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Προγραμματισμός Δράσεων – Εκδηλώσεων 2020   
2/3/2020: Γιορτή-Κούλουμα στο χωριό με την κατεξοχήν συμμετοχή του Συλλόγου.

14-22/4/2020: Καθαρισμός Μονοπατιών στα προτεινόμενα από τα μέλη του Συλλόγου ση-
μεία. Επανακαθαρισμός του Μονοπατιού όπου καθαρίστηκε την προηγούμενη χρονιά και
παράλληλη τοποθέτηση πινακίδας στο συγκεκριμένο μονοπάτι.

31/5-1/6/2020: Διοργάνωση εκδρομής προσκυνητών από Αθήνα προς Αγία Τριάδα.

20/7/2020: Πανηγύρι στο μοναστήρι του Προφήτη Ηλία.

7-10/8/2020: Εργαστήρι Δημιουργίας και Τέχνης.

9/8/2020: Ημέρα Υγείας και Αθλητισμού (Εθελοντική Αιμοδοσία).

12/8/2020: Πεζοπορία στα Δυτικά του Βελουχιού.

13/8/2020: Επιστημονική Ημερίδα στην αίθουσα του Μουσείου. Θα ζητηθεί η αρωγή της
Περιφέρειας.

14/8/2020: Πάρτι Νεολαίας του Συλλόγου.

16/8/2020: Δημοτική Βραδιά –Αυτοδιαχείριση στην Πάνω Πλατεία του χωριού.

18/8/2020: Θεατρική Παράσταση ή Προβολή Ταινίας με την Γιορτή Πίτας. Θα ζητηθεί
αρωγή από την Περιφέρεια.

21/8/2020 Παρασκευή: Στην Πλατεία θα γίνει Συνέλευση του Συλλόγου, και απολογισμός
πεπραγμένων και Εκλογές για ανάδειξη νέας διοίκησης στο Σύλλογο.

Με επιφύλαξη για κάθε τροποποίηση στο πρόγραμμα που οι ανάγκες επιβάλλουν.

       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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Έχουν γραφεί αρκετές πληροφορίες για τους Αγιατριαδίτες δωρητές Χατζηδήμους. Το ίδιο και για
τον Προφήτη Ηλία. Λιγοστές οι ατράνταχτες (γραπτές) αποδείξεις και πολλά τα συναγόμενα λογικά συμ-
περάσματα. Παρ’ όλες τις προσπάθειες μένουν πολλά κενά και απορίες λόγω ανεπάρκειας στοιχείων.

Διαβάζουμε μία παράγραφο από δημοσίευση του Πάνου Βασιλείου για τον Προφήτη Ηλία στο
περιοδικό «Φθιώτις» (τεύχος 15-16, Μάϊος- Αύγουστος 1958). «…Από την τοπική παράδοση μαθαίνουμε
πως το πρώτο στην αγιατριαδίτικη τούτη περιοχή μοναστήρι, το παλιότερο και ομώνυμο με το σημερινό,
βρίσκονταν στη θέση «Παλιαηλιάς» Β.Δ. του χωριού λίγο πιο κάτω από την πηγή του Χαλιά, χωρίς να ξέ-
ρουμε γιατί και πότε καταστράφηκε. Αργότερα χτίστηκε στη θέση του σημερινού ίσως στις αρχές του
18ου αιώνα, άλλο μοναστήρι που κι αυτό καταστράφηκε με πυρκαγιά από τους Τούρκους για να ξανα-
χτιστεί στον ίδιο χώρο, ίσως περί τα τέλη του 18ου ο σημερινός Προφητηλίας. Για τον κτήτορά του (Γα-
βριήλ-Αγιατριαδίτη) ξέρουμε ότι γεννήθηκε περί τα μέσα του 18ου αιώνα και πέθανε πλήρης ημερών μετά
το 1824…».

Αναφέρεται λοιπόν, ότι υπήρξε προηγούμενο μοναστήρι στην ίδια θέση με τον σημερινό Προφήτη
Ηλία που έκαψαν οι Τούρκοι. Κανένα άλλο στοιχείο δεν έχουμε, ούτε γράφτηκε κάτι σχετικό γι’ αυτό το
μοναστήρι. Θα προσπαθήσουμε εδώ, παραθέτοντας όποια στοιχεία έχουμε και βοηθούν στη λύση απο-
ριών και ερωτημάτων που εγείρονται ως προς την ύπαρξή του.

Γράφτηκε1 ότι το σημερινό μας χωριό χτίστηκε γύρω από προϋπάρχον μοναστήρι αφιερωμένο
στην Αγία Τριάδα. Ήταν στην ίδια θέση με τον τωρινό Ι.Ν. Αγίας Τριάδας. Παλιότερο χωριό υπήρξε στη
θέση «Παλιοχώρι». Στη θέση Κούκια πάλι, πιθανόν διέμεναν οι εργαζόμενοι (γεωργοί και κτηνοτρόφοι
με τις οικογένειές τους), στη δούλεψη του Μοναστηριού της Αγίας Τριάδας. Άλλη εγκατάσταση πρέπει
να υπήρξε στη θέση Χτίρια. Κοντά εξάλλου είναι οι τοποθεσίες Παλιοχώραφα και Καλοέργια που παρα-
πέμπουν σε μοναστηριακά κτήματα. Ο Παλιαηλιάς τώρα πιθανόν ήταν μετόχι-κρυψώνας του μοναστη-
ριού της Αγίας Τριάδας. Λόγω υψομέτρου, απόμερης θέσης, έλλειψης χωραφιών και ικανής πηγής νερού
για άρδευση, και ύδρευση, πιστεύουμε δεν ήταν μοναστήρι μόνιμης εγκαταβίωσης. Θερινής ίσως δια-
μονής κάποιων που έβοσκαν τα ζώα τους, δεδομένου ότι η Αγκάθα ήταν θερινό λιβάδι του σημερινού
Προφήτη Ηλία. Μέρος διαφυγής σε περιόδους κινδύνων, ήταν σίγουρα. Απέναντι στον Πυργάκη υπήρχαν
μόνιμες καλύβες-κρυψώνες στη γνωστή θέση «Σπιτάκια».

Φαίνεται ότι στην πορεία των ετών το μοναστήρι της Αγίας Τριάδας έκλεισε και η εκκλησία του
μετατράπηκε σε εκκλησία του χωριού Αγία Τριάδα. Γύρω του είχε ήδη πυκνώσει η εγκατάσταση κατοίκων.
Το ίδιο και το «εκκλησάκι» του Παλιαηλιά. Κατέρρευσε με την πάροδο των ετών και ίσως από κατολίσθηση
προς το ρέμα του Νεραϊδιά.

Πότε λοιπόν κτίστηκε άλλο μοναστήρι του Προφήτη Ηλία στη σημερινή θέση που έκαψαν οι Τούρ-
κοι; Από ποιον κτίστηκε και πότε καταστράφηκε; Το σημερινό ως γνωστόν κτίστηκε απ’ τον παπα-Γαβριήλ
μεταξύ 1780-90 και αγιογραφήθηκε το 1795.

Στο σημερινό ναό του Προφήτη Ηλία υπάρχει μικρή εικόνα του τέμπλου που φέρει την χρονολογία
1750.2 Ανήκε στον προηγούμενο ίσως ναό.

Πιστεύουμε ότι το κλειδί στη λύση των αποριών μας βρίσκεται στην κοντινή στον Προφήτη Ηλία
τοποθεσία «Χατζιάτικα». Ως γνωστόν είναι κτήματα που σήμερα ανήκουν στους κληρονόμους Κων/νου

Οικογένεια Χατζηδήμου 
και Ι. Μ. Προφήτη Ηλία

1. «Αγία Τριάδα», Δημ. Καραπιπέρης σελ. 26
2. Βιβλίο «Αγία Τριάδα», Δημ. Καραπιπέρης σελ. 46
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Ν. Τσιάτσου και σ’ άλλους Αγιατριαδίτες. Παλαιότερα ανήκαν όλα στο Μοναστήρι. Όπως των Ντουσκαίων
που αγοράστηκαν απ’ το εκκλησιαστικό Ταμείο μετά το κλείσιμο του Προφήτη Ηλία (1834-38) ή τα λεγό-
μενα της «Γληρόραινας» κ.άλ. Από την καταγραφή της περιουσίας του μοναστηριού μετά το κλείσιμο,
γνωρίζουμε ότι από τη θέση του και μέχρι το άδεντρο (σπανό μέρος) της Αγκάθας υπήρχαν χωράφια του
μοναστηριού ανακατεμένα με των χωριανών.

Γιατί λοιπόν η ονομασία «Χατζιάτικα»; Σίγουρα ανήκαν σε χωριανούς προσκυνητές του Παναγίου
Τάφου στα Ιεροσόλυμα. Αυτοί ονομάζονταν Χατζήδες. Μία και μόνο οικογένεια αγιατριαδίτικη εντοπί-
ζουμε (γραπτώς) ως Χατζήδες. Την οικογένεια Χατζηδήμου. Πατέρας Γεώργιος, σύζυγος Αφέντω και γιός
Δημήτριος. Δωρητές εκκλησιών (Ι.Μ. Ρεντίνας) ιερού Ευαγγελίου (1767 στην Αγία Τριάδα), κτήτορας ο
Δημήτριος της Ι.Μ. Μεταμόρφωσης του Σωτήρος Βράχας κτλ. Γνωρίζουμε πλέον μετά μεγάλης βεβαιότη-
τας ότι ζούσαν και εργάζονταν στη Φιλιππούπολη της σημερινής Βουλγαρίας. Ήταν τεχνίτες και έμποροι
του αμπά. Χοντρού μάλλινου υφάσματος για επανωφόρια. Ο Γεώργιος μάλιστα ήταν πρόεδρος (επικε-
φαλής) του κλειστού σιναφιού των Αγραφιωτών αμπαντζήδων, απ’ το 1685 ως το 1703. Ήταν τότε οι αμ-
παντζήδες, η πιο εύπορη κοινωνική τάξη της πόλης.

Ο Μάρκος Α. Γκιόλιας3 μας πληροφορεί. «…Η πόλη (Φιλιπούπολη) φημίζεται κυρίως για την κα-
τασκευή και εμπορίας χοντρών μάλλινων υφασμάτων, τέχνη που γνώριζαν ήδη οι Αγραφιώτες απ’ την’πα-
τρίδα τους. Ως πλουτοπαραγωγικό κέντρο η πόλη συγκεντρώνει εποίκους εμπόρους και τεχνίτες από
διάφορα μέρη του ελληνισμού «και δη εξ Αγράφων ομαδικώς»…».

«…Στα ρουφέτια (συντεχνίες) και το μεγαλεμπόριο της πόλης, οι Αγραφιώτες παίζουν πρωταγω-
νιστικό ρόλο. Οι οικογένειές τους συναποτελούν με άλλες την ηγετική και αριστοκρατική τάξη των λεγό-
μενων «τσορμπατζήδων» (είναι οι ευκατάστατοι). Διασώζονται αρκετά επώνυμα οικογενειών μεταξύ
αυτών και οι Χατζηδήμοι…».

Επίσης ο Κοσμάς Μύρτιλος Αποστολίδης4 μας δίνει τις παρακάτω εικόνες:
«…ότι οι φιλόθρησκοι Έλληνες μετέβαιναν ως προσκυνηταί εις τα Ιεροσόλυμα…». Γι’ αυτό και πολ-

λές επιτύμβιες στήλες Ελλήνων της Φιλιππούπολης φέρουν τα επώνυμα Χατζηιωάννου, Χατζηκωστάκις,
Χατζηλουκάς κτλ.

«…Εκ της εκάστοτε ενισχύσεως του υπολειφθέντος εν τη πόλει (Φιλιππούπολη) μετά την υπό των
Τούρκων άλωσιν αυτής (1363) Ελληνικού πληθυσμού υπό των αδιαλείπτως μετακοινούντων εις αυτήν εξ
άλλων μερών της αυτοκρατορίας ακραιφνών Ελλήνων, και δη ομαδικώς εξ Αγράφων και Θεσσαλίας κατά
τον 17ο και 18ο αιώνα…».

«…Ένεκα λοιπόν του μεγάλου κύρους του προέδρου εκάστης συντεχνίας εν τη κοινωνία εν γένει
πρωτομαΐστορες εξελέγοντο εκάστοτε οι σεβασμιώτεροι και τιμιώτεροι εκ των πρεσβυτέρων μαϊστό-
ρων…».

Μπορούμε να αντλήσουμε κι άλλες πληροφορίες για τους Αγραφιώτες αμπατζήδες της Φιλιπ-
πούπολης και ιδιαίτερα για τους Χατζηδήμους.

Πιστεύουμε λοιπόν, για να επανέλθουμε, ότι ο τόπος που χτίστηκε ο Προφητηλίας που καταστρά-
φηκε, ο τόπος δηλαδή που είναι και ο σημερινός ναός, ανήκε σε κτήματα των Χατζηδήμων. Ωραίος τόπος
σε ύψωμα με χωράφια γύρω, με πηγή (Ντουσικόβρυση) με ρυάκι (ρέμα) μόνιμης ροής. Πιο κοντά στο
χωριό παρά στην απόμερη τοποθεσία του Παλιαηλιά.

Το πότε χτίστηκε αυτός ο Προφητηλίας που κάηκε μόνο λογικές υποθέσεις μπορούμε να κάνουμε.
Δεν είναι δυνατόν οι Χατζηδήμοι να χρηματοδοτούν το 1745-1758 την εκ βάθρων ανέγερση της Ι.Μ. Με-
ταμόρφωσης Σωτήρος Βράχας χωρίς να κάνουν κάτι ανάλογο πρώτα στο χωριό τους. Πρέπει να είχαν χτί-
σει στα κτήματά τους στην Αγία Τριάδα τον πρώτο Προφήτη Ηλία που κάηκε. Η ανέγερση πρέπει να έγινε
πριν το 1745. Το διάστημα μετά το 1700 και μάλλον πλησιάζοντας προς το 1745 πρέπει να έγινε η ανέ-
γερση ως ενθύμηση του «Παλιαηλιά» που υπήρξε ψηλότερα και ήταν ήδη κατεστραμμένος. Η εικονίτσα

3. Στο βιβλίο «Ιστορία της Ευρυτανίας στους νεότερους χρόνους» (1393-1821) Μάρκου Γκιόλια σελ. 176.
4. Βιβλίο «Η της Φιλιππουπόλεως Ιστορία» Κοσμά - Μυρτίλου Αποστολίδη.
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του τέμπλου (ψηλά) με χρονολογία 1750 πρέπει να ανήκε σ’ αυτόν το ναό και να διασώθηκε της φωτιάς.
Πότε λοιπόν έγινε η καταστροφή;

Έχουμε δύο μεγάλες καταστροφές του Καρπενησιού στα 1756 και 1762 από «σμήνη κλεπτών».5

Την ίδια εποχή οι ληστοσυμμορίες καίγουν αρκετά χωριά της επαρχίας Αγράφων.6

Αυτές οι χρονολογίες μοιάζουν πιθανές. Πρέπει να κάηκε μετά την έναρξη εργασιών στη Βράχα
(1745). Οι ληστοσυμμορίες αποτελούνταν από Αλβανούς μουσουλμάνους και χριστιανούς. Πότε χώρια,
πότε μαζί. Γι’ αυτό ίσως υπάρχει μερικές φορές σύγχυση μεταξύ Τούρκων και μουσουλμάνων Αλβανών.

Μπορεί όμως η καταστροφή να έγινε κι αργότερα, το 1770, με τα λεγόμενα «Ορλωφικά». Ως γνω-
στόν και τα Άγραφα με τους Μπουκουβαλαίους εξεγέρθηκαν κατά των Τούρκων, με την υποκίνηση της
Ρωσίας.

Οι δωρεές Χατζηδήμων σταματούν το 1767 με την δωρεά στην Αγία Τριάδα του Ευαγγελίου όπου
φαίνεται ότι ο Γεώργιος (πατέρας) έχει ήδη αποβιώσει και το 1769 με τη δωρεά 25 γροσίων για κατασκευή
καλυβιού στη Βράχα, από τον γιό Δημήτριο.7

Ο Δημήτριος που εικονίζεται στο μοναστήρι της Βράχας ως κτήτορας μαζί με τον ηγούμενο Δαμα-
σκηνό φέρει ενδυμασία άρχοντος της εποχής και όχι ράσα όπως φαίνονταν πριν τον καθαρισμό των αγιο-
γραφιών. Στην κεφαλή δε, έχει κάλυμα σε κόκκινο χρώμα. Όχι κάλυμμα μοναχού.

Περνάμε τώρα στον ιερέα Γεώργιο, μετέπειτα ιερομόναχο Γαβριήλ. Σε επιστολή που βρίσκεται
στο ρώσικο μοναστήρι του Αγίου Παντελεήμονα του Αγίου Όρους γράφει στο τέλος ως εξής: (αριθμ. εγ-
γράφου 293) «Η άνωθεν επιστολή εγράφη εν τω Χριστιευλογήτω και Αβραμιαίω Πύργω του (εκ) της Αγίας
Τριάδος των Αγράφων αιδεσιμωτάτου ιεροθύτου κυρίου Γεωργίου του δια του μοναχικού έπειτα σχή-
ματος Γαβριήλ μετονομασθέντος. Εγράφη κατά το αψοε’ έτος μηνί Οκτωβρίω (1775)».

Βλέπουμε ότι ο ιερέας Γεώργιος από την Αγία Τριάδα Αγράφων του 1775, μετονομάζεται αργότερα
σε ιερομόναχο Γαβριήλ.

Σε επιστολές του ιεροκήρυκα Δωρόθεου Βουλισμά βλέπουμε ότι μαζί ιδρύουν τη σχολή Γραμμά-
των Αγίας Τριάδας τον Αύγουστο του 1775.8 Ο ιερέας Γεώργιος έχει ήδη οικογένεια και φιλοξενεί για
μήνες τον Βουλισμά στον Αβραμιαίο Πύργο του (παλιό κτίριο), κρυπτόμενος απ’ τους Τούρκους λόγω αδί-
κων κατηγοριών.9

Σε δεύτερη επιστολή του Δ. Βουλισμά10 προς τον Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως Σωφρόνιο
(Απρίλιος 1776) δίνεται η σημαντική πληροφορία: «…ότι ο ιερέας Γεώργιος είναι ο γιος του «εγχειρίζον-
τος» (αυτού που σας φέρνει) σε σας την παρούσα επιστολή τον οποίο γνωρίζετε, διότι σας συμβουλεύ-
τηκε κάποτε για να αποδράσει το ταχύτερο από την Πόλη, όπως λέει σ’ εμένα…».

Βλέπουμε ότι ο ιερέας Γεώργιος πηγαίνει στην Κωνσταντινούπολη το καλοκαίρι του 1775, γιατί ο
Σωφρόνιος έγινε Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως τον Ιούνιο του 1775 και τον Αύγουστο είχε συνάντηση
με τον Βουλισμά που ιδρύουν τη σχολή Αγίας Τριάδας και πληρώνει ο ίδιος ο Γεώργιος το 1/3 του μισθού
του δασκάλου. Τ’ άλλα 2/3 πληρώνουν οι κάτοικοι της Αγίας Τριάδας. Μην ξεχνάμε ότι το 1774 υπεγράφει
η συνθήκη του Κιουτσούκ Καϊναρτζή μεταξύ Ρωσίας και Τουρκίας, μετά τα Ορλωφικά γεγονότα. Διαμόρ-
φωσε ευνοϊκότερο καθεστώς για τους ορθοδόξους της οθωμανικής αυτοκρατορίας.

Στο απόσπασμα βλέπουμε ότι την επιστολή πηγαίνει στον Πατριάρχη ο πατέρας του Γεωργίου.
Είναι ίσως εμπορευόμενος με την Πόλη ή μετανάστης στην Κωνσταντινούπολη. Δεν γνωρίζουμε. Σίγουρα
δεν έκανε το δύσκολο αυτό ταξίδι μόνο για να δώσει την επιστολή. Κάποια σχέση είχε με την Πόλη και

5. Νεκταρίου Λητζάς και Αγράφων, προς Αποδήμους Ευρυτάνες. 28-6-1756 ΓΑΚ χφ. 242 φ. 136α.
6. Κ.Δ. Μέρτζιου, Μικρός Ελληνομνήμων σ. 561.
7. Υπάρχει στην Ι.Μ. Βράχας και εικόνα του Αγίου Ανδρέα με αφιέρωση πίσω του Δημητρίου Προσκυνητού και χρονολογία 1784 αλλά μάλλον

γράφτηκε μεταγενέστερα της αφιέρωσης της εικόνας.
8. Ο Βουλισμάς ίδρυσε πρώτα τη Σχολή στο Νεοχώρι Τυμφρηστού και μετά από τρεις μήνες, λόγω οικονομικής αδυναμίας, τη μετέφερε στην

Αγία Τριάδα.
9. Αργότερα οι κατηγορίες κατά του Βουλισμά κατέπεσαν ως απλές συκοφαντίες.
10. Οι επιστολές και πλήθος άλλο υλικό του Δωρόθεου Βουλισμά υπάρχει στο ρώσικο μοναστήρι του Αγίου Παντελεήμονα στο Άγιο Όρος. Εμείς

πήραμε τις πληροφορίες από εργασία του χωριανού μας Θάνου Παρούτσα με τίτλο: Η Σχολή γραμμάτων και ελευθέρων σπουδών της Αγίας
Τριάδας (τ. Δήμου Κτημενίων) Ευρυτανίας κατά την Τουρκοκρατία.
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ίσως εδώ να βρίσκεται το μυστήριο της προέλευσης των χρημάτων που ο γιος Γεώργιος διαθέτει για τον
δάσκαλο της Σχολής Αγίας Τριάδας και για την εκ βάθρων ανέγερση του Προφήτη Ηλία. Ένας απλός ιερέας
των Αγράφων δε νομίζουμε ότι είχε περιθώρια απόκτησης περιουσίας.

Γιατί όμως πήγε ο ιερέας Γεώργιος στον Πατριάρχη; Το πιθανότερο είναι για να ζητήσει την άδεια
ανέγερσης του κατεστραμμένου Προφήτη Ηλία. Γνωρίζουμε ότι πολλά μοναστήρια ήταν Σταυροπηγιακά.
Ανήκαν δηλαδή κατ’ ευθείαν στο Πατριαρχείο και όχι στον τοπικό επίσκοπο. Ένα τέτοιο μοναστήρι ήταν
και αυτό της Βράχας που έγινε με χρήματα των Χατζηδήμων. Πιθανόν και ο Προφήτης Ηλίας που κάηκε
να ήταν επίσης Σταυροπηγιακό και να εμπλέκονταν έτσι το Πατριαρχείο. Οι Χατζηδήμοι να το είχαν γράψει
(δωρίσει) στο Πατριαρχείο. Έτσι έπρεπε να δοθεί κάποιας μορφής άδεια ώστε να ξανακατασκευαστεί.

Μας λέει επίσης το ανωτέρω απόσπασμα ότι ο ιερέας Γεώργιος συμβουλεύτηκε τον Πατριάρχη
Σωφρόνιο ώστε να αποδράσει (κρυφά) γρήγορα απ’ την Κωνσταντινούπολη. Βλέπουμε ότι οι Τούρκοι για
κάποιους λόγους τον είχαν επισημασμένο. Τον έψαχναν. Εδώ βλέπουμε ότι ο Γεώργιος είχε και εθνική
δράση. Πιθανόν συμμετείχε στην εξέγερση τω Αγράφων κατά τα Ορλωφικά.

Ο κ. Ζούμπος Ιωάννης μας διασώζει11 μία ενθύμηση που γράφτηκε στο εσωτερικό καλύμματος
Μηναίου του 1754 και διασώζεται στο μοναστήρι της Βράχας «…1779 Οκτωβρίου 29 τον ναόν εγκαινίασαν
(δυσανάγνωστη επιγραφή τα… ο τίμιος και πάνσεπτος ναός της Υπεραγίας Θεοτόκου Δομιανούς ημέρα
Τρίτη αρχιερατεύοντος επισκόπου εκ Λαρίσης δι’ ιδίων χειρών αυτού εγκαινιάσθη έστω εις ενθύμιον των
μεταγενεστέρων ο γράψας Γεώργιος εκ της Αγίας Τριάδος τω Αγίω Χάρης…». (υπογραφή δυσανάγνω-
στη).

Σύμφωνα δε με αντεγραμμένο έγγραφο του γραμματέα της Νομαρχίας Αιτωλοακαρνανίας και Ευ-
ρυτανίας συγχωριανού μας κ. Μερντίτη Ιωάννη το 1912 λέει: «Χρονική διάρκεια προς ανέγερσιν αυτού
(του ναού Δομιανών) από το έτους 1779 έως του έτους 1787. Εξοδευθέντα χρήματα δρχ. 25.000 (μετέ-
τρεψε τα γρόσια σε δραχμές). Επίσκοπος, Δήμαρχος και επίτροποι κατά την τοποθέτησιν του θεμελίου
λίθου. «Επίσκοπος Διονύσιος μετά Γαβριήλ ιερομονάχου ως επιτρόπου. Δωρηταί χρημάτων χάριν ανε-
γέρσεως εκ των ιδίων του ναού εισοδημάτων. Χρονολογία εγκαινίων και ο τελέσας ταύτα ιεράρχης. Ο
Δήμαρχος και οι επίτροποι του Ναού κατά τη λήξιν του έτους
(1789) ετελέστηκαν τα εγκαίνια υπό επισκόπου Διονυσίου».

Βλέπουμε λοιπόν τον ιερέα Γεώργιο το 1779 κατά την
έναρξη των εργασιών (θεμέλιο λίθο) να υπογράφει ως ιερέας
Γεώργιος. Να είναι ο ίδιος εξουσιοδοτημένος επίτροπος από τον
επίσκοπο, ώστε να επιβλέπει στην ανέγερση του ναού. Το 1787
όμως αναφέρεται ως Γαβριήλ ιερομόναχος. Άρα το διάστημα
αυτό των 8 ετών εκάρη μοναχός. Γι’ αυτό τοποθετούμε και το
διάστημα αυτό την κτίση του σημερινού Προφήτη Ηλία του
οποίου είναι κτήτορας (ο διαθέσας τα χρήματα).

Επίσης στην Προσκομιδή του Ι.Ν. Παναγίας Δομιανών σε
ένα από τα πολλά ζωγραφιστά «φύλλα» που αναγράφονται ονό-
ματα προς μνημόνευση γράφει με αυτή τη σειρά:
Γαβριήλ Ιερομονάχου
σταθούς πρεσβυτέρας
ιω ιω Νικολάου, αφέντως
Δημητρίου ιω αναγνώστου
Δημητρίου γεωργίου
γεωργίου προσκυνητού
αφέντως, κονδίλως
ιω Νικολάου, χάιδως, δέσπως
χάιδως ιω ιερέως.

11. Βιβλίο Ζούμπου Ιωάννη «Το μοναστήρι των Δομιανών»
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Βλέπουμε πρώτο το όνομα του Γαβριήλ και δεύτερο αυτό της σταθούς (Ευσταθίας) που είναι πρε-
σβυτέρα (παπαδιά). Δεν γνωρίζουμε αν ζούσε η παπαδιά τότε (1787) αφού ο Γαβριήλ έγινε καλόγερος.
Ξέρουμε όμως ότι στην Προσκομιδή αναγράφονταν ονόματα ζώντων και τεθνεώτων. Η Σταθώ λοιπόν,
πιθανόν είναι η σύζυγος του ιερέα Γεωργίου-Γαβριήλ, ιερομονάχου μετά.

Πιο κάτω βλέπουμε με σειρά ονόματα που παραπέμπουν στους Χατζηδήμους. Το όνομα Κονδίλω
αναφέρεται και στην Προσκομιδή Ι.Μ. Ρεντίνας με δωρεά 600 άσπρων απ’ τον Χατζηδήμο. Τα άλλα ονό-
ματα που γράφονται μαζί πιθανόν είναι συγγενών του Γαβριήλ. Γονέων ή τέκνων του κτλ.

Στην Προσκομιδή δε του υπάρχοντος ναού του Προφήτη Ηλία δεν αναφέρονται ονόματα που να
παραπέμπουν στους Χατζηδήμους. Εκτός κι αν έχουν καταστραφεί με τα χρόνια και το πέσιμο των σοβά-
δων.

Υπάρχει και μια ακόμη πληροφορία που συνηγορεί στην ύπαρξη Μοναστηριού στο χωριό μας πριν
αυτό που έχτισε ο παπα-Γαβριήλ.

Στην εφημερίδα «Φωνή του Ρουμελιώτη» Αθήνα, Σεπτέμβριος 1957 και Μάιος και Ιούλιος 1958
ο κ. Ιωάν. Ζούμπος από τους Δομιανούς αναφέρει και την παρακάτω πληροφορία για το χτίσιμο της πρώ-
της εκκλησίας της Παναγίας στου Δομιανούς: Η πρώτη εκκλησία χτίστηκε με έγκριση κάποιου Κωνστάν-
τιου ηγουμένου (;) που έμενε στο χωριό Αγία Τριάδα χωρίς την άδεια των Τούρκων.

Ο Π. Βασιλείου12 αναφέρει ότι για την παραπάνω πληροφορία έχει κάποια επιφύλαξη (μέχρι πε-
ρεταίρω επαλήθευση).  Λέει ότι στα 1706 βρίσκουμε έναν Κωνστάντιο, ίσως από τη Φουρνά, που ήταν
σχολάρχης της Σχολής Καστανιάς Αγράφων.  Επίσης έναν Κωστάνιο συναντάμε επίσκοπο Λιτζάς κι Αγρά-
φων με έδρα το Καρπενήσι (1739-1748).

Ο Β. Μαντούζας13 επίσης μας αναφέρει ότι ο ηγούμενος της Ι.Μ. Βράχας Δαμασκηνός λόγιος ή φι-
λόσοφος (όχι ο μετέπειτα Δαμασκηνός ηγούμενος και κτήτορας από τη Άρτα) στέλνει επιστολή το 1706
(που σώζεται και δημοσιεύτηκε) στο συμμαθητή του και φίλο τον ιερομόναχο Κωνστάντιο σχολάρχη της
Σχολής Καστανιάς.  Ο Δαμασκηνός ο λόγιος πολέμησε με το Μικρό Χορμόπουλο τους Τούρκους (σύμφωνα
με την παράδοση) όταν προσπάθησαν να κάψουν το μοναστήρι της Βράχας.  Αυτό έγινε πιθανόν το 1695
όταν ασκέρια του Λυμπεράκη Γερακάρη κατέστρεψαν την περιοχή.

Για να είναι ηγούμενος ο Κωστάντιος στην Αγία Τριάδα πριν το χτίσιμο του σημερινό Προφήτη
Ηλία προϋποθέτει την ύπαρξη προηγουμένου μοναστηριού.

Βλέπουμε λοιπόν με τη σειρά των πληροφοριών που παραθέσαμε και την αλληλουχία των γρα-
πτών αποδείξεων, ότι βγαίνει κάποιο νόημα ως προς τον προϋπάρχοντα του σημερινού ναού του Προ-
φήτη Ηλία. Δεν αρνούμαστε ότι είναι «ένα σενάριο» που χρήζει περαιτέρω έρευνας και ανεύρεσης
πρόσθετων στοιχείων. Ίσως μελλοντικά έρθουν στο φως πληροφορίες που τώρα δεν γνωρίζουμε. Όπως
ο Π. Βασιλείου όταν έγραφε για τον Προφήτη Ηλία δεν γνώριζε όλα τα στοιχεία που εμείς σήμερα γνω-
ρίζουμε. Η ερμηνεία που εμείς δώσαμε με τα υπάρχοντα σήμερα στοιχεία, ίσως στο μέλλον επεκταθεί,
συγκεκριμενοποιηθεί και εμπλουτιστεί ώστε να μας διαφωτίζει πληρέστερα για το παρελθόν του μικρού
μας τόπου.

Κ.Σ.Κ.

12.Σε άρθρο του στο περιοδικό «Φθιώτις», Μάρτιος-Ιούνιος 1959 (Αριθμ. 20-21), σελ. 117 με τίτλο «Η Παναγία τη Δομιανίτισσα…» υποση-
μείωση 5.

13.Στο βιβλίο του η «Βράχα» 1981 σελ. 41.
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Δικαστικές Διαμάχες Χωριανών
Ξεφυλλίζοντας παλιά αρχεία, στα Γενικά Αρχεία του Κράτους, στη Λαμία, έπεσε στα χέρια μου

μια απόφαση δικαστηρίου που αφορά χωριανούς μας, κατά το έτος 1934.
Την παραθέτουμε στο περιοδικό μας σαν ανάμνηση, σαν ένα ψήγμα της τότε κοινωνικής ζωής.

Αριθμ. 1154.
ΤΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ  ΤΩΝ  ΕΝ  ΛΑΜΙΑ  ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΩΝ

Συγκείμενων εκ των Δικαστών Δημητρίου Μίχου Προέδρου, Σπυρίδωνος Τσούκα και Λουκά Ιωάννου
ανακριτών.

Συνελθών εν τω προς διάσκεψιν δωματίω του την 20ης Ιουνίου 1934 παρουσία του τε εισαγγελέως
Γαβριήλ Θωμά και του Δικαστ. Γραμματέως Γεωργίου Μπαϊζάνη ίνα σκεφθή και αποφανθή επί της εξής
υποθέσεως:

Ο Αριστοτέλης Ζ. Βαρελάς, Χρήστος Αρ. Βαρελάς και Γεώργιος Σερ. Ντούσκος κατοίκων Αγίας Τριάδος
Ευρυτανίας κατηγγέλθησαν επί υπεξαιρέσει.

Συνεπεία της καταγγελίας ταύτης διετάχθη και ενεργήθη η δέουσα προανάκρισις μετά το πέρας της
οποίας ο υποβαλών προς το Συμβούλιον τούτο ο παρ’ αυτώ Εισαγγελεύς την σχηματισθείσαν δικογρα-
φίαν δια της υπ’ αριθμ. 1162 ε.ε. εγγράφου προτάσεώς του επρότεινεν ότι: Επειδή εκ της ενεργηθείσης
προανακρίσεως δεν προέκυψεν εν προκειμένω πρόθεσις εις τους κατηγορουμένους προς διάπραξιν του
αδικήματος και δέον ελλείψει το τοιαύτης να μην γίνη κατ’ αυτών κατηγορία. Επειδή δεν συντρέχει πε-
ρίπτωσις καταψηφίσεως των εξόδων εις τον μηνυτήν. Δια ταύτα προτείνω να μη γίνει κατηγορία κατά
του Αριστοτέλη Ζ. Βαρελά, Χρήστου Α. Βαρελά και Γεωργίου Σερ. Ντούσκου κατοίκων Αγίας Τριάδας Ευ-
ρυτανίας επί εκ συστάσεως υπεξαιρέσει δύο προβατίνων του Γεωργίου Ν. Σκατσιούνη αξίας αμφοτέρων
μείζονος των 100 ως ελάσσονος των 4.000 δραχμών, πράξει λαβούση χώραν την 20η Δεκεμβρίου 1933
εν τη θέσει Πουρνάρι της Μακρακώμης και να μην επιβληθώσιν έξοδα εις τον μηνυτήν.

Ακούσαν αυτού και αποχωρήσαντος.
Ιδόν την Δικογραφίαν – Σκεφθέν κατά τον Νόμον
Επειδή η πρότασις του Εισαγγελέως ούσα νόμιμος και σύμφωνος προς τα εκ της ενεργηθείσης ανα-

κρίσεως προκύψαντα πραγματικά περιστατικά δεκτή και παρά του Συμβουλίου τούτου καθίσταται.
Επειδή δεν συντρέχει νόμιμος περίπτωσις επιβολής των δικαστικών εξόδων και τελών εις βάρος του

μηνυτού δι’ έλλειψιν δόλου ή βαρείας αμελείας.
Δ ι α  τ α ύ τ α

Ιδόν και το άρθρον 251§1 της Ποινικής Δικονομίας. Αποφαίνεται ότι δεν πρέπει να γίνει κατηγορία
κατά των Αριστοτέλους Χ. Βαρελά, Χρήστου Αρ. Βαρελά, Γεωργίου Σερ. Ντούσκου, κατοίκων Αγίας Τριά-
δος Ευρυτανίας επί εκ συστάσεως υπεξαιρέσεως δύο προβατίνων του Γεωργίου Ν. Σκαρτσιούνη αξίας
αμφοτέρων μείζονος των 500 και ελλάσσονος των 10.000 δραχμών, πράξης λαβούσης χώραν την 20η Δε-
κεμβρίου 1933 εις την θέσιν Πουρναράκι Μακρακώμης.

Απαλλάσει τον μηνυτήν της επιβολής των δικαστικών εξόδων και τελών και επιβάλλει ταύτα εις
βάρος του Δημοσίου.

Απεφασίσθη και εγένετο εν Λαμία τη 27η Ιουνίου του έτους 1934 και εξεδόθη αυτόθιτη 29η ιδίου
μηνός.

Κ.Σ.Κ.

dc
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Από την αρχαιότητα η ληστεία άνθιζε στην περιοχή μας. Ήταν μόνιμο ενδημικό φαινόμενο. Δύσβατος
και φτωχός ο τόπος, με λίγους πόρους, ωθούσε τους κατοίκους στην παρανομία για επιβίωση.

Αρκετές γραπτές αναφορές υπάρχουν για το φαινόμενο της ληστείας κατά την προχριστιανική εποχή
και αργότερα. Εξ άλλου τα δύο σημερινά ονόματα των χωριών της Δυτικής Φθιώτιδας, Παλιόκαστρο και Δίκα-
στρο το επιβεβαιώνουν. Κτίστηκαν κατά την αρχαιότητα κάστρα εκεί, για να προστατεύουν την εύφορη κοιλάδα
του Σπερχειού, απ’ τις συχνές επιδρομές των ορεσίβιων κατοίκων της περιοχής μας.

Υπήρχε απ’ την αρχαιότητα και τον πήραν οι Ρωμαίοι, ο θεσμός των φρουρών των οδών και των πε-
ρασμάτων για την ασφάλεια των ταξιδιωτών και ιδιαίτερα των εμπόρων. Αυτό συνεχίστηκε και τη Βυζαντινή
περίοδο και κατά την Τουρκοκρατία.

Ο Εβραίος περιηγητής Βενιαμίν Ντε Τούδελε που φτάνει στη Λαμία στα 1159 μ.Χ. πληροφορείται για
τις ληστρικές επιδρομές από τα ορεινά της Ευρυτανίας και γράφει: «Είναι αλαφροί και γρήγοροι σαν ζαρκάδια.
Κατεβαίνουν από τα βουνά στους κάμπους για ληστεία και αρπαγές. Κανείς δεν ριψοκινδυνεύει πόλεμο μαζί
τους, ούτε μπορεί να τους υποτάξει γιατί τα καταφύγιά τους είναι απρόσιτα κι αυτοί μονάχα γνωρίζουν τους
δρόμους. Δεν υπακούουν σε κανένα νόμο».

Κατά την Τουρκοκρατία, είναι γνωστός ο θεσμός των αρματωλών αλλά και η δράση των κλεφτών και
οι σχέσεις μεταξύ τους. Τ’ Άγραφα ήταν περιοχή συχνών αναταραχών και φοβερών καταστροφών. Δρούσαν
στην περιοχή συμμορίες ληστών, Αλβανών, μουσουλμάνων κυρίως, αλλά και Χριστιανών. Πολλοί ήταν κτη-
νοτροφικής επαγγελματικής καταγωγής επειδή γνώριζαν τους τόπους λόγω μετακινήσεων και ήταν δύσκολος
ο εντοπισμός τους. Πολλοί άνθρωποι της περιοχής μας, αναγκάστηκαν να φύγουν μακριά, να μεταναστεύσουν,
ένεκα της ληστείας. Έμποροι, βιοτέχνες, τεχνίτες μετοίκησαν, αφήνοντας τον τόπο φτωχότερο. Ολόκληρα
χωριά καταστράφηκαν από τη δράση των ληστών.

Και στα χρόνια της Επανάστασης του 1821 υπήρχε έντονο το πρόβλημα. Σε έγγραφο με ημερομηνία
27-2-1824 προς την «Υπερτάτην Διοίκησιν», προεστοί και ιερωμένοι της Φουρνάς και της ευρύτερης περιοχής
γράφουν και ζητούν με ενέργειές της να τους προστατεύσει και από τους ληστές: «…τόσον από τους Τούρκους,
όσον και από τους Χριστιανούς πλιατσικατζήδες οπού δεν έλειψαν έως τώρα να μας πειράζουν και το περισ-
σότερον κακόν εδώ εις τα Άγραφα αυτοί το επροξένησαν παρά οι Τούρκοι οπού ήταν θανάσιμοι εχθροί μας».

Την επιστολή αυτή υπογράφουν απ’ την Αγία Τριάδα, ο Νεόφυτος ηγούμενος και εφημέριος του Προ-
φήτη Ηλιού και ο Νίκος αντριαδίτης (πιθανότατα είναι ο Νίκος Παρούτσας).

Η Ληστεία μετά την Απελευθέρωση
Η ληστεία, μετά την απελευθέρωση απ’ τους Τούρκους παρουσίασε έξαρση στην περιοχή μας. Τα

χωριά μας βρέθηκαν πάνω στα όρια του νεοσύστατου Ελληνικού Κράτους με το Τούρκικο, στο οποίο ανήκε
τότε και η Θεσσαλία (μέχρι το 1881). Τα σύνορα ήταν στου Ζαχαράκη. Έτσι μπαινόβγαιναν παράνομοι, ληστές,
φυγόδικοι κτλ. Βρίσκοντας καταφύγιο απ’ τους διώκτες τους. Δεν είναι τυχαίο ότι η Κυβέρνηση τότε, όρισε τον
οπλαρχηγό Ιωάννη Φραγγίστα τοποτηρητή της τάξης και της ασφάλειας της περιοχής. Έμενε στην Αγία Τριάδα
με την οικογένειά του και τα κοπάδια του, εξασκώντας συγχρόνως ρόλο χωροφυλακής και στρατού. Η πληθώρα
των κρουσμάτων ήταν τέτοια που δυσκολεύονταν όχι μόνο ο ίδιος με τους άντρες του, αλλά και πρόσθετος
στρατός που πρόστρεχε για βοήθειά του.

Σοβαρός επίσης λόγος που φούντωσε η ληστεία μετά την απελευθέρωση, ήταν η μαζική αποστρατεία
4.500 αγωνιστών από την Αντιβασιλεία του Όθωνα. Απολύθηκαν χωρίς αποζημίωση ή σύνταξη. Οι περισσό-
τεροι απ’ αυτούς κατέφυγαν στην παρανομία για να επιβιώσουν. Αυτό εξ άλλου ήξεραν να κάνουν απ’ την
Οθωμανική περίοδο.

Ληστρικός βίος - Ληστοκρατεία
(Ομιλία του Κώστα Καββαδία τον Αύγουστο του 2019 στην Αγία Τριάδα, 

στα πλαίσια των εκδηλώσεων του Συλλόγου Αγιατριαδιτών. 
Αφορμή η ληστεία ηλικιωμένης στα Πετράλωνα)



αγιατριαδίτικα  γράμματα12 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2020

Ηλεκτρολογικές εργασίες

Κρουστάλης Δημήτριος

Κιν.: 6973338907

ΕΡΓΑΣΙΕΣ  ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΩΝ
Χρήστος  Αντζάς

- Υπεύθυνη εργασία -

Κιν.: 6977443913

ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΕΣ  ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Ευάγγελος Κατσίφας

ΑΓΙΑ  ΤΡΙΑΔΑ  ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

Τηλ.: 22370 96254

Η Κυβέρνηση κατέφυγε σε σκληρά μέτρα καταστολής, όπως εκτελέσεις και μακροχρόνιες φυλακίσεις,
χωρίς να φέρει κάποιο αποτέλεσμα. Ούτε με την αμνηστία που δόθηκε το 1843 περιορίστηκε το φαινόμενο.

Τα τσελιγκάτα κατά κύριο λόγο αλλά και οι δημοτικές αρχές (παρ’ ότι ήταν επιφορτισμένες με τη δίωξη
της ληστείας) βοήθησαν, έκρυβαν, τροφοδοτούσαν με εφόδια τους ληστές και γενικά συντηρούσαν για τους
δικούς τους λόγους αυτή την κατάσταση. Ληστείες, ζωοκλοπές, εκβιασμοί, απαγωγές, εμπρησμοί περιουσιών,
βιασμοί, λεηλασίες, αντεκδικήσεις, ήταν οι μόνιμες απειλές για τους φιλήσυχους και ταλαίπωρους χωρικούς.
Ανομία και ατιμωρησία επικρατούσε. Πολυάριθμα «μπουλούκια», συνεργαζόμενα πολλές φορές, επέδραμαν
σε χωριά και τα κατέστρεφαν. Πλείστοι τέτοιοι «χαλασμοί» καταγράφηκαν στην περιοχή μας. Π.χ. πυρπόληση
Αγίου Βησσαρίου, μάχη Φραγγίστα με τη συμμορία των Χουσιαδαίων στο χωριό μας κ.άλ.

Οι χωριανοί προσπαθούσαν να προφυλαχτούν, να κρυφτούν πρόχειρα σε ανάμερα μέρη ώσπου να
περάσει η μπόρα. Μόνιμη κρυψώνα είχαν ψηλά δίπλα απ’ την Αετοφωλιά στα «Σπιτάκια». Είναι ψηλότερα της
Μισόραχης και αριστερότερα του μονοπατιού που οδηγεί στο Πυργάκη. Εκεί υπήρχαν μόνιμες καλυβούλες
όπου κατέφευγαν οι χωριανοί απ’ όλους τους εχθρούς, αρκεί να τους έπαιρναν είδηση νωρίτερα. Έβγαζαν και
ένοπλες ομάδες ανδρών του χωριού με σκοπό την αντιμετώπιση και εκδίωξη των ληστών. Σε μια τέτοια παγάνα
το 1865 έγινε μάχη στου Κακογιάννη, υπερίσχυσαν οι ληστές και σκότωσαν το χωριανό Γεώργιο Αθ. Καρανά-
σιο. Δεν τον σκότωσαν απλά, τον έκοψαν κομμάτια για να τρομοκρατήσουν τους κατοίκους.

Σε σημείωση εκκλησιαστικού βιβλίου της εκκλησίας μας, κάποιος χωριανός έγραψε:
«1865, Ιουλίου 9, ημέρα Παρασκευή. Εσκότωσαν τον Γεώργιο Καρανασάκη. Νέος καλός». (Ήταν νε-

αρός φρεσκοπαντρεμένος με την Γκόλφω Παρούτσα).
Η Κυβέρνηση έβγαζε αποσπάσματα χωροφυλακής ή στρατού για την αποκλειστική καταδίωξη των λη-

στών. Έγιναν σκληροί και μακροχρόνιοι αγώνες, ώσπου η Κυβέρνηση Ελ. Βενιζέλου το 1928, να περιορίσει
δραστικά το φαινόμενο. Η διασωζόμενη ρήση δείχνει γιατί διατηρήθηκε επί μακρόν: «Δίνει στους κλέφτες το
ψωμί… στ’ απόσπασμα χαμπέρι». Οι χωρικοί από φόβο ή από συμφέρον βοηθούσαν την παρανομία. Τελικά
μετά το 1950 ησύχασαν τα πράγματα στην ύπαιθρο.

Στις μέρες μας όμως βλέπουμε να ξαναφουντώνει το φαινόμενο, ιδιαίτερα στις πόλεις.

Ληστές στην περιοχή μας
Διασώθηκαν πλείστα ονόματα και ψευδώνυμα ληστών με δράση στην περιοχή μας. Μέσα από ανα-

φορές δημάρχων, αστυνόμων, δικαστηρίων κτλ. Έχουμε αρκετούς επώνυμους. Ξεπερνούν τους εβδομήντα
(70).

Ενδεικτικά αναφέρουμε μερικούς: Κατσιούλας, Γκαρίλας, Μπλάνης, Μ. Μπούργος, Γρούνας, Γ. Μπουμ-
πουρής, Ευαγ. Σπανός, Ζαρκάδας, Ι. Βαζούρας, Θεοδ. Ζούζουλας, Ν. Ακρίβος, Τριαντ. Νάκος, Κ. Ντουλαβέ-
ρης, Θ. Ξύστρας, Μαντζαβίνος, Γ. Ντρέλλας, Μήτρος Ντρόλιας, Γ. Χαμχούγιας, συμμορία Χουσιαδαίων,
Ρουπακιάς, Σερμιτζέλης, Πατσιαούρας, Κουκοβίνος, Γιαταγάνας, Κατσακιώρης και Καστανάς που έδρασαν
τελευταία.

Όλοι τους σχεδόν είχαν κακό τέλος. Πολλοί σκοτώθηκαν από αποσπάσματα. Άλλοι αλληλοσκοτώθηκαν
λόγω των επικηρύξεων με χρήματα ή δική τους αμνηστία. Κάποιοι κατέληξαν και στις φυλακές. Πολλών τα κε-
φάλια κρεμιόνταν στις πλατείες των χωριών, ως τρόπαιο ή και για παραδειγματισμό από τους αποσπασμα-
τάρχες.

Αγιατριαδίτες ληστές της μεταπελευθερωτικής περιόδου
Αναφέρουμε στη συνέχεια πληροφορίες περιληπτικά για το βίο και τη δράση τους, επτά χωριανών μας

ληστών, που μέσα από γραπτές κυρίως και προφορικές μαρτυρίες, διασώθηκαν. Υπήρχαν οπωσδήποτε και
άλλοι. Πολλοί, με μικρότερη ίσως δράση. Το φαινόμενο αυτό, με τον έναν ή τον άλλο τρόπο, δεν έλειψε ποτέ
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από την κοινωνία μας. Μικροκλέφτες και κυρίως ζωοκλέφτες με ακτίνα δράσης την περιοχή του χωριού μας,
υπήρξαν μέχρι τις μέρες μας. Δεν θα αναφερθούμε σε πρόσφατα ονόματα κι ας έχουν κάποιοι και σχετικές
καταδίκες. Και σ’ άλλα χωριά επίσης παρατηρείται η ίδια κατάσταση. Όταν χαλαρώνει ο έλεγχος του Κράτους
ή φουντώνει η διαπλοκή, τέτοια φαινόμενα σε ήπια ή εντονότερη μορφή αναφύονται. Οι ανθρώπινοι χαρακτή-
ρες με όλα τα προτερήματα και ελαττώματά τους διαιωνίζονται.

Εδώ δεν αναφερόμαστε για να υπάρξουν τα πρόσωπα αυτά, παραδείγματα προς μίμηση. Το αντίθετο.
Είναι ιστορίες που αγγίζουν το παραμύθι, συνέβησαν στον τόπο μας και αφορούν τις ρίζες μας. Είναι η πλευρά
της κοινωνίας μας που αποφεύγουμε να βλέπουμε. Ας μας προβληματίσουν απλά.

Παλιουράκης Γεώργιος
Γράφτηκε Παλιουράκης κι όχι Παλιούρας όπως είναι το σωστό γιατί ήταν νεαρός. Κατηγορήθηκε το

1854 ότι έκλεψε ένα όπλο του γείτονά του οπλαρχηγού Γιαννάκη Φραγγίστα που ως γνωστόν  έμενε τότε στην
Αγία Τριάδα.

Για ν’ αποφύγει τη σύλληψη πέρασε στα τουρκοκρατούμενα Άγραφα και ενώθηκε με τη συμμορία του
ξαδέλφου του Κων. Ζυγούρη. Ξαναγύρισε στο ελληνικό, εντάχθηκε στη συμμορία του Καλαμπαλίκη (Κώστας
Καμάρας από Γιαννιτσού Φθιώτιδας). Αργότερα έσμιξε στη συμμορία του περιβόητου Νταβέλη.

Συνελήφθη στις 12 Ιουλίου 1856 στην περιοχή Βοιωτίας. Δύο χρόνια κράτησε ο ληστρικός βίος. Είχε
μαζί του εκτός των όπλων του, λίγα χρήματα αγγλικά, γαλλικά και τούρκικα, ένα χρυσό ρολόι, ένα επίσης
χρυσό δακτυλίδι και δυο ασημένια χαϊμαλιά (συννήθιζαν οι κλέφτες να φοράνε τέτοια).

Καταδικάστηκε σε θάνατο από το Κακουργιοδικείο στην Ερμούπολη της Σύρου και εξετελέσθη. Ήταν
μόλις 21 ετών. (Γ.Α.Κ.-Αρχείο Βακάλογλου, Μοιράρχου Βοιωτίας και μετέπειτα Νομάρχη Φθιώτιδας αρ. εγρ.
271).

Παλιουράκης Νικόλαος (1838-1856)
Αδελφός του Γεωργίου. Μέλος της συμμορίας Καλαμπαλίκη. Έλαβα μέρος στη ληστεία του σπιτιού

του Βουδούρη στη Χαλκίδα.
Τον Οκτώβριο του 1855 ο Νίκος έφυγε απ’ το χωριό με τρεις θείους του και  με τους τσελιγκάδες Ντε-

σκαίους για να χειμαδιά της Φθιώτιδας. Στη Δρακοσπηλιά (Θερμοπύλες) συναντήθηκε με το Ντρόλια κι έξι
συντρόφους του κι ακολούθησε τη συμμορία μαζί με ένα άλλο παιδί, το Βασίλη Ψυχοβάκη που ήταν στα κο-
πάδια του, ως ψυχογιός, καθ’ ότι ορφανός.

Από τόπο σε τόπο κατέληξαν στα κονάκια του τσέλιγκα Νταλιάνη έξω απ’ τη Λειβαδιά.  Εκεί έμαθε για
τον αδελφό του Γιώργο και ζήτησε και εντάχθηκε κι αυτός στη συμμορία Καλαμπαλίκη.  Μαζί τα δύο αδέλφια
συμμετείχαν στη ληστεία του Βουδούρη που είπαμε στη Χαλκίδα αλλά αργότερα χώρισαν.

Ο Νίκος τράβηξε ύστερα από περιπέτειες προς το χωριό Σπαΐδες της Θήβας όπου ήταν παντρεμένη
μια αδελφή του.  Εκεί κρύφτηκε τροφοδοτούμενος απ’ την οικογένειά της.  Εκεί συνελήφθη το Μάρτιο του
1856. Εκτελέστηκε κι αυτός αφού διάστηκε στην Ερμούπολη στις 17 Δεκεμβρίου 1856.

Αξίζει να μνημονεύσουμε ότι όταν ρωτήθηκε γιατί βγήκε στο κλαρί τόσο νεαρός απάντησε ότι ναι μεν
μας παρακίνησε το Ντρόλιας, αλλά σκοπός μου ήταν η «ιδέα να καζαντήσω» (να φτιαχτώ οικονομικά δηλαδή.
Όχι από πείνα και ιδιαίτερες στερήσεις).

Γινόταν τα δικαστήρια σε νησί (στη Σύρο) γιατί υπήρχε ο φόβος των συμμοριών στις πόλεις της Στε-
ρεάς.  Δεν είχαν ασφάλεια.

Μπούρχας Αθανάσιος
Ήταν κι αυτός μετακινούμενος κτηνοτρόφος.  Είναι γνωστή ακόμη στο χωριό η τοποθεσία «Στου

Μπούρχα το στάλο».  Ήταν παλιότερος των Παλιουράκηδων στο κλέφτικο.  Μπήκε κι αυτός στη συμμορία του
Καλαμπαλίκη στη Λειβαδιά.  Τραυματίστηκε μαζί με τους Παλιουραίους σε επιχειρήσεις με αποσπάσματα στην
Αττικοβοιωτία.

Ντέσκος Γεώργιος ή Δέσκος ή Ντεσκάκης ή Τεσκάκης ή Αντέσκος
Οι Ντεσκαίοι, όπως είδαμε ξεκαλοκαίριαζαν στην Αγία Τριάδα και ήταν συγγενείς ή φίλοι με τους Πα-

λιουραίους.  Γεννημένος το 1830 ο Γεώργιος, αναμιγνύεται με τις ληστρικές συμμορίες του Καλαμπαλίκη κι
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ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΣΚΑΡΤΣΙΟΥΝΗΣ  ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ● Τηλ. 22370 96405 - 6977990290

ΚΑΦΕΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ -  ΨΗΣΤΑΡΙΑ

«ΤΟ  ΝΕΟΝ»
Σ. Λαμπράκης

Αγία Τριάδα Ευρυτανίας ● Τηλ. 22370 96258

ΡΑΔΙΟ  ΤΑΞΙ  ΛΑΜΙΑΣ   L 180
ΡΑΪΚΟΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ

Τηλ.: Οικίας: 22310 46896  -  Κιν.: 6978092708
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άλλων στις περιοχές Βοιωτίας κι Αττικής. Τραυματίζεται μαζί με τους Παλιουραίους και τον Μπούρχα σε συμ-
πλοκή με απόσπασμα στον Μαραθώνα Αττικής. 

Υπάρχει αναφορά (ΓΑΚ Αρχείο Βακάλογλου) με χρονολογία (1858 όπου περιγράφεται απ’ τη χωρο-
φυλακή ως «μικρομύσταξ, καστανόθριξ και κοντός».  Ίσως ακολούθησε μετά τη σύλληψή του την τύχη των
Παλιουράκηδων.

Σε εκκλησιαστικό βιβλίο της Αγίας Τριάδας υπάρχει μια σημείωση: «Αυγούστου 1877.  Απεβίωσε η
Ελένη σύζυγος του Στέργιου Ντέσκου, βλάχου.  Ήταν καιρός βροχερός.  Ετάφη στο προαύλιο της Αγ. Τριά-
δος».

Βλέπουμε ότι οι Ντεσκαίοι για δεκαετίες έρχονταν στα θερινά βοσκοτόπια του χωριού μας.

Ζάχος Κων. Καββαδίας (1833-1858 ή 60;)
Ήταν γιος του Κώστα Ι. Καββαδία που μαζί με τον αδελφό του Μήτρο, ήρθαν προεπαναστατικά από

τη Φουρνά στην Αγία Τριάδα και είναι οι γενάρχες των σημερινών Καββαδαίων.  Ο Ζάχος ήταν αδελφός του
Στέλιου (Νταουλάς) προπάππου μου.  Το σπίτι τους ήταν στο χώρο του σημερινού σπιτιού του Χαρ. Χαβέλου
(πρώην Νίκου Λ. Καββαδία).  Τον βρίσκουμε σε ηλικία 10 ετών το 1843 να φοιτεί σε σχολείο στη Φουρνά στη
Δ. Τάξη με πολύ καλούς βαθμούς.  Φαίνεται τον φιλοξενούσαν συγγενείς του. 

Παντρεύτηκε κόρη του αγωνιστή του ’21, Αναγνωστάκη Παρούτσα.  Κι ο πατέρας του Κώστας, είναι
επίσης καταγεγραμμένος (αγωνιστής) της ’21.  Απέκτησε τον Λεωνίδα (γεννηθέντα το 1856) και δύο κόρες
που η μία παντρεύτηκε το Νίκο Παμπόρη και η άλλη τον Κώστα Γ. Ράϊκο.

Σύμφωνα με αναφορά του δημάρχου Κτημενίων Γιαννάκη Κωστάκη προς τον υπασπιστή του Όθωνα
ο Ζάχος Καββαδίας τριγυρίζει στα μέρη του Δήμου Κτημενίων.  Γράφει ο δήμαρχος: (απολογούμενος σε κα-
ταγγελίες ότι δεν ενεργεί για την πάταξη των ληστών).  

«Ύστερον απ’ όλα αυτά υπάρχουν Δημόται μου ακόμα εξ (6) λησταί μεταξύ των οποίων είναι ο αρχι-
ληστής Γ. Μπουμπουρής και Ζάχος Καββαδίας… (συνεχίζει) …ο δε δεύτερος Ζάχος Καββαδίας με δύο άλλους
οπαδούς του ανεφάνη κατά καιρούς εις τον Δήμον μου και κατεδιώχθη δραστηρίως. Τελευταίως μάλιστα κα-
ταδιωχθείς υπό δημοτών μου ηδυνήθη να σωθή φεύγων εις το Οθωμανικόν , αφού ηναγκάσθη να εγκαταλείψη
όλα τα ληστρικά έπιπλα; Και αυτά τα τσαρούχια του. Από της εποχής της τελευταίας ταύτης καταδιώξεως ο
Αρχιληστής ούτος έγινεν αφανής και δι’ ανακάλυψιν του ερευνήσαμε τα σπήλαια του Δήμου μου…».

Υπάρχουν αρκετές πληροφορίες γι’ αυτόν αλλά θα αναφερθούμε περιληπτικά. Τον Ιούνιο του 1857,
πάλι σε αναφορά του δημάρχου, αναφέρεται ότι περιφερόταν με τους ληστάρχους Φασούλα, Μπουμπουρή
και Μήτρο Ντρόλια στην τούρκικη μεθόριο κοντά στην Ευρυτανία.

Ο Σερ. Ράντζος μου διηγήθηκε ένα «κατόρθωμά του». «Έκαιγαν με λάδι μια ηλικιωμένη στο Μαραθιά
για να τους μαρτυρήσει που είχε κρυμμένα χρήματα απ’ την Κων/πολη που έμεναν δικοί της. 

Η γριά τους καταράστηκε λέγοντας: “Τ’ ανάθεμα να ‘χει ο Τζιαβός (από Χόχλια, που ήταν μαζί) και τ’
άδικο ο Σταμέλος (από Πετράλωνα). Μα το τρανό τ’ ανάθεμα να τόχει ο Καββαδίας”.

Και οι τρεις παραπάνω κλέφτες δεν έκαναν χαΐρ (προκοπή). Δεν άφησαν γενιά πίσω τους. Ξεκληρί-
στηκαν».
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Και συνεχίζει ο Σ. Ράντζος: «Σε κάποιο μαντρί προς τους Μαραθιάδες του έκανε μπλόκο το απόσπα-
σμα, ύστερα από προδοσιά του γιδάρη που τον έκρυβε. Τον τραυμάτισαν αλλά τους ξέφυγε. Πέθανε όμως
μετά απ’ το τραύμα στο Στένωμα, στο ρέμα κάτω απ’ το Ψηλό Νερό. Κι ακόμα εκεί το λεν ‘’Στ’ Ζάχ’ του ρέμα’’».
Πρωτοξεκίνησε σκοτώνοντας έναν φοροεισπράκτορα στην περιοχή της Αγκάθας.

Σκονδριάνος (Αρχιληστής)
Ο Κώστας Σκονδριάνος ήρθε απ’ τη Φουρνά σώγαμπρος στην Αγία Τριάδα. Παντρεύτηκε με τη Ζωΐτσα,

κόρη του χιλιάρχου Μήτρου Ι. Καββαδία. Η Ζωΐτσα ήταν πρώτη εξαδέλφη του ληστή Ζάχου Κ. Καββδία και ο
γιος της που έγινε κι αυτός ληστής (δεν ξέρουμε το μικρό του όνομα) ήταν ανηψιός από πρώτη ξαδέλφη.

Από απόσπασμα αναφοράς του δημάρχου Κτημενίων μαθαίνουμε:
«Εκ των διαφόρων επιστολών μου επληροφορήθητε τα εις τον Δήμον μου (Κτημενίων) κατά της Λη-

στείας κατορθώματα. Δεν αγνοούμεν, βεβαίως, ότι δια τα επαναστατικά κινήματα της Θεσσαλίας του 1854 και
την επικρατήσασαν τότε εις το Οθωμανικόν αναρχίαν, πολλοί των υπόπτων Οθωμανών και άλλοι ημεδαποί
(Έλληνες) εκ των μεθορίων επαρχιών εδόθησαν εις τον ληστρικόν βίον. Εκ τούτων συνελήφθησαν και εφο-
νεύθησαν κατά το Δήμο μου οι εξής: «Λησταί κατά το έτος 1855. α) Κακατσιανάς, β) Β. Αργυράκης, γ) Γ. Χαν-
τσηνικόλη, δ) Β. Χαντσινικόλη, ε) Αρχιληστής Σκονδριάνος, στ) Αρχιληστής Μπλάνης, ζ) Νίκος Μπλάνης…».

Βλέπουμε ότι ο Αρχιληστής Σκονδριάνος σκοτώνεται στην περιοχή μας το 1855. Ήταν γεννημένος πι-
θανόν μεταξύ 1835-38. Ο αδελφός του Μήτρος έχει το όνομα του παππού του απ’ τη μεριά της μάνας Ζωΐτσας.
Τον παππού του, απ’ τον πατέρα του Κώστα, τον έλεγαν Θέο (Θεοδόση). Είχε κι αδελφό Θέο. Το δικό του
μικρό όνομα αγνοούμε. Η Πολίτω σύζυγος Γεωργίου Κατσέλου τον Μήτρο τον είχε παππού. Για να εντοπίζουμε
τα σόγια του χωριού.

Αριστοτέλης Θ. Παρούτσας (1898-1941)
Λεπτομέρειες για τον ληστή Τέλια Παρούτσα δημοσιεύτηκαν στο περιοδικό «Αγιατριαδίτικα Γράμματα»,

τεύχος 24, σελ. 42-43. Να μην επαναλαμβάνουμε κι εδώ.

Κλείνοντας να αναφέρω ότι στη διάρκεια του Μεσοπολέμου μεγάλη δράση στο χωριό μας είχε ο περι-
βόητος Καστανάς (όχι χωριανός μας). Απέφυγε το θάνατο και με τη λεία του άνοιξε μαγαζί στα Τρίκαλα. Ανα-
γνωρίστηκε όμως, συνελήφθη και δικάστηκε στην Άμφισσα. Δεν πήγε όμως κανένας απ’ τους παθόντες να
τον κατηγορήσει κι έτσι αθωώθηκε.

Επίσης για κάποιο διάστημα, την ίδια εποχή, πέρασε απ’ το χωριό μας ο περιβόητος ληστής του Ολύμ-
που Τζαντζάς. Παρίστανε τον τσοπάνη στην Αγκάθα, στο κοπάδι του Ηλία Σκαρλάτου που τον έκρυβε.

Πληροφορίες αντλήσαμε και διασταυρώσαμε από:
           1) Άρθρο του Θ. Καλοδήμου στη ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΣ Ιούνιος 1978

           2) Βιβλίο Χαρ. Μηχιώτη «Τυμφρηστός και Τυμφρήστιοι»

           3) Άρθρο του Γιαν. Μαυρομύτη στα Πρακτικά Συνεδρίου με θέμα: «Ιστορία και Πολιτισμός των χωριών
Φουρνάς, Κλειτσού, Βράχας» Ιούλιος 2012

           4) Βιβλίο Δημ. Παπακαρυά «Ιστορικά του Φουρνά των Αγράφων»

           5) Βιβλίο Β. Μαντούζα «Η Βράχα»

           6) Βιβλίο Γιαν. Κολιόπουλου «Ληστές. Η Κεεντρική Ελλάδα στα μέσα του 19ου αιώνα»

           7) Πρακτικά Βουλής για στασιαστές κλέφτες

           8) Άρθρο στην εφημερίδα «Υπάτη» (Οκτώβριος-Νοέμβριος 2004) με τίτλο: «Τα βασανιστήρια της Υπά-
της» του Κ. Κοτσίλη

           9) Πληροφορίες απ’ τον ερευνητή Περ. Φύκα απ’ τον Τυμφρηστό

         10) Περιοδικό «Αγιατριαδίτικα Γράμματα» τεύχη 18 και 24

          11) Προφορικές μαρτυρίες
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Όπου και να περιδιαβείς στην Ελλάδα σε κάθε χωριό, κάθε πόλη, συναντάς μνημεία και ηρώα
πεσόντων.  Ο τόπος μας είναι σπαρμένος με κόκκαλα και βαμμένος με αίμα Ελλήνων.  Αδιάψευστοι μάρ-
τυρες του παρελθόντος αλλά και αέναοι φάροι του μέλλοντος.  Σήματα αυτογνωσίας αλλά και συνδετικοί
κρίκοι, στην αλυσίδα της πορείας μας σ’ αυτόν τον τόπο.

Θυμάμαι στην προηγούμενη εκκλησία της Αγίας Τριάδας, στην ανατολική πλευρά, υπήρχε αναρ-
τημένη μαρμάρινη πλάκα με τα ονόματα χωριανών πεσόντων, κατά τους πολέμους του 1912-13 και
1920-22.

Σε αυτό το ηρώο καταθέταμε δάφνινο στεφάνι όταν ήμασταν μαθητές στο Δημοτικό.  Δεν συμ-
περιλάμβανε όμως τα ονόματα των πεσόντων των πολέμων της δεκαετίας 1940-50.  Κι αυτό για ευνόη-
τους λόγους που θα αναφερθούμε στη συνέχεια.  Πάρθηκε μια απόφαση από το τοπικό κοινοτικό
συμβούλιο να συμπληρωθούν τα ονόματα, (σύμφωνα με τα κοινοτικά αρχεία του 1960) αλλά δεν υλο-
ποιήθηκε ποτέ.

Με την εγκατάλειψη της εκκλησίας, μετά τους σεισμούς του 1966, και στη συνέχεια την κατεδά-
φισή της, χάθηκε και η ανωτέρω πλάκα (Ηρώο).

Τοποθετήθηκαν στην συνέχεια στην Κεντρική Πλατεία μαρμάρινες πλάκες, ως μνημείο, με εγχά-
ρακτες έννοιες όπως «ελευθερία» κλπ. Χωρίς όμως ονόματα.  Αυτές που υπάρχουν και σήμερα.

Στην τελευταία περίοδο ύπαρξης του Δήμου Κτημενίων (2006-10) με έδρα την Αγία Τριάδα, έγινε
πρόταση για κατασκευή Ηρώου στο χωριό και ψηφίστηκε ομόφωνα.  Δεν υλοποιήθηκε όμως ποτέ.

Ανέλαβα τότε, ύστερα από συνεννόηση, να συγκεντρώσω, όσο γίνεται πιο τεκμηριωμένα, τα ονό-
ματα των θυμάτων, που θα αναγραφόταν στο μνημείο.

Αυτά παραθέτουμε τώρα εδώ, αλφαβητικά, με λίγες πληροφορίες που συγκεντρώσαμε.  Η δη-
μοσίευσή τους εδώ αποσκοπεί στη διόρθωση κάποιων στοιχείων, στη συμπλήρωση κενών και ως πα-
ρακαταθήκη για την Ιστορία.  Ίσως, μελλοντικά χρησιμεύσουν και για την κατασκευή Ηρώου.  Δύσκολο
θέμα, ιδιαίτερα για την περίοδο του Εμφυλίου, που έχουμε τα περισσότερα θύματα.

Επειδή, ως επί το πλείστον οι πληροφορίες προέρχονται από προφορικές πηγές, προσπάθησα
να τις διασταυρώνω με δεύτερη και τρίτη μαρτυρία ώστε να πλησιάζουν την αντικειμενικότητα κι αλή-
θεια. Υπάρχουν φυσικά και γραπτές πηγές, παρ’ ότι ο Π. Βασιλείου και ο Δ. Καραπιπέρης που έγραψαν
αρκετά για το χωριό, δεν αναφέρθηκαν στη συγκεκριμένη περίοδο, λόγω των ανοιχτών πληγών και των
ασίγαστων παθών.  Ο Δ. Σακκάς κατέγραψε αργότερα κάποιες μαρτυρίες. Ίσως υπάρχουν κι άλλοι νεκροί
που δεν εντοπίστηκαν και πρέπει μελλοντικά να καταγραφούν.

Ο διχασμός που ταλανίζει την ελληνική φυλή από την αρχαιότητα δεν ξεριζώθηκε στο διάβα των
αιώνων.  Συνεχίζει να χαρακτηρίζει την ταυτότητά μας, λες και μας πιστοποιεί ότι είμαστε γνήσιοι από-
γονοι εκείνων.  Τεράστια παθογένεια από συστάσεως του νεοελληνικού κράτους, μόνιμο εμπόδιο στην
πρόοδο.  Ίσως ξεπεραστεί με την βαθιά ενσυναίσθηση του προβλήματος και την Παιδεία.

Όλοι γνωρίζουμε για τον Εμφύλιο ότι:
«…Ο εμφύλιος έκανε να δρουν ανεμπόδιστα τα επιθετικά, άγρια, κτηνώδη ένστικτα, έθρεψε σκληρούς,
θηριώδεις, απάνθρωπους, έφερε τη βαρβαρότητα, τη φρίκη, προκάλεσε κραυγές πόνου, τρόμου, από-
γνωσης, ασταμάτητο βογγητό, ασίγαστο κλάμα, βοερό θρήνο, πένθος και μοιρολόι πανελλήνιο.  Όμως
μέσα από τις φοβερές εμφυλιακές δοκιμασίες προβάλλει και το πολύ ανθρώπινο στοιχείο, που καταξιώ-
νει τον άνθρωπο.  Ο εμφύλιος έχει τις πάρα πολλές θηριωδίες του και τις πάρα πολλές τραγωδίες του,
όμως έχει και τις πολλές μεγαλοσύνες σε ανθρωπιά, σε αξίες.» (Παράγραφος από το βιβλίο του Δ. Σακκά
«Το ανθρώπινο κτήνος στην καιρό του εμφυλίου»).

Για Ηρώο στην Αγία Τριάδα
«…η μνήμη όπου την αγγίζεις πονάει…»  

(στίχος του Γ. Σεφέρη)
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Τα χρόνια πέρασαν, εβδομήντα χρόνια μας χωρίζουν απ’ το τέλος του Εμφυλίου.  Ελάχιστοι πα-
ραμένουν στη ζωή από τους τότε εμπλεκόμενους στα γεγονότα.  Κι ευτυχώς ήταν ως επί το πλείστον
χρόνια ειρηνικά.

Από τη «λήθη» ή την «επιλεκτική μνήμη» που καλλιεργήθηκε τις πρώτες μεταπολεμικές δεκαετίες
από το νικητή, περάσαμε στην συναινετική και συνενωτική «εθνική συμφιλίωση» μέχρι το 1990.  Όμως
στο δημόσιο λόγο δεν υπήρχε χώρος για τον Εμφύλιο.  Ενώ ήταν ένα οδυνηρό παρελθόν ζούσε σιωπηλά
ανάμεσά μας.  Σαν τραύμα που αφήνει ανεξίτηλα σημάδια. 

Στη συνέχεια μέχρι σήμερα, έγιναν συζητήσεις, συνέδρια, εκδόσεις, μπήκαν ερωτήματα, δόθηκαν
απαντήσεις από διάφορους φορείς, επιστήμονες, κόμματα κτλ.  Έγινε νηφάλια επεξεργασία του εμφύ-
λιου παρελθόντος με βαθύτερη γνώση των αιτιών.  Με λιγότερες πλέον αυταπάτες και διαφορετικές ερ-
μηνείες, μας βοηθούν να κατανοήσουμε περισσότερο το παρόν, αντλώντας διδάγματα απ’ την οδύνη
του παρελθόντος και χαράσσοντας σταθερή πορεία προς το μέλλον.

Με αυτές τις σκέψεις, με απόλυτο σεβασμό στη μνήμη των θυμάτων, περνάμε στο χαρτί τα ονό-
ματά τους, με την ελπίδα ότι θα τα δούμε μια μέρα γραμμένα και στο μάρμαρο, τιμώμενα στο διάβα
των χρόνων.

Χωριανοί πεσόντες σε Πολέμους (ή από τις κακουχίες πολέμων)

1912-13
                                1.     Παμπόρης Σεραφείμ του Νικ. 
                                2.     Παρούτσας Στυλιανός του Ιωάν. (γεννηθείς το 1890)
                                3.     Κακαβάς Στυλιανός του Νικ. (γεννηθείς το 1890)
                                4.     Καραπιπέρης Παύλος του Δημ. (γεν. 4/11/1886 – 20/10/1914)

1918-22
                                1.     Αντζάς Χρήστος του Βασ. (γεννηθείς 1895)
                                2.     Παλιούρας Δημήτριος του Παυσ. 
                                3.     Ματσούκας Γεώργιος του Κων. (γεν. 3/9/1900 - θάν. 22/10/1922) 
                                4.     Ράϊκος Μιλτιάδης του Δημ. (γεν. 1897 - θάν. 6/8/1922)
                                5.     Ράντζος Παναγιώτης του Νικ. 
                                6.     Χουσιάδας Δημήτριος του Στυλ. (γεν. 1900)
                                7.     Καββαδίας Στέφανος του Λεων. (Θάν. στην Κριμαία το 1919)
                                8.     Καββαδίας Δημήτριος του Νικ.
                                9.     Αντζάς Ανδρέας του Βασ. (γεν. 1898)
                              10.     Παπαγεωργίου Τρύφωνας του Κων. (γεν. το 1896)
                              11.     Αντζάς Δημήτριος του Βασ. 
                              12.     Κοντογιώργος Γεώργιος του Νικ. (γεν. 1887-Από κακουχίες)
                              13.     Σούλτος Κων/νος του Νικ. (Στον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο)
                              14.     Χουλιάρας Νικόλαος του Λαμ. (Α’ Παγκόσμιος Πόλεμος)
                              15.     Ντάσιος Θωμάς Γεωρ.
                              16.     Ντάσιος Δημήτριος του Παν. (γεν. 1903)
                              17.     Ράϊκος Βησσαρίων του Κων. (γεν. 1896 - Από κακουχίες)
                              18.     Σκαρτσιούνης Γεώργιος του Γεωργ.
                              19.     Καρτέρης Γεώργιος του Κων.

Τραυματίστηκαν: Ο Καββαδίας Νικόλαος (Κουτσονίκος) στην Μ. Ασία. Τραύμα στο πόδι.  Ο Ράϊκος
Κων/νος του Γεωργ. Στη Θεσσαλία το 1886.  Τραύμα βαρύ στο στήθος.
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Θύματα Δεκαετίας 1940-50
«…Χωρισμένοι στη Γη, ενωμένοι στον Ουρανό… (πλέον)»

Τζάνζεν, Κινέζος μοναχός

1. Αντζάς Βασίλειος του Ιωάννη
Γέννηση 5-1-1928 / Θάνατος πιθανόν 20-8-1948
Νεαρός συνελήφθη απ’ τους αντάρτες στο χωριό με άλλα τρία παιδιά.  Κατηγορία ότι πηγαίνοντας

τα ζώα για βοσκή προς το Βοϊδολίβαδο, έδιναν πληροφορίες στο στρατό.  Τους πήγαν στη Χόχλια όπου τους
βασάνισαν πολύ.  Μαζί του ήταν ο Νίκος Σκαρτσιούνης του Σπύρου, ο Σκονδριάνος Χρυσόστομος του Αλκι-
βιάδη και ο Σκαρτσιούνης Κώστας του Γεωργίου.  Οι 4 νέοι  που συνελήφθησαν.  Το Νίκο επενέβησαν συγ-
γενείς Χοχλίτες και τον γύρισαν πίσω.  Οι άλλοι τρεις, αφού τους καλόπιασε ο αντάρτης αξιωματικός Πρίκος,
ακολούθησαν στο Αντάρτικο.  Σκοτώθηκε μάλλον στη λίμνη Κάρλα.

2. Αντζάς Νικόλαος του Ιωάννη
Γέννηση 4-12-1920 / Θάνατος πιθανόν το 1948
Αδελφός του Πάνου Ιωάν. Αντζά.  Εθελοντής αντάρτης.  Άγνωστο που σκοτώθηκε.

3. Αντζά Καλλιόπη του Σπύρου
(Δεν έχουμε στοιχεία Δημοτολογίου)
Ήταν αδελφή του Ντίνου Αντζά (Σαλαμίνα).  Ένα αγόρι και 5 κορίτσια είχαν οι γονείς της.  Το κορίτσι

αυτό, σε νεαρή ηλικία, το έδωσαν ως ψυχοκόρη σε κάποια οικογένεια προς το Καλεσμένο ή απέναντι στους
Μαραθιάδες.  Πριν τα γεγονότα των πολέμων.  Η Καλλιόπη βρέθηκε στο Αντάρτικο.  Πήγε, την πήραν, δεν
γνωρίζουμε.  Ούτε πού σκοτώθηκε.

4. Βαρελάς Γεώργιος του Κων/νου
Γέννηση 20-4-1928 ή 1930 / Θάνατος 20-1-1949
Σκοτώθηκε κατά τη μάχη κατάληψης του Καρπενησίου.  Ήταν σκοπός σε φυλάκιο πάνω από το Αναρ-

ρωτήριο.  Προσπάθησε να πάει προς το κτίριο για να προφυλαχθεί μέσα σ’ αυτό αλλά τον βρήκε τυχαία
σφαίρα.  

5. Γαλάνης Βησσαρίων του Πέτρου.
Γέννηση 17-5-1940 / Θάνατος 8-7-1948 (Στο Δημοτολόγιο γράφει 30-7-1948, λάθος)
Ετών 8.  Τον σκότωσαν μαζί με την αδελφή του και τη γιαγιά τους στα Κομπόλιανα (Καλυβάκια).  Ο

πατέρας τους Πέτρος, ήταν αντάρτης με τον Άρη.  Η μάνα τους Σταμάτω Σκαμαγκούλη έλειπε εκείνη την
τραγική μέρα.  Είχε πάει προς τη Βράχα προς αναζήτηση τροφής.  Δεν θα επεκταθούμε εδώ.  Έχουν γραφτεί
λεπτομέρειες στο βιβλίο του Δ. Σακκά, «Το ανθρώπινο κτήνος στον καιρό του εμφυλίου».

6. Γαλάνη Γεωργία του Πέτρου
Γέννηση 15-9-1937 / Θάνατος 8-7-1948
Ετών 11.  Είχε την ίδια μοίρα με τον αδελφό της Βησσαρίωνα.  Στα Καλυβάκια κι αυτή.  
Κατεσφάγησαν.

7. Καββαδία Αικατερίνη (Κατίνα) του Ιωάννη  
Γέννηση 23-6-1917 / Θάνατος 8-7-1948
Ετών 31.  Τη βίασαν και τη σκότωσαν στο Κομπόλιανα.  Της έβγαλαν κι ένα χρυσό δόντι που είχε.  Ο

πατέρας της, Γιάννης, είχε καφενείο στην Αγία Τριάδα σε κτίριο του Πέτρου Καραπιπέρη. Αργότερα άνοιξε
σε ιδιόκτητο κτίριο (όπου σήμερα το κτίριο του ΟΤΕ).

8. Καββαδία Μαγδαληνή του Ιωάννη
Γέννηση 8-1-1920 / Θάνατος 16 Απριλίου ή 19 Απριλίου 1948
Αντάρτισσα εθελόντρια.  Συνελήφθη στην Πελασγία Φθιώτιδας και εκτελέστηκε στην Ξηριώτισσα

Λαμίας, ύστερα από Στρατοδικείο.
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Από τα Αρχεία του Έκτακτου Στρατοδικείου Λαμίας (στο διαδίκτυο) του Μπαλωμένου Κων. πληρο-
φορούμαστε: «Στις 7 Απριλίου 1948, νέα καταδικαστική απόφαση ‘’δίς εις θάνατον, δήμευση της περιουσίας
των και 10-20 χρόνια ειρκτή για τους: … Καββαδία Μαγδαληνή του Ιωάννη, από την Αγία Τριάδα Ευρυτανίας
…’’».  «Στις 7 Απριλίου 1948 εκτελέστηκαν οι καταδικασμένοι από το Έκτακτο Στρατοδικείο Λαμίας… και η
Μαγδαληνή Καββαδία του Ιωάννη από την Αγία Τριάδα».

Επίσης γράφει: «Μία γυναίκα (η ΜΚ) από την Πελασγία Φθιώτιδας καταδικάστηκε σε θάνατο.  Η μη-
τέρα της, με επιστολή στην αθηναϊκή εφημερίδα ‘’ΤΟ ΒΗΜΑ’’ ζητούσε να μην εκτελεστεί η κόρη της, επειδή
στρατολογήθηκε βιαίως.  Όμως η 1η Μεραρχία, με ανακοίνωσή της, υποστήριξε ότι Μ.Κ. οικειοθελώς προ-
σχώρησε στο Δ.Σ.Ε. στην Αγία Τριάδα Ευρυτανία.  Τελικά η Μ.Κ. εκτελέστηκε στις 16-4-1948». Πρόκειται
πιθανόν για λάθος.  Είναι η Μαγδαληνή Καββαδία.  Η μάνα της έστειλε επιστολή που συνέταξε ο γιος της
και αδελφός της Μαγδαληνής, Μιχάλης, δικηγόρος.  Δεν μπόρεσαν ν’ αποτρέψουν την εκτέλεση.

9. Καββαδία Ευτυχία του Ηρακλή
Γέννηση 20-3-1910 / Θάνατος 10-8-1947
Ετών 37. Εκτελέστηκε στο Μοναστήρι του Σωτήρος στη Βράχα απ’ τους αντάρτες, ύστερα από βα-

σανιστήρια.  Μαζί της ήταν και η Φωτεινή Χρ. Αντζά που επέζησε μεν αλλά με «σαλεμένα» τα μυαλά.  Κα-
τηγορήθηκε ότι έκρυβε προικιά των γειτόνων της σε ειδικό καταφύγιο στο σπίτι της.  Αυτό αληθεύει.  Όχι
όμως ότι είχε ασύρματο (συνηθισμένη κατηγορία) και επικοινωνούσε με το Καρπενήσι.  Η ίδια επί ΕΑΜ
ήταν γραμματέας του γυναικείου τμήματος της ΕΠΟΝ (επικεφαλής στα Αετόπουλα).  Την κατήγγειλε ο Μή-
τσος Μπανιάς (συνεργαζόμενος και με δεξιούς του χωριού, παρ’ ότι ήταν στην Τοπική Οργάνωση).  Ίσως
κρύβονται και προσωπικοί λόγοι πίσω απ’ την εκτέλεση, όπως λέγεται. 

10. Καββαδίας Γεώργιος του Νικολάου (Γεωργούλας)
Γέννηση 19-1-1883 / Θάνατος 25-1-1949
Ετών 66.  Τον εκτέλεσαν οι αντάρτες στο μοναστήρι των Κουμασίων.  Τον είχαν συλλάβει κατά την

κατάληψη του Καρπενησίου.  Ήταν καθαρά αντίποινα η εκτέλεσή του.  Λόγω της δράσης του μαυροσκούφη
γιού του.  (Βλέπε Δ. Σακκάς).

11. Καββαδίας Κων/νος του Νικολάου
Γέννηση 13-3-1896 / Θάνατος 25-1-1949
Ετών 53.  Αδελφός του Γεωργούλα.  Έμεναν στου Καυλαγκά (στις Λάκκες).  Μετά την πτώση του Καρ-

πενησίου τον συνέλαβαν οι αντάρτες και τον εκτέλεσαν προς τα μέρη της Βίνιανης.  Ήταν παντρεμένος,
χωρίς παιδιά.  Κι εδώ αντίποινα.  

12. Καββαδίας Γρηγόριος του Ιωάννου 
Γέννηση 3-2-1897 / Θάνατος 14-3-1944
Ήταν μοίραρχος της Χωροφυλακής.  Ετών 47.  Συνελήφθη από τους αντάρτες στην περιοχή της Φλώ-

ρινας ή Πιερίας.  Υπηρετούσε στον Κολινδρό Πιερίας.  Από άλλες πηγές αυτό έγινε το 1942 και ήταν 42 ετών
(μάλλον λάθος).  Εκτελέστηκε από τους αντάρτες.

13. Καββαδίας Δημήτριος του Ευαγγέλου (Τάκης)
Γέννηση 6-8-1888 / θάνατος 21-1-1949
Πρόεδρος της κοινότητας Αγίας Τριάδας (από 1946-49) όταν συνέβη το μοιραίο.  Φονεύτηκε από

αδέσποτη σφαίρα κατά τη μάχη κατάληψης του Καρπενησίου από τους αντάρτες, στη διάρκεια του εμφυ-
λίου πολέμου.  Ετών 62.  Άφησε 11 παιδιά ορφανά και τη σύζυγό του Ασήμω.

14. Καββαδίας Ιωάννης του Παναγιώτη
Γέννηση 29-9-1914 / Θάνατος 25-1-1949
Ετών 35. Τον συνέλαβαν οι αντάρτες στα Χαντζογιαννέϊκα, στην προσπάθειά του να φύγει προς τη
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Λαμία, μετά την κατάληψη του Καρπενησίου.  Φαίνεται ότι ήταν αντίποινα.  Ότι δηλαδή Αγιατριαδίτες αν-
τάρτες έβαλαν να τον εκτελέσουν, λόγω συμμετοχής του στα Κομπόλιανα κι αλλού.

15. Καραθάνος Πέτρος του Νικολάου
Γέννηση 6-5-1889 / Θάνατος 8-7-1948 (Στο Δημοτολόγιο γράφει 20-9-1948, είναι λάθος).  Σώγαμπρος

στην Αγία Τριάδα από την Παπαδιά (Τέρναβο).
Σκοτώθηκε στα Κομπόλιανα των Δομιανών.  Απέναντι απ’ το χωριό Δάφνη (μετά τα Στερνίθια).  Εκεί

είχαν καταφύγει και κρύβονταν σκόρπιες, πολλές οικογένειες αριστερές. (Διήγηση Μυσεσιώτη Κωστή στο
βιβλίο του Δ. Σακκά, σελ. 125-126). Βγήκε από μια καλύβα άοπλος και τον πυροβόλησαν.  Είχαν περικυκλώ-
σει την περιοχή στρατός και μαυροσκούφηδες με επικεφαλής το Δημ. Καραπιπέρη.  

Διαπράχτηκαν (πάνω από 200) φριχτά εγκλήματα κατά αμάχων.  Αρκετοί χωριανοί άφησαν εκεί τα
κόκκαλά τους, θυσία στην προαιώνια «διχόνοια» που μαστίζει τη φυλή μας.

16. Καραθάνου Σταυρούλα σύζυγος Πέτρου (το γένος Θεμιστοκλή Καββαδία)
Γέννηση 3-8-1892 / Θάνατος 8-7-1948
Στα Κομπόλιανα εκτελέστηκε κι αυτή.  Ήταν μαζί με το σύζυγό της Πέτρο.  Ετών 56.  Έτρεξε προς τον

εκτελεσμένο σύζυγο και τη σκότωσαν κι αυτή.  (Βιβλίο Δ. Σακκά, σελ. 130).

17. Καραθάνου Δάφνη του Πέτρου
Γέννηση 10-9-1922 / Θάνατος 8-7-1948
Ετών 26.  Στα Καμπόλιανα δολοφονήθηκε αφού πρώτα βιάστηκε.  «Μύτες και αυτιά να μου φέρετε»

ήταν η εντολή του επικεφαλής.  Και οι μαυροσκούφηδες του τα πήγαν και με το παραπάνω.  Πήγαν και
ρόγες βυζιών.  Φρίκη!

18. Καραθάνος Στέφανος του Πέτρου
Γέννηση 7-1-1918 / Θάνατος 1011-1949
Ετών 31. Προς το τέλος του εμφυλίου πολέμου κρύβονταν με άλλους αριστερούς στης «Παλαβής τα

Λαγκάδια».  (Μεταξύ Πετραλώνων κι Αγίου Χαραλάμπους). Έβγαιναν προς τα Πετράλωνα για να βρίσκουν
φαγητό.  Ο στρατός συνέλαβε στη Βράχα το χωριανό μας Μήτσιο Μπανιά, ηγετικό στέλεχος της τοπικής ορ-
γάνωσης του ΚΚΕ.  Κρυφά όμως, όπως λέγεται, είχε επαφές με δεξιούς (Καραπιπερικούς του χωριού).  Αυτός
τους πρόδωσε.  Έστησε ο στρατός ενέδρα νύχτα στα Βασιλέικα τα χωράφια (στην κορυφή της Πλαγιάς) και
εκεί τον σκότωσαν.

19. Καρτέρης Χρήστος του Κων/νου
Γέννηση 6-11-1913 / Θάνατος 23-10-1943
Ήταν αντάρτης στον ΕΔΕΣ. Ετών 30.  Σκοτώθηκε στο Βουργαρέλι Ηπείρου.  «Μάλλον τον πήρε ο ύπνος

στη σκοπιά κι έσκασε χειροβομβίδα που κρατούσε απασφαλισμένη στα χέρια του».  Αυτά μας είπε ο Σερ.
Ράντζος.  Από το ημερολόγιο του στρατηγού Ναπολέοντα Ζέρβα (Αθήνα 2013) πληροφορούμαστε τα εξής:
«23 Οκτωβρίου, Σάββατον.  Την νύχτα εφονεύθη από τυχαίαν έκρηξιν χειροβομδίδος το καλλίτερο παιδί
μου, ο σημαιοφόρος Καρτέρης και ετραυματίσθη ο Τόλης.»  Πρώτη αυτή η καταχώρηση στο ημερολόγιο.
Δίκιο είχε ο Σ. Ράντζος.  Το γεγονός έγινε στο χωριό Σκιαδάδες κοντά στο Βουργαρέλι.

20. Κοντογεώργος Νέστωρ του Κων/νου 
Σκοτώθηκε στο Γράμμο κατά τις εκκαθαριστικές επιχειρήσεις του στρατού.  Ήταν στρατιώτης.  Υπάρ-

χουν δύο εκδοχές ως προς τον θάνατό του.  
Α)  Τον έστειλαν σε πηγή να γεμίσει τα παγούρια νερό, μαζί με έναν άλλο στρατιώτη.  Αυτό απαγο-

ρευόταν.  Οι αντάρτες που φύλαγαν ενέδρα στην πηγή τον συνέλαβαν και τον εκτέλεσαν, όπως ανέφερε ο
άλλος στρατιώτης που κατάφερε να διαφύγει.
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Β)  Ο Νέστορας έφυγε απ’ το στρατό και πήγε αντάρτης.  Τον συνέλαβε ο στρατός και τον εκτέλεσε.
Για να πάρει σύνταξη η οικογένειά του προβλήθηκε η πρώτη εκδοχή.  Ότι υπήρξε θύμα (Βλέπε βιβλίο Δ.
Σακκά).

21. Κυριάκης Στυλιανός του Ιωάννη
Γέννηση 5-11-1876 / Θάνατος 1946 (ίσως και νωρίτερα)

Πήγε από το χωριό με το μουλάρι του στη Λαμία και στη συνέχεια προς τον Αχινό ν’ αγοράσει λάδι για το
μικρομάγαζο που διατηρούσε στο χωριό. Τον σκότωσαν κάπου στο δρόμο προς τη Στυλίδα. Ίσως για να του
πάρουν τα λιγοστά χρήματα που έφερε μαζί του.  Δεν βρέθηκε ποτέ το πτώμα του. Τον εξαφάνισαν.  Πλη-
ροφορίες ενοχοποιούν χωριανούς ακροδεξιούς, επιρρεπείς στο πλιάτσικο.  Πρόσθετος λόγος ή αλλιώς πο-
λιτικό υπόβαθρο, υπήρχε.  Τα δύο παιδιά του γέροντα, ο Βάϊος και ο Ηλίας ήταν στο αντάρτικο.  Ο πρώτος
ήταν μαυροσκούφης του Άρη κι ο δεύτερος στην τοπική οργάνωση της Αγ. Τριάδας.

22. Μαγγίπας Διονύσιος του Νικολάου
Γέννηση 6-3-1911 / Θάνατος 20-1-1949

Ετών 38.  Σκοτώθηκε κατά τη μάχη κατάληψης του Καρπενησίου.  Ήταν σε φυλάκια (μπλοκ) πάνω από την
πλατεία, όπου ήταν τα ΚΤΕΛ παλιότερα.  Ήταν Μ.Α.Υ. Έριξαν οι αντάρτες χειροβομβίδα μέσα στο φυλάκιο.

23. Μαρίνης Απόστολος του Νικολάου 
Γέννηση 1912 / Θάνατος Δεκέμβριος 1944

Ήταν χωροφύλακας στην Αθήνα.  Στα Δεκεμβριανά συνελήφθη και εκτελέστηκε από τους αντάρτες. (Δε βρί-
σκεται γραμμένος στο Δημοτολόγιο του χωριού, ούτε υπάρχει οικογενειακή μερίδα).  Αδελφός του Ηλία
Μαρίνη.

24. Ματσούκας Σωκράτης του Σωτηρίου
Γέννηση 8-12-1912 / Θάνατος 18-1-1948
Ετών 36.  Ήταν πολίτης που έμενε στο Καρπενήσι τότε λόγω συγκέντρωσης των ανθρώπων των χω-

ριών στην πόλη.  Πήγαινε στα Ρόβια για κλαρί στα ζώα του.  Εκεί υπήρχε φυλάκιο του στρατού.  Λένε λοιπόν
ότι κάποιος νταής ονόματι Χήτας (;) πιθανόν από τη Χίο, τον σημάδεψε με το όπλο του για αστείο.  Εκπυρ-
σοκρότησε το όπλο και τον σκότωσε.  Ήταν δηλαδή ατύχημα.  Υπάρχει και η εκδοχή ότι τον σκότωσε εξεπί-
τηδες.  Σύχναζαν τρεις χωριανές μας κοπέλες στο φυλάκιο, ψάχνοντας ίσως για γαμπρό, και ο Σωκράτης τις
μάλωσε.  Αυτό του στοίχησε τη ζωή.

25. Μπλέντζας Χρήστος του Ευαγγέλου
Γέννηση 18-3-1928 / Θάνατος 13-8-1947
Ετών 19.  Σκοτώθηκε στα Χατζογιαννέικα, ανάμεσα Άγιο Νικόλαο (Λάσπη) και Καρπενήσι.  Ήταν πο-

λιτοφύλακας (Μ.Α.Υ.)

26. Νταλίπης Γεώργιος του Ιωάννη
Γέννηση 6-2-1903 / Θάνατος 20-1-1949
Ετών 46.  Με την κατάληψη του Καρπενησίου προσπάθησε να φύγει. Συνελήφθη από τους αντάρτες

και εκτελέστηκε στο δάσος Κελανιά, προς τον Άγιο Ανδρέα.  Στο πρώτο αντάρτικο στο χωριό φερόταν φιλο-
εαμικά.  Μετά, στον Εμφύλιο, στο Καρπενήσι ήταν μαυροσκούφης.  Άφησε σύζυγο έγκυο.

27. Ντάσιος Αναστάσιος του Κων/νου
Γέννηση 5-5-1924 / Θάνατος 6-5-1941
Αδελφός του Αποστόλη Κων Ντάσιου.  Υπηρετούσε ως στρατιώτης στον πόλεμο του 1940.  Χάθηκε

χωρίς να γνωρίζει κανείς πώς έγινε, κατά την υποχώρηση του ελληνικούς στρατού από την Αθήνα για Κρήτη
και μετά στην Αίγυπτο.  Πιθανόν βούλιαξε κάποιο καράβι στην πορεία και πνίγηκε.  Ή σκοτώθηκε κατά το
ταξίδι ή στα εμφύλια γεγονότα (συγκρούσεις) που έγιναν εκεί.
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28. Ντάσιος Δημοσθένης του Κωνσταντίνου 
Γέννηση 18-5-1915 / Θάνατος πριν το 1944
Υπηρετούσε ως χωροφύλακας στην περιοχή της Κατερίνης.  Επέβαινε αυτοκινήτου (στην πόρτα) όταν

χτυπήθηκε από βολή μπαζούκας.  Οι αντάρτες τους είχαν στήσει ενέδρα μέσα στα αμπέλια (διήγηση Σ. Ράν-
τζου στις 12-7-2004).  Ήταν μιλαδελφός του Ζάχου, Νίκου κ.άλ. Ντάσιου και ήταν παντρεμένος με ξενοχω-
ρίτισσα.

29. Ντάσιος Λάμπρος του Κων/νου
Γέννηση 13-6-1897 / Θάνατος 24-1-1949
Ετών 52.  Τον εκτέλεσαν μαζί με άλλους στο μοναστήρι των Κουμασίων.  Τον συνέλαβαν οι αντάρτες

στου Σιάνου το Μύλο (στο ρέμα κάτω από το Παλιόκαστρο).  Προσπάθησε να φύγει προς τη Λαμία, όπως
και πολλοί άλλοι, μετά την κατάληψη του Καρπενησίου.

30. Ντούσικος Γρηγόρης του Βασιλείου
Γέννηση 23-8-1920 / Θάνατος 30-9-1948
Ετών 28 ή 24 κατ’ άλλους γεννηθείς το 1924.  Υπηρετούσε ως στρατιώτης.  Σκοτώθηκε στο Βίτσι.

(Βλέπε παλαιά Αγιατριαδίτικα Γράμματα).  Άλλοι λένε στη Μάχη της Φλώρινας ή στο Γράμμο.  Ίσως στα Αρ-
χεία του στρατού βρεθεί μελλοντικά η αλήθεια.  Ήταν παντρεμένος με την Πηνελόπη Νταλίπη.

31. Παμπόρης Γεώργιος του Ιωάννη
Γέννηση 6-2-1908 / Θάνατος 20-1-1949
Ετών 41.  Σκοτώθηκε κατά τη μάχη του Καρπενησίου.  Ήταν ομαδάρχης των Μ.Α.Υ.  Σκοτώθηκε στης

Κόντως το σπίτι από χειροβομβίδα.

32. Παπαχρήστου Ζωή, σύζυγος Γεωργίου, το γένος Μπότσαρη.
Γέννηση 19-1-1892 / Θάνατος 8-7-1948
Ετών 56.  Μαζί με την κόρη της Μεταξία, τη σκότωσαν στα Κομπόλιανα.  Ο γιος της Χρήστος που

ήταν αντάρτης πρόλαβε να ειδοποιήσει τον πατέρα του και κρύφτηκε.  Τις γυναίκες δεν μπόρεσε να τις ει-
δοποιήσει.

33. Παπαχρήστου Μεταξία του Γεωργίου (Κουκογιώργος)
Γέννηση 21-3-1928 / Θάνατος 8-7-1948
Ετών 20.  Στα Κομπόλιανα (Καλυβάκια) τη σκότωσαν με τη μάνα της.  Ο αδελφός της Χρήστος, ήταν

αντάρτης.  Προσπάθησαν να τη βιάσουν αλλά η μάνα της την κράταγε σφιχτά.  Στην απόγνωσή της, της
έσφιξε το λαιμό και την έπνιξε.  Αρχαία τραγωδία!

34. Παπαχρήστος Χρήστος του Γεωργίου
Γέννηση ... /Θάνατος 20-8-1948
Αντάρτης εθελοντής.  Σκοτώθηκε μάλλον στην λίμνη Κάρλα.  Εκτελέστηκε επίσης η μάνα του κι η

αδελφή του στα Καμπόλιανα.  Ο πατέρας μου Στυλιανός Κ. Καββαδίας του οφείλει τη σωτηρία του, γιατί
τον ειδοποίησε κρυφά (νύχτα) να εγκαταλείψει το χωριό.  Τον είχε προγράψει για εκτέλεση η τοπική οργά-
νωση των ανταρτών.

35. Παρούτσα Βασιλική του Γεωργίου
Γέννηση 26-8-1928 / Θάνατος σύμφωνα με το Δημοτολόγιο στις 17-7-1947.  
Σύμφωνα με αναφορά του αδελφού της Κώστα, στο βιβλίο Δ. Σακκά σελ. 60 είναι 4-8-1947 που είναι

και η σωστή ημερομηνία.  
Υπάρχουν δύο εκδοχές μέχρι σήμερα για τις συνθήκες του θανάτου της.  Η πρώτη θέλει να εκτελέ-

στηκε από χωριανό μας Μαυροσκούφη αφού πρώτα βιάστηκε.  Είχαν έλθει τότε Αγιατριαδίτες μαζί με άλ-
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λους από το Καρπενήσι στο χωριό, κάνοντας ανιχνευτικές και εκκαθαριστικές επιχειρήσεις εναντίον των αν-
ταρτών (Βιβλίο Δ. Σακκά σελ. 60).

Η άλλη εκδοχή είναι ότι χτυπήθηκε από σφαίρα ανταρτών που έβαζαν με οπλοπολυβόλο από τη
Δραμπάλα (απέναντι στην Πλαγιά όπου είχαν τραβηχτεί).  Είδαν τέσσερα μουλάρια που ανέβαιναν φορτω-
μένα πράγματα απ’ του Θανασομήτσιου το σπίτι (Δημ. Τσιάτσος) και ρίχνοντας εναντίον τους σκότωσαν τη
Βασιλική που ακολουθούσε πιο πίσω σέρνοντας μία γίδα.  Δεν θα μπούμε σε πολλές λεπτομέρειες παρ‘ ότι
υπάρχουν σχετικές μαρτυρίες.  Όπως και ‘ναι δεν παύει να είναι ένα τραγικό συμβάν.  Ένας άδικος θάνατος
για ένα νεαρό κορίτσι που ξεκινούσε τη ζωή.

36. Παρούτσα Ελένη του Βασιλείου
Γέννηση 27-10-1930 / Θάνατος 8-7-1948

Ετών 18.  Την εκτέλεσαν στα Κομπόλιανα.  Ήταν μόνης της εκεί, χωρίς συγγενείς.  Τη βίασαν πολλοί.  Τις
έκοψαν τις ρόγες των βυζιών, ως τρόπαιο (περισσότερα σελ. 129-133 βιβλίο Δ. Σακκά).

37. Παρούτσας Σπυρίδων του Ηλία
Γέννηση 19-2-1940 / Θάνατος 15-1-1947
Ετών 7.  Σκοτώθηκε από έκρηξη χειροβομβίδας που βρήκαν παίζοντας με άλλα δύο παιδιά.  Έπαιζαν

πίσω από τη Νομαρχία προς το ρέμα (τώρα καλύφτηκε) πιο πάνω από τη γέφυρα που πάμε για το Γυμνάσιο
στο Καρπενήσι.

38. Σακκάς Νικόλαος του Δημητρίου
Γέννηση 18-9-1898 / Θάνατος 25-1-1949
Ετών 51.  Παλιότερα ήταν χωροφύλακας.  Στο Καρπενήσι ήταν Μ.Α.Υ.  Ήσυχος κι άκακος άνθρωπος.

Όταν μπήκαν οι αντάρτες στο Καρπενήσι, προσπάθησε να διαφύγει προς τον Προυσό.  Στον Αγαλιανό έπεσε
πάνω σε αντάρτες, συνελήφθη και μεταφέρθηκε πίσω στο Καρπενήσι.  Βασανίστηκες κι εκτελέστηκε.  (Πε-
ρισσότερα στο βιβλίο του γιού του Δ. Σακκά)

39. Σιώκης Κωνσταντίνος του Βασιλείου
Γέννηση 13-5-1899 / Θάνατος 9-4-1943
Ετών 44.  Συνελήφθη στη Λαμία από τους κατακτητές (Γερμανούς – Ιταλούς).  Είχε κατέβη ως ταχυ-

δρόμος από την Αγία Τριάδα.  Μαζί του είχε αρκετά χρήματα για προμήθειες αναγκαίων (φάρμακα κτλ.)
χωριανών μας.  Φυλακίστηκε.  Εξετελέσθη μαζί με άλλους φυλακισμένους πλησίον του Δομοκού σε αντί-
ποινα για σαμποτάζ των ανταρτών.  (Έχει δημοσιευτεί σχετικό άρθρο στο περιοδικό μας, τεύχος 22, 2011,
σελ. 33).

40. Σκαμαγκούλη Γεωργία του Νικολάου
Γέννηση 1873 / Θάνατος 8-7-1948
Ετών 75.  Πεθερά του αντάρτη Πέτρου Γαλάνη.  Ήταν μαζί με τα παιδιά (εγγόνια της) όταν έγινε το

μακελειό στα Κομπόλιανα (Καλυβάκια).  Είχε την ίδια τύχη. Την εκτέλεσαν.

41. Σκαρτσιούνης Ευάγγελος του Δημητρίου
Γέννηση 28-8-1929 / Θάνατος: Το Δημοτολόγιο γράφει στις 20-9-1949 και είναι λάθος.  
Ο Δ. Σακκάς στο βιβλίο του αναφέρει ότι έγινε αρχές Ιουνίου 1948.  
Διηγήσεις μιλάνε για το 1947.  Υπάρχει ασάφεια.
Συνελήφθη μαζί με τον πατέρα του Δημήτριο στις Λογγιές στου Κολοκοτρώνη, στα χωράφια τους.

Νωρίτερα είχαν πάει αναγκαστικά στο Καρπενήσι, όπως οι περισσότερες οικογένειες του χωριού.  Ξεκίνησαν
με τα ζώα τους για τη Λαμία όπου θα εγκαθίσταντο.  Στις Ράχες οι αντάρτες τους γύρισαν πίσω για το χωριό.
Τους ξανασυνέλαβαν αργότερα Μάϋδες της ομάδας Δ. Καραπιπέρη και τους οδήγησαν προς το Καρπενήσι
μέσω Αγκάθας.  Στο δρόμο, στις Καρές (χωράφι Η. Κοντογιώργου) εκτέλεσαν τον πατέρα.  Το παιδί παρακα-
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λούσε να το λυπηθούν, αλλά εκτελέστηκε κι αυτό ανεβαίνοντας απ’ το Κεφαλόβρυσο προς τις Τσιτές.  Στο
βιβλίο Δ. Σακκά (σελ. 74) ο αδελφός του Αποστόλης αποδίδει τις εκτελέσεις στον Γιάννη Καραγιώργο απ’
τον Άγιο Χαράλαμπο.  Είχαν διαμάχες (σελ. 5) με τα ζώα στα Κουβέλια ψηλά, όπου ο Καραγιώργος είχε χω-
ράφι.  Ως δικαιολογία προβλήθηκε ότι ξανάφυγαν και γύρισαν στο χωριό για να βοηθούν τους αντάρτες και
διότι ο Δημήτριος Σκαρτσιούνης είχε δύο γιούς στο αντάρτικο, στον Κώστα και τον Αποστόλη.

42. Σκαρτσιούνης Δημήτριος του Κων/νου
Γέννηση 1-4-1884 / Θάνατος 1948: Την ίδια ημέρα με το γιό του Ευάγγελο. Εκτελέστηκε από Μάϋδες

σε εκκαθαριστικές επιχειρήσεις στα χωριά.  Πιθανόν το Σεπτέμβριο του 1948.  Ισχύουν ότι και για το γιό
του Ευάγγελο που αναφερόμαστε.  Εκτελέστηκε στις Καρές, κοντά στο Κεφαλόβρυσο του χωριού μας.

43. Σκαρτσιούνης Κωνσταντίνος του Δημητρίου
Γέννηση 25-7-1923 / Θάνατος 10-3-1948
Πήγε αντάρτης εθελοντής.  Συνελήφθη από το 630ο τάγμα στρατού, στο Καλαμάκι, τοποθεσία (χω-

ράφια) στην Πλαγιά απέναντι απ’ το χωριό μας.  Τον πήγαν στο Καρπενήσι και του έφτιαξαν τα χαρτιά να
υπηρετήσει ως φαντάρος.  Μπήκε σε αυτοκίνητο να πάει να καταταγεί και στις Ράχες πήδηξε κάτω και ξα-
ναπήγε αντάρτης.  Για κακή του τύχη, τον συνέλαβε το ίδιο τάγμα στην Λάκα Σούλι.  Κατά μία εκδοχή, τον
εκτέλεσαν επί τόπου.  Κατά δεύτερη, πέρασε στρατοδικείο στην Λαμία με ημερομηνία καταδίκης σε θάνατο
την 4-11-1949.  Ίσως με πρόσθετες πληροφορίες οδηγηθούμε στο σωστό.

44. Σκαρτσιούνης Κωνσταντίνος του Γεωργίου 
Γέννηση  26-8-1928 / Θάνατος Φθινόπωρο του 1947
Σκοτώθηκε, το Φθινόπωρο του 1947 στα υψώματα της Άρτας. Χτυπήθηκε από μπαζούκας στο κεφάλι.

Ήταν παρόν ο Θύμιος Μπανιάς και τον είδε βαριά τραυματισμένο.  Ο Θύμιος έφυγε από εκεί και παραδό-
θηκε στο στρατό.  Στη μάχη που δόθηκε εκεί, παρόν επίσης ως στρατιώτης, ήταν ο χωριανός μας Στόκας
Κώστας του Σερ.  Ο Κώστας Σκαρτσιούνης συνελήφθη με τους άλλους τρεις νεαρούς χωριανούς, (όπως γρά-
φουμε για τον Αντζά Βασίλη) και ακολούθησε το τάγμα του Πρίκου.  Όταν σκοτώθηκε όμως στην Άρτα ήταν
στο τάγμα του Παπαγιώργη απ’ τους Δομιανούς.

45. Σκονδριάνος Ξενοφών του Δημητρίου 
Γέννηση 1889 / Θάνατος 4-8-1947
Ετών 65. Μαυροσκούφηδες από το Καρπενήσι επέδραμαν στην Αγία Τριάδα.  Μαζί τους και Αγια-

τριαδίτες.  Επειδή ο Ξενοφών είχε παιδιά στο αντάρτικο στράφηκαν εναντίον αυτού και της συζύγου του
Μελπομένης.  Πήγαν στο σπίτι τους κι αφού τους σκότωσαν ή τους άφησαν ημιθανείς, έβαλαν φωτιά και
τα έκαψαν όλα.  Σημειωτέον ότι ο γέροντας έπασχε από ανίατη ασθένεια, ήταν εντελώς ανήμπορος, με
μικρό ορίζοντα ζωής.

46. Σκονδριάνου Μελπομένη, σύζυγος Ξενοφώντα
Γέννηση 1887 / Θάνατος 4-8-1947
Ετών 60.  Είχε τον ίδιο φρικτό θάνατο με το σύζυγό της.  Μαχαιρωμένη ή πυροβολημένη και καμένη

στη συνέχεια.  Ένα έγκλημα απάνθρωπο που έφερε αντίποινα αργότερα στην κατάληψη του Καρπενησίου.

47. Σκονδριάνος Δημήτριος του Ξενοφώντα
Γέννηση 1924 / Θάνατος το 1949 (μετά το Καρπενήσι)
Ετών 25.  Δραστήριος νέος, γεμάτος ζωής.  Δυνατό μυαλό.  Δραστήριος επίσης και ως αντάρτης.  Συ-

νελήφθη τραυματίας από το τάγμα του Δ. Καραπιπέρη σε περιοχή των κοινοτικών συνόρων Χόχλιας, Βράχας
και Φουρνάς, όπου τους κυνηγούσαν.  Εκτελέστηκε στο Καρπενήσι με άλλους δύο μαζί.  Ο Στέλιος Αθ. Ντά-
σιος έδειξε τότε στη γιαγιά μου Χρυσάνθη, σύζυγο Δημητρίου Ντάσιου, φωτογραφία με τρεις εκτελεσμέ-
νους.  Την είδαν και οι κόρες της.  Η κόρη της και μάνα μου Μαρίκα μολογάει:  «Ήταν ο Μήτρος ο
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Σκονδιράνος, ο Θόδωρος Μπακοζάχος απ’ τον Τέρνοβο, πρώτος μου ξάδελφος, (κι ανιψιός απ’ αδελφή της
γιαγιάς Χρυσάνθης) και ο τρίτος άγνωστος.  Θυμάμαι ο Μήτρος φορούσε ένα άσπρο πουλόβερ». Επίσης ο
δάσκαλος Βασ. Αποστολόπουλος απ’ το Νεοχώρι, που απ’ το χωριό μας που υπηρετούσε έφυγε στο αντάρ-
τικο, γύρω στα 2005 σε συζήτηση στη Λαμία, μου είπε:  «τον Μήτσο (Σκονδριάνο) όταν μπήκαμε στο Καρ-
πενήσι, προσπάθησα με προφάσεις και τον έδιωξα μέσα απ’ την πόλη, γιατί σκότωνε για το τίποτα.  Είχε
μεγάλο μίσος μέσα του για το θάνατο των γονιών του. Αντεκδικούνταν… και για έναν ακόμη Αγιατριδίτη
έκανα το ίδιο.

48. Σκονδριάνος Κώστας του Ξενοφώντα
Γέννηση 1932 / Θάνατος 12 ή 13-12-1948
Νεαρός αντάρτης, εθελοντής, σκοτώθηκε στην πλατεία της Καρδίτσας κατά την κατάληψή της από

τους αντάρτες στις 12-13 Δεκεμβρίου 1948.  Έξι οι νεκροί από την ίδια οικογένεια.  Έμεινε ζωντανή μόνο η
Πολίτω σύζυγος Γεωργ. Κατσέλου.

49. Σκονδριάνου Αντιγόνη του Ξενοφώνα
Γέννηση 1925 / Θάνατος το 1949 (μετά το Καρπενήσι)
Μαχητικότατη αντάρτισσα.  Εγκλωβίστηκε σε ενέδρα στην περιοχή των Δομιανών.  Μετά την κατά-

ληψη του Καρπενησιού.  Άλλοι λένε ότι το γεγονός έγινε στην τοποθεσία «Βάκα Δέση» κι άλλοι κοντά στο
σπίτι της Μαχούλας απέναντι απ’ το χωριό των Δομιανών.  Την κάλεσαν επανειλημμένα να παραδοθεί κι
αρνήθηκε.  Τη σκότωσαν επί τόπου.  Αυτός που της έριξε, όταν μετά την είδα από κοντά, είπε με λύπη: «Αν
την είχα δει πριν δεν θα της έριχνα».  Ήταν όμορφη, εντυπωσιακή κοπέλα.

50. Σκονδριάνου – Κωτσοκάλη Αθανασία του Ξενοφώντα
Γέννηση … / Θάνατος 29-7-1948
Παντρεμένη με κάποιον Κωτσοκάλη στο Στένωμα.  Εκτελέστηκε στην Ξηριώτισσα Λαμίας ύστερα

από καταδίκη του Έκτακτου Στρατοδικείου.  Καταδικάστηκε εις θάνατον στις 26 Ιουλίου 1948.  Την κατηγό-
ρησαν Μπαναίοι, ότι έβγαλε έξω απ’ το χωριό Στένωμα, κρυφά αντάρτες για να μην τους πιάσει ο στρατός
που τους είχε περικυκλώσει.  Είχε και πρόσθετα επιβαρυντικά στοιχεία, ότι δηλαδή τα αδέλφια της ήταν
στο αντάρτικο.  Άφησε τρία παιδιά.  Το ένα μωρό 7 μηνών, που βύζαινε στην αγκαλιά της μέχρι την εκτέ-
λεση.

51. Σκονδριάνος Φίλιππος του Σεραφείμ
Γέννηση 3-8-1911 / Θάνατος 6-12-1944
Ετών 33.  Ήταν χωροφύλακας.  Συνελήφθη στην Αθήνα κατά τα Δεκεμβριανά, από τους αντάρτες

επιβαίνων σε αυτοκίνητο.  Εκτελέστηκε στην περιοχή Δομοκού.  Ήταν παντρεμένος με τη Βασιλική Αντζά.
Είχαν ένα αγοράκι που πέθανε στο Καρπενήσι (με τα γεγονότα) 5-6 ετών.

52. Σκονδριάνος Χρυσόστομος του Αλκιβιάδη
Γέννηση 27-9-1930 / Θάνατος 20-8-1948 (;)

Ακολούθησε το αντάρτικο, όπως αναφέρουμε και για τον Βασίλειο Αντζά, μετά τη Χόχλια.  Κατά ένα τρόπο
κι αυτός επιστρατευμένος.  Χάθηκε (σκοτώθηκε ή πνίγηκε) στη λίμνη Κάρλα.

53. Στόκας Νικόλαος του Σπυρίδωνα
Γέννηση 24-3-1906 / Θάνατος 15-6-1947
Ετών 41.  Ήταν Πετραλωνίτης, πολιτογραφημένος στην Αγία Τριάδα.  Ζούσε στην εξοχή, στις Λάκκες.

Γιός του ο Δημήτριος (με τη βιοτεχνία φωτιστικών στο Μενίδι Αττικής).  Τον συνέλαβαν Μάϋδες υπό τον
Πετραλωνίτη Κώστα Τζιαβόν τον Ιούνιο του 1947.  Συνέλαβαν αρκετούς Πετραλωνίτες και Δομιανίτες.  Προ-
σπάθησαν να πιάσουν και Αγιατριαδίτες που έμεναν στις Λάκκες αλλά επενέβη ο Κουτσονικοκώτσιος (Καβ-
βαδίας Κώστας του Νικ.) και το απεσόβησε.  Τον άφησαν νεκρό στο δρόμο για το Καρπενήσι από τον
ξυλοδαρμό.  Άλλους τους εκτέλεσαν.
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54. Τσιάτσος Αθανάσιος του Νικολάου
Γέννηση 3-2-1927 / Θάνατος 20-1-1949
Ετών 22.  Ήταν τραυματίας στο νοσοκομείο Καρπενησίου όταν μπήκαν οι αντάρτες (20-1-1949) στην

πόλη.  Τον πήραν από το κρεβάτι και τον εκτέλεσαν στην Τσουγκάνα, στο δρόμο (για Αγρίνιο) προς το Μπα-
κασάκι, μαζί με κάποιον Βαγγέλη Δερματά.  Είχε εκτεθεί νωρίτερα σε εγκλήματα και ήταν προγραμμένος
από τους αντάρτες.  Ήταν στα Κομπόλιανα.  (Περισσότερα βιβλίο Σακκά σελ. 76).

55. Τσιάτσος Ανδρέας του Αθανασίου (Αντρίτσος)
Γέννηση 15-3-1896 / Θάνατος 20-4-1947
Ετών 51. Ύστερα από την Κατοχή, δούλευε φύλακας στην λίμνη Ξενιάδα.  Είχε πάρε-δώσε με τις συμ-

μορίες των Σουρλαίων.  Τον εκτέλεσαν οι αντάρτες μαζί με τον Ρίζο, γαμπρό του Παπατσιάτσου στην κόρη
του Σοφία. Έμεναν μάλλον στην Καΐτσα. (Περισσότερα Δ. Σακκά, σελ. 76).

56. Τσιάτσος Ανδρέας του Γρηγορίου (Αντρείας)
Γέννηση 14-9-1902 / Θάνατος 25-1-1949
Τον συνέλαβαν οι αντάρτες όταν μπήκαν στο Καρπενήσι.  Άγνωστο που τον εκτέλεσαν.  Κατά την

άποψη του γιου τους Δημητρίου, πιθανόν προς τους Δομιανούς ή άλλο γειτονικό χωριό.  Μαζί με άλλους
αιχμαλώτους.  Άλλη εκδοχή τον θέλει εκτελεσμένο στο μοναστήρι των Κουμασίων μαζί με πολλούς άλλους
συλληφθέντες.  Οι συλλήψεις αυτές ή πολλές απ’ αυτές, είχαν κίνητρα αντιποίνων.

57. Τσάτσος Ευάγγελος του Δημητρίου
Γέννηση 9-2-1926 / Θάνατος 29-8-1943
Πήγε νεαρός, 18 ετών, εθελοντής αντάρτης στον ΕΛΑΣ. Σύμφωνα με τα γραπτά στοιχεία που παρα-

θέτει στο βιβλίο του ο αδελφός του Σταμάτης, «Δύο κείμενα, δύο μαρτυρίες» (2006, σελ. 33) ο Βαγγέλης
σκοτώθηκε στη Φραγκίστα παρακολουθώντας κάποια εκδήλωση που είχαν στήσει οι αντάρτες την ημέρα
της αποτομής του Ιωάννη του Προδρόμου.  Κάποιος αντάρτης καθάριζε το όπλο του ή έπαιζε νομίζοντάς το
άδειο και από λάθος εκπυρσοκρότησε και τραυμάτισε θανάσιμα τρεις αντάρτες.  Μεταξύ αυτών και το Βαγ-
γέλη.  Η σφαίρα τον βρήκε στην κοιλιακή χώρα.  Αυτή την εκδοχή έδωσαν οι αντάρτες στην οικογένεια. 

58. Τσιάτσος Ιωάννης του Παναγιώτη 
Γέννηση 15-9-1929 / Θάνατος 12 ή 13-12-1948
Ετών 19.  Νεαρός αντάρτης σκοτώθηκε κατά την μάχη κατάληψης της Καρδίτσας από τους αν-

τάρτες.

59. Χουλιάρας Βησσαρίων του Νικολάου
Γέννηση 8-9-1926 / Θάνατος 20-8-1948 (;)
Χάθηκε κι αυτός στη λίμνη Κάρλα όπως κι οι άλλοι χωριανοί που ακολουθούσαν το αντάρτικο.

60. Χουσιάδας Φώτιος του Ιωάννη
Γέννηση 11-4-1905 / Θάνατος 20-1-1949
Ετών 44.  Κατά τη μάχη για την κατάληψη του Καρπενησίου, σκοτώθηκε από ριπή μπαζούκας, έξω

από το Διοικητήριο της πόλης.

Επίσης τραυματίστηκαν το 1940 στο Αλβανικό μέτωπο, οι Φώτιος Σ. Ματσούκας, Κων/νος Δ. Καβ-
βαδίας και Φώτιος Α. Ντάσος.  

Το 1949, στο Καρπενήσι ο Δημήτριος Β. Ράϊκος. Υπάρχουν κι άλλοι με τραυματισμούς και προβλή-
ματα (πλευρίτιδες, κρυοπαγήματα κτλ) που δεν είναι εύκολο να εντοπίσουμε.

Κ.Σ.Κ.
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Πίσω, πάνω στο πεζούλι από αριστερά: Ράϊκος Βησσαρίων, Παρούτσας Πάνος, Ντάσιος Πάνος, Ράϊκος Νίκος, Αντζάς
Κώστας, Καββαδίας Τάκης, Λαμπράκης Νίκος, Ράϊκος Σεραφείμ, Ταγκλής Γιάννης, Βελαώρας Ηλίας, Κοντογιώργος Νέ-
στορας, Ντούσικος Γρηγόριος, Καββαδίας Κώστας.

Στη μέση από αριστερά: Αντζάς Γιώργος, Ντούσικος Γιάννης, Τσιάτσος Ανδρέας, Καρβέλη Λίτσα, Καββαδίας Βήσσιος,
Ταγκλής Γιώργος, Κιτσάκη Ελένη, Νταλίπης Βασίλης, Κατσέλος Δημήτριος, Στυλιανός Παρούτσας(;), Ματσούκας Γιώρ-
γος, Μαρίνη Ανδρομάχη, Καρβέλη Άννα, Καστέλου Μελπομένη, Ράντζου Σοφία, Μανιά Γεωργία, Νταλίπη Παναγιώτα,
Ντάσιου Αγαπούλα, Μερεντίτη Παρασκευή, Μαρίνη Φωφώ, Κούδα Δήμητρα, Νταλίπη Μαρία, Ντούσικου Ελένη, Ντα-
λίπη Αθανασία, Βαρελά Ελένη, Ντάσιου Χρυσούλα, Ράϊκου Χαρούλα, Καββαδία Στ. Ελένη. Πίσω η δασκάλα Κατίνα Φω-
τοπούλου.

Καθιστοί από αριστερά: Χουσιάδας Γεώργιος, Βαρελάς Αριστοτέλης, Ντάσιος Δημοσθένης, Κατσίφας Βαγγέλης, Χου-
λιάρας Βήσσιος, Βαρελάς Κώστας, Τσιάτσου Αγγελική, Καρβέλη Σωτηρία, Καββαδία Ηλ. Ελένη, Τσιάτσου Αθηνά, Ντά-
σιου Φωτεινή, Αντζά Σταυρούλα.

Εδώ εικονίζονται 53 μαθητές. Απουσιάζουν κάποια παιδιά που έμεναν στο χωριό. Λείπουν και οι μαθητές που το χει-
μώνα κατέβαιναν με τις οικογένειές τους στα χειμαδιά (κτηνοτρόφοι). Οι ανωτέρω είναι γεννημένοι απ’ το 1953 μέχρι
και το 1960 (ένας). Από τους καθιστούς μπροστά μαθητές, αν εξαιρέσουμε τον Κατσίφα Βαγγέλη και την  Αντζά Σταυ-
ρούλα, τ’ άλλα είναι γεννημένα το 1959 και ο Δήμος Ντάσιος το 1960 και δεν φοιτούν κανονικά στο σχολείο. Είναι τα
νήπια που άτυπα παρακολουθούσαν το σχολείο για εξοικείωση. Την επόμενη χρονιά θα πήγαιναν στην Α΄ τάξη.

Μαθητές Δημοτικού Σχολείου Αγίας Τριάδας
Σχολικό έτος 1964-65
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● Συμμετοχή στα Κούλουμα, την παραδοσιακή γιορτή της Καθαράς Δευτέρας.

● 17-6-2019. Εορτή του Αγίου Πνεύματος. Ο Σύλλογος πρόσφερε λουκούμια και τσίπουρο στο προ-
αύλιο μετά τη Θεία Λειτουργία.

● 18 και 19-6-2019. Συμμετοχή του Συλλόγου σε εκδρομή στη Ζάκυνθο. Έγινε υπό την αιγίδα της
ενορίας του χωριού μας, με επικεφαλής τον πατέρα Ιλαρίωνα.

● 14-7-2019. Εθελοντικός καθαρισμός, από μέλη του Συλλόγου, του μονοπατιού από γεφύρι «Νε-
ραϊδιά» προς Άμπλα Τσιβογιαννούλας. Επίσης καθαρισμός της Παιδικής Χαράς και του περιβάλ-
λοντος χώρου του Μουσείου στον Αϊ-Γιάννη.

● 20-7-2019. Ημέρα εορτής του Προφήτη Ηλία του παλιού μοναστηριού του χωριού μας. Έγινε τι-
μητικό τρισάγιο - μνημόσυνο για τους πεσόντες Έλληνες στην Κύπρο κατά τα θλιβερά γεγονότα
του Ιουλίου το 1974. Μετά τη θεία λειτουργία διοργανώθηκε μουσικοχορευτική εκδήλωση με προ-
σφορά του «Ξενώνα 4 Εποχές».

● 7-8-2019. Εργαστήρι Ζωγραφικής και Δημιουργικής Απασχόλησης στο νερόμυλο στα Μαντάνια.

● 9-8-2019. Ημέρα Υγείας και Αθλητισμού με τη διοργάνωση εθελοντικής αιμοδοσίας στο Νοσοκο-
μείο Καρπενησίου. Έγινε αγώνας δρόμου κατά μήκος του χωριού μας για τους μικρούς μας φίλους
με τελετή απονομής μεταλλίων και αναμνηστικών.

● 10-8-2019. Δημοτική βραδιά στην κεντρική πλατεία του χωριού. Γλέντι και χορός μέχρι πρωΐας.

● 13-8-2019. Ομιλία ιστοριοδιφικού περιεχομένου, με επίκεντρο την Αγία Τριάδα και ομιλητή τον κ.
Κώστα Σ. Καββαδία.

● 14-8-2019. Πάρτι Νεολαίας του Συλλόγου Αγιατριαδιτών στον «Ξενώνα 4 Εποχές».

● 16-8-2019. Πεζοπορία από την πλατεία του χωριού μέχρι τον Προφήτη Ηλία Νεοχωρίου. Στον τερ-
ματισμό προσφέρθηκαν εδέσματα από το Σύλλογο.

● 17-8-2019. Διοργάνωση της Γιορτής της Πίτας. Λαϊκή βραδιά με αυτοδιαχείριση από το Σύλλογο
στην πάνω πλατεία του χωριού με συνεισφορά της ορχήστρας από τη Δημοτική Αρχή Καρπενη-
σίου.

● 19-8-2019. Ετήσια Απολογιστική Γενική Συνέλευση του Συλλόγου Αγιατριαδιτών Ευρυτανίας.

● 13-10-2019. Συμμετοχή στη Γιορτή καστάνων με πώληση αναμνηστικών ειδών του Συλλόγου και
δωρεάν παροχή εδεσμάτων, με προσφορά από τα Ζαχαροπλαστεία «Κώστας Τσιάτσος» και τον
«Ξενώνα 4 Εποχές».

Δράσεις του Συλλόγου του περασμένου έτους
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● 26-1-2020. Διοργάνωση κοπής πίτας στη Λαμία. Παραβρέθηκαν περί τα 80 άτομα, κυρίως από
την περιοχή της Λαμίας, αλλά και από Αθήνα ανέβηκαν Αγιατριαδίτες κι απ’ το χωριό επίσης. Είχαν
περάσει αρκετά χρόνια να ξανασμίξουμε στη Λαμία. Θετική η συνάντηση.

● 2-3-2020. Καθαρή Δευτέρα στο χωριό. Ο σύλλογος διοργάνωσε γιορτή στο μαγαζί του Νώντα
Ντάσιου, με σαρακοστιανά εδέσματα, φασολάδα και ποτά. Η εξυπηρέτηση έγινε αφιλοκερδώς απ’
το Νώντα. Η γιορτινή μέρα απέκτησε το απαραίτητο χρώμα της.

● Ο Σύλλογος επίσης έκανε προσφορά τα έξοδα για την αλλαγή των ξύλινων καθισμάτων (παγκάκια)
στην κάτω πλατεία.

Θερμές ευχαριστίες για προσφορές – χορηγίες στο Σύλλογο

Το Δ.Σ. του Συλλόγου ευχαριστεί όλους όσους συνέβαλαν με τις προσφορές τους στις εκδηλώσεις
του Συλλόγου. Συγκεκριμένα:

1) Τον «Ξενώνα 4 Εποχές» για την προσφορά γεύματος (κριθαράκι με γίδα) στο πανηγύρι του
Προφήτη Ηλία.

2) Την προσφορά του Κώστα Τσιάτσου στη γιορτή καστάνων γλυκισμάτων, με βάση το κάστανο.
Επίσης την προσφορά του ιδίου της πρωτοχρονιάτικης πίτας που κόπηκε στη Λαμία.

3) Την προσφορά της Κας Πηνελόπης Ν. Βελαώρα αναψυκτικών και ποτών, στην εκδήλωση της
Λαϊκής Βραδιάς, εις μνήμην του πατέρα της Νικολάου Βασ. Βελαώρα.

4) Τον κ. Λάμπρο Αν. Ντάσιο για την προσφορά του σε είδη εστίασης κατά την εκδήλωση «Λαϊκή
Βραδιά» το καλοκαίρι του 2019.

5) Ευχαριστούμε θερμότατα κι όλα τα μέλη και φίλους του συλλόγου που μας βοήθησαν οικονο-
μικά και επιθυμούν την ανωνυμία τους. Ευχαριστούμε όλους για τη συμμετοχή σας στις εκδηλώσεις.

Ευχόμαστε σε όλους καλή χρονιά και υγεία στις οικογένειές τους, να διατηρήσουν το ενδιαφέρον
τους για το θεσμό του Συλλόγου, γιατί είναι η μόνη διασύνδεση μεταξύ των Αγιατριαδιτών.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος

ΒΕΛΑΩΡΑΣ ΗΛΙΑΣ

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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Του Αγίου Πνεύματος στο προαύλιο της Αγίας Τριάδας. 17-6-2019. 

18 και 19-6-2019. 
Συμμετοχή του Συλλόγου
σε εκδρομή στη Ζάκυνθο.

Ημέρα εορτής του Προφήτη Ηλία. 
Τιμητικό τρισάγιο - μνημόσυνο

για τους πεσόντες Έλληνες στην Κύπρο 
τον Ιούλιο του 1974.  (20-7-2019). 

Δημοτική 
βραδιά

στην κεντρική
πλατεία 

του χωριού. 
10-8-2019. 

17-8-2019. 
Γιορτής
Πίτας. 
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Καθαρή Δευτέρα στο χωριό. 2-3-2020.

Κοπής πίτας στη Λαμία.
26-1-2020. 
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από την πλατεία του χωριού
μέχρι τον Προφήτη Ηλία Νεοχωρίου

Πεζοπορία 
16-8-2019
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Περιβάλλον
και άνθρωπος

«Πρώτα απ’ όλα, 
προστατεύοντας την φύση ο άνθρωπος 

προστατεύει τον άνθρωπο, 
ικανοποιεί το ένστικτο συντήρησης του είδους». 

(Jean Rostand)

Όλοι μας έχουμε την εικόνα και την αντίληψη του ανθρώπου κυρίαρχου της φύσης. Φιλοσοφικές θεωρίες απ’
την αρχαιότητα (Ελλήνων, Λατίνων κτλ.) αλλά και θρησκευτικές αντιλήψεις (…πορεύεσθε… και κυριεύσατε της Γης)
συμβάλλουν στην παγίωση και διαιώνιση αυτής της στάσης ζωής.

Αντίθετα, βλέπουμε σε πρωτόγονες κοινωνίες να συμβιώνουν με τη φύση αρμονικά, μέσα από εθιμικές θρη-
σκευτικοκοινωνικές πρακτικές, που στηρίζουν ουσιαστικά την αειφορία. Βλέπουν τη Γη σαν μάνα και όλα τα όντα σαν
συγγενείς τους. Σε αντίθεση με τον λεγόμενο πολιτισμένο - προοδευμένο κόσμο που βλέπουν ωφελιμιστικά το φυσικό
περιβάλλον. Όλα έγιναν δηλαδή για τον άνθρωπο. Ότι ωφελεί τον άνθρωπο είναι καλό. Και κατ’ επέκταση αυτό μπορεί
να μετατραπεί και σε χρήμα.

Βλέπουμε πλέον γύρω μας, ότι η Γη μας, το σπίτι μας, αλλάζει προς το χειρότερο. Οι συνθήκες δυσκολεύουν
την ανθρώπινη ζωή σ’ αυτόν τον παράδεισο. Την ονομάζουν «Κλιματική αλλαγή» αυτή την πορεία. Με τόσες διαφο-
ρετικές αρνητικές παραμέτρους. Είδαμε π.χ. τη χρονιά που πέρασε, τεράστιες πυρκαγιές στη Σιβηρία, στον Αμαζόνιο,
στην Αυστραλία. Μια παράμετρος αυτό. Ενώ τα φυσικά φαινόμενα οδήγησαν στην ανάπτυξη και την εξέλιξη της ζωής
σήμερα τα ίδια μετατρέπονται σε φυσικές καταστροφές, από τη διαχείριση που κάνει ο άνθρωπος, εμποδίζοντας ή
υποβαθμίζοντας ή υπερεκμεταλεύοντας φυσικούς πόρους κτλ.

Μπορεί παλαιότερα να ήταν λίγο - πολύ τοπικά τα περιβαλλοντικά προβλήματα.  Σήμερα όμως είναι πλανητικά.
Η απορρύθμιση του κλίματος αφορά συνολικά τη Γη. Όλους τους ανθρώπους αλλά και τον καθένα ατομικά. Γι’ αυτό
και το σύνθημα: «σκέψου παγκόσμια, δράσε τοπικά».

Γίνονται προσπάθειες, γίνονται διασκέψεις, εξαγγέλλονται μέτρα, ακούγονται λόγια, χρόνια τώρα. Όμως τίποτα
δραστικά βιώσιμο που να σταματά ή να αντιστρέψει την πορεία δεν φαίνεται στον ορίζοντα. Ίσως δεν έχουμε αντιληφθεί
την κατάσταση όλοι ή δεν πειστήκαμε από τα «σημάδια» που συχνά-πυκνά εμφανίζονται δίπλα μας. Ίσως το ατομικό
συμφέρον ή άλλοι προσωπικοί λόγοι μας εμποδίζουν.

Χρειάζεται πιστεύουμε η διαμόρφωση ενός νέου πλανητικού - περιβαλλοντικού ήθους. Να το διακρίνει η αρ-
μονία μεταξύ φυτών, ζώων, ανθρώπων. Μεταξύ άψυχου και έμψυχου κόσμου. Χρειάζεται μετασχηματισμός ατομικών
«πιστεύω» και συμπεριφορών όπως κι αλλαγές ριζικές κοινωνιών ολόκληρων.

Παρατηρούνται τέτοιοι κοινωνικοί μετασχηματισμοί, ιδιαίτερα σε κοινωνίες και κράτη του Βορρά. Δεν είναι αρ-
κετά. Πρέπει να επεκταθούν, όσο γίνεται, παγκόσμια. 
Δεν μπορεί τα πάντα να εκτιμώνται με χρήματα. Δεν μπορεί να εξυπηρετούν όλα το ατομικόν μας (καλώς ή κακώς) εν-
νοούμενο συμφέρον. Υπάρχει και η κοινή περιουσία που ανήκει σ’ όλους μας. Όπως ο αέρας, το νερό, τα ψάρια, κτλ.
Εδώ πρέπει να γίνεται σωστή διαχείριση μεταξύ των κρατών αλλά και με παγκόσμιες συμφωνίες που θα τηρούνται
και θα κατοχυρώνουν την αειφορία.
Πρέπει να σκεφτόμαστε ότι και οι επόμενες γεννεές έχουν δικαίωμα σ’ αυτά που εμείς σήμερα διαχειριζόμαστε, καρ-
πωνόμαστε και ζούμε. Να μην τα εξαντλήσουμε, αλλά απεναντίας να τα παραδώσουμε υγιή, αειφορικά και καλύτερα
απ’ ότι τα παραλάβαμε.

Και το κυριότερο να λαμβάνουμε υπόψη το συμφέρον και της ίδιας της φύσης. Να αντιμετωπίζεται με ιδιαίτερη
συμπάθεια άσχετα αν προσφέρει στον άνθρωπο ή όχι. Να μην προτάσσουμε το ανθρώπινο συμφέρον. Η σωτηρία
της φύσης το εμπεριέχει κι αυτό.

«Η υπερεκμετάλλευσή της, σημαίνει θάνατο της χήνας που γεννάει τα χρυσά αυγά». Είναι ένα επιχείρημα
αυτών που συνηγορούν στην προστασία της. Μόνο που κι αυτό προτάσσει το ανθρώπινο συμφέρον. Πρέπει να δούμε
τη φύση σαν αυταξία και όχι απαραίτητα σε συνάρτηση με μας.

Ο άνθρωπος πιστεύω έχει τη δυνατότητα, έχει τους οικονομικούς πόρους που απαιτούνται, έχει μηχανισμούς
κι εφευρετικότητα ώστε ν’ αλλάξει η νοοτροπία να προταχθεί η υπευθυνότητα και ν’ ακολουθηθεί η σωστή κατεύθυνση.
«Ο άνθρωπος οφείλει να είναι φρουρός της φύσης, όχι ιδιοκτήτης της…» Philipp Saint-Marc.

Ας μην αφήσουμε να επαληθευθούν οι προφήτες που μιλάνε για καταστροφές κι ακατοίκητη γη.
K.Σ.Κ.
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Ο Παν. Βασιλείου, όπως όλοι γνωρίζουμε, μελε-
τούσε ακούραστα και αδιάλειπτα, όλα τα χρόνια, κάθε
ιστορική πηγή και μαρτυρία που θα βοηθούσε στην ανά-
δειξη της τοπικής ιστορίας και όχι μόνο, της Ευρυτανίας.
Επισκέφθηκε πολλούς τόπους, ξεφύλλισε πολλά αρχεία
μοναστηριών, εκκλησιών, ιδιωτών και κρατικά, συγκεν-
τρώνοντας πληροφορίες. Τα συγκέντρωσε, τα συνέ-
κρινε και τα πρόβαλε μοναδικά μέσα απ’ τα γραπτά του.
Μας γνώρισε αρκετά γι’ αυτόν τον τόπο που είχε σκε-
πάσει η λήθη.

Σε μια τέτοια αναζήτηση στο μοναστήρι της Πανα-
γίας των Δομιανών, σημείωσε τα παρακάτω σε κάποια
λευκή σελίδα παλιού εκκλησιαστικού βιβλίου. (Οκτώη-
χος και Ψαλτήριον του 1852). Μας τα παραχώρησε για
το περιοδικό μας ο ιερέας του χωριού μας π. Ιλαρίων.

«Πάνος Ι. Βασιλείου
ἀπό τήν Ἁγ. Τριάδα

Ἱούλιος 1957
Ἔχουμε τό γραφικότερο καί πλουσιότερο τόπο ποι-

κιλοτρόπως ἀνεκμετάλλευτον.
Ὅταν ὁλοκληρωθῇ ὁ σύγχρονος πολιτισμός καί

ἐπικρατήσει ἡ χριστιανική φιλαλληλία καί ἀγάπη καί ἐπί
γῆς Εἰρήνη ὁ τόπος τοῦτος θ’ ἀποτελέσῃ τά τελειότερα
καταφύγια ἀναψυχῆς καί γαλήνης τῶν ἀνθρώπων».

Με τα όργανα πάνε το
γαμπρό στην εκκλη-
σία. Γνωρίσαμε τους
δυο οργανοπαίχτες.
Αριστερά με το βιολί
είναι ο χωριανός μας
Κώστας Αλεξίου ή Σερ-
γιοκώτσιος και δεξιά
με το λαούτο ο Βαγγέ-
λης Ριτσώνης απ’ τον
Αϊ-Γιώργη. Άγνωστος ο
κλαριντζής.  Άγνωστος
κι ο γάμος.

Αξιοπρόσεκτη σημείωση του Παν. Βασιλείου

a

a
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Α. Κειμήλια Ενορίας Αγίας Τριάδας Κτημενίων
Καλαίσθητο φωτογραφικό άλμπουμ με τις ιερές εικόνες, βιβλία και τα εκκλησιαστικά σκεύη των

τεσσάρων Ιερών Ναών του χωριού μας. Ο πατέρας Ιλαρίωνας με τον φωτογράφο Κων. Κεφαλά, ερ-
γάστηκαν μεθοδικά, με καλλιτεχνική ευαισθησία και αποτύπωσαν στις σελίδες του το «κειμηλιακό
αρχείο» των εκκλησιών του χωριού μας. Εργασία απαραίτητη και πολύτιμη, αν σκεφθούμε ότι όταν
έγινε η κλοπή των εικόνων από το τέμπλο του Προφήτη Ηλία, δεν υπήρχαν φωτογραφίες τους σε
καμμία υπηρεσία (αρχαιολογία, επισκοπή κτλ.) ώστε να τις έχει προς αναζήτηση η αστυνομία. Ευτυ-
χώς βρέθηκαν σε ιδιώτη. Καλύφθηκε ένα οργανωτικό κενό που υπήρχε. Μαζί με την καταγραφή που
είχε γίνει επί προεδρίας Δ. Μπλέντζα, αποτελούν τεκμήρια και παρακαταθήκη για τους μελλοντικούς
χρόνους. Το χωριό ευγνωμονεί. Το βιβλίο διατίθεται από τον ιερέα του χωριού.

Β. Μόνο λίγες στιγμές θυμάμαι
Αναμνήσεις μιας ζωής, που καταγράφονται στο διάβα της, ιδιαίτερα κατά την παιδική – εφηβική

ηλικία μας, αποτυπώνονται στις σελίδες του βιβλίου της Αγγελικής Φ. Τσιάτσου. Με ευαισθησία, με
λεπτομέρειες, με ιδιαίτερες αξιολογήσεις, καταγράφονται κοινωνικές πτυχές, γεγονότα και ιστορήματα
του περιβάλλοντος χώρου και των ανθρώπων. Συνήθειες, παραδόσεις, ήθη κι έθιμα, κοινωνικές εκ-
δηλώσεις, σχολικές εμπειρίες, όλα όσα σημαδεύουν την πορεία κάθε ανθρώπου. Η πόλη της Λαμίας
που μεγαλώνει είναι στο επίκεντρο, με ανάλογες αναφορές στο χωριό και στη μετέπειτα ζωή της Αθή-
νας. Το βιβλίο διατίθεται στα βιβλιοπωλεία του Καρπενησίου: α) Γεώργιος Σώκος - Καρπενισιώτη 11,
β) Φώτιος Γεωργίου - Κοσμά Αιτωλού 11, γ) Σπυριδούλα Κρουστάλλη - Παπαναστασίου 4.

Γ. Η Σχολή Ανώτερης Παιδείας Αγίας Τριάδας
Αγράφων Ευρυτανίας κατά την Τουρκοκρατία
Πολύτιμη καταγραφή και τεκμηρίωση της ίδρυσης και λειτουργίας της Ανώτερης Σχολής Γραμ-

μάτων του χωριού μας, κατά την Τουρκοκρατία. Ο κ. Θάνος Παρούτσας παρουσιάζει μέσα από τις
σελίδες τού βιβλίου του, όλο το ιστορικό της Σχολής, ανασύροντας στοιχεία – ντοκουμέντα από γρα-
πτές αδημοσίευτες πηγές. Τα συγκρίνει και τα διασταυρώνει με τα ήδη γνωστά κι έτσι έχουμε μια
πλήρη κι ολοκληρωμένη εικόνα της προσπάθειας των προγόνων μας, να καλύψουν το κενό της
αγραμματοσύνης και να ανελιχθούν πνευματικά. Πολύχρονος μόχθος για το συγγραφέα, αλλά ανε-
κτίμητος θησαυρός για το χωριό μας. Αναζητήστε το από τον κ. Παρούτσα, τηλ. 2108940580, κιν.
6972262632, ή στα βιβλιοπωλεία Αθηνών «Πολιτεία», «Ζαχαρόπουλος» και στη Σοφοκλέους 4.

Από τα ανωτέρω βιβλία, παραθέτουμε αποσπάσματα και φωτογραφίες στο περιοδικό μας.

Έκδοση βιβλίων
Τη χρονιά που πέρασε εκδόθηκαν τρία ενδιαφέροντα βιβλία

από Αγιατριαδίτες που αφορούν το χωριό μας. Αξιέπαινες προσπά-
θειες, καθ’ όλα αξιόλογες, αξίζουν τα συγχαρητήριά μας!
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(Απόσπασμα απ’ το βιβλίο «Μόνο λίγες στιγμές θυμάμαι»)

Λεβεντιά καμαρωτή
της Αγγελικής Τσάτσου

...Ο μπαμπάς μιλούσε συχνά για τις περιπέτειες που άντεξε για να σπου δάσει και να γίνει χρή-
σιμος άνθρωπος στην κοινωνία. Είχε τη δική του πικρή εμπειρία από όταν ζούσε στο μικρό ορεινό
του χωριό. Ο Μπαρμπαλιάς, ο πατέρας του, τον έστελνε ξυπόλυτο στα χιόνια, για να μην χαλάει τα
τσαρούχια του, σε διπλανό χωριό, να πάει να μάθει γράμματα στο δη μοτικό και από κει στο Σχολαρ-
χείο, να σπουδάσει για να προκόψει στη ζωή του.

Ο Μπαρμπαλιάς, ο Τσατσολιάς με τ’ όνομα, ήταν γνωστός σε όλη την περιοχή για την λεβεντιά,
την εξυπνάδα και την αρρενωπή ομορφιά του. Η μάνα του ήταν από μεγαλόσογια στη Φουρνά, από-
γονοι αυτών συμμε τέχουν μέχρι και σήμερα στη πολιτικοοικονομική ζωή της χώρας.

Παντρεύτηκε την Αγγέλω, μια όμορφη ξανθιά αρχοντοπούλα από το χωριό, κόρη του τσέλιγκα
του Νίκου (Μερεντίτη). Τη δώσανε στον Λια που ήταν φτωχός μα ομορφάντρας και την αγάπησε
πολύ. Κάνανε μπόλικα παιδιά, αλλά επιζήσανε έξι, τρία αγόρια τρία κορίτσια. Η Αγγέλω πέθανε νέα
από τις κακουχίες και τις ασθένειες της εποχής. Ο Λιας έμεινε χήρος νωρίς. Δεν ξαναπαντρεύτηκε.
Είχε πάρει την απόφαση να τραβήξει μπροστά στη ζωή που του φέρθηκε σκληρά. Ήθελε τα παιδιά
του, τα αγόρια να αφήσουν πίσω τα άγονα χώματα στα πλάγια του βουνού, τη φτώχεια και το λιγοστό
μαύρο ψωμί της γενιάς του.

Όπως ανέφερε συχνά ο μπαμπάς σε εμάς και σε όλο το σόι του, κάνοντας και τις ανάλογες κι-
νήσεις για να γελάμε, είχαν πάει μαζί με τον πατέρα του μια φορά να συμβουλευτούν και να ζητήσουν
βοήθεια στα σόγια από την πλευρά της μάνας του Μπαρμπαλιά, στο κοντινό χωριό. Κάτι συγγενείς,
μορφωμένους της εποχής, δικηγόρους και πολιτευτές, με την ελπίδα να τον ενθαρρύνουν στο μεγάλο
βήμα της ζωής τους. Αυτοί, αφού άκουσαν τον Λια συνοφρυωμένοι, να τους ξομολογιέται τα όνειρα
που έκανε για να σπουδάσουν τα παιδιά του, τον ξέκοψαν λέγοντας:

«Λια, τώρα εσύ φτωχός άνθρωπος τι τις θέλεις τις σπουδές για τους τρεις γιους σου; Καλύτερα
στείλε τον πρώτο τον Φώτη, να μάθει να παίζει το κλαρίνο για να πηγαίνει στα πανηγύρια με τους
γύφτους, τον άλλον τον Σπύρο, να μάθει να μαζεύει και να γανώνει τεντζερέδια να τα φωνάζει στις
ρούγες, τον τρίτο τον Νίκο, να φτιάχνει και να πουλάει καλάθια στα χωριά».

Ο Μπαρμπαλιάς, δεν το περίμενε αυτό από τέτοιους συγγενείς, αλλά δεν απογοητεύτηκε. Έξυ-
πνος και περήφανος καθώς ήτανε, γνωστός γραμματικός και ταχυδρόμος στα χωριά της περιοχής και
πρώτος ψάλτης στο χωριό του, δεν άκουσε κανέναν απ’ αυτούς τους «μορφωμένους συγγενείς».
Αφού ήταν γραμματιζούμενος, ήξερε δηλαδή να διαβάζει και να γράφει, αποφάσισε να συνεχίσει
μόνος του στη ζωή για να πραγματοποιήσει τα όνειρά του. Και έτσι έγινε. Τα παιδιά του πρόκοψαν.

Ο μπαμπάς μού τα εξιστορούσε αγανακτισμένος όλα αυτά, αλλά εμείς τα παιδιά τότε γελού-
σαμε με τις φιγούρες και τα γεγονότα που περιέγραφε.
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(Απόσπασμα από το βιβλίο «Η Σχολή Ανώτερης Παιδείας Αγίας Τριάδας 
Αγράφων Ευρυτανίας κατά την Τουρκοκρατία»)

Η Σχολή Αγίας Τριάδας ως πνευματικό κέντρο της Κτημένιας περιοχής 
κατά το τελευταίο τέταρτο του 18ου αιώνα και μέχρι το 1821

του Θάνου Δ. Παρούτσα, 
τ. επίκ. πανεπιστημιακού καθηγητή,  επίτ. δικηγόρου Αθηνών

Στην Αγία Τριάδα μια και λειτουργούσε σχολείο κοινών γραμμάτων πριν του 1730 και μετέπειτα,
η νεοσυσταθείσα Σχολή αναμφισβήτητα θα παρείχε μαθήματα ανώτερης εκπαίδευσης. Μόνον ορισμένα
σχολεία, που δημιουργήθηκαν τις πρώτες δεκαετηρίδες του 18ου αι. τύγχαναν της πατριαρχικής προστα-
σίας (Πάτμου, Σκοπέλου, Αθηνών, Τρικάλων, Σιάτιστας), και στα συστατικά τους έγγραφα γινόταν ειδική
μνεία αν θα ήταν σχολεία μόνο κοινών μαθημάτων ή και άλλων που αποτελούσαν τον ανώτερο κύκλο
σπουδών153. Η αναφορά όμως ότι συνέστη σχολή για τους επιθυμούντες ελεύθερη μόρφωση και η προσ-
δοκία προσέλευσης και ξένων σπουδαστών αποδεικνύει ότι η σχολή ήταν ανώτερης παιδείας.

Μια απόδειξη χαρακτηρισμού της Σχολής ως ανώτερης εκπαίδευσης αποτελεί και η αναφορά στο
Κώδικα Ιατρίδη ότι το 1779 σχολάρχης της έγινε ο ΙΩΣΗΦ που θα δίδασκε τα γραμματικά μαθήματα
(=Ιωσήφ «καθηγήσατο των γραμματικών μαθημάτων») στα οποία θα περιλαμβάνονταν και θεολογικά ή
φιλοσοφικά μαθήματα154.

Φαίνεται πάντως ότι η αρχική προσδοκία των ιδρυτών της Σχολής ότι αυτή θα γινόταν το πνευμα-
τικό κέντρο της περιοχής πραγματοποιήθηκε ΔΙΟΤΙ:

Πρώτον, η Σχολή Φουρνάς της οποίας σχολάρχης ήταν ο πολύς εκ Φουρνά Θεοφάνης βρισκόταν
σε φθίνουσα κατάσταση και έκλεισε το 1784 με το θάνατο του σχολάρχη της. Στην ίδια φθίνουσα κατά-
σταση ήταν και η σχολή Γούβας Βραγγιανών και έκλεισε πιθανόν περί το 1770155. Έτσι ήταν η μοναδική
Σχολή στη Κτημένια και γενικότερα στην Αγραφιώτικη περιοχή κατά το παραπάνω διάστημα.

Δεύτερον, η φήμη των διδασκάλων της Σχολής ως ανώτερης παιδείας προσέλκυαν μαθητές που
επιθυμούσαν ευρύτερη μόρφωση. Παράδειγμα αποτελεί ο επίσκοπος Λιτζάς και Αγράφων Δοσίθεος πα-
ρακολούθησε μετά τις εγκύκλιες σπουδές του για περαιτέρω μόρφωση μαθήματα του Ιωσήφ, σχολάρχη
της Σχολής Αγίας Τριάδας.

Τρίτον, το γεγονός ότι ο κώδικας 121 με τις επιστολές του Ευγένιου Γιαννούλη και Αναστάσιου
Γόρδιου μεταφέρθηκε, όπως αναφέραμε παραπάνω, από τη Σχολή Φουρνάς Αγράφων στη σχολή Αγίας
Τριάδας στην οποία αντιγράφτηκε από τον Φουρνιώτη ιερόπαιδα Θεοδόσιο (7-2-1783 , ημέρα Τρίτη) μαρ-
τυρεί ότι η Αγία Τριάδα με τη Σχολή της παρουσίαζε μια αξιόλογη πνευματική ανάπτυξη και κίνηση στην
Αγραφιώτικη περιοχή. Έτσι διασώθηκε ο 121 κώδικας που αντιγράφθηκε και αποτέλεσε τον 122 κώδικα
της Θεολογικής Σχολής Χάλκης.

Τέταρτον, το επίπεδο σπουδών μιας σχολής εξαρτάται από το μορφωτικό επίπεδο του διδακτικού
και σπουδαστικού προσωπικού, το οποίο ήταν αρκετά υψηλό. Παράδειγμα αποτελεί η εξέλιξη σπουδαστών
της σχολής, που μετά την αποφοίτησή τους κατέλαβε ανώτερες θέσεις στο ιερατείο, όπως ο Δοσίθεος και
ο Ιωάσαφ, που έγιναν επίσκοποι και ο Άνθιμος, που έγινε αρχιδιάκονος και αναπληρωτής του μητροπολίτη
Ν. Πατρών για τέσσερα χρόνια.

153 Μ.Ι. Γεδεών, Σχολεία και βιβλία κατά τον ΙΗ’ αιώνα, στην Εκκλησιαστική Αλήθεια, έτος 1887-1818 σελ. 318-321.
154 Π.Ι. Βασιλείου, Οι Σχολές των Αγράφων στα Χρόνια της Τουρκοκρατίας, Ανάτυπο από το αναμνηστικό Λεύκωμα
της Ενώσεως Ευρυτάνων Αμερικής «Το Βελούχι» του 1977, USA 1978, σ. 49.
155 Π.Ι. Βασιλείου. Οι Σχολές των Αγράφων στα Χρόνια της Τουρκοκρατίας. Ανάτυπο 1978, σ.46.
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Οι πρώτοι αντάρτες του ΔΣΕ στη Ρούμελη
(Από το βιβλίο «Το Χρονικό μιας εποποιΐας», του Βασίλη Αποστολόπουλου, παραθέτουμε ένα από-

σπασμαπου αφορά και το χωριό μας. Ως γνωστόν ο συγγραφέας (καταγόμενος απ’ το Νεοχώρι Τυμφρη-
στού) υπηρετούσε τότε ως δάσκαλος στην Αγία Τριάδα. Ήταν παρών στο ξεκίνημα αυτό και συμμετέσχε
κι ο ίδιος στα γεγονότα απ’ την πλευρά του Δ.Σ.Ε. Είναι ιστορικό αποτύπωμα για την Αγία Τριάδα).

…Το καλοκαίρι του 1946, παρουσιάστηκαν οι πρώτοι αντάρτες στον κλεφτότοπο των Αγράφων και
ειδικότερα στους δήμους Κτημενίων, Δολόπων του νομού Ευρυτανίας. Ήταν αντάρτες που έφτασαν από
το Μπούλκες μα και καταδιωκόμενοι απ’ την περιοχή της Θεσσαλίας και της Ρούμελης.

Το καλοκαίρι, λοιπόν του 1946, ακούστηκαν οι πρώτες ντουφεκιές στην κορυφογραμμή Μάρτσα –
Τριφύλλα – Βουλγάρα, που βρίσκονται πάνω απ’ τους συνοικισμούς του Κλειτσού, Πλάτανο – Μεσοχώρι
– Κορύτσα. Και οι αψιμαχίες συνεχίζονταν με τους χωροφύλακες των γύρω αστυνομικών σταθμών και
τμημάτων της Εθνοφρουράς. Οι αντάρτες, όπως δείχνουν τα πράγματα είναι λίγοι, οπλισμένοι καλά κι
αιφνιδιάζουν μικρές δυνάμεις του στρατού ή της χωροφυλακής. Έτσι στις 18-9-1946, στη θέση Τριφύλλα,
το τμήμα του Μπελή διαλύει μια δύναμη χωροφυλακής. Στις 19-9-1946 άλλα τμήματα του Κίτσιου Κου-
ρώζη και Σπύρου Τσιλιγιάννη (Λευτέρη), εισβάλουν στο Κεράσοβο, πυρπολούν χαρτιά του Ειρηνοδικείου
και παίρνουν υλικό.

Και τα γεγονότα έμπαιναν στο δρόμο τους. Ένα πρωΐ του Οκτώβρη 1946, αρχές του μήνα όσο θυ-
μάμαι, η αστυνομία της Αγίας Τριάδας Κτημενίων έκαμε φτερά. Έφυγε μυστικά, χωρίς να την υποψιαστεί
κανένας. Την ακολούθησαν και μερικά όργανά της. Το σούρουπο της ίδιας μέρας που η αστυνομία σκα-
πέτησε προς το Καρπενήσι, που το κράτος έφυγε σαν κακοποιός, παρουσιάστηκε το καινούργιο κράτος.
Μπήκαν οι πρώτοι αντάρτες. Η μικρή του ομάδα αποτελείται από γνωστά μας παιδιά απ’ τον ΕΛΑΣ
ακόμα: Είναι ο κοκκινογένης Σπύρος Τσιλιγιάννης (Λευτέρης Χρυσιώτης), ο Θησέας (Τάκης Σαρής) κι
άλλοι. Είναι ντυμένοι κι οπλισμένοι καλά. Μερικοί έρχονται από το Μπούλκες, πόλη της γιουγκοσλαβικής
Βοϊβοντίνας, όπου είχαν καταφύγει μετά τη Βάρκιζα.

Το χωριό τους καλοδέχτηκε. Είχαν εξασκηθεί οι άνθρωποι στην εθιμοτυπία τα τελευταία χρόνια.
Δεν μπορούσαν να κάνουν και διαφορετικά. Ξεκρέμασαν τις προσωπίδες, τις φόρεσαν και ξεκίνησαν χα-
ρούμενοι, τάχα, για την πλατεία να υποδεχτούν και ν’ ακούσουν τους αντάρτες.

Θυμάμαι το διορισμένο πρόεδρο του χωριού, που με κρατούσε απ’ τη φτερούγα του σακακιού μου
και με τ’ άλλο χέρι που έτρεμε, είχε μπουκάλι τσίπουρο, για να κεράσει τους μουσαφιραίους. Ο δυστυ-
χισμένος είχε αφανιστεί από την αγωνία, μήπως του ζητηθούν λογαριασμοί από τις διανομές της ΟΥΝΡΑ
και τ’ άλλα κοινοτικά κονδύλια.

Ύστερα η Αγία Τριάδα ήταν χωριό με πλούσια εθνικοφροσύνη, κι έγιναν και ξυλοδαρμοί, όπως του
γερο-Ράντζου Γιώργου, απόστρατου αξιωματικού του ιππικού, εαμίτη. Όλα τώρα έρχονταν στο νου κά-
ποιων που περίμεναν να λογοδοτήσουν.

Η συγκέντρωση του χωριού ήταν ικανοποιητική. Μίλησαν μερικοί αντάρτες στη βουβαμάρα της σύ-
ναξης. Οι ομιλίες ήταν κοφτές και παγερές, ειπωμένες με περηφάνια και σιγουριά. Μίλησαν για το μο-
ναρχοφασισμό, για την αγγλοκρατία, για την τρομοκρατία. Εξόρκισαν τους χωρικούς να παραδώσουν
τα όπλα και ό,τι στρατιωτικά είδη κρατούν. Να σταματήσουν τη συνεργασία με τις αρχές, κι όσοι έχουν
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παιδιά να υπηρετούν στην αστυνομία, να τα ειδοποιήσουν να φύγουν. Τέλος το τόνισαν αυτό: όσοι δεν
έβαψαν τα χέρια τους με αίμα, να καθίσουν στον τόπο τους. Δεν έχουν να φοβηθούν κανένα!

Το βράδυ, είχαμε ιδιαίτερη συνάντηση με τους αντάρτες, οι ελασίτες και μερικοί αριστεροί. Το χωριό
ήταν βαθιά αντιδραστικό. Είχε και βουλευτή της Δεξιάς, τον Χρυσ. Καραπιπέρη.

Μας αντίκριζαν όλους με κάποια υποτίμηση και δυσπιστία, ότι αυτοί κρατούσαν όλη τη σοφία του
αγώνα. Μοιάζαμε με κατηγορούμενους που αγνοούν την κατηγορία.

Μας είπαν πως έφτασε η στιγμή να μπούμε στον αγώνα. Είναι αδικαιολόγητη η ησυχαστική διάθεση
κι ο καθένας να κάνει το καθήκον του, όπως μπαίνει από το κόμμα. Οποιαδήποτε σκέψη φυγομαχίας
και συμβιβασμού θα χτυπηθεί.

Εμείς νοιώσαμε βαθιά τη σημασία των υπαινιγμών και πήρε ο καθένας την απόφασή του. Εγώ, του-
λάχιστον, κατάλαβα, πως αύριο κλείνει η δασκαλική μου θητεία και τελειώνουν όλες οι υποχρεώσεις
προς τα σπίτια, τις οικογένειες – είχα μάνα και δύο αδερφές ορφανές – τη ζωή, απ’ τον Οκτώβρη 1946.

Έτσι προετοιμασμένοι, θέσαμε κι εμείς τα αιτήματά μας που θα εξασφάλιζαν το ομαλό πέρασμα
απ’ τη μια εξουσία στην άλλη. Τους υποδείξαμε να μην αρχίσουν τις απειλές, τις τιμωρίες και τα χειρό-
τερα. Ότι τούτοι οι φτωχοί άνθρωποι, όπως παντού, υποκύπτουν στη δύναμη της βίας. Τι μπορούσαν
να κάνουν, όταν οι κρατικές συμμορίες, με τις ευλογίες των αρχών, αλώνιζαν την ύπαιθρο, παρασέρνον-
τας πολλούς χωρικούς στο δικό τους κατήφορο; Όπως και τι μπορούν να κάνουν τώρα που ήρθατε εσείς,
ζητώντας κατάλυμα, ψωμί, φαΐ κι ανθρώπους.

Την άλλη το πρωΐ ξανάγινε συγκέντρωση και οι αντάρτες κάλεσαν εθελοντές να τους ακολουθήσουν.
Φυσικά, πρώτος άνοιξα το χορό, δε γινόταν διαφορετικά. Οι χωριανοί, όταν με είδαν να προσχωρώ, τα-
ράχτηκαν, ότι το σχολείο θα έμενε κλειστό. Μα πού τ’ άκουγε η καινούργια εξουσία τέτοια. Είχε ανάγκη
από ανθρώπους. Ακολούθησαν μερικοί νέοι, χωρίς δισταγμούς και πιέσεις. Θυμάμαι τον Κλεομένη Αντζά.

Η συγκέντρωση διαλύθηκε με χαιρετισμούς και αισιόδοξες υποσχέσεις. Μα οι άνθρωποι μούδιασαν.
Στα πρόσωπά τους ήταν ζωγραφισμένη η έγνοια για το αύριο. Φόρεσαν τη μάσκα της υποκρισίας και
της «κατανόησης» προς τα καινούργια μηνύματα, χωρίς να ξεχάσουν την υποχρέωσή τους να πληροφο-
ρήσουν τις αρχές του Καρπενησιού για όσα έγιναν. Γιατί πήγαιναν πληροφορίες, μα έρχονταν κιόλας.
Έτσι μαθαίναμε για τις κινήσεις και τις θέσεις της φρουράς, τη δράση των παρακρατικών, τις επαφές
των χωριανών. Κι ακόμα εφοδίαζαν την ελεύθερη περιοχή με είδη, που άρχισαν να εξαφανίζονται. Με
φάρμακα, ρούχα, δέρματα, παπούτσια κτλ.

Αριστεροί και δεξιοί πίστευαν πως το καινούργιο αντάρτικο θα στεριωθεί πάνω στο μοντέλο του
ΕΛΑΣ. Θα είναι περίπου η συνέχειά του. Τη σκληρότητα του εμφυλίου πολέμου, που έκανε τα πρώτα
του βήματα, την αγνοούσαμε. Δεν τη μυριστήκαμε. Γι’ αυτό και δεν υπήρχαν ξεκαθαρισμένες σκέψεις
που να εξηγούν σωστά τις επιδιώξεις των Άγγλων και των συνεργατών τους…

HOULIARRAS lights
N. ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ - Α. ΣΤΟΚΑΣ

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

CAFE - ΨΗΣΤΑΡΙΑ

«� ���	���»
στην Κεντρική Πλατεία 

Αγίας Τριάδας Ευρυτανίας

Επαμεινώνδας Ντάσιος
Τηλ.: 6974752094

ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ
ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ
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Γειτονιά Γορδής (τενεκέ μαχαλάς) που βούλιαξε το 1963
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Γειτονιά Γορδής (τενεκέ μαχαλάς) που βούλιαξε το 1963

1. Δρόμος Ράχης (από Πλατεία – προς Αγία Τριάδα)
2. Δρόμος για Παλιοχώραφα.
3. Τσιμεντένια γέφυρα στου Σκατόρεμα.
4. Δρόμος που διασταυρωνόταν στην οικία Μπλέντζα Ηλία, με αυτόν για την εκκλησία.
5. Δρόμος Γορδής που κατέληγε στο Βροντάρι (Στο δρόμο για νεκροταφείο «Βαβούλια»).
6. Τριώροφη οικία Ιωάν. Μηχιώτη.  Σήμερα υπάρχουν εκεί δύο σπίτια Μηχιωταίων. Των

αείμνηστων Αναστασίου και Λάμπρου.
7. Διώροφη οικία Φωτίου Χουσιάδα. Σήμερα υπάρχει εκεί το σπίτι του Ιερέα Στεφ. Με-

λισσουργού.
8. Διώροφη οικία Στυλιανού Καββαδία  με την κουζίνα (8α)  και την αχυρώνα (8β).  Σή-

μερα υπάρχει εκεί η οικία Κων. Χουλιάρα και Δήμητρας Στ. Καββαδία και Δημήτρη
Καγκαράκη.

9. Ισόγεια οικία Γεωργίου Χουσιάδα με την αχυρώνα (9α).  Στο οικόπεδο μπροστά υπάρ-
χει σήμερα το σπίτι της Βαΐτσας Χουσιάδα-Νομικού.

10. Διώροφη οικία Ηλία Καββαδία που δεν συμπεριλαμβάνεται στα κατολισθήσιμα σπί-
τια.

11. Αχυρώνα – παλιά κατοικία, ιδιοκτησία Δημητρίου Ματσούκα (Αμερικάνου).
12. Διώροφη οικία Φώτη Ματσούκα.  Σήμερα υπάρχει αχυρώνα εκεί των κληρονόμων.
13. Διώροφη οικία Δημητρίου Κων Ματσούκα και η αχυρώνα. (13α)
14. Διώροφη οικία χωρισμένη κάθετα στη μέση, ανήκουσα στον Αθανάσιο Ματσούκα (δυ-

τικά) και Ιφιγένεια Ματσούκα (ανατολικά).  Επίσης αχυρώνα (14α) ανήκουσα στον Αθ.
Ματσούκα.

15. Ισόγεια οικία ιδιοκτησίας Τηλέμαχου Παπασπύρου.  Στο σχέδιο, αν χωρούσε, έπρεπε
να είναι λίγο πιο πάνω.  Το 1963 έμενε με ενοίκιο η Πηνελόπη Νταλίπη πριν χτίσει το
δικό της.

16. Οικία διώροφη του Νικολάου Κυριλή.
17. Η βρύση της Γορδής.  Κτισμένη με πέτρα και σκεπασμένη με τσιμεντένια πλάκα το

1960.  Υπάρχει πηγαίο νερό στο συγκεκριμένο σημείο αλλά το 1963 ήταν συνδεδεμένη
με το δίκτυο ύδρευσης του Χαλιά.  Είναι το μόνο κτίσμα που σώθηκε μέχρι σήμερα και
δεν το γκρέμισαν.

       Να μας συγχωρήσετε για τον πρόχειρο σχεδιασμό.  Δεν είμαστε δα και ειδικοί.  Απλώς για να
μείνει ως ιστορικό συμπλήρωμα στις καταγραφές για την κατολίσθηση του 1963. (Γράφουμε σχετικά
στο περιοδικό, τεύχος 24 του 2013).
       Ήταν μια απομονωμένη μεν αλλά ζωντανή γειτονιά, με πολλά παιδιά.  Ας φρεσκαριστεί λοιπόν
η μνήμη σ’ αυτούς που την έζησαν και φέρουν μέσα τους τις όμορφες παιδικές εικόνες κι αναμνή-
σεις.
        Κ.Σ.Κ.
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Συνεχίζουμε και φέτος να δημοσιεύουμε δημο-
τικά τραγούδια του τόπου μας, που κατέγραψε και ηχο-
γράφησε ο Σπύρος Περιστέρης το 1959-1962, στο
Καρπενήσι. Επιλέγουμε όσα τραγουδήθηκαν από χωρια-
νούς μας. Γράψαμε σχετικά στο προηγούμενο τεύχος.

Τρεις σταυραετοί καθότανε
Τρεις σταυραετοί καθότανε σε τρία μαύρα λιθάρια
Και κλαίγανε τα ντέρτια τους και τα παράπονά τους.
Ένας κλαίγει που μέθυσε κι ο άλλος που ‘ταν χήρος
Κι ο τρίτος ο μικρότερος που πέσαν τα φτερά του.
-Εσύ, πουλί μ’, που μέθυσες πάλι θα ξεμεθύσεις,
Κι εσύ, πουλί μ’, που χήρεψες πάλι ξαναπατρέψου,
Εγώ, πουλί μ’. που γέρασα, πάλι δεν ξανανιώνω.

Αφέντρα Καββαδία-Λώζου (1959)

Ανάχλια ανάχλια (χλιαρά) ή Πυκνοσήτινα είν’ τ’ αλεύρια

Ανάχλια ανάχλια τα νερά στα πρώτα τα προζύμια.
-‘Φχήσι μ’ πατέρα μου, ‘φχή-χ μωρέ, ‘φχήσε με στα πρώτα κοσκινίδια.
-Με την ευχή μ’, παιδάκι μου, να ζήσεις, να προκόψεις.
-‘Φχήσι μ’, μανούλα μ’, ‘φχήσε με στα πρώτα τα προζύμια.
-Με την ευχή μ’, κορίτσι μου, να ζήσεις, να προκόψεις.
-‘Φχήστε μ’ αδέρφια μου, ‘φχήστε με στα πρώτα κοσκινίδια.
-Με την ευχή μας, αχ μωρέ αδερφή, να ζήσεις, να προκόψεις.
-‘Φχήστι μ’, μπαρμπάδες μου, ‘φχήστε με στα πρώτα μου προζύμια.
-Με την ευχή μας, ανηψιά, να ζήσεις, να προκόψεις.

Αφέντρα Καββαδία-Λώζου (1959)

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

Αφέντρα Καββαδία-Λώζου (1959)

Ο γάμος καλορίζικος
Ο γάμος καλορίζικος και η νύφη καλομοίρα.
Σήμερα στεφανώνεται αϊτός την περιστέρα.
Να ζήσει η νύφη κι ο γαμπρός να ζήσει κι ο κουμπάρος.
Να ζήσει κι ο προξενητής, που κίνησε το γάμον.
Ν’ ασπρίσουν σαν την μπαμπακιά, σαν το βαρύ χαλάζι.
Σήμερα η μάνα του γαμπρού και πεθερά της νύφης
στο παραθύρι κοίταζε, με το Βοριά μαλώνει:
-Πάψε, Βοριά μ’, το φύσημα, πάψε και τον αέρα,
να ιδώ το γάμο πο’ρχεται, να ιδώ τους συμπεθέρους,
να ιδώ και τη νυφούλα μου που ‘ναι σαν περιστέρα.

Γεωργία Καββαδία (1962) 
(σύζυγος Δημητρίου Γ. Καββαδία)

Να ‘μαν πουλί να πέταγα
Να ‘μαν πουλί να πέταγα, να πήγαινα τ’ αψήλου
ν’ αγνάτευα τη Ρούμελη, τη δόλια τη Χειμάρρα,
το έρημο το Δέλβινο και τα χωριά του Δρίνου,
το τι τραβούν τα’ αδέλφια μας απ’ τους Αρβανιτάδες,
σχολείο δεν αφήσανε, εκκλησιά να λειτουργήσει,
όλα φωτιά τους βάλανε…
Εσέ τα λέγω τούτα, κι αν θέλεις άκουσ’ τα,
Πάρε χαρτί και πένα και κάτσε γράψε τα.

Αφέντρα Καββαδία-Λώζου (1959)

Η Πανώρια ή Σαράντα μέρες περπατώ
Σαράντα με – Πανώρια μου, σαράντα μέρες περπατώ
σαράντα  μέρες περπατώ να βρω παπά πνευματικό.
Κι απάνω στις, Πανώρια μου, κι απάνω στις σαράντα δυο
κι απάνω στις σαράντα δυο βρίσκω παπά πνευματικό.
-Παπά μου, ξε-Πανώρια μου, παπά μου, ξεμολόγα με
παπά μου, ξεμολόγα με, τα κρίματα συγχώρα με.
-Τα κρίματα σ’, Πανώρια μου, τα κρίματα σ’ είναι πολλά
τα κρίματά σ’ είναι πολλά, δεν συγχωριόνται μια φορά.
Ψάρι και λα-Πανώρια μου, ψάρι και λάδι να μην φας
ψάρι και λάδι να μην φας, τις έμορφες μην αγαπάς.

Αφέντρα Καββαδία-Λώζου (1959) 

Δημοτικά Τραγούδια του τόπου μας

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
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Με παραδοσιακές φορεσιές οι μαθήτριες:
Από αριστερά η Σωτηρία Καρβέλη, η Αθανασία Μερεντίτη, η Κωνσταντία Καββαδία,

η Αγγέλω Τσιάτσου, η Αθηνά Τσιάτσου και η Φωτεινή Ντάσιου.
Πίσω είναι το κτίριο του Κοινοτικού Γραφείου που ήταν κτισμένο στη συνέχεια του γραφείου 

του Δημ. Σχολείου στην πλατεία. Τώρα είναι εκεί η πλατεία.

aaa

Στο πεζούλι έξω από το
περίπτερο του Γιάννη
Χουσιάδα (έξω απ’ το
σπίτι Καραπιπέρη).
Διακρίνονται: 
Δεξιά στην καρέκλα ο
Ναπολέων Τσιάτσος, όρ-
θιος ο Κώστας Κατσί-
φας, άγνωστη η κυρία, ο
Γιάννης Χουσιάδας, ο
Γιώργος Ταγκλής, όρθιος
αριστερά πιθανόν ο Κώ-
στας Ταγκλής, άγνωστα
τα παιδάκια, ο Σεραφείμ
Ράντζος, ο Γιώργος
Σκαρτσιούνης και η Αθα-
νασία Παμπόρη.
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Είναι παιχνίδι πολύ γνωστό σ’ όλη την Ελλάδα. Ήταν αγαπητό και παίζονταν από τα αρχαία
χρόνια. Στη Σπάρτη μάλιστα γύμναζαν τα αγόρια με τέτοιο παιχνίδι που λέγονταν Κρυπτίνδα. Υπάρ-
χουν πολλές παραλλαγές κατά περιοχή και ηλικία. Παίζεται ως εξης: Τα παιδιά που συμμετέχουν
συγκεντρώνονται και επιλέγουν ποιός απ’ όλους θα τα «φυλάει». Αυτό γίνεται συνήθως με κρύψιμο
ενός χαλικιού στο χέρι. Υπάρχουν κι άλλοι τρόποι. Συμφωνούν και μέχρι τα πόσα θα μετρήσει αυτός
που τα φυλάει ώστε να προλάβουν οι άλλοι να κρυφτούν. Π.χ. μετράει ως τα εκατό.

Εκείνος λοιπόν που τα φυλάει στέκεται μπροστά από έναν τοίχο ή ακουμπάει με το πρόσωπο
σ’ ένα δέντρο κλείνοντας τα μάτια ώστε να μην βλέπει. Τ’ άλλα παιδιά φεύγουν και κρύβονται σε
προκαθορισμένο χώρο, όχι πολύ μακριά. Το παιδί που τα φυλάει μετράει π.χ. μέχρι τα εκατό, αργά
και με δυνατή φωνή, ώστε να ακούγεται και να προλάβουν οι άλλοι να κρυφτούν. Μετά βγαίνει (ανοί-
γει τα μάτια) κι αρχίζει να τους ψάχνει. Μόλις ανακαλύψει κάποιον τρέχει στο σημείο που φύλαγε
(δέντρο ή τοίχο) και «φτύνει» αυτόν πού είδε: Φωνάζει δυνατά «φτου ο Γιώργος». «Βγες Γιώργο».

Τότε ο άλλος πρέπει να παρουσιαστεί και βγαίνει απ’ το παιχνίδι. Ο άλλος συνεχίζει ώσπου
να βρει όλα τα παιδιά. Άλλη παραλλαγή είναι να τα «φυλάξει» αυτός που βρήκε πρώτα και να συνε-
χιστεί το παιχνίδι. Αν την ώρα που ψάχνει να τους βρει αυτός που τα φυλάει, κάποιος κρυμμένος
προφτάσει να πάει να φτύσει στο εκ των προτέρων ορισμένο σημείο τότε έχει γλυτώσει και στον
επόμενο γύρο του παιχνιδιού θα είναι έξω κρυβόμενος. Δεν θα τα φυλάει δηλαδή. Δεν θα μπει στη
διαδικασία να τα φυλάει.

Το παιχνίδι παίζεται και κατ’ ομάδες. Δηλαδή τα μισά παιδιά τα «φυλάνε» και τ’ άλλα μισά
κρύβονται. Αυτό συνήθως γίνεται όταν παίζουν το σουρούπωμα ή τη νύχτα ή αν η περιοχή κρυψίμα-
τος ήταν ευρύτερη.

Στο χωριό μας, σε παλαιότερη εποχή, υπήρχε ένα ιδιαίτερο ξόρκι γι’ αυτόν που τα «φύλαγε».
Λέγαν τα κρυβόμενα παιδιά σ’ αυτόν που τα «φύλαγε»: «κούπα-κούπα και γυαλί, άμα τρήεις (τηρή-
σεις=κοιτάξεις) να στραβωθείς, να γέν(ει)ς σαν τη γριά την Τσακανίκου…». Δηλαδή να μην κρυφο-
κοιτάζει που θα κρύβονταν τα παιδιά για να τα βρει. Αν το έκανε να έχανε την όρασή του όπως
τυφλή ήταν η γριά Τσιακανίκου. (Είχε σπίτι, όπου είναι σήμερα το σπίτι του Σπύρου Χουλιάρα, δίπλα
απ’ τον ξενώνα).

Παραδοσιακό Παιχνίδι – Το κρυφτό

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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«Στη Γαλιότα»
        Έτσι ονομάζεται ένα μοναχικό χωράφι με πηγή νερού, πίσω από την πλαγιά που βλέπουμε απέναντι
απ’ το χωριό. Είναι κοντά στην τοποθεσία «Καλαμάκια». Ήταν του μακαρίτη Πέτρου Γαλάνη και τώρα
ανήκει στον Χρυσόστομο Κ. Ντάσιο. Ήταν παλιό Σκαμαγκλαίϊκο χωράφι. Ως προς την ονομασία, δυσερ-
μήνευτη.
        Γαλιότα λεγόταν στα ιταλικά ένα είδος ελαφρού κωπήλατου καραβιού. Συνήθως το χρησιμοποιού-
σαν για πειρατεία. Ήταν τ’ αγαπημένο σκάφος Αγαρηνών και Μανιατών πειρατών.
        Ίσως σε κάποιον κόλλησαν αυτό το προσωνύμιο για άγνωστους λόγους. Να προέρχεται δηλαδή η
ονομασία του χωραφιού απ΄ τον ιδιοκτήτη του, από επώνυμο ή παρώνυμό του.

«Παλιοσεμπρήτικα»
        Χωράφια χαμηλά στη Μεγάλη Βρύση. Η ονομασία προέρχεται απ’ το ρήμα σεμπρεύω που σημαίνει
η από κοινού καλλιέργεια. Είχε μια οικογένεια μια αγελάδα, ή βόδι, ένα άλογο ή μουλάρι συνήθως, συ-
νεννοούνταν με άλλη οικογένεια που είχε επίσης ένα ζώο και τα βάζαν μαζί στο ζυγό και τ’ αλέτρι. Έτσι
όργωναν τα χωράφια τους εναλλάξ. Το ίδιο γίνονταν και στ’ αλώνισμα

«Η Ρογάτα»
        Τοποθεσία πιο ψηλά απ’ τον Αϊ-Γιάννη και κάτω απ’ την Αμαλόραχη. Είναι ως επί το πλείστον ιδιό-
κτητα κτήματα.
        Πιθανόν να προέρχεται η ονομασία Ρογάτα από τη λέξη ρόγα=μισθός του τσοπάνη για το θερινό ή
χειμερινό εξάμηνο. Ρόγα λέγονταν και το χρηματικό αντίτιμο για τη φύλαξη κάθε προβατίνας ή γίδας
για τον αντίστοιχο χρόνο. Ρέγι επίσης ήταν το ποίμνιο. (Πιθανόν από την Αραβική γλώσσα).
        Άρα Ρογάτα ήταν το λιβάδι για τα ρογιασμένα πρόβατα ή γίδια.

«Ο Μπούρμπλας»
        Τοποθεσία ψηλότερα απ’ το μοναστήρι κοντά στη θέση Τραγοσέλινα. Ήταν χωράφια καλλιεργήσιμα.
Υπάρχει πηγή που αναβλύζει και που παλιότερα (το 1929) συνέλεξαν τα νερά και ύδρευσαν το χωριό
για μικρό διάστημα (μέχρι το 1935). Από την πηγή αυτή πήρε το όνομα. Είναι ο άμπλας που μπουρμ-
πουρίζει=αναβλύζει.

«Στ’ Κούτσινα»
        Τοποθεσία στο δρόμο για να βγεις στην Αγκάθα. Πιο πάνω απ’ τ’ Αλαμάγκα. Προέρχεται από επώ-
νυμο κατοίκου του χωριού. Γι’ αυτό έχουμε και κτήματα δίπλα απ’ το Νεραϊδιά, πιο κάτω και απέναντι
απ’ τα Καλοέργια με την ονομασία «Κουτσινιάτικα». Είναι ιδιοκτησία κληρονόμων Βαΐου Ντάσιου.

Το π ω ν ύ μ ι α
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Αγάπη αληθινή
Η αγάπη δε μετριέται με λεφτά και με παλάτια 
η αγάπη θέλ' αγάπη όχι αγάπη για τα μάτια.

Στην αγάπη φτάνει μόνο ένα ξύλινο καλύβι 
και για φώτα να φωτίζει της αγάπης το καντήλι.

Η αγάπη για να ζήσει θέλει όνειρα κι ελπίδα 
με αγάπη ένα χάδι σαν του ήλιου την αχτίδα.

Κι η μέρα να τελειώνει όπως και στα παραμύθια 
μια καρδιά ερωτευμένη να κτυπά στα δυο τα στήθια.

Μαγγίπας Νίκος

Ένα σούρουπο στο Βόλο
Ένα σούρουπο στο Βόλο κάπου στην ακρογιαλιά 
είδα κάθονταν στο μόλο μια ολόξανθη κυρά.

Με τα μάτια βουρκωμένα κι απ' το κλάμα της νωπά 
κάτι λέει στα χαμένα και κοιτάζει μακριά.

Με το βλέμμα καρφωμένο πέρα κει στο πουθενά 
σα λουλούδι μαραμένο και καμένο απ' τη φωτιά.

Αχ και να 'ταν να μπορούσα να της κάνω συντροφιά 
να της δώσω λίγ' αγάπη και στη λύπη της χαρά.

Ένα σούρουπο στο Βόλο είχε δέσ' εκεί στο μόλο 
μια ολόξανθη κυρία σα να ήταν Παναγία 
μένα πρόσωπο θλιμμένο και πολύ βασανισμένο 
τον καλό της περιμένει να την καν' ευτυχισμένη.

Μαγγίπας Νίκος

Όταν πέφτουνε 
οι μάσκες
Χρόνια τώρα που δεν βρίσκεις 
έναν άνθρωπο καθάριο 
φοράμε όλοι μας τις μάσκες 
στο κουφάρι μας το άδειο.

Είμαστε όλοι απομιμήσεις 
με προσμίξεις ποικιλία 
η μάσκα μόνο είναι γνήσια 
αυτή μας δίνει γοητεία.

Δεν υπάρχει τώρα η μπέσα 
ούτε της τιμής ο λόγος 
είμαστε όλοι καρναβάλια 
και ενεργούμε αναλόγως. 

Υποκριτές κι απατεώνες 
καλά μας κρύβουνε οι μάσκες 
και φαντάζουμε αγγέλοι 
μα ο νους μας είν' στις σάρκες.

Όταν πέφτουνε οι μάσκες 
στην κατάλληλη την ώρα 
τότε δείχνουμε τα δόντια 
σα μοβόρια σαρκοβόρα.

Σα βρικόλακες ορμούμε 
στ' ανθρωπάκι μας το θύμα.
Αχ! Γιατί δεν είμαστε άνθρωποι; 
αλήθεια, τι κρίμα! 

Μαγγίπας Νίκος

hh Π ο ι ή μ α τ α  ff

Χωροφύλακες του Σταθμού Χωροφυλακής Αγίας Τριάδας, με την μαγείρισσά τους Χριστίνα Βαγγελοπούλου 
τη δεκαετία του 1950 (1953-1955).  Στεγαζόταν ο σταθμός στο σπίτι της Σάββως, συζύγου Ι. Τζιαβού (αριστερή φωτό).

Στη δεξιά φωτογραφία διακρίνονται πίσω οι στέγες του μαγαζιού - σπιτιού του Σπυρομήτσιου.
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Στον Άγιο Βησσάριο

Διακρίνονται 
από αριστερά: 

Αλεξάνδρα Καββαδία, 
Αθανασία Παμπόρη, 
Γιούλα Παπασπύρου, 

Πηνιώ (Πηνελόπη) Βελαώρα, 
Σωτηρία Ράντζου 

και Βιολέτα Μερεντίτη(;).

Άσ' τους να μιλάνε

Όλο μιλάνε, τα λόγια πονάνε 
γι' αυτό επιλέγω τη σιωπή... 
Έχει ομίχλη, δεν ξέρω που πάμε
φτάνει που είμαστε μαζί. 
Άνθρωποι έρχονται και φεύγουν
μην ρωτάς γιατί και πώς.
Λίγοι είναι αυτοί που μένουν σαν 
συννεφιάζει ο ουρανός. 
Όλοι ζητούν ό,τι δεν έχουν 
και κυνηγούν την ευτυχία. 
Απορούν με την τύχη τους 
και καταριούνται την ατυχία

Και όλο μιλάνε... 
στίχους μονότονους σου τραγουδάνε. 
Και όταν σου λένε ψέματα
στα μάτια σε κοιτάνε. 
Μην σταματάς να περπατάς 
κάνε τον φόβο θάρρος 
ελπίδα και πίστη άσβεστες να τις κρατάς 
να 'ναι στη θαλασσοταραχή ο φάρος. 
Άσ' τους να μιλάνε 
η μουσική μας είναι ποιο δυνατή.
Τα λόγια πέφτουνε και σπάνε, 
ενώ αυτή ταξιδεύει άθικτη.

Παρασκευοπούλου Αναστασία
(κόρη Παρασκευής Βαΐου Ντούσικου)

a

hf

Σπίθες

Σκάλισα στάχτη κι έφτιαξα φωτιά.

Σκούπισα τα φύλλα κι ήταν από κάτω 

φύτρο τρυφερό. 

Δες ο ουρανός γέμισε μαυρίλα 

πουθενά ορίζοντας πουθενά αχτίδα. 

Κι όμως κάπου μακριά 

και το θαλασσί και το χρυσαφί το είδα. 

Πού να κρατηθείς; Πού να βρεις ελπίδα; 

Σε τούτο τον τυφώνα δε στάθηκε κανείς. 

Μα να, τα δυο μας μάτια.

Πάρτα για να δεις. 

Να τα δυο μας χέρια.

Πιάστα να σταθείς. 

Πάρ' και τη ψυχή μας.

Πάρ' την το μπορείς.

Μες απ' τον τυφώνα - σκέψου να χαρείς.

Σαν την ανεμώνα θα αναστηθείς.

Μαρία Αριστερίδου
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Διορθώσεις στο περσινό περιοδικό του 2019
1. Το όνομα του πατέρα Ιλαρίωνα γράφτηκε με δύο «λλ» ενώ το σωστό είναι με ένα
«λ».  (σελ. 36)
2. Το επώνυμο της κ. Όλγας Κουτρουμάνου, συζύγου Γεωργίου Π. Καββαδία γρά-
φτηκε  εκ παραδρομής «Γαλανού». (σελ. 35)
3. Γράφτηκε ότι σχεδιάζεται να κατασκευαστεί μελλοντικά η στέγη στον Αϊ-Γιάννη.
Η στέγη της εκκλησίας του Αϊ-Γιάννη έχει κατασκευαστεί ήδη.  Η στέγη του π. Δημοτικού
Σχολείου στον Αϊ-Γιάννη είναι για επισκευή ή εκ νέου κατασκευή. (σελ. 36).
4. Γράψαμε ότι η τοποθεσία «Στης Κουτσιόρους» είναι το κτήμα του Αθαν. Ράϊκου
στο κάτω μέρος και δυτικά της Μαρνόραχης.  Αυτό προσδιορίζεται ως «Στις αλπότρυ-
πες».  «Στης Κουτσιόρους» είναι στο πάνω μέρος της Μαρνόραχης και δυτικά προς το
κάτω Κεφαλόβρυσο. Είναι το κτήμα του Παναγ. Αντζά και τώρα των εγγονών του. (σελ.
49).

Υπάρχουν πάντα κι άλλα μικρολάθη και λεπτομέρειες σ’ όλα τα περιοδικά, που
οφείλονται στη δακτυλογραφημένη αντιγραφή από τα χειρόγραφα.  Δεν είναι εύκολο
να εντοπιστούν απ’ το ίδιο πρόσωπο που τα γράφει και συγχρόνως τα διορθώνει.

Λέξεις τουρκικής προέλευσης
        Τόσους αιώνες κατοχής του τόπου μας από τους Τούρκους και αναγκαστικής κοινής ζωής, άφησαν και στην ελληνική
γλώσσα τα σημάδια απ' το πέρασμά τους. Μέχρι σήμερα, αρκετές λέξεις τούρκικης προέλευσης, χρησιμοποιούνται και
στο χωριό μας, στον καθημερινό λόγο, ιδιαίτερα από άτομα μεγάλης ηλικίας.
        Ένα μικρό δείγμα τέτοιον λέξεων σταχυολογήσαμε και επιβεβαιώσαμε απ' το βιβλίο του Δ. Τομπαΐδη «Ελληνικά
Επώνυμα Τούρκικης Προέλευσης». Είναι λέξεις - δάνεια που λειτουργούν ακόμη στο ζωντανό λόγο, αν και βρίσκονται σε
καθοδική πορεία. Δεν είναι «ελληνικά χωριάτικα» όπως άκουσα να λέγεται κάποτε στο καφενείο. Σήμερα δανειζόμαστε
από άλλες γλώσσες, με κυρίαρχη την αγγλική. Και θα συνεχίζεται έτσι ανάλογα τους μελλοντικούς καιρούς. Ανάλογα τη
θέληση, τη μόρφωση, τις αντιστάσεις των Ελλήνων, τις νέες αναγκαιότητες που θα παρουσιάζονται.
        Οι γλωσσικές επιλογές ανήκουν κυρίως στη θέληση του καθενός μας.

η κόπτσα = όπως τα κουμπιά 
η μουτζούρα = σκουριά, βρώμα 
η μπαρούτη = η πυρίτιδα 
η παπάρα = φαγητό 
η πατσαβούρα = πανί καθαρισμού 
κασαβέτ = θλίψη, λύπη 
μπούζι = πολύ κρύο 
ντογρού = ίσια 
ο καβγάς = τσακωμός
ο καμπάς = χοντρός, π.χ. καμπάτικο φόρτωμα του ζώου 
ο καζμάς = εργαλείο για σκάψιμο 
ο κουβάς = δοχείο 
ο κουμπές = θόλος εκκλησίας 
ο λαπάς = ρύζι
ο λεβέντης = ο ωραίος σ' όλα του 
ο μολαΐμκος = πράος 
ο μουσαφίρης = ο φιλοξενούμενος, ο επισκέπτης 
ο μπακάλης = ο παντοπώλης 
ο μπεκρής = ο αλκοολικός
ο μπογιαντζής = ο ελαιοχρωματιστής 
ο μπόλικος = άφθονος 
ο ντουνιάς = ο κόσμος 
ο τεμπέλης = ο οκνηρός 
ο χαμάλης = ο αχθοφόρος 
ο χουβαρδάς = ο σπάταλος 
το αμπάρι = ξύλινο αποθηκευτικό έπιπλο για τρόφιμα
τα γιαπράκια = γεμιστά κολοκυθολούλουδα
το κανταΐφι = γλυκό
το καντάρι = ζυγαριά
το καπάκι = σκέπασμα
το καρπούζι = φρούτο

το κατίκι = γαλατοτύρι
το κατράνι = πίσσα
το κελεπούρι = πολύ φτηνός
το κεντέρι = θλίψη
το κιούγκι = πηλοσωλήνας
το κονάκι = πρόχειρη κατοικία κτηνοτροφίας
το κουμάσι = χώρος για το γουρούνι
το κουσούρι = ελάττωμα
το μαράζι = πόνος ψυχής
το μερεμέτι = η επιδιόρθωση
το μπαΐρ = πλαγιά ακαλλιέργητη
το ντερέκι = ο ψηλός
το παζάρι = η αγορά
το πιλάφι = φαγητό με ρύζι
το πλιάτσικο = η κλεψιά
το ρακί = το τσίπουρο
το σαγάνι = σκεύος
το σαΐνι = είδος γερακιού
το σεργιάνι = η βόλτα
το τουφέκι = το όπλο
το τσακμάκι = αναπτήρας
το τσανάκι = σκεύος
το τσουβάλι = σακί
το τσουράπι = κάλτσα
το φέσι = σκούφια
το φιντάνι = νεαρό φυτό
το χαμπέρι = η είδηση
το χαράτσι = φόρος
το χατζάρι = μεγάλο μαχαίρι
το χούϊ = η συνήθεια, ο χαρακτήρας
τσάμπα = δωρεάν
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Προέκυψε κορωνοϊός…
Πανδημία στον πλανήτη Γη!

Ήρθε κι ο κορωνοϊός να καταρρίψει άλλη μια
βεβαιότητά μας, να καταρρεύσει άλλη μια σταθερά
στην πορεία μας.

Όπως η οικονομική κρίση που ζήσαμε την πε-
ρασμένη δεκαετία έτσι κι ο κορωνοϊός μας βρήκε
απροετοίμαστος. Κανένας πριν δεν πίστευε ότι θα
μειώνονταν δραματικά τα εισοδήματά μας. Όλοι πε-
ριμέναμε χρόνο με το χρόνο και κάποια αυξησούλα.
Κατρακύλησε το βιοτικό μας επίπεδο σε περασμέ-
νες δεκαετίες.

Έτσι και τώρα με τον κορωνοϊό. Βρισκόμαστε
σε απρόσμενους κλωνισμούς. Ποιος το περίμενε να
διαλύεται γύρω μας ο κοινωνικός ιστός. Να απειλεί-
ται η ίδια μας η ύπαρξη. Ποιος το περίμενε! Ούτε
καν περνούσε τέτοια σκέψη. Όλα άλλαξαν σε ελά-
χιστο χρόνο. Κι ακόμα δεν γνωρίζουμε που θα κα-
ταλήξει αυτή η παγκόσμια τραγωδία.

Βουτιά προς τα κάτω, προς τα πίσω, όπως το
πάρουμε. Το πρώτιστο αγαθό, η Υγεία, να κινδυ-
νεύει για τον καθένα μας, από έναν ανέλπιστο, αό-
ρατο, ανίκητο ακόμα εχθρό. Πόσο εύθραυστος είναι
τελικά ο κόσμος! Αυτά εν μέσω κρίσης. Άγνωστη η
συνέχεια!  Αγωνία κι αγώνας!

Σφήκα της Κίνας στις καστανιές
     Το μάθαμε κι αυτό το έντομο, απ’ τις «καλοσύ-
νες του». Η προσβολή των καστανιών απ’ αυτό έγινε
καθολική. Κεντρωμένες και ιδιαίτερα ακέντρωτες
καστανιές προσβλήθηκαν. Νωρίς την άνοιξη έβλε-
πες τα φύλλα να συρρικνώνονται, ν’ αποκτούν στο
μίσχο το κοκκινωπό στην αρχή κουκούλι του εντό-
μου κι ύστερα να πανιάζονται και να ξεραίνονται.
Οι καστανιές ήταν σαν μαδημένες. Το σοκ βέβαια
το πάθαμε στη συγκομιδή, όταν διαπιστώσαμε την
μείωση της παραγωγής μας μέχρι και 80%. Πρώτη
φορά δεν χρειαζόταν σακούλι για μάζεμα κι αρκού-
σαν οι τσέπες. Πλήρης απογοήτευση και κατα-
στροφή.
     Μπορεί συνδυαστικά να έφταιξαν και οι βροχο-
πτώσεις κατά το διάστημα της ανθοφορίας. Άγνω-
στο, για μας τους μη ειδικούς.

     Σε τηλεφώνημα για ενημέρωση, στις αρμόδιες
υπηρεσίες αγροτικής ανάπτυξης της Περιφέρειας,
στο Καρπενήσι, μας απάντησαν, ότι έγιναν οι απα-
ραίτητες ενέργειες για την αντιμετώπιση του βλα-
βερού εντόμου, της σφήκας  της Κίνας.
     Έριξαν άλλο ωφέλιμο έντομο, που τρώει τις
προνύμφες του βλαβερού. Αυτό έγινε το Μάη του
2018 και τον Ιούνιο του 2019. Τα χωράφια με τις κα-
στανιές υπέδειξαν χωριανοί. Το ωφέλιμο έντομο
εξαπλώνεται έως και 8 χιλιόμετρα απ’ το σημείο
ρίψης. Χρειάζεται όμως κάποιο χρόνο μέχρι να πολ-
λαπλασιαστεί αρκετά και να καλύψει την περιοχή.
Έως 5 έτη μας ειπώθηκε. Δεν προβλέπεται νέα
ρίψη ωφέλιμων εντόμων για φέτος. Εκτός κι αν το
αρμόδιο Υπουργείο δώσει σχετική εντολή και πα-
ράλληλα να γίνει αγορά ωφέλιμων εντόμων. Έτσι
έχει η κατάσταση. Χημική αντιμετώπιση του συγκε-
κριμένου εντόμου δεν γίνεται.
     Για μας δρουν σωρευτικά όλα τα προβλήματα με
τις ασθένειες των δέντρων (καστανιάς), φτάνοντάς
μας σε απόγνωση και σε σκέψεις για οριστική εγ-
κατάλειψη και των τελευταίων εναπομεινάντων κα-
στανοπερίβολων.

Αυλάκι στα Κατσούλια
     Το θέμα κατάντησε σαν της «Άρτας το γεφύρι».
Μετά την πυρκαγιά του 1995, εντάθηκε το πρό-
βλημα έλλειψης νερού ποτίσματος των καστανιών.
Οι κατά μήκος του αυλακιού ρίζες των καμένων
δέντρων που σάπιζαν, δημιουργούσαν μεγάλες
απώλειες νερού. Ξεκίνησαν από τότε τα αιτήματα,
οι υπογραφές κατοίκων και τα παράπονα για αντι-
μετώπιση του προβλήματος.
     Έγινε από το Δήμο Κτημενίων ένα τμήμα του με
τσιμέντο και σωλήνες στο πλάϊ της «Μπαγούτης».
Έμειναν όμως άλλα δύο τμήματα προβληματικά. Το
οριζόντιο τμήμα απ’ το Πάνω Κεφαλόβρυσο μέχρι
Λάκκα Βαρελούς (500 μέτρα) και το κάθετο Λαγ-
κάδι της Μεγ. Βρύσης.
     Ζητήθηκε να γίνει τουλάχιστον το οριζόντιο
τμήμα. Ν’ αγοραστούν 500 μέτρα σωλήνων και να το-
ποθετηθούν ώστε να λιγοστέψουν κατά πολύ οι
απώλειες. Αυτά απ’ το Δήμο Καρπενησίου.

« Ματ ιέ ς »  σ τ ο  χ ωρι ό
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     Και ω του θαύματος, μετά 3-4 χρόνια, έφτασαν
σωλήνες και ξεφορτώθηκαν σ’ ένα οικόπεδο στο
χωριό. Όμως αντί για 500 μ. αγοράστηκαν 260 περί-
που (τα μισά). Και το χειρότερο είναι διαμέτρου 10
εκατοστών αντί για 30 εκατοστών τουλάχιστον που
θα χωρούσαν επαρκή ποσότητα νερού. Μην ξε-
χνάμε ότι προορίζονται για οριζόντιο τμήμα και όχι
κάθετο (με κατηφόρα) που ίσως επαρκούσαν. Είναι
δηλαδή ακατάλληλες για το συγκεκριμένο έργο και
ανεπαρκείς (οι μισές σωλήνες). Το ποιος και με
ποιο σκεπτικό αποφάσισε δεν το γνωρίζουμε. Εμείς
ξέρουμε ότι το πρόβλημα παραμένει. Απλά τέτοιες
καταστάσεις μας θλίβουν.

Και τα τζάκια τώρα…
     «Το τζάκι δεν είναι γραφικό, είναι άκρως επικίν-
δυνο για την υγεία». Τίτλος ανοιχτής επιστολής της
Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας, προς τους πο-
λίτες και την Ελληνική Πολιτεία.
     Τι άλλο έμεινε λοιπόν στο φτωχό Έλληνα για
θέρμανση; Αφού οι άλλες μορφές θέρμανσης είναι
πανάκριβες, κατέφυγε στα ξύλα ως καύσιμη ύλη.
Για να ζεσταίνεται τους κρύους μήνες του χειμώνα.
Τώρα θα πάθει καρκίνο κι απ’ αυτά. Άρα μένει μόνο
μία λύση!
     Να μεταναστεύει το κρύο εξάμηνο προς την
Αφρική, όπως τα πουλιά και να επιστρέφει με την
ζέστη. Στο δρόμο βέβαια θα διασταυρώνεται με
τους οικονομικούς μετανάστες και τους μετανά-
στες των εμπόλεμων ζωνών, που οδεύουν προς τις
κρύες χώρες για να βρουν ψωμί.
     Ένας χαιρετισμός αβροφροσύνης είναι απαραί-
τητος!
     Και για να σοβαρευτούμε. Μήπως κρύβονται
άλλου είδους καταστάσεις κι επιδιώξεις υπό το
πρόσχημα της επιστημονικής γνώσης (που μέχρι
τώρα δεν είχαμε) μιας καθόλα επιστημονικής οργά-
νωσης; Να μας συγχωρείτε που είμαστε ως Έλλη-
νες κι ολίγον καχύποπτοι. Αλλά μήπως βαδίζουμε
για νέο φόρο; Αυτόν ντε που πληρώναμε, κάποιες
μακρυνές εποχές, επί Βυζαντίου και Τουρκοκρα-
τίας. Τον φόρο «καπνικού». Μήπως εξαντλήθηκαν
άλλες πηγές φόρων, στέρεψαν οι εμπνεύσεις των
ειδημόνων και καταφεύγουν σε παλιές, γνώριμες
και σίγουρες ατραπούς, καλυμμένες βέβαια με την
ζαχαρόσκονη της ωφέλειάς μας; 

Ορεινός ο τόπος μας
     Διαβάσαμε σε εφημερίδες ότι η Ελλάδα είναι η
δεύτερη πιο ορεινή χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Η ορεινή γεωργική γη είναι λιγότερη απ’ το 20%, οι
βοσκότοποι πλησιάζουν το 50% και το υπόλοιπο 30%
είναι δάση και άλλες χρήσεις. Αυτό ισχύει και για
την Ευρυτανία. Αν και πιστεύω ότι η γεωργική γη
είναι μικρότερη και τα δάση περισσότερα.
     Αυτά είναι τα μορφολογικά χαρακτηριστικά. Το
δημογραφικό να έχει πιάσει πάτο, η οικονομία να
στηρίζεται στις συντάξεις κι ελπίδα καμιά. Ούτε
καν αντιδράσεις.
     Η Πολιτεία θα έπρεπε να έχει κάνει έναν ολο-
κληρωμένο σχεδιασμό για την ανάπτυξη των ορει-
νών περιοχών.  Ότι γίνεται είναι τοπικής εμβέλειας,
μικροκομματικών κατά βάση σκοπιμοτήτων, χωρίς
προοπτικές και μακροχρόνιες ανταποδόσεις. Τώρα
μάλιστα που εγκαταλείφθηκαν και απαξιώθηκαν οι
ιδιοκτησίες, παρουσιάζονται ευκαιρίες συνενώ-
σεων κτημάτων.
     Μπορούν να αξιοποιηθούν τα νερά, τα δάση που
υπάρχουν και γιατί όχι και οι δεντροκαλλιέργειες ή
άλλες εξειδικευμένες καλλιέργειες και η κτηνο-
τροφία. Ορεινή η Ελβετία, αλλά εκτός των άλλων
σπουδαίων οικονομικών δραστηριοτήτων, έχει και
αγελαδοτροφία. Σ’ εμάς, πανελλαδικά, έχει έλ-
λειμα αυτός ο τομέας. Φυσικά όχι αυτό που γίνεται
τώρα με τα γελάδια.
     Ο Ν. Κασομούλης, πριν διακόσια χρόνια έγραφε:
«Το αρματολίκι των Αγράφων, η πιο εκτεταμένη και
πλουσιοπάροχη επαρχία και κέντρο όλων των ορει-
νών επαρχιών, εφείλκυσε (τράβηξε) εκ των πρώτων
το ενδιαφέρον του Αλή Πασά».
     «Πλουσιοπάροχα» τα χωριά μας τότε. Το γνωρί-
ζουμε ότι βασικά στηρίζονταν στην κτηνοτροφία και
στην επεξεργασία των προϊόντων της. Ταυτόχρονα
ήταν και οι ίδιοι σπουδαίοι έμποροι στη Βαλκανική
αυτών των προϊόντων.
     Ο Νεοέλληνες (και πρώτα η πολιτική και οι πο-
λιτικοί) είδαν αλλιώς το θέμα. Ότι παράγονταν
έπρεπε να διοχετεύονταν στην πόλη. «Ότι μπο-
ρούμε να πάρουμε απ’ τον τόπο» ήταν το κυρίαρχο
στη σκέψη και στην πράξη. Όλα τα κεφάλαια σε
χρήμα και αίμα (ανθρώπους) οδηγήθηκαν και επεν-
δύθηκαν στις πόλεις. Στέρεψε πλέον η ύπαιθρος.
Φαντάζεστε να επενδύονταν τα κεφάλαια απ’ τα
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κάστανα στην Αγία Τριάδα! Αφεθήκαμε στη μοιρο-
λατρία. «Είναι φτωχός ο τόπος, δεν κάνει για τί-
ποτα».
     Τίποτα δεν είναι ακατόρθωτο για τον άνθρωπο.
«Οι καιροί έχουν γυρίσματα» που λέει ο λαός. Κάτω
βέβαια από συνθήκες που ο χρόνος διαμορφώνει ή
οι ίδιοι οι άνθρωποι με τα χαρακτηριστικά τους και
τη θέλησή τους.

Εκκλησίας έργα…
Και τη χρονιά που πέρασε είδαμε θετικές

προσπάθειες κι αποτελέσματα από τον ιερέα μας
και το εκκλησιαστικό συμβούλιο. Μας συνήθισε
πλέον, ο πάτερ Ιλαρίωνας σε έργα συντήρησης,
εξωραϊσμού, ενίσχυσης και στήριξης των ναών του
χωριού. Μακάρι να γίνονταν το ίδιο και σ’ όλες της
ιδιωτικές οικίες του χωριού, που δυστυχώς κάποιες
καταρρέουν.

Έγινε νέα στέγη στον Ι. Ν. Αγίου Βησσαρίω-
νος. Διασφαλίστηκαν έτσι το ωραίο ταβάνι του ναού,
το περίτεχνο και πανέμορφο τέμπλο του, όπως επί-
σης και οι εικόνες του προηγουμένου ναού της
Αγίας Τριάδας που εκτίθενται εντός.

Εκδόθηκε το φωτογραφικό άλμπουμ με τα
ιερά κειμήλια, σκεύη και εικόνες, που βρίσκονται
στους ναούς μας. Πολύ καλή και ποιοτική δουλειά.
Παρακαταθήκη για το μέλλον. Παρεμπιπτόντως να
προβάλλω και μια σκέψη μου για την αναγκαιότητα
νέας απογραφής των κινητών πραγμάτων των ναών
(εικόνων, σκευών, βιβλίων κτλ.).  Η προηγούμενη
και μοναδική έγινε επί προεδρίας της κοινότητας
του Δημ. Μπλέντζα, προ τριακονταπενταετίας πε-
ρίπου το 1983. Καλά είναι να ξαναγίνει μια αντιπα-
ραβολή για γνώση, έλεγχο και συνυπευθυνότητα.

Χρήματα ξοδεύτηκαν επίσης για τις ανάγκες
που προέκυψαν από την εφαρμογή του Κτηματολο-
γίου και στον τόπο μας (τοπογραφικά κτλ.).

Βλέπουμε ότι και το τελευταίο ευρώ που
προσφέρουμε «πιάνει τόπο». Φυσικά δεν αναφερό-
μαστε εδώ στο κοινωνικό έργο της εκκλησίας που
είναι επίσης σημαντικό. Το γνωρίζουμε άλλωστε
όλοι μας.

Μένει, να ενταθούν οι προσπάθειες, για τη
στερέωση και συντήρηση των αγιογραφιών του Προ-
φήτη Ηλία. Είναι το πιο σημαντικό για το χωριό μας.
Το γράφουμε συνέχεια. Εδώ, ως γνωστόν, εμπλέ-

κεται η αρχαιολογική υπηρεσία και δεν επιτρέπον-
ται επεμβάσεις από την τοπική εκκλησία. Πρέπει
όμως όλοι μας, με τον τρόπο του ο καθένας και όλοι
μαζί, να «συμπήσουμε το δαυλί» μήπως και περισω-
θεί κάτι απ’ την πολύτιμη κληρονομιά μας.

Διαδίκτυο
Αρκετοί χωριανοί μας ανεβάζουν στο διαδί-

κτυο ειδήσεις, πληροφορίες, γεγονότα κτλ. Που
αφορούν το χωριό μας και τους ανθρώπους του.
Αξιέπαινο έργο. Δεδομένου ότι έχουμε σκορπίσει
ανά την Ελλάδα και το Εξωτερικό, με μεγάλες δυ-
σκολίες επικοινωνίας. Το διαδίκτυο έρχεται να ανα-
πληρώσει αυτό το κενό. Με τις όποιες αδυναμίες
του. Δίνει μια εικόνα για τα «μικρά» κι «ασήμαντα»
που δεν έχουν ευρύτερο ενδιαφέρον, αλλά για τους
Αγιατριαδίτες είναι σημαντικά.

Μας φέρνει κοντά «εξ αποστάσεως», δίνον-
τάς μας την ψευδαίσθηση της «μερικής παρουσίας»
στον τόπο που τόσο αγαπάμε. Μπορεί η αδιάλειπτη
φυσική μας παρουσία να είναι αδύνατη, έχουμε
όμως μέσω του διαδικτύου μια πληροφόρηση, έστω
και μικρή, που αλλιώς δεν θα υπήρχε.

Μένει έτσι αναμμένη η σπίθα της συναισθη-
ματικής κυρίως διασύνδεσης, που όχι μόνο την απο-
ζητάμε αλλά για κάποιους ίσως είναι και ανάγκη.

Αξίζουν όλοι τα συγχαρητήρια όλων μας. Να
μας επιτρέψετε όμως να ξεχωρίσουμε το Σωτήρη,
γιατί το χρειάζεται. Λίγο κουράγιο κι από μας για να
συνεχίζει να προβάλλει διαδικτυακά την Αγία
Τριάδα.

Αλλαγές αιρετών
Έτος εκλογών η προηγούμενη χρονιά. Εί-

χαμε αλλαγή Κυβέρνησης κι ανανέωση του Κοινο-
βουλίου. Στην Περιφέρεια και στο Δήμο είχαμε
ουσιαστικά μια συνέχεια. Το ίδιο «τιμ» ανανέωσε με
μικροαλλαγές τη θητεία του. Επιβραβεύτηκε για το
έργο του από τους πολίτες και συνεχίζει με εμπει-
ρία.

Τοπικά, στην Αγία Τριάδα, είχαμε αλλαγή
προέδρου. Ο Επ. Ντάσιος δεν έβαλε ξανά υποψη-
φιότητα. Εν τω μεταξύ, από τριμελές το τοπικό συμ-
βούλιο έγινε μονομελές, λόγω μείωσης
εγγεγραμμένων δημοτών. Από τους πέντε υποψή-
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φιους που εκτέθηκαν, εκλέχτηκε ο Ευάγγελος Αν.
Ντάσιος. Του ευχόμαστε ευδόκιμον έργον.

Λιγοστεύουμε…
Δεν είναι τωρινή, ούτε δική μου μόνο η διαπί-

στωση αυτή.  Λιγοστεύουμε ως χωριό, λιγοστεύουμε

ως νομός, ως επαρχία, ως Ελλάδα.  Τεράστιο το

πρόβλημα. Όλοι το αναγνωρίζουμε.  Όλους μας αγ-

γίζει.  Οι μετρήσεις και οι στατιστικές το επαλη-

θεύουν.  Λιγότεροι οι Έλληνες μελλοντικά.  Η

έλλειψη ανθρώπων δημιουργεί ένα σωρό συγγενή

προβλήματα.  Άμεσα κι έμμεσα.  Τοπικά και πανελ-

λαδικά.  Τι μέλλει γενέσθαι;  Δεν υπάρχει απάντηση

στο ερώτημα.  Οι προσωπικές απαντήσεις κι από-

ψεις είναι όσοι και οι άνθρωποι που ερωτώνται.  Ενι-

αία απάντηση μόνο η Πολιτική και οι Πολιτικοί

μπορούν να δώσουν, ύστερα από μελέτη και συμ-

βουλές των επαϊόντων, των ειδικών επιστημόνων

δηλαδή.

Μέχρι τώρα όμως δεν έχουμε ακούσει κάτι

που τουλάχιστον να φαίνεται ότι δίνει λύση.  Ημίμε-

τρα ακούγονται πολλά.  Άλλα για εντυπωσιασμό,

άλλα για μικροκομματισμούς κι άλλα για κουκού-

λωμα.  Επιδόματα εξαγγέλλονται, δίνονται, αλλά

είναι αυτά η λύση;

Μακροχρόνια αντιμετωπίζεται η κατάσταση;

Δεν νομίζουμε.  Μάλλον κι αυτό το θέμα το αφή-

σαμε στην τύχη.  Όπως τόσα άλλα στον τόπο μας.

Μάλλον η Πρόνοια λείπει απ’ το ελληνικό DNA.

Είναι κακό νομίζω, να τα αφήνουμε όλα στη Μοίρα.

Πρέπει να «κουνήσουμε και τα χέρια» μας και πρω-

τίστως το μυαλό.

Χιόνια τίποτα…
Ο Χειμώνας που πέρασε, 2019-20, ήταν κυριο-

λεκτικά χωρίς χιόνια.  Όχι μόνο στα χαμηλά μέρη

αλλά και ψηλά στο Βελούχι.  Το χιόνι που έπεσε

ήταν ελάχιστο,  Ευτυχώς που έκανε λίγες παγωνιές.

Αυτό μας προβληματίζει. Τι θα γίνει με το νερό το

Καλοκαίρι;  Οι λαγκαδιές που κρατούσαν χιόνια κι

έλιωναν αργά μέχρι το μεσοκαλόκαιρο, φέτος θα

στεγνώσουν πολύ νωρίς.  Το χιόνι δεν είναι ωραίο

μόνο για τον τουρισμό και την διασκέδαση.  Είναι

ζωτικής σημασίας στον κύκλο της ζωής.  Η έλλειψή

του μόνο προβλήματα συσσωρεύει.  Και να έλθουν

βροχές, δεν αναπληρώνουν τις απώλειες υδάτων.

Δύσκολο, λοιπόν, καλοκαίρι μας περιμένει απ’ αυτή

την άποψη.

Με λίγα λόγια
Να υπενθυμίσουμε, άλλη μια φορά και φέτος,

από τις σελίδες του περιοδικού μας, κάποιες εκ-
κρεμότητες και επεμβάσεις που πρέπει να «μα-
ζεύονται» στα πλαίσια του εφικτού.
Αναλυτικά αναφερθήκαμε σε προηγούμενα τεύχη.
α. Αντιπυρική προστασία.
β. Σύνδεση αποχετεύσεων.
γ. Αξιοποίηση φυσικού πόρου, του νερού.
δ. Αδέσποτα ζώα – Γελάδια «φαντάσματα». Ασυ-
δοσία. 
ε. Συντήρηση δρόμων. Ασφαλτοστρωμένων και
αγροτικών.  Καθάρισμα από κλαδιά δέντρων. 
στ. Διαπλατύνσεις δρόμων.  Να γίνει άσφαλτος,
από Αϊ-Λια στο Νεοχώρι.
ζ. Μοναστήρι Προφήτη Ηλία.  Στερέωση – συντή-
ρηση αγιογραφιών, υπόστεγου, περιβάλλοντα
χώρου κτλ.
η. Δρόμος στην Πλαγιά προς Αλωνάκι και Καλα-
μάκια.
θ. Ερείπια σπιτιών εντός χωριού.
ι. Τηλεοράσεις σε λειτουργία.  Να εκλείψει το
φαινόμενο του «μαύρου».
ια. Αποστράγγιση Βρυτσούλας στα Λειβάδια.
ιβ. Συντήρηση αυλακιών εντός χωριού.
ιγ. Στέγη τ. Δημοτικού Σχολείου νυν Μουσείου.
ιδ. Δρόμος στα Παλιοχώραφα.
ιε. Συνέχεια εγκιβωτισμού του Σκατορέματος.
ιστ. Αγριογούρουνα.  Υπεύθυνη αντιμετώπιση του
υπερπληθυσμού.
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Τα έργα που «έγιναν» το έτος 2019 απ’ το Δήμο Καρπενησίου στο τοπικό διαμέρισμα Αγίας Τριάδας, συ-
νοψίζονται σε μια λέξη:

Μ η δ έ ν .
Ο προγραμματισμός που γράψαμε πέρυσι στο περιοδικό για έργα, δεν εκτελέστηκε. Το γιατί το γνωρίζουν

οι αρμόδιοι του Δήμου. Εμείς το αποτέλεσμα βλέπουμε. Πιάσαμε πάτο. Ίσως μετατίθενται όλα για την προ-
εκλογική χρονιά. Να τα έχουμε στο μυαλό μας φρέσκα, όταν θα προσέλθουμε στην κάλπη!

Αν συνυπολογίσουμε ότι την τελευταία πενταετία (σύμφωνα με δημοσιεύματα), το 76% των χρημάτων
που διέθεσε ο Δήμος αφορούσαν την πρωτεύουσα, το Καρπενήσι και μόνο το 24% όλα τα χωριά (σχεδόν 50)
του Δήμου, καταλαβαίνουμε που πορευόμαστε.

Μετατίθενται λοιπόν, ό,τι προγραμματισμένα έργα ήταν να γίνουν το 2019, για το 2020. 
Αυτά είναι:

● Επένδυση τοιχείων στον κεντρικό δρόμο (έναντι οικίας Νώντα Ντάσιου μέχρι Εσχατόρεμα).
● Κατασκευή πρόσβασης δίπλα στην οικία Άννας Φούφλια.
● Κατασκευή δρόμου «Από κεντρικό δρόμο» (κάτω από εργοστ. Κατσίφα – Φ. Καββαδία μέχρι το δρόμο

προς Πετράλωνα).
● Διάνοιξη στροφής – τειχίο αντιστήριξης έμπροσθεν εργοστ. Κατσίφα.
● Επισκευή τσιμενταυλάκων εντός του οικισμού – ρείθρων.
● Η ΣΑΤΑ για το 2020, σύμφωνα με δημοσίευμα στα Ευρυτανικά Νέα, για την Αγία Τριάδα ανέρχεται στις

14.000 ευρώ.
Επίσης για το 2020 έχουν προγραμματιστεί από το Δήμο Καρπενησίου τα κάτωθι έργα:

● Αποκατάσταση τμημάτων οδοστρώματος (λακούβες) εντός του οικισμού.
● Η κοπή των δέντρων στο Νεκροταφείο στ’ Άμπέλια. 
● Η απομάκρυνση των ξύλινων κατασκευών (πέργκολες) από Μαντάνια – Αϊ Γιάννη. (Κάποιοι πρέπει να

έχουν και τύψεις.  Είναι οι ίδιοι που τα παρέλαβαν.)
● Εργασίες διαμόρφωσης στο Νεκροταφείο «Βαβούλια».

Να θυμηθούμε οι μεγαλύτεροι και
να γνωρίσουν οι νεώτεροι, πως ήταν ο χώρος
στο δρόμο κάτω απ’ την πλατεία. Διακρίνεται
δεξιά ο παλιός πλάτανος που υπάρχει και σή-
μερα κι ο τοίχος του προαύλιου του σχολείου.
Κοντά στον πλάτανο επί του τοίχου ήταν η
βρύση, στη συνέχεια το περίπτερο του Ράϊκου
Δημητρίου. Πίσω απ’ το περίπτερο το τριώ-
ροφο κτίριο Καρανάσιου (σήμερα είναι εκεί το
μαγαζί Σερ. Λαμπράκη). Αριστερά το κτίριο με
τα κεραμίδια, είναι η αχυρώνα του Γερ. Με-
ρεντίτη.

Έργα που δεν είδαμε…

dc
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Αινίγματα 
1.      Γύρω-γύρω γυαλιστερό
         κι από μέσα μαλλιαρό
         αν το βάλεις στη φωτιά,
         γίνεται καλή χαψιά!

2.      Άσπρος εγεννήθηκα
         και μαύρος κατανταίνω.

3.      Με το κρύο τη φοράει,
         με τη ζέστη τη μαδάει.

4.      Κίτρινη είμαι και χλωμή,
         πολύ δύναμη έχω.

5.      Σαράντα στρατιωτάκια
         με τα κόκκινα φεσάκια.

6.      Ότι βρίσκω το χαλάω, 
         κι όταν πιω νερό ψοφάω.

7.      Χίλιοι μύριοι καλοέροι
         σ’ ένα ράμμα περασμένοι.

8.      Από μητέρα κόκκινη
         γεννιέμαι παιδί μαύρο, 
         φτερά δεν έχω μα πετώ
         τα σύννεφα για να ‘βρω.

9.      Έχω μία προβατίνα
         από το λαιμό τη δένω, 
         από την ουρά τη σέρνω.

Λύσεις:
1.        Το κάστανο
2.       Κόρακας
3.        Η γούνα της αλεπούς
4.        Η λίρα
5.       Τα σπίρτα
6.       Η φωτιά
7.        Το κομπολόι
8.        Η φωτιά με τον καπνό
9.       Η βελόνα με την κλωστή

Ανέκδοτο: Στο Δικαστήριο
–Κατηγορούμενε, κατηγορείσαι για απόπειρα ανθρωποκτονίας εκ προθέσεως. Έσπρωξες την πεθερά
σου από τον πρώτο όροφο, ευτυχώς δεν σκοτώθηκε. Τι έχεις να πεις γι’ αυτή την κατηγορία που σε
βαραίνει;
–Κύριε πρόεδρε, αναγνωρίζω την ενοχή μου και λυπάμαι πολύ για την απερισκεψία μου. Έπρεπε ν’
ανέβω δυο ορόφους πιο πάνω.

(Απ’ το Νίκο Μαγγίπα)

Σοφά… λόγια
«Ο πιο ευτυχισμένος –είτε βασιλιάς είτε χωριάτης– είναι αυτός που
βρίσκει γαλήνη στο σπίτι του». 
       Βόλφγκανγκ Γκέτε

«Ο ατάραχος εαυτώ και ετέρω αόχλητος».
(Τον γαλήνιο άνθρωπο ούτε ο εαυτός του τον ενοχλεί, ούτε άλλος
κανένας)
       Επίκουρος 341-270 π.Χ.

«Δε θέλω του κισσού το πλάνο ψήλωμα
σε ξένα αναστυλώματα δεμένο.
Ας είμαι ένα καλάμι, ένα χαμόδεντρο.
Μα όσο ανεβαίνω, μόνος ν’ ανεβαίνω». 
       Γεώργιος Δροσίνης

Πού είναι η όλη η σοφία που χάσαμε μέσα στη γνώση; 
Πού είναι όλη η γνώση που χάσαμε μέσα στην πληροφόρηση;
       Έλιοτ

«Εμπρός λοιπόν
Από σένα η άνοιξη εξαρτάται. 
Τάχυνε την αστραπή».
       Οδυσσέας Ελύτης

«Τιμωρείσαι διπλά όταν τιμωρείσαι και δεν σε λυπάται κανείς».
«Πόσο πιο σοφά από μας ξέρει να περιμένει ο σπόρος κάτω απ’ το
χιόνι».
«Μια παγίδα που στήνει το ψέμα είναι η μονόπλευρη αλήθεια».
       Ιάσων Ευαγγέλου

«Λέει το χέρι: Εγώ χτυπώ σπέρνω, θερίζω, γράφω…
Του λέει ο νους: Θα ‘χες σκοπό αν σ’ άφηνε μονάχο;»
       Τάκης Κολιαβάς-Μωλιοτάκης

Για την κλιματική αλλαγή:
«Τα δάση προηγούνται του ανθρώπου, οι έρημοι έπονται αυτού».
       Francois Rene de Chateaubriand (1811)
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«Οι γνώσεις ξεπερνιούνται.
Η τεχνική πάντοτε.

Οι αισθήσεις ουδέποτε.
Η φύση ποτέ».

Οδ. Ελύτης
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ΓάμοιΓάμοι
●      Ο Σώκος Κων/νος του Γε-
ωργίου και της Ελένης Μηχιώτη
και η Χριστίνα Γαλιάνδρα ετέλε-
σαν τους γάμους τους στις 15-
8-2019.

ΓεννήσειςΓεννήσεις
●      Ο Κρουστάλλης Δημή-
τριος του Χρήστου και της Φρει-
δερίκης και η Αποστόλου
Θεοδώρα του Στυλιανού και της
Χρυσούλας απέκτησαν κορι-
τσάκι στις 25-4-2019.
●      Ο Λαμπράκης Ιωάννης
του Σεραφείμ και της Πηνελό-
πης και η Κατσάνου Σοφία απέ-
κτησαν αγοράκι στις
10-5-2019.
●      Ο Κοντογιώργος Λάμ-
προς του Ιωάννη και η Γενί-
τσαρη Σταυρούλα απέκτησαν
αγοράκι στις 14-9-2019.
●      Ο Σπυριδάκης Αλέξαν-
δρος του Παναγιώτη και της
Σωτηρίας και η Καγκαράκη
Λαμπρινή του Δημητρίου και
της Ελένης, απέκτησαν κόρη
στις 6-11-2019.
●      Ο Κακοσαίος Οδυσσέας
του Ευαγγέλου και της Αθηνάς
και η Καββαδία Μαγδαλένα του
Κων/νου και της Χρυσής, απέ-
κτησαν αγοράκι στις 17-1-
2020.

ΒαπτίσειςΒαπτίσεις
●      Ο Ευάγγελος Σκαρτσιού-
νης και η Καλιόπη Σούλιου βά-
φτισαν το γιό τους στους
Δομνιανούς στις 4-5-2019 και
του έδωσαν το όνομα Γεώρ-
γιος.
●      Ο Ευάγγελος Π. Μπλέν-
τζας και η Ελένη Φράντζ, βάφτι-
σαν το γιό τους στην Ι.Μ.
Προυσσού στις 31-6-2019 και
του έδωσαν το όνομα Περι-
κλής.
        Τις ευχές μας!

d Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Α  c
ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ

● Αποφοίτησε απ’ τη Νο-
μική Σχολή του Δημοκρίτειου
Πανεπιστημίου Θράκης, ο
Λάμπρος Παρούτσας του
Ιωάννη. Ορκίστηκε στις 17-
2-2020. Καλή σταδιοδρομία,
κ. Αντιπρόεδρε του συλλό-
γου μας! Με λογισμό και
φρόνηση για καλύτερη Δι-
καιοσύνη.

● Τελείωσε τη Σχολή
Ευελπίδων και ορκίστηκε ως
Ανθυπολοχαγός, ο Μπίστας
Χρήστος του Σωτηρίου.
Δραστήριος νέος του συλλό-
γου μας. Καλή σταδιοδρομία,
αντοχές στις ευθύνες που
αναλαμβάνεις και γιατί όχι να
σε καμαρώσουμε στα ανώ-
τατα κλιμάκια της ιεραρχίας.

Επιτυχόντες
σε Α.Ε.Ι.

● Καββαδία Ελένη του
Γεωργίου και της Όλγας, στο
Τμήμα Ειδικής Αγωγής στο
Βόλο.

● Νταλίπη Υριάννα του
Κων/νου και της Παναγιώ-
τας, στη Στρατιωτική Σχολή
Αξιωματικών Ιατρικό.

● Ντάσιος Κων/νος του
Δημητρίου και της Όλγας,
στη Σχολή Δοκίμων Λιμενο-
φυλάκων.

● Ντάσιος Παναγιώτης
του Δημητρίου και της
Όλγας, στη Δοκίμων Σημαι-
οφόρων Λιμενικού Σώματος.

● Η Αλίκη Ευαγ. Ντά-
σιου εισήχθη στο Τμήμα Φι-
λοσοφίας του Ε.Κ.Π.Α.

Εκείνοι που έφυγαν Εκείνοι που έφυγαν 
για πάνταγια πάντα

… Κι όνειρο, τώρα, μου στερνό
-Κι ας ήταν, θε μου να καρπίσει-
Να μ’ εύρη ο χάρος στο βουνό
Και σαν ανθό να με σκορπίσει.

Και τη χρονιά που πέρασε δεν «ξέχασε»
ο Χάρος να περάσει κι απ’ το χωριό μας

και να «σκορπίσει» ψυχές.
        Αιώνια η μνήμη!

●      Μεργιάς Δημήτριος, σύζυγος Ειρήνης
Ευαγ. Μπλέντζα, απεβίωσε στις 20-4-2019,
ετών 83 (Λαμία).
●      Τσάτσου Σωτηρία, σύζυγος Κώστα
Δημ. Τσάτσου, απεβίωσε στις 10-5-2019,
ετών 85 (Αθήνα).
●      Χουλιάρας Νικόλαος του Κων/νου,
απεβίωσε στις 26-5-2019, ετών 62 (Λαμία).
●      Καραθάνος Δημήτριος του Πέτρου και
της Σταυρούλας, απεβίωσε στις 22-7-2019,
ετών 97 (Αθήνα).
●      Μπανιάς Κων/νος του Ευθυμίου και
της Χρυσαυγής, απεβίωσε στις 23-8-2019,
ετών 57 (Αγία Τριάδα).
●      Καλαϊντζίδης Σωτήριος, απεβίωσε στις
10-9-2019, ετών 84 (Αγρίνιο).
●      Ντούσικος Βασίλειος του Παναγιώτη
και της Όλγας, απεβίωσε στις 13-9-2019,
ετών 77 (Αγία Τριάδα).
●      Τσιάτσου Αγορίτσα του Σωτηρίου και
της Βασίλως, απεβίωσε στις 13-9-2019, ετών
74 (Αυστραλία).
●      Καββαδία Αλεξάνδρα του Κων/νου και
της Βασιλικής Ράντζου, σύζυγος Δημητρίου Γ.
Καββαδία, απεβίωσε στις 21-9-2019, ετών 94
(Αγία Τριάδα).
●      Ράϊκος Δημήτριος του Βησσαρίωνα και
της Σταυρούλας, απεβίωσε στις 6-10-2019,
ετών 94 (Αγία Τριάδα).
●      Μπλέντζα Ελισάβετ, σύζυγος Στυλια-
νού Μπλέντζα, απεβίωσε στις 18-10-2019,
ετών 68 (Μοσχοχώρι Λαμίας).
●      Αντζά - Μπάκα Αναστασία του Χρή-
στου και της Ολυμπίας, σύζυγος Κλεομένη
Μπάκα, απεβίωσε στις 2-12-2019, ετών 91
(Λαμία).
●      Ντάσιου - Αρμυριώτη Ελένη του
Ιωάννη και της Αμαλίας, απεβίωσε στις 5-12-
2019, ετών 88 (Στυλίδα).
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Μπλέντζα Ελισάβετ Μπλέντζας Στέλιος Μπανιάς Κώστας Ντούσικος Βασίλης

Τσιάτσου Αγόρω Καββαδία Αλεξάνδρα Καραθάνος Δημήτριος Ράϊκος Δημήτριος 

Σακκάς Δημήτριος Τσιάτσος Γρηγόριος Χουλιάρας Αντώνιος Κουτσονίκας Δημήτριος

●      Χουλιάρας Αντώνιος του Νικολάου και της
Μαρίας, απεβίωσε στις 19-12-2019, ετών 86
(Αθήνα).
●      Σακκάς Δημήτριος του Νικολάου και της Ελι-
σάβετ, απεβίωσε στις 13-1-20220, ετών 93.
●      Νταλίπη Φόνη του Γεωργίου και της Χρύσως,
απεβίωσε το Φεβρουάριο του 2020 (Έξαρχος).
●      Μπανιά Μαρία του Κων/νου και της Στυλιανής,
απεβίωσε στις 7-2-2020, ετών 84 (Αγία Τριάδα).
●      Τσιάτσος Γρηγόριος του Βασιλείου και της
Χριστίνας, απεβίωσε στις 25-2-2020, ετών 91 (Αγία
Τριάδα).
●      Λαζοπούλου - Κοντογεώργου Αγορίτσα, σύ-
ζυγος Τάσου Ηλ. Κοντογεώργου, απεβίωσε στις 20-
3-2020, ετών 85 (Αθήνα).
●      Κουτσονίκας Δημήτριος, απεβίωσε στις 12-3-
2020, ετών 90 (Καρπενήσι).

Βελαώρας Νικόλαος
του Βασιλείου και της
Πηνελόπης. Κοινωνικός
και δραστήριος στα
κοινά. Τέως πρόεδρος
του Συλλόγου Αγιατρια-
διτών και πρώην Δή-
μαρχος (1999-2002) του
Δήμου Κτημενίων με
έδρα (για πρώτη φορά)
την Αγία Τριάδα.  Απε-
βίωσε στις 28-6-2019,
ετών 86 (Αθήνα).
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Φώτης Ηλ. Τσάτσος
(1904-1976)

Δημοσιεύουμε μια επιστολή - νεκρολογία του Πάνου Βασιλείου για το χωριανό μας Φώτη Τσάτσο.
Είχε δημοσιευτεί στην Πανευρυτανική στις 15 Οκτωβρίου 1976. Δεν είχαν κυκλοφορήσει τότε τα «Αγια-
τριαδίτικα Γράμματα» για να δημοσιευτεί. Αξίζει να θυμηθούμε ξεχωριστούς χωριανούς μας που βοήθη-
σαν τον τόπο και τους ανθρώπους του.

«Στις 3 του Σεπτέμβρη ε.έ., στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός» Αθηνών, ύστερα από ολιγοήμερη νοσηλεία
σταμάτησε για πάντα η ευγενική καρδιά του εξ Αγίας Τριάδος Ευρυτανίας Φώτη Τσάτσου, επίτιμου δασο-
νόμου, θύματος κι αυτού της επαράτου αρρώστειας.

Ο Φώτης, μετά τα εγκύκλια μαθήματα, ακολούθησε επαγγελματικά το δασικό κλάδο, όπου διακρίθηκε
για την με κάθε ευσυνειδησία επιτέλεση του δημοσιοϋπαλληλικού του καθήκοντος. Σύμφωνα με γνώμη
φίλου μου, άλλοτε προϊσταμένου του, ο Φώτης «ως υπάλληλος υπήρξε σεμνός, εργατικώτατος, αξιοπρεπής
και άψογος στην συμπεριφορά του, φιλειρηνικός, ευθύς τον χαρακτήρα και τέλος αντικειμενικός και δίκαιος
στις κρίσεις του. Πάντοτε τον διέκρινε μια καλωσύνη και ανθρωπιά κι όταν ακόμη ήταν υποχρεωμένος ν’
αντικρύση τη σκληρότητα των Νόμων».

Για τα προτερήματα του Φώτη ως ανθρώπου, οικογενειάρχου και φίλου δεν χρειάζονται γνώμες τρί-
των. Ο υποφαινόμενος είχα προσέξει και εκτιμήσει τον «άνθρωπο» Φώτη από τα μικρά του χρόνια. Θυμά-
μαι κάποτε εδώ στην Αθήνα, όπου υπηρετούσε ως κληρωτός, βλεπόμαστε σχεδόν κάθε μέρα και οι
κουβέντες μας κατά το πλείστον ήσαν σχετικές με την πληρέστερη και καλύτερη μόρφωσή μας, δεδομένου
ότι τα οικονομικά μας δεν επέτρεπαν τότε ανώτατες σπουδές. Μια Κυριακή τον πήρα μαζί μου σε συναυλία
που διηύθυνε ο μεγάλος Μητρόπουλος. Όταν τέλειωσε η συναυλία ο Φώτης μου λέγει: «Σ’ ευχαριστώ πολύ
γιατί αν δεν ήσουν εσύ δεν θα λάβαινα ποτέ γνώση μιας τέτοιας μουσικής πανδαισίας». Έκτοτε ερχόταν
πάντα μαζί μου στις συναυλίες. Το αναφέρω σαν αποδεικτικό της έφεσης που είχε ο αείμνηστος για τη μόρ-
φωσή του. Το γαλήνιο ήθος του, η συνετή, καλόκαρδη κι από όλους αξιαγάπητη συμπεριφορά του, η στοργή
του προς την οικογένειά του και το ιδανικό του να ιδή τις τρεις θυγατέρες του επιστήμονες, υπήρξαν από
τα στοιχεία που τον ανέδειξαν σε άξιο οικογενειάρχη, έντιμο και συνετό πολίτη και φίλο εξαίρετο. Κι ενώ
ευτύχησε και αντίκρισε τις θυγατέρες του αποκαταστημένες σε επιστημονικές θέσεις (τη μια χημικό, την
άλλη πολιτικό μηχανικό και την Τρίτη αρχιτέκτονα), ενώ χάρηκε και τη γοητεία εγγονιών, η μοίρα δεν του
επέτρεψε, στα ήσυχα πια, χωρίς τον επαγγελματικό μόχθο γηρατειά του, να απολαύση το καινούργιο αγια-
τριαδίτικο σπίτι του τη γαλήνια και άνετη οικογενειακή θαλπωρή.

Όσο για την αγάπη του προς τη γενέτειρά μας την απέδειξε τόσο στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλό-
γου Αγιατριαδιτών Αθηνών, όπου επί πολλά χρόνια πρόσφερε εντατικά και με κάθε ευσυνειδησία τις υπη-
ρεσίες του, όσο και τελευταία, που πεθαίνοντας εξέφρασε την επιθυμία να ταφή στο αγιατριαδίτικο
νεκροταφείο, όπου και ετάφη την επομένη του θανάτου του, με συνοδεία των θρηνούντων κατοίκων της
γενέτειρας.

Ας είναι ελαφρό το αγιατριαδίτικο χώμα που τον σκεπάζει και είθε ο Θεός ν’ απαλύνει τον πόνο της
οικογενείας του, αν και σε τέτοιους χαμούς οι ζωντανοί, όσο κι αν θελήσουν, «δεν βολεί να λησμονήσουν».

ΠΑΝΟΣ Ι. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ»



Αντζάς: Το επώνυμο αυτό σχηματίζεται από το ουσιαστικό η άντζα ή το αντζί, το οποίο σημαίνει την
κνήμη ή το πίσω του οστού της κνήμης σαρκώδες μέρος.  Αντζάς λοιπόν είναι ο έχων μεγάλες κνήμες.
Ο ψηλός άνδρας.  Ο τύπος άντζα είναι βυζαντινός (11ος -12ος  αιώνας).
        Υπάρχει βέβαια και η τούρκικη λέξη anck=ο μόνος, ο μοναδικός, αλλά μάλλον δεν προέρχεται το
συγκεκριμένο επώνυμο απ’ αυτή την λέξη.

Σολούκος: Επώνυμο που παλιότερα υπήρχε στο χωριό μας.  Είναι τούρκικης προέλευσης.  Ανάλογα τη
γραφή της λέξης έχει και διαφορετικές ερμηνείες.
α.     Σολούκ λέγεται η περί την σιαγόνα αλυσίδα του χαλινού. (Συνήθιζαν να δένουν έτσι αιχμαλώτους).
β.     Soluk είναι ο ωχρός, ο μαραμένος.
γ.     Sülûk είναι η πορεία, η διάβαση.
δ.     Sülük είναι η βδέλα.

Καρβέλης ή Καρβέλας ή Καρβελάς ή Καρβελούτσος κτλ
        Προέρχεται από το ουσιαστικό καρβέλι = ψωμί.  Σε διάφορα σχήματα.  Έτσι λέγεται ο παρασκευά-
ζων ψωμί ή το τρώγων πολύ ψωμί.  
        Όσο για την προέλευση και ετυμολογία της λέξης δεν υπάρχει βεβαιότητα.  Την συναντούμε στην
ελληνική γλώσσα ήδη από το 14ο αιώνα.
        Άλλοι θεωρούν ότι προέρχεται από την ιταλική λέξη caravella=πλοιάριον.  Δηλαδή μοιάζει το καρ-
βέλι ψωμί με πλοιάριο.  Όμως και η ιταλική λέξη προέρχεται από την αρχαιοελληνική κάραβος δηλ. κα-
ράβι.
        Άλλη εκδοχή που λέγεται είναι, η προέλευση της λέξης από τη σλαβική Karvelj. Δεν είμαστε λοιπόν
σίγουροι.

Ντούσικος:  Γραφόταν παλιότερα και Ντούσκος.  Έτσι λέμε και σήμερα τις πυκνές θαμνώδεις βελανιδιές.
«Κόβω ντούσκα».  Προέρχεται από την αλβανική λέξη duShKtë = βελανιδίσιος. Έτσι λένε και τα κικίδια
της βελανιδιάς με τα οποία τρίβουν τα σπυράκια για να φύγουν.  Ως γνωστόν η βελανιδιά έχει την ουσία
τανίνη που είναι αντισηπτική.  Επεξεργάζονταν και τα δέρματα των ζώων παλαιότερα που δεν υπήρχε
χημική κατεργασία.

Ντάσιος ή Ντασιώτης ή Ντάσης
Υπάρχουν δύο εκδοχές ως προς την Προέλευσή του.
α.     Από τα αρβανίτικα, όπου ντάσης είναι ο επιβήτορας κριάρι.  Για τον άνδρα είναι ο επιβήτορας, ο
άριστος.  Οι Αρβανίτες καθότι νομάδες κτηνοτρόφοι θαύμαζαν το κριάρι.  Το κούρευαν περίτεχνα ως
λιοντάρι και το στόλιζαν με κορδέλες.
β.     Από τα τούρκικα όπου υπάρχει η αντωνυμία das και dasli που σημαίνει ο σύντροφος, η παρέα.  Το
ξέρουμε και σύνθετο ως Καραντάσιος ή Καρντάσης στα τούρκικα που είναι ο αδελφικός φίλος, ο σταυ-
ραδελφός.  Υπάρχει και σήμερα ως επώνυμο
στην Αλβανία.  Σε συναυλία της Γιώτας Νέγκα
στις 27 Δεκεμβρίου 2018 στο Συνεδριακό Κέν-
τρο Καρπενησίου, μεταξύ των μουσικών έπαιξε
ακορντεόν ο Dasho Kurti από την Αλβανία.

Βιβλιογραφία: 
α) «Τα επώνυμα των Ελλήνων με αρβανίτικες ρίζες», Κ. Ραχούτη.
β) «Τα επώνυμα των Ελλήνων με τούρκικες ρίζες» Ιωαν. Τζήμος.
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Προέλευση επωνύμων του χωριού
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ΦΩΤΟ Γ ΡΑ Φ Ι Κ Α   Ε Ν ΘΥ Μ Η Μ ΑΤΑ
Από τις ασχολίες των ανθρώπων του χωριού

Ο Φώτης Καββαδίας και πίσω του 
ο Μήτρος Βελαώρας στη στρούγγα.

Κάποιο Πάσχα, στο χώρο που έγινε μετά ο Ξενώνας.
Δεκαετία ’70. Είναι η παρέα των Μαγγιπαίων.  

Πρώτη στο χορό η Αγορή Αντζά(;) 
Την κρατάει ο Νίκος Μαγγίπας.  

Πίσω οι στέγες του παλιού και νέου σπιτιού 
του Θωμά Μαρίνη.

Στην είσοδο του μαγαζιού του Σπυρομήτσιου. 
Καθιστός ο Στέλιος Μπλέντζας.  Περίπου το 1967-70.

Όργωμα στον Αφορισμό.  
Ο Κώστας Στυλ. Καββαδίας και η Μαρίκα Καββαδία.  

Το Πάσχα του 1984.

Πολλά τα πρόσωπα.  Με τις κοσιές ο Βήσσιος Ταγκλής 
και Γιώργος Ταγκλής.  Διακρίνονται η Μάρθα Τσιάτσου, 

οι κόρες της, η Λέτα Μερεντίτη και αρκετά παιδιά.

Ένα τζέιμς του στρατού στην πλατεία.  
Πίσω το περίπτερο του Δ. Ράϊκου.  Δεκαετία του ’50.

Αρκετοί οι Αγιατριδίτες στην καρότσα.
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