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Πρόλογος
Ένα από τα σηµαντικότερα ζητήµατα στο πλαίσιο του εορτασµού των 200
ετών από την επανάσταση του 1821 και της παλιγγενεσίας του Ελληνικού
Έθνους είναι ο τρόπος και η ουσία του εορτασµού αυτού, του επαναστατικού
Αγώνα το 2021, τόσο σε γενικό όσο και σε περιφερειακό και ιδιαίτερα τοπικό
επίπεδο.
Οι Δωριείς έχουµε µια ιδιαίτερη υποχρέωση απέναντι στην ιστορία του τόπου
µας, ως σκληρός πυρήνας των επαναστατικών δυνάµεων της εποχής κλεφτών
και αρµατολών να πράξουµε τα δέοντα, στο πλαίσιο αυτού του εορτασµού,
µε τον πιο ενδεδειγµένο τρόπο, τόσο σε επίπεδο προγραµµατικό, όσο και σε
επίπεδο ερευνητικό, ώστε να φανούν άδηλες πτυχές προσώπων πραγµάτων
και γεγονότων, που έλαβαν χώρα τω καιρώ εκείνω, καθώς και η επικρατούσα
κοινωνικοοικονοµική κατάσταση της καθηµερινής ζωής των µελών της
κοινωνίας των Δωριέων. Με τον τρόπο αυτό θα προκύψουν τα στοιχεία εκείνα
που θα κάνουν καθαρή τη συµβολή των αγωνιστών του ’21 αλλά και του Λαού
των Δωριέων στον Αγώνα της παλιγγενεσίας της Πατρίδας µας.
Το πρόβληµα του εορτασµού πρέπει να τεθεί σε δύο επίπεδα:
1) Σε επίπεδο προγράµµατος δράσεων και
2) Σε επίπεδο επιστηµονικής έρευνας ειδικών επί µέρους επιστηµονικών θεµάτων που τίθενται στο πλαίσιο του προγράµµατος, µε σκοπό την ανάδειξη,
καταγραφή και αξιοποίηση των δεδοµένων αυτής, προς εµπλουτισµό των
δράσεων, αλλά και προς αυτοτελή έκδοση και δηµοσίευση του υλικού της
έρευνας.
Κατ’ ακολουθία των ανωτέρω και προς ικανοποίηση του λόγου ύπαρξης
της η Ένωση Δωριέων Επιστηµόνων, από αρχάς του έτους 2017 έθεσε το
πρόβληµα της παρουσίας της στο θέµα του Εορτασµού των 200 χρόνων από
την Επανάσταση του 1821 και έθεσε το ζήτηµα της συµβολής των Δωριέων
στον εθνικοαπελευθερωτικό αυτόν Αγώνα. Με την ανάδειξη δε, του νέου ΔΣ
το 2019 οριστικοποίησε ότι το Θέµα στον εορτασµό δεν µπορεί να είναι άλλο,
παρά: «Η συµβολή των Δωριέων στην Επανάσταση του 1821».
Έτσι στην προσπάθεια να επιτευχθεί η έναρξη ενεργειών για τον προγραµµατισµό και ο τρόπος µε τον οποίο θα υλοποιηθεί το έργο αυτό, το ΔΣ της
ΕΔΕΠ στα τέλη του έτους 2019 συνέστησε Ειδική Επιστηµονική Επιτροπή µε
συµµετέχοντα συντονιστή αυτής, το µέλος του ΔΣ και Αντιπρόεδρο της ΕΔΕΠ
Κώστα Αντωνόπουλο πρ. Αντιδήµαρχο Δήµου Δωρίδος.
Την Επιστηµονική Επιτροπή αποτελούν οι:
Δρ. Βασίλης Παναγιωτόπουλος, Ιστορικός, Οµότιµος Διευθυντής Ερευνών
στο Κέντρο Νεοελληνικών Ερευνών, Εθνικού Ιδρύµατος Ερευνών.
Δηµήτριος Δηµητρόπουλος, Διευθυντής Ερευνών Ινστιτούτου Ιστορικών
Ερευνών, Εθνικού Ιδρύµατος Ερευνών.
Δρ. Ζαµπία Αγριµάκη, Ιστορικός.
Δρ. Σοφία Καρύµπαλη Κυριαζή, Ιστορικός, Φιλόλογος Εκπαιδευτικός.
Φώτης Κατσούδας, Φιλόλογος Συγγραφέας, π. Λυκειάρχης, και
Νίκος Χούτας, Δρ. Ιστορικός.
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Η Επιτροπή εργάστηκε πάνω στο παραπάνω σχέδιο των δύο επιπέδων ήτοι:
1) Του προγράµµατος δράσεων και
2) Της επιστηµονικής έρευνας επί ειδικών θεµάτων και κατέληξε σε ολοκληρωµένη πρόταση προγράµµατος Δράσεων για το 2021 και πρόταση διαµόρφωσης ειδικών επιστηµονικών ερευνών σε επιµέρους θέµατα στο πλαίσιο
του προγράµµατος.
Πέραν τούτων θεωρούµε αναγκαία και επιβεβληµένη κάθε συνεργασία και
υποστήριξη της προσπάθειας αυτής ούτως ώστε η ΕΔΕΠ να προχωρήσει µε
την εξασφάλιση των απαιτούµενων οικονοµικών µέσων, υλικών, χώρων και
απαιτούµενων συνεργασιών τοπικών δηµοσίων και ιδιωτικών φορέων προς
υλοποίηση του προγράµµατος αυτού. Το έργο δε, αυτό φιλοδοξούµε να τεθεί
εκτενώς σε µια ουσιαστική βάση και συζήτηση για την συµβολή των Δωριέων
στον Αγώνα της εθνικής παλιγγενεσίας το 1821.
Για την ολοκλήρωση αυτής της προγραµµατικής πρότασης οφείλουµε να
εκφράσουµε τις ευχαριστίες µας στα µέλη της Επιστηµονικής Επιτροπής της
ΕΔΕΠ, για το µέχρι τούδε έργο, αλλά και για αυτό που αναλαµβάνει για την
υλοποίηση του έργου, τους συνεργάτες για τη βοήθεια και τη σύνταξη του
προγράµµατος δράσεων, αλλά και τα µέλη του ΔΣ, που ενστερνίστηκαν την
ιδέα αυτή.
Ιδιαιτέρως θέλουµε να εκφράσουµε τις ευχαριστίες µας για την πρόθεση
ουσιαστικής συνεργασίας του Δηµάρχου Δωριδος µε την ΕΔΕΠ, ο οποίος την
εξήγγειλε ήδη στις 2-2-2020 στην εκδήλωση Ευπαλιωτών Δωρίδας, µε την
επισήµανση ότι «στο πλαίσιο εορτασµού των 200 χρόνων της επαναστάσεως του
1821 κατ› αρχήν και κυρίαρχα συζητά την υλοποίηση του προγράµµατος µε την
Ένωση Επιστηµόνων Δωριέων και αναµένει την πρόταση του προγράµµατος».
Τέλος ως Πρόεδρος της ΕΔΕΠ θέλω να ευχαριστήσω θερµά τον εκδοτικό οίκο
Ηρόδοτος που ανέλαβε την υποχρέωση των εκδόσεων που θα προκύψουν
στο πλαίσιο του έργου αυτού, ιδιαιτέρως δε τον Δηµήτριο Σταµούλη για την
συνολική εκδοτική συνεργασία.

Αθήνα 6 Φεβρουαρίου 2020
Αρχική πρόταση,
Ένεκα Κορωναιού Αθήνα 2 Ιουλίου 2020
Για την ΕΔΕΠ
Ο Πρόεδρος
Δηµήτρης Παναγιωτόπουλος
Καθηγητής Εθνικού και Καποδιστριακού
Πανεπιστηµίου Αθηνών
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Α. Εθνική Παλιγγενεσία ελληνικό όνειρο
Η επανάσταση του 21 συνοψίζει τον πόθο προς εκπλήρωση του ελληνικού
ονείρου για παλιγγενεσία και τον πόθο και το πάθος των λαών του δέκατου
17ου και 18ου Αιώνα και του αγώνα τους για εθνική ανεξαρτησία. Ένα άλλο
αίτηµα των λαών το 19ο αιώνα, ήταν το πρόβληµα της µορφής διακυβέρνησης
και του τρόπου διαχείρισης των κοινών πραγµάτων σ’ ένα κράτος και τη µορφή
της εξουσίας, που συµπυκνώνεται στην αρχή της λαϊκής κυριαρχίας, η οποία
αρχή κατέστη κυρίαρχη. Αυτές οι ιδέες απόλυτα εκφράζονται στα γραπτά τόσο
στην Ελληνική Νοµαρχία ανώνυµου του Έλληνος, όσο και του Ρήγα Βελεστινλή - Φεραίου όταν τονίζει: «Απαλλαγή από τους τυράννους, Εθνική Ανεξαρτησία
κάθε Έθνους, Σεβασµό των εθνικών κτισµάτων και της Ανεξαρτησίας κάθε
άλλου Έθνους και τη δηµοκρατία ως προϋπόθεση της πολιτικής ελευθερίας». Η
επανάσταση του 21 όπως και κάθε επανάσταση δεν µπορούσε να είναι ιδεολογία,
ήταν αίτηµα οντικό, ανθρωπολογικό, υπάρξεως δηλαδή ενός λαού σ’ έναν τόπο,
αυτόν που έζησαν οι προγονοί του, µε τον δικό τους πολιτισµό, τα ήθη και έθιµα, στοιχεία δηλαδή που το λαό αυτό το κατέστησαν έθνος, διακρινόµενο από
άλλα έθνη! Η επανάσταση του 21 εκφράζει ακριβώς αυτό, την αξίωση δηλαδή να ζήσει ο ελληνικός κόσµος ως κοινωνική οντότητα, έθνος µε τον δικό του
πολιτισµό και µάλιστα σε πλαίσιο εθνικής ανεξαρτησίας και κυριαρχίας. Την
αδιάκοπη ύπαρξη του ελληνικού έθνους δεν επιτρέπεται να συγχέουµε όπως
τονίζει ο Κ. Δεσποτόπουλος: «µε τη λεγόµενη συχνά «προγονοπληξία» αλλά «µε
τη νηφάλια επίγνωση από τους σηµερινούς Έλληνες των αρχαιότατων εθνικών
τίτλων τους, εµπνευστική µάλλον προς εθνική αξιοπρέπεια ή και υποκινητική
σε προσπάθεια για ιστορική µεγαλουργία. Στους αρχαίους Ελληνες διάχυτη
κατά Ηρόδοτον ήταν η πίστη ότι «απεκρίθη εκ παλαιτέρου του βαρβάρου έθνεος
το ελληνικόν, εόν και δεξιώτερον και ηλιθίου ευηθείης απηλλαγµένον µάλλον» 1.

Β. Σκοπός του έργου
Σκοπός του προγράµµατος για τον εορτασµό των 200 χρόνων το 2021 από
την επανάσταση του 1821 είναι να αναδείξει τον πολύπλευρο Αγώνα των
Ελλήνων για την εθνική µας παλιγγενεσία και ιδιαίτερα των Δωριέων. Πέραν
τούτων σκοπός είναι:
1) να αναδείξει πλευρές και πτυχές αθέατες στον Αγώνα αυτόν και µάλιστα
υπό το κράτος των συνθηκών που επικρατούσαν στην εποχή εκείνη σε
επίπεδο καθηµερινής µορφής ζωής σε όλα τα επίπεδα οικονοµικής, πολιτικής,
πολιτισµικής και άλλης µορφής ζωής, επικρατούντων ηθών εθίµων ώστε στο
πλαίσιο του εορτασµού να δειχθεί µια συνολική όψη του µεγέθους και των
δυνατοτήτων του Αγώνα ο οποίος τελικώς κατέστη νικηφόρος και ιδρύθηκε το
ελληνικό κράτος το 1828.
Κωνσταντινος Δεσποτοπουλος - Ακαδηµαϊκός - πρώην υπουργός Παιδείας,
http://www.kathimerini.gr/718467/opinion/epikairothta/arxeio-monimes-sthles/grammataanagnwstwn

1
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2) Να προκαλέσει το ενδιαφέρον ολιστικής συζήτησης για το θέµα σε επίπεδο ενός Επιστηµονικού Συνεδρίου ειδικών οµιλητών, αλλά και µε ελεύθερες
επιστηµονικές Ανακοινώσεις επί σχετικών θεµατικών, ώστε πέραν της
συζητήσεως να προκύψουν τεκµηριωµένα κείµενα, τα οποία θα τύχουν ειδικής
έκδοσης και δηµοσίευσης, όπως και άλλων ηµερίδων µε ειδικά θέµατα εν παραλλήλω και στην πορεία για το Συνέδριο και µετά απ’ αυτό.
3) Να προκαλέσει το ενδιαφέρον συµµετοχής στο µεγαλύτερο µέρος του
πληθυσµού µε τη δηµιουργία σχετικών εκδηλώσεων, οµιλιών, θεατρικών
παραστάσεων σε ιδρύµατα, συλλόγους και εκπαιδευτικά ιδρύµατα
4) Σκοπός του έργου είναι η έρευνα και η καταγραφή πρωτογενούς και
δευτερογενούς υλικού και η αξιοποίηση του τόσο στο πλαίσιο του προγράµµατος,
όσο και αυτοτελώς ως µεµονωµένες εκδόσεις χρήσιµες για τους µελλοντικούς
επιστήµονες, ερευνητές αλλά και το Λαό.
5) Τελικώς, σκοπός του προγράµµατος είναι, µέσα από την υλοποίηση του, η
συνολική απεικόνιση της ζωής και της δράσης των Δωριέων στα χρόνια της
επανάστασης του 1821 και η ειδική αυτών συµβολή σ’ αυτή.
Με τον έργο αυτό επιχειρείται µια συστηµατική προγραµµατική των δράσεων
και των εκδηλώσεων που θα λάβουν χώρα και των ειδικών ερευνών στο
πλαίσιο του προγράµµατος και τη θεµελίωση της ειδικής συµβολής των
Δωριέων στην Επανάσταση του 1821.
Η προσπάθεια την οποία αναλαµβάνουµε δεν είναι απλή, είναι µεγάλη
και δύσκολη. Θα απαιτηθεί σηµαντικός χρόνος εργασίας οργάνωσης των
εκδηλώσεων και των δράσεων της έρευνας και µελέτης. Όµως το ουσιαστικότερο
βήµα και το πιο µεγάλο είναι το πρώτο για το οποίο είµεθα βέβαιοι ότι θα
τεθεί ένας µικρός λίθος έναρξης συζήτησης για την ολοκλήρωση του έργου
αυτού µε την κατάθεση της πρότασης, των πρώτων εξαγγελιών υλοποίησης
και την αναζήτηση συνεργασιών και οικονοµικών υλοποίησης.
Τις Υψηλότατες Αρχές του ελληνικού πολιτισµού της Ανεξαρτησίας, της
Δηµοκρατίας και τη φιλτάτης Ελευθερίας, εναντίον κάθε ζυγού και τυραννίας
έχουµε χρέος να διατηρήσουµε, όχι όµως ως ανάµνηση αλλά ως φως και ζωή
στο σύγχρονο κόσµο που ζούµε και τούτο κάνουµε σήµερα εδώ, διακηρύττουµε
ενώπιον των Ηρώων µας, ότι:
Χρωστάµε πολλά σ’ αυτούς ήλθαν κ’ έφυγαν,
Μα πιο πολλά χρωστάµε,
στους αγέννητους και τους νεκρούς.
Κατανοεί εποµένως κανείς ότι το πρόβληµα των Ελλήνων µε την έναρξη της
επαναστάσεως ήταν τριπλό, αυτό της εθνικής παλιγγενεσίας, της εθνικής
ανεξαρτησίας και της λαϊκής κυριαρχίας. Το κάθε ένα από αυτά είχε το δικό
του ειδικό βάρος και βαθµό ωριµότητας για την εποχή της επαναστάσεως
όπως και µετά την απελευθέρωση, ενώ έβρισκε ανάλογη και διάφορη απήχηση
στους Έλληνες σύµφωνα και την τοπική προέλευση, την κοινωνική θέση το
βαθµό και βάθος του ιδίου συµφέροντος και την προσκόλληση σε συµφέροντα
των ξένων µεγάλων δυνάµεων.
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Έτσι για µας τους νεότερους Έλληνες τους Έλληνες του σύγχρονου κόσµου
της παγκοσµιοποίησης είναι ότι: Δεν έχουµε δικαίωµα να ξεχνάµε πως, το
1821 για τους Έλληνες δεν είναι µια σηµαντική µεγάλη ιστορική µέρα, αλλά
ότι είναι χρόνος ανάδειξης της Πατρίδας και ηµών των ιδίων!

Γ. Γενική προβληµατική του Προγράµµατος ΕΔΕΠ 1821-2021
Δράσεις Μελέτη, Καταγραφή και Έρευνα
Η παραπάνω προβληµατική µας οδηγεί στο σχεδιασµό και υλοποίηση κατ’
αρχήν του προγράµµατος για τη Δωρίδα, µε άξονα των δράσεων µελέτης,
έρευνας και καταγραφής, στη βάση του πρωτογενούς υλικού αλλά της
βιβλιογραφίας, των πρωτοκόλλων και των πρωτογενών πηγών που υπάρχουν
προς αξιοποίησή τους στη πορεία υλοποίησης του όλου προγράµµατος.
Η συστηµατική επεξεργασία του υλικού που θα προκύψει θα συµβάλλει µέσα
από την ολοκληρωµένη θεµατογραφία στην κάλυψη ενός µεγάλου κενού που
υφίσταται.
Τα θέµατα που εξασφαλίζουν τη δοµή του προγράµµατος είναι:
1. Προεπαναστατική περίοδος στη Δωρίδα, µε ενδεικτικές αναφορές: Στο
Διεθνές πλαίσιο, τη Φιλική Εταιρεία, τον Νεοελληνικό Διαφωτισµό, το ρόλο
των διανοουµένων της διασποράς στην διαµόρφωση εθνικής συνείδησης,
τα προεπαναστατικά κινήµατα στον ελλαδικό χώρο και τον αντίκτυπο
τους στη Ρούµελη και τη Δωρίδα, την προετοιµασία και οργάνωση της
Επανάστασης στη Δωρίδα, τη δράση Κλεφτών & Αρµατολών στη Δωρίδα,
τη στρατιωτική οργάνωση στη Δωρίδα, τη συµβολή/συµµετοχή των
Δωριέων σε υπερτοπικές δοµές (Φιλική Εταιρεία, κλπ).
2. Τα πρόσωπα: προσωπικότητες που συνδέθηκαν µε τη Δωρίδα και την
ιστορία της όπως: (Αθανάσιος Διάκος, Ιωάννης Μακρυγιάννης, Δήµος
Σκαλτσάς, Σαφάκας, Τριαντάφυλλος Αποκορίτης, κ.ά. Αγωνιστές Δωριείς
που έδρασαν σε άλλες περιοχές (Μηλιώνης, κ.ά.). Κατάλογοι αγωνιστών
της επανάστασης)
3. Η επαναστατική περίοδος στη Δωρίδα, Πολεµικές συγκρούσεις και
γεγονότα, µε ενδεικτικές αναφορές στις µορφές και τόπους θυσίας (π.χ.
Αθανάσιος Διάκος, κ.ά.), τις τοποθεσίες, τη συµµετοχή Δωριέων στην άµυνα του Μεσολογγίου, το πέρασµα των εξοδιτών του Μεσολογγίου από τη
Δωρίδα, τη συµβολή των Δωριέων σε µάχες εκτός Δωρίδας, τις Ιερές Μονές
ως Επαναστατικά Κέντρα του γένους. Το παράδειγµα της Ιεράς Μονής
Βαρνάκοβας, τη συµβολή των µοναχών και των κληρικών στην εδραίωση
της επανάστασης στη Δωρίδα και τη συµµετοχή τους στις πολεµικές επιχειρήσεις, τη συµβολή των αµάχων στην επανάσταση.
4. Ο βιος των Δωριέων κατά την προεπαναστατική & µετεπαναστατική
περίοδο, µε ενδεικτικές αναφορές στο οικιστικό δίκτυο της Δωρίδας στα
χρόνια της επανάστασης, στις πληθυσµιακές µεταβολές και στατιστικές, στην
Οικονοµική ζωή, σε Λαογραφικά στοιχεία, στην Μοναστική ζωή και τον εθιµικό
βίο στη Δωρίδα, στην Καποδιστριακή και Οθωνική περίοδο στη Δωρίδα.
5. Δωρίδα και µνήµη του 1821, µε ενδεικτικές αναφορές στα λογοτεχνικά
κείµενα για τη Δωρίδα, τα κείµενα περιηγητών και µαρτυρίες για τη Δω- 11 -
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ρίδα, τα Αποµνηµονεύµατα Αγωνιστών της επανάστασης για τη Δωρίδα
(Αθανάσιος Λιδωρίκης, κ.ά.), στα λαϊκά αφηγήµατα που συνδέονται µε
πρόσωπα ή γεγονότα της Δωρίδας, στην ποίηση και τα δηµοτικά τραγούδια που συνδέονται µε πρόσωπα ή γεγονότα της Δωρίδας, την επίδραση
του κλέφτικου τραγουδιού στη µουσική παιδεία των Δωριέων, την ιστορία
των µνηµείων (ανδριάντες Διάκου, Μακρυγιάννη, Σκαλτσοδήµου, κ.ά.),
τις µεταγενέστερες απηχήσεις στο θέατρο, τον κινηµατογράφο, την µουσική κλπ, τη βιβλιογραφία για την Επανάσταση στη Δωρίδα, τις τοπικές
εκδόσεις για την προεπαναστατική και επαναστατική περίοδο στη Δωρίδα. Χρήσιµο θα είναι εκτός από το ιστορικό υλικό, να εµπλακεί και το λογοτεχνικό στοιχείο π.χ. Δηµοτικά τραγούδια, άσµατα, αφηγήµατα, ποιήµατα, που αναφέρονται στους αγώνες των Δωριέων οπλαρχηγών και στα
κατορθώµατά τους, όπως υµνήθηκαν από τη λαϊκή µούσα.
Κατ’ ακολουθία των ανωτέρω θεµατικών τίθεται η ειδική και θεµελιακή συζήτηση
των προβληµάτων που αφορούν στη συµβολή των Δωριέων στην Επανάσταση
του 1821 και στην εν γένει καθηµερινή ζωή των Δωριέων κατά τα χρόνια της
επανάστασης κατ› επιστήµη µε συστηµατική έρευνα και µε τον ειδικό τρόπο.
Με τον τρόπο αυτόν τίθεται ο προγραµµατικός δοµικός σχεδιασµός των
δράσεων, όπως είναι ένα µεγάλο επιστηµονικό συνέδριο και οι πολυποίκιλες
εκδηλώσεις εορτασµού: θέατρο –µουσική– λόγος, εκπαίδευση και ειδικές
συστηµατικές έρευνες.
Αυτό το πρόγραµµα θα συµβάλει εκτός των άλλων ειδικά στην αφύπνιση
της εθνικής συνείδησης των απογόνων των Δωριέων, των χρόνων της
Επανάστασης του 1821 και στην ενδυνάµωση του φθίνοντος ως εκλίποντος
αναγκαίου πατριωτισµού, τον οποίο έχουµε ανάγκη όλοι οι σύγχρονοι Έλληνες
για να συνεχίσουµε την πορεία µας στο µέλλον ως έθνος µε αρραγή στοιχεία
που µας συνδέουν µε το παρελθόν και την ιστορία των προγόνων µας.
Προς την κατεύθυνση αυτή κινείται η προσπάθεια µε το έργο αυτό, το οποίο
φιλοδοξούµε να είναι ένας µικρός λίθος στην ιστορία της ζωής και δράσης
των αγωνιζοµένων Ελλήνων Δωριέων στα χρόνια της επανάστασης του 1821,
µε την ανάπτυξη προγράµµατος εορτασµού, συστηµατικής καταγραφής και
έρευνας στο επιστηµονικό τοπίο αυτό της τοπικής ιστοριογραφίας που πρώτος
εργάτης στον τοµέα αυτό µπορεί να θεωρηθεί, µε το γραπτά του κείµενα, ο
επιφανής Αγωνιστής εκ Δωρίδος Γιάννης Μακρυγιάννης. Η όλη προσπάθεια
στην υλοποίηση του έργου θα πρέπει να τύχει ολοκλήρωσης και συνεχούς
ενηµέρωσης, µε σκοπό τις εκδόσεις και δηµοσιεύσεις του έργου ως τελευταίο
µέρος του προγράµµατος του τόµου.

Δ. Μεθοδολογία
Εξ› αρχής πρέπει να τονισθεί ότι στο µέρος της ερευνητικής προσπάθειας
του έργου αυτού δεν θεωρούµε το ερευνόν υποκείµενο σε προνοµιακή θέση
κατά την αντίληψη της µιας και µοναδικής µεθόδου που οδηγεί στην αλήθεια
για όλα τα δυνατά αντικείµενα γνώσης που κυριαρχεί στη γνωσιοθεωρία της
νεότερης εποχής2.
Βλ. R. Descartes (1949), “Discours de la methode“, Euyreset letters [A. Bridoux ed.], Gallimard:
Paris, 91-145.

2
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Στις φυσικές επιστήµες κυρίως, στο πλαίσιο καταξίωσης της αντικειµενικότητας της µεθόδου, ανάγονται τα πάντα σε διαφορετικές µεθόδους
αντικειµενικότητας. Στις ανθρωπιστικές επιστήµες σε αντίθεση µε τις φυσικές
τούτο θα οδηγούσε σε πλάνη καθότι «Μέθοδος»3 µε την αρχική της σηµασία
σηµαίνει πάντοτε το σύνολο της ενασχόλησης µε ένα πεδίο ερωτηµάτων και
προβληµάτων.
Με την έννοια αυτή «η µέθοδος» δεν είναι εργαλείο της αντικειµενικοποίησης
και της κυριαρχίας πάνω σε κάτι, αλλά ο χειρισµός των πραγµάτων µε τα
οποία ασχολούµαστε. Ως µια διαδικασία συµπόρευσης προϋποθέτει τη
συµµετοχή στο παιχνίδι της έρευνας και όχι την ουδέτερη οπτική γωνία
παρατήρησης, ακόµη και αν αγωνιούµε για την αντικειµενικότητα και
υποβάλλουµε σε εξέταση τις απόψεις µας, ως τελικό σκοπό την επιστηµονική
θέση µε αποτροπή κάθε υποκειµενικού τρόπου θέασης. Δεν σηµαίνει δηλαδή
ότι η αντικειµενοποίηση και η µεθοδική αφετηρία δεν έχουν καµία αξία για
τους ανθρωπιστικού κλάδους, σηµαίνει απλά ότι δεν συνιστούν το νόηµα της
έρευνας σ› αυτό το πεδίο. Η καταγραφική µέθοδος, η αναλυτική ερµηνευτική
και ιστορική για την περίπτωσή µας, βασίζεται στην θεµελιώδη ιδιαιτερότητα
του προγράµµατος και των υπό έρευνα θεµάτων.
Η αρχή µιας χρήσιµης αναλυτικής , ιστορικής και ερµηνευτικής είναι πάντα η
ερµηνεία ενός κειµένου ή µιας πρωτογενούς πηγής µε τον τρόπο εκείνο, ώστε
να καθίσταται ρητό αυτό που µέσα στο κείµενο ή το τις πηγές είναι υπόρρητο.
Στο χώρο των ανθρωπιστικών επιστηµών στοιχείο «επαναστατικής ερµηνευτικής» το οποίο µένει να ενσωµατωθεί και να αξιοποιηθεί στις κατά
περίπτωση αναζητήσεις στις ανθρωπιστικές επιστήµες4 όπως και αυτής που
µας απασχολεί µε το θέµα: «Η συµβολή των Δωριέων στην Επανάσταση
του 1821» , η ιστορία και το πρωτογενές υλικό, οφείλει να γίνουν ιστορία του
προβλήµατος µε τη µεγάλη σηµασία του ερωτάν, το οποίο κατά τον Heidegger
εξ ορισµού υποδηλώνει τη διαπλοκή µεταξύ υποκειµένου και αντικειµένου
της αναζήτησης5.
Για τον σχεδιασµό του Προγράµµατος, την έρευνα, τη µελέτη και τη
συγγραφή σε τόµους αυτού και ενδεχοµένως στον ορίζοντα της συζήτησης
της βιβλιογραφίας και του πρωτογενούς υλικού6, ακολουθείται η διαίρεση του
έργου σε δύο µέρη.
1. Το πρώτο µέρος περιλαµβάνει το Σχεδιασµό δράσεων της ΕΔΕΠ για τη
συµβολή των Δωριέων στην επανάσταση του 1821
2. Το δεύτερο µέρος περιλαµβάνει µελέτη και έρευνα επί ειδικών θεµάτων
Για την σηµασία του όρου µέθοδος βλ. Αριστοτέλη, Ηθικά Νικοµάχεια (προοίµιο), Α1, 1094a 1.

3

Βλ. Σ. Δεληβογιατζής (1991), Ζητήµατα διαλεκτικής, Παρατηρητής: Θεσσαλονίκη, σελ 84.

4

Βλ. M. Heidegger (2001), Sein und Zeit, Max Niemeyer: Tupigen, par.2, s. 5.

5

Ένας ορίζοντας δεν είναι ένα παγιωµένο όριο, αλλά κάτι που συµπορεύεται και προσκαλεί σε
συνέχιση της πορείας, ως συνέχεια του όλου. Όπως τονίζει ο Gadamer,»[...] στην ερµηνευτική η
επενεργός ιστορία παίζει κεντρικό ρόλο σε όλη τη φιλοσοφία, η οποία βασίζεται στη γλώσσα,
την κατανόηση και την ερµηνεία», βλ. H.-G Gadamer (1990), Wahrheit und Methode. Grundzuge
einer Philosophischen Hermeneutik, J. B. Mohr: Tupigen, s. 346. Η κατανόηση αποδεικνύεται ότι
είναι ένας τρόπος επενέργειας και έχει την αυτογνωσία µιας τέτοιας επενέργειας, οp.cit (2005),
σελ 36 επ., όπως και σελ. 166 επ.

6
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της δοµής του προγράµµατος: «Συµβολή των Δωριέων στην Επανάσταση
του 1821» και είναι ειδικότερα ζητήµατα που προσδιόρισαν τον αγώνα
των Δωριέων στα χρόνια της επανάστασης, όπως αυτά προκύπτουν από
την αξιοποίηση στοιχείων πρωτογενούς υλικού που αφορούν πρόσωπα,
πράγµατα και γεγονότα.

Ε. Μέσα που θα χρησιµοποιηθούν
1. Για την ικανοποίηση των αναγκών του προγράµµατος Δράσεων της ΕΔΕΠ
της έρευνας, µελέτης και καταγραφής στο έργο αυτό θα χρησιµοποιηθεί
η σύγχρονη ειδική βιβλιογραφία που αφορά στα θέµατα ιστορίας
Λαογραφίας και ιστοριογραφίας, όπως και κείµενα εκ παλαιοτέρων
υφιστάµενων έργων ή ειδικών έργων. Επίσης θα χρησιµοποιηθεί Αρχειακό
υλικό επί υποθέσεων στον τότε χρόνο της επανάστασης, όσο και υλικό –
αποφάσεις των οικείων διοικητικών αρχών, όπως λειτουργούσαν πριν
κατά και µετά την έναρξη της επανάστασης το οποίο θα αποτελέσει ειδική
συµβολή στο έργο αυτό.
2. Σηµαντική θα είναι η συµβολή του Ελληνικού αρχείου και η υποστήριξη της
Γενικής Γραµµατείας Έρευνας & Τεχνολογίας, και του Εθνικού Ιδρύµατος
Ερευνών, των ειδικών επιστηµονικών Κέντρων Έρευνας, των οικείων
Σπουδαστηρίων και των βιβλιοθηκών των Πανεπιστηµίων Αθηνών.
3. Στην έρευνα και τη µελέτη των παραπάνω θεµάτων θα συµβάλλουν ειδικά
τα σχετικά περί της ιστορίας λαογραφίας και Ιστοριογραφίας περιοδικά.
4. Χορηγίες
Μπορούν να γίνουν επαφές της ΕΔΕΠ και του Δηµάρχου, µε Δηµόσιους και
Ιδιωτικούς φορείς για χορηγίες.
Μετά την παρουσίαση του έργου ακολουθούν το Πρόγραµµα Δράσης του
Εορτασµού (Προτάσεις της Επιτροπής) µετά των παραρτηµάτων αυτής
και στο τέλος του έργου παρατίθενται τα Παραρτήµατα µε το σχεδιασµό
του προγράµµατος υλοποίησης του εορτασµού σχετικά µε τα συζητούµενα
θέµατα µε εξαιρετικό επιστηµονικό ενδιαφέρον, όπως και η ερευνητικές επί
µέρους προτάσεις.
Επίσης παρατίθεται πλούσια, ειδική για το θέµα, βιβλιογραφία.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ
ΣΤ. Πρόγραµµα Δράσεων Δωρίδα 1821-2021
1. ΣΥΝΕΔΡΙΟ
Η Επιστηµονική Επιτροπή πρότεινε και έγινε αποδεκτό την πραγµατοποίηση
Συνεδρίου, µε την συµµετοχή έγκριτων επιστηµόνων ερευνητών και
µελετητών.
Τη διοργάνωση του Συνεδρίου µπορούν να αναλάβουν η ΕΔΕΠ και Δήµος
Δωρίδος, µε τη µορφή συνδιοργάνωσης.
Μπορεί να εξεταστεί και η Υποστήριξη της Γενικής Γραµµατείας Έρευνας
& Τεχνολογίας, και πιθανά του Εθνικού Ιδρύµατος Ερευνών.
Προτεινόµενες ηµεροµηνίες διεξαγωγής του Συνεδρίου: Παρασκευή και
Σάββατο, 19 & 20 Φεβρουαρίου 2021. Εναλλακτικά Παρασκευή και Σάββατο 5-6 Νοεµβρίου 2021, ανάλογα µε την εξέλιξη της πανδηµίας του
κορωνοϊού.Τόπος: Αθήνα.
Χώρος: Αίθουσα ΕΙΕ Λεωνίδας Ζέρβας, χωρητικότητας 250 ατόµων περίπου.
Η αίθουσα έχει ήδη δεσµευθεί για τις παραπάνω ηµεροµηνίες από την ΕΔΕΠ.
Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (1), υπάρχουν πληροφορίες για την αίθουσα.
Ηµέρες διεξαγωγής του Συνεδρίου: Παρασκευή απόγευµα και Σάββατο
µέχρι το µεσηµέρι ή το απόγευµα, αν υπάρχουν πολλοί εισηγητές.
Θεµατικές Ενότητες
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (2)

και

σκέψεις

για

εισηγήσεις:

ως

συνηµµένο

Εισηγητές: Δύο (2), Τρείς (3) ή Τέσσερες (4) για τις κεντρικές εικοσάλεπτες
οµιλίες την Παρασκευή στην έναρξη.
Κατανοµή υπολοίπων εισηγητών ανάλογα µε τον αριθµό τους σε ενότητες.
Τρείς (3) εισηγητές ανά ώρα και ένας συντονιστής σε κάθε ενότητα.
Οι εισηγήσεις θα διαρκέσουν 15 λεπτά κατ’ οικονοµία. Ένα µήνα µετά το
Συνέδριο οι εισηγητές θα παραδώσουν κείµενο για πλήρη δηµοσιεύσιµη
µορφή, ως επιστηµονικό άρθρο, µε βιβλιογραφικές αναφορές (παραποµπές),
κ.λπ.
Επιθυµητός αριθµός λέξεων κειµένου περίπου 4.000.
Έκδοση Πρακτικών: Οι δηµοσιεύσιµες εισηγήσεις θα περιληφθούν σε ένα
τόµο Πρακτικών του Συνεδρίου.
Κατάλογος οµιλητών: Υπάρχουν προτάσεις των µελών της Επιστηµονικής
Επιτροπής, για οµιλητές. Θα τεθούν υπόψη του Δ.Σ της ΕΔΕΠ και του Δηµάρχου
Δωρίδος, προκειµένου να διερευνηθεί η συµµετοχή τους, δεδοµένου ότι το 2021
θα πραγµατοποιηθούν εκατοντάδες Συνέδρια, εκδηλώσεις, κλπ και οι έγκριτοι
Ιστορικοί πιθανά να έχουν δεσµευθεί µε άλλες υποχρεώσεις.
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Επίσης πέρα από τους προτεινόµενους, µπορούµε να απευθύνουµε ανοιχτή
δηµόσια επιστολή – πρόσκληση του Δ.Σ της ΕΔΕΠ και της Επιστηµονικής
Επιτροπής για συµµετοχές, µε καταληκτική ηµεροµηνία κατάθεσης
συµµετοχής 31/12/2020.
Σε κάθε περίπτωση οι εισηγητές θα πρέπει να στείλουν ηλεκτρονικά τον τίτλο
της εισήγησης τους, καθώς και µια σύντοµη περίληψη (150-200 λέξεων).
Έχουµε συντάξει σχετικό σχέδιο επιστολής.
Ενδεικτικό κόστος Συνεδρίου, 5.000 ευρώ.

2. ΕΚΔΟΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΟΠΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ
Προτείνεται η έκδοση µέρους της διδακτορικής διατριβής της Σοφίας
Καρύµπαλη, µέλους της Επιστηµονικής Επιτροπής.
Η Σοφία Καρύµπαλη κατάγεται από τον Αµυγδαλιά και την Ερατεινή. Είναι
Διδάκτωρ Ιστορίας του Πανεπιστηµίου Αθηνών και εργάζεται ως εκπαιδευτικός
στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση. Η Διδακτορική της Διατριβή έχει ως τίτλο
«Το Επιχείρηµα στα Αποµνηµονεύµατα του Στρατηγού Μακρυγιάννη» και
περιέχει πλούτο ιστορικών αναφορών τόσο για τον Μακρυγιάννη, όσο και για
την επανάσταση. Έχει δηµοσιεύσει πολλά κείµενα σχετικά µε την επανάσταση
του 1821.
Ενδεικτικά:
Α) «Οι εµφύλιες διαµάχες κατά την επανάσταση του 1821 και η αποτύπωσή τους
στα κείµενα των ιστοριογράφων και αποµνηµονευµατογράφων του Αγώνα».
Β) «η δυναµική της ελληνικής επανάστασης του 1821: συντελεστές της
επαναστατικής δράσης και φορείς εξουσίας».
Γ) «Η συµβολή των µοναχών και των κληρικών στην εδραίωση της επανάστασης
του 1821 και η συµµετοχή τους στις πολεµικές επιχειρήσεις».
Ενδεικτικό κόστος έκδοσης, 2.000 ευρώ.

3. «Αποµνηµονεύµατα» του Αθανασίου Λιδωρίκη
Πρόταση από το Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών, Εθνικού Κέντρου Ερευνών
για την έκδοση των αποµνηµονευµάτων του Αθανασίου Διδωρίκη.
Το µέλος της Επιτροπής Δηµήτρης Δηµητρόπουλος και Διευθυντής του
Ινστιτούτου Ιστορικών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύµατος Ερευνών (ΙΙΕ/ΕΙΕ), µετά
από αναζήτηση πηγών για στοιχεία σχετικά µε την επανάσταση στη Δωρίδα,
προτείνει την επιµέλεια και έκδοση σε νέα µορφή των αποµνηµονευµάτων
του Αθανασίου Διδωρίκη, από τον Σάκη Δηµητριάδη ιστορικό, µε µεγάλη
εµπειρία στην αρχειακή έρευνα στα ΓΑΚ. Εκτιµά ότι µία νέα έκδοση του χειρογράφου µε συνδυασµό µε την προηγούµενη δηµοσίευση, µπορεί να δώσει
νέα ζωή σε µια σηµαντική, σχεδόν αγνοηµένη, ιστορική πηγή.
Προτείνει την έκδοση του βιβλίου να αναλάβει η ΕΔΕΠ ή να εξεταστεί η
συνέκδοση µε το ΙΙΕ/ΕΙΕ.
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Παρουσίαση της πρότασης Αποµνηµονεύµατα Αθανασίου Διδωρίκη
Ο Αθανάσιος Λιδωρίκης (Παλαιοκάτουνο Δωρίδος 1788 - Αθήνα 1868)
υπήρξε µία από τις σηµαντικότερες µορφές προκρίτων της Ρούµελης που
έδρασαν στην Ελληνική Επανάσταση.
Έγραψε Αποµνηµονεύµατα, τα οποία έχουν σωθεί αποσπασµατικά και έχουν
δηµοσιευθεί από τον ιστοριοδίφη Τάκη Λάππα στο περιοδικό Ηπειρωτική
Εστία, το 1955 παραµένουν όµως άγνωστα και δυσπρόσιτα για το ευρύ κοινό, µε αποτέλεσµα να µην έχουν αξιοποιηθεί στο βαθµό που θα µπορούσαν,
παρά τον πλούτο τον πληροφοριών που περιέχουν για την προεπαναστατική
περίοδο και τις πρώτες ηµέρες της Επανάστασης.
Επιπλέον, εγείρονται σηµαντικά ζητήµατα γύρω από τον τρόπο της δηµοσίευσης. Ο Λάππας. στην προσπάθειά του να αποκαταστήσει κάποια αφηγηµατική συνοχή στο χειρόγραφο του Λιδωρίκη, το οποίο είχαν θέσει στη διάθεσή
του οι απόγονοι του συγγραφέα, δηµοσίευσε τα αποσπάσµατα σε διαφορετική
σειρά από εκείνη στην οποία σώζονται σε ένα προγενέστερο αντίγραφο του
πρωτότυπου κειµένου, που απόκειται στα Γενικά Αρχεία του Κράτους και έχει
συνταχθεί από τον Γιάννη Βλαχογιάννη.
Εξαιτίας των παραπάνω λόγων, επιβάλλεται η εκ νέου δηµοσίευση των
Αποµνηµονευµάτων του Αθανασίου Λιδωρίκη από το κείµενο της Συλλογής
Βλαχογιάννη.
Επιπλέον, θα ήταν σκόπιµο στην ίδια έκδοση να περιληφθεί για λόγους
πληρότητας ένα εκτενές τµήµα από το ανώνυµο, αλλά αποδιδόµενο στην
κόρη του Λιδωρίκη Πηνελόπη, βιβλίο Σελίδες τινές της ιστορίας του βασιλέως
Όθωνος (1898), γιατί σε αυτό περιγράφονται οι περιπέτειες της οικογένειας
στη διάρκεια της Επανάστασης. Πέραν της θεµατικής συνάφειας, είναι πιθανό η πρώτη ύλη της αφήγησης της Πηνελόπης Λιδωρίκη να είναι µη σωζόµενο
τµήµα των Αποµνηµονευµάτων του πατέρα της.
Τέλος, στην ίδια έκδοση προτείνεται η δηµοσίευση σε παράρτηµα ορισµένων
άλλων ανέκδοτων εγγράφων ιδιαίτερης σηµασίας που αφορούν τη δράση
του Λιδωρίκη στη διάρκεια του Αγώνα και έχουν εντοπιστεί κατά την έρευνα
σε διάφορα αρχεία. Η προτεινόµενη έκδοση θα συνοδεύεται από πρωτότυπη
ιστορική εισαγωγή.
Το κόστος της εργασίας που απαιτείται για τη συγγραφή της εισαγωγής, τη
µεταγραφή των Αποµνηµονευµάτων του Αθανασίου Λιδωρίκη, του τµήµατος
από τις Σελίδες τινές της ιστορίας του βασιλέως Όθωνος και των εγγράφων
που θα δηµοσιευθούν σε παράρτηµα.
Ενδεικτικό κόστος έκδοσης, 3.500 ευρώ.

4. Επιστηµονική τεκµηρίωση και βοήθεια σε παραγωγή Ντοκιµαντέρ
για την πορεία των υπερασπιστών του Μεσολογγίου προς
Ναύπλιο και το πέρασµα τους από τη Δωρίδα
Η ΕΔΕΠ και ο Δήµος Δωρίδος µπορούν να προσφέρουν, επιστηµονική
τεκµηρίωση, υλικοτεχνική υποδοµή και βοήθεια, στην παραγωγή ντοκιµαντέρ
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12 επεισοδίων, µε θέµα την πορεία των υπερασπιστών του Μεσολογγίου µετά
την έξοδο προς το Ναύπλιο.
Στο ντοκιµαντέρ θα συµπεριληφθούν 1 ή 2 επεισόδια για το πέρασµα των
εξοδιτών από τη Δωρίδα. Η ΕΔΕΠ θα παράσχει την επιστηµονική τεκµηρίωση.
Ο Δήµος Δωρίδος µπορεί να προσφέρει υλικοτεχνική υποδοµή και φιλοξενία
2 ατόµων µετά τις 20 Αυγούστου 2020, για την προετοιµασία των γυρισµάτων,
στην Αρτοτίνα, Πενταγιούς, Διακόπι και Λιδωρίκι. Σχετικό µε το πέρασµα των
εξοδιτών από τη Δωρίδα είναι το άρθρο του Αντιπροέδρου της ΕΔΕΠ Κώστα
Αντωνόπουλου.
Ενδεικτικό κόστος: Έξοδα Φιλοξενίας.

5. Υποστήριξη της πρότασης - εισήγησης για κατασκευή και
τοποθέτηση µνηµείου πεσόντων Δωριέων στον Κήπο Ηρώων
Μεσολογγίου
Η ΕΔΕΠ υποστηρίζει την πρόταση – εισήγηση του Αντιπροέδρου της Κώστα
Αντωνόπουλου και του Προέδρου Δασκάλων και Νηπιαγωγών Δωρίδος
Κώστα Ηλιόπουλου, προς το Δηµοτικό Συµβούλιο του Δήµου Δωρίδος για
την κατασκευή και τοποθέτηση στον Κήπο Ηρώων Μεσολογγίου, µνηµείου
πεσόντων αγωνιστών της Δωρίδας στις πολιορκίες και την έξοδο.. Ήδη
δηµοσιεύθηκε σχετικό άρθρο τους, µε στοιχεία τεκµηρίωσης της πρότασης.
Θα παραστούµε στη συνεδρίαση του Δηµοτικού Συµβουλίου για πρόσθετη
παρέµβαση υποστήριξης της ως άνω πρότασης, που αποτελεί ελάχιστο φόρο
τιµής στους γνωστούς καταγραµµένους και τους άγνωστους αγωνιστές που
πρόσφεραν τη ζωή τους στην πατρίδα, για να είµαστε εµείς ελεύθεροι.

6. Παραγωγή Ντοκιµαντέρ για την περιοχή και την ιστορία της
Πρόταση αρχικής παρουσίασης της κ. Ζαµπίας Αγριµάκη, µέλους της ειδικής
επιστηµονικής επιτροπής στην εκδήλωση της ΕΔΕΠ 18/02/2019.
Ενδεικτικό κόστος, 50.000 ευρώ.

7. Εκδηλώσεις στα Σχολεία της Δωρίδας
Στα σχολεία της Πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης, µε έµφαση στα πολυπληθέστερα
σχολεία των Κοινοτήτων Ευπαλίου, Ερατεινής και Λιδωρικίου.
Τα σχολεία της Δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης (Γυµνάσια και Λύκεια) συστεγάζονται και λειτουργούν ανά ένα συγκρότηµα στις Κοινότητες Ευπαλίου, Ερατεινής και Λιδωρικίου.

8. Εκδηλώσεις στα Δηµοτικά Καταστήµατα Ευπαλίου, Ερατεινής,
Κροκυλείου και Λιδωρικίου
Εκδηλώσεις µε οµιλίες και παρουσιάσεις στους Δηµότες σε Δηµοτικούς χώρους
των Κοινοτήτων Ευπαλίου, Ερατεινής, Κροκυλείου, Λιδωρικίου και Αρτοτίνας.
- 18 -

ΕΝΩΣΗ ΔΩΡΙΕΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ (ΕΔΕΠ)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IIΙ
Ζ. Πρόγραµµα Ειδικών Επιστηµονικών Ερευνών και Έργων
1. Ερευνητική πρόταση «Το Οικιστικό Δίκτυο της Δωρίδας στα
Χρόνια της Επανάστασης του 1821»
Πρόταση Υλοποίησης Ερευνητικού Έργου από το Ινστιτούτο Ιστορικών
Ερευνών, Εθνικού Κέντρου Ερευνών.

Παρουσίαση της πρότασης
Το οικιστικό δίκτυο της Λωρίδας στα χρόνια της Επανάστασης του 1821
Η ελληνική επανάσταση σύντοµα µετά την κήρυξή της τον Μάρτιο του 1821,
εξελίχθηκε σε µία µακρόχρονη πολεµική σύγκρουση. Ο επαναστατηµένος
χώρος, κυρίως η Πελοπόννησος, η Στερεά Ελλάδα και τα νησιά του Αιγαίου
Πελάγους, η αρχική εδαφική επικράτεια του µετέπειτα ανεξάρτητου ελληνικού
κράτους, µετατράπηκε συχνά σε πεδίο µάχης.
Οι πολεµικές συγκρούσεις σε συνδυασµό µε τις µετακινήσεις πληθυσµιακών
οµάδων είχαν σηµαντικές επιπτώσεις στην οικιστική και πληθυσµιακή
συγκρότηση των εδαφών που είχαν απελευθερωθεί.
Η µακρά πολεµική αναταραχή σε συνδυασµό µε τα προσφυγικά ρεύµατα επέδρασαν σηµαντικά στα εδάφη της Στερεάς και πιο συγκεκριµένα στο οικιστικό
δίκτυο της Δωρίδας, καθώς οικισµοί αποψιλώθηκαν από τους κατοίκους τους
ή δέχθηκαν νέους και άλλοι µετακινήθηκαν ή εγκαταλείφθηκαν.
Στόχος του έργου είναι να µελετηθεί η ρευστή αυτή κατάσταση που δηµιουργήθηκε στα χρόνια του Αγώνα προκειµένου:
α) Να αποκατασταθεί ο χάρτης των οικισµών της εποχής και να παρουσιαστεί
µία συνεκτική και κατά το δυνατόν αναλυτική εικόνα του µεγέθους, της θέσης
και της εθνοπολιτισµικής σύνθεσης της περιοχής πριν ξεσπάσει η επανάσταση
τη στιγµή έναρξής της,
β) Να διερευνηθούν οι επιπτώσεις και οι µεταβολές στον πληθυσµό, στις
υποδοµές και στη πολεοδοµική συγκρότηση των οικισµών στα οκτώ και πλέον
χρόνια των πολεµικών συγκρούσεων,
γ) Να αποδοθεί η οικιστική συγκρότηση της Δωρίδας στα Καποδιστριακά
χρόνια και στην πρώτη Οθωνική περίοδο, όταν πλέον αποκαθίσταται η ειρήνη
στην περιοχή.
Αντικείµενο του έργου θα αποτελέσει:
α) Η έρευνα των αδηµοσίευτων και δηµοσιευµένων αρχειακών τεκµηρίων που
σχετίζονται µε το θέµα,
β) Η αποδελτίωση περιηγητικών κειµένων και άλλων µαρτυριών,
γ) Η συγκέντρωση επεξεργασµένου υλικού τεκµηρίωσης
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Τεκµηρίωση - άξονες έρευνας:
Κατά τη διάρκεια του ερευνητικού έργου θα συγκεντρωθούν µαρτυρίες για
τον πληθυσµό των οικισµών της Δωρίδας και θα αναρτηθεί ψηφιακά σε
επεξεργασµένη µορφή απογραφικού χαρακτήρα υλικό για το µέγεθος του
πληθυσµού και τη σύνθεσή του.
Τα στοιχεία θα συγκεντρωθούν από τεκµήρια στατιστικού ή προστατιστικού χαρακτήρα, από καταγραφές του πληθυσµού που διενεργήθηκαν στην καποδιστριακή
εποχή ή σπανιότερα πριν την έλευση του Κυβερνήτη, από τα αποµνηµονεύµατα
αγωνιστών της Επανάστασης µε καταγωγή από την ευρύτερη περιοχή και επικουρικά από µαρτυρίες περιηγητών και άλλων ξένων επισκεπτών.
Βασική ερευνητική εργασία επίσης θα είναι η αναζήτηση πληροφοριών σε
αρχειακά τεκµήρια, κατάστιχα ή ενδεχοµένως καταλόγους οικισµών της Στερεάς Ελλάδας που συντάχθηκαν στα χρόνια της Επανάστασης.
Το υλικό αυτό στο πλαίσιο του έργου θα εντοπιστεί, θα συγκεντρωθεί και
θα τύχει επεξεργασίας, ώστε να συγκεντρωθούν στοιχεία ανά οικισµό και
να υπάρξει χαρτογραφική αποτύπωση σε ειδική εφαρµογή και ποσοτική
επεξεργασία των σχετικών δεδοµένων.
Παράλληλα, θα ανθολογηθούν αφηγήσεις της εποχής και άλλες ιστορικές
πηγές που αποδίδουν την κατάσταση των πόλεων και των µικρότερων οικισµών
στα χρόνια της Επανάστασης. Θα πραγµατοποιηθεί επίσης αποδελτίωση
εικονογραφικού υλικού (γκραβούρες, σχέδια, κ.λπ.) που αποδίδει οικισµούς
της περιοχής στα χρόνια της Επανάστασης, όπως και στην προεπαναστατική
και µετεπεναστατική περίοδο στο χρονικό ανάπτυγµα 1800-1835.
Σηµειώνεται ότι σε µια πρώτη δειγµατοληπτική έρευνα που πραγµατοποιήθηκε στο πλαίσιο της πρότασης για την υλοποίηση του ερευνητικού έργου,
στοιχεία για τον πληθυσµό και τους οικισµούς της περιοχής της Δωρίδας
εντοπίζονται στα κείµενα των σηµαντικότερων ξένων περιηγητών που
βρέθηκαν στον ελληνικό χώρο προεπαναστατικά, καθώς και ότι στα χρόνια
της Επανάστασης στο σύνολο των επαρχιών της Στερεάς Ελλάδας, η Δωρίδα
συγκεντρώνει τον µεγαλύτερο αριθµό οικισµών.
Πηγές:
α) αρχειακό υλικό των χρόνων της Επανάστασης, το οποίο θα αντληθεί:
από επίσηµους θεσµούς της Διοίκησης (κυρίως από το Υπουργείο Εσωτερικών,
το Υπουργείο Αστυνοµίας, το αρχείο του Εκτελεστικού, τα αρχεία της
Καποδιστριακής περιόδου και άλλο υλικό που βρίσκεται κυρίως στα ΓΑΚ, και
στο Μουσείο Μπενάκη).
β) περιηγητικά κείµενα από επισκέψεις πριν και κατά τη διάρκεια της επανάστασης.
γ) αποµνηµονεύµατα.
Επισηµαίνεται ότι οι πληροφορίες για τη Στερεά Ελλάδα είναι περιορισµένες,
διότι στα χρόνια της Επανάστασης η διοίκηση δεν είχε εγκαθιδρυθεί παντού
µε τη σταθερότητα που επιτεύχθηκε στην Πελοπόννησο, και εποµένως
το αρχειακό και άλλο πληροφοριακό υλικό είναι πτωχότερο, ενώ και οι
προεπαναστατικές µαρτυρίες δεν έχουν την πυκνότητα άλλων περιοχών.
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Παραδοτέα:
• Ψηφιακή εφαρµογή στο διαδίκτυο η οποία θα περιλαµβάνει το υλικό
τεκµηρίωσης που συγκεντρώθηκε για το οικιστικό πλέγµα κατά τη διάρκεια
της έρευνας, µε παράλληλη χαρτογραφική απεικόνιση.
• Επιστηµονική µελέτη για το οικιστικό πλέγµα της Δωρίδας, η οποία µετά
το πέρας του έργου θα εκδοθεί από το Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών του
Εθνικού Ιδρύµατος Ερευνών.
• Διεξαγωγή επιστηµονικής συνάντησης στο Λιδωρίκι για την παρουσίαση
των πορισµάτων της έρευνας.
Σε επόµενη φάση του έργου προγραµµατίζεται να επιχειρηθεί ο εµπλουτισµός
της ψηφιακής ιστοσελίδας µε επιπλέον τεκµηριωτικό υλικό που να αφορά στον
πληθυσµό και στους οικισµούς της περιοχής στα νεότερα χρόνια. Ενδεικτικά
δύναται να αναρτηθεί επεξεργασµένο υλικό από δηµοτολόγια των κατά
τόπους κοινοτήτων, εκλογικοί κατάλογοι και φωτογραφικό υλικό από τις
αρχές του περασµένου αιώνα. Η ίδια η εφαρµογή µπορεί να έχει δυνατότητες
κάποιας µορφής διαδραστικής λειτουργίας, µε δυνατότητα αναρτήσεων
από χρήστες ιστορικών µαρτυριών και τεκµηρίων ή πληροφοριών, µετά από
έλεγχο αξιοπιστίας του προσφερόµενου υλικού.
Το έργο θα εκτελεστεί µε την επιστηµονική ευθύνη του Ινστιτούτου Ιστορικών
Ερευνών του Εθνικού Ιδρύµατος Ερευνών στο πλαίσιο του προγράµµατος
«Ιστορία των Οικισµών της Ελλάδας. 15ος-20ός αι.», µε επιστηµονικό υπεύθυνο
τον υπεύθυνο του προγράµµατος αυτού, Διευθυντή Ερευνών Δηµήτρη Δηµητρόπουλο.
Για την υλοποίηση του έργου υπολογίζεται ότι θα απαιτηθεί διάστηµα 12 µηνών.
Στο διάστηµα αυτό θα εργαστούν για την υλοποίησή του 1 έως 2 υποψήφιοι
διδάκτορες νεότερης ελληνικής ιστορίας. Ο επιστηµονικός υπεύθυνος του
έργου δεν θα λάβει χρηµατική αµοιβή. Θα αναλάβει το συντονισµό, 0α µετέχει
στην αρχειακή έρευνα, το σχεδίασµό και την επεξεργασία του υλικού, καθώς
και στη συγγραφή της µελέτης.
Αµοιβές υπ. διδακτόρων ιστορίας,
µελών ερευνητικής οµάδας

8 µήνες εργασίας x 1000 = 8.000 Ευρώ

Σχεδιασµός και Υλοποίηση της βάσης
δεδοµένων και της ψηφιακής ιστοσελίδας

4.000 Ευρώ

Οικονοµική διαχείριση - διοικητική
υποστήριξη ΕΙΕ

1.500 Ευρώ

ΣΥΝΟΛΟ

13.500 Ευρώ

2. Ο ρόλος των Δωριέων Αγωνιστών στο 1821.
Προεπαναστατικές και µετεπαναστατικές προβολές
Στόχος η ανάδειξη άγνωστων πτυχών της Επανάστασης του 1821 και νέων
πηγών για τη µελέτη της.
- 21 -

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΔΩΡΙΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 1821

Αφορά την λεπτοµερή καταγραφή, τεκµηρίωση, ερµηνεία και ανάδειξη της
ιστορικής σηµασίας της περιοχής και των ανθρώπων της στην Ελληνική
Επανάσταση.
Το ιδιαίτερο γεωµορφολογικό περιβάλλον της περιοχής, ευνόησε αναµφισβήτητα την πλήρη ανάπτυξη του κλεφταρµατολισµού.
Η Αρτοτίνα υπήρξε γενέτειρα σπουδαίων οπλαρχηγών µε συµβολή στο
στρατιωτικό σκέλος του Αγώνα.
Οι συνθήκες ένταξης και δράσης του προεπαναστατικού αρµατολικιού, οι
νοοτροπίες και συνήθειες των φορέων της δράσης µέσα στο συγγενικό δίκτυο
της φατρίας και οι σχέσεις µε τα γειτονικά αρµατολίκια, διαµόρφωσαν τους
όρους συµµετοχής των Δωριέων στο 1821.
Ο Αθανάσιος Διάκος, ο Δήµος Σκαλτσάς, ο Ανδρίτσος Σαφάκας, ο Τριαντάφυλλος Αποκορίτης κ.ά., είναι µερικές από τις περιπτώσεις οπλαρχηγών της Δωρίδας, η δράση των οποίων αναδεικνύει τις ξεχωριστές ιστορικές παραµέτρους
υπό τις οποίες εκδηλώθηκε και αναπτύχθηκε η Επανάσταση στην περιοχή.
Τα σχετικά ερωτήµατα που γεννώνται σχετίζονται µε:
α) Την επίδραση που δέχθηκαν αρκετοί από τους οπλαρχηγούς, θητεύοντας
στην αυλή του Αλή Πασά των Ιωαννίνων,
β) Τη µη στερέωση της οικογενειακής αρµατολικής παράδοσης στη Δωρίδα,
υπό την έννοια ότι κανείς από τους πρωταγωνιστές - οπλαρχηγούς δεν
καταγόταν από οικογένεια οπλαρχηγών, σε αντίθεση µε ότι συνέβη στη Δυτική
Στερεά Ελλάδα και τα γειτονικά αρµατολίκια της ανατολικής (Κραβάρων,
Πατρατζικίου, Ασπροποτάµου, Ζυγού),
γ) Τη διείσδυση του Αλέξανδρου Μαυροκορδάτου, εκπροσώπου των δυτικών
φιλελεύθερων ιδεών στον ορεινό χώρο των οπλαρχηγών της Δωρίδας,
δ) Τους όρους εκπροσώπησης των Δωριέων στις Επαναστατικές Εθνοσυνελεύσεις,
ε) Τη συνεισφορά τους σε στρατιωτικά δρώµενα εκτός περιοχής Δωρίδας.
Από τα ερευνητικά ερωτήµατα – υποθέσεις εργασίας, προκύπτει ότι η περιοχή
της Δωρίδας ακολούθησε µια εντελώς διαφορετική πορεία σε σχέση µε τις
γειτονικές περιοχές εντασσόµενη στην Επανάσταση.
Η εξέταση αυτής της πορείας µπορεί να συνεισφέρει στην ανάδειξη πτυχών
του αρµοτολικού φαινοµένου οι οποίες θα εµπλουτίσουν την υφιστάµενη
βιβλιογραφία, προσφέροντας νέα εργαλεία ερµηνειών.
Η πρόταση σχεδιάζεται να υλοποιηθεί εντός δεκαµήνου.
Η ερευνητική οµάδα της Ένωσης Δωριέων Επιστηµόνων θα διεξάγει βιβλιογραφική, αρχειακή και επιτόπια έρευνα για την συστηµατική συγκέντρωση
αρχείων και τεκµηρίων από πρωτογενείς πηγές.
Ρόλος της επιστηµονικής επιτροπής η οποία διαθέτει διεπιστηµονική σύνθεση
είναι να ενσωµατώσει στην έρευνα αυτή, τη νέα γενιά επιστηµόνων που θα
εστιάσει στο συγκεκριµένο αντικείµενο.
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Στόχος της πρότασης είναι η ανάδειξη και η συµβολή της Δωρίδας, στην
εξέλιξη του επαναστατικού αγώνα στην περιοχή της Στερεάς Ελλάδας –
Ρούµελης, στο πνεύµα µιας κριτικής διερεύνησης της ιστορικής µνήµης στο
πλαίσιο µιας συγκεκριµένης γεωγραφικής ενότητας και ενός κοινωνικού –
πολιτισµικού χώρου.
Ενδεικτικό κόστος, 4.000 ευρώ.

3. Σύνταξη Βιογραφικού Λεξικού των Δωριέων Αγωνιστών του 1821
Είναι ένα ακόµη ιστορικό πεδίο που δεν έχει ερευνηθεί επαρκώς, όχι µόνο στη
Δωρίδα, αλλά και στο ευρύτερο ελληνικό χώρο7. Κατά καιρούς έχουν δηµοσιευθεί στοιχεία αγωνιστών, µε το ονοµατεπώνυµο ή το παρατσούκλι, και τον
τόπο καταγωγής.
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.
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.
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.
Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά ο Ευθύµιος Σταθόπουλος8 «χωρίς τις παραπάνω
παραχωρήσεις της Επιτροπής του 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 απέξω».
Ενδεικτικό κόστος, 4.000 ευρώ.
Βασίλης Παναγιωτόπουλος, Κωνσταντίνος Καντιώτης, Ελάσσων Φιλικός, Αγωνιστής της Ελληνικής Επανάστασης, «Η ασυγχώρητη απουσία ενός εθνικού Βιογραφικού Λεξικού των Αγωνιστών
του ’21, φοβάµαι ότι δείχνει, όχι µόνο την ανωριµότητα της επιστηµονικής µας κοινότητας, αλλά
και την ανωριµότητα της κοινωνίας µας, στο σύνολό της» σελ. 12. Αθήνα 2019.

7

Ευθύµιος Σταθόπουλος, Η Φωκίδα της Επανάστασης, η γενιά του Εικοσιένα και η τύχη όλων
των Αγωνιστών, κατάλογοι προσώπων, Αθήνα 1994.

8
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4. Συγκέντρωση Υλικού για την Τοπική Ιστορία της Δωρίδας στην
Επανάσταση
Ανάδειξη της δράσης και άλλων αγωνιστών της Δωρίδας, µε σκοπό να
δηµοσιευθεί ένα πόνηµα ιστορικού περιεχοµένου υπό την µορφή Τοπικής
Ιστορίας, που αρχικά θα περιληφθεί σε έναν τόµο και αργότερα µπορεί να
επεκταθεί και σε δεύτερο. (Τοπική παράµετρος).
Ενδεικτικό κόστος έκδοσης, 4.000 ευρώ.

5. Δηµοσίευση Βιβλιογραφίας από Τοπικές Εκδόσεις και
Διαθέσιµο Αρχειακό Υλικό για τη Δωρίδα
α) Συλλογή τοπικής βιβλιογραφίας για τη Δωρίδα και δηµοσίευσή της,
β) Συλλογή εγγράφων και ποικίλου αρχειακού υλικού, κατηγοριοποίησή τους,
ταξινόµηση και δηµοσίευση υπό την µορφή Τόµων Αρχείου,
γ) Έµφαση στη δράση των Δωριέων αγωνιστών, όχι µόνο των ιδιαίτερα
γνωστών.
Ενδεικτικό κόστος, 5.000 ευρώ.

6. Έρευνα σε Αρχειακό Υλικό
Επιστηµονική έρευνα στα Αρχεία: Αλή Πασά, Κοινοτήτων, Εκκλησίας, κ.λπ.
για εκπόνηση µελέτης, µεταπτυχιακού, κλπ, σε σχέση µε την τοπική ιστορία.
Ενδεικτικό κόστος, 5.000 ευρώ.

7. Δηµιουργία Ηλεκτρονικού Αρχείου
Βάση δεδοµένων, ως πηγή πληροφόρησης για την ιστορία της περιοχής µε
διαρκή επικαιροποίηση. Η βάση µπορεί να συναρτηθεί µε την πρόταση του ΕΙΕ
για «το οικιστικό δίκτυο της Λωρίδας στα χρόνια της Επανάστασης του 1821».
Ενδεικτικό κόστος, 4.000 ευρώ.
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ΙV
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
Συνεδριακοί - Εκθεσιακοί Χώροι του Εθνικού Ιδρύµατος Ερευνών

Το Εθνικό Ίδρυµα Ερευνών (ΕΙΕ), στην καρδιά του πολιτιστικού κέντρου της
Αθήνας, προσφέρει ποιοτική κάλυψη των αναγκών υποδοµής για συνέδρια,
ηµερίδες, συναντήσεις και εκθέσεις, καθώς βρίσκεται σε:
• Προνοµιακή θέση ανάµεσα στα Μουσεία Μπενάκη, Βυζαντινό, Πολεµικό,

Μοντέρνας Τέχνης, την Εθνική Πινακοθήκη και κοντά σε µεγάλες
ξενοδοχειακές µονάδες, Δηµόσιες Υπηρεσίες, Οργανισµούς, Πρεσβείες και
Εµπορικές Εταιρείες.

• Πολύ κοντά στην Ακρόπολη, την Πλάκα και το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών.

Εξυπηρετείται απ› όλα τα συγκοινωνιακά µέσα, απέχει µόλις 200 µέτρα
από το σταθµό ‹Ευαγγελισµός› του ΜΕΤΡΟ.

Το ΕΙΕ διαθέτει:
Ένα µεγάλο αµφιθέατρο 280 θέσεων, το Αµφιθέατρο ‘ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΖΕΡΒΑΣ’,
που καλύπτει όλες τις σύγχρονες συνεδριακές απαιτήσεις. Μπορεί να χρησιµοποιηθεί για τη διεξαγωγή Συνεδρίων υψηλών απαιτήσεων, Συµποσίων,
Διαλέξεων, Ηµερίδων, Σεµιναρίων και Μορφωτικών Εκδηλώσεων.
Στον εξοπλισµό του Αµφιθεάτρου περιλαµβάνονται:
• Χώρος Γραµµατείας
• Μικροφωνική εγκατάσταση (για τους οµιλητές και το κοινό)
• Ασύρµατα µικρόφωνα
• 4 µεταφραστικοί θάλαµοι και σύστηµα µετάφρασης σε 4 γλώσσες
• Δυνατότητα µαγνητοφώνησης σε 4 γλώσσες

Πλήρης οπτικοακουστικός εξοπλισµός για ταυτόχρονη προβολή θεµάτων µε:
• Προβολέα Video (BARCO VCR-DVD)
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• Προβολείς slides
• Επιδιασκόπιο (Overhead projector)
• 2 προβολείς οροφής-σύνδεση µε υπολογιστή και άµεση προβολή
• Πρόσβαση σε INTERNET
• Δύο οθόνες µεγάλης διάστασης
• Λευκοπίνακες

Για την κάλυψη παράλληλων εκδηλώσεων και εκθέσεων διατίθενται:
• Μία αίθουσα σεµιναρίων χωρητικότητας 30-60 θέσεων
• Μία αίθουσα σεµιναρίων (training room) χωρητικότητας 30 θέσεων
• Ενιαίος εκθεσιακός χώρος 600m2

Επιπλέον:
• Χώρος στάθµευσης (απόγευµα/καθηµερινές - όλη µέρα/Σαββατο +

Κυριακή)

• Catering
• Τηλεπικοινωνιακό κέντρο
• Δύο φωτιζόµενοι ιστοί για διαφηµιστική προβολή στον εξωτερικό χώρο,

επί της Λεωφόρου Βασ. Κωνσταντίνου, διαστάσεων 1,50Χ5,00 m

• Δυνατότητα ανάρτησης διααφηµιστικού υλικού επί της Λεωφόρου Βασ.

Κωνσταντίνου, διαστάσεων 3,00Χ6,00m

• 14 φορητοί πίνακες ανακοινώσεων-posters διπλής όψεως (2,40Χ1,20 m)
• 14 stands φωτιζόµενα διπλής όψεως (2,00Χ2,40) κατάλληλα για ανάρτηση

εκθεµάτων
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ
1. Προεπαναστατική περίοδος στη Δωρίδα, µε ενδεικτικές αναφορές: Στο
Διεθνές πλαίσιο, τη Φιλική Εταιρεία, τον Νεοελληνικό Διαφωτισµό, το
ρόλο των διανοουµένων της διασποράς στην διαµόρφωση εθνικής συνείδησης, τα προεπαναστατικά κινήµατα στον ελλαδικό χώρο και τον αντίκτυπο τους στη Ρούµελη και τη Δωρίδα, την προετοιµασία και οργάνωση
της Επανάστασης στη Δωρίδα, τη δράση Κλεφτών & Αρµατολών στη Δωρίδα, τη στρατιωτική οργάνωση στη Δωρίδα, τη συµβολή/συµµετοχή των
Δωριέων σε υπερτοπικές δοµές (Φιλική Εταιρεία, κλπ).
2. Τα πρόσωπα: προσωπικότητες που συνδέθηκαν µε τη Δωρίδα και την
ιστορία της όπως: (Αθανάσιος Διάκος, Ιωάννης Μακρυγιάννης, Δήµος
Σκαλτσάς, Σαφάκας, Τριαντάφυλλος Αποκορίτης, Άλλοι αγωνιστές. Δωριείς που έδρασαν σε άλλες περιοχές (Μηλιώνης, κ.ά.). Κατάλογοι αγωνιστών της επανάστασης)
3. Η επαναστατική περίοδος στη Δωρίδα, Πολεµικές συγκρούσεις και
γεγονότα στη Δωρίδα, µε ενδεικτικές αναφορές στις µορφές και τόπους
θυσίας (π.χ. Αθανάσιος Διάκος, κ.α), τις τοποθεσίες, τη συµµετοχή Δωριέων στην άµυνα του Μεσολογγίου, το πέρασµα των εξοδιτών του Μεσολογγίου
από τη Δωρίδα (Ιωάννης Βλαχογιάννης), τη συμβολή των Δωριέων σε μάχες εκτός
Δωρίδας, τις Ιερές Μονές ως Επαναστατικά Κέντρα του γένους. Το παράδειγμα της
Ιεράς Μονής Βαρνάκοβας, τη συµβολή των µοναχών και των κληρικών στην
εδραίωση της επανάστασης στη Δωρίδα και τη συµµετοχή τους στις πολεµικές επιχειρήσεις, τη Συµβολή των αµάχων στην επανάσταση.
4. Ο βιος των Δωριέων κατά την προεπαναστατική & µετεπαναστατική
περίοδο, µε ενδεικτικές αναφορές στο οικιστικό δίκτυο της Δωρίδας στα
χρόνια της επανάστασης, στις πληθυσµιακές µεταβολές και στατιστικές, στην
Οικονοµική ζωή, σε Λαογραφικά στοιχεία, στην Μοναστική ζωή και τον εθιµικό
βίο στη Δωρίδα, στην Καποδιστριακή και Οθωνική περίοδο στη Δωρίδα.
5. Δωρίδα και µνήµη του 1821, µε ενδεικτικές αναφορές στα λογοτεχνικά
κείµενα για τη Δωρίδα, τα κείµενα περιηγητών και µαρτυρίες για τη Δωρίδα, τα Αποµνηµονεύµατα Αγωνιστών της επανάστασης για τη Δωρίδα
(Αθανάσιος Λιδωρίκης, κ.ά.), στα λαϊκά αφηγήµατα που συνδέονται µε πρόσωπα ή γεγονότα της Δωρίδας, στην ποίηση και τα δηµοτικά τραγούδια
που συνδέονται µε πρόσωπα ή γεγονότα της Δωρίδας, την επίδραση του
κλέφτικου τραγουδιού στη µουσική παιδεία των Δωριέων, την ιστορία των
µνηµείων (ανδριάντες Διάκου, Μακρυγιάννη, Σκαλτσοδήμου, κ.ά.), τις µεταγενέστερες απηχήσεις στο θέατρο, τον κινηµατογράφο, την µουσική κλπ,
τη βιβλιογραφία για την Επανάσταση στη Δωρίδα, τις τοπικές εκδόσεις για
την προεπαναστατική και επαναστατική περίοδο στη Δωρίδα. Χρήσιµο θα
είναι εκτός από το ιστορικό υλικό, να εµπλακεί και το λογοτεχνικό στοιχείο π.χ. Δηµοτικά τραγούδια, άσµατα, αφηγήµατα, ποιήµατα, που αναφέρονται στους αγώνες των Δωριέων οπλαρχηγών και στα κατορθώµατά
τους, όπως υµνήθηκαν από τη λαϊκή µούσα.
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