβαδιὰν ἄλλοι εἰς Θεσσαλίαν
καὶ τὰ παράλια.
Λέγουν ὅτι τό Σουρούστι (Κερασέες) ἔχει τόν τίτλον «χωριό ἐπιστημόνων».
῾Ο Γεώργιος Παπαντωνίου Φιλόλογος Καθηγητής τοῦ Πανεπιστημίου τῆς ῾Ιστορίας δέν μᾶς ἀφῆκεν πληροφορίας. ῾Ο Α. Κρίκος μᾶς δίδει ὡρισμένας πληροφορίας.
Λέγεται ὅτι ὁ ᾿Αθανάσιος Καραδήμας (Καραντάνης) εἶχεν συλλέξει ἱστορικόν ὑλικόν διά τήν ἱστορίαν τοῦ χωρίου. Τό ὑλικόν αὐτό εὑρίσκετο εἰς τήν οἰκίαν τοῦ
Παναγιώτου Ζούκου ἐπί τῆς ὁδοῦ Ζήνωνος εἰς ᾿Αθήνας. Κατά τά Δεκεμβριανά
ἡ οἰκία αὐτή ἀνετινάχθη εἰς τόν ἀέρα καί ἐχάθη τό ἀρχεῖον τοῦ Συλλόγου Κερασιωτῶν. Εἰς τήν οἰκίαν τοῦ Παναγιώτου Ζούκου κρεοπώλου κατέφευγον καί
ἐφιλοξενοῦντο πολλοί Σουρουστιῶτες, μέχρις ὅτου εὕρουν ἐργασίαν.
Εἶναι ἀνάγκη νά γίνουν ἀνασκαφικαί ἔρευναι εἰς Παλαιοχώριον, εἰς τόν χῶρον
τῶν ἐρειπίων τοῦ Ναοῦ ὡς καί ἀνασκαφή τάφων εἰς τήν ἰδίαν περιοχήν.

3.8.1

OÉ >AdelfopoitoÈ

῾Ο Κρίκος κάμνει λόγον περί ἀδελφοποιτῶν. Οἱ ἀδελφοποιτοί ἀπετέλουν ἀδελφότητα, εἰς τήν ὁποίαν δέν ἐδέχοντο νέα μέλη, ἀπετελεῖτο ἀπό δέκα ἕως δεκαπέντε
μέλη. Αἱ μεθ΄ ὅρκου ὑποσχέσεις τάς ὁποίας ἔδιδον κατά τήν σύναψιν τοῦ δεσμοῦ
τά μέλη μιᾶς ὁμάδος, ὅπως π.χ. ἡ μέχρι θανάτου ὑποστήρηξις τοῦ ἀδελφοποιητοῦ,
ἡ προστασία τῆς οἰκογενείας του καί ἰδίᾳ τῶν θηλέων μελῶν αὐτῆς, ὡς καί ἄλλαι
ὑποσχέσεις, ἀφεώρουν αὐτήν τήν ὁμάδα ὄχι καί τά μέλη ἄλλων ὁμοίων ὁμάδων
πρός τάς ὁποίας ὑπῆρχεν μέν συμπάθεια τις, δέν ἴσχυον ὅμως αἱ ἱεραί ὑποχρεώσεις
τῆς μιᾶς ὁμάδος καί διά τά μέλη τῆς ἄλλης. Τοιαῦται ἦσαν αἱ σχέσεις Φαρμάκη
Κρίκου. ῾Ο Φαρμάκης ἐζήτησεν εἰς γάμον μίαν ἐκ τῶν θυγατέρων τοῦ Καναβοῦ
ἐκ Λομποτινᾶς (῎Ανω-Χώρας) τήν ὡραίαν Πόπην. ῾Η πρότασις ἀπερρίφθη, διότι
ἦτο πολύ κοντός καί ὁ Φαρμάκης ἀπεφάσισεν νά τήν ἀπαγάγῃ μέ τήν βοήθειαν τοῦ
πιστοτέρου φίλου του Κρίκου.

Keflaio 4

>Agwnista toÜ 1821
4.1

Genik

Τρεῖς ἀγωνισταί ἀπό τό Σουρούστι μᾶς εἶναι γνωστοί ἀπό αἰτήσεις καί Πιστοποιητικά των, πού βρίσκονται εἰς τούς φακέλλους των, εἰς τό ᾿Αρχεῖον ᾿Αγωνιστῶν 1821
τῆς ᾿Εθνικῆς Βιβλιοθήκης. Μερικοί ἀγωνισταί ἀναφέρονται εἰς τούς καταλόγους
ὁπλαρχηγῶν τῆς περιοχῆς τοῦ χωρίου.
῾Ο Γυμνασιάρχης Κ. Γ. Δημόπουλος εἰς τό βιβλίον του Δῆμος Σκαλτσᾶς (῎Εκδοσις Δευτέρα 1967) σελ. 89 παρατηρεῖ:
«Δύναταί τις νά παρατηρήσῃ ὅτι οἱ δυστυχεῖς πρόγονοί μας δέν διέθετον οἱ περισσότεροι ἐπώνυμον. Κατατρεχόμενοι καί ἀπομεμονωμένοι
οἱ περισσότεροι διέθετον μόνον τό μικρόν των ὄνομα τό ὁποῖον ἔδιδεν
εἰς αὐτούς ἡ ᾿Εκκλησία ὡς ἐπώνυμον δέ εἶχον τό ὄνομα τῆς πατρίδος
των».
῾Η ἐκλεκτή φιλόλογος Μαρία Λουκοπούλου-Πατίχη εἰς τό ἔργον της ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
Κωστάριτσα (Διχώρι) ᾿Ορεινῆς Δωρίδος Παρατηρεῖ: Οἱ περισσότεροι ἀγωνισταί μᾶς εἶναι ἄγνωστοι
1. διότι δέν ἀναφέρεται ἡ καταγωγή των - ἐκτός ἐλαχίστων περιπτώσεων- εἰς
τούς καταλόγους τῶν ὁπλαρχηγῶν,
2. διότι ἐφονεύθησαν κατά τήν διάρκειαν τοῦ ἀγῶνος
3. ἐπειδή ἐδικαιώθησαν μετά τήν λήξη τοῦ ἀγῶνα, δηλαδή πῆραν κάποιαν θέσιν,
βαθμόν ἤ χρηματικήν ἀποζημίωσιν καί παρέστη ἀνάγκη νά κάνουν αἴτησιν
διά νά ζητήσουν πιστοποιητικά ἀπό τούς ὁπλαρχηγούς των διά πολιτικήν
ἀποζημίωσιν.
Διά τήν ἱστορίαν τοῦ χωριοῦ –καί δι΄ ἡμᾶς – εὐτύχημα ἤ ἀτυχία μερικῶν νά
μή δικαιωθοῦν καί νά ἀναγκασθοῦν νά κάνουν αἰτήσεις εἰς διοικητικάς ἤ ἁρμοδίας
ἐξεταστικάς ἐπιτροπάς τό 1846 καί τό 1865. Αἱ αἰτήσεις συνοδεύονται ἀπό πιστοποιητικά καί ἀποτελοῦν ἱστορικά ντοκουμέντα (ἀποδείξεις) διά τό Σουρούστι, διότι
εἰς αὐτά γνωρίζομεν τά ὀνόματα τῶν ἀγωνιστῶν, οἱ τυχόν βαθμοί των, οἱ ὁπλαρχηγοί ὑπό τάς διαταγάς τῶν ὁποίων ἐπολέμησαν, αἱ μάχαι εἰς ἄς ἔλαβον μέρος τό
ἦθος καί ἡ ἀρετή τῶν προγόνων μας. Αἱ αἰτήσεις καί τά Πιστοποιητικά πού τάς
συνοδεύουν εἶναι καί γλωσσικά μνημεῖα τῆς τότε διοικητικῆς γλώσσης. Αἱ αἰτήσεις
23
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4. ΑΓΩΝΙΣΤΑΙ ΤΟΥ 1821

ἀπευθύνονται εἰς τήν «᾿Επιτροπήν διά τήν ἐξέτασιν τῶν θυσιῶν καί ἐκδουλεύσεων τῶν ἀγωνιστῶν κατά τόν ἱερόν ὑμῶν ἀγῶνα, διά τοῦ ᾿Επάρχου Δωρίδος» Ν.
Τσαβέλλα, ᾿Αντ. Κοντοσοπούλου κ.ἄ.
«Διώρισαν και τήν ἐπιτροπήν νά δικαιώσῃ τούς ἀγωνιστάς καί νά τούς
βαθμολογήσῃ. ῏Ηταν φίλοι τοῦ Μαυροκορδάτου καί τοῦ Κωλέτη καί
βαθμολόγησαν πολλούς φίλους τους μέ χωρίς δικαιώματα. Καί γεννήθηκαν πλῆθος παράπονα γιά τήν ἀδικία ὅπου κάμαν διά τούς ἀγωνιστάς
πολλούς». – Μακρυγιάννης.
Τό 1865 ἔχουμε αἰτήσεις διαφόρων κατοίκων διαφόρων χωρίων. ᾿Επειδή οἱ
ὁπλαρχηγοί Σκαλτσᾶς, Καραϊσκάκης, Σιαφάκας, ᾿Αποκορίτης, κ.ἄ. εἶναι νεκροί,
οἱ ἀγωνισταί ἀναγκάζονται νά ὑποβάλλουν δύο ἔνορκα Πιστοποιητικά μαρτύρων
Στρατιωτῶν καί συναγωνιστῶν τους. Μερικοί ἐξ΄ αὐτῶν ἔχουν ἡλικία 80 ἐτῶν.
᾿Ολίγα περί τῶν ἀγωνιστῶν τῶν ὀρεινῶν περιοχῶν τοῦ 1821. Χαράλαμπος Κ.
Θάνου.
«Οἱ ἀγωνισταί τῶν ὀρεινῶν περιοχῶν δέν ἀπομακρύνονται ἀπό τάς βάσεις των τάς οἰκογενείας των καί τά κτήματά των. ῎Ετρεχον νά πλαισιώσουν τόν καπετάνιο, ὅταν τούς καλοῦσε καί ξαναγύριζαν στίς ἐργασίες των. Μέ αὐτόν τόν τρόπον τά ἀρματωλικά σώματα δέν εἶχον
ὡρισμένην ἀριθμητικήν δύναμιν καί σύνθεσιν. ῾Ο κάθε καπετάνιος ἐκράτει προχείρους καταλόγους, οἱ ὁποῖοι εἶναι μᾶλλον μισθοδοτικαί
καταστάσεις. ᾿Εκεῖ ἦσαν καταχωρισμένοι οἱ ἀγωνισταί ἄλλοι μέ πλήρη στοιχεῖα, ἄλλοι μέ τό μικρόν τους ὄνομα καί ἄλλοι μέ παρωνύμιον
(παρατσούκλι). Λίγοι Καπεταναῖοι κρατοῦσαν ὑποτυπώδη ἀρχεῖα καί
ἀπό αὐτά ὀλίγα διεσώθησαν ὅπως τοῦ ᾿Ανδρίτσου Σαφάκα καί Δήμου
Σκαλτσᾶ.
῞Οταν ἡ Κυβέρνησις ἠθέλησε ν΄ ἀνεύρῃ τούς ἀγωνιστάς καί νά τούς
καταχωρήσῃ εἰς τά ἐπίσημα ᾿Αρχεῖα ᾿Αγωνιστῶν, εὐρέθη πρό μεγάλης
δυσκολίας. Κάλεσε τούς ἐπιζώντας ὅπως καί τούς οἰείους τῶν τυχόν
ἀποθανόντων νά μεταβοῦν εἰς τά πλησιέστερα Εἰρηνοδικεῖα καί νά παρουσιάσουν δύο μάρτυρας ἵνα ἐνόρκως βεβαιώσουν ὅ,τι ἐνεθυμοῦντο
ἐν σχέσει μέ τήν δρᾶσιν των: πού ἐπολέμησαν, πότε καί μέ ποιούς καπεταναίους. ῾Ως μάρτυρες παρουσιάσθησαν οἱ ἐπιζῶντες καπεταναῖοι,
Τριαντάφυλλος ᾿Αποκορίτης, ὁ Δυοβουνιώτης, ὁ Πανουργιᾶς. Βάσει
τῶν δηλώσεων αὐτῶν συνεκροτήθησαν τά πρῶτα ᾿Αρχεῖα».
῾Υπάρχουν καί ἀφανεῖς ἀγωνισταί οἱ ὁποῖοι ἠμέλησαν διά διαφόρους λόγους νά
προβοῦν εἰς τήν ὡς ἄνω διαδικασίαν καί ἡ συνέπεια εἶναι νά εὑρίσκονται εἰς τήν
ἀφάνειαν.
᾿Από τό βιβλίον ῾Ο Καπετάν ᾿Ανδρῖτσος Σιαφάκας Δ. Λουκοπούλου.
Κατάλογος στρατιωτῶν ᾿Ανδρίτσου Σιαφάκα. Σελίδες 102, 106, 110, 119, 172.
Τριαντάφυλλος Χάρος ἀπό Σουρούστι Λιδωρίκι.
Γιάννης Σουρούστης ἀπό χωριό Σουρούστι.
Μῆτρος Χαρόπουλος
Γιάννης Σουρουστινός
Εἰς τήν σελίδα 171
Τά χωριά τοῦ Λιδωρικιοῦ ἐκλέγουν καπετάνιο τό Σαφάκα. «Οἱ ὑπογεγραμμένοι δηλοποιοῦμεν ὅτι ἐξέλεξαν ἀρχηγόν τῶν ἁρμάτων τόν ᾿Ανδρῖτσον Σαφάκαν...

4.2. ΟΙ ΠΡΟΚΡΙΤΟΙ
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Παναγιώτης Χαρόπουλος, Σουρούστι, Φλωροδῆμος Κριάτσι Κωνσταντῆ Στρούζα
Γιάννης Γκόλφης» κ.λ.π.
῾Ο Παπαϊωάννου Γεώργιος ἀπό τό Ψηλό Χωριό στό Βιβλίο του ῾Ηρωϊκά τοῦ
τόπου μου, γράφει:
«῾Ο Πουκεβίλ τό 1814-1815 περιηγήθηκε τά χωριά μας. Γράφει: ῾Η
Πενταγιοῦ εἶχε 50 σπίτια. Τρίστενο 12 Νούτσομβρο 10 Σουρούστι
20 Κριάτσι 10 Κωστάριζα 40 Βοστινίτσα 30 σπίτια.» Στό βιβλίο του
ἀναγράφει: Σουρουστιῶτες ἀγωνισταί. Στά μητρῶα τοῦ κράτους βρίσκουμε μέ ἀριθμό καταχωρήσεως 1911 Σπαθῆς ᾿Ιωάννης 1957 Χαρόπουλος Παναγιώτης 15857 Καλόγερος ᾿Ιωάννης, Στούς Καταλόγους
τοῦ Στρατηγοῦ Σαφάκα βρίσκουμε:
Μῆτρος Χαρόπουλος ἀπό Σουρούστι.
Γιάννης ἀπό Σουρούστι
᾿Αντώνιος Λιάρος ἀπό Σουρούστι
Γιάννης Σουρουστιώτης».
Σημείωσις 4.1.1
EÊ t n selda 101 Íprqei tì înoma >Ant¸nio Liro >Artotna ka st
selda 110 toÜ aÎtoÜ biblou D. LoukopoÔlou >Ant¸nio Liro qwr n
nafèretai tìpo katagwg¨ .

4.2

OÉ Prìkritoi

῾Ο Κ. Γ. Δημόπουλος (Γυμνασιάρχης) στό βιβλίο του Δῆμος Σκαλτσᾶς ῎Εκδοσις
Δευτέρα ὅπου ἀναφέρει ὅτι τό χρέος πρός τήν ἀλήθειαν καί ἡ ἔφεσις πρός τήν
πληρότητα τόν ἀναγκάζουν νά προβῇ εἰς τήν δευτέραν ἔκδοσιν, σελίς 35 γράφει:
Πίναξ προκρίτων.
«῞Ολοι οἱ πρόκριτοι τῆς περιοχῆς ὑπῆρξαν ἥρωες καὶ μάρτυρες λόγῳ
τῶν συγκρούσεων τῆς ἐπιστροφῆς ἤ διελεύσεως τῶν Τούρκων τῆς
διαμετακινήσεως ῾Ελληνικῶν στρατευμάτων καί τῆς ἐνόπλου συμμετοχῆς των εἰς τόν ἀγῶνα. Οἱ ἐν τῷ πίνακι Δωριεῖς ὑπῆρξαν πρόκριτοι,
Δημογέροντες, ἱερεῖς ἤ διέθετον μόρφωσιν ἤ πλοῦτον. ῏Ησαν μᾶλλον
τά πλέον ἀξιόλογα στοιχεῖα τῆς Δωρίδος. Καταγράφει αὐτούς κατά
χωριά. Δέν ἀποκλείεται ὅμως τινές λόγῳ μετακινήσεως ἕνεκα περιστάσεων νά ἀναφέρονται ὡς κάτοικοι ἄλλων χωρίων.»
Πρόκριτοι σελίς 39
Α/Α 23 Σουρούστι
᾿Αντων. Γιανόπουλος,
᾿Αντώνιος Γκάνος,
Παναγιώτης Χαρόπουλος
Σελίς 20.
᾿Επί ὀκτώ ἔτη Σκαλτσοδῆμος καί Διᾶκος συνειργάζοντο. Σύν τῷ χρόνῳ ἐπῆλθεν ψυχρότης καί κατάστασις ὑποψίας μεταξύ τῶν δύο ἀνδρῶν, διότι διέφερον
ὡς πρός τόν χαρακτῆρα. ῾Ο Διᾶκος διεκρίνετο διά τό εὐπροσήγορον καί καλοπροαίρετον τοῦ χαρακτῆρος. ῾Ο Σκαλτσοδῆμος ἐφέρθη μέ ψυχρότητα. ῾Ο Διᾶκος
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σεβασθείς τήν ἀπάντησιν τοῦ Σκαλτσᾶ – «Τί τά θές δύο ἄτια σ΄ ἕνα ταβλᾶ δέν
κάνουν, ἤ ἐγώ θά φύγω ἤ ἐσύ», ἀνεχώρησεν διά Σάλωνα ὅπου μή γενόμενος δεκτός εἰς τούς ἀρματωλούς, κατέφυγεν εἰς Λεβάδειαν πρός τόν ᾿Ανδροῦτσον καί
διέπρεψεν.... Φεύγων ὁ Διᾶκος ἔλαβε μετ΄ αὐτοῦ ἀπό τό ἀρματωλίκι Λιδωρικίου
κατά μίαν ἐκδοχήν τόν Γούλαν, δύο Μπακογιανναίους ἐκ Σουρουστίου καί τόν
ἐξάδελφόν του ᾿Αντ. Κοντοσόπουλον κατόπιν Γεράντωνον ἐκ Νουτσόμβρου.
Κατάλογος 500 ᾿Αγωνιστῶν σελίς 89.
Μιχαήλ Καλόγερος, Χαράλαμπος Σουρουστιώτης, Δημοθανασόπουλος Γιάννης. Αὐτοί οἱ τρεῖς δέν ἀποκλείεται νά εἶναι Σουρουστιῶτες.
Πρόκριτοι 1830 Γεν. ᾿Εφημερίς τῆς ῾Ελλάδος σελ. 280
1) ᾿Αντώνης
2) ᾿Ανδρέας
3) Παναγιώτης Δημογέρων.

4.3
4.3.1

>ArqeØon >AgwnistÀn 1821 >Ejnik¨ Biblioj kh .
>AgwnistaÈ toÜ 1821 pì SouroÔsti toÜ D mou
Krokuleou Dwrdo

Κουτί 224
Λιδωρίκιον τήν 8 Φεβρουαρίου.
1856 ᾿Αριθ. Καταχ. 64 ᾿Αριθ. Πιστοπ. 1 Α΄ τμῆμα θ. 1η
῞Οπως δικαιωθῇ ὁ ἀναφερόμενος καθόσον εἰσίν ἀληθῆ τά ὑπ΄ αὐτοῦ ἐκτιθέμενα.
᾿Ιωάννης Σαφάκας ᾿Αριθ 4665 Διεκ. 4665
Κατά τήν παράγραφον 8 τοῦ ἀπό 19 Νοεμβρίου Β. Διατάγματος 1845 ‘Περί
τῆς ὑπέρ πατρίδος ἀγωνισαμένων καί θυσιασθέντων’ καθυποβάλλω πρός ῾Υμᾶς κε
῎Επαρχε ...
᾿Εν τῇ παρούσῃ πιστοποιητικόν περί τόν κατά τόν ἱερόν ῾Ελληνικόν ἀγῶνα
Στρατιωτικῶν μου ἐκδουλεύσεων, ὑπογεγραμμένα ὑπό τῶν διαφόρων ὁπλαρχηγῶν. Σᾶς παρακαλῶ ὅπως διευθύνετε αὐτό μετά τῆς παρούσης εἰς τό ἁρμόδιον
῾Υπουργεῖον ἵνα τῷ καιρῷ δέοντι καθυποβληθῶσιν εἰς ἁρμοδίαν ἐπί τῶν Στρατιωτικῶν ἐπιτροπήν διά τήν περαιτέρω ἐνέργειαν. ᾿Επί τέλους Σᾶς παρακαλῶ ὅπως
διευθύνετε καί μοι Χορηγήσετε τήν ἀνήκουσαν περί τῆς παραλαβῆς ἀπόδειξιν πρός
ἀσφάλειάν μου.
῾Υποσημειοῦμεν εὐαρέστως
῾Ο κάτοικος τοῦ χωρίου Σουρουστίου τοῦ Δήμου Κροκιλείου Δωρίδος.
Παναγιώτης Χαρόπουλος
Αἰτεῖ ἀμοιβήν τῶν ἀγώνων του. Αἴτησις ἀπό 8 Φεβρουαρίου 1846.
῾Ο κάτοικος τοῦ Χωρίου Σουρούστι τοῦ Δήμου Κροκυλείου τῆς ᾿Επαρχίας
Δωρίδος Παναγιώτης Χαρόπουλος ἅμα ὁ ὑπέρ πατρίδος ἱερός ἀγών ἤρξατο δράξας
τά ὅπλα εἰς τάς χεῖρας του καί ἐπί κεφαλῆς τοῦ χωρίου του ἔχοντος ὑπό τάς ὁδηγίας
του ἱκανούς ἠκολούθησεν ὅπου ἡ φωνή τῆς πατρίδος τόν ἐκάλει ἀπό τοῦ 1821-1828
ὑπό τούς ἀρχηγούς Δ. Σκαλτσᾶ καί Σαφάκα περευρέθη εἰς τάς ἀκολούθους μάχας
κατ΄ ἀρχάς εἰς τήν πολιορκίαν τοῦ Λιδωρικίου τήν τῆς Ναυπάκτου εἰς Πατραντζίκιον
καί εἰς ᾿Αετούς εἰς Νευρόπολιν εἰς Καλιακούδα ἔνθα ἐπληγώθη εἰς τήν ἀριστεράν
χεῖρα καί πόδα ἐλαφρῶς εἰς ῎Αμπλιανην καί λοιπάς αἰτεῖ ἀμοιβήν τῶν ἀγώνων.
῎Εδειξεν ἀνδρείαν καί ὑποταγην εἰς τούς προϊσταμένους του. Μετά ταῦτα εἰς τούς
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σχηματισμούς τῆς χιλιαρχίας καί ἠκολούθησεν τόν Βασίλειον Μαρλαπᾶν περευρέθη
εἰς Λομποτινᾶ κατά τοῦ λ. δτς. καί εἰς λοιπάς κατ΄ αὐτάς συγκροτηθείσας μάχας
εἰς ἔνδειξιν λοιπόν τῆς πρός τήν πατρίδα ἐκδουλεύσεών του κατ΄ αἴτησιν του τῳ
δίδομεν τό παρόν διά νά τῳ χρησιμεύσῃ πρός ἐπίτευξιν τῶν δικαιωμάτων του.
῎Αμφισσα 16 ᾿Απριλίου 1846
Αθ. Γ. Φασίνζας Ν. Πανουργιᾶς Ν. Κοντοσόπουλος ὑποστράτηγος ἀντισυνταγματάρχης
᾿Επικυροῦνται τό γνήσιον τῶν ἀνωτέρω ὑπογραφῶν Κυρίου Νάκου Πανουργιᾶ
ὑποστρατήγου καί ᾿Αντωνίου Κοντσοπούλου
῾Ο Δήμαρχος ᾿Αμφίσσης 15 ᾿Απριλίου 1846 Α. Κεχαγιᾶς.
Κουτί 195
᾿Εν Λοιδωρικίῳ τήν 16 Φεβρουαρίου 1846
᾿Αριθ. Καταλόγου 240
Πιστ. 1
τῇ 22 ᾿Ιουλίου 1845
᾿Αριθ. 4628
Α΄ Τμῆμα Θ 1η
Πρός τόν ἔπαρχον Δωρίδος
Κατά τήν 8 Παράγραφον τοῦ ἀπό 18 Φεβρουαρίου 1845 περί ἀγωνισθέντων καί
θυσιασθέντων τοῦ Β. Διατάγματος ὑποβάλλω διά τῆς παρούσης πιστοποιητικόν
περί τήν κατά τόν ἱερόν ἀγῶνα στρατιωτικῶν μου ἐκδουλεύσεων ὑπογεγραμμένα
παρά τοῦ ἁρμοδίου ὁπλαρχηγοῦ παρακαλῶ νά διαβιβάσετε αὐτό μετά τῆς παρούσης
εἰς τό ἁρμόδιον ῾Υπουργεῖον ὅπως καί ὑποβληθῶσιν ἐν καιρῷ εἰς τήν ἐπί τούτῳ
ἐξεταστικήν ἐπιτροπήν διά την περαιτέρῳ ἐνέργειαν. Εὐαρεστήθητε διά νά μοι
χορηγήσητε τήν ἀνήκουσαν περί τῆς παραλαβῆς του ἀπόδειξιν πρός ἀσφάλειάν
μου.
Εὐσεβάστως κάτοικος Σουρουστίου τοῦ δήμου Κροκυλείου
Ιωανις σπαθις1 .
Πιστοποιῶ ὁ ὑποφαινόμενος ἐπί τῇ ὁριζομένῃ ἀπό τήν ποινικόν Νόμον ποινή καί
ἐπί τῇ ὑποχρεώσει πολιτικῇ τῆς ἀποζημιασεως ὅτι ὁ ἐκ τοῦ χωρίου Σουρούστι τοῦ
Δήμου Κροκυλείου τῆς ᾿Επαρχίας Δωρίδος ᾿Ιωάννης Σπαθῆς ἐτῶν 53 ὑπηρέτησεν
ὑπό τήν ὁδηγίαν μου Στρατιώτης ἀπό τῶν ἀρχῶν τῆς ἐπαναστάσεως μέχρι τό
1828, περευρέθη μετ΄ ἐμοῦ εἰς τάς ἑξῆς μάχας ἤτοι εἰς τή πολιορκίαν τῶν ἐντοπίων
ὀθωμανῶν Λοιδωρικίου, εἰς τήν τοῦ φρουρίου τῆς Ναυπάκτου εἰς Μαυρολιθάρι εἰς
᾿Αετούς εἰς ῾Υπάτην εἰς Βασιλικά, εἰς ῎Αμπλιανην εἰς ᾿Ομεραφέντη εἰς Βαρνάκοβαν
εἰς ᾿Αράχωβαν εἰς Στρόμην καί εἰς Τριζόνι ὅπου ἔλαβε καί τάς πληγάς εἰς τήν
δεξιάν του χεῖραν καί ἔμπροσθεν τῆς κεφαλῆς. Καθόλον τό ἀνωτέρῳ διάστημα τοῦ
πολέμου ὁ Στρατιώτης οὗτος ἔδειξεν γενναιότητα καί ὑπακοήν εἰς τούς ἀνωτέρους
του. Γνωρίζω λοιπόν μετά θετικότητος τά πρός ... εἰς τόν Στρατιώτην τοῦτον μή
ἀνταμειφθέντα μέχρι τῆς τοῦδε παντελῶς παρά τῆς Β. Κυβερνήσεως ἐφοδιάζω κατ΄
αἴτησιν του αὐτόν μέ τήν παροῦσαν μου πιστοποιητικόν ἵνα χρησιμεύσῃ ὅπου δεῖ.
Τριαντάφυλλος ᾿Αποκορίτης Συνταγματάρχης
᾿Επικυρώνει ὁ Δήμαρχος Ποτιδανείας.
Κουτί 70
᾿Ιωάννης Καλόγερος ἀγράμματος
1 DiathrÀ t n ærjografan ka t n sÔntaxn twn.
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18 Μαΐου 1846
Πρός τόν ῎Επαρχον Δωρίδος
Οἱ ὑποφαινόμενοι πιστοποιοῦμεν, ὅτι ὁ ᾿Ιωάννης Καλόγερος, κάτοικος τοῦ χωρίου Σουρούστι τοῦ Δήμου Κροκυλείου τῆς Δωρίδος, ἅμα ὁ ὑπέρ ἀνεξαρτησίας
τῆς πατρίδος ἱερός ἀγών ἐξερράγη, εὐθύς ἤδραξε τά ὅπλα καί ὑπηρέτησε στρατιωτικῶς μέχρι τέλους ὑπό τάς ὁδηγίας τοῦ ὁπλαρχηγοῦ Μακρῆ, Σπύρου Λεονταράκη,
Ν. Πανουργιᾶ, Σκαλτσοδήμου καί Καραϊσκάκη ὡς ὑπαξιωματικός παρευρέθη καί
ἔλαβε μέρος εἰς τάς μάχας τάς ἐναντίον τοῦ ἐχθροῦ γενομένας εἰς Βαΐτσι Πλατανίτη Ναυπάκτου ᾿Αετοί Καλιακούδα ῎Αμπλιανη, Τριζόνια (ὅπου καί ἐπληγώθη)
Καρβασαρᾶ, ρίγανι καί ἔξωθεν τοῦ Μεσολογγίου εἰς Δίστομον καί λοιπά μέρη.
Διό κατ΄ αἴτησν του ἐκδίδομεν τό παρόν διά νά τῳ χρησιμεύσῃ.
᾿Εν ᾿Αμφίσσῃ τῇ 25 ᾿Απριλίου 1846
Ν. Πανουργιᾶς Α. Κοντοσόπουλος
῾Υποστράτηγος ᾿Αντισυνταγματάρχης
῾Ο Δήμαρχος ᾿Αμφίσσης ἐπικυρώνει.
῾Η πληροφορία ὅτι δύο Κοντογιανναῖοι ἐκ Σουρουστίου ἠκουλούθησαν τόν ᾿Αθανάσιον Διᾶκον εἰς Λεβάδειαν μᾶς ἤνάγκασαν νά προστρέξωμεν εἰς τόν φάκελλον
1342 .
Κουτί 134
᾿Ιωάννης Μπακογιάννης ἀγράμματος
Πιστοποιοῦμεν οἱ ὑποφαινόμενοι, ὅτι ὁ κύριος ᾿Ιωάννης Μπακογιάννης τοῦ χωρίου ὁ ῞Αγιος Γεώργιος τοῦ Δήμου ᾿Αμφίσσης τῆς Παρνασσίδος ὑπηρέτησε στρατιωτικῶς ἐξ΄ ἀρχῆς τοῦ ἀγῶνος ἤτοι ἀπό τό 1821 μέχρι τοῦ 1826 ἔτος ὑπό τήν
ὁδηγίαν τοῦ στρατηγοῦ Πανουργιᾶ καί Ν. Πανουργιᾶ, παραβρεθείς εἰς διαφόρους
μάχας κατά τῶν ἐχθρῶν, οἷον Χαλκομάτας Γραβιᾶς ῎Αμπλιανης Σούρπης καί Βασιλικά. ᾿Ακολούθως μεταβάς ὑπό τήν ὁδηγίαν τοῦ ὁπλαρχηγοῦ ᾿Αθ. Μανίκα παρευρέθη εἰς τήν ἐν Πατραντζικίῳ μάχην κ.λ.π. Διετέλεσε δέ πάντοτε ἐκτελῶν τό
2 <O sÔrwn t gramm aÎt dèn paralepei man proswpik n tou âmpeiran. Tì 1942,
fjin¸poron êlabe t n eÊdopohsin par toÜ patrì tou n êljù n parakolouj sù maj mata
eÊ Marsleion Paidagwgik n >Akadhman. Pez¬ metèbhn eÊ Lidorkion. <O êmporo >Ashmakìpoulo , å metèpeita sfagiasje Ípì tÀn kommounistÀn, âfrìntise di t n xioprep¨ mou
dianuktèreusin. Tì Lidwrkion tìte ªto >ItalokratoÔmenon. T n ápomènhn prwòan mè éna sakkoÔli ywm kaÈ mè t n parèa ánì sunomhlkou metèbhmen pez¬ eÊ <Agan EÎjuman. Kaj' ådìn
eÊ t Karoutian qnia sunant same toÔ katokou tÀn KaroutÀn ânjousi¸dei patri¸ta
par t n dokimasan t åpoan Ípèsthsan (purpìlhsi tÀn oÊkiÀn twn Ípì tÀn >ItalÀn kat
t mèra âkena ). >EkeØ dianuktereÔsamen eÊ gnwst n oÊkan toÜ sunodoipìrou mou ka t n
trthn mèran âfjsamen eÊ ^Amfissan. Tì gkazozèn3 j metèbainen eÊ >Aj na met' ålga
mèra . Katìpin protrop¨ t¨ mhtrì mou metèbhn eÊ VAgion Ge¸rgion eÊ t n oÊkan Mpakoginnh suggenoÜ tÀn Jeoqarawn. T n llhn mèran âbo jhsa toÔ Mpakogiannaou eÊ
t n sullog n âlaiÀn. Tèlo t n ápomènhn mè tì gkazozèn âfjsamen eÊ >Aj na . T n oÊkogèneian aÎt n âpeskèfjhn tì 1953. <O gèrwn Mpakoginnh pareponeØto íti tìn âqarakt rizan
risterìn. <O pppo êlegen ªto gwnist toÜ 1821. T n oÊkogèneian aÎt n âpeskèfjh ka å
<Ellhnoamerikanì Ge¸rgio Aj. Jeoqrh .
3 AÎtoknhton kinoÔmenon mè ælghn benznhn ka krbouno âfeÔrhma <Ellhnikìn. EÚnai éna
îrjio stroggulì lèbh kataskeuasmèno pì fanartz¨, âtopojeteØto stì mprostinì mèro
dpla stìn sunodhgì, êkaie xÔla ki' å kapnì pernoÜse pì eÊdikì karmpulatèr prosarmosmèno
st pistìnia t¨ mhqan¨ , dhmiourgoÜse sumpièsei ka âkr xei qamhl¨ dunmew poÔ êkane
t forthgkia n trèqoun stì Òsiwma ka t n kathfìra, st n nhfìra oÉ âpibte katèbainan gi
n spr¸xoun. ^An å kdo ginìtan mpìðler, n tìn kapnì tìn sundazan mè jeifi, mè Ídrogìno
¢ setulnh ¢ fwtaèrio j dhmiourgoÜsan âkr xei Êsqurìtere toÜ petrelaou. ToÜto ímw
dèn sumfèrei t átaireØe .
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στρατιωτικόν καθῆκον του μέ τήν ἀπαιτουμένην ἀνδρείαν τιμιότητα καί πειθαρχίαν.
Εἰς ἔνδειξην ὅθεν τοῦ χορηγεῖται τό παρόν ἐνδεικτικόν μας πρός χρῆσιν του.
Ν. Πανουργιᾶς Α. Κοντοσόπουλος
῾Υποστράτηγος ᾿Αντισυνταγματάρχης
᾿Εν ᾿Αμφίσσῃ τῇ 14 Μαΐου 1846
Πρός τόν Δήμαρχον Λειβαδακίου
᾿Εν Λειβαδακίῳ 6η Φεβρουαρίου 1856
᾿Επισυνημμένως διαβιβάζω ὑμῖν κατά τά διατεταγμένα πιστοποιητικόν τῶν ἐκδουλεύσεων τοῦ μακαρίτου ἀδελφοῦ μου, ἅς προσέφερεν τῇ πατρίδι χάριν τῆς ἀνεξαρτησίας της. Τό ὁποῖον παρακαλεῖ διευθύνητε σύν τῇ παρούσῃ πρός τόν Κον
῎Επαρχον Λεβαδείας, ὅπως αὐτός τ΄ ἀποστείλῃ εἰς τό οἰκεῖον μέρος διά νά παρουσιασθῇ ἑπομένως εἰς τήν εἰς ᾿Αθήνας συσταθεῖσαν ἐπί τῶν ἐκδουλεύσεων τῶν
τε στρατιωτικῶν, πολιτικῶν καί ναυτικῶν ἐκδουλεύσεων ἥτις ἀφοῦ ἴδῃ τάς στρατιωτικάς ἐκδουλεύσεις τοῦ μακαρίτου ἀδελφοῦ μου τοῦ ὁποίου εἰμί καί γνήσιος
κληρονόμος γνωμοδοτήσῃ νά δώσητε, πρός ἀπόλαυσιν τῆς προσηκούσης ἀμοιβῆς
κατά τα διατεταγμένα.
Μετά σεβασμοῦ Εὐπειθέστατος Δημότης
Διά τόν ἀγράμματον Ζαχαρίαν Μοσχαντώνην
Διά τοῦ παρόντος ἐγγράφου πιστοποιοῦμεν ἡμῖν οἱ κάτωθι γεγραμένοι ὁπλαρχηγοί, ὅτι ὁ μακαρίτης Μπακογιάννης Υἱός τοῦ Μοσχαντώνη ἐχρημάτισεν εἰς τῶν
ἀξιωματικῶν τούς ὑπό τήν ὁδηγίαν τοῦ ἀειμνήστου ἀρχηγοῦ Διάκου, ὅστις ἀφ΄ ἧς
ὥρας ἠγέρθη ἡ σημαία τοῦ Σταυροῦ ἐπί τῶν ἑλληνικῶν ἐπαρχιῶν ἔπιασαν τά ὅπλα
καί ἐδικαιώθη δρομαίως· εἰς διαφόρους μάχας καί πολέμους κατά τούς τῶν τότε ἐν
Ν. ἀνατ. ῾Ελλάδι ὁπλαρχηγῶν διαταγάς ὑπέρ σωτηρίας καί ἐλευθερίας τοῦ ἔθνους
του, καί ὅτι ἑπομένως ἐνδόξως ἐφονεύθη εἰς τόν κατά τήν ᾿Αλαμάνα συγκροτηθέντα πόλεμον, ὅτε ἐπαπειλοῦσεν ὁ Μερβηργιόνης νά εἰσβάλῃ εἰς τήν ᾿Ανατολικήν
῾Ελλάδα. ῾Ο ἀνήρ οὗτος εἰς πᾶσας παρεμπιπτούσας περιστάσεις· ἔδειξεν ὅλον τόν
ζῆλον, πατριωτισμόν καί προθυμίαν τοῦ καλοῦ πατριώτου καί πολίτου. ῞Οθεν πρός
ἔνδειξιν τῆς ἀληθείας καί βεβαίωσιν τῶν λόγων μας, ἐδώσαμεν τό παρόν πιστοποιητικόν ἔγγραφόν μας τοῦ αὐταδέλφου ἀδελφοῦ τοῦ μακαρίτου Μπακογιάννη
Ζαχαρίου ὑπογεγραμμένον ἐξ ἰδίας χειρός, ἵνα τῳ χρησιμεύσῃ ὅπου ἀνήκει.
᾿Εν Λιβαδακίῳ τῇ 16 Φεβρουαρίου 1831
Νικόλαος Κριεζώτης Γ. Δυοβουνοώτης
Βάσος Μαυροβουνιώτης Δ. Εὐμορφόπουλος
᾿Ιωάννης Γκούρας Ν. Πανουργιᾶς
Χριστόδουλος Χ. Πέτρου ᾿Ιωάννης Ρούκης Μακρῆς Τριανταφυλλος
Γιάννος λ. (δυσανάγνωστος) Μῆτρος Τριανταφύλλου ᾿Αντων. Γ. Στεφάνου
ἀκολουθεῖ ἐπικύρωσις.
᾿Αριθ. 950 ᾿Εν ... 17 Μαΐου 1847
14174 Πρόν τόν κ. ἔπαρχον Δωρίδος
᾿Εν Λοιδωρικίῳ τήν 7 Μαΐου 1847
Κουτί 180
᾿Αριθ. Καταλόγου 578
‘Πιστοποιητ Ι
῾Υποβάλλω διά τῆς παρούσης Πιστοποιητικόν περί τοῦ κατά τόν ἱερόν ἀγῶνα
στρατιωτικῶν μου ἐκδουλεύσεων παρακαλῶ ὅπως διαβιβάζοντες αὐτό μετά τῆς
παρούσης ὅπου δεῖ καί νά μέ ἐφοδιάσητε μέ τήν προσήκουσαν ἀπόδειξιν πρός
ὠφέλειαν.
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ὁ εὐπειθέστατος
Δημότης Κροκυλείου ἐκ Δρεστενῶν.
Τριαντάφυλλος Πρίντζιπας ἐγγράμματος.
Αον Τμῆμα θ. 1η
τῇ 22 ᾿Ιουλίου 1845

Κουτί 180
Αθ θ 4672
Πιστοποιοῦμεν οἱ ὑποφαινόμενοι ἐπί τῇ ὁρισμένῃ ἀπό τόν ποινικόν Νόμον ποινή καί ἐπί τῇ ὑποσχέσει πολιτικῆς ἀποζημιώσεως καθ΄ ὅτι ὁ κ. Τριαντάφυλλος
Πρίντζιπας κάτοικος Δρεστενῶν τοῦ Δήμου Κροκυλείου τῆς ἐπαρχίας Δωρίδος
ἐτῶν 59 ἅμα ἤχησεν ἡ σάλπιγξ τοῦ ἱεροῦ ἀγῶνος ἔδραξε τά ὅπλα εἰς χεῖρας καί ἐπί
κεφαλῆς ἱκανῶν συγχωριανῶν του... ἐκ πρώτοις ὑπό τάς διαταγάς τοῦ ᾿Αποκορίτου
παρευρέθη εἰς Θερμοπύλας ὅπου ἐφονεύθη ὁ Διᾶκος, καί εἰς Γραβιάν ἐπίσης καί
εἰς ᾿Αετόν, ὑπηρέτησεν σταθερός ὑπό τήν .... Σκαλτσοδῆμον καί Τριαντάφυλλον
᾿Αποκορίτην ὅστις καί ἐπροβιβάσθη τότε μέ τόν βαθμόν τοῦ πεντακοντάρχου λαβών παρά τοῦ ... τό ἀνώτατον δίπλωμα ἑπομένως παρευρέθη εἰς ῎Αμπλιανην καί
Καλιακούδαν τήν ... μέ ᾿Ανδ. Λόντον καί Τριαντάφυλλον καί τό φρούριον Ναυπάκτου καί ... διαφόρους μάχας παραλειπομένας διά τό σύντομον, καθόλου τό
διάστημα τοῦ ἀγῶνος ἀνεδείχθη γενναῖος στρατιώτης ... Γνωρίζοντας ὅλας τάς
ἐκδουλεύσεις του ταύτας καί μή ἀνταμοιφθέντα τόν ἐφοδιάζομεν μέ τό παρόν διά
τῷ χρησιμεύσῃ εἰς τήν ἐξεταστικήν ἐπιτροπήν.
᾿Εν Παλαιξαρίῳ τῇ 4 Μαΐου 1847
᾿Αριθ. 4672
Δ.4672
Τριαντάφυλλος Πρίντζιπας
ἀμοιβῆς διά τάς ἐκδουλεύσεις του
αἴτησις ἀπό 7 Μαΐου 1847
῾Ο Γραμματεύς (ὑπογραφή δυσανάγνωστος)
᾿Αγωνιστής ἀπό Βλαχοβούνι Δωρίδος τοῦ Δήμου Κρικυλείου. Τό Βλαχοβούνι,
χωρίον μέ 6 φαμελιές διελύθη καί ἐνεσωματώθη μέ Σουρούστι.

4.3.2

>Agwnista toÜ 1821 pì BlaqoboÔni toÜ D mou Krokuleou Dwrdo

Κουτί 138
ἀριθ. 1956 ἐλήφθη 8 Φεβρουαρίου 1846
᾿Αριθ. Καταλ. 572 Πρός ἐπαρχεῖον Δωρίδος
‘Πιστοπ Ι 14174
᾿Επειδή δυνάμει τῶν Διαταγῶν τοῦ ὑπουργείου τά πρός ᾿Επιτροπήν εἰσαγόμενα
ἀποδεικτικά τῶν πολιτῶν διαδηλοῦντα τάς ἐκδουλεύσεις τάς θυσίας αὐτῶν πρέπει
νά στέλλωνται διά τοῦ ᾿Επαρχείου τοῦ τόπου ὅπου διαμένει ἕκαστος πολίτης, Διά
τοῦτο διαβιβάζω ἐπισυνημμένως πρός ῾Υμᾶς Κύριε ῎Επαρχε ἀποδεικτικόν τοιοῦτον.
Σᾶς παρακαλῶ νά διευθύνετε αὐτό ὅπου δεῖ δίνοντας μοι τήν ἀνήκουσαν ἀπόδειξιν
παραλαβῆς.
᾿Εν Λοιδωρικίῳ τῇ 8η Φεβρουαρίου 1846
῾Υποσημειοῦμαι εὐσεβάστως
῾Ο εὐπειθέστατος

4.3. ΑΡΧΕΙΟΝ ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ 1821 ΕΘΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ.
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Γεώργιος Μπερτσιᾶς ᾿Εγγράμματος
19344
Πιστοποιοῦμεν οἱ ὑποφαινόμενοι, ὅτι ὁ Γεώργιος Δημητρίου Μπερτσιᾶς κάτοικος τοῦ χωρίου Βλαχοβούνι τοῦ Δήμου Κροκυλείου τῆς Δωρίδος ὑπηρέτησε
στρατιωτικῶς τήν Πατρίδα ἀπό τό ἔτος 1824 μέχρι τοῦ 1830 πάντοτε ὑπό τήν
ὁδηγίαν τοῦ ᾿Αντισυνταγματάρχου Φαρμάκη διεκρίθη μετ΄ αὐτοῦ εἰς διαφόρους πολιορκίας καί μάχας, ἔδειξε πάντοτε ζῆλον καί ἀνδρείαν εἰς ὅλας τάς περιστάσεις,
ἐπίσης τό ἔτος 1828 ἦτον εἰς τήν ὑπό τήν ὁδηγίαν τοῦ ᾿Ιωάν. Φαρμάκη πεντακοσιαρχίαν συνεργάτης συνετέλεσεν εἰς τήν πρώτην ἑκατονταρχίαν ... τό ἔτος 1830
εἰς τόν ὀργανισμόν τῶν ταγμάτων ἀσθενήσας ἔμεινεν εἰς τήν οἰκίαν του. Τό διάστημα ὅλον ἐκεῖνο τοῦ ἀγῶνος δέν παρέλειψε ποτέ τήν θέσιν του, ἦτο εὐπειθής εἰς
τάς διαταγάς τῶν ἀνωτέρων του, καί καθ΄ ὅλα ἄξιος εἰς τόν ἀγῶνα τῆς πατρίδος.
Δι΄ ὅ κατ΄ αἴτησίν του δίδεται τό παρόν μας ἵνα χρησιμεύσῃ ὅπου δεῖ.
᾿Εν ᾿Αθήναις τῇ 3 Μαΐου 1846
᾿Ιωάννης Φαρμάκης
Α. Γ. Φασίτσας Ταγματάρχης
Τριαντάφυλλος ᾿Αποκορίτης
᾿Αντώνις Βοτζαΐτης
᾿Επικυροῦται τό γνήσιον τῶν ἀνωτέρω ὑπογραφῶν κ.κ. ᾿Ιωάννου Φαρμάκη Α.
Γ. Φασίτζα Τριαντ. ᾿Αποκορίτου καί ᾿Αντωνίου Βουτζαΐτου.

4.3.3

>Agwnista toÜ 1821 pì Kritzi toÜ D mou
Krokuleou Dwrdo

Κουτί 193
᾿Αρθ. Καταλόγου 61 1846
᾿Εν Λοιδωρικίῳ τήν 8 Φεβρουαρίου
Πρός τόν κ. ῎Επαρχον Δωρίδος
‘Πιστο. 1 ᾿Αριθ. 25648
Κατά την παράγραφον 8 τοῦ ἀπό 18 Φεβρουαρίου Β. Διατάγματος περί τοῦ ὑπέρ
πατρίδος ἀγωνισαμένων καί θυσιασθέντων καθυποβάλλω εἰς ὑμᾶς κ. ῎Επαρχε εὐυπολήπτως ἐν τῇ παρούσῃ πιστοποιητικόν περί τῶν κατά τόν ἱερόν ῾Ελληνικόν ἀγῶνα
στρατιωτικῶν μου ἐκδουλεύσεων ὑπογεγραμμένον ὑπό διαφόρων ὁπλαρχηγῶν ...
καί παρακαλῶ νά διαβιβάσητε αὐτό ... ἁρμόδιον ὑπουργεῖον διά νά καταβληθοῦν
ἐν καιρῷ εἰς τήν ἁρμοδίαν ἐπί τῶν στρατιωτικῶν ἐκδουλεύσεων ἐπιτροπήν διά τήν
περαιτέρω ἐνέργειαν. Κατόπιν τῶν ὅσων φαίνεται εἰς τό πιστοποιητικόν λαμβάνω
τήν τιμήν ν΄ ἀναφέρω εὐσεβάστως ὅτιἅμα ἐξερράγη ὁ περί ἀπελευθερώσεως ἀγών
δράξας τά ὅπλα εἰς τάς χεῖρας καί ἐπικεφαλής πάντοτε ἀπό 20-30 συγχωριανῶν
μου παρευρέθην εἰς τάς ἀκολούθους μάχας ἐν πρώτοις εἰς τήν πολιορκίαν Λοιδωρικίου καί Ναυπάκτου τῆς Φουντάνας βρασταν, ὑπάτην, ... εἰς ᾿Αετούς εἰς ῎Αμπλιανη
τῆς Καλλιδρόμου καί Καλιακούδας εἰς Δίστομο καί ᾿Αράχωβα εἰς πεντόρια κ.λ.π.
πάντοτε ὑπό τήν ὁδηγίαν τοῦ Σκαλτζᾶ καί ἐπικεφαλῆς τῶν ὡς εἴρηται συγχωριανῶν μου καί τήν ζωοτροφήν τάς δαπάνας ἐξόδων ἐξ ἰδίων μου πολλάκις ἐθυσίασα
ὅλην τήν τε κινητήν καί ἀκίνητον περιουσίαν καί ἐν καιρῷ τῆς ἀπελευθερώσεως
τῆς πατρίδος σήμερον πλέον εἶχον ὅμως τήν ἐλπίδα ὅτι πράγματι ... ἤθελον ἀνταμοιφθεῖ δι΄ ὅσας εἶχον κάμει θυσίας ἀλλά κατά δυστυχίαν μου ... μή ἔχων τόν
ἀπαιτούμενον παράγοντα ἀποθανόντος τοῦ ὁπλαρχηγοῦ μου Σκαλτζᾶ ἐλπίζω εἰς
τήν ἀπολαβήν καθ΄ ὅτι μέ εὐσέβειαν ὑποβάλλω τήν παροῦσαν περί τῆς παραλαβῆς
τῆς ὁποίας παρακαλῶ νά μοι δοθῇ ἡ ἀπαιτουμένη ἀπόδειξις.
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῾Ο καθυποβάλλων κάτοικος Κριατζίου τοῦ Δήμου Κροκυλείου
ἀναγνώστης σκούρας
Πιστοποιοῦμεν οἱ ὑποφαινόμενοι ὅτι ὁ ᾿Αναγνώστης Σκούρας κάτοικος τοῦ
χωρίου Κριάτζι τοῦ Δήμου Κροκυλείου τῆς Δωρίδος ἀπό τήν ἀρχήν τοῦ ῾Ιεροῦ
ἀγῶνος μέχρι του 1827 ὑπηρέτησε, στρατιωτικῶς τήν πατρίδα πάντοτε ὑπό τάς
διαταγάς τοῦ Δήμου Σκαλτσᾶ ἔχων μεθ΄ ἑαυτοῦ εἰς τούς πολέμους καί καθ΄ ὅλον
ἐκεῖνο τό διάστημα τοῦ ἀγῶνος ἀπό 15 μέχρι τῶν 20 συγχωριανῶν του, ἔδειξε μέ
ὅλους ἐκείνους ἄπειρον ζῆλον καί ἀνδρείαν κατά τῶν ἐχθρῶν καί μέ ἴδια ἔξοδα
ἦταν ἔντιμος ὑπερασπιστής τῆς πατρίδος μας μέ ὅλην τήν εὐπείθειαν καί εὐταξίαν
καί δέν ἀπήλαυσε ποτέ οὐδεμίαν ἀμοιβήν ἀπό τό ἀπό τό ἔθνος καί μολονότι ἔχασε
καί συγγενεῖς εἰς τάς διαφόρους σημαντικάς μάχας εἰς ἅς παρευρέθη. Δι΄ ὅ κατ΄
αἴτησίν του δίδεται τό παρόν μας ἵνα τῷ χρησιμεύσῃ ὅπου δεῖ.
᾿Εν ᾿Αθήναις τῇ 3 Μαρτίου 1846
Ι. Π. Φαρμάκης Συνταγματάρχης
Α. Θ. Φασίτζας Ταγματάρχης
᾿Αντώνιος Βοτζαΐτης Ταγματάρχης
Τριαντάφυλλος ᾿Αποκορίτης
᾿Ιωάννης Μπίτης Λοχαγός
᾿Επικυροῦται τό γνήσιον τῶν ἄντικρυ ὑπογραφῶν
κ.κ. Ι. Φαρμάκη Α. Γ. Φασίτζα
᾿Αντωνίου Βονζαΐτου Τριαντ. ᾿Αποκορίτου ᾿Ιωάννου Μπίτη.
Κουτί 49
᾿Εν Λιδωρικίῳ τήν 8 Φ/ρίου 1846
Πρός τόν ῎Επαρχον Δωρίδος
῾Υποβάλλω πρός ῾Υμᾶς διά τῆς παρούσης κατά τό περί Στρατ. ἐκδουλεύσεων
Β. Διάταγμα καί τάς περί τούτου ὁδηγίας πιστοποιητικόν περί τῶν κατά τόν ἱερόν ἀγῶνα στρατιωτικῶν μου ἐκδουλεύσεων ὑπογεγραμμένον παρά τῶν ἁρμοδίων
ὁπλαρχηγῶν παρακαλῶ νά διαβιβάσητε αὐτό μετά τῆς παρούσης εἰς τό ἁρμόδιον
῾Υπουργεῖον, ὅπως καθυποβληθῶσιν ἐν καιρῷ τῳ δέοντι πρός τήν ἐπί τούτῳ ἐξεταστικήν ἐπιτροπήν, διά τήν περαιτέρω ἐνέργειαν χορηγήσετε δέ καί πρός τόν
ὑποφαινόμενον τήν ἀνήκουσαν περί τῆς παραλαβῆς του ἀπόδειξιν πρός ἀσφάλειάν
μου.
Εὐπειθέστατος κάτοικος Κριατζίου Δήμου Κροκυλείου Δωρίδος
γεώργος διαμαντόπουλος
Συνιστῶ ἵνα δικαιωθῇ
ὁ ἀναφερόμενος καθ΄ ὅσον εἰσίν ἀληθῆ τά περί
αὐτοῦ ἐκτιθέμενα.
᾿Ιωάννης Σιαφάκας 4664 25856
Πιστοποιεῖται παρά τῶν ὑποφαινομένων, ὅτι ὁ Γεῶργος Διαμαντόπουλος κάτοικος τοῦ χωρίου Κριάτζι τοῦ Δήμου Κροκυλείου τῆς Δωρίδος ἀπό τό ἔτος 1822
μέχρι τοῦ 1833 ὑπό τήν ὁδηγίαν πάντοτε τοῦ ἀντισυνταγματάρχου ᾿Ιωάννου Φαρμάκη καθόλον τό διάστημα ἐκεῖνο τοῦ ἀγῶνος παρευρέθη μετ΄ αὐτοῦ εἰς πολλάς
πολιορκίας καί μάχας καί μάλιστα εἰς τάς στρατιωτικάς, ᾿Αθηνῶν, Βαρνακώβης
ἔξοδον τοῦ Μεσολογγίου καί ᾿Αράχωβας καί ἄλλας, ἔδειξε ζῆλον καί ἀνδρείαν μαχόμενος κατά τῶν ἐχθρῶν, ποτέ δέν ἔλειψε κατό τό διάστημα ἐκεῖ ἀπό ὅλας τά
μάχας τῆς πατρίδος, εἶχε ὅλη τήν εὐπείθειαν εἰς τούς ἀνωτέρους του καί ἄμεμπτον διαγωγήν κατά τό ἔτος 1828 κατετάχθη εἰς τήν ὑπό τήν διοικήσιν τοῦ ᾿Ιω.
Φαρμάκη ἑκατονταρχίαν δέκαρχος καί τήν 2 ἑκατονταρχίαν καθώς καί το 1830 εἰς
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τόν ὀργανισμόν τῶν ταγμάτων κατετάχθη εἰς τό 18ον τάγμα ὡς δεκανεύς εἰς τόν
πρῶτον λόχον μέχρι τῆς ἐλεύσεως τοῦ Βασιλέως καί διαλύσεως τῶν ταγμάτων.
Διό κατ΄ αἴτησίν του δίδεται τό παρόν μας διά νά τοῦ χρησιμεύσῃ ὅπου δεῖ.
᾿Εν ᾿Αθήναις τῇ 3 Μαρτίου 1846
᾿Ιω. Φαρμάκης ἀντισυνταγματάρχης
᾿Α. Θ. Φασίτζας Ταγματάρχης
᾿Αντώνιος Βονζαΐτης Ταγματάρχης
Τριαντάφυλλος ἀποκορίτης
᾿Επικυροῦται τό γνήσιον τῶν ὄπισθεν ὑπογραφῶν τῶν κ.κ. ᾿Ιωαν. Φαρμάκη
καί Α. Γ. Φασίτζα, Τριαντάφυλλου ᾿Αποκορίτου καί ᾿Ιωάννου Μπίτη.

4.4
4.4.1

SouroustiÀte >Agwnista toÜ 1821
>ArqeØon >AgwnistÀn 1821 >Ejnik

Biblioj kh

Στά μητρῷα τοῦ Κράτους, βρίσκουμε τρεῖς ἀγωνιστάς:
1. Χαρόπουλος Παναγιώτης.
2. Καλόγερος ᾿Ιωάννης ῾Υπαξιωματικός.
3. ᾿Ιωάννης Σπαθῆς.
᾿Από τόν Κατάλογον τῶν Στρατιωτικῶν ᾿Ανδρίτσου Σαφάκα ἀπό τό βιβλίον τοῦ
Λουκοπούλου Δ. ᾿Ανδρῖτσος Σαφάκας:
1) Τριανταφυλλος Χάρος ἀπό Σουροῦστι Λιδωρίκι.
2) Γιάννης Σουρούστης.
3) Μῆτρος Χαρόπουλος.
4) Γιάννης Σουρούστης.
Εἰς δέ τήν σελίδα 26-27 τοῦ βιβλίου ᾿Ανδρῖτσος Σαφάκας Δ. Λουκοπούλου
μεταξύ τῶν συντρόφων τοῦ ὁπλαρχηγοῦ Φαρμάκη οἱ: ᾿Ιωάννης Καλόγερος καί
Γεώργιος Γκανόπουλος.
Πρόκριτοι ἀπό Σουροῦστι ἀπό τό βιβλίο Δῆμος Σκαλτσᾶς Δημοπούλου Κ. Γ.
Γυμνασιάρχου σελ. 39 Α/Α 23 Σουροῦστι:
1) ᾿Αντων. Γιαννόπουλος.
2) ᾿Αντων. Γκάνος.
3) Παναγιώτης Χαρόπουλος.
Εἰς τήν σελίδα 20 τοῦ ἰδίου βιβλίου:
1) Μπακογιάννης.
2) Μπακογιάννης.
3) Μιχαήλ Καλόγερος.
᾿Από Πιστοποιητικόν τοῦ Δήμου Κροκυλείου Γεώργιος Μπερτσιᾶς ἀπό Βλαχοβοῦνι τοῦ Δήμου Κροκυλείου (Χωρίον διαλυθέν καί ἐνσωματωθέν εἰς Σουροῦστι).
῾Υπηρέτησεν ὑπό τάς Διαταγάς τοῦ ἀντισυνταγματάρχου Φαρμάκη.
Πρόκριτοι 1830. Γεν. ᾿Εφημερίς τῆς ῾Ελλάδος σελ. 280
1) ᾿Αντώνης.
2) ᾿Ανδρέας.
3) Παναγιώτης Δημογέρων.
῾Ο ἀείμνηστος Κρῖκος ἀναφέρει ὅτι ὁ πάππος του ἦτο πρωτοπαλλήκαρον τοῦ
Καπετάν Φαρμάκη, τοῦ κατοικοῦντος εἰς Κερασιάν (χωρίον διαλυθέν καί ἐνσωματωθέν εἰς Σουροῦστι). ῾Η Κερασιά Δωρίδος ἀπέχει μίαν ὥραν ἀπό τό Σουροῦστι.
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᾿Από τό βιβλίον Ναυπακτικά μελετήματα τοῦ Χαραλάμπους Δ. Χαραλαμποπούλου πληροφορούμεθα ὅτι Πρωτοπολλήκαρον τοῦ Φαρμάκη ἦτο ὁ Δημήτριος
Γρηγοράκης ἀπό Γρηγόρι.

4.4.2

<H ^Ekjesi AÊnino

᾿Από το ἐσχάτως ἐκδοθέν βιβλίον του Ε.Ν. Σταθοπούλου Η Φωκίδα τῆς ᾿Επανάστασης
(ἔτος 1994), πληροφορούμεθα ὅτι ὁ Γεώργιος Αἰνιάν ἐξ ῾Υπάτης ἔζησε ὅλας τάς
φάσεις τοῦ ἀγῶνος εἰς Στερεάν. ῏Ητο δέ μέλος τοῦ ᾿Αρείου Πάγου. ῾Η ἔκθεσις τοῦ
Γ. Αἰνιᾶνος ἐδημοσιεύθη εἰς τό Περιοδικόν ῾Εβδομάς, το πρωτότυπον τοῦ ὁποίου
εὑρίσκεται εἰς τό τμῆμα Χειρογράφων καί ὁμοιοτύπων τῆς ᾿Εθνικῆς Βιβλιοθήκης.
῾Η ῎Εκθεσις ἀπευθύνεται εἰς τάς τότε διπλωματικάς ὑπηρεσίας τῶν τριῶν μεγάλων
Δυνάμεων, διότι ὑπῆρχε τό ἐνδεχόμενον τό ἐλεύθερον ῾Ελληνικόν Κράτος νά περιορισθῇ εἰς τήν Πελοπόννησον καί τάς Κυκλάδας. ῾Η δέ Ρούμελη νά μείνῃ εἰς τήν
Τουρκίαν.
Αἱ ξέναι δυνάμεις καί οἱ πολιτικάντηδες (Μαυροκορδᾶτος κ.ἄ.) ἤθελον ἐνδομύχως νά πέσῃ το Μεσολόγγι καί νά σκλαβωθῇ ἡ Στερεά καί τό νέο Κράτος νά
περιορισθῇ εἰς τήν Πελοπόννησον καί λίγα νησιά. Παραθέτομεν ἀποσπάσματα ἀπό
τήν ῎Εκθεσιν Αἰνιᾶνος. ῎Ισως ἡ ῎Εκθεσις αὐτή νά συνετέλεσεν νά χαραχθοῦν τά
σύνορα στή γραμμή Παγασητικοῦ–᾿Αμβρακικοῦ. Γράφει λοιπόν ὁ Αἰνιᾶν:
Μόλις ἀκούεται ἡ σάλπιγξ τοῦ πολέμου εἰς τήν Πελοπόννησον καί οἱ κάτοικοι τῶν γειτνιαζουσῶν περιοχῶν τῆς Στερεᾶς ῾Ελλάδος ἀδράζουσι τά ὅπλα, καί χωρίς νά προμελετήσωσι τούς ἑπομένους κινδύνους ὁρμῶσι μέ ἀνήκουστον ἀνδρείαν κατά τῶν ἐχθρῶν. Κλείονται οἱ Τοῦρκοι εἰς τά φρούρια
καί ὀχυρώματα ἀλλά μετά μικράν ἀντίστασιν ἐνδίδουσιν εἰς
τήν ἀπαράμιλλον ἀνδρείαν τῶν πολιορκιτῶν καί παραδίδονται
εἰς τήν διάκρισιν τῶν ῾Ελλήνων ὅλοι οἱ εἰς τά Σάλωνα, Λιδωρίκι, Μαλανδρίνι, Λεβαδείαν, Ταλάντι, Μποντονίτζα και
Τουρκοχώρι εὑρισκόμενοι. Τά δέ νικηφόρα στρατεύματα ἐκτείνονται εἰς τρεῖς κολώνας καί προοδεύουσι. Προβαίνει
ἡ μία πρός ᾿Αττικήν καί φεύγουσιν οἱ Τοῦρκοι τῶν Θηβῶν
ἔντρομοι εἰς τήν Εὐβοιαν, τό ὁποῖον ἐνθαρρύνει τούς κατοίκους τῶν ᾿Αθηνῶν εἰς τό νά κλείσωσι τούς Τούρκους εἰς τήν
᾿Ακρόπολιν. ᾿Εκτείνεται ἡ ἄλλη πρός τό Δυτικόν μέρος καί
φθάνει μέχρι τῶν πυλῶν τῆς Ναυπάκτου, ἡ δέ σημαντικωτέρα εὐγαίνει ἔξω τῶν Θερμοπυλῶν καί ἐπαπειλεῖ Ζητούνι καί
Νεοπάτραν, ἀποστείλασα πρῶτον φρουράν εἰς τό ὀροπέδιον
Δομοκοῦ. (...)
᾿Αλλά ταῦτα πάντα τά μέχρι τοῦδε ἐκτεθέντα εἶναι πράξεις ἐνεργηθεῖσαι μόνον ἐπάνω εἰς τήν Στερεάν ῾Ελλάδα, χωρίς νά
ἀναφέρω ὅσα ἔγιναν εἰς Πελοπόννησον ὅπου ἀπ΄ ἀρχῆς μέχρι
τέλους δέν ἔπαυσαν ἀγωνιζόμενοι οἱ Στερεοελλαδῖται καί τά
πολεμικώτερα σώματα τῶν Πελοποννησίων εἶχον κατά μέγα
μέρος στρατιώτας καί ἀξιωματικούς Στερεοελλαδίτας. Αὐτοί ἐδούλευαν ὑπό τήν ὁδηγίαν τοῦ Ζαΐμη τοῦ Λόντου, τοῦ
Νικήτα, τοῦ ᾿Ιωάννου Κολοκοτρώνη, τῶν Νοταράδων εἰς ὅλον τό ὀκταετές διάστημα, ἐκτός ἐκείνων ὅπου ἐπολέμησαν
εἰς διαφόρους μάχας κατά τοῦ ᾿Ιμβραήμ Πασᾶ περί τό Νε-
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όκαστρον. ᾿Αλλά μήπως εἰς τάς εἰς Κρήτην ἐκστρατείας,
ὁσάκις ἐστάλη βοήθεια παρά τῆς Κυβερνήσεως ἀλλοδαπῶν
στρατιωτῶν, δέν συνίσταντο αὐτά τά σώματα ἀπό Στερεοελλαδίτας; Δέν ἐξεστράτευσε δίς ὁ Λαζόπουλος καί ἄλλοι μέ
ἱκανά σώματα, καί δέν ἐφονεύθη ἐκεῖ ὁ περίφημος ἀρχηγός
τοῦ ἱππικοῦ Χατζη-Μιχάλης μέ τόσους ἄλλους Στερεοελλαδίτας; ῾Ως καί εἰς τῆς Χίου τήν ἐκστρατείαν οἱ περισσότεροι
στρατιῶται ἐκ τῶν μή τακτικῶν ἦσαν Στερεοελλαδῖται.(...)
Δέν θέλω μέ τοῦτο νά ἐλλατώσω τῶν ἐξ ἄλλων τμημάτων
πολεμιστῶν τήν ἀξιοπρέπειαν! ᾿Αλλά κανείς δέν ἠμπορεῖ νά
ἀρνηθῇ, ὅτι ἡ Στερεά ῾Ελλάς ἔδωκε πάντοτε εἰς τό ἔθνος
περισσότερα ὅπλα, καί σήμερον εἶναι σχεδόν τό ὅλον Στερεοελλαδῖται οἱ συνιστῶντες τήν ἔνοπλον τοῦ ἔθνους δύναμιν.(...)
᾿Εάν οἱ κάτοικοι τῆς Στερεᾶς ῾Ελλάδος ἐσκέπτοντο βαθύτερα περί τῆς ῾Ελληνικῆς ἐπαναστάσεως καί εἶχον ὀλιγώτερον
ἐνθουσιασμόν, ἔπρεπε νά ζυγοσταθμίσωσι πολύ τήν ἀπόφασιν τοῦ μεγάλου τούτου ἐπιχειρήματος, ἔπρεπε νά συλλογισθῶσιν ὅτι φραγμός στενός καί δύσβατος διαχωρίζει τήν
Πελοπόννησον ἀπό ξηράν καί ἡ τῆς θαλάσσης ἡ κυριαρχία διεφιλονικεῖτο μεταξύ ῾Ελλήνων καί Τούρκων. ᾿Αλλ΄ ἡ
Στερεά ῾Ελλάς, ἔχουσα ἀναπεπταμένας πεδιάδας καί ὄχι μόνον ἀδιάβατα ὄρη, ἔπρεπε νά περιμένῃ εἰς κάθε ἐποχήν τοῦ
χρόνου τά ἀπό ᾿Ανατολῶν καί Βορρᾶ σωρηδόν καταβαίνοντα
ὀθωμανικά στρατεύματα. ῎Επρεπε νά λάβῃ κατά νοῦν ὅτι
ἀπό τόν θρόνον τοῦ Σουλτάνου μέχρι τοῦ ᾿Ισθμοῦ ἡ φύσις
ἄλλον στενωπόν δέν ἐσχημάτισε, (...)
Κανένα ὅμως ἀπό ὅλα αὐτά δέν ἐσυλλογίσθη ὁ Στερεοελλαδίτης, ἀλλ΄ ἐνέδωκεν εἰς τήν φιλελεύθερον διάθεσίν του
καί ἐκρέμασε τό πᾶν εἰς τῆς Θείας πρόνοιας πάνσοφον ἀπόφασιν. ᾿Εκινήθη ἡ Στερεά ῾Ελλάς ἀλλ΄ ἐδοκίμασεν τόσα
κακά οἷα νοῦς ἀνθρώπινος δέν δύναται νά κατανοήσῃ. Σφαγή καί αἰχμαλωσία ἦσαν τά ἄμεσα κακά τοῦ πολέμου, καί
θάνατος ἀπό πεῖναν, γύμνωσιν καί λοιπάς ταλαιπωρίας ἦσαν
τά παρεπόμενα.(...)
῎Ας λάβωμεν τέλος πάντων καί μίαν ὑπόθεσιν ὄχι τόσον εὐάρεστον διά τούς ῞Ελληνας τῆς Στερεᾶς ῾Ελλάδος! ῎Ας ὑποθέσωμεν ὅτι ἀφαιρεῖται ἡ Στερεά ῾Ελλάς, ἤ ὅλη κατά μέρος,
ἀπό τήν ῾Ελληνικήν ἐπικράτειαν διά νά ἴδωμεν τί μέλλει νά
πηγάσῃ ἐξ αὐτῆς τῆς ὑποθέσεως;(...)
Β) Οἱ κάτοικοι τῆς Στερεᾶς ῾Ελλάδος ἕνα ἀπό τά δύο πρέπει
νά κάμουν, ἤ νά φύγουν ὅλοι ἀπό τήν Στερεάν ῾Ελλάδα, νά
στερηθοῦν διά παντός τήν πατρίδα των, ἤ νά μείνουν εἰς τήν
ποθητήν των πατρίδα καί νά ἐκτεθοῦν εἰς τήν διάκρισιν τοῦ
ἐχθροῦ.(...)
Γ) Εὑρισκονται εἴκοσι χιλιάδες ὁπλοφόροι Στερεοελλαδῖται
καί περισσότεροι. Οὗτοι δέν ὑποκύπτουν βέβαια πάλιν εἰς
τόν ζυγόν, ἀλλά ἤ θά περιφέρωνται αἰωνίως εἰς τήν Στερεάν ῾Ελλάδα λεηλατῶντες καί καταδιώκοντες τούς κατοίκους
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εἴτε Τοῦρκοι εἶναι εἴτε ῞Ελληνες, ἤ θά μείνουν ἐντός τῆς
῾Ελληνικῆς ἐπικρατείας καί θέλουν προξενεῖ αἰωνίαν ταραχήν εἰς τό ἐσωτερικόν.(...)
ΣΤ) ῞Οταν οἱ ῞Ελληνες ἔλαβον τά ὅπλα ἐναντίον τῶν τυράννων των, οἱ Στερεοελλαδῖται δέν ἐσυλλογίσθησαν ὅτι
τό βάρος τοῦ πολέμου ἔπρεπε περισσότερον νά εἶναι ἐπάνω
τους. Διά τοῦτο καί ἐνῷ εἰς Πελοπόννησον πρίν νά ἔλθῃ
ὁ ᾿Ιμβραήμης, ἀφοῦ κατεστράφη ὁ Δράμαλης, ἐχαίροντο ἀρκετήν ἡσυχίαν, οἱ Στερεοελλαδῖται, ἀφ΄ ἧς ὥρας ἤρχισεν ἡ
ἐπανάστασις δέν ἡσύχασαν οὐδεμίαν στιγμήν.(...)
Τώρα ποῖον δίκαιον ἤθελεν εἶναι νά διωχθῶσιν ἀπό τήν πατρίδα των καί νά στραφῶσιν εἰς τό χάος τῆς λήθης αἱ λαμπραί καί ἐπίσημοι νίκαι τοῦ Σουλίου, τῆς Γραβιᾶς, ... ἤ μέ
ποῖον ὄμμα θά βλέπῃ χριστιανόν εἰς τό ἑξῆς Τοῦρκος ἔχων
πρόσφατα ἀκόμη τά τοιαῦτα παραδείγματα, ἐνῷ τά κρανία
καί τά κόκκαλα τῶν Τούρκων σώζονται ἀκόμοι σωροί εἰς
πολλά μέρη – καί εἶναι δυνατόν νά συμβιβασθῇ Τοῦρκος μέ
῞Ελληνα;(...)

῾Η ῎Εκθεσις τοῦ Αἰνιᾶνος τοῦ 1829 ἀνέκδοτος παραμείνασα μέχρι τό 1886 ἔτος ὅτε εἰς συνεχεῖς δημοσιεύσεις εἶδε τό φῶς τῆς προβολῆς εἰς τό περιοδικόν
῾Εβδομάς.

4.4.3

Tì D¨jen ProskÔnhma t¨

RoÔmelh

Κίνημα Προσκύνημα ὡς τοῦτο τῆς Πελοποννήσου πού ἀνάγκασαν τόν Κολοκοτρώνει νά πεῖ «φωτιά καί τσεκούρι στούς προσκυνημένους», δέν ἐσημιώθη εἰς Στερεάν.
Μετά τήν πτῶσιν τοῦ Μεσολογγίου οἱ ἄμαχοι ἐγκατέλειψαν τά χωριά των καί πέρασαν στό Μωριά τήν Περαχώρα τό Λουτράκι τή Ζάκυνθο, ἄλλοι πῆραν τά βουνά
τίς ἀποκλείστρες καί σπήλαια. ῾Ο Σκαλτσᾶς το 1826 πέρασε στήν Πελοπόννησο
ὅπου πέθανε. Στό Μωριά ἔστειλε ὁ Σαφάκας τήν οἰκογένειάν του. Οἱ ὁπλαρχηγοί
Σαφάκας καί Τράκας ἔμειναν καί μετά τήν πτῶσιν τῆς ᾿Ακροπόλεως το 1827. ῾Η
συνδιαλλαγή Σαφάκα μέ τά καπάκια τοῦ Τράκα καί ἄλλων καπεταναίων ἐξηγοῦνται ἐκ τοῦ γεγονότος ὅτι αἱ δυνάμεις ἤθελον νά περιορίσουν τό κράτος εἰς τήν
Πελοπόννησον. Τά πράγματα ἀντεστράφησαν μετά τήν ἄφιξιν τοῦ Καποδιστρίου.
῾Ο Καποδίστριας διά διπλωματικούς λόγους ἐσχημάτισε τάς χιλιαρχίας ἀποτελουμένας μόνον ἀπό Ρουμελιῶτες. ᾿Εγνώριζε ὁ Καποδίστριας ὅτι τά «καπάκια» ἦσαν
ψεύτικα.
ΠΟΙΟΙ ΥΠΟΓΡΑΦΟΥΝ ΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ
Διά τούς ἀγωνιστάς τῆς Δωρίδος ὑπογράφουν οἱ:
Τριαντάφυλλος ᾿Αποκορίτης, Κώστας Μπίτης, ᾿Αναστάσιος ἤ ᾿Αναγώστης Κατζικαπῆς, ᾿Αναγνώστης Παπαθανασίου καί ᾿Ανδρέας Γ. Φασίτσας – ἀπό τήν Φωκίδα – καθώς καί οἱ Κραβαρίτες καί ᾿Ηπειρωσουλιῶτες ἀξιωματικοί τῆς φάλαγγος ἤ τοῦ στρατοῦ ᾿Αντώνης Βοτζαΐτης,
Νικόλαος Βότζαρης, Θεόδωρος Γρίβας, Νικ. Ζέρβας, ᾿Αθαν. Κουτσονίκας, Γεώργιος Πράπας, Κίτσος Τζαβέλας, Γιάννης Φαρμάκης και
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Χρῆστος Φωτομάρας. ᾿Εκτός αὐτῶν εἶναι καί οἱ Δημήτρης Μελετόπουλος, Βασίλης Πετμεζᾶς ἀπό τήν Πελοπόννησο, Κώστας Μπότσαρης, Νίκος Δράκος ἀπό τό Σούλι, Τσάμης Καρατάσος, Διαμαντῆς
᾿Ολύμπιος, Βάσος Μαυροβουνιώτης, Χατζηχρῆστος ἀπό τή Μακεδονία, Γαρδικιώτης Γρίβας, Ζώης Πάνου, Κοντογιανναῖοι, Γιάννης Γιολδάσης, Δῆμος Λιούλιας. ῾Υπογράφουν καί μερικοί ᾿Αξιωματικοί τοῦ
ἀγῶνος ᾿Αλεξ. Μαυροκορδᾶτος, Γιάννης Κωλέτης, Πετρόμπεης Μαυρομιχάλης, ᾿Ανδρέας Λόντος, ᾿Ανδρέας Μεταξᾶς, Νεόφυτος Ταλαντίου
καί μετά ᾿Αττικῆς, Γ. Αἰνιᾶν, ὁ ῎Αγγλος Τζώρτς.

4.4.4

OÉ Katlogoi

Συντομογραφίαι ΑΑΦ = Αὔξων ἀριθμός φακέλλου (τῆς ὑπηρεσίας) τοῦ ᾿Αρχείου.
(δεν βαθμ.) = Δέν βρέθηκε στά μητρῷα.
δ.ε.φ = Δέν ἀντιμετωπίσθηκε ἀντίστοιχος ἀτομ. φάκελλος.
Ε = (ἀριθμημένο) Κυτίο (κουτί) ἀτομ. φακέλων ᾿Αρχείου.
Μ = Μητρῷο (ὑπαξ/κῶν παλαιό).
φ = ἀτομικός φάκελλος.
ΥΠΟΛ = ῾Υπουργεῖον Πολέμου.
ΓΦΡ = Γενικόν Φροντιστήριον Καποδιστριακοῦ ᾿Αρχείου.
Κατάλογος ᾿Αριθ. 1 ᾿Αρχεῖον ᾿Αγωνιστῶν (᾿Εθνική Βιβλιοθήκη).
1. Α/Α550 Καλόγερος ᾿Ιωάννης Κ 70 Σουρούστι Στρατιώτης.
2. Α/Α1585 Σπαθῆς ᾿Ιωάννης Κ 195 Σουρούστι Στρατιώτης.
3. Α/Α1806 Χαρόπουλος (ἤ Χάρος) Παναγ. Κ 224 Σουρούστι Στρατιώτης.
Κατάλογος ᾿Αριθ. 2 ᾿Αριστεῖα τοῦ ἀγῶνος.
Βιβλιοθήκη Θεάτρου τμῆμα ᾿Οθωνικοῦ ᾿Αρχείου.
1.
2.
3.
4.
5.

Α/Α ᾿Ασημακόπουλος Γεώργιος – Σουρούστι Α266(Κ) – Σιδηροῦν.
Α/Α Δημόπουλος Χαράλαμπος – Σουρούστι Α57(Κ) Πίναξ αἰτήσεων.
Α/Α1023 Μακρῆς Γεώργιος – Σουρούστι Α57(Κ) Πίναξ αἰτήσεων.
Α/Α1926 Τριανταφύλλου ᾿Αλέξης – Σουρούστι Α7(Κ) Χαλκοῦν.
Α/Α Χαρόπουλος Κων/νος – Σουρούστι Α266(Κ) Σιδηροῦν.

Κατάλογος ᾿Αριθ. 3 ῾Ιερωμένοι καί πολῖται.
1. Α/Α62 ᾿Αντρέας Σουρούστι Γεν. ᾿Εφημ. 67/1830 Δημογέρων.
2. Α/Α Γκάνος ᾿Αναγνώστης ἤ ᾿Αντώνης Σουρούστι Γεν. ᾿Εφημ. 76/1830
Δημογέρων.
3. Α/Α1131 Παναγιώτης Πληρεξούσιος Τοποτηρητής.
Κατάλογος ᾿Αριθ. 4 Σώματα ᾿Οπλαρχηγῶν (1822-1832)
Συντομογραφίες ΓΣ = Φάκελος τῆς σειρᾶς «Γραμματεία Στρατιωτικῶν» τοῦ
Καποδιστριακοῦ ᾿Αρχείου Γ.Α.Κ.
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Λουκ = Δημ. Λουκοπούλου ᾿Ανδρῖτσος Σαφάκας 1931. Στίς σελίδες 101121 και 204-206
Κ = Κατάταξις.
ΓΦΡ = Γενικόν Φροντιστήριον Καποδιστριακοῦ ἀρχείου.
1. Α/Α155 Βρετόπουλος Κωνσταντῖνος – Σουρούστι ΓΦΡ 500αρχία Φαρμάκη
1829.
2. Α/Α242 Γκάνος Γεώργιος – Σουρούστι ΓΣ 192 χιλιαρχία Θεοχάρη 1832.
3. Α/Α339 Θεοχαρόπουλος ᾿Ιωάννης – Σουρούστι ΓΦΡ
4. Α/Α431 Καϊόπουλος Γεώργιος – Σουρούστι ΓΦΡ 50 500αρχία Φαρμάκη
1829.
5. Α/Α853 (Μακρῆς) ἤ Μακρόπουλος Θεοδωρῆς (Σουροῦστι) ΥΠΟΛ 46 Χιλίαρχος χιλίαρχος σῶμα Σκαλτσᾶ 1824-1825.
6. Α/Α Μπερτζᾶς ᾿Ιωάννης – Σουρούστι ΓΣ 192 χιλιαρχία Θεοχάρη 1832
7. Α/Α964 (Μ) Περτζόπουλος Γεώργιοσ– Σουρούστι ΓΦΡ 50 500αρχία Φαρμάκη 1829
8. Α/Α1059 Παναγιωτάκης Θανάσης – Σουρούστι ΓΣ 192 χιλιαρχία Θεοχάρη
1832
9. Α/Α1063 Παναγιώτη Διαμαντῆς – Σουρούστι ΓΣ 192 χιλιαρχία Θεοχάρη
1832
10. Α/Α1174 Πλάκας Σωτήριος – Σουρούστι ΓΦΡ 50 500αρχία Φαρμάκη 1829.
11. Α/Α1300 Γιάννης Σουρούστης Λουκ. Σῶμα Σαφάκα 1824
12. Α/Α1301 Σουρουστιώτης Χαράλαμπος – Σουρούστι ΥΠΟΛ 46 Σῶμα Σκαλτσᾶ 1824-25
13. Α/Α1327 Σταματόπουλος Γιῶργος – Σουρούστι Λουκ. Σῶμα Σκαλτσᾶ
1824-26
14. Α/Α1453 Τριανταφύλλου Δημήτριος (Μῆτρος) – Σουρούστι ΓΦΡ 26/Β
100αρχία Ταράτζα 1828.
15. Α/Α1506 Χαροθανασόπουλος Γεώργιος – Σουρούστι ΓΦΡ 50 25αρχος 100αρχία Φαρμάκη 1829.
16. Α/Α1508 Χαρόπουλος Γιάννης – Σουρούστι ΓΦΡ 26/Β 25αρχος 100αρχία
Κ. Ταράτζα 1828
17. Α/Α1509 Χαρόπουλος Μῆτρος – Σουρούστι Λουκ. Σῶμα Σαφάκα 18241825
18. Α/Α1511 Χάρος Τριαντάφυλλος – Σουρούστι Λουκ. Σῶμα Σαφάκα 18241826
Κερασιά Δωρίδος
Κατάλογος ᾿Αριθ. 1 ᾿Αρχεῖον ᾿Αγωνιστῶν (᾿Εθνική Βιβλιοθήκη).
Συντομογραφίαι

ΓΣ = Γραμματεία Στρατιωτικῶν Καποδιστριακοῦ ᾿Αρχείου.

1. Φαρμάκης Π. Γιάννης. Ταγματάρχης (1829-1833) Πληρεξούσιος Βουλευτής
᾿Αντικαθεστωτικός.
Κατάλογος ᾿Αριθ. 3 ῾Ιερωμένοι καί πολῖται.
1. Α/Α240 Γκουβάλας Γεώργιος κατ. Κερασιᾶς ΠΤ=Πληρεξούσιος Τοποτηρητής19 ᾿Αναφορά 1831.
2. Α/Α1127 Παλούκης ᾿Αναγνώστης κατ. Κερασιᾶς ΠΤ=Πληρεξούσιος Τοποτηρητής19 ᾿Αναφορά 1831.
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3. Α/Α1603 Τζιτούρας Παναγιώτης κατ. Κερασιᾶς ΠΤ=Πληρεξούσιος Τοποτηρητής19 ᾿Αναφορά 1831.
4. Α/Α1745 Χριστόπουλος Γιῶργος κατ. Κερασιᾶς ΠΤ=Πληρεξούσιος Τοποτηρητής19 ᾿Αναφορά 1831.
Κατάλογος ᾿Αριθ. 4 Σώματα ᾿Οπλαρχηγῶν (1822-1832)
1. Α/Α140 Βίτζας Μῆτρος Κερασιά Λουκ. 113 Σῶμα Σαφάκα 1824-1825.
2. Α/Α306 Δημητρίου Παναγιώτης Κερασιά ΓΦΡ 50 5αρχος 500αρχία Φαρμάκη
1829.
3. Α/Α482 Καραγεωργόπουλος Κώστας Κερασιά ΓΦΡ 50 «ψυχογιός» 500αρχία Φαρμάκη 1829.
4. Α/Α850 Μακρῆς Γιῶργοσ–Κερασιώτης Λουκ. 113 Σῶμα Σαφάκα 18241825.
5. Α/Α1416 Τζιπουνόπουλος Γεώργιοσ–Κερασιά ΓΣ 192 Χιλιαρχία Θεοχάρη
1832.
Κατάλογος ᾿Αριθ. 5 Συντάξεις, Προικοδοτήσεις
1. Α/Α29 Γρηγορίτης Χριστιᾶς Κραββάρων κατ. Δ. Φωκίδος ᾿Αποστολή γραμματίου προικοδοτήσεως Π50 Σέ κατάλογο προικοδοτηθέντων Π70 (Κτήματα
εἰς θέσιν Φτελιά Ντάϊκα) Ταξιάρχης, Σῶμα Σαφάκα 1824-25 Λουκ. 101 ὡς
Γεωργακέλου Χριστάκης.
2. Α/Α152 Φασίτζας ᾿Αναγνώστης τοῦ Γ. ᾿Αρτοτίνα/Κερασιά· Λοχαγός τῆς
Νέας Φάλαγγος ΦΕΚ18/1838 Διοικητής Λόχου τοῦ Στρατοῦ ΦΕΚ4/1839
Ταγματάρχης τῆς Φάλαγγος, π. ΦΕΚ29/1844 (Σῶμα Σαφάκα 1824-5 καί
100αρχος, 500αρχία Φαρμάκη.)
Βλαχοβούνι Δωρίδος
Κατάλογος ᾿Αριθ. 1 ᾿Αρχεῖον ᾿Αγωνιστῶν (᾿Εθνική Βιβλιοθήκη).
1. Α/Α1158 Μπερτζιᾶς Γεώργιος τοῦ Δημητρίου Βλαχοβούνι Κ 138 Στρατιώτης.
Κατάλογος ᾿Αριθ. 2 ᾿Αριστεῖα τοῦ ἀγῶνος.
1. Α/Α2028 Χριστόπουλος ᾿Αθανάσιος Βλαχοβούνι Α149-Αἴτηση (σιδηροῦν).
Κατάλογος ᾿Αριθ. 3 ῾Ιερωμένοι καί πολῖται.
1. Α/Α1156 Πανουργόπουλος ᾿Αναγνώστης Βλαχοβούνι Κ47/Β-1, Πρόκριτος.
Κατάλογος ᾿Αριθ. 4 Σώματα ᾿Οπλαρχηγῶν (1822-1832)
1. Α/Α331 Δροσόπουλος Θεόδωρος Βλαχοβούνι ΓΣ Χιλιαρχία Θεοχάρη 1832.
2. Α/Α400 Θεοχαρόπουλος Κώστας Βλαχοβούνι ΓΦΡ50 500αρχία Φαρμάκη
1869.
3. Α/Α496 Καραδήμας ᾿Ιωάννης Βλαχοβούνι ΓΦΡ 50 500αρχία Φαρμάκη 1829.
4. Α/Α1083 Πανουργόπουλος Γεώργιος Βλαχοβούνι ΓΦΡ 50 500αρχία Φαρμάκη 1869.
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5. Α/Α1505 Χαρογιαννόπουλος Γεώργιος Βλαχοβούνι ΓΦΡ 50 25αρχος 500αρχία Φαρμάκη 1829.
6. Α/Α1507 Χαροκώστα Μῆτρος Βλαχοβούνι ΓΦΡ50 500αρχία Φαρμάκη 1829.

Κριάτσι Δωρίδος
Κατάλογος ᾿Αριθ. 1 ᾿Αρχεῖον ᾿Αγωνιστῶν (᾿Εθνική Βιβλιοθήκη).
1. Α/Α399 Διαμαντόπουλος Γεώργιος Κριάτζι Κ 49 Στρατιώτης.
2. Α/Α1558 Σκούρας ᾿Αναγνώστης Κριάτζι Κ 93 ῾Υπαξιωματικός Β΄.
3. Α/Α1563 Σκουρόπουλος Αὐγέρης Κριάτζι Κ 193 Στρατιώτης.
Κατάλογος ᾿Αριθ. 2 ᾿Αριστεῖα τοῦ ἀγῶνος.
1.
2.
3.
4.
5.

Α/Α103 ᾿Αποστολόπουλος Γεώργιος Κριάτσι Α57 Πίναξ αἰτήσεων.
Α/Α380 Διαμάντος Νικόλαος Κριάτζι Α7 (Κ) Σιδηροῦν.
Α/Α510 Κακογιάννης ᾿Ιωάννης Κριάτζι Α57 Πίναξ αἰτήσεων.
Α/Α754 Κοντογιάννης Θεόδωρος Κριάτζι Α57 Πίναξ αἰτήσεων.
Α/Α939–40 Λαλαγιάννης Δῆμος τοῦ Ν. Κριάτζι Α-266 (Κ) Σιδηροῦν καί
Σταυρός Α57 Πίναξ αἰτήσεων.
6. Α/Α943 Λαλαγιαννόπουλος Γιάνος Κριάτζι Α57 Πίναξ αἰτήσεων.
7. Α/Α1863 Τζετόπουλος Γεώργιος Κριάτζι Α266 (Κ) Σιδηροῦν.
8. Α/Α1973 Φλωρογιαννίπουλος Παναγιώτης Κριάτζι Α57 Πίναξ αἰτήσεων.

Κατάλογος ᾿Αριθ. 3 ῾Ιερωμένοι καί πολῖται.
1. Α/Α1505 Σταῦρος Κριάτζι ΓΕΦ 67/1830 Πρόκριτος 1830.
2. Α/Α1667 Φλωροδῆμος (ἤ Φλῶρος Δῆμος) Κριάτζι Λουκ. Πρόκριτος 1827.
Κατάλογος ᾿Αριθ. 4 Σώματα ᾿Οπλαρχηγῶν (1822-1832)
1. Α/Α17 ᾿Αθανασίου ᾿Ιωάννης Κριάτζι ΣΝ-7 Τάγμα Φαρμάκη 1829.
2. Α/Α70 ᾿Ανδριόπουλος Θανάσης Κριάτζι ΥΠΟΛ 27 Σῶμα Λόντου (Πελοπ.)
1824.
3. Α/Α73 ᾿Αντριτζόπουλος ᾿Ιωάννης Κριάτζι ΓΦΡ 50 500αρχία Φαρμάκη 1829.
4. Α/Α245 Γκέκας Θανάσης ἀπό Κριάτζι Λουκ. Σῶμα Σαφάκα 1824-5.
5. Α/Α248 Γκικόπουλος Παναγιώτης «Κριατζώτης» ΣΝ14 φρουρά Επ. Λιδωρικίου.
6. Α/Α298 Δημητρίου Κωσταντῆς Κριάτζι ΓΦΡ26/Β 100αρχία Πιστοπ. Σαφάκα 1828.
7. Α/Α316 Δημόπλου Χρῆστος Κριάτζι ΓΦΡ 26/Β 100αρχία Ταράτζα Κ. 1828.
8. Α/Α382 Θανασόπουλος Λαλαγιάννης Κριάτζι ΓΦΡ50 500αρχία Φαρμάκη
1829.
9. Α/Α387–8 Θεοχαρόπουλος ᾿Απόστολος καί Δημήτριος Κριάτζι ΤΦ 50 500αρχία Φαρμάκη 1829.
10. Α/Α427 Καϊλαντώνησ–Μ «ἀπό Κριάτζι–Λιδωρίκι» Λουκ. 107, Σῶμα Σαφάκα 1824-5.
11. Α/Α466 Κανέλλος Γιαννάκης (Κριάτζι) ΥΠΟΛ 46 Σῶμα Σκαλτσᾶ 1824-5.
12. Α/Α641 Κοντογιαννόπουλος Γεώργιος Κριάτζι 46 Σῶμα Σκαλτσᾶ 1824-5.
13. Α/Α726 Κριατζῆς ᾿Αθανάσιος (Κριάτζι) ΓΣ192 Χιλιαρχία Θεοχάρη 1832.
14. Α/Α727 «ὁ Κριατζοτάκης» (Κριάτζι) Λουκ. 119 Σῶμα Σαφάκα 1824-5.
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15. Α/Α728 Κριατζώτης Γεώργιος καί Χρῆστος (Κριάτζι) ΥΠΟΛ 46 Σῶμα
Σκαλτσᾶ 1824-5.
16. Α/Α121 Ραμαντανόπουλος–Γκέκας Γεώργιος Κριάτζι ΠΤ 6/Α 25αρχος 500αρχία Φαρμάκη.
17. Α/Α1287 Σκούρας ᾿Ιωάννης τοῦ Α. Κριάτζι ΓΣ-192 Χιλιαρχία Θεοχάρη
1832.
18. Α/Α1477 Φλωροδημόπουλος ᾿Ιωάννης Κριάτζι ΓΣ Χιλιαρχία Θεοχάρη 1832.
Κατάλογος ᾿Αριθ. 5 Γνωστοί Πεσόντες.
1. Α/Α293 Σκουρόπουλος Αὐγέρης Κριάτζι ‘᾿Επαλουκώθη εἰς Μεσολόγγι’.
᾿Ατομικός φάκελλος στό Κ193 (ΑΑ–1563).
Πόσοι ἐφονεύθησαν δέν εἶναι γνωστόν. ῞Ενα τρίστιχον τῆς ἐποχῆς ἐξιστορεῖ
τήν κατάστασιν:
Οἱ ἀγωνιστές πεινοῦνε
ἐνῷ ἥσυχα γλεντοῦνε
τρώγοντας σ΄ ἕνα τραπέζι
οἱ Βαυαρέζοι.
῾Ο Ε. Ν. Σταθόπουλος παρατηρεῖ ὅτι ὁ κατάλογος ΑΡ. 2 βρίσκεται στά Γενικά
᾿Αρχεῖα τοῦ Κράτους (Θεάτρου 6) καί ἀποτελεῖ τμῆμα τοῦ ᾿Οθωνικοῦ ᾿Αρχείου.

4.4.5

<O Jesmì

tÀn >Aristewn

Τά ἀριστεῖα τά ἀποτελοῦσαν δύο πράγματα. ῞Ενας μικρός μεταλλικός Σταυρός
μέ μία γαλάζια ταινία (κορδέλα) γιά νά κρέμεται στό στῆθος καί ἕνα ἐπίσημον
ἔγγραφον τό Δίπλωμα μέ τήν ὑπογραφήν τοῦ ῎Οθωνος διά τούς ᾿Αξιωματικούς
ἤ τοῦ ῾Υπουργοῦ τῶν Στρατιωτικῶν διά τούς ῾Υπαξιωματικούς καί Στρατιώτας.
Οἱ λαμβάνοντες ᾿Αριστεῖον εἶχον τό δικαίωμα νά φέρουν διά βίου τά ὄπλα τοῦ
᾿Αγῶνος καί νά ἔχουν τιμητικήν θέσιν ἐν ταῖς ἑορταῖς. Τά ᾿Αριστεῖα εἶναι ἀργυρᾶ,
χαλκᾶ καί σιδηρᾶ. Τό ἀργυροῦν διά τούς ᾿Αξιωματικούς, τό χάλκεον διά τούς
῾Υπαξιωματικούς καί τό σιδηροῦν διά τούς ἁπλούς Στρατιώτας. ᾿Επί τῆς μιᾶς
ὄψεως ἦσαν χαραγμένα «῎Οθων Α΄ Βασιλεύς τῆς ῾Ελλάδος», εἰς δέ τήν ἄλλην:
«Τοῖς ἡρωϊκοῖς προμάχοις τῆς Πατρίδος».
Ποῖοι ἔλαβον τά ἀριστεῖα μᾶς εἶναι ἀδιάφορον διότι δέν ἄλλαξε τίποτε εἰς τήν
ζωήν των. Μετά τήν ἀπελευθέρωσιν οἱ κάτοικοι ἀντελήφθησαν πόσην πρακτικήν
σημασίαν εἶχον τά ἀριστεῖα καί ἐρρίφθησαν εἰς πάλην τῆς ζωῆς εἰς τά ταξίδια, τό
ἐμπόριον, ἐγνώρισαν μέ τήν ἐπικοινωνίαν μέ τόν ἔξω κόσμον πολλά. «Πολλῶν
ἀνθρώπων ἄστεα οἶδεν καί νόον ἔγνω» κατά τόν ῞Ομηρον.
῾Ως διαπιστώνει ὁ Ε. Ν. Σταθόπουλος τό μικρόβιον τοῦ διχασμοῦ συνοδεύει
τούς ῞Ελληνας. Οἱ Γαλαξιδιῶτες εἶναι μαζί μέ τούς Στερεοελλαδίτας Καποδιστριακοί, οἱ τῆς ῞Υδρας ᾿Οθωνικοί, ἀργότερα χωρίζονται σέ ῎Αγγλους, Γάλλους, Ρώσους. Πότε θά ἐπικρατήσῃ ἡ πολυπόθητος ἑνότης τῶν ῾Ελλήνων; ῾Υπό Βασιλέα
ἐγράψαμεν χρυσάς Σελίδας τῆς ῾Ιστορίας μας. Μέ τήν ὑπονόμευσιν τοῦ Θεσμοῦ
ὑπό Βενιζέλου-Καραμανλῆ ἐγνωρίσαμεν τήν συρρίκνωσιν τοῦ ῾Ελληνισμοῦ.
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4.5

Sugkentrwtikì Pnax >AgwnistÀn

Κατόπιν τῶν ἀνωτέρω οἱ ἀγωνισταί τοῦ Σουρουστίου, Κερασιᾶς καί Βλαχοβουνίου
τοῦ 1821 ἔτους εἶναι:

4.5.1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.

>Agwnista tou 1821 âk Souroustou Dwrdo

Μπακογιάννης Μοσχαντώνης ᾿Αξιωματικός παρ΄ ᾿Αθανασίῳ Διάκῳ.
Μπακογιάννης ἤ Λεβεντογιάννης Σύντροφος τοῦ ᾿Αθανασίου Διάκου.
Καλόγερος ᾿Ιωάννης ῾Υπαξιωματικός.
Χαρόπουλος Παναγιώτης Πληρεξούσιος τοποτηρητής.
Χάρος Τριαντάφυλλος Στρατιώτης
Γιάννης Σουρούστης Στρατιώτης (ἀπό τό χωριό Σουρούστι)
Μῆτρος Χαρόπουλος Στρατιώτης
Γιάννος Σουρουστινός Στρατιώτης
᾿Αντώνιος Γιαννόπουλος Στρατιώτης
᾿Αντώνιος Γκάνος Στρατιώτης
᾿Ιωάννης Μπακογιάννης Στρατιώτης
Μιχαήλ Καλόγερος Στρατιώτης
Χαράλαμπος Σουρουστιώτης Στρατιώτης
᾿Αντώνης Δημογέρων
᾿Αντρέας Δημογέρων
Γεωργάκης Γκανόπουλος Στρατιώτης
Σπαθῆς ᾿Ιωάννης Στρατιώτης
᾿Ασημακόπουλος Γεώργιος Στρατιώτης Αἰτεῖται ᾿Αριστεῖον
Δημόπουλος Χαράλαμπος Στρατιώτης Αἰτεῖται ᾿Αριστεῖον
Μακρῆς Γεώργιος Στρατιώτης Αἰτεῖται ᾿Αριστεῖον
Τριανταφύλλου ᾿Αλέξης Στρατιώτης Αἰτεῖται ᾿Αριστεῖον
Χαρόπουλος Κωνσταντῖνος Στρατιώτης Αἰτεῖται ᾿Αριστεῖον
Βρετόπουλος Κωνσταντῖνος Στρατιώτης
Γκάνος Γεώργιος Στρατιώτης
Θεοχαρόπουλος ᾿Ιωάννης Πένταρχος
Καϊόπουλος Γεώργιος Πένταρχος
Μακρῆς ἤ Μαρκόπουλος Θεοδωρῆς· Χιλίαρχος
Μπερτζᾶς ᾿Ιωάννης Στρατιώτης
Μπερτζόπουλος Γεώργιος Στρατιώτης
Παναγιωτάκης Θανάσης Στρατιώτης
Παναγιώτη Διαμαντῆς Στρατιώτης
Πλάκας Σωτήριος Στρατιώτης
Σουρουστιώτης Χαράλαμπος Στρατιώτης
Σταματόπουλος Γιῶργος Στρατιώτης
Τριανταφύλλου Δημήτριος Στρατιώτης
Χαροθανασόπουλος Γεώργιος 25πένταρχος
Χαρόπουλος Γιάννης 25πένταρχος
᾿Αντώνιος Λιάρος Στρατιώτης ἀπό Σουρούστι
Ραφτόπουλος Ζαχαρῆς Αἰτεῖται ἀριστεῖον
Ραφτόπουλος Χαράλαμπος Αἰτεῖται ἀριστεῖον
Στρεγκενητόπουλος Κώνστας Στρατιώτης
Θεοχαρόπουλος Νικόλαος Στρατιώτης
Χαρόπουλος Μῆτρος Στρατιώτης
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4.5.2

>Agwnista tou 1821 âk Kerasi

Dwrdo

1. Φαρμάκης Π. Γιάννης Ταγματάρχης 1829-1833
2. Φασίτσας ᾿Αναγνώστης το 1838 Λοχαγός Νέας Φάλαγγος, Ταγματάρχης τῆς
Φάλαγγας τό 1844.
3. Γκουβάλας Γεώργιος Πληρεξούσιος Τοποτηρητής
4. Παλούκης ᾿Αναγνώστης Πληρεξούσιος Τοποτηρητής
5. Τζιτούρας Παναγιώτης Πληρεξούσιος Τοποτηρητής
6. Χριστόπουλος Γιῶργος Πληρεξούσιος Τοποτηρητής
7. Βίτζας Μῆτρος Στρατιώτης
8. Δημητρίου Παναγιώτης 5αρχος
9. Καραγεωργόπουλος Κώστας «ψυχογιός» Στρατιώτης
10. Μακρῆς Γιῶργος Στρατιώτης
11. Τζιτούρας Παναγιώτης Πληρεξούσιος Τοποτηρητής
12. Τζιπουνόπουλος Γεώργιος Στρατιώτης
13. Γρηγορίτης Χριστιᾶς ἤ Γεωργακέλου Χριστάκης Ταξίαρχος

4.5.3
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Μπερτζιᾶς Γεώργιος Στρατιώτης
Χριστόπουλος ᾿Αθανάσιος Στρατιώτης Αἰτεῖται ᾿Αριστεῖον
Πανουργόπουλος ᾿Αναγνώστης Πρόκριτος
Δροσόπουλος Θεόδωρος Στρατιώτης
Θεοχαρόπουλος Κώστας Στρατιώτης
Καραδήμας ᾿Ιωάννης Στρατιώτης
Πανουργιόπουλος Γεώργιος 5αρχος
Χαρογιαννόπουλος Γεώργιος Στρατιώτης
Χαροκώστα Μῆτρος Στρατιώτης

4.5.4
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

>Agwnista tou 1821 pì BlaqoboÔni Dwrdo

>Agwnista tou 1821 Kriatsou Dwrdo

Διαμαντόπουλος Γεώργιος Στρατιώτης
Σκούρας ᾿Αναγνώστης ῾Υπαξιωματικός Β΄
Σκουρόπουλος Αὐγέρης Στρατιώτης (ἐπαλουκώθη εἰς Μεσολόγγι)
Διαμάντος Νικόλαος Αἰτεῖται ᾿Αριστεῖον
Κακογιάννης ᾿Ιωάννης Αἰτεῖται ᾿Αριστεῖον
Κοντογιάννης Θεόδωρος Αἰτεῖται ᾿Αριστεῖον
Λαλαγιάννης Δῆμος του Ν. Αἰτεῖται ᾿Αριστεῖον
Λαλαγιαννόπουλος Γεώργιος Αἰτεῖται ᾿Αριστεῖον
Τζετόπουλος Γεώργιος Αἰτεῖται ᾿Αριστεῖον
Φλωρογιαννόπουλος Παναγ. Αἰτεῖται ᾿Αριστεῖον
Σταῦρος Πρόκριτος
Φλωροδῆμος ἢ Φλῶρος Δῆμος Πρόκριτος
᾿Αθανασίου ᾿Ιωάννης Στρατιώτης
᾿Ανδριόπουλος Θανάσης Στρατιώτης
᾿Ανδριτζόπουλος ᾿Ιωάννης Στρατιώτης
Γκέκας Θανάσης Στρατιώτης
Γκικόπουλος Παναγιώτης «Κριατζότης» Στρατιώτης
Δημητρίου Κωνσταντῆς Στρατιώτης
Δημόπλου Χρῆστος Στρατιώτης
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20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
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Θανασόπουλος Λαλαγιάννης Στρατιώτης
Θεοχαρόπουλος ᾿Απόστολος και Δημήτριος Στρατιώτης
Καϊλαντώνης Μ. «ἀπό Κριάτζι Λιδορίκι» Στρατιώτης
Κανέλος Γιαννάκης Στρατιώτης
«ὁ Κριατζοτάκης» «Κριάτζι;» Στρατιώτης
Κριάτζης ᾿Αθανάσιος Στρατιώτης
Κριατζώτης Γεώργιος και Χρῆστος Στρατιώτης
Μιχόπουλος Διαμαντῆς Στρατιώτης
Ραμαντανόπουλος –Γκέκας Γεώργιος 25αρχος
Σκούρας ᾿Ιωάννης τοῦ Α. Στρατιώτης
Φλωροδηνόπουλος ᾿Ιωάννης Στρατιώτης

Σημείωσις 4.5.1
>Apokatstasi t¨ lhjea . Di ton flon >Iwnnhn Qristin.
PlhroforoÔmeja pì to biblon <H Fwkda t¨
StajopoÔlou sel 280:

>Epanstash toÜ E. N.

1. Btza Panag¨ {âk Krabbrwn ktoiko D/sew Fwkdo Loqagì t¨ Nèa Flaggo FEK 18/1838 Parèlabe pwlht rio pì diokhsi
Fwkdo P 32 SÀma D. Skalts qilarqo kai AEP 7.1825.
2. Qristi Grhgorth Grhgìri Krabbrwn ktoiko Dut. Fwkdo . >Apostol grammatou proikodot. P 50 Se katlogo proikodothjèntwn P70
(kt mata st jèsh Fteli Ntðka) Taxirqh sÀma Safka 1824-5 Louk
101, ± Gewrgakèlou Qristkh . <O Ginnh Farmkh <Oplarqhgì âk
Kerasi (Palai ) katagìmeno , grfei metaxÔ llwn ... íti tì Grhgìri
eÚnai Êdiokthsa tou kai sunoikismì Skiad ± ka knhto periousa tou
ka Êdw eÊ to Zeugostsion.
>Epnw Maraji 12 Maòou 1850
S meron ta Grhgortika keØntai âp DwrikoÜ âdfou . OÉ ± nw xiwmatiko jewroÜntai to êto 1838 ktoikoi Dutik¨ Fwkdo .

Πόσοι ἐφονεύθησαν; Πόσοι ἦσαν ἀφανεῖς ἥρωες καί δέν ἀναγράφονται τά
ὀνόματά των, εἶναι ἄγνωστον. Τό γεγονός εἶναι ὅτι αὐτοί καί οἱ ἀφανεῖς ἦσαν
ἥρωες.

4.5.5

>AfaneØ >Agwnista

῾Ελληνικά ῾Ιστορικά ᾿Ανέκδοτα σελίς 125 Τάκη Λάπα.
Χριστούγεννα στό Μεσολόγγι.
Τό Μεσολόγγι τόν ᾿Οκτώβρη τοῦ 1822, βρισκόταν γιά πρώτη φορά
πολιορκημένο ἀπό τόν Κιουταχῆ καί τόν ᾿Ομέρ Βρυώνη μέ χιλιάδες
στρατό. Οἱ κλεισμένοι, μέ ἀρχηγό τό Μάρκο Μπότσαρη, τό Ραζικώτσικα κι΄ ἄλλους, μ΄ ἀλήθειες καί ψέμματα, κατάφεραν νά κρατήσουν.
῎Ετσι κατώρθωσαν νά τραβήξουν ὡς πού τούς ἦρθε καί ἄλλη βοήθεια
ἀπό Μωραΐτες.
Εἶναι παραμονή Χριστούγεννα. Οἱ Μεσολογγίτες κι οἱ πολεμιστές,
μ΄ ὅλο πού κάνουν πόλεμο καθημερινά, ἑτοιμάζονται νά γιορτάσουν
αὔριο τή γέννηση τοῦ Χριστοῦ. Τό δειλινό, ὁ γραμματικός τοῦ Μακρῆ
περνοῦσε μ΄ ἕνα προιάρι ἀπ΄ τό Αἰτωλικό. Στή θέση Φοινικιά, βλέπει
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κἄποιον ἀπ΄ τήν μεριά τοῦ ἐχθροῦ, νά ξεπροβάλλη μέσα ἀπ΄ τίς καλαμιές
καί νά τοῦ κάνη νόημα νά ζυγώσῃ κατά κεῖ τό προιάρι. Σἄν ἀντάμωσαν
τοῦ λέει κεῖνος: - Εἶμαι Χριστιανός καί πρόθυμος νά πάθω γιά τήν
ἀγάπη τοῦ Κυρίου μου. Μήν ἀπορήσης καί δυσπιστήσης στά ὅσα θ΄
ἀκούσῃς, κι ἄς βλέπεις νά συνοδεύω τούς ἐχθρούς τοῦ Κυρίου μου.
῾Η γυναῖκα μου τά παιδιά μου εἶναι στά χέρια τους κι αὐτό φτάνει γιά
να μέ δικαιώσῃς. ῾Ο Θεός τῶν Χριστιανῶν θέλησε νά μάθω ὅσα οἱ
ἐχθροί μελετοῦν κατά τοῦ λαοῦ του κι ἀπ΄ τό πρωΐ γυρίζω ἐδῶ, γιά
νά γλυτώσω τούς ὁμόπιστούς μου. Τρέξε στή πόλι νά τούς εἰπῇς ὅτι
οἱ ἐχθροί σκοπεύουν νά ὁρμήσουν αὔριο κατά τά χαράματα ἀπ΄ τόν
ἀνατολικό προμαχῶνα. Κι΄ ἔγινε ἄφαντος μέσα στίς καλαμιές ὅπως
κι εἶχε ἄξαφνα φανεῖ. Αὐτός πού ἔδωσε τό μήνυμα ἦταν ὁ Γιάννης
Ζοῦκος πού τόν φώναζαν Γούναρη ἀπ΄ τό ἐπάγγελμά του. Κυνηγός τοῦ
Βρυώνη, βγῆκε τάχα νά βαρέση κανένα ἀγριομερινό. Μά στ΄ ἀλήθεια
ἦταν γιά ν΄ ἀνταμώσῃ κανένα ῞Ελληνα καί νά στείλῃ τήν πιό πάνω
εἴδηση. Καί τήν αὐγή ὅταν ὁ ἐχθρός ἔκανε τή μεγάλη ἐπίθεση δέν
βρῆκε, ὅπως θαρροῦσε τούς ῞Ελληνες στίς ἐκκλησιές νά γιορτάζουν τά
Χριστούγεννα, μά πάνω στούς προμαχώνες. Πάθανε ζημιά οἱ πασάδες
πού τή πρωτοχρονιά σήκωσαν τ΄ ἀσκέρια τους καί φύγαν. Οἱ κλεισμένοι
γιόρτασαν ὕστερα τά Χριστούγεννα καί δοξολόγησαν τό Θεό, γιά τή
νίκη τους. Μόνο πού ὁ σωτῆρας τοῦ Μεσολογγιοῦ, ὁ Γούναρης, τό
πλήρωσε μέ τή Θυσία τῆς φαμελιᾶς του.
Χωρίς κανένα πιά ὁ Ζοῦκος ἀποφάσισε νά γίνῃ ἐρημίτης. ᾿Αποτραβήχτηκε στήν ἐκκλησιά τῆς ῾Αγίας ᾿Ελεούσας στήν Κλεισούρα, στό
δρόμο τοῦ Μεσολογγιοῦ-᾿Αγρινίου, καί πρόσφερε νερό στούς διαβάτες
πού γιά ἀντιπροσφορά τοῦ δίνανε κάτι. Στά 1837 πού ἔφτασε ὡς ἐκεῖ ὁ ῎Οθωνας καί ἡ ᾿Αμαλία, οἱ καπεταναῖοι πού τούς ἀκολουθοῦσαν
γνώρισαν τόν Ζοῦκο κι΄ ἱστόρησαν στούς Βασιλιάδες ποιός ἦταν καί τί
πρόσφερε στό Μεσολόγγι ὁ σημερινός αὐτός ἐρημίτης.
῾Ο Βασιλιᾶς ρώτησε τόν Ζοῦκο τί ἀξιώσεις εἶχε, κι΄ αὐτός γιά χάρη
τοῦ ζήτησε νά χαρίσῃ στήν ἐκκλησία τή γύρω μικρή περιοχή. ῾Ο ῎Οθωνας ἔστερξε στήν ἐπιθυμία τοῦ παλιοῦ σωτῆρα τοῦ Μεσολογγίου,
τοῦ δυστυχισμένου τώρα πιά Ζούκου.
῾Ηρωΐδες ἦσαν καί αἱ γυναῖκες τῆς ἐποχῆς ἐκείνης. ᾿Ηγωνίσθησαν διά τήν
ἐλευθερίαν τῆς ῾Ελλάδος. Σήμερον μέ τήν ἀστυφιλίαν πού μᾶς δέρνει δέν ὑπάρχουν
συνεχισταί τῶν ἡρώων ἐκείνων. ῾Η ῾Ελλάς φθίνει.
Αἰωνία ἡ μνήμη τῶν γνωστῶν καί τῶν ἀφανῶν ἡρώων.

4.5.6

Ajansio

Diko

Εἶναι μεγάλη τιμή διά τό Σουρούστι (Κερασέαι) Δωρίδος τό γεγονός ὅτι ὁ ᾿Αθανάσιος Διᾶκος ἐλθών εἰς ρῆξιν πρός τόν Σκαλτσοδῆμον παρέλαβε τούς δύο Κοντογιαναίους ἀπό Σουρούστι καί εἰς Λιβαδιάν διέπρεψεν. Τοῦτο εἶναι ἕνα ἐπιχείρημα
ὑπέρ τῆς γεννήσεως τοῦ ᾿Αθανασίου Διάκου εἰς ᾿Αρτοτίναν, διότι ἄν, ὡς ἰσχυρίζονται οἱ κάτοικοι Μουσουνίτσας, ἐγεννήθη εἰς Μουσουνίτσαν θά παρελάμβανεν
ἀγωνιστάς ἐκ Μουσουνίτσης, πράγμα τό ὁποῖον οὐδαμοῦ ἀναφέρεται.
῾Ο ᾿Εθνικός ποιητής Σπῦρος Ματσούκας, τό ἔτος 1899 ἐκυκλοφόρησε τήν
Συλλογήν του Γλυκοχαράματα, τήν ὁποίαν ἀφιερώνει εἰς τόν Διᾶκον, ὡς γράφει:
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«Στόν ἥρωα τῆς ᾿Αλαμάνας ᾿Αθανάσιον Διᾶκον τό βιβλίον μου ἀφιερώνω», καί
συνεχίζει ἐμμέτρως:
Τοῦτ’ τά φτωχά τραγούδια μου σ’ ἐσέ τ’ ἀφιερώνω
Στολίδι τῆς ἐλευτεριᾶς, πού μέ χαρά καί πόνο,
᾿Από τῆς Οἴτης τό βουνό, τῆς Λιάκουρας τά πλάγια,
Χαρές κρυφές σ’ ἐστόλισαν, μέ δάφνες καί μέ βάγια.
Κι΄ ὅταν, στόν τόπο π’ ἅγιασες, σταθῆς μαρμαρωμένος,
᾿Ατάραχος, ἀσούβληστος, καί μυριοφωτισμένος,
Μή λησμονήσῃς, ὦ ἀκριβή τῆς ᾿Αρτοτίνας γέννα,
Πῶς τά γλυκοχαράματα τά κελαϊδῶ γιά Σένα,
Καί μέ τό χέρι τό ἅγιο, ποὔγραψε ἡ Θεία χάρι,
Νά βγῇ ἀνθισμένο τό χλωρό τῆς λευτεριᾶς βλαστάρι,
Εὐλόγα τόν ἀνήξερο τραγουδιστή, πού σμίγει,
Μέ τέτοια λάμψι περισσή, μιά λάμψι τόσο λίγη.
Τό 1930 τό πρῶτον ἐστήθη προτομή, ἐν ἐπισήμῳ τελετῇ, μέ τό ἐπίγραμμα εἰς
τό βάθρον τοῦ ποιητοῦ Γεωργίου Κελεπούρη:
Τῆς ᾿Αρτοτίνας γέννημα, καμάρι τῆς Δωρίδος,
βροντή κι΄ ἀστραποβρόντημα τῆς σκλάβας τῆς πατρίδος,
σά σήμανε ᾿Ανάσταση τοῦ Γένους ἡ καμπάνα,
τή λευτεριά γεφύρωσες, Διάκε, στήν ᾿Αλαμάνα.

4.6

Ne¸tera StoiqeØa

Τὴν 29ην ᾿Οκτωβρίου 1997 κατόπιν προσωπικῆς μου ἐρεύνης εὑρέθη εἰς τὰ Γενικὰ
᾿Αρχεῖα τοῦ Κράτους (῾Οδός Θεάτρου 6) ὁ Κατάλογος τῆς πεντακοσιαρχίας ᾿Ιωάννου Φαρμάκη ἔτους 1829. Περιέχει τοὺς ἀγωνιστάς μὲ τὸ ὄνομά των, ἐπώνυμον,
Πατρίδα, ἡλικία και χρῶμα κόμης ἑκάστου.
῾Ο Κατάλογος αὐτὸς ἐφωτοτυπήθη καὶ ἐδόθη εἰς τὸν κ. Χαραλαμπόπουλον
Χαράλαμπον Βιογράφον τοῦ Φαρμάκη.
᾿Ανάστημα Φαρμάκη: μέτριον μύσταξ: ὀλίγον ῥοῦσος. Χρῶμα τριχῶν κεφαλῆς:
καφαιόμαυρον.
Εἰς τὸν κατάλογον ποὺ ἀκολουθεῖ παραθέτω τὰ ὀνόματα τῶν Σουρουστιωτῶν
ποὺ συμμετεῖχον στήν ἑκατονταρχίαν τοῦ ᾿Ι. Φαρμάκη.
Κατάλογος ᾿Αρ. 4 Σώματα ὀπλαρχηγὼν
Κατάλογος τῆς ἑκατονταρχίας ᾿Ι Φαρμάκη 1829 ᾿Αριθμός φακέλου 50.
A/A
4
13
14
20
21
22
23
24
25
27

>Onomatep¸numon
Ge¸rgio Qarojanasìpoulo
Ge¸rgio Kaðìpoulo
>Iwnnh Jeoqarìpoulo
Qarlampo Dhmìpoulo
Swt rio Plakìpoulo (Plka
Ge¸rgio >Asimakìpoulo
K¸nsta Brettìpoulo
K¸nsta Stregkenhtìpoulo
Nikìlao Jeoqarìpoulo
Ge¸rgio (M) Pertzìpoulo

âtÀn
27
29
22
24
)30
28
25
22
28
27

nsthma
Ékanä
Ékanì
Ékanì
mètrion
mètrion
mètrion
mètrion
Ékanìn
Ékanìn
Ékanìn

MÔstax
triq. kefal¨
maÜro
maÜre
xanjìmauro xanjìmauro
xanjìmauro xanjìmauro
ælgon
xanjìmauron
ælgon
xanjìmauron
ælgon
xanjìmauron
ælgon
xanjìmauron
kafeìmauron
kafeìmauron
maÜro

Bajmä
EÊkosipèntarqo
Pèntarqo
Pèntarqo
Strati¸th
Strati¸th
Strati¸th
Strati¸th
Strati¸th
Strati¸th
Strati¸th
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Γενικά Αρχεία Κράτους Φάκελος 57
1. Παναγιώτης Χαρόπουλος – Πίναξ Αἰτήσεων – Σουρούτζι – Α/Α Καταλόγου
71
2. Γεώργιος Μακρῆς – Πίναξ Αἰτήσεων – Σουρούτζι – Α/Α Καταλόγου 1023
3. Γιάννος Σπαθόγιαννος – Πίναξ Αἰτήσεων – Σουρούτζι – Α/Α Καταλόγου
1322
4. Χαράλαμπος Δημόπουλος – Πίναξ Αἰτήσεων – Σουρούτζι – Α/Α Καταλόγου
374
Γενικά Αρχεία Κράτους Φάκελος 266
1. ᾿Ασημακόπουλος Γεώργιος – (Κ) Σιδηροῦν – Σουρούτζι – Α/Α Καταλόγου
132
2. Χαρόπουλος Κων–νος – (Κ) Σιδηροῦν – Σουρούτζι – Α/Α Καταλόγου 2006
3. Ζαχαρῆς Ραφτόπουλος και Ραφτόπουλος Ζαχαρῆς Χαράλαμπος – (Κ) Σιδηροῦν – Σουρούτζι – Α/Α Καταλόγου 1618
Γενικά Αρχεία Κράτους Φάκελος 7(Κ)
1. Τριανταφύλου ᾿Αλέξης – Χαλκοῦν – Α/Α Καταλόγου 1926
᾿Επιπλέον εὐρέθησαν οἱ κατωτέρῳ ἀγωνισταὶ ὁρισμένοι ἐκ τῶν ὁποίων ἀναφέρονται εἰς το βιβλίον του Λουκουπούλου Δημητρίου ᾿Ανδρίτσος Σαφάκας 1931.
Οἱ κατάλογοι ᾿Αξιωματικῶν Στρατιωτῶν καὶ Συντρόφων Σαφάκα βρίσκονται στις
Σελίδες 102, 106, 110 119 172.
1. Α/Α 242 Γκάνος Γεώργιος – Σουρούστι – ΓΣ=Γραμματεία Στρατιωτικῶν
Καποδιστριακὸν ᾿Αρχεῖον 192 Χιλιαρχία Θεοχάρη 1832
2. Α/Α 83 (Μακρῆς) ἣ Μαρκόπουλος Θεοδωρῆς – Σουρούστι – ΥΠ ῾Υπουρ.
Πολέμου 46 Χιλίαρχος σῶμα Σκαλτσὰ 1824-5
3. Α/Α 963 Μπερτζιὰς ᾿Ιωάννης – Σουρούστι – ΓΣ= Γραμματεία Στρατιωτικῶν
192 χιλιαρχία Θεοχάρη 1832
4. Α/Α 1059 Παναγιωτάκης Θανάσης – Σουρούστι – ΓΣ Χιλιαρχία Θεοχάρη
1832
5. Α/Α1063 Παναγιώτη Διαμαντὴ – Σουρούστι – ΓΣ Γρ. Στρατ. Χιλιαρ.
Θεοχάρη 1832
6. Α/Α 1300 Σουρούστης Γιάννης Λουκόπουλος σῶμα Σαφάκα 1824-5
7. Α/Α1453 Τριανταφύλλου Δημήτριος (Μῆτρος) Γ Γρ. 26/Β 100ρχία Ταράτζα 1828
8. Α/Α1508 Χαρόπουλος Γιάννης Γ. Γρ. 26/Β 25αρχος ᾿Εκατονταρχία Κ.
Ταράτζα
9. Α/Α1509 Χαρόπουλος Μῆτρος Λουκοπούλου Σῶμα Σαφάκα 1824-5
10. Γιάννης Σουρουστινὸς σῶμα Σαφάκα 1824-5
11. Τριαντάφυλλος Χάρος ἀπὸ Σουρούστι Λουκοπούλου σῶμα Σαφάκα
12. ᾿Αντώνιος Λιάρος ἀπὸ Σουρούστι Λουκοπούλου σῶμα Σαφάκα
13. Μιχαὴλ Καλόγερος
14. Χαράλαμπος Σουρουστιώτης
15. Δημοθανασόπλος Γιάννης
16. Μπακογιάννης
17. Μπακογιάννης
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18. Μπακογιάννης ἢ Λεβεντογιάννης Σύντροφος ᾿Αθ. Διάκου ἐπὶ τῆς Γεφύρας
τῆς ᾿Αλαμάνας ᾿Αρχεῖον Τράκα ἐγγρ. Α/Α 16824
᾿Από τόν κατάλογον Προκρίτου Δημοπούλου «Δῆμος Σκαλτσᾶς»
1. ᾿Αντώνης Γιαννόπουλος.
2. Παναγιώτης Χαρόπουλος.

Keflaio 5

Farmkh P. Ginnh
᾿Από τά Ναυπακτιακά Μελετήματα τοῦ Χαραλάμπους Δ. Χαραλαμποπούλου πληροφορούμεθα ὅτι ἦτο «μικρός μέν τό σῶμα μέγας δέ τοῖς ἔργοις καί ἀρειμάνιος»
κατά Γαζῆν: «Μικρός μέν τό δέμας ἀλλά μαχητής» κατά τούς ἀρχαίους.

5.1

Katagwg

῾Ο παποῦς τοῦ Γιάννη Φαρμάκη, Γιάννης Φουσέκης κατοικοῦσε στή Κερασιά, τό
μικρό χωριό τοῦ τ. Δήμου Βωμαίας Δωρίδος. ῾Ο Φαρμάκης 15 ἐτῶν ἐνετάχθη
στόν νταϊφᾶ τοῦ ὁπλαρχηγοῦ ᾿Ανδρίτσου Σαφάκα. ᾿Ακολούθησε τόν Σαφάκα εἰς
τήν αὐλήν τοῦ ᾿Αλῆ-Πασᾶ στά Γιάννενα. ῾Ο Σαφάκας ἐκεῖ λογομάχησε μέ τόν
Κραβαρίτη ὁπλαρχηγό Μαρκαντώνη. Κατά τή λογομαχία, ἀψίκορος καί ὁρμητικός
ὡς ἦτο ὁ Γιάννης πυροβόλησε μέ τήν πιστόλα του τόν Μαρκαντώνη ἀνεπιτυχῶς. ῾Ο
Σαφάκας θαύμασε τό θάρρος καί τήν ἀφοσίωσιν τοῦ Γιάννη. Λένε ὅτι εἶπε «φαρμάκι
εἶναι αὐτό τό παιδί». ῎Εκτοτε ὁ Γιάννης Φουσέκης ὠνομάζετο «Φαρμάκης».
῾Η σύζυγος τοῦ Γιάννη Φουσέκη καταγόταν ἀπό τήν ᾿Αρτοτίνα, τό γνωστό
καπετανοχώρι τῆς Δωρίδος, καί ἀπό τή φτωχή οἰκογένεια Ζάβαλη. ῾Ο γιός τους
Παναγιώτης Φουσέκης, πού γεννήθηκε στήν ᾿Αρτοτίνα, σά μεγάλωσε παντρεύτηκε
τή Ρήνα Θεοδ. Μασούρα ἀπό τή Βοϊτσά (᾿Ελατόβρυση) τοῦ τ. Δήμου ᾿Οφιονείας
Κραβάρων (ὀρεινῆς Ναυπακτίας) καί ἔμεινε σώγαμβρος στό Μασουραΐικο σπίτι,
μιά καί δέν ὑπῆρχε ἀρσενικό παιδί στήν οἰκογένεια τοῦ πεθεροῦ του. Στό καλύβι
αὐτό πού βρίσκεται κοντά στήν ἐκκλησία ῾Αγία Τριάδα στήν ἄκρη ἑνός ἁλωνιοῦ
γεννήθηκε στό 1801 ὁ Γιάννης Φαρμάκης. ῞Υστερα ἀπό μερικά χρόνια ἡ Μασούραινα γέννησε ἀρσενικό παιδί καί ἔτσι, σύμφωνα μέ τό ἔθιμο πού ἐπικρατοῦσε τότε,
ὁ Παναγιώτης δέν μποροῦσε πιά νά μείνῃ σώγαμβρος καί μετοίκησε στό χωριό τοῦ
πατέρα του τήν Κερασιά.
Στά 1809 ὁ Παναγιώτης πέθανε καί ἡ χήρα του ἀπροστάτευτη μέ τά δύο παιδιά
της τό Γιάννη καί τό Γιῶργο, πῆγαν κοντά στούς συγγενεῖς τῆς πεθερᾶς της. ᾿Εκεῖ
κοντά στό Θεῖο του Παπαθεοχάρη ὁ Γιάννης ἔμαθε τά πρῶτα γράμματα.
῾Η ζωή του στή κλεφτομάνα ᾿Αρτοτίνα, ὅπου ζοῦσεν ὁ Διάκος, ὁ Σκαλτσοδῆμος, ὁ Σιαφάκας καί μιά σειρά καπεταναίων καί παλικαριῶν, σημαδεύτηκε ἀπό τά
κατορθώματα τῆς κλεφτουργιᾶς καί ἔτσι ὁ μικρός Γιαννάκης, ζυμωμένος σ΄ ἕνα ἡρωϊκό περίγυρο, ἄρχισε νά δημιουργεῖ χαρακτῆρα περήφανο καί ἀνυπόταχτο. Εἶναι
λοιπόν τέκνον τῆς Δωρίδος ὁ Φαρμάκης Γιάννης. Πρωτοπαλλήκαρο ὑπαρχηγός
του εἶναι ὁ Δημήτρης Γρηγοράκης ἀπό τό Γρηγόρι.
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5.2

Gmo , Tèkna, Diamqh mè toÔ Kanabaou

῾Ο γιός τοῦ Γ. Φαρμάκη Δῆμος μᾶς πληροφορεῖ μεταξύ ἄλλων:
«Κατά τό διαρρέον διάστημα τοῦ ἐθνικοῦ ἐκείνου ἀγῶνος ὑπῆρχεν ἐν
Λομποτινᾷ Ναυπακτίας ἀρχοντική οἰκογένεια Κανναβοῦ, ὧν ὁ ἐξωχότερος ὀνομάζετο Γεωργάκης Κανναβός, εἰς ὅν ἡ δυναστεία τοῦ ᾿Αλῆ
Πασᾶ τοῦ εἶχε ἀναθέσει τήν διοίκησιν τοῦ Βελαετίου (σημερινόν νομόν Ναυπακτίας). Τήν θυγατέρα αὐτοῦ Δεσποινή ὀνόματι ἔλαβεν ὡς
σύζυγόν του ὁ πατήρ μου (δι΄ ἀπαγωγῆς) καί πρός καταδίωξίν του ὁ
Μεγιστάν Κανναβός ἐκκίνησε σῶμα στρατοῦ ἐναντίον του, ἀλλ΄ οὗτος πολιορκηθείς ἐν τῷ χωρίῳ Κερασιά τῆς Δωρίδος ἀπέκρουσε τάς
ἐπιθέσεις αὐτῶν, ὁ δέ Καναβός κατανοήσας ὅτι ἐπρόκειτο περί ἀνδρός
ἀξίας, οἷος ἐτύγχανεν ὁ πατήρ μου τήν ἔδωσεν ὡς νόμιμον σύζυγόν
του.»
᾿Από τόν ᾿Ιωάννη Χατζηφώτη στό ἔργο του Τό πολεμικό ῾Ημερολόγιο τοῦ
῾Οπλαρχηγοῦ ᾿Ιωάννου Φουσέκη σέ σημείωσή του ὁ ἐκδότης γράφει ὅτι βρίσκεται στή διάθεσή του τό πλούσιο ἀρχεῖο τοῦ ὁπλαρχηγοῦ. ῎Αρα πηγή του εἶναι
τό χειρόγραφο πού βρίσκεται στό Μουσεῖο Φαρμάκη. Παρουσιάζει νά παντρεύεται τήν Εὐφρ. Καμπουρόγλου καί κάνει μαζί της 8 παιδιά, ἐνῷ εἶναι γνωστό ὅτι
«ἔκλεψε» τήν Δέσπω Γ. Καναβοῦ καί ἔκανε μαζί της 4 παιδιά. ᾿Επίσης παρουσιάζει τόν Φαρμάκη νά συμμετέχῃ στήν ἀντιοθωνική ἐπανάσταση στά 1862, ἐνῷ
εἶναι βεβαιωμένον ὅτι ὁ ὁπλαρχηγός ἀπέθανε στό 1855. ᾿Αναφέρει λαθεμένα ὅτι
ἀποστρατεύτηκε στό 1849, στήν πραγματικότητα ἀποστρατεύθηκε το 1855. ῾Η
Δημοτική μοῦσα τραγούδησε:
Σ΄ ὅλο τόν κόσμο ξαστετιά, σ΄ ὅλο τόν κόσμο γήλιος
καα‘ι στήν ᾿Απάνω Λομποτινά γήλιος μέ δυό φεγγάρια
πού λιάζονται οἱ ἀρχόντισες, τοῦ Καναβοῦ νιφάδες
Φαρμάκης ἐξεκίνησε νά πάει νά βρεῖ τήν Πέπω.
Στό δρόμο πού ἐπήγαινε, Θεό παρακαλούσε
ναύρει τήν Πέπω μοναχή στή σκάλα νά κεντάει
- Γειά σου χαρά σου Πέπω μου
- Καλῶς τον κύρ Φαρμάκη

5.3

<O Farmkh PlhrexoÔsio Bouleut
>Antikajestwtikì

Στίς 7 Σεπτεμβρίου 1843 μετά τήν ἐπικράτησιν τῆς ἐπαναστάσεως τῆς 3ης Σεπτεμβρίου προκηρύχθηκαν οἱ ἐκλογές γιά τήν ἐθνική συνέλευση. ῾Ο ἴδιος γράφει:
«῎Ελαβον δέ ἐγώ τήν πλειοψηφίαν, ὅστις οὔτε κἄν παρών ἤμην εἰς τήν ἐκλογήν
της ἐκείνην.»

5.3.1

Sunedrasi

t¨

Boul¨

20 >Oktwbrou 1844

῾Ο Γρίβας ... «Παρακαλῶ μερικούς ἐφημεριδογράφους νά ἔχωσιν ὀλίγην συνείδησιν
καί συστολή καί νά μή μᾶς ὑβρίζουν, ἡμεῖς δέν εἴμεθα Θεοί.»
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Ι. Φαρμάκης: «Αἱ ἐφημερίδες μᾶς τιμοῦν ἄς γράφουν δέν πειράζει ἄς κάμωμεν
καλά καί ὀρθά πράγματα. ῎Οχι λοιπόν νά παρανομήσωμεν. Θέλομεν νά ἀφήσωμεν
παράδειγμα εἰς τήν ῾Ελλάδα,... Ποῦ θά καταντήσῃ τό Σύνταγμα ὅταν ἐδῶ ὅλοι
δέν λέγωμεν τήν ἀλήθειαν. Εἶναι ἔργον δικαιοσύνης, αἱ μαρτυρίαι νά δοθῶσιν
ἐνόρκως.... ῾Ο ὅρκος εἶναι βεβαιότης τῆς τιμιότητος τῶν ἀνθρώπων, βεβαιοῖ τήν
εὐσυνειδησίαν. ῾Ο Βασιλεύς, ὁ πλούσιος, ὁ πτωχός ὅλοι ὁ δίκαιος ὁ ἄδικος, πρέπει
ὅλοι νά δώσωσιν ὅρκον νά τούς πιστεύσωσιν ... συνεσωρεύθη εἰς τάς ᾿Αθήνας
μέγα πλῆθος γερόντων ἀγωνιστῶν, οἵτινες προσμένωσι ταχεῖαν τινά ἱκανοποίησιν
τῶν δικαιωμάτων, ἄν ἡ ἐξοικονόμησις αὐτῶν ἐβραδύνθῃ δέν ἠξεύρω τί δέν θέλουν
πράξει οἱ ἀναξιοπαθεῖς λιμοκτονοῦντες οὗτοι ἄνθρωποι.»

5.3.2

Sunedrasi

t¨

Boul¨

11 Noembrou 1844.

῾Ο Κ. Φαρμάκης: «Πρίν εἰσέλθω εἰς τόν περίβολον τοῦτον ἤθελα κάμει χάριτας
εἰς πολλούς φίλους μου, ἀλλ΄ ἐπειδή ἦλθα δι΄ ἐντολῆς τοῦ λαοῦ διά νά ἀντιπροσωπεύσω τά τιμαλφέστατα δικαιώματα τῆς πατρίδος μας, δέν παραδέχομαι νά κάμω
χάριν οὐδέ γρύ οὔτε εἰς ἀδελφόν, οὔτε εἰς τόν ἑαυτόν μου. Δέν μᾶς φέρουν ἀδέλφια καμμία τιμή οἱ πλάγιοι δρόμοι, μέ παραμύθια Βουλή δέν γίνεται. Θέλωμεν
νά σώσωμεν τήν πατρίδα νά βαδίσωμεν τόν ἴσιον δρόμον, τί μᾶς ἐδόξασεν εἰς τήν
ἐθνικήν συνέλευσιν ἡ ἀλήθεια πρέπει νά στηρίζομεν τά συμφέροντα τῆς πατρίδος
καί ὄχι νά μεταχειρίζωμεν πλάγιον σκοπόν, τί ἐκατόρθωσε ἐκεῖνος ὅστις ἔκρινε
τόν Νόμον καί σεῖς θέλετε νά τόν θάψετε, τί λέγει ὁ περί ἐκλογῆς νόμος· «῾Η
κάθε ἐκλογή ἀντιβαίνουσα εἰς τά παρά τοῦ Νόμου εἶναι ἄκυρος» ἡμεῖς εἴμεθα τό
ἅλας ἄν σκουλικάσωμεν τίς θά μᾶς καθαρίσῃ ἡμεῖς εἴμεθα παραγγελία τοῦ ῎Εθνους
τολμοῦν νά λέγουν ὅτι πρέπει νά χαρισθῶμεν εἰς ὀλίγους, νά πωλήσωμεν τήν παραγγελίαν τῆς πατρίδος μας διά 2 ἤ 3 ἄτομα νά καταπατήσωμεν τόν ἱερόν νόμον,
εἶπον τινές ἀλλάζομεν τόν νόμον αὔριον ὡραία λογική δέν σέβεσθε τό κοινόν μᾶς
ἀκούει, τού δημοσιογράφους τούτους αὐτοί θά κάμουν γνωστόν εἰς ὅλη τήν ῾Ελλάδα καὶ Εὐρώπην, τουλάχιστον τόν ἑαυτόν σας σᾶς φέρω ἕν παράδειγμα, ἠμπορεῖ
νά ἀποκτήσῃ κατάστασιν, ἀπό κληρονομιῶν ἀλλά νά τήν αὐξήσῃ νά τήν διατηρήσῃ
τοῦτο εἶναι δύσκολον. ᾿Αποκτησαμεν Σύνταγμα πρέπει νά τό διαφυλάξωμεν δέν
πρέπει νά τό παραλύσωμεν. ῾Ο Βουλευτής πρέπει νά εἰσέρχεται διά τῆς νομίμου
θύρας ὡς πρόβατον καί ὄχι ὡς λύκος. ᾿Εγώ κύριοι ἔχω τό μέτωπον καθαρόν, δέν
ντρέπομαι κανένα ἡ πατρίς μου μέ ἔστειλεν πληρεξούσιον νομίμως δέν πρέπει νά
ἀνάξωμεν χρέος τό ὁποῖον δύναται νά καταστρέψῃ τήν ῾Ελλάδα δέν ἤθελον ἀναβῆ
τό βῆμα τοῦτο ἄν δέν ἔβλεπον σοφούς ἄνδρας νά παραλαγίζονται (ὁ Βουλευτής τῆς
σαπουνοκασέλας λέγει προσβάλλεις τόν Κ. Σχοινᾶν, ὁ δέ Κ. Σχινᾶς ἀποκρίνεται
μέ ὑβρίζει ὁ Κ. Φαρμάκης) ὄχι κύριοι εἶπα ἁπλῶς ἕν ρητόν δέν τό ἐννοήσατε ἐγώ
δέν εἶμαι πρόσωπον ἀλλά παραγγελία τῆς Ναυπακτίας».
῞Οταν ἐπρόκειτο στή Βουλή νά ψηφισθῇ ἕν νομοσχέδιον μέ τήν διάταξιν: «᾿Επιτρέπεται εἰς τά τέκνα τῶν ἀγωνιστῶν νά εἰσάγωνται εἰς τήν Στρατιωτικήν Σχολήν
τῶν Εὐελπίδων ἄνευ ἐξετάσεων» ῾Ο Φαρμάκης πού διεκρίνετο διά τήν ἀκεραιότητα τοῦ χαρακτῆρος του καὶ τήν πίστιν του εἰς τό καθῆκον ἐστράφη ἐναντίον τῆς
διατάξεως αὐτῆς. Οἱ ὑποψήφιοι χωρίς ἐξαιρέσεις νά ὑποβάλλονται σέ ἐξετάσεις
καί μόνον οἱ ἄξιοι νά φοροῦν τήν τιμημένην στολή τοῦ ῞Ελληνα ἀξιωματικοῦ. ῾Ο
Φαρμάκης ἦτο ἀντικυβερνητικός καί ὁ ἔντονος ἔλεγχος πού ἀσκοῦσε στή Βουλή
δέν ἤρεσε εἰς τό βασιλικόν περιβάλλον.
῞Οταν τό 1847 προκηρύχτηκαν ἐκλογαί ἐπιστρατεύτηκαν «λυτοί καί δεμένοι»
γιά νά χάσῃ ὁ Φαρμάκης. ῾Ο λαός τόν ἐξέλεξε. Διέταξαν οἱ ὑπουργοί νά μετατεθῇ
ὁ Φαρμάκης εἰς ᾿Αγρίνιον, οἱ δέ φίλοι του ἀξιωματικοί εἰς Ναύπλιον. ῾Ο Φαρμάκης
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ἐνέδωσε ν΄ ἀποσυρθῇ ἀπό τόν ἐκλογικόν ἀγῶνα καί νά μήν μετατεθῇ, ὅμως τό
ὑπουργεῖον ἐπέμεινε, γιά νά κερδίσουν οἱ κυβερνητικοί ὑποψήφιοι. Κατ΄ οὐσίαν ὁ
Φαρμάκης καί οἱ φίλοι του ἐξορίζονται.
῾Ο Φαρμάκης στρέφει τά ὅπλα κατά τοῦ αὐταρχικοῦ ᾿Οθωνικοῦ καθεστῶτος.
῾Η ἐπανάστασις ἀπέτυχε ὁ Φαρμάκης ἐφυλακίσθη. ᾿Αργότερον ἐδόθη χάρις καί ὁ
Φαρμάκης ἀγωνίζεται διά τήν ἀπελευθέρωσιν τῆς Θεσσαλίας. Στίς 13 ᾿Ιουνίου 1854
ὁ Στρατηγός Χρ. Χ’’Πέτρου μέ ἡμερήσια διαταγή διέλυσε τό στρατόπεδο καί ἡ
ἐπανάσταση στή Θεσσαλία τελειώσε. ῾Ο Φαρμάκης ἔκτοτε ἰδιωτεύει στή Ναύπακτο
μέχρι τοῦ θανάτου του. Πλησίον του εὑρίσκοντο πολλοί Σουρουστιῶτες.

Keflaio 6

>Iwnnh Kapodstria
῾Ο ᾿Ιωάννης Καποδίστριας ὑπῆρξεν Θεῖον Δῶρον διά τήν ῾Ελλάδα. ῎Εθεσεν τάς
βάσεις τοῦ ῾Ελληνικοῦ Κράτους. Εἰς τήν Γενικήν ᾿Εφημερίδα τοῦ Κράτους 1829
ἀναγιγνώσκομεν: ‘῾Ερμηνεία πώς φυτεύονται τά γεώμηλα’ σελ. 4-5 εἰς ἄλλον
σημεῖον διδάσκει πῶς γίνεται ψωμί μέ ἄλευρα καί γεώμηλα. Καθορίζει ὅρκον διά
τήν ψῆφον. ῾Ο ὅρκος εἶχεν ὡς ἑξῆς:
«῾Ορκίζομαι ἐν ὀνόματι τῆς ῾Αγίας Τριάδος καί τῆς Πατρίδος μήτε νά
προβάλω μήτε νά ψηφίσω τι ἐναντίον τῶν συμφερόντων τοῦ ῎Εθνους,
κινούμενος ἀπό ἰδιοτέλειαν ἤ πάθος· νά μήν ἀποβλέπω εἰς πρόσωπον
κάι νά μή παραβλέπω τό νόμιμον καί τό δίκαιον».
῞Αμα τῇ ἀφίξει τοῦ Κυβερνήτου καί μετά τήν προσφώνησιν τοῦ Καΐρη, τά μέλη τῆς
Βουλῆς τόν πιέζουν νά ὁρκισθῇ εἰς τό Σύνταγμα. ᾿Εκεῖνος ἀρνεῖται. « Δέν εἶναι
δυνατόν νά ὁρκισθῶ εἰς Σύνταγμα τό ὁποῖον σεῖς δέν ἐτηρήσατε. Δέν ἦλθον ἐδῶ
ὡς περιηγητής. ῏Ηλθον νά θυσιασθῶ ὑπέρ τῆς ῾Ελλάδος». Τούς ἀπειλεῖ ὅτι θά
ἀπέλθῃ μέ τό ἴδιον πλοῖον ἀφίξεώς του. «῞Οταν ἐλευθερώσωμεν τήν πατρίδα θά
ψηφίσωμεν Σύνταγμα καί θά ὁρκισθῶμεν ὅλοι ὅτι θά τό τηρήσωμεν».

6.1

>Anafor Loidwrikou

Γενική ᾿Εφημερίς τῆς ῾Ελλάδος 1830 σελίς 280
Πρός τόν ᾿Εξοχώτατον Κυβερνήτην τῆς ῾Ελλάδος.
᾿Εξοχώτατε,
Τό κοινόν τῆς ἐπαρχίας μας σύμφωνον μέ ὅλον τό ἔθνος ἐπευφήμησεν εἰς
ὅσα ἡ Κυβέρνησίς μας καί διά τῶν παρατηρήσεων τῆς Γερουσίας ἐξέφρασεν εἰς
Α.Β.Υ., καί ἔκτοτε ἔμεινε πεπεισμένον, ὅτι ἡ Κυβέρνησις ἀξίως τῶν εὐχῶν καί
τῆς προσδοκίας τοῦ ἔθνους ἀπέδοσεν ἐξ ὀνόματος καί ἐκ μέρους ὁλοκλήρου τοῦ
ἔθνους τήν ὀφειλόμενην εὐγνωμοσύνη του εἰς τούς κραταιούς εὐεργέτας του, καί
διεφύλαξε τήν πρόνοιαν, καθ΄ ἥν θέλουν ἀσφαλισθῇ τά δίκαια τοῦ ἔθνους, δίκαια,
τά ὁποῖα μ΄ ἀπείρους Θυσίας καί μέ τό αἷμα του ἐβεβαίωσε. Δέν ἔμεινε πλέον παρά
ἡ ἐμφάνισις τῆς Α.Β.Υ. τοῦ ἡγεμόνος τῆς ῾Ελλάδος, διά νά πραγματοποιηθῇ ἡ
προσδοκομένη ἀναγέννησις τῆς ῾Ελλάδος, τό ἄκρον τοῦ μεγάλου τούτου καί ἱεροῦ
σκοποῦ.
Διά τήν Α.Β.Υ. καί καί ὁ λαός τῆς ἐπαρχίας μας, ὡς καί ὅλον τό ἔθνος μετά
τῆς Κυβερνήσεως, ηὔχετο ἐγκαρδίως εἰς τόν ὕψιστον διά νά ἐξαποστείλῃ ὅσον
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τάχιστα. ᾿Αλλ΄ ὅτε συνηγμένοι εἰς ἕν ὅλοι οἱ Δημογέροντες καί ἀπεσταλμένοι ἐκ
μέρους τῆς πόλεως, κωμοπόλεων τῆς ἐπαρχίας μας ἀνεγνώσαμεν τήν ὑπ΄ ἀριθ.
1488 κοινοποίσίν της, ὁμοῦ καί τά δύο ἀντίγραφα τῶν ἀναφορῶν, τάς ὁποίας τινές
τῶν πολιτῶν διεύθυνον εἰς τήν Α.Β.Υ. τόν ἡγεμόνα τῆς ῾Ελλάδος, ἀπεφασίσαμεν
κοινῇ γνώμῃ νά παρακαλέσωμεν θερμῶς τήν ἐξοχώτητά σας νά διερμηνεύσῃ εἰς τήν
Α.Β.Υ. ὅτι μακράν τοῦ νά ἔχωμεν τήν παραμικράν ἐνοχήν εἰς τοιαῦτα ἰδιόρρυμα
ἔγγραφα, τά ὁποῖα ὡς μή φέροντα κανένα χαρακτῆρα δημοσιότητος, θέλουν βέβαια
ἐνοχλήσει τήν ὑπέρ τοῦ λαοῦ του ὑπόληψιν τῆς Α.Β.Υ., τά ἀποδοκιμάζομεν καί τά
παραδίδομεν εἰς τό ὄνειδος καί εἰς τήν κατηγορίαν, ἀκυρώνοντες καί θεωροῦντες
ὡς χαρτί ἄγραφον, ἄν τοιοῦτον ἔγγραφον ποτε ἤθελε παρουσιασθῇ ὑπογεγραμμένον ἀπό συνεπαρχιώτας μας, τό ὁποῖον μήτε ἐλπίζομεν, μήτε ἡ σημερινή τελεία
συναγροίκισίς μας καί ἕνωσις ὑποτίθησιν.
᾿Ελπίζομεν ὅτι καί ἡ Β.Α.Υ. ὁ ἡγεμών τῆς ῾Ελλάδος, καί ἡ Σ. Κυβέρνησις
θέλουν θεωρήσει τά τοιαῦτα ἔγγραφα μέ τήν ἀνήκουσαν εἰς αὐτά περιφρόνησιν
ἀποδίδοντάς τα εἰς τήν ματαιότητα τινων ἀτόμων, εἰς τήν διάθεσιν νοοτροπίας ἐκ
μέρους τινός κοινότητος, ἀπομεμακρυσμένης ἀπό αρχάς τοιαύτας, αἵτινες βλάπτουν
τόν χαρακτῆρα καί τήν ὑπόληψιν τοῦ ἔθνους, τό ὁποῖον σφιγκτά ἤδη ἡνωμένον μέ
εἰλικρινῆ καί ἄδολον ἀγάπην πρός τόν ἡγεμόνα του, τόν περιμένει μέ ἀνοικτάς ἀγκάλας, ὡς τά τέκνα τόν πατέρα των. Αὐτά τά αἰσθήματα ἐκ μέρους τῆς κοινότητας
μας παρακαλοῦμεν τήν Υ.Ε. νά ἐξηγήσῃ εἰς τήν Β.Α.Υ. καί ὑποσημειούμεθα μέ τό
ὀφειλόμενον σέβας.
Παρά τό Βελούχιον τῇ 25 ᾿Ιουνίου 1830.
Πρόκριτοι Βιτρινίτσας. Λουκᾶς Σκρέκος, Παπᾶ Τριάς, Τσούβελος, ᾿Ανδρίτσης δημογέρων- Πρόκριτοι Κοπάρτζας Γ. Μπαλτογιάννης, Π. Δημήτριος Δρόσου, Γιαν. Ζαβωρίτης, Αν. Μπαμπαλῆς δημογέρων-πρόκριτοι Παλαιοκάτουνου,
Λουκίκας, Δ. Ράφτης, ὁ δημογ. Σταῦρος - προκριτογέροντες Λοιδωρικίου, κωνσταντίς καί ῎Αγγελος ᾿Αρτοτίνα, παπανικόλας ᾿Αρτοτίνα, ᾿Αλέξιος Σβέρκος ᾿Αρτοτίνα, παπαγιάννης ᾿Αρτοτίνα, Φαγάλας ᾿Αρτοτίνα, Γεωργίτσος, Βασίλης, Γιακοῦτσος,
παπαδόπουλος δημῆτρος, δημητρ. καραντίασ- πρόκριτοι Πέντε Υἱῶν, Γ. κάρας, Π.
Αὐγολέμονος, Γ. Τζιμαρᾶς, Γ. Μιραζάρης, ὁ δημογ. Ν. Γρίβας- Πρόκριτοι Τοριάνου, Κωστ. Ρήγας, Γιαν. Γεωργακόπουλος, Γιάννης Τζελένης, ὁ δημογέρων Γεώργ. ᾿Ανδριόπουλοσ-πρόκριτοι ᾿Αλποχωρίου, Γιαν. Δροσόπουλος, Γιαν ᾿Αποστολόπουλος, ὁ δημογ. Δημήτριος Ξανάλατος - Οἱ πρόκριτοι Δρεστενῶν, Γρηγόριος
Κορακόγιωργος, ᾿Αλεξοκωνσταντίς, ὁ δημογ. ᾿Αποστόλης - Οἱ πρόκριτοι Κλήματος, ᾿Αποστ. ἀναγνώστου, Θ. Γεωργίου, ὁ δημογ. Παπαντρέας - Οἱ πρόκριτοι
Μπερεθιώτισσας, Γεωργάκης παπαδημητρόπουλος, Π. ᾿Αποστολόπουλος, στάθης
- Οἱ πρόκριτοι Στρουζᾶς, ᾿Ιω. Μποβιατζῆς, Ι. κόλφης, κωστ. Μποβιατζῆς - Οἱ
πρόκριτοι Λουτζοβοῦ, Γ. καραπέτζας, Γ. ᾿Αναστασόπουλος, Δ. κορακόπουλος - Οἱ
πρόκριτοι ᾿Αποκράτζι, σταῦρος, ᾿Αναγν. σκούρας δημογ. - Οἱ πρόκριτοι Σουροῦπι,
᾿Αντῶνις, ᾿Ανδρέας, παναγιώτ. δημογ. Οἱ πρόκριτοι κοπακίου, Γ. κανῆς, Νάσιος,
Δ. κωλοπάρας δημογ- Οἱ πρόκριτοι Νουτσομπέου, Μιτρογιάννος, Θεοχάρης, κοντογιάννος, ᾿Αναγνώστης δημογέρων. Οἱ πρόκριτοι Λευκαδιτίου, παπᾶ παναγιώτης,
Γ. τρελέντε, τσακανίκας, ὁ δημογ. ᾿Αλακεφόσης - Οἱ τῆς κάτω Μουσουνίτσας,
κυριαζῆς Κ. Λιάπης ἀποστ. πέζα, ὁ δημογέρων Α. παπᾶ δημητρίου - Οἱ πρόκριτοι τῆς κεντρικῆς πόλεως Λοιδωρικίου Α. μαργέλης, Η. ταργιάκης, Μ. Θεοδώρου,
παναγιώτης, Γ. Μαργελόπουλος, πετραναγνώστης, ᾿Α. κάγκαλος, Δ. καγκελάριος
Δ. κοτόπουλος - Οἱ πρόκριτοι σεβαδικίου, Δ. κάρμας, Γ. Ζουμᾶς, Π. Χορταγιᾶς
Οἱ πρόκριτοι σπηλιᾶς, Γιώργος τζάμης, Γ. παπαδόπουλος Α. κουτζιάκας. Οἱ πρόκριτοι ἄνω καί κάτω παλαιοξαρίου, Δ. Μίχου, παπανδρέας, Γ. Μπίλιος, Α. ᾿Αράπης,
᾿Αναγν. παπαθανασίου.

6.2. ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ Ν. ΔΡΑΓΟΥΜΗ
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῾Ελληνική Πολιτεία
Αἱ ἐπιτόπιαι ᾿Αρχαί τῆς ἐπαρχίας Λοιδωρικίου ἐπικυροῦν τό γνήσιον τῶν ὑπογραφῶν τῶν δημογερόντων καί ἀπεσταλμένων τῶν χωρίων τῆς ἐπαρχίας.
᾿Εν Λοιδωρικίῳ τήν 26 ᾿Ιουνίου 1830
Οἱ δημογέροντες τῆς ἐπαρχίας Α. Μαργέλος, ᾿Αναγν. παπαθανασίου, παναγ.
᾿Ιωάννου κωνστ. Φασίτζας, ὁ γραμ. καλούσιος ᾿Αλεξάνδρου.

6.2

>Anamn sei N. DragoÔmh

Παρατηρῶ ὅτι ὁ Κρίκος ἀγνοεῖ τό ἔργον τοῦ μεγάλου Κυβερνήτου Καποδιστρίου,
ἀγνοεῖ καί τήν ῾Ελληνικήν ῾Ιστορίαν.
᾿Από τό βιβλίον τοῦ Ν. Δραγούμη ᾿Ιστορικαί ᾿Αναμνήσεις -Μεταφέρω ὠρισμένα ἀποσπάσματα
«Οὐδέ σαλάταν νά κατασκευάσωσιν ἐγίνωσκον πρό ἐμοῦ οἱ ῞Ελληνες». Ο Δραγούμης σχολιάζων τήν Κυβέρνησιν λέει, ὅτι τό ἐγίνωσκον ἔπρεπε νά ἀντικατασταθεῖ μέ τό εἶχον διότι κατασκευάζοντας ἐπί ἑπταετίαν τήν ῾Ελλάδα, ἠναγκάζοντο νά
τρώγουν οὐχί ἐξ ἀμαθείας ἀλλ΄ ἐκ΄ πτωχίας καί ἄνευ ἐλαίου καί ὄξους, πολλάκις
καί ἄνευ ἄρτου τά δωρεάν παρά τῆς φύσεως δαψηλευόμενα λάχανα.
Μετέβημεν, γράφει ὁ ῎Αμιλτον, ἐκ Κιτριῶν μηνί ᾿Οκτωβρίου 1827 πρός τούς
῞Ελληνας ὑποδεχθέντες ἠμᾶς μετά μεγίστου ἐνθουσιασμοῦ. Καί πῶς νά περιγράψω τήν ἔνδειαν αὐτῶν; Γυναῖκες καί παιδιά ἀποθνήσκουσιν ἀνά πάσαν στιγμήν
ἐξ ἐντελοῦς ἀσιτίας καί μόλις εὑρίσκεται τίς τρεφόμενος κάλλιον ἤ διά βραστῶν
λαχάνων,
῾Υπεσχέθην νά στείλω ποσότητα τινά ἄρτου εἰς τά σπήλαια ὅπου κατέφυγον οἱ
ταλαίποροι ἐκεῖνοι. ᾿Αλλ΄ ἐάν ὁ ᾿Ιμπραήμ μείνη ἐνταύθα, πλέον τοῦ τριμορίου τῶν
κατοίκων θά ἐξολοθρεύσει ὁ πόλεμος.
῾Ο Καποδίστριας ἠκροάτο δέ μετά θαυμαστῆς ὑπομονῆς τούς προσερχομένους,
ὧν πλεῖστοι ἤσαν ποιμένες βεβαιοῦντες καί διά μόνης της φήμης τοῦ ὀνόματός
του Κυβερνήτου ἔπαυσαν αἱ ἁρπαγαί τῶν ποιμνίων. -«᾿Εάν ὀποσοῦν εἵλκυσα τήν
ὑπέρ ἐμοῦ ὑπόληψιν τοῦ λαοῦ», λέγει ὁ Κυβερνήτης ἐν τῇ πρός τόν Λεοπόλδον
ἐπιστολήν τῆς 25 Μαρτίου 1830, «ἐάν μοί δίδει ἀπαύστως ἀποδείξεις εἰλικρινοῦς
καί ἀπεριορίστου ἐμπιστοσύνης τοῦτο ὀφείλεται εἰς τήν προθυμίαν μέθ’ ἧς μέ βλέπει μετέχοντα αὐτοπροσώπως τῶν παθημάτων αὐτοῦ καί ταλαιπωριῶν ἐπί μόνῳ
σκοπῷ τοῦ ἀνακουφίσαι αὐτόν. ᾿Εν ὑπαίθρῳ καί ἐν καλύβῃ, ἐν χειμώνι καί ἐν καύσωνι, γεγηρακότα καί ἀσθενοῦντα εἶδον μέ πολλάκις καί ὡμίλησαν ὃ τε λαός καί
οἱ Στρατιῶται περί τῶν ἰδὶων συμφερόντων, Οὕτω μ΄ ἐγνώρισαν καί οὕτω ἐνέπνευσα αὐτοῖς τό αἴσθημα του πρός ἀλλήλους, τήν Κυβέρνησιν καί τόν πολιτισμένον
κόσμον καθήκοντος».
῾Η ἁπλότης τοῦ Κυβερνήτου ἐξένιζεν τούς ἄλλους. Οἱ ὁποῖοι ἐσυνήθιζον νά
βλέπουν τους καπιτανέους μέ χρυσουφάντους στολὰς ὡς καί τούς κοτζαμπασίδες,
ἐνόμιζον ὅτι ὁ ταχυδρόμος μέ τήν κόκκινην στολήν ἦτο ὁ Κυβερνήτης. ᾿Ιδών ὁ
Κολοκοτρώνης ὅτι ὁ λαός προσεκύνει τόν ταχυδρόμον Καρδαράν, πλησιάσας εἶπεν:
–Κάτι δέν πάγει καλά. –Νά βάλης ἡ ὑπερεξοχότης σου τήν στολήν σου.
῞Οταν ὁ Κυβερνήτης ἐπλήρωσεν τά ἔξοδα φιλοξενίας τοῦ Δεσπότου:
–Δέν τά πληρώνετε σεῖς, καί διά τοῦτο παραπονεῖται ἐξ αἰτίας σας ὁ Λαός.
–Καί τί ἔχει νά κάμη ὑπερεξοχώτατε ὁ λαός μέ τό φαγητόν του Δεσπότου;
–Τί ἔχει νά κάμη; ἀνέκραξεν ἐντόνως ὁ Κυβερνήτης προσβλέψας βλοσυρῶς
τόν ἐρωτήσαντα. Μόλις αὔριον θ΄ ἀναχωρήσωμεν καί θά ρίψουν ἔρανον εἰς τους
χωρικούς θά τά συνάξουν διπλά. Οὕτω πως εἶσθε συνηθισμένοι σεῖς.
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–᾿Ηξεύρεις πού τό πάγει ἡ ὑπερεξοχότης σου; εἶπεν γελῶν ὁ Κολοκοτρώνης.
Μίαν φορᾶν ἔπεσ’ ἕνας ποντικός εἰς ἕνα πιθάρι λάδι κι΄ ἐπνίγηκεν. ῾Ο οἰκοκύρης
τόν ηὖρε μετά δυό ἡμέρας καί τόν ἀνέσυρεν, ἐφώναξεν ἡ οἰκοκυρά. «Πρόσεξε μή
στάξη οὐρά του καί βρωμίση τό λάδι».
–«Δέν ἐνοῶ ποίαν σχέσιν ἔχει ὁ Μύθος σου μέ τά ἔξοδα τοῦ Δεσπότου», εἶπεν
ἀδημονῶν ὁ Κυβερνήτης
–Μεγάλην ὑπερεξοχώτατε διότι εἴτε πληρώσωμεν εἴτε μή, ὁ Δεσπότης θά συνάξη τά γρόσια. Τά ἰδικά μας ἔξοδα εἶναι τό λάδι τῆς οὐρᾶς του ποντικοῦ. Καί
ἐσιώπησεν μέν ὁ Κυβερνήτης, τήν δ΄ ἐπιούσαν ἀπέτισε μέχρι λεπτοῦ τά δαπανηθέντα.
῾Ο κυβερνήτης, ἐν τῷ διαστήματι τῶν ὀλίγων ἡμερῶν καθ΄ ἅς διετρίψαμεν ἐν
Ναυπλίῳ, ἐξέδοτο πολλὰς γενικὰς, εἰδικὰς, μερικὰς καί ἀπορρήτους ὁδηγίας. ῾Ο
δέ ἀναγινώσκων σήμερα αὐτάς θαυμάζει τήν σύνεσιν τοῦ ἀνδρός διότι καί πρός
αὐτόν εὔκολον ἦτο νά διαχύση εἰς τήν ῾Ελλάδα ἁπάσας τὰς διοικητικὰς θεωρίας
τῆς Δυτικῆς Εὐρώπης, ἐννόει ὅμως τόν λαόν ἄστεγον καί γυμνόν, χθές ἔτι δοῦλον
καί ἄμοιρον πολιτικῆς ἀγωγῆς, θά ἐζημίουν μεταφερόμεναι ἀδιακρίτως εἰς τόπον,
οὗτινος μάλιστα μέγα μέρος κατείχετο ὑπό τοῦ ἐχθροῦ.
Ως πρός τήν σύστασιν δέ τῶν δημοτικῶν ἀρχῶν παρεδέχθη τὰς ἐν ἰσχύι βάσεις,
ἤτοι Δημογεροντίας ἐπαρχιῶν καί Δημογεροντίας πόλεων, κωμῶν καί χωρίων, ἅμα
δέ καί ἐκλογάς γιναμένας «παρά τῶν κατοίκων διά τῶν πλειόνων ψήφων». Μόνους
δέ ὄρους ἔταξεν ὡς πρός τούς ἐκλογεῖς εἴκοσι πέντε, πρός δέ τούς ἐκλεγομένους
τριάκοντα πέντε τῶν ἡλικίαν καί τήν ἐναρίθμησιν τῶν ἐκλεξίμων μετά τῶν μᾶλλον φορολογουμένων, καί τά καθήκοντα δέ τῶν Δημογερόντων ἔμενον τά αὐτά.
᾿Επειδή δέ ὠνόμασεν αὐτούς «ὄργανα τῆς ἐνεργείας τῆς διοικήσεως» ἀπήτησεν
ἄν χρησιμεύσωσι καί ἀντί συμβούλων πρός τούς ἐκτάκτους ἐπιτρόπους, ἀναθεὶς
αὐτοῖς καί τὰς ὑγειονομίας καί ἀγρονομίας, πρός τούτοις δέ καί τῶν ναῶν, τῶν
Σχολείων, τῶν ἱερῶν μονῶν τῶν Νοσοκομείων καί τῶν ἄλλων φιλανθρωπικῶν
καταστημάτων τήν ἐπιτήρησιν.
᾿Αξία δέ προσοχῆς ἡ περί τῆς ἐκλογῆς αὐτῶν πρόνοια. «Τό ὄργανον» ἔγραφε
τήν 16ην ᾿Απριλίου, «διά τοῦ ὁποίου ὁ λαός φανερώνει τάς χρείας του εἶναι οἱ Δημογέροντες, καί διά τοῦτο συμβάλλει πολύ ὥστε ἡ ἐκλογή αὐτῶν τῶν ἀρχῶν ἀντί νά
ἐπιβάλλεται εἰς τό πλῆθος παρά τοῦ ἰσχυροτέρου, νά γίνεται διά τῆς ἐμπιστοσύνης
τῶν πολλῶν».
Καί ὅμως οἱ φιλελεύθεροι καί φιλάνθρωποι αὐταί διατάξεις ἔτυχον ἀδυσωπήτων ἐπικριτῶν, οἱ ἐκ συστήματος φιλόψογοι, οἱ μυκτηρίζοντες πᾶν ὅ,τι καλόν δέν
γίνεται παρ΄ αὐτῶν καί ὁ ὄχλος τῶν ἀβασανίστως κατακρινόντων ἀπώλειαν τῶν
ἐλευθεριῶν ἀνεκήρυττον αὐτάς. Καί εἰ μέν ὁ περί τῶν μᾶλλον φορολογουμένων
θεσμός ἀποβλητέος, οὐδέν ἔχω ν’ ἀντιτάξω. Εἰ δέ καί τό 1828, ὅπως καί πρό
αὐτοῦ ὄτε ἐξελέγοντο οἱ οἰκοκυραῖοι, καθώς καί μέχρι τό 1863, παρεδέχθημεν
τόν θεσμόν τοῦτον ὡς ἐγγύησιν ἐλευθερίας, ἀπορῶ τίς ἄλλη ἀρχή πλήν τῶν ἐκτάκτων ἐπιτρόπων καί δημογερόντων, ἐδύνατο νά συντάττη τῷ καιρῷ ἐκείνῳ τούς
καταλόγους καί νά ἀκούει τὰς ἐνστάσεις.
᾿Ολίγα δ΄ ἔτη μετά ταῦτα ἡ ἀντιβασιλεία (Βαυβαροκρατία) καταλύσασα τὰς δημογεροντίας, συνέστησε ἀντ΄ αὐτῶν ἀρχάς γυμνὰς ἀνεξαρτησίας, ὑποκειμένας αὐστηρῶς, καί κατά τὰς ἐλαχίστας ἀποφάσεις εἰς τόν διοικητικόν ἔλεγχον, καί ἐμφορούσας ἐκτεταμένας περιφερείας συγκροτηθείσας ἀτόπως διά τῆς συμπιλήσεως
πόλεων, κωμοπόλεων καί χωρίων καί τῆς καταργήσεως προαιωνίων δικαιωμάτων.
Κατά τό νέον τοῦτον σύστημα, οἱ μέν φόροι καταναλίσκονται ὡς ἐπί τό πολύ εἰς
τὰς ἀνάγκας καί τήν πολυτέλειαν τῆς πρωτευούσης τοῦ Δήμου, ἡ δέ παιδεία ἡ
ὁδοποιία, οἱ ναοί, ἡ ὑγεία παραμελοῦνται, καί ὁ φόρος τοῦ αἵματος, βαρύνει πρό
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πάντων τά χωρία.
Καί ὅμως αὐτοί ἐκεῖνοι οἵτινες κατέκριναν τᾶς δημογεροντίας του Κυβερνήτου,
διερράγησαν βοῶντες ὅτι οὐδείς Νόμος ἐλευθερώτερος τοῦ διέποντος τά δημοτικά
της ῾Ελλάδος.
᾿Ιδρύσατο δέ, ὁ Καποδίστριας καί στρατιωτικήν Σχολήν ἤν ὠνόμασε τῶν Εὐελπίδων, προσπάθησε ν΄ ἀνυψώση εὐθύς ἐξ΄ ἀρχῆς διά τῆς ἐν’ αὐτῇ κατατάξεως τῶν
υἱῶν ἐπιφανῶν οἰκογενειῶν. ᾿Αλλά τοσαύτη ἦν ἡ κατά τοῦ τακτικοῦ στρατοῦ ἀπέχθεια προυχόντων, ὥστε οὐδείς ἐνέδωκεν εἰς τάς παρακλήσεις τοῦ Κυβερνήτου
καί διά τοῦτο μέχρι τῆς ἐπαναστάσεως τοῦ ᾿Οκτωβρίου, πάντες οἱ ἀνώτεροι ἀξιωματικοί, πλήν ἐλαχίστων ἐξαιρέσεων, ἦσαν ἐκ τῶν ἑτεροχθόνων οἱ αὐτόχθονες δέ
νέοι ἤρχισαν νά φοιτῶσιν εἰς τήν σχολήν μετά τό 1833.
᾿Αλλά καί προάστειον (Πρόνοια) ἀνήγειρε πρός τό Ναύπλιον χάριν τῶν ἐγκαταλελειμμένων καί πτωχῶν. Πολλά σοφά ἤκουον γράφει ὁ Δραγούμης ἀπό τοῦ
στόματος τοῦ Κυβερνήτου. ᾿Αποτεινόμενος πρός αὐτόν τόν Δραγούμην εἶπε:
–«Σύ δέ τί προτιμᾶς γράμματα ἄνευ χρηστῶν ἠθῶν ἤ χρηστά ἤθη ἄνευ γραμμάτων;» Καί ἐπειδή ὁ Δραγούμης ἐσιώπησεν
–«Δέν ἀποκρίνεσαι; Διέστρεψε λοιπόν καί σέ τόσῳ νέον, ἡ ῾Ελληνική οἴησις;
Πολλοί λογιώτατοι ῞Ελληνες τούς ὁποίους ἐγνώρισα εἰς Βιένναν καί ἀλλαχοῦ, ἐνόμιζαν ἑαυτούς σοφωτάτους διότι ἔμαθον ὀλίγα γράμματα. ᾿Αλλ΄ ἐάν ὡς καυχᾶσθε
εἶσθε ἀπόγονοι τῶν ῾Ελλήνων, ἔπρεπε καί νά μή λησμονῆτε ὅτι σοφίαν ἐκεῖνοι
ἐνόμιζον οὔτε ὠνόμαζον τήν ἄσκησιν τοῦ νοῦ, ἀλλά καί τῆς ψυχῆς - τήν καλλιέργειαν. ῾Ο μόνον γράμματα γινώσκων στερούμενος ψυχικῆς ἀγωγῆς, εἶναι καί τοῦ
χειρίστου κακούργου χείρων, ὡς μαθών νά κακουργῆ ἐπιτηδειότερον».
–«Γνωρίζεις τόν Σ;»
–«Μάλιστα ἐξοχώτατε»
–«Αὐτός ὡς ἀκούω, εἶναι ἐκ τῶν λογιωτέρων, ἀλλά καί τῶν κακοηθεστέρων
διότι ὄτε διέτριβεν εἰς Παρισίους ἔκλεπτε, περί δέ τῶν ἄλλων αὐτοῦ ἀρετῶν οὐδέν
λέγω».
–«Μήπως», ἐρώτησε γελῶν, «ἐξέλαβες καί ἐμέ λογιώτατον; Τό κακόν ὑμῶν
εἶναι ὅτι μόλις μάθετε μερικούς κανόνας τῆς Γραμματικῆς, ἔστω καὶ εἰς τήν Γερμανίαν, μόλις ἰδῆτε μερικά βουνά τῆς Εὐρώπης καί χειροτονεῖσθε μόνοι διορθωταί
τῆς κοινωνίας καί νομοθέται τῆς Πολιτείας, πλήν κύριε, ἄλλο γραμματική, ἄλλο
κοινωνία καί ἄλλο πολιτεία. Τόσῳ καπνός πολύς γεμίζει τᾶς κεφαλάς ὑμῶν, ὥστε
δέν ἐννοεῖτε ὁποῖον καί πόσον χάσμα διαχωρίζει τᾶς δυό τελευταίας ἀπό τῆς πρώτης. Οἱ παλαιοί σοφισταί ἐγίγνοσκον πλείονα γράμματα, καί ὅμως αὐτοί ἤσαν οἱ
λυμεῶνες τῶν ᾿Αθηνῶν».
–«᾿Εν τούτοις δέν ἀπεκρίθης», ἐπέφερε μετά τό τέλος τῆς ὁμιλίας, «τί προτιμᾶς,
τά γράμματα ἄνευ χρηστῶν ἠθῶν, ἤ χρηστά ἤθη ἄνευ γραμμάτων;»
–«Καί ἄν ἦτο δυνατόν νά προτιμῶ τό πρώτον, μεθ΄ ὅσα ἤκουσα παρά τῆς ἡμετέρας ἐξοχότητος θά ἔδιδον τήν προτίμησιν εἰς τό δεύτερον».
–«Πιθανόν νά μέ νομίζης καί σύ μετά τῶν κατηγόρων μου φωτοσβέστην. Πλήν
ὅμως τί θέλετε; νά συστήσω ᾿Ακαδημίαν τοῦ Γκύλφορδ; ᾿Αλλά πρίν πατήση τίς
τό κατώφλιον ἀκαδημίας πρέπει νά πατήση τό κατώφλιον τοῦ ἀλληλοδιδακτικοῦ
Σχολείου».
Μίαν ἡμέραν ὁ Κυβερνήτης εἰς μίαν ἐγκύκλιον ἀπηγόρευσε τὰς μυστικὰς ἑταιρείας καί ἐδίδετο συμβουλή νά μή γίνεται πλέον χρῆσις μηδέ τῆς λεγομένης
ἀδελφοποιΐας.
᾿Αποτεινόμενος πρός τόν Δραγούμην εἶπε:
– Σύ ποὶας ἑταιρείας εἶσαι μέλος; ᾿Απάντησις:
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– Δέν εἶναι δυνατόν ἄν ἀνήκω ἐγώ εἰς ἑταιρείαν. Δέν βλέπετε ὅτι εἶμαι σχεδόν
ἀγένειος;
– ᾿Αγένειος! ῎Ισα, ἴσα, σεῖς οἱ νέοι ἔχετε τά μυαλά ἀναμμένα. ᾿Ανεγερθείς, αὐτά
ἐκάμετε κ΄ ἐβγάλετε τά μάτια σας.
–᾿Εβγάλαμε τά μάτια μας; Δέν εἴμεθα λοιπόν ἀνεξάρτητοι καί δέν ἔχομεν
Κυβέρνησιν;
–῎Ω κύριε, οὔτε ἀνεξάρτητοι εἴμεθα, οὔτε ἐγώ ἀπέκτησα μεγάλον πρᾶγμα ὀνομασθεῖς Κυβερνήτης τῶν ῾Ελλήνων. Τό ὅτι δέν εἴμεθα ἀνεξάρτητοι ἔλεγε τήν
ἀλήθειαν, διότι τά πρωτόκολλα ἀντί δούλων καθίστων ἠμᾶς ὑποτελεῖς της ἐξουσίας καθ’ ἦς ἠγωνίσθημεν ὅτι καί αὐτός δέν ἀπέκτησε μέγα πρᾶγμα, ἀπέδειξεν ὁ
Σεπτέμβριος τοῦ 1831 ἔτους.
῾Ο Κυβερνήτης ἐπεδίωκεν ἐπέκτασιν τῶν ὁρίων, χρήματα, τήν ἀποχώρησιν αὐτοῦ καί Βασιλέα. Τήν ἡμέρα τῆς ἑορτῆς τοῦ ἀποτεινόμενος πρός τόν Δραγούμην
εἶπε:
–Τί εἶδος ἄνθρωποι εἶσθε, οὔτε τήν ἑορτήν μου μέ ἀφήνετε νά ἀναπνεύσω. Καί
ἡτοιμάσθην νά ἀπέλθω λέγει ὁ Δραγούμης.
–Μεῖνε, δέν ἐννοῶ σέ. Εἶδες ποιός ἐξήρχετο;
-Μάλιστα ὁ Γέρων Μαυρομιχάλης. Εὐθύς μετά χρόνους πολλούς, μ΄ ἐζήτησε
γρόσια. Γρόσια καί αἰωνίως γρόσια. ᾿Αλλά δέν ἐζήτει ὑπέρ ἑαυτοῦ ὁ κλεινός
γέρων. ῾Η ἐκδικητική μανία τῶν Μανιατῶν ἔφερε τό τέλος τοῦ Καποδιστρίου.
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Τοῦ ᾿Αριθ 1-2 τῆς Γενικῆς ᾿Εφημερίδος τῆς ῾Ελλάδος 1829.
Τά γεώμηλα γίνονται εἰς κάθε τόπον καί εἰς κάθε γῆν (ἡ πολλά ἀργιλώδης
γῆ δέν εἶναι τόσον ἁρμοδία διά τά γεώμηλα, ἐξ΄ αἰτίας ὁποῦ δύσκολα δουλεύεται)
φθάνει μόνον τό χωράφι, ὁποῦ θά βαλθοῦν νά εἶναι καλά ὠργωμένον, καί προετοιμασμένον μέ δύο τρία ἀλέτρια, καθώς καί διά τό βαμβάκι· χρειάζεται ἀκόμη
καί κοπριάν, ἄν ἡ γῆ εἶναι ξηρά καί ἄκαρπη. Αὐτά φυτεύονται ὄψιμα τήν ἄνοιξιν.
Εἰς τά θερμά καί τά παραθαλάσσια μέρη τῆς ῾Ελλάδος, ἠμπορεῖς νά ἀρχίσῃς νά τά
φυτεύσῃς ἀπό τάς δέκα πέντε Φεβρουαρίου ἕως τέλη ᾿Απριλίου· εἰς τά ψυχρά καί
βουνώδη κατά τόν Μάϊον.
Τά γεώμηλα τά βάνουν κατά δύο τρόπους, μέ τό ἀλέτρι καί μέ τήν τζάπαν· μέ τό
ἀλέτρι κατά τόν ἀκόλουθον. Τήν ἡμέραν ὁπού θά τά φυτεύσῃς, κόπτεις τά μεγάλα
εἰς δύο τρία κομμάτια, καί τά μικρά τά ἀφήνεις ἀκέραια· τραβᾶς μέ τά βόδια τήν
αὐλακιάν, καί μία γυναῖκα, ἤ ἕνα παιδί, ἀκολουθώντας πίσω ἀπό τό ἀλέτρι, παίρνει
γεώμηλα ἀπό τήν ποδιάν του, καί τά ἀποθέτει μέσα εἰς τήν αὐλακιάν μακράν τό
ἕνα ἀπό τό ἄλλο ἕνα ποδάρι· τήν δευτέραν φοράν, ὁπού ἀπερνᾷ τό ἀλέτρι διά νά
τά σκεπάσῃ, δέν βάνει τίποτε, οὔτε τήν τρίτην· τό ἴδιο κάμνει καί εἰς τό ἑξῆς,
ἤγουν εἰς τήν μίαν αὐλακιάν βάνει, καί εἰς τά δύο ὄχι. ῾Η αὐλακιά πρέπει νά ἔχῃ
ὡς πέντε δάκτυλα βάθος, καί ἡ φυτευμένες ἀράδες δύο ποδάρια μάκρος διά νά
ἔχουν τόπον νά σκαλισθοῦν, καί νά ἐξαπλωθοῦν οἱ ρίζες τους· ἀφοῦ δέ φυτευθῇ
ὅλον τό χωράφι, τό σβαρνίζεις καλά μέ τήν σβάρναν. Μέ τήν τζάπαν φυτεύονται,
ὅταν κάνης εἰς κῆπον, ἤ εἰς καμίαν μικρήν γωνίαν τοῦ χωραφιοῦ σου· ἔχοντας
καλά δουλευμένον μέ τό λισγάρι καί προετοιμασμένον τόν τόπον, καθώς εἴπαμεν,
σκάπτεις σταυρωτά τρύπαις, ὁπού νά εἶναι μακράν ἡ μία ἀπό τήν ἄλλην ὡς ἕνα
ποδάρι καί μισόν νά ἔχουν βάθος πέντε ἕξ δάκτυλα, ρίχνεις ἀπό ἕνα κομάτι εἰς
κάθε τρύπαν τά σκεπάζεις μέ χῶμα καί ἰσάζεις τήν γῆν ἀπό πάνω. Σἄν φυτρώσουν
καί σηκωθοῦν καμμίαν παλάμην ἀπό τήν γῆν τά σκαλίζεις καλά, ὕστερα ἀπό καμμιά
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δεκαρία μέρας πάλιν τά παραχώνεις καλά (προσέχοντας μόνον νά μήν πλακώσεις
μέ χῶμα τά φύλλα των) διά νά ἔχουν δροσιάν καί νά μήν τά πειράξει ἡ ζέστη.
Σημείωσε ἀκόμη καί τοῦτο πρός ὁδηγίαν σου, ὅτι τά γεώμηλα δέν ἔχουν ἄλλον
μεγαλήτερον ἐχθρόν παρά τήν πολλήν ὑγρασίαν, καί τήν μεγάλην καῦσιν.
Τά γεώμηλα δίδουν καρπόν εἰς διάστημα τεσσάρων πέντα μηνῶν· ὅταν τά φύλλα
τους ἀρχίζουν νά κιτρινίζουν καί νά μαραγκιάζουν, εἶναι σημεῖον ὅτι ὡρίμασαν.
Αὐτά τά ξερριζώνουν μά τό λισγάρι ἀφοῦ τά βγάλεις ἀπό τήν γῆν, τά ἀφήνεις εἰς
τό χωράφι νά προσηλιασθοῦν δύο τρεῖς ὥραις, ὕστερα τά μαζεύεις καί τά κουβαλᾶς
τήν ἰδίαν ἡμέραν εἰς τό σπίτι σου· πρόσεχε νά μή τά ἐμβάσῃς βρεμένα εἰς τό κατώγι
σου, διατί σήπονται.
Τά γεώμηλα εἶναι νόστιμα καί πολλά θρεπτικά, σέ χρησιμεύουν ὡς ψωμί, καί
ὡς προσφάγι· τρώγονται βρασμένα εἰς νερόν, ψημένα εἰς τήν χώβολην, καί μαγειρεύονται ὅπως καί ἄν τὰ θέλεις. Γίνονται καί ψωμί σμιγόν ἀξιόλογον κατά τοῦτον
τόν τρόπον· βάνεις καί ζυμώνεις δέκα λίτραις ἀλεύρι καθάριον, ἤ βρίζινον καί κριθαρένιον, τά ἀφήνεις ἀρκετήν ὥραν ἕως νά νά ἀνέβῃ καλά ἔπειτα παίρνεις καί ἄλλαις
δέκα λίτραις γεώμηλα βρασμένα, τά ἀνακατώνεις ὅσο νά λυώσουν, τά βάνεις εἰς τό
σκαφίδι ὅπου εἶναι τό ἄλλο τό ζυμάρι, πάλιν τά ἀνακατώνεις καί καί τά ζημώνεις
μαζί, τά κάνεις ψωμία, τά ψήνεις εἰς τόν φοῦρνον.
Χριστοφής Κράτερος
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Γενική ᾿Εφημερίς τῆς ῾Ελλάδος 1831 σελ 587
᾿Αναφορά τῆς ᾿Επαρχίας Λοιδωρικίου
Πρός τήν Σ. Γερουσίαν τῆς ῾Ελλάδος.
῾Οποῖον φαρμακερόν ποτήριον ἔμελλεν ἀκόμη νά μᾶς ποτίσῃ ἡ βάσκανος τύχη τῆς πολυπαθοῦς ῾Ελλάδος. Εἰς ποῖον κόσμον ἠκούσθη πικροτέρα ἀγγελία ἀπ΄
ἐκείνην τῆς ὑπ΄ ἀριθ. 262 μαύρης καί σκοτεινῆς διακηρύξεως τῆς Σ. ταύτης Γερουσίας; ῞Οσα δυστυχήματα καί ἄν ἔλαβεν ἡ ταλαίπωρος πατρίς, Ηὕραμεν κἄποιαν
περηγορίαν· ἀλλ΄ ἤδη ποῖος νά μᾶς παρηγορήσῃ διά τήν ἔλλειψιν τοῦ πατρός μας
τοῦ ἐναρέτου καί σωτῆρος μας Κυβερνήτου τῆς ῾Ελλάδος· ᾿Αλλοίμονον ἐχάθη δι΄
ἡμᾶς τό φῶς. ῾Ο Θεός ἐνέκρωσε τήν περί ἡμῶν φροντίδα του. ῞Ολα τά δυστυχήματα εἶχον κἄποιαν διόρθωσιν, ἐν ὅσῳ ἔζη ὁ προνοητικώτατος ἐκεῖνος πατήρ τῆς
῾Ελλάδος, ἀλλά τοῦτο ποίαν διόρθωσιν ἠμπορεῖ νά ἔχῃ; ῏Ω οὐρανέ! Ποῦ εἶναι τό
πῦρ τό φοβερόν νά ρίψῃς ἐπί τῆς γῆς, εἰς τήν ὁποίαν ἐπάτησαν οἱ ἄνομοι ἐκεῖνοι
δολοφόνοι Κωνσταντῖνος καί Γεώργιος Μαυρομιχαλίδαι; ᾿Εκεῖνα τά τέρατα τῆς
ἀνθρωπότητος, γεννημένα διά τόν ὄλεθρον τῆς πατρίδος· ῏Ω ἄπιστοι υἱοί τῆς προδοσίας, ἀπείρων ἀναθημάτων ἄξιοι, κατά τῶν ὁποίων ὅ,τι ἄν εἰπῇ τις, θελ’ εἰσθαι
ὀλιγώτερον ἀσύγκριτον παρ΄ ὅσον κακόν ἐκάματε! Δέν ἐνθυμήθητε κἄν, ἀνίσως
αἱ σκληραί σας αἱ πέτριναι καρδίαι σας δέν ἔτρεφον εὐγνωμοσύνην εἰς ἐκεῖνον τόν
εὐεργέτην τῆς ῾Ελλάδος; Δέν ἐνθυμήθητε κἄν, ὅτι ἀφαιροῦντες τήν πολύτιμον
ζωήν του, φρίξον ἥλιε! ὀρφανεύετε ὅλους τούς δυστυχεῖς ῞Ελληνας!
Σ. Κύριοι Γερουσιασταί, ὅσα καί ἄν προσφέρωμεν, εἶναι ἀδύνατον νά ἐξηγήσωμεν τό ἄλγος τῆς ψυχῆς μας, εἰς ἡμᾶς τώρα δέν μένει, παρά αἰώνιον μοιρολόγιον
καί αἰώνιον ἀναθεμάτισμα κατά τῶν δολοφόνων καί παντός συναιτίου. Μόλις λαμβάνομεν καιρόν ἀπό τά δάκρυα νά σᾶς εὐχαριστήσωμεν διά τήν ταχεῖα πρόνοιαν,
τήν ὁποίαν ἐλάβετε εἰς τό τρομακτικόν τοῦτο δυστύχημα, εὐγνωμονοῦμεν διά τήν
ἐκλογήν τῶν ἀτόμων τῶν μελῶν τῆς Διοικητικῆς ᾿Επιτροπῆς, καί κατ΄ ἐξοχήν διά
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τήν ἐκλογήν τοῦ Προέδρου Κυρίου Α. Α. Καποδίστρια τοῦ πολυαγαπητοῦ ἀδελφοῦ
τοῦ ἀειμνήστου Κυβερνήτου μας πολλοστημόριον τῆς εὐγνωμοσύνης τοῦ ἔθνους
εἶναι τοῦτο.
Σᾶς παρακαλοῦμεν θερμῶς νά κανονίσετε πολλάς τιμάς, πολλάς θυσίας δι΄ εὐγνωμοσύνην. Τό ἀθάνατον ὄνομα ἐκείνου τοῦ εὐεργέτου μας ἔμεινεν ἐγκεχαραγμένον καί ἀνεξάλειπτον εἰς τάς καρδίας μας, ἡ ἱερά σκιά του θέλει εἶσθαι πάντοτε
πρό ὀφθαλμῶν μας, τά δάκρυα καί οἱ πολυώδυνοι ἀναστεναγμοί μας δέν μᾶς συγχωροῦν περισσότερον, νά ἐκτανθῶμεν, προφθάνομεν μόνον νά σᾶς προσφέρωμεν
ὅλον τό σέβας καί τήν εὐπείθειαν εἰς τά ἐψηφισμένα σας. Καί ὑποσημειούμεθα
ἀπαρηγόρητοι.
᾿Εν Λοιδωρικίῳ τῇ 10 ᾿Οκτωβρίου 1831
Οἱ προκριτογέροντες τῶν κωμοπόλεων καί χωρίων τῆς ἐπαρχίας Λοιδωρικίου
Ν. Γρίβας Δημογέρων, Γ. Καμπέρη, Α. διδάσκαλος Πενταγίνη, Α. Μπαθάλης,
Κωνσταντής, Π. Κοστήρτσας, Η. Κωστάρτζα (῞Επονται καί αἱ λοιπαί ὑπογραφαί
τόν ἀριθ. 54)
῾Η ἐπαρχιακή δημογεροντία ἐπικυροῖ τήν γνησιότητα τῶν ὄπισθεν ὑπογραφῶν
καί τά διαλαμβανόμενα τῆς παρούσης δι΄ ἔνδειξιν
᾿Εν Λοιδωρικίῳ τῇ 10 ᾿Οκτωβρίου 1831
Οἱ Δημογέροντες Α. Παπᾶ ᾿Αθανασίου, Κ. Φασίτσας Π. ᾿Ιωάννου.

Keflaio 7

StoiqeØa tÀn Efhmerdwn
Kubern sew
Τά στοχεῖα τῶν ἐφημερίδων Κυβερνήσεως ἐλήφθησαν κατόπιν ἀναδιφήσεως τῶν
τόμων Φ.Ε.Κ. ᾿Εθνικῆς Βιβλιοθήκης, Μπενακίου Βιβλιοθήκης, Βιβλιοθήκης Βουλῆς καί Γενναδίου Βιβλιοθήκης. ῞Εκαστον ἔτος περιέχει 2 τόμους κατά μέσον
ὅρον. ᾿Εχρειάσθησαν δύο ἤ τρεῖς ἡμέραι ἀνδιφήσεως δι΄ ἕκαστον ἔτος καί κατεγράφησαν περιληπτικῶς ὅσα ἔχουν σχέσιν μέ τήν Δωρίδα καί ὅσα ὁ ἐρευνητής
ἐθεώρησεν ἀξιόλογα. ᾿Ανεδαφήσθησαν 208 τόμοι περίπου.

7.1

>Eth 1846

1859

῎Ετος 1846
Σελ. 85 ΦΕΚ 17/2 ᾿Ιουνίου. Πίναξ πληθυσμοῦ τοῦ Κράτους 1845 καί 1845 ἐπί τῇ
βάσει τῆς ἐπισήμως διενεργηθείσης ἀπογραφῆς τῶν κατοίκων, διά τό 1846 ἐπί τῇ
βάσει τοῦ πληθυσμοῦ τοῦ 1845 καί τῇ προσθαφαιρέσει τῶν κατά τό 1846 λαβουσῶν
χώραν γεννήσεων καί ἀποβιώσεων.
Α ... Β ... Γ΄ Φθιώτιδος καί Φωκίδος ... ΙΙ Δωρίδος
Πληθ. τό 1845 Αὔξησις Μείωσις Πληθ. τό 1846
14 845
+235
15000

῎Ετος 1847.
Γενική ᾿Εφημερίς Κυβερνήσεως Κράτους 1843-1847 σελ. 93 ΦΕΚ 19/17 ᾿Ιουνίου
1847. ᾿Επαρχιακοί Σύμβουλοι τοῦ Δήμου Κροκυλείου ᾿Αναγνώστης Κοντόσης,
᾿Ιωάνης Καβίκης, Παναγ. Χάρης, ᾿Ανδρ. Κόταρης.
῎Ενορκοι. ΦΕΚ 26/22-8-1847 σελ 219 (ζ΄)
᾿Επαρχία Δωρίδος Πίναξ ἐνόρκων ἀπό 1844-1852
Δῆμος Κροκυλείου ΦΕΚ 26/ἐφ. Κυβερνήσεως 1847/ 22 Αὐγούστου σελ. 220
ζ΄
Κωσταντζῆς Κουτζαγγέλου, ᾿Αναγνώστης Παππᾶ ᾿Ιωάννου, ᾿Αναγν. Κοντόσης, Δημ. Θεοχάρης Γ. ᾿Αναγνώστης Κοταρῆς, ᾿Ιω. Σαφάκας, ᾿Ι. Παπαγεωργίου,
61
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᾿Ιω, Σβέρκος, ᾿Αθ. Θεοδώρου, Γεώρ. ᾿Ανδριόπουλος, Σπῦρος Γρίβας, ᾿Ιω Μπαλωμένος, Παντούλιας Κίτζου, Κολιμπάρης, Νάσος ᾿Αγαπητός, Νικ. Κούτρας, Δημ.
Σερέκης, Θεόδωρος Παπανικόλας, Πάν. Χάρος, ᾿Αναγ. Σκούρας, Γεώργιος Ζαβορίτης, Δημ. Βαλανικότης, Δημ. Λουκόπουλος, Νικολ. Σεΐτης, Σταῦρος Βάρσος,
Χαρ. Παπαπολίτης, Γεωργ. Κονδύλης, ᾿Αναγ. Μπάπος, Ν. Τζακανίκας, Τριαντάφυλλος ᾿Αποκορίτης, ᾿Αναστάσιος Παπουτσῆς, ᾿Αναγ. Παππᾶ ᾿Αθανασίου, ᾿Ιω.
᾿Ασημάκης, ᾿Ιω Παππᾶ ᾿Αποστόλης, Γεωρ. Τζόλκας, ᾿Αντρεκός Μαλᾶς, Παναγ.
Πενιᾶς, ᾿Αναγ. Τζερεμέγλης, Δημ. Λουκόπουλος, ᾿Αθανάσιος Γκέκας, Δημ. Κατζικάκης, Κωστ. Σκοῦρος, Γεωρ. Θ. Κουτζούτης, ᾿Αθαν. Πεζαΐτης, ᾿Αναστάσιος
Τζουράπης.
Δῆμος Τολοφῶνος ....
2 Αὐγούστου 1847
῎Ετος 1849.
ΦΕΚ 9/2 Μαρτίου. Πίναξ τοῦ πληθυσμοῦ τοῦ Κράτους 1845, 1846 καί 1847,
συνταχθείς διά μέν τό 1845 ἐπί τῇ βάσει τῆς ἐπισήμως ἐνεργηθείσης ἀπογραφῆς
τῶν κατοίκων, διά δέ τό 1846 καί 1847 ἐπί τῇ βάσει τοῦ πληθυσμοῦ 1845 καί τῇ
προσθαφαιρέσει τῶν κατά τά ἔτη 1846 καί 1847 λαβουσῶν χώραν γεννήσεων καί
ἀποβιώσεων.
Φθιώτιδος και Φωκίδος Δωρίδος 1845 Πληθ. 14855 αὔξησις 235 1846 Πληθ.
15090 αὔξησις 174 τό 1847 Πληθ. 15264.
ΦΕΚ 37 ἔτος 1851 5 Δεκεμβρίου
Δωρίδος Αἰγιτίου 1849 αὔξησις Μείωσις Πληθ. τῶν Δήμων τό ἔτος 1850.
Δῆμοι
ἔτος 1849 Αὔξησις πληθ. Μείωσις πληθ. ἔτος 1850
Αἰγιτίου
3988
30
4018
Τολοφῶνος
2323
33
2290
Κροκυλύου
5500
30
5470
Ποτιδανείας
4096
37
4133

῎Ετος 1852.
ΦΕΚ 16/1852 29 ᾿Απριλίου.
Πίναξ τοῦ πληθ. τοῦ Κράτους ἔτος 1851 Δωρίδος 1850.
Πληθ. 15911 Αὔξησις 273 1851 ἔτος 16184
῎Ετος 1853.
ΦΕΚ 15/1853 31 Δεκεμβρίου. Κατάλογος ἐχόντων προσόντα ἐνόρκου τῆς ἐπαρχίας Δωρίδος διά τό ἔτος 1853.
Δῆμος Κροκυλείου:
᾿Αναστ. Θεοχάρης. ᾿Ηλικία 41 Κατοικία Νούτσομβρος ᾿Επιτήδευμα Κτηματίας
ἀξίας ἀκινήτου περιουσίας 8000.
ΦΕΚ 15/1853 4 ᾿Ιουνίου. Πίναξ Πληθυσμοῦ Δωρίδος 1851/16184 αὔξησις 201
1852 16385.
Σελίς 326/1853
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Δῆμοι
Αἰγιτίου.
Κροκυλίου
Ποτιδανείας
Τολοφῶνος

῎Ονομα Πρωτευουσῶν
Λοιδωρίκιον
Πενταγιοί
῎Ανω Παλαιοξάριον
Βιτρινίτσα

Πληθυσμός 1853
284
756
634
506

Πληθ. τῶν Δήμων 1853
4345
6113
7414
2602

῎Ετος 1855.
Κατάλογος ἐνόρκων Δημ. Κροκυλείου ᾿Αναστάσιος Θεοχάρης ἐτῶν 43 Νούτσομβρος Κτηματίας ᾿Αξία ἀκινήτου περιουσίας 8000. Διά τό ἔτος 1856 διορθωθείς
κατά τήν ὑπ΄ ἀριθ. 1833 ἀπόφασιν 13 ᾿Ιουνίου 1855 ἀποφ. Νομαρχίας ΦθιώτιδοσΦωκίδος.
῎Ετος 1856
᾿Εφ. Κυβ Φεκ 36/1856/4 Αὐγούστου. Διάταγμα «Περί ἀπαγορεύσεως τοῦ καπνίζειν ἐντός τῶν Δημοσίων γραφείων καί Καταστημάτων»
ΟΘΩΝ
ΕΛΕΩ ΘΕΟΥ
ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Θέλοντες νά προλάβωμεν ὅσον ἔνεστι τά ἐξ ἐνδεχομένων πυρκαϊῶν δυστυχήματα,
ἐπί τῇ προτάσει τοῦ ὑμετέρου ἐπί τῶν ᾿Εσωτερικῶν ῾Υπουργοῦ, ἀπεφασίσαμεν καί
διατάσσομεν:
Α΄ ᾿Απαγορεύεται ἡ χρῆσις τοῦ καπνίζειν, εἴτε διά καπνοσυρίγκων (τσιμπουκίων) εἴτε διά σιγάρων, εἰς πάντας ἔν γένει τούς ὑπαλλήλους καί ὑπηρέτας τοῦ
Κράτους ἐντός τῶν δημοσίων γραφείων καί καταστημάτων.
Β΄ ῾Η ἀπαγόρευσις αὕτη ἐπεκτείνεται καί εἰς πάντα ἄλλον εἰσερχόμενον εἰς τά
εἰρημένα καταστήματα καί γραφεῖα χάριν ὑποθέσεως ἤ ἄλλης τινός αἰτίας.
Γ΄ ῾Ο ἡμέτερος ἐπί τῶν ἐσωτερικῶν ῾Υπουργός θέλει δημοσιεύσει καί ἐκτελέσει
τό παρόν Διάταγμα.
᾿Εν ᾿Αθήναις τῇ 31 ᾿Ιουλίου 1856
᾿Εν ὀνόματι τοῦ Βασιλέως
῾Η Βασίλισσα ᾿Αμαλία
῎Ετος 1859.
Παράρτημα 30 Σεπτεμβρίου σελ. 376. Κατάλογος ἐχόντων προσόντα ἐνόρκου
Δήμου Κροκυλίου ᾿Αναγν. Φασίτζας ἡλικία 69 Κατοικία Κερασιά ᾿Αντισυνταγμ.
ἀξία ἀκινήτου περιουσίας 8000 δρχ.

7.2

>Eth 1860

1869

῎Ετος 1860.
Κατάλογος ἐχόντων προσόντα ἐνόρκου. Δῆμος Κροκυλίου ᾿Αναγν. Φασίτζας
ἐτῶν 70 κατοικία Κερασιά ἀντισυνταγμ. ἀξία ἀκινήτου περιουσίας 8000 δρχ.
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῎Ετος 1861.
῾Οριστικός Κατάλογος τῶν ἐχόντων προσόντα ἐνόρκου πολιτῶν τῶν ἐπαρχιῶν.
᾿Επαρχία Δωρίδος Δῆμος Κροκυλίου.
᾿Αναγν. Φασίτζας ἐτῶν 69 Κερασιά. ᾿Επάγγελμα ἀντισυνταγματάρχης ἀξία
ἀκινήτου περιουσίας 8000 ἐτήσιον εἰσόδημα 2500.
῎Ετος 1862.
Πίναξ τῶν ἀπογραφέντων κατοίκων διά τό ἔτος 1861 18 ᾿Ιανουαρίου 1862 ΦΕΚ
6/1862 7 Φεβρουαρίου. ῞Ορα φωτοαντίγραφον.
῎Ετος 1864.
ΦΕΚ 48/1864/ 17 Νοεμβρίου. Περί ἐκλογῆς Βουλευτῶν. ῞Ορα Φωτοαντίγραφον.
῎Αρθρον 66 « ῾Η Βουλή σύγκειται ἐκ βουλευτῶν, ἐκλεγομένων ὑπό τῶν ἐχόντων
δικαίωμα πρός τοῦτο πολιτῶν δι΄ ἀμέσου, καθολικῆς καί μυστικῆς διά σφαιριδίου
ψηφοφορίας».
Σημείωσις 7.2.1
Kat t n genomènhn tì 1911 naje¸rhsin toÜ Suntgmato toÜ 1864 fùrèjh âk toÜ ± nw rjrou  lèxi sfairdion, fèjh dè oÕtw eÊ t n
nomojesan âleujera (sudosa) n kajorsù ípw jèlei tì mèson yhfofora . >ExhkoloÔjhsen ân toÔtoi ka metèpeita  qr¨si tou mèqri tÀn
âklogÀn toÜ 1920, êktote dè nt' aÎtoÜ ka di t Bouleutik ka di t
Gerousiastik âklog qrhsimopoieØtai tì yhfodèltion, tì åpoØon êqei ¢dh ntikatast sei tì sfairdion, di t dhmotik ka koinotik âklog
dunmei Nìmou DNS' Per D mwn ka Koinot twn. Mè Nìja, êktote âklogik sust mata Kubern¸meja. Dèn Íprqoun âleÔjerai >Ekloga.

ΦΕΚ 51/1864/21 Νοεμβρίου «Περί ἐκλογῆς Βουλευτῶν». ῞Ορα Φωτοαντίγραφον.
῎Ετος 1865.
ΦΕΚ 9 /1865 1 Φεβρουαρίου. Περί ἐπεκτάσεως τῆς τηλεγραφικῆς γραμμῆς ᾿Αμφίσης. Νά ἐπεκταθῇ ἡ Τηλεγρ. Γραμμή ᾿Αμφίσσης μέχρι Λευκάδος διερχομένη διά
Λοιδωρικίου Ναυπάκτου Μεσολογγίου Καρβασαρᾶ καί Βονίτσης.
῎Ετος 1866
Νόμος ΦΕΚ 17/1866/19 Φεβρουαρίου 1866 Νόμος ΧΠ΄ «Περί ἐμπρησμοῦ δασῶν»
ΟΘΩΝ
ΕΛΕΩ ΘΕΟΥ
ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Ψηφισάμενοι ὁμοφώνως μετά τῆς Βουλῆς καί τῆς Γερουσίας, ἀπεφασίασαμεν καί
διατάττομεν
῎Αρθρον 1.
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Δέν ἐπιτρέπομεν ν΄ ἀνάπτηται ἐν ὑπαίθρῳ πῦρ ἐντός τῶν δασῶν ὑπό ποιμένων,
βουκόλων ὑλοτόμων, ἤ ἄλλων οἱονδήποτε προσώπων, εἰμή κατά τούς μῆνας Νοέμβριον, Δεκέμβριον, ᾿Ιανουάριον καί Φεβρουάριον. Κατά δέ τούς λοιπούς μῆνας
ἐπιτρέπεται ν΄ ἀνάπτουν αὐτό (τό πῦρ) ἐντός τῶν μανδρῶν, σκηνῶν, ἤ τῶν αὐλῶν
τῶν καλυβῶν αὐτῶν. ῾Οσάκις εὑρίσκονται μακράν τῶν κατοικιῶν των καί εἶναι
ἠναγκασμένοι, ὡς καί οἱ ὁδοιπόροι, ν΄ ἀνάπτωσι πῦρ, ὀφείλουσι νά στεγάζωσιν
αὐτό πρός τόν ἄνεμον, καί νά τό σβύνωσιν ὅταν ἀναχωρῶσιν. ῾Ο παραβάτης τῶν
διατάξεων τούτων τιμωρεῖται μέ κράτησιν δέκα ἡμερῶν μέχρι δύο μηνῶν καί μέ
πρόστιμον εἴκοσι μέχρις ἑκατόν δραχμῶν.
῎Αρθρον 2
῞Οστις ἐξ ἀπροσεξίας, ἤ ἀμελίας ἐγένετο αἴτιος ἐμπρησμοῦ δάσους, ἐξ οὗ ἐπροξενήθη ζημία πλέον τῶν τετρακοσίων δραχμῶν, τιμωρεῖται μέ φυλάκισιν ἑνός
ἔτους. Κατά τάς λοιπάς περιπτώσεις ἰσχύουσιν αἱ σχετικαί διατάξεις τοῦ ποινικοῦ
Νόμου.
῎Αρθρον 3
᾿Απαγορεύεται ἐπί δέκα ἔτη ἡ βοσκή ἡ καλλιέργεια εἰς κεκαυμένα δάση εἴτε δημόσια εἴτε ἰδιωτικά. Οἱ ἐκ προθέσεως ἤ ἐξ ἀμελείας ἀφίνοντες νά εἰσέλθωσι τά ζῷα
των εἰς τοιαῦτα μέρη τιμωροῦνται μέ χρηματικήν ποινήν μιᾶς δραχμῆς δι΄ ἕκαστον
τῶν μικρῶν ζ«ων καί δύο δραχμῶν δι΄ ἕκαστον τῶν μεγάλων καί μέ φυλάκισιν 2
ἕως 8 ἑβδομάδων. Μέ χρηματική δέ ποινήν 200 ἕως 1000 δραχμῶν καί μέ φυλάκισιν 1 ἕως 8 ἑβδομάδων τιμωρεῖται ἐπίσης πᾶς ὅστις ἤθελεν ἐπιχειρήσει οἱονδήποτε
εἶδος καλλιεργείας ἐντός δάσους καταστραφέντος, ἤ καί παθόντος ἐκ πυρκαϊᾶς,
δημευομένου καί τοῦ ἐκ τῆς καλλιεργείας προκύψαντος προϊόντος. ᾿Εξαίρεσις τῶν
ἀνωτέρω διατάξεων γίνεται διά μόνην τήν καλλιέργειαν καί διά μόνα τά ἰδιωτικά
δάση ὅταν δοθῇ περί τούτου ἄδεια τῆς ἁρμοδίας ᾿Αρχῆς· ἄδεια τοιαύτη οὐδέποτε
δύναται νά δοθῇ ὑπέρ ἰδιοκτήτου, ὅταν οὗτος ἀπεδείχθη ὑπαίτιος τοῦ ἐμπρησμοῦ,
ἤ ἐν ὅσῳ διατελεῖ ὑπό τοιαύτην κατηγορίαν.
῎Αρθρον 4
Οἱ δήμαρχοι, πάρεδροι καί ἀστυνόμοι ἅμα λάβωσι γνῶσιν ὅτι ἐξερράγη πυρκαϊά ἐντός ἤ πλησίον δάσους, κειμένου κατά τήν περιφέρειαν τοῦ οἰκείου δήμου,
ὀφείλουν νά προσκαλέσωσιν εὐθύς τούς συνδημότας των καί ὁδηγήσωσιν αὐτούς
αὐτοπροσώπως ἤ δι΄ ἀντιπροσώπου εἰς τόν τόπον τῆς πυρκαϊᾶς πρός κατάσβεσιν
τοῦ πυρός. ῾Ο παραβάτης τῆς διατάξεως ταύτης τιμωρεῖται μέ χρηματικήν ποινήν
ἑκατόν μέχρι πεντακοσίων δραχμῶν καί κατά τάς περιστάσεις γίνεται ἔκπτωτος τῆς
θέσεώς του. Πᾶς ὑλοτόμος ὅστις εὑρισκόμενος εἰς τό δάσος ἐν καιρῷ πυρκαϊᾶς
ἀρνηθῇ τήν συνδρομήν του πρός ἀπόσβεσιν τοῦ πυρός τιμωρεῖται μέ κράτησιν μιᾶς
ἑβδομάδος μέχρι δύο μηνῶν καί μέ πρόστιμον 10 ἕως 100 δραχμῶν. ῾Ο κάτοικος
τοῦ χωρίου εἰς τήν περιφέρειαν τοῦ ὁποίου ἔλαβε χώραν ἡ πυρκαϊά ὅστις προσκληθείς ὑπό τῆς δασονομικῆς, δημοτικῆς ἤ ἄλλης οἱασδήποτε ἀρχῆς δέν τρέξῃ πρός
κατάσβεσιν τοῦ πυρός τιμωρεῖται μέ πρόστιμον 5 μέχρι 50 δραχμῶν. ῾Ο παρών
Νόμος ψηφισθείς ὑπό τῆς Βουλῆς καί τῆς Γερουσίας, καί παρ΄ ῾Ημῶν σήμερον κυρωθείς, θέλει δημοσιευθῇ διά τῆς ἐφημερίδος τῆς Κυβερνήσεως, καί ἐκτελεσθῆ ὡς
Νόμος τοῦ Κράτους.
᾿Εν ᾿Αθήναις τήν 10 Αὐγούστου 1861
᾿Εν ὀνόματι τοῦ Βασιλέως
῾Η Βασίλισσα
ΑΜΑΛΙΑ
ΦΕΚ 6/1866/19 ᾿Ιανουαρίου. Νόμος ΡΜΔ΄ Περί σιδηροδρόμων.
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ΦΕΚ 22/1866/ 14 Μαρτίου. «Περί συστάσεως Τηλεγραφείων ἐν Βονίτσῃ καί
Καρβασαρᾶ».
ΦΕΚ 23/1866/15 Μαρτίου «Περί χορηγήσεως ἐκτάκτου πιστώσεως δρχ. 3000
ἐπί τῆς χρήσεως 1866 εἰς τό ῾Υπουργεῖον ᾿Εκκλησιαστικῶν καταλογίζονται εἰς
ἰδιαίτερον Κεφ 6 «᾿Επιστημονικαί ἔρευναι εἰς Θήραν»
῎Ετος 1867.
ΦΕΚ 8/1867/ 2 Φεβρουαρίου. Περί τῆς ἐπί διετίαν παραχωρήσεως εἰς ἰδιώτας τῆς
φυλάξεως, συντηρήσεως καί ἐπισκευῆς τῶν τηλεγραφικῶν γραμμῶν «διά δημοσίου
διαγωνισμοῦ».
ΦΕΚ 15/1867/11 Μαρτίου. Περί παραχωρήσεως ἀποκλειστικοῦ δικαιώματος
πρός σύστασιν ὑποβρυχίων τηλεγραφικῶν γραμμῶν ἐν ῾Ελλάδι.
ΦΕΚ 68/1867/18 Νεμβρ. Διάταγμα. ᾿Οργανισμός τῆς ἐν ᾿Αθήναις Ριζαρείου
᾿Εκκλησιαστικῆς Σχολῆς καί κανονισμός αὐτῆς.
ΦΕΚ 73/1867/18 Δεκεμβρίου. Περί τῆς ᾿Εθνικῆς Βιβλιοθήκης.
῎Ετος 1868.
ΦΕΚ 48/1868/12 ᾿Οκτωβρίου Περί καταβολῆς διοδίων εἰς τήν ἀπό ᾿Αμφίσσης εἰς
᾿Ιτέαν ἤ τ΄ ἀνάπαλιν ἄγουσαν ἐθνικήν ὁδόν.
ΦΕΚ 63/1868/19 Δεκεμβρίου. Περί προσδιορισμοῦ τοῦ ἐπί τῶν ζώων καί τῶν
μελισσίων φόρου διά τό ἔτος 1869.
῎Ετος 1869.
ΦΕΚ 2/1869/4 ᾿Ιανουαρίου. Περί ἐπιβολῆς διοδίων εἰς τάς καμήλους.
ΦΕΚ 57/1869/31 Δεκεμβρίου. Περί μετασχηματισμοῦ Δήμων τινῶν τῆς ἐπαρχίας Δωρίδος. ῾Η διοίκησις τῆς ᾿Επαρχίας Δωρίδος ἀνατίθεται εἰς τόν ῎Επαρχον
Παρνασσίδος. ... Οἱ μέχρι τοῦδε Δῆμοι Ποτιδανίας, Αἰγιτίου καί Κροκυλείου μετασχηματίζονται εἰς ἕξ (6) Δήμους ... Δῆμος Βωμαίας Πρωτεύουσα ᾿Αρτοτίνα.
Χωρία συνιστῶντα τοῦτον: Κριάτσι,Σουροῦστι, Κερασιά, Νούτσομβρο, Κωστάρτσα.

7.3
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῎Ετος 1870.
ΦΕΚ 3/1870/13 Φεβρουαρίου. Περί μισθοδοσίας Καθηγητῶν Διδασκάλων Καθηγ. Α. Τάξις δρχ 400, 360, 30 Β. Τάξις 250, 150 Διδασκ. 200, 120.
ΦΕΚ 5/1870/23 Φεβρουαρίου. Διά Βασιλ. Διατάγματος τῆς 21 Μαΐου 1869
δι΄ ὁμοίου τῆς 27 τοῦ ἰδίου ὁ Σ. ᾿Επίσκοπος Φωκίδος κ. Δαυΐδ προήχθη εἰς τόν
βαθμόν ἱππότου τοῦ Χρυσοῦ Σταυροῦ τοῦ Β. Τάγματος τοῦ Σωτῆρος.
ΦΕΚ 8/1870/16 Μαρτίου. Διάταγμα περί διορυχῆς τοῦ ᾿Ισθμοῦ τῆς Κορίνθου.
Παράρτημα τῆς ᾿Εφημ. Κυβ. τοῦ ἀριθμοῦ 19. Καταστατικός τῆς ἐν ῾Ελλάδι
Δημοτικῆς ᾿Εκπαιδ. κατά τό 1869. Σχολεῖα Δημόσια Δωρίδος 16. Κορασίων 0,
τό ὅλον 16. ᾿Ιδιωτικά 0 Διδάσκαλοι 16 ἀρρένων 16 Κορασίδων 0.
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῎Ετος 1871.
ΦΕΚ 7/1871/17 Μαρτίου σελ 69. Περί στρατιωτικῶν ἀσκήσεων τῶν Μαθητῶν...
ἵνα οὕτω χρήσιμοι τῇ Πατρίδι γίνωνται ὑποχρεοῦνται οἱ ὑπέρ τό 14ον γεγονότες
... καί νά βαθμολογῶνται.
ΦΕΚ 15/1871/4 Μαΐου σελ 93. Περί ἀναβολῆς τῆς ᾿Εθνικῆς ῾Εορτῆς τῆς 25
Μαρτίου καί τῆς τελέσεως τῆς ἀνακομιδῆς τοῦ Λειψάνου τοῦ Πατριάρχου Γρηγορίου... Θέλει τελεσθῇ τήν 25 ᾿Απριλίου.
ΔΙΑΤΑΓΜΑ τῆς ᾿Εφημ. Κυβ. 22 τοῦ ἔτους 1871. Πίναξ τοῦ πληθυσμοῦ τοῦ
Κράτους κατά τό ἔτος 1870.
᾿Επαρχία Δωρίδος. Κατά τήν ἀπογραφήν ἑκάστου Δήμου τοῦ 1870.
ΔΗΜΟΙ
᾿Αριθ. Χωρίων ᾿Αριθ. Δημοτῶν ᾿Αριθ. Κατοίκων
Αἰγιτίου
10
3376
3117
῾Υαίας
6
3064
3064
Κροκυλίου
10
3515
3115
Βωμαίας
6
3063
3089
Ποτιδανείας
6
2467
2171
Οἰνεῶνος
17
2443
2431
Τολοφῶνος
10
3335
3221
Τό ὅλον
65
21263
20187

῎Ετος 1872.
ΦΕΚ 1/1872/15 ᾿Ιανουαρίου. Περί ἐπιβολῆς διοδίων τῶν διαβαινουσῶν καμήλων
τάς ἀπό ᾿Αμφίσσης εἰς ᾿Ιτέαν καί ἀπό Λαμίας εἰς Στυλίδα ἁμαξιτάς ὁδούς.1
῎Ετος 1873.
ΦΕΚ 19/1873/20 Μαΐου. Νόμος περί ἐγκρίσεως τῆς 1873 συμβασεως πρός κατασκευήν σιδηροδρομικῆς Γραμμῆς ἀπό Πειραιῶς μέχρι τῶν μεθορίων παρά τήν πόλιν
τῆς Λαμίας.
ΦΕΚ 30/1873/25 ᾿Ιουλίου. Νόμος περί ἐγκρίσεως συμβάσεως πρός σύστασιν
σιδηροδρόμων ἐν Πελοποννήσῳ.
ΦΕΚ 38/1873/23 Αὐγούστου. Νόμος περί ἐγκρίσεως συμβάσεως ἀφορώσης
εἰς τήν σύστασιν ὑποβρυχίων τηλεγραφικῶν Γραμμῶν πρός ἐπέκτασιν τῆς τηλεγραφικῆς συγκοινωνίας.
῎Ετος 1874.
῎Ετος 1875.
ΦΕΚ 16/1875/26 Μαρτίου. Πίναξ καταστατικός τῆς ἐν ῾Ελλάδι ἀνωτέρας Μέσης
καί κατωτάτης ᾿Εκπαιδεύσεως.
1 EÊ >Itèan mèqri toÜ 1940 Íp¨rqon kam¨lai. Lègetai íti oÉ Ktoikoi PentagiÀn âqrhsimopohsan kam la di t n metaforn gkwnariÀn (krogwniawn ljwn) di t n oÊkodìmhsin
toÜ <IeroÜ NaoÜ twn tÀn <Agwn TaxiarqÀn. Kat t n katoq n âsfghsan aÉ kam¨lai di t n
diatrof n tÀn limot¸ntwn katokwn.
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῎Ετος 1876.
ΦΕΚ 9/1876/7 Φεβρουαρίου. Περί ἐπαυξήσεως ὑπό τῆς ἐν τῷ Δήμῳ Ποτιδανείας
μονῆς τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου ἤ τῆς Βαρνακώβης τῆς ὑπέρ τῶν ῾Ιερατικῶν
Σχολῶν ἐτησίας συνεισφορᾶς.
ΦΕΚ 24/1876/28 Μαΐου. ᾿Αγγελίαι ἀφορῶσαι τήν Δημοσίαν ὑπηρεσίαν. Διά Βας. Διατάγματος ἀπό 27 ᾿Ιανουαρίου ἐχορηγήθη συγγνώμη μεταξύ τῶν ἐν
Σπαρτῃ δικηγόρων Κωστ. Ι. Φεγγαρᾶ καί Θεοδώρου Φεγγαρᾶ συγγενῶν εἰς ἀπηγορευμένον βαθμόν ὑπό τόν ὅρον νά μή ἀναλαμβάνωσι τήν διεξαγωγήν ὑποθέσεων
κατ΄ ἀντιδικίαν, μηδέ νά συνεδριάζωσιν ὡς ἐπικουρικοί δικασταί.
ΦΕΚ 27/1876/10 ᾿Ιουνίου. Περί τροποποιήσεως τῆς στολῆς τῶν μαθητῶν.
ΦΕΚ 46/1876/ 19 ᾿Οκτωβρίου. Περί τῆς στολῆς τῶν Φοιτητῶν τοῦ ᾿Εθνικοῦ
Πανεπιστημίου.
ΦΕΚ 54/1876/14 Δεκεμβρίου. Περί ἀπονομῆς συντάξεως εἰς τήν χήραν τοῦ
Τριαντάφυλλου ᾿Αποκορίτου (ἀντισυνταγματάρχου τῆς Φάλαγγος) δρχ. 52.50 ἀπό
1ης ᾿Ιουλίου.
῎Ετος 1877.
ΦΕΚ 11/1877/23 Φεβρουαρίου σελ 44. «Περί εὐθύνης ῾Υπουργῶν».
ΦΕΚ 76/1877/17 Σεπτεμβρίου. Νόμος ΧΜΗ΄ Περί ἐκλογῆς βουλευτῶν. Περί
ψηφοφορίας. ῾Η ψηφοφορία διαρκεῖ μόνον μίαν ἡμέραν μόνον. ἥτις ἔσται Κυριακή.
῎Αρχεται δέ ἀπό τῆς ὥρας τῆς ἀνατολῆς τοῦ ἡλίου καί λήγει κατά τήν δύσιν τοῦ
ἡλίου. Διενεργεῖται ἐντός τοῦ καταστήματος τοῦ Δημοτικοῦ Σχολείου τῶν ἀρρένων, ὅπου ὑπάρχουσι ἀνεγηγερμένα πρός χρῆσιν αὐτῶν δημοτικά οἰκοδομήματα· ἐν
ἐλλείψει δέ τούτων, ἐντός τοῦ εὐρυχωρυτέρου ναοῦ τῆς Πρωτευούσης τοῦ Δήμου.
῎Ετος 1878.
ΦΕΚ 59/1878/27 ᾿Οκτωβρίου. Διάταγμα Περί πορσδιορισμοῦ τῶν κοινοτικῶν ἀναγκῶν τῶν ἐχουσῶν ἔσοδον ἐκ κοινοτικῶν βοσκῶν κοινοτήτων Φθιώτιδος καί
Φωκίδος.
Γ΄ ᾿Επαρχία Δωρίδος 1) Δῆμος Αἰγιτίου. 1) Κοινότης Λοιδωρικίου ... ῾Ορίζομεν
τήν τελειοποίησιν καί τήν ἐντελῆ διακόσμησιν τοῦ αὐτόθι νεοδμήτου Ναοῦ «ἡ
Ζωοδόχος Πηγή».
῎Ετος 1879.
ΦΕΚ 11/1879/8 Φεβρουαρίου. ᾿Αγγελίαι ἀφορῶσαι τήν Δημοσίαν ὑπηρεσίαν. Διά
Β. Διατάγματος ἀπό 7 Σεπτεμβρίου προσδιωρίσθη χειμερινή ἕδρα τοῦ Εἰρηνοδικείου Κροκυλίου ἤτοι ἀπό 1ης ᾿Οκτωβρίου μέχρι τέλους ᾿Απριλίου ἑκάστου ἔτους, ἀντί
τοῦ χωρίου Παλαιοκατούνας τό χωρίον Πενταγούς, διατηρουμένης τῆς Θερινῆς αὐτοῦ ἕδρας, ἤτοι ἀπό 1ης Μαΐου μέχρι τέλους Σεπτεμβρίου τοῦ χωρίου ᾿Αρτοτίνας,
πρωτευούσης τοῦ Δήμου Βωμαίας.
ΦΕΚ 51/1879/26 ᾿Ιουλίου. ᾿Επαρχία Δωρίδος ἐχούσης πληθυσμόν 24239 βουλευταί 3 Παράρτημα τῆς ᾿Εφ. Κυβ. τοῦ ἀριθ 50 τοῦ ἔτους 1879.
ΦΕΚ 74/1879/23 Νοεμβρίου. Περί ἐκλογῆς ἐπαρχιακῶν συμβούλων Δωρίδος
(24239).
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7.4. ΕΤΗ 1880 – 1889
Δῆμος
Αἰγιτίου
῾Υαίας
Κροκυλίου
Βωμαίας
Ποτιδανείας
Οἰνεῶνος
Τολοφῶνος
Σύνολον

Τάξις
Β΄
»
»
»
»
»
»

᾿Αναλογῶν ἀριθμ.
2
2
2
2
2
2
2
14

ΦΕΚ 20/1879/14 Μαρτίου σελ. 106. ῾Ορίζεται ἡ κατά στρεμματική τιμή τῶν
γαιῶν καί φυτειῶν τῶν χωρίων. ῞Ορα φωτοαντίγραφον. ῾Ορίζεται κατά στρέμμα
τιμή τῶν γαιῶν καί φυτειῶν τῶν χωρίων
1)...
6) Βωμαίας ᾿Αρτοτίνα 55 δρχ. ποτιστικά Α΄ κατηγορίας. Β΄ Κατηγ. 45 δρχ.
Ξηρικά Α΄ Κατηγορίας 35 δρχ. Β΄ Κατηγορίας 25 δρχ. Γ΄ κατηγορίας 20 δρχ.
῾Η τιμή εἶναι κατά κατηγορίας δύο Α΄ καί Β΄ τά ποτιστικά καί τά Ξηρικά κατά
τρεῖς κατηγορίας Α΄,Β΄ καί Γ΄.
Σουρούστι. Ποτιστικά Α΄ Τάξις 46 δρχ. Β΄ Τάξις 36 δρχ. Ξηρικά Β΄ 31 δρχ.
Ξηρικά Γ΄ 21 δρχ. Κερασιά Α΄ Τάξις 50 δρχ. Γ΄ 35 δρχ.2

7.4

^Eth 1880

1889

῎Ετος 1880
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1880.
Πίναξ δήμων τοῦ Κράτους 366 τόν ἀριθμόν. Περί τό τέλος τοῦ τόμου σελ. 319
Γενικὸς ἀριθμητικὸς Πίναξ τοῦ ἀποτελέσματος τῆς στρατολογίας καὶ ναυτολογίας
διὰ τὴν ἀπογραφὴν τοῦ ἔτους 1880 Βωμαίας 25 περιληφθέντων ἐν τῷ Στρατολογικῷ
πίνακι σέλ. 30.
῎Ετος 1881.
Διάταγμα ΦΕΚ 16/17-2-1881. «Περί ἐπιβολῆς διοδίων εἰς τήν ἀπό Λαμίας εἰς Στύλιδα ἐθνικήν ῾Αμαξιτήν ὁδόν» α) Διόδια εἰς καμήλους β) ἐπί ἱππασίμων φορτηγῶν,
ὑποζυγίων πρός ἐμπορίαν ἤ κρεουργίαν κτηνῶν. α) Δι΄ ἕκαστον ἵππον, ἡμίονον
μετά ἤ ἄνευ φορτίου λεπτά 5. β) δι΄ ἕκαστον πρόβατον, αἶγα, χοῖρον λεπτά 1
κ.λ.π.3
ΦΕΚ 32/1881/27 Μαρτίου. «Περί ἀσκήσεως καί ἐξετάσεως δημοδιδασκάλων».
῎Εχοντες ὑπ΄ ὄψιν τά ἄρθρα 71 καί 72 περί δημοδιδασκαλίας νόμου τῆς 6ης Φεβρουαρίου 1834 καί τό πρός ἐκτέλεσιν τοῦ ἄρθρου 8 τοῦ ΧΘ΄ νόμου ἐκδοθέντος
τήν 23 Αὐγούστου 1878 κ.λ.π.
ΦΕΚ 80/1881/8 Σεπτεμβρίου. «Περί ὁρισμοῦ τοῦ πλάτους καί τοῦ μήκους
τῆς διορυχῆς τοῦ ᾿Ισθμοῦ τῆς Κορίνθου». Πλάτος πυθμένος 22 μέτρα. Βάθος
θαλάσσης 8 μέτρα. 2ον) Αἱ καταληφθεῖσαι γαῖαι ἑκατέρωθεν τῆς Διορυχῆς ἀπό
2 Megalutèra xa t¨ Kerasi (Dialujèn) å Mouzakè ípw êlegan oÉ palaio, êqonte
Íp' îyin t n pedida Mouzaki t¨ >Albana gnwst¨ di t n eÎforan th .
3 T diìdia plhr¸nontai ka ítan t zÄa ân mèrei dièljwsi kat m¨ko t¨ âjnik¨ ådoÜ ka
oÎq kat' eÍro .
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τά χώματα τά ἀποτελεσθησόμενα ἐκ τῆς ἐξαχθείσης ὕλης παραχωροῦνται ὑπό τοῦ
δημοσίου Δωρεάν τῇ ἑταιρίᾳ.
῎Ετος 1882.
ΦΕΚ 89/1882/29 Αὐγούστου. «Περί διδασκαλικῶν μεταβολῶν Φθιώτιδος καί
Φωκίδος». 29) ᾿Αθανάσιος Παπαθανασίου ἐξ ᾿Αστακοῦ εἰς ᾿Αρτοτίνα τοῦ Δήμου
Βωμαίας. 30) ὁ ᾿Αθανάσιος Παπαϊωάννου ἐξ ᾿Αρτοτίνης τοῦ Δήμου Βωμαίας εἰς
Κωστάριτσαν τοῦ αὐτοῦ Δήμου. 31) Χαράλαμπος Λυμπέρης ἐκ Κωσταρίτσης τοῦ
Δήμου Βωμαίας εἰς Πενταγιοῦ. 32) ὁ Σπυρίδων Παπαγεωργίου ἐκ Πενταγιῶν
Κροκυλίου εἰς Ποσκονᾶ δήμου Λαρίμνης.
ΦΕΚ 176/1882/25 Νοεμβρίου σελ. 1190. Περί δημοπρασίας πρός κατασκευήν
τῆς ἐθνικῆς ὁδοῦ ἀπό Βιτρινίτσης ἄχρις ἀναθέματος.
῎Ετος 1883.
ΦΕΚ 82/1883/ σελ. 445. Περί συστάσεως Δημ. Σχολ. Θηλέων ἐν Λαμίᾳ.
ΦΕΚ 169/1883 σελ. 929. Περί προσκλήσεως τῶν κατά τήν ἐνεστῶσαν ἀπογραφήν ὑποχρέων τοῦ Νομοῦ Φθιώτιδος καί Φωκίδος. 1) ... 3) Δῆμος Βωμαίας
α) ἐπί διετίαν 1) Γκανᾶς Κώστας Δημητρίου .. β) ἐπί ἕν ἔτος: 1) ... 5) Θεοχάρης
᾿Αθανάσιος Γεωργίου 7) Ράπτης Χρῆστος Εὐαγγέλη
ΦΕΚ 224/1883/8 ᾿Ιουνίου. Περί συστάσεως Δημοτικοῦ Σχολείου ἐν τῷ χωρίῳ
Κύσελι τοῦ Δήμου Τολοφῶνος Σχολ. ἀρρένων γ΄ Τάξεως. Περί συστάσεως Δημ.
Σχολ. ἐν Μαρατζᾶ τοῦ Δήμου Τολοφῶνος Σχολ. ἀρρένων γ΄ Τάξεως.
ΦΕΚ 178/1883/3 Μαΐου σελ. 977-985 ᾿Αριθ. 4905. Περί μεταθέσεως τοῦ
Δημοδιδασκάλου Λαμ. Παπαντωνίου Δήμου Βαλαώρας εἰς Κεράσοβον Δήμου
᾿Αγραίων.4
ΦΕΚ 193/1883/13 Μαΐου σελ 1075-1082. Περί συστάσεως Δημ. Σχολείου ἐν
Δρεσθενοῖς τοῦ Δήμου Κροκυλείου ... οὗ ἡ λειτουργία ἄρχεται τῇ 1ῃ Σεπτεμβρίου.
σελ. 1804. Προϋπολογίζονται τά ἔσοδα ἐκ Μοναστηρίων Φωκίδος Προφ.
᾿Ηλιοῦ. Προδρόμου Βαρνακώβης.
ΦΕΚ 412/1883/4 ᾿Οκτωβρίου σελ. 2309-2324. «Περί χορηγίας βοηθημάτων εἰς
Δήμους τοῦ Βασιλείου ὑπέρ τῆς Δημοτικῆς ἐκπαιδεύσεως». Βωμαίας: ᾿Αρτοτίνα
δρχ. 20 Κωσταρίτσα 20 δρχ. Σουρούστιον καί Νούτσομβρον δρχ. 20. Οἰνεώνος:
᾿Ομέρ ᾿Εφένδη δρχ. 15 (Νεοσύστατον ἀπό 1ης Σεπτεμβρίου ὑπολογιζομένης τῆς
χορηγίας τοῦ βοηθήματος). Κροκυλείου: Πενταγιοί 20 δρχ. Ζωριάνου 20 δρχ.
Παλιοκάτουνον 50 δρχ. Δρεστενά 20 δρχ. Μαραζᾶ 30 δρχ. Κύσελη 54 δρχ. Πλέσα 30 δρχ. μηνιαίως.
...
᾿Εγκρίνονται τά ἐν τῷ πίνακι ἀναγραφόμενα διά τό τρέχον ἔτος 1883 βοηθήματα
ὑπέρ τῶν ἐνδεικνυομένων δημοτικῶν Σχολείων, ὧν τό Σύνολον ἀνέρχεται εἰς δρχ.
203196 ἐτησίως, ὑπολογιζομένης τῆς πρός τά νεοσύστατα καί μήπω λειτουργήσαντα δημοτικά Σχολεία 45 τόν ἀριθμόν, χορηγητέας συνδρομής ἀπό α΄ Σεπτεμβρίου
ἔ.ἔ. καθά σημειοῦται εἰς τήν στήλην τῶν παρατηρήσεων τοῦ Πίνακος.
ΦΕΚ 461/1883/5 Νοεμβρίου. «Περί τοῦ ἀριθμοῦ τῶν ἐκλεκτέων ἐνόρκων ὑπό
τοῦ ἐπαρχιακοῦ Συμβουλίου Δωρίδος» ὁρίζονται εἰς 6.
4 ProfanÀ prìkeitai per toÜ patrì toÜ Zaqara Papantwnou toÜ suggrafèw toÜ biblou
Ta Yhl Boun.
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ΦΕΚ 516/1883/10 Δεκεμβρίου σελ. 2931-2936. Μετατίθεται ὁ δημοδιδάσκαλος Πενταγιῶν Δήμου Κροκυλίου Χαράλαμπος Λυμπέρης εἰς τό νεοσύστατον Δημ.
Σχολεῖον Δρεστενῶν τοῦ αὐτοῦ Δήμου κατ’ αἴτησίν του.
῎Ετος 1884.
ΦΕΚ 90/1884/8 Μαρτίου. Περί διορθώσεως τοῦ ὀνόματος βοηθοῦ τοῦ καπνεργοστασίου Λοιδωρικίου σελ. 416.
ΦΕΚ 131/1884/5 ᾿Απριλίου. Περί συστάσεως Δημ. Σχολείων ... 6) Δημ.
Σχολ. ἀρρένων τοῦ Δήμου Αἰγιτίου, ἁπάντων συντηρηθεισομένων καθ΄ ὁλοκληρίαν δαπάναις τῶν οἰκείων Δημων. 7) Σοβολάκου Παρακαμπυλίων ... δαπάναις
Δημοσίου.
ΦΕΚ 141/1884/13 ᾿Απριλίου. Διορίζονται βοηθοί ῾Ελλ. Σχολείων ἕκαστος ἐπί
μισθ« μηνιαίῳ δρχ. ᾿Εννενήκοντα 1) Εἰς τό ἐν Πενταγίοις ὁ Κωστ. Διάκος.
ΦΕΚ 151/1884/19 ᾿Απριλίου . Περί αὐξήσεως ἐνοικίου δημοδιδασκάλου Καρπενησίου ... ἐγκρίνεται ἡ αὔξησις τοῦ ἐνοικίου τῆς κατοικίας του ἀπό τριάκοντα
δρχ. εἰς τριάκοντα ἕξ δρχ.
ΦΕΚ 188/1884/19 Μαΐου σελ. 929. «Περί προσκλήσεως τῶν κατά τήν ἑνεστῶσαν ἀπογραφήν ὑποχρέων πρός στράτευσιν τοῦ Νομοῦ Φθιώτιδος». Βωμαίας:
α) ᾿Επί διετίαν ... 7) Βρέττας ᾿Αναστάσιος Δημητρίου β) ἐπί ἕν ἔτος 1) Χάρος
Λεωνίδας ᾿Αθανασίου ... 11) Λιαροκώστας Γεώργιος Νικολάου.
ΦΕΚ 205/1884/ Περί συστάσεως σχολείου θηλέων Μ. Λεωπούλου (ἰδιωτικόν).
ΦΕΚ 307/ 1884/ 28 ᾿Ιουλίου Περὶ ἀντικαταστάσεως τοῦ ἐν Γενῇ-Τζαμίω Λαρίσσης Δήμ. Σχολείου.
ΦΕΚ 391/1884/30 ᾿Οκτωβρίου σελ. 2121. Πρός Στράτευσιν. Βωμαίας: α) ἐπί
ἕν ἔτος: ... 2) Χαλκιᾶς ῾Ηρακλῆς ᾿Ιωάννου. 3) Λιαροκώστας Θεόδωρος Γεωργίου.
... 6) Χαλκιᾶς Γεώργιος Μιχαήλ ... 9) Χάρος ᾿Αναστάσιος Νικολάου.
ΦΕΚ 396/1884/5 ᾿Οκτωβρίου. Περί συστάσεως Ε΄ Δημ. Σχολείου Θηλέων ἐν
᾿Αθήναις Δαπάναις τοῦ Δήμου ᾿Αθηναίων.
ΦΕΚ 402/1884/9 ᾿Οκτωβρίου σελ. 2186. «Περί χορηγίας εἰς ἀπόρους Δήμους
ὑπέρ Δημ. ᾿Εκπαιδεύσεως» ... ᾿Αρτοτίνα δρχ. 30 Κωσταρίτσα 30 δρχ. Σουρουστίου καί Νούτσουμβρου 30 δρχ. Βοηθήματα ὑπέρ τῶν ἐνδεικνυομένων Δημ. Σχολ.
καί γραμματοδιδασκαλείων.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ τοῦ ὑπ΄ ἀριθμ. 15 ΦΕΚ. Βαμβακίασις ... Τό προσβληθέν Δένδρον κλαδεύεται ἐπιπάσσεται (πασπαλίζεται) διά νωπῆς κοσκινισμένης τέφρας φυτικῆς, ἤτοι στάχτης ἐκ καέντων χόρτων ξύλων. Φέρει τό ποθούμενον ἀποτέλεσμα
ὅταν προσκολᾶται καλῶς ἐπ΄ αὐτοῦ καί μάλιστα ὅταν εἶναι βεβρεγμένον.
῎Ετος 1885.
ΜΕΡΟΣ Α΄
ΦΕΚ 87/1885/31 ᾿Ιουλίου σελ. 275. «Περί καταργήσεως τῶν διδάκτρων ἐν
τοῖς Δημοτικοῖς Σχολείοις» κ.λ.π. τά ἄρθρα 26 καί 27 καί λοιπά σχετικά πρός τήν
καταβολήν διδάκτρων τοῦ περί Δημοτικῶν Σχολείων Νόμου τῆς 6/18 Φεβρουαρίου
καταργοῦνται.
ΦΕΚ 134/1885/31 Δεκεμβρίου σελ. 464. «Περί συστάσεως Δημοτικοῦ Σχολείου ἐν Νουτσόμβρῳ». ... Λαβόντες ὑπ΄ ὄψιν τό διά τῆς ὑπ΄ ἀριθμ. 6914 ἀπό
11 Νοεμβρίου ἐ. ἔ. ἀναφορᾶς τοῦ Νομάρχου Φθιώτιδος καί Φωκίδος ὑποβληθέν
πρός τό ῾Υπουργεῖον Ψήφισμα τοῦ Δημοτικοῦ Συμβουλίου τοῦ Δήμου Βωμαίας
ὑπό στοιχεῖον Γ΄ καί ἡμερομηνίαν 29 Σεπτεμβρίου ἐ. ἔ. ἀναφορᾶς περί συστάσεως
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μονίμου Δημοτικοῦ Σχολείου ἐν τῷ χωρίῳ Νούτσομπρου τοῦ εἰρημένου Δήμου,
ἐγκρίνομεν, ἵνα τό μεταβατικόν δημοτικόν σχολεῖον τοῦ χωρίου Νούτσουμπρου καί
Σουρουστίου ἑδρεύει καί λειτουργεῖ εἰς τό χωρίον Σουρούστιον, εἰς Νούτσομβρον
δέ συσταθῇ μόνιμον Δημοτικόν Σχολεῖον, χορηγοῦντος τοῦ Δημοσίου πρός τοῦτο
ἀπό 1ης ᾿Ιανουαρίου πρός τόν Δῆμον βοήθημα δρχ. τεσσαράκοντα κατά μῆνα.
20 Δεκεμβρίου 1885
῾Ο ῾Υπουργός
Λομβάρδος.
ΜΕΡΟΣ Β΄
ΦΕΚ 45/1885/. Διορισμός ᾿Ιωάννου Σακελλαρίδου ῾Υμνωδοῦ.
ΦΕΚ 72/1885/6 ᾿Ιουλίου σελ. 335. Περί ἀπαγορεύσεως τῆς εἰς τό Κράτος
εἰσαγωγῆς παντός εἴδους δένδρων, φυτῶν, πασάλων κ.λ.π. ἐκ διαφόρων μερῶν.
ΦΕΚ 109/1885/31 Αὐγούστου. Περί τροποποιήσεως τῆς ἀπό 23 ᾿Ιουνίου 1884
προγράμματος τῶν μαθημάτων τῶν ῾Ελληνικῶν Σχολείων καί Γυμνασίων. 4τάξιον
Γυμνάσιον, 3τάξιον ῾Ελληνικόν Σχολεῖον.
ΦΕΚ 136/1885/31 Δεκεμβρίου σελ. 472. Πίναξ τῶν χορηγηθέντων βοηθημάτων ἐκ τῆς πιστώσεως τοῦ κεφαλαίου 4ου ἄρθρον 1ον τοῦ Προϋπολογισμοῦ τοῦ
ὑπουργείου τῶν ἐκκλησιαστικῶν κ.τ.λ. εἰς δήμους καί κοινότητας τοῦ Κράτους
ὑπέρ Δημ. ᾿Εκπαιδ. διά τό ἔτος 1885. Δήμου Κροκυλίου. Πενταγιοί δρχ. 20
Παλαιοκάτουνον 20 δρχ. Δρεστενά 20 δρχ. Ζωριάνου 20 δρχ. ᾿Αρτοτίνα 40 δρχ.
Κωσταρίτσα 40 δρχ. Νούτσομβρος 30 δρχ.
ΦΕΚ 147/1885/13 ᾿Ιουνίου σελ. 638. ᾿Απολύομεν τῆς ὑπηρεσίας τοῦ ἐν Πενταγίοις ῾Ελληνικοῦ Σχολείου Κ. Διάκον ὡς αὐτογνωμόνως ἐγκαταλιπόντα τήν Θέσιν
του.
ΜΕΡΟΣ Γ΄
ΦΕΚ 52/1885/15 Μαρτίου. «Περί δημοπρασίας τῆς κατασκευῆς Τμημάτων».
1)...2) τοῦ ἀπό Βιτρινίτσης εἰς Λοιδωρίκιον.
«Περί δημοπρασίας τῆς κατασκευῆς Γεφύρας ἐπί τοῦ ποταμοῦ Μόρνου εἰς θέσιν
Ρέρεσι» σελ. 209.
ΦΕΚ 100/1885/17 Μαΐου. «Περί προσκλήσεως τῶν κατά τήν ἑνεστῶσαν ἀπογραφήν ὑποχρέων πρός στράτευσιν τοῦ Νομοῦ Φθιώτιδος καί Φωκίδος». Δῆμος
Βωμαίας ἐπί διετίαν 1)... 2) ᾿Αντωνόπουλος Δημτρίου Λεωνίδας ... 7) Βρέττας ᾿Ιωάνου ᾿Αθανάσιος. ᾿Επί ἕν ἕτος 1) ... 2) Χάρος ᾿Ιωάννου Τριαντάφυλλος 3) Ράπτης
᾿Ιωάννου ᾿Αθανάσιος ... 6) Χάρος Δημήτριος Σπῦρος ... 13) Μακρῆς Δημητρίου
Κώνστας
῎Ετος 1886.
ΜΕΡΟΣ Α΄
ΦΕΚ 186/1886/12 Μαΐου. «Πρόσκλησις πρός στράτευσιν ...» Δῆμος Βωμαίας
1) ... 3) Χάρος Νικολάου Παναγιώτης ... 5) Γκάνος Βασιλείου ἐπί δύο ἔτη.
ΦΕΚ 18/1886/22. Περί μεταθέσεως τῆς ἕδρας τοῦ ῾Ελληνικοῦ Σχολείου Πενταγιῶν εἰς ἄνω Παλαιοξάριον.
ΦΕΚ 239/1886/1η Σεπτεμβρίου σελ. 787. Μετατίθεται ὁ Διαμ. Παπακωνσταντίνου ἐκ Βοστινίτσας τοῦ Δήμου ῾Υαίας εἰς Νούτσομβρον τοῦ Δήμου Βωμαίας. ᾿Εκ Σουρουστίου τοῦ Δήμου Βωμαίας ὁ Σπυρ. Παπαγεωργίου εἰς Δρεστενά
τοῦ Δήμου Κροκυλίου. ῾Ο ᾿Αθανάσιος Μπεζαΐτης εἰς Σουρούστιον τοῦ Δήμου
Βωμαίας ἐκ Περιθεωτίσσης τοῦ Δήμου Ποτιδανείας.
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ΦΕΚ 257/1886/18 Σεπτεμβρίου. Χορηγεῖται ἄδεια εἰς τήν Σταματοπούλου Γ.
Πουλάκου νά συστήσῃ ἐν Καλάμαις ἰδιωτικόν Δημοτικόν Σχολ. Θηλέων Τεσσάρων τάξεων καί ῾Ελληνικοῦ τριῶν τάξεων.
ΦΕΚ 277/1886/ 7 ᾿Οκτωβρίου. Περί προγράμματος τῶν διδακτέων Μαθημάτων
ἐν τῷ Βαρβακείῳ Λυκείῳ.
ΦΕΚ 311/1886/13 Νοεμβρίου. ᾿Απολύεται τῆς ὑπηρεσίας ὁ Δημοδιδάσκαλος
Σουρουστίου τοῦ Δήμου Βωμαίας ᾿Αθανάσιος Μπεζαΐτης, ὡς μή ἀναλαβών τά
καθήκοντά του.
ΦΕΚ 350/1886/18 Δεκεμβρίου σελ. 1166. ῾Ο Δημοδιδάσκαλος Νουτσόμβρου
τοῦ Δήμου Βωμαίας Διαμαντῆς Παπακωνσταντίνου μετατίθεται εἰς τό Σχολεῖον
Βοστινίτσης τοῦ Δήμου ῾Υαίας τῇ αἰτήσει του.
ΦΕΚ 364/1886/31 Δεκεμβρίου σελ. 1225. «Περί χορηγήσεως μηνιαίων βοηθημάτων εἰς Δημοτικά Σχολ. καί Γραμματοδιδασκαλεῖα». Δῆμος Βωμαίας. ᾿Αρτοτίνα δρχ. 40 Κωσταρίτσα 40 δρχ. Νούτσομβρος 30 δρχ.
ΜΕΡΟΣ Β΄
ΦΕΚ 402/1886/14 ᾿Οκτωβρίου. ῾Υπόχρεοι πρός στράτευσιν τοῦ Δήμου Βωμαίας ἐπί ἕν ἕτος: 1) ... 2) Θεοχάρης Γεωργίου Βασίλειος ... 5) Σιόκος Κώνστα
Παναγιώτης ... 11) Γκάνος Δημητρίου Γεώργιος.
ΦΕΚ 186/1886/12 Μαΐου. ῾Υπόχρεοι πρός στράτευσιν τοῦ Νομοῦ Φθιώτιδος
καί Φωκίδος σελ. 927. Δῆμος Βωμαίας ἐπί 2 ἔτη 1) ... 2) Πανουργιᾶς Χρήστου
᾿Αθανάσιος ... 5) Χάρος Νικολάου Παναγιώτης ... 5) Γκάνος Βασιλείου ἐπί 2 ἔτη.
῎Ετος 1887
ΦΕΚ 101/ 30 ᾿Απριλίου 1887 ἀπολύεται τῆς ὑπηρεσίας δημοδ. Σκάλας Δήμου
Οἰχαλίας Κῶν-νὸς Κάτσαρης ὡς ἐγκαταλιπὼν τὴν Θέσιν του.
ΦΕΚ 213/ 6 Αὐγούστου Μετατίθεται ὁ Σήμ. Σπύρ. Παπαγεωργίου ἐκ Δρεστενῶν τοῦ Δήμου Κροκυλίου εἰς Νούτσομβρον τοῦ Δήμου Βωμαίας σέλ. 857
ΦΕΚ 263 / 1887/ 24 Σεπτεμ. σέλ. 1066 Μετατίθεται τὴ αἰτήσει του ὁ Δήμ.
Σπύρ. Παπαγεωργίου ἐκ Νουτσόμβρου εἰς τὸ ἀργοῦν Σχολεῖον τοῦ Δήμου Κροκυλείου
ΦΕΚ 356/ 1887 31 Δεκεμβρίου σέλ. 1432. «Περὶ χορηγίας Βοηθημάτων
εἰς Δὴμ Σχολεῖα» Σχολεῖα ἀρρένων Βωμαίας ᾿Αρτοτίνα 20 δρχ. Κωστάρτσα 20
Νούτσομβρο 20
ΜΕΡΟΣ Β΄
ΦΕΚ 315/ 17 Νοεμβ. 1887 Πρόσκλησις Στρατευσίμων ... Βωμαίας 14) Χαλκιὰς ᾿Αθανάσιος ᾿Ιωάννου... 5) Καραδήμας ᾿Αντώνιος ᾿Αναστασίου 6) ᾿Αντωνόπουλος ᾿Αντώνιος Δήμ.
ΜΕΡΟΣ Β΄ (᾿Από Μπενάκιον Βιβλιοθήκην)
ΦΕΚ 212/1888 σελ. 823. Πρόσκλησις Στρατευσίμων Δῆμος Βωμαίας Εἷς τὸ
2ον πέζ. σύνταγμα ᾿Αντωνόπουλος ᾿Ιωάννης Βασιλ. Εἷς τὴν διλοχίαν Νοσοκόμων
ἐν ᾿Αθήναις Βρέτας Γεώργιος ᾿Ιωάννου εἰς τὸ 4ον Εὔζ. Τάγμα ἐν Τρικάλοις,
Μέρος Β΄ Συνέχεια τοῦ ὑπ΄ ἀριθμ. 359 παραρτήματος τῆς ᾿Εφημερίδος τῆς
Κυβερνήσεως 1888 Τεῦχος Β΄
Νομὸς Φθιώτιδος καὶ Φωκίδος Κατάλογος τῶν ἐχόντων κατὰ τὸν Νόμον ΑΦΝ
Β΄ τὰ προσόντα ἐνόρκου πολιτῶν, ἰσχύων διὰ τὰ ἔτη 1889, 1890, 1891 ΔΗΜΟΣ
ΒΩΜΑΙΑΣ Α/Α ᾿Ονοματεπώνυμον Κατοικία ᾿Επάγγελ. ῾Ηλικία Προσόντα κατὰ
τὸ ἄρθρ. 6 ἐδάφ. α΄-η΄ του Νόμου 502 ᾿Ιω. Σιαφάκας ᾿Αρτοτίνα Συνταγ. αποστρ.
68 Πρώην Βουλευτὴς 511 Παναγ. Ζοῦκος Σουρούστι Κτηματίας 50 Πρόεδρος
Δημοτικοῦ Συμβουλίου
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ΦΕΚ ΜΕΡΟΣ Α΄ 130/ 17 Μαίου 1888 Δι΄ ὑπουργικῆς ᾿Αποφάσεως ἀπολύεται
τῆς ὑπηρεσίας ὁ ἐπιστάτης Α ἐνταῦθα Γυμνασίου Μελέτιος Οἰκονόμου ὡς ραπίσας
μαθητὴν.
ΦΕΚ 270/24 ᾿Οκτωβρ 1888 διορίζεται Δημοδ ὁ Γ. ᾿Αθανασόπουλος εἰς τὸ
ἀργοῦν Δήμ. Σχόλ. Νούτσομβρου τοῦ Δήμου Βωμαίας σέλ. 1268
ΠΑΡΑΛΕΙΠΟΜΕΝΑ
1885 ΦΕΚ 134/31 Δεκεμβρίου σέλ.. 464 «Περὶ συστάσεως δημοτικοῦ Σχολείου ἐν Νούτσομβρου »κ.λ.π. Λαβόντες ὑπ΄ ὄψιν τὸ διὰ τῆς ὑπ΄ ἀριθμ. 6914 ἀπὸ
11 Νοεμβρίου ἐ.ἔ. ἀναφορᾶς τοῦ Νομάρχου Φθιώτιδος καὶ Φωκίδος ὑποβληθὲν
πρὸς τὸ ῾Υπουργεῖον ψήφισμα τοῦ Δημοτικοῦ Συμβουλίου τοῦ Δήμου Βωμαίας
ὑπὸ στοιχεῖον Γ΄ καὶ ἡμερομηνίαν 29 Σεπτεμβρίου ἐ.ἔ. ἀναφορᾶς περὶ συστάσεως
μονίμου Δημοτικοῦ Σχολείου ἐν τῷ χωρίῳ Νουτσόμβρου τοῦ εἰρημένου Δήμου,
ἐγκρίνομεν, ἴνα τὸ μεταβατικὸν δημοτικὸν σχολεῖον τοῦ χωρίου Νούτσουμπρου καὶ
Σουρουστίου ἑδρεύη καὶ λειτουργῆ εἰς τὸ Χωρίον Σουρούστιον, εἰς Νούτσομβρον
δὲ συσταθῆ μόνιμον δημοτικὸν Σχολεῖον, χορηγοῦντος τοῦ Δημοσίου πρὸς τοῦτο
ἀπὸ 1ης ᾿Ιανουαρίου πρὸς τὸν δῆμον βοήθημα δραχμῶν τεσσαράκοντα κατὰ μήνα.
20 Δεκεμβρίου 1885
ὁ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΛΟΜΒΑΡΔΟΣ
῎Ετος 1888
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΝ (᾿Από Μπενάκιον Βιβλιοθήκην)
ΦΕΚ 76// 29 Μαρτίου 1888 σέλ. 271. «Περὶ ἀδεσπότων κυνῶν κ.λ.π.» ἔχοντες ὑπ΄ ὄψιν τὸν ἐκ λύσσης κίνδυνον Διατάσσομεν 1) Κύνες ἐν καιρῷ νυκτὸς
περιφερόμενοι, φονεύονται 2) Κύνες μὴ ἀκολουθοῦντες ἐν ἡμέρᾳ τοὺς Κυρίους
αὐτῶν καὶ μὴ φέροντες φίμωτρον, ἀλλὰ πλανώμενοι ἀδέσποτοι ἀνὰ τᾶς ὁδούς,
συλλαμβάνονται ὑπὸ τῶν ἀστυνομικῶν ὀργάνων καὶ φονεύονται ὠσαύτως. Οἱ δὲ
κύριοι αὐτῶν καταδιώκονται κατὰ τὸ ἄρθρον 615 τοῦ Ποίν. Νόμου
ΦΕΚ 59/ 1888/26 Φεβρ. Περὶ ἐγκρίσεως συμβάσεως, ἀφορώσης εἰς τὴν κατασκευὴν σιδηροδρομ. γραμμὴς ἀπὸ Μεσολόγγιον δι΄ Αἰτωλικοῦ εἰς ᾿Αγρίνιον.
ΦΕΚ 97 10 ᾿Απριλίου 1888 «Περὶ ἀπαγορεύσεως τῶν πυροβολισμῶν».
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ
ΦΕΚ 63/1 Μαρτίου 1888, Πράξις τοῦ ὑπουργικοῦ Συμβουλίου ἐγκρίνουσα τὸν
προϋπολογισμὸν τοῦ Ταμείου της Δήμ. ᾿Εκπαιδεύσεως διὰ τὸ ἔτος 1888 (μετὰ τῶν
Σχετικῶν Πινάκων) ᾿Α΄ Συνδρομὴ τοῦ Δὴμ Τάμ. Β΄ Εἰσφορὰ ἐκ τῶν Δημοτικῶν
Ταμείων Γ΄ Τόκοι τῶν εἰς τὴν διάθεσιν τοῦ ῾Υπουργείου διατελούντων κληροδοτημάτων μὴ καθορισμένο εἰς εἰδικοὺς σκοποὺς Δ΄ ποσοστὸ 5% ἐκ τῶν εἰσοδημάτων
τῶν διατηρουμένων μονῶν ᾿Ε΄ καταβολὴ ἰδιωτῶν κ.λ.π.
῎Ετος 1889
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ (Μπενάκιος Βιβλιοθήκη Παράρτημα Βουλῆς)
ΦΕΚ 255/5 Σεπτ. 1889 σέλ. 1009 Μετατίθεται τῇ αἰτήσει τοῦ ὁ Δημοδιδάσκαλος ᾿Ιω. ᾿Αθανασόπουλος ἐκ τοῦ Δὴμ Σχολείου Νουτσόμβρου τοῦ Δήμου
Βωμαίας εἰς τὸ ἐν Παλαιοκατούνῃ τοῦ Δήμου Κροκυλίου ἀντὶ τοῦ Χάρ. Παπαδημητρίου μετατιθεμένου εἰς ἐν ᾿Αμόρανῃ τοῦ Δήμου ᾿Αποδοτίας ἀργοῦν Δὴμ Σχόλ.
ΦΕΚ 250/4 ᾿Οκτωβρ. 1889 Περὶ παρατάσεως τῆς διορίας πρὸς δήλωσιν τῶν
χοίρων ἁπάντων τῶν δήμων τῆς ᾿Επαρχίας Δωρίδος.
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ΦΕΚ 251/1889/ 4 ᾿Οκτ. «Περὶ δημοσιεύσεως τῶν Πινάκων τοῦ πληθυσμοῦ
του Κράτους κατὰ τὴν ἀπογραφὴν τοῦ ἔτους 1889» ... ΒΩΜΑΙΑΣ ῎Αρρενες 1132
Θήλεις 1571 Σύνολον 2703.
ΦΕΚ 268/31 ᾿Οκτωβ. 1889/ 18 Αὔγ. ἡ Δημοδιδάσκαλος Κρεκουκίου του
Δήμου ᾿Ολυμπίων Κλεοπάτρα ᾿Ιωάννου μετατίθεται εἰς τὸ σχολεῖον τῶν Θηλέων Λιδωρικίου τοῦ Δήμου Αἰγιτίου ἀντὶ τῆς Δημοδιδασκάλου Μαριγῶς Κόκκιζα,
ἀπολυομένης ὡς μὴ μεταβάσης εἰς τὴν Θέσιν της.
ΦΕΚ 215/1889 24 Αὔγ. μετατίθεται ἡ δημοδιδ. Μαριγῶ Κόκκιζα ἐκ τοῦ Δήμ.
Σχ. Φιλιατρῶν τοῦ Δήμου ᾿Εργάνης εἰς τὸ ἐν Λιδωρικίῳ τοῦ Δήμου Αἰγιτίου
νεοσύστατον Δήμ. Σχόλ. Θηλέων.
ΦΕΚ 286/ 24 Νοεμβρ. 1889 «Περὶ συστάσεως Σχὸλ Θηλέων Δήμ. ἐν ᾿Ιτέᾳ
τοῦ Δήμου ᾿Αμφίσσης».
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΝ
ΦΕΚ 287/1889/3 ᾿Οκτωβρ. Κληρωτοὶ ἐνεστώσης ἀπογραφῆς Φθιώτιδος καὶ
Φωκίδος σέλ. 1468 ΒΩΜΑΙΑΣ Εἷς 4ον τάγμα τῶν Εὐζώνων ἑδρεῦον ἐν Τρικκάλοις Χάρος Γεώργιος Δήμ. Καραδῆμος Χαράλαμπος ᾿Αναστασίου.
ΦΕΚ 73/7 Μαρτίου 1889 σέλ. 282 ΔΗΜΟΣ ΒΩΜΑΙΑΣ «Περὶ δημοσιεύσεως
ὀνομάτων ἐφέδρων Νομοῦ Φθιώτιδος καὶ Φωκίδος τῶν κλάσεων ἐπιστρατεύσεως
1885 καὶ 1886». Σύνταγμα πεζικοῦ Λαμῖας Χάρος Σπυρίδων Δημητρίου ᾿Αντωνόπουλος Κῶν-νὸς Βασιλείου Κλάσις ἐπιστρατεύσεως 1886 Σύνταγμα Πέζ. Λαμίας
Βωμαίος Χάρος Παναγιώτης Νικολάου δεκανεὺς εἰς 1ον Τάγμα Πεζικοῦ καταρτισθησόμενον ἐν Δομοκῷ σέλ. 287 Σέλ. 286 Βωμαίας Συνταγμ. Πεζικοῦ Λαμίας
Θεοχάρης Βασίλειος Γεωργίου, Γκάνος Γεώργιος Δημητρίου
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῎Ετος 1890
ΦΕΚ 46 /1890/20-2-90 Περὶ μεταθέσεως τῆς Πρωτευούσης τοῦ Δήμου Εὐπαλίου
εἰς τὸ χωρίον Σουλὲ.
ΦΕΚ 92/2 ᾿Απριλίου 1889 Περὶ προβιβασμοῦ εἰς ᾿Αντισυνταγματάρχης τῆς
Α.Β.Υ. Διαδόχου.
ΦΕΚ 74/3 Μαρτίου 1890 Περὶ δηλητηριάσεως τῶν ἀδεσπότων κυνῶν.
ΣΤΡΑΤΕΥΣΙΜΟΙ
ΦΕΚ 307/1890/17 Αὐγούστου ΔΗΜΟΣ ΒΩΜΑΙΑΣ σέλ. 1446 Εἷς τὸ 4ον
Σύνταγμα Πεζικοῦ ἑδρεῦον ἐν Λαμῖᾳ 1) Χάρος Γεώργιος Νικόλαου 2) Χάρος Δημήτριος Βασιλείου. (Διετεῖς ) Διαθέσιμοι 6) Χαλκιᾶς Βασίλειος Νικολάου 8)
᾿Αντωνόπουλος Δημήτριος Δημητρίου. Εἰς 4ον τάγμα Εὐζώνων ἑδρεῦον ἐν Τρικκάλοις 1) Καραμπάρμπας Παναγιώτης ᾿Ιωάννου 9) Καλόγερος Βασίλειος Χαραλάμπους 11) Γκάνος Γεώργιος Βασιλείου. Περί συστάσεως ῾Ελληνικοῦ Σχολείου
εἰς ᾿Εσολέ Δωρίδος.
῎Ετος 1891
ΜΕΡΟΣ Α΄
ΦΕΚ 104/10-4-1891. Περί μεταθέσεως τῆς ἓδρας τοῦ ῾Ελληνικοῦ Σχολεὶου
᾿Αρτοτίνης εἰς ῎Ανω Παλαιοξάριον.
ΦΕΚ 105/1-4-1891. Τριτοβάθμιος διδάσκαλος εἰς τὸ ἐν Γρανίτσῃ (Δωρίδος)
῾Ελλην. Σχολεῖον ὁ ᾿Ι. Περδίκας, ἐφ’ ᾧ καί τό πρότερον εἶχε μισθῷ.
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ΦΕΚ 57/1891 23 Φεβρουαρίου. Περί ἐκτιμήσεως τῶν ὑπό τῶν σιδηροδρόμων
καταλαμβανομένων κτημάτων.
ΦΕΚ 242/1891 31 Αὐγούστου. Μετατίθεται ὁ ᾿Αθανάσιος Παπαϊωάννου ἐκ
Νουτσόμβρου τοῦ Δήμου Βωμαίας εἰς Κωστάριτσαν τοῦ αὐτοῦ Δήμου ἀντὶ τοῦ
Διαμ. Παπακωνσταντίνου, μετατιθεμένου εἰς Βοστινίτσαν τοῦ Δήμου ῾Υαίας Δωρίδος.
ΦΕΚ 314/1891 9 Νοεμβρ. «᾿Επιβάλλεται ποινὴ εἰς τὸν πρεσβύτερον Νκόλαον
Πλανᾶν ἐφημέριόν του παρὰ τὸν ᾿Ιλισσὸν ἱεροῦ Ναοῦ τοῦ ῾Αγίου Παντελεήμονος»
ΦΕΚ 311/ 1891/ 7 Νοεμβρίου σέλ. 1127 Διοργανισμὸς τῶν ἐν ᾿Αθήναισ’
ἀδελφότητος τῶν Δωριαίων.’
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΝ
Κληρωτοί.
ΦΕΚ 265/ 1891/ 22 ᾿Ιουλίου Βωμαίας ... 5) Θεοχάρης Χαράλαμπος Γεωργίου
Εἷς τὸ 4ον Πεζικὸ Σύνταγμα ἑδρεῦον εἰς Τρίκκαλα.
ΦΕΚ 265/1891/31 Δεκεμβρίου Κληρωτὸς 3) Ράπτης ᾿Ιωάννης ᾿Αθανασίου
ΦΕΚ 278/1891/27 ᾿Ιουνίου ᾿Αστυνομικὴ διάταξις περὶ ἀπαγορεύσεως τῆς ἐν
ξενοδοχείοις κατοικίας ἢ διαμονῆς κοινῶν γυναικών.
ΦΕΚ 1891/9 Δεκεμ
Κατάλογος τῶν ἐχόντων προσόντα ἐνόρκου πολιτῶν τοῦ Νομοῦ ᾿Αττικῆς καὶ
Βοιωτίας, Φθιώτιδος καὶ Φωκίδος καὶ Κυκλάδων διὰ τὰ ἔτη 1892, 1893, 1894 εἰς
τέσσαρα τεύχη.
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ
ΦΕΚ 243/1891 31 Αὔγ. Περὶ εἰσφορᾶς Δήμων διὰ τὴν δημοτικὴν ᾿Εκπαίδευσιν
Βωμαίας 0 Κροκυλείου 830 δρχ. Εὐπαλίου 1340 δρχ. Ποτιδανείας 0 Τολοφῶνος
5322 Αἰγιτίου 1315 ῾Υαίας 0.
ΦΕΚ/1891 σέλ. 1176 Εἰσφοραὶ Μονῶν διὰ Δήμ. ᾿Εκπαιδ. Φωκίδος Πρόφ.
᾿Ηλίας Παρνασσίων 2907 Πρόδρομος ᾿Αντικύρρας 640 Βαρνακώβης Κοίμησις τῆς
Θεοτόκου 750 δρχ.
῎Ετος 1892
ΦΕΚ 92/1892/11 Μαρτίου Περὶ ἐκλεγέντων ᾿Επαρχιακῶν Συμβούλων ἐκ τοῦ Δήμου Βωμαίας τῆς ᾿Επαρχίας Δωρίδος οἱ κ.κ. ᾿Ιωάννης Κουτσαγγέλου καὶ ῎Αθ.
Λαβίδας.
᾿Εν Λιδωρικίῳ 6 Μαρτίου 1892
῾Ο ῎Επαρχος Δωρίδος Ν. ΔΑΛΜΑΤΗΣ
ΦΕΚ 322/ 1892/ 20 Αὐγούστου Νομὸς Φθιώτιδος καὶ Φωκίδος σέλ. 1519.
Κληρωτοὶ εἷς τὸ 4ον Τάγμα Εὐζώνων ἑδρεῦον ἐν Τρικάλοις, 2) Καλόγηρος Χρῆστος Χαραλάμπους. 6) Χάρος Σπυρίδων ᾿Αθανασίου 8) Ράπτης Κων–νος Δημητρίου. Ζοῦκος Χαράλαμπος ᾿Αθανασίου εἰς τὸ 1ον Σύνταγμα Πυροβολικοῦ ἑδρεῦον
εἰς ᾿Αθήνας 1) Χάρος Κων–νος Βασιλείου Εἷς τὸ Σύνταγμα μηχανικοῦ ἑδρεῦον ἐν ᾿Αθήναις 1) Ράπτης Δημήτριος Κων–νου ῾Απαλλαγέντες καὶ κριθέντες διὰ
βοηθητικὰς ὑπηρεσίας.. 12) Χάρος Κων–νος ᾿Αθανασίου.. 15) Βρέτας Χρῆστος
Τριανταφύλλου.
ΦΕΚ 360/18 Σεπτ. ῾Οδηγίαι προφυλάξεως ἀπὸ τῆς ᾿Ασιατικῆς χολέρας.
ΦΕΚ 149/ 1892/ 25 ᾿Απριλ. «Περὶ τῶν ἐν τοῖς ὁδοῖς τῆς Πρωτευούσης γινομένης συναθροίσεως» σέλ. 613 Παρατηροῦντες σὲ ὅτι ἀπὸ τινῶν ἡμερῶν πλῆθος ἀνθρώπων, συναθροιζόμενον ἐν ἁπάσαις ταῖς ὀδοῖς καὶ πλατείαις τῆς πόλεως,
περιέρχονται αὐτὰς, ὑπὸ τὴν πρόφασιν δὲ τῶν ἐπικειμένων βουλευτικῶν ἐκλογῶν
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ἐνεργεῖ οὐχὶ πολιτικὰς διαδηλώσεις, ὡς δεῖ εἰς φιλελευθέρους καὶ ἡσύχους πολίτας,
ἀλλ΄ ὀχλοβοὴν καὶ ἀταξίας διαταραττούσας τὴν κοινὴν εἰρήνην, καὶ προκαλούσας
τὴν δημοσίαν ἀσφάλειαν καὶ τάξιν.. πολλοὶ φέρουν κρυφὰ ὄπλα... Διατάσσομεν.
῾Ορίζομεν ὡς ὥρας πολιτικῶν ἐκδηλώσεων τὴν 5ην μ.μ. ὥραν μέχρι τῆς 9ης ἀκριβῶς.
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ
ΦΕΚ 217/ Διαθήκη Κων–νου Ζάππα 4 ᾿Ιουλίου 1892. Σύστασις Δήμ. Σχόλ.
μὲ ἕδραν τὸ πολυπληθέστερον.
ΦΕΚ 248/ 1892/ 27 ᾿Ιουλίου σέλ. 866
ΦΕΚ 311/31 Αὐγούστου. 1892 σέλ. 1114 Μετατίθενται Διαμάντης Παπακωνσταντίνου ἐκ Βοστινίτσης τοῦ Δήμου ῾Υαίας εἰς τὸ ἐν Κωσταρίτσῃ τοῦ Δήμου
Βωμαίας Σ. Παπαγεωργίου ἱερεύς, τριτοβάθμιος ἐκ Δρεστενῶν τοῦ Δήμου Κροκυλίου εἰς τὸ ἐν Πενταγιοῖς τοῦ αὐτοῦ Δημοτικοῦ.
῎Ετος 1893
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ
ΦΕΚ 36/ 1893/ 19 Φεβρουαρίου σέλ. 167. Γραμματοσχολεία ΔΗΜΟΣ ΒΩΜΑΙΑΣ Νούτσομβρος κάτοικοι 361 Σουρούστι κάτοικοι 332. ᾿Αρτοτίνα ἀριθμ.
κατοίκων 1226 μαθηταὶ 85. Κωσταρίτσα Κάτοικοι 600 μαθηταὶ 42 σέλ. 122.
ΦΕΚ 69 σέλ. 330/ 1893/ 15 ᾿Απριλίου «Περὶ τοῦ Δημοτικοῦ Σχολείου Σουλέ»
Τὸ μέχρι τοῦδε κινητὸν Δημοτικὸν Σχολεῖον Καρυὰ - Σουλὲ τοῦ Δήμου Εὐπαλίου, καθίσταται μόνιμον μὲ ἕδραν τὸ χωρίον Σουλέ. Τὸ 1893 γίνεται κατάργησις
ὠρισμένων Σχολείων Θηλέων Δημοτικῆς ᾿Εκπαιδεύσεως.
ΦΕΚ 67/ 1893/ 13 ᾿Απριλίου Δι΄ ὑπουργικῆς ἀποφάσεως σέλ. 181 ΜΕΡΟΣ
Α΄ Τεῦχος Β΄ «Περὶ τῶν ἐκασταχοὺ τοῦ Κράτους προσηκόντων καὶ ἐπαρκῶν Δημοδιδασκάλων τῆς στοιχειώδους ἐκπαιδεύσεως». ᾿Απολύονται 8) Λυμπέρης Νίκ.
ἱερεύς, τριτοβάθμιος ἐκ τοῦ Τετραταξίου Δήμ. Σχολείου ᾿Αμφίσσης.
ΦΕΚ 97/ 1893/ 31 Μαΐου σέλ. 263 Μέρος Α΄ Τεῦχος Β΄ ...61) Εὐθύμιος Κ.
Φερτάκης ἐκ Σουρουστίου Βωμαίας. Δι΄ ὑπουργικῆς ἀποφάσεως 11323 ἀπὸ 31
Μαΐου 1893 ἀπολύεται.
ΦΕΚ 232/ 1893/ 6 Νοεμβρίου σέλ. 63 διορίζονται Γραμματοδιδάσκαλοι Εὐθύμιος Κ. Φερτάκης εἰς Νούτσομβρον Βωμαίας.
ΦΕΚ 263/ 1893/ 13 Δεκεμβρίου μετατίθεται ὁ Γραμματοδιδάσκαλος Εὔθ. Κ.
Φερτάκης ἐκ Νουτσόμβρου Βωμαίας εἰς Σουρούστιον τοῦ αὐτοῦ Δήμου.
ΦΕΚ 278/ 1893/ 3 Δεκεμβρίου Τὴ αἰτήσει του μετατίθεται Σπυρίδων Παπαγεωργίου τριτοβάθμιος ἐκ Πενταγιῶν Κροκυλίου εἰς Δρεστενὰ τοῦ αὐτοῦ Δήμου.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ
σέλ. 1329 ΦΕΚ 283/ 1893/ 19 ᾿Ιουλίου. Πρόσκλησις κληρωτῶν σέλ. 132
Διετεῖς Πίναξ Β΄ Βωμαίας Μακρῆς Βασίλειος ᾿Αθανασίου. Πίναξ ᾿Ε΄ βοηθητικοὶ μὴ
καταβαλόντες τὸ Νόμιμον ἀντισήκωμα Βωμαίας 1) Χάρος Κων–νος Χρῆστος... 5)
Ράμος Βασίλειος ᾿Αναστασίου ...9) ῾Υφαντὴς ᾿Αθανάσιος Γεωργίου. 10) Γκάνος
Βασίλειος ᾿Ιωάννου.
῎Ετος 1894
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΝ
ΦΕΚ 23/ 1894/ 15 Δεκεμβρίου. Περὶ ληφθέντων ἐπιεικῶν μέτρων ὑπὲρ τῶν
κληρωτῶν της ἀπογραφῆς του 1894 τῶν σεισμοπλήκτων μερῶν.
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ΦΕΚ 66/ 16 ᾿Ιουνίου 1894 Περὶ εἰσφορῶν τῶν δήμων τοῦ Κράτους ὑπὲρ τῆς
στοιχειώδους ᾿Εκπαιδεύσεως διὰ τὸ ἔτος 1894.
ΦΕΚ Περὶ συστάσεως ἐπιτροπῆς ἐπὶ τῆς ἀνεγέρσεως ἐν Λαμίᾳ ἀνδριάντος τοῦ
᾿Αθανασίου Διάκου.
ΤΕΥΧΟΣ Γ΄
ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟΝ
ΦΕΚ 142/ 1894/ 30 ᾿Ιουνίου σέλ. 373. ᾿Απολύεται ἔκ του Δήμου Βωμαίας
Εὒθ Κ. Φερτάκης ἐκ Σουρουστίου, Βασίλ. Γ. Κοντόσης ἐκ Νουτσόμβρου.
ΦΕΚ 195/ 31 Αὐγούστου 1894 ἀπολύεται Διαμάντης Παπακωνσταντίνου ἐκ
Κωσταρίτσης Βωμαίας σέλ. 499 Μετατίθεται ὁ ᾿Αθαν. Παπαϊωάννου δευτεροβάθμιος ὡς τριτοβάθμιος ἐκ Γρανίτσης ῾Υαίας εἰς ᾿Αρτοτίναν Βωμαίας. σέλ.
ΦΕΚ 260/ 194/ 14 Νοεμβρίου σέλ. 659 Διορίζονται 2) ᾿Ιωάννης Ζοῦκος εἰς
Σουρούστιον τοῦ Δήμου Βωμαίας.
ΦΕΚ 282/ 12 Δεκεμβρίου 1894 σέλ. 719 ...συνεπεία αἰτήσεως τοῦ Δημοδιδασκάλου ᾿Αθανασίου Τσαταλοῦ, ἱερέως περὶ συστάσεως Δήμ. Σχολείου ἐν
Γαλαξεδίῳ τεσσάρων τάξεων. Χορηγεῖται ἄδεια.
ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟΝ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ῎Εφ. Κυβερνήσεως
ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟΝ ΦΕΚ 82/ 1894/ 10 Αὐγούστου Πρόσκλησις κληρωτῶν Νομοῦ Φθιώτιδος Φωκίδος σέλ. 334 Δῆμος Βωμαίας Διετεῖς 1) Ζοῦκος
Παναγιώτης ᾿Αθανασίου 5) Ντοῦζος Βασίλειος τοῦ Γεωργίου
ΦΕΚ 107/ 1894/ 4 ᾿Οκτωβρίου σέλ. 565 Γραμματικὴ Θ.Ν. ᾿Αποστολοπούλου. ῾Ορμᾶται ἐκ τῆς ἀρχῆς «ὅτι ὁ μαθητὴς δέον νὰ μάθη διὰ τῆς γλώσσης τὴν
Γραμματικὴν καὶ οὐχὶ διὰ τῆς Γραμματικῆς τὴν Γλῶσσαν».
῎Ετος 1895
ΦΕΚ 152/ 1895/ 7 ᾿Ιουλίου. διορίζονται Γραμματοδιδάσκαλοι ... 7) Βασιλ. Κ.
Φερτάκης εἰς Νούτσομβρον τοῦ Δήμου Βωμαίας ἀντὶ τοῦ Β.Γ. Κοντόση ἀπολυομένου 8) Εὔθ. Κ. Φερτάκης εἰς Σουρούστιον Βωμαίας ἀντὶ τοῦ ᾿Ιωάννου Ζούκου
ἀπολυομένου σέλ. 400.
ΦΕΚ 264/ 1895/ 3 Νοεμβρίου σέλ. 102 Διορίζεται Γεώργ. Εὔθ. ᾿Ασημακόπουλος εἲς Σουρούστιον τοῦ Δήμου Βωμαίας ἀντὶ τοῦ Εὐθυμ. Κ. Φερτάκου,
ἀπολυομένου της ὑπηρεσίας
ΦΕΚ 312/ 1895/ 27 Δεκεμβρίου. Μετατίθενται τὴ αἰτήσει τῶν ἐναλλὰξ οἱ
δημοδιδάσκαλοι τῶν Δημοτικῶν Σχολείων τῶν ἀρρένων Πενταγιῶν τοῦ Δήμου
Κροκυλίου Χαραλάμπους Παπαδημητρίου δευτεροβάθμιος μὲ μισθὸν τριτοβαθμίου,
καὶ Ζωριάνου του αὐτοῦ Δήμου ᾿Αθαν. Παπαδημητρίου
῎Ετος 1896
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ
ΦΕΚ 126/ 1896/ 19 ᾿Οκτωβρίου «Περὶ τῆς διὰ τὸ ἔτος 1895 εἰσφορᾶς τῶν ἱερῶν
μονῶν ὑπὲρ τῆς στοιχειώδους ἐκπαιδεύσεως. Πρόφ. ῾Ηλιοῦ 3309 δρχ. Προδρόμου
560 Βαρνακώβης 1026 δρχ.
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΝ
ΦΕΚ 91/ 1896/ 14 Αὐγούστου Περὶ καταργήσεως καὶ συστάσεως γραμματοσχολείων ἐν τῷ Νομῷ Φθιώτιδος καὶ Φωκίδος.
ΦΕΚ 391/ 27 Δεκεμβρίου 1896 Διορίζεται ἐν τῇ Ριζαρείῳ ᾿Εκκλ. Σχολῇ ὁ
Βασίλειος Σπηλιόπουλος Καθηγ. Μαθηματικῶν.
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῎Ετος 1897
ΦΕΚ 102/ 3 ᾿Ιουλίου 1897 Εἰσφορὰ μονῶν ὑπὲρ τῆς στοιχειώδους ᾿Εκπαιδ. Πρόφ.
῾Ηλιοῦ 3117 δρχ. Προδρόμου 501 δρχ. Βαρνακώβης 560 δρχ.
ΦΕΚ 110/ 18 ᾿Ιουλίου 1897 Εἰσφορὰ ὑπὲρ τοῦ Κηρύγματος τοῦ Θείου Λόγου
Πρόφ. ῾Ηλιοῦ 1255 δρχ. Προδρόμου 301 δρχ. Βαρνακώβης 336 δρχ.
ΦΕΚ 59/ 17 ᾿Ιουνίου 1897 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΝ «Περὶ δημοσιεύσεως ἐν
τῇ ἐφημερίδι της Κυβερνήσεως τῶν ἀποτελεσμάτων τῆς κατὰ τὴν 5-6 ᾿Οκτωβρίου
1896 διενεργηθείσης γενικῆς ἀπογραφῆς τῶν ἐμφαινόντων τὸν πληθυσμὸν κατὰ
Νομούς, ἐπαρχίας, δήμους καὶ χωρία. Πληθυσμὸς κατὰ Νομοὺς Βωμαίας ἄρρενες
1832 Θήλ. 1801 Σύνολον 3633 Κάτοικοι κατὰ χωρία Βωμαίας.
῎Αρρενες Θήλεα Σύνολον
᾿Αρτοτίνα
797
795
1592
Κερασιά
33
19
52
Κριάτσι
107
107
214
Κωστάριτσα
428
414
842
Νούτσομβρος
253
237
490
Σουρούστι
214
229
443
ΣΥΝΟΛΟΝ ΓΕΝ 1832
1801
3622
ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟΝ
ΦΕΚ 29/ 5 Φεβρουαρίου 1897 ...διωρίσθη γραμματιστὴς τριτοβάθμιος, εἰς τὴν
κενὴν θέσιν τοῦ ἐν Νουτσόμβρῳ τοῦ Δήμου Βωμαίας Γραμματοσχολείου ὁ Γεώργιος Στουρνάρας.
ΦΕΚ 177/ 26 ᾿Ιουλίου 1897. ἀπολύονται ἐκ Σουρουστίου Βωμαίας ᾿Ιω. Ζοῦκος
ὡς μήπω ἀσκηθέντες καὶ ἀπροπαράσκευοι διὰ τὸ ἔργον τοῦ διδασκάλου ἐξελεγχθέντες ΦΕΚ ὁ Γραμματιστὴς Γεώργιος Στουρνάρας ἐκ Νουτσόμβρου τοῦ Δήμου
Βωμαίας ἀπολύεται ὡς ἐγκαταλιπὼν τὴν θέσιν τοῦ ἀρνούμενος νὰ ἐπανέλθῃ.
ΦΕΚ 194/ 14 Αὐγούστου. σέλ. 68
ΦΕΚ 296/10 Δεκεμβρίου. Διορίζεται Γραμματοδιδάσκαλος ἐν Σουρουστίῳ
τοῦ Δήμου Βωμαίας ὁ Δήμ. Κ. Δερβίσης.
῎Ετος 1898
ΦΕΚ 20/ 24 ᾿Ιανουαρίου Διορίζεται εἰς τὸ ἀργοῦν γραμματοσχολεῖον ὁ Δήμ. Κ.
Στυλιανὸς.5
ΦΕΚ 251/ 23 ᾿Οκτωβρίου 1898 ἀπολύεται δι΄ ἔλλειψιν μαθητριῶν Εὐφροσύνη
Παλάσκα τοῦ ἐν ᾿Αρτοτίνῃ Βωμαίας Δήμ. Σχολείου Θηλέων.
ΦΕΚ 70/ σέλ. 22 Περὶ συστάσεως Γραμματοσχολείου ἐν Λευκάδι ᾿Αρχάνι
κ.λ.π. κατὰ τὸ Νομὸν Φθιώτιδος Φωκίδος ᾿Εν Καρυᾷ τοῦ Δήμου Εὐπαλίου ᾿Εν
Συκιᾷ τοῦ Δήμου Αἰγιτίου ᾿Εν ᾿Αγλαβίστῃ τοῦ Δήμου Κροκυλίου ἐν Γουρίτσῃ τοῦ
Δήμου Καλλιέων καὶ ἐν Σκαλούλᾳ τοῦ Δήμου Αἰγιτίου 19 ᾿Απριλίου 1898
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ
ΦΕΚ/ 13 ᾿Απριλίου 1898 Εἰσφορὰ μονῶν ὑπὲρ τῆς ἐκπαιδεύσεως Πρόφ. ῾Ηλιοῦ
4410 δρχ. Προδρόμου 478 δρχ. Βαρνακώβης 595 δρχ.
5 grammatist = grammatodidskalo OÉ grammatodidskaloi êferon toÌ bajmoÌ Grm.
a' txew b' txew g' txew .
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῎Ετος 1899
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ
ΦΕΚ 49/ 16 Μαρτίου. Εἰσφοραὶ μονῶν ὑπὲρ ἐκπαιδ. Πρόφ. ῾Ηλιοῦ 627
Προδρόμου 599 Βαρνακώβης 1161
ΦΕΚ 59/ 29 Μαρτίου. Εἰσφοραὶ μονῶν ὑπὲρ τοῦ Θείου Κηρύγματος Προδρ.
295 δρχ. Βαρνακ. 405 Πρόφ. ῾Ηλιοῦ 1950
ΦΕΚ 62/ 3 ᾿Απριλίου. «Περὶ παραχωρήσεως γηπέδου τῆς Μονῆς ᾿Ασωμάτων
ἢ Πετράκη πρὸς ἀνέγερσιν τοῦ Μαιευτηρίου ¨᾿Αλεξάνδρα’
ΦΕΚ 136/ 8 ᾿Ιουλίου. Διοικητικὴ διαίρεσίς του Κράτους ῾Ο Νομὸς Φωκίδος,
συνιστάμενος ἐκ τῶν ἐπαρχιῶν Παρνασσίδος Δωρίδος ῞Εδρα τοῦ Νομάρχου ῎Αμφισσα.
ΦΕΚ 243/ 11 Νοεμβρίου. Περὶ χορηγίας βοηθήματος ὑπὲρ στοιχειώδους ἐκπαιδ. εἰς ἀπόρους δήμους τῶν Νομῶν ᾿Αχαΐας καὶ ῎Ηλιδος Φθιώτιδος καὶ Φωκίδος
Βωμαίας 5517 χίλ. δρχ.
ΦΕΚ 179/ 14 Αὐγούστου 1899 σελ. 669. Περὶ καταγραφῆς τῶν ἐν τῇ κατοχῇ
τοῦ Δημοσίου ἀρχαίων καὶ περὶ τῆς εἰς τους ἰδιοκτήτας καὶ εὑρέτας παρεχομένης
ἐπὶ τούτοις ἀποζημώσεως καὶ ἀμοιβῆς.

7.6

>Eth 1900

1909

῎Ετος 1900
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ
ΦΕΚ 27/ Φεβρ. 1900 «Περὶ συστάσεως ἑβδομαδιαίας ἀγορᾶς ἐν Λιδωρικίῳ’
ΦΕΚ 70/ 3 Φεβρ. 1900 Εἰσφοραὶ ὑπὲρ Δημοτ. ᾿Εκπαιδεύσεως Πρόφ. ῾Ηλιοῦ
3955 Προδρόμου 360 Βαρνακώβης 989
ΦΕΚ 73/ 28 Μάρτιος 1900 Εἰσφορὰ ὑπὲρ τοῦ Κηρύγματος τοῦ Θείου Λόγου
Πρόφ. ῾Ηλιοῦ 1630 Προδρ. 225 Βαρνακώβης 405
ΦΕΚ 75/ 24 Μαρτίου «Περὶ φωτισμοῦ τοῦ Πορθμοῦ Εὐρίπου δι΄ ἠλεκτρικοῦ
φωτός»
ΦΕΚ 111/ 9 Μαΐου 1900 Νόμος Β ΒΨΗΒ «Περὶ ἐγκαταστάσεως συγκοινωνίας
δι΄ αὐτοκινήτων ἁμαξῶν ἐπὶ τῶν ὁδῶν του Κράτους» ῾Ορίζεται τιμὴ εἰσιτηρίου, τί
βάρος δικαιοῦται ἕκαστος ἐπιβάτης μέχρις 25 χιλιογράμμων διὰ τὴν α΄ Θέσιν καὶ
20 χιλιόγραμμα διὰ τὴν δευτέραν. ῾Οδοὶ Λιδωρίκιον- Βιτρινίτσαν Λαμίαν- Δομοκὸν
Φάρσαλα κ.λ.π.
ΦΕΚ 57/ 14 Μαρτίου 1900 «Περὶ κατασκευῆς τηλεγραφικῆς γραμμῆς ἀπὸ Λιδωρικίου μέχρι ᾿Αρτοτίνης» σελ. 163
ΦΕΚ 285/ 13 Δεκεμβρ. 1900 «Περὶ συστάσεως Δήμ. Σχολείων Θηλέων
εἰς ῎Ανω Μουσουνίτσαν Καλλιέων καὶ ῎Ανω Παλαιοξαρίου - Ποτιδανείας» «Περὶ
κεντρικῶν γυναικείων Φυλακῶν» Νόμος ΒΨΟΓ΄
ΦΕΚ 181/ 20 ᾿Ιουν. 1900 ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟΝ «Περὶ κατασκευῆς Δήμ. Σχόλ.
εἰς Χωρίον Σουλὲ τοῦ Δήμου Εὐπαλίου τῆς ᾿Επαρχίας Δωρίδος Νομοῦ Φωκίδος»
(Δημοπρασία)
ΦΕΚ 232/ 2 Αὐγούστου 1900 «Περὶ ἐλαιοχρωματισμοῦ τῶν μεταλλικῶν καταστρωμάτων τῶν ἐπὶ τοῦ ποταμοῦ Εὐήνου τῆς ᾿Εθνικῆς ὁδοῦ Ναυπάκτου - ᾿Αγρινίου
καὶ ἐπὶ τοῦ ποταμοῦ Μόρνου καὶ εἰς Θέσιν ¨Ρέρεσι’ γεφυρῶν».
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῎Ετος 1901
ΤΕΥΧΟΣ Α΄
ΦΕΚ 47/ 28 Φεβρ. 1901 Εἰσφοραὶ Μονῶν ὑπὲρ Στοίχ. ᾿Εκπαιδεύσεως Πρόφ.
῾Ηλιοῦ 2889 Πρόφ. Προδρ. 523 Βαρνακώβης 924
ΦΕΚ 56/ 8 Μαρτίου Εἰσφοραὶ μονῶν ἀνὰ τὸ Κράτος ὑπὲρ Κηρύγματος Θείου
Λόγου Πρόφ. ῾Ηλιοῦ 1206 Προδρ. 327 Βαρνακώβης 385
ΦΕΚ 58/ 9 Μαρτίου 1901 ¨Περὶ χορηγήσεως ἀδείας πρὸς πώλησιν τοῦ ὑπὸ
τοῦ ᾿Ιατροῦ ᾿Ορέστου Δαλεσίου ἐφευρεθέντος Φαρμάκου ὑπὸ τὸ ὄνομα ¨᾿Ελιξίριον
ἀντιδασκρασικόν’ Σέλ. 280
ΦΕΚ 97/ 7 Μαΐου 1901 Περὶ χορηγήσεως ἀδείας πρὸς πώλησιν τοῦ ὑπό του
Φαρμακοποιοῦ Ι. Μοσχοβίτου φαρμάκου ὑπὸ τὸ ὄνομα «Μοσχοβιτίνη».
ΦΕΚ 136/ 27 ᾿Ιουνίου 1901 Περὶ χορηγήσεως ἀδείας πρὸς πώλησιν τοῦ ὑπὸ
τοῦ Φαρμακοποιοῦ Ν.Γ. Βακαλοπούλου ἐφευρεθέντος Φαρμάκου ὑπὸ τὸ ὄνομα
«᾿Ελιξίριον ἀντιπυρετικόν».
ΦΕΚ 231/ 27 ᾿Οκτωβρίου 1901 Περὶ χορηγίας συνδρομῶν εἰς ἀνεπαρκεῖς ἐν
τῷ Κράτει δήμους ὑπὲρ τῆς Στοίχ. ᾿Εκπαιδεύσεως Βωμέας 5806 Τολοφῶνος 4585
῾Υαίας 5749 Αἰγιτίου 5828 Εὐπαλίου 7237 Ποτιδανείας 5442.
ΦΕΚ ΤΕΥΧΟΣ Γ΄ ΦΕΚ 16/ 20 ᾿Ιανουαρίου 1901
῾Ο Νεοχωρίου- ῎Ασσου Γεράσιμος Παπασποράτος γραμματοδιδάσκαλος ἀπολύεται διότι εἶναι ἀμαθής.
ΦΕΚ 158/ 13 ᾿Ιουλίου 1901 ᾿Απολύεται τῆς ὑπηρεσίας ὁ γραμματοδιδάσκαλος
(σέλ. 72) Δήμου Βωμέας 1) Εὔθ. Φερτάκης Νούτσομβρου 2) ᾿Ιωάννης Ζοῦκος
Σουρουστίου ᾿Απολύονται ὠσαύτως οἱ γραμματισταὶ ᾿Ανδρ. Παπαγιαννόπουλος
Κουπακίου Κροκυλίου καὶ Θεοδ. Ναυσόπουλος Κάμπου Εὐπαλίου δι΄ ὑπερβάλλουσαν ραθυμίαν.
ΦΕΚ 171/ 28 ᾿Ιουλίου 1901 ᾿Αναφέρεται εἰς Πραγματείαν τοῦ Καθηγητοῦ πρώτου τῆς Παιδαγωγικῆς του Πανεπιστημίου ᾿Αθηνῶν Ζαγγογιάννη Δημητρίου «Περὶ
ἐνεστώσης καταστάσεως τῶν ῾Ελληνικῶν Γυμνασίων» ᾿Εκτραγωδεῖ τὰ αἴτια τῆς
κακῆς καταστάσεως τῆς Παιδείας. Εἰς τὸ κακὸν τοῦτο συνετέλεσεν ἡ τὸν πολιτικὸν ἠμῶν βίον περιβάλλουσα νοσηρὰ κατάστασις. Ο Βουλευτὴς ἰσχυρίζεται εἶναι
ὁ πατὴρ τῆς πληθωρικῆς νόσου, ἤτις ἐπινέμεται τὴν ἐν ῾Ελλάδι παιδείαν μὲ τὸ νὰ
ἐπαγγέλεται εἰς τους ἐκλογεῖς του διορισμοὺς κ.λ.π. Καταγγέλλει ἐπίσης τὴν ὑπερβολικὴν ἐπιείκειαν τὴν κρατοῦσαν κατὰ τὸν προβιβασμὸν στηλιτεύει μὲ ἄλλους
λόγους πρῶτος αὐτὸς τὴν φαυλοκρατίαν. Προτείνει ὁ ῾Υπουργὸς Σ. Ε. ΣΤΑΗΣ
τὴν ἀπόλυσιν τοῦ καθηγητοῦ ἐκφέροντος γνώμην εἰς τὸ ἐν Λειψίᾳ Γερμανικὸν Περιοδικὸν ὑπὸ τὸν τίτλον «διὰ τὴν ἀλλοδαπὴν ἐκπαίδευσιν». ῾Ο ἐν λόγῳ Καθηγητὴς
ἐγεννήθη ἐν Λαμῖᾳ τὸ 1860 ἔτος ἀπέθανε τὸ 1904 μὴ κατορθώσας νὰ ὁλοκληρώση
τὸ ἔργον του.
ΤΕΥΧΟΣ Γ΄
ΦΕΚ 238/ 11 ᾿Οκτωβρίου 1901 ΤΕΥΧΟΣ Γ΄ Διορίζεται γραμματοδιδάσκαλος
εἰς Σουρούστιον- Βωμαίας ᾿Ελευθ. Κανέλλος.
῎Ετος 1902
ΦΕΚ 11/ 14 ᾿Ιανουαρίου τοῦ ἔτους 1902 Διὰ τῆς ὑπ΄ ἀριθμ. 6593/ 8 ᾿Ιανουαρίου
1902 πράξεως, ἐκδοθείσης συνεπεία πράξεως τοῦ Δημοτικοῦ Συμβουλίου Βωμέας
καὶ συμφώνως τὴ γνώμη τοῦ ἐπιθεωρητοῦ τῶν Δημοτικῶν Σχολείων τοῦ Νομοῦ,
διωρίσθησαν γραματοδιδάσκαλοι πρὸς πλήρωσιν χειρευουσῶν θέσεων εἰς μὲν τοῦ
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ἐν Νουτσόμβρῳ γραμματοσχολεῖον ὁ Εὐθύμιος Φερτάκης Κ., εἰς δὲ τὸ ἐν Σουρουστίῳ ὁ ᾿Ιωάννης Ζοῦκος, ἀμφότεροι πρώην τοιοῦτοι σέλ. 26
ΦΕΚ 165/ 9 ᾿Ιουλίου 1902 Συνεπεία τοῦ Κ΄ πρακτικοῦ συνεδριάσεως τοῦ ἐποπτικοῦ συμβουλίου τοῦ Νομοῦ Φωκίδος, ἀπολύονται τῆς ὑπηρεσίας οἱ ἑξῆς γραμματοδιδάσκαλοι, ἐπὶ ἀνεπαρκίᾳ 1) 9) Εὐθύμιος Φερτάκης Νουτσόμβρου Βωμέας
ΦΕΚ 193/ 9 Αὐγούστου, διορίζεται ὁ πρώην δημοδιδάσκαλος Σπυρίδ. Παπαγεωργίου, ἱερεύς, εἰς τὸ Γραμματεῖον Σουρουστίων τοῦ Δήμου Βωμέας μὲ ἀποδοχὰς
πρωτοβαθμίου γραμματιστοῦ σέλ. 187
ΦΕΚ 213/ 3 Σεπτεμβρίου 1902 σέλ. 639 Δία της ἀπὸ 1ης Σεπτεμβρίου..
διωρίσθη εἰς τὴν κενὴν θέσιν τοῦ ἐν Νουτσόμβρῳ τοῦ Δήμου Βωμέας γραμματοσχολείου ὁ ὑπὸ τοῦ οἰκείου δημοτικοῦ Συμβουλίου προταθεῖς γραμματιστὴς Β΄
Τάξεως ᾿Ηλίας Γεωργ. Τσώρης, ἐπὶ ταὶς ἀποδοχαὶς τοῦ βαθμοῦ του. Ο Νομάρχης
Φωκίδος Κ. Φανὸς
ΦΕΚ 306/ 11 Δεκεμβρίου 1902 διορίζεται ὁ Λεωνίδας Νασιόπουλος γραμματοδιδάσκαλος εἰς τὴν κενὴν θέσιν τοῦ γραμματοδιδασκαλείου Κριατσίου τοῦ Δήμου
Βωμέας σέλ. 931 ΤΕΥΧΟΣ Α΄
ΦΕΚ 8/ 17 ᾿Ιανουαρίου 1902 σέλ. 18 Περὶ ὁρισμοῦ χειμερινῆς ἕδρας τοῦ Δημοτικοῦ Σχολείου Σιτίτσης ἐν τὴ περιφερεία Κεφαλοβρύσου- Παμφίας θέσις «Παλαιοδέσποινα».
ΦΕΚ 25/ 11 Φεβρουαρίου 1902 σέλ. 74 Περὶ συστάσεως Γραμματοσχολείου
εἰς Κριάτσι- Βωμέας.
ΦΕΚ 38/ 22 Φεβρουαρίου 1902 σέλ. 106 Εἰσφορὰ μονῶν ὑπὲρ Στοιχ. ᾿Εκπαιδ.
Πρόφ. ῾Ηλιοῦ 465 Προδρόμου 342 Βαρνακώβης 1111 δρχ.
ΦΕΚ 51/ 13 Μαρτίου 1902 σέλ. 162 Εἰσφορὰ Μονῶν ὑπὲρ Κηρύγματος Θείου
Λόγου Πρόφ. ῾Ηλιοῦ 1403 Προδρόμου 207 Βαρνακώβης 449 δρχ.
ΦΕΚ 91/ 14 Μαΐου 1902 Β.Δ. περὶ ὑποβιβασμοῦ τοῦ ἐν Χρισσῷ Κρίσσης
πλήρους Δήμ. Σχολείου ἀρρένων καὶ καταργήσεως τοῦ ἐν Καρυᾷ - Εὐπαλίου
γραμματοσχολείου δι΄ ἔλλειψιν νομίμου ἀριθμ. μαθητῶν σέλ. 286
῎Ετος 1903
ΦΕΚ 213/ 26 Αὐγούστου 1903 Μετατίθεται δὲ μετὰ τῶν ἀποδοχῶν τοῦ βαθμοῦ
τοῦ ὁ δευτεροβάθμιος γραμματιστής της Μικρῆς Λομποτινᾶς – ᾿Αποδωτίας Θεόδ.
Μπρούμας εἰς Χρύσοβον τοῦ αὐτοῦ Δήμου τῇ αἰτήσει του.
ΦΕΚ 285/ 4 Δεκεμβρίου 1903 σέλ. 994 ἀπολύεται τῆς ὑπηρεσίας ὁ παρά τῇ
᾿Εκκλησιαστικῇ Ριζαρείω Σχολὴ ᾿Ιωάννης Σακελλαρίδης, ἄτε καταλιπῶν αὐτογνωμώνως τὴν θέσιν του.
ΤΕΥΧΟΣ Α΄ ΦΕΚ 1/ 3 ᾿Ιανουαρίου 1903 Β.Δ. Περὶ συστάσεως Δήμ. Σχολείου Θηλέων εἰς Πενταγιοὺς τοῦ Δήμου Κροκυλίου.
ΦΕΚ 49/ 20 Μαρτίου 1903 Β.Δ. Περὶ συστάσεως Τάχ. Γραφείου εἰς Γρανίτζαν
τοῦ Δήμου ῾Υαίας καὶ Πενταγιοὺς τοῦ Δήμου Κροκυλείου.
ΦΕΚ 267/ 16 ᾿Απριλίου 1903 σέλ. 155 Εἰσφορὰ Μονῶν ὑπὲρ Στοίχ. ᾿Εκπαιδ.
Φωκίδος Πρόφ. ῾Ηλιοῦ 2626 Προδρ. 347 Βαρνακώβης 899 δρχ.
ΦΕΚ 71/ 19 ᾿Απριλίου 1903 Εἰσφορὰ Μονῶν ὑπὲρ τοῦ κηρύγματος τοῦ Θείου
Λόγου Πρόφ. ῾Ηλιοῦ 1096 δρχ. Προδρόμου 220 Βαρνακώβης 380.
ΦΕΚ 133/ 16 ᾿Ιουλίου 1903 Περὶ χορηγίας συνδρομῆς εἰς ἀπόρους δήμους
Βωμέας Δωρίδος 5302 δρχ. Κροκυλίου 6833 Ποτιδανείας 9031 Τολοφῶνος 6125
῾Υαίας 8970 Εὐπαλίου 6777 δραχμαὶ.
ΦΕΚ 165/17 ᾿Ιουλίου Περὶ φορολογίας τῶν ζώων Βωμέας 1902 Εἰσφορὰ 122
Δρχ.
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ΦΕΚ 230/4 ᾿Οκτωβρ. 1903 Β.Δ. περὶ διαθέσεως δυὸ χίλ. δράχ. ἐκ τῶν χρημάτων τῆς κοινότητος Στυλίδος, διὰ τὴν διακόσμησιν τὴν γενομένην ἐν Στυλίδι τῇ 27
᾿Απριλίου 1903 κατὰ τὴν ἀποκάλυψίν του ἀνδριάντος τοῦ ἐθνομάρτυρος ᾿Αθανασίου
Διάκου.
῎Ετος 1904
ΦΕΚ 32/ 14 Φεβρ. 1904 ᾿Επιτροπὴ ᾿Ολυμπιακῶν ᾿Αγώνων
ΦΕΚ 74/9 ᾿Απριλίου 1904 Εἰσφοραὶ Μονῶν ὑπὲρ Στοίχ. ᾿Εκπαιδ. Προδρόμου
316 Πρόφ. ῾Ηλιοῦ 2557 Βαρνακ. 779
ΦΕΚ 85/ 22 ᾿Απριλίου 1904 Β.Δ. περὶ κανονισμοῦ καὶ ἐλέγχου τῆς χρηματικῆς
διαχειρίσεως τῆς ἐπιτροπῆς τῶν ᾿Ολυμπιακῶν ᾿Αγώνων.
ΦΕΚ 90/ 28 ᾿Απριλίου 1904 Εἰσφορὰ Μονῶν ὑπὲρ τοῦ Θείου Κηρύγματος
Φωκίδος Πρόφ. ῾Ηλιοῦ 1180 Προδρ. 197 Βαρνακώβης 322
ΦΕΚ 135/ 25 ᾿Ιουνίου 1904 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ Εἰσφορὰ Μονῶν ὑπὲρ
Στοίχ. ᾿Εκπαιδ. Πρόφ. ῾Ηλιοῦ 114 Προδρ. 15 Βαρνακ. 41
ΦΕΚ 174/ 3 Αὔγ. 1904 συμπληρωμ. εἰσφορὰ ὑπὲρ τοῦ κηρύγματος τοῦ Θείου
Λόγου Πρόφ. ῾Ηλιοῦ 50 δρχ. Προδρ. 9 δρχ. Βαρνακ. 18 δρχ.
ΦΕΚ 231/ 15 ᾿Οκτωβρ. 1904 Β.Δ. Περὶ καταργήσεως τῶν γραμματείων Συκιᾶς
– Αἰγιτίου καὶ Κριατσίου Βωμαίας καὶ περὶ ὑποβιβασμοῦ τοῦ ἐν Κάτῳ Κόνιανι
– Δωριέων μονοταξίου Δήμ. Σχολείου ἀρρένων εἰς Γραμματεῖον διότι στερεῖται
νομίμου ἀριθμ. μαθητῶν
ΦΕΚ 163/ 21 ᾿Ιουλίου Περὶ συστάσεως ἐμπορικῆς πανηγύρεως ἐν ᾿Αρτοτίνῃ
τοῦ Δήμου Βωμέας ἀπὸ 29 ἔως 31ης Αὐγούστου ἑκάστου ἔτους ἐν τῷ πέριξ χώρῳ
τῆς διαλελυμένης Μονῆς τοῦ Τιμίου Προδρόμου.
῎Ετος 1905
ΦΕΚ 153/ 14 ᾿Ιουλίου 1905 σέλ. 614 ἐγκρίνεται Δι΄ ἀποφάσεώς του ᾿Επισκοπικοῦ
Δικαστηρίου Φωκίδος ἐπιβληθεῖσα εἰς τους πρεσβυτέρους ᾿Αντώνιον ᾿Αντωνόπουλον ἢ Μυλωνᾶν, ἐφημέριον τοῦ χωρίου Σουρουστίου Βωμαίας, καὶ Βασιλ. Σκαρμῆτσον, ἐφημέριον του χωρίου Κριατσίου τοῦ αὐτοῦ Δήμου, ποινὴ τοῦ μὲν πρώτου
τριμήνου ἀργίας ἀπὸ πάσης ἱεροπραξίας μετὰ στερήσεως ἰσοχρόνου τῶν ἐφημεριακῶν αὐτοῦ δικαιωμάτων τῷ δὲ δευτέρω ἑνὸς ἔτους ἀργίας ἀπὸ πάσης ἱεροπραξίας,
μετὰ ἰσοχρόνου ὡσαύτως στερήσεως τῶν ἐκ τῆς ἐφημερίας αὐτοῦ δικαιωμάτων,
ἀμφοτέρων δὲ εἰς τὰ τέλη τῆς σημάνσεως.6
ΦΕΚ 249/ 29 ᾿Οκτωβρίου 1905 διορίζονται ἐκ τῶν ὑποδιδασκάλων 7) Νουτσόμβρου ῎Ηλ. Τσούρη9) Σουρουστίου- Σπύρ. Παπαγεωργίου σέλ. 943
ΦΕΚ 21/ 1 Φεβρουαρίου 1905 ᾿Επιτροπὴ ᾿Ολυμπιακῶν ᾿Αγώνων ᾿Απολογισμὸς
τῆς διαχειρίσεώς του 1904
ΤΕΥΧΟΣ Α΄
ΦΕΚ 147/ 24 ᾿Ιουλίου 1905 σέλ. 501 Περὶ συστάσεως Ταχυδρομικοῦ Γραφείου
εἰς Κωστάριτζαν τοῦ Δήμου Βωμαίας
6 Sm. EÚqe kajierwjeØ n suneortzoun oÉ duä Koinìthte Souroustou kaÈ Kriatsou eÊ
tä parekkl sion toÜ <Agou >Iwnnou toÜ Prodrìmou tn 29hn AÎgoÔstou. Tä 1904 êto oÉ duä
ÉereØ tÀn nwtèrw koinot twn dieplhktsjhsan kaÈ å màn >Ant¸nio Mulwn âleitoÔrghsen
ântä toÜ Naðdrou å dà Skarm¨tso Ípä tn skin t¨ parakeimènh druä AÎt nafèrei 
pardosi kaÈ oÕtw âxhgeØtai  timwra «n âpèbale tä >Episkopikän Dikast rion. Lègetai
âpsh íti å ÉereÌ >Ant¸nio Mulwn êktisen triìrofon katoikan dapnw âxapat sa toÌ
ktsta .
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ΦΕΚ 78/ 13 Μαΐου 1905 ¨Περὶ φορολογίας τῶν ζώων Δωρίδοσ- Αἰγιτίου 949
δρχ. ῾Υαίας 421 δρχ. Κροκυλίου 270 δρχ. Βωμέας 24 δρχ. Ποτιδανίας 390 δρχ.
Εὐπαλίου 1275 δρχ. Τολοφωνίου 1788 Σύνολον 5087 δρχ.
ΦΕΚ 184/ 10 Σεπτεμβρίου 1905 Εἰσφοραὶ μονῶν ὑπὲρ Στοίχ. ᾿Εκπαιδ. Προφήτου ῾Ηλιοῦ 3277 Προδρόμου 343 δρχ. Βαρνακώβης 902 δρχ.
ΦΕΚ 2000/ 15 ᾿Οκτωβρίου 1905 Εἰσφοραὶ Μονῶν ὑπὲρ τοῦ Κηρύγματος τοῦ
Θείου Λόγου, Πρόφ. ῾Ηλιοῦ 1324 δρχ. Προδρόμου 208 δραχμαὶ Βαρνακώβης 364
δρχ.
῎Ετος 1906
ΦΕΚ 5/ 7 ᾿Ιανουαρίου ΤΕΥΧΟΣ Β΄ ἀπολύεται τῆς ὑπηρεσίας Ν. Καραφίρας, Κωσταρίτσης Βωμέας ὡς καταταχθεῖς εἰς τᾶς τάξεις τοῦ Στρατοῦ.
ΦΕΚ 113/ 16 Μαΐου 1906 σέλ. 457 Διορίζεται ὁ δημοδιδάσκαλος Χαράλ.
Καράμπελας εἰς τὸ Δημοτικὸν Σχολεῖον Κωσταρίτσης.
ΦΕΚ 169/ 22 ᾿Ιουλίου 1906 σέλ. 657 αὐξάνεται κατὰ δρχ. 5 τὸν μήνα λόγω
συμπληρώσεως πενταετίας ὁ μισθὸς .. 3) ᾿Ηλία Γ. Τσώρη Νουτσόμβρου Βωμέας
ἀπὸ 10 Νοεμβρίου 1904.
ΦΕΚ 188/ 13 Αὐγούστου 1906 σέλ. 736 Νὰ τιμωρηθοῦν μὲ δεκαπενθήμερον
ἀπόλυσιν καὶ στέρησιν τοῦ μισθοῦ τῶν οἱ ὑποδιδάσκαλοι 1) Θ. Νασόπουλος τοῦ
Κουπακίω Κροκυλίου καὶ 2) Λεωνίδας Κωστόπουλος τοῦ ἐν ᾿Αλποχωρίῳ τοῦ αὐτοῦ
δήμου δήμ. Σχολείου δι΄ ἀμέλειαν περὶ τὴν ἐκτέλεσιν τοῦ καθήκοντος 3) διὰ ποινῆς
τοῦ προστίμου δρχ. 16 ὁ ἐν Νουτσόμβρῳ- Βωμαίας ὑποδιδάσκαλος ᾿Ηλίας Τσώρης
διὰ τᾶς συχνᾶς αὐτοῦ ἀπουσίας.
ΦΕΚ 236/ 12 ᾿Οκτωβρίου ᾿Επιβάλλεται εἰς τὸν Δημοδιδάσκαλον Σπ. Ρίγγαν
τιμωρία μηνιαίας παύσεως διὰ ραθυμίαν καὶ ὅτι ἐδίδασκεν εἰς τοὺς μαθητᾶς αὐτοῦ
«῞Οτι ὁ ᾿Ιησοῦς Χριστὸς δὲν ἦτο Θεός, ἀλλὰ πεπαιδευμένος τὶς ἀνὴρ παραλαβῶν
ἀνθρωπίνην σοφίαν παρ΄ Αἰγυπτίων ἱερέων» κληθεῖς ἐγγράφως ν΄ ἀπολογηθῆ δὲν
ἀπελογήθη.
ΤΕΥΧΟΣ Β΄
ΦΕΚ 2/ 9 ᾿Ιανουαρίου 1906 - Πίναξ δασικῶν ἐκτάσεων ἐν αἲς ἐπιτρέπεται ὑλοτομία ΔΗΜΟΣ ΧΩΡΙΟΝ ΔΑΣΙΚΗ ΘΕΣΙΣ ΟΡΙΑ ΔΑΣΙΚΗΣ ΘΕΣΕΩΣ ᾿Ανατολικ. Δυτικ. ᾿Αρκτικ. ———————————————————————
————————————————- Κροκυλίου Πενταγιοί Βλαχοβούνι Χωρίον
Πενταγιοὶ Κερασιὰ Ρεῦμα
ΦΕΚ 90/ 21 Αὐγούστου 1906 Πρόσκλησις πρὸς κατάταξιν κληρωτῶν της ἀπογραφῆς του 1906 τοῦ 3ου διαμερίσματος Διὰ τὴν Χωροφυλακὴν Βωμέας 1) Γρηγορόπουλος Κων-νὸς ᾿Ιωάννου Διὰ τὸ Σύνταγμα 4) Βρέτας Βασίλειος Νικολάου
6) Μακρὴς Γεώργιος Βασιλείου Δῆμος Βωμέας Προσελθόντες ἐνώπιόν του στρατολογικοῦ συμβουλίου 1) ῾Υφαντὴς Βασίλειος Γεωργίου 8) Καλόγερος Γεώργιος
Χαραλάμπους. Πίναξ Δ΄ ῾Απαλλαγέντες καὶ ὀφείλοντες νὰ καταβάλουν ... Βωμέας
4) Σπαθῆς ᾿Αθανάσιος Σπυρίδωνος.
῎Ετος 1907
ΦΕΚ 30/ 14 Φεβρουαρίου σέλ. 111 Αὐξάνεται κατὰ τὸ πεμπτημόριον, ἤτοι κατὰ δρχ. εἴκοσι τὸν μήνα, ἀπὸ 24 Δεκεμβρίου 1906, ὁ μισθὸς τοῦ πρωτοβαθμίου
διδασκάλου τοῦ ἐν Βετολίστῃ ῾Ελληνικοῦ Σχολείου ᾿Αναστ. ᾿Αραβοσιτᾶ λόγω συμπληρώσεως τρίτης πενταετίας ἐν τῷ βαθμῷ τούτω ἀνερχόμενος οὕτως εἰς δραχμὰς
ἑξήκοντα μηνιαίως.
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ΦΕΚ 49/ 13 Μαρτίου 1907 σέλ. 173 Τιμωρεῖ πειθαρχικῶς διὰ πενταδράχμου προστίμου τοὺς ἑξῆς Δημοδιδασκάλους διότι δὲν ἐκκλησίασαν τακτικῶς τοὺς
μαθητὰς των.
ΦΕΚ 113/ 15 ᾿Ιουνίου 1907 γίνεται δεκτὴ ἡ ἀπὸ τῆς ὑπηρεσίας παραίτησις τοῦ
ὑποδιδασκάλου τοῦ Κριατσίου - Βωμαίας ᾿Αθ. Παπαϊωάννου.
ΦΕΚ 2 ΤΕΥΧΟΣ Α΄ 5 ᾿Ιανουαρίου Β.Δ. Περὶ διδασκαλίας ξένων γλωσσῶν ἐν
τῷ ᾿Εθνικῷ Πανεπιστημίῳ.
ΦΕΚ 41/ 3 Μαρτίου 1907 Εἰσφορὰ Μονῶν ὑπὲρ στοίχ. ᾿Εκπαιδεύσεως ΠΡΟΦ.
ΗΛΙΟΥ 2765 ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ 956 δρχ. ΒΑΡΝΑΚΩΒΗΣ 979 δρχ.
ΦΕΚ 50/ 21 Μαρτίου Εἰσφοραὶ Μονῶν ὑπὲρ τοῦ Κηρύγματός του Θείου Λόγου
Πρόφ. ᾿Ηλίας 1123 δρχ. Προδρόμου 393 Βαρνακώβης 387 δρχ.
῎Ετος 1908
ΤΕΥΧΟΣ Β
ΦΕΚ 25/ 1 Φεβρουαρίου 1908 σέλ. 86 Τὸ ἐποπτικὸν συμβούλιον ἐν τῇ συνεδρία
ΝΔ΄ τῆς 12ης τρέχοντος ἀπεφήνατο 6) Νὰ ἀπορριφθώσι αἱ κατ΄ ἀποφάσεων τοῦ
᾿Επιθεωρητοῦ ἐφέσεις τῶν διδασκάλων ᾿Ιω. Γιαννακοπούλου (Κριατσίου) καὶ Σπ.
Παπαγεωργίου (Σουρουστίου) τιμωρηθέντων διὰ προστίμου δρχ. πέντε καὶ τῶν
ἐξόδων τῆς ἀποφάσεως ὁ ᾿Επιθεωρητὴς Δήμ. Σχόλ. Φωκίδος Βασίλειος Πετρ.
᾿Ιατρίδης.
ΦΕΚ 135/ 21 ᾿Ιουνίου 1908 Διορισμὸς εἰς κενὴν θέσιν Κριατσίου τοῦ Δήμου
Βωμέας ᾿Αθαν. Κ. Βαρνάβα.
ΦΕΚ 145/ 3 ᾿Ιουλίου 1908 «Περὶ διορισμοῦ Γέν. ᾿Επιθεωρητοῦ τῶν Δημοτικῶν
Σχολείων τοῦ Κράτους τοῦ Γεωργίου Δροσίνη».
ΦΕΚ 248/ 3 Νοεμβρίου 1908 διορίζεται διδάσκαλος τῆς γεωπονίας ἐν τῷ Μαρασλείῳ διδασκαλείῳ ᾿Αθηνῶν ὁ ᾿Ιωσὴφ Λ. Χάϊμαν.
ΦΕΚ 28/ 8 Φεβρουαρίου 1908 ΤΕΥΧΟΣ Α΄ Κύρωσις ἀποτελεσμάτων τῆς ἐνεργηθείσης ἀπογραφῆς τὴ 27 ᾿Οκτωβρίου 1907 γενικῆς ἀπογραφῆς «Φωκίδος ῎Αρρενες 28689 Θήλεις 33557 Σύνολον 62.246 Βωμέας ῎Αρρενες 1358 Θήλεις 1819
Σύνολον 3177».
ΦΕΚ 49/ 7 Μαρτίου 1908 Εἰσφοραὶ Μονῶν ὑπὲρ στοίχ. ἐκπαιδεύσεως Πρόφ.
῾Ηλιοῦ 3475 δρχ. Βαρνακώβης 941 δρχ. Τιμίου Προδρ. 374 δρχ.
ΦΕΚ 63/ 21 Μαρτίου 1908 Β.Δ. Εἰσφοραὶ Μονῶν ὑπὲρ τοῦ Κηρύγματος τοῦ
Θείου Λόγου Πρόφ. ῾Ηλιοῦ 1438 Βαρνακώβης 391 δρχ. Τιμίου Προδρόμου 237
δρχ.
ΦΕΚ 70/ 31 Μαρτίου «Φορολογία ζώων».
ΦΕΚ 210/ 11 Αὐγούστου 1908 Περὶ ἐγκρίσεως τῆς ὑπὸ Χρήστου ᾿Ανδρούτσου
῾Υποβληθείσης εἰς τὸν διαγωνισμὸν «Λογικῆς πρὸς Χρῆσιν τῶν Γυμνασίων» Χρ.
᾿Ανδρούτσου.
ΦΕΚ 221/ 11 Αὐγούστου «Περὶ συστάσεως ταχυδρομικοῦ καὶ τηλεφ. γραφείου
ἐν Ζωριάνῳ τοῦ Δήμου Κροκυλείου τῆς ᾿Επαρχίας Δωρίδος».
῎Ετος 1909
ΦΕΚ 15/ 20 ᾿Ιανουαρίου 1909 ΤΕΥΧΟΣ Β΄ Διορίζεται τριτοβάθμιος διδάσκαλος
εἰς τὸ Β΄ ἐν ῎Αργει ὁ Δήμ. Κουϊμουτσόπουλος.
ΦΕΚ 57/ 9 Μαρτίου Τὸ ἐποπτικὸν συμβούλιον ἐκανόνισε τὸν μισθὸν τῶν
δημοδιδασκάλων 29) ᾿Αθαν. Βαρνάβα ὑποδιδασκάλου Δήμ. Σχολείου Κριατσίου
Β΄ Τάξεως ῾Ο Νομάρχης ἐπιθεωρητὴς Γεώργιος Χρ. Βούλγαρις
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ΦΕΚ 154/ 13 ᾿Ιουλίου σέλ. 480 ἀπολύονται τῆς ὑπηρεσίας, δι΄ ἀνεπάρκειαν περὶ
τὴν ἐκπλήρωσιν τῶν καθηκόντων τῶν 1) Σπυρίδων Παπαγεωργίου ἐκ Σουρουστίου -Βωμέας 2) Κῶν-νὸς Καλλίνικος ἐκ Γκουμαίων- Εὐπαλίου καὶ 3) Εὐστάθιος
Λουκόπουλος ἐξ ᾿Ομὲρ ᾿Εφένδη - Εὐπαλίου
ΦΕΚ 193/ 1 Σεπτεμβρίου 1909 σέλ. 620 Δία τῆς ὑπ΄ ἀριθμ. 2110 τῆς 27ης
Αὐγούστου 1909 ἀποφάσεως ἠμῶν διωρίσαμεν, προτάσει τοῦ ἁρμοδίου Δημοτικοῦ Συμβουλίου, ὑποδιδάσκαλον εἰς τὴν κενὴν θέσιν τοῦ κοινοῦ Δήμ. Σχολείου
Σουρουστίου τὸν Γεώργιον ᾿Αλεξόπουλον ἐπὶ τῷ ἁρμοδίως κεκανονισμένῳ μισθῷ.
ΤΕΥΧΟΣ Α΄ ΦΕΚ 13/19 ᾿Ιανουαρίου 1909 Εἰσφοραὶ Μονῶν ὑπὲρ Στοίχ. ᾿Εκπαιδ. Φωκίδος Πρόφ. ῾Ηλιοῦ 3483 δρχ. Βαρνακώβης 526 Τιμίου Προδρόμου 406
δρχ.
ΦΕΚ 38/13 Φεβρουαρίου 1909 Εἰσφοραὶ Μονῶν ὑπὲρ τοῦ Κηρύγματος τοῦ
Θείου Λόγου Πρόφ. ῾Ηλιοῦ 1410 δρχ. Βαρνακώβης 320 δρχ. Τιμίου Προδρόμου
247 δρχ.
ΦΕΚ 83/ 14 ᾿Απριλίου 1909 Φορολογία ζώων ᾿Αναλογοῦσα εἰσφορὰ κατὰ Δῆμον Αἰγιτίου 952 δρχ. ῾Υαίας 422 δρχ. Κροκυλίου 271 δρχ. Βωμαίας 24 δρχ.
Ποτιδανίας 391 δρχ. Εὐπαλίου 1279 δρχ. Τολοφωνίων 1763 δρχ.
ΦΕΚ 95/ 30 ᾿Απριλίου Περὶ ἱδρύσεως ἐν ᾿Αθήναις Νοσοκομείου τῶν ἀφροδισίων
μαθημάτων ὑπὸ τὴν ἐπωνυμίαν «Νοσοκομεῖον ᾿Ανδρέου Συγγρού».
ΦΕΚ 127/ 9 ᾿Ιανουαρίου 1909 σέλ. 154 Περὶ συμπτύξεως τῶν πρὸς συλλογὴν ἐράνων ὑπὲρ ἀνεγέρσεως ἀνδριάντος εἰς τὸν ἐθνομάρτυρα Ρήγα Φεραῖον δυὸ
ἐπιτροπῶν εἰς μίαν, ἑδρεύουσαν ἐν ᾿Αθήναις.
ΦΕΚ 188/ 24 Αὐγούστου Περὶ θέσεως εἰς διαθεσιμότητά της Α.Β.Υ. τοῦ
Διαδόχου ᾿Αντιστρατήγου.
ΦΕΚ 199/ 7 Σεπτεμβρίου 1909 Περὶ συνδρομῆς του Δημοσίου εἰς ἀνεπαρκεῖς
Δήμους ὑπὲρ τῆς στοίχ. ᾿Εκπαιδ. Φωκίδος Αἰγιτίου Δωρίδος 8464 δρχ. Βωμέας
7492 δρχ. Εὐπαλίου 2663 δρχ. Κροκυλίου 11012 δρχ. Ποτιδανίας 5614 δρχ.
Τολοφῶνος 719 ῾Υαίας 10465 δρχ.
ΦΕΚ 204/ 14 Σεπτεμβρίου 1909 Περὶ συγχωνεύσεως τῶν κοινῶν Δημοτικῶν
Σχολείων Μανάγουλης καὶ ᾿Ομὲρ ᾿Εφένδη τοῦ Δήμου Εὐπαλίου εἰς ἑν πλῆρες
Μονοτάξιον.
ΦΕΚ 214/ 23 Σεπτεμβρίου 1909 Περὶ προαγωγῆς τοῦ ἐν ῎Ανῳ Μουσουνίτση
τοῦ Δήμου Καλλιέων του Δημ. Σχολείου ἀρρένων ἀπὸ μονοτάξιον εἰς διτάξιον.

7.7

>Eth 1910

1919

῎Ετος 1910
ΤΕΥΧΟΣ Α΄ ΦΕΚ 89/ 6 Μαρτίου 1910 Περὶ τοῦ ὑπὸ τοῦ Κώντ. Κατεβαίνη εἰς
τὸν διαγωνισμὸν ὑποβληθέντος Συντακτικοῦ της ᾿Αρχαίας ῾Ελληνικῆς Γλώσσης
διὰ τὰ γυμνάσια καὶ ἰσοδύναμα Σχολεῖα της Μέσης ᾿Εκπαιδεύσεως.
ΦΕΚ 219/ 30 ᾿Ιουνίου Χορηγίαι εἰς ἀνεπαρκεῖς Δήμους δικαιουμένων συνδρομῆσ’ Δωρίδος Αἰγιτίου, Βωμέας, Εὐπαλίου, Κροκυλίου, Ποτιδανίας, ῾Υαίας.
ΦΕΚ 222/ 2 ᾿Ιουλίου 1910 Περὶ ὁρισμοῦ τοῦ χωρίου Πενταγιῶν ὡς διαρκοῦς
καὶ μονίμου ἕδρας τοῦ Εἰρηνοδικείου Κροκυλείου.
ΦΕΚ 249/ 27 ᾿Ιουλίου 1910 Περὶ ὑγειονομικῶν μέτρων πρὸς περιστολὴν τῆς
᾿Ασιατικῆς Χολέρας ἐν τῷ κράτει καὶ πρὸς παρακώλυσιν τῆς διὰ τῆς θαλάσσης καὶ
ξηρᾶς μεταδόσεως αὐτῆς.
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῎Ετος 1911
ΤΕΥΧΟΣ ᾿Α΄ 1911 Δ/ντὴς Δίδ. Μ. ᾿Εκπαιδεύσεως Νικόλαος Ι. ᾿Εξαρχόπουλος
ΦΕΚ 94/ 11 Μαΐου 1911 Διορίζεται ὁ δημοδιδάσκαλος Σπυρίδων ῾Ιερεὺς Παπαγεωργίου εἰς Νούτσομβρον- Βωμέας ὡς ὑποδιδάσκαλος καὶ μὲ τάς νομίμους
ἀποδοχᾶς τῆς θέσεως.
ΦΕΚ 97/ 14 Μαΐου 1911 ᾿Απολύονται τῆς ὑπηρεσίας οἱ ἑξῆς ὑποδιδάσκαλοι Νικόλαος Καραφίνας ἐκ Μαλανδρίνου Αἰγιτίου καὶ ᾿Ηλίας Τσώρης ἐκ ΝουτσόμβρουΒωμέας, διότι ἀμφότεροι ἐγκατέλιπον τὴν θέσιν των.
ΦΕΚ 145/ 15 ᾿Ιουλίου 1911 ᾿Απολύεται τῆς ὑπηρεσίας ὁ ὑποδιδάσκαλος Νουτσόμβρου Βωμέας Σπύρ. Παπαγεωργίου ὡς παρανόμως διορισθεὶς.
ΦΕΚ Τεῦχος Β΄ ΦΕΚ 8/ 10 ᾿Ιανουαρίου 1911 Προσδιορισμὸς δημοτικοῦ φόρου
τῶν ἀροτριώντων κτηνῶν σέλ. 19.
ΦΕΚ 116/ 21 Μαΐου 1911 Περὶ χορηγίας τοῦ Δημοσίου Ταμείου τῆς πρὸς
τοὺς ἀνεπαρκεῖς Δήμους τοῦ Κράτους ἀναλογούσης συνδρομῆς ἀπέναντι τῶν διὰ
λογαριασμῶν αὐτῶν ὑπὸ τῶν Δήμων ἐξόδων στοίχ. ᾿Εκπαιδεύσεως Αἰγιτίου 8409
δρχ. Βωμέας 7476 δρχ. Εὐπαλίου 4407 δρχ. Κροκυλίου 9526 δρχ. Ποτιδανείας
6408 δρχ. ῾Υαίας 10707 δρχ.
ΦΕΚ 141/ 13 ᾿Ιουνίου 1911 Φορολογία ζώων Βωμέας 24 δρχ. σέλ. 603.
ΦΕΚ 162/ 1 ᾿Ιουλίου 1911 Περὶ συστάσεως ἐπιτροπῆς πρὸς συλλογὴν ἐράνων
διὰ τὴν ἀνέγερσιν ἀνδριάντος τοῦ ᾿Αθανασίου Διάκου ἐν Δωρίδι σέλ. 746.
ΦΕΚ 174/ 9 ᾿Ιουλίου 1911 ᾿Απόσπασμα πράξεως τοῦ ἐποπτικοῦ συμβουλίου
τῶν Δημ. Σχολείων τῆς Περιφερείας Φωκίδος περὶ προσδιορισμοῦ τοῦ χρόνου
τῶν ἐγγραφῶν, ἐξετάσεων, διακοπῶν κ.λ.π. Χρόνος ἐνάρξεως καὶ λήξεως τοῦ
Σχόλ. ἔτους Δήμ. Σχόλ. ᾿Αρτοτίνης Κριατσίου Σουρουστίου Νουτσόμβρου τοῦ
Δήμου Βωμέας, ὧν οἱ κάτοικοι κατὰ τὸ τρίτον ἢ τὸ τέταρτον ἀποδημούσι κατὰ
τὸν χειμώνα εἰς χαμηλοτέρους τόπους, ὡς ἑξῆς: ᾿Απὸ τοῦ Σχόλ. ἔτους 1911-1912.
Αἳ μεγάλαι διακοπαὶ νὰ γίνωνται ἀπὸ 1ης Δεκεμβρίου μέχρι 1ης Φεβρουαρίου, αἳ
γενικαὶ ἐγγραφαὶ ἀπὸ 1ης μέχρι 15ης Φεβρουαρίου, καθ΄ ἢν νὰ ἄρχωνται τακτικῶς
τὰ μαθήματα, καὶ αἳ ἐξετάσεις τῶν μὲν Αής, Βάς, Γής κατὰ Νοέμβριον, τῶν δὲ
Δής Εής Στής περὶ τὰ τέλη Αὐγούστου. σέλ. 794.
ΦΕΚ 195/ 25 ᾿Ιουλίου 1911 Περί της ὑπὸ τῶν γυναικῶν ἀναδοχῆς ἀλλοτρίων
ὑποχρεώσεων.
ΦΕΚ 166/ 20 ᾿Ιουλίου 1911 Εἰσφοραὶ μονῶν διὰ τὸ ἔτος 1911. Μαλασίας
῎Αγ. Κων-νοῦ Δαδῖου σέλ. 1217. Πίναξ ἀπόρων δήμων Δωρίδος Αἰγιτίου Βωμέας
Εὐπαλίου Κροκυλείου Ποτιδανείας.
ΦΕΚ 252/ 8 Σεπτεμβρίου 1911 Περὶ μεταβιβάσεως τοῦ Εἰρηνοδικείου Κροκυλείου εἰς ᾿Αρτοτίναν ἕδραν τοῦ Δήμου Βωμέας, πρὸς ἐκδίκασιν τῶν πολιτικῶν καὶ
ποινικῶν ὑποθέσεων τοῦ Δὴμου τούτου.
῎Ετος 1912
ΤΕΥΧΟΣ Β΄
ΦΕΚ 13/ !4 ᾿Ιανουαρίου 1912 ᾿Απολύεται τῆς ὑπηρεσίας ὁ ᾿Αθανάσιος Τριανταφύλλου ὑποδιδάσκαλος Νουτσόμβρου–Βωμέας, διότι οὗτος ἀπολυθεὶς ἐπὶ ἀσυμβιβάστῳ διαγωγῇ, δὲν ἠδύνατο νὰ διορισθῇ πρὸ τῆς παρελεύσεως ἔτους κατὰ τὸ
ἐδάφιον 5 του ἄρθρου 3 τοῦ ΕΓ Η΄ νόμου.
ΦΕΚ 17/ 24 ᾿Ιανουαρίου 1912 Αὐξάνεται κατὰ δραχμὰς εἴκοσι τὸν μήνα, ἤτοι
κατὰ τὸ πεμπτημόριον, ἀπὸ τῆς 25ης Δεκεμβρίου 1911, ὁ μισθός του πρωτοβαθμίου
διδασκάλου τοῦ ἐν Βετολίστῃ ῾Ελληνικοῦ Σχολείου ᾿Αναστ. ῎Αθ. ᾿Αραβοσιτᾶ,
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λόγω συμπληρώσεως τετάρτης πενταετίας ἐν τῷ βαθμῷ τούτῳ, ἀνερχόμενος οὗτος
εἰς δραχμὰς ῾Εκατὸν ὀγδοήκοντα μηνιαίως.
ΦΕΚ 25/ 4 Φεβρουαρίου 1912 Οἱ κριταὶ κρίνουν ὡς τακτικὸν καθηγητὴν τῆς
Δογματικῆς καὶ ᾿Ηθικῆς τὸν Κ. Χρ. ᾿Ανδροῦτσον διὰ τοὺς ἐν πλάτει ἀναφερομένους λόγους, ἐν τὴ ᾿Εκθέσει. ὂν καὶ ψηφίζουσι.
ΦΕΚ 76/ 25 ᾿Απριλίου 1912 Διορίζεται ὁ ὑποδιδάσκαλος ᾿Ηλίας Τσώρης εἰς
τὸ ἀργοῦν κοινὸν Δήμ. Σχολεῖον Νουτσόμβρου -Βωμέας μὲ τάς νομίμους της
θέσεως ἀποδοχάς.
ΤΕΥΧΟΣ Α΄ ΦΕΚ 99/ 25 Μαρτίου 1912 Περὶ ἀνακλήσεως ἐκ τῆς διαθεσιμότητος τῆς Α.Β.Υ. τοῦ ᾿Αντιστρατήγου ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Διαδόχου.
ΦΕΚ 151/ 18 Μαΐου 1912 Περὶ ὁρισμοῦ τῶν ἐνοριῶν τῶν χωρίων τοῦ Δήμου
Κροκυλείου.
ΦΕΚ 201/ 31 Αὐγούστου 1912 Περὶ ἀναγνωρίσεως κοινοτήτων ἐν τῷ Νομῷ
Φθιώτιδος καὶ Φωκίδος. ῍Ως ἰδίας κοινότητας τοὺς ἑξῆς συνοικισμούς, δικαιουμένους εἰς τοῦτο ὡς ἔχοντας ὑπὲρ τοὺς 300 κατοίκους καὶ Σχολεῖον στοιχειώδους
᾿Εκπαιδεύσεως ἢ ὡς ἕδρας τῶν καταργουμένων Δήμων. 16 Σουρούστι.
ΦΕΚ 171/ 4 ᾿Ιουνίου Περὶ φορολογίας τῶν ζώων Βωμέας 24 δρχ.
ΦΕΚ 348/ 9 Νοεμβρίου 1912 Περὶ προαγωγῆς τῆς Α.Β.Υ. τοῦ ᾿Αντιστρατήγου
Διαδόχου τοῦ Θρόνου ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ εἰς τὸν Βαθμὸν τοῦ Στρατηγοῦ.
ΦΕΚ 352/ 14 Νοεμβρίου 1912 Περὶ ὁρισμοῦ ἐπισήμου πένθους ἐπὶ τῷ θανάτῳ
τῆς Α.Θ.Π. τοῦ οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου ᾿Ιωακεὶμ Γ΄.
῎Ετος 1913
ΤΕΥΧΟΣ Α΄
ΦΕΚ 28/ 11 Φεβρουαρίου 1913 Εἰσφοραὶ Μονῶν ὑπὲρ Στοιχειώδους ᾿Εκπαιδεύσεως Φωκίδος Προφήτου ῾Ηλιοῦ 4463 δρχ. Βαρνακώβης 826 δρχ. Προδρόμου
475 δρχ.
ΦΕΚ 38/ 27 Φεβρουαρίου 1913 Περὶ ἀποσπάσεως τοῦ χωρίου Λεύκα τοῦ Δήμου Αἰγιτίου ἐκ τῆς ἐνορίας τοῦ χωρίου Στρούζης.
ΦΕΚ 43/ 5 Μαρτίου 1913 Δολοφονία τοῦ δημοφιλεστάτου Βασιλέως ΓΕΩΡΓΙΟΥ Α΄ ῾Η δολοφονία ἐπιθέσεως ἐγένετο περὶ ὥραν 5 μ.μ. ἐν περιπάτῳ διὰ
περιστρόφου. σελὶς 127.
ΦΕΚ 48/ 8 Μαρτίου 1913 Περὶ ὁρισμοῦ τριμήνου ἐθνικοῦ πένθους ἐπὶ τῷ
θανάτῳ τῆς Α.Μ. τοῦ Βασιλέως Γεωργίου τοῦ Α΄.
ΦΕΚ 61/ 4 ᾿Απριλίου 1913 Περὶ ἐπικηρύξεως ὡς ληστοῦ τοῦ φυγοδίκου Κωνσταντίνου Φλώρου κατοίκου Δρεστενῶν τοῦ Δήμου Κροκυλείου.
ΦΕΚ 152/ 14 Αὐγούστου 1913 Περὶ φορολογίας τῶν ζώων, Δωρίδος Βωμαίας
24 δρχ.
ΦΕΚ 174/ 10 Σεπτεμβρίου 1913 Περὶ ὁρισμοῦ τῶν μαθημάτων, τοῦ δι΄ ἕκαστον
τούτων πρὸς διδασκαλίαν ἀναγκαίου χρόνου καὶ περί τῆς κατὰ τάξεις κατανομῆς
τῆς διδακτέας ὕλης εἰς τὰ πλήρη δημοτικὰ Σχολεῖα ἀρρένων καὶ θηλέων.
ΦΕΚ 177/ 12 Σεπτεμβρ. 1913 Περὶ χορηγίας ἐκ τοῦ δημοσίου Ταμείου τῆς
πρὸς ἀνεπαρκεῖς δήμους τοῦ κράτους ἀναλογούσης συνδρομῆς διὰ τὰ ἔξοδα στοιχ.
᾿Εκπαιδεύσεως Δωρίδος Βωμαίας 58 δρχ.
ΦΕΚ 200/ 9 ᾿Οκτωβρίου 1913. ᾿Ανεγνωρίσθησαν ὁ δῆμος καὶ αἳ κοινότητες
τοῦ Νομοῦ Φθιώτιδος καὶ Φωκίδος, διορθοῦμεν τὰς ἐν αὐτοῖς παραλήψεις ὡς ἑξῆς:
ὁ συνοικισμὸς «Λάριμνα» ἀναγνωρίζεται ὡς κοινότης ὂν ὑπηγάγομεν εἰς τὴν κοινότητα «Μαρτίνον» τὸν συνοικισμὸν «Βελόσχοβον» ἀναγνωρίζομεν εἰς κοινότητα
ὃν εἴχομεν ὑπάγει εἰς τὴν κοινότητα «Κλῆμα». Προσαρτῶμεν τοὺς συνοικισμοὺς
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«Μαλάματα» καὶ «᾿Ομὲρ –᾿Εφένδη» εἰς τὴν κοινότητα «Μανάγουλη» τὸν συνοικισμὸν «Καρυά» εἰς τὴν κοινότητα Εὐπαλίου καὶ τὸν συνοικισμὸν Μοναστηράκι εἰς
τὴν κοινότητα «Κλήματος».

῎Ετος 1914
ΤΕΥΧΟΣ Β΄ ΦΕΚ 50/ 3 Μαρτίου 1914 Περὶ διορισμοῦ τοῦ Χρυσοστόμου Παπαδοπούλου, ἀρχιμανδρίτου, Καθηγητοὺ τῆς ᾿Εκκλησιαστικῆς ῾Ιστορίας ἐν Καποδιστριακῷ Πανεπιστημίῳ.
ΦΕΚ 214/ 10 Σεπτεμβρίου 1914 Γίνεται δεκτὴ ἡ ἀπὸ τῆς ὑπηρεσίας παραίτησις
τῶν ἑπομένων ὑποδιδασκάλων Κωνσταντίνου ᾿Ιωάννου Γεωργακοπούλου Σουρουστίου Βωμαίας. σέλ. 844.
ΦΕΚ 249/ 20 ᾿Οκτωβρίου 1914 Διορίζονται Σχολικοὶ ᾿Ιατροὶ οἱ ἑξῆς: 3) ῎Αννα
Κατσίγρα Μελᾶ τῆς Γ΄ Περιφερείας.
ΤΕΥΧΟΣ Β΄ καὶ ΤΕΥΧΟΣ Δ΄ ΦΕΚ 94/ 22 Μαρτίου 1914 Περὶ ὀνομασίας
Γυμναστριῶν κατὰ τὸ Σχόλ. ἔτος 1913–1914.
ΦΕΚ 120/ 20 ᾿Ιουνίου 1914 ῎Εκθεσις τῶν εἰς Κρίσιν ὑποβληθεισῶν γραμματικῶν τῆς ῾Ελληνικῆς Γλώσσης σέλ. 337.
ΦΕΚ 151/ 7 ᾿Ιουλίου 1914 σέλ. 416 ῎Εκθεσις τῶν εἰς κρίσιν ὑποβληθέντος
διδακτικοῦ βιβλίου τῆς Λογικῆς Χρ. ᾿Ανδρούτσου.
ΤΕΥΧΟΣ Α΄ ΦΕΚ σέλ. 439 ΦΕΚ 89/11 ᾿Απριλίου 1914. Νόμος 220 «Περὶ συντάξεως ἱστορικοῦ Λεξικοῦ της ῾Ελληνικῆς Γλώσσης ἀπὸ τῶν ἀρχαιοτάτων
χρόνων μέχρι τῶν κάθ΄ ἠμᾶς».
ΦΕΚ 91/ 12 ᾿Απριλίου 1914 Περὶ μέτρων προστασίας κατὰ τῆς φυλλοξήρας.
ΦΕΚ 101/ 19 ᾿Απριλίου 1914 Περὶ εἰσφορᾶς ἀνὰ τὸ κράτος Μονῶν ὑπὲρ τῆς
στοιχειώδους ᾿Εκπαιδεύσεως τοῦ ἔτους 1914 Φωκίδος Πρόφ. ῾Ηλιοῦ 2950 δρχ.
Βαρνακώβης 739 δρχ. Τιμίου Προδρόμου 439 δρχ.
ΦΕΚ 151/7 ᾿Ιουνίου 1914. «Περὶ παραχωρήσεως τῆς νησίδος Σάσωνος εἰς
τήν ᾿Αλβανίαν». ᾿Επιτρέπεται εἰς τήν κυβέρνησιν εἰς τήν ᾿Αλβανικήν ἐπικράτειαν
ἡ παραχώρησις τῆς νησίδος Σάσωνος ἀνηκούσης τῷ ῾Ελληνικῷ Βασιλείῳ δυνάμει
τοῦ ἄρθρου 2 τῆς παραχωρήσεως τῶν ᾿Ιονίων νήσων συνθήκης τοῦ Λονδίνου 17/19
Μαρτίου 1864. ᾿Ελ. Βενιζέλος.
ΦΕΚ 272/ 25 Σεπτεμβρίου 1914 σέλ. 1455 Περὶ χορηγίας ἐκ τοῦ δημοσίου
Ταμείου τῆς πρὸς τοὺς ἀνεπαρκεῖς δήμους τοῦ Κράτους ἀναλογούσης συνδρομῆς
διὰ τὰ ἔξοδά της στοιχειώδους Δημοτικῆς ᾿Εκπαιδεύσεως τῆς χρήσεως τοῦ ἔτους
1913 Δωρίδος Αἰγιτίου 10.000 δρχ. Βωμαίας 10.000 δρχ. Εὐπαλίου 4000 δρχ.
Κροκυλείου 13000 Ποτιδανείας 6500 ῾Υαίας 10.100 δρχ.
ΦΕΚ 317/ 7 Νοεμβρίου 1914 σέλ. 1665 Περὶ τῶν πυρκαϊῶν τῶν δασῶν.
ΦΕΚ 353/ 1 Δεκεμβρίου 1914 Περὶ καθορισμοῦ τῆς ἰδιοκτησίας ἐπὶ ἰδιωτικῶν
δασῶν Νόμος 422.
ΦΕΚ 395/ 27 Δεκεμβρίου 1914 Περὶ φορολογίας τῶν κληρονομιῶν, κληροδοσιῶν καὶ αἰτίᾳ θανάτου δωρεῶν σέλ. 2156.
ΤΕΥΧΟΣ Α΄ Παράρτημα ΦΕΚ 204/ 10 Σεπτεμβρίου 1914 Περὶ ἐνοικιάσεως
μαγαζείου τοῦ ἐν Κωσταρίτσῃ τῆς Φθιωτιδοφωκίδος Ναοῦ τῆς Κοιμήσεως τῆς
Θεοτόκου.
ΦΕΚ 212/ 17 Σεπτεμβρίου 1914 Περὶ ἐνοικιάσεως ὑδρομύλου τοῦ ἐν Ζωριάνῳ
ναοῦ ῾Αγίου Νικολάου.
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῎Ετος 1915
ΤΕΥΧΟΣ Α΄ ΦΕΚ 124/ 4 ᾿Απριλίου 1915 Περὶ ὑγειονομικῶν μέτρων πρὸς περιστολὴν τῆς πανώλους ἐν τῷ Κράτει.
ΦΕΚ 149/ 20 ᾿Απριλίου 1915 Εἰσφοραὶ μονῶν ὑπέρ της Στοιχειώδους ᾿Εκπαιδεύσεως Φωκίδος Πρόφ. ῾Ηλιοῦ 3472 δραχμαὶ Τίμ. Προδρόμου 784 δρχ. Βαρνακώβης 774 δρχ.
ΦΕΚ 162/ 1 Μαΐου 1915 Περὶ μετονομασίας τῆς κοινότητος Παλαιοκατούνου
εἰς Κοινότητα «Κροκυλείου».
ΦΕΚ 245/15 ᾿Ιουλίου 1915 Περὶ ὁρισμοῦ τόπου Συνεδριάσεων τοῦ Πρωτοδικείου καὶ πλημμελειοδικείου Κορυτσᾶς.
ΦΕΚ 378/ 15 ᾿Οκτωβρίου 1915 Περὶ μετονομασίας τοῦ ῾Ελληνικοῦ Σχολείου
Παλαιοκατούνης εἰς ῾Ελληνικὸν Σχολεῖον Κροκυλείου.
ΦΕΚ 418/ 10 Νοεμβρίου 1915 Περὶ ἐπιβολῆς λιμενικῶν φόρων ἐν ᾿Ερατεινῇ
(Βιτρινίτση).
ΦΕΚ 424/ 14 Νοεμβρίου 1915 Περὶ παροχῆς ἀδείας εἰς ἐπιτροπὴν πρὸς συλλογὴν ἐράνων ἐν ᾿Αργυροκάστρῳ ὑπὲρ τῶν ἀπόρων οἰκογενειῶν τῶν ἐπιστράτων.
ΦΕΚ 476/ 31ην Δεκεμβρίου 1915 Περὶ προσαρτήσεως συνοικισμῶν του Νομοῦ
Φθιώτιδος καὶ Φωκίδος εἰς κοινότητας κ.λ.π. 1) ῾Ο συνοικισμὸς «Λεύκα» προσαρτᾶται εἰς τὴν κοινότητα «Στρούζα», ἀποσπώμενος τῆς Κοινότητος «Λιδωρικίου»
εἰς ἣν μέχρι τοῦδε ἀνῆκεν 2) ὁ συνοικισμὸς «Πύργος» προσαρτᾶται εἰς τὴν κοινότηταν «Μαρτίνου» ἀποσπώμενος τῆς κοινότητος «Παύλου» εἰς ἣν μέχρι τοῦδε
ἀνῆκε κ.λ.π.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΕΥΧΟΣ Β΄ ΦΕΚ 121/ 30 Μαΐου 1915 ῎Εκθεσις ὑποβληθεισῶν δυὸ Κατηχήσεων κ.κ. Ν. Παπαγιαννοπούλου κάθ. Δήμ. Μπαλάνου, χάριν
τῶν μαθητῶν του ῾Ελληνικοῦ Σχολείου.
ΦΕΚ 127/ 8 ᾿Ιουνίου 1915 ῎Εκθεσις ὑποβληθέντων Συντακτικῶν της ᾿Αρχαίας
῾Ελληνικῆς Γλώσσης Χρ. Β. Λώλου Κων. Κατεβαίνη. ῾Η ἐπιτροπὴ ἐγκρίνη τοῦ
Κατεβαίνη.
ΦΕΚ 200/ 31 Αὐγούστου 1915 Περὶ προσκλήσεως τῶν στρατευσίμων της ἀπογραφῆς 1915 γεννηθέντων τὸ ἔτος 1895 Κοινότης Σουρουστίου ΤΕΩΣ ΔΗΜΟΥ
ΒΩΜΑΙΑΣ 1148 Λιάρος Δημήτριος Κων-νοῦ 1149 ᾿Αντωνόπουλος Μάνθος Κωννοῦ 1150 Κωνσταντόπουλος Παναγιώτης Κων-νοῦ 1151 Γκάνος Κων-νος Νικολάου 1152 Μπερτσιᾶς Γεώργιος Νικολάου 1153 Μπερτσιᾶς Κων-νος Γεωργίου 1154
Λιάρος Βασίλειος ᾿Αθανασίου 1155 Ράπτης Νικόλαος Βασιλείου 1156 Ράπτης Βασίλειος Χρήστου 1157 ῾Υφαντῆς Γεώργιος ᾿Ιωάννου 1158 Χάρος ᾿Ιωάννης ᾿Ηλία
(Διετεῖς).
ΤΕΥΧΟΣ Γ΄ ΦΕΚ 186/ 5 Σεπτεμβρίου 1915 Περὶ ἐκβαθύνσεως λιμένος Ναυπάκτου.
ΤΕΥΧΟΣ Α΄ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΦΕΚ 182/ 2 Δεκεμβρίου 1915 Περίληψις ἐρήμην
ἀποφάσεως τοῦ δικαστηρίου τῶν ἐν Κορυτσᾷ Πλημμελειοδικῶν, κατεδικάσθη ὁ
Δημήτριος Η. Νάστος, κάτοικος πρώην Κορυτσᾶς καὶ ἤδη ἀγνώστου διαμονῆς ἔπί
ἀδίκῳ ἐπιθέσει εἰς φυλάκισιν δεκαπέντε ἡμερῶν.
῎Ετος 1917
ΦΕΚ 27/ 2 Φεβρουαρίου 1917 ᾿Απολύεται ὁ τῆς ᾿Εκπαιδευτικῆς Περιφερείας Φωκίδος Κῶν- νὸς Μπόγδανος δι΄ ἀνεπάρκειαν ἕνεκα νόσου νομίμως πιστοποιουμένης.
ΦΕΚ 31/ 7 Φεβρουαρίου 1917 Νομαρχία ᾿Αργυροκάστρου διορίζει 20 Δημοδιδασκάλους.
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ΦΕΚ 61/ 15 Μαρτίου 1917 ᾿Επιβάλλεται ποινὴ μεταγωγῆς τοῦ μοναχοῦ της
῾Ιερᾶς Μονῆς «Χρυσοποδαριωτίσσης» Καλλοπίου Σκαρπαρδώση καταδικασθέντος
εἰς ἑνὸς ἔτους σωματικὸν περιορισμὸν ἀπὸ τῆς ᾿Επισκοπῆς Θήρας ἱερᾶς Μονῆς Καλαμιωτίσσης ἐν ᾿Ανάφῃ εἰς τὴν ἱερὰν μονὴν Βαρνακώβης τῆς ᾿Επισκοπῆς Φωκίδος
πρὸς ἔκτισιν τῆς ποινῆς του.- Αὐξάνεται κατὰ τὸ πεμπτημόριον, ἤτοι κατὰ 20 δρχ.
τοῦ ῎Αν. ᾿Αραβοσιτᾶ τοῦ ἐν Βετολίστῃ ῎Ελλ. Σχολείου ὡς συμπληρώσαντος τὴν
πέμπτην πενταετίαν τὴ 16η Δεκεμβρίου 1916.
ΦΕΚ 73/ 30 Μαρτίου 1917 Διὰ τῆς ὑπ΄ ἀριθμ. 7956 κι ἐπὶ τὴ αἰτήσει τῆς
᾿Αγγελικῆς Π. Καντὰ περὶ ἱδρύσεως ἰδιωτικοῦ Δημοτικοῦ Σχολείου Θηλέων ἐν
Κροκυλίῳ καὶ τὴ περὶ τούτου γνώμη τοῦ Νομάρχου Φθιώτιδος καὶ Φωκίδος, χορηγεῖται ἄδεια εἰς τὴν εἰρημένην ᾿Αγγελικὴν Καντὰ Π. νὰ ἱδρύση ἐν Κροκυλίῳ
ἰδιωτικὸν Δημοτικὸν Σχολεῖον θηλέων ἐπὶ τῷ ὅρῳ ἀκριβοὺς τηρήσεως τῶν περὶ
ἰδιωτικῆς διδασκαλίας κειμένων διατάξεων.
ΦΕΚ 49/ 25 ᾿Ιουλίου 1917 Διορίζεται τμηματάρχης Α΄ τάξεως τοῦ Α΄ τμήματος τοῦ ῾Υπουργείου ᾿Εκκλησιαστικῆς καὶ Δήμ. ἐκπαιδεύσεως ὁ κ. ᾿Αμίλκας
᾿Αλιβιζάτος, ἔχων τὰ νόμιμα προσόντα.
ΦΕΚ 164/ 28 ᾿Ιουλίου 1917 Διορίζεται Δ/ντῆς τοῦ ᾿Εθνικοῦ ᾿Αστεροσκοπείου
ὁ κ. Δήμ. Αἰγινίτης.
ΦΕΚ 184/ 21 Αὐγούστου 1917 Δι΄ ὁμοίας ταυτοχρόνου ὑπ΄ ἀριθμ. 20519, κατὰ
τὰς κειμένας διατάξεις διορίζεται τὴ αἰτήσει τοῦ ὁ Δημοδιδάσκαλος Δημήτριος
Παπαντωνίου, εἰς τὸ κοινὸν δημοτικὸν Σχολεῖον Σουρουστίου Βωμέας ἐπὶ μισθῶ
πρωτοβαθμίου ὑποδιδασκάλου. σέλ. 635.
ΦΕΚ 200/ 9 Σεπτεμβρίου 1917 Δ. Γριζᾶς, τοῦ ἐν Ναυπλίῳ Γυμνασίου εἰς τὸ
10ον ᾿Αθηνῶν.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ 0
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟΝ 0
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟΝ 0
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΝ ΦΕΚ 24/ 7 ΜΑΡΤΙΟΥ 1917 Περὶ ἀνακλήσεως παραχωρηθείσης κατὰ τὸ ἔτος 1913 ἀδείας συλλογῆς ἐράνων ὑπὲρ ἀνεγέρσεως ἀνδριάντος εἰς τὴν Α.Μ. τὸν Βασιλέα.
ΦΕΚ 26/ 20 Μαρτίου 1917 Εἰσφοραὶ Μονῶν ὑπὲρ Στοιχ. ᾿Εκπαιδεύσεως ΦΩΚΙΔΟΣ Πρόφ. ῾Ηλιοῦ 3224 δρχ. Βαρνακώβης 752 δρχ. Τίμ. Προδρ. 742 δρχ.
ΦΕΚ 45/ 13 Μαΐου 1917 Περὶ ὁρισμοῦ Θερινῶν Διακοπῶν τῶν μαθημάτων
ἐν τοὶς Δημοτικοὶς Σχολείοις ᾿Αρτοτίνης διὰ τῆς 36ης Πράξεως τοῦ ἐποπτικοῦ
Συμβουλίου Δήμ. ᾿Εκπαιδεύσεως Φωκίδος ὥρισε θερινὰς διακοπὰς εἰς τὰ Σχολεῖα ἀρρένων καὶ Θηλέων ᾿Αρτοτίνης καὶ Νουτσόμβρου. ῾Ο ᾿Επιθεωρητὴς Π.Δ.
Παναγόπουλος.
῎Ετος 1916
ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟΝ ΦΕΚ 65/ 22 Μαρτίου 1916 Τὸ ἐποπτικὸν Συμβούλιον τιμωρεῖ
μὲ πρόστιμον τοῦ ἑνὸς τετάρτου τοῦ μηνιαίου μισθοῦ τὸν Δήμ/λον ᾿Αρτοτίνης
Κων-νον Καρδαρᾶν, διὰ τοὺς ἐν΄ αὐτὴ ἀναφερομένους λόγους.
ΦΕΚ 178/ 19 Αὐγούστου 1916. Μετατίθεται ἡ ὑποδιδάσκαλος ᾿Αθηνᾶ Γερομάζη ἐκ Σουρουστίου εἰς Βραΐλαν Φωκίδος.
ΤΕΥΧΟΣ Α΄ ΦΕΚ 40/ 25 Φεβρουαρ. 1916 Περὶ ἱδρύσεως Γραφείων Νομομηχανικῶν ἐν ᾿Αργυροκάστρῳ καὶ Κορυτσᾶ.
ΦΕΚ 80/ 25 ᾿Απριλίου 1916 Περὶ ὁρισμοῦ τοῦ προσωπικοῦ τῶν Νομαρχιῶν τῆς
Βορείου ᾿Ηπείρου.. Α΄ Νομαρχίας ᾿Αργυροκάστρου Β΄ Νομαρχίας Κορυτσᾶς.
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ΦΕΚ 126/ 11 ᾿Ιουλίου 1916 Περὶ ἀπογραφῆς τοῦ πληθυσμοῦ τῆς Βορείου ᾿Ηπείρου.
ΦΕΚ 158/ 25 Αὐγούστου 1916 Περὶ ἱδρύσεως Τετραταξίου Γυμνασίου ἐν ᾿Αργυροκάστρῳ τῆς Βορείου ᾿Ηπείρου.
ΤΕΥΧΟΣ Β΄ ΦΕΚ 11/ 16 Φεβρουαρίου 1916 Περὶ παροχῆς ἀδείας εἰς ἐπιτροπὴν πρὸς συλλογὴν ἐράνων ἐν Θεσσαλονίκῃ ὑπὲρ τῶν ἐν Καυκάσῳ προσφύγων
᾿Αρμενίων.
ΦΕΚ 42/ 7 Μαΐου 1916 Εἰσφορὰ ἱερῶν Μονῶν ὑπὲρ Στοιχειώδους ᾿Εκπαιδεύσεως Φωκίδος Πρόφ. ῾Ηλιοῦ 3116 δρχ. Βαρνακώβης 795 δρχ. Τιμίου Προδρόμου
782 Δράχμ. διὰ τὸ ἔτος 1916.
ΦΕΚ 72/ 7 Σεπτεμβρίου 1916 Περὶ μετονομασίας τοῦ Χωρίου Βελούχοβον εἰς
Κάλλιον.
ΠΑΡΑΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΦΕΚ 105/ 8 ᾿Ιουλίου 1916 Περὶ λήψεως Βουλευμάτων τοῦ συμβουλίου τῶν ἐν Κορυτσᾷ Πλημμελειοδικείων.
ΦΕΚ 155/ 31 ᾿Οκτωβρίου 1916 ᾿Εκηρύχθη εἰς κατάστασιν ἀπαγορεύσεως ἡ
Χρυσούλα Σύζυγος Κ. Ζαχαροπούλου κάτοικος Μικροῦ Χωρίου.
ΦΕΚ 107/ 7 ᾿Ιουλίου 1916 καὶ 110/ 12 ᾿Ιουλίου 1916 ῎Εκθεσις τῆς ἐπὶ τῶν
᾿Αναγνωστικῶν Βιβλίων τῆς Δημοτικῆς ἐκπαιδεύσεως κρατικῆς ἐπιτροπῆς περὶ τῶν
εἰς κρίσιν ὑποβληθέντων ἀναγνωστικῶν Α΄ Τάξεως.
῎Ετος 1918
ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟΝ
ΦΕΚ 53/ 2 Μαρτίου 1918 Διὰ τῆς ὑπ΄ ἀριθμ. 9107, διορίζεται ὁ Κων-νος Γεωργακόπουλος, προσωρινὸς ὑποδιδάσκαλος εἰς τὸ κοινὸν σχολεῖον, Σουρουστίου
Φωκίδος, ἀντί τοῦ στρατευθέντος διδασκάλου τοῦ χωρίου τούτου.
ΦΕΚ 224/ 14η Σεπτεμβρίου 1918 Συνεδρία τῆς ἰατρικῆς Σχολῆς τὴν 27ην
Αὐγούστου 1918 ὁ Νικόλαος ᾿Αλιβιζάτος ἔλαβε ψήφους ἐννέα 9 τοῦ Κορύλλου
λαβόντος ψήφους ἑπτὰ 7 καὶ μιᾶς λευκῆς. ᾿Εξελέγη τακτικὸς Καθηγητὴς τῆς
χειρουργικῆς Κλινικῆς ὁ κ. Ν. ᾿Αλιβιζάτος.
ΦΕΚ 272/ 1918 14 Νοεμβρίου ᾿Εκλέγεται παμψηφεὶ Καθηγητὴς τῆς ἀπολογητικῆς καὶ τῆς Θεολογικῆς ᾿Εγκυκλοπαιδείας ὁ Γρηγόρ. Παπαμιχαήλ. Διορίζεται
τακτικὸς Καθηγητὴς τοῦ ᾿Αστικοῦ Δικαίου ἐν τῇ Νομικῇ Σχολῇ του Καποδιστριακοῦ Πανεπιστημίου ὁ κ. Τριανταφυλλόπουλος.
ΦΕΚ 301/ 28 Δεκεμβρίου 1918 Διορίζεται τακτικὸς Καθηγητὴς τοῦ Κανονικοῦ Δικαίου καὶ τῆς Ποιμαντικῆς ὁ ἐν τῇ Θεολογικῇ Σχολῇ τοῦ Καποδιστριακοῦ
Πανεπιστημίου ὁ ᾿Αμίλκας ᾿Αλιβιζάτος.
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ ΦΕΚ 21/ 21 ᾿Ιανουαρίου 1916 Περὶ τοῦ τρόπου τῆς
ἐκδικάσεως τῶν αἰτήσεων περὶ ἀπαλλαγῆς ἀπὸ τοῦ φόρου τῶν ἐπιτηδευμάτων καὶ
τοῦ κτηματικοῦ παθόντων ἐκ τῆς ἐν Θεσσαλονίκῃ πυρκαϊᾶς, συμφώνως πρὸς τὸν
Νόμον 1088 3) Περὶ προκαταβολὴς μηνιαίας ἀμοιβῆς τοῦ ἀρχιτέκτονος MAWSON
μέλους ἐπιτροπῆς καταρτισμοῦ νέου σχεδίου ρυμοτομίας πόλεως Θεσσαλονίκης.
ΦΕΚ 116/ 20 Μαΐου 1918 8) Περὶ καταργήσεων τῶν ὑποδιοικήσεων ῎Ιμβρου
καὶ Τενέδου. Αἳ νῆσοι ῎Ιμβρος καὶ Τένεδος ὑπαγόμεναι ὑπὸ τὴν Γενικὴν Διοίκησιν
Λέσβου, προσαρτῶνται τοπικῶς εἰς τὴν ὑποδιοίκησιν Λήμνου καὶ διοικοῦνται διὰ
τοῦ αὐτόθι ὑποδιοικητοῦ.
῾Ο Βασιλεὺς ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ῾Ο ῾Υπουργὸς ᾿Εσωτερικῶν Κ.Δ. Ρακτιβὰν.
ΦΕΚ 174/ 9 Αὐγούστου 1918 Περὶ προσωρινῆς συστάσεως στρατολογικοῦ
Γραφείου ἐν ᾿Αλεξανδρείᾳ.
ΦΕΚ 185/ 25 Αὐγούστου Περὶ συστάσεως Οἰκονομικῆς ᾿Εφορείας ἐν ῎Ιμβρῳ.
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ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΝ ΦΕΚ 7/ 20 ᾿Ιανουαρίου 1918 Περὶ μετονομασίας Κοινότητος, ῾Η κοινότης Κολοσούργης μετονομάσθη κοινότης Μηλιὰ Ναυπακτίας.
ΦΕΚ 43/ 5 ᾿Ιουνίου 1918. Εἰσφοραὶ ἱερῶν Μονῶν ὑπὲρ Στοιχειώδους ᾿Εκπαιδεύσεως Φωκίδος Προφήτου ῾Ηλιοῦ 3856 δρχ. Τιμίου Προδρόμου 644 δρχ.
Βαρνακώβης 406 δρχ.
ΦΕΚ 89/ 29 Φεβρουαρίου 1918 Περὶ ἀδείας συλλογῆς ἐράνων ἐν τῷ Νομῷ
Φθιώτιδος καὶ Φωκίδος ὑπὲρ τῶν κατοίκων τῆς ᾿Ανατολικῆς Μακεδονίας.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΦΕΚ 59/ 9 Μαρτίου 1918 Πίναξ δασικῶν θέσεων ἐν αἷς ἐπιτρέπεται ὑλοτομία κατὰ τὸ ἔτος 1918 σέλ. 510 Δασαρχεῖον Δωρίδος Βωμέας ᾿Αρτοτίνα
Ζεβγολαγιὰ Ποταμὸς Κορυφογραμμὴ Ποταμὸς Κωστάριτσα Διακόπι Κωστάριτσα
῞Οριον Νουτσόμβρου Κορυφογραμμὴ Νουτσόμβρου ᾿Ισώματα ῞Αγιος ᾿Ηλίας ᾿Αγροὶ
ὅριον Κριατσίου Σουρούστι Τύμπακος Δρόμος ῞Οριον Βρυατσίου.
ΦΕΚ 260/ 1 Δεκεμβρίου 1918 Περὶ μισθώσεως τῆς μεταφορᾶς τῶν διὰ τῶν
Ταχυδρομείων τοῦ Κράτος διαβιβαζομένων ἀντικειμένων α) δι΄ αὐτοκινήτου β) δι΄
ἐφίππων 13) Λιδωρικίου - Κροκυλίου (Παλαιοκατούνου) τετράκις τῆς ἑβδομάδος
14) Λιδωρικίου -Κωσταρίτσης -᾿Αρτοτίνης τρὶς τῆς ἑβδομάδος. (Πληροφορίαι περὶ
τὸ πῶς ἐγίνετο ἡ Ταχυδρομικὴ ἐξυπηρέτησις.)
῎Ετος 1919
ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟΝ ΦΕΚ 275/ 4 Δεκεμβρίου 1919 Διορίζεται καθηγητὴς τῶν
Θρησκευτικῶν Μαθημάτων ἐν τὴ Ριζαρίω ᾿Εκκλησιαστικὴ Σχολὴ ὁ Γρηγόριος
Παπαμιχαὴλ Καθηγητὴς Πανεπιστημίου ἐπὶ τῷ ὑπὸ τοῦ ὀργανισμοῦ τῆς Σχολῆς
ὁριζομένῳ ἐπιμισθίῳ ἐκ δραχμῶν ἑκατὸν πεντήκοντα (150) μηνιαίως.
ΦΕΚ 279/ 9 Δεκεμβρίου 1919 Μετατίθεται Κων. Ξενούλης Δ/ντὴς τοῦ ἐν
Λιδωρικίῳ ῾Ελληνικοῦ Σχολείου τὴ αἰτήσει του εἰς ἐν Κρανιδίῳ.
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΝ ΦΕΚ 3/ 17 ᾿Ιανουαρίου 1919 Περὶ καταδιώξεως τῶν
βλασφημούντων ἢ ἀπρεπῶς καὶ ὑβριστικῶς δημοσία ἐκφραζομένων κατὰ τῶν ἱερῶν
της Θρησκείας ἠμῶν. Τιμωροῦνται κατὰ τᾶς διατάξεις του ἀπὸ 28 Νοεμβρίου 1837
περὶ ἐξυβρίσεως ἐν γένει Νόμου, ὡς καὶ τοῦ ἄρθρου 697 τοῦ Ποινικοῦ Νόμου. ῾Η
ἐκτέλεσις τῆς παρούσης ἀνατίθεται εἰς τὰ ἀστυνομικὰ ὄργανα.
ΦΕΚ 80/ 20 Δεκεμβρίου 1919 Περὶ κηρύξεως δασωτέας ἁπάσης της ἐκτάσεως
πέριξ του Μνημείου τοῦ Φιλοπάππου καὶ ἐπὶ τοῦ Λόφου τῆς Πνυκὸς τὴν καθοριζομένην ἐν τῷ ἀπὸ 2 Νοεμβρίου ἔ.ἔ. προσηρτημένῳ εἰς τὴν παροῦσαν Πράξιν
διαγράμματι ὑπὸ τῶν στοιχείων ΑΒΓΔΕΖΗΘΙΚΛΜΝΞ 17 Δεκεμβρίου 1919. ῾Ο
῾Υπουργὸς Γ. ΚΑΦΑΝΤΑΡΗΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ ΦΕΚ 14/ 22 ᾿Ιανουαρίου 1919 Περὶ ἀλητείας καὶ ἐπαιτείας
Νόμος 1681 10 ᾿Ιανουαρίου 1919 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Νόμος 1682. Περὶ προστασίας
τῶν εἰς ἐπαιτείαν ἀλητείαν κ.λ.π. ἐκδότων ἀνηλίκων ᾿Ιω. Τσιριμῶκος ᾿Επὶ τῆς
Περιθάλψεως Σ. Σίμος.
ΦΕΚ 951/ 3 Μαΐου 1919 Περὶ ἀναγνωρίσεως Κοινοτήτων ἐν τῷ Νομῷ Φθιώτιδος καὶ Φωκίδος 1) 2) Τὸν συνοικισμὸν Κριάτσι, ἀποσπώμενον ἐκ τῆς κοινότητος
᾿Αρτοτίνα (τ.δ. Βωμέας) , εἰς ἢν μέχρι τοῦδε ἀνῆκε.
ΦΕΚ 103/ 13 Μαΐου 1919 Περὶ ἐγκρίσεως τῆς Χωροφυλακῆς κατὰ Νομοὺς σέλ.
740 Στερεᾶς ῾Ελλάδος Φθιώτιδος Φωκίδος Δωρίδος Σταθμοὶ Κροκυλίου ῎Ανω Παλαιοξαρίου Γρανίτσης ᾿Αρτοτίνης (ἕδρα) Κωστάριτσα, Νούτσομβρον, Σουρούστιον,
Κρεάτσι, Κερασιά, Διχάλι καὶ Μεγάλη Λογγὰ.
ΦΕΚ 147/ 30 ᾿Ιουνίου 1919 Περὶ ἐνοικιοστασίου.
ΦΕΚ 172/ 3 Αὐγούστου 1919 Περὶ χαρακτηρισμοῦ ὡς ἐπαρχιακῆς ὁδοῦ Ναυπάκτου Λιδωρικίου.
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ΦΕΚ 226/4 ᾿Οκτωβρίου 1919 Περὶ ἀκυρώσεως τοῦ Β. Διατάγματος ὅσον ἀφορᾶ
τὴν κατάργησιν τοῦ ἐν Βετολίστῃ ῾Ελληνικοῦ Σχολείου καὶ καταργήσεώς του ἐν
Χαροκοπίῳ ῾Ελληνικοῦ Σχολείου μεταφερομένων τῶν ἐπίπλων ἐν Κορώνῃ ῞Ελλην.
Σχολείῳ.
ΦΕΚ 268/ 18 Δεκεμβρίου 1919 Περὶ ἀποσπάσεως τῆς Νήσου Τενέδου ἐκ της
δικαιοδοσίας τῆς Οἰκονομικῆς ᾿Εφορείας καὶ τοῦ Ταμείου ῎Ιμβρου καὶ ὑπαγωγῆς
αὐτῆς εἰς τὴν δικαιοδοσίαν τῆς Οἰκονομικῆς ᾿Εφορείας καὶ τῶν Ταμείων Μυτιλήνης.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1919 ΦΕΚ 41/ 16 Φεβρουαρίου Περὶ καταθέσεως Βιομηχανικῶν Σημάτων σέλ. 262 8) τῆς ἐν Πειραιεῖ ἐδρευούσης ῾Εταιρείας ὑπὸ τὴν ἐπωνυμίαν
«Γρέγο» ᾿Ηλιάδης Σιγαρέττα Βενιζέλος.
ΦΕΚ 214/ 10 Σεπτεμβρίου 1919. Περὶ μισθώσεως τῆς μεταφορᾶς τῶν διὰ τῶν
Ταχυδρομείων τοῦ Κράτους διαβιβαζομένων ἀντικειμένων Πίναξ ΚΖ΄ Φθιωτιδοφωκίδος Λιδωρικίου – Κωσταρίτσης – ᾿Αρτοτίνης τρὶς τῆς ἑβδομάδος.
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῎Ετος 1920
ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟΝ ΦΕΚ 32/ 8 Φεβρουαρίου 1920 Β) ᾿Απολύεται τῆς ὑπηρεσίας
οἱ ἑξῆς ὑποδιδάσκαλοι 1) Κών. Γεωργακόπουλος, προσωρινὸς ἀναπληρωτής, ἐκ
Σουρουστίου -Δωρίδος (Φωκίδος) ἀπὸ 30 Σεπτεμβρίου ἔ.ἔ. διότι ἀπὸ τῆς ἡμέρας
ταύτης ἐξέλιπεν ὁ λόγος δι΄ ὃν διωρίσθη.
ΦΕΚ 113/ 27 Μαΐου 1920 Τὸ ἐποπτικὸν Συμβούλιον ᾿Εκπαιδευτικῆς Περιφερείας Φωκίδος καθώρισε τὸν μισθὸν τῶν ὑποδιδασκάλων τῆς Περιφερείας κατὰ
τὸν Νόμον 2145 ἀπὸ 7 ᾿Ιουνίου καὶ τοῦ εἰς τὸ κοινὸν Σουρουστίου ὑπηρετοῦντος
τριτοβαθμίου Δημοδιδασκάλου Δήμ. Παπαντωνίου εἰς 180 δρχ.
ΦΕΚ 291/ 25 Δεκεμβρίου 1920 Δι΄ ὁμοίας ὑπ΄ ἀριθμ. 52080 τῆς 22 Δεκεμβρίου
ἔ.ἔ. κατὰ τᾶς κειμένας διατάξεις καὶ τᾶς πράξεις ΛΖ΄ τοῦ ἐποπτικοῦ Συμβουλίου
Φωκίδος 75 καὶ 76 Καλαβρύτων καὶ 793 τοῦ ᾿Εκπαιδευτ. Συμβουλίου, τοποθετεῖται
ὁ ἄχρι τοῦδε ὡς ὑποδιδάσκαλος ὑπηρετῶν ἐν τῷ τέως κοινῷ δημοτικῷ Σχολείῳ
Σουρουστίου Φωκίδος Δημοδιδάσκαλος Δήμ. Παπαντωνίου εἰς τὸ ἤδη πλῆρες
δημοτικὸν Σχολεῖον Σουρουστίου.
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΝ ΦΕΚ 30/ 14 Μαΐου 1920 Περὶ ἀπαγορεύσεως ἐκδηλώσεων ὑπέρ του ἐκπτώτου Βασιλέως Εἰς τὴν ἀπαγόρευσιν ταύτην δὲν συμπεριλαμβάνεται ἡ διὰ του τύπου ἀντικειμενικὴ συζήτησις περὶ τῶν πράξεων τοῦ
καταλυθέντος καθεστῶτος.
ΦΕΚ 52/ 17 Σεπτεμβρίου 1920 Περὶ ἀναθέσεως τῆς ὑπηρεσίας τῶν ἐξωτερικῶν
Ταχυδρομείων δεμάτων εἰς τὰ ταχυδρομικὰ γραφεῖα Τενέδου ῎Ιμβρου, Μούδρου
᾿Ικαρίας καὶ Κρητσὰ (Κρήτης).
ΦΕΚ 54/ 19 Σεπτεμβρίου 1920 Εἰσφοραὶ ἱερῶν Μονῶν ὑπὲρ Στοίχ. ᾿Εκπαιδεύσεως Φαναρὶου Θεσσαλιώτιδος Πρόφ. ῾Ηλιοῦ 3520 δρχ. Βαρνακώβης 830 δρχ.
Προδρόμου 443 δρχ.
ΦΕΚ 67/ 20 ᾿Οκτωβρίου 1920 Περὶ ἀπαγορεύσεως ἐκδηλώσεων ὑπὲρ τῆς ἐκπτώτου Βασιλείας (τροποποίησις).
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ ΦΕΚ 39/ 15 Φεβρουαρίου 1920 Περὶ μεταρρυθμίσεως
καὶ προσθηκῶν εἰς τους Νόμους 1681 καὶ 1682 περὶ προστασίας τῶν εἰς ἐπαιτείαν,
ἀλητείαν κ.λ.π. ἐκδότων ἀνηλίκων καὶ περὶ ἀλητείας καὶ ἐπαιτείας.
ΦΕΚ 58/ 10 Μαρτίου 1920 Περὶ κυρώσεως τῆς μεταξὺ τῶν συμμάχων καὶ
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Συνησπισμένων δυνάμεων καὶ τῆς Γερμανίας Συνθήκης Εἰρήνης τῆς 15/28 ᾿Ιουνίου
1919.
ΦΕΚ 153/ 11 ᾿Ιουλίου 1920 Περὶ ἐνοικιοστασίου.
ΦΕΚ 174/ 3 Αὐγούστου 1920 Περὶ χορηγίας ἐκ τοῦ Δημοσίου Ταμείου πρὸς
ἀνεπαρκεῖς κοινότητας Σουρουστίου Δωρίδος δρχ. 200.
ΦΕΚ 182/ 12 Αὐγούστου 1920 Νόμος 2450 «Περὶ μέτρων πρὸς καταστολήν
της λέπρας».
ΦΕΚ 220/ 24 Σεπτεμβρίου 1920 Περὶ κυρώσεώς της ἀπὸ 7/20 Νοεμβρίου 1919
συμφωνίας διὰ τὰ ἐν ῾Ελλάδι στρατιωτικὰ ᾿Αγγλικά, Γαλλικά, ᾿Ιταλικὰ καὶ Σερβικὰ
νεκροταφεῖα.
ΦΕΚ 221/ 28 Σεπτεμβρίου 1920 Νόμος 2513 Περὶ συνάψεως συμβάσεως πρὸς
ἀγορὰν ἱστορικῶν ἐγγράφων τοῦ ᾿Ιω. Βλαχογιάννη.
ΦΕΚ 235/ 12 ᾿Οκτωβρίου 1920 Θάνατος Α. Μεγαλειότητος τοῦ Βασιλέως
᾿Αλεξάνδρου. ᾿Αντιβασιλεὺς Π. Κουντουριώτης.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΦΕΚ 134/ 15 ᾿Ιουνίου 1920 Προϋπολογισμοὶ ᾿Ισολογισμοὶ τῶν
πραγματοποιηθέντων ἐσόδων καὶ ἐξόδων τοῦ Εἰδικοῦ Ταμείου τῆς ἐπαρχιακῆς
καὶ Δημοτικῆς ὁδοποιίας Βωμέας ποσὰ 2988, 19 Εὐπαλίου 10770,76 Κροκυλείου 6926,99 Ποτιδανείας 2553 Τολοφῶνος 450,35 ῾Υαίας 650,87.7
ΦΕΚ 231/ 8 ᾿Οκτωβρίου 1920 ᾿Ιδιόγραφος διαθήκη Ξενοφῶντος Γκίζη ἀποβιώσαντος ἐν Τιφλίδι (ἐργοστάσιον γλυκορίζης).
῎Ετος 1921
ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟΝ ΦΕΚ 200/ 30 Αὐγούστου 1921 Διὰ Βασιλικοῦ Διατάγματος ἐκδοθέντος ἐν Κορδελιῷ (Σμύρνης) τὴν 21ην ᾿Ιουνίου ἔ.ἔ. προτάσει τοῦ ἐπὶ
τῶν ἐκκλησιαστικῶν καὶ Δημος. ᾿Εκπαιδεύσεως ῾Υπουργοῦ, διορίζεται Καθηγητὴς ἐν τῇ ῾Ιερατικῇ Σχολῇ ῾Αγίας ᾿Αναστασίας Φαρμακολυτρίας ὁ ᾿Αρχιμανδρίτης
Γαβριὴλ Καραμποτάκης τῆς μισθοδοσίας αὐτοῦ καταβαλλομένης ἐκ τοῦ Ταμείου
τῆς Σχολῆς.
ΦΕΚ 229/ 30 Σεπτ. 1921 Μετετέθη ὁ ὑποδιδάσκαλος ᾿Ηλίας Τσώρης ἐκ
Νουτσόμβρου εἰς ᾿Ερατεινήν, ἀντὶ τοῦ Κ. Κοντολάτου εἰς Συκιὰν.
ΦΕΚ 259/ 3 Νοεμβρίου 1921 Παρατείνεται ἡ ἀπόσπασις ἀπὸ 1ης Σεπτ. 1921
μέχρι λήξεως Σχ. ῎Ετους 1921-1922 ἡ ἀπόσπασις Δημοδιδ. τίθενται εἰς τὴν διάθεσιν τοῦ ῾Υπάτου ῾Αρμοστοῦ Σμύρνης.
ΦΕΚ 278/ 26 Νοεμβρίου 1921 Διορίζεται εἰς κενὴν Θέσιν Νουτσόμβρου προσωρινῶς ὑποδιδάσκαλος Νίκ. Γ. Κοντώσης.
ΦΕΚ 283/ 2 Δεκεμβρίου 1921 Μετατίθεται Δήμ. Παπαχαρίσης διδάσκαλος
τοῦ ἐν Φιλιάταις ῾Ελλ. Σχολείου, εἰς τὸ ἐν Βησάνῃ ῾Ελλ. Σχολεῖον.
ΦΕΚ 83/ 7 ᾿Απριλίου 1921 Διορίζονται 3) Μιχαὴλ ᾿Αγριανίτης πτυχιοῦχος τῶν
Φυσικῶν δευτεροβάθμιος Καθηγητὴς εἰς τὸ ἐν Δαδίῳ ῾Ελληνικὸν Σχολεῖον.
ΦΕΚ 131/ 9 ᾿Ιουνίου 1921 Αὐξάνεται κατὰ δρχ. 10 ὁ μηνιαῖος μισθὸς 1)
᾿Ηλία Τσώρη, Νουτσόμβρου, ἀπὸ 10 Δεκεμβρίου 1920, ἀνερχόμενος εἰς 210 λόγῳ
συμπληρώσεως εἰκοσαετοῦς συνταξίμου ὑπηρεσίας.
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ ΦΕΚ 35/ 8 Μαρτίου 1921 Περὶ προσκλήσεως ὑπὸ τὰ
ὄπλα τῶν ἐφέδρων ὁπλιτῶν πλὴν τῶν βοηθητικῶν, τῶν κλάσεων 1915, 1914 καὶ
1913β.
ΦΕΚ 64/15 ᾿Απριλίου 1921 Περὶ κλήσεως ὑπὸ τὰ ὅπλα τῶν ὁπλιτῶν τῶν κλάσεων 1904 καὶ 1903.
7 VOtan lègomen ådopoian ânnooÜmen t mionik ådoÌ (moularìdromou ).
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ΦΕΚ 68/ 26 ᾿Απριλίου 1921 Νόμος 2568 Περὶ ἐγκρίσεως πιστώσεων 10 ἑκατομμυρίων πρὸς περίθαλψιν τῶν ἐκ Καυκάσου προσφύγων.
ΦΕΚ 94/ 29 Μαΐου 1921 Διάγγελμα τῆς Α.Μ. Τοῦ Βασιλέως Κων-νου.
ΦΕΚ 167/ 8 Σεπτεμβρίου 1921 Περὶ ἐπεκτάσεως τῆς ἰσχύος τῆς περὶ λιμένων
Νομοθεσίας κ.λ.π. καὶ εἰς τὴν Θράκην καὶ τᾶς Νήσους ῎Ιβρον καὶ Τένεδον.
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΝ ΦΕΚ 6/ 15 ᾿Ιανουαρίου 1921 Περὶ παρατάσεως προθεσμίας συλλογῆς ἐράνων πρὸς ἀνοικοδόμησιν τοῦ ἐν ᾿Αθήναις ῾Ιεροῦ Ναοῦ ῾Αγίου
Δημητρίου Βομβαρδιάρη.
ΦΕΚ 92/ 13 ᾿Οκτωβρίου 1921 Περὶ παρατάσεως προθεσμίας πρὸς συλλογὴν
ἐράνων ὑπὲρ ἀπονομῆς λαϊκοῦ δώρου πρὸς τὴν Α.Μ. τὸν Βασιλέα Κων-νον ΙΒ΄ καὶ
ἀνέγερσιν ἀνδριάντος αὐτοῦ. ῾Υπουργικὴ ἀπόφασις καὶ ἔγκρισις.
ΦΕΚ 104/ 29 Νοεμβρίου 1921 Εἰσφοραὶ ῾Ιερῶν Μονῶν ὑπὲρ Στοίχ. ᾿Εκπαιδεύσεως Πρόφ. ῾Ηλιοῦ 3170 δρχ. Βαρνακώβης 738 δρχ. Προδρόμου 1260 δρχ.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΦΕΚ 208/ 6 Σεπτεμβρίου 1921 Περὶ μισθώσεως τῆς μεταφορᾶς τῶν Ταχυδρομείων καθ΄ ὄλον τὸ Κράτος κατὰ τὸ ἔτος 1922 Νομὸς Φωκίδος
καὶ Φθιώτιδος 14( ) Λιδωρικίου - Κωσταρίτσης - ᾿Αρτοτίνης τρὶς τῆς ῾Εβδομάδος,
Μεταφορὰ δι΄ ἐφίππων.
῎Ετος 19228
ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟΝ ΦΕΚ 57/ 14 Μαρτίου 1922 Διορίζεται εἰς κενὴν θέσιν ᾿Αθ.
Παπαϊωάννου εἰς Σουρούστιον Φωκίδος εἰς ἀναπλήρωσιν τοῦ στρατευθέντος Δ.
Παπαντωνίου.
ΦΕΚ 87/ 22 ᾿Απριλίου 1922 Διωρίσθησαν 1) ... 2) ὁ δημοδιδάσκαλος ῎Αντ.
Νικολαΐδης, εἰς τὸ Σχολείων ἀρρένων Σουρουστίου εἰς προσωρινὴν ἀναπλήρωσιν
τοῦ εἰς τᾶς τάξεις τοῦ Στρατοῦ ὑπηρετοῦντος Δήμ. Παπαντωνίου, ἐπὶ ταῖς νομίμαις
ἀποδοχαῖς.
ΦΕΚ 253/ 17 Νοεμβρίου 1922 Μετατίθεται ἀντὶ τοῦ Κ. Κοντολάτη τὴ αἰτήσει
του καὶ δι΄ ἐξαιρετικοὺς λόγους εἰς ᾿Ερατεινήν, ἀντὶ τοῦ ᾿Ηλία Τσώρη τὴ αἰτήσει
του καὶ δι΄ ἐξαιρετικοὺς ὑπηρεσιακοὺς καὶ οἰκογενειακοὺς λόγους εἰς τὴν Κενὴν
θέσιν Κουπακίου.
ΦΕΚ 260/ 23 Νοεμβρίου 1922 Διαβαθμίζει τὸ ἐποπτικὸν Συμβούλιον Φωκίδος
τοὺς ἐπὶ βαθμῷ β΄ τάξεως ὑπηρετοῦντας καὶ ἔχοντας συμπληρώσει δεκαετίαν ἐν τῷ
βαθμῷ τούτῳ ᾿Αθανάσιον Παπαϊωάννου Σουρουστίου ἐπὶ μισθῷ 440 δρχ.
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ 1922 ΦΕΚ161/28 Αὐγούστου 1922. Περὶ ἀποδοχῆς τῆς
παραιτήσεως τοῦ ἄνευ χαρτοφυλακίου ῾Υπουργοῦ ῾Υπάτου ᾿Αρμοστοῦ ἐν Σμύρνῃ
κ. ᾿Αριστείδου Στεργιάδη.
ΦΕΚ 173α/ 21 Σεπτεμβρίου 1922. ῾Ορκωμοσία Βασιλέως, τοῦ διαδόχου καὶ τοῦ
Προέδρου τῆς Κυβερνήσεως 11 Σεπτεμβρίου 1922 Σ. Γονατᾶς Συνταγματάρχης.
ΦΕΚ 174/ 22 Σεπτεμβρίου 1922. Παραίτησις Κωνσταντίνου πρὸς ἀποφυγὴν
ἀλληλοσπαραγμοῦ καὶ Διάγγελμα τῆς Α.Μ του Βασιλέως Κων-νου. ᾿Απόφασις
τῆς ᾿Επαναστάσεως.
ΦΕΚ 180/ 21 Σεπτεμβρίου 1922. Περὶ καταργήσεως τοῦ ῾Υπουργείου Θησαυροῦ.
ΦΕΚ 187/5 ᾿Οκτωβρίου 1922. Διάγγελμα πρὸς τὸν ῾Ελληνικὸν Λαὸν ᾿Επαναστατικῆς ᾿Επιτροπῆς 188/5 ᾿Οκτωβρίου 1922 ῾Ορκωμοσία Βασιλέως Γεωργίου
8 ^Eto >Ejnik¨ Sumfor . T paj mata dàn êginan maj mata. KaÈ âpanel fjh tä drma
t¨ Katastrof¨ (>Epasqunto sunj kh Zurqh . VAlwsi t¨ Kwnstantinoupìlew kaÈ pomkrunsi <Ell nwn âk Kwnstantinoupìlew . EÊsbol ToÔrkwn eÊ KÔpron. >Adiafora di tä
Boreiohpeirwtikän kaÈ Boreiomakedonikìn).
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Β΄.
ΦΕΚ 199/ 13 ᾿Οκτωβρίου 1922. Διάταγμα τῆς ᾿Επαναστατικῆς ᾿Επιτροπῆς ’
Περὶ συστάσεως καὶ λειτουργίας ᾿Επαναστατικοῦ Στρατοδικείου πρὸς ἐκδίκασιν
τῶν κατὰ τῶν ὑπαιτίων τῆς ᾿Εθνικῆς καταστροφῆς κατηγόρων.
ΦΕΚ 271/ 11 Δεκεμβρίου 1922. Νόμιμος πληθυσμὸς τοῦ Κράτους ἀπογραφῆς
1920 ΔΩΡΙΣ 29473.
ΦΕΚ 276/17 Δεκεμβρίου 1922. Περὶ ἀναθέσεως ὑπηρεσίας Τάχ. ᾿Επιταγῶν
εἰς τὸ Τάχ. καὶ Τήλ. γραφεῖον Πενταγιῶν μέχρι ποσοῦ τῶν ( Χιλίων ) 1000 δρχ.
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 0/
῎Ετος 1923
ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟΝ ΦΕΚ 22/26 ᾿Ιανουαρίου 1923. ...Αἴρεται ἡ διὰ τῆς ὑπ΄ ἀριθ.26
τῆς 3 ᾿Οκτωβρίου 1917 ἔτους ἀποφάσεως τοῦ ᾿Ανωτάτου ᾿Εκκλ. Δικαστηρίου ἐπιβληθεῖσα εἰς τὸν ᾿Επίσκοπον ᾿Αμβρόσιον ποινὴ τῆς ἐκπτώσεως ἀπὸ τοῦ ᾿Επισκοπικοῦ θρόνου καὶ ἀποκαθίσταται οὗτος εἰς τὸν Μητροπολιτικῶν θρόνον τῆς ῾Ιερᾶς
Μητροπόλεως Φωκίδος.
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ ΦΕΚ 101/23 ᾿Απριλίου 1923. Περὶ συστάσεως ᾿Επισκοπικοῦ Γραφείου Μητροπόλεως Φωκίδος.
ΦΕΚ 134/ 22 Μαΐου 1923. Περὶ καθορισμοῦ τῆς ἡμερησίας ἀποζημιώσεως τῶν
μετεχόντων τῆς ᾿Επιτροπῆς μελῶν χαράξεως ῾Ελληνοαλβανικῶν συνόρων. σέλ.
1379.
ΦΕΚ 217/6 Αὐγούστου 1923. Περὶ ἱδρύσεως μονοταξίων Διδασκαλείων.
ΦΕΚ 248//2 Σεπτεμβρίου 1923. Περὶ δημοσιεύσεως ἐν Τὴ ᾿Εφημερίδι της
Κυβερνήσεως τῶν ἀποτελεσμάτων τῆς ἐνεργηθείσης τὴν 18 Δεκεμβρίου 1920 γενικῆς ἀπογραφῆς τοῦ πληθυσμοῦ σέλ. 1758. Δωρίδος....4) ᾿Αρτοτίνης 1537 30)
Κωσταρίτσης 520 32 ) Λιδωρικίου 1792 40) Νουτσόμβρου 429 43) Πενταγιῶν 981
49) Σουρουστίου 630 20) Κροκυλίου 1432 ΣΥΝΟΛΟΝ ᾿Επαρχίας Δωρίδος 29.473
28) Κριάτσι 247 6) Βιτρινίτσα 1007 12) Γρανίτσας 1376
ΦΕΚ 328 / 14 Νοεμβρίου 1923. Περὶ συστάσεως τηλεφ. Γραφείων εἰς Σουρούστιον (Δωρίδος) , Στεφανιάδα (Καρδίτσης) καὶ Ταχ. Γραφείου εἰς Χόβολην
(Καλαβρύτων).
ΦΕΚ 370 /19 Δεκεμβρίου 1923. ᾿Απόφασις τῆς ᾿Επαναστάσεως Περὶ ἀναθέσεως τῆς ᾿Αντιβασιλείας εἰς τὸν Ναύαρχον κ. Παῦλον Κουντουργιώτην.
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΝ ΦΕΚ 83/20 Νοεμβρίου 1923. Περὶ ἐφαρμογὴς τοῦ
σχεδίου πόλεως τῶν ᾿Αθηνῶν ἐν τῇ συνοικίᾳ Φιλοππάπου.
ΦΕΚ 91/14 Δεκεμβρίου 1923. Παραγωγὴ σταφίδος κατὰ Δήμους εἰς λίτρας
᾿Ενετικᾶς Δωρίδος Εὐπαλίου 130.000 ᾿Αναλογοῦν ποσὸν Δὴμ Φόρου 3.182,05
Σύνολον Φόρου 3182,05 Σύνολον Φόρου κατὰ Νομοὺς Φθιώτιδος καὶ Φωκίδος
318205.
῎Ετος 1924
ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟΝ 0
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ
ΦΕΚ 120/28 Μαΐου 1924. Ψήφισμα τῆς Δ΄ ἐν ᾿Αθήναις συντακτικῆς Συνελεύσεως «Περὶ καθορισμοῦ τοῦ τίτλου τοῦ ῾Ελληνικοῦ Κράτους ὡς ῾Ελληνικὴ
Δημοκρατία».
ΦΕΚ 135/ . Περὶ ἀναγνωρίσεως ὡς Κοινότητος Κλήματοσ- Εὐπαλίου
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΝ
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ΦΕΚ 83/16 Σεπτεμβρίου 1924. Περὶ εἰσαγωγῆς τῆς κοινῆς ὁμιλουμένης (δημοτικῆς) γλώσσης εἰς τὴν Δ΄, Ε΄ καὶ ΣΤ΄ τοῦ Δήμ. Σχολείου.
῎Ετος 1925
ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟΝ 0
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ
ΦΕΚ 206/ 10 Αὐγούστου 1925. Περὶ δημοσιεύσεως διὰ τῆς ᾿Εφημερίδος τῆς
Κυβερνήσεως τῆς διαιτητικῆς ἀποφάσεως διὰ τὴν λύσιν τῶν μεταξὺ Δημοσίου καὶ
᾿Ανωνύμου ῾Εταιρείας Λίμνης Κωπαΐδος ἐκκρεμῶν διαφορῶν.
ΦΕΚ 274/ 29 Σεπτεμβρίου 1925. Σύνταγμα τῆς ῾Ελληνικῆς Δημοκρατίας.
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΝ
ΦΕΚ 49/27 Μαΐου 1925. Περὶ κηρύξεως προσβεβλημένων ὑπὸ ἀκρίδων τῶν
Φθιωτιδοφωκίδος Τρικκάλων, Εὐβοίας, Κοζάνης τῶν ᾿Επαρχιῶν ᾿Ελασσόνος ᾿Αγυιᾶς κ.λ.π.
῎Ετος 1926
ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟΝ
ΦΕΚ 38/20 Φεβρουαρίου 1926. ᾿Απολύονται τῆς ὑπηρεσίας οἱ κάτωθι δημοδιδάσκαλοι ἐπὶ ἐγκαταλείψει τῶν θέσεων τῶν 1) 2) 3) Δημήτριος Παπαντωνίου ἐκ
Σουρουστίου Φωκίδος ἀπὸ 1ης Νοεμβρίου 1925.
ΦΕΚ 254/11 Δεκεμβρίου 1926. Προήχθησαν 1) Εἰς τὴν Γ΄ κατηγορίαν καὶ εἰς
τὸν βαθμὸν τοῦ ἀκολούθου οἱ δημοδιδάσκαλοι Ι ᾿Ηλίας Τσώρης Κουπακίου.
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ
ΦΕΚ 226/ 10 ᾿Ιουλίου 1926. Περὶ ἀνακλήσεως τῆς δεκάτης ἐνάτης Συντακτικῆς ἀποφάσεως «Περὶ ἐπικηρύξεως τοῦ ἀντιστρατήγου Νικολάου Πλαστήρα».
ΦΕΚ 282/α/ 22 Αὐγούστου 1926. Διάγγελμα πρὸς τὸν ῾Ελληνικὸν Λαὸν Γ.
Κονδύλη.
ΦΕΚ 38/22 Σεπτεμβρίου 1926. Σύνταγμα τῆς ῾Ελληνικῆς Δημοκρατίας.
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΝ
ΦΕΚ 38/23 ᾿Απριλίου 1926. 3 Περὶ κηρύξεως ἁπαλλοτριωτέων τμημάτων ῾Ιερᾶς
Μονῆς Βαρνακώβης ἐν Φθιωτιδοφωκίδι... κηρύσσει ἁπαλλοτριωτέα τμήματα ῾Ιερᾶς
Μονῆς Βαρνακώβης ἐπὶ σκοπῶ Γεωργικῆς ἀποκαταστάσεως ἀκτημόνων καλλιεργητῶν τὰ κάτωθι ἀγροκτήματα Ι) Τμήματα κτημάτων ῾Ιερᾶς Μονῆς Βαρνακώβης,
ὑπὸ τᾶς ὀνομασίας Ι) Κρανιὰ 2) Ζευτάρι 3) Μεγάλο ᾿Αμπέλι, 4) Παληοζεύγαρο καὶ
5) ᾿Ιτιὰ ῾Ο ῾Υπουργὸς Γ. Χαριτάκης.
ΦΕΚ 79/ 12 ᾿Οκτωβρίου 1926. Περὶ συγγραφῆς ἀναγνωστικῶν Βιβλίων τῆς Ε΄
καὶ ΣΤ΄ τάξεως δημοτικῶν Σχολείων εἰς καθαρεύουσαν γλώσσαν... δ) ἡ γλῶσσα
των καθόλου δέον νὰ εἶναι ἡ συνήθης Καθαρεύουσα ἀπηλλαγμένη ἐξ ἴσου ἀρχαϊσμῶν (νὰ ὑψῶται, μετεμπεψάμην, ὑλομανὴς) καὶ δημοτικισμῶν ( ὁ ἀέρας τοῦ ἀέρα,
ὁ ἄντρας, τὸ φτερὸ) κ. ἄ.
῎Ετος 1927
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ
ΦΕΚ 20/4 Φεβρουαρίου 1927. Περὶ μεταβάσεως τοῦ Εἰρηνοδικείου Κροκυλίου εἰς τὴν ἕδραν τῆς Κοινότητος Ζωριάνου πρὸς ἐκδίκασιν τῶν πολιτικῶν κ.λ.π.
ὑποθέσεων.
ΦΕΚ 107/ 3 ᾿Ιουνίου 1927. Σύνταγμα τῆς ῾Ελληνικῆς Δημοκρατίας. ῾Ο Πρόεδρος Παῦλος Κουντουριώτης.
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ΦΕΚ 120/ 16 ᾿Ιουνίου 1927. Νόμος 3390 Περὶ καθορισμοῦ τῆς Βουλευτικῆς
ἀποζημιώσεως.. ὁρίζεται εἰς 7000 δρχ.
ΦΕΚ 206/ 28 Σεπτεμβρίου 1927. Περὶ μετονομασίας τῶν συνοικισμῶν 60)
῾Η κοινότης Βιτρινίτσης μετονομάζεται εἰς κοινότητα Τολοφῶνος καὶ ὁ ὁμώνυμος
αὒτῇ συνοικισμὸς Βιτρινίτσα εἰς «Τολοφῶν». 61) ῾Η Κοινότης Βοστινίτσης μετονομάζεται εἰς Κοινότητα «Δάφνου» καὶ ὁ ὁμώνυμος αὔτῇ συνοικισμὸς Βοστινίτσα
εἰς «Δάφνος» (ο). 62) ῾Η κοινότης Γρανίτσα μετονομάζεται εἰς κοινότητα Διακοπίου καὶ ὁ ὁμώνυμος αὐτῇ συνοικισμὸς Γρανίτσα εἰς «Διακόπι» (Το). 63) Ο
συνοικισμὸς ᾿Ομέρ-᾿Εφένδη τῆς κοινότητας Μανάγουλης μετονομάζεται εἰς «Καστράκι». 64) Ο συνοικισμὸς Χασᾶν-᾿Αγᾶ τῆς αὐτῆς κοινότητος μετονομάζεται εἰς
«῞Αγιος Πολύκαρπος». 65) ῾Η κοινότης Κωσταρίτσης μετονομάζεται εἰς Κοινότητα «Διχωρίου» καὶ ὁ ὁμώνυμος αὐτῇ συνοικισμὸς Κωσταρίτσα εἰς «Διχώρι».
65α) Η κοινότης Μάκρυσι μετονομάζεται εἰς κοινότητα «Μακρυνής» καὶ ὁ ὁμώνυμος αὐτῇ συνοικισμὸς Μάκρυσι εἰς «Μακρυνή». 66) ῾Η κοινότης Νούτσομβρο
μετονομάζεται εἰς κοινότητα «Ψηλοῦ - Χωριοῦ» καὶ ὁ ὁμώνυμος αὐτῇ συνοικισμὸς
Νούτσομβρον εἰς «Ψηλό- Χωριό». 67) Η κοινότης Πλέσα μετονομάζεται εἰς Κοινότητα «᾿Αμυγδαλιᾶς» καὶ ὁ ὁμώνυμος αὐτῇ συνοικισμὸς Πλέσα εἰς «᾿Αμυγδαλιά».
68) ῾Η κοινότης Στρούζα μετονομάζεται εἰς κοινότητα «Πύρινου» καὶ ὁ ὁμώνυμος
αὐτῇ συνοικισμὸς εἰς «Πύρινος» (ο).
῎Ετος 1928
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ ΦΕΚ 50/5 ᾿Απριλίου 1928. Περὶ μετονομασίας Μονῆς Κοζίτσης (Ναυπακτίας) Μετονομάζεται ἡ ῾Ιερὰ μονὴ «Κοζίτσης» τῆς ἱερᾶς Μητροπόλεως Ναυπακτίας εἰς «῾Ιερὰν Μονὴν ᾿Αμπελακιωτίσσης καὶ ῾Αγίου Πολυκάρπου
Ναυπακτίας».
ΦΕΚ 156/ 8 Αὐγούστου 1928. Περὶ μετονομασίας κοινοτήτων καὶ συνοικισμῶν
τοῦ Νομοῦ Φθιώτιδος καὶ Φωκίδος, ῾Η κοινότης Κολοπετινίτσα τῆς ᾿Επαρχίας
Παρνασσίδος μετονομασθεῖσα ἤδη εἰς κοινότητα «Μονοδενδρίου» μετονομάζεται
αὔθις εἰς «Κοινότητα Τριταίας» καὶ ὁ ὁμώνυμος αὐτῇ συνοικισμὸς «Κολοπετινίτσα»
εἰς «Τριταίαν».
ΦΕΚ 193/ 20 Σεπτεμβρίου 1928. Περὶ μετονομασίας κοινοτήτων καὶ συνοικισμῶν. ᾿Εν τῇ ἐπαρχίᾳ Δωρίδος ῾Η κοινότης «Κίσσελη» μετονομάζεται εἰς «Κοινότητα Λεμονιᾶς» καὶ ὁ ὁμώνυμος αὐτῇ συνοικισμὸς Κίσσελη «Λεμονιά». ῾Η κοινότης Σουρούστι μετονομάζεται εἰς κοινότητα «Κερασιῶν» καὶ ὁ ὁμώνυμος αὐτῇ
συνοικισμὸς Σουρούστι εἰς «Κερασιές». ῾Η κοινότης Δρεστενῶν μετονομάζεται
εἰς «Κοινότητα Τριστένου» καὶ ὁ ὁμώνυμος αὐτῇ συνοικισμὸς Δρεστενὰ εἰς «Τρίστενον». Η κοινότης Μαραζιὰ εἰς «Κοινότητα Ροδοδάφνης» καὶ ὁ ὁμώνυμος αὐτῇ
συνοικισμὸς Μαραζιὰ εἰς «Ροδοδάφνη».
ΦΕΚ 233/ 5 Νοεμβρίου 1928. Περὶ προσαρτήσεως τῶν κοινοτήτων Στρωμίνιανης καὶ Γρηγορίου εἰς τὴν κοινότητα ᾿Ελατόβρυσης Νομοῦ Αἰτωλοακαρνανίας.
῎Ετος 1929
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ ΦΕΚ 40/ 5 Φεβρουαρίου 1929. ῾Η κοινότης Λυκοχωρίου
τῆς ἐπαρχίας Δωρίδος τοῦ αὐτοῦ Νομοῦ μετονομάζεται εἰς κοινότητα Τειχίου καὶ
ὁ ὁμώνυμος αὐτῇ συνοικισμὸς Λυκοχώρι εἰς «Τείχιον».
ΦΕΚ 266/ 8 Αὐγούστου 1929. Περὶ ἀναγραφῆς πιστώσεως... διὰ τὴν ἀναστήλωσιν κ.λ.π. τοῦ Παρθενῶνος.
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ΦΕΚ274/ 13 Αὐγούστου 1929. Περὶ τροποποιήσεως τοῦ Νόμου 2387 «Περὶ
πνευματικῆς ἰδιοκτησίας».
ΦΕΚ 92/ 8 Μαρτίου 1929. Περὶ ἐγκαταστάσεως τοῦ Βυζαντινοῦ καὶ Χριστιανικοῦ Μουσείου εἰς τὸ Μέγαρόν της Δουκίσσης Πλακεντίας.
ΦΕΚ363/ 2 ᾿Οκτωβρ. 1929. Περὶ καταργήσεως ῾Ελληνικῶν Σχολείων... Λιδωρικίου Μετατροπὴ εἰς διτάξιον τὸ Βετολίστης ἠμιγυμνάσιον ἀπὸ 1929-1930 ΠλατάνουΝαυπακτίας Εὐπαλίου Κροκυλίου Γαλαξειδίου εἰς ἠμιγυμνάσια.
ΦΕΚ 24/ 2 ᾿Οκτωβρίου 1929. Περὶ συστάσεως εἰδικοῦ Ταμείου ὑδρεύσεως καὶ
ἐξυγιάνσεως καὶ ἀρδεύσεως τῆς κτηματικῆς περιφερείας τῆς κοινότητος Μοναστηρακίου Δωρίδος.
ΦΕΚ 431/ 12 Δεκεμβρίου 1929. Μετονομασία της Κοινότητος Κουτσούφλιανης εἰς ᾿Ηλιορράχης.
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΝ ΦΕΚ 88/ 31 ᾿Ιουλίου 1929. ᾿Αποφάσεις καὶ ὑπουργικαὶ ἐκθέσεις τῆς ἐπιτροπῆς πρὸς κρίσιν τῶν διδακτικῶν βιβλίων δημοτικῶν Σχολείων.
ΦΕΚ245/25 ᾿Ιουλίου 1929. Νόμος 4229 Περὶ μέτρων ἀσφαλείας τοῦ κοινωνικοῦ καθεστῶτος καὶ προστασίας τῶν πολιτῶν.9
῎Ετος 1930
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ
ΦΕΚ251/24 ᾿Ιουλίου 1930. Περὶ μετονομασίας κοινοτήτων καὶ συνοικισμῶν ἐν
τῷ Νομῷ Φθιώτιδος καὶ Φωκίδος... 53) ῾Η κοινότης Βύδαβη τῆς ἐπαρχίας Δωρίδος
εἰς κοινότητα «῞Αγιοι Πάντες» καὶ ὁ ὁμώνυμος αὐτῇ συνοικισμὸς «῞Αγιοι Πάντες».
54) ῾Η κοινότης Λούτσοβον τῆς αὐτῆς ἐπαρχίας μετονομάζεται εἰς «Κοινότητα
Κοκκίνου» καὶ ὁ ὁμώνυμος αὐτῇ συνοικισμὸς Λούτσοβος εἰς «Κόκκινος».
ΦΕΚ150/ 10 Μαΐου 1930. Περὶ ὁρισμοῦ μονίμου ἕδρας τοῦ Συμβολαιογράφου
Κροκυλίου καὶ τοῦ συμβολαιογράφου Εὐπαλίου.
῎Ετος 1931
ΦΕΚ 371/ 24 ᾿Οκτωβρίου 1931 Περὶ ἀναγκαστικῆς ἀπαλλοτριώσεως γηπέδου ἐν
Ζωριάνῳ Φωκίδος.

9 Tì >Idi¸numon.

Keflaio 8

MhtrÀon >Arrènwn
1824 1949
Παραθέτω τό Μητρῶον ᾿Αρρένων τῆς Κοινότητος Κερασέας Δωρίδος τῆς ᾿Επαρχίας Δωρίδος τοῦ Νόμου Φωκίδος περιλαμβάνον τοὺς γεννηθέντας ἀπὸ τοῦ ἔτους
1824-1949.

8.1

Pnaka Mhtr¸ou 1824 1850

A/A>Ep¸numon

^Onoma KÔrion

>Onìmata
Paträ

1

Brèta

>Iwnnh

KwnstantØno

^Eto
genn sew
1824

1

Qro

Qr¨sto

Panagi¸th

1830

2
1
1
1
2
1
2
3
1
1
1
2
3
1
2
3
4

Spaj¨
Makr¨
Qro
ZoÜko
Koutsoginnh
Makr
>Adraskèla
<Ufant¨
Rpth
>Ashmkh
Brèta
Mpertsi
<Ufant¨
Brèta
Qro
Qro
Qalki

Dhm trio
Triantfullo
Basleio
Ge¸rgio
Ge¸rgio
>Ajansio
>Ajansio
Ge¸rgio
Dhm trio
>Ajansio
Nikìlao
>Ajansio
>Iwnnh
>Anastsio
Kwn-no
>Anastsio
>Anastsio

>Ajansio
Ge¸rgio
Panagi¸th
Qarlampo
>Ajansio
Ge¸rgio
...
>Ajansio
Qarlampo
Kwn-no
Panagi¸th
Jwm
>Ajansio
>Iwnnh
Ge¸rgio
>Iwnnh
>Iwnnh

1830
1837
1840
1841
1841
1843
1843
1843
1846
1848
1849
1849
1849
1850
1850
1850
1850
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Mhträ

Tìpo
genn sew

Parathr sei Genikä
Merikä
Kerasi Diegr. ES
84
Diegr. di t¨ Íp. r.
ES8401
>Apebwse diegr.
>Apebwse diegr rij.
>Apeb. Diegr.
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8. ΜΗΤΡΩΟΝ ΑΡΡΕΝΩΝ 1824–1949

Pnaka Mhtr¸ou 1851 1870

A/A>Ep¸numon

^Onoma KÔrion

>Onìmata
Paträ

Mhträ

1
2
1
2
1
1
2
3
1
1
2
3
4
1
1
2
1
1
2
3
1
2
3
4
5

>Antwnìpoulo
Mpertsi
Kwnstantìpoulo
Qro
Qalki
Mpertsi
Liro
Rpth
Qalki
Liarok¸sta
Liarok¸sta
Rpth
Qro
Rpth
Panourgi
Qro
Qro
Gkno
Jeoqrh
Rpth
Liarok¸sta
Qalki
Qro
Qro
Qalki

>Ant¸nio
Nikìlao
>Iwnnh
>Iwnnh
Kwn-no
Ge¸rgio
Kwn-no
Basleio
Dhm trio
>Ajansio
>Iwnnh
Dhm trio
>Ajansio
Nikìlao
Nikìlao
Qr¨sto
Nikìlao
Kwn-no
>Ajansio
Qr¨sto
Jeìdwro
<Hrakl¨
Lewnda
>Anastsio
Ge¸rgio

Ge¸rgio
>Iwnnh
>Ajansio
Ge¸rgio
>Iwnnh
>Iwnnh
Nikìlao
>Iwnnh
>Iwnnh
Ge¸rgio
Nikìlao
>Iwnnh
Gewrgou
Zaqara
Qr¨sto
>Ajanasou
Dhm trio
Dhm trio
Ge¸rgio
EÎggelo
Ge¸rgio
>Iwnnh
>Ajansio
Nikìlao
Miqal

^Eto
genn sew
1851
1851
1852
1852
1853
1854
1854
1854
1855
1856
1856
1856
1856
1859
1860
1860
1861
1862
1862
1862
1863
1863
1863
1863
1863

1
2
1
2
3
4
5
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
1
2
3
4
5
6
1

Kontìpoulo
Qro
Brèta
Gkno
Gkno
Jeoqrh
Qro
>Antwnìpoulo
Karad ma
Mpertsi
Skour¨
>Antwnìpoulo
Brèta
Koutsoginnh
Karamprpa
Brèta
Qro
>Antwnìpoulo
Gkno
Kalìghro
Qro
Qro
Qro
Jeoqrh

Dhm trio
Spurdwn
Kwn-no
Ge¸rgio
>Ant¸nio
Basleio
Panagi¸th
>Ant¸nio
>Ant¸nio
Kwn/no
>Ant¸nio
>Iwnnh
Ge¸rgio
Basleio
Jemistokl
F¸tio
Ge¸rgio
Dhm trio
Ge¸rgio
Basleio
Ge¸rgio
Dhm trio
Nikìlao
Qarlampo

>Iwnnh
Dhm trio
>Iwnnh
Dhm trio
Basleio
Ge¸rgio
Qr¨sto
Dhm trio
>Anastsio
Dhm trio
Kwn-no
Basleio
>Iwnnh
Kwn-no
Kwn-no
Triantfullo
Dhm trio
Dhm trio
Basleio
Qarlampo
Nikìlao
Basleio
>Ajansio
Ge¸rgio

1864
1864
1865
1865
1865
1865
1865
1866
1866
1866
1866
1867
1867
1867
1867
1868
1868
1869
1869
1869
1869
1869
1869
1870

Parathr sei Genikä
Merikä

Diegrfh ² pobi¸sa 285 4-158 D/g¨

8.3.

8.3
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΗΤΡΩΟΥ 1871–1880

Pnaka Mhtr¸ou 1871 1880

A/A>Ep¸numon

^Onoma KÔrion

>Onìmata
Paträ

1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4

ZoÜko
Rpth
Karamprpa
Kalìghro
Qro
Qro
Qro
Gkno
>Adraskèla
Karamprpa
Makr¨

Qarlampo
Kwn-no
Dhm trio
Qr¨sto
Spurdwn
Kwn-no
Kwn-no
Basleio
Kwn-no
Basleio
Basleio

>Ajansio
Dhm trio
Kwn-no
Qarlampo
>Ajansio
Basleio
>Ajansio
>Iwnnh
>Ajansio
>Iwnnh
>Ajansio

^Eto
genn sew
1871
1871
1871
1871
1871
1871
1871
1872
1872
1872
1872

Rmo
Swthrìpoulo
<Ufant¨
Qro
ZoÜko
Makr¨
Brèta
Kalìghro
Plka
Panourgi
TasìpoulosBasilakìpoulo
6 Rpth
7 <Ufant¨
8 Rpth
9 Qro
10 Qro
1 Kontìpoulo
2 Kontìpoulo
3 Mpertsi
4 Makr¨
5 Makr¨
6 Swthrìpoulo
7 Qro
1 Brèta
2 Krko
3 Qro
4 Qro
1 ZoÜko
2 Koutsoginnh
3 >Adraskèla
4 Jeoqrh
5 Plka
6 Swthrìpoulo
7 Qro
1 Gkno
2 ZoÜko
3 Mpertsi
4 <Ufant¨
5 QamoqoÔgia
6 Qro
1 >Adraskèla
2 Brèta
3 Gkno
4 ZoÜko
5 Qarogiannìpoulo
1 Makr¨
2 Rpth
3 Qalki
4 Qro

Basleio
Swt rio
>Ajansio
Kwn-no
Panagi¸th
Kwn-no
Basleio
Kwn-no
>Anastsio
>Alèxio
Dhm trio

>Anastsio
Ge¸rgio
Ge¸rgio
Qr¨sto
>Ajansio
Basleio
Triantfullo
Qarlampo
Dhm trio
Qr¨sto
Basleio

1872
1872
1872
1872
1873
1873
1874
1874
1874
1874
1874

Zaqara
Kwn-no
>Ajansio
Ge¸rgio
Panagi¸th
>Aristedh
>Ant¸nio
Drìso
>Alèxio
Qr¨sto
>Ajansio
>Ajansio
Panagi¸th
>Alèxio
Spurdwn
Dhm trio
>Iwnnh
Kwn-no
Nikìlao
Nikìlao
Kwn-no
Panagi¸th
Ge¸rgio
Dhm trio
>Anastsio
Jeìdwro
Nikìlao
Nikìlao
Spurdwn
Qr¨sto
Spurdwn
Dhm trio
Basleio
Ge¸rgio
>Andrèa
Ge¸rgio
Ge¸rgio
>Iwnnh

>Iwnnh
Ge¸rgio
Dhm trio
>Ajansio
Basleio
>Iwnnh
Dhm trio
Basleio
Basleio
>Ajansio
Ge¸rgio
>Ajansio
Basleio
>Apìstolo
Basleio
>Iwnnh
>Ajansio
Dhm trio
>Ajansio
Ge¸rgio
Dhm trio
Ge¸rgio
QrhstoÜ
>Iwnnh
>Hla
>Ajansio
Ge¸rgio
>Ajansio
Nikìlao
>Ajansio
Nikìlao
Nikìlao
Panagi¸th
>Ajansio
Triantfullo
Dhm trio
>Alèxio
Basleio

1874
1874
1874
1874
1874
1875
1875
1875
1875
1875
1875
1875
1876
1876
1876
1876
1877
1877
1877
1877
1877
1877
1877
1878
1878
1878
1878
1878
1878
1879
1879
1879
1879
1879
1880
1880
1880
1880

5
6
7
8
1
2
1
2
3
4
5

Mhträ

Parathr sei Genikä
Merikä

Diegrfh rij. 3416
25-2-66 D/g¨
8367/20-5-59 N. Fwk.

AN 552/52-2676-
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8. ΜΗΤΡΩΟΝ ΑΡΡΕΝΩΝ 1824–1949

Pnaka Mhtr¸ou 1881 1890

A/A>Ep¸numon

^Onoma KÔrion

>Onìmata
Paträ

Mhträ

1

Qarìgiannh

Kwn-no

>Ajansio

^Eto
genn sew
1881

1
2
3
4
5
6

Brèta
ZoÜko
Papagewrgou
Kontìpoulo
Kontoginnh
Papagewrgou

Ge¸rgio
Kwn/no
Nikìlao
Ge¸rgio
Kwn-no
Nikìlao

Basleio
Jeod¸rou
Basleio
Dhm trio
Dhm trio
Basleio

1882
1882
1882
1882
1882
1882

7
8
1
1
2
3
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
7

Qro
QamoqoÔgia
Brèta
>Antwnìpoulo
Qro
Qro
Brèta
Kalìghro
Liro
Makr¨
Spaj¨
Panourgi
Qarìgianno
ZoÜko
Karad ma
Rpth
Brèta
Gkno
Liro
Mpertsi
Plka
Rmo Brèta
Qarìgianno
Brèta
Grhgorìpoulo
Spaj¨
Qro
Kontì
Rpth
Mpertsi
Spaj¨
Qro
QamoqoÔgia
Gkno
Liro
ZoÜko
<Ufant¨
Qro
Qro
Qarìgiannh

Ge¸rgio
Ge¸rgio
>Ajansio
Kwn-no
Ge¸rgio
Panagi¸th
Basleio
Ge¸rgio
Ge¸rgio
Ge¸rgio
>Ajansio
>Ant¸nio
XenofÀn
Basleio
>Alèxio
>Ajansio
>Iwnnh
EÎggelo
Ge¸rgio
>Iwnnh
Basleio
Jemistokl
Panagi¸th
Ge¸rgio
>Ajansio
Panagi¸th
>Ajansio
Basleio
Ge¸rgio
Grhgìrio
Jeoqrh
Ge¸rgio
Kwn-no
Basleio
Nikìlao
Perikl¨
<Hrakl¨
Kwn-no
Kwn-no
Panagi¸th

Basleio
>Ajansio
Nikìlao
Dhm trio
>Iwnnh
>Hla
Nikìlao
Qarlampo
>Ajansio
Basleio
Spurdwn
Kwn-no
>Ajansio
>Hla
>Anastsio
Basleio
Kwn-no
Nikìlao
>Iwnnh
Nikìlao
>Iwnnh
>Anastsio
>Ajansio
Nikìlao
Ge¸rgio
Dhm trio
>Hla
Dhm trio
Basleio
Nikìlao
Spurdwn
Kwn-no
>Ajansio
Nikìlao
Kwn-no
Jeìdwro
Ge¸rgio
>Hla
>Iwnnh
>Iwnnh

1882
1882
1883
1884
1884
1884
1885
1885
1885
1885
1885
1885
1885
1886
1886
1886
1887
1887
1887
1887
1887
1887
1887
1888
1888
1888
1888
1889
1889
1889
1889
1889
1889
1890
1890
1890
1890
1890
1890
1890

Parathr sei Genikä
Merikä
pebwse
Nomarq.
15/9/1936

A.P.
15893-

Diegrfh Íp' rij.
ES 3188 D /g¨ Nomarqa
A.L.N.ES. 12-205
N. D/to

peb. AN 8473 2-5-67

AN J ES

8.5.

8.5
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΗΤΡΩΟΥ 1891–1896

Pnaka Mhtr¸ou 1891 1896

A/A>Ep¸numon

^Onoma KÔrion

>Onìmata
Paträ

Mhträ

1

>Ashmkh

Kwn-no

>Ajansio

^Eto
genn sew
1891

2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
2
3
4
5
6
1
2
3

Kontì
Liro
Makr¨
Qro
Qarìgiannh
Qalki
>Antwnìpoulo
ZoÜko
Zaqarìpoulo
Liarok¸sta
Makr¨
Spaj¨
Qarìgiannh
Karamprpa
Liro
Gkno
<Ufant¨
Karamprpa
Koutsoginnh
Qro
Qalki
Kko
Kontì
Koutsoginnh

Lewnda
Qarlampo
Ge¸rgio
Triantfullo
>Iwnnh
Qr¨sto
Ge¸rgio
Ge¸rgio
Zaqara
Ge¸rgio
Taxirqh
Ge¸rgio
Dhm trio
Basleio
Kwn-no
Basleio
Kwn-no
Ge¸rgio
Dhm trio
>Iwnnh
>Iwnnh
Kwn-no
>Ajansio
Kwn-no

Dhm trio
>Iwnnh
Triantfullo
>Ajansio
>Ajansio
Dhm trio
>Ant¸nio
>Hla
Nikìlao
>Ajansio
Basleio
Spurdwn
Nikìlao
Jemistokl
>Ajansio
>Ant¸nio
>Iwnnh
AÊkaternh
Basleio
>Ajansio
Kwn-no
Ge¸rgio
>Iwnnh
Basleio

1891
1891
1891
1891
1891
1891
1892
1892
1892
1892
1892
1892
1892
1892
1892
1893
1893
1893
1893
1893
1893
1894
1894
1894

4
5
6
7
8
1
2
3

Liro
Liro
Mpertsi
Qalki
Qalki
>Antwnìpoulo
Gkno
Kwnstantìpoulo

Kwn-no
Nikìlao
Qr¨sto
>Ajansio
Basleio
Mnjo
Kwn-no
Panagi¸th

Ge¸rgio
>Iwnnh
Nikìlao
Kwn-no
Dhm trio
Kwn-no
Nikìlao
Kwn-no

1894
1894
1894
1894
1894
1895
1895
1895

4
5
6
7
8
9
10
11
1
2

Liro
Liro
Mpertsi
Mpertsi
Rpth
Rpth
<Ufant¨
Qro
>Antwnìpoulo
Papantwnou

Dhm trio
Basleio
Kwn-no
Ge¸rgio
Nikìlao
Basleio
Ge¸rgio
>Iwnnh
>Ajansio
Dhm trio

Kwn-no
>Ajansio
Ge¸rgio
Nikìlao
Basleio
Qrhstä
>Iwnnh
>Hla
>Ant¸nio
>Ant¸nio

1895
1895
1895
1895
1895
1895
1895
1895
1896
1896

3
4
5
6
7
8

Gkno
Karamprpa
Karamprpa
Liro
Spaj¨
QamoqoÔgia

Qr¨sto
>Ajansio
Kwn-no
Panagi¸th
Flippo
Ge¸rgio

Ge¸rgio
Jemistokl
Dhm trio
Jeìdwro
Spurdwn
Kwn-no

1896
1896
1896
1896
1896
1896

Parathr sei Genikä
Merikä
Diagrfetai di t¨
D/g¨ N. 3416-

>Apebwsen
30146/40

AN

>Apeb. AN 8473-13-567

>Allag âpwnÔmou pä >Antwnìpoulon eÊ
Papantwnou 1054 pof. Nomarq. Fwkdo 27-4-60

Diegr. AN 19146/28
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8. ΜΗΤΡΩΟΝ ΑΡΡΕΝΩΝ 1824–1949

Pnaka Mhtr¸ou 1897 1903

A/A>Ep¸numon

^Onoma KÔrion

>Onìmata
Paträ

1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
1
2
3
4
1

>Antwnìpoulo
Brèta
Liro
>Adraskèla
Liro
<Ufant¨
>Antwnìpoulo
Jeoqarìpoulo
Karad ma
Rpth
Gkno
Liro
Qro
Qro
>Alexìpoulo

Basleio
>Iwnnh
Staurì
Ge¸rgio
Panagi¸th
EÎjÔmio
Basleio
Ge¸rgio
>Iwnnh
Qarlampo
Basleio
D¨mo
Panagi¸th
Basleio
>Alèxio

Kwn-no
F¸tio
>Ajansio
>Ajansio
Jeìdwro
>Iwnnh
>Iwnnh
>Ajansio
Qr¨sto
Kwn-no
Ge¸rgio
>Ajansio
>Ajansio
>Hla
Triantfullo

^Eto
genn sew
1897
1897
1897
1897
1897
1897
1898
1898
1898
1898
1899
1899
1899
1899
1900

2

Brèta

>Iwnnh

Ge¸rgio

1900

3
4
5

Brèta
Gkno
Zaqarìpoulo

Basleio
Panagi¸th
>Andrèa

Panagi¸th
Ge¸rgio
Nikìlao

1900
1900
1900

6
7
8
9
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Liro
Bðo
Liro
EÎggelo
Mpertsi
Kwn-no
Qro
Panagi¸th
Gkno
Panagi¸th
Papantwnou
EÎjÔmio
Karad ma
Panagi¸th
Rpth
>Andrèa
Karad ma
>Ajansio
Miqalìpoulo
Miqal
Panourgi
Qr¨sto
Makr¨
Basleio
Karmparpa
Lewnda
Qaronikolakìpoulo
Panagi¸th
Brèta
>Iwnnh

>Ajansio
>Iwnnh
Nikìlao
Kwn-no
Kwn-no
>Ant¸nio
>Ant¸nio
Basleio
Lewnda
Ge¸rgio
Ge¸rgio
Qr¨sto
Jemistokl
Nikìlao
Ge¸rgio

1900
1900
1900
1900
1901
1901
1901
1901
1901
1901
1901
1901
1901
1901
1901

12 Zaqarìpoulo

>Andrèa

Nikìlao

1901

1

Brèta

Basleio

F¸tio

1902

2

Gkno

Dhm trio

Ge¸rgio

1902

3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Gkno
Rmo -Brèta
Qarìgianno
Qarägianno
Brèta
Zaqarìpoulo
Karamprpa
Kontì
Liro
Makr¨
Skour¨
Qalki
Qalki
Qro

Panagi¸th
>Anastsio
StaÜro
Panagi¸th
>Ajansio
Panagi¸th
Lewnda
Panagi¸th
Dhm trio
Basleio
Panagi¸th
>Alèxandro
Perikl¨
Panagi¸th

Kwn-no
Basleio
Ge¸rgio
Nikìlao
Basleio
Nikìlao
Jemistokl
>Aristedh
>Ajansio
Qrhstä
>Ant¸nio
Dhm trio
Dhm trio
Nikìlao

1902
1902
1902
1902
1903
1903
1903
1903
1903
1903
1903
1903
1903
1903

Parathr sei Genikä
Merikä

Diegr.
N. D/to
762/70 lìgú jantou
ES 976/78
Diegr. QIII m 293
Diegr 183 4-1-62
D/g¨
Nomarqa
âggrafeÈ
4-162D/g¨ Nomarq.
Fwk, âggrafeÈ 1901

Diegr. ASS QII m736

Diegrfh
Diegr ASS QIIIm 737
Diegr ASS QIIIm737
>Enegrfh 183 4-1-62
D/g¨ Nomarq. Fwk,
diagrafeÈ 1900 êto
>Eggraf 182 4-1Nomarq.
diegrfh
1900 êto
>Apeb.
Diegrfh
Íp' rij2171 5-3-71
D/g¨
Diegr. 2435/61 D/g¨
Nomarq. ± pobi¸sa

8.7.
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΗΤΡΩΟΥ 1904–1911

8.7

Pnaka Mhtr¸ou 1904 1911

A/A>Ep¸numon

^Onoma KÔrion

>Onìmata
Paträ

Mhträ

1
2

Panagi¸th
Ge¸rgio

Nikìlao
>Ant¸nio

^Eto
genn sew
1904
1904

Basleio
Spurdwn
>Iwnnh

Panagi¸tou
Kwn-no
Dhm trio

1904
1904
1904

6
7
1

>Adraskèla
>AntwnìpoulosPapantwnou
Brèta
Brèta
Gkno
Lgio
Makr¨
Qro
Gkno

Kwn-no
>Ajansio
>Iwnnh

Qrhstä
Kwn-noÜ
Dhm trio

1904
1904
1905

2
3

Karad ma
Karad ma

Nikìlao
>Ajansio

>Ant¸nio
Lewnda

1905
1905

4
5
6

Rmo -Brèta
Qarìgianno
Qarìgianno

>Ant¸nio
Dhm trio
>Ajansio

Basleio
Ge¸rgio
Qr¨sto

1905
1905
1905

1
2
3
4

Brèta
Brèta
Gkno
Jeoqarìpoulo

EÎggelo
Panagi¸th
Nikìlao
Jeoqrh

Kwn-no
Spurdwn
Kwn-no
Basleio

1906
1906
1906
1906

5
6

Kalìghro
Qro

Panagi¸th
Basleio

Qr¨sto
Panagi¸th

1906
1906

7
1
2
3

Qalki
Gkno
Brèta
ZoÜko

Spurdwn
Basleio
Kwn-no
Panagi¸th

Dhm trio
Ge¸rgio
Panagi¸th
Basleio

1906
1907
1907
1907

4

Kwnstantìpoulo Dhm trio

>Iwnnh

1907

5
6
1
2
3
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7

Liarok¸sta
Rmo
Gkno
Jeoqrh
Qro
Gkno
Gkno
ZoÜko
Kontì
Rmo
Rmo
Qro
Gkno
Gkno
>Eleujerìpoulo
Kalìghro
Makr¨
Liro
Miqalìpoulo
ZoÜko
Jeoqrh
Jeoqrh
Karad ma
Papabaslh
Plka
Rmo -Brèta

Panagi¸th
Kwn-no
Nikìlao
Jeoqrh
Dhm trio
Dhm trio
>Iwnnh
>Iwnnh
>Hla
Ge¸rgio
Swt rio
>Hla
Nikìlao
Ge¸rgio
Qarlampo
Qarlampo
Basleio
Qarlampo
Qr¨sto
Ge¸rgio
Ge¸rgio
>Andrtso
Ge¸rgio
Basleio
>Ajansio
>Iwnnh

>Ajansio
Panagi¸th
Dhm trio
>Ajansio
Panagi¸th
Ge¸rgio
Basleio
Basleio
>Aristedh
Basleio
Spurdwn
>Ajansio
Ge¸rgio
Dhm trio
Ge¸rgio
Qrhstä
>Alèxio
Jeìdwro
Gewrgou
Basleio
Nikìlao
Qarlampo
>Alèxio
Nikìlao
Basleio
Spurdwn

1907
1907
1908
1908
1908
1909
1909
1909
1909
1909
1909
1909
1910
1910
1910
1910
1910
1910
1910
1911
1911
1911
1911
1911
1911
1911

8
9

Swthrìpoulo
Qro

Ge¸rgio
Basleio

Panagi¸th
>Iwnnh

1911
1911

3
4
5

Parathr sei Genikä
Merikä

Diegr. 24395/614 I62 D/g¨ Nom.
Diegrfh di t¨
rij.8473-13-

Íp

Qro
Qarogianno
14550/24-6-60

Diorjwj¬ pä Jeoqrh rij. 23532 3011- 1961
Diegrfh di t¨
rij. ES

Íp

Diegr. gia t¨ Íp rij. ES
Diegr.
di toÜ rij.
3416 25-2-68
D/g¨ Nom. pob.

>Apebwsen

Diorjwj¬ pä Rmo
eÙ Brètan 1972 Nom.
Fwkdo 8-2-1962
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8. ΜΗΤΡΩΟΝ ΑΡΡΕΝΩΝ 1824–1949

Pnaka Mhtr¸ou 1912 1920

A/A>Ep¸numon

^Onoma KÔrion

>Onìmata
Paträ

Mhträ

1
2
3
4
5
6
7

Basleio
Spurdwn
Nikìlao
Basleio
Dhm trio
Dhm trio
EÎggelo

Qr¨sto
Dhm trio
Ge¸rgio
Kwn-noÜ
>Ajansio
Kwn-no
Ge¸rgio

1
2
3
4
5
6
7

>Adraskèla
Gkno
Gkno
>Ashmkh
Rpth
<Ufant¨
Qro
Karad ma
>Adraskèla
Gkno
ZoÜko
Kontì
Karad ma
Miqalìpoulo
Makr¨

^Eto
Parathr sei Genikä
genn - Merikä
sew
1912
1912
1912
1912
1912
1912
1912

>Ajansio
Dhm trio
Kwn-no
Ge¸rgio
>Alèxandro
>Aristotèlh
Triantfullo

Nikìlao
Kwn-no
Basleio
>Aristedh
Qarlampo
Ge¸rgio
>Andrèa

1913
1913
1913
1913
1913
1913
1913

8
9
10
11
1
2

Makr¨
Rmo Brèta
Skour¨
ZoÜko
Karad ma
Qro

Dhm trio
>Ajansio
Kwn-no
>Hla
Nikìlao
>Ajansio

>Alèxio
Basleio
>Ant¸nio
>Anastsio
Ge¸rgio
>Iwnnh

1913
1913
1913
1913
1914
1914

1
2

Karad ma
Qrh

>Alèxandro
Kwn-no

Qarlampo
>Ajansio

1915
1915

3

Qrh

>Hla

Panagi¸th

1915

1
2
3
1
2

Karad ma
Makr¨
Makr¨
>Adraskèla
Gkno

EÎjÔmio
Basleio
>Iwnnh
>Ajansio
Dhm trio

Ge¸rgio
Kwn-no
>Alèxio
Qr¨sto
Basleio

1916
1916
1916
1917
1917

3
4
5
6
7

Gkno
Jeoqrh
Makr¨
Liro Kko
Spaj¨

Nikìlao
Panagi¸th
>Ajansio
>Ajansio
Spurdwn

Basleio
Nikìlao
Basleio
Dhm trio
>Ajansio

1917
1917
1917
1917
1917

1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
1
2
3

>Adraskèla
>Ashmkh
>Adraskèla
Makr¨
Plka
Rpth
Qro
Gkno
>Eleujerìpoulo
Qro
Qarägianno
ZoÜko
Makr¨
Qrh

Basleio
>Ajansio
>Anastsio
Taxirqh
>Iwnnh
Spurdwn
>Iwnnh
Kwn-no
>Ajansio
StaÜro
DhmhtroÔka
Qr¨sto
Ptroklo
Kwn-no

Nikìlao
Kwn-no
Kwn-no
>Alèxio
Panagi¸th
>Ajansio
Ge¸rgio
Dhm trio
Ge¸rgio
Panagi¸th
Kwn-no
Basleio
Basleio
Spurdwn

1918
1918
1918
1918
1918
1918
1918
1919
1919
1919
1919
1920
1920
1920

4

Qrh

Kwn-no

Panagi¸tou

1920

5

Qaronikolou

Basleio

Ge¸rgio

1920

>Apebwsen
>Apebwsen
>Apebwsen
>Eggr. AN 14411/31
pebwsen
10764/

diegrfh

>Apebwsen
Di N. D/to 762 /70
ES 976/78 jnato
Diorjwj¬ (Qrh ) Íp' rij. 6-11-68D/g¨
Nom. Fwk.
Diorjwj¬ pä Qro
(Qrh ) 24860/7-3-68
Nomarq. Fwk.

Diegrfh lìgú jantou ES 476/70N
D/to 762/70

Diegrfh eÊ
1609

Laman

Dhm trio
<Up' rij.22732 pebwsen 11-7-58
>Allag¬
âpwnÔmou
AN 10082/52

8.9.
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΗΤΡΩΟΥ 1921–1928

8.9

Pnaka Mhtr¸ou 1921 1928

A/A>Ep¸numon

^Onoma KÔrion

>Onìmata
Paträ

1
2
3
4

Gkno
ZoÜko
Kontì
Makr¨

Kwn-no
>Ant¸nio
Ge¸rgio
Kwn-no

Basleio
Basleio
>Ajansio
>Alèxio

5
6
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
1

<Ufant¨
Qro
Gkno
ZoÜko
Gkno
Makr¨
Karad ma
Jeoqrh
Krko
Gkno
Karad ma
Liro Kko
Qro
Qrh
>Alexìpoulo

Spurdwn
Qr¨sto
Jeìdwro
Qarlampo
Panagi¸th
Ge¸rgio
Panagi¸th
>Ajansio
Ge¸rgio
>Iwnnh
Qr¨sto
>Iwnnh
Kwn-no
Panagi¸th
>Alèxio

Nikìlao
>Ajansio
Basileou
Basleio
Dhm trio
Kwn-no
Ge¸rgio
Nikìlao
>Alèxandro
Dhm trio
>Iwnnh
Nikìlao
Panagi¸th
Spurdwn
Ge¸rgio

2
3
4
5
6
7

Makr¨
Rpth
Liro
Makr¨
Qaronikolou
>Adraskèla

Ge¸rgio
Qr¨sto
Spurdwn
Dhm trio
StaÜro
Qr¨sto

>Alèxio
Basleio
Nikìlao
Basleio
Ge¸rgio
Nikìlao

1
2
3
4
5
6
7

Rmo Brèta
>Adraskèla
Karad ma
Karad ma
Karad ma
Papantwnou
Qristi

>Anastsio
>Ajansio
Ge¸rgio
>Ant¸nio
Ge¸rgio
>Ant¸nio
Qr¨sto

Jemistokl¨
Kwn-no
>Iwnnh
Panagi¸th
>Alèxio
Dhm trio
Ge¸rgio

1
2
3
4
5
6
7
8

>Adraskèla
>Alexìpoulo
>Adraskèla
ZoÜko
Gkno
EÎaggelìpoulo
Karamprpa
Qrh

Kwn-no
Triantfullo
Kwn-no
Nikìlao
Ge¸rgio
Dhm trio
Ge¸rgio
>Iwnnh

Qr¨sto
Ge¸rgio
>Ant¸nio
Basleio
Dhm trio
Basleio
Lewnda
>Ajansio

1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
6
7

>Adraskèla
Karad ma
Korkh
Qro
Qro
>Alexìpoulo
Mhli¸nh
Plka
<Ufant¨
Qro
Karamprpa
Qaronikolou

>Ajansio
F¸tio
Basleio
Basleio
Dhm trio
Kwn-no
Kwn-no
Ge¸rgio
>Iwnnh
Kwn-no
Panagi¸th
Kwn-no

Kwn-no
Ge¸rgio
Jeìdwro
Panagi¸th
Spurdwn
Ge¸rgio
Basleio
>Ajansio
EÎjÔmio
Ge¸rgio
Lewnda
Ge¸rgio

Mhträ

Poluxènh

^Eto
Parathr sei Genikä
genn - Merikä
sew
1921
1921
1921
1921
>Apebwsen
AN
7807/41
1921
1921
1922
1922
pebwse
1922
1922
1922
1922
1922
1923
1923
1923
1923
1923
AN 2811/49
1924
Diorjwj¬
9911/75D/g
Nom
>Alexìpoula eÊ
1924
1924
1924
1924
1924
1924
Ge¸rgio
âggraf
709 Nom. 14-6-62
1925
1925
1925
1925
1925
1925
1925
>Eggraf
sunepea
22-3-62D/g¨
1926
1926
1926
1926
1926
peb. AN 16314/41
1926
1926
1926
Diorjwj¬ pä Qro
eÙ Qrhn 10551 D/g¨
Nomarq.
1927
1927
1927
1927
1927
1928
1928
1928
1928
1928
1928
1928
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8. ΜΗΤΡΩΟΝ ΑΡΡΕΝΩΝ 1824–1949

Pnaka Mhtr¸ou 1929 1937

A/A>Ep¸numon

^Onoma KÔrion

>Onìmata
Paträ

1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4

>Adraskèla
>Adraskèla
Makr¨
ZoÜko
Karad ma
Liro
Qro
>Apostolìpoulo
>Alexìpoulo
Gkno
Karad ma
Karad ma
Qro
Brèta
>Eleujerìpoulo
Kìkla
Qalki

Qr¨sto
Ge¸rgio
EÎggelo
Dhm trio
Kwn-no
Basleio
Dhm trio
Kwn-no
Basleio
Ge¸rgio
>Ajansio
Basleio
Basleio
Qr¨sto
Dhm trio
Ge¸rgio
Dhm trio

>Ant¸nio
>Ant¸nio
Kwn-no
Basleio
Panagi¸th
Dhmhtrou
Ge¸rgio
Basleio
Ge¸rgio
Basileou
Ge¸rgio
>Iwnnh
Kwn-no
Jemistokl
Qarlampo
Miqa l
>Alèxandro

<Elènh
Melpomènh
Gewrga
Zw

1
2

Basleio
EÎggelo

>Ant¸nio
Basleio

EÎpraxa
<Elènh

3
4
1
2
3
4
5
1
2
3
4

>Adraskèla
Rpth
EÎaggelìpoulo
Korkh
Qristi
Gkno
Gkno
Karamprpa
Rmo -Brèta
Qro
Gkno
Gkno
Gkno
Qalki

Parathr sei Genikä
^Eto
genn - Merikä
sew
1929
1929
1929
1929
1929
1929
1929
1930
1930
âggr. AN262/52
1930
1930
1930
1930
âggr. AN 11132/51
1931
1931
1931
1931
diegrfh 311624 4-659 D/g¨ Nomarq.
1932
peb. peb. AN
1932

>Iwnnh
Dhm trio
Ge¸rgio
Kwn-no
D¨mo
Triantfullo
>Iwnnh
Kwn-no
Dhm trio
Dhm trio
Ge¸rgio

Jeìdwro
Ge¸rgio
Dhm trio
Panagi¸th
Lewnda
Jemistokl
Kwn-no
>Iwnnh
Basleio
Ge¸rgio
>Alèxandro

StauroÔla
Poluxènh
Qristna
>Iwnna
<Elènh
<Elènh
<Elènh
Gewrga
Qristna
Lamprin
Zw

1932
1932
1933
1933
1933
1933
1933
1934
1934
1934
1934

1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4

>Apostolìpoulo
Gkno
Gkno
EÎaggelìpoulo
Karad ma
Makr¨
Rpth
Qristi
ZoÜko
Karad ma
Qrh
Qalki

Mnjo
EÎjÔmio
Nikìlao
Spurdwn
Panagi¸th
>Hla
Panagi¸th
>Iwnnh
Jeìdwro
Ge¸rgio
Bðo
Dhm trio

Basleio
Panagi¸th
Ge¸rgio
Basleio
Nikìlao
>Alèxio
Dhm trio
Ge¸rgio
Kwn-no
Panagi¸th
Spurdwn
>Alèxio

>Iwnna
>Iwnna
Lamprin
<Elènh
EÎgena
Garufali
Basilik
Poluxènh
Sofa
>Aglaòa
<Elènh
Zw

1935
1935
1935
1935
1935
1935
1935
1935
1936
1936
1936
1936

1
2
3
4
5
6

Gkno
Gkno
Zaqarìpoulo
Karamprpa
Rpth
Karad ma

Dhm trio
Basleio
Nikìlao
>Iwnnh
>Ajansio
EÎggelo

>Iwnna
Ge¸rgio
Zaqara
Lewnda
Dhm trio
>Iwnnh

Gewrga
Lamprin
SpuridoÔla
<Elènh
Basilik
Panagi¸ta

1937
1937
1937
1937
1937
1937

Mhträ

peb
AN 46385/41
peb 1794/6-

6948/3-6-55
peb AN 14312/7-1153

Diegrfh jnato

>Allag¬ âpwnÔmou
peb. AN 17370/2912-54

9768/24-5-56D/g¨
Nomarqa

8.11.
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Pnaka Mhtr¸ou 1938 1949

A/A>Ep¸numon

^Onoma KÔrion

>Onìmata
Paträ

Mhträ

1
2

Gkno
Jeoqrh

Basleio
>Ajansio

>Iwnnh
Jeoqrh

Mara
Swthra

3

Nikìlao

Panagi¸th

Mara

Panagi¸th

Ge¸rgio

>As mw

Panagi¸th
Jeìdwro
Basleio
>Anastsio
Kwn-no
Kwn-no
Pantel¨
Kwn-no
Dhm trio
Kwn-no
>Iwnnh
Qr¨sto
Dhm trio

Gewrga
Qarlampo
Kwn-no
>Iwnnh
>Iwnnh
Panagi¸th
Dhm trio
Swt rio
Perikl¨
Panagi¸th
Basleio
>Iwnnh
Qarlampo

Poluxènh
AÊkaternh
Sofa
Gewrga
Mara
>Iwnna
Qristna
SpuridoÔla
Mnja
Panagi¸ta
Gewrga
Gewrga
Aikaternh

1938
1938
1939
1940
1941
1941
1941
1941
1941
1942
1942
1943
1943

1
1
2
3
4
5

Dhmhtrkh
-Qarägianno
Qro
Qaronikolou
Qristi
Liro
ZoÜko
Gkno
Gkno
Gkno
Gkno
Brèta
Qalki
Kwnstantìpoulo
Qro
Gkno
Liro
Papaqaralmpou
Gkno
Brèta
Kwnstantìpoulo
Mpmpa
Liro
Qro

^Eto
Parathr sei Genikä
genn - Merikä
sew
1938
1938
pof. Íp rij 5158/225-56 D/g Nom. Fwk.
1938
Diegrfh Dhmhtrkh
19461/171938

>Ajansio
Kwn-no
Z simo
Qr¨sto
>Ajansio
>Anastsio

>Iwnnh
Spurdwn
Panagi¸th
Lmpro
Dhm trio
Basleio

Mara
>Arqonta
Panagi¸ta
>Iwnna
Paraskeu
Gewrga

1944
1945
1945
1945
1945
1945

6
1
2
1
1
1
2
3

Qro
Makr¨
Rpth
Qro
Rpth
>Adraskèla
Gkno
Qarägianno

Panagi¸th
Qr¨sto
Qarlampo
Ge¸rgio
>Iwnnh
Kwn-no
>Iwnnh
>Iwnnh

Basleio
Kwn-no
Kwn-no
Kwn-no
Kwn-no
>Anastsio
Kwn-no
Panagi¸th

Gewrga
AÊkaternh
Gewrga
>Eleujera
Gewrga
Kwn-na
<Elènh
Mara

1945
1946
1946
1947
1948
1949
1949
1949

4
5
6
1
1
1
2
3
4
5
1
2
1
2

Jnato 8627/4-4-64

>Apìf. 19260/28-9-57
Nomarq. Fwk.

Τὸ πάρον Μητρῷον ἀρρένων τῆς Κοινότητος Κερασέας, περιλαμβάνον τοὺς
γεννηθέντας ἀπὸ τοῦ ἔτους 1824 μέχρι τοῦ ἔτους 1949 ἐξετυπώθη τὸν Μῆνα Αὔγουστον τὸ ἔτος 1952 ἐπὶ τῇ βάσει τῶν νομίμως ἐν χρήσει εὑρισκομένων χειρογράφων διαπιστωθείσης δὲ τῆς ἀκριβείας τῆς ἐκτυπώσεὼς του, τίθεται ἐν ἰσχύει
ἀπὸ τῆς 15- τοῦ μηνὸς Φεβρουαρίου 1953 καταργουμένου ἀπὸ τῆς αὐτῆς χρονολογίας, παντὸς ἑτέρου χειρογράφου ἢ μὴ διαλαμβάνοντος τοὺς γεννηθέντας ὑπὸ
τὰ αὐτὰ ὠς ἀνωτέρω ἔτη γεννήσεως. Πᾶσα μεταβολὴ εἰς τὸ Μητρῷον τοῦτο ἄνευ προηγουμένης ἀποφάσεως ἡμῶν ἀπαγορεύεται συμφώνως προς τάς κειμένας
διατάξεις.
᾿Εν ᾿Αμφίσσῃ τῇ 9 Φεβρουαρίου 1953
῾Ο Νομάρχης
α.α.
῾Ο Δ/ντὴς
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8. ΜΗΤΡΩΟΝ ΑΡΡΕΝΩΝ 1824–1949

Keflaio 9

VOria, ToponÔmia,
DhmografikaÈ MetabolaÈ
9.1

COria

I ᾿Απὸ τὸ ἰδιωτικὸν Συμφωνητικὸν Εὐρισκόμενον εἰς τὰ ᾿Αρχεῖα τῆς Κοινότητος
Κερασιῶν καταγράφονται τὰ ὅρια τῶν Κοινοτήτων ὡς ἀκολούθως:
Τίθενται ὡς ὅρια ἀμφοτέρων τῶν Κοινοτήτων Πύργος Γερακάρι κατ΄ εὐθείαν
Λάκα Παλαιοῦ βατοῦ δρόμου ἐν συνέχειᾳ Κάτω καὶ ῎Ανω- Παληοστρουγκὰ κατ΄ εὐθείαν Στρογγυλὴ Κοτρώνα, Νεραϊδάλωνο- ᾿Αφορισμὸς καὶ κατ΄ εὐθείαν δυὸ
ἔλατα ὁρίου Γρηγορίου.

22 Νοεμβρίου 1961.
῾Υπογράφουν: 1) Πρόεδρος Κοινότητος Κερασιῶν Δημήτριος Κ. Λιάρος 2)
᾿Ιωάννης Δ. Γκάνος καὶ 1) Παναγιώτης Δ. Μαγκλάρας Πρόεδρος ᾿Ελατοὺς Ναυπακτίας 2) Γεώργιος Β. Πάνος καὶ 3) Πολύκαρπος Γ. Βρέττας μέλη Συμβουλίου
᾿Ελατούς.
II ᾿Απὸ τὸ Τοπογραφικὸν Σχεδιάγραμμα ὁριστικοῦ ἀποτερματισμοῦ Δημοσίου
δάσους ᾿Ελατοὺς Ναυπακτίας πρὸς τὸ ὅμορον συνιδιόκτητον Κερασιῶν Δωρίδος
Κλίμαξ 1:5000. ᾿Εν τῷ ὑπομνήματι ἐπισημαίνονται: ῞Ορια ῾Οριστικοῦ ᾿Αποτερματισμοῦ. ᾿Ενδείξεις ὁριογραμμῆς ἐπισημανθεῖσαι διὰ πασσάλων... ᾿Ατραποί... ῞Ορια
Λιβαδὶου ῾Ομάλιας δι΄ ἐρυθρᾶς γραμμῆς——Δημοσία ὁδὸς.
᾿Εν Ναυπάκτῳ τῇ 20-4-69
᾿Επικυρώνει ὁ Δασάρχης Ναυπακτίας
᾿Εν ᾿Αγρινίῳ τῇ 3-5-68
᾿Επικυρώνει ἡ Περιφερειακὴ Δ/νσις Δασῶν Στερεᾶς ῾Ελλάδος.
III ῾Υπάρχει εἰς τὸ ᾿Αρχεῖον Κοινότητος Κερασιῶν καὶ τὸ Πρακτικὸν ἐνστάσεως κατὰ τῆς ἀπὸ 17-4-1969 Πρωτόκολλον ὁριστικοῦ ᾿Αποτερματισμοῦ τοῦ
Δημοσίου δάσους ᾿Ελατοὺς Ναυπακτίας πρὸς τὸ ὅμορον Συνιδιόκτητον Τοιοῦτον
Κερασιῶν Δωρίδος Νομοῦ Φωκίδος καὶ ᾿Ελατοὺς Ναυπακτίας Νομοῦ Αἰτωλοακαρνανίας 2ας ᾿Ιουνίου 1962.
IV ῎Εκθεσις καθορισμοῦ ὁρίων μεταξὺ τῶν κοινοτήτων ῾Υψηλοῦ-Χωρίου καὶ
Κερασιῶν.
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9. ΟΡΙΑ, ΤΟΠΟΝΥΜΙΑ, ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΑΙ
᾿Εν ἑνώσει περιφερείας Κερασιῶν τὴν 11ην Νοεμβρίου 1967 ἡ ἐπιτροπὴ ἀποτελουμένη ἐκ τοῦ Εἰρηνοδίκου Εὐπαλίου Βασιλ. Μουτσίου ἀναπληροῦντος τὸν μὴ ὑπάρχοντα Εἰρηνοδίκην Κροκυλίου δυνάμει τῆς
ὑπ΄ ἀριθμ. 3737/ 31-10-67 παραγγελίας τοῦ Κου Εἰσαγγελέως Παρνασσίδος, ὡς Προέδρου καὶ τῶν μελῶν αὐτῆς 1) Γεωργίου ᾿Ιωάννου
Τσιτσὴ Προέδρου Κοινότητος ῾Υψηλοῦ- Χωρίου. 2) Κῶν-νοῦ Βλάχου τοῦ Εὐαγγέλου Κοινοτικοῦ Συμβούλου τῆς ὡς ἄνω Κοινότητος
3) Βασιλείου Κῶν-νοῦ Μακρὴ Προέδρου Κοινότητος Κερασιῶν καὶ 4)
Βασιλείου Γεωργίου Χαρονικολάου. καθορίζουν ὁμοφώνως τὰ ὅρια
τῆς Κοινότητος ὡς ἑξῆς: Γραμμῆ ἀρχομένη ἀπὸ θέσεως «Λελογκιᾶ»
῾Αγίου Νικολάου εἰς τὸ μέσον τῆς κορυφογραμμῆς τοῦ ὁμονύμου ὅρους
κατευθύνεται Νοτιοδυτικῶς εἰς τὸ μέσον ἀκριβῶς τῆς κορυφογραμμῆς
καὶ εἰς τὸ σημεῖον ποὺ διαχωρίζονται τὰ ὄμβρια ὕδατα καὶ περατοῦται
εἰς τὴν θέσιν Τσιμάρι- Παληὸν ᾿Αηλιὰ ἄνωθεν ἀσβεστοκαμίνου Κωννου Φερτάκη.

9.1.1

COria prì

Kritsi

᾿Αρχίζουμε λέγει ἡ Θεία Γιαννούλα Πίμπα ( Θεοχάρη ) ἀπ΄ τοῦ Ζήση τὴ Βρύση
(Νῦν Θεοχάρη) δεξιὰ ὅπως κατεβαίνουμε στὴν ᾿Αγκαθιὰ ὅπως κυλοῦν τὰ νερὰ ὕστερα ὁλόρραχα φθάνουμε στὸ κτῆμα Χαραλαμπάκου καὶ στὴν ἄκρη τοῦ χωραφιοῦ
του Θεοχαρονικόλα δέση Παπαγεωργίου Νικολάου, μία Μεγάλη πέτρα (Κοτρώνα)
πιὰ κάτω ἀπὸ τὸ μουλαρόδρομο εἶναι σημάδι ὅτι ἀπὸ τὴν κοτρώνα καὶ πάνω εἶναι
Σουρουστιώτικο. Στὸ κάτω μέρος τοῦ Χωραφιοῦ τῆς Μανιάταινας ἐν συνέχειᾳ
στὴν Καρύτσα στὸ κάτω μέρος τοῦ κτήματος Παπαγεωργίου Νικολάου. ᾿Απὸ τὰ
κανάλια ποὺ εἶναι ἡ πηγὴ καὶ πίσω κάτω εἶναι Κριατσιάτικο. ᾿Εν συνέχειᾳ στοῦ
Στραβινίκου. ᾿Απὸ κεῖ καὶ κάτω ὅπως κυλᾶν τὰ νερὰ Στὴ Τρυπίλα Μαυρογανίραχη
ὡς τὸ ρέμα. Τὸ ρέμα (ποτάμι) εἶναι σύνορο μὲ τὸ Γρηγόρι. Τοῦ Ζαχαρόπουλου
τὸ χωράφι ὅπου χαλούσαμε τὰ κούλουμπα. Παίρνουμε τὸ ρέμα μετὰ τοῦ Ζαχαρόπουλου στοῦ Κουκόρου- Γοῦρνες. Τὸ μισὸ πίσω μεριὰ ἀπὸ Καταφύδι εἶναι Γρηγορίτικο ἐν συνέχειᾳ ἡ ράχη τοῦ Σωτῆρος Μηλόραχη εἶναι ὅλη Σουρουστιώτικη
μέχρι Παπαντῶν- Μύλο ἐν συνέχειᾳ εἶναι οἱ λογγὲς οἱ Χαραίϊκες
ἐτῶν 83 Κερασιὲς 19 Αὐγούστου 1922 Χαραίϊκες Λογγὲς Λιοπαναγιώτη Γιαννούλας Χάρου.
᾿Αναστάσιος Ράμος ἐτῶν 67 καὶ Παπαγιώργης ἐτῶν 67

9.1.2

COria prì

tä Pentagi¸tiko

Μένη- Πλάκα Παληοχώρια- Λίπες, Διχαλορέμματα μὲ ρέμα πρὸς Βλαχοβούνι (Λαπατόλακκα) Κορομηλιὲς μὲ δρόμο Καλογερικὸ (Λιβάδι Κρίκα) Κοσμᾶ τὸ ρέμα
περνᾶμε μὲ δρόμο βγαίνουμε Λάκκα- Στύλια (ἀπάνω Στύλια) πέφτουμε κάτω στὸ
Κόρτο- Τσούκα, ρέμα Γιωργίτση προχωροῦμε Διχαλορέμματα, Κεθρίλακκα.

9.1.3

COria prì

Trsteno

Τρύπουζα τὰ Παληόρογγα καὶ βγαίνει στὴ Δραμπάλα στοῦ Βίτσα τὰ χωράφια
περνάει στὸ Ζουκαίϊκο χωράφι μετὰ περνᾶμε στὴ Μισοράχη Μήτσου Χάρου τὸν
ἀνήφορο ὁλόραχα βγαίνουμε στοῦ Γιώτα τὸ Χωράφι (Νικολέττος) τὸ ρέμα καὶ
βγαίνουμε στὴ Ζυγόλακκα μὲ κορυφογραμμὴ χύμα νερὰ (ράχη) Ψηλὸ Χωριὸ καὶ
προχωροῦμε Χύμα νερὰ πρὸς ῞Αγιο Νικόλαο.

9.2.

9.2

ΤΟΠΩΝΥΜΙΑ
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TopwnÔmia

᾿Από τάς πληροφορίας τοῦ ᾿Ιωάννου Χριστιᾶ.
Τρυπήλα, Λόγγος, Στραβονίκου χωράφι, Ψηλὴ ράχη, ᾿Αη-Γιάννης Τύμπανος,
Κάτσαρη, Λαδικοῦ, ῞Αγιος Νικόλαος, Στοῦ Ζήση τὴ Βρύση, Κόκκα Χωράφια, Μέτρινες, Λιάκου ῾Αλώνι, Κοκκινόσταλος, Πάδη, ᾿Αη- Θανάσης, Χοροστάσι, Κρύα
βρύση, Μπούκορη, Πελεγρίν, Κεραμυδαριό, Στοῦ Κρίκου τὰ Ρόγκια, Μουριές,
Πλάτανος, Παληάμπελα, Πλατανόρρεμα, Καταφύδι, Μηλόραχη, Πίσω Μεριά, στὴ
Σωτήρας, Μύλος Λιαροδήμου, Λαθράκια, Πάνω Λακούλα, Κάτω Λακούλα, Μακρέϊκα ᾿Αμπέλια, Ζούκου Μύλος, Σταυριμπίκι, Κοκόρη Γοῦρνες, Λιναράκι Μαυρογανόραχη Μύλος Καραμπάρπα, Ποτάμι, Παπαντωνέικες Λογγές, Κρυφοκάλυγα.
Μωραΐτια (Μωραΐτη) Βουλιάγματα, Μαντρί, Χειροτά, Κάτω Μαχαλάς.
Ζαχαρίνας Καρυά, Βρεττέικα, Καραμπάρπα Βρύση, Σκατόρρεμα, Γουμαρόρραχη, Χαλέπιτα, Χαλκέϊκα ῾Αλώνια, Πίσω Μαχαλάς, ᾿Επάνω Μαχαλάς, ᾿Αη-Γιώργης,
Γκανέϊκα ῾Αλώνια, Κάκαβος, Γιαννίνας Κόφτρα, Μύλος Λιαροδήμου, Κοκκαλιόρεμα, Πέρα Μαχαλάς, Χαρέικα ῾Αλώνια. Πλακέϊκη Βρύση, Καρρὲς (Καρυδιές)
Λαθράκια.
Πλάκα, Μέγα λιβάδι, ᾿Αχλαδιά, Παζίνας τὸ Ρέμα, Διάσελο, ῾Αγία Παρασκευή, Νβρεχιός, Διασελόρρεμα, Χαλκιὰ Λάκα, ῞Ενωση, Κβατσόρραχη, Λυκομάτι, Λιὰ
Δένδρα Βαρκά, Κωλονίκου Στάλος, Ψηλοτέρα, Καρδάρα τὸ ρέμμα, Νταλαλά· Τραμπάλα, Σπηλιά, Κρανιά, Ψωλόρραχη, Κρανόρρεμα Γκρέκ, Ρεμματάκια ᾿Αγκορτσόρραχη Φροξυλιά.
Λακκοῦλες, ᾿Αγκορτσιά, Βρύση Παπαλιάρου, Λόντζα· Λογγές, Γλαβόρραχη,
Κωλονίκου, Λογκά, Καρύμπαλη, Ζηρέλι Νεζερός, Βαρβάτου χωράφι, Ραφτοκώστα,
Φλωρομαρίας χωράφι, Προσήλια, Ποτάμι
Παρασπορόρρεμα, Παρασπόρι, Γιανοὺς τὰ σπίτια, Καμπερόλακκα, Καλέμη Βρύση, Βρωμόβρυση Κόμματα, ᾿Αγκορτσούλα, Κάτω Στύλια, Λουτράκι, ῾Αλατερές,
Γιαννίνας Λογγά, Τσούκα, Κόρτος, Βρεταίϊκα, στοῦ Καραμπάρπα, Στύλια, Πανουργιὰ Γοῦρνες, Καρκατσούλα Χωράφι, Βλαχοκόνακα, Παπατόλακκα, Κοσμᾶ
Ρέμα, Βοιδολίβαδο (᾿Αβουρός) Κρίκα, Καλογερικό, Ταμπούρια Κρίκα ἡ Βρύση,
Κορομλίτσα, Στυλιόρρεμα, Βρωμόβρυση ῎Αμπλας
Παλιοχώρι (Παλιοχώρια) Βρεττέϊκα, Ραφτοκώστα, Μυστάκη Πιτσάλα, Βλαχοβούνι, Παναγία, ᾿Οτζάνια Κερασόρρεμα, ῾Αγία Παρασκευή, ῎Ανυδρα, ῞Αγιος Γρηγόριος , Σκλήθρα, Μέγα Λιβάδια, Βλάχας Βρύση, ᾿Αργαλειοί, ῾Ομάλια, Νεραϊδάλωνο, Μαυρονέρι, Στάλια, Χαρατσή, Γερακάρη, Λαπατόλακκα, Γιούρτια, Κούλια
Φαρμάκη, Τούρκικο μνῆμα, ῞Αγιος Γεώργιος, Κρύα Βρύση. Τρανὸς Βαρκός, Λαγογαμίστρες Μάκραινα. ᾿Αμπλᾶ μῦλος Μαυρογανόραχη, Σπηλιούλα, Γιδόστρονο,
Λιναράκι.

9.3

Dhmografikìn, Metabola

῾Ο Πληθυσμὸς τοῦ Σουρουστίου καὶ τῆς Δωρίδος τὸν 19ον καὶ 20ον αἰώνα. ᾿Από το
βιβλίο τοῦ Δημήτρη Σταμέλου ῾Η Δωρίδα στὴν Τουρκοκρατία, ῾Ο Pouquevill
Alle (1770-1770) Γάλλος διπλωμάτης καὶ περιηγητὴς γενικὸς πρόξενος τῆς Γαλλίας κοντὰ στὸν ᾿Αλή-Πασὰ ἀναφέρει: Βιλαέτι Λιδορικίου. ῎Εχει 44 χωριὰ μὲ 1156
οἰκογένειες καὶ πληθυσμὸ 5780. Χωριὰ σὲ παρὲνθεση. Ο ἀριθμὸς οἰκογενειῶν
Σουρούστι (20) ὑπολογίζει τὴν κάθε οἰκογένεια μὲ πέντε ἄτομα 5 × 20 = 100.
῾Ο Pouquevill Alle ἀναφέρει πὼς ἡ περιοχὴ σχεδὸν ἐρημώθηκε στὰ τελευταῖα
χρόνια της τουρκοκρατίας, ἀπὸ τὶς λεηλασίες καὶ τοὺς ἀλλεπαλλήλους κατατρεγ-
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μοὺς καὶ σύμφωνα μὲ τοὺς ὑπολογισμούς του θὰ ἔπρεπε νὰ εἶναι λιγότεροι ἀπὸ
8500 οἱ κάτοικοι τῆς Δωρίδος τὴν περίοδο αὐτή.
Τὸ 1851, ὁ πληθυσμὸς ἀνερχόταν σὲ 15907 κατοίκους, σχεδὸν διπλασιάστηκε.
῏Ηταν ἡ ἐπιστροφὴ τῶν κατατρεγμένων, ποὺ ζήτησαν καταφυγὴ σὲ ἄλλες περιοχὲς ἢ τὰ βουνὰ γιὰ νὰ γλιτώσουν καὶ μετὰ τὸ πέρας τοῦ ἀγῶνος ἐπέστρεφαν νὰ
φτιάξουν τὰ νοικοκυριὰ τοὺς.
Τὰ δημογραφικὰ ὅταν ἀγνοοῦνται ἐκδικοῦνται ῾Η ἀγροτικὴ κοινωνία εἶχε πολυτεκνίαν. Κάθε οἰκογένεια εἶχε 5 ἄτομα. ᾿Εξαίρεσιν ἀποτέλεσαν οἱ πολύτεκναι
οἰκογένειαι–Βασιλείου Π. Ζούκου μὲ 11 τέκνα καὶ στὸ Κάτω μαχαλᾶ ἡ Λιαροκώσταινα ἐγέννησε 17 παιδιά, ὁ Μακρῆς ᾿Αλέξης 10, ὁ Ράπτης Βασίλειος 8, ο Ράπτης
᾿Αθανάσιος 7.
῾Η φύσις ἐκδικεῖται τὴν ἀποφυγὴν τεκνογονίας. Χρειάζεται σήμερον ἕνας ᾿Εθναπόστολος ὁ Πατρο-Κοσμᾶς νὰ διακηρύξη ὅτι ἡ γυναίκα πρέπει νὰ γεννᾶ ὡς 9
παιδιὰ. Τήν ἐποχήν ἐκείνην ἐκήρυττε νά γεννοῦν 40–50 παιδιά διά νά μή χαθῇ ἡ
φυλή. ῾Η ἀποφυγή της τεκνογονίας ὁδηγεῖ εἰς τὸν καρκίνον. ῾Ο παρθενικὸς ὑμὴν
εἶναι τὸ μόνον χαρακτηριστικὸν καὶ μέσον τοῦ ἀνθρώπου διὰ τὸν ἐξανθρωπισμὸν
τῆς οἰκογενείας καὶ ἐκπολιτισμόν, διότι δὲν ὑπάρχει εἰς κανένα ζῶον ῾Υπάρχουν
διαφοραὶ ἀνδρῶν-γυναικὼν ἡ ἰσότης εἶναι μῦθος.
ΠΙΝΑΞ ΧΩΡΟΓΡΑΦΙΚΟΣ Ι.Δ Σταματάκη ἔτος 1846
᾿Ερανίσθη τὴν ὅλην ὕλην του χωρογραφικοὺ πίνακος ἀπὸ ἐπίσημα ἔγγραφα τῆς
Β. Κυβερνήσεως ἤτοι ἀπὸ διαφόρους ἀπογραφικοὺς αὐτῆς πίνακας, ἀπὸ τὰ περὶ
συγχωνεύσεως τῶν δήμων Β. Διατάγματα καὶ ἀπὸ τοὺς ταχυδρομικοὺς πίνακες τῆς
Γενικῆς Διευθύνσεως τῶν Ταχυδρομείων 2 Νοεμβρίου 1846. Κατὰ τὴν ἐπίσημον
ἀπογραφὴν τοῦ 1844.
ΠΙΝΑΞ αὐξομειώσεως τοῦ Χωρίου Σουρουστίου (Κερασέες).
῎Ετος Κάτοικοι Παρατηρήσεις
1815
100
Pouqueville
1844
194
Πρώτη ἐπίσημος ἀπογραφὴ
1861
298
1869
298
1879
448
῎Αρρ. 234 Θήλ.214
1889
332
῎Αρρ. 114 Θήλ. 188
1896
443
῎Αρρ. 214 Θήλ. 229
1907
475
῎Αρρ. 195 Θήλ. 280
1920
630
᾿Εδημοσιεύθη ᾿Εφ. Κυβερ 1923
1928
402
῎Αρρ. 152 Θήλ. 250
1940
313
1951
226
1961
133
1971
72
1981
85
᾿Απὸ τὸν Χωρογραφικὸν Πίνακα Ι. Δ. Σταματάκη. Τὸ Βιβλίον αὐτὸ μόνον εἰς
τὴν ᾿Εθνικὴν Βιβλιοθήκη ὑπάρχει.
ΕΠΑΡ. ΔΩΡΙΔΟΣ ἀπογραφὴ 1844.
ΚΡΟΚΥΛΙΟΝ Τάξις αὐτοῦ Γ. Πεντάγιοι ὧραι ἀποστάσεως ἀπὸ Λιδορίκι 5 Κάτοικοι 660. ᾿Αβορίτι (Χωριὸ τοῦ Μακρυγιάννη) 28 κάτοικοι. Βλαχοβούνι κάτοικοι
30 ἀπόστασις ἀπὸ Πενταγιοὺ 2 ὧρες.
ΕΠΑΡ ΔΩΡΙΔΟΣ ἀπογραφὴ 1861.
Πενταγιοὶ ἀποστ. 3 ὧραι ἀπὸ Λιδωρίκι 782 κάτοικοι. ᾿Αβορίτι 21 κάτοικοι. Τὸ
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Βλαχοβούνι δὲν ἀναγράφεται (διελύθη).
Μ. Γ. Χουλιαράκη
᾿Εθνικὸ κέντρο Κοινωνικῶν ἐρευνῶν 1973. Στοιχεῖα ᾿Εθνικῆς Στατιστικῆς
ὑπηρεσίας.
῎Ετος 1869
᾿Αρτοτίνα
1222 κάτοικοι
Κερασιὰ
41 κάτοικοι
Κωστάρτσα
700 κάτοικοι
Νούτσομβρος
359 κάτοικοι
Σουρούστι
298 κάτοικοι
Κριάτσι
210 κάτοικοι
῎Ετος 1879
᾿Αρτοτίνα
1475 κάτοικοι
Κερασιὰ
57 κάτοικοι
Κριάτσι
246 κάτοικοι
Κωστάρτσα
807 κάτοικοι
Νούτσομβρος
442 κάτοικοι
Σουρούστι
448 κάτοικοι
῎Ετος 1889
᾿Αρτοτίνα
1226 κάτοικοι
Κερασιά
– κάτοικοι
Κριάτσι
184 κάτοικοι
Κωστάρτσα
600 κάτοικοι
Νούτσομβρος
361 κάτοικοι
Σουρούστι
332 κάτοικοι.
῎Ετος 1896
᾿Αρτοτίνα
1592 κάτοικοι
Κερασιὰ
52 κάτοικοι
Κριάτσι
214 κάτοικοι
Κωστάρτσα
842 κάτοικοι
Νούτσομβρος
490 κάτοικοι
Σουρούστι
473 κάτοικοι
῎Ετος 19071
᾿Αρτοτίνα
1373
κάτοικοι
Κερασιὰ
32
κάτοικοι
Κριάτσι
237
κάτοικοι
Κωστάρτσα
685
κάτοικοι
Νούτσομβρος
375
κάτοικοι
Σουρούστι
473
κάτοικοι
Παρατηρήσεις:
1. Κατά πληροφορίας ᾿Α. Κρίκου το ἔτος 1900 το Σουρούστι εἶχεν 645 κατοίκους.
2. ᾿Απὸ τὸν χωρογραφικὸν πίνακα Ι.Δ. Σταματάκη. Τὸ χωριὸ τοῦ Μακρυγιάννη
τὸ 1804 εἶχεν 28 κατοίκους (πέντε καλύβια ὡς λέγει ὁ ἴδιος) Τὸ 1861 εἶχεν
21 κατοίκους. ῎Εκτοτε δὲν ἀπαντᾶται (διελύθη). Τὸ Βλαχοβούνι τὸ 1844
1 selÈ 271
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εἶχεν 30 κατοίκους καὶ ἡ Κερασιὰ 25 κατοίκους. Τὸ 1861 τὸ Βλαχοβούνι
δὲν ἀπαντᾶται (διελύθη). ῾Η Κερασιὰ ἔχει 41 κατοίκους.

᾿Επαρχία Ναυπακτίας ΔΗΜΟΣ ΑΠΟΔΟΤΙΑΣ Τάξις Γ Μεγάλη Λομποτινὰ
438 κάτοικοι. Μικρὰ Λομποτινὰ 169 κάτοικοι. Γληγόρι καὶ Σκιαδὰ 3 ὦρες κάτοικοι
102.
᾿Απογραφὴ 1861. ᾿Επαρχία Ναυπακτίας Δῆμος ᾿Αποδωτίας Μεγάλη Λομποτινὰ
κάτοικοι 710. Μικρὰ Λομποτινὰ 208 κάτοικοι. Γληγόρι καὶ Σκιαδὰ κάτοικοι 119.
Πληθυσμὸς κατ΄ ἀπογραφὰς.
῎Ετους

1920 Σουρούστι
πλήθ. 524
1928 Κερασιὲς (Σουρούστι) πλήθ. 402
"
1940 Κερασέαι αἱ
"
313
"
1951 Κερασέαι αἱ
"
226
"
1961 Κερασέαι αἱ
"
133
"
1971 Κερασέαι αἱ
"
72
"
1981 Κερασέαι αἱ
"
852
᾿Απὸ πληροφορίας Λουκοπούλου Μαρίας, ὁ Pouquevill τὸ 1815 ἀναφέρει:
Οἰκίαι 20Χ5= κάτοικοι 100.
Πληροφορίαι ἀπὸ Βιβλ. Μ. Γ. Χουλιαράκη ᾿Εθνικὸ Κέντρο ᾿Ερευνῶν 1973.
Στοιχεῖα Στατιστικῆς ῾Υπηρεσίας
῎Ετους 1879 Σουρούστι 448 (῎Αρρ. 214 Θήλ. 234)
"
1889 Σουρούστι 332 (῎Αρρ. 114 Θήλ. 188)
"
1896 Σουρούστι 443 (῎Αρρ. 214 Θήλ. 224)
"
1907 Σουρούστι 475 (῎Αρρ. 195 Θήλ. 280)
"
1920 "
524 (῎Αρρ. 227 Θήλ. 247)
"
1928 "
402 (῎Αρρ. 152 Θήλ. 250)
"

Σημείωσις 9.3.1
<O sullogismì toÜ Pouqueville dèn mè eÎrskei sÔmfwnon. <Eksth oÊkogèneia poteleØtai pì ppon ka mmhn = 2, tìn sÔzugon ka t n sÔzugon
= 2, kai ta paidi 3 5. <Eksth oÊkogèneia poteleØtai pì 9 10 mèlh.
OÊkai 20Q7 = 140. ^An Ípologswmen 9 toma kje oÊkogèneia tìte oÉ
ktoikoi eÚnai perpou 180.
Tìte  zw ªto pl¨. OÉ njrwpoi tìte âkoimÀnto qama (strwmatsda). >Esqtw pèkthsan klna ka  zw twn âgèneto dustuqestèra ±
âxefrsjh o Bouleut K. Lidwrkh to 1952. Pollo eÚqon ± oÊka
kalÔba . Prì âtÀn âs¸zeto  kalÔba t¨ >Aggèlw st Kìftra. EÚnai
lhjè íti å njrwpo naptussìmeno , jètei desm gÔrw pì tìn bon
tou. T desm aÎt toÜ t âpibllei å Politismì .
>Epistrof st n plìthta toÜ qwrikoÜ noikokÔrh mè tìn politismìn tou,
t dhmotik tragoÔdia toÔ qoroÔ tou t ¢jh t êjim tou.
>Apì kritomuja lbanomqou toÜ 1940: VEna >Albanì diektragwdeØ
t n katstasin t¨ oÊkogenea tou ka nafwneØ {Sarnta famlia mwrè}. >EkoimÀnto qama kaluptìmenoi ka oÉ tessarkonta mè t roÜqa t¨
douli , Ípì mi terasta belèntza . <O plhjusmì toÜ Souroustou tì
1844 ªto 194 toma. <O aÎtì j ªto ka tì 1815 íte perihg jh t mèrh
aÎt å Pouqueville.
2 Kat M. LoukopoÔlou 153 (4 Noembrou 1993)
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ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ
῾Η Δωρὶς ἐμφανίζεται διὰ πρώτην φορᾶν εἰς τὴν Διοικητικὴν ῾Ιστορίαν τῆς
νεωτέρας ῾Ελλάδος τὸ 1833 μὲ τὸ Β.Δ. 3/4/1833, ΦΕΚ 12/1833 «Περὶ διαιρέσεως
τοῦ βασιλείου καὶ τῆς διοικήσεώς του», ἔνθα εἰς τὸ ἄρθρον 9 καθορίζεται ὁ Νομὸς
Φωκίδος καὶ Λοκρίδος, μὲ μίαν τῶν ἐπαρχιῶν του, τῆς Δωρίδος, «συγκειμένη ἐκ
τῶν μέχρι τοῦδε ἐπαρχιῶν του Λιδωρικίου καὶ Μαλανδρίνου, μέχρι τοῦ ποταμοῦ
Μόρνου (Δάφνου) μὲ πρωτεύουσαν τὸ Λιδωρίκιον».
Τὸ 1845 (ΦΕΚ 34, ἄρθρο 3) ἕδρα τῆς ἐπαρχίας ἔγινε τὸ Λιδωρίκι μὲ τᾶς
διαφόρους ὑπηρεσίας, Οἰκονομικὴ ἐφορεία, Δασονομεῖο, Εἰρηνοδικεῖο κλπ.
Μὲ τὸ Β.Δ. (ΦΕΚ 16 καὶ 28 ᾿Απριλίου 1833) ὁρίζεται πρωτεύουσα τοῦ Νομοῦ
Φωκίδος ἡ ῎Αμφισσα καὶ διορίζεται πρῶτος Νομάρχης Φωκίδος (καὶ Λοκρίδος) ὁ
᾿Ιωάννης ᾿Αμβροσιάδης.
Μὲ τὸ Β.Δ. τῆς 14ης Μαΐου 1833 (ΦΕΚ 20 Μαΐου καὶ 29 Μαΐου 1833 ἄρθρον 7)
διορίστηκε ἔπαρχος Δωρίδος ὁ Π. Καψάλης. ῾Η ᾿Επισκοπὴ Φωκίδος περιέχουσα
καὶ τὴν ἐπαρχία Δωρίδος ἱδρύθη μὲ Β.Δ. (ΦΕΚ 38 τῆς 27 Ν/βρίου 1833) τὸ
Πρωτοδικεῖο Φωκίδος μὲ ἕδρα τὴν ῎Αμφισσα (ΦΕΚ 38 τῆς 5/11/1834 ) κλπ.
Μὲ τὸ Β.Δ. τῆς 20/6/1836, ΦΕΚ 28/1836, «περὶ διοικητικοῦ διοργανισμοῦ
τοῦ Κράτους» καθορίζεται ἡ ἐπαρχία Δωρίδος εἰς τὸ Νομὸ Φωκίδος καὶ τὸν ἴδιον
χρόνον γίνονται οἱ ἑξῆς διοικητικαὶ μεταβολαί: Καθορίζονται οἱ δῆμοι Αἰγιτίου, ῾Υαίας, Κόρακα, Κροκυλίου Βωμέας, ᾿Οφιονείας, Ποτιδανείας, Οἰνεῶνος, Τολοφῶνος,
᾿Ολισῶνος καὶ Οἰάνθης τῆς ἐπαρχίας Δωρίδος.
Οἱ ἕνδεκα αὐτοὶ δῆμοι μὲ τὸ Β.Δ. 30/10/1836, ΦΕΚ 63/1836 συνεχωνεύθησαν
εἰς τοὺς ἑξῆς τέσσαρες:
1. Αἰγιτίου. Περιέλαβε τοὺς Δήμους ῾Υαίας καὶ Κόρακα μὲ πρωτεύουσα τὸ
Λιδωρίκι.
2. Κροκυλίου. Περιέλαβε καὶ τοὺς δήμους Βωμέας καὶ ᾿Οφιονείας, μὲ χειμερινὴ πρωτεύουσα τὴν Πενταγιοὺ καὶ θερινὴ τὴν ᾿Αρτοτίνα. (Εἰς τὸν δῆμον
Κροκυλίου περιελήφθη καὶ τὸ Σουρούστι).
3. Ποτιδανείας. Περιέλαβε καὶ τοὺς δήμους Οἰνεῶνος μὲ πρωτεύουσα τὸ ῎Ανω
Παλιοξάρι.
4. Τολοφῶνος. Περιέλαβε καὶ τοὺς δήμους ᾿Ολισῶνος καὶ Οἰάνθης μὲ πρωτεύουσα τὴ Βιτρινίτσα.
Μὲ Β.Δ.. τῆς 16/12/1869 (ΦΕΚ 57 τῆς 31/12/1869) μεταξὺ ἄλλων σχηματίσθηκε ὁ Δῆμος Βωμέας ἀπὸ τὴν διαίρεσιν τοῦ Δήμου Κροκυλίου. ᾿Απὸ τὸ
1869–1912 ὁ Δῆμος Κροκυλίου μὲ χειμερινὴ Πρωτεύουσα τὸ Παλαιοκάτουνο καὶ
θερινὴ τὴν Πενταγιού. ῾Ο Δῆμος περιελάμβανε τὰ χωριὰ Παλαιοκάτουνο, Πενταγιού, ᾿Αγλαβίστα, Κουπάκι, Ζοριάνον, ᾿Αλποχώρι καὶ Δρεστενά.
῾Ο Δῆμος Βωμέας μὲ πρωτεύουσα τὴν ᾿Αρτοτίνα περιελάμβανε τὰ χωριὰ ᾿Αρτοτίνα, Κριάτσι, Σουρούστι, Νούτσομβρο καὶ Κωστάριτσα.
Σημείωσις: ῾Ο Δῆμος Βωμέας κατηργήθη καὶ ἐσχηματίσθησαν 57 χωριὰ μὲ
τὸ Β.Δ. 29 Αὐγούστου 1912 (ΦΕΚ 261 ᾿Α΄ 31/8/1912) Μετονομάσθησαν μὲ τὸ
Β.Δ. 9/9/1937.
ΥΠ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ (ΤΜ. ΑΡΧΕΙΩΝ) Κλαυθμῶνος 3ος ὄροφος 114 Γραφεῖον.
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᾿Εφημερὶς Κυβερνήσεως ΦΕΚ 951/ 3 Μαρτίου 1919. «Περὶ ἀναγνωρίσεως
Κοινοτήτων ἐν τῷ Νομῷ Φθιώτιδος καὶ Φωκίδος»
2) Τὸν συνοικισμὸν Κριάτσι, ἀποσπώμενον ἔκ της κοινότητς ᾿Αρτοτίνα (τ.δ.
Βωμαίας) εἰς ἢν μέχρι τοῦδε ἀνῆκε.
UP. ESWTERIKWN Sèl. 60 STOIQEIA SUSTASEWN KAI EXELIXEWS TWN
DHMWN KAI KOINOTHTWN

᾿Επαρχία Δωρίδος Κοινότης Κριατσίου.
Στοιχεῖα ἀρχικῆς ἀναγνωρίσεως: Κοινότης Κριατσίου, Β.Δ. 23-1-1952 ΦΕΚ
Α΄ 19/1952 Προῆλθεν ἐκ τῆς Κοινότητος ᾿Αρτοτίνης τοῦ τέως Δήμου Βωμέας
ΕΔΡΑ: Κριάτσιον, τὸ.
Συνοικισμοὶ ἀρχικῶς ἀπαρτίσαντες τὴν Κοινότητα: Κριάτσιον
Συνοικισμοὶ ἀποτελοῦντες νῦν τὴν κοινότητα Κριάτσιον τὸ.
Παρατηρήσεις:
Τὸ Σχολικὸν ἔτος 1950-51 ῾Υπηρέτει ὡς δημοδιδάσκαλος ὁ γράφων.
Διεπίστωσε τὸ ζωηρὸν ἐνδιαφέρον τῶν κατοίκων νὰ ἀποκτήσουν Κοινότητα. ᾿Επρότεινεν εἰς τὸν εἰς τὸν ἐξάδελφόν του ᾿Αθανάσιον Ζοῦκον
τοῦ Χ. ἰδιαίτερον Γραματέα τοῦ Κ. Ρέντη. ᾿Εκεῖνος προθύμως ἐνήργησε ὄχι μόνον νὰ ἐγκριθῆ ἡ Κοινότης ἀλλὰ ἔβγαλε καὶ ἕνα σημαντικὸν
ποσὸν διὰ τὴν ἀνέγερσιν τοῦ Νέου Ναοῦ Κριατσίου.

῎Ετους
"
"

Πληθυσμὸς κατ΄ ἀπογραφὰς:
1961 Κριάτσιον, τὸ πλήθ.
1971 Κριάτσιον, τὸ "
1981 Κριάτσιον, τὸ "

80
32
42

Σέλ. 43 ῾Υποδιοίκησις Δωρίδος 1836.
1) Αἰγιτίου (Β) Λοιδωρίκι.
2) Κροκυλίου (Β΄) Πενταγιοί- ᾿Αγλαβίστα, Δρεστενά, Παλαιοκατούνα, ᾿Αβουρίτη, Βλαχοβούνι, Κερασιά, Κουπάκι, Ζουργιάνη, ᾿Αλουποχώρι, ᾿Ιτέα, ᾿Αρτοτίνα,
Νούτσομβρος, Κρεάτσι, Σουρούστι, Κοστάρτσα, Βουστενίτσα, Μονὴ Προδρόμου
(διαλελ.)
᾿Από τήν Σέλ. 13:
᾿Απογραφή 1839-1844
᾿Εν. ῎Εφ. Κύβ. 1846 σέλ. 59-60
"
1845
"
"
"
1847 "
85-86
"
1845-1846 καὶ 1847 "
"
"
1849 "
36-38
"
1848
"
"
"
1850 "
89-96
"
1849
"
"
"
1850 φύλ. 22
"
1850
"
"
"
1851 "
37
"
1851
"
"
"
1852 "
16
"
1853
"
"
"
1854 σέλ. 325-332
"
1856
"
"
"
1859 "
331-332
Σημείωσις: ᾿Απὸ τοῦ 1861 καὶ ἐφεξὴς αἱ ἀπογραφαὶ ἐδημοσιεύοντο εἰς εἰδικὸν
τεῦχος (Παράρτημα) τῆς ᾿Εφημερίδος τῆς Κυβερνήσεως.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΗΜΩΝ ΑΠΟ ΤΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ
ΣΥΣΤΑΣΕΩΣ ΑΥΤΩΝ 1834-36 μέχρι 1860
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῾Υποδιοίκησις Δωρίδος 1836
1) Κροκυλίου Β΄ Πενταγοί, Δρεστενά, Παλιοκατούνα, ᾿Αβουρίτη, Βλαχοβούνι, Κερασιά, Κουπάκι, Ζουργιάνη, ᾿Αλουποχώρι, ᾿Ιτέα, ᾿Αρτοτίνα, Νούτσομβρος,
Κρεάτσι, Σουρούστι, Κοστάρτσα, Βουστενίτσα, Μονὴ Προδρόμου (διαλελ.).
1861-1912 ᾿Επαρχία Δωρίδος.
3) Δῆμος Κροκυλίου Β΄ Πενταγιοί- ᾿Αγλαβίστα, Παλαιοκάτουνον, Κουπάκι,
Ζωριάνου, ᾿Αλποχώρι, Σουρούγι, Κερασιά, Κριάτσιον, ᾿Αρτοτίνα, Κωσταράτσα,
Δρεστενά. Διὰ τοῦ ἀπὸ 21-6-1882 Δ/τὸς (Κ.Κ. 89/1882 σέλ. 472 κ.ἔ.) ὠρίσθη
διαρκῆς Πρωτεύουσα Ι)
..5) Δῆμος Κροκυλίου Β΄ (Πρωτεύουσα χειμερινή) Παλαιοκάτουνον (Πρωτεύουσα Θερινή) Πενταγιοὶ - ᾿Αγλαβίστα, Κουπάκι, Ζωριάνου, ᾿Αλποχώρι, Δρεστενὰ.
6) Δῆμος Βωμέας Β΄ Πρώτ. ᾿Αρτοτίνα Κριάτσι Σουρούστι Κερασιά, Νούτσομβρος Κωστάρτζα.
Περιφέρεια τῶν τέως Δήμων ὑπὸ τὴν σύνθεσιν αὐτῶν κατὰ τὴν ἐφαρμογὴν τοῦ
Νόμου ΔΝΖ΄ τῆς 10 Φεβρουαρίου 1912 ΦΕΚ 58 καὶ 59 καὶ 59/1912.
᾿Επαρχία Δωρίδος. Τ. Δῆμος Αἰγιτίου. Δῆμος Βωμέας ᾿Αρτοτίνα-Κερασιὰ
Κριάτσι Κωσταρίτσα Νούτσομβρος Σουρούστι (Μονὴ ῾Αγίου ᾿Ιωάννου Προδρόμου
(Διαλ.)
1912-1939 Σελὶς 693:
113) Κερασὲς (τ. Σουρούστι) Τ.Δ. Βωμέας ᾿Επαρχ. Δωρίδος Δ/γμὰ 29-81912 ΦΕΚ 261/1912.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Κοινότης Κερασιῶν
Στοιχεῖα ἀρχικῆς ἀναγνωρίσεως Κοινότης Σουρουστίου, Β.Δ. 29-8-1912, ΦΕΚ
Α261/1912.
Προῆλθεν ἐκ τοῦ τέως Δήμου Βωμέας.
ΕΔΡΑ: Κερασέαι, αἱ.
Συνοικισμοὶ ᾿Αρχικῶς ᾿Απαρτίσαντες τὴν Κοινότητα: Σουρούστι.
Συνοικισμοὶ ἀποτελοῦντες νῦν τὴν Κοινότητα: Κερασέαι, αἱ.
Μετονομασίαι: ῾Ο Συνοικισμὸς καὶ ἡ Κοινότης μετωνομάσθησαν εἰς Συνοικισμόν καὶ Κοινότητα Κερασιῶν, Α. 11-9-1928 ΦΕΚ Α 193/1928.
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Keflaio 10

>Ekpaideutik
10.1

>Olga per KrufoÜ Sqoleou

῾Ο θρύλος ὅτι τήν περίοδον τῆς Τουρκοκρατίας κατεδιώκετο ἡ ἐκπαίδευσις καί ὅτι
διά τοῦ Κρυφοῦ Σχολείου ἐμάθαιναν γράμματα οἱ ῞Ελληνες γράμματα δέν στηρίζεται ἱστορικῶς. Ποτέ ὁ ἀγράμματος Τοῦρκος δέν ἠμπόδισε τόν Χριστιανόν
νά μαθαίνει γράμματα. Κατά τόν ῎Ορθρον τῆς Κυριακῆς ἤ τῶν ἑορτῶν οἱ ἱερεῖς
πηγαίνουν νύχτα εἰς τόν Ναόν. ᾿Εκ τοῦ λόγου αὐτοῦ ἐδημιουργήθη τό ποίημα
«Φεγγαράκι μου λαμπρό φέγγε μοῦ νά περπατῶ κ.λ.π.» ᾿Εκεῖ εἰς τόν Ναόν πρωί
μετέβαινον οἱ θέλοντες νά μάθουν ὀλίγα γράμματα - τά κολλυβογράμματα.
᾿Ιδού τί εἶπε ὁ ᾿Αθανάσιος Εὐταξίας εἰς τήν συνεδρίασιν τῆς Βουλῆς 29 ᾿Ιουνίου
1899 ἀπαντῶν εἰς τόν Θεόδωρον Δεληγιάννην
«᾿Εν πρώτοις, κύριοι, θά μοί ἐπιτρέψητε νά μή παρακολουθήσω τόν ἀξιότιμον ἐκ
Γόρτυνος Βουλευτήν εἰς τήν ἱστορικήν ἀναδρομήν του μέχρι τῆς ἐποχῆς τοῦ 1821
καί τῆς πρό ταύτης. Εὑρίσκω τό ἔδαφος τοῦτο ὀλισθηρόν πῶς, ἀφοῦ εἶναι γνωστόν τοίς πάσιν, ὅτι αἵ περί τῆς καταστάσεως τῆς Δημοτικῆς ἠμῶν ἐκπαιδεύσεως
κατά τούς χρόνους ἐκείνους ἰστορικαί εἰδήσεις, εἶναι ἐλλειπεῖς, ἐλλιπέσταται. ᾿Εν
μόνον εἶναι γνωστόν καί βέβαιον, ὅτι τήν ἐποχήν ἐκείνην, οὐδαμοῦ της ῾Ελλάδος
ὑπῆρχον, ὡς αὐτός ἰσχυρίσθη, δημοτικά Σχολεῖα. ῾Υπῆρχον μόνον τά λεγόμενα
κοινά σχολεῖα καί τοιαῦτα ἀπήντων οὐ μόνον ἐν Δολοίς τοῦ Οἰτύλου, ἐν ῾Αγίῳ
Πέτρω της Κυνουρίας, ἐν Πάρῳ καί ἐν Σύρῳ, ὡς αὐτός εἶπεν ἀλλά πολλαχού τῆς
῾Ελλάδος, εἰς ἅ οἱ παῖδες, φοιτῶντες ὡς ἐπί τό πολύ ἐν τοίς Ναοίς, ἤρχοντο ἀπό
τό Σταυρὲ βοήθει ἔ, διδασκόμενοι τήν ἀλφάβητον, ὀλίγας προσευχᾶς καί εἴτα τήν
᾿Οκτώηχον καί τό Ψαλτήριον.
Οὐδέ συνετηροῦντο αὐτά, ὡς ἰσχυρίσθη ὁ ἀξιότιμος ἐκ Γόρτυνος βουλευτής,
δαπάναις τοῦ Κράτους διότι, ὡς πάντες γιγνώσκετε, πρό τοῦ 1821 ἐκράτουν ἐν
῾Ελλάδι οἱ Τοῦρκοι, οἵτινες περί παντός ἄλλου ἐμερίμνουν ἤ περί δημοτικῶν Σχολείων τῶν ραγιάδων, τό δέ 1821 δέν ὑπῆρχε Κράτος, ἀλλά ἐπανάστασις, ἤτις εἰς
ἄλλα εἶχεν ἐστραμμένην τήν προσοχήν της ἤ εἰς τά δῆθεν Δημοτικά Σχολεῖα, τά
ἐν Δολοίς καί ἐν ῾Αγίῳ Πέτρω. Εἷς τᾶς τοιαύτας ἰστορικᾶς ἀνακριβείας, δύνανται
νά περιπίπτουσι τινές, ἐπαγγελλόμενοι τόν παιδαγωγόν παρ΄ ἠμίν, ἀλλά δέν ἐπιτρέπεται, νομίζω, νά ἐπαναλαμβάνονται αὐτά καί ἐν τῷ Κοινοβουλίῳ, ὑπ΄ ἀνδρῶν
μάλιστα τοῦ ἀξιώματός του κ. βουλευτού ἐκ Γόρτυνος».
123
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6593/8 ᾿Ιανουαρίου 1902 πράξεως, ἐκδοθείσης συνεπεία πράξεως τοῦ Δημοτικοῦ
συμβουλίου Βωμαίας καί συμφώνως τή γνώμη τοῦ ᾿Επιθεωρητοῦ τῶν Δημοτικῶν
Σχολείων τοῦ Νομοῦ, διωρίσθησαν γραμματοδιδάσκαλοι πρός πλήρωσιν χειρευουσῶν θέσεων εἰς μέν τοῦ ἐν Νουτσόμβρῳ γραμματοσχολεῖον ὁ Εὔθ. Φερτάκης Κ.
εἰς δέ τό ἐν Σουρουστίῳ ῾Ο ᾿Ιωάννης Ζοῦκος, ἀμφότεροι πρώην τοιοῦτοι
ΦΕΚ 165/9 ᾿Ιουλίου 1902 Συνεπεία τοῦ Κ Πρακτικοῦ συνεδριάσεως τοῦ ἐποπτικοῦ συμβουλίου τοῦ Νομοῦ Φωκίδος, ἀπολύονται τῆς ὑπηρεσίας οἱ ἑξῆς γραμματοδιδάσκαλοι ἐπί ἀνεπαρκεία
Ι.9)Εὐθύμιος Φερτάκης Νουτσόμβρου Βωμαίας
ΦΕΚ 193/9 Αὐγούστου 1902 διορίζεται ὁ πρώην δημοδιδάσκαλος Σπυρίδ. Παπαγεωργίου, ἱερεύς, εἰς τό Γραμματεῖον Σουρουστίου τοῦ Δήμου Βωμαίας μέ ἀποδοχᾶς πρωτοβαθμίου Γραμματιστοῦ σέλ 187
ΦΕΚ 249/24 ᾿Οκτ. 1904 Διορίζονται ἐκ τῶν ὑποδιδασκάλων. 9)Σουρουστίου
Σπύρ. Παπαγεωργίου.
ΦΕΚ 25/Ι Φεβρ.1908 τιμωρεῖται ὁ Σπ. Παπαγεωργίου Σουρουστίου.
ΦΕΚ 193/ 1 Σεπτεμβρίου 1909 Διά τῆς ὑπ΄ ἀριθμ. 2110 τῆς 27 Αὐγούστου
1909 ἀποφάσεως διορίσαμεν, προτάσει τοῦ ἁρμοδίου Δήμ. Συμβουλίου, ὑποδιδάσκαλον εἰς τήν κενήν Θέσιν τοῦ κοινοῦ Δήμ. Σχόλ. Σουρουστίου τόν Γεώργιον
᾿Αλεξόπουλον ἐπί τῷ ἁρμοδίως κεκανονισμένω μισθῷ.
ΦΕΚ174/ 9 ᾿Ιουλίου 1911 ᾿Απόσπασμα πράξεως τοῦ ἐποπτικοῦ συμβουλίου
τῶν Δήμ Σχολείων ᾿Αρτοτίνης Κριατσίου Σουρουστίου Νουτσόμβρου του Δήμου
Βωμαίας, ὧν οἱ κάτοικοι κατά τό τρίτον ἤ τέταρτον ἀποδημούσι κατά τόν χειμώνα
εἰς χαμηλωτέρους τόπους, ρυθμίζεται ἡ φοίτησις, ὡς ἑξῆς ἀπό τοῦ Σχολικοῦ ἔτους
1911-1912 Αἵ μεγάλαι διακοπαί νά γίνονται ἀπό 1ης Δεκεμβρίου αἵ γενικαί ἐγγραφαί
ἀπό 1ης μέχρι 15ης Φεβρουαρίου, καθ΄ ἤν νά ἄρχωνται τακτικῶς τά μαθήματα, καί
αἵ ἐξετάσεις τῶν μέν ᾿Αης Βής Γῆς κατά Νοέμβριον τῶν δέ Δής ᾿Εης Στῆς περί τά
τέλη Αὐγούστου.
ΦΕΚ 214/10 Σεπτ. 1914 γίνεται δεκτή ἡ ἀπό τῆς ὑπηρεσίας παραίτησίς του
ὑποδιδασκάλου ᾿Ιωάννου Γεωργακοπούλου Σουρουστίου.
ΦΕΚ 184/21 Αὐγούστου 1917 Διορίζεται τή αἰτήσει τοῦ ὁ Δημοδιδάσκαλος
Δημήτριος Παπαγεωργίου, εἰς τό Κοινόν Δημοτικόν Σχολεῖον Σουρουστίου Βωμαίας ἐπί μισθῷ πρωτοβαθμίου Δημοδιδασκάλου.
1916 ΦΕΚ 178/14 Αὐγούστου 1916 Μετατίθεται ἡ ὑποδιδάσκαλος ᾿Αθηνᾶ Γερομάζη ἐκ Σουρουστίου εἰς Βραίλαν Φωκίδος.
ΦΕΚ 53/ 2 Μαρτίου 1918 διορίζεται ὁ Κῶν-νός Γεωργακόπουλος προσωρινός
ὑποδιδάσκαλος εἰς τό κοινόν Σχ. Σουρουστίου Φωκίδος.
ΦΕΚ 57/14 Μαρτίου 1920 καθορίζεται ὁ μισθός τοῦ ὑποδιδασκάλου τοῦ κοινοῦ
Δήμ. Σχολείου Σουρουστίου Τριτοβαθμίου Δήμ Παπαντωνίου εἰς δρχ. 180.
ΦΕΚ 32/ 6 Φεβρουαρίου 1920 ᾿Απολύεται ὁ ὑποδιδάσκαλος Κῶν-νός Γεωργακόπουλος, προσωρινός ἀναπληρωτής, ἐκ Σουρουστίου Δωρίδος.
ΦΕΚ 57/ 14 Μαρτίου 1922 Διορίζεται εἰς κενήν θέσιν ὁ Δημητρ. ῎Αντ. Νικολαίδης εἰς τό Σουρούστιον ἀναπληρῶν τόν στρατευθέντα Δ. Παπαντωνίου.
ΦΕΚ 38/ 20 Φεβρ. 1926 ἀπολύεται ὁ Δήμ Παπαντωνίου ἐκ Σουρουστίου
Φωκίδος ἀπό 1ης Νοεμβρίου 1925.
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῾Ο Δήμ Παπαντωνίου διεκρίνετο ὡς προοδευτικός ἐκπαιδευτικός, ἀφῆκε καλήν φήμην. Δι΄ ἐξόδων τοῦ ἐγένετο ἡ ἀναστήλωσις τοῦ Σωτῆρος εἰς Καταφύδι ὡς καί τῆς
Θεοτόκου εἰς Βλαχοβούνι. Τῆ προτροπῄ τοῦ ἔλαβον μέρος εἰς τόν Διαγωνισμόν
ὑποτροφιῶν εἰς τήν Ριζάρειον Σχολήν καί ἐπέτυχον μεταξύ τῶν πρώτων.
῾Ο Γεώργιος ᾿Αλεξόπουλος Πάπα-Γιώργης ἐφήρμοζεν τήν παιδαγωγικήν μέθοδόν του ξυλοδαρμοῦ ἀψυχολογήτου πολλάκις. Δυστυχῶς δέν ἐγνώριζεν Ψυχολογίαν καί δέν ἠδύνατο νά κατέλθη εἰς τό πνευματικόν ἐπίπεδόν του Μαθητοῦ.
᾿Αντιμετώπιζε τόν μαθητήν ὡς ἐνήλικα. ᾿Εφήρμοζε τιμωρίας ὡς τᾶς περιγράφει
ὁ Κρίκος, στά γόνατα χαλίκια καί νηστεία τό βράδι. Διεκρίνετο διά τήν καλλιφωνίαν του. Εἰσήγαγε τήν Βυζαντινίζουσαν ᾿Εκκλησιαστικήν Μουσικήν τοῦ Ι.
Σακελαρίδου καί κατήρτησε τέσσαρας ῾Ιεροψάλτας χωρικούς. ᾿Ιχνογραφίαν καί
Μουσικήν δέν ἐδίδασκεν. Πάντως ὁ Λαός ἔλεγεν ὁ Πάπα-Γιώργης μαθαίνει τά
παιδιά γράμματα. ῏Ητο ἠθικόν στοιχεῖον καί διεκρίνετο διά τήν ἐργατικότητά του.
῞Ενα μόνον τραγούδι μας ἔμαθε «Μία Βοσκοπούλα ροδοπλασμένη τ΄ ἀρνί τῆς
χάνει στήν ἐρημιά». Μετά τήν ἀσθένειάν του μετέβημεν εἰς Ψηλό Χωριό. Ο Κ.
Γεωργακόπουλος ἦτο διδάσκαλος. ᾿Εκεῖ διά πρώτην φορᾶν ἤκουσα τόν ᾿Εθνικόν
῞Υμνον καί μοῦ ἔκαμε μεγάλην ἐντύπωσιν, καί ἐγνώρισα διά πρώτην φορὰν τό
Σχολικόν Θέατρον.
῞Ας εἶναι αἰώνια ἡ μνήμη τῶν ἀνωτέρω διδασκάλων μας. ῾Ο Πάπα-Γιώργης μου
θυμίζει πάντοτε τόν Πάπα-᾿Αντριά τοῦ Χριστοββασίλη.

10.4

Paigndia

Παιδί σημαίνει παιχνίδι. ῾Η παιδαγωγική ἀξία τοῦ παιγνιδιοῦ εἶναι μεγάλη. Οἱ
ἀρχαῖοι τό ἐγνώριζον. Μέ τό παιγνίδι ἀναπτύσσεται ὁ πνευματικός καί ψυχικός
κόσμος του παιδιοῦ. Τό παιγνίδι ξεκουράζει καί ψυχαγωγεῖ τό παιδί περισσότερον
ἀπό τήν ἀνάπαυσιν. ᾿Ενισχύει τήν ὑγείαν του καί τό κάνει εὔθυμον καί ζωηρόν.
Μέ τό παιγνίδι ἀναπτύσσεται τό σῶμα του.
῾Υπό τό αὐστηρόν βλέμμα τῶν γονέων καί ἐκπαιδευτικῶν τῆς παλαιᾶς ἐποχῆς οἱ
παῖδες δέν ἦτο δυνατόν νά ἀντιδράσουν. Παρ΄ ὅλα αὐτά παρά τήν ἔλλειψιν εἰδικῶν
χώρων εὕρισκον τόπους διά νά παίξουν ὅπως - ἡ θέσις «Μαντρί». Τά κυριώτερα
παιγνίδια ἤσαν:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Τό κυνηγητό
τά σκλαβάκια
῾Η ἀμπάριζα
οἱ βῶλοι
οἱ ἀμάδες
Τό λιθάρι
τά πεντόβολα
Οἱ ἐννιάδες
῾Η τσυλίκα
Η γουρούνα
῾Η τριάδα
Τά σκαμνάκια
῾Η δραμπάλα
῾Η τυφλόμυγα
Τό κρυφτάκι
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16.
17.
18.
19.
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῾Η κυρά Μαρία
πού τό πᾶμε τοῦτο
῾Η κολοκυθιά
τό λουρί

(῞Ορα Ποία παιγνίδια παίζουν τά ῾Ελληνόπαιδα Δ. Λουκοπούλου).

10.5
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ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΟΥ ΡΗΓΑ
῎Αρθρον 22 «῞Ολοι χωρίς ἐξαίρεσιν, ἔχουν χρέος νά ἠξεύρουν γράμματα. ῾Η
πατρίς ἔχει (ὀφείλει) νά καταστήση σχολεῖα εἰς ὅλα τά χωρία διά τά ἀρσενικά καί
θηλυκά παιδιά. ᾿Εκ τῶν γραμμάτων γεννᾶται ἡ προκοπή, μέ τήν ὁποίαν λάμπουν
τά ἐλεύθερα ἔθνη».
«Διά τά ἀρσενικά καί τά θηλυκά παιδιά». Η ἀνωτέρω διάταξις δέν ὑπάρχει
εἰς τό ἐπαναστατικόν Σύνταγμα τῆς Γαλλικῆς ᾿Επαναστάσεως τοῦ 1789. Εἷς τό
σημεῖον αὐτό ὁ Ρήγας πρωτοτυπεῖ.
Κατά τόν Α. Κρίκον ῾Η ἐκπαίδευσις τότε ἐγένετο ὑπό τῶν Γραμματοδιδασκάλων. ῎Ησαν δέ οἱ Γραμματοδιδάσκαλοι ὡς ἐπί τό πλεῖστον ἱερεῖς καί ἐλλείψει
παιδαγωγικῆς μορφώσεως ἐτήρουν τήν τακτικήν τῆς ἀποστηθίσεως ὡς Θρησκευτικόν κανόνα. Η διδασκαλία τῶν δημοτικῶν σχολείων περιελάμβανεν ἀνάγνωσιν
γραφήν καί στοιχειώδη ἀριθμητικήν. Γραμματιστής = Γραμματοδιδάσκαλος.
Οἱ γραμματισταί διδάσκαλοι ἔφερον τούς βαθμούς Γραμματιστής ἀ΄ τάξεως β΄
τάξεως καί γ΄ τάξεως. Τήν Βυζαντινήν ἐποχήν ὁ Γραμματοδιδάσκαλος ἐλέγετο
Χαμαιδιδάσκαλος διότι συχνά οἱ μαθηταί ἐκάθηντο χαμαί εἰς προβιᾶς. ῾Η σύστασις καί συντήρησις τῶν Δήμ. Σχολείων ἀνετίθετο διά του Νόμου 1834 εἰς τους
Δήμους, τούς ὁποίους ἐβάρυνον αἵ πρός τοῦτο δαπάναι.
Τό 1844 ἐπειδή οἱ Δῆμοι ἐδείκνυον ἀπροθυμίαν διά τήν ἐκπαίδευσιν, διά διατάγματος τό 1844 ὡρίσθη ὅπως χορηγῆται εἰς τους ἀπόρους Δήμους ἐπιχορήγησις
διά τήν ἵδρυσιν σχολείων.
Τό 1856 ὠρίσθη οἱ μισθοί τῶν διδασκάλων προκαταβάλλονται - ἔκ του Δημοσίου Ταμείου εἰς βάρος τῶν ἐσόδων Δήμων. Τό μέτρον τοῦτον ἐπέφερεν βελτίωσιν,
προεκάλεσεν σημαντικήν ἐπιβάρυνσιν τοῦ Κρατικοῦ Προϋπολογισμοῦ. Τά θήλεα
ἰδίως, λόγω καί τῆς ἰσχυροτάτης κατά τῆς μορφώσεως τῶν προκαταλήψεως ἡ ὁποία ἐχαρακτήριζε τήν ἑλληνικήν κοινωνίαν τῆς ἐποχῆς ἐκείνης, σπανίως ἐφοίτουν
ἀκόμη καί εἰς τά ἰδιαίτερα δί αὐτά Σχολεῖα (ΦΕΚ 251/ 23 ᾿Οκτωβρίου 1898 ἀπολύεται δι΄ ἔλλειψιν Μαθητριῶν Εὐφροσύνη Παλάσκα τοῦ ἐν ᾿Αρτοτίνῃ Βωμαίας Δήμ.
Σχολείου θηλέων).

10.6

Dhmodidskaloi Souroustou (Kerasi )

Οἱ πλεῖστοι τῶν ἀγωνιστῶν τοῦ 21 ἤσαν ἀγράμματοι. ῾Ο Καραϊσκάκης μόλις ἐγνώριζε νά βάζη τήν ὑπογραφή του. Ο ῎Ι Φαρμάκης ἔμαθε γράμματα ἀπό συγγενῆ τοῦ
῾Ιερέα. Ο Δημογέρων Χαρόπουλος Παναγιώτης ὡς ἐμφαίνεται ἀπό Συμβόλαιον
τοῦ 1860 ἦτο ἀγράμματος.
᾿Από τήν παράδοσιν πληροφορούμεθα ὅτι εἰς τήν θέσιν Τρυπύλα ὑπῆρχε κρυφό σχολεῖο λεῖο ἐκεῖ ὑπῆρχε μοναστήρι.. ῾Η θέσις αὐτή εὑρίσκεται εἰς τά ὅρια
Κριατσίου- Σουρουστίου- Βοϊτσᾶς.
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῾Ο Πατρο-Κοσμᾶς ἐπεσκέφθη τήν Λομποτινά (῎Ανω Χώρα) ᾿Εκεῖ ὑπῆρχεν ῾Ελληνικόν Σχολεῖον. ῾Ο Πατρο- Κοσμᾶς προέτρεπε τούς Χριστιανούς νά κτίζουν
Σχολεῖα διότι τό Σχολεῖον ἀνοίγει τίς ἐκκλησιές ἀνοίγει τά Μοναστήρια. Προέτρεπε δέ νά κάνουν 40-50 παιδιά. Παράδοξος φαίνεται σήμερον ἡ διδασκαλία αὐτή
μέ τήν ὑπογεννητικότητα πού ἐπικρατεῖ. Τότε οἱ γάμοι ἐγίνοντο εἰς μικρήν ἡλικίαν
καί ἡ πολυτεκνία ἦτο εὐλογία Θεοῦ.
Τα Δημογραφικό ὅταν ἀγνοοῦνται ἐκδικοῦνται. Διά νά μήν ἐκλείψη ἡ φυλή μας
ὁ Πατρο-Κοσμᾶς ἐπενέβαινε καί ἔδιδε συμβουλᾶς, ἀκόμη καί γενετησίας ἀγωγῆς,
διότι ὅπως ἔλεγε μέ τήν ἀγραμματοσύνην μας, καί τήν ἀγριότητα πού ἐπικρατεῖ,
ἀναγκάζομαι νά σᾶς ὁμιλήσω καί διά τᾶς σχέσεις τοῦ ἀνδρογύνου. Σήμερον ὁ
Πατρο-Κοσμᾶς θά ἔλεγε «κλεῖστε τά Σχολεῖα διότι βγάζουν ἀνθέλληνας κλεῖστε
τίς ἐκκλησίες διότι βγάζουν Χριστεμπόρους».
῾Ως πρῶτον Σχολεῖον ἐπισήμως ἐχρησιμοποιήθη ἡ οἰκία τοῦ Περίσιου, ὅπου
σήμερον ἡ οἰκία ᾿Αναστασίου ᾿Αδρασκέλλα καί ἀργότερον ἡ οἰκία Παπαντωνίου.
᾿Από τό ΦΕΚ 12/1883/ 4 ᾿Οκτωβρίου «Περί χορηγήσεως βοηθημάτων εἰς τους
Δήμους καί Κοινότητας τοῦ Βασιλείου ὑπέρ τῆς Δημοτικῆς ᾿Εκπαιδεύσεως». ΒΩΜΑΙΑΣ Σουρουστίου καί Νουτσόμβρου δρχ 30.
Ο Α. Κρίκος μας πληροφορεῖ ὅτι τό 1887-1888 ἦτο δημοδιδάσκαλος ὁ ἱερεύς
Παπασπύρου ἐκ Τριστένου καί τό ἑπόμενο ἔτος ὁ ῾Ιερεύς Παπαμαλούγκας ἐξ ᾿Αρτοτίνης.
ΦΕΚ 239/1η/Σεπτεμβρίου 1886 μετατίθενται ᾿Εκ Σουρουστίου τοῦ Δήμου Βωμαίας ὁ Σπυρίδων Παπαγεωργίου εἰς Δρεστενά τοῦ Δήμου Κροκυλίου.
ΦΕΚ 311/13 Νοεμβρίου 1886 ᾿Απολύεται τῆς ὑπηρεσίας ὁ Δημοδιδάσκαλος
Σουρουστίου τοῦ Δήμου Βωμαίας ᾿Αθανάσιος Μπεζαίτης, ὡς μή ἀναλαβῶν τά
καθήκοντά του.
ΕΘΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΦΕΚ 134/3 Δεκεμβρίου 1885 «Λαβόντες ὑπ΄ ὄψιν τό
διά τῆς ὑπ΄ ἀριθμ. 6914 ἀπό 11 Νοεμβρίου ἔ.ἔ. ἀναφορᾶς τοῦ Νομάρχου Φθιώτιδος
καί Φωκίδος ὑποβληθέν πρός τό ῾Υπουργεῖον Ψήφισμα τοῦ Δημοτικοῦ Συμβουλίου
τοῦ Δήμου Βωμαίας ὑπό στοιχεῖα Γ΄ καί ἡμερομηνίαν 29 Σεπτεμβρίου ἔ.ἔ. ἀναφορᾶς περί συστάσεως μονίμου Δημοτικοῦ Σχολείου ἐν τῷ χωρίῳ Νουτσόμβρου καί
Σουρουστίου ἑδρεύει καί λειτουργεῖ εἰς τό χωρίον Σουρούστιον, εἰς Νούτσομβρον
δέ συσταθῆ μόνιμον Δήμ. Σχολεῖον, χορηγοῦντος τοῦ Δημοσίου πρός τοῦτο ἀπό
1ης ᾿Ιανουαρίου πρός τόν Δῆμον βοήθημα 40 δρχ. τεσσαράκοντα κατά μήνα 20
Δεκεμβρίου».
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΛΟΜΒΑΡΔΟΣ
Τά Σχολεῖα τότε ἤσαν ὅλα ἀρρένων διά τούς εἰρημένους ἀνωτέρω λόγους. Τό
1889 πληροφορούμεθα ὅτι ὑπῆρχε Δημοτικόν Σχολεῖον νεοσύστατον Θηλέων εἰς
Λοιδωρίκιον.
ΦΕΚ 67/1883/13 ᾿Απριλίου. Δι΄ ὑπουργικῆς ἀποφάσεως Μέρος ᾿Α΄ Τεῦχος Β΄
«περί τοῦ ἐκασταχοῦ τοῦ Κράτος προσηκόντων καί ἐπαρκῶν Δημοδιδασκάλων της
στοιχειώδους ᾿Εκπαιδεύσεως» ᾿Απολύονται.
ΦΕΚ 971/1893 31 Μαΐου ᾿Α΄ Μέρος Τεῦχος Β΄ 61/Εὐθύμιος Φερτάκης ἐκ
Σουρουστίου Βωμαίας.
ΦΕΚ 232/1893/6 Νοεμβρίου Διορίζονται γραμματοδιδάσκαλοι Εὐθύμιος Φερτάκης ἐκ Σουρουστίου Βωμαίας.
ΦΕΚ 232/1893/6 Νοεμβρίου Διορίζονται γραμματοδιδάσκαλοι Εὐθύμιος Φερτάκης εἰς Νούτσομβρον Βωμαίας.
ΦΕΚ 263/1893/13 Δεκεμβρίου Μετατίθεται ὁ γραμματοδιδάσκαλος Εὔθ. Κ.
Φερτάκης ἐκ Νουτσόμβρου Βωμαίας εἴς Σουρούστιόν του αὐτοῦ Δήμου.
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Τεῦχος Γ΄ ΦΕΚ 142/1894/30 ᾿Ιουνίου Τεῦχος Τέταρτον. ᾿Απολύεται ἔκ του
Δήμου Βωμαίας Εὔθ. Φερτάκης ἐκ Σουρουστίου.
ΦΕΚ 260/1894/14 Νοεμβρίου σέλ. 659. Διορίζεται ᾿Ιωάννης Ζοῦκος εἰς Σουρούστιον. ῾Ο Γραμματοδιδάσκαλος Ζοῦκος ᾿Ιωάννης εἶναι ὁ πρῶτος Γραμματοδιδάσκαλος ἐκ Σουρουστίου ἀπό 1894-1902. ῾Ως λέγεται ἀπέθανε νέος ἀπό φυματίωσιν.
῾Ο τάφος τοῦ καγκελόφρακτος εὑρίσκεται εἰς τό κάτω μέρος τοῦ προαυλίου τοῦ
Παλαιοῦ ῎Αη-Γιώργη.
ΦΕΚ 296/10 Δεκεμβρίου 1897 Διορίζεται Γραμματοδιδάσκαλος ἐν Σουρουστίῳ τοῦ Δήμου Βωμαίας ὁ Δήμ. Κ. Δερβίσης.
ΦΕΚ 238/ 11/ ᾿Οκτ. 1901 Διορίζεται Γραμματοδιδάσκαλος εἰς Σουρούστιον
Βωμαίας ᾿Ελευθ. Κανέλλος.

Keflaio 11

Jeologik
11.1

>Enora Souroustou-Kerasi Dwrdo

᾿Εκκλησιαστικὰ καί ῎Εκπαιδευτικὰ Πέτρου Ι. Κλάδου.
ΔΙΑΤΑΓΜΑ. «Περί διαιρέσεως τῶν ἐνοριῶν κατά πόλεις, κωμοπόλεις καί χωρία» 1856.
1) Χωρίον, ἐξ εἴκοσι πέντε μέχρις ἑβδομήκοντα οἰκογενειῶν συνιστόμενον,
ἀποτελεῖ ἐνορίαν καί ἔχει ἐφημέριον ἕνα.
2) Χωρίον, ἐξ 71 μέχρις ἑκατόν πεντήκοντα οἰκογενειῶν συνιστάμενον, ἀποΤελεῖ μίαν ἤ δυό ἐνορίας καί ἔχει κατ΄ ἀναλογίαν ἕν ἤ δυό ἐφημερίους κατ΄ ἐνορίαν.
3) Χωρία, δυό ἤ καί τρία, κατά ἕν ἤ κατά δυό τεταρτημόρια τῆς ὥρας ἀπ΄
ἀλλήλων ἀπέχοντα, καί ἀριθμόν οἰκογενειῶν εἴκοσι πέντε μέχρις ἑβδομήκοντα ὁμού
ἀποτελοῦντα, δύνανται νά ἀπαρτίσωσιν ἐνορίαν καί ἔχωσι κοινόν ἐφημέριον, ἐάν
δέν ὑπάρχωσι τυχόν φυσικά καί ἀνυπέρβλητα ἐμπόδια, διά τήν ἀπό τοῦ ἑνός εἰς τό
ἕτερον χωρίον διάβασιν τῶν κατοίκων.
4) Χωρίον δέ, ἐξ ἄλλων χωρίων ὑπέρ τήν μίαν ὥραν ἀπέχον, καί ἐκ δέκα πέντε
μέχρις εἰκοσιτεσσάρων οἰκογενειῶν συνιστάμενον, δύναται ν΄ ἀποτελέση ἐνορίαν
ἰδίαν καί νά ἔχη ἴδιον ἐφημέριον, ὁπόταν οἱ κάτοικοι χορηγώσι τά διά τήν συντήρησιν τοῦ ἱερέως ἀπαιτούμενα.
8 ᾿Ιουλίου 1856
ΜΕΡΟΣ Β΄ σέλ. 237-240 ἀπό 1860-1868 ᾿Αριθμ. Πρώτ. 3278
«-Περί ἀπαγορεύσεώς της περιοδείας κληρικῶν μετ΄ ῾Αγίων εἰκόνων ἤ ἱερῶν
λειψάνων ἐπ΄ ἀργυρολογία» 3 Μαίου 1867. ῾Ο ῾Υπουργός Χριστόπουλος.
᾿Αριθμ. Πρώτ. 4605 «Περί διαιρέσεως τῶν ἐνοριῶν τῆς ᾿Επισκοπῆς Φωκίδος»
6-7-1867
᾿Αποφασίζομεν:
Α΄ ὁ ἀριθμός καθ΄ ἅπασαν τήν ᾿Επισκοπήν Φωκίδος προσδιορίζονται εἰς (92)
ἐνενήκοντα δυό. σελ. 239.
᾿Εν τῷ Δήμῳ Κροκυλίου δέκα τρεῖς αἵ ἑξῆς. ῾Η κώμη Πεντάγιοι, μίαν τήν τοῦ
Ταξιάρχου. Τό χωρίον Δρεστενά, μίαν τήν τῆς Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος.
῾Η κώμη Βοστινίτζα, μίαν, τήν τοῦ ῾Αγίου Νικολάου. ῾Η κώμη Κωστάρτζα, μίαν,
τήν τοῦ ῾Αγίου Γεωργίου. ῾Η κώμη ᾿Αρτοτίνα, μίαν, τήν τοῦ ῾Αγίου Γεωργίου, τό
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χωρίον Κριάτζι, μίαν, τήν τοῦ ῾Αγίου Νικολάου. Τό χωρίον Σουρούστιον, μετά της
Κερασιᾶς, μίαν, τήν τοῦ ῾Αγίου Γεωργίου.

11.2

OÉ Klhriko

῾Ο Καθηγητής Πέτρος Κολονάρος στό βιβλίο του «Βαρνάκοβα» 1957 ἔτος, μᾶς
πληροφορεῖ:
᾿Επισκοπή Λιδωρικίου ἀναφέρεται, μέ ἕδραν τό Λιδωρίκιον, ἀπό τῶν
χρόνων τοῦ αὐτοκράτορος Λέοντος Σοφοῦ (886-940) ὡς ὑπαγομένη εἰς
τήν Μητρόπολιν Λαρίσης. ῞Εδρα τοῦ ᾿Επισκόπου εἶναι τό Βελούχοβο
(Κάλλιον). Εἷς ἀγρόν, καλυπτόμενον τώρα ὑπό τῶν ὑδάτων τῆς λίμνης,
οἱ χωρικοί ἔδειχναν ἕνα κυκλοτερές τοῖχος προφανῶς τό ἱερόν του
Ναοῦ καί τό ὀνόμαζον «᾿Επισκοπῆ». ῾Η ἐπισκοπή αὔτη παρέμεινεν
ὑπό τήν ἐξάρτησιν τοῦ Μητροπολίτου Λαρίσης καί ἐξάρχου Θεσσαλίας,
ἀποφέρουσα εἰσοδήματα 7500 γρόσια ἐτησίως. Εἴς τήν περιφέρειαν
τῆς ᾿Επισκοπῆς Λιδωρικίου περιελαμβάνοντο αἵ ἱεραί Μοναί Κοζίτσης
(᾿Αμπελακιώτισα) καί Βαρνάκοβας, αἴτινες ἤσαν σταυροπηγιακαί, καί
ὡς τοιαῦται, ἐξηρτῶντο ὑπό τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου.
῾Ο Πουκεβίλ μας πληροφορεῖ ὅτι ὁ ᾿Επίσκοπος Λιδωρικίου ἐσκόπευε τό 1815
νά μεταφέρη μονίμως τήν ἕδραν τοῦ εἰς τᾶς νήσους Τριζόνια. ᾿Επιπλέον φέρεται ὡς περιλαμβανόμενον εἰς τήν περιφέρειάν της ᾿Επισκοπῆς Λιδωρικίου καί τό
Δαδί Φθιώτιδος. Εἷς τήν Μονήν Κοζίτσης ὑπάρχει ᾿Επιτάφιος μέ τήν ἐπιγραφήν
«᾿Επισκοπῆ Λιδωρικίου».
᾿Από τούς ἐπισκοπικούς καταλόγους Θεσσαλίας, ὑπό Γιαννοπούλου, φαίνεται
ὅτι ὁ Γ. Καψάλης ἔλαβε τᾶς πληροφορίας καί εἰς τό βιβλίον τοῦ «Φωκίδα» (1972
ἔτος), ἀναγράφει ὡς πρῶτον ἐπίσκοπον τόν Νικόλαον.
Στόν Κόκκινο (Κούτσοβο) εἶναι χαραγμένο εἰς ἐντοιχισμένην πλάκα: «τοῦ
¨Θεοφιλεστάτου ᾿Αρχιερέως Νικολάου Θείου καί ἱεροῦ Σταυροπηγιακοῦ μοναστηρὶου..τῆς ὑπεραγίας Δεσποίνης ἠμῶν Θεοτόκου τῆς ῾Αγίας Μονῆς».
῾Ως λέγουν τώρα ἐκτίσθη ἐπί τῶν ἡμερῶν του 1196 μ.Χ. ᾿Επακολουθοῦν 17
ὀνόματα ἀρχιερέων Λιδωρικίου μέ τελευταῖον τόν ᾿Ιωαννίκιον.
Ο Κ. Βοβολίνης εἰς τό βιβλίον του «῾Η ᾿Εκκλησία εἰς τους ἀγώνας τῆς
ἐλευθερίας» τόν χαρακτηρίζει «λαμπρό καί φλογερό μαχητή».
Καί φθάνουμε εἰς τήν ᾿Επανάστασιν. ῾Ο Γυμνασιάρχης Δημόπουλος γράφει:
Τήν περίοδον τῆς ἐπαναστάσεως ἦτο ὁ ᾿Ιωαννίκιος. Κατά τόν Πουκεβίλ εἶχεν ἕδρα τοῦ τό ῎Ανω Κλῆμα. Κατά τήν περίοδον τῆς ἐπαναστάσεως τόν εὐρίσκομεν
διαμένοντα εἰς διάφορα μέρη τῶν Κραβάρων καί τῆς Δωρίδος. Μέ τήν ἐπανυποδούλωσιν τῆς Δωρίδος κατέφυγεν εἰς Αἴγιναν. ᾿Ενισχύει τόν ἀγώνα ὡς ἐμφανίζεται
ἐκ τῶν ἐγγράφων τοῦ Σκαλτσᾶ. Κατηγορήθη ὑπό ᾿Ανδρίτσου Σαφάκα πρός τήν
Κυβέρνησιν ὅτι ἐφορολόγει τούς κατοίκους, ὡς ἄλλη τουρκική ἐξουσία ἐνῶ αὐτοί
ἔχυνον τό αἷμα τούς διά τήν ἐλευθερίαν. ᾿Εληστεύθη ὑπό τῶν φονέων ἱερέως εἰς
Κράβαρα, εἰς τήν οἰκίαν τοῦ ὁποίου διέμενα.
-Ο ᾿Ιωαννίκιος εἰς ἐπιστολήν τοῦ πρός τόν Κυβερνήτην 1828/8η ᾿Ιουνίου ἐν
Αἰγίνῃ, παραπονεῖται ὅτι ὁ ἀδελφός του ὑπῆρξε θύμα τοῦ ἀγῶνος. ῞Οτι συνετήρει
4 ὀρφανά καί τήν χήραν του ἀδελφοῦ του. Τό ἔτος 1833 ἡ ᾿Επισκοπῆ ἔπαυσε
νά λειτουργῆ διότι ἡ Βαβαροκρατία διά νόμου ὤριζε «῾Ο ἀριθμός τῶν ἐπισκόπων
του Βασιλείου, προσδιορίζεται εἰς δέκα. Κάθε ναός ἀπαρτίζει μίαν ἐπισκοπικήν
περιφέρειαν. ᾿Επισκοπική καθέδρα εἶναι ἡ μητρόπολις τοῦ Νομοῦ».

11.3.
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Τό ἔτος 1867 ἔχομεν ἐπισήμως ἐνορίαν Σουρουστίου–Κερασιᾶς. Ποιός ἐβάπτιζεν
καί ποιός λειτουργοῦσε στό Σουρούστι δέν γνωρίζομεν πρό τοῦ 1867, ἀλλά καί
κατόπιν. Ο Α. Κρίκος ἀναφέρει Γραμματοδιδάσκαλον τόν Παπασπύρου. Τό ἑπόμενον ἔτος 1868 τόν Παπαμαλούγκαν ἐξ ᾿Αρτοτίνης. Ποίος ἦτο ὁ πρῶτος ἱερεύς
του Σουρουστίου καί μάλιστα τό 1867 ὄτε ἐπισήμως ἔχομεν ἐνορίαν ΣουρουστίουΚερασιᾶς, ἡ ῾Ιερά Μητρόπολις ᾿Αμφίσσης, εἰς τό ἀπό 8 ᾿Ιουνίου 1983 ἔγγραφόν
μας δέν ἀπήντησεν.
᾿Απετάνθημεν καί εἰς τήν Δ/νσίν τῆς δημοτικῆς ἐκπαιδεύσεως Νομοῦ Φωκίδος
εἰς ῎Αμφισσαν 10 ᾿Ιανουαρίου 1994.
᾿Επειδή ἀπό μακροῦ χρόνου ἀσχολοῦμαι μέ τήν συλλογήν στοιχείων
διά τήν ἔκδοσιν ῾Ιστορίας τῆς κοινότητος Σουρουστίου νῦν Κερασέας
Δωρίδος, παρακαλῶ ῾Υμᾶς νά μέ πληροφορήσετε διά τό ἔτος ἱδρύσεως
τοῦ Δημοτικοῦ Σχολείου Σουρουστίου νῦν Κερασέας Δωρίδος. Τό
σχολεῖον εἶναι ᾿Εκκλησιαστικόν.
῾Η ἱερά Μητρόπολις Φωκίδος δέν ἀπήντησεν εἰς σχετικόν ἔγγραφόν μου, οὗ φωτοαντίγραφον ἐπισυνάπτω. Δυστυχῶς οἱ κτίσται δέν ἐλάξευσαν ἐπί ἀκρογωνιαίου
λίθου τό ἔτος ἱδρύσεως ὡς εἴθισται.
᾿Από τά ΦΕΚ πληροφορούμεθα ὅτι τό ἔτος 1883 ΦΕΚ 412/ 4 ᾿Οκτωβρίου «Περί
χορηγίας βοηθημάτων εἰς Δήμους τοῦ Βασιλείου ὑπέρ Δημοτικῆς ᾿Εκπαιδεύσεως,
᾿Αρτοτίνα δρχ 20 Κωσταρίτσα δρχ 20 Σουρούστιον καί Νούτσομβρον δρχ 20».
ΦΕΚ 239/1868/1η Σεπτεμβρίου Μετατίθενται ὁ . ἐκ Σουρουστίου τοῦ Δήμου
Βωμαίας ὁ Σπυρίδων Παπαγεωργίου εἰς Δρεστενά τοῦ Δήμου Κροκυλίου. Πρέπει
νά ὑποθέσωμεν ὅτι ἀπό τοῦ ἔτους 1883 ὑπάρχει Δημοτικόν Σχολεῖον λειτουργοῦν
εἰς ἰδιωτικήν οἰκίαν.
Πότε ἱδρύθη τό ᾿Εκκλησιαστικόν Δημοτικόν Σχολεῖον; Εἷς τά ἀνωτέρω ἡ
Δ/νσίς Δημοτικῆς δέν ἀπήντησεν. ῾Ως μέ ἐπληροφόρησεν ἡ κόρη τοῦ Γεωργίου Χ.
Χάρου ἡ θεμελίωσις καί ἀνοικοδόμησις τοῦ σχολείου ἐγένετο τόν Αόν Παγκόσμιον
πόλεμον τό ἔτος 1914.
Γεγονός εἶναι ὅτι ἕνα διάστημα ἱερεύς ἦτο ὁ τοῦ Κριατσίου Βασίλειος Σκαρμῆτσος. Μεταξύ τούτου καί τοῦ ᾿Αντωνίου Παπαντωνίου ἤ Μυλωνᾶ ὑπῆρχε διαμάχη,
ὅρα ἔτος 1905 ΦΕΚ 153/14 ᾿Ιουλίου. ῾Ο Βασίλειος Σκαρμῆτσος ἐτιμωρήθη περισσότερόν του Παπαντωνίου διότι ὡς φιλοξενούμενος τοῦ Σουρουστίου ὤφειλε
νά κάμη ὑπακοήν καί ὡς ἁπλούς προσκυνητής νά παραμείνη εἰς τόν Ναόν (Παρεκκλήσιο) ἤ νά ἀποχωρήση εὐσχήμως καί νά τελέση τήν Λειτουργίαν εἰς τόν Ναόν
τοῦ Χωρίου του καί ὄχι κάτω ἀπό τή Βελανιδιά ἀντικανονικῶς καί πλησίον τοῦ
παρεκκλησίου.
Μετά τόν ᾿Αντώνιον Παπαντωνίου ἱερεύς μέ καλήν φήμην ἦτο ὁ Γεώργιος ᾿Αλεξόπουλος. Τοῦτον θανόντα διεδέχθη ὁ τέως Δικολάβος Χαράλαμπος Λιάρος.
᾿Εμακάριζε τόν ἑαυτό του διότι ἔγινεν ἱερεύς ἄλλως ὡς ἔλεγεν «θά βούλωνε κάνα
χαντάκι εἰς τά ᾿Αλβανικά Βουνά». ῏Ητο ὡς ἄνθρωπος σχιζοθυμικής ψυχολογίας,
ἐφαντάζετο τόν ἑαυτόν του ἀνώτερον τῶν Οἰκουμενικῶν Συνόδων (῞Ορα φωτοαντίγραφον εἰς τήν ἐφημερίδα «Βῆμα» του «Περιοίκου» ῾Ιερέας πρός Μητροπολίτας:
ἤ Γάμος ἤ εὐνουχισμός.) Μετά τόν συμμοριτοπόλεμον κατέφυγεν εἰς ᾿Αθήνας
ὅπου συνήθως οἱ κληρικοί μας πλουτίζουν. ᾿Εξέδιδε τό φυλλάδιο ΔΩΡΙΔΑ. Διά συνεισφορᾶς τοῦ ὡς καί ἄλλων εὐσεβῶν ἀνθρώπων ἔκτισε τόν ναόν τῆς Θεομήτορος
εἰς Πάδην. Τόν Χαράλαμπον Λιάρον διεδέχθη ὁ ᾿Αθανάσιος ᾿Ελευθερόπουλος. Μέ
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τὰς ἀσθενεῖς του δυνάμεις προσεπάθησε νά βελτιώση τά της ἐνορίας του. Αἰωνία
ἡ μνήμη του.
᾿Από τόν θεμελιώδη καταστατικόν χάρτην (Πληρεξούσιον) Σουρουστίου πληροφορούμεθα ὅτι ἀπό τοῦ ἔτους 1909 ἐρρίφθη ἡ ἰδέα διά τήν κατασκευήν κτιρίου
ἴνα χρησιμεύση ὡς Σχολεῖον καί πρός ὄφελος τῆς ᾿Εκκλησίας ἐνοικιαζόμενον. Οἱ
ἐν ᾿Αμερικῇ διαμένοντες Γεώργιος Χ. Χάρος, ᾿Αλέξανδρος Κρίκος καί ᾿Αναστάσιος
Πλάκας πληρεξούσιοι συνεκέντρωσαν χρήματα καί διά τήν ἀνοικοδόμησιν Νέου
Ναοῦ καί διά σχολεῖον. ῾Ο Γεώργιος Χ. Χάρος ἐπροτοστάτησε καί ἔκτισε τό Σχολεῖον Σουρουστίου τό ἔτος 1914.

11.4

<O >Epskopo >Iwannkio

῾Ο Λυκειάρχης Β. Χαραλαμπόπουλός μας πληροφορεῖ διά τόν ᾿Επίσκοπον Δωρίδος
᾿Ιωαννίκιον ὅτι ἀνέπτυξε μεγάλη δράση κατά τήν ἐπανάστασιν. Τόν πατριωτισμόν τοῦ τόν βλέπομεν ἀπό τήν προκήρυξίν του. ῾Η ἐπαναστατική προκήρυξις
τοῦ ᾿Ιωαννικίου ἐκδόθηκε τόν Μάϊον τοῦ 1821 καί δημοσιεύθηκε στό βιβλίο Γ.
Παπαδοπούλου «῾Ιστορία τοῦ Γρηγορίου τοῦ ῎Ε (1865)».
Τονίζει ὅτι ἐπί τέσσαρας αἰώνας τό ἔνδοξον ἑλληνικόν ἔθνος στενάζει ὑποδουλωμένον εἰς τόν βάρβαρον κατακτητήν. ᾿Αλλά τώρα ἔφθασε καιρός νά ἀγωνισθοῦν
γιά τήν ἐλευθερία. Παρακινεῖ τούς ῞Ελληνας νά πολεμήσουν γενναία, νά ἀποδείξουν ὅτι κατάγονται ἀπό ἐνδόξους προγόνους. Νά ἀγωνισθοῦν γιά τή Θρησκεία
πού ὑβρίζεται ἀπό τούς κατακτητὰς, «διά νά μπορέσητε νά συγκαταλεχθῆτε μεταξύ τῶν πολιτισμένων λαῶν». Τονίζει ὅτι ὅλοι οἱ ῞Ελληνες ἔχουν ἐξεγερθῆ στήν
Κρήτη, ῎Ηπειρο, Θεσσαλία, Μακεδονία. ῾Ο σκοπός εἶναι «ἱερός καί ῞Αγιος» καί
«ἅς μή ἀμφιβάλλομεν διά τήν νίκην διότι ὁ Θεός μεθ΄ ἠμῶν καί σύν Θεῶ πάντες οἱ
τῆς ἀληθείας, τοῦ φωτός καί τῆς δικαιοσύνης φίλοι ὑπεραπισταί».
᾿Εννοεῖ τους Εὐρωπαίους ὅτι θά σπεύσουν νά τούς βοηθήσουν διά νά ἀναδείξη
καί πάλιν ποιητᾶς, νομοθέτας, φιλοσόφους. Λέγει: «Σπεύσατε διά νά ὑπερσπίσητε
τήν ἁγίαν Θρησκείαν σας. Τό γάλα τῆς ὁποίας σας διαφύλαξεν ἀδιαφθόρους ἀπό
τὰς ταρταρείους αἰσχρότητας τοῦ θεηλάτου βαρβάρου καί σᾶς κατέστησεν ἱκανούς
νά ὑποφέρητε μέ γενναιότητα καί καρτερίαν τά ἀνεκλάλητα δεινά της τυραννίας».
Τούς ὑπενθυμίζει τὰς σφαγὰς τῶν Τούρκων τόν ἀπαγχονισμόν τοῦ Πατριάρχου
τήν ἡμέρα τῆς Λαμπρῆς καί παρακινεῖ σέ ἐκδίκηση. Τούς παρακινεῖ πρόθυμα νά
λάβουν μέρος στόν ἀγώνα. Τούς παρακινεῖ νά ἔχουν ἀγάπην καί ὁμόνοιαν καί
ἑνωμένοι νά ἀγωνισθοῦν κατά του ἐχθροῦ.

11.5

<IereÌ å Yuqojerapeut

Οἱ παλαιοὶ κληρικοὶ καὶ ῾Ιεροδιδάσκαλοι ἀλλὰ καὶ οἱ μικρὰς μορφώσεως ἀπέπνεον
εὐσέβειαν διότι εἶχον φόβον Θεοῦ καὶ ἐσέβοντο τὴν παράδοσιν. Οἱ τῶν πόλεων
ἀποβλέπουν εἰς τὸν χρηματισμὸν καὶ τὸν σκανδαλισμὸν ἐξ αἰτίας ἀνωμάλων ῾Ιεραρχῶν. Τὴν ἐποχὴν τῆς δουλείας μικρὸν κατὰ μικρὸν ἡ ἐκκλησία ἀπέκτησε μεγάλην
περιουσίαν. Οἱ Τούρκοι ἐσεβάσθησαν τάς περιουσίας αὐτὰς (βακούφια).
Λόγῳ κακὴς διαχειρίσεως μικρὸν κατὰ μικρὸν προέκυψαν τὰ δικαιώματα τοῦ
ἐπιτραχηλίου (τὰ φιλότιμα). Κατ΄ ἀρχὴν τὸ ζήτημα τοῦτο δεν εἶναι ψεκτέον, διότι
ἂν ἔλειπον καὶ αὐτὰ εἶναι ζήτημα ἐὰν θὰ ὑπῆρχε κλῆρος. Τὸ ζήτημα τοῦτο τῶν
δικαιωμάτων τοῦ ἐπιτραχηλίου ἐσχάτως δίδει ἀφορμὴν εἰς τὸ να συκοφαντῆται ἡ
᾿Εκκλησία.
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Διὰ νόμου τὰ τυχερὰ δεν καταργούνται διότι ὁ πιστὸς ἔχει τὴν γνώμην ὅτι τὸ
μυστήριον δεν πιάνει ἂν δεν δώσῃ τὸ «φιλότιμον» ὠς ἰσχυρίζετο ὁ ᾿Αλιβιζάτος. ᾿Ως
προς τὰ προσόντα τῶν ἱερέων κατὰ τὸν ᾿Αλιβιζάτον, πρέπει να εἶναι ἀρτίως μορφωμένοι ἣ ἀμαθεῖς ἀλλὰ χρηστοῦ ἤθους. Οἱ ἡμιμαθεῖς κληρικοὶ εἶναι ἐπικίνδυνοι.
Πρῶτον ἔργον τοῦ ἐφημερίου εἶναι ὠς γνωστόν, ἡ μετάδοσις τῆς χάριτος εἰς
τὸ πλήρωμα τῶν ὁμαδικὼς τελουμένων μυστηρίων καὶ τελετῶν.
Δεὺτερον ἔργον τοῦ ἐφημερίου εἶναι τὸ ἐποικοδομητικὸν ἔργον ἐν τῇ ἐνορία.
Τὸ τρίτον ἔργον εἶναι τὸ ποιμαντικόν. ᾿Αλλὰ ὁ ῾Ιερεὺς κυρίως πρέπει να εἶναι
ψυχοθεραπευτής. Να ἔχῃ ψυχολογικὴν ἐκπαίδευσιν: Να εἰσδύη εἰς τὸ ἐσωτερικὸν
τῆς ψυχῆς τοῦ πιστοῦ. ῾Ο ῾Ιερεὺς ψυχοθεραπευτὴς ἅπαξ τοῦ μηνὸς ἐπισκέπτεται
τοὺς ἐνορίτας τοῦ μὲ χαρούμενον ὕφος τοὺς χαιρετά, τοὺς εὐλογεῖ, συζητεὶ τὰ
προβλήματα τῶν, ἔρχεται σὲ ἐπαφὴ μὲ ὅλα τὰ μέλη τῆς οἰκογενείας. Τοὺς ἔχοντας
ἰδιαίτερα προβλήματα προτρέπει να προσέλθουν εἰς τὸ ἐξομολογητήριον. Καὶ διὰ
τὰ σοβαρὰ προβλήματα παραπέμπει εἰς τὸν ψυχίατρον.
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Keflaio 12

GenikaÈ PolitikokoinwnikaÈ
Skèyei
12.1

>Epipt¸sei âk t¨ >Erhm¸sew t¨ <Upajrou

῎Εχομεν δυό κοινωνίας. ῾Η μία εἶναι ἡ ἀγροτική τῶν ἀγροτῶν καί ἡ ἄλλη ἡ ἀστική
κοινωνία. ῾Η ἐγκατάληψις τῆς ὑπαίθρου ἐκτός τοῦ δυναμικοῦ καί ἠρωϊκού στοιχείου τό ὁποῖον χάνεται ἐκφυλιζόμενον εἰς τᾶς πόλεις, δέν παράγει τό νέον αἷμα τό
ὁποῖο θά ἀνανέωνε τούς γηρασμένους πληθυσμούς τῆς πόλεως, τῆς διοικήσεως,
τοῦ Στρατοῦ.
Τόν τόπο ὁ ἄνθρωπος τόν συνοδεύει. ῾Η φυγοπονία τῶν ἀγροτῶν ἡ ὁποία
ἐνισχύθη ἐκ τῆς δυσαναλόγου ἀνατιμήσεως τῶν βιομηχανικῶν προϊόντων ἐν συγκρίσει πρός τά γεωργικά. ᾿Εν ζεῦγος ὑποδήματα εἶχεν τό ἔτος 1955 ἀξίαν 15
ὀκάδων σίτου τό δέ 1960 ἤξιζεν 40 ὀκάδες σίτου.
Μαζί μέ τήν ἀπομάκρυνσιν τῶν κατοίκων τῆς ὑπαίθρου διεταράχθη καί ἡ ἁρμονία της φύσεως. ῎Εφυγαν τά πουλιά πού κατά κοπάδια ἄλλοτε ζοῦσαν. Ζοῦσαν
ἀπό τους σπόρους τῶν δημητριακῶν. Τώρα πλέον κανείς δέν σπείρει, δέν θερίζει,
δέν ἁλωνίζει, δέν λιχνίζει δέν φροντίζει τόν «καρπόν τόν καλόν». Δέν διαγράφει
πλέον τούς κύκλους τοῦ ὁ ὄμορφος γύπας ὁ ᾿Ασπροπάρις ὄρνιο μεγαλόπρεπο πού
πέταγε ψηλά στίς κορφές τῶν βουνῶν.
῞Οταν τά χωριά ἦταν στά καλά τους πολλά κοπάδια περνοδιάβαιναν καί κάποιο
ψοφίμι θά γινόταν θησαυρός στά νεκροβόρα ὄρνεα. ῾Ο κόρακας, ὁ Σταυροκόρακας
καθώς καί ἡ κουρούνα δέν ἔρχεται διότι δέν βρίσκει τίς ἀγαπημένες τοῦ νεαρές φύτρες τῶν σιταριῶν. Λίγοι οἱ δενδρογέρακες (Γεράκια) στήν περιοχή. Τά κοτέτσια
πού σύχναζαν οἱ κότες δέν ὑπάρχουν. Στίς βελανιδιές πού ὑπάρχουν χρωστᾶμε
τίς Κίσσες τρῶν βελανίδια. Μία καί δέν ἔλειψαν τά ἀγκάθια, οἱ σπόροι τῆς ἐλάτης
καί τοῦ πλατάνου, τά ἔντομα δέν λείπει καί τό κελάδημα τῆς καρδερίνας, τοῦ φλώρου τοῦ τσόνου τοῦ κούκου τοῦ ἀηδονιοῦ. Εἶναι ἀκόμη ὁ Μποῦφος ὁ Γκιώνης ὁ
Τσαλαπετεινός ὁ τσοπανάκος καί τό τρυποκάρυδο.
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12.2

Di tn swthran t¨ <Ellhnik¨ <Upajrou

Πιστεύω Α΄) εἰς τὸν Θεσμὸν τῆς αὐτοδιοικήσεως. ῾Η ἐρήμωσις τῆς ὑπαίθρου δημιουργεῖ αἰσθήματα ἀπαισιοδοξίας. Β΄) Εἶμαι ὑπὲρ τῶν ἐλευθέρων ἐκλογῶν δὲν
ἔχω τὴν ψευδαίσθησιν τῶν πολλῶν οἱ ὁποῖοι νομίζουν ὅτι ψηφίζουν ἐλεύθερα...
᾿Ελεύθερος εἶναι ὁ ὑποψήφιος ὅταν ἔχη δική του κάλπη καὶ ἐλεύθερος εἶναι ὁ ψηφοφόρος ὅταν ψηφίζει ὅτι θέλει χωρὶς περιορισμόν. Τὸ πάγιον ἐκλογικὸν σύστημα
πλειοψηφικὸν κάλπης μετὰ σφαιριδίου παρεῖχε τὸ δικαίωμα νὰ ψηφίζη ὁ ψηφοφόρος ὅποιον θέλει ἢ καὶ ὅλους τους ὑποψηφίους. Καὶ ἐλεύθερος ἦτο ὁ ὑποψήφιος
ὅταν εἶχε δική του κάλπη χωρὶς νὰ ἐκλιπαρῆ κανέναν. Τίμιον ἐκλογικὸ σύστημα
εἶναι καὶ τὸ φωτογραφικόν του Ι. Θεοτόκη καὶ τὸ ἑνιαῖον τῆς ψήφου. ῞Ορα ΦΕΚ
48/ 17 Νοεμβρίου 1864 Σύνταγμα τῆς ῾Ελλάδος καὶ β) ΦΕΚ 51/ 21 Νοεμβρίου
1864 Γ΄) ῾Ο λαὸς νὰ ἐπικυρώνη τοὺς Νόμους τῆς Βουλῆς Δ΄) ῾Η Βουλὴ νὰ εἶναι
ἐπαγγελματικὴ τὸ 25% εἶναι ἀγρόται, ὅποτε 70 Βουλευταὶ θὰ ἤσαν ἀγρόται.

12.2.1

AÎtodiokhsi

Τὸ ὑπ΄ ἀριθμὸν 472/ 23-9-1908 Πληρεξούσιον εἶναι θὰ ἔλεγε κανεὶς ὁ Θεμελιώδης
καταστατικὸς Χάρτης τῆς Κοινότητος Σουρουστίου (Καρασιῶν) . Εἶναι ἕνα βῆμα
πρὸς αὐτοδιοίκησιν.
Ο Ν. Δραγούμης εἰς τᾶς ᾿Ιστορικᾶς ἀναμνήσεις γράφει σέλ. 23
«῾Η πολυχρόνιος δουλεία, τὴν ἀγάπην πρὸς τὴν Πατρίδα καὶ τὴν ἀνδρείαν, δὲν εἶχε ἀφανίσει. Τὴν πολιτικὴν ἀρετὴν εἶχε διαστρέψει κατὰ πολύ,
ἀνασπάσασα ἀπὸ τὴν ψυχὴν τὴν ἀρχαιοπρεπῆ ἐκείνην ἀφιλοκέρδειαν,
τὴν θυσιάζουσαν προθύμως τὴν φιλαυτίαν εἰς τὴν ὑπὲρ τῶν κοινῶν
ἀπερίσπαστον μέριμναν. ᾿Αλλὰ καὶ τῶν πεπαιδευμένων ὁ ἀριθμὸς ἢν
ἐπὶ τοῦ ἀγῶνος ἐλάχιστος, καὶ ἐξ΄ αὐτῶν πάλι ὀλίγιστοι οἱ ἐπιστήμονες νομικῶν δέ, οἰκονομολογικῶν καὶ ἐν γένει διοικητικῶν γνώσεων
ὑπῆρχεν ἐντελὴς ἀπορία. ῾Η δὲ περιλάλητος καὶ μέχρι τοῦ νῦν ἐπαναλαμβανομένη ἱκανότης τῶν ῾Ελλήνων πρὸς ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΙΝ, ἕνεκα
ἐκ τοῦ δημογεροντικοῦ συστήματος πείρας, ἦτο κατὰ φαντασίαν ἀρετή,
ἢν ἀδύνατον νὰ προσπορίση πρὸς δούλους προεστώτας πόλεων, κωμοπόλεων καὶ χωρίων, ἡ δι΄ αὐτῶν ἐπινέμεσις τῶν φόρων καὶ ἡ διάλυσις
οἰκογενειακῶν διαφορῶν».
᾿Αντιθέτως ὁ ἱστορικὸς Παπαρρηγόπουλος ὑποστηρίζει:
«Αἳ δὲ κοινότητες, ὑπῆρξαν προϊὸν γνήσιον τῶν ἐθνκῶν παραδόσεων
καὶ τῆς ἐθνικῆς εὐφυΐας καὶ δραστηριότητος. Αἳ κοινότητες εἶχον ρίζας
βαθείας ἐν ταὶς ἔξεσι καὶ ὅτι παρήχθησαν ἐκ τῆς ἀνάγκης εἰς ἢν εὑρέθη
ἡ ὀσμανικὴ Κυβέρνησις νὰ ἐπιτρέψη εἰς τους Χριστιανοὺς τὴν κατωτάτην αὐτὴν διοίκησιν, ἢ ὅτι ἐπεβλήθησαν ὑπὸ τῆς ξενικῆς Κυριαρχίας
ὡς ἀραβικὴ δῆθεν θεσμοθεσία».
῾Η προσπάθεια τῶν κατοίκων Σουρουστίου πρὸς αὐτοδιοίκησιν ἔμεινεν ἄγνωστος, τὰ θεσπίσματα ὅμως αὐτῆς ἔγιναν γνωστὰ καὶ εἰς τους μαθητᾶς ἀκόμη, οἱ
ὁποῖοι ἐσύροντο εἰς τὰ δικαστήρια (᾿Αρτοτίνα) δι΄ ἀγροζημίας ἢ παραβάσεις τοῦ
ἀπηγορευμένου πρὸς βοσκὴν κεφαλαρῖου. ᾿Ιδοὺ ἡ χρησιμότης τῶν Λαϊκῶν δικαστηρίων.
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Πρὸς τὸ ῾Ιεροδικαστήριον Ναυπάκτου
Περὶ αἰτήσεως τόκου πέραν τοῦ Νομίμου. ῾Ο τόκος εἶναι καρπὸς τὸν ὁποῖον
ἀποδίδει τὸ κεφάλαιον. ῾Υπῆρχεν ὁ θεσμός του τόκου καὶ ἐπὶ Τουρκοκρατίας.
Νόμιμος τόκος «τὰ δέκα ἕνδεκα καὶ ἥμισυ» μὲ σημερινοὺς ὑπολογισμοὺς 15%. ῾Ο
τόκος ὑπελογίζετο ὡς τὸ ποσὸν τῶν 10 καὶ ὄχι στὰ 100 ποὺ ὑπολογίζεται σήμερον.
Αἳ ἀποφάσεις τῶν ῾Ιεροδικαστῶν ἐλέγοντο χοτζέτια. Παραθέτομεν ἐν μεταφράσει
αὐτοκρατορικὸν διάταγμα (φιρμάνι).
Τὸ πρωτότυπόν του φιρμανιοῦ φυλάσσεται στὴ μονὴ Βαρνάκοβα Δωρίδος. Οἱ
δικασταὶ (παρ΄ ὅλο ποὺ φαίνεται περίεργο) ἀπένειμαν δικαιοσύνη μὲ μεγάλη ἀκρίβεια.
Σουλτανικὸν φιρμάνιον Μαχμοὺτ ῝Α (1752) (Τουργᾶς Σουλτανικός)
Μαχμοὺτ Χαν Υἱὸς Μουσταφὰ ὁ ἀείποτε Νικηφόρος κ.λ.π.
Σοφολογιώτατοι ῾Ιεροδικασταὶ τῆς ᾿Ινεπαχτὲ (Ναυπάκτου) κ.λ.π. ῞Αμα
τῇ ἀναγνώσει τοῦ ῾Υψηλοῦ ῾Ημῶν αὐτοκρατορικοὺ ῾Ορισμοῦ, μάθετε ὅτι οἱ Χριστιανοὶ τῶν χωρίων Βλαχοκάτουνον καὶ Λαμπινὰς τῶν
ἀνηκόντων εἰς τὸν Καζὰν ᾿Εβλενδερέκ, ἔχουσιν ὑποβάλει προς τὴν ῾Υψηλὴν Πόρταν τῆς εὐτυχίας Μου ἀναφοράν, δι΄ ἧς παραπονοῦνται ὅτι
ὁ κάτοικος τοῦ ᾿Ινεπαχτὲ Μεχμέτ, ἂν καὶ ἔλαβεν ἤδη τὸ ὀφειλόμενον
προς αὐτὸν χρηματικὸν ποσὸν τοῦ δανείου, συναφθέντος τῷ 1166 ἔτος
(1717) καὶ δεν ὀφείλουν εἰς αὐτὸν οὐδὲ παράν, ἤδη οὗτος παρενοχλεῖ
αὐτοὺς ἰσχυριζόμενος ὅτι τὸ ποσόν, τὸ ὁποῖον ἔλαβε ἦτο ὁ τόκος καὶ
ἀπαιτεῖ να λάβῃ καὶ τὸ κεφάλαιον. ᾿Εφ΄ ᾧ, οὕτοι ἐκλιπαροῦσι τὸν ἱερὸν ῾Ημῶν καὶ Βασιλικὸν ῾Ορισμόν, ἵνα ἐξετασθῇ ἡ ὑπόθεσις τῶν,
συμφώνως τῷ ῾Ιερῷ Νόμῳ καὶ συμψηφισθῇ προς τὸ χρέος αὐτῶν καὶ
τὸ ποσόν, τὸ ὁποῖον ὁ εἰρημένος ἔλαβε χωρὶς να συνταχθῇ ἔγγραφος
πρᾶξις ἐπιστραφῇ δὲ αὐτοῖς τὸ ἐπίπλεον ὑπ΄ ἐκείνου ληφθέν, συμφώνως
τῷ ῾Ιερῷ Νόμῳ.Κατὰ συνέπειαν διατάσσωμεν ὅπως· ἐξετασθῇ ἡ ὠς ἄνω ὑπόθεσις συμφώνως τῷ ῾Ιερῷ Νόμῳ ἐπὶ τόπου καὶ ἅμα τῇ λήψει τοῦ ῾Υψηλοῦ ῾Ημῶν τούτου ὁρισμοῦ ἐνεργήσητε δὲ συμφώνως προς τοῦτον, καλοῦντες
τοὺς διαδίκους καὶ ἐξετάζοντες αὐτοὺς μετὰ προσοχῆς καὶ ἄκρας δικαιοσύνης εἰς τὴν προκειμένην ὑπόθεσιν. ᾿Εὰν κατ΄ ἔτος δεν ἐγένετο
πρᾶξις μεταβιβάσεως ἐπὶ τοῦ ποσοῦ τούτου καὶ ἐὰν δὲν προσετέθη τόκος ἐπὶ τοῦ ποσοῦ μὴ ἐπιτρέψητε νὰ ζητηθῆ τόκος μελλοντικῶς. καθὼς
καὶ ἐγένετο πρᾶξις καὶ προσετέθη τόκος, ἀλλὰ δὲν ἐπετράπη, ὅπως εἰσπραχθοῦν, ἀντὶ δέκα, πλέον τῶν ἕνδεκα καὶ ἥμισυ. -Διὰ τὰ ἔτη, κατὰ
τὰ ὁποία ἐγένετο πρᾶξις, συμφώνως τῷ ῾Ιερῷ Νόμω, μὴ ἐπιδικάσητε,
ἀντὶ τόκου δέκα, πλέον τῶν ἕνδεκα καὶ ἥμισυ. Καὶ διὰ τὰ ἔτη, κατὰ τὰ
ὁποία δὲν ἐγένετο πρᾶξις, συμφώνως τῷ ῾Ιερῷ Νόμω, νὰ συμψηφίσητε
πρὸς τὸ χρέος τῶν ἀνωτέρω, ὅσα ἔλαβεν ὁ Δανειστὴς καὶ νὰ καταδικάσητε αὐτὸν εἰς τὴν ἐπιστροφὴν τῶν ἐπὶ πλέον ληφθέντων χρηματικῶν
ποσῶν, κατόπιν ἀποδείξεως. Νὰ ἀπονείμητε ἄκραν δικαιοσύνην, εἰσπράττοντες τὰ ποσὰ αὐτὰ καὶ μὴ ἐπιτρέποντες οὐδεμίαν ὑπεκφυγήν.
Εἷς τὸ ἑξῆς δὲ ν΄ ἀπαγορεύσητε ἀπολύτως εἰς οἰουσδήποτε νὰ προβαίνουν εἰς ἐνεργείας ἀντιθέτους πρὸς τὸν ῾Ιερὸν Νόμον καὶ τὸν ῾Υψηλὸν
᾿Ημῶν Αὐτοκρατορικὸν ῾Ορισμόν, ὡς καὶ πάσαν ἀνάμιξιν προσώπων ἀσχέτων πρὸς τὴν ὑπόθεσιν αὐτήν, ἀναφέροντες ἐν πάσῃ ἀκριβείᾳ τους
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δυστροποῦντας μὲ τὰ ὀνόματα καὶ τὴν ταυτότητα αὐτῶν καὶ ἐνεργοῦντες εἰς τρόπον, ὥστε νὰ μὴν παραστῇ ἀνάγκη ἐκδόσεως νέου ῾Ημῶν
῾Ορισμοῦ ἐπὶ τῆς προκειμένης ὑποθέσεως.
Οὕτω ποιήσατε καὶ οὐχὶ ἄλλως καὶ ταῦτα πρὸς γνῶσιν καὶ συμμόρφωσιν.
᾿Εξεδόθη κατὰ τᾶς ἀρχὰς τοῦ μηνὸς Ρετζίπ, τοῦ ἔτους 1165 (=1752)

Ε) ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΝ Μέχρι σήμερον τὸ ῾Ελληνικὸν Κράτος δὲν ἔχει κτηματολόγιον καὶ κατ΄ ἐπέκτασιν καὶ ἡ Κοινότης Κερασεῶν. Κτηματολόγιον εἶναι
ἡ λεπτομερὴς ἀπογραφὴ καθ΄ ἢν ὁρίζεται ἡ θέσις, ἡ ἔκτασις, ἡ ἀξία, ἡ κυριότης
τῶν ἀκινήτων περιοχῆς τινός. ῎Εχει μεγάλην χρσιμότητα, ἀφ΄ ἑνὸς μὲν νομικὴν
διότι κατ΄ αὐτὴν παρακολουθοῦνται αἱ ἐπερχόμεναι εἰς τὰ ἀκίνητα μεταβολαὶ ἐμπραγμάτων μεταβολῶν (δουλεία, κυριότης κ.λ.π.) ἀφ΄ ἑτέρου δὲ δημοσιονομικήν,
διότι ὑποβοηθεῖ εἰς τὸν ὑπολογισμὸν τῆς ἀξίας τῶν ἀκινήτων πρὸς καθορισμὸν τῆς
φορολογίας αὐτῶν.-

12.2.3

Tä SÔntagma

Τὸ Σύνταγμα θὰ λέγαμε τοῦ Σουρουστίου (Κερασεῶν) ἦτο τὸ ὑπ΄ ἀριθμὸν 472
Πληρεξούσιόν του 1908. Πόσοι ὅμως μέχρι σήμερον τὸ γνωρίζουν· ῏Ητο ἀνάγκη
νὰ ὑπάρχη ἕνα ἑλληνικὸν Σύνταγμα νὰ γνωρίζη ὁ ῞Ελλην πολίτης τὰ δικαιώματα καὶ τᾶς ὑποχρεώσεις τοῦ ἀλλὰ καὶ νὰ ἀμυνθῆ ἀπὸ τοὺς τόσους κινδύνους ποὺ
τὸν περιβάλλουν. Κατὰ τὴν γνώμην μου ἐὰν ὑπῆρχεν ῾Ελληνικὸν Σύνταγμα θὰ
ὑπῆρχεν καὶ αὔτη ἡ διάταξις. «Οἱ παραδασόβιοι πληθυσμοί, αὐτοδιοικούμενοι ἐκμεταλλεύονται τὰ δάση τῆς περιφερείας τῶν φροντίζοντες αὐτά, ποιοῦντες καλὴν
χρῆσιν τοῦ δικαιώματος τῶν. Τὸ Κράτος ἐπεμβαίνει εἰς περίπτωσιν κακὴς χρήσεως
τοῦ δικαιώματος. ῾Η ἀναδάσωσις ἰδιοκτήτων περιοχῶν, μὴ προσφερομένων πρὸς
καλλιέργειαν γίνεται πρὸς ἴδιον ὄφελος τῶν ἰδιοκτητῶν χωρὶς περιορισμόν».
Μήπως εἶχε δίκαιον ὁ Μεταξὰς εἰς τὸ Σχέδιον Πολιτεύματός του ὅταν δὲν ἀναγνωρίζη κόμματα. Βουλὴ ἐπαγγελματικὴ ἀπὸ ὅλα τὰ ἐπαγγέλματα ἀντιπρόσωποι.
Διὰ τὴν παραπομπὴν ῾Υπουργῶν. «Τὴν παραπομπὴν τὴν κάνει τὸ ῾Υπουργικὸν
Συμβούλιον, τῶν πρώην ῾Υπουργῶν, γιὰ πράξεις τᾶς ὁποίας ἐξετέλεσαν ὡς ῾Υπουργοί. Διὰ τὰ ὑποθέσεις του ποινικοῦ δικῖου, ἕνας ῾Υπουργὸς ἂν σκότωσε ἕναν
ἄνθρωπον, αὐτὸς πρέπει νὰ παύση νὰ εἶναι ὑπουργὸς καὶ παραπέμπεται εἰς τὰ κοινὰ
δικαστήρια, ὅσον δὲν εἶναι πολιτικαὶ πράξεις. Τὰ Δημοψηφίσματα παραλείπονται
ἐν ἐπιπτώσει κινδύνου τῆς δημοσίας τάξεως καὶ τοῦ κοινωνικοῦ καθεστῶτος ἢ
ἐξωτερικῶν κινδύνων διὰ τὴν ἀσφάλεια ν τῆς χώρας».
Τὸ Κράτος προβαίνει εἰς κατασκευὴν ἀνασχετικῶν φραγμῶν εἰς ρυάκια, χειμάρρους, ποτάμια. Εἷς καλλιέργειαν πηγῶν κατασκευὴν ὑδατίνων ταμιευτήρων τεχνιτῶν λιμνῶν. ῞ένα εἶδος λαϊκοὺ Συντάγματος συνέταξεν ὁ ἀείμνηστος Ν. Σκληρός
του ὁποίου ὑπῆρξα συνεργάτης. Τὰ μέχρι τοῦδε Συντάγματα ἤσαν ξενοφώτιστα. Τὸ Κοινοβούλιον (Φαῦλον) κατὰ Ν. Σκληρὸν εἶναι ξένος Θεσμός. Τὸ 1928
σχεδιάζει Σύνταγμα. Τὸ 1968 σχεδιάζει ἕτερον Σύνταγμα καὶ κατὰ τὴν Μεταπολίτευσιν τὸ 1975 Σχέδιον ῾Ελληνικοῦ Συντάγματος- Διατὶ εἶναι ξενοφώτιστα τὰ
μέχρι τοῦδε Συντάγματα· ῞Α) ᾿Αντὶ νὰ προστατεύη τοὺς ῞Ελληνας καὶ τὴν ἐργασίαν
τῶν ἤνοιξε τάς πύλας τῆς ῾Ελλάδος εἰς τὴν ξένην προπαγάνδαν καὶ ἐκμετάλλευσιν,
ἀνέδειξε τὸν παρασιτισμὸν καὶ ἀφελληνισμὸν καὶ ἠνάγκασε τὴν παραγωγικὴν καὶ
μόνιμον τάξιν τῶν ἀγροτῶν μας να ἐκπατρισθὴ διὰ να ξιοποιήση τὰ ξένα ῎Εθνη
τῆς Γερμανίας, Αὐστραλίας καὶ ᾿Αμερικής. Μερικοὶ δεν ἀντελήφθησαν ἀκόμη τὴν
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ἐκ τῆς ἐρημίας καταστροφὴν διότι εἰς τὰ χωρία τῆς ῾Ελλάδος ὑπάρχουν γὲροι καὶ
νήπια. Ο Καρκίνος τῶν ᾿Αθηνῶν ἐξελίσσεται. ῾Ο ἐπάρατος ἀντιπροσωπευτικὸς κοινοβουλευτισμὸς δὲν ἐξωστρακίσθη. ᾿Αλλὰ διὰ τοῦ Συντάγματος κατοχυρώνεται.
῾Ο Προϋπολογισμὸς αὐξάνει. Τὰ δημόσια ἔργα τὰ ἀντιπαραγωγικὰ συνεχίζονται.
῾Η μὴ βιώσιμος ἐκβιομηχάνισις ἐντείνεται μὲ τὰ λεγομένας ἐπενδύσεις.
Οἱ βοήθειες καὶ τὰ δημόσια δάνεια, ἐσωτερικοῦ καὶ ἐξωτερικοῦ συνεχίζονται
ὑπὲρ τῆς γραφειοκρατίας τῶν ᾿Αθηνῶν. ῾Η ἐκ τῆς ἐξαθλιώσεως τῶν χωρικὼν
ἀστυφιλία συνεχίζεται ὠς καὶ ἡ μετανάστευσις. ῾Η ἄρσις τῆς προστασίας τῶν
ἀστικῶν ἐπαγγελμάτων ἐσταμάτησε. ῾Η σύνδεσις μας μὲ τὴν κοινὴν ἀγορὰν δεν
κατηγγέλθη ἀκόμη διὰ να προλάβωμεν τὴν βεβαίαν καταστροφὴν μας. ᾿Ερωτῶμεν:
Α) Πότε θὰ ἁπλοποιηθοὺν οἱ γραφειοκρατικὲς ὑπηρεσίες τῆς φαυλότητος καὶ
τὰ ῾Υπουργεῖα τῆς φαυλότητος, ὥστε να καταστῇ ἡ διοίκησις προσιτὴ εἰς τὸν λαὸν
καὶ να ἀναγεννηθῇ ἔτσι ἡ τοπικὴ αὐτοδιοίκησις διὰ φανερῶν δημοψηφισμάτων;
Β) Πότε θὰ ἐλαττωθοὺν οἱ μισθοὶ τῶν ὑπαλλήλων τῶν ἐργατῶν, ἣ πότε θὰ
σταματήσουν αἱ εἰσαγωγαὶ ξένων κεφαλαίων καὶ γεωργικῶν προϊόντων ὥστε να
αὐξηθοὺν τὰ εἰσοδήματα τῶν ἀγροτῶν καὶ να πλησιάσουν ἐκεῖνα τῶν ὑπαλλήλων;
Γ) Πότε θὰ σταματήσει ἡ ἐξόγκωσις τοῦ καρκίνου τῶν ᾿Αθηνῶν μὲ τὴν πολυτέλειαν καὶ τὴν κραιπάλην καὶ τὴν διαφθοράν;
Δ) Πότε θὰ ἰσοσκελισθῇ τὸ ἐμπορικὸν μας ἰσοζύγιον, ἀπαγορευομένης τῆς
εἰσαγωγῆς ξένων γεωργικῶν προϊόντων καὶ εἰδῶν πολυτελείας;
Ε) Πότε θὰ σταματήση ἡ ὑπὲρ τῶν παρασίτων ἀστῶν ληστρικὴ διατίμησις τοῦ
ἱδρῶτος τῶν γεωργῶν μας;
ΣΤ) Πόσες πενταετίες θὰ περάσουν ἀκόμη ὥστε να πεισθοὺν οἱ οἰκονομολόγοι
διὰ τὸν στραγγαλισμὸν τῶν ῾Ελλήνων ἀπὸ τὴν κοινὴν ἀγοράν;
Ζ) Πότε καί πως θά ἀπαλλαγῶμεν ἀπὸ τὴν πληγὴν τῶν δημαγωγῶν καὶ τοῦ
ἐπαράτου κοινοβουλευτισμοῦ;
῾Η) Πότε θὰ σταματήση τὸ παιδομάζωμα τῆς Παιδείας διὰ να ἀποκατασταθῇ καὶ
ἀνυψωθὴ τὸ πρῶτον κύτταρον τῆς κοινωνίας ἡ οἰκογένεια μὲ τὸν οἰκογενειάρχην
τῆς;
Θ) Πότε θὰ σταματήσουν τὰ σχέδια, ἡ κρατικὴ ἐκβιομηχάνισις καὶ τὰ δημόσια
ἔργα· ποῦ εἶναι τὸ πρῶτον βῆμα προς προλεταριοποίησιν καὶ τὸν σοσιαλοκομμουνισμόν;
᾿Ι) Θὰ σωθοὺν τὰ 11.000 χωρία τῆς ῾Ελλάδος, ποὺ μόνα τοὺς ἀποτελοῦν τὸ
῾Ελληνικὸ ῎Εθνος;
ΙΑ) Πότε θὰ σταματήση ἡ γκραβαρίτικη ἐπαιτεία προς τοὺς ξένους, ποὺ εἶναι
ἀντιπαραγωγικὴ καὶ ἰσοδυναμεὶ μὲ ἀπεμπόλησιν τῆς ἀνεξαρτησίας τῆς Πατρίδος·
ΙΒ) Πότε θὰ πραγματοποιηθὴ ἡ ὑπεύθυνος τοπικὴ αὐτοδιοίκησις·
ΙΓ) Πότε θὰ σταματήση ἡ προστασία τῶν διπλωματούχων ἰατρῶν, δικηγόρων,
γεωπόνων, καθηγητῶν, ἐμπόρων, βιομηχάνων καὶ ἄλλων ἀστῶν που παρασιτοὺν
ἐπὶ τοῦ σώματος τῆς πτωχῆς καὶ βιοτεχνικὴς ῾Ελλάδος·
Πρῶτον βῆμα εἶναι ἡ προκήρυξις ἐκλογῶν δημοτικῶν καὶ κοινοτικὼν μὲ δικαίωμα ψήφου μόνον τῶν ἀρχηγῶν τῆς οἰκογενείας καὶ μὲ βάσιν τὸ πλειοψηφικὸν
ἀπόλυτον (ἄνω τοῦ 51% ψήφων).
Δεύτερον βῆμα εἶναι ἡ ἐκχώρησις ὑπὸ τοῦ ὑδροκεφάλου βάσει τοῦ συντάγματος, προς τοὺς αἱρετοὺς τοπικοὺς ἄρχοντας ὄχι μόνον ὅλων τῶν ἀφορώντων
τάς κοινότητας δικαιωμάτων (ἑξαιρουμένων στρατιωτικῶν καὶ οἰκονομικῶν) , ἀλλὰ
καὶ νομοθετικοῦ ἔργου διὰ ν΄ ἀρχίση ἐπιτελοῦς ἡ δημιουργία καθαροῦ ῾Ελληνικοῦ
κράτους.
Τρίτον βῆμα εἶναι ἡ διὰ γενικῶν συνελεύσεων τῶν 6000 ἐκπροσώπων ἣ ἀρχόντων ὀργάνωσις πραγματικοῦ κοινοβουλίου. Αὐτὰ κατὰ Ν. Σκληρόν.
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12.2.4

^Ameso

Dhmokrata

᾿Ασφαλιστική δικλείς τῆς Δημοκρατίας εἶναι ἡ ἄμεσος Δημοκρατία. Τά σοβαρά θέματα τά ὁποία κατά καιρούς δημιουργοῦνται ψηφίζονται συνήθως ἀπό μίαν δράκαν
παρόντων, κατά τήν σχετικήν συνεδρίασιν, Βουλευτῶν. ῾Ο φόβος τοῦ πολιτικοῦ
κόστους, ὡς λέγουν, διά τά σημαντικά θέματα ὅπως τῶν ναρκωτικῶν, τῶν διαφόρων αἱρέσεων, τοῦ παγίου ἐκλογικοῦ συστήματος, τῆς ἐξωτερικῆς πολιτικῆς
δημιουργοῦν μίαν ἐπικίνδυνον ἀναβλητικότητα. ῾Ο Θεσμός του δημοψηφίσματος
δέ ἔχει καθιερωθῆ. ᾿Εάν καθιεροῦτο θά προέκυπτον δυό καλά ἀποτελέσματα:
Α) ῾Η δυνατότης τοῦ πολίτου νά συμμετέχη ἀμέσως εἰς τήν λῆψιν μιᾶς σημαντικῆς ἀποφάσεως. Κατά τήν διάρκειαν τῆς διαφωτιστικῆς ἐκστρατείας, ἤτις
προηγεῖται κάθε Δημοψιφίσματος τοῦ παρέχει τήν δυνατότητα δι΄ ἐπαρκῆ καί ἐμπεριστατωμένην ἐνημέρωσιν
Β) ῾Η προσφυγή εἰς τόν κυρίαρχον λαόν λύνει καί παραμερίζει τό Θέμα του
πολιτικοῦ κόστους ἐκ τῆς λήψεως τῆς σχετικῆς ἀποφάσεως. ῾Η ᾿Ελβετία ἐπί αἰώνας
τώρα ἔχει ἐπιτυχῶς ἀντιμετωπίσει μέ δημοψηφίσματα διάφορα σοβαρά ζητήματα καί
ἄλλαι χῶραι ὡς ᾿Ιταλία, Γαλλία, Βέλγιον, ᾿Ολλανδία, Σουηδία ἔχουν πράξει τό ἴδιον.
Τά Δημοψηφίσματα ἔχουν τήν ἀρχήν των εἰς τήν ᾿Αρχαίαν ῾Ελλάδα «ἔδοξε τῇ
Βουλή καί τῷ δήμῳ». Σαφῶς πλήν ἡ ῎Αμεσος Δημοκρατία τῶν ᾿Αθηνῶν ἀποτελεῖ
τήν τελείαν λύσιν δι΄ ἄριστον πολιτικόν σύστημα, ὅποτε ὁ Λαός γίνεται ἀπόλυτος
κυρίαρχος καί ἄνευ τῶν ἀντιπροσώπων. Εἰς τήν ᾿Ελβετίαν ἐπιτυγχάνεται σημαντική
ἀμεσότης διά τῶν συχνῶν δημοψιφισμάτων. Αὐτή εἶναι ἡ Κλεισθένειος δημοκρατία.
᾿Από αὐτήν τήν ἄμεσον Δημοκρατίαν πρέπει νά ἀρχίση ἡ σύνταξις Συντάγματος μέ
25-30 ἄρθρα χωρίς τά λεγόμενα παράθυρα.
Σημείωσις 12.2.1
SÔnjhma tÀn gwnistÀn toÜ 21 ªto:{N m menh ToÜrko stì Mwri mhdè stìn kìsmon îlon}. DustuqÀ  patriwtik aÎt årm sÔn tÄ qrìnú
Ípèsth âkfulismìn. <O Dikttwr Papadìpoulo dhl¸nei, eÊ tourkik n
âfhmerda MILLIYET 25 >Iounou 1968, t n pstin toÜ di t n pragmatopohsin <Ellhnotourkik¨ <Omosponda . EÊ sunomilan toÜ dhl¸nei: {>Eg¸ pisteÔw proswpik p¸  <Istora ma ådhgeØ prì ma <Omosponda t¨
Tourka mè t n <Ellda. J pragmatopoihj¨ Òsw sè 20 ¢ 50 qrìnia. >All j pragmatopoihj¨}. T aÎt ntil yei eÚqen ka å d¨jen meglo
E. Benizèlo . Mè t gegonìta toÜ Poluteqneou poddomen t n llag n
frour t¨ diktatora . M diafeÔgei  partaxi toÜ paradosiakoÜ
>EjnikismoÜ tÀn S. PatakoÔ N. Makarèzou, ka Kwn-nou PapadopoÔlou
delfoÜ tou Dikttoro . AÎt  âswterik ntipolteusi eÊ tì jèma t¨
<Ellhnotourkik¨ án¸sew êfere t n ptÀsin t¨ dikatatora .

12.3

<Ellda

Θεόδωρος Κολοκοτρώνης: «Οἱ ῞Ελληνες εἶναι Τρελλοί ἔχουνε γνωστικό Θεό».
Πρό πολλῶν ἐτῶν, στήν ᾿Αμερική, ὁ Δικαστής Χ. Κέλλυ, εἰς διαγωνισμόν
περί χαρακτηρισμοῦ τοῦ ῞Ελληνος ἔλαβε τό πρώτον βραβεῖον. ῞Ας ἀκούσωμεν, τό
ἀμείλικτον «κατηγορῶ» τοῦ ᾿Αμερικανοῦ δικαστοῦ καί θά ἀντιληφθῶμεν σύντομα
διατί σάν ῞Ελληνες θέλουμε νά γκρεμίζουμε ὅτι ἐπί αἰῶνες κτίζαμε- ἔστω καί ἄν
τό οἰκοδόμημα- ἀφορᾶ τήν ἑλληνικήν Παιδείαν.
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«Πρό τοῦ δικαστηρίου τῆς ἀδεκάστου ῾Ιστορίας, ὁ ῞Ελλην ἀνέκαθεν
ὑπῆρξε κατώτερος τῶν περιστάσεων, καίτοι ἀπό διανοητικῆς ἀπόψεως
κατεῖχε πάντα τά πρωτεῖα. ῾Ο ῞Ελλην εἶναι εὐφυέστατος, ἀλλά φανατισμένος, δραστήριος, ἀλλά καί ἀμέθοδος. Φιλότιμος ἀλλά καί πλήρης
προλήψεων, θερμόαιμος, ἀλλά καί πολεμιστής.
῎Εκτισε τόν Παρθενώνα καί μεθυσθεῖς ἐκ τῆς αἴγλης του, τόν ἄφησε
ἀργότερον στόχον τῶν ὀβίδων (Μουροζίνης). ᾿Ανέδειξε τόν Σωκράτη,
διά νά τόν δηλητηριάση. ᾿Εθαύμασε τόν Θεμιστοκλή διά νά τόν ἀποπέμψη. ῾Υπηρέτησε τόν ᾿Αριστοτέλην διά νά τόν καταδιώξη. ῎Εκτισε
τό Βυζάντιον διά νά τό ἐκτουρκεύση (Σταυροφορίαι). ᾿Εδημιούργησε
τό 21 διά νά τό διακυβεύση. ῎Εφερε τό 1909 διά νά τό λησμονήση.
᾿Εδιπλασίασε τήν ῾Ελλάδα καί παρά λίγο νά τήν κηδεύση. Κόπτεται
τήν μίαν στιγμήν διά τήν ἀλήθειαν καί τήν ἄλλην μισεῖ τόν ἀρνούμενον
νά ὑπηρετήση τό ψεῦδος. Παράδοξον πλάσμα, ἀτίθασον περίεργον, ἠμίκαλον, ἀσταθές ἀβεβαίων διαθέσεων, ἐγωπαθές καί σοφόμωρον. ῾Ο
῞Ελλην, οἰκτίρατε τόν, θαυμάσατε τόν. ῎Αν θέλετε, ταξινομήσατε τόν
ἄν ἠμπορῆτε».
῾Η ἀλήθεια εἶναι ὅτι ὁ ῞Ελλην ὡς μεσογειακός λαός ἔχει μικρόν νοῦν. Τά πάθη καί
τά μίση κυριαρχοῦν πολλάκις καί δέν εἶναι ἤρεμος καί φρόνιμος.
Μεταξύ ἐκείνων πού ἐξύμνησαν καί ἐγκωμίασαν, τήν ῾Ελληνική φυλήν καί τήν
῾Ελλάδα εἶναι ὁ ΒΙΛΑΝΟΒΙΤΣ «Κάθε λαός εἶναι ὑπερήφανος διά τήν πνευματικήν
του κτῆσιν. ᾿Αλλά ἡ ἑλληνική φυλή στέκεται ψηλότερα ἀπό κάθε ἄλλη, διότι ἔχει
τοῦτο τό προσόν ὅτι δέν ἔπαυσε ποτέ νά εἶναι ἡ μητέρα παντός πολιτισμοῦ».
ΔΟΥΡΟΥΪ «῎Αν μετροῦσε κανείς τήν ἔκτασιν τῆς ῾Ελλάδος, μέ τήν φήμην τήν
ὁποίαν ἔχει εἰς τήν ἱστορίαν, θά ἐνόμιζεν ὅτι εἶναι μία ἀπέραντη Χώρα. Πραγματικῶς ὅμως εἶναι ἡ μικρότερη Χώρα εἰς τήν Εὐρώπην. ῎Εγινε ὅμως μεγάλη, διότι
ὁ μικρός αὐτός λαός, εἰς τόν ὁποῖον ἔλειπεν ἡ ἔκτασις, ἐξέτεινε μέ τά ἔργα τῶν
μεγάλων ἀνδρῶν του, τό ὄνομα καί τήν ἐπίδρασίν του εἰς τους ἀγώνας κατά τούς
ὁποίους ἔζησε. ῾Η ῾Ελλάς εἶναι ἀκόμα καί σήμερα στίς τέχνες καί τά γράμματα τό
σχολεῖον τοῦ κόσμου».
ΓΚΑΙΤΕ Μάκενγυ Κίνκ Διδότος «῞Οτι εἴμεθα τό ὀφείλομεν εἰς τούς ῞Ελληνας»
ΚΑΜΠΟΥΡΟΓΛΟΥ: «῞Ολου του κόσμου τά ἐρείπια τρομάζουν καί μόνον τά
ἑλληνικά ἐκπλήσσουν» (ἐννοεῖ τᾶς ἀρχαιότητας) καί συνεχίζει «῎Αν καί ὅλα τά
ἔθνη ἔχουν ἀνάγκην νά προχωρήσουν ἐμπρός, ἡ ῾Ελλάς πρέπει νά γυρίσει πρός
τά ὀπίσω. Νά βρῆ τίς ρίζες τῆς φυλῆς». Ο MAQ KENLAUE τιμηθεὶς μέ τό
βραβεῖον Νόμπελ γράφει: «᾿Οφείλω χάριτας εἰς τήν Θείαν Πρόνοιαν διότι εὐδόκησε
νά διδαχθῶ τά ἀρχαία ῾Ελληνικά πού μέ βοήθησαν νά διεισδύσω βαθύτερα στό
νόημα τῶν Θετικῶν ἐπιστημῶν».
῾Ο Οὐίνστον Τσώρτσιλ γιά τούς ῞Ελληνας: «Εἶναι πάντοτε χωρισμένοι σέ πολλά κόμματα καί ἀλληλομάχονται μέ ἀπελπιστική δυναμικότητα. ᾿Επέζησαν, παρ΄
ὅσα ὁ κόσμος διέπραξεν ἐναντίον τους, καί παρ΄ ὅλα ὅσα διέπραξαν οἱ ἴδιοι ἐναντίον τοῦ ἑαυτοῦ τους. ῾Η ἱκανότητα αὐτή τῆς ἐπιβιώσεως πρόκειται συνεχῶς νά
δοκιμάζεται».
ΗΡΟΔΟΤΟΣ: Πρῶτοι κληθέντες ῞Ελληνες οἱ κάτοικοι τῆς Φθίας. ᾿Οφείλουν
τό ὄνομά τους εἰς τόν ῞Ελληνα υἱόν Δευκαλίωνος. Οἱ ῞Ελληνες μετακινηθέντες
πρός Βορρᾶν ἔφθασαν στήν Πίνδον καί ὠνομάσθησαν Μακεδνοί (Μάκ–δέμας) =
ὑψηλόσωμοι. Μετακινούμενοι πρός Νότον ἔφθασαν στήν Πελοπόννησον μέσω τῆς
ὁροσειρᾶς τῆς Πίνδου αὐτοωνομάσθησαν Δωριεῖς ἤ ᾿Ηρακλῆδες.
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῾Ο Στράβων λέγει: «῎Εστι μέν οὔν ῾Ελλάς καί Μακεδονία». Οἱ Νότιοι ῞Ελληνες
ὠνομάζοντο ᾿Αχαιοί, ᾿Αργεῖοι καί Δαναοί. ῾Ησίοδος ἀναφέρει τό ὄνομα Γραικός.
῾Ο ᾿Αριστοτέλης γράφει παρά τήν Δωδώνην τῆς ᾿Ηπείρου «ὤκουν οἱ Σελλοί καί
οἱ καλούμενοι Γραικοί νῦν δ’ ῞Ελληνες».
Γνώμη Κώστα Ζουράρι: ῾Ο ἐν ἐνεργείᾳ κομμουνιστής, ὁ νεοορθόδοξος πολιτειολόγος Κώστας Ζουράρις τήν 9ην Μαΐου 1996 στή ραδιοτηλεόραση ἐτόλμησε
νά εἴπη τά κατωτέρω:
«δέν σᾶς κάνει ἐντύπωση ὅτι ἀπ΄ ὅλους τους πληθυσμούς τοῦ πλανήτη
ἐκείνης τῆς ἐποχῆς μόνον ὁ ἑλληνισμός υἱοθέτησε τόν Χριστιανισμόν.
Οἱ ῾Εβραῖοι τόν ἐγκατέλειψαν καί ὅλοι οἱ ἄλλοι τόν πῆραν μετά, ἀπό
τούς ῞Ελληνες. Μόνον οἱ ῞Ελληνες προσέλαβαν τόν ᾿Εσταυρωμένον
Χριστόν. ῾Η Σταύρωση ἔπεισε τούς ῞Ελληνες. Χωρίς τήν ὑποδοχή
πού κάνουμε στή Σταύρωση ὁ ῾Ελληνισμός θά ἦταν τώρα σάν τούς
Χιτίτες, τούς ᾿Ασσυρίους, τούς Βαβυλωνίους, ἄρα θά εἶχαν σβήσει.
Εἴμαστε ὁ ἀριστοκρατικότερος λαός τοῦ Πλανήτη καί μετά μέ κάποια
διαφορά εἶναι οἱ Κινέζοι. ῞Ολοι οἱ ἄλλοι εἶναι ἐπιγενέστεροι. ᾿Εκεῖνο
πού πῆραν οἱ ῞Ελληνες ἀπό τό Χριστιανισμό ἦταν ἡ ἀγάπη. ῾Η ἀγάπη τούς βοήθησε νά περάσουν τήν ἀλαζονεία τους. ῾Υπῆρξεν ὁ πιό
ἀλαζονικός λαός τοῦ κόσμου, εἶχαν καβαλήσει τό καλάμι».
῎΄Ισως τήν ἀπορίαν του Τσώρτσιλ λύει ἡ γνώμη τοῦ Κώστα Ζουράρι.-

12.3.1

Gn¸mh toÜ >Iwnnou >Arnèllou gi tìn VEllhna

῞Ολη αὐτή ἡ χαοτική κατάστασις πού ὑπάρχει στήν ῾Ελλάδα ἔχει ἄμεσο σχέση μέ
τό χαρακτήρα τοῦ ῞Ελληνα, ὁ ὁποῖος εἶναι κυρίως ἐγωϊστής. ῾Ο ἐγωισμός τοῦ
ἕλληνα χρονολογεῖται ἀπό τήν ἀρχαιότητα. Αὐτό, ὅμως σήμερα τόν ὁδηγεῖ στήν
καταστροφή, μέ μαθηματική ἀκρίβεια. Διότι μέ τόν ἐγωισμό, δέν ἀνέχεται τή
συμβουλή τοῦ ἄλλου ἀτόμου ἀλλά οὔτε συγχωρεῖ εὔκολα, καί αὐτό εἶναι ἀσέβεια
πρός τό Θεό. Συγχωρῶ σημαίνει κυρίως, «παρέχω συγγνώμη» ἤ ἀπαλλάσσομαι
ἀπό τό πάθος τῆς ἐκδικήσεως.
Ο Πέτρος ρώτησε τό Χριστό «Κύριε πόσες φορές νά συγχωρήσω τόν ἀδελφό
μου, ἐάν ἐξακολουθεῖ νά μοῦ κάνη κακό· ἔως ἑπτά φορές»· ᾿Απάντησις «Δέν σοῦ
λέγω ἑπτά φορές ἀλλά ἔως ἑβδομήκοντα φορές τό ἑπτά’ ¨᾿Αγαπᾶτε τούς ἐχθρούς
ὑμῶν, εὐλογεῖτε τους καταρωμένους ὑμᾶς», λέγει ὁ Χριστός.
Μόλις τώρα τελευταία, ἡ ἰατρική ἐπιστήμη ἀπέδειξε τή σχέση μεταξύ τοῦ Θυμοῦ
καί της δηλητηριάσεως τοῦ σώματος τοῦ ἀνθρώπου. ῾Ο θυμός, ἡ ὀργή (εἶναι τό
ἀντίθετό της εἰρήνης καί τῆς γαλήνης) φέρνουν τήν καταστροφή στόν ὀργανισμό,
¨Μή μεριμνᾶτε τί θά φᾶμε’ λέγει ὁ Χριστός. Οἱ μέριμνες δήλ. οἱ ἀγωνίες κ.λ.π.
τοῦ αἰώνα τούτου προπαρασκευάζουν, λένε οἱ παθολόγοι, καί τόν καρκίνο ἀκόμη.
«Μή ταρασσέσθω ὑμῶν ἡ καρδία» Λέγει ὁ Χριστός ἀτάραχοι, ἀτάραχοι. ῾Η ταραχή
καταστρέφει μέσα τόν ὀργανισμό.
Λοιπόν ῞Ελληνες, μεγαλύτερη ἀνάγκη τώρα εἶναι νά βάλουμε τάξι σέ αὐτό
τό «ξέφραγο ἀμπέλι», τήν ῾Ελλάδα. ᾿Αλλιῶς προχωροῦμε πρός ὁμαδική ἐθνική
αὐτοκτονία. Χρειάζεται ἐπανάστασις πρός ἀνασύνταξι τῶν τεραστίων δυνάμεών
της ῾Ελληνικῆς φυλῆς.
Αὐτό δέν εἶναι δυνατόν νά γίνη ἀπό τά κόμματα, οὔτε ἀπό Βασιλευομένη ἤ
ἀβασίλευτη «Δημοκρατία» διότι τά πράγματα δέν διορθώνονται «δί’ ὧν διεφθάρη-
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σαν» ὅπως ἔλεγεν ὁ Δημοσθένης. Γιά νά ζήση ἡ ῾Ελλάς καί νά φθάση σέ τεράστιο
ἐπίπεδο εὐημερίας ὁ ῾Ελληνικός λαός, πρέπει τά κόμματα νά σβήσουν γιά πάντα.
῞Ελληνες ἔρχονται τρομακτικαί ἐκπλήξεις. Διότι πέρασαν καί ἦλθαν οἱ καιροί νά
ξαναπάρουμε τήν Κωνσταντινούπολι καί ὄχι μόνο. ῞Ελληνες πάρτε πρωτοβουλία,
ὡς μεμονωμένα ἄτομα ἤ καί ὡς ὁμάδες, γιατί χανόμαστε. Τό ῾Ελληνικό ἔθνος
πορεύεται ἐπί 160 καί πλέον χρόνια μεθυσμένο ἀπό τό δυνατό κρασί πού λέγεται
«κομματισμός».
Τό ἑλληνικό ἔθνος εἶναι, ἐπί πολλές δεκαετηρίδες, ἕνα ἀκυβέρνητο καράβι.
Πάνω σέ αὐτό τό καράβι κάθεται ὁ ῾Ελληνικός λαός τοῦ ὁποίου οἱ θρησκευτικοί
καί πολιτικοί καπεταναῖοι ἀπεδείχθησαν παράφρονες τιμονιέρηδες, ὁδηγοῦντες τό
σκάφος κατευθείαν στό βυθό τοῦ ἀφανισμοῦ.
῞Ελληνες πρέπει νά σταματήσει τό ἀλληλοφάγωμα μεταξύ ἀριστερῶν, δεξιῶν,
κεντρώων, βασιλικῶν, χουντικῶν κ.λ.π. ῾Ελλήνων. Διότι ὅλοι εἶναι ῞Ελληνες.
῎Ετσι ὅπως πλέουμε θά ἐκδηλωθεῖ ἤ «πραξικόπημα» ἤ «ἐπανάστασις» καί τότε ἡ
ἐκδίκησις μερικῶν ῾Ελλήνων κατά ἄλλων ῾Ελλήνων θά εἶναι ἀπερίγραπτη. Χειροκροτούντων καί τῶν συμμάχων μας. Δέν πρέπει νά ὑπάρξει δίωξις ῾Ελλήνων γιά
τήν πολιτικήν τους ἤ τήν θρησκευτικήν τους τοποθέτησιν.

12.3.2
Τοῦ ῎Αγγλου

<H <Ell

Qwr Kona

HOLDEN:

«΄Ο,τιδήποτε καὶ ἂν ὑπῆρξαν κάποτε οἱ ῞Ελληνες δύσκολα να βρεθὴ
ὅτι ἔχουν συγγένειαν μὲ τοὺς ῞Ελληνας τῆς Χερσονήσου που ξέρουμε
σήμερα, ποὺ ἀπὸ τὶς ξένες ἐπιδρομὲς ἔγιναν μία ἀναμφισβητήτη φυλὴ
μιγάδων. Παρὰ τὸν ἐπίμονον δυτικὸν θρῦλον για τὴν ῾Ελλάδα, σὰν
λίκνο καὶ φυσικὴ πατρίδα τῆς Δημοκρατίας, τὸ πολιτιστικὸ ἀναμνηστικὸ τῆς χαρακτηρίζεται ἀπὸ μοναδικὴ ἀστάθεια καὶ σύγχυση. Σ΄ ὅλη
τῆς τὴν ἱστορία, ἡ ἀναρχία καὶ ὁ δεσποτισμὸς εἴχαν σχεδὸν ἴσο μερίδιο καὶ μία εὐπρεπῶς διαμορφωμένη ἐλευθερία σπάνια ἐμφανίστηκε.
Στῇ Θρησκεία, ἐνῶ τὸ Βυζάντιο ἤταν χριστιανικό, ἡ ᾿Αρχαία ῾Ελλὰς
ἤταν εἰδωλολατρική. Μολονότι δὲ ἡ ᾿Ορθόδοξος ᾿Εκκλησία ἤταν στενὰ συνδεδεμένη μὲ τοὺς ῞Ελληνας, ποτὲ δεν ἐδέσποσε ἀποκλειστικά῾Η γλῶσσα, παρὰ τῇ γενικῇ συνοχῇ, ὑπῆρξε πηγῇ μεγάλης ῾Ελληνικῆς
διαιρέσεως, ἀπὸ τὸ 1901 ὅταν μία Κυβέρνησις ἀπέτυχε να μεταφράση
τὴν Καινὴν Διαθήκη στῇ Δημοτική.
Οι ῞Ελληνες ὑπῆρξαν πάντοτε καλοὶ δοῦλοι, ἀλλὰ κακὰ ἀφεντικά- Στὴ
σημερινὴ ῾Ελλάδα, ἔχουμέ τις ἀποσπασματικὲς καὶ καθαρὰ τοπικὲς παραδόσεις τῶν κλασσικὼν κρατῶν-πόλεων, συμπιεσμένες μαζὶ μὲ τὰ
πλατεῖα καὶ πολυεθνικὰ πρότυπα τῆς ἀνατολικῆς ῥωμαϊκῆς αὐτοκρατορίας, σ΄ ἕνα καλούπι κράτους–ἔθνους, ποὺ δεν ἔχει τίποτε κοινὸ μὲ
κανένα ἀπὸ τὰ δύο. Οἱ Μακεδόνες εἶναι ἔνας μικρὸς καὶ γεροδεμένος
βαλκανικὸς λαὸς μὲ τῇ δικῇ τοῦ σλαβικὴ διάλεκτο καὶ μακρυὰ ἱστορία
ἀλυτρωτισμού. Μὲ 4.000 ἀπ΄ αὐτοὺς ἐντὸς τῶν βορείων συνόρων τῆς,
ἡ ῾Ελλὰς πάντοτε ἀρνιόταν να ἀναγνωρίση τὴν ὑπάρξῃ οἰασδήποτε μακεδονικὴς μειονότητος. -Οἱ πρόσφυγες ἀπὸ τὴν Μικρὰ ᾿Ασία ἤλθαν
στην -Πατρίδα τους- σὲ μία ῾Ελλάδα που γι΄ αὐτοὺς οὐδέποτε ὑπῆρξε, διότι ἡ ῾Ελλάδα τοὺς ἤταν κάποτε μία αὐτοκρατορία τοῦ νοῦ, ἕνα
λαϊκὸ ἰδεῶδες. ᾿Ακόμη καὶ ὠς ἀνατολικοὶ ῞Ελληνες δεν ἔχουν πλήρως
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ἀφομοιωθή. Στην Βυζαντινὴ περίοδο ἡ ᾿Εκκλησία καὶ οἱ Αὐτοκράτορες κατέστρεφον τὸν ἑλληνισμὸ στο λίκνο τοῦ. ᾿Ελάχιστα πράγματα
ἔμειναν, μία ἐφθαρμένη γλῶσσα καὶ μία λαϊκὴ ἀναμνήσῃ τῶν ἀρχαίων
Θεῶν που μεταμορφώθηκαν σὲ ῾Αγίους.- Τὸ Βασικὸν καὶ καταστρεπτικὸν σφάλμα τῶν συγχρόνων ἑλλήνων εἶναι ἡ μεγαλομανία των. Τοὺς
κάνει να νομίζουν ὅτι ὠς ἀπόγονοι τῶν ἀρχαίων ἑλλήνων, μποροὺν ν΄
ἀξιώσουν ἀπ΄ τοὺς πολιτισμένους λαοὺς τῆς δύσεως να τοὺς βοηθοῦν
καὶ να τοὺς προστατεύουν.
Τὸ Οἰκουμενικὸν Πατριαρχεῖον ἔγινε πολιτικὸν ποδόσφαιρον, λακτιζόμενον ἀπὸ τὸν Σουλτάνον καὶ ῾Ιεραρχῶν τῶν συνομοτούντων διὰ
να λάβουν τὸ ἀξίωμα.-Μετά τὴν ἐπανάστασιν τῶν ῾Ελλήνων καὶ τάς
μεταξὺ τῶν διαμάχας, ὁ ῾Ελληνικὸς θρόνος ἐπὶ δεκαετίαν διελαλεῖτο
εἰς τὴν Εὐρώπην ὠς δοχεῖον νυκτὸς εἰς δημοπρασίαν, ἀναζητὼν ἀτυχῆ
πρίγκιπα διὰ να καθήσῃ ἐπάνω τοῦ.
Τὸ Φιλελληνικὸν πνεῦμα τόσων ῎Αγγλων καὶ αἱ κλασσικαὶ ῾Ελληνικαὶ
σπουδαὶ στην ᾿Αγγλίαν εἶναι ἡ παρεξήγηση τῆς Πραγματικότητος.
Πρῶτον διότι ὁ ᾿Αρχαῖος κόσμος δεν ἤταν ὅπως τὸν παρουσιάζουν εἰς
τὰ ᾿Αγγλικὰ σχολεῖα καὶ Πανεπιστήμια. Κανεὶς π.χ. δεν τονίζει ὅτι ὁ
Πλάτων ἦτο ὁμοφυλόφιλος ἣ ὅτι οἱ Δοῦλοι εἰς τὰ μεταλλεία ἔζων εἰς
συνθήκας ἀπανθρώπους κ.λ.π.
Δεύτερον, διότι ἐδημιούργησαν τὸν μῦθον ὅτι ἡ σημερινὴ ῾Ελλὰς εἶναι
συνέχεια τῆς ἀρχαιότητος, ἂν καὶ δεν ἔχει οὔτε τέχνην οὔτε λογοτεχνίαν. ῾Η σημερινὴ τάσις προς καλλιέργειαν τοῦ τουρισμοὺ καὶ τὸ
ἐμπορικὸν πνεῦμα ἔχουν αὐξήσει τὴν γενικὴν περιφρόνησιν προς κάθε τι τὸ πνευματικόν.- Τὰ ῾Ελληνικὰ Σχολεῖα στεροῦνται βιβλίων καὶ
τὸ τέταρτον τῶν γυναικὼν εἶναι τελείως ἀναλφάβητον. Τὰ ῾Ελληνικὰ
Πανεπιστήμια εἶναι τελείως ἀνοργάνωτα καὶ ἀπηρχαιωμένα».

12.3.3

Kritik tÀn >Anwtèrú <Upä N. SklhroÜ

Τὸ βιβλίο τοῦ HOLDEN, ἔπρεπε να ἀπασχολήση ὅλους τοὺς ῞Ελληνας διότι ἀπὸ
τοὺς εἰλικρινεῖς ἐχθροὺς τοῦ παίρνει κανεὶς μαθήματα.
1) Ο HOLDEN ἔζησε στην ᾿Αθῆνα σὲ ἕνα διεθνιστικὸν περιβάλλον μορφωμένων γραικύλων. Δεν ἐγνώρισε τοὺς γνησίους ἀμορφώτους λεγομένους ῞Ελληνας
τῶν ᾿Επαρχιῶν. Πλανᾶται λέγων «Οἱ Νεοέλληνες εἶναι λαὸς χωρὶς ἐθνικὴν συνείδησιν». Οἱ ἀγῶνες τοῦ 1821, 1912-13, 1940 καὶ 1949 τὶ εἶναι; Δεν τοῦ ἀρκεῖ τὸ
ἔπος τοῦ 1940 ἢ τὸ σιωπᾷ διότι ἦτο ἐναντίον τῆς δύσεως;
2) «Χωρὶς ἑνότητα θρησκείας, γλώσσης καὶ πολιτισμοῦ οἱ ῞Ελληνες». ῾Υπάρχει μειονότης καθολικῶν στο Αἰγαῖο, οἱ Τούρκοι τῆς Θρͺάκης καὶ οἱ ῎Αθεοι τῶν
᾿Αθηνῶν. -Για ξένη γλῶσσα ἐννοεῖ τὰ ἐλάχιστα βλαχικά, σλαβικὰ καὶ ᾿Αλβανικὰ
καὶ τουρκικά, καθὼς καὶ τάς διαλέκτους. Για ξένο πολιτισμὸ θεωρεῖ τοὺς ᾿Αθηναίους μὲ τὸν διεθνιστικὸν πολιτισμὸν των. Δεν ὑπάρχει ἄλλο ἔθνος μὲ μεγαλυτέραν
ἑνότητα Θρησκείας, ἀπὸ τὴν ἑνότητα τοῦ ῾Ελληνοορθοδόξου.
3) «Οἱ Σλάβοι, κατέκτησαν τὴν ῾Ελλάδα καὶ ὑπάρχουν ἀκόμη ἐπιμιξίες». ᾿Αποδεικνύεται καθυστερημένος ὁ HOLDEN ἀναφέρεται εἰς τὴν ἐποχὴν τοῦ Φαλμεράουερ. ῞Ολοι οἱ λαοὶ ἀνεμίχθησαν κατὰ καιρούς, ἀλλὰ μὲ τὴν πάροδον τῶν
γενεῶν ἐπικρατεῖ ἡ ἐντόπια φυλή. Σήμερον δὲ εἰς τὴν ῾Ελλάδα κατὰ τοὺς ἀνθρωπολόγους, δεν ὑπάρχει ξένον αἷμα. ῾Ως Μεσογειακὴ φυλὴ ἔχομεν συγγένεια μὲ
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τοὺς Ρωμαίους. Μας ἰκανοποιεὶ ὁ HOLDEN μὲ τὴν ἀντίφασίν του ὅτι εἴμαστε
«παλιάνθρωποι» ὅπως πρὸ 3000 ἐτῶν. Δηλαδὴ εἴμαστε ἀπόγονοι ῾Ελλήνων.
4) ᾿Απὸ τὴν ῾Ελληνικὴν 7ετή ἐπανάστασιν ἀναφέρει τάς ἐσωτερικὰς διαμάχας.
᾿Αγνοεῖ ὅτι αἱ ἐσωτερικαὶ διαμάχαι προέρχονται ἀπὸ τάς παρεμβάσεις τῆς ᾿Αγγλίας.
῎Ενας ἀνθρωπιστὴς λαὸς δεν εἶναι πλασμένος για ἐμφυλιους. Επιτιθεται κατὰ τῆς
κλασσικὴς μορφώσεως διότι ἀντελήφθη ὅτι ἡ κλασσικὴ παιδεία δεν δημιουργεῖ
ἀνθρωπισμόν. Οἱ ἀνθρωπισταὶ τείνουν προς τὴν κλασσικὴν μόρφωσιν.
Οἱ Καζαντζάκης, Σεφέρης, Μητρόπουλος ἀπέκτησαν διεθνὴ φήμην. Τοῦτο δεν
ὀφείλεται εἰς τὸ ῾Ελληνικὸν πνεῦμα καὶ τὸν πολιτισμὸν των ἀλλὰ εἰς τὸν διεθνισμὸν
των. Ο Μητρόπουλος ἐδήλωσεν ὅτι δεν εἶναι ῞Ελλην.
Αἱ καταστροφαὶ τῆς ῾Ελλάδος κατὰ τὴν Γερμανο-ἰταλικὴν κατοχὴ ἤταν συνέπεια
τοῦ ἐμφυλίου μας δεν ἔχει ἄδικον. Τὸ ὅτι οἱ ἔξωθεν ἐπεμβάσεις ἐπέδρασαν δεν
ἀπαλλάσσει ἡμᾶς τοὺς ῞Ελληνας, οἱ ὁποῖοι ὑπὸ κατοχὴν ὄντες ἐπαναστατήσαμεν
σφάζοντες μόνον ῞Ελληνας διὰ λόγους κομματικῆς ἐπικρατήσεως. Αὐτὴ εἶναι ἡ
μεγαλύτερη δολοφονία τῆς ῾Ιστορίας μας, διὰ τὴν ὁποίαν δεν πρέπει να ἐντρέπονται
μόνον οἱ ἀριστεροί.
Τὸ ὅτι ἐγενήκαμε Κράτος χάρις εἰς τὰ Εὐρωπαϊκὰ συμφέροντα, ποὺ ὑποστηρίζει
ὁ ῎Αγγλος πατριώτης, δεν εἶναι ἀβάσιμον. Πολλάκις διελύθη τὸ ἔθνος ἐξαιτίας τῶν
Εὐρωπαϊκὼν συμφερόντων–Τὸ ὅτι ἀπεφάσισαν να ἐνισχύσουν τὸν ἀγῶνα μας μετὰ
ἐπταετίαν, ὅταν ἀντελήφθησαν ὅτι δείξαμε ζωτικότητα καὶ ἀξίαν χρήσιμον διὰ τὰ
συμφέροντὰ τους.
Η πολιτικὴ ἀναρχία μας δεν εἶναι ἀβάσιμος. Εἴμαστε ἀγροτικὸς λαὸς μὲ ζωτικότητα. ἐγωϊσμόν, μαχητικότητα, μὲ ἱεραρχουμένας μόνον τὴν οἰκογένεια καὶ τὴν
κοινότητα. ῎Ενας λαὸς πολιτικὰ ἀπείθαρχος, καταλήγει προς τὸν Δεσποτισμὸν
ὅταν μάλιστα στερεῖται φυσικῶν καὶ σεβαστῶν γνησίων ῾Ελλήνων, δημοκρατιῶν
ἀρχηγῶν. Τὰ ἀποσιωπητικὰ μιᾶς τῶν ἐφημεριδῶν μας εἰς τὰ περὶ Μέταξα, δείχνουν σὲ πόσο βαθμὸ διατηρείται ἡ διχόνοια τῶν πολιτευομένων καὶ μάλιστα 40
χρόνια μετὰ τὸν θάνατον.
῾Ως προς τὰ τῆς Δημοκρατίας.
῾Η ῾Ελληνικὴ Δημοκρατία εἶναι καθαρὰ κοινοτικὴ αὐτοδιοίκησις μὲ τάς θορυβώδεις γενικὰς συνελεύσεις. ῾Η ᾿Αγγλικὴ δημοκρατία εἶναι τοῦ κομματικοὺ κοινοβουλευτισμοῦ. ᾿Εφ΄ ὅσον τὰ ξενόφερτα συστήματα δεν δημιουργοῦν λαούς, οὔτε
ἡ Δικτατορία οὔτε ἡ κοινοβουλευτικὴ δημοκρατία μας ταιριάζουν. Γι΄ αὐτὸ ἐναλλάσσονται συνεχῶς, ὅπως ὑποστηρίζει ὁ φιλόσοφος VICO.
Μας χαρακτηρίζει ἀστάθεια καὶ ξενοφώτιστη σύγχυσις. Εἶναι ἀληθὲς τὸ ὅτι
ἡ ὀρθόδοξος ἐκκλησία μας ποτὲ δεν ἦτο δεσποτικὴ ἀλλὰ προαιρετικὴ ἐκτὸς ἂν
ἐξαιρέσουμε τῇ σημερινῇ ἡ ὁποία ἐρωτοτροπεὶ προς τὴν Δεσποτικὴ τῆς Δυσεως–Οι
῞Ελληνες δεν ὑπῆρξάν ποτε καλοὶ δοῦλοι καὶ κακὰ ἀφεντικά, μόνον κατὰ τὴν ἐποχὴν
τῆς παρακμῆς, ποὺ ἐπακολουθοῦσε ἡ εἰσβολὴ τῶν βορείων βαρβάρων. –Παραδόσεις
ἐκ τῶν πολυεθνικῶν κρατῶν δεν ὑπάρχουν. Αἱ ῾Ελληνικαὶ παραδόσεις προέρχονται
ἀπὸ τὴν ὕπαιθρον ῾Ελλάδα. Αἱ πόλεις δεν διατηροὺν ἐθνικισμόν. –Τὸ ὅτι ἡ ῾Ελλὰς
ἀρνεῖται τὴν ἀναγνώρισιν τῆς Μακεδονικὴς σλαβικὴς μειονότητος βασίζεται εἰς τὴν
κοινὴν συμφωνίαν μὲ τοὺς Σλαύους, ἀρνουμένους ν΄ ἀναγνωρίσουν τὴν ῾Ελληνικὴν
μειονότητα τῆς περιφερείας Μοναστηρίου. Τὴν ἀγνοεῖ ὁ κ. HOLDEN;
Τὸ ὅτι οἱ ἐκ Μικρὰς ᾿Ασιὰς πρόσφυγες ἤλθαν σὲ μίαν ῾Ελλάδα που δεν ἤταν Πατρίδα τοὺς, τοῦτο εἶναι ἀληθὲς διότι ῾Ελλὰς ἂν καὶ διαφορετικὴ ἤταν καὶ
ἡ Δυτικὴ Μικρὰ ᾿Ασία. Δεν ἀφομοιώθησαν ἀκόμη μὲ τοὺς ντόπιους διότι τὸ παρεμβαλλόμενον Αἰγαῖον δεν εἶναι ἀμελητέος παράγων ἐντοπιότητος. ᾿Ατυχῶς οἱ
῞Ελληνες δεν ἔχουν τόσην μεγαλομανίαν. ῾Η μεγαλομανία περιορίζεται εἰς τοὺς
παραμορφωμένους προγονοπλήκτους τῶν γραμμάτων. Αὐτοὶ ζητοῦν τῇ βοήθειαν
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καὶ προστασίαν τῆς Δύσεως διὰ να κρατηθούν–
῎Εχει δίκαιον ὁ HOLDEN ὅτι τὸ Πατριαρχεῖον ἔγινε πολιτικὸν ποδόσφαιρον.
Οὕτω χάνει τὸν σεβασμὸν τῶν ᾿Ορθοδόξων.
῎Εχει δίκαιον διὰ τὸν ὑπὸ δημοπρασίαν ῾Ελληνικὸν Θρόνον, ὅταν μετὰ τὴν
ἀπελευθέρωσιν ἀπὸ τοὺς Τούρκους εἰσέβαλον οἱ Εὐρωπαίοι καὶ οἱ Εὐρωπαΐζοντες
ἀπόδημοι για να διώξουν τοὺς φυσικοὺς ἀρχηγοὺς τῆς ῾Ελληνικῆς ᾿Επαναστάσεως.
Παρεξηγήθη ἡ ἄγνωστη κλασσικὴ ῾Ελλάς, ἀλλὰ χωρὶς τὴν παρεξήγησιν ὁ Φιλελληνισμὸς τῶν ῎Αγγλων θὰ ἦτο πάντοτε συμφεροντολογικός. Δεν πιστεύει ὅτι
ἡ ῾Ελλὰς εἶναι συνέχεια τῆς ἀρχαιότητος διότι δεν ἔχει τέχνην λογοτεχνίαν.
Οἱ σύγχρονοι ῞Ελληνες ἔχουν πληθώραν λογοτεχνικῶν ἔργων καὶ φιλοσοφίας.
Τὸ βιβλίον εἶναι ἕνα ἀπὸ τὰ στοιχεῖα τῆς παρακμῆς. Εἴμαστε λαὸς ἀγροτικός. Τὰ
Πανεπιστήμια δεν ἔχουν ἐκσυγχρονισθή. ᾿Αλλὰ δεν μποροὺν να μεταβάλλουν τοὺς
῞Ελληνας σὲ ἐπιστήμονας διότι εἶναι ἀπόγονοι τῶν ᾿Αρχαίων ῾Ελλήνων μακρὰν τῆς
θετικῆς ἐπιστημονικῆς ἐρεύνης καὶ τεχνικῆς.
Σημείωσις 12.3.1
KaÈ oÉ sÔgqronoi VEllhne êqoun prosfèrei eÊ tn âpist mhn kaÈ Teqnologan:
1) å PaÜlo Santornh jewreØtai patèra toÜ shmerinoÜ rantr tä 1936
1940 kateskeÔasen ákatometrikän rantr. >Epenìhse tn rqn t¨ âkr xew bìmba Ípernw toÜ âdfou eÊ prokajorismènon Õyo .
2) å Kwn-no Mpalnh âxoudetèrwse t dunatìthta toÜ rantr. KateskeÔase t ìrata eroplna t¨ >Amerik 117. ^Eluse tä prìblhm
pw mporoÜmen na krÔywmen ân ntikemenon pä tn æjìnhn toÜ rantr.
3) <O EÎggelo >Artem¨ nekluye tn thlekateujunomènhn ûoukèta.
<O kìsmo êmaje íti å Fon Mproun eÚnai patr tÀn ûouket¸n. Pro
timn toÜ >Artem¨  <Ell êdwsen tä înom tou eÊ ân polÌ prohgmènh
teqnologa purobìlon tä {^Artemi }.
4) <O >Ajansio OÊkonìmou Kajhght eÊ tä ârgast rion >Astrofusik¨
kaÈ Diasthmik¨ >EreÔnh toÜ Panepisthmou Sikgou kateskeÔase tän
nalutn âdfou tän {>Iqnhlthn} å åpoØo prosedafsjh eÊ tän ^Arhn.
<O Òdio sunergazìmeno met toÜ ANONU TUVKEVICH kataskeÔase
tän prÀton nalutn çn êsteilan oÉ >AmerikanoÈ eÊ tn Sel nhn.
Makrn t¨ jetik¨ âpist mh den eÚnai kaÈ oÉ sÔgqronoi VEllhne . M
lhsmonÀme íti t bsei tÀn âpisthmÀn êjesan oÉ rqaØoi VEllhne .

Keflaio 13

KoinwnikopolitikaÈ
Protsei
13.1

Sqèdion <EllhnikoÜ Suntgmato N.
SklhroÜ

῎Αρθρον 1
Τὸ Κράτος ἀναγνωρίζει τὴν ἀνεξαρτησίαν καὶ τήν ἑθναρχηγὶαν τῆς ἐπικρατούσης ἐν ῾Ελλάδι ᾿Ανατολικῆς ᾿Ορθοδόξου τοῦ Χριστοῦ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ, τὴν ὁποίαν
προστατεύει κατόπιν αἰτήσεως τῆς. ῾Ο κρατικὸς περεμβατισμὸς εἰς τάς τῆς διοικήσεως καὶ τῆς περιουσίας τῆς ἐκκλησίας καθὼς καὶ ἡ ἁπαλλοτρίωσις μοναστηριακὼν
κτημάτων ἀπαγορεύεται.
Πᾶσα ἄλλη γνωστὴ κατὰ τὸ δόγμα θρησκεία εἶναι ἐλευθέρα, ἀλλὰ ἀπαγορεύεται ὁ προσηλυτισμός. Οἱ κληρικοὶ ἐκλέγονται μὲ τὴν συμμετοχὴν τοῦ λαοῦ καὶ
ἀπαλλάσσονται τῶν πολιτικῶν δικαιωμάτων καὶ καθηκόντων. Δύνανται ὅμως να
λαμβάνουν μέρος εἰς τὰ δημοψηφίσματα. ῾Ο ᾿Αρχιεπίσκοπος εἶναι ἀνώτερος τοῦ Βασιλέως ἥ του Προέδρου τῆς Δημοκρατίας καὶ ἐκλέγεται ὑπὸ τῶν ἐπισκόπων, ἱερέων
καὶ μοναχῶν. ῾Η ἕδρα τοῦ ὁρίζεται ὑπὸ τῆς ῾Ιερᾶς Συνόδου καὶ πάντως μακρὰν
τῶν ᾿Αθηνῶν ἢ τῆς ῞Εδρας τοῦ Κράτους. ᾿Εκκλησία καὶ ῞Αγιον ῞Ορος εἶναι αὐτόνομα. Οἱ προτεινόμενοι ὑπὸ τῆς ᾿Εκκλησίας ἱερεῖς ἐκλέγονται διὰ τῆς ἀπολύτου
πλειοψηφίας τῶν ἐνοριτὼν (Δημοψήφισμα ἀνδρὼν καὶ γυναικών) Διὰ καθολικῆς
ψηφοφορίας τῶν ἐνοριτὼν καταρτίζεται ὁ καταστατικὸς χάρτης τῆς ᾿Εκκλησίας.
῎Αρθρον 2
῞Ελληνες πολῖται εἶναι ἅπαντες οἱ ἰθαγενεῖς οἱ συμπληρώσαντες τὸ 20ον καὶ
τυχόντες ἑλληνοχριστιανικὴς παιδείας, ὑπὸ τοῦ Δημοσίου, ἢ ἰδιωτικοῦ σχολείου,
εἴτε ὑπὸ τῆς οἰκογενείας τῶν. Εἶναι ἴσοι ἀπέναντι τῶν Νόμων, συνεισφέρουν ἀναλόγως τῶν δυνάμεων τῶν καὶ ὑποχρεούνται εἰς διετῆ ἐν καιρῷ εἰρήνης στράτευσιν.
Τίτλοι εὐγενείας ἢ διακρίσεις καὶ οἰκονομικὴ προστασία ἀτόμων ἢ ἐπαγγελμάτων
ἀπαγορεύεται. Πρὸ τῆς συμπληρώσεως τοῦ 20ού ἔτους οἱ νέοι ἀνήκουν εἰς τὴν
δικαιοδοσίαν καὶ προστασίαν τῶν γονέων ἢ κηδεμόνων. Προστασίαν ζωῆς ἀπολαύουν καὶ πάντες οἱ ἐν ῾Ελλάδι πολῖται, ἀνεξαρτήτως ἐθνικότητος, Θρησκείας καὶ
γλώσσης.
῎Αρθρον 3
῾Εξαιρουμένου τοῦ ἐπ΄ αὐτοφόρω ἐγκλήματος, οὐδεὶς συλλαμβάνεται, οὐδὲ φυ147
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λακίζεται ἄνευ δικαστικοῦ ἐντάλματος τακτικοὺ δικαστηρίου.
῎Αρθρον 4
῾Η κατοικία εἶναι ἀπαραβίαστος. Κρυπτόμενος κακοποιὸς συλλαμβάνεται διὰ
πολιορκίας. Τὸ ἀπόρρητον τῶν ἐπιστολῶν εἶναι ἀπαραβίαστον ἐφ΄ ὅσον δεν ὑπάρχει
κατάστασις πολέμου. ᾿Αμυνόμενος ἔνοπλος ἰδιοκτήτης δεν καταδικάζεται.
῎Αρθρον 5
Η ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ προφορικὼς ἢ ἐγγράφως, εἶναι ἐλευθέρα, ἀπαγορευομένης
τῆς προληπτικῆς λογοκρισίας. ῾Εξαιροῦνται ἡ προσβολὴ τῆς Χριστιανικῆς θρησκείας, τῶν ἀρχηγῶν τοῦ ῎Εθνους καὶ Κράτους, τοῦ Στρατοῦ, τῆς δημοσίας αἰδοῦς,
τῆς δημοσίας τάξεως, τοῦ ῎Εθνους καὶ ἡ περίπτωσις πολιορκίας.
῎Αρθρον 6
Οἱ ῞Ελληνες πολῖται ἔχουν τὸ δικαίωμα τοῦ συνέρχεσθαι ἀόπλως, καθὼς καὶ
τὸ δικαίωμα τοῦ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΖΕΣΘΑΙ. Συνεταιρισμοί, σύλλογοι καὶ λοιπαὶ ὀργανώσεις λειτουργοῦσι πάντοτε βάσει τῆς ἀπολύτου πλειοψηφίας τῶν μελὼν τῶν,
μὲ καταστατικὰ ἐγκεκριμένα παρὰ τῶν Δημοσίων ἀρχῶν. ᾿Απαγορεύονται οἱ ἀναγκαστικοὶ συνεταιρισμοί. Διεθνιστικαὶ ὀργανώσεις δεν προστατεύονται ὑπὸ τοῦ
Κράτους
῎Αρθρον 7
Πᾶσα ἐργασία ὠφέλιμος διὰ τὸ ἄτομον τὴν οἰκογένειαν, τὴν κοινωνίαν, τὸ ῎Εθνος, εἶναι ἐλευθέρα, ἐπιβεβλημένη καὶ προστατεύεται ὑπὸ τοῦ Κράτους. Προσωρινὴ ἀπεργία εἶναι τὸ δικαίωμα τοῦ ἐργαζομένου, χωρὶς δικαίωμα ἀμοιβῆς. ᾿Αεργοὶ
καὶ ἄνεργοι πέραν τῆς ῾Εβδομάδος ἐπιστρατεύονται διὰ τὰ δημόσια ἢ κοινοτικὰ ἔργα. Αἱ ἀμοιβαὶ ῥυθμίζονται διὰ συμβάσεων. Κοινωνικαὶ ἀσφαλίσεις δεν παρέχονται
ἀπὸ τὸ κράτος ἀλλὰ ἀπὸ τοὺς εἰδικοὺς ὀργανισμοὺς.
῎΄Αρθρον 8
Η ΓΕΩΡΓΙΑ, κτηνοτροφία, βιοτεχνία καὶ βιομηχανία ἀσκοῦνται ἐλευθέρως,
ἄνευ κρατικοὺ παρεμβατισμού, ἀλλὰ καὶ ἄνευ ἐσωτερικῆς προστασίας. Τὸ ἐμπόριον
ἐλέγχεται ὡς προς τὴν νοθείαν καὶ αἰσχροκέρδειαν. Τὸ κρατικὸν ἐμπόριον καὶ τὰ
μονοπώλια ἀπαγορεύονται. Τὸ Κράτος δύναται να δεσμεύει καὶ φορολογεῖ τάς
φυτείας καπνοῦ, οἴνου
῎Αρθρον 10ον
Οὐδεὶς στερεῖται τῆς ἀκινήτου, κινητὴς ἢ πνευματικῆς ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ αὐτοῦ.
῾Απαλλοτριώσεις ἀπαγορεύονται. Διὰ δημόσια ἔργα καταλαμβάνονται ἐκτάσεις κατόπιν συμφωνίας μετὰ τῶν ἰδιοκτήτων δι΄ ἀποζημίωσιν. ῾Υπερβολικαὶ ἀξιώσεις,
ἐκβιαστικαί, καταγγέλονται ὡς κερδοσκοπικαί. ᾿Επιτάξεις διὰ τάς ἐνόπλους δυνάμεις, μετ΄ ἀποζημιώσεως, ἐπιτρέπονται μόνον εἰς καιρὸν ἐπιστρατεύσεως.
Παρατηρήσεις
Α) Ξενίζει τὸν ᾿Εκπαιδευτικὸν ἣ διάταξις τοῦ ἄρθρου 9 «Καταργείται ἡ ὑποχρεωτικὴ Παιδεία». ῎Ισως ἤθελε να θέση εἰς ἐφαρμογὴν τὴν Παιδαγωγικὴν ἀρχὴν τῆς
αὐτενεργείας. Διότι αἱ γνώσεις αἱ ἀποκτώμεναι δι΄ αὐτενεργείας μενοῦν μόνιμοι.
Τὰ ὅσα λέγει περὶ ἐκπαιδεύσεως εἶναι ὀρθά. Πῶς ὅμως θὰ γίνουν ἐπιτυχεῖς ἐξετάσεις ἄνευ στοιχειώδους παιδείας, διὰ τὸ δικαίωμα καὶ τὸ ἐνδεικτικὸν τοῦ ῞Ελληνος
πολίτου·
Β) ῍Αν καὶ παρεδέχετο ὅτι τὸ ἐκλογικὸν σύστημα «Πλειοψηφικὸν κάλπης μετὰ
σφαιριδίου» ἦτο τίμιον, δεν τὸ περιέλαβε εἰς τὸ Σύνταγμά του ὡς πάγιον ἐκλογικὸν
Σύστημα.Μονάδες τοῦ ῾Ελληνικοῦ Στρατοῦ ἥ του Ναυτικοῦ καὶ τῆς ἀεροπορίας ἀπαγορεύεται να ἐδρεύουν ἐντὸς ἢ πλησίον τῶν πόλεων. Εἰδικὸς ὀρεινὸς στρατὸς ἔχει
τὴν ἀρχηγίαν τῶν ἐνόπλων δυνάμεων.
῎Αρθρον 12ον
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῾Η Βουλὴ τῶν ῾Ελλήνων ἀποτελεῖται ἀπὸ τοὺς Προέδρους καὶ Δημάρχους τῶν
αὐτοδιοικουμένων Δήμων καὶ κοινοτήτων. Συνέρχεται εἰς τακτικὰς συνεδριάσεις
κατὰ τοὺς μήνας ᾿Ιανουάριον ἕως Μάρτιον καὶ ψηφίζει νόμους καὶ τὸν κρατικὸν
ἀπολογισμόν- προϋπολογισμόν. Δεν εἶναι ἀντιπρόσωποι τοῦ λαοῦ ἐν λευκῷ, ἀλλ΄
ἕκαστος κομίζει τὴν ἐκφρασθείσαν γνώμην διὰ ψηφοφορίας τῶν δημοτῶν ἐπὶ ἑκάστου θέματος, τὴν ὁποίαν δύναται να ὑποβάλῃ καὶ ἐγγράφως ἄνευ παρουσίας
τοῦ. Οἱ ἐκπρόσωποι αὐτοὶ τοῦ λαοῦ, δεν κατοικοῦν εἰς τὴν πρωτεύουσαν. Εἶναι
ἄμισθοι, δικαιούμενοι μόνον ὁδοιπορικὰ ἔξοδα, ἡμερησίαν ἀποζημίωσιν καὶ ἔξοδα
παραστάσεως, κατὰ τὴν ἀπουσίαν τῶν ἐκ τῆς ἕδρας τῶν.
Αἱ ἐκλογαὶ τῶν κοινοταρχὼν γίνονται ἀνὰ τριετίαν μὲ ἀπόλυτον πλειοψηφίαν.
Δικαίωμα ψήφου ἔχουν μόνον οἱ ἀρχηγοὶ τῶν οἰκογενειῶν, οἱ ὁποῖοι δύνανται καὶ
ἐκτάκτως συνερχόμενοι να ἀντικαθιστοὺν τὸν πρόεδρον ἢ τοὺς συμβούλους τοὺς
διαφωνοῦντας προς τὴν πλειοψηφίαν. Τὰ μέλη τῆς Κυβερνήσεως μὴ ὑπερβαίνοντα
τὰ 20 ῾Υπουργεῖα καὶ ὁ Πρόεδρος τῆς Βουλῆς ἐκλέγονται ἀνὰ τριετίαν ὑπὸ τῆς
Βουλῆς καὶ παραμένουν εἰς τὴν Πρωτεύουσαν ἀφ΄ ὅσον δεν ἀνακληθοὺν ὑπὸ τῆς
Βουλῆς ἢ τῆς κοινότητος τῶν. Πᾶσα διαφωνία τῆς Κυβερνήσεως παραπέμπεται εἰς
τὴν Βουλὴν καὶ πᾶσα ἀδυναμία τῆς Βουλῆς εἰς δημοψήφισμα.
῎Αρθρον 13ον
ΟΙ ΦΟΡΟΙ διὰ τοὺς δήμους καὶ τάς κοινότητας ἐπιβάλλονται ἀπὸ τὴν γενικὴν
συνέλευσιν, οἱ δὲ φόροι διὰ τὸ Κράτος ἀπὸ τὴν Βουλήν. ᾿Αμφότεροι ὁμοῦ δεν
δύνανται να ὑπερβαίνουν τὸ 10% τοῦ καθαροῦ εἰσοδήματος ἕκαστης οἰκογένειας
(5% διὰ τάς Κοινότητας καὶ 5τὸ Κράτος) . Φόρος στρεμματικός, οἰκοπεδικός,
καθὼς καὶ ἔμμεσοι φόροι ἐπὶ τοῦ καπνοῦ, οἰνοπνευματωδών, παιγνιδίων, θεαμάτων
καὶ λοιπῶν εἰδῶν πολυτελείας, συμπληρώνουν τὰ ἔσοδα τοῦ Κράτους καὶ τῶν
κοινοτήτων.
῎Αρθρον 14ον
Η ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ἀπονέμεται ὑπὸ δικαστηρίων ποινικὼν ἢ πολιτικῶν, συγκροτουμένων ἀπὸ τακτικοὺς δικαστὰς ἀφ΄ ἑνὸς καὶ ἀπὸ λαϊκοὺς ἐκλεγομένους διὰ
κληρώσεως ἐκ τῆς γερουσίας (ἄνω τῶν 65 ἐτῶν) ἑκάστης Κοινότητος ἢ Δήμου.
῾Η γερουσία ἑκάστης κοινότητος, συνερχομένη κατόπιν προσκλήσεως τοῦ Προέδρου ἀσκεῖ εἰρηνευτικὴν καὶ συμβιβαστικὴν λύσιν μεταξὺ τῶν ἀντιδίκων, πρὸ τῆς
καταφυγὴς τῶν εἰς τὸ δικαστήριον. ῾Η γερουσία μετὰ τοῦ ῾Ιερέως γνωμοδοτεῖ καὶ
διὰ τοὺς ἐθιμικοὺς καὶ ἠθικοὺς κανόνας, τοῦ ἀγράφου δικαίου, ὥστε να διατηρείται
ὁ ἐκ παραδόσεως πολιτισμός, ὁ ὁποῖος πάντοτε θὰ εἶναι διάφορος τοῦ διεθνιστικοῦ
τῶν πόλεων.
῎Αρθρον 15ον
Τὸ ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ εἶναι αὐτόνομον, αὐτοδιοικούμενον καὶ ἀναπαλλοτρίωτον
τμῆμα τοῦ ῾Ελληνικοῦ ῎Εθνους, ἐξηρτημένον μόνον ἀπὸ τὴν ᾿Εκκλησίαν. Διοικεῖται
ἐκ τῶν 20 ῾Ιερῶν Μονῶν τοῦ. ῾Ο καταστατικὸς χάρτης του δεν ἀπαιτεῖ κύρωσιν
ἐκ μέρους τοῦ Κράτους, ἀλλὰ μόνον ἐκ μέρους τῆς ᾿Εκκλησίας τῆς ῾Ελλάδος. ῾Η
διοικητικὴ ἐποπτεία τοῦ Κράτους παρέχεται μόνον αἰτήσει τῆς ῾Ιερᾶς Κοινότητος.
Τὸ Πατριαρχεῖον Κων/λεὼς δύναται να ἐπεμβαίνῃ μόνον μέσῳ τῆς ᾿Εκκλησίας τῆς
῾Ελλάδος.
῎Αρθρον 16ον
῾Η διοικητικὴ ὀργάνωσις τοῦ Κράτους βασίζεται εἰς τὴν ἀποκέντρωσιν κατὰ
ἐπαρχίας. Ο ῎Επαρχος ἐκπροσωπὼν τὴν Κυβέρνησιν ὅπως παλαιότερον ὁ Νομάρχης ἐπιβλέπει τάς δημοσίας ὑπηρεσίας καὶ ἀσκεῖ διοικητικὴν ἐποπτείαν ἐπὶ τῶν
ἀρχῶν τῆς αὐτοδιοικήσεως μέσῳ τῶν γενικῶν συνελεύσεων τάς ὁποίας δύναται να
συγκαλέσῃ. ῾Ο συνολικὸς ἀριθμὸς τῶν μισθοδοτουμένων, μονίμων ἢ ἐκτάκτων,
στρατιωτικῶν, πολιτικῶν ὑπαλλήλων ὁμοῦ δεν πρέπει να ὑπερβαίνῃ τὸ 5% τοῦ πλη-
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θυσμοῦ τῆς ῾Ελλάδος. Οἱ μισθοὶ τῶν ὑπαλλήλων καὶ στρατιωτικῶν δεν πρέπει να
ὑπερβαίνουν τὸ μέσον καθαρὸν εἰσόδημα τῆς ἑλληνικῆς οἰκογενείας. Συνταξιοῦχοι
καθίστανται μόνον οἱ ἀνίκανοι προς πᾶσαν ἐργασίαν καὶ λαμβάνουν σύνταξιν ἀπὸ
τὰ εἰδικὰ ταμεῖα των καὶ ὄχι ἀπὸ τὸ Κράτος.
῎Αρθρον 17ον
Γάμος, οἰκογένεια καὶ πολυτεκνία προστατεύονται ὑπὸ τοῦ Κράτους. ᾿Απαγορεύεται ἡ κυκλοφορία ἀντισυλληπτικὼν καὶ ὁ ἔλεγχος γεννήσεων. Αἱ ἐκτρώσεις
ἀποτελοῦν ἔγκλημα (φόνον ἐκ προμελέτης). ῾Η προὶξ κατοχυρούται ὡς ἀποτελοῦσα τὸ πατρικὸν μερίδιον τῆς θυγατρὸς. ῾Η ἀποσυμφόρησις τῶν πόλεων καὶ ἡ
πύκνωσις τοῦ ἀγροτικοῦ πληθυσμοῦ εἶναι βασικὸς σκοπὸς τοῦ κράτους. ᾿Εποικισμὸς ἐπιτρέπεται μόνον εἰς τάς ὀρεινὰς κοινότητας ἄνω τῶν 500 μέτρων. Μεταφορὰ
χωρίων ἢ ἐγκατάστασις ἀκτημόνων καὶ προσφύγων ἀπαγορεύεται εἰς χαμηλότερα
ὑψόμετρα. ᾿Απαγορεύεται ἐπίσης ἡ κρατικὴ οἰκονομικὴ ἐνίσχυσις τῶν πόλεων καὶ
τῆς πρωτευούσης. ῾Η μετανάστευσις ἢ ἐκπαίδευσις εἰς τὸ ἐξωτερικόν, κάτω τῶν
20 ἐτῶν, ἀπαγορεύεται.
῎Αρθρον 18ον
Δημόσια τεχνικὰ ΕΡΓΑ κοινῆς ὠφελείας ἐκτελοῦν μόνον αἱ ἔνοπλοι δυνάμεις
(ΜΟΜΑ), μετὰ τῶν ἐπιστρατευμένων ἀεργῶν, ἀνέργων καὶ ἀπέργων. ᾿Εθνικαὶ
ὁδοὶ χαρακτηρίζονται μόνον αἱ στρατιωτικαὶ καὶ αἱ συνδέουσαι τὰ γεωγραφικὰ
διαμερίσματα τῆς ῾Ελλάδος μεταξὺ των καὶ μὲ τὴν πρωτεύουσαν. ῾Η κατασκευὴ
καὶ συντήρησις τῶν ὑπολοίπων ἔργων ἐπαφίεται εἰς τοὺς ὠφελουμένους ἰδιώτας ἢ
ὀργανισμούς, ὅπως καὶ ἡ ἐκμετάλλευσις ἐδάφους, δασῶν βοσκῶν, ἐξηλεκτρισμοῦ,
τηλεπικοινωνιών, σιδηροδρόμων κ.λ.π. Αἱ κρατικοποιήσεις ἀπαγορεύονται. Τὸ
κράτος ἐποπτεύει μόνον διὰ τὴν πρόληψιν τῶν μονοπωλίων καὶ τῶν καταχρήσεων.
῾Ο τίτλος «ἐθνικόν» ἀπαγορεύεται εἰς τάς ἰδιωτικὰς ἐπιχειρήσεις, τὸ ἐμπόριον, τὸ
θέατρον, τὸ ῥαδιόφωνον κ.λ.π.
῎Αρθρον 19ον
Αἱ ἀποφάσεις ἑκάστου κοινοτικοὺ δημοψηφίσματος ἀποτελοῦν μέρος τοῦ καταστατικοὺ χάρτου τῆς Κοινότητος. Τῶν Πανελληνίων δημοψηφισμάτων ἀποτελοῦν
ἄρθρα τοῦ καταστατικοὺ χάρτου τῆς χώρας, Αἱ ἀποφάσεις τῆς Κυβερνήσεως ἀποτελοῦν διατάγματα προς ἐφαρμογὴν τοῦ συντάγματος ἢ προς ἔγκρισιν ὑπὸ δημοψηφίσματος. Τὸ πάρον σχέδιον πρέπει να ψηφισθῇ κατ΄ ἄρθρον διὰ δημοψηφίσματος.
Να ἐπικυρωθῆ δὲ καὶ δημοσιευθῆ μετὰ τάς τροποποιήσεις τοῦ. Πρέπει να διδαχθῇ
ἀναλυτικὼς εἰς ὅλον τὸν λαὸν καὶ τὰ σχολεῖα. Να διανεμηθῆ ἀνὰ ἓν ἔντυπον εἰς
ὅλας τάς οἰκογενείας τῆς ῾Ελλάδος. Σχετικὰ ἄρθρα του δέον να περιλαμβάνονται
εἰς τάς ταυτοτήτας τῶν πολιτῶν.
῎Αρθρον 20ον
῾Η τήρησις τοῦ παρόντος Συντάγματος ἐπαφίεται εἰς τὸν Πατριωτισμὸν τῶν
῾Ελλήνων καὶ τὸν σεβασμὸν τῆς ἐθνικῆς ἑνότητος. Οἱ παραβάται ἢ ἀναστολεῖς
ἄρθρων τοῦ ἄνευ ἐγκρίσεως τῆς Βουλῆς καὶ δημοψηφίσματος, καταδικάζονται ὡς
κακοήθεις προδόται τοῦ ῾Ελληνικοῦ ῎Εθνους καὶ ἐπισύρουν τὴν κατάραν καὶ ἀφορισμὸν ἐκ μέρους τῶν ῾Ελλήνων καὶ τῆς ᾿Εκκλησίας.
Πάτραι 20 Φεβρουαρίου 1975
Ν. Σκληρὸς
Σημείωσις: ᾿Εφ΄ ὅσον ὡς ὑποστηρίζει ὁ Σκληρὸς ἡ ἐκκλησία να γίνη ἐθναρχία
ἀπαιτεῖται καὶ μόρφωσις τῶν κληρικὼν μας.
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Τὴν πνευματικήν, πολιτιστικὴν καὶ πολιτικὴν ὑποδούλωσιν τῆς ῾Ελλάδος πρέπει ν΄
ἀντιληφθοὺν πρῶτον οἱ μορφωμένοι ἄνθρωποι. ῾Η πνευματικὴ ἐξύψωσις τοῦ λαοῦ
δεν γίνεται μὲ τὸ διάβασμα. Αἱ προφορικαὶ ἐπεξηγήσεις, αἱ ἐφαρμογαί, ἡ ἄσκησις
εἰς τὸ φυσικὸν περιβάλλον, δηλ. πλησίον τοῦ Θεοῦ, εἶναι ἀπαραίτητα.
῾Η ἑλληνικὴ γλῶσσα μία καὶ ἑνιαία. Οἱ διδάσκοντες ὁρμώμενοι ἀπὸ διαλέκτους
καὶ πολιτιστικὰς ἢ πολιτικὰς φατρίας καὶ ἐπιμένοντες να ἐπιβάλουν ἕκαστος τὴν
εὐνοουμένην τοῦ γλῶσσαν, διεσπάσθησαν εἰς γλωσσαμύντορας, μαλλιαρούς, ᾿Επίσημος γλῶσσα τοῦ Κράτους πρέπει να εἶναι ἡ ἁπλῆ καθαρεύουσα ἡ ὁποία να εἶναι
κατανοητὴ ἀπὸ τὸν λαόν. Να ἐπεξηγὴ διὰ τῆς δημοτικῆς.
Οἱ ῞Ελληνες ἔχουν γίνει πορκουάδες, φθάνουν μέχρι τοῦ σημείου να γονυπετήσουν ὄχι να κτυπήσουν μίαν μεγάλην δύναμίν που προστατεύει τοὺς δολοφόνους ἢ
σκοτώνει τοὺς ἀδελφοὺς Κυπρίους, Βορειοηπειρώτας καὶ ἁπανταχοῦ τῆς γῆς ῞Ελληνας. Ποῖος θὰ ἐφαρμόση ἕνα ἠθικὸν Σύνταγμα; Δυστυχῶς οἱ σύγχρονοι σχολικῶς μορφωμένοι, εἶναι ἀφελληνισμένοι καὶ ξενοφώτιστοι. Μόνον ἡ ἀπελευθέρωσις
τῶν χωρικὼν μας ἀπὸ ξενοφώτιστον ᾿Αθηναϊκὸν Κράτος μὲ πλήρη αὐτοδιοίκησιν
τῶν ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ.
Πρέπει να δημιουργηθοὺν ἀγωνισταὶ ἀνεξάρτητοι διὰ να πολεμήσουν κατὰ παντὸς ξένου ᾿Ανατολῆς καὶ Δύσεως, κατὰ παντὸς κόμματος θεωρίας ἢ αἱρέσεως.
Η ἐπάνοδος εἰς τὰ ῾Ελληνικὰ πάτρια δεν εἶναι ὀπισθοδρόμησις, ἀλλὰ φρένο τοῦ
κατηφόρου καὶ ἀναστολὴ πτώσεως στον κρημνὸν ἢ τὸν βόρβορον τοῦ λεγομένου
πολιτισμοῦ τῆς παρακμῆς.
῾Ως προς τὴν ἡλικίαν τῆς ἀσκήσεως δικαιώματος ψήφου, λόγῳ τῶν ἀτομικῶν
διαφορῶν τῶν ἀνθρώπων ἡ ἡλικία μικρὰν σημασία ἔχει. Τὴν ἡλικίαν τὴν χρησιμοποιεὶ τὸ κράτος μὲ τοὺς νόμους τοῦ προς εὐκολίαν τοῦ διὰ να «σαλαγάη» τὸ
μαζοποιημένον κοπάδι τῶν ῾Ελλήνων.
῾Ο γάμος καὶ ἡ οἰκογένεια ἔστω καὶ ἀπὸ τὰ 15 χρόνια, εἶναι ἡ μόνη ἀπόδειξις
τῆς ἱκανότητος, τῆς εὐθύνης καὶ τοῦ δικαιώματος ψήφου. Διὰ τοὺς ἠλιθίους καὶ
ἀνηθίκους οἰκογενειάρχας θὰ ὑπάρχῃ καὶ ὁ νόμος τῆς ἀντικαταστάσεως. Τότε αἱ
γυναῖκες χῆρες ἢ μή, ἐπαξίως ἀναλαμβάνουν τὰ καθήκοντα τοῦ ἀρχηγοῦ καὶ πρέπει
να ἔχουν δικαίωμα ψήφου. Τὰ ἄνευ ὑποχρεώσεων γεροντοπαλλήκαρα δεν πρέπει
να ἔχουν δικαίωμα ψήφου.
Τὰ πτυχία καὶ τὰ διπλώματα καὶ κάθε ἐξειδίκευσις, καθιστοὺν ὕποπτον τὸν
ἐπιστήμονα. Η σημερινὴ κατάντια μας ὀφείλεται εἰς τοὺς ἐπιστήμονας. «Τὸ κακὸ
θὰ προέλθῃ ἀπὸ τοὺς γραμματισμένους» (Προφητεία Πατρο-Κοσμά).
Πιθανὸν να καυχώμεθα ὅτι ἡ Κερασέα (Σουρούστι) εἶναι χωριὸ τῶν ἐπιστημόνων, ἀλλὰ ὠς παρατηρεῖ ὁ Κρίκος, αὐτὸ συνέβαλε εἰς τὴν ἐρήμωσιν τοῦ χωρίου τὸ
ὁποῖον χωρίον τὸ 1900 εἶχεν 645 ἄτομα, τὸ 1914, 594.
Οἱ ὑπάλληλοι πρέπει να εἶναι ἐννέα ἐκατομμύρια ῞Ελληνες 9000000 Χ 5% =
450000. Κεντρικὴ ἐξουσία ἐνισχυμένη. Μὲ τὴν ἐνισχυμένην κεντρικὴν ἐξουσίαν
προχωροῦμε προς τὸν σοσιαλκομμουνισμόν, Χρειάζεται ἀποσυμφόρησις τῆς κεντρικὴς ἐξουσίας, ἡ ἀπελευθέρωσις τῶν ἐπαρχιῶν ἀπὸ τὴν στραγγαλιστικὴν κηδεμονίαν
τοῦ ᾿Αθηναϊκοὺ Κράτους πλήρης ἀνεξαρτησία καὶ αὐτοδιοίκησις τῶν ἐπαρχιῶν.
Μόνος σύνδεσμος, μεταξὺ τῶν ῾Ελλήνων θὰ παραμείνῃ ὁ ἐξελληνισμός, ἡ ᾿Εκκλησία καὶ ὁ ὑπερκομματικὸς στρατὸς μας. ῾Ως προς τὸ ἐμπόριον πρέπει να ὑπάρχῃ
ἐλευθερία ἐμπορίου, ἡ ὁποία μὲ τὸν ἀνταγωνισμὸν να διαμορφώνη καὶ τάς φυσιολογικὰς τιμάς.
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῎Αλλο ἐλευθερία καὶ ἄλλο κρατικὴ προστασία τῶν ἐμπόρων, βιομηχάνων καὶ
μονοπωλίων ἡ ὁποία τελικὼς ἀποβαίνει παρασιτικὴ ἢ λῃστρικὴ τοῦ ἐθνικοῦ πλούτου, ὅπως αἱ διατιμήσεις τῶν εἰδῶν πρώτης ἀνάγκης (ἀγροτικῶν). Εἰς τὸ ξένον
ἐμπόριον καὶ τάς πολυεθνικὰς ἑταιρείας, οἱ ὁποῖες εἶναι συνέπεια τῆς πολιτιστικῆς
καὶ πολιτικῆς δουλοποιήσεως τῶν μικρῶν ἐθνῶν, πρέπει να τεθοῦν δασμολογικοὶ
φραγμοί. Διαφορετικὰ οἱ ξένοι θὰ μας διαλύσουν χωρὶς πόλεμον.
Τὸ μὲσον κλίμα (400 μ. εἰς τὴν βόρειον καὶ 600 εἰς τὴν νότιον ῾Ελλάδα) ὅπου
ἀνεδείχθησαν αἱ πλέον ζωτικαὶ κοινότητες. ᾿Ακόμη ὑψηλότερα εἶναι ἡ πατρὶς τῶν
ἡρώων ῾Ελλήνων. Δι ΄ αυτό ἡ μεταφορὰ ὀρεινῶν κοινοτήτων εἰς τοὺς κάμπους ἢ
στα παράλια, ὅπως καὶ ἡ ἐνίσχυσις τῶν πόλεων, ἔστω καὶ τῶν ᾿Ιωαννίνων που βρίσκονται σὲ ὑψόμετρο 500 ἢ τῆς Τριπόλεως 600 μέτρων, ἀποτελεῖ τὸ μεγαλύτερον
ἔγκλημα τοῦ Κράτους κατὰ τοῦ γένους.
Θανατικὴ ποινή. ᾿Επιβάλλεται εἰς τοὺς προδότας τῆς Πατρίδος. Τοὺς ἐμπόρους
ναρκωτικών, τοὺς βιαστὰς μικρῶν παιδιῶν καὶ γυναικῶν καὶ δι΄ ὅσους ἡ κοινότης
ἀποφασίση.

Keflaio 14

>Episthmonika
Parathr sei
Ο Α. Κρίκος διεκτραγωδεῖ τήν ζωήν τῶν ὀρεσιβίων, παραθέτων πίνακα ἑβδομαδιαῖον διαίτης ἑξαμήνου ᾿Ιανουαρίου-᾿Ιουλίου. Δέν παραθεωρῶ τὰς ἁγνὰς του προθέσεις περί βελτιώσεως τῆς ζωῆς τῶν ὀρεσιβίων, ἔφθασε μέχρι τοῦ σημείου νά ὑποστηρίζει ὅτι διά τῆς λιτότητος ἐκφυλίζεται ὁ Χωρικός. Τοῦτο εἶναι μᾶλλον προπαγανδιστικόν ὡς ἔλεγεν ὁ Καθηγητής τοῦ Πανεπιστημίου Ζυρίχης –Θεσσαλονίκης
᾿Ελευθερόπουλος. ᾿Εκεῖνος (᾿Ελευθερόπουλος) ὑπεστήριζεν ὅτι τά οἰνοπνευματώδη ἐκφυλίζουν. ᾿Εσχάτως ἀπεδείχθη ὅτι ἐκφυλίζονται τά ἐξηρτημένα ἀπό τό
κάπνισμα, τά ναρκωτικά, τά ἄγχη ἄτομα. ῾Υπάρχουν καί ἐκφυλιστικαί ἀσθένειαι
ὡς ἡ ἀδενοπάθεια, φυματίωσις, ἑλονοσία. Εἶναι ἀληθές ὅτι ὁ ἄνθρωπος εἶναι ἄτομον ἐξηρτημένον. ᾿Εξαρτᾶται ἀπό τήν Θρησκείαν του ὡς ὑποστηρίζει ὁ Τρεμπέλας.
᾿Εφ΄ ὅσον δέν θέλει τήν ἐξάρτησιν αὐτήν ὁ ἄνθρωπος βρίσκει τό ὑποκατάστατον
τά ναρκωτικά, τά οἰνωπνευματώδη κ.λ.π.
῞Οταν συναισθανώμεθα τό ᾿Εγώ ἡμῶν, ἔχομεν τό συναίσθημα τῆς ἐλευθερίας
ἡμῶν, ὅταν συναισθανώμεθα τήν ἐξάρτησιν ἡμῶν ἀπό ἄλλου τινός ἔχομεν τό συναίσθημά της ἐξαρτήσεως ἡμῶν. Τά δυό αὐτά συναισθήματα εἶναι συνδεδεμένα.
῎Αλλοτε ὑπερτερεῖ τό συναίσθημα τῆς ἐλευθερίας, ἄλλοτε τῆς ἐξαρτήσεως. ᾿Εν τή
πράξει τό συναίσθημά της ἐλευθερίας ἀποκτᾶ ὑπεροχήν, τό συναίσθημα τῆς ἐξαρτήσεως δέν ἐξαφανίζεται. ᾿Απόλυτον συναίσθημα ἐλευθερίας δέν ὑπάρχει, διότι τά
ὄντα γύρω μας δέν εἶναι ἰδικόν μᾶς δημιούργημα: Δέν εἴμεθα δημιουργοῦντα ὄντα
ἀλλ’ ἐξαρτώμεθα ἐκτινος. ῾Η Θρησκεία δέν εἶναι τό αἴσθημα ἐξαρτήσεως. Εἶναι τό
αἴσθημα ὠρισμένης ἐξαρτήσεως τοῦ βίου (τύχης) τοῦ ἀνθρώπου ἀπό τόν Θεόν ἤ
τά πνεύματα.

14.1

Diatrof

῾Ως πρός τό θέμα τῆς διατροφῆς οἱ χωρικοί, μάλιστα οἱ ὀρεσίβιοι δέν ἐγνώριζον
πολλά. Τό ψωμί ἦτο ἡ μπομπότα. ῾Η μπομπότα ἀναγκάζει εἰς καλήν μάσησιν,
ἰδιαιτέρως σπουδαῖον διά τήν ἀνάπτυξιν τῶν ὀδόντων. ῾Ο ἄρτος καί ἡ πατάτα εἶναι
ἡ κυριοτέρα καί εὐθηνοτέρα πηγή ὑδατανθράκων. Πολλάκις οἱ χωρικοί ἀνεμίγνυον
ἄλευρον σίτου ὅποτε εἶχον ἕνα μῖγμα Θρεπτικώτατον.
Τήν περίοδον τῆς Γερμανο–᾿Ιταλικῆς καί Βουλγαρικῆς κατοχῆς οἱ ὀρεσίβιοι
ἔμαθον νά διατρέφωνται καλλίτερον ἀνταλλάσοντες ὀκά μέ ὀκά τήν μπομπότα μέ
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τό λάδι. Πρό τῆς κατοχῆς ἐθεωρεῖτο τό λάδι μέ τά πολλά ὀξέα τό καλλίτερον.
Πρός ἀνύψωσιν τῆς φυσικῆς καί ψυχικῆς δυνάμεως τοῦ ἀνθρώπου, εἶναι ἀπαραίτητος ἡ διαφώτισις περί ὑγιεινῆς διατροφῆς καί διαιτητικῆς μέ πᾶν μέσον. Ο
Καποδίστριας συνιστᾶ κατασκευήν ἄρτου μέ ἄλευρα σίτου καί μέ πατάτα. Πολλοί κατασκευάζουν πατατόπιττα. Τό καλαμπόκι ἦτο ἡ κυρία τροφή τῶν χωρικῶν
ἰδιαίτερα τῶν πτωχῶν.
Γινόταν ἡ περίφημη μπομπότα. ῾Η μπομπότα ἔθρεψε γενεές, ῾Ως καί ὁ Βασιλεύς
Γεώργιος ὁ Α΄ πῆρε τό παρατσούκλι Μπομποτᾶς δήλ. Βασιλεύς Βασιλείου ποῦ
τρέφεται μέ μπομπότα.
Τό κράτος διά νά ἀνταπεξέλθη στά οἰκονομικά προβλήματα τά ὁποῖα ἐνετάθησαν μετά τούς πολέμους 1912-1922 γιά τήν προσάρτησιν τῶν νέων χωρῶν, τόν Α΄
παγκόσμιον πόλεμον, τήν Μικρασιατικήν καταστροφήν, ἀναγκάστηκε νά περιορίση
τήν εἰσαγωγήν σιταριοῦ καί ἀλεύρων. Οἱ καλαμποκοδίαιτοι ἦσαν λιοντάρια ὡς πρός
τήν σωματικήν ρώμην καί καλοί πολεμισταί. ῎Εχει παρατηρηθεῖ ὅτι τά γεννηθέντα
παιδιά τήν περίοδον τῆς κατοχῆς 1941-1944 ἤσαν μικρόσωμα λόγω της λιτότητος
ἀλλά δέν ὑπελείποντο εἰς εὐφυϊαν τῶν ἄλλων. Οἱ προπολεμικοί ᾿Ιάπωνες ἤσαν μικρόσωμοι. Οἱ μεταπολεμικοί ᾿Ιάπωνες εἶναι μεγαλόσωμοι –λόγω καλῆς διατροφῆς
– αὐτό δέν σημαίνει ὅτι εἶναι εὐφυέστεροι τῶν προπολεμικῶν ᾿Ιαπώνων.
Εἴναι ἐσφαλμένη ἡ γνώμη ὅτι μέ τήν εὐγονίαν θά δημιουργήσωμεν μεγάλου
πνευματικοῦ καί ἠθικοῦ διαμετρήματος ἄτομα. Εἶναι παράκαιρον νά ὁμιλῇ κανείς
περί «εὐγονίας» πρίν ἀρχίσουν τά ἄτομα νά διάγουν βίον ἀνθρωπίνης ἀξιοπρεπείας.
Καί πάλιν πρέπει νά γνωρίζωμεν ὅτι οἱ περισσότεροι τῶν μεγάλων ἀνδρῶν εἶναι
γεννήματα καί θρέμματα κατωτέρων-οἰκονομικῶν τάξεων. Πολλοί ἐξ΄ αὐτῶν εἶχον
γονεῖς ἐλεεινούς π.χ. ὁ BEETHOVEN ὁ Σπινόζα ἦτο φθισικός καί ἴσως καί
οἱ γονεῖς του. Πλήν τούτου ὅλοι σχεδόν οἱ μεγάλοι ἄνδρες ἐγέννησαν τέκνα ὄχι
σπουδαῖα. Καί πόσα πνεύματα ἀξίας θά κατεστρέφοντο ἴσως πρίν γεννηθοῦν ἕνεκα
«εὐγονίας».
῾Η εὐγονία θά ἀφορᾶ καί τότε πάλιν ὄχι κυρίως τό πνεῦμα τό ὁποῖον δέν παράγεται κατά τὰς ἀπαιτήσεις καί τὰς προσδοκίας τοῦ ἑνός ἤ τοῦ ἄλλου ἀλλά θά
ἀφορᾶ τήν σωματικήν ὑπόστασιν τῆς φυλῆς.
Καί ἡ κληρονομικότης ἔχει τόν λόγον της ἀλλ΄ ὄχι πάντοτε. ῎Ως πρός τό
Περιβάλλον, ὑπάρχουν παραδείγματα μεταβολῆς διά τοῦ φυσικοῦ περιβάλλοντος,
ἀλλά μᾶλλον σωματικῆς μεταβολῆς καί προσαρμογῆς οὐχί καί πνευματικῆς.
῎Εχει καί τά ὀρθά στοιχεῖα ἡ μελέτη τοῦ Κρίκου –῾Η ἐφαρμογή καταλλήλου
διαπαιδαγωγήσεως τῶν ἀτόμων, συστηματική καλλιέργεια τῆς γῆς, τακτικῆ διαχείρησις τῶν δασῶν, εὕρεσις μέτρων διά τήν βελτίωσιν τῆς κτηνοτροφίας, τήν
κατάπαυσιν τῶν διενέξεων καί τῶν δικαστηρίων (δέν κάμνει λόγον περί Λαϊκῶν
δικαστηρίων). ᾿Εάν ὑπῆρχον Λαϊκά δικαστήρια θά ἀπεφεύγοντο οἱ διενέξεις.
Τά προβλήματα αὐτά καθ΄ ἑαυτά εὐθύς μετά τήν ἐκτίναξιν τοῦ Τουρκικοῦ ζυγοῦ
ἔπρεπε νά λυθοῦν. Θά ἔπρεπε νά συμβῆ τοῦτο διότι οἱ ἁπανταχοῦ διεσπαρμένοι
οἰκισμοί 5-10 καί 20 οἰκογενειῶν συνηνώθησαν εἰς μόνιμα πλέον χωρία, ἡ δέ ἀσυστηματοποίητος καλλιέργεια τῆς γῆς, ἡ ἄσκοπος καταστροφή τῶν δασῶν καί ἡ
κατά πρωτόγονον τρόπον ἐκμετάλλευσις τῆς κτηνοτροφίας ὡς καί ἡ ἔλλειψις τῆς
ἀπαραιτήτου συμπεριφορᾶς καί ἀλληλεγγύης πρός τόν πλησίον, ἐκαλλιέργουν τήν
τάσιν πρός κλοπήν, τὰς ζημίας ἐπί τῆς ἰδιοκτησίας καί τὰς διενέξεις, ἐπῆλθε δέ ὡς
ἐκ τούτου μαρασμός εἰς τήν παραγωγήν.
Κυρίως συνέβαλεν ἡ μετανάστευσις ἡ ὁποία ἤρχισεν ἀπό τοῦ 1890-1900. Σημειώνομεν ἐδῶ: ῾Η διασπορά τῶν συνοικισμῶν εἶναι φυσιολογική. ῎Επρεπε οἱ χωρικοί νά βρίσκονται πλησίον τῶν κτημάτων των. Αἱ ἀγροτοπόλεις εἶναι οὐτοπία.
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῾Η μείωσις τοῦ πληθυσμοῦ ἀπό τό 1914 ὀφείλεται εἰς τό μεταναστευτικόν ρεῦμα πρός τήν ᾿Αμερικήν, ᾿Αθήνα καί τά πεδινά ἀλλά καί εἰς τήν Στράτευσιν τῶν
῾Ελλήνων.
Οἱ λόγοι εἶναι:
Α΄) ὁ γεωργικός κλῆρος τοῦ Σουρουστίου ἦτο ἀνεπαρκῆς διά νά συντηρήση
μεγάλας οἰκογενείας. Οἱ κάτοικοι διά νά προσπορίσουν τά πρός τό ζῆν ἤσαν ἀναγκασμένοι τούς μέν ἀνοιξιάτικους καί θερινούς μήνας νά παραμένουν εἰς τό χωριό
καί ἐκεῖ νά καλλιεργοῦν τά χωράφια (μικρᾶς ἀποδόσεως ἐν συγκρίσει πρός τά
χωράφια τοῦ ἀπέναντι χωριοῦ Κερασιά). ῾Η καλλιέργεια δέν ἦτο συστηματική μέ
τό σύστημα τῆς πεζούλας. Πεζούλα= ἀναλημματικὸς τοῖχος ἰσχυρός καί ὑψηλός
πρός συγκράτησιν χωμάτων. -Πρόχειρα ἀνοίγουν τό ἔδαφος καίοντας καί καταστρέφοντας τό δάσος. Τά ἀνοίγματα αὐτά μέ τό παρθένον ἔδαφος τά δυό πρῶτα
ἔτη ἀπέδιδον εἰσόδημα. Εἷς τά ἐπικλινῆ ἐδάφη τό νερό τῆς βροχῆς παρέσυρε τό
χῶμα καί διά τῶν ποταμῶν μετεφέρετο εἰς τά πεδινά καί μέ τᾶς προσχώσεις ηὔξανε τὰς πεδιάδας καί ἐπτώχευε τά ὀρεινά. Οἱ γεωργοί εἶχον νά ἀντιμετωπίσουν
καί τούς μικροποιμένας καί ποιμένας οἱ ὁποῖοι ἔβλαπτον τὰς καλλιεργείας καί ὁ
μόχθος τοῦ γεωργοῦ πήγαινε χαμένος.
Οἱ κάτοικοι τόν χειμῶνα κατήρχοντο εἰς τήν πεδιάδα τοῦ Μόρνου, στή Χειλιαδοῦ μέ τά ποίμνια των ὅπου παραχείμαζον. ῎Αλλοι ἠργάζοντο εἰς τους κτηματίας
ἀνοίγοντες σοῦδες = στενὰς διόδους εἰς ἅς ἔρρεον ἀκάθαρτα ὕδατα. ῎Αλλοι μετέβαινον ἀπέναντι στό Μωριά νά σκαλίσουν τίς σταφίδες καί ἄλλοι στή Θεσσαλία μέ
δρεπάνι νά θερίσουν (δέν ὑπῆρχον τότε θεριστικαί μηχαναί). ῎Αλλοι δούλευαν στά
μεταλλεῖα τοῦ Λαυρίου καί τῆς Κασάνδρας.
Τό θέρος λόγῳ ζέστης ἔπαυεν ἡ ἐργασία στά μεταλλεῖα καί ἐπέστρεφον στό
χωριό μέ τίς μεγάλες φλογέρες πού ἔφερον, πολλές ἐξ’ αὐτῶν ἐχρησιμοποιοῦντο
ὡς ἀγωγοί ὕδατος στίς βρύσες.
Τά μικρά ἀγόρια ἐγίνοντο μπακαλόπαιδα στά ἀστικά κέντρα κυρίως στήν ᾿Αθήνα. Πολλοί ξέκοβαν τά κορίτσια τους ἀπό τό σχολεῖο καί τά ἔστελναν ἀπό τά
9 (ἐννέα) τους χρόνια στά πρόβατα, στά χωράφια. Τά ἀγόρια ξενοδούλευαν σάν
μπακαλόπαιδα γκαρσόνια σέ σκληρόκαρδα ἀφεντικά πού τούς ἐκοίμιζαν σέ ὑγρά
ὑπόγεια σέ σκοτεινές ἀποθῆκες καί ἔτρωγαν ἕνα ξεροκόμματο καί ἕνα πιάτο φαγί.
Β΄) ῞Οταν ἄρχισεν ἡ Μετανάστευσις καί ἡ στράτευσις αἱ γυναῖκες ἦσαν οἱ
σκλάβες. ῎Εσκαβαν ὄργωναν γίνονταν ἀγωγιάτισσες πήγαιναν ὡς τή Βιτρινίτσα
(= ᾿Ερατεινή) - γιά νά ἀνταλλάξουν τίς πατάτες μέ καλαμπόκι. 1 ὀκά πατάτες μέ
μία ὀκά καλαμπόκι, γιά λίγο φαρμάκι ὅπως ἔλεγαν τή μπομπότα ( ῾Η μητέρα μου
τόν καιρό τῆς κατοχῆς πῆγε ὡς τό Χρυσό νά ἀνταλλάξη ἕνα κριάρι μέ λάδι.)
῎Αθλια καὶ δύσκολη ζωή. Αἱ γυναῖκες ἔφερναν τό νερό μέ τή βαρέλα ἀπό τή
βρύση μαγείρευαν ζύμωναν ἀπό βραδύς καί μέσα τούς ἔλεγαν τήν παροιμίαν «῞Οσο
βοηθάει ἡ νύχτα καί ἡ αὐγή δέν βοηθάει οὔτε ἡ μάνα οὔτε ἡ ἀδελφή». Καί νά
τονωθοῦν ψυχικά ἔλεγον τήν παροιμία «ἡ καλή νοικοκυρά εἶναι δούλα καί κυρά»,
δέν εἶναι ὑποζύγιον ὅπως μερικοί νομίζουν. Εἷς τόν ἀγώνα αὐτόν περί ὑπάρξεως
ἐπέζων οἱ ἰσχυρότεροι ὀργανισμοί.
῾Ο Γεώργιος ΠΕΛΕΠΕΝ (ψευδώνυμον τοῦ ἠπειρώτου λογίου καί δημοσιογράφου Γ. Χατζῆ), εἰς τό διήγημά του ῾Η Σκλάβα μᾶς δίδει ἀνάγλυφον τήν εἰκόνα τῆς
τραγικῆς θέσεως τῆς ῾Ελληνίδος χωρικῆς. ῾Ο ἄνδρας τῆς ἐπί ἕξι καλοκαίρια ξενιτεμένος καί ἡ ὑπομονετική γυναίκα ὑπέμεινε ἐπί ἕξι χρόνια. -«Θά πάη κανείς σας γιά
τά Γιάννενα ὀρ΄ Τόλημ’;» Αὐτός ὁ λόγος ἔβγαινε ἐπί ἕξι χρόνια, ἕξι ᾿Απρίληδες.
῾Η Ρήνα μέ τήν πεθερά της οἱ δυό ἔρμες γυναῖκες καλλιεργοῦσαν τά κτήματα. ῾Η
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Ρήνα ἀπεγοητεύθη ἔπαθε ὑποχονδρία. Καταφεύγει στή θεία βοήθεια καί ἐπιτέλους
ὁ ἀγωγιάτης τῆς φέρνει γράμμα τοῦ ξενητεμένου. ῞Αρπαξε ζαλισμένη τό γράμμα ἡ
φωνή τῆς πνίγηκε στό λάρυγγά της καί σωριάστηκε καταγῆς. Δέν ἄντεξε πέθανε.
Αὐτές ἦταν οἱ σκλάβες.
Γ΄) Τρίτη αἰτία ἡ ἔλλειψις ἀγροτικῆς πολιτικῆς ἐκ μέρους τοῦ Κράτους. Σημείωσις. ῾Η ἰατρός Α. Κατσίγρα εἰς τό ἔργον τῆς ῾Ο ᾿Ιατρός τῆς Οἰκογενείας
παρατηρεῖ:
Θρηνοῦν αἱ περί τόν «ἀγῶνα της γυναίκας» ὀργανώσεις, τήν τύχην
τῆς χωρικῆς πού δουλεύει ἀπό τό πρωί ὡς τό βράδυ. Μακάρι νά εἶχε
τήν ὑγιεία της καί νά δούλευε. ῎Ω τῆς ἁγίας ἐργασίας πού ἔξω ἀπό
τά ἄλλα της καλά δέν ἀφήνει καιρό γιά τήν ἀνία, τή μεγαλύτερη αὐτή
ἀνθρώπινη κακομοιριά. Γιατί ἄν εἶναι ἀλήθεια πώς ἡ ἀνία γιά μερικές
ἐξαιρετικές φύσεις γίνεται δημιουργός της τέχνης καί τῆς ἐπιστήμης,
ἄλλο τόσο ἀληθινό εἶναι ὅτι αὐτή εὐθύνεται γιά ὅλες τίς γυναικεῖες,
ἀλλά καί ἀνδρικές ἀνοησίες, ἀπό τίς ὁποῖες εἶναι γεμάτη ζωή.
Θρηνοῦν ἀκόμη γιατί ἡ χωρική ἀκολουθεῖ τόν ἄνδρα της πού πηγαίνει
καβάλα. Τέτοιο θέαμα πού δείχνει μεγαλύτερη ζωτικότητα τῆς γυναίκας καί πού θά πληροῦσε μέ ὑπερηφάνεια τή γυναικεία μου ψυχή,
οὐδαμοῦ τοῦ Θεσσαλικοῦ κάμπου συνήντησα. Τό συνηθέστερο θέαμα
πού συναντᾶ κανείς ἐκεῖ, εἶναι γυναῖκες ξαπλωμένες στά κάρρα ποῦ τίς
ὁδηγοῦν ἄνδρες στά φαρμακεῖα πρός θεραπείαν. ῾Η αἰτία ἡ ῾Ελονοσία.
Διότι καχεκτικές καί ἀναιμικές ὡς εἶναι ἀδυνατοῦν νά τά βγάλουν πέρα
μέ τά βάρη της μητρότητος καί ἄν προχωρήσουν στόν τοκετό καί τή
λοχεία εἶναι λεία του ἐπιλοχείου πυρετοῦ καί δή τοῦ θανατηφόρου.
Λέγουν ὅτι ἕνα ἀπό τά αἴτια τῆς πτώσεώς της ἀρχαίας ῾Ελλάδος καί Ρώμης ἦτο
ἡ ῾Ελονοσία. Σήμερον ἡ αἰτία τοῦ ἀφανισμοῦ της ῾Ελλάδος εἶναι ἡ ἀποστροφή τῆς
γυναίκας πρός τήν νοικοκυροσύνη καί τήν μητρότητα».

14.2.1

Metansteusi

᾿Αξία προσοχῆς εἶναι ἡ μελέτη τοῦ Α. Κρίκου ὑπό τόν τίτλον Μετανάστευσις. ῾Ο
Καθηγητής τοῦ Πανεπιστημίου Ζυρίχης –Θεσσαλονίκης ᾿Ελευθερόπουλος εἶχε τήν
γνώμην ὅτι οἱ μετανάσται ἦσαν οἱ πλέον Θαρραλέοι ἄνθρωποι ὄχι οἱ πλέον ἔξυπνοι.
῾Ο Κρίκος ἐπέμεινε ὅτι ἦσαν οἱ πλέον ἔξυπνοι καί δυναμικοί. ῾Η ἄνευ ὀργανώσεως
μετανάστευσις εἶναι αἱμορραγία τῆς Φυλῆς. Τό δυναμικόν στοιχεῖον τῆς χώρας,
μεταναστεῦσαν, διέθεσε τόν δυναμισμόν του διά τήν ἀνοικοδόμησιν ἄλλων χωρῶν
καί εἰς τήν ῾Ελλάδα ἔμειναν οἱ πλέον ἄχρηστοι. Καί οἶος ὁ λαός τοιαύτη καί ἡ
ἡγεσία του. ῎Εμειναν οἱ δημαγωγοί οἱ πλέον ἄχρηστοι ἡγήτορες, οἱ ἐκφυλισμένοι. ᾿Απόπειρα ἐπαναλήψεως μεταναστεύσεως θά ἐσυνοδεύετο, γράφει ὁ Κρίκος
ἀπό πολλά δυσάρεστα ἀποτελέσματα, ἐάν αὐτή δέν προσελάμβανεν οἰκογενειακόν
χαρακτήρα. Πάντως ἡ μετανάστευσις δέν ἦτο ὀργανωμένη.

14.2.2

PÀ
tan?

âgnonto aÉ poikai kat t n rqaiìth-

Κατά τήν ἀρχαιότητα οἱ ῞Ελληνες γράφει ὁ Θουκυδίδης «Οἱ ἐκ τῶν στάσεων ἐκπίπτοντες ἔκτιζον τᾶς ἀποικίας». Δέν ἔχομεν μετανάστευσιν ἀλλά ἀποικίας ἐγκαταστάσεως. Κατά τήν ἀρχαιότητα τό κράτος ὑποστηρίζει τούς ἀποίκους δίδει
ἀρχηγόν τόν λεγόμενον οἰκιστήν.
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῾Η ἀναχώρησις ἐγίνετο ἔπειτα ἀπό ἱεροτελεστίαν καί μέ μεγάλην πομπήν. Οἱ
ἄποικοι παίρνουν ἀπό τόν Ναόν τῆς ῾Εστίας τό ἱερόν πῦρ, τό ὁποῖον τοποθετοῦν εἰς
τόν Ναόν, τόν ὁποῖον κτίζουν εἰς τήν νέαν τῶν πατρίδα. ῾Η νέα πόλις ὀνομάζεται
ἀποικία, ἡ δέ πόλις, ἡ ὁποία ἔστειλεν αὐτήν μητρόπολις. ῾Η ἀποικία εἶναι ἀνεξάρτητός της μητροπόλεως. Οἱ ἄποικοι σέβονται τήν μητρόπολιν, λαμβάνουν μέρος
εἰς τὰς ἐορτὰς της καί ἄν κινδυνεύουν ζητοῦν τήν συνδρομήν της ἤ τήν βοηθοῦν
εἰς τους κινδύνους. Πόλεμος ἀποικίας καί μητροπόλεως εἶναι ἀσέβεια.
῾Η μετανάστευσις ὑποστηρίζει ὁ Κρίκος δέν θά εἶχε δυσάρεστα ἀποτελέσματα
ἐάν προσελάμβανεν οἰκογενειακόν χαρακτήρα. Τό σφάλμα εἶναι ὅτι οἱ μεταναστεύοντες ἐγίνοντο ὄργανα ἀγρίας ἐκμεταλλεύσεως. Δέν ἦτο ὀργανωμένη μετανάστευσις ἀποικιακοῦ χαρακτήρα, ὅπως ἔκαμνον οἱ πρόγονοί μας διά τοῦτο καί
δέ ὠφέλησεν οὐσιαστικῶς τόν τόπον. Παρατηρεῖ ὁ Κρίκος ὅτι τό 1914 ὁ ἀριθμός τῶν κατοίκων εἶναι 594 ἔχει αὐξηθῆ κατά 52 ἄτομα κατόπιν διαλύσεως τοῦ
παρακειμένου χωριοῦ Κερασιά.
Σημείωσις 14.2.1
Tì qwron SouroÔsti ²nomsjh tì 1928 Kerasè . AÉ Kerasèai pijanìn âk
toÜ gegonìto íti tì 1867 êto  Kerasi Dwrdo - qwrioÜ toÜ Farmkhka tì SouroÔsti petèloun man ânoran ka ápomènw n¸jhsan oÉ duì
oÊkismo eÊ énan mè t n ænomasan Kerasèai.

14.3

Fuletik <Istora Dwrdo

Οἱ ῞Ελληνες εἶναι ἐκ φύσεως ἀτομισταί καταλήγουν εἰς τήν ἀπόλαυσιν καί ἀδιαφορίαν ἀπέναντι τῶν γεγονότων ἀποφεύγουν πᾶν καθῆκον ἀποφεύγουν συστηματικῶς
τήν τεκνοποιίαν. Δέν ὑπῆρχε κανείς νά τούς σώσει ἀπό τήν κατάπτωσιν καί τήν
καταστροφήν; ῾Η ἀπάντησις εἶναι ἁπλῆ: Οἱ πολιτευόμενοι ἦσαν ἤ ἰδεολόγοι τυφλοί μή κατανοοῦντες τήν πραγματικότητα ἤ συνήθως κακοήθεις, σπάνιοι ἦσαν οἱ
καλοί καί ἐμπειρικοί, ρεαλισταί θά λέγαμε. ῾Ο Χαρακτήρ τοῦ ἀρχαίου ῞Ελληνος
εἶχεν ἐλλείψεις ὁμοίως καί τοῦ Νεοέλληνος. Χρειάζετια συγκερασμός εὐφυΐας καί
τιμιότητος.
᾿Εθνική σύνθεσις τοῦ Δωρικοῦ πληθυσμοῦ εἰς τὰς ἀρχάς τοῦ 19ου αἰῶνος. ᾿Εκ
τοῦ βιβλίου ῾Ιστορία ᾿Επαρχίας Δωρίδος Χαραλάμπους Κ. Θάνου.
«᾿Αποτελεῖται ἀπό τούς ἀρχαίους ᾿Οζόλας Λοκρούς στά νοτιώτερα μέρη, καί ἀπό τους ἐπίκτητους Αἰτωλούς (᾿Αποδοτούς, Καλλιεῖς, Βωμιεῖς)
εἰς τά βόρεια καί ὀρεινά, ὅπως διεμορφώθησαν διά μέσου τῶν αἰώνων
καί ἀπό μικρᾶν πρόσμιξιν μέ ἀποκομμένα σλαβικά στοιχεῖα ποιμένων
ἐπεκταθέντων ὡς τά παράλια καί μέ ὀλίγους Βλάχους, ποιμένας, ὁρμωμένους ἐκ τῆς Πίνδου κυρίως - ἐγκατασταθέντων εἰς τά ὀρεινά. ῞Ολοι αὐτοί ἀφομοιώθησαν τελείως μέ τό ῾Ελληνικόν στοιχεῖον καί μέ
τό περιβάλλον, τήν γλώσσαν τά ἤθη καί ἔθιμα, τόσον ὥστε σήμερον
νά μήν προδίδει τήν προέλευσιν των ἐκτός ἀπό ὠρισμένα τοπονύμια
ὠρισμένων χωρίων, καθώς καί περιορισμένον ἀριθμόν ἄλλων λέξεων
ποιμενικῆς προελεύσεως, τήν ἀνάγκην λεπτομεροῦς μελέτης καί ἀνιχνεύσεως ἐχόντων τῶν λέξεων αὐτῶν διά νά εὑρεθῆ ἡ προέλευσις τῶν.
᾿Επίσης κατέφυγον ἐδῶ ἀπό ἄλλας περιφερείας φυγόδικοι, ἐλθόντες
εἰς σύγκρουσιν μέ τὰς τουρκικᾶς ἀρχάς ἀναγκασθέντες διά λόγους ἀσφαλείας νά καταφύγουν ἐδῶ, ὅπου δέν ἦτο δυνατόν νά ἀνευρεθοῦν.
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Πολλοί ἄλλοι ἐλθόντες εἰς προστριβὰς μέ τους συμπατριώτας τῶν δέν
ἦτο δυνατόν νά συνυπάρχουν μετ΄ αὐτῶν χωρίς ἐνοχλήσεις, καυγάδες ἤ
φόνους. Τέλος κατέφυγον διάφοροι βιοτέχναι καί ἐπαγγελματίαι πρός
ἀναζήτησιν πόρων ζωῆς, ὅπως οἱ πραγματευτάδες, ράπται, γανοντζῆδες, σιδηρουργοί οἱ ὁποῖοι κατέληγον νά ἐγκατασταθοῦν ἐδῶ καί νά
ἀναπτυχθοῦν οἰκογενειακά. Αὐτοί ἐπολιτογραφοῦντο μέ τό ἐπάγγελμα
τό ὁποῖον ἤσκουν Ράπτης, Ραφτοδῆμος, Σιδερᾶς, Παπουτσῆς. Συγκεκριμένας ὁμάδας ἀλλοεθνῶν εἰς τόν χῶρον τῆς Δωρίδος δέν ἔχομεν,
πλήν μεμονωμένων μικροομάδων καί ἀτόμων, ζητούντων καταφύγιον,
διά τοῦτο διετηρήθη ἡ γλώσσα καί ἡ θρησκεία. Τά ὀλίγα γλωσσικά
στοιχεῖα πού ἔφεραν μαζί των τά ὁποῖα εἶναι Τοπωνύμια π.χ. Τσουμᾶς, Τέντα, Ντουρνίκ, Τσατσαράγκου, Βρενέσινα ἤ ὀνόματα χωρίων,
τά ὁποία ὅμως ἐκτός τῆς ἐξεζητημένης γλωσσικῆς ἑρμηνείας εἰδικῶν
Σλαβιστῶν δέν ἔχει νά προσφέρη τίποτε διότι διά νά καταλήξουν ἐδῶ οἱ
μικροομάδες διῆλθον ἀπό πολυχρονίους διαδικασίας καί ποικίλας προσμίξεις, ὥστε πρῶτον αὐτοί νά ἀποροῦν ὅταν ἀκούουν ὅτι θεωροῦνται
Σλάβοι, ᾿Αλβανοί κ.λ.π.

14.3.1

>Albano

Εἷς τόν Δωρικόν χῶρον δέν ἀπαντῶνται οὐδαμοῦ καί δέν ἀκούεται ἡ ᾿Αλβανική
γλῶσσα. ᾿Αλβανοί πέρασαν ἀπό τήν Δωρίδα ὡς ἐπιδρομεῖς καί ὡς στρατιῶται τοῦ
᾿Αλῆ -Πασᾶ ἀλλά δέν ἐγκατεστάθησαν οὐδαμοῦ.

14.3.2

Glwssik Leyana BarbarikÀn >EpidromÀn

῾Ο ἱστορικός Ρουμελιώτης ᾿Ιωάννης Βαρτσέλας εἰς τό ἔργον του Φθιώτις καταχωρεῖ λέξεις
1) Σλαβικὰς: ὅπως ἀστρέχι, ἄχτι, βαγένι, βελέντσα, βίτσα, γκλάβα, ζακόνι,
ζουλάπι, δραγάτης, καρβέλι, κόκοτας, κόρα, κρινί, μπλάνα, ντούγα, τσαντήλα,
τσέργα, τσέλιγκας, σβάρνα.
2) ᾿Αλβανικὰς: ὅπως Βάλτος, γκιώνης, γκορτσιά, ζβέρκος, κατσίκι, κοπέλλα,
λάιο, λιάρος, λουλούδι, λούτσα, μπέσα, μπουχαρές, σιγκούνι, τσούπρα, φλέτρας.
3) Κουσοβλάχικα - Ρουμάνικα: ὅπως Κλαπάτσα, μιλιόρι, μπουσουλάω, μπράσκα, στρούγκα.

Keflaio 15

Laografik
Βοηθήματα:
1) Θρησκευτική καί ᾿Ηθική ᾿Εγκυκλοπαιδεία.
2) ῾Η ᾿Αργυρή Παντρεύεται Ν. Ραμαντάνη.
4) Λαογραφικά Δωρίδος Γιάννη ᾿Ηλιοπούλου.
5) ῾Ο Κεκρυμμένος Θησαυρός τῶν Λαϊκῶν Παραδόσεων Κ. Σταυροπούλου.

15.1

<O kÔklo t¨ zw¨ : Gènnhsi

Δόξα τοῦ Θεοῦ ἡ Γέννησις τοῦ ἀνθρώπου, ἑνός ἀκόμη ἀνθρώπου. ᾿Ανθρώπου
μέ τήν ἔννοιαν ἀνθρώπου ἀνθρωπιστοῦ, εἰκόνα Θεοῦ. Προέκτασις τῆς φθαρτῆς
ὑπάρξεως ἑνός κοινοῦ ἀνθρώπου. Χαρά καί δύναμις εἰς τά ἀδύνατα γόνατα ἑνός
παποῦ, μία ζωή ποῦ αὐτόν σιγά -σιγά ἀφήνει. Χαρά στή γιαγιά τό ἀγκάλιασμα
ἑνός μωροῦ εἰς τό στῆθος της σφικτὰ, πού μαραμένο ἀβύζαντο χρόνια παραμένει.
Χαρά εἰς τό νέο ζευγάρι. Τώρα ὁ ἔρωτὰς των καρποφορεῖ.
Πῶς βλέπει ὁ Ρουμελιώτης τήν γέννησιν ἑνός παιδιοῦ; ῎Αν εἶναι ἀγόρι τουφεκάει στόν ἀέρα ἀπό χαρά, ἀπό ἱκανοποίησιν διότι τώρα τό ὄνομα τῆς οἰκογενείας
διαιωνίζεται. Ρωτᾶνε τόν ἄνδρα τί γέννησε ἡ γυναίκα του κι΄ ἀπαντάει «κορίτσι μὲ
τό συμπάθειο».
῞Ομως ἡ μάνα στή Δωρίδα, παρά τή δυσαρέσκεια πού θά προκαλοῦσε στόν
ἄνδρα της, κορίτσι θά τό ἤθελε τό πρῶτο «της καλομάνας τό παιδί τό πρῶτο εἶναι
κόρη».

15.1.1

>EgkumosÔnh, Gènna

῾Η χωρική γυναῖκα δέν ξεκουράζεται κατά τούς μῆνας τῆς ἐγκυμοσύνης. Δουλεύει
στό χωράφι, στά πρόβατα, στό σπίτι. Τώρα ἔχει πολλά νά κάνη. Νά ἑτοιμάση τά
σκουτιά’ τοῦ μωροῦ. ᾿Από παλιόρουχα φτιάχνει τά «κωλόπανα». ῎Επλεκε, ὕφαινε
μάλλινα πουκαμισάκια, γελεκάκια. ῎Επλεκαν τά «φασκιά». Τότε τά φάσκιωναν
(τύλιγαν τό μωρό σάν κουκουρέτσι).
Πολλές γυναῖκες γέννησαν στό χωράφι στό δρόμο. Τά ἀφαλόκοβαν μόνες
τους τάβαζαν στήν ποδιά καί τά πήγαιναν στό σπίτι. Πολλές γυναῖκες πέθαιναν
ἀπό αἱμορραγία καί σηψαιμία, ἄλλες στή γέννα ἀπό ἐπιλόχειο πυρετό.
῾Ο Μακρυγιάννης ἀπό τό ᾿Αβορίτι γεννήθηκε στό χωράφι. Γράφει: «Ξελεχώνεψε μόνη της, ἡ μάνα μου, ἐφορτώθη ὀλίγα ξύλα καί ἔβαλε τά χόρτα ἐπάνω στά
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ξύλα καί ἀπό πάνω ἐμένα καί πῆγε στό χωριό».
῾Ο Κολοκοτρώνης γεννήθηκε κάτω ἀπό ἕνα δένδρο. ῎Εκαναν ὅσα παιδιά ἔδινε
ὁ Θεός, «νά πάρη κι΄ ὄλας». Πολλές κακογεννοῦσαν. Τή μαμή ἔκανε ἡ ΛιούΒασίλαινα. ῾Η Γυναίκα τοῦ Βασίλη γιοῦ τοῦ ᾿Ηλία Ζούκου. Μόλις γεννιόταν τό
ἀφαλόκοβε μέ ψαλίδι κι΄ ἔρριχνε πάνω στόν ἀφαλό σκροῦμπο (καμμένο πανί). Τό
ἔπλενε μέ χλιαρό νερό καί τοῦ ἁλάτιζε τό κορμάκι του «γιά νά μήν εἶναι ἀνάλατο
σάν Τοῦρκος». Τό ὀνόμαζε «δράκο» (τό ἀγόρι), τό κορίτσι «κουτσῶρο» καί μετά
τό φάσκιωνε τό ἔβαζε στή σαρμανίτσα. Στήν κούνια τό ἔβαζαν, ἀφοῦ μεγάλωνε
λίγο.
Εὐτυχής ἡ γυναίκα μέ ἀγόρι. ῎Αν ἔκανε κορίτσι «Τύφλα καί μούντζα στή
νύφη». ῎Αν εἶχαν ἀναπηρία πίστευαν ὅτι «τ῎όκαναν παραμονή γιορτῆς» καί τά
ἔλεγαν γιορτοπιασμένα ἤ κρασοπιασμένα «τάπα ἦταν ὁ πατέρας ὅταν τ῎όφτιανε»
ἔλεγαν.
Στό μωρό ἔβαζαν φυλαχτό σκόρδο- λιβάνι- ξύλινο Σταυρό. Στίς τρεῖς μέρες ἐρχόταν ὁ Παπάς καί διάβαζε τή σχετική εὐχή, σέ ἄλλα χωριά πίστευαν ὅτι ἔρχονταν
οἱ μοῖρες καί τά μοίρωναν.
Τή λεχώνα τή σέβονταν καί τήν προστάτευαν. ῾Ιερό πρόσωπο ἡ λεχώνα. ᾿Εγκληματία θεωροῦσε ἡ ὅποια γυναίκα τόν ἑαυτό της ἄν δέν βοηθοῦσε τήν ἔγκυο
τήν ὥρα της λιχουδιᾶς. ῎Ετρεχε νά τῆς προσφέρη τό φαγητό τῆς ἀρεσκείας της
διά νά μή ἀποβάλη. Η μυρουδιά τῶν ὡραίων φαγητῶν ἔφερε σέ δύσκολη κατάσταση τή λεχῶ «Ψαράκια μυρίζουν, Γρηγόρη μου» ἀνεφώνησε κάποια. ῎Επρεπε
νά ἐκπληρωθῆ ἡ ἐπιθυμία της. Νά δοκιμάση τά φρέσκα ψάρια ἤ ἄλλο φαγητό τῆς
ἀρεσκείας της.
Στίς σαράντα μέρες μητέρα καί μωρό πήγαιναν στήν ἐκκλησία νά διαβάσει ὁ
παπᾶς τίς σχετικές εὐχές. ῎Αν ἀρρώστηνε τό πότιζαν χαμομήλι. ῞Οταν τό ματίαζε
κάποιος τό ξόρκιζαν.
Νανούρισμα
῎Ω ὤ, ὤ ὠη ἴ ἴ ἴ
Νὰν Νὰν Νὰν
Νάνη τό παιδί νά κάνη
τό παιδάκι μου τό ροῦσο
νά τ΄ ἀλλάξω νά τό λούσω
νά τό στείλω στή δασκάλα
νἄν καλύτερο ἀπ’ τ’ ἄλλα
νὰν, νὰν νὰν
῎Ω ὤ ὤ ἴ ῎Ι ἴ ἴ

15.1.2

<H Bptisi

᾿Εγένετο στήν ἐκκλησία. Τό μωρό τό πήγαινε ὁ νουνός στήν ἐκκλησία. Οἱ γονεῖς,
ἔβγαιναν ἔξω ἀπό τήν ἐκκλησία ἤ ἔμεναν στό σπίτι. Τά παιδιά μόλις ἄκουγαν τό
ὄνομα τοῦ νεοβαπτίστου ἔτρεχαν νά πάρουν τά συχαρίκια. ῾Ο νουνός παρέδιδε τό
παιδί στή μάνα καί ἔλεγε:
Πάρε κουμπάρα τό παιδί
Βαπτισμένο μυρωμένο
τοῦ Θεοῦ παραδομένο
νά τό φιλᾶς ἀπό φωτιά, ἀπό γκρεμό

15.2. Ο ΚΥΚΛΟΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ: ΓΑΜΟΣ

161

κι΄ ἀπό κάθε τί κακό
Μέχρι δώδεκα χρονῶν

15.2

<O kÔklo th zw¨ : Gmo

«῞Οποιος δέν ἔχτισε καί κορίτσι δέν πάντρεψε δέν κατάλαβε τόν κόσμο». ῾Ο Γάμος
ἤταν χαρά πανηγύρι γιά ὅλο τό χωριό ἦτο κοινωνικόν γεγονός. ῞Ολοι περίμεναν
τό γάμο διότι ἦταν ἀνάπαυλα ἀπό τήν κουραστική δουλειά στό χωράφι, στή στάνη,
στό σπίτι.
῾Ο Γάμος εἶχε τήν ἔννοιαν τῆς μεταβάσεως ἀπό μίας καταστάσεως εἰς τήν
ἄλλην. Η συνήθεια νά ἀρραβωνίζουν οἱ γονεῖς τά τέκνα των ἐν μικρᾷ ἡλικίᾳ ὑπῆρχε
παλαιότερον εἰς ἐκεῖνα τά μέρη, ὅπου ἐπεκράτουν πατριαρχικαί ἐν τῄ οἰκογενείᾳ
συνθῆκαι καί ἐξητάζετο ἡ σωματική εὐεξία καί εὐτυχία τῶν νεονύμφων. ᾿Εν Μάνῃ
οἱ μονογενεῖς υἱοί ἐνυμφεύοντο ἐνῶ ἀκόμη ἦσαν παῖδες, διά νά μή ἀπολεσθῆ τό
ὄνομα των. Τό ἔθιμον της μνηστείας κατά τήν παιδικήν ἡλικίαν ἐξακολουθεῖ ἀκόμη
ἐν ᾿Ηπείρῳ. Οἱ γάμοι ἀπεκλείοντο μεταξύ συγγενῶν. ᾿Επροτιμάτο ἡ ἐκ τῆς αὐτῆς
χώρας κοινή καταγωγή τῶν νυμφευομένων. ῾Η παροιμία «παπούτσι ἀπό τόν τόπο
σου καί ἅς εἴν΄ καί μπαλωμένο»
Εἷς ὀλίγα μέρη τῆς ῾Ελλάδος ὑπῆρχεν ἡ συνήθεια νά ἀγοράζουν τήν νύμφην.
Παλαιότερον οἱ γονεῖς ἀπεφάσιζον μόνοι περί τοῦ γάμου τῶν τέκνων τῶν. Εἷς τήν
ἀπόφασιν αὐτήν κατέληγον πολλάκις διά τῆς προξενιᾶς. Στήν προξενιά ἐπρόσεχαν
τό σόϊ.
Η ΓΕΝΕΤΙΚΗ δέν ἦτο ἄγνωστος στήν ᾿Αρχαία ῾Ελλάδα. ᾿Εγνώριζαν τούς
κινδύνους τῆς αἱμομιξίας (Τερατογένεσις, καθυστερημένοι πνευματικῶς ἀπόγονοι).
῾Ο Θέογνις (ποιητής) πρό 2600 ἐτῶν ἔγραφε: «Ψάχνουμε γιά κριάρια καί πρόβατα
καί ἄλογα, πού προέρχονται ἀπό καλές διασταυρώσεις μέ αὐτά. ῾Ωστόσο ἕνας
καλός ἄνθρωπος παντρεύεται μία κακή σύζυγο, ἄν τοῦ φέρη πλούτη. Καί οὔτε
μία γυναίκα δέν ἀρνεῖται νά τόν πάρη ἕναν ἀκόμη σύζυγο πού εἶναι πλούσιος. ῾Ο
πλοῦτος ἔχει ἀνακατέψει τή φυλή».
Γνωστή ἡ προτροπή πρός τούς νεοέλληνας «Πάρε σκύλλα ἀπό μαντρί καί γυναίκα ἀπό σόϊ».
῾Ο γάμος ἐγίνετο καί ἀπό ἔρωτα, τή συμπάθεια δυό νέων, πού συναντιόντουσαν
στό χωράφι, στό σκάρο, στήν Πλατεῖα, στή βρύση, στό προαύλιό τῆς ἐκκλησίας,
στά ξεφλουδίσματα τοῦ καλαμποκιοῦ.
Τά ξεφλουδίσματα ἦταν αἰτία κοινωνικοῦ γεγονότος. ῞Οταν ξεφλουδιζόταν καί
τό τελευταῖο καλαμπόκι ἄρχιζε τό φαγοπότι μέ τήν παραδοσιακή τραχανόπιττα.
῏Ηταν οἱ κάτι τέτοιες στιγμές πού «πιάνοταν» ἀπό τά μάτια ἡ ἀγάπη.
Στό γάμο βοηθοῦσε ὁ προξενητής, αὐτός βοηθοῦσε νά ἔλθουν σέ ἐπαφή οἱ
οἰκογένειαι τῶν δυό νέων. ῎Αν οἱ γονεῖς δέν ἤθελαν τό γάμο ἐσχεδιάζετο ἡ ἀπαγωγή.
Τόν ἔρωτα ἐγνώριζε ἡ μάνα τῆς κόρης καί μέ τρόπο τόν ἔλεγε στόν ἄνδρα της,
ἤ σέ κάποιον τῆς ἐμπιστοσύνης της, ἄν γνώριζε ὅτι θά εὕρισκε ἀντίδρασιν ἀπό τόν
αὐστηρό πατέρα. Τήν τρυφερή σχέση κόρης καί μάνας τή δίνουν δυό τραγούδια.
Πάνω σέ τρίκορφο βουνό
μάνα καί θυγατέρα δυό
μάζευαν τόν ἀμάραντο
καί τό μελισσοχόρταρο
καί κεῖ πού τόν μαζεύανε

162

15. ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΑ
βρίσκουνε λαβωμένονε
Μάναμ΄ ἄς τόν πάρουμε
τόν πόνο του νά γιάνουμε
Κόρημ΄ ψωμί δέν ἔχουμε
τόν ξένον τί τόν θέλουμε
Μάναμ΄ τό μοιραδάκι μου
καί γὼ καί τό ταιράκι μου
——————
Σού ΄πα μάνα παντρεψέ μέ
Καί σπιτονοικοκύρεψὲ με
Καί στά ξένα μή μέ δώσῃς
Μάναμ΄ θά μετανοιώσῃς
Γὼ στά ξένα θ΄ ἀρρωστήσω
Ποιά μανούλα θά ζητήσω
Θά ζητήσω τήν κουνιάδα
Καί τήν πρώτη συννυφάδα
Κι΄ ἄν μου ποῦν πώς δέν ¨ἀδειάζω’
Μάνα μου θά ἀναστενάζω

Γιά τόν ἔρωτα τῶν δυό νέων τραγουδοῦσαν τραγούδια ὅλο τρυφερότητα:
Ζαχαρούλα
Σειῶνται τά δένδρα Ζαχαρούλαμ’
σειῶνται καί τά κλαριά
σειέται κἥ Ζαχαρούλα, Ζαχαρούλαμ’
μέ τά ξανθιά μαλλιά
῎Εβγα στό παραθύρι, Ζαχαρούλαμ’
νά δῆς τί γίνεται
Τό αἷμα τῆς καρδιᾶς μου, Ζαχαρούλαμ’
γιά Σένα χύνεται
Διαμαντούλα
Τοῦ τραπεζιοῦ προσφιλές τραγούδι τῆς Λάμπρως ᾿Αλεξοπούλου ᾿Αλεξίου.
Κάτω στά δασιάνα πλατάνια (δίς)
στήν κρυό-κρυόβρυση Διαμαντούλαμ΄
στήν κρυόβρυση
Κάθονταν δυό παναληκάρια (δίς)
καί μιά - μιά λιγερή Διαμαντούλαμ’
καί κουβέ-κουβέντιαζαν
Διαμαντούλαμ΄ τί ν΄ εἶσαι τέτοια (δίς)
τέτοια κίτρι- Διαμαντούλαμ΄
τέτοια κίτρινη
Μήν ὁ ἴσκιος σέ νέ-πατάει Διαμαντούλαμ’ (Δίς)
Μήν ἀφάντασμα Διαμαντούλαμ’
μήν ἀφά–ἀφάντασμα
Μηδ’ ὁ ἴσκιος μέ-νέ-πατάει Διαμαντούλαμ’ (δίς)
μηδ΄ ἀφάντασμα
Μέ πατάει τό παναληκάρι τά μεσὰ–μεσάνυχτα
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Νά τόν πιάσουμε Διαμαντούλαμ΄
νά τόν πιάσουμε νά τόν δείρουμε Διαμαντούλαμ’ (Δίς)
νά τόν δείρουμε στά πόδια μέ βασιλικό Διαμαντούλαμ’
νά τόν δείρουμε μέ τριαντάφυλλα Διαμαντούλαμ’
μέ τριαντάφυλλα.
Βάσω Βασίλω
Μία μικρή Βάσω Βασίλω
Μία μικρή τσελιγκοπούλα, ὄμορφη κι΄
ἀρχοντοπούλα
μέ τή μάνα της μαλώνει, καί πολύ
τή βαλαντώνει
Δωσ΄ μοῦ, μάνα, τά προικιά μου, καί τήν
κεντητή ποδιά μου
νά τά βάλω νά χορέψω τήν καρδούλα του νά
κλέψω.
῾Η Μαυρομάτα
Τραγούδι Νικόλα Θεοχάρη.
Κέρνα μας μαυρομάτα μου ὅλους μέ τήν ἀράδα
ὅλους μέ τήν ἀράδα καλὴ μου φιλενάδα
καί στό δικό μου τό γυαλί ρίξε σπιρί φαρμάκι
γιά νά τό πιῶ φαρμακερό νά πέσω νά πεθάνω
νά πέσω νά πεθάνω στά γόνατά σου ἀπάνω.
Νά δοῦνε νά πιστέψουνε πώς πιάνεται ἡ ἀγάπη
πῶς πιάνεται ἡ ἀγάπη κοντούλα καί γιομάτη
᾿Από τά μάτια πρωτοπιάνεται στά χείλη κατεβαίνει
κι΄ ἀπό τά χείλη στήν καρδιά ριζώνει καί δέν βγαίνει
Δημητρούλα (κουνητό)
Σηκώσ΄ ἀπάνω, Δημητρούλα μ΄ κι΄ ἄλλαξε
καί βάλε τά καλά-καλά σου Δημητρούλα μου
Θά πᾶμε ἀπάνω, Δημήτρω, στά βουνά
ψηλά στά κορφοβούνια, Δημητρούλα μου
Θά φᾶμε ἀρνιά Δημήτρωμ΄ τρυφερά
κριάρια σουβλισμένα, Δημητρούλα μου
Θά σοῦ βαφτίσω, Δημήτρωμ΄ τό παιδί
νά γίνουμε κουμπάροι, Δημητρούλα μου
῾Η Δενδρούλα
Ποιός τοῦπε Δενδρούλα Δενδρουλάκι μου
δέν σ΄ ἀγαπῶ, πουλί πουλάκι μου
Κι΄ ἄν τόπε ὁ ἥλιος νά μή βγή
Τ’ ἀστρὶ νά μή ξημερωθῆ
Κι΄ ἄν τοῦπε τό Ρηγόπουλο
στή μπαρμπαριά σκλαβόπουλο
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χήρα νά γίν΄ ἡ μάνα του καλογριά ἡ ἀδελφή του

15.2.1

<O >Arrab¸na

῾Ο ἀρραβώνας ἦταν «κλειστός» περιοριζόταν στήν οἰκογένεια τό γλέντι. Οἱ γονεῖς
κανόνιζαν τά τῆς προίκας. Κάποτε κάνανε «χαρτιά» γράφανε τά χωράφια, γιά νά
μήν ἔχη τό δικαίωμα τό κορίτσι νά τά πάρη ὅλα.
῾Ο ἀρραβών κρατοῦσε ὀλίγον χρονικόν διάστημα. ῾Ο μνηστήρ μετά τῶν γονέων
του, τοῦ παρανύμφου καίτινων συγγενῶν ἔρχονται εἰς τόν οἶκον τῆς νύμφης, ὅπου
ἀνταλλάσσουν δακτυλίδια. ῾Η ἀκολουθία τοῦ ἀρραβῶνος τελεῖται τήν Κυριακήν
τοῦ γάμου.
῾Η προετοιμασία τοῦ γάμου κρατοῦσε ὁλόκληρη ἑβδομάδα. Κατά τήν πρό τοῦ
γάμου ἑβδομάδα τελοῦνται τά προπαρασκευαστικά ἔθιμα τά προτέλεια τῶν ἀρχαίων.
῾Η ἐθιμοτυπία α΄) τή ΔΕΥΤΕΡΑ καί τήν Τρίτην ἀρχίζει ἡ καθαριότητα σπιτιοῦ,
δρόμων. Πλένονται τά προικιά τῆς νύφης. Βοηθοῦσαν οἱ συγγενεῖς καί ἄλλες
χωριανές. Οἱ γονεῖς ἐξασφάλιζαν τά ἀναγκαῖα γιά τό γάμο τρόφιμα ( σφάγια
ζυμαρικά ).

15.2.2

Tì Klesma

Τό ὅλον τελετουργικόν κρατάει ὀκτώ ἡμέρας. Τό τελετουργικόν του Γάμου εἶναι
ὀκταήμερον. ῾Ημέρα Τετάρτη ἀρχίζει καί λήγει τήν Τετάρτην της ἄλλης ἑβδομάδος.

15.2.3

T Prozumopismata

Τό βράδυ τῆς Τετάρτης γίνονται τά προζύμια. ῞Ολοι βρίσκονται στά προζύμια.
Διαλέγουν τίς τσοῦπες πού θά ποῦνε τά τραγούδια οἱ – ἀηδονολαλοῦσες–. «῞Ωρα
καλὴ καί στά δικά σας» λένε οἱ γεροντότεροι. Μπαίνει ἡ κακάβα στή φωτιά μέ τ΄
ἄκριτο νερό καί ἀρχίζει τό τραγούδι.
Βάλτε νερό νά «χλιάνη»
ν΄ ἀναπιάστε τά προζύμια
νά κινήσωμε τό γάμο
Φέρνουν νερό δίπλα στό σκαφίδι. Βάζουν ἀνάποδα τήν πυρουστιά ἀπό τό παράθυρο στήν αὐλή νά τήν ἰδοῦν τ’ ἀστέρια. Ν΄ ἀστρισθῆ. Να’ ναι πολλά καί
μακροζώητα σάν τά λαμπερά κεντήδια τ’ οὐρανοῦ καί τά παιδιά ἐκείνων πού παντρεύονται
Φέρτε τό καθαρό τ’ ἀλεύρι
ν’ ἀναπιάστε τά προζύμια
Φέρτε τήν ψιλή κρισάρα
ν’ ἀναπιάστε τά προζύμια
Κόπιασε πατέρα μάνα
ν’ ἀσημῶστε τά προζύμια
Κόπιασε γαμβρέ καί νύφη
ν’ ἀσημῶστε τά προζύμια
᾿Ελᾶτε δῶ δικοί καί ξένοι
ν’ ἀσημῶστε τά προζύμια
Σάν, ψιλό λιγνό εἶν’ τ’ ἀλεύρι
σάν ἀφράτο τό προζύμι
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῎Αγουρος τό κοσκινίζει
καί ξανθή τ΄ ἀνεβατίζει
π΄ ἔχει μάνα καί πατέρα
καί ἀδέρφια καί ξαδέρφια
Τά προζύμια ἀσημώνονται ἀπ΄ ὅλους. Πέφτουν τά φραγκοδίφραγκα. Οἱ ζυμωτάδες συναγωνίζονται ποιός θάβρη τό πρῶτο. Τό ἀγόρι τῆς νύφης βρίσκει τό
πρῶτο νόμισμα. Στό γαμβρό ἡ τσούπρα. Οἱ καλεσμένοι μέ χέρια γεμάτα, ἄλλα
μέ προζύμι, ἁρπαγμένο ἀπ΄ τό σκαφίδι καί ἄλλα μέ ¨καρβουνίθρα¨, ἀπό τυγάνια,
δαυλιά καί κακάβια στρώνονται στό κυνηγητό ἐκείνους πού παντρεύονται καί στά
δυό σπίτια. Στῆς νύφης κυνηγοῦν τή Δήμητρα καί στοῦ γαμβροῦ τόν Κίτσο. Καί
οἱ δυό προσπαθοῦν νά γλυτώσουν τρυπώνοντας. Οἱ δυό καρβουνισμένοι νύφη καί
γαμβρός μπαίνουν στό γλέντι
Μία πέρδικα λουζότανε
στή βρύση στά κανάλια
κι ὁ κυνηγός ἀγνάντευε
νά τηνε κυνηγήση
Τήν Πέμπτη, οἱ χωρικοί μέ μουλάρια καί γαϊδούρια πήγαιναν στό λόγγο καί
φέρναν ξύλα γιά τό ψήσιμο τῶν ψωμιῶν καί τό βράσιμο τῶν φαγητῶν. Στά καζάνια
ἔβραζαν τίς μακαρονάδες καί τό στιφάδο.
Τή Παρασκευή σέ ἄλλα μέρη καί στό Σουρούστι γίνονται τά καλέσματα μέ τήν
τσίτσα καί τό κρασί. ῎Αλλη τσίτσα ὁ γαμβρός καί ἄλλη ἡ νύφη. Οἱ τσίτσες εἶναι
μυριοστολισμένες μέ βασιλικά καί ματζουράνες. Τήν Παρασκευή τ’ ἀπόγευμα οἱ
κοπέλες τοῦ χωριοῦ γοίκιαζαν τά προικιά καί ἔριχναν ἐπάνω ρύζι καί λουλούδια.
Πάνω στά ροῦχα κυλοῦσαν ἕνα ἀγοράκι γιά γούρι.
Τό Σάββατο πρωί οἱ καλεσμένοι ἔστελναν γιά τό τραπέζι τοῦ γάμου, ψωμί
καθάρειο κρέας κρασί.

15.2.4

<O Flmpra

Τό Σάββατο τό βράδυ ἑτοίμαζαν τό φλάμπρα. Γίνεται στό σπίτι τοῦ γαμβροῦ.
Τό Φλάμπουρο εἶναι κοντάρι «μακρυό» ὀργυά κι΄ ἀκόμη. Νάναι καλάμι ξεροκάλαμο «καψαλισμένο» σέ φωτιά λαμπαδιασμένη. Τό φλάμπορο μέ τόν ξυλοσταυρό.
Καθώς στολίζουν τό φλάμπουρο ἀρχίζουν ἐρωταποκρίσεις:
Τό τίνος εἶναι τό φλάμπουρο
μέ τό Σταυρό στή μέση
τό τίνος εἶναι ὁ γάμος
τοῦ Κίτσου εἶναι ὁ γάμος
Γιὰ κόψτε τον γιὰ ράψτε τον
Βάλτε τό ρόϊδο στήν κορφή
Γιά νά περάση σέ ψηλά Βουνά
νά πάρη πάχνη καί δροσιά
νά φέρη κόρη ροϊδινιά
Φέρτε ἄσπρη βαμβακέλλα
φέρτε χιόνασπρο μαντύλι
νά στολισωμε τό φλάμπρα
γιά νά πάρουμε τή νύφη
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῾Ο Φλαμπουριάρης χοροπηδάει ὅταν τοῦ λένε «καί στά θκάς». Τό βράδυ τοῦ
Σαββάτου γλένταγαν στοῦ γαμβροῦ καί τῆς νύφης χωριστά.
Τήν Κυριακή ὅλοι δούλευαν πυρετωδῶς. ῎Αλλοι ἑτοίμαζαν τό τραπέζι «ἀκρίς
ἀκρίς» σέ μεγάλη αἴθουσα τοῦ σπιτιοῦ ἤ στ’ ἁλώνι ἤ τήν πλατεία. ῎Αλλοι ψήναν
στό καζάνι τό στιφάδο, κρέας συνήθως. Συνήθως ὁ ταντζῆς φρόντιζε γι΄ αὐτά.
῎Αλλοι ἑτοίμαζαν «πίττες». Τό πρωί στόλιζαν τή νύφη μέ φουστάνι ὅλο σοῦρες
στή μέση, κάλτσες μεταξωτές, σκέπη στό κεφάλι μεταξωτή δεμένη κουγιουρούκι.
Σκουλαρίκια χρυσά ἤ ἀσημένια Χρυσό Σταυρό.
῾Ο γαμβρός ντυνόταν καί μετά τό ντύσιμο ξύριζαν τό γαμβρό-. «Στό τέλος
ξυρίζουν τό γαμβρό». Τοῦτο σημαίνει ὅτι ὅλα τά καλοπιάσματα εἶναι ἀπατηλά καί
ἐφήμερα, πρέπει νά εἶναι ἕτοιμος γιά τή σκληρή ζωή. Τό ξύρισμα εἶχε σκοπό τήν
καλήν ἐμφάνισιν τοῦ γαμβροῦ. ῎Ερχεται ἡ νύχτα τοῦ γάμου κι΄ ἔπρεπε νά ἔχη
πρόσωπο φρέσκο καί μαλακό. Τό ξύρισμα συμβολίζει τοῦτο: ῎Οπως τό ξυράφι
ἔκοψε τά γένια ἔτσι καί αὐτός ἔπρεπε νά κόψη τίς συνήθειες πού εἶχε καί νά
προσαρμοσθῆ στή νέα ζωή ξεκάθαρος ὅπως ξεκάθαρο ἦταν καί τό γαμβριάτικο
πρόσωπό του.
Κατά τό μεσημέρι ὅταν πιά εἶχε «ἀμολήσει» ἡ ᾿Εκκλησία, ξεκίναγε μέ ὄργανα
ὁ γαμβρός νά πάη νά φέρη τόν κουμπάρο κι΄ ὕστερα ὅλοι μαζί πήγαιναν νά πάρουν
τή νύφη γιά τήν ᾿Εκκλησία.
Η γαμήλια πομπή ἦταν πολύ γραφική. Μπροστά ὁ Φλαμπουριάρης κρατοῦσε
τό φλάμπουρο, δίπλα της μία ὄμορφη κοπέλλα τραγουδοῦσε τό νυφιάτικο.
῏Ηρθε τό ἀρχοντόπουλο νά μᾶς πάρη τήν περδικούλα
ν΄ ἀσχημήση τήν αὐλή μας νά στολίσει τή δική του
῾Ο Φλαμπουριάρης χόρευε ρυθμικά σ΄ ὅλο τό δρόμο κουνώντας τό φλάμπουρο
ρυθμικά. ᾿Ακολουθοῦσαν τά ὄργανα, ὁ γαμβρός οἱ συμπεθέροι, ἡ νύφη, τό σόι της
καβάλα σέ μουλάρια στολισμένα καί ἔφταναν στήν ᾿Εκκλησία γιά τά στέφανα.
Μετά τά στέφανα πήγαιναν στό σπίτι τῆς νύφης ν΄ ἀποχαιρετίση τούς δικούς
της. ῾Ο γιοῦκος φορτώνεται στά ζῶα. ῾Η νύφη ἀνεβαίνει στοῦ γαμβροῦ τό ζῶο καί
ὁ γαμβρός στῆς νύφης. ῾Η νύφη ἱππεύει τῆς δίνουν ἕνα ἀγόρι ἀγκαλιά, συμβολικό
γιά γούρι
Τό Τραγούδι τοῦ ᾿Αποχαιρετισμοῦ
Μωρ΄ μή σᾶς κακοφάνηκε
πούρθαμε στό σπιτικό σας
᾿Εμεῖς τή νύφη πήραμε
τό σπιτικό δικό σας
Τό Σάββατο τό βράδυ ἡ νύφη πέρασε τήν τελευταία βραδιά στό πατρικό σπίτι.
Τό Παράπονο τῆς Νύφης
Μία Παρασκευή κι’ ἕνα Σαββάτο βράδυ
μάνα μέ καλέ μάνα μ’ ἔδιωχνε
μάνα μ’ ἔδιωχνε ἀπό τ’ ἀρχοντικό της
κι’ ὁ πατέ-καλέ-κι’ ὁ πατέρας μου
Κι’ ὁ πατέρας μου κι’ αὐτός μου λέγει φεύγα
Φεύγω κλαί-καλέ, φεύγω κλαίγοντας
Φεύγω κλαίγοντας, φεύγω παραπονώντας
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Παίρνω τό στρατί στρατί τό μονοπάτι
Βρίσκω, ’να δενδρί, ψηλό σάν κυπαρίσσι
Δέ μου λές δενδρί, καλό μου κυπαρίσσι
ποῦ νά κοιμηθῶ καί πού νά μείνω ἀπόψε
Νά οἱ κλῶνοι μου καί κρέμα τ’ ἅρματά σου
νά κι’ ἡ ρίζα μου καί δένε τ’ ἄλογό σου,
Νά κι’ ὁ ἴσκιος μου καί πέσε καί κοιμήσου
κι’ ἅμα σηκωθῆς τό νοίκι νά πληρώσης
δυό -σταμνιά νερό στή ρίζα μου νά ρίξης
῎Ακουσ’ οὐρανέ καί γῆ μή τό βαστάξης
ὡς κι’ ἕνα δενδρί τό νοίκι τοῦ γυρεύει
Σήμ. Τό Δενδρί συμβολίζει τόν ἄνδρα
Τά Καλωσορίσματα
Τό συμπεθεριό ἔχει τελειώσει τή δουλειά του, γαμβρός καί συμπεθέροι κατεβαίνουν
ἀπό τά ζῶα. ῾Η νύφη πρέπει νά κάνη τά πρέποντα. Τό τραγούδι παρακινοῦσε τή
νύφη
Πέτα μῆλο πέτα ρόϊδο
πέτα κάτασπρο μαντήλι
Πετᾶ τό μῆλο, τό ρόδι, τό κάτασπρο μαντήλι. Τό πετᾶ ἐκεῖ πού πρέπει στά
κορίτσια πού τραγουδοῦν. ῞Οποια τό τσακώνουν ἐκεῖνα θά εἶναι τυχερά στά νυφοπαζαρεύματα. ᾿Εν συνέχειᾳ ἡ νύφη μέ τήν κουλούρα στά στήθη της μπροστά.
Τή φιλεῖ καί τή σταυρώνει καί τή βάζει στό κεφάλι τήν κάνει κομμάτια
Δόσε πρῶτα του σπιτιοῦ σου
Δόσε δεύτερα τ΄ ἀντροῦ σου
Δόσε καί στήν πεθερά σου
Φύλαξε καί γι΄ ἀφεντιά σου
῾Η πεθερά φθάνει μέ τό λουκούμι καί νερό μ΄ ἄλλο ποτήρι κρασί γιομάτο καί μ΄
ἀσημοδεκάρικα. Μέ λουκούμι τή ταΐζει τήν ποτίζει.
Πάρε,νύφη τό ποτήρι
Μήν ἀργεῖς σταυράδιασὲ τό
Καί χιλιοτριψάλισέ του
Σταυραδιάζει τό ποτήρι Δεξιά - Ζερβά - Μπρός - Πίσω. -Πεζεύει. Δίνει μία
τσεκουριά ἤ μαχαιριά στά τέσσαρα πορτόξυλα, πετάει τό κοφτερό μπροστά της τό
δρασκελάει μέ τό δεξί πόδι. Πάει στά προικιά της πού εἶναι πρόχειρα γιουκασμένα
καί στέκεται δίπλα στό γαμβρό. ῾Υποκλίνεται μέ χάρι μπρός στούς καλεσμένους
πού τούς εὔχονται, χωρίς νά ὁμιλῆ. ῞Οσες κακοπροσκυνοῦν γίνονται μολοή. «Γελάει μ΄ αὐτές ὁ κόσμος» κι ἀπ΄ τό πολύ κακό τούς λένε ἐκεῖνο ποῦπε κάποια
κακοπροσκυνήτρα μία φορᾶ «Σά ματαγίνω νύφη ξαίρω καί προσκυνῶ».

15.2.5

T Z¸smata

῾Η νύφη ζώνει τήν πεθερά της μέ ζευγάρι προκοτάκουνα τσαρούχια ζώνει τά πεθερικά κουμπάρο κουμπάρα κουνιάδα ἀδερφοποιτούς συμπεθέρους
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15.2.6

Marturi

Τή Δευτέρα γιόρταζαν τήν παρθενιά τῆς γυναίκας. ᾿Απόδειξις τῆς παρθενιᾶς ¨ἦταν
τό ματωμένο σεντόνι ἤ πουκάμισο. Τό πρωί τό ἔδειχναν στήν πεθερά. ᾿Αλοίμονο
ἄν δέν ἦταν παρθένα ἡ πεθερά της τό φώναζε, ἀκόμη καί ὅταν τῆς εἶχε κάνει
ἀγκόνια. «Πῶς ἦρθες στό σπίτι μου βρώμικη»
Οἱ Τοῦρκοι κάνουν τέστ παρθενίας διά τὰς προσλαμβανομένας Δήμ. ὑπαλλήλους. Περί αὐτοῦ γράφομεν ἀλλοῦ. Κατά τοῦτο ἄνθρωπος διαφέρει του ζώου
ἅ) ἔχει Θρησκείαν β) ἔχει παρθενίαν καί κατά τόν ᾿Ιατρό Κατσίγρα εἶναι ζῶον
ἐπιστημονικόν. ῎Αν ἦταν γέρος ὁ ἄνδρας ἡ νύφη παραπονεῖται:
Τ’ ἀκοῦτε σεῖς οἱ ὄμορφες κι ἐσεῖς οἱ μαυρομάτες
Φλουριά νά μή ζηλέψετε μπροστά παλληκάρια
αὐτά καί μέν γέλασαν καί πῆρα γέρον ἄνδρα
Τή Δευτέρα ἡ νύφη δέν κάνει καμιά δουλειά. «Νύφη Δευτεριάτικη» λέει ἡ
παροιμία. Τίς μέρες αὐτές μένουν κλεισμένες μές τό σπίτι. ῾Η Τρίτη περνάει μέ
ἁβρότητες καί καλοπιάσματα.

15.2.7

Tì taxedi toÜ mèlito

Τήν Τετάρτη ἡμέρα τά νιόγαμβρα πᾶν γιά κλαρί. Θά φέρῃ ἕνα δεμάτι κλάρες,
φορτωμένη μέ τήν τράϊα τριχιά καί θά ψήση καί τήν πρώτη πίττα, σύμφωνα μέ τίς
ὁδηγίες τῆς πεθερᾶς της καί ὄχι ὅπως τίς ἔφτιαχνε στό σπίτι της. Παροιμία «῎Οπως
ηὖρες νυφούλαμ΄ κι΄ ὄχι ὅπως ἤξερες.»
τόχουν κρυφό πᾶνε γιά κλαρί
Τούτ’ τήν αὐγή τοῦτο τό πουρνό
τόχει καμάρι τό χωριό
τόχει κρυφή χαρά
῾Η μαντζουράνα περπατεῖ
μέ τό βασιλικό
πά γιά κλαρί
πά νά χαρῆ
ἔξω στό λόγγο
ἔξω στό λόγγο τό δασύ
νά ἰσκιώση
νά πάρη τή δροσιά του
Τό Φίλημα
Τ΄ ἀρνιέσαι δέ σέ φίλησα
στόν πλάτανο στή βρύση
καί βάλαμε καί μάρτυρα
τά φύλλα τοῦ πλατάνου
τώρα τά φύλλα πέσανε
καί ποιός θά μαρτυρήση.
Τό μαρτυράει ὁ πλάτανος
τό μαρτυράει ἡ βρύση
τό μαρτυροῦν κι΄ οἱ κληρονόμοι
μ΄ ἀπόχουμε ἀποκτήσει
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Ta Pistrìfia toÜ Gmou (Pistrìfia)

Σήμερα πρωτοπᾶν στήν ἐκκλησιά πᾶν μέ τήν τρίτη καμπάνα. Κρατοῦν στά χέρια
τους τά στεφανοκέρια καί τά ἀνάβουν σήμερα. ᾿Εν συνέχειᾳ ἐπιστρέφουν στήν
οἰκίαν της νύφης.

15.3

<O kÔklo th zw¨ : Jnato

῾Ο ἄνθρωπος βλέπει τόν θάνατον σάν ἕνα ἀναπόδραστον γεγονός σάν φυσικόν
φαινόμενον, γιά ὅλα τά ζῶντα – ἀνθρώπους – ζῶα, φυτά-πού τόν περιβάλλουν. ῾Ο
ἴδιος δέν συμβιβάζεται μαζί του. Εἶναι ὁ πόθος κάθε ἀνθρώπου νά ὑπάρχει ψυχή
καί νά εἶναι ἀθάνατος.
῾Ο μή στοχαστικός ἄνθρωπος τό ἀντιμετωπίζει ἔξαλλα καί ἀπελπιστικά κτυπᾶ
τό ἐφάλι του- τραβάει τά μαλλιά τοῦ γδέρνει τά μάγουλά του- βγάζει κραυγές
θρηνολογεῖ τόσο ὥστε ξεφεύγει ἀπό τά ὅρια τῆς εὐπρεπείας. ῾Ο πόνος αὐτός εἶναι
ἡ αἰτία νά γίνη τό μοιρολόγι.

15.3.1

Ta Nekrik >Ejima

Α΄) Τό πλύσιμο τοῦ νεκροῦ μέ κρασί τό σαβάνωμα, τό μοιρολόγι. Φρόντιζαν νά
κλείνουν τά μάτια, νά τοῦ σταυρώνουν τά χέρια νά τοῦ δέσουν τά πόδια. ᾿Αφοῦ τόν
σαβάνωναν τοῦ φόραγαν τά καλά του ροῦχα. Τό φέρετρο τό στόλιζαν μέ μυριστικά
φυτά. Βασιλικό μαντζουράνα δυόσμο. Στό φέρετρο τοποθετοῦσαν μῆλα κυδώνια
ρόδια. ᾿Ανάμεσα στά δάκτυλα ἤ στό στόμα τοῦ νεκροῦ χρήματα γιά νά πληρώση
τό χάρο, πού θά τόν πάη στόν Κάτω κόσμο.
Β΄) Τό δεύτερο στοιχεῖο ἦταν ἡ νεκρώσιμη πομπή ἀπό τό σπίτι στήν ᾿Εκκλησιά
καί ἀπ΄ ἐκεῖ στόν τάφο. Ποικιλία ἐθίμων ἔχομεν κατά τήν νεκρώσιμον πομπήν. Εἷς
τήν ᾿Αρτοτίναν ἅμα ξεκίναγαν νεκρό ἀνύπανδρο τουφέκιζαν.. Τό βράδι ἀκολουθοῦσε τό τραπέζι «της παρηγοριᾶς». Οἱ χωρικοί ἔφερναν χορτόπιττες καί ψωμί
στούς θλιμμένους. Κάποτε ἡ παρηγοριά διαρκοῦσε 40 ἡμέρες ῞Οταν ὁ νεκρός ἐναποτίθεται εἰς τόν τάφον ὁ ἱερεύς ἐκφωνεῖ τό: «γῆ εἰ καί εἰς γῆν ἀπελεύσῃ».
Οἱ νεκροί θάπτονται συνήθως εἰς τό κοιμητήριον. ᾿Ενίοτε κατά παραγγελίαν τῶν
ἰδῖων ἐθάπτοντο ἐπί λόφων ἤ τήν κορυφήν ὀρέων ἰδίως οἱ ποιμένες Οἱ γεωργοί
κατόπιν ἐπιθυμίας τῶν εἰς τά κτήματα των. Τήν ὥραν πού κατεβάζουν τόν νεκρόν
ἠκούοντο οἱ φράσεις «χαιρετίσματα» «ὥρα καλή» «καλό ταξίδι» ἀλλά καί κατάρες
«᾿Επ’ νά μή λειώση», «᾿Επ’ νά μή βρή πάτο ἡ ψυχή τοῦ» Αὐτά δείχνουν τήν πίστιν
σέ ἕνα ἄλλον κόσμον.
Γ΄) Τά μνημόσυνα. Τά τριήμερα, ἐννιάμερα, τρίμηνα, ἑξάμηνα καί στό χρόνο.

15.3.2

Ta Pènjh

Οἱ γυναῖκες τά κρατοῦσαν ἕνα - τρία χρόνια. Οἱ χῆρες μαυροφοροῦσαν ὁλόκληρη
τή ζωή τους. Οἱ ἄνδρες μένανε σαράντα μέρες ἀξύριστοι καί βάζανε μαύρη κορδέλα στό μανίκι τους γιά πολύ καιρό. Τά ἀβάπτιστα τά τροχάλιαζαν τά ἔθαπταν
ἐκτός Νεκροταφείου. Τούς παπάδες τους θάβανε στόν περίβολο τῆς ἐκκλησίας
ξαπλωτούς ἤ καθιστούς -Ρωτοῦσαν τήν παπαδιά ἄν θά ξαναπαντρευτῆ καί ἄν ἀπαντοῦσε «ὄχι» τόν παπά τόν «ἀλφάδιαζαν» Κάποια παπαδιά ὅταν τή ρώτησαν ἄν
θά παντρευτῆ ἀπάντησε «Σά πέρα δίπλα βάλτε τόν δέν ξέρω τί μέ βρίσκει».
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15.3.3

OÉ Brikìlake

Βρικόλακας εἶναι ὁ νεκρός πού βγαίνει τή νύκτα ἀπό τόν τάφο του καί κακοποιεῖ
τούς δικούς του. Βρικόλακες γίνονται ὅσοι εἶναι πολύ ἁμαρτωλοί, τά ἀβάπτιστα
παιδιά, ὅσοι πέθαναν μέ βίαιο θάνατο ἤ ἀδικοσκοτώθηκαν Καί αὐτοί πού οἱ δικοί
τους ξέχασαν τίς ὑποχρεώσεις των σ΄ αὐτούς (μνημόσυνα τρισάγια κ.ἅ).
Μοιρολόγι
῎Ανοιξε, θλιβερή καρδιά,
καί πικραμένο χείλι,
ἄνοιξε, πές μας τίποτε, καί
παρηγόρησέ μας
Παρηγοριά ἔχ΄ ὁ θάνατος,
κι΄ ἐλεημοσύνη ὁ Χάρος
῾Ο ζωντανός ὁ χωρισμός
παρηγοριά δέν ἔχει
χωρίζ΄ ἡ μάνα τό παιδί,
καί τό παιδί τή μάνα
χωρίζονται τ΄ ἀνδρόγυνα,
τά πολυαγαπημένα
Τά Ξενιτεμένα ᾿Αδέλφια
Τῆς Βασιλικῆς Δημοπούλου κόρης τῆς Χαρογιώργαινας
᾿Ανάθεματον πού τό πῆ τ΄ ἀδέλφια δέν πονοῦνται
τ΄ ἀδέρφια σχίζουν τά βουνά καί δένδρα ξερριζώνουν
ὥσπου ν΄ ἀνταμωθοῦνε
σάν πῆγαν κι΄ ἀνταμώθηκαν σέ μία ψηλή ταβέρνα
κι΄ ἕνας τόν ἄλλον ἔλεγαν κι΄ ἕνας τόν ἄλλον λένε
ἀδέρφια πῶς πορεύεσθε αὐτοῦ στά ξένα ποῦστε·
Τά ξένα θέλουν φρόνιμα θέλουν ταπεινωσύνη
θέλουν ματάκια χαμηλά νά σκύβουν νά διαβαίνουν
Παράπονο
Τῆς Βασιλικῆς Δημοπούλου
-Πουλιά μου μή μαλώνετε
᾿Εγώ στόν τόπο σας δέν κάθουμαι
ἄν κάτσω Μάη καί θεριστῆ
κι΄ ὅλον τόν ῾Αλωνάρι
κι΄ ἄν κάτσω κι΄ ἀπ΄ τόν Αὔγουστο
πέντε ἕξι μέρες
θά πάω στήν ξενιτιά
ἐκεῖ πού πᾶν τά χελιδόνια
Τά χελιδόνια θάρχονται
καί γὼ θέλα πηγαίνω
θά κάμω τήν πέτρα πεθερά
κι΄ αὐτά τά λιανοχάλικα
ἀδέρφια καί ξαδέρφια
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Μοιρολόγι
Βασιλικῆς Δημοπούλου
Μέ γέλασαν τά πουλιά τῆς ἄνοιξης τ΄ ἀηδόνια
μέ γέλασαν καί μούπανε πώς χάρος δέν μέ παίρνει
κι΄ ἔκτισα τό σπιτάκι μου ψηλότερ΄ ἀπό τάλλα
Κι΄ ἀπᾶν΄ ὅπου τελείωσα βγῆκα στό παραθύρι
Βλέπω τούς κάμπους πράσινους καί τά βουνά γαλάζια
Βλέπω τό χάρο ν῎άρχεται καβάλα στ΄ ἄλογό του
Μαῦρος εἰν΄ αὐτός μαῦρο καί τ΄ ἄλογό του
Φέρνει τούς νειούς ἀπ΄ τά μαλλιά τούς γέρους ἀπ΄ τό χέρι
Φέρνει καί τά μικρά παιδιά στή σέλα κρεμασμένα

15.4

Dhmotik TragoÔdia

Το Τραγούδι τῆς Κακομοίρας
Τί καλόχω ἡ κακομοίρα
μέ τόν ἄνδρα ὅπου πῆρα
Τά τσαρούχια του στή στάχτη
τά πορπόδια του στό φράχτη
Στό χωράφι κινάει νά πάη
τά τσαρούχια τ΄ ἀστοχάει
τόνα βόδι ἔχει ζεμένο
Τάλλο στό παχνί δεμένο
τό γαϊδούρι μέ τό σπόρο
Πῆρε τό μεγάλο δρόμο
καί στό σπίτι σάν κάθεται
γιά φαΐ γυρβολορχιέται
Κι΄ ἅμα φάει μετανοίζει
κι΄ ἀπ΄ τό στρῶμα δέ χωρίζει
Καί τό βράδυ στό κρεβάτι
μοῦ γυρίζ΄ ὅλο τήν πλάτη
῾Η Βλαχούλα
Βλαχούλα ἐρροβόλαγε ἀπό ψηλή ραχούλα
Φέρνει τή ρόκα γνέθοντας τ΄ ἀδράχτι τῆς γεμάτο
κι΄ ὁ Βλάχος τήν καρτέρησε σ΄ ἕνα στενό σοκάκι
Βλαχούλαμ΄ πόθεν ἔρχεσαι καί πόθε κατεβαίνεις
᾿Από τή μάναμ΄ ἔρχομαι στά πρόβατα πηγαίνω
πάγω νά φέρω τό ψωμί τσαρούχια τοῦ τσοπάνου
Βλαχούλα δός μας τό φιλί, δός μας τά μαῦρα μάτια
πῶς νά στό δώσω τό φιλί, τό πῶς τά μαῦρα μάτια·
ποῦ θελα γίνω παπαδιά, νά μοῦ φιλοῦν τό χέρι·
Βλαχούλαμ΄ δός μας τό φιλί, δός μας τά μαῦρα μάτια
κι΄ ἐγώ παπάς θελα γενῶ νά μοῦ φιλοῦν τό χέρι
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Τό Μαριολικό
Γιά δέστε τό Μαριολικό καί τό Μαριολεμένο,
ποῦ σέρνει τό φεσάκι του σάν νάναι μεθυσμένο
μ΄ αὐτό δέν εἴν΄ ἀπό κρασί κι΄ ἀπό ψηλή ταβέρνα
῾Η ἀγάπη τό βαλάντωσε κι εἶναι βαλαντωμένο
Σαράντα κίτρινα φλουριά σέ μία κλωστή δεμένα
γιά παρ΄τά κι΄ ἔλα μία βραδιά κι ἕνα βαρύ σκοτάδι
Τσάμικο Ξενητιᾶς
᾿Εσεῖς πουλιά τοῦ κάμπου καί τῆς Ρούμελης
δόλια ἡ μάνα μου
αὐτοῦ ψηλά πού πᾶτε γιά χαμηλώσετε
δόλια ἡ μάνα μου
γιά νά σᾶς δώσω γράμμα-γράμμα καί γραφή
δόλια ἡ μάννα μου
νά δῶστε στήν καλή μου καί στή μάνα μου
᾿Εδῶ στά ξένα ποῦμαι μέ μαγέψανε
μοῦ δώσαν γιά γυναῖκα μάγισας παιδί
-Μαγεύει τά καράβια καί δέν ἀρμενοῦν
δόλια μάνα μου
Μέ μάγεψε καί μένα καί δέν μπορῶ νά ρθῶ.
῎΄Οντας κινῶ γιά ναρθῶ χιόνια καί βροχές
Κι’ ὅταν γυρίζω πίσω ἥλιος ξαστεριά
῾Η Κυρά Γιαννούλα
Δέ στούειπα μιὰ, δέ στούειπα δυό
δέ στούειπα τρεῖς καί πέντε
μήν περπατεῖς ἄντε κυρά Γιαννούλα μ’
Καμαρωτά
καί περπατεῖς καμαρωτά καί σιέσαι καί λυγιέσαι
καί λιανοτρίζ΄ ἡ μέση σου
καί σειῶνται τά κουμπιά σου
καί μάρανες –ἄιντε– κυρά Γιαννούλα μ’
κι΄ ἕναν παπά
Κι΄ ἐμάρανες κι’ ἕνα παπά
πέντε χρονῶνε Διάκο
Σύρτε Σταυροί-ἄιντε Κυρά Γιαννούλα μ΄
στούς οὐρανούς
Βαγγέλια στά οὐράνια
῾Ο Ντελή Βοριάς καί οἱ Σκλάβοι
(ὁ λεγόμενος ἀπολυτός χορός στά τρία βήματα)
Σά φύσηξ΄ ὁ ντελή βοριάς καί φέρνει μία γαλιότα
μωρ΄ γειά σου Παναγιώτα
Φέρνει τούς σκλάβους διαλεχτούς, σκλάβους ἁλυσσομένους
βαρειά βασανισμένους
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Σκλάβοι μου, γιά δέ χαίρεστε, γιατί δέν τραγουδᾶτε
στόν τόπο σας θά πᾶτε
Γιά λύστε τά χεράκια μας καί φέρτε μας νά φᾶμε
νά ἰδῆς πώς τραγουδᾶμε
Καί φέρτε μας νά πιοῦμε- νά ἰδῆς πώς πολεμοῦμε
Καί φέρτε τ΄ ἀλαφριά σπαθιά καί λύστε μας τά χέρια
κι΄ ἅς εἴν΄ οἱ τοῦρκοι ἀσκέρια
Δόστε μας τά τουφέκια μας κι΄ ἀφῆστε στή γαλιότα
μόνο τήν Παναγιώτα
῾Ο Βλαχοθανάσης (᾿Αρματωλός τοῦ ᾿Ολύμπου) τσάμικο
Βγῆκα ψηλά στόν ῎Ελυμπο κι΄ ἀγνάντεψα τριγύρω
μωρέ Βλαχοθανάση
Τριγύρω γύρω θάλασσα κι΄ ἀπό στεριά ᾿Αρβανίτες
μέ τά σπαθιά στά χέρια- μωρέ Βλαχοθανάση
Μπροστά νά πάω σκιάζομαι πίσω κοντά φοβᾶμαι
Σαράντα Παλληκάρια
(Τραγούδι Γεωργίου Β. Ζούκου κολόνας τοῦ χωριοῦ πραγματικοῦ ἱππότη)
Σαράντα παλληκάρια ἀπό τή Λεβαδιά
καλά κι΄ ἁρματωμένα πᾶνε γιά κλεψιά
πᾶνε γιά νά πατήσουν τό Καλό χωριό
πᾶνε καί γιά νά κάψουν χῶρες καί νησιά.
Κάνα δέν ἔχουν πρῶτο καί τρανύτερο
γυρεύουν ἕνα γέρο γιά τήν ὁρμηνιά,
ἐπῆγαν καί τόν βρῆκαν σέ βαθειά σπηλιά,
ὀπόλιωνε τ΄ ἀσήμι κι΄ ἔφτιαχνε κουμπιά.
–Γειάσου, χαράσου, γέρο –Καλῶς τά τά παιδιά,
καλῶς τά παλληκάρια, τά κλεφτόπουλα,
–Σήκω νά βγοῦμε, γέρο κλέφτες στά βουνά.
–Δέν ἠμπορῶ, παιδιάμου, γιατ΄ ἐγέρασα.
Περάστε ἀπό τή στάνη καί τά πρόβατα
καί πάρτε τόν ὑγιό μου τό μικρότερο,
πόχει λαγοῦ ποδάρι, δράκου δύναμη.
ξέρει τά μονοπάτια καί τά σύρματα,
ξέρει καί τά λιμέρια, πού λημέριαζα,
ξέρει τίς κρύες βρύσες, πόπινα νερό,
ξέρει τά μοναστήρια, πὄπερνα ψωμί,
ξέρει καί τίς τρύπες, ὅπου κρυβόμουν.
Αὐτοῦ μπροστά πού πάτε, στό Καλό χωριό,
ἔχει ὄμορφα κορίτσια καί γλυκά κρασιά,
τήρα μή σᾶς μεθύσουν καί σᾶς πιάσουνε,
καί στό κατή σας πᾶνε, σᾶς κρεμάσουνε,
ἐπῆγαν καί μεθύσαν καί τούς πιάσανε.
Σάν τ΄ ἄκουσε κι΄ ὁ γέρος χαμογέλασε,
κουμπούρια ξεκρεμάει κι΄ ἁρματώνεται.
Στό δρόμο πού πηγαίνει βρίσκει τόν πασά.
῞Ωρα καλῆ πασά μου καί τοῦρκο κριτή,
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Νά βγάλης τά παιδιά μου ἀπ΄ τή φυλακή

Τά Κλεφτόπουλα
Χορεύουν τά κλεφτόπουλα γλεντᾶνε τά καημένα
Κι΄ ἕνα μικρό κλεφτόπουλο δέν παίζει δέν χορεύει,
μόν’ τ’ ἅρματα συγύριζε καί τό σπαθί τροχάει,
¨Τουφέκι μου περίφανο, σπαθί μου παινεμένο,
πολλές φορές μέ γλίτωσε, βόηθα καί τούτην ὥρα
νά σ΄ ἀσημώσω μάλαμα νά σέ σμαλτώσω ἀσήμι
῞Ενα ἱστορικό κλέφτικο (Χαιρετίσματα στήν Κλεφτουριά)
Κι’ ἄν πᾶς πουλί μου στήν Φραγκιά κι’ ἄν πᾶς στήν ῞Αγια Μαῦρα
Χαιρέτα μας τήν κλεφτουριά κι΄ αὐτόν τόν Κατσαντώνη,
Πέσ΄του νά κάτση φρόνιμα κι΄ ὅλο ταπεινωμένα,
Δέν εἶναι ὁ περσινός καιρός, ὁ φετεινός ὁ χρόνος.
᾿Ιουσούφ ᾿Αράπης
Τ῎έχουν οἱ κάμποι καί βογγοῦν Μωρ΄ ᾿Αράπη
᾿Ιουσούφ Καϋμέν΄ ᾿Αράπη
Καί τά βουνά καί κλαῖνε
᾿Ιουσούφ ᾿Αράπης πολεμάει μωρ΄ ᾿Αράπη
μέ δυό μέ τρεῖς χιλιάδες
Πέφτουν τά βόλια σάν βροχή μωρ΄ ᾿Αράπη
κι΄ οἱ μπόμπες σάν χαλάζι
κι΄ αὐτά τά λιανοτούφεκα σάν ἄμμος τῆς θαλάσσης
Πάψε Σουφήμ τόν πόλεμο μωρ΄ ᾿Αράπη
νά μετρηθῆ τ΄ ἀσκέρι
Μετρούντ΄ οἱ τοῦρκοι τρεῖς φορές μωρ’ ᾿Αράπη
καί λείπουν τρεῖς χιλιάδες
Μετροῦνται καί τά κλεφτόπουλα μώρ’ ᾿Αράπη
καί λείπουν τρεῖς λεβέντες.
Τραγούδι τῆς ᾿Αγάπης
Νάχα νεράντζι νάριχνα στό πέρα παραθύρι,
νά τσάκιζα τό μαστραπά πούχει τό καρυοφίλι
Γιά σέ τό λέγω, ἀγάπη μου, πού ’σαι στό παραθύρι.
Τό μαντιλάκι πού κεντᾶς ἐμένα νά τό στείλης.
Καί μήν τό στείλης μοναχό, παρά μέ τήν κυρά του.
Καί ἡ κόρη τό παράκουσε καί μοναχό τό στέλνει,
Στά γόνατά του τ΄ ἅπλωσε καί τό συχνορωτάει:
–Γιά πέσμου μαντηλάκι μου, ἄν μ΄ ἀγαπάει ἡ κυρά σου,
–῎Οντας σέ συλλογίζεται, σάν κύμα δέρνει ὁ νοῦς της
σάν τό ψαράκι τοῦ γιαλοῦ βροντοχτυπάει ἡ καρδιά της
῎Οντας σέ γλέπει νά περνᾶς κι΄ ἀκούει τή λαλιά σου,
πηδάει ἀπό τόν τόπο της καί ροδοκοκκινίζει.
῎Οντας ἀργίση νά σέ ἰδῆ, στέκεται μαραμένη,
κι΄ ὅπου κι΄ ἄν στέκη μοναχή, κλαίει κι΄ ἀναστενάζει.
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Τσάμικο
Νάταν τά νειάτα δυό φορές, τά γηρατιά καμία
Νά ξανανειώσω δυό φορές, νά γίνω παλληκάρι
Νά βάλω τό φεσάκι μου, νά πάω στό παζάρι
Νά βγῶ στή ρούγα γιά γαμπρός στή γειτονιά γιά νύφη
῾Ο ᾿Αητός
Ν’ ἕνας, μωρέ, ν’ ἕνας ἀητός καθότανε, μωρέ καθότανε
Ν’ ἕνας ἀητός καθότανε, στόν ἥλιο καί λιαζότανε, μωρέ λιαζότανε
Καί τσίμπαγε τά νύχια του, μωρέ νυχάκια του
Νύχια μου καί νυχάκια μου καί νυχοποδαράκιά μου, ποδαράκια μου
Τήν πέ, μωρέ, τήν πέρδικα πού πιάσατε
νά μήν τῆνε χαλάσετε, μωρέ χαλάσετε
θέ νά, μωρέ, θέ νά τή βάλω στό κλουβί μωρέ στό κλουβί
γιά νά λαλεῖ πᾶσα πρωί, μωρέ πᾶσα πρωί.
Τά ᾿Ορφανά Κλεφτόπουλα (Τσάμικο)
Παιδιάμ΄ γιατ΄ εἶσθε ἀνάλαγα, γιατ΄ εἶσθε λερωμένα
Εἴμαστε ἀπό τόν πόλεμο, τά κακόμοιρα κι΄ εἴμαστε λερωμένα
Ταχιά σάν πάψη ὁ πόλεμος, σάν πάψη τό τουφέκι
Τά κλεφτόπουλα μποροῦσαν νά εἶναι φρεκοσιδερωμένα; Ζοῦν μέ τήν ἐλπίδα ὅτι
σάν πάψη ὁ πόλεμος θά βγοῦν ἀπό τήν ἀθλιότητα
Καλαματιανό
Τ’ ἔχεις καϊμένε πλάτανε καί στέκεις μαραμένος
μέρα καί νύχτα στό νερό καί πάλι διψασμένος
῎Εχω μαράζι στήν καρδιά καί στέκω μαραμένος
(Παιδιάμ΄ σά μέ ρωτήσετε νά σᾶς τό μολογήσω)
᾿Αλή Πασᾶς ἐπέρασε μέ δεκαχτὼ χιλιάδες
Μηδέ στόν ἴσκιο μ΄ ἔκατσε μηδέ καί στή δροσιά μου
Παρά σημάδι μ΄ ἔβαλε μέ ὅλο του τ’ ἀσκέρι
κι΄ ἄλλοι ρίχναν στούς κλώνους μου κι΄ ἄλλοι στίς κορφές μου
κι΄ αὐτός ὁ γέρο - ᾿Αλή-Πασᾶς ἔρριξε στήν καρδιά μου
μαράζωσε ἡ καρδούλα μου καί εἶναι μαραζωμένη
Τά Βαρδούσια
Ποιός εἶδε τέτοιο θιάμασμα, παράξενο μεγάλο
ἄϊ Δροσούλαμ’ ἄϊ
νά κουβεντιάζουν τά βουνά μέ τίς κοντοραχοῦλες
῾Η Λιάκουρα τῆς Λιβαδιᾶς κι΄ ἡ Γκιώνα τοῦ Σαλώνου
καί τά Βαρδούσια τά ψηλά καϋμένες Καταβόθρες
Τούς κλέφτες τί τούς κάμετε, τούς δόλιους ᾿Ανδρουτσέους·
Τό Δρόσο τόν περήφανο, τό Δρόσο τό λεβέντη,
Τόν κλαίει ἡ νύχτα κι’ ἡ αὐγή, τόν κλαίει τό μεσημέρι
Τόν κλαίει ἡ δόλια μάνα του τόν κλαίει ἡ ἀδελφή του

176

15. ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΑ

Βουργάρα (Τσάμικο ἐπί τουρκοκρατίας)
Βουργάραμ’ τ’ εἴσ’ ἀνάλαγη
καί λεροφορεμένη
῎Εχω τόν ἄντραμ’ ἄρρωστο
βαρειά γιά νά πεθάνη
Γυρεύβ’ ἀπό λαγό τυρί
κι’ ἀπό ἀγριογίδι γάλα
Πῆρα τά ὄρη σκούζοντας
καί τά βουνά ρωτώντας
κι’ ἔκαμα στρούγκα τοῦ λαγοῦ
κι’ ἄρμεξα τ’ ἀγριογίδι
–Καί τώρα ἐκεῖνος πέθανε
καί μ’ ἄφησε στούς δρόμους
–Βουργάραμ’ ἔρχεσ’ ἀπό ’δῶ
γυναίκα νά σέ πάρω;
Κυρά Γιώργαινα
(Τή 2α Μαΐου ἐγίνετο συγκέντρωσις στό χοροστάσι καί ἐχόρευον τό τραγούδι τῆς
Κυρά Γιώργαινας)
Τούτη
Τούτη
Τούτη
Τούτη

γῆς Κυρά Γιώργαινα, τούτη γῆς πού τήν πατοῦμε
γῆς πού τήν πατοῦμε ὅλοι μέσα θέ λά μποῦμε
γῆς μέ τά χορτάρια τρώει νιούς καί παλληκάρια
θά φάη καί μένα μέ τά μάτια τά γραμμένα

῾Η Ρηνούλα
Κάτω στό ρέ, Ρηνά- Ρηνάκι μου
κάτω στό ρέμα τό βαθύ
Κάτω στό ρέμα τό βαθύ
πλέν΄ ἡ Ρηνούλα μοναχή
Δεξιά μεριά Ρηνά- Ρηνάκι μου
Δεξιά μεριά εἴν΄ ἡ πλύστρα της
κι΄ ἀριστερά ἡ χωρίστρα της
Στά κεντισμέ– Ρηνά- Ρηνάκι μου,
στά κεντισμένασ’ γόνατα
Τσοπάνος μέ τά πρόβατα
Τά σούραγε τά μάζευε
καί στό μαντρί τά πάγαινε
κι΄ αὐτά τόν πρόγγο βάλανε
καί τό μαντρί χαλάγανε
Τό τί προγγά, Ρηνά Ρηνάκι μου
τό τί προγγᾶν τά πρόβατα
τό τί προγγᾶν τά πρόβατα
τώρα τά ξημερώματα
Οἱ κλέφτες μπή, Ρηνά Ρηνάκι μου
οἱ κλέφτες μπῆκαν στό μαντρί
μᾶς κλέψανε τό λάϊο ἀρνί
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῾Η ῾Ελένη
Κόφτην ῾Ελένη μ’ τήν ἐλιά
γιατί μαραίνεις τά παιδιά
Δέν τηνε κόβω τήν ἐλιά
κι’ ἅς μαραθοῦνε τά παιδιά
᾿Εμάρανες μαρή Λένη μου
ἐμάρανες καί μένανε
ποῦ μ’ ἔχει ἡ μάναμ’ ἔνανε
᾿Από τό βιβλίο Λουκοπούλου Λαογράφου
Οἱ κλέφτες ἀπό τ’ ῎Αγραφα ν’ ᾿Αντώνη ν’ ᾿Αντώνη
οἱ ἀρματωλοί ἀπ’ τό Βάλτο Τσόγκα καί Λεπενιώτη
Πατήσανε τή Λιπινού, ν’ ᾿Αντώνη ν’ ᾿Αντώνη,
καί τή μεγάλη χώρα, Τσόγκα καί Λιπινιώτη
Πηράναν ἄσπρα, πηράναν φλωριά, ν’ ᾿Αντώνη
Πῆραν μαργαριτάρια, Τσόγκα καί Λιπινιώτη ν’ ᾿Αντώνη,
Πῆραν τή Νικολάκαινα, ν’ ᾿Αντώνη ν’ ᾿Αντώνη,
πρώτη κουτζαμπασίνα, Τσόγκα καί Λιπινιώτη
Μπρουστάναν τήν πᾶν δέν πάγινι, ν’ ᾿Αντώνη ν’ ᾿Αντώνη
Πίσου δέν ἀνιμένει, Τσόγκα καί Λιπινιώτη.
Περπάτα, Νοκολάκινα, ν’ ᾿Αντώνη ν’ ᾿Αντώνη,
Κι μή κουντανιμένης, Τσόγκα καί Λιπινιώτη.
Μή νισβαραίνουν τ’ ἅρματα ν’ ᾿Αντώνη ν’ ᾿Αντώνη,
κι΄ αὐτά τ’ ἀσημοκούμπια, Τσόγκα καί Λιπινιώτη
Διαμάντω
Τραγούδι Γιαννούλας Θεοχάρη Πίμπα
Σήκω Διαμάντωμ’ νά πᾶς στό μύλο
Δέν μπορῶ μάναμ’ δέ μπορῶ
–Σύρε νά φέρης τό γιατρό
Σήκω Διαμάντωμ΄ νά πᾶς γιά ξύλα
Δέ μπορῶ μάναμ’ δέ μπορῶ
–Σύρε νά φέρης τό γιατρό
Σήκω Διαμάντωμ’ νά σέ παντρέψω
Χόπουτα μάναμ’ χόπουτα
Κι’ ὅσα κι’ ἄν θέλη δός του τά
Τραγούδι Κατσαντωνέϊκο
–Οἱ κλέφτες ἀπό τ’ ῎Αγραφα
ν’ ᾿Αντώνη ν’ ᾿Αντώνη
κι’ ἀπό τό Καρπενήσι
Τσόγκα καί Λεπενιώτη
Πατήσανε τή Λεπενού
᾿Αντώνη – ᾿Αντώνη
καί τήν μεγάλη χώρα
Τσόγκα καί Λεπενιώτη
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Πῆραν ἄσπρα, πῆραν φλουριά
πῆραν μαργαριτάρια
Πῆραν τ΄ Νικολάκαινα
᾿Αντώνη-᾿Αντώνη
Πρώτη Κοτσαμπασίνα
Τσόγκα καί Λεπενιώτη

῾Υψηλοφροσύνη
Βουνά μήν καμαρώνετε καί μή ψηλοφρονᾶτε
κι΄ ἐγώ βουνό εἴμουν μία φορὰ ψηλότερο
ἀπό τ΄ ἄλλα
Τό Τραγούδι τῆς ᾿Οξυᾶς
Βελούχι μου παράμορφο
Κι ᾿Οξυά ζωγραφισμένη
Λυῶστε τά χιόνια γρήγορα
νά χορταριάσ΄ ὁ τόπος
Νά βγοῦν οἱ Βλάχοι στά βουνά
νά βγοῦν κι΄ οἱ βλαχοποῦλες
Νά βγῆ κι΄ ἡ Παναγιώταινα
ἡ πρώτη τσιλιγκέρα
μέ τά κατσίκια - στήν ποδιά
καί μέ τ΄ ἀρνιά στά χέρια
Στόν ἅδη θά κατέβω- στόν ἅδη θά κατέβω
στόν ἅδη θά κατέβω καί στόν παράδεισο καί στόν παράδεισο
Νά πάω νά σαϊτέψω δυό τρεῖς μελαχρινές, δυό τρεῖς μελαχρινές
Πόχουν στά χείλη βάμμα, στό μάγουλο ἐλιά στό μάγουλο ἐλιά
῎Ας πᾶν νά δοῦν τά μάτια μου
῎Ας πᾶν νά ἰδοῦν τά μάτια μου
πῶς τά περνάει ἡ ἀγάπη μου
μήν ηὔρ΄ ἀλλοῦ κι΄ ἀγάπησε
καί μένα μ΄ ἀπαράτησε
Μήν τοῦπε ὁ ἥλιος νά μή βγή
Τ΄ ἄστρι νά μή φανερωθῆ
κι΄ ἄν τοῦπε ἡ ἀγάπη μου
νά μήν τή δοῦν τά μάτια μου
῾Η Δασκάλα
Εἴμαστε ὁρκισμένα τά καημένα
πεντ΄ ἐξ ὀχτώ παιδιά, κυρά δασκάλα
πεντ΄ ἐξ ὀχτώ παιδιά
Νά πάρουμε τή δασκάλα, τή δασκάλα
νά τήν πᾶμε στά νησιά, κυρά δασκάλα
νά τήν πᾶμε στά νησιά
Κι΄ ἐκείνη δέν τό δέχτη, δέν τό δέχτη
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καί τῆς κόψαν τά μαλλιά, κυρά δασκάλα
καί τῆς κόψαν τά μαλλιά
Διαμάντι δαχτυλίδι δαχτυλίδι, φοράει στό χέρι της,
κυρά δασκάλα, φοράει στό χέρι της
Κι΄ ἀπάνω γράφει ἡ πέτρα, γράφει ἡ πέτρα
νά γίνω ταίρι της, κυρά δασκάλα
νά γίνω ταίρι της
῾Η ᾿Αγγέλω (Φυγοπονία)
᾿Αγγέλωμ’ κραίν’ ἡ μάνα σου
δέν ξέρω τί σέ θέλει
–Νά πᾶς ᾿Αγγέλωμ’ γιά νερό
νά πιοῦν τά παλληκάρια
-Τά παλληκάρια κι’ ἄμ’ διψοῦν
στή βρύσ’ νά πᾶν νά πιοῦν
Κι’ ἐγώ θά πάω στό κέντημα
μέ τάλλα τά κορίτσια
τό κέντημ’ εἶναι γλέντημα
ἡ ρόκα εἶναι σεργιάνι
κι’ αὐτός ὁ δόλιος ἀργαλιός
εἶναι σκλαβιά μεγάλη
῾Ο Κατσαντώνης
᾿Αντώνη μου τί σκέπτεσαι Χάϊ - Χάϊ
ὀρέ τ’ εἶσαι συλλογισμένος
-Παιδιά μου μή μέ βιάζετε κι’ ἐγώ σας μολογάω
ἐψές μούρθαν τά γράμματα ἀπό τό γέρο-Δῆμο
ἀπ’ ἔξω λέει τ’ ἀπόγραμμα καί μέσα λέει τό γράμμα
μοῦ πῆραν τή γυναίκα μου καί τό μωρό παιδί μου
ὁ Βελή-Γκέκας τό σκυλί, ὁ ἄπιστος ὁ φίλος
Τό λέν οἱ κοῦκοι στά βουνά
Τό λέ-μάναμ’ τό λέν οἱ κοῦκοι στά βουνά
τό λέν οἱ κοῦκοι στά βουνά κι’ οἱ πέρδικες στά πλάγια
κι’ οἱ πέρδικες στά πλάγια
τό λέει κι’ ὁ πετροκότσιφας στά κλέφτικα λιμέρια
στά κλέφτικα λιμέρια
Κι’ οἱ κλέ- μάναμ’ κι’ οἱ κλέφτες ἐσκορπίσανε
κι’ οἱ κλέφτες ἐσκορπίσανε γινήκανε μπουλούκια
γινήκανε μπουλούκια
Κι’ ὁ Γιῶργος μάναμ’ κι ὁ Γιῶργος πέρα πέρασε
κι’ ὁ Γιῶργος πέρα πέρασε πέρα κατίς κουμπάρες
Κουμπά–μανάμ’ κουμπάρες τόν καρτέρεσαν
Κουμπάρες τόν καρτέρεσαν μέ τά παιδιά στά χέρια
μέ τά παιδιά στά χέρια
φλουριά μάναμ’ φλουριά κερνάει τά παιδιά
φλουριά κερνάει τά παιδιά καί ντούπιες τίς κουμπάρες

179

180

15. ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΑ
καί ντούπιες τίς κουμπάρες
Κουμπάρες τό κρασί πικρό καί τό ρακί φαρμάκι
καί τό ρακί φαρμάκι
Τό λάδι πόχω στά παιδιά ν’ ἀνάψη νά τά κάψη

σήμ. Ντούπιες = χρυσά πεντάλιρα
Τά Τουρκόπουλα καί ἡ Λάμπρω
Σαράντα δυό τουρκό-νόπουλα τή Λά-μωρέ τή Λάμπρω κυνηγᾶνε
Κι ἡ Λάμπρω ἦταν Λάμπρω μου κι’ ἡ Λάμπρω ἦταν Φρόνιμη
Κι’ ἡ Λάμπρω ἦταν φρόνιμη στόν ῞Αϊ μωρέ στόν ῞Αϊ-Γιώργη πάει
῞Αγιε–μοῦ Γιῶ– ῞Αγιέ μου Γιώργη, γλύτωνε Λάμπρω μου
῞Αγιέ μου Γιώργη γλύτωνε νἄπ’ τῶν μωρέ νἄπ’ τῶν τουρκῶν τά χέρια
Θά φέρνω λί–μωρέ θά φέρνω λίτρα τό κερί κι’ ὀκάδες τό λιβάνι
Θά φέρνω λίτρα τό κερί κι ὀκά-μωρέ κι΄ ὀκάδες τό λιβάνι
Καί μέ βουβά–Λάμπρω μου καί μέ βουβαλοτόμαρα
Καί μέ βουβαλοτόμαρα θά κού–μωρέ θά κουβαλῶ τό λάδι
Κι’ ἀνοῖξαν τά–ἀνοῖξαν τ’ ἅγια μάρμαρα Λάμπρω μου
ἀνοῖξαν τ’ ἅγια μάρμαρα κι’ ἐμπή-μωρέ κι’ ἐμπῆκε ἡ Λάμπρω μέσα
Τό Καλοκαιράκι
Τοῦτο τό–νά ζῆς καί νᾶσαι– τοῦτο τό καλοκαιράκι
τοῦτο τό καλοκαιράκι κυνηγοῦσα ἕνα πουλάκι
κυνηγοῦσα προσπαθοῦσα νά τό πιάσω δέν μποροῦσα
Κι’ ἔστησα τά ξώβεργά μου κ’ ήρθ’ ἡ πέρδικα κοντά μου
Πούσουν πέ-μωρέ πέρδικα πούσουν πέρδικα καημένη
πούσουν πέρδικα καημένη κι’ ἦρθες τό πρωί βρεγμένη
–Εἴμουνα ψηλά στά πλάγια στίς δροσιές καί στά χορτάρια
–Τ’ ἔτρωγες μωρή πέρδικα τ’ ἔτρωγες ψηλά στά πλάγια
τ’ ἔτρωγες ψηλά στά πλάγια στίς δροσιές καί στά χορτάρια
῎Ετρωγα τό Μάη τριφίλι καί τό θεριστή σταφίλι
῾Η Μάνα τοῦ Νταβέλη
Μία Βλάχα μία παλιόβλαχα καί τοῦ Νταβέλη μάνα
Πέτρα τήν πέτρα περπατεῖ λιθάρι τό λιθάρι
Νά μήν τή κρούξ’ ὁ κουρνιαχτός καί τή μαυρίσ’ ὁ ἥλιος
–Δές τόπα γῶ Νταβέλη μου δέ στόπα γὼ παιδί μου
στό ζεμενό νά μή διαβῇς λιμέρι νά μήν κάνῃς
Γιατ΄ ἔχ΄ ὁ Μέγας τή χωσιά καί τή μεγάλη λούφα
῾Η ᾿Αράχωβα
Κατακαημέν’ ᾿Αράχωβα Νταβέλη – Νταβέλη
μωρέ Χρῆστο Νταβέλη
Τούς κλέφτες τί τούς κάματε Νταβέλη – Νταβέλη
Στό Ζεμενό τούς ἔχουνε μωρέ Χρῆστο Νταβέλη
τούς πολεμάει ὁ Μέγας
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῾Η Τούρκα καί ἡ Σκλάβα της
Κάπου βροντοῦν βάϊ κάπου βροντοῦν τά χαϊμαλιά
γεμ΄ κάπου βροντοῦν τσαπράζια φᾶτε πιέτε παλληκάρια
Κάτω στόν κά-βάϊ κάτω στόν κά-κάτω στόν κάμπο τόν πλατύ
γιέμ στά πράσινα λιβάδια φᾶτε πιέτε παλληκάρια
Τούρκα δέρνει βάϊ Τούρκα δέρνει Τούρκα δέρνει τή σκλάβα της
γιέμ’ τή δέρνει τή μαλλώνει καί σκληρά τή βαλαντώνει
Δεῖρε μέ Του– βάϊ δεῖρε μέ του– δεῖρε μέ τούρκα δεῖρε μέ
Δεῖρε μέ καί μάλλωσε μέ καί σκληρά βαλάντωσε μέ
Ταχιά σάν ἔ-λέει ταχιά σάν ἔρθ΄ ἀφέντης μου
γιέμ κι΄ ἄν δέν τό μαρτυρήσω Τούρκας σκλάβα νά μή ζήσω
Τό τ΄ εἶδες σκλά-βάϊ τό τ΄ εἶδες σκλάβαμ΄ καί θά πῆς
γιέμ τό τί θά μαρτυρήσης τούρκας σκλάβα νά μή ζήσης
Τό τ΄ εἶδαν τά-λέει τό τέἶδαν τά ματάκια μου
γιέμ κι΄ αὐτά θά μαρτυρήση τούρκας σκλάβα νά μή ζήσω
῾Η Παναγιά
Σαράντα μέ-Πανώργιά μου
Σαράντα μέρες περπατῶ
ν’ αὔρω παπά πνευματικό
κι’ ἀπάνω στίς σαράντα δυό
βρίσκω παπά νά ξομολογηθῶ
–Παπά μου ξομολόγα με
τά κρίματάμ’ συχώραμε
–Τά κρίματά σου εἶναι πολλά
δέν συγχωροῦνται μία φορᾶ
Τετάρτη καί Παρασκευή
μή βάζης λάδι στό φαγί
῾Η Χήρα (Θεοχαρονικόλα)
Σατυρικὸ
Θέ–μωρέ θέλεις χήρα ν῎άρθω βράδυ
Βάλε λάδι στό λιχνάρι
κι΄ ἀποκοίμα τά παιδιά σου
στήν ἀριστερή μεριά σου
κι΄ αὐτή μωρέ ἡ κακούργα
κι αὐτή ἡ κακούργα τ’ ἀποκοίμησε
στήν πόρτα
Πά-μωρέ πάει ὁ νειός νά μπῆ τό βράδυ
Πάει ὁ νιός νά μπῆ τό βράδυ τά πατάει
στό κεφάλι
σκού-μωρέ σκούζουν βάζουν τά παιδιά της
σκούζουν βάζουν τά παιδιά της καί τ΄ ἀκούει
ἡ γειτονιά της
Τρέ- μωρέ τρέξανε πεντ’ ἕξι χῆρες
τρέξανε πέντ’ ἕξι χῆρες
τρέξανε μέ τς φορτωτῆρες
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Τρέ-μωρέ τρέξανε πέντ΄ ἕξι γέροι
τρέξανε πεντ’ ἕξι γέροι
Τρέξανε σάν σκαντζοχέροι

Στήν ᾿Απαιτητική (Τραγούδι Δημητρέλη)
Στῆς ἀκρίβιας τόν καιρό ἐπαντρέφτηκα κι΄ ἐγώ
καί μοῦ δώσανε προικιά ἕνα κόσκινο κουκιά
καί μοῦ δώσαν μία γυναίκα πώτρωγε γιά πέντε δέκα
καί τήν πρώτη τή βραδιά, μούφαγε δυό τρία ἀρνιά
ἄνδρα μου θέλω φουστάνι, γύρω γύρω μέ γαϊτάνι
ἄνδρα μου θέλω καπέλο, γύρω γύρω μέ τό βέλο
σάν ἁρπάζω ἕνα ξύλο, καί τήν φέρνω ἕνα γύρω
νά γυναίκα μου καπέλο, γύρω γύρω μέ τό βέλο
νά γυναίκα μου φουστάνι, γύρω γύρω μέ γαϊτάνι
`Η Βλάχα ἡ εὔμορφη
᾿Αφήνω γεια ρέ γειά στίς εὔμορφες καί γειά στίς μαυρομάτες
κι’ ἐγώ παγῶ στά Γιάννενα στοῦ Μπέη τά παλάτια
ὥρα καλῆ-καλή σου Μπέη μου καλῶς τηνε τή Βλάχα
κι’ ἐγώ εἰμ’ ἡ Βλά ν’ ἡ Βλάχα ἡ Εὔμορφη ν’ ἡ Βλάχα ἡ παινεμένη
πόχω τά χῖ- τά χίλια πρόβατα
π’ ὄχω τά χίλια πρόβατα-τά πεντακόσια γίδια.
Βλέπεις ἐκεῖ-ἐκεῖνο τό βουνό τό πέρα καί τό δώθε
κι’ ἀνάμεσα στά δυό βουνά δώδεκα μύλοι ἀλέθουν
Οἱ ἕξ ἀλέθουν μέ νερό κι’ οἱ ἕξι μέ τό γάλα
καί στόν ἀφρό τοῦ γάλακτος
καί στόν ἀφρό τοῦ γάλακτος ἡ Βλάχα ν’ ἀμενίζη
Λύκος νά φάει τά πρόβατα καί τσάκαλος τά γίδια
νά μείν’ ἡ Βλάχα ἡ εὔμορφη.
῾Η ᾿Ανδρούτσαινα κλαίουσα τόν ἄδικον χαμόν τοῦ Υἱοῦ της
Σηκώνομαι ὁ μαῦρος μία χαραυγή μωρέ διῶρες νά ξημερώση
κι’ ἄκουσα πετροπέρδικα κι’ ἄκουσα πετροπέρδικα
κι’ ἄκουσα πετροπέρδικα, πού γλυκοκελαδοῦσε
κι’ ἄκουσα τήν ᾿Ανδρούτσαινα ὅπου μοιρολογοῦσε
Δέν στόπα γῶ Δυσσέα μου δέν στόπα γῶ παιδί μου
Νά μήν πιαστῆς μέ τή Βουλή μέ τούς καλαμαράδες
῾Ο Κίτσος (Δημοτικόν τραγούδι τοῦ τραπεζιοῦ)
Κατά τήν λαϊκήν παράδοσιν ὁ Κίτσος κατήγετο ἀπό τά κλεφτοχώρια τοῦ τέως Δήμου ᾿Οφιονείας, ἐξετείνετο ἀπό τήν θέσιν Κράβαρι (λέξις σλάβ.= γελαδότοπος),
τοποθεσία κειμένη μετά τό λιβάδι ῾Ομάλια καί ἔφθανε μέχρι τῶν Βαρδουσίων ὀρέων. ῾Ο ποταμός ἀπό τόν ὁποῖον πετροβολοῦσε ἡ μάνα τοῦ Κίτσου εἶναι ὁ Φίδαρης
(Εὔηνος) στά βόρεια τῆς ᾿Αρτοτίνης, ὁ ὁποῖος τήν ὥραν ἐκείνην ἦτο πλυμμυρισμένος –κατεβασμένος. Κατά μοιραίαν σύμπτωσιν εἶδε τόν Κίτσον της δεμένον
–τόν πήγαιναν πολλοί τοῦρκοι, εἰς τήν ἀπέναντι ὄχθην, ὅποτε γίνεται ἡ θλιβερά
στιχομυθία μεταξύ μάνας καί τοῦ γιοῦ της.
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-῎Αιντε τοῦ Κίτσου ἡ μάνα κάθεται στήν ἄκρη στό ποτάμι
μέ τό ποτά-ποτάμι μάλωνε (δίς)
-῎Αιντε μέ τό ποτά-ποτάμι μάλωνε καί τό πετροβολοῦσε
Ποτάμι γιά βρέ γιά λιγόστεψε (δίς)
Ποτάμι γιά βρέ γιά λιγόστεψε- Ποτάμι στρίψε πίσω
γιά νά πέρα-πράσ΄ ἀντίπερα-πέρα στά κλεφτοχώρια
πόχουν οἱ κλέ-ν΄ οἱ κλεφτές σύναξι (δίς)
῎Αιντε ποχοῦν οἱ κλέ-ν’ οἱ κλέφτες σύναξη τά δώδεκα πρωτάτα
Νάτος κι΄ ὁ Κίτσος πόρχεται στά σίδερα δεμένος
χίλιοι τόν πᾶν- τόν πᾶν τόν πᾶν ἀπό μπροστά
῎Αιντε χιλιοί τόν πᾶν ἀπό μπροστά καί δυό χιλιάδες πίσω
Κίτσο μου, πού τάχεις τ΄ ἅρματα, τά πατρικά τσαπράζια
Μάνα λωλή, μάνα τρελλή (δίς)
῎Αιντε μάνα λωλή, μάνα τρελλή - μάνα ξεμυαλισμένη
μάνα δέν κλαί- δέν κλαῖς τά νειάτα μου
μάνα δέν κλαῖς τή λεβεντιά μου
μον΄ κλαῖς τ΄ ἄρημα τ΄ ἅρματα τ΄ ἄρημα τσαπράζια
῾Ο Φώτης Γιαγκούλας
Μία βοσκοπούλα ἔκλαιγε
Φώτη-Γιαγκούλα ἔλεγε
Μήν εἶν’ στρατιῶτες στό χωριό
μήν εἶναι τό εὐζωνικό
Δέν εἶν’ στρατιῶτες στό χωριό
δέν εἶναι τό εὐζωνικό
Ν΄ ἐχθές προχθές περάσανε
τό Φώτη τόν ἐπιάσανε
ν΄ ἐγώ εἴμουν φοιτητής
καί τώρα ἔγινα ληστής
῾Η Νεραντζούλα
Νεραντζούλα φουντωμένη νεραντζούλα φουντωμένη
ποῦναι τ’ ἄνθη σου
ποῦναι τ’ ἄνθη ποῦχες πρῶτα ποῦν ἡ ὀμορφιάΝεραντζούλαμ’ πουν’ ἡ ὀμορφιά σου
Φύσηξε βοριάς κι’ ἀέρας, φύσηξε βοριάς κι’ ἀέρας
καί τά τίναξε Νεραντζούλαμ’ καί τά τίναξε
Σέ παρακαλῶ βοριά μου, σέ παρακαλῶ νοτιά μου
φύσα σιγανά
Γιά ν’ ἀράξουν τά καράβια, γιά ν’ ἀράξουν τά καράβια
τά Ζαγοριανά Νεραντζούλαμ’ τά Ζαγοριανά
Πόχουν μέσα παλληκάρια, πόχουν μέσα παλληκάρια,
κι’ ὄμορφα παιδιά Νεραντζούλαμ’ κι’ ὄμορφα παιδιά
Τά Τσαμόπουλα τά Σαρακατσανόπουλα
Κίνησαν λέει κίνησαν τά τσαμόπουλα
τά σαρακατσανόπουλα
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Νά πᾶν στόν πέ- λέει νά πᾶν στόν πέρα μαχαλά
ποῦν τά κορίτσια τά καλά
Τούς ἔπιασε λέει ψιλή βροχή καί μία
μεγάλη ταραχή

15.4.1

<H Dkh t¨

Mara

Pentagi¸tissa

῾Η δίκη τῆς Μαρίας Πενταγιώτισσας ἔγινε στό Μεσολόγγι. ΟΙ ἔνορκοι τήν ἀθώωσαν. Η Μέλπω Μεριλιέ, πού τό 1931 ἐξέδωσε μία παραλλαγή τοῦ τραγουδιοῦ
γράφει, πώς οἱ ἄνθρωποι διηγοῦνται πώς τῆς τραγουδοῦσαν τό τραγούδι της κι΄
ἐκείνη ἔσερνε τό χορό ῾Ο ᾿Ανδρέας Καρκαβίτσας γνώρισε στά γεράματά της τή
Μαρία, ἔγραψε γι΄ αὐτήν στίς «Εἰκόνες τῆς Ρούμελης». ῾Ο Παλαμᾶς τήν ὕμνησε
μέ ποίημά του στή συλλογή «Τά μάτια τῆς ψυχῆς μου» Οἱ ἄνθρωποι συγχωροῦν.
Οἱ ντόπιοι δέν τήν εἶχαν σέ ἐκτίμηση, Οἱ ἔνορκοι εἶπαν:
–Μᾶς κοίταξε στά μάτια. Δέν μπορούσαμε νά ρίξωμε καταδικαστική ψῆφο.
῾Η Μαρία ἐξακολουθοῦσε τήν ἴδια ζωή. –Μαρίες ἀπεκάλουν οἱ ντόπιοι τίς παραστρατημένες. Τέλος ἡ Μαρία παντρεύτηκε τόν χῆρον ᾿Αρμάο στό Κροκύλιο
(Παλαιοκάτουνο).
᾿Εσχάτως κατά τόν Αὔγουστον τοῦ 2003 ἐγένετο τό μνημόσυνον τοῦ Θεοχάρη
Πλατανιώτη. ᾿Εντός τοῦ Ναοῦ ὁ πρωτοψάλτης Πενταγιῶν, μετά τίς σύντομες ὁμιλίες (νεκρολογίες), φρονίμων ὁμιλιτῶν, ἐφλυάρισε περί πολλά ἄσχετα καί ἠσθάνθη
ἑαυτόν ὑπερήφανον διότι χάριν εἰς τήν Μαρίαν καί τούς χαρτορίχτες ἔγινε διάσημος
ἡ Πενταγιού. Τό ὁμιλεῖν εἶναι τέχνη καί δέν πρέπει κανείς νά ὑπερβαίνη τό ὅριον.
῾Η ὁμιλία πρέπει νά εἶναι Χριστοκεντρική. Αἱ μαντικαί τέχναι (ἀπᾶται) δέν ἔχουν
θέσιν ἐντός του Ναοῦ. Τούς Πενταγιῶτες τούς διακρίνει μία ἐλαφρότης.-

15.4.2

Ginnh

Makruginnh

᾿Αλέκου Γκομόζια Δικηγόρου
᾿Επάνω στίς καλαμποκιές εἶδες τό φῶς τοῦ κόσμου
καί βρέφος σέ φευγάτισαν ἀπό τόν ᾿Αβορίτη,
γιά νά γλυτώσης τό πικρό μαχαίρι τοῦ τυράνου.
Ροῦχο σου πρῶτο οἱ φυλλωσιές, στερνό σου ἡ φουστανέλλα,
τροφή σου τό μανόγαλο καί τ’ ἄγριο βαλανίδι
Μικρός ζώστηκες τ’ ἅρματα κι’ ἔπιασες μετερίζι,
τήν πίστη εἶχες προσάναμμα καί τήν ἀντρεία φλόγα.
῾Αγνός, σκληρός, πολέμαρχος, τῆς Κλεφτουργιᾶς καμάρι.
῾Ολόρθος στά γιορούσια σου ἐπάνω στά φουσάτα
τοῦ Κιουταχῆ, τοῦ Δράμαλη. Στούς Μύλους λαβωμένος,
σακάτης στήν ᾿Ακρόπολη, αἷμα ὁλοῦθε δίνεις.
Μέσα σου καίει ἄσβεστη ἡ φλόγα τῆς Πατρίδας,
γιά τήν ῾Ελλάδα μάχεσαι κι΄ ἀλύγιστα ὑποφέρεις,
῞Ωσπου ν’ ἀχολογήσουνε οἱ σάλπιγγες τῆς νίκης.
Πιστός πατριδοφύλακας ὡς τ’ ἄτυχα στερνά σου.
Κι’ ὅταν ἀφῆκες τό σπαθί καί πῆρες τό καλάμι,
ἔγραψες μέ τή γνώση σου καί μέ τήν ἀρετή σου,
τήν πιό σωστή, τήν πιό σοφή τοῦ ᾿Αγῶνα ῾Ιστορία.
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῾Η 25η Μαρτίου
Τ΄ ᾿Ανδρούτσου ἡ μάνα χαίρεται τοῦ Διάκου καμαρώνει
Π’ ὄχουνε γυιούς ἀρματωλούς ἄνδρες καπεταναίους
῾Ο ᾿Ανδροῦτσος φυλάει τή Γραβιά, Διάκος τήν ᾿Αλαμάνα
Στά χαλκομάτα ὁ Πανουργιᾶς μαζί μέ δυό ἀδέρφια
Τόν Παπαγιάννη τόν Παπά, τόν Δέσποτα ᾿Ησαΐα
Στίς 25 τοῦ μηνός στίς 25 Μάρτη
῾Υμνήσανε τή λευτεριά ῾Υψώνοντας Σημαία
Μαρία ἡ Πενταγιώτισσα
Στά Σάλωνα σφάζονται ἀρνιά καί στό Χρυσό κριάρια
καί στῆς Μαρίας τήν ποδιά σφάζονται παλληκάρια
Μωρή δασκαλοπούλα Σύ τά ξαίρεις οὗλα
Κι’ ὁ Δήμαρχος τῆς ἔλεγε κι’ ὁ Δήμαρχος τῆς λέει
Μαρία τί κακό ’κανες τόν ἀδερφό σου σκότωσες
τόν ἀδερφό σου σκότωσες τόν Τοῦρκο γιά νά πάρης
῾Η Παλιά ᾿Αγάπη
Καινούργια ἀγάπη καί παληά μέ βάλανε στή μέση
Γυρίζω βλέπω τήν παληά καινούργια δέν μ΄ ἀρέσει
καινούργια ἄντε στό καλό καί σύ παληά ἔλα κοντά μου
῾Ο Καϋμός τῆς Ρούμελης
Σάν πῆρα ἕνα κατήφορο στήν ἅ-στήν ἄκρη στό ποτάμι
καί τό ποτά–ἄντε ροῦσα παπαδιά
καί τό ποτάμ’ ἦταν θολό θολό κατεβασμένο
σέρνει λιθά–ἄντε ρούσα παπαδιά
σέρνει λιθάρια ριζιμιά δενδρά δενδρά ξερριζωμένα
φέρνει καί μία γλυκομηλιά ἄντε ρούσα παπαδιά
φέρνει καί μία γλυκομηλιά τά μῆλα φορτωμένη
κι’ ἀνάμεσα ἄντε ρούσα παπαδιά
κι’ ἀνάμεσα στούς κλώνους τῆς δυό ἀδέρφια ἀγκαλιασμένα
κι’ ἡ μάνα τούς τ’ ἀγνάντευε νἄπό ψηλή ραχούλα
γιά–ἰδές τα τά κακόμοιρα καί τά βασανισμένα
δέ φιληθῆκαν ζωντανά φιλιοῦνται πεθαμένα
τά κλαίει ἡ δόλια Ρούμελη τά κλαίει ὁ κόσμος ὅλος

15.4.3

<O Parnassì

῾Ο Παρνασσός εἶναι ἕνα βουνό πού στά κράσπεδά του ἔχει τό Μαντεῖον τῶν Δελφῶν καί τήν ᾿Αράχωβα. Λέγεται ὅτι τήν ἐπεσκέφθη ὁ Ραφαήλ Σάντι RAPHAELLO SANTI. ᾿Εγοητεύθη τόσον ὥστε ὅταν γύρισε στή Ρώμη ἔκτισε μία γέφυρα
(πνευματική) μέ τήν τέχνη του νά ἑνώνεται Παρνασσός μέ τήν κόρη του τήν ᾿Αράχωβα. ῾Ο πίναξ αὐτός τοῦ Ραφαήλ πρέπει νά ἀναρτηθῆ σέ κάθε ῾Ελληνικό σπίτι
καί ἰδιαίτερα στό ᾿Αραχωβίτικο. Στή μέση στέκεται ᾿Απόλλων ἀνάμεσα σέ τέσσαρα
θεόρατα ἔλατα. Δεξιά καί ἀριστερά ἕνα ἄπειρο πλῆθος Θεῶν.
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῾Ο Παρνασσός
᾿Ωρέ συννέφιασε στόν Παρνασσό
βρέχει στά καμποχώρια
Κ’ ἐσύ Διαμάντωμ’ ἄργησες
ποῦ πᾶς αὐτήν τήν ὥρα
Πάγω γι’ ἀθάνατο νερό
γι’ ἀθάνατο βοτάνι
νά δώσω τῆς ἀγάπης μου νά
πιῇ νά μήν πεθάνῃ
῾Ο Παναγιωτάκης
Βρέ Παναγιωτάκη βρέ Πάνο μου
Πές μας πού ἡ βρῆκες αὐτή τή νειά
τήν ξανθομαλλοῦσα τήν Πατρινιά
᾿Απ’ τήν Πόλη ἐρχόμουν κι΄ ἁπ’ τά νησιά
ἀπ’ τή γειτονιά της ἐπέρασα
τά βασιλικά της ἐπότιζε
καί τίς μαντζουράνες της δρόσιζε
ζήτησα κλαδάκι καί μούδωσε
μοῦπε καί ἕνα λόγο πού μάρεσε
Βρέ Παναγιωτάκη κί’ ἄν μ΄ ἀγαπᾶς
τί συχνοδιαβαίνεις καί μέ κοιτᾶς
στεῖλε προξενητᾶδες στ΄ ἀδέρφια μου
κι΄ ἄν σου ποῦνε ὄχι δέν θέλουμε
μπαίνουμε στό τραῖνο καί φεύγουμε
καί στήν ᾿Αθήνα βγαίνουμε
῾Η Μαριορή
βγῆκα ψηλά λέει, βγῆκα ψηλά
βγῆκα ψηλά στά διάσελα
Βγῆκα ψηλά στά διάσελα
κι’ ἀγνάντια στή Μπαρμπάσαινα
κι’ ἀγνάντεψα ὅλο τόν κάμπο
κι’ ἀκούω νταούλια καί βιολιά
῾Η Μαριορή λέει ἡ Μαριορή
ν’ ἡ Μαριορή παντρεύεται
Ν’ ἡ Μαριορή παντρεύεται
κι’ ὅλος ὁ κόσμος χαίρεται
Τό ποιόν θά πάρῃς Μαριορή
τοῦ Τριτσιμπίδα τό παιδί
ὀπ’ ἔχει ἀμπέλια καί σταφίδες
καί γλυκά κρασιά
῾Ο Γέρο-῎Ολυμπος (Τραγούδι τῆς μητέρας μου)
῾Ο ῎Ελυμπος (῎Ολυμπος) κι’ ὁ Κίσσαβος τά δυό βουνά μαλώναν
τό πιό θά ρίξη τή βροχή τό πιό θά ρίξη χιόνι
Γυρίζ’ ὁ Γερό–῎Ολυμπος καί λέγει τοῦ Κισσάβου
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Μή μέ μαλώνης Κίσσαβε κουνιαροπατημένε
ποῦ σέ πατάει ἡ κονιαργιά κ’ οἱ Λαρσινοί ἀγάδες
Κι’ ἐγώ εἴμ’ ὁ Γερό-῎Ολυμπος στόν κόσμο ξακουσμένος
Πόχει ἀνταρούλα στήν κορφή καί καταχνιά στόν πάτο
Πόχει σαράντα δυό κορφές κι’ ἑξήντα δυό βρυσοῦλες
κάθε βρυσούλα καί κλαρί κάθε κλαρί καί κλέφτης
Καί στήν ψηλή του τήν κορφή ἀϊτός εἶν’ καθισμένος
Καί βάσταγε στά νύχια τοῦ κεφάλ’ ἀνδρειωμένου
φορέσ-φορές τό τσίμπαγε φορές –φορές τοῦ λέει
Κεφάλιμ’ τί κακό ἔκαμες κ’ εἶσαι στ’ ἀϊτού τά νύχια·
Χίλια κορίτσια φίλησα καί χίλιες παντρεμένες
καί παπαδιές κι΄ ἀνύπαντρες τελειωμό δέν ἔχουν
Καί τώρα ἤρθ’ ἡ ἀράδα μου στόν πόλεμο νά πέσω
Φάει πουλίμ’ τά νειάτα μου φάει τήν ἀνδρειά μου
νά κάμης πῆχυ τό φτερό καί πιθαμή τ’ ἀνύχι
Οἱ Μαυρομάτες κι΄ ῎Ομορφες
Τ’ ἀκούτ’ ἐσεῖς οἱ ὄμορφες
καί σεῖς οἱ μαυρομάτες
τό Μάη κρασί μήν πίνετε
κι’ ἔξω μήν κοιμηθῆτε
τό μάθαν τρία ζουρλά παιδιά
καί περπατοῦν στίς στράτες
Σέρνουν ψωμί γιά τά σκυλιά
καί κρέας γιά τ’ ἀγρίμια
Σέρνουν κι’ ἀγαποβότανο
γι’ αὐτές τίς μαυρομάτες
῾Η ᾿Αγάπη
Σέ ὡραί-μαῦρα μου μάτια
σέ ὡραῖο περιβόλι
Σέ ὡραῖο περιβόλι ἀγαπῶ ἕνα χελιδόνι
᾿Αγαπῶ-μαῦρα μου μάτια
ἀγαπῶ κι ἐκεῖνο φεύγει
ἀγαπῶ κι’ ἐκεῖνο φεύγει
ἀγαπῶ κι’ ἐκεῖνο φεύγει κι’ ἀπό
μακρυά μου λέγει
χελιδό- μαῦρα μου μάτια
χελιδόνι μου ν’ ἀπέχης
χελιδόνι μου ν’ ἀπέχης γιατί διάφορο
δέν ἔχεις
Πῶς ν’ ἀπέ-μαῦρα μου μάτια
πῶς ν’ ἀπέχ΄ ἀπ’ τήν ἀγάπη πούπαθα πολλή
γιά δαύτη
῾Η ἀγά–μαῦρα μου μάτια
ἡ ἀγάπ’ εἶναι βελόνι
ἡ ἀγάπ’ εἶναι βελόνι καί ἀγγίζει
τό πνευμόνι
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ἡ ἀγά–μαῦρα μου μάτια
ἡ ἀγάπ’ εἶναι καρφίτσα
ἡ ἀγάπ’ εἶναι καρφίτσα καί ἀγγίζει τήν καρδίτσα

Σήμ. Τό τραγούδι αὐτό ἐκφράζει τήν εὐγένειαν καί ἀνωτερότητα τῆς Ρουμελιώτικης ψυχῆς, ἐκφράζει ἀνώτερον πολιτισμόν.
Τῆς Τάβλας (ἐπιτραπέζιον)
Στήν τάβλα πού καθόμαστε
σέ τοῦτο τό τραπέζι
Τόν ἄγγελο φιλεύομε
καί τό Χριστό βλογᾶμε
καί τήν Κυρά τή Δέσποινα
θερμά παρακαλᾶμε
νά μᾶς χαρίση τά κλειδιά
κλειδιά τοῦ Παραδείσου
῾Ο Πλάτανος
Ν’ ἄχε καεῖ ὁ πλάτανος ὠρέ ὁ Πλάτανος
νά τ’ οὔπεφταν τά φύλλα κλάψε μέ μάναμ΄
κλάψε με
ποῦ κρέμασαν τό μπόι σου ὠρέ τό μπόι σου
τό μαργαριταρένιο, Κλάψε με μάναμ’ κλάψε με
κι’ ἀποθαμένον θάψε με
Κλάψε μάναμ’ μία καί δυό δέν ξανακάνης
τέτοιο γιό
᾿Αμάν δέν νταγιαντῶ δέν νταγιαντῶ τόν
ἐδικόσου τόν καημό.
῾Ο ᾿Αμάραντος
Γιά δέστε τόν ἀμάραντο σέ τί βουνό φυτρώνει
Φυτρώνει μές τά δίχαλα στίς πέτρες τά λιθάρια
δίχως νερό ποτίζεται, δίχως νερό ἀξαίνει
Τόν τρῶν τ’ ἀλάφια καί ψοφοῦν τ’ ἀγρίμια κ’ ἡμερεύουν
Τόν τρῶν τά λάγια πρόβατα καί λησμονοῦν τ’ ἀρνιά τους
Νά τοῦχε φάει κ’ ἡ μάνα μου μήν εἶχε κάμ’ ἐμένα
Σάν μέκανε τί μ’ ἤθελε σά μ’ ἔχει τί μέ θέλει
ποῦ χάθηκα στήν ξενητιά στά ἔρημα τά ξένα
Καλαματιανό
Βλέπεις ἐκεῖνο τό βουνό, τό κορφανταριαασμένο
ἐκεῖναι πύργος γυάλινος, μέ κρουσταλένια τζάμια
ἐκεῖ κοιμᾶται μία ξανθιά, μιᾶς χήρας θυγατέρα
Πῶς νά τήν ξυπνήσωμε καί πώς νά τῆς τό ποῦμε
Ξύπνα καημένη ᾿Αναστασιά, ξύπνα καί μή κοιμᾶσαι
ξύπνα ν’ ἀνάψης τή φωτιά, νά σβύσης τό λιχνάρι
Γιατί μας πῆρε ἡ χαραυγή τό δόλιο χαραμέρι
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῾Η Βλάχα καί ὁ ᾿Αλή-Πασάς
᾿Αφήνω γειά, μωργειά στίς ἔμορφες καί γειά στίς μαυρομάτες
Κι’ ἐγώ θά πάω θά πάω στά Γιάννενα, στοῦ Μπέη τά σαράια
–Γειά σου χαρά, χαρά σου μπέη μου – Καλῶς τηνε τή Βλάχα
-Ν’ ἐγὼ εἰμ’ ἡ Βλά, ἡ Βλάχα ἡ ἔμορφη, ἡ Βλάχα ἡ πενεμένη,
πόχει τά χὶ–, τά χίλια πρόβατα
Πόχω τά χὶ–, τά χίλια πρόβατα, τά δυό χιλιάδες γίδια,
στ’ ὄνα βουνό, βουνό ν΄τά πρόβατα, στ΄ ἄλλο βουνό τά γίδια
κι’ ἀνάμεσα στά δυό βουνά,
κι΄ ἀνάμεσα στά δυό βουνά, δώδεκα μύλ΄ ἀλέθουν,
οἱ ἕξ ἀλέ, ἀλέθουν μέ νερό, κι΄ ἕξι μέ τό γάλα
καί στήν κορφή, κορφή τοῦ γάλακτος
Καί στήν κορφή τοῦ γάλακτος, καράβι ἀρμενίζει
–Λύκος νά φάη, νά φάη τά πρόβατα καί τσάκαλος τά γίδια
καί μία μεγά, μεγάλη ἀρρώστια
Καί μία μεγά, μεγάλη ἀρρώστια νά φάη τόν τσοπάνη
Νά μείν΄ ἡ Βλά, ἡ Βλάχα μοναχή
Νά μειν΄ ἡ Βλά, ἡ Βλάχα μοναχή, γυναίκα νά τήν πάρω
-Κάλιο ν΄ ἰδῶ, νά ἰδῶ τό γαῖμα μου
Κάλιο νά ἰδῶ, νά ἰδῶ τό γαῖμα μου στή γῆ νά κάνη βρύση
παρά νά ἰδῶ, νά ἰδῶ τά χείλη μου
παρά νά ἰδῶ, νά ἰδῶ τά χείλη μου Τοῦρκος νά τά φιλήση
Τά Βάσανα τῆς ᾿Αγάπης
Τό λένε τά πουλάκια στά κλεισορέμματα
πῶς σ’ ἀγαπῶ κυρά μου δέν εἶναι ψέμματα
Τά δυό σου μαῦρα μάτια καί τά σγουρά μαλλιά
μοῦ βάλανε μαράζι μικρή μου στήν καρδιά
᾿Εσύ μέ βασανίζεις καί τί μπορῶ νά εἰπῶ
ὅλα τά ὑποφέρω γιατί σέ ἀγαπῶ
῎Ελα νά σέ φιλήσω καί γρήγορα νά πᾶς
νά μή σέ δοῦν γειτόνοι καί ποῦν πώς μ’ ἀγαπᾶς
Δυό ἥλιοι δυό φεγγάρια βγήκανε σήμερα
ἕνας στό πρόσωπό σου, κι’ ἄλλος στά σύννεφα
Τό ἀτίθασόν του χαρακτῆρος καί ἡ ἔλλειψις παιδείας τοῦ ᾿Αλβανοῦ
Μαράζωσ’ ἡ καρδούλα μου, μαράζωσ’ ἡ καρδούλα μου
μ’ ἕναν παλιαρβανίτη
Σιμά τοῦ πάντα κάθομαι, σιμά του πάντα κάθομαι
τοῦ κρένω δέν μοῦ κρένει
Ψωμί τοῦ δίνω δέν τό τρώει, ψωμί τοῦ δίνω δέν τό τρώει
κρασί καί δέν τό πίνει
Τοῦ στρώνω πέντε στρώματα, τοῦ στρώνω πέντε στρώματα
πέντε προσκεφαλάδες
Σήκω καλέ μου πλάγιασε, σήκω καλέ μου πλάγιασε
σήκω καλέ μου πέσε
Κι’ ἅπλωσε τά ξεράδια σου, κι’ ἅπλωσε τά ξεράδια σου
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στόν ἀργυρό μου κόρφο
Τοῦ Μάη νά πιάνης τή δροσιά, τοῦ Μάη νά πιάνεις τή δροσιά
τ’ ᾿Απρίλη τά λουλούδια

Γκόλφω
Τ’ ἀρνιά βελάζουν Γκόλφω
Φωνάζουν
Τ’ ἀρνιά βελάζουν στό μαντρί
κ’ ἡ Γκόλφω ἄργησε να’ ρθῆ
Ποῦ ἤσουν Γκόλφω, καημένη Γκόλφω
Ποῦ ἤσουν Γκόλφω κι’ ἄργησες
καί νύχτωσες καί βράδυασες
῎Ημουνα πάνω γλυκέ μου Τάσο
ἤμουνα πάνω στό Χελμό
ἀρρώστησα καί δέν μπορῶ.
῎Αιντε νά πᾶμε, μικρή μου Γκόλφω
ἄιντε νά πᾶμε ἐκεῖ πού λές,
ποῦ χτίζουν τά πουλιά φωλιές
Σύγνεφο ἦταν πέρασε
κι’ ὁ ἔρωτάς τους γέρασε
῾Ο Τάσος στεφανώνεται
κι’ ἡ Γκόλφω φαρμακώνεται
῾Η Κλάρα (Τσάμικο)
Κόβω μία κλάρα, νά ζῆς κουμπάρα
κόβω μία κλάρα λεμονιᾶς,
μέ δυό λεμόνια δίφορα
καί τήνε παίρνω, νά ζῆς καί νᾶσαι
καί τήνε παίρνω καί τήν κλαδεύω
καί τήνε ρίχνω στό γιαλό
κι’ ἄν μαραθῆ δέ σ’ ἀγαπῶ
νά ζῆς κουμπάρα
κι’ ἡ κλάρα ἐμαράθηκε
κι’ ἡ ἀγάπη μ’ ἀπαράτησε
Κατσαντωναῖοι
Τοῦρκοι βαστᾶτε τ’ ἄλογο
λίγο νά ξανασάνω
Νά χαιρετήσω τά βουνά
τά κλέφτικα λιμέρια
Ν’ ἀφήσω διάτα στά παιδιά
διάτα στά παλληκάρια
φωτιά νά βάλουν στ’ ῎Αγραφα
φωτιά στό μοναστήρι
ποῦ πρόδωσαν τήν κλεφτουργιά
καί τούς Κατσαντωναίους
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Τώρα τά πουλιά
Τώρα εἰν’ αὐγή. Τώρα ἡ αὐγή χαράζει
Τώρα τά πουλιά, τώρα τά χελιδόνια
Τώρα οἱ πέρδικες, γλυκολακοῦν καί λένε.
Ξύπνα ἀφέντη μου. Ξύπνα καλέ μου ἀφέντη
Ξύπνα ἀγκάλιασε κορμί κυπαρισένιο
κι’ ἄσπρονε λαιμό
῾Η Βλάχα
Πιάνουν ν’ ἀνθίσουν τά κλαριά κι’ ὁ πάγος δέν τ’ ἀφίνει
Θέλω κι’ ἐγώ νά σ’ ἀρνηθῶ κι’ ὁ πόνος δέν μ’ ἀφίνει
Σύρε νά πῆς τῆς μάνα σου, νά μή μέ καταργιέται,
τί θά τήν κάνω πεθερά, τί θά τήν κάνω μάνα,
’ς τήν κόρη της τή δεύτερη, σ’ ἐσέ τή μαυρομάτα,
πώχεις τά ματοτσούναρα σάν φράγκικο δοξάρι.
Τό χέρι σου τό δροσερό, τ’ ἄσπρο καί τό δροσάτο
νά τό εἶχα γιά προσκέφαλο ’ς ἕνα μαρμαροβούνι,
νά σέ χορτάσω φίλημα ’ς τά μάτια καί ’ς τά φρύδια,
χαμήλωσε τό φέσι σου καί σκέπασε τά φρύδια,
νά μή φανοῦνε τά φιλιά, νά μή μας καταλάβουν
καί σέ ζηλέψουν τά πουλιά τῆς ἄνοιξης τ’ ἀηδόνια
Τσάμικο
Τρία καλά εἶναι στό ντουνιά καί στόν ἀπάνω κόσμο.
῾Η νειότη καί ἡ λεβεντιά, καί τ’ ὄμορφο κορίτσι
Τ΄ ἀκοῦτε σεῖς οἱ ἀνύπαντροι κι’ ἀρραβωνιασμένοι
Λεφτά νά μή ζητήσετε, προικιά νά μή γυρεῦτε
Γιατί τά ζήλεψα κι΄ ἐγώ καί πῆρα γέρον ἄνδρα
Λελούδι τῆς Μονεμβασιᾶς
Λελούδι βάϊ λελούδι τῆς Μονεμβασιᾶς
Λελούδι τῆς Μονεμβασιᾶς καί κάστρο τῆς Λαμίας
Καί Πά βάϊ καί Παλαμήδι τ’ ᾿Αναπλιοῦ
καί Παλαμήδι τ΄ ᾿Αναπλιοῦ ν’ ἀνοίξης ν’ ἄμπω μέσα
Νά ἰδῶ βάϊ νά ἰδῶ τίς ἀναπλιώτισσες τίς ἀναπλιωτοποῦλες
Πῶς πλέ–βάϊ πώς πλένουν πώς μοσχοσαπουνᾶνε
Πῶς πλένουν πώς λευκαίνουνε πώς μοσχοσαπουνᾶνε
μέ τ’ ὄνα χέρι πλένουνε μετ’ ἄλλο σαπουνᾶνε
Βά ζού–βάϊ βάζουν τό σάλιο γιά νερό
Βάζουν τό σάλιο γιά νερό τό δάκρυ γιά σαπούνι
῾Ο ᾿Αριστείδης
Σύρε γκιζέ, μωρ’ ᾿Αριστείδη μου,
σύρε γκιζέ-γκιζέρα τόν ντουνιά,
καί τόν ἀπάνω κόσμο, ᾿Αριστείδη μου,
καί τόν ἀπάνω κόσμο, τζοβαΐρι μου,
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Κι’ ἄν εὕρης ἄλλη, ᾿Αριστείδη μου,
καλύτερ ἀπό μένα, τζοβαΐρι μου,
σπαθί ζώσου, μωρ’ ᾿Αριστείδη μου,
σπαθί ζώσου στή μέση σου.
Τράβα καί σκότωσε μέ, ᾿Αριστείδη μου,
ἐγώ γιά σέ τά μάτια μ’ τ’ ἄβαλα
στά στήθια μ΄ στό σημάδι, ᾿Αριστείδη μου,
στά στήθια στό σημάδι, τζοβαΐρι μου.
καί τό κορμί, μωρ’ ᾿Αριστείδη μου,
καί τό κορμί μου στά σπαθιά
ἄλλη νά μή σέ πάρη, ᾿Αριστείδη μου,
ἄλλη νά μή σέ πάρη, τζοβαΐρι μου

Πολλάκις οἱ ἀρματωλοί ἀπέβαιναν ἰσχυροί καί ἠνάγκαζον διά τῆς βίας τήν Τουρκική Κυβέρνησιν εἰς τήν ἀναγνώρισιν των. Τό λέει τό τραγούδι.
Κάτω ΄ς τοῦ Βάλτου τά χωριά
Ξηρόμερο καί ῎Αγραφα,
Και΄ς τά πέντε βιλαέτια
(ἐβγᾶτε νά ἰδῆτ΄ ἀδέρφια)
᾿Εκ’ εἶν’ οἱ κλέφτες οἱ πολλοί,
῞Ολ’ ἐνδυμένοι ’ς τό φλουρί.
Κάθονται καί τρῶν καί πίνουν,
καί τήν ῎Αρτα φοβερίζουν.
Πιάνουν καί γράφουν μία γραφή
Βρίζουν τά γένια τοῦ κατῆ.
Γράφουνε καί ’ς τό Κομπότι
Προσκυνοῦν καί τό Δεσπότη.
Συλλογισθῆτε τό καλά,
Γιατί σας καῖμε τά χωριά,
Γλίγορα τ’ ἀρματωλίκι,
ὅτ’ ἐρχόμαστε σἄν λύκοι
῾Η ᾿Αργυρούλα
Δικό μου ἦταν, μωρ’ ᾿Αργυρούλα μου,
δικό μου ἦταν τό φταίξιμο
δικό σου τό μπερδέψιμο.
Πούρθα καί σέ, ᾿Αργυρούλα μου,
Πούρθα καί σ’ ηὔρα μοναχή
καί δέ σέ χόρτασα φιλί
῾Η ᾿Ελαφίνα (ἀλληγορικόν)
᾿Αλληγορική παράδοσις περί τῆς δούλης ῾Ελλάδος ὡς ταπεινῆς ἐλαφίνας, ἐνῶ τά
λοιπά κράτη εἶναι ἐλεύθερα.
Κλάψε μεμάνα κλάψεμε τή νύχτα μέ φεγγάρι
καί τήν αὐγούλα μέ δροσιά ὥσπου νά πάρῃ ὁ ἥλιος
νά βγοῦν τ’ ἀλάφια στίς βοσκές νά βγοῦν κι΄ ἀλαφίνες
῞Ολα τ’ ἀλάφια βόσκουνε κι’ ὅλα δροσολογοῦνται
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Καί μία λαφίνα ταπεινή δέν πάει κοντά μέ τ’ ἄλλα
῞Ολα τ’ ἀπόσκια περπατεῖ τ’ ἀπόζερβα ἀγνατεύει
Κι’ ὄπ’ εὔρη γάργαρο νερό θολώνει καί τό πίνει
Κι’ ὁ ἥλιος τήν ἀπάντησε στέκει καί τή ρωτάει
Τί ἔχεις ἀλαφίνα μου, δέν πᾶς καί σύ μέ τ’ ἄλλα
Μόνο τ’ ἀπόσκια περπατεῖς τ’ ἀπόζερβ’ ἀγναντεύεις
–῞Ηλιό μου σά μέ ρώτησες νά σοῦ τό μολογήσω
Δώδεκα χρόνους ἔκαμα στεῖρα δίχως ἐλάφι
κι΄ ἀπό τούς δώδεκα καί μπρός ἐγέννησα ἐλαφάκι
καί κεῖ πού μόνοτ’ ἔβοσκε τό βρήκ’ ὁ κυνιγός
ρίχνει καί τό σκοτώνει
Ν’ ἀναστενάξω μανούλαμ’ δέν μ’ ἀκοῦς, νά κλάψω
δέν μέ βλέπεις
Νανούρισμα
Κοιμήσου ἀστρὶ, κοιμήσου αὐγή
κοιμήσου νηό φεγγάρι
Κοιμήσου πού νά σέ χαρῇ
ὁ νιός πού θά σέ πάρῃ.
Κοιμήσου καί παράγγειλα
στήν πόλη τά χρυσᾶ σου
στά Γιάννενα τά ροῦχα σου
καί τά διαμαντικά σου
Κοιμήσου πού σου ράβουνε
τό πάπλωμα στήν πόλη
καί στό χρυσοστολίζουνε
σαράντα δυό μαστόροι
στή μέση βάζουν τόν ἀητό
στήν ἄκρη τό παγόνι
Νάνι τοῦ Ρήγα τό παιδί
τοῦ Βασιλιᾶ τ’ ἀγκόνι
Κοιμήσου μές τήν κούνια σου
καί στά παχειά πανιά σου
ἡ Παναγιά ἡ Δέσποινα
νά εἶναι συντροφιά σου.
Τά Δημοτικά μας τραγούδια ἔχουν ψυχοθεραπευτική ἰδιότητα. Εἶναι οἱ ψυχοθεραπευταί. Τό λαϊκόν τραγούδι τό κοινῶς λεγόμενον «ρεμπέτικο» δέν ἔχει
καμμίαν σχέσιν μέ τό γνήσιον δημοτικόν. Δυνατόν νά εἶναι πολύ ἐπιτυχές μέ
πνεῦμα καί ζωντανούς ρυθμούς καί χάριν. Ποτέ ὅμως δέν θά μείνη ζωντανόν εἰς
τό στόμα τοῦ λαοῦ δέν θά παραδοθῆ ὡς ἐθνικόν-κειμήλιον. Θά ἀνθίση καί θά
μαραθῆ ὡς ἄνθος. ῾Η δόξα τοῦ εἶναι ἐφήμερος. Εἶναι παροδικόν ὅπως ἡ μόδα.

15.4.4

GnÀmai Gllwn ka GermanÀn dianooumènwn
di t Dhmotik ma tragoÔdia

῾Ο Φωριέλ πρῶτος ξένος, γάλλος τήν καταγωγήν, πού ἐδῶ καί 50 χρόνια ἀπεκάλυψε
καί μετέφρασε ἑλληνικά τραγούδια, τά ὠνόμασε δέ «ὑπό σχηματισμόν ἐποποιίαν»
καί γράφει: «῎Αν οἱ ῞Ελληνες καλλιεργήσουν τίς σπάνιες ἱκανότητες τῶν (μαζέψουν
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τά δημοτικά τῶν τραγούδια) θά φθάσουν καί ἴσως ξεπεράσουν τόν πολιτισμόν τῶν
ἄλλων κρατῶν τῆς Εὐρώπης».
῾Ο Μεγάλος Γερμανός Γκαῖτε τά ὠνόμασε «῞Υπατο μνημεῖο τῆς ἀνθρωπίνης
διανοίας. Τό νοστιμότερον ἀπ΄ ὅτι γνωρίζομεν ὡς λυρικήν, δραματικήν, ἐπικήν
ποίησιν. Καί ὅμως εἶναι δημοτικά τραγούδια. Κάθε φορά πού διάβαζα τό τραγούδι
τοῦ Χάρου ... ᾿Αλλά διαβαίνει ὁ Χάρος μέ τούς πεθαμένους, σέρνει τούς νηούς ...
συνέβαινεν ὅτι προεβλέπετο. Εἶχε μίαν ἔκτακτον ἐπενέργειαν. ῞Ολες οἱ ψυχικές,
πνευματικές καί ἠθικές δυνάμεις ἐξυπνοῦσαν μέσα μου, ἰδιαιτέρως δέ ἡ δύναμις τῆς
φαντασίας».

15.5

Paroimai, Gnwmik, >Anèkdota

15.5.1

Paroimi¸dei âkfrsei katokwn Souroustou

Λέγεται ὅτι ὁ γέρο-Θεοχάρης (Θεοχαρογιῶργος) μεταβὰς εἰς ᾿Αθήνας ἐξεναγήθη
ὑπό γνωστῶν Σουρουστιωτῶν. Μίαν ἡμέραν ἐν ἀγνοίᾳ του ὠδηγήθη εἰς οἶκον
κακόφημον. ᾿Εθαύμαζεν ὁ γέρων τᾶς καλοντυμένας ἱεροδούλους. Σέ μία στιγμή
ἐρωτᾶ: –«Τί εἶναι αὐτές;» –«Πουτάνες» τοῦ ἀπήντησαν. ᾿Εκίνησε θλιμμένος τήν
κεφαλήν του καί εἶπεν: –«Νοικοκυράδες πού πᾶν χαμένες».
῾Η ἀξία τῆς ᾿Αθήνας Λέγεται ὅτι ὁ Γέρο-Ζοῦκος –᾿Αντώνης ἐρωτηθεῖς περί
τῶν ἐντυπώσεών του ἀπό τὰς ᾿Αθήνας ἀπήντησεν: -«῞Οσο ἀξίζει ἕνα ἀποπάτημα
(χέσιμον) εἰς ἀγκορτσιές (θέσις κειμένη δυτικῶς καί ἔξω τοῦ χωρίου) δέν ἀξίζει
ὅλη ἡ ᾿Αθήνα».

15.5.2

Gnwmik

῾Ο Λύκος κι΄ ἄν ἐγέρασε
κι΄ ἄλλαξε τό μαλλί του
μηδέ τήν γνώμην ἄλλαξε
μηδέ τήν κεφαλή του
῎Αλλ΄ ἀντ΄ ἄλλων ἀσυναρτησίαι:
᾿Από τήν πόλη ἔρχομαι
στήν κορυφή κανέλα
καί πέφτω μέσ’ τή θάλασσα
καί πλέω σάν τσεκούρι
Ζωγράφος καί βλάχος
Κατ΄ ἀπαίτησιν τοῦ Βλάχου ζωγραφίζεται ὁ Χριστός μέ τσαρούχια καί ὁ ζωγράφος γράφει κάτωθεν –Θέλοντας ὁ Βλάχος μή θέλοντας ὁ Ζωγράφος φόρεσε
καί σύ Χριστέ μου τσαρούχια
Σχετικαί παροιμίαι
«Καί ὁ λύκος χορτάτος καί ἡ προβατίνα ἀκέρηα», «Καί τό σκυλί χορτάτο καί
ἡ πίττα ἀκέρηα».
«Τόν ποντικό δέν τόν χώραγε ἡ τρύπα του, καί αὐτός ἔσερνε καί κολοκυθάκια».
Λέγεται γιά κεῖνον πού ξανοίγεται γιά ὁποιαδήποτε ὑπόθεση πέραν τῶν δυνάμεών
του.
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«῎Εγινε μασκαρᾶς τῶν σκυλιῶν». Κυριολεκτεῖται ἐπί τοῦ λύκου, ὅστις ὅταν
εἶναι νέος καί ἔχει ἀκμαίας τᾶς δυνάμεις του, οὐδένα κίνδυνον διατρέχει. ῞Οταν
τίς γεράσῃ καί χάση τᾶς σωματικὰς του δυνάμεις λόγω γήρατος ἤ νόσου ἤ ἐκ
καταχρήσεων ὑπ΄ οὐδενός ὑπολογίζεται.

15.5.3

Paroimi¸dei >Ekfrsei

«Οὔτε τό Διάβολο νά ἰδῆς, οὔτε τό Σταυρό σου νά κάμης» λέγεται περί ἀνθρώπων
ἀχαρακτηρίστων καί ἀσυνειδήτων οἱ ὁποῖοι δέν ἔχουν ἴσιο κρέας ἐπάνω των.
«Κάτι λάκκο ἔχει ἡ φάβα» Δηλαδή στήν ὑπόθεση αὐτή κάτι ὕποπτο ὑπάρχει.
«Κάτι τρέχει στά γύφτικα». Δηλαδή αὐτό πού συμβαίνει εἶναι ἄνευ σημασίας
«Ντράπηκε ἡ γύφτισσα πού γανώθηκε ἡ μύτη της». Δηλαδὴ κάτι ἀσήμαντον
«Κατά μάνα κατά κύρη κατά γιό καί θυγατέρα». Δηλαδή ὁ γιός κληρονομεῖ
τᾶς ἰδιότητας τοῦ πατρός ἡ δέ κόρη τᾶς ἰδιότητας τῆς μητρός. ᾿Εδῶ ἔχομεν σχῆμα
χιαστόν της νεοελληνικῆς γλώσσης
«Ξάστερος οὐρανός ἀστραπές δέν φοβᾶται». Λέγεται ὑπό τῶν ὑποστηριζόντων
ἑαυτόν ὅτι εἶναι ἀθῶος καί δέν φοβεῖται καμμίαν κατηγορίαν.
«Αὐτός καλιγώνει τόν ψύλο». Εἶναι δηλαδή εὐφυέστατος, ἐπινοητικός, τετραπέρατος.
«Τ’ ἀδέρφια ὅταν παντρευτοῦν γίνονται γειτόνοι».
«Κάπου τοῦ χάριζαν ἕνα Γάϊδαρο κι΄ αὐτός τόν κοίταζε στά δόντια». ῎Ισως
διότι ὑποψιάζεται ὅτι τό δῶρο θέλει ἀντίδωρο.
«Θέλησε κι’ ὁ Οὐβριός (ἑβραῖος)-νά καβαλλικέψ’ κι’ βτεθ΄κι Σάββατον».
«῾Η πονηρή ἀλεποῦ πιάνεται ἀπ΄ τά τέσσαρα» ἤ «Τό ἔξυπνο πουλί πιάνεται ἀπ΄
τή μύτη» Πρέπει νά συμβαδίζει ἡ εὐφυΐα μέ τήν ταπεινοφροσύνη.
Παροιμία:
Φράξε τό ρέμα στήν πηγή
νά μή γένη ποτάμι
Γιατί ἄν γενῆ δέν σταματᾶ,
ὅτι κανείς κι΄ ἄν κάνη
Δηλαδή εἰς κάθε κακό πού δύναται νά συμβῆ, πρέπει εὐθύς ἐξ ἀρχῆς νά δώσης
τήν δέουσαν προσοχήν, καθόσον βραδύτερον εἶναι ἀδύνατον ἤ δυσκολώτατον νά
θεραπευθῆ.
«῞Ολοι ἔκλαιγαν τόν πόνο τους κι΄ ὁ μυλωνάς τ΄ αὐλάκι του». Περί τῶν ἀτομιστῶν.
«῾Η ἀλεποῦ τριάντα καί τό ἀλεπόπουλο τριάντα ἕνα». Λέγεται εἰρωνικῶς ἐκ
μέρους τῶν γονέων γιά τά παιδιά τους, τά ὁποία φαντάζονται, πώς ξέρουν περισσότερα ἀπ΄ αὐτούς.
«῎Η μικρός παντρέψου ἤ μικρός καλογηρέψου». ῞Οταν μεγαλώσῃ κανείς δέν
εἶναι γιά οἰκογένεια.
«Κάλλιο ἀργά παρά ποτέ». Λέγεται περί αὐτῶν πού ἀγωνίζονται ἐπί μακρόν.
«Μπᾶτε σκύλ΄ ἀλέστε κι΄ ἀλεστικό μή δόστε». ῞Οπου ὑπάρχει κακοδιοίκησις.
«Γαλάτα καί μαλλάτα καί τό ἀρνί νά εἶναι θηλυκό». Κυριολεξία. Εὔχεται καί οἱ
προβατίνες νά ἔχουν ἄφθονο γάλα καί τό ἀρνί νά εἶναι θηλυκό καί ὄχι ἀρσενικό.
Λέγεται δι΄ ἐκείνους ποῦ τά θέλουν ὅλα δικά τους καί οἱ ἄλλοι ἅς πάρουν ὄχι τά
ἀνήκοντα εἰς αὐτούς ἀλλά ἐλάχιστα μόνον.
«᾿Από κακοπληρωτή κι΄ ἕνα σακί ἄχυρο». Προκειμένου νά μήν πάρεις τίποτε ἅς
πάρης καί ἐλάχιστα.
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«᾿Εκεῖ πού θά σέ φάη ὁ τσάκαλος, καλύτερα νά σέ φά’ ὁ λύκος» Δηλαδ. ἀνάθεσε τήν ὑπόθεσίν σου εἰς τά πλέον ἐξέχοντα πρόσωπα καί ἄς ξοδεύεις περισσότερα
χρήματα.
«Μέ τό νοῦ πλουτίζ΄ ἡ κόρη μέ τόν ὕπνο ἡ ἀκαμάτρα» «῎Αγνεστα κι΄ αὔφαντα (τά
μαλλιά) στά τέμπλα κρεμασμένα». Περί ἐκείνων οἱ ὁποῖοι, ἐνῶ δέν εὑρίσκονται οὔτε
στήν ἀρχή ἑνός ἔργου, μέ τό νοῦ τούς χτίζουν παλάτια στόν ἀέρα. ᾿Ονειροπόλοι.
«῾Ο κόσμος χάνονταν καί ἡ γριά στολίζονταν». Παροιμιώδης ἔκφρασις. Περί
ἀνθρώπων εὐρισκομένων ἐκτός χώρου καί χρόνου.
«᾿Εν’ ἀλάργα τό σκοτάδι; Κλείσ’ τά μάτιασ’ νά τό ἰδὴς». (ἤτοι τό καλόν ἀργεῖ
νά ρθῆ ἐνῶ τό κακόν γίνεται ἀμέσως.)
«Σιγά-σιγά τά τούμπανα γιατ’ εἶν’ ὁ γάμος ἀρχοντικός» (Δηλαδή μία ὑπόθεσις
σπουδαία γιά νά λάβη καλήν ἔκβασιν, πρέπει νά ἔχῃ τόν ἀνάλογον χρόνον καί τήν
πρέπουσαν ὑπομονήν.
«Τρεῖς τό λάδι τρεῖς τό λαδόξυδο = Δώδεκα δραχμαί». ῞Ενας στρατοκόπος
λέει στό χανιώτη, ἀφοῦ σώθηκαν τά φαγητά σου, βάλε μου εἰς ἕνα πιάτο, λάδι, καί
ξύδι νά κάνω τριψιάνα, γιά νά φάω. ῎Ετσι ἔγινε. Ρωτάει ὁ ξένος τί σου χρωστάω·
Τοῦ ἀπαντάει μέ τ΄ ἀνωτέρω. -Λέγεται τοῦτο ὄχι μόνον περί ξενοδόχων πού εἶναι
αἰσχροκερδεῖς, ἀλλά καί δι΄ οἱονδήποτε ἄλλον ἐξασκοῦντα αἰσχροκέρδειαν.
«῾Ο λύκος ἔχει τό σβέρκο του χοντρό γιατί κάνει τή δουλιά τοῦ μοναχός του».
Δήλ. δουλειά πού μπορεῖς νά κάνης μόνος σου μή ἀναθέτης σέ ἄλλον.
«῾Ο λύκος φυλάει τή φωλιά του». ῾Ο λύκος οὐδέποτε ἁρπάζει ζῶα, πλησίον της
φωλιᾶς του, διότι τότε προδίδει τήν κατοικίαν του.
«᾿Αλοιὰ ἀπό τόν δαρμένον ὅσο νάρθουν οἱ κριτάδες».
«Τόν ἀνώτερόν σου καί γάϊδαρο νά τόν ἰδῆς, μήν τόν καβαλικεύεις» Σεβασμός
πρός τούς ἀνωτέρους.
Σχετικότης: «Κάθε πράγμα στόν καιρό του κι’ ὁ κολιός στόν Αὔγουστο».
Δήλ. δέν ἐννοεῖ μόνον τόν καιρό ἀλλά καί τά γνωμικά.
«῞Ενας κοῦκος ἄνοιξη δέν φέρει». «Τά στερνά νικοῦν τά πρῶτα». ᾿Αναφέρεται
στή στερνή νικήτρια γνώμη μας.
«῎Ακουγε γέρου συμβουλή καί παιδεμένου γνώμη». ῾Η συμβουλή τοῦ γέρου
σημαίνει ἀνάγκην ὑπακοῆς. Τοῦ παιδεμένου μπορεῖ νά μπαίνει ἀπό ἕνα αὐτί καί νά
βγαίνη ἀπό τό ἄλλο, θεωρητική.
«῾Η καλή νοικοκυρά εἶναι δούλα καί κυρά». Δέν εἶναι ὑποζύγιον ὅπως μερικοί
νομίζουν.
«Λεβέντη τόν ἐθέλω τόν ἀγαπητικό μου». ῾Ο δέ λεβέντης λέγει: «Στή γυναίκα
σου καί στ΄ ἄλογό σου μήν ἀφήνης τά χαλινάρια», διότι ἡ γυναίκα κυβερνᾶται
ἀπό αἰσθήματα καί πάθη. Κι΄ αὐτά τά ψεύτικα μαμά καί μπαμπά στά πεθερικά τ’
ἀποκαλύπτει ἡ πείρα. ῾Ο γαμβρός γυιός δέν γίνεται οὔτε ἡ νύφη θυγατέρα.
«Καλλίτερα μία γυναίκα δημόσια καί ντροπαλή παρά μία τίμια καί ξετσίπωτη».
Διότι ἡ γυναίκα εἶναι ζῶον μονογαμικόν (ὁ ἄνδρας εἶναι σκάρτος) Στή Δύση καί
στήν ᾿Αμερική οἱ γυναῖκες ἀλλάζουν τούς συζύγους καί τους φίλους. ᾿Αλλά ἐφόσον ὅλες σχεδόν οἱ πολιτισμένες ἀλλάζουν μέ τόση εὐκολία τους συζύγους καί
τούς φίλους τότε πρέπει νά μᾶς ἐξηγήσουν οἱ ψυχίατροι τί ἐστί πορνεία. ῞Οταν
πολλαπλασιασθοῦν οἱ ἑταῖρες ὡς εἰς τήν ἀρχαία Κόρινθο καί ᾿Αθήνα φθάνομε στόν
ἐκφυλισμό καί τήν παρακμή.
«῞Οποιος λυπᾶται τό ραβδί του δέν ἀγαπάει τό παιδί του». Στήν κατάλληλη
ὅμως ὤρα, διότι τό παιδί ψυχολογεῖ.
«Μάρτης γδάρτης καί κακός παλουκοκαύτης». Συνηθέστατα ὁ Μάρτης ἐπιφυλάσσει τόσα κρύα, ὥστε δικαιολογεῖται τελείως ἡ λαϊκή σοφία
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«῾Ο γέρος μέ τήν ἀνάμνηση κι’ ὁ νηός μέ τήν ἐλπίδα». «Οἱ πεθαμένοι μέ τούς
πεθαμένους κι’ οἱ ζωντανοί μέ τούς ζωντανούς». Λέγουν διά νά διώξουν λυπηρές
ἀναμνήσεις.
«Τά δανεικά κάνουν τούς σκλάβους». Καί δυστυχῶς τά δάνεια σκλαβώνουν
καί τά ἔθνη.
«Τό σχοινί τό μαλακό τρώει τήν πέτρα τή σκληρή». ῞Ωστε χρειάζεται πάντα ὁ
μαλακός τρόπος καί ἡ καλή γλώσσα. ᾿Αλλά καί ἡ εὐγένεια ἔχει τά ὅρια της.
«῞Οποιος ντρέπεται πολλά στερεύεται». ῾Η μεγάλη καλωσύνη εἶναι καί μπουταλωσύνη. –Μή ξεχνᾶμε ἡ ζωή εἶναι ἀγώνας–.
«Τό μεγάλο ψάρι τρώει τό μικρό». «῞Οποιος γίνεται πρόβατο, τόν τρώει ὁ
λύκος». «῾Ο γέρος κι΄ ἄν στολίζεται στόν ἀνήφορο γνωρίζεται».
«Παληό γιατρό καί γέρο καπετάνιο». ῾Ο παληός γιατρός γνωρίζει καλά τόν
ὀργανισμό τοῦ πελάτη του. ῾Ο νέος μέ τίς μοντέρνες ἰδέες.
«Γέρο γιατρό καί νέο δικηγόρο». Καί ἡ διακιοσύνη χρειάζεται ἀγῶνα διότι δικάζει μέ μάρτυρας καί ὑποκειμενικούς (ἀνθρώπινους ἤ τῶν γραφειοκρατῶν) νόμους
πολλούς, ἀσαφεῖς μέ παράθυρα πού παραβλέπουν τά ἤθη καί ἔθιμα.

15.5.4

>Anèkdota

῾Ο Βλάχος καί ἡ κουμπάρα (ἀπό τά εὐτράπελα)
Λέγεται ὅτι ἕνας Βλάχος (τσοπάνης) εἶχε μία κουμπάρα στό κεφαλοχώρι. Κάποτε ἡ κουμπάρα ἐπισκέφθηκε τόν κουμπάρο στό μαντρί του. ᾿Εκεῖνος τὴν περιποιήθη μέ τόν καλύτερο τρόπο. Τῆς προσέφερε γάλα, τυρί, ψητό κρέας, κρασί,
γιαούρτι. ῏Ηλθε καιρός νά ἐπισκεφθῆ καί ὁ Βλάχος τήν κουμπάρα. ῾Η κουμπάρα
προσέφερε πατάτες σαλάτα, χόρτα καί ἀρκετές ἐλιές. ῾Ο Βλάχος ἔτρωγε μέ λαιμαργία τίς ἐλιές τῆς δυό-δυό τρεῖς- τρεῖς. Βλέπουσα ἡ κουμπάρα νά τρώγονται
γρήγορα οἱ ἐλιές της, παρενέβη λέγουσα «Σέ δυό σέ τρεῖς Βλάχο μου τίς ἐλιές,
εἶναι ἐλίτσες προσφαγάκι δέν εἶναι ἀρνιά καί κατσικοκέφαλα». Βλέπετε εἴχανε μεγαλύτερη ἀξία οἱ ἐλιές ἀπό τά κατσικοκέφαλα. ῾Η κάθε ἐλιά ἔπρεπε νά γίνη δυό ἤ
τρεῖς μπουκιές.
῾Η ἀνησυχία τοῦ μικροῦ ἀδελφοῦ.
᾿Ερωτᾶ ὁ ὑπνώτων ἀδελφός τόν
ἀδελφόν του: –«Διατί αὐτό τό τράνταγμα;» ῾Ο ἀδελφός ἀπαντᾶ: –«Ταρναρίζει
(σείει) ὁ τάτας (Πατέρας) τή μάνα μου ταρναρίζεσαι καί σύ ταρναρίζομαι κι΄ ἐγώ».

15.5.5

>Eklogik >Anèkdota

Λέγεται ὅτι ὁ Κ. Καλόγηρος ἔλαβε ἓν ζεῦγος τσαρούχια, τὰ λεγόμενα Τεμπέλικα,
ὠς ἀντίτιμον τῆς ψήφου του ἀπὸ τὸν ὑποψήφιον Βουλευτήν. Προς τοὺς προστρέξαντες Σουρουστιῶτες ὁ Καλόγηρος θυμοσόφως εἶπε: «Καὶ κόκκινα τσαρούχια
καὶ μαῦρο ψῆφο».
῾Ο Α. Χάρος (Κιαφάκας) ἐν ἀγανακτήσει διατελῶν εἶπε: -«Αὐτὸν τὸν Χλωρὸ
ἐγὼ θὰ τὸν κάνῳ ξερό». Καὶ πράγματι μὲ τὸ πλειοψηφικόν–κάλπης μετὰ σφαιριδίου
ὁ Χλωρὸς ἔμεινε ξερὸς για ἕνα ψῆφο.
῾Η φλυαρία «Κουβεντούλα κουβεντούλα τρώει ὁ λύκος τή βετούλα». (αἴξ
ἡλικίας κάτω τοῦ ἔτους, ἐρίφιον) λέγεται κυρίως ἐπί τῶν φλυάρων οἱ ὁποῖοι χάριν
τῆς συζητήσεως ἀμελοῦν τά οὐσιώδη.
Βεδούρα= Δοχεῖον ξύλινον VEDRA σλαβικόν
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῾Η Τριψιάνα. Εἶναι γάλα βρασμένο σέ πιάτο στό ὁποῖο τρίβουμε ψωμί (συνήθως
μπομπότα).
Τριφτάδια. ᾿Εντός ἀλεύρου σιτίνου ἐπιχέεται ὀλίγον ὕδωρ καί ἀναταράσσεται
διά τῆς χειρός τό μεῖγμα. Τό παρασκεύασμα τοῦτο ρίπτεται ἐντός ὕδατος βρασθέντος εἰς χύτραν ἐπί τοῦ πυρός, καθ΄ ὄν τρόπον ρίπτεται καί ὁ τραχανᾶς ἐπιχέεται δέ
ἔλαιον καί ρίπτεται ἀναλογοῦν ἅλας. ᾿Αφοῦ διά τοῦ βρασμοῦ παρασκευασθῆ οὕτως
ὁ χυλός, καταβιβάζεται ἡ χύτρα καί κενοῦται εἰς τά πινάκια. ῾Ο Χυλός κάθ’ ὅμοιον
τρόπον παρασκευάζεται καί ὁ Χυλός μέ ἄλευρον ἀραβοσίτου.
Κουρκούτι. ῾Η Κουρκούτη μαγειρεύεται μέ ἄλευρον ἀραβοσίτου. Μία ποσότης
κοσκινισμένου ἀλεύρου ἀραβοσίτου, χύνεται ἐντός ψυχροῦ ὕδατος, καί ἀναταράσσεται, ὥστε νά γίνη χυλός. ῾Ο κίτρινος αὐτός χυλός χύνεται ἐντός τοῦ βράζοντος
ὕδατος καί ἀναταράσσεται διά κοχλιαρίου μέχρις ὅτου βράση καλῶς ἐπιχέεται ἔλαιον καί ρίπτεται ἀνάλογον ἅλας.
Μαμαλίγκα (ἡ). χυλῶδες φαγητόν ἐν Βουλγαρίᾳ καί Ρουμανία ἐξ ἀραβοσίτου
καί χοιρείου λίπους.
Γιαούρτι (ὀ). γιαούρτ κατά τούς ρουμελιῶτες. YOGURT τουρκική λέξις.
῾Υγείαρτος δέν γνωρίζουμε ἄν εἶναι ὀρθός ὁ ἰσχυρισμός αὐτός, ὅτι εἶναι ἄρτος
ὑγείας. ῾Η παράδοσις λέγει: ῞Ενας Σέρβος, ὅταν ἄρμεγε τά πρόβατά του, ἔπεσε
μέσα στήν καρδάρα (ἀπό τό λάτ. GUARTARIUS ) ἕνας κάβουρας καί τό γάλα
ἔπηξε. ῾Ο Ρῶσσος ἰατρός Μετσικώφ ἰσχυρίζεται ὅτι ἡ γιαούρτι συντελεῖ στήν
καλή πέψη καί στή λειτουργία της φαγοκυττώσεως, ᾿Ενεργεῖ καταστροφικά κατά
τῶν μικροβίων.

15.7

>ErgaleØa t¨ Qwrik¨

᾿Από τάς πληροφορίας ᾿Ασημίνας Γ. ᾿Αλεξοπούλου, κόρης τοῦ Παπᾶ–Γιώργη.
῾Η χωριατοπούλα, αὐτή ἡ ἡρωΐς τῆς ὑπαίθρου, ἐχρησιμοποίει ὡρισμένα ἐργαλεῖα ὃπως τό βασικόν, ὁ ἀργαλιός, ἡ ρόκα (ἠλακάτη) τό ἀδράχτι, τό σφονδύλι,
τήν ἀνέμη, βελόνα πλεξίματος καλτσῶν (περιποδίων) κοινῶς τσουραπιῶν, τῆς σακοράφας, τό ψαλίδι. ᾿Εκτός τούτων ἐχρησιμοποιεῖτο καὶ ἡ Σβάρνα, διαφορετικῆς
τῆς Γεωργικῆς (βωλοκόπος). ῾Η Σβάρνα εὑρίσκετο εἰς θέσιν Γουμαρόραχη. ῾Η
Γουμαρόραχη ἦτο κοινοτικός τόπος ὅπου τώρα εὑρίσκονται αυθαίρετα.
῾Η Σβάρνα ἀποτελεῖται ἀπό ἓνα ξύλινο τρίγωνο καί οἱ πλευρές του φέρουν
πέτρινο φορτίο ὥστε νά σύρεται μέ δυσκολία. Στήν κορυφή τοῦ τριγώνου τοποθετεῖται μικρός πάσαλος μέ εὐρύχωρο δακτύλιο μέσα ἀπό τόν ὁποῖο περνᾶ τό διασίδι
(μασούρι– νήματος μεγάλου μήκους).
Στό ἀντίθετο μέρος τῆς Σβάρνας καί σέ ἀπόσταση ὃσο εἶναι τό μῆκος τοῦ
διασιδίου τοποθετοῦνται δύο πάσαλοι πού φέρουν στό κέντρο τους διχάλες, ἐπάνω
στίς ὁποῖες τοποθετεῖται σέ ὁριζόντια θέση τό ἀντί. Τό ἀντί στό ἓνα ἄκρο προεξέχει τῆς μιᾶς διχάλας καί φέρει σχισμή ἀπό τήν ὁποία περνᾶ μικρός ξύλινος πῆχυς
ὥστε νά εἶναι δυνατή ἡ περιστροφή του μέ τό χέρι.
Μπροστά ἀπό τό ἀντί ὑπάρχει πυκνό χτένι μέσα ἀπό τό ὁποῖο περνᾶ τό διασίδι
πού διαχωρίζεται σέ κλωστές καί τυλίγεται στή συνέχεια στό ἀντί καταλαμβάνοντας ὅλο τό πλᾶτος του.
Τό ἀντί περιστρέφεται σιγά–σιγά καί ἡ Σβάρνα πού εἶναι βαριά λόγω῀ τοῦ φορτίου της προχωρεῖ μέ βραδύτητα πρός αὐτό τεντώνοντας ἔτσι τό διασίδι (μασούρι).
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῾Η ἐργασία αὐτή συνεχίζεται μέχρις ὅτου περάσει ὅλο τό διασίδι ἀπό τό χτένι
καί τυλιχτῆ στό ἀντί σέ ὅλο τό πλάτος αὐτοῦ.
Τέλος τό ἀντί, μαζί μέ το χτένι τοποθετεῖται στόν ἀργαλειό καί εἶναι ἕτοιμο
γιά ὕφανση.
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Keflaio 16

Lexilìgion
16.1

<EllhnikaÈ Lèxei

Α
᾿Αβορὸς καὶ βορὸς (ὁ) καὶ ὀβορὸς = Βουστάσιον, συγκέντρωσις βοῶν
᾿Αγγειὰ = ἀγγεῖα, Χαλκώματα κ.λ.π. «νά μᾶς γανώσῃς τ’ ἀγγειὰ»
ἀγιάζι λ. τουρκ. = πρωινὴ δροσιὰ
ἀγκλίτσα (ἡ) κοινῶς γκλίτσα = ποιμενικὴ ῥάβδος, μακρὰ καὶ κυρτὴ εἰς
τὸ ἄνω μέρος
ἀγκιλώνω = τρυπὼ μὲ τὴ μύτη ἀγκαθιοῦ ἢ μὲ ἄλλο αἰχμηρὸν ἀντικείμενον
ἀγκίδα = ἀγκάθι, ἀκὶς ἰδίως ξύλου, φυτῶν καὶ ἀνθέων «μου μπῆκε μία
ἀγκίδα στο ποδί»
ἀγκομαχῶ = βογγῶ, ἀσθαίνω , ἀσθμαίνω
ἀγκούσα = δύσπνοια
ἀγριάδα = ἀγριόχορτο βλαπτικὸ στα σπαρτὰ
αἶρα (ἡ) = φυτὸν ζιζάνιον τοῦ σίτου κοιν. ἦρα καὶ ἀέρας «ξεχωρίζ΄ ἡ
ἦρα ἀπὸ τὸ σιτάρι»
ἀκαμάτης = ὀκνηρὸς «Μὲ τὸ νοῦ πλουτίζ΄ ἡ κόρη μὲ τὸ νοῦ κ΄ ἡ
ἀκαμάτρα»
ἀλάβαντος = ἀπρόσεκτος «τρῶς ἀλάνταβα»
ἀλατολόϊ καὶ ἀλατολόος = ξύλινον κιβωτίδιον ἐν ὧ τίθεται τὸ ἅλας
ἀλετροπόδα = τὸ πίσῳ μέρος τοῦ ἀρότρου εἰς τὸ σημεῖον που προσαρμόζεται πάνω του τὸ ὑνὶ (ἡ) ἀλετροπόδα = ῾Ο ἀστερισμὸς τοῦ ᾿Ωρίωνα
ἀλποτίναξα = κτυπῷ, τρομοκρατώ, φοβερίζω, κτύπησα κάποιον μὲ λόγια ἢ ἔργα
ἀλυχτῶ = γαυγίζω, ὑλακτῶ «ἀλυχτούσαν τὰ σκυλιά»
ἄμπλας = ἀρχαία ἕλλην. λ. (ὁ) καὶ ἄμπολος = ῥεῖθρον σχηματιζόμενον
ἐκ τῆς βροχῆς εἰς τοὺς δρόμους = μικρὰ πηγή, Βλύζω ἀναβλύζω = ἀναπηδῶ ἐπὶ ὑγρῶν. ῾Ο ἄμπλας παραφθορὰ τῆς λέξεως ἐκ τοῦ ἀναβλύζω
= ἐκπηδῶ μεθ΄ ὁρμῆς
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ἄμπακας (ὁ) ᾿Ιταλ. λ. = πίναξ περιέπεσεν εἰς τὴν σημασίαν τοῦ πολὺ
«τρώει τόν ἄμπακα» δηλ τρώει πολύ
ἀμπάρα = φράκτης
ἀνάμα = κρασὶ διὰ τὴν θείαν μετάληψιν
ἀναμεράω = παραμερίζω
ἀναχαράζω = μηρυκάζω, ἀναμασῶ
ἀνεβατιστό ψωμί = ἐκ τοῦ ἀνεβαστῶ = ἀνυψώνω πρός τά ἄνω
ἀνεβατός –ὴ,–ὸν = ἀναφουσκωμένος «ζυμάρι ἀνεβατὸ»
ἀνεμόγκαστρο = ψευδοκύησις
ἀνεμοδούρας –ἀνεμοδούρι = ἀσταθὴς ἀνεμοστρόβιλος
ἀνεμομάζωμα = ἀγαθὸν κτώμενον δι΄ ἀδικιῶν
ἀνομβρία = ἀνυδρία = ἀνομβρία «στην ἀνομβρία καλὸ καὶ τὸ χαλάζι»
παροιμ.
ἀνεμοπύρωμα = ἀρυσίπελας
ἀνήμπορος = (ὁ) ἄρρωστος γὲρος
ἀνταγιάντιστος (ὁ) = αὐτός που δεν ὑποφέρεται δεν νταγιαντιέται
ἀντάρα = ὁμίχλη
ἀντάμα καὶ ἀντάμη ἐκ τοῦ ἐν τῷ ἅμα = ὁμοῦ, μαζί, ὁμάδι
ἀντέστε = φύγετε ἀπ΄ ἔδω
ἀντέσαμε = ὅπως ἀντέσαμε = ὅπως βρεθήκαμε ὅπως συνηθίζουμε ἀπὸ
τὸ τουρκ. ἀντέτι = συνήθεια, ἔθιμον
ἄνυδρος = ξερικὸς
ἀνώϊ (τὸ) κατώϊ = τὸ πάνω καὶ τὸ κάτω μέρος τοῦ σπιτιοὺ «ὁ Γιάννος,
μὲ τὰ λόγια κτίζει ἀνώγια καὶ κατώγια»
ἀξαίνω = ἐκ τοῦ αὐξάνω = μεγαλώνω
ἀπάγκειος –ια, –ον = ὁ ἀπὸ τοῦ πνέοντος ἀνέμου προφυλασσόμενος,
ὑπήνεμος
ἄπαστρος = (ὁ) ἀκάθαρτος
᾿Απεικάζω «δεν ἀπεικάζω τί μου λες» δεν καταλαβαίνω νομίζω, ἐννοῶ,
συμπεραίνω
ἀπήγανος (ὁ) = τὸ φυτὸν μὲ ἄσχημη μυρουδιά. Βαρύοσμος, ἀπευχὴ
ἐπὶ δυσαρέστων καὶ ἀνεπιθυμήτων προσώπων «στον ἀπήγανο»
ἀπόσκιο (τὸ) τόπος σκιερὸς
ἀπόπατος = χῶρος προς ἐκτέλεσιν φυσικῆς ἀνάγκης, ἀφοδευτήριον,
μέρος ἀρχ. δέξις
ἀποφάγια = τὰ ὑπολείμματα φαγητῶν
῎Αρατος, –η, –ον = ὁ διὰ μιᾶς ἐξαφανισθείς, ἄφαντος Γίνε μου ἄρατος,
᾿Αρατίζω, (ἀορ.) ᾿Αρατίστηκα ἐκδιώκω τινὰ μὲ κατάρας.
ἄραχνος (ὁ) = σκοτεινός, πένθιμος «μαῦρος κι ἄραχνος»

16.1. ΕΛΛΗΝΙΚΑΙ ΛΕΞΕΙΣ
ἀρὴ = μωρὴ, ἐπιφώνημα «῎Ω-ρα Βασιλικὴ Οὐου» = ἀπόκρισις, οὐ ἐκφράζει σχετλιασμὸν ἀγωνιώδη ἔκφρασιν
ἀρμολάϊ = μικρὸ λαγόπουλο
ἀρτίζω = ἀρτύω, ἀρταίνω = καταλύω τὴν νηστείαν, «κροφαγῶ» κρεοφαγῶ « ἂν ἀρτυθῇς να εἶν’ ἀρνάκι κι ἂν κλέψῃς να εἶν’ χρυσός».
ἀρμακᾶς = σωρὸς ἀπὸ πέτρες
αὐγατάω = πολλαπλασιάζω
ἀχαμνὸς = ἰσχνός, ἀδύνατος ἀχαμνὰ (τὰ) γεννητικὰ ὄργανα
Β
Βαγένι = κλειστὸν ξύλινον δοχεῖον οἴνου ἢ ὕδατος, τὸ δι ὕδατος κινεῖ
τῇ φτερωτὴν τοῦ ὑδρομύλου
Βαρυγκωμένος = δύσθυμος Βαρυγκομῶ = Βαρυγκομίζω = δυσφορῶ
βαθειὰ λάκκα = χωράφια σὲ βαθύπεδο μέρος
βάκραινα = Βάκρο = πρόβατο, μὲ μαυρίδια, στο στῆθος καὶ τὸ κεφάλι
τὸ ἄλλο μέρος λευκὸ
Βακούφικο –η , –ον = ἀραβ. λ. ὁ ἀνήκων εἰς Ναὸν Μοναστήριον
βαρκὰ = χωράφιά που κρατᾶνε νερὰ βορκότοπος, βοῦρκος = στάσιμα
νερὰ
βάβα = Μάϊκω = γιαγιὰ σλαυικὴ λ. Καλομάνα = γιαγιὰ ἡ λέξις γιαγιά,
μπαμπᾶς, μαμά, εἰσήχθησαν διὰ τῶν ᾿Αναγνωστικῶν πατέρας μάνα
βγάζω, δεν τὰ βγάζω τὰ γράμματα ἐκ τοῦ ἀρχαίου ῥήματος Αὐγάζω
ἐκ τοῦ Αὐγὴ καταυγάζω διακρίνω καλὼς λόγῳ καλοῦ φωτὸς
βαλαντώνω = φέρω εἰς κατάστασιν ἀπελπισίας = καταπονῶ
βεδούρα = ξύλινος κάδος μὲ ἀρβάλι
βέλασμα = κατώτερο ὂν πρόβατον καὶ βελάζω = φωνάζω δυνατὰ σἂν
πρόβατο
βελάζω = βληχὴ = δωριστὶ Βλαχὰ = βέλασμα, Βληχηθμὸς προβατίων
βληχουμένων
βελέντζα = μάλλινον κλινοσκέπασμα μέ κρόσσια, ἄλλως φλοκάτα, ἀνδραμίδα
βίτσα = τρυφερὸς βλαστὸς δένδρου μετὰ τὴν ἀφαίρεσιν φύλλων
βλάχος = προέρχεται ἀπὸ τὸ ἑλληνικὸν βλήχημα = ποιμενικὴ δραστηριότης
βλήχομαι = βελάζω
βερβέρα = σκίουρος
βελούχοβο = πηγὴ ἀπὸ ὅπου ἀναβλύζει νερὸ μπόλικο
βοδώνω = δεν εὐοδώνω = δεν προφθαίνω εὐοδῶ (όω) θέτω τινὰ εἰς
καλὸν δρόμον « εὐωδοῦνται αἱ διαπραγματεύσεις»
Βολεῖ (ῥ. τριτόπτ. ἀμετ. ) ῞Οταν μὲ βολεῖ = ὅταν εἶναι δυνατὸν παρατ.
ἐβολοῦσε, ἀορ., ἐβόλεσε «σου βολεῖ να περάσης» μπορεὶς
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βούκκα καὶ βουκιὰ λατ.
μὲ ἔλαιον

BUCCA

= χαψιὰ ψίχα ἄρτου ἀναμεμιγμένη

Βουλόγυρος = Ξυλίνη σφραγίς, παριστᾲ δὲ Σταυρὸν τοῦ ὁποίου τὸ
μέσον θεωρεῖται ὁ κύριος ἄρτος, ὃν ὁ ἱερεὺς παραθέτει εἰς τὸ δισκάριον
ὡς συμβολίζοντος τὸν ᾿Ιης. Χριστὸν ἔχει κοῖλα. ΙΣ ΧΡ ΝΙΚΑ
βραχνᾶς = ὁ ἐφιάλτης, δύσκολη δουλειὰ
βρουκόλος = παραφθορὰ τῆς λέξεως Βουκόλος γελαδάρης
βρουκολιὸ = τόπος συνάξεως βοῶν προς βοσκήν, τόπος ὅπου σταυλίζονται οἱ βόες βουκόλιον καὶ βουκολιὸ = ἀγέλη βοῶν
βροχαλίδα ἢ προχαλίδα = σαλαμάνδρα
βρωμούσα (ἡ) = ἔντομον «δενδρόκορις » ἔχει ἄσχημη μυρουδιὰ
βυζικάντι ἢ βυζγάντι = ἔμπλαστρον, βετσιναριὰ

Γ
γαλάρια = πρόβατα, γίδιά που βγάζουν γάλα, ἀντίθετον, στέρφα
γανώνω = κασιτερώνω «να μας γανώσης τ’ ἀγγειὰ» = χάλκινα μαγειρικὰ σκεύη
γαρδαβίτσα = μικρὸ ἐξόγκωμα στο χέρι ἀκίνδυνον
γαῦρος = εἶδος δένδρου
γιούρτια = κῆποι ποτιστικοὶ
γιοῦκος καὶ γοῖκος καὶ γιούκι (ἐκ τοῦ τουρκ.
κλινοσκεπασμάτων ἡ στοίβα προικὸς

JUK

) = ἡ στοίβα

γινάτι (τὸ) = καὶ ἰνάτι λεξ. τουρκ.= πεῖσμα «τὸ γινάτι βγάζει μάτι»
γκαβὸς = ὁ τυφλὸς
γκιζέρα = τριγύρισε λ. τουρκ.
γκιόσα = ὄνομα γίδας μαῦρο κορμί, ἄσπρη κοιλία καὶ τὸ πρόσωπο μὲ
ἀσπρόμαυρες ῥίγες
γκουρπένι = εἶδος ἀναρριχητικοῦ φυτοῦ ἀγράμπελη
γλαπάτσα = ἀρρώστια προβάτων
γλιστράω = ὀλισθαίνω
γλυτώνω = ἀπαλλάσσω τινὰ ἀπὸ κινδύνου, αρχ. εὐλύτως = ὁ εὐκόλως
λυόμενος καὶ εὐλυτώνω
γούϊα ἢ οὐργιὰ = ὁ σπάγκος Οὔγια (ἡ) παρυφὴ ὑφάσματος παροιμ.
«δες οὔγια πάρε πανὶ δες μάνα πάρε παιδὶ»
γουργουλίδι = μικρὸ κυπράκι κουδουνάκι, κλειστό, μὲ σχισμὲς μὲ ἕνα
μεταλλικὸ βολάκι που γυρίζει μέσα του
γουρμαίνω καὶ γουρμάζω = ὠριμάζω
γουρμπούλι = ἐξόγκωμα
γούρνα = ἐκ τοῦ ἀρχ. γρώνη = φυσικὴ ἣ τεχνικὴ κοιλότης ἐν ᾗ
συναθροίζεται ὕδωρ ἢ ἄλλο ὑγρὸν Βενέτικο GORNA

16.1. ΕΛΛΗΝΙΚΑΙ ΛΕΞΕΙΣ
γραίκι = καταυλισμός, ὁ τόπος που πέρναγαν τὸ βραδὺ τοὺς τὰ πρόβατα
γραικιάζω = καταυλίζω

Δ
Δέμα = φράγμα ποταμοῦ, ἀναλειμματικὸς τοῖχος προς ὑποστήριξιν
χωμάτων
δέση = τὸ μέρος ὅπου τὸ ὕδωρ ποταμοῦ τινος, παροχετεύεται εἰς αὔλακα προς κίνησιν μύλου «῞Ολοι κλαῖνε τὸν πόνο τοὺς κι΄ ὁ μυλωνᾶς
τὴ δέση του»
διάσελλο = αὐχὴν τὸ χαμηλότερον μέρος μιᾶς κορυφογραμμῆς
διασίδι = τὸ ὑφαντὸν νήμα εἰς τὸν ἀργαλειὸν ἵνα χρησιμεύσῃ ὡς στήμων
κατὰ τὴν ὕφανσιν
δικράνι ἣ δίκρανον = γεωργικὸν ἐργαλεῖον χρησιμοποιούμενον εἰς τὸ
λίχνισμα
δίσεχτος χρόνος (ὁ) ἔτος ἔχον 366 ἡμέρας, ἔτος δυστυχίας δις ἓξ (66)
δραγάτης = φύλαξ ἀμπελιῶν λ. τουρκ.
δρασκελάω = βαδίζω μὲ ἀνοικτὸν βῆμα
δρούγα = ῥόκα ἠλακάτη
Ε
ἐγγιαξε = πείραξε τὸ κρύο πολὺ
ἐμ ἀντὶ τοῦ «ἔ μά» «ἐμ μὲ ζημίωσε ἔμ μὲ φοβερίζει» «ἐμ ἔτρωγε ἐμ
φοβέριζε»
ἐπιασε = βρέχει ἐπιασε βροχὴ
ἐπιδέξιος = ὁ ἐπιτήδειος, καπάτσος
῎Εχος (τὸ) τὸ ἔχειν, τὸ βιὸς, ἡ περιουσία
῎Εχειν ἀπαρ. ἐνεστ. μετὰ τοῦ ἄρθρου τὸ ὡς οὐσιαστικὸ ἄκλ. «ἔχασε
ὅλα τὰ ἔχῃ» τὰ ἔχῃ = περιουσία
Ζ
ζᾶ (τὰ) = ζῷα ζῶ = ζῷον ὁμηρ. λεξ. αὐτά που δίδουν ζωὴ τὰ ζῷα.
Τὰ ζᾶ, τὸ ζῶ = τὰ ζῷα τὸ ζῷον
ζαβατάρικο = ἄτακτο
ζαγκανᾶς ἢ ζαγανὰς =προσωνυμία περιφρονητικὴ διδομένη ὑπὸ τῶν
ὀρεινῶν εἰς τὸν κάτοικον τῆς πεδιάδος καμπίσιος
ζαγάδα ἐκ τοῦ ζα = διά, προσθεματικὸν μόριον γα = γῆ καὶ δα = γῆ
διὰ γῆς γῆ ζαγάδα = στενὴ ἔκτασις καλλιεργησίμου γῆς ζαγάδα
ζαγάρι = κύων κυνηγετικὸς λέξις τουρκ.
ζακόνι (τὸ) σλαυιστὶ = συνήθεια ἔθιμον «κάθε τόπος καὶ ζακόνι κάθε
γειτονία καὶ τάξις» ὅτι διάφορα τὰ κατὰ τόπους ἤθη καὶ ἔθιμα
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ζαφέτι = εὐωχία συμπόσιον λ. κουτσοβλαχικὴ
ζεύλα (ἡ) ζεύγλῃ ἣ ζεῦγλα τὸ καμπύλον μέρος τοῦ ζυγοῦ εἰς τὸ ὁποῖον
εἰσέρχεται ὁ τράχηλος τοῦ ζͺώου
ζευζέκης λ. τουρκ. = ἀνόητος, ἐλαφρόνους
ζιουματούρα = ψωμιὰ ξηρά που βράζονται μὲ νερὸ καὶ λάδι τρώγονται
για πρωϊνὸ ζούμπερα = τὰ μικρὰ ἔντομα ἣ ζωύφια (σκορπιός, μαρμάγκα, φίδι )
ζούμπερα = μικρὰ ἔντομα ἢ ζωΐφια ( σκορπιός, μαρμάγκα, φίδι)
ζουνάρι = ζώνη
ζουριὸ = (τὸ) τὸ μέρος που καταλήγουν τὰ νερὰ τοῦ μύλου μετὰ τὸ
γύρισμα τῆς φτερωτῆς μὲ ὁρμὴ καὶ τὰ νερὰ τῆς νεροτριβῆς ὅπου παρασύρουν καὶ κάθε ξένη οὐσία, τὴ ζουριὰ στο ζοριὸ ζουριὰ = ξένη οὐσία
ἢ ζούρα ἀπὸ τὰ ῥούχα
ζυγούρα = χρονιάρα ἀρνάδα ὄνομα προβάτου
ζωντραβέλι = τὸ γαϊδουράκι
ζωσίσματα = τὰ δῶρα τῆς νύφης, ἐπιδεικτικὰ τὰ ἐζώνοντο

Η
ἡμερομήνια = MURMINIA κουτς. λ. (τὰ) μερομήνια αἱ δώδεκα ἢ ἐξ
πρῶται ἡμέραι τοῦ Αὐγούστου ἐκ τῆς καιρικὴς καταστάσεως ὁ Λαὸς
μαντεύει τὴν καιρικὴν κατάστασιν τῶν μηνῶν τοῦ ἔτους
Θ
θαλαμώνω = θέτω στὸ νεκροθάλαμο
θειαφολόϊ = μέρος που ἔβαζαν γαλαζόπετρα θειϊκὸ χαλκὸ καὶ ῥάντιζαν
τ΄ ἀμπέλια
θελόστακτη = θολόστακτη (ἡ) = βρασμένη στάκτη σταχτόνερο, ἀλλισίβα
θέρμη = ἀρχ. λ. = πυρετὸς
θιάμασμα = θαῦμα, ἐκ τοῦ θιαμαίνομαι (ρημ. ἀμετ.) θαυμάζω, ἀπορῶ
θρασεύει = μεγαλώνει κλαδὶ χωρὶς καρπὸ παίρνει δύναμιν ἀπὸ καρποφόρα κλαδία
θρασομανῶ = ἐπὶ δένδρων αὐξάνομαι πολὺ
θράσος, –σα, –σον = ἴσως ἐκ τοῦ σαθρός, θράσιο τὸ ζῷον που ψοφάει
πρὶν προλάβῃ ὁ ἄνθρωπος νὰ τὸ σφάξῃ
Ι
῎Ιγγλα = (ἡ) ἱμὰς δι οὗ δένεται ἐπὶ τοῦ ὑποζυγίου τὸ σάγμα, ἄλλως
ἔπαχον
ἴσκα καὶ ὕσκα = (ἡ) = εἶδος μήκυτος μαλακώνει εἰς τὴν θολόστακτην,
τεμάχια ξηραινόμενα χρησιμοποιοῦνται εἰς τὸ τσακμάκι
ἴτσια = (τὰ) ἔχουν γλυκὸ καὶ ζωηρὸ χρῶμα μὲ μικρὸν μίσχον = μανουσάκια

207

16.1. ΕΛΛΗΝΙΚΑΙ ΛΕΞΕΙΣ
Κ
καζαντίζω = πλουτίζω
καΐλα = καημός, λαχτάρα
κάκαβος = μεγάλο καζάνι
κακαράντζα = τὸ ἀποπάτημα αἰγός, προβάτου, ποντικοῦ
κακατσίδα ἢ κακατσίθρα = ποῶδες φυτὸν «κρυπὶς ἡ διοσκορίδιος».
Παράσιτον τῆς δρυὸς σχήματος σφαιρικοῦ καλυπτομένου ὑπὸ κολλώδους οὐσίας. Εἳς τὸ ἐσωτερικὸν ἔχει κόνιν κατάλληλον διὰ τὰ μωρά,
εἶδος ταλκ πούδρας, διὰ να μὴ συγκαίωνται καὶ ὑφίστανται ἐρεθισμὸν
καλιγώνω = πεταλώνω
καματερὸ (τὸ) = τὸ βόδι που ὀργώνει
κανάγιας = κάθαρμα
κάλεσα = ὄνομα προβάτου πλατύουρου
καλιακούδα = ἡ κάργα
καλούδια = δῶρα
καμιτσίκι = μαστίγιον
κάμποσος ἢ καμπόσος = ἀρκετὰ ὑπερήφανος. «Πήρα κάμποσο ἀλεύρι».
«Μᾶς κάνεις τὸν καμπόσο»
καράμπα = ἀρχ. Γαυλὸς Κλειστὸν ξύλινον δοχεῖον, ποιμενικὸν ἐργαστήριον δι οὗ δέρει ( κτυπά) τὸ ὄξινον γάλα διὰ τὴν ἐξαγωγὴν βουτύρου
καρλάφτρα (ἡ) = γίδα μὲ κρεμάμενα αὐτιὰ
καταντῶ = καταρρέω
καταμπιρμπιριοὺ = ὁλοσχερὴς καταστροφὴ
κατσαμάκι = (τὸ) = φαγητὸ ἀπὸ ἀλεύρι μπομπότα βρασμένο λάδι ἢ
γλίνα καὶ καημένο κρεμμύδι λέγεται μαμαλίγκα
καπίστρι = καπιστράνα (ἡ) = χαληνὸς μεταφ. «ἔβαλε ἢ φόρεσε τὸ
καπίστρι» παντρεύτηκε ἐτέθη ὑπὸ ζυγόν. Εὐτράπελόν «τι στρίβεις τὸ
μουστάκι σου τὸ κανεὶς σὰν ἀγκίστρι κανεὶς δεν τὸ χρειάζεται για
γάδαρο- καπίστρι»
καραμούζα λ. ἰταλ.

CORNA MUSA

κάναλος = κανάλι λατ.
διάβασιν ὕδατος
καραούλι λ. τουρκ.

CANALIS

KARAOOL

= ποιμενικὴ φλογερὰ

= αὖλαξ, ὀχετὸς ξύλινος διὰ τὴν

= φρουρὰ σκοπιά, παρατηρητήριον

καρδάρα = κάδος ἀπὸ ἐλατόβεργες δεμένη μὲ ξυλοστέφανα ἢ δενδρόδουγες δούγα καὶ δόγα ἐκ τοῦ ἰταλ. DOGA = βαρελοσανὶς
καρτερῶ (ἄω) = περιμένω «ἂν πᾶς Μαλάμω για νερό, κι ἐγὼ στῇ
βρύση καρτερῶ» «Κάλλιο πέντε καὶ στο χέρι παρὰ δέκα καὶ καρτέρει»
ὅτι προτιμότερον τὸ μικρὸν ἄμεσον ὄφελος ἀπὸ ἄλλο μεγαλύτερον ὅπερ
μᾶς ὑπόσχονται.
κάρκανος = σχισμὴ βαθεῖα, βαθεῖα χαράδρα, βάραθρο. Τοπονύμιον
Πενταγιοὺς
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καρκατσέλες = σπειριὰ ἀπὸ καλαμπόκι ψημένα ἐξωγκωμένα ἢ ψημένα
στο τιγάνι
καταπακτὴ (καταρράκτης ) τετράγωνη τάβλα που κλείνει τὸν καταρράκτη ἢ γαλβανή που περνάει κάποιος ἀπὸ τὸ ἀνώγι, στο κατώγι
καψάλα = δασικὴ ἔκτασις καμένη, ὁ ἐκ πυρκαϊᾶς ἀπομένων ἠμίκαυστος
κορμὸς δένδρου
καψαρὸς = ταλαίπωρος ἀλλὰ καὶ συμπαθὴς
κατώγι = τὸ = ἰσόγειον τοῦ σπιτιοῦ που χρησιμεύει για σταῦλο καὶ
ἀποθήκη
κατεβασιὰ = πλημμύρισμα τοῦ ποταμοῦ
κεθράκια = θαμνώδεις κέδροι
κεσέμι (τὸ) λ. τουρκ. = ὁ κριὸς ὁ προπορευόμενος τῶν προβάτων καὶ
ὁδηγῶν αὐτά, ἄλλως μπροστάρης σούρτης
κεφαλάρι = ἔχει σχέσιν μὲ τὸ κεφάλι ἡ δενδροστοιχία πάνω ἀπὸ τὸ
χωριὸ
κεφαλόβρυσο = πηγὴ μὲ πολὺ νερὸ
κεφαλόσκαλο = τὸ ἐπάνω σκαλὶ τὸ ἐξέχον ἡ ἀνωτάτη βαθμὶς τῆς κλίμακος
καταποτήρας (ὁ) καταβόθρα στρόβιλος ὑδάτων, μάτι. ῎Ενας καταπότης
νερὸ = νερὸ ἀρκετὸ για πότισμα κήπου
κέντρωμα = τσίμπημα ἐντόμου
κεντρώνω = ἐμβολιάζω δένδρα
κόθρα λ. ἀλβαν., ΚΟΤΗΡΑ = κόρα τοῦ ἄρτου ὁ γῦρος τῆς σίτας ὁ
γῦρος τοῦ ψωμίου
κοιλάρφανο = παιδὶ ὀρφανὸ ἐκ πατρὸς ὅτε αὐτὸ ἦτο εἰς τὴν κοιλίαν
τῆς μητρὸς
κοκκιναρᾶς = κοκκινίζουν τὰ ἔντερα τῶν προβάτων καὶ ψοφάνε, ἀρρώστια
κοκκιάζω = σημαδεύω, κοκκιαστός, –στη, –στο (ἐπὶ τόξου) ὁ ἔχων
τοποθετημένον τὸ βέλος εἰς τὴν ἐκτομὴν ἕτοιμος προς ἐκτόξευσιν.
κοκορέτσι λ. ἀλβαν. ῎Εδεσμα παρασκευαζόμενον ἐκ τῶν σπλάγχνων
σφαγίου περιτυλιγμένον διὰ τῶν ἐντέρων τοῦ ζͺώου καὶ ψηνόμενον εἰς
σούβλαν
κοκοφρίνη = πίττα μὲ πρωτόγαλα τῶν βοσκημάτων προβάτου, γίδας
κολάστρα = τὸ πηκτὸν γάλα που βγαίνει μετὰ τῇ γέννᾳ στο πρῶτο
ἄρμεγμα καὶ κολιάστρα
κολατσιὸ = πρόγευμα
κολοκοτρώνης = σουγιᾶς μὲ ξυλίνη λαβὴ
κονεύω = καταλύω, διανυκτερεύω
κονίδα = τὸ ᾠάριον τῆς ψείρας
κορκάρι = φύτρο για κρεμμύδια

16.1. ΕΛΛΗΝΙΚΑΙ ΛΕΞΕΙΣ
κοκκολόγι = συλλογὴ τοῦ ὀλίγου καρποῦ τοῦ συλλεγέντος μετὰ τὴν
συλλογὴν τὴν συστηματικὴν καλαμποκιοῦ ὑπὸ τοῦ κατόχου τοῦ καλλιεργηθέντος κτήματος ῥημ. κοκκολογῶ
κοκκόσιες = μικρὰ καρύδια
κοσμὰρ ἢ κοσιμὰρ = ποιμενικὸ φαγητὸ μῖγμα μὲ χλωρὸ (φρέσκο) τυρὶ
καὶ ἀλεύρι τηγανισμένο
κολιανιτσιάρικο = τὸ ἀρρωστημένο παιδὶ
κοψίδι = (τὸ) κόμματι ψημένου κρέατος
κόπτσα = ὁ σκῶρος που κόβει μάλλινα καὶ μεταξωτὰ ῥοῦχα. Τὸ θηλυκοτήρι ἓν θηλυκὸν καὶ ἐν ἀρσενικὸν σιδηράκι ἀποτελοῦν τὴν κόπτσα
κουλτσάκι ἢ κολτσάκι = (τὸ) στο πίσω καὶ στο μπρὸς τοῦ σαμαριοῦ
ὑπάρχουν σιδεράκια γυρισμένα για τὸ κρέμασμα τῶν σακκουλιὼν καὶ
σφίξιμο τῆς σαμαροκαναβιδιᾶς ποὺ δένει τὸ φόρτωμα ἐπάνω στο σαμάρι
κουτσιώρα (ἡ) = τὸ θηλυκὸν νήπιον
κουτσοκέφαλα = εὐτράπελα
κούχτιο = ἄρρωστος
κουγιουρούκι ἢ κουϊρούκι = τρόπος δεσίματος τοῦ μαντιλιοῦ τοῦ κεφαλιοῦ πιθανὸν ἀπὸ τὴν λέξιν κόρυβος = σφαιροειδὲς σύστρεμμα πλοκάμων τῆς γυναικείας κώμης ἐπὶ τοῦ ἰνίου τῆς κορυφῆς, κοινῶς κότσος
κούτλας = ἴσως ἣ ἀρχαία κοτύλη (κατσαρολάκι μὲ χερούλι) στον κούτλα τρώγανε τυρόγαλο, πίνανε νερό, μέτραγαν τὴν ποσότητα τοῦ γάλακτος
κουκκοσάλι = (τὸ) ἡ εἰς χονδρὰς νιφάδας πίπτουσα χιὼν
κουτβίνα (ἡ) κουτβίνες = θάμνοι ἀκανθώδεις ἀπαντοὺν ἐν ἀφθονία εἰς
«῞Αγιον Νικόλαον»
κουτσαύτης ἢ κουτσαύτα = πρόβατο ἢ γίδα μὲ κομμένο αὐτὶ
κράκουρα = κακότοπος, πετρώδεις βουνοκορφαὶ
κραὶνω = καὶ κρένω ἐκ τοῦ κρίνω ὁμιλῶ
κροῦτο = πρόβατον μὲ κέρατον (σπάνιον)
κριτσιόπι -ιᾳ = τόπος πετρώδης
κυπρέλια = κυπρὶ (τὸ) ὁ κύπρος = χαλκὸς κυπροκούδουνο (τὸ) κωδωνίσκος κρεμάμενος εἰς τὸν λαιμὸν τῶν αἰγῶν καὶ τράγων
κυριαρίνες = τσίχλες συλλαμβάνονται μὲ τὰ ἀγκίστρια καλοντυμένα μὲ
σκουληκαντέρες
κωλοκρίζω = κόβω τὰ μαλλιὰ ἀπὸ τὴν κοιλία καὶ γύρω στα πόδια τῶν
προβάτων
κωλοκαθιὲς = κατὰ τὴν διάρκειαν τοῦ χοροῦ ἀποπειράται να καθήσῃ
στο δάπεδο ἀλλὰ ἀποφεύγει να τὸ ἀγγίσῃ
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Λ
Λαβώνω = πληγώνω λαβωματιὰ = πληγὴ
λαβατώνω = τρομάζω
λαγαρίζω = καθαρίζω
Λαγκιόλι = τριγωνικὸν τεμάχιον διὰ τοῦ ὁποίου ἐπαυξάνεται ἡ φουστανέλλα
Λαθράκια = ἴσως σάπια ξύλα ἐκ τοῦ Λαθρακιάζω (ῥ. ἀμεταβ.) ἐπὶ
ξύλων σήπομαι (μεταφ.) ἐπὶ ἀνθρώπων καὶ ζͺώων καταβάλλομαι, ἀπισχνάζω
λάϊα = ὄνομα προβατίνας ἔχει μαῦρο χρῶμα, λάϊα πρόβατα = μαῦρα
πρόβατα
λαιμαριά= (ἡ) τὸ περιαυχένιον τῆς σαγῆς τῶν ὑποζυγίων
λακάω = τὸ βάζω στα πόδια
λάκκα = βαθὺ φυσικὸν κοίλωμα, ἀνοικτὸν κοῖλον ἔδαφος περιβαλλόμενον ὑπὸ δάσους ἢ ἀνωμάλου ἐδάφους ἄλλως ξάνοιγμα
λακριντὶ = κουβεντολόϊ
λαναράκι = ἐργαλεῖον ἢ μηχανή που ξαίνει μαλλὶ
Λατσούδια = μικρὰ ἐλάτα
λέρα = βρωμιὰ ἀνήθικος ἄνθρωπος
λημέρι , λημεριάζω = ἐκ τοῦ ὁλοήμερον ὁλοημεριάζω = διαμένω ὅλην
τήν ἡμέραν, διημερεύω
λιανὸς = ἀδύνατος
λιάρα = ὄνομα γίδας μὲ ἄσπρα καὶ μαῦρα μπαλώματα στὸ σῶμα
λιαρούσα = λιάρα + ῥούσα = μὲ ἄσπρο καὶ κόκκινο χρῶμα ὄνομα
γιδοπροβάτων
λιγόψυχος = ὁ φοβιτσιάρης
λιγομάρα = λιποθυμία, κατάληψις ὑπὸ ἐπιθυμίας να φάγω τὶ
λόϊδο = ἕνα μικρὸ κόμματι μαλλιοὺ
λούζα = ἄδενδρος τόπος ἐντὸς δασώδους ἐκτάσεως
λόγγος (λογγιὲς = λόγγος)
Λογγὰ = χωράφι σὲ ἰσιωμα δίπλα στο ποτάμι, ποὺ ἔγινε ἀπὸ χῶμα
(ἰλὺς + λοῦμες καὶ εἶναι ὑγρὸ Λόγγος (ὁ) = πυκνὸν ἐκ θάμνων δάσος
λώβη = φθορὰ λωβιανε ἡ πλάσις = ἐκλεπτύνθηκε ὑπέστη διαφθορὰ ἡ
πλάσις = ἡ ἀνθρωπότης
Μ
Μαγαρίζω = μολύνω, κυρίως καθιστῶ τὶ ἀκάθαρτον. Θρησκευτικῶς,
μιαίνω, συνουσιάζομαι παρανόμως
μακεδονίσι = μαϊντανὸς
μάματα = (τὰ) = τὸ μαλακὸν περίβλημα τῶν σπόρων τῆς κολοκύνθης
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μανάρι = ἀρνάκι που τρέφεται στο σπίτι για σφαγὴ, τὸ θρεφτάρι λέγεται
καὶ μαρτίνι
μαρή = μωρὴ ἐπιφ.
Μαργώνω = ναρκώνομαι ἐκ τοῦ ψύχους, κρυώνω
Μαρούδα = ταγάρι πλεκτὸ ἤ ὑφαντὸ, σχολικὴ σάκκα τῶν χωριατόπαιδων τὸν παλαιὸ καιρὸ
μαρκάλος (ὁ) = ἡ ἐποχὴ τοῦ γενετησίου ὀργασμοῦ τῶν αἰγοπροβάτων
ἡ περίοδος τοῦ μαρκαλίσματος
μασιὰ = εἶδος ἐργαλείου διὰ να μαζεύη τὴν στάχτην στο τζάκι
μαχαλᾶς = λ. τουρκ. = συνοικία
μαργιόλικος = εὔστροφος «για δέστε τὸ μαργιόλικο καὶ τὸ μαργιολεμένο» Δημοτ. ᾆσμα
μαχιᾶς = τὰ τέσσαρα γωνιαῖα ξύλα μαδεριοῦ κρατοῦν τὴ σκέπη τῆς
οἰκοδομῆς –δίδουν μάχῃ να κρατήσουν τὴ σκέπη τοῦ σπιτιοῦ
μελίστα = ἔδαφος μὲ μαλακὰ εὔθραυστα πετρώματα μὲ χρῶμα μελιού.
Μελίτης ὀρυκτόν, μελιτόλιθος
μετερίζι = προμαχὼν λ. τουρκ.

METERIS

μερεμέτι = λ. τουρκ. μερεμετίζω = ἐπισκευάζω βιαστικὰ «μερεμέτα
καὶ σκαπέτα»
Μεσαρκά = μέσα + σὰρξ = ἐντόσθια
μεσκλιάω = ξεσκίζω
μεθύστρα = οἴδιμα στα δάκτυλα χεριοῦ, ποδιοῦ, χιονίστρα
μπαΐρια = ἀγροὶ ἀκαλλιέργητοι χέρσοι λεξ. τουρκ.
ἔκτασις

BAYR

= ἄγονος

μπάκα = διόγκωσις καὶ πρόπτωσις τῆς κοιλιᾶς = κοιλιὰ
μπλάνα = μπλάνες = συμπαγεῖς μάζες χωμάτων ὑγρὲς
μπάρτσια = ὄνομα γίδας που ἔχει ἄσπρο χρῶμα μπροστὰ καὶ μαῦρο
πίσω
μπεσίκι = ξυλίνη κούνια
μπλιόρα = πρωτόγεννη γίδα (1-2) ἐτῶν
μπουλούκι ἤ μπλουκ = λ. τουρκ. = στῖφος πολεμικὴ μονάς, ἀσύντακτον πλῆθος ἀνθρώπων, πλῆθος προβάτων
μπουχαρὲς = καπνοδόχος
μποχὸς = (ὁ) πυκνὸς αἰωρούμενος καπνὸς
μήνα = μήπως «μήνα σὲ γάμο ῥίχνονται μήνα σὲ πανήγυρι» Δημ. ᾆσμα
ἀχὸς βαρὺς = ἦχος βαρὺς
μιτάρια = θηλιὲς ἀπὸ δυνατὲς στριμμένες κλωστὲς ὅπου περνούν τις
κλωστὲς τοῦ στημονιοὺ για να περάσουν τελικὰ στο ὑφαντόχτενο
μιτάρι = τὸ ἐξάρτημα τοῦ ἀργαλιοὺ διὰ τοῦ ὁποίου μετακινοῦνται τὰ
νήματα τοῦ στήμονος ἵνα διέρχηται δι΄ αὐτοῦ ἡ κερκὶς ἡ φέρουσα τὸ
νῆμα τῆς κρόκης
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μπερτσιᾶς = αὐτὸς μὲ τὴν κρεμασμένη στο μέτωπο φούντα μαλλιῶν.
᾿Επώνυμον Βλαχοβουνίου Δωρίδος καὶ Σκιαδᾶ συνοικισμοῦ Γρηγορίου
Ναυπακτίας
Μεσαρκὰ (τὰ) = τὰ ἐντόσθια τοῦ ζώου σηκωτοπλέμονα για κουκουρέτσι καὶ σπληνάντερο
μπερκέτια = (τὰ) λ. τουρκ. = ἀφθονία ἀγαθῶν, πλοῦτος
μπρίζει ἡ γούρνα = ἐκ τοῦ ὀμβρίζω καὶ ὀμβρέω = ὑγραίνω στάζω νερὸ
᾿Ομβριὰ = βροχὴ
μούσκλια = βρύα
μονοκούκι = ρίπτω μόνο μία ψῆφο στήν κάλπη
Μοῦτος = ἄφωνος
μυλαύλακο = αὐλάκι για να φέρῃ νερὸ στο μύλο
μωρὴ = ἐπιφώνημα, ἀντὶ τοῦ βρε δηλοῖ περιφρόνησιν
Μωλοπονάω ἐκ τοῦ μώλωψ -ωπος = ἐξοίδησις τοῦ δέρματος λόγῳ
κτυπήματος ὑποφέρω λόγῳ ἐρεθισμοῦ μέλους τινὸς

Ν
Νηχὸ Τονῆχο - τὸν ἦχο = Να παρῃς τὸν ἦχο τοῦ τραγουδιοῦ να
χορέψης μὲ ῥυθμὸ Πρόσταγμα
Νέτος = καθαρὸς
νεροπέρασμα νεροπέρασα = πότισα βιαστικὰ χωρὶς να χορτάση ἡ γῆ
Νεροδιάβασα = ἐπιπόλαια διάβασα
νταβᾶς = ταψὶ
ντάλια = ματσούκα ράβδος.
νταλιόξυλο = ξύλο μακρύ ἴσα μέ τριάντα πόντους ξυσμένο στίς δυό
ἄκρες ὃπως ἕνα μολυβδόξυλο
Νταούλι καὶ νταβούλι λ. τουρκ. = τύμπανον

DAVUL

ντζιόρας = ξηροκέφαλος
ντεριέμαι = ντρέπομαι
ντολπιντέρι= (τὸ) = ὁ ὑπερήφανος ἄνδρας ὁ ἀξιοπρόσεκτος
ντορὸς = (ὁ) = περιληπτικὴ ὀνομασία τῶν ἰχνῶν θυράματος κατ΄ ἐπέκτασιν τὰ πατήματα τῶν ἀνθρώπων «τὸ λαγὸ τὸν βλέπουμε για τὸν
ντορὸ ψάχνουμε» λέγεται περὶ τοῦ αὐταποδείκτου.
ντούπιες = χρυσᾶ πεντάλιρα
ντρένια = ὄνομα γίδας κοκκινωπὴ μὲ ὄμορφο σῶμα
ντριστύλα = ἡ ἢ ὑδροστύλα, τὸ νερό που πέφτει πάνω στα μάλλινα
ὑφαντὰ καὶ συντρίβει τὶς τρίχες, στενεύει καὶ κρουσταίνει τὸ ὑφαντὸ καὶ
τὸ κάνει κατάλληλο να τὸ χρησιμοποιήση ὁ ἄνθρωπος. ῾Υδροτριβὴ (ἡ)
ἡ κατεργασία χονδρῶν ὑφασμάτων (ἰδίως) μαλλίνων διὰ τῆς δυνάμεως
καταπίπτοντος ὕδατος = νεροτριβὴ
ντσοῦ = ἀρν. μόριον ὄχι, τὸ οὐ τῶν ἀρχαίων ἐπίρρ. ἀρνητικὸν ΟΧΙ
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Ξ
Ξαίνω = κτενίζω ἔριον (μαλλί) ὅπως τὸ καταστήσω κατάλληλον πρὸς
κλῶσιν, λαναρίζω (παροιμ.) «Ξαίνει, ξαίνει ἡ παπαδιὰ κια’ ὁ παπὰς
ξεβράκωτος» ἐπὶ διαρκῶς ἀσχολουμένων εἰς τὶ ἄνευ θετικοῦ ἀποτελέσματος
ξάϊ= τὸ ἐξαγόμενον ἀμοιβὴ τοῦ μυλωνᾶ (ξάγι) τὸ λαμβανόμενον ὑπὸ
τοῦ μυλωθροῦ Ποσοστὸν
ξαμώνω = ἁπλώνω τὸ χέρι διὰ να κτυπήσω
ξεγοφιάζω = (ῥ. μεταβ.) ἐξαρθρὼ τὸν γοφόν, τὸ ἰσχίον τινὸς ξεγουφιασμένος, ἡ, ὁ ἐκεῖνος οὗ τὰ ἰσχύα ἐξέχουσιν - σπάζω τὸν γοφόν
μου
ξεϊσκιώνομαι = μένω χωρὶς σκιά, χωρὶς προστασίαν
ξεκλισμένος = ἀτημέλητος
ξεπατώνω = ἐξολοθρεύω
ξεφτίλα = διαφθορὰ ἐκ τοῦ ἀρχαίου ἐξίτηλος = ξεθωριασμένος ἐξίτηλον, ἐξῶλες = βλὰξ διεφθαρμένος
ξερολιθιὰ = τοιχοποιία μὲ πέτρες χωρὶς συνεκτικὰ ὑλικά, ἄνευ συνεκτικοῦ κονιάματος
ξεροσφύρι = μονορούφι χωρὶς προσφάγιον πίνῳ οἰνοπνευματῶδές τι
ξελάστρα = ἐτυμολ. Πιθανὸν ἐκ τοῦ ξεω + λάστα = πόρνη. ῎Εκτασις
γῆς οὐχὶ ἀξιολόγου, ἀγόνου
ξεστρεματίζω, ξεστρεμάτιασμα = σκάβω βαθειὰ καὶ ξεχερσώνω τόπον
ἀκαλλιέργητον
ξιαρίζω = καθαρίζω βρώμικο μέρος
ξίκικο = τὸ λειψό, τὸ λιποβαρὲς
Ο
Οἶδα = γνωρίζω. Τὶς οἶδε· Ποῖος γνωρίζει, ἀρχαιοελληνικὴ ἔκφρασις
κανεὶς δεν ξέρει Κύριος οἶδε = ἄπορον τυγχάνει
᾿Οείδισμα = τὸ ὁμοίωμα. ῍Αν δεν ὀειδίση δεν συμπεθερεύει. ῾Ολόϊδος
= ὁ ἐντελῶς αὐτὸς , ἀμετάβλητος ὁλόμοιος «ὁλοϊδια ἡ μάνα της»
ὄχτος = μικρὸ ὕψωμα γῆς
Π
παλαμωνίδα (ἡ) = φυτά ἀστράγαλος καὶ ὀνωνίς = ἀγκάθι
παλιούργια = ( RHAMUS PALIURIS ) ἀκανθώδεις θάμνοι ἀναπτύσσονται γρήγορα, γίνονται πυκνὰ καὶ φράζουν ἀδιάβατα τὰ πάντα. Γι΄
αὐτὸ ὑπάρχει ἡ κατάρα «να δης τὸ σπίτι σοῦ ζωσμένο μὲ παλιούρια»
δηλαδὴ ἐρημωμένο.
Πανωγόμι = ἐκ τοῦ ἐπάνω + γόμος λ. ἀρχαία = φορτίον, τὸ ἐπάνω
φορτίον τοῦ ζͺώου εἰς τὸ μέσον τοῦ σάγματος

213

214

16. ΛΕΞΙΛΟΓΙΟΝ
Παραθοῦρες = μικρὲς ἐσοχὲς στα δωμάτια τῶν παλιῶν σπιτιῶν που
ἀκουμπούσαν τὸ λύχνο καὶ ἄλλα πράγματα, στις παραθοῦρες τοῦ κατωγιοῦ γεννοῦσαν οἱ κότες
Παραβολὴ (ἡ) καὶ παράβολα = τὸ ἄκρον τοῦ ἀγροῦ μὴ ὑποκειμένου εἰς
ἀροτρίωσιν ἀλλὰ σκαπτόμενον μόνον. Παραβολιάζω τὰ γίδια = βόσκω
τὸ ἄκρον τοῦ ἀγροῦ
παραγκόμια = παρατσούκλια, παρωνύμια
παραδέρνω = ταλαιπωροῦμαι
παρανταριὰ = πήρα τὰ σπίτια τοῦ χωρίου παρανταριὰ στῇ σειρὰ ἀπὸ
πόρτα σὲ πόρτα
παραστιὰ = ἡ ἑστία τῆς οἰκίας ἄλλως γωνία, παραγώνι, τζάκι ἐπιρ.
Παραστιᾶς = παρὰ τὴν ἑστίαν
Παρασπόρι = (τὸ) καλλιέργεια τμήματος τσιφλικιοὺ ὑπὸ τοῦ μισθωτοῦ
δι΄ ἴδιον λογαριασμὸν ἄνευ ὑποχρεώσεως γεωμόρου εἰς τὸν ἰδιοκτήτην,
Γεώμορον = μέρος τοῦ καρποῦ ἢ γεννήματος ὃ δίδει ὁ καλλιεργητὴς
ὡς δικαίωμα εἰς τὸν ἰδιοκτήτην τοῦ σπαρέντος ἀγροῦ
παρδάλω = ὄνομα προβάτου μὲ παρδαλὰ χρώματα
πασπάλη = οἰαδήποτε οὐσία τετριμμένη εἰς λεπτὴν κόνιν, τὸ λεπτὸν
μέρος τοῦ ἀλεύρου
πάστρα = ἐπιρ. = καθαρὰ «πάστρα καί κάλαβρος» σαρώνω τό πᾶν,
ἐξαφανίζω.
πάτερο = μεγάλη δοκὸς ὑποβαστάζουσα τὴν στέγην
πάφλας = τενεκὲς
πλάστρης καὶ μπλάστρης πλάστης πλαστήρι = εὐθεῖα κυλινδρικὴ ῥάβδος χρήσιμος εἰς κατασκευὴν λεπτῶν φύλλων ζύμης
πεζούλα = ἀναλειμματικὸς τοῖχος ἰσχυρὸς καὶ ὑψηλὸς προς συγκράτησιν τοῦ χώματος τοῦ ἀγροῦ
Περδάρης ἢ πρεδάρης = λέξις βλαχορουμανικὴ PREDARE = παράδοσις, παραδιδῶ κάποιον ἢ κάτι = ὁ ἀγροφύλαξ. ῾Η λέξις ἀπὸ τὴν
περιδερίδα που ἤταν ἐφοδιασμένος ὁ ἀγροφύλαξ τὴν πέρναγε στο λαιμὸ
τοῦ ζͺώου, ὅταν τὸ ἐπιανε στις ἀγροζημιὲς καὶ ἐλάμβανε τὸ λεγόμενον
ποδοκόπι = φιλοδώρημα ἀμοιβὴ
πέτρα (τὰ) τὰ φύλλα τῆς πίττας, τὰ ψίχουλα τῆς πίττας
πίκα = (ἡ) = θυμός, πικαρίστηκα
Πίνος (ὁ) =ῥύπος, ἀκαθαρσία ἢ λίγδα που βγαίνει ἀπὸ τὰ μαλλιὰ προβάτου ὅταν πλύνωνται ὁ πίνος βάφει, χρησιμοποιούμενος, ἀνεξιτήλως
ὑφάσματα λέξις ὁμηρικὴ
Πίπιζα λ. ἀλβανικὴ

PIPEZA

= εἶδος φλογέρας

ποδοκόπι = (τὸ) κόπος καὶ ἀμοιβὴ δι΄ ἐκτέλεσιν ἐργασίας τοῦ ἀγροφύλακος
πρόγκος = ὁμαδικὴ φυγὴ μὲ θόρυβον προβάτων
Προγκάω = διώχνω μὲ φωνὲς τὰ πρόβατα ξαφνιάζω
ποκάρι = δέσμη μαλλιὼν
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προσφέρνω = προσομοιάζω προσήφερα = προσωμοίωσα, παρομοίωσα
Προσφέρνω = προσομοιάζω προς τινὰ «προσφέρνει τῆς μάνας του» Σὲ
προσέφερα = σὲ προσωμοίωσα σὲ ἀναγνώρισα
προσφερής,–ὲς = ὃμοιος ἐκ τοῦ προσφέρω, ἐμφέρεια = ὁμοιότης πρόχει = μὲ ἐξυπηρετεὶ μὲ βολεὶ
πορπόδι = περιπόδιον = τὸ φορούμενον περὶ τοὺς πόδας, βραχεῖα περισκελὶς
πράτα = τὰ πρόβατα
προσφά(γ) ἰ (τὸ) = πᾶν ὅτι τρώγεται μετὰ τοῦ ἄρτου, ὡς συμπλήρωμα
αὐτοῦ
παλιορούτι = τὸ παλιὸ πουκάμισο
περθαργιὰ = στο περιθώριο - πίστεψα ὅτι τὸ ζήτημά μου τὸ ἔγραψες
στο περιθώριο καὶ δεν ἔκαμα ἄλλη φροντίδα καὶ τὸ ἔχασα «ἀπὸ τὴν
περθαριά μου τὴν ἔπαθα καὶ ὄχι ἀπὸ τῇ μοναξιά μου»
πέργωσε = ἔγινε μέσα τοῦ πύργος ὁ θυμὸς του, τοῦ σκότισε τὸ μυαλὸ
του
πηδιέται = ὀχεύεται ῥ. μεταβ. ἐπιβαίνω τοῦ θήλεως = βατεύω
πλαντάζω = σκάζω ἀπὸ τῇ στενοχώρια
πλιάτσικο = ἁρπαγὴ
πινακίζω = μεταγγίζω ὄσπρια ἀπὸ πινάκιο σὲ πινάκιο
πυλάντρα = πύλη + ἄντρον = ὀλάνοιχτες πόρτες λες καὶ γεννήθηκε
σὲ σπήλαιον = ἄντρον
πυοφύτης = δερματικὴ νόσος εἰς τὴν κεφαλὴν τῶν παίδων
πυρὰ (ἡ) ἡ ἀπὸ τῆς πυρᾶς θερμότης
πυρωμάδα ἐκ τοῦ ἀρχ. πύρωμα = τεμάχιον ἄρτου μπομπότας θερμαινόμενα εἰς τὴν ἀνθρακιὰν γίνονται φρυγανιὰ
Ρ
ῥαχάτι (τὸ) λέξις ἀραβικὴ = ἀργία ἀνάπαυσις ἄνεσις
ῥεμάλι = λ. ἀραβικὴ = ἄνθρωπος ἀξιοφρόνητος τιποτένιος
ῥογιασε ῥογιάζω = μισθῶ τινα λαμβάνω τινὰ εἰς τὴν ὑπηρεσίαν μου ἐπὶ
μισθῷ
ῥεμόνι = τὸ κόσκινο μὲ τρύπες για καθάρισμα σταριοὺ ἀπὸ τὰ σπόρια
ζιζανίων
ῥιζιμιὸ = ῥιζομένο στὴ γῆ
ῥόβι (τὸ) τὸ φυτὸ ὄροβος «σπέρνει ῥόβι ἢ βρίζα» φοβεῖται
ῥεκάζω = ἀόριστ. ἐρρέκαξα = ἐκβάλλω ἰσχυρὰν καὶ τραχεῖαν φωνὴν
ὡς τοῦ ὀρνέου κρώζω
ῥουπώνω = χορταίνω
ῥόγκια = ξεχερσωμένα ἐκ τοῦ ῥογκίζω = καίω τὴν καλάμην τοῦ θερισμένου ἀγροῦ διὰ προετοιμασίαν νέας σπορᾶς λέξις λατινικὴ
ῥούπετο = ἐκ τοῦ ἔρπω = φίδι
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Σ
Σαλαγάω = πιθαν. ἐκ τοῦ σαλαγέω = ἠχῶ, πατάσσω, κροτῶ. Βουίζω
κατευθύνω διὰ φωνῶν τὰ βοσκήματα βγάζω κραυγὲς καὶ κατευθύνω
τὸ ποίμνιον «σαλάγα τὰ πρόβατα να κάνουν κατὰ δῶ»
σαγάνι = μικρὸ τηγάνι μὲ δύο λαβὰς χάλκινο πιάτο
σᾶμα = δωρικὴ λ. σῆμα, σημάδι διὰ τοῦ ὁποίου γνωρίζει τίς, ὅτι εἶναι
ἀπηγορευμένη ἔκτασις διὰ βοσκήν. Σαμακωμένο τὸ χωράφι μὲ ἀσβεστωμένες πέτρες = σημαδεμένο
σαρμανίτσα = παιδικὸ κρεβάτι, ξυλίνη κούνια
σερσέγκι = μεγάλες πορτοκαλοκίτρινες σφῆκες, Σφήξ ἡ ἀνθηρίνη ἐπιστημονικὰ
σβουρλίγκα = γρηγόρη γυροβολιὰ στο χορὸ
σγαντζὸς = ἀγριομούρης καὶ πικρομίλητος
Σγαρόνια = τσαρούχια ἀπὸ πανιὰ ἢ ἀπὸ κάππα
σελάχι = πέτσινη θήκη τῶν χωρικῶν ζωσμένη στῇ μέση
σιαμπόκλα = σάπιο ξύλο ἰδίως ἔλατο σάπιο
σιγκούνα = κοντὸ μάλλινο γυναικεῖο παλτὸ χωρὶς μανίκια μὲ κεντήματα στό κράσπεδο
σὶτα = κόσκινον διὰ κοσκίνισμα ἀλεύρου
σίγλινο = τὸ παστωμένο χοιρινὸ κρέας
σκαμνὶ = (τὸ) ἁπλοῦν κάθισμα συνήθως ἐκ κοινοῦ ξύλου ἄνευ ἐρεισινώτου
σκαμνιὰ = συκαμινέα συκομορέα, μουριὰ μορέα
σκορπαλευροῦ = σπάταλη (μεταφ)
σοφρᾶς (ὁ) λεξ. τουρκ. = τράπεζα φαγητοῦ περὶ ἣν κάθηνται οἱ
ἐσθίοντες ἐπὶ τοῦ ἐδάφους ἤ ἐπὶ μαξιλαρίων.
Σούδα = λ. λέξις Χάνδαξ εἰς ὃν ῥέουν ἀκάθαρτα ὕδατα στενὴ δίοδος
σπολάτη = εἰς πολλὰ ἔτη
σπούρνη = πλούσια ἀνθρακιὰ στο παραγώνι
σκαπετάω = σπεύδω
σκουτιὰ = ροῦχα
σκροῦμπος = καμένο πανὶ σκροῦμπος
σκυλιαραίοι = μασκαράδες «Χίλιες ὀκάδες βούτυρο σὲ σκύλινο τομάρι», λέγεται ἐπὶ τῶν ἐχόντων πολλὰ προτερήματα ἢ πολλὴν παιδείαν,
ἀλλὰ χυδαίων τοὺς τρόπους
σπούρνη = πλούσια ἀνθρακιὰ στο παραγώνι
σιούτα = γίδα χωρὶς κέρατα
στάλος ἢ σταλὸς = λέξις βυζαντινὴ = πρόχειρον ὑπόστεγον μὲ κλαδία
ὅπου στὴ ζεστὴ τοῦ καλοκαιριοῦ καταφεύγουν τὰ γιδοπρόβατα, τόπος
ἐν ᾧ ἀναπαύεται τὸ ποίμνιον
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στέρφω, στέρφος, –ἅ, –ὂν ἀρχαῖον στέριφος = στεῖρος στερφόγιδα,
αἲξ μὴ ἀποκτήσασα νεογνὰ
Στερφεύω = παύω να παράγω γάλα. ᾿Επὶ πηγῆς παύω να παρέχω ὕδωρ
στερεύω
Στερεύομαι = στεροῦμαι
στερφογάλαρο = προκειμένου για τόπο σπιτιοῦ τὸ ἀνατολικὸ μέρος
τοῦ σπιτιοῦ ἔχει δύο ὀρόφους καὶ ὀνομάζεται γαλάριο, καὶ τὸ δυτικό
που δεν ἔχει κατώγι = στέρφο. ῾Η λέξις χρησιμοποιείται μὲ μεταφορικὴ σημασία ὅπως τὸ γαλάριο πρόβατο ἤ γίδι ἔχει δύο μαστοὺς ἔτσι τὸ
διαμέρισμα τὸ στέρφο δεν ἔχει κατώγι, πυλωτὴ θὰ λέγαμε Στερφογάλαρο
στουρνάρι = σκληρὴ δυσκολόσπαστη πέτρα λίθος τσακμακόπετρα
στίαρος ἢ στρίαρος STEAJER ῥουμ. λ. = πάσαλος ἐν τῷ μέσῳ τοῦ
ἁλωνίου. Στιχέρο στήουρας καὶ στίαρος
στιὰ = ἑστία τζάκι Παραστιὰ = κοντὰ στο τζάκι στιὰ =ἑστία
σταβάρι (τὸ) = μέρος τοῦ ἀλετριοῦ που κρατεῖ ὅλο τὸ βάρος για τὴν
ἀροτρίωσιν. ῾Ο ἱστοβεὺς τοῦ ἀρότρου, ἐπίμηκες ξύλον
σταχτοπίνακο = ξεστὴ στάχτη σὲ ἕνα πιάτο = σαγάνι τὸ ἀπέθεταν στο
πονεμένο ἢ κρυομένο μέρος τοῦ σώματος να γειάνῃ
σταχταλίθρα = (ἡ) = φωτιά πού φεύγει ἀπὸ τὸ ἀποτεφρωμένο χαρτὶ ἢ
ξύλο πετιέται πρός τὰ ἔξω
στρέχας καὶ ἀστρέχας = μέρος τῆς στέγης ποὺ ἐξέχει ἀπὸ τὸν τοῖχο
τοῦ σπιτιοῦ
στρούγκα = βλάχικο

STRUGA

καὶ ΜΑΝΔΡΑ = ποιμνιοστάσιον

στούρνα = ἡ πέτρα που κυλάει μὲ ὁρμὴ
στάκα = ἐπιρ. = στάσου
στρεντζώνω = στρεντζώνομαι = στριμώχνομαι
σκάνιασε = ἔσκασε ἀπὸ τὸ κακὸ του
σκουληκαντέρα = (ἡ) εἶδος ὑδροβίου μικροῦ σκώληκος
σκριμδάω = τρέχω μὲ πηδήματα
σκύλιασε = χειροτέρευσε ἡ συμπεριφορὰ του
σκιάζουρας = σκιάχτρο σκιαζούρι
συμπάθειο = συγνώμη
συναγώγι = φασαρία
συνέμπασα = ἔβαλα μέσα στις ἀποθῆκες
συμπάω = συμπηγαίνω = συμπηγνύω = συνδέω εἰς ἐν ὅλον τὰ ξύλα
στῇ φωτιὰ τὸ ἕνα κοντὰ στο ἄλλο
συγκσέμαι = ξύνω τὸ κορμὶ
συρτάμενο νερὸ = νερὸ ἀπὸ πηγὴ ὄχι ἀπὸ στέρνα
σφεντάμι = χόρτο σφένταμος, σφουντάμι
σχιζαύτα = μὲ σχισμένο αὐτὶ
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Τ
Τάλαρος = παρ΄ ἀρχαίοις = Τυροβόλι = κάλαθος ἐκ λύγου προς ἀποστράγγισιν τυροῦ, εἶδος κάδου
Τάλε-κουάλε (ἐπίρ.) λ. ἰταλικὴ = ἀκριβῶς ὅμοιος
ταμπούρι λ. τουρκ. = ὀχύρωμα

TABUR

ταράτσα = λ. ἰταλ. = εἶδος καλύβας στέγη ἐπιστρωμένη ὑπὸ ἀδιαπεράστου ὑπὸ τῆς βροχῆς ὑλικοῦ. ῎Ανδηρον ἡλιακωτὸν δῶμα = ἐπίπεδος
ἐκ χώματος στέγῃ
ταγιαντῶ = ὑποφέρω
ταρναρίζω λ. κουτσοβλαχικὴ = ταλαντεύω, σαλεύω, σείω «ταρναρίζ΄
οὑ τάτας τ΄ μάνναμ ταρναρίζομαι κι΄ ἐγὼ ταρναρίζεσαι κι΄ ἐσύ»
τάτας καὶ τατᾶς = πατὴρ (λέξις παιδική) ἄττα λεξ. ῾Ομηρική. Προσφώνησις νεωτέρου προς πρεσβύτερον: «Τάττα νῦν ὁ πατὴρ παρὰ τοῖς
νομάσι τῆς Πίνδου»
τέλεψε = τελείωσε
τέμπλα = στενὸς ξύλινος δοκός, μαδέρι
τηράω = βλέπω
τέντζερης λ. τουρκ. = χάλκινη χύτρα
τραπέλεψε = μεγάλωσε κι΄ ἔγινε εὐτράπελος
τρισέκι ἢ τερσέκι λ. τουρκ. = γωνία ὁδοῦ
Τρίτσα = (ἡ) = σκληρὸ ψάθινο καπέλο
τσάκνο = τὸ θραῦσμα ξύλου «θὰ πάω να μάσω δυο τσάκνα»
τσαγγίλα ἢ ταγγίλα = ἰδιότης τοῦ ταγγοὺ δρυμεία καὶ δυσάρευστος
γεῦσις ἐπὶ ἐλαιώδων οὐσιῶν ἀλλοιωθέντων
τσακμάκι (τό) λεξ. Τουρκ. = τεμάχιον χάλυβος, ὃπερ προστριβόμενον ἐπί πυρίτου λίθου παράγει σπινθῆρες μεταδιδομένους εἰς ἴσκαν ἤ
θρυαλλίδα (συνεκδοχ.) τό ὅλον συγκρότημα τοῦ χαλυβδίνου ἐλάσματος καί τοῦ πυρίτου λίθου ἄλλως πυρίβολος, πρυόβολος.
Τσαλμάκι ἢ τσαλίμι (τὸ) ἐπιδέξια κίνησις εἴς τὸν χορόν. εἵς τὴν πάλην,
τσάκισμα ἀκκισμὸς
τσανάκα λ. τουρκ.

CANAC

= πιάτο

τσάχαλο (τὸ) ἀχύριον κάρφος «μου μπῆκε ἕνα τσάχαλο στο μάτι» σαριδάκι σκουπιδάκι
τσέργα = εἶδος κλινοσκεπάσματος (ἡ) βελέντζα
τσέρλα = τσερλοκοπιὸ = διάρροια εὐκοιλιότητα
τσιάτ-πατ = ὅπως ὅπως
τσιόκος = τὸ καρούλι στο κεφάλι ὁ τσιόκος
τσιτσιλώνω = ἀνοίγω ἀδιάντροπα τὰ πόδια μου, ἀκάλυπτα
τσούπα = (ἡ) τὸ τσπὶ = ἡ κόρη ἡ νεᾶνις καί τσούπρα
τσουκάνι (τὸ) τροκάνι = κύπρος που κάνει χονδρὸν ἦχο Κύπρος =
χαλκὸς
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τσουκανάω = εὐνουχίζω τὰ ζῷα μουνουχῶ
τσιγκλάω = ἐνοχλῶ μὲ λόγια ἢ μὲ πράξεις
τριχιὰ = τρίχινο σχοινὶ «ἡ τρίχα τριχιά»
τξοβαΐρι λ. τουρκ.
θησαυρέ μου

GEVAHIR

πολύτιμος λίθος Τξοβαΐρι μου =

τσελίκα ἥ τσυλίκα =( ἡ) λ. ξενικὴ = εἶδος παιδιᾶς ἀγοριῶν που παίζουν μὲ ῥάβδους. Ντάλια = νταλιόξυλο = ξύλο μακρὺ ἴσα μὲ τριάντα
πόντους ξυσμένο στις ἄκρες ὅπως ἕνα μολυβδοκόνδυλο. Ντάλια =
ματσούκα ῥάβδος
τσαταλώνω-τσάταλος λ. τουρκ. διχαλωτὴ ῥάβδος = ῥαβδισμὸς «ἔφαγε
τσάταλο»
τσιμπροβύζα = γίδα ἢ προβατίνα μὲ μικρὴ ῥόγα ἣ δυσκολάρμεχτη
τσαντίλα = σακκούλι ἀπὸ λευκὸ μάλλινο ὕφασμα για στράγγισμα τοῦ
τυροῦ ἠθμὸς = ἄραιο ὕφασμα χρήσιμον εἰς διήθησιν = διαβίβασις ὑγροῦ
διὰ πυκνοῦ πλέγματος φιλτράρισμα
Τούρλα = πᾶν ὑψωμένον ὡς τροῦλος, λοφοειδὴς σωρὸς στρογγύλον
ὕψωμα
τσόλια ἢ τσουλὶ = ὑφαντὰ ἀπὸ ἄγριο μαλλὶ γιδιῶν
τσάρκος = περίφραγμα μάνδρα ὅπου ἐγκλείονται ἀρνία ἢ ἐρίφια
τσιγαρίθρα = προϊὸν τσιγαρίσματος τεμαχίων λιπαρῶν χοιρινοὺ κρέατος
τσούλα= προβατίνα μὲ κοντὰ αὐτιά, συνήθως κομμένα
τσιάφι = πρωϊνὸν ψῦχος, διαπεραστικὴ ὑγρασία, κρύσταλλοι χιόνος μὲ
μορφὴν κόνεως, λεπτὴ κόνις χιόνος, τὸ ἔδαφος εἶναι πασπαλισμένο μὲ
λεπτοὺς κόκκους χιόνος. Πάχνη
τσόφλιο = φλούδα, φλοιός, κέλυφος
τυλώνω (ρημ. μεταβ.) ἀόρ. (ἐ)τύλωσα παθ. ἀόρ. ῾῾τήν ἐτύλωσε»
ἐννοεῖ τήν κοιλιά του, ἔφαγε μέχρι δυσπεψίας
Υ
῞Υστερον = (τὸ) = τὰ μετὰ τὸν τοκετὸν ἀποκολλώμενα καὶ ἀποπίπτοντα ἐξαρτήματα, (ὁ πλακοὺς οἱ ὑμένες τοῦ ᾠοῦ) ἡ ὀμφαλὶς
Φ
φάγημα (τὸ) = τροφή ἔδεσμα φαγητόν
᾿Αρχαίας ῾Ελληνικῆς Γλώσσης1

Liddell-Robert S ott

Λεξικόν

φελλὶ ἥ φελὶς = φελλὶ πίττα = τεμάχιον πίττας ἐκ τοῦ λατινικοῦ

oela

φιλιὰ = φιλία
1 Prì âtÀn å glwssolìgo Mpampini¸th prosepjei n âxellhnsù xenik lèxei , metaxÔ
tÀn llwn êjesen tì prìblhma eÊ toÔ kroat tou t n lèxin fast foÔnt ka fastfountdikon. Ton plhrofìrhsa sqetikÀ mè t n êreunn mou eÊ tì proanaferìmenon Lexikìn kaÈ toÜ
âprìteina ta taqufghma kaÈ taqufageØon antistoqw .
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Φκέντρα = μία φκέντρα ἡλίου = δυὸ μέτρα ἀπέχει ἀπὸ τὴν δύσιν. Καὶ
βουκέντρα (ἡ) μακριὰ ῥάβδος ὡς δύο μέτρα, φέρουσα εἰς τὸ ἕτερον ἄκρον σιδηρᾶν ἀκίδα (καρφίον) δι΄ ἧς κεντῶσιν τοὺς βοῦς, ὅπως κινῶνται
ταχύτερον
φοῦρκα καὶ παλούκι καὶ τοῦ σκοτωμοὺ ἡ μάννα ᾿Ισχυρὰ μνησικακία
(παροιμ.)
φοῦρκα = πάσαλος διχαλωτός, Δοκὸς ἐν σχήματι Τ σταυροῦ ἀγχόνη
κρεμάλα «ὅπου φοῦρκα καὶ παλούκι καὶ τοῦ σκοτωμοῦ ἡ μάνα» (παροιμ.
ἰσχυρὰ μνησικακία)
φλέτρας = πεταλούδα = ποὺ πετάει
Φλετουράω = φτερουγίζω Φλετοῦρξε = φτερούγισε
φλομώνω = ναρκώνω
Φλώρα = ὄνομα γίδας μὲ ἀσπροκίτρινο χρῶμα
φσούνα = ἀρρώστια προβάτων μυξιάζουν καὶ βουλώνουν οἱ μύτες τοὺς
φτεριᾶς = περιοχὴ μὲ φτέρες
φτουράω = ἐπαρκῶ, φτάνω
φωτογόνι = (τὸ) ῾Εστία τζάκι

Χ
χαβαλὲς = ἐνόχλησις, βάρος
χαβὸς = χάος, ἄβυσος
χαβᾶς = μονότονος ἦχος «Αὐτὸς τὸ χαβᾶ του» ἡ ἴδια συμπεριφορὰ
χαβώνω = κρατῶ τὸ στόμα, ὑπνωτίζω
Χαβδώνεται = λ. ῾Ομηρικὴ αὐδὴ = ὁμιλία χάνω τὴ μιλιά μου
χαΐρι = χαρὰ
χαλέπετα = χαλέπεδο = ἐρείπιο, ἐρείπια
χαλεύω = ζητῶ
χαμοκέρασα = φράουλα Χαμαικέρασος (ἡ) καὶ σέα (βοτ.) φυτὸν ἐκ
τῶν ῥοδανθὼν κοινῶς = φράουλα
χαρόνια= γυφτοφάσουλα
χλιὰρ = κουτάλι, κοχλιάριον
χασταλεύω = ἀσχολούμαι μὲ ἐνδιαφέρον μικροῦ παιδίου χωρὶς μεγάλο
ἐνδιαφέρον
χειμωνικό (το) = ὁ ὑδροπέπων, καρπούζι. Παροιμ. «στό χειμωνικό
χερούλι δέν κολλάει», δέν εἶναι πιστευταὶ αἱ συκοφαντίαι κατά ἀτόμου
γνωστῆς ἐντιμότητος.
χόβολη = στάχτη μὲ μικρὲς σπίθες = σπούρνη
χολιασμένος = θυμωμένος ἀρχ. χολόω-ὢ «ἐχόλωσεν ἄναξ ἀνδρῶν
᾿Αγαμέμνων» ῾Ομήρου ᾿Ιλιὰς
χοχλάζω = κοχλάζω
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χούι (τὸ) πληθ. χούγια ἔμφυτος ἐπίκτητος ἰδιότης, ἕξις παροιμ. «πρῶτα βγαίνει ἡ ψυχὴ καὶ ὕστερα τὸ χούϊ» «ἡ π..τάνα δεν κόβει τὸ χούϊ»
χουγιαξε = φώναξε χουγιάζω = φωνάζω Χουγιαξε τὰ πρόβατα να
φύγουν ἀπὸ τὸ χωράφι
χουχουτάει λ. σλαβ. = φωνάζει δυνατὰ καὶ χουχούτας ὁ γελῶν δυνατὰ
χούνη ἐκ τοῦ χοάνη φάραγξ
χλέπι = φλέγμα χλεμπονιάρης = κιτρινιάρης
χτικιὸ = φθίσις κουτσοβλαχικὸ
στηθικὸν νόσημα

OXTIKA

ἐκ τοῦ ἐκτικὸς = ὁ πάσχων

Ψ
ψαριὰ = ψαρῆς = ὄνομα ζͺώου μὲ ἀσπρόμαυρον χρῶμα
ψιχούδια = ἀρτίδια τῶν μνημοσύνων
῾Η συγκοπὴ εἶναι φαινόμενον γραμματικὸν - ἀποβολὴ ἑνὸς ἢ πλειόνων γραμμάτων π.χ. Γμαρ, μπλαρ, σκλι, πλι δηλ. γουμάρι δηλ γαϊδούρι μουλάρι = ἡμίονος
σκλι = σκυλὶ πλὶ = πουλὶ

16.2

XenikaÈ lèxei

α) Ρουμανοελληνικὸ Λεξικὸν Σαραφίδου Γεννάδειος Βιβλιοθήκη
Μόδκες MODOR = σκυθρωπός, παράδοξος
Πιτσάλα PITULOS = κρυσφύγετον, ἄντρον, καταφύγιον, κρυφίως. ᾿Εκ τοῦ
πιτύλῳ, πίτυλος = πλατάγισμα ὑδάτων πιτσιλίζω
SURETIC + ΑΝΟΙΚΤΟΦΑΙΟΝ SUR - RA φαιὸς πανάρχαιος SUR-RA
SURA = σιτοβολών, σταῦλος προβάτων
Χερουτὰ NERESEU = τὸ πριόνι
HERESTRA = πριονίζω
HERESTRAU = μηχανικὸν πριονιστήριον
β) ᾿Αλβανοελληνικὸν λεξικὸν Χριστοφορίδου Γεννάδιος Βιβλιοθήκη
BUKOR-I-A = ὡραῖος, ὡραία
BUKOR UJE-I = ὡραῖο νερὸ BUKOR UJE = ὡραῖο νερὸ BUKORI UJE
BUNIM-NIMI = πηγὴ
ORE κλητ. προσφώνησις ORETI OTI (῎Ω, σῦ )
KRIGI KRIG -I = Σταυρὸς Γκρεκ
Κόρτος CORT ῥουμανικὴ λέξις = σκηνὴ κόρτη στρατηγεῖον ᾿Αλβαν
CORTOJ = ἐπιπλήττω, μαλώνω
KOTEC - IKOTECA ἀλβ. = ὀρνιθὼν κουμάσιον
KOTHRA ἀλβ. λ. = ἡ κόρα τοῦ ἄρτου
γκούσα = λαιμὸς ἐκ τοῦ ἀλβαν. GUSE GYSA GUSI = λαιμὸς λατ. GUTTUR
SURIK-U
SURIL-A-I

= κοτέτσι
= κανάλι τοῦ νεροὺ νεροκάναλο

2

2 Shm. Den pokleetai  ænomasa SouroÔsti Na pargetai pä tn lbanikn SURIL =
neroknalo . <O legìmeno brizoknalo metèfere tä nerä t¨ MpoÔkourh BUKURI UJE =
±raØo nerä gia tn rdeusin toÜ megstou mèrou toÜ qwrou. QwrÈ tn mpoÔkorh qwriä den
j Íp¨rqe.
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γ) ᾿Ιταλοελληνικὸν Ν. Βλαστάρη
Πελεγρίνος (ὁ) = προσκυνητὴς
PELEGRINO οὐς. ἀρς. ΝΑ οὐς. θηλ. = προσκυνητὴς περιηγητὴς ξένος
ἀλλοδαπὸς ἔξοχος
PELEGRINARE ῥ. οὐδ. πορεύομαι εἰς προσκύνησιν ἁγίου τόπου
Σούμμα λεξ. ἰταλικὴ = ἄθροισμα. Σουμάρω καὶ σουμώνω = ἐξάγω τὸ ἄθροισμα
δ) Κ. Νικολαΐδου ᾿Ετυμολογικὸν λεξικὸν Κουτσοβλαχικὴς Γλώσσης ᾿Εθνικὴ
βιβλιοθήκη ΓΛΩΣ γ΄ ἀριθμ.2636 γ΄ Ν8
Κουτσοβλάχος = ἐκ τοῦ κουτσὸς βλάχος = μικρὸς βλάχος ποιμὴν ὄχι χωλὸς
κατὰ τὸ Κουτσοδάσκαλος = μικρὸς διδάσκαλος.
Οἱ κουτσοβλάχοι δεν ἦσαν ποιμένες ἀλλὰ ἔμποροι βιοτέχναι ἐπιστήμονες μὲ
συνείδησιν ἑλληνικήν. ᾿Εξ αὐτῶν πρόηλθον μεγάλοι εὐεργέται καὶ ἐπιστήμονες
Τοσίτσας Σίνας κ.λ.π.
A

= ἀπέναντι ἀγνάντια

AGNAGIA

= ἀγνάγκα

AGNAGJI

ἀγάλια = ἤρεμα, βραδέως
ἅμα = εὐθὺς
ANAPODA

ANAPODA

= βραδέως ἤρεμα ἄναργα

ANARJA
AREA

= ἀνάποδα ῥουμ.

= σπανίως ἀργὰ ἐκ τοῦ ἀραιὸς

Β
Βούρτσα = ψήκτρα
Γ

G

Γουμὰρ = ὄνος ἐκ τοῦ γόμος = φορτίον ζͺώου «γουμάρι που δεν δύνεσαι μὴ θέλης να σηκώσης» μεταφ. γαϊδαρος κτῆνος
γκούσα = λαιμὸς ἐκ τοῦ λατ.
Δ -

GUSA GUST GUSE

λατ.

GUTTER

D

DIPU

= ντίπου = οὐδὲν οὐδόλως

Δρασκλιάω = Βῆμα Δρασκελάω- ἡ δρασκελιὰ = ῾Η ἀπόστασις μεταξὺ
τῶν δύο ποδῶν ὅταν ἔχῃ ἀνοικτὰ τὰ σκέλη, ἀνοικτὸν βῆμα
Ε
EKSAFNA

= αἴφνης κοιν. ἔξαφνα

G

GURGURETZOU
GYSTER

= γουργουρίζω τὰ ἔντερα

σλαβ. Γκουστέρα σαύρα
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Κ
καπόνι, οὒ = κάπων, ἐκτομίας ἀλέκτωρ ἢ καπόνι
καπότα = μανδύας κοιν. καπότον
καποῦλε καπούλι = τὰ ὀπίσθια τοῦ ζͺώου κοιν. καπούλια
Κοττὼ =

CUTEZA

κοτέτσι =
KSI

= τολμῶ ῥουμ. λ.

KOTEC-I KOTECA

ἀλβ. = ὀρνιθὼν κουμάσιον

= πρόθεσις ἐκ, ἐξ KSISPIRESKU - ἐκκοκίζω ξεσπυρίζω
= ἀποφλοιὼ ξεφλουδίζω

KSIFLUDISESKU

Μ
Ματσούκα = ῥόπαλο λατ. MATSUCA Σαρδινιστὶ
ῥουμ. MATCIUCA = ματσούκα
Ματτύα λατ.

MATIK

MATSSUKHE

= ἔντερον ἐκ τῆς ἕλλην. Ματτύα

μεζὲ = τουρκ. = προδόρπιον
μοῦλα = ἡμίονος ἐκ τοῦ λατ.

MULA

μούσκλιο = βρύον τὸ λεπτὸν χόρτον
ῥουμ. MUSCHI
MIRIMAGA

= μουλάρι

MUSKLIO, MUSCLI

= βρύον

= ἀράχνη μαρμάγα

ΜΑΤΑ ΚΟΥΤΣΙ = πάλιν ἡ μετὰ πρόθεσις
MOROZA

= παλλακὶς

μπλιόρα = ἀμνὸς ἀπὸ ἑνὸς μέχρι δύο ἐτῶν
μούντζα = κουτσοβλ. = ἡ διὰ πέντε δακτύλων προσβλητικὴ καὶ ὑβριστικὴ χειρονομία
MUREAUA
MURMINIA

= μουρεαουα = συκομωρέα Μωραΐτια
= ἡμερομηνία

Ν
Νάζι = ἀκκισμός, θρύψις, καμάρωμα
νένε νῖ νῖ = οὔτε νεβριχιὸς = ἄβρεχος τόπος
NEATA, NEUTI

= νεότης νεάτα κοιν. νειᾶτα

νιδουκιμασὶτ = ἀδοκίμαστος .
Τὸν ἠχὸ - Τὸν ἦχο = τὸν ἦχο τοῦ τραγουδιοὺ Πρόσταγμα διὰ τὸν
καλὸν ῥυθμὸν τοῦ χοροῦ.
Ο
OXTIKA

= φθίσις ἐκ τοῦ ἐκτικὸς = ὁ πάσχων στηθικὸν νόσημα
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Π
Παγάνα = σῶμα στρατιωτικὸν προς καταδίωξιν λῃστῶν
Πίττα = τὸ πλακούντιον ἡ πήττα
πετμαζε

PITMAZE

= πιτμὲζ

PADE πάντε = ἔδαφος ῾Ελλ. Πέδον = πεδίον, περὶ ἰδιαιτέρας πεδιάδος. ῾Η Πάδη

Παρὰ = λίαν σφοδρὰ
PANTISPAN

Πριπόδα

= ἀφρώδης ἄρτος

PRIPODA

= περιπόδιον ῥουμ.

CALTSUM

= πορπόδια

πιστιψέσκου = πιστεύω
πυροστὲς = τρίπους πυρουστιὰ ἐκ τοῦ πυροστάτης
PUTE

= οὐδέποτε, ποτὲ

S

STRUGA

= μάνδρα ἐν ἡ ἀρμέγουσι οἱ ποιμένες, στρούγκα

STRIGLA - STRIGLI
SURO

= στρίγκλα ἀρχ. ἐλλ. στριγκξ

= σωρὸς

SURUPSIASTE, SURUPSI
SURUPSIRE

= ἔδυ ὁ ἥλιος σουρουπώνει

= σουρουπσίρε = γίνεται σκότος

SURPARE = κατάρριψις ἀνατροπὴ κρήμνισμα. ῎Αλλοι ἐτυμολογοὺν
τὸ Σουρούστι ἀπὸ τὸ SURO = σωρὸς
STURNARE - ARI

= στουρνάρε = λίθος πυρίτης στουρνάρι

T

TAHA

= διστακτικὸν = ἴσως τάχα

TATA = πατὴρ ῾Ομηρικὸν ἅττα ΤΣΑΠΥΡΝΑ + ΑΓΡΙΟΝ ΚΟΚΚΥΜΗΛΟΣ ΤΣΑΠΟΥΡΝΟΝ
TSARKU- URI

= τὰ γεννημένα ζῷα Τσάρκος = περίφραγμα

ΤΣΟΤΡΑ = ἀγγεῖον ξύλινον
τούβλα = κουτσοβλαχικὸν λατιν.

TUBULUS

= πλίνθος

τραχανὰς = κουτσοβλ. = τὸ γνωστὸν ζυμαρικὸν ῥουμαν.

TRAHA-

NA

τσακμάκου = τουρκ.

TSAKMAK

TALARU = τάλαρος παρ΄ ἀρχαίοις τυροβόλι = κάλαθος ἐκ λύγου
προς ἀποστράγγισιν ἐν αὐτῷ τοῦ Τυροῦ, εἶδος κάδου λύγος = (ὁ)
λυγαριὰ
TAHINA
TAHNA
TORA

+ ταχυνὰ
= ταχεῖα αὔριο ταχινός. ταχινὴ = πρωία

= νῦν τώρα
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Τσάγκαρου

TSAGARO=GARI

TSAGARSULA, SULA
TSIGEL

= ὑποδηματοποιὸς

= τσαγκαροσούβλι

ῥουμ = τσιγκέλι

Ταρναρίζω = ταλαντεύω, σαλεύω, σείω
τσακμάκου = τουρκ. πυρίον
V

VARKOLAKU-TSI
LAK

σλαβιστὶ

= φάντασμα βρυκόλακας ἀλβανιστὶ
῾Ελληνιστὶ στρὶγξ στριγγὸς

VURKO-

ETRIGON

Z

ζακόνι = συνήθεια ἔθιμον «κάθε τόπος καὶ ζακόνι κάθε μαχαλὰς καὶ
τάξι» ὅτι διάφορα τὰ κατὰ τόπους ἤθη καὶ ἔθιμα
ζιρέλια = ἐκ τοῦ JERAU, JIERE JIER,
καὶ ἡ ἐκ ταύτης θέρμη Ζεστὸς τόπος
ZIAFETE
ZLAPE

JIERE

= ἀνθρακὶς χόβολη

= ζιαφέτε = εὐωχία συμπόσιον Ζιαφέτια

ἐκ τοῦ ἀλβανικοὺ

ZOLAP

= θηρίον

CH

Χιμουσέσκω = ἐξορμὼ ἐκ τοῦ χύνομαι, χύθηκαν ἐπάνω μου τὰ σκυλιὰ
χύμιξαν ἀπάνω μου
Τό 1514 ὁ ᾿Ισπανός, ἱεροεξεταστής μισέλλην ἐξέδωσε τήν Καινήν Διαθήκην
μέ μονοτονικόν σύστημα. ῾Η ᾿Ερωφίλη τοῦ Γ. Χορτάζη ἐγράφη τό 1637 μέ λατινικούς χαρακτήρας. ῾Ο Ρισελιέ εἰσάγει γράμματα καί γλωσσάρια στό λεγόμενο
«Φραγκορωμαϊκό ἰδίωμα». ῾Υπάρχουν καί ρηξικέλευθοι καινοτόμοι ὡς ὁ Βηλαρᾶς,
σύμβουλος τοῦ ᾿Αλῆ-Πασᾶ ἐλευθεροτέκτων.

16.3

Diatrib per Gl¸ssh

Σελίς 88 (Περί Γλώσσης)
Διατριβή πρώτη 12 Μαρτίου 1828 ᾿Εν Αἰγίνῃ.
῾Ο πολίτης Κων/νος Λουκᾶς.
῞Οτι ἡ γλῶσσα εἶναι τό χαρακτηριστικόν ἑκάστου ἔθνους, καί τό διαμορφοῦν
ὄργανον τοῦ κοινωνικοῦ ἀνθρώπου τά ἤθη.
Αἱ ἀνάγκαι, εἰς τάς ὁποίας ἐκ φύσεως εἶναι καθυποβεβλημένοι οἱ ἄνθρωποι, κατηνάγκασαν αὐτούς νά μένωσιν ἐπί τό αὐτό, συζῶντες πρός ἀμοιβαίαν βοήθειαν.
᾿Αλλά δυσκολώτατον, ἀλλά καί σχεδόν ἀδύνατον ἦτο νά λαμβάνωσιν οἱ ἄνθρωποι
παρ΄ ἀλλήλων ταύτην τήν βοήθειαν, ἐάν δέν εἶχον σημεῖα τινά, διά τῶν ὁποίων
ἐδύναντο νά φανερώνουσι πρός ἀλλήλους τάς διαθέσεις τῆς ψυχῆς των καί τάς
χρείας των. ῾Η ἀνάγκη λοιπόν αὕτη καθυποχρέωσε αὐτούς, πρῶτον μέν νά μεταχειρισθῶσιν ἀνάρθρους τινάς φωνάς, ἔπειτα δέ, διάφορα τοῦ σώματος σχήματα, καί
τελευταῖον τάς λέξεις, αἵτινες εἶναι ὁ ἄριστος διερμηνεύς τῶν ἐννοιῶν καί τῶν τῆς
ψυχῆς βουλευμάτων· οὗτος δέ ὀνομάσθη Γλῶσσα, διότι αὕτη εἶναι τό κυριώτερον
αὐτοῦ ὄργανον.
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῞Ωστε διά νά βοηθῶνται ἀμοιβαίως οἱ ἄνθρωποι, διά τοῦτο συζῶσιν ὁμοῦ, εἴτε
συνιστάνουσι τάς κοινωνίας.
῾Η δέ ἀμοιβαία αὕτη βοήθεια καταντᾶ εἰς τό ἀδύνατον νά μήν ἐκπληρωθῇ, μή
ὑπαρχούσης μεταξύ τῶν συζώντων ἀνθρώπων γλώσσης πρός ἔκφρασιν τῶν ἐνδιαθέτων λόγων· ἕπεται ἄρα ὅτι ἡ γλῶσσα, οὖσα τό μόνον καταλληλότατον ὄργανον
τῆς ἐκθέσεως τῶν ἀναγκῶν καί τῶν ἰδεῶν τῶν ἀνθρώπων, κρατεῖ αὐτούς ἀναποσπάστως συνεσφιγμένους, ὥστε νά ἀποτελῶσι μίαν καί τήν αὐτήν ὁμήγυριν, ἥτις
ὀνομάζεται ῎Εθνος. ῾Η γλῶσσα λοιπόν, συνδέουσα κλάσιν τινά ἀνθρώπων εἰς ἔθνος ἰδιαίτερον καί διακρίνουσα αὐτήν ἀπ΄ ἄλλας τοιαύτας ὁποιασδήποτε κλάσεις,
εἶναι τό διακριτικόν εἴτε τό χαρακτηριστικόν σημεῖον ἑκάστου ῎Εθνους.
᾿Αλλά τήν ἀλήθειαν ταύτην διαβεβαιοῖ καί ἡ ἱστορία· καθότι οἱ εἰς διάφορα τῆς
γῆς μέρη ἀποικήσαντες προπάτορες ἡμῶν ῞Ελληνες, εἰς τήν ᾿Ασίαν λέγω, ᾿Αφρικήν,
᾿Ιταλίαν, Σικελίαν καί πολλάς ἄλλας νήσους, ἐν ὅσῳ μέν διεφύλαττον τήν πάτριον
αὐτῶν γλῶσσαν (τήν ῾Ελληνικήν) ἐχαρακτηρίζοντο μέ τό ὄνομα ῞Ελληνες· καθώς
δέ τήν ἔχασαν, πάραυτα μετ΄ αὐτῆς ἐστερήθησαν καί τό περικλεές αὐτῶν ὄνομα,
μετασχηματισθέντες εἰς ἄλλα διάφορα ἔθνη. Τοῦτο βεβαιοῦται πληρώτατα καί παρ΄
αὐτῆς τῆς ῾Αγίας Γραφῆς, ἐξιστορούσης ὅτι ἐν ὅσῳ ἦτο ἐπί τῆς γῆς μία μόνο γλῶσσα, οἱ λαλοῦντες αὐτῆς ἄνθρωποι, ὄντες δι΄ αὐτῆς ὡς διά τινος ἀδιαρρήκτου δεσμοῦ
ἰσχυρῶς συνδεδεμένοι, ἀπετέλουν ἕν μόνον ἔθνος. ᾿Αλλ΄ ὅτε ὁ Θεός ἀπεφάσισε διά
τήν ἀσέβειαν αὐτῶν νά τούς διασκορπίσῃ, ἄλλο μέσον δέν μετεχειρίσθη εἰ μή τήν
σύγχυσιν τῆς γλώσσης των, εἴτε διέκοψε τόν σύνδεσμον τῆς συγκοινωνίας αὐτῶν
ὅστις τούς ἐκράτει ἀχωρίστως συνηνωμένους.
Οὕτῳ δέ διασκορπισθέντες οἱ ἄνθρωποι, διότι δέν εἶχον πλέον τήν αὐτήν γλῶσσαν, ἀπετέλεσαν εἰς τά μετέπειτα διάφορα ἔθνη (Γενέσεως κεφ. ΙΙ).
᾿Επαπειλεῖται λοιπόν ἡ τοιαύτη τρομερά διαίρεσις καθ΄ οἱουδήποτε ἔθνους, τοῦ
ὁποίου τά μέλη παραμελήσαντα τήν πάτριον γλῶσσαν των δοθῶσιν ἀώρως καί
ἀπερισκέπτως ἄλλα μέν εἰς ἄλλην ξένην γλῶσσαν, ἄλλα δ΄ εἰς ἄλλην.
᾿Επειδή διά τῆς γλώσσης ὄχι μόνον τάς τῶν ἄλλών γνώσεις μανθάνομεν, ἀλλ΄
εὐκολώτερον μνημονεύομεν καί τάς ὁποίας ἡμεῖς δι΄ ἰδίας ἡμῶν παρατηρήσεως καί
πείρας ἀποκτῶμεν καί μέγα μέρος ἐξ αὐτῶν ἔμελλεν ἀπό τήν μνήμην νά ἐξαλείφεται,
ἐάν δέν εἶχον τήν γλῶσσαν. ῾Η δέ ἀρετή καί κακία οὖσαι ἀφῃρημένα ὄντα εἶναι
ἀδύνατον νά συλληφθῶσιν εἰς τήν ψυχήν σαφῶς καί διακεκριμένως ἄνευ γλώσσης.
Μορφοῦνται δέ τά ἤθη ὑπό τῶν διαφόρων γνώσεων καί τῆς κατανοήσεως τῆς
ἀρετῆς καί κακίας· συνάγεται ἐκ τούτων ὅτι ἡ γλῶσσα ἐνσπείρουσα εἰς τούς λογικούς τῆς ψυχῆς ἀγρούς ἤ τόν γλυκύτατον και σωτήριον τῆς ἀρετῆς σίτον, ἤ τά
πικρότατα καί ὀλέθρια τῆς κακίας ζιζάνια καί βλαστάνουσα ἤ τῆς ᾿Ηθικῆς τούς καί
ὡραίους στάχυας, ἤ τῆς κακοηθείας τήν δυσειδῆ καί μανιώση αἶραν, εἶναι διαμορφοῦν ὄργανον τοῦ κοινωνικοῦ ἀνθρώπου τά ἤθη, ἐν οἷς ὑπεννοεῖται ἐμπεριεχομένη
καί ἡ Θρησκεία.
«῾Ως ὁ ἐνδιάθετος λόγος μορφώνει τό προφορικόν, παρόμοια πάλιν ὁ προφορικός κανονίζει τόν ἐνδιάθετον» λέγει ὁ ἀγαθός ἡμῶν συμπολίτης, ὁ σεβάσμιος
Κοραῆς (Γεν. ᾿Εφ. ἀριθ 76 σελ. 4).
῞Ωστε ἐπειδή ἡ γλῶσσα διαμορφώνει τά ἤθη, ἕπεται ἀναντιρρήτως ὅτι τοιαύτην
ἠθικήν διαμόρφωσιν τά μέλη ἑκάστου ἔθνους μέλλουν νά ἔχουσιν, ὁποία εἶναι καί
ἡ γλῶσσα, τήν ὁποίαν πρωτοδιδαχθῶσιν ὡς μητρικήν των.
Τῇ 12 Μαρτίου 1828 ἐν Αἰγίνῃ.
῾Ο πολίτης Κων-νος Λουκᾶς.
Σημ. ῾Η γλῶσσα ζωντανός ὀργανισμός ἐξελίσσεται δέν νομοθετεῖται.

Keflaio 17

>Ant >Epilìgou
VEna prgkhpa peujunìmeno prì tìn ÍpeÔjunon >Asteroskopeou, ârwt:
T nèa pì tìn oÎranì?
>Apnthsi : ^A mjwme prÀta t pali.

Θά σᾶς μεταφέρω ἀρκετά χρόνια πίσω στά Σχολικά ἒτη 1950-51 και 1951-52.
῎Ετη δημιουργικά, διότι συνέβαλον οἱ ἐκπαιδευτικοί τά μέγιστα εἰς τήν ἀνόρθωσιν τοῦ Κράτους. ᾿Από τά σχέδια τοῦ Μάρσαλ οὔτε δραχμή δέν διετέθη διά τήν
ἀνόρθωσιν τῆς Παιδείας.

17.1

Sqolikìn êto 1950 1951 Kritsi

᾿Εκτός τοῦ πνευματικοῦ ἔργου (ἐφαρμογή τοῦ προγράμματος διδασκαλίας) ἐγένοντο καί παιδαγωγικαί συγκεντρώσεις. ῾Ο Γέρο-Καψάλης παρετήρησε: Δάσκαλε
αὐτά γίνονται στίς πόλεις, ἐδῶ δέν ἐπιτρέπουν οἱ συνθῆκες ζωῆς. Στά χωριά τά
ἀποχωρητήρια σχεδόν ἐλείπανε. Σέ πολλά χωριά ἔγιναν δυστηχήματα διότι τά παιδιά ἀποπατοῦσαν στ΄ ἀχούρια καί σέ χαλασμένα σπίτια, καί οἱ χοῖροι τούς κόψανε
τ΄ αὐτιά ἤ τα γεννητικά ὄργανα. ῾Ο δάσκαλος ἑτοίμαζε τό πρωϊνό ρόφημα γιά τούς
μαθητάς. Γάλα σκόνι. Οἱ μαθηταί προτιμοῦσαν τό γάλα τῆς κατσίκας. Εἰς τήν
ἐπιτροπήν ἱματισμοῦ, τροφίμων μετεῖχε καί ὁ δάσκαλος – τά πάντα τιμητικά καί
ἄμισθα –.
Γίνεται ἀπογραφή πληθυσμοῦ καί ἐγγράφονται, ἄν δέν μέ ἀπατᾶ ἡ μνήμη μου
111. Παρετήρησα κἄτι, οἱ Κριατσιῶτες ἦσαν περισσότερον νοικοκυρεμένοι, ἐν
συγκρίσει μέ τούς Κερασιῶτες. ᾿Εγνώριζον ἐπακριβῶς τά στρέμματα γῆς ὄχι μόνον
τά ποτιστικά ἀλλά καί τα ξερικά. Τά ἔχουμε μετρημένα μοῦ εἴπαν.
Διαταγή να μεταβῶ εἰς ῾Υψηλόν Χωρίον ὡς γραμματεύς κατά τήν ἐκλογήν
κοινοτάρχου (᾿Ι. Παρτίδα) – τιμητικόν καί ἄμισθον.
᾿Ενέργειαι διά τήν παράτασιν αἰγοβοσκῆς – πρός τότε Βουλευτήν –.
Περιστατικόν μαθητοῦ. Πρό τῶν Χριστουγέννων διενεμήθη τυρί, ἐκλεκτόν εἰς
τούς μαθητάς. ῾Η Σχολική ᾿Εφορεία ἀποτεινομένη πρός ἐμέ μοῦ εἶπε: Δάσκαλε
πάρε αὐτό τό κομμάτι περίσσεψε. ᾿Εγώ τό ἐτύλιξα καί το ἐτοποθέτησα εἰς τό
ντουλάπι. Τήν ἑπομένην μετέβην εἰς ᾿Αθήνας (περίοδος διακοπῶν). ῞Οταν ἐπέστρεψα, παρουσιάσθη ἕνας μαθητής: -Κύριε ἐγώ δέν πῆρα τυρί. Ευτυχῶς τό τυρί
ἦτο ἀνέπαφον καί τοῦ τό ἐνεχείρησα.
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Οἱ Νόμοι τότε ἦσαν αὐστηροί. Διά μίαν κονσέρβαν ἐκπαιδευτικός ἔχασε τήν
θέσιν του καί ἄλλος ἔχασε τήν ζωήν του ἐν τῇ ἐκτελέσει τοῦ καθήκοντος. Αὐτά
γίνονται μόνο στάς πόλεις, τά λόγια τοῦ γέρου. ῞Οταν ἀργότερα εἰς τό Λιδορίκι ὅπου ὑπηρέτουν ὡς Καθηγητής καί ἔγινα οἰκογενειάρχης, ἀπό ἱατρικά βιβλία
σχετικά μέ νήπια (Κοκολάτου ἰατροῦ νομίζω) ἔλαβον ἰδέαν περί ξυλίνου πάρκου.
῎Εθεσα ἐνώπιον τοῦ ξυλουργοῦ τήν εἰκόνα τοῦ ξυλίνου πάρκου (ξύλινα κάγκελα)
καί ἔτσι ἐξασφάλισα τά παιδιά μου. ᾿Ετοποθέτησα αὐτά ἐντός αὐτοῦ καί ἦσαν
ἀσφαλῆ ἀπό ἠλεκτροπληξίαν καί ἐγκαύματα ἀπό τήν σόμπαν. Τό παράδειγμά μου
τό ἐμιμήθησαν καί ἄλλοι Λιδορκιῶτες.
Πολλά ἐγράφησαν διά τή διατροφήν τοῦ ἀγρότου. ῾Ο ἀγρότης πωλεῖ τά αὐγά
του διά νά ἐξοικονομήσῃ χρήματα νά πληρώσῃ τόν εἰσπράκτορα, ἀγοράζει λάδι
μέ πολλά ὀξέα διότι νομίζει ὅτι εἶναι καλό - ἀγνοεῖ τήν παροιμία: Νέο λάδι καί
παλαιό κρασί–. ῎Αλλο κακό εἶναι ἡ οἰνοποσία. ῾Η κατάχρηση φέρνει κληρονομικό
ἐκφυλισμό. ῾Ο ᾿Αλέξιος Κρίκος τονίζει τήν κακή διατροφή αὐτή εἶναι ὀλιγότερον
ἐπικίνδυνη, ἐκφυλίζει τόν ἄνθρωπον ἡ οἰνοποσία. ῾Η μητέρα δέν πρέπει νά πίνῃ,
τό ποτό εἶναι δηλητήριον. ῞Ενα καλό νοικοκύρεμα στή διατροφή εἶναι δυνατόν καί
με τά πτωχά προϊόντα τῶν ὀρεινῶν μέ τό γάλα τῆς κατσίκας, τά αὐγά, τό χοιρινό
καί τήν ἐν γένει ὑγιεινή διατροφή ἡ κατάστασις ἀλλάζει. ῞Οταν ἡ μητέρα προσέχει τά παιδιά της κατά τά πρῶτα πέντε παιδικά ἔτη, τότε οἱ βροχίτιδες κοκκίτης
ἀμυγδαλίτιδες δέν ταλαιπωροῦν τούς νέους.

17.2

Sqolikìn êto 1951 1952 Kerasi

᾿Αναλαμβάνω καθήκοντα Γραμματέως (τιμητικόν και ἄμισθον) Καθήκοντα ῾Ιεροψάλτου –ἁπλοϊκή ἑρμηνεία εὐαγγελίου – καθήκοντα Τηλεγραφητοῦ. Διαπληκτισμός μέ μερικούς οἱ ὁποῖοι μέ τό δίκαιόν τους δέν ἐξυπηρετήθησαν. Παραστάσεις
νά ἐκτελεῖ ὁ Τηλεγραφητής Πενταγιοῦς τά καθήκοντά του – Δέν ἐξυπηρετοῦσε ὁ
Παπαγεωργίου. Διαπληκτίζομαι μέ τό θέμα τῆς κακῆς χαράξεως τοῦ δρόμου. ῾Ο
Δ/ντής Χωροφυλακῆς Λιδορικίου ζητᾶ ἐξηγήσεις. Μετέβην εἰς Λιδορίκιον πρός
ἐνημέρωσίν του. Καί ἐδῶ ὅπως εἰς Κριάτσιον ἐγένοντο παιδαγωγικαί συγκεντρώσεις. ῾Ο ᾿Επιθεωρητής δι΄ ἐγγράφου του εἰδοποιεῖ νά παραλάβω θρανία ἀπό τό
Κροκύλιον. Οἱ κάτοικοι δέν ἔδειξαν ἐνδιαφέρον. ᾿Ηναγκάσθην νά ἀναφέρω ὅτι οἱ
κάτοικοι ἀδιαφοροῦν. ᾿Επακολουθεῖ ἐπίπληξις. ᾿Αναγκάζομαι κατά τήν παιδαγωγικήν συγκέντρωσιν ὀργισμένος τούς εἶπα: Θά σᾶς διαλύσω τό Σχολεῖον, ὁπότε
ἠναγκάσθησαν νά τά μεταφέρουν.
῞Οταν περί τά τέλη ᾿Ιουνίου μέ ἐπεσκέφθη πρός ἐπιθεώρησιν ὁ ᾿Επιθεωρητής
τοῦ διηγήθην τά συμβάντα. Εἶδε τήν προθυμίαν τῶν κατοίκων διά τήν ἀνέγερσιν
του Ναοῦ, καί μοῦ εἶπε: «Οἱ πέτρες αὐτές δέν φθάνουν νά κτισθῇ ὁ Ναός».
Τοῦ ἔδειξα τόν διορισμόν ὡς Καθηγητοῦ καί μέ συνεβούλευσε ἐντός μιᾶς ἑβδομάδος νά κλείσω τά βιβλία καί νά μεταβῶ πρός ἀνάληψιν ῾Υπηρεσίας. Τόν
συνόδευσα ὡς Πενταγιοῦ. Μοῦ εἶπε: «τά ἔλατα αὐτά θά ἦσαν πηγή πλούτου
δυστυχῶς εἶναι κακορίζικα». Κλείνω τήν παρένθεσιν.
῾Ο ᾿Αθανάσιος Χ. Ζοῦκος ἐπέτυχεν ἕνα ποσόν διά τήν ἀνέγερσιν τοῦ Νέου
Ναοῦ. Οἱ κάτοικοι διά τήν ἵδρυσιν τοῦ Ναοῦ δέν ἔφεραν ἀντίρρησιν. ῞Ολοι συνεισέφερον.
᾿Απροσδόκητον ἐπεισόδιον. ῾Ο Χατζηϊωαννίδης Λοχαγός τῶν ΤΕΑ τῇ συνδείᾳ
διανοουμένου τινός μεταφέρουν καί τοποθετοῦν, ἀπό τό σπίτι τοῦ Παπαντωνίου,
πυρομαχικά ἄχρηστα στήν ἀποθήκη τοῦ Σχολείου.
῎Ερχομαι τηλεγραφικῶς εἰς ἐπικοινωνίαν μέ τόν Ταγματάρχην τῶν ΤΕΑ εἰς

17.3. ΑΝΕΓΕΡΣΙΣ ΝΕΟΥ Ι. ΝΑΟΥ, ΧΑΡΑΞΙΣ ΔΡΟΜΟΥ
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Λιδορίκιον – γίνεται μία θορυβώδης συζήτησις– εἰς τό ἐπιχείρημά μου ὅτι καί ἐγώ
ἤμουν ᾿Αξιωματικός, ἀπάντησις: Θά ἰδοῦμε.
Εἰς γουμαρόραχην ἦτο ἕνα κοίλωμα δημιουργηθέν ἐξ ὀρύξεως λίθων. ᾿Εκεῖ
ἄναψα φωτιά καί ἔρριψα τόν ὄλμον καί τό μπαζούκας εἰς τήν ἀνθρακιάν. Αὐτά
ἐντός ὀλίγου ἐξερράγησαν ἐμοῦ ἀπομακρυνθέντος τάχιστα. ῎Ετσι ἠσύχασα ἀπό
τόν ἐφιάλτην αὐτόν. Αὐτό πού ἔπραξα ἐγώ διατί δέν τό ἔπραξε ὁ ὑπεύθυνος
ἀξιωματικός;

17.3

>Anègersi Nèou <I. NaoÜ, Qraxi Drìmou

Τήν 23-3-52 ἐστάλη ἐπιστολή πρός τούς ῾Ελληνοαμερικανούς νά ἔλθουν ἀρωγοί
εἰς τήν προσπάθειαν ἀνεγέρσεως τοῦ Νέου Ναοῦ, ἐκ μέρους μου. Προηγήθη
συνάντησις εἰς ῎Αμφισσαν με ᾿Αθ. Χ. Ζοῦκον, ᾿Ι. Ζοῦκον ἰατρόν, Δήμαρχον Λιανουλόπουλον καί Δικηγόρον Κοκκινόπουλον. Συζήτησις διά τό θέμα του Δρόμου,
Ναοῦ, Γρηγορειτῶν. ῾Ο ἰατρός ἤθελε ὁ δρόμος νά γίνῃ ἀπό χαμηλά. ῾Ο ᾿Αθ. Ζοῦκος συνεφώνησε μαζί μου. Τῇ ἐνεργείᾳ τοῦ ᾿Αθ. Ζούκου ἦλθον εἰς Κερασιάν
τρεῖς μηχανικοί. ᾿Εξήτασαν τόν παλαιόν Ναόν. ῎Εκαμαν προσανατολισμόν τοῦ
Νέου καί ἀπεφάνθησαν νά γίνῃ ἄλλη χάραξις δρόμου καί εὐρέθησαν ἐν ἀπορίᾳ πῶς
ἔκαμε αὐτήν τήν χάραξιν ἕνας καλός μηχανικός, φαίνεται ὅτι ἐπιέσθη. Αὐτό ἦτο
τό συμπέρασμα.
Μεταξύ τῶν μηχανικῶν ἕνας διεκρίνετο διά τήν δραστηριότητά του. Εἰς παρατήρησίν μου –«Σεῖς εἶσθε ἐπιστήμονες διατί νά ἐξετάζητε τήν γνώμην τῶν χωρικῶν;» Μοῦ ἔδειξε τήν ἐντολήν τοῦ Νομάρχου: «Νά ἐξητάσητε καί τήν γνώμην
τῶν κατοίκων».
᾿Ανεβήκαμε ἀπό τοῦ Λιάκου ῾Αλώνι. ᾿Από ἐδῶ μοῦ εἶπε ὁ Δρόμος θά ἦτο ὁ
πλέον ἀσφαλής ἀλλά δέν μέ ἔπερνε μία στροφή. ᾿Ανεβήκαμε εἰς τόν νεοανοιγέντα
δρόμον ᾿Αρτοτίνης. Τότε ἴσχυε τό σχέδιον: Πρόνοια - ἐργασία. ᾿Αμοιβή διά τάς
γυναίκας 7 δρχ. καί διά τούς ἄνδρας 10 δρχ.
Φθάσαμε εἰς τήν ἕνωσιν. ᾿Εκεῖ τυχαίως συναντήσαμε ἕνα ἄγνωστον χωρικόν.
᾿Ερώτησις: – Θέλουμε νά χαράξουμε ἕνα δρόμο, ποιά εἶναι ἡ γνώμη σου;
– ᾿Από χαμηλά (Χαλκιά - Λάκκα) ἀλλά ἀπό δῶ εἶναι σύντομα.
᾿Από Χαλκιᾶ - Λάκκα ὁ μαθητής μου Λάϊος, ῾Υπάλληλος Δασαρχείου ἔκαμε
τόν νῦν ὑπάρχοντα Δρόμον. ᾿Αρχίσαμε τήν χάραξιν μέ ἕνα ἀνέκδοτον. Παλαιά
προκειμένου νά κάνουν χάραξιν δρόμου, ἐφόρτωναν ἕνα γάϊδαρο, τόν ἀκολουθοῦσαν καί ἐχάρασον τόν δρόμον. Συναντήσαμε ἐμπόδια ἀπό τούς ἰδιοκτήτας. Τά
παρακάμψαμε. ᾿Αργότερα ἐστάλη μηχανικός διά νά πιστοποιήσῃ τήν παλαιάν οἰκίαν
τοῦ ᾿Αθ. Ζούκου. ῾Υπέδειξα ἕνα τόπον.

17.4

>Enoikiostsion.

᾿Εδημιουργήθη θέμα μέ τούς Γρηγορείτας οἱ ὁποῖοι ἤθελον νά βόσκουν εἰς τάς
καλλιεργησίμους ἐκτάσεις τῆς Κερασιᾶς. Μέ ἐπιστολή του ὁ Ι. Ζοῦκος ἰατρός
μέ προτρέπει νά βγάλουμε ἀντίγραφον πρακτικοῦ τοῦ 1936. Τό Λιβάδι ῾Ομάλια
τό προστατεύει τό ἐνοικιοστάσιον αἱ καλλιεργούμεναι ἐκτάσεις οὐδέποτε ἐχρησιμοποιοῦντο ὡς Λιβάδι. Δημιουργεῖται θόρυβος μεταξύ τῶν Κερασιωτῶν, φταίει
ὁ Βας. Ζοῦκος. ῾Ο Γέρο Καλόγερος μοῦ εἶπε: Δέν πταίει ὁ Ζοῦκος, φταῖνε οἱ
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Θεοχαραῖοι ἄν καί τούς παρεκάλουν νά νοικιάσουν φθηνά τήν ῾Ομάλια ἐπροτίμησαν νά βόσκουν γύρω ἀπό τό χωριό στό μαναρολίβαδο εἰς βάρος τῶν κατοίκων.
Πατριωτικόν καθῆκον μηδέν.

17.5

Parathr sei , >Epmetron

Χωρίς τόν ᾿Αθανάσιον Ζοῦκον δρόμος δέν θά ἐγίνετο, οὔτε Ναός, οὔτε δρόμος
πρός ᾿Αϊ-Γιάννην, οὔτε ἀναγνώρισις κοινότητος Κριατσίου δέν θά ἐγίνετο. ᾿Επισκευή Ναοῦ Κριατσίου δέν θά ἐγίνετο. Μπουλτόζα πρός διάνοιξιν δρόμου πρός
Βαρνάκοβαν δέν θά ἐπραγματοποιεῖτο. ᾿Ενίσχυσις Σχολικοῦ Ταμείου Κερασιᾶς
δέν θά ἐπραγματοποιεῖτο.
Χωρίς τόν Στρατηγόν Παν. Ζοῦκον συνεταιρισμός δέν θα συνεστήνετο. ῞Οταν
περιῆλθον εἰς χεῖρας μου αἱ μελέται διά τό Δάσος Κερασιᾶς καί Στύλιας διαπίστωσα
ὅτι οὐδείς ἄλλος θά ἐδύνατο νά ἐπιτύχῃ τό τοιοῦτον. ῾Ο ἀείμνηστος Κρίκος τό
εἶχεν ἀντιληφθῆ. Διά τό Δάσος Στύλιας ἐγένετο μελέτη καί χαρτογράφησις ἀλλ΄
οἱ τοῦ Δασαρχείου δέν διεπίστωσαν ἄν ἔγινε ὑλοτομία παλαιά ὡς διεπίστωσαν διά
το δάσος Κερασιᾶς.
Συμπέραμα. Δέν ὑπάρχει ἀγροτική πολιτική. ῎Αν ὑπῆρχε θά ὑπῆρχεν αὐτή ἡ
διάταξις: « Οἱ παραδασόβιοι πληθυσμοί ἐκμεταλεύονται τά δάση των φροντίζοντες
αὐτά ». Εἴχε δίκαιον ὁ Λαϊόανος ἐν μιᾷ στιγμῇ ἐξάψεως πού εἶπε πρός τούς
ὑπαλλήλους Γεωργίας:
– ῎Επρεπε να σπείρω τό χωράφι μου ἔλατα.
᾿Απάντησις: – ῎Αν εἶχε μυαλό θά τό ἔκανες.
– Ναί ἀλλά τό Κράτος συρματοπλέγματα διά τήν περίφραξιν δέν ἐχορηγοῦσε,
ἀλλά εἶχε τήν ἀπαίτησιν διά κάθε ἔλατο νά τό δηλώνουν καί νά πληρώνουν φόρο.
Πολλοί σχολιάζουν το γεγονός τῆς ἀστάθειας τοῦ χώρου τοῦ Ναοῦ. Δέν
εἶναι ἰδικόν μου σφάλμα. Οἱ κτίσται στόν κῆπο τῆς Διδασκαλίσσης Δροσούλας
᾿Αντωνοπούλου ἄνοιξαν λάκκον καί διεπίστωσαν ὅτι ἦτο στέρο τό ἔδαφος. ῞Οταν
ἄνοιξαν τά θεμέλια τοῦ Ναοῦ διεπίστωσαν τό μαλακόν τοῦ ἐδάφους. ῎Ερριψαν
δοκούς καί ἐπάνω ἐκεῖ ἄρχισαν νά οἰκοδομοῦν. Μετά ἀπό χρόνια παρουσιάσθησαν
ρωγμαί. Οἱ ἐπίτροποι ἐκάλυψαν τάς ρωγμάς μέ τσιμέντο καί ἔτσι ἐχάθη τό ὡραῖον
ἰσοδομικόν κτίσιμον. Τήν 22 ᾿Απριλίου 1952 ἐγένετο το Συμφωνητικόν μέ τούς
κτίστας. Οἱ συμβαλλόμενοι ᾿Ελευθερόπουλος Α. ἱερέας Β. Μυλωνᾶς, Α. Ζοῦκος,
Γ. Ι. Χάρος. Κτίσται Διαμάντης καί Μελίστας. Οἱ κτίσται ὑπεχρεοῦντο νά βγάλουν
τά ἀγκωνάρια καί νά κτίσουν ἰσοδομικά. ῾Ημεῖς γιά τόν ἀσβέστι, τήν πέτρα, ξυλεία
κεραμίδια.
Θυμᾶμαι μέ τόν τότε Πρόεδρο Π. Γ. Καραδήμα, μεταφέραμε ἕνα μεγάλο ἀγκωνάρι ἀπό Μπούκορη σέ ξυλοκρέβατο. Γιά νά δώσω τό καλό παράδειγμα μετέφερα
μία τέμπλα. Τρία σχέδια ἐστάλησαν διά τήν ἀνοικοδόμησιν τοῦ Ναοῦ. Τό ἕνα ἦτο
τοῦ ᾿Ορλάνδου. ᾿Εγώ ἐπροτίμησα τό Σταυρεπίστεγον (νεωτέρα ἐξέλιξις τῆς Βυζαντινῆς τέχνης). Τό φθινόπωρον τοῦ 1952 ἐστάλη ὑπάλληλος καί ἐφωτογράφησε
τον Ναόν. Χωρίς τόν ᾿Αθ. Χ. Ζοῦκον –μοῦ εἶπε– δέν θά ἐκάνατε τίποτε. «Δέν
φανταζόμουν ποτέ μου –ἔλεγε ὁ Ραφτο-Μῆτρος – μέσα σέ ἕνα χρόνο νά τελειώσῃ
ἡ ἐκκλησία. ῎Επρεπε νά γίνῃ χαμηλώτερη». ᾿Αργότερα ἐγένετο ἡ ὑποστύλωσις
πρωτοβουλίᾳ τοῦ ᾿Αλέκου ᾿Αλεξοπούλου -αἰωνία του ἡ μνήμη.
῾Η Πολιτική εἶναι τέχνη δέν εἶναι ᾿Επιστήμη. Οἱ μεγάλοι Κυβερνῆται συνηθίζουν νά ἐνεργοῦν ἀμέσως διότι ἔχουν τήν αἴσθησιν τῆς πραγματικότητος. Καί
τόσον πολύ ἀντιλαμβάνονται ἐπιτακτικήν τήν ἀνάγκην διά δρᾶσιν ὥστε δέν τούς
περνᾶ κἄν ἀπό τόν νοῦν νά σκεφθοῦν ἐπί τῶν θεμελιωδῶν πολιτικῶν ἀρχῶν... ὑ-
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πάρχουν γνωρίζουν τί πρέπει νά πράξουν. ᾿Αντιθέτως οἱ ἐξ ἐπαγγέλματος διανοούμενοι εὐρίσκονται πολύ μακράν τῆς δράσεως ὥστε πελαγοδρομοῦν ἀκολουθοῦντες
ἀφῃρημένους συλλογισμούς τῶν περί τοῦ πρακτέου. Πιστεύουν ὅτι σκοπός τῆς
πολιτικῆς εἶναι νά κανονίσῃ τήν πορείαν τῶν λαῶν μέ μίαν ἰδεαλιστικήν συνταγήν.
᾿Αλλ΄ αὐτό δέν γίνεται.
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ.
ΕΛΕΥΘΕΡΑΙ ΕΚΛΟΓΑΙ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ.
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΒΟΥΛΗ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ.
ΑΜΕΣΟΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΕ ΚΑΘΕ ΚΑΛΠΗ ΧΩΡΙΣΤΗ ΠΑΓΙΟΝ
ΕΚΛΟΓΙΚΟΝ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ.
ΕΙΜΕΘΑ ΕΠΑΡΧΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ.
Τά αἴτια τῆς διαφθορᾶς κατά τόν Βλαχογιάννην ὀφείλονται στήν διοικητικήν
ἀθλιότητα καί ὀργανικήν ἀνικανότητα τοῦ ῾Ελληνικοῦ χαρακτῆρα νά μορφώνῃ ἄνδρας ἀρχικούς καί ἠθικούς μαζί.
῾Ο τρόπος μέ τόν ὁποῖον λειτουργοῦν τά κόμματα καί καλοί νά εἶναι οἱ ἀρχηγοί
δέν ἀποδίδουν, δι΄ αὐτό ὁ Μεταξᾶς εἰς τό σχέδιον τοῦ πολιτεύματος δεν ἀναγνωρίζει
κόμματα. Προτείνει νά ὁδηγείται εἰς τά δικαστήρια ὁ ἐνεχόμενος εἰς καταχρήσεις.
Διά ἀποτυχίαν πολιτικῆς δέν τιμωρεῖται.
᾿Αθῆναι 19 ᾿Ιανουαρίου 2002
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