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Ο Άνεμος μας παρασέρνει
Πάλι σε μέρη μακρινά.
Αιμοραγεί τούτη η Γη μας
στα ξένα κι άλλη μια γενιά!

Σκορπιζόμασταν ανά τους αιώνες!
Σκορπίζόμαστε τώρα στον κόσμο!
Θα σκορπιζόμαστε πάλι στο μέλλον;
Η πορεία μας είναι ίσως προδιαγεγραμμένη.
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Η πορεία μας 
Έχετε στα χέρια σας το 27ο τεύχος του περιοδικού μας.  Ένας χρόνος πέρασε από την προηγούμενη έκδοσή του.  Ένα

έτος με γεγονότα γενικού ή προσωπικού ενδιαφέροντος αλλά και δράσεων και γεγονότων της συλλογικής μας προσπάθειας.
Πορευόμαστε!  Αρκετές εκδηλώσεις διοργανώθηκαν και πραγματοποιήθηκαν το διάστημα του έτους που πέρασε.

Θα αναφερθούμε εκτενέστερα σε άλλες σελίδες.
Βέβαια η οικονομική δυσπραγία συνεχίζεται, με τον ανάλογο αντίκτυπο και στις δραστηριότητες του Συλλόγου μας.

Όμως, έγιναν προσπάθειες, υπήρξε συμμετοχή με αποτελέσματα πολύ θετικά και ενθαρρυντικά.  Γνωρίζουμε, ότι πάντα
πρέπει να επιδιώκουμε το «δέον», το καλύτερο για τον τόπο μας, αλλά προσγειωνόμαστε στο «εφικτόν».  Υπάρχουν διάφορες
αντικειμενικές δυσκολίες που περιορίζουν τις φιλοδοξίες μας, τις προσαρμόζουν κάθε φορά στο «γίγνεσθαι», στα πλαίσια
που οι συνθήκες επιτρέπουν.

Στις 19 Αυγούστου 2018 έγιναν εκλογές στο Σύλλογό μας και αναδείχτηκε νέα διοίκηση για δύο χρόνια.
Το νέο διοικητικό Συμβούλιο απαρτίζεται από:
             Πρόεδρος:             Βελαώρας Ηλίας του Ηλία                        Τηλ. 6974269174
             Αντιπρόεδρος:       Ράϊκος Ευάγγελος του Νικήτα                 Τηλ. 6977477291
             Γραμματέας:          Κοντώσης Νικόλαος του Κων/νου         Τηλ. 6982314430
             Ταμίας:                    Ράντζος Σεραφείμ του Παναγιώτη          Τηλ. 6981481215
             Μέλος:                     Παρούτσας Λάμπρος του Ιωάννη           Τηλ. 6982048414
             Αναπληρωματικά 
             Μέλη:                       Μερεντίτης Ηλίας του Νικολάου
                                                Μερεντίτης Κωνσταντίνος του Δημητρίου
                                                Αντζάς Βασίλειος του Δημητρίου

Πέρυσι έγινε από τις στήλες του περιοδικού μας μία έκκληση να μπουν νεώτερα μέλη στο Διοικητικό Συμβούλιο του
Συλλόγου.  Υπήρξε όπως διαπιστώνετε η δέουσα ανταπόκριση.

Χρειάζεται όμως η βοήθεια όλων των χωριανών μας, για να έχει ο σύλλογος καλή πορεία, γόνιμο έργο, καίριες πα-
ρεμβάσεις, θετικά αποτελέσματα.  Χωριανοί μας με προσβάσεις σε διάφορες «εξουσίες» με γνώση της Διοίκησης και της
Γραφειοκρατίας, με ιδιαίτερα προσόντα, με κύρος, με σχετική πείρα, είναι απαραίτητο να συνεργάζονται και να συμβάλλουν
στους σκοπούς του Συλλόγου μας. Χρειάζονται παραστάσεις στις Δημόσιες Υπηρεσίες, παρεμβάσεις στους μηχανισμούς
του Κράτους, από ανθρώπους που γνωρίζουν την ελληνική διοίκηση.  Μόνοι τους τα πέντε μέλη του διοικητικού Συμβουλίου
του Συλλόγου δεν αρκούν.  Προσβλέπουμε στην υποστήριξή σας.  «Μικρός βόηθος, μεγάλη σωτηρία»  κατά τη λαϊκή ρήση.

Επιθυμία μας να πετύχουμε το καλύτερο για το χωριό μας.  Δεν είμαστε αιθεροβάμονες.  Γνωρίζουμε ότι ισχύει η
ρήση του Δημοσθένους: «Δει δη χρημάτων ω άνδρες Αθηναίοι και άνευ τούτων ουδέν εστί γενέσθαι των δεόντων».  Θα προ-
σθέταμε και το «Δει δη ανθρώπων…».  Αυτές είναι οι συνθήκες.  Ο αγώνας όμως δεν εγκαταλείπεται.  Πρέπει να είναι διαρ-
κής.
          Το Διοικητικό Συμβούλιο

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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Στο περιοδικό «Αγιατριαδίτικα Γράμματα», τεύχος 19 Απρίλιος 2008, σελίδες 6-13, δημοσιεύτηκε κείμενο και φω-
τογραφίες χωριανών, που μας έστειλε από το Λονδίνο, η κ. Άννα Κόλλαρντ.  Η κ. Άννα(1) είναι Ελληνοαγγλίδα και διεξήγαγε
έρευνα στο χωριό μας, στα πλαίσια διδακτορικής της διατριβής με θέμα «κοινωνική ανθρωπολογία».  Η έρευνα πραγμα-
τοποιήθηκε τα έτη 1978-79, επιτόπου στην Αγία Τριάδα και κατατέθηκε στο Πανεπιστήμιο του Λονδίνου(2) απ’ όπου πήρε
το «ντοκτορά» της.  Ελάχιστες περιοχές και μάλιστα χωριά της πατρίδας μας, έχουν την τύχη να μελετηθούν επιστημονικά,
ως προς τις κοινωνικές σχέσεις, τις διαχρονικές εξελίξεις, τις επιρροές, της επιδράσεις, την οικονομία, τα έθιμα, τις λαϊκές
δοξασίες και γενικά την ανθρωπογεωγραφία και την κοινωνία.  Το χωριό μας, χάριν της κ. Άννας, έχει αυτή την τύχη.  

Στο δημοσίευμα του παραπάνω τεύχους αναφέρονται αρκετές πληροφορίες, εντυπώσεις και αναμνήσεις, από την ίδια
την κ. Άννα.  Εμείς αναζητήσαμε την εργασία της στο Λονδίνο, τη φωτοτυπήσαμε(3) και μέρος της παρουσιάζουμε εδώ.
Όλη η εργασία ξεπερνάει τις τετρακόσιες πενήντα (450) σελίδες.

Εδώ δημοσιεύονται δύο αποσπάσματα που με δυσκολία μεταφράσαμε,(4) ένας πίνακας επαγγελμάτων και ένα αρκετά
αξιόπιστο σχεδιάγραμμα του χωριού.(5) Ως προς το σχεδιάγραμμα, πιθανόν είναι το μόνο για το χωριό μας.  Δεν συναντή-
σαμε μέχρι τώρα άλλο.  Ευχαριστούμε την κ. Άννα για την σημαντική συμβολή της στην καταγραφή της μικροκοινωνίας
μας και στη διάσωση έτσι του ιστορικού παρελθόντος μας.  Για τον κοινωνικό «καθρέφτη» που μας διέσωσε, αρκετά νωρίς,
πριν αποδομηθούμε κοινωνικά, ακολουθώντας τη μοίρα της ελληνικής υπαίθρου.(6)

1ο Απόσπασμα
Σφαίρες συμπερίληψης και έμφαση

... ... ...Η Αγία Τριάδα είναι ο κύριος χώρος απ’ τον οποίο άντλησα τον μεγαλύτερο όγκο των δεδομένων μου.  Ως εκ
τούτου αποτελεί από μόνο του το επίκεντρο της έρευνας.  Μπορεί κανείς να υποστηρίξει ότι ορισμένα κοινωνικά φαινόμενα,
μπορούν να κατανοηθούν καλύτερα, αν περιοριστούμε σε τόσο μικρά κοινωνικά και γεωγραφικά όρια.  Αυτό επιτρέπει
λεπτομερή και σε βάθος διερεύνηση και μεγαλύτερη οικειότητα με τους εξεταζόμενους ανθρώπους της έρευνας.  Μερικές
φορές είναι επίσης δυνατό να βγουν συμπεράσματα από μια μεμονωμένη περίπτωση, η οποία στη συνέχεια γίνεται υπό-
δειγμα για γενίκευση.  Με αυτή την έννοια η Αγία Τριάδα αποτελεί παράδειγμα (πρότυπο) συγκεκριμένων τοπικών δομών
και διαδικασιών.  Εξηγεί (αποσαφηνίζει) μια ιστορική διαδικασία κάτω από τους Οθωμανούς Τούρκους ή κατά τη διάρκεια
του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου.  Το χωριό αποτελεί παράδειγμα των τοπικών οικονομικών δομών και απεικονίζει
ορισμένα μοτίβα συγγένειας, πολιτικές τάσεις και γνωστικές διαδικασίες.

Ταυτόχρονα, η Αγία Τριάδα είναι σήμερα ένα χωριό σε μια συγκεκριμένη ελληνική επαρχία, η οποία διαφέρει από
άλλες επαρχίες της Ελλάδας, εμφανίζοντας τα δικά της χαρακτηριστικά και τάσεις.  Η Αγία Τριάδα είναι επίσης το κεφα-
λοχώρι της περιοχής, ανάμεσα σε μια ομάδα οικισμών, που συνεπάγεται ένα ξεχωριστό σύνολο κοινών σχέσεων. Αυτές
περιλαμβάνουν διαφορετικές πολιτικές αρχές, μοτίβα γάμου – οικογένειας και των συγγενικών ομάδων καθώς και κοινές
μνήμες.  Πέρα από αυτά είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η Αγία Τριάδα ήταν ένα χωριό στην περιοχή των Αγράφων κατά
τη διάρκεια της οθωμανικής κυριαρχίας.  Αυτό αποτελεί μέρος της κατανόησης ενός αναγκαστικά διαμορφωτικού παρελ-
θόντος ιδιαίτερα όσον αφορά την αυτοδιοίκηση και τη διάρθρωση του χωριού και του «εξωτερικού» περιβάλλοντος.  Λαμ-
βάνοντας υπόψη την οθωμανική περίοδο δίνει επίσης μια ιδέα (η έρευνα) για το πώς το χωριό δημιουργήθηκε και
διοικήθηκε για μεγάλο χρονικό διάστημα και με ποιους τρόπους μπορεί να έχει αλλάξει.  Κυρίως, αυτό το παρελθόν πα-
ραμένει ιδιαίτερα σημαντικό στο μυαλό των ντόπιων σήμερα και αποτελεί μέρος της κοινωνικής τους μνήμης.  Καθώς η

1. Έτσι την αποκαλούσαμε στο χωριό, έτσι τη θυμόμαστε, γι’ αυτό κι εδώ προτιμούμε το μικρό της όνομα.
2. University college of London
3. Αναζητήθηκε και φωτοτυπήθηκε από τη Μαγδαλένα Καββαδία.
4. Ελεύθερη μετάφραση έγινε, για να είναι πιο απλό και κατανοητό το κείμενο.  Δεν είμαστε βέβαια και οι ειδικοί, γι’ αυτό ας έχουμε την ανοχή

σας.
5. Μόνο το μοναστήρι του Προφήτη Ηλία που αναφέρεται με τον αριθμό 4 είναι λίγο πιο πάνω και δεν μπορεί να απεικονιστεί στη σελίδα.
6. Μακάρι μελλοντικά να μεταφραστεί ολόκληρη η έρευνα που κατατέθηκε στο Πανεπιστήμιο, ώστε να γίνει προσβάσιμη σε κάθε Αγιατριαδίτη.

Αγία Τριάδα
Κοινωνική Ανθρωπολογία



αγιατριαδίτικα  γράμματα6 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2019

έρευνά μου ασχολήθηκε σε μεγάλο βαθμό με τα χρόνια του πολέμου(7) και ιδιαίτερα με τους θεσμούς της αυτοδιοίκησης
κατά τη διάρκειά του είναι εξ ίσου σημαντικό να εντοπίσουμε την Αγία Τριάδα σε προηγούμενες διοικητικές περιοχές (π.χ.
κοινότητες) των Κτιμενίων και των Δολόπων, όπου ακόμα και πριν από τον πόλεμο τύποι αυτοδιοίκησης εμφανίστηκαν
σε διάφορες μορφές και εφαρμόστηκαν αργότερα.  Μια έρευνα σχετικά με την αυτοδιοίκηση εδώ δεν θα είχε νόημα αν
δεν ληφθούν υπόψη όλα τα χωριά των πρώην Δήμων.  Τόσο για το δήμο Κτιμενίων όσο και των Δολόπων και τα χωριά
τους, που μπορεί να τα δει κανείς σαν ενιαία μονάδα, υπέστησαν την ίδια μοίρα κατά την εκκένωση (1947-50)(8) και κατά
τον εμφύλιο πόλεμο.

Αυτό που συνέβη και συμβαίνει στην Αγία Τριάδα (και τα στοιχεία της έρευνας) λειτουργεί σε διάφορες κατευθύνσεις
και μέσα σε μια ποικιλία από αλληλοπεριέχομενες σφαίρες.  Καλύτερα σχηματικά και στην απλούστερη μορφή του, αυτό
μπορεί να αποδοθεί ως μια σειρά ομόκεντρων κύκλων με την Αγία Τριάδα στο κέντρο.  Το σχήμα μπορεί να διαβαστεί
προς οιανδήποτε κατεύθυνση, προς τα έξω από το χωριό ή προς τα μέσα από το κράτος, με το επίκεντρο να  βρίσκεται σε
οποιονδήποτε απ’ αυτούς τους κύκλους ανάλογα με το στάδιο της έρευνας.   Όσον αφορά την παρατήρηση από τη σκοπιά
των συμμετεχόντων (αυτών που ρωτάει η ερευνήτρια) η Αγία Τριάδα βρίσκεται στο κέντρο.

Ούτε η ιδιαιτερότητα του χωριού, ούτε η γενικότητά του μπορούν παρ’ όλο ταύτα να κατανοηθούν χωρίς να κινηθεί
κανείς εξερχόμενος του σχήματος (απ’ τον εσωτερικό κύκλο προς τα έξω).  Σε κάθε κύκλο μπορεί να αποκτηθεί περισσό-
τερη γνώση.  Οι άλλοι κύκλοι μπορούν να αγνοηθούν μερικές φορές σε μια συζήτηση για μοτίβα κατοίκησης και οικιακής
σύνθεσης στο χωριό σήμερα.  Σε κάποιο σημείο παρ’ όλα αυτά πρέπει να ληφθούν υπ’ όψη και οι άλλες σφαίρες.

Η σύνθεση του νοικοκυριού στην Αγία Τριάδα σήμερα επηρεάζεται επίσης και από εξωτερικούς παράγοντες.  Οι συν-
θήκες της επαρχίας γενικότερα και ιδιαίτερα η μετανάστευση, τα μοτίβα της κοινωνικής αλληλεπίδρασης μεταξύ γειτονικών
χωριών και οι συνέπειές τους στη συγγένεια, καθώς και πιο πρόσφατοι ιστορικοί παράγοντες επηρεάζουν επίσης τη σύνθεση
των νοικοκυριών στο σύγχρονο χωριό.

Σε ένα άλλο επίπεδο, πολλά απ’ αυτά που συμβαίνουν στην Αγία Τριάδα σήμερα δεν είναι πλήρως κατανοητά χωρίς
τη γνώση του τι συνέβη στη διάρκεια του Πολέμου και ιδιαίτερα του Εμφυλίου.

Γίνονται καλύτερα κατανοητά αν γνωρίζουμε το γενικότερο πλαίσιο των συμβάντων, στην ευρύτερη περιφέρεια των
χωριών, κατά την διάρκεια του Πολέμου.

Αυτή η ιστορία είναι μέρος της κατανόησης της Αγίας Τριάδας σήμερα, ενώ γνωρίζοντας πως το χωριό αντιλαμβάνεται
την οθωμανική περίοδο, εμφανίζεται σημαντική (η ιστορία) κι από πολλές άλλες απόψεις.  Και οι δύο έχουν σημασία σή-
μερα για τους κατοίκους της περιοχής.  (Δηλ. η Τουρκοκρατία και ο Β’ Παγκόσμιος Πόλεμος).

Τελικά, όλα αυτά λαμβάνουν χώρα και έχουν συμβεί στα πλαίσια και τις παραμέτρους, αυτών που ορίζεται ως ελλη-
νικό  Έθνος-Κράτος.

Οι εξελίξεις στο κράτος (κυρίως κατά την περίοδο 1821-1922) και η σύγχρονη δυναμική και ιδεολογική σημασία
του ελληνικού έθνους, έχουν επιπτώσεις για κάθε προσδιορισμένο κοινωνικό-γεωγραφικό χώρο του παρελθόντος και του
παρόντος.

Μερικές φορές τέτοιοι παράγοντες εκφράζονται απ΄ ευθείας μέσω ενός χωριού, την Αγία Τριάδα, και κάποιες φορές
μέσω μιας άλλης χωρικής ή ιστορικής σφαίρας.

Εν συντομία, όχι μόνο η Αγία Τριάδα δεν είναι απομονωμένη αλλά η ανάγνωση του χωριού μπορεί να γίνει μέσω
μιας ποικιλίας πλαισίων (σφαιρών) και σε ένα πλήθος κατευθύνσεων.  Κάποιες φορές ήταν απαραίτητο να ληφθεί υπ’ όψη
μόνο μία τέτοια «σφαίρα» σε βάρος μιας άλλης.  Μερικές φορές αυτό αποδείχθηκε αναγκαίο λόγω της έλλειψης διαθέσιμων
δεδομένων.   Κάποιες άλλες φορές περιέχει ένα πλαίσιο για καλύτερη κατανόηση των διερευνώμενων ζητημάτων...(9)

2ο Απόσπασμα
Οικογένειες και νοικοκυριά στην Αγία Τριάδα

(Συγκρίσεις των ετών 1939 και 1978)

Η πιο κοινή εγχώρια ομάδα στο χωριό είναι η απλή (ή πυρηνική) οικογένεια. Οργανωτικά είναι η πιο σημαντική,
καθώς και η πιο συνήθης συγκατοίκηση ομάδας ανθρώπων.  Ιδανικά ο γάμος επιφέρει την ίδρυση ενός νέου νοικοκυριού
και μιας ιδιοκτησιακής συναλλαγής η οποία συμβαίνει και είναι σχεδιασμένη (προαπαιτούμενο) ώστε να καταστεί ο γάμος
δυνατό.

7. Αναφέρεται στη δεκαετία 1940-50.  Το Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο και τον Εμφύλιο.
8. Αναφέρεται στην εκκένωση της υπαίθρου της περιοχής μας από το στρατό και τη συγκέντρωση των κατοίκων των χωριών σε αστικά κέντρα

(Καρπενήσι), κατά τα έτη 1947-50, ώστε να αποκοπούν οι αντάρτες από τροφοδοσία και πληροφορίες.
9. Επειδή συναντάμε στην εργασία επιστημονικούς όρους και «ιδιαίτερη» γλώσσα, γίνεται λίγο δυσνόητη η απόδοση και ζητούμε την κατανόησή

σας.
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Κάθε οικογένεια μ’ αυτή την έννοια είναι μια μονάδα κατοχής ακινήτων (ιδιοκτησίας).  Η ομάδα ατόμων που μένουν
μαζί (οικογένεια) αποτελεί συγχρόνως και μια καταναλωτική ομάδα.  Ανάλογα με το στάδιο του αναπτυξιακού κύκλου
μπορεί να είναι και μια παραγωγική μονάδα, ωστόσο αυτό είναι λιγότερο σύνηθες.  Μία παραγωγική μονάδα, μ’ αυτή την
έννοια ορίζεται σαν ομάδα, όπου όλα τα μέλη της οικογένειας επιδίδονται στην ίδια δραστηριότητα, στη γεωργία ή την
κτηνοτροφία και όπου είναι η κύρια πηγή εισοδημάτων τους.

Επειδή τα τοπικά αρχεία είναι τόσο αναξιόπιστα, είναι δύσκολο να δημιουργηθεί μια ακριβής εικόνα, αλλά φαίνεται
ότι ακόμη και πριν από το 2ο Παγκόσμιο Πόλεμο, πολλές οικογένειες δεν ήταν παραγωγικές μονάδες με την παραπάνω
έννοια.  Συχνά κάποια μέλη μιας οικογένειας δούλευαν αλλού ή σε μία διαφορετική δραστηριότητα (εποχιακά ή για σύν-
τομες περιόδους) ενώ συνέχιζαν να βοηθούν στην γεωργία.

Στην πραγματικότητα, μία συνέπεια της μετανάστευσης από τον Πόλεμο ήταν να καταστούν περισσότερα νοικοκυριά
παραγωγικές μονάδες.  Τα παιδιά εγκαταλείπουν και οι γονείς παραμένουν ως ένα ενιαίο νοικοκυριό που καλλιεργεί μόνο
όσα μπορούν να διαχειριστούν ως παραγωγική μονάδα και όσα χρειάζεται να συντηρηθούν (να τα βγάλουν πέρα).

Η διαρθρωτική αρχή στην οποία βασίζεται η οικογένεια στην Αγία Τριάδα είναι η συζυγική σχέση.
Οι απλές οικογένειες εμπίπτουν σε πολλές κατηγορίες:  

Τα παντρεμένα ζευγάρια χωρίς παιδιά ή τα παντρεμένα ζευγάρια που όλα τα παιδιά λείπουν.
Τα παντρεμένα ζευγάρια που ζούνε με τα άγαμα παιδιά τους (αυτή η ομάδα μπορεί να έχει επιπλέον παιδιά αλλού) ή χήρος
– χήρες με άγαμα παιδιά.

Αυτοί οι οικογενειακοί τύποι που προηγουμένως αναφέραμε σχηματίζουν τα απλά οικογενειακά νοικοκυριά.  Δεν
υπάρχουν ουσιώδεις διαφορές πριν τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο (1939) και τώρα (1978).(10)

Σημαντικοί διαφορά σήμερα στο χωριό είναι η ύπαρξη τριών «διαζευγμένων» (στην πραγματικότητα μόνο σε από-
σταση) και το γεγονός ότι υπάρχουν λιγότεροι χήροι που ζουν με άγαμα παιδιά.

Το μικρότερο ποσοστό των παντρεμένων ζευγαριών που ζουν με άγαμα παιδιά το 1978 αντανακλά, εν μέρει, τη
φυσική γήρανση του πληθυσμού.  Πολλά από τα ανύπαντρα παιδιά του 1939 είναι τώρα παντρεμένα και τα παντρεμένα
ζευγάρια που μένουν στο χωριό είναι κατά μέσο όρο μεγαλύτερα.  Ωστόσο, αυτό αποτελεί επίσης ένδειξη της μετανάστευ-
σης και το γεγονός ότι οι νέοι εγκαταλείπουν όλο και περισσότερο το χωριό.

Μικρότερο ποσοστό αποτελούν οι διευρυμένες οικογένειες στην Αγία Τριάδα.  Αυτές αποτελούνται από τη συζυγική
οικογενειακή μονάδα με πρόσθετους συγγενείς εκτός απ’ τους απογόνους και που εκτείνονται είτε προς τα πάνω είτε προς
τα κάτω ή οριζόντια.  Δηλαδή μένουν στην ίδια οικογένεια εκτός των συζύγων και των παιδιών, γονείς του ενός ή του
άλλου συζύγου ή και αδέλφια αυτών.  Πριν από τον πόλεμο υπήρχαν επίσης περιπτώσεις αδελφών ανύπαντρων, που ζούσαν
χωρίς τους γονείς τους.

Στην Αγία Τριάδα εκτός από τους παραπάνω δύο τύπους νοικοκυριών υπάρχουν και άλλοι τύποι.  Υπάρχουν, για
παράδειγμα, μονομελή νοικοκυριά ή μοναχικά άτομα, δηλ. άντρες ή γυναίκες, ή χήρες - χήροι που ζουν χωρίς παιδιά.

Για τους τελευταίους μπορεί να είχαν παιδιά είτε τα παιδιά να απουσιάζουν.
Υπήρξε αύξηση των μοναχικών ατόμων μετά τον πόλεμο με περισσότερες χήρες να παραμένουν στο χωριό χωρίς τα

παιδιά τους.  Αυτό συμφωνεί γενικά με τα μοτίβα μετανάστευσης, με το γεγονός ότι οι γυναίκες τείνουν να ζουν περισσό-
τερο απ’ τους άντρες αλλά είναι λιγότερο πιθανόν να ξαναπαντρευτούν και ότι γενικά οι γυναίκες - χήρες εξαρτώνται λι-
γότερο απ’ τα παιδιά τους απ’ ότι οι άντρες - χήροι.

Σύμφωνα με γυναίκες που μου μίλησαν, οι γυναίκες είναι απρόθυμες να ακολουθήσουν τα παιδιά τους σε άλλα μέρη
μετανάστευσης (εξωτερικό) και αισθάνονται ότι η ανεξαρτησία τους περιορίζεται αρκετά εκτός του χωριού.

Παρόλο του  ότι ένα νοικοκυριό ορίζεται συνήθως σαν μια μονάδα οικιακής συγκατοίκησης, υπονοώντας κοινή συγ-
γένεια, δραστηριότητες και τοποθεσία, και κατ’ επέκταση την ύπαρξη περισσότερων από ένα μέλη, έχω συμπεριλάβει και
τις μοναχικότητες (μόνα άτομα) σαν τύπο νοικοκυριού που υπάρχει στο χωριό.

Επιπροσθέτως έχω εντοπίσει κι αυτά που ονόμασα εγώ «απόντα» νοικοκυριά. Πρόκειται για οικογένειες που, αν
και έχουν εγγραφεί και διατηρούν το δικαίωμά τους να ψηφίζουν στο χωριό όπως επίσης κι ένα οικογενειακό σπίτι, δεν
ζουν στο χωριό.  Η οικογένεια στο σύνολό της είτε μέλη αυτής, μπορεί να επιστρέφουν σε συχνές περιόδους, ή σχεδόν κα-
θόλου στο χωριό ή και να νοικιάζουν τα σπίτια τους σε υπαλλήλους (ξένους) που εργάζονται στο χωριό.  Υπήρξε αύξηση
των «απόντων» νοικοκυριών μετά τον πόλεμο.  Εντός των ευρύτερων κατηγοριών μπορεί να γίνει περαιτέρω διαφοροποί-
ηση.  Υπάρχει, για παράδειγμα, μια περίπτωση όπου η διαχωριστική γραμμή μεταξύ ενός ενιαίου, εκτεταμένου νοικοκυριού
και δύο χωριστών νοικοκυριών δεν είναι τόσο σαφής.  Μια άτεκνη χήρα υιοθέτησε έναν γιο όταν αυτός ήταν είκοσι περίπου
ετών.  Έκανε το σπίτι, τον πάντρεψε και απέκτησε δύο γιούς.  Η χήρα, που δεν τα πήγαινε και τόσο καλά με το SW  (Savoir
Vivre, σαβουάρ βιβρ) τώρα ζει στον πάνω όροφο του σπιτιού και η υπόλοιπη οικογένεια μοιράζεται το ισόγειο.  Όλα τα
μέλη τρώνε μαζί τακτικά, όχι συχνά, και η χήρα βοηθά να δουλέψουν κοινά ιδιότητα χωράφια με τον υιοθετημένο γιο και
την οικογένειά του.  Καθώς το σπίτι είναι στο όνομα του γιου, καταχωρείται ως ενιαίο νοικοκυριό με επικεφαλής τον υιο-

10. Στην εργασία γίνεται σύγκριση από στοιχεία του 1939 και στοιχεία του 1978.  Μεσολάβησαν μία τεσσαρακονταετία και μία δεκαετία πολέμων.
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θετημένο γιο.  Στην πραγματικότητα, όμως, η χήρα διαχειρίζεται το σπίτι της ανεξάρτητα και ως ξεχωριστή οντότητα ενοι-
κιάζει δωμάτια (στον όροφο) για να συμπληρώσει το εισόδημά της.

Μια άλλη περίπτωση αφορά ξεχωριστά νοικοκυριά που συναντώνται ως ενιαίο νοικοκυριό.  Ένα παράδειγμα αφορά
δύο παντρεμένους αδελφούς, (ένας από τους οποίους σήμερα είναι χήρος) που ζουν χωριστά στην Αθήνα, αλλά ζουν ως
ένα μόνο νοικοκυριό όταν βρίσκονται το χωριό που επισκέπτονται κατά τη διάρκεια των διακοπών (αν και όχι πάντα μαζί).
Οι αδελφοί είναι εγγεγραμμένοι το χωριό ως ενιαίο νοικοκυριό και διατηρούν τα δικαιώματα ψήφου στην Αγία Τριάδα,
όπου τους ενδιαφέρει ως ενιαίο νοικοκυριό, να επηρεάζουν τις τοπικές πολιτικές υποθέσεις.

Ένα άλλο παράδειγμα αφορά μια ομάδα αδελφών και την άγαμη αδελφή τους που καταγράφονται ως ενιαίο νοικο-
κυριό στο χωριό και ζουν ξεχωριστά στην Αθήνα.

Το 1978 υπήρχαν 144 ξεχωριστά νοικοκυριά στην Αγία Τριάδα, 23 λιγότερα απ’ τον αριθμό που καταχωρήθηκε πριν
τον Πόλεμο (1939).  Αν και το μέσο μέγεθος ενός νοικοκυριού δεν έχει μειωθεί σημαντικά από τότε και η δομή και η σύν-
θεση της οικογένειας δεν έχει αλλάξει ριζικά, σημειώθηκε σημαντική μείωση του εγγεγραμμένου πληθυσμού του χωριού
και το σημαντικότερο απ’ όσους είναι εγγεγραμμένοι οι περισσότεροι σήμερα δεν είναι μόνιμοι κάτοικοι Αγίας Τριάδας.
Με άλλα λόγια υπάρχουν λιγότερα πλήρη νοικοκυριά.  Αυτό οφείλεται στην αυξημένη μετανάστευση και έχει επηρεάσει
τα μοτίβα της οικογένειας στο χωριό, και την οικογένεια σαν οικονομική μονάδα.(11) Οι τάσεις του γάμου, δηλαδή η προ-
τίμηση για το γάμο έξω από το χωριό, απλά ενισχύουν αυτές τις αλλαγές.

Τα νοικοκυριά του χωριού αυξάνονται και από τους κατά διάφορες χρονικές περιόδους διαμένοντες υπαλλήλους, ερ-
γάτες κτλ. που ζουν ξεχωριστά από τις ντόπιες οικογένειες.

Συνοψίζοντας, υπάρχουν πολλοί τύποι οικογενειακών ομάδων στην Αγία Τριάδα, οι οποίες, σε γενικές γραμμές, αν-
τιστοιχούν σε κατηγορίες νοικοκυριών.  Η συνηθέστερη εγχώρια ομάδα είναι το απλό (πυρηνικό) οικογενειακό νοικοκυριό.
Υπάρχει επίσης ένας μεγάλος αριθμός των διευρυμένων οικογενειών.  Των νοικοκυριών με ένα άτομο καθώς επίσης και
των νοικοκυριών που εγώ ονόμασα παραπάνω «απόντα» (Δηλαδή είναι εγγεγραμμένοι στο χωριό αλλά ζουν αλλού).

Η σύνθεση του χωριού ως προς τις παραπάνω κατηγορίες νοικοκυριών δεν έχει αλλάξει σημαντικά από πριν τον πό-
λεμο (1939) όπου οι ίδιοι τύποι νοικοκυριών υπήρχαν.  Ωστόσο, ο αριθμός των μονίμων κατοίκων έχει μειωθείς σημαν-
τικά.

Είναι λογικό να υποθέσουμε ότι η σύσταση του χωριού με τους όρους αυτούς παρέμεινε σχεδόν η ίδια για γενιές και
η εικόνα σήμερα είναι παρόμοια με αυτή που υπήρχε σ’ όλη την οθωμανική περίοδο, και τον 19ο αιώνα και τον 20ο.

Τα «μοναχικά» (ενός ατόμου) και τα «απόντα» (ζουν αλλού) νοικοκυριά έχουν αποκτήσει μεγαλύτερη σημασία μετά
το 2ο Παγκόσμιο Πόλεμο.

Η ύπαρξή τους αντανακλά τόσο τις μεταναστευτικές τάσεις, συμπεριλαμβανομένης της δραματικής μεταπολεμικής
μετανάστευσης, όσο και των διαφορετικών  μοτίβων γάμου, επηρεάζοντας ταυτόχρονα τις δύο αυτές μορφές, καθώς και
μία ποικιλία άλλων πτυχών της σύγχρονης κοινωνικής ζωής.

Κρίνοντας από τα ανεπαρκή στοιχεία, η υιοθεσία και τα εξώγαμα (παράνομα) παιδιά δεν είναι τελείως άγνωστες πε-
ριπτώσεις αλλά σπανίζουν, γι’ αυτό στην έρευνά μου δεν λαμβάνονται υπ’ όψιν.  Τέλος τα νοικοκυριά με μια γυναίκα επι-
κεφαλής δεν έχουν αλλάξει σημαντικά από πριν τον Πόλεμο (1939).  Αυτές οι γυναίκες δεν αποτελούν μεγάλο μέρος των
νοικοκυριών του χωριού, αλλά λαμβάνονται υπ’ όψιν όταν είναι απαραίτητο.

Για πληθώρα λόγων ο νομός Ευρυτανίας θεωρείται ξεχωριστός στην Ελλάδα.  Είναι πιο απομονωμένος και λιγότερο
ανεπτυγμένος σε σχέση με άλλες περιοχές της Ελλάδας.  Είναι αραιοκατοικημένος με μεγάλο ποσοστό μετανάστευσης.
Η περιοχή παρουσιάζει μια «ζόρικη» (μη εύκολη) σχέση με τα κέντρα εξουσίας στην Ελλάδα και γενικότερα του Κράτους.
Η οικονομία της Ευρυτανίας είναι υπανάπτυχτη και συντηρείται από τη μικρή γεωργία, κτηνοτροφία, δασοκομία, μικρές
εξαγωγές προϊόντων (π.χ. κάστανα, καρύδια) καθώς και εμβάσματα εξωτερικού (των οικείων μεταναστών).

Η γεωγραφία της περιοχής, όπως φαίνεται, έχει συνυφαστεί (συνδημιουργηθεί) με την ιστορία για να συμβάλει στην
δημιουργία αυτών των συνθηκών.  Η τοπογραφία της επαρχίας, τα βουνά της, οι χαράδρες, τα άγρια δάση και τα ποτάμια,
επέτρεψαν μια ορισμένη αυτονομία, η οποία όμως έχει αφήσει την περιοχή απομονωμένη σε κάποιους τομείς.

Οι έμφυτες – πατρογονικές συγκρούσεις στο παρελθόν της επαρχίας, βρίσκουν μια απήχηση στην παρούσα δυναμική
της ζωής του χωριού.  Ορισμένες από αυτές τις συγκρουόμενες τάσεις εντάσσονται στις «πατριές» οι οποίες δεν είναι μόνο
βασισμένες χαλαρά σε συγγενικές ομάδες αλλά εντάσσονται σε ιστορικές κατηγορίες.

Με τα χρόνια η Ευρυτανία έχει δει μερικές θεμελιώδεις αλλαγές, αλλά κάτω από αυτές βρίσκονται παρόμοια μοτίβα:
Οι τύποι νοικοκυριών, η υιοθέτηση «οικογενειακών αξιών» και οι αρχές της συγγένειας παραμένουν ουσιαστικά διαχρονικά
οι ίδιες…

Μετάφραση-Απόδοση
Στυλιανός Κ. Καββαδίας

11. Το 1940 η Αγία Τριάδα είχε 773 κατοίκους.  Τον μεγαλύτερο πληθυσμό απ’ το 1821 (300 κατοίκους) μέχρι σήμερα (60 μόνιμοι κάτοικοι – 204
στην τελευταία απογραφή 2011).  Το 1981 (κοντά στην έρευνα) είχε 447 απογραφέντες κατοίκους.  Μόνιμους αρκετά λιγότερους.
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1 9 3 9  1 9 7 7
ΑΝΤΡΕΣ       ΓΥΝΑΙΚΕΣ     ΣΥΝΟΛΟ                     ΑΝΤΡΕΣ       ΓΥΝΑΙΚΕΣ     ΣΥΝΟΛΟ

88 49 137 32 51 83

51 7 58 22 14 36

53 33 86 10 5 15

5 - 5 10 9 19

16 - 16 3 2 5

7 - 7 12 - 12

- 93 93 - 74 74

8 24 32 2 9 11

4 13 17 14 25 39

1 - 1 3 4 7

1 - 1 10 4 14

46 5 51 142 130 272

504 587

Καλλιεργητές με κλήρο

Κτηνοτρόφοι

Καλλιεργητές (εργάτες)

Έμποροι (Traders) Μπακάλικα Κρεοπωλεία 

Τεχνίτες (σιδηρουργός, τσαγκάρης, ξυλουργός, 
πλακάκια - τούβλα, ράφτης, μοδίστρα)

Yπηρεσίες (κουρέας, μυλωνάς, ηλετρολόγος, υδραυλικός,
φύλακας δασών και αγροφύλακας, ταχυδρόμος, ιερέας

Γυναίκες οικιακά

Ανεπάγγελτοι

Συνταξιούχοι (Pensioners)

Δάσκαλοι (μόνο οι χωριανοί δάσκαλοι)

Φοιτητές (πανεπιστήμιο)

Μετανάστες (εσωτερικού)

ΣΥΝΟΛΟ

Π ί ν α κ α ς  ε π α γ γ ε λ μ ά τ ω ν

Στο προαύλιο της Αγίας Τριάδας. Πριν το 1938. Επί Μεταξά γιατί μέχρι το 1938 ήταν ο Κουκουβής δάσκαλος
στο χωριό. Με τη σημαία ο Σωτήρης Κ. Τσιάτσος. Την κρατάει τεντωμένη να φαίνεται που γράφει Δημοτικό Σχο-
λείο Αγ. Τριάδας ο δάσκαλος Κουκουβής απ’ τη Χόχλια. Στο παράθυρο μπροστά ο Νίκος Ηλ. Τσιάτσος. Τέρμα
δεξιά με γραβάτα ο Γιάννης Ζαχ. Καββαδίας σκοτώθηκε στο Καρπενήσι. Άγνωστοι οι άλλοι.
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1. Αγία Τριάδα
2. Άγιος Βησσάριος
3. Άγιος Ιωάννης
4. Προφήτης Ηλίας
5. Νέο Κοιμητήριο στα Αμπέλια
6. Αποθήκη συνεταιρισμού
7. Ξυλουργείο
8. Πρώτα σφαγεία στα Μαντάνια
9. Μονοπώλιο
10. Προσωρινό κτίριο στέγασης α’+β’ τάξης

Γυμνασίου
11. Προσωρινό κτίριο της γ’ τάξης (Παρούτσα

Αθαν.)
12. Καφενείο μικρό με λίγες προμήθειες
13. Κουρείο
14. Καφενείο (αναπτυσσόμενο)
15. Κύρια Πλατεία του χωριού με βρύση

νερού.
16. Καφενείο (καλά εξοπλισμένο με μαναβική 

και μπακάλικα και εστιατόριο)
17. Καφενείο λίγες προμήθειες (πήγαιναν οι

νέοι)
18. Καφενείο (κρασί με μεζεδάκια - κρεοπω-

λείο)
19. Καφενείο καλά εξοπλισμένο 

(μεσάζων κάστανων + καρυδιών)
20. Νέα πλατεία (πάνω γειτονιά)
21. Καφενείο λίγες προμήθειες με κοπάδια

ζώα που έσφαζε
22. Καφέ - χασάπικο (Κουτσοθόδωρος μάλ-

λον)
23. Κτίριο Γυμνασίου
24. Κτίριο Δημοτικού και γήπεδο ποδοσφαί-

ρου
25. Αστυνομικό τμήμα (ενοικιαζόμενο κτίριο) 
26. Βιβλιοθήκη Ιδρύματος «Καραπιπέρη»
27. Παλιό Κοινοτικό Γραφείο (κολλητά στον

ξενώνα)
28. Ταχυδρομείο - ΟΤΕ στο ισόγειο.  Σπίτι

στον όροφο
29. Μαγαζί με λαχανικά και ρούχα (Πάνω

οικία)
30. Τσαγκάρικο Ηλ. Καββαδία
31. Κουρείο - παλιό καφενείο (κλειστά, όχι σε

χρήση)
32. Νηπιαγωγείο (Το 1984 έγινε κοινοτικό Ια-

τρείο) Δεν υπήρχαν παιδιά - νήπια
33. Ιατρείο και το διαμέρισμα του γιατρού (της

Κατίνας Καββαδία)
34. Ξενώνας της Κοινότητας (στέκι νέων)
35. Ξυλουργείο
36. Νεροτριβή
37. Νερόμυλος (παλιός)
38. Πετρελαιοκίνητος μύλος

Σημεία στο χάρτης χωριού

Πρώτη στο χορό η Αθανασία Κων. Κουμπή συζ. Κων/νου Τσολιά,
Χρήστος Τσιαχρής (από Αϊ-Γιώργη) συγκοινωνία τότε, άγνωστος ορ-
γανοπαίχτης ίσως στου Νούλα, Τάσος Τσιάτσος, Πηνιώ συζ. Βασίλη
Βελαώρα, Κων/νος Ν. Τσιάτσος ή Νούλας,άγνωστος (μάλλον από Πε-
τράλωνα), Τσολιάς Δημήτριος, Κεραμάρης Βασίλειος.

Φωτογραφία στις 20/2/1943. Το έγραφε πίσω η αυθεντική της Βαΐ-
τσιας Χουσιάδα. Στο μαγαζί του Δημ. Τσιάτσου (Μουστάκα).
Από αριστερά καθήμενος ο Γεώργιος Στυλ. Χουσιάδας. Το παιδί είναι
ο Γιώργος Κων. Βαρελάς που σκοτώθηκε στο Καρπενήσι. Στη μέση
άγνωστος. Πίσω ο Κώστας Παλιούρας; και καθιστός δεξιά ο Φώτης
Ιωαν. Χουσιάδας που σκοτώθηκε στο Καρπενήσι.
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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

Ιστορική 
φωτογραφία
του 1912-13 (περίπου)

Δεξιά ο Γιάννης Γεωργ.
Καββαδίας. Αριστερά η σύ-
ζυγός του Φωτεινή (το
γένος Αντζά). Μωρό ο γιός
τους Μιχάλης, μετέπειτα δι-
κηγόρος και δραστήριο
μέλος του συλλόγου Αγια-
τριαδιτών (γεννήθηκε το
1911 και πέθανε το 1974).
Το μικρό Μιχάλη κρατάει
στην ποδιά της η Χρυ-
σούλα κόρη του Ιωάννη
Δημ. Καββαδία γνωστή και
ως «καπετάνισσα». Η μάνα
της ήταν κόρη του Μήτρου
Τσιώτσιου (γενάρχη των
Τσιατσαίων στο χωριό). Σύ-
ζυγός της ο Νίκος Γεωργ.
Βαρελάς, υπολοχαγός του
πεζικού, επονομαζόμενος
και «ο καπετάνιος». Το
σπίτι τους ήταν στη θέση
που είναι σήμερα ο Ξενώ-
νας. Δεν απέκτησαν παιδιά
και υιοθέτησαν την Χαρί-
κλεια Μερεντίτη, η οποία
παντρεύτηκε τον Ηρακλή
Καββαδία.
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Ε ι σ α γ ω γ ή
        Στο φετινό  τεύχος του περιοδικού μας σκεφτήκαμε να δημοσιεύσουμε περισσότερες πληροφορίες για την καστανιά,
λόγω των πρόσθετων προβλημάτων των δύο τελευταίων ετών στα καστανοπερίβολα του χωριού μας. Ύστερα από την
μελάνωση που αποδεκάτισε τα δέντρα μας, απ’ την  δεκαετία του 1970, το έλκος των κλαδιών που πήρε τη σκυτάλη και
συνεχίζεται η δράση του, είχαμε τα δύο τελευταία χρόνια την έντονη εμφάνιση σκουληκιών
τα κάστανα αλλά και φυλλόπτωση το προηγούμενο καλοκαίρι.
        Δεν είμαστε σίγουρα ειδικοί στο θέμα.  Απλώς, η μακροχρόνια καλλιεργητική εμπειρία
αφ’ ενός και η αναζήτηση πληροφοριών σε βιβλία αφ’ ετέρου, μας έδωσε κάποια δυνατότητα
να αναφερθούμε ταπεινά στο θέμα «καστανιά» που τόσο ενδιαφέρει το χωριό μας.  Σκόρπιες
πληροφορίες είχαμε δημοσιεύσει και σε άλλα προηγούμενα τεύχη.
        Αναζητήσαμε πληροφορίες σε εγκυκλοπαίδειες, λεξικά, μελέτες, δασικά περιοδικά κτλ.
Μόνο ένα ελληνόγλωσσο βιβλίο βρήκαμε, που να αναφέρεται αποκλειστικά στο δέντρο «Κα-
στανιά».  Είναι του Δρος Γεωπόνου Δημουλά Ιωάν., εκδοθέν το 1986.
        Συγκεντρώσαμε λοιπόν στο παρόν δημοσίευμα όσες πληροφορίες κρίναμε ουσιωδέστερες και τις παραθέτουμε.
Δίνουμε αρκετή έκταση στις ασθένειες της καστανιάς.  Το θέμα απασχολεί έντονα τους εναπομείναντες καστανοκαλλιερ-
γητές.  Υπάρχουν κι άλλες ασθένειες που προσβάλλουν τις καστανιές και δεν αναφέρονται εδώ, επειδή δεν είναι έντονη
η παρουσία τους στην περιοχή μας και οι ζημιές είναι ανεπαίσθητες ή καθόλου.
        Γίνονται συζητήσεις για προστατευτικά ραντίσματα, ιδιαίτερα για το σκουλήκι που πέρυσι έκανε τεράστιες ζημιές.
Η προσφυγή μας σε ειδικούς, πιστεύουμε είναι μονόδρομος γι’ αυτό το θέμα.  Δεν είναι ένα είδος το σκουλήκι.  Ούτε ίδια
η αντιμετώπιση.  Ούτε με έναν μόνο ψεκασμό λύνεται το θέμα.  Χρειάζεται συνεργασία με τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες.
Συντονισμός και κοινές δράσεις ώστε να περιοριστεί και γιατί όχι να εξαλειφθεί το φαινόμενο.  Η αδράνεια θα διαιωνίζει
σίγουρα τα προβλήματα. Δράση χρειάζεται απ’ όλους.

Κ α σ τ α ν ι ά  –  Π ε ρ ι γ ρ α φ ή
        Είναι μεγάλο δέντρο, φυλλοβόλο, ύψους 20-35 μέτρων.  Αναπτύσσεται συμμετρικά αν έχει ελεύθερο χώρο γύρω
της.  (Να τη βλέπει ο ήλιος).  Επειδή όμως είναι σχετικά σκιόφιλο, φύεται με άλλα μαζί με αποτέλεσμα το κυνήγι του
ήλιου. Ψηλώνει, βγάζει φύλλα στην κορυφή και τα χαμηλότερα κλαδιά της ατροφούν και ξεραίνονται.
        Ο κορμός της σε νεαρή ηλικία είναι λείος, μαλακός με σταχτοπράσινο χρώμα ή σταχτοκάστανο χωρίς αυλακώσεις.
Μεγαλώνοντας παρουσιάζει βαθιές αυλακώσεις με αρκετό ξερό εξωτερικά τμήμα.  Σε μεγάλη ηλικία ο συμπαγής κορμός
της τρυπάει, δημιουργούνται κοιλώματα (κουφάλες).  Το δέντρο συνεχίζει να αναπτύσσεται περιμετρικά με κενό το εσω-
τερικό του (όπως ο πλάτανος). Οι ρίζες του απλώνονται βαθιά στο χώμα και το συγκρατούν στερεά απ’ τους ανέμους.
Γύρω απ’ τον κορμό στην επιφάνεια του εδάφους φύονται πολλά παραβλαστήματα.  Ανεβαίνοντας διακλαδίζεται αρκετά,
ανάλογα του χώρου και του ήλιου και καταλήγει σε μικρά κλαδιά, σκουρερυθροκάστανα.  Οι οφθαλμοί μέχρι 6 χιλ. στρογ-
γυλοποί γυμνοί ή ελαφρώς χνουδωτοί.  Κορμός και κλαδιά συνήθως σκεπάζονται από βρύα και λειχήνες.
        Τα φύλλα είναι περίπου 27Χ7 εκ. ή μικρότερα, λογχοειδή μέχρι επιμήκης ωοειδή, με μυτερή κορυφή, σφηνοειδή
μέχρι στρογγυλεμένη βάση και πριονωτά στις πλευρές (μέχρι 25 δόντια σε κάθε πλευρά).  Έχουν εναλλάξ νευρώσεις
(15-20) και στη βάση μίσχο 0,8-2,5 εκ.  Το χρώμα τους είναι βαθυπράσινο στην πάνω επιφάνεια και ανοικτοπράσινο
στην κάτω.  Τα άνθη της (ράσα) βγαίνουν κατά τους μήνες Μάιο – Ιούνιο, απ’ τις μασχάλες των φύλλων.  Βαθυπράσινα
στην αρχή γίνονται  στην συνέχεια καστανοί.  Είναι επιμήκεις ίουλοι (κυλινδρικός μίσχος)  (12-20 εκ.) οι οποίοι φέρουν
στο κατώτερο μέρος θηλυκά και στο ανώτερο αρσενικά άνθη.  Κάθε αρσενικό έχει 8-12 στήμονες με γύρη και κάθε θηλυκό
6χωρη ωοθήκη με 6 λευκά στίγματα που προεξέχουν.  Τα αρσενικά ανθίζουν και ευωδιάζουνε νωρίτερα. Τα θηλυκά είναι
2-3 μαζί.  Φυσικά δεν μεγαλώνουν όλα.  Η γονιμοποίηση γίνεται από έντομα (μέλισσες συνήθως).
        Η καστανιά κατατάσσεται στα δασικά δέντρα.  Δεν θεωρείται φρουτοπαραγωγό δέντρο από τον ΕΛΓΑ (Οργανισμός
Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων) ο οποίος δεν αποζημιώνει τους παραγωγούς όταν χάσουν την παραγωγή τους.  Νο-
μίζουμε ότι αδικούνται οι παραγωγοί και πρέπει να επανεξεταστεί η κατάταξη, να οριστούν γνωρίσματα και προϋποθέσεις
των καλλιεργειών ώστε να ισχύουν και για τις καστανιές, ότι για όλα τ’ άλλα οπωροφόρα δέντρα.
        Η καστανιά επίσης είναι δέντρο κατάλληλο για βιοκαλιέργεια.  Οι απαιτήσεις σε χημικά (φάρμακα, λιπάσματα) είναι
ελάχιστες ή και καθόλου όπως στο χωριό μας.

Η  ΚΑΣΤΑΝΙΑ



αγιατριαδίτικα  γράμματα14 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2019

Ι σ τ ο ρ ι κ ά
        Η καστανιά, δέντρο όμορφο, κομψό με νόστιμους εδώδιμους καρπούς, είναι γνωστή και καλλιεργείται από την αρ-
χαιότητα.
        Ο Θεόφραστος την ονομάζει διοσβάλανον (δηλ. βάλανο του Δία) και διακρίνει ποικιλίες της, όπως την ευβοϊκήν κα-
ρύαν και τον καρπό της το κασταναϊκόν κάρυον.  Ο Διοσκουρίδης την ονομάζει Διός Βάλανον, σαρδιανή βάλανον, λόπιμον,
μότον.  Ακόμη και ο Ηρόδοτος αναφέρει ότι πολλοί οικισμοί είχαν το όνομα «Καστανέα» όπως και σήμερα συμβαίνει.
Πάνω από 50 χωριά στην Ελλάδα έχουν σχετικό όνομα.  Κατά μία εκδοχή είχε το όνομα καστανιά γιατί εισήχθη στην Ελ-
λάδα απ’ την πόλη Κασταναία του Πόντου.  Στο Ανήλιο Βόλου κοντά στο ξωκλήσι του Αγίου Γεωργίου υπήρχε παλιότερα
καστανιά (1926) με περίμετρο 8,10 μ. και ύψος 12 μ. που οι κάτοικοι πίστευαν πως ήταν η πρώτη καστανιά που μετα-
φέρθηκε και φυτεύτηκε απ’ την Ανατολή στο Πήλιο.  Η πιο γνωστή καστανιά είναι αυτή στο χωριό Mascali της Αίτνας με
περιφέρεια 57 μ. και ηλικία άνω των 12 αιώνων.  Λέγεται και καστανιά των εκατό ιππέων γιατί χωρούσε 100 άλογα κάτω
απ’ το φύλλωμά της.

Ε ί δ η  Κ α σ τ α ν ι ά ς
        Η καστανιά ανήκει στην κατηγορία των κυπελλοφόρων φυτών.  Το γένος καστανιά περιλαμβάνει περί τα 10 είδη
φυλλοβόλων, οπωροφόρων και δασικών δέντρων.
        Κυριότερα είναι:
        α. Καστανιά η αμερικανική (Castanea Americana)
        β. Καστανιά η οδοντώδης (Castanea dentate), Ιθαγενής φυτό Νότιας Αμερικής
        γ. Καστανιά η ροδόχρους (Castanea crenata), Ιθαγενής της Ιαπωνίας και κεντρικής Κίνας
        δ. Καστανιά χαμηλή (Castanea pumila)
        ε. Καστανιά η μέλαινα (Castanea atavia), Ιθαγενής (δ.ε) της Ν.Α. ΗΠΑ
        στ. Καστανιά η ευρωπαϊκή ή εδώδιμη ή κοινή, (Castanea Sativa ή C. Vulgaris)
        Φύεται στην Ευρώπη, Β. Αφρική, Καύκασο, Β. Ινδία
        ζ. Ιπποκαστανιά (Aesculus Hippocastanum) 

Π ο υ  ε υ δ ο κ ι μ ε ί
        Η καστανιά είναι αυτοφυές δέντρο στα δάση της Εύκρατης Ζώνης.  Συναντάται στην Ευρώπη, Βόρεια Αφρική (με-
ταφυτεύτηκε και στη Νότια), Καύκασο (Ανατόλια, Πόντος) Βόρεια Ινδία, Κεντρική Κίνα, Ιαπωνία, Ανατολική ακτή ΗΠΑ και
Νότια Αμερική.
        Στην Ελλάδα η καστανιά (Castanea Sativa) συναντάται σ’ όλα τα γεωγραφικά διαμερίσματα πλην Δωδεκανήσου.
Στην Πίνδο, Βέρμιο, Πάικο, Πιερία, Όλυμπο, Όσσα, Χολομώντας, Άγιον Όρος, Παγγαίο, Πήλιο Τυμφρηστό, βουνά της Αι-
τωλίας, Άρτας, Ευβοίας, Πάρνωνας, Ταΰγετος, Κρήτη, Λέσβος, Νάξος.  Φυτρώνει σε πλαγιές βουνών μέσου ύψους (500-
900 μ.), χωρίς να αποκλείεται η ευδοκίμησή της χαμηλότερα (300 μ.) ή ψηλότερα (Απέννινα, Άλπεις 1200 μ.) Προκόβει
στις Βόρειες πλαγιές βουνών, σε δροσερά οροπέδια, όπου την άνοιξη το κλίμα είναι μαλακό και ξηρό και το φθινόπωρο
με πολλές βροχές.  Αντέχει σε χαμηλές θερμοκρασίες (μέχρι -30 C) το χειμώνα, αλλά θέλει θερμό και παρατεταμένο κα-
λοκαίρι για να ωριμάσει τους καρπούς.  Προτιμά τα βαθιά και γόνιμα χώματα με αρκετή υγρασία, αλλά προπάντων χωρίς
ασβέστη.  Όταν στο έδαφος υπάρχει και λίγος ασβέστης τα φύλλα κιτρινίζουν και το δέντρο ξεραίνεται.  Μακριά λοιπόν
από ασβεστολιθικά πετρώματα.  Τα αργιλώδη χωματοβούνια με καλιούχα στοιχεία στο έδαφος την ενισχύουν.  Το ίδιο δε
το δέντρο τα εμπλουτίζει με οργανική ύλη όταν σαπίζει την πλούσια φυλλωσιά του (χούμος) και τα προστατεύει απ’ τη
διάβρωση με τις βαθιές και πυκνές ρίζες του.

Ηλεκτρολογικές εργασίες

Κρουστάλης Δημήτριος

Κιν.: 6973338907

ΕΡΓΑΣΙΕΣ  ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΩΝ
Χρήστος  Αντζάς

- Υπεύθυνη εργασία -

Κιν.: 6977443913

ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΕΣ  ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Ευάγγελος Κατσίφας

ΑΓΙΑ  ΤΡΙΑΔΑ  ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

Τηλ.: 22370 96254
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Κ Α Σ ΤΑ Ν Ο   ( Κ α ρ π ό ς )
        

Α .  Π ε ρ ι γ ρ α φ ή
        Το κάστανο είναι καρπός σαρκώδης, αρκετά μεγάλος (1,5 - 3,5 εκ.), σχήματος ημισφαιρικού ή στρόγγυλου, σπανιό-
τερα δε τριγωνικού. Το χρώμα του είναι λευκό, λευκοκίτρινο.  Περιβάλλεται από περικάρπιο λείο, γυαλιστερό δερματώδες
με βαθύ καστανό χρώμα.  Η πλευρά του, που είναι ενωμένη με το εξωτερικό ακανθώδες περίβλημα, έχει λίγο διαφορετικό
χρώμα, ανοιχτό στακτοκάστανο.  Εσωτερικά το περικάρπιο είναι χνουδωτό.  Μέσα απ’ το περικάπριο περιβάλλει τον
καρπό μια μεμβράνη με γεύση πικρή και στυφή.  Στα άγρια κάστανα (ακέντρωτα) μπαίνει βαθιά στο σώμα του καρπού
και δύσκολα καθαρίζεται για να φαγωθεί το κάστανο.  Ανά ένα, δύο ή τρία (σπάνια περισσότερα) τα κάστανα είναι κλει-
σμένα σε ακανθώδες περίβλημα, σαν αχινό, τη ζήνα.  (Έχει κατά τόπους κι άλλα ονόματα π.χ. καβούκι).  Μεγαλώνουν
στο σφαιρικό εσωτερικό του και προφυλάσσονται απ’ τις καιρικές συνθήκες, τα ζώα και τα πουλιά.  Όταν ωριμάσουν
(τέλη Σεπτεμβρίου – Οκτώβριο) το περίβλημα σχίζεται στα δύο ή στα τέσσερα και τα κάστανα πέφτουν στη γη.  

Β .  Σ ύ σ τ α σ η
        Το κάστανο είναι εύγευστη εύπεπτη και πολύ θρεπτική αμυλούχος τροφή.
        Η χημική σύσταση κατά μέσον όρο είναι:
        Νερό ................................... 50%
        Υδατάνθρακες ............... 43% (άμυλο, σάκχαρα)
        Λιπαρές ουσίες................. 2%
        Αζωτούχες ουσίες........... 3%
        Μεταλλικά συστατικά .... 2%
        Η θρεπτική αξία του είναι ανώτερη της πατάτας και πλησιάζει του σιταριού.  Τα άγρια κάστανα έχουν λιγότερες θρε-
πτικές ουσίες και χρησιμοποιούνται κυρίως για ζωοτροφή (ιδίως για γουρούνια)

Γ.  Π ο ι κ ι λ ί ε ς  
        Υπάρχουν πολλά διαφορετικά κάστανα.  Ως προς το μέγεθος έχουμε τα μεγάλα μπολιασμένα και νόστιμα κάστανα
με μικρές πτυχές της σαρκός, αλλά και αμπόλιαστα μεγάλα (ευνοϊκός καιρός), επίσης εδώδιμα.  Τα μικρά άγρια κάστανα
που εκτός ζωοτροφής (πολλές πτυχώσεις της σαρκός) κι αυτά κάποιες φορές τρώγονται.  Αλλά και μικρά μπολιασμένα
(λόγω ανομβρίας ή ασθενειών) είναι νοστιμότατα.
        Άριστα σε ποιότητα θεωρούνται τα Κρητικά κάστανα ή μαρόνια (ίδια με της Αγίας Τριάδας) και του Πηλίου.
        Παγκόσμια καλή φήμη έχουν τα ισπανικά κάστανα και καλύτερα όλων τα ιαπωνικά.

Δ .  Π α ρ α γ ω γ ή
        Λόγω των τεράστιων καταστροφών από τις ασθένειες των καστανεώνων σ’ όλη τη Γη, το κάστανο σήμερα είναι
προϊόν σε παγκόσμια ανεπάρκεια.
        Το ίδιο και στην Ελλάδα.  Εισάγουμε κάστανα από άλλες χώρες (Τουρκία, Γαλλία).  Η παραγωγή μας χρόνο με το
χρόνο μειώνεται λόγω της ξήρανσης των δέντρων και της αδυναμίας αναπλήρωσής τους.  Κάποια παλιότερα στοιχεία
μιλούσαν για παραγωγή 20.000 τόνων κάστανων στην Ελλάδα.  Αυτά κατανέμονταν:  Θεσσαλία 6.000 τ., Κρήτη 4.000
τ., Μακεδονία 4.000 τ., Στερεά 3.500 τ., Αιγαίο 1.000 τ., Πελοπόννησος 1.500 τ. Σίγουρα έχουν ανατραπεί προς τα κάτω
(μειώθηκαν).
        Αν δεν αντιμετωπιστούν οι ασθένειες των δέντρων η ανάκαμψη είναι ακόμη μακριά.

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΣΚΑΡΤΣΙΟΥΝΗΣ  ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ● Τηλ. 22370 96405 - 6977990290

ΚΑΦΕΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ -  ΨΗΣΤΑΡΙΑ

«ΤΟ  ΝΕΟΝ»
Σ. Λαμπράκης

Αγία Τριάδα Ευρυτανίας ● Τηλ. 22370 96258
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Ε .  Σ υ ν τ ή ρ η σ η :
        Τα κάστανα αν μείνουν σε τσουβάλια παθαίνουν ζύμωση και σαπίζουν.  Αν είναι δε και υγρά η διαδικασία αυτή επι-
ταχύνεται.  Είναι ευαίσθητα και δύσκολα στην συντήρηση ειδικά τα μπολιασμένα και πολυποτισμένα.
        Οι συνήθεις τρόποι συντήρησης νωπών κάστανων παλιότερα ήταν:
1.     Τοποθέτηση των κάστανων σε στρώσεις μέσα σε δοχείο με άμμο ξηρή που να έχει ανοίγματα αερισμού.  Τοποθέτηση
δε του δοχείου σε αποθήκες ξηρές και καλά αεριζόμενες.
2.     Τοποθέτηση των κάστανων σε ξυλόκασα με ανοίγματα αερισμού (ή καφάσι με πάτο).  Ρίχνουμε σπόρο κριθαριού
ή σιταριού και το ποτίζουμε λίγο να φυτρώσει.  Αυτό μεγαλώνει, τυλίγει τα κάστανα και βγαίνει από πάνω.  Η κάσα (δοχείο)
είναι πάντα τοποθετημένο σε εξωτερικό χώρο που αερίζεται αλλά δεν βρέχεται (μπαλκόνι).
3.     Ανοίγουμε ένα λάκκο στο χωράφι σε επικλινές έδαφος.  Το βάθος του ανάλογα (0,50-60 εκ.).  Στρώνουμε κάποια
κλαδιά (συνήθως φτέρες) ρίχνουμε μέσα τα κάστανα, τα τυλίγουμε πάνω σε κλαδιά και τα σκεπάζουμε με χώμα, παντώνας
το καλά ώστε να μην παίρνει και κρατάει νερό.
        Απαραίτητες προϋποθέσεις για τους παραπάνω τρόπους είναι:
        Να διαλεχτούν καλά πριν τοποθετηθούν στα δοχεία ώστε να είναι όλα κλειστά, (κλειστό εντελώς το περικάρπιο), όχι
ανοιγμένα (χασκισμένα), γιατί εύκολα σαπίζουν.   Να καταναλωθούν τα κάστανα εγκαίρως ώστε να μην βγάλουν φύτρο
και χάσουν την γεύση τους.  Και πάλι εξαρτώνται απ’ το υψόμετρο και γενικότερα το κλίμα της περιοχής.
        Σήμερα συντηρούμε τα κάστανα ως εξής:
1.     Στα μεγάλα ψυγεία, αεροστεγώς κλεισμένα σε σάκους και σε θερμοκρασία 4ο.
2.     Για μικρές ποσότητες μέσα σε πλαστικές σακούλες που δεν θα παίρνουν αέρα (όχι τρύπιες).  Πολλές φορές η κο-
ρυφή (μύτη) των κάστανων τις τρυπούν.
3.     Πάλι σε πλαστικές σακούλες και τοποθέτηση σε συντήρηση του οικιακού μας ψυγείου.  (Αν έχουμε χώρο).
4.     Τοποθέτηση σε σακούλες και κατ΄ ευθείαν στην κατάψυξη.  Τα βγάζουμε και τα βράζουμε κατ’ ευθείαν.
        Φυσικά όλοι οι παραπάνω τρόποι δεν εγγυώνται απόλυτη επιτυχία.  Οι απώλειες είναι συχνές και τα ποσοστά ποι-
κίλλουν.  Αξίζει όμως τον κόπο γιατί η εποχή του χειμώνα τα ζητάει.
        Άφησα τελευταίον τον τρόπο συντήρησης «δια ξηράνσεως».  Απλώνουμε τα κάστανα στον ήλιο και τον αέρα ώστε
να στεγνώσουν καλά.  Να φύγει όλη η υγρασία τους.  Έτσι συντηρούνται επί μακρόν αλλά έχουν απώλειες στη γεύση.
Βρασμένα τρώγονται αλλά με τη «μισή» νοστιμιά τους.  Πρέπει πρώτα να μουσκευτούν ώστε να ανακτήσουν μέρος της
υγρασίας τους και μετά βράσιμο.

Σ τ .  Σ υ γ κ ο μ ι δ ή -  Ε μ π ό ρ ι ο
        Τα κάστανα πέφτουν μόνα τους απ’ το δέντρο από 20 Σεπτέμβρη μέχρι 20 Οκτώβρη περίπου.  Αποφεύγουμε να
ραβδίσουμε το δέντρο για να πέσουν όλα μαζί γιατί το τραυματίζουμε.  Μπορούμε αν είναι μικρό να το σείσουμε και να
πέσουν όσα είναι σε ανοιχτές ζήνες.  Και πάλι όχι μαζί.  Πρέπει να περνά ο άνθρωπος κάθε μέρα από κάτω ή κάθε δύο,
όσο γίνεται σύντομα πάντως, και να μαζεύει ένα-ένα με το χέρι τα κάστανα.  Αν μείνουν μέρες κάτω μπορεί να τα φένε
ζώα (ποντίκια, ασβοί, αγριογούρουνα), ή να στεγνώσουν (ξεραθούν) αν είναι ηλιόλουστες μέρες κι έτσι χάνουν βάρος
και ποιότητα.  Είναι μια δύσκολη και επίπονη εργασία που απαιτεί ταχύτητα, επιδεξιότητα δακτύλων και σκύψιμο όλη
μέρα.  Κατά το μάζεμα πολλές φορές (ανάλογα το νοικοκύρη) γίνεται και ο διαχωρισμός (σε διαφορετικές τσάντες) των
άχρηστων μικρών ή χαλασμένων (σκουληκιασμένων) από τα εμπορεύσιμα, καλά κάστανα.  Άλλες φορές αυτό γίνεται
σπίτι ή ο έμπορος αναλαμβάνει αυτή τη διαδικασία.  Κάθε φορά που συγκεντρώνεται μια ικανή ποσότητα πουλιέται στον
έμπορο.  (Δεν περιμένουμε να τελειώσουν όλα για να πουλήσουμε γιατί και ευαίσθητα είναι και γρήγορα πρέπει να προ-
ωθηθούν σε αγορές ή ψυγεία).  Ο χοντρέμπορος θα τα προωθήσει στις αγορές των πόλεων (στις λαϊκές και στα μανάβικα)
που μπορούν να καταναλωθούν.  Όσα καταλήξουν σε ψυγεία πουλιούνται αργότερα λίγα - λίγα.  Η περίοδος λίγο πριν
τα Χριστούγεννα απορροφά αρκετές ποσότητες.  
        Λίγοι παραγωγοί προωθούν μόνοι τους κατευθείαν το προϊόν τους στην κατανάλωση.

ΡΑΔΙΟ  ΤΑΞΙ  ΛΑΜΙΑΣ   L 180
ΡΑΪΚΟΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ

Τηλ.: Οικίας: 22310 46896  -  Κιν.: 6978092708

ΣΤΕΓΝΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

ΧΟΥΣΙΑΔΑ

ΑΒΕΡΩΦ 20 ● ΛΑΜΙΑ ● ΤΗΛ. 22310 51035
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Π ώ ς  τ ρ ώ γ ο ν τ α ι

Μ α γ ε ι ρ ι κ ή  –  ζ α χ α ρ ο π λ α σ τ ι κ ή

        Τα κάστανα μπορούμε να τα καταναλώσουμε με τους εξής τρόπους.
        1. Ωμά. Καθαρίζουμε με μαχαίρι το εξωτερικό περίβλημα και την εσωτερική μεμβράνη που πικρίζει και τρώμε τον
καρπό.  Προτιμούνται έτσι τα ανώριμα κάστανα με ακόμη λευκοκίτρινο το περικάρπιο.  Ανοίγουμε εμείς το εξωτερικό
ακανθώδες περίβλημα (ζήνα) και τα αφαιρούμε.  (Αρχές Σεπτέμβρη).
        2. Βραστά σε κάποιο σκεύος (όχι απαραίτητα στην κατσαρόλα που μαγειρεύουμε γιατί μαυρίζει από την τανίνη)
ρίχνουμε τα κάστανα και τα βράζουμε για περίπου 1,5 ώρα σε δυνατή φωτιά.  Ρίχνουμε και λίγο αλάτι από την αρχή.  Τα
κάνει πιο νόστιμα.  Αφού βράσουν (τα δοκιμάζουμε τρυπώντας ένα-δύο με το πιρούνι) στραγγίζουμε το νερό και αφού τα
καθαρίσουμε με μαχαίρι, τα καταναλώνουμε ζεστά.  (Απ’ το άμυλο που περιέχουν αν κρυώσουν χάνουν από τη νοστιμιά
τους).
        3. Ψητά. Είναι πιο νόστιμα έτσι.  Απαραίτητη προϋπόθεση να τα χαρακώσουμε ή να τα τρυπήσουμε με το μαχαίρι
γιατί αλλιώς σκάζουν και διαλύονται.  Το νερό που με τη θερμότητα γίνεται υδρατμός στο εσωτερικό του καρπού πιέζει το
περικάρπιο και τελικά εκρήγνυνται.  Το ψήσιμο μπορεί να γίνει στη χόβολη του τζακιού (ζεστή στάχτη με κάρβουνα) αφού
τα σκεπάσουμε.  Στο μάτι της κουζίνας.  Στο φούρνο της κουζίνας σε μέτρια προς το δυνατό θερμοκρασία.  Και αέρας αν
είναι αερόθερμη.  Στις παραδοσιακές φουφούδες.  Σε σταυροδρόμια και πλατείες τον πόλεων βλέπει κανείς και σήμερα
κατά τους χειμερινούς μήνες τους καστανάδες που ψήνουν επί τόπου και πωλούν ζεστά κάστανα.  Προτιμώνται εδώ τα
υποκίτρινα μεγάλα κάστανα  για να ξεφλουδίζονται πιο εύκολα. Καταλαβαίνουμε δε ότι ψήθηκαν αφού δοκιμάσουμε ένα-
δύο χτυπώντας τα με την παλάμη μας.  Αν σπάζει και αφαιρείται το περικάρπιο και η μεμβράνη και το κάστανο είναι μα-
λακό, τότε είναι έτοιμα. 
        4. Τα ξερά κάστανα έχουν τη δική τους διαδικασία.  Τα ξεφλουδίζουμε αφαιρώντας με μαχαίρι το περικάρπιο
(φλούδα).  Τα βάζουμε στη συνέχεια σε δοχείο με νερό για αρκετές ώρες (πάνω από 10).  Το νερό μπορούμε να το αλ-
λάξουμε 1-2 φορές.  Τα βράζουμε στην κατσαρόλα με λίγο αλάτι.  Δοκιμάζουμε να τρώγονται και δεν τ’ αφήνουμε πολύ
να μην τρίβονται και διαλύονται.  Αφού στραγγίξουμε το νερό τα τρώμε ζεστά ή και κρύα αφαιρώντας με μαχαίρι την μεμ-
βράνη.  Το αρνητικό είναι ότι ο καρπός παίρνει χρώμα καστανοκόκκινο απ’ την τανίνη της μεμβράνης και δεν έχουν καλή
όψη.
        5. Στη ζαχαροπλαστική.  Τα κάστανα γίνονται πουρέ με ζάχαρη και γάλα και χρησιμεύουν για την παρασκευή δια-
φόρων ειδών τούρτας ή πάστας.  Το γνωστότερο όμως είδος γλυκού με κάστανα είναι το ονομαζόμενο «marrons glases». 
Πώς γίνεται:  Διαλέγουμε μεγάλα κάστανα και τα βράζουμε λίγο ώστε να αφαιρεθεί και ο εσωτερικός φλοιός (μεμβράνη).
Χρειάζεται προσοχή για να παραμείνουν ολόκληρα και να μην κοπούν.  Ετοιμάζουμε ένα πυκνό σιρόπι υπολογίζοντας
για 100 κάστανα 1,5 κιλά ζάχαρη και άλλο τόσο νερό.  Ρίχνουμε τα κάστανα στο ζεστό σιρόπι και αφού πάρουν 2-3 βρά-
σεις τα αποσύρουμε από τη φωτιά και τα αφήνουμε στο σιρόπι για ένα 24ωρο.  Την άλλη μέρα κάνουμε το ίδιο και αφού
περάσει άλλο ένα 24ωρο, βγάζουμε τα κρύα κάστανα προσεχτικά απ’ το σιρόπι και τα στραγγίζουμε σε μια συρμάτινη
σχάρα.  Αφού στραγγίσουν τα τυλίγουμε με ασημόχαρτο ή άλλη συσκευασία.  Μπορεί τα κάστανα αυτά να παραμείνουν
σε σιρόπι και να συσκευαστούν σε γυάλινα μικρά δοχεία.

Σ τ η  μ α γ ε ι ρ ι κ ή
        Η γνωστότερη χρήση του είναι στη γέμιση της γαλοπούλας τα Χριστούγεννα.
        Επίσης μπορούν να γίνουν εντράδα με το κρέας.
        Στο εξωτερικό (Γαλλία, Ισπανία, Ιταλία και ιδίως στην Κορσική) αλλά και στην Ελλάδα παρασκευάζεται ένα είδος
ψωμιού από κάστανα. 
        Τα βράζουν, τα καθαρίζουν, τα ξεραίνουν και μετά τα αλέθουν.  Το αλεύρι αυτό ανακατεύεται πολλές φορές και με
σιτάλευρο ή κριθάλευρο.  Με τη γνωστή διαδικασία του ζυμώματος και του ψησίματος παράγεται ένα εύγευστο και προς
το γλυκό ψωμί.
        Γίνεται και πιο απλά η παραπάνω συνταγή.  Τα καλοβρασμένα κάστανα αφού ξεφλουδιστούν γίνονται πουρές.
Αυτός ανακατεύεται σε ζυμάρι και αφού φουσκώσει ψήνεται όπως το ψωμί.  Βγαίνει κάτι που θυμίζει κέικ.  Υπάρχουν κι
άλλες συνταγές και χρήσεις.
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Π ο λ λ α π λ α σ ι α σ μ ό ς  –  ε μ β ο λ ι α σ μ ό ς
        Ο πολλαπλασιασμός της καστανιάς γίνεται με τους σπόρους της, τα κάστανα.  Η διασπορά τους απ’ το δέντρο «Μη-
τέρα» γίνεται από πουλιά ή ζώα.  Πουλιά όπως η κίσσα (γκζάνα) συνηθίζουν να κρύβουν τα κάστανα (και βελανίδια) στο
χώμα.  Κάποια ξεχνιούνται και την Άνοιξη πετάνε φύτρο και μεγαλώνουν.  Το ίδιο και τα ποντίκια.  Τα διασκορπίζουν, όσα
δεν τρώνε, στις υπόγειες «αποθήκες» τους.  Οι σκίουροι επίσης τα μετακινούν.  Ακόμα και το επικλινές έδαφος βοηθάει.
Πέφτουν κάτω τα κάστανα και κυλούν μακρύτερα.  Όσα βρίσκουν κατάλληλες συνθήκες ριζώνουν.  Αυτό γίνεται στο δάσος
αλλά και σε κτήματα.
        Οι άνθρωποι βέβαια κάνουν και φυτώρια.  Φυτεύουν το Φθινόπωρο κάστανα σε μαλακή άμμο και χώμα.  Αφού φυ-
τρώσουν τα μεταφυτεύουν σε βραγιές και αργότερα στα χωράφια.  Άλλοι βρίσκουν μικρά δενδρύλλια στο δάσος, τα ξε-
χώνουν και τα φυτεύουν στα κτήματα.  
        Από παραβλαστήματα γίνονται νέα δέντρα, αλλά δεν είναι τόσο ανθεκτικά και αποφεύγεται αυτό ο τρόπος.  Με την
μεταφύτευση δεν πρέπει να κοπεί η κεντρική ρίζα γιατί έτσι δεν ψηλώνουν ή αργούν να ψηλώσουν τα φυτά.  Άλλοι φυ-
τεύουν κατευθείαν κάστανα στις μόνιμες θέσεις των χωραφιών.
        Όλα τα νέα δέντρα που φυτρώνουν είναι άγρια και αφού μεγαλώσουν και θα δώσουν μικρούς και στυφούς καρπούς.
Και αυτά που προέρχονται από κάστανα εμβολιασμένων δέντρων.  Γι’ αυτό όσα δέντρα προορίζονται για παραγωγή
εδώδιμων κάστανων, μέσα στα περιβόλια χρειάζονται εμβολιασμό.

        Το μπόλιασμα (εμβολιασμός) γίνεται με δύο τρόπους:

        Α. Με κονδύλια:  Σε ηλικία 2-3 ετών, όταν το δέντρο έχει διάμετρο κορμού τουλάχιστον 2 εκ. σε ύψος 1-1,5 μ. απ’
το έδαφος, είναι κατάλληλο για μπόλιασμα.  Ο μήνας Μάρτιος ενδείκνυται γι’ αυτή την εργασία αλλά πάντα παίζει ρόλο
ο καιρός, το υψόμετρο κτλ.  (Να μην έχουμε παγωνιές και το φυτό να έχει αρχίσει να ανεβάζει τους χυμούς του).  Αφού
πάρουμε βλαστούς 10 εκ. περίπου, από μπολιασμένα νεαρά δέντρα, κόβουμε τον κορμό του άγριου φυτού οριζόντια.
Τον λειαίνουμε με ξυράφι, τον σκίζουμε κάθετα περίπου 3-5 εκ. και ανοίγουμε το σκίσιμο με μικρή ξύλινη σφήνα.  Εκεί το-
ποθετούμε τα μπόλια αφού τα πελεκήσουμε κατάλληλα, έτσι ώστε να ενώνεται ο φλοιός του φυτού με το φλοιό του μπο-
λιασμένου βλαστού.  Βγάζουμε τη σφήνα, σφίγγει η σχισμή και αλείφουμε όλο το κόψιμο (πληγή) με κατάλληλη αλοιφή
για προφύλαξη από νερό, αέρα ή μικρόβια.  Το τυλίγουμε με βαμβακερά πανιά (λωρίδες), όχι χρωματιστές που προκαλούν
με το χρώμα τους τα πουλιά και τα δένουμε εξωτερικά με ψιλό σπάγκο.  (Τα πουλιά αυτή την εποχή φτιάχνουν τη φωλιά
τους και τα χρειάζονται.  Στην προσπάθειά τους να τα πάρουν μετακινούν ή σπάζουν τα μπόλια).  Σε 1-2 μήνες θα δείξει
αν πέτυχε «η εγχείρηση» και το μπόλι τρέφεται με τους χυμούς του φυτού.  Αν όχι θα περιμένουμε 1-2 χρόνια για να ξα-
ναμπολιάσουμε.  Αν «πιάσει» όπως λέμε θα πετάξει φύλλα.  Θέλει λύσιμο της πληγής στήριγμα με κάποιο ξύλο (λεπτό
παλούκι).  Προφυλάσσεται έτσι απ’ το σπάσιμο λόγω αέρα ή πουλιών και θρέφει ελεύθερα η εγκοπή του.  Σε 2-3 χρόνια
θα δώσει τους πρώτους εξευγενισμένους καρπούς.  

        Β. Στο Μάτι: Αυτός ο εμβολιασμός γίνεται την Άνοιξη αλλά και τον Αύγουστο.  Το φυτό μπορεί να είναι νεαρότερο
σε ηλικία (βέργα).  Αφαιρούμε με αιχμηρό εργαλείο (ξυράφι) οφθαλμούς (μάτια) με την γύρω φλούδα τους από μπολια-
σμένα δέντρα.  Αφού σχίζουμε σε σχήμα του Τ το φλοιό του προς μπόλιασμα φυτού βάζουμε κατάλληλα τον εξημερωμένο
οφθαλμό στο σημείο εκείνο και δένουμε περιμετρικά την εγκοπή.  Όταν δείξει ότι δέχεται τους χυμούς και αναπτύσσεται
χαλαρώνουμε το δέσιμο.  Όταν δε πετάξει φυλλαράκια κόβουμε το υπερκείμενο κεντρικό άγριο τμήμα του κορμού.  Έτσι
μεγαλώνει το εξημερωμένο, με κάποια στήριξη δική μας (παλούκι, δέσιμο).

Η  κ α σ τ α ν ι ά  σ α ν  β ό τ α ν ο
        1. Από την καστανιά χρησιμοποιούνται ο φλοιός και τα φύλλα.  Περιέχουν στυπτικές ουσίες.  
        Κύριες χρήσεις:
        O φλοιός της είναι αντιπυρετικός και τα φύλλα της χρησιμοποιούνται σε περίπτωση κοκίτη.  Επειδή είναι στυπτική,
τη χρησιμοποιούν κατά της ευκοιλιότητας με μορφή εγχύματος (τσαγιού, για 15 λεπτά) και αφεψήματος (βάσιμο για 2
λεπτά), που λαμβάνονται 2-4 φορές την ημέρα.  Το τσάι είναι τονωτικό, καλό για το στομάχι, ορεκτικό και αντιπυρετικό
κατά της δυσεντερίας και αιμορραγιών.
        Ακόμα τα φύλα της καστανιάς μουσκεύονται σε αραιωμένο οινόπνευμα και χρησιμοποιούνται για να καταπραΰνει ο
βήχας του κοκίτη και ο λόξυγκας ως αντισπασμωδικά.  Το πλύσιμο των ματιών με τσάι καστανιάς βοηθάει στις οφθαλμικές
παθήσιες.
        2. Τα σπέρματα των καρπών της καστανιάς (τα φύτρα) φρυττόμενα (καβουρδισμένα) χρησιμοποιούνται ως ανα-
πλήρωμα του καφέ.
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Το  ξ ύ λ ο  τ η ς  κ α σ τ α ν ι ά ς
        Το ξύλο της καστανιάς έχει χρώμα σταχτοκίτρινο, είναι σκληρό, ελαστικό ευκολοδούλευτο και χρησιμοποιείται ποι-
κιλοτρόπως.  Πρέπει να διευκρινίσουμε ότι η άγρια καστανιά (αμπόλιαστη) έχει καλύτερο ξύλο.  Η μπολιασμένη δίνει μεν
καλύτερο καρπό αλλά χαμηλής ποιότητας ξύλο.  Δεν χρησιμοποιούνται καθόλου οι καστανιές που σχίζεται εύκολα και
κυκλικά το ξύλο τους (οι πετριάρες). 
        Η τανίνη (μαύρη ουσία που περιέχει (7-10%) το ξύλο της καστανιάς το κάνει ανθεκτικό στο σάπισμα, (άσηπτο) για
αυτό και χρησιμοποιείται σε εξωτερικούς χώρους.  Για στύλους τηλεγραφικούς, για πασσάλους περιφράξεων, για υπο-
στυλώματα υπόστεγων, και καλυβιών.  Είναι ανθεκτικότερο της βελανιδιάς που έχει τις ίδιες ιδιότητες (τανίνη).
        Στις οικοδομές χρησιμοποιείται για πόρτες, παράθυρα, παρκέτα, βαριά έπιπλά (έχει ωραίες ραβδώσεις), διακοσμή-
σεις εσωτερικών χώρων και βεραντών.  Πρέπει πρώτα να επεξεργαστεί (βρέξιμο, φούρνισμα-στέγνωμα), να φύγει η
τανίνη ώστε να μην μαυρίσει αργόερα και δημιουργεί στάμπες από έκχυση της ουσίας.
        Για στέγες επίσης μακροχρόνιας αντοχής (εκκλησιών).  Είναι βαρύτερο άλλων ξύλων για την ίδια χρήση και απο-
φεύγονταν παλιότερα στα λασπόχτιστα σπίτια.  Φυσικά είναι και ακριβότερο.
        Παλιότερα το ξύλο καστανιάς χρησιμοποιούταν για δούγες και στεφάνια βαρελιών, στα κάρα, για λαβές εργαλείων,
για υποστυλώματα φασολιών (φασουλόβεργες).  
        Σαν καύσιμο είναι μέτριο γιατί «σκάζει και πετά σπίθες».  Θέλει και συντροφιά από άλλο πιο εύφλεκτο ξύλο (π.χ.
έλατο) για να καεί.  Όταν  πιάσει όμως αποδίδει μεγάλη θερμότητα γι’ αυτό το αποφεύγουν να το καίνε σε θερμάστρες
(σόμπες).  Φθείρεται το μέταλλο γρήγορα. (Χαλάνε γρηγορότερα).  Οι παλιοί σιδηρουργοί το χρησιμοποιούσαν στα καμίνια
τους (ξύλο ή κάρβουνο) γιατί εύκολα έσβηνε (κατακάθονταν) η φωτιά και την ξαναδυνάμωναν με φυσερό τους ανάλογα
το ρυθμό της δουλειάς τους.
        Στην ξυλογλυπτική επίσης έχει περιορισμένη χρήση (εικόνες).  Σαπισμένο το ξύλο δίνει το περίφημο «καστανόχωμα»
για τις γλάστρες και τους κήπους μας.
        Χρησιμοποιούνταν επίσης παλιότερα στη βυρσοδεψία (η ουσία του τανίνη).  Έβαφαν, ενίσχυαν την αντοχή των
δερμάτων και μάλιστα ήταν γαλλικό προνόμιο.  Είχε ανακαλυφθεί το 1818 στη Λυών απ’ το βαφέα L. Michel.  Είχαν απο-
κλειστικότητα για πολλά χρόνια.
        Ενδιαφέρουσα είναι η διαδικασία ξύλευσης των συστάδων καστανιάς που γινόταν στο Άγιο Όρος.  Είναι γνωστό ότι
η καστανιά πετάει γύρω απ’ τον κορμό της παραβλαστήματα (κολοφούσια).  Το ίδιο και αν κοπεί ξαναπετάει βλαστούς
(πρεμνοβλαστήματα).
        Σε ηλικία 5 ετών γινόταν το πρώτο «καθάρισμα» παίρνοντας βέργες για καλαθοπλεχτική και «βαρελοστέφανα».  Σε
ηλικία 10 ετών γινόταν η πρώτη αραίωση αποκομίζοντας πασσάλους περίφραξης και παλούκια για στήριγμα άλλων
φυτών.  Σε ηλικία 15 ετών, η δεύτερη αραίωση παίρνοντας λεπτούς τηλεγραφικούς στύλους και λεπτή τεχνική ξυλεία.
Τέλος σε ηλικία 20 ετών γινόταν η τελική υλοτομία που έδινε χοντρούς τηλεγραφικούς στύλους και χοντρότερο τεχνικό
ξύλο.  Και πάλι απ’ την αρχή.  Έτσι δεν καταστρεφόταν το δάσος και απέδιδε «αεί» (πάντοτε).  Σήμερα γίνεται επίσης ξύ-
λευση στο Άγιο Όρος όχι απαραίτητα περνώντας απ’ τα παραπάνω χρονικά στάδια.
        Γενικότερα λόγω της χρήσης άλλων υλικών σήμερα (πλαστικών, αλουμινίου, τσιμέντου κτλ.) η εκμετάλλευση του
ξύλου της καστανιάς μειώθηκε και μειώνεται.

Α σ θ έ ν ε ι ε ς  τ η ς  κ α σ τ α ν ι ά ς
        1. Η φυλλόπτωση (της πήρε η φλόγα)
        Εμφανίζονται σκούρες κηλίδες (καφετιές ή φαιές) στα φύλλα και στους τρυφερούς βλαστούς.  Αυτές μεγαλώνουν,
εξαπλώνονται σ’ όλο το φύλλο και το ξεραίνουν.  Τα φύλλα πέφτουν πριν την ώρα τους.  Το δέντρο φωτοσυνθέτει λιγότερο
και αδυνατεί να μεγαλώσει τους καρπούς.  Επίσης και επί των ετήσιων βλαστών εμφανίζονται καρκινώματα που εμπο-
δίζουν την ανάπτυξη των καρπών.  Η παραγωγή μειώνεται στο μισό και λιγότερο.
        Η ασθένεια οφείλεται στους μύκητες «Σφαίρα η σπιλοειδής» (sphaerella maculiformis), «Κυλινδροσπόριον της Κα-
στανέας» (Cylindrosporium castanicolum) και «Φυλλύστρικτον το σπιλοειδές» (Phyllosticta maculiformis).  Οι κλιματικές
συνθήκες που ευνοούν την εμφάνισή τους είναι η εναλλαγή βροχής και ήλιου (υψηλή θερμοκρασία), ειδικά προς το τέλος
Αυγούστου και αρχές Σεπτεμβρίου.
        Οι μύκητες βρίσκονται στα πεσμένα φύλλα οπότε με τη συλλογή τους και καταστροφή μειώνουμε την δυνατότητα
εμφάνισής της ασθένειας.
        Το ράντισμα με βορδιγάλλειο πολτό (γαλαζόπετρα) την άνοιξη και το καλοκαίρι προστατεύει από την φυλλόπτωση
την καστανιά.
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        2. Η Μελάνωση
        Καταστρεπτικότατη ασθένεια όμοιας δράσης με τη φυλλοξήρα των αμπελιών.  Ξεραίνει το δέντρο από ρίζα. 
        Οφείλεται στο μύκητα φυτοφθόρο ή βλεφαροσπόρα καμπίβορα (Phytophthora cambivora) μεγάλης ανθεκτικότητας.
Προσβάλλει τις ρίζες και το κορμό των υγιών δέντρων.  Εμφανίζονται μελανές κηλίδες που οφείλονται σε συγκέντρωση
τανίνης στους ιστούς.  Περισσότερο εμφανής γίνεται στη βάσης του κορμού του.  Το δέντρο ξεραίνεται σε 2-3 χρόνια.
Όμως έχουμε και κεραυνοβόλο καταστροφή εντός ολίγων ημερών.  Μια άλλη μορφή του είναι αυτή που το δέντρο αρχίζει
να χλωμιάζει (να κιτρινίζει), να ξεραίνεται και τα φύλλα του να παραμένουν κολλημένα πάνω του για μεγάλο χρονικό διά-
στημα.  Τα προσβληθέντα δέντρα πρέπει να καταστρέφονται καθώς και τα γειτονικά τους.  Ο κομμένος κορμός, σκεπάζεται
με ασβέστη και καζεΐνη (με συμβουλές γεωπόνου) για κάποια χρόνια.  Και το κάψιμο σίγουρα βοηθάει.  
        Οι καταστροφές που προκάλεσε και προκαλεί η ασθένεια αυτή στις καστανιές παγκοσμίως είναι ανυπολόγιστες.
Στην Ελλάδα έφτασε περί το 1960-70.  Δυστυχώς η αποτελεσματική αντιμετώπισή της ακόμη είναι ζητούμενο. Δεν έχει
βρεθεί το αποτελεσματικό «γιατρικό». 

Είναι κοινότατη ασθένεια στους καστανεώνες όλης της Νότιας Ευρώπης.  Ευνοείται από την υψηλή υγρασία στο
έδαφος.  Ο μύκητας που ζει σαπρόφυτα στο έδαφος σε κατάλληλες συνθήκες εισέρχεται και προσβάλλει τις λεπτές ρίζες
της καστανιάς.  Είναι παραδεκτό ότι σε κλίματα ψυχρά και λίγο ξηρά ή με λιγότερη υγρασία η καστανιά προσβάλλεται λι-
γότερο απ’ τη μελάνωση.  Το ξέχωμα των ριζών γύρω απ’ τον κορμό της καστανιάς και η επάλειψη με πάστα θειικού χαλ-
κού 10% ή διάλυμα θειικού χαλκού είναι ένα μέτρο προστασίας του δέντρου.

Ο τρόπος επίσης ποτίσματος με αυλάκια (με κατάκλυση) βοηθάει στην διάδοση της ασθένειας σε δέντρα που βρί-
σκονται πιο κάτω, σε χαμηλότερο υψόμετρο και το νερό είτε επιφανειακά είτε υπόγεια παρασέρνει και μεταδίδει τα σπόρια
του μύκητα σε υγιή δέντρα.

Η ασθένεια αυτή είναι σε ύφεση θα λέγαμε, για αρκετά χρόνια στην περιοχή μας.  Αφού αποδεκάτισε κυριολεκτικά
τις καστανοκαλλιέργειες, παρατηρούμε ότι παρουσιάζει μία «ύπνωση», μία αναστολή στην παραπέρα εξάπλωσή της στα
λίγα πλέον εναπομείναντα καστανοπερίβολα.

3. Έλκος της καστανιάς
Ασθένεια που οφείλεται στον μύκητα Entothia parasitica. (Άλλος ερευνητής ονομάζει το μύκητα Cryphonectria par-

asitica).  Προσβάλλει τον κορμό και τα κλαδιά (όχι τις ρίζες και τα φύλλα) των νεαρών κυρίως δέντρων.  Τα μεγάλης
ηλικίας (50 ετών) έχουν κάποια αντοχή. 

Από την Κίνα όπου ενδημεί στο ντόπιο είδος καστανιάς (Castanea Mollissima) μεταδόθηκε το 1900 στις ΗΠΑ και
από εκεί στην Ευρώπη. Εμφανίστηκε για πρώτη φορά το 1937 στην Ιταλία.  Στην Ελλάδα εντοπίστηκε στην περιοχή του
Βόλου το 1964 για πρώτη φορά.  

Σχηματίζονται ακανόνιστα κοκκινωπά έλκη τα οποία επεκτείνονται, ξεραίνουν την φλούδα και έτσι το δέντρο ξεραί-
νεται.  Η ρίζα του, αν κοπεί ο βλαστός στην επιφάνεια του εδάφους ξαναπετάει βλαστό αλλά συνήθως στη συνέχεια
έχουμε το ίδιο αποτέλεσμα.  Ξαναξεραίνεται.  Μεταδίδεται κυρίως με το νερό (σταγονίδια με τη βοήθεια του αέρα), τα
ζώα και τα πουλιά.  Οι άνθρωποι επίσης με τα κλαδέματα και τα εργαλεία τους (πριόνια, τσεκούρια, ψαλίδια) ή τη μεταφορά
ξύλων άρρωστων δέντρων σε καθαρή περιοχή βοηθάνε στην εξάπλωσή της.  Στο φυτό μπαίνει από κάποια πληγή του
και εκδηλώνεται σε 15 περίπου ημέρες.  Το βλέπουμε στα «κεντρώματα» αυτό.  Υπάρχει η πληγή, υπάρχει η μεταφορά
(με τα εργαλεία ή τα μπόλια) αλλά και αργότερα πιθανόν από τα γύρω προσβληθέντα δέντρα.  Χρειάζεται απολύμανση
εργαλείων, όχι πληγές στα δέντρα, απομάκρυνση των προσβληθέντων.  

Η απολύμανση να γίνεται με χλωρίνη διαλυμένη σε νερό ένα προς ένα.  Μισή ποσότητα χλωρίνης, μισή νερό, για 10
λεπτά.  Αυτό να γίνεται ειδικά όταν κεντρώνουμε.  Τα εργαλεία μας πρέπει να τα απολυμαίνουμε.

Το εμβόλιο που παρασκευάστηκε για την αντιμετώπιση του συγκεκριμένου παθογόνου μύκητα, προ δεκαπενταετίας,
εφαρμόστηκε και στις δικές μας καστανιές.  Έγιναν εμβολιασμοί στο χωριό μας την τριετία 2007-2009, από το κ. Διαμαντή
επικεφαλής του Εργαστηρίου Δασικής Φυτολογίας του Δασικού Ινστιτούτου Θεσσαλονίκης, ενταγμένοι σε Ευρωπαϊκά
προγράμματα.  (Έχουμε αναφερθεί σχετικά στο περιοδικό μας, τεύχος 19 – Απρίλιος, σελ. 24.

Τα αποτελέσματα της αντιμετώπισης θα λέγαμε ότι δεν είναι θεαματικά θετικά.  Είδαμε πληγωμένα τμήματα δέντρων
να ξανακλείνουν τις πληγές τους (να θρέφουν με νέα φλούδα).  Όχι όμως δραστικά και ανασταλτικά ώστε να αισιοδοξούμε
ότι απαλλαχτήκαμε απ’ αυτή την ασθένεια της καστανιάς.  Συνεχίζουν να ξεραίνονται νεαρά κεντρώματα αλλά και κλω-
νάρια γέρικων (μεγαλύτερων ηλικιακά) δέντρων.  Ας ελπίσουμε ότι το μυκήλιο που με το εμβόλιο διασπάρθηκε, θα πολ-
λαπλασιαστεί αρκετά ώστε να εξουδετερωθούν οι παθογόνοι μύκητες.  Επειδή όμως υπάρχουν και «τροποποιήσεις» του
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παθογόνου μύκητα πιθανόν το εμβόλιο να μην μπορεί να δράσει εξυγιαντικά σε όλες τις περιπτώσεις.  Ίσως θα «σέρνεται»
η ασθένεια για χρόνια.

Παρήγορο το εμβόλιο που τώρα τελευταία μάθαμε ότι παρασκευάστηκε.  Το περιμένουμε.

4. Έντομα
Επειδή στο χωριό μας το πρόβλημα από τα έντομα (σκουλήκι) εντάθηκε τα δύο τελευταία χρόνια, παραθέτουμε αυ-

τούσιο το σχετικό κείμενο απ’ το βιβλίο «Η καστανιά» του Ι. Δημουλά προς ενημέρωση.  Είναι το απόσπασμα που ανα-
φέρεται στις ασθένειες της καστανιάς από τα έντομα.  Οι γνώσεις μας δεν μας επιτρέπουν να το παρουσιάσουμε πιο
αναλυτικά ή απλουστευμένα ώστε να γίνει πιο κατανοητό.

1. Η  κα ρπ ό κα ψ α (Cydia ή Laspeyresia splendana Hb). Είναι μια μικρή πεταλούδα (άνοιγμα πτερύγων 18 ως
20 χιλ.) που μοιάζει πάρα πολύ με την καρπόκαψα των μήλων και των καρυδιών. Οι μπροστινές πτέρυγες, χρώματος τε-
φροκαστανού, παρουσιάζουν στο άκρο τους μια οφθαλμοειδή κιτρινωπή κηλίδα μέσα στην οποία διακρίνονται τέσσερες
μικρές μαύρες γραμμές. Η κηλίδα περιβάλλεται από μια αργυρόχροη γραμμή που μερικές φορές είναι διακεκομένη ή λείπει.
Το χρώμα της κοιλιάς αντίθετα είναι υπορόδινο. Υπάρχουν δυο παραλλαγές στο χρωματισμό των τέλειων εντόμων, ένας
ανοικτότερος και ένας πιο σκοτεινός, που είναι ανεξάρτητες από το βιότοπο, τη διατροφή (κάστανο ή βαλανίδι) και το φύλο.

Οι κάμπιες σε μικρή ηλικία είναι λευκές, όταν όμως συμπληρώσουν την ανάπτυξη τους (μήκος 15-17 χιλ.) γίνονται
υποκίτρινες με την κεφαλή και τις πλάκες του θώρακα και του πυγαίου (άκρο της κοιλίας) υποκαστανές.

Οι πεταλούδες εμφανίζονται τον Ιούλιο - Αύγουστο και γεννούν τα αυγά τους (περισσότερα από 100) κατά μήκος μιας
νεύρωσης των φύλλων που βρίσκονται δίπλα από τους νεαρούς αχινούς. Η εκκόλαψη γίνεται σε 10-12 ημέρες και οι
μικρές κάμπιες διατρυπούν τον αχινό και το περικάρπιο και εισέρχονται στο εσωτερικό του καρπού. Συνήθως μία μόνο
κάμπια εισχωρεί σε κάθε κάστανο αλλά δεν είναι σπάνιο να βρούμε δύο και τρεις. Εκεί ανοίγουν στοές διατροφής τα δε
κενά που δημιουργούνται τα γεμίζουν με περιττώματα ενωμένα με μεταξοειδή νη μάτια.

Τα προσβεβλημένα κάστανα γίνονται ελαφρότερα και παρουσιάζουν στη βάση τους κυματοειδή επιφάνεια.
Όταν η κάμπια συμπληρώσει την ανάπτυξή της (σε 40 ως 45 ημέρες από την είσοδο της), εξέρχεται και εισχωρεί σε ορι-
σμένο βάθος μέσα στο έδαφος όπου κλείνεται μέσα σε βομβύκιο και διαχειμάζει. Η έξοδος των καμπιών από τα κάστανα
διαρκεί αρκετό χρόνο. Αρχίζει από το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Σεπτεμβρίου, συνεχίζεται όλο τον Οκτώβριο και τελειώνει
στις αρχές Νοεμβρίου.

Οι προξενούμενες ζημιές είναι τεράστιες. Υπολογίζεται ότι το 25-30% της καρποφορίας χάνεται κάθε χρόνο εξ αιτίας
της καρπόκαψας. Για τη καταπολέμηση της συνιστάται η διενέργεια 3-4 ψεκασμών (από μέσα Ιουλίου μέχρι τέλη Αυγού-
στου) με ένα εντομοκτόνο κατά προτίμηση μακράς υπολειμματικής δράσης (Καρμπαρύλ, Μεθύλ- Παραθείο, Διαζινόν, Ντι-
μεθοέϊτ, Φωσφαμιντόν, Αζινφώς-εθύλ, Χοσταθείον, Ντεσίς κ.λ.π.)

Συνιστάται επίσης για τον περιορισμό του πληθυσμού του εντόμου, η συλλογή και καταστροφή όλων των προσβε-
βλημένων καστάνων που συνήθως εγκατελείπονται στο έδαφος, εμποδιζοντάς το έτσι να συμπλη¬ρώσει το βιολογικό του
κύκλο.

2. Το  ρ ό δ ι ν ο  σ κο υ λ ή κ ι  [(Cydia ή Laspeyresia fagiglandana Ζ.(= grossana Haw.)].
Είδος συγγενές με την καρπόκαψα. Η πεταλούδα έχει όμοιο μέγεθος και παραπλήσια σχέδια. Η κάμπια ρόδινου χρώ-

ματος με κεφαλή και θώρακα καστανούς, παρουσιάζει τις ίδιες συνθήκες και προκαλεί παρόμοιες ζημιές με την καρπό-
καψα.

Προσβάλλει κυρίως τα βαλανίδια αλλά, σε ορισμένες περιοχές της χώρας μας (Κρήτη, Πελοπόννησος) προκαλεί πολύ
μεγάλες ζημιές στην καστανοπαραγωγή. Ειδικότερα στην Κρήτη διαπιστώθηκε ότι η πλειονότητα των προσβολών οφείλεται
αποκλειστικά στη δράση αυτού του εντόμου και όχι στην καρπόκαψα.

Για την καταπολέμηση του συνιστώνται οι ίδιοι ψεκασμοί που εφαρμόζονται και για την καρπόκαψα.

3. Το  κό κ κ ι ν ο  σ κο υ λ ή κ ι  (Cydia ή Laspeyresia amplana Hb).
Είναι είδος συγγενές με την καρπόκαψα. Η πεταλούδα έχει όμοιο μέγεθος και όμοια σχέδια αλλά το βασικό της χρώμα

είναι καστανέρυθρο ή ερυθροκίτρινο. Η κάμπια έχει χρώμα ζωηρό ερυθροκαστανό ή ερυθροπορτοκαλί με κεφαλή και θώ-
ρακα ωχροκαστανούς. Παρουσιάζει τις ίδιες συνήθειες και προκαλεί παρόμοιες ζημιές με την καρπόκαψα. Σε ορισμένες
περιοχές οι προσβολές του είναι μεγάλης οικονομικής σημασίας αλλά η δράση του περιορίζεται, εφ' όσον γίνουν οι συνι-
στώμενοι για την καρπόκαψα ψεκασμοί.
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4. Ο  σ κώ ρ ο ς  τ ω ν  κα σ τ ά ν ω ν  (Pammene iulianna ή Ρ fasciana L.).
Η δράση του εκδηλώνεται ενωρίτερα από εκείνη της καρπόκαψας αλλά, αντίθετα με την τελευταία που προσβάλλει

ένα μόνο κάστανο κάθε φορά, ο σκώρος καταστρέφει όλο τον αχινό. Καθώς οι προσβεβλημένοι αχινοί πέφτουν πρόωρα
(Ιούλιο - Αύγουστο) οι ζημιές του εντόμου αυτού συνήθως περνούν απαρατήρητες. Γενικά οι πρώιμες ποικιλίες είναι εκείνες
που προσβάλλονται περισσότερο.

Η μικρή πεταλούδα (άνοιγμα πτερύγων 15-18 χιλ.) έχει χρώμα καφεκόκκινο και χαρακτηρίζεται κυρίως από μια μεγάλη
υπόλευκη κηλίδα στο μέσον καθώς και από άλλες μικρότερες στα εξωτερικά άκρα των μπροστινών πτερύγων.

Οι πεταλούδες εμφανίζονται κατά τον Ιούνιο και γεννούν 150 ως 200 αυγά κατά μήκος των νευρώσεων της πάνω ή
κάτω επιφάνειας των φύλλων. Η επώαση διαρκεί 10-12 ημέρες και οι νεαρές κάμπιες τρώγουν στην αρχή το παρέγχυμα
των φύλλων ενώ στη συνέχεια τρυπούν τον αχινό και κατατρώγουν τους εξελισσόμενους νεαρούς καρπούς. Η ύπαρξη
της κάμπιας κατ' αυτή την περίοδο προδίδεται από την παρουσία των συνενωμένων, με μεταξοειδή νημάτια, περιττωμάτων
που απορρίπτονται έξω από την οπή εισόδου.

Η κάμπια (υπόλευκη με κεφαλή υποκαστανή και βαθυκόκκινα τριχοφόρα φυμάτια) προσβάλλει συνήθως πολλούς
αχινούς μέχρι να συμπληρώσει την αναπτυξή της.

Αυτή πραγματοποιείται σε 40 περίπου ημέρες και η ώριμη πια κάμπια εξέρχεται από τον προσβεβλημένο αχινό και
νυμφώνεται σε μια πτυχή του ρυτιδώματος του κορμού ή των βραχιόνων. Εκεί παραμένει μέχρι το επόμενο καλοκαίρι
οπότε και εξέρχεται πια σαν πεταλούδα. Σε περιοχές με ήπιο κλίμα (Κρήτη, Πελοπόννησος κ.λ.π.) το έντομο έχει δύο
γενεές το χρόνο. Σ' αυτή την περίπτωση η πρώτη γενεά εμφανίζεται νωρίς τον Ιούνιο και η δεύτερη στις αρχές Αυγούστου.
Οι ζημιές που προκαλεί ο σκώρος αν και είναι σημαντικές αντιμετωπίζονται εύκολα με ένα ψεκασμό αμέσως μετά το τέλος
της άνθησης των θηλυκών ανθοταξιών (στάδιο αποξήρανσης του αρσενικού τμήματος του αντρόγυνου ιούλου) και με ένα
δεύτερο ψεκασμό μετά 15-20 ημέρες από τον πρώτο. Στις περιοχές που εμφανίζεται και δεύτεη γενεά ο ψεκασμός που γί-
νεται στα μέσα Αυγούστου για την καταπολέμηση της καρπόκαψας και του βαλανίσκου περιορίζει ουσιαστικά και τη δράση
του σκώρου. Σημειώνεται τέλος ότι διαπιστώθηκε παρασιτισμός του σκώρου από ένα υμενόπτερο της οικογένειας των
Branconidae, το Macrocentrus flavus Snell.

5. Ο  β α λα ν ί σ κο ς  (Curculio ή Balaninus elephas Gyll). Εκτός από τα κάστανα προσβάλλει και τα βαλανίδια όπου
επίσης προκαλεί σημαντικές ζημιές. Το τέλειο έντομο έχει μήκος 7-9 χιλ. (χωρίς το ρύγχος του), σχήμα ωοειδές επίμηκες,
χρώμα γκριζοκόκκινο, κεραίες δε και πόδια υπέρυθρα.

Διακρίνεται πολύ εύκολα από το μακρύ και λεπτό ρύγχος του, μήκους ίσου περίπου προς το ήμισυ του σώματος στο
αρσενικό και ίοου προς ολόκληρο το σώμα στο θηλυκό.

Διαχειμάζει σαν προνύμφη μέσα σε θαλαμίσκο που κατασκεύασε από το προηγούμενο φθινόπωρο σε βάθος 15-30
εκατ. μέσα στο έδαφος. Η νυμφωση πραγματοποιείται κατά τον Ιούνιο - Ιούλιο και μετά δύο εβδομάδες εξέρχονται σταδιακά
τα ακμαία. Η μεγαλύτερη συχνότητα εξόδου όμως παρατηρείται κατά τα τέλη Αυγούστου - μέσα Σεπτεμβρίου. Το θηλυκό
γεννάει σε διάστημα 2-3 εβδομάδων 30-50 αυγά που τα εναποθέτει κατ' ευθείαν μέσα στους καρπούς με τον ακόλουθο
τρόπο:

Με το ρύγχος του αρχικά διατρυπά το ακανθωτό περίβλημα και το περικάρπιο και φθάνει μέχρι το σπέρμα. Στη συ-
νέχεια εκτείνει προς τα έξω τον ωοθέτη του, τον εισάγει μέσα στην οπή και εναποθέτει το αυγό μέσα στο αμύγδαλο. 

Το θηλυκό γεννάει ένα μόνο αυγό σε κάθε οπή αλλά πολλά θηλυκά μπορούν να επισκεφθούν τον ίδιο αχινό. Για το
λόγο αυτό δεν είναι σπάνιο να συναντήσουμε 2, 3 μέχρι και 10 κάμπιες βαλανίσκου μέσα στον ίδιο καρπό.

Η εκκόλαψη γίνεται σε 10 ημέρες περίπου και η μικρή προνύμφη τρέφεται σε βάρος του αμυγδάλου στο οποίο ανοίγει
στοά γεμίζοντας τα κενά με περιττώματα που, αντίθετα με την καρπόκαψα, δεν είναι ενωμένα με μεταξοειδή νημάτια.

Τα προσβεβλημένα κάστανα αναγνωρίζονται εξωτερικά από το μικρότερο βάρος τους καθώς και από το γεγονός ότι
ο φλοιός χάνει τη στιλπνοτητά του.

Οι προνύμφες συμπληρώνουν την αναπτυξή τους μέσα σε 40 περίπου ημέρες οπότε εξέρχονται από τα κάστανα και
εισέρχονται στο έδαφος. Η ώριμη προνύμφη, χρώματος λευκού με καστανοκόκκινη κεφαλή και μήκος 12-15 χιλ. διακρίνεται
πολύ εύκολα από εκείνη της καρπόκαψας διότι είναι χονδρή και κυρτή (έχει σχήμα C).

Η πλειονότητα από τις προνύμφες νυμφώνεται την επόμενη χρονιά αλλά ένα σημαντικό ποσοστό από αυτές (25-
40%) παραμένει σε διάπαυση και εξέρχεται μετά 2, 3 ή ακόμη και 4 χρόνια.

Για την καταπολέμηση των ακμαίων του βαλανίσκου συνιστώνται εκτός από τους 3-4 ψεκασμούς της καρπόκαψας
και άλλοι δύο: ο ένας στις αρχές και ο άλλος στα μέσα Σεπτεμβρίου με τα ίδια εντομοκτόνα. Για να έχουμε καλύτερα απο-
τελέσματα, οι ψεκασμοί πρέπει να γίνονται κατά τη διάρκεια των θερμών ωρών της ημέρας δηλαδή τότε που τα ακμαία
πετούν μέσα στο φύλλωμα. Αντίθετα οι ψεκασμοί πρέπει να αναβάλο- νται κατά τις νεφοσκεπείς ημέρες ή ψυχρές ώρες
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της ημέρας διότι τότε τα ακμαία παραμένουν αγκιστρωμένα πάνω στα φύλλα και με την παραμικρή κίνηση πέφτουν στο
έδαφος.

Για την καταπολέμηση τέλος των προνυμφών συνιστάται η άμεση συλλογή και καταστροφή όλων των προσβεβλημέ-
νων καρπών που πέφτουν στο έδαφος.

Η σφήκα της Κίνας
Στα έντομα που προσβάλλουν τα φύλλα της καστανιάς είναι και «η σφήκα» της Κίνας.  Επιστημονικά ονομάζεται

Dryocosmus Kuriphilus Yasumatsu (Hymenoptera: Cynipidae). Πρόσφατα σχετικά (το 2014) εντοπίστηκε η ύπαρξή της
και σε περιοχές καστανοκαλλιέργειας στην Ελλάδα.  Δημιουργεί ένα είδος μικρού σκληρού κουκουλιού στο μίσχο των
φύλλων (κεντρική αρτηρία) και γεννά τα αυγά του.  Το φύλλο συρρικνώνεται και σιγά-σιγά καταστρέφεται.  Μειώνεται έτσι
η φωτοσύνθεση του δέντρου και κατ’ επέκταση η τροφή των καρπών.  Διαδίδεται με μεγάλη ταχύτητα.  Χημικά δεν είναι
εύκολο να καταπολεμηθεί επειδή δεν γνωρίζουμε το χρόνο που εξέρχονται απ’ τη θήκη τους τα νέα έντομα.
Γίνεται μόνο βιολογική καταπολέμηση, με την εξάπλωση άλλου εντόμου, του Totymus Sinensis,  που αντιμάχεται και κα-
ταστρέφει τη «σφήκα» της Κίνας.
        Έγινε ήδη μια τέτοια προσπάθεια στο χωριό μας την άνοιξη του 2018 με την απελευθέρωση αυτών των εντόμων.
Να δούμε αν υπάρξουν αποτελέσματα.  Από προσωπική μου διαπίστωση η σφήκα της Κίνας εμφανίστηκε το 2017 στα
Κατσούλια.  Το 2018 η εξάπλωση της ήταν θεαματική.  Και το χειμώνα ακόμη τα προσβληθέντα φύλλα (το κοτσάνι του
με το κουκούλι) παραμένουν κολλημένα στα κλαδιά του δέντρου και δεν πέφτουν όπως τα κανονικά φύλλα.
        Ίσως πρέπει να γίνουν κι άλλες απελευθερώσεις εντόμου, αντιπάλων της σφήκας.

Η Ακροστιχίδα του κάστανου

Είναι ξηρός... Κ __  __  __  __  __ 

Σ’ αυτό το χωριό έχει καστανιές Α __  __  __      __  __  __  __  __  __

Ζωάκι που τρώει κάστανα Σ __  __  __  __  __  __  __ 

Τα ψήνουμε μέσα σ’ αυτό σε κουζίνα Τ __  __  __ 

Έχει τη θρεπτική ουσία Α __  __  __  __ 

Η καστανιά χρειάζεται λίγο …. Ν __  __  __ 

Πουλά κάστανα (με άρθρο) Ο    __  __  __  __  __  __  __  __ 

Ζ .  Π α ρ ο ι μ ι ώ δ ε ι ς  ε κ φ ρ ά σ ε ι ς

1.      «Βγάζει τα κάστανα απ’ τη φωτιά». Κάνει το δυσκολότερο μέρος μιας ενέργειας τα αγαθά της οποίας τα καρπώ-
νεται άλλος.
2.     «Δε χαρίζει κάστανα».  Δεν υποχωρεί, είναι αδέκαστος. Δεν κάνει εξαιρέσεις.  Είναι σ’ όλους εξ ίσου αυστηρός.
3.     «Πηδάει σαν κάστανο» (Σκάζει σαν κάστανο)  Απότομα νευριάζει και αντιδρά κάποιος. Ο ευερέθιστος, ο ευέξαπτος. 

Βιβλιογραφία
1.     «Πλήρης Οδηγός για τα βότανα», Richard Mabey.
2.     «Το Δάσος που λαχτάρησες», Αναστάσιος Γ. Στεφάνου,  (1974) Αθήνα.
3.     Νεώτερον Εγκυκλοπαιδικόν Λεξικόν «Ηλίου».
4.     «Θησαυρός Γνώσεων», Εγκυκλοπαίδεια Γεωργίου Δ. Παπαϊωάννου.
5.     Γενική Παγκόσμιος Εγκυκλοπαίδεια, Πάπυρους-Λαρούς.
6.     «Θάμνοι και Δέντρα στην Ελλάδα», Θεόδωρος Ι. Αραμπαντζής, Δράμα 1998.
7.     Μεγάλη Ελληνική Εγκυκλοπαίδεια Παύλος Δρανδάκης, Εκδοτικός Οργανισμός «Φοίνιξ».
8.     Μεγάλη Ελληνική Εγκυκλοπαίδεια Πυρσός.
9.     Εγκυκλοπαιδικόν Λεξικόν Ελευθερουδάκη, Αθήνα 1929.
10.   «Ο Κόσμος των Φυτών και των Ζώων», Εκδοτικός Οργανισμός «Χρυσός Τύπος»
11.   «Η καστανιά», Ι. Δημουλά, Δρος Γεωπόνου, Αθήνα 1986.
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Κάπου προσωπική εργασία ή μεροκάματο
Από αριστερά: Γιαννούλα συζ. Γεωργίου Παρούτσα, Μερόπη συζ. Δημ. Κρουστάλλη, πίσω Πηνελόπη Ηλ.
Βελαώρα, μπροστά της καθιστός ο Ηλίας Δημ . Κοντογιώργος, πίσω η Αγγέλω Στ. Παρούτσα, Βιολέτα Λ.
Μηχιώτη, Μυγδάλω Ευαγ. Μπλέντζα, Λάμπρος Κοντογεώργος, πίσω άγνωστος νεαρός, Ειρήνη Στ. Παρού-
τσα, Γιούλα Φωτ. Κουτσοθόδωρου, άγνωστη, Ευγενία Κων. Παρούτσα, Παρασκευή Δ. Κρουστάλλη, Αγγέλω
Μαρίνη.
Καθιστοί από αριστερά: με το φανελάκι ο Κώστας Σωτ. Τσιάτσος, Ασπασία Γεωρ. Μαγγίπα, άγνωστη,
Ελένη συζ. Πέτρου Καββαδία, Κωστάντω Νικ. Ντάσιου, Βάϊος Μαρίνης

Σκαλιστή κασέλα 

από συμπαγές ξύλο καρυδιάς.  

Έργο του χωριανού μας 

καλλιτέχνη - ξυλουργού 

Βασίλη Φ. Ράϊκου, 

που ζει στο Καρπενήσι.  

Η παράδοση συνεχίζεται. 

Το «Ωραίο» είναι διαχρονικό!

hf



αγιατριαδίτικα  γράμματαΑΠΡΙΛΙΟΣ 2019 25

Στο τραπέζι κάθονται από αρι-
στερά: ο χωροφύλακας Τσακι-
ράκης Νίκος, ο Σεραφείμ
Τσιάτσος, ο Θωμάς καββα-
δίας, ο Ζάχος Βαρελάς, με τη
σκούφια ο Παρούτσας Νικολά-
κης, ο Κώστας Τσιάτσος (Νού-
λας) και ο Στέλιος Καββαδίας.
Τα παιδιά δύσκολα αναγνωρί-
ζονται. Η φωτογραφία είναι
βγαλμένη το διάστημα μεταξύ
1953-55. Σε κάποιο πανηγύρι
ίσως. Στο ίδιο τραπέζι είναι
τραβηγμένη και η φωτογραφία
που είναι καδραρισμένη και
αναρτημένη στο μαγαζί του
Νώντα.

Μάλλον στο Καρπενήσι 1947-49
Από αριστερά: Αφέντρα Δημ. Καββαδία συζ. Ιωάν. Λώζου, Λάμπρω Κων. Καββαδία συζ. Ιωάν. Λαΐνη,
Πάνος Αντρ. Τσιάτσος, Μαρίκα Φωτ. Χουσιάδα, Αγγέλω ή η Αθηνά Ιωάν. Μηχιώτη, Σωτηρία Δημ. Καβ-
βαδία συζ. Σερ. Ράντζου, Αγόρω Κ. Βαρελά συζ. Σερ. Χουλιάρα, πίσω άγνωστος, στην άκρη Παύλος Τσιά-
τσος.
Κάτω από αριστερά καθιστοι: Χρήστος Βασ. Βελαώρας, Λευτέρης Σταμέλος; Πετράλωνα, Τσιάτσος Αθα-
νάσιος του Νικ.; με το όπλο, Κατίνα συζ. Ζάχου Καββαδία
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ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ  ΧΡΟΝΙΑ  ΑΠ’  ΤΟΝ  ΕΜΦΥΛΙΟ

Αυθεντική μουσειακή απεικόνιση της
ρημαγμένης ζωής των πρώτων ιδιοκτη-
τών του σπιτιού, απόντων πλέον απ’ τη
ζωή, σε ένα παρακμάζον χωριό της Ευρυ-
τανίας, το χωριό μας, την Αγία Τριάδα.
Αξιολογώντας τώρα την εικόνα θαρρώ

πως έτσι ήταν δομημένη και η ζωή των
τραγικών ενοίκων του κάμποσες δεκαε-
τίες πριν. 

Το ξέραμε σαν το σπίτι του Γαλάνη.
Πέτρο λέγαν τον κύρη του σπιτιού

και Σταμάτω απ’ ότι έμαθα εκ των υστέ-
ρων την κυρά. Ήταν η πιο αθόρυβη φα-
μελιά στο χωριό. 

Τραγικές φιγούρες, θύματα της αν-
θρώπινης θηριωδίας, χάσαν τα δυο τους
παιδιά και τη γιαγιά των παιδιών σε μια νύχτα. Ηλικίας οκτώ και εννιά χρονών τα παιδιά, ο Βήσσιος και η Γε-
ωργία, βορά στο μίσος στα χρόνια του εμφύλιου, λόγω του μειωμένου πατριωτισμού του πατρός τους ως πρό-
σχημα, αλλά μάλλον λόγω ενός τυφλού ρεβανσισμού.

Απέμειναν μόνοι οι γονείς. Η απώλεια, η ασυνέχεια, το χάος, το απόλυτο τίποτα.
Ο Γαλάνης εξαφανιζόταν ολημερίς στο χωράφι του κάπου ανατολικά του χωριού και το βράδυ κλεινόταν

σπίτι του με την τραγική μάνα, στο φως από το καντήλι και τα δαυλιά, δίπλα στο γωνολίθι όπου καθόταν συ-
νήθως  τα παιδιά τους. 

Παιδί όταν ήμουν, δεν ξέρω αν φοβόμουνα τον γέροντα λόγω της εικόνα του και επηρεασμένος απ’ τις
ψιθυριστές διηγήσεις της μάνας μου, πάντως τον κοιτούσα κάπως περίεργα. Είναι ότι και ποτέ του δε χαμογε-
λούσε και μιλούσε ελάχιστα.

Και όταν κάποιες φορές πηγαίναμε σ’ αυτό το σπίτι να πούμε τα κάλαντα, πλησίαζα με μια παιδική καχυ-
ποψία και ένα υπολανθάνοντα οίκτο. Ίσως γιατί ποτέ δεν μπόρεσα να φανταστώ τα συναισθήματα τους στην
παρουσία και το άκουσμα παιδικών φωνών. 

Πάντως πάντα μας καλοδεχόντουσαν και έδιναν απλόχερα απ’ το βιός τους.
Τώρα ξέρω ότι λύγισε ο Γαλάνης μπροστά στην απώλεια και πάραυτα εγκατέλειψε το ιδεολογικό κιβώτιο

του αγώνα του, αποσύρθηκε στη γωνιά του και απώθησε τη δόξα της συμμετοχής του στο Γοργοπόταμο. Τι
πιο ανθρώπινο….

Ας παραμείνει για πάντα έτσι αυτό το κτίσμα, μια πρωτογενής μουσειακή απεικόνιση, ανεπεξέργαστη και
αυθεντική σημειολογία αφανισμού. Αντανακλά με ρεαλισμό ιστορικές μνήμες και την τραγικότητα της ειμαρ-
μένης. Η ροδιά πάντα παρούσα στην αυλή του σπιτιού, ειρωνεύεται τη μυθοπλασία περί ευτυχίας.

Εκεί που βρίσκονται οι Γαλάνηδες ίσως να τα λένε με την Βασιλική Σκονδριάνου, θύμα της άλλης όχθης,
νονά της αδελφής μου και φιλενάδα της μάνας μου.

Δεν είχαν επί της ουσίας αντίθετες διαδρομές, βίους παράλληλους πορεύτηκαν.
Μου ήταν τόσο γνώριμη η παρουσία της Βασιλικής στο σπίτι μας που δεν μπορούσα τότε να αξιολογήσω

τη διαφορετικότητα της. Είχα τόσο συνηθίσει την τραγικότητα του βίου της, που ίσως ούτε και σήμερα μπορώ
να ξαναδιαβάσω την εικόνα της αμερόληπτα και αποστασιοποιημένα.

Την περίοδο του εμφύλιου είχε χάσει τον άντρα της Φίλιππο στα Δεκεμβριανά και τον ανήλικο μοναχοπαίδι
της Σεραφείμ, στην κατάληψη του Καρπενησίου ως παράπλευρη απώλεια Αυτοπροσδιοριζόταν ως έρμο κλαρί.
Πιο εξωστρεφής βεβαία εκείνη, για να αντέξει παίδευε το σώμα της στα χωράφια και ακούμπησε την ψυχή
της στις εκκλησίες. 

Γεννηθήκαμε άνθρωποι να βασανιζόμαστε και να πονάμε μονολογούσε.
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Πόσα βιώματα κοινού πόνου και δυστυχίας δεν θα χουν να αφηγούνται για την επί γης παρουσία τους, η
Γαλάναινα με τη Κιτσοβασιλική, ομονοώντας πλέον απολύτως.

Εβδομήντα χρόνια φέτος μετά το τέλος του αδελφοκτόνου πολέμου, ήταν η αφορμή για αυτό το ταξίδι
της μνήμης.

Το να βάζουμε πράγματα κάτω απ’ το χαλί και να μην κοιτάμε τα γεγονότα κατάματα, με πρόσχημα την μη
όξυνση των παθών και τη λήθη, θαρρώ πως δεν είναι και ο πιο ενδεδειγμένος τρόπος να πορευτούμε σε ένα μέλ-
λον πιο ανθρωποκεντρικό. 

Το ζητούμενο νομίζω πως είναι να εξάγουμε ιστορικά συμπεράσματα πέρα απ’ τα οποία ψυχικά η συναι-
σθηματικά τραύματα, τώρα που η χρονική απόσταση ενισχύει την νηφάλια και ορθολογική κρίση.

Τώρα που οι πρωταγωνιστές των τραγικών γεγονότων της δεκαετίας του 40 έφυγαν απ’ τη ζωή, θαρρώ πως
εμείς οι επίγονοι τους απ’ οποία όχθη κι αν σταθήκαμε ή στεκόμαστε, με ψυχραιμία και σύνεση μπορούμε πλέον
να ψηλαφήσουμε το πρόσωπο του τέρατος. Και με έναν μόνο σκοπό, πότε πια αιματοβαμμένες απαντήσεις,
ποτέ πια πόλεμος.

Οι πολιτικές διαφορές, μακάρι πάντα να υπάρχουν και να εκφράζονται βεβαία μέσα από δημοκρατικό διά-
λογο, αλλοίμονο σε μια κοινωνία αν υπάρχει μόνο ένα χρώμα, δεν οδηγεί πουθενά. Αυτό που λειτουργεί ως πρό-
βλημα είναι η τύφλωση, ο φανατισμός, η μνησικακία και ο πρωτογονισμός εν γένει. 

Οι κάθετες διαιρέσεις δημιουργούν κοινωνικά χάσματα και ατελέσφορες συγκρούσεις έξω απ’ τους όρους
του κοινού καλού.

Υπάρχει μια άποψη που θέλει τον διχασμό  σαν κάτι καταγραμμένο στο πολιτισμικό DNA της φυλής μας,
κάτι σαν συλλογική παράκρουση, αντλώντας βέβαια στοιχεία απ’ το ιστορικό μας παρελθόν. 

Δεν την ασπάζομαι αυτή την άποψη, μπορεί να έχει να κάνει σε ένα βαθμό με το φλογερό μας ταμπεραμέντο
ή την ευκολοπιστία μας, αλλά υπάρχουν μεγάλες ιστορικές περίοδοι, οι μεγαλύτερες ίσως, που πορευτήκαμε δη-
μιουργικά και εν ομόνοία μέσα απ’ τις όποιες διαφορές μας. 

Όλα τα παραπάνω βέβαια σε καμμιά περίπτωση δεν θέλουν να ισοπεδώσουν ως φαντασιακή κατασκευή,
τις υπαρκτές κοινωνικές αντιθέσεις, διαφορές συμφερόντων και ταξικές συγκρούσεις. Οι διαφορές άλλωστε και
ο κοινωνικός ανταγωνισμός είναι που ενεργοποιεί και την κοινωνική κινητικότητα προς μια πιο δίκαιη κοινωνία,
πάντα όμως με όρους πολιτικούς, σε μια  λειτουργούσα δημοκρατική κοινότητα.

Πολυκύμαντη η ψυχή του ανθρώπου και με δαιδαλώδεις διαδρομές ο ανθρώπινος νους, ανεξερεύνητα τα
ανθρώπινα πάθη, αλλά η μάχη που πρέπει να δοθεί είναι η μάχη απέναντί σε κάθε λογής αμετροέπεια, κάθε
μορφής αμοραλισμό και ψυχοδιαστροφή, είναι η μάχη του πολιτισμένου ανθρώπου απέναντι στη βαρβαρότητα. 

Κοιτώντας στο παρελθόν της μικροκοινωνίας του χωριού μας, δε θέλω να ενοχοποιήσω κάποιον ατομικά η
συλλογικά, βλέπω μόνο στο μέλλον.

Θαρρώ πλέον πιο ώριμοι από ποτέ, ότι μάθαμε να σκεφτόμαστε και να πράττουμε αλλιώτικα με λιγότερο
φανατισμό, μισαλλοδοξία και τύφλωση, ως κανόνα πέρα από σημειακές άτυχες ανθρώπινες στιγμές. 

Ακούσια δρώντες ως ιστορικά υποκείμενα, οι Γαλάνηδες και οι Σκονδριαναίοι και παρ’ όλη την τραγικότητα
της μοίρας τους, ποτέ δεν εστίασε πάνω τους ο ιστορικός προβολέας, όπως και σε χιλιάδες άλλους  ανώνυμους
αδικοχαμένους, αποτέλεσαν όμως οδυνηρό τραύμα για τη μικροκοινωνία  του χωριού μας και πιο πολύ για τους
οικείους τους. 

Τουλάχιστον ένα κεράκι ας φωτίζει αιωνία τη μνήμη τους. 
ΜΩΥΣΗΣ Γ.  ΜΠΕΡΜΠΕΡΗ

ΥΙΟΙ ΠΕΡ.  ΜΠΛΕΝΤΖΑ Ο.Ε. ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗ &  ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΓΥΑΛΙΟΥ
ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ - ΕΚΘΕΣΗ
5ο χλμ Ε.Ο. Λαμίας - Καρπενησίου, Λαμία
Τηλ.: 22310 61108, fax: 22310 61558
www.mplentzas.com
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Α’ Επιστολή
Στο Δ.Σ. του Συλλόγου Αγιατριαδιτών
Θέλω να εκφράσω τα ειλικρινή μου συγχαρητήρια για

την έκδοση του περιοδικού καθώς και για την υπομονή και
την επιμονή σας να πραγματοποιήσετε τόσες εκδηλώσεις.
Έχω κι εγώ ασχοληθεί με τα κοινά της συνοικίας μου και
σας καταλαβαίνω.  Αναλογίζομαι τις δυσκολίες.  Και πάλι
συγχαρητήρια.

Επίσης σας στέλνω κάποια ποιήματα από τη φτωχή
μου ποιητική συλλογή, γραμμένα όσο πιο λαϊκά γίνεται.  Τη
συλλογή μου την έχω ονομάσει «Ποιήματα-Γεγονότα».
Αναφέρονται περισσότερο σε γεγονότα.  Προσπαθώ να
κρατήσω ζωντανή τη μνήμη του αναγνώστη.  Σας στέλνω
επίσης αυτή την τραγική ιστορία από τη μάχη του Καρπε-
νησιού (Γενάρης 1949).

Παρακαλώ την συντακτική επιτροπή να τα διαβάσει με
προσοχή κι ας αποφασίσει αναλόγως αν θα πρέπει να δη-
μοσιεύουν ή όχι.  Από τη μάχη του Καρπενησίου παρα-
καλώ αν τη δημοσιεύσετε να μπει πρώτα το ποίημα
-γεγονός και μετά το κείμενο το πώς διαδραματίστηκε.

Απ’ την ποιητική μου συλλογή σας στέλνω τα ποιήματα:
1. Ο Τυμφρηστός
2. Η δύναμη της μάνας
3. Όταν πέφτουνε οι μάσκες
4. Ένα σούρουπο στο Βόλο
5. Αγάπη αληθινή
6. Από τη μάχη του Καρπενησιού.

Ευχαριστώ
Νίκος Μαγγίπας

Β. Ποιήματα
Από τη μάχη του Καρπενησίου

Σύρε παιδί μου να ιδείς που είναι ο πατέρας 
μήπως τον πιάσαν πουθενά μήπως τον λαβώσαν 
και έλα πάλι γρήγορα χαμπέρι να μου φέρεις 
μα πρόσεξε παιδάκι μου να μη σε βρούνε οι σφαίρες.

Πήρα τον κατήφορο στην άκρη απ' το ρέμα 
είπα να κόψω λίγο δρόμο πιο γρήγορα να φτάσω 
να δω στ' αναρρωτήριο που πήγαν λαβωμένο.

Όμως τη φόρα μου 'κοψε στο δρόμο που 'χα πάρει 
αυτό που είδα να 'ρχεται στο άλλο μονοπάτι.

Δεν πίστευα στα μάτια μου, στα παιδικά μου μάτια,
ήταν φρικτό το θέαμα στο νου μου δε χωρούσε 
ήταν φρικτό και απάνθρωπο αν ήταν όντως έτσι.

Μα 'γώ τραβώ το δρόμο μου κι όλο κατηφορίζω 
πάνω στο δρόμο μ' έρχεται πιo κατ' θα σταυρωθούμε 
μα πάλι δεν πιστεύω και αναρωτιέμαι.

Ω! Θεέ μου είναι δυνατόν ή εγώ καλά δε βλέπω 
πάνοπλος κι αγριεμένος σκυφτός αγκομαχώντας 
με λύσσα και μανία σέρνει κάτι πίσω του.

Κάπου στο δρόμο σμίγουμε και μένω παγωμένος 
κι αυτό που σέρνει το κοιτώ σαν αποβλακωμένος. 

Τότε κοντοστάθηκε να πάρει μια ανάσα 
κι άκουσα ένα βογγητό και είδα να σαλεύει 
μια κοπέλα μια ξανθιά να χαροπαλεύει.

Κι ήταν βογγητό σα να 'βγαίνε μεσ' απ' της γης τα βάθη
ήταν βογγητό που σ' έσφαζε και ράγιζε λιθάρι.

Άφησε για λίγο τα μαλλιά κι έπεσε το κεφάλι 
για να τα πιάσει πιο καλά γιατί του ξεγλιστρούσαν 
κι' είδα τα μάτια της θολά και σα να με κοιτούσαν.

Έκφραση δεν είχανε δεν έβλεπε τριγύρω 
μα κάτι θα μου έλεγε αν μπόραγε για λίγο.

Και 'γω μικρός κι ανήμπορος βοήθεια να προσφέρω 
το μόνο που κατάφερα ήτανε να κλάψω.

Και ο σκληρός κι ο πάνοπλος ο ψυχρός ο δολοφόνος 
την ξαναπιάνει απ' τα μαλλιά και παίρνει πάλι δρόμο.

Για μια στιγμή μαρμάρωσα σαν άγαλμα που στέκει
για να συνέλθω αν μπορώ από τ' αστροπελέκι.

Τρέχω και πάλι προσπερνώ βοήθεια να φέρω 
όμως του κάκου προσπαθώ ψυχή να συναντήσω.

Στο πρώτο σπίτι που άνοιξα βρήκα μια γριούλα 
τη ρώτησα για τον πατέρα μου γιατ' ήτανε γνωστή μου.

Της είπα και για την ξανθιά που βρήκα παραπάνω 
βοήθεια να πήγαινα τι άλλο πια να κάνω.

Και η γιαγιά η Τάκηνα που έκλαιγε μονάχη 
με πήρε μες τα χέρια της και τρομαγμένη φώναξε.
Έλα μέσα γρήγορα που πας μέσα στη μάχη!

Γύρνα παιδί μου σπίτι σου, γύρνα στη μητέρα σ', 
τους άνδρες όλους πιάσανε κανένα δεν αφήσαν 
αιχμάλωτους τους πήραν μαζί και τον πατέρα σ’.

Ν. Μαγγίπας

Νίκος Γεωργ. Μαγγίπας - Ποιήματα και κείμενα
[Μας έστειλε από τη Λάρισα ο αγαπητός χωριανός μας Νίκος Μαγγίπας, υλικό για δημοσίευση στο περιοδικό μας.  Απο-
τελείται από έξι ποιήματα κι ένα κείμενο.  Είναι βιώματα που αποτυπώνονται στο χαρτί.  Τον ευχαριστούμε θερμά.  Θα δη-
μοσιεύσουμε φέτος ένα τμήμα τους και του χρόνου τ’ άλλα.  Ελπίζουμε και θέλουμε την περαιτέρω συνεργασία με
δημοσίευση κι άλλων κειμένων και ποιημάτων μελλοντικά.]
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Γ. Κείμενο
Από τη μάχη του Καρπενησίου
Είναι μια αληθινή ιστορία που διαδραματίστηκε το

1949, με τον εμφύλιο πόλεμο, την ώρα που ο στρατός των
ανταρτών επιχειρούσε να μπει στο Καρπενήσι.  Τα ονόματα
είναι αληθινά και γνωστά.  Η ιστορία έχει ως εξής:

Την ώρα που το μέτωπο της μάχης ήταν πάνω απ’ την
Αγία Παρασκευή και απέναντι προς τον Αγραφιώτη δηλαδή
πάνω από το ρέμα που κατεβαίνει απ’ τις «κόκκινες σάρες»
ο στρατός των ανταρτών είχε ήδη καταλάβει κάποια φυλά-
κια του τακτικού στρατού και των Μάυδων (Μαυροσκούφη-
δων).  Κανένας δεν ήξερε ποιος ήτανε πού.  Αυτή την ώρα
και μέσα στον καταιγισμό των σφαιρών ήρθε η Αγόρω Μαγ-
γίπα του Διονυσίου και φώναξε τον (πατέρα μου) Γιώργο
Μαγγίπα να πάει να πάρουν το Μήτρο το Ράϊκο ο οποίος
ήτανε βαριά τραυματισμένος κάτω απ’ το σπίτι που έμενε.  

Τότε ο Γιώργος Μαγγίπας, μαζί με ακόμη έναν από τη
γειτονιά, το Γιάννη Βενέτη, βάλανε το Μήτρο σε μια κου-
βέρτα και τον πήγαν στο αναρρωτήριο.  Ο Γιώργος Μαγγί-
πας, μαζί με ακόμη έναν από τη γειτονιά, το Γιάννη Βενέτη,
βάλανε το Μήτρο σε μια κουβέρτα και τον πήγαν στο αναρ-
ρωτήριο.  Ο Γιώργος Μαγγίπας δεν γύρισε σπίτι.  Ο αδελ-
φός του δε Διονύσης Μαγγίπας ξεψύχησε αβοήθητος βαριά
τραυματισμένος παρότι ήταν πολύ κοντά στο αναρρωτήριο.
Το παιδί που έζησε αυτές τις φρικτές εικόνες, ακριβώς

όπως τις περιγράφω, είμαι εγώ ο Νίκος Μαγγίπας του Γε-
ωργίου.

Ο δε ψυχρός δολοφόνος, όπως περιγράφω στο ποί-
ημα, είναι κι αυτός γνωστός (δεν είναι από την Αγία Τριάδα).
Όμως δεν θα πω τα’ ονόματά του, έχει ήδη φύγει από τη
ζωή.  Η γριά – Τάκηνα είναι η Σοτοτάκηνα όπως την έλεγαν.
Έμενε στην κορυφή της πλατείας περίπου πάνω από τα
σημερινά δημόσια ουρητήρια.

Τον Γιώργο Μαγγίπα τον έπιασαν οι αντάρτες και τον
πήραν μαζί του.  Ύστερα από τέσσερες μέρες ταλαιπωρίας
τον άφησαν ελεύθερο.

Όσο για την ξανθιά κοπέλα (ανταρτίνα) που τραβούσε
ο …. (μαυροσκούφης) καταλαβαίνετε την κατάληξή της.

Θα πω επίσης ότι περίπου μισή ώρα αργότερα, αφού
πέρασαν το Μήτρο προς το αναρρωτήριο, έπεσε ένα βλήμα
όλμου στο σπίτι που έμεναν δύο οικογένειες.  Του Σεραφείμ
Κουκογιάννη και του Κατσίφα απ’ τη Χόχλια.

Τότε σκοτώθηκαν αν θυμάμαι καλά τρία άτομα.
Το βράδυ κάποιος άλλος εγκληματίας άνοιξε την

πόρτα από το υπόγειο της Αγίας Παρασκευής και έριξε μια
ριπή από πολυβόλο όπλο πιθανόν.  Σκότωσε κι αυτός τέσ-
σερα ή πέντε άτομα.

Από τη θλιβερή αυτή αληθινή ιστορία βγαίνει ένα μή-
νυμα.  Ποτέ πόλεμος.

Η δύναμη της μάνας

Η νύχτα ήρθε κι άπλωσε το μαύρο της υφάδι 
στον ουρανό σιγόφεγγε μισόγιομο φεγγάρι.

Στους δρόμους όλους άναψαν πολύχρωμες ταμπέλες 
τα ζευγαράκια σκάρισαν αγόρια και κοπέλες.

Μες τα μπαράκια όμορφες κοπέλες ξανθομάλλες 
σαν τους ζογκλέρ τις παίζουνε στα χέρια τις μπουκάλες.

Με χάρη σου σερβίρουνε λογής - λογής σφηνάκια 
μα ‘γω έχω τον πόνο μου, με πνίγουν τα φαρμάκια.

Κι όλο γυρίζω ψάχνοντας μερόνυχτα στους δρόμους 
σ' αναζητώ αγόρι μου σε ψάχνω στους ανόμους.

Οι ώρες είναι δύσκολες μα πίσω εγώ δε κάνω 
μονάκριβο αγόρι μου κουράγιο εγώ δε χάνω.

Η μάνα έχει δύναμη ως και βουνά να σχίσει 
δε θα βρεθεί παράνομος τη μάνα να φοβίσει.

Αυτά τα δίχτυα που 'μπλεξες η μάνα θα τα σχίσει 
κι αυτούς που σε τυλίξανε στα μούτρα θα τους φτύσει.

Θα σ' έβρω όμως γρήγορα μου λέει η καρδιά μου 
αυτή δε λέει ψέματα αγόρι μου, χαρά μου.

Με οδηγεί το ένστικτο κουράγιο αυτό μου δίνει 
της μάνας το αλάνθαστο αυτό με κατευθύνει.

Σ' ένα μικρό παλιόσπιτο τον βρίσκει με παρέα 
την ώρα αυτή θα παίρνανε μπορεί την τελευταία. 

Σαν κύμα αντρώνεται, σα θάλασσα φουσκώνει,
σαν άνεμος τους σκόρπισε και τους αναστατώνει.

Παιδιά μου μη πιστεύετε σ' αυτά τα παραμύθια 
στους ψεύτικους παράδεισους δεν είν' αυτή αλήθεια.

Είναι μπροστά τα χρόνια σας και η ζωή ωραία 
γι' αυτό μη το ρισκάρετε μην είναι η μοιραία.

Το γιο της σφίγγει πάνω της και κλαίει απ' τη χαρά της, 
το γιο της που της γέμισε την άδεια αγκαλιά της.

Ν. Μαγγίπας

Ο Τυμφρηστός

Είμαι πανέμορφο βουνό χιλιοτραγουδισμένο 
είμαι εγώ ο Τυμφρηστός στον κόσμο ξακουσμένο.

Ραχούλες και βουνοκορφές βλαχούλες τις διαβαίνουν 
ζωή τους δίνουν και χαρά τα πάντα ομορφαίνουν.

Βρυσούλες έχω στις πλαγιές διαβάτες να δροσίζουν 
πλατάνια μες τις ρεματιές αρνάκια να σταλίζουν.

Οι πέρδικες γλυκολαλούνε σαν παίρνει και χαράζει 
απέραντη η ομορφιά ο ήλιος όταν ράζει.

Ν. Μαγγίπας



Γιορτή καστάνων 
      Πραγματοποιήθηκε και το φθινόπωρο που μας πέρασε η καθιερωμένη πλέον (συμπληρώθηκε
εικοσαετία) Γιορτή καστάνων. Την Κυριακή 14 Οκτωβρίου 2018 και ώρα 11:00 στην κεντρική πλατεία,
συγκεντρώθηκαν ντόπιοι κι επισκέπτες σε μια εκδήλωση αφιερωμένη στο κάστανο. Ο Δήμος Καρ-
πενησίου και ο Σύλλογος Αγιατριαδιτών οργάνωσαν τις εκδηλώσεις. Ο Ξενώνας «4 Εποχές», το Μου-
σείο μανιταριών Βουτύρου και μέλη της Ελληνικής Ακαδημίας Αρχιμαγείρων συνέβαλαν στον
εμπλουτισμό και την επιτυχία όλων των εκδηλώσεων.
      Παρ’ ότι ο καιρός ξημέρωσε βροχερός προς απογοήτευση όλων, μετά την 10:00ην ώρα ξάνοιξε
και επέτρεψε τη διασκέδαση και το γλέντι.
      Οι εκδηλώσεις, εκτός από τη δωρεάν προσφορά ψητών και βραστών καστάνων στους παρευ-
ρισκόμενους περιελάμβαναν:
      Α) Εκτέλεση συνταγών μαγειρικής με βάση το κάστανο, από το Νεκτάριο Βασ. Ράϊκο και Φώτη
Καίσαρη, επίλεκτα μέλη της Ελληνικής Ακαδημίας Αρχιμαγείρων. Μαζί τους συμμετείχαν ως βοηθοί
μαθήτριες από το Δημόσιο ΙΕΚ Καρπενησίου.
      Β) Ενημέρωση για τη διατροφική αξία του κάστανου έγινε από τη διατροφολόγο Ευαγγελία Τά-
σιου.
      Γ) Χορευτικό πρόγραμμα παρουσίασε ο σύλλογος «Παναγίας» Καρπενησίου.
      Δ) Ωραία εδέσματα (και από κάστανα) πρόσφεραν χωριανές μας κυρίες. (Το «μους» της κ. Θε-
οδώρας ήταν εξαιρετικό!).
      Ε) Οι νέοι του συλλόγου είχαν ξεχωριστό περίπτερο όπου διέθεσαν κούπες και μπλουζάκια με
φωτογραφίες του χωριού πάνω και το λογότυπο του Συλλόγου.
      Στ) Και φυσικά διατίθονταν προς πώληση από παραγωγούς ντόπια εξαιρετικά κάστανα.
      Παραβρέθηκαν και απεύθυναν χαιρετισμούς, ο βουλευτής Ευρυτανίας κ. Κοντογεώργος Κ., ο
δήμαρχος Καρπενησίου κ. Σουλιώτης Ν., ο αντιπεριφερειάρχης Ευρυτανίας κ. Τασιός Άρης και ο
πρόεδρος του Συλλόγου Αγιατριαδιτών κ. Βελαώρας Ηλ.
      Ζωντανή ορχήστρα μουσικής σκόρπισε το γλέντι μέχρι αργά το απόγευμα. Παράλειψή μας θα
ήταν να μην αναφέρουμε τον κ. Ντάσιο Επαμεινώνδα, πρόεδρο της τοπικής μας κοινότητας, που
εξυπηρέτησε για άλλη μια φορά με το κατάστημά του τους παρευρισκομένους στην πλατεία. Όπως
επίσης και τους κ.κ. Λαμπράκη Σ. και Καββαδία Γ. που εξυπηρέτησαν στα καταστήματά τους τους
πολυπληθείς επισκέπτες. Ιδιαιτερότητα ξεχωριστή, εκτός των εκδηλώσεων, σ’ αυτή τη Γιορτή καστά-
νων, ήταν η μεγάλη παρουσία νεολαίας. Τους ευχαριστούμε, όπως και όλους όσους συνέβαλαν και
παραβρέθηκαν στη γιορτή. Ραντεβού τον Οκτώβρη.
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Ε Ν Ο Ι Κ Ι Α Ζ Ο Μ Ε Ν Α  
Δ Ω Μ Α Τ Ι Α

Α’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

Αγία Τριάδα Ευρυτανίας
Τηλ.: 223701 23874, 22370 96966

Kιν.: 697 2269 862

Αγία Τριάδα Ευρυτανίας
Τηλ.: 223701 23874, 22370 96966

Kιν.: 697 2269 862

W X
Τ Α Β Ε Ρ Ν Α -  Ψ Η Σ Τ Α Ρ Ι Α

Παραδοσιακό φαγητό

«Η γωνιά της Δήμητρας»
ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΡΒΕΛΗ
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Γιορτή καστάνων
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Λίγη αγάπη, 
ένα χάδι, 
λίγη στοργή!

Προσφορά ανέξοδη για
τον καθένα μας ας γίνει.
Σ’ όλους και σ’ όλα! 
Στον συνάνθρωπο και
στον κόσμο όλο!

«Ο παραδοσιακός άνθρω-
πος δεν διαχωρίζει τον
εαυτό του από τη φύση.
Συνυπάρχει με αυτήν ως
αναπόσπαστο μέρος. Οι
συμπεριφορές του δεν δια-
ποτίζονται από ανθρωπο-
σοβινιστικές πεποιθήσεις,
ότι τα πάντα έγιναν απο-
κλειστικά για τον ίδιο…»
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Εκδρομή - προσκύνημα στην Τήνο

Κούλουμα

Χριστουγεννιάτικη 
γιορτή 
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Δράσεις του Συλλόγου Αγιατριαδιτών
(Από το Πάσχα 2018 μέχρι Μάρτη 2019)

• Στις 20 Ιουλίου 2018 έγινε εκκλησιασμός στο μοναστήρι του Προφήτη Ηλία.  Ο Σύλλογος πρόσφερε λουκούμια και
τσίπουρο, κέρασμα στους παρευρισκόμενους.
• Του Αγίου Πνεύματος που πανηγυρίζει ο Ι. Ν. Αγίας Τριάδας του χωριού μας, ο Σύλλογος διέθεσε τους άρτους της
Αρτοκλασίας καθώς επίσης λουκούμια και τσίπουρο.
• Στις 26 Τρίτη και 27 Τετάρτη Ιουνίου 2018, ο σύλλογος διοργάνωσε και πραγματοποίησε εκδρομή - προσκύνημα
στην Τήνο.  Έγινε επίσκεψη στο μοναστήρι της Αγίας Πελαγίας, στο Ι.Ν. Ευαγγελιστρίας και σε μουσεία του νησιού.
• Στις 11-8-2018, έγινε πάρτυ νεολαίας στο χώρο του Νερόμυλου στα Μαντάνια.
• Στις 12-8-2018, δόθηκε παράσταση Καραγκιόζη στην πλατεία του χωριού.
• Στις 13-8-2018, στην πλατεία έγινε γιορτή πίτας.  Προσφέρθηκαν διάφορες πίτες από τις γυναίκες του χωριού.  Ακο-
λούθησε «Ρεμπέτικη βραδιά» με την ορχήστρα του Σπύρου Κιτσάκη.
• Στις 16-8-2018 έγινε εκδρομή στην Κοκκινόβρυση.  Ο Σύλλογος πρόσφερε ψητή προβατίνα.  Ο καιρός όμως δεν
επέτρεψε την ολοήμερη παραμονή και διασκέδαση στην εξοχή.  Έβρεξε και το γλέντι συνεχίστηκε στο χωριό.
• Στις 18-8-2018 πραγματοποιήθηκε «Ρεμπέτικη και Δημοτική βραδιά» στην πλατεία του χωριού.  Ήταν συνδιοργά-
νωση του Συλλόγου με το Δήμο Καρπενησίου.  Ο Δήμος επωμίστηκε τα έξοδα της λαϊκής ορχήστρας και ο Σύλλογος της
Δημοτικής.
• Στις 18-8-2018 τα παιδιά έπαιξαν ποδόσφαιρο στον Άγιο Χαράλαμπο.  Ομάδα από την Αγία Τριάδα και αντίστοιχη
απ’ τον Άγιο Χαράλαμπο βρέθηκαν αντιμέτωπες.  Το σκορ πιστεύουμε είναι αδιάφορο.
• Ακολούθησαν στις 21-8-2018 απολογισμός και αρχαιρε-
σίες του Συλλόγου. Αναδείχτηκε νέο διοικητικό συμβούλιο.
Το ταμείο παραδόθηκε με αποθεματικό 2.800 ευρώ για μελ-
λοντική χρήση.

Στις ευχαριστίες μας στο απερχόμενο Δ.Σ. του Συλλόγου.
Τις ευχές μας για καλή επιτυχία στο νέο Δ.Σ.

• Υπό την νέα διοίκηση ο Σύλλογος συμμετείχε με το Δήμο
Καρπενησίου στην διοργάνωση και πραγματοποίηση της
Γιορτής Κάστανου τον Οκτώβριο.  Γράφουμε σχετικά σε άλλη
στήλη.
• Στη διάρκεια των εορτών των Χριστουγέννων, έγινε χρι-
στουγεννιάτικη γιορτή στο Μύλο και κοπή πρωτοχρονιάτικης
πίτας στον Ξενώνα του χωριού. 
• Στις Απόκριες πραγματοποιήθηκε γιορτή στην ταβέρνα
του Νώντα. Κούλουμα γιορτάστηκαν την Καθαρή Δευτέρα 11-
3-2019 στο Μύλο. Σε συνεργασία με το Δήμο Καρπενησίου,
που προσέφερε χαλβάδες, τουρσί και λαγάνες γιορτάστηκε η
έναρξη της νηστείας.  Ο Σύλλογος πρόσφερε φασολάδα, τσί-
πουρο και κρασί.  Πάνω από εκατό άτομα συμμετείχαν στη
γιορτή.  Τους ευχαριστούμε όλους και ιδιαίτερα όσους έδωσαν
κι ένα «χεράκι» βοήθειας.

Καλή συνέχεια!

Προγραμματισμός Πολιτιστικών δράσεων - Αύγουστος 2019
• Στις 6-8-2019 Αναβίωση ψαρέματος πέστροφας με τα χέρια στο ποτάμι.
• Στις 8-8-2019 Εργαστήριο ζωγραφικής.
• Στις 9-8-2019 Ημέρα υγείας και αθλητισμού.  Δημιουργία τράπεζας αίματος.  Αθλητικά παιχνίδια για παιδιά.
• Στις 10-8-2019 Εκδρομή – Πεζοπορία στο «Πάντα Βρέχει».
• Στις 12-8-2019 Ημερίδα σχετικά με την παράδοση.
• Στις 13-8-2019 Πάρτι νεολαίας.
• Στις 13 μέχρι 16 Αυγούστου 2019. Τουρνουά ποδοσφαίρου με ομάδες των κοντινών χωριών.
• Στις 16-8-2019 Μουσική βραδιά και γιορτή πίτας στην Πάνω Πλατεία.

Τυχόν μικροαλλαγές στο πρόγραμμα θα γίνονται γνωστές εκείνο το διάστημα. Υπάρχουν και οι απρόβλεπτοι παράγοντες.

Ευχαριστίες
Ευχαριστούμε θερμά για τη βοήθειά τους, οικο-

νομική ή υλική, για την επίτευξη των στόχων και
εκδηλώσεων του  Συλλόγου, τη χρονιά που πέ-
ρασε τους παρακάτω:

• Το Δήμο Καρπενησίου - Τοπική Κοινότητα
• Το Διοικητικό Συμβούλιο του Καραπιπέρειου

Ιδρύματος
• Την κ. Θεοδώρα Αποστόλου-Κρουστάλλη
• Την κ. Όλγα Γαλανού-Καββαδία
• Τον κ. Τσιάτσο Κώστα του Ευαγ.
Το προηγούμενο Διοικητικό Συμβούλιο για τις

άοκνες προσπάθειές του, τις γυναίκες του χωριού
για τα γλυκά και τις πίτες, τον κάθε ανώνυμο χω-
ριανό μας που βοήθησε λίγο ή πολύ στην επιτυχία
των εκδηλώσεων.

Επίσης όλους τους διαφημιζόμενους απ’ τις σε-
λίδες μας για την οικονομική υποστήριξή τους.



Έργα απ’ την τοπική Εκκλησία
Ο π. Ιλλαρίωνας και το εκκλησιαστικό συμβούλιο κινήθηκαν δραστήρια και τη χρονιά που πέρασε.  Αξιο-

ποίησαν και το τελευταίο ευρώ που έφτασε στο παγκάρι.  Κάλυψαν ανάγκες των εκκλησιών μας κατασκευά-
ζοντας αξιόλογα τεχνικά έργα.

Συνεχίστηκε η διαμόρφωση του προαύλιου
της Αγίας Τριάδας.  Κατασκευάστηκε νέα τοιχο-
ποιία του προαυλίου από την ανατολική πλευρά
του ναού.  Σκάλες επανακατασκευάστηκαν, νέα
κάγκελα μπήκαν μαζί με τις δύο εισόδους.

Στο μοναστήρι του Προφήτη Ηλία τοποθε-
τήθηκαν κάγκελα στο τοιχίο κάτωθεν του ναού.

Επόμενος στόχος που σχεδιάζεται είναι αλ-
λαγή της στέγης του Αϊ-Γιάννη.  Η υπάρχουσα
βάζει υγρασία (νερά) και κινδυνεύουν με κατα-
στροφή οι αγιογραφίες.

Στα παραπάνω πρέπει να προσθέσουμε
και δύο εκδρομές – επισκέψεις που διοργανώ-
θηκαν απ’ τον π. Ιλλαρίωνα.  Μία στην Ήπειρο
στα Ζαγοροχώρια και η δεύτερη για προσκύνημα
των λειψάνων στην Κορίτσα Κλειτσού.

Επίσης η συμμετοχή του π. Ιλλαρίωνα σε
ομαδικό ταξίδι Ευρυτάνων στις ΗΠΑ, μαζί με τον
αιδ. Μητροπολίτη Καρπενησίου Γεώργιο και πο-
λιτικά πρόσωπα της περιοχής μας, είχε θετικά
αποτελέσματα.  Έγινε συνάντηση εκεί με τον
πρόεδρο του συλλόγου Αγιατριαδιτών ΗΠΑ κ.
Χριστοδουλιά Γεώργιο, τον κ. Ταγκλή Ιωάννη και
άλλους ομογενείς μας.  Συζητήθηκαν και θέματα
οικονομικής ενίσχυσης δραστηριοτήτων – έργων
στο χωριό μας.

Χρειάζεται και έχουν την αμέριστη συμπα-
ράσταση και βοήθεια όλων μας, στη συνέχιση
του θεάρεστου έργου τους.
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Τεχνικά έργα
Α. Έργα που έγιναν τη χρονιά που πέρασε: 
► Μπάζωμα-ίσιωμα δύο αναβαθμίδων στο νεκροταφείο στα Βαβούλια.
► Κιγκλιδώματα κατά μήκος της οικίας και του κήπου του μακαρίτη Σερ. Τσιάτσου.
► Αντικατάσταση πλακόστρωσης (τμήματος) στην Πάνω Πλατεία και τοποθέτηση πλακών στα πεζούλια που

είχαν αφαιρεθεί προ ετών (γνωστά αυτά).
► Επισκευή υδραύλακα απ’ τον Ξενώνα μέχρι οικία Δημ. Ντάσιου.
► Κατασκευή τοιχίου στο κτήμα Μαρίνη, στον νέο δρόμο για τις οικίες Ράϊκου, στις Μπαχατούρες.

Β.   Έργα σε εξέλιξη (Μάρτιος 2019):
► Επένδυση με πέτρα των τοιχίων του κεντρικού δρόμου, απ’ το π. Δημαρχείο και προς το χώρο στάθμευ-

σης.
► Στην Κεντρική Πλατεία γίνεται ξανά διαμόρφωση του πλακόστρωτου γύρω απ’ τον πλάτανο που είχε ανα-

σηκωθεί απ’ τις ρίζες του.

Γ. Προγραμματισμένα έργα, για προσεχή εκτέλεση:
► Συνέχεια εγκιβωτισμού του Σκατορέματος απ’ το χώρο στάθμευσης προς το γεφύρι στα Καλοέργια.  
► Επισκευή γηπέδου στον Αϊ Γιάννη, που τμήμα του «κάθισε» απ’ τα νερά.
► Αποχετεύσεις. Προγραμματίστηκε ποσό 100.000 ευρώ για σύνδεση του κεντρικού αποχετευτικού αγωγού

με τους βιολογικούς βόθρους. Να γίνει δηλαδή σύνδεση απ’ το Βρωμολάγκαδο μέχρι την κάτω στροφή
του δρόμου στ’ Αλώνια (Γυμνάσιο).  Επίσης να γίνουν εντός του οικισμού κάποια τμήματα αποχέτευσης
που έχουν υποστεί μεγάλες βλάβες.

► Να μπουν κάποιες πλαστικές σωλήνες (200 περίπου μέτρα από τα 500 συνολικά) στον υδραύλακα από
Πάνω Κεφαλόβρυσο μέχρι τη Λάκα της Βαρελούς.

► Επανακατασκευή τμήματος κεντρικών υδραύλακων όπως πάνω απ’ την οικία Κυριλή, κάτω της οικίας
Λουίζας Τσιάτσου κτλ.

► Τσιμεντόστρωση 40 μέτρα, στο δρόμο στις Μπαχατούρες, στην ανηφόρα.
► Διαδικασίες αγοράς τμήματος χωραφιού Βαρελά Γ. στα Παλιοχώραφα, ώστε να διανοιχτεί δρόμος στα

εκεί χτισθέντα σπίτια (Απ. Σκεμπέ κτλ.)

Δ. Έργα σε αναμονή (Άγνωστο μέχρι πότε!):
► Αλλαγή στέγης π. Δημοτικού Σχολείου που τώρα στεγάζονται τα Μουσεία.
► Ασφαλτόστρωση του δρόμου από ξυλουργείο Κατσίφα Ε. προς το πάνω χώρο στάθμευσης.
► Αποστραγγιστικό στη θέση Βρυτσούλα στα Λιβάδια.
► Στο νεκροταφείο στα Βαβούλια χρειάζονται ακόμη: Τιμεντόστρωση διαδρόμων, περίφραξη, κι άλλα τοιχία

(αναβαθμίδες) και ισοπεδώσεις.

Νεκροταφείο
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Στο προαύλιο της Παναγίας των Δομιανών. Άγνωστο πότε και γιατί παρελαύνουν. Σίγουρα είναι άντρες
των Τ.Ε.Α. Στους παρελαύνοντες διακρίνεται μπροστά ο Θωμάς Καββαδίας και 4ος ο Ζάχος Βαρελάς.

Από αριστερά κοντά: Βα-
σίλης Κουμπής, άγνω-
στος, άγνωστος, Βασίλης
Ντούσικος, Παύλος Παμ-
πόρης, Γιώργος Ταγκλής,
άγνωστος, Νίκος Κ. Πα-
ρούτσας, Κώστας Σωτ.
Τσιάτσος, άγνωστος,
άγνωστος.
Καθιστοί: άγνωστος, Στέ-
λιος Χουσιάδας, άγνω-
στος
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Οι Πρωτοπόροι Ευρυτάνες Μετανάστες
της Αμερικής

[Περίληψη πολυσέλιδης  εισήγησης που παρουσιάστηκε από το κ. Θάνο Δ.Παρούτσα  στο επιστημονικό συνέδριο που
διοργάνωσε το Eυρωπαϊκό Κέντρο Ευρυτανικών Σπουδών και Ερευνών στην Ευρυτανία  (Καρπενήσι την 18-19/10 και
Κερασοχώρι Αγράφων την  20/10/2014) με θέμα «Αποδήμων Ευρυτάνων  Έργα...».}  

του Θάνου Δ. Παρούτσα, 
τ. επίκ. πανεπιστημιακού καθηγητή,  

επίτ. δικηγόρου Αθηνών

Ι.- Μετανάστευση: Ιστορική Διαδρομή

Μιλώντας για τους πρωτοπόρους  Ευρυτάνες μετανάστες της Αμερικής , τις συνθήκες ζωής και τα
προβλήματα  που αντιμετώπισαν στη Ξένη πρέπει να πώ ότι αυτοί δεν αποτέλεσαν ένα ξεχωριστό λόμπι
ξεχωριστό από τους υπόλοιπους Έλληνες. Γι’ αυτό πολλές φορές αναφέρομαι σε όλους τους πρωτοπόρους
Έλληνες στους οποίους φυσικά περιλαμβάνονται και οι Ευρυτάνες.     

α) Η μετανάστευση στην Αρχαία Ελλάδα: Κάνοντας μια πολύ συνοπτική αναφορά στις μετανα-
στευτικές μετακινήσεις των Ελλήνων παρατηρούμε ότι οι Έλληνες από την αρχαιότητα μετανάστευαν σε ξέ-
νους τόπους, αλλά για λόγους διαφορετικούς από εκείνους της ματανάστευσης του 20ού αι.  Ως παράδειγμα
αναφέρω τις συμπολιτείες, τα «κοινά» των αρχαίων Ελλήνων, όπως ήταν η αιτωλική, στην οποία ανήκαν
και οι Ευρυτάνες, η ακαρνανική, η αχαϊκή κ.ά., που δημιούργησαν αποικίες στη Νότια Ιταλία και στις Μικρα-
σιακτικές ακτές για εμπορικούς, εκπολιτιστικούς και πολιτικούς σκοπούς, καθόσον αύξαναν την επιρροή
τους και εφάρμοζαν τη πολιτική τους σε κατοίκους περισσότερων πόλεων..        

β) Η μετανάστευση κατά τα μεταχριστιαανικά χρόνια: Αλλά και μεταχριστιανικά παρουσιάζονται
μετακινήσεις πληθυσμών εσωτερικά και προς το Εξωτερικό, οφειλόμενες όχι  στην εφαρμογή κάποιας εθνι-
κής πολιτικής, αλλά στο χαρακτήρα, στη προσωπικότητα πολλών φύσει δραστήριων Ελλήνων που ήθελαν
να βρούν το κατάλληλο τόπο να δραστηριοποιηθούν και εργασθούν για να εξασφαλίσουν καλύτερους πό-
ρους και συνθήκες ζωής.

Παράδειγμα μιας τέτοιας ομαδικής μετανάστευσης αποτελούν οι Ευρυτάνες, οι Αγραφιώτες, των
αρχών τοτ 17ου αι. που καίτοι ζούσαν στα Άγραφα κάτω από ένα προνομιακό καθεστώς  πολλοί έφυγαν και
εγκαταστάθηκαν στη Θεσσαλονίκη και στη Κωνσταντινούπολη, αντικείμενο εισήγησης και άλλων ομιλητών,
και δημιούργησαν μάλιστα ζηλευτές παροικίες με ανθηρές οικονομίες αν κρίνει κανείς  ότι στη Θεσσαλονίκη
κατέβαλαν οι Αγραφιώτες  στους Τούρκους 70000 άσπρα το χρόνο που ήταν σχεδόν το μισό από το συνολικό
ποσό των 153280 άσπρων που έπρεπε να πληρώνουν οι χριστιανοί της πόλης γαι τη συντήρηση των 69
πυροβολητών του φρουρίου της. 

Μάλιστα εκκλησίες και σπίτια εκείνης της εποχής στα Άγραφα και γενικά κατα μήκος της Πϊνδου μάρ-
τυρούν τις στενές σχέσεις που είχαν οι κάτοικοί της με τις χώρες της μετανάστευσής τους

γ) Η μετανάστευση προς Αμερική: Ελεύθερη και ομαδική μετανάστευση έγινε κατά το 19ο αι. προς
την Αμερική. Πριν μιλήσω για αυτή τη μετανάστευση θα αναφερθώ παρενθετικά και επιγραμματικά σε δύο
ισπανικές εξερευνητικές αποστολές,  που έγιναν το 16ο και 17ο αι. στις οποίες συμμετείχαν και Έλληνες. 

Η μία έγινε το 1528 προς τη Φλώριντα και συμμετείχε σ΄αυτή ο πρώτος Έλληνας ο Θεόδωρος (Don
Theodoro). Η δεύτερη έγινε το 1592, με το κεφαλονίτη καπετάνιο Ιωάννη Φωκά που υπηρετούσε το ισνανικό
στέμμα και ανακάλυψε το θαλάσσιο κανάλι στα σύνορα ΗΠΑ με το Καναδά, που επονομάστηκε αργότερα ο
πορθμός του Χουάν ντε Φούκα. 

Έγινε επίσης το 1768 μια προσπάθεια ομαδικού αποικισμού στην Ανατολική Φλώριντα της Αμερικής
(Νέα Σμύρνη) η οποία όμως διαλύθηκε από ευθύνη του ίδιου του ιδρυτή.
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ΙΙ.- Η συστηματική μετανάστευση Ελήννων προς την Αμερική 

Αυτή άρχισε από το 1850 με τη δημιουργία της πρώτης αξιοσημείωτης Ελληνικής κοινότητας στη
Νέα Ορλεάνη της Λουϊζιάνας.

α) Η πρώτη ομαδική μετακίνηση προς την Αμερική έγινε μετά το 1900 λόγω της ύπαρξης οικο-
νομικών ευκαιριών και λόγω της κατάργησης των περιορισμών στη μετανάσταυση Ελλήνων προς Αμερική.
Το 1917, ο αριθμός των μεταναστών έφθασε τις 450.000  από τους οποίους 9 περίπου χιλιάδες ήσαν Ευ-
ρυτάνες, άνδρες κατά 99%. 

Πολλοί Ευρυτάνες πήγαιναν κατά τη πρώτη αυτή μετανάστευση στη Κωνσταντινούπολη και απ΄εκεί
στην Αμερική, όπως ξέρω από το πατέρα μου που πήγε στη Κωνσταντινούλη όταν ήταν 13 ετώνκαι απ΄εκεί
μετά το 1900 πήγε από τους πρώτους στην Αμερική, όπως και άλλοι Ευρυτάνες που ήταν στη Πόλη.

Αυτή η μετανάστευαση ήταν μια ριζοσπαστική και βιαία έξοδος των υγιών δυνάμεων, των νέων αν-
θρώπων που ερήμωσε ολόκληρα ελληνικά χωριά, όπως λέει ο Fairchild. Πολλοί από μας τους Ευρυτάνες
το ξέρουν αυτό, όπως ο ομιλών, που από συζητήσεις μεγαλυτέρων μου στο χωριό μου διαπίστωσα ότι αρ-
κετοί πήγαν στην Αμερική και επέστρεψαν, μεταξύ των οποίων και κάποιος που το μόνο που έφερε απ΄εκεί
ήταν το ετσοράϊτ, που συχνά χρησιμοποιούσε στη καθημερινή φρασεολογία του. 

Οι μετανάστες αποβιβάζονταν στη νησί Έλλης (Ellis Island), στο νησί των ελπίδων και της αγωνίας,
στο νησί της ολοκλήρωσης των πόθων και της ματαίωσης ονείρων, καθόσον σ΄ αυτό το νησί κρινόταν ποιοι
τελικά θα γίνουν δεκτοί και ποιοι ως μη έχοντες τις προϋποθέσεις θα επέστρεφαν πάλι στη πατρίδα τους.

Οι γενόμενοι δεκτοί κατευθύνονταν προς τη Νέα Υόρκη και οι ποιό τυχεροί βρίσκαν εργασία στο ανα-
τολικό μέρος και οι υπόλοιποι με τη βοήθεια των μεσιτών εργασίας τραβούσαν προς τις βορειοδυτικές πο-
λιτείες για να δουλέψουν σε ορυχεία, μεταλεία και στη κατασκευή του ανερικάνικου σιδηροδρομικού δικτύου.

β) Η β΄ μεγάλη μετακίνηση Ελλήνων έγινε από το 1945-1980  ξεπέρασε τις 230000 και συντέλεσε
στην ανανέωση του ελληνισμού της Αμερικής καθόσον δεν δέχτηκαν σοβαρές πιέσεις αφομοίωσης, διότι
ποιο πολλοί μέναν στα μεγάλα αστικά κέντρα στα οποία υπήρχαν ελληνόφωνα μέσα ενημέρωσης. Μετά το
1981 και την είσοδο της Ελλάδας στην ΕυρωπαΙική ΄Ενωση, οι αριθμοί των μεταναστών προς ΗΠΑ μειώθη-
καν πολύ.

III.-  Συνθήκες Ζωής των πρώτων μεταναστών

Οι πρώτοι μετανάστες αντιμετώπιζαν μύριες δυσκολίες που άρχιζαν από την έναρξη του ταξιδιού της
προς την Αμερική. Το πρώτο αυτό ταξίδι, καθώς και τα επόμενα ταξίδια επίσκεψης ή επιστροφής τους στην
Ελλάδα κατά τη πρώτη μεταναστευτική περίοδο, ήταν  κοπιαστικά, χωρίς ανέσεις, καθόσον γινόταν με μικρά
πλοία και ήταν μακράς διάρκειας, πλέον του 1 1/2 μηνός, αν κρίνω από τις διηγήσεις του παππού μου Αθα-
νασίου Κοντογιάννη που κάποιο ταξίδι του λόγω κακοκαιρίας διήρκεσε δύο μήνες περίπου. Αλλά οι δυσκολίες
ως προς το τρόπο ζωής τους και εργασίας στο τόπο της εγκατάστασής τους δεν ήσαν λιγότερες. Η αιτία
ήταν κυρίως το γεγονός ότι τότε στην Αμερική έλειπαν τα ουσιώδη χαρακτηριστικά μιας σύγχρονης κοινωνίας.
Ούτε νόμοι προστατευτικοί για τον εργάτη υπήρχαν ούτε καν στοιχειώδης κρατική κοινωνική πολιτική. Πέραν
τούτου οι μετανάστες  αγνοούσαν τη γλώσσα, τα ήθη, τους νόμους και τις συνήθειες της νέας χώρας, ώστε
να αισθάνονται ότι βρίσκονται έξω από το φυσικό τους κόσμο, στον οποίο μπορούσαν να ζούν και να είναι
αυτοί που είναι. Αποτέλεσμα αυτών των συνθηκών ήταν να δημιουργηθούν στις βορειοδυτικές πολιτείες
κοντά σε σιδηροδρομικούς σταθμούς κλειστές ελληνικές παροικίες,  λόγω περισσότερον της ανασφάλειας
που αισθάνονταν οι πρώτοι εκείνοι μετανάστες και πολύ λιγότερο νομίζω λόγω του αισθήματος του εθνικι-
σμού  λόγω της μακράς δουλείας στο Τούρκο δυνάστη, όπως αναφέρουν μερικοί..

Τούτοι λοιπόν οι μετανάστες καταλαμβάνονταν από το πικρό αίσθημα του ξεριζωμού και παρέμειναν
στη Ξένη με την ελπίδα συγκέντρωσης κάποιων χρημάτων και άμεσης επιστροφής στο τόπο τους, στις ρίζες
τους. 

Αυτή την εικόνα του με πολύ πόνο, πίκρα και νοσταλγία μετανάστη εκείνης της εποχής παρουσίαζαν
οι διάφοροι ποιητές και άνθρωποι των γραμμάτων στα γραπτά τους και τα ποιήματά τους εκείνης της εποχής,
όπως ο ποιητής Κρυστάλης στο ποίημά του «ανάθεμά σε ξενιτειά με τα φαρμάκια πούχεις....» και ο ξενητε-
μένος ποιητής Δημ. Βαλάκος στο ποίημά του «ο θάνατος στα ξένα» που λέει « Θε μου, μη δώσεις του φτωχού
στα ξένα ν΄ αποθάνει, Εδώ το χώμα ΄νε  βαρύ, βαρύ ΄νε και τ΄ αγέρι, Αλοί στον που τον έφαγε της ξενιτειάς
τό χώμα».

Αλλά και οι συνθήκες ζωής των άλλων μεταναστών που ακολούθησαν δεν ήταν για όλους ρόδινες.
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Έχω ο ίδιος αρκετές εμπειρίες, αλλά θα σας αναφέρω ένα γεγονός που περιγράφει σε χρονογράφημά της
η Θεανώ Παπάζογλου – Μάργαρη. Λέγει λοιπόν ότι πολλά πρωϊνά βλέπει έξω από ένα γεινονικό της σπίτι
στο Σικάγο μια μαυροφορεμένη και μικροκαμωμένη γριούλα που αγωνιωδώς περιμένει κάτι ή κάποιον να
του δώσει ή να της δώσει. Μιά μέρα  περνώντας της μίλησε και διαπίστωσε ότι ήταν ελληνίδα και ότι συνήθως
περιμένει το ταχυδρόμο μήπως της φέρει γράμμα από τα παιδιά της που μέναν σε άλλη πόλη.  Κρατώντας
μάλιστα ένα γράμμα που έλαβε κείνη τη μέρα από ένα γυιό της της το έδειξε. Τα παιδιά της δεν ήξεραν ελ-
ληνικά και το περιεχόμενο του γράμματος ήταν «μόνο καμιά δεκαριά σταυροί, το όνομα του παιδιού ένα χαρ-
τονόμισμα και τίποτα άλλο. Και η γιαγιά πρόσθεσe: φιλιά είναι οι σταυρoί, με θυμούνται τα παιδάκια μου».
Οι σταυροί ως μέσον επικοινωνίας μητρός και τέκνων.

Αρκετοί από τους πρωτοπόρους επέστρεψαν.  Οι πολλοί έμειναν στη Ξένη χώρα και προσπάθησαν
τα στοιχεία που αποτελούσαν τη προσωπικότητά τους, τη γλώσσα τους, τα ήθη τους, τις παραδόσεις τους
και τη πίστη τους να τα φυτεύσουν στο τόπο της νέας εγκατάστασής τους, κτίζοντας ναούς που δεν ήταν
μόνο θρησκευτικοί αλλά και εθνικοί χώροι και σχολεία για να διδάσκονται τα παιδιά τους τη γλώσσα των
πατέρων τους και επίσης οργανώθηκαν σε ελληνορθόδοξες ενορίες, εθνικοτοπικούς συλλόγους και τέλος
ελληνικές κοινότητες. 

Ειδικότερα, οι περισσότεροι Ευρυτάνες εγκαταστάθηκαν στο ανατολικό τμήμα της Αμερικής και συ-
νέβαλαν στη δημιουργία αξιόλογων ελληνικών κονοτήτων από τη Βοστώνη μέχρι τη Φλώριδα καθώς και
στη Καλιφόρνια. Μάλιστα στις μεγάλες πόλεις  δημιούργησαν εκπολιτιστικούς και αλληλοβοηθητικούς συλ-
λόγους από τους οποίους ο Σύνδεσμος Ευρυτάνων «το Βελούχι», που συστήθηκε στο Νότο, επιτελεί αξιο-
λογώτατο αγαθοεργό και εκπολιτιστικό έργο, στο οποίο θα αναφερθούν λεπτομερέστερα  οι  επόμενοι
ομιλητές.                                                  

Στα χρόνια που έζησα στην Αμερική γνώρισα από κοντά το μετανάστη Ευρυτάνα, είδα από κοντά τις
ώρες δουλειάς τουκαι τις λίγες ώρες κοινωνινκής ζωής και θαύμαζα το παραγωγικό του έργο σε όλους τους
τομείς.  Ιδιαίτερα μου έκανε εντύπωση η επιμονή πολλών απ’ αυτούς που θέλαν να είναι τα παιδιά τους πε-
ρισσότερο Έλληνες απ’ ότι τα παιδιά του αδελφού της στην Ελλάδα, ίσως γιατί θέλουν να δουν μια συνέχεια
για να διατηρηθούν αυτά που έμαθαν αυτοί απο τους δικούς τους γονείς, να δουν σ΄ αυτά τον εαυτό τους
ξαναγεννημένο. 

Μάλιστα μιλούσαν πολύ επαινετικά για τη πατρίδα σε βαθμό υπερβολής. Λέγοντας αυτά τα λόγια θυ-
μάμαι στο κινηματογραφικό έργο «Γάμος άλα ελληνικά» που ο έλληνας πατέρας της νύφης έλεγε στη κου-
βέντα του ότι το κάθε τι έχει πηγή ελληνική.

Οι πρωτοπόροι και μεταπολεμικοί μετανάστες καθώς και οι γενιές που επακολούθησαν  αποτελούν
σήμερα τον ελληνισμό της Αμερικής. 

Ο σημερινός Έλληνας μετανάστης είναι ο άνθρωπος με τις δυο πατρίδες.Ο άνθρωπος που μένει
στη νέα του πατρίδα χωρίς να ξεχνά τις ρίζες του. Δεν ζεί με τη προσδοκία του επαναπατρισμού στη παλιά
του πατρίδα. Απλούστατα, διατηρεί το ψυχικό του σύνδεσμο με την Ελλάδα που εκδηλώνεται τόσο με το
τρόπο ζωής στην Αμερική, όσο και με την εκδήλωση ποικίλου ενδιαφέροντος για την προκοπή της χώρας
των πατέρων του. Είναι πολίτης της Αμερικής, όπου με αξιοθαύμαστη επιτυχία αναπτύχθηκε και εξελίχτηκε
χάρις τόσο στις αρχές της ελευθερίας και δημοκρατίας με τις οποίες διαπνέεται αυτή η χώρα όσο και στις
συνυφασμένες με την ελληνική φυλή αρετές της υπομονής και επιμονής.

Σήμερα σ΄αυτόν τον Έλληνα μετανάστη του πρέπει αναγνώριση. Τέτοια αναγνώριση οφείλεται στην
Ένωση Αποδήμων Ευρυτάνων Αμερικής «το Βελούχι» με αποδοχή της πρότασης που εξέφρασε ο εκπρό-
σωπός της πρώην πρόεδρός της Νικ. Αποστολόπουλος  για τη μετονομασία πτέρυγας του Νοσοκομείου
Καρπενησίου  σε πτέρυγα Ένωσης Ευρυτάνων Αμερικής «το Βελούχι», η οποία διέθεσε και το αρχικό ποσό
για την ανέγερση του εν λόγω νοσοκομείου.  Αναγνώριση λοιπόν και εκτίμηση αρμόζει στον Έλληνα μετα-
νάστη  τόσο για το έργο που δημιούργησε στον επιστημονικό, πνευματικό, τεχνικό και επιχειρηματικό τομέα
με υπομονή, επιμονή και σκληρή δουλειά, όσο και για τη παρεχόμενη υλική και ηθική συμπαράσταση στην
επίλυση σοβαρών θεμάτων που απασχολούν το ελληνικό έθνος.

Έναντι αυτών αναμένουν από τους εδώ συμπατριώτες τους την έμπρακτη επιβεβαίωση της εμπι-
στοσύνης που τρέφουν εκείνοι έναντί μας και να μην τους δημιουργούν προβλήματα από τις παραλείψεις
και τις ενγένει ανεύθυνες συμπεριφορές των αρμοδίων της Ελλάδας.

Πρέπει να γίνει αντιληπτό ότι οι Ελληνοαμερικανοί σήμερα, καίτοι λίγοι σε σύγκριση με άλλες εθνικές
ομάδες της Αμερικής, είναι όμως «αμέτρητοι», όπως χαρακτηριστικά έλεγε ο αείμνηστος Αθηναγόρας, και
αντιπροσωπεύονται με λαμπερές φυσιογνωμίες ομοεθνών τους σόλους τους τομείς της Αμερικανικής πολι-
τείας.
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        Τα στοιχεία αντλήθηκαν από τις καταγραφές των αμερι-
κανικών αρχών στη νήσο «Elis», όπου πρωτοοδηγούνταν οι
μετανάστες. Τα αρχεία αυτά έχουν δοθεί στη δημοσιότητα και
τα βρήκαμε στο διαδίκτυο. Ίσως υπάρχουν και για άλλους χω-
ριανούς. Χρειάζεται ψάξιμο.

        1906: Στις 24 Σεπτεμβρίου 1906, αναχωρούν από τη Νά-
πολη της Ιταλίας για Νέα Υόρκη με το πλοίο Napolitan Prince,
ομάδα 5 Ευρυτάνων (η ένατη ομαδική αναχώρηση για το
1906) μεταναστών. Φτάνουν στις 11 Οκτωβρίου. Αγιατριαδίτες
είναι:
        Α) Βαρελάς Νικόλαος ετών 18. Προορισμός του ήταν η
Νέα Υόρκη, όπου ήταν ο συμπατριώτης και γείτονας στο χωριό
του Γεώργιος Ευαγγελόπουλος (Βαγγελόπουλος).
        Β) Καραπιπέρης Ζαχαρίας ετών 19. Με 29 δολάρια στην
τσέπη αναζητούσε δουλειά στη Νέα Υόρκη όπου ήταν ο συμ-
πατριώτης του Γεώργιος Ευαγγελόπουλος.

       1907: Στις 16 Απριλίου 1907 ταξίδεψε για τη Νέα Υόρκη
ο Παρούτσας Δημήτριος του Αθανασίου, με το πλοίο «Safia
Hohenberg» από το λιμάνι της Πάτρας. Αφίχθηκε στην Ν.
Υόρκη στις 10 Μαΐου. Ήταν τότε 23 ετών. Με 10 δολάρια μαζί
του, πήγαινε για δουλειά στην Αμερική κοντά στον ξάδελφό του
Γεώργιο Τσατσαρή. Ήταν η τέταρτη μεμονωμένη αναχώρηση
του έτους.

        Στην έκτη ομαδική αναχώρηση του 1907 από 10 άτομα
συμπεριλαμβάνονται οι Αγιατριαδίτες:
        Α) Αντζάς Ιωάννης. Στις 12 Μαΐου από το λιμάνι του Πει-
ραιά, επιβιβάστηκαν στο πλοίο «Sicilian Prince» και στις 3 Ιου-
νίου αποβιβάστηκαν στο λιμάνι της Ν. Υόρκης. Ο Ιωάννης
Αντζάς ήταν τότε 23 ετών. Με 14 δολάρια μαζί του αναζητούσε
δουλειά στη Ν. Υόρκη όπου ήταν ο ξάδελφός του Ζαχαρίας Κα-
ραπιπέρης.
        Β) Παπαγεωργίου Κωνσταντίνος ετών 38 παντρεμένος.
(Σώγαμπρος στους Τσιλαίους στο χωριό. Το σπίτι του ήταν
όπου σήμερα είναι το σπίτι του Νικήτα Κακαβά). Είχε το πα-
ρόνομα «Προκόπης». Με 20 δολάρια είχε ως προορισμό τη Ν.
Υόρκη για δουλειά κοντά σε έναν συμπατριώτη του. Ήταν αυτό
το δεύτερο ταξίδι του στην Αμερική. Πρωτοήρθε το 1900 και
εργάστηκε στη Ν. Υόρκη μέχρι το 1906 που επέστρεψε στην
πατρίδα.

        Στην δεκάτη έκτη αναχώρηση του 1907 (9 άτομα) περι-
λαμβάνεται ο Αγιατριαδίτης Νικόλαος Τσιάτσος του Αθανασίου.
Ήταν 23 ετών και με 14 δολάρια μαζί του πήγαινε στη Ν Υόρκη
κοντά στον ξάδελφό του Γεώργιο Ευαγγελόπουλο. Στις 15 Σε-
πτεμβρίου αναχώρησαν απ’ τον Πειραιά με το πλοίο «Sicilian
Prince» και στις 7 Οκτωβρίου έφτασαν στην Αμερική.

        1910: Στην τρίτη ομαδική αναχώρηση του 1910 (19
άτομα) περιλάμβανε Αγιατριαδίτες. Ξεκίνησαν στις 7 Μαρτίου
απ’ το λιμάνι του πειραιά με το πλοίο «Athinai» κι έφθασαν στη
Ν. Υόρκη στις 28 Μαρτίου. Είναι οι: 
        Α) Βαρελάς Δημήτρης του Ιωάννη ετών 18. (Αδελφός
Σπυριδούλας Μαρίνη). Προορισμός για δουλειά στη Ν. Υόρκη
όπου είχε τον ξάδελφό του Γ. Ευαγγελόπουλο.

        Β) Καββαδίας Δημήτριος του Ευαγγέλου ετών 24, παν-
τρεμένος. (Πατέρας του Θωμά Καββαδία κι άλλων 10
αδελφ’ων του). Η σύζυγός του λεγόταν Ασημίνα. Πήγαινε για
δουλειά στη Ν. Υόρκη, αναφέροντας το φίλο του Ντάσιο Αθα-
νάσιο (Σωτρονάσιος).
        Γ) Καββαδίας Ηρακλής του Ιωάν. Ετών 28. Παντρεμένος
με τη Χαρίκλεια. Με 30 δολάρια μαζί του έψαχνε δουλειά στη
Ν. Υόρκη κοντά στον ξάδελφό του Κώστα Σταθογιάννη.
        Δ) Σκαμαγκούλης Ιωάννης 35 ετών. Παντρεμένος με την
Αλεξάνδρα. Με 25 δολάρια στην τσέπη επέλεξε για τόπο ερ-
γασίας τη Ν. Υόρκη, όπου ήταν ο φίλος του Ζάχος Καραπιπέ-
ρης.
        Ε) Ράντζος Κώστας ετών 29. Αναλφάβητος και παντρε-
μένος με τη Βασιλική. Με 25 δολάρια μαζί του αναζητούσε δου-
λειά στη Ν. Υόρκη, όπου ήταν ο φίλος του Κώστας Μάχου.
        Στ) Τσάτσος Δημήτριος του Σπύρου ετών 28. (Σπυρομή-
τσιος ή Μουστάκας). Πήγαινε στη Ν. Υόρκη για δουλειά με 15
δολάρια μαζί του όπου είχε ένα φίλο.
        Ζ) Με τη δωδέκατη αναχώρηση (7 άτομα) στις 2 Οκτω-
βρίου του 1910, φθάνει στις 11 Οκτωβρίου στη Ν. Υόρκη, με
το πλοίο La Gascogne, ο Παλιούρας Κωνσταντίνος του Ιωάννη
ετών 29. Είχε αναχωρήσει από τη Χάβρη της Γαλλίας. Με 25
δολάρια στην τσέπη έψαχνε δουλειά στη Ν. Υόρκη όπου ήταν
ο ξάδελφός του Αριστοτέλης Σκαρλάτος.

        1911: Η Τρίτη ομαδική αναχώρηση αριθμούσε 3 άτομα
Αγιατριαδίτες. Η ομάδα πήγε πρώτα με πλοίο στην Ιταλία. Από
το λιμάνι της Νάπολης, στις 2 Μαρτίου ταξίδεψαν με το πλοίο
“Regina d’ Italia» και στις 18 Μαρτίου αφίχθησαν  στις ΗΠΑ.
Τα στοιχεία μας γνωστοποιούν τα παρακάτω:
        Α) Μαγγίπας Νικόλαος, ετών 39, παντρεμένος με τη
Μαρία. Με 25 δολάρια μαζί του έψαχνε δουλειά στη Ν. Υόρκη
κοντά στο φίλο του Κώστα Κύρκο.
        Β) Μαρίνης Βασίλειος 30 ετών, αναλφάβητος, παντρεμέ-
νος με την Πατρινιά. Κι αυτός με 12 δολάρια στην τσέπη, πή-
γαινε για δουλειά στη Ν. Υόρκη όπου ήταν ο ξάδελφός του
Κων. Κύρκος.
        Γ) Μπανιάς Οδυσσέας, 32 ετών, παντρεμένος με την Ου-
ρανία. Τελικός προορισμός του η Ν. Υόρκη όπου είχε φίλο τον
Ν. Καστριώτη. Είχε μαζί του 23 δολάρια.

        1912: Η Τρίτη μεμονωμένη αναχώρηση έγινε από τον
Σεραφείμ Ράϊκο του Κων/νου, ετών 23. Από την Ελλάδα πήγε
πρώτα με πλοίο στη γαλλία. Από το λιμάνι της Χάβρης, στις
16 μαρτίου ταξίδεξε με το πλοίο «La Bretagne» και στις 26
μαρτίου «πάτησε πόδι» στο λιμάνι της Ν. Τόρκης. Με 25 δο-
λάρια μαζί του δήλωσε ως προορισμό για δουλειά εργάτη το
Σπόκαν της Πολιτείας Ουάσινγκτον, όπου είχε τον αδελφό του
Γεώργιο Ράϊκο.
        Το 1912 στις 22 Οκτωβρίου με το πλοίο «Patris» και ανα-
χώρηση απ’ τον πειραιά φθάνει στη Ν. Τόρκη ο Παπαγεωργίου
Γεώργιος του Κω/νου ετών 23. Ο πατέρας του είχε ταξιδέψει
το 1907 για Αμερική. Ο ίδιος ξαναταξιδεύει για ΗΠΑ την 1-4-
1921 με το πλοίο «Megali Hellas» απ’ τον Πειραιά.
        Επίσης:
        Το 1914 ταξιδεύει για τις ΗΠΑ ο Ιωάννης Παπαγεωργίου
του Κων/νου ετών 19. Είναι αδελφός του προηγουμένου Γε-

Αγιατριαδίτες Μετανάστες στις Η.Π.Α.
Από το 1899 μέχρι 1924
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ωργίου. Φθάνει στη Ν. Υόρκη στις 2 Απριλίου με το πλοίο «Lo-
conia». Απ’ το λιμάνι του Πειραιά η αναχώρηση.

Σ Υ Μ Π Λ Η Ρ Ω Μ Α
        Στο περιοδικό μας «Αγιατριαδίτικα Γράμματα», τεύχος
18, Απρίλιος 2007, σελίδες 13-15, δημοσιεύτηκε κείμενο του
αείμνηστου Γιάννη Κατσέλου όπου καταγράφονται οι Αγιατρια-
δίτες ξενιτεμένοι. Στην πορεία έγιναν γνωστά και τα ονόματα
κάποιων ακόμη, που δεν είχαν καταγραφεί τότε. Εξ άλλου ο
μπαρμπα-Γιάννης από μνήμης τα συμπλήρωσε στα 90 του
χρόνια.
        Παραθέτουμε εδώ κάποιους ακόμη, χωρίς να τελειώνει
η αναζήτηση:

        Αμερική
1. Πελοπίδας (ή Πιπής) Ιωαν. Βαρελάς. Αδελφός της Σπυ-

ριδούλας συζύγου Θωμά Μαρίνη.
2. Οδυσσέας Μπανιάς από τη Δάφνη (Κουφάλα). Σώγαμ-

προς σε α’ γάμο με την Ουρανία Τσακνιά (χωριανή μας).
Σε β’ γάμο πήρε την Κούλα Κων. Παρούτσα.

3. Κώστας Παπαγεωργίου (Προκόπης).
4. Χρήστος Παπαγεωργίου. Ίσως να μην ήταν Αγιατριαδί-

της. Δεν μπορέσαμε να ταυτοποιήσουμε σίγουρα το
όνομά του.

5. Μήτρος Γεωργ. Βαγγελόπουλος. Πεθερός της Χριστίνας
(Σαρρή) παππούς του μηχανικού Δημ. Βαγγελόπουλου

6. Νικόλαος Ιωαν. Μαγγίπας. 

Γερμανία
1. Αγγέλω Ιωαν. Παρούτσα
2. Μάρθα Ιωαν. Παρούτσα

        Νάπολη 10-6-53
        Αγαπητέ μου αδελφέ
Πέτρο σήμερον και την (4) η ώρα φεύγω από Νεάπολη
δια Νέαν Υόρκην, από υγείαν είμαι καλά τα δέοντα εις την
Ανέτα καθώς και εις την Βαγγελή.
        Με θερμούς
        Ασπαζμούς
        Ο αδελφός σου
        Ζ. Δ. Καραπιπέρης

Ο  ΠΟΝΟΣ  TOY  ΞΕΝΙΤΕΜΕΝΟΥ

Είναι βαριά η ξενιτειά και δεν μπορείς να πεις, 
τον πόνο πού `χεις μέσα σου, ποτέ σου σε κανέναν 
κι όπου κι αν πας κι όπου βρεθείς, τίποτε δεν θα δεις, 
γιατί είσαι ξένος, μοναχός, παντέρημος στα ξένα.

Πού να βρεθούν οι συντροφιές, που είχες στην πατρίδα! 
Στους ξένους τόπους! Έρημος, ξένος πάντοτε θα `σαι! 
Μακριά από τ' αδέλφια σου, τους φίλους τους δικούς σου, 
την γνώρισα την ξενιτειά και τους καημούς της είδα.

Οι σκέψεις σου, τα όνειρα, πάνε όλα χαμένα, 
σκόρπισαν όλα μονομιάς! Τίποτε πια δεν μένει 
και δεν υπάρχει τίποτε, δικό σου εδώ στα ξένα 
και το κορμί σου έμεινε, μόνο για να ανασαίνει.

Άφησες νιός το σπίτι σου κι ίσως γέρος γυρίσεις! 
Και δεν θα βρεις τη Μάνα σου, θα έχει πια πεθάνει, 
απ' τον καημό της ξενιτειάς και τότε θ' αντικρίσεις, 
έρμο το σπίτι το παλιό! Να μπεις να κατοικήσεις!

Τί σ' ωφελούν τα πλούτη σου, που έκανες στα ξένα! 
Τη Μάνα σου την έχασες! Δεν θα την ξαναδείς!
Το σπίτι σου ερήμωσε! Αλίμονο σε σένα!
στην έρημη την ξενιτειά... τόσο μακριά που ζεις.
PORT. ELIZABETH 1961. (Δημοσ. στο "ΑΚΡΟΓΙΑΛΙ")

         Ράμμος Κώστας

Κάρτα της ξενιτιάς
        Δημοσιεύουμε και μα κάρτα που απεικονίζει το λιμάνι της Νάπολης, απ’ όπου πολλοί Έλληνες και Αγιατριαδίτες τα-
ξίδεψαν στις ΗΠΑ στις αρχές του 20ου αιώνα.  Τη στέλνει ο Ζάχος Δημ. Καραπιπέρης στον αδελφό του Πέτρο, πατέρα
του Χρυσόστομου.  Είχε πρωτοπάει στην Αμερική στις 11 Οκτωβρίου 1906 με το πλοίο Napolitan Prince.  Το 1953 που
την αποστέλλει είναι ήδη 65 ετών.  Ήταν γεννημένος το 1888.  Δεν έκανε ποτέ οικογένεια.

(Προς)
Πέτρον Καραπιπέρην

Αχαιών 7
Αθήνα
Ελλάδα

Κ.Σ.Κ.
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       1. «Σιάρτσια-Κόρτσια»: 
       Αυτό ήταν το παρώνυμο του αείμνηστου Κώστα Σερ. Στόκα.  Έζησε στο χωριό σαν αγρότης αλλά και
σαν κιθαρίστας στα πανηγύρια.  Εγκαταστάθηκε αργότερα με την οικογένειά του (4 παιδιά) στη Στυλίδα, όπου
ζει τώρα ο γιος του Μάκης.  Ποιος του κόλλησε και γιατί αυτό το παρώνυμο δεν γνωρίζουμε.
       Ο Σούλτσα-Κόρτσα ήταν δερβέναγας στα Τρίκαλα.  Πριν την επανάσταση του 1821 και κατά τη διάρκειά
της.  Ήταν επικεφαλής τουρκικών και αλβανικών στρατευμάτων. Επιτηρούσε τις φρουρές των δερβενίων ή
αλλιώς της ασφάλειας των δρόμων και των στρατηγικών περασμάτων.  Ήταν «κολτζής», δηλαδή επιτηρούσε
ζώνες ιδιαίτερης σημασίας του καζά.  Σαν αστυνόμος της περιοχής.
       Μουσουλμάνος ο ίδιος, μάλλον αλβανικής καταγωγής κινήθηκε επανειλημμένα κατά των Αγράφων με
βάση τα Τρίκαλα.  Ήταν υπεύθυνος για τ’ Άγραφα.  Η δράση του επεκτεινόταν στην Ήπειρο (Άρτα) Θεσσαλία
και Στερεά.  Πολλές φορές ήλθε σε συνεννοήσεις («καπάκια») με έλληνες οπλαρχηγούς.

       2. «Έχω αρνιά για έχειν»: 
       Σημαίνει ότι κράτησα και δεν πούλησα αρνιά για να τα μεγαλώσω και να γίνουν προβατίνες παραγωγικές
ή και κριάρια.  Να μεγαλώσει το κοπάδι.
       Το αξιοπρόσεχτο είναι, η χρήση στην καθομιλουμένη, απλών ολιγογράμματων ανθρώπων του χωριού
μας, του απαρέμφατου (έχειν) του ρήματος έχω.  Η χρήση του είναι ίδια με την χρήση των απαρέμφατων των
ρημάτων στην αρχαία Ελληνική γλώσσα.  Γέφυρες χιλιετιών που μας ενώνουν με τις ρίζες μας.  Βέβαια στην
νεοελληνική γλώσσα χρησιμοποιούμε περιφράσεις. [πχ Το λακωνίζειν εστί φιλοσοφείν.  Το λέμε: Το να λα-
κωνίζεις (να είσαι σύντομος στην ομιλία) είναι φιλοσοφία].  Τα απαρέμφατα μεταχειρίζονται ακόμη απ’ ότι
γνωρίζω στη Γερμανική γλώσσα.  Έχουν δομήσει οι Γερμανοί τη γραμματική και το συντακτικό τους στηρι-
ζόμενοι στην Λατινική.  Η Λατινική βέβαια τα δανείστηκε απ’ την Αρχαία Ελληνική.  Σε αγροτικό αυτοκίνητο
στη Λαμία, το Μάρτιο του 2015, διάβασα πινακίδα ανηρτημένη στο τζάμι που έγραφε: «Πρόβατα για έχως»
(πουλούσε ο συγκεκριμένος πρόβατα, όχι για σφαγή).  Λίγο «αγράμματο» αυτό αλλά με την ιδία σημασία και
χρήση.

       3. «Έγινε τσουρβάς»:
       Λέγεται όταν ανακατεύονται τα πράγματα.  Κυριολεκτικά η λέξη (ο) «τσουρβάς» σημαίνει στα τούρκικα
«η σούπα».  Τη χρησιμοποιούμε εμείς με την μεταφορική της σημασία.  Τσουρβά (σούπα) έτρωγε πάντα στην
αρχή του φαγητού ο Αλή-Πασάς.  Τα ψητά ακολουθούσαν.

4. Ονόματα αρχαοελληνικής εκφοράς:
Στο χωριό μας αλλά και σ’ άλλα μέρη της πατρίδας μας, ιδιαίτερα

στην Ήπειρο, αρκετά ανδρικά ονόματα εκφέρονται (το μικρό
όνομα) μαζί με το πατρώνυμο.  Π.χ. ο Σπυρομήτσιος (ο Δημήτριος,

�	��� �� 
��� � �� 
����� ��	…
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ο γιος του Σπύρου), ο Λαμπρογιώργος (ο Γιώργος, γιος του Λάμπρου), ο Κιτσοπάνος, ο Θανασονίκος, ο Κι-
τσοχρήστος κτλ.
       Βλέπουμε ότι προσδιορίζεται το άτομο με το μικρό του όνομα συν το όνομα του πατέρα.  Το επώνυμο
απουσιάζει απ’ την καθημερινή προφορική χρήση.  Έτσι ακριβώς ονομάζονταν και οι αρχαίοι Έλληνες.  Με
το μικρό τους όνομα, το όνομα του πατέρα και το χωριό, τον δήμο ή την πόλη καταγωγής.  Π.χ. Περικλής
Ξανθίπου Αθηναίος, Κλεισθένης Μεγακλέους Σικυώνιος.

       5. Έγινε Γρίμποβο ή θα γίνει Γρίμποβο:
       To Γρίμποβο είναι χωριό, βορειοδυτικά της Άρτας στους πρόποδες του βουνού Γκιλμπερίνα.  Στα υψώ-
ματα αυτά έγιναν σφοδρές μάχες μεταξύ Ελλήνων και Τούρκων κατά τον Α’ βαλκανικό Πόλεμο.  Τις πρώτες
δύο εβδομάδες του Οκτωβρίου του 1912, έγιναν εκατέρωθεν μάχες και ανακαταλήψεις των υψωμάτων με τε-
λική επικράτηση των Ελλήνων.
       Έλληνας αξιωματικός που συμμετείχε στις μάχες γράφει στις 15 Οκτωβρίου 1912 στη σύζυγό του: «Οι
Τούρκοι υποχώρησαν εξ όλης της κάτω Ηπείρου μετά την μάταιαν προχθεσινήν έφοδος των όπως ανακτήσουν
το Γρίμποβον.  Τους είχαν μεθύσει.  Έβαλαν μπροστά 400 άνδρες και τη νύχτα έκαναν έφοδον κατά του βουνού.
Ευτυχώς απεκρούσθησαν, απεθαρρύνθησαν και γενικώς υποχώρησις επηκολούθησεν προς επάνω (βόρεια).
Χθες το μηχανικόν έθαψε 70 τουρκικά πτώματα.  Επίσης ετάφη ο λοχαγός Ροδόπουλος 5-6 πεζοί και περί τους
10 εύζωνες.  Μερικά μουλάρια επίσης ετραυματίσθησαν ενδόξως…»
       Περιγράφεται εδώ μία απ’ τις πολλές μάχες που έγιναν.  «Θα γίνει Γρίμποβο» λοιπόν, σημαίνει «θα γίνει
μεγάλος χαλασμός».
       Στο ίδιο μέρος του Γριμπόβου, είχε προηγηθεί κι άλλη μάχη κατά τον ατυχή για μας ελληνοτουρκικό πό-
λεμο του 1897.

       6. «Έφαγε τον αγλέουρα»:
       Ύστερα από κάποιο χορταστικό φαγητό με γαστριμαργική ποικιλία και ποσότητα, αισθανόμαστε βάρος
στο στομάχι.  Τότε μας λένε, ότι «έφαγες τον αγλέουρα» και δυσανασχετείς.  Παραέφαγες δηλαδή.  Ο αγλέ-
ουρας είναι φυτό που ανήκει στα δικοτυλήδονα βατραχοειδή.  Επιστημονική του ονομασία είναι ελλέβορος.
Στο χωριό εμείς το λέμε σκάρφη.  Το φυτό αυτό έχει παράξενες ιδιότητες.  Όταν το μυρίζεις προκαλεί κάτι
σαν ναυτία ενώ έχει πικρή και στυφή γεύση.  Χρησιμοποιείται για θεραπευτικούς σκοπούς.  Προκαλεί δυσφορία
σε αυτούς που το χρησιμοποιούσαν και είναι πολύ δύσκολο στη χρήση του.  Γι’ αυτό και τη δυσφορία απ’ το
πολύ φαγητό τη χαρακτηρίζουμε με τη φράση: «Έφαγε τον αγλέουρα».
       Τον ελλέβορο (σκάφρη) δεν τον τρώνε τα ζώα.  Ακόμη και το άνθος του είναι χρώματος πρασίνου για να
μην έλκει τα έντομα.  Δεν το διακρίνεις.  Στα δύσκολα χρόνια του Εμφυλίου, κάποια κορίτσια, για να μην
στρατολογηθούν βιαίως απ’ τους αντάρτες, έτριβαν με σκάρφη το πρόσωπό τους.  Αυτό κοκκίνιζε κι έβγαζε
ακόμη και φλύκταινες (φουσκάλες).  Έτσι θεωρούνταν ασθενείς, ίσως και με μεταδοτική αρρώστια. Απέφευγαν
έτσι τη στρατολόγηση.
       Σήμερα αυτό το φυτό έχει περιορισμένη χρήση μέσα από συνταγογραφία.
       Κ.Σ.Κ.
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        Τη χρονιά που πέρασε,  το 2018, εκδόθηκε από το
Κέντρο Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας της Ακαδημίας
Αθηνών ένα βιβλίο που περιλαμβάνει Δημοτικά Τραγούδια
της Ευρυτανίας, της συλλογής Σπύρου Περιστέρη.  Είναι
ηχογραφημένα και καταγεγραμμένα το 1959 και το 1962,
σε δυο επισκέψεις του Σπ. Περιστέρη το Καρπενήσι και
στα χωριά του.  Το βιβλίο συνοδεύεται από δώδεκα (12)
μουσικούς δίσκους πυκνής εγγραφής.  Την επιστημονική
και εκδοτική επιμέλεια όπως και τις μουσικές μεταγραφές
έκανε ο Αναστάσιος Ηλιόπουλος.  Το υλικό παρουσιάστηκε
στις 29 Ιουλίου στο Καρπενήσι, σε σχετική εκδήλωση.
        Ο Σπ. Περιστέρης δεν επισκέφτηκε το χωριό μας για
καταγραφή δημοτικών τραγουδιών.  Η καταγραφή έγινε
στο Καρπενήσι από Αγιατριαδίτες που έμεναν τότε εκεί.
Αγιατριαδίτες που απέδωσαν τα τραγούδια ήταν η Αφέν-
τρα Καββαδία-Λώζου, η Αλεξάνδρα Καββαδία-Ξεκάρφω-
του, (θεία της Αφέντρας), ο Δημήτριος Γεωρ. Καββαδίας
και η σύζυγός του Γεωργία Γαλανού και η Παρασκευή
Κρουστάλλη.  Τους βοήθησαν ο Παύλος Ζαρκάδας (αδελ-
φός της Θοδώρας Χρ. Βαρελά), η Βασιλική Νείλα και ο Γε-
ώργιος Πετρόπουλος.  Στο βιβλίο δεν παρουσιάζονται όλα
τα τραγούδια των καταγραφών.
        Την έκδοση αυτή είχαμε ανακοινώσει στο περιοδικό
μας, τεύχος 21, σελ. 50 – Απρίλιος 2010.
        Παραθέτουμε εδώ πέντε Δημοτικά τραγούδια της
συλλογής, απ’ το χωριό μας.

Ποιος έλατος κρατάει βροχή

Ποιος έλατος – έλατος κρατάει βροχή, μωρέ, θύμιο,
Και ποια κορφή το χιόνι, δεν μας λες, πουλί κι αηδόνι,
Και ποιος παπάς, και ποιος παπάς λειτούργαγε, 
        μωρέ, θύμιο,
Χωρίς την Άγια Ζώνη, δε μας λες, πουλί κι αηδόνι,
Και πιο κορί-  και ποιο κορίτσι κένταγε, μωρέ, Θύμιο,
Χωρίς να ‘χει βελόνι, δεν μας λες, πουλί κι αηδόνι.

Στο τραγούδι εκφράζεται η έννοια του αδύνατου να γίνει.  
Ο σκοπός του ομοιάζει μ’ αυτό του τραγουδιού του «Γιου-
σούφ Αράπη».  Το τραγούδησε η Αφέντρα Λώζου (1959).

Στάζουν τα κι-κι αμαν αμάν, στάζουν τα κιραμίδια σου

Στάζουν τα κιραμίδια σου, μαύρα γλαρά ειν’ τα φρύδια σου.
Στάζει κι εμέ, κι αμάν αμάν, στάζει κι εμέ η καρδούλα μου
Στάζει κι εμέ η καρδούλα μου για μια γειτονοπούλα μου.
-Γειτονοπού- κι αμάν αμάν, γειτονοπούλα μου, να ζεις,
Γειτονοπούλα μου να ζεις κι αν σε ρωτήσω να μου πεις:
Ποιο δέντρο κα-  κι αμάν αμάν, ποιο δέντρο κάνει τον ανθό
Ποιο δέντρο κάνει τον ανθό ποια μάνα τον καλόν-ε γιο;
-Μελίτσα κα- κι αμάν αμάν, μελίτσα κάνει τον ανθό 
Μελίτσα κάνει τον ανθό, Λενίτσα τον καλόν-ε γιο.

        Αφέντρα Λώζου 1959

Εγώ είμ’ η βλάχα η έμορφη

Εγώ είμ’ η βλάχα η έμορφη, η βλάχα η παινεμένη
Πο’ ‘χου τα χίλια πρόβατα, τα πεντακόσια γίδια.
Στο ‘να βουνό είν’ τα πρόβατα, στ’ άλλο βουνό είν’ τα γίδια
Κι ανάμεσα στα δυο βουνά δώδεκα μύλοι αλέθουν.
Οι έξι αλέθουν με νερό κι έξι με το γάλα
Και στον αφρό του γάλακτος τρία κορίτσια πλένουν.
Η μια πλένει τους άρρωστους, η άλλη τραυματίους
Κι η Τρίτη η μικρότερη πλένει αρραβωνιασμένους.
Κι εγώ είμ’ η βλάχα η έμορφη…

        Το τραγούδησε η Παρασκευή Κρουστάλλη (1959)

Η Λάμπρω – Κει πέρα βγαίνει ένας καπνός

Ωρέ, Κει πέρα βγαί-  κει πέρα βγαίνει ένας καπνός
Κει πέρα βγαίνει ένας καπνός σαν τι καπνός να είναι;
Ωρέ, Κάνουν οι βλα- κάνουν οι βλάχοι μια χαρά
Κάνουν οι βλάχοι μια χαρά, παντρεύουνε τη Λάμπρω.
Ωρέ, Τις δίνουν χίλια πρόβατα κι πιντακόσια γίδια,
Της δίνουν κι δυο άλογα να περπατεί καβάλα.

        Το τραγούδησε η Αλεξάνδρα Ξεκάρφωτου (1959)

Μήπως σας κακοφάνηκε

Μήπως, καλέ, μήπως σαν κακοφάνηκε,
Μήπως σας κακοφάνηκε που πήραμε τη νύφ’; (2)
Εμείς, καλέ, ν- εμείς τη νύφη πήραμε, 
Εμείς τη νύφη πήραμε και το χωριό δικό σας, 
        και το χωριό δικό σας.

        Αφέντρα Λώζου (1959)

Δημοτικά Τραγούδια του τόπου μας
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Δημοτικό Σχολείο  Αγ. Τριάδας
1963

     Μια εικόνα των φοιτώντων μαθητών το σχολικό έτος 1962-63.  Οι μαθητές
είναι γεννημένοι μετά τον πόλεμο.  Απ’ το 1950 μέχρι το 1956 τα πρωτάκια.
Είναι σήμερα από 63 μέχρι 70 ετών περίπου.  Βλέπουμε ότι η αξιολόγηση ή
αλλιώς το «κόσκινο» ήταν σκληρό με τα σημερινά δεδομένα.  

��	

���…

«Όσο για την «κατηγο-
ρία» των κουτοπόνηρων,
στις δυτικές κοινωνίες πρω-
ταθλητές της κουτοπονηριάς
είναι ο μονίμως αμυνόμενος
χωρικός που ποτέ δεν είδε
και δεν άκουσε και ο φαφλα-
τάς πολιτικός που άλλα τον
ρωτάς άλλα σου λέει κι άλλα
εννοεί».

«Σοβαρή ένδειξη βλακείας
είναι να κάνεις τον έξυπνο.
Ιδίως να το λες και να το
προβάλλεις.  Οι βλάκες είναι
επικίνδυνοι γιατί είναι απρό-
βλεπτοι, καθώς λειτουργούν
έξω από κάθε λογική.  Και
ιδίως επειδή η βλακεία είναι
μια κατάσταση βαριάς αδυ-
ναμίας και, ως γνωστόν, η
αδυναμία εκτρέφει μνησικα-
κία, φθόνο, κακοήθεια».

(Εγχειρίδιο βλακείας
Διον. Χαριτόπουλος)

Μια ανεμογεννήτρια είναι
όμορφη αν τοποθετηθεί στο
σωστό μέρος. Αναλογιστείτε
πως μπορεί να φαίνονται οι
ανεμογεννήτριες σε εκατό
χρόνια.

�����
�µ�
«Εάν μη έλπηται, ανέλπι-
στον ούκ εξευρήσει, ανεξε-
ρεύνητο εόν και άπορον…»

Δηλ. «Εάν δεν ελπίζεις, δε θα
βρεις το ανέλπιστο που είναι
ανεξερεύνητο και απλησία-
στο».

Ηράκλειτος 500 π.Χ.
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      Α’ Τα Σκαμνάκια ή βαρελάκια
      Το παιχνίδι παίζεται από πέντε έως οκτώ παιδιά που σχηματίζουν μια ομάδα.  Τα παιδιά στέ-
κονται στη σειρά ο ένας πίσω του άλλου.  Ο πρώτος πηγαίνει σε μια απόσταση δύο μέτρων και σκύβει,
ακουμπώντας τα χέρια του στα γόνατά του.  Ο δεύτερος παίρνει φόρα και ακουμπώντας τα χέρια
του στη ράχη του πρώτου πηδάει από πάνω του και ύστερα στέκει, όπως και ο πρώτος σε μια από-
σταση δύο – τριών μέτρων.  Ακολουθεί το τρίτο παιδί της ομάδας και αφού ακουμπήσει και πηδήσει
τον πρώτο, πατάει στο ενδιάμεσο διάστημα και πηδάει πάνω απ΄ τον δεύτερο.  Αφού κάνει βαδίζον-
τας δυο – τρία μέτρα σκύβει κι αυτός με την σειρά του.  Το παιχνίδια συνεχίζεται ώσπου να πηδήξει
και ο τελευταίος και συνεχίζεται πάλι απ’ τον πρώτο.  Αυτό μπορεί να γίνεται σε αρκετή απόσταση
στο δρόμο, με διαδοχικά πηδήματα, μέχρι να κουραστούν ή κάτι άλλο να το αντικαταστήσει στο παι-
χνίδι τους.

      Β’ Μακριά γαϊδούρα
      Ένα παλιό παιχνίδι είναι η μακριά γαϊδούρα.  Παίζεται από δύο ομάδες παιδιών σε ανοιχτό χώρο.
Κάθεται ένα παιδί όρθιο και οι άλλοι της ομάδας σκύβουν και σχηματίζουν μπροστά του μία «γέφυρα».
Ο πρώτος σκύβει το κεφάλι στ’ ανοιχτά σκέλη του όρθιου και κρατιέται απ’ τα γόνατά του.  Το άλλο
παιδί σκύβει πίσω απ’ αυτόν (καλυμμένο το κεφάλι στα σκέλια) και κρατιέται απ’ τις άντζες του πρώ-
του σκυμμένου παιδιού.  Το ίδιο πίσω του κάνουν και οι υπόλοιποι.  Μόλις δοθεί το σύνθημα, τα παι-
διά της αντίπαλης ομάδας αρχίζουν να πηδάνε στις πλάτες των σκυμμένων παιδιών.  Ο πρώτος
πρέπει με ένα πήδημα να φτάσει όσο γίνεται πιο μπροστά στη «γέφυρα».  Αν πέσουν κάτω, τότε χά-
νουν και κάνουν αυτά τη «γαϊδούρα».  Αν όχι τότε ξαναπαίζουν αυτά απ’ την αρχή.   Αν κάποιο παιδί,
της πρώτης ομάδας που κάνουν την «γέφυρα» γονατίσει και πέσουν οι «καβαλαραίοι» της δεύτερης
ομάδας, ξανασκύβουν κάνοντας τη «γέφυρα».  Γι’ αυτό πολλές φορές τα παιδιά της δεύτερης ομάδας
φρόντιζαν να προσγειώνονται οι περισσότεροι πάνω σ’ ένα παιδί της «γέφυρας» ή σε κάποιον «ντε-
λικάτο» οπότε κατέρρεε η γαϊδούρα.

Κ.Σ.Κ.

Παραδοσιακά παιχνίδια αγοριών

Ψάρεμα πέστροφας 
στο ποτάμι
Θωμάς Καββαδίας 
και Θεόδωρος Βελαώρας 
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      «Στ’ καλοέρ του καμπλιάφ»
        (Στου καλόγερου το καλυμμαύχι)
        Είναι στο ψηλότερο σημείο της Αγκάθας. Πάνω απ’ το Σουφλί, ψηλότερα απ’ το Ταμπούρι του Καραθέου. Σχεδόν
στα σύνορα με το Καρπενησιώτικο. Λέγεται ότι κάποιος καλόγερος του μοναστηριού του Προφήτη Ηλία φύλαγε εκεί τα
πρόβατα και ο αέρας του πήρε το καλυμμάχι (κάλυμμα του κεφαλιού) και το παρέσυρε μακριά.

      Στ’ Μπαγούτ
        Το προφέρουμε ως θηλυκό τώρα εμείς. Δηλαδή η Μπαγούτ(η). Ίσως όμως προήλθε απ’ το μουσουλμανικό (αραβικό)
όνομα – επώνυμο Αμπαούτ. Χωρίς το άλφα στην αρχή. Το πιο πιθανό. Δεν είναι χωράφια σ’ αυτή την τοποθεσία. Ένα
μεγάλο κι απότομο πλάϊ είναι, πιο πάνω απ’ τα Κατσούλια, κάτω απ’ του Κακογιάννη, αγνάντια ανατολικά προς τη Μεγάλη
Βρύση.

      Στης Κουτσιόρους
        Τοποθεσία στο κάτω μέρος της Μαρνόραχης και προς τα δυτικά, όπου υπάρχει κτήμα του Ράϊκου Αθαν. Κουτσιόρω
έλεγαν παλαιότερα το αβάπτιστο, μικρό κορίτσι. Συνεχίζουμε να λέμε τη λέξη κούτσικος=μικρός και στ’ Κουτσιούκη, την
τοποθεσία μετά τη Μακριά-Λάκα. Προέρχεται απ’ την τούρκικη γλώσσα, όπου Küç üK (κουτσούκ) σημαίνει ο νεαρούλης,
ο μικρός.

      Στ’ Σμαήλ

        Α) Τοποθεσία δυτικά απ’ το Χαρολάκι. Λέγεται και Σμαήλεια (πληθ.). Επίσης το κτήμα της Γληγόραινας (Γρηγ. Καβ-
βαδίας) κάτω απ’ το Μοναστήρι το έλεγαν «Στ’ Σμαήλ». Τούρκικο όνομα αλλά δεν είχε σχέση με μουσουλμάνους κατοίκους
στην Αγία Τριάδα.
        Ο Σμαήλης είχε σπίτι εκεί που είναι σήμερα του αγροφύλακα Κων. Λαμπράκη. Είχε μόνο μία κόρη τη Μαρία.  Έφερε
σώγαμπρο το Δημήτριο Σεραπίσιο που καταγόταν απ’ το συνοικισμό «Μαρίν» του Κρικέλου. Οι χωριανοί τον φώναζαν
Μαρίνη κι έτσι έγινε επίσημο επώνυμο αυτό και ξεχάστηκε το Σεραπίσιος.
        Το γιατί είχε όνομα τούρκικο ο Σμαήλης μπορούμε να δώσουμε διάφορες εξηγήσεις. Υπήρχε πασάς στο Καρπενήσι
μ’ αυτό το όνομα. Έδωσε και μάχες με κλέφτες (βλ. Ιωάν. Ζούμπος) προς την Αγία Παρασκευή Δομιανών. Ίσως να το
απόχτησε όπως ο Αλκιβιάδης Σκονδριάνος που τον φωνάζαμε «Χασάνη». «Στ’ Χάσανη το χωράφι κ.τ.λ.». Ο μακαρίτης
ο Αλκίνης έλεγε ιστορίες γελώντας, ως συνήθως τρανταχτά, για τα «Χασανάκια» στον πόλεμο της Μ. Ασίας, στον οποίο
είχε λάβει μέρος. Έτσι έλεγε τους Τούρκους. Του κόλησαν όμως αυτό το προσωνύμιο. Πιθανόν και ο Σμαήλης να είχε μια
παρόμοια ονοματογέννηση.

        Β) Άλλη διήγηση – εκδοχή
        Στο βιβλίο «Ιστορία και πολιτισμός της περιοχής Δήμου Δομνίστας Ευρυτανίας» στη σελίδα 665 ο Ιωάννης Ζούμπος
γράφει για μάχη στους Δομιανούς σύμφωνα με σημειώσεις του πατέρα του Γεωργ. Ζούμπου δασκάλου.
        Γράφει λοιπόν για δυο Τούρκους αξιωματούχους που «διαγούμιζαν» τον καζά των Αγράφων στα 1825. Έγινε σύ-
σκεψη στους Δομιανούς τοπική και με Αγιατριαδίτες. Κάλεσαν βοήθεια από τους Γιολδασαίους. Ήρθαν σε δυο-τρεις μέρες
και χτύπησαν τους Τούρκους στις ομώνυμες τοποθεσίες. «Ισμαήλ ή Σμαήλ, ράχη πάνω απ’ την Αγία Παρασκευή σύνορα
με Αγία Τριάδα και Μαχμούτ. (Στου Μαχμούτ το ρέμα). Οι δυο ανωτέρω συνελήφθησαν αιχμάλωτοι μαζί με άλλους και
τους σκότωσαν στους Δομιανούς, όντας αιχμάλωτοι κι εκεί τους έθαψαν. Απ’ αυτούς ονομάστηκαν οι τοποθεσίες.

      Δραμπάλα
        Είναι τοποθεσία απέναντι απ’ το χωριό στην πλαγιά. Πιο πάνω απ’ τ’ Αλώνακι. Ακριβώς στο σύραχο που γέρνουμε
απ’ την πλαγιά προς τα γούπατα πίσω της Γαλιότας. Σχετικό με την τραμπάλα που ανεβοκατεβαίνουμε παίζοντας. Η
ράχη λοιπόν που ανεβοκατεβαίνουμε εκατέρωθεν χαμηλότερα απ’ τα Βασιλέϊκα τα χωράφια στην πλαγιά.

        Κ.Σ.Κ.

Το π ω ν ύ μ ι α
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Προέλευση επωνύμων του χωριού
1.     Ταγκλής ή Νταγλής ή Δαγκλής: Επώνυμο ιστορι-
κής οικογένειας (φάρας) με καταγωγή απ’ το Σούλι της
Ηπείρου.  Μέλη της διακρίθηκαν σε πολεμικούς αγώνες, σε
διάφορες ιστορικές εποχές.
        Η λέξη προέρχεται από την τούρκικη γλώσσα, όπου
dagli σημαίνει ο ορεσίβιος, ο διαβιών στα βουνά, ο βουνί-
σιος.  Υπάρχει και δεύτερη εκδοχή, πάλι από τα τουρκικά,
όπου tagli σημαίνει ο στιγματίας, ο φέρων στίγματα δια πυ-
ρωμένου σιδήρου.  Συνηθιζόταν το σημάδεμα αυτό επί
Τουρκοκρατίας.  Ο πρώτος Ταγκλής (Παναγιώτης) που εγ-
καταστάθηκε και παντρεύτηκε στην Αγία Τριάδα, κατάγον-
ταν από τη Ζαβέρδα του Ξηρομέρου.

2.      Ράϊκος: Όνομα σλαβικής προέλευσης, Διατηρείται
σήμερα ως επώνυμο σε ευρυτανικές οικογένειες και όχι
μόνο.  Ήταν διαδεδομένο σε πολλές περιοχές της Βυζαντι-
νής Αυτοκρατορίας.  Συναντούμε το επώνυμο αυτό σε φο-
ρολογικό κατάστιχο των Οθωμανών του σαντζακιού των
Τρικάλων, του έτους 1454-5.  Στα χωριά Ζελενίτσα (Πρα-
σιά) και Κλειτσό έχουμε οικογένειες μ’ αυτό το επώνυμο
από τότε.  
        Επίσης στην επανάσταση του 1821 έχουμε εθελοντή
Ρώσο αξιωματικό με το επώνυμο Ράϊκωφ, Νικόλ που μά-
χεται για την απελευθέρωση των Ελλήνων χωρίς να δέχε-
ται να λάβει μισθό. 

        Ο πρώτος Ράϊκος (Γεώργιος του Κων/νου) που εγκα-
ταστάθηκε στην Αγία Τριάδα, ήταν γεννημένος το 1827 και
εξασκούσε το επάγγελμα του Χαλκέα (σιδεράς).  Γι’ αυτό
έμεινε στους Ραϊκαίους του χωριού μας το παρώνυμο Γύ-
φτοι ή Γυφτοραϊκαίοι.  Τους σιδεράδες, λόγω μαυρίσματος
απ’ τη δουλειά τους, τους έλεγαν έτσι.  Δεν έχουν σχέση με
τους τσιγγάνους.  Βρήκαμε επίσης στο χωριό μας το Ράϊκο
Ιωάννη του Κων/νου, γεννηθέντα το 1839, χωρίς συνέχεια
με απογόνους του.  Το επώνυμο το συναντάμε σήμερα και
σε άλλα μέρη της Ελλάδας, όπως στη Χρυσούπολη Καβά-
λας.  Υπάρχει και χωριό Ράϊκο στην περιοχή των Ιωαννί-
νων. Βρίσκουμε και χορό «ράϊκο» που σημαίνει τρεχάτος,
γρήγορος χορός.  Ίσως και το επώνυμο Ράϊκος να προήλθε
και να δόθηκε σε γρήγορους ανθρώπους.

3.     Παλιούρας ή Παλιούρης:  Το επώνυμο έχει σχέση
με το αρχαίο ουσιαστικό παλίουρος, που είναι το όνομα
ακανθώδους θάμνου.  Παλιούρι λέμε και σήμερα αυτόν το
θάμνο.  Χρησιμοποιείται για φράχτες αγρών, ποιμνιοστα-
σίων κτλ. και ως καύσιμη ύλη.  Ο Θεόφραστος αναφέρει ότι
ο παλίουρος εχρησιμοποιείτο ως φάρμακο για το βήχα.  Λέ-
γεται και σήμερα η φράση: «την αγαπάει όσο αγαπάει τον
πάλιουρα το γίδι».  Υπάρχουν χωριά με το όνομα Παλιούρι
ή παρόμοια σε αρκετά μέρη της  Ελλάδας.
        Κ.Σ.Κ.

Στον Αϊ-Λιά
Βασίλης Θεοφάνης (Αγ. Χαράλαμπος), 
Νικήτας Κακκαβάς, Παύλος Παμπόρης, 

Κώστας Κακκαβάς (Δομιανοί)

Από αριστερά: Άγνωστος, Άννα συζ. Γεράσιμου Δ.
Μερεντίνη, καβάλα ο Γεράσιμος, Κώστας Δ. Καβ-
βαδίας, Γιάννης Σωτ. Τσιάτσος, καβάλα ο Γιάννης
Χουσιάδας, άγνωστος
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       Στα προηγούμενα τεύχη του περιοδικού μας,
έχουν γίνει προτάσεις για βελτιώσεις των υποδομών
του χωριού, προτάθηκαν νέες ιδέες για εφαρμογή,
παλιά προβλήματα που παραμένουν αναδείχτηκαν
ξανά, σχολιάστηκαν γεγονότα θετικά ή αρνητικά και
γενικά υπάρχει μια βάση πάνω στην οποία μπορούν
να εργαστούν ο Σύλλογος, η τοπική Κοινότητα, ο
Δήμος κτλ. Δεν διεκδικούμε αποκλειστικότητα. Απλά
δημοσιοποιούμε για περαιτέρω ζυμώσεις και συζητή-
σεις κάποιες απόψεις. Έτσι και φέτος θα αναφερ-
θούμε σε κάποια τέτοια θέματα, θα υπενθυμίσουμε
άλλα που χρονίζουν και κρίνουμε ότι πρέπει να προ-
χωρήσουν, θα σχολιάσουμε το «γίγνεσθαι». Ελπί-
ζουμε να συμβάλλουμε, έστω κατ’ ελάχιστο στο καλό
του τόπου.

Φωτισμός Κεντρικής Πλατείας
       Γίνονται κάποιες εκδηλώσεις στην Πλατεία και
μαζεύονται χωριανοί. Και καθημερινά βέβαια τα καλο-
καιρινά βράδια χρησιμοποιείται. Ο φωτισμός της είναι
ανεπαρκής. Ο ίσκιος των πλατάνων και το «περίκλει-
στο» του χώρου δυσχεραίνουν ακόμη περισσότερο.
Χρειάζονται πρόσθετα φώτα με ελεγχόμενους διακό-
πτες ώστε να μην ανάβουν κάθε βράδυ, όλο το χρόνο,
όλα μαζί. Δεν μπορεί να δίνει ρεύμα μπαλαντέζα από
ιδιωτικούς χώρους, όταν γίνονται εκδηλώσεις. Η πλα-
τεία, ως δημόσιος χώρος πρέπει να έχει αυτόνομο,
επαρκή φωτισμό, για κάθε περίσταση. Τα ίδια βέβαια
ισχύουν και για την Πάνω πλατεία. Αν υπάρχει ανε-
πάρκεια φωτισμού, να συμπληρωθεί, ώστε κι εκεί να
γίνονται εκδηλώσεις.

Δρόμοι
       Αποδείχτηκε στην πράξη ότι όπου μπορεί να πη-
γαίνει σήμερα αυτοκίνητο, εκεί γίνεται αισθητή και η
ανθρώπινη παρουσία. Τα μονοπάτια έκλεισαν απ’ τη
βλάστηση. Τα ζώα και ιδιαίτερα τα «φορτιάρικα» εξέ-
λειπαν. Τα κτήματα εγκαταλείφθηκαν και δασώθηκαν.
Όπου λοιπόν υπάρχει πρόσβαση με αυτοκίνητο, πρέ-
πει να συντηρούνται ανελλιπώς οι δρόμοι. Είτε αγρο-
τικοί, είτε ασφαλτοστρωμένοι επαρχιακοί. Να
χαλικοστρώνονται οι αγροτικοί όπου είναι απαραίτητο
(π.χ. δρόμος Σκάματα - Κολοκοτρώνη). Να διαπλατύ-
νονται και να επισκευάζονται οι ασφαλτοτάπητες
στους κεντρικότερους δρόμους. Διαπλατύνσεις ώστε
να αποκτούν το ανάλογο πλάτος διασταύρωσης αυ-
τοκινήτων (και μεγάλων) οι δρόμοι που συνδέουν τα
χωριά. Ο δρόμος από Αι-Λιά για Αγία Τριάδα, ο δρό-
μος προς Αγία Παρασκευή, ο δρόμος προς Πετρά-
λωνα στα Καλοέργια κτλ. Χρειάζονται παρεμβάσεις.
Αν θέλουμε τουριστική επισκεψιμότητα (γύρος Βελου-
χιού, Ι.Μ. Παναγίας Δομιανών, Ι.Μ. του Σωτήρος Βρά-
χας κτλ., πρέπει να δούμε την πρόσβαση με τα μάτια
του ξένου επισκέπτη που πρώτη φορά οδηγεί σ’ αυ-

τούς τους δρόμους. Πρέπει να αισθάνεται ασφάλεια
και ευκολία οδήγησης. Γέφυρες, όπως στη λογγά του
Χουσιάδα Ιωάν., χρειάζονται διαπλάτυνση και ξεμπά-
ζωμα – καθάρισμα από κάτω. Το ίδιο και σ’ άλλα ση-
μεία. Προβληματική βέβαια είναι και η διέλευση
λεωφορείων μέσα στο χωριό μας αλλά οι παρεμβά-
σεις είναι δύσκολες έως αδύνατες λόγω των σπιτιών.
Ας γίνουν τα εκτός χωριού πρώτα. Και οι αγροτικοί
δρόμοι να έχουν μόνιμη χρηστικότητα γιατί μπορεί και
έκτακτα να χρειαστούν (π.χ. φωτιά που απευχόμα-
στε). Τα δέντρα και τα κλαδιά εκατέρωθεν των δρόμων
πρέπει να κόβονται ώστε να λειτουργούν και ως αντι-
πυρικές ζώνες. Σε τοπική εφημερίδα, τέλη Φεβρουα-
ρίου, ανακοινώθηκαν κάποια έργα παρεμβάσεις σε
επαρχιακούς δρόμους γύρω απ’ το χωριό μας, από
την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.  Λεπτομέρειες δεν
γνωρίζουμε αλλά ελπίζουμε να βελτιώσουν την κατά-
σταση.  Είδομεν! 

Ημερολόγιο
       Μια παλιότερη ιδέα που δεν έχει υλοποιηθεί. Θα
μπορούσε να γίνει ένα ημερολόγιο τοίχου (όπως τα
παλιότερα που έκανε ο Σύλλογος) με φωτογραφίες
των «δημόσιων» κτιρίων του χωριού (όχι απαραίτητα
του κράτους). Αυτά είναι: Το πρώην Δημοτικό Σχολείο,
τα Γυμνάσιο, το Δημαρχείο, οι τέσσερες Εκκλησίες, ο
Μύλος, η Αποθήκη του συνεταιρισμού, το Σφαγείο, ο
ξενώνας. Θα υπήρχαν έτσι συγκεντρωμένα ως ιστο-
ρικό στοιχείο. Και επειδή τα αναφέρουμε εδώ, καλόν
είναι να αξιοποιηθούν όσα παραμένουν εγκαταλειμ-
μένα. Όπως το Γυμνάσιο, η Αποθήκη, τα Σφαγεία. Να
γίνει άλλη χρήση τους. Ευχής έργον.

Θλίψη
       Διαβάζουμε σε έντυπα ενημέρωσης, ανακοινώ-
σεις όπως η διπλανή
άλλων χωριών της
Ευρυτανίας και θλιβό-
μαστε. Περίπου τον
ίδιο αριθμό ανθρώπι-
νων απωλειών, τη δε-
καετία 1940-50, είχε
και η Αγία Τριάδα.
Τους θυμόμαστε αλή-
θεια! Έγινε ποτέ ένα
μνημόσυνο; Έγινε ένα μνημείο πεσόντων; Ψηφίστηκε
κάποτε(!...) απ’ το Δημοτικό Συμβούλιο ομόφωνα να
κατασκευαστεί μνημείο-ηρώο αλλά στη συνέχεια η
απόφαση «εξαϋλώθηκε». Θέλουμε τη λήθη του πα-
ρελθόντος, της ιστορικής μνήμης; Γιατί; Γιατί οι μαρ-
μάρινες πλάκες στην πλατεία να είναι απρόσωπες και
να μην αναφέρονται οι χωριανοί μας που έδωσαν το
αίμα τους σ’ όλους τους προηγούμενους πολέμους; Η
κατασκευή ενός ηρώου κρίνουμε ότι είναι απαραίτητη.

« Ματ ιέ ς »  σ τ ο  χ ωρι ό
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Σε όποιο σημείο. Τιμάει το χωριό. Τιμάει τους νεκρούς.
Τιμάει την ιστορία. Και φυσικά να γίνει πρώτα η κατα-
γραφή και τεκμηρίωση. Ούτε αυτό έχει γίνει.

Εκθέσεις - Εκδηλώσεις
       Στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του συλλόγου
κατά την καλοκαιρινή περίοδο μπορούν να γίνουν και
διάφορες εκθέσεις στο χώρο του μουσείου. Ίσως και
στον χώρο του πρώην γραφείου του Δασαρχείου. Τέ-
τοιες μπορεί να είναι: Έκθεση υφαντών – κεντημάτων
απ’ το χωριό. Εδώ οι γυναίκες έχουν το λόγο. Έκθεση
ζωγραφικών έργων. Υπάρχουν χωριανοί μας που επι-
δίδονται σ’ αυτή την τέχνη. Έκθεση φωτογραφίας ή
προβολή φωτογραφιών και βίντεο. Ίσως και προβολή
παλαιότερων ταινιών απ’ το χωριό (πανηγύρια) που
ερασιτεχνικά «γύριζε» ο μακαρίτης Βαγγέλης Κατσί-
φας. (Μπορούν και στο internet ν’ ανεβούν τέτοιες).
Κάποια μουσική βραδιά με χωριανούς μουσικούς,
έναν ή περισσότερους, μαζί ή χώρια. Μπορεί να είναι
συναυλιακού τύπου, για νέους ή μεγαλύτερους, ή και
χορευτικού με γλέντι κτλ. Εκτός από ποδοσφαιρικούς
αγώνες που συνήθως γίνονται, μπορούν ακόμη να γί-
νουν στο γήπεδο και αγώνες-παιχνίδια για μικρότερα
παιδιά. Πχ. Το τρέξιμο με κουτάλι και αυγό στο στόμα,
τρέξιμο και σπάσιμο μπαλονιών κατά ομάδες, λουκού-
μια που τρώγονται χωρίς τη βοήθεια των χεριών και
πολλά άλλα. Για ένα ευχάριστο απόγευμα.

Τουριστικά έντυπα
       Είναι καλό στα τουριστικά έντυπα που κατά και-
ρούς εκδίδονται, απ’ το Δήμο Καρπενησίου ή την Πε-
ριφέρεια ή άλλους φορείς, να προβάλλονται και οι
διαδρομές της δικής μας περιοχής. Πίσω απ’ το Βε-
λούχι. Όπως ο «γύρος του Βελουχιού» (από Στέ-
νωμα), οι προσκυνηματικές επισκέψεις σε Δομιανούς
και Βράχα, ο «γύρος από Φουρνά (κειμηλαρχείο, Διο-
νύσιος, Λεπενιώτης κτλ.), Κλειτσός (Κορίτσα – λεί-
ψανα αγίων), Βράχα (Ι.Μ. Σωτήρος), Χόχλια (Γλάς),
Αγία Τριάδα (Ι.Μ. Προφήτη Ηλία αν συντηρηθεί), η μη-
χανοκίνητη (ανάβαση προς χιονοδρομικό κ.άλ.). Πι-
στεύουμε ότι χρειάζεται μεγαλύτερη προβολή των
μνημείων της περιοχής μας, όπως και της ομορφιάς
της φύσης. Το τουριστικό ενδιαφέρον και η κίνηση θα
έφερνε και πρόσθετα έργα που είναι απαραίτητα.
Όπως ανασκαφές στο Γλά, συντήρηση Ι.Μ. Προφήτη
Ηλία, ανάδειξη νερών και δασών με ιδιαίτερα χαρα-
κτηριστικά κτλ. Έχουμε πικρή εμπειρία από «τουρι-
στικό οδηγό Ευρυτανίας» που εκδόθηκε παλιότερα
και ήμασταν κυριολεκτικά στ’…. άγραφα!

Αποθήκη Συνεταιρισμού
       Έχουμε ξαναπροβάλλει το θέμα. Η πετρόχτιστη
αποθήκη του δασικού Συνεταιρισμού Αγίας Τριάδας,
παραμένει κλειστή εδώ και χρόνια, παραδομένη στη
φθορά. Χτίστηκε με χρήματα των χωριανών συνεταί-
ρων (μερίδες), όχι όλων και νοικιαζόταν στην Αγροτική
Τράπεζα, ώστε να φέρνει και να στεγάζει αγροεφόδια

για τους κατοίκους της περιοχής. Σήμερα δεν γνωρί-
ζουμε ακριβώς το ιδιοκτησιακό της καθεστώς, αφού
δεν λειτουργεί Δασικός Συνεταιρισμός. Πρότασή μας
είναι να ανήκει στην τοπική κοινότητα ή το Σύλλογο
Αγιατριαδιτών, ώστε να γίνει μια μεγάλη και λειτουρ-
γική αίθουσα εκδηλώσεων. Το χωριό μας δεν διαθέτει
ανάλογο στεγασμένο χώρο. Στο Δημοτικό Σχολείο
που έγινε και προορίζονταν γι’ αυτό το σκοπό, μετα-
τράπηκε με άλλες νεώτερες αποφάσεις σε Μουσείο.
Οι όποιες μαζικές συγκεντρώσεις – εκδηλώσεις γίνον-
ται τώρα είναι στο έρμαιο των καιρικών φαινομένων.
Ας γίνει ξεκίνημα ρωτώντας στην Ένωση Αγροτικών
Συνεταιρισμών Ευρυτανίας. Είναι και το Κτηματολόγιο
στη μέση. Θα δηλωθεί; Και από ποιόν;

Υποτροφία
       Ερχόμαστε να καταθέσουμε μια ιδέα – πρόταση,
με αποδέκτη το Διοικητικό Συμβούλιο του Καραπιπέ-
ρειου Ιδρύματος. Γνωρίζουμε ότι δίνεται μία υποτρο-
φία από το Ίδρυμα σε Ευρυτάνα φοιτητή-τρια κατ’
έτος με οικονομικά κυρίως κριτήρια. Παλαιότερα, όσο
λειτουργούσαν το Γυμνάσιο και Δημοτικό σχολείο
Αγίας Τριάδας, δίνονταν χρηματικά βραβεία σε ορι-
σμένους μαθητές ανάλογα τις επιδόσεις τους. Τώρα
πλέον έκλεισαν, σκορπίσαμε. Χωρίς βέβαια να γνω-
ρίζουμε τα οικονομικά του Ιδρύματος και τις δυνατό-
τητές του, θα θέλαμε να προτείνουμε να δίνεται μια
ξεχωριστή υποτροφία σε Αγιατριαδίτη φοιτητή-τρια.
Με κριτήρια την εντοπιότητα, την επίδοση στις πανελ-
λαδικές εξετάσεις, την επίδοση στο έτος φοιτητικών
σπουδών, τις οικονομικές δυνατότητες της οικογέ-
νειας κτλ. Ή σε συνδυασμό των ανωτέρω. Πιστεύουμε
ότι είναι μέσα στο πνεύμα των σκοπών της ίδρυσης
του Ιδρύματος «Αδελφών Καραπιπέρη». Συμβάλλει
στην υστεροφημία των ιδρυτών αλλά και του χωριού
μας. Ανεβάζει την αίγλη και βοηθάει στη μόρφωση
χωριανών. Γίνεται σημαντικό κίνητρο για άμιλλα των
νέων, στο πεδίο των γραμματών

Αναζήτηση φωτογραφιών
       Απευθυνόμαστε στους χωριανούς μας που δια-
θέτουν παλιές φωτογραφίες. Αναζητούμε φωτογρα-
φίες των παλιών Δημοτικών Σχολείων στην πλατεία.
Αυτού που χτίστηκε το 1953 και γκρεμίστηκε το 1970
περίπου, αλλά και του προηγουμένου. Κυρίως αυτού.
Επίσης του ιστορικού μαγαζιού του «Μουστάκα»
(Δημ. Τσάτσου). Των σφαγείων στα Μαντάνια και του
πρόχειρου μύλου του Χουσιαδόγιαννου εκεί. Της εκ-
κλησίας του Αϊ-Γιάννη, της προηγούμενης από τη ση-
μερινή που χτίστηκε το 1965. Του σπιτιού της
Ηρακλείνας (κ. Χαρίκλειας) όπου σήμερα είναι ο Ξε-
νώνας. Του τριόροφου σπιτιού του Καρανάσιου, όπου
σήμερα είναι το μαγαζί του Σερ. Λαμπράκη. Φωτογρα-
φία με μια πέτρινη στρούγκα στην Πλάτη ή Γρια-Καλή,
στις «δόξες» τους. Απευθυνθείτε στον πρόεδρο του
Συλλόγου ή στον κ. Κώστα Στ. Καββαδία. Θέλουμε να
τις δημοσιεύσουμε στο περιοδικό του συλλόγου.
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Εμπλουτισμός Μουσείου – Βιβλιοθήκης
       Ως γνωστόν, στο κτίριο του πρώην Δημοτικού
Σχολείου στον Αϊ-Γιάννη, στεγάστηκε κατ’ αρχήν το
«Μουσείο Κων/νου και Αλεξάνδρου Τσάτσου». Τα εκ-
θέματα μεταφέρθηκαν από το Συνεδριακό Κέντρο
Καρπενησίου. Στη συνέχεια μεταφέρθηκε εκεί η Λαο-
γραφική συλλογή, που στεγαζόταν στη «Φώτειο Βι-
βλιοθήκη» του Ιδρύματος Αφων Καραπιπέρη. Μπήκε
έτσι η «μαγιά» και συστάθηκε το Λαογραφικό Μου-
σείο. Χρειάζεται όμως περαιτέρω εμπλουτισμός του
με εκθέματα. Κατά προτίμηση αντικειμένων που δεν
υπάρχουν στην υπάρχουσα συλλογή. Πιστεύουμε
όμως ότι υπάρχουν «ξεχασμένα» αρκετά σε σπίτια,
κατάλληλα να μπουν ως εκθέματα στο Λαογραφικό
Μουσείο. Ας γίνει μια προσπάθεια. Επίσης υπήρξαν
συζητήσεις, με το προηγούμενο Διοικ. Συμβούλιο του
συλλόγου, για τη μεταφορά από τη «Φώτειο Βιβλιο-
θήκη» χρηστικών βιβλίων ώστε να δημιουργηθεί στο
χώρο του Μουσείου και δανειστική Βιβλιοθήκη. Για το
διάστημα φυσικά που υπάρχουν οι «αναγνώστες».
Εδώ θέλουμε να προσθέσουμε μία ακόμη σκέψη. Να
συγκεντρωθούν στον ίδιο χώρο βιβλία χωριανών μας.
(Π. Βασιλείου, Δ. Καραπιπέρη, Κ. Μερεντίτη, Δ.
Σακκά, κτλ.). Να συλλεγούν σκόρπια δημοσιεύματα
που αφορούν το χωριό μας. Από εφημερίδες, περιο-
δικά και βιβλία άλλων συγγραφέων, περιηγητών κτλ.
Να αναζητηθεί το αρχείο του «Ιδρύματος Παν. Βασι-
λείου» (γράψαμε σχετικά στο περιοδικό μας, τεύχος
24 – Απρίλιος 2013 – σελ. 46) και να τοποθετηθεί
στον ίδιο χώρο. Εκεί θα μπορούσαν να προβληθούν
και φωτογραφίες γενικότερου ενδιαφέροντος (όχι προ-
σωπικές) που αφορούν το χωριό. Το ίδιο και αφίσες
(π.χ. από γιορτές καστάνων, εκδηλώσεων του συλλό-
γου κτλ.). Ημερολόγια που έχουν εκδοθεί και ότι άλλο
σχετικό. Να δημιουργηθεί ένα αρχείο, μια παρακατα-
θήκη για μελλοντική αξιοποίηση.

Αγιογραφίες Προφήτη Ηλία
       Η συντήρηση των αγιογραφιών στο μοναστήρι
του Προφήτη Ηλία παραμένει ζητούμενο. Δεν θα πά-
ψουμε να το αναφέρουμε και να ζητάμε την υλοποί-
ηση του έργου. Η υπάρχουσα σχετική μελέτη
ξαναμπήκε σε διαδικασία επικαιροποίησης, απ’ ότι
μας είπαν. Πρέπει να γίνουν οι εργασίες για να στα-
ματήσει η περαιτέρω φθορά τους. Είναι το παλαιότερο
κτίσμα στο χωριό μας. Είναι η ιστορία μας. Χρειάζεται
το σεβασμό και τη φροντίδα μας. Μετά τη στερεωτική
επισκευή των τοίχων και της στέγης που έγιναν, ως
γνωστόν, ξαναπαρουσιάστηκαν ρωγμές στον τοίχο.
Ενημερώθηκαν οι αρχές (Εφορία Βυζαντινών Αρχαι-
οτήτων) και επενέβησαν διασωστικά.  Τοποθετήθηκε
σιδερένιος σκελετός γύρω απ’ το κτίριο ώστε να το
συγκρατεί στη θέση του και να μην προκληθούν με-
γαλύτερες φθορές. Το ίδιο πρέπει να γίνει και με τα
υποστυλώματα του υπόστεγου. Μπήκαν ελάτινα ξύλα
σε εξωτερικό χώρο που βρέχονταν. Σάπισαν αμέσως.
Τόσες αγριοκαστανιές υπάρχουν στο χωριό μας. Ας

αλλάξουν τα ξύλα με ταυτόχρονη υπερύψωση της
βάσης τους. Να μην πατούν κάτω και παίρνουν νερό.
Δεν είναι μεγάλα τα έξοδα. Πρέπει να προηγηθούν
αυτά τα έργα, ώστε στη συνέχεια να δοθεί βάρος στον
περιβάλλοντα χώρο. Τοιχία, περιφράξεις, διευθετή-
σεις, δρόμοι πρόσβασης Το Εκκλησιαστικό συμβούλιο
με τον ιερέα πατέρα Ιλλαρίωνα, διέθεσε ένα ποσό απ’
το εκκλησιαστικό ταμείο και κατασκευάστηκαν κάγ-
κελα πάνω απ’ το τοιχίο του δρόμου και της σκάλας
εισόδου.  Άριστη η ενέργεια.  Ξέρουμε ότι θα έχει συ-
νέχεια. Να καταστεί το μοναστήρι προσβάσιμο ιστο-
ρικό μνημείο, όπως έχει χαρακτηριστεί και όπως το
επιθυμούμε. Ας προηγηθεί στα αιτήματά μας για έργα
στο χωριό.

Επισκευές – Συντηρήσεις σπιτιών
       Με χαρά είδαμε πέρυσι το καλοκαίρι να γίνονται
ιδιωτικά έργα επισκευών και συντήρησης οικιών. Έγι-
ναν αλλαγές στέγης σε σπίτια, στο κτίριο του ΟΤΕ,
ελαιοχρωματισμοί, επιδιορθώσεις κτλ. Παρ’ όλη τη δυ-
σμενή οικονομική συγκυρία, βλέπουμε να διατίθενται
«εκ του υστερήματος» κοντύλια για την «πατρώα»
οικία. Είναι παρήγορο και ελπιδοφόρο. Θέλουμε την
επαφή με τον τόπο που γεννηθήκαμε και μεγαλώ-
σαμε. Ας ζούμε οι περισσότεροι αλλού. Ο συναισθη-
ματικός δεσμός παραμένει. Το σπίτι γίνεται
απαραίτητο για την απρόσκοπτη επίσκεψή μας στο
χωριό. Μακάρι οι οικονομικές συνθήκες να επιτρέ-
ψουν, ώστε όλοι να δύναται να συντηρούν το «εξο-
χικό» σπίτι στην Αγία Τριάδα. Να μην κυριαρχήσουν
τα χαλάσματα. Η θέλησή μας, που σίγουρα υπάρχει,
ας γίνει προσπάθεια, να φέρει θετικά αποτελέσματα.
Ο καθένας με τις δυνάμεις του για ότι αφορά το ιδιω-
τικό κομμάτι και όλοι μαζί για το γενικό σύνολο. Εδώ
θα πρόσθετα και μια σκέψη. Μήπως τέτοιες προσπά-
θειες θα μπορούσαν να επιβραβευτούν; Με απαλλαγή
δημοτικών τελών απ’ το Δήμο για κάποιο χρονικό διά-
στημα. Με απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ κτλ. Ίσως και
με κάποια άλλα κίνητρα. Για να έχει μελλοντικά η Ελ-
λάδα την «επαρχία» της. Να υπάρξουν τα χωριά. Ήδη
μετράμε άδεια, ακατοίκητα χωριά. Κρίμα!

Ζώα
       Πότε θα αντιμετωπισθεί η άσχημη κατάσταση με
τα ζώα στο χωριό. Ήμερα κι άγρια. Αγριογούρουνα
έφτασαν και στους κήπους μέσα στο χωριό. Δεν άφη-
σαν αυλάκι ποτίσματος στα χωράφια, δεν άφησαν ξε-
ρολιθιές, δεν επιτρέπουν όποια καλλιέργεια. Έγιναν
κυρίαρχοι. Δυστυχώς αντί να ληφθούν μέτρα μείωσης
των πληθυσμών τους, βλέπουμε αυξητική τάση. Το
ίδιο και με τα γελάδια. Κόβουν βόλτες στα πλακό-
στρωτα του χωριού, στολίζοντάς τα με το «γούστο»
τους. Για τα χωράφια δεν γίνεται λόγος. Τα βούλιαξαν.
Τα διαφεντεύουν. Και τα λιγοστά κάστανα τα μοιραζό-
μαστε μαζί τους. Γελάδια και με ενώτια στο αυτί τους,
περιφέρονται αδέσποτα. Αν οι αρμόδιες υπηρεσίες
έλαβαν κάποια μέτρα (δεκαετίες είναι τα προβλή-
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ματα), σίγουρα δεν είναι αποτελεσματικά, για να πα-
ραμένει η προβληματική κατάσταση. Μήπως πρέπει
να γίνει πιο δραστική η παρέμβασή τους; Η αγανά-
κτηση έχει ξεχειλίσει. Δεν «ιδρώνει» κανενός τ’ αυτί;
Η υπευθυνότητα γι’ αυτά το γνωρίζουμε όλοι σε ποι-
ους ανήκει. Ποιος θα μας προστατεύσει; Έγινε μια
προσπάθεια να κατασχεθούν κάποια ζώα.  Μακάρι να
συνετίσουν τους ιδιοκτήτες τους.  Να μην συνεχίσει η
ίδια θλιβερή κατάσταση. Κρατάμε «μικρό καλάθι» γιατί
το «ξαναείδαμε το έργο».  Ας μας πείσουν οι υπεύθυ-
νοι για το ενδιαφέρον τους και την αποτελεσματικό-
τητα των ενεργειών τους. Γελάδια πάντως συνεχίζουν
να περιφέρονται.

Λειτουργία του Συλλόγου
Όποιος Αγιατριαδίτης και αν ερωτηθεί πι-

στεύουμε συμφωνεί με την ύπαρξη και λειτουργία του
Συλλόγου.  Η αναγκαιότητά του γίνεται κατανοητή από
όλους.  Η μεγάλη απόσταση που μένουμε οι περισ-
σότεροι απ’ χωριό, μας εμποδίζει να έχουμε μεγαλύ-
τερη συμμετοχή.  Η θέληση πιστεύουμε υπάρχει.
Άλλος με μικρή, άλλος με μεγαλύτερη ανιδιοτελή προ-
σφορά, όλοι πρέπει να βοηθούμε.  Όλοι είμαστε απα-
ραίτητοι.  Δεν είμαστε δα και πολλοί.  

Ξεκινήσαμε αυτό το σχόλιο περισσότερο για να
δώσουμε επαίνους παρά παραινέσεις.  Μας εξέπληξε
θετικότατα η προθυμία νεαρών παιδιών απ’ το χωριό
μας να ασχοληθούν με το Σύλλογο.  Στις εκλογές του
περασμένου καλοκαιριού μπήκαν στο Δ.Σ. του Συλ-
λόγου έξι νεολαίοι .  Όλοι τους φοιτητές.  Μπράβο
τους!

Ας λείπει η πείρα.  Αποκτιέται στην πορεία.
Κοντά στα δύο μεγαλύτερης ηλικίας και εμπειρίας
μέλη.  Όπως λέμε: «Σαράντα παλικάρια κι ένας γέρον-
τας».  Η ανανέωση δεν είναι μόνο απαραίτητη, είναι
και επιβεβλημένη για τη μελλοντική συνέχεια του Συλ-
λόγου.  Τους χειροκροτούμε και τους θαυμάζουμε.  Να
προωθηθούν νέες ιδέες, νέες δράσεις, πιο επίκαιρες.
Με την όρεξη και την ορμή της νιότης.  Με τον ορί-
ζοντα που ο κάθε ένας φέρει μέσα απ’ τις σπουδές και
τα μέρη της πατρίδας μας που ζει.  Προχωρήστε.  Η
δημοσιά δική σας.  Εμείς συμπαραστεκόμαστε πάν-
τοτε.  Όπου χρειαστεί.

Κτηματολόγιο
Άρχισε στις 17 Δεκεμβρίου 2018 η συλλογή δη-

λώσεων ιδιοκτησίας και στην περιοχή της Ευρυτανίας,
για τη δημιουργία του Εθνικού Κτηματολογίου.  Κα-
λούνται οι έχοντες ιδιοκτησίες στο χωριό μας να δη-
λώσουν τα ακίνητά τους.

Από δω και πέρα αρχίζουν τα δύσκολα.  Είναι
τόσο μπερδεμένα τα ιδιοκτησιακά που φέρνουν πο-
νοκέφαλο. Αν δε, συνυπολογίσουμε και την πραγμα-
τική αξία των ακινήτων μας, τότε απογοητευόμαστε
πλήρως.  Μόνο η συναισθηματική μας σχέση με τον
τόπο που γεννηθήκαμε, παραμένει κίνητρο να συμμε-
τέχουμε σ’ αυτή την προσπάθεια.  Απαραίτητο σί-
γουρα το Κτηματολόγιο για ένα Κράτος και μάλιστα
ευρωπαϊκό αλλά υπάρχει διάχυτη η άποψη ότι γίνεται
και για τη συλλογή χρημάτων.  Από τη μύγα να βγει
ξίγκι.

Η προσκόμιση δε δικαιολογητικών σκέτος τραγέ-
λαφος.  Η γραφειοκρατία σ’ όλο της το μεγαλείο.  Ει-
δικά με τις συντεταγμένες που απαιτούνται για
εντοπισμό του κάθε ακινήτου.  Πρέπει να γίνει επί
τόπου επίσκεψη τοπογράφου με το κατάλληλο μηχά-
νημα.  Κι αυτό μέσα στο χειμώνα που ξεκίνησε η δια-
δικασία.  Πράγμα αδύνατον.  Θα μου πείτε «τι ρίχνει
ο ουρανός και δεν το πίνει η γης».  Κάποτε έπρεπε ν’
αρχίσει.  Θα πρέπει όμως να υπάρχει ανοχή.  Εμφα-
νίζονται διαφορές στα συμβόλαια, στην τοπογράφηση,
στο Ε9 που δηλωνόταν στην Εφορία.  Αλήθεια θα πέ-
σουν και πρόστιμα για λάθος δήλωση.  Χώρια τι θα
προκύψει με τους δασικούς χάρτες που ακόμη δεν
αναρτήθηκαν, για να ξέρουμε τι το δασαρχείο πρε-
σβεύει.  Με δεδομένο ότι έχουν εγκαταλειφτεί εδώ και
δεκαετίες τα περισσότερα χωράφια και έχουν δασω-
θεί.  Με δεδομένο ότι οι μεταβιβάσεις γινόταν «δια
λόγου» και όχι σε συμβολαιογράφο.  Με δεδομένο ότι
πολλά κτήματα είχαν μέσα συστάδες δασικών δέν-
τρων, όπως έλατα ή βελανιδιές, απ’ όπου κόβονταν
κλαρί για τα ζώα τους και λογίζονταν ιδιότητα.  Οι κα-
στανιές ως γνωστόν καταχωρούνται ως δασικά δέν-
τρα.  Πλάκα θα έχει να μας πουν απ’ το δασαρχείο ότι
τα καστανοπερίβολα είναι δάσος.  Δασικές περιοχές
υπολογίζονται και χορτολιβαδικές εκτάσεις.  Εκεί που
οι κάτοικοι έκοβαν το χόρτο τον Ιούνιο για τις ανάγκες
των ζώων τους το χειμώνα και στη συνέχεια η βοσκή
ζώων απ’ όλους ήταν ελεύθερη.  Πώς θα δηλωθούν
όλα αυτά και δεν θα έλθουν σε σύγκρουση με τους δα-
σικούς χάρτες;  

Οι παλιές καλύβες που σχεδόν υπήρχαν σε κάθε
κτήμα πως θα δηλωθούν;  Μισογκρεμισμένες και ερει-
πωμένες παραμένουν αψευδείς μάρτυρες μιας άλλης
εποχής που πέρασε ανεπιστρεπτί.  Θα πρέπει να μας
«τζερεμετήσουν» κι αυτές;  Ποιο το όφελος;

Πολλά τα προβλήματα, πολλές οι απορίες, πολλά
τα έξοδα.  Δυστυχώς θα υποστούμε την «βάσανον».
Και μάλιστα θα σέρνεται για έτη αυτή η κατάσταση.
Με διαφορετικά απρόβλεπτα για κάθε περίπτωση.  Ας
ελπίσουμε ότι το Κράτος που εξυπηρετείται κατά
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κύριο λόγο, δεν θα έλθει και ως τιμωρός στα όποια
λάθη, στις όποιες διαφορές, στα όποια προβλήματα.
Ας αναλάβει και κάποιες ευθύνες που διαχρονικά του
ανήκουν.

Ιστοσελίδα Συλλόγου
Δημιουργήθηκε από το Σύλλογο Αγιατριαδιτών

ιστοσελίδα στο διαδίκτυο για την καλύτερη επικοινω-
νία και ενημέρωση των μελών του συλλόγου.  Η δια-
δυκτιακή διεύθυνση είναι:  www.agiatriadites.gr

Ευχόμαστε να λειτουργήσει θετικά για το σύλ-
λογο και το χωριό μας.  Η σύγχρονη τεχνολογία μας
φέρνει γρήγορα πιο κοντά σε ειδήσεις και γεγονότα.
Ήταν απαραίτητο να γίνει.

Η Τεχνολογία σε σχέση με την Παιδεία
Παραθέτουμε μία άποψη για την σημερινή Τεχνο-

λογία σε σχέση με την Παιδεία, του συγγραφέα Βα-
σίλη Βασιλικού.  Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα
«ΝΕΑ», στις 10-1-2019, σε συνέντευξή του στο δημο-
σιογράφο Αθαν. Νιάρχο.  Έχει το στοιχείο της αιρετι-
κότητας, ίσως όμως περιέχει αλήθεια που αφορά
περισσότερο τις νέες γενιές.

«Αυτό είναι το μείζον πρόβλημα, ότι με την τεχνο-
λογία έχουμε αντιστροφή της παιδείας. Επειδή ακρι-
βώς η πληροφορία δεν είναι γνώση, γίνεται η βάση
αυτής της αντιστροφής. Με τον τρόπο αυτό έχει δημι-
ουργηθεί μια κατεστραμμένη γενιά.  Δεν κατηγορώ
συγκεκριμένα άτομα και δεν αποκλείεται αν ήμουν κι
εγώ νέος να με χαρακτήριζε αυτό ακριβώς το στοιχείο.
Μέσω του διαδικτύου δεν διαδίδονται μόνο τα fake
news αλλά και μια βαθύτερη έλλειψη γνώσης.  Όπως
για το τσιγάρο δεν λεγόταν τίποτε για τετρακόσια χρό-
νια, ότι δηλαδή είναι βλαβερό για την υγεία, το ίδιο θα
ισχύσει σε μερικές δεκαετίες, όταν γίνει απόσβεση των
επενδύσεων σ’ αυτού του είδους την τεχνολογία που
δεν είναι α ν θ ρ ώπ ι ν η , είναι απάνθρωπη.  Δεν μιλώ
για τα ρομπότ που θα εκτοπίσουν όλους τους εργα-
ζόμενους, μιλώ για την τεχνολογία όπως ακριβώς έχει
αναπτυχθεί στις μέρες μας».

Με λίγα λόγια
Χιόνια: Παλιακός χειμώνας ο φετινός που πέ-

ρασε. Χιόνια αρκετά και επαναλαμβανόμενα.  Ισχυ-
ρές παγωνιές για αρκετές μέρες στο χωριό μας.
Βροχές και νερά για μεγάλο διάστημα.  Το Βελούχι
φορτώθηκε με στίβες χιόνια.  Λίγα σχετικά τα προ-
βλήματα που προέκυψαν.  Ο «Βράχος», έκλεινε
συχνά, στο δρόμο για το Καρπενήσι.  «Μπερεκέτια»
το καλοκαίρι.

Νερό: Τα ίδια άτομα που και παλιότερα «σκάλι-
ζαν» την αρπαγή νερού απ’ την Αγία Τριάδα για τα
χωριά τους, συνεχίζουν υπογείως και τώρα.  Λες και
τα χωριά τους άδειασαν (κυριολεκτικά) απ’ ανθρώ-
πους, απ’ την έλλειψη νερού.  Επειδή νερό για πιόμα
υπάρχει, ας συντηρήσουν απλώς τα δίκτυά τους.  Ας
αφήσουν ήσυχους τους Αγιατριαδίτες.  Κρίμα να δη-
μιουργούνται τέτοιες διαμάχες.  Πέρα από κάθε λο-
γική. Ας αφαιρεθούν τα γυαλιά του μικροκομ
ματισμού απ’ τα μάτια τους.

Μεγάλα σκουπίδια: Το χειμώνα που πέφτουν
τα φύλλα των δέντρων φαίνονται και τα σκουπίδια
που πετάμε κατά μήκος των αυτοκινητοδρόμων.
Είναι σκουπίδια μαζί με υπολείμματα κλαδιών και
χόρτων που πετιούνται ανεξέλεγκτα.  Επειδή τέτοια
σκουπίδια δεν μπαίνουν σε κάδους, καλό θα ήταν
κάπου να οριστεί σημείο εναπόθεσης, ώστε στη συ-
νέχεια να αποκομίζονται με φορτηγό όπως τ’ άλλα.
Κρίμα να σκορπίζονται όπως τύχει, κατά τη βούληση
του καθενός.

Αντιπυρική προστασία: Κάθε φορά το τονί-
ζουμε.  Είμαστε μέσα σε δασωμένη περιοχή.  Χωρά-
φια που δασώθηκαν. Κάτοικοι ηλικιωμένοι.  Νερό
έχουμε άφθονο.  Ας εκπονηθεί ένα σχέδιο πυροπρο-
στασίας του χωριού, με τα απαραίτητα και ικανά έργα
να το στηρίζουν.  Πρόληψη χρειάζεται.  Μετά τη
φωτιά ελάχιστα μπορούν να γίνουν.

Ερείπια: Είναι γνωστό ότι μέσα στο χωριό
υπάρχουν τρία συνεχόμενα ερείπια σπιτιών (Αντζαί-
ϊκα).  Καλό είναι να περιέλθουν στην Κοινότητα για
όποια μελλοντική χρήση.  Έγινε μια προσπάθεια απ’
τον πρόεδρο, να διευκρινισθεί το ιδιοκτησιακό καθε-
στώς.  Ας βοηθήσει όποιος μπορεί και γνωρίζει ώστε
να προχωρήσει το θέμα.

Επίσης, πιθανόν και το Κτηματολόγιο ν’ αφήσει
τέτοιες «ορφανές» ιδιοκτησίες μέσα στο χωριό.  Καλό
θα ήταν, να περιέρχονταν στην Κοινότητα για μελ-
λοντική αξιοποίησή τους.
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Ο  ΣΥΓΧΩΡΙΑΝΟΣ  ΜΑΣ  ΘΑΝΟΣ  Δ. ΠΑΡΟΥΤΣΑΣ  ΚΥΡΙΟΣ ΟΜΙΛΗΤΗΣ
ΣΕ ΕΚΔΗΛΩΣΗ  ΓΙΑ ΤΙΣ  ΣΧΟΛΕΣ  ΤΩΝ  ΑΓΡΑΦΩΝ 

ΣΤΟ  ΚΕΝΤΡΟ ΤΩΝ  ΑΓΡΑΦΩΝ  ΤΟΝ  ΑΥΓΟΥΣΤΟ  2019
Ο σύλλογος Επαινιανιτών Ευρυτανίας σε συνεργασία με τους άλλους συλλόγους των Αγράφων διοργανώνουν
εκδήλωση - ομιλίες με θέμα "Οι Σχολές των Αγράφων", το Πανεπιστημιακό Κέντρο επί Τουρκοκρατίας. Παραθέ-
τουμε το σχετικό ενημερωτικό σημείωμα του κ. Λάμπρου Κ. Ζαρκαδούλας, που δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα
του συλλόγου "Επαινιανών Λόγος".

Οι Σχολές των Αγράφων κατά την Τουρκοκρατία
Τον περασμένο Οκτώβριο είχα την ευκαιρία να παρακολουθήσω μία διάλεξη του κ. Θάνου Παρούτσα σε εκδήλωση

που οργάνωσε ο Εκπολιτιστικός Οργανισμός Arthina της Γλυφάδας, με θέμα: Οι Σχολές των Αγράφων. 
Κατά την ανάπτυξη του θέματος ο κ. Παρούτσας ενθουσίασε το ακροατήριο.
Άρχισε με την παρουσίαση της κατάστασης της παιδείας από την άλωση  της Κωνσταντινούπολης το 1453 και έφθασε
στο 1700 όπου υπήρξε μία πνευματική Αναγέννηση που συντελέστηκε στα Άγραφα και στο Καρπενήσι με την δημιουργία
κυρίως Ανώτερων Σχολών στο Καρπενήσι ,στα Βραγγιανά, στη Φουρνά και στην Αγία Τριάδα, σε μια άγονη και δύσβατη
περιοχή, η οποία έγινε γόνιμη, γιατί σε αυτή αναπτύχθηκε το  φυτώριο παραγωγής λογίων, τόσο  χρήσιμων για τον σκλα-
βωμένο Ελληνισμό.

Ειδικότερα  το Μοναστήρι Παναγίας του Τροβάτου είναι από τα πρώτα που κτίστηκαν περί το τέλος του 16ου αιώνα
στο οποίο λειτούργησε Σχολείο κοινών και εγκύκλιων γραμμάτων με τους ξακουστούς πολύ μορφωμένους ιερομόναχους
διδασκάλους Αντώνιο και Βαρθολομαίο, των οποίων μαθητής υπήρξε και ο Ευγένιος Γιαννούλης, ο Αιτωλός. 

Μέσα σε περίπου 45 λεπτά μας παρουσίασε ο ομιλητής την κατάσταση σκότους που δημιουργήθηκε μετά την πτώση
της Πόλης και συνεχίστηκε για 150 περίπου χρόνια και σε συνέχεια μιας οικονομικής και πνευματικής ανάτασης που γνώ-
ρισε ο Ελληνισμός κατά τη διάρκεια της οποίας δημιουργήθηκαν τα φυτώρια λογίων και κυρίως το φυτώριο των Αγράφων
που αποτέλεσε μια έκπληξη στα χρονικά της ιστορίας του Ελληνισμού επί Τουρκοκρατίας. Άλλωστε στις σχολές των Αγρά-
φων εθήτευσε  για μεγάλο διάστημα ο Πατρο-Κοσμάς ο Αιτωλός, ο οποίος στη συνέχεια στις περιοδείες του στην υπόδουλη
Ελλάδα προέτρεπε για την δημιουργία Σχολείων σε όλη τη χώρα με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν πάνω από 200 Σχολεία
ανά την Επικράτεια.

Η εμπεριστατωμένη ομιλία του κ. Θάνου Παρούτσα μας οδήγησε στην σκέψη  να οργανώσουμε σε συνεργασία με
τους άλλους Αγραφιώτικους  Συλλόγους μία εκδήλωση το καλοκαίρι στην περιοχή μας με θέμα τις Σχολές των Αγράφων
κατά την Τουρκοκρατία. Πιστεύουμε ότι πρέπει να μάθουν και οι νεότεροι Αγραφιώτες αλλά και  οι επισκέπτες των Αγράφων
ότι τα Άγραφα υπήρξαν κάποτε τόπος ελεύθερης σκέψης που διαδόθηκε σε όλο τον σκλαβωμένο Ελληνισμό και βέβαια
παρά τις δύσκολες τότε συνθήκες τα χωριά των Αγράφων έσφυζαν από ζωή και δεν έδειχναν τη σημερινή εικόνα ερήμωσης
που παρατηρείται τουλάχιστον τους χειμερινούς μήνες.  

Κύριος ομιλητής της εκδήλωσης θα είναι ο κ. Θάνος Παρούτσας, αλλά θα υπάρξει εισήγηση και του Τροβατιανού
Φιλολόγου κ. Παναγιώτη  Σαλαγιάννη, ο οποίος θα αναφερθεί τόσο  στο παιδευτικό  έργο της Μονής της Παναγίας  Τρο-
βάτου, όσο και στον προδρομικό της ρόλο στη δημιουργία των Σχολών των Αγράφων. Λεπτομέρειες  για την εκδήλωση
αυτή θα ανακοινωθούν με το πρόγραμμα των καλοκαιρινών εκδηλώσεων.

Παραθέτουμε μερικά βιογραφικά στοιχεία  για τον κ. Θάνο Παρούτσα.
Ο Δρ. Θάνος Παρούτσας γεννήθηκε στην Αγία Τριάδα Ευρυτανίας. Σπούδασε νομικά στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, δι-

κηγόρησε στην Αθήνα και ως ελεύθερος επαγγελματίας και ως δικηγόρος της Εθνικής Τράπεζας.
Έκανε μεταπτυχιακές σπουδές στην Αμερική και έλαβε Μάστερ και Διδακτορικό από τις νομικές σχολές των Πανεπι-

στημίων Duke και G.Washington αντίστοιχα. Παρακολούθησε  επίσης μαθήματα δημόσιου και ιδιωτικού διεθνούς δικαίου
στην Ακαδημία της Χάγης.

Δίδαξε σε Ελληνικά και ξένα εκπαιδευτικά κέντρα, όπως το Πανεπιστήμιο Πειραιώς ως επίκουρος καθηγητής, στη
Σχολή Ικάρων, στο  ΤΕΙ Αθηνών, στο MENA Training Center, στο ΕΛΚΕΠΑ ως καθηγητής και ως καθηγητής του Ανοικτού
Πανεπιστημίου  έδωσε διαλέξεις για φορολογικά θέματα λαϊκού ενδιαφέροντος σε πολλές πόλεις της Ελλάδας. 
Υπήρξε συνεργάτης εγκυκλοπαιδειών (Υδρία και Πάπυρος –Μπριτάνικα), περιοδικών και εφημερίδων και συμμετέσχε ως
εισηγητής σε επιστημονικά συνέδρια στο Εξωτερικό και στην Ελλάδα. Υπήρξε μέλος της Διεθνούς  Φορολογικής Ένωσης
και εκπρόσωπος του Ελληνικού Τμήματος. Την επαγγελματική του απασχόληση και την 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 για Ευρυτανικά θέματα, κυρίως για την ιστορία της πατρώας
γης συμμετέχοντας με εισηγήσεις του στα επιστημονικά της συνέδρια.
Την πνευματική του δραστηριότητα γνωρίσαμε και με την παρουσίαση του βιβλίου του «Πάνος Ι. Βασιλείου, ο Ιστορικός
της Ρούμελης και της Ευρυτανίας…» το οποίο είχαμε παρουσιάσει και από την εφημερίδα ΕΠΑΙΝΙΑΝΩΝ ΛΟΓΟΣ σε προ-
ηγούμενο  τεύχος.

Λάμπρος Κ. Ζαρκαδούλας
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Καθηγητές 
που υπηρέτησαν

στο Γυμνάσιο
Αγίας Τριάδας

(Συμπλήρωμα)

Στο τεύχος 22 (Απρίλιος
2011-σελ. 45) του περιοδικού
μας, δημοσιεύτηκαν τα ονό-
ματα των εκπαιδευτικών που
υπηρέτησαν, στο σύντομο διά-
στημα που λειτούργησε (1975-
90), στο Γυμνάσιο του χωριού
μας. Συμπληρωματικά εδώ
αναφέρονται κάποιοι εκπαιδευ-
τικοί ακόμη που δεν κατέστη
δυνατόν να συμπεριληφθούν
στην πρώτη δημοσίευση.

Υπηρέτησαν οι:

1976-77
                

Ράπτου Γεωργία, Φιλόλογος

1976-77
                

Τον Απρίλιο αποσπάται για
Καρπενήσι η Βουράκη Αμα-
λία των Αγγλικών και έρχεται
για δίμηνο απ’ τη Φουρνά η
Ζερβού Μαρία (Αγγλικών).

1977-78
                

Καραγκούνης Σπυρίδων, 
Θεολόγος
Τσίγκα Αναστασία, 
Φιλόλογος

1979-80
                

Τσιάκας Κων/νος, 
Γυμναστής

1987-86
                

Καλτσή Θεοδώρα,
Φιλόλογος

        Κ.Σ.Κ.

Απογραφές του 1810, 1853 και 1910
        Παραθέτουμε πληροφορίες από απογραφές που έγιναν στο χωριό μας:

Α)    Από το βιβλίο περιηγήσεων του Πουκεβίλ "Στερεά Ελλάς - Αττική - Κόρινθος" 
        σελ. 43 αντλούμε τα παρακάτω στοιχεία για τον τόπο μας:

        ΧΩΡΙΑ  ΑΡΙΘΜΟΣ  ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ
        Παλαιόκαστρο...........................................................................40
        Νεοχώριον ..............................................................................150
        Αγία Τριάδα...............................................................................60
        Δομιανοί (Δομιανή γράφει)........................................................20
        Έλοβα .......................................................................................20
        Κοχλία (Χόχλια)............................................... (δύο συνοικίες) 60
        Φουρνά ...................................................................................400
        Βράχα .......................................................................................40
        Κλειτσός....................................................................................80

        Ο Πουκεβίλ, πρόξενος της Γαλλίας στα Γιάννενα επί Αλή Πασά, περιόδευσε μεταξύ
1805 - 1815 πολλές περιοχές της χώρας και κατέγραψε τις εντυπώσεις του.

Β)     Από το βιβλίο "Τα Ελληνικά" του Ιάκωβου Ρίζου Ραγκαβή, Στατιστικά κτλ. Τόμος
3ος 1853 πληροφορούμαστε τα κάτωθι: ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΣ; Οικίαι 64. Κάτοικοι 356. Προϊόντα:
Δημητριακά, καρποί, οίνος, κάστανα. Ένα (1) ρεύμα (ρέμα) χρήσιμον και δύο (2) ρύα-
κες, ωσαύτως, ένα (1)δάσος εκ 300 στρεμμάτων. (Για το ρέμα εννοεί ότι είναι χρήσιμον
γιατί κινεί υδρόμυλους και τα ρυάκια για άρδευση).
        Τα γύρω χωριά αυτή την εποχή έχουν παραγωγή μετάξης όπως ο Φουρνάς, ο
Κλειτσός και οι Δομιανοί. Ο Φουρνάς μόνον έχει δύο σχολεία. Δημοτικόν και Ελληνικόν
(Σχολαρχείο). Το δάσος της Αγίας Τριάδας είναι ίσο με αυτό των Πετραλώνων και είναι
τα μικρότερα απ' τον τότε Δήμο Κτημενίων.

Γ)    Από το βιβλίο "Οδηγός της Ελλάδας" του Ν. Γ. Ιγγλέση, έτος Γ', Τόμος Α',  1910 τα
κάτωθιγια το χωριό μας:

    Επαγγέλματα - Δραστηριότητες                     Ονόματα ασκούντων
                           Ναοί                                "Αγία Τριάς" ιερεύς Σαρρής Νικόλαος
                  Δημοδιδάσκαλοι                    Σιάνος Νικόλαος (από το Παλαιόκαστρο)
                       Μυλωθροί                                          Καββαδίας Κων/νος
                    Παντοπωλεία                                      Καραπιπέρης Πέτρος
                         Ραφεία                                              Σένιδος Γεώργιος

    Χωρίο Αγία Τριάδα      Όλος ο Δήμος Κτημενίων
Σύνολο έκτασης                                 24,3 χιλιάδες στρέμματα 209,2 χιλιάδες στρέμματα
Καλλιεργούμενες εκτάσεις                   1,8           »                      15,9          »
Βοσκότοποι - Κοινοτικοί                     15,2           »                     57,9          »
Ιδιωτικοί                                               2,0           »                      13,6          »
Δάση                                                    4,9           »                     111,7          »
Εκτάσεις που καλύπτονται από νερά   0,1           »                       3,0          »
Εκτάσεις που πιάνουν οι οικισμοί        0,2           »                       3,1          »



ΓάμοιΓάμοι
• Ο Λουκάκης Ιωάννης του Κυριάκου και της Δήμητρας
και η Κοντογεώργου Άννα του Ηλία και της Βασιλικής, τέ-
λεσαν το Θρησκευτικό γάμος τους στις 25 Αυγούστου 2018
στο Καρπενήσι.

ΓεννήσειςΓεννήσεις
• Ο Νάσιος Κώστας του Νικολάου και της Αγγελικής Κυ-
ριλή και η Μάγδα Ματίκα απέκτησαν κόρη το Φεβρουάριο
του 2019.
• Ο Ντάσιος Ευάγγελος του Παύλου και της Βασιλικής
και η σύζυγός του Νατάσα απέκτησαν κόρη το Φεβρουάριο
του 2019.

ΒαπτίσειςΒαπτίσεις
• Ο Λουκάκης Ιωάννης και η Κοντογεώργου Άννα, βά-
φτισαν την κόρη τους στις 25-8-2018 στο Καρπενήσι και
της έδωσαν το όνομα Δημήτριος.
• Τέθας Αθανάσιος και η Κατερίνα Καββαδίας, βάφτισαν
την κόρη τους στις 25-8-2018 στην Αγία Τριάδα και της
έδωσαν το όνομα Ελένη.
• Ο Κακοσαίος Οδυσσέας και Μαγδαλένα Καββαδία βά-
φτισαν το γιό τους στις 26-8-2018 στην Ιερή Μονή Αγάθω-
νος και του έδωσαν το όνομα Φίλιππος.
• Ο Λάτος Αθανάσιος και η Δήμητρα Νάσιου του Νικο-
λάου και της Αγγελικής Κυριλή, βάφτισαν το γιό τους στη
Λαμία, τον Αύγουστο του 2018 και του έδωσαν το όνομα
Δημήτριος.

Εκείνοι που έφυγαν για πάνταΕκείνοι που έφυγαν για πάντα

Αρκετά συχνά ακούστηκε η πένθιμη καμπάνα του χω-
ριού  μας, τη χρονιά που πέρασε. Τα στοιχεία είναι απ’ το
Μάρτιο του 2018 μέχρι το Μάρτιο 2019.  (Όσα μπορέσαμε
να συγκεντρώσουμε). Οι αποδημίες αφήνουν φτωχότερο το
ήδη ολιγάνθρωπο χωριό μας.

Η έλλειψη της παρουσίας τους μας θλίβει όλους.
Ας μείνει η ανάμνησή τους.  Καλό Ταξίδι!

Αιωνία σας η μνήμη!

• Μπλέντζας Στυλιανός του Ηλία και της Ροϊδούλας,
απεβίωσε στις 2-3-2018.  Ετών 75.
• Χριστοδουλιάς Κων/νος του Περικλή και της Αλεξάν-
δρας, απεβίωσε στις 27-3-2018.  Ετών 86.
• Χουσιάδας Λάμπρος του Βασιλείου και της Αρετής,
απεβίωσε στις 31-3-2018.  Ετών 93. (Θεσσαλονίκη)

• Καββαδίας Φώτιος του Ευαγγέλου και της Κωνσταν-
τίνας, απεβίωσε στις 24-4-2018.  Ετών 86.
• Σερακιώτη Παναγιώτα του Ράϊκου Βησσαρίωνα και
της Σταυρούλας, απεβίωσε στις 27-4-2018.  Ετών 88.
• Νταλίπης Βασίλειος του Κων/νου και της Πετρούλας,
απεβίωσε στις 9-5-2018.  Ετών 61.
• Κατσέλου Πολυτίμη του Ξενοφώντα Σκονδριάνου και
της Μελπομένης, απεβίωσε στις 12-5-2018.  Ετών 90.
• Ντούσικου Πελαγία του Κων/νου και της Παναγιώτας,
απεβίωσε την 1-3-2018.  Ετών 44.
• Θεοδώρου-Στόκα Μαρίκα του Ευαγγέλου, απεβίωσε
στις 3-6-2018.  Ετών 94.
• Ντάσιος Κων/νος του Λουκά και της Κων/νας,  απε-
βίωσε στις 28-6-2018.  Ετών 84.
• Μαγγίπα Γιαννούλα σύζυγος Ελευθερίου, απεβίωσε
στις 9-6-2018.  
• Καββαδία Ευανθία σύζυγος Παναγιώτη. Ετών 85.
• Γκούτσης Γεώργιος σύζυγος Μαίρης Καββαδίας
(Φραντζή)
• Τσιάτσος Ευάγγελος του Βασιλείου και της Χριστίνας
απεβίωσε στις 6-7-2018.  Ετών 91.
• Αντζά Λαμπρινή του Παναγιώτη Παρούτσα και της
Φωτεινής, απεβίωσε στις 3-8-2018.  Ετών 96.
• Μερεντίτης Ηλίας του Δημητρίου και της Χρυσούλας,
απεβίωσε στις 31-8-2018.  Ετών 90.
• Καρτέρη Θεοδώρα του Ιωάννη Βλαχάκη και της Αγγε-
λικής, απεβίωσε στις 24-9-2018.  Ετών 84.
• Τσιάτσος Δημήτριος του Αντρέα και της Μάρθας απε-
βίωσε στην Αμερική.  Ετών 78.
• Αντωνίου Δημήτριος, σύζυγος Μελπομένης Κατσέλου,
απεβίωσε στις 23-9-2018.  Ετών 86.
• Αλτιπαρμάκης Γεώργιος, σύζυγος Ρένας Παπασπύ-
ρου, απεβίωσε στις 15-11-2018.  Ετών 65.
• Συρούκης Απόστολος του Χαραλάμπους και της Αγ-
γελικής, απεβίωσε στις 18-10-2018.  Ετών 54.
• Αναστασιάδης Αχιλλέας, σύζυγος Πολυδώρας Αντζά.
(Αθήνα)
• Νταλίπης Χρήστος του Γεωργίου και της Αφροδίτης,
απεβίωσε στις 2-11-2018.  Ετών 28.
• Ορφανός Δημήτριος, σύζυγος Ηρώς Ράντζου, απε-
βίωσε στις 14-11-2018.  Ετών 91.
• Συρούκης Χαράλαμπος του Αποστόλου και της Δήμη-
τρας, απεβίωσε στις 16-11-2018.  Ετών 85.
• Ματσούκα Ειρήνη του Κων/νου Βαρελά και της Γιαν-
νούλας, απεβίωσε στις 12-12-2018.  Ετών 102.
• Βελαώρας Κων/νος του Ηλία και της Γιαννούλας, απε-
βίωσε στις 29-12-2018.  Ετών 79.
• Παρούτσα Ευανθία σύζυγος Ιωάννη, απεβίωσε την 1-
1-2019.  Ετών 89. (Λιανοκλάδι)
• Ντούσικος Κωνσταντίνος του Αριστομένη και της Πε-
λαγίας, απεβίωσε στις 20-2-2019.  Ετών 76.
• Κοντογεώργου Ερμιόνη (Μίνα) του Σεραφείμ και της
Χρυσάνθης Ράϊκου, σύζυγος Νικολάου Κοντογεώργου,
απεβίωσε στις 8-3-2019, ετών 81.
• Λαμπράκη Σοφία, σύζυγος Γεωργίου, απεβίωσε στις
1-4-2019, ετών 84.

d Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Α  c
αγιατριαδίτικα  γράμματα58 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2019

ΧΩΡΙΣ  ΓΥΡΙΣΜΟ
Τώρα που πένθιμα χτυπάει η καμπάνα,
Έφυγες… πας πολύ μακριά…
Έφυγες…, πας μακρύ ταξίδι,
Στο σπίτι το παντοτινό,
Θα περιμένεις για να ‘ρθούμε, 
Όταν οι μέρες μας σωθούνε,
Ίσως σε μνήμα κοντινό.
Απόσπασμα από ποίημα 
του Κ. Ράμμου

ΦΘΙΝΟΠΩΡΑ
Τα μονοπάτια ανέγγιχτα
κι απάτητα τα φύλλα.
Το υγρό το χώμα να σκορπά
θανάτου ανατριχίλα.
Παντού χαμένα ονείρατα
παντού φτερά σπασμένα.
Κι όλα να λένε μοιρολόι
πικρό στα περασμένα.
Κλαύδιος Μαρκίνας



αγιατριαδίτικα  γράμματαΑΠΡΙΛΙΟΣ 2019 59

Χριστοδουλιάς Κων/νος Καββαδίας Φώτιος Ντούσικου Πελαγία Ντάσιος Κων/νος 

Τσιάτσος Ευάγγελος Μερεντίτης Ηλίας Τσιάτσος Δημήτριος Αλτιπαρμάκης Γεώργιος

Συρούκης Απόστολος Ορφανός Δημήτριος Ματσούκα Ειρήνη Κοντογεώργου Ερμιόνη

Βελαώρας Κων/νος
Έφυγε από κοντά μας ο Κώστας  ή γνωστός με το

παρατσούκλι «Κάβουρας» στις 29 Δεκεμβρίου 2018. Ο
Κώστας γεννήθηκε στις 13 Μαΐου 1939 στον Προφήτη
Ηλία (Τσιφλικάκια). Ορφάνεψε από πατέρα σε ηλικία 13
ετών. Έγινε από τότε πατέρας πέντε αδελφών και ενός
ακόμη στην κοιλιά της μάνας του. Από αυτή την ηλικία
άρχισε αγώνα επιβίωσης του ιδίου και των υπολοίπων
μελών της οικογένειας.

Από 16 χρονών έγινε ταβερνιάρης στον Καραβόμυλο
στην ψαροταβέρνα σήμερα «Αντωνόπουλου». Αργότερα
έμεινε στο χωριό Λιανοκλάδι και έγινε ράπτης. Έμαθε
την τέχνη και αργότερα άνοιξε ραφείο στο χωριό. Εργά-
σθηκε ως ράφτης διατηρώντας και κατάστημα ρούχων.
Αργότερα αγόρασε αυτοκίνητο και πουλούσε φρούτα.
Ανήσυχος όπως ήταν δεν στάθηκε εκεί. Ασχολήθηκε με
την τοπική αυτοδιοίκηση και εκλέχθηκε για τουλάχιστον

5 τετραετίες δημοτικός σύμβουλος
και 2 τετραετίες πρόεδρος της κοι-
νότητας Αγίας Τριάδας. Ταυτό-
χρονα διατηρούσε γενικό εμπόριο
υλικών οικοδομών και ζωοτροφών.
Υπήρξε μεγάλος μελισσοκόμος -
συνεργάσθηκε με τον αείμνηστο
Μερεντίτη Ηλία. Τα τελευταία 3
χρόνια η κατάσταση της υγείας του
του στέρησε το αγαπημένο του χωριό, το «Βελούχι μου
περήφανο» και έμενε στο Σταυρό Λαμίας. Στερήθηκε τη
γειτονιά του, τα Χτίρια, τους φίλους του και τους γειτό-
νους του. Ήταν αγαπητός σε όλους τους χωριανούς και
όχι μόνο. Όλη η περιφέρεια τον γνώριζε και του στέλνανε
χαιρετίσματα. Παντρεύτηκε στην Αγία Τριάδα με την
'Ελλη Καββαδία και απέκτησαν ένα γιό τον Ηλία.

Καλό Παράδεισο
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Εκλογές έρχονται
Από το βιβλίο του αείμνηστου Δημοσθένη Γούλα (υπαλλήλου Νομαρχίας Ευρυτανίας), με τίτλο «Η Ευρυ-

τανία και τα προβλήματά της», εκδοθέν το 1946, παραθέτουμε δύο αποσπάσματα, επίκαιρα και σήμερα, που
αφορούν τα εκλογικά  κάθε εποχής και τις παθογένειές τους.

Α. «Αυτοί που εκλέγουν την Κοινοτική Αρχή, οι κάτοικοι της Κοινότητας, πρέπει να ξέρουν ποιους εκλέγουν
και γιατί τους εκλέγουν.  Να ξέρουν τι ζητάνε απ’ αυτούς και να μπορούν να καταλάβουν αν φέρνονται σύμφωνα
με τις ιδέες τους.  Επειδή αυτοί που θα εκλεγούν θα είναι αρχηγοί της οικογενείας των, γιατί μία οικογένεια
πρέπει να είναι η Κοινότητα, πρέπει να φροντίζουν και να διαλέγουν τους πιο άξιους που να φροντίζουν για
το καλό του τόπου των και να μην γελιένται από τα παχιά λόγια και να τους αλλάζουν με άλλους όταν αποτυ-
χαίνουν».

Β. «Εκείνοι που εκλέγονται έχουν ευθύνες, πρέπει να θυσιάζουν και τα συμφέροντά των ακόμη για το χωριό
και να συνδέουν τα ονόματά των, κατά την περίοδο της θητείας των, με ένα μεγάλο έργο στο χωριό τους.  Αυτή
να είναι η φιλοδοξία τους και όχι η επιπόλαια φιλαρχία.  Να έχουν αυτοπεποίθηση ότι είναι ικανοί για το αξίωμα
που αναλαμβάνουν.  Να μην έχουν ανάγκη των πολιτικών, αλλά οι πολιτικοί να έχουν την ανάγκη τους.  Να
μην παρασύρονται από τα ρουσφέτια που τους ρίχνουν εκείνοι, που δουλειά τους έχουν την πολιτική.

Έτσι θα φτάσουμε στο αποτέλεσμα ο καθένας να κυβερνάει το χωριό του και θ’ αφήσουμε το Κράτος να
σκεφτεί για τα γενικότερα συμφέροντα του Έθνους».

Να έλθουμε και στην επικαιρότητα.  Αρκετοί χωριανοί μας εκδήλωσαν απ’ ότι μαθαίνουμε, επιθυμία να
εκτεθούν ως υποψήφιοι, στις προσεχείς εκλογές του Μαΐου.  Να διεκδικήσουν την ψήφο του λαού και να τον
εκπροσωπήσουν, αν εκλεγούν στο τοπικό συμβούλιο, στο Δήμο ή στην Περιφέρεια.  Μπράβο τους!  Έτσι πρέ-
πει.  Η συμμετοχή μετράει, η προσπάθεια για τον τόπο.  Εμείς να τους ευχηθούμε «καλή επιτυχία!» 

Ένας επιθεωρητής επισκέπτεται το Δημοτικό Σχο-
λείο ενός χωριού στην Ευρυτανία ας πούμε, για επι-
θεώρηση, σύμφωνα με τα τότε «κρατούντα». Τον
μεταφέρει ένας αγωγιάτης για το χωριό καβάλα στο
γάιδαρό του. Στη διάρκεια της διαδρομής, μεταξύ των
άλλων, προσπαθεί να ψαρέψει το χωρικό και να μάθει
στοιχεία για το δάσκαλο.
- Ο δάσκαλος είναι δημοκρατικός ή με τους Βασιλι-
κούς; ρωτάει. 
- Δημοκρατικός είναι απ' ότι ξέρω, έρχεται η απάν-
τηση. 
- Α! το γάιδαρο, η αυθόρμητη αντίδραση του. (Η
γνωστή «επιθεώρηση γάγγραινα» πάντα κομματική,
σ' όλον το δημόσιο τομέα στην Ψωροκώσταινα. Δια-
χρονικά). 

Όταν έφθασαν το βράδυ, πήγαν και στ' αυτιά του
δασκάλου τα λεγόμενα της διαδρομής.

Την άλλη μέρα το πρωί φτάνει στο σχολείο ο επι-
θεωρητής για τη διαδικασία της επιθεώρησης. Ο δά-
σκαλος, χωρίς να δείξει τη δυσφορία του, ξεκίνησε το
μάθημα.

- Σήμερα παιδιά θα μάθουμε τα Σημεία Στίξης. Πού
βάζουμε τελεία, θαυμαστικό, κόμμα κτλ. Σήκω Γιαν-
νάκη στον πίνακα.

Ο Γιαννάκης πηγαίνει στον πίνακα και παίρνει την
κιμωλία. Ο επιθεωρητής παρακολουθεί πίσω απ' τα
παιδιά και σημειώνει στο μπλοκ του. 
- Γράψε Γιαννάκη τη φράση: «Ο δάσκαλος είπε ο
επιθεωρητής είναι γάιδαρος!» Γράφει ο Γιαννάκης
- Βάλε τώρα κόμμα Γιαννάκη, λέει ο δάσκαλος. 

Ο Γιαννάκης γράφει:  «Ο δάσκαλος, είπε ο επιθε-
ωρητής είναι γάιδαρος!» 
- Ποιος είναι γάιδαρος Γιαννάκη; 
- Ο δάσκαλος, κύριε.
- Βάλε το κόμμα μετά το «είπε» ξαναλέει ο δάσκαλος. 

«Ο δάσκαλος είπε, ο επιθεωρητής είναι γάιδαρος!»
- Ποιος είναι τώρα ο γάιδαρος Γιαννάκη;
- Ο επιθεωρητής, κύριε.
- Είδατε παιδιά μου τι κάνει ένα «κόμμα» (πολιτικό;)
Κάνει γάιδαρο όποιον θέλει. 

Κόκαλο ο επιθεωρητής. Το φύσαγε και δεν κρύωνε.
(Ανέκδοτο ή γεγονός πάντως έχει τη διδαχή του)

Τι μας κάνουν τα «κόμματα»
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Τα σχόλια δικά σας
Απλά, εκλογές έρχονται και παρέρχονται.  Η λογική, ο προβληματισμός, το συλλογικό καλό ας πρυτανεύουν.

«Αν χάσουμε τη μνήμη μας δεν θα μπορέσουμε να ονειρευτούμε ξανά.  Γι’ αυτό ‘‘Χαμογέλα, ρε, τι σου ζητάνε;’’»
Χρόνης Μίσσιος
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Με τον «καρνάβαλο» της συγκοινωνίας
Κώστας Κακκαβάς (Δομιανοί), 

Δημήτριος Αντρ. Τσιάτσος, Νικήτας Κακκαβάς

Παροιμίες
«Όπως στρώσεις θα κοιμηθείς» 
(Προετοιμάζεις μόνος σου το μέλλον)

«Κάθε θά(υ)μα κρατάει τρείς μέρες» 
(Ο χρόνος το ξεθωριάζει)

«Από την πόλη έρχομαι και στην κορφή κανέλα» 
(Συζήτηση χωρίς νόημα)

«Τον έχουν μη στάξει και μη βρέξει»
(Παραχαϊδεμένος)

«Ράγισε το γυαλί» 
(Χάλασε η καλή σχέση)

«Εδώ καράβια χάνονται βαρκούλες αρμενίζουν» 
(Όταν κάποιος ασχολείται με ασήμαντα)

«Σαν τη μύγα μες στο γάλα» 
(Κάτι αταίριαστο στο περιβάλλον)

«Τον έχει σήκω - σήκω, κάτσε - κάτσε» 
(Υπακούει κάποιος αδιαμαρτύρητα)

«Βάζω νερό στο κρασί μου» 
(Γίνομαι διαλλακτικός, υποχωρώ)

«Όποιος πίνει με πίστωση μεθά δύο φορές» ή 
«Το βερεσέ κρασί δύο φορές μεθάει» 
(Διπλό το κακό)

«Από τον κακό τσοπάνο, ψωριάζουν τα πρόβατα» 
(Όταν οι αρχηγοί είναι ανίκανοι)

«Γάιδαρος με σέλα και τσοπάνος με ομπρέλα» 
(Για αταίριαστες καταστάσεις)

«Ότι τραβάει το κορμί τα φταίει το κεφάλι» 
(Για άμυαλους ανθρώπους)

«Κατά το πάπλωμα, άπλωσε τα πόδια σου» ή 
«Όπου σε παίρνει, ν' απλώνεις» 
(Όταν θέλει κάποιος περισσότερα)

«Ο καλύτερος γιατρός είναι η ελπίδα» 
(Δίνει νόημα στη ζωή με τα τόσα προβλήματα)

Επιτυχίες
Τα συγχαρητήριά μας στον

χωριανό μας αστυνομικό Σωτήρη
Τσιάτσο, γιο του αείμνηστου Να-
πολέοντα (Τσέα) Τσιάτσου και της
Παρασκευής Μερεντίνη.  Ο Σωτή-
ρης συμμετείχε ως παίκτης μπά-
σκετ στην ομάδα αστυνομικών
νομού Θεσσαλονίκης, η οποία εκ-
προσώπησε την Ελλάδα στο 1ο
Παγκόσμιο πρωτάθλημα μπάσκετ
της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομι-
κών.  

Το πρωτάθλημα διεξήχθη στη Λισαβόνα της Πορτο-
γαλίας το περασμένο καλοκαίρι και η ελληνική ομάδα
ήλθε δεύτερη αποσπώντας το Αργυρό μετάλλιο.  Μεγάλη
διάκριση για τη χώρα μας, την Ελλάδα.  

Ευχόμαστε πάντα διακρίσεις και επιτυχίες!
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