
Αντί Προλόγου

«ἐγὼ μὲν γὰρ ἡγοῦμαι στρατιώτας δεῖν κατασκευασθῆναι (καὶ 
ταῦτ᾽ εἶναι στρατιωτικὰ) καὶ μίαν σύνταξιν εἶναι τὴν αὐτὴν τοῦ 
τε λαμβάνειν καὶ τοῦ ποιεῖν τὰ δέοντα, ὑμεῖς δ᾽ οὕτω πως ἄνευ 
πραγμάτων λαμβάνειν εἰς τὰς ἑορτάς. ἔστι δὴ λοιπόν, οἶμαι, πά-
ντας εἰσφέρειν, ἂν πολλῶν δέῃ, πολλά, ἂν ὀλίγων, ὀλίγα. Δεῖ δὲ 
χρημάτων, καὶ ἄνευ τούτων οὐδὲν ἔστι γενέσθαι τῶν δεόντων».

Η δική μου γνώμη είναι ότι πρέπει να συγκροτήσουμε 
στρατό (και τα χρήματα αυτά να διατεθούν για στρατιωτι-
κές ανάγκες)· να υπάρχει επίσης ένας κανονισμός, ο ίδιος 
τόσο για ανάληψη χρημάτων όσο και για την εκτέλεση 
όσων χρειάζονται να γίνουν. Αντίθετα η δική σας γνώμη 
είναι ότι πρέπει να παίρνετε χρήματα έτσι, χωρίς να σκορ-
πίζετε, για τις γιορτές. Αυτό λοιπόν που κατά τη γνώμη 
μου απομένει να κάνουμε είναι να συνεισφέρουμε όλοι 
χρήματα· αν χρειάζονται πολλά, πολλά, αν χρειάζονται 
λίγα, λίγα. Το σίγουρο πάντως είναι ότι χρειάζονται χρήματα 
και χωρίς αυτά δεν είναι δυνατόν να γίνει τίποτε από αυτά 
που πρέπει [ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ, Ολυνθιακος α΄ (1) (παρ. 20)].

Αναλύοντας την άποψη του Δημοσθένη δεν μπορούμε 
να μην την παραλληλίσουμε με τα συμβάντα πριν, κατά 
τη διάρκεια και μετά την επανάσταση του ’21.

Στην περίοδο πριν και κατά τη διάρκεια της επανά-
στασης θα δούμε ότι για την ελευθερία συν εισφέρονταν 
χρήματα άλλοτε πολλά και άλλοτε λίγα. Παράλληλα όλοι 
οι Έλληνες είχαν κατανοήσει ότι χρειάζονταν χρήματα 
και χωρίς αυτά δεν θα μπορούσε να έλθει η ελευθερία 
των Ελλήνων.

Κατά τη διάρκεια της επανάστασης όπως θα δούμε πιο 
κάτω παρά την έναρξη του καταχρηστικού δανεισμού, της 
κακοδιαχείρισης και του εμφυλίου ο σκοπός επετεύχθη.

Η πρώτη περίοδος πριν την επανάσταση

Τα χρήματα και η εμπορική παιδεία είναι συνυφασμέ-
νες με τους Έλληνες και την δράση τους ως έθνος στην 
διάρκεια των αιώνων. 
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Η Αδελφότητα Κονιακιωτών 
Δωρίδος «Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» 

σας εύχεται: Καλή χρονιά! Με υγεία! 
Να είναι ο χρόνος αυτός, 

που ο άνθρωπος και η επιστήμη 
θα νικήσουν και θα επιστρέψουμε 

στη φυσιολογική καθημερινότητά μας, 
που τόσο έχουμε στερηθεί. Γρήγορα 
να ξαναβρεθούμε μαζί! Στα δικά μας 

αγαπημένα μέρη. Όλοι! Χρόνια Πολλά! 

Το Διοικητικό Συμβούλιο 
της Αδελφότητας Κονιακιωτών 

Δωρίδος «Άγιος Γεώργιος»

Tο φτωχό Μεσολόγγι... μου φάνηκε γελαστό και ντυμένο 
στα γιορτινά του. Ήταν πρωτομαγιά. Αυτή τη μέρα οι 

κάτοικοι βγαίνουν από την πόλη πριν από την ανατολή και, 
στεφανωμένοι με λουλούδια και φυλλωσιές, σεργιανίζουν 
στην εξοχή, κάθονται πλάι σε ρυάκια για το πρόγευμά τους 
και, γυρίζοντας στην πόλη, στολίζουν τις πόρτες των σπιτιών 
τους με τα πρωιμάδια της γης. Δυο μέρες δεν ακούς άλλο 
από χαρές και πανηγύρια. Εύθυμες ομάδες, με μουσικά 
όργανα μπροστά-μπροστά, τριγυρίζουν στους δρόμους και 
τραγουδούν όπως στα Μπακανάλια. Ένα παιδάκι πλουσι-
οντυμένο με το κεφάλι στολισμένο με χλόη και λουλούδια, 
κερνάει τη συνοδεία. Στεφάνια, σε όλα τα κεφάλια. Καθένας 
κρατάει στο χέρι μια μακριά ανθοδέσμη από όπου κρέμεται 
ένα μεταξωτό μαντήλι. Αυτές οι ομάδες τραγουδούν σερε-
νάτες στα πρόσωπα που θέλουν να τιμήσουν, τους εύχονται 
“χρόνια πολλά και ευτυχισμένα”, κι εκείνοι μοιράζουν χρή-
ματα, ανταμοιβή στους παράφωνους ήχους της μουσικής».

Πάσχα στο Ναύπλιο το 1825 (10 Μαΐου), την κα-
στροπολιτεία που είχε λευτερωθεί το Νοέμβρη του 1822, 
κι’ ενώ ο Ιμπραήμ αγωνιζόταν να υποτάξει τους επα-
ναστάτες στο Μοριά. Μαζί με την έγνοια του πολέμου 
και το ξεφάντωμα της περίτρανης γιορτής. Γράφει ο 
Άγγλος εθελοντής και δημοσιογράφος James Emerson, 
αυτόπτης στο γλεντοκόπι του Αναπλιού:

«Ομάδες από ομορφοντυμένες γυναίκες, καθισμένες στο 
γρασίδι, άκουγαν κιθάρες και αυλούς. Πολλοί καβαλλάρηδες, 
ιππεύοντας ωραία αράπικα άλογα, κάλπαζαν στον κάμπο, 

οδηγώντας με εκπληκτική επιδεξιότητα τα άτια τους, στρι-
φογυρίζοντας απότομα και ακινητοποιώντας τα ξαφνικά τη 
στιγμή του πιο ξέφρενου καλπασμού. Παντού ομάδες από 
οργανοπαίχτες περιτριγυρίζονταν από πλήθη χορευτών που 
χόρευαν τον άψυχο ρωμαίικο, ζωηρεύοντας τις μονότονες 
γυροβολιές με γρήγορο άδειασμα της πιστόλας στον αέρα. Τα 
παιδιά, με κεντημένες φορεσιές και στεφανωμένα με λουλού-
δια, έπαιζαν γύρω από τους καταγοητευμένους γονείς τους. 
Βλέποντας κανείς αυτή τη σκηνή ήταν αδύνατο να φαντασθεί 
ότι ή χώρα ζούσε μέσα στη φρίκη του πολέμου, ότι από εκατο-
ντάδες οικογένειες γύρω του δεν υπήρχε ούτε μια που να μην 
είχε χάσει ένα δικό της πρόσωπο ή ένα φίλο στον πόλεμο».

Αλλά πώς δικαιολογούνται τέτοια ξεφαντώματα; Την 
απάντηση θα τη βρούμε σ’ ένα κείμενο του Voutier, που 
βρέθηκε στην πολιορκία του Ναυπλίου, τον Σεπτέμβρη 
του 1821, ο οποίος γράφει:

«Το βράδυ πέρασε με τραγούδια και χορούς. Ένας ανη-
ψιός της Μπουμπουλίνας ήρθε στιν πρίγκιπα μαζί με πολ-
λούς μουσικούς και μας έπαιξαν τραγούδια του Θεσσαλού 
Τυρταίου, ικανά να φλογίσουν τη ζωηρή φαντασία ενός 
λαού πάντοτε άπληστου για τη φήμη. Η μουσική του έχει 
κάτι το παράξενο, που αρέσει στους ένοπλους. Ρώτησα τον 
αμφιτρύωνα ποια ήταν η αφορμή της συναυλίας. μου είπε 
με κάποιαν αφέλεια: “Σήμερα ζούμε κι’ αύριο δεν ξέρουμε 
τι θα γίνουμε” ας χαρούμε τις τελευταίες ώρες, πού ίσως 
μας απομένουν».

Η τελετουργία του γάμου θα διατηρηθεί και στην 
Επανάσταση. Ο Μανζάρ που θα βρεθεί στην απελευ-
θερωμένη Πάτρα, στα 1829, θα μας μιλήσει για το 
καθιερωμένο ξύρισμα του γαμπρού, στην περιγραφή 
γάμου «σε μια από τις καλαμένιες καλύβες όπου ζουν 
η ομορφιά, η αρετή, η αθωότης και ο έρωτας», καθώς 
λέει. Παντρεύονταν δυο νέοι, που, μάλλον, ήταν πρό-
σφυγες Μεσολογγίτες.

«... Έφτασε τέλος ο κουρέας, με τις πετσέτες και τ’ αρωματι-
σμένα σαπούνια: κρατάει με το ένα χέρι ένα μεγάλο ασημένιο 
δοχείο, πολύ κομψό, και με τ’ άλλο πολλά μπουκαλάκια με 
μυρωδιές. Αυτός είναι επιφορτισμένος αποκλειστικά με την 
τουαλέτα του μελλονύμφου. Τα ελαφρά του δάχτυλα, οπλισμένα 

Δεύτε ίδωμεν πιστοί που εγεννήθη ο Χρι-
στός» δηλαδή «ελάτε πιστοί να ιδούμε που 

γεννήθηκε ο Χριστός». Ένα κατανυκτικό τροπάριο 
που ψάλλεται στον Όρθρο των Χριστουγέννων. Θυ-
μάμαι πριν από πολλά χρόνια που είχα επισκεφθεί 
την Βηθλεέμ, κατεβαίνοντας στο Σπήλαιο της γεν-
νήσεως ψάλαμε αυτό το τροπάριο μαζί με άλλους.

–  Να δούμε λοιπόν ποιό είναι το κεντρικό πρόσωπο 
της εικόνας της Γεννήσεως, ποιό άλλο παρά ο 
Χριστός «κείμενος εν φάτνη». Γεννάται στο Σπή-
λαιο ως βρέφος αδύνατον πτωχό και άσημο. Τα 
περιστατικά της γεννήσεως φανερώνουν «άκραν 
ταπείνωσην». Αυτήν καλούμαστε και εμείς να 
μιμηθούμε.

–  Κοντά στη φάτνη κάθεται σιωπηλή και προσβλέ-
πει με στοργή το θείον Βρέφος ή Παναγία. Η 
Παναγία στέκει άγρυπνη και παρά το πλευρόν 
όσων την πιστεύουν και την επικαλούνται.

–  Δίπλα στη Θεοτόκο Μαρία στέκει εκστατικός ένας 
σεβάσμιος γέροντας. Είναι ο δίκαιος Ιωσήφ. Είχε 

και αυτός την μεγίστη τιμή να γίνει όργανο του 
Θεού και υπηρέτης του θελήματος Του, διότι ήταν 
άνθρωπος δίκαιος, πιστός και αφοσιωμένος στο 
Θεό και στο θέλημα Του. Και παίρνουμε το δίδαγ-
μα απ’ τον Ιωσήφ να είμαστε άνθρωποι πιστοί, 
δίκαιοι και πλήρεις αγάπης.

–  Γονατιστοί στην εικόνα προσκυνούν τον τεχθέ-
ντα Βασιλέα οι αθώοι Ποιμένες της Βηθλεέμ 
και οι σοφοί Μάγοι. Αλλά και έξω του Σπηλαίου 
πλήθος Αγγέλων «ψάλλουσι το δόξα εν υψίστοις 
Θεώ  και επί γης ειρήνη» οι άνθρωποι προσκυ-
νούν, οι Μάγοι εκπροσωπούντες τους Εθνικούς 
ομοίως προσκυνούν. Έτσι η προσκύνηση είναι 
παγκόσμια. 

–  Αλλά υπάρχει και το Σπήλαιο που συμβολίζει την 
ρυπαρότητα των ανθρωπίνων ψυχών. Τα άκακα 
ζώα πού περίεργα κοιτάζουν και αυτά τον «κείμε-
νον εν φάτνη» και ζητούν να ζεστάνουν το νήπιον 
της Παρθένου. Τέλος ο αστήρ της Ανατολής, ο 
αλάθητος οδηγός των Μάγων, δείχνει την θείαν 
καταγωγήν του γεννηθέντος Σωτήρος.

Τα Χριστούγεννα

(Συνέχεια από το προηγούμενο φύλλο της εφημερίδας)

ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΑ ΤΟΥ ᾿21
του αείμνηστου φίλου μας, λογοτέχνη και συγγραφέως Δημήτρη Σταμέλου

Διακόσια Χρόνια Ελλάδα:
Μια Χρηματοοικονομική Ιστορική Προσέγγιση 
της περιόδου πριν και κατά την επανάσταση 

του 1821, με έμφαση στη Φωκίδα

Λιάπης Κωνσταντίνος 
Καθηγητής Λογιστικής και Διοίκησης Επιχειρήσεων,  

Παντείου Πανεπιστημίου

«

«

(Συνέχεια στη σελίδα 3) (Συνέχεια στη σελίδα 4)

Δ΄
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Θανάσης Βώττας 
Ένας ακόμη λάτρης του δημοτικού τραγουδιού που με πίστη και επιτυχία υπηρέτησε στη ζωή του 
έφυγε αφήνοντας πίσω του το καλλιτεχνικό του στίγμα. Ήταν από τους πρώτους του είδους του 
που τραγούδησαν στο κέντρο διασκέδασης που διατηρούσε ο πατέρας μου Γιάννης Κελεπούρης 
στο Περιστέρι, στην «Χωριάτικη Αυλή. Θα μας μείνει αξέχαστος. Θερμά συλλυπητήρια.

Πόπη Γαϊτάνη

Έφυγε απ᾽ τη ζωή ο συγχωριανός μας τραγουδιστής Δημοτικών τραγουδιών Θανάσης Βώττας. 
Υπήρξε από τους πλέον διακεκριμένους. Υπηρέτησε το γνήσιο παραδοσιακό δημοτικό τραγούδι 
με επιτυχία. Ακολούθησε την Κονιακίτικη παράδοση στο τραγούδι από μικρός. Ας είναι ελαφρύ 
το χώμα του Κονιάκου που τον σκέπασε. 

Το Δ.Σ.

Αφιέρωμα στην μνήμη του Ιωάννη Μπουμπλίνη
Πέρασε ένας χρόνος πατέρα που δεν είσαι πια κοντά μας. Μεγαλώ-
σαμε απότομα μέσα σε μια στιγμή, εκείνη τη στιγμή που έκλεισες τα 
μάτια σου για πάντα! Τίποτα δεν είναι πια το ίδιο! Πονάμε πατέρα… 
Δύσκολο να δεχτούμε την απώλεια σου, δύσκολο να δεχτούμε το 
κενό σου! Λείπεις, λείπεις από παντού!!! Από τα πιο απλά καθημερινά 
πράγματα μέχρι τα πιο μεγάλα… Λείπεις από το πρωινό τηλεφώνημα 
μέχρι το μεσημεριανό τραπέζι μέχρι την βραδινή καληνύχτα… Λείπει 
η κλήση στο κινητό μας με την λέξη ΜΠΑΜΠΑΣ. Λείπει η ματιά σου, η 
συμβουλή σου για το κάθε μικρό η μεγάλο πρόβλημα μας... Λείπει η 
φωνή σου, λείπει το γέλιο σου, λείπει η ανάσα σου, λείπει η μυρωδιά 
σου πατέρα!!! Ήξερες πάντα να κρατάς ισορροπίες, να τακτοποιείς τα 
πάντα, να βρίσκεις λύσεις για όλα και ξαφνικά νιώσαμε ότι χάσαμε 

τη γη κάτω από τα πόδια μας... Προσπαθούμε όμως πατέρα, είναι δύσκολο αλλά προσπαθούμε 
γιατί εσύ, έτσι μας έμαθες, γιατί σου το χρωστάμε, γιατί πρώτος εσύ, θέλεις να είμαστε καλά και 
ξέρουμε ότι μας βλέπεις και το καταλαβαίνεις!!! Κανείς δεν μπορεί να σταματήσει τον χρόνο κα-
νείς!!! Συνεχίζεις να ζεις με την απώλεια… Αβάσταχτα δύσκολο για όλους μας και για την μαμά πιο 
πολύ... Αλλά να ξέρεις ότι είμαστε όλοι εκεί... Πόσο θα ήθελα μια μέρα έστω, να μπορούσες να 
κατέβεις λίγο, να χτυπήσεις την πόρτα. Μόνο για μια αγκαλιά και ένα σ᾽ αγαπάω. Να τα ακούσεις 
ακόμα μια φορά...

 Επιβίωσα έναν χρόνο χωρίς εσένα μπαμπά, θα επιβιώσω και άλλους και ελπίζω να σε κάνω 
χαρούμενο και περήφανο εκεί πάνω. Σ᾽ αγαπάω πολύ και μου λείπεις. Σε όλους λείπεις, στην μαμά 
ακόμα πιο πολύ, πονάει και κλαίει συνεχώς, στον Αργύρη μας που πάντα προσπαθεί να είναι εκεί 
για όλους μας, στα εγγόνια σου που πάντα σε αναζητούν και τα τέσσερα ... είμαστε όλοι μια γροθιά 
γιατί έτσι ήθελες να παραμείνουμε, ένας για όλους και όλοι για έναν ... Να χαμογελάς μπαμπάκα 
μου. Κάποια στιγμή θα τα πούμε από κοντά.

Είμαστε περήφανοι για σένα πατέρα, για όλα όσα έκανες, όσα δημιούργησες στη ζωή σου, για 
την δυναμικότητά σου, την καλοσύνη σου, τα χαρίσματα που σου έδωσε ο θεός απλόχερα, για 
την προσφορά σου, για την αγάπη που έδινες σε όλους… Είμαστε όμως ακόμα πιο περήφανοι για 
την γενναιότητα σου και το θάρρος που πάλεψες την αρρώστια σου εκείνο το δύσκολο χρόνο...

Δεν θα σε ξεχάσουμε ποτέ. Θα ᾽σαι πάντα μέσα στην καρδιά μας. Σπουδαίος και Ξεχωριστός… 
Εσύ, μπαμπά μου, θα μείνεις για πάντα ζωντανός στο μυαλό και στις καρδιές όλων μας! Ζωντανός 
και χαμογελαστός, όπως είσαι στην αγαπημένη μας φωτογραφία, που δημοσιεύουμε.

Θα σε αγαπάμε πάντα μονάκριβέ μας ... Αναπαύσου εν ειρήνη, αγαπημένε μας.

Με απέραντη αγάπη

Η κόρη σου, ο γιος σου, η γυναίκα σου και τα εγγόνια σου.

ΓΑΜΟΙ

•  Ο Αλέξης Ανδριόπουλος και η Χριστιάνα Ατσιδάκου εγγονή του Γεωργίου Ηλ. Μάρκου, πα-
ντρεύτηκαν στις 11 Δεκεμβρίου 2021 στον Ιερό Ναό Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης και Αγίας 
Ειρήνης στο Politia Tennis club. Τους ευχόμαστε να ζήσουν. 

ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΕΦΥΓΑΝ

•  Στις 22 Οκτωβρίου 2021 πέθανε ο Αθανάσιος Γ. Βώττας (Τραγου-
διστής Δημοτικών τραγουδιών), ετών 68.

•   Στις 19 Νοεμβρίου 2021 πέθανε ο Άγγελος Ρουμελιώτης (γαμπρός 
Ιωάννη Γ. Φωλιά-Λιακογιωργάκη), ετών 76.

•  Στις 27 Νοεμβρίου 2021 πέθανε o Γεώργιος Μακαρόνας (εγγονός Γεωργίου Αθ. Κουμπάρου 
αδελφού Πατροδήμου), ετών 77.

•  Στις 11 Δεκεμβρίου 2021 πέθανε η Βασιλική Νάτση (του Γιαννομήτρου), ετών 86.
•  Στις 17 Δεκεμβρίου 2021 πέθανε ο Δημήτριος Ν. Λιάπης (του Λιαπονικόλα), ετών 97.
•  Στις 22 Δεκεμβρίου 2021 πέθανε ο Αναστάσιος Δ. Μπράτσος, ετών 86.
•  Στις 27 Δεκεμβρίου 2021 πέθανε η Αλεξάνδρα Φιργιόλα, το γένος Αθανασίου Μπαλατσούρα, 

ετών 92.
•  Στις 28 Δεκεμβρίου 2021 πέθανε ο Γεώργιος Ιωάν. Μπούτσικος 

(του Λεωνιδόγιαννου), ετών 83

Συλλυπούμεθα τους οικείους τους

K O I N Ω Ν Ι Κ Α

«Ο ΚΟΝΙΑΚΟΣ»
Ιδιοκτήτης:

AΔEΛΦOTHΣ KONIAKIΩTΩN ΔΩPIΔOΣ
«O ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Εκδότης: ΚΩΝ/ΝΟΣ Ι. ΜΑΡΚΟΣ
Παπαφλέσσα 31 - 22 44 Αιγάλεω

Τηλ.: 210 59 87 848
Εκτύπωση - σελιδοποίηση: «ΛΥΧΝΙΑ Α.Ε.» 

Ανδραβίδας 7, Χαμόμυλο Αχαρνών
Τηλ.: 210 34 10 436, www.lyhnia.com

ΓΙΑ ΤΉΝ ΣΥΝΔΡΟΜΉ ΣΑΣ
Λογαριασμός της Αδελφότητας Κονιακιωτών

Δωρίδος «Ο Άγιος Γεώργιος»

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Αρ. Λογ/σμού: 5102-020412-211

IBAN: GR14 0172 1020 0051 0202 0412 211
SWIFT – BIC της τράπεζας Πειραιώς  

είναι PIRBGRAA
Μην ξεχνάτε να δηλώνετε το όνομά σας

κατά την κατάθεσή σας και να ενημερώνετε
τηλεφωνικώς ή να μας αποστείλετε

το απόκομμα της τράπεζας με το επώνυμό σας

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Π Υ Ξ Ι Δ Α

ΕΛΕΝΗ ΧΟΛΕΒΑ - ΚΑΜΠΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΉΝ ΑΔΕΛΦΟΤΉΤΑ
  Η Χριστίνα Βώττα έδωσε στην Αδελφότητα εις μνήμην του συζύγου της 

Αθανασίου Βώττα, 50 ευρώ.
  Η Νίτσα Καραθανάση έδωσε στην Αδελφότητα εις μνήμην του Γεωργίου 

Μακαρόνα 20 ευρώ.
  Η οικογένεια Κωνσταντίνου Καραθανάση έδωσε στην Αδελφότητα εις 

μνήμην του 50 ευρώ.

Εκκλησιασμός και τρισάγιο  
για την 28η Οκτωβρίου 1940

Στις 27 Οκτωβρίου 2021 έγινε ο καθιερωμένος εκκλησιασμός όπως είχε 
προ πολλού προγραμματισθεί από τον ιερέα του Ναού μας Αρχιμανδρίτη 

Θεοφύλακτο Μπαλιάκο. Εν συνεχεία τελέσθηκε Τρισάγιο, όπου κατατέθηκε 
στεφάνι της Αδελφότητας από το μέλος της Απόστολο Λιάπη, στο Ηρώο Πε-
σόντων-Αγωνιστών του χωριού μας στην πλατεία και ο Γεώργιος Ηλ. Κολοβός 
απήγγειλε ποίημα. Ευχαριστούμε για μια ακόμη φορά τον Αρχιμανδρίτη 
Θεοφύλακτο για τις πολύτιμες υπηρεσίες που προσφέρει στο χωριό μας.

Ο Διευθυντής της Ν.Υ.Α. 
«Αμαλία Φλέμιγκ» 

και όλο το προσωπικό, 
εύχονται 

Χρόνια Πολλά 
και όλοι μαζί υγιείς 

να υποδεχτούμε 
το νέο έτος.

Καλές Γιορτές

Ο Διευθυντής
ΠΑΓΩΝΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

•  Πωλείται οικόπεδο στον Κονιάκο δίπλα στην 
Αγία Κυριακή, 2,5 στρέμματα περίπου. Πλη-
ροφορίες: Λεωνίδας Ι. Παπαδημητρίου, τηλ.: 
22950 421 98.
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μ’ ένα ξουράφι, πέρασαν κάτω από το σαγόνι του, το λαιμό, 
τους κροτάφους και το γύρο του κεφαλιού. κάτασπρα από μια 
πηχτή μυρωδάτη σαπουνάδα χαϊδεύουν το πρόσωπο και τα 
μαλλιά του πελάτη, που δέχεται συχνά πάνω στο κεφάλι του ένα 
πεντακάθαρο νερό, που σε λίγο αφρίζει κάτω από τα επιδέξια 
δάχτυλα του κουρέα. Μια ζεστή πετσέτα, που την βάζει στο 
κεφάλι του νεαρού αρραβωνιαστικού, τον στεγνώνει χωρίς 
να τον κουράζει. Στο αναμεταξύ, τα τραγούδια της αγάπης και 
του υμέναιου αντηχούν ξανά, αν όχι με περισσότερη αρμονία, 
τουλάχιστον πιο δυνατά. Οι χοροί άρχισαν, συνοδευόμενοι από 
τα χτυπήματα του ντεφιού. Τέλος, μια από τις κοπέλες, στην 
οποία ο κουρέας είχε παραδώσει το μπουκαλάκι με το άρωμα, 
πάει κοντά του και του το ξαναβάζει στα χέρια. Τη στιγμή που 
ο μελλόνυμφος βγάζει τις πετσέτες που τον τυλίγουν, ο κουρέας 
του χύνει κατά πρόσωπο το πολύτιμο υγρό, που το άρωμά του 
πλημμυρίζει αμέσως την καλύβα. Όλες οι κοπέλες μοιράζονται 
τότε ό,τι απόμεινε μέσα στο μπουκαλάκι, ρίχνοντάς το στα 
μαντήλια τους ή στις πλεξίδες των μαλλιών τους».

Συνηθισμένο φαινόμενο ήταν και τα παρωνύμια 

(παρατσούκλια) που έδιναν σε διάφορους αγωνιστές 
με αφορμή κάποιο ιδιαίτερο γνώρισμά τους ή με σκω-
πτική προδιάθεση. Έτσι αποκαλούσαν Βοϊδοκοιλιά τον 
Κριεζιώτη για τη μεγάλη του κοιλιά, γερο-Τσεκούρα τον 
Καρατάσο για τη σκληρότητά του, γερο-Χουλιάρα τον 
Αντρούτσο για τ’ ανακατέματα που δημιουργούσε ιδιαί-
τερα ανάμεσα στους διώκτες του πολιτικούς, Γύφτο τον 
Καραϊσκάκη για τη μελαμψή του μορφή, Κίτσο-Παγούρα 
τον Κίτσο Τζαβέλα γιατί έπινε πολύ ρακί, Κόντε-Λάλα 
τον Ανδρέα Μεταξά γιατί τραυματίσθηκε στη μάχη του 
Λάλα, Μεγαλομούστακο τον Κυριακούλη Μαυρομιχά-
λη για τα μεγάλα μουστάκια του, Ξυνογαλά τον Γιώργο 
Τσιόγκα γιατί ήταν Σαρακατσάνος, Στραβοσουρμελή τον 
Σουρμελή γιατί δεν έβλεπε καλά, κ.ά.

Αυτό τον λαογραφικό θησαυρό που οι Έλληνες κρα-
τούσαν και μέσα στη σκληρή αναμέτρηση με τον τύραν-
νο, τον ένιωθαν σαν ένα αξεχώριστο κομμάτι της ζωής 
τους. Ήταν κι αυτή η επικοινωνία με τις παραδοσιακές 
μας ρίζες, δημιουργικό στοιχείο στον αγώνα τους για 
τη λευτεριά της πατρίδας.

Σε σχέση με το δημοσιευόμενο στο υπ’ αριθμ. 
117/2021 φύλλο της εφημερίδα μας κείμενο, με τον 

τίτλο «ΔΙΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΥΘΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΒΑΡΔΟΎΣΙΑ», 
εκθέτω τα ακόλουθα:

Αναφορικά με την αναφερόμενη στο δημοσίευμα 
αυτό «Ασκητότρυπα», αυτή δεν είναι παρά η Καλογη-
ροσπηλιά, η οποία βρίσκεται σε υψόμετρο 2000 μέτρων 
περίπου κάτω από τη θέση «πάτημα» της Πέρα Κλεισού-
ρας των Βαρδουσίων. Εκεί εμόνασε ένας καλόγηρος, 
αγνώστου επωνύμου, από την Κάτω Μουσουνίτσα. Τον 
τροφοδοτούσαν οι κτηνοτρόφοι της περιοχής και τα 
μέλη της πατρικής του οικογένειας. Αλλά οι καιρικές 
συνθήκες κατά χειμώνα σε αυτό το ύψος του βουνού 
είναι ανελέητες. Η θερμοκρασία κατεβαίνει στους μείον 
40ο βαθμούς, η οποία διαρκεί, με αποτέλεσμα ο άτυχος 
καλόγερος να μη μπορέσει να αντέξει και να αποβιώσει 
μάλλον από πνευμονία. Ως «η βουή του βουνού» εννοεί 
ο καλόγερος αυτό το ελαφρό αεράκι του βουνού που 
κάνει τα έλατα να θροΐζουν και να μεταφέρει έντονα την 
παγωνιά εντός της απροστάτευτης Σπηλιάς. Σημειωτέον, 
ότι στην πατρική οικογένεια του Καλογήρου αποδόθηκε 
ακολούθως το όνομα «Καλογήρου» ως παρωνύμιο, το 
οποίο καθιέρωσαν μέλη της οικογενείας αυτής και ως 
επώνυμο. Ένας από τους τελευταίους απόγονους των 

Καλογήρου ήταν ο Ιωάννης Καλογήρου, συνταξιούχος 
αυτοκινητιστής, ο οποίος νυμφεύτηκε από τον Κονιάκο 
την Ελένη Αθαν. Λιάπη (Βαΐα), την αποκαλούμενη «Κα-
ραγκούνα» και κατοικούσε στην Καλλιθέα επί της οδού 
Ανδρομάχης. Όσον αφορά τους μύθους των Βαρδουσίων, 
αυτοί είναι αρκετοί. Κατά την 10ετία του 1920 ο Μανίκας 
(Γεώργιος Δ. Μάρκος) και ο Παπαδάκης (Γεώργιος Ιων. 
Κολοβός) έβοσκαν τα καλοκαίρια τα προβατοποίμνιά 
τους στην πέρα Κλεισούρα (Κοτρώνα) των Βαρδουσί-
ων. Διηγήθηκαν αυτοί ότι ένα καλοκαίρι τα μεσάνυχτα 
ερχόταν επί πολλές νύχτες μουσική με κλαρίνα από το 
νότο, την Αγράδα και το Μιχαίϊκο, συνέχιζε στα Ζηρέλια 
και κατέληγε απέναντι στη Νεραϊαδότσουμα. Μάλιστα ο 
Κολοβός επέμενε ότι άκουγε δυνατά την μουσική αυτή, 
δεν τον πίστευαν οι Κονιακίτες και τον κορόιδευαν.

Για την Νεραϊδότσουμα, ρώτησα μικρός τσοπάνη-
δες της Κλεισούρας γιατί τη ράχη αυτή την λένε έτσι 
και η απάντηση ήταν, ότι την κατοικούσαν Νεράιδες, 
οι οποίες πήγαιναν τα μεσάνυχτα στη Κρύα Βρύση 
στο «Παλιοκάτουνο» και λούζονταν, αλλά δεν τις είδε 
κανένας. Όλα λοιπόν προϊόντα της ανθρώπινης φα-
ντασίας;  Ή όχι;

Γ.Ν.Μ.

Η τρανή βρύση υπήρξε η πηγή απ’ την οποία γινόταν η 
ύδρευση του χωριού μας απ’ την εποχή που ιδρύθηκε. 

Ονοματοποιήθηκε τρανή βρύση σε αντιδιαστολή με την 
κάτω βρύση που ήταν μικρότερη και η οποία καλύφθηκε 
απ’ το δρόμο (αυτοκινητόδρομο) και το νερό βγαίνει πα-
ρακάτω. Επίσης πιο δω υπήρχε και άλλη που την έλεγαν 
(βρωμόβρυση), διότι το νερό έβγαινε απ’ το έδαφος πού 
ήταν ίσο με το δρόμο και δεν τηρείταν πάντα καθαριότητα 
γύρω απ’ αυτήν. Στην τρανή βρύση, όπως συνέβαινε και 
σε άλλες περιοχές, ήταν ο τόπος συνάντησης γυναικών, 
που πήγαιναν με τη βαρέλα στον ώμο να γεμίσουν. Εκεί 
έπαιρναν αρκετές φορές σειρά, όταν μαζεύονταν πολλές, 
και όταν γέμιζαν τη βαρέλα την φορτώνονταν και γύριζαν 
στο σπίτι. Τη βρύση αυτή την είχε διευθετήσει, κατά μια 
διήγηση ο μακαρίτης ο Μώκος (Γ. Ν. Μπούτσικος) γύρω 

στο 1930 που ήταν πρόεδρος και αργότερα το 2003 ανα-
παλαιώθηκε από την Αδελφότητα. Η βρύση έπαιξε κάποιο 
ρόλο στα κουτσομπολιά της εποχής, τα συνοικέσια κ.ά. Στη 
βρύση όταν πρωτοπήγαιναν οι νεοπαντρεμένες την (τάιζαν) 
και οι νέες όταν ήταν ο καιρός για τα ριζικάρια έπαιρναν το 
λεγόμενο αμίλητο νερό, διότι μέχρι να το φέρουν στο σπίτι 
που θα γινόταν το σχετικό έθιμο δεν μιλούσαν καθόλου. 
Απ’ τη βρύση και γενικά από νερά δεν έπρεπε να περάσει 
γυναίκα κατά το χρόνο λοχείας της για προφυλαχθεί από 
κακό. Η βρύση έχει περιληφθεί και στα δημοτικά τραγούδια.

«Σαν πας μαλάμω μ’ για νερό και εγώ στη βρύση καρτε-
ρώ…». Φανερώνει τον καιροφυλακτούντα ερωτευμένο νέο ή 
«βρύση μαλαματένια πως βαστάς κρύο νερό». Άλλο, «κόρη 
πάει για τη βρύση τη βαρέλα να γιομίσει, και ένα νιός την 
ερωτούσε πως περνάει και δε μπορούσε». 

Συνηθέστατα δε στη βρύση είναι στοιχειωμένος και 
κάποιος δράκος ή κάποιο ζώο ή νεράιδες σύμφωνα με 
παλιές διηγήσεις των παραμυθιών.

ΠΑΛΙΕΣ 
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

1983 μια ομάδα κυνηγών αγριογούρουνων 
στο Καρτάκι-Μακρυλάκωμα.

Από αριστερά Λεωνίδας Ι. Μπούτσικος, 
Κωνσταντίνος Γ. Κολοβός Νικόλαος Ι. Μάρκος, 

Ηλίας Ν. Λιάπης, Κωνσταντίνος Η. Μάρκος, 
Ιωάννης Λιγούτσικος, Δημήτριος Χ. Χολέβας, 

Δημήτριος Ι. Μπαλατσούρας

Συνέχεια από την 1η σελίδα
ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ 

ΣΕ ΑΕΙ
• Η Κανέλα Κ. Παπακώστα-Σαμπατακάκη 
πέτυχε στην Ιατρική Σχολή του Εθνικού Καποδι-
στριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.), εγ-
γονή Νικολάου Κ. Παπακώστα (Παπαδονίκου).

• Η Μαρία Ι. Χολέβα πέτυχε στο Τμήμα Φαρ-
μακευτικής του Πανεπιστημίου Πατρών εγγονή 
Νικολάου Ι. Χολέβα.

• Η Χαραλαμπία Δήμου Δημοπούλου πέτυχε 
στο Τμήμα Φαρμακευτικής του Εθνικού Καπο-
διστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.). 
εγγονή Κωνσταντίνου Δημοπούλου.

Τους ευχόμαστε καλές σπουδές

ΠΡΟΣΚΛΉΣΉ

Στην Αθήνα 06 Μαρτίου 2022, ημέρα της εβδομάδος Κυριακή και ώρα 11 π.μ. στα γραφεία της 
Αδελφότητος Κονιακιωτών Δωρίδος «ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ», οδός Βερανζέρου, αριθμός 30, Αθήνα θα 

πραγματοποιηθεί η Τακτική Γενική Συνέλευση των μελών της Αδελφότητος Κονιακιωτών Δωρίδος «Ο 
ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» ύστερα από την από 29/09/2021 πρόσκληση υπό των μελών υπό του Διοικητικού 
Συμβουλίου και σύμφωνα με υπ’ αριθμ. 19 άρθρου του καταστατικού της Αδελφότητος με θέματα 
ημερησίας διατάξεως,
1. Απολογισμός πεπραγμένων τριετίας Δ.Σ.
2. Οικονομικός απολογισμός.
3. Έκθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής.
4. Αρχαιρεσίες για νέο Δ.Σ. και Ελεγκτική Επιτροπή.

Στη Συνέλευση θα λάβουν μέρος οι ταμειακώς εντάξει. Σύμφωνα με το αριθμό 23 άρθρο του καταστα-
τικού. Αιτήσεις υποψηφιότητας θα γίνονται δεκτές μέχρι την 2 Μαρτίου 2022 ημέρα Τετάρτη και μέχρι 
τις 10η μ.μ. ώρας στα γραφεία μας ή στο e-mail koniakosdoridas@yahoo.gr. 

Εάν δεν υπάρχει απαρτία μελών της Αδελφότητος Κονιακιωτών Δωρίδος «ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» η 
Τακτική Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την 13 Μαρτίου 2022 στο ίδιο μέρος και ώρα.

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 ΔΉΜΉΤΡΙΟΣ Χ. ΧΟΛΕΒΑΣ ΠΑΓΩΝΑ Π. ΜΠΑΛΑΤΣΟΥΡΑ 

ΜΥΘΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΒΑΡΔΟΥΣΙΑ

Η ΤΡΑΝΗ ΒΡΥΣΗ

ΛΑΚΑΦΩΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ 

Τέλος
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Έτσι ιδρύεται το 1814 στην Οδησσό της Ρωσίας η 
Φιλική Εταιρεία1 από Έλληνες Εμπόρους για την προετοι-
μασία της Επανάστασης του 1821 και για την απελευθέ-
ρωση των Ελλήνων από την Οθωμανική Αυτοκρατορία.

Στον Ελλαδικό χώρο η συλλογή των χρημάτων και 
των λοιπών πόρων για την επανάσταση συντελέστηκε 
από Εφοπλιστές, Εμπόρους και Οικονομικούς Κυβερνητι-
κούς Αξιωματούχους της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας,Ελ-
ληνικής Καταγωγής αλλά πάντα με φορέα ή κινητήρια 
δύναμη από τη Φιλική Εταιρεία. 

Αξίζουν να αναφερθούν για την συμβολή τους όχι μόνο 
στο πολεμικό πεδίο, στη διάθεση πόρων αλλά και στη δι-
οίκηση και διαχείριση των μέσων για την επανάσταση οι 
καραβοκύρηδες από την Ύδρα, Σπέτσες, Χίο, Ψαρά, Γαλαξίδι. 

Μία μεγάλη μορφή του αγώνα της Ανεξαρτησίας δια-
δραμάτισε ο έμπορος Ιωάννης Παπαδιαμαντόπουλος. Ο 
Παπαδιαμαντόπουλος2 είχε συγκεντρώσει τη διακίνηση 
του εμπορίου της Πελοποννήσου και όλης της Στερεάς 
Ελλάδας με πολλές εγκαταστάσεις στη Φωκίδα. Κατά 
την περίοδο της Επανάστασης του ’21 η περιουσία του 
ανερχότανε στα 3.000.000 γρόσια. Εκτός από το ρευστό 
χρήμα είχε στην ιδιοκτησία του τριάντα εργαστήρια, 
πέντε αρχοντικά, δύο αποθήκες οίνου, δύο ελαιοτριβεία, 
δεκαέξι μεγάλα πλοία Γαλαξιδιώτικα, σε αυτόν οφείλεται 
και η ναυτική ανάπτυξη και μεγέθυνση της ναυτικής κοι-
νότητας του Γαλαξιδίου. Όλα αυτά μαζί με τη ζωή του και 
της οικογενείας του ο Παπαδιαμαντόπουλος ορκίσθηκε 
να θυσιάσει χάριν της Ελληνικής Λευτεριάς. Η μύηση 
του Παπαδιαμαντόπουλου στη Φιλική Εταιρεία έγινε στη 
Πάτρα το 1819 και την  περιγράφει ο Ιωάννης Φιλήμων.

Στους Οικονομικούς Κυβερνητικούς Αξιωματούχους 
της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας πρέπει να αναφερθούν 
οι Αδελφοί από τη Φωκίδα: 1. Αθανάσιος Λιδωρίκης3  
που από παιδί εγκαταστάθηκε στα Ιωάννινα για να παρα-
κολουθήσει τα σχολικά μαθήματα κοντά στον φημισμένο 
λόγιο της εποχής Αθανάσιο Ψαλίδα. Αργότερα εισήλθε 
στην υπηρεσία του Αλή Πασά, επιτυγχάνοντας να ανα-
δειχτεί σε έναν από τους επιφανέστερους συμβούλους 
του. Μυήθηκε στην Φιλική Εταιρεία και συντέλεσε στην 
πρόοδο της Επανάστασης διακινδυνεύοντας ακόμα και 
την ίδια του την ζωή. Με την έναρξη της επανάστασης 
εκλέχτηκε βουλευτής και διορίστηκε μέλος της διμελούς 
επιτροπής της Ελλάδας προς διατήρηση συντήρηση και 
οικονομική διαχείριση των φρουρίων και των ατάκτων 
και τακτικών στρατευμάτων. 2. Ο Παναγιώτης Λιδω-
ρίκης4 (1800 - 22 Απριλίου 1861), που ήταν Έλληνας 
αγωνιστής της Επανάστασης του 1821 και πολιτικός και 
διετέλεσε μέλος στην Αντικυβερνητική επιτροπή του 1827 
που είχε αναλάβει την προσωρινή διοίκηση της Ελλάδας 
μέχρι την άφιξη του Ιωάννη Καποδίστρια, αναλαμβάνο-
ντας τη θέση του Γραμματέα επί της Οικονομίας δηλαδή 
ο Πρώτος Υπουργός Οικονομικών της Ελλάδος.

Συνοψίζοντας αναφέρουμε ότι κατά την πρώτη περίοδο 
εκτός από τον πόθο για ελευθερία, χρήματα υπήρχαν από τους 
Έλληνες5, τα χρήματα διατέθηκαν για την απελευθέρωση της 
Ελλάδος ενώ παράλληλα οικονομική, διαχειριστική και εμπο-
ρική παιδεία και εμπειρία υπήρχε στους Έλληνες εμπόρους, 
πλοιοκτήτες και αξιωματούχους και εκφράστηκε, συντονίσθηκε 
και ασκήθηκε κυρίως από τη Φιλική Εταιρεία, αλλά και ατομικά 
σε κάποιες περιπτώσεις όπως θα δούμε στη συνέχεια.

Η περίοδος της Επανάστασης
Το ατυχές συμβάν της επανάστασης στις παραδου-

νάβιες επαρχίες της Μολδοβλαχίας υπό τον Αλέξανδρο 
Υψηλάντη κατανάλωσε το μεγαλύτερο μέρος των χρημά-
των που είχε συγκεντρώσει η Φιλική Εταιρεία.

Μια άλλη πηγή χρηματοδότησης είναι οι διαθέσεις 
των προσωπικών περιουσιών του Παπαδιαμαντόπου-
λου και των οπλαρχηγών-εμπόρων της Στερεάς Ελλάδος 
Μακρυγιάννη (συντηρούσε από ίδια διαθέσιμα σώμα 
500 ανδρών), Πανουργιά & Γκούρα (συντηρούσαν με 
χρήματα των εμπόρων-αδελφών Λιδωρίκη γαμπρός των 
οποίων ήταν ο Γκούρας και εξάδελφος του οποίου ήταν 
ο Πανουργιάς σώμα 1.000 ανδρών).

Σημαντική ήταν και η βοήθεια από φιλελληνικό κί-
νημα σε πολεμιστές και χρήματα υπό την καθοδήγηση 
των Κωλέττη, Μαυροκορδάτου και Νέγρη σε συνεργασία.

Οι επιδρομές του Οδυσσέα Ανδρούτσου,από την άλλη 
πλευρά, στη Στερεά Ελλάδα,σε καραβάνια εφοδίων των 
Οθωμανών, εξασφάλισαν σημαντικού μεγέθους υλικά, 
τρόφιμα, όπλα και πολεμοφόδια. 

Είναι δεδομένο ότι οι Σουλιώτες και τα ένοπλα τμήμα-
τα υπό τον Μπακόλα-Καραϊσκάκη (ανεψιός του Μπακόλα 
από τη καλογριά μάνα του), στο Ξηρόμερο είχαν επιτύχει 
μια σημαντική Ρωσική χρηματοδότηση για αγορά όπλων 
από την Ιταλία. 

Κατά τη διάρκεια της επανάστασης λοιπόν, κατανα-
λώθηκε πλούτος που συλλέχθηκε από τη Φιλική Εταιρεία 
και οι οικονομικές δομές που υπήρχαν καταστράφηκαν 
εξαιτίας του πολέμου. Επιπλέον, εμφανίστηκε και πάλι το 
άσχημο φαινόμενο της πειρατείας και ληστείας για ίδιο 
και όχι για το συλλογικό συμφέρον της Επανάστασης.

Η δράση της νεοσύστατης κεντρικής διοίκησης 
επικεντρώθηκε μετά εξάντληση των ιδίων χρηματοοι-
κονομικών πόρων στον Δανεισμό με την βοήθεια των 
φιλελλήνων Άγγλων Λόρδου Βύρωνα και του Κάνινγ, 
κυρίως από την Αγγλία. 

Στις 12 Απριλίου του 1823, στη Β΄ Εθνοσυνέλευση στο 
Άστρος Κυνουρίας, αποφασίστηκε η σύναψη εξωτερικού 
δανείου, η οποία θα άλλαζε ριζικά την ελληνική ιστορία.

Ένας πρόχειρος προϋπολογισμός του επαναστατη-
μένου ελληνικού Έθνους, ο οποίος έγινε τότε από τους 
αδελφούς Λιδωρίκη, δεν άφηνε κανένα περιθώριο παρερ-
μηνείας για το ότι τα χρήμα που είχαν συλλεχθεί αρχικά 
είχαν εξαντληθεί και τα όποια έσοδα από φορολογία, 
τους τελωνειακούς δασμούς, τις λείες, τα λάφυρα, τα 
λύτρα, τον εσωτερικό δανεισμό και τις εισφορές ντόπιων 
εμπόρων-οπλαρχηγών και φιλελλήνων, τα έξοδα ήταν 38 
εκατ. γρόσια και τα έσοδα μόλις 12 εκατ. γρόσια δηλαδή 
πρωτογενές έλλειμμα 68%. Η ανάγκη εξωτερικού δανει-
σμού ήταν πλέον μονόδρομος. Έτσι στις 2 Ιουνίου 1823, 
το Εκτελεστικό εξουσιοδότησε τους Ιωάννη Ορλάνδο, 
Ανδρέα Ζαΐμη και Ανδρέα Λουριώτη να μεταβούν στο 
Λονδίνο και να συνάψουν δάνειο 4.000.000 ισπανικών 
ταλλήρων. Η επιτροπή δεν είχε ούτε τα χρήματα να τα-
ξιδέψει, τα οποία κάλυψε με δάνειο ο Λόρδος Βύρων. 

Στις 26 Ιανουαρίου 1824, ο Ιωάννης Ορλάνδος και ο 
Ανδρέας Λουριώτης έφθασαν στο Λονδίνο και μετά από 
έντονες διαπραγματεύσεις, στις οποίες πήραν μέρος και 
μέλη του Φιλελληνικού Κομιτάτου6, εγκρίθηκε ένα δάνειο 
800.000 λιρών με τον οίκο Λόφναν (9 Φεβρουαρίου 1824). 
Το δάνειο είχε τόκο 5%, προμήθεια 3%, ασφάλιστρα 1,5% 
και περίοδο αποπληρωμής 36 χρόνια. Ως εγγύηση για την 
αποπληρωμή του δανείου τέθηκαν από ελληνικής πλευράς 
τα δημόσια κτήματα και όλα τα δημόσια έσοδα. Το δάνειο 
αμέσως μειώθηκε αφού το είχε οριστεί στο 59% του ονο-
μαστικού, δηλαδή προεξοφλήθηκαν οι ταμειακές ροές των 
σχεδιασμένων εξοφλήσεων για 36 έτη με την παρούσα 
του αξία των 800.000 λιρών να ανέρχεται (472.000 λίρες) 
και αμέσως μετά αφαιρέθηκαν προμήθειες, χρεολύσια, η 
προκαταβολή των τόκων δύο ετών συνολικής αξίας 98.000 
λιρών, με μόλις 298.000 λίρες να φτάνουν εν τέλει στην 
Ελλάδα. Η κυβέρνηση Κουντουριώτη (γαμπρός του οποίου 
ήταν ο Ορλάνδος) σπατάλησε το μεγαλύτερο μέρος του στην 
εμφύλια διαμάχη, διαψεύδοντας οικτρά τις όποιες ελπίδες 
υπήρξαν για μια ουσιαστική βοήθεια στην επανάσταση.

Η Ελλάδα δεν μπορούσε να αποπληρώσει το δάνειο και 
έτσι στις 31 Ιουλίου του 1824 το Βουλευτικό αποφασίζει 
τη σύναψη και νέου δανείου. Οι διαπραγματευτές ήταν 
πάλι οι Ορλάνδος από τις Σπέτσες και Λουριώτης από το 
Ιωάννινα. Εγκρίθηκε το νέο δάνειο ονομαστικής αξίας 
2.000.000 λιρών και όπως και στο πρώτο δάνειο, το ποσό 
να μειώνεται στις 816.000 λίρες, αφού το δάνειο είχε ορι-
στεί στο 55% του ονομαστικού (1.100.000) και από αυτό 
παρακρατήθηκαν 284.000 λίρες για προκαταβολή τόκων 
δύο ετών, χρεολύσια, προμήθεια και άλλες δαπάνες. Το 
δάνειο αυτή τη φορά το διαχειρίστηκαν Άγγλοι τραπεζίτες 
και όχι οι Ελληνικές Αρχές, οι οποίοι απευθείας αφαίρεσαν 
212.000 λίρες για την αναχρηματοδότηση του πρώτου 
δανείου, 77.000 για την αγορά όπλων και πυροβόλων, από 
τα οποία ελάχιστα ήρθαν στην Ελλάδα, 160.000 για την 
παραγγελία 6 ατμοκίνητων πλοίων, από τα οποία μόνο 
τρία έφθασαν στην Ελλάδα («Καρτερία», «Επιχείρηση», 
«Ερμής») και 155.000 για τη ναυπήγηση δύο φρεγατών 
στην Νέα Υόρκη, από τις οποίες μόνο η φρεγάτα «Ελλάς» 
ήλθε στην Ελλάδα, ενώ η δεύτερη πουλήθηκε για να χρη-
ματοδοτηθεί η πρώτη, την οποία πρώτη τελικά την έκαψε 
στον Πόρο κατά τη διάρκεια του εμφυλίου ο Μιαούλης. 

Τελικά, στην Ελλάδα έφθασε μόνο το ποσό των 232.558 
στερλινών, δηλαδή λιγότερο από εκείνο που έλαβε κατά το 
πρώτο δάνειο, αν και το δεύτερο είχε συναφθεί σε υπερ-
διπλάσιο ύψος. Τα δύο δάνεια, δεν βοήθησαν ποτέ τον 
Ελληνικό Αγώνα, αλλά έφεραν πιο πολλές διαμάχες σχετικά 
με το ποιος και γιατί τα κατανάλωσε, ενώ έθεσαν επίσης 
τη χώρα σε τροχιά εξάρτησης από τις «Μεγάλες Δυνάμεις».

Το συνολικό ενυπόθηκο χρέος της Ελλάδος προς την 

Αγγλία κατά τη διάρκεια της Ελληνικής Επανάστασης το 
1824 και το 1825, ανήλθε συνολικά 2,8 εκ. λίρες στερλί-
νες. Στα δύο ανωτέρω δάνεια ως κάλυμμα είχε δοθεί και 
ο Κάμπος της Άμφισσας αποτελούμενος από 1.100.000 
ελαιόδεντρα κατά απαίτηση των Άγγλων. Πρέπει να σημει-
ωθεί ότι η μάχη της Αμπλιανής συνδέεται με τα ανωτέρω 
δάνεια αφού οι Τούρκοι κινήθηκαν κατά του καλύμματος 
των δανείων το οποίο προασπίσθηκαν με ηρωισμό οι συ-
μπατριώτες μας από τη Φωκίδα. Η μάχη αυτή ήταν ισάξια 
αν όχι και σημαντικότερη των άλλων μαχών, δηλώνοντας 
ξεκάθαρα στους συμμάχους ότι τα δικαιώματά τους τα 
υπερασπίζονταν με αυτοθυσία οι Δανειζόμενοι Έλληνες.

Η εσωτερική κακοδιαχείριση, από την άλλη πλευ-
ρά,τόσο από τους πολιτικούς όσο και από τους στρατιω-
τικούς δεν έλειψε και για τα λίγα χρήματα που έφθασαν 
στην Ελλάδα από την οποιαδήποτε πηγή από το εξωτε-
ρικό, αναφέρουμε λοιπόν ότι την εποχή εκείνη μεγάλη 
δύναμη είχε ο Στρατός, η χώρα μας που διέθετε 20.000 
τακτικό στρατό,τα χρήματα χρησιμοποιήθηκαν για να 
συντηρούν τα αποκλειστικά οι αξιωματικοί έτσι φτάσαμε 
έτσι να έχουμε 12.000 Αξιωματικούς και 8.000 οπλίτες. 
Για τους άτακτους (εκτός από τα αυτοχρηματοδοτούμενα 
στρατιωτικά τμήματα που αναφέραμε παραπάνω) έχει 
καταγραφεί επίσης ότι οι περισσότεροι καπετάνιοι τότε, 
εμφάνιζαν περισσότερους άνδρες για να επωφελούνται 
τους επιπλέον μισθούς. Έτσι ενώ ένας Στρατηγός έπαιρνε 
μισθούς για 12.000 άνδρες στην ουσία πλήρωνε μόνο 
3.000 μιας και στην πραγματικότητα αυτοί ήταν.

Το έτος 1826 η κυβέρνηση θα κηρύξει την πρώτη 
πτώχευση-χρεοκοπία. Τον Απρίλιο του 1826, αναλαμ-
βάνοντας η κυβέρνηση Α. Ζαΐμη, στο ταμείο υπήρχαν 16 
γρόσια, ούτε μία λίρα. Τα δύο δάνεια που χορήγησαν οι 
Αγγλικές τράπεζες σε χρυσές λίρες, υπό την παρότρυνση 
του υπουργού οικονομικών και εξωτερικών και αργότερα 
πρωθυπουργού της Αγγλίας λόρδου Κάνιγκ, βοήθησαν 
με έναν παράλληλο τρόπο την ίδρυση του ανεξάρτητου 
Ελληνικού Κράτους, αυξάνοντας τα συμφέροντα της Αγ-
γλίας στην Ελλάδα. 

Στις 14 Απριλίου 1827 η Εθνική Συνέλευση της 
Τροιζήνας εξέλεξε με επταετή θητεία πρώτο κυβερνήτη 
της Ελλάδας, τον Ιωάννη Καποδίστρια με τον Παναγιώτη 
Λιδωρίκη να του παραδίδει τα πενιχρά οικονομικά του 
Ελληνικού Κράτους και να συνεχίζει να ασκεί τα καθήκο-
ντά του υπό τις οδηγίες του Κυβερνήτη. Τελικά ο αγώνας 
των Ελλήνων οδήγησε στο να αναγνωρισθεί το Ελληνικό 
κράτος ως αυτοτελές κράτος με το όνομα «Βασίλειον της 
Ελλάδος» το έτος 1828 με τη Συνθήκη του Λονδίνου.

Συνοψίζοντας την περίοδο αυτή χρήματα για γιορτές δεν 
δόθηκαν –κατά το Δημοσθένη– αλλά δόθηκαν χρήματα και 
συνάφθηκαν δάνεια για την Απελευθέρωση αλλά και για τον 
μεταξύ μας εμφύλιο. Η Ελλάδα εισέρχεται στο χρηματοπιστωτι-
κό διεθνές σύστημα ανίσχυρη αλλά το ισχυρό θέλω των λαών 
της Ευρώπης για μια Ελλάδα Ελεύθερη ενισχύθηκε και από 
το συμφέρον της αποπληρωμής των Δανείων ή και των συνει-
σφορών τους με άλλους τρόπους όπως είδαμε. Ο σκοπός όμως 
των Ελλήνων τελικά επετεύχθη και η θυσία τους δικαιώθηκε.
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Συνέχεια από την 1η σελίδα

 ΑΝΑΠΛΑΣΉ ΠΕΤΡΙΝΟΥ ΣΟΚΑΚΙΟΥ 

Ολοκληρώθηκαν, τον περασμένο Ιούλιο, οι εργασίες ανάπλασης σε σοκάκι του χωριού μας! Το σοκάκι αυτό, το 
οποίο ενώνει δύο από τους κεντρικούς δρόμους του οικισμού ξεκινώντας από την οικία του Μπαλατσούρα 

Γεώργιου (Γεωπόνου) και καταλήγοντας στη κεντρική πλατεία του χωριού μας, άλλαξε μορφή και πλέον είναι 
εύκολα προσβάσιμο από όλους!

Τις εργασίες οι οποίες περιελάμβαναν την πλακόστρωση, την διαμόρφωση νέων σκαλοπατιών, την αρμολό-
γηση πέτρινου τοίχου καθώς και τον φωτισμό κατά μήκος όλης της διαδρομής, χρηματοδότησε εξ ολοκλήρου 
ο Σαράντης Μπούτσικος με δωρεά που έκανε στην Κοινότητά μας!

Η Κοινότητα, η οποία και ήταν υπεύθυνη για το σχεδιασμό και το τελικό αποτέλεσμα του έργου, επέλεξε να 
συνεργαστεί με τους Παναγιώτη και Χρήστο Σιδερία (γιος & εγγονός Ευθυμίας Μανώλη) οι οποίοι ανέλαβαν 
την κατασκευή των φωτιστικών που τοποθετήθηκαν και ηλεκτροδοτήθηκαν με έξοδα προέδρου αλλά και τον 
Δημήτρη Λύκο (μέλος Δ.Σ. Αδελφότητας) που ανέλαβε την σηματοδότηση αφιλοκερδώς. Το σοκάκι αυτό φέρει 
πλέον το όνομα «Οδός Κλεπά» εις μνήμην του πατέρα του χορηγού μας Γεώργιου Μπούτσικου.

Ευχαριστώ προσωπικά αλλά και εκ μέρους όλων των Κονιακιωτών τον Σαράντη Μπούτσικο για την δωρεά 
αυτή και την στήριξη που δείχνει από την πρώτη στιγμή στο έργο της Κοινότητάς μας!

 Ο πρόεδρος της Κοινότητας
 Ιωάννης Μίχος


