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Η Γιορτή του Τσίπουρου
Δυστυχώς φέτος δεν θα μπορέσουμε να
βρεθούμε όλοι μαζί σ’αυτή τη γιορτή λόγω του
κορονοϊού. Όμως όσοι βρεθούμε στο χωριό την
εβδομάδα του Αγίου Δημητρίου, θα μπορέσουμε
να απολαύσουμε λίγο τσίπουρο για το καλό. Όσοι
θέλετε ελάτε να χαλαρώσουμε λίγο, αν βέβαια
μας το επιτρέπουν.

Προσωπικά Δεδομένα
Αγαπητοί συγχωριανοί & φίλοι,
Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι ο σύλλογός
μας γνωρίζει και συμμορφώνεται πλήρως με
το γενικό κανονισμό προστασίας προσωπικών
δεδομένων (679/2016), καθώς και την ισχύουσα
εθνική νομοθεσία.
Ως εκ τούτου ο σύλλογός μας δεν δύναται να
επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα
φίλων και μελών του συλλόγου μας, χωρίς την
προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεσή τους.
Και του χρόνου όλοι μαζί
ΥΓΙΕΙΣ, ΧΑΜΟΓΕΛΑΣΤΟΙ, ΧΑΡΟΥΜΕΝΟΙ

Συνεπεία των ανωτέρω, ο σύλλογός μας δεν θα
δημοσιεύει, κοινοποιεί, παραχωρεί ή διαβιβάζει
προσωπικά δεδομένα των φίλων και μελών του
σε τρίτους μη εξουσιοδοτημένους. Δηλαδή δεν
μπορούμε να δίνουμε τηλέφωνα, διευθύνσεις, να
δημοσιεύουμε κοινωνικά, άνευ εγκρίσεως.
Από το Δ.Σ. του Συλλόγου
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Αλποχωρίτικα
• Οι πινακίδες που είχαμε γράψει στο
προηγούμενο φύλλο τοποθετήθηκαν. Το
χωριό μας έγινε πιο ωραίο και με την αρωγή
όλων μας θα καθαριστούν τα μονοπάτια που
οδηγούν οι ταμπέλες. Τις ταμπέλες και τους
στύλους έκανε προσφορά η Μαρία και ο
Γιάννης Τσακατούρας. Την τοποθέτηση των
ταμπελών στους στύλους έκανε ο Δημήτρης
Χατζηγεωργίου. Τέλος τον σχεδιασμό
έκανε ο Αλέξανδρος Κωστόπουλος. Τους
Ευχαριστούμε όλους!
• Ο Γιάννης Αναστασόπουλος του
Δημητρίου πρόσφερε στο χωριό ένα
ηλεκτρονικό ρολόι, που δείχνει την
ημερομηνία, την ώρα, τη θερμοκρασία & ενα
Καλωσόρισμα για το χωρίο. Η προσφορά
έγινε στη μνήμη του πατέρα του που υπήρξε
κοινοτικός σύμβουλος & μέλος του Δ.Σ. του
συλλόγου για πολλά χρόνια. Ευχαριστούμε
Γιάννη και απέναντι στην οικογένεια σου
έχουμε μια εκκρεμότητα αλλά ήρθαν λίγο
ανάποδα τα πράγματα.
• Ο δήμος Δωρίδας έστειλε δύο μέρες
το γκρέιντερ και δύο εργάτες καθαριότητας
για ένα διήμερο. Τον ευχαριστούμε αλλά
χρειαζόμαστε και άλλες μέρες τους εργάτες.
• Ο αντιδήμαρχος Κος Μαυρομάτης μαζί
με μηχανικό πήγε στο χωριό μας. Όμως τι

θα πραγματοποιηθεί από αυτά που είδε;
Περιμένουμε!
• Ευχαριστούμε τον Σταύρο Κωσταντάκος
και τον Τάσο Αλβέρτο για την τοποθέτηση
της πινακίδας με το ρολόι.
• Ο σύλλογος πλήρωσε τον ελαιοχρωματιστή και έβαψε το μαγαζί του χωριού
και ο επιχειρηματίας έβαλε τα χρώματα αξίας
εκατό ευρώ (100,0€)
• Τοποθετήθηκαν τα πλακάκια στην
κουζίνα του πολιτιστικού και έτσι τα σκεύη
της κουζίνας μπήκαν σχεδόν στη θέση τους.
Περιμένουμε τους ειδικούς για σύνδεση με
το αέριο και έτσι η κουζίνα θα μπορει να
λειτουργεί.
• Πραγματοποίήθηκε ανοικτή συζήτηση
στο μαγαζί και συζητήθηκαν προβλήματα που
απασχολούν το χωριό.
• Έγινε καθαρισμός από το Σύλλογο στο
γήπεδο, στο πολιτιστικό, στο Φτερούσι, στο
κοινοτικό. Επίσης τρίφτηκαν και βάφτηκαν τα
παγκάκια.
• Το πολιτιστικό κέντρο έχει δικό του ρολόι
ΔΕΗ, 3x55 επαγγελματικό, για να λυθούν
οι απορίες μερικών καλών «συγχωριανών».
Τους ευχαριστούμε για τα καλά τους λόγια.

Εκδηλώσεις
Φέτος λόγω του ιού που κυκλοφορεί
αναβλήθηκαν όλες οι εκδηλώσεις δηλ. γιορτές,
πανηγύρια, ξωκλήσια, συγκεντρώσεις, κ.α.
Όμως, στις 16 Αυγούστου όσοι μπορέσαμε
ανεβήκαμε στο Φτερούσι, κρατώντας τις
αποστάσεις σε ανοικτό χώρο και δημιουργώντας
έναν μπουφέ με διάφορα φαγητά και γλυκά
που είχε φέρει ο καθένας.
Η μέρα ήταν γλυκιά, τα πλατάνια σκιερά και
τα έλατα προσπαθούν να πάρουν θέση στην
πλατεία. Υπήρχε νεολαία και αυτό είναι το
ευχάριστο και η μικρή Παναγιώτα έστησε με
τη βοήθεια του Χρήστου σκηνή. Ο πιο μικρός
ήταν ο γιος της Μαριέττας και του Αργύρη,
περίπου ενός έτους, που σε λίγα χρόνια αυτά τα

παιδιά θα διοργανώνουν συναντήσεις.
Ένας ή μία, που θέλει να κρατήσει την
ανωνυμία, έχει αφήσει στο Φτερούσι δύο
πολύ ωραία παγκάκια. Όμως κανείς δεν
ξέρει τι θα γίνει και καλό θα είναι να έρθει σε
επαφή με την κοινότητα ή τον σύλλογο για
να τοποθετηθούν ή να βαφτούν.
Και του χρόνου να είμαστε καλά και σε
άλλες εκδηλώσεις.
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Κοινωνικά
ΓΕΝΝΗΣΗ:
Ο Μανώλης και η Κατερίνα Λυράκη απέκτησαν ένα πανέμορφο
κοριτσάκι. Ο Μάνος είναι γιος του Νίκου Λυράκη & εγγονός
της Όλγας Καραγεωργοπούλου. Η Όλγα απέκτησε δισέγγονο.
Να τους ζήσει. Καλότυχη.
ΓΑΜΟΣ:
Ο Νικόλαος Λυράκης και η Αφροδίτη Μαγδάκη στις 5 Ιουλίου
2020 τέλεσαν τον γάμο τους στον Άγιο Νικόλαο Χαλανδρίου.
Ο Νικόλας είναι εγγονός της Όλγας Καραγεωργοπούλου.
Να είναι ευτυχισμένοι.
ΠΡΟΟΔΟΣ:
Η Κανάκη Καλλιόπη του Γεωργίου και της Άννας πέρασε
στη Νομική Αθηνών. Είναι εγγονή της Πόπης Σταματίου. Της
ευχόμαστε κάθε πρόοδο στις σπουδές της.
ΘΑΝΑΤΟΙ:
• Στις 31 Μαΐου 2020 η Μαρία Μάνεση απεβίωσε στην Αθήνα
και ετάφη στο Αλποχώρι στις 2 Ιουνίου 2020
• Τον Ιούνιο του 2020 η Αθηνά Κωστοπούλου του Νικολάου
απεβίωσε στη Αθήνα και ετάφη στο Καπανδρίτι
• Στις 28 Ιουλίου 2020 απεβίωσε στην Αθήνα η Ελένη ΣακκάΑμυριώτη και ετάφη στο Αλποχώρι
• Στις 28 Αυγούστου 2020 απεβίωσε στο Ρίο η Αλεξάνδρα
Κλάδου και ετάφη στο κοιμητήριο Ζωγράφου
• Απεβίωσε στην Αθήνα ο πρώην βουλευτής και πρώην
υπουργός Νίκος Γκελεστάθης. Ο σύλλογός μας παρευρέθηκε
στην κηδεία του που έγινε στο Α’ νεκροταφείο Αθηνών.
Καλό τους ταξίδι.

αντί Στεφάνων
Στη μνήνη της Μαρίας Μάνεση
Οικογένεια Βέργη Σπύρου 100,0€
Αναστασόπουλος Γιάννης του Δημ. 20,0€
Τσακατούρα Γιώτα 50,0€
Χατζηγεωργίου Δημήτρης 20,0€
Βήχου Αργυρώ 10,0€
5,0€
Χρήστου Παναγιώτα
Κούκος Μανώλης 20,0€
Κλάδου Αλεξάνδρα 30,0€
Υφαντής Γιώργος 10,0€
Μηλιωρίτσα Γιώτα 30,0€
Κούλη Φρειδερίκη 10,0€
Κωστόπουλος Αλέξανδρος 30,0€
Αναστασόπουλος Χρήστος του Στ. 50,0€
Αναστασοπούλου Ελένη 50,0€
Αναστασοπούλου Σταυρούλα 50,0€
Στη μνήνη της Ελένης Σακκά-Αμυριώτη
Σακκάς Πραξιτέλης 100,0€
Τσακατούρα Γιώτα 20,0€

Στη μνήμη Αλεξάνδρας Κλάδου
Τριανταφύλλου Χρήστος 100,0€
Τριανταφύλλου Θεοδώρα του Νικολ. 100,0€
Τριανταφύλλου Σοφία 50,0€
Οικογένεια Παπαθανασοπούλου 50,0€
Καψομέρη Άννα 10,0€
Καραγιάννη Μαρία 10,0€
Μπελούλης Τάσος 10,0€
Κωστοπούλου Αλκμήνη 20,0€
Χατζηγεωργίου Δημήτρης 20,0€
Τσακατούρα Γιώτα 20,0€
Στη μνήνη της Ειρήνης Αλεξανδρή
Οι κόρες της Νίκη & Αλέκα Αλεξανδρή 1000,0€
Κωστόπουλος Τάκης & Σάλυ 1000,0€
Κωστοπούλου-Αλεξανδρή Μαρία 50,0€
Κωστόπουλος Σωτήρης & Πόπη 100,0€

Οικονομικές Ενισχύσεις
Ασφαλιστική “MARTEN” 1000,0€
20,0€
Χρυσοβιτσιάνου Μαρίας
30,0€
Ζηνόβης Βασίλης & Ευγενία
50,0€
Χατζηγεωργίου Δημήτρης & Σοφία
30,0€
Υφαντής Γιώργος & Νταϊάνα
50,0€
Βαρνάβας Νίκος & Άννα
40,0€
Σούδα Ιουλία & Κρυοβρυσιτης Γιάννης
50,0€
Βαρνάβα Ρίτα
20,0€
Κωστόπουλος Αλέξανδρος
30,0€
Κουτσαβέλης Χτήστος
20,0€
Κλάδος Νίκος
20,0€
Αναστασόπουλος Γιώργος
20,0€
Κωνσταντακοπούλου Όλγα
20,0€
Κωνσταντακοπούλου Αθανασία
20,0€
Μαστροπέρρα Φιλιώ
40,0€
Σακκάς Ηλίας & Αργυρω
40,0€
Αναστασόπουλος Γιάννης & Γιώτα
20,0€
Σταματίου Μαρία
20,0€
Σταματίου Άννα
20,0€
Κωστόπουλος Βασίλης
20,0€
Κωστόπουλος Λεωνίδας
20,0€
Σταματίου Πόπη
100,0€
Σακκάς Πραξιτέλης
20,0€
Κωνσταντόπουλος Βασίλης
20,0€
Καραγιάννη Άννα
20,0€
Κλάδου Αλεξάνδρα
20,0€
Τριανταφύλλου Θεόδωρος
20,0€
Τριανταφύλλου Χρήστος
20,0€
Τριανταφύλλου Σβέτυ
20,0€
Τριανταφύλλου Μαρία
20,0€
Τριανταφύλλου Νίκος
50,0€
Χούσος Κώστας
50,0€
Χούσου Ελένη
40,0€
Ξαναλάτου Δήμος & Γιούλα
30,0€
Ανδρεοπούλου Πολυξένη, Κατερίνα, Ελένη
50,0€
Τσακατούρας Γιώργος & Γιώτα
50,0€
Κουροβέση Σοφία
20,0€
Μάνεση Μαρία
50,0€
Οικογ. Σπύρου Βεργή
20,0€
Βαρνάβας Νίκος του Σταύρου
20,0€
Βαρνάβα Ευαγγελία
40,0€
Μηλιωρίτσα Γιώτα
20,0€
Τσάδαρης Διονύσης
50,0€
Τσακατούρα Μαρία & Λιόσης Φίλιππος
40,0€
Βαρνάβας Νίκος του Δημητρίου & Βούλα
50,0€
Αρμενάκου Αργυρώ
30,0€
Σαπλαμίδης Γιώργος & Κλεοπάτρα
20,0€
Ξαναλάτου Αθανασία
20,0€
Δασκαλοπούλου Σοφία
30,0€
Μπαρμπούτης Σπύρος
20,0€
Μεσιτοπούλου Ελισάβετ
50,0€
Κάβουρα-Αλεξανδρή Νίκη
30,0€
Σαπλαμίδης Γιώργος
100,0€
Αναστασοπούλου Ιωάννα
50,0€
Μιχαλόπουλος Γιώργος
50,0€
Κωστοπούλου Νάντια-Μαρία
20,0€
Κυπριώτης Νίκος
70,0€
Βαρνάβα Άννα
40,0€
Κωστόπουλος Σωτήρης
20,0€
Αλεξανδρής
50,0€
Αλεξανδρής
100,0€
Χούσου Ελένη του Κωνσταντίνου
40,0€
Κωστόπουλος Ευθύμιος
50,0€
Χούσος Κώστας
20,0€
Κουκουζέλη Ντίνα
50,0€
Γιαννακόπουλος Σ. Κώστας
50,0€
Χούσος Κ. Νικόλαος
15,0€
Ρήγας Σταύρος
60,0€
Γιαννακόπουλος-Δώρου Νίκος
20,0€
Μπρούμας Τάκης
40,0€
Σακκάς Ηλίας
120,0€
Τερζίδη Τίτη
50,0€
Τερζίδη Τίτη
20,0€
Καρανικόλα
40,0€
Ράμμος Γιάννης & Μαρία
20,0€
Ζούρος Παρασκευάς
50,0€
Ζαγκανά Γιάννα
30,0€
Τζιλάλης Βασίλειος

4 | Αλποχώρι

ΜΑΪΟΣ - ΑΥ ΓΟΥ ΣΤ ΟΣ 2020

Επικήδειος για την
Μαρία Μάνεση
από την Πρόεδρο
Πολλοί άνθρωποι μπορεί να έχουν
συμπληρώσει πολλά χρόνια ζωής αλλά να τους
αισθάνεσαι νέους γιατί αυτοί είναι ζωντανοί,
χαρούμενοι, δοτικοί οργανισμοί. Μπορεί να
μην πρόλαβαν να ζήσουν παιδική ανέμελη
ηλικία και να τη ζουν με τη σοφία των χρόνων.
Ένα τέτοιο άτομο ήταν και η Μαρία.
Γεννημένη σ’ένα μικρό ορεινό χωριό, το
Αλποχώρι Δωρίδας, σαν παιδί δεν πρόλαβε
να χαρεί πολλά πράγματα γιατί η κατοχή, η
ορφάνια την συνάντησαν νωρίς. Μαζί με την
μητέρα της και τα αδέλφια της πάλεψε στη
ζωή της. Τίποτα δεν της χαρίστηκε. Η Μαρία
όμως, μια μέλισσα-εργάτρια, μπήκε στο στίβο
εργασίας από μικρή και με τρομερή διαχείριση,
που θα την ζήλευαν οικονομολόγοι, μπόρεσε
και έζησε και αυτή και η οικογένειά της
αξιοπρεπώς.

Τα της Εκκλησίας μας
1. Τον δεκαπενταύγουστο έγινε η λειτουργία στον Άγιο
Νικόλαο, όπου ο σύλλογος είχε αρτοκλασία υπέρ
υγείας όλων μας.
2. Τρεις γυναίκες έκαναν διακονία και καθάρισαν τον
Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου.
3. Ο Πρωτοσύγκελλος της Ιεράς Μητροπόλεως Φωκίδας
και ηγούμενος της Μονής Τρικόρφου επισκέφθηκε το
χωριό μας, όπου συζήτησε με ενορίτες και φυσικά
παρών ήταν και ο ιερέας του χωριού μας πατήρ
Απόστολος. Ο πατήρ Νεκτάριος Μουλατσιώτης πρότεινε λύσεις για προβλήματα της ενορίας μας και όλοι
μας χαρήκαμε που συζητήσαμε με έναν άνθρωπο
της εκκλησίας προβλήματα που μας απασχολούν
καθημερινά.

Οι λέξεις νοικοκυρά-οικονόμα-χρυσοχέρα
μα πάνω απ’όλα μάνα και γιαγιά είναι
συνώνυμα της Μαρίας. Το καλοκαίρι της στο
χωριό έφτιαχνε τα παραδοσιακά προϊόντα
για το χειμώνα και έκανε τις προμήθειές της.
Αεικίνητη πάντα να μας δώσει τις συνταγές της
σε όλους. Να μας συμβουλέψει, να μας φέρει
μια πιατέλα τηγανίτες που τις είχε φτιάξει
εκείνη τη στιγμή για να μην τις φάμε κρύες.
Αυτή ήταν η Μαρία.
Για τη οικογένειά μου και για εμένα θα είναι
πάντα το Μαργάκι μας. Το Μαργάκι που από
αύριο θα αναπαύεται για πάντα στον τόπο που
αγάπησε και χτύπαγε η καρδιά της, μαζί με
τον άντρα της και τους παιδικούς της φίλους.
Μια αγκαλιά δώσε σ’όλους Μαρία και όλοι
μας περιμένουμε το «προσδοκώ ανάσταση
νεκρών».
Ο σύλλογος Αλποχωριτών εύχεται στα
παιδιά της καλή δύναμη και να έχουν υγεία
πάντα για να θυμούνται τον άνθρωπο που
δε δείλιασε ποτέ, ούτε σε σεισμούς, ούτε σε
δουλειά... ποτέ.
Καλό ταξίδι Μαρία.

Α λπ ο χ ώ ρ ι
Ιδιοκτησία του Συλλόγου Αλποχωριτών Δωρίδας
Παμίσου 23, Άγιος Δημήτριος 173 43 | T: 210 9755104
ΑΦΜ: 099068093 - ΔΟΥ: Αγ. Δημητρίου
Συντάσεται απο τα μέλη του Δ.Σ. του Συλλόγου
Υπεύθυνος Ύλης: Τσακατούρα Γιώτα
Δημιουργικό - Εκτύπωση: GRAPH’N’ART | ΚΡΑΨΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Τα άρθρα με υπογραφή εκφράζουν τις απόψεις του
υπογράφοντος.

Μεγάλη Διάκριση
ΔΩΡΙΕΑ
Ο Κωνσταντίνος Χαλιορής
από το Καστράκι Δωρίδας
τοποθετήθηκε
από
την
κυβέρνηση ως συντονιστής
Γενικός Διευθυντής του ΟΑΚΑ
- Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο
Αθηνών
«Σπύρος
Λούης»
και συντονιστής όλων των
αθλητικών κέντρων της Γεν.
Γραμματείας Αθλητισμού του
νομού Αττικής.
Του ευχόμαστε καλή επιτυχία
στο δύσκολο έργο του αλλά στο πίσω μέρος του μυαλού
του να μην ξεχνά ότι είναι Δωριέας.
Ο κος Χαλιορής είναι φίλος του συλλόγου μας και πάντα,
θέλουμε να πιστεύουμε, στο πλευρό μας.
Συγχαρητήρια!
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Μνημείο Πεσόντων Δωριέων στον Κήπο Ηρώων Μεσολογγίου
Ελάχιστος Φόρος Τιμής

του Κωνσταντίνου Αντωνόπουλου & Κωνσταντίνου Ηλιόπουλου
Στο πλαίσιο ανάδειξης των αφανών πτυχών της
τοπικής μας ιστορίας, παραθέτουμε μερικά στοιχεία για το
οφειλόμενο χρέος μας προς τους γνωστούς και άγνωστους
Δωριείς που έδωσαν τη ζωή τους υπερασπιζόμενοι την ιδέα
της Ελευθερίας στις πολιορκίες 1825-1826 και την έξοδο
του Μεσολογγίου στις 10 Απριλίου 1826.

επιβράδυνση της προέλασης του Κιουταχή ενεργώντας στο
Μοναστήρι της Βαρνάκοβας, υπό τον Κώστα Καλύβα και
Ιωάννη Φραγκίστα, σε συνδυασμό με τις επιχειρήσεις των
οπλαρχηγών Τριαντάφυλλου Αποκορίτη, Σκαλτσοδήμου
τμημάτων του Σιαφάκα που ενεργούσαν σε επίκαιρες θέσεις
εκτός της Μονής.

Είναι γνωστή η συμμετοχή των ένοπλων τμημάτων
Οπλαρχηγών της Δωρίδας σε επιχειρήσεις αντιπερισπασμού
για την δέσμευση οθωμανικών δυνάμεων, προς το σκοπό
της ενίσχυσης του αμυντικού αγώνα στο Μεσολόγγι.

Όπως είναι κατανοητό, εκείνη την ταραγμένη εποχή δεν
τηρούσαν συστηματικά αρχεία και δεν γνωρίζουμε αρκετά
στοιχεία για γεγονότα ή πρόσωπα, με αποτέλεσμα η μικρή ή
μεγάλη προσφορά τους να μη έχει καταγραφεί.

Χαρακτηριστικές περιπτώσεις είναι:
Το μοναστήρι της Βαρνάκοβας, κέντρο εφοδιασμού του
Μεσολογγίου κατά τα έτη 1822-1826 μέχρι και την έξοδο.
Γραπτές μαρτυρίες έχουμε από τον Στρατηγό Γεώργιο
Βαλτινό που είχε την έδρα του, ως γενικός φροντιστής της
περιφέρειας Δωρίδας – Κραβάρων, στο μοναστήρι.
Η πολιορκία του οχυρού της Ναυπάκτου από τμήματα των
Δωριέων οπλαρχηγών Τριαντάφυλλου Αποκορίτη, Μπήτη,
Μποσυνέκη, Κουτρούκη, Μαστραπά, Γιωργούλα, ΠαπαΚαραμεοίνη και άλλων.
Η αποστολή εφοδίων, κυρίως τροφίμων, περιοχής
Μαλανδρίνου, από το νησί Τριζόνια, που είχε οργανώσει ο
Παπα – Πολίτης από τη Σεργούλα. Τα εφόδια μετέφεραν τη
νύχτα στο Μεσολόγγι, οι τολμηροί Δωριείς.
Οι αποστολές συντεταγμένων δωρικών ένο-πλων
τμημάτων, που ενίσχυσαν τον αμυντικό αγώνα του
Μεσολογγίου, με αρχηγούς τον Κώστα Καλύβα με δυνάμεις
από την ορεινή Δωρίδα και τον Αποστόλη Αποκορίτη με
δυνάμεις από τη νότια Δωρίδα. Οι Δωριείς αγωνιστές με τον
Κώστα Καλύβα έδωσαν την ιστορική μάχη της Κλείσοβας,
δεύτερη μετά την Έξοδο.
Η αποστολή εκατόν είκοσι παλληκαριών της Δωρίδας τα
Χριστούγεννα του 1825, με αρχηγούς τον Τριαντάφυλλο
Αποκορίτη και Πιστιόλη Σιαφάκα, για ενίσχυση των
υπερασπιστών του Μεσολογγίου.

Συστηματική αρχειακή έρευνα και δημιουργία καταλόγων
αγωνιστών, αριστείων, οπλαρχηγών, συντάξεων αναπήρων
και πεσόντων από τη Δωρίδα και την Παρνασσίδα, έχει
κάνει ο Ευθύμιος Σταθόπουλος από την Αγία Ευθυμία. Οι
κατάλογοι αναγράφονται στο βιβλίο του «Η Φωκίδα της
Επανάστασης». Ανάλογες έρευνες έχουν γίνει κατά καιρούς
και από άλλους, με αναφορά κυρίως στον τόπο καταγωγής
τους.
Τα αρχεία των αγωνιστών παρουσιάζουν κενά, διότι η
Επιτροπή που συστάθηκε το 1845 για το σκοπό αυτό, δεν
έκανε δεκτές αιτήσεις από χήρες και ορφανά αγωνιστών
που έπαιρναν έστω και μικρή σύνταξη, αξιωματικούς και
υπαξιωματικούς της Επανάστασης που είχαν κάποια θέση
στο στρατό και έπαιρναν έστω και μικρό μισθό, αγωνιστές
που έδρασαν μακριά από τη Φωκίδα και δεν υπήρχαν πλέον
οι οπλαρχηγοί τους για να δώσουν το σχετικό πιστοποιητικό.
Επίσης δεν καταχωρήθηκαν στα μητρώα, όσοι είχαν
σκοτωθεί μαχόμενοι και δεν άφησαν προστατευόμενα μέλη
για να λάβουν σύνταξη, όσοι απεβίωσαν μέχρι το 1845 και
οι δικοί τους για διάφορους λόγους δεν έκαναν αίτηση και
τέλος όσοι αγωνιστές δεν θέλησαν να υποβάλουν αίτηση.
Το 1865 η νέα Επιτροπή έκανε δεκτές και αιτήσεις που
δεν δεχόταν η Επιτροπή του 1845, διότι έκριναν ότι είχαν
αδικηθεί αρκετοί αγωνιστές και προστατευόμενα μέλη
πεσόντων.

Από τα ένοπλα τμήματα της Δωρίδας άλλοι έπεσαν στους
αμυντικούς αγώνες, άλλοι κατά την έξοδο το 1826, άλλοι
τραυματίστηκαν και άλλοι ακολούθησαν την πορεία προς τη
Δωρίδα.

Στο τέλος του 1865 η Επιτροπή καταγράφει στα μητρώα
και αγωνιστές χωρίς αιτήσεις, διότι αντιλήφθηκε ότι τα αρχεία
θα ήταν μειωμένης αξίας, αν δεν συμπεριλαμβάνονταν
μερικοί από τους επιφανέστερους αγωνιστές που δεν είχαν
θελήσει ούτε αυτοί, ούτε οι δικοί τους να υποβάλουν αίτηση.

Οι Δωριείς αγωνιστές ενώθηκαν με τα ένοπλα τμήματα
της Δωρίδας και έλαβαν μέρος, στις επιχειρήσεις για

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά ο Ευθύμιος Σταθόπουλος,
«χωρίς τις παραπάνω παραχωρήσεις της Επιτροπής του

* Ο Κωνσταντίνος Αντωνόπουλος είναι Οικονομολόγος, Αντιπρόεδρος
της Ένωσης Δωριέων Επιστημόνων και του Ομίλου Προετοιμασίας
Στελεχών Αυτοδιοίκησης, π. Αντιδήμαρχος Δήμου Δωρίδος.

** Ο Κωνσταντίνος Ηλιόπουλος είναι Δάσκαλος, Πρόεδρος του
Συλλόγου Δασκάλων και Νηπιαγωγών Δωρίδας, π. Πρόεδρος
Κοινότητας Κλήματος.
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Μνημείο Πεσόντων Δωριέων στον Κήπο Ηρώων Μεσολογγίου
Ελάχιστος Φόρος Τιμής

του Κωνσταντίνου Αντωνόπουλου & Κωνσταντίνου Ηλιόπουλου
1865 το Αρχείο Αγωνιστών δεν θα κατέγραφε καν τον Γέρο
Πανουργιά, τον Γιάννη Γκούρα, τον Ανδρούτσο, τον Σαφάκα,
τον Σαλώνων Ησαΐα, τον Θανάση Διάκο και άλλους. Και
πάλι κάπως έγινε κι ο Δήμος Σκαλτσάς έμεινε πάλι απ’ έξω»
από τον συνδυασμό των παραπάνω αρχειακών εργασιών
γνωρίζουμε τα στοιχεία δώδεκα (12) καταγραμμένων
πεσόντων Δωριέων στις πολιορκίες και την έξοδο του
Μεσολογγίου και έξι (6) που έπεσαν ή αιχμαλωτίστηκαν
στην πολιορκία της Βαρνάκοβας.
Στο Μεσολόγγι έπεσαν,
1.

Αρμάγος Δημήτριος του Ιωάννη από Παλιοκάτουνο
σημερινό Κροκύλειο, στην πολιορκία Μεσολογγίου υπό
τον Κίτσο Τζαβέλα. Ατομικός φάκελος, Κ.15 (ΑΑ-134).

2.

Γαϊτάνος Κωνσταντίνος του Δημητρίου (ή Βάκρινος)
από Αρτοτίνα, εντός του Μεσολογγίου. Ατομικός
φάκελος, Κ.27 (ΑΑ-220).

3.

4.

Καμπερόπουλος Αγγελής του Δημητρίου από
Πενταγιού, στρατιώτης, στην έξοδο του Μεσολογγίου.
Ατομικός φάκελος, Κ.71 (ΑΑ-565).
Κολοβός Ηλίας (ή Σαπλαούρας) από Καρυά, στην
Κλείσοβα Μεσολογγίου. Ατομικός φάκελος του
αδελφού του Αθανασίου Κ.88 (ΑΑ-738).

5.

Κοτρότζος αγνώστου μικρού ονόματος
Παλαιοξάρι, στο Μεσολόγγι. ΠΤ-14

6.

Λιακόπουλος Παναγιώτης από Ξυλογαϊδάρα σημερινή
Καλλιθέα, στην έξοδο του Μεσολογγίου. Ατομικός
φάκελος αδελφού του Σπύρου Κ.110 (ΑΑ-955).

7.

από

Λιαρογεωργόπουλος Αντώνιος από Αρτο-τίνα, στην
έξοδο του Μεσολογγίου. Ατομικός φάκελος Κ.111
(ΑΑ-958).

8.

Μπαλής Κώστας (ή Κούτελος) από Αρτοτίνα, στο
Μεσολόγγι το 1825, υπό τον Σαφάκα. Ατομικός
φάκελος Κ.135 (ΑΑ-1119).

9.

Μπομπότας Ανδρέας (ή Αναγνώστης) από Αρτοτίνα,
«Έξωθι του Μεσολογγίου υπό τον Σαφάκαν». Ατομικός
φάκελος του αδελφού του Ηλία Γράτζου Κ.41 (ΑΑ330).

10. Ράικος Ιωάννης του Δ. από Αρτοτίνα, στην έξοδο του
Μεσολογγίου. Ατομικός φάκελος Κ.182 (ΑΑ-1486).
11. Σκουρόπουλος Αυγέρης από Κριάτσι, «Επαλουκώθη

εις Μεσολόγγι». Ατομικός φάκελος Κ.193 (ΑΑ-1563).
12. Στράτος
αγνώστου
μικρού
ονόματος
από
Παλαιοκάτουνο σημερινό Κροκύλειο, «Εις Μεσολόγγι
υπό τον Σαφάκαν». Ατομικός φάκελος του αδελφού
του Ιωάννη Στράτου Κ.201 (ΑΑ-1631).
Στη Βαρνάκοβα αιχμαλωτίστηκαν ή έπεσαν,
1.

Αλτάνης Αθανάσιος και το παιδί του, από Άνω
Παλιοξάρι σημερινή Ποτιδάνεια. Είχαν αιχμαλωτιστεί
στη Βαρνάκοβα, αγνοούμενοι. ΑΑΦ. 619 (ΑΑ-53).

2.

Αποστόλης, από Κάτω Κλήμα και τα δύο παιδιά
του. Αιχμαλωτίστηκαν στη Βαρνάκοβα το 1826,
αγνοούμενοι. Ατομικός φάκελος του γιού και αδελφού
των αγνοουμένων Σωτήρη Αποστολόπουλου. Κ.13
(ΑΑ-120).

3.

Σκούρας Αθανάσιος από Σεργούλα, έπεσε στη
Βαρνάκοβα το 1826. Ατομικός φάκελος του γιού του
Χρήστου Α. Σκουρόπουλου Κ.193 (ΑΑ-1564).

Από την Παρνασσίδα έχουν καταχωρηθεί τριάντα (30)
πεσόντες αγωνιστές στις πολιορκίες και την έξοδο του
Μεσολογγίου.
Με τη δημοσίευση, θέλουμε να ευαισθητοποιήσουμε τους
σύγχρονους Δωριείς, καθώς και τον Δήμο Δωρίδος, για την
κατασκευή και τοποθέτηση στον Κήπο Ηρώων Μεσολογγίου,
μνημείου πεσόντων αγωνιστών της Δωρίδας στις πολιορκίες
και την έξοδο Μεσολογγίου.
Το δημοσίευμα αυτό θα αποτελέσει τη βάση εισήγησης,
που θα καταθέσουμε και θα υποστηρίξουμε, μαζί με την
Ένωση Δωριέων Επιστημόνων, στο Δημοτικό Συμβούλιο του
Δήμου Δωρίδος για τη λήψη της σχετικής απόφασης.
Ο Δήμος Δωρίδος, είτε μόνος, είτε σε συνεννόηση με τον
Δήμο Δελφών οφείλει να κινήσει την διαδικασία έγκρισης
από τον φορέα διαχείρισης του Κήπου των Ηρώων, για την
κατασκευή και τοποθέτηση μνημείου πεσόντων αγωνιστών
της Δωρίδας ή συνολικά της Φωκίδας στον Κήπο, ως
ελάχιστο φόρο τιμής στους γνωστούς καταγραμμένους και
τους άγνωστους αγωνιστές που πρόσφεραν τη ζωή τους
στην πατρίδα, για να είμαστε εμείς ελεύθεροι.
Τέλος, η σύνταξη Βιογραφικού Λεξικού των Δωριέων
Αγωνιστών του 1821, είναι ένα ακόμη ιστορικό ερευνητικό
πεδίο της Ένωσης Δωριέων Επιστημόνων, στο πλαίσιο του
εορτασμού των 200 χρόνων από την Επανάσταση του 1821.

** Δημοσιεύθηκε τον Ιούνιο 2020, στην εφημερίδα «Το Ευπάλιο» και στην ιστοσελίδα www.doridanews.gr
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Η Έξοδος του Μεσολογγίου | Το πέρασμα από τη Δωρίδα και ο χορός των Οπλαρχηγών
Αφανείς πτυχές της τοπικής μας ιστορίας
του Κωνσταντίνου Αντωνόπουλου
Με αφορμή την επέτειο 194 χρόνων από την έξοδο του Μεσολογγίου, θέλω
να παρουσιάσω μια αφανή, αλλά με έντονο συμβολισμό πτυχή της τοπικής μας
ιστορίας, που συνδέεται με το πέρασμα των υπερασπιστών του Μεσολογγίου
από τη Δωρίδα.
Οι Δωριείς, όπως είναι γνωστό, ενίσχυσαν την άμυνα του Μεσολογγίου με
ένοπλα τμήματα και πλήρωσαν βαρύ φόρο αίματος, υπερασπιζόμενοι την ιδέα
της Ελευθερίας.1
Στο Μεσολόγγι η κατάσταση ήταν τραγική. Η παντελής έλλειψη τροφής
ανάγκασε τους πολιορκημένους να τρώνε άλογα, μουλάρια, γαϊδούρια,
σκύλους, γάτες ποντίκια και όταν αυτά τελείωσαν, έτρωγαν πικρά αρμυρίκια.
Οι οργανισμοί των ανδρών της φρουράς εξασθένησαν, οι άμαχοι πέθαιναν
από την πείνα, οι ασθένειες απειλούσαν όλους, η τροφοδοσία από το ναυτικό
ήταν πλέον αδύνατη και έτσι οι οπλαρχηγοί πήραν την απόφαση για έξοδο.
Την 10η Απριλίου 1826 η έξοδος έγινε με βάση σχεδιασμό που προηγήθηκε,
όπως αποτυπώνεται στα απομνημονεύματα αγωνιστών που ήταν παρόντες και
έπαιξαν πρωταγωνιστικό ρόλο όπως ο Κασομούλης, στα απομνημονεύματα
άλλων αγωνιστών και από τους ιστορικούς.2
Για την έξοδο καθορίστηκαν οι ομάδες (κολώνες)3 των ένοπλων, η ομάδα
των γυναικόπαιδων και όσων άλλων μπορούσαν να ακολουθήσουν στις
σκληρές αυτές συνθήκες, η κατεύθυνση, καθώς και το σημείο συνάντησης,
ώστε να δράσουν όλοι, όσο πιο συντονισμένα μπορούσαν στο βαθμό που αυτό
θα ήταν εφικτό, λόγω των εξαιρετικά δυσμενών συνθηκών.
Τα ένοπλα τμήματα μαζί με τα γυναικόπαιδα, μετά από σκληρή μάχη σώμα
με σώμα στα πεδινά, προωθήθηκαν προς τα ορεινά, ελπίζοντας ότι εκεί θα
τελείωναν οι μάχες. Έπεσαν όμως σε ενέδρες και υπέστησαν μεγάλες απώλειες.
Όσοι επέζησαν, κατευθύνθηκαν στη Δερβέκιστα, σημερινή Ανάληψη, όπου
έκαναν απολογισμό των μαχητών και των γυναικόπαιδων που χάθηκαν στις
μάχες.
Εκεί ειδοποιήθηκαν ότι έπρεπε να συναντήσουν τον Καραϊσκάκη που ήταν
ασθενής στον Πλάτανο. Οι οπλαρχηγοί τον ενημέρωσαν για την όλη κατάσταση
και αυτός πρότεινε να μείνουν στο στρατόπεδό του. Κάποιοι έμειναν, ενώ οι
υπόλοιποι, με τους ελάχιστους διασωθέντες αμάχους, συνέχισαν την πορεία
τους προς τη Δωρίδα, με στόχο να ενωθούν οι μαχητές Δωριείς με τους δικούς
τους και οι υπόλοιποι να συνεχίσουν προς Σάλωνα, Θεσπιές, Περαχώρα, με
τελικό προορισμό το Ναύπλιο.
Όσοι γνωρίζουν τη μορφολογία του εδάφους που ακολούθησε η πορεία
των μαχητών του Μεσολογγίου ή μπορούν να τη φανταστούν από τους
χάρτες του διαδικτύου, μπορούν να κατανοήσουν την τεράστια προσπάθεια
που κατέβαλαν για να διασχίσουν τα δύσβατα περάσματα των Κραββάρων και
της ορεινής Δωρίδας.
Πρέπει να συνυπολογίσουμε, ότι οι μαχητές, τα γυναικόπαιδα και όσοι
άλλοι άμαχοι απέμειναν, ήταν αδύναμοι από την έλλειψη τροφής, αφού την
στερούνταν ήδη από το Μεσολόγγι. Ότι έδωσαν σκληρές μάχες κατά την
έξοδο, έπεσαν σε ενέδρες, ανέβηκαν πολεμώντας ξιφήρεις τα βουνά μέχρι να
σταματήσουν να μάχονται. Ότι στην πορεία έχαναν παιδιά, γυναίκες, φίλους
και συντρόφους αγωνιστές.
Κάποιες ομάδες βρήκαν καταφύγιο στο Μοναστήρι Παναγίας της
Βαρνάκοβας που λειτουργούσε και ως στρατόπεδο. Ο Καραϊσκάκης έστελνε
αποσπάσματα σε επίκαιρες θέσεις, για να επιβραδύνουν την προέλαση του

Κιουταχή. Στo Μοναστήρι της Βαρνάκοβας έστειλε για ενίσχυση του πολεμικού
βαρνακοβίτικου σώματος, τον Κώστα Καλύβα και Ιωάννη Φραγκίστα με
150 άνδρες. Οι οπλαρχηγοί Τριαντάφυλλος Αποκορίτης, Σκαλτσοδήμος και
τμήματα του Σιαφάκα ενεργούσαν σε επίκαιρες θέσεις εκτός της Μονής. Οι
Τούρκοι πολιόρκησαν το Μοναστήρι και μετά την έξοδο των υπερασπιστών, το
ανατίναξαν από οργή για τις μεγάλες τους απώλειες.
Το κύριο σώμα των οπλαρχηγών με ελάχιστα γυναικόπαιδα, σε άθλια
κατάσταση, αποδεκατισμένο από τις κακουχίες και την πείνα έφτασε στους
Πενταγιούς.
Ο Κασομούλης γράφει.
«Ξεκινήσαντες ἀπό τά Λουμπουτινά, ἑφθάσαμε εἰς Πενταγιούς Λιδορικιοῦ.
Μὅλον ὅποῦ καί τοῦτοι, τά πράγματά των τά εἶχαν σηκωμένα, ἦλθαν ὅμως ὅλοι οἱ
οἰκοδεσπόται μέ ταίς φαμελλιαίς των, μας ἢφεραν ἀπὸ ὅ,τι εἶχεν ὁ καθείς, ψωμί,
φαγί, κρασί και ὅλην τήν νύκταν συλλυποῦντο τήν κατάστασίν μας καί τά δεινά
μας.
Ὁ (Δ.) Σκαλτσᾶς εὑρισκόμενος εἰς τό χωρίον...(Γρανίτσα), ἐπάνω ἀπὸ τοῦ Σκορδά
τό Χάνι, εἶχε σφαχτά μαζωμένα ἀπὸ συνεισφοράν, καί ἀνθρώπους διωρισμένους
νά μᾶς χορηγοῦν, ὅταν ζητήσωμεν• μᾶς ἔστειλεν (καί) 4 ἀρνιά (ψημένα), τυρί καί
ψωμί.
Μή δυνάμενοι νά ἀνέβωμεν νά τόν ἰδοῦμεν, τόν ἐπέμψαμεν τάς εὐχαριστήσεις
μας ἐγγράφως.
Το ἑσπέρας, ἐκοιμήθημεν εἰς τό Λιδορίκι • ἐκεῖνο ἦτον ὅλως διόλου κενόν πρό
χρόνων. Ηὕραμεν ἕνα βακάλικον, καί αὐτοῦ ἢπιαμεν καί κρασί.
Διαβάντες ἀπὸ τό χωρίον Καρούταις, ἐφθάσαμεν εἰς τόν Ἕλατον, διάσελλον ,
ὁποῦ κατηφορήσαντες ἐφθάσαμεν εἰς τά Σάλωνα».
Στις σημειώσεις των απομνημονευμάτων του Κασομούλη, ο Βλαχογιάννης
αναφέρει: «Η παράδοση λέει πως χόρεψαν κιόλα οι γενναίοι. Πρώτη φορά ήπιαν
κρασί, ύστερα από την Έξοδο.»
Στο πέρασμά τους από τα χωριά, όπως περιγράφουν οι ίδιοι, δε συναντούσαν
πάντα καλή υποδοχή και φιλοξενία. Πλήρωναν, όσοι είχαν, για τα βασικά είδη
διατροφής και ένδυσης, αλλού σε υπερβολικές και αλλού σε προσιτές τιμές.
Αυτό ήταν αγκάθι στην ψυχή τους.
Η θερμή φιλοξενία στους μαχητές του Μεσολογγίου από τους Δωριείς
χωρίς κανένα αντάλλαγμα, η αναγνώριση του αγώνα και της θυσίας τους,
η παρηγοριά για τα βάσανά τους και η πίστη στη συνέχιση του αγώνα για
ελευθερία, λειτούργησαν ως βάλσαμο στις ψυχές τους.
Για το λόγο αυτό εκτιμώ, χόρεψαν τον χορό των Οπλαρχηγών με τους
Δωριείς. Όλα αυτά είχαν υψηλό συμβολισμό για το ηθικό των Ελλήνων.
Οι μαχητές τα διηγήθηκαν σε όλους όταν έφτασαν σε άθλια κατάσταση
στο Ναύπλιο. Τις διηγήσεις των μαχητών προφανώς άκουσε και ο Γεώργιος
Τερτσέτης και σε συνδυασμό με τον αντίκτυπο της εξόδου στην κοινή γνώμη
της Ευρώπης και την αναζωπύρωση του φιλελληνικού ρεύματος, συμπεριέλαβε
το χορό τους στο Λιδωρίκι, στους στίχους του ποιήματός του «Ο χορός των
Οπλαρχηγών και η νύχτα του Μαΐου».
Παραθέτω μερικούς στίχους του ποιήματος από το πρωτότυπο:
«…Ὦ χιονισμένε Παρνασσέ, σπηλιαῖς ’ς τό Λοιδορίκι,
Σεῖς ἴδετε καλόν χορόν ἀπ’ ἄνδραις καί γυναῖκες*,
Ὁμορφονιαῖς καί γέροντες κἱ ἀνδρειωμένοι νέοι
Στένουν ζωνάρι ἕνα χορό καί εὔμορφα τραγουδοῦνε,
Κ’ ἡ νιαῖς ὁποῦ χορεύουνε φοροῦν ἀνδρίκια ῥοῦχα,
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- Νικόλαος Σπηλιάδης, ό.π, τόμος 3ος, σελ. 12.
- Πέτρος Καλονάρος, Βαρνάκοβα, Αθήνα 1957, σελ.108-110.
- Απόστολος Βακαλόπουλος, ό.π, αναφέρει ότι τα στρατεύματα του Κιουταχή βρήκαν αντίσταση μόνο στο Μοναστήρι της Βαρνάκοβας και
αναγκάστηκαν σε υποχώρηση. Εγκαταλείφθηκε από τις Ελληνικές δυνάμεις λόγω έλλειψης τροφίμων. σελ.416.
- Γεώργιος Κρέμος, Νεώτατη Γενική Ιστορία, Αθήνα 1890, τόμος 4ος, σελ. 906-907
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Ο Ιωάννης Φραγκίστας, στην αναφορά του προς τον Καποδίστρια στις 22 Απριλίου 1830, αναφέρει ότι έλαβε εντολή από τον αρχηγό
του (Καραϊσκάκη), να αντισταθεί στη Βαρνάκοβα, με 150 στρατιώτες, τον Κώστα Καλύβα και τους λοιπούς (σκαλζέους). Αναφέρεται στην
έλλειψη πολεμοφοδίων και τροφίμων, στην έξοδό από το Μοναστήρι, τον τραυματισμό και τη μετάβασή του στο Ναύπλιο για να συνταχθεί
με τους οπλαρχηγούς του Μεσολογγίου που είχαν φτάσει εκεί.
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Γιάννης Ηλιόπουλος, Παρθένιος Ζωγράφος ο από Καρυών. Ο Παπαφλέσσας της Δωρίδας, έκδ. Ένωσης Ευπαλιωτών, 2013, σελ. 84-87.
11
Σημερινή Άνω Χώρα Ναυπακτίας.
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Βλαχογιάννης, σημειώσεις στα Απομνημονεύματα Ν. Κασομούλη, σελ. 294.
13
Σπυρομίλιος, Απομνημονεύματα 2ας πολιορκίας του Μεσολογγίου 1825-1826, αναφέρει ότι τα λείψανα της φρουράς του Μεσολογγίου,
άνθρωποι γυμνοί, πεινασμένοι και αδύναμοι από τον πολύ κόπο, δεν έτυχαν περίθαλψης και προσφοράς, αλλά αγόραζαν τα τρόφιμα, τις
κάπες και τα άλογα σε υπερβολικές τιμές, σελ. 143.
- Νικόλαος Κασομούλης, Ενθυμήματα Στρατιωτικά της Επαναστάσεως των Ελλήνων 1821-1833, αναφέρει την προσφορά παξιμαδιών,
την αγορά όμως των «σφαχτών», καθώς και το υπερβολικό ποσό τους σε γρόσια από τους αγωνιστές του Μεσολογγίου, αντί προσφοράς
για τον αγώνα τους, σελ. 280-281.
- Νικόλαος Κασομούλης, ό.π, αναφέρει ότι δεν εύρισκαν πουθενά υποδοχή και πολλοί πέθαναν στο δρόμο, σελ. 293.
- Νικόλαος Σπηλιάδης, ό.π, αναφέρει ότι δε βρήκαν τα αναγκαία για περίθαλψη, τόμος 2ος, σελ. 566.
- Σπυρίδων Τρικούπης, Ιστορία της Ελληνικής Επαναστάσεως, Λονδίνο 1860, έκδοση 2η, τόμος 3ος, σελ. 340.
- Αντώνης Διακάκης, Η πόλη του Μεσολογγίου κατά την Επανάσταση του 1821: πόλεμος, οικονομία,
πολιτική, καθημερινή ζωή, Διδακτορική Διατριβή, Πανεπιστήμιο Κρήτης 2017, σελ. 403.
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Νικόλαος Κασομούλης, ό.π, σημειώνει ότι, στο Ναύπλιο, «εβγήκεν όλος ο λαός εις υποδοχήν, τα κανονοστάσια πυροβόλησαν, και δάκρυα χαράς
και θαυμασμός μέγας εκυρίευεν τον κόσμον, όταν παρατηρούσαν την μορφήν της Φρουράς και των σωθέντων γερόντων Στρατηγών» σελ. 300

Ευθύμιος Σταθόπουλος, Η Φωκίδα της Επανάστασης, η γενιά του Εικοσιένα και η τύχη όλων των αγωνιστών, κατάλογοι προσώπων,
Αθήνα 1994.
2
Νικόλαος Κασομούλης, Ενθυμήματα Στρατιωτικά της Επαναστάσεως των Ελλήνων 1821-1833, τόμος 2ος, σελ. 251-262, Αθήνα 1940.
Ο Κασομούλης αναφέρει συναντήσεις των οπλαρχηγών για προετοιμασία της εξόδου με συμμετοχή του Προέδρου της Διοικούσας
Επιτροπής Ιωάννη Παπαδιαμαντόπουλου, του Επισκόπου Ρωγών Ιωσήφ και Δημογερόντων του Μεσολογγίου. Στη συνάντηση
της προηγούμενης ημέρας από την έξοδο, έγινε εκτίμηση της κατάστασης, ανταλλαγή απόψεων, ορισμός σημείου συνάντησης,
συντάχθηκε σχέδιο εξόδου, γράφτηκε μπροστά σε όλους από τον Κασομούλη που επιφορτίστηκε να περιέλθει τα σώματα - θέσεις
υπερασπιστών, για να το διαβάσει στους αξιωματικούς.
- Αρτέμιος Μίχος, Απομνημονεύματα 2ας πολιορκίας του Μεσολογγίου, Αθήνα 1883, σελ. 76-77.
- Σπυρομίλιος, Απομνημονεύματα 2ας πολιορκίας του Μεσολογγίου 1825-1826, Αθήνα 1926.
- Νικόλαος Σπηλιάδης, Απομνημονεύματα, Αθήνα 1851, τόμος 2ος, σελ. 561-562.
- Απόστολος Βακαλόπουλος, Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, Αθήνα 1980, τόμος ΙΒ’, σελ.412.
- Γεώργιος Φίνλεϋ, Ιστορία της Ελληνικής Επαναστάσεως, Αθήνα, επιμέλεια Τάσος Βουρνάς, τόμος 2ος, σελ. 106-107.
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Νικόλαος Κασομούλης, ό.π, σελ. 260.
Αρτέμιος Μίχος, ό.π, σελ. 80.
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Νικόλαος Κασομούλης, ό.π, σημείο συνάντησης το Μοναστήρι του Άη Συμιού (Αγίου Συμεών), σελ. 261.
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Νικόλαος Κασομούλης, ό.π, σελ. 277.
6
Νικόλαος Κασομούλης, ό.π, σελ. 289-290.
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- Κωνσταντίνος Παπαρρηγόπουλος, Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, Αθήνα 1887, τόμος 5ος, σελ. 892.
- Δημήτριος Αινιάν, ιδιαίτερος γραμματέας Καραϊσκάκη, Βιογραφία Καραϊσκάκη, έκδοση 2η από Ι. Βλαχογιάννη, Αθήνα 1903, σελ. 31.
- Απόστολος Βακαλόπουλος, ό.π, σελ.415.
- Αρτέμιος Μίχος, ό.π, σελ. 90.
- Σπυρομίλιος, ό.π,σελ. 144.
- Νικόλαος Σπηλιάδης, ό.π, τόμος 2ος, σελ. 566.
- Σπυρίδων Τρικούπης, Ιστορία της Ελληνικής Επαναστάσεως, Λονδίνο 1860, έκδοση 2η, τόμος 3ος, σελ. 340.
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Η Έξοδος του Μεσολογγίου | Το πέρασμα από τη Δωρίδα και ο χορός των Οπλαρχηγών
Αφανείς πτυχές της τοπικής μας ιστορίας
του Κωνσταντίνου Αντωνόπουλου
Καί μ’ ἄρματα πλακόνουνε τά τρυφερά βυζιά τους.
Εἶναι τά Ἑλληνόπαιδα ’ποῦ ἀπ’ τό Μισολόγγι
Μέ τά σπαθιά τους ’γλύτωσαν ’ς τῆς νύχτας τό φεγγάρι,
Καί τόρα σταίνουνε χορό, ’ψηλά ’ς τό Λοιδορίκι.
Χορεύουν να ἡμερώσουνε την λύπη της καρδιᾶς τους,
Πῶς πλιά δέν θέλει, μεταϊδοῦν τούς νιούς ‘πού ἑχαθῆκαν•
Χορεύουν διά νά δώσουνε θάῥῥος εις την πατρίδα,
Πῶς ὅσο κι ἄν ἑμείνανε ’λίγα τά παλληκάρια,
Τα Στήθη τους δέν ’δείλιασαν ’ς τούς φόνους καί ’ς τό ἄίμα,
Καί χαίρονται καί τραγουδοῦν σάν ’ς ταῖς καλαῖς ήμεραις.»
Το ποίημα δημοσιεύθηκε για πρώτη φορά, στις 15 Ιουνίου 1832 στο Ναύπλιο,
στο φύλλο με αριθμό 18, της «Εθνικής Εφημερίδας».
Το γεγονός αυτό έχει από μόνο του ιδιαίτερη σημασία για την αξιοπιστία
της ιστορικής πηγής. Επιπρόσθετα στις υποσημειώσεις της εφημερίδας
αναφέρεται ρητά ότι: «Ὁ χορός αὐτός ἐγεινεν εἰς Λοιδορίκι ἀπαραλλάκτως, ὡς
περιγράφεται». Στο ποίημά του ο Γεώργιος Τερτσέτης τονίζει τον πατριωτισμό
των Ελλήνων και απευθυνόμενος στους Ευρωπαίους και στον νεοεκλεγμένο
Βασιλιά Όθωνα, εξυμνεί τις χορευτικές και τραγουδιστικές τους συνήθειες, τις
συνδέει με τον Μάιο και την ανοιξιάτικη «έκρηξη της φύσης», αναδεικνύει τις
ρίζες τους από την Αρχαία Ελλάδα και την αδιάλειπτη συνέχειά τους.
Εκατό χρόνια μετά τη δημοσίευση του ποιήματος του Τερτσέτη, ο επαχτίτης
Γιάννης Βλαχογιάννης, ποιητής και λογοτέχνης, έγραψε το ιστορικό αφήγημα
«Αστραπόκαμα», αναφερόμενος στον χορό των Οπλαρχηγών στο Λιδωρίκι.
Ο Βλαχογιάννης ως επιμελητής και εκδότης των απομνημονευμάτων
«Ενθυμήματα Στρατιωτικά της Επαναστάσεως των Ελλήνων 1821-1833» του
Κασομούλη, είχε άμεση πρόσβαση στις σημειώσεις και το αρχείο του και κατά
συνέπεια στα πραγματικά ιστορικά περιστατικά.
Αναφέρω απόσπασμα από το «Αστραπόκαμα»:
«Της Έξοδος τ’ αντίβροντο γέμισε των βουνών τα κάρκαρα, λιάκουρες και
κλεισούρες αντιβουίσαν , κι’ οι κρυμμένοι χωριανοί βγήκανε τέλος από τους
κρυψώνες τους και τρέξαν από πίσω στο συμπεθερικό, σα διψασμένα αγρίμια, να
ρωτήσουν και να μάθουν.
Τους προφτάσανε πολλοί στο Λιδωρίκι. Εκεί, μπρος στ’ αχνισμένα λείψανα, που
δείχνουν της ζωής τη φλόγα μεσ΄τα μάτια τους να θαμποσβήνει σα μακρυσμένο
απόβραδο, οι χωριανοί λησμονήσαν και το ρώτημα και το άκουσμα. Άλλοι λειψό
ψωμί ζυμώσαν, άλλοι ψήσαν αρνάκι τρυφερό, άλλοι ξετρυπώσαν τ’ αντιψύχι του
παλιού κρασιού και στρώσαν το τραπέζι, όλο δαφνόμυρτα, και μοίρασαν το φαί,
λίγο από λίγο, κι’ ενώ τους βλέπουνε να τρώνε, μένουν αυτοί γονατιστοί και κλαίνε.
Δες όμως και τι θάμα ήταν αυτό. Όχι σαν ηλιοβασίλεμα που φεύγει, μα σαν
κοντινή ανατολή η ζωή γυρίζει στη ματιά τους. Το χαμόγελό τους μοιάζει με του
Αυγερινού το πρωτοχάραμα, και ξαφνικά λάμπει στο μέτωπό τους τ’ άγιο αστέρι
το λαμπρό.
Είναι του Μεσολογγιού η θύμηση η γλυκειά που ξαναγύρισε κι’ έφεξε γύρω.
Σηκώνονται απ’ το τραπέζι το λιτό. Άντρες - γυναίκες σιάζουν τ’ αχτένιστα
μαλλιά, σφίγγουν τη μέση, χεροπιάνονται όλοι νιάτα, από θείο πιοτό γεμάτη την
καρδιά. Ένας σουλιώτης , που’ κρυβε στα στήθια τη σημαία του Μεσολογγιού, την
ξετυλίγει, την κρεμάει απ’ ένα κλάδο.
Δεν είναι πια σημαία του πολέμου αυτή, φλάμπουρο είναι γάμου, και κάνει τη
χαρά του το λυπημένο συμπεθερικό, και παίρνει τη λαχτάρα της ζωής για νύφη,
νύφη μια και μόνη.

Ο λόγος ο στοματικός, που φύλαξε του θείου αυτού χορού το θάμα, λησμόνησε
για το τραγούδι να μας πει, που είπαν οι χορευτάδες…».
Στον χορό έλαβαν μέρος και οι αγωνίστριες γυναίκες του Μεσολογγίου,
όπως περιγράφουν και οι δύο λογοτέχνες.
Ο Τερτσέτης στο ποίημά του λέει:
«…Κ’ ἡ νιαῖς ὁποῦ χορεύουνε φοροῦν ἀνδρίκια ῥοῦχα,
Καί μ’ ἄρματα πλακόνουνε τά τρυφερά βυζιά τους.
Εἶναι τά Ἑλληνόπαιδα ’ποῦ ἀπ’ τό Μισολόγγι
Μέ τά σπαθιά τους ’γλύτωσαν ’ς τῆς νύχτας τό φεγγάρι…».
Ο Βλαχογιάννης στο ιστορικό του αφήγημα αναφέρει:
«…Άντρες - γυναίκες σιάζουν τ’ αχτένιστα μαλλιά, σφίγγουν τη μέση,
χεροπιάνονται όλοι νιάτα, από θείο πιοτό γεμάτη την καρδιά…».
Από τον χορό αυτό υποθέτω, δε θα μπορούσε να λείπει η Μεσολογγίτισσα
Χρυσηίδα Γ. Κοντσακάρη και οι ανώνυμες συναγωνίστριές της. Αυτό το
στοιχείο είναι ισχυρό τεκμήριο για την ορθότητα των γραφομένων από τους
Τερτσέτη και Βλαχογιάννη.
Το γεγονός ότι ο Τερτσέτης και ο Βλαχογιάννης συμπίπτουν στις παρουσιάσεις
τους, δεν σημαίνει απόλυτη τεκμηρίωση της ιστορικής πραγματικότητας,
σημαίνει όμως πολλά για τον τρόπο που επέλεξαν και οι δύο, να μετουσιώσουν
ένα ιστορικό γεγονός σε λογοτεχνικό λόγο.
Στο πλαίσιο του εορτασμού των 200 χρόνων από την Επανάσταση του
1821, η Ένωση Δωριέων Επιστημόνων έχει προγραμματίσει σειρά ερευνών
και δράσεων, με γενικό τίτλο «Η συμβολή των Δωριέων στην Επανάσταση του
1821», με στόχο να στρέψει το φως της ιστορικής έρευνας και στη Δωρίδα.
Για διάφορους λόγους, το φως αυτό έπεσε περισσότερο σε κάποιους τόπους
ή σε κάποια γεγονότα, αφήνοντας κάποιους άλλους στη σκιά, μεταξύ αυτών
και τη Δωρίδα.
Η παρουσίαση της αφανούς αυτής πτυχής της τοπικής μας ιστορίας, είναι
ένα ερέθισμα για εμάς τους Δωριείς, προκειμένου να στραφούμε και σ’ αυτά
τα παραμελημένα κεφάλαια του παρελθόντος μας, για την, όσο το δυνατόν, πιο
ολοκληρωμένη εικόνα της συμβολής των Δωριέων στην Επανάσταση του 1821.
Ο εορτασμός των 200 χρόνων δεν πρέπει να αναλωθεί σε αμφίβολης
ποιότητας εκδηλώσεις και ανούσιους λόγους. Πρέπει να αποτελέσει την
απαρχή για εθνική αυτογνωσία, ουσιαστική έρευνα, σκάλισμα αρχείων,
ανάδειξη γεγονότων, προσώπων γνωστών και άγνωστων μέχρι σήμερα που,
με τις πράξεις τους, έδωσαν νόημα στον αγώνα για την Ελευθερία.
Ο Ιστορικός και βαθύς γνώστης των διεργασιών της Επανάστασης, Βασίλης
Παναγιωτόπουλος, αναφέρει σε πρόσφατο άρθρο του, «το 1821 συγκροτήθηκε
η σύγχρονη εθνική μας ταυτότητα και άρχισαν να συνειδητοποιούνται οι εθνικές
διεκδικήσεις. Έτσι άρχισε να αποκρυσταλλώνεται το ελληνικό εθνικό όραμα, χωρίς
το οποίο ούτε η Επανάσταση μπορούσε να «εκκολαφθεί» ούτε το εν επαναστάσει
έθνος να αποδεχτεί και να αντέξει τις αλλεπάλληλες θυσίες που επέφερε η
δυσαναλογία ισχύος των εξεγερμένων προς την Αυτοκρατορία».
* Ο Κωνσταντίνος Αντωνόπουλος είναι Οικονομολόγος, Αντιπρόεδρος της
Ένωσης Δωριέων Επιστημόνων & του Ομίλου Προετοιμασίας Στελεχών
Αυτοδιοίκησης, π. Αντιδήμαρχος Δήμου Δωρίδος.
** Δημοσιεύθηκε τον Μάιο 2020, στις εφημερίδες «Το Ευπάλιο», «Εμπρός
Ναυπάκτου» και στην ιστοσελίδα www.doridanews.gr

- Αντώνης Διακάκης, ό.π, ο Κ. Μεταξάς παρατήρησε ότι οι επιζώντες της εξόδου διακρίνονταν από εκείνους των έξω σωμάτων «ως
ρακένδυτοι καθημαγμένοι, γυμνοί και φθειριώντες», αλλά και από τον οπλισμό τους, καθώς οι περισσότεροι είχαν «τα ξίφη και μαχαίρας
των άνευ θήκης, την οποίαν είχον ρίψει εξερχόμενοι του Μεσολογγίου • αξιοσημείωτος ήτο και η φυσιογνωμία των άγριόν τι και θηριώδες
έχουσα», σελ. 384.
- Αντώνης Διακάκης, ό.π, ο F. Marcet σημειώνει ότι μέχρι το Μάιο είχε συναντήσει σε διάφορα μέρη αρκετούς άνδρες και γυναικόπαιδα,
επιζώντες της εξόδου, οι οποίοι αφηγούνταν τις περιπέτειές τους με μια θλιβερή ευθυμία και δήλωναν προετοιμασμένοι από καιρό για τη
θυσία για την πατρίδα, για την οποία η γενιά τους ήταν προορισμένη. σελ. 403.
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Εθνική Εφημερίδα, «επίσημη Εφημερίδα της Κυβερνήσεως» την περίοδο εκείνη.
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Γεώργιος Τερτσέτης, (1800 – 1874), αγωνιστής μυημένος στη Φιλική Εταιρεία, γεννήθηκε στη Ζάκυνθο. Σπούδασε νομικά, στα
Πανεπιστήμια της Πάδοβα και της Μπολόνια. Ήταν ιστορικός, πολιτικός, συγγραφέας, ποιητής, φιλόσοφος, απομνημονευματογράφος και
νομικός.
Παιδικός φίλος του Διονυσίου Σολωμού, συμμετείχε στον φιλολογικό κύκλο της Ζακύνθου με κορυφαίους λογοτέχνες, ήταν ανάμεσα στους
καλεσμένους του Σολωμού, που θα άκουγαν για πρώτη φορά από τον ίδιο, τον « Ύμνο εις την Ελευθερίαν», οι δύο πρώτες στροφές του
οποίου αποτέλεσαν τον Εθνικό μας Ύμνο.
Ήταν μέλος του πενταμελούς δικαστηρίου, που το 1834 δίκασε στο Ναύπλιο, τον Κολοκοτρώνη, τον Πλαπούτα και άλλους αγωνιστές.
Ο Τερτσέτης μαζί με τον Πρόεδρο του δικαστηρίου Αναστάσιο Πολυζωίδη, αρνήθηκαν να υπογράψουν την απόφαση καταδίκης τους σε
θάνατο με αποκεφαλισμό για εσχάτη προδοσία. Η κίνηση αυτή προκάλεσε την οριστική τους παύση, τη φυλάκιση και την άγρια κακοποίησή
τους από την Αντιβασιλεία.
Οι Γεώργιος Τερτσέτης και Αναστάσιος Πολυζωίδης έχουν καταχωρηθεί ως εθνικοί δικαστές και διαχρονικά σύμβολα του αγώνα για
ανεξάρτητη δικαιοσύνη.
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Ο Γιάννης Βλαχογιάννης, γεννήθηκε στη Ναύπακτο το 1867. Εμφανίστηκε στα γράμματα δημοσιεύοντας με το ψευδώνυμο Γιάννης
Επαχτίτης. Πραγματοποίησε ιστοριοδιφικές έρευνες για τη διάσωση αρχείων, πολύτιμων απομνημονευμάτων αγωνιστών και εγγράφων
για την επανάσταση του 1821. Ένα από τα σπουδαία επιτεύγματά του ήταν η εύρεση σε έναν τενεκέ στο υπόγειο του σπιτιού του Κίτσου
Μακρυγιάννη των απομνημονευμάτων του Ιωάννη Μακρυγιάννη, που δημοσίευσε το 1907. Διέσωσε και ανέδειξε τα απομνημονεύματα
του Νικολάου Κασομούλη που υπήρξε αυτόπτης μάρτυρας πολλών σημαντικών γεγονότων της επανάστασης, τα οποία και περιέγραψε με

αξιοθαύμαστη ειλικρίνεια και λεπτομέρεια. Επίσης βοήθησε στις έρευνες για τη διάσωση και έκδοση του αρχείου του Κολοκοτρώνη, του
Καραϊσκάκη, του Σπυρομίλιου.
Το 1914 με δική του εισήγηση ιδρύθηκαν από τον Ελευθέριο Βενιζέλο τα Γενικά Αρχεία του Κράτους, των οποίων διετέλεσε και πρώτος
διευθυντής ως το 1937.
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Μάριος Καζίκας, Το λογοτεχνικό έργο του Γιάννη Βλαχογιάννη-Επαχτίτη, Διδακτορική Διατριβή, Πανεπιστήμιο Αθηνών Φιλοσοφική Σχολή
2017. Ο Μάριος Καζίκας αναφέρει ότι «Η λογοτεχνική δεινότητα του Βλαχογιάννη,…συνίσταται … στην αξιοποίηση του ιστορικού υλικού
ως διόδου για μια βαθύτερη αντίληψη των ηθικό – ιδεολογικών αξιών μιας άλλης εποχής. Η μεταφορά συνεπώς αυτούσιων ανώνυμων
προσώπων της Ελληνικής Επανάστασης και το ζωντάνεμά τους μπροστά στα μάτια του αναγνώστη προϋποθέτουν μια εις βάθος γνώση,
αλλά πολύ περισσότερο συναισθηματική ταύτιση του συγγραφέα με τα δεδομένα της εποχής.
Εξετάζοντας τα ιστορικά του αφηγήματα ως προς τις ιστορικές αφορμήσεις τους, φαίνεται ότι αυτά προκύπτουν ως ανασύνθεση γεγονότων
που αντλούνται από τη μελέτη γραπτών ιστορικών πηγών και προφορικών αφηγήσεων αυτοπτών μαρτύρων, που βίωσαν την Ελληνική
Επανάσταση».
Το «Αστραπόκαμα», γράφτηκε στις 26/6/1929 και περιλαμβάνεται στη συλλογή «Μεγάλα Χρόνια» που εκδόθηκε το 1930. Ο Μάριος
Καζίκας μελετητής του λογοτεχνικού έργου του Βλαχογιάννη, μου έδωσε ως πιθανή ερμηνεία της λέξης «Αστραπόκαμα», ντοπιολαλιά της
εποχής που βγαίνει από την Αστραπή και το κάψιμο, δηλαδή το καμένο τοπίο που αφήνει το πέσιμο μιας αστραπής. Αυτό φαίνεται και στα
νοηματικά συμφραζόμενα της δεύτερης παραγράφου, όπου αναφέρεται ότι, «απόμεινε μιας πιθαμής μαύρη καπνιά στρωμένη, δυο ζευγαριών
καψαλισμένος τόπος…».
Ο Βλαχογιάννης στις σημειώσεις των απομνημονευμάτων του Κασομούλη «Ενθυμήματα Στρατιωτικά της Επαναστάσεως των Ελλήνων
1821-1833», περιελάμβαναν 2.701 χειρόγραφες σελίδες, αναφέρει ότι: «Η παράδοση λέει πως χόρεψαν κόλας οι γενναίοι. Πρώτη φορά
ήπιαν κρασί, ύστερα από την έξοδο».
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Εφημερίδα «Δυτική Ελλάς», Όπως διαβάζουμε σε επικήδειο λόγο, στο φύλλο της 22ας Ιουλίου 1884, έφυγε από τη ζωή πλήρης
ημερών η Χρυσηίδα Γ. Κοντσακάρη σύζυγος του αγωνιστή Καραγγελέ. Έλαβε μέρος στην έξοδο, στο πλευρό του πεσόντος συζύγου της,
απέφυγε αγωνιζόμενη την αιχμαλωσία, «διωκομένη και ανδρικώτατα τους εχθρούς αποκρούουσα», έφτασε πολεμώντας μαζί με άλλες
έξι γυναίκες στη Δερβέκιστα και ακολουθώντας την πορεία των υπόλοιπων μαχητών, πέρασε από τη Δωρίδα και έφτασε στο Ναύπλιο.
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Βασίλης Παναγιωτόπουλος, «Τι γιορτάζουμε το 2021» δημοσίευση στην εφημερίδα Τα Νέα, 1/3/2020.

