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Καλή Ανάσταση

Μοναχικός ο Πλάτανος άπλωσε τα κλαδιά του.
Τα στόλισε κατάλευκα, ύμνο, στην ερημιά του!
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Προλεγόμενα
          Μετά από τέσσερα χρόνια «αγρανάπαυσης», είμαστε πάλι στην ευχάριστη θέση να επικοινωνήσουμε μαζί
σας μέσα από τις σελίδες του περιοδικού του Συλλόγου μας.  Λόγοι καθαρά οικονομικοί, μας ανάγκασαν να ανα-
στείλουμε την έκδοσή του μετά το 2014.  Ο σύλλογός μας, ως γνωστόν, συνέχισε να λειτουργεί αυτά τα χρόνια,
με εκδηλώσεις οικονομικότερες και πάντα μέσα στα πλαίσια των δυνατοτήτων, που οι συγκυρίες καθόριζαν.
          Δεν ξεπεράστηκε σίγουρα η οικονομική δυσπραγία.  Όμως δεχτήκαμε επιχορήγηση χιλίων (1.000) ευρώ απ’
το Καραπιπέρειο Ίδρυμα και κατέστη δυνατή η επανέκδοσή του.  Από τις γραμμές αυτές ευχαριστούμε θερμά το
Διοικητικό Συμβούλιο του Καραπιπέρειου Ιδρύματος.  Έναν-ένα ξεχωριστά τα μέλη του.  Και για την καταλυτική
οικονομική ενίσχυση, όπως γινόταν και παλαιότερα και για τη συνεργασία για το «στήσιμο» του «Καραπιπέρειου
Λαογραφικού Μουσείου».
          Μέσα απ’ τις στήλες του περιοδικού μας, προβάλλονται οι δράσεις του συλλόγου μας, ιστορικά και λαο-
γραφικά στοιχεία της περιοχής μας, ιδέες και σκέψεις για το παρόν και το μέλλον του μικρού μας τόπου.  Θέλουμε
ν’ αποτελούμε ένα βήμα, έναν καθρέφτη του «γίγνεσθαι» της μικροκοινωνίας μας.  Έναν συνδετικό κρίκο των
απανταχού διασκορπισμένων Αγιατριαδιτών με το χωριό μας.  Γνωρίζουμε ότι η δεύτερη, η Τρίτη γενιά κτλ απο-
μακρύνεται απ’ τον τόπο καταγωγής τους.  Λείπουν τα παιδικά βιώματα που συνδέουν τον άνθρωπο με τον τόπο
που μεγαλώνει.  Μακριά απ’ το χωριό πλέον μεγαλώνουν τα παιδιά και τα εγγόνια μας.  Οι πόλεις πλέον συγκεν-
τρώνουν τον πληθυσμό.  Τα χωριά συρρικνώνονται.  Την ίδια μοίρα έχει και το δικό μας χωριό.  Όμως θέλουμε να
βλέπουμε συχνά επισκέψεις στα «εξοχικά» πλέον σπίτια του χωριού, να συναναστρέφονται για να γίνονται γνω-
ριμίες μεταξύ μας.
          Ο Σύλλογος Αγιατριαδιτών προσπαθεί προς αυτή την κατεύθυνση.  Με διάφορες εκδηλώσεις που διοργα-
νώνει, ιδιαίτερα το καλοκαίρι, αλλά και σε άλλες χρονικές ευκαιρίες.  Θέλουμε την παρουσία και συμμετοχή σας,
όσο γίνεται εντονότερη και ενεργητικότερη.  Όλων κυριολεκτικά.
          Το τεύχος αυτό έχει μία ιδιαιτερότητα.  Προβάλλει σε αρκετές σελίδες του τις εκδηλώσεις του περασμένου
Αυγούστου.  Την παρουσίαση του βιβλίου του Θάνου Παρούτσα για τον αείμνηστο Πάνο Βασιλείου και τα εγκαίνια
του διπλού Μουσείου, στο κτίριο του Δημοτικού Σχολείου.  Κορυφαίες πνευματικές εκδηλώσεις για το χωριό μας.
Φιλοδοξία μας να συνεχίσουμε και στο μέλλον.
          Η Αγία Τριάδα μας περιμένει!
          Το Διοικητικό Συμβούλιο

►       Και κάτι γενικότερο που μας συμπεριλαμβάνει:
          «… Όσοι κατοικούν σε τραχιά εδάφη με
έντονες μεταβολές έχουνς σκληρή σωματική κα-
τασκευή, είναι ισχνοί, νευρώδεις, υπερόπτες,
επίμονοι, στις τέχνες ευφυέστεροι,  συνετότεροι
καις τους πολέμους ανδρειότεροι»
                                         Ιπποκράτης XXIV 12-22 

στο «περί ανέμων, υδάτων, τόπων…» 

          Στο έργο αυτό ο κορυφαίος γιατρός της αρχαι-
ότητας, εκθέτει και βλέπουμε με σαφήνεια, την επί-
δραση των γεωφυσικών παραγόντων στον άνθρωπο.
Κλίμα, ποιότητα εδάφους, εναλλαγή εποχών, ρεύματα
αέρα, νερό, χλωρίδα, πανίδα κλπ.  Όλα συμβάλλουν
και επηρεάζουν τον χαρακτήρα, την κοινωνική οργά-
νωση, τις δραστηριότητες, την πολιτειακή οργάνωση,
τις πολιτιστικές αξίες, τις συμπεριφορές και εν γένει την
ίδια την ύπαρξη και πορεία του ανθρώπου.

�	��� ��  	 � �  � ��  ���� � � � ,  � ��  ���� � �� � �

►       Ο γνωστός συγγραφέας της θάλασσας Ανδρεάς
Καρκαβίτσας υπηρέτησε ως γιατρός στην Άμπλιανη Ευ-
ρυτανίας, Στις 23 Μαΐου 1895  γράφει μεταξύ άλλων στο
φίλο του Κώστα Χαντζόπουλο.
          «Αδερφέ Κώστα
          … Η ανάσβασις μου από Λαμία έως εδώ, ήταν
εν αδιάκοπο μεθύσι.  Ακόμη είμαι μεθυσμένος μ’
όλας τας αισθήσεις και δεν ξέρω τι να σου γράψω .
Υποθέτω ότι η κοίτις των προγόνων μου τα βουνά
ήσαν.  Αλλιώς δεν ημπορώ να εξηγήσω τη λατρεία
μου σ’ αυτά και την απέχθειά μου τον κάμπο…»

►       Ο περισσότερο γνω-στός στο Εξωτερικό Ευρυτά-νας αρχιτέκτονας ΠάνοςΝικολής-Τζελέπης σ’ έναποίημά του περιγράφει τηνΕυρυτανία.
«Γη φτωχική λιανόκαρπη,γη πονεμένη, γη μου,
η ομορφιά σου η απέριττη, φωτίζει την ψυχή μου».

►       Ο Βενετός προβλεπτής στην Λευκάδα Pietro Benbo,  σε έκθεσή του προς το δόγη
της Βενετίας το 1688 γράφει μεταξύ άλλων:
          «Δυτικά του Καρπενησίου υψώνονται τα βουνά των Αγράφων κατοικούμενα
από 82 χωριά˙ η στειρότητα ή η μη γονιμότητα των απόκρημνων αυτών βουνών
αντισταθμίζεται από την ευφυΐα των κατοίκων, που  είναι αφοσιωμένοι στις τέχνες˙
άφθαστοι στην επεξεργασία του σιδήρου και στο εμπόριο κυρίως στην Κων/πολη,
σημάδι που δείχνει ότι είναι οι πιο άνετοι και πιο πλούσιοι από τους γείτονές τους».
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Οι ιερείς σε κάθε χωριό, σε κάθε συνοικία, είναι ξεχωριστές προσωπικότητες με ιδιαίτερο κύρος που τους προσδίδει
το λειτούργημά τους. Αν η μόρφωσή τους, οι ικανότητες τους, ο χαρακτήρας τους, η όλη συμπεριφορά τους είναι σεβαστά
και αποδεκτά απ' όλους, τότε συνήθως ηγούνται και οδηγούν την κοινωνία. Φωτισμένοι ιερείς αλλά και ολιγογράμματοι
με ιδιαίτερες ικανότητες, βοήθησαν τις κοινότητες ανά τους αιώνες. Σημάδεψαν με την παρουσία τους και τα έργα τους
την εποχή τους και τον τόπο τους. Πολλοί υπέστησαν διώξεις και μαρτύρια τα δύσκολα χρόνια της Σκλαβιάς. Γύρω τους
συγκέντρωναν το "ποίμνιο", το παρηγορούσαν, το ενίσχυαν, του έδιναν κουράγιο και ελπίδα. Δεν έλειψαν βέβαια κι αρνη-
τικά παραδείγματα. Ανθρώπινα κι αυτά.

Θα αναφερθούμε εδώ σε εφημέριους που συνέδεσαν τ' όνομά τους με το χωριό μας και λίγο-πολύ άφησαν τα ίχνη
στο διάβα τους. Συγκεντρώσαμε όσα στοιχεία βρήκαμε διαθέσιμα και τα παρουσιάζουμε ενιαία, για την Ιστορία. Έχει
αναφερθεί παλαιότερα ο Δημ. Καραπιπέρης1 και ο Πάνος Βασιλείου2 σε γραπτά τους στο τωρινό θέμα μας. Τις πληροφο-
ρίες τους τις παραθέτουμε αυτούσιες εδώ, συμπληρώνοντάς τες όμως με νεώτερα στοιχεία που βρέθηκαν και δεν έχουν
καταγραφεί. Για την μετά το 1960 περίοδο αλλά και για λεπτομέρειες και πληροφορίες των παλαιότερων χρόνων.

Βασιστήκαμε κυρίως σε γραπτά στοιχεία που συγκεντρώσαμε αλλά και σε όποια άλλη πληροφορία μπορούσε να βοη-
θήσει. 

18ος αιώνας
Η παλαιότερη γνωστή γραπτή μαρτυρία που αναφέρεται στην ύπαρξη του χωριού μας είναι γύρω στα 1640. Δεν έχουμε

όμως στοιχεία για ιερείς το 17° αιώνα.
Σε νεώτερα στοιχεία που ανακοίνωσε ο χωριανός μας δικηγόρος Θάνος Δ. Παρούτσας,3 από κώδικες του ιεροκήρυκα

του πατριαρχείου Δωρόθεου Βουλισμά που βρίσκονται στο Άγιο Όρος, βλέπουμε ότι ο ιερομόναχος Γαβριήλ, κτήτορας
του μοναστηριού του Προφήτη Ηλία, ήταν πριν ιερέας (1775) με το όνομα Γεώργιος Χριστόπουλος.4

Επίσης στην Ι.Μ. Υπεραγίας Θεοτόκου Δομιανών, σε εξώφυλλο Μηναίου γράφει:
1779 Οκτωβρίου 29
Τον ναόν εγκαινίασε (υπογραφή)
Ο τίμιος και πάνσεπτος ναός της υπεραγίας Θεοτόκου Δομιανούς ημέρα Τρίτη, αρχιερεύοντος επισκόπου εκ Λαρίσης

δι' ιδίων χειρών αυτού εγκαινιάσθη και έστω εις ενθύμιον μεταγενεστέρων. Ο γράψας Γεώργιος εξ Αγίας Τριάδας
Τω αγίω χάρις (υπογραφή)
Πιστεύουμε ότι είναι στα εγκαίνια και αναγράφει το γεγονός ο ιερέας Γεώργιος απ' την Αγία Τριάδα (ιερομόναχος

Γαβριήλ). Σαν πιο αρμόδιος και κοντά σε τέτοια γεγονότα. Δεν βρέθηκε άλλος Γεώργιος κάπου αναγεγραμμένος. Στην
προσκομιδή επίσης της ίδιας εκκλησίας σε μια απ' τις πολλές στήλες γραμμένων ονομάτων για να μνημονεύονται, γράφει
πρώτα πάνω-πάνω τα ονόματα: Γαβριήλ ιερομονάχου,5 Σταθούς πρεσβυτέρας.

Είναι ενδείξεις και όχι κατ' ανάγκην αποδείξεις, που μας οδηγούν στον ιερέα Γεώργιο του χωριού μας, στον μετονο-
μασθέντα Γαβριήλ όταν έγινε μοναχός. Στον Παπαγαβριήλ για τους Αγιατριαδίτες.

Στα 1790-95 με την αγιογράφηση του μοναστηριού του Προφήτη Ηλία, αναγράφονται στην Προσκομιδή εκτός των
άλλων ζώντων και τεθνεότων, τα ονόματα δύο "κεκοιμημένων" ιερέων. Χριστοδούλου ιερέως και Νικολάου ιερέως.

Στον Κώδικα Φουρνάς6 στις παρρησίες 1776 γράφει τα ονόματα: Αγία Τριάδα, Δανιήλογλου, Γεωργίου, Αγόρως, Νι-
κολάου, Αναγνώστου.

Στις ίδιες παρρησίες μέχρι το 1801 γράφει: Παπά-Δανιήλ, Σωσάνης μοναχής. Κατζέλος, Χριστοδούλου. Δεν αναφέρει
χωριό. Απ' το όνομα Κατζέλος μόνο πιθανολογούμε ότι είναι πιθανόν Αγιατριαδίτες. Επίσης υπάρχουν αφιερώσεις εικόνων
στην Ι.Μ. Παναγίας Δομιανών με αφιερωτές α) το Δανιήλογλου και β) το Νικόλαο υιός Δανιήλ. Με αυτά τα στοιχεία πι-

1. Βιβλίο "Αγία Τριάδα Ευρυτανίας" 1986 σελ. 60.
2. Αιτωλοακαρνανική και Ευρυτανική Εγκυκλοπαίδεια, στο λήμμα "Αγία Τριάδα".
3. "Σχολή Γραμμάτων Αγίας Τριάδας Αγράφων". Συνέδριο τοπικής ιστορίας Φουρνάς Βράχας - Κ,λειτσου 2013.
4. Υπάρχει και επιστολή του ίδιου του ιερομόναχου Γαβριήλ που φυλάσεται στην Ι.Μ. Αγίου Παντελεήμονος στο Άγιο Όρος όπου τελειώνοντας

γράφει : «....εγράφη εν του χριστοευλογήτω και Αβραμιαίω Πύργω (υπό του εκ) της Αγίας Τριάδας Αγράφων αιδεσιμωτάτου ιεροθύτου
κυρίου Γεωργίου του δια του μοναχικού μετέπειτα σχήματος Γαβριήλ μετονομασθέντος. Εγραφη κατά το ΑΨΟΕ' έτος (=1775) εν μηνί
Οκτωβρίω».

5. Υπάρχει κι άλλο έγγραφο (αντιγραφέν εκ του πρωτοτύπου) το 1912 από τον γραμματέα Κτημενίων χωριανό μας Ιωάννη Μερεντίτη. Μεταξύ
των άλλων αναφέρει ότι το 1787 έγιναν τα εγκαίνια της Ι.Μ. Παναγίας Δομιανών από τον επίσκοπο Διονύσιο (Λιτζάς κι Αγράφων) μετά
του επιτρόπου Γαβριήλ ιερομονάχου. Φαίνεται το 1779 μπήκε ο Θεμέλιος λίθος και το 1787 τελείωσε ο ναός. Την ίδια εποχή ο ίδιος ο
Γαβριήλ ως φαίνεται, έκτισε και τον Προφήτη Ηλία του χωριού μας.

6. Κώδικας της Ιεράς Μονής Ζωοδόχου Πηγής του Φουρνά Αγράφων. Διονυσίου Ιερομονάχου. σελ. 88-89.

Εφημέριοι του χωριού μας
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θανολογούμε ότι υπήρξε ιερέας Δανιήλ στο χωριό μας. Για να είναι συνδρομητής και δωρητής εικόνων ο γιός του είχε κά-
ποια σχέση με την Εκκλησία, τη θρησκεία και κάποια χρηματική άνεση επίσης.

Ο Π. Βασιλείου αναφέρει7 ιερέα του χωριού μας τον Άνθιμο. Το 1802 μέχρι το 1806 τον βρίσκουμε διορισμένο απ' το
Οικουμενικό Πατριαρχείο αρχιδιάκονο στην Επισκοπή Υπάτης, αναπληρώνοντας τον επίσκοπο Πολύκαρπο που έχει απο-
σπαστεί στο Πατριαρχείο.8 Είναι ο συγγραφέας σχετικού κώδικα για την Επισκοπή Υπάτης. Ο ίδιος ο Άνθιμος γράφει:
«Τότε επέμφθην καγώ ο ταπεινός Αρχιδιάκονος αυτού Άνθιμος εκείθεν, διορισθείς υπό της Πανιερότητός του επίτροπος
της επαρχίας αυτού ταύτης Νέων Πατρών. Πατρίς δε μοι πέλει το κατά τα Άγραφα χωρίον Αγία Τριάδα καλούμενον. Τω
δε αωστ' (1806) έτει δια συνδρομής και των πλειόνων εξόδων του ιδίου ευγενεστάτου άρχοντος Κυρ-Δημάκη Χαντζηανα-
γνώστου εκτίσθη εκ βάθρων ο θείος και περιβόητος ναός του εν Αγίας Πατρός ημών Νικολάου εν τη Μητροπόλει, καθώς
νυν οράται».

Εκείνο όμως που μας επιβεβαιώνει τον ιερέα Άνθιμο είναι η αναγραφή στις παρησίες του Κώδικα Φουρνάς9 κατά το
έτος 1801.10 Αναφέρει ρητά: «Αγία Τριάδα (το χωριό) Ανθίμου ιερέως, Σταύρως πρεσβυτέρας».

Επιβεβαιώνεται καταφανέστατα η ύπαρξη του συγκεκριμένου ιερέως και της πρεσβυτέρας.
Θα αναφέρουμε στη συνέχεια κάποια τοπωνύμια του χωριού μας, που παραπέμπουν στην ύπαρξη ιερέων, χωρίς να

μπορούμε χρονικά να τους εντοπίσουμε από τα μέχρι τώρα γραπτά στοιχεία. Έρχονται όμως από την προεπαναστατική
περίοδο.

Έχουμε τοποθεσία "Στ' Παπαθανάση" ή "Στ' Παπαθανάση τα λιθάρια", απέναντι απ' το χωριό στην Πλαγιά. Στα Αμ-
πέλια και πριν τη Μακριά Λάκκα κάποια κτήματα προσδιορίζουν "Στα Παπαδροσέικα" (Παπάς-Δρόσος). Υπάρχει εκεί
σήμερα καλύβα του μακαρίτη Αλέκου Ντάσιου.

Πριν τα Γαύρα και πάνω απ' τις Πατλιάδες, όπου υπάρχουν κτήματα και αλώνι κληρονόμων Μιχ. Σένιδου, η τοποθεσία
ονομάζεται "Στ' Παπαθέη" ή "Στ' Παπαθέου το Σταυρό".11 Εκχερσώνοντας εκεί το τόπο ο Μιχ. Σένιδος (πριν το 1940)
βρήκε ανθρώπινα οστά, τα οποία συγκέντρωσε σε μικρό κύλωμα κάτω από ένα βράχο. Ο Δ. Καραπιπέρης σε σημειώσεις
του γράφει, ότι εκεί οι Τούρκοι σκότωσαν τον ιερέα Θέο (Θεοδόση) με όλη την οικογένειά του. Πριν το 1821. Δεν ξέρουμε
αν ήταν ιερέας του χωριού μας. Άφησε όμως τ' όνομά του εκεί.12

Έχουμε και τοποθεσία "Στ' Παπανικόλα" στη Ρογάτα (κτήμα κληρονόμων Κων. Αθ. Τσιάτσου). Παράλληλα έχουμε
και γραπτά στοιχεία γι' αυτόν. Στο χωριό μας υπήρχε οικογένεια με το επώνυμο "Κούκος". Ένας Νικόλαος Κούκος έγινε
ιερέας πριν το 1800 κι άλλαξαν έτσι το επώνυμο τους οι απόγονοί του σε "Παπανικολάου". Είχε δύο γιους το Στέλιο και το
Χρήστο. Ο γιός του Χρήστος έγινε επίσης ιερέας "Παπαχρήστος". Ξεχώρισε έτσι η οικογένεια σε "Παπανικολάου" και
"Παπαχρήστου". Κάποιοι συνέχιζαν να φέρουν και το επώνυμο "Κούκος". Ο εγγονός του επίσης έγινε ιερέας (δεύτερος
Παπανικολάου) αλλά θα αναφερθούμε μετά για τους ιερείς του 19ου αιώνα.

Νέα στοιχεία, που δημοσιεύουμε στο περιοδικό "Αγιατριαδίτικα Γράμματα" 2014, αποκαλύπτουν έναν ακόμα ιερέα
που βρέθηκε στο χωριό μας. Είναι ο ιερέας Ιωάννης Καββαδίας, που τον βρίσκουμε το 1817 ιερέα στην Κων/πολη και το
1818 γίνεται ιερομόναχος του Προφήτη Ηλία.13 Οι δύο γιοι του Μήτρος και Κώστας με τις οικογένειές τους έχουν νωρίτερα
εγκαταλείψει τη Φουρνά και εγκαταστάθηκαν στην Αγία Τριάδα. Ο ίδιος πρέπει να χειροτονήθηκε πριν το 1800 αλλά είναι
άγνωστο που λειτουργούσε. Πιθανόν να εργάστηκε αλλού. Υπήρχε στη Φουρνά γύρω στα 1740 ιερέας Δημήτριος Καββα-
δίας, πιθανόν πατέρας του.14

Ο Π. Βασιλείου αναφέρει ιερέα Σπύρο Καρδαρά χειροτονηθέντα στην Αγία Τριάδα και γενάρχη των Παπασπυραίων
του Στενώματος. Άγνωστο αν λειτούργησε στην Αγία Τριάδα.

Επίσης αναφέρεται κάποιος Χριστόδουλος ιερέας χωρίς άλλα στοιχεία. Ο Δ. Καραπιπέρης τον τοποθετεί στην οικο-
γένεια Παπανικολάου. Από διασταύρωση στοιχείων όμως βγαίνει ότι και οι δύο ιερείς Παπανικολάου λέγονταν στο μικρό
τους όνομα Νικόλαος. Ο Χριστόδουλος ίσως είναι αυτός που αναγράφεται στην προσκομιδή του Προφήτη Ηλία που προ-
αναφέραμε. 

7. Όπως στη σημείωση υπ' αριθμ. 2.
8. Έχουμε γράψει σχετικά στο περιοδικό μας. Τεύχος 22 - Απρίλιος 2011 - σελ. 8.
9. Όπως η σημείωση υπ. αριθμ. 5 σελ 90.
10. Υπάρχουν αναγραφές και αντιγραφές των φύλλων του κώδικα που ομαδοποιήθηκαν χρονολογικά.
11. Υπήρχαν τοποθετημένοι σταυροί πάνω σε στύλους έξω απ' τα χωριά, πάνω σε δρόμους που οδηγούσαν σ' αυτό με σκοπό τη θεία φύλαξη

και προστασία του χωριού. Ο σταυρός στο σημείο αυτό υπάρχει και σήμερα (2018).
12. Το 1834 και πριν υπάρχει στο Καρπενήσι δάσκαλος και ιερέας της Αγ. Παρασκευής πρώτα και της Παναγίας μετά, ο Θεοδόσης Παπαθέου

από τη Βράχα. (Ιωάν. Μαυρομύτη-βιβλίο "Καρπενήσι 1810-1820" σελ. 37). Υπάρχει το επίθετο Θέος στο χωριό Χρύσο Ευρυτανίας. Κάποιος
Θέος φέρεται ως δολοφόνος του Λεπενιώτη στη Φουρνά.

13. Υπάρχουν γραπτά στοιχεία για την ύπαρξή του και την κουρά του απ' τον επίσκοπο Λιτζάς και Αγράφων Δοσίθεο σε μοναχό. Ο Δοσίθεος
μαθήτευσε στη Σχολή Γραμμάτων Αγίας Τριάδας.

14. Υπάρχει καταγεγραμμένη διαδοχή: παπά-Δημήτριος Καββαδίας (1740 περίπου  στη Φουρνά) παπά-Ιωάννης Καββαδίας μετονομασθείς
σε μοναχό Ιάκωβο το 1818 (ιερέας πριν το 1817) άγνωστο από ποιο μέρος ήρθε στην Αγία Τριάδα, ο πρώτος γιος του παπά-Ιωάννη ονο-
μάστηκε Δημήτριος (Μήτρος) Καββαδίας αγωνιστής χιλίαρχος του 1821 και πριν με τους Κατσαντωναίους. Ο πρώτος γιος του Δημητρίου
(Μήτρου) ονομάστηκε Ιωάννης.
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190ς αιώνας
Ξέρουμε ότι τον Παπαγαβριήλ διαδέχτηκε ως ηγούμενος του Προφήτη Ηλία ο Νεόφυτος.
Σε επιστολή Αγραφιωτών προς την "Υπέρτατη Διοίκηση" στην οποία υπερασπίζονται το Ράγκο στη διαμάχη του με

τον Καραϊσκάκη για το αρματολίκι των Αγράφων υπογράφουν.
1824 Φεβρουαρίου 27 από Φουρνάν Αγράφων
Ανάμεσα στις πάνω από 30 υπογραφές εκπροσώπων, από την Αγία Τριάδα υπογράφει: 
Νεόφυτος και ηγούμενος και εφημέριος του Προφήτου Ηλιού Αγίας Τριάδος.
Νίκος Αντριαδίτης (πιθανόν Παρούτσας στο επώνυμο)
Δυο μήνες μετά, την 1 Οκτωβρίου 1824, σε δεύτερη επιστολή Αγραφιωτών αντιστρέφονται τα πράγματα. Υπερασπί-

ζονται τον Καραϊσκάκη και στρέφονται κατά του Ράγκου. Πόσο ρευστές ήταν οι καταστάσεις!
Μετά την επανάσταση του 1821 εγκαταστάθηκε στο χωριό μας ως ιερέας ο Κων/νος Αλεξόπουλος ή Αναγνωστόπουλος

ή Αναγνωστίδης ή Παπακώστας.15 Αυτός γεννήθηκε στα 1805 στο χωριό Μπλάσδο Θεσσαλίας (σημερινό Μοσχάτο). Ήταν
γιός του πρόκριτου των Αγράφων, Αναγνώστη Αλεξόπουλου, αυτού που πρόσφερε στον Κώστα Βελή 5.000 γρόσια τούρ-
κικα, όταν έμεινε από πολεμοφόδια μετά τις μάχες στο Τσαρδάκι και Φράγκου Καρδίτσας και αδελφός του αγωνιστή της
επανάστασης Θεόδωρου Αναγνωστόπουλου ή Αλεξόπουλου ή Αναγνωστίδη.

Ο Παπακώστας αυτός, που έμενε στο σπίτι του Γιάννη Βαρελά και ίσως ήταν γαμπρός των Βαρελαίων, είχε δύο γιούς
που γεννήθηκαν στο χωριό μας. Το Νίκο στα 1835 και το Δημήτριο στα 1849 σύμφωνα με τα Μητρώα που έχουμε δημοσι-
εύσει. Πιθανόν να είχε και κόρες. Γνωστή είναι η τοποθεσία "Πύργος του Παπακώστα" που σήμερα ανήκει στους Βαρε-
λαίους. Πότε ακριβώς εγκαταστάθηκε στο χωριό μας ο Παπακώστας είναι άγνωστο. Φαίνεται όμως πως μετά το 1826 που
ο αδερφός του ακολούθησε τον οπλαρχηγό Κώστα Γαλή, ήρθε και αυτός στο χωριό μας.

Γιος του Παπανικόλα Κούκου που αναφερθήκαμε, ήταν ο Χρήστος Νικ. Κούκος ή Παπαχρήστος, που έγινε ιερέας
πριν το 1830 (τότε γεννήθηκε ο γιός του Γεώργιος Παπαχρήστος). Αυτός άλλαξε το επώνυμο κι έγινε ο γενάρχης των Πα-
παχρησταίων. Το αν λειτούργησε στο χωριό μας δεν το γνωρίζουμε.

Εγγονός του Παπανικόλα Κούκου ή Παπανικολάου κι ανηψιός του Χρήστου Ν. Κούκου ή Παπαχρήστου ήταν ο Νίκος
Στυλιανού Κούκος ή Παπανικολάου.16 Είναι ο δεύτερος Παπανικολάου και ο τρίτος ιερέας της οικογένειας των Κου-
καίων.

Αυτός ήταν εφημέριος του χωριού μας από το 1855 έως το 1879. Πέθανε το 1880. Σε σημείωση εκκλησιαστικού βιβλίου
αναφέρεται:

1880 3 Φεβρουαρίου, απεβίωσε ο ιερέας Νικόλαος, ημέρα Κυριακή το βράδυ. (Γράφει και υπογράφει Χαράλαμπος
Θεοδώρου Παπανικολάου εγγονός του).

Ο τάφος του ήταν στο ανατολικό μέρος της παλιάς εκκλησίας και στη γωνία που σχημάτιζαν οι τοίχοι των ενωμένων
εκκλησιών Αγίας Τριάδας και Αγίου Νικολάου.

Από το ζευγάρι Λευτέρη Μπότη και Φεγγούς Καραπιπέρη γεννιούνται δύο αγόρια ο Κώστας το 1835 και ο Σπύρος
στα 1840 ή 4217.

Ο Κώστας Μπότης ή Ελευθερίου έγινε ιερέας με το όνομα Παπακωνσταντίνου ή Παπαλευτέρης. Ιερέας έγινε και ο
γιός του Χρήστος Μπότης ή Ελευθερίου αλλά θα αναφερθούμε αργότερα.

Στις 23-8-1881 εφημέριος του χωριού μας ήταν ο Παπανικόλας Κούστελος απ' τον Κλειτσό. Σημειώνει ο ίδιος σε Μη-
ναίο: «Ημέρα, προσαρτήσεως στην Ελλάδα της Ηπείρου (πλην Ιωαννίνων) και Θεσσαλίας 23-8-1881».

Φαίνεται είχε τοποθετηθεί ιερέας στην Αγία Τριάδα μετά το θάνατο του ιερέα Νικολάου Στ. Παπανικολάου. Άλλη
σημείωση μας πληροφορεί «1894 13 Δεκεμβρίου. Έφυγε ο Παπακούστελος μετατεθείς. Υπογραφή δυσανάγνωστη».

Τον Παπακούστελο διαδέχτηκε ο Παπανικόλαος Σαρρής (1850-1930) από το Νεοχώρι Φθιώτιδας. Ο Παπασαρρής,
όπως συνήθιζε να υπογράφει ο ίδιος, χειροτονήθηκε στην Κωνσταντινούπολη και είναι άγνωστο πώς και γιατί έφυγε από
εκεί. Σε σημείωση του ίδιου σε εκκλησιαστικό βιβλίο γράφει: «1895 1 Οκτωβρίου. Διορίσθη εφημέριος Αγίας Τριάδας εις
μνημόνιον και γράφει την 15 Ιουλίου 1896 Ν. Δ. Σαρρής Ζωγράφος, Φωτογράφος, Μουσικοδιδάσκαλος».

Ο Παπασαρρής λειτούργησε στο χωριό μας μέχρι το θάνατο του το 1930.
Επρόκειτο περί προσωπικότητας, που μπορούσε κάλλιστα να εφημερεύσει όχι μόνο σε χωριό αλλά και σε πόλη. Ακόμη

και στην Μητρόπολη Αθηνών. Ήταν αγιογράφος, εγνώριζε πολύ καλά τη Βυζαντινή μουσική, την οποία και εδίδαξε στο
χωριό μας, έπαιζε βιολί, ήταν άριστος βιβλιοδέτης, φωτογράφος, ράφτης ιερών αμφίων και κατασκευαστής καλυμμαυχιών.
Πολλές εικόνες του βρίσκονται στις εκκλησίες του χωριού μας και των γύρω χωριών. Σαν χαρακτήρας ήταν ανεξίκακος,
ευγενικός, ανιδιοτελής, πραγματικό υπόδειγμα ιερωμένου. Ακόμη η ανάμνησή του συγκινεί τους γηραιότερους χωριανούς
μας.

15. Βιβλίο Κων. Ζήση: "Αγραφιώτες και Καρπενησιώτες αγωνιστές της επανάστασης του 1821" σελ. 30.
16. Ο Δ. Καραπιπέρης τον αναφέρει στο βιβλίο του ως Χριστόδουλο Παπανικολάου ενώ στα Αγιατριαδίτικα Γράμματα ο ίδιος ως Νίκο Πα-

πανικολάου. Το σωστό είναι Νίκος όπως αναφέρει ο εγγονός του με σημείωση σε εκκλησιαστικό βιβλίο. Το Χριστόδουλο τον αναφέρει ξε-
χωριστά χωρίς άλλα στοιχεία.
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Θα αναφερθούμε στον χωριανό μας Παπά-Κώστα Τσιάτσο (1865-1958) που παρ' ότι δεν λειτούργησε στην Αγία
Τριάδα, ήταν παρών στα εκκλησιαστικά πράγματα του χωριού. Λόγω του ευθέως χαρακτήρα του, (τα έλεγε έξω απ' τα
δόντια) έπεσε σε δυσμένεια και παύτηκε απ' τα λειτουργικά καθήκοντα, απ' τον μητροπολίτη Φθιώτιδας Αμβρόσιο, όπου
υπηρετούσε. Αναγκάστηκε να περιφέρει με το μουλάρι του την κάρα του Αγίου Σεραφείμ της Ι.Μ. Κορώνης Καρδίτσας,
για να ζήσει την οικογένειά του. Έγινε έτσι πολύ γνωστός κι αγαπητός σε Ευρυτανία, Αιτωλοακαρνανία και Θεσσαλία
όπου περιόδευε. Έμεινε μεγάλα διαστήματα στο χωριό κάνοντας το γεωργό και βοηθώντας τον ιερέα της εκκλησίας. Επα-
νήλθε στα καθήκοντά του στην ενορία της Καΐτσας18 (Περιβόλι Δομοκού). Στα γεράματά του διατηρούσε μικρό καφενείο
για να συμπληρώνει τη σύνταξή του. Οι χωριανοί τον θυμούνται για την καλοσύνη του, τα πνευματώδη αστεία και τα εξαι-
ρετικά ανέκδοτά του για συντοπίτες του.

20ος αιώνας
Από τα 1930 (μετά τον ΠαπαΣαρρή) μέχρι το 1956 εφημέριος στο χωριό μας ήταν ο χωριανός Παπαλευτέρης. Με το

όνομά του και τις αλλαγές που προηγήθηκαν υπάρχει λίγο μπέρδεμα. Λεγόταν Χρήστος Κων. Μπότης ή Ελευθερίου ή
Παπακωνσταντίνου ή Παπαλευτέρης 11/6/1882 - 1960). Με το τελευταίο όνομα ήταν γνωστός στο χωριό.

Διετέλεσε επί 48 χρόνια δάσκαλος και παπάς στον Άγιο Χαράλαμπο, στα Πετράλωνα (1933-37)  και στην Αγία
Τριάδα. Υπήρξε "αφοσιωμένος παιδαγωγός, σεμνός και κοσμοαγάπητος λευίτης" σύμφωνα με την νεκρολογία του.19 Αν
και χήρεψε το πρώτο έτος της ιεροσύνης του, ανέθρεψε παιδί κι αποκατέστησε εγγόνια με ταπεινότητα, εργατικότητα και
αφοσίωση στα λειτουργήματα που υπηρετούσε. Πέθανε την 17 Αυγούστου 1960 στο Καρπενήσι και κηδεύτηκε στο χωριό,
στα Βαβούλια, όπως ζήτησε.

Για μια διετία 1956-58 οι εφημέριοι στο χωριό είναι προσωρινοί. Λειτουργεί ο παπα-Ηλίας Μήτσιου από τα Πετρά-
λωνα, ο Παπαλύτρας και το 1958 ο παπα-Δημήτριος Κουμπαρέλος από τον Κλειτσό. Το διάστημα 1959-61 τοποθετείται ο
παπά-Διονύσιος Ξενάκης που στη συνέχεια μετατίθεται στο Καρπενήσι. Από 14-3-1961 μέχρι 22-3-1961 επανέρχεται ο
παπά-Ηλίας Μήτσιος.20

Στις 27 Απριλίου 1961 τοποθετείται εφημέριος της Αγίας Τριάδας ο παπά-Γεώργιος Μπερμπερής (1917-2004) από
τον Κλειτσό Ευρυτανίας. Παραμένει στη θέση του μέχρι τις 8 Σεπτεμβρίου 1989 οπότε συνταξιοδοτείται. Ήταν ολιγογράμ-
ματος αλλά καλοσυνάτος, ανιδιοτελής, ολιγόσαρκος, σχεδόν ασκητική μορφή. Ήταν ευθύς στο λόγο του, έλεγε τη γνώμη
του χωρίς περιστροφές, με απλοϊκότητα και δικαιοσύνη. Έτρεξε ακούραστα ανά την Ελλάδα, σε εράνους για την ανέγερση
του νέου Ιερού Ναού της Αγίας Τριάδας. Του χρωστάμε ευγνωμοσύνη.

Από τις 14 Νοεμβρίου 1989 λειτουργεί στην Αγία Τριάδα ο χωριανός μας ιερέας παπά-Αναστάσιος Ιωάν. Μηχιώτης
(12/4/1937 - 14/9/2003). Μετά την συνταξιοδότησή του από τα Ελληνικά Ταχυδρομεία, χειροτονήθηκε ιερέας. Είχε ζήλο
και όρεξη για την Εκκλησία. Ήταν καλλίφωνος με γνώσεις βυζαντινής μουσικής, μαθητής του Παπαλευτέρη. Έδινε ζων-
τάνια στο χωριό και ήταν παρών σε κάθε κοινωνική εκδήλωση. Απεβίωσε ξαφνικά από καρδιά, στις 14 Σεπτεμβρίου 2003,
μέσα στο ναό στο Καρπενήσι, όπου ψάλλονταν η νεκρώσιμη ακολουθία του αδερφού του Λευτέρη Ιωάν. Μηχιώτη. 

21ος αιώνας
Στις 5 Σεπτεμβρίου 2004 τοποθετήθηκε ιερέας στο χωριό μας ο παπά-Στέφανος Μελισσουργός. Καταγόμενος από

τις Κυκλάδες, παντρεύτηκε την κ. Άννα Χ. Νομικού κόρη της χωριανής μας Βαΐτσας Χουσιάδα-Νομικού. Είχε χειροτονηθεί
ένα χρόνο πριν (25-10-2003) ιερέας από το μητροπολίτη Καρπενησίου Νικόλαο και τοποθετήθηκε εφημέριος στη Φουρνά.
Για οικογενειακούς λόγους μετατέθηκε το Μάιο του 2010 στο Καρπενήσι και στη συνέχεια σε ενορία των Καμένων Βούρλων
Φθιώτιδας.

Στις 22 Νοεμβρίου 2010, τοποθετήθηκε από τη Μητρόπολη Καρπενησίου, νέος ιερέας στο χωριό μας ο ιερομόναχος
της Ι.Μ. Προυσού, πατέρας Ιλλαρίων. Την προηγούμενη είχε χειροτονηθεί ιερέας στον Προυσσό. Κατάγεται από το χωριό
Κουρκουλό της Εύβοιας και το κατά κόσμον όνομά του είναι Ιωάννης Λιάσκος. Είναι πτυχιούχος της Θεολογικής Σχολής
(ποιμαντικό) του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Από την αρχή επέδειξε ιδιαίτερο ζήλο και αξιοθαύμαστη δράση στην
εκτέλεση του λειτουργήματος του. Εντελώς αφιλοχρήματος, παραδειγματίζει με την στάση του, το λόγο του, τη συμπεριφορά
του, τη ζωή του. Μέσα στην ζωή κι όχι αποκομμένος, αγωνίζεται καθημερινά ώστε να γίνονται πράξη τα λόγια του Ευαγ-
γελίου.

Κ.Σ.Κ.

17. Υπάρχουν διαφορές στις αναγραφές των Μητρώων του τότε Δήμου Κτημενίων που συμβουλευόμαστε.
18. Ο θεολόγος Κων/νος Τσιάκας από το Μαυρίλο, σε τυχαία συνάντηση στην πλατεία Λαυρίου στην Αθήνα των μελών του τότε Διοικ. Συμ-

βουλίου του Συλλόγου Αγιατριαδιτών, μας διηγήθηκε και τα παρακάτω για τον Παπατσιάτσο. «Είχε πάει πολλές φορές στο Μητροπολίτη
Αμβρόσιο παρακαλώντας τον να τον επαναφέρει σε ενορία. Τελευταία φορά πήγε αποφασισμένος να δώσει λύση. Μπήκε στο γραφείο του
Μητροπολίτη, βγάζει ένα πιστόλι απ' τα ράσα του, το βροντάει πάνω στο τραπέζι και του λέει χωρίς περιστροφές : -θα λειτουργήσω ή θα
λειτουργήσει; (εννοώντας το όπλο)». Επανήλθε στην Καΐτσα. Καμιά φορά και οι "Άγιοι" χρειάζονται φοβέρα.

19. Παλαιά "Αγιατριαδίτικα Γράμματα", τεύχος 6-7,1965, σελ. 23.
20. Υπάρχουν κάποια ενδιάμεσα χρονικά κενά στην τοποθέτηση ιερέων στην ενορία του χωριού μας. Τα κάλυπταν οι γειτονικοί ιερείς όπως

ο παπά-Ηλίας Μήτσιος, ο παπά-Καρτέρης, ο παπά-Κώστας Καλύβας ή ο ιερομόναχος πατήρ-Ηλίας της Ι.Μ. Παναγίας Δομιανών. Ειδικά
το διάστημα του έτους, μεταξύ παπά-Τάσιου Μηχιώτη και παπά-Στέφανου Μελισσουργού.
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Η Αγία Τριάδα 
στους χρόνους 1662-1678

Ιεροδικαστικοί κώδικες των Οθωμανών του 17ου αιώνα

Φ ο ρ ο λ ο γ ί α
Το 2009 εκδόθηκε στην Θεσσαλονίκη ένα βιβλίο από τον Κων/νο Ε. Καμπουρίδη με αρχειακό υλικό από το ιερο-

δικείο Λάρισας-Φαναρίου και Αγράφων.  Τα Άγραφα παρ’ ότι αποτελούσαν ξεχωριστό καζά, φαίνεται για την περίοδο του-
λάχιστον στην οποία αναφέρονται οι δύο κώδικες που παρατίθενται, υπάγονταν στην Λάρισα. 

Απ’ το βιβλίο αυτό αντλούμε κι εμείς τις πληροφορίες και ευχαριστούμε τον συγγραφέα.
Οι δύο αυτοί κώδικες φυλάσσονται στα Γενικά Αρχεία Κοζάνης μαζί με άλλους.  Έχουν ενδιαφέρον για μας γιατί

αναφέρεται αρκετές φορές το χωριό μας.
Η Aya Triyada ή Ayo Triyanda, όπως είναι αναγεγραμμένη, ανάλογα τον καταχωρητή.  Είναι μεταφρασμένοι οι κώ-

δικες από τα Τουρκικά με αραβική γραφή και σχολιασμένοι απ’ το συγγραφέα.  Αφορούν τα έτη 1662 έως 1678 (Έτη μου-
σουλμάνων 1073 έως 1089).  Είναι επί σουλτάνου Μεχμέτ. Δ’ 1648-1687).

Θα παραθέσουμε κάποια γενικά στοιχεία ώστε να γίνουν κατανοητά αυτά που αφορούν το χωριό μας. 
Οι ιεροδικαστικοί κώδικες (όπως τα βυζαντινά συγκίλια) ανάλογα με το περιεχόμενό τους διακρίνονται σε δύο κα-

τηγορίες: Η πρώτη περιλαμβάνει κώδικες με αποφάσεις του καδή για θέματα αστικού και ποινικού δικαίου, όπως κλοπές,
οικογενειακές υποθέσεις, πωλήσεις κτλ.  Η δεύτερη κατηγορία περιλαμβάνει πάσης φύσεως διαταγές που εκδίδονταν
από το Συμβούλιο του Σουλτάνου ή άλλες κρατικές υπηρεσίες ή και υψηλούς αξιωματούχους, στέλνοντας στους καδήδες
κι εκεί καταχωρούνταν.

Οι πράξεις που είναι καταχωρημένες στους κώδικες διακρίνονται σε χοτζέτια (husset) του καδή ή διάφορες εν-
τολές της διοίκησης όπως: διαταταγές (emt, ferman =Φιρμανια) βεράτια (berat) διατάγματα (buyuldi - μπουγιουλντί) πι-
στοποιητικά ή αποδεικτικά (tezkere, temessuk), καταλόγους ή κατάστιχα (defter-δευτέρια) και γράμματα (mektud).  Επίσης
και δύο γνωματεύσεις (fetfa=φετφάδες).

Συνολικά δημοσιεύονται 711 διοικητικές πράξεις των δύο αυτών κωδίκων.  Αφορούν φορολογικούς καταλόγους
και διακανονισμούς, απαντήσεις της Υψηλής Πύλης σε αιτήματα και διαμαρτυρίες ατόμων και χωριών, είσπραξη φόρων,
παραχωρήσεις τιμαρίων, διορισμούς αξιωματούχων, πρόσκληση Γενιτσάρων και στρατιωτικών για συμμετοχή σε εκ-
στρατείες.  Στην περίοδο που αναφέρονται οι κώδικες, οι ανάγκες των Οθωμανών είναι αυξημένες γιατί αγωνίζονται στην
Κρήτη μέχρι την κατάληψή της απ’ τους Βενετούς το 1669 και ξεσπά και ο πόλεμος με τους Ρώσους στην Ουκρανία τα
έτη 1672-77.

Έτσι αναγκαζόταν το Κράτος να επιβάλλει πρόσθετους έκτακτους φόρους που επιβάρυναν υπερβολικά τους υπη-
κόους και περισσότερο τους χριστιανούς (απίστους) που πλήρωναν επιπρόσθετα και τον Κεφαλικό φόρο.

Την περίοδο αυτή εμφανίζονται και νέες οικονομικές πρακτικές όπως η ενοικίαση κρατικών φόρων προς είσπραξη
και απόδοση.  Είναι οι Λογοθέτες σε κάποια χωριά, όπως και το δικό μας, που έκαναν τον μεσάζοντα προς ίδιον όφελος
βασικά.  Έχουμε αναφερθεί σχετικά σε άλλο θέμα.

Οι φόροι τώρα στο Οθωμανικό Κράτος συγκεντρώνονται σε δύο μεγάλες κατηγορίες:  Α. Τους θρησκευτικούς ή ιε-
ρούς που προβλέπονταν απ’ τον ιερό νόμο και Β. Τους εθιμικούς ή έκτακτους που επιβάλλονταν με διαταγές των σουλ-
τάνων ή προϋπήρχαν της κατάκτησης και διατηρήθηκαν.

Α . Θ ρ η σ κ ε υ τ ι κ ο ί  φ ό ρ ο ι
Σ’ αυτούς περιλαμβάνονταν περίπου 80 φόροι.  Οι σπουδαιότεροι είναι δύο:  α) Η δέκατη επί των καλλιεργειών

και β) ο κεφαλικός φόρος.
α) Η δεκάτη (osr) 
Η δεκάτη ήταν ο φόρος επί των παραγόμενων προϊόντων και λαμβάνονταν κατά τη συγκομιδή.  Έπρεπε ο καλ-

λιεργητής να παραδώσει το 1/10 της ποσότητας που έπαιρνε απ’ τα κτήματα.  Η ποσότητα αυτή κατά τόπους και κατά
χρονικές περιόδους έφτανε το 1/8 της παραγωγής ή και περισσότερο.  Ακόμη και τη μισή παραγωγή.  Την εισέπραττε
συνήθως ο τιμαριούχος που κατείχε την δημόσια γη.  Οι καλλιεργητές είχαν ένα μικρό κομμάτι γης αφορολόγητο (κήπο,
περιβόλι, αμπέλι), για προσωπική τους κατανάλωση ή και για πώληση στα παζάρια.  Ο φόρος αυτός προϋπήρχε απ’ την
αρχαιότητα και συνεχίστηκε και μετά την Τουρκοκρατία μέχρι το 1927 που καταργήθηκε.  Απ’ τον 16ο αιώνα ήδη, σε
πολλά μέρη της Ελλάδας, είχε μετατραπεί σε χρηματικός.  Αντί για προϊόντα κατέβαλαν την αναλογία σε χρήματα.

β) Ο κεφαλικός φόρος (cizye)
Κεφαλικό φόρο πλήρωναν οι μη μουσουλμάνοι (οι χριστιανοί και εβραίοι) κάτοικοι της αυτοκρατορίας.  Επιβαλλόταν

σε μια κοινότητα είτε κατ’ αποκοπή και επιμερίζονταν απ’ τους ίδιους, είτε στους ενήλικες άνδρες (15 έως 60 ετών) ανάλογα
των εισοδημάτων τους.  Στην αρχή όμως της κατάκτησης και μέχρι την οικονομική μεταρρύθμιση του 1691, πληρωνόταν
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με βάση το νοικοκυριό ή την εστία (cizyehane) ασχέτου αριθμού ενήλικων μελών.  Εξαιρούνταν του φόρου άποροι, άνερ-
γοι, γυναίκες, οι χήρες πλήρωναν λιγότερα όταν είχαν κτήματα, κάποιες ομάδες κτηνοτρόφων, οι αρματολοί κτλ.  Πολλές
φορές τις απαλλαγές επιβαρύνονταν οι άλλοι πληρώνοντας περισσότερα.

Πριν την είσπραξη γινόταν συνήθως απογραφή.  Ο κεφαλικός φόρος διέφερε κατά περιοχή, όπως και οι απαλλαγές.
Σ’ αυτόν προστίθονταν κι άλλα έξοδα όπως των υπαλλήλων κτλ.   Κάποια χωριά πλήρωναν κατ’ ευθείαν στην Κωνσταν-
τινούπολη στο Κεντρικό Θησαυροφυλάκιο κατ’ αποκοπή.  Άλλα απαλλάσσονταν γιατί συνεισέφεραν σε είδος π.χ. υφά-
σματα, ξυλεία, πρόβειο κρέας κτλ.

Παρατίθεται ένας πίνακας που μας δίνει την εικόνα της πληρωμής κεφαλικού φόρου στον καζά Λάρισας-Φαναρίου
και Αγράφων ανά εστία (cizyehane)

Επαρχεία Έτος: 1073=1663 1076=1666 1077=1667 1087=1677
Λάρισα 474 άσπρα 470 άσπρα 530 άσπρα 429 άσπρα
Φανάρι 545     » 544     » 735     » 425     »
Άγραφα 614     » 630     » 826     » 1173   »

Βλέπουμε ότι κάθε φορά είναι διαφορετικός ο φόρος.  Στ’ Άγραφα είναι υψηλότερος πιθανόν γιατί φοραπαλλάσ-
σονται περισσότερα νοικοκυριά ή γιατί μετακινούνται κάποιοι και πληρώνουν οι άλλοι, ή για άλλους λόγους που δεν γνω-
ρίζουμε.

Αξίζει να παραθέσουμε και τις εστίες των Αγράφων για τα έτη αυτά.
Έτος 1662 1666 1667 1677
Επίσημος αριθμός εστιών Αγράφων 3.419 3.423 3.423 2.735
Εστίες που απαλλάσσονται 903 1.015 1.420 1.479
Φορολογούμενες εστίες 2.516 2.408 2.003 1.256

Οι παραπάνω εστίες προέρχονται από την απογραφή 73 χωριών των Αγράφων (Θεσσαλικών και Ευρυτανικών).
Τ’ άλλα χωριά φαίνεται πλήρωναν τον κεφαλικό φόρο με άλλο τρόπο.  Η Αγία Τριάδα τώρα που μας ενδιαφέρει έρχεται
έκτη από τα 73 χωριά σε εστίες φορολογήσιμες.  Άρα είχε αρκετό πληθυσμό.  Δεν γνωρίζουμε όμως η κάθε εστία πόσα
άτομα περιελάμβανε ώστε να υπολογίσουμε τους κατοίκους του χωριού.  Αυτά είναι τα γνωστά στοιχεία για τον κεφαλικό
φόρο.

Έτος Αγία Τριάδα Συνολικό ποσό Άτομα περίπου
1662 65 εστίες Χ 614 άσπρα η μία 39.910 άσπρα 325 (65Χ5)
1666 65 εστίες Χ 630 άσπρα η μία 40.150 άσπρα 325 (65Χ5)
1667 58 εστίες Χ 826 άσπρα η μία 47.908 άσπρα 290 (58Χ5)
1677 78 εστίες Χ 1173 άσπρα η μία 91.494 άσπρα 500 (78Χ5)

Στις εστίες της Αγίας Τριάδας πιθανόν να περιλαμβάνονται και γειτονικοί οικισμοί.  Δεν το γνωρίζουμε.  Για το έτος
1677 οι εστίες είναι εκατό (100) στην Αγία Τριάδα αλλά οι είκοσι δύο (22) απ’ αυτές απαλλάσσονται .

Β . Έ κ τ α κ τ ο ι  ή  ε θ ι μ ι κ ο ί  φ ό ρ ο ι
Οι φόροι αυτοί ήταν γνωστοί ως φορολογίες (avariz, αβαρίες), ήταν πολλοί είτε σε είδος, είτε σε χρήμα, είτε σε

προσφορά υπηρεσιών.  Άλλοι απ’ αυτούς ήταν έκτακτα έσοδα, συνήθως για πολέμους και άλλοι σταθεροί για τη λειτουργία
του Κράτους, όπως η συντήρηση δρόμων, φύλαξη περασμάτων κτλ.  Με τα χρόνια κατέληξε να γίνουν μόνιμοι κατ’ έτος
φόροι.  Ήταν τόσο πολύπλοκο το σύστημα υπολογισμού και είσπραξής τους, διαφορετικό κατά καιρούς, που είναι αδύ-
νατον να ομαδοποιηθούν.

Στηρίζονταν κι αυτοί στις εστίες (νοικοκυριά), μόνο που αυτά συνήθως ομαδοποιούνταν σε περισσότερα του ενός
νοικοκυριά ανάλογα των δυνατοτήτων τους για πληρωμή (avarizhane).  Υπήρχαν και νοικοκυριά ή ομάδες πληθυσμού
που απαλλάσσονταν κάποιων φόρων.

Σ’ αυτούς τους φόρους συμπεριλαμβάνονταν και η υποχρεωτική πώληση προϊόντων για τη διατροφή του οθωμα-
νικούς στρατού με προκαθορισμένες τιμές (χαμηλές) και ποσότητες και όχι αυτές του εμπορίου.

Μια εικόνα του χωριού μας Αγία Τριάδα και διπλανών χωριών για τον αριθμό των φορολογικών εστιών (Avarizhane)
για έκτακτους φόρους.

Οικισμός             Έτος 1673 1667 1668 1678
Αγία Τριάδα 17 17 17 33,5+8 που απαλλάσσονται
Χόχλια 22+2 απαλ.   22+2 απαλ. 22+8 απαλ. 18+10 που απαλλάσσονται
Μαυρομάτα 8 8 8 11+6 που απαλλάσσονται
Δομιανοί 11 11 11 16+1 που απαλλάσσονται
Φουρνά 18 18 18 15+1 που απαλλάσσονται
Ρεντίνα 11 11 11 10,5+0,5 που απαλλάσσονται
Βράχα 17 17 17+7 απαλ. 15+6 που απαλλάσσονται
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Οι οικισμοί των Αγράφων που αναγράφονται στον κατάλογο είναι εκατόν είκοσι (120).  Η Αγία Τριάδα είναι εικοστή
δεύτερη (22η) σε αριθμό εστιών φορολογίας εκτάκτων φόρων για τα παραπάνω έτη.

Υπάρχουν και κάποια άλλα ενδιαφέροντα στοιχεία για συγκρίσεις για το χωριό μας.  Το έτος 1678 καταγράφτηκαν
στα Άγραφα εκατόν δεκαέξι οικισμοί για είσπραξη εκτάκτων φόρων.  Η Αγία Τριάδα είναι τέταρτη στον κατάλογο, σε
αριθμό εστιών που φορολογούνταν.  Έχει 33,5 εστίες (avarizhane).  (Το κλάσμα οφείλεται στους λεπτομερείς υπολογι-
σμούς)  Προηγούνται με περισσότερες εστίες το Πετρίλο, το Ανθηρό και η Πρασιά.  Η Αγία Τριάδα έχει ίσο αριθμό με τα
Επινιανά.  Ένα χρόνο νωρίτερα το 1677 σε κατάλογο για τον κεφαλικό φόρο καταγράφτηκαν 100 εστίες (cizyehane) στο
χωριό μας.  Η αναλογία μεταξύ των δύο φόρων είναι ένα προς τρία.  Αυτό σημαίνει ότι μία εστία εκτάκτων φόρων περιε-
λάμβανε (μέσω όρω) τρεις εστίες του κεφαλικού φόρου.  Το χωριό μας και στους δύο διαφορετικούς υπολογισμούς φόρων
είναι ψηλά μεταξύ των οικισμών των Αγράφων στην φοροδοτική ικανότητα.  Εξυπακούεται ότι και η πληθυσμιακή του κα-
τάσταση ήταν μεγάλη, για τα έτη 1662-1678 που έχουμε στοιχεία.  Πρέπει να είχε περίπου 500 κατοίκους.

Σε κατάστιχο με ημερομηνία 25 Μαΐου 1667, διατάχτηκε να συγκεντρωθούν απ’ τον καζά Λάρισας-Φαναρίου και
Αγράφων 25.000 οκάδες βούτυρο για τις ανάγκες του τούρκικου στρατού που πολεμούσε στην Κρήτη.  Θα επιμερίζονταν
στα χωριά και στα νοικοκυριά, θα πληρώνονταν ένα μικρό ποσό και θα συγκεντρώνονταν στο Βόλο για να φορτωθούν
σε καράβι για την Κρήτη.  Η αναλογούσα στην Αγία Τριάδα ποσότητα ήταν 82,5 οκάδες βούτυρο.  Στους Δομιανούς 60,5
οκάδες, Φουρνά 19 οκάδες, Βράχα 55 οκάδες κτλ.

Στους εκατό (100) οικισμούς των Αγράφων που υποχρεώνονταν να συλλέξουν και να δώσουν βούτυρο, η Αγία
Τριάδα έρχεται 21η σε ποσότητα, μαζί με άλλα έξι (6) χωριά.  Ίδια ποσότητα (82,5) οκάδες δίνει το Παλιόκαστρο, ο Κλει-
τσός, ο Μεσενιλόλας και άλλα τρία.

Γ ε ν ι κ ά  σ τ ο ι χ ε ί α  φ ο ρ ο λ ο γ ί α ς  τ ω ν  Α γ ρ ά φ ω ν

1.     Έτος 1663
        Έκτακτος φόρος
        Εστίες Αγράφων 890,5 (κάποιες απαλλάσσονται)
        Κάθε εστία πληρώνει 144 άσπρα.
2.     Έτος 1663
        Άλλος έκτακτος φόρος στο ίδιο έτος (διαφορετικός απ’ τον προηγούμενο)
        Εστίες Αγράφων 886,5 (κάποιες απαλλάσσονται)
        Κάθε εστία πληρώνει 602 άσπρα
3.     Έτος 1667
        Κεφαλικός φόρος
        Εστίες κεφαλικού φόρου Αγράφων 2.003
        Κάθε εστία πληρώνει 826 άσπρα
4.     Έτος 1666
        Έκτακτος φόρος 
        Σύνολο εστιών (avarizhane) Αγράφων 1521
        Απαλλάσσονται 321 εστίες
        Πληρώνουν οι 1200 εστίες
        Κάθε εστία πληρώνει: κριθάρι 2 κοιλά (20 οκάδες το ένα κοιλό ήταν), πέντε (5) οκάδες αλεύρι, 
        ¼ πρόβατο, βούτυρο 100 δράμια, μέλι 40 δράμια, καυσόξυλα 0,5 καντάρι και άχυρο 0,5 καντάρι.
5.     Έτος 1666 (26 Απριλίου έως 4 Μαΐου)
        Έκτακτος φόρος λόγω εκστρατείας (άλλος φόρος έκτακτος στο ίδιο έτος)
        Σύνολο εστιών Αγράφων 1521
        Απαλλάσσονται 321 εστίες
        Πληρώνουν οι 1200 εστίες
        Η πληρωμή ήταν ένα (1) μουλάρι για κάθε δεκαέξι (16) εστίες.
6.     Έτος 1667
        Έκτακτος φόρος 
        Σύνολο εστιών Αγράφων 890,5
        Απαλλάσσονται 181 εστίες
        Πληρώνουν οι 714,5 εστίες
        Κάθε εστία πληρώνει 539 άσπρα
7.     Έτος 1667
        Για δαπάνες του βιλαετιού (Λάρισας-Φαναρίου-Αγράφων) 
        Εισπράχτηκαν σύνολο 879.070 άσπρα.  Από τα Άγραφα φορολογούνται 1200 εστίες 
        προς 250 άσπρα εκάστη, σύνολο 300.000 άσπρα.
        Αναφέρει και τα έξοδα που ανέρχονται σε 872.160 άσπρα.
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8.     Έτος 1678
        Έκτακτοι φόροι
        Σύνολο εστιών 1283
        Απαλλάσσονται 549
        Πληρώνουν οι 734 εστίες
        Κάθε εστία πληρώνει 750 άσπρα

9.     Επίσης πληρώνουν ξεχωριστά και οι έχοντες ζώα.  Για τα πρόβατα γνωρίζουμε ότι φορολογούνταν από 40
άσπρα έως και πάνω από 200 το ένα κάθε φορά.  Ανάλογα τις διαταγές.  Κάποιος αριθμός φοροαπαλλάσονταν.

Για καλύτερη εικόνα δίνονται και οι αναλογίες προϊόντων και χρήματος σύμφωνα με τις τότε ισοτιμίες βάσει διατα-
γών.

Ένα κοιλό Κωνσταντινούπολης (20 οκάδες) κριθάρι ισοδυναμούσε με 50 άσπρα.
Ένα κοιλό αλεύρι με 100 άσπρα.
Για κάθε πρόβατο 200 άσπρα.
Για μία οκά βούτυρο 40 άσπρα.
Για μία οκά μέλι 20 άσπρα.
        Για κάθε άμαξα καυσόξυλων 80 άσπρα.

Για κάθε καντάρι άχυρο 30 άσπρα.

Τιμάριο «Αγίας Τριάδας» το 1662
Το 1662 η Αγία Τριάδα είναι τιμάριο αξίας 3.000 άσπρων και υπάγεται στην επαρχία Δομοκού του σαντζακιού της

Ναυπάκτου.  Παράξενο, αλλά όχι μοναδικό, αφού καθ’ όλη την Οθωμανική περίοδο η περιοχή μας και το χωριό μας
ανήκε στο σαντζάκι των Τρικάλων, του καζά των Αγράφων.  Για λόγους που δεν γνωρίζουμε αλλά πιθανόν έχει να κάνει
με τον τόπο κατοικίας του τιμαριούχου, την χρονική περίοδο που αναφερόμαστε, ανήκει στην Ναύπακτο.  Διευκρινίζουμε
ότι ο τιμαριούχος, έπρεπε να κατοικεί μέσα στα όρια του σαντζακιού για να το νέμεται.  Οι πιέσεις φαίνεται να αποκατα-
σταθούν Σπα(χ)ήδες (ιππείς-πολεμιστές Οθωμανοί ή χριστιανοί) ως τιμαριούχοι δημιουργούσε εξαιρέσεις και διοικητικές
διαφοροποιήσεις.

Το 1662 την Αγία Τριάδα νέμεται, ως τιμαριούχος ο Σπα(χ)ής Μεχμέτ, εισπράτοντας κατ’ έτος 3.000 άσπρα απ’
τους κατοίκους μέσω του φόρου της δεκάτης.  Το Δεκέμβριο του 1662 εμφανίζεται στο σουλτανικό Συμβούλιο στην Κων-
σταντινούπολη κάποιος Αχμέτ και δηλώνει ότι ο Μεχμέτ που νεμόταν την Αγία Τριάδα πέθανε και να δοθεί σ’ αυτόν το τι-
μάριο.

Ήταν ο ίδιος, ως Σπα(χ)ης, δικαιούχος αλλά μέχρι τότε δεν του είχε δοθεί κάπου κάποιο τιμάριο (χωριό), ώστε να
εισπράττει «τα προς το ζην» ύψος 3.000 άσπρων τουλάχιστον.

Κατάφερε να εκδοθεί υπέρ αυτού βεράτιον (αυτοκρατορική διαταγή μέσω του σουλτανικού συμβουλίου) και να πε-
ριέλεθει σ’ αυτόν το τιμάριο της Αγίας Τριάδας.  Υποχρέωσή του, όπως και όλων των Σπα(χ)ήδων, να κατοικεί στα όρια
του σαντζακιού και να παρουσιαστεί όταν κλειθεί για εκστρατείες οπλισμένος και με άλογο εξ ιδίων εξόδων, στον υποδι-
οικητή (alay beyi) του σαντζακιού.

Το βεράτιον έχει ημερομηνία 14 Δεκεμβρίου 1662 και 26 Φεβρουαρίου 1663 κι εκδόθηκε στην Κωνσταντινούπολη
(Έγγραφο 8).

Ο Αχμέτ με άλλο έγγραφο- πιστοποιητικό (αριθμ. 9)  εξουσιοδότησε νόμιμα με την υπογραφή του τον Σουλεϊμάν
αγά, να εισπράξει τη φορολογία της δεκάτης (τα 3.000 άσπρα) απ’ την Αγία Τριάδα εξ ονόματός του για το έτος 1662.

Κι αυτό έχει τις ίδιες ημερομηνίες.
Εξεδόθη και τρίτο έγγραφο (αριθμ. 10) για τον Αχμέτ απ’ το σουλτανικό Συμβούλιο (Emr.  = εντολή σε υπηρεσία-

διαταγή) με το οποίο δινόταν εντολή στον καδή (είδος δικαστή) της Λάρισας, στον οποίο υπάγονταν τότε δικαστικά τα
Άγραφα, να επιτρέπει στον Αχμέτ να προσπορίζεται το τιμάριο της Αγίας Τριάδας, αντικαθιστώντας τον πεθαμένο Μεχμέτ,
όπως το νέο βεράτιο όριζε.

Η ιστορία αυτή έχει και συνέχεια.  Ο Μεχμέτ, που δεν είναι πεθαμένος, αντιλαμβάνεται την απάτη του Αχμέτ και
καταφεύγει στις διοικητικές αρχές του εγιαλετιού της Ρούμελης, με έδρα την Αδριανούπολη.  Σ’ αυτό υπάγονταν όλες οι
βαλκανικές κτήσεις των Οθωμανών.

Ο αναπληρωτής δικαστής της Ρούμελης, εκδίδει υπόμνημα-αναφορά (Tezkete) (αριθμ. εγγράφου 105) προς το
Σουλτανικό συμβούλιο όπου αναφέρει την απάτη και ζητάει να επανέλθει το τιμάριο της Αγίας Τριάδας στον Μεχμέτ ο
οποίος είχε από πριν το σχετικό βεράτιο.  Αυτό έγινε την άνοιξη του 1663.  Έχει ημερομηνίες 10 Απριλίου – 6 Μαΐου
1663.  Με το πιστοποιητικό αυτό θα ακυρώνονταν τα έγγραφα του Αχμέτ και θα επικυρώνονταν η κατοχή και νομή του
τιμαρίου απ’ τον Μεχμέτ.

Βλέπουμε ότι οι πονηριές, οι απάτες και η διαφθορά, δεν έλλειπαν ποτέ ανά τους αιώνες από τις διοικήσεις, τις
εξουσίες αλλά και τους απλούς πολίτες.

Κ.Σ.Κ.
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Στις 21-8-2016 συγκροτήθηκε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου των Αγιατριαδιτών.

Πρόεδρος: Καρβέλης Κων/νος του Γεωργίου
Αντιπρόδρος: Τσούκα Γεσθημανή, η οποία παραιτήθηκε για προσωπικούς λόγους 

και αντικαταστάθηκε με το πρώτο αναπληρωματικό μέλος τον 
Ντάσιο Κων/νο του Ζαχαρία

Γραμματέας: Κουτρουμάνου Όλγα
Ταμίας: Βαρελά Αθανασία
Μέλος: Ντάσιος Δημήτριος του Κων/νου

Αναπληρωματικά Μέλη: Ντάσιος Κων/νος του Ζαχαρία, Ντούσικος Ευάγγελος, Κρουστάλλης Δημήτριος

Πεπραγμένα 2017

- Συμμετοχή του Συλλόγου στην γιορτή Κάστανου με χαιρετισμό του προέδρου κ. Κων/νου Καρβέλη.  Ο πρόεδρος
αναφερόμενος στις αρρώστιες της καστανιάς ζήτησε από τους αρμόδιους φορείς, την Περιφέρεια και το Δήμο, την
επόμενη χρονιά να γίνει ημερίδα για την πρόληψη αλλά και τη συνέχεια δενδροφύτευσης της καστανιάς.

- Κοπή Πρωτοχρονιάτικης πίτας του Συλλόγου στον Νερόμυλο, προσφέροντας δώρα στου μικρούς φίλους.

- Αποκριάτικο γλέντι γιορτάζοντας τα Κούλουμα την Καθαρά Δευτέρα, προσφέροντας την παραδοσιακή φασολάδα,
χαλβά, σαρακοστιανά εδέσματα, τσίπουρο και κρασί.  

- Στις 20 Ιουλίου εορτασμός στον Προφήτη Ηλία προσφέροντας λουκούμι και τσίπουρο.

Αύγουστος 2017

- Στις 14 και 15-8-2017 πραγματοποιήθηκε πάρτυ νεολαίας και φίλων στο Νερόμυλο.
- Στις 17-8-2017 παρουσιάστηκε παράσταση Καραγκιόζη στην πλατεία του χωριού.
- Στις 18-8-2017 προσφέρθηκε χωριάτικη πίτα στην πλατεία του χωριού προσφορά των γυναικών του χωριού.  Ακο-

λούθησε γλέντι.
- Στις 19-8-2017 πραγματοποιήθηκε δημοτική και ρεμπέτικη βραδιά στην πλατεία του χωριού.

        Ο Δήμος Καρπενησίου για τις πολιτιστικές εκδηλώσεις επιδότησε το Σύλλογο με το ποσό των 1.000 ευρώ.  Επί-
σης συμμετείχε στον μπουφέ με 250 ευρώ και στην ορχήστρα με το ποσό των 650 ευρώ απ’ ευθείας στους συμμετέχον-
τες.

        Επίσης έγινε τηλεφωνική επικοινωνία και επιστολή προς τον πρόεδρο του Δ.Σ. του Καραπιπέριου ιδρύματος για
την  χορήγηση 1.000 ευρώ για την επανέκδοση του περιοδικού «Αγιατριαδίτικα γράμματα» και προσωπικά με τον κ.
Ιωάννη Αναστασιάδη τον οποίο ευχαριστούμε για την χορηγία. 

        Για την κατασκευή της Νερο-
τριβής με ανοξείδωτο χάλυβα και
των δύο τμημάτων της, έγινε έρα-
νος μεταξύ των χωριανών, από
τον πατέρα Ιλλαρίωνα (στην εκ-
κλησία ανήκει ο Μύλος και η Νε-
ροτριβή) και τον προηγούμενο
πρόεδρο του Συλλόγου Αγιατρια-
διτών κ. Κατσίφα Παν. 
        Συγκεντρώθηκε το ποσό των
3.300 ευρώ.  Το συνολικό  κόστος
όμως ανέβηκε στις 6.500 ευρώ. 

��� ��� !�" �"��#��" ����!�����!$� 
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        Ο πρόεδρος του Συλλόγου Αγιατριαδιτών κ. Καρβέλης επικοινώνησε με τον πρόεδρο Αγιατριαδιτών ΗΠΑ κ. Χρι-
στοδουλιά Γεώργ. και τον αντιπρόεδρο κ. Ταγκλή Ιωαν. ζητώντας την βοήθειά τους.  Έτσι με την προσφορά 3.200 ευρώ
των Αγιατριαδιτών ΗΠΑ, συμπληρώθηκε το ποσό που απαιτούνταν. Μένουν κάποιες μικροεργασίες για την πλήρη λει-
τουργικότητα της Νεοτριβής.

Πολιτιστικές εκδηλώσεις του 2018

●      Αναβλήθηκε η κοπή πρωτοχρονιάτικης πίτας λόγω συμμετοχής στο πένθος της οικογένειας Αθανασίου Ράϊκου.
●      Την Καθαρά Δευτέρα γιορτάστηκαν τα Κούλουμα στο Νερόμυλο Ο σύλλογος πρόσφερε  παραδοσιακή φασολάδα,

χαλβά, σαρακοστιανά εδέσματα, τσίπουρο και κρασί.  Ακολούθησε γλέντι.

●      Στις 20-7-2018 θα γίνει εκκλησιασμός στον προφήτη Ηλία και γλέντι.

Πρόγραμμα Πολιτιστικών δράσεων
Αύγουστος του 2018

●      Στις 11-8-2018 Πάρτυ Νεολαίας και φίλων στο Νερόμυλο υπό την αιγίδα του Συλλόγου.
●      Στις 12-8-2018 παράσταση Καραγκιόζη στην πλατεία του χωριού.
●      Στις 13-8-2018 χωριάτικη πίτα στην πλατεία του χωριού όπου οι γυναίκες θα προσφέρουν τις πίτες.  Θα ακολου-

θήσει γλέντι με dj.
●      Στις 16-8-2018 ημερήσια εκδρομή στην Κοκινόβρυση.  Θέση Κακογιάννη.
●      Στις 18-8-2018 δημοτική και ρεμπέτικη βραδιά στην πλατεία του χωριού με συμμετοχή του Δήμου Καρπενησίου.
●      Στις 19-8-2018 ποδοσφαιρικός αγώνας στο γήπεδο της Αγίας Τριάδας.  Αγία Τριάδα με τα γύρω χωριά του πρώην

Δήμου Κτημενίων.
●      Στις 19-8-2018 και ώρα 11πμ στην αίθουσα του Καραπιπέριου Λαογραφικού Μουσείου θα γίνει η Γενική Συνέλευση

των μελών του συλλόγου με θέματα: Απολογισμός του Δ.Σ. του Συλλόγου για την περίοδο από 21-8-2017 έως 19-
8-2018 και γενικότερα για την μέχρι τώρα πορεία του. Προτάσεις και νέες ιδέες για την επόμενη χρονιά.

●      Στην συνέχεια θα κατατεθούν υποψηφιότητες για την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και θα ακολουθήσει ψη-
φοφορία.

●      Ο Σύλλογος θα συμμετέχει στη Γιορτή Κάστανου μαζί  με τον Δήμο Καρπενησίου.

ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ - ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ - ΦΩΤΟΤΥΠΙΕΣ

Ολυμπία Παρούτσα
ΚΑΦΕ - ΨΗΣΤΑΡΙΑ

« Τ ο  σ ύ ρ ρ α χ ο »
Καββαδία Ελένη

τηλ. 22370 96256
κιν.  6972919694

Αγία Τριάδα
Ευρυτανίας

Γ.  ΚΟΝΔΥΛΗ  11  -  ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ
ΤΗΛ. 22370 21155  ● ΚΙΝ. 6972637185

HOULIARRAS lights
N. ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ - Α. ΣΤΟΚΑΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ  283 - ΑΧΑΡΝΕΣ
ΤΗΛ.: 210 2448172 - FAX: 210 2448173

CAFE - ΨΗΣΤΑΡΙΑ

«� ���	���»
στην Κεντρική Πλατεία 

Αγίας Τριάδας Ευρυτανίας

Επαμεινώνδας Ντάσιος
Τηλ.: 6974752094

ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ
ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ
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Σαββατοκύριακο 12 και 13 Αυγούστου 2017 
        Το Σαββατοκύριακο 12 και 13 Αυγούστου 2017 πραγματοποιήθηκαν στην Αγία Τριάδα Ευρυτανίας οι προγραμματι-
σμένες εκπολιτιστικές  εκδηλώσεις μιας εβδομάδας από τις οποίες  το πρώτο διήμερο ήταν προγραμματισμένο για πνευματικές
εκδηλώσεις.
        Έτσι, η εκδήλωση της πρώτης μέρας αναφερόταν στην ιστορία του χωριού μας με ομιλητές τον πανεπ/κό  δάσκαλο Δρα
Θάνο Δ. Παρούτσα και τον εκπαιδευτικό Κώστα Στ. Καββαδία.
        Τη δεύτερη μέρα, Κυριακή (13-8-2017),  έλαβε χώρα θρησκευτικό και πνευματικό μνημόσυνο στον Πάνο Βασιλείου
με ομιλητή τον προαναφερθέντα κ. Θάνο Παρούτσα και τα εγκαίνια μετεγκατάστασης του Μουσείου Κων. και Αλεξ. Τσάτσου
και του Καραπιπέρειου Λαογραφικού Μουσείου σε αίθουσα του άλλοτε Δημοτικού Σχολείου Αγίας Τριάδας με ομιλητή τον εκ-
παιδευτικό–δημοσιογράφο κ. Διον. Κ. Παρούτσα.
        Οι εκδηλώσεις στέφθηκαν από απόλυτη επιτυχία και τις τίμησαν με τη παρουσία τους ο Μητροπολίτης Καρπενησίου κ.
Γεώργιος, ο πατέρας Ιλαρίωνας, αλλά και αρκετοί υπηρεσιακοί παράγοντας της τοπικής αυτοδιοίκησης, όπως  ο περεφερειάρχης
Στερεάς Ελλάδος, κ. Κώστας Μπακογιάννης, με τη σύζυγό του, γνωστή επίλεκτη δημοσιογράφο κ. Σία Κοτσώνη, ο δήμαρχος
Καρπενησίου κ. Ν. Σουλιώτης με τη συζυγό του, ο πρόεδρος  κ. Κ. Καρβέλης του Συλλόγου Αγιατριαδιτών, συνδιοργανωτής
των εκδηλώσεων με τον Δήμο Καρπενησίου,  οι οποίοι απεύθυναν και σύντομο χαιρετισμό.   Παρέστησαν επίσης οι αντιδήμαρχοι
κ. Χαλκιάς Παντελής, κ. Γκαρίλα Γεωργία, κ. Κουτρουμάνος Ταξιάρχης, ο περιφερειακός σύμβουλος κ. Βασίλης Φακίτσας, οι
δημοτικοί σύμβουλοι κ. Κοντογιώργος Ηλίας, κ. Κεραμάρης Δημήτριος, ο πρόεδρος της κοινότητας κ. Επαμεινώντας Ντάσιος,
οι πρώην δήμαρχοι Κτημενίων Βελαώρας Νίκος και Γρηγόρης Χαλκιάς, πρόεδροι εκπολιτιστικών συλλόγων γειτονικών κοινο-
τήτων, όλοι οι κάτοικοι του χωριού Αγίας Τριάδας και πολλοί από τα γειτονικά χωριά . Μετά το πέρας των εκδηλώσεων προ-
σφέρθηκε σε  όλους  τους παρισταμένους γεύμα από τους διοργανωτές  των εκδηλώσεων.

Πρόλογος  στη Βιβλιοπαρουσίαση του Αθ. Παρούτσα
ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΠΑΡΟΥΤΣΑΣ    

        Αγαπητοί φίλοι, 
        Θεωρώ μεγάλη μου τιμή να προλογίσω εν τάχει από αυτό το βήμα την παρουσίαση του Βιβλίου για τη ζωή του
Πάνου Βασιλείου που έγραψε πέρυσι ο Θάνος Παρούτσας. Ο αγαπητός Θάνος, είναι από αυτούς που αθόρυβα, συστη-
ματικά, σεμνά και κυρίως αφιλοκερδώς καταναλώνουν κόπο και χρόνο για να καταγράψουν, να περιγράψουν και να οριο-
θετήσουν αυτή την απομακρυσμένη γωνιά της χώρας μας για την οποία ο Παπαντωνίου έγραψε ότι σημαίνει "πέτρα,
στέρηση, εγκαρτέρηση".
        Γεννημένος στο χωριό μας, με σπουδές στην Αμερική και πλήθος νομικών δημοσιεύσεων, με ισχυρή παρουσία
στον χώρο του Φορολογικού Δικαίου ως καθηγητής πανεπιστημίου, εξακολουθεί να παραμένει λάτρης της γενέθλιας γης
και στον ελεύθερο χρόνο του ασχολείται με την τοπική ιστοριογραφία συμμετέχοντας με εισηγήσεις σε διάφορα συνέδρια
και γράφοντας μελέτες όπως "Ο καπεταν Λιβίνης", "Τα απελευθερωτικά κινήματα στα Άγραφα και τη λοιπή Ευρυτανία
κατά την Τουρκοκρατία", την "Σχολή Γραμμάτων και Ελεύθερων Σπουδών της Αγίας Τριάδας" και τέλος το "Πρωτοπόροι
Ευρυτάνες Μετανάστες της Αμερικής" το οποίο βρίσκεται υπό έκδοση.
        Το βιβλίο του  "Πάνος Βασιλείου, ο ιστορικός της Ευρυτανίας και της Ρούμελης", για το οποίο θα μας μιλήσει ο ίδιος
σε λίγο, είναι ένα ευσύνοπτο πόνημα 150 σελίδων μέσα από τις οποίες παρελαύνει ζωντανεμένος γλαφυρά ολόκληρος
ο 20ος αιώνας, με τις ιστορικές του κοινωνικές ανατροπές, τις προσωπικές ιστορίες και τις νύξεις για την μεγάλη εμφυ-
λιοπολεμική καταστροφή και τις μετέπειτα επιπτώσεις της στις ζωές των ανθρώπων.
        Ο Πάνος Βασιλείου ήταν μια σπάνια προσωπικότητα με συγγραφικό έργο τόσο τεκμηριωμένο και ενδελεχώς λε-
πτομερειακό που θα το ζήλευαν πολλοί πανεπιστημιακοί. Και να σκεφτεί κανείς ότι δεν πήγε πανεπιστήμιο, αφού τα
ισχνά του οικονομικά δεν το επέτρεψαν! Με λιτή και απλή "δικηγορίστικη" περιγραφή των γεγονότων, κάθε αναφορά στον
Βασιλείου τεκμηριώνεται απίστευτα, με υποσημειώσεις, με αναφορές σε δύο και τρεις πηγές, με παράθεση αυτούσιων
αποσπασμάτων. 
        Όπως είπε και ο γνωστός φιλόλογος και συγγραφέας Παναγιώτης Σαλαγιάννης στην εισήγησή του κατά την πα-
ρουσίαση του βιβλίου στην Αθήνα: Οι χαρακτηρισμοί προκύπτουν ως λογική συνέχεια του εκτιθέμενου έργου του και δεν
είναι αυθαίρετοι. Εδώ κάθε χαρακτηρισμός του έχει την κατάλληλη αποδεικτική επιχειρηματολογία. Μπορούμε να πούμε,
ότι μας έδωσε ένα έργο γραμμένο με τη δύναμη της μαρτυρίας και τη στερεότητα του αναστοχασμού, δεδομένου ότι ο
συγγραφέας γνώριζε πολύ καλά τον Πάνο Βασιλείου.
        Έτσι λοιπόν! Αξίζει τον κόπο, αν πάρετε στα χέρια σας αυτό το βιβλιαράκι, να του ρίξετε περισσότερο από μια ματιά.
Δεν πρόκειται μόνο για μια ξερή καταγραφή τίτλων βιβλίων και επιστημονικών παραπομπών. Είναι κάτι πολύ περισσό-
τερο, αναδεικνύει μια μορφή ηρωική που βίωσε απηνείς διωγμούς και αδικίες, εντούτοις ποτέ δεν απώλεσε την αισιοδοξία,
ποτέ δεν κατέθεσε τα όπλα και, κυρίως, ποτέ δεν κόμπασε για τίποτα, θεωρώντας όλα αυτά υποχρέωση ανθρώπου που
ενδιαφέρεται για το κοινό καλό. 
        Όπως είχα γράψει και στην εφημερίδα, πέρυσι, αυτό το βιβλίο είναι ένα πνευματικός φάρος, υπόδειγμα για μίμηση
και αξίζουν πολλά συγχαρητήρια στον κ. Θάνο Παρούτσα που μας τον παραδίδει εσαεί, συμπληρώνοντας ένα κενό και
πληρώνοντας το μέχρι πρότινος ανεξόφλητο χρέος μιας πατρίδας, η οποία, ουκ ολίγες φορές, πληγώνει τα παιδιά της.
        Είναι καιρός όμως να καλέσουμε τον συγγραφέα στο βήμα, ώστε να μας τα πει ο ίδιος από πρώτο χέρι!
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Ομιλία του κ. Παρούτσα Θάνου για τον Πάνο Βασιλείου που έγινε στις 13-8-2017 στην Αγία Τριάδα, 
στα πλαίσια των εκδηλώσεων του συλλόγου Αγιατριαδιτών

Ο ιστορικός Πάνος Ι. Βασιλείου: Συνοπτική Αναφορά στον Άνθρωπο,                                 
στο Έργο και τη προσφορά του στην Ευρυτανία και στη Ρούμελη 

του Δρα Θάνου Δ. Παρούτσα                                               
τ. Επίκ. Καθηγητή του Πανεπ. Πειραιά                                                     

Επίτ. Δικηγόρου Αθηνών 

        Καλούμενος να μιλήσω σε τούτη την εκδήλωση μνήμης και τιμής του Πάνου Ι. Βα-
σιλείου, αισθάνομαι καταρχήν την υποχρέωση να συγχαρώ τους διοργανωτές, Δήμο Καρ-
πενησίου  και Σύλλογο Αγιατριαδιτών που στις εκπολιτιστικές εκδηλώσεις τους
συμπεριέλαβαν και την σημερινή εκδήλωση μνήμης του Βασιλείου, υλοποιώντας έτσι
την άποψη ότι ένας λαός αποκαλύπτει τον εαυτό του όχι μόνο από τους ανθρώπους που
παράγει, αλλά και από τους ανθρώπους που θυμάται.
        Θα αναφερθώ συνοπτικά στο μεγάλο έργο του Βασιλείου, στην προσφορά του και
στον άνθρωπο Βασιλείου, αφού πρωτίστως ευχαριστήσω όλους εσάς για τη σημερινή
σας εδώ παρουσία.
        Οι ασχολούμενοι με τα ιστορικά θέματα του τόπου μας δέχονται ότι πριν ασχοληθεί ο Βασιλείου με την έρευνα και
μελέτη της ιστορίας, των παραδόσεων και του πολιτισμού του παρελθόντος της περιοχής  ένα πέπλο λησμονιάς σκέπαζε
όλο το ιστορικό παρελθόν της Ευρυτανίας. Μάθαμε λοιπόν ποιοι είμαστε ως Ευρυτάνες, τα εκπολιστικά έργα μας, την
καταγωγή μας, τις ρίζες μας, όπως έχομε υποχρέωση να κάνομε, αν θέλομε να επιβιώσομε ως έθνος ελληνικό.
        Τα παιδικά, τα μαθητικά και τα γυμνασιακά του χρόνια. Τα πρώτα χρόνια πέρασε στην φτωχική κοινωνία του
χωριού του ήταν και αξιόλογα σε σχέση με τη μόρφωση που έλαβε στο Δημοτικό Σχολείο της Αγίας Τριάδας, την οποία
διεύρυνε  χάρις στον ιερέα και αγιογράφο του χωριού Παπασαρρή ο οποίος τον μύησε στην καλλιτεχνία, του παρέδωσε
μαθήματα βιολιού και βυζαντινής μουσικής ώστε να γίνει ένας ερασιτέχνης ψάλτης.                                                                                                                                                            
        Αλλά τα χρόνια στο σχολαρχείο στο Καρπενήσι ήταν πολύ ποιο δύσκολα, όχι στα μαθήματα, στα οποία διακρινόταν
για την άριστη επίδοσή του, αλλά στην αντιμετώπιση των εξόδων διαβίωσής του. Θυμόταν πάντα τη μάνα του που σε
ένα από τα ταξίδια της από το χωριό στο Καρπενήσι ζαλιγκωμένη με τρόφιμα και ταλαιπωρημένη από την πολύωρη πε-
ζοπορία  όταν έφθασε στο σπίτι του στο Καρπενήσι του είπε «απόκαμα παιδάκι μου δεν μπορώ άλλο». Αυτή ήταν η
μοίρα των μαθητών των χωριών και των οικογενειών τους της εποχής εκείνης, αλλά και των επόμενων 3-4 10ετιών.
        Ήταν πολλές οι άσχημες εμπειρίες και τα βιώματά του στα παιδικά του χρόνια που οπωσδήποτε διαμόρφωσαν και
τις ενέργειές του στην υπόλοιπη ζωή του, γιατί πολλές φορές αναφέρονταν σε αυτές συγκρίνοντάς τες με τη δική μας
ανετότερη ζωή λέγοντας ότι εμείς δεν είχαμε «που την κεφαλήν κλίναι».
        Μετά τη περάτωση των γυμνασιακών σπουδών του κατετάγη στο στράτευμα και υπηρέτησε σε αυτό μέχρι το τέλος
του Μικρασιατικού πολέμου ( το 1924), οπότε επέστρεψε στο χωριό.  Επιθυμία του ήταν να σπουδάσει ζωγραφική στη
Σχολή Καλών Τεχνών.  Στην Αθήνα που αμέσως κατέβηκε δυστυχώς ούτε δουλειά βρήκε, ούτε κάποια  πηγή δανεισμού
για να μπορεί να επιζεί και να σπουδάζει και αναγκάστηκε απογοητευμένος και προβληματισμένος να επιστρέψει στο
χωριό, κοντά στον αγρότη πατέρα του.
        Πληροφορίες από τα γράμματα μιας φίλης του. Πολλά στοιχεία της ζωής του εκείνης της εποχής αντλούμε από
τα χαριτωμένα γράμματα που του έστελνε μια καλή του φίλη, μια  πνευματικά συγκροτημένη και φροντισμένη νεαρή
κυρία, στα οποία βλέπομε  ότι θεωρείτο ένας χαρισματικός άνθρωπος και προβλεπόταν γι΄ αυτόν μια σίγουρη εξέλιξη.
Από τότε ήταν ένας άριστος χειριστής του καλάμου, ένας άριστος τεχνίτης του γραπτού λόγου. Ορισμένα αποσπάσματα
επιστολών προς αυτόν το αποδεικνύουν:
        “Διαβάζοντας αχόρταγα το γράμμα σου που κάθε μέρα μου παρουσιάζεται με καινούργια λαμπερή φορεσιά μιας ξε-
χωριστής εξυπνάδας  και  μιας σπάνιας ευρυμάθειας καταλαβαίνω πόσο μεγάλος και γελοίος ο εγωισμός μου έστω και
λογοπαίζοντας πως βρήκες τη δασκάλα σου, ενώ από την πρώτη στιγμή είχα γώ βρει τον δάσκαλό μου και δεν ήθελα να
το πιστέψω (3/6/23).          

        Σε άλλο γράμμα αναφέρονται  τα εξής:                                                                                                                                                                
        «Σε φαντάστηκα μεγάλο και δυνατό, το μονάκριβο συναπάντημά μου στη σημερινή σαπίλα. Δεν θα σ΄ αφήσω να γεί-
ρης»(3-9-23).   
        Και σε άλλο σημείο γράφει:
        «Δεν πρέπει πια..  δεν σ΄αξίζει να μένεις στο χωριό. Τι τα θέλεις πονάει η ψυχή μου για σένα για την σκεπασμένη
αξία σου». 
        Και τέλος για το θέμα αλλαγής του επαγγελματικού του προσανατολισμού, η καλή του φίλη του λέει:                                                      
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        «κάνε την επιλογή σου και προχώρα «και κείνο που θα μάθουμε όλοι μια μέρα θάναι η δόξα σου και η ευδοκίμησή
σου που θα πάρεις σε κάθε δρόμο που θα ακολουθήσεις». 

        Ο Βασιλείου όμως είχε μεγάλο πάθος για σπουδές στην Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών.  Αποφάσισε λοιπόν να ερ-
γάζεται και να σπουδάζει ζωγραφική στην σχολή, αλλά μετά από κάποιο διάστημα «λύγισε», όπως γράφει και ο ίδιος, και
στράφηκε προς τον τραπεζικό κλάδο, στον οποίο διορίστηκε μετά από εξετάσεις.   

        Το Έργο του. Το πνευματικό του έργο άρχισε από τα εφηβικά του χρόνια και κυρίως άρχισε να δημοσιεύεται όταν
ήταν στρατευμένος στη Θράκη και Μακεδονία κατά τη διάρκεια των εθνικών αγώνων του 1918-1923, καθόσον συνερ-
γάστηκε με Θρακικές και Μακεδονικές εφημερίδες, όπως ήταν ο «ταχυδρόμος της Θράκης» της Κομοτηνής στην οποία
έγραφε το χρονογράφημα και άλλα άρθρα από περιοδείες του στη Θράκη και στο Άγιο Όρος και το «Φώς» της Θεσσα-
λονίκης  στην οποία δημοσίευε επίσης διάφορα  άρθρα του. 
        Την αγάπη του προς τις τέχνες και την αγιογραφία άρχισε με τις ανταποκρίσεις του για τα μοναστήρια του  Αγ ί ο υ
Ό ρ ο υ ς  στο «Ταχυδρόμο της Θράκης» (1923) και συνέχισε αργότερα τις ανταποκρίσεις του από τη Στερεά Ελλάδα και
Θεσσαλία για τα μοναστήρια των Μ ε τ ε ώ ρ ω ν  στον «Ημερήσιο Τύπο» των Αθηνών.

        Κατά τη δεύτερη 25ετία ανάπτυξε πολλαπλή πνευματική δραστηριότητα παράλληλα προς την επαγγελματική του
εργασία. Διορίστηκε υπάλληλος της Τράπεζας  Αθηνών, το1924, της Εμπορικής, το 1929,  και της Εθνικής Τράπεζας, το
1936, και εκτελούσε πάντοτε τη δουλειά του  άψογα και υποδειγματικά.
        Ιδιαίτερα στην Κρήτη (Σητεία και Άγιο Νικόλαο) έδειξε μια εξαιρετική δραστηριότητα οργανώνοντας τον πνευματικό,
επιστημονικό και εμπορικό τους κόσμο για την δημιουργία  μιας πνευματικής και τουριστικής κίνησης με τη δημοσίευση
άρθρων του στον Τύπο και την οργάνωση διαλέξεων στις οποίες πολλές φορές ο ίδιος μιλούσε ή και εκδρομών όπου ως
ξεναγός προσπαθούσε να γνωρίσει στους Κρήτες της περιοχής την ιστορία τους και τους πλούσιους αρχαιολογικούς θη-
σαυρούς τους. Υπήρξε αντιπρόεδρος της Λέσχης του Αγίου Νικολάου και στις δικές του ενέργειες οφείλεται η ίδρυση βι-
βλιοθήκης στη Λέσχη. Υπήρξε πολύ αγαπητός γι αυτό και η τοπική εφημερίδα «Ανατολή» κατά την μετάθεσή του το 1940
στην Αθήνα αποχαιρετώντας τον χαρακτήριζε ως τον «καλό φίλο και εκλεκτό διανοούμενο δι όσα έκανε για την πρόοδο
του τόπου τους». 

        Υπήρξε πράγματι ένας ζωντανός πνευματικός άνθρωπος, δημιουργός  ενός μεγάλου και ποικίλου πνευματικού
έργου που αποτελούσε προσφορά στην όποια τοπική κοινωνία πέρασε ή έζησε. Ήταν ένας κινούμενος πνευματικός κό-
σμος,  που άφηνε ανεξίτηλα σημάδια στο πέρασμά του. 
        Το 1929-1930, περπάτησε όλα τα χωριά της Ευρυτανίας και όμορων περιοχών άλλων νομών και παρουσιάζοντας
στον τύπο τις άσχημες βιοτικές τους συνθήκες προσπαθούσε να ευαισθητοποιήσει τους αρμόδιους για την εξασφάλιση
καλύτερων βιοτικών συνθηκών και συνθηκών προσιτής παιδείας, επιτελώντας έτσι ανθρωπιστικό έργο.                                                                                                                                  
        Ο Βασιλείου ήταν ένας από τους Ευρυτάνες που έζησαν κάτω από τις ίδιες βιοτικές συνθήκες αυτών των συμπολιτών
του και τον πλήγωνε η απουσία της επίσημης πολιτείας για την επίλυση των προβλημάτων τους και αντιδρούσε. Και
πράγματι αντέδρασε στις 26 Ιουλίου του 1935 που πρωτοστάτησε στη διοργάνωση συλλαλητηρίου των κατοίκων των
χωριών του τέως Δήμου Κτημενίων της Ευρυτανίας1 με το σύνθημα φθηνότερο καλαμπόκι (αδασμολόγητον αραβόσιτον)
για να εξασφαλίσουν οι δύσμοιροι Ευρυτάνες τη καθημερνή τους μπομπότα, έστω και με χωρίς προσφάϊ. Αυτό το συλ-
λαλητήριο άφησε εποχή εκείνη την περίοδο.                                                                                                                                                  
        Μάλιστα τις Κυριακές πήγαινε στην εκκλησία, όπου μάλιστα έψελνε και μετά τη λειτουργία μιλούσε  με τους κατοίκους
του χωριού για τα προβλήματά τους προσπαθώντας επί πλέον να τους κάνει να συνειδητοποιήσουν ότι θα μπορούσαν
και αυτοί να βοηθήσουν για τη βελτίωση της ζωής τους.                                           

        Συνάμα όμως έκανε και ιστορικό και εκπολιτιστικό έργο διότι κατέγραφε τα ιστορικά και καλλιτεχνικά μνημεία  (μο-
ναστήρια, εκκλησιές κ.ά.) και διαμαρτυρόταν στον τύπο για την έλλειψη οποιασδήποτε φροντίδας της Πολιτείας για την
συντήρησή τους. Έψεγε μάλιστα σε ορισμένες περιπτώσεις και τους χωρικούς, όπως τους βραχηνούς,  τους κατοίκους
των Μ. Βραγγιανών  Αγράφων και τους συγχωριανούς του Αγιατριαδίτες, που από μόνοι τους δεν προσπάθησαν για τη
δέουσα συντήρησή τους και διαφύλαξη των μοναστηριών τους. 
        Το μεγάλο του συγγραφικό έργο δημιουργήθηκε μετά το 1952 μετά την απόλυσή του από την  Εθνική Τράπεζα
(1948) που ξανάρχισε την ιστοριοδιφική δουλειά του την οποία παρουσίασε σε βιβλία, όπως ο Ευγένιος Γιαννούλης, ο
Αιτωλός (1957) που βραβεύθηκε από την Ακαδημία Αθηνών, η Επισκοπή Λιτζάς και Αγράφων επί Τουρκοκρατίας  (1960)
που πήρε Το Χρυσό Μετάλλιον της Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου και πολλά άλλα έργα που συνιστούν σαν σύνολο ένα
πρωτότυπο ιστορικό έργο της Ρούμελης και ειδικότερα της Ευρυτανίας.
        Το έργο του αυτό είναι μεγάλο και πολυσύνθετο, διακρινόμενο  σε: ιστοριοδιφικό και ιστορικό, δημοσιογραφικό, λο-
γοτεχνικό, καλλιτεχνικό και βιβλιοκριτικό έργο.2

1.      Ομοσπονδία Ρουμελιωτών Ελλάδος (στο εξής: ΟΡΕ), Τρεις Ομιλίες, Τιμητικόν αφφιέρωμα στον Π.Ι. βασιλείου, 1978, σ. 41-42. 
2.      Βλ. Θάνου Δ. Παρούτσα, Πάνος  Ι. Βασιλείου: Ο Ιστορικός της Ευρυτανίας και της Ρούμελης, ο Άνθρωπος, το Έργο, η Προ-
σφορά, Αθήνα  2016, λεπτομερέστερη αναφορά.
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        Η ιστορία της Ευρυτανίας στάθηκε τυχερή στα χέρια του Βασιλείου ως ιστοριοδίφη και ιστορικού,  γιατί χαρακτη-
ρίζεται ως ο π ρ ώτο ς  που ασχολήθηκε με τόση επιτυχία  και έφερε στο φώς της δημοσιότητας άγνωστα στοιχεία, μνη-
μεία, μορφές και γεγονότα που  έλαβαν χώρα σε όλες τις ιστορικές περιόδους της Ευρυτανίας από την αρχαιότητα μέχρι
το πρόσφατο ιστορικό παρελθόν της και συγκροτούν ένα νέο κεφάλαιο της ελληνικής ιστορίας, την Ευρυτανική Ιστορία.
        Εξαιρετικά ο Βασιλείου είχε ιδιαίτερη ευαισθησία στην ιστορική αλήθεια και το ιστορικό έργο του για τη γενέθλια γη,
την Ευρυτανία, είναι ερευνητικό για την αποκάλυψη της αλήθειας, της αλήθειας  χωρίς συμβιβασμούς, χωρίς συναισθη-
ματισμούς και σκοπιμότητες. Για τον Βασιλείου όσο και αν ήταν πικρή η αλήθεια την παρουσίαζε, την φώναζε  παντού
και πάντοτε χωρίς εξαίρεση, φόβο και πάθος γιατί θεωρούσε ότι είναι προτιμότερο να πικραίνεται κανείς από την αλήθεια
παρά από την ψευτιά. 
        Ο Βασιλείου είχε ενστερνισθεί, όπως έχει παρατηρηθεί από τον συγγραφέα Παν. Σαλαγιάννη, τον εθνικό μας ποιητή
που έλεγε ότι «το έθνος πρέπει να μάθει να θεωρεί εθνικό ό,τι είναι αληθινό». Γι’ αυτό και κατακρίνει ορισμένους
συμπολίτες του που επιμένουν ότι στο χωριό τους λειτουργούσε σχολείο επί τουρκοκρατίας  χωρίς να έχουν κάποιο σχε-
τικό αποδεικτικό στοιχείο. Προσπαθώντας να διακριβώσει την ιστορική αλήθεια διαχώριζε την πληροφορία από την γνώση
και προσπαθούσε να μην βλέπει μονόπλευρα τα διάφορα γεγονότα.
        Δικαιολογημένα ο ιστορικός συγγραφέας, Κώστας Αβραάμ,  με την ευκαιρία οργάνωσης εκδήλωσης προς τιμήν του
Πάνου Βασιλείου γράφει: «να σε χαιρόμαστε όλοι μας .......σημαιοφόρε των μεγάλων αληθειών».
        Την μεγάλη σπουδαιότητα του έργου του τόνισαν σε κριτικές τους εξαίρετοι ακαδημαϊκοί, καθηγητές Πανεπιστημίων
και πολλές άλλες προσωπικότητες λογίων. Μάλιστα μερικοί από τους ειδικούς  στο αντικείμενο των μελετών του Βασιλείου
(παράδειγμα τον Ευγένιο Γιαννούλη) είπαν μακάρι να μπορούσαμε να το γράψομε εμείς.
        Οι κορυφαίοι άνθρωποι των γραμμάτων και των τεχνών χαρακτήρισαν το έργο του:
        1) ως επιστημονικό, διότι αντέχει στα αυστηρότερα επιστημονικά κριτήρια  ή ικανοποιεί κάθε επιστημονικήν αξίωση
ή για το έργο του ο Ευγένιος Γιαννούλης είναι ο Κώδικας για τη μελέτη των Αγράφων.
       2) ως ιεροαποστολικό,  με την έννοια ότι ο Βασιλείου έχοντας μέσα του τον σπόρο της επιστημονικής περιέργειας

και αναζήτησης, επιτέλεσε έργο με μεγάλη αφοσίωση, με επιστομονική συνείδηση και θρησκευτική ευλάβεια, έργο που
έθεσε ως σκοπό της ζωής του σαν του ιεραποστόλους και πράγματι το πέτυχε.
        3) ως παράδειγμα προς μίμηση από  άλλες ελληνικές περιοχές, με τις φράσεις:                                  
        Μακάρι κάθε τόπος ελληνικός να είχε τον δικόν του Πάνο Βασιλείου, Μακάρι κάθε ελληνική επαρχία  να είχε τον Βα-
σιλείου της, Μακάρι σαν τον τουριστικό οδηγό Ευρυτανίας του Βασιλείου να είχαμε σε όλους νομούς της περιφερειακής
Διοικήσεως.
        4) ως προσφορά στην ευρυτανική και ελληνική ιστορία και στην νεοελληνική επιστήμη.  
        5) ως προσφορά στην Εκκλησιαστική Ευρυτανική Ιστορία.
        6) ως το βάθρο, τη στέρεη υποδομή μελλοντικών μελετών.
        7) ως μεγαλειώδες και «θα πρέπει η ιδιαίτερη πατρίδα του να είναι υπερήφανη για  ό,τι έκανε για να προβάλλει την
ιστορία της».
        8) ως έργον που αναδεικνύει τον Βασιλείου ως τον μοναδικό ιστορικό της Ευρυτανίας.   
       Από τις επιγραμματικές τούτες κρίσεις του έργου του Βασιλείου γίνεται πλέον φανερό το πόσο δίκιο είχε ο παλαί-

μαχος δημοσιογράφος, εκδότης και συγγραφέας Δημήτρης Πουρνάρας όταν το 1963 έγραψε σε κριτική του για το έργο
του Βασιλείου ότι «η Εθνική Τράπεζα έχασε που δεν έχει πια υπάλληλο τον Πάνο Ι. Βασιλείου, τον κέρδισε όμως η Εθνική
μας Ιστορία».

        Αναφορά στον «άνθρωπο» Βασιλείου     
        Ο Βασιλείου με όλες τις καλές ή άσχημες  εμπειρίες και βιώματά του ε π έ λ ε ξ ε  αρχές - αξίες με τις οποίες  θα
έπρεπε να πραγματοποιήσει τα όποια όνειρά του, τους όποιους στόχους του και αυτό έπραξε σε όλη του τη ζωή.  Θεωρώ
ότι η τήρηση αυτών των αρχών – αξιών από τον Βασιλείου ήταν αποτέλεσμα ενός έ μ φ υ το υ  πά θ ο υ ς  του για δ η μ ι -
ο υ ρ γ ι κ ή   π ρ ό ο δ ο   από όποιο μετερίζι  και αν δραστηριοποιούνταν.
        Πρώτα από όλα, ο Βασιλείου είχε μέσα του «α ν θ ρ ωπ ι ά»,  που καταξιώνει τον άνθρωπο. «Όταν διαθέτεις την
αρετή της ανθρωπιάς, τότε εκλαμβάνεις τον άνθρωπο ως αξία και όχι ως μέσο για εκμετάλλευση». Και μάλιστα η αρετή
της ανθρωπιάς «καθίσταται πολλαπλασιαστής για πολλές άλλες αρετές, ηθικές, κοινωνικές, πολιτικές, κ.ά.». Έτσι, δι-
καιολόγησε τις πολλές αρετές που είχε ο Πάνος Βασιλείου ο φιλόλογος και έγκριτος συγγραφέας κ. Παν. Σαλαγιάννης
στην εκδήλωση παρουσίασης του βιβλίου μου στην Αθήνα. Ας αναφερθούμε συνοπτικά σε αυτές τις αρετές που αποτε-
λούν στάση ζωής απέναντι στους συνανθρώπους του και την κοινωνία:
        1. Ο Βασιλείου ήταν α κ έ ρ α ι ο ς  και φ ι λο δ ί κα ι ο ς , πειθαρχημένος  αυστηρά σε ό,τι γι’ αυτόν ήταν υποχρέωση
και καθήκον, την τήρηση του οποίου, όσον αφορά τον ίδιο την βλέπομε σε κάθε δράση του:  στις ιδιωτικές του εργασίες,
στις τράπεζες που εργάστηκε με τις άριστες εκθέσεις, στο στρατό και μάλιστα σε επιτελικές θέσεις.
        Επικριτικός και σε φιλικά του πρόσωπα που αδιαφορούσαν να συμμορφωθούν σε αναλαμβανόμενες από αυτά
υποχρεώσεις τους. Γι αυτό ως υπολοχαγός πεζικού και υπασπιστής της Διοίκησης του στρατοπέδου της Λάρισας κατά
τον πόλεμο του 1940-41, επέβαλλε ποινές  σε οπλίτες, παραβάτες των στρατιωτικών κανονισμών μεταξύ των οποίων
ήταν και δύο συμπολίτες του.                                                                                                                                                                            
        Σε κάθε είδος δουλειάς που ασχολήθηκε είχε τη συναίσθηση της ευθύνης, της άψογης εκτέλεσής της.
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        3.- Ήταν ένας αγωνιστής όχι μόνο για την αποκάλυψη της ιστορικής αλήθειας που μιλήσαμε παραπάνω αλλά κάθε
αλήθειας και ήταν ένας αγωνιστής για την  επικράτηση της αξιοκρατίας.
        4.- Ήταν ένας μεγάλος αλτροϋιστής, ένας άνθρωπος με συναισθήματα ανθρωπισμού  που  φροντίζει για το συ-
νάνθρωπό του χωρίς  να αποβλέπει σε κάποιο ατομικό συμφέρον. Παράδειγμα αποτελούν οι ενέργειές του αμέσως μετά
το διορισμό του (1924) ως υπαλλήλου στην Τράπεζα Αθηνών. Τότε βλέπομε τον Βασιλείου, ο οποίος προηγουμένως
αδυνατούσε να αντιμετωπίσει τα έξοδα επιβίωσής του στην Αθήνα και της συνέχισης των σπουδών του,  να βοηθάει
συμπολίτες του και με άλλους νέους σχεδόν να μοιράζεται το μισθό του για τη συνέχιση των σπουδών τους ή έως ότου
βρουν κάποια δουλειά.                                                                                                                                              

        Συμπολίτες του ανέφεραν με ευγνωμοσύνη το όνομά του γιατί ήταν εκείνος που κατά τη πρώτη καθοδό τους στην
Αθήνα τους οδήγησε σε χώρους όπου θα μπορούσαν να δουν τόσο το έργο και τον πολιτισμό των αρχαίων ελλήνων
(Ακρόπολη, μουσεία, μνημεία κ.ά.), όσο και την οποιαδήποτε εξέλιξη και πρόοδο εκείνης της εποχής στην πρωτεύουσα.
Θυμάμαι όμως και ένα συγχωριανό μου (τον Φώτη Ηλ. Τσάτσο) που μου διηγείτο τις εντυπώσεις του όταν βρέθηκε στην
Αθήνα για κάποιο διάστημα για πρώτη φορά στα μέσα  της 10ετίας του 1920. Τότε μου είπε ότι από τους λίγους συγχω-
ριανούς μας στην Αθήνα ο Πάνος Βασιλείου ήταν κάτι άλλο. Πρώτα μας ξενάγησε στους χώρους του αρχαίου πολιτισμού
της Αθήνας και κάποια άλλη φορά να γνωρίσουμε εκπολιτιστικές εκδηλώσεις της και άλλα αξιόλογα μέρη χωρίς μάλιστα
να παραλείψει  να  μας  πάει  στο  εστιατόριο  για  να  μας κεράσει το φαγητό.           

        5.- Υπήρξε ακόμα αγωνιστής για την επικράτηση κοινωνικής δικαιοσύνης. O Βασιλείου είχε αναπτυγμένη κοι-
νωνική ευαισθησία και δεν τηρούσε το «βλέπε, άκου αλλά μην μιλάς», αλλά ήταν θιασώτης της άποψης «βλέπε, άκου,
μίλα». Ο Βασιλείου κατά τον συγγραφέα Παν. Σαλαγιάννη «δεν ήταν άνθρωπος του εφησυχασμού και της αδράνειας,
αλλά ενεργός πολίτης με αυξημένη μάλιστα κοινωνική συνειδητότητα».  Ήταν ασυμβίβαστος και κατεχόταν από μια κοι-
νωνική αγωνία «γιατί στη καθημερινή του σχέση με τους ανθρώπους διαπίστωνε τις κοινωνικές αδικίες, την εκμετάλλευσή
τους από τις συντεχνίες, αλλά και την αδιαφορία της επίσημης πολιτείας για τα προβλήματά τους.. Δεν υπήρξε ισορρο-
πιστής  ή και θαμώνας πολιτικών ή παραπολιτικών γραφείων… Γι αυτό δεν είχε εξαρτήσεις και η φωνή του ήταν πάντα
ειλικρινής και στεντόρεια, ελεύθερη και ανεξάρτητη». 

        6.- Ο Βασιλείου ήταν και ένας αγνός συνδικαλιστής γιατί θεωρούσε ότι σωστός συνδικαλιστής είναι εκείνος  που
φροντίζει για καλές συνθήκες εργασίας, αμοιβών και ασφάλισης των εργαζομένων, υπό τον όρο ότι οι ενέργειες για την
επιτυχία του σκοπού αυτού δεν αντίκειται στο γενικότερο κοινωνικό συμφέρον. Ανάπτυσσε ανιδιοτελή συνδικαλι-
στική δράση. Έμπαινε μπροστά και αγωνιζόταν για την αναγνώριση δίκαιων αιτημάτων συναδέλφων του υπαλλήλων
και δεν απέβλεπε στην εξασφάλιση κάποιων προνομίων σε ορισμένους συνδικαλιστές ή άλλους ευνοημένους του πελα-
τειακού κράτους, όπως αναίσχυντα και κατά κόρον συνέβαιναν στο πολύ πρόσφατο παρελθόν μας.
        Ο Βασιλείου ήθελε τον συνδικαλισμό ως εγγύηση εξασφάλισης δίκαιων και νόμιμων δικαιωμάτων των εργαζομένων
που δεν θίγουν άλλων δικαιώματα και όχι όπως είναι σήμερα «διεστραμμένος», θεωρούμενος ως μάστιγα κοινωνική,
όπως παρατηρεί ο καθηγητής και φιλόσοφος  Χρήστος Γιανναράς  σε άρθρο του στη «Καθημερινή» μόλις πριν ένα μήνα,
προσθέτοντας ότι ο  συνδικαλισμός αποτελεί «παράδειγμα ολοκληρωτικής απόσβεσης των γνωρισμάτων της δημοκρατίας
στην ελλαδική κοινωνία».                                                                                    

        7.- Ήταν ασυνήθιστα εργατικός, ένας γίγαντας του μόχθου.. Δεν ήταν από κείνους που η προσπάθειά τους στα-
ματά εκεί που αρχίζει να κλονίζεται η καλοπέρασή τους. Γι αυτό και ο γνωστός λόγιος και συγγραφέας Τάκης Δόξας
έγραψε «τέτοια έργα γίνονται μόνο απ’ την αληθινή αγάπη του και την ευλάβειά του που δεν ξέρουν τη σημαίνει δυσκολία
και κόπος». 

        8.- Ο Βασιλείου ακόμη θέλοντας να βοηθήσει νέους ανθρώπους που έχουν έ φ ε σ η  για π ρ ό ο δ ο  έγινε για πολ-
λούς και δάσκαλος δείχνοντάς τους τον τρόπο εργασίας και συγγραφής.                                
        9.-  Ήταν ένας μεγάλος πατριδολάτρης – ευρυτανολάτρης. Ένας εραστής του ελλαδικού χώρου και των ανθρώπων
του. Ο από τους ποιο έγκριτους κριτικούς  μας Ανδρέας  Καραντώνης είπε (16-1-1961) σε ραδιοφωνική εκπομπή: «ο
Βασιλείου δεν εργάζεται μόνο με το μυαλό του επιστήμονα, αλλά και με τη καρδιά, τη ζεστή καρδιά ενός έ λ λ η ν α , που
α γ α πά ε ι  το θέμα του, την Ε λ λά δ α . . ». Ο δε ακαδημαϊκός, Κ. Μέρτζιος έγραψε ότι «το έργον του Βασιλείου μαρτυρεί
την φιλεργία του και την ευαισθησία του ως και το αίσθημα της πατριδολατρείας, το οποίον ξεχειλίζει».
        10.-Επίσης ο Βασιλείου ήταν ένας ειρηνιστής και ένας καλλιτέχνης σε όλες τις εκφάνσεις της ζωής του.

        11.- Και τέλος και πάνω από όλα ήταν ένας πνευματικός άνθρωπος όχι μόνο γιατί είχε ένα πλούσιο πνευματικό
έργο, αλλά γιατί είχε μέσα του και «ανθρωπιά», αξίες και αρετές στη ζωή του τις οποίες υπηρέτησε απαρέγκλιτα, πα-
λεύοντας έντιμα και επάξια για την αναγνώρισή τους. Κατά τον φιλόλογο – συγγραφέα Παν. Σαλαγιάννη, «ο Πάνος Βα-
σιλείου ήταν ένας πνευματικός άνθρωπος  γιατί είχε υψηλή αίσθηση ευθύνης απέναντι στον εαυτό του και το κοινωνικό
σύνολο, σύμφωνα δηλαδή με τον εννοιολογικό προσδιορισμό του όρου που έδωσαν οι διανοούμενοι: Άγγελος Τερζάκης,
Γιώργος Θεοτοκάς, Κων/νος Τσάτσος, Κων/νος Δεσποτόπουλος  και Παν. Κανελλόπουλος».   
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        Οι συγκρούσεις του με το Κατεστημένο          
        Η τήρηση όμως αυτών των αρχών ενοχλούσε το εκάστοτε κατεστημένο και γι’ αυτό πολεμούσε τον Βασιλείου
με κάθε δυνατό τρόπο. Ας δούμε ορισμένα γεγονότα που δείχνουν την πολεμική που δεχόταν σε περιπτώσεις που έπρεπε
να τον επαινούν.                                                                                                                       
        1.- Από μικρός είχε μέσα του αρχές και αξίες. Έτσι, εξηγείται η αντίδρασή του σε μια εντολή του αφεντικού Αθηναϊκού
εστιατορίου στο οποίο, όντας 15χρονος μαθητής, εργαζόταν ως βοηθός σερβιτόρου. Η μη εκτέλεση της εντολής  να σερ-
βίρει μία παρέα εργατών κρασί προερχόμενο από τα υπολείμματα προηγουμένων πελατών, που τα είχαν συγκεντρωμένα
σε μια μπουκάλα είχε ως αποτέλεσμα την απόλυσή του, διότι ο Βασιλείου πρόσφερε από το καλό κρασί των βαρελιών.
Σεβόταν από τότε την προσωπικότητα του ανθρώπου και ανταποκρινόταν στο κοινό περί δικαίου αίσθημα. Είχε
ήθος και αξιοπρέπεια ώστε να αρνηθεί να συμβιβασθεί με την εκμετάλλευση και εξαπάτηση των συνανθρώπων
του.  Δυστυχώς όμως τελικά αυτός πλήρωσε τη νύφη, γιατί το αφεντικό του τον απόλυσε και αναγκάστηκε για κάποιες
μέρες να κοιμάται  στο λόφο της Ακρόπολης, έως ότου βρει κάποια άλλη δουλειά, να μπει κάτω από κάποια στέγη.
        2.-Το 1929, ο Βασιλείου όντας υπάλληλος της Τράπεζας των Αθηνών στο Καρπενήσι διαπίστωσε ότι διαπράττονταν
μια  α δ ι κ ί α   σε β ά ρ ο ς   ε ρ γ α τώ ν  Καρπενησιωτών για εργασίες τους εκχιονισμού της Ράχης Καρπενησίου, η οποία
(αδικία) συνίστατο στον εξαναγκασμό τους να υπογράφουν ότι παίρνουν 80 δρχ. ημερομίσθιο ενώ στη πραγματικότητα
παίρναν 40 δρχ.. Όπως ήταν επόμενο, ο Βασιλείου δημοσιογράφησε στον επαρχιακό τύπο έψεξε και κατάγγειλε  το εν
λόγω γεγονός με  συνέπεια την απόλυσή του από τη Τράπεζα χωρίς μάλιστα η εν λόγω τράπεζα να τον καλέσει για να
δόσει εξηγήσεις. Αντί να τον επαινέσουν, τον τιμωρούσαν με απόλυση, αντί του «μάννα»  «χολήν».                                                                                                                                                                                                                                                                 

        3.- Κατά τη διάρκεια του 1929 περιοδεύοντας ως δημοσιογράφος τα χωριά της Ευρυτανίας πληροφορήθηκε ότι οι
εργάτες εταιρίας κατασκευής του δρόμου Καρδίτσας – Ευρυτανίας υποχρεώνονταν να  διαθέτουν πλέον του μισού
του ημερομισθίου τους για φαγητό στη καμπίνα της εταιρίας. Μετά από δριμεία αρθρογραφία του Βασιλείου στον
Ημερ. Τύπο και στον επαρχιακό τύπο επέφερε το ποθούμενο αποτέλεσμα. Τα ημερομίσθια διπλασιάσθηκαν, οι ώρες ερ-
γασίας από 10 μειώθηκαν σε 8 και ο αριθμός των εργαζομένων τετραπλασιάστηκε.

        4.- Σε μια από τις περιοδείες του κατά την ίδια περίοδο στα Θεσσαλικά Άγραφα συνάντησε εργάτες που δούλευαν
στο δρόμο οι  οποίοι κατά την συνομιλία τους μαζί του παραπονέθηκαν ότι υπόφεραν από υψηλό πυρετό  ο οποίος δεν
υποχωρούσε παρόλο ότι έπαιρναν το φάρμακο «κινίνο».  Αφού διερεύνησε το θέμα, πείστηκε ότι κάτι δεν πάει καλά στην
υπόθεση αυτή και το κατάγγειλε στην ημερήσια εφημερίδα των Αθηνών «Ημερήσιος Τύπος» και σύντομα μετά απ’ αυτό
«ξέσπασε το γνωστό σκάνδαλο της νοθείας του κινίνου» που συντάραξε την Ελλάδα. 

        5.- Το 1929 διορίστηκε στην Εμπορική Τράπεζα και υπήρξε άριστος υπάλληλος.  Το 1936 ως εκπρόσωπος των
υπαλλήλων του  Ταμείου Προνοίας της πρότεινε στη Τράπεζα  να ιδρυθεί  ίδιο Ταμείο Συντάξεων των υπαλλήλων της
αξιοποιώντας τα 42 εκατ. δρχ., νεκρό κεφάλαιο του τότε Ταμείου Προνοίας αποφεύγοντας έτσι και τυχόν απώλειά του
κατά τη διάρκεια μιας εμπόλεμης κατάστασης, που τελικά χάθηκε και η απάντηση της Διοίκησης της Τράπεζας ήταν η
απόλυσή του.                                                                                                                                                       
        Για την άδικη τότε απόλυση του Βασιλείου, περισσότερες από 10 αθηναϊκές εφημερίδες  έκαναν ευμενή γι αυτόν
σχόλια.. Το σχόλιο της «Βραδυνής» έλεγε ότι «θεωρεί άδικον την απόλυσιν του Βασιλείου ως ενδιαφερθέντος δια την κα-
λυτέρευσιν του Ταμείου Προνοίας και  των υπαλλήλων της Τραπέζης και υποστηρίξαντος μετά σθένους τα δίκαιά τους
και ότι «η στάση αυτή της Τραπέζης  είναι άδικος και γίνεται αδικωτέρα, διότι ως εγκύρως  πληροφορούμεθα πρόκειται
περί υπαλλήλου ευσυνειδήτου και αρίστου» και εξέφραζε «την ελπίδα της επαναφοράς του στη θέση του», η οποία όμως
δεν έγινε ποτέ.

        6.- Το ίδιο χρόνο (1936) διορίσθηκε  στην Εθνική Τράπεζα και υπηρέτησε διαδοχικά στη Σητεία και τον Άγιο Νικόλαο
με άριστη επαγγελματική επίδοση, αλλά και εξαιρετική πνευματική δράση στις τοπικές κοινωνίες για τις οποίες αναφερό-
μαστε εκτενέστερα σε άλλο σημείο της ομιλίας μας.                       
        7.- Ο Βασιλείου απολύθηκε από την Εθνική Τράπεζα για συμμετοχή του στην Εθνική Αντίσταση 1941-1944. Ο πα-
τριδολάτρης Βασιλείου που συμμετέσχε ενεργώς στο πόλεμο του 1918 -192 3 και στο πόλεμο του 1940-1941 και μάλιστα
ως έφεδρος υπολοχαγός πεζικού, διμοιρίτης λόχου και πολυβολαρχίας δεν θα ήταν δυνατόν επιστρέφοντας από το μέ-
τωπο του πολέμου κατά των ιταλο-γερμανών να μείνει μακριά από κάθε πατριωτική και κοινωνική δραστηριότητα. Η γερ-
μανική κατοχή που επιβλήθηκε κατά το 2ο εξάμηνο του 1941 με τα εξαναγκαστικά τους μέτρα κατά των ελλήνων είχαν
ως συνέπεια να ξεσπάσει ο μεγάλος λ ι μ ό ς, μια από τις μεγαλύτερες τραγωδίες του Β΄ παγκοσμίου πολέμου, που έπληξε
κυρίως τα μεγάλα αστικά κέντρα και σκόρπισε το θάνατο σε πάνω από 300 χιλιάδες έλληνες.
        Τότε λοιπόν οργανώνονταν στις γειτονιές της Αθήνας σισίτια που εξασφάλιζαν τροφή για την επιβίωση των φτωχών
και των αδύναμων κατοίκων της. Ο Βασιλείου συμμετέσχε στην οργάνωση συσσίτιων της γειτονιάς του στην Αθήνα  και
η συμμετοχή του αυτή θεωρήθηκε αργότερα αντεθνική πράξη και γι αυτό ο Βασιλείου εξορίστηκε στα νησιά του Αιγαίου
όπου κλονίσθηκε σοβαρά η υγεία του και  στη συνέχεια έχασε και τη θέση του στη Τράπεζα (1948). 
        8.- Μετά το 1952 ξανάρχισε την ιστοριοδιφική δουλειά του την οποία παρουσίασε σε πολλά βιβλία και άλλα δημο-
σιεύματα, που συνιστούν το μεγάλο του έργο. 
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        Στο σημείο αυτό θέλω να πω ότι μετά την παραγωγή αυτού του μεγάλου έργου, που οι κριτικοί του έργου του θεω-
ρούσαν  ότι «διακρίνονταν από μια θερμή πατριδολατρία και μεγάλο ανθρωπισμό» σε ερωτήσεις στον Βασιλείου
πως αντιμετωπίζει τώρα αυτό το γεγονός της ταλαιπωρίας του με την εξορία του εκείνος απαντούσε στωικά λέγοντας
«ό,τι κάνει κανείς στη ζωή του για το καλό των συνανθρώπων του και της πατρίδας αποτελεί  εκπλήρωση ύψιστου καθή-
κοντος και έχει ήρεμη τη συνείδησή του συνεχίζοντας τη δημιουργική του εργασία».

        Το γεγονός ότι η σημερινή εκδήλωση γίνεται στη γενέτειρα του Βασιλείου μου θυμίζει ένα γραπτό του στο οποίο
κάνει μια αναδρομή στα περασμένα, στα παιδικά του χρόνια και λέει: Στην Αγία Τριάδα, «στο μαγευτικό εκείνο χωριουδάκι
που είναι σκαρφαλωμένο στη νοτιοανατολική πλαγιά του Βελουχιού πρωτοαντικρύσαμε το φώς του ήλιου, εκεί πρωτο-
νοιώσαμε την παιδική μας ύπαρξη, εκεί πρωταισθανθήκαμε τα πρώτα πατριωτικά σκιρτήματα με  τις σχολικές πατριωτικές
γιορτές, και πολλά άλλα, εκεί συμμετείχαμε στις ελάχιστα προσοδοφόρες κουραστικές αγροτικές δουλειές και από τότε
είχαμε μάθει πως έβγαινε ο πικρός επιούσιος, η περίφημη και θρυλική, χωρίς προσφάι, μπομπότα. Α λ λά  αναφέρεται
και σε μερικές π ι κ ρ έ ς   α ν α μ ν ή σ ε ι ς: Θυμάται την ξυπολυσιά των μαθητών του Σχολείου που από 80 μαθητές περί-
που μισοί είχαν ποδήματα να φορούν τις Κυριακές και τις γιορτές και οι υπόλοιποι ήταν ξυπόλυτοι όλο το χρόνο». Κυρίως
όμως θυμάται ότι αντίκριζε  από τα μαθητικά του χρόνια με αγανάκτηση την ανυπόφορη φτώχεια των συμπατριωτών του
αγροτών εκείνης της εποχής (1910-1920) και γι’ αυτό λέγει ότι «δεν αφήκα αθηναϊκή ή επαρχιακή εφημερίδα που να μην
παρουσίαζα με δημοσιεύματά μου τα δεινά τους, ελπίζοντας έτσι ότι μπορούσα να  προκαλούσα το κρατικό ενδιαφέρον
για τους απόκληρους εκείνους ορεινούς πληθυσμούς..».      

        Οι Αγαθοεργίες του. Αυτές οι αναμνήσεις σημάδεψαν τη ζωή του και το έργο του. Αυτό φάνηκε από την όλη πορεία
του, αλλά και τις δύο εκπαιδευτικές αγαθοεργίες του που έκανε. Η μία είναι η δωρεά της πλούσιας πολύτιμης βιβλιοθήκης
του με σπάνια βιβλία στη Βασική Βιβλιοθήκη του Γυμνασίου – Λυκείου Καρπενησίου και η δεύτερη η ίδρυση «αγαθοεργού
Ιδρύματος Ευρυτανίας Πάνου Ι. Βασιλείου» με τη διάθεση του σημαντικότερου μέρους της όσης του απόμεινε από τις οι-
κονομίες του ατομικής κινητής περιουσίας του», για την υποστήριξη των αριστούχων  μαθητών των Γυμνασίων και Λυ-
κείων Ευρυτανίας με την χορήγηση υποτροφιών από το Ίδρυμά του, διότι «δεν μπορούσε να λησμονήσει, όπως γράφει
στο καταστατικό του, τη βασανισμένη ζωή του γεμάτη από ποικίλα δεινά και στερήσεις στα παιδικά και στα νεανικά του
χρόνια και κυρίως στα χρόνια των σπουδών του». 

        Η Τράπεζα Γνώσεων του Πάνου Βασιλείου. Αλλά το αξιολογότερο όλων που άφησε ο Βασιλείου είναι αυτό
που παρουσιάζει ο έγκριτος συγγραφέας  Πάνος Σαλαγιάννης κάνοντας ένα μεταφορικό παραλληλισμό λέγοντας:                                   
        «Ο φιλόσοφος Αριστοτέλης έλεγε ότι όλοι οι λυρικοί και τραγικοί ποιητές της Αρχαιότητας ομολογούσαν ότι τρέφονται
από τα ψιχία που πέφτουν από την πλούσια τράπεζα του Ομήρου». Επομένως, η τράπεζα του Ομήρου ήταν ο τροφο-
δότης των ποιητών της Αρχαιότητας.
        Έ, λοιπόν και όσοι από μας τους Ευρυτάνες και Ρουμελιώτες θελήσουν να ασχοληθούν με την ιστορία του τόπου
μας έχουμε και εμείς την Τράπεζά μας στην οποία μπορούμε να προσφεύγουμε. Είναι η Τράπεζα του Πάνου Βασιλείου
που πάνω της έβαλε όλους τους πλούσιους ιστορικούς  και εκπολιτιστικούς θησαυρούς της περιοχής μας».           
        Αυτός λοιπόν, αγαπητοί μου συμπολίτες, ήταν ο Πάνος Βασιλείου, ένας εργάτης του πνεύματος, πιστός σε αρχές
και αξίες που ο ίδιος με το παράδειγμά του αγωνιζόταν για την αναγνώρισή τους και επικράτησή τους και μας έδωσε ένα
μεγαλειώδες έργο, αποτέλεσμα ενός ασήκωτου μόχθου.
        Εκείνοι που τον γνώρισαν κατά την διάρκεια της επαγγελματικής και της παράλληλης ή αποκλειστικής πνευματικής
του πορείας, τον θαύμαζαν και τον θεωρούσαν προικισμένο από τη φύση για το μεγάλο και έξοχο συγγραφικό έργο του,
αλλά και ως καλόν άνθρωπο και φίλο που φωλιάζανε μέσα του και τον κοσμούσαν άγια προκαθορισμένα». Ήταν για αυ-
τούς ο σημαιοφόρος των μεγάλων αληθειών, ένας άνθρωπος που αναδείχτηκε άξιος της Ρούμελης και της πατρίδας που
άφησε ανάμνηση αγαθή. Ακολούθησε η κοινωνική αναγνώριση. Δικαιώθηκε «εν ζωή» σαν άνθρωπος και για το έργο του
και τη προσφορά του με τιμητικές πνευματικές εκδηλώσεις από την Ακαδημία και πολλούς άλλους πνευματικούς φορείς. 
        Ο τελευταίος αποχαιρετισμός του στη ζωή. Το 1984 στέλνοντας το καταστατικό του Ιδρύματός του σε φίλους του
τους έλεγε αυτό είναι ο τελευταίος αποχαιρετισμός  του στη ζωή και πράγματι έφυγε ικανοποιημένος στις 16-4-1984 και
ενταφιάστηκε στην Αγία Τριάδα στους πρόποδες του Βελουχιού, στον τόπο από όπου ξεκίνησε, αγάπησε και δεν ξέχασε
ποτέ.    
        Το επιτύμβιο στο τάφο του που έγραψε ο πανεπιστ. καθηγητής και λογοτέχνης, Δημ. Αδαμόπουλος (Δάδλος) λέγει:
ότι το ουρανοκύκλωτο Βελουχιώτικο ύψωμα με Σένα τώρα αγναντεύει περήφανο και δημιουργείται μια πνευματική ατμό-
σφαιρα αφού στα πόδια του ο τάφος Σου απλώνει ηρεμισμένους της πολύπαθης ψυχής Σου καημούς και νόστους, της
ψυχής σου στην οποία φωλιάζαν και σε κοσμούσαν άγια προκαθορισμένα, πλήθος από φλογάτα κεριά ώσπου απολη-
γήσαν κι ορφανεμένα χρέος και ομορφιά απομείναν, τα οποία ήταν δυο από τα βασικά χαρακτηριστικά  του έργου του
Βασιλείου.
        Η κατά λέξη ποιητική στροφή έχει ως εξής:
                  Ουρανοκύκλωτο, αιώνια και με Σένα τώρα
                  άλλην ακρώρειά του το βελούχιον αίπος 
                  περήφανο αγναντεύει. Και πνεύμα γεμίζει,       
                  καθώς στα πόδια του ο τάφος Σου απλώνει 
                  ηρεμισμένους της πολύπαθης ψυχής Σου 

καημούς και νόστους και που μέσα Σου φωλιάζαν                                                                                           
και Σε κοσμούσαν άγια προκαθορισμένα.                                                                                                                 
κεριά φλογάτα πλήθια κι ώσπου αποληγήσαν                                                                                                               
κι ορφανεμένα χρέος και ομορφιά απομείναν. 
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Ομιλία του Καββαδία Κων/νου (Στυλιανού) στις 12  Αυγούστου 2017 
στα πλαίσια των εκδηλώσεων του Συλλόγου

Περιληπτικά ιστορικά στοιχεία της Αγίας Τριάδας Ευρυτανίας
του  Κώστα Στ. Καββαδία

Εκπαιδευτικού

        Είναι αρκετά δύσκολο για έναν ομιλητή, να αναφερθεί αντικειμενικά και
ψυχρά στο χωριό που τον μεγάλωσε. Υπεισέρχονται παράγοντες υποκειμενικό-
τητας, συναισθήματος, ενίοτε υπερβολής που οδηγούν σε μονόπλευρη παρου-
σίαση του θέματος. Χωρίς να μπορούν να παραμεριστούν πλήρως τα ανωτέρω,
θα προσπαθήσω να παρουσιάσω όσο πιο τεκμηριωμένα γίνεται, τις υπάρχουσες
πληροφορίες, για την ιστορική διαδρομή του χωριού μας. Πολλά χωρούν στην
ιστορία ενός χωριού. Θα προσπαθήσω να δώσω την παρελθοντική εικόνα του
τόπου μας, στηριγμένη ως επί το πλείστον σε γραπτές πηγές. Δεν είναι δυνατόν
όμως να είμαι σύντομος, όπως θα ήθελα, γιατί θα γίνουν σημαντικές παραλή-
ψεις.
        Η περιοχή μας κατά την αρχαιότητα υπήγετο στην αρχαία Δολοπία. Δόλοπες
οι κάτοικοι της. Κατοικούσαν σε διάσπαρτους μικρούς οικισμούς διαχωρισμένοι
απ' το γεωγραφικό ανάγλυφο και τους περιορισμένους πόρους διαβίωσης. Έλαβαν μέρος στον Τρωικό πόλεμο υπό τον
Φοίνικα με το στρατό των Μυρμιδόνων του Αχιλλέα. Παρ' ότι δεν έχουν γίνει ανασκαφές, η περιοχή του Γλα, φανερώνει
τέτοιες εγκαταστάσεις.
        Η τοποθεσία «Παλιοχώρι» και άνωθεν του το «Κρι», φανερώνουν μια τέτοια πρώιμη οίκηση. Και οι Πετραλωνίτες
πιστεύουν ότι υπήρξε κοντά στο ποτάμι, πιο πάνω απ' του «Βασίλη το Μύλο», παλιό χωριό που οι κάτοικοι μετακινήθηκαν
στο σημερινό. Η τοποθεσία Παλαιοκαστρίνα πριν τα Πετράλωνα αριστερά και κάτω του αμαξιτού δρόμου, σε ένα αντίρ-
ρυσμα της πλαγιάς, κρύβει ίσως αρχαία οχύρωση και παρουσία κατοίκων. Πότε όμως; Μας είναι χρονολογικώς άγνω-
στα!
        Το όνομα πάντως του δικού μας χωριού, φανερώνει μεταχριστιανική οίκηση. Χτίστηκε εκκλησία Αγία Τριάδα και
γύρω της σιγά-σιγά δημιουργήθηκε το χωριό που πήρε το ίδιο όνομα. Κατά τον Δ. Καραπιπέρη, χτίστηκε μοναστήρι
φρουριακού τύπου για ασφάλεια με δύο εκκλησίες κολλητά κτισμένες, την Αγία Τριάδα και τον Άγιο Νικόλαο. Δεν συνη-
θίζεται αυτό σε ναούς μικρών χωριών παρά μόνο σε ιερές μονές. Συνηγορούν προς αυτή την άποψη η τοποθεσία Καλο-
έργια και Κούκια,(1) που δηλώνουν παρουσία καλογήρων και κολίγων - υπηρετών του μοναστηριού. Τι ήταν όμως ο
Παλιαηλιάς σιου Αλαμάγκα; Πιστεύουμε ήταν μετόχι ή καλύτερα κρυψώνα για τους μοναχούς της Αγίας Τριάδας.
        Τέτοια μικρά μοναστήρια κτίστηκαν την Παλαιολόγια περίοδο 1261-1400 περίπου. Τα  μεγάλα μοναστήρια είχαν χτι-
στεί νωρίτερα απ' τον 8° αιώνα και μετά. Το χτίσιμο των μικρών αυτών μονών εξυπηρετούσε και στον έλεγχο μιας περιο-
χής. Ειδικά αν οι εγκατεστημένοι πληθυσμοί ήταν αλλόθρησκοι. Πιστεύουμε λοιπόν ότι απ' αυτήν την περίοδο αρχίζει η
σταδιακή εγκατάσταση και δημιουργία του χωριού μας, της Αγίας Τριάδας.
        Την παλαιότερη μέχρι τώρα γνωστή γραπτή μαρτυρία έχουμε από την Ι.Μ. Ρεντίνας. Σε ονόματα γραμμένα στην
Προσκομιδή που αρχίζουν απ’ το 1640, ύστερα από «Ζητεία» για την ανακαίνιση της Μονής, υπάρχει γραμμένη η Αγία
Τριάδα με τα γύρω χωριά. Τα ονόματα των δωρητών είναι απ' όλα τα χωριά μαζί.
        Σύμφωνα με δημοσιευμένα το 2009,(2) οθωμανικά φορολογικά αρχεία που ήρθαν πριν λίγες μέρες σε γνώση μας,
το χωριό μας φορολογείται τα έτη 1662 μέχρι και 1678 . Ανήκει το χωριό μας, στην επαρχία (ναχιγιέ) Αγράφων του καζά
(ιεροδικαστική περιφέρεια) Λάρισας - Φαναριού, του σαντζακίου Τρικάλων. Όμως για τα έτη στα οποία αναφέρονται τα
αρχεία, στις πράξεις παραχώρησης τιμαρίων φέρεται να ανήκει στην επαρχία Δομοκού του σαντζακιού της Ναυπάκτου.
Είναι τιμάριο του Σπαχή(3) Μεχμέτ προσόδου 3.000 άσπρων(4) (αχτσέδων). Ο φόρος από τον οποίο προέρχονταν αυτά
τα χρήματα ήταν κυρίως της δεκάτης το 1/10 της παραγωγής, (ή 1/8 και άλλοι φόροι). Υπήρχαν πολλοί φόροι όπως ο κε-
φαλικός, οι αβαρίες, πολλοί έκτακτοι και πολύ μπερδεμένο σύστημα είσπραξης. Αξίζει να μνημονεύσουμε ότι στις αρχές
του 1663(5) κάποιος Αχμέτ προκαλεί πράξη αφαίρεσης του τιμαρίου της Αγίας Τριάδας από τον Μεχμέτ λόγω δήθεν θα-
νάτου του και το παίρνει ο ίδιος. Τον Απρίλιο του 1663 τον καταγγέλλει ο Μεχμέτ που ζει και το ξαναπαίρνει.

1. Ο Π. Βασιλείου γράφει για χριστιανούς στη Κούκια εγκατεστημένου και για μουσουλμάνους στη θέση του σημερινού χωριού. Το συμπεραίνει απ'
τα τούρκικα τοπωνύμια που υπάρχουν. Μάλλον δεν είναι αρκετά να μας πείσουν.

2. Βιβλίο «Η νεότερη Ελλάδα μέσα από οθωμανικές αρχειακές πηγές» του Κ. Κάμπουρίδη.
3. Οι Σπαήδες ήταν ιππείς που υποχρεώνονταν να συμμετέχουν στον πόλεμο. Τους δίνονταν τιμάρια ύστερα από ανδραγαθίες. Ο φόρος γι' αυτούς

προέρχονταν κυρίως από τη δεκάτη 1/10 η 1/8 της παραγωγής αλλά κι από άλλους φόρους όπως προβάτων, αμπελιών, βοσκοτόπων, προστίμων,
κτλ.

4. 1 γρόσι =40 παράδες= 120 άσπρα. 3.000 άσπρα=25 γρόσια. Αυτή η ισοτιμία ίσχυε το τελευταίο τέταρτο του 17ου αιώνα. 
5. Το έδωσαν στον Αχμέτ στις 14-12-1662/26-2-1663 από τον καδή της Λάρισας. Υπεύθυνος για την είσπραξη των φόρων για λογαριασμό του Αχμέτ

ορίστηκε κάποιος Σουλεϊμάν.
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        Ο πληθυσμός του χωριού μας τότε υπολογίστηκε στους 450-500 κατοίκους.. Όμως επειδή δεν αναφέρονται τα χωριά
Έλοβα και Αραχωβίτσα που καταγράφτηκαν στα 1640 στην πρόθεση της I. Μ. Ρεντίνας, πιστεύουμε ότι το τιμάριο Αγία
Τριάδα συμπεριλάμβανε κι αυτά τα χωριά. Επίσης καταγράφεται τέταρτο ως προς τη φοροδοτική ικανότητα μεταξύ των
116 οικισμών της επαρχίας Αγράφων.(6) Όλων χριστιανικών οικισμών. Δεν μένουν μουσουλμάνοι στα Άγραφα.(7) Άγραφα
ονομάζεται η περιοχή μας πριν την κατάκτηση από τους Οθωμανούς στα 1393 περίπου. Τη βρίσκουμε με αυτό το όνομα
σε βυζαντινά εκκλησιαστικά αρχεία του 1282. Κατά την Εικονομαχία, επί αυτοκράτορα Κων/νου Κοπρώνυμου (το 741-
775) λέγεται ότι ονομάστηκε έτσι η περιοχή.
        Το 1683 ο Δήμος του Κατσικά από το Νεοχώρι Φθιώτιδας, παίρνει άδεια τετραγαμίας απ' τον Πατριάρχη Κωνσταν-
τινουπόλεως Ιάκωβο. Η Τρίτη σύζυγός του, που πέθανε, ήταν η Μάρω του Κατσάμπα Ρίζου, απ' την Αγία Τριάδα. Ο
Ρίζος απ' την Αγία Τριάδα έγραψε επίσης τον πατέρα του Θανάση (για 300 άσπρα) για να μνημονεύεται το όνομά του
στην προσκομιδή της Ι.Μ. Ρεντίνας, σε καταγραφή μετά το 1700.
        Το 2011, στο τεύχος 22 του περιοδικού μας, δημοσιεύσαμε την ύπαρξη ενός πολυβιβλίου για εκπαιδευτική χρήση
στην Πτελέα Φθιώτιδας που ανήκε στην Αγία Τριάδα του χωριού Αγία Τριάδα, με χρονολογία το 1730. Λειτουργούσε σχο-
λείο γραμμάτων τότε στο χωριό.
        Από τα μέσα του 18ου αιώνα (1750) και μέχρι την επανάσταση του 1821, εμφανίζεται μια λαμπρή περίοδος για το
χωριό μας και την ευρύτερη περιοχή. Μια περίοδος που ο αντίχτυπός της φτάνει στις μέρες μας. Και θα εξηγήσω. Έχουμε
δύο δυνατούς κινητήριους μοχλούς στην περιοχή, δύο πόλους προόδου και εξέλιξης. Ο ένας οικονομικός, ο άλλος πνευ-
ματικός. Έχουμε αφ' ενός την οικογένεια Χατζηδήμου. Ο πατέρας Γεώργιος, η σύζυγος Αφέντω και ο γιος Δημήτριος.
Αυτοί χρηματοδοτούν το κτίσιμο της Ι.Μ. Μεταμόρφωσης του Σωτήρος στη Βράχα από το 1745 ως το 1758. Ο γιος δωρίζει
επίσης εικόνες το 1784. Το 1767, ο γιος Δημήτριος δωρίζει στην εκκλησία της Αγίας Τριάδας Ευαγγέλιο με ασημένια
επένδυση, το οποίο σήμερα είναι στο Μουσείο Μπενάκη, στην Αθήνα. Το 1769 δίνουν 25 γρόσια για κατασκευή καλυβιού
στα Γάβρινα Βράχας.
        Σε καταγραφές της Ι.Μ.Ρεντίνας, μεταξύ 1700-1800, στην πρόθεση έγραφε ο Χατζηδήμος ένα όνομα Κοντίλω για
600 άσπρα. Το ίδιο όνομα, Κοντίλω, με το Γεώργιος προσκυνητής και Αφέντω είναι καταγεγραμμένο στην πρόθεση της
Ι.Μ. Παναγίας Δομιανών. Πιθανότατα υπάρχουν και άλλες δωρεές και αγαθοεργίες που δεν γνωρίζουμε. Από πού όμως
προέρχονται τόσα χρήματα; Ψάχνοντας βρήκαμε μεγάλη οικογένεια Χατζηδήμων εξ Αγράφων στην Φιλιππούπολη της
σημερινής Βουλγαρίας, που καταγίνονταν με το ράφιμο και εμπόριο του Αμπά, ένα είδος χοντρού μάλλινου υφάσματος.
Ήταν ράφτες, αμπατζήδες δηλαδή και έμποροι. Και μάλιστα γύρω στα 1707 ένας Χατζηδήμος ήταν επικεφαλής του σι-
ναφιού των Αγραφιωτών αμπατζήδων που έλεγχαν αποκλειστικά αυτόν τον τομέα. Συναποτελούσαν την αριστοκρατική
τάξη των λεγόμενων «Τσορμπατζήδων». Πιστεύουμε ότι αυτοί οι Χατζηδήμοι ήταν οι Αγιατριαδίτες και οικονομικά δυνατοί,
για να δύνανται να κάνουν τόσες δωρεές.(8)

        Ο άλλος πόλος, ο πνευματικός, είναι ο ιερέας Γεώργιος, ο μετέπειτα μετονομασθείς, σε Γαβριήλ ιερομόναχο. Θα
σας μιλήσει εμπεριστατωμένα για αυτόν ο κ. Θάνος Παρούτσας. Περιληπτικά αναφέρω ότι:
        Είναι ιερέας στο χωριό ήδη το 1775. Τη χρονιά αυτή προς το τέλος του καλοκαιριού, ιδρύει με τον ιεροκήρυκα Δω-
ρόθεο Βουλισμά, τη Σχολή Γραμμάτων Αγίας Τριάδας. Το 1785 μέχρι το 1795, χτίζει το υπάρχον σήμερα μοναστήρι του
Προφήτη Ηλία, στο χωριό μας.(9) Είναι αντιγραφέας κωδίκων του Γορδίου. Έχει κατά πάσα πιθανότητα συμμετοχή στα
Ορλωφικά του 1770. Εκείνο που δεν μας είναι αρκετά γνωστό, είναι ότι ο Γαβριήλ είναι επίτροπος, ορισμένος από τον
επίσκοπο Λιντζάς και Αγράφων Διονύσιο, για την επίβλεψη της κατασκευής της Ι.Μ. Παναγίας Δομιανών. Είναι ο ιερέας
Γεώργιος που γράφει ανάμνηση κατά τη θεμελίωση του 1779 και ο Γαβριήλ ιερομόναχος πλέον το 1787 στο τελείωμα,
σύμφωνα με επιγραφές που υπάρχουν.
        Βλέπουμε, για να επανέλθω και να εξηγήσω το «λαμπρή εποχή» που ανέφερα πιο πάνω, ότι πίσω από τα τρία
σπουδαιότερα μνημεία - μοναστήρια της περιοχής μας σήμερα, των Δομιανών, της Βράχας και της Αγίας Τριάδας, βρί-
σκονται Αγιατριαδίτες. Δημιουργικοί άνθρωποι, μυαλά φωτισμένα, ακτινοβολούντες φάροι προς μίμηση για μας τους απο-
γόνους τους.
        Υπάρχουν κι άλλοι Αγιατριαδίτες αυτή την περίοδο που δωρίζουν εικόνες σε μονές ή προσφορές όπως ο Αθανάσιος
Σεόπουλος (1784), ο Δανιήλογλου και ο γιος του Νικόλαος (1759), κάποιος Κατζέλος, ο Αναγνώστης Γιαπούλης, ο Άνθι-
μος, ιερέας και η πρεσβυτέρα Σταύρω (1801), κ.τ.λ.
        Πιστεύουμε ότι ο ιερέας Άνθιμος είναι ο μετέπειτα, το 1802, αρχιδιάκονος Άνθιμος της Επισκοπής Υπάτης. Είναι
Αγιατριαδίτης και αντικαθιστά τον επίσκοπο Πολύκαρπο στη Μητρόπολη Υπάτης που έχει αποσπασθεί στο Πατριαρχείο
στην Κωνσταντινούπολη, για τέσσερα χρόνια περίπου (1802-1806). Αναχωρεί  το 1819 από Υπάτη για το Άγιο Όρος,
όπου εκοιμήθη. Είναι δε ο συντάξας τον «Κώδικα Υπάτης».
        Ένα άλλο αξιοσημείωτο στοιχείο αυτής της περιόδου είναι μια επιστολή παραίτησης του επισκόπου Λιντζάς και
Αγράφων Διονυσίου, στις 15 Ιουλίου 1793, όπου λόγω γήρατος δέχεται να παραιτηθεί υπέρ του Δοσίθεου από Σοφάδες

6. Προηγούνται το Πετρίλιο, το Ανθηρό και η Πρασιά. Εμείς έχουμε τα ίδια με τα Επινιανά.
7. Πιστεύουμε ότι δεν εγκαταστάθηκαν στα χωριά των Αγράφων Ευρυτανικών Key Θεσσαλικών μουσουλμάνοι. Πιθανόν κάποιες φρουρές όπως στη

Ρεντίνα κάποιες χρονικές περιόδους. Το όνομα δεν είναι τούρκικο όπως το άλλαζαν.
8. Στη Φιλιππούπολη έγινε το πρώτο εργοστάσιο παραγωγής του αμπά περί το 1838 αν δεν κάνω λάθος. Οι δε αμπατζήδες σκόρπισαν από νωρίτερα

και σε άλλα μέρη του κόσμου, Καλκούτα, Βενετία, Βιέννη κτλ.
9. Υπήρχε μάλλον (κατά Βασιλείου) προηγούμενο κτίριο μοναστηριού στο ίδιο μέρος που κάηκε; Καταστράφηκε. Στις μικρές εικόνες του σημερινού

τέμπλου υπάρχει χρονολογία 1750. Άρα πριν κτιστεί το υπάρχον. Εκτός κι αν προέρχονται από τον Παληλιά.
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που υπήρξε μαθητής της Σχολής Ανωτέρων Γραμμάτων Αγίας Τριάδας. Θέλει όμως να κρατήσει για τα γεράματά του
τρία χωριά. Την έδρα της μητρόπολης, το Καρπενήσι, το Νεοχώρι Τυμφρηστού(10) και την Αγία Τριάδα.(11) Και τα τρία από
οικονομικής άποψης ήταν ανθηρά και είχαν τα περισσότερα έσοδα για την μητρόπολη.
        Ερχόμαστε τώρα στη Επανάσταση του 1821. Η Αγία Τριάδα είχε τότε περί τις 60 οικογένειες ή 300 περίπου κατοί-
κους. Τούρκοι δεν κατοικούσαν στο χωριό. Συμμετέχει στην Επανάσταση. Είναι επίσημα καταγεγραμμένοι 20 περίπου
αγωνιστές. Όμως πιθανότατα να είναι πολύ περισσότεροι. Πόσοι χάθηκαν; Πόσοι μετεγκαταστάθηκαν κι έκαναν από
άλλα μέρη τα χαρτιά τους; Πόσοι δεν έκαναν καθόλου αιτήσεις αποκατάστασης;
        Δυο μάχες έγιναν στο χωριό μας αυτήν την περίοδο. Το 1822, μεταξύ στρατευμάτων του Δράμαλη,(ο ίδιος μένει
στην Υπάτη), που προσπαθεί να εκκαθαρίσει τη Ρούμελη πριν κατέβει στην Πελοπόννησο και ελληνικών δυνάμεων που
συγκροτεί ο Ζώτος από τη Φουρνά, ο Λογοθέτης του Αλή Πασά, δηλ. επικεφαλής των προεστών και φοροεισπράκτορας.
Μαζί του πολεμούν Κεφαλήνες μισθοφόροι του Κ. Μεταξά. Όχι ο ίδιος ο Μεταξάς.
        To 1828, τέλος φθινοπώρου, ο Ράγκος με στρατεύματα προσπαθεί να στριμώξει τους Τούρκους του Καρπενησίου
και να τους εκδιώξει. Προσπαθεί να τους κόψει το δρόμο προς την Καρδίτσα και ανεφοδιασμούς από αυτόν. Δεν έχουμε
άλλες πληροφορίες. Υπήρξαν έντονες οι αντιπαραθέσεις και τα δεινά του πληθυσμού και του χωριού μας αυτήν την πε-
ρίοδο. Οι διαμάχες Καραϊσκάκη και Ράγκου για την εξουσία στα Άγραφα υπήρξαν έντονες. Χωριανοί μας που τη μια φορά
υπέγραφαν επιστολές στην κυβέρνηση υπέρ του Καραϊσκάκη, σε λίγο διάστημα, οι ίδιοι υπέγραφαν κατά. Δύσκολοι και-
ροί.
        Η Αγία Τριάδα απελευθερώνεται και εντάσσεται στο νεοσύστατο ελληνικό κράτος. Είναι όμως μία παραμεθόριος
περιοχή. Με έντονη αναρχία. Οι ληστές μπαινοβγαίνουν στα σύνορα. Έλληνες, Αρβανίτες, Τούρκοι. Επικρατεί για μεγάλο
χρονικό διάστημα ανασφάλεια. Εγκαθίσταται στο χωριό μας ο Ιωάννης Φραγκίστας, οπλαρχηγός από τους Κατσαντω-
ναίους ακόμη. Προσπαθεί να επιβάλλει την όποια τάξη και νομιμότητα. Αρκετοί Αγιατριαδίτες είναι και ληστές.(12)

        Το 1853 η Αγία Τριάδα έχει 64 οικίες και 356 κατοίκους. Η σύνθεση του πληθυσμού είναι σχεδόν η ίδια που έφθασε
ως τις μέρες μας. Τα ίδια γενεαλογικά δέντρα βρίσκουμε τους δυο αιώνες ελεύθερου βίου. Πολλά επώνυμά μας έχουν
ηπειρώτικες καταγωγές και ρίζες.(13) Σε οθωμανικούς φορολογικούς καταλόγους του 1450-55 του σαντζακιού Τρικάλων
βρίσκουμε το επώνυμο Παρούτσας στο Κεράσοβο και, Ράικος στον Κλειτσό. Προχωρώντας χρονολογικώς:
        Το 1866 κτίζεται το πρώτο κτίριο Δημοτικού Σχολείου στην Πλατεία. Το 1953 το δεύτερο και το 1969-71 το τρίτο που
είναι σήμερα στον Αι-Γιάννη.
        Η εκκλησία του Αι-Γιάννη η πρώτη κτίστηκε το 1874 και η σημερινή το 1965.
        Η εκκλησία του Αγίου Βησσαρίωνος κτίστηκε το 1884 και το τέμπλο έγινε το 1894. Υπήρχε άλλη προχειροκτισμένη
προς το μέρος της πλατείας.
        Φτάνουμε στα 1906 που κτίζεται η προηγούμενη εκκλησίας της Αγίας Τριάδας. Ο τρούλος της έγινε μετά το 1920.
Αυτή αντικαταστάθηκε εκ θεμελίων από τη σημερινή το 1975 μέχρι το 1985 (τα εγκαίνια). 
        Στους πολέμους των αρχών του 20ου αιώνα, Βαλκανικούς, Α' παγκόσμιο και Μικρασιατική εκστρατεία, το χωριό
μας συμμετέχει με αρκετούς άνδρες. Στην Μ. Ασία ξεπερνούσαν τους 30 οι χωριανοί στρατιώτες. Το τίμημα ήταν περί
τους 25 νεκρούς και λίγους τραυματίες. Μεγαλύτερες απώλειες θα έλεγα, είχε η Αγία Τριάδα στους πολέμους της δεκαετίας
1940-50. Ιδιαίτερα στον Εμφύλιο. Πάνω από 60 ήταν τα θύματα. Οι συνέπειες ήταν οδυνηρές. Το χωριό μας βρέθηκε
στο επίκεντρο των γεγονότων. Το Γενικό Αρχηγείο του ΕΛΑΣ έδρευε για ένα μικρό διάστημα, το 1943 την άνοιξη, στο
χωριό μας. Ο αντίκτυπος αυτών των καταστάσεων, σημάδεψαν τη μικροκοινωνίας μας μετά το 1950 και την επηρεάζουν
μέχρι σήμερα. 
        Αρχαιότητες στο χωριό μας δεν έχουν βρεθεί. Εξ' άλλου οι όποιες ανθρώπινες κατασκευές στηρίζονταν στο άφθονο
ξύλο της περιοχής και στην πέτρα. Και μάλιστα οι πέτρες στρογγυλωπές που εύκολα αποσυνδέονταν. Αξιοσημείωτο εύ-
ρημα καταγεγραμμένο είναι τα θεμέλια μεγάλου κτιρίου στη θέση των σημερινών οικιών Παύλου Τσιάτου και Κων. Τζιαβού.
Πιστεύεται ότι εκεί ήταν ο «Αβραμιαίος Πύργος που έμενε ο παπα-Γαβριήλ. (Κτισμένος ίσως από κάποιον Λογοθέτη.)
Επίσης βρέθηκαν υπολείμματα τριών υδραγωγείων που κατασκευάστηκαν με σωλήνες από πηλό ή χοντρά κεραμίδια.
Ως γνωστόν το χωριό μας είχε μικρές πηγές εντός του οικισμού. (Γορδή, σπίτι Νούλα, κήπος Καρανάσιου, βρύση Μάν-
τζιου, κτλ.). Είχε και τα ρέματα δεξιά και αριστερά του απ' όπου εξυπηρετούνταν οι κάτοικοι. Έγιναν προσπάθειες όμως
και έφεραν νερό από τις Αλαταρές στην αρχή, το Μπούρμπλα (Τραγοσέλινα) στη συνέχεια και τέλος το 1929 από το
Χαλιά με σιδεροσωλήνες. Αυτό το υδραγωγείο με βελτιώσεις και αλλαγές των σωλήνων εξυπηρέτησε το χωριό μας μέχρι
το 2000. Στη συνέχεια μεταφέρθηκε πόσιμο νερό από το Κεφαλόβρυσο του Κιτσοπάνου για την ύδρευση του χωριού
λόγω καταστροφής της υδρομάστευσης στο Χαλιά. 
        Από γεωμορφολογικής άποψης το χωριό μας έχει τα υπέρ και τα κατά του. Κατά είναι ότι κτίστηκε στις βορεινές
πλαγιές του Βελουχιού και δεν κρύβεται από το Βοριά. Οι αρχαίοι απέφευγαν τέτοια μέρη. Καταλληλότερη είναι η περιοχή
του Γλα μέχρι κάτω το ποτάμι ή η Αγία Παρασκευή. Γι' αυτό εκεί στο Γλα έχουμε αρχαίους οικισμούς (και στου Καβλαγκά
έχουμε παλιούς τάφους). 

10. Το Νεοχώρι Γκοστριάδας είχε ανθηρή εβραϊκή κοινότητα τότε και αρκετούς κατοίκους. Υπήρχε παραγωγή, εμπόριο, τοκογλυφία κ.τ.λ.
11. Η Αγία Τριάδα είχε ποτιστικά κτήματα και αρκετά θερινά βοσκοτόπια. Πλεονεκτούσε από τα περισσότερα χωριά της Ευρυτανίας.
12. Παλιουράκηδες, Ντέσκος, Καββαδίας, Σκονδριάνος, κτλ.
13. 'Οπως Μπότης, Μερεντίνης, Σκονδριάνος, Κατσιγιάννης, Φώτος, Τσίλας, Ντάσιος, Ντούσικος, Ταγκλής, κ.α.
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        Στα υπέρ της είναι τα άφθονα νερά, τα επικλινή μεν χωράφια αλλά με χώμα κι όχι πέτρες όπως στην περισσότερη
Ευρυτανία και τα θερινά βοσκοτόπια. Τα χωράφια ήταν πιο παραγωγικά επειδή ήταν ποτιστικά με αποκορύφωμα τη μο-
νοκαλλιέργεια της καστανιάς τις δεκαετίες του 1960-70-80, μέχρι που η ασθένεια τις κατέστρεψε. Τα βοσκοτόπια επίσης
επαρκούσαν για τη ντόπια κτηνοτροφία αλλά ενοικιάζονταν κιόλας σε μετακινούμενους ξένους κτηνοτρόφος, ενισχύοντας
τα μέγιστα το πενιχρό κοινοτικό ταμείο.
        Διοικητικά το χωριό μας μετά την απελευθέρωση του 1821 ανήκε στο Δήμο Κτημενίων με έδρα τη Φουρνά. Έγινε
κοινότητα το 1912 μαζί με τον Άγιο Χαράλαμπο και τα Πετράλωνα. Αυτά ανεξαρτητοποιήθηκαν το 1919. Παρέμεινε κοι-
νότητα το χωριό μας μέχρι το 1998. Με το σχέδιο «I. Καποδίστριας», ιδρύονται 11 δήμοι στην Ευρυτανία. Το χωριό μας
είναι έδρα του Δήμου Κτημενίων μαζί με τα χωριά Δομιανοί, Χόχλια, Πετράλωνα και Άγιο Χαράλαμπο. Από το Γενάρη του
1999 μέχρι και το 2010. Έκτοτε με το σχέδιο «Καλλικράτης» υπαγόμαστε στο Δήμο Καρπενησίου. 
        Μετά το 1950 αρχίζει μια περίοδος σταδιακής εξέλιξης, αποκατάστασης και επέκτασης των υποδομών βελτίωσης
των συνθηκών ζωής. Αξίζει να θυμίσουμε:
        Το 1954 κατασκευάζεται αμαξιτός δρόμος που μας συνδέει με το Νεχώρι και Πλατανιά και το 1955 με το Καρπενήσι.
Το 1956 ιδρύεται Ταχυδρομικό Γραφείο. Υπήρχε αλληλογραφία από παλιά και τηλέφωνο από το 1925. Αστυνομία υπήρχε
προπολεμικά στο χωριό μας. Το 1955 συστήνεται ο Δασικός συνεταιρισμός. Το 1961 ιδρύεται ο σύλλογος Αγιατριαδιτών
και αργότερα ο σύλλογος Αγιατριαδιτών των ΗΠΑ. Το 1961 παρέχεται με γεννήτρια στο Μύλο από ιδιώτη, ηλεκτρικό
ρεύμα στο χωριό. Για 4-5 χρόνια μέχρι να έλθει η ΔΕΗ το 1966.
        Το 1970 λειτουργεί για πρώτη φορά Νηπιαγωγείο και το 1975 ιδρύεται το 3τάξιο Γυμνάσιο. Αγροτικό Ιατρείο υπάρχει
από τη δεκαετία του 1950. Το εμπόριο εξυπηρετείται από τα 4-5 παντοπωλεία και τη συγκοινωνία από το Καρπενήσι και
Λαμία. Τα κάστανα έφευγαν για την κεντρική αγορά στου Ρέντη στην Αθήνα. Υπήρχαν επίσης κατά καιρούς υποδηματο-
ποιεία, ραφείο, μανάβικο, κουρεία, κρεοπωλεία κτλ. Υπήρχε η Αποθήκη του Συνεταιρισμού για ζωοτροφές, ο Μύλος για
τα αλέσματα, όπως επίσης και το κρατικό Μονοπώλιο. 
        Εκείνο που σημάδεψε και άλλαξε κυριολεκτικά το χωριό μας είναι οι δύο φυσικές καταστροφές της δεκαετίας του
1960. Η κατολίσθηση του 1963 και ο σεισμός το 1966 ήταν καθοριστικά γεγονότα. Ακολούθησε ριζική ανοικοδόμηση του
χωριού. Δόθηκαν δάνεια και έγιναν καινούρια σύγχρονα σπίτια. Διανοίχτηκαν και διαπλατύνθηκαν οι εσωτερικοί δρόμοι.
Το 1968 έγιναν οι πρώτες αποχετεύσεις. Το νερό μπήκε στα σπίτια. Τα ζώα έφυγαν από τα κατώγια. Οι λάσπες πλέον
εξέλιπαν από τους δρόμους. Γενικά οι υποδομές βελτιώθηκαν πολύ. Ακολούθησαν και άλλα κρατικά έργα, όπως τα εξω-
τερικά οδικά δίκτυα, Ξενώνας το 1978-79, σφαγεία, εκπαιδευτικά κτίρια, χώροι στάθμευσης αυτοκινήτων, κτλ. Ο χωριανός
μας υπουργός κατά τη μεταπολίτευση αείμνηστος Χρυσόστομος Καραπιπέρης, βοήθησε πολύ γι' αυτούς τους σκοπούς.  
        Παρ' όλα αυτά η αστυφιλία έγινε εντονότερη. Οι ασθένειες στις καστανιές στέρησαν από τους κατοίκους ικανούς οι-
κονομικούς πόρους. Έτσι η φυγή έγινε μονόδρομος.
        Το χωριό στις μέρες μας έχει πλέον αδειάσει από έμψυχο δυναμικό. Υπήρχε μετανάστευση και παλιά. Επί τουρκο-
κρατίας προς την Κωνσταντινούπολη, τη Μολδοβλαχία, τις χώρες της Κεντρικής Ευρώπης. Στις αρχές του 20ου αιώνα
άνοιξε η Αμερική και η Αθήνα. Μετά το 1950 η Γερμανία, η Αυστραλία, η Αμερική συνέχιζε αλλά και η Αθήνα, η Λαμία, το
Καρπενήσι τελευταία. Σκόρπισαν οι Αγιατριαδίτες όπου γης. 
Ο πληθυσμός της Αγίας Τριάδος ήταν στο απόγειο του το 1940 με 773 καταγεγραμμένους κατοίκους. Το 2011 καταγρά-
φηκαν 204 κάτοικοι. Οι μόνιμα διαμένοντες βέβαια σήμερα γνωρίζουμε ότι είναι γύρω στους 80 με φθίνουσα πορεία.
        Στον τομέα του πολιτισμού και των ξεχωριστών ιδιαιτεροτήτων μπορούμε να επισημάνουμε τα εξής. Γινόταν 3 πα-
νηγύρια το χρόνο στην εορτή των τριών από τις τέσσερις εκκλησίες μας. Αλλά και στα πανηγύρια των γύρω χωριών η
συμμετοχή των Αγιατριαδιτών ήταν καθοριστική. Αυτοί τα «έφτιαχναν». Αγαπούν τα γράμματα, στέλνουν τα παιδιά τους
για σπουδές, στο πλαίσιο των οικονομικών δυνατοτήτων του ο καθένας. Αλλά και τα κορίτσια σπουδάζουν. Αυτό γινόταν
σε μικρότερη κλίμακα στη γύρω περιοχή. Είχαν το έθιμο των «μασκαράδων» στα Φώτα που δε συναντιέται σε άλλο χωριό
της Ευρυτανίας ή της Φθιώτιδας. Το κοινό ανοιχτό γλέντι μετά τα μασκαρέματα. Τα ιδιαιτέρα κάλαντα που τραγουδούσαν
τα κοριτσάκια του Λαζάρου. Τα μειωμένα επεισόδια τσακωμών και διενέξεων μεταξύ τους. Υπήρχε ένας αέρας «κεφαλο-
χωριού» στους κατοίκους που έδιωχνε εν μέρει κάποια αρνητικά των κλειστών επαρχιώτικων κοινωνιών. Αυτά όταν λει-
τουργούσε η τοπική κοινωνία. Σήμερα έχει πλέον αποδομηθεί.
        Και μένει βέβαια η απορία πού θάφτηκαν οι προηγούμενοι αυτοί Αγιατριαδίτες. Μετά το 1821 γνωρίζουμε ότι χρη-
σιμοποιήθηκαν ως νεκροταφεία το προαύλιο της Αγίας Τριάδας, το προαύλιο του Αγίου Ιωάννη, τα Βαβούλια και μετά το
1965 τα Αμπέλια. Στην Τουρκοκρατία δεν γνωρίζουμε, Έχουν βρεθεί τάφοι στα Λιβάδια των μοναχών του Προφήτη Ηλία.
Στα Κατσιούλια επίσης, εκτιμώντας ότι πρόκειται για ταφές κτηνοτρόφων μετακινούμενων. Στου Καβλαγκά τη Ράχη παλιές
ταφές. Ίσως υπάρχουν ακόμη άγνωστα σημεία που κρύβουν τα οστά των προγόνων μας. 
        Δεν ξέρω αν μπόρεσα να σας διαφωτίσω επαρκώς. Προσπάθησα να συνοψίσω όποιες σκόρπιες πληροφορίες
υπήρχαν από προηγούμενους μελετητές, (Π. Βασιλείου, Δ. Καραπιπέρη) από όποια αρχεία, να τα βάλω σε μια σειρά και
να προσθέσω και κάποια νεώτερα στοιχεία που ήρθαν στο φως. Στο μέλλον ελπίζω να βρεθούν και άλλες πληροφορίες
για επαρκέστερη κατανόηση του ιστορικού παρελθόντος του τόπου αυτού, του «μέγα» για τον ποιητή και για όλους εμάς
τους Αγιατριαδίτες.
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Εισήγηση του Διονύση Παρούτσα στην τελετή εγκαινίων 
του Καραπιπέριου λαογραφικού μουσείου 

Αγίας Τριάδας Ευρυτανίας

Αγαπητοί φίλοι,
Σας καλωσορίζω και εγώ με τη σειρά μου στη σημερινή εκδήλωση του Συλλόγου

Αγιατριαδιτών, και δράττομαι της ευκαιρίας να εκφράσω τα ειλικρινή μου συγχαρητή-
ρια τόσο στον πρόεδρο του Συλλόγου, τον κ. Κώστα Καρβέλη όσο και στα μέλη του
για την πραγματικά εξαιρετική τους ιδέα για τη δημιουργία του λαογραφικού μουσείου
του χωριού αλλά και την ανάδειξη του Μουσείου Αλεξάνδρου και Κωνσταντίνου Τσά-
τσου, το οποίο φιλοξενείται στον ίδιο χώρο.

Θα ήθελα επίσης να απευθύνω ένα μεγάλο ευχαριστώ στον αγαπητό Κώστα
για την πρόσκλησή του να μιλήσω σήμερα από αυτό το βήμα. Είναι αλήθεια ότι οι επι-
σκέψεις μου στο χωριό ήταν μέχρι σήμερα σπάνιες και πολλούς από σας, σας βλέπω
για πρώτη φορά. Ο πατέρας μου, Θεός σχωρέσ' τον, άφησε το χωριό 12 χρονών για
να φτιάξει τη ζωή του όπως τόσοι και τόσοι συγχωριανοί μας, και αν και ο ίδιος και η
μητέρα μου δεν έχαναν σχεδόν κανένα πανηγύρι, εμείς τα παιδιά δεν ακολουθούσαμε
πάντα. Εντούτοις αν και λίγες οι επισκέψεις μου εδώ, είναι όλες έντονα τυπωμένες

στο μυαλό μου, γεμάτες ζεστά συναισθήματα, παιδικές αναμνήσεις και γεμάτες από το καταπράσινο χρώμα και τα νερά
της αγιατριαδίτικης φύσης.
        Δεν ξέρω ποια είναι η αιτία, ίσως είναι η έλξη της γης "εξ ής ελήφθημεν" αφού το χώμα του τόπου μας είναι η συ-
στατική μας ουσία, η αφετηρία και ο προορισμός μας.Σε κάθε περίπτωση όμως η συγκίνησή μου είναι ιδιαίτερα μεγάλη,
βλέποντας ανάμεσα στο ακροατήριο τα παιδιά  μου, σε έναν χώρο που κάτι έχει να πει σε όλους μας, σε έναν χώρο που
σηματοδοτεί μιαν επιστροφή στις ρίζες.
        Δεν ήρθατε όμως σήμερα εδώ για να ακούσετε προσωπικά βιώματα και ιστορίες. 
        Αλλά αλήθεια γιατί μαζευτήκαμε; Γιατί άραγε ένα μικρό λαογραφικό μουσείο έχει τόση σημασία που ξεσήκωσε πρωι-
νιάτικα ολόκληρο το χωριό κι έφερε ανθρώπους που ζουν μακριά σε μια εκδήλωση εγκαινίων;
        Επιτρέψτε μου να καταθέσω μια προσωπική εμπειρία, ένα περιστατικό που συνέβη πριν ένα εξάμηνο περίπου. 
        Τον περασμένο Απρίλη, στο πλαίσιο ενός προγράμματος Εράσμους που υλοποιούμε στο Τρίτο Δημοτικό Σχολείο
Καρπενησίου βρέθηκα στη Ρουμανία, σε ένα μικρό χωριό 500 περίπου ψυχών. Άνθρωποι φιλόξενοι, ζεστοί, χαμογελαστοί,
έκαναν τα πάντα για να αισθανθούμε σαν στο σπίτι μας. Στα πλαίσια των επισκέψεων στην περιοχή, μας πήγαν σε ένα
μικρό μουσείο σαν αυτό εδώ που είχε φτιάξει ένας συγχωριανός τους. 
        Χωρίς καμιά βοήθεια από το κράτος (παντού η φτώχεια είναι ίδια) μάζευε σ' όλη του τη ζωή τεκμήρια του παρελ-
θόντος, κασετόφωνα, φωτογραφικές μηχανές, αγροτικά εργαλεία, φωτογραφίες, παλιά σχολικά βιβλία, φωνογράφους,
δίσκους ο,τι μπορεί να έπεφτε στα χέρια του. 
        Όπως καταλαβαίνετε η γυναίκα του δεν ήταν και τόσο ευχαριστημένη με όλη αυτή την παλιατσαρία που είχε κατα-
κλύσει το σπίτι και την αυλή τους. Ο ίδιος όμως είχε την αίσθηση, (που εξαιτίας της αγραμματοσύνης του δεν μπορούσε
καν να την εξηγήσει), ότι κάνει κάτι πολύ σπουδαίο. 
        Μιλούσε με τα ίδια λόγια που μου μίλησε προ ετών ο Αλέκος ο Χουλιαράς στο Καρπενήσι που κι εκείνος έχει φτιάξει
το δικό του μουσείο στο σπίτι του, ένας άλλος φίλος που έχει ένα δωμάτιο με συλλογή από παλιά "Ρομάντζο", κι ένα
σωρό άλλοι. Κι οι λέξεις αυτές είχαν να κάνουν με τον πολιτισμό, την εθνική ταυτότητα, την Ιστορία. Είμαι σίγουρος πως
όλοι μας ξέρουμε κάπου κάποιον που έχει αυτή την "πετριά" του να μαζεύει παλιά αντικείμενα. 
        Ας δούμε όμως, τι είναι ένα λαογραφικό μουσείο. 
        Σύμφωνα με την εγκυκλοπαίδεια, ως λαογραφικό μουσείο θα μπορούσαμε να ορίσουμε έναν τόπο αναπαράστασης
της πολιτισμικής παραγωγής που μπορεί να προβάλλει την ταυτότητα μιας κοινωνίας, σε τοπικό ή εθνικό επίπεδο.
        Το περιεχόμενο ενός λαογραφικού μουσείου αποτελείται από αντικείμενα τα οποία, καθρεφτίζουν ουσιαστικά τον
πολιτισμό μέσα από τον οποίο γεννήθηκαν και τον οποίο εκφράζουν. Οι τρόποι κατασκευής, τα διαφορετικά υλικά, οι
πρώτες ύλες, η τεχνογνωσία, η χρηστικότητα, μαρτυρούν για τους διαθέσιμους πόρους της εποχής του, ενώ η διακόσμησή
του είναι δυνατόν να μας ανοίγει ένα παράθυρο στις θρησκευτικές, ανθρωπολογικές ή κοσμολογικές πεποιθήσεις των
ανθρώπων που τα παρήγαγαν. 
        Γενικότερα το λαογραφικό μουσείο ασχολείται με τη συλλογή, καταγραφή και τεκμηρίωση αντικειμένων που σχετί-
ζονται άμεσα ή έμμεσα με τον λαϊκό πολιτισμό μιας περιοχής ή μιας κοινωνικής ομάδας π.χ. μεταναστών, τσιγγάνων,
προσφύγων κ.λ.π. 
        Μπορεί να πλαισιώνεται από φωτογραφικό υλικό ή ταινίες, βίντεο ή άλλο υλικό που συμπληρώνει το θέμα του μου-
σείου. Στο πλαίσιο λειτουργίας του μπορούν να διοργανώνονται εκδηλώσεις, εκπαιδευτικά προγράμματα, σεμινάρια.
        Γιατί όμως άραγε να πιστέψει κανείς ότι μια τέτοια προσπάθεια, ένας αργαλειός και μια κάπα, ένα παλιό κασσετό-
φωνο και λίγες φωτογραφίες ή μερικά παλιά σχολικά βιβλία, αποτελούν ακρογωνιαίο πολιτιστικό λίθο; 
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        Είναι απλό: Διότι αποτελεί ένα μέσο αντίστασης στην ισοπεδωτική λαίλαπα που κατατρώγει το παρελθόν και το δια-
γράφει, με στόχο να μην αποτελεί σημείο αναφοράς. Το από πού προέρχεται η λαίλαπα αυτή δεν είναι του παρόντος να
το συζητήσουμε, αν και όλοι έχουμε μια ιδέα. Γεγονός είναι ότι την αντιλαμβανόμαστε. Όλοι αντιλαμβανόμαστε ότι ο χρό-
νος πλέον γίνεται αμνήμων.
        Ας μου επιτραπεί να επαναλάβω κάτι που έχω ξαναπεί σε μια παρόμοια εκδήλωση πέρυσι: Για μας, που είμαστε
πάνω από τα 50 σήμερα, ο χρόνος ήταν ανέκαθεν κυκλικός. Τα ρολόγια μας ήταν δίσκοι πάνω στους οποίους κινούνταν
οι ωροδείκτες επιστρέφοντας ξανά και ξανά στο ίδιο σημείο κάθε 12 ώρες. Καταδείκνυαν με τον τρόπο αυτό την διαχρο-
νικότητα των συμβάντων επεσήμαιναν ότι και χτες και προχτές και πριν από 10 και πριν από 100 χρόνια, η ώρα ξαναήταν
τρεις το μεσημέρι για όλους τους ανθρώπους και κάποιοι που δεν υπάρχουν σήμερα, αυτή την ώρα επαναλάμβαναν την
καθημερινότητά μας. 
        Οι νέοι όμως που σήμερα είναι γύρω στα είκοσι, δεν είχαν ποτέ τέτοιο ρολόι. Δεν τους χρειάστηκε καθώς όπου και
να κοιτάξουν ο χρόνος καταγράφεται σε ψηφιακή μορφή σε κινητά, σε ψυγεία, σε τηλεοράσεις, σε κάθε είδους ηλεκτρονικό
μέσον. 
        Έτσι ο χρόνος έγινε πλέον γραμμικός, προχωράει μόνο προς τα εμπρός, δεν έχει καμία επαναφορά. Για τους νέους
ανθρώπους η ώρα δεν μπορεί να είναι τρεις παρά τέταρτο, είναι δύο και σαράντα πέντε. 
        Το τρεις παρά τέταρτο για μας σημαίνει ότι λείπουν 15 λεπτά μέχρι να ξαναγίνει τρεις όπως. Για εκείνον σημαίνει ότι
πέρασαν 45 λεπτά από τις δύο και η επόμενη στιγμή θα προχωρήσει προς τα εμπρός. Ό,τι πέρασε πέρασε, ότι γίνεται
δεν διαρκεί, το μόνο που έχει σημασία είναι αυτό που έρχεται και αυτό είναι άδηλο. 
        Είναι ολοφάνερο ότι οι διάφορες εξουσίες διαχειρίζονται το χρόνο με στόχο να μην υπάρχει μνήμη. Να ζει κανείς
μόνο για το σήμερα. Ας πάρουμε για παράδειγμα την τηλεόραση: Μας βομβαρδίζουν επί μέρες με μια είδηση, η οποία
ξαφνικά οδηγείται στη χωματερή της ενημέρωσης. Χωρίς καμία εξήγηση. Αυτό είναι μια προσβολή, μια αποδόμηση των
αξιών και έχει τρομερή επίπτωση πάνω στο συναίσθημα του ανθρώπου. Καταλύουν τον συναισθηματικό κόσμο, του επι-
τίθενται με καταιγιστικό ρυθμό.  Γι' αυτό κυριαρχεί η μοναξιά.
        Δεν καταστρέφεται όμως έτσι μόνο το παρελθόν. 
        Αυτό καθιστά και το παρόν εξαιρετικά θνησιγενές. Παίρνουμε την εφημερίδα, τη διαβάζουμε και μετά την πετάμε.
Πετάμε, πετάμε συνέχεια. Σχέσεις, αξίες, τα πάντα είναι εφήμερα. Ένα παρόν το οποίο εξαφανίζεται χωρίς να δημιουρ-
γείται ένα παρελθόν ή να ανοίγεται μια προοπτική μέλλοντος. Και οι δυο διαστάσεις έχουν ακυρωθεί. 
        Να λοιπόν ποια είναι η αξία αυτών των λαογραφικών μουσείων. Όπως είπαμε και νωρίτερα, είναι ένας παράγοντας
αντίστασης απέναντι σε αυτές τις τεχνολογίες, τις εξουσίες που θέλουν να κατασκευάσουν τέτοιας μορφής υποκειμενικό-
τητες και ατομικισμούς. 
        Και δεν είναι μόνο αυτό. Το μουσείο δίνει και πάλι υπόσταση στο παλιό σχολείο. Το προστατεύει από το να γίνει
στάβλος, αποθήκη, ερείπιο. Διατηρεί την πνευματική του αποστολή, με έναν άλλο τρόπο τώρα, αλλά σίγουρα εντός του
αρχικού του στόχου. 
        Φεύγοντας σήμερα από εδώ, ο Κώστας θα κλειδώσει, τα εκθέματα θα μείνουν μόνα τους να συνομιλούν με τον
χρόνο, να σωρεύουν σκόνη και μνήμες. Όμως ώρα με την ώρα, μέρα με τη μέρα, χρόνο με το χρόνο η αξία τους θα με-
γαλώνει, μέχρι που θα έρθει ένα άλλο καλοκαίρι, μια άλλη παρέα, θα τα ξεσκονίσει, θα αναστοχαστεί πάνω στις μνήμες
που κουβαλάνε, θα ενώσει εκ νέου την εμπειρία εκείνης της εποχής με την εμπειρία που φέρνουν τα εκθέματα αλλά και
με την εμπειρία τη δική μας, όλων εμάς που παραβρισκόμαστε σήμερα εδώ. Κι αυτό γιατί οι φωτογραφίες που βγάζουμε
σήμερα, τα λόγια τα δικά μου και του αγαπητού Θάνου προηγουμένως, τα χαμόγελα τα δικά σας και οι φυσιογνωμίες
σας θα αποτυπωθούν, τα τυπωθούν και θα εκτεθούν σε αυτούς τους τοίχους - ένας ακόμα κρίκος στην αλυσίδα αυτών
που υπήρξαν, αυτών που υπάρχουν και αυτών που θα υπάρξουν στο μέλλον.
        Το λαογραφικό μουσείο της Αγίας Τριάδας, όπως και όλα του είδους του, είναι μια χρονοκάψουλα, μια μηχανή του
χρόνου. Κάθε φορά που θα μπαίνει κάποιος ή κάποια σε αυτό γίνεταιχρονοταξιδιώτης επικοινωνεί με προγόνους και επι-
γόνους, αφήνει το στίγμα του πάνω στον αέναο ρου της ιστορίας, κερδίζει κατά κάποιον τρόπο την αθανασία.
        Να λοιπόν ποια είναι η ευθύνη του Κώστα και του οποιουδήποτε Κώστα τον διαδεχθεί στο εξής αλλά και όλων όσων
είμαστε σήμερα εδώ. Να διατηρήσουμε την χρονοκάψουλα αυτή σε καλή κατάσταση, να την έχουμεπροσβάσιμη ανά
πάσα στιγμή, σε όποιον θέλει να την επισκεφτεί, να διοργανώνονται εδώ ομιλίες, εκδηλώσεις, προβολές, γλέντια, συ-
ναντήσεις, να μαζευτεί κι άλλο υλικό, να το εμπλουτίζουμε, να το προστατεύουμε. 
        Και η χρονοκάψουλα αυτή, μέσα στην οποία βρισκόμαστε σήμερα και ταξιδεύουμε, δεν είναι διόλου ευτελούς ση-
μασίας. Κι αυτό διότι περιέχει αξιόλογο υλικό από τρεις ξεχωριστούς ιστορικούς και πολιτισμικούς χώρους, κάτι για το
οποίο πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι.
        Ο πρώτος χώρος είναι φυσικά αυτός της λαογραφίας, το είπαμε είδη, είναι όλα αυτά τα παλιά εκθέματα που βλέ-
πουμε γύρω μας, και μαρτυρούν το πώς ζούσαν οι άνθρωποι πριν από μας, αλλά και το πόσο ίδιοι με μας ήταν. 
        Ο δεύτερος χώρος είναι αυτός της πολιτικής πορείας του τόπου και της χώρας μας. Η προσφορά των εκθεμάτων
της οικογένειας Καραπιπέρη καταλαμβάνει ένα μεγάλο μέρος του μουσείου, ακριβώς με τον τρόπο που ο Χρυσόστομος
Καραπιπέρης σημάδεψε τις ζωές των συγχωριανών του την εποχή της πολιτικής του δράσης. 
        Φυσικά, όταν κάποιος ασχολείται με την πολιτική είναι επόμενο να δημιουργεί αντιπάθειες, να προκαλεί επικρίσεις,
συγκρούσεις. Αυτά όμως, μέσα στις… χρονοκάψουλες δεν έχουν καμία απολύτως σημασία. Γιατί τελικά, αυτό που μένει
είναι η κοινή συνισταμένη όλων των δράσεων, αυτό που μένει είναι το τελικό αποτέλεσμα, το πόσο χρήσιμος στάθηκε
κάποιος για τους συγχωριανούς, τους συμπολίτες, τους συμπατριώτες του.
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        Στον δεύτερο αυτόν άξονα, της πολιτικής ιστορίας του τόπου, εντάσσονται επίσης και τα εκθέματα που μας συνδέουν
με τον Κωνσταντίνο Τσάτσο, ο οποίος διατέλεσε πρόεδρος της δημοκρατίας. 
        Τέλος ο τρίτος θεματικός άξονας του Μουσείου, είναι κατά τη γνώμη μου και ο σημαντικότερος, καθώς περιέχει τα
παλιότερα εκθέματα. Πρόκειται για τη συλλογή χαρτών που συνέλεξε και είχε στη διάθεσή του ο Αλέξανδρος Τσάτσος,
επιχειρηματίας, ξάδερφος του προέδρου της Δημοκρατίας. 
        Επειδή η οικογένεια Τσάτσου είναι μια από τις παλιότερες και επιφανέστερες της Ευρυτανίας, θεωρώ εδώ χρήσιμο
να αναφερθώ λίγο στην ιστορία και την γενεαλογία της. Στο κάτω - κάτω η Αγία Τριάδα φιλοξενεί αυτούς τους μικρούς
θησαυρούς και είναι ευκαιρία σήμερα να ακουστούν λίγα λόγια.
        Σύμφωνα με τα λίγα που μπόρεσα να μαζέψω ένα μέρος του γενεαλογικού δέντρου των Τσάτσων είναι αυτό που
βλέπουμε στη διαφάνεια. 
        Ξεκινάει με τον Ιωάννη Τσάτσο (Τζιέτζο) ο οποίος ήταν γραμματικός στην αυλή του Αλή Πασά. Αυτός μεταξύ άλλων
είχε και δύο γιούς, τον Νίκο και τον Κωνσταντίνο, ο οποίος διατέλεσε βουλευτής τρόπον τινά της Ευρυτανίας στα πρώτα
μετεπαναστατικά χρόνια. 
        Ο γιος του Ιωάννης, ήταν έμπορος και απόκτησε τρεις γιους, τον Κωνσταντίνο που διατέλεσε πρόεδρος Εμπορικού
Συλλόγου Αθηνών, τον Γεώργιο που έγινε και πρόεδρος της Οργάνωσης Παραγγελιοδόχων Ελλάδος και τον Δημήτριο
που ήταν δικηγόρος και βουλευτής, γύρω στα 1880. 
        Από αυτούς ο Γεώργιος απέκτησε τρεις γιους, τον Ιωάννη, τον Αλέξανδρο και τον Κωνσταντίνο ενώ ο Δημήτριος
δύο, τον Κωνσταντίνο και τον Θεμιστοκλή, στις αρχές του 20ού αιώνα. 
        Ο Αλέξανδρος Τσάτσος, έγινε βιομήχανος, ιδιοκτήτης της ΑΓΕΤ Ηρακλής, πρόεδρος του ΣΕΒ, δραστηριοποιήθηκε
και απέκτησε δύο γιους, τον Γεώργιο και τον Ανδρέα που ακολούθησαν τα βήματα του πατέρα τους στη βιομηχανική πα-
ραγωγή. Ο Κωνσταντίνος έγινε αντιναύαρχος και αρχηγός του ΓΕΝ ενώ ο γιος του Αλέξανδρος είναι σήμερα επι-
χειρηματίας, ιδιοκτήτης εταιρείας εξοπλιστικών. 
        Τα παιδιά του Δημητρίου ήταν ο Κωνσταντίνος Τσάτσος, καθηγητής Νομικής Σχολής Αθηνών, μέλος της Ακαδημίας
Αθηνών, βουλευτής, υπουργός και Πρόεδρος της Δημοκρατίας και ο Θεμιστοκλής που ήταννομικός, βουλευτής και υπουρ-
γός. Γιος του Θεμιστοκλή ήταν ο Δημήτριος ο γνωστός συνταγματολόγος, ενώ ο Κωνσταντίνος είχε δύο κόρες, την Δέ-
σποινα και την Ντόρα, οι οποίες και πρόσφεραν στο Δήμο Καρπενησίου αυτό το αρχειακό υλικό το οποίο έλαχε κλήρος
στους αγιατριαδίτες να το φυλάξουν. 
        Το υλικό που έχουμε σήμερα στην νότια αίθουσα του μουσείου, ανήκε στον Κωνσταντίνο Τσάτσο, πρόεδρο της Δη-
μοκρατίας και τον εξάδελφό του Αλέξανδρο, βιομήχανο, ιδιοκτήτη της ΑΓΕΤ Ηρακλής με τα τσιμέντα.  Ας πούμε δυο λόγια
για τον καθένα τους.
        Ο Κωνσταντίνος Τσάτσος γεννήθηκε την 1η Ιουλίου 1899 στην Αθήνα.  Από νεαρή ηλικία μιλούσε γαλλικά και γερ-
μανικά, ενώ διάβαζε φιλοσοφικά έργα και ποιήματα ήδη από 13 ετών. 
        Ακολούθησε ακαδημαϊκή σταδιοδρομία εκλεγόμενος τακτικός καθηγητής της φιλοσοφίας του δικαίου στη νομική
σχολή Αθηνών και μέλος της Ακαδημίας Αθηνών (1961), της οποίας χρημάτισε και πρόεδρος. Ασχολήθηκε με την πολιτική
για πρώτη φορά το 1945 αναλαμβάνοντας υπουργός εσωτερικών στην κυβέρνηση Πέτρου Βούλγαρη και από τότε εξε-
λίχθηκε σε έναν από τους βασικούς πρωταγωνιστές της πολιτικής ζωής της Ελλάδας. Διετέλεσε υπουργός σε πολλές κυ-
βερνήσεις και αναδείχθηκε σε έναν από τους βασικούς συνεργάτες του Κωνσταντίνου Καραμανλή. Με την υποστήριξη
του τελευταίου κατάφερε το 1975 να εκλεγεί πρώτος πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας, θέση στην οποία παρέμεινε
μέχρι το 1980, οπότε και παραιτήθηκε.
        Το φιλοσοφικό, λογοτεχνικό και νομικό του έργο θεωρείται σημαντικό. Για τη σημαντική προσφορά του στην ανά-
πτυξη του ευρωπαϊκού οράματος του απονεμήθηκε το 1980 το μέγα ευρωπαϊκό βραβείο Κουντενχόβε - Καλλέργη. Επί-
σης, ήταν μέλος πολλών ξένων ακαδημιών μεταξύ των οποίων της Ρωσίας, της Λετονίας κ.α.
        Μετά τη διδκατορία των συνταγματαρχών, ανέλαβε το υπουργείο Πολιτισμού στην κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας,
όμως ασχολιόταν πιο πολύ με τα προσχέδια του νέου Συντάγματος. Ενδιαφέρον είναι ότι εισηγητής της αντιπολίτευσης
για το νέο σύνταγμα ήταν ο ανηψιός του, Δημήτρης Τσάτσος.
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        Ως ένας από τους πιο έμπιστους συμβούλους του Κωνσταντίνου Γ. Καραμανλή, ο Κωνσταντίνος Τσάτσος προτάθηκε
από το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας για τη θέση του προέδρου της Δημοκρατίας. Όπως αναφέρει ο ίδιος στα απομνη-
μονεύματά του, ο Καραμανλής είχε θέσει ως μοναδικό όρο ότι σε περίπτωση που θα ήθελε να μεταπηδήσει νωρίτερα
από τα πέντε χρόνια στην προεδρία της δημοκρατίας, αυτός θα παραιτούνταν. 
        Ως πρόεδρος της δημοκρατίας ανέλαβε να οργανώσει καλύτερα τον όλο θεσμό. Ασχολήθηκε με βασικά ζητήματα
της εθνικής πολιτικής όπως ήταν π.χ. το σλαβομακεδονικό. 
        Δέχθηκε τις επισκέψεις αρκετών αρχηγών ξένων κρατών, ενώ συναντήθηκε και με άλλες σημαντικές προσωπικό-
τητες, όπως οι Τίτο, ΝτουάιτΑϊζενχάουερ, ΒαλερίΖισκάρντ'Εσταίν, ΓκαμάλΑμπντέλΝάσερ κ.α. Επίσης εκπροσώπησε την
Ελλάδα στην κηδεία του Μακαρίου το 1977, του Τίτο και του Ανουάρ Σαντάτ. 
        Ο Κωνσταντίνος Τσάτσος χαίρει ιδιαίτερης εκτίμησης στο χώρο των κοινωνικών επιστημών καθώς θεωρείται ως ο
τελευταίος έλληνας πλατωνικός φιλόσοφος. Καλλιέργησε τη Φιλοσοφία του Δικαίου ακολουθώντας τον Χάινριχ Ρίκερτ (ο
οποίος δεν ασχολήθηκε με το Δίκαιο) και την θεωρία των αξιών που ανέπτυξε και γενικά τη Νεοκαντιανή Σχολή της Βάδης.
Στα 1928 δημοσίευσε το "Η έννοια του θετικού δικαίου", το οποίο κατά τον Ρίκερτ απέδιδε με τη μεγαλύτερη συνέπεια τη
θεωρία του στο χώρο του Δικαίου.
        Ο Κωνσταντίνος Τσάτσος, καταβεβλημένος από τον καρκίνο, πέθανε στις 8 Οκτωβρίου 1987, σε ηλικία 88 ετών.
        Με την Ευρυτανία είχε ιδιαίτερη σχέση και παρ’όλο που ήταν πολυταξιδεμένος τη θεωρούσε τόπο καταγωγής του.
Ας χρησιμοποιήσουμε λοιπόν το χώρο που βρισκόμαστε, ας κλείσουμε νοερά τις πόρτες και ας αφεθούμε στη μαγεία
του ταξιδιού στο χρόνο. Ας ζωντανέψουμε με ένα μικρό βίντεο τη μεγάλη αυτή προσωπικότητα σε μια επίσκεψή του στα
μέρη μας, και μαζί του ας αναστήσουμε αυτούς που σαν κι εμάς παραβρέθηκαν εκεί, που τον άκουσαν και τον χαιρέτησαν,
ακούγοντάς τον να μιλάει για τον τόπο μας. 
        Ίσως μάλιστα κάποιοι από τους παλιότερους αναγνωρίσουν τους εαυτούς τους ή κάποιον συγγενή.Στην επίσκεψη
εκείνη παραβρισκόταν και ο τότε υπουργός παιδείας Χρυσόστομος Καραπιπέρης.
        Ο Αλέξανδρος Τσάτσος γεννήθηκε στην Αθήνα και ήταν γιος του Γεωργίου Τσάτσου. Σπούδασε πολιτικός μηχανικός
στο πανεπιστήμιο της Ζυρίχης και εργάστηκε σε ξένες ιδιωτικές εταιρείες ως μηχανικός. Το 1939 διορίστηκε εντεταλμένος
σύμβουλος της τσιμεντοβιομηχανίας ΑΓΕΤ-ΗΡΑΚΛΗΣ, το 1951 διευθύνων σύμβουλος και το 1959 πρόεδρος της ίδιας
εταιρείας. Το 1980 αποχώρησε από την εταιρεία παραδίδοντας τα ηνία στον γιο του, Γεώργιο Τσάτσο.
        Σε μια συνέντευξη ο γιος του Γεώργιος, στο Πρώτο Θέμα, πριν 3 χρόνια περιέγραψε ως εξής τον πατέρα του: «Ο
πατέρας μου, ο Αλέξανδρος Τσάτσος, σπούδασε πολιτικός μηχανικός στη Ζυρίχη και όταν ολοκλήρωσε τις σπουδές του
δούλεψε κάνοντας σημαντικά έργα σε ολόκληρη την Ελλάδα, όπως το φράγμα στη λίμνη Κερκίνη. Κάποια στιγμή, του
έγινε πρόταση να μπει στη βιομηχανία του πεθερού του και έτσι βρέθηκε πρόεδρος της βιομηχανίας Ηρακλής, θέση την
οποία διατήρησε επί πολλές δεκαετίες.  Ο Αλέξανδρος Τσάτσος αναδείχτηκε σε προσωπικότητα με μεγάλη επιρροή στον
επιχειρηματικό χώρο. Απολάμβανε ιδιαίτερο σεβασμό στον κύκλο του, κάτι που πιστοποιείται από το γεγονός ότι επί μία
τετραετία (1952-56) είχε διατελέσει πρόεδρος του Συνδέσμου Ελλήνων Βιομηχάνων. Ήταν ένας άνθρωπος αφοσιωμένος
στο όραμα και στη δουλειά του. Για εκείνον δεν υπήρχαν αργίες, ούτε και διακοπές. Η ζωή μας περιστρεφόταν πάντα
γύρω από τις δουλειές και τα τσιμέντα».
        Όπως φαίνεται όμως ο Αλέξανδρος είχε ένα κι ένα καλλιτεχνικό και ιστορικό πάθος: Τη συλλογή χαρτών, αυτών
ακριβώς των χαρτών που εκτίθενται στις προθήκες πίσω σας. Κι αξίζει τον κόπο, πριν κλείσουμε, να μιλήσουμε λίγο γι’
αυτούς καθώς ορισμένοι έχουν πολύ - πολύ μεγάλη αξία και όχι μόνο επιστημονική.
        Θα σας καλέσω τώρα σε ένα άλλο, μαγικό ταξίδι, πίσω στα σχολικά μας χρόνια, τις κρύες μέρες του χειμώνα, όταν
δεν μπορούσαμε να βγούμε στο προαύλιο για παιχνίδι. 
        Τότε που με καράβι τον παγκόσμιο χάρτη στον τοίχο και τη φαντασία μας για καπετάνιο, κάναμε ταξίδια σ' ολόκληρο
τον κόσμο, τότε που για μας ο κόσμος όλος ήταν ένα μυστήριο που έπρεπε να εξερευνηθεί. Μόνο αν θυμηθούμε αυτές
τις στιγμές, θα μπορέσουμε να μετέχουμε για λίγο στο συναίσθημα του Αλέξανδρου Τσάτσου, όταν αποθησαύριζε τα ευ-
ρήματά του, ή στα συναισθήματα των αρχικών μελετητών αυτών των χαρτών, που ξεκινώντας από τα 1500, τους διάβαζαν
όταν ακόμα ο κόσμος ήταν όντως ανεξερεύνητος και φάνταζε τεράστιος και επικίνδυνος. 
        Κατ' αρχάς πρέπει να πούμε ότι Χαρτογραφία ονομάζεται ο επιστημονικός κλάδος της γεωγραφίας που περιλαμβάνει
ένα σύνολο προσδιορισμένων μελετών, τεχνικών, ακόμη και καλλιτεχνικών εργασιών που αφορούν απεικονίσεις επάνω
σε επίπεδη ή σφαιρική επιφάνεια, σε σμίκρυνση, ενός τμήματος ή όλης της γήινης επιφάνειας για τη σύνταξη και έκδοση
χαρτών. Η κατασκευή χαρτών είναι μία από τις αρχαιότερες δραστηριότητες του ανθρώπου. Σύμφωνα με τους αρχαιολό-
γους τα παλιότερα σχέδια που έχουν βρεθεί και που θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν χάρτες χρονολογούνται ακόμα
και 30.000 χρόνια πριν. Έχουν δε βρεθεί χαραγμένα σε σπηλιές, σε κομμάτια οστράκου ή σε κομμάτια οστών.
        Τα πρώτα δείγματα χαρτών που φαίνεται να κατασκευάστηκαν με τη χρήση κάποιων αρχών γεωμετρίας προέρχονται
από την Βαβυλώνα. Τα σημαντικότερα ευρήματα εκείνης της περιόδου είναι ένα διάγραμμα που παρουσιάζει τα τέσσερα
σημεία του ορίζοντα (2300 π.Χ.) και ένας χαραγμένος χάρτης της ιερής πόλης Νιππούρ (14ος -12ος αιώνας π.Χ.).
        Αξιόλογα ευρήματα προέρχονται ακόμα από την περιοχή της Αιγύπτου. Οι «τοπογράφοι» της εποχής έπρεπε κάθε
φορά μετά τις πλημμύρες του Νείλου να επαναπροσδιορίζουν τα όρια των ιδιοκτησιών στο έδαφος. Η ανάγκη για ακρίβεια
ώθησε τους αρχαίους Αιγυπτίους στην επινόηση τεχνικών που έδιναν αρκετά αξιόλογη ακρίβεια. 
        Στον πάπυρο του Τορίνο, που χρονολογείται στο 1300 π.Χ., απεικονίζονται οι θέσεις εξόρυξης χρυσού και Αργύρου
στις περιοχές μεταξύ του Νείλου και της Ερυθράς Θάλασσας. Σημειώνονται ακόμα οι θέσεις διαμονής των εργατών, δρό-
μοι κ.ά. Ο χάρτης αυτός μπορεί κατά πολλούς να θεωρηθεί ο πρώτος γεωλογικός χάρτης της ιστορίας.
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        Η συλλογή του Αλέξανδρου Τσάτσου που εκτίθεται εδώ, αποτελείται από εξήντα περίπου παλιούς και νεότερους
χάρτες καθώς και καμιά σαρανταριά χαλκοτυπίες, μεταξοτυπίες και φωτογραφίες που περιγράφουν τη ζωή στην Ελλάδα
κατά τον 19ο αιώνα, δηλαδή κατά την προβιομηχανική εποχή.
        Από τους χάρτες αυτούς υπάρχουν καμιά δεκαριά που έχουν ιδιαίτερα μεγάλη αξία καθώς είναι από τις αρχικές
τους εκδόσεις και ο παλιότερος φτάνει μέχρι τα 1550. Σκεφτείτε ότι το αντίγραφό του σήμερα, πουλιέται στην αγορά γύρω
στα 1500 ευρώ!
Αν περιδιαβεί κανείς την έκθεση, θα διαπιστώσει πώς άλλαζε και βελτιώνονταν χρόνο με τον χρόνο, η εικόνα του ανθρώ-
που για τον κόσμο και πώς, βαθμιαία σταμάτησαν να ζωγραφίζουν τέρατα και υπερφυσικά όντα στις άκρες της γης. Η
γνώση απομυθοποίησε το άγνωστο και έκανε τον κόσμο φιλικότερο και περισσότερο προσβάσιμο.
        Πριν κλείσουμε, ας δούμε τους εννιά παλιότερους χάρτες της συλλογής.
        Ένας πολύ παλιός χάρτης είναι αυτός που σχεδίασε γύρω στα 1780 ο AntonioZatta ήταν Ιταλός χαρτογράφος με
έδρα τη Βενετία που πρέπει να έζησε 1722 έως το 1804. Ένα από τα σπουδαιότερα έργα του είναι το AtlanteNovissimo,
ένας τετράγωνος άτλας του κόσμου από τον οποίο προέρχεται και ο χάρτης που έχουμε εδώ.
        Προχωρώντας προς τα πίσω στον χρόνο, βρίσκουμε ένα ανάτυπο του 1750 από έναν πολύ παλιότερο χάρτη του
Schrieber. Ο HieronymusSchreiber (που απεβίωσε το 1547), ήταν Γερμανός γιατρός, μαθηματικός και αστρονόμος από
τη Νυρεμβέργη. Γεννήθηκε στο Παρίσι και σπούδασε στο Πανεπιστήμιο του Wittenberg στο PhilippMelanchthon. Το 1542
ο Schreiber ταξίδεψε στην Ιταλία και στη συνέχεια πήγε για σπουδές στο Παρίσι, όπου πέθανε το 1547.
        Ο αμέσως παλιότερος χάρτης της συλλογής είναι αυτός του JacquesChiquet, που γεννήθηκε το 1673 στο Παρίσι
και πέθανε το 1721. Ο Chiquet ήταν ένας πολύ διάσημος χαράκτης της εποχής του και ήδη από το 1713, ήταν γνωστός
για το κατάστημα του "GrandSaint-Henry" το οποίο του απέδιδε πολλά χρήματα. Η συλλογή του Chiquet αποτελείται κυ-
ρίως από λαογραφικά χαρακτικά, που ασχολούνται με κοινά θέματα. Ο Chiquet δημοσίευσε επίσης δύο άτλαντες το 1719:
το "Γεωγραφικό και Ιστορικό Νέο και Περίεργο Άτλαντα" που προοριζόταν για πλούσιους πελάτες και τον "Νέο Γαλλικό
Άτλαντα" που είχε πιο προσιτή τιμή. Ο χάρτης που έχουμε εδώ, πρέπει να είναι από την έκδοση πολυτελείας, αν κρίνουμε
από τη λεπτομέρεια. 
        Στη συνέχεια έχουμε έναν χάρτη του HermanMoll (1654 - 22 Σεπτεμβρίου 1732), σχεδιασμένο στα 1695.  Ο Her-
manMoll ήταν χαρτογράφος, χαράκτης και εκδότης του Λονδίνου. Ο Moll παρήγαγε τους παλαιότερους χάρτες του από
τη μελέτη χαρτογράφων όπως ο JohnSenex και ο EmanuelBowen. Στην αρχή τους πουλούσε από έναν πάγκο σε διάφορα
σημεία του Λονδίνου και το 1688 άνοιξε το δικό του κατάστημα.Στα χρόνια που ακολούθησαν δημοσίευσε αρκετούς τό-
μους, συμπεριλαμβανομένων των Πενήντα έξι νέων και ακριβών χαρτών της Μεγάλης Βρετανίας, ενός βιβλίου χάρτες
των Βρετανικών Νήσων.  Ο Moll είχε πρόσβαση στα πιο πρόσφατα δεδομένα και παρατηρήσεις από τα πολλά ταξίδια
του Dampier, επιτρέποντάς του να είναι ο πρώτος που απεικόνισε με ακρίβεια τα μεγάλα ρεύματα του ωκεανού.
        Προχωρώντας προς τα πίσω συναντάμε έναν χάρτη του 1678, από τον NikolasSanson. Ο Νίκολας Σάνσον (20 Δε-
κεμβρίου 1600 - 7 Ιουλίου 1667) ήταν ένας Γάλλος χαρτογράφος, ο οποίος θεωρείται και "πατέρας της γαλλικής χαρτο-
γραφίας" . Γεννήθηκε από μια παλιά οικογένεια σκωτσέζικης καταγωγής στο Abbeville, στις 20 (ή 31) Δεκεμβρίου 1600,
και εκπαιδεύτηκε από τους Ιησουίτες στην Αμιένη.Το 1627 προσέλκυσε την προσοχή του Richelieuγια έναν χάρτη που
είχε κατασκευάσει (ή τουλάχιστον ξεκίνησε) ενώ ήταν μόνο δεκαοχτώ ετών με αποτέλεσμα να διοριστεί ως ο βασιλικός
γεωγράφος. 
        Στη συνέχεια έχουμε έναν χάρτη του 1670 δημοσιευμένο από τον JohnSeller. Ο JohnSellerπου πέθανε το 1667,
είναι μια από τις σημαντικότερες μορφές στην πρώιμη ιστορία των χαρτών και των γραφικών εκδόσεων στην Αγγλία. Κα-
νένας άλλος εκδότης του Λονδίνου της εποχής του δεν προσέφερε την ποικιλία του Σέλερ. Δημοσίευσε έναν ουράνιο άτ-
λαντα, δύο επίγειους, έναν θαλάσσιο, αρκετούς ακτοπλοϊκούς χάρτες καθώς και ένα μεγάλο αριθμό χωριστά εκδοθέντων
διαγραμμάτων. Επιπλέον, δημοσίευσε πολλά εγχειρίδια πλοήγησης,  βιβλία τσέπης καθώς και μικροσκοπικά θαλάσσια
ατλάδια. Μεταξύ των πιο ενδιαφερόντων χαρτών του Σέλερ είναι η ομάδα των αστρονομικών διαγραμμάτων και ο χάρτης
του Βόρειου Πόλου, τα οποία προετοιμάστηκαν το 1676 ή το 1677.
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        Πλησιάζοντας το παλιότερο αντικείμενο της συλλογής, βρίσκουμε έναν χάρτη του 1638. Ο σχεδιαστής του,  Jansso-
nius γεννήθηκε στο Arnhem και παρήγαγε τους πρώτους χάρτες του της Γαλλίας και της Ιταλίας το 1616. Δημοσίευσε
τον "Νέο Άτλαντα", που είχε τρεις τόμους το 1638, ένας από τους οποίους ήταν πλήρως αφιερωμένος στην Ιταλία. Το
1660, οπότε και ο άτλας έφερε το κατάλληλο όνομα "AtlasMajor", υπήρχαν 11 τόμοι, που περιείχαν το έργο περίπου
εκατό πιστοποιημένων συγγραφέων και χαρακτών. Περιελάμβανε την περιγραφή των "περισσότερων πόλεων του κό-
σμου" (Townatlas), των θαλασών, (AtlasMaritimus σε 33 χάρτες) και του αρχαίου κόσμου (60 χάρτες). Ο ενδέκατος τόμος
ήταν ο Άτλας των Ουρανών από τον AndreasCellarius. Οι εκδόσεις ανατυπώθηκαν στα ολλανδικά, τα λατινικά, τα γαλλικά
και μερικές φορές και στα γερμανικά.
        Το προτελευταίο έκθεμα, στο οποίο θα αναφερθούμε είναι ένας χάρτης του 1630, που εκδόθηκε από τον Philipp-
Clüver (Κλάβερ). 
        Ο Clüver γεννήθηκε στο Danzig (Γκντανσκ), στη Βασκική Πρωσία, μια επαρχία του Βασιλείου της Πολωνίας. Ξεκί-
νησε τη μελέτη του δικαίου στο Πανεπιστήμιο του Leiden (Ολλανδική Δημοκρατία), αλλά σύντομα έστρεψε την προσοχή
του στην ιστορία και τη γεωγραφία.Το έργο της ζωής τουήταν μια γενική μελέτη της γεωγραφίας της Αρχαιότητας, βασι-
σμένη όχι μόνο σε κλασσικές λογοτεχνικές πηγές, αλλά - και αυτή ήταν η συμβολή του - συμπληρωμένη από ευρείες με-
τακινήσεις και επιτόπιες επισκέψεις. Έτσι, έγινε ουσιαστικά ο ιδρυτής της ιστορικής γεωγραφίας.
        Ο Clüverμνημονεύεται από συλλέκτες και ιστορικούς της χαρτογραφίας για την έκδοση της Γεωγραφίας του Πτολε-
μαίου, (με βάση την έκδοση του Mercator του 1578) απ' όπου προέρχεται και το δείγμα του μουσείου μας, αλλά και για
μινιατούρες άτλαντες που ανατυπώνονταν στο μεγαλύτερο μέρος του 17ου αιώνα. Πολλοί από τους χάρτες του χαρά-
χτηκαν από τον PetrusBertius.
        Τέλος, το τελευταίο έκθεμα στο οποίο θα αναφερθούμε, κλείνοντας αυτή την εισήγηση, είναι ένας πολύ παλιός χάρτης
του 1550. Πρόκειται για μια σελίδα από την Κοσμογραφία του SebastianMünster. 
        Ο SebastianMünster (20 Ιανουαρίου 1488 - 26 Μαΐου 1552), ήταν Γερμανός χαρτογράφος, κοσμογράφος και χρι-
στιανός μελετητής του εβραϊκού πολιτισμού. Το έργο του, η Κοσμογραφία από το 1544, ήταν η παλαιότερη γερμανική
περιγραφή του κόσμου.
        Εκδόθηκε σε διάφορες γλώσσες, όπως Λατινικά, Γαλλικά, Ιταλικά, Αγγλικά και ακόμη και Τσεχικά. Η Κοσμογραφία
ήταν ένα από τα πιο επιτυχημένα και δημοφιλή έργα του 16ου αιώνα. Έχει περάσει από 24 εκδόσεις σε 100 χρόνια. Η
επιτυχία αυτή οφειλόταν στις συναρπαστικές ξυλογραφίες και ήταν η πρώτη που εισήγαγε "χωριστούς χάρτες για καθεμία
από τις τέσσερις ηπείρους" που ήταν γνωστές ως τότε.  Την Αμερική, την Αφρική, την Ασία και την Ευρώπη.
        Αυτά λοιπόν είναι κάποια από τα περιεχόμενα του μουσείου μας. Μπορείτε τώρα να τα περιεργαστείτε, να τα μελε-
τήσετε να σκεφθείτε τη χρήση τους τότε και σήμερα. Να εξετάσετε με τι έχουν αντικατασταθεί. Έτσι ώστε στο τέλος να
διαπιστώσουμε όλοι μαζί ότι το μόνο που αλλάζει στο πέρασμα του χρόνου δεν είναι τίποτε άλλο παρά η εξωτερική
μορφή. Η ανθρώπινη ουσία είναι πάντοτε η ίδια.
        Κλείνοντας θα πρέπει να επισημάνουμε ότι κατά τη μεταφορά του υλικού έχουν γίνει μικρά μπερδέματα στην τοπο-
θέτηση των χαρτών και των αντικειμένων σε ότι αφορά την ιστορική συνέχεια. Κάποιοι χάρτες και κάποιες γκραβούρες
βρίσκονται πριν ή μετά την κανονική τους θέση. 
        Επίσης η ταξινόμηση του λαογραφικού υλικού θα έπρεπε ίσως να ακολουθήσει μια θεματική κατάταξη. Χρειάζεται
ένας μικρός οδηγός για τον επισκέπτη που πρέπει να τυπωθεί και να είναι διαθέσιμος στην είσοδο. Χρειάζεται επίσης
διαφήμιση στις διάφορες σχολές Γεωγραφίας ώστε οι φοιτητές που σπουδάζουν το αντικείμενο να μάθουν την ύπαρξή
του και να κανονίζουν επισκέψεις εδώ. Κάθε ένας από αυτούς τους χάρτες μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο έρευνας και
θέμα ολόκληρου μεταπτυχιακού.
        Η σπουδάζουσα νεολαία του χωριού μας, όποιος έχει μεράκι και γνώση, αλλά και όλοι μας έχουμε χρέος να πλου-
τίσουμε το λαογραφικό μουσείο, να προσφέρουμε φωτογραφίες, παλιά αντικείμενα, ιστορικά μνημεία που θα διατηρήσουν
άσβεστη την δάδα που φωτίζει την ιστορική συνέχεια και την αδιάλειπτη ανθρώπινη παρουσία σε τούτον τον τόπο.
        Μόνο έτσι η προσπάθεια του συλλόγου και του αγαπητού Κώστα θα έχει συνέχεια και χρησιμότητα όχι μόνο για την
πολιτιστική αλλά και την οικονομική αναβάθμιση του τόπου μας.
        Σας ευχαριστώ. 

Θεοδώρα Αποστόλου
Αγ ία Τριά δ α -  Κ αρ π ε ν ησ ί ο υ

Τηλ.: 22370 96177 - Κιν.: 6974156869 - 6974646589
www.4-epoches.gr
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ΟΙ  ΟΜΙΛΙΕΣ  ΚΑΤΑ  ΤΗ  ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ  ΤΟΥ  ΒΙΒΛΙΟΥ  
ΤΟΥ ΘΑΝΟΥ  Δ. ΠΑΡΟΥΤΣΑ  

ΠΑΝΟΣ  Ι .  ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
Ο  ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ

ΤΗΣ  ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ  ΚΑΙ  ΤΗΣ  ΡΟΥΜΕΛΗΣ
Ο  ΑΝΘΡΩΠΟΣ, ΤΟ  ΕΡΓΟ, Η  ΠΡΟΣΦΟΡΑ

(Αθήνα Φλεβάρης 2017)

        Ι.-  Προλεγόμενα 

        Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Ευρυτανικών Σπουδών και Ερευνών διοργάνωσε
την18η Φεβρουαρίου 2017 την παρουσίαση του βιβλίου του κ. Θάνου Δ. Παρούτσα:
«Πάνος Ι. Βασιλείου, ο Ιστορικός της Ευρυτανίας και της Ρούμελης, ο Άνθρωπος,
το Έργο, η Προσφορά, Αθήνα 2016 σσ.135», στην αίθουσα Λόγου και Τέχνης της
Στοάς του Βιβλίου (Πεσματζόγλου 5 και Σταδίου, Αθήνα), όπου έλαβαν χώρα οι
ομιλίες του Παναγιώτη Κ. Βλάχου, φιλολόγου, τ. Γενικού Επιθεωρητή Μ.Ε., του
Χαριλάου Γ. Γκούτου, Ομότ. Καθηγητή του Πάντειου Πανεπιστημίου και του Παναγιώτη Β. Σαλαγιάννη, φιλόλογου, συγγρα-
φέα.      
        Κατά τη διάρκεια των ομιλιών διαβάστηκαν αποσπάσματα από το έργο του Βασιλείου από τον ηθοποιό – σκηνοθέτη
Δρα Τάσο Λέρτα και η εκδήλωση έκλεισε με την αποφώνηση – έκφραση ευχαριστιών του συγγραφέα Θάνου Παρούτσα.
Ο συντονιστής της εκδήλωσης κ. Κλεομένης Κουτσούκης, ομότ. καθηγητής του Πάντειου Πανεπιστημίου αφού ευχαρίστησε
τους παριστάμενους τ. υπουργούς Ευρυτανικής καταγωγής, τους τ. αντιπροέδρους του Αρείου Πάγου,  τον Γ. Γραμματέα του
Παν. Αθηνών, καθηγητή κ. Πάν. Κοντό, για τη παραχώρηση της αίθουσας, που ανήκει στο Αρσάκειο Ίδρυμα, και τους λοιπούς
παρισταμένους, γιατί τίμησαν με τη παρουσία τους την εκδήλωση παρουσίασης του βιβλίου του κ. Θάνου Δ. Παρούτσα, προ-
χώρησε στην έναρξη της εκδήλωσης ως εξής:  

        ΙΙ.- Σύντομοι χαιρετισμοί από εκπροσώπους Ευρυτανικών συλλόγων 

        1.- Χαιρετισμός του προέδρου της Πανευρυτανικής  Ένωσης  κ. Θανάση Σταμάτη, φιλολόγου, ο οποίος είπε τα εξής:                                                                                                                  
        Αδελφοί εν πνεύματι,                                                                                                                                                      
        Θα ΄λεγα για όλους που βρισκόμαστε εδώ, θα πρέπει να ευχαριστήσω το Προεδρείο για την ευκαιρία που μου δίδεται ν
απευθύνω ένα χαιρετισμό στην εκδήλωση  και να πω, ότι ο κ. Παρούτσας απονέμει μια οφειλόμενη τιμή  στον Πάνο Βασιλείου,
ο οποίος για την Ευρυτανία υπήρξε μοναδικός θα έλεγα και πρωτοπόρος.
        Αν δεν διαπράττω ιεροσυλία θα έλεγα ότι ο Σλήμαν ο οποίος  ήταν εκείνος χωρίς να είναι αρχαιολόγος έσκαψε και βρήκε
τα κατάλοιπα του Μυκηναϊκού πολιτισμού. Κατά κάποιο ανάλογο τρόπο και ο Πάνος Βασιλείου για την τοπική ιστορία της
Ευρυτανίας έχει κάμει ένα ανάλογο έργο και πάρα πολλοί από τους επιγενόμενους, πιστεύω, ότι θα ακουμπούν πάνω στη δου-
λειά που έκανε και θα  προσπαθούν να την συνεχίσουν. Είναι λοιπόν για μας ένας πνευματικός πατέρας, όπως θέλετε πες τον.
        Ο κ. Παρούτσας λοιπόν, μ΄αυτή του τη μελέτη, έκανε ένα πολύ ωραίο, πολύ όμορφο και πολύ ενθαρρυντικό βήμα, το
οποίον θα αποτελεί τη βάση στην οποία θα ακουμπούν για όσους απ΄εδώ μάχονται στις ίδιες γραμμές και τάξεις και θα περι-
μένουν μετά από κάποια χρόνια να τους τιμούν αναλόγως.                                                                                                                                                                   

        2.- Χαιρετισμός του προέδρου  του Συλλόγου Αγιατραδιτών Ευρυτανίας κ. Κώστα Καρβέλη, ο οποίος είπε τα εξής:                                                                                                                                                 
        Χαιρετίζω και γω με τη σειρά μου τη σημερινή εκδήλωση τιμώντας με τη παρουσία μας την εξέχουσα προσωπικότητα
του Πάνου Βασιλείου. Σαν Αγιατριαδίτες αισθανόμαστε υπερήφανοι πραγματικά διότι μέσα από την Αγία Τριάδα προήλθε ο
Πάνος  Βασιλείου, ο ιστορικός που χάρις σ΄αυτόν οι Ευρυτάνες γνωρίζουν την ιστορία του τόπου τους. Ο Πάνος Βασιλείου
υπήρξε από τους πρώτους ιδρυτές του συλλόγου Αγιατριαδιτών και ο πρώτος εκδότης και επιμελητής της ύλης του Περιοδικού
ΑΓΙΑΤΡΙΑΔΙΤΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ. Θέλω επίσης να ευχαριστήσω τον Θάνο Παρούτσα που έγραψε αυτό το βιβλίο. 
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        ΙΙΙ.- Οι Κύριες Ομιλίες  Παρουσίασης του Βιβλίου Θάνου Δ.Παρούτσα

        1.- Ο ομιλητής κ. Παν. Κ. Βλάχος, φιλόλογος, τ. Γεν. Επιθεωρητής Μ.Ε., μεταξύ των άλλων, είπε και τα εξής: 

        Αξιότιμοι Κύριοι,         
        «Το τιμάν τους αγαθούς πάτριον εστι τη Ελλάδι». Υπείκων εις αυτό το αρχαιοελληνικόν κέλευσμα ανέρχομαι εις το βήμα
προκειμένου να αναφερθώ εις την προσωπικότητα ενός εγκρίτου Ευρυτάνος, του μακαριστού Πάνου Βασιλείου …, ο οποίος
από την μελέτη του βιβλίου του Θάνου Παρούτσα του οποίου γίνεται η παρουσίαση διαπίστωσα ότι παρουσιάζεται εις τα
οικεία και προσήκοντα μέτρα.
        Είχα την ευτυχίαν να τον γνωρίσω παιδιόθεν  και από ενωρίς παρηκολούθησα  όλην την πορείαν του και την πολισχεδή
δράσιν του και ιδιαιτέρως την συγγραφικήν του δραστηριότητα.. Είχα τη χαρά και την τιμήν να τον συναντώ και αργότερα και
εγενόμην δέκτης από μέρους του πολλών καινών και παλαιών ειδήσεων εις τρόπον ώστε μπορώ να πω ότι υπήρξα παιδιόθεν
μέχρι της τελευτής του οικείος του ανδρός. 
        Ανακαλώ πάντοτε με πολλήν συγκίνησιν τας συζητήσεις με τον Πάνον Βασιλείου, ο οποίος ήταν μία προσωπικότης  πο-
λύπλευρος, πολύπλοκος  και εξόχως δημιουργική... Ο ίδιος υπήρξε, σε όλη του τη ζωή ρητήρ λόγων και πρηκτήρ έργων, κατά
τον αρχαίον λόγιον.
        Δεν θέλω να εκταθώ πολύ γιατί υπάρχουν και άλλοι ομιλητές, θα αναφερθώ όμως εις ορισμένα εκ των βιβλίων του τα
οποία αφήκαν εποχήν. Είναι ένας από τους πρώτους ο οποίος εμελέτησε  και προέβαλε την προσωπικότητα του μεγάλου δα-
σκάλου του Γένους, του Οσίου Ευγενίου του Αιτωλού, και εις το έργο του παρουσιάσθη μία ολόκληρη περίοδος και ιδιαιτέρως
μία σπουδαία και δημιουργική περίοδος  εις την Ευρυτανία με τας περιφήμους σχολάς των Αγράφων, των οποίων ο Ευγένιος
υπήρξε πατήρ και δημιουργός.  Περαιτέρω,  υπήρξαν και άλλες αξιόλογες ιστορικές εργασίες, καθώς  και εργασίες με αντικεί-
μενον τα καλλιτεχνικά ενδιαφέροντα του Βασιλείου, ο οποίος υπήρξε πολύπλευρος, πολυτάλαντος και δημιουργικός.  
        Ο α γ ώ ν α ς   του δια την βελτίωσιν της ζωής των κατοίκων της Ευρυτανίας είναι ένα άλλο μεγάλο κεφάλαιο της ζωής
του. Τον ενθυμούμαι εις ένα συλλαλητήριο το οποίο παρηκολούθησα  προπολεμικώς και μάλιστα το σύνθημα ήταν φθηνό κα-
λαμπόκι και ενθυμούμαι τον Βασιλείου να πρωτοστατεί εις το συλλαλητήριο εκείνο το οποίο αφήκε εποχήν δια την περίοδον
εκείνην. 
        Ο Β α σ ι λ ε ί ο υ  ε υ ε ρ γ έ τ η σ ε  και μετά θάνατο με το Αγαθοεργό  Ίδρυμα το οποίον εδημιούργησε δια την ενίσχυσιν
των μαθητών με υποτροφίας  που είναι μεγάλον κεφάλαιον. Το έργο του Βασιλείου ανεγνωρίσθη εν ζωή και μετά θάνατον. Εν
ζωή ανεγνωρίσθη από πλειάδα συγγραφέων  οι οποίοι έγραψαν για το έργον του. Η αξία της προσφοράς του έγκειται εις το γε-
γονός ότι πολλά εκ των δ η μ ο σ ι ε υ μ ά τ ω ν  τ ο υ  αποτελούν ό χ ι  μ ό ν ο ν  π η γ ή ν, αλλά και σ ώ τ ε ι ρ α ν  κ ι β ω τ ό ν, διότι
ε χ ά θ η σ α ν  μνημεία τα οποία διεσώθησαν δια της παρουσίασής τους από τον Πάνον Βασιλείου.
        Δεν θέλω να μακρηγορήσω, απλώς θέλω να πω ότι ο Βασιλείου δια τους νεωτέρους μεταξύ των οποίων μπορώ να πω
καταλέγω και την ταπεινότητά μου, υπήρξε οδηγός, διδάσκαλος και εμπνευστής.   Συγχαίρω για τη σημερινή εκδήλωση τους
διοργανωτάς, διότι εις μίαν εποχήν κατά την οποίαν το πνεύμα διέρχεται κρίσιν  και αι ηθικαί αξίαι διαβάλλονται, η προβολή
προσωπικοτήτων αποτελεί ένα σημαντικόν κίνητρον δια τους νεωτέρους.                                                                                                                                                                                       

        2.- Ο ομιλητής κ. Χαρίλαος Γ. Γκούτος, ομότιμος καθηγητής του Πάντειου Πανεπιστημίου, μεταξύ των άλλων, είπε και
τα εξής: 

        Μετά τη σταδιοδρομία μου ως πανεπιστημιακού καθηγητή του εργατικού δικαίου και της ιστορίας του, ασχολήθηκα την
τελευταία 20ετία με την ιστορία της Επαρχίας της Κόνιτσας, της γενέτειράς  μου, εφαρμόζοντας και την συγκριτική μέθοδο
με την έννοια χρησιμοποίησης και της ιστορικής βιβλιογραφίας για τόπους που τελούσαν υπό όμοιες ή παρόμοιες οικονομικές,
πολιτιστικές και άλλες συνθήκες με εκείνες της Επαρχίας της Κόνιτσας. Τέτοιοι τόποι είναι και η οροσειρά της Πίνδου από τη
Δυτική Μακεδονία μέχρι την Ναυπακτία.
        ΄Ετσι, μελέτησα και ορισμένα σχετικά θέματα με την ιστορία της Ευρυτανίας επί τουρκοκρατίας συμμετέχοντας με ει-
σηγήσεις μου σε επιστημονικά  συνέδρια που έγιναν στην Ευρυτανία. Πρωτίστως, μελέτησα τα έργα του Βασιλείου και δια-
πίστωσα ότι ο Βασιλείου, σεβόμενος την επιστημονική δεοντολογία, συνέλεξε πληροφορίες με κοπιώδεις έρευνες και είχε
καλή γνώση του τότε παρόντος  και παρελθόντος  της Ευρυτανίας  και πολλή αγάπη γι΄αυτήν.  
        Η ζωή και το έργο του Πάνου Βασιλείου φωτίζεται σφαιρικά από το βιβλίο του Θάνου Παρούτσα, που παρουσιάζομε
σήμερα εδώ. Ασφαλώς το βιβλίο αυτό θα αποτελεί εφεξής τη κυριότερη πηγή πληροφόρησης για την προσωπικότητα του δια-
κεκριμένου Ευρυτάνα λόγιου και για την εργογραφία του. 
        Και θα παραμείνει χρήσιμο, ιδίως για τους νεώτερους, αλλά και για τους μετέπειτα, ακόμη και αν μελλοντικά η Ευρυτανία
ή η Ελλάδα παρακμάσουν. Διότι η ιστορική γνώση θα αναζητείται πάντοτε, για την κατανόηση των επιτυχιών και των αποτυ-
χιών ενός τόπου.
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        Ο Θάνος Παρούτσας, ο οποίος ανακηρύχθηκε διδάκτορας της Νομικής στην Αμερική, το 1970, και διατέλεσε καθηγητής
ανωτάτων σχολών και δικηγόρος Αθηνών, ασχολείται παράλληλα με την ιστορία της Ευρυτανίας. Κατάγεται από το χωριό της
Αγίας Τριάδας, γενέτειρα του Πάνου Βασιλείου, στον οποίο κοντά βρέθηκε για πολλά χρόνια. Επηρεασμένος από τον νομικό
λόγο, γράφει με συλλογιστική συνεπή και πειστική, με αποδεικτική τεκμηριωμένη, με σαφήνεια, αλλά και με γλαφυρότητα.
Χαρακτηριστική είναι η κατάταξη της ύλης του βιβλίου σε επάλληλες ενότητες και υποενότητες που φέρουν περιεκτικούς τίτ-
λους και υπότιτλους.
        Ο συγγραφέας συνοψίζει πιστά την εργασία του ως εξής: «Βασιζόμενος τόσο στα γεγονότα τα σχετικά με τη ζωή του
Πάνου Βασιλείου για τα οποία έχω προσωπική αντίληψη όσο και στο συγγραφικό του έργο, προσπάθησα με τούτη τη μελέτη
να  δώσω, πρώτον, μια απλή εικόνα της προσωπικότητάς του με τις αρχές  - αξίες του και αρετές του που ο ίδιος με το παρά-
δειγμά του αγωνιζόταν για την αναγνώρισή τους και επικράτησή τους και δεύτερον να κάνω μια συνοπτική παρουσίαση του
έργου του σε όλα τα είδη του προσφεύγοτας σε κριτικές ειδημόνων από τις οποίες αποδεικνύεται πόση μεγάλη είναι η προσφορά
του στα γράμματα, στη γενέθλια γή, την Ευρυτανία και την Ρούμελη, και στην «Εθνική μας αυτογνωσία».    

        Σχετικά με την εξέλιξη της ζωής του Πάνου Βασιλείου, ο βιογράφος αφηγείται τα εξής κυρίως γεγονότα: τα νεανικά του
χρόνια στο χωριό, φοίτηση στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών, μουσικές επιδόσεις του, σταδιοδρομία τραπεζικού υπαλλήλου,
συνδικαλιστική δράση, κακουχίες του στην 10ετία του 1940, εκπαιδευτικές αγαθοεργίες του, βραβεύσεις του, πνευματικές εκ-
δηλώσεις προς τιμήν του.
        Αναφορικά με την συγγραφική παραγωγή του βιογραφούμενου, περιγράφονται και κρίνονται στο βιβλίο, αφ΄ενός οι ιστο-
ρικές μελέτες του, μεγάλες και μικρές, και αφ΄ετέρου τα κείμενά του που χαρακτηρίζονται ως δημοσιογραφικά, ως βιβλιοκριτικά
και ως λογοτεχνικά .
        Ο βιογράφος φρόντισε προσέτι να συλλέξει και παρουσιάσει πολλές από τις γνώμες και κρίσεις που έχουν διατυπωθεί
για το συγγραφικό έργο του Πάνου Βασιλείου και για την προσωπικότητά του από δόκιμους ιστορικούς, λογοτέχνες και άλλους
διανοούμενους. Οι ειδήμονες αυτοί έγραψαν, μεταξύ άλλων, ότι το έργο του είναι επιστημονικό και συνιστά προσφορά στην
ευρυτανική και στην ελληνική ιστορία, θεμέλιο για περαιτέρω έρευνες και μελέτες και υπόδειγμα αξιομίμητο από άλλες ελ-
ληνικές περιοχές.
        Βάσει των προεκτεθέντων, θεωρώ ότι ο βιογραφούμενος ήταν για την Ευρυτανία ό,τι ήταν για το Πήλιο ο Κίτσος Μακρής,
για την Πελοπόννησο ο Τάσος Γριτσόπουλος, για την Ζάκυνθο ο Ντίνος Κονόμος, για την Ημαθία ο Γιώργος Χιονίδης και για
άλλες περιοχές της χώρας άλλοι λαμπροί μελετητές των περιοχών αυτών κατά τον 20ό αιώνα.   Όλοι αυτοί δραστηριοποιήθηκαν
και αναδείχτηκαν υπό συνθήκες όχι πολύ διαφορετικές από τις τωρινές. Γι ΄αυτό, συγκριτικά προς τους διακριθέντες λογίους
και ζηλωτές των τόπων τους, αποτελούν σήμερα προσφορότερα πρότυπα επιτυχημένων δημιουργών, όπως θεωρούνται από
τους θρησκευόμενους οι νεώτεροι άγιοι ως πιο οικείοι, συγκριτικά προς τους παλαιότερους.

        Νομίζω ότι οι Ευρυτανικοί συλλογικοί φορείς αξίζει να τιμήσουν τον βιογράφο Θάνο Παρούτσα και να συμβάλλουν
στην προβολή και διάδοση του πονήματός του, διότι αυτό αναδεικνύει όχι μόνο τη προσωπικότητα και το έργο ενός άξιου Ευ-
ρυτάνα, αλλά και τον τόπο στον οποίο αναφέρεται το έργο του, την Ευρυτανία.  

        3.- Ο ομιλητής κ. Παναγιώτης Β. Σαλαγιάννης, φιλόλογος καθηγητής και έγκριτος συγγραφέας,   αναφερόμενος στο
περιεχόμενο του βιβλίου, είπε τα εξής: 

        Αγαπητοί συμπατριώτες,
        Πριν αναφερθώ και εγώ στο περιεχόμενο του αξιόλογου βιβλίου του Θάνου Παρούτσα θέλω να εξομολογηθώ το εξής:
        Όταν πρωτοπήρα στα χέρια μου το βιβλίο αυτό μου γεννήθηκε η εξής απορία: πως είναι δυνατόν ένα βιβλίο που αναφέ-
ρεται στη μεγάλη αυτή προσωπικότητα του Πάνου Βασιλείου, ανθρωπιστή, τον ιστοριοδίφη και τον μοναδικό ιστορικό της
Ευρυτανίας και της Ρούμελης,  να αριθμεί μόλις 129 σελίδες στο περιεχόμενό του.
        Όμως όταν το διάβασα, διαπίστωσα αφενός την πληρότητά του ως προς τα θέματά στα οποία αναφέρεται, και αφετέρου
και τον τρόπο που ακολούθησε ο συγγραφέας κατά συγγραφή του.
        Ο Θάνος Παρούτσας κατά τη συγγραφή αυτού του εξαιρετικού βιβλίου, ακολούθησε μία βασική αρχή και δοκιμασμένη
αρχή που, κατά τη γνώμη μου, πρέπει να ακολουθούν όλοι όσοι συγγράφουν ή αφηγούνται γεγονότα. Και η αρχή αυτή εμπε-
ριέχεται στη φράση: "ουκ έν τω πολλώ το ευ, αλλά εν τω ευ το πολύ".    

        Και τηρώντας, κατά τη συγγραφή, αυτή τη βασική αρχή, που προφυλάσσει από την περιττολογία και τους πλατειασμούς
κατά την αφήγηση, προσέγγισε το έργο του Πάνου Βασιλείου, συνοπτικά μεν αλλά και απόλυτα ικανοποιητικά και μας έδωσε
μια πλήρη εικόνα της ζωής του Πάνου Βασιλείου, όλη την έκταση του πολυσύνθετου έργου του αλλά και τα κύρια γνωρίσματα
της προσωπικότητάς του.
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        Και θέλω παρεμπιπτόντως  να  πω ότι ο Θάνος Παρούτσας δεν είναι μόνο βαθύς μελετητής και γνώστης του Πάνου Βα-
σιλείου, αλλά είχε και την εξαιρετική τύχη να είναι κοντά του από τα παιδικά του χρόνια και να μπορεί έτσι να μας μεταφέρει
πληροφορίες από την άμεση σχέση μαζί του και να κάνει και εμάς κοινωνούς εμπειριών που δε θα μπορούσαμε να έχομε τόσο
άμεσα από άλλη πηγή γι’ αυτή τη μεγάλη προσωπικότητα. 

        Και με το έργο του αυτό ο Θάνος Παρούτσας μας μυεί στο έργο και στην πολύπλευρη και πολυτάλαντη προσωπικότητα
του Πάνου Βασιλείου.
        Και όλοι βέβαια εμείς οι Ευρυτάνες και Ρουμελιώτες γνωρίζομε ότι η ιστορία της περιοχής  μας βρήκε τον άξιο ιστορικό
της στο πρόσωπο του Πάνου Βασιλείου. Και γνωρίζομε, επίσης, πως η περιοχή μας πριν ασχοληθεί ο Πάνος Βασιλείου με την
ιστορία της, ήταν σχεδόν terra incognita και ένα πυκνό πέπλο λησμονιάς σκέπαζε όλο το ιστορικό της παρελθόν.
Ο Πάνος Βασιλείου ήταν ο άξιος ιστορικός και εμπνευσμένος ερευνητής, που  έσυρε το πυκνό αυτό πέπλο της λησμονιάς και
μας παρουσίασε ανάγλυφο το ιστορικό βίο της περιοχής μας. Και γι’ αυτό και όλοι  ανεξαιρέτως εμείς οι Ρουμελιώτες τού εί-
μαστε ευγνώμονες για την προσφορά του.
        Γιατί, όπως γράφει ο Θάνος Παρούτσας, ο Πάνος Βασιλείου εργάστηκε άοκνα και με πάθος και ζήλο ιεραπόστολου και
κάτω από δυσμενέστατες συνθήκες για να αναδείξει το ιστορικό μας παρελθόν.  Ερεύνησε διαχρονικά την ιστορία του τόπου
μας και την κατέγραψε με επιστημονική υπευθυνότητα, αντικειμενικότητα, μεθοδικότητα, αλλά και γλαφυρή αφήγηση. Αυτός
είναι και ο λόγος που το έργο του αποτελεί και θα αποτελεί για τους Ευρυτάνες ερευνητές ένα κανόνα, ένα πρότυπο και οδο-
δείκτη για τις ιστορικές έρευνες και αναζητήσεις τους.
        Και ο συγγραφέας στο έργο του αυτό για να συμπεριλάβει όλες τις πτυχές της ζωής, αλλά και όλο το εύρος του τεράστιου
έργου ακολούθησε μια αριστοτεχνική δομή: Χώρισε το υλικό του σε πέντε Κεφάλαια-Ενότητες και σε κάθε Κεφάλαιο εμπε-
ριέχονται αρκετές συναφείς υποενότητες.
        Εκτιμώ, βέβαια, πώς εύστοχα ο Θάνος Παρούτσας στην αρχή του έργου επέμεινε  στις παιδικές εμπειρίες και τα παιδικά
βιώματα του Πάνου Βασιλείου, γιατί ξέρει πολύ καλά ότι τα παιδικά μας βιώματα σηματοδοτούν τη ζωή μας, διαμορφώνουν
τα αισθήματά μας και καθορίζουν τις πράξεις μας.
        Και αυτά τα βιώματα και αυτές οι μνήμες καταγράφηκαν ανεξίτηλα στη μνήμη του, ρίζωσαν στη καρδιά του και καθόριζαν
τις  ενέργειες σ’ όλη του τη ζωή.                                                                                                                                                   

        Οι προλαλήσαντες αναφέρθηκαν σ’ αυτά βιώματα, ωστόσο, θέλω να αναφερθώ σένα περιστατικό της παιδικής του ηλικίας
που φανερώνει την ποιότητα και το χαρακτήρα του Πάνου Βασιλείου και σηματοδότησε τη μετέπειτα ζωή του.
Σε ηλικία 15 ετών, μαθητής Σχολαρχείου ακόμη, κατέβηκε το καλοκαίρι στην Αθήνα και έγινε βοηθός σερβιτόρου. Και εκεί
το αφεντικό του είπε:  εσύ θα παίρνεις τα υπολείμματα του κρασιού από τα ποτήρια των προηγούμενων  πελατών, θα τα βάζεις
σε μια μπουκάλα, θα τα πηγαίνεις στο υπόγειο και θα τα σερβίρεις όταν θα σου λέω εγώ. Σε κάποια στιγμή παρουσιάζεται μια
παρέα εργατών και το αφεντικό είπε στο Βασιλείου να σερβίρει κρασί από τα υπολείμματα, το βιδάνιο. Ο Πάνος Βασιλείου
όμως δεν κατέβηκε στο υπόγειο να πάρει το κρασί, αλλά πήρε από ένα βαρέλι που ήταν εκεί κοντά του και είχε εκλεκτό κρασί.
Και φυσικά απολύθηκε από τη δουλειά του  μάλιστα, μη έχοντας που να μείνει διανυκτέρευσε στην πλαγιά κάτω από την
Ακρόπολη.
        Η άρνηση του νεαρού τότε Πάνου Βασιλείου να σερβίρει τα υπολείμματα κρασιού στους εργάτες ενέχει διττή ερμηνεία:
η πρώτη είναι η άρνησή του να συμβιβαστεί με την εκμετάλλευση και την εξαπάτηση  των συνανθρώπων και η δεύτερη είναι
δηλωτική του ήθους και της αξιοπρέπειάς του. Και αυτό το δίπολο της αρετής: σεβασμός στο συνάνθρωπο και διαφύλαξη της
αξιοπρέπειάς και του ήθους, ήταν «εν δυνάμει» στοιχεία διαμόρφωσης της μελλοντικής του βιοθεωρίας και καθόρισαν μια έν-
τιμη και αγωνιστική κοινωνική στάση ζωής του.

        Και θα αναφερθώ συνοπτικότατα σ’ αυτήν τη στάση ζωής του απέναντι  στους συνανθρώπους του και την κοινωνία,
όπως και εγώ την αντιλήφθηκα μέσα από το έργο του Θάνου Παρούτσα.
        Ο Πάνος Βασιλείου, αγαπητοί φίλοι, είχε ανεπτυγμένη κοινωνική ευαισθησία. ΄Ηταν μια εν εγρηγόρσει κοινωνική συ-
νείδηση. Δεν ήταν ο άνθρωπος του εφησυχασμού, της αδράνειας και  του ωχαδερφισμού, αλλά ο ενεργός πολίτης με αυξημένη
κοινωνική συνειδητότητα και γι αυτό βρισκόταν πάντα στις επάλξεις  του αγώνα για την υπεράσπιση του αδύναμου και την
κοινωνική δικαιοσύνη.
        Δεν ήταν θιασώτης: της άποψης βλέπε, άκου, σιώπα, αλλά της αντίληψης:  βλέπε, άκου, μίλα. Και αυτός είχε θαρραλέα
ρουμελιώτικη φωνή και μιλούσε.                                                                   
        Και η φωνή του ήταν ασυμβίβαστη και έκρυβε κοινωνική αγωνία μέσα της, γιατί στην καθημερινή του σχέση με τους
ανθρώπους, διαπίστωνε τις κοινωνικές αδικίες, την εκμετάλλευσή τους από τις συντεχνίες, αλλά και την αδιαφορία της επίσημης
πολιτείας για τα προβλήματά τους.
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        Ο Πάνος Βασιλείου δεν υπήρξε ισορροπιστής ή θαμώνας  πολιτικών ή παραπολιτικών γραφείων, είδος ανθρώπων, αγα-
πητοί μου φίλοι, που ευδοκιμούσε ευρέως στην περιοχή μας την εποχή εκείνη. Γι’ αυτό δεν είχε εξαρτήσεις και η Φωνή του
ήταν πάντα ειλικρινής και στεντόρεια, ελεύθερη και ανεξάρτητη.
        Γι’ αυτό του το χαρακτήρα, τον ελεύθερο και ασυμβίβαστο, και την κοινωνική του συνείδηση, τον πολέμησε το κατε-
στημένο, αλλά το πολέμησε και αυτός θαρραλέα και ασυμβίβαστα.
        Έτσι τον βρίσκομε να απολύεται από τη Τράπεζα Αθηνών, το 1929, και ακούστε γιατί. Γιατί  κατήγγειλε μια κατάφωρη
αδικία: οι εργάτες εκχιονισμού της ράχης Καρπενησιού εξαναγκάζονταν να υπογράφουν ότι παίρνουν μεροκάματο 80 δραχμές,
ενώ στην πραγματικότητα έπαιρναν 40. Δημοσιογράφησε και τον έδιωξαν  χωρίς μάλιστα να τον καλέσουν σε απολογία.
Σκοπός βέβαια της απόλυσής του ήταν η φίμωσή του, αλλά όπως γράφει ο Θάνος Παρούτσας, σ΄ αυτό το υπέροχο βιβλίο, «ο
Πάνος Βασιλείου δεν ήταν από τους ανθρώπους που σταματούσε την προσπάθειά του όταν άρχιζε να κλονίζεται η καλοπέρασή
του». Ήταν άνθρωπος αγωνιστικός.  Εγώ μάλιστα θα έλεγα ότι η απόλυσή του ήταν το έναυσμα για περισσότερους αγώνες.
Και θαρρώ πως σ’ αυτή την περίπτωση έχει για τον Πάνο Βασιλείου εφαρμογή ο στίχος: «Από τότε που ένας άνεμος μ’ εμπόδισε
με όλους τους ανέμους ταξιδεύω».
        Στη συνέχεια τον βρίσκομε να απολύεται και το 1936 από την Εμπορική Τράπεζα γιατί ως  εκλεγμένο μέλος του Διοικη-
τικού Συμβουλίου του Ταμείου Πρόνοιας πρότεινε την ίδρυση ίδιου Ταμείου Συντάξεων των υπαλλήλων, αξιοποιώντας τα 42
εκατομμύρια που αποτελούσαν νεκρό κεφάλαιο. Και τον βρίσκομε σε συνέχεια να  εξορίζεται στην Ικαρία, τη Μακρόνησο
και τον Άϊ-Στράτη  και συγχρόνως να απολύεται από την Εθνική Τράπεζα, γιατί είχε λάβει μέρος στην Εθνική Αντίσταση 1941-
1944. 
        Περιστατικά επίσης κοινωνικής ευαισθησίας και συμπαράστασής του σε αγώνες εργαζομένων καταγράφει πολλά ο συγ-
γραφέας μας, αλλά ο περιορισμός του χρόνου δεν μας επιτρέπει να αναφερθούμε αναλυτικά σ’ αυτά. Μπορείτε βέβαια να τα
διαβάσετε στο υπέροχο αυτό βιβλίο.
        Όμως θα ήθελα ν’ αναφερθώ συντομότατα στην αντίληψη που είχε για τον συνδικαλισμό και η οποία δείχνει και το
μέτρο και την έννοια  του σωστού πολίτη και την ακεραιότητα της προσωπικότητάς του: Πίστευε πως ο σωστός συνδικαλιστής
είναι εκείνος που φροντίζει για καλές συνθήκες εργασίας, αμοιβών και ασφάλισης των εργαζομένων υπό τον όρο οι ενέργειες
για την επιτυχία του σκοπού αυτού δεν αντίκεινται στο γενικότερο κοινωνικό συμφέρον.

        Η προσφορά του στην ιστορία της Ευρυτανίας και της Ρούμελης.

        Δι’ ολίγων θα αναφερθώ και στον Πάνο Βασιλείου ως ιστορικό αλλά και στην αίσθηση,  την αντίληψή του για την
ιστορία.
        Ορόσημο και κορύφωση της πνευματικής προσφοράς του Πάνου Βασιλείου ήταν η εποχή της επανόδου από την εξορία
και της απόλυσής του από την τράπεζα. Από τότε δρομολόγησε το πολυσύνθετο και πολυσχιδές έργο του. Και τότε ήταν που
ο αείμνηστος έγκριτος δημοσιογράφος και συγγραφέας  Δημήτρης Πουρνάρας έγραψε για την απόλυσή του: «Δεν υπάρχει
καμιά αμφιβολία πως η Εθνική Τράπεζα έχασε που δεν έχει υπάλληλο τον Πάνο Βασιλείου, τον κέρδισε όμως η Εθνική μας Ιστο-
ρία».
        Από το βάθρο τόσων ετών από την απόλυσή του εμείς οι Ρουμελιώτες μπορούμε να πούμε μετά βεβαιότητας ότι στην
περίπτωσή του επιβεβαιώνεται ότι «το ουδέν κακόν αμιγές καλού». Γιατί ο Πάνος Βασιλείου από τότε διέθεσε όλο το χρόνο
του και όλη την ικμάδα του στην έρευνα της ιστορίας του τόπου μας.
        Όμως για να κατανοήσουμε καλύτερα και ουσιαστικότερα το έργο του Πάνου Βασιλείου θα πρέπει να συνειδητοποι-
ήσουμε τις αντιλήψεις του σχετικά με την ιστορία και την αλήθεια. Και εδώ έγκειται η σπουδαιότητα του βιβλίου του Θάνου
Παρούτσα. Ο συγγραφέας δεν μας καταγράφει απλώς το έργο του Πάνου Βασιλείου, αλλά με τον τρόπο που μας δίνει τα γε-
γονότα διαφαίνεται και η αίσθηση που είχε ο Πάνος Βασιλείου για την έννοια της ιστορίας στο πλαίσιο της οποίας κατέγραψε
αυτά τα γεγονότα. Και θα αναφερθώ για λίγο στις αντιλήψεις του αυτές, όπως καταφαίνονται στο βιβλίο του Θάνου Παρούτσα
και όπως τις εισέπραξα και εγώ από το βιβλίο αυτό του συγγραφέα μας.
        Ο Πάνος Βασιλείου ήταν θηρευτής της ιστορικής αλήθειας, γιατί γνώριζε ότι ψυχή της ιστορίας είναι η αλήθεια. Επομένως
η ιστοριογραφία απαιτεί αμεροληψία.
        Γι’ αυτό την ιστορία ποτέ δεν την έβλεπε ευθύγραμμα.  Την έβλεπε και την κατέγραφε με όλες ανεξαιρέτως τις ταλαντώ-
σεις της και προ πάντων χωρίς συναισθηματισμούς και σκοπιμότητες.
        Και να μην ξεχνάμε ότι οι σκοπιμότητες ήσαν εμφανείς στη συγγραφή ιστορικών πονημάτων κατά την πρώτη 50ετία του
20ού αιώνα, πράγμα που είχε αναγκάσει και τον Κώστα Βάρναλη να γράψει στο ποιητικό του έργο «Ελεύθερος Κόσμος» το
εξής τετράστιχο:
        «Γράφε, Ιστορία, τα ψέματά σου αράδα
        και βλόγα τον Φονιά, βρίζε το Θύμα!
        Κι Αρετή των δρομάκων σουσουράδα 
        τον κάθε σωματέμπορά σου τίμα».
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        Και μπορεί οι στίχοι αυτοί να φαντάζουν ακραίοι και αφοριστικοί, ωστόσο δίνουν το πνεύμα μέσα στο οποίο καταγρά-
φονταν τότε τα ιστορικά γεγονότα. 
        Ο Πάνος Βασιλείου, όμως, είχε ενστερνισθεί απόλυτα την άποψη του Εθνικού μας ποιητή: «το έθνος πρέπει να μάθει να
θεωρεί εθνικό ό,τι είναι αληθινό». Και με βάση αυτή την άποψη πορευόταν τον όντως δύσκολο δρόμο διερεύνησης και προ
παντός διακρίβωσης της ιστορικής αλήθειας.
        Και στο πλαίσιο αυτό πάντα διαχώριζε την πληροφορία από την γνώση.
        Γνώριζε επίσης πολύ καλά ότι έχουμε έλλειψη της ιστορικής αλήθειας μας και αυτό τον ενοχλούσε, γιατί πίστευε ότι δεν
πρέπει να ωραιοποιούμε καταστάσεις ή και να παραλείπουμε ή και σκοπίμως να διαστρεβλώνουμε την ιστορική πραγματικό-
τητα, γιατί τότε η ιστορική μας γνώση δεν θα είναι μόνο ελλιπής, αλλά και αποπροσανατολιστική. Γι αυτό και διακήρυσσε
«όποιος αγαπάει αυτή τη χώρα να μην την κολακεύει».
        Και επειδή και ο ίδιος ήξερε αυτό που όλοι μας ξέρουμε, ότι δηλαδή η χώρα μας, όπως φυσικά και κάθε χώρα, έχει πα-
τριώτες αλλά και προδότες  κατέγραψε με συνέπεια και υπευθυνότητα, περιπτώσεις και εθνικών εξάρσεων αλλά και προδοσιών,
αποφεύγοντας έτσι τη μονόπλευρη θέαση των ιστορικών γεγονότων που, τελικά, οδηγεί απαρέγκλιτα στην παρα-ιστορία και
στην «ανιστόρητη ιστορία»!                                      

        Δύο τέτοιες προδοτικές περιπτώσεις καταγράφει στις μελέτες του : Ευρυτάνες αγωνιστές του ΄21 και «Η Συμβολή των
Ευρυτάνων στην επανάσταση του του ‘21»: Ο Γεώργιος  Ζώτος ή Γκαβοστέργιος από την Φουρνά και ο Κ. Ζαχαρόπουλος
από την Ρεντίνα, που ήταν μυημένοι στην Φιλική Εταιρία προσκλήθηκαν, το 1820, για συζήτηση στο σπίτι του Ρεντινιώτη
Δημ. Τσολάκογλου και αυτός αντί συζήτησης τους παρέδοσε στο τούρκικο απόσπασμα το οποίο τους μετέφερε στα Γιάννενα,
όπου  ο πασάς των Ιωαννίνων μετά από βασανιστήρια τους απαγχόνισε. Προδοσία απόλυτα αποδεδειγμένη από τα παρατιθέμενα
αδιάσειστα στοιχεία του Βασιλείου.
        Ο ίδιος, εξάλλου, εθνικός μειοδότης  Δημ. Τσολάκογλου, όταν ο Κώστας Βελής με τον Λογοθέτη Ζώτο και το Γιαννάκη
Γιολδάση επιτέθηκαν με άλλους αγωνιστές εναντίον του Βελήμπεη στην Ρεντίνα, συνεργάστηκε με τους Τούρκους, με αποτέ-
λεσμα να συλληφθεί ο Κώστας Βελής, να μεταφερθεί στην Πόλη και μετά από βασανιστήρια να εκτελεσθεί.
Αυτός ήταν, με βάση τα γραφόμενα του Θάνου Παρούτσα, ο Πάνος Βασιλείου ο αμερόληπτος ιστορικός που με τον προβολέα
του φώτιζε σφαιρικά τα ιστορικά γεγονότα, γιατί στον Πάνο Βασιλείου δεν άρεσαν οι ιστορικές «φωτοσκιάσεις».
        Και πάντα με βάση το βιβλίο του Θάνου Παρούτσα, ο Πάνος Βασιλείου ως ιστορικός και ερευνητής διακρινόταν για την
επιστημονική του υπευθυνότητα, τη μεθοδικότητα, τη πνευματική οξύνοια και κρίση, τη συνδυαστική φαντασία, δυνατότητά
σφαιρικής θέασης των καταστάσεων και τη λεπτολόγο αίσθηση των γεγονότων.                                       
        Όλες αυτές οι αρετές του συντέλεσαν ώστε να συγκεντρώσει, ταξινομήσει, να διασταυρώσει, να κατατάξει και τελικά να
δημοσιοποιήσει  αυτό το απέραντο ιστορικό του έργο. Και αυτός ήταν ένας επιστημονικός άθλος.
        Επίσης, οι χαρακτηρισμοί που του αποδόθηκαν, όπως:  χαλκέντερος, φυσιοδίφης και ιστορικός, ακούραστος σκαπανέας
της ιστορικής αλήθειας, σημαιοφόρος της αλήθειας, εθνικός ιεραπόστολος, πρωτοπόρος και μοναδικός ιστορικός της Ευρυτα-
νίας και Ρούμελης επιβεβαιώνονται από το έργο του και κυριολεκτούν απόλυτα.
        Ο Πάνος Βασιλείου, με τον ιστορικό του ζήλο και την αυταπάρνησή του, μας έδωσε έργα, που αποτελούν ιστορικά ορό-
σημα για τον τόπο μας. Λόγω όμως του περιορισμένου χρόνου θα αναφερθώ ιδιαίτερα  στα εξής:
        - ο Ευγένιος Γιαννούλης ο Αιτωλός και οι σπουδαιότεροι μαθητές των σχολών των Αγράφων (1957), που πήρε βρα-
βείο από την Ακαδημία Αθηνών, Επισκοπή Λιτζάς και Αγράφων επί Τουρκοκρατίας (1960), που πήρε το χρυσό μετάλλιο
της Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου, Η εκκλησία Αγία Τριάδα Καρπενησίου (1962), Διονύσιος ο ιερομόναχος, ο εκ  Φουρνά,
ιστοριογράφος (1964), Το Μοναστήρι της Τατάρνας  (1970), Οι Σχολές των Αγράφων κατά την Τουρκοκρατία (1957,
1960, 1977),  Τουριστικός Οδηγός της Ευρυτανίας (1972).
        Αυτά είναι βιβλία ορόσημα και φάροι που καταυγάζουν το ιστορικό μας παρελθόν. Και  θα μπορούσαμε σχηματικά
να πούμε ότι  το έργο του Πάνου Βασιλείου είναι μια τοιχογραφία, εύγλωττη, ανάγλυφη και παραστατική από την αρχαιότητα
ως σήμερα.
        
        Και για τη σημασία και τη σπουδαιότητα του έργου του (ιστοριοδιφικού, ιστορικού, αρχαιολογικού, δημοσιογραφικού,
λογοτεχνικού και καλλιτεχνικού) μίλησαν κορυφαίοι άνθρωποι των Γραμμάτων ειδικοί και μη: Ενδεικτικά και με βάση όσα
γράφει ο Θάνος Παρούτσας αναφέρουμε τους: Κ. Τριανταφυλλόπουλο, Κ.Θ. Δημαρά, Αν. Ορλάνδο, Κ. Άμαντο, Πουλίτσα,
Βακαλόπουλο (ιστορικό), Αθαν. Κανελλόπουλο, Κ. Μερεντίτη,  Μαν. Γιαλουράκη, ακαδ/κό Μερτζιο,  Ι.Μ. Παναγιωτόπουλο,
Ανδρέα Καραντώνη,  Τάκη Σταματόπουλο, Τάκη Δόξα,  Δημ. Γιάκο,  Σήφη Κόλλια, αλλά και το Μιχάλη Σταφυλά και τον Κλε-
ομένη Κουτσούκη.
        
        Θα ήθελα ωστόσο, να σταθώ σε ενδεικτικές αναφορές πνευματικών ανθρώπων για το έργο του Πάνου Βασιλείου:  Πρώτα-
πρώτα στον Ανδρέα Καραντώνη, που όλοι γνωρίζουμε: το λογοτέχνη, κριτικό, δημοσιογράφο, ποιητή και μεταφραστή.
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        Είναι αυτός που έγραψε το έργο  «Ο ποιητής Γιώργος Σεφέρης» στο οποίο εν πολλοίς στηρίχτηκε η Σουηδική Ακαδημία
και απένειμε το Νόμπελ στον Γιώργο Σεφέρη. Και είναι αυτός που έγραψε και τα έργα:  Εισαγωγή στον Παλαμικό λόγο, Από
το Σολωμό στο Μυριβήλη και Επιμελήθηκε τον 25ο τόμο της Βασικής Βιβλιοθήκης που διαλαμβάνει τον Παλαμά, τον Καβάφη
και το Σικελιανό.  Αυτός λοιπόν, ο μεγάλος κριτικός,  όταν διάβασε το έργο του Πάνου Βασιλείου το «Μοναστήρι της Τατάρ-
νας», έγραψε: ο Πάνος  Βασιλείου με το έργο του αυτό πρόσφερε στην ιδιαίτερη πατρίδα του και στην Ελλάδα ολόκληρη  ένα
«δώρο αλήθειας και ομορφιάς» και εμείς, βέβαια, αντιλαμβανόμαστε ότι η  αλήθεια αναφέρεται στο περιεχόμενο του έργου
και η ομορφιά στην έκφρασή του.
        Έπειτα στον Κ. Θ. Δημαρά, τον εξαίρετο καθηγητή Πανεπιστημίου, που μας έγραψε την αξεπέραστη «Ιστορία της Ελ-
ληνικής Νεοελληνικής Λογοτεχνίας»  και που υπήρξε ο πρώτος και σημαντικότερος ερευνητής  του Νεοελληνικού Διαφωτι-
σμού. Όταν διάβασε το έργο του Π. Βασιλείου, εκτός του ότι είπε: «μακάρι ο κάθε ελληνικός τόπος να είχε τον δικό του Πάνο
Βασιλείου», δήλωσε και το εξής σημαντικό: το έργο του Πάνου Βασιλείου αποτελεί παντοτινή προσφορά στην επιστήμη και στην
Εθνική μας αυτογνωσία.                      
        Αλλά και ο Αιτωλοακαρνάν εκπαιδευτικός, δοκιμιογράφος και κριτικός Ι. Μ. Παναγιωτόπουλος, όταν διάβασε τον
Τουριστικό Οδηγό Ευρυτανίας τού έγραψε: όπου μπει το χέρι σας τα πάντα αναδίδουν σοφία, δροσιά και αγάπη.
        Επίσης και ο παριστάμενος Κλεομένης Κουτσούκης τον αποκάλεσε απόστολο της έρευνας. Και να σκεφτούμε ότι ο
Πάνος Βασιλείου δεν είχε κάνει σπουδές ειδικές για το έργο με το οποίο ασχολήθηκε. Όταν όμως έχεις πάθος και κρίση …
..δε χρειάζεσαι πτυχία, το ράσο δεν κάνει τον παπά.
        Στο πρόσωπο του Πάνου Βασιλείου επιβεβαιώθηκαν τα λόγια του Μακρυγιάννη: «Τα φώτα δεν κάνουν τον άνθρωπο,
αλλά ο άνθρωπος κάνει τα φώτα».   
        Και πριν κλείσω την αναφορά στην προσφορά του Πάνου Βασιλείου ήθελα να αναφερθώ σε μια ειδοποιό  διαφορά με
τις άλλες πνευματικές προσωπικότητες της Ευρυτανίας την οποία επισημαίνει ο Θάνος Παρούτσας. Λέει λοιπόν ότι οι άλλες
προσωπικότητες που λάμπρυναν την Ευρυτανία, όπως ο Τριανταφυλλόπουλος, ο Καφαντάρης, ο Παπαντωνίου, ο Γρανίτσας
κ.ά. τη λάμπρυναν από το μετερίζι της ειδικότητάς τους. Όμως ο  Πάνος Βασιλείου είχε ευρύ πεδίο ενδιαφερόντων και το με-
τερίζι δράσης του δεν ήταν ένα τομέας. Ήταν ο μελετητής όλων σχεδόν των θεμάτων  που αφορούσαν τη γενέτειρά του, την
Ευρυτανία. Επικαλείται στο σημείο αυτό και την άποψη του Κλεομένη Κουτσούκη ο οποίος είπε το μετερίζι δράσης του Πάνου
Βασιλείου δεν ήταν ένας τομέας, αλλά εκείνο του «παντεπόπτη». Τόση πολυμέρεια είχε. 

        Ο Άνθρωπος Βασιλείου    

        Ποιος όμως ήταν ο άνθρωπος Πάνος Βασιλείου και ποια γενικότερα ήταν η προσωπικότητά του, όπως αυτή προβάλλει
μέσα από το έργο του Θάνου Παρούτσα; 
        Κύριο χαρακτηριστικό του χαρακτήρα του γράφει ο Θάνος Παρούτσας ήταν η «ανθρωπιά».  Και ανθρωπιά είναι ή ιδιότητα
που ταιριάζει στον άνθρωπο, που καταξιώνει τον άνθρωπο.  Και μόνο όταν διαθέτεις την αρετή της ανθρωπιάς, τότε εκλαμ-
βάνεις τον άνθρωπο  ως αξία και όχι ως μέσο για εκμετάλλευση.
        Και όταν έχεις ανθρωπιά, αυτή η αρετή καθίσταται πολλαπλασιαστής για πολλές άλλες αρετές, ηθικές, κοινωνικές, πο-
λιτικές κ.ά.  Γι’ αυτό το λόγο, ο Πάνος  Βασιλείου ήταν: 
        Ακέραιος και ακριβοδίκαιος, ειλικρινής και έντιμος, κοινωνικά ευαίσθητος, αλτρουιστής και αλληλέγγυος, φίλεργος, συ-
νεπής, υπεύθυνος και πιστός στις υποχρεώσεις και με αυξημένη αίσθηση καθήκοντος, οπαδός  της αξιοκρατίας και ανιδιοτελής
αγωνιστής για την αποκάλυψη της αλήθειας.
        Ήταν, επίσης, δημοκράτης και ασυμβίβαστος αγωνιστής για την επικράτηση κοινωνικής δικαιοσύνης και των ανθρώπινων
δικαιωμάτων. Και πάντα έλεγε ότι μέσα στην κοινωνία δεν είμαστε μόνο υπεύθυνοι για ότι κάνουμε, αλλά και για ότι παρα-
λείπομε να κάνουμε. Εξάλλου, πίστευε βαθειά ότι «μάχη για την Δημοκρατία είναι μάχη για την ανθρωπιά».  

       Ήταν επίσης ειρηνιστής, καλλιτέχνης σε όλες τις εκφάνσεις της ζωής του και αγαπητός στη νέα γενιά και αυτό φαίνεται
από το γεγονός ότι όσοι Καρπενησιώτες κατέβαιναν στην Αθήνα και είχαν ανάγκη στον Π. Βασιλείου προσέτρεχαν και έπαιρναν
την βοήθεια που μπορούσε να τους δώσει.
        Ήταν, ακόμη, μεγάλος πατριώτης: πατριδολάτρης και ελληνολάτρης. Και αυτό το φανερώνει η συμμετοχή του στους
εθνικούς αγώνες, αλλά και στην Εθνική Αντίσταση για την αποτίναξη του φασιστικού ζυγού. Και λέω γνήσιος πατριώτης γιατί
πολλοί που κάνουν τον πατριώτη είναι στυγνοί πατριδοκάπηλοι και μάλιστα πολλοί χτίζουν πολιτικές καριέρες από την πατρι-
δοκαπηλία. Ο Π. Βασιλείου ήταν γνήσιος πατριώτης  και όχι πατριδοκάπηλος ή εθνοκάπηλος. Και να μην ξεχνάμε τη διαχρονική
άποψη του Σάμουελ Τζόνσον πως «ο πατριωτισμός αποτελεί συχνά καταφύγιο των απατεώνων».                                                                                                                                                                                        
        Και πόσο γνήσιος πατριώτης ήταν επιβεβαιώνεται από το εξής: Όταν μετά την απόλυσή του από την Εθνική Τράπεζα και
την εξορία του, η οποία είχε σοβαρό αντίκτυπο στην υγεία του, του έλεγαν μερικοί πόσο άδικα του φέρθηκε η Πατρίδα, αυτός
απαντούσε με στωικότητα: «Ότι κάνει κανείς στη ζωή του για το καλό των συνανθρώπων του και της πατρίδας του αποτελεί
εκπλήρωση ύψιστου καθήκοντος» και είχε ήρεμη την συνείδησή του και συνέχιζε τη δημιουργική του δράση.  Αυτός ήταν ο
πατριώτης Πάνος  Βασιλείου.
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        Στον πνευματικό τομέα, ήταν πνεύμα οξύ, διέθετε κρίση, συνδυαστική φαντασία και ικανότητα σφαιρικής θέασης των
πραγμάτων. Είχε πλείστα πνευματικά ενδιαφέροντα και ανοικτούς πνευματικούς ορίζοντες, χωρίς δογματισμούς και ιδεολη-
ψίες.
        Ήταν ένας πνευματικός άνθρωπος και μια ολοκληρωμένη προσωπικότητα. Και ήταν στη κυριολεξία πνευματικός άν-
θρωπος. Και το λέω γιατί το να είσαι πνευματικός άνθρωπος είναι βαρύ φορτίο και δεν εξαρτάται οπωσδήποτε από τα πτυχία,
τα μεταπτυχιακά και άλλους τίτλους. Δεν είναι πάντα πνευματικός άνθρωπος αυτός που έχει  πτυχία και μεταπτυχιακά. Πολλές
φορές μάλιστα αυτά αποτελούν και περιττή και ανωφελή αποσκευή. Στην πραγματικότητα πνευματικός άνθρωπος είναι αυτός
που εννοιολογικά προσεγγίστηκε  από τον Άγγελο Τερζάκη, τον Γιώργο Θεοτοκά, τον Κων/νο Τσάτσο, τον Κων/νο Δεσποτό-
πουλο και τον Παναγιώτη Κανελλόπουλο,  που είπαν πως πνευματικός άνθρωπος είναι κάθε άνθρωπος  που έχει υψηλή αίσθηση
ευθύνης απέναντι στον εαυτό του και το κοινωνικό σύνολο και όχι αυτός  που έχει πτυχία, γράφει ή δημοσιεύει. Ο Πάνος Βα-
σιλείου ήταν ένας πνευματικός  άνθρωπος με την κυριολεκτική έννοια του όρου. 
        Ο Θάνος Παρούτσας, αγαπητοί φίλοι, μας έδωσε μια σαφή και πλήρως τεκμηριωμένη εικόνα για το έργο και τη προσω-
πικότητα του Πάνου Βασιλείου.
        Και το βιβλίο του αυτό δεν είναι ένα ακόμη βιβλίο για τον Πάνο  Βασιλείου, αλλά είναι ένα αξιόλογο και ιδιαίτερο βιβλίο
για τον Πάνο  Βασιλείου.
        Ο Θάνος Παρούτσας εμβάθυνε στο έργο του, μας έδωσε διαφωτιστικές πληροφορίες και προ παντός ψυχογράφησε τον
Πάνο Βασιλείου. Και κάτι ακόμα: το είδε αμερόληπτα και μας έδωσε πολλές πληροφορίες, αλλά κυρίως ψυχογράφησε τον
Πάνο Βασιλείου.
        Και κάτι ακόμη: ό,τι αναφέρεται εδώ ως κρίση ή απόφανση για τον Πάνο Βασιλείου είναι πλήρως τεκμηριωμένο. Οι  χα-
ρακτηρισμοί προκύπτουν ως λογική συνέπεια του εκτιθέμενου έργου του και δεν είναι αυθαίρετοι.  Εδώ κάθε χαρακτηρισμός
του έχει την κατάλληλη αποδεικτική επιχειρηματολογία.
        Και έτσι μπορούμε να πούμε ότι μας έδωσε ένα έργο γραμμένο με τη δύναμη της μαρτυρίας και τη στερεότητα του
αναστοχασμού, δεδομένου ότι ο συγγραφέας γνώριζε πολύ καλά τον Πάνο Βασιλείου.
        Και ο Θάνος Παρούτσας με αυτό το αξιόλογο έργο του, επαναβεβαίωσε ότι ο Πάνος Βασιλείου δικαίως και επαξίως απο-
καλείται «άξιος της Ευρυτανίας και της Ρούμελης». 

        Επίσης, η δομή του έργου του είναι αριστοτεχνική. Ο λόγος του είναι σαφής, ακριβής και κυριολεκτικός και το ύφος του
γλαφυρό, με αποτέλεσμα το έργο του να είναι εύληπτο και να διαβάζεται άνετα και ευχάριστα.

        Και κλείνοντας, αγαπητοί φίλοι,  και έχοντας υπόψη μου τα όσα κατέγραψε ο συγγραφέας για τον Πάνο Βασιλείου θα
μου επιτρέψετε να κάνω και εγώ, ως Ευρυτάν και Ρουμελιώτης, ένα «μεταφορικό παραλληλισμό»:
        Ο φιλόσοφος Αριστοτέλης έλεγε ότι όλοι λυρικοί και τραγικοί  ποιητές της αρχαιότητας ομολογούσαν ότι «τρέφονταν
από τα ψιχία, που πέφτουν από την πλούσια τράπεζα του Ομήρου». Επομένως, η τράπεζα του Ομήρου είναι ο τροφοδότης των
ποιητών της αρχαιότητας.                           

        Έ, λοιπόν, και όσοι από μας τους Ευρυτάνες και Ρουμελιώτες θελήσουν να ασχοληθούν με την ιστορία του τόπου μας
έχουμε και εμείς την τράπεζά μας στην οποία μπορούμε να προσφεύγουμε: είναι η Τράπεζα του Πάνου Βασιλείου που πάνω
της έβαλε όλους τους πλούσιους ιστορικούς και εκπολιτιστικούς  θησαυρούς της περιοχής μας.
        Ο ομιλών προσέφυγε στη πλούσια αυτή τράπεζα του Πάνου Βασιλείου. Όταν θέλησα να γράψω ένα βιβλίο για το όμορφο
και αγαπημένο μου χωριό, το Τροβάτο Αγράφων, πρωτίστως και κυρίως προσέφυγα στον Πάνο Βασιλείου, τον αναμφισβήτητο
και μοναδικό ιστορικό της Ευρυτανίας και της Ρούμελης.
        Και πριν τελειώσω θέλω να τονίσω και το εξής, επηρεαζόμενος  από το βιβλίο του Θάνου Παρούτσα: ο νομπελίστας
Οδυσσέας Ελύτης στο μεγαλόπνοο έργο του  «Άξιον Εστί» έχει ένα στίχο που τον απευθύνει σε μας τους Νεοέλληνες ως πα-
ρότρυνση και προτροπή: Μνημονεύετε Διονύσιο Σολωμό και μνημονεύετε Αλέξ. Παπαδιαμάντη.
        Και εμείς, λοιπόν, ως Ρουμελιώτες, λαμβάνοντας υπόψη και όσα γράφει ο Θάνος Παρούτσας μπορούμε, σε τοπικό επίπεδο
βέβαια,  να λέμε επαξίως και δικαιωματικά: μνημονεύετε Πάνο Βασιλείου. Και το λέω αυτό γιατί ο Πάνος Βασιλείου  μας βοη-
θάει στην ιστορική συνειδητότητα του τόπου μας και, όπως γράφει ο Θάνος Παρούτσας το έργο του αποτελεί το ασφαλές
βάθρο, για τις επιστημονικές μας εργασίες.

        Τελειώνοντας:
        Συγχαίρω από καρδιάς τον Θάνο Παρούτσα που μας έδωσε αυτό το αξιόλογο και μεθοδικό του βιβλίο που νομίζω ότι
δεν πρέπει να λείπει από κανένα σπίτι Ευρυτάνα  και του εύχομαι να είναι πάντα γερός και δυνατός, ώστε το συγγραφικό του
έργο να κάνει και εμάς πνευματικά πλουσιότερους.
        Και ευχαριστώ και σας που με ακούσατε.
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      4.-  Η αποφώνηση - ευχαριστίες του συγγραφέα του βιβλίου Θάνου Δ.Παρούτσα1

        Κυρίες και Κύριοι,
        Θα ΄θελα να εκφράσω τις εγκάρδιες ευχαριστίες μου τόσο στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Ευρυτανικών  Σπουδών και Ερευνών
και ιδιαίτερα στον πρόεδρό του κ. Κλεομ. Κουτσούκη για την πρωτοβουλία του οργάνωσης της σημερινής εκδήλωσης, όσο
και σε όλους  Εσάς για τη σημερινή σας εδώ παρουσία.
        Ιδιαίτερα ευχαριστώ τους ομιλητές για τους επαινετικούς λόγους στην ταπεινότητά μου.
        Σήμερα τον θυμόμαστε και θα πρέπει να τον θυμόμαστε  τουλάχιστον οι Ευρυτάνες που αγαπάνε, που έχουν μέσα στην
καρδιά τους την Ευρυτανία, γιατί η ζωή και το έργο του Βασιλείου συνταυτίστηκε με τη ζωή της  Ευρυτανίας.

        ΄Ο,τι είχα να πω για τη ζωή και το έργο του Βασιλείου, το περιέλαβα στο βιβλίο μου. Θα ΄θελα όμως να αναφερθώ στα
εφηβικά του χρόνια που σημάδεψαν τη ζωή του γιατί δεν μπόρεσε να ξεπεράσει τα ανυπέρβλητα οικονομικά προβλήματα για
να πραγματοποιήσει το όνειρο της ζωής του, να ολοκληρώσει τις σπουδές του στην Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών.                                                                                                                               
        Γι’ αυτή τη περίοδο (1918-1923),  που ο Β. ήταν στρατευμένος στη Β. Ελλαδα, αντλούμε πληροφορίες  για την ζωή του
από τα απευθυνόμενα σ΄αυτόν γράμματα από μια καλή του φίλη, την Ισμήνη, μια  πνευματικά συγκροτημένη και φροντισμένη
νεαρή κυρία.                                                                                                                     
        Απ΄αυτά επίσης  συμπεραίνομε ότι από τότε ήταν ένας άριστος τεχνίτης του γραπτού λόγου, με πολύ καλή πνευματική
υποδομή, ένας χαρισματικός άνθρωπος με αρχές και αξίες για τον οποίον  προβλεπόταν μιά σίγουρη εξέλιξη.
        Οι διαπιστώσεις αυτές της αδελφικής του φίλης επιβεβαιώθηκαν και κατά την δημιουργία του μεγάλου συγγραφικού του
έργου στα χρόνια που ακολούθησαν.
        Θεωρήθηκε ότι ο Βασιλείου ήταν προικισμένος από την φύση να  δημιουργήσει όχι μόνο έξοχο ιστορικό αλλά και αν-
θρωπιστικό έργο και ότι η ιδιαίτερη πατρίδα του πρέπει να είναι υπερήφανη δι ό,τι έκανε για να προβάλλει ην ιστορία της.                                                                                      
        Είμαστε, οι Ευρυτάνες πράγματι υπερήφανοι για όλον το έργον του και κυρίως γιατί χάρις στον Β. η ιστορία της Ευρυ-
τανίας παίρνει πλέον την θέση της στην ένδοξη ελληνική ιστορία, όπως πραγματικά της αξίζει.
        Και τελειώνοντας θάθελα να πώ ότι ο Β. ολοκλήρωσε το έργο του με την τελευταία του πράξη που αποτελεί το επιστέ-
γασμα της αγάπης του προς την γενέθλια γή και τους ταλαντούχους νέους της Ευρυτανίας που αδυνατούν οικονομικά να προ-
χωρήσουν σε πανεπιστημιακές σπουδές και είναι η ίδρυση “του αγαθοεργού Ιδρύματος Ευρυτανίας Πάνου Ι. Βασιλείου στο
καταστατικό του οποίου γράφει τα εξής: 
        Επειδή «δεν μπορώ να λησμονήσω τη βασανισμένη ζωή μου γεμάτη από ποικίλα δεινά και στερήσεις στα παιδικά και
στα νεανικά μου χρόνια και κυρίως στα χρόνια των σπουδών μου, αποφάσισα να διαθέσω το σημαντικότερο μέρος της όσης
μου απόμεινε από τις οικονομίες μου ατομικής κινητής περιουσίας μου» στην σύσταση «Αγαθοεργού Ιδρύματος Ευρυτανίας
Πάνου Ι. Βασιλείου», για την υποστήριξη των αριστούχων  μαθητών των Γυμνασίων και Λυκείων Ευρυτανίας με την χορήγηση
υποτροφιών από το Ίδρυμά μου. 
        Η σύσταση αυτού του Ιδρύματος το 1984 ήταν, όπως ο ίδιος έλεγε, ο τελευταίος αποχαιρετισμός  του στη ζωή και πράγ-
ματι έφυγε ικανοποιημένος.                                                       
        Στη μνήμη του αφιερώνεται και το βιβλίο μου. Είναι εκπλήρωση οφειλής και έκφραση ευγνωμοσύνης στον   ιστορικό
και τον άνθρωπο Βασιλείου.

Ευχαριστώ.  

        Την εκδήλωση έκλεισε ο κ. Κουτσούκης λέγοντας: 
        Αγαπητέ Θάνο, θάθελα να σε ευχαριστήσομε και να σε συγχαρούμε για το βιβλίο σου αυτό το οποίο νομίζομε ότι αποτελεί
ένα μέρος οφειλής όλων μας, τωνΕυρυτάνων, την οποία εσύ σήμερα έφερες εις πέρας. Ερμηνεύοντας τα αισθήματα των πα-
ρισταμένων σε συγχαίρομε και σου ευχόμαστε να συνεχίσεις την συγγραφική σου πορεία. Σας ευχαριστούμε όλους.  

_____________________
1.        O Δρ. Θάνος Δ. Παρούτσας που γ ε ν ν ή θ η κ ε  στην Αγία Τριάδα Ευρυτανίας, σ π ο ύ δ α σ ε  νομικά στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, δ ι κ η γ ό ρ η σ ε
στην Αθήνα και ως ελέυθερος επαγγελματίας  και ως δικηγόρος της Εθνικής  Τράπεζας  που ήταν διορισμένος. Σ υ ν έ χ ι σ ε   μεταπτυχιακές σ π ο υ δ έ ς
από το 1966 στην Αμερική, όπου παρακολούθησε μαθήματα σε 4 πανεπιστήμια  : New York University, Duke University, Wisconsin University και George
Washington University. Έλαβε δίπλωμα  Master (M.C.L.) από το πανεπιστήμιο Duke και διδακτορικό από το πανεπιστήμιο  George Washington (1970).Παν
έκανε μεταπτυχιακές σπουδές σε 4 πανεπιστήμια της Αμερικής και έλαβε Μάστερ και διδακτορικό από τις νομικές σχολές του Πανεπιστημίου  Duke και
G.Washington  αντίστοιχα. Δ ί δ α ξ ε  στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς  (1971-1980) ως επίκουρος καθηγητής, στη Σχολή Ικάρων (1980-1987) ως καθηγητής
δημόσιου λογιστικού και διοικητικού δικαίου, στο ΤΕΙ Αθηνών (1985-1986) ως καθηγητής φορολογικού δικαίου, στο ΜΕΝΑTraining Center της City
Bank (1977), στο ΕΛΚΕΠΑ ως καθηγητής φορολογικών θεμάτων (1975-1987) και ως συντονιστής φορολογικού προγράμματος από το 1984 και ως κα-
θηγητής του Ανοικτού Ελεύθερου Πανεπιστημίου έδωσε διαλέξεις σε φορολογικά θέματα λαϊκού ενδιαφέροντος σε πολλές πόλεις της Ελλάδας (1980-
1987). Την επαγγελματική του απασχόληση και τη συγγραφική του δραστηριότητα συνέχισε στην Αμερική από το 1989 έως το 1995. Εκτός από το μεγάλο
νομικής φύσεως συγγραφικό του έργο (σε βιβλία και άρθρα στα ελληνικά και αγγλικά), ασχολείται και γράφει κυρίως για την ιστορία της πατρώας γής,
της Ευρυτανίας, στη σειρά των οποίων είναι και η παρουσιαζόμενη μελέτη για τον ιστορικό της Ευρυτανίας και της Ρούμελης Πάνο Ι. Βασιλείου.
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Παλιές φωτογραφίες

Αποκριάτικο γλέντι στην αυλή του μαγαζιού «Καββαδία».  
Μασκαρεμένοι στο χορό, πρώτος ο Σωτήρης Ματσούκας, ο Κώστας Ταγκλής, ο Τάκης Κιτσάκης, 

ο Κώστας Καρβέλης, ο Διονύσης Μαγγίπας, ο Βαγγέλης Ντούσικος και τέλος ο Κώστας Κατσίφας.

Παρέα νέων του χωριού τη δεκαετία του ’60 στο δρόμο κάτω απ’ της Βασιλικής Αντζά το σπίτι.
Διακρίνονται όρθιοι από αριστερά ο Γιάννης Κρουστάλλης, ο Κώστας Ντούσικος, 

ο Τάκης Κιτσάκης, ο Βησσαρίων Μαγγίπας, ο Παύλος Ντάσιος και ο Νίκος Ντάσιος. 
Καθιστοί ο Γιώργος Νταλίπης και ο Θόδωρος Βελαώρας.



αγιατριαδίτικα  γράμματα44 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2018

� �	� ���� ��  �
�  �	���  ����  ������
  �� ���  �	� ���� ��  �
�  �	���  ����  ������
  �� ��

Στη διάρκεια της Τουρκοκρατίας λειτουργούσαν στην Ευρυτανία πολλά μοναστήρια. Λόγοι θρησκευτικοί αλλά και
οικονομικοί (φορολογίες και απαλλαγές σύμφωνα με τις τότε οθωμανικές νομοθεσίες για τα βακούφια) συνέβαλαν στη
δημιουργία και λειτουργία τους.  Άντεξαν στο χρόνο και λειτουργούν ακόμη η Ι. Μ. Παναγίας Προυσιώτισσας και Ι. Μ. Τα-
τάρνας.  Γίνονται προσπάθειες και λειτουργούν κι άλλα όπως Ι. Μ. Παναγίας των Δομιανών, Ι. Μ. τους Σωτήρος στη Βρά-
χας κ.ά.  Όλα είχαν κινητή και ακίνητη περιουσία.  Χωράφια, βοσκότοπους, κήπους, δάση, ζώα κτλ.  Ανάλογα τη
διαχείριση, τις δωρεές, τον αριθμό των μοναχών, την αποτροπή ληστειών και καταστροφών, την παραγωγικότητα του
τόπου, την ύπαρξη μετοχίων κτλ. άλλα μοναστήρια είχαν μεγαλύτερη κι άλλα μικρότερη περιουσία.(1)

Στο χωριό μας, ως γνωστόν, λειτουργούσε η Ι. Μ. του Προφήτη Ηλία, το καθολικό της οποίας σώζεται μέχρι σή-
μερα, ενώ τα κελιά της έχουν καταστραφεί.  Χτίστηκε μεταξύ των ετών 1785 και 1795.(2)

Το 1775 (3) βρίσκουμε τον κτήτορά της χωριανό μας Παπαγαβριήλ στην Κωνσταντινούπολη, όπου είχε πάει πι-
θανόν για να πάρει άδεια και ό,τι άλλο χρειαζόταν απ’ τον πατριάρχη.  Το 1795 έγινε η αγιογράφηση απ’ τους Γεώργιο
Γεωργίου και Γεώργιο Αναγνώστου.  Την προεπαναστατική αυτή περίοδο είχε περί τους 20 καλογέρους σύμφωνα με τα
ονόματα που διασώζονται ακόμη στην κόγκχη της Προσκομιδής και αναγράφηκαν απ’ τους αγιογράφους.  Ήταν μικρή
Μονή.  Άντρες και γυναίκες μόναζαν μαζί.

Προϋπήρχε βέβαια παλαιότερη Μονή αφιερωμένη στον Προφήτη Ηλία, στην θέση «Παλιαϊλιάς», όπως η ονομα-
σία δηλοποιεί και η παράδοση αναφέρει, η οποία καταστράφηκε σε παλαιότερους άγνωστους καιρούς.

Υπάρχουν ακόμη πολλές ενδείξεις, όχι αποδείξεις, που μας οδηγούν στο σενάριο που αναφέρει σε βιβλίο του ο
Δ. Καραπιπέρης,(4) ότι πρώτα χτίστηκε ως μοναστήρι η Αγία Τριάδα (όπου σήμερα είναι η εκκλησία του χωριού) και μετά
πλαισιώθηκε από κατοίκους γύρω της η Μονή αυτή, αφιερωμένη στην Αγία Τριάδα.  Έτσι έγινε το χωριό.  Το χωριό πριν
ήταν χτισμένο στην τοποθεσία Παλιοχώρι.  Ίσως σ’ άλλη φάση και στα Κούκια.  Μετόχι της Ι. Μ. Αγίας Τριάδας (για κρη-
σφύγετο και καταφύγιο των βοσκών της) ήταν ο Παλιαϊλιάς.  Έγινε στη συνέχεια εκκλησία του χωριού η Ι. Μ. Αγίας Τριάδας
κι έμεινε ο Παλιαϊλιάς ως μοναστήρι.

Τα μοναστήρια βοήθησαν ποικιλοτρόπως την επανάσταση του 1821.  Προσέφεραν τροφή, στέγη, πολεμοφόδια,
πληροφορίες, αλλά και καλογέρους-αγωνιστές για την απελευθέρωση.  Σύμφωνα με μαρτυρία του Σ. Ράντζου είχε βρεθεί
χαρτί, όταν πριν το 1940 επισκεύαζαν τη στέγη του Προφητηλία, στο οποίο αναφερόταν αγορά μπαρούτης από το Μαυ-
ρίλο.

Μετά την απελευθέρωση εξαντλημένα τα μικρά κυρίως μοναστήρια φυτοζωούσαν.  Με βασιλικό διάταγμα του
Όθωνα στις 25/9/1833 όσα μοναστήρια είχαν μικρό αριθμό καλογέρων (μέχρι 6) έκλεισαν.  (Περίπου 450 αντρικά μονα-
στήρια έκλεισαν).  Οι καλόγεροι προωθήθηκαν σε μεγαλύτερες Μονές.  Κάποιοι καλόγεροι παρέμειναν λιμοκτονούντες
στις παλαιές Μονές τους μέχρι το θάνατό τους.(5)

Το ίδιο έγινε και με το δικό μας Προφήτη-Ηλία.  Έκλεισε ως μοναστήρι.  Παρέμεινε μόνο ο κρητικός μοναχός Ιλ-
λαρίωνας, ο οποίος μόναζε και μετά το 1850.

Η κινητή περιουσία(6) των διαλυμένων μονών της Ευρυτανίας (Δισκοπότηρα, άμφια, θυμιατά, βιβλία, εργαλεία
κτλ.) μεταφέρθηκαν σταδιακά στην Ι. Μ. Προυσού και Ι. Μ. Τατάρνας.(7)

Σε πρώτη φάση καταγράφτηκαν και διαφυλάσσονταν  από τους κατά χωριό παρέδρους.  Ακόμη και το 1848 πα-
ραδίδονταν στην Ι. Μ. Προυσού κινητή περιουσία διαλυμένων Μονών.  Τα ζώα πουλήθηκαν.  Τα πιο πολύτιμα Ιερά Σκεύη
(ασημένια ή χρυσά) ζυγίζονταν και στέλνονταν στην Αθήνα για ρευστοποίηση.

Αυτό δημιούργησε αλγεινή εντύπωση στους πιστούς.  Σε ειρηνική περίοδο να εκποιούνται Ιερά Σκεύη.  Ήταν
πλήγμα στην εθνική πολιτιστική και θρησκευτική συνείδηση των Ελλήνων.

Κάποια παρακρατούσαν οι ίδιες οι κοινότητες.(8)

1. Κάποιες φορές φυτοζωούσαν κάποιοι και κατέφευγαν σε δανεισμούς και μάλιστα τοκογλυφικούς.
2. Ο Π. Βασιλείου στο Περιοδικό ΦΘΙΩΤΙΣ, τεύχος 15-16, Μάιος-Ιούνιος 1958 και με τίτλο «Ανηγέρθη ο πάνσεπτος και ιερός ναός ούτος …» σελ.
164, αναφέρεται στον Προφητηλία.  Θεωρεί την χρονολογία 1795 ως το τέλος της αγιογράφησης χωρίς να προσδιορίζεται η ανέγερσή του.  Αναφέρει
επίσης χρονολογία 1750 σε μικρή εικόνα του τέμπλου και θεωρεί ότι προέρχεται από προηγούμενο ναό στο ίδιο μέρος που κάηκε νωρίτερα απ’ τους
Τούρκους.  Μεσολάβησε δηλαδή μεταξύ «Παλιαϊλιά και σημερινού ναού άλλος που καταστράφηκε ολοσχερώς κι έκτισε ο Παπαγασβριήλ τον σημερινό.
3. Πληροφορίες σχετικές, αντλούμενες από ανέκδοτες επιστολές του ιεροκήρυκα Δωρόθεου Βουλισμά, ιδρυτή της Σχολής Γραμμάτων Αγίας Τριάδας
που βρίσκονται στην Ι. Μ. Παντελεήμονος Αγίου Όρους, ανακοίνωσε ο συγχωριανός μας κ. Παρούτσας Θάνος σε συνέδριο στο Καρπενήσι.
4. Αγία Τριάδα Ευρυτανίας (Το χωριό μας) 1986 σελ. 26-36.
5. Έγιναν αιτήσεις από καλογέρους για συντάξεις των 10, 20 ή 30 δραχμών το μήνα από το κράτος αλλά συνήθως απορρίπτονταν.
6. Κινητή και ακίνητη περιουσία των μοναστηριών που διαλύθηκαν μεταβιβάστηκε στο Εκκλησιαστικό Ταμείο (Αθήνα).
7. Στο κεφάλαιο 8 (Καποδιστριακή και Οθωνική περίοδος) σελ. 73 μέχρι 80 του βιβλίου «Παναγία Προυσιώτισσα» της Ειρήνης Πιπερίγκου – Κυριαζή
– Αθήνα 2001, αναφέρονται πολλές λεπτομέρειες για την τύχη της κινητής περιουσίας των διαλυμένων μονών.  Εκεί αναφέρεται ότι και από τον Προφήτη
Ηλία Αγίας Τριάδας παραδόθηκαν αντικείμενα γύρω στα 1840-41.  Κατάλογος αναλυτικός για τα αντικείμενα που παραδόθηκαν δεν υπάρχει.
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Η ακίνητη περιουσία (χωράφια, βοσκότοποι, αμπέλια, δάση κτλ.) νοικιάζονταν και τα έσοδα τα εισέπραττε το Εκ-
κλησιαστικό Ταμείο.

Στον τότε Δήμο Κτημενίων τα μοναστήρια που έκλεισαν ήταν πέντε.  
Α)  Της Ζωοδόχου Πηγής Φουρνάς
Β)  Της Μεταμόρφωσης του Σωτήρος στην Βράχα
Γ)  Του Προφήτου Ηλιού της Αγίας Τριάδας
Δ)  Της Γέννησης της Θεοτόκου της Μούχας
Ε)  Της Θεοτόκου Σπινάσας.

Τα δύο τελευταία ανήκουν σήμερα στο νομό Καρδίτσας.(9)

Την ακίνητη περιουσία των παραπάνω πέντε μοναστηριών ενοικίασε πρώτος για εικοσιπενταετία ο προύχοντας
της Φουρνάς Γιαννάκης Κωστάκης ή Κωσταράς, για τέσσερεις δεκαετίες ο πρώτος Δήμαρχος Κτημενίων μετά την απε-
λευθέρωση (1834-74).  Αυτός τα υπενοικίαζε.  

Δεν τα κράτησε όμως αρκετά.  Σε ένα-δύο χρόνια τα παράτησε.(10) Στη συνέχεια ήρθαν άλλοι ενοικιαστές αλλά
και …καταπατητές.

Στο χωριό μας περιουσία του Προφήτη Ηλία μετά τον Κωσταρά, ενοικίασε ένας Τσιτσάρας απ’ το Καρπενήσι.
Ακόμη θυμούνται κάτοικοι ότι την περιοχή «Ντελή-Κώσταινας Λάκκα» την ενοικίαζαν κτηνοτρόφοι από Τσιτσάρα και μετά
το 1900.  Αυτός ο τελευταίος εμφανιζόταν ως νόμιμος ιδιοκτήτης με συμβόλαια.  Το ίδιο και για κτήματα στα Λιβάδια.  Πι-
θανόν να πουλήθηκαν κάποια εκκλησιαστικά κτήματα ή δόθηκαν σαν αντάλλαγμα σε αγωνιστές του 1821 ή ακόμη και το
πιθανότερο να τα ιδιοποιήθηκαν κάποιοι.  Πρέπει να πούμε ότι στην αρχή οι κάτοικοι δεν τα ενοικίαζαν, ούτε τα αγόραζαν.
Δεν τα ήθελαν επειδή ήταν της εκκλησίας.  Από σεβασμό ή από φόβο δεν ήθελαν τα βακούφικα.  Κάποιοι επιτήδειοι
όμως τ’ αγόραζαν για λίγα χρήματα.

Για τα κτήματα του Προφήτη Ηλία τα θέμα είναι περισσότερο περίπλοκο.  Ο παπα-Γαβριήλ, κτήτορας και ηγού-
μενος της Ι. Μ. του Προφήτη Ηλία, χωριανός μας σύμφωνα με την επιγραφή στην εικόνα του στην είσοδο,(11) πριν ήταν
ιερέας.(12) Σαν ιερέας ήταν έγγαμος(13) με δύο κόρες ή μία κόρη και μία ανιψιά κατ’ άλλους.  Είχε σίγουρα περιουσία ατομική
γιατί σύμφωνα με νεώτερα στοιχεία χρηματοδοτεί την ίδρυση και λειτουργία της Σχολής Γραμμάτων Αγίας Τριάδας το
1775.(14) Τον βρίσκουμε το ίδιο έτος στην Κωνσταντινούπολη όπου πιθανόν να πήρε στοιχεία για την περιουσία των προ-
ηγούμενων μοναστηριών του χωριού (Παλιαϊλιά και Αγίας Τριάδας) που προφανώς είχε διακοπεί η λειτουργία τους πα-
λαιότερα και παράλληλα παίρνει έγκριση να κτίσει νέα Μονή σε νέα θέση.  Οι δύο λοιπόν περιουσίες, οι παλαιότερη
βακούφικη και η ατομική του Παπαγαβριή εμφανίζονται ως μάι στη διάρκεια λειτουργίας του μοναστηριού που ήταν ηγού-
μενος και ο ίδιος.  Με το κλείσιμο του μοναστηριού και τις ενοικιάσεις που ακολούθησαν εγείρονται προβλήματα.  Η οι-
κογένεια Τσιάτσου(15) που πιθανόν κατά μία άποψη ο πρώτος Μήτρος Τσιάτσος (Τσιώτσιος τότε) ήταν γαμπρός του
Παπαγαβριήλ, (από ανηψιά ή από εγγονή; Ίσως.  Όχι πάντως από κόρη γιατί δεν ταιριάζει ηλικιακά) εγείρει νόμιμα κλη-
ρονομικά δικαιώματα επί της ατομικής περιουσίας του Παπαγαβριήλ αφού πλέον δεν υφίσταται Ιερά Μονή Προφήτη
Ηλία.  Οι ενοικιαστές δεν γνωρίζουν τι νοικιάζουν και οι κάτοικοι υπερασπίζονται, αντιδρώντας, την πλαιόθεν βακούφικη

8. Ο λαός που ήταν συνδεμένος με τα μοναστήρια του και τ’ αγαπούσε, με μεγάλη στενοχώρια και αρνητική διάθεση αποτύπωσε σε στίχους τη διάλυσή
τους: «Μας ήθρε η άνοιξη πικρή πικρό το καλοκαίρι,

μας ήρθε κι ο χινόπορος πικρός φαρμακομένος’
μας ήρθε φράγκος βασιλιάς, μας ήρθε Βαβαρέζος.
Πρώτα γκρεμίζει τ’ άρματα, χαλάει τα μοναστήρια».

Βιβλίο «Η Βράχα» Β. Μαντούζα σελ. 75
9. Από τα έγγραφα του τότε Επιτρόπου Νάκη Ν. που έχουμε, επιτρέπεται να ενοικιαστούν τα κτήματα για εικοσιπενταετία από δεκαπέντε (15) διαλυμένα
μοναστήρια της Ευρυτανίας.  Μεταξύ αυτών και τα πέντε (5) του τ. Δήμου Κτημενίων.
10. Β. Μαντούζας. «Η Βράχα» σελ. 185.
11. Εικονίζεται καλόγερος κρατώντας εκκλησία, όπου αναγράφεται:  « Ο  ΚΤΗΤΩΡ  ΤΗΣ  ΜΟΝΗΣ  ΓΑΒΡΙΗΛ  ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟΣ  ΕΚ  ΤΗΣ  ΑΥΤΗΣ
ΧΩΡΑΣ».
12. Αυτό πιστοποιείται σύμφωνα με επιστολή ανέκδοτη του Δωρ. Βουλισμά που ίδρυσε τη Σχολή Γραμμάτων Αγίας Τριάδας προς τον Πατριάρχη Σω-
φρόνιο στις 23-8-1775 όπου γράφει: «εν ή (σ.σ. Αγία Τριάδι) ιερεύς τις των αιδεσίμων τε και φιλοσπουδαίων ουχ ήττον και φιλοξένων, Γεώργιος τού-
νομα…»  Επίσης από πληροφορία που περιέχεται στο τέλος ενός κώδικα της Ι. Μ. Παντελεήμονος Αγίου Όρους όπου λέει: «Η άνωθεν επιστολή εγράφη
εν τω χριστευλογήτω και Αβραμιαίω Πύργω του (εκ) της Αγίας Τριάδος των Αγράφων αιδεσιμότατου Κυρίου Γεωργίου του δια του μοναχικού έπειτα
οχήματος Γαβριήλ μετονομασθέντος».

Οκτώβριος 1775
13. Σε Μηναίο που σώζεται στη Βράχα αναγράφεται η ενθύμησης: 1779 Οκτωβρίου 29, τον ναόν εγκαινίασαν… μετά από ανακαίνιση παρουσία επι-
σκόπου απ’ τη Λάρισσα. (Αναφέρεται στην Παναγία των Δομιανών) και υπογράφει: ο γράψας Γεώργιος εκ της Αγίας Τριάδος τω Αγίω Χάρης.  Βιβλίο
«Το Μοναστήρι των Δομιανών Ευρυτανίας» Ιωάν. Ζούμπου σελ. 47 ολόκληρη η επιγραφή. Επίσης στην προσκομιδή της Ι. Μ. Παναγίας Δομιανών ανα-
γράφονται μαζί δύο ονόματα στην αρχή: Γαβριήλ ιερομονάχου, σταθούς πρεσβυτέρας, …….  Ο πάτερ Ηλίας που τώρα μονάζει εκεί πιστεύει ότι είναι ο
ιερέας Γεώργιος με τη σύζυγό του ή Παπαγαβριή του Προφήτη Ηλία Αγίας Τριάδας.  Η αγιογράφηση του ναού τελείωσε (σύμφωνα με επιγραφή 1787.
Πιθανόν μεταξύ των ετών 1775 και 1787 ο ιερεύς Γεώργιος εκάρει μοναχός Γαβριήλ.
14. Πρωτοστατεί στη μεταφορά της Σχολής από το Νεοχώρι στην Αγία Τριάδα και πληρώνει από δικά του το 1/3 του μισθού του δασκάλου.  Τα 2/3 πλη-
ρώνουν οι κάτοικοι του χωριού.
15. Λείπουν ατράνταχτα στοιχεία για το αν ο Μήτρος Τζιότζος ή Τσιότσος (Τσιάτσος) στη συνέχεια, ήταν γαμπρός ή γιος του Παπαγραβριήλ, όπως
ισχυρίζονται οι Τσιατσαίοι.  Ότι υπήρχε σχέση είναι φανερό.  Υπάρχει όμως σύγχυση. Αν μελετήσει κάποιος τη Γενεαλογία των Τσιατσαίων της Ευρυτανίας
(βιβλία για τα αποκαλυπτήρια της προτομής Κων. Τσάτσου, προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας - έκδοση Νομαρχίας - σελ. 53-60) συναντά τρεις δια-
φορετικές ρίζες οικογενειών με το επώνυμο αυτό.  Οι δύο συγγένεψαν στην πορεία δια γάμου.  Ο πρώτος στην Αγία Τριάδα Μήτρος Τσιάτσος, Τσιώτσιος
τότε, πιθανόν να μην είχε συγγένεια με τους άλλους.  Χρειάζονται κι άλλες πληροφορίες που να τεκμηριώνουν την όποια άποψη.
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περιουσία.  Τίνος είναι ποιο.  Όλοι είχαν δίκιο.  Έτσι έφτασαν σε μακροχρόνιες διαμάχες, έριδες κι έχθρες ακόμη και δι-
καστήρια.(16) Η κάθε σπιθαμή γης τότε είχε μεγίστη αξία και διεκδικούνταν σκληρά.  Ευτυχώς όλα αυτά είναι παρελθόν.
Η γη πλέον στα μέρη μας δεν συγκινεί κανέναν, αφού οι άνθρωποι την εγκατέλειψαν για άλλους τόπους.

Αφορμή για να γραφτεί όλο αυτό το κείμενο δόθηκε από έγγραφα που έφτασαν στα χέρια μας(17) και αφορούσαν
τη καταγραφή βοσκήσιμων εκτάσεων των τότε διαλυμένων μονών στην Ευρυτανία.

Ο Π. Βασιλείου μας είχε γνωστοποιήσει(18) ότι με το Νόμο 4684/1931 ο Ο.Δ.Ε.Π. (Οργανισμός, Διαχείρισης Εκ-
κλησιαστικής Περιουσίας) ανέλαβα τη διαχείρηση της μοναστηριακής περιουσίας «εκποιητέας ή διατηρητέας» των δια-
λυθέντων μοναστηριών.  Στον υπ’ αριθμ. 124 φάκελλο των Γενικών Αρχείων του Κράτους (εκκλησιαστικά 1838) υπάρχει
για τα μοναστήρια της Ευρυτανίας έγγραφο του Νικολάου Νάκη, Επιτρόπου της επί των Εκκλησιαστικών Β’ γραμματείας,
όπου αναφέρονται οι βοσκήσιμες εκτάσεις που είχε τότε το κάθε μοναστήρι.  Μέσα στο φάκελλο με αρίθμηση 191 υπάρχει
έγγραφο που αναφέρεται και στον δικό μας Προφητηλία.  Αυτό  ήλθε στα χέρια μας.

Για να γίνει κατανοητό παραθέτουμε και εισαγωγικά στοιχεία από την τότε έκθεση του Επιτρόπου Νάκη Ν. 
«…επί τη βάσει των ισολογισμών των όπου το εκκλησιαστικόν Ταμείον απελάμβανε μέχρι τούδε από ταις μονο-

ετείς ενοικιάσεις αυτών των κτημάτων καθυπέβαλον αυτό εις την Γραμματείαν.
Ο υποφαινόμενος (Σαλμάς;) καθυποβάλλων εις την υ.Μ. αντίγραφο εκ πρωτοτύπω το (διαληφθέν; ) πρωτόκολλον

του ελαχίστου όρου δια την εικοσιπενταετή ενοικίασιν των κτημάτων των εν αυτώ σημειουμένων 15 διαλελυμένων μονη-
δρίων, μετά την υψηλήν Βασιλ. Δ/γην Υ.Μ. τολμώ να ζητήσω και έχω υπ’ όψιν τας διατάξεις του 91ου του βασιλικού δια-
τάγματος της 24ης Μαρτίου (5 Απριλίου) 1837 υπ’ αριθμ. 21433, τολμώ να ζητήσω την υψηλή της Υ.Μ. άδειαν περί της
εν τακτική δημοπρασία εικοσιπενταετούς ενοικιάσεως των περί ων ο λόγος τούτους κτημάτων τον εκκλησιαστικού  Ταμείου
ως τούτο συμφώνως παρά της διατάξεως του 61ου του βασιλικού διατάγματος της 24 Μαρτίου 1837 υπ’ αριθμ. 21433.
5 Απριλίου      ο Γραμματεύς
Υπογραφή      υπογραφή

Και συνεχίζει:
Επί τη υπ’ αριθμ. 9544, 10252 που αφορά της ημετέρας επί των εκκλησιαστικών Γραμματείας επιτρέπομεν αυτή

να εκθέση εις τακτικήν δημοπρασίαν εικοσιπενταετούς ενοικιάσεως τν κτημάτων Δεκαπέντε μονυδρίων διαλυθέντων κατά
την Διοίκησιν Ευρυτανίας, ήτοι:

Αναφέρονται τα περιουσιακά στοιχεία των 15 διαλυθέντων μονών με τη σειρά.  Για το δικό μας μοναστήρι ανα-
φέρει:

Αγία Τριάς
Το μοναστήριον  του Προφήτου

Ηλιού Αγίας Τριάς, κείμενον πολλά πλη-
σίον εις χωρίον Αγιατριάδα.

Χειμερινόν λειβάδιον δεν έχει.
Ίδιον (δικό του) εν ορεινόν χιονοσκεπα-
ζόμενον το χειώνα.  Θερινόν διακεκριμέ-
νον (ξεχωριστό) δεν έχει, αλλά έως
διακόσια πρόβατα τα οποία είχον, έβο-
σκον το καλοκαίρι περίξ των αγρίων
(ακαλλιέργητων) γαιών και των ορεινών
χωραφιών του χωριού, ομού τα του Μο-
ναστηριού μετά των χωριανών διότι ήσαν
αρκετά ανακατεμένα του χωριού και του
Μοαστηριού τα χωράφια με αγριάδα
(χέρσα). Τω αυτώ έσην έσοδον εις τον
Ισπαΐ.(19)

16. Διαμάχες έγιναν σε πολλά μέρη της Ελλάδας γύρω απ’ τα μοναστηριακά ακίνητα.  Τα οικονομικά συμφέροντα υπερίσχυαν της θρησκευτικής πί-
στης.
17. Μας δόθηκαν τα στοιχεία απ’ τον κ. Γιαννακόπουλο Χρ. Σύζυγο της κ. Τσιάτσου Αθηνάς.  Τον ευχαριστούμε.
18. Στο βιβλίο του Π. Βασιλείου «Η Επισκοπή Λιτζάς και Αγράφων», Αθήνα 1960, σελ. 59, υποσημείωση 82.
19. Δεν πλήρωνε ξεχωριστά το μοναστήρι φόρο «λειβαδιάτικο» στο Ισπαΐ [επί Τουρκοκρατίας Σπα(χ)ήν=Ιππέα, Τιμαριούχο] αλλά ότι το σύνολο για
όλη την περιοχή (για όλους του βοσκότοπους) τα πλήρωνε η κοινότητα.  Ήταν ο φόρος της «δεκάτης» που είχε θεσπισθεί από τον Πεισίστρατο, διατη-
ρήθηκε στους αιώνες και καταργήθηκε το 1927.  Σπαχής λέγονταν ο Τούρκος ιππέας ατάκτου στρατιωτικού σώματος που έλεγχε μια περιοχή. Του
δινόταν ένα τιμάριο (χωριό) με δικαστική απόφαση για να έχει προσωπικό οικονομικό όφελος αλλά και για την υποχρέωση να είναι ετοιμοπόλεμος όταν
τον καλούσε ο οθωμανικός στρατός.  Συνήθως έπαιρνε και κάποιον επιπλέον φόρο όπως το «Κεσίμη».
18. «Για το θέμα της διάλυσης των μονών με βάσει το Βασ. Διάταγμα της 25/9/1933 βλ. Νικ. Πανταζόπουλος Νεοελληνικό Κράτος και Ευρωπαϊκή Κοι-
νότητα.  Ο καταλυτικός ρόλος των Βαυαρών εκδ. παρουσία 1998 σελ. 156-161, όπου μεταξύ άλλων αναφέρεται πως «μεθοδευμένα και νομιμοφανώς
αλλά όχι νομίμως διελύθη από την Αντιβασιλεία (Mauter) το 90% των ιερών μονών, τα δε εισοδήματα της εκποιήσεως διετέθησαν για άλλους άδηλους
σκοπούς και στόχους του προϋπολογισμού, και όχι για τους λόγους και σκοπούς  που προέβλεπε το Διάταγμα διαλύσεως».  Αυτά από εισήγηση του
Κων. Τσιώλη στα πρακτικά του συνεδρίου «Ιστορία και Πολιτισμός Δημ. Ενότητας Φουρνάς Ευρυτανίας»  σελ. 414 σημείωση 45.
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Τι μας λέει λοιπόν το έγγραφο για τα λειβάδια του Μοναστηριού;
Για το χειμώνα δεν έχει ιδιόκτητο λιβάδι.  Κάποια μοναστήρια κατέβαζαν τα κοπάδια τους στον κάμπο όπου ενοι-

κίαζαν λιβάδια ή είχαν ιδιόκτητα μετόχια.  Οι καλόγεροι του Προφήτη Ηλία ξεχειμώνιαζαν τα ζώα τους στο Κρι.  Στο κάτω
μέρος του χωραφιού ιδιοκτησίας Σωτ. Κ. Τσιάτσου υπάρχουν ερείπια πέτρινης καλύβας όπου μαρτυρείται ότι διέμειναν.
Τα ζώα θα τα είχαν σε ξύλινες  κατασκευές.  Αναφέρεται εδώ ότι είχαν περί τα 200 πρόβατα.  Η παράδοση θέλει να έχουν
και γίδια.  Σίγουρα θα είχαν και ζώα για καλλιέργεια (αγελάδες, μουλάρια κτλ.).

Ιδιόκτητο έχει το Μοναστήρι ένα χιονοσκεπαζόμενον ορεινόν λειβάδιον.  Όμως δεν ασκεί δικαιώματα ιδιοκτησίας.
Το καλοκαίρι βόσκουν τα πρόβατα των κατοίκων και του μοναστηριού ανακατεμένα.  Γύρω από τα ορεινά χωράφια που
κι αυτά ήταν ανακατεμένα.  Δεν χρησιμοποιούν κατ’ αποκλειστικότητα το δικό τους λιβάδι οι καλόγεροι το καλοκαίρι.  Και
οι κάτοικοι στην ίδια περιοχή βόσκουν τα ζώα τους και μάλιστα την πληρώνουν.  Άρα κατά κάποιο τρόπο έχουν ατονίσει
τα ιδιοκτησιακά δικαιώματα του μοναστηριού πριν την απελευθέρωση.  Η κοινότητα ασκεί δικαίωμα (πληρώνει φόρους)
πριν γίνει Ελληνικό Κράτος.

Ποιο όμως ήταν το ορεινό λειβάδι του Προφήτη Ηλία; 
Το πιθανότερο είναι να ήταν η περιοχή της Αγκάθας.  Το γυμνό της μέρος (σπανό), πάνω από τα έλατα μέχρι τα

όρια με το Καρπενησιώτικο.  Εκεί είναι εξ άλλου και η τοποθεσία «Στ’ καλόϊρ’ τον καμπλιάφ’», (πιο πάνω απ’ του Καρα-
θέου).  Λέγεται ότι εκεί καλόγερος του Προφήτη Ηλία φύλαγε τα ζώα και ο αέρας του πήρε μακριά το καλυμμαύχι του.

Επίσης στον Παλιαϊλιά πιθανόν να υπήρχαν τα μαντριά τους.  Καταλήγουμε λοιπόν στο συμπέρασμα ότι Άνοιξη,
Καλοκαίρι και Φθινόπωρο έβοσκαν τα κοπάδια τους στην περιοχή της Αγκάθας (απ’ τα χαμηλώματα, απ’ τα χωράφια,
απ’ το μοναστήρι και πάνω) ανεβαίνοντας και κατεβαίνοντας σταδιακά όπως και τα κοπάδια στα νεώτερα χρόνια και το
χειμώνα στο Κρι όπου το χιόνι είναι λιγότερο.

Όσο για τα κτήματα του Μοναστηριού περιήλθαν με τον έναν ή τον άλλο τρόπο στους κατοίκους.  Κατά πλειονό-
τητα στις οικογένειες των Τσιατσαίων.

Από τα κινητά αντικείμενα, ένα ασημένιο ποτήριον μετάληψης του Προφήτη Ηλία, υπήρχε στην εκκλησία της
Αγίας Τριάδας τουλάχιστον μέχρι το 1960.  Έχει εξαφανιστεί.  Όταν διανοίγονταν ο αμαξιτός δρόμος απ’ τη δυτική πλευρά
του Μοναστηριού (όπου σήμερα είναι η σκάλα) βρέθηκαν ερείπια των κελιών και μέσα στα χώματα καπάκι (λουλάς) ρα-
κοκάζανου.  Κι αυτό έχει χαθεί.  Μαζί και οι 4 εικόνες που κλάπηκαν το 2010 απ’ το τέμπλο.

Κ.Σ.Κ.

Με φόντο το Βελούχι
Από αριστερά Καρβέλης Κώστας, Ντούσικος Βαγγέλης, Παρούτσας Δημήτρης, Κρουστάλλης Γιάννης
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Παιχνίδι για αγόρια άνω των 8-9 χρόνων. Απαραίτητα δύο ξύλα. Η τσιλίκα, κομμάτι από σανίδι μήκους 40-50
εκατοστών, διαμορφωμένο στην μία άκρη σαν λαβή. Όπως περίπου η χατζάρα, ο μπαλτάς του χασάπη. Το τσιλικόνι,
στρόγγυλο μικρό ξύλο διαμέτρου 2-3 εκατοστά, μήκους γύρω στα 15 εκατοστά, μυτερό στις δύο άκρες του, όπως ξύνουμε
τα μολύβια.

Η Τσιλίκα (30-50 εκ.) Το Τσιλικόνι (10-20 εκ.)

Τα παιδιά χωρίζονται σε δύο ομάδες και ρίχνουν ποια θα παίξει πρώτη. Η ομάδα που ξεκινάει το παιχνίδι μένει
στο προκαθορισμένο σημείο εκκίνησης και η άλλη σκορπίζεται προς την προκαθορισμένη πλευρά που θα πεταχθεί το
τσιλικόνι.

Ένας παίχτης της πρώτης ομάδας τοποθετεί το τσιλικόνι σε μια μικρή γούρνα στο χώμα ώστε να προεξέχει η μια
του άκρη. Με την τσιλίκα το χτυπάει στην άκρη, ώστε ν' αναπηδήσει ψηλά και πάνω στην κίνηση της καθόδου το ξανα-
χτυπάει ώστε να φύγει μακριά. Όταν πέσει στο έδαφος, ξανακάνει το ίδιο, ώσπου να αποτύχει. Μπορεί με πετυχημένα
χτυπήματα να το πάει μακριά. Η δεύτερη ομάδα προσπαθεί μετά το χτύπημα να πιάσει το τσιλικόνι στον αέρα, πριν πέσει
στο έδαφος. Αν το πιάσουν οι ομάδες αλλάζουν θέση. Η πρώτη ομάδα κάνει ότι η δεύτερη και αντίστοιχα. Όταν ο παίχτης
της πρώτης ομάδας αποτύχει στο τελευταίο χτύπημα, γυρίζει στη "γούρνα" και στήνει την τσιλίκα όρθια κρατώντας την
από πάνω. Ένας παίκτης της δεύτερης ομάδας πετάει το τσιλικόνι απ' το σημείο αποτυχίας σημαδεύοντας να πετύχει
την τσιλίκα. Αν το κατορθώσει, η ομάδα κερδίζει κάποιους πόντους και παίρνει τη θέση της πρώτης ομάδας. Αν αποτύχει
να πετύχει την τσιλίκα, ο παίκτης που την κρατάει κερδίζει πόντους για την ομάδα του, αφού μετρήσει την απόσταση της
διαφοράς της τσιλίκας από το "σκάσιμο" του τσιλικονιού. Έπειτα ο άλλος παίχτης κάνει το ίδιο και το παιχνίδι συνεχίζεται.
Οι πόντοι που μαζεύονται καθορίζουν τον νικητή.

Το παιχνίδι αυτό είναι πολύ επικίνδυνο γιατί μπορεί το τσιλικόνι να χτυπήσει κάποιον παίχτη της άλλης ομάδας,
στην προσπάθειά του να το πιάσει. Τα στραβοχτυπήματα, όπως και τα πολύ δυνατά χτυπήματα, δίνουν απρόβλεπτη
τροχιά στο τσιλικόνι. Σε μεγάλο βαθμό είναι τυχαία η κατεύθυνση που παίρνει. Έτσι τα ατυχήματα ήταν συχνά.

Κωνσταντίνος  Σ. Καββαδίας

Παραδοσιακό παιχνίδι Τσιλίκα - Τσιουμάκα

Από δεξιά:  Ηλίας Κ. Καββαδίας, Γιώργος Στ. Χουσιάδας, Δημήτριος Τσολιάς (Αγ. Παρασκευή), 
Αγιωργίτης χασάπης, Παπα-Ηλίας Μήτσιου (Πετράλωνα)
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Παλιόμπλους: Λάκα πριν του Βασίλη το Μύλο, απ’ την
απέναντι πλευρά των Πετραλώνων.  Κάτω και πιο πέρα απ’
του Ντασόγιαννου το χωράφι, την Πέρα-Λάκα όπου υπάρχει
και καλύβι.  Φαίνεται εκεί υπήρχε μύλος.  Κοντά είναι η τοπο-
θεσία Παλιοχώρι του χωριού μας αλλά και προς την πλευρά
των Πετραλώνων εικάζεται ότι υπήρχε εκεί χαμηλά προς το
ποτάμι παλιότερο χωριό τους.  Ο μύλος αυτός ίσως τα εξυπη-
ρετούσε.  Άλλος «του Βασίλη ο μύλος».  Είναι πιο κάτω.  Στον
Παλιόμπλο είναι και τα σύνορα Αγ. Τριάδος  -  Πετραλώνων. 

Στ’ Κούτρα: Στην είσοδο του χωριού, στα Κοτρώνια,
όπου είναι σήμερα το κτήμα και το σπίτι της Αφροδίτης Μερεν-
τίτη.

Στο Κομνέικου:  Το χωράφι του Ντάσιου Δημητρίου
του Κων. Στον Πύργο απ’ τη μέση και κάτω προς το μονοπάτι
προσδιορίζεται έτσι.  Ίσως κάποιου Κομνά να ήταν.  Σε άρθρο
που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό μας, (Τεύχος 15 - Αρπίλιος
20014 – σελ. 19 και 34) αναφέρονται ονόματα αφιερωτών στην
Πρόθεση της Ι. Μ. Ρεντίνας, από το 1640 και μεταγενέστερα.
Αναγράφονται όμως απ’ όλα τα χωριά της περιοχής μας μαζί
(Αγία Τριάδα, Αραχωβίτσα, Έλοβα, Χόχλια, Δομιανοί και Αρ-
γύρια. (Πιθανόν έτσι λέγονταν ο δώθε συνοικισμός της Χόχλιας
λόγω της εκεί χτισμένης εκκλησίας των Αγίων Αναργύρων).
Κάποιοι απ’ αυτούς είναι Αγιατριαδίτες.  Δεν αναγνωρίζονται
όμως.  Εκεί λοιπόν σε καταγραφή απ΄ το 1640 μέχρι το 1700
αναγράφεται το ζευγάρι «Κόμνων Σκονήδα και Κόμνο Σκο-
νήλα».  Επίσης το ζεύγος Δημήτριος Ιερεύς και Κόμνο πρε-
σβυτέρα. Συσχετίζοντάς τα, πιθανόν να ήταν Αγιατριαδίτες (το
πρώτο ζεύγος ίσως) και έμεινε τ’ όνομά τους σε χωράφι τους,
σαν μεταγενέστερο τοπωνύμιο.  Συνηθίζεται αυτό.

Στα Κοκκινέϊκα: Έτσι έλεγαν τα Παρουτσαίικα χωρά-
φια στα Σκάματα.  Έχουν κοκκινωπά χώματα.  Κοκκινωπή

γλίνα.  Και το ρέμα δίπλα που κατεβαίνει απ’ τις Καρρές, Κοκ-
κινόρεμα το λέμε.

Στα Δερμάτια: Τοποθεσία στην Αγκάθα.  Δεξιότερα
από το χωράφι του Φ. Κουτσοθόδωρου, προς την Αετοφωλιά.

Στ’ Πυριντέ: Στο Ντασαίικο το χωράφι στο Παλιοχώρι
(ιδιοκτησία σήμερα  του Δημητρίου Κων. Ντάσιου) την τελευ-
ταία λάκκα κάτω - κάτω, δίπλα απ’ το ποτάμι την έλεγαν έτσι.
Ίσως απ’ το επώνυμο κάποιου.  Το υπόλοιπο χωράφι, στην
πλαγιά ψηλότερα το έλεγαν απλά στο Παλιοχώρι.
        Στη λάκκα αυτή του Πυριντέ έβγαινε μικρή πηγούλα με
νερό που έρχονταν όχι απ’ το ποτάμι αλλά απ’ τη μεριά του
Κρι (του Πετραλωνίτικου).  Είχε καλάνια ξύλινα ο Ρελλομήτσιος
(Ντάσιος Δημήτριος του Γεωργίου) και παλαιότερα ο πατέρα
του, που έπιναν τα ζώα νερό.  Ζεστό το χειμώνα και δροσερό
το καλοκαίρι.  Το προτιμούσαν απ’ το ποτάμι πιο κάτω.   Το
όνομα αυτό το βρήκα γραμμένο ως μουσουλμανικό επώνυμο
στη Θράκη.

Στης Κουκούλαινας: Χωράφι στα Αμπέλια του
Θωμά Δ. Καββαδία.  Είναι ανάμεσα στου Αλέκου Επ. Ντάσιου
(Παπαδροσαίικο) και τα Σκονδριαναίικα (Ξενοφών και Αλκίνη,
σήμερα κληρονόμων Γεωργίου Ν. Κατσέλου).  Ή κάποια γιαγιά
φορούσε κουκούλα κι άφησε όνομα (το πιθανότερο) ή απ’ το
επίθετο Κούκος που υπήρχε στο χωριό.

Στ’ Γοστίλα:  Τοποθεσία κάτω απ’ την κοκκινόστρατα
ψηλότερα απ’ το χωράφι του Μαρίνη Θωμά στου Κουτσι-
ούκη. Εκεί είχε χωράφι και καλλιεργούσε ο Βαρελοκώστας,
πάτερας του Ζάχου. Από το επώνυμο χωριανού. Από κα-
τάλογο αφιερωτών του χωριού Γιαννιτζούς Φθιώτιδας στην
Ι. Μ. Ρεντίνας, του 1640 κι εντεύθεν συναντάμε αυτό το
επώνυμο: Γοστίλα Ειρήνη μητέρα του Ευσταθίου, Γοστί-
λας Ευστάθιος (αφιερωτές).

Το π ω ν ύ μ ι α

Ηλίας Σακκάς, θείος του καθηγητή Μήτσου Νικ. Σακκά.
Τσοπάνος στα γίδια μια ζωή.

Γιώργος Νικ. Κατσέλος.  Στο προαύλιο της Αγίας Τριάδας.
Στον τρουβά η προβέντα.  Στο χέρι η κόφα που καλούσαν

στους γάμους.  Σε κάποιο γάμο γύρω στο 1965.
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Αποφθέγματα για την οικονομία 
απ’ την Αρχαία Ελλάδα

«Τα δάνεια δούλους τους ελευθέρους ποιεί». (Μένανδρος)

«Αυτάρκεια, φύσεως (και φυσικά πολιτείας) εστί πλούτος».  (Σωκράτης)

«Πλουσιότατος (εστί) ο ελαχίστοις αρκούμενος»  (Σωκράτης)

Αυταρκείας μέγιστον καρπός η ελευθερία». (Επίκουρος)

      Εισιέναι (έρχεται) εις τας πόλεις, πρώτον τρυφήν, (χλιδή, καλοπέραση)
έπειτα κόρον, (χορτασμός, κορεσμός), είτα ύβριν (αυθάδεια, αλαζονεία,
ακολασία, διαφθορά).  Μετά δε ταύτα όλεθρον (ολική καταστροφή)».  
      (Πυθαγόρας)

Αρχαίες κινέζικες σκέψεις σοφίας
•    Η αναζήτηση του πλούτου ωθεί τον άνθρωπο να πράξει το κακό.
•    Τα ειλικρινή λόγια δεν είναι ωραία, τα ωραία λόγια δεν είναι ειλικρινή.
•    Το να μιλάς σπάνια είναι συνεπές προς τη φύση.
•    Όσο περισσότερες οι απαγορεύσεις τόσο φτωχότερος ο λαός.
•    Ο λαός λιμοκτονεί διότι οι ηγέτες τον συνθλίβουν κάτω από φόρους!!
•    Ένα ταξίδι χιλίων μιλίων αρχίζει με ένα βήμα.
•    Όποιος προσπαθεί να (ξε)περάσει τον κόσμο θα αποτύχει.

Σύγχρονες νεοελληνικές πραγματικότητες
«Υπάρχει κάτι χειρότερο από το να είσαι τυφλός.  Να βλέπεις κάτι που δεν
υπάρχει!»
«Τα γηρατειά αρχίζουν τότε όταν οι αναμνήσεις αντικαθιστούν τα όνειρα».
«Ο Διάλογος ανακαλύφθηκε από δύο ανθρώπους που ήθελαν να μονολο-
γούν ευχάριστα». 
      (Ιασ. Ευαγγέλου)

«Γνήσια είναι τα δάκρυα που δεν έχουν κανένα να συγκινήσουν». 
      (Ιασ. Ευαγγέλου)

«Έχει όλες τις αρετές που απεχθά-
νονται (τα λαμόγια) και κανένα από
τα ελαττώματα που θαυμάζουν (οι
ίδιοι)».  
      (Τσόρτσιλ)

Ζούμε σε δύσκολους χειμώνες.
Οι σκοτεινούς χειμώνες.
Οι προσβολές είναι πολλές
και οι εχθροί πληθύναν. 
Τ’ άδικο είπαν δίκαιο
το ψέμα λεν αλήθεια 
το φως μας, τ’ αρνηθήκανε
Θεώσαν το κοτάδι.
        (Από το περιοδικό «ΤΕΤΑΚΤΥΣ»)

Στιχοπλέκοντας
σκέψεις για την κρίση
(21/1/2015 εγράφη)

Είδες τι φέρνουν οι καιροί!
Χιόνια, χαλάζι, μπόρα.
Κι εσύ στο μαύρο το δαυλί,
ξεπαγιασμένος τώρα.

Αναρωτιέσαι τί να φταίει;
Τι στα στραβά να πήγε;
Ποιο το δικό σου φταίξιμο
σ’ αυτές τις καταιγίδες;

Απάντηση δε βρίσκεται
αν στα βαθιά δεν ψάξεις.
Κατάματα αν δεν στέκεσαι
και πίσω αν δεν κοιτάξεις.

Ίσως κουράγιο θε να βρεις
λάθη ν’ αναγνωρίσεις!
Την πρότερη πορεία σου
να επανακαθορίσεις.

Τα ευτελή, τα εύκολα,
διαπλοκές στις πράξεις,
υπόγειες διαδρομές,
Στην άκρη να πετάξεις.

Τότε υπάρχει περίπτωση
μέσα σου να σκιρτήσει,
η καταχωνιασμένη λεβεντιά
και να επαναστατήσεις.

Κόμμα να μη χρειάζεται
ούτε και κομματάρχης, 
στην πόρτα τους να βρίσκεσαι
σκυφτός να προσκυνήσεις. 

Να βρεις κουράγιο να σταθείς
όρθιος στον αγέρα.
Μόνος να πάρεις τη ζωή
και να την πας πιο πέρα.

Σε δύσκολες ανηφοριές,
που μπρος μας συναντάμε,
με σταθερά τα βήματα,
πάντα να ξεπερνάμε.

Να μη σκεφτείς «τελείωσε…»
«Κεφάλι δε σηκώνω,
τις καρπαζιές που μάζεψα,
έτσι θα μαραζώνω!»

Έχει «η ζωή γυρίσματα»
και «μέλι η αγουρίδα»
και πάντα μέσα του ο άνθρωπος
θα θρέφει την ΕΛΠΙΔΑ!
        Κ.Σ.Κ.Με συνενόηση επιτυγχάνονται 

περισσότερα πράγματα!
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Προέλευση επωνύμων του χωριού
        Στο βιβλίο «Ιστορικό Λεξικό Ελληνικών Επωνύμων»
του Δικαίου Βαγιακάκου, βρήκαμε και την προέλευση κά-
ποιων επωνύμων που έχουμε και στην Αγία Τριάδα.  Σ’
αυτό το τεύχος θα ναφερθούμε σε δύο, το επώνυμο Μα-
τσούκας και το Μαγγίπας.
1.     Ματσούκας ή Ματσούκης ή Ματσούκος και τα παρά-
γωγά του Ματσουκάκης, Καραματσούκης κτλ. Προέρχονται
από τη λέξη ματσούκα κι αυτή απ’ τη λατινική λέξη mazuca
που σημαίνει ράβδος, ρόπαλο.  Εις τον Πτωχοπρόδρομο
λέγεται: «Απ’ αυτούς οπού μπήγουσι κατάκαμπα ματζού-
κας».  Εις τα Τακτικά Λέοντος του Σοφού αναγράφεται ότι
εκ των στρατιωτών «οι μεν έχουσιν ματζούκια ή τζεκούρια
ή ρικτάρια (δίχτυα)».  Κατά τον Κωδινόν την ματζούκαν έφε-
ρον και αξιωματούχοι: «φέρει δε αντί δεκανικίου την ιδιωτι-
κώς καλούσι ματζούκαν, αργυράν, κεχρυσωμένην».  Και
ρήμα ματσουκώνων = δέρνω δια ράβδου.  Και η φράση
«του έδωσε ένα γερό ματσούκι» (τον έδειρε πολύ).

2.     Μαγκίπας ή Μαγγίπας.  Το νεοελληνικό τούτο επώ-
νυμο σχηματίζεται από το βυζαντινό μάγκιπας, το οποίο

είναι η λατινική λέξη manceps και σημαίνει αρτοποιός.
Συχνά συναντάμε τη λέξη σε βυζαντινά κείμενα.  Στα ποι-
ήματα του Πτωχοπροδρόμου απαντούν οι στίχοι: 

«Αν ήμην παραζυμωτής ή δουλευτής μαγκίπου,
Προσφόρια καν να εχόρταινα και ωσάν εμένα είχεν
ως γαρ εδιέβαινα προχθές οκάπου εις μαγκιπείον
ηύρηκα την μαγκίπισσαν έσωθεν ισταμένην…

        Ο μαγκίπας εκαλείτο και φουρνιτάριος, το δε αρτοποι-
είον ελέγετο μαγκιπείον ή μαγκιπικόν εργαστήριο.  Μάγκι-
πες ήταν οι τεχνίτες του άρτου.
        Εις το Άγιο Όρος ο ζυμωτής σήμερα λέγεται μάγκιπας
(μάκιπας) και παραμάγκιπας ο παραζυμωτής, μαγκιπείο δε
ο φούρνος, το αρτοποιείον της Μονής.  Στην Αμοργό μαγ-
κιπείο καλείται η παρά τους ναούς αποθήκη προς εναπό-
θεσιν των προσφορών (των άρτων).  Είναι δηλαδή το
επώνυμο Μαγγίπας δηλωτικόν επαγγέλματος (αρτοποιού).
        Υπάρχει βέβαια και το φρέσκο είδος κρεμυδιού, η
μαγγίπα, αλλά δεν πρέπει να σχετίζεται με τα επώνυμα.

Από δεξιά: Συρούκης Χαράλαμπος του Αποστ., Χουλιάρας Αντώνης του Νίκ.,
Λάμπρω σύζ. Ηλ. Καββαδία με την κόρη της Ελένη, Ματσούκας Δημήτριος του Κων., 

Χριστοδουλιάς Περικλής, Ντάσιος Βάϊος του Κων.
Είναι στη στέγη του υπάρχοντος σπιτιού της Λάμπρως, που κατασκευάζουν χωριανοί, γύρω στα 1960.

Φαίνονται τα «Μαντήλια» (δώρα) κρεμασμένα.
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Χαρτιά παίζουν: Με την πλάτη ο Αλενανδρής Τάκης, Ηλίας Καββαδίας του Κων., 
Φώτης Καββαδίας του  Ευαγ. Στα μαύρα ο Κωσταντής Παλιούρας.  Άγνωστος ο με τα γιαλιά.

        Από το 1977 η φωτογραφία με την ποδοσφαιρική ομάδα του χωριού μου.  Άτυπη τότε, όχι επίσημα αναγνωρι-
σμένη, αλλά με έντονη δράση και αθλητικές επιτυχίες.  Εδώ είναι από αγώνα που έδωσε στη Δομνίστα ή Κρίκελο.  
        Διακρίνονται όρθιοι από δεξιά: Ο Γιώργος Χουσιάδας, ο τερματοφύλακας Σπύρος Σκαρτσιούνης, ο Κώστας Ράϊ-
κος, ο Τάσος Ματσούκας, ο Φώτης Λαμπάκης, ο Γιάννης Λ. Παρούτσας και ο αείμνηστος Κώστας Βαρελάς.
        Μπροστά καθιστοί από δεξιά: ο πρώτος άγνωστος (φίλος συγχωριανών) και στη συνέχεια τρεις που έφυγαν νωρίς
απ’ τη ζωή, αείμνηστοι, Βησσαρίων Καββαδίας, Θεόδωρος Βελαώρας και Γιώργος Ι. Σερακιώτης.  Στη συνέχεια ο
Πάνος Ράντζος και ο Τάκης Αντζάς.
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1.     Οι οδικοί άξονες πρέπει να είναι προτεραιότητα για
τον τόπο μας.  Για να έχουν εύκολη σύντομη και ασφαλή
πρόσβαση οι κάποιοι και οι επισκέπτες.  Η σύνδεση με
άσφαλτο προς Βράχα και προς τη Δάφνη έγινε.  Μένει ο
δρόμος Αϊ-Λια – Νεοχώρι.  Να ασφαλτοστρωθεί το τμήμα
αυτό και να συνεχίσει η αναβάθμιση και ολοκλήρωση του
δρόμου Νεοχώρι-Παλαιόκαστρο.  Όσο για το δρόμο Χιονο-
δρομικό-Αγ.Τριάδα, να δούμε πότε θα καταστεί λειτουργι-
κός!

2.     Διαπλατύνσεις χρειάζονται σε αρκετά σημεία, από
τον Αϊ-Λια και κάτω προς το χωριό.  Το ίδιο και στο δρόμο
Αγία Τριάδα προς Δομιανούς και συνέχεια περιφερειακά
του Βελουχίου (Παπαδιά, Παυλόπουλο, Στένωμα) για Καρ-
πενήσι.  Πρέπει τα μεγάλα αυτοκίνητα (λεωφορεία) να κι-
νούνται με σχετική ευκολία, αν θέλουμε τουριστική κίνηση
στον τόπο μας.

3.     Επαρκή και απροβλημάτιστη λήψη τηλεοπτικού σή-
ματος στην περιοχή μας.  Είναι αναγκαιότητα.  Όπως επί-
σης και οι υπηρεσίες του διαδικτύου να είναι
αναβαθμισμένες και των τηλεφωνικών συνδέσεων (στα-
θερών και κινητών) να λειτουργούν ικανοποιητικά.

4.     Συντήρηση εσωτερικού οδικού δικτύου.  Επισκευή
πλακόστρωτων και επέκτασή τους όπου χρειάζεται.  Το ίδιο
ισχύει και για τους αγροτικούς δρόμους.  Όπου φτάνει αυ-
τοκίνητο υπάρχει και ανθρώπινη παρουσία.

5.     Όλη η περιοχή μας δασώνεται.  Τα περισσότερα χω-
ράφια «έκλεισαν» απ’ τους θάμνους και τα δέντρα.  Κινδυ-
νεύουν και οι δρόμοι (κεντρικοί ή αγροτικοί).  Απαιτούνται
συνεχή κλαδέματα.  Ας δώσουν βάση οι αρμόδιοι και σ’
αυτό το θέμα.

6.     Πρέπει να προωθηθεί η πρωτογενής παραγωγή.
Να δοθούν κίνητρα ενίσχυσης ικανών ανθρώπων, που θέ-
λουν να δραστηριοποιηθούν σ’ αυτόν το τομέα στην πε-
ριοχή μας.  Καθαρό περιβάλλον έχουμε.  Θερινά λιβάδια,
βιολογική γεωργία και κτηνοτροφία με σύγχρονα μέσα είναι
εφικτή.  Τομείς όπως, κρέατα, γαλακτοκομικά προϊόντα, φα-
σόλια, πατάτες, καρύδια, μέλι, κάστανα, δεντροκομία κτλ.
θα μπορούσαν με τις σημερινές συνθήκες να παραχθούν.
Αρκεί να βρεθεί και τρόπος διακίνησης σωστός και αποδο-
τικός.

7.     Τουριστική προβολή. Γίνονται προσπάθειες κι απ’
το Δήμο κι απ’ την Περιφέρεια για τουριστική προβολή της
Ευρυτανίας.  Ας μην περιορίζεται μόνο στον άξονα Καρπε-
νήσι-Προυσός.  Ας δούνε και την πίσω πλευρά του Βελου-
χιού.  Υπάρχουν δυνατότητες. (Θρησκευτικός, θερινός -
χειμερινός τουρισμός).  

8.     Με βροχερούς χειμώνες, όπως το 2015, ξυπνούν οι
μνήμες των κατολισθήσεων στο χωριό μας.  Ενώ συμφω-
νούν οι πάντες, δεν έγινε ακόμη το έργο αποστράγγισης

της Βρυσούλας στα Λιβάδια.  Απ’ το 1963 το συζητάμε και
θέλουμε να γίνει ώστε να θωρακισθεί εν μέρει το χωριό.  Ας
προλάβουμε, προνοώντας μια μελλοντική επανάληψη του
γεγονότος.

9.     Αδέσποτα ζώα ή και πλημμελώς φυλασσόμενα, πα-
ρατηρούνται χρόνια τώρα στο χωριό.  Ποιος θα λύσει το
πρόβλημα;  Τους υπευθύνους τους γνωρίζουμε!  Ποιος θα
θυμίσει στους υπευθύνους το καθήκον τους;  Άλλη μία δια-
χρονική παθογένεια.

10.   Απαραίτητη η συντήρηση και αποκατάσταση των
Αγιογραφιών του Προφήτη Ηλία.  Χρόνια το τονίζουμε.
Υπάρχει μελέτη που απλά χρειάζεται επικαιροποίηση.  Και
ενώ περιμέναμε να προχωρήσει το θέμα ένα βήμα πιο
μπροστά, επανερχόμαστε πίσω στη στατική επάρκεια του
κτιρίου.  Μετά την επισκευή-συντήρηση της τοιχοποιίας
που είχε γίνει ξαναπαρουσιάστηκαν ρωγμές στον τοίχο.
Ενημερώθηκαν οι υπηρεσίες (Αρχαιολογία κτλ.) και ξεκίνη-
σαν κάποιες ενέργειες.  Παράλληλα σάπισαν ήδη οι στύλοι
του υπόστεγου.  Ελάτινοι στύλοι που βρεχότανε, πόσο θα
άντεχαν;  Πιστεύουμε υπάρχουν ευθύνες.  Τόσες αγριοκα-
στανιές υπάρχουν στην περιοχή μας.  Με κατάλληλη ανύ-
ψωση του κάτω μέρους θα μπορούν για χρόνια να
υπάρχουν.  Επίσης θα μπορούσε για καλύτερη στήριξη να
μπει και δεύτερη σειρά στύλων απ’ τη μεριά του τοίχου.  Κι
ο περιβάλλον χώρος χρειάζεται έργα και αναβάθμιση.

11.    Αντιπυρική προστασία. «Ο Θεός να βάλει το χέρι
του».  Μπήκαν παλαιότερα στις εισόδους του χωριού κά-
ποιοι κρουνοί για ανεφοδιασμό με νερό των πυροσβεστι-
κών οχημάτων.  Χρειάζονται κι άλλοι κρουνοί εντός του
χωριού σε κομβικά σημεία.  Επίσης είχε γίνει πρόταση για
δεξαμενές ανεφοδιασμού με νερό των πυροσβεστικών ελι-
κοπτέρων, σε μέρη όπου υπάρχουν πηγές.  Και στο ποτάμι
θα μπορούσε να υπάρχει ανοιχτό μέρος για προσγείωση
και ανεφοδιασμό.  Είναι σοβαρό το θέμα και χρειάζεται σο-
βαρή προσέγγιση.  Ίσως να μελετηθεί και η οργάνωση
ομάδων εθελοντικής πυροπροστασίας.

12.   Είδαμε ν’ αναπαλαιώνονται σπίτια στο χωριό με κα-
λαισθησία και ομορφιά.  Παλαιότερα το σπίτι του Β. Αντζά,
πρόσφατα της Χρ. Σκονδριάνου.  Ίσως κι άλλα.  Τα χαίρον-
ται πρώτα οι ίδιοι αλλά είναι ομορφιά για όλο το χωριό.  Και
του διερχόμενου επισκέπτη «τραβάνε» το βλέμμα.  Μακάρι
κι άλλα σπίτια να είχαν την «τύχη» τους, αναβαθμίζοντας
συνολικά την εικόνα του χωριού μας.  Να μη βλέπουμε χα-
λάσματα.  Γνωρίζουμε ότι συντρέχουν κι άλλοι λόγοι για ένα
θετικό αποτέλεσμα.  Στα πλαίσια των δυνατοτήτων του ο
καθένας ας προσπαθήσει.

13.   Αξιοποίηση φυσικού πόρου.  Αναφερόμαστε στο
νερό.  Σύμφωνα με πληροφορίες, έγιναν κάποιες προσπά-
θειες απ’ το Δήμο για αξιοποίηση των νερών στο χωριό
μας.  Δεν υπήρξε ενδιαφέρον.  Ας ελπίσουμε σε κάτι θετικό
σύντομα.  Και φυσικά με την επωνυμία του τόπου προέλευ-

« Ματ ιέ ς »  σ τ ο  χ ωρι ό
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σης (Αγίας Τριάδας).  Κάποιες άλλες αποφάσεις ας επανε-
ξεταστούν γιατί είναι άδικες τουλάχιστον, για να μην πούμε
τίποτε χειρότερο.  Έχουμε ξανά αναφερθεί στο θέμα αυτό.

14.   Κτίριο Γυμνασίου. Εγκαταλειμμένο στην τύχη του,
καταρρέει.  Όπως κι άλλα σχολικά κτίρια σ’ όλη την Ελλάδα.
Προκαλεί λύπη, γιατί έγινε με χρήματα του λαού.  Η αλλαγή
χρήσης είναι μία λύση.  Είχαν γίνει παλιότερα ακριβοπλη-
ρωμένες μελέτες για μετατροπή του σε ξενοδοχείο.  Είδαμε
ένα τμήμα του να γίνεται αποθήκη του Δήμου.  Ικανοποιεί
αυτό;

15.   Τι γίνεται με τ’ αγριογούρουνα;  Άρχισαν να γίνονται
Πανελλαδικό πρόβλημα.  Όχι μόνο στο χωριό μας.  Πρέπει
οι αρμόδιοι να πάρουν σύντομα μέτρα.  Κατέσκαψαν κτή-
ματα, ξερολιθιές, καλύβια, αυλάκια ποτίσματος.  Εμφανί-
στηκαν και μέσα στο χωριό μας.  Καλή η προστασία της
άγριας Φύσης, αλλά οι αρχαίοι πρόγονοί μας μίλησαν και
για «μέτρο».

16.   Αποχετεύσεις. Πρέπει να ολοκληρωθούν οι συνδέ-
σεις των αποχετεύσεων ώστε όλα τα λύματα του χωριού να
οδηγούνται στους ήδη κατασκευασμένους απορροφητι-
κούς βόθρους.  Με προσοχή από πού θα διέλθουν οι αγω-
γοί, ώστε να είναι λειτουργικοί και στο μέλλον.  Όχι να
προκρίνουμε την ευκολία στην κατασκευή χωρίς καλή
χρήση αργότερα. 

17.   Πρόβλημα οι νέες προδιαγραφές στις «Παιδικές
χαρές».  Ας γίνει προσπάθεια και στο χωριό μας, να απο-
φευχθεί το όποιο ατύχημα.  Λίγο χρόνο βρίσκονται σε
χρήση.  Ας είναι στοιχειωδώς λειτουργικές.  Στην «παιδική
χαρά» στον Αϊ-Γιάννη έγινε κάποια αντικατάσταση φθαρ-
μένων κατασκευών κι οργάνων.  Επαινετό!

18.   Θα θέλαμε να υπάρχει όπως και παλαιότερα μόνιμη
παρουσία γιατρού στο χωριό.  Αν αυτό είναι δύσκολο, να
γίνονται συχνές επισκέψεις.  Να γίνεται ετήσιος σοβαρός
έλεγχος ιατρικός των μονίμων κατοίκων και παραπομπή αν
χρειάζεται σε νοσοκομεία.  Βελτίωση των κοινωνικών
υπηρεσιών και της «Βοήθειας στο Σπίτι». Σ’ αυτή την κα-
τεύθυνση, έγινε το Σάββατο 14 Οκτωβρίου 2017, μία ημε-
ρίδα στο κτίριο του Δημ. Σχολείου, απ’ το τμήμα Κοινωνικής
Πρόνοιας του Δήμου, με σκοπό την ενημέρωση και παρου-
σίαση των κοινωνικών δομών του Δήμου.  Θα προσθέταμε
και την οριοθέτηση ενός κατάλληλου χώρου για προσγεί-
ωση-απογείωση ελικοπτέρων, για κάθε ενδεχόμενο.  Ο
τόπος μας έχει δασωθεί και δύσκολα βρίσκεται καθαρό
μέρος κοντά στο χωριό για τέτοια περίπτωση.

19.   Παρουσία Υπηρεσιών. Επειδή διαπιστώνονται
κρούσματα παραβατικότητας (π.χ. κλοπές εκκλησιών κτλ.)
θα θέλαμε την παρουσία υπηρεσιών, όπως η αστυνομία το
δασαρχείο, υπηρεσιών του Δήμου κτλ. Να υπάρχει αί-
σθημα ασφάλειας.

20.   Γιορτή κάστανων.  Την Κυριακή, 15 Οκτωβρίου
2017, πραγματοποιήθηκε στην Αγία Τριάδα η καθιερωμένη
«Γιορτή Κάστανου».  Οργανωτές η Τοπική Κοινότητα, ο
Δήμος Καρπενησίου και η ΕΚΕΠΠΑΔΗΚ.  Καλές είναι οι

γιορτές, τα’ ανταμώματα και προβολή του τοπικού μας προ-
ϊόντος (του κάστανου).  Θα προσθέταμε όμως, ότι τα λιγο-
στά κτήματα με καστανιές που απέμειναν στη θέση
«Κατσούλια» δυσκολεύονται από θέμα άρδευσης.  Το πρό-
βλημα άρχισε μετά την καταστροφική πυρκαγιά στην πε-
ριοχή το 1994, το Αύγουστο.  Έγιναν επανειλημμένες
εκκλήσεις, υπογεγραμμένα αιτήματα κατά καιρούς, ώστε
να γίνει το αυλάκι απ’ το Πάνω Κεφαλόβρυσο.  Με τσιμέντο
ή σωλήνες.  Έγινε ένα τμήμα.  Μένουν 500 μέτρα, από-
σταση με μικρή κλίση, που πρέπει να συμπληρωθούν.  Το
γνωρίζουν οι αρμόδιοι και με επί τόπου επισκέψεις.  Ενέρ-
γειες δεν βλέπουμε, να λυθεί το πρόβλημα.  Πρώτα οι υπο-
δομές πιστεύουμε και μετά τα «κλαρίνα».

21.   Δυο ιδέες που μας μεταφέρθηκαν προφορικά:
Α.     Συνορεύουν με τον Ξενώνα δύο κήποι της Σούλας
Μαρκυπούλια και του Γεωρ. Βαρελά.  Αν δέχονταν να τους
πουλήσουν στο Δήμο και να γίνει μια κοινοτική πισίνα.
Σαν ενιαίο συγκρότημα.  Θα ήταν μια ευχάριστη καλοκαι-
ρινή ενασχόληση, ιδίως των νέων, που θα επισκέπτονταν
το χωριό.
Β.     Μήπως ο κήπος του Παπαλευτέρη, δίπλα απ’ την εκ-
κλησία της Αγίας Τριάδας, θα μπορούσε να εξυπηρετήσει
τις ανάγκες στάθμευσης αυτοκινήτων, όταν υπάρχει μα-
ζική προσέλευση στην εκκλησία;  (Κηδείες, μνημόσυνα
κτλ.).    Είτε με παραχώρηση χρήσης, είτε με αγορά, θα
ήταν ευχής έργον.

22.   Έγινε η διάνοιξη του δρόμου, Μπαχατούρες-Καρέλια,
για τη σύντομη εξυπηρέτηση των δύο σπιτιών που χτίστη-
καν εκεί.  Με τις όποιες δυσκολίες.  Σιγά-σιγά ελπίζουμε να
βελτιώνεται.

23.   Η συνέχεια του εγκιβωτισμού του Σκατορέματος πα-
ραμένει ζητούμενο.  Ας ελπίζουμε ότι κάποτε θα ολοκληρω-
θεί μέχρι την γέφυρα στα Καλοέργια.

24.   Συντήρηση ή ανακατασκευή των αυλακιών εντός
του χωριού, που χρησίμευαν και συνεχίζουν να χρησι-
μεύουν για άρδευση κήπων και το κυριότερο για αποστράγ-
γισμα να παροχέτευση στα ρέματα των όμβριων υδάτων.
Από τη δεκαετία του 1960 είναι κατασκευασμένα τα περισ-
σότερα.  Υπάρχουν ζημιές, διαρροές, στενέματα, μεταγενέ-
στερες κακοτεχνίες.  Είναι απαραίτητα και αναγκαιότητα
έργα υποδομής.  Πληροφορηθήκαμε ότι κάτι κινείται σ’
αυτόν τον τομέα.

25.   Νέοι στο σύλλογο Αγιατριαδιτών.  Ο Έλιοτ μας μί-
λησε για το μέλλον που στηρίζεται στο παρελθόν.  «Τα περ-
σινά τα λόγια ανήκουνε στην περσινή τη γλώσσα και τα
λόγια της ερχόμενης χρονιάς φωνή άλλη προσδοκούν».  Τη
δική σας!  Μετανάστες στο χρόνο είμαστε.  Αφήστε ο καθέ-
νας ένα αποτύπωμα προσφοράς, άσχετα αν είναι μικρό ή
μεγάλο, λίγο ή πολύ, στο χωριό μας.

26.   Για τη στέγη στο Δημοτικό Σχολείο.  Το ξαναγράψαμε
και το 2014 στο περιοδικό μας.  Η στέγη του πρώην Δημ.
Σχολείου που πλέον στεγάζει τα Μουσεία, «Κων. και Αλεξ.
Τσιάτσου» και «Καραπιπέρειο Λαογραφικό Μουσείο», χρει-
άζεται αντικατάσταση.  Καλή η μικρή συντήρηση καθαρι-
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σμού που έγινε.  Πιστεύουμε ότι χρειάζεται ριζική αντιμε-
τώπιση του προβλήματος.

27.   Υπομονή: «Πόσο
πιο σοφά από μας ξέρει
να περιμένει ο σπόρος
κάτω απ’ το χιόνι».
        Κουράγιο: «Τ’ αστέ-
ρια απ’ τον ουρανό, σώ-
ματα φλογισμένα.
        Στης λίμνης πέφτουν
το νερό μα στέκουν αναμ-
μένα»
        Προσπάθεια: «Ο
καιρός είναι ατέλειωτα μα-
κρύς και η κάθε μέρα είναι
ένα δοχείο, μέσα στο
οποίο μπορεί να χύσει κα-
νείς πολλά πράγματα,
όταν θέλει πραγματικά να
το γεμίσει».
Γκαίτε: «Ποίηση κι Αλήθεια»

28.   Επιγραμματικά
Α.     Να συνεχίσει ο δασικός δρόμος στην Πλαγιά μέχρι τ’
Αλωνάκι και πίσω στη Γαλιότα και Καλαμάκι.  Μπορεί να
λειτουργήσει και ως μονοπάτι ορειβασίας με βρύση στη Γα-
λιότα και τόπο θέαση στο Αλωνάκι.
Β.    Κατάλληλη διαμόρφωση, ως τόπου θέασης, στη δεύ-
τερη στροφή δεξιά του δρόμου για Χιονοδρομικό, πάνω απ’
το σπίτι Δημ. Σκαρτσιούνη.
Γ.     Προβολή νερών στα Κοτρώνια, με τη μορφή μικρού
καταρράκτη, για το καλοκαίρι, με τα νερά του αυλακιού απ’
τις Μπουχατούρες.
Δ.    Καλύτερη προστασία της πέστροφας στο ποτάμι.
Ε.    Ο Μύλος να λειτουργεί τη θερινή περίοδο ως αναψυ-
κτήριο, κυρίως για τη νεολαία.  Έστω και για μικρό διά-
στημα.
Στ.   Προστασία του τσαγιού στο Βελούχι.
Ζ.  Συντήρηση δρόμου από Μπαϊτάνη-Μηλιές-Κολοκο-
τρώνη.  Μας χρειάζεται.
Η.  Ένα βιβλίο-άλμπουμ με τις εικόνες των εκκλησιών μας
αποτυπωμένες.  Θα ήταν «ευχής έρχον» αν μπορούσαμε
να τυπώσουμε.
Θ.     Εμπλουτισμός Λαογραφικού Μουσείου.  Επέκταση
στο πρώην Γραφείο του Δημοτικού Σχολείου.

Τεχνικά έργα
        Από τον Πρόεδρο κ. Ντάσιο Νώντα της τοπικής μας κοινότητας πληροφορηθήκαμε: 
Α.     Έργα που ολοκληρώθηκαν το περασμένο διάστημα
        • Ανάπλαση προαύλιου χώρου Δημοτικού Σχολείου που πλέον λειτουργεί ως Μουσείο.  Ολοκλήρωση εργασιών.
        • Αντικατάσταση οργάνων «παιδικής χαράς» στον Αϊ-Γιάννη.
        • Επέκταση νεκροταφείου στα «Βαβούλια» με την κατασκευή τεχνικών έργων.
        • Διάνοιξη δρόμου στη θέση «Λειβάδια» για την εξυπηρέτηση δύο κατοικιών.
        • Δεύτερος αγωγός στο υδραγωγείο από το Μοναστήρι μέχρι την εκκλησία της Αγίας Τριάδας, για εμπλουτισμού

της ύδρευσης του χωριού.
        • Επισκευή τοιχίου έναντι οικίας Παν. Ντάσιου.
        • Ασφαλτόστρωση (τμήματος) του κεντρικού δρόμου που είχε φθαρεί.
Β.     Έργα δημοπρατημένα
        • Βελτίωση δρόμου στα Παλιοχώραφα, μεταξύ των οικιών Φ. Καββαδία και Απ. Σκεμπέ.
        • Αντικατάσταση πλακόστρωσης στην Πάνω Πλατεία.
        • Κιγκλιδώματα κατά μήκος της οικίας και του κήπου του μακαρίτη Σερ. Τσιάτσου.
        • Επισκευή υδραύλακα απ’ τον Ξενώνα μέχρι της οικίας Καραπιπέρη.
Γ.      Προγραμματισμένα έργα να προχωρήσουν προσεχώς
        • Διαμόρφωση νεκροταφείου στα «Βαβούλια».
        • Επένδυση τοιχίων επί του Κεντρικού δρόμου, στα Χτίρια.
        • Ανακατασκευή Κεντρικού υδραύλακα.
        • Επέκταση κάλυψης και του υπολοίπου στου Σκατορέματος μέχρι το γεφύρι του δημόσιου δρόμου για Πετρά-

λωνα.

        Εδώ να σχολιάσουμε ένα δημοσίευμα για έργα στην Ευρυτανία, που είδαμε στα «Ευρυτανικά Νέα» στις 17-2-2018.
Δημοσιεύτηκε κατάλογος 131 έργων στον νομό, συνολικού προϋπολογισμού 83.753.153,65 ευρώ.  Κανένα απ’ αυτά τα
έργα δεν γίνεται στο χωριό μας.  Ένα μεγάλο χωριό η Αγία Τριάδα, για τα δεδομένα της Ευρυτανίας, περνάει στα «αζήτητα».
Λες και είναι λιμένες όλες οι ανάγκες της.  Μπορεί κάποια έργα, όπως το «Σκέπασμα του δρόμου στη Θέση Βράχος» να
μας επηρεάζουν.   Εντός των ορίων της κοινότητάς μας όμως δεν υπάρχει κάποιο έργο.  Το θεωρούμε αδικία.
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        Στη διάρκεια της Τουρκοκρατίας, για τη διοίκηση των
κοινοτήτων εφαρμόζονταν το σύστημα της Δημογεροντίας.
Το χωριό επέλεγε κάποια εξέχοντα και σοβαρά πρόσωπα;
Για να τους εκπροσωπούν στις Τουρκικές Αρχές.  Δεν
έχουμε όμως γραπτά στοιχεία για τους δημογέροντες του
χωριού μας την περίοδο αυτή.  Ο Δ. Καραπιπέρης αναφέ-
ρεται σε ένα συμβόλαιο της οικογένειάς του, (Αύγουστος
1823) με την κοινότητα για αγορά οικοπέδου, όπου υπο-
γράφουν ως δημογέροντες ο Καββαδοκώστας, ο Πριοβο-
λοκώστας, ο Αναγνωστάκης Παρούτσας και ο ιερομόναχος
Παπαγαβριήλ.
        Επίσης σε τρεις (3) επιστολές προς την επαναστατική
κυβέρνηση (Μαυροκορδάτου) υπέρ και κατά του Καραϊ-
σκάκη,(2) στην διαμάχη του με τον Ράγκο, υπογράφουν ως
εκπρόσωποι της Αγίας Τριάδας οι κάτωθι: Νεόφυτος ηγού-
μενος και εφημέριος του Προφήτου Ηλιού Αγίας Τριάδας,
Ιωσήφ μοναχός, Μπορμπόκης Αναγνώστης, Μήτρος Τζό-
τζος, Νίκος Παρούτζος και Γιώργης Σιώκης.  Στην πρώτη
και δεύτερη επιστολή υπογράφουν δυο τρεις απ’ τους ανω-
τέρω, στην τρίτη και οι έξι.
        Μετά την απελευθέρωση, με Βασιλικό Διάταγμα της
13/4-1833, έγινε διοικητική διαίρεση και στην περιοχή μας
ιδρύθηκε ο Δήμος Κτιμενίων(3) με έδρα το Φουρνά.  Περιε-
λάμβανε όλα τα ευρυτανικά (και το δικό μας) και Καρδιτσιώ-
τικα χωριά των Αγράφων.  Από το Βελούχι μέχρι τα
σημερινά Θεσσαλικά Άγραφα.
        Δήμαρχοι διετέλεσαν:
1.     Πρώτος Δήμαρχος ο προεστός του Φουρνά
        Κωστάκης Γιαννάκη ή Κωσταράς 1834-1874.
        Σαράντα ολόκληρα χρόνια.(4)

2.     Ο Θέος Τριανταφυλλιάς 1874-1878.
3.     Ο Γεώργιος Κ. Γαλλής 1878-1882. Επί της δημαρ-

χίας του διεχωρίστηκαν τα Θεσσαλικά χωριά(5) των
Αγράφων και έγιναν δυο δήμοι (το 1878).  Ο Δήμος
Κτιμενίων με έδρα τον Φουρνά και ο Δήμος Δολόπων
με έδρα το Καροπλέσι.

4.     Ο Νικόλαος Κ. Γαλλής 1882-1883. Δολοφονήθηκε
στον Κλειτσό κατά τη θητεία του.

5.     Ξανά ο αδελφός του Γεώργιος Κ. Γαλλής 1883-
1891.

6.     Ο Κωνσταντίνος Στυλ. Ζώτος 1891-1893.
        Εκλέχτηκε βουλευτής και παραιτήθηκε.

7.     Ο Κωνταντής Χριστοδουλιάς 1893-1895.
8.     Ο Γεώργιος Χριστοδουλιάς 1895-1903.
9.     Ο Δημήτριος Χριστοδουλιάς 1903-1914.
        Το διάστημα απ’ το 1833 μέχρι το 1912 που ιδρύθη-
καν οι κοινότητες, το χωριό μας διοικούνταν από προ-
έδρους στα πλαίσια του ενιαίου Δήμου Κτιμενίων.
Μνημονεύεται γραπτώς πάρεδρος του χωριού  το 1866 και
το 1873 ο Ζάχος Ι. Καραπιπέρης.  Επίσης για πολλά χρόνια
μέχρι το διαχωρισμό, μόνιμος σχεδόν πρόεδρος του χω-
ριού  μας ήταν ο Γιαννάκης Ζ. Καββαδίας (Καββαδογιαν-
νάκης).  Δεν έχουμε στοιχεία για άλλους που σίγουρα
υπήρξαν.
        Με Βασιλικό Διάταγμα 31/8/1912, ΦΕΚ Α’ 261-1912 το
χωριό μας έγινε κοινότητα μαζί με τα χωριό Αραχωβίτσα
(Πετράλωνα) και Έλοβα (Άγιος Χαράλαμπος).  Έμειναν
μαζί μέχρι το 1919.
        Με Βασιλικό Διάταγμα 22/5/1919 ΦΕΚ Α’ 112/1919 έγι-
ναν χωριστές κοινότητες.
        Από το 1912 και μετά διετέλεσαν πρόεδροι του χω-
ριού:
1. Κωνσταντάκης Π. Ταγκλής 1912-13
2. Χρήστος Αλεξιάς από Έλοβα 1913-14
3. Γ. Γεωργακόπουλους από Έλοβα 1914-16 (6)

4. Κωσταντάκης Π. Ταγκλής 1918-19
5. Ιωάννης Γ. Βασιλείου από Αραχωβίτσα 1919-20
6. Ιωάννης Χρ. Βασιλείου 1922-25
7. Πάνος Αρισ. Τσάτσος 1925-26
8. Πέτρος Δ. Καραπιπέρης 1926-28
9. Τηλέμαχος Παπασπύρος 1929-30
10. Βησσαρίων Κων. Ράϊκος 1931-32
11. Παναγιώτης Τσιάτσος 1932-33
12. Ιωάννης Κ. Αντζάς, Δημήτριος Αθ. Παρούτσας

1934-35 (7)

13. Ιωάννης Λ. Παρούτσας 1935-36
14. Ευάγγελος Δ. Καββαδίας 1936-37
15. Τηλέμαχος Παπασπύρος 1937-38
16. Δημήτριος Αθ. Παρούτσας 1938-41
17. Γεώργιος Π. Τακγλής 1941-42
18. Γεώργιος Ν. Ράντζας 1942-45 και Α’ εξάμηνο 1946
19. Ανδρέας Γρ. Τσάτσος 1945
20. Δημήτριος Ε. Καββαδίας 1946-49

Σκοτώνεται στα γεγονότα του Καρπενησίου.

Πρόεδροι και Γραμματείς του Χωριού(1)

1. Ο Δ. Καραπιπέρης στο Βιβλίο του «Αγία Τριάδα Ευρυτανίας» σελ. 74, καθώς και ο Π. Βασιλείου στην «Αιτωλοακαρνανική και Ευρυτανική Εγκυ-
κλοπαίδεια» σελ. 63 έχουν γράψει σχετικά για το ανωτέρω θέμα.  Από τα γραπτά τους αντλήσαμε τα περισσότερα στοιχεία όπως επίσης και από το
βιβλίο του Δ. Παπακαρυά «Ο Φουρνάς των Αγράφων»  σελ. 397.  Για τα νεότερα χρόνια πρόσθεσε πληροφορίες ο Ι. Καραγιώργος που εργάζεται στο
σημερινό Δήμο Καρπενησίου και εξυπηρετεί τα χωριά μας.
2. Η πρώτη επιστολή εναντίον του Καραϊσκάκη στέλθηκε στις 27/2/1824.  Η δεύτερη την 1/10/1824 υπέρ του Καραϊσκάκη και η Τρίτη από την βρύση
«Μπουκουβάλα» στις 8/11/1824 κι αυτή υπέρ του.
3. Δήμος Κτιμενίων με γιώτα (ι) και όχι Κτημενίων με ήτα (η) όπως συνηθίζεται να γράφεται σήμερα.  Περιελάμβανε τα χωριά: Φουρνάς, Κλειστός,
Κορίτσα, Βράχα, Χόχλια, Αραχωβίτσα, Αγιά Τριάδα, Έλοβα, Αγία Παρασκευή, Δομιανοί, Μαυρόλογγος, Κάλανος, Μολόχα, Νεράιδα, Μούχα, Σαραντά-
πορα, Γιαννουσέϊκα, Δημέικα, Κουκκέικα, Καροπλέσιον, , Μπελοκομήτης, Πλακωτόν, Καρύτσα και Καρβασαράς.
4. Ο Δ. Παπακαρυάς στο βιβλίο του «Ιστορικά του Φουρνά των Αγράφων…» σελ. 397 αναφέρει το Γιαννάκη Κωστάκη δήμαρχο Κτημενίων από
1834-1874.  Σε άλλη ανακοίνωση του συνεδρίου «Ιστορία και Πολιτισμός της Δημοτικής Ενότητας Φουρνάς» Ιούλιος 2012 καταγραμμένη στα πρακτικά,
δημοσιεύεται από την κ. Παναγιωτοπούλου- Μποτονάκη Μαρία Εκλογικός κατάλογος του 1871 του Δήμου Κτημενίων.  Τον κατάλογο υπογράφει ο δή-
μαρχος Κτημενίων Γεωρ. Κ. Γαλλής με ημερομηνία 26 Ιανουαρίου 1872.  Ο ίδιος είναι δήμαρχος και αργότερα.  Ίσως υπάρχει κάποιο λάθος.  
5. Από τα παραπάνω χωριά, αποτελούσαν το Δήμο Δολόπων αυτά μετά τον Κάλανο.
6. Λείπει το διάστημα του 1917 και από το 1920-22.  Πιθανόν λόγω των πολέμων να μην έγιναν εκλογές.
7. Για το διάστημα 25/10/1935 μέχρι και 25/1/1941 παραμένει το ίδιο κοινοτικό συμβούλιο.  Σώζονται τα περισσότερα πρακτικά αποφάσεων Κοιν.
Συμβουλίων.  Βάση αυτών αναγράφονται οι παραπάνω διατελέσαντες πρόεδροι διορθώνοντας γραφές του Δ. Καραπιπέρη και Π. Βασιλείου.  Τα ίδια
πέντε μέλη εκλέγονται πρόεδροι για ένα έτος.  Είναι δε οι Αντζάς Ι., Παρούτσας Ι., Παρούτσας Δ., Καββαδίας Ε. και Παπασπύρου Τηλ.
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21. Νικόλαος Αθ. Τσάτσος 1949 (8)

22. Σωτήριος Κων. Τσιάτσιος 1949-52
23. Νεοπτόλεμος Γ. Αντζάς 1952-54 (9)

24. Χρήστος Δημ. Ράϊκος 1954-55
25. Χαράλαμπος Ν. Κατσέλος 1955-62 (10)

26. Σεραφείμ Δημ. Τσιάτσος 1962-64 (11)

27. Κωνσταντίνος Δημ. Ντάσιος 1964-74 (12)

28. Χαράλαμπος Ν. Κατσελος 1974-78
29. Κωνσταντίνος Ηλ. Βελαώρας 1979-82
30. Δημήτριος Ευαγ. Μπλέτζας 1983-86
31. Κωνσταντίνος Ηλ. Βελαώρας 1987-90
32. Δημήτριος Ζαχ. Καββαδίας 1991-94
33. Ευάγγελος Ιωάν. Σκαρτσιούνης 1995-98

        Με το νομοσχέδιο «Ι. Καποδίστριας» καταρ-
γούνται οι κοινότητες και ενώνονται σε Δήμους.
Έντεκα (11) δήμοι δημιουργούνται στο νομό Ευ-
ρυτανίας. Το χωριό μας είναι η έδρα του Δήμου
Κτημενίων.  Απαρτίζεται απ’ τα χωριά Αγία
Τριάδα, Δομινανοί, Αγία Παρασκευή, Πετράλωνα,
Χόχλια και Άγιο Χαράλαμπο.
        Εκλέγονται δήμαρχοι Κτημενίων οι:
1.     Νικόλαος Βας. Βελαώρας 1/1/1999-2002
2.     Γρηγόριος Χαλκιάς 2002-2010

        Ξαναγίνεται συγχώνευση των έντεκα δήμων
της Ευρυτανίας σε δύο (2) με το νομοσχέδιο
«Καλλικράτης».  Το Δήμο Καρπενησίου όπου
υπάγεται και η Αγία Τριάδα και το Δήμο Αγράφων.
        Στο νέο Δήμο Καρπενησίου εκλέγονται:
1.     Κώστας Π. Μπακογιάννης 1/1/2011-2014
2.      Νικόλαος Σουλιώτης 1/9/2014- και σή-
μερα

        Πρόεδρος του χωριού, μετά τη συνένωση σε
Δήμο Καρπενησίου, εκλέγεται ο  Επαμεινών-
δας Κων. Ντάσιος (2011-και σήμερα).  Την
πρώτη τετραετία (2011-2014) με συμβούλους το
Κώστα Θ. Καββαδία και Κώστα Νικ. Κοντογε-
όργο. Τη δεύτερη (2014-και σήμερα) με συμβού-
λους την Θεοδώρα Στ. Αποστόλου και τον
Γρηγόρη Ράϊκο. (Μέχρι την αποβίωσή του)

8. Επειδή οι συνθήκες ήταν εμφυλιοπολεμικές, το χωριό είχε εκκενωθεί και οι περισσότεροι κάτοικοι βρίσκονταν στο Καρπενήσι.  Πιθανόν μετά το
θάνατο του Δημ. Καββαδία διορίστηκε για λίγους μήνες πρόεδρος ο Νικ. Τσάτσος.  Όχι για το διάστημα 1949-50 που αναγράφουν οι Δ. Καραπιπέρης
και Π. Βασιλείου.   Έχουμε το πρωτότυπο πρακτικό τις 23-7-1949 που πρωτοσυνεδριάζει το νεοδιορισθέν κοινοτικό Συμβούλιο Αγίας Τριάδας.  Σ’ αυτό
πρόεδρος εκλέγεται ο Σωτήρης Κων. Τσιάτσος, αντιπρόεδρος ο Παναγιώτης Γ. Ταγκλής και μέλη οι Σεραφείμ Κ. Ράντζος, Βασίλειος Γρ. Τσιάτσος και
Ζαχαρίας Π. Καββαδίας.
9. Το κοινοτικό Συμβούλιο για το διάστημα 1952-55 αποτελούνταν απ’ τους Αντζά Νεοπτόλεμο, Ράικο Χρήστο, Παρούτσα Γεώργιο του Ι., Ντάσιο
Κων/νο του Δημ. Και Τσιάτσο Κων/νο του Αθ.  Δύο χρόνια προήδρευσε ο Αντζάς Ν. και δύο ο Ράικος Χρ. 
10. Για το διάστημα 1955-59 το συμβούλιο απαρτίζουν οι Χαρ. Κατσέλος πρόεδρος, Λάμπρος Κοντογεώργος, Ηλίας Καββαδίας, Αριστομένης Ντού-
σικος και Νεοπτόλεμος Αντζάς.  Ο Ν. Αντζάς παραιτείται και τη θέση του παίρνει ο Γεώρ. Κατσέλος.  Για το επόμενο διάστημα 10/5/1959-62 στο συμβούλιο
είναι: πρόεδρος ξανά ο Χαρ. Κατσέλος. Αναστάσιος Τσιάτσος, Σεραφείμ Τσιάτσος, Νεοπτόλεμος Αντζάς και Στυλιανός Καββαδίας.  Ο Αντζάς παραιτείται
και τη θέση του παίρνει ο Βασίλειος Τσιάτσος.
11. Συμβούλιο παρέμεινε το ίδιο.  Απλά στη διετία άλλαξε το Κοιν. Συμβούλιο δια ψηφοφορίας τον πρόεδρο.  Βγήκε ο Χ. Κατσέλος και νέος  πρόεδρος
εκλέχτηκε ο Σερ. Τσιάτσος.
12. Στις 5-7-1964 έγιναν εκλογές και εκλέχτηκαν οι: Ντάσιος Κων/νος του Δημ. Πρόεδρος, Βασιλείου Κων/νος αντιπρόεδρος, Ράντζος Σεραφείμ, Καβ-
βαδίας Στυλιανός και Νίκος Κοντογεώργος.  Το εκλεγμένο συμβούλιο παρέμεινε και την επταετία της δικτατορίας (1967-74) χωρίς ν’ αλλάξει με αιρετού
διορισμένους όπως έγινε σ’ άλλες κοινότητες.

Γραμματείς κοινότητας Αγίας Τριάδας

2012-1917 Ο δάσκαλος του χωριού (από 1908-19) Νικόλας Π.
Σιάνος απ’ το Παλιόκαστρο έκανε και χρέη κοινοτικού Γραμ-
ματέα.

1917-1930 ή 1933 Ο Ιωάννης Σπ. Μερεντίτης, χωριανός, που
πριν διετέλεσε γραμματέας του Δήμου Σιλλάνων της επαρχίας
Καρδίτσας, του Δήμου Κτιμενίων με έδρα τη Φουρνά, του
Δήμου Δολόπων με έδρα το Καροπλέσι και του Δήμου Τυμ-
φρηστού με έδρα το Μαυρίλο.

1934 (ή λίγο πριν)-1941 Ο Ιωάννης Νικ. Ντάσιος, χωριανός πα-
ραιτηθείς αξιωματικός του Στρατού.  Προσελήφθη με μηνιαία
αποζημίωση 420 δρχ.  Επιστρατεύτηκε με το βαθμό του υπο-
λοχαγού στις 25/1/1941 και αναχώρησε για το μέτωπο.

1936  Για λίγο διάστημα το έτος αυτό έκανε χρέη γραμματέως ο
Ευάγγελος Στυλ. Μπλέντζας.

1941-1964 Συνέχισε ο Ε. Μπλέντζας τα δύσκολα χρόνια των πο-
λέμων, όσο λειτουργούσε η κοινότητα, μέχρι το 1964 που συν-
ταξιοδοτήθηκε.

1964-1982 Ο Χρήστος Αρισ. Βαρελάς, χωριανός, μέχρι τη συν-
ταξιοδότησή του.

1982-1984 Η χωριανή μας Χρυσούλα Νικ. Ντάσιου. Προσελήφθη
με σύμβαση από 1-11-1982 μέχρι 16-8-1984.

1984-1990 Για μικρό διάστημα καλυπτόταν οι ανάγκες της κοινό-
τητας από γραμματείς γειτονικών χωριών.  Στη συνέχεια προ-
σελήφθη μόνιμη γραμματέας η χωριανή Στυλιανή Ευθ.
Μπανιά μέχρι τις 31-12-1990.

Α’ Εξάμηνο 1991 Η κοινότητα εξυπηρετείτο από τους γραμματείς
Χρήστο Νάσιο - Δομιανών, Παναγ. Σούλτο - Πετραλώνων και
Ιωάν. Καραγιώργο – Αγ. Χαραλάμπους.

1991-1998 Στις 26-6-1991 προσελήφθη μόνιμη γραμματέας της
κοινόηττας η Μαργαρίτα Π. Καββαδία, μέχρι 31-12-1998.

1999-2015 Από 1-1-1999 που καταργούνται οι κοινότητες με το
σχέδιο «Καποδίστριας» η Αγία Τριάδα γίνεται έδρα του Δήμου
Κτημενίων.  Χρέη γραμματέα για το Δήμο πλέον εκτελεί μέχρι
σήμερα ο Ιωάννης Ηλ. Καραγεώργος απ’ τον Άγιο Χαρά-
λαμπο.  Από την 1-1-2011 ως γνωστόν εφαρμόστηκε το σχέ-
διο «Καλλικράτης» με το οποίο συμπτύχτηκαν οι 11 Δήμοι της
Ευρυτανίας σε 2.  Ο τέως Δήμος Κτημενίων υπάγεται πλέον
στο Δήμο Καρπενησίου.  Παραμένει ο ίδιος γραμματέας για τα
6 χωριά της προηγούμενης διοικητικής κατάστασης.

Κωνσταντίνος Σ. Καββαδίας
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        Στη Λίμνη Kρεμαστών τη δεκαετία του '60.  Δεν είχε ολοκληρωθεί η κατασκευή της γέφυρας της Eπισκοπής και τη διεκπεραίωση εξυ-
πηρετούσαν τα «Φεριμπότ».  Oι ταξιδιώτες Kαρπενησίου-Aγρινίου αλλά και των γύρω της λίμνης χωριών έπρεπε να δοκιμάσουν για λίγο τις
εμπειρίες των θαλασσινών.  Eδώ οι παντοειδείς «επιβάτες» ράθυμοι, περιμένουν να επιβιβαστούν στο καράβι.
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        Tην Άνοιξη του 1967 διοργανώθηκε εκδρομή του σχολείου του χω-
ριού μας στην Λίμνη Kρεμαστών.  Eκτός των δασκάλων συμμετείχαν και γο-
νείς των μαθητών.  Mε δύο φορτοεπιβατικά (διακρίνεται το ένα φορτωμένο
στη «ΔIPKH»), που έκαναν τότε τη συγκοινωνία στο χωριό μας, πήγαμε να
θαυμάσουμε την τεχνητή λίμνη των Kρεμαστών, το φράγμα και το εργο-
στάσιο.
        Πρώτη φορά πηγαίναμε εκτός χωριού.  Δύσκολη διαδρομή στους χω-
ματόδρομους τότε.  Eξοντωτική για τα ασυνήθιστα σε ταξίδια μικρά παιδιά.
Eκείνα που παραμένουν ακόμη χαραγμένα στη μνήμη μου (πέρασε σχεδόν
μισός αιώνας) είναι τα παρακάτω:
        Πλησιάζοντας από τον κατηφορικό αυτοκινητόδρομο την όχθη της
λίμνης όπου περίμενε το Φεριμπότ «ΔIPKH», σπαραχτικές κραυγές και κλά-
ματα ακούστηκαν στ' αυτοκίνητα.  Aντί να θαυμάζουμε την ήρεμη επιφάνεια
της λίμνης φοβηθήκαμε ότι θα πέσουμε μέσα και θα πνιγούμε.  Hρεμήσαμε
όταν ανεβήκαμε πάνω και ξεκίνησε το καραβάκι.  Και πάλι κρατούσαμε σφι-
χτά το χέρι των μεγάλων (ή εκείνοι φοβόταν για μας μην πέσουμε στη λίμνη
και μας κρατούσαν).  Πρώτη φορά καταγράφαμε μέσα μας την εικόνα μιας λίμνης.  Tων τεράστιων ποσοτήτων νερού.  Mέχρι τότε απ' τις φω-
τογραφίες των βιβλίων γνωρίζαμε τις λίμνες και τις θάλασσες.  Φοβόμασταν να περπατάμε στο κατάστρωμα λόγω της αστάθειας που δημι-
ουργεί η πλεύση στο νερό.  Zαλισμένοι και κατάκοποι φτάσαμε στο φράγμα.  Mας κατέβασαν να θαυμάσουμε το φράγμα.  Πρωτόγνωρες
εικόνες.  Όλα μας εντυπωσίαζαν.  Mας άφηναν με το στόμα ανοιχτό.  Θυμάμαι τους σκαμμένους βράχους στις όχθες του ποταμού μετά το
φράγμα απ' όπου κυλούσαν κάποια νερά (λουτρονέρια, που μύριζαν χαρακτηριστικά).  Tην τεράστια τάφρο υπερχείλισης πάνω μας.  Tο φράγμα
φάνταζε τεράστιο στα μάτια μας και στο μυαλό μας, με τις πληροφορίες που μας έδιναν, ξεναγώντας μας.
        Mετά όμως μας στεναχώρησαν εμάς τα παιδιά.  Oι μεγάλοι κατέβηκαν να ξεναγηθούν μέσα στο εργοστάσιο στη βάση του φράγματος.
Εμάς για ασφάλεια μας έκλεισαν μέσα στα αυτοκίνητα να περιμένουμε.  Σκάσαμε απ’ τη ζέστη.  Βράσαμε κυριολεκτικά.  Μας κακοφάνηκε
πολύ.  Kαι γιατί δεν είδαμε το εργοστάσιο και για την ταλαιπωρία.  Δεν ικανοποιήθηκε η παιδική περιέργεια να δούμε τα μαγικά κουμπιά που
μας έδιναν το φως.  Tο φως που πρόσφατα είχε σχετικά φθάσει στο χωριό μας (αν εξαιρέσουμε τη γεννήτρια του Tσούνη K. στο Mύλο στα
Mαντάνια που προηγήθηκε).  Γνωρίζαμε πολύ καλά και από πρώτο χέρι το διάβασμα με τη λάμπα πετρελαίου.
        Όσο για τη δεύτερη φωτογραφία που δημοσιεύουμε, είναι απ' τη εκδρομή.  Διακρίνονται στο κατάστρωμα (με γυρισμένη την πλάτη) ο
Δημήτριος Mατσούκας (Aμερικάνος) και ο Hλία Kοντογιώργος μπροστά από το παγκάκι.  Στο βάθος δεξιά ο Aχιλλέας Aναστασιάδης, προϊστά-
μενος του Tαχυδρομείου.
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Φωτό: Aπ' το αρχείο Kων. Σ. Kαββαδία
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ΓάμοιΓάμοι
Έτος 2014

•        Ο Ευθύμιος Παπαδημητρόπουλος του Εμμανουήλ και της
Αργυρώς και η Παρούτσα Νίκη του Δημητρίου και της Μαριάννας
ετέλεσαν τους γάμους τους στις 25-5-2014 στη Λαμία.
•        Ο Κρουστάλλης Δημήτριος του Χρήστου και της Φρειδερί-
κης και η Αποστόλου Θεοδώρα του Στυλιανού και της Χρυσούλας,
ετέλεσαν το γάμο τους το Σάββατο 12-7-2014, στην Αγία Τριάδα.
•        Ο Βελαώρας Ηλίας του Θεοδώρου και της Ελένης και η
Καταή Ελένη του Κων/νου και της Κων/νας, ετέλεσαν το γάμο τους
την Κυριακή 20 Ιουλίου 2014, στον Άγιο Λουκά Λαμίας.
•        Ο Παναγιώτης Παπαδόπουλος του Ζήση και της Καίτης και
η Παναγιώτα Μελισσουργού του π. Στέφανου και της Άννας ετέ-
λεσαν τους γάμους τους στις 17-8-2014 στα Καμένα Βούρλα.

Έτος 2015
•        Ο Τέθας Αθανάσιος και η Κατερίνα Καββαδία του Δημητρίου
και της Ελένης,, ετέλεσαν τους γάμους τους στις 22-8-2015.
•        Ο Κιτσάκης Σπύρος του Δημητρίου και της Παρθένας και η
Σταϊκούρα Παναγιώτα, ετέλεσαν τους γάμους τους στις 12-9-2015
στη Λαμία.

Έτος 2016
•        Ο Κακοσαίος Οδυσσέας του Ευαγγέλου και της Αθηνάς και
η Καββαδία Μάγδαλένα του Κων/νου και της Χρύσας ετέλεσαν
τους γάμους τους στις 22-1-2016 στην Αθήνα.
•        Ο Κυροχρήστος Γεώργιος του Αθανασίου και της Βασιλικής
και η Θανασοπούλου Κων/να του Χρήστου και της Αριάνας, ετέ-
λεσαν το γάμο τους στις 14-2-2016.
•        Ο Λάτος Αθανάσιος και η Δήμητρα Νάσιου του Νικολάου και
της  Αγγελικής Κυριλή, ετέλεσαν τους γάμους τους στις 21-5-2016.

Έτος 2017
•        Ο Γεωργίτσης Βασίλειος του Ιωάννης και της Γεωργίας και
η Αλαμπάνου Αθανασία του Παρασκευά και της Γιάννας, ετέλεσαν
το γάμο τους στις 27-8-2017 στην Αγία Τριάδα.
•        Ο Καββαδίας Κωνσταντίνος του Γεωργίου και της Χριστίνας
και η Κοντομίχαλου Ευαγγελία, ετέλεσαν τους γάμους τους στις
8-7-2017 στα Καμένα Βούρλα.
•        Ο Λώλης Μιχαήλ και η Ματσούκα Βασιλική του Γεωργίου
και της Ασπασίας, ετέλεσαν τους γάμους τους στις 8-7-2017, στην
Αθήνα.
•        Ο Λουκάκης Ιωάννης του Κυριάκου και της Δήμητρας και η
Κοντογεώργου Άννα του Ηλία και της Βασιλικής, ετέλεσαν τους
γάμους τους στις 22-9-2017.

ΓεννήσειςΓεννήσεις
Έτος 2014

•        Ο Γκούτσης Νικόλαος του Γεωργίου και της Μαίρης και η
Τρομπούκη Ανδρονίκη απέκτησαν κόρη στις 17-11-2014
•        Ο Ντούσικος Ηλίας του Στυλιανού και της Νίκης και η Γιαν-
νιτσοπούλου Ελένη απέκτησαν αγόρι στις 17-2-2014.
•        Ο Μπούτσης Μιχάλης και  η Σερακιώτης Παναγιώτα του Γε-
ωργίου και της Αθανασίας απέκτησαν αγόρι στις 29-1-2014.

Έτος 2015
•        Ο Ντάσιος Φώτιος του Παύλου και της Βασιλικής και η
Ασπασία Σιμοπούλου, απέκτησαν αγόρι στις 10-7-2015.

•        Ο Βελαώρας Ηλίας του Κων/νου και της Έλλης και η Κεχρι-
νιώτη Λεμονίτσα απέκτησαν αγόρι στις 25-2-2015.
•        Ο Κρουστάλλης Παναγιώτης του Χρήστου και της Φρειδε-
ρίκης και η Ζαγκότση Αντιγόνη απέκτησαν αγόρι στις 3-4-2015.
•        Ο Κρουστάλλης Δημήτριος του Χρήστου και της Φρειδερί-
κης και η Αποστόλου Θεοδώρα απέκτησαν κόρη στις 4-5-2015.
•        Ο Βελαώρας Ηλίας του Θεοδώρου και της Ελένης και η
Καταή Ελένη απέκτησαν γιο στις 21-12-2015.
•        Ο Ντούσικος Ηλίας του Στυλιανού και της Νίκης και Γιαννι-
τσοπούλου Ελένη απέκτησαν αγόρι στις 17-12-2015.
•        Ο Τέθας Αθανάσιος και η Καββαδία Κατερίνα του Δημητρίου
και της Ελένης, απέκτησαν γιο στις 26-4-2015 και κόρη στις 5-1-
2018.
•        Ο Μπλεντζας Κώστας του Περικλή και της Βάσως και η Σι-
μοπούλου Βασιλική, απέκτησαν κόρη στις 24-11-2015.

Έτος 2016
•        Ο Μελισσουργός Στέφανος και η Νομικού Άννα απέκτησαν
αγόρι στις 2-3-2016.
•        Ο Παπαδημητρίου Ευθύμιος και η Παρούτσα Νίκη του Δη-
μητρίου και της Μαριάννας απέκτησαν αγόρι στις 22-3-2016.
•        Ο Κοντογιώργιος Λάμπρος του Ιωάννη και τη Γενίτσαρη
Σταυρούλα απέκτησαν κόρη στις 31-5-2016.
•        Ο Ντάσιος Λάμπρος του Ανδρέα και της Θωμαΐδος και η
Μπαλάφα Δήμητρα απέκτησαν αγόρι στις 8-10-2016.
•        Ο Γεωργίτσης Βασίλειος του Ιωάννη και της Γεωργίας και η
Αλαμπάνου Αθανασία απέκτησαν αγόρι στις 15-12-2016.
•        Ο Αγγέλου Παναγιώτης και η Βιβή Κιτσάκη του Δημητρίου
και της Παρθένας, απέκτησαν κόρη στις 17-1-2016.
•        Η Ελευθερία Ανυφαντή του Χρήστου και της Έφης Κόρδα,
και ο σύζυγός της, απέκτησαν κόρη στην Αυστρία στις 29-8-2016
και της έδωσαν το όνομα Άρτεμη.

Έτος 2017
•        Ο Σκαρτσιούνης Ευάγγελος του Ιωάννη και της Δάφνης και
η Σούλιου Καλλιόπη απέκτησαν αγόρι στις 5-10-2017.
•        Ο Βελαώρας Ηλίας του Θεοδώρου και της Ελένης και η
Καταή Ελένη, απέκτησαν κόρη στις 27-11-2017.
•        Ο Κιτσάκης Σπυρίδων του Δημητρίου και της Παρθένας και
η Σταϊκούρα Παναγιώτα απέκτησαν αγόρι στις 17-5-2017.
•        Ο Λάτος Αθανασίος και η Δήμητρα Νάσιου του Νικολάου και
της Αγγελικής Κυριλή, απέκτησαν αγόρι στις 21-9-2017.

Έτος 2018
•        Ο Κακοσαίος Οδυσσέας του Ευαγγέλου και της Αθηνάς και
η Καββαδία Μαγδαλένα  απέκτησαν αγόρι στις 9-1-2018.
•        Ο Λουκάκης Ιωάννης και η Κοντογεώργου Άννα του Ηλία
και της Βασιλικής απέκτησαν κόρη στις 12-1-2018.

ΒαπτίσειςΒαπτίσεις
Έτος 2014

•        Ο Γεώργιος Καρβέλης του Κωνσταντίνου και της Δήμητρας
και η Ευσταθία Π. Κατσιάδα βάφτισαν την κόρη τους στις 26-7-
2014 στην Αγία Παρασκευή και της έδωσαν το όνομα Δήμητρα.
•        Ο Τσιάτσος Ευάγγελος του Κωνσταντίνου και της Βασιλικής
και η Χριστοπούλου Κική βάφτισαν την κόρη τους στις 17-8-2014
στη Μερκάδα και τις έδωσαν το όνομα Πολυτίμη.
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•        Ο Ράϊκος Ευάγγελος του Νικήτα και της Πολυδώρας και η
Κουλαρμάνη Γεωργία, βάφτισαν την κόρη τους στις 24-8-2014
στον Προφήτη Ηλία Αγίας Τριάδας και της έδωσαν το όνομα Πο-
λυδώρα.
•        Ο Σκαρτσιούνης Ευάγγελος, του Ιωάννη και της Δάφνης και
η Σούλιου Καλιόπη βάφτισαν το γιό τους στις 23-8-2014 στους
Δομιανούς και του έδωσαν το όνομα Ιωάννης.
•        Ο Μπούτσης Μιχάλης και η Σερακιώτη Παναγιώτα του Γε-
ωργίου και της Αθανασίας, βάφτισαν το γιό τους τον Οκτώβρη του
2014 και του έδωσαν το όνομα Γρηγόρης.

Έτος 2015
•        Ο Ντάσιος Φώτιος του Παύλου και της Βασιλικής και η Σι-
μοπούλου Αρσπασία, βάφτισαν στις 11-7-2015 τα παιδιά τους και
τους έδωσαν τα ονόματα Ήβη-Βασιλική στην κόρη και Παύλος-
Αλέξανδρος στο γιό.
•        Ο Κρουστάλλης Παναγιώτης του Χρήστου και της Φρειδε-
ρίκης και η Ζαγκότση Αντιγόνη, βάφτισαν το γιό τους στις 16-8-
2015 και του έδωσαν το όνομα Χρήστος.
•        Ο Βελαώρας Ηλίας του Κων/νου και της Ελένης και η Κε-
χρινιώτη Λεμονίτσα, βάφτισαν το γιό τους στις 5-9-2015 και του
έδωσαν το όνομα Κωνσταντίνος.
•        Ο Τέθας Αθανάσιος και η Καββαδία Κατερίνα του Δημητρίου
και της Ελένης, βάφτισαν το γιό τους στις 22-8-2015 και του έδω-
σαν το όνομα Κωνσταντίνος.

Έτος 2016
•        Ο Βελαώρας Ηλίας του Θεοδώρου και της Ελένης και η
Καταή Ελένη, βάφτισαν το γιό τους στις 24-7-2016 στην Αγία
Τριάδα και του έδωσαν το όνομα Θεόδωρος.
•        Ο Κρουστάλλης Δημήτριος του Χρήστου και της Φρειδερί-
κης και η Αποστόλου Θεοδώρα, βάφτισαν την κόρη τους στις 3-7-
2016 και της έδωσαν το όνομα Φρειδερίκη.
•        Ο Μπλέντζας Κώστας του Περικλή και της Βάσως και η Σι-
μοπούλου Βασιλική, βάφτισαν της κόρη τους στις 3-7-2016 στον
Καραβόμυλο και της έδωσαν το όνομα Βασιλική.
•        Ο Παπαδημητρόπουλος Ευθύμιος και η Παρούτσα Νίκη του
Δημητρίου και της Μαριάννας βάφτισαν το γιό τους στις 4-9-2016
και του έδωσαν το όνομα Εμμανουήλ.
•        Ο Αγγέλου Παναγιώτης και η Βιβή Κιτσάκη του Δημητρίου
και της Παρθένας, βάφτισαν την κόρη τους στις 15-8-2016 και της
έδωσαν το όνομα Μαρία-Παρθένα.

Έτος 2017
•        Ο Γεωργίτσης Βασίλειος του Ιωάννη και της Γεωργίας και η
Αλαμπάνου Αθανασία, βάφτισαν το γιό τους στις 27-8-2017 στην
Αγία Τριάδα και του έδωσαν το όνομα Ευάγγελος.

Εκείνοι που έφυγαν για πάνταΕκείνοι που έφυγαν για πάντα
         «Σκιάς γαρ πάροδος ο βίος ημών»
         (Σοφία Σολομώντος)

         Συχνές οι αποδημίες συγχωριανών μας τα τέσσερα (4) χρό-
νια που πέρασαν.  Ο «μαύρος καβαλάρης» συχνοδιάβαινε θερί-
ζοντας με το δρεπάνι του.  
         Έφυγαν πρόσωπα αγαπημένα και οι κενές θέσεις τραυμα-
τίζουν τις ψυχές μας.  Το έμψυχο δυναμικό του χωριού μας συρ-
ρικνώνεται.  Ταξιδεύουμε μέρα με τη μέρα λιγότεροι και νιώθουμε
μέσα μας πίκρα και θλίψη για την απουσία τους.
         Η ζωή όμως είναι ένα χαμόγελο, μια καλημέρα κι ύστερα έρ-
χεται η δύση, ο αποχαιρετισμός, η επιστροφή της ψυχής στην
πηγή της ζωής, το Θεό.
         Καλό ταξίδι!
         Αιωνία σας η μνήμη!

Έτος 2014
•        Ράντζος Σεραφείμ του Κων/νου και της Βασιλικής, απεβίωσε
στις 8-4-2014, ετών 99.

•        Βαγγελόπουλος Γεώργιος του Κων/νου και της Χριστίνας,
απεβίωσε στις 28-5-2014, ετών 80.
•        Τασόβαλης Ιωάννης του Νικολάου και της Αγγελικής, (συζ.
Παρθενίας Ευθ. Καββαδία) απεβίωσε στις 2-7-2014 ετών 86.
•        Νταλίπη Αφροδίτη του Ηλία Μπακογιάννη και της Κων/νας,
απεβίωσε στις 20-7-2014, ετών 64.
•        Χουσιάδας Ιωάννης, απεβίωσε στην Αμερική στις 24-1-
2014, ετών 87.
•        Ντάσιου Χρυσάνθη του Κων/νου Σούλτου και της Γλυκερίας,
απεβίωσε στις 29-10-2014, ετών 101.
•        Ράϊκου Πολυτίμη του Χαραλάμπους και της Στυλιανής απε-
βίωσε στη Στυλίδα στις 19-12-2014, ετών 91.
•        Βελαώρας Γεώργιος του Ηλία και της Γιαννούλας, απεβίωσε
στις ΗΠΑ στις 11-12-2014, ετών 67.

Έτος 2015
•        Ντούσικος Χρήστος του Βασιλείου και της Αγόρως, απε-
βίωσε την 1-1-2015, ετών 93.
•        Φούφλια Άννα του Ευθυμίου Καββαδία και της Πούλιας,
απεβίωσε στις 31-1-2015, ετών 83.
•        Καββαδίας Παναγιώτης του Γεωργίου και της Παρασκευής,
απεβίωσε στις 25-2-2015, ετών 88.
•        Κατσέλος Ιωάννης του Νικολάου και της Αγγελικής, απε-
βίωσε στις 4-4-2015, ετών 100.
•        Τσιάτσος Χριστόφορος του Παναγιώτη και της Αθηνάς, απε-
βίωσε στις 6-6-2015, ετών 86.
•        Μπλέντζα Ειρήνη του Ευαγγέλου και της Ουρανίας, σύζυγος
του αστυνομικού Δημητρίου Μεριά από την Πτελέα Φθιώτιδας,
απεβίωσε το 2015.

Έτος 2016
•        Παλιούρας Κων/νος του Περικλή και της Λαμπρινής, απε-
βίωσε στις 22-3-2016, ετών 89.
•        Αντζά Βασιλική του Γεωργίου Ταγκλή και της Αλεξάνδρας,
απεβίωσε στις 29-4-2016, ετών 85.
•        Αντζάς Μιχαήλ του Χρήστου και της Ολυμπίας, απεβίωσε
στις 19-6-2016, ετών 87.
•        Μηχιώτης Λάμπρος του Ιωάννη και της Ελένης, απεβίωσε
στις 26-8-2016, ετών 67.
•        Ντάσιος Παύλος του Λάμπρου και της Όλγας, απεβίωσε στις
30-9-2016, ετών 84.
•        Παλιούρα Ηλίτσα του Γεωργίου Παΐσιου και της Ευφροσύ-
νης, απεβίωσε στις 9-11-2016, ετών 94.
•        Ράϊκος Μιλτιάδης του Χρήστου και της Παναγιούλας, απε-
βίωσε στις 18-11-2016, ετών 89.
•        Καλαϊτζάκης Νικόλαος του Εμμανουήλ και της Λαμπρινής,
απεβίωσε στις 4-12-2016, ετών 86.
•        Χαβέλος Νικόλαος του Χαραλάμπους και της Γεωργίας,
απεβίωσε στις 23-11-2016, ετών 56.

Έτος 2017
•        Ράϊκου Θεοδώρα (σύζ. Φωτίου) του Ιωάννη Καραγιάννη και
της Φωτεινής, απεβίωσε στις 22-1-2017, ετών 88.
•        Σκονδριάνου Μαριάνα του Γεωργίου Σκλαρτσιούνη και της
Χρυσούλας, απεβίωσε στις 23-1-2017, ετών 86.
•        Παρούτσα Καλλιόπη του Δημητρίου Καρτέρη και της Ευαν-
θίας, απεβίωσε στις 18-3-207, ετών 105.
•        Χουλιάρα Αρτεμησία (Σία) του Στέφανου Σκαρτσιούνη και
της Ασημίνας, απεβίωσε στις 6-4-2017, ετών 83.
•        Βαρελά Θεοδώρα του Πέτρου Ζαρκάδα και της Μαρίας,
απεβίωσε στις 17-5-2017, ετών 91.
•        Ράϊκος Γρηγόριος του Αθανασίου και της Άννας, απεβίωσε
στις 27-8-2017, ετών 49.
•        Ράϊκος Γεώργιος του Αθανασίου και της Άννας, απεβίωσε
στις 27-12-2017, ετών 52.

Έτος 2018
•        Αντζάς-Μαζαράκη Περσεφόνη του Ιωάννη και της Αγορής,
απεβίωσε στις 6-1-2018 στην Αθήνα, ετών 79.
•        Μπλέντζας Στυλιανός του Ηλία και της Ροϊδούλας, απεβίωσε
στις 2-3-2018, ετών 75.
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        Η δεκαετία 1960-70 ήταν σημαντική και καθοριστική για το χωριό. Συνέβησαν δυο καταστροφικά γεγονότα που δρομολό-
γησαν εξελίξεις, πρόοδο και εκσυγχρονισμό των υποδομών του χωριού αλλά και των κοινωνικών δομών της μικροκοινωνίας.
        Η κατολίσθηση του 1963 και ο σεισμός του 1966 άλλαξαν την εικόνα του χωριού. Δόθηκαν δάνεια, κτίστηκαν νέα σπίτια
πιο σύγχρονα, έφυγαν τα ζώα από τα κατώγια. Παράλληλα έγιναν αποχετεύσεις, εσωτερική οδοποιία για αυτοκίνητα, δίκτυα
ύδρευσης, νερό μέσα στα σπίτια και γενικά βελτιώθηκε η καθημερινότητα. Αρκετά χρήματα επενδύθηκαν από τις κρατικές πα-
ρεμβάσεις αλλά και από την άνοδο της παραγωγής και του εμπορίου καστάνων. Εργασία πολλή για τους ντόπιους αλλά και για
ξένους εργαζόμενους.
        Αυτό ήταν το κλίμα, όταν στα 1969, αν θυμάμαι καλά, (ίσως να ήταν το 1968) εμφανίστηκε η πρώτη τηλεόραση στο χωριό.
Την αγόρασε ο Νίκος Κυριλής και την τοποθέτησε στο μαγαζί του. Πρωτόγνωρο αντικείμενο που προκαλούσε την περιέργεια
και το θαυμασμό. Ασπρόμαυρη, να πιάνει μόνο το κανάλι της ΕΡΤ και όχι την ΥΕΝΕΔ. (του στρατού το κανάλι. Μην ξεχνάμε εί-
χαμε δικτατορία). Δεν υπήρχε πομπός στον Αι-Λιά όπως τώρα και το σήμα έρχονταν με προβλήματα απ' τον πομπό του Πηλίου.
Σε μικρό διάστημα ήρθε και η δεύτερη συσκευή στο απέναντι κατάστημα του Π. Καββαδία και η επανάσταση έγινε. Βγήκαν οι
γυναίκες από το σπίτι στα καφενεία. Με το πρόσχημα να δούνε τηλεόραση, κάθε βράδυ που υπήρχε εκπομπή (δεν εξέπεμπε
η τηλεόραση όλο το 24ωρο όπως τώρα) έβγαιναν με παρέα στα καφενεία. Το άβατο των ανδρών εκπορθήθηκε. Οι ίδιοι δεν αν-
τέδρασαν, τι να έλεγαν άλλωστε, αφού το ίδιο έκαναν και αυτοί. Κάποιες ακραίες φωνές διαμαρτυρίας ακούγονταν αλλά ήταν
μεμονωμένες και από άτομα ελαχίστου κύρους.
        Όταν δε ήταν η ώρα των αγαπημένων σήριαλ, (π.χ. Ο παράξενος ταξιδιώτης) ή άλλων εκπομπών (π.χ. το Λούνα Πάρκ)
τα μαγαζιά έπαιρναν την εικόνα κινηματογραφικής αίθουσας. Σειρά οι καρέκλες, επιστρατεύονταν παγκάκια κι όλοι στραμμένοι
προς την τηλεόραση. Τα αναψυκτικά απαραίτητα για να γίνεται ο τζίρος του μαγαζιού. Ησυχία επικρατούσε, η προσοχή τεταμένη
να μη χαθεί η παραμικρή λεπτομέρεια των δρώμενων. Η ανταπόδοση χαιρετισμών στον τηλεπαρουσιαστή όπως το "Καλη-
σπέρα" ή άλλες εκφράσεις ανάλογα την υπόθεση της σκηνής, όπως "Αχ! το παιδάκι μου" ή " Α! τον κερατά, σκότωμα θέλει"
ήταν συνηθισμένες. Συμμετείχαν "ψυχή τε και σώματι" στη ροή της υπόθεσης. Δεν έλειπε βέβαια και κανένας κλεφτός ύπνος,
ανάλογα το ενδιαφέρον, την κούραση της ημέρας ή τις συνήθειες του καθενός. Σύζυγος ακούστηκε να λέει ειρωνικά στη γυναίκα
του, που συνήθιζε να παίρνει ένα χεράκι ύπνο "να πάω στο σπίτι να φέρω το χεράμ(ι) να σκεπαστείς;"
        Προηγούνταν της τηλεθέασης η βόλτα. Ο κεντρικός δρόμος του χωριού από τα Κοτρώνια ως τον Αι- Γιάννη έσφυζε από
ζωή. Μικροί μεγάλοι πέρα - δώθε, βολτάριζαν. Κοινωνικές επαφές, κουτσομπολέματα και νυφοπαζαρέματα. Με τη δικαιολογία
της τηλεόρασης (της ψυχαγωγίας) καλύπτονταν κι άλλες ανθρώπινες ανάγκες.
        Το ίδιο γινόταν και τις βραδιές που έρχονταν κινηματογράφος στο χωριό. Εμφανίστηκε την ίδια περίπου χρονική εποχή
με την τηλεόραση. Ο Κώστας Μυλωνάς απ' τον Αι-Γιώργη περιόδευε τα χωριά και πρόβαλλε κινηματογραφικές ταινίες. Ταινίες
απ' τον "παλιό καλό Ελληνικό κινηματογράφο" που συνηθίζουμε να λέμε. Είχε δική του αίθουσα προβολής στον Αι-Γιώργη. Πα-
ράλληλα με το αυτοκίνητο του, με φορτωμένη την μηχανή προβολής και την νέα - παλιά ταινία, επισκέπτονταν με τη σειρά τα
μεγάλα χωριά και πρόβαλλε έργα, με εισιτήριο φυσικά. Έκοβε βόλτες με τραγούδια στο κασετόφωνο και αγγελίες απ' το μεγά-
φωνο για να το μαθαίνει ο κόσμος και να έχει προσέλευση. Μια φορά την εβδομάδα αλλά και δεύτερη όταν έβλεπε ότι είχε προ-
σέλευση και κατ' επέκταση κέρδος. Για ένα διάστημα πρόβαλλε ταινίες στο χωριό και δεύτερος Αγιωργείτης, ο Μίμης
Αντωνόπουλος.
        Για αίθουσα προβολής πρωτοχρησιμοποιήθηκε η ταράτσα του Μονοπωλίου (σημερινή οικία Γεωργίου Νεοπ. Αντζά που
πωλήθηκε πρόσφατα κι αγοράστηκε απ’ τον Γεώργ. Απ. Σκαρτσιούνη). Άλλες φορές η προβολή γινόταν σε καφενεία, όπως
στου Στέλιου Τσιάτσου. Βόλτες προηγούνταν πάντα της προβολής, σουβλάκια και μια ατμόσφαιρα πανηγυριώτικη.
        Θυμάμαι την πρώτη ταινία που προβλήθηκε απ' το Μυλωνά στην ταράτσα του Μονοπωλίου. Ο τίτλος της «Η Εύα δεν
αμάρτησε». Με μια καρέκλα παραμάσκαλα, ο παπάς του χωριού, ο παπα-Μπερμπερής και ο ψάλτης, ο μπαρμπα Γιώργος
Καββαδίας, που είχαν πάρει απ' το μαγαζί του γιού του Πέτρου, πήγαιναν να παρακολουθήσουν την ταινία.
-        Α! Παπά τι μας λένε τώρα; Δεν αμάρτησε η Εύα; Αμάρτησε, (έλεγε ο ψάλτης)
-        Αυτό είναι σίγουρο. Το ξέρουμε. Το λέει η Εκκλησία, (απάντηση του Ιερέα)
-        Είμαι περίεργος. Πάμε να δούμε. Άλλα μας λένε τώρα. Χάλασε ντίπ ο κόσμος (ο ψάλτης)
        Η απορία βέβαια λύθηκε όταν διαπίστωσαν ότι η Εύα ήταν μια όμορφη κοπέλα του σεναρίου και όχι η Εύα της Παλαιάς
Διαθήκης που νόμιζαν. Παραπλανητικός ο τίτλος για ευνόητους λόγους.
        Η τηλεόραση λοιπόν και ο κινηματογράφος έβγαλαν τη γυναίκα απ' το σπίτι στο χωριό μας. Άλλαξαν αντιλήψεις, δοξασίες,
παραδόσεις αιώνων. Ίσως είχαν ωριμάσει οι συνθήκες. Σιγά - σιγά αγοράστηκαν τηλεοράσεις στα σπίτια, οι βόλτες μειώθηκαν,
και το θέαμα ήταν απλώς ο καταλύτης της αλλαγής. Τα μεροκάματα τελείωσαν, ο κινηματογράφος δεν συνέφερε γιατί και ο κό-
σμος αραίωσε και σταδιακά μέσα σε μια δεκαετία περίπου κόπασε και εξέλειπε το φαινόμενο. Πέρασε στη σφαίρα των ανθρώ-
πινων αναμνήσεων. Ήταν μια έντονη δεκαετία ακμής θα έλεγα για το χωριό. Μια αναλαμπή πριν την κατηφόρα της φθοράς
που ακολούθησε και συνεχίζεται.

Τηλεόραση - Κινηματογράφος
για πρώτη φορά στο χωριό
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«Άμα λάχει...»
        Υπάρχουν εκφράσεις που χρησιμοποιούμε στον καθημερινό μας λόγο, χωρίς ιδιαίτερη σκέψη, που έρ-
χονται από πολύ παλιά, από χιλιάδες χρόνια. Άνθρωποι μορφωμένοι ή με λιγότερα γράμματα ή και αγράμματοι,
μεταχειρίζονται γλωσσικές έννοιες διαχρονικές που μας συνδέουν με το απώτερο ελληνικό παρελθόν μας.
Οι ρίζες χάνονται στην προϊστορία, στους μυθολογικούς χρόνους. Τέτοιες εκφράσεις είναι και οι παρακάτω
που συνδέονται με την πίστη των αρχαίων Ελλήνων, στις Τρείς Μοίρες.
Λέμε: Δε μου 'λαχε τίποτα.
        Εμείς οι Βλάχοι, όπως λάχει.
        Κάτι θα λάχει και για μας.
        Μακάρι να μην σου λάχει τίποτα στο ταξίδι.
        Σε μένα έλαχε κι αυτό.
        Δε θα μου πέσει ο λαχνός! Τότε θα δεις.
        Δε λαχαίνει πάντα να βρεις θηράματα. (Για κυνηγούς).
        Του 'πεσε λαχείο. (Για κάποιον που έτυχε κάτι).
        Η ζωή είναι λαχείο.
        Δεν τον σύλαχα. (Δεν έτυχε να βρεθούμε κάπου τυχαία).

        Τις συνδέει το ρήμα λαγχάνω που σημαίνει ότι λαμβάνω κάτι απ' την τύχη, (απ' τους θεούς) ή δια κλήρου
μερίδιο, γίνομαι κάτοχος σε κάτι. Απ' το ίδιο ρήμα παράγεται και το όνομα της μιας εκ των τριών Μοιρών, της
Λάχεσης.
        Λέμε επίσης:
        Κόπηκε το νήμα της ζωής. (για θανάτους)
        Μαζώχτηκε (ή μαζεύτηκε) το κουβάρι του.
        Σώθηκε η κλωστή του.
        Ήταν γερή η κλωστή του. (Για κάποιον που διαφεύγει μεγάλου κινδύνου).

        Εδώ μπαίνουμε στις αρμοδιότητες της δεύτερης Μοίρας, της Κλωθούς. 
        Αλλά ας δούμε τι πίστευαν οι αρχαίοι Έλληνες για τις Μοίρες.1

        Οι Μοίρες2 ήταν κόρες του Δία και της Τιτανίδας Θέμιδας, της θεάς των νόμων. Ήταν τρεις και δουλειά
τους ήταν να ορίζουν το ριζικό του κάθε ανθρώπου. Έρχονταν στο προσκεφάλι του μωρού, την Τρίτη ή την
έβδομη μέρα από τη γέννησή του και το μοιραίνανε, του μοιράζανε δηλαδή τα καλά και τα κακά του μέλλοντος
του.
        Η Κλωθώ3 έκλωθε (έγνεθε) το νήμα της ζωής του, όσο η αδελφή της η Λάχεση4 απαριθμούσε τι ευτυχίες
και τι δυστυχίες του είχαν λάχει. Κάποια στιγμή, η Τρίτη αδερφή, η Άτροπος,5 έκοβε το νήμα και τότε τίποτα
από όσα είχαν ειπωθεί δεν υπήρχε τρόπος πια ν' αλλάξουν.
        Οι Μοίρες κρατήθηκαν ζωντανές στη λαϊκή παράδοση μέχρι τα σημερινά χρόνια με τα ίδια χαρακτηρι-
στικά και τις ίδιες λειτουργίες. Πάντα τρεις γυναίκες, οι Μοίρες, (τις περισσότερες φορές γριές) γνέθουν
για τον καθένα την κλωστή της ζωής του μέχρι να σωθεί το μαλλί ή να κόψουν την κλωστή.
        Πίστευαν επίσης ότι οι Μοίρες έρχονταν και τραγουδούσαν και στους γάμους, ορίζοντας έτσι την κοινή
ζωή του ζευγαριού. Κάποιοι αρχαίοι ποιητές και φιλόσοφοι τοποθετούσαν ανάμεσα στις τρεις Μοίρες και την
θεά Τύχη να καθορίζει το μέλλον των ανθρώπων.
        Βλέπουμε λοιπόν πόσο πίσω μας πάει η γλώσσα μας. Συνεκτικό υφάδι απλωμένο ανά τους αιώνες. Δεν
είναι «χωριατισμοί», όπως απαξιωτικά τα προβάλλουν κάποιοι, διαφημίζοντας μάλλον την κενότητά τους. Είναι
το "σκληρό υλικό" της κατασκευής των Ελλήνων που αντέχει στους αιώνες.

Κωνσταντίνος Σ. Καββαδίας
_________________________

1. Η μοίρα: Ουσιαστικό από το ρήμα μοιράζω, παίρνω μερίδιο, μερτικό γης, λείας κτλ.
2. "Ελληνική Μυθολογία", Εκδοτική Αθηνών.
3. Η Κλωθώ: Αυτή είχε τη ρόκα με το μαλλί κι έγνεθε το νήμα ζωής κάθε νεογέννητου. Το μήκος του εξαρτιόταν από την Άτροπο.
4. Η Λάχεσις: Αυτή που διέθετε τους κλήρους στους ανθρώπους. Καθόριζε τι θα πάρει ο καθένας. Και τα ωραία και τ' άσχημα.
5. Η Άτροπος: Το όνομα παράγεται απ' το α (στερητικόν) + τη λέξη τρόπος. Σημαίνει δεν υπάρχει τρόπος να ξεφύγει κάποιος το θά-

νατο. Η άτεγκτη, η αμείλικτη Μοίρα του θανάτου. Το ίδιο όνομα έχει και το δηλητηριώδες φυτό Άτροπος Μπελαντόνα που ανα-
φερθήκαμε στο περιοδικό μας του 2014.

6. Μυθολογία - Ζωή Βαλάση Αθήνα 1999.
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