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ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ 
 
 
 
 Η Ελληνική Μυθολογία είναι από τις πλουσιότερες στον κόσμο. Εκτός 

όμως από την ποικιλία και έκταση του περιεχομένου της, εκείνο που την κάνει 

μοναδική είναι η ιστορική δικαίωση των μύθων της (Ιλιάδα  ευρήματα 

Σλήμαν), καθώς και οι έμμεσες αναφορές σε τεχνολογικά επιτεύγματα, τα οποία 

θα γίνουν κατορθωτά από τους ανθρώπους αιώνες μετά (όπως τα “αυτόματα 

φυσερά” στο Σ της Ιλιάδας ή το μπρούτζινο ρομπότ, ο Τάλως, που επόπτευε την 

Κρήτη). Οι πιο πλήρεις και ζωντανοί Ελληνικοί μύθοι είναι αυτοί που 

αναφέρονται στην Αργοναυτική εκστρατεία, τον Τρωικό πόλεμο, το βασιλικό 

γένος των Λαβδακιδών της Θήβας και το αντίστοιχο των Ατρειδών στο Άργος. 

 
 
 
 Ο Όμηρος στη ραψωδία Β της Ιλιάδας1, αναφέρει ότι οι Φωκείς πήραν 
μέρος στην Τρωική εκστρατεία με 40 πλοία και πολεμιστές από τις πόλεις  
Κυπάρισσο, Πυθώνα, Κρίσσα, Δαυλίδα, Ανεμώρεια, Πανοπήα, Υάμπολη 
και Λίλαια. Αρχηγοί τους ήταν ο Σχεδίος και ο Επίστροφος, γιοί του Ιφίτου. 

Και οι δύο σκοτώθηκαν κατά το δέκατο έτος του πολέμου, ο μέν Σχεδίος από 
τον Έκτορα2, ο δε Επίστροφος λίγο αργότερα. Οι σύντροφοί τους, γυρίζοντας 
στην Ελλάδα, μετά την άλωση της Τροίας, χωρίς αρχηγό, παρασύρθηκαν απ’  
τους ανέμους και έφτασαν στην Ιταλία, στη δυτική ακτή του Βρουττίου, όπου 
ίδρυσαν την πόλη Τέμεσσα. Σύμφωνα όμως με μια τοπική παράδοση της 
Φωκίδας, την οποία διασώζει ο περιηγητής Παυσανίας, ο Επίστροφος δε 
σκοτώθηκε, αλλά γύρισε σώος στη Φωκίδα και αργότερα, όταν πέθανε, 
θάφτηκε στην Αντίκιρρα μαζί με τα οστά του αδελφού του, που είχε φέρει μαζί 
του από την Τροία. 

 

 
                              
   Περιπλανήσεις Φωκέων μετά τον Τρωικό πόλεμο                                          

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1   Β 494 κ.ε. 
2   Ρ 306 κ.ε. 
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Από τη Φωκίδα επίσης καταγόταν ο Επειός, ο οποίος κατασκεύασε το 
Δούρειο Ίππο. Ήταν γιός του Πανοπέα, θείου του Στρόφιου. 
 Η Φωκίδα όμως συνδέεται και με το μύθο της γενιάς των Ατρειδών. Ως 
μυθικός γενάρχης των Φωκέων αναφέρεται ο Φώκος. Αυτός νυμφεύθηκε την 
Αστερόδαια, η οποία συνέλαβε δίδυμα, τον Κρίσο και τον Φανοτέα ή 
Πανοπέα. Γιός του Κρίσου ήταν ο Στρόφιος, πατέρας του Πυλάδη. Σ’  αυτόν 
είχε στείλει η Κλυταιμήστρα το γιό της Ορέστη. Ο Αισχύλος αναφέρει πως 
τον έστειλε προφασιζόμενη ανησυχία για την ασφάλειά του στο Άργος, ενώ, 
κατ’  ουσίαν, δεν τον ήθελε στην πόλη για να μην είναι μάρτυρας στις ατιμίες 
της (παράνομη σχέση με τον Αίγισθο). Αντίθετα ο Στησίχορος υποστηρίζει 
πως ήθελε να τον σκοτώσει, αλλά τον έσωσε η παραμάνα του, η Λαοδάμεια, 
φυγαδεύοντάς τον στη Φωκίδα. Τέλος, ο Νικόλαος Δαμασκηνός συμφωνεί 
με τον Στησίχορο, αλλά πιστεύει πως τον έσωσε ο κήρυκας Ταλθύβιος και όχι 
η παραμάνα, γιατί ο Ορέστης ήταν έφηβος και δεν χρειαζόταν παραμάνα. 
 Σε μια προσπάθεια να βρεθεί κάποια συγγενική σχέση μεταξύ 
Στροφίου και Ατρειδών, ο Παυσανίας παραδίδει την παράδοση ότι ο Πυλάδης 
ήταν γιός της αδελφής του Αγαμέμνονα Αναξιβίας ή Κυδραγόρας ή 
Αστυοχείας και συνεπώς εξάδελφος του Ορέστη. Ήδη όμως πριν το ταξίδι 

των δύο φίλων στην Ταυρίδα, ο Πυλάδης φέρεται να έχει νυμφευθεί την 
αδελφή του Ορέστη Ηλέκτρα, η οποία αργότερα θα τού χαρίσει δύο γιούς, το 
Στρόφιο και τον Μέδοντα. 
 Ο Ορέστης όμως φέρεται αναμεμειγμένος και στο φόνο του γιού του 
Αχιλλέα Νεοπτόλεμου, μέσα στο ιερό των Δελφών. Η παράδοση λέει πως ο 
Νεοπτόλεμος σκοτώθηκε σ’  έναν καυγά για το μοίρασμα των κρεάτων μιας 

θυσίας. Τον καυγά υποκίνησε ο Ορέστης για να εκδικηθεί το Νεοπτόλεμο, 
επειδή αυτός παραμελούσε τη νόμιμη σύζυγό του και εξαδέλφη του Ορέστη 
Ερμιόνη, για χάρη της σκλάβας Ανδρομάχης, την οποία ο Νεοπτόλεμος είχε 
φέρει ως λάφυρο από την Τροία. 
 Τέλος, στην περιοχή της Δεσφίνας τοποθετεί ο μύθος το τρίστρατο, 
όπου ο Οιδίποδας δολοφόνησε μετά από φιλονικία τον πατέρα του Λάιο, 

χωρίς να γνωρίζει τη μεταξύ τους (συγγενική) σχέση. Συγκεκριμένα το μυθικό 
τρίστρατο τοποθετείται στο σημείο όπου ο σημερινός δρόμος από Δεσφίνα 
διακλαδώνεται προς Δίστομο και Αντίκιρρα. 
 Σήμερα υπάρχει διάχυτη η εντύπωση στους κατοίκους της Δεσφίνας, 
ότι κατά την μυθική εποχή Κρήτες ναυτικοί εγκαταστάθηκαν στην περιοχή και 
ότι έλκουν την καταγωγή τους απ’  αυτούς. Η εντύπωση αυτή ενισχύεται και 
από τον μύθο ότι ο Απόλλων οδήγησε ένα πλοίο Κρητών στην περιοχή, όπου 
οι Κρήτες εγκαταστάθηκαν μόνιμα και στελέχωσαν το ιερατείο του μαντείου 
των Δελφών.    
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ΑΡΧΑΪΚΗ ΕΠΟΧΗ 
 
Στο χρονικό διάστημα μεταξύ 1125 π.Χ. και 800 π.Χ. ο Ελληνικός χώρος 

γνωρίζει μια μεγάλη αναστάτωση από τις μετακινήσεις Ελληνικών φύλων από το 

Βορρά προς το Νότο. Δωριείς, Αιτωλοί, Βοιωτοί, Θεσσαλοί, Μάγνητες, Αινιάνες, 

εγκαταλείπουν τις εστίες τους στη βορειοδυτική Ελλάδα για να καταλήξουν στις 

περιοχές, όπου θα τους συναντήσουμε κατά την Κλασσική περίοδο. Ταυτόχρονα 

οι πιο παλιοί κάτοικοι των περιοχών αυτών πιεζόμενοι από τους επιδρομείς, 

εγκαταλείπουν τον ηπειρωτικό Ελλαδικό χώρο και εγκαθίστανται στα νησιά του 

ανατολικού Αιγαίου και τις απέναντι Μικρασιατικές ακτές. Οι ανακατατάξεις 

αυτές συνοδεύθηκαν από μια πολιτισμική, πολιτιστική και καλλιτεχνική 

υστέρηση και για το λόγο αυτό η χρονική περίοδος μετά τις μετακινήσεις αυτές 

ονομάστηκε “Αρχαϊκός Μεσαίωνας”. Ήδη όμως από το  650 π.Χ. περίπου και 

εξής αναφαίνονται κάποια από τα χαρακτηριστικά, τα οποία θα συναντήσουμε 

και αργότερα στα κλασσικά χρόνια, όπως η συγκρότηση της πόλης-κράτους, η 

ανάδειξη της Αθήνας και της Σπάρτης ως κυρίων δυνάμεων του Ελληνισμού και 

η ανάπτυξη της ναυτιλίας και του εμπορίου.    

 

 

 Στα τέλη της Μυκηναϊκής εποχής, στην περιοχή της Φωκίδας ήταν 
εγκατεστημένο ένα Δωρικό φύλο, το οποίο έδωσε το όνομά του στη Δυτική 
περιοχή της Φωκίδας (Δωρίς). Το φύλο αυτό προήλθε από συγχώνευση του 
γένους των Ηρακλειδών, που κατοικούσε στην περιοχή της Οίτης και μιάς 
ομάδας Δωριέων, οι οποίοι ήλθαν από τη Δυτική Μακεδονία. Οι Δωριείς αυτοί 
φαίνεται πως εξαπλώθηκαν σε όλη τη Φωκίδα, γιατί ιστορικές πηγές 
ανεβάζουν τον αριθμό τους σε 35000 περίπου (η καλούμενη σήμερα Δωρίδα 
σίγουρα δεν επαρκούσε για τον πληθυσμό αυτό, κυρίως λόγω του ορεινού 
εδάφους της). Γύρω στο 1125 π.Χ. το μεγαλύτερο μέρος των Δωριέων της 
Φωκίδας κινήθηκε προς την Πελοπόννησο μέσω του Αντιρρίου - Ρίου. 
 Το κενό που άφησαν οι Δωριείς, κυρίως στην Ανατολική Φωκίδα, 
κάλυψε μετά την αναχώρησή τους το φύλο των Αινιάνων, οι οποίοι 
ξεκινώντας από την περιοχή του Ολύμπου (όπου τους τοποθετεί ο Όμηρος), 
κινήθηκαν αρχικά προς δυσμάς και εγκαταστάθηκαν στη Νότιο Ήπειρο. Η 
εγκατάσταση αυτή όμως δεν ήταν οριστική. Στα τέλη του 12ου αι. π.Χ. 
κινούνται νότια και φτάνουν στην περιοχή της Κίρρας. Εκεί, για μια ακόμη 
φορά, παρέμειναν για μικρό χρονικό διάστημα· τα έλη της περιοχής και μια 
περίοδος μακροχρόνιας ξηρασίας τους υποχρέωσαν να κινηθούν - για τρίτη 
φορά - προς βορρά και να εγκατασταθούν οριστικά στη σημερινή Υπάτη της 
Φθιώτιδας. 
 Μετά την αναχώρηση των Αινιάνων, στην περιοχή της Φωκίδας ο 
πληθυσμός που παρέμεινε αποτελούνταν από ένα μείγμα Δωριέων, Φωκέων 
(οι οποίοι ως τότε κατοικούσαν στην περιοχή βορείως των Δελφών) και 
Λοκρών, που διέσχισαν τη Φωκίδα κατά τη διάρκεια της μετανάστευσής τους 

από τη Λοκρίδα προς τη Δυτική Λοκρίδα (περιοχή Ευπαλίου - Ναυπάκτου). Οι 
Λοκροί αυτοί ίδρυσαν την πόλη Άμφισσα1 και κατοικούσαν σ’  όλη σχεδόν τη 
Δυτική Φωκίδα.   
  
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1   Κ. ΠΑΠΑΡΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ “Ιστορία του Ελληνικού Έθνους”  τ.Α΄  σελ. 144 
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Προς τα τέλη της Αρχαϊκής περιόδου γίνεται λόγος και για την πόλη 

Εχεδάμεια, η οποία βρισκόταν κοντά στη σημερινή Δεσφίνα. Σύμφωνα με τον 
κ. Δημήτριο Στεφόπουλο1, η ακριβής θέση της ήταν στην τοποθεσία “Φριά”, 
όπου βρέθηκαν θραύσματα αγγείων και τάφοι. Λαξευτοί τάφοι της εποχής 
αυτής υπάρχουν και στα βράχια κάτω από τον Προφήτη Ηλία της Δεσφίνας. 

 
Μετακινήσεις Δωριέων και Αινιάνων στον Ελλαδικό χώρο 

 

 

 
Μεταναστεύσεις Ελληνικών φύλων στην περιοχή της Φωκίδας κατά την 

Αρχαϊκή περίοδο 

                         
 
      --------------- 

 
  

   

πορεία Δωριέων (προς Αντίρριο) 
 
πορεία Αινιάνων 
 

πορεία Λοκρών 

  1  Δ. ΣΤΕΦΟΠΟΥΛΟΥ “Ιστορικαί Μελέται Αρχαίων Πόλεων και 
Κωμοπόλεων Παρνασσίδος” 
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ΚΛΑΣΣΙΚΗ - ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΟΧΗ 
 
                                      
 Κατά την περίοδο αυτή, ο Ελλαδικός χώρος είναι κατατετμημένος σε 

πόλεις-κράτη. Οι πιο οργανωμένες και ισχυρές είναι η Αθήνα και η Σπάρτη. Στις 

αρχές του 5ου αιώνα ο Ελληνισμός γνωρίζει την έξωθεν απειλή, πρώτα στις 

Ιωνικές ακτές και αργότερα στον κυρίως Ελλαδικό χώρο, με τις Περσικές 

εισβολές. Κατορθώνει όμως με καταπληκτική ευψυχία και ομόνοια να 

αποκρούσει τον κίνδυνο. Στα ακολουθούντα τους Περσικούς πολέμους χρόνια η 

Αθήνα αναδεικνύεται σε σοβαρή και υπολογίσιμη δύναμη, εκμεταλλευόμενη τις 

ανησυχίες των Ελληνικών πόλεων των Μικρασιατικών ακτών και των νησιών 

του Αιγαίου σχετικά με πιθανή αναβίωση του Περσικού κινδύνου. Η ίδρυση της 

Αθηναϊκής Συμμαχίας, εκτός των άλλων, προσπόρισε στην Αθήνα τα χρήματα 

για την εκτέλεση σημαντικών δημοσίων έργων, με αποκορύφωμα τον 

Παρθενώνα.  

 Η αυξανόμενη δύναμη και η επεκτατική πολιτική της Αθήνας ανησυχούν 

τη συντηρητική Σπάρτη, με αποτέλεσμα έναν εμφύλιο πόλεμο με σοβαρές 

συνέπειες για τον Ελληνισμό. Ο πόλεμος αυτός, γνωστός και ως 

Πελοποννησιακός, διήρκεσε 27 χρόνια και έληξε με νίκη της Σπάρτης. 

Ουσιαστικά όμως οι κερδισμένοι απ’  αυτή τη διαμάχη υπήρξαν αρχικά οι 

Πέρσες, που επέβαλαν στην Ελλάδα την επαίσχυντη Ανταλκίδειο Ειρήνη, με την 

οποία θέτουν υπό τον έλεγχό τους τις Ιωνικές πόλεις, και αργότερα 

περιφερειακές δυνάμεις του Ελληνισμού με μικρή συμμετοχή στα ως τότε 

δρώμενα στον Ελλαδικό χώρο, όπως - πρόσκαιρα - η Θήβα και αργότερα η 

Μακεδονία. 

 Οι βασιλείς της τελευταίας, Φίλιππος και Αλέξανδρος, αφού εδραίωσαν 

την κυριαρχία τους στις Ελληνικές πόλεις, στράφηκαν προς την Ανατολή. Ο 

Αλέξανδρος, με μια πρωτοφανή για την Παγκόσμια Ιστορία εκστρατεία, 

κατέκτησε το Περσικό Βασίλειο και επεξέτεινε τα όρια του Ελληνισμού ως την 

Αίγυπτο και την Ινδία. Οι διάδοχοί του και κυρίως οι Σελευκίδες και οι 

Πτολεμαίοι μεταλαμπάδευσαν και καλλιέργησαν την Ελληνική γλώσσα και το 

Ελληνικό πνεύμα στις κατακτημένες περιοχές, με αποτέλεσμα μια πρωτοφανή 

άνθιση του Ελληνικού Πολιτισμού σ’  όλον τον τότε γνωστό κόσμο. 

 
 

 Ήδη από τον 7ο αι. π.Χ. ξεκίνησε μια προσπάθεια οργάνωσης των 
μικρών πόλεων της Ηπειρωτικής Ελλάδας σε ομοσπονδίες. Η πρώτη μορφή 
των συνενώσεων αυτών, που ονομάστηκαν Αμφικτυονίες (ή Αμφικτιονίες) 
ήταν μια θρησκευτική ομοσπονδία πόλεων γύρω από ένα ιερό. Σταδιακά 
εξελίχθηκαν σε πολιτικούς οργανισμούς, που διαδραμάτισαν σημαντικό ρόλο 
στην Ελληνική Ιστορία. 
 Η αρχαιότερη από τις Αμφικτυονίες είναι η “Πυλαία”, δηλαδή των 
Δελφών-Θερμοπυλών, που σχηματίστηκε με τη συγχώνευση μικρότερων 
Αφικτυονιών, δηλαδή των Τεμπών της Ανθήλης και των Δελφών. Οι 
εκπρόσωποι των κρατών που μετείχαν σ’  αυτή την Αμφικτυονία δε 
συνεδρίαζαν σε έδαφος κρατών, αλλά σε ανεξάρτητους ιερούς χώρους. 
Παλαιότερα στο ιερό της “Δήμητρος Αμφικτυονίδος” κοντά στην Ανθήλη, κώμη 
της περιοχής των Θερμοπυλών, από τον 7ο αι. π.Χ. στους Δελφούς, κώμη 
των Φωκέων, που οι Αμφικτύονες κήρυξαν ανεξάρτητη.  
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  Από τον καιρό που η έδρα της ήταν κοντά στις Θερμοπύλες, η 
κανονική σύνοδος του Αμφικτυονικού Συνεδρίου διατήρησε την ονομασία 
“Πυλαία” και ένα από τα δύο μέλη κάθε κρατικής αντιπροσωπείας λεγόταν 
“πυλαγόρας” (=εκείνος που παίρνει το λόγο στην Πυλαία), ενώ το δεύτερο 
ονομαζόταν “ιερομνήμων”. Τα μέλη της Αμφικτυονίας ήταν δώδεκα και έφεραν 
φυλετικά ονόματα, γεγονός που δείχνει ότι κατά την εποχή της εισόδου τους 
σ’ αυτή ήταν φυλετικά κράτη. 

Ως μέλη της Πυλαίας Αμφικτυονίας αναφέρονται οι εξής: Αινιάνες, 
Φθιώτες Αχαιοί, Βοιωτοί, Δόλοπες, Δωριείς, Ίωνες, Λοκροί, Μαλιείς, 
Θεσσαλοί, Μάγνητες, Περραιβοί και Φωκείς. Οι συνεδριάσεις της 

Αμφικτυονίας γίνονταν κάθε χρόνο, την άνοιξη στους Δελφούς και το 
φθινόπωρο στην Ανθήλη. Κάθε κράτος-μέλος έστελνε τους αντιπροσώπους 
του, που αποτελούσαν το Αμφικτυονικό Συνέδριο ή την Αμφικτυονική 
Εκκλησία. Δικαίωμα ψήφου είχαν δύο μέλη από κάθε κράτος. 

Καθήκον του Αμφικτυονικού Συνεδρίου ήταν η προστασία των ιερών 
χώρων της Ανθήλης και των Δελφών, η προεδρία στα Πύθια και η μέριμνα για 
τη φρούρηση των στενών των Θερμοπυλών. Ακόμη επέβλεπε τις σχέσεις 
ανάμεσα στα κράτη μέλη της Αμφικτυονίας και είχε το δικαίωμα να τιμωρήσει 
όσους έκαναν έκτροπα και να κηρύξει ιερό πόλεμο εναντίον των 
απειθάρχητων. Κάθε πόλη έδινε όρκο ότι θα τηρήσει τη συμφωνία. Τον όρκο 
αυτό, καθώς και την κατάρα που συνόδευε την καταπάτησή του διέσωσε ο 
ρήτορας Αισχίνης στο έργο του1. 
 Κατά τον 6ο αι. π.Χ. οι Θεσσαλοί έχοντας επεκτατικές βλέψεις προς 
νότον, αφού επικράτησαν στους Μάγνητες, τους Αινιάνες και τους Μαλιείς, 
εξασφάλισαν  τις μισές περίπου ψήφους στην Πυλαιοδελφική Αμφικτυονία και 
άρχισαν να απειλούν τους Φωκείς. Οι τελευταίοι, προσπάθησαν ν’  
αντιδράσουν καταλαμβάνοντας τις Θερμοπύλες, αλλά οι Θεσσαλοί τις 
παρέκαμψαν με τη βοήθεια των Μαλιέων, οι οποίοι τους οδήγησαν διαμέσου 
της Ανοπαίας ατραπού2 στα νώτα των Φωκέων. Οι Φωκείς αναγκάζονται να 
υποταχθούν εκτός από την πόλη της Κίρρας. 
 Η Κίρρα ήταν το επίνειο των Δελφών και επέβαλλε τέλη στους 
προσκυνητές που προσέγγιζαν το μαντείο από τη θάλασσα. Ταυτόχρονα οι 
κάτοικοί της ήταν πειρατές, που λυμαίνονταν τα παράλια του Κορινθιακού 
κόλπου. Οι δραστηριότητες τους αυτές και κυρίως οι δυσκολίες που 
αντιμετώπιζαν εξ αιτίας τους οι προσκυνητές των Δελφών, αποτέλεσαν την 
αφορμή για καταδίκη της Κίρρας από το Αμφικτυονικό συνέδριο (το οποίο 
ελέγχουν πλέον οι Θεσσαλοί), και το σχηματισμό μιας ευρύτερης συμμαχίας 
εναντίον της Κίρρας, στην οποία μετέχουν από ξηράς οι Θεσσαλοί και οι 
Αθηναίοι με αρχηγό τον Αλκμέωνα του Μεγακλέους, που ήταν άρχων στην 
Αθήνα την εποχή εκείνη. Το ναυτικό αγώνα ανέλαβε ο Κλεισθένης της 
Σικυώνος, η οποία υπέφερε από τις επιδρομές των Κιρραίων. 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1  Ο όρκος διασώζεται στο έργο του “Περί Παραπρεσβείας” 115, και η κατάρα στο 

έργο του “Κατά Κτησιφώντος” 111. 

 

2 Είναι το ίδιο μονοπάτι, διαμέσου του οποίου, έναν αιώνα αργότερα ο Εφιάλτης θα 

οδηγήσει τους Πέρσες στα νώτα του στρατού υπό τον Λεωνίδα 
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 Ο πόλεμος ξεκίνησε το 592 π.Χ., ονομάστηκε  Ιερός (Α΄ Ιερός 
Πόλεμος) και η διακήρυξη των συμμάχων περιελάμβανε, εκτός των άλλων, 

και την αφιέρωση των εδαφών της Κίρρας στο Δελφικό μαντείο. Οι Κιρραίοι 
αντέταξαν σθεναρή άμυνα και αν και η πόλη τους καταλήφθηκε από τους 
Αμφικτύονες, συνέχισαν τον αγώνα τους στο όρος Κίρφη (περιοχή 
Εχεδάμειας) ως την τελική υποταγή τους. Τα αποτελέσματα της ήττας τους 
ήταν τραγικά για τους Κιρραίους, οι οποίοι εξανδραποδίστηκαν, η καλλιέργεια 
της γης τους απαγορεύτηκε και τα εδάφη τους παραχωρήθηκαν στο μαντείο 
των Δελφών. 
 Το τέλος του Α΄ Ιερού πολέμου συνδέεται με την αναδιοργάνωση των 
Πυθίων, που ως τότε περιελάμβαναν μόνο μουσικό αγώνα και γίνονταν κάθε 
οκτώ χρόνια. Οι Αμφικτύονες που ανέλαβαν την διεύθυνση των Πυθίων, 
προκήρυξαν το 582 π.Χ. όχι μόνο μουσικό αγώνα, αλλά και ιππικό και 
γυμνικούς. Στα πρώτα αυτά Πύθια νικητής στην αρματοδρομία ήταν ο 
Κλεισθένης από τη Σικυώνα. Από τότε οι γιορτές διεξάγονταν κάθε τέσσερα 
χρόνια. 

 
Η Φωκίδα στην Αρχαιότητα 

 
 Δύο όμως δεκαετίες αργότερα οι Φωκείς εξεγείρονται εναντίον των 
Θεσσαλών, τους οποίους καταφέρνουν να εκδιώξουν από τη χώρα τους. 
Υπάρχει η παράδοση ότι για να αντιμετωπίσουν το αήττητο Θεσσαλικό ιππικό 
οι Φωκείς σκέφτηκαν το εξής: παγίδευσαν το πεδίο της μάχης από πριν 
βάζοντας πήλινα αγγεία και σκεπάζοντας τα με χώμα. Όταν το Θεσσαλικό 
ιππικό πέρασε από πάνω τους, τα πόδια των αλόγων έμπαιναν στα στόμια 
των αγγείων και τραυματίζονταν. Κατ’  αυτό τον τρόπο οι Φωκείς νίκησαν τους 
Θεσσαλούς. 
 Όταν το 480 π.Χ. ο Ξέρξης εισβάλλει στην Ελλάδα, οι Φωκείς μετέχουν 
στο στρατιωτικό σώμα των Ελλήνων υπό τον Λεωνίδα, με 1000 πολεμιστές. Ο 
ρόλος που τους ανατέθηκε ήταν η επιτήρηση της Ανοπαίας ατραπού, που 

παρέκαμπτε τη γραμμή άμυνας των Ελλήνων και οδηγούσε στα νώτα τους. 
Όταν όμως το Περσικό στρατιωτικό σώμα με οδηγό τον Εφιάλτη ακολούθησε 
την Ανοπαία ατραπό, οι Φωκείς όντας ελαφρά οπλισμένοι, δεν κατόρθωσαν 
να αντιτάξουν επιτυχή αντίσταση και υποχώρησαν στα γύρω όρη, δίνοντας 
έτσι την ευκαιρία στους Πέρσες να κυκλώσουν τον κύριο όγκο των Ελληνικών 
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δυνάμεων υπό τον Λεωνίδα, με το τραγικό αποτέλεσμα της θυσιας των 300 
Σπαρτιατών και των 700 Θεσπιέων. 
 Δύο ή τρεις μέρες αργότερα, ο Ξέρξης εισβάλλει στη Φωκίδα, αλλά οι 
κάτοικοί της δε δέχτηκαν να μηδίσουν και κατέφυγαν άλλοι στην ασφάλεια των 
ορεινών περιοχών του Παρνασσού και οι πιο πολλοί στην περιοχή των 
Οζολών Λοκρών (Δυτική Λοκρίδα). Όλες οι πόλεις και τα ιερά των Φωκέων 
καταστράφηκαν από τους Πέρσες, εκτός από τους Δελφούς, που σώθηκαν - 
όπως πολλοί υποστηρίζουν - χάρη σε θεϊκή παρέμβαση. Συγκεκριμένα, όταν 
οι Πέρσες έφτασαν στην περιοχή όπου βρίσκεται ο ναός της Προναίας 
Αθηνάς, ακούστηκαν βροντές και έγιναν τρομερές κατολισθήσεις, με 
αποτέλεσμα την άτακτη φυγή των Περσών, οι οποίοι διηγούνταν ότι τους 
κυνήγησαν οι δύο ήρωες της περιοχής, ο Φύλαξ (ή Φύλακος) και ο 
Αυτόνοος, τα τεμένη των οποίων ήταν δίπλα στο ιερό της Αθηνάς. 
 Συμμετοχή των Φωκέων στον Πενελλήνιο αγώνα κατά των Περσών 
διαπιστώνεται και τον επόμενο χρόνο (479 π.Χ.) στη μάχη των Πλαταιών. 
 Το 448 π.Χ. έγινε ο Β΄ Ιερός πόλεμος, όταν οι Φωκείς αφαίρεσαν τη 

διοίκηση του μαντείου από την πόλη των Δελφών. Οι Φωκείς, 
εκμεταλλευόμενοι την αντίθεση Αθήνας -Σπάρτης, και γενόμενοι σύμμαχοι και 
των δύο, κατάφεραν να αποφύγουν την καταστροφή των περιοχών τους, αλλά 
έχασαν τη διοίκηση του μαντείου. 
 Η μη ύπαρξη σπουδαίων λιμένων, το δυσπρόσιτο του εδάφους και η 
εγγύτητα με το ιερό των Δελφών, συνετέλεσαν στο να μην εμπλακεί άμεσα η 
Φωκίδα στον Πελοποννησιακό πόλεμο, αν και η πολιτική των Φωκέων ήταν 
μάλλον φιλοαθηναϊκή. Δύο μόνο πολεμικά περιστατικά συνέβησαν στην 
περιοχή: Το 426 π.Χ. ο Σπαρτιάτης στρατηγός Ευρύλοχος, κατόπιν 
εκκλήσεως των Αιτωλών, συγκέντρωσε στους Δελφούς στρατό αποτελούμενο 
και από Μυωνείς, Ιπνείς, Τριταιέους, Χαλαίους, Τολοφωνίους, Ησσίους και 
Οιανθείς, κατόπιν προχώρησε μέσω Ευπαλίου και εισέβαλε στη Ναυπακτία 
προσπαθώντας να καταλάβει το λιμάνι της Ναυπάκτου, που ήταν το μοναδικό 
προπύργιο των Αθηναίων στη Δυτική Ελλάδα. Η προσπάθειά του όμως 
υπήρξε ανεπιτυχής1. Το 424 π.Χ. δε, ο Αθηναίος στρατηγός Δημοσθένης, 
στα πλαίσια μιας διπλής αιφνιδιαστικής επίθεσης των Αθηναίων κατά των 
Βοιωτών, αποβιβάστηκε στις Σίφες, ένα παραθαλάσσιο βοιωτικό χωριό, και με 
τη βοήθεια των Φωκέων προσπάθησε να καταλάβει τη Χαιρώνεια. Και η δική 
του όμως προσπάθεια υπήρξε ανεπιτυχής2 
 Στα χρόνια που ακολουθούν, οι πληροφορίες για τη Φωκίδα είναι 
ελάχιστες. Το 395 π.Χ. οι Οπούντιοι Λοκροί εισβάλλουν σε μια περιοχή της 
Φωκίδας, την οποία διεκδικούσαν από παλιά. Οι Φωκείς ζητούν τη βοήθεια 
της Σπάρτης και οι Λοκροί των Βοιωτών, με αποτέλεσμα το ξέσπασμα του 
Βοιωτικού ή Κορινθιακού πολέμου, ο οποίος είχε ως αποτέλεσμα την 
ανάκληση του Αγησιλάου από την Ασία, όπου πολεμούσε τους Πέρσες, και τη 
μάχη της Κορώνειας, που έληξε με νίκη των Σπαρτιατών έναντι των Θηβαίων. 
Η συμμαχία Φωκέων - Σπαρτιατών συνεχίστηκε ως τη μάχη στα Λεύκτρα 
(371 π.Χ.). Η ήττα όμως των Σπαρτιατών από τον Επαμεινώνδα σ’  αυτή τη 
μάχη, ανάγκασε τους Φωκείς να προσδεθούν στο άρμα των Θηβαίων. 
   
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
1  ΘΟΥΚΥΔΙΔΗΣ  Γ,  99-103      
2 ΘΟΥΚΥΔΙΔΗΣ  Δ,  75-78 
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Όταν οι Θηβαίοι έγιναν κύριοι της Φωκίδας, χρησιμοποίησαν το 
Αμφικτυονικό Συνέδριο για να επιβάλλουν μέσω αυτού ποινή 500 ταλάντων 
στους Σπαρτιάτες για την κατάληψη της Καδμείας (ακρόπολης των Θηβών) 
και την καταστροφή που υπέστη η χώρα τους απ’  αυτούς, και ανάλογο 
χρηματικό πρόστιμο  στους Φωκείς για καταπάτηση γαιών του μαντείου των 
Δελφών. Οι θιγόμενοι Φωκείς και Σπαρτιάτες αντέδρασαν και οι Θηβαίοι 
επικεφαλής συνασπισμού στον οποίο μετείχαν και Θεσσαλοί, Δωριείς (της 
Δωρίδας), Αινιάνες, Φθιώτες Αχαιοί, Μάγνητες, Περραιβοί, Αθαμάνες και 
Δόλοπες, στράφηκαν κατά της Φωκίδας. 
 Οι Φωκείς αισθανόμενοι τον κίνδυνο και περιμένοντας βοήθεια από τη 
Σπάρτη και την Αθήνα, εξουσιοδότησαν το στρατηγό τους Φιλόμηλο να 
καταλάβει τους Δελφούς. Ο Φιλόμηλος 
καταλαμβάνοντας τους Δελφούς προέβη σε ανίερες πράξεις, θανατώνοντας 
πολλούς ιερείς και αναγκάζοντας την Πυθία να χρησμοδοτήσει υπέρ του, 
θέλοντας να δώσει και θεϊκή διάσταση στις πράξεις του. Ταυτόχρονα άρχισε 
την εκποίηση των θησαυρών του Μαντείου για να πληρώσει το μισθοφορικό 
στρατό του. 
 Οι ενέργειές του αυτές τον οδήγησαν σε σύγκρουση με το Συνασπισμό 
των Αμφικτυόνων (Γ΄ Ιερός Πόλεμος) με αμφίρροπα αποτελέσματα. Μετά το 
θάνατο του Φιλόμηλου σε μάχη, ο διάδοχός του Ονόμαρχος συνέχισε την ίδια 
πολιτική προσβάλλοντας το θρησκευτικό συναίσθημα των Ελλήνων. Έδωσε 
έτσι τη δυνατότητα στο Φίλιππο της Μακεδονίας να επέμβη στη Νότιο 
Ελλάδα. Αυτός, νίκησε τον Ονόμαρχο στη Θεσσαλία το 352 π.Χ. σε μάχη, 
στην οποία σκοτώθηκε ο Ονόμαρχος και πολλοί Φωκείς και επανέφερε την 
τάξη στις υποθέσεις του Μαντείου των Δελφών. 
 Το 346 π.Χ. συνεκάλεσε Αμφικτυονικό Συνέδριο, το οποίο πήρε τις 
εξής αποφάσεις: 
 Να κατασκαφούν οι Φωκικές πόλεις, να δεντροτομηθεί η χώρα και οι 

κάτοικοι να μετοικήσουν σε κώμες, που να μην έχει πάνω από 50 σπίτια η 
κάθε μία. 

 Να εισφέρουν οι Φωκείς κάθε χρόνο 60 τάλαντα ως φόρο στο Μαντείο, έως 
ότου αποκατασταθούν οι ζημιές που του προκάλεσαν. 

 Να αποδοθούν στο Φίλιππο οι δύο ψήφοι των Φωκέων στο Αμφικτυονικό 
Συνέδριο. 

 Μία από τις Φωκικές πόλεις που επλήγησαν ιδιαίτερα από τις 
επιπτώσεις του Γ΄ Ιερού Πολέμου ήταν και η Εχεδάμεια, η οποία 

καταστράφηκε από τον Φίλιππο και οι κάτοικοί της διασκορπίστηκαν στην 
περιοχή της Φωκίδας1. Από τότε δεν υπάρχει καμμιά μαρτυρία για την ύπαρξη 
κάποιου οικισμού στην περιοχή της Δεσφίνας έως τον 12ο αι. μ.Χ. 
 Επτά χρόνια αργότερα (339 π.Χ.) οι Λοκροί της Άμφισσας 
καταπάτησαν κτήματα του μαντείου των Δελφών και έδωσαν την ευκαιρία στο 
Φίλιππο ν’  αναμιχθεί ξανά στις υποθέσεις της Νότιας Ελλάδας. Έχοντας 
στρατό που αποτελούνταν από 30000 πεζούς και 2000 ιππείς καταλαμβάνει 
την Άμφισσα και την Ελάτεια (Δ΄ Ιερός Πόλεμος). Οι Αθηναίοι αντιδρώντας 
συμμάχησαν με τη Θήβα κι αντιπαρατάχθηκαν στο Φίλιππο στη Χαιρώνεια 
(338 π.Χ.), όπου γνώρισαν συντριπτική ήττα. 

 Η νίκη του Φιλίππου στη Χαιρώνεια σηματοδοτεί την επικράτηση των 
Μακεδονων σ’  ολόκληρο τον κυρίως Ελλαδικό χώρο. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
1  ΠΑΥΣΑΝΙΑΣ  “Φωκικά”,  Χ, 10  
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Στα χρόνια που ακολουθούν ως το θάνατο του Μεγάλου Αλεξάνδρου, 

στον Ελλαδικό χώρο επικρατεί ειρήνη,  αφού τα κατορθώματα του Μακεδόνα 
στρατηλάτη εμπνέουν το δέος σε φίλους και εχθρούς. Σχεδόν ταυτόχρονα  
όμως με το θάνατό του, οι αρχηγοί της αντιμακεδονικής φατρίας στην Αθήνα, 
οι ρήτορες Υπερείδης και Δημοσθένης, ξεσηκώνουν τον Αθηναϊκό Δήμο 
εναντίον των Μακεδόνων και ειδικότερα εναντίον του Αντιπάτρου. Συμμάχους 
στις επιθετικές ενέργειες εναντίον του βρήκαν τους Αιτωλούς, τους Αχαιούς, 
τους Αρκάδες και τους Κορινθίους. Αρχηγός της συμμαχικής δύναμης ήταν ο 
στρατηγός Λεωσθένης, ο οποίος πολιόρκησε τη Λαμία το 323 π.Χ., όπου 
ήταν εγκατεστημένη Μακεδονική φρουρά (Λαμιακός Πόλεμος). Οι αρχικές 
επιτυχίες όμως των Συμμάχων δε στάθηκαν αρκετές για την τελική νίκη και ο 
Αντίπατρος, ενισχυμένος με στράτευμα από την Ασία, νίκησε τις συμμαχικές 
δυνάμεις και επέβαλε στις Ελληνικές πόλεις βαρείς όρους ειρήνης. Οι Φωκείς, 
οι οποίοι είχαν συμπράξει με τους Αιτωλούς εναντίον των Μακεδόνων, 
συνθηκολόγησαν, αλλά δεν ένιωσαν τις συνέπειες της ήττας, γιατί ο 
Αντίπατρος δεν ασχολήθηκε μαζί τους. 
 Από το 280 π.Χ. οι Αιτωλοί, οι οποίοι ανέκαθεν είχαν κάποιο τύπο 
ομοσπονδίας, αρχίζουν να δίνουν μια πιο συγκεκριμένη μορφή σ’  αυτή, που 
ονομάζεται πλέον Αιτωλική Συμπολιτεία. Ση Συμπολιτεία αυτή γίνονται 
σταδιακά μελη οι Οζολοί Λοκροί, οι Δόλοπες, οι Αινιάνες και οι Φωκείς (269 
π.Χ.). 
 Το 279 π.Χ. η Αιτωλική Συμπολιτεία θα αντιμετωπίσει την πρώτη της 
απειλή. Μια φυλή Γαλατών, με αρχηγό το Βρέννο, εκμεταλλευόμενη 

εμφύλιες έριδες στη Μακεδονία, διεισδύει στον Ελλαδικό χώρο, αναζητώντας 
εστία εγκατάστασης. Οι Έλληνες της Κεντρικής Ελλάδας κατέλαβαν τις 
Θερμοπύλες για ν’  αντιτάξουν εκεί άμυνα. Η Ελληνική δύναμη αποτελούνταν 
από 12000 Αιτωλούς, 10000 Βοιωτούς, 3500 Φωκείς, 700 Λοκρούς, 1500 
Αθηναίους και 500 Μεγαρείς. Οι Γαλάτες προσέβαλαν τη γραμμή άμυνας των 
Ελλήνων, αλλά υποχώρησαν με μεγάλες απώλειες. Ο Βρέννος όμως 
επιχειρώντας αντιπερισπασμό, έστειλε μία ομάδα Γαλατών κατά της Αιτωλίας, 
οι οποίοι λεηλάτησαν την πόλη Κάλλιο (στη Δυτική Φωκίδα). Οι Αιτωλοί  
έφυγαν από τις Θερμοπύλες για να υπερασπιστούν την πατρίδα τους κι ο 
Βρέννος επωφελήθηκε από τη διάσπαση των Ελληνικών δυνάμεων και 
εισέβαλε στη Φωκίδα επιχειρώντας να λεηλατήσει τους Δελφούς. Στην πόλη 
των Δελφών ήταν οχυρωμένοι περίπου 4000 Φωκείς, Μάγνητες και Αιτωλοί, 
οι οποίοι απέκρουσαν με ηρωισμό τις επιθέσεις των Γαλατών και κατάφεραν 
τελικά να τους εκδιώξουν, καταδιώκοντάς τους ως τη Θεσσαλία, όπου ο 
Βρέννος αυτοκτόνησε. 
 Ως ανταμοιβή για τη γενναία αντίστασή τους στους Δελφούς εναντίον 
των Γαλατών, οι Φωκείς έγιναν το 278 π.Χ. ξανά δεκτοί στο Αμφικτυονικό 
Συνέδριο. 
 Στα χρόνια που ακολουθούν ως την πρώτη σύγκρουση Ρωμαίων και 
Μακεδόνων, οι Φωκείς εμφανίζονται ως μέλη μιάς συμμαχίας Ελληνικών 
πόλεων (Αθήνα, Θήβα, Αχαΐα, Μακεδονία), κατά των Αιτωλών. 
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ΡΩΜΑΙΟΚΡΑΤΙΑ - ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΕΠΟΧΗ 
 
 
 Την εποχή αυτή στην Ελληνιστική Ανατολή οι Έλληνες ηγεμόνες 

αναλώνουν τις δυνάμεις τους σε συγκρούσεις για τον έλεγχο των κατακτηθέντων 

από τον Αλέξανδρο περιοχών, στην παραμελημένη Δύση, μια πόλη, η Ρώμη, 

αρχίζει να αναδεικνύεται σε μεγάλη στρατιωτική δύναμη. Αν και τα μηνύματα 

της νέας αυτής απειλής άρχισαν να γίνονται ιδιαίτερα σαφή, ιδίως μετά την 

κατάκτηση από τους Ρωμαίους των Ελληνικών πόλεων της Κάτω Ιταλίας και 

Σικελίας, οι Έλληνες άργησαν να της αποδώσουν την αρμόζουσα προσοχή, με 

αποτέλεσμα την πολιτική, αρχικά, και αργότερα στρατιωτική διείσδυση των 

Ρωμαίων στον Ελλαδικό χώρο. Το 146 π.Χ. με τη μάχη της Λευκόπετρας 

επισφραγίζεται η κατάκτηση της κυρίως Ελλάδας και το 31 π.Χ. μετά τη 

ναυμαχία στο Άκτιο, οι Ρωμαίοι ελέγχουν πλέον και το τελευταίο Ελληνιστικό 

βασίλειο, αυτό της Αιγύπτου. 

 Τα χρόνια που ακολουθούν χαρακτηρίζονται από δημογραφική και 

πολιτική παρακμή του Ελληνισμού. Η επικράτηση όμως του Χριστιανισμού και 

η οικουμενικότητα της Ελληνικής Γλώσσας θα δώσουν τη δύναμη στο Ελληνικό 

Πνεύμα να “αλώσει εκ των έσω” το Ανατολικό Ρωμαϊκό Κράτος και να το 

μετασχηματίσει κατ’  ουσίαν σε Ελληνικό Βασίλειο.  

 Στους πρώτους Βυζαντινούς αιώνες ο Ελλαδικός χώρος θα γνωρίσει 

εισβολές Βησιγότθων και Οστρογότθων και αργότερα τις εγκαταστάσεις 

Σλάβων, ενώ προς το τέλος της πρώτης χιλιετίας τη Βουλγαρική επιβολή. Οι 

τελευταίοι αιώνες του Βυζαντινού Κράτους θα συνοδευθούν με την εισβολή των 

Νορμανδών στην Ανατολική Στερεά και το μοίρασμα της περιοχής από τους 

Δυτικούς μετά τη Δ΄ Σταυροφορία. Ο 15ος αιώνας, μαζί με την πτώση της 

Κωνσταντινούπολης, θα σημάνει και την κατάκτηση από τους Τούρκους των 

περισσότερων Ελληνικών περιοχών.  

 
 Το 198 π.Χ. ο Ρωμαίος στρατηγός Τίτος Φλαμίνιος κατέλαβε τη 

Φωκίδα εκπολιορκώντας τις πόλεις Φανοτέα, Αντίκυρα, Άμβρυσο, Υάμπολη, 
Δαυλίδα και Ελάτεια. Στη Φωκίδα διαχείμασε και την επόμενη χρονιά 
συγκρούστηκε με το βασιλιά της Μακεδονίας Φίλιππο Ε΄ στις Κυνός Κεφαλές. 
Η νίκη των Ρωμαίων στη μάχη αυτή σήμανε την επικράτησή τους στη Βόρειο 
Ελλάδα. 
 Ένα χρόνο αργότερα (196 π.Χ.), στα Ίσθμια, ο Φλαμίνιος διακήρυξε 
την ελευθερία των Ελλήνων. Το κείμενο της διακήρυξης αυτής είναι το 
ακόλουθο:

 Ἡ Σύγκλητος η Ῥωμαίων καί Τίτος Κοΐντιος στρατηγός ὕπατος, 

καταπολεμήσαντες βασιλέα Φίλιππον καί Μακεδόνας ἀφιᾶσιν ἐλευθέρους, 

ἀφρουρήτους, ἀφορολογήτους, νόμοις χρωμένους τοῖς πατρίοις, Κορινθίους, 

Φωκέας, Λοκρούς, Εὐβοεῖς, Ἀχαιούς καί Φθιώτας, Μάγνητας, Θεσσαλούς, 

Περραιβούς. 

 Όμως, παρά τη διακήρυξή του,επέτρεψε στους συμμάχους του 
Αιτωλούς να εντάξουν στη Συμπολιτεία τους τη Φωκίδα και την Ανατολική 
Λοκρίδα. 
 Η σκληρή όμως συμπεριφορά των Ρωμαίων, που ουσιαστικά ήταν 
κύριοι της Κεντρικής Ελλάδας, οδήγησε τους κατοίκους των πόλεων αυτών 
στη σύμπτυξη ενός συνασπισμού αποτελούμενου από Βοιωτούς, Ευβοείς, 
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Φωκείς και Λοκρούς, οι οποίοι κάλεσαν το στρατηγό της Αχαϊκής 
Συμπολιτείας Κριτόλαο να κινηθεί μαζί τους εναντίον των Ρωμαίων. Η κρίσιμη 
μάχη έγινε στη Σκάρφεια της Λοκρίδας το 146 π.Χ., όπου οι Έλληνες 
ηττήθηκαν από τους Ρωμαίους και ο Κριτόλαος σκοτώθηκε. Λίγους μήνες 
αργότερα ο ύπατος Μόμμιος, στη μάχη της Λευκόπετρας (κοντά στην 
Κόρινθο), θα συντρίψει την τελευταία προσπάθεια αντίστασης των Ελλήνων 
της Πελοποννήσου. 
 Με την κατάληψη της Ελλάδας από τους Ρωμαίους, καταργούνται τα 
Κοινά των Αχαιών, των Βοιωτών, των Λοκρών και των Φωκέων (145 π.Χ.). 
 Η Δελφική Αμφικτυονία θα ανασυσταθεί από τον Αύγουστο1, ο οποίος 

θα αλλάξει και τη σύνθεσή της. Συμμετέχουν πλέον σ’ αυτή 30 Σύνεδροι, ενώ 
οι ψήφοι των Μαγνήτων, των Μαλιέων, των Αινιάνων, των Φθιωτών Αχαιών 
και των Δολόπων (το γένος αυτό δεν υπήρχε πια), μεταβιβάζονται στη 
Νικόπολη, την πόλη που ο Αύγουστος είχε ιδρύσει σε ανάμνηση της νίκης του 
επί του Αντώνιου στο Άκτιο. 
 Τον 1ο μ.Χ. αι. ο Νέρων επισκέπτεται τους Δελφούς, όπου του 

οργανώνεται λαμπρή υποδοχή. Ο ίδιος όμως δε διστάζει, λίγο αργότερα, να 
μεταφέρει πολλά έργα τέχνης, που βρίσκονταν στην πόλη, στη Ρώμη και να 
εγκαταστήσει στους Δελφούς αποικία παλαιμάχων στρατιωτών, η οποία 
επιβάρυνε την πόλη, σε συνδυασμό  μάλιστα με την πτώση της δημοτικότητας 
του Μαντείου. Εκείνος ο αυτοκράτορας που φρόντισε ιδιαίτερα για την 
περιοχή ήταν ο Αδριανός.   

 Ήδη από τον 1ο μ.Χ. αι. και μετά την περιοδεία του Αποστόλου 
Παύλου στις Ελληνικές πόλεις, ο Χριστιανισμός αρχίζει να ριζώνει και στη 
Φωκίδα. Στους χρόνους του Μεγάλου Κωνσταντίνου και ιδιαίτερα του 
Θεοδοσίου Α΄ ο Χριστιανισμός επικρατεί  κι αυτό το διακρίνουμε στα 
αρχαιολογικά ευρήματα των Δελφών, όπου κοντά στο ναό του Απόλλωνα 
βρίσκουμε τα ερείπια μιας (παλαιο-)χριστιανικής βασιλικής. 
 Γνωστή επίσης είναι και η προσπάθεια του Ιουλιανού του Παραβάτη 
να αποκαταστήσει την Αρχαία Ελληνική Θρησκεία, καθώς και ο τελευταίος - 
σύμφωνα με την παράδοση - χρησμός που του έδωσε το Μαντείο: 

                       “Εἴπατε τῷ βασιλεῖ, χαμαί πέσε δαίδαλος αὐλά 

οὐκέτι Φοῖβος ἔχι καλύβην, οὐ μάντιδα δάφνην, 

οὐ παγάν λαλέουσαν, ἀπέσβετο δέ καί λάλον ὕδωρ” 

 Όταν το Ρωμαϊκό κράτος διαιρέθηκε σε Ανατολικό και Δυτικό, άρχισαν 
οι περιπέτειες για τον Ελλαδικό χώρο· Γερμανοί εισβολείς, εκμεταλλευόμενοι 
τις αντιπαραθέσεις των δύο, πλέον, κρατών εισέβαλλαν και ερήμωναν τη 
χώρα. Η πιο γνωστή εισβολή είναι αυτή των Γότθων του Αλάριχου, ο οποίος, 
με την ανοχή του στρατηγού του θέματος της Ελλάδας Γερόντιου, εισέβαλε το 
395 μ.Χ. στη Νότιο Ελλάδα φτάνοντας ως τη Σπάρτη. Οι ορδές του 
Αλάριχου, πριν εκδιωχθούν από την Ελλάδα, λεηλάτησαν - εκτός των άλλων 
- και τη Φωκίδα. 
 Ο αυτοκράτορας Ιουστινιανός φρόντισε για την περιοχή οχυρώνοντας 
την Άμφισσα και τις γύρω πόλεις2. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1 Παυσανίας 
2 ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ “Περί Κτισμάτων”
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 Στα χρόνια του Ηράκλειου ομάδες Σλάβων περνούν ειρηνικά τα βόρεια 

σύνορα του κράτους και εγκαθίστανται σε ορεινές περιοχές του Ελλαδικού 
χώρου. Εγκαταστάσεις Σλάβων έγιναν και στη Φωκίδα, όπως δηλώνει 
άλλωστε και το τοπωνύμιο Αράχοβα. Υπάρχει η άποψη ότι και το τοπωνύμιο 
Δεσφίνα είναι σλαβικό, και στηρίζεται στην ύπαρξη αντιστοίχου τοπωνυμίου 
στη Μάνη, το οποίο ο κ. Δούκας συγκαταλέγει στα σλαβικά τοπωνύμια. Για 
την προέλευση όμως του ονόματος Δεσφίνα, υπάρχουν και άλλες απόψεις 
που θα παρουσιαστούν πιο κάτω. 
 Το 981 ή κατ’  άλλους το 996, η Φωκίδα, όπως και όλη η Ελλάδα, 
γνωρίζει τις συνέπειες της επιδρομής των Βουλγάρων του Σαμουήλ. Η 
Άμφισσα καταστρέφεται, το ίδιο και το Γαλαξίδι, το οποίο οι Βούλγαροι ήθελαν 
να χρησιμοποιήσουν ως ναυτική βάση για να περάσουν στην Πελοπόννησο. 
Την καταστροφή του Γαλαξιδίου μάς περιγράφει παραστατικά το “Χρονικό του 
Γαλαξιδίου”, που γράφτηκε το 1703  «διὰ χειρὸς Εὐθυμίου τοῦ ἱερομονάχου» 
“Τόν καιρόν τῆς βασιλείας Κωνσταντίνου Ῥωμάνου, ἀγριωποί καί 

χριστιανομάχοιἄνθρωποι, Μπολγάροι λεγάμενοι, μπήκασι στήν Ἑλλάδα καί ἀπό 

σπαθίου καί κονταρίου χαλάσασι τούς Χριστιανούς καί τραβήξασι ἴσα στό Μωρέα. 

Διαβαίνοντας γοὖν ἀπό τό Σάλωνα, μπλοκάρασί το· καί μισοί ἀπό δαύτους ἤρθασι στό 

Γαλαξεῖδι, καί ἐπήραν σκλάβους ἀπό τα χωρία διά καταπατητάδες. Ἐρχάμενοι γοὖν οἱ 

ἄπιστοι στό Γαλαξείδι, πού ἤτανε χτισμένο παμπάλαια καί εὐμορφοκαστρογυρισμένο, 

ἔχοντας καί φλότα καραβίων καί σπήτια περίσσα, βουλήν πήκασιν οἱ ἄπιστοι ἀπό 

σπαθίου νά τό πάρουσι, καί πέρνοντας στήν αὐθεντεία τους τά καράβια, νά ἀπεράσωσι 

στόν Μωρέα, κουρσεύοντας καί τοῦ κόρφου ταῖς μεριαῖς· καί οἱ Γαλαξιδιώταις, ἔστοντας 

νά μάθουσι ἕνα τόσο φοβερό μήνυμα, τρέξασι σταῖς κκλησίαις, γονατιστά 

παρακαλώντας τό Χριστό, τήν Παναγία καί ὅλους τούς Ἁγίους νά τούς βοηθήσουσι εἰς 

κείνην τήν φοβερωτάτη στιγμή· ἁρματωθήκασι γοὖν καί ἑτοιμασθήκασι διά πόλεμο· καί 

ῤχόμενοι κεῖνοι οἱ πειράταις μπλοκάρασι τό κάστρο, καί μέ κάθε λογῆς μηχαναῖς  καί 

συνεργείᾳ τοῦ Σατανᾶ πού τούς διαφέντευε, ἀνοίξασι μία τρούπα μεγάλη στό κάστρο 

καί μπήκασι μέ τό σπαθί στό χέρι· τότες γοὖν γενέθηκε μεγάλος σκοτωμός καί φοβερή 

ἀμάχη, ποῦ τό γαῖμα ἔτρεχε στούς δρόμους, ὡσάν ποτάμι χειμωνιάτικο· καί οἱ 

Γαλαξειδιώταις, βοηθῶντας καί μέ τή χάρη τοῦ Θεοῦ, σταθήκασι νικηταί καί σφάξασι 

τούς ἀπίστους πειράταις, καί κερδίσασι τήν ἀμάχη· κἄτι γοὖν ἀπό κεἴνους τούς πειράταις 

γλύσαντες ἀπό τό μαχαίρι καί τήν ὀργήν τοῦ Θεοῦ, πήγασι τρέχοντας γοργόν, καί 

ἀφηγήθηκαν στούς συντρόφους, ποῦ εἴχασι πλόκο τό Σάλωνα, τόν σκοτωμό καί τό χαμό 

τῶν ὁμοφύλων μέσα στό Γαλαξεῖδι· κι κεῖνοι οἱ πανάπιστοι, ἔστοντας νά μάθωσι ἕνα 

τόσο φαρμακωμένο μαντάτο, ὠργισθήκασι περίσσα καί ἀφρίζασι ἀπό λύσσα κδίκησης· 

καί ἔστοντας νά πάρουσι τό Σάλονα, μέ προδοσία ἑνός Σαλονίτου, ποῦ τόν λέγασι 

Κουτζοθόδωρο, στας ιγ´  Αὔγουστος μῆνας, περάσασι ἀπό σπαθίου καί μαχαιρίου 

γερόνους, νέους καί γυναικόπαιδα ξεπληρώνοντας οἱ μιαρότατοι κουρσάροι τό γαῖμα 

τῶν συντρόφων, πού μέ πόλεμο καλό χύθηκε στό Γαλαξεῖδι, ὡσάν ἀφηγήθηκα ἄνωθες· 

καί ὕστερα, χορταίνοντας τή μαύρη ψυχή τους ἀπό γαῖμα χριστιανικό, ξεκινήσασι ὡσάν 

τό μελίσσι μετρημόν μή ἔχοντας καταπάνω στό Γαλαξεῖδι.” 

Μετά την άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Σταυροφόρους το 
1204, η τύχη της ευρύτερης περιοχής της Φωκίδας συνδέθηκε με την Αθήνα, 
η οποία υπήρξε έδρα ομώνυμου Δουκάτου. Την περιοχή αυτή την 
παρεχώρησε ο Βονιφάτιος Μομφερατικός - Λατίνος βασιλιάς της 
Θεσσαλονίκης - στο φίλο του Όθωνα Ντελαρός. Μετά το θάνατο του 

Βονιφάτιου το Δουκάτο έγινε ανεξάρτητο.      
 Το Δουκάτο πέρασε από τους Φράγκους στους Καταλανούς (Ισπανούς 
της περιοχής της Βαρκελώνης), οι οποίοι, αφού χρησιμοποιήθηκαν αρχικά ως 
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μισθοφόροι από το Βυζάντιο, αργότερα, χωρίς σκοπό περιπλανούνταν στον 
Ελλαδικό χώρο λεηλατώντας τά πάντα στο πέρασμά τους. Την άνοιξη του 
1311, αφού νίκησαν σε φονική μάχη στην Κωπαΐδα τους Φράγκους του 
Δουκάτου, έγιναν κύριοι ολόκληρης της Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας (εκτός 
από την Εύβοια, την οποία κατέχουν οι Ενετοί). 
 Σε ένα έγγραφο, με ημερομηνία 3 Αυγούστου 1366, που φυλάσσεται 
στο Παλέρμο της Σικελίας, γίνεται λόγος για τον πύργο (torre)  Giffina ή 
Gittina, που βρισκόταν στα δυτικά όρια του Δουκάτου. Η φωνητική ομοιότητα, 
με τα μεταγενέστερα Τζεσφίνα ή Τσεσφίνα, μας επιτρέπουν να υποθέσουμε 
ότι στην τοποθεσία, όπου σήμερα βρίσκεται η Δεσφίνα, πιθανόν να υπήρχε 
φυλάκιο προειδοποίησης για ενδεχόμενη ξένη επίθεση στα εδάφη του 
Δουκάτου. 
 Το 1394, ο φοβερός Σουλτάνος Βαγιαζήτ έκανε επιδρομή στη Λοκρίδα 
και τη Φωκίδα καταλαμβάνοντας τη Νέα Πάτρα (Υπάτη) και τα Σάλωνα. Η 
πρώτη αυτή κατοχή της Φωκίδας από τους Τουρκους υπήρξε σύντομη, 
καθώς ο Δούκας των Αθηνών Νέριος Ατσαγιόλι την ξαναπήρε στη 

δικαιοδοσία του πληρώνοντας φόρο υποτέλειας στο Βαγιαζήτ. 
 Στην περίοδο της Φραγκοκρατίας στη Φωκίδα αποδίδεται και η 
δημιουργία του περίφημου Ελαιώνα της Άμφισσας. 
 Το Χρονικό του Γαλαξιδίου τοποθετεί τη οριστική κατάληψη της 

Φωκίδας από τους Τούρκους το 1397: 

«…Περνῶντας καιρό κάμποσος, ἤρθασι οἱ Τοῦρκοι καί πήρασι ἀπό σπαθίου στήν 

αὐθεντεία τους ὅλη τή Ρούμελη, ἄλλη μέ πόλεμο καί ἄλλη μέ δίχως ἀμάχη. 

Ἐτότες γοὖν πήρασι τό Ζητοῦνι. Στό Σάλονα ἦταν ἕνας Φράγκος αὐθέντης, 

Κόντος τό παράνομα, κατά πολλά κακός ἄνθρωπος, κλέφτης, ἁρπαγός καί 

κακός. Καί ξεγύμνωνε καί ἔδερνε καί βασάνιζε μέ ἀγγαρείαις καί βασανίσματα 

τούς Σαλονίταις, καί τελευταῖον μαθαίνωντας τό πῶς ὁ Δεσπότης Σαλόνου 

Σεραφείμ εἶχε πολλά πλούτια καί μία ἀνεψιά ὡραιοτάτη, βουλήν πῆρε νά τήν 

πάρῃ στό παλάτι του πέρνωνατς ὕστερα καί τά πλούτια τοῦ Δεσπότη Σεραφείμ. 

Καί ὁ Δεσπότης, μαθαίνοντας τό ἅρπαγμα τῆς ἀνεψιᾶς του, σήκωσε μέ λόγους 

τούς Σαλονίταις ναντίο τοῦ τυράννου. Καί ἔγραψε στούς Τούρκους νά ἔρθουσι 

καί νά τούς παραδώσουσι τά χέρια τους τό Σάλονα λέγοντας καλλίτερα νά 

δουλεύωμε Τούρκους παρά Φράγκους. Καί ὁ Κόντος μαθαίνοντας τό πῶς τό 

ἀσκέρι τῶν Τούρκων ἔρχεται καταπάνω του ἐκλείσθηκε στό Κάστρο μέ τούς 

δικούς του διά νά βασταξῃ πόλεμο. Καί ὁ πανάπιστος διά τό πεῖσμα ἔσφαξε τήν 

ἀνεψιά τοῦ Δεσπότη, φοβερίζοντας ἄν γλύσει νά κδικηθῇ παραδειγματικά. Καί 

ἕνας Σαλονίτης, ποῦ ἤτανε στό Κάστρο, ἔσφαξε τόν Κόντο καί πέρνωντας τό 

κεφάλι του τό παρουσίασε στόν αὐθέντη τῶν Τούρκων, καί λαβαίνοντάς το ὁ 

αὐθέντης τοῦ ἔδωκε πολλά χαρίσματα καί ὕστερα τό πέταξε μέ καταφρόνεσι 

ποδοπατῶντας το. Ἐπήρασι γοὖν οἱ Τοῦρκοι ὅλους τούς Φράγκους σκλάβους…» 

 Μ’  αυτό το μελοδραματικό τρόπο αρχίζει και για τη Φωκίδα, όπως και 
για όλη σχεδόν την Ελλάδα, η μακρά περίοδος της Τουρκοκρατίας, μισό 
περίπου αιώνα πριν πέσει η Πόλη.    
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ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑ - ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 1821 

 
 Τα 400 χρόνια Τουρκικής κατοχής υπήρξαν εφιαλτικά για τον Ελληνισμό. 

Οι υπόδουλοι υπέμεναν προσβολές της αξιοπρέπειάς τους, βίαιους 

εξισλαμισμούς, βαρύ κεφαλικό φόρο και - το κυριότερο - το παιδομάζωμα. Οι 

΄Ελληνες συσπειρωμένοι γύρω από το Πατριαρχείο αποδίδονται σε μια παθητική 

προσπάθεια εθνικής επιβίωσης, που συνίσταται στη στοιχειώδη εκπαίδευση των 

νέων (κρυφό σχολειό), τη μετανάστευση (παροικίες εξωτερικού) ή τη διέξοδο 

προς δυσπρόσιτες περιοχές, όπου η παρουσία των Τούρκων δεν ήταν καταλυτική 

(Άγραφα, Μάνη, Σούλι, Σφακιά). 

 Στα τέλη του 18ου αιώνα και στις αρχές του 19ου  η παθητική αυτή 

στάση μετατρέπεται σε μια δυναμική, που θα οδηγήσει στην επανάσταση του 

1821. Αγωνιστές όπως ο Κολοκοτρώνης, ο Καραϊσκάκης, ο Νικηταράς, ο Διάκος, 

ο Πανουργιάς, ο Δυοβουνιώτης, ο Μπότσαρης και συνεπικουρούμενοι από άξιους 

κληρικούς, όπως ο Παλαιών Πατρών Γερμανός, ο Παπαφλέσσας, ο Σαλώνων 

Ησα?ας και ο Πατριάρχης Γρηγόριος ο Ε΄, θα κατορθώσουν να δώσουν εθνική 

υπόσταση στο υπόδουλο γένος και να καταστήσουν την Ελλάδα και πάλι 

ελεύθερη. 

 

 

 Τα εδάφη που κατέκτησαν οι Τούρκοι στον κυρίως Ελλαδικό χώρο 
διαιρέθηκαν σε έξι κύριες επαρχίες (“πασαλίκια”): το Μοριά (Πελοπόννησος), 
το Νεγρεπόντε (Εύβοια και Ανατολική Στερεά), την Ήπειρο (Δυτική Ελλάδα), 
τη Σαλονίκη (Μακεδονία), την Κρήτη και τα νησιά του Αιγαίου, που διοικητικά 
ανήκαν στον καπουδάν πασά, αρχηγό του στόλου. 
 Η περιοχή της Δεσφίνας ή Ντεσφίνας, όπως ονομαζόταν τότε, ανήκε 
διοικητικά στο πασαλίκι του Νεγρεπόντε. 
 Κατά τα τελευταία χρόνια της Τουρκοκρατίας η Φωκίδα ήταν διαιρεμένη 
σε τρία βιλαέτια: των Σαλώνων, του Μαλανδρίνου και του Λιδορικίου· απ’ 
αυτά το μεν πρώτο ανήκε διοικητικά στο σαντζάκιο (νομός) του Ευρίπου και 
τα άλλα δύο στο σαντζάκιο της Ναυπάκτου. 
 Στη Δεσφίνα δεν κατοικούσαν Τούρκοι ούτε Αλβανοί και η φορολογία 
ήταν ενοικιασμένη από ντόπιο, ο οποίος έδινε λογαριασμό στο βοεβόδα 
Σαλώνων για τη δεκάτη (φορολογία του 1/10 του εισοδήματος), δύο παράδες 
για κάθε ζώο και πέντε πιάστρες χαράτσι για κάθε άντρα του χωριού. 
 Η μη εγκατάσταση Τούρκων στο χωριό μπορεί να εξηγηθεί είτε λόγω 
της έλλειψης πλούσιων καλλιεργήσιμων εδαφών είτε λόγω του γεγονότος ότι 
η χερσόνησος πάνω στην οποία είναι χτισμένη η Δεσφίνα προσφέρεται ως 
ορμητήριο ατάκτων ενόπλων σωμάτων των υπόδουλων Ελλήνων. 
 Ένοπλες εξεγέρσεις των υπόδουλων Ελλήνων στην περιοχή έγιναν 
αφορμή για καταστροφή του Γαλαξειδίου το 1574 και το 1660. 
 Στα τελευταία χρόνια πριν απ’  την απελευθέρωση η Δεσφίνα θα 
περάσει στα χέρια του διαβόητου Αλη-πασά, ο οποίος εκμεταλλέυτηκε 
οικονομικά την περιοχή εις βάρος των κατοίκων. 
Συγκεκριμένα ήθελε να καταστήσει τη Δεσφίνα τσιφλίκι του και για να πετύχει 
το σκοπό του έφερε στα Γιάννενα τους πρόκριτους του χωριού, τους οποίους 
πίεζε να συναινέσουν στην παραχώρησή του. Αυτοί αρνήθηκαν σθεναρά και ο 
Αλή-πασάς τους φυλάκισε, με αποτέλεσμα να βρουν το θάνατο δύο απ’  
αυτούς, οι Κρομμύδας και Μαντζώρος. 
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 Το 1806 επισκέφτηκε τη Δεσφίνα ο περιηγητής Leake, ο οποίος γράφει 
για το χωριό: 
 
     “ Αφού έφυγα απ’ τ’ Άσπρα Σπίτια στη 1.35΄ και ανέβηκα 
το πετρώδες βουνό πίσω του χωριού από μονοπάτι 

εξαιρετικής ανηφοριάς, μπήκα στις 2.20΄ σε οροπέδιο 

κλεισμένο από τ’  αριστερά με το γυμνό βουνό Ξερογιάννη 

κι απ’  τα δεξιά με το Σομαλέσι, ιδίας συστάσεως. Στα 

μισά της πεδιάδος Δεσφίνας μπήκαμε στ’  Αμπέλια με τα 

πατητήρια στην πλευρά, για την κατεργασία των σταφυλιών. 

Στους πρόποδες του βουνού Ξερογιάννη, κρυμμένο από το 

δρόμο, μέσα σε ρέμα, είναι το μοναστήρι του Άϊ-Γιάννη, 

απ’ το οποίο το βουνό παίρνει τ’  όνομα. 

 Τα χωράφια της περιφέρειας Δεσφίνας σπέρνονται κάθε 

δεύτερη χρονιά με κριθάρι και σιτάρι, εκτός ορισμένων 

τμημάτων μεταξύ βράχων που καίουν τους θάμνους, ή εκεί 

που το έδαφος κοπρίζεται απ’  τα πρόβατα και γίδια, τα 

οποία καταφεύγουν εκεί γι’  απάγγειο σε κακοκαιρία. Αυτού 

σπέρνουν κάθε χρόνο και χωρίς προπαρασκευή του εδάφους. 

 Το χωριό Δεσφίνα ή Τζεσφίνα, κείται στη δυτική 

πλαγιά ψηλού πετρώδους λόφου, στην κορυφή του οποίου 

στέκεται εκκλησάκι με μεγάλο πουρνάρι. Περιλαμβάνει 170 

οικογένειες, περισσότερες των οποίων κατοικούν σε σπίτια 

με δύο πατώματα και αναπαυτικά, συγκρινόμενα με τις 

φτωχικές αγροικίες των χωρικών Αλβανικής φυλής στην 

Αττική και Βοιωτία. Εδώ, καθώς και στην Αράχωβα και 

μακρύτερα προς δυσμάς, η Αλβανική γλώσσα είναι σπάνια, αν 

και τόσο κοντά στα χωριά και Μοναστήρια του Ελικώνα που 

ομιλείται γενικά και πολλές των γυναικών δεν γνωρίζουν 

Ελληνικά. 

 Καίτοι η Δεσφίνα υπάγεται στο διαμέρισμα Σαλώνων, 

όπου μεγάλο τμήμα του ανήκει στους Τούρκους, εδώ δεν 

υπάρχει Τούρκος κάτοικος ή ιδιοκτήτης στην περιφέρεια 

Δεσφίνας. 

......................................................... 

  

Τα Μοναστήρια πληρώνουν μονάχα το χαράτσι για τους 

ενοίκους, τη δεκάτη για τα κτήματα και το “ασπροκέφαλο” 

ήτοι ένα γρόσι φόρο κατά κεφαλή για τα ζώα όλων των 

ειδών. 

Τελευταία - αν τέτοια λέξη μπορεί να χρησιμοποιηθεί 

οριστικά στην Τουρκία, ομιλούντες για φόρους - 

υποχρεώθηκε το χωριό να εισφέρει 48 πούρσες το χρόνο στο 

βοεβόδα, να ενισχύσει αυτόν στην ικανοποίηση των 

απαιτήσεων του Αλή-πασά. 

Όταν ρώτησα αν είδαν πριν στη Δεσφίνα ταξιδιώτη σαν 

εμένα, δεν θυμούντανε κανένας, εκτός ενός που είδε 

μερικούς στην Αράχωβα που λέγονταν Μιλιόρδοι. 

Περί το μίλι δυτικά του χωριού, στους πρόποδες 

πετρώδους προεξοχής του βουνού, η πεδιάδα καλύπτεται με 

πλημμύρισμα, που συνήθως παραμένει ως το Μάη. 
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Δημιουργείται από το χείμαρρο της Δεσφίνας και πιστεύω 

ότι υπάρχει καταβόθρα, δια της οποίας τμήμα νερού 

αδειάζει στον κόλπο της Κρίσσας. Κι απ’  τις δυό πλευρές 

του χωριού, ακόμη και στους βράχους στο επάνω μέρος του, 

παρατηρούνται αρχαίες σαρκοφάγοι, αλλ’ όλες μικρές και 

ικανές να περιλάβουν μονάχα ένα σώμα. Υπάρχουν και 

μερικές άλλες στα νότια του χωριού σκαμμένες στην πρόσοψη  

του βράχου που υψώνεται από την απέναντι όχθη του 

ρέματος. Τα κατάλοιπα αυτά, μικρά όπως είναι, είναι 

αρκετά να δείξουν ότι η Δεσφίνα πιάνει τη θέση 

Ελληνιστικής πόλεως. Κλίνω να θεωρήσω αυτή ότι ήταν η 

Μεδεών”. 

 
Υπάρχει όμως και μια τοπική παράδοση, σε δύο παραλλαγές, σχετικά 

με τον Αλή-πασά και τη Δεσφίνα: Λέγεται ότι ένας Δεσφινιώτης ιερέας, ο 
Παπαστάθης, επιστρέφοντας από την Αντίκυρα (σύμφωνα με τη δεύτερη 
παραλλαγή, από τους Δελφούς) και βαδίζοντας μέσα σε χιονοθύελλα, 
συνάντησε έναν Αλβανό υπαξιωματικό, ο οποίος ψυχορραγούσε από τον 
πυρετό. Τον μετέφερε με το μουλάρι του στη Δεσφίνα και τον περιέθαλψε. Ο 
Αλβανός αυτός έμελλε να γίνει ο μετέπειτα πασάς των Ιωαννίνων Αλής, ενώ ο 
ιερέας ήταν ο πατέρας του εθνεγέρτη επισκόπου Ησαΐα. 

Ο Ησαΐας (το κατά κόσμον όνομά του ήταν Ηλίας) γεννήθηκε στη 
Δεσφίνα το 1778 και πατέρας του ήταν, όπως προαναφέρθηκε, ο ιερέας 
Ευστάθιος Παπαευσταθίου και μητέρα του η Αρχόντω. Το 1797 μπαίνει στη 

Μονή Τιμίου Προδρόμου Δεσφίνας, όπου έρχεται σε πρώτη επαφή με τα 
Ελληνορθόδοξα ιδεώδη· κατόπιν μεταβαίνει στο Μοναστήρι του Οσίου Λουκά. 

Λίγο αργότερα ο Αλή Πασάς, είτε λόγω της παλιάς του υποχρέωσης 
προς τον πατέρα του είτε για δικούς του λόγους, προσκαλεί τον Ησα?α στα 
Γιάννενα και φροντίζει για τη μόρφωσή του. 

Ακολουθεί ταξίδι του Ησαΐα στην Κωνσταντινούπολη και γνωριμία του 
με τον Οικουμενικό Πατριάρχη, ο οποίος έμεινε εντυπωσιασμένος από την 
πνευματική κατάρτιση του νέου. Η επιστροφή του Ησαΐα στον τόπο του 
κατέδειξε και την αγάπη που έτρεφαν οι απλοί άνθρωποι γι’  αυτόν. Έτσι όταν 
χήρεψε η θέση του Επισκόπου Σαλώνων, χειροτονείται από τον Πατριάρχη 
Επίσκοπος της ιδιαίτερης πατρίδας του (1818). Την ίδια χρονιά μυήθηκε και 
στη Φιλική Εταιρία και άρχισε να δραστηριοποιείται για το μεγάλο ιδανικό του 
Γένους, την Ελευθερία, συγκεντρώνοντας χρήματα και όπλα. 

Στις αρχές του 1821, κατόπιν επικοινωνίας με τον Πατριάρχη Γρηγόριο 
Ε΄, έρχεται σε συνεννόηση με τους Μητροπολίτες Ναυπλίου Γρηγόριο, 
Τριπόλεως Δανιήλ, Ταλαντίου (Αταλάντης) Νεόφυτο, Αθηνών Διονύσιο και 
Παλαιών Πατρών Γερμανό, ενημερώνοντάς τους για την ημερομηνία της 
Επανάστασης. 

Στις 11 Μαρτίου 1821 μεταβαίνει με πλοιάριο στην παραλία της 
Αντίκυρας κι από κει στον Όσιο Λουκά, για να συναντήσει τον Αθανάσιο 
Διάκο, ώστε να προετοιμάσουν από κοινού την εξέγερση στη Βοιωτία. 
Επιστρέφει κατόπιν στην Άμφισσα και αρχίζει νέο κύκλο επαφών με τους 
Πανουργιά, Δυοβουνιώτη, Κομνά Τράκα, Σκαλτσοδήμο και τους 
Γαλαξειδιώτες καπεταναίους, για να προετοιμάσει την Επανάσταση στη 
Φωκίδα. 
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Στις 23 Μαρτίου 1821 άναψε μια μεγάλη φωτιά (φρυκτωρία) στη θέση 
“Προφήτης Δανιήλ”  της Δεσφίνας για να ειδοποιηθεί απέναντι η 
Πελοπόννησος ότι η Ρούμελη είναι έτοιμη για τον αγώνα και 4 μέρες 
αργότερα, στον Όσιο Λουκά, κηρύσσει επίσημα την έναρξη της Επανάστασης 
στη Ρούμελη. 

Έκτοτε δεν επέστρεψε στην έδρα του στην Άμφισσα, αλλά συμμετέχει 
στη σύσκεψη των οπλαρχηγών στο χωριό Κομποτάδες, λίγο έξω από τη 
Λαμία, σχετικά με το πώς θ’  αντιμετωπιζόταν η στρατιά του Κιοσέ Μεχμέτ και 
του Ομέρ Βρυώνη, που κατέβαινε προς νότον για να καταπνίξει την 
Επανάσταση. Λίγες μέρες αργότερα, στις 23 Απριλίου 1821, πολεμά στην 
Αλαμάνα δίπλα στον Αθανάσιο Διάκο και βρίσκει τραγικό θάνατο. 

 
Η υπογραφή του Ησαΐα 

Ο Λυκειάρχης Δημήτριος Παπακωνσταντίνου, ο οποίος ασχολήθηκε 
με το βίο του Ησαΐα, παραδίδει δύο εκδοχές για το θάνατό του1: 

Η πρώτη εκδοχή λέει: “ ο έφορος του στρατού Μαρκόπης φορτώθηκε 
το Δεσπότη στην πλάτη του, για να τον βοηθήσει στην ανηφοριά, κατά την 
υποχώρηση των Ελλήνων. Ο Δεσπότης όμως, λέγοντας στο Μαρκόπη ‘όχι 
παιδί μου καλό, σώσον τον εαυτόν σου ως χρησιμότερον’, κατέβηκε. Σε λίγο 
ένα καβαλάρης, Κελεπούρης, του άφησε το άλογό του για να προλάβει ο 
Ησαΐας να φύγει, μα δεν πρόλαβε να καβαλικέψει και τον αποκεφάλισαν οι 
Τούρκοι· μα πρόλαβε να πει: ‘Παναγία μου, σώσον τουλάχιστον την πατρίδα’. 
Υπάρχει, περνώντας από τον παλιό δρόμο του Μπράλλου, η Δεσποτόβρυση, 
εκεί ακριβώς όπου η κοινότητα Δεσφίνας έστησε στα 1916 Μνημείο στα δύο 
αδέλφια Ησαΐα και Παπαγιάννη”. 

Η δεύτερη εκδοχή βασίζεται σε μαρτυρία του αγωνιστή Χαλάτση 
Θανάση, που είναι η ακόλουθη: “Ένα απομεσήμερο είδαμε μια μαυρίλα να 
βγαίνει από το Ζητούνι (Λαμία) και να τραβάει προς το Πατρατζίκι (Υπάτη) και 
σύγνεφο κουρνιαχτού. Έφτασαν και στρατουλάτες (οδοιπόροι) και είπαν ότι ο 
Ομέρ Βρυώνης τράβαγε για το Πατρατζίκι κι ότι κοντά θα πήγαινε κι ο άλλος 
Τούρκος πασάς. Ο Δυοβουνιώτης και ο Πανουργιάς ξεσηκώθηκαν να φύγουν 
όλα τ’  ασκέρια προς εκείνο το μέρος. Ο Δεσπότης όμως κι ο γερο-Σεγδίτσας, 
κι ο Διάκος, επέμεναν πως αυτό είναι τερτίπι των Τούρκων κι ότι αυτοί θα 
τράβαγαν για τα Σάλωνα από το συντομότερο δρόμο, που είχε και 
ζωοτροφές. Γι’  αυτό διαφώνησαν και δεν ακολούθησαν το Δυοβουνιώτη και 
τον Πανουργιά. 

Κατεβήκαμε τη νύχτα και μοιραστήκαμε τα πόστα κοντά στο ‘σουριά’ 
και στο μικρό ποτάμι, που αντάμωνε παραπάνω, την Αλαμάνα. Απάνω στο 
γιοφύρι πιάσανε οι Γαλαξιδιώτες, δεξότερα οι Δεσφινιώτες, δεξότερα οι 
Σαλωνίτες... Οι Τούρκοι πράγματι τη νύχτα άλλαξαν δρόμο και τράβηξαν, 
όπως είχε προβλέψει ο Δεσπότης...  

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1 ΔΗΜ. Ι. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ “Ο παραμερισμένος Εθνεγέρτης 
Επίσκοπος Σαλώνων Ησαΐας” 
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Οι Τούρκοι είχαν καλύψει την καβαλαρία τους στα κοντινά καμποχώρια 
και μόλις είδαν τους δικούς μας να ξανοίγονται στον κάμπο για πλιάτσικο, 
τους ρίχτηκαν με την καβαλαρία τους και τους έπαιρναν τα κεφάλια σαν 
τραγιά. Ο Δεσπότης μόλις είδε το κακό των δικών μας και το τερτίπι το 
τούρκικο, ρίχτηκε με τους λίγους που του είχαν μείνει για να πιάσει ταμπούρια 
κοντά στο ποτάμι. Η τούρκικη καβαλαρία  τού ‘κανε απανωτά γιουρούσια για 
να του πάρει τα ταμπούρια, αλλά ο Δεσπότης Ησαΐας κράταγε καλά... 
Βρήκαμε το Δεσπότη σκοτωμένο μαζί μ’  έναν άλλο παπά (πιθανώς τον 
αδελφό του Παπαγιάννη). Τότε ο γερο-Σεγδίτσας διέταξε να πάρουν το κεφάλι 
του Δεσπότη· πρώτος σήκωσε το γιαταγάνι ο Φλώρος, αλλ’  ένα τούρκικο 
βόλι τον βρήκε και τον σκότωσε· ύστερα τράβηξε ο πατέρας του γιαταγάνι, 
αλλ’ ένα τούρκικο βόλι τον τσάκισε στο μπούτι. Ύστερ’  από τούτο ο γερο-
Σεγδίτσας φώναξε: ‘δε θέλει ωρέ ο Δεσπότης να του πάρτε το κεφάλι, πάρτε 
μονάχα το σταυρό του’...” 
 

 
Η Φωκίδα το 1821 

 
 
 Εκτός όμως από τον Εθνομάρτυρα Ησαΐα, η Δεσφίνα πρόσφερε στο 
αγωνιζόμενο Γένος πολλούς άλλους αγωνιστές με τεράστια προσφορά. 
Υπήρχε σώμα Δεσφινιωτών με αρχηγό το Νυχτερίδα Αθανάσιο, ο οποίος 
έπεσε μαχόμενος κατά των Τούρκων. Για τους άλλους αγωνιστές γράφει 
εκτενώς στο σχετικό βιβλίο του ο Επίτιμος Λυκειάρχης 
Δημ.Ι.Παπακωνσταντίνου: 

 “...Θα σταθούμε για λίγο στον άλλο ανηψιό του Ησα?α, 
το δεκαοχτάχρονο Νικόλα, που ήταν γιός της άλλης του 

αδελφής· αυτός λοιπόν ο νεαρός, αφού δεν βρήκε... 

κατανόηση από το θείο του για να πάρει μέρος στον 

απελευθερωτικό αγώνα ακολουθώντας τον, πήρε τον οπλισμό 

του και τράβηξε κατά το Μεσολόγγι· έλαβε μέρος σε πολλές 
μάχες κι ακόμη στην πολιορκία του Μεσολογγίου, αφού 

λαχταριστά κατασπάραζε το μερίδιό του απ’  τις γάτες και 

ποντικούς, όπως και οι άλλοι ήρωες. Τα διηγείτο ο ίδιος 
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στο παιδί του Γιάννη, που τον έφτασαν όλα τα εγγόνια του 

και πιο πολύ ο αστείρευτος Στέφανος· κατά την επανάσταση 
λοιπόν του κόλλησαν το παρατσούκλι “Κονομίας”, γιατί 

πάντοτε στο ταγάρι του κρατούσε ξερά κομμάτια ψωμιού κι 

όταν οι συμπολεμιστές του τον ενοχλούσαν ζητώντας του 

λίγο ψωμί, τους απαντούσε αρνητικά και με τα λόγια: ‘όταν 

ιγώ έκανα τ’  κονομία μ’  και δεν τότρωγα ούλο, σεις με 

κοροϊδεύατ’”. Την ίδια τακτική ακολουθούσε και στην 

οικονομία των πυρομαχικών, γι’  αυτό και τού ‘μεινε το 

παρατσούκλι “Κονομίας” 

 Απ’  αυτή τη ρίζα ξεκινάει η γενιά των 

Παπακωνστανταίων - Καραγιανναίων - Κοταραίων - 

Μαργαριταίων - Καραουλαίων - Λαρσιναίων - Αλταναίων - 

Περραίων - Ζουρμπαίων - Πυροβολιάδων - Σχιαουσαίων - 

Λιναρδαίων - Κουφιαίων - Σωτηραίων - Τσουταίων και πολλών 

άλλων, γιατί ο πατέρας του ήταν το γένος 

Παπακωνσταντίνου, γιός του Παπανικόλα. Όλη αυτή η γενιά 

ευγνώμων και για να μην ξεχαστεί το όνομα των δύο 

σκοτωμένων αδελφών κληρικών, του Ησα?α και του 

Παπαγιάννη, βάφτιζαν το πρώτο αρσενικό παιδί Γιάννη και 

το δεύτερο Ηλία. 

 Το Γκεκέικο ή Περδικέικο είναι το άλλο σόι, που 

ξεκινάει από τον αγωνιστή Παναγιώτη Περδίκη, που ήταν 

πρωτοπαλίκαρο και σωματοφύλακας του Καραϊσκάκη. 

Διακρίθηκε σε πολλές μάχες και γι’  αυτό ο Καραϊσκάκης 

στα γράμματά του τον αποκαλεί “Γενναιότατον Παναγιώτην” . 

Σε δύο μάλιστα επιστολές του τού έγραψε, λίγο πριν από 

τις μάχες του Διστόμου και της Αράχωβας, καλώντας τον να 

φτάσει με τα Δεσφινιώτικα παληκάρια για να χτυπήσουν τους 

Τούρκους. Ο αγωνιστής λοιπόν αυτός πήρε το παρατσούκλι 

“Γκέκας”, γιατί στη μάχη της Αράχωβας μερικοί Γκέκηδες 

(Αλβανοί) οχυρωμένοι μέσα σ’  ένα σπίτι δεν παραδίνονταν 

με κανένα τρόπο. Ανέβηκε όμως ο Παναγιώτης στην οροφή του 

σπιτιού κι από ‘κει μπήκε μέσα και με το γιαταγάνι στο 

χέρι τους έσφαξε. Έκτοτε ολόκληρη η οικογένειά του 

ονομάστηκε “Γκεκαίοι”. 

 Ακόμη συνδέεται και μ’  ένα άλλο ιστορικό γεγονός η 

λησμονημένη αυτή προσωπικότητα. Την ώρα που τραυματίστηκε 

θανάσιμα ο Καραϊσκάκης, την παραμονή της μάχης του 

Φαλήρου, ήταν δίπλα του και είδε από κοντά τη δραματική 

σκηνή· τον συνόδευσε και στη Σαλαμίνα, αφού του έκλεισε τα 

μάτια ο ίδιος· πριν δε πεθάνει ο Καραϊσκάκης δακρυσμένος 
του είπε: “αχ, να ζούσα για να σε βοηθήσω στη ζωή σου, 

γιατί πολλά προσέφερες στον αγώνα, Παναγιώτη μου”. Όταν, 

μετά την απελευθέρωση, ανέβηκε στη Δεσφίνα ο γιός του 

Καραϊσκάκη ως Συνταγματάρχης, πλησίασε το γέρο πια 

Παναγιώτη, του φίλησε το χέρι και τον ρώτησε για το 

θάνατο του πατέρα του· κι ο γέρος σηκώθηκε απ’ το πεζούλι 
που καθότανε, με την πουκαμίσα του ζωσμένη στη μέση μ’  

ένα δερμάτινο κορδόνι, τον κοίταξε στα μάτια και του 
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είπε: “Αληθινός γιός του Καραϊσκάκη είσαι, του μοιάζεις 

πολύ”. Αναγάλιασε η ψυχή του Αξιωματικού κι έπεσε στην 

αγκαλιά του γέρου μαχητή. Ο ίδιος αγωνιστής πληγώθηκε δύο 

φορές και πήρε μέρος σε πολλές μάχες (Αρτοτίνας, Πέντε 

Ορίων κ.α.). Αυτή του η λεβεντιά έκανε τον Οδυσσέα 

Ανδρούτσο να κουμπαριάσει μαζί του, βαφτίζοντάς του ένα 

παιδί με το όνομα Οδυσσέας. Το όνομα αυτό διατηρήθηκε 

έκτοτε στη γενιά των Περδίκηδων. 

 Δίπλα όμως σ’  αυτούς τους ήρωες, κράτησαν ψηλά τη 

Δεσφινιώτικη λεβεντιά κι άλλοι πολλοί, που τα ονόματά 

τους δυστυχώς δεν διασώθηκαν. Δίνουμε τα ονόματα των 

αγωνιστών του χωριού, όσα βρήκαμε ψάχνοντας στα Γενικά 

Αρχεία του Κράτους ή από στοματική παράδοση των χωριανών: 

 

 Παναγιώτης Περδίκης ή Γκέκας. 

 Χαράλαμπος Περδίκης ή Αγκωναράς. 

 Κώστας Περδίκης ή Τσέλιος. 

 Στέφανος Περδίκης ή Κλαδευτήρας. 

 Νικόλας Παπακωνσταντίνου ή Κονομίας. 

 Δημ. Μαυρίκης ή Κανάτας. 

 Γερο-Τζάθας (άγνωστο το επώνυμό του, δίχως 

απογόνους). 

 Χαράλαμπος Μαργαρίτης ή Ζορμπάς. 

 Ιωάννης Σακελλαρίου. 

 Ιωάννης Τρισπιώτης. 

 Χρ. Πέρρος ή Κουνακλής. 

 Ιωάννης Κρομμύδας ή Μαρτάκος. 

 Ιωάννης Σίδερης ή Σακλόγιαννος. 

 Αναστάσιος Αθ. Γκελεστάθης ή Σχιαούσης. 

 Ιωάννης Μαυρίκης. 

 Νίκος Στέφος. 

 Γιώργος Κούτουλας ή Ψιλός. 

 Δημ. Κόλλιας. 

 Λουκάς Σακελλαρίου. 

 Κωνσταντάκης Παναγής ή Πενεβός. 

 Χαράλαμπος Φαράντος. 

 Ιωάννης Βαλαούρας ή Παλάντζας. 

 Γεώργιος Διαμαντής ή Μαλαγράκης. 

 Στάθης Μαλλάκης ή Παπαστάθης. 

 Αναστάσιος Μαντζώρος. 

 Ιωάννης Καλύβας ή Τσαμπές. 

 Ιωάννης Πονήρης ή Νύστας. 

 Αλεξανδρής Παρασκευόπουλος. 

 Ευστάθιος Καλλιακούδας. 

 Νικόλαος Χλεμπογιάννης ή Τσουράπας. 

 Ιωάννης Μαργαρίτης (υπηρέτησε στο σώμα του καπετάν 

Στράτου στο Βάλτο). 

 Ιωάννης Αλτάνης. 

 ; Μίχος ή Πρωτογεράκος. 

 Θεόδωρος Κελεπούρης. 

 Ηλίας Λ. Γκελεστάθης. 
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 Δύο αδέλφια Αρναούτη ή Λιαπαίοι. 

 Γιάννης Στέφος ή Πατίσκας. 

 Νικολός Λεοντόπουλος. 

 Παναγιώτης Λεοντίου ή Ρουμπής. 

 Παναγιώτης Μαστροσταθόπουλος. 

 Στάμος Λώντος ή Λιόντος. 

 Παρασκευάς Φαράντος (σκότωσε έναν Τούρκο ιππέα). 

 Αθανάσιος Νυχτερίδας. 

 

 Οφείλουμε μερικές διευκρινίσεις σχετικά με το 

παρατσούκλι ή τη δράση των αγωνιστών αυτών. 

 Ο Ζορμπάς απέκτησε το παρατσούκλι αυτό, γιατί με το 

ζορμπαλίκι του, με τη σωματική του ρώμη, επεβλήθηκε σε 

πολλές δύσκολες ώρες. Μια φορά λ.χ. οι Τούρκοι ζήτησαν να 

φιλοξενηθούν στο σπίτι του κι αφού τους φίλεψε ο γερο-

πατέρας του, ύστερα απαιτητικά και παράλογα ζήτησαν να 

τους δώσουν όλο το σιτάρι της χρονιάς· ο νεαρός λοιπόν 
Μαργαρίτης ή Ζορμπάς, βλέποντας πως ο πατέρας του υπέφερε 

για να μεταπείσει τους αχάριστους φιλοξενούμενούς του, 

πήρε μια σούβλα και την τράβηξε στο κεφάλι ενός Τούρκου, 

που βγήκε στην κοντορραχιά κι απόμεινε εκεί· φυσικά από 
εκείνη την ώρα ο νεαρός Δεσφινιώτης δεν ξανακοιμήθηκε 

σπίτι του απ’  τις καταδρομές του κατακτητή. 

 Ο Παναγής ή Πενεβός διακρίθηκε στη μάχη των Πέντε 

Ορίων, που έδωσαν όσοι γλύτωσαν κατά την έξοδο του 

Μεσολογγίου και προσπαθούσαν να φτάσουν στα Σάλωνα και τη 

Δεσφίνα, για να ξαποστάσουν ύστερα από κείνο το 

ψυχοσωματικό μαρτύριο της πολιορκίας. Τούτος ο δύστυχος 

μετά την απελευθέρωση δολοφονήθηκε απ’  τους άτακτους του 

Κακαράπη και Νταβέλη, που ήρθαν να κάψουν για δεύτερη 

φορά το χωριό - την πρώτη φορά το έκαψαν οι Τούρκοι   

στις 26 Μα?ου 1825 μαζί μ’  όλο το δασικό πλούτο της, 
γιατί ήταν μόνιμο ορμητήριο. 

 Σ’  εκείνο μάλιστα το ανθρωποκυνηγητό του 1825, οι 

Τούρκοι ξέροντας πως οι Δεσφινιώτες -γυναικόπαιδα και 

γέροι- τραβούσαν προς τις τοποθεσίες Συκιά, Μακρυά Μαλλιά 

και Άη-Αντρέα, έστησαν ενέδρες και σκότωσαν πολλούς από 

τον άμαχο πληθυσμό, γι’  αυτό ακόμη και σήμερα 

διατηρούνται οι ονομασίες “στους Σκοτωμένους” και παρά 

κει “στα Μνήματα”, που θυμίζουν άγνωστα ολοκαυτώματα. 

 Στον Καλύβα ή Τσαμπέ η Πολιτεία έδωσε δίπλωμα 

εξαίρετου αγωνιστή και στους απογόνους του την άδεια να 

κινούνται στην επικράτεια με μισό εισιτήριο. Κατά μια 

εκδοχή ο Καλύβας είναι ο ήρωας για τον οποίο μιλάει τόσο 

μεγαλόστομα ο Βαλαωρίτης στο τραγούδι του “Θανάσης 

Διάκος”. 

 Ο Στάθης Καλλιακούδας, σφριγηλός και ακαταπόνητος 

αγωνιστής, όργωσε με το τμήμα του όλα τα ρουμάνια και τα 

φαράγγια και στο τέλος έπαθε κρυοπαγήματα. 

 Ο Ι. Αλτάνης διακρίθηκε στη μάχη των Πέντε Ορίων κι 

επειδή έμεινε στο πεδίο της μάχης πολεμώντας μέχρις 
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εσχάτων, ένας Τούρκος ιππέας τον αποκεφάλισε· το 

περιστατικό αυτό ο θρύλος το παρουσιάζει ως εξής: μόλις ο 

Τούρκος τον αποκεφάλισε, το υπόλοιπο σώμα του Αλτάνη 

περπάτησε πιο πέρα... 100 μέτρα κι έπεσε ύστερα· έτσι 

θέλει να προβάλλει η λαϊκή ψυχή την αντρειωσύνη του 

παληκαριού αυτού. 

 Ο Μίχος ή Πρωτογεράκος δεν ήταν μονάχα ψυχωμένος, μα 

είχε “και μάτι αετού και τ’  αλαφιού το πόδι”, γι’  αυτό 

κι ήταν αναντικατάστατος διαγγελέας σε κρίσιμες ώρες τς 

μάχης. 

 Ο Κελεπούρης ήταν το κλεφτόπουλο, που πιεστικά 

παρέδωσε το άλογο στον Ησα?α για να γλυτώσει, αλλά δεν 
πρόλαβε. 

 Ο Ηλίας Γκελεστάθης ήταν αγωνιστής καλός και σε 

κάποια μάχη πιάστηκε αιχμάλωτος και τον έστειλαν στο 

στρατόπεδο της Λάρισας· και θα τον εκτελούσαν, αν την 

τελευταία στιγμή ο αρχηγός του εκτελεστικού αποσπάσματος 

δεν τον ρωτούσε, συμπτωματικά, την πατρίδα του· και σαν 
άκουσε τη Δεσφίνα, αναθυμήθηκε, φαίνεται, ο Τούρκος το 

ανθρωπομακελειό που έγινε το 1825 στο χωριό και τον 

χάρισε με τραυματισμένο το λαιμό του. Μα σε κάποια του 

αποφασιστική εξόρμηση κι αποκοτιά γλύτωσε δραπετεύοντας 

και το μίσος του κατά της Τουρκιάς ήταν τόσο άσβεστο, που 

σε κάθε μάχη που έπαιρνε μέρος το τμήμα του ζητούσε από 

τον επικεφαλής να του αναθέσει την πιο σοβαρή κι 

επικίνδυνη αποστολή. 

 Οι δυο αδελφοί Αρναούτηδες, που πήραν και το 

παρατσούκλι Λιαπαίοι, έδειχναν πνεύμα απαράμιλλης 

αυτοθυσίας στις μάχες και κάποια φορά σκότωσαν Λιάπηδες 

(Αλβανούς) τολμηρούς και τους κόλλησε πια το παράνομα 

τούτο. 

 Η Δεσφίνα, μικρό χωριό προεπαναστατικά, έδωσε έντονο 

παρόν κατά την Εθνεγερσία και γι’ αυτό ρημάχτηκε 

κυριολεκτικά απ’  τους Τούρκους, που τη χαρακτήριζαν ως 

φωλιά ληστών. 

 Για ν’ αποφύγουν οι κάτοικοι την ολοσχερή 

καταστροφή, οργάνωσαν φυλάκια αυτοπροστασίας και 

καθόριζαν τα δρομολόγια σύμπτυξης του άμαχου πληθυσμού· 
σήμερα υπάρχει ακόμη τοπωνύμιο που το λένε “Διαβάτες”, 

γιατί από κει περνούσαν ή για να κρυφτούν στις σπηλιές ή 

να φύγουν για το Μοριά. Ανάμεσα στα καθήκοντα που 

αναλάμβαναν οι πιο ηλικιωμένοι για την ειδοποίηση των 

αμάχων του χωριού, ήταν και του ντελάλη ή φουγιαχτή 

(<φωνάζω). Ένας μάλιστα χωρικός, ονόματι Ληξουργιώτης, 

είχε τόση φωνή, που κατά τη στοματική παράδοση έφτανε 

μέχρι το Αραχωβίτικο. Αυτός λοιπόν, κάθε φορά που δινόταν 

το σύνθημα του συναγερμού, υπέδειχνε και την κατεύθυνση 

που θά ‘παιρναν τα γυναικόπαιδα και αμέσως κρύβονταν σε 

μια κρυψώνα που κανείς δεν έμαθε ποτέ· κάποια όμως μέρα οι 
Τούρκοι έκλεψαν τα συνθηματικά, υποκρίθηκαν κάποιου 
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Δεσφινιώτη τη φωνή και πιάσανε πολλούς κρυμμένους, που 

τους έσφαξαν κατά τον πιο απάνθρωπο τρόπο. Το αίμα αυτό 

των αθώων δέθηκε με τις τοποθεσίες που αναφέρθηκαν πιο 

πάνω, “Μνήματα” και “Σκοτωμένοι”, γιατί σφάχτηκε πολύς 

κόσμος. Εκεί, στις σπηλιές οι χωριανοί κοίμιζαν τα μικρά 

παιδιά τους ξεγελώντας τα με τούτο το σκόπιμο ψέμα: 

έβρεχαν λίγη στάχτη ή τούβλο, το έβαζαν στη φωτιά κι 

έλεγαν στα παιδιά “να, παιδιά μου, τώρα θα γίνει η 

κουλούρα και θα φάτε”. Μα ώσπου να ψηθεί η κουλούρα 

αποκοιμίζονταν τα παιδιά και σταματούσε το κλάμα. 

 Απ’  τη Δεσφίνα κατάγονταν κι ένας άλλος Μαργαρίτης 

που ήταν στην παρέα του Ρήγα Φεραίου και σαν μπήκε στην 

Ελλάδα επιστρέφοντας για τη μεγάλη αποστολή, πιάστηκε από 

κάποιον Τούρκο που ήθελε να τον φορτώσει ένα τσουβάλι 

γεμάτο στάρι και υβρίζοντάς τον τον κλώτσησε και του είπε 

“γκιομούς κιοπέκ” (=στο διάβολο γουρούνι). Ο Μαργαρίτης 

όμως υπομονητικά δεν αντέδρασε στη βαρβαρότητα του 

Τούρκου, για να μην προδώσει την αποστολή του, παρά μέσα 

του είπε: “όσους κόκκους σιταριού έχει ο σάκκος, τόσα 

φίδια θα σκορπίσουμε στο κράτος σας”. Αυτός λοιπόν ο 

Μαργαρίτης ακολουθούσε τον Ησα?α στις μετακινήσεις του 

από τον Όσιο Λουκά στην Άμφισσα και αντίστροφα.” 

 Αυτά λοιπόν παραδίδει για τους Δεσφινιώτες αγωνιστές ο κ. Δημ. 
Παπακωνσταντίνου.  
 Η Δεσφίνα όμως είναι συνδεδεμένη και με το στρατηγό Μακρυγιάννη· 

συγκεκριμένα ο Λιδορικιώτης στρατηγός, κυνηγημένος από τους Τούρκους 
αυτός και η οικογένειά του, κατέφυγε στη Δεσφίνα, όπου και πέρασε τα 
παιδικά του χρόνια. Στα “Απομνημονεύματα του Μακρυγιάννη” υπάρχει 
απόσπασμα, όπου ο αγωνιστής περιγράφει ένα περιστατικό των παιδικών 
του χρόνων στη Δεσφίνα: 
  “Έγινα ως δεκατέσσερων χρονών και πήγα εις ένα πατριώτη 
μου εις Ντεσφίνα. Ήταν ο αδελφός του με τον Αλήπασια και 

ήταν ζαπίτης αυτός εις την Ντεσφίναν. Στάθηκα με εκείνον 

μιάν ημέρα. Ήταν γιρτή και παγγύρι τ’  Αγιαννιού. Πήγαμεν 

εις το παγγύρι· μόδωσε το ντουφέκι του να το βαστώ. Εγώ 
θέλησα να το ρίξω, ετζακίστη. Τότε μ’  έπιασε σε όλον τον 

κόσμον ομπρός και με πέθανε εις το ξύλο. Δεν μ’  έβλαβε 

το ξύλο τόσο, περισσότερον η ντροπή του κόσμου. Τότε όλοι 

τρώγαν και πίναν και εγώ έκλαιγα. Αυτό το παράπονον δεν 

ηύρα άλλον κριτή να το ειπώ να με δικιώση, έκρινα εύλογον 

να προστρέξω εις τον Αγιάννη, ότι εις το σπίτι του μόγινε 

αυτείνη η ζημιά και η ατιμία. Μπαίνω την νύχτα μέσα εις 

την εκκλησιά του και κλειώ την πόρτα κι αρχινώ τα κλάματα 

με μεγάλες φωνές και μετάνοιες· τ’  είναι αυτό οπούγινε 
‘σ’ εμέναν, γομάρι είμαι να με δέρνουν; Και τον περικαλώ 

να μου δώση άρματα καλά κι ασημένια και δεκαπέντε πουγγιά 

χρήματα και εγώ θα του φκιάσω ένα μεγάλο καντήλι 

ασημένιον. Με της πολλές φωνές κάμαμεν της συμφωνίες με 

τον άγιον”.        
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Το καντήλι αυτό, που τελικά έφερε ο Μακρυγιάννης στο μοναστήρι της 
Δεσφίνας εκλάπη από εκεί και σύμφωνα με ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες 
βρίσκεται σήμερα στην Αγγλία. 
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ΤΕΛΗ 19ου αι. - ΑΡΧΕΣ 20ου αι 
 

              
 Η Ελλάδα αποδίδεται σε μια οργανωτική προσπάθεια, που ξεκινάει με τον 

Καποδίστρια. Αυτή η προσπάθεια υφίσταται τις συνεχείς επεμβάσεις των 

“Μεγάλων Δυνάμεων” και δεν φέρνει τα προσδοκώμενα αποτελέσματα (ήττα 

στον Ελληνοτουρκικό πόλεμο το 1897, χρεωκοπία το ίδιο έτος). Η παρακμή της 

Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και ο αυαξανόμενος εθνικιστικός πυρετός στα 

Βαλκάνια, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι περιοχές με συμπαγές Ελληνικό 

στοιχείο βρίσκονται εκτός των ορίων του Ελληνικού Κράτους, ωθούν τη χώρα 

μας σε συμμετοχή σε πολεμικές διαδικασίες, που έχουν ως αποτέλεσμα το 

διπλασιασμό της έκτασης της Ελλάδας, αλλά και την οδυνηρή Μικρασιατική 

καταστροφή. 

 

 

 Μετά την απελευθέρωση, η Δεσφίνα γνώρισε τις συνέπειες της 
ληστείας, που αποτελούσε κοινωνικό φαινόμενο της εποχής. Πολλοί άτακτοι 

ένοπλοι, εκμεταλλευόμενοι τις οργανωτικές αδυναμίες του νεοσύστατου 
Ελληνικού κράτους, επέδραμαν στις κατοικημένες περιοχές. Η Δεσφίνα 
προσπάθησε ν’  αντισταθεί στις επιδρομές αυτές με ηγέτες τους Περδίκη ή 
Γκέκα, Νικόλα Παπακωνσταντίνου ή Κονομία και Πενεβό. 
 Σε μία “Έκθεση περί Ληστείας” όμως, που βρίσκεται στα Γενικά Αρχεία 
του Κράτους1, διαπιστώνουμε την ύπαρξη και Δεσφινιώτη ληστή: 
“ Ο Φουντούκης, αρχηγός της τρίτης συμμορίας, είναι κάτοικος Δεσφίνης της επαρχίας 

Παρνασσίδος, η δε συμμορία του συνέκειτο από κατοίκους Κυριακίου, Στήρι, Δαύλιας, 

και Αγίας Μαρίνης, έχει δε και δύο Ηπειρώτας. Είναι φύσει κακούργος και δραπέτης 

των φυλακών Χαλκίδος κατά το 1854...”   

 Επί Καποδιστρίου όλες οι επαρχίες του Κράτους απετέλεσαν ενιαία 
διοίκηση υπό τον αδελφό του Καποδίστρια Αυγουστίνο. Το 1833 το Ελληνικό 
Βασίλειο διαιρέθηκε σε 10 νομούς και 47 επαρχίες. Η Δεσφίνα ανήκε στο νομό 
Λοκρίδος και Φωκίδος με πρωτεύουσα τα Σάλωνα, ο οποίος περιελάμβανε τα 
παλιά (επί Τουρκοκρατίας) βιλαέτια: Ζητουνίου (Λαμίας), Πατρατζικίου 
(Υπάτης), Ταλαντίου (Αταλάντης), Λιδωρικίου, Μαλανδρίνου, Γαλαξιδίου και 
Σαλώνων. Αργότερα (1836) η Φωκίδα χωρίστηκε από τη Φθιώτιδα, για να 
συγχωνευθούν ξανά το 1909 στο νομό Φθιωτιδοφωκίδος, με πρωτεύουσα τη 
Λαμία. 
 Αμέσως μετά τη σύσταση του Νεοελληνικού Κράτους, οι κάτοικοι της 
Δεσφίνας εμπλέκονται σε δικαστική διαμάχη με το Δημόσιο σχετικά με την 
κυριότητα των γαιών του χωριού. Συγκεκριμένα το Δημόσιο επικαλούνταν το 
γεγονός ότι η Δεσφίνα αποτελούσε επί Τουρκοκρατίας τσιφλίκι του Αλή πασά 
και συνεπώς, μετά την απελευθέρωση, τα εδάφη της έπρεπε να περιέλθουν 
στο κράτος ως “Εθνικά Κτήματα”, και όχι στους κατοίκους του χωριού. 
 Η διαμάχη υπήρξε σκληρή και τερματίστηκε το 1840 με απόφαση του 
Αρείου Πάγου (Αντιπρόεδρός του ήταν ο γνωστός έντιμος δικαστής του Θ. 
Κολοκοτρώνη Πολυζωίδης), που δικαίωσε τους Δεσφινιώτες και τους έδινε 
την κυριότητα των γαιών της περιοχής.  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 Φ. 102, Υπουργείο Εσωτερικών. 
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Έτσι η Δεσφίνα απετέλεσε την μεγαλύτερη σε έκταση κοινότητα στη χώρα 
μας με συνολικό εμβαδόν 149 τετραγωνικά χιλιόμετρα.  
 
 Το 1903 Δεσφινιώτης χωρικός βρήκε 2.000 αργυρά τάλληρα Ενετικής 
προέλευσης με χρονολογία 17951. 
 Στους Βαλκανικούς πολέμους του 1912-13 οι Δεσφινιώτες έδωσαν το 
παρόν, τόσο στο μέτωπο των Ιωαννίνων όσο και στο Μακεδονικό (μάχες 
Κιλκίς - Λαχανά). 
 Σημαντική είναι και η συνεισφορά τους στο Μικρασιατικό μέτωπο (1919 
- 1922), όπου πολλοί πολέμησαν στο 5/42 Τάγμα Ευζώνων υπό τον 
Πλαστήρα. Σύμφωνα με πληροφορίες που δεν έχουν διασταυρωθεί, οι 
απώλειες Δεσφινιωτών το 1922 ήταν οι ακόλουθες2: 
Αγνοούμενοι/νεκροί: Στέφος Γεώργιος, Ανδρέου Χαράλαμπος, Κρομμύδας 
Νικόλαος, Λινάρδος Ευστάθιος, Καρακώστας Κών/νος, Πονήρης 
Χαράλαμπος, Μερλίγκας Γεώργιος, Μαντζώρος Ευστάθιος, Κούτρας 
Παναγής, Ευθυμίου Νικόλαος, Ληξουργιώτης. 
Αιχμαλωτίσθηκαν: Λεοντίου Νικόλαος, Μπούτσικας Ιωάννης, Χείρος 
Νικόλαος, Καΐλας Λουκάς, Κούκος Δημ., Κούκος Αθανάσιος. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1   Περιοδικό “Στερεά Ελλάδα”. 
2  Ο κατάλογος παρατίθεται με κάθε επιφύλαξη. 
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ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΟΧΗ 
 
 Ο Ελληνοϊταλικός πόλεμος του 1940-41 και η Γερμανική Κατοχή καθώς 

και η Αντίσταση των Ελλήνων στον κατακτητή, αλλά και οι δοκιμασίες των 

πρώτων χρόνων μετά την απελευθέρωση, είναι τα γεγονότα που σημάδεψαν τα 

τελευταία αυτά χρόνια. Η πολιτική σταθερότητα και η μακρά ειρηνική περίοδος, 

συνοδεύθηκαν από οικονομική ευημερία και άνοδο του βιοτικού επιπέδου των 

Ελλήνων, με αποτέλεσμα η χώρα μας σήμερα να συμπεριλαμβάνεται στις 

ανεπτυγμένες χώρες και να έχει αυξημένο κύρος. 

 

 Ο Ελληνοϊταλικός πόλεμος στα βουνά της Αλβανίας βρήκε τους 
Δεσφινιώτες έτοιμους να πολεμήσουν - για μια ακόμη φορά - για την πατρίδα 
τους. Και σ’  αυτό τον πόλεμο ήταν βαρύς ο φόρος αίματος για το χωριό. 
 Τα χρόνια που ακολούθησαν ήταν δύσκολα για τη χώρα. Η Δεσφίνα 
όμως κατάφερε να προοδεύσει. Στην απογραφή του 1981 το χωριό 
εμφανίζεται να έχει 1952 κατοίκους και φυσικά να μην ακολουθεί τη μοίρα 
άλλων χωριών που ερήμωσαν λόγω της αστυφιλίας των τελευταίων 
δεκαετιών. Οι κυριότεροι λόγοι ήταν: 
 Η δυνατότητα εύρεσης εργασίας είτε στα μεταλλεία βωξίτη στον Παρνασσό 

είτε στο εργοστάσιο της ΠΕΣΙΝΕ στα Άσπρα Σπίτια. 
 Η βελτίωση του οδικού άξονα Ιτέας-Δεσφίνας-Διστόμου-Λεβάδειας, η οποία 

συνετέλεσε στη δυνατότητα διακίνησης ανθρώπων και αγαθών από και 
προς τις πρωτεύουσες των νομών Φωκίδας και Βοιωτίας. 

 Τα πλούσια βοσκοτόπια της περιοχής. 
 Η εργατικότητα και το φιλοπρόοδο πνεύμα που διακρίνουν τους κατοίκους 

του χωριού. 
 Η αγάπη των Δεσφινιωτών για τη γενέθλια γη. 
 
 Η Δεσφίνα ευτύχησε να δει πολλά παιδιά της να μεγαλουργούν είτε σ’  
αυτή είτε μακρυά της. Δεσφινιώτης ήταν ο Θανάσης Καμπαφλής, ο γνωστός 
ερμηνευτής δημοτικών τραγουδιών, ο Λουκάς Παπαδήμος που είναι ο 
σημερινός διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, ο πρώην υπουργός και 
βουλευτής του Νομού Φωκίδας ο Νικόλαος Γκελεστάθης και πολλοί άλλοι. 
 Σήμερα η Δεσφίνα είναι από τις λίγες κοινότητες στην Ελλάδα, που 
διαθέτει σύστημα βιολογικού καθαρισμού των λυμάτων της. Επίσης είναι υπό 
κατασκευήν ένα υπερσύγχρονο αθλητικό κέντρο (στο παλιό γήπεδο του 
χωριού). Διαθέτει εξάλλου Ταχυδρομικό Γραφείο, Αστυνομικό Σταθμό, 
Αγροτικό Ιατρείο, Παιδικό Σταθμό, Νηπιαγωγείο, Δημοτικό Σχολείο και 
Γυμνάσιο· επίσης έξω από το χωριό υπάρχει μετεωρολογικός σταθμός. 
Πάμπολλες (συνολικά 32) είναι και οι εκκλησίες και τα ξωκκλήσια του χωριού, 
που δηλώνουν το ανεπτυγμένο θρησκευτικό συναίσθημα των κατοίκων του 
και που υπηρετούνται από τρεις ιερείς. Τέλος ο δραστήριος Εκπολιτιστικός 
Σύλλογος του χωριού οργανώνει τις ετήσιες πολιτιστικές του εκδηλώσεις το 
Δεκαπενταύγουστο με μεγάλη συμμετοχή κοινού. 
 Σημαντική είναι και η προσφορά των Δεσφινιωτών που βρίσκονται 
μόνιμα εγκατεστημένοι μακρυά απ’  το χωριό, είτε στην Αθήνα είτε αλλού. 
Συγκεκριμένα ο Σύλλογος των Απανταχού Δεσφινιωτών “ο Ησαΐας” 
εκδίδει την εφημερίδα “Φωνή της Δεσφίνας” και πρωτοστατεί στην 
ανακαίνιση του σπιτιού του Επισκόπου Ησαΐα και τη μετατροπή του σε 
Μουσείο. 
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
 
 Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ 
 Κ. ΠΑΠΑΡΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ, Ιστορία του Ελληνικού Έθνους 
 Ελληνική Μυθολογία, ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ 
 ΓΙΩΡΓΟΥ ΧΑΣΙΑΚΟΥ, Τοπωνυμικά της Ρούμελης 
 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΑΘΗ, Πώς είδε την Ανατολική Στερεά Ελλάδα κατά το 

1805 ο Άγγλος περιηγητής WILLIAM LEAKE 
 ΝΤΙΝΟΥ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ, Διοικητική διαίρεση της επαρχίας 

Ναυπακτίας 
 ΔΗΜ. Ι. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, Ο παραμερισμένος Εθνεγέρτης 

Επίσκοπος Σαλώνων Ησαΐας 
 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥ, Ησαΐας ο Επίσκοπος Σαλώνων 
 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΤΕΦΟΠΟΥΛΟΥ, Ιστορικαί Μελέται Αρχαίων Πόλεων, 

Κωμοπόλεων και Χωρίων Παρνασσίδος 
 ΠΑΥΣΑΝΙΟΥ, Ελλάδος Περιήγησις 
 ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ, Απομνημονεύματα 
 ΔΡΟΣΟΥ ΚΡΑΒΑΡΤΟΓΙΑΝΝΟΥ, Ο Σάλωνας στο Βυζάντιο και το 

Μεσαίωνα 
 Κ. ΣΑΘΑ, Η Τουρκοκρατία στην Ελλάδα 

 
 
 

ΘΕΡΜΕΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ ΣΤΟΥΣ… 
 
 Διαμαντή Χαράλαμπο, για την ευγενική παραχώρηση του 

προσωπικού του αρχείου. 
 ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΕΣΦΙΝΑΣ 
 Μαθητές μου: 

Λιλάκο Κωνσταντίνο 
Κούτουλα Χρήστο 
Σταύρου Χαράλαμπο 
Σαμουήλ Θεόδωρο 
Πονήρη Ελένη 
Καλλιακούδα Ασπασία 
Χριστοδούλου Αναστασία 
Κουβέλη Ιωάννη 
Ληξουργιώτη Ιωάννη 
Οικονομοπούλου Νικολία 
Μαργαρίτη Μαρία 
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