
 
 

 
 
     ΗΗΗΗ δωρεά εβδοµήντα έργων του Θεόδωρου Λαζαρή, στον ∆ήµο 

Λιβαδειάς, της ιδιαίτερης 
πατρίδας του, τον ∆ήµο µε 
υποτροφία του οποίου µπόρεσε 
να σπουδάσει ζωγραφική, 
αποτελεί αναµφίβολα µια 
σηµαντική προσφορά. 
Καλλιτέχνης µε ενδιαφέροντα 
για όλες τις θεµατογραφικές 
περιοχές, αλλά µε ιδιαίτερη 
προτίµηση στην τοπιογραφία, 
τόσο τα έργα της συλλογής 
αυτής, όσο και άλλες του 

προσπάθειες, δεν αφήνουν καµιά αµφιβολία για την ευαισθησία, την 
εσωτερικότητα και τον πλούτο της ζωγραφικής του γλώσσας. Με πολλές, 
ατοµικές εκθέσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό, και συµµετοχές σε 
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περισσότερες οµαδικές, κατόρθωσε να µιλήσει για τον άνθρωπο και να 
τραγουδήσει για το φυσικό χώρο σε χαρακτηριστικές του προσπάθειες. Με 
την έµφαση, άλλοτε στην πιστή µεταφορά της οπτικής πραγµατικότητας 
στα έργα του, και άλλοτε µε µία προσωπική και ποιητική ερµηνεία της, µας 
δίνει µια ζωγραφική που διακρίνεται για την ευαισθησία της, τη λυρική 
φωνή της, και ιδιαίτερα την εσωτερική επαφή του καλλιτέχνη µε τα θέµατά 
του. 

     Ζωγραφίζει ό,τι τον 
αγγίζει και ό,τι αγαπά, 
ό,τι τον ερεθίζει και ό,τι 
τον προκαλεί, ό,τι του 
επιτρέπει να εκφράσει 
τη σύνδεσή του µε τον 
άνθρωπο και τη ζωή.  

     Χαρακτηριστικές 
γωνιές της Λιβαδειάς, 
µε την Έρκυνα και τα 
γεφύρια της, τους 

καταρράκτες και τα παλιά εργοστάσια της, περιοχές της Αττικής που τον 
εµπνέουν, την Ακρόπολη στεφάνωµα της Αθήνας, τον Ελικώνα και τον 
Κηφισσό, τις κορυφές του Παρνασσού και τοπία της Εύβοιας, την µονή του 
∆αφνιού και το µοναστήρι της Τήνου.  
     Επίσης, µας δίνει και ηθογραφικές σκηνές, όπως το ΄΄Μπροστά στο 
τζάκι΄΄ και το ΄΄Μουσική για την παρέα΄΄, το ΄΄Παράπονο της κοπέλας΄΄ και 
το ΄΄Οικιακή απασχόληση΄΄, προσωπογραφίες σαν αυτή του ποιητή Σπύρου 
Ματσούκη, του Χριστόφορου Νέζερ, του βιοµήχανου Στράγκα, παιδικές 
και γυναικείες προσωπογραφίες, µια σειρά από γυµνά, µερικά έργα µε 
λουλούδια, έργα που αποδεικνύουν ότι βρίσκεται σε επαφή µε όλα. Και ό,τι 
κάνει ιδιαίτερη εντύπωση, είναι η δυνατότητά του να εκφράζεται µε 
προσωπικό τρόπο σε κάθε θεµατογραφική περιοχή και να δίνει έργα που 
διακρίνονται για την πηγαιότητα της έµπνευσης και την αµεσότητα της 
ερµηνείας του.  
     Ο Θεόδωρος Λαζαρής 
γεννήθηκε στη Λιβαδειά 
το 1882  και άρχισε τις 
σπουδές του, µε 
υποτροφία του ∆ήµου 
Λιβαδειάς το 1906, στη 
Σχολή Καλών Τεχνών της 
Αθήνας. Εκεί θα έχει για 
δασκάλους του, τον Α. 
Γερανιώτη, τον Γ. Ροϊλό και τον Γ. Ιακωβίδη. Σπουδαστής ακόµα θα 
εκθέσει έργα του σε οµαδική έκθεση το 1910, όπως γράφει ο ίδιος στο 
σηµείωµα που υπέβαλε το 1945 για να γίνει µέλος του Καλλιτεχνικού 

Το ποτάµι της Λιβαδειάς 

Παρνασσός 
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Επιµελητηρίου: «κατά το 1910 µαθητής της ΣΤ΄ τάξεως, εξέθεσα εις την 
υπό των Συντακτών οργανωθείσαν έκθεσιν µε καλλιτεχνικόν σύµβουλον 
τον αείµνηστον Γ. Ροϊλόν. Το 1911 θα διακόψει τις σπουδές του για ένα 
χρόνο και την περίοδο 1912-1918 θα επιστρατευθεί, τόσο για τους 
πολέµους 1912-1913, όσο και για τους πολέµους 1914-1918. Την περίοδο 
αυτή και συγκεκριµένα το 1916, θα πάρει µέρος σε οµαδική έκθεση στην 
Κηφισιά και το 1918 θα αναλάβει τα σχέδια και την εκτέλεση αγιογραφιών 
για την εκκλησία των Εισοδίων της Θεοτόκου της Λιβαδειάς, µε κυριότερο 
έργο τον Παντοκράτορα. Και µόνο το 1919 κατορθώνει να συνεχίσει τις 
σπουδές του στη Σχολή Καλών Τεχνών, να πάρει το πτυχίο του µε "άριστα" 
και να τιµηθεί µε το Χρυσοβέργειο Βραβείο. Από το 1920 µετέχει στις 
εκθέσεις του Συνδέσµου Ελλήνων Καλλιτεχνών και του Καλλιτεχνικού 
Επιµελητηρίου και από το 1924 µετέχει και σε εκθέσεις του εξωτερικού. 
Τέσσερα χρόνια αργότερα, το 1928, θα αναλάβει την εικονογράφηση του 
ναού του Αγίου Νικολάου στη Χαλκίδα, και, πολλά χρόνια αργότερα, το 
1961-64, την αγιογράφηση του ναού της ∆.Ε.Η. στο Αλιβέρι. Την περίοδο 
αυτή και συγκεκριµένα 
το 1930, θα οργανώσει 
και την µοναδική 
ατοµική του έκθεση 
στον ΄΄Παρνασσό΄΄, το 
1934 θα πάρει µέρος 
στην Μπιενάλε της 
Βενετίας, ενώ το 1940 
θα πάρει µέρος και θα 
βραβευτεί στην 
Πανελλήνιο, όπως θα 
πάρει µέρος και στις 
Πανελληνίους που θα 
ακολουθήσουν την περίοδο 1948-1973. ∆ιάφορες, τιµητικές διακρίσεις θα 
πάρει την ίδια περίοδο, όπως το Μετάλλιο της Πόλεως των Παρισίων το 
1965 και το Παράσηµο του Πατριάρχου Αλεξανδρείας και Πάσης Αφρικής 
την ίδια χρονιά, ενω το 1974 θα οργανωθεί η µεγάλη αναδροµική του 
έκθεση στην Εθνική Πινακοθήκη και θα εκδοθεί και κατάλογος µε 
προλογικό κείµενο του ∆ιευθυντού της, ∆ηµήτρη Παπαστάµου.  
     Τα σύντοµα βιογραφικά στοιχεία µας επιτρέπουν να γνωρίσουµε κάπως 
τον άνθρωπο και τον καλλιτέχνη. Τον σεµνό και συγκρατηµένο άνθρωπο, 
που δεν είχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το θόρυβο της αγοράς, και τον 
καλλιτέχνη που έµεινε πιστός στον εαυτό του και στον κόσµο του. 
Ιδιαίτερα, τον δηµιουργό που ο χαρακτήρας της εποχής του και οι ιστορικές 
συνθήκες δεν τον βοήθησαν να συνεχίσει τις σπουδές του και έξω από την 
Ελλάδα, όπως πολλοί άλλοι σύγχρονοί του. Χωρίς αυτό, φυσικά, να τον 
εµποδίσει να προχωρήσει στην αξιοποίηση των δυνατοτήτων του και να 

Σπίτια στη Λιβαδειά 
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φτάσει σε καθαρά προσωπικές διαπιστώσεις που διακρίνονται  για την 
πηγαιότητα και τον εκφραστικό τους πλούτο.  
     ́ Οπως στην περίπτωση κάθε καλλιτέχνη, και η ζωγραφική του Λαζαρή 
µπορεί να αντιµετωπισθεί από διάφορες πλευρές και µε διαφορετικούς 
τρόπους. Μπορεί να µελετηθεί θεµατογραφικά, δηλαδή µε τα διάφορα 
θέµατα τα οποία τον απασχολούν, χρονολογικά µε τις διάφορες περιόδους, 
της καλλιτεχνικής του πορείας, και τεχνοτροπικά µε τις διάφορες µεταβολές 
του ύφους του ή την άλλη θεµατογραφική περιοχή, την µιά ή την άλλη 
περίοδο. 
     Σχετικά νωρίς, ο Λαζαρής ενδιαφέρεται για την προσωπογραφία, όπως 
φαίνεται από έργα του γνωστά σε διάφορες συλλογές: στην 
΄΄Προσωπογραφία του πατέρα του΄΄ το 1905, πριν ακόµα αρχίσει τις 
σπουδές του στη Σχολή Καλών Τεχνών, στην ΄΄Προσωπογραφία του ποιητή 

Ματσούκη΄΄ το 1915, στην 
΄΄Προσωπογραφία της γυναίκας 
του΄΄ το 1918 και στην 
΄΄Προσωπογραφία του παιδιού΄΄ 
το 1922. Πρόκειται για έργα που 
συνεχίζουν την παράδοση των 
δασκάλων του και δεν 
αποµακρύνονται ουσιαστικά από 
τον αντικειµενικό ρεαλισµό. 
Χωρίς να θυσιάζει τα ατοµικά, 
φυσιογνωµικά χαρακτηριστικά 
του προσώπου, ο καλλιτέχνης 
κατορθώνει µε τον τρόπο αυτό 
να µας δίνει και κάτι 
περισσότερο, κάτι από τον ίδιο 
τον χαρακτήρα της 
εικονιζοµένης.  
     Αχρονολόγητες οι 
περισσότερες προσωπογραφίες 

του Λαζαρή αποδεικνύουν ότι δε διστάζει να χρησιµοποιήσει στοιχεία από 
διάφορες, στυλιστικές κατευθύνσεις για να ολοκληρώσει την ερµηνεία των 
προσώπων που εικονίζονται. Με την τάση περισσότερο για το τυπικό 
κινείται ο καλλιτέχνης σε προσωπογραφίες των ανθρώπων της εκκλησίας, 
όπως του ΄΄Μητροπολίτη Πολύκαρπου΄΄ και του ΄΄Παπαζονή΄΄. Πέρα από 
τα κάπως βαριά, ακαδηµαϊκά χρώµατα και την απόδοση των 
φυσιογνωµικών χαρακτηριστκών, είναι τα παραπληρωµατικά θέµατα που 
δίνουν περισσότερο τον τόνο στον Πολύκαρπο: τα διάσηµα και οι σταυροί 
στον Μητροπολίτη και τα µακρυά κατάλευκα γένεια στον Παπαζονή που 
µας εισάγουν στον χαρακτήρα των εικονιζόµενων. 
Είναι ένα έργο που κινείται στον γνωστό τύπο των ηθογραφικών θεµάτων, 
µε ακαδηµαϊκό περισσότερο προσανατολισµό. Βαριά και ζεστά χρώµατα, 

Πορτραίτο Παπαζονή 
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ζεστοί τόνοι, έµφαση στο τυπικό δίνουν τον τόνο. Εδώ ο Λαζαρής κινείται 
στην ίδια κατεύθυνση µε έργα δασκάλων του σαν τον Γερανιώτη, όπως και 
δηµιουργών της προηγούµενης γενιάς σαν τον Ξυδιά και τον Λεµπέση. Στο 
ίδιο, ουσιαστικά, κλίµα µας µεταφέρει και το ΄΄Ανάγνωση΄΄, µε τη 
γυναικεία µορφή ξαπλωµένη στον καναπέ, µε το βιβλίο στο χέρι βυθισµένη 
στο διάβασµα, πάλι προσπάθεια στην κατεύθυνση της ακαδηµαϊκής 

παράδοσης. Σε µιά περισσότερο 
προσωπική, ζωγραφική γλώσσα, 
είναι δοσµένο ένα άλλο έργο, 
πάλι µια ΄΄Ανάγνωση΄΄, µε τη 
γυναίκα που εικονίζεται να 
διαβάζει από ένα ανοιχτό βιβλίο, 
που είναι ακουµπισµένο στα 
γόνατά της. Είναι για µια 
προσπάθεια στο κλίµα του 
εµπρεσσιονισµού, περισσότερο 
µε την ελευθερία της πινελιάς, το 

ρόλο του φωτός και ακόµη την ψυχολογική διείσδυση στον χαρακτήρα της 
στιγµής. Σε ανάλογο κλίµα κινείται και το έργο µε τίτλο ΄΄Μετσοβίτισσα΄΄, 
και εικονίζει ένα θηλασµό. Η µητέρα µε το παιδί στο στήθος, στον τύπο της 
Παναγίας της Γαλακτοτροφούσας, εντυπωσιάζει τον θεατή µε τη 
δυνατότητα του καλλιτέχνη να δίνει περισσότερα από τα εξωτερικά, 
περιγραφικά στοιχεία. Με την όλη στάση της µητέρας και την έκφραση του 
προσώπου της εκφράζεται η εσωτερική χαρά για το παιδί της, αυτό ακριβώς 
που θηλάζει αυτήν τη στιγµή και 
µεταφέρεται στον θεατή όλο το 
εσωτερικό περιεχόµενο της 
σκηνής. Στην κατεύθυνση των 
εµπρεσσιονιστικών διατυπώσεων 
κινείται µια άλλη ηθογραφική 
σκηνή, µε τίτλο  
Οι δύο φίλες, µε δυό νέες 
κοπέλες στο εσωτερικό, που 
µισοξαπλωµένες στον καναπέ 
φαίνεται ότι διαβάζουν κάποιο γράµµα. Φωτεινά χρώµατα, έµφαση στο 
στιγµιαίο, ρόλος του φωτός είναι όλα χαρακτηριστικά του 
εµπρεσσιονισµού, του οποίου ο Λαζαρής κατέχει όλα τα µυστικά. Έτσι, µε 
τον περιορισµό των ατοµικών, φυσιογνωµικών χαρακτηριστικών και τον 
καθοριστικό ρόλο των χρωµάτων, ιδιαίτερα του συνδυασµού ζεστών και 
ψυχρών τόνων, το σύνολο κερδίζει αµεσότητα αλλά και εκφραστικό 
πλούτο.  
 

* ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ Θ.Λαζαρής 

∆ΗΜΟΣ ΛΕΒΑ∆ΕΩΝ-ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 1992 

Νεροτριβή στη Λιβαδειά 

Πλατάνια στο σούρουπο της Λιβαδειάς 1935 
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     Πολύ λίγα µέρη  στην Ελλάδα µπορούν να συνδυάσουν τη φυσική 
οµορφιά, την ιστορία, το έντονο λαογραφικό στοιχείο και την 
κοσµοπολίτικη ατµόσφαιρα µε τον τρόπο που τα συνδυάζει η Αράχοβα. 
Χτισµένη σε υψόµετρο 960 µέτρων στις νότιες υπώρειες του Παρνασσού, 
στα βορειοδυτικά σύνορα της Βοιωτίας µε τη Φωκίδα, η ορεινή κωµόπoλη 
έχει το προνόµιο να βρίσκεται στο σταυροδρόµι ανάµεσα σε δύο, 
διαχρονικά, πολύ σηµαντικούς προορισµούς:  Το µαντείο των ∆ελφών στα 
δυτικά και τις κορυφές του Παρνασσού στο βορρά. Ιδιαίτερα η ανάπτυξη 
του χιονοδροµικού κέντρου του Παρνασσού τις τελευταίες δεκαετίες 
ανέδειξε την Αράχοβα στο δηµοφιλέστερο χειµερινό τουριστικό προορισµό 

της Ελλάδας.  
     Τα πρώτα ίχνη κατοίκησης στην 
περιοχή της Αράχοβας εντοπίζονται 
µε τη µορφή οικισµών στο λόφο 
Κουµούλα Παρνασσού, όπου 
υπάρχουν λείψανα από τη 
Μεσοελλαδική και Υστεροελλαδική 
περίοδο, στο Καστρούλι Ζεµενού, 
επίσης από την Υστεροελλαδική 
περίοδο, και στη θέση Καστρούλια, 
κοντά στον Πλείστο ποταµό.  
     Η περιοχή της Αράχοβας, κατά 
τους ιστορικούς χρόνους (µετά το 
10ο  αι. π.Χ.), ανήκε γεωγραφικά 
και πολιτικά στη Φωκίδα. Η 
κατοίκησή της ήταν πυκνή, 
ιδιαίτερα από την έναρξη της 
Κλασικής περιόδου, κατά τον 5ο αι. 
π.Χ., µέχρι και το τέλος των 
Ρωµαϊκών χρόνων. Τότε υπήρχαν 
δύο κύριες πόλεις στην περιοχή του 

Παλιόπυργου και του Νεκροταφείου και µικροί οικισµοί στην ευρύτερη 
περιοχή.  
     Υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις ότι η τοποθεσία της αρχαίας πόλης της 
Ανεµώρειας ταυτίζεται µε τη σηµερινή  Αράχοβα. Η Ανεµώρεια ανήκε στις 
πόλεις που συγκροτούσαν κατά τους Κλασικούς χρόνους το Φωκικό Κοινό. 
Ο Στράβων αναφέρει ότι η Ανεµώρεια βρισκόταν στα όρια µεταξύ ∆ελφών 

 

ΑράχοΑράχοΑράχοΑράχοβαβαβαβα     
ΒΟΙΩΤΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 
Ι∆ΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ 

ΑΘΗΝΑ 2010 

Γενική άποψη της Αράχωβας από την 
περιοχή Πάνια 
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και Φωκίδας, κάτω από µια κορυφή του Παρνασσού. Ο Στέφανος 
Βυζάντιος αποκαλεί την Ανεµώρεια το σύνορο Φωκίδας και ∆ελφών και 
προσθέτει ότι ήταν τοποθετηµένη πάνω σε έναν υψηλό λόφο. Η σύγχρονη 
Αράχοβα ανταποκρίνεται στις περιγραφές για τη γενική τοποθεσία της 
Ανεµώρειας. Επίσης, ο Αραχοβίτης γεωγράφος Γεώργιος Κρέµος στα τέλη 
του 19ου  αιώνα κατέγραψε ένα βωµό αφιερωµένο στους Ανέµους, τον 
οποίο αναφέρει και ο Ηρόδοτος. Από την άλλη η ετυµολογία του ονόµατος 
Ανεµώρεια, που απηχεί το µυκηναικό όνοµα A-ne-mo-i-je-re-ja, µιας 
ιέρειας των Ανέµων, ισχυροποιεί την ταύτιση του σύγχρονου χωριού µε την 
Ανεµώρεια.  
     Ο σηµερινός οικισµός του Ζεµενού βρίσκεται στο σηµείο όπου 
περνούσε η Σχιστή οδός, η Στενή ή Τραχεία της αρχαιότητας. Από το δρόµο 
αυτό περνούσαν οι προσκυνητές προς τους ∆ελφούς. Σε µερικά σηµεία 
διακρίνονται ακόµα και σήµερα οι τροχιές από τα άρµατα που περνούσαν 
συχνά από το σηµείο αυτό - τα «λούκια», όπως τα ονοµάζουν οι ντόπιοι. 
Στο µέρος αυτό, σύµφωνα µε τον Παυσανία, σκότωσε ο Οιδίποδας, 
επιστρέφοντας από τους ∆ελφούς, τον πατέρα του, το βασιλιά Λάιο, που 
κατευθυνόταν στο µαντείο.  
     Στη νοτιοδυτική πλευρά του 
Παρνασσού, σε υψόµετρο 1.360 µ., 
βρίσκεται το Κωρύκειο σπήλαιο ή 
Κωρύκειο άντρο. Σύµφωνα µε τα 
αρχαιολογικά ευρήµατα, ο χώρος ήταν 
σε χρήση ήδη από τη Μέση και Νεότερη 
Νεολιθική εποχή. Η ονοµασία του 
οφείλεται, κατά τον περιηγητή 
Παυσανία, στη νύµφη Κωρυκία. Το 
σπήλαιο ήταν αφιερωµένο στη λατρεία 
του Πάνα και των Κωρυκίων Νυµφών 
και θεωρούνταν χώρος ιερός. Στα 
νεότερα χρόνια ονοµαζόταν 
Σαρανταύλι, γιατί σύµφωνα µε την 
παράδοση οι άνθρωποι πίστευαν ότι 
ήταν τόσο µεγάλο σε έκταση, ώστε είχε 
σαράντα αυλές, θαλάµους.  
     Στην περιοχή Πάνια εντοπίζεται ο 
παλαιοχριστιανικός οικισµός, που 
ορίζεται από την ύπαρξη τριών µονόχωρων ναών. Η κατοίκηση 
συνεχίστηκε στον ίδιο χώρο µέχρι και τα Μεσοβυζαντινά χρόνια και 
κατόπιν µετακινήθηκε στον τόπο του σηµερινού οικισµού. Η Αράχοβα το 
13ο  αιώνα κυβερνήθηκε από έναν ευγενή της οικογένειας de Nolse, και ο 
περιηγητής Κυριακός ο Αγκωνίτης, που πέρασε από την περιοχή το 1435, 
αναφέρει ότι η πόλη ήταν πολυάνθρωπη. Ανάµεσα στις πολυάριθµες 
εκκλησίες της Αράχοβας, ξεχωριστό ιστορικό ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι 

Εξωτερική άποψη του ναού του Αγίου 
Αθανασίου στο Ζεµενό 
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ναοί του Αγίου Ιωάννη και του Αγίου Γεωργίου. Η εκκλησία του Αγίου 
Ιωάννη χρονολογείται στα τέλη της Βυζαντινής περιόδου και υπήρξε τόπος 
συγκέντρωσης των Φιλικών. Η εκκλησία του Αγίου Γεωργίου 
χρονολογείται στη Μεταβυζαντινή περίοδο και κατά τη µάχη της 
Αράχοβας, το 1826, ο Καραϊσκάκης τη χρησιµοποίησε ως στρατηγείο του.  
     Οι πληροφορίες που έχουµε για την Αράχοβα τους αιώνες της 
οθωµανικής κυριαρχίας στην Ελλάδα προέρχονται κυρίως από τους 
Ευρωπαίους περιηγητές, µέσα από τα κείµενα των οποίων, παράλληλα µε 
τα ιστορικά στοιχεία, αναδεικνύεται και ο ειλικρινής θαυµασµός τους για το 
αλπικό κλίµα του Παρνασσού και για τη φυσική οµορφιά του τοπίου και 
των κατοίκων της Αράχοβας.  

     Η έκρηξη της Επανάστασης 
σηµατοδότησε την αρχή µιας περιόδου 
δοκιµασιών και αγώνων για την 
Αράχοβα και τους κατοίκους της. Το 
1823 ο Περκόφτσαλη πασάς έκαψε 
σχεδόν όλη τη βόρεια πλευρά του 
οικισµού, γιατί είχε πληροφορίες ότι 
εκεί κατασκευάζονταν πυροµαχικά, 
γεγονός που αποτυπώθηκε στη 
δηµοτική µουσική παράδοση µε το 
ξακουστό τραγούδι «Κατακαηµένη 
Αράχοβα».  
     Το σηµαντικότερο ίσως κεφάλαιο 
στη σύγχρονη ιστορία της Αράχοβας 
είναι η µεγάλης σηµασίας για την 
εξέλιξη της Ελληνικής Επανάστασης 
οµώνυµη µάχη που δόθηκε από τις 18 
έως τις 24 Νοεµβρίου 1826. Ο 
Καραϊσκάκης µε λίγους πολεµιστές 
έφυγε από την Αθήνα µε κατεύθυνση 

τη Ρούµελη, για να ανακόψει τον ανεφοδιασµό των Τούρκων από το βορρά 
και να τους κάνει αντιπερισπασµό. Στο ίδιο διάστηµα, ο Μουστάµπεης 
επικεφαλής ενός σώµατος επίλεκτων Τουρκαλβανών κινήθηκε για να 
καταλάβει την Αράχοβα, που η θέση της είχε στρατηγική σηµασία. Ο 
Καραϊσκάκης µε τη συνδροµή εµπειροπόλεµων οπλαρχηγών κατόρθωσε να 
επιφέρει καίρια πλήγµατα στον αντίπαλο στρατό, που αναγκάστηκε να 
υποχωρήσει και να οχυρωθεί στο λόφο πίσω από την εκκλησία του Αι-
Γιώργη. Στον αυλόγυρο της εκκλησιάς και στα γύρω σπίτια ταµπουρώθηκε 
η εµπροσθοφυλακή του Καραϊσκάκη.  
     Τελικά, ύστερα από σχεδόν 5 ηµέρες πολιορκίας, την 24η Νοεµβρίου, οι 
Τούρκοι προέβησαν σε απελπισµένη έξοδο προς τις χιονισµένες κορυφές 
του Παρνασσού, µε τραγικό γι' αυτούς αποτέλεσµα, αφού οι περισσότεροι 
βρήκαν το θάνατο είτε από τους άνδρες του Καραϊσκάκη, που τους 

Σοκάκι στην Αράχοβα 
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καταδίωκαν, είτε από το ψύχος. Την επόµενη µέρα της µάχης ο 
Καραϊσκάκης έστησε τρόπαιο µε 300 κεφάλια των εχθρών, ανάµεσά τους 
και του Μουστάµπεη.  
     Μετά τον αγώνα της ανεξαρτησίας, η Αράχοβα και ο Παρνασσός 
βρέθηκαν και πάλι στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος ξένων, αλλά και 
Ελλήνων επισκεπτών, που ανακόπηκε όµως γύρω στα µέσα του αιώνα, 
καθώς όλο το βουνό του Παρνασσού σταδιακά είχε βρεθεί σε αποκλεισµό 
εξαιτίας της ληστείας. Η εδαφική διαµόρφωση του Παρνασσού βοηθούσε 
τους ληστές που τον είχαν επιλέξει για ληµέρι τους. Ο Αραχοβίτης 
υπολοχαγός Ιωάννης Μέγας ανέλαβε να εκκαθαρίσει την περιοχή από τους 
ληστές και το κατάφερε, αλλά µε κόστος 
την ίδια του τη ζωή. Στην πολύνεκρη 
µάχη στην περιοχή του Ζεµενού, στις 12 
Ιουλίου 1856, συγκρούστηκαν οι δυνάµεις 
των ληστών υπό τον περιβόητο Χρήστο 
Νταβέλη και της εθνικής χωροφυλακής 
υπό τον Ιωάννη Μέγα. Ανάµεσα στους 
νεκρούς συγκαταλέγονταν και οι δύο 
πρωταγωνιστές.  
     Το τελευταίο και ίσως δραµατικότερο 
κεφάλαιο στην ιστορία της Αράχοβας 
αφορά τα γεγονότα της γερµανικής 
Κατοχής στην Ελλάδα. Στις 9-10  
Σεπτεµβρίου 1943, δόθηκε µια σηµαντική 
µάχη στη Σφάλα, στο δρόµο προς τους 
∆ελφούς, όπου οι αντάρτικες οµάδες του 
ΕΛΑΣ της Αράχοβας και των γύρω 
χωριών κατατρόπωσαν ένα γερµανικό 
λόχο ορεινών κυνηγών, που κινούνταν 
από την ΄Αµφισσα για να προλάβει τον 
αφοπλισµό και την παράδοση της ιταλικής 
φρουράς, καθώς εν τω µεταξύ η Ιταλία είχε συνθηκολογήσει.  
     Κατά τη διάρκεια της Κατοχής, το χωριό υπέστη µεγάλες καταστροφές 
και εκτελέστηκαν πολλοί κάτοικοι για την αντιστασιακή δράση τους, µε 
αποκορύφωµα ίσως το διήµερο 14-15 Μαρτίου 1944, κατά το οποίο έχασαν 
τη ζωή τους 20 άνθρωποι και καταστράφηκαν 300 οικίες και δηµόσια 
κτίσµατα, ανάµεσά τους το περίφηµο Ρολόι και η δυτική πλευρά του 
παλιού Σχολείου.  
     Πέρα από τη µακρά ιστορία της η Αράχοβα διακρίνεται και για την 
πλούσια λαογραφική παράδοσή της. Από τα µέσα του 19ου  αιώνα, οι 
Αραχοβίτισσες άρχισαν να φανερώνουν ξεχωριστή επιτήδευση στον 
αργαλειό. Το πηγαίο τους καλλιτεχνικό συναίσθηµα και ο συναγωνισµός 
ανάµεσα στις υφάντρες της Αράχοβας έκανε σύντοµα τα υφαντά τους 
ξακουστά. Με τον καιρό δεν περιορίζονταν να φτιάχνουν µόνο τα 

Το εσωτερικό του ναού του Αγίου 
Γεωργίου 
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απαραίτητα για το νοικοκυριό τους και την προίκα τους, αλλά άρχισαν να 
δέχονται παραγγελίες από διάφορα µέρη και να «ξενοϋφαίνουν ». Η 
παράδοση αυτή κληρονοµήθηκε από γενιά σε γενιά και, στις αρχές της 
δεκαετίας του 1960, στην Αράχοβα λειτουργούσαν περίπου 1.100 αργαλειοί 
και 1.500 Αραχοβίτισσες απασχολούνταν στην ταπητουργία. Η δουλειά 
τους βραβεύτηκε σε εκθέσεις, ενώ το ένα τρίτο της παραγωγής προοριζόταν 
για την αγορά του εξωτερικού. Μέχρι και σχετικά πρόσφατα, τουλάχιστον 
πριν από τη διόγκωση του τουριστικού ρεύµατος, οι Αραχοβίτες 
αποκόµιζαν µεγάλο ποσοστό εσόδων και από τον ελαιώνα τους. Η 
Αράχοβα φηµίζεται ακόµα για τα τοπικά προιόντα της, όπως το κρασί, τα 
ζυµαρικά, το µέλι, τη φέτα Παρνασσού και το περίφηµο σκληρό τυρί, τη 
φορµαέλα.  
     Ξεχωριστή θέση στη ζωή του χωριού έχει το πανηγυράκι του Αγίου 

Γεωργίου, που γίνεται στις 23 
Απριλίου, µε την ιστορία του να 
ανάγεται στα χρόνια της 
Τουρκοκρατίας. Μετά την 
Επανάσταση, οι κάτοικοι 
καθιέρωσαν τον τριήµερο εορτασµό 
της µνήµης του προστάτη αγίου της 
Αράχοβας και µαζί του ήρωά τους 
Γεώργιου Καραϊσκάκη, που πέθανε 
ανήµερα της γιορτής του. Οι 

εορτασµοί περιλαµβάνουν αγωνίσµατα όπως: ανηφορικός αγώνας δρόµου, 
άλµα, σήκωµα πέτρας, λιθοβολία και πάλη. Τα αγωνίσµατα 
πραγµατοποιούνται στο χώρο της µεγάλης µάχης και τα έπαθλα για τους 
νικητές είναι αρνιά που προσφέρουν οι τσοπάνηδες στον Αι-Γιώργη. Οι 
εορτασµοί ολοκληρώνονται στις 25 Απριλίου µε παραδοσιακό αραχοβίτικο 
γλέντι. Αξίζει να τονιστεί ο συµβολικός πολεµικός χαρακτήρας που έχει 
αυτή η γιορτή, καθώς ξεκινά υπό τον ήχο σάλπιγγας και κανονιοβολισµών, 
ενώ το αγώνισµα του ανηφορικού δρόµου µοιάζει µε αναπαράσταση της 
καταδίωξης του στρατού του Μουστάµπεη από τους Έλληνες.  
     Τέλος, ενδεικτικό της δηµοφιλίας της Αράχοβας ως προορισµού είναι 
και το γεγονός ότι πολλοί διάσηµοι επισκέπτες έχουν περάσει κατά καιρούς 
από την περιοχή, άλλοτε πηγαίνοντας προς τους ∆ελφούς ή προς τις 
κορυφές του Παρνασσού, άλλοτε για να γνωρίσουν την οµορφιά του 
χωριού ανάµεσά τους ο πρώτος βασιλιάς της Ελλάδας Όθων, ο 
Αριστοτέλης Ωνάσης, η Μαρία Κάλλας, ο Winston Churchill, ο 
Κωνσταντίνος Καραµανλής, αλλά και το συγκρότηµα των Beatles. Αξίζει 
επίσης να σηµειωθεί ότι η Αράχοβα αποτέλεσε το σκηνικό σε γνωστές 
κινηµατογραφικές ταινίες καταξιωµένων σκηνοθετών, όπως: Το τελευταίο 
ψέµα (1958) του Μιχάλη Κακογιάννη, Η κόρη της Πενταγιώτισσας (1967) 
του Αντώνη Τέµπου και τα Πέτρινα Χρόνια (1985) του Παντελή Βούλγαρη. 
(ΚΛ) 

Παραδοσιακά αραχωβίτικα υφαντά 
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     Ενώ τα πολεµικά επιχειρήµατα του γενικού στρατοπέδου της 
Ανατολικής Στερεάς στις επαρχίες Θηβών και Αττικής εξελίσσονταν όχι και 
τόσο ευνοϊκά για τα σώµατά του, αφού ήδη δυνάµεις του είχαν αποχωρήσει 
από τον Ανηφορίτη, ο Οµέρ πασάς της Εύβοιας ενίσχυε τις τουρκικές 

φρουρές των Θηβών και οι εκεί εχθρικές δυνάµεις 
αντιµετώπιζαν πεισµατικά τις ελληνικές κρατώντας 
τις οχυρωµένες θέσεις τους, νέα γεγονότα καταλυτικά 
της συνέχισης των επιχειρηµάτων από ελληνική 
πλευρά συνέβησαν. Κατά τον Ιούλιο του 1829 και 
αραιότερα προηγούµενα είχαν εκδηλωθεί 
συµπτώµατα απειθαρχίας στις ελληνικές δυνάµεις, η 
οποία στις αρχές Αυγούστου 1829 κατέληξε σε 
διασκορπισµό και σε διάλυσή τους µε αποτέλεσµα 
την πλήρη κατάπαυση των πολεµικών επιχειρήσεών 

τους και την αποχώρηση του ∆ηµ. Υψηλάντη στην Αράχωβα. Για τα αίτια 
αυτής της διάλυσης του γενικού στρατοπέδου της Ανατολικής Στερεάς 
υπάρχουν διιστάµενες απόψεις στις πηγές του αγώνα της Εθνικής 
Ανεξαρτησίας. 
      Άλλες από αυτές επέρριπταν ανεπιφύλακτα τη διάλυση στις 
αντενέργειες του Αυγουστίνου Καποδίστρια, πολιτικού και στρατιωτικού 
τοποτηρητή του Κυβερνήτη στη Στερεά, και µάλιστα µε προτροπή του 
ίδιου του Ιω. Καποδίστρια, ενάντια στον ∆ηµ. Υψηλάντη κατηγορώντας 
τον αυτάδελφο του Κυβερνήτη ότι χορηγούσε ανώτερους βαθµούς σε 
ασήµαντα πρόσωπα των χιλιαρχιών, τα οποία µε άνδρες τους εγκατέλειπαν 
τον ∆ηµ. Υψηλάντη και κατέφευγαν στις διαταγές του. 'Αλλες πηγές του 
αγώνα χαρακτηρίζοντας τον Αυγουστίνο «άπειρον, µικρόνουν, ψοφοδεή» 
τον κατηγορούσαν ότι απέσυρε τµήµατα από τις δυνάµεις του ∆ηµ. 
Υψηλάντη για τη Ναύπακτο όπου είχε την έδρα του, µε αποτέλεσµα να 
κυριαρχήσει στο στράτευµα απειθαρχία και αταξία, που επιδεινωνόταν από 
τις στερήσεις των ανδρών του γενικού στρατοπέδου του ∆ηµ. Υψηλάντη, 
από καθυστερήσεις µισθοτροφοδοσίας τους και από απολαυές αυτών, που 
κατέφευγαν στις διαταγές του αδελφού του Κυβερνήτη. 
    Άλλες πηγές, τέλος, του αγώνα απέδιδαν τη διάλυση του γενικού 
στρατοπέδου της Ανατολικής Στερεάς στις αρχές Αυγούστου 1829 στην 
αντίδραση ενάντια στον Κυβερνήτη και στις ενέργειες των αντιπάλων του, 

Η ∆ΙΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΠΕ∆ΟΥ ΤΟΥ ∆ΗΜ. ΥΨΗΛΑΝΤΗ ΚΑΙ Η 
∆ΙΑΣΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ 
ΜΕ ΤΗ ΜΑΧΗ ΣΤΗΝ ΠΕΤΡΑ ΤΗΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ.  
 

ΣΠΥΡΟΣ ∆. ΛΟΥΚΑΤΟΣ ∆ρ. Ιστορικός 
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οι οποίοι µπόρεσαν να εισχωρήσουν στα στρατιωτικά τµήµατα της 
Ανατολικής Στερεάς και οι οποίοι ενισχύονταν σ' αυτές από τις 
καθυστερήσεις µισθών και τροφών στους άνδρες και από σπερµολογίες για 
εύνοια του Αυγουστίνου προς τα σώµατα, που είχε στις διαταγές του. Αυτή 
η τελευταία άποψη φαίνεται ότι ήταν και η επικρατεστέρα µε αποτέλεσµα 
αθρόες λιποταξίες των ανδρών από το γενικό στρατόπεδο των Θηβών και 
τη διάλυσή του. Αυτή την κατάσταση στο στρατόπεδο γνωστοποίησε προς 
τον Κυβερνήτη και ο ∆ηµ. Υψηλάντης µε έκθεσή του από το Στεβενίκο 
στις 14/26 Αυγούστου 1829 και στην .οποία αναφέροντας τα γεγονότα 
ζητούσε την άµεση παρέµβασή του επισηµαίνοντας τους µεγάλους 
κινδύνους, που υπήρχαν για την επανάσταση στην Ανατολική Στερεά.  
    Ο κίνδυνος για την επανάσταση στην Ανατολική Στερεά κατέστη άµεσα 
απειλητικός κατά τα µέσα του Αυγούστου 1829, όταν, εκτός από τη 
διάλυση του γενικού στρατοπέδου των Θηβών που είχε συντελεστεί, 
ισχυρές τουρκικές δυνάµεις 1500 ανδρών µε αρχηγούς τους αδελφούς 
Ασλάν µπέη και Καπλάν µπέη και τον Μουσταφά ∆ουφεκτζήπασα 
ξεκινώντας από τη Θεσσαλία εισέβαλαν χωρίς καµµιά αντίσταση, διά της 
Λαµίας και διά της αφύλακτης θέσης των Θερµοπυλών, στη Βοιωτία, 
έφτασαν στις 21 Αυγούστου/1 Σεπτέµβρη 1829 στη Λειβαδιά και 
προχώρησαν ανενόχλητοι στην Αττική και την Αθήνα. Η εισβολή τους 
απέβλεπε στην ασφαλή έξοδο τουρκικών δυνάµεων από την Αττική και τη 
Βοιωτία προς Λαµία και Κωνσταντινούπολη ένεκα του ρωσοτουρκικού 
πολέµου και στην κατάληψη επίκαιρων θέσεων από τις Θερµοπύλες έως 
την Αθήνα έπειτα από την αποχώρηση από αυτές τακτικών εχθρικών 
δυνάµεων.  
     Ο ∆ηµ. Υψηλάντης µπροστά σ' αυτή την κατάσταση πήρε δραστήρια 
µέτρα, που απόβλεπαν στην επανασυγκέντρωση των διαλυθέντων σωµάτων 
του, έγραψε δε σχετικά και στον Ιω. Καποδίστρια γνωστοποιώντας του τα 
γεγονότα και ζητώντας την άµεση και αποτελεσµατική παρέµβασή του για 
να σπεύσουν και να τεθούν στις διαταγές του τα σώµατα που βρίσκονταν 
στη Σαλαµίνα και στη Ναύπακτο. Πραγµατικά µε τα σώµατα αυτά, που 
έφτασαν έγκαιρα και που η δύναµή τους έφτασε τους 2.300 άνδρες, ο ∆ηµ. 
Υψηλάντης κατέλαβε το χωριό Πέτρα στην επαρχία Λειβαδιάς, επίκαιρη 
θέση ανάµεσα Θήβα και Λειβαδιά, για να αποκόψει κάθε επικοινωνία των 
εχθρικών δυνάµεων των δύο πόλεων. Σ' αυτό το ιστορικό χωριό ο ∆ηµ. 
Υψηλάντης κατά τη διέλευση των εχθρικών δυνάµεων, που είχαν εισβάλει 
έως την Αθήνα, και των τακτικών τουρκικών φρουρών, που είχαν 
συµπεριλάβει κατά την αποχώρησή τους προς Λαµία-Κωνσταντινούπολη, 
έδωσε την ιστορική και νικηφόρα µάχη της Πέτρας στις 12/24 Σεπτέµβρη 
1829, που κατέληξε την επόµενη µέρα σε συνθήκες από τους Τούρκους η 
οποία είναι η τελευταία µάχη του αγώνα της Ελληνικής Ανεξαρτησίας και 
µε την οποία δόθηκε η ευχέρεια, µαζί και µε άλλες επιτυχίες στη ∆. Στερεά, 
στον Ιω. Καποδίστρια να διεκδικήσει και να πετύχει και τη συσσωµάτωση 
της Στερεάς Ελλάδας στα όρια της ελεύθερης Ελλάδος.  

(ΕΠΕΤΗΡΙΣ ΄΄Ε.Β.Μ.΄΄ τόµος Α΄τεύχος β΄) 
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     ΤΤΤΤην Κυριακή 19 Φεβρουαρίου 2012 πραγµατοποιήθηκε στην Λιβαδειά 
στην αίθουσα του Επιµελητηρίου Βοιωτίας εκδήλωση στην οποία 
παρουσιάστηκαν τα βιβλία 1)́ ΄Ο Αξιωµατικός Λάµπρος Κατσώνης και ο 
Ρωσικός Στολίσκος στη Μεσόγειο΄΄ του κ. Πάνου Στάµου, ∆ρ. Ιστορίας, το 
βιβλίο παρουσίασε ο κ. Νικόλαος Κόλλιας, ∆ρ. Ιστορίας και Πρόεδρος της 
΄΄Ε.Β.Μ.΄΄ και 2) ́ ΄Λάµπρος Κατσώνης, ο θαλασσοµάχος του Αιγαίου΄΄  του κ. 
Πέτρου Χουτζούµη, το βιβλίο παρουσίασε η κ. Μάρω Καβαφάκη, 
Ερευνήτρια-Λογοτέχνις. Ο κ. Λιγνός ο οποίος ήταν και ο συντονιστής της 
εκδήλωσης παρουσίασε τα βιογραφικά των δύο συγγραφέων. 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΛΛΙΑΣ : Ως τώρα έχουν προταθεί 
πολλοί και διαφορετικοί ορισµοί της ιστορίας. Θα 
µπορούσε να προτείνει κανείς και πολλούς άλλους, 
όπως την γνώση του ανθρώπινου παρελθόντος, των 
συµβάντων, των γεγονότων, των πράξεων, των 
συναισθηµάτων και ιδεών, που έζησαν οι άνθρωποι 
στην διαδοχή των περασµένων χρόνων και που 
κρίνονται αξιοµνηµόνευτα. 
    Ιστορία, θα µπορούσαµε να πούµε ότι είναι η 
µοίρα, είναι το πεπρωµένο του ανθρώπου στον 
χρονοχώρο, (δηλαδή στον χρόνο και τον χώρο). 
Βασικοί άξονες της ιστορίας είναι «πού και πότε». 

Επιπλέον ιστορία είναι η µέθοδος και η επιστήµη που επιδιώκει την 
επεξεργασία και την διάσωση αυτής της µνήµης των αιώνων και την 
µεθοδική διδασκαλία της ιστορίας στους νεώτερους. 
     Η ιστορία έχει διαφόρους κλάδους. Η γενική ιστορία είναι η ιστορία της 
ανθρωπότητας, η ιστορία ενός λαού, π.χ. των ελλήνων, ή η ιστορία των 
αρχαίων ελλήνων. 
     Η γνώση της ιστορίας θεωρείται και είναι πολύτιµη και αναγκαία. 
«όλβιος, όστις της ιστορίας έσχε µάθησιν». 
     Όποιος αγνοεί την ιστορία, είναι υποχρεωµένος να ξαναζήσει τα λάθη 
της. 
     Ένας άλλος σηµαντικός κλάδος της ιστορίας είναι η βιογραφία. 
     Βιογραφία  είναι η εξιστόρηση  σηµαντικών  γεγονότων, τα οποία 
αναφέρονται σε  ένα πρόσωπο. Η βιογραφία διακρίνεται σε 
µυθιστορηµατική , αφηγηµατική  και επιστηµονική. 
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     Ειδικότερα δε, η η βιογραφία η οποία είναι υπό εξέταση, επειδή είναι 
διδακτορική διατριβή - η χρησιµοποίηση πηγών, παραλλήλων 
συγγραµµάτων, πληροφοριών και οποιοδήποτε στοιχείο µπορεί να 
διαφωτίσει τις διάφορες πλευρές της ζωής του ήρωά µας, εν προκειµένω 
του Λάµπρου Κατσώνη - είναι αναγκαίες να αναφερθούν. 
     Η δε διδακτορική διατριβή θα πρέπει να είναι πρωτότυπος. 
     Ο συγγραφέας του Λάµπρου Κατσώνη, κος Πάνος Στάµου, συµπληρώνει 
όλα τα στοιχεία αυτά, τα οποία συνθέτουν τα γνωρίσµατα µιας 
διδακτορικής διατριβής 
     Είναι εκπληκτικό και αξιοθαύµαστο, ό,τι µπόρεσε να δαµάσει ένα 
απέραντο υλικό από  πηγές, πληροφορίες, συγγραφές και ό,τι στοιχείο 
µπορούσε να διαφωτίσει την προσωπικότητα του Λάµπρου Κατσώνη. 
     Το βιβλίο του κου Στάµου, έχει και µια πρωτότυπη δοµή, που δεν 
συνηθίζεται σε διατριβές. Αντί να παρουσιάσει τον ήρωα χρονολογικά, τον 
παρουσιάζει βάση πηγών. Επιµερίζεται τις πηγές σε ελληνικές, ρωσικές και 
σε άλλες πηγές. 
     Η ταξινόµηση αυτή σε ελληνικές, ρωσικές και άλλες πηγές, µας δίνει την 
δυνατότητα να αποκτήσουµε µια σαφή αντίληψη για το ποιοί έλληνες 
ασχολήθηκαν µε τον  Λ. Κατσώνη και ποιές ελληνικές αρχειακές πηγές 
έχουµε. ∆εν είναι τίποτα περιττό απ’ όσα γράφει ο Π. Στάµου. Όλες οι 
πληροφορίες είναι αξιόλογες και διαφωτιστικές. Έχει πολλά να κερδίσει ο 
αναγνώστης, διαβάζοντας το βιβλίο ‘’ Ο ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ 
ΚΑΤΣΩΝΗΣ’’.  
    Είναι η πληρέστερη, η διαφωτιστικότερη βιογραφία που έχω διαβάσει 
µέχρι τώρα. Είµαι ευτυχής που ο κ. Στάµου µου ανέθεσε και µε ετίµησε µε 
την παρουσίαση του έργου του. 
 
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ  ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΟΥ κ. ΠΕΤΡΟΥ ΧΟΥΤΖΟΥΜΗ    

ΜΑΡΩ ΚΑΒΑΦΑΚΗ: Ο συγγραφέας ενός ιστορικού 
θεατρικού έργου οφείλει να διαθέτει ευαισθησία και 
την απαιτούµενη  σοβαρότητα απέναντι στην 
αποστολή του. 
Ο Πέτρος Χουτζούµης -ο καταξιωµένος και µε Ά΄  
Βραβεία θεατρικός συγγραφέας- διακρίνεται όχι απλά 
µόνον για την ευαισθησία και την απαιτούµενη 
σοβαρότητα απέναντι στην αποστολή του αλλά και 
για τη διεισδυτικότητα και κριτική ικανότητα µε τις 
οποίες διαχειρίζεται τα κοινωνικού και ιστορικού 
προβληµατισµού  θεατρικά του έργα. 

Με το ιστορικό θεατρικό του έργο «Λάµπρος Κατσώνης, Ο Θαλασσοµάχος 
του Αιγαίου» των εκδόσεων «∆Ω∆ΩΝΗ» εισάγει στην ελληνική ιστορική 
δραµατουργία µία ‘'καινούργια αίσθηση’'.  Ανοίγει έναν καινούργιο δρόµο.  
∆ρόµο καινούργιο για την ελληνική θεατρική ιστορική  δραµατουργία 
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εφόσον ο Πέτρος Χουτζούµης χτίζει επάνω σε γερά θεµέλια τη δοµή του 
«Λάµπρου Κατσώνη» του.  
Και τούτο διότι για  τους δύο πρωταγωνιστικούς χαρακτήρες που 
δηµιούργησε µε ιδιαίτερη δεξιοτεχνία –του Λιβαδίτη  Κατσώνη και της 
Τσαρίνας  Αικατερίνης- βασίστηκε στα ιστορικά αρχεία τα οποία έφεραν 
στο  φως οι πρόσφατες επιστηµονικές  έρευνες σοβαρών ιστορικών, ξένων, 
αλλά και ενός Έλληνα, άξιου ιδιαίτερων συγχαρητηρίων για την ενδελεχή 
ερευνητική, επιστηµονική του εργασία:  του Λιβαδίτη  Πάνου Ν. Στάµου, 
∆ιδάκτορα Ιστορίας της Ρωσικής Ακαδηµίας Επιστηµών. 

Και οι δύο πρωταγωνιστικοί χαρακτήρες του έργου - ο Λιβαδίτης 
΄΄ριψοκίνδυνος οραµατιστής΄΄και η Ρωσίδα Αυτοκράτειρα, είναι 
πολυσύνθετοι. Είναι ενδιαφέροντες.  Είναι αντισυµβατικοί.  
Η ιδιαιτερότητα των µακρόπνοων –και συχνά αντικρουόµενων- στόχων  
τους κατά το τελευταίο τέταρτο του συγκλονιστικού σε νεωτερικές 
επαναστατικές ιδέες 18ου αι., συνέβαλε στο να επηρεάσουν ο καθένας µε 
διαφορετικό τρόπο τις ιστορικές εξελίξεις της εποχής. 
     Στο Θεατρικό του ΄Εργο «Λάµπρος Κατσώνης Ο Θαλασσοµάχος του 
Αιγαίου», ο Πέτρος Χουτζούµης, µε πλήρως αφοµοιωµένα τα ιστορικά 
γεγονότα, αξιοποίησε τη δυνατότητα που του παρείχε η συγγραφική 
φαντασία και την ενσωµάτωσε σε ρόλο πρωταρχικό εντάσσοντας µε αυτόν 
τον τρόπο στο ιστορικό δράµα του στοιχεία υπερρεαλισµού. 
     Αυτόν τον κυρίαρχο ρόλο και την επίδραση που είχε  στη ζωή του ίδιου 
του Λάµπρου Κατσώνη επέλεξε να τον αποδώσει ο θεατρικός συγγραφέας, 
µε έντονα υπερρεαλιστικά στοιχεία, στη Μεγάλη Αικατερίνη: Την Τσαρίνα 
στο έργο.  
     Η δυναµική των  φανταστικών, υπερρεαλιστικών σκηνών σε συνδυασµό 
µε τη δυναµική των διαλόγων µεταξύ της Τσαρίνας του ονείρου και του 
κοιµισµένου θαλασσοµάχου είναι ίσως οι σηµαντικότερες του έργου. 
     Αισθάνοµαι την ανάγκη να οµολογήσω ότι ένιωσα το ίδιο 
συγκλονισµένη –ενώ απλώς διάβαζα τις σκηνές αυτές- και βίωσα τον ίδιο 
λυγµό να µε πνίγει για την  τραγικότητα  της ερηµιάς, και της 
συγκρατηµένης «κραυγής απόγνωσης»  του Λάµπρου Κατσώνη όµως,  
καθώς εκείνος συνοµιλώντας µε το είδωλο της Τσαρίνας –η οποία 
αναµφίβολα µεταδίδει µε ρεαλισµό  την δική της, την προσωπική της 
τραγικότητα της ερηµιάς-  βλέπει, ακούγοντας  τα λόγια της να 
ισοπεδώνονται τα οράµατα και οι αγώνες του για απελευθέρωση του 
ελληνισµού από τους Τούρκους, και να κουρελιάζονται οι ψευδαισθήσεις  
των προσδοκιών του που εκείνη  είχε υποδαυλίσει..   
     Τηυν εκδήλωση τίµησαν µε την παρουσία τους ο Σεβασµιώτατος 
Μητροπολίτης Θηβών & Λεβαδείας κ. Γεώργιος, ο ∆ήµαρχος Λεβαδέων κ. 
Νικ. Παπαγγελής, ο Αντιδήµαρχος Λεβαδέων κ. Βασ. Παπαλάµπρος, ο 
Αστυνοµικός ∆/ντής κ. Κ. Τουρκοχωρίτης, ο Πρόεδρος του Επιµελητηρίου κ. 
Παν. Αγνιάδης, οι Πρόεδροι της Εστίας Μητέρας κα Σ.Τσιτσοπούλου, 
Αντικαρκινικής Εταιρείας κα Στ. Ταπανλή, της Οµοσπονδίας Γυναικών  
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Βοιωτίας κα Αντζ. Βασιλιά-Πανταζή, ο ∆/ντής της ∆ηµόσιας Βιβλιοθήκης 
Λεβαδείας κ. Λ. ∆ιαµαντής, απόστρατοι Ναύαρχοι του Πολεµικού Ναυτικού, 
ο κ. Π. Μακρής, ο κ. Ν. Κελέρµενος, η κα Α. Ψωµά, µέλη και φίλοι του 
Συλλόγου Λεβαδέων, της ΄΄Ε.Β.Μ.΄΄κ.α. 
 

* * * 
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