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T ο Ινστιτούτο Μεσογεια-
κών ∆ασικών Οικοσυ-
στηµάτων Ε.Λ.Γ.Ο. ∆Η-

ΜΗΤΡΑ διοργάνωσε στην Αµ-
φίκλεια (∆αδι) σεµινάριο για
την "Συνύπαρξη Ζωικής Παρα-
γωγής και Φυσικού Περιβάλ-
λοντος". Μεταξύ τών εισηγητών
και ο συνεργάτης µας κος Πα-
ναγιώτης Γεωργίου ∆ηµάκης,
υπεύθυνος τού Ιστορικού Αρ-
χείου τού ∆ήµου Αµφικλείας-
Ελατείας, µε την εισήγησή του,
πού παραθέτουµε στη συνέ-
χεια.

Η έρευνα και η µελέτη τής
τοπικής µας ιστορίας, προβάλ-
λονται και ώς ζητούµενα στις
ηµέρες µας, για να µάς βοηθήσουν να κατανοή-
σουµε, τους µηχανισµούς τών δραστηριοτήτων,
ποιµενικών και αγροτικων τού παρελθόντος, βάσει
τών οποίων, θα σχεδιαστούν και στο µέλλον, νεώ-
τερες και αποδοτικότερες µέθοδοι ήπιας εκµετάλ-
λευσης και εκσυγχρονισµού.

Μακρά η παράδοση τής κτηνοτροφίας, από τους
χρόνους τού Μύθου, υπάρχει στο Καλλίδροµον ό-
ρος και στην κοιλάδα τού Βοιωτικού Κηφισού, ό-
που ο Φωκεύς Πελάγων όταν οδηγούσε τα κοπά-
δια προς την Βοιωτία, ακολούθησεν ο Κάδµος και
έκτισε την Θήβα, ο κτηνοτρόφος Εύβουλος από την
Ελάτεια, πού δανειοδότησε τον ∆ήµο Ορχοµενού,
ο πλούσιος Μνάσων Ελατεύς επίσης µαθητής και
οµοτράπεζος τού Αριστοτέλη. Πάνω δε απ’ ολους ο
Αυτόλυκος, παππούς τού Οµηρικού Οδυσσέα, πού
δεν παρέλειπε, να επισκέπτεται, τακτικά την περιο-
χή τής Φωκικής κοιλάδας, για κυνήγι, δεχθείς εκεί
και το πλήγµα κάπρου, στο πόδι από το οποίον τον
ανεγνώρισε η Ευρύκλεια. Τα πυκνά αδιάβατα δά-
ση, από δρυς, φτελιές, κουµαριές κ.λ.π. περιγράφο-
νται από τούς περιηγητές, ενώ τα βοσκοτόπια, η υ-
δροφορία, οι βαθειές χαραδρώσεις, ευνοούσαν την
χλωροπανιδα και τήν κτηνοτροφία, τα υπηνεµα
πρανή την καλλιέργεια δηµητριακών και οσπρίων,
ενώ αναπτύσσεται και η ελαιοκαλλιέργεια. Η ποικι-
λία της χλωρίδας και πανίδας, προσελκύει το εν-
διαφέρον τών ερευνητών και αποτελεί πηγή πλού-
του, για τήν περιοχή, όπως π.χ. ο Βενετσάνος Lo-
catelli, τον µεσαίωνα που διέτρεξε τον χώρο και σα
γνήσιος έµπορος, δεν παρέλειψε να σηµειώσει το
φυτο Τinctoria Ysatis, πού τότε ήταν βασικό στοι-
χείο βαφής, κυανών υφασµάτων (Indigo).

Η ετήσια διέλευση επίσης, τών µετακινουµένων
φερέοικων ποιµενικών οµάδων, από την λεγόµενη
"Βλαχόστρατα", έφερνε συνεχώς νέους οικιστές και
εποίκους, πού ανεπλήρωναν τα κενά και τις απώ-
λειες τού ενεργού πληθυσµού, από πολέµους, επι-
δροµές, λοιµικής, ακόµη και τις βίαιες µετακινήσεις
τού ενεργού παραγωγικού ανθρώπινου δυναµικού,
πού επιχείρησαν οι Βενετοί. ∆είκτες τών ορίων βο-
σκής και σήµερα παραµένουν οι " Κούκοι ", οι σω-
ροί λίθων και οι εγκαταλελειµµένες λιθαρόστρου-
γκες. Οι τεχνικές εκµεταλλευσης τών εντοπίων και
τών εποίκων, ήσαν και ειναι παραδοσιακές, δηλα-
δή οικιακής οικονοµίας και ανεξέλικτες µε τα σηµε-
ρινά µέτρα. Φαίνεται όµως ότι µετά το 1900, άρχι-
σε να σχηµατοποιείται, µία προσπάθεια κατανοµής
εργασιών και κερδών, όπως µπορούµε να κατανοή-
σουµε, αποδελτιώνοντας ένα σπάνιο έγγραφο, ένα
εταιρικό αιγών, ένα συµφωνητικό µε νοµική µορφή
και υπόσταση, πού µπορεί να αποτελέσει και ένα
είδος οδηγού εκµεταλλεύσεως.

Το σωτήριον έτος 1916, η Ελλάδα έχει εκπληρώ-
σει, προαιώνιους εθνικούς στόχους, µε γεωπολιτι-
κές και εθνολογικές παραµέτρους, µε την µεγαλειώ-
δη εξόρµηση τών Βαλκανικών πολέµων, όπου ο Ελ-

ληνικός στρατός, προήλασε νικηφόρα, στις σκλα-
βωµένες περιοχές ελευθερώνοντας, από την δου-
λεία, τούς σκλάβους αδελφούς µας. Η ιστορική
στιγµή την βρίσκει, µε την σωστή πλευρά, τών νικη-
τών. Συγχρόνως όµως, µε δύο κυβερνήσεις, µία
στην Αθήνα (Φιλοβασιλικοί) και µία στην Θεσσαλο-
νίκη (Βενιζελικοί), µε τον συνήθη µεταξύ τών Ελλή-

νων ∆ιχασµό, µετά τις νίκες και επιτυχίες, να επιδί-
δονται σε αντιπαραθέσεις, αυτοκαταστροφικές, α-
ντί να συσπειρωθούν κα ενωµένοι, να επωφεληθούν
από τις δυνατότητες τών στρατιωτικών επιτυχιών.
Η κοινωνία αποδυναµωµένη και αποκαµωµένη, πα-
ρακολουθεί τα θλιβερά τεκταινόµενα, πού περιε-
λάµβαναν και ναυτικό αποκλεισµό τού Πειραιά, α-
πόπειρα δολοφονίας τού Βενιζέλου, διάλυση τής
οικονοµίας....Αυτό είναι, ένα γενικό πλαίσιο τοπο-
θέτησης, αυτής τής εποχής. Όµως αδιατάρακτα, ί-
σως βέβαια µε κάποιες ταλαντώσεις, εξακολουθεί η
ζωή, να συνεχίζεται στην χώρα τής Ελατείας, στο
µικρό χωριό Σουλέµπεη, στούς πρόποδες τού Καλ-
λιδρόµου Όρους. Το Σουλέµπεη, σήµερα Παναγί-
τσα (11-9-1928), ∆.∆. του ∆ήµου Ελατείας απο
τής ιδρύσεώς του, το 1835, πληθυσµός το 1896.
κατ.202 το 2011 κατ.266 αναφέρεται διαχρονικά
από τους περιηγητές ώς Shulbey, Lempe, Σλεµπη,
Soulimpei.

Οι γεωργοί αφοσιωµένοι στις καλλιέργειες µίας
εύφορης γής, οι ποιµένες, µε τα πολυπληθή κοπά-
δια αιγοπροβάτων, να νέµονται τα πλούσια βοσκο-
τόπια, στα πρανή τού Καλλιδρόµου Όρους, µε τα
σκίνα, τις κουµαριές, την µακία µεσογειακή βλά-
στηση. Αυτή ήταν η πραγµατικότητα, πού δεν ήταν

ειδυλλιακή, ούτε βουκολική αλλά µια σκληρή κα-
θηµερινότητα, όπου αφ'ενός ο µόχθος, οι νοσογόνοι
παράγοντες, οι φυσικές καταστροφές, αφ' ετέρου οι
γνωστικές τεχνικές παραγωγής και εκµετάλλευσης,
πού έλλειπαν, διαµόρφωναν ένα οικονοµικό πεδίο,
όπου την καλοχρονιά καθόριζαν τα µεταβαλλόµενα
φυσικά φαινόµενα. Είναι τύχη αγαθή, η εύρεση επι-
σήµων τεκµηρίων, εγγράφων και αρχειακού υλι-
κού, για την µελέτη, τών οικονοµικών σχέσεων, δια-
χείρισης, αλλά και τού νοµικού πλαισίου, αυτής
τής εποχής, σ' ένα κυτταρικό, κοινωνικό σύνολο,
µίας µικρής αγροτικής κοινότητος, καθώς και οι δε-
σµεύσεις, οι υποχρεώσεις, αλλά και τα δικαιώµα-
τα, τών συµβαλλοµένων, σ ένα σπάνιο δηµόσιο έγ-
γραφο, συντεταγµένο την 19ην Νοεµβρίου 1916,
από τον συµβολαιογράφο Ελατείας Ν. Α. ∆ηµη-
τρακοπούλου, στην οικία τού ∆ηµητρίου Καρα-
γιάννη, παρουσία τών µαρτύρων Λουκά Προφήτου
γεωργού και Σεραφείµ Κ. Σταµόπουλου εµπόρου,
κατοίκων Ελατείας. Πρόκειται για το υπ' αριθ.
1745 Εταιρικόν Αιγών δραχ.1500, όπου συµβαλ-
λόµενοι εµφανίζονται ο Κωνσταντίνος Γ. Στράτος
γεωργοποιµήν και ο Παναγιώτης Καραµήτρος ποι-
µήν, κάτοικοι Σουλέµπεη, από κοινού συνοµολο-
γούν και συµφωνούν, για ένα είδος εταιρικού, συµ-
βολαίου-συµφωνητικού, σύναψης εταιρείας και α-
κριβέστερα συνεταιρισµού, µεταξύ ενός κυρίου αι-
γών, πού αποτελεί το Εταιρικό κεφάλαιο, πού πα-
ραχωρεί, στον έτερο συµβαλλόµενο, τις 86 γίδες
του, διαφόρων χρωµάτων, γένους και ηλικιών, α-
ξίας χιλίων δραχµών, ώς µισιακές για τρία έτη, µε
την συµφωνία να τις φυλάσσει και να µοιράζονται
εξ ηµισείας, το γάλα και τα λοιπά παραγόµενα, έ-
ρια, ερίφια, ώς κέρδη τής εταιρείας, ενώ αυτός πού
θα φυλάσσει, συµφωνείται να λάβει επί πλέον ώς
µερίδιον, δραχµάς 159.

Η ΑΙΓΑ είναι από τα πρώτα θηλαστικά ζώα, πού
εξηµέρωσαν οι προϊστορικοί άνθρωποι, για το γά-
λα, το δέρµα, το τρίχωµα και το κρέας, λεγόµενη
και η αγελάδα τών φτωχών. Ζώο εκλεκτικό στην
διατροφή, ετρέφετο, αντίθετα από το πρόβατο, ψη-
λά, ευφυές, (η παροιµία Λύκος να φάει τα πρόβατα
και Τσάκαλος τα γίδια), είχε θέση µάλιστα στην
Μυθολογία τών Ελλήνων, ώς τροφός τού ∆ία, η Α-
µάλθεια, πού παραµένει και σήµερα, σύµβολο α-
φθονίας. Ίχνη οστεολογικού υλικού, ανιχνεύθηκαν
στην Νεολιθική εγκατάσταση Ελατείας, µε χρονο-
λόγηση 5600÷- π.χ., στις ανασκαφές στον αγρό,
ιατρού Χ. Χέβα από τον Γ. Σωτηριάδη και S. Wein-
berg. ∆εν επιχειρείται εδώ, η νοµική προσέγγιση
και ερµηνεία, τού εγγράφου αυτού, αλλά η επισή-
µανση, τών αντικειµενικών κοινωνικών συνθηκών,
πού αποτελούσαν, την εποχή αυτή πραγµατικότη-
τα, η εξαγωγή συµπερασµάτων και η ερευνητική
προσέγγισή των. Επίσης πώς, ο συνεταιρισµός επι-
δρούσε, στις προγραµµατισµένες σχέσεις, σύµφωνα

µε τα ατοµικά συµφέροντα και τις ανάγκες, πού
προωθούν, µε την εργασία και συνεργασία, τις πα-
ραγωγικές σχέσεις, την κοινωνική οργάνωση και ε-
ξέλιξη. Έτσι η συνεργατική κοινωνική γνώση και ε-
µπειρία, µπορεί να θεωρηθεί κοινωνική κληρονοµιά,
πού µπορεί να έχει και ιστορική διάσταση, εν µι-
κρώ, ώς το εταιρικό Αιγών τού 1916, που αποτελεί
αφήγηµα µιας µικροκοινωνίας, που εγνώριζε την ο-
ριζόντια κοινωνική οργάνωση και τα οφέλη εξ αυ-
τής.

Σήµερα αυτά τα πλεονεκτήµατα χάνονται
Η Φέτα Παρνασσού. Το γνωστό τυρί των Ελλή-

νων από την
αρχαιότητα.
Εδώ η φέτα
έχασε το
δεύτερο συν-
θετικό, Παρ-
νασσού, από
έλλειψη εν-
διαφέροντος των εντοπίων παραγωγών για ένα µο-
ναδικό προϊόν, όχι φέτα αλλά φέτα Παρνασσού. Ας
είναι παρήγορο, ότι η αναγνώριση προεκτείνεται σ’
όλες τις «Φέτες», αλλά η αβελτηρία των αρµοδίων
δεν επισηµοποίησε την διεθνή καταχώρησή της στα
Π.Ο.Π. προϊόντα, όπως το Ροκφόρ, η Παρµεζάνα,
κ.α. πιστοποιηµένα, κωδικοποιηµένα προϊόντα δια-
τροφής που είναι µερική λύση στο πρόβληµα των
γαλακτοκοµικών που δεν βασίζονται στην ποσότη-
τα, αλλά στην ποιότητα, που σηµαίνει ανάλογα ε-
πίπεδα τιµών που αναπληρώνουν την διαφορά της
ποσότητας - ποιότητας.

ΤΑ ΤΥΡΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ
ΣΤΑ ΛΕΞΙΚΑ

Φέτα Παρνασσού Λεξικό Μπαµπινιώτη «Τυρός-
Φέτα, ιταλ.Offa –βλωµός, οffetta. Φαίνεται εδώ, ό-
τι ίσως πρόκειται για γλωσσικό δάνειο από την ενε-
τική περίοδο λόγω γειτνίασης µε το Βενέτικο (Ναυ-
πακτία).
Λεξικόν Θησαυρός Ρωµαϊκής και Φραγκικής
γλώσσας Α. Somavera Μ.DCCIX -Τυρί–
formaggio–εξου φορµαέλλα; Σαφής η συγγένεια
της λέξης. Τοma, παχύ τυρί. Οψιµοτύρι. Πρόκειται
για είδος µαλακού λευκού τυριού µε αλµυρή και υ-
πόξινη γεύση. Ήταν το προσφάγι των θεριστάδων
και τρυγητών σταφυλιών (ψιµοτύρι). Το παρήγα-
γαν από τα τελευταία αρµέγµατα της χρονιάς όταν
το γάλα είναι παχύ. Το τυρί αυτό παράγεται και
αλλού στην Ελλάδα µε διαφορετικά ονόµατα, του
Παρνασσού όµως θεωρείται γενετικά ανώτερο.
Λεξικόν Α.Γαζή 1812 -Όψιµος, όψιµως (οψέ) ο ύ-
στερος, αργοπορικός ο µετά ταύτα, ο βραχυχρό-
νιος.
Λεξικόν του Σουϊδα-Όψιµον (HOM Β325) το βρα-
δέως γενόµενον.
Η µοναδικότητα που σήµερα εκφράζεται µε τα κω-
δικοποιηµένα σήµατα ονοµασίας προέλευσης, χά-
ρη της οποίας τα προϊόντα, αποκτούν αναγνωρισι-
µότητα και φυσικά τιµή, όπως η φέτα (χάθηκε το β΄
συνθετικό Παρνασσού), τα ρεβύθια Ζελίου, τα πε-
πόνια Μανεσίου, οι φακές Ελατείας και Μοδίου, τα
καπνά Βελίτσης, που τόσο άδικα χάθηκαν και άλ-
λα, χρειάζονται από τους ίδιους σκληρά εργαζόµε-
νους αγρότες της Κοιλάδος του Βοιωτικού Κηφι-
σού, στήριξη, και προβολή από τους συνεταιρι-
σµούς, περιφέρειες και αλλους υπευθύνους. Το µέλ-
λον της αγροτιάς δεν ανήκει στην µεγάλη παρα-
γωγή, αλλά στην εκλεκτή και αναγνωρίσιµη.
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Η αναγνώριση του Οδυσσέα από την τροφό του
Ευρύκλεια την ώρα που του έπλενε τα πόδια, από
την ουλή που είχε στο γόνατό του από τον αγριό-
χοιρο του Παρνασσού που κυνηγούσε µε τον παπ-
πού του Αυτόλυκο

Στις απολήξεις της Κνηµίδας, σ’ ένα πετρώδες βου-
ναλάκι, τον Παλιουριά, διασώζεται αυτός ο µεγα-
λοπρεπής «κούκος», ερµαϊκό όριο βοσκής και προ-
σφορά, των ποιµένων στον προστάτη των κοπα-
διών, Ερµή όπως, µεταφέρει η ασυνείδητη µνήµη
µέσω των χιλιετιών, τις παραδόσεις

Ρωµαλέα κεφαλή κριού
σε χαλκό, νόµισµα τριοη-
µιόβωλον, του Κοινού
των Φωκέων. Τέλος 5ου
αι. ΠΧ (Svoronos, p.26,
25 pl xxvi). Η απεικόνιση
της κεφαλής του κριού, ε-
πιβεβαιώνει τα µεµονωµέ-

να ακµαία στελέχη αυτής της φυλής, που διασώζο-
νται ακόµη, στα αλπικά Παρνάσσια λειβάδια και
στα γύρωθεν όρη. Οι Φωκείς τιµούσαν τη δύναµη,
την αρχηγεσία και την παράσταση των ζώων αυ-
τών, που  ταιριάζει και στην φυλετική τους οµάδα

Λιθοσωρός σε νόµισµα
του Κοινού των Φωκέων.
Χαλκό νόµισµα Φωκέων,
εµπρός δαφνοστεφής
προτοµή Αδρια-νού, όπι-
σθεν ο οµφαλός των ∆ελ-
φών, επί σωρού λίθων
προστατευµένος από τις

σπείρες του ιερού Όφι (Svoronos p38, 62 pl xxviii,6)

Κοπάδι από παλαιά ντόπια φυλή µεγαλοκέρατων
αιγών µας ελέγχουν. Φωτο Απρ.2013


