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d Σ υ λ λ ο γ ι κ ά … c
Η πανδημία ανάγκασε και τους πολιτιστικούς συλλόγους σε απραγία. Δεν μπόρεσαν να πραγ-

ματοποιηθούν οι εκδηλώσεις που είχαν προγραμματιστεί, για το καλοκαίρι (2020) που μας πέρασε.
Ματαιώθηκαν.

Μόνο στις 16 Αυγούστου 2020 έγινε στην πλατεία γενική συνέλευση του Συλλόγου. Συμμετείχαν
περί τα 60 άτομα. Έγινε απολογισμός και εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Εκλέχτηκαν ως ακο-
λούθως:

Πρόεδρος : Κοντογεώργος Εύρυτος του Ηλ.
Αντιπρόεδρος : Ράντζος Σεραφείμ του Παν.
Γεν. Γραμματέας : Κοντογεώργος Νικόλαος του Κων.
Ταμίας : Σκονδριάνου Χρύσα του Νικ.
Μέλος : Μερεντίτης Ηλίας του Νικ.
Αναπλ. Μέλος : Τσιάτσος Σωτήρης του Κων.

Δυστυχώς όμως η κατάσταση με τους κορονοϊούς συνεχίζεται. Με τηλεδιασκέψεις του Δ.Σ. είναι
δύσκολο να υλοποιηθεί το έργο του συλλόγου. Τέρμα η κοπή πίτας, τα κούλουμα, οι χοροί, κτλ. Γενική
απαγόρευση. Όποια έσοδα αντλούσαν οι σύλλογοι από τις εκδηλώσεις τώρα λείπουν απ’ το ταμείο.

Κάθε προγραμματισμός για το προσεχές καλοκαίρι (2021), είναι ενδεικτικός, λόγω της αβεβαι-
ότητας που επικρατεί, ως προς την εξέλιξη της πανδημίας και των περιοριστικών μέτρων. Πολλές
ιδέες, προτάσεις και δράσεις μπαίνουν στο «ψυγείο». Ας ευχηθούμε ότι θα ομαλοποιηθεί κάπως η
κατάσταση.

Προγραμματισμός δράσεων – εκδηλώσεων
για το καλοκαίρι 2021

1. Δημιουργία χρηστικής δανειστικής βιβλιοθήκης στο χώρο του Λαογραφικού Μουσείου,
με μεταφορά επιλεγμένων βιβλίων από τη «Φώτειο Βιβλιοθήκη» του Ιδρύματος «ΚΑΡΑΠΙΠΕ-
ΡΕΙΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ» και δωρεών βιβλίων μελών και φίλων του Συλλόγου.

2. Καθαρισμός μονοπατιών στα προτεινόμενα από μέλη του Συλλόγου σημεία, με παράλληλη
τοποθέτηση πινακίδας, όπου δεν υπάρχει ήδη.

3. 19-21 Ιουνίου 2021. Διοργάνωση εκδρομής προσκυνητών από Αθήνα στην Αγία Τριάδα
(Αγίου Πνεύματος).

4. 20 Ιουλίου 2021. Πανηγύρι στο μοναστήρι του Προφήτη Ηλία.
5. 7 Αυγούστου 2021. Διοργάνωση τουρνουά σκάκι – τάβλι – βελάκια (Darts).
6. 11 Αυγούστου 2021. Εργαστήρι δημιουργίας και τέχνης.
7. 12 Αυγούστου 2021. Ημέρα υγείας (εθελοντική αιμοδοσία) και αθλητισμού.
8. 13 Αυγούστου 2021. Πάρτυ Νεολαίας στο Μύλο.
9. 14 Αυγούστου 2021. Διοργάνωση ημερίδας αφιερωμένη στον εορτασμό για τα 200 χρόνια

από την Επανάσταση του ’21, στην αίθουσα του Μουσείου.
10. 17 Αυγούστου 2021. Πεζοπορία από την πλατεία του χωριού μέχρι το εκκλησάκι του Προ-

φήτη Ηλία (Νεοχωρίου).
11. 18 Αυγούστου 2021. Βραδιά καραόκε.
12. 20 Αυγούστου 2021. Γιορτή πίτας. Δημοτική βραδιά.
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Σύλλογος Αγιατριαδιτών
Εξήντα (60) χρόνια από την ίδρυσή του

Συμπληρώνονται φέτος (2021) εξήντα χρόνια, από την ίδρυση του Συλλόγου Αγιατριαδιτών.
Ιδρύθηκε με έδρα την Αθήνα. Το καταστατικό του αποτελούμενο από είκοσι (20) άρθρα, ενεκρίθη με
την υπ’ αριθ. 716/1961 απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών. Έχει δημοσιευτεί το καταστατικό του
Συλλόγου στο τεύχος 6-7 του 1965, του περιοδικού «Αγιατριαδίτικα Γράμματα». 

Βέβαια οι προεργασίες είχαν αρχίσει νωρίτερα χρονικά. Απ’ το 1960 είχαν γίνει τα πρώτα βή-
ματα. Ο Πάνος Ι. Βασιλείου που ήταν η ψυχή του Συλλόγου είχε προσπαθήσει απ’ το 1935, να ιδρυθεί
Σύλλογος των Αγιατριαδιτών. Δεν ευοδώθηκαν τότε οι προσπάθειές του. Λόγω ανώμαλων πολιτικών
καταστάσεων (δικτατορία Μεταξά) και προσωπικών κατατρεγμών και μεταθέσεων. Μεταπολεμικά
υπήρχαν πάλι εμπόδια, ώσπου μετά το 1960 ομαλοποιήθηκε κάπως η κατάσταση και συστήθηκε ο
Σύλλογος του χωριού μας.

Το καταστατικό υπέγραψαν τριάντα ένας (31) χωριανοί μας, ως ιδρυτικά μέλη του νεοσύστατου
τότε συλλόγου. Απ’ αυτούς οι περισσότεροι έφυγαν πλέον απ’ τη ζωή. Έξι βρίσκονται ανάμεσά μας,
με τα χρόνια να τους βαραίνουν. Ο Σύλλογος Αγιατριδιτών, σε μια ξεχωριστή εκδήλωση τον Αύγου-
στο του 2008, τους τίμησε για την πρωτοπορία και προσφορά τους.

Ο σύλλογος με σύμπνοια έβαλε στόχους που ωφέλησαν τα μέγιστα το χωριό μας. Με εκδη-
λώσεις, με εράνους, με δωρεές, με παρουσία στις διάφορες υπηρεσίες κτλ. μπόρεσε να συνδράμει
στην υλοποίηση πολλών έργων, αναγκαίων στο χωριό μας. Αγόρασε τα οικόπεδα για την Πάνω
Πλατεία, το Δημοτικό Σχολείο, τον Ξενώνα, το Νηπιαγωγείο (πρώην Δημαρχείο). Έκτισε τον Αϊ-
Γιάννη και την μητροπολιτική μας εκκλησία της Αγίας Τριάδας. Και τόσα άλλα. Με τη συνεισφορά
όλων των Αγιατριαδιτών. Κατοίκων και αποδήμων.

Η λειτουργία του Συλλόγου ατόνησε κατά τη δεκαετία του 1980. Υπάρχουν καμπύλες με εντά-
σεις και υφέσεις στην πορεία των συλλόγων. Οι συγκυρίες και κυρίως τα πρόσωπα παίζουν καθορι-
στικό ρόλο. Επανήλθε δυναμικά στη δράση μετά το 2003 και συνεχίζει.

Με πρωτεργάτη τον λογοτέχνη – ιστοριοδίφη Π. Βασιλείου εξεδόθη και το περιοδικό του Συλ-
λόγου Αγιατριαδιτών με τίτλο «Αγιατριαδίτικα Γράμματα». Την πρώτη περίοδο (1961-1981) εκδόθη-
καν 14 τεύχη του περιοδικού. Εκδίδονταν όμως ανά 2 έτη, λόγω οικονομικών δυσχερειών, με διπλή
αρίθμηση. Στην ουσία τα τεύχη είναι επτά (7). Αποτελούν πολύτιμη πηγή πληροφοριών και παρα-
καταθήκη για το χωριό μας.

Το περιοδικό επανεκδόθηκε το 2004 και συνεχίζει μέχρι σήμερα. Με εξαίρεση τρία χρόνια
(2015 - 2016 - 2017) που λόγω οικονομικών προβλημάτων (οικονομική κρίση) δεν εκδόθηκε. Με το
φετινό τεύχος συμπληρώνονται δέκα πέντε (15) τεύχη από την επανέκδοσή του.

Η έδρα του συλλόγου μεταφέρθηκε το 2013 από την Αθήνα στην Αγία Τριάδα. Λόγοι οικονο-
μικοί, δημογραφικοί, αλλαγές πλάνων και στόχων κτλ., οδήγησαν στη λήψη αυτής της απόφασης.

Ευχόμαστε να έχουμε μια γόνιμη πορεία του συλλόγου μας και στο μέλλον. Με την βοήθεια
όλων μας. Για το καλό του τόπου, του χωριού μας, που είναι στην καρδιά μας. Η συμμετοχή σας, ως
εκ τούτου, απαραίτητη.

Κ.Σ.Κ.
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g Νοσταλγικές σκέψεις e
Σήμερα  οι περισσότεροι Αγιατριαδίτες ζούμε μακριά από την Αγία Τριάδα. Εγκατασταθή-

καμε στις πόλεις της Ελλάδας και του Εξωτερικού, όπου διαβιούν οι οικογένειές μας, ξεκομμένοι
μεταξύ μας και από τις ρίζες μας. Σήμερα ο κόσμος γύρω μας έγινε τόσο ασταθής κι αβέβαιος. Τόσο
προκλητικός και συγχρόνως επικίνδυνος.

Οι άνθρωποι ψάχνουν σταθερά σημεία να πιαστούν και να πορευτούν. Αναζητούν στηρίγματα
στο παρελθόν, του κάθε χωριού τους. Ακατάλυτος συνδετικός κρίκος η καρδιά τους, που είναι αφιε-
ρωμένη στην ιδιαίτερη πατρίδα. Βαθιά ριζωμένη εκεί, στα πάτρια εδάφη, δια βίου διάρκειας. Σύν-
δεσμος ανθεκτικός κι αναντικατάστατος. Το βαθύ συναίσθημα που αν χαθεί, χάνονται τα πάντα.

Και η Αγία Τριάδα έχει πολλούς «αφιερωμένους» που την επισκέπτονται τακτικά ή κατά πε-
ρίσταση. Διαφορετικές επισκέψεις για διαφορετικούς λόγους. Οι πιο συνηθισμένες είναι:

Συντηρήσεις, επιδιορθώσεις κι αναπαλαιώσεις σπιτιών. Να υπάρχει το «κεραμίδι». «Να έχω
κλειδί ν’ ανοίξω, να μείνω». Περιποίηση χωραφιών, όπου είναι ανάγκη και καλλιέργεια κήπων. Κα-
θαρίσματα σπιτιού περιβάλλοντος χώρου, αυλής, λουλουδιών κτλ. Διάφορα κοινωνικά γεγονότα,
όπως κηδείες, μνημόσυνα, αραιά και που βαφτίσεις και γάμοι. Καλοκαιρινές διακοπές συνδυασμένες
με ξεκούραση, αναψυχή, συναντήσεις συγγενών και φίλων. Κληρονομικά ζητήματα, κυνήγια ή άλλες
δραστηριότητες.

Υπάρχει όμως κάτι πιο βαθύ, που μας οδηγεί σε επισκέψεις-προσκυνήματα στους τόπους
που γεννηθήκαμε και περάσαμε τα παιδικά μας χρόνια. Είναι τα γνώριμα τοπία, τ’ ακούσματα, οι
μυρωδιές, οι γεύσεις, οι χαρές κι οι λύπες, οι ανθρώπινοι χαρακτήρες και συμπεριφορές, που είναι
βαθιά χαραγμένα στη μνήμη μας. Είναι ότι κατέχουμε τον τόπο. Υπάρχει χαρτογραφημένος στη μνήμη
μας. Είναι το υλικό που διαμόρφωσε τον ψυχισμό μας, το χαρακτήρα μας, τις αξίες μας. Είναι τα
μέτρα και κριτήρια που μπήκαν νωρίς μέσα μας και μας καθορίζουν για όλη μας τη ζωή. Η λογική,
η αισθητική, η ιδεολογία, οι κλίσεις και δεξιότητες και γενικά η προίκα μας, έχουν αφετηρία τη γε-
νέθλια γη.

Γι’ αυτό θέλουμε και τα παιδιά μας που μεγαλώνουν σ’ άλλα περιβάλλοντα, να επισκέπτονται
το χωριό ν’ αποκτούν βιώματα, να μετέχουν στο φυσικό και κοινωνικό «γίγνεσθαι», με την ελπίδα
ότι οι εμπειρίες αυτές θα λειτουργήσουν όπως και σ’ εμάς. Να αναπτυχθεί ο βαθύτερος συνδετικός
«λώρος» που θα τα συνδέει με το χωριό. Να μην μείνουν σε μια «φολκορική» ματιά μόνο. Να δημι-
ουργηθεί στη μνήμη εκείνο το υπόστρωμα, το αναγκαίο στη ζωή, που θα τους δώσει σταθερές στην
πορεία τους κι αυτοπεποίθηση. Να αναζητήσουν αργότερα ως ενήλικες τη χαμένη αθωότητα στις
ρίζες τους. Γιατί έτσι είναι πλασμένος ο άνθρωπος.

Θέλει να κρατήσει το παρελθόν ζωντανό. Είναι αναγκαιότητα, χωρίς αυτό να εκλαμβάνεται
ως αγκύλωση κι οπισθοδρομικότητα. Ως εφαλτήριο δυναμικό να το χρησιμοποιεί στο βίο του. Γιατί
έτσι θα έχει σταθερή βάση στήριξης. Θα παίρνει πολύτιμα διδάγματα, απαραίτητα στη λύση αδιέξο-
δων της ζωής. Θα αισθάνεται την ανθρώπινη συνέχεια, την ευθύνη ότι ανήκει ως τμήμα, ως κρίκος
στην αλυσίδα της ζωής.

Θα μπορεί με γνώση του παρελθόντος, να διακρίνει και να χαράσσει δρόμους στο μέλλον,
γόνιμους και δημιουργικούς. Για το στενό του περιβάλλον αλλά και για βελτίωση ολόκληρης της κοι-
νωνίας.

Οι κοινωνίες τηρώντας τις παραδόσεις τους κρατάνε τον χαρακτήρα τους. Οι τοπικές κοι-
νωνίες, τα έθνη, οι λαοί κτλ. κρατούν την ιδιαιτερότητά τους, όχι σαν διαχωρισμό αλλά σαν ποικιλό-
τητα για τα χωριά μας.
         Το Διοικητικό Συμβούλιο
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Με την ευκαιρία φέτος των εορτασμών Μνήμης, λόγω της συμπλήρωσης διακοσίων ετών (2 αιώνων)
από το ξεκίνημα της επαναστατικής δράσης των Ελλήνων, για την απελευθέρωσή τους από τη σκλαβιά των
Τούρκων, θα αναφέρουμε εδώ κάποια σχετικά ιστορικά στοιχεία, επικεντρωμένοι στην περιοχή μας.

Δεν θα καλύψουμε όλη την επαναστατική κίνηση Καρπενησίου κι Αγράφων, καθ’ όλη τη διάρκεια της
Επανάστασης. Ελπίζουμε σε κάποια από τις εκδηλώσεις του Συλλόγου Αγιατριαδιτών τον Αύγουστο (κορω-
νοϊού επιτρέποντος), να μιλήσουμε και να συζητήσουμε το θέμα διεξοδικότερα. Η ιστορική γνώση είναι απα-
ραίτητη για την πορεία ενός λαού, μιας περιοχής (τοπική ιστορία), αντλώντας σοφία και διδάγματα, πολύτιμα
για το μέλλον. «Δέντρο χωρίς ρίζες είναι καταδικασμένο να ξεραθεί».

Α’ Επανάσταση στ’ Άγραφα
(Διονυσίου Κόκκινου σελ. 329-330)

«Εκείνο που εφοβείτο ο Χουρσίτ δεν απετράπη. Η επανάστασις επεξετείνετο προς τα βορειοανατολι-
κώτερα. Ήδη εκινήθησαν και τα Άγραφα. Η επαρχία αυτή, ευρισκόμενη μεταξύ του Τυμφρηστού και του Αχε-
λώου, απετέλει την προβολήν της Αιτωλοακαρνανίας προς την Θεσσαλίαν. Οι κάτοικοι των Αγράφων, αφού
απηλλάγη το Καρπενήσι από την τουρκικήν εξουσίαν και έλειψεν ο εκείθεν σοβαρός κίνδυνος, ύψωσαν την
σημαίαν της ελευθερίας και απεδίωξαν τους ολίγους Τούρκους της επαρχίας, χωρίς να τους κακοποιήσουν.

Έπειτα με αρχηγούς τον Σταμούλην Γάτσον και τον Λογοθέτην Ζώτον και υπαρχηγούς τον Κωνσταντίνο
Βελήν, τον Κωνσταντίνο Βουλπιώτην και τον Χρίστον Σουλιώτην, επέσαν κατά της προς την Θεσσαλίαν χώρας
και έκαυσαν τα επί των ορίων των δυο επαρχιών κονιαροχώρια Φράγκο και Λοξάδα. Ητοιμάζοντο να συνεχί-
σουν την πορείαν των προς την Θεσσαλίαν συνεργαζόμενοι με τους οπλαρχηγούς της Ευρυτανίας Γιολδάσην,
Μπράσκαν και Αραπογιάννην, όταν επήλθεν εναντίον των με ισχυρές δυνάμεις ο πασάς της Λάρισας Μαχμούτ,
ο επιλεγόμενος Δράμαλης. Κατόπιν της επιθέσεως αυτής οι Αγραφιώται απεσύρθησαν εις τα ορεινά χωριά
Μπλάζο και Κανάλια. Αλλ’ ούτε εκεί τους άφησεν ανενόχλητους ο Δράμαλης. Τους κατεδίωξε και τους ηνάγκασε
να υποχωρήσουν εις τα χωριά Κερασιά και Στούγκο, όπου τους εκτύπησεν εκ νέου και τους απώθησεν εις τα
ορεινότερα μέρη της επαρχίας. Οι Τούρκοι κατέλαβαν τότε την Ρεντίναν.

Διακόσια (200) χρόνια από την έναρξη 
της Ελληνικής Επανάστασης του 1821

Ω! Που τη Λευτεριά ρωτήσανε
Ποιας μάνας είναι γέννα

Κι εκείνη αποκρίθηκε
Το ελληνικό το αίμα.

(Κρητική μαντινάδα)
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Αλλά μετ’ ολίγας ημέρας οι Αγραφιώται συγκεντρωθέντες εις τον Φουρνά απεφάσισαν να συνεχίσουν
τας επιχειρήσεις και κατελθόντες από τα βουνά υπό τον Λογοθέτην Ζώτον επετέθησαν κατά της Ρεντίνας, όπου
είχε μείνει φρουρά από διακόσιους πενήντα Τούρκους από τον Βελήμπεην.

Η επίθεση ήτο ορμητική. Ένα μέρος του χωρίου εκάη από τους επαναστάτας δια να εκτοπιστούν οι
Τούρκοι, αλλ’ ο Βελήμπεης εξηκολούθει ν’ αμύνεται ενισχυόμενος εν τω μεταξύ από νέες δυνάμεις από την
Θεσσαλίαν. Εν τούτοις η τόλμη των Αγραφιωτών κατεθορύβησε τους Τούρκους της Γιαννιτσούς και του Σμο-
κόβου και τους ηνάγκασε ν’ αποσυρθούν εις την πεδιάδα.

Αλλ’ ο αγέρωχος Δράμαλης δεν ήτο δυνατόν να επιτρέψει αυτήν την ενόχλησιν την γινομένην πλέον
εις την περιφέρειαν των Αγραφιωτών. Έστειλεν ισχυράν δύναμιν κατά των πολιορκούντων την Ρεντίναν, η
οποία κατόπιν συμπλοκών διεσκόρπισε τους επαναστάτας, συλληφθέντων αιχμαλώτων αρκετών εκ τούτων,
μεταξύ των οποίων ήτο και ο οπλαρχηγός Κ. Βελής. Τότε ο Σταμούλης Γάτσος, διά ν’ απαλλάξει την επαρχίαν
από την έκρηξιν της οργής του πασά, εσυνθηκολόγησε μαζί του. Τα Άγραφα υπετάγησαν εις την τουρκικήν
εξουσίαν και εις την Ρεντίναν, που απετέλει οχυρόν σημείον, εγκαταστάθη ισχυρά τουρκική δύναμις.

Το αποτέλεσμα τούτο ανήγγειλεν εις την Κων/πολην ο Δράμαλης και απέστειλε ταυτοχρόνως σιδηρο-
δέσμιον και τον Βελήν δια να επιδείξη το κατόρθωμά του, εξ αντιζηλίας προς τον Χουρσίτ, ο οποίος είχε εξουσίαν
επί της Ελλάδας και δεν είχε κατορθώσει εν τούτοις να καταπνίξει την επανάστασιν, όπως επερίμενε ο σουλ-
τάνος. Ο Βελής εθανατώθη εις την Κωνσταντινούπολιν».

Β’ Εφημερίδα «Αιτωλική»

Σχετικά με την Επανάσταση στ’ Άγραφα (Μάϊος-Ιούνιος 1821), γράφει η χειρόγραφη εφημερίδα «Αι-
τωλική» του Μεσολογγίου, την 10η Αυγούστου 1821 (Εθνική Βιβλιοθήκη).

(Τις πληροφορίες αντλήσαμε απ’ το βιβλίο του Δημ. Παπακαρυά «Ιστορικά του Φουρνά των Αγράφων
και των χωριών της περιοχής του» σελ. 55).   

Να προσθέσουμε εδώ τη «ματιά» του Γάλλου περιηγητή GOYFFIER, που επισκέφτηκε και περιδιάβηκε
την Ελλάδα παρατηρώντας την στα 1782. «Στις επαρχίες και μακριά από την έδρα της αυτοκρατορίας πρέπει
να δει κανείς του Έλληνες. Ο έρωτας της ελευθερίας ποτέ δεν έσβησε από τις καρδιές τους. Στους ορεσίβιους
διατηρείται το πνεύμα της ελευθερίας που ζωογόνησε τους αρχαίους Έλληνες».

’Αγραφα 10  Αυγούστου 1821
Μετά την κρύφιον φυγήν των Τούρκων από Καρπενήσι (7/7/21) ο κύριος Λογοθέτης (Κων/νος) Ζώτου

μετά του Κώστα Βελή και Κωνσταντή Βουλπιώτη συγκροτήσαντες συμβούλιον, εζήτησαν την συμμαχίαν του
Αραπογιάννη δια να ελευθερώσουν τα Άγραφα, κατακρατούμενα έως τώρα εις φόβον από μία εχθρικήν δύ-
ναμιν όπου ο ανάξιος προεστώς και προδότης Τσολάκογλου έφερεν από Ιωάννινα. Εις το συμβούλιον τούτο
παρευρέθησαν από όλα τα χωρία των Αγράφων και μόνον έμειναν έξω οι κάτοικοι του χωρίου Ρεντίνης, ως
μεμολυσμένοι από την κατοικίαν εκείσε του βλελυρού Τσολάκογλου, και της εχθρικής δυνάμεως.

Μετά το συμβούλιον οι αδελφοί Βελή και Βουλπιώτης επήγαν εις την Ευρόπολιν Επαρχίαν (Νευρό-
πολη) μετά προτρεπτικών Γραμμάτων, και εν τω άμα συνήχθησαν αφ’ όλα τα χωρία  οι φιλελέυθεροι Έλληνες
και εβοήθησαν ομοθυμαδόν: «Κατεβάλλωμεν ήδη τον εχθρόν, απερρίψαμεν τον ζυγόν, ότι ο Χριστός μεθ’
ημών και ουδείς καθ’ ημών». Οι καπετάνοι βλέποντας όλην την περιφέρειαν Αγράφων σύμφωνον, ενώθηκαν
μετά των κατοίκων. Ο ζηλωτής Λογοθέτης Ζώτου μετά των ειρημένων τριών καπετάνιων Χ. Σουλιώτη, Μπρά-
σκα και Αραπογιάννη και δύο αδελφών του καπετάν Γιολδάση και με έν σώμα στρατού εκινήθησαν προς την
Κονιαρόβρυσιν πλησίον Ρεντίνης.

Η θέσις των εχθρών εις ταύτην στιγμήν ήταν ως ακολούθως:
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Εις το χωρίον Ρεντίνα ευρίσκετο ο Βελήμπεης Πρεμέτης με 250 Τούρκους και μετά του Τσολάκογλου.
Εις το χωρίον Γιανιτζού ο Χασάν Τομαρίτζας με Τούρκους (50) πεντήκοντα, εις το Σμόκοβον ο Σελίμ Γρεβενίτης
και Ισλιάμης Χατζή Μπέντου με (250) διακόσιους πεντήκοντα.

Ο ρηθείς Λογοθέτης Ζώτος πνέων ζήλου και ενθουσιασμού εστοχάσθη χρέος του να παρακινήση τους
κατοίκους Ρεντίνης να ενωθώσι εις τας νικηφόρους σημαίας του τιμίου σταυρού, προτρέπων και τους Τούρκους
να αναχωρήσουν, αλλά δεν εισακούσθη και εξακολουθήσας τούτο δις και τετράκις και μη ωφεληθείς, από
φόβον των κατοίκων και από την κακίαν των εχθρών, ώρμησε μετά του στρατεύματος εις Ρεντίναν, έβγαλε
τους εχθρούς από τας ενδυναμώσεις των και από τα σπίτια όπου είχαν πιασμένα, περιορίσας αυτούς εις το
σπίτι του Τσολάκογλου, και εις έτερον του προς θυγατρός γαμπρού του.

Το ήμισυ σχεδόν των κατοίκων έμεναν αποκλεισμένοι με τους εχθρούς δια να φυλάξουν τας φαμελίας
των, οι δε λοιποί ενώθησαν μετά των νικητών. Από τους 250 Τούρκους όπου εις την Ρεντίναν ευρίσκοντο έμει-
ναν μόνον εκατό αποκλεισμένοι οι δε λοιποί έφυγαν.

Οι εις το χωρίον Γιανιτζού ακούσαντες τον πόλεμον Ρεντίνης κατέφυγον εις Ζητούνι. Την ίδιαν τύχην
έλαβον και εις το Σμόκοβον ευρισκόμενοι, διεσκορπίσθησαν από φόβον των έως εις το Τζιαμάσι εις τον κάμπον
της Θεσσαλίας.

Μετά την ένδοξον πράξιν αυτήν ο Λογοθέτης Ζώτος αφήσας μέρος στρατιωτών εις πολιορκίαν των εχ-
θρών εν Ρεντίνη, εφέρθη (ήρθε) εις τους πρόποδες του βουνού δια να ελκύση και διεγείρει (ξεσηκώσει) τους
ριζιώτας (κατοίκους στα ριζά του κάμπου) κι έπειτα τους του κάμπου χωρικούς. Υπακούσαντες παρευθύς οι
ριζιώται, ετράβησαν τας φαμελίας των εις τα υψηλότερα μέρη και έλαβον τα όπλα. Με τοιαύτην ευκολίαν ελευ-
θερώθησαν τα Άγραφα. (Έμειναν μόνο οι εν Ρεντίνα εχθροί με τον Τσολάκογλου)

Ο Ζώτος συνέχισε τις προσπάθειες…. Συνεργάστηκε με οπλαρχηγούς της Ακαρνανίας κτλ.

Γ’ Βιογραφίες (σύντομες) των πρωταγωνιστών 
του Ξεσηκωμού των Αγράφων το 1821

Εκείνη την εποχή αλλά και νωρίτερα, ισχυρό ρόλο στην περιοχή των Αγράφων είχαν οι οικογένειες των
Ζαχαράκηδων και Τσολάκογλου από τη Ρεντίνα, των Ζώτων από το Φουρνά, των Χαντζίσκων απ’ το Μαυρίλο
αλλά και του Ν. Θέου από τη Χρύσω.

Πότε με συμμαχίες μεταξύ τους, πότε με λυκοφιλίες, πότε με αντιπαλότητες και συγκρούσεις, εξουσία-
ζαν την περιοχή προσεταιριζόμενοι την οθωμανική εξουσία. 

1. Οικογένεια Ζώτου (ζοτ=αρχηγός στα αρβανίτικα)
Οι Ζώτοι κατάγονταν από τη Φλώρινα. Κατά τον Τουρκοενετικό πόλεμο του 1645-49, γιός προκρίτου

της πόλης, κατέφυγε στ’ Άγραφα (Φουρνάς) όπου εγκαταστάθηκε και δημιούργησε την προυχοντική οικογένεια
των Ζώτων. Περισσότερο γνωστοί είναι οι δράσαντες περί την Επανάσταση πατέρας Στέργιος (Γκαβοστέργιος)
και οι γιοί του Γεώργιος και Κωνσταντίνος.

Ο Στέργιος ήταν «τσελέπης», δηλαδή ενοικιαστής και εισπράχτορας των φόρων για τα ζώα. Απέδιδε
αναλογία στους Τούρκους (που δεν κατοικούσαν στ’ Άγραφα) και φυσικά καρπώνονταν πολλά. Διέθετε πύργο
στο Φουρνά κι είχε τον τίτλο του «Λογοθέτη». Σημαίνει πρόεδρος των προεστώντων του ναχιγέ Αγράφων
αλλά και ενοικιαστής-εισπράχτορας φόρων. Είχε δυο γιούς, τον Γεώργιο (Λογοθέτη) που έμεινε στο Φουρνά
και τον Κων/νο (επίσης Λογοθέτη) που δραστηριοποιούνταν εμπορικά στην Κων/πολη κι μετά έδρασε κατά
την Επανάσταση στο Φουρνά.

Ο Γεώργιος Ζώτος ανέλαβε Λογοθέτης το 1817 με εντολή Αλή Πασά αντικαθιστώντας τον Δ. Τσολάκο-
γλου της Ρεντίνας. Υπήρχε έντονη κόντρα μεταξύ τους.
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Οι Ζώτοι μυήθηκαν στη Φιλική Εταιρεία όπως και οΤσολάκογλου. Όμως ο Δ. Τσολάκολγου με πονηριά
πρόδωσε στους Τούρκους τον Γεώργιο Ζώτο και τον Ζαχαρόπουλο Κων. απ’ τη Ρεντίνα καλώντας τους στο
σπίτι του. Τους συνέλαβαν και βρήκαν μαρτυρικό θάνατο στα Γιάννενα απ’ τον Χουρσίτ Πασά που τότε πο-
λιορκούσε τον αποστάτη Αλή Πασά. (Αρχές του 1821 – Γενάρη ίσως). Ο πύργος στο Φουρνά καταστράφηκε
και η περιουσία του σε Κων/πολη, σε Στερεά και Θεσσαλία δημεύτηκε.

Οι Ζαχαράκηδες είχαν την πρωτοκαθεδρία των Αγράφων απ’ το 1700 έως το 1775. Αντικαταστάθηκαν
απ’ τους Τσολάκογλου. Γι’ αυτό κι οι έχθρες.

Τραγικό τέλος είχε και ο Δημ. Τσολάκογλου, τον εκτέλεσαν οι Τούρκοι στη Λάρισα τον Ιούλιο του 1822
γιατί δεν κατόρθωσε να καταπνίξει την Επανάσταση στ’ Άγραφα.

2. Κων/νος – Λογοθέτης Ζώτος του Στέργιου
Αδελφός του Γεωργίου-Λογοθέτη Ζώτου ή Γκαβοστέργιου. Ήταν απ’ τους πρώτους που σήκωσαν τη

Σημαία της Επανάστασης στ’ Άγραφα. Αψηφώντας τίτλους (πρόκριτος) που η Οθωμανική Αυτοκρατορία του
έδωσε και τη μεγάλη του περιουσία, πήρε τα όπλα μαζί με τον Κ. Βελή το Μάη του 1821 και τους οπλαρχηγούς
Λάμπρο Κοσμά, τους Πανάδες, Κακούση, Φωκά και άλλους (Κεφαλλονίτες), που ο ίδιος πλήρωσε και ξεσή-
κωσε την περιοχή.

Οι Τούρκοι του κρέμασαν τον αδελφό του Γεώργιο, του έκαψαν το σπίτι (Σαράϊ-πύργος Ζώτου στη
Φουρνά), του άρπαξαν τα γιδοπρόβατα και του δήμευσαν την περιουσία του στη Θεσσαλία και Κων/πολη,
αξίας πάνω από 3 εκατομμύρια γρόσια και συνέλαβαν αιχμαλώτους την γυναίκα του και το γιό του Στυλιανό.

Την περιουσία του την κινητή αξίας 600-700 χιλιάδες γρόσια τη δαπάνησε για τις ανάγκες της Επανά-
στασης, μόλις ήρθε από την Κων/πολη.

Πολέμησε στη Ρεντίνα, Καγγέλια, Αγία Τριάδα, πολιορκία Άρτας, Μεσολογγίου, όπου πρόσφερε μόνο
σε μια μέρα 2 φορτία καλαμπόκι, που έφερε ο Πρεβεζιάνος έμπορος Πάνος Γκινάκος.

Εκτός από τις στρατιωτικές υπηρεσίες πρόσφερε και πολιτικές, πηγαίνοντας ως Γερουσιαστής κι αν-
τιπρόσωπος των Αγράφων σε πολλές Συνελεύσεις.

Κατατάχτηκε στη Β’ τάξη των Αξιωματικών με ΑΜ 116. Πέθανε 50 ετών στη νότια Πελοπόννησο. 

3. Κ. Βελής ή Κώστας Στεργιόπουλος (σελ. 49 Κ. Ζήση)
Γεννήθηκε στο Κεράσοβο (Κερασοχώρι) Αγράφων το 1770 από γονείς νοικοκυραίους. Το 1800 περίπου

μπήκε στην υπηρεσία του Αλή Πασά και πήγε στα Γιάννενα. Για τα προτερήματά του και μάλιστα για την αν-
δρεία του, έγινε πρωτοπαλλήκαρο του Βελή-Γκέκα (ο σπουδαιότερος αρχηγός του Αλή) σωματοφύλακας του
Αλή που αυτός του εμπιστευόταν ακόμα και τη διοίκηση του Σώματός του, όταν έλειπε.

Έτσι πήρε το όνομα «Βελής» αντί του Στεργιόπουλος που ήταν το πραγματικό του όνομα. Όταν ο Αλής
αποφάσισε να φτιάξει στη Χειμάρα το φρούριο του Παλέρμου (Πανόρμου), ανάθεσε την κατασκευή του στον
Κ. Βελή κι αυτός με επιτυχία το τελείωσε. Τόσο ευχαριστήθηκε ο Αλής, ώστε τον διόρισε Διοικητή (βοεβόδα)
στην Κοζάνη Μακεδονίας (επικεφαλής κάποιου καζά). Στη νέα του θέση απόχτησε υπόληψη και αγάπη ώστε
ο γενικός αρχηγός των Σουλτανικών στρατευμάτων (μετά τον Αλή αλλά πριν το θάνατό του) Χουρσίτ Πασάς
τον διόρισε βοεβόδα στη Θεσσαλία. Από νωρίς μυήθηκε στη Φιλική Εταιρεία (ίδρυση 1816) κι όταν ο χρόνος
για το Μεγάλο Ξεσηκωμό έφτασε, έφυγε κρυφά από τα Τρίκαλα και συναντήθηκε στον Ασπροπόταμο με τους
οπλαρχηγούς Στουρνάρα, Λιακατά, Γιαν. Κουτελίδα και άλλους και μίλησαν για τις τελευταίες λεπτομέρειες.
Ειδοποίησε στα Επτάνησα τον επιστήθιο φίλο του Οδυσ. Ανδρούτσο και ήρθε στη γέφυρα της Τατάρνας όπου
ήταν ο Λάμπρος Κοσμάς (Σουλιώτης) τον Απρίλη του 1821.

Από την Τατάρνα πέρασε στο χωριό του και στις 10 Μαΐου 1821 σήκωσε την τρίχρωμη σημαία της
Επανάστασης και έβγαλε προκηρύξεις που μια σώθηκε μέχρι σήμερα ανάμεσα σε έγγραφα. Η προκήρυξη
αυτή γράφει:
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«Αδελφοί. Ήλθεν η ώρα με το θέλημα του Θεού να ελευθερώσουμε την Πατρίδα από την Τουρκική Τυ-
ραννία, λοιπόν άμα λάβητε το παρόν μου, να αναλάβητε τα άρματά σας και να έρθητε όπου σας περιμένω εδώ
εντός τριών ημερών, διότι ο καιρός δεν μας περιμένει περισσότερον, να είμαστε έτοιμοι δια να κάμωμεν το
χρέος μας εις την Πατρίδα.

Κεράσοβον 10 Μαΐου 1821 
Ο αδελφός σας Κ. Βελής»

Η προκήρυξη συγκίνησε πολλούς από τα γειτονικά χωριά των Αγράφων, που συγκεντρώθηκαν και
επιτέθηκαν σε ομάδα Τουρκαλβανών που επέστρεφε από το Αγρίνιο. Ήταν το πρώτο επαναστατικό κίνημα
στην περιοχή, επιτυχημένο μάλιστα, αφού σκοτώθηκαν πολλοί εχθροί και περισσότεροι αιχμαλωτίστηκαν.
Τους αιχμαλώτους μοίρασε στα γύρω χωριά, με την εντολή να σκοτωθούν όλοι απ’ τους κατοίκους, (να «μα-
τωθούν», να εκτεθούν) ενέργεια που έγινε και με τη συγκατάθεση και του ηγουμένου της Μονής Τατάρνας,
Κυπριανού. Έτσι ξεσηκώθηκε όλη η περιοχή.

Για τις ανάγκες του Αγώνα ο Κ. Βελής προμηθεύτηκε πολεμοφόδια από τον Ίβο Ρήγα (Ηπειρώτης που
ήταν στο Μεσολόγγι) δίνοντας 60.000 γρόσια δικά του χρήματα. Τα εφόδια συγκέντρωσε στο μοναστήρι της
Σάϊκας (Αγία Τριάδα). (Μεταξύ Αγράφων 4 ώρες και Καροπλεσίου 3 ώρες).

Έδωσε πολλές μάχες στα πεδινά χωριά της Θεσσαλίας (Κανάλια, Φανάρι, Λοξάδα κ.ά.) και τελικά οπι-
σθοχώρησε σε μεγάλο αριθμό εχθρών κι έπιασε τη Ρεντίνα – θέση Κονιαρόβρυση μεταξύ Ρεντίνας και Φω-
τιάνας – που λέγεται σήμερα και Ταμπούρια Βελή – κι αντιστάθηκε χωρίς επιτυχία. Πιάστηκε από τους
Τούρκους πολεμώντας με το σπαθί στο χέρι. Οι Τούρκοι δεν τον σκότωσαν πιστεύοντας σε μεγάλες αμοιβές,
αλλά τον έστειλαν στην Πόλη. Η προσπάθεια του οπλαρχηγού του Ολύμπου Καρατάσου, να τον ελευθερώσει
απέτυχε γιατί έμαθε η συνοδεία κι άλλαξε δρόμο. Τον Αύγουστο του 1821 έφθασε στην Πόλη και μετά από
πολλά βασανιστήρια για να μαρτυρήσει τα μυστικά της Εταιρείας τον κομμάτιασαν και τον έριξαν στα σκυλιά.
Παρ’ ότι «βολεμένος» θα λέγαμε τα θυσίασε όλα.

Ο γιός του Γεώργιος συνέχισε τον Αγώνα που άρχισε ο πατέρας του με τους αγωνιστές που είχε. Ήταν
ευκατάστατος έμπορος στην Άρτα ο ίδιος. Και ο αδελφός του Κώστα Βελή Μήτρος συμμετείχε και βοήθησε
τον αδελφό του στον Αγώνα.

4. Κωνσταντής Βουλπιώτης του Δημ.
Σήκωσε τη σημαία μαζί με τον Κ. Βελή, και Λογοθέτη (Κων/νο) Ζώτο. Τα χαρτιά του χάθηκαν και δεν

γνωρίζουμε λεπτομέρειες απ’ τη δράση του.
Η δράση του συνεχίστηκε σ’ όλο τον Αγώνα. Το 1825 πήρε βαθμό χιλιάρχου. Παραβρέθηκε στη δίκη

του Καραϊσκάκη παίρνοντας το μέρος του Μαυροκορδάτου. Κατατάχθηκε στα ελαφρά τάγματα το 1832 ως
ταγματάρχης. Στις 8-10-1832 ο διοικητής Αποκόρου τον κάνει αστυνόμο. Το 1845 παίρνει βαθμό υπολοχαγού.
Το 1849 διορίζεται επιστάτης του Υποτελωνείου Άμφισσας. Το 1856 τοποθετήθηκε Δασονόμος επαρχίας Βό-
νιτσας. Το 1865 κατέθεσε χαρτιά στην Επιτροπή Εκδουλεύσεων που τον κατέταξε στη ΣΤ’ τάξη Αξιωματικών
με ΑΜ 1182.

5. Καραϊσκάκης Γεώργιος
Ο Καραϊσκάκης με την έναρξη της Επανάστασης φεύγει απ’ τον Αλή Πασά στα Γιάννενα. Υπηρετούσε

στη φρουρά του Βεζύρη, ύστερα από συνθηκολόγηση (αναγκαστική;) μαζί του. Νωρίτερα έδρασε με τους Κα-
τσαντωναίους εναντίον των Τούρκων στην περιοχή των Αγράφων. Με πονηριά ξεγελάει τον Αλή κι εγκαταλείπει
τα Γιάννενα. Πηγαίνει την οικογένειά του για ασφάλεια στο νησάκι του Καλάμου. Συμμετέχει στη σύσκεψη των
οπλαρχηγών, το Γενάρη του 1821, στη Λευκάδα, στο σπίτι του Ι. Ζαμπέλιου (Φιλικού-ποιητή).

Μαθαίνει για την προκήρυξη του Κ. Βελή. Πολέμησε στο Κοπμπότι της Άρτας. Τον Ιούλιο του 1821 με
δισταγμό πέρασε στ’ Άγραφα, ως αρχηγός πληρεξούσιος των Αγράφων. Ανέλαβε αυτοβούλως το Αρματολίκι
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των Αγράφων ως επιτροπεύων δήθεν και βοηθώντας τα ανήλικα τέκνα του Μπουκουβάλα που ήταν οι νομό-
τυποι διάδοχοι του Αρματολικιού.

Αρματολίκι που διεκδικούσε και ο Ράγκος. Μεταξύ τους δημιουργήθηκε έντονη έχθρα, συγκρούσεις
και σκοτωμοί. Ο Καραϊσκάκης θεωρούσε το Ράγκο, το Γάτσο κτλ., ως «ταλαρίσιους» δηλαδή ότι είχαν κίνητρο
το προσωπικό οικονομικό όφελος. Η διαμάχη αυτή έφτασε σε δίκη, δίχασε τον κόσμο και δεν βγήκε σε καλό.
Υπάρχουν έγγραφα διαμαρτυρίας για τον Καραϊσκάκη από εκπροσώπους των Αγράφων προς την Κυβέρνηση
(Μαυροκορδάτος, υποστηριχτής του Ράγκου κι αντίπαλός του) αλλά κι άλλα έγγραφα υποστηρικτικά.

Αγιατριαδίτες αντιπρόσωποι να υπογράφουν κατά του Καραϊσκάκη κι οι ίδιοι λίγους μήνες μετά να τον
επαινούν και να υπογράφουν υπέρ του. Ελληνικοί διχασμοί. Φαινόμενα όχι μόνο εκείνων των καιρών.

Δεν θα επεκταθούμε εδώ στην γενικότερη δράση του ήρωα – Καραϊσκάκη. Τα αποθανάτισε η Γενική
Ιστορία της Ελλάδας. Απλά να δώσουμε το στίγμα της παρουσίας του στ’ Άγραφα.

Δ. Παλληκάρια – Αγωνιστές του Κώστα Βελή
Αλήθεια ποιοί ήταν οι πρώτοι Ευρυτάνες που ακολούθησαν τον Κ. Βελή; Αυτοί που συγκινήθηκαν απ’

την προκήρυξή του, στις 10 Μαΐου 1821 στο Κερασοχώρι, και πήραν τα όπλα του ξεσηκωμού; Που ξεπέρασαν
το φόβο αιώνων ακολουθώντας το σύνθημα «Ελευθερία ή Θάνατος»; Ποιοι εκπλήρωσαν το χρέος τους στην
πατρίδα, στο έθνος μας;

Ψάξαμε τα βιογραφικά των Αγωνιστών του 1821 απ’ την περιοχή μας, που παραθέτει απ’ τα Γενικά
Αρχεία του Κράτους στο βιβλίο του «Αγραφιώτες και Καρπενησιώτες Αγωνιστές στην Επανάσταση του 1821»
ο Κ. Ζήσης.

Είναι έγγραφα κι αιτήσεις που κατατέθηκαν στο Ελληνικό Κράτος το 1844-45 (λίγες) και το 1865 (οι
πολλές) μετά την έξωση του Όθωνα, από επιζώντες αγωνιστές του 1821 ή απογόνους τους, με σκοπό την
όποια αναγνώρισή τους και (οικονομική) επιβράβευσή τους. Έτσι με πιστοποιητικά και μαρτυρίες επιζώντων
οπλαρχηγών επιβεβαιώνονταν η συμμετοχή τους σε μάχες κι αγώνες καθ’ όλη τη διάρκεια της Επανάστασης.
Διασταυρώσαμε και τους παρατιθέμενους αγωνιστές στο βιβλίο του Δ. Παπακαρυά «Ιστορικά Φουρνά Αγρά-
φων και των χωριών της περοχής του» προς επαλήθευση.

Συναντήσαμε περί τους ογδόντα ένα (81) αγωνιστές που συμμετείχαν στην Επανάσταση υπό τις δια-
ταγές του Κ. Βελή, όπως οι ίδιοι αναφέρουν στα δικαιολογητικά που τότε κατέθεσαν. Σίγουρα δεν είναι αυτοί
μόνο. Γνωρίζουμε ότι πολλοί χάθηκαν και δεν κατατέθηκαν ποτέ αιτήσεις τους. Άλλοι μετοίκησαν και υπέβαλαν
αλλού τα δικαιολογητικά τους. Άλλοι ήταν από μακρυνότερες περιοχές και δεν έχουν καταγραφεί στο συγκε-
κριμένο βιβλίο.

Εδώ έχουμε μόνο Ευρυτάνες αγωνιστές (Αγραφιώτες και Καρπενησιώτες) κι όχι όλους, που ακολού-
θησαν τον Κ. Βελή στις μάχες που έδωσε εναντίον των Τούρκων στην περιοχή μας. Η διάρκειά τους είναι από
τις 10 Μαΐου 1821 μέχρι τον Αύγουστο του 1821 που συλλαμβάνεται και βρίσκει μαρτυρικό θάνατο στην
Κων/πολη ο Κ. Βελής.

Αυτά τα παλληκάρια ακολούθησαν στη συνέχεια άλλους οπλαρχηγούς. Αναφέρονται σχετικά στα χαρτιά
τους. Παραθέτουμε τον κατάλογο που μπορέσαμε να συντάξουμε.

Σ’ αυτόν όπως βλέπουμε συμπεριλαμβάνεται ένας Αγιατριαδίτης. Ο Βλάχος ή Καρακικές Γεώργιος.
Είναι ομαδάρχης-μπουλουκτζής. Αυτό σημαίνει πως είχε κάποιους άνδρες υπό τις διαταγές του. Πιθανόν να
ήταν κι άλλοι από το χωριό μας. Δεν γνωρίζουμε. Δεν αναγράφεται κάτι στα δικαιολογητικά τους. Γνωρίζουμε
μόνο ότι ο επιφανέστερος (χιλίαρχος το 1821) Αγιατριαδίτης αγωνιστής Μήτρος Ι. Καββαδίας πολέμησε απ’
την αρχή του Αγώνα στην Πελοπόννησο. Κι αυτό γιατί έσμιξε με συγγενείς του αγωνιστές που ήρθαν απ’ τα
Επτάνησα (όπου νωρίτερα είχαν καταφύγει απ’ τ’ Άγραφα) και μάλιστα ο πρώτος ξάδελφός του Πάνος Καβ-
βαδίας, ήταν στη φρουρά του Κολοκοτρώνη.
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1. Γούσιος ή Γούζιος Δημήτριος από Κεράσοβο
2. Γούσιος Κωνσταντής πατέρας του προηγ. από Κεράσοβο
3. Αγγελής Δημήτριος από Δομνίστα
4. Αγραφιώτης Δημήτριος (περιοχή Αγράφων)
5. Αλεξίου Κώστας από Φραγγίστα
6. Αναγνώστου ή Πρωτόγερος Νικόλαος από Προυσό
7. Αρωνιάδας Χρήστος από Κόνιαβη (Λημέρι;) Απεραντίων
8. Βελής Γεώργιος του Κώστα από Κεράσοβο (γιος του Κώστα)
9. Βελώτης Ιωάννης από Καστανιά Προυσού
10.Βινιανίτης ή Ζωγράφος Δημήτριος από Μικρό Χωριό
11.Γαλλής Γεώργιοςτου Αθαν. από Φουρνά
12.Γαλλής Ιωάννης του Αθαν. από Φουρνά
13.Γαλλής Κώστας του Αθαν. από Φουρνά
14.Γρανίτσας Βασίλειος του Αναγνώστη από Γρανίτσα
15.Δημητρακόπουλος ή Μπαλάσκας Θέος από Φουρνά
16.Διαμαντής Δημήτριος από Προυσό
17.Δρόσος Γεώργιος από Κρίκελο
18.Εικοσιπεντάρης Κώστας από Καροπλέσι
19.Ζάγκας Γεώργιος από Ψιανά
20.Ζάγρης Κώστας από Μοναστηράκι Αγράφων
21.Ζάρας Δημήτριος από Προυσό
22.Ζαφείρης Δημήτριος από Καστανιά
23.Ζαχαράκης Κων/νος από Αργύριο Απεραντίων
24.Ζαχαρόπουλος Γεώργιος από Βούλπη
25.Ζούμας Γεώργιος από Κεράσοβο
26.Ζώτος Λογοθέτης (Κων/νος) Φουρνά Επικεφαλής Φιλικός
27.Θεόκλητος Νικόλαος από Κεράσοβο
28.Καβαλάρης Ζαχαρής από Φραγγίστα
29.Κακαβάς Αναγνώστης από Κρίκελο
30.Καλαντζής Κων/νος από Καστανιά
31.Καπλάνας Γεώργιος από Φουρνά     Αδέλφια
32.Καπλάνας Ιωάννης από Φουρνά              »
33.Καραγιαννόπουλος Κων/νος από Μαραθιά 

με 50-60 στρατιώτες
34.Καρανίκας Αναγνώστης από Δομιανούς 

επικεφαλής 6-8 στρατιωτών
35.Καρανίκας Δημήτριος από Δομιανούς 

αδελφός του Αναγνώστη
36.Καραπάνου Νάκος από Τοπόλιανα
37.Καρασούρος ή Τσίρος Αθανάσιος από Κρίκελο
38.Καροπλεσίτης Γεώργιος από Βίνιανη
39.Καστανάς Γεώργιος από Τέρνο
40.Κατίκος Νίκος από Κλειτσό
41.Κατσάμπας ή Μήχος Γεώργιος από Προυσό

42.Κατσάμπας Ιωάννης του Βαγ. από Μεγ. Χωριό
43.Κατσούλης Γεώργιος του Αναγν. από Σπινάσα (Νε-
ράϊδα)
44.Κολοβός Αναστάσιος ή Στασινός από Γρανίτσα
45.Κονδύλης Ευθύμιος από Προυσό
46.Κουτρούπης ή Κουρμέτσας Ιωάννης 

από Δήμο Κτημενίων. Στη μάχη Ρεντίνας (Κ. Βελή)
έχασε τον αδελφό του.

47.Λύρος Αθανάσιος Βελτσίτσα Απεραντίων 
Μπουλουκτζής

48.Μανίκας Αναγνώστης από Μικρό Χωριό
49.Μπαλτάς Αθανάσιος από Καστανιά
50.Μπέϊκος Γεώργιος από Κλειτσό
51.Μπεκιάρης ή Κούτσικος Ιωάννης από Βράχα
52.Μπίκας Κώστας από Φουρνά
53.Μπόκος ή Μποτσιγιάννης Ζαχαρής από Καστανιά
54.Μπουρδάρας Δημήτριος από Φουρνά
55.Μπουζούκης ή Μπρουζούκης Ιωάννης από Τέρνο
56.Μπρουζούκης Δημήτριος από Τέρνο
57.Πακαλής Γεώργιος από Κρίκελο
58.Παλιούρας Αθανάσιος από Ρωσκά
59.Παπαδήμος ή Ψαριάς του Ιωαν. Από Κρίκελο
60.ΠαπαδόπουλοςΔημήτριος από Σπινάσα (Νεράϊδα)
61.Παπατσήρος Δημήτριος από Κρίκελο
62.Πετροκώστας από Δομνίστα
63.Πολίτης Ιωάννης από περιοχή Αγράφων
64.Πρεζάλης ή Φασαρλής Δημήτριος από Κρίκελο
65.Ρέλιας Δημήτριος του Κ. από Φουρνά
66.Σιρμπάνος ή Σερπάνος Ιωάννης από Σοβολάκο
67.Σταμέλος Δημήτριος από Αραχωβίτσα Κτημενίων
68.Στορνάρας Νικόλαος του Ιωαν. από τη Χούνη
69.Ταραμπίκος Δημήτριος από Καστανιά
70.Τζάρης ή Τζάρας Ιωάννης από Κεράσοβο
71.Τζερεμές Σωτήριος του Αν. από Βελαώρα
72.Τόλης Ιωάννης από Βελαώρα
73.Τριανταφυλλόπουλος ή Μάγκας Νίκος από Λάσπη
74.Τσιούρης Κων/νος από Νεχώρι Τυμφρηστού
75.Τσιρώνης Μίχος από Χούνη
76.Τσιρώνης Παντελής από Χούνη
77.Τσώκος Ζάχος από Κεράσοβο
78.Τσώκος Κων/νος από Κεράσοβο
79.Χασταφέρης ή Χατζαφέρης Ευάγγελος 

από Μπελοκομίτη
80.Χεινόπωρος Γεώργιος από Μύρισι
81.Βλάχος ή Καρακικές από Αγία Τριάδα 

ως μπουλουκτζής

Παλληκάρια του Κώστα Βελή
(που ξεκίνησαν την Επανάσταση στ’ Άγραφα)



αγιατριαδίτικα  γράμματα14 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2021

Ε’ Αγιατριαδίτες Αγωνιστές του 1821
Έχουμε αναφερθεί με λεπτομέρειες (όσες μπορέσαμε ν’ αντλήσουμε από αρχεία) στο θέμα αυτό, στο πε-

ριοδικό του Συλλόγου Αγιατριαδιτών, «Αγιατριαδίτικα Γράμματα» τεύχος 16, 2005, σελ. 16.
Εδώ θα παραθέσουμε τα ονόματά τους αλφαβητικά:

Αντζάς Κίτσος
Βλάχος ή Καρακικές Γεώργιος του Κώστα
Ζεμπίλης ή Ζημπίλιας Ιωάννης του Δημητρίου
Καββαδίας Κώστας του Ιωάννη
Καββαδίας Μήτρος του Ιωάννη
Καραπιπέρης Ζάχος του Γεωργίου
Κώνστας ή Κώστας Ελευθέριος ή Ελευθερίου
Μακρυγιάννης Πάνος
Μερεντίτης Σπύρος του Νικολάου
Μπακλαβάς ή Μπαχλαβάς Ιωάννης
Μπορμπόκης Αναγνώστης
Νίκος Αγιατριαδίτης (πρόκειται για το Νίκο Κατσέλο ή Νίκο Παρούτσα)
Νταλίπης Ιωάννης του Γεωργίου
Ντελής Καραγιώργος
Παλιούρας Νικολός
Παρούντζας Αναγνώστης του Αθανασίου 
Πριόβολος Κώστας του Γεωργίου
Σιώκης Γιώργης
Τζότζος (ή Τσώτσος κτλ.) Μήτρος
Τσιακανίκας Γεώργιος
Τσίλας Ιωάννης του Αθανασίου 
Τσίλας Νίκος του Δημητρίου (μετονομάστηκε αργότερα σε «Σένιδος»)
Φραγγίστας Ιωάννης (εγκαταστάθηκε μετά την Επανάσταση για δεκαετίες στην Αγία Τριάδα. Το
1855 δίνει πιστοποιητικό-βεβαίωση συμμετοχής στον Αγώνα σε αγωνιστή στην Αγία Τριάδα.

Σίγουρα υπήρξαν και πολλοί άλλοι. Δύσκολο να εντοπιστούν αφού τα στοιχεία από τότε που έχουμε,
είναι ελλιπέστατα. Ας είναι όλων η Μνήνη τους Αιώνια!

ΣΤ’ Μάχες στην Ευρυτανία κατά την Επανάσταση(1)

1. Τατάρνας 
Στις 21 Μαρτίου του 1821 στην

Τατάρνα ο Οδυσσέας Ανδρούτσος με
τα παλικάρια του, με τον ηγούμενο Κυ-
πριανό και τους καλόγερους της
Μονής, έστησαν ενέδρα σε απόσπα-
σμα χρηματαποστολής. Την συνοδεία
της χρηματαποστολής αποτελούσαν
60 Τούρκοι υπό τον Χασάμπεη Γκέκα.
Συγκρούστηκαν μαζί τους, σκοτώθη-
καν 25 Τούρκοι και άλλοι συνελήφθη-
σαν και αφοπλίστηκαν. Ήδη στην
Πελοπόννησο είχαν αρχίσει οι συγ-
κρούσεις.

Οδυσσέας Ανδρούτσος
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2. Τέρνου
Μετά την κατάληψη του Αγρινίου απ’ τους Έλληνες (30 Μάη – 3 Ιουνίου 1821) ο Νούρκας Σέβρανης

με παλικάρια του έφυγε κρυφά και τράβηξε βόρεια. Έφεραν μαζί τους πλούσια λάφυρα και αξίας που πήραν
από άμαχους Τούρκους και Εβραίους της πόλης του Αγρινίου. Ο οπλαρχηγός του Καρπενησίου Κων. Γιολδά-
σης ή Σερέτης τους έκλεισε το δρόμο στη θέση Κακιά Σκάλα του Τέρνου.

Στη μάχη που δόθηκε σκοτώθηκαν πολλοί Τουρκαλβανοί κι αιχμαλωτίστηκαν 360. Μεταξύ αυτών και
ο αρχηγός τους Ν. Σέρβανης, που ανταλάχτηκε με Έλληνα αιχμάλωτο. Η μάχη έγινε αρχές Ιουνίου, πιθανόν
11-12/6/1821.

3. Πολιορκία του Καρπενησίου
Από τις αρχές Ιουνίου του 1821 μέχρι τις 19 Ιουλίου οι Έλληνες πολιόρκησαν το Καρπενήσι και επε-

δίωξαν την κατάληψή του. Με αρχηγούς τους Γιολδασαίους, τον Π. Βλαχόπουλο Γιάννη Μπράσκα και Σπ. Σκυ-
λομήμο έκαναν αλλεπάλληλες προσπάθειες να εκδιώξουν τους Τούρκους. Μέχρι κι αυτοσχέδιο κανόνι έφτιαξαν
από ξύλο αγραπιδιάς (γκορτζιάς) χωρίς όμως να πετύχει ο σκοπός τους.

4. Καγγέλια Βελουχιού
Οι Τούρκοι (Χουρσίτ) έστειλαν ενισχύσεις στο Καρπενήσι για να αποτρέψουν την κατάληψή τους. Επι-

κεφαλής των τουρκικών δυνάμεων ο Βελήμπεης από την Πρεμετή. Από τη Θεσσαλία, ακολουθώντας τη γνω-
στή οδό (Ζαχαράκη – Ταμπούρια – Αϊ-Λιάς, αυχένας Καγγελίων) προσπάθησαν να φτάσουν στο Καρπενήσι.
Οι Έλληνες απέσπασαν δυνάμεις τους απ’ την πολιορκία και ταμπουρώθηκαν στα Καγγέλια.

Δόθηκε μάχη στις 19-6-12821, υποχώρησαν οι Έλληνες και ο Βελήμπεης κατάφερε να μπει και να ενι-
σχύσει το Καρπενήσι.

5. Χωριό Μιάρα
Ο Βελήμπεης μετά την εγκατάστασή του στο Καρπενήσι, θέλησε να χτυπήσει τους πολιορκούντες την

πόλη Έλληνες, που βρίσκονταν απέναντι προς το χωριό Άγιος Ανδρέας. Δόθηκε μάχη έξω από το χωριό Μιάρα
και οι Έλληνες νίκησαν τον Βελήμπεη. Τον καταδίωξαν μέχρι το «Γεφύρι του Δεσπότη». Δεν εκμεταλλεύτηκαν
όμως την επιτυχία τους κι έλυσαν την πολιορκία της πόλης. Οι Τούρκοι ξανακλείστηκαν μέσα αλλά φοβούμενοι
έφυγαν κρυφά τη νύχτα προς την Ήπειρο στις 7 Ιουλίου 1821. Έτσι απελευθερώθηκε η Ευρυτανία. Το Καρ-
πενήσι το ξανακατέλαβαν μετά μέχρι το 1828.

6. Ρεντίνας
Απ’ τις 10 Μαΐου 1821 μέχρι τις 16/6/1821, ο Κώστας Βελής με τους οπλαρχηγούς Κων/νο-Λογοθέτη

Ζώτο, Κωνσταντή Βουλπιώτη, Λάμπρο Κοσμά (Σουλιώτη) έδωσε 4 μάχες στην περιοχή της Ρεντίνας και προς
την Καρδίτσα.

Επιτέθηκαν στα χωριά Φανάρι, Κανάλια, Τσαρδάκι, Φράγκου και Μπλάζου. Οι Τούρκοι ανησύχησαν
γιατί καταλήφθηκε και η Ρεντίνα κι έστειλαν τον Μαχμούτ Πασά της Λάρισας (Δράμαλης) εναντίον τους. Αυτός
ενώθηκε και με άλλες τούρκικες δυνάμεις της Καρδίτσας και επιτέθηκε στη θέση Κονιαρόβρυση έξω απ’ τη
Ρεντίνα. Νίκησε τους Έλληνες, συνέλαβε αιχμάλωτο και το Βελή που βρήκε τραγικό θάνατο στην Πόλη. Τη
Ρεντίνα κατέλαβε και την έκαψε την ίδια χρονιά ο Καραϊσκάκης, για να εκδικηθεί τον κοτζάμπαση Τσολάκογλου
που και προεπαναστατικά (Κατσαντωναίους) βοηθούσε τους Τούρκους.

7. Εκστρατεία Δράμαλη
Τέλος της άνοιξης και καλοκαίρι του 1821 ο Μαχμούτ Πασάς (Δράμαλης) ξεκίνησε από τη Λάρισα με

σκοπό να κατέβει και να καταπνίξει την Επανάσταση στην Πελοπόννησο. Ήταν σε αντιζηλίες με το Χουρσίτ
που είχε λάβει εντολή απ’ τον Σουλτάνο και εξόντωσε (Ιανουάριο 1822) τον αποστάτη Αλή Πασά στα Γιάννενα.
Ήθελε να αποδείξει την αξία του και ότι κακώς δεν πήγε ο ίδιος. Ο Χουρσίτ ήταν απασχολημένος με τους Σου-
λιώτες και σκόπευε ακολουθώντας τη Δυτική Ελλάδα να κατέβει στην Πελοπόννησο.
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Ο Δράμαλης θέλησε να καταπνίξει πρώτα κάθε επαναστατική κίνηση στη Στερεά πριν περάσει στην
Πελοπόννησο. Έφτασε στη Λαμία και στρατοπέδευσε στην Υπάτη. Τα στρατεύματά του έδωσαν μάχες στα
Διπόταμα, στο Κλωνί, στο Παλαιόκαστρο της Φθιώτιδας, στο Μεγάλο Χωριό, στη Λάσπη, στην Αγία Τριάδα
Ευρυτανίας. Συνολικά περί τις 32 συγκρούσεις. Για την Αγία Τριάδα θα αναφερθούμε αναλυτικά πιο κάτω.

8. Κορομηλιάς στον Αϊ-Βλάση (Σοβολάκου)
Οι Τούρκοι προσπάθησαν το φθινόπωρο του 1822 (Οκτώβριο μέχρι και Δεκέμβριο) να καταλάβουν το

Μεσολόγγι που το κατείχαν οι Έλληνες. Οι επιθέσεις τους αποκρούσθηκαν και προσπάθησαν να γυρίσουν
προς την Ήπειρο.

Ένα τμήμα τούρκικου στρατού με αρχηγούς τον Χαντζή Μπέντο, τον Ισμαήλ Πλιάσα και τον Άγο Βα-
σιάρη προσπάθησε μέσω Αγράφων να επιστρέψει στην Ήπειρο. Ο Καραϊσκάκης αντιλήφθηκε το σχέδιό του
και τους καρτέρεσε στη θέση Κορομηλιά του Αϊ-Βλάση (στενό μέρος). Στη μάχη που ακολούθησε σκοτώθηκαν
200 εχθροί και 20 Έλληνες. Μεταξύ αυτών και το πρωτοπαλίκαρο Μπακογιάννης που αντικαταστάθηκε απ’
τον Αντώνη Ζαραλή. Η μάχη έγινε στις 15 Ιανουαρίου 1823.

9. Κεφαλόβρυσο Καρπενησίου 
Το σχέδιο του σουλτάνου το 1823 πρόβλεπε

δύο εκστρατείες στην ξηρά, κατά των επαναστατών.
Μια από την Ήπειρο θα κατέβαινε δυτικά προς Με-
σολόγγι και η άλλη από Θεσσαλία προς την ανατο-
λική Στερεά. Θα σμίγαν οι στρατιές στη Ναύπακτο και
θα κυρίευαν μαζί το Μεσολόγγι. Στη συνέχεια θα περ-
νούσαν στην Πελοπόννησο. Αυτό ήταν το σχέδιο.

Αρχηγοί των Τούρκων στην Ανατολική Στερεά
ήταν ο Κιουταχής, ο Γιουσούφ Περκόφτσαλης και ο
Σαλήχ. Στη Δυτική Ελλάδα επικεφαλής 16.000 τουρ-
καλβανών ήταν ο Ομέρ Βρυώνης και ο Μουσταής
Πασάς της Σκόδρας. Ο δεύτερος είχε τρομερή φήμη
πολεμιστή. Έφερε μαζί του την «αφρόκρεμα» των τουρκαλβανικών στρατευμάτων. Γκέκηδες, Σκονδριάνους
και Μιδρίτες (καθολικούς χριστιανούς απ’ την Μερντίτα της Αλβανίας).

Ο μεν Βρυώνης κατέβαινε από Ακαρνανία, ο δε Μουσταής με 10.000 άνδρες μέσω Τρικάλων, Καρδί-
τσας κι Αγράφων. Ο δεύτερος χώρισε το στρατό σε 3 σώματα, ακολουθώντας διαφορετικές διαδρομές προ-
χώρησε για να καθαρίσει τ’ Άγραφα. Οι Έλληνες θορυβήθηκαν πολύ και προσπάθησαν ν’ αμυνθούν.

Στις 4 Αυγούστου 1823, το 2ο σώμα υπό τον Τζελαλεδίν Μπέη (5.000 άνδρες) έφτασε στο Καρπενήσι.
Στρατοπέδευσαν στο Κεφαλόβρυσο.

Τη νύχτα 8 προς 9 Αυγούστου τους επιτέθηκαν οι Έλληνες με αρχηγό το Μάρκο Μπότσαρη. Σκοτώ-
θηκαν 1.200 τουρκαλβανοί και πληγώθηκαν 600. Απ’ του Έλληνες (Σουλιώτες) χάθηκαν 400 αλλά έπεσε νε-
κρός και ο αρχηγός Μάρκος Μπότσαρης, όπως και αρκετοί
Έλληνες καπεταναίοι. Υποχώρησαν οι Έλληνες προς το Με-
σολόγγι και οι Τούρκοι προχώρησαν στο σχέδιό τους.

10. Καλιακούδα
Στις 28 Αυγούστου 1823, ο Μουσταής ξεκίνησε απ’ το

Καρπενήσι με 11.000 στρατό να προχωρήσει απ’ το Μεγάλο
Χωριό μέσω Καλιακούδας προς Ανιάδα, Πλάτανο, Αιτωλία,
Μεσολόγγι.

Οι Έλληνες με αρχηγούς τον Τζαβέλα, τον Γιολδάση
και άλλους έπιασαν θέσεις στις πλαγιές της Καλιακούδας. Οι Κίτσος Τζαβέλας

Μάρκος Μπότσαρης
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πρώτες επιθέσεις αποκρούστηκαν αλλά μια ομάδα 400 περίπου Τουρκαλβανών πέρασε κρυφά στα νώτα των
Ελλήνων και τους πλαγιοκόπησε. Οι Έλληνες έπαθαν μεγάλη ζημιά. Χάθηκαν πολλοί ανάμεσα στα διασταυ-
ρούμενα πυρά και στη προσπάθεια με τα γιαταγάνια να ανοίξουν δρόμο διαφυγής.

11. Βράχα
Συνέπεια της διαμάχης Καραϊσκάκη – Ράγκου για το Αρματολίκι των Αγράφων ήταν και η μάχη στο

μοναστήρι του Σωτήρος στη Βράχα που έγινε στις 16/5/1824. Ο Γιάν. Ράγκος με συμμάχους το Ν. Στουρνάρη
και τον τουρκαλβανό Σούλτσια Κόρτζια κυνηγούσαν τον Καραϊσκάκη στ’ Άγραφα.

Άρρωστος βαριά αυτός, κλείστηκε με τα παλικάρια του στο μοναστήρι της Βράχας. Δόθηκε μάχη στην
οποία σκοτώθηκε το πρωτοπαλίκαρό του ο Αν. Ζαραλής απ’ το Παυλόπουλο. Ο Καραϊσκάκης διέφυγε με τη
βοήθεια των ανδρών του. Ο Ν. Στουρνάρης αρνήθηκε να επιτεθεί στον Καραϊσκάκη κι αποχώρησε πριν την
επίθεση.

12. Καρπενησίου
Στις 25 Ιουνίου 1825, ο Γιαν. Γιολδάσης γράφει στον Καραϊσκάκη να πάει για βοήθεια του Δ. Γουβέλη

που είναι αρχηγός της φρουράς της Αποκλείστρας (προς τον Προυσό) όπου ήταν κλεισμένες 5.000 οικογένειες
αμάχων Ελλήνων. Ο Καραϊσκάκης διορίζεται αρχηγός της Δυτικής Ελλάδας, συγκεντρώνει αρχηγούς και στρα-
τεύματα και κατευθύνεται προς το Καρπενήσι. Τον Ιούλιο χτυπάει καίρια τους Τούρκους και τους κλείνει μέσα
στην πόλη. Τα χωριά ηρέμησαν από τις επιθέσεις τους. Θα συνέχιζε την καταστροφή τους αν δεν τον καλούσε
η ανάγκη στο Μεσολόγγι.

13. Μάχες του Φθινοπώρου 1828
Ο Καποδίστριας έδωσε εντολή να ετοιμαστεί στρατός και να ανακαταληφθεί η Ανατολική και Δυτική

Στερεά Ελλάδα. Με αρχηγό τον Δημ. Υψηλάντη ξεκίνησαν 3 χιλιαρχίες. Ακολούθησαν διαφοερικές διαδρομές
πολεμώντας και διώχνοντας τους Τούρκους.

Στ’ Άγραφα μπήκε ένα σώμα υπό τον
Γιαν. Ράγκο και το Γάλλο στρατηγό Δέντζελ. Δό-
θηκαν πολλές μάχες τότε στην Ευρυτανία. Στους
Μαραθιάδες, στη Λάσπη, στην Αγία Τριάδα, στο
Μεγάλο Χωριό, στο Πάτωμα του Βελουχιού
(πριν την ανηφόρα για τα Καγγέλια). Τα χωριά
ένα μετά το άλλο ελευθερώνονταν. Τελικά στις
23 Νοεμβρίου 1828 ελευθερώθηκε και το Καρ-
πενήσι.

Έχουν γίνει κι άλλες μάχες κοντά στην
Ευρυτανία προς τα χωριά που τώρα ανήκουν
στην Καρδίτσα ή στη Δυτ. Φθιώτιδα. Επίσης δεν
αναφερθήκαμε εδώ στους αγώνες που έδωσαν
πριν το 1821 στην περιοχή μας ο Κατσαντώνης,
ο Καραϊσκάκης, ο Λεπενιώτης κτλ. Από το 1793 είχε βγει στο «κλαρί» ο Κατσαντώνης. Ούτε οι επαναστατικές
κινήσεις που προηγήθηκαν (Διονυσίου Φιλοσόφου κτλ.) που κατεστάλησαν (απέτυχαν το σκοπό τους).

Σημειώσεις:
1. Οι παρατιθέμενες πληροφορίες είναι από τα βιβλία:
α) «Ευρυτανία» του Γιώργου Βαρλάμη
β) «Τυμφρηστός και Τυμφρησταλιοι» του Χαρ. Μηχιώτη
γ) «Αγραφιώτες και Καρπενησιώτες Αγωνιστές της Επανάστασης του 1821» του Κώστα Ζήση
δ) «Ιστορία του Ελληνικού Έθνους»
ε) «Η Βράχα» του Βασ. Μαντούζα

στ) «Άγραφα» του Χρ. Μηλίτση
ζ) «Ιστορικά του Φουρνά Αγράφων και των χωριών της περιοχής του» του Δημ. Παπακαρυά

Κατσαντώνης
(Έδρασε προεπαναστατικά)
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Ζ’ Μάχες στην Αγία Τριάδα

1η Μάχη στην Αγία Τριάδα  (Απρίλιος - Μάϊος 1822)
Μετά το θάνατο του Αλή Πασά (Ιανουάριος 1822) στα Γιάννενα, ο Χουρσίτ Πασάς θέλει να καταπνίξει

την Ελληνική Επανάσταση. Δίνει εντολή στο Δράμαλη να ετοιμάσει στρατεύματα στη Θεσσαλία. Αφού υποτάξει
την Ανατολική Στερεά να περάσει στην Πελοπόννησο. Ο ίδιος θα κατέβαινε από τη Δυτική Στερεά. Ο Δράμαλης
θέλησε πρώτα να καθαρίσει τ’ Άγραφα. Οι στρατηγοί του επιτίθενται από Θεσσαλία στ’ Άγραφα. Ο ίδιος το
Φλεβάρη φτάνει στη Φθιώτιδα και κατασκηνώνει στην Υπάτη. Δίνει πάνω από 30 μάχες στη Φθιώτιδα και Ευ-
ρυτανία. Σκοπεύει σε 2 μήνες να περάσει στην Πελοπόννησο. Αυτό το κατορθώνει τέλος Ιουνίου 1822. Συγ-
κρούστηκε με τους Έλληνες καπεταναίους Ζαφειράκη, Γιολδάση, Γαλή, Γάτσο, Φραγκίστα και άλλους.  Έγιναν
μάχες στη Βαρυμπόπη, Πλατύστομο, Γιαννιτσού, Ασβέστη, Τσούκα, Νεοχωράκι, Διπόταμα, Παλαιόκαστρο,
Κονιαρόβρυση, Ζαχάράκη, Μαυρίλο και αλλού.  Οι Έλληνες με την τακτική του κλεφτοπόλεμου και με ελιγμούς
αποφεύγοντας την κατά μέτωπον αναμέτρηση έφθειραν τις δυνάμεις του Δράμαλη. Καθυστέρησε κατά τρεις
μήνες τη μετάβασή του στην Πελοπόννησο. Αυτό το διάστημα έγινε και η μάχη στην Αγία Τριάδα.

Ο Κων/νος Μεταξάς στα απομνημονεύματά του σελ. 60 γράφει: «Μετά την αποστολήν της ρηθείσης
χρηματικής ποσότητος, (100 τάλαρα) εσχηματίσθη σώμα εξ εκατόν είκοσι (120) Κεφαλλήνων το οποίον ετέθη
υπό την οδηγίαν του Γερασίμου Φωκά˙ τούτο εδέχθην εις Βραχώρι (Αγρίνιο) και αμέσως εκίνησα μετά του
Ράγκου δι’ Άγραφα, όπου εγνωρίζαμεν ήδη ότι έμελλε να εισβάλλει τουρκικόν σώμα υπό τον Σούλτσα-Κόρτσα
και άλλους Τούρκους αρχηγούς. Εγώ δε λαβών άδειαν της Γερουσίας με έγγραφα προς την Δημογεροντίαν
Μεσολογγίου, περί χορηγήσεως χρηματικών πόρων, απήλθον εις Μεσολόγγιον, εκεί δε μετά του Ανδρέα Με-
ταξά ηρχίσαμεν να οργανώνομεν δεύτερον σώμα, ίνα ενωθώμεν μετά τον υπό τον Φωκάν σώματος εις
Άγραφα».

Αυτά αρχές Μαρτίου 1822. Ο Ράγκος με τους Κεφαλλήνες φεύγουν για τ’ Άγραφα απ’ το Αγρίνιο στις
21 Μαρτίου. Στις 10 Απριλίου αναχωρεί επίσης για Άγραφα ο Ήβος Ρήγας (φιλικός)  ως εκπρόσωπος του
Μαυροκορδάτου (πολιτικός) κι ο Κων/νος Λογοθέτη Ζώτος.  Στο δρόμο στρατολογεί ο Ζώτος δι’ ιδίων εξόδων
Προυσιώτες μαζί του. Σκοπός τους να συνενωθούν με το Ράγκο (μαζί με το Ράγκο είναι και οι χιλίαρχοι Σια-
δήμας και Αραπογιάννης).

Στις 16 Μαΐου 1822 ο Ήβος Ρήγας στέλνει επιστολή από το στρατόπεδο στην Αγία Τριάδα προς τον
Γ. Πραΐδη και Ν. Λουριώτη γραμματικούς του Μαυροκορδάτου και τους γράφει διάφορα. Η διαμάχη – κόντρα
Καραϊσκάκη με Ράγκο (όργανο του Μαυροκορδάτου) κρύβεται κάτω απ’ τα γραφόμενά του. (Περισσότερες
πληροφορίες γι’ αυτά στο «Ιστορία και Πολιτισμός Δημ. Ενότητας Φουρνάς». Πρακτικά Συνεδρίου. Τόμος Α’
σελ. 469-472. Αναρ. Μαυρομύτης).

Μέχρι λοιπόν το Μάη του 1822 (Απρίλη ή Μάη) γίνεται αυτή η μάχη στο χωριό μας. Οι ελληνικές δυ-
νάμεις είναι αυτές του Ράγκου – Σιαδήμα – Αραπογιάννη, οι Κεφαλλήνες υπό τον Φωκά (120 άνδρες), οι μι-
σθοφόροι του Κων. Λογοθέτη Ζώτου.

Οι Τούρκοι είναι ως φαίνεται τμήματα του στρατού του Δράμαλη (30.000 άνδρες) υπό τον δερβέναγα
Αγράφων Σούλτσα-Κόρτσα κι άλλους Τούρκους αξιωματούχους. Επικεφαλείς τούρκικων αποσπασμάτων ήταν
οι μπέηδες Κεχαγιά Τελεχά, Βελή Μπαϋράμ και Σιλιχτάρ. Σ’ αυτές τις επιχειρήσεις του 1822 καίγεται απ’ τους
Τούρκους και ο ναός του Σωτήρος στη Φουρνά για δεύτερη φορά. Την πρώτη φορά καίγεται το 1810-15.

Αγωνιστές που έλαβαν μέρος στη μάχη της Αγίας Τριάδας το 1822, εκτός απ’ τους αρχηγούς Κων/νο-
Λογοθέτη Στ. Ζώτο, Ι. Ράγκο, Αραπογιάννη, Σιαδήμα και Γερ. Φωκά (ο Κων. Μεταξάς δεν παραβρέθηκε) συμ-
μετείχαν και οι παρακάτω:

1. Γαλής Κώστας του Αθανασίου Φουρνάς
2. Κωστάκης Γιαννάκης ή Κωσταράς Φουρνάς
3. Ρέλιας Δημήτριος του Κων/νου Φουρνάς
4. Πανέτσος Ιωάννης Έλοβα (Αγ. Χαράλαμπος)
5. Γουβέλης Χριστόδουλος Προυσός
6. Κονδύλης Χρήστος Προυσός
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7. Δήμος Αναστάσιος Προυσός
8. Κυριαζής Ιωάννης Προυσός
9. Μίχος Γεώργιος Προυσός

10. Ξαθάληςή Ξυθάλης Γεώργιος Προυσός
11. Οικονομίδης Κων/νος Προυσός
12. Αγγελάκης Νικόλαος Προυσός
13. Πρώϊμος Γεώργιος Προυσός
14. Φατσιώρης Κων/νος Προυσός
15. Ζαχαρόπουλος Γεώργιος Βούλπη Αγράφων
16. Κατσούλης Γεώργιος του Αναγνώστη (Σπινάσα) Νεράϊδα Αγράφων
17. Παπαδιάς Χρήστος Λεπιανά
18. Κοντζαμάνης Σωτήρης Καρπενήσι

Δεν γνωρίζουμε τα ονόματα των Κεφαλλήνων που στρατολόγησε ο Κων. Μεταξάς και υπό τον Γερ.
Φωκά έλαβαν μέρος. Οι πολλοί Προυσιώτες που εντοπίσαμε, είναι μισθοφόροι του Κ. Ζώτου. Δεν γνωρίζουμε
ονόματα άλλων ομάδων που συμμετείχαν. Ο Σωτ. Γκοτζαμάνης π.χ. ήταν επικεφαλής αρκετών αντρών επι-
φορτισμένος με την προστασία των Αγράφων. Το όνομά του σημαίνει πελώριος, σωματώδης. 

Πληροφορίες:
α) «Ιστορία-Πολιτισμός Φουρνάς κτλ.» Πρακτικά Τόμος Α’ σελ. 451-497. Άρθρο του Ανάργυρου-Γιάννη

Μαυρομύτη για Κων/νο Λογ. Ζώτο.
β) «Αγραφιώτες και Καρπενησιώτες του 1821» Κων/νου Ζήση. Βιογραφικά Αγωνιστών που έλαβαν μέρος

στη Μάχη Αγ. Τριάδας.
γ) «Αγιατριαδίτικα Γράμματα» 2006, σελ. 22, «Μάχη Αγίας Τριάδας».
δ) Αρχείο Μαυροκορδάτου για επιστολή Ήβ. Ρήγα.
ε) «Αρχεία Ελλην. Παλιγγενεσίας μέχρι εγκατάστασης της Βασιλείας». Α’ βουλευτ. Περίοδος 1822-23.

Τόμος πρώτος. Αθήνα 1971, σε. 479.
στ) «Η Ελληνική Επανάστασις» Διον. Κόκκινου, σελ. 329-331 και 143-147.
ζ) «Ιστορικά Απομνημονεύματα της Ελλ. Επανάστασης» του Κων/νου Μεταξά, σελ. 59-61.

2η Μάχη στην Αγία Τριάδα (Νοέμβρης 1828)
Στις 12 Γενάρη 1828 φτάνει στο Ναύπλιο ο Ιωάννης Καποδίστριας. Προσπαθεί να καθαρίσει τη Στερεά

από τους Τούρκους, για να συμπεριληφθεί στις απελευθερωμένες περιοχές. Συγκροτούνται τρεις (3) στρατιές
για το σκοπό αυτό. Αρχιστράτηγος ο Δημ. Υψηλάντης. Τον Οκτώβριο του 1828, ο Κίτσος Τζαβέλας, ο Νίκος
Τζαβέλας, τμήματα του Μαστραπά και του Γάλλου Δέντζελ απελευθερώνουν την Βοιωτία, Παρνασσίδα, Ναυ-
πακτία και τραβούν για Καρπενήσι.

Ο Γιαν. Ράγκος εισχωρεί στ’ Άγραφα. Η δύναμη των Ελλήνων είναι περίπου 5.000 άνδρες. Δίνονται
μάχες γύρω απ’ το Καρπενήσι (όπως προείπαμε) και μία απ’ αυτές στην Αγία Τριάδα. Πιθανόν τα στρατεύματα
υπό τον Ι. Ράγκο συγκρούονται στην Αγία Τριάδα (Νοέμβριος 1828). Συγκεντρώνεται ελληνικός στρατός σε
Φουρνά και Δομιανούς. Τρόφιμα (3.000 οκάδες) στον Κλειτσό. Οι Τούρκοι τότε με κέντρο το Καρπενήσι έκαναν
εξορμήσεις σε χωριά λεηλατώντας και καταστρέφοντας. Οι Έλληνες τους έσφιξαν τον κλοιό σιγά-σιγά μέχρι
που στις 23 Νοεμβρίου κατελήφθη και το Καρπενήσι.

Δεν μπορέσαμε να εντοπίσουμε άλλες σχετικές πληροφορίες. Ούτε η προφορική παράδοση διέσωσε
κάτι. Ούτε καν τον τόπο (τοποθεσία) διεξαγωγής των μαχών αυτών.
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ΓΙΑΝΝΗΣ ΦΡΑΓΚΙΣΤΑΣ 
(1764 ή 1776 – 25 Μαρτίου 1861)

Θα αναφερθούμε εδώ, σε ξεχωριστό κεφάλαιο,
για τον διακεκριμένο αγωνιστή – καπετάνιο Γιάννη
Φραγκίστα.  Επέλεξε κι έζησε  σχεδόν τρεις (3) δεκαε-
τίες της ζωής του στην Αγία Τριάδα.  Απ’ την εποχή
«Καποδίστρια» μέχρι το διάστημα 1860 περίπου.  Δεν
γνωρίζουμε επακριβώς.  Το τελευταίο έτος της ζωής
του ζούσε στη Λαμία.

Γεννήθηκε στη Φραγκίστα κι γι’ αυτό χρησιμο-
ποίησε σαν επώνυμο το χωριό καταγωγής του.  Το
πραγματικό του επίθετο ήταν άλλο.   

Από νωρίς βγήκε κλέφτης στην ομάδα του
πρωτοκλέφτη Δίπλα.   Στη συνέχεια αγωνίστηκε με
τους Κατσαντωναίους εναντίον των στρατευμάτων του
Αλή Πασά.  Μετά τη σύλληψη και μαρτυρικό θάνατο
του Αντώνη Κατσαντώνη αλλά και του Λεπενιώτη στο
Φουρνά, συμπορεύεται με τον Γεώργιο Καραϊσκάκη,
που ήταν εξ άλλου μαζί στους Κατσαντωναίους. Μαζί
συμβιβάζονται με τον Αλή Πασά και μπαίνουν στη δού-
λεψή του.  Τοποθετείται ο Φραγκίστας «κολτσής» στη
Ρεντίνα.  Τον εγκαταλείπει στη συνέχεια όπως και ο
Καραϊσκάκης και μπαίνουν στον Αγώνα.

Συμμετέχει σ’ όλη την διάρκεια της Επανάστα-
σης κυρίως με τον Καραϊσκάκη αλλά και με άλλους
οπλαρχηγούς, επικεφαλής ικανού αριθμού στρατιω-
τών.  Πέρασε και στην Πελοπόννησο εκτός απ’ τη Στερεά όπου συμμετείχε σε πολλές μάχες.  ήταν και στο
Φάληρο όπου σκοτώθηκε ο Καραϊσκάκης. Του προτάθηκε ν’ αναλάβει ο ίδιος τη στρατηγίαν αλλά απέρριψε
την πρόταση, λόγω του σεμνού του χαρακτήρα που δεν επέβλεπε σε δόξα και τιμές αλλά και θλιβερά οικογε-
νειακά συμβάντα.  

Αποσύρθηκε μετά τον Αγώνα στην Αγία Τριάδα, όπου διατηρούσε κοπάδια προβάτων και κτήματα.
παράλληλα διαδραμάτιζε ρόλο στρατιωτικού – χωροφύλακα, λόγω της γειτνιάσεως των ελληνικών συνόρων
(στου Ζαχαράκη) με το οθωμανικό.  Δρούσαν ανεξέλεγκτες συμμορίες ληστών κι ο Φραγκίστας προσπαθούσε
να προστατεύει τους χωριανούς.

Το 1836 χτύπησε τη συμμορία των Χουσιαδαίων στην Αγία Τριάδα και τους ανάγκασε να αλαργέψουν.
Ο Όθωνας τον παρασημοφόρησε για την πράξην του.

Ο μακαρίτης Σεραφείμ Ράντζος μας διηγήθηκε ένα συναφές γεγονός.
«Έφτασε στην Αγία Τριάδα ένα απόσπασμα(;) τούρκικο κι ο επικεφαλής κάλεσε τους κατοίκους στο

προαύλιο της Αγίας Τριάδας. (Δεν ήταν επακριβώς διακανονισμένα τα σύνορα και γινόταν διάφορα). 
Εκεί ανέβηκε κι ο Φραγκίστας από το σπίτι του που ήταν κοντά (σημερινά, κληρονόμων Βησ. Ταγκλή)

αλλά αρματωμένος.  Τον ρώτησε ο επικεφαλής Τούρκος:
-Εσύ ποιος είσαι;
-Εγώ είμαι επικεφαλής της περιοχής, καπετάνιος, του αποκρίθηκε ο Φραγκίστας.
-Πιάστε τον βρε, λέει στου στρατιώτες του.
Πάνε δύο να τον πιάσουν κι ο Φρακτίστας κατηφορίζει, πηδώντας τους όχτους προς τα Σούρια και Κο-

τρώνια. Πίσω του οι δύο διώχτες του.  Κάποια στιγμή (όπως αργότερα τα διηγιόταν) πηδώντας έναν όχτο τον



χτύπησε το κρεμασμένο γιαταγάνι του στο κεφάλι.  Τότε συνειδητοποίησε ότι ήταν οπλισμένος. Τραβάει το
γιαταγάνι και έναν ένα όπως πήδηξαν οι δύο Τούρκοι τους άφησε στον τόπο. Άλλοι δεν ακολούθησαν. Σηκώ-
θηκαν κι έφυγαν απ’ το χωριό.

Ως προς την οικογένειά του είναι λίγο μπερδεμένα τα πράγματα.  οι πληροφορίες θέλουν τον Φραγκίστα
παντρεμένο με την αδελφή του γερουσιαστή Φθιώτιδας Δημητρίου Χατζίσκου. Στο χωριό μας αναφέρεται ότι
παντρεύτηκε Τσιατσουπούλα (επώνυμο Τσιάτσου), γι’ αυτό κι είχε σπίτι ανάμεσα στα Τσιατσαίϊκα.  Πάντως τα
δύο αγόρια του ο Χαράλαμπος (γιατρός) και ο Επαμεινώνδας (Δικηγόρος, πολιτευτής Φθιώτιδας) γεννήθηκαν
στην Αγία Τριάδα τη δεκαετία του 1830.

Η προσφορά του στον Αγώνα αλλά και προεπαναστατικά και μετεπαναστατικά είναι ανυπολόγιστη.
Κατάφερε να επιβιώσει τόσων κινδύνων, ταλαιπωριών και ρίσκων, για το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του.
Πήρε επάξια το στεφάνι της δόξας και του ήρωα του Αγώνα.  Μπορεί η μοίρα να μη θέλησε να θυσιαστεί στη
μάχη, αλλά τον δικαίωσαν πλήρως τα έργα του και η πορεία της ζωής του.

Κ.Σ.Κ.
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Της σκλαβιάς πολλά τα χρόνια
φόνοι, βάσανα, καημοί,
πριν να λιώσουνε τα χιόνια
θάχουμε ξεσηκωθεί.

Καπετάνιοι, δεσποτάδες,
αρχηγοί, πολεμιστές, 
με ορμή στους τουρκαλάδες
στους οθωμανούς ληστές.

Πήραμε τα καριοφύλλια
γκράδες, ξύλα και σπαθιά
στου Κοσμά τα Εξαμίλια
θε να φτάσουμε γοργά.

Μη φοβού αφορεσμένους
σαν στην μάχη εμπλακείς
εις τους δίκαιους πολέμους
δεν θα πρέπει να χαθείς.΄

Όλη η χώρα η πονεμένη
αναστήθηκε με μιας
ήταν χρόνια δουλεμένη
μεσ’ στο χάος της σκλαβιάς.

Πότε ήττες πότε νίκες
πόλεμος ήτο ιερός
από σας ζουν οι ελπίδες
προχωράμε πάντα μπρος.

Χρόνια πήρανε οι μάχες
με θυσίες λευτεριά
ξεκεφάλιαζαν οι σπάθες
στου πολέμου τη λαλιά.

ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΑ

Ακούς τα λιανοτούφεκα
που τις βολίδες ρίχνουν 
τα στραβωμένα τα σπαθιά
στις πέτρες π’ ακονίζουν
τα ουρλιαχτά του πόνου
τα αλογίσια πέταλα
που στα χαλίκια τρίζουν
και τα κανόνια που ξερνούν 
θανάτου μαύρες μπάλες.

Κοίτα ο κάμπος γιόμισε
από κουφάρια κι αίμα
μαύρα και κόκκινα σκουφιά
μόνα τους πεταγμένα
και τα κοράκια του βουνού
στα άψυχα να ορμάνε
κι η πεδιάδα η πράσινη
θανάτου ποτάμι μοιάζει.

Η πίστη για τη λευτεριά
τους Έλληνες βλογάει
και τον καυτό της το βωμό
τιμούν τα παλικάρια
στη μάχη όπου ρίχτηκαν 
τους άπιστους να διώξουν
φύλακες των πατρογονικών
που στις καρδιές ριζώνουν.

Αναστάσιμη ωδή
Και το γένος καρτερούσε
ήρθε, ετούτη η στιγμή
που Θεός να ευλογήσει
να χαθούνε οι οχτροί.

Σούλι, Ζάλογγο και Κούγκι
Αλαμάνα και Ψαρά
καταλάβανε οι Τούρκοι
των Ρωμιών τη λευτεριά.

Αισθανθήκανε κι’ οι ξένοι
των Ελλήνων την ορμή
σαν το δίκαιο εμμένει
στου πολέμου την ωδή.

Κι εφόσον οι Μογγόλοι
πειρατές Σαρακινοί
χτυπημένοι από βόλι
που τους έφερε θανή.

Η πατρίδα ελευθερώνει
ήρθε πάλι η ξαστεριά
ο αγώνας δικαιώθη
σκόρπισε την καταχνιά.

Κι όσοι μείνανε ξωπίσω
καπετάνιοι οπλαρχηγοί
δρόμο δεν διαβήκαν ίσιο
κι’ η διχόνοια καρτερεί.

Από τότε επεράσαν
χρόνια διακόσια λευτεριάς
που αγώνες εδιδάξαν
των Ελλήνων τας αρχάς.

Δημιουργός: Κώστας Καλογήρου
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Αποχαιρετισμός του Κατσαντώνη

Έχετε γεια ψηλά βουνά και σεις κρύες βρυσούλες.
Κι εσείς Τσουμέρκα κι Άγραφα, παλληκαριών λημέρια.
Αν δήτε τη γυναίκα μου, αν δήτε και το γυιό μου,
πήτε τον πως με πιάσανε με προδοσιά με δόλο.
Αρρωστημένο μ’ ηύρανε, ξαρμάτωτο στο στρώμα
σαν το μωρό στην κούνια, στα σπάργανα δεμένο.

Ζητούνι μου και Λειβαδειά

Ζητούνι μου και Λειβαδειά, Πάτρα (Υπάτη) και Καρπενήσι
μην άιδειτε κανάν πασά κανάν καλόν λεβέντη;
- Ιψές προψές τον είδαμε στης Λιβαδειάς τον κάμπο
φέρνει κεφάλια κλέφτικα κορμιά αλυσσομένα.
Κι εκεί χαμπέρια του ‘ρθανε ν’ από το Καρπενήσι,
τον Μάρκο Μπότσαρ’ βάρεσαν…

Τα τραγούδησε ο Νικ. Ντούσικος το 1962 στο Φουρνά. 
Ηχογράφηση απ’ το Σπ. Περιστέρη. Έκδοση της Ακαδημίας Αθηνών 2018.

Σηκώνομαι πρωί - πρωί

Σηκώνομαι πρωί-πρωί, τρείς ώρες προτού φέξει
παίρνω νερό και πλένουμαι, χτενίζω τα μαλλιά μου
και παίρνω δίπλα τα βουνά, έμορφα κορφοβούνια.
Βρίσκω λημέρια κλέφτικα, παραχορταριασμένα.
Η κλεφτουριά τ’ αρνήθηκε.

Από τις ηχογραφήσεις στην Ευρυτανία του Σπύρου Περιστέρη 1959-1962

Δημοτικά τραγούδια (ιστορικά)

Οι κλέφτες από τ’ Άγραφα 
(χορευτικό)

Οι κλέφτες από τ’ Άγραφα Αντώνη Αντώνη
κι οι αρματολοί απ’ το Βάλτο,1 Τσόγκα  και Λεπενιώτη
πατήσανε τη Λεπενού και τη μεγάλη χώρα.
Πήραν άσπρα, πήραν φλουριά, πήραν μαργαριτάρια,
πήραν τη Νικολάκαινα, πρώτη κοτσαμπασίνα.
Μπροστά την παν δεν πάαινε, πίσω να πάει δεν θέλει
και πάλε πίσω γύρισε κατά παλιά λημέρια.

Κάτω στο Βάλτο στα χωριά

Κάτω στο Βάλτο στα χωριά, Ξηρόμερο κι Άγραφα.
Γυιέ μ’ στα πέντε βιλαέτια, φάτε πιέτε μωρ’ αδέρφια.
Εκεί είν’ οι κλέφτες οι πολλοί όλοι ντυμένοι στο φλουρί, 
κάθονται και τρων και πίνουν και την Άρτα φοβερίζουν.
Πιάνουν και γράφουν μια γραφή, βρίζουν τα γένια του Κατή,
γράφουνε και στο Κομπότι, προσκυνάν και το Δεσπότη.
Συλλογιστήτε το καλά γιατί σας καίμε τα χωριά,
γλήγορα τα’ αρματολίκι, γιατί ‘ρχόμαστε σαν λύκοι.

Σημείωση: 1. Για πολλά χρόνια το αρματολίκι των Αγράφων το είχαν 
Βαλτινοί. Είχε γίνει παράδοση (οι Μπουκουβαλαίοι, ο Ράγκος κτλ.).

Δείγματα σχεδίων κεντημάτων, μάλλινων μαξιλαριών του χωριού μας
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Στοιχεία για την Ευρυτανία - Αγία Τριάδα
Παραθέτουμε κάποια χρήσιμα στοιχεία για το νομό και το χωριό μας 

που αντλήσαμε από Μελέτη (Α’ Στάδιο) ΣΧΟΟΑΠ του 2013. 
(Σχέδιο Χωρικής και οικιστικής Οργάνωσης Ανοιχτής Πόλης).

1. Έκταση του νομού Ευρυτανίας 1.868 Km2 (τετραγωνικά χιλιόμετρα). 
Βρίσκεται 38ο μοίρες και 40’ μέχρι 39ο και 17’ βόρειο γεωγραφικό πλάτος και 27ο και 22’ μέχρι 21ο και 57’ ανα-

τολικό γεωγραφικό μήκος.

2. Υψομετρική διαβάθμιση νομού Ευρυτανίας
Υψόμετρο σε μέτρα Έκταση σε Km2 Ποσοστό επί %
Μέχρι 500 μ. 233,0 11,4
501-1000 714,5 13,5
1001-1500 860,0 42,1
1501-2000 228,2 11,2
2000-και πάνω 7,3 0,3

Ψηλότερο σημείο η κορυφή του Τυμφρηστού στα 2.315 μ. Το 53% της Ευρυτανίας έχει υψόμετρο πάνω από
1.000 μ. Το 46% της έκτασης καλύπτεται από δάση.

3. Στοιχεία πληθυσμού
Το 2011 οι μόνιμοι κάτοικοι (που απογράφτηκαν) ήταν 20.081. Πυκνότητα 11 περίπου κάτοικοι ανά τετρ. χιλιόμε-

τρο. Είναι ο πιο αραιοκατοικημένος νομός της Ελλάδας. Το 2001 ο πληθυσμός ήταν 19.518. Νόμιμος πληθυσμός 30.790.
Στο Δήμο Καρπενησίου 17.261 και στο Δήμο Αγράφων 13.529 κάτοικοι. Στα Άγραφα είναι η πυκνότητα 7 κάτοικοι ανά
τετρ. χιλιόμετρο.

4. Στο Δήμο Κτημενίων έχουμε την παρακάτω πληθυσμιακή μεταβολή μεταξύ 1971-2011.
Δημοτική Ενότητα Πραγματικός πληθυσμός που απογράφτηκε

2011 2001 1991 1981 1971
Αγία Τριάδα 302 426 366 698 684
Άγιος Χαράλαμπος 101 167 196 263 253
Δομιανοί 187 304 193 717 715
Αγία Παρασκευή 49 84 69 0 0
Πετράλωνα 109 98 122 251 254
Χόχλια 33 89 78 275 247
Δημοτική Ενότητα Κτημενίων 781 1168 1024 2204 2153

Η Αγία Παρασκευή καταγράφεται ξεχωριστά από τους Δομιανούς μετά το 1991.
Ως ποσοστό πληθυσμού η καταγραφή είναι η εξής:

Αγία Τριάδα 39%
Δομιανοί 24% [Υπάρχει έλλειψη νέων
Πετράλωνα 14% οικογενειών και ενεργών
Άγιος Χαράλαμπος 13% οικονομικά ατόμων.
Αγία Παρασκευή 6% Το κατ’ εξοχήν πρόβλημα.]
Χόχλια 4%

5. Τα πετρώματα της Ευρυτανίας είναι κατάλληλα για τη συγκράτηση του ύδατος. Αποτελούνται κατά κύριο
λόγο από αργιλικό φλύσχη, ψαμμιτικό φλύσχη και ασβεστολιθικές περιοχές.

Ποτάμια που τη διαρρέουν είναι ο Αχελώος με τους παραποτάμους του: Μέγδοβα ή Ταυρωπό, Αγραφιώτη,
Καρπενησιώτη, Κρικελοπόταμο και Τρικεριώτη. 

6. Η έκταση της Αγίας Τριάδας είναι 24.250 στρέμματα. Η μεγαλύτερη σε έκταση κοινότητα του δήμου Κτη-
μενίων. Μέσο υψόμετρο του χωριού τα 770 μ. Το χειμώνα οι κάτοικοι της Αγ. Τριάδας (αμετακίνητοι) είναι 100, το δε κα-
λοκαίρι φτάνουν τους 500. Προβλέπεται ότι το 2027 οι μόνιμοι κάτοικοι θα είναι 113. Βέβαια η πραγματικότητα είναι ότι
τώρα, το 2020, οι μόνιμοι (μη μετακινούμενοι το χειμώνα) κάτοικοι της Αγ. Τριάδας είναι γύρω στους 60, με τάση μείωσης
περαιτέρω. 
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Από τα 24.250 στρέμματα της Αγίας Τριάδας:
Τα 1,8 χιλ. στρεμ. ή το 7,4% είναι καλλιεργούμενες εκτάσεις ή σε αγρανάπαυση
Τα 15,2 » ή το 62,55% είναι βοσκότοποι
Τα 2,0 » ή το 2,0% είναι ιδιωτικοί βοσκότοποι
Τα 4,9 » ή το 20,1% είναι δάση
Τα 0,1 » ή το 0,41% είναι εκτάσεις καλυπτόμενες από νερά
Τα 0,2 » ή το 0,82% είναι οι Οικισμοί-Δρόμοι

Όλες οι εκτάσεις της κοινότητας είναι άνω των 500 μ. υψόμετρο. Ορεινή κοινότητα.

7. Χρήσεις ή προορισμός κτιρίων Αγ. Τριάδας:
Σύνολο κτιρίων : 369
Κτιρίων αποκλειστικά : 363
Κατοικίες : 201 – 55%
Εκκλησίες : 4 – 1%
Ξενοδοχεία : 4 – 1%
Εργοστάσια-Εργαστήρια : 3 – 1%
Σχολικά Κτίρια : 3 – 1%
Καταστήματα-Γραφεία : 6 – 2%
Άλλες χρήσεις : 142 – 39%
Μεικτή χρήση : 6

8. Κατάταξη οικισμών (τ. δήμου Κτημενίων) σύμφωνα με την 1612/1-8-1986 απόφαση του Νομάρχη.
Μέγεθος Δυναμικότητα Βαθμός προστασίας Θέση στο χώρο

Αγία Τριάδα Μεσαίος Δυναμικός Τουριστικός
Αγ. Χαράλαμπος Μεσαίος Στάσιμος Αδιάφορος
Δομιανοί Μεσαίος Δυναμικός Ενδιαφέρων
Πετράλωνα Μικρός Στάσιμος Αδιάφορος
Χόχλια Μικρός Στάσιμος Αδιάφορος

9. Ύδρευση τ. δήμου Κτημενίων
Υπάρχουν δίκτυα ύδρευσης, σχετικά καινούργια. Στην Αγ. Τριάδα και Δομιανούς παρουσιάζουν σπασίματα σω-

λήνων στις συνδέσεις με το κεντρικό δίκτυο. Η επάρκεια νερού είναι ικανοποιητική. Μικρό μόνο πρόβλημα επάρκειας
στα Πετράλωνα τους καλοκαιρινούς μήνες. Ποιότητα νερού καλή.

Η Αγία Τριάδα έχει δίκτυο με πλαστικές σωλήνες και τρεις δεξαμενές των 50-60 κυβικών μέτρων. Πρόβλημα οι
συνδέσεις με τις οικίες λόγω χαλκοσωλήνων στην εξαγωγή απ’ την κεντρική σωλήνα.

Οι αποχετεύσεις απολήγουν στα ρέματα. Κατασκευάστηκαν βόθροι αλλά δεν έχουν καταλήξει εκεί όλες οι απο-
χετεύσεις. Υπάρχουν ελλείψεις στις τεχνικές υποδομές των αποχετεύσεων.

10. Η έκταση του τ. δήμου Κτημενίων είναι 76.824 στρέμματα. Απ’ αυτά:
Αγία Τριάδα 24.250 (24.912) στρεμ. ποσοστό 32%
Δομιανοί 19.702 (20.120) » » 26%
Χόχλια 14.176 (13.988) » » 18%
Αγ. Χαράλαμπος 11.871 (12.101) » » 15%
Πετράλωνα 6.825 (6.655) » » 9%

Από τα παραπάνω συνολικά 76.824 (77.776) στρέμματα τα 48.942 είναι δάση (έλατα, βελανιδιές κτλ.). Η γεωρ-
γική γη αποτελεί το 7,4% της έκτασης. Μέσα στις παρενθέσεις αναγράφεται άλλος υπολογισμός, από άλλη πηγή.

11. Αρχαιολογικοί χώροι ενδιαφέροντος

α) Μεταβυζαντινά Μνημεία
1. Ναός Προφήτη Ηλία Αγίας Τριάδας. Κηρυγμένο μνημείο: ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ32/35356/907/24-7-1995 (Φ.Ε.Κ. 705/Β/10-8095).
2. Μονή Αγίου Νικολάου Δομιανών
3. Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου (Παναγίας) Δομιανών
4. Ναός Αγίας Παρασκευής Δομιανών

β) Νεότερα Μνημεία
1. Ναός Αγίας Τριάδας, Αγία Τριάδα
2. Ναός Αγίου Βησσαρίωνος, Αγία Τριάδα
3. Ναός Αγίου Ιωάννη, Αγία Τριάδα
4. Ναός Αγίου Ιωάννη, Δομιανοί
5. Παραδοσιακός Οικισμός Δομιανών
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γ) Άλλα Μνημεία
1. Θέση «Γλας», Χόχλια
2. Ο «Μύλος του Βασίλη», Πετράλωνα
3. Παναγία Προυσιώτισσα, Άγιο Χαράλαμπο
4. «Καμάρα» (γεφύρι πέτρινο), Δομιανοί

` 12. Άλλα στοιχεία
α) Σύμφωνα με την unesco η Ευρυτανία είναι από τις καθαρότερες περιοχές της Ευρώπης.
β) Ο τ. Δήμος Κτημενίων, λειτούργησε από το 1999 έως το 2010 με έδρα την Αγία Τριάδα. Παλαιότερα (προ των

Κοινοτήτων) ήταν πιο διευρυμένος με έδρα τη Φουρνά.
γ) Στα χωριά μας λείπει η εμπορική δραστηριότητα.  Μόνο μερικά καταστήματα αναψυχής υπάρχουν (καφενεία κτλ.).
δ) Για πυρόσβεση, δεν υπάρχει πυροσβεστικός σταθμός στα χωριά μας. Σημεία υδροληψίας υπάρχουν απ’ τα

δίκτυα ύδρευσης που πολλά δεν λειτουργούν.
ε) Σ’ όλους τους οικισμούς παρατηρείται υπερβολική στενότητα δρόμων και ελλείψεις σε χώρους στάθμευσης.

Σημαντικό πρόβλημα η διέλευση των επαρχιακών αυτοκινητοδρόμων μέσα από το κέντρο των οικισμών. Και πολλά άλλα
γράφονται στη μελέτη. Κουραστικά για εδώ.

13. Προτάσεις
Προτείνονται περιληπτικά τρία σενάρια.
α) Διατήρηση των υφιστάμενων τάσεων.
β) Μέτρια ή ήπια παρέμβαση, ή ρεαλιστικό σενάριο.
γ) Έντονα παρεμβατικό σενάριο.
Το δεύτερο υποδεικνύεται ως το πιο εφικτό, ύστερα από πολιτική επιλογή. Περιλαμβάνει πρωτογενή παραγωγή,

μεταποίηση και τουριστική δραστηριότητα. Δράσεις μουσειολογικής διάρθρωσης με βάση το περιβάλλον, τις αρχαιολογικές
ζώνες, την αγροτική ζωή, την παραγωγή. Τουριστική ανάπτυξη ελεγχόμενη σε συνδυασμό με την οικολογική αντιμετώπιση
του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος.

Καταλήγει στα συμπεράσματα:
Ο τ. Δήμος Κτημενίων, αποτελεί περιοχή ανάπτυξης αγροτουρισμού – οικοτουρισμού έτσι ώστε να επιτευχθεί η

ένταξη στο τουριστικό κύκλωμα του δυτικού τμήματος του νομού. Αποτελεί περιοχή Αιολικής Προτεραιότητας και η ανά-
πτυξή του είναι βασισμένη στη γειτνίαση με το Χιονοδρομικό Κέντρο Καρπενησίου. Τα πλεονεκτήματα αυτά θα πρέπει
να είναι και η βάση των προτάσεων του ΣΧΟΟΑΠ.

Σχολιάζοντας με τα ελάχιστα που κατέχουμε. Ποιος δεν θέλει ανάπτυξη στον τόπο του; Θα είναι με όχημα τον
αγροτουρισμό; Καλώς! Η Αιολική Προτεραιότητα της περιοχής, πού κολλάει; Ανοικτοί δρόμοι πρόσβασης στην περιοχή
δεν προτείνονται. Ελάχιστοι οι τουρίστες, είναι της περιπέτειας! Άνθρωποι, οικονομικά ενεργοί, είναι λιγοστοί. Ο πρωτο-
γενής τομέας (γεωργία, κτηνοτροφία) σε ποιον θα στηριχθεί; Έχει, αλλάξει ή έχει ατονίσει το υδροκεφαλικό σύστημα δι-
οίκησης; Οι αυθαιρεσίες και τα συναφή των οργάνων της; Γιατί π.χ. προτείνεται ν’ αναπτυχθεί τουριστικά η Αγία Τριάδα
μόνο προς τα Δυτικά; (προς Αγ. Παρασκευή). Άλλοι άξονες και μάλιστα προσφορότεροι δεν υπάρχουν; Λήφθηκαν υπ’
όψη τα κατολισθητικά φαινόμενα της περιοχής;

Γνώμες παραθέτουμε και είναι καλό ν΄ ακούγονται. Κάθε ιδέα και προσπάθεια επαινετική. Αρκεί να γίνονται
πράξη. Αν μένουν στα λόγια – στα χαρτιά δεν έχουν καμία αξία. Και το κυριότερο πρέπει να εμπλέκονται οι άνθρωποι.
Οι πολίτες. Να υπάρχει παντοειδής συμμετοχή. Με πειστικότητα και διαχρονικότητα. Μακριά απ’ τις μικροσκοπιμότητες,
τις γνωστές!
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Δημοσιεύουμε παρακάτω επιλεγμένα αποσπάσματα από Ημερολόγιο που έγραφε, ως μαθη-
τής τότε στο Γυμνάσιο (Λύκειο τώρα) του Καρπενησίου, ο Κώστας Χρυσ. Ντάσιος.

Δίνουν μια χαρακτηριστική εικόνα των συνθηκών της κοινωνικής και μαθητικής ζωής το 1955.
Πριν εξήντα έξι  χρόνια. Οι συνθήκες, συγκρινόμενες με το σήμερα, έχουν βελτιωθεί θεαματικά. Παρ’
ότι η μαθητική – εφηβική ηλικία πορεύεται με παρόμοιες αναζητήσεις και προβληματισμούς, τα δε-
δομένα της πορείας έχουν διαφοροποιηθεί.

Οι πιο ηλικιωμένοι θα αναγνωρίσουν και θα θυμηθούν τα παρόμοια μαθητικά τους χρόνια. Οι
νεώτεροι θα έχουν ένα μέτρο σύγκρισης των διαφορετικών αυτών εποχών και συνθηκών. Ίσως αβία-
στα μας οδηγούν σε συγκρίσεις και εναργή συμπεράσματα. Ο ποδαρόδρομος με χιόνι από τα Καγ-
γέλια για Καρπενήσι, των τότε μαθητών απ’ την περιοχή μας, για να μάθουν γράμματα, δεν μπορεί
να είναι τίποτε άλλο από κατόρθωμα, από άθλο.

Ο χειμώνας στο Καρπενήσι είναι ακόμη σήμερα δύσκολος. Πόσο μάλλον τότε σε ενοικιασμένα
δωμάτια, με ελλειπή θέρμασνη, με ρουχισμό των διανομών, με κάκιστη διατροφή, με μόνιμη αφραγ-
γία.

Μέσα απ’ τα αποσπάσματα του ημερολογίου που ακολουθούν θα ταξιδέψουμε πίσω στο
χρόνο, συναντώντας μια άλλη κοινωνία που διαχέεται στις νεανικές μας μνήμες ή στις διηγήσεις των
μεγαλυτέρων.

Το ημερολόγιο διακόπτεται τον Απρίλη του 1955. Συνεχίζει το έτος 1961, όταν ο Κώστας έχει
πλέον τελειώσει το Γυμνάσιο και το στρατιωτικό και αναζητεί εργασία. Το δεύτερο αυτό μέρος ίσως
το δημοσιεύσουμε σε επόμενο τεύχος του περιοδικού. Περιοριστήκαμε εδώ στα μαθητικά χρόνια και
στο μικρό διάστημα (3 μηνών) που καταγράφηκε το Ημερολόγιο.

Ημερολόγιο του Ντάσιου Κων/νου του Χρυσοστόμου
Ταχυδρόμου και προϊσταμένου του Ταχυδρομείου Αγίας Τριάδας,

καθ’ όλην την υπαλληλική σταδιοδρομία

14/2/1955 …..Σήμερον εις το σχολείον διεξάγονται ανακρίσεις εις τους μαθητές της Ε’ Κόγιαν, Σταμούλην,
Παππάν Κ. και Αθ. Τσιαμπούλαν και της ογδόης Σκεντέρην διότι χθες το απόγευμα πήραν κούρσαν
και επήγαν εις την Λαμίας για…..

15/2/1955 …..ξημέρωσε με λίγο χιονάκι. Αέρας φυσά έξω λυσσασμένα. Στο σχολείο πήγα με τη χλαίνη. Μά-
θημα δεν εκάναμε…..

16/2/1955 …..ετιμωρήθησαν οι 5 με 8ήμερον αποβολήν και διαγωγή «καλή». Ήρθε και η μητέρα μου απ’ το
χωριό. Το βράδυ ήρθε και κοιμήθηκε ο Γιώργος Βαγγελόπουλος. Μας επισκεύτηκε και ο Σακκάς
Δ. (καθηγητής, χωριανός)…..

17/2/1955 …..δεν επήγα σήμερα σχολείο. Πήγα κι έφερα δύο γυναίκες για να αγοράσω 2 φορτώματα ξύλα.
Πήγα και στη Σχολή (όχι το Γυμνάσιο) κι έδωσα 5 οκάδες κάστανα δραχ. 35…..

18/2/1955 …..πήρα το δέμα. Είχε ρούχα. Έφυγε η μητέρα μου για το χωριό. Το βράδυ ο Λεωνίδας (Ντάσιος)
μου έκοψε ποτήρια (κουφά)…..

Ημερολόγιο
Μαθητική ζωή το 1955
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19/2/1955 …..πήγα κατά τις 3 και τα υπόλοιπα 4
οκάδες κάστανα στη σχολή δρχ. 33.
Έφτιαξα τραχανά αλλά δεν τρώγεται.
Μου ζύμωσαν και ψωμί. Με κέρασε κι ο
Ανδρόνικος (Ματσούκας) μισή οκά πορ-
τοκάλια…..

20/2/1955 …..πήγαμε εκκλησία στην «Αγία
Τριάδα». Βόλτα με το φίλο μου Τσατσα-
ρώνη. Επέστρεψα στο σπίτι. Πέρασε ο
Σιώκης Βασ. και ο Κρουστάλλης και πή-
γαμε στου Κοντοπάνου Γ. το σπίτι, όπου
θα στεφανωθεί η Φόνη (Σκονδριάνου).
Με έστειλαν να ειδοποιήσω τον Καλαν-
τζή για φωτογραφίες. Στο γύρισμα πέ-
ρασα απ’ τα κήπια κι έμασα μερικά ίτσια.
Ο γαμβρός όλο και δεν του ερχόταν
καλά και συνεχώς τον έβρεχαν. Φύγαμε
απ’ το γάμο προς τα κάτω. Στο σπίτι τη-
γάνισα δυο αυγά κι έφαγα…..

21/2/1955 …..σήμερα πετάει χαλάζι…..

22/2/1955 ….. δυνατό ψύχος. Φήμες ότι οι καθηγη-
ταί θα κάνουν απεργία. Μου έδωσε και
τους βαθμούς ο κ. Σακκάς: Φυσικά 10,
Αρχαία 11, Γεωγραφία 13, Νέα 13, Ιστο-
ρία 14, Γυμναστική 15, Θρησκευτικά 15
και Λατινικά 16…..

23/2/1955 …..με έβαλε και διάβασα Ιστορία ο κ.
Τσιάκας Κ. (καθηγητής θεολόγος απ’ το
Μαυρίλο)…..

24/2/1955 …..τις 2 πρώτες ώρες τις γλυτώσανε. Πήρα 150 δράμια βακαλάο. Σόλιασα και τα παπούτσια 30
δραχ.

26/2/1955 (Σάββατον) ….πήρα και 25 δραχ. από τον Λάππα και πήρα 2 οκάδες πορτοκάλια και μισή οκά
κρέας. Ο Λεωνίδας καθώς και όλα τα άλλα παιδιά πάνε στο χωριό. Επαφές με φίλους. Το βράδυ
διάβασα «Ταχυδρόμο» (περιοδικό)…..

27/2/1955 …..πήγα το φαγητό στο φούρνο. Βρήκα φίλους και τη Μαρία και πήγαμε βόλτες ως του Κλειτσάκη.
Ερχόταν ο Σιακαβέλλας (γυμνασιάρχης) και γυρίσαμε πίσω. Το βράδυ γίναμε μασκαράδες και πή-
γαμε στου Κοντοπάνου (μαγαζί)…..

28/2/1955 …..χάλασε ο καιρός. Έφαγα το μεσημέρι στου Σακκά. Πήρα 100 δράμια λάδι. Μου έκοψε ποτήρια
η Γιούλα. Με πόναγε η πλάτη μου. Πήγα και στην Κατίνα…..

1/3/1955 …..δεν πήγα σχολείο. Κοιμήθηκα αρκετά. Περνούσε ο Λάππας Αθ. και ήρθε μέσα και τα είπαμε.
Ήρθε κι ο Λεωνίδας απ’ το χωριό. Μου έφερε δύο γράμματα. Ένα απ’ το Σωτήρη (αδελφό) κι ένα
απ’ το θείο μου.

2/3/1955 …..ήρθε ο Τσιάκας και μας είπε ότι το σχολείο κλείνει (πιθανόν λόγω απεργίας). Τ’ άλλα παιδιά φύγαν
για το χωριό…..

Ο Κώστας Χ. Ντάσιος μαθητής Γυμνασίου 
(Γυμνάσιο-Λύκειο) στο Καρπενήσι. 

Δεκαετία 1950.
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3/3/1955 …..κινήσαμε σήμερα για το χωριό. Παρέα 5 άτομα. Μεταξύ αυτών κι ο Γιάννης Χουσιάδας. Φθάσαμε
στις 12 μεσημβρίαν…..

4/3/1955 (Αγία Τριάδα) …..Χιονίζει. Πήγα και στην εκκλησία. Τοιχοκολλήθηκε ανακοίνωση ότι τη Δευτέρα αρ-
χίζουν μαθήματα…..

5/3/1955 …..πήγα και μετάλαβα. Η μητέρα μου έκανε πίττα και την έφαγα. Μάλωσα με τη χωροφυλακού. Το
απόγευμα έκανα βόλτα με το Λεωνίδα και τον Κουτσοθόδωρο (Τάκη) ως τον Αϊ-Γιάννη. Το βράδυ
πήγα και κάθισα στην Αστυνομία συνομιλώντας με τα παιδιά κι ακούγοντας ράδιο…..

6/3/1955 Κυριακή …..κατά τις 9 ξεκινήσαμε παρέα 21 άτομα για το Καρπενήσι. Άφθονο χιόνι. Φθάσαμε 3-4 η
ώρα.

7/3/1955 …..σχολάσαμε στις 11 γιατί
έλειπε ο μαθηματικός. Πήγα
και αγόρασα 4 οκάδες αλεύρι
βερεσέ στο Μητρολιά…..

9/3/1955 …..νεφελώδης μέρα. Κάναμε γυ-
μναστική, όλο βηματισμό. Δα-
νείστηκα 5 δραχ. απ’ τον Κ.Π.
πήρα μισή οκά μήλα…..

10/3/1955 …..χιονίζει. Πήρα και δύο φορ-
τώματα ξύλα με λεφτά του Λε-
ωνίδα…..

12/3/1955 ……πήρα μήλα και πορτοκάλια
κι έφαγα. Πήραμε και μισή οκά
κρασί κι ήπιαμε. Αγόρασα κι
ένα πουλόβερ…..

13/3/1955 (Κυριακή) …..κρύο πολύ. Πήγαμε στην εκκλησία «Αγία Τριάδα». Όταν σχόλασε πήρα πέντε αυγά
δανεικά και 100 δράμια πετρέλαιο (φωτιστικό). Στρώθηκα στο διάβασμα. Πέρασε κι η Ερασμία
Σκαρλάτου και πήγαμε μαζί ως τα Γύφτικα…..

15/3/1955 …..με σήκωσε η καθηγήτρια συντακτικό. Ήρθε κι ο Θύμιος (Μπανιάς) απ’ το χωριό.

17/3/1955 …..κάναμε διόρθωση εκθέσεων. Μου διάβασε πρώτη τη δική μου.

18/3/1955 …..συγκεντρωθήκαμε στο Γυμνάσιο και πήγαμε στους Χαιρετισμούς. Ο Πετρόπουλος με τον Νταλή
είπαν το «Άσπιλε…»…..

19/3/1955 (Σάββατο) …..γράψαμε έκθεση με θέμα «πώς περιμένουμε την 25η Μαρτίου».

20/3/1955 (Κυριακή) …..εκκλησιασμός. Ήρθε η μητέρα απ’ το χωριό. Συνάντησα την Αρετή Λάππα…..

21/3/1955 …..με σήκωσε ο κ. Σακκάς για λατινικά με τον Ράντζο (Ναπολέων). Δεν είπα τίποτε.

22/3/1955 …..με σήκωσε θρησκευτικά και είπα καλά. Έφυγε κι η μητέρα μου…..

23/3/1955 …..κάνουμε δοκιμές για παρέλαση και για τις παραστάσεις στο Γυμνάσιο…..

Γράφει πίσω η φωτογραφία: «Ενθύμιον της μαθητικής μου ζωής. 
Η φωτογραφία αυτή ελείφθει κατά την παρέλασιν 

της 28ης Οκτωβρίου 1952. Κων/νος Χρυσ. Ντάσιος. 
Εν Καρπενησίω τη 19-12-1952».
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24//3/1955 …..ξανά δοκιμές. Μού έριξε μια τσιγγάνα την τύχη και μου είπε πως «μ’ αγαπάει…». Έβγαλα και
φωτογραφία ξάπλα στο χόρτο. Το απόγευμα στέψαμε τα μνημεία των ηρώων του ’21, οι οποίοι
εχάρισαν την λευτεριά στην πατρίδα μας. Φύγαμε κατενθουσιασμένοι αφού υποσχεθήκαμε ότι θα
φυλάξωμεν αμόλυντο το ιερό χώμα της πατρίδος μας…..

25η Μαρτίου 1955 (Παρασκευή). Το πρωί πήγα για τούρτα κάτω στα Γύφτικα. Στις 10 παρά τέταρτο ξεκινήσαμε
από το σχολείο για την πλατεία. Συγκεντρώθηκαν όλαι αι αντιπροσωπείαι καθώς και η μαθητιώσα
νεολαία. Ακολούθησε κατάθεσις στεφάνων. Έπειτα ομιλία του κ. Κοντοπάνου και τέλος η παρέλασις
προ των επισήμων. Ο κ. Τσιάκας μου είπε πως έχουμε «έρωτες» (πειραχτικά). Το απόγευμα ακο-
λούθησαν εκ μέρους των μαθητριών σχολικοί χοροί στην πλατεία. Το βράδυ μας βρήκε ο Τσιάκας
επάνω από το σπίτι μαζί
με τον Παπασπύρου.
Αύριο μου είπε να πε-
ράσω από το γραφείο.
(Πιθανόν απαγορευόταν η
κυκλοφορία μαθητών το
βράδυ, όπως και στη Δι-
κτατορία αργότερα).

26/3/1955 …..με σήκωσε να της πω
τους συνδέσμους, τους
ήξερα. Με φώναξε να πε-
ράσω από το γραφείο ο κ.
Γυμνασιάρχης. Με σή-
κωσε ιστορία ο κ. Τσιάκας.
Άξιον παρατηρήσεως
είναι πως όλοι οι καθηγη-
ταί εξήτασαν σήμερον…..

27/3/1955 …..ημέρα θαυμάσια. Εκ-
κλησιασμός στην «Παναγία».

28/3/1955 …..με σήκωσε μαθηματικά, χάλια άστα…..

29/3/1955 …..και σήμερα ωραία. Αλλά μιαν εκδρομή δε θέλουν να μας πάνε.....

31/3/1955 …..την πρώτη ώρα κάναμε αρχαία. Τις άλλες το σχολείο πήγε εκδρομή στη «Βρυσούλα». Τα περά-
σαμε ωραία.  Έβγαλα και φωτογραφίες. Στενοχωρημένος.

1 Απριλίου 1955 …..με εξέτασε γεωγραφία και γράψαμε δίμηνο διαγώνισμα στ’ αρχαία…..

2/4/1955 …..με σήκωσε και είπα το ποίημα «Ηλιοβασίλεμα» του Κ. Κρυστάλλη. Ήρθε κι η μητέρα μου…..

3/4/1955 (Κυριακή) …..φυσάει δυνατος αήρ. Φυσικά πήγα από το σπίτι στην εκκλησία. Το βράδυ βγήκε ο κ.
Σακκάς προς τα πάνω. Ήρθε και ο Δ. Μονιάς…..

4/4/1955 …..συννεφιασμένη μέρα. Έφυγε η μητέρα.

5/4/1955 (Τρίτη) …..διαγωνίσματα αρχαία και θρησκευτικά. Τίποτε το νεώτερον…..

Παρέα αγοριών μεγάλης τάξης του Γυμνασίου Καρπενησίου. 
Όρθιος αριστερά πίσω (χωρίς πηλήκιο) ο Κων/νος Ντάσιος.



αγιατριαδίτικα  γράμματα30 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2021

Νυχτερινό Δημοτικό Σχολείο
Αγίας Τριάδας

      Με το πρακτικό αυτό του Δημοτικού
Σχολείου Αγίας Τριάδας του 1955, μας
δίδεται μια εικόνα της Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης του Μεσοπολέμου και της
δεκαετίας των πολέμων 1940-50 στο
χωριό μας. Βλέπουμε ότι αρκετοί νέοι
που έπρεπε να είχαν τελειώσει το Δη-
μοτικό Σχολείο στον καιρό τους, εγγρά-
φονται στο νυχτερινό Σχολείο που
θεσπίστηκε το 1955, για να μπορέσουν
να πάρουν απολυτήριο. Είναι γεννηθέν-
τες ακόμη και το 1924. Τριάντα ένα χρο-
νών δηλαδή. Μία συνέπεια και αυτή
των πολέμων για τα παιδιά. Ανι-
χνεύουμε όμως μέσα απ’ αυτή την
πράξη και μια άλλη νοοτροπία που επι-
κρατούσε τότε. Οι περισσότεροι εγγρα-
φέντες είναι κορίτσια. Από τους 51 του
καταλόγου, τα 34 είναι κορίτσια και τα
17 αγόρια. Ως γνωστόν, επικρατούσε η
αντίληψη ότι οι κόρες δεν χρειάζονται τα
γράμματα, αρκούσε ένας καλός γαμ-
πρός (με προίκα ή χωρίς). Και τ’ αγόρια
δεν πρόλαβαν να τελειώσουν το σχο-
λείο γιατί διέκοπταν συνήθως, για να
βοηθήσουν στις εργασίες της οικογέ-
νειας. Για οικονομικούς δηλαδή λόγους.
Με την πάροδο του χρόνου εξασθένησε
αυτή η νοοτροπία, οι συνθήκες άλλαξαν
κι έγινε σχεδόν καθολική (και υποχρεω-
τική) η φοίτηση στο Δημοτικό Σχολείο.
      Πέντε χρόνια αργότερα, με το πα-
ρατιθέμενο δεύτερο πρακτικό υπ’
αριθμ. 13 στις 16 Μαρτίου 1960, βλέ-
πουμε χορηγούνται απολυτήρια στους
φοιτήσαντες. Εδώ να τονίσουμε ότι η
λειτουργία του νυχτερινού σχολείου δεν
ήταν απρόσκοπτη. Υπήρχαν αδυνα-
μίες, κυρίως λόγω της οργανωτικής
ανεπάρκειας, των περιορισμένων οικο-
νομικών πόρων, της ελλιπούς φοίτησης
και άλλων προβλημάτων. Δίδονταν
πάντως η δυνατότητα να καλυφθούν
κενά που άφησαν οι ανώμαλες κατα-
στάσεις του παρελθόντος.
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Η Χρυσούλα Κ. Ντάσιου και η Βούλα Αλ. Ντάσιου
αλληλοβοηθούνται, μεταφέροντας το δοχείο (γκι-
γούμ) με το νερό, απ’ την κοινοτική βρύση στο
Μονοπώλιο στο σπίτι. Δεκαετία του 1960.
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Εκπομπή στο Star Λαμίας
Στις 26 Οκτωβρίου 2020, επισκέφθηκε το χωριό μας ο παραγωγός και παρουσιαστής της εκπομπής

«ΟΡΕΞΗ ΝΑ ‘ΧΕΙΣ» στο κανάλι Star Κεντρικής Ελλάδας, κ. Γραβάνης Βαλάντης με το συνεργείο του. Με-
σολάβησε η κ. Καλασαρίνη Σοφία που είχε τις σχετικές επαφές και γνωριμίες. Γυρίστηκαν τα απαραίτητα
πλάνα στην Αγία Τριάδα, για δυο ημέρες. Καθοριστική η συμβολή των καταστημάτων και του ξενώνα του
χωριού. Η εκπομπή δεν περιορίστηκε στη μαγειρική που ειδικεύεται αλλά επεκτάθηκε και σε τουριστικού
ενδιαφέροντος θέματα και πληροφορίες.

Η εκπομπή προβλήθηκε σε δυο συνέχειες, στις 13 και 20 Δεκεμβρίου 2020. Ολόκληρη δε ξαναπροβλή-
θηκε ανήμερα τα Χριστούγεννα. Ήταν μια πολύ καλή ανάδειξη και διαφήμιση του χωριού μας. Μπορεί κά-
ποιος να τη δει στο starlamia.gr.

Ευχαριστούμε όλους τους συντελεστές που συμμετείχαν και βοήθησαν στην επίτευξη αυτού του αποτε-
λέσματος.
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Καταστροφικός «τυφώνας»
Στις 16 Σεπτεμβρίου 2020 έπληξε επί τριήμερο

και το χωριό μας η κακοκαιρία «Ιανός». Έντονες
βροχοπτώσεις, κατολισθήσεις και πλημμυρικά φαι-
νόμενα, κυρίως στη Θεσσαλία, Εύβοια και άλλες
περιοχές.

Στο χωριό μας είχαμε μεγάλη βροχόπτωση. Κα-
τέβασαν τα ρέματα, ξεπλύθηκαν κι άλλαξαν εντε-
λώς εικόνα. Κλαδιά, ξύλα και φύλλα έφυγαν από τις
κοίτες τους κι άσπρο αμμοχάλικο στρώθηκε. Οι δρό-
μοι γέμισαν πέτρες από τα πρανή των πλευρών
τους. Τα αυλάκια εντός του χωριού, που μαζεύουν
και τα όμβρια ύδατα, ξεχείλησαν. Χωρίς ευτυχώς
ιδιαίτερες ζημιές, λόγω του επικλινούς εδάφους.
Αγροτικοί δρόμοι έκλεισαν και χρειάστηκε εβδομά-
δες για καθαρισμό τους από μηχανήματα του Δήμου
και της Περιφέρειας.

Σοβαρές ζημιές υπέστησαν κακότεχνα τεχνικά
έργα. Όπως, το Κοκκινόρεμα που βγήκε στον
ασφαλτόδρομο για το Χιονοδρομικό, στα Σκάμματα.
Βούλωσαν οι δυο σωλήνες που είχαν βάλει από
τους χαλιάδες που κατέβηκαν, εκεί που πριν
υπήρχε γέφυρα. Έφτιαξαν γέφυρα πιο ψηλά στις
Καρές και πιο κάτω έβαλαν σωλήνες. Λογική κι
αυτή ή άλλες σκοπιμότητες; Επίσης κόπηκε το δί-
κτυο αποχέτευσης στον Νεραϊδιά, στο δρόμο για
Λογγιές, που οδηγούσε τα λύματα στους σηπτικούς
βόθρους. Νέο έργο που ακόμη δεν έχει ολοκληρω-
θεί. Δεν συνδέθηκε ακόμη ο κεντρικός αγωγός του
χωριού. Περνούσαν οι σωλήνες «απροστάτευτες»
μέσα από την κοίτη του Νεραϊδιά. Τον Νεραϊδιά,
που ως γνωστόν, γκρέμισε την τσιμεντένια γέφυρα
στον Αϊ-Γιάννη παλαιότερα, σε ανάλογο φαινόμενο.
Ποιός τα σχεδίασε, ποιός τα έφτιαξε; Πάντως τα
πληρώσαμε εμείς και θα τα ξαναπληρώσουμε.

Και πάλι τα γελάδια
«Τι ‘χες Γιάννη μ’ τι ‘χα πάντα»

Ξεπέρασε τις δυο δεκαετίες χρονικά το πρό-
βλημα με τα αδέσποτα γελάδια. Στα χωράφια μας,
στους κήπους, στα πλακόστρωτα του χωριού και
τώρα και στο νεκροταφείο. Κατάντια των υπευθύ-

νων. Δεν μπορεί να είναι μόνο ανικανότητα (20-25
χρόνια). Πιθανόν να υπάρχει σκοπιμότητα. Και
νόμος να μην υπήρχε, τόσα χρόνια έπρεπε να έχει
ψηφιστεί, ώστε ν’ αντιμετωπιστεί το θέμα. Ξέρουμε
ότι η ελληνική διοίκηση δεν προγραμματίζει μακρο-
χρόνια. Αλλά και τόση αδράνεια, τόση παθογένεια!
Ο χρόνος ήταν υπεραρκετός, ώστε να γίνει ριζική
αντιμετώπιση του προβλήματος.

Απ’ την αρχαιότητα υπάρχει ο σεβασμός στους
νεκρούς. Η βεβήλωση τάφων και νεκροταφείων,
είναι καταδικαστέα πράξη. Είδαμε τα γελάδια του
συγκεκριμένου γνωστού, να μπαίνουν στο νεκροτα-
φείο στ’ Άμπέλια (το Δεκέμβριο 2020) να σπάζουν
μάρμαρα τάφων, να πατούν και να βουλιάζουν μέσα
στα μνήματα, να κοπρίζουν τον ιερό τόπο.

Βρήκαν ανοιχτή την περίφραξη και σα «ζώα»
μπήκαν. Γιατί δεν ξαναφράχτηκε απ’ το δήμο μετά
τις εργασίες κοπής των κυπαρισσιών όπως θα
έπρεπε; Από ποιον φυλάσσονταν τα γελάδια, χει-
μώνα καιρό, στην Αγία Τριάδα; Αν είναι αδέσποτα
(που είναι τόσα χρόνια) γιατί ο κατά το νόμο αρμό-
διος αντιδήμαρχος δεν φρόντισε (ύστερα κι από αλ-
λεπάλληλες κατά καιρούς ενοχλήσεις) να
εξαλείψει το φαινόμενο; (Να συλλέξει τ’ αδέσποτα
γελάδια, όπως κάνει με τα σκυλιά). Επισκέφθηκαν
δύο αντιδήμαρχοι μετά το γεγονός το νεκροταφείο
(κατόπιν εορτής) κι έδωσαν εντολή να επισκευα-
στούν οι όποιες ζημιές. Αυτό είναι το ζήτημα ή η βε-
βήλωση; Πήγε κι ο φερόμενος ως ιδιοκτήτης των
ζώων απ’ τη Βράχα κι επισκεύασε ξανά την περί-
φραξη. Ξεφτίλα!

Είναι σαν να λέει στους Αγιατριαδίτες ότι ο
χώρος μέσα απ’ την περίφραξη του νεκροταφείου
τους ανήκει. Και τίποτε άλλο. Από εκεί κι έξω είναι
όλα δικά του. Είναι το τσιφλίκι του! (από χρησικτη-
σία τόσα χρόνια). Ο κάθε Αγιατριαδίτης κατά τη λο-
γική αυτή πρέπει να αρκεσθεί στον τάφο του. Τέρμα
τα χωράφια (κι ας πληρώνει ΕΝΦΙΑ) τέρμα οι
αυλές, οι δρόμοι του χωριού κτλ. Αντί να μαζέψει
και να ελέγχει καθημερινά τα ζώα του περιορίζει
τους χωριανούς στην αγγονή τους και στον τάφο
τους. Κρίμα, εδώ που φτάσαμε!

Αν έπιαναν οι κατάρες το πρόβλημα θα είχε

« Ματ ιέ ς »  σ τ ο  χ ωρι ό
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λυθεί. Δυστυχώς, όπως αποδεικνύεται πρέπει να
πάμε με το νόμο. Το νόμο που τόσα χρόνια δεν προ-
στατεύει τους κατοίκους. Ή δεν εφαρμόζεται απ’
τα αρμόδια όργανα της πολιτείας. Έχουν αγανακτή-
σει ακόμη κι «οι πέτρες» που λέει ο λαός!

Αλήθεια του έγιναν τώρα μηνύσεις απ’ το Δήμο
για βεβήλωση νεκροταφείου; Ο Δήμος Καρπενη-
σίου είναι αρμόδιος για τη φροντίδα των νεκροτα-
φείων (ανταποδοτικά!) αλλά και για τη συλλογή των
αδέσποτων ζώων. Ως πότε «οι έρμες ψήφοι» ή ότι
άλλο θα μπαίνει εμπόδιο στο σωστό και δίκαιο;
Έλεος!

Κάστανα «γιοκ»
Και τον Οκτώβρη του 2019 είχαμε καταστροφή

στην παραγωγή καστάνων και τον Οκτώβρη του 2020
πήγαμε χειρότερα. Δεν μαζεύτηκε ούτε το 5% των
λίγων καστάνων που συλλέγαμε προηγούμενα χρό-
νια. Το έντομο «σφήκα της Κίνας» έκανε το θαύμα
του. Μας αποτέλειωσε! Η Κίνα μας έστειλε ως προ-
πομπό δώρο τη «σφήκα» και «μας έδωσε να καταλά-
βουμε» με τον κορωνοϊό. Για τους συνωμοσιολόγους
είναι υποχθόνιο σχέδιο. Για μας είναι οι συνέπειες
της παγκοσμιοποίησης. Διακινούνται πλέον ελεύ-
θερα τα πάντα. Καλά και κακά. Το θέμα είναι ποιος
ωφελείται και ποιος πληρώνει τις συνέπειες.

Δυστυχώς κάποια ελαχίστη και ελλιπέστατη προ-
σπάθεια που έγινε απ’ την Περιφέρεια το 2018 να
αντιμετωπισθεί η «σφήκα» με άλλο αντιέντομο, (κα-
ταστροφέα της σφήκας) δεν είχε αποτελέσματα.
Ούτε συνέχεια, όπως νομίζουμε θα έπρεπε.

Συνεχίζονται οι προσπάθειες και οι πιέσεις στον
παραπάνω φορέα μήπως και δούμε κάποια αντι-
στροφή, με κατάλληλη ενημέρωση κι απελευθέ-
ρωση των ευεργετικών εντόμων, ώστε να
περιορισθεί το κακό. Ο Βασίλης Αντζάς πήρε την
πρωτοβουλία για τις σχετικές επαφές κι έχει την
ευγνωμοσύνη μας, για την αξιέπαινη προσπάθεια.
Έχει τη συμπαράσταση όλων των εναπομείναντων
καστανοπαραγωγών. Ως γνωστόν οι ασθένειες είναι
πολλές κι έδρασαν ισοπεδωτικά, καταστρέφοντας
από δεκαετίες την αξιοζήλευτη μονοκαλλιέργεια
της καστανιάς που είχε πρωτοποριακά αναπτύξει το
χωριό μας.

Ας ελπίσουμε ότι θα τελεσφορήσουν οι προσπά-
θειες και θα υπάρξουν αποτελέσματα. Το ότι «είμα-

στε καλλυμένοι» που μας λένε οι υπηρεσίες το βλέ-
πουμε στην πράξη. Το ότι θα πολλαπλασιαστούν τα
ωφέλιμα αντιέντομα σε μια πενταετία και θα μει-
ωθεί το πρόβλημα, μένει να αποδειχθεί.

Καλά είναι να ξαναριχθούν περισσότερα από
αυτά τα έντομα μήπως κι επικρατήσουν. Μας λένε
ότι σε μια πενταετία ξεραίνονται και τα δέντρα κα-
στανιάς, όποου επικρατεί η «σφήκα».

Καλή είναι η υπομονή (τι μας μένει άλλο;) αλλά
να υπάρχει κι ελπίδα. Έχουμε και το προηγούμενο
με το εμβόλιο της καστανιάς για το «έλκος». Πέρα-
σαν χρόνια, όποια διασπορά των ευεργετικών εντό-
μων έγινε, αλλά το πρόβλημα συνεχίζει.

Να προσθέσουμε ότι και τα ελάχιστα κάστανα
που είχαν τα δέντρα, τα μοιραστήκαμε άνισα με τα
αγριογούρουνα και τα γελάδια. Παρ’ ότι το πρό-
βλημα αυτό είναι αντιμετωπίσιμο, το αφήνουν «οι
υπεύθυνοι» να σέρνεται για δεκαετίες ανεξέλεγ-
κτο. Ευτυχώς ελλείψει πολλών σκίουρων και ποντι-
κών συλλέξαμε κάποια καρύδια το φθινόπωρο που
πέρασε. Κάτι είναι κι αυτό!

Μνημόσυνο Ιεροψαλτών
Με πρωτοβουλία του πατέρα Ιλαρίωνα και τη

σύμπραξη της Εκκλησιαστικής Επιτροπής, πραγμα-
τοποιήθηκε μνημόσυνο στις 8 Αυγούστου 2020, υπέρ
αναπαύσεως της ψυχής των διατελεσάντων κατά
καιρούς ιεροψαλτών στην ενορία της Αγίας Τριά-
δας. Ελάχιστος φόρος τιμής για τους χωριανούς
μας που υπηρέτησαν τις ανάγκες της εκκλησίας και
του χωριού από το στασίδι του ψάλτη. Μνημονεύτη-
καν οι κάτωθι:
Βαγγελόπουλος Δημήτριος του Κων.
Καββαδίας Γεώργιος του Δημ.
Κούκος Γεώργιος του Χρήστου ιερέως
Κουκουβής Χρήστος (δάσκαλος από Χόχλια)
Μαρίνης Αριστοτέλης του Γεωργ.
Παπανικολάου Θεόδωρος του Νικολάου ιερέως
Παρούτσας Αθανάσιος του Νικολάου
Παρούτσας Δημήτριος του Αθαν.
Ράντζος Σεραφείμ του Κων.
Σαρρής Βησσαρίων του Νικολάου ιερέως
Σένιδος Γεώργιος του Ιωάν.
Τσιάτσος Δημήτριος του Αθαν.
Τσιάτσος Ηλίας του Σπ.
Τσιάτσος Κων/νος του Ιωάν. (ιερέας)
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Παγίδες - Θηλιές
Πληροφορηθήκαμε ότι η περιοχή προς τα Αμπέ-

λια, Ρογάτα και μέχρι τη Μακριά Λάκα παγιδεύτηκε
με πολλές θηλιές. Είναι συρμάτινες παγίδες για
σύλληψη άγριων ζώων. Πολύ παλιά μέθοδος κυνη-
γιού, που επανεμφανίστηκε.

Έλα όμως που μπορούν να πιαστούν και ζώα που
εκτρέφει ο άνθρωπος! Κατά τη βόσκησή τους μπο-
ρεί να έχουν την ατυχία να παγιδευτούν. Μάθαμε
ότι πιάστηκαν γίδια, σκυλί αλλά και άνθρωπος. Μπο-
ρεί να στήνονται για αγριογούρουνα, όπως λέγεται,
αλλά δεν γίνεται εξαίρεση στ’ άλλα ζωντανά.

Δεν θα ξεχάσω ποτέ μία σκύλα μας, όταν ήμουν
μικρός, που γύρισε μετά από μέρες εξαφάνισης, αν
και γεννημένη, με μια θηλιά περασμένη στη μέση,
κατακομμένη βαθιά απ’ την προσπάθεια ν’ απελευ-
θερωθεί και καταματωμένη. Φαίνεται άργησε να την
εντοπίσει ο δράστης. Ευτυχώς, ύστερα από περιποι-
ήσεις, επέζησε.

Επειδή η κοινωνία του χωριού είναι μικρή και
όλα μαθαίνονται, καλά θα είναι να κοπούν τέτοιες
συνήθειες απ’ τους «ειδήμονες». Αν όχι με την
πειθώ, με την εφαρμογή του νόμου.

Δυο προτάσεις
α) Βλέποντας τα θετικά αποτελέσματα του πα-

νελληνίου προγράμματος «Εξοικονομώ…αυτονομώ»
και τη ζήτηση-ανταπόκριση που έχει, σκεφτήκαμε
μήπως θα μπορούσε να γίνει ένα παρόμοιο πρό-
γραμμα. Από την κεντρική διοίκηση φυσικά. Να έχει
αντικείμενο τη συντήρηση – ωραιοποίηση των σπι-
τιών των χωριών μας. Ιδιαίτερα όσα έχουν και «το-
πικό χρώμα» ή κάποιες αισθητικές – αρχιτεκτονικές
ιδιαιτερότητες. Τώρα ισχύει το «Εξοικονομώ» για
κύριες κατοικίες. Να μπορούν με ανάλογο πρό-
γραμμα να συμμαζευτούν και τα χωριά μας που
πλέον διαθέτουν «δευτερεύουσες» κατοικίες. Να
σταματήσει όσο είναι δυνατόν η επιταχυνόμενη εμ-
φάνιση ερειπίων. Να διορθωθούν προσόψεις σπι-
τιών που έγιναν κάτω από την «αισθητική της
ανάγκης». Δύσκολα νομίζουμε πλέον, μπορούν οι
άνθρωποι να διαθέσουν κεφάλαια στα χωριά. Δια-
θέτουν ορισμένοι από συναισθηματικούς λόγους βα-
σικά κινούμενοι. Κάτι πρέπει να γίνει και προς αυτή
την κατεύθυνση. Το χωριό μας ως γνωστόν απ’ τη
δεκαετία του 1970 έχει χαρακτηριστεί ως «τουρι-

στικό». Υπάρχουν στην Αγία Τριάδα γύρω στα 25 κτί-
ρια σχεδόν εγκαταλειμμένα. Σε διαφορετικό στάδιο
κατάρρευσης το καθένα. Κρίμα!

β) Έχουμε φτιάξει στο χωριό αρκετές πλακο-
στρώσεις δρόμων και πλατειών. Επενδύθηκαν τσι-
μεντένια τοιχία με άσπρη πέτρα. Αυτά πρέπει να
συντηρούνται. Η λευκή πέτρα «μαυρίζει» απ’ τους
μύκητες και τις υγρασίες. Πέρα απ’ τα σπασίματα
και το ξεκόλλημα. Πρέπει να καθαρίζονται ώστε να
παρουσιάζουν την αυθαιντκή τους ομορφιά. Το πιε-
στικό μηχάνημα νομίζουμε κάνει καλή δουλειά.
Πρέπει σε τακτά διαστήματα να το χρησιμοποιούμε
για καθαρισμό τους. Επίσης να ολοκληρωθούν, όπου
ακόμη απομένουν δρόμοι ημιτελείς από πλακοστρώ-
σεις. Να συντηρηθούν και οι τοίχοι  και να επενδυ-
θούν όπου χρειάζεται και εκτός κεντρικού δρόμου.
Σ’ όλους τους εσωτερικούς δρόμους του χωριού.
Με ευπρέπεια. Η ματιά συγκρατεί αυτό που βλέπει.
Τη γενική εικόνα πρέπει να αναβαθμίσουμε και όχι
μόνο κομμάτια της (αποσπασματικές επεμβάσεις).

Βότανα και υπερτροφές
Οι παροχές της φύσης στον άνθρωπο είναι πάμ-

πολες. Τα φυτά είναι η βασική διατροφή μας. Τα τε-
λευταία χρόνια μπήκαν στη ζωή μας οι
«υπερτροφές» της φύσης και επαναπροσδιορίστηκε
η σπουδαιότητα των βοτάνων.

Άγριοι καρποί του δάσους και της εξοχής μελε-
τήθηκαν, αξιολογήθηκαν και προβλήθηκαν οι ευερ-
γετικές τους ιδιότητες στον ανθρώπινο οργανισμό.
Τέτοιοι καρποί είναι τα βατόμουρα, τα κράνια, τα
τσάπουρνα, ο κράταιγος (τρικαλιές), ο σαμπούκος
(καρπός της φουσκλιάς), ο καρπός της άγριας
τριανταφυλλιάς, βολβοί, μανιτάρια κι άλλα. Καλλιερ-
γούνται επίσης για τους καρπούς τους άγνωστα
μέχρι πρότινος είδη φυτών, όπως η στέβια, η αρώ-
νια, η κράνπερη (cranberry), το ιπποφαές goji berry,
κι άλλα. Η αρώνια μάλιστα καλλιεργείται και στο
χωριό μας απ’ τον κ. Πάνο Παρούτσα.

Όλα έχουν βιταμίνες, αντιοξειδωτικά, αντιφλεγ-
μονώδεις ιδιότητες, καρδιοτονωτικά κτλ.
Βέβαια και παλαιότερα τρώγαμε ή χρησιμοποιού-

σαμε κάποια του τόπου μας, χωρίς να γνωρίζουμε
και να τους δίνουμε την σημασία που αξίζουν.

Παράλληλα τα βότανα είναι το φαρμακείο της
φύσης. Στην Παλαιά Διαθήκη διαβάζουμε: «Ο Θεός
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έκαμε από τη γη φάρμακα και κανένας άνθρωπος
δεν πρέπει να τα περιφρονεί».

Οι αρχαίοι πρόγονοί μας τα μελέτησαν και τα
χρησιμοποίησαν για τις αρρώστιες, τις πληγές, τον
ανθρώπινο πόνο. Ο Ασκληπιός, ο Ιπποκράτης, ο Θε-
όφραστος και τόσοι άλλοι γιάτρευαν μ’ αυτά. Ο Πα-
ράκελσος τον 16ο αιώνα έλεγε: «Όλα τα βουνά και
οι λόφοι, όλα τα λειβάδια και τα λαγκάδια, είναι
φαρμακεία του Θεού».

Στις μέρες μας ξανά ανακάλυψαν οι άνθρωποι
των πόλεων τα βότανα. Η ανάπτυξη της Ομοιοπαθη-
τικής βοήθησε σ’ αυτό, ιδιαίτερα στο εξωτερικό.
Στα χωριά μας βέβαια χρησιμοποιούνταν κάποια
απ’ αυτά. Όπως το τσάϊ, το χαμομήλι, το σαλέπι, το
τίλιο, η αγριάδα, ο μούσκος, το φασκόμηλο, η τσου-
κνίδα, κτλ.

Σ’ αυτά μπορούν να προστεθούν τα μυρωδικά
και τα αρωματικά φυτά, όπως η ρίγανη, η δάφνη, η
μέντα, ο γλυκάνισος, τα τριαντάφυλλα, ο δίκταμος,
ο βασιλικός, κτλ.

Ο τρόπος συγκομιδής τους, ο τρόπος αποξήραν-
σης και διατήρησής τους έχουν μεγάλη σημασία.
Χρειάζονται γνώσεις και προσοχή ώστε να διατη-
ρούν τα καλά και απαραίτητα για τον άνθρωπο συ-
στατικά τους. Δεν είναι πανάκεια. Όμως βοηθούν
και ενισχύουν με φυσικό τρόπο τον καταπονημένο
σύγχρονο ανθρώπινο οργανισμό.

Αδέσποτα
Διαβάσαμε στον τοπικό τύπο (2-12-2020), ότι ο

Δήμος Καρπενησίου (τμήμα του είναι και η Αγία
Τριάδα) θα δαπανήσει ποσό 38.000 ευρώ, δίνοντάς
το σε ιδιώτες για περισυλλογή, περίθαλψη κτλ. αδέ-
σποτων ζώων. Αυτό το ποσό είναι συνέχεια προ-
ηγουμένου ποσού ύψους 24.366 ευρώ, για τον ίδιο
σκοπό.

Διαβάζοντας προσεχτικά είδαμε ότι μέριμνα και
προορισμός των ανωτέρω ποσών είναι τ’ αδέσποτα
σκυλιά. Σωστά ως εδώ.

Διερωτώμεθα:
Αδέσποτα υπάρχουν μόνο σκυλιά στο Δήμο;
Αφού ο Δήμος είναι υπεύθυνος από το νόμο γι’

αυτό το θέμα, τι κάνει για άλλα ζώα αδέσποτα; π.χ.
γάτες. Ως γνωστόν και γίδια παρατημένα υπάρχουν
και κυρίως γελάδια. Για δεκαετίες πρόβλημα τερά-
στιο και γνωστό «τοις πάσι».

Κύριε αρμόδιε Αντιδήμαρχε πότε θα τελειώσουν
οι δικαιολογίες; Δυο δεκαετίες πέρασαν! Πότε θα
εξασκήσετε τις αρμοδιότητές σας και «υποχρεώ-
σεις» σας;

Εμείς τη μόνη διαφορά που βρίσκουμε σ’ αυτό
το διαχωρισμό είναι ότι τα πρώτα (σκυλιά) δεν τρώ-
γονται, (εκτός αν γίνει εξαγωγή στην Κίνα!) ενώ τα
δεύτερα… τρώγονται!

Για Ηρώο
Από απόκομμα της εφημερίδας «ΝΕΑ» στις

16/9/2020 διαβάζουμε:

Βλέπουμε άλλοι λαοί, με πολύ χειρότερο εμφύ-
λιο παρελθόν, όπως οι Ισπανοί, κάνουν προσπά-
θειες να κλείσουν οι πληγές. Δείχνουν το δρόμο. Ας
τους μιμηθούμε. Στο περσινό περιοδικό μας δημο-
σιεύτηκαν τα ονόματα των χωριανών μας (όσων εν-
τοπίστηκαν), που χάθηκαν την πονεμένη δεκαετία
1940-50.

Λαθροθηρία
Στις αρχές Οκτωβρίου 2020, συνελήφθη χωρια-

νός μας από θηροφύλακες για λαθροθηρία. Στο κυ-
νήγι, είχε σκοτώσει ένα ζαρκάδι, που ανήκει ως
γνωστόν, στα προστατευόμενα είδη της πανίδας.
Παρ’ ότι έχουν αυξηθεί τα τελευταία χρόνια και τα
ζαρκάδια στην περιοχή μας, ο νόμος της απαγόρευ-
σης υπάρχει και ισχύει χωρίς εξαιρέσεις.
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Η παράβαση ενέχει την τιμωρία, σύμφωνα με τα
προβλεπόμενα. Κάθε νομική πρόβλεψη, χρήζει
εφαρμογής. Αυτό μας ξεχωρίζει απ’ την ασυδοσία.
Η ευνομούμενη πολιτεία που σχηματίζουμε σαν σύ-
νολο και ζούμε εύτακτα.

Χρειάζεται αταλάντευτη εφαρμογή της νομοθε-
σίας. Απ’ όλους τους ανθρώπους. Ανεξαιρέτως. Και
ιδιαίτερα απ’ αυτούς που τάσσονται να επιτηρούν
τη σωστή εφαρμογή, των οποίων νόμων ισχύουν και
σε όποιον τομέα.

Το Λαογραφικό Μουσείο
Ως γνωστόν, σε αίθουσα του πρώην Δημοτικού

Σχολείου, στον Αϊ-Γιάννη, στεγάζεται η λαογραφική
συλλογή του χωριού μας. Άρχισε να συγκεντρώνε-
ται στη Φώτειο Βιβλιοθήκη περίπου απ’ το 1975. Η
στενότητα του χώρου, επέβαλε τη μεταφορά και έκ-
θεσή της στο σχολείο, πριν 5-6 χρόνια. Είναι μια
προσπάθεια διάσωσης της τοπικής παράδοσης. Δια-
φύλαξης και προβολής της μέσα από τα εκθέματα.

Το περιεχόμενο ενός λαογραφικού μουσείου
αποτελείται από αντικείμενα τα οποία εκτός από το
θέμα τους, καθρεφτίζουν ουσιαστικά τον πολιτισμό
μέσα στον οποίο γεννήθηκαν. Μπορεί να είναι ατο-
μικά δημιουργήματα αλλά έχουν κοινωνικές προ-
εκτάσεις. Προβάλλουν τη χρηστικότητα, την
ιδιαιτερότητα, το επίπεδο αισθητικής, την οικονο-
μική διάσταση, τις λαϊκές και θρησκευτικές πεποι-
θήσεις, το υλικό κατασκευής, τη διακόσμηση, την
εποχή τους γενικά.

Είναι αντικείμενα της οικογενειακής ζωής, του
σπιτιού, όπως ενδυμασίες, οικοκυρικά σκεύη, έπι-
πλα κτλ. Είναι εργαλεία του γεωργού, του κτηνοτρό-
φου, του τεχνίτη (σιδηρουργού, τσαγκάρη, ράφτη
κτλ.). Είναι παιδικά παιχνίδια, σχολικά είδη, πίνακες
λαϊκής ζωγραφικής ή εικόνες. Είναι βιβλία με πε-
ριεχόμενο κοινωνικό, λαϊκό, δημώδες που χαρακτη-
ρίζει μια περιοχή. Είναι ακόμη φωτογραφικό υλικό
ή βίντεο και ταινίες. Πολλά ακόμη θα μπορούσαμε
ν’ απαριθμήσουμε ως υλικό που «μπαίνει» σε λαο-
γραφικά μουσεία.

Το ίδιο και στο δικό μας μουσείο. Εκτίθενται
κατά κατηγορίες στις προθήκες και αντανακλούν
την τοπική μας ταυτότητα. Προβάλλουν την παρά-
δοση σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο. Ένα τοπικό
στίγμα στη δομή της κοινωνίας. Στις ασχολίες, στις

ανάγκες, στις σχέσεις, στις λύσεις των προβλημά-

των, στις ισορροπίες, στις λαϊκές δοξασίες, στις

θρησκευτικές συνήθειες και γενικά στο αξιακό κα-

θεστώς της μικροκοινωνίας του χωριού.

Παλαιότερα επικρατούσε η αντίληψη ότι στο λα-

ογραφικό μουσείο, στατικά κι ακίνητα προβάλλεται,

Παραδοσιακή φορεσιά (αντρική)
Η στολή αυτή εκτίθεται στο Λαογραφικό Μουσείο του χω-

ριού μας. Έχει τη δική της ιστορία. Είναι αυθεντική, ραμμένη
στα τέλη του 19ου αιώνα. Ανήκε στο Νικολάκη Παρούτσα.
Ήταν η γαμπριάτικη ενδυμασία του.

Δόθηκε στο Γεώργιο Ράϊκο (αδελφό του Χρήστου) και μ’
αυτή πήγε στην Αμερική. Ύστερα από δεκαετίες ξαναεπισκέ-
φτηκε το χωριό και έφερε μαζί του τη φορεσιά. Δεν είχε ο ίδιος
κάνει οικογένεια και την έδωσε στον ανηψιό του Θανάση Χρ.
Ράϊκο. Απ’ το Θανάση δόθηκε αργότερα στη συλλογή για το
Λαογραφικό Μουσείο.

Όταν φοιτούσαμε στο Δημοτικό Σχολείο (δεκαετία 1960)
τη δανειζόμασταν απ’ το Θανάση και τη χρησιμοποιούσαμε στα
θεατρικά για τη γιορτή της 25ης Μαρτίου.

Ήταν βαριά και μεγάλη για το μπόϊ των μαθητών. Τη φο-
ρούσε ο πιο εύσωμος. Γι’ αυτό αργότερα «πειράχτηκε» λίγο.
Αφαιρέθηκαν κάποιες από τις πολλές δίπλες της και κόντυνε
λίγο, ώστε να εξυπηρετεί τους μαθητές που συνέχιζαν να τη
χρησιμοποιούν.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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μέσω των αντικειμένων, ο παραδοσιακός πολιτι-
σμός. Σήμερα πιστεύουμε ότι ο παραδοσιακός πο-
λιτισμός δεν είναι στατικός αλλά δυναμικός. Τα
στοιχεία του δεν επιβιώνουν απλώς στο περιθώριο
της σύγχρονης κοινωνίας αλλά μεταλλάσσονται.
Είναι μια κόντρα στο ρεύμα της σύγχρονης αδιαφο-
ρίας και αποκοπής από την ιστορική συνέχεια του
λαϊκού μας πολιτισμού, να διασωθεί και γνωστοποι-
ηθεί στους επερχόμενους , ένα κοινωνικό παρελ-
θόν, αρκετά ανθεκτικό και αυτάρκες στη διαχρονική
διαδρομή του.

Πολλά ακόμη θα μπορούσαν να εκτεθούν στο
μουσείο του χωριού μας. Τα σπίτια μας έχουν αρ-
κετό υλικό. Επαφίεται στον καθένα μας να βοηθή-
σει στον εμπλουτισμό του. Ανάλογα βέβαια και του
υπάρχοντος καταλλήλου χώρου. Να βρεθεί επίσης
καταλληλότερος τρόπος βελτίωσης της επισκεψι-
μότητας. 

Το Λαογραφικό μουσείο αποτελεί σήμερα ένα
πολύτιμο χώρο μνήμης της αγιατριαδίτικης παράδο-
σης.  Της κληρονομιάς των προγενέστερων προγό-
νων μας.

Τραγικότητα
Διαβάσαμε την δυσάρεστη είδηση, ότι στην πε-

ριοχή Προυσού βρέθηκε νεκρός στην αυλή του
75χρονος. Μοναχικό το σπίτι του, μόνος ζούσε εκεί,
από παθολογικά αίτια πέθανε ξαφνικά έξω κι
έμεινε εκεί 2 μέρες μέχρι να τον βρούνε. Το τρα-
γικό είναι ότι βρέθηκε δαγκωμένος στο πρόσωπο
από αγριογούρουνα. Ο ίδιος είχε κατάστημα ειδών
κυνηγίου. Τα θηράματα έφαγαν τον θηρευτή. Παρα-
λίγο να έχουμε και στην Αγία Τριάδα παρόμοιο γε-
γονός με τον αγαπητό Γιάννη Ντούσικο. Ευτυχώς
είχε αίσιο τέλος.

Δυστυχώς η ερήμωση της περιοχής, μας επιφυ-
λάσσει τέτοιες δυσάρεστες καταστάσεις. Ελάχιστοι
οι άνθρωποι που παραμένουν και το χειμώνα στα
χωριά τους. Ηλικιωμένοι οι περισσότεροι. Επισφα-
λής η υγεία. Όμως ο «ομφάλιος λώρος» που μας
συνδέει με την πατρογονική γη, μας οδηγεί ν’ αψη-
φούμε τους κινδύνους. Είναι δυνατότερη η «ανα-
πνοή» στο σπίτι που μεγαλώσαμε, από κάθε
«γεροντική» λογική. «Ο γέρος στην αγκωνή του ανα-
παύεται» λέει ο λαός μας. Δεν έχει και τα αντανα-
κλαστικά της προσαρμογής σε νέα περιβάλλοντα
των πόλεων που ζουν οι νεότεροι.

Γι’ αυτό χρειάζεται προσοχή. Συχνή επικοινωνία
των μακρινών με τους οικείους των χωριών μας. Εν-
διαφέρον και επαφή των γειτόνων (όπου υπάρ-
χουν), έστω με μια απλή «καλημέρα». Γνωρίζουμε
ότι γίνεται αυτό. Η μοναξιά έχει τις επισφάλειές
της. Ας την αντιμετωπίζουμε όσο πιο ανώδυνα μπο-
ρούμε. Ιδιωτικά ή μέσω οργανωμένων υπηρεσιών
της Πολιτείας.

Εύθραυστος κόσμος
Πρωτόγνωρες καταστάσεις, λόγω κορωνοϊού,

ζήσαμε τη χρονιά που πέρασε, το 2020, και συνεχί-
ζεται και το 2021. Παρηγοριά οι εμβολιασμοί.

Λέξεις κι έννοιες που δεν γνωρίζαμε ή ελάχιστα
χρησιμοποιούσαμε στην καθημερινότητά μας, μπή-
καν στη ζωή μας. Κορωνοϊός, πανδημία, λοιμωξιο-
λόγοι, covid 19, ευπαθείς ομάδες πληθυσμού, ιϊκό
φορτίο, εμβόλια, κρούσματα, lockdown Μ.Ε.Θ. (μο-
νάδες εντατικής θεραπείας), καραντίνα, διασωλη-
νωμένοι, αντισηπτικά, μάσκες, νοσηρότητα, μοριακό
test, rapid test, τηλεργασία, τηλεκπαίδευση κτλ. Μια
πλευρά επικινδυνότητας του κόσμου μας, που οι γε-
νιές μας δεν γνώριζαν, ούτε καν διανοούνταν.

Ιστορικά, οι πανδημίες έκαναν την εμφάνισή
τους, κατά ακαθόριστα χρονικά διαστήματα. Τοπικά
σε μια περιοχή, σε ευρύτερες γεωγραφικές ενότη-
τες ή και σε ολόκληρη την Ήπειρο, την Ευρώπη.
Άφηναν πίσω τους χιλιάδες ή εκατομμύρια νε-
κρούς, έρημα χωριά και πόλεις αποδεκατισμένες.
Ιδιαίτερα η νόσος της πανώλης. Χρονολογίες τέ-
τοιων καταστροφών έχουν καταγραφεί αρκετές.
Από την αρχαιότητα, ως την ισπανική γρίπη του 1918.
Το ποσοστό θανάτων ποικίλει κατά προσέγγιση. Και
τώρα είναι σημαντικές οι ανθρώπινες απώλειες.

Ψάχνοντας στα δικά μας εκκλησιαστικά βιβλία
για κάποια τέτοια «ενθύμηση», δεν βρήκαμε κάποια
καταγραφή. Βρήκαμε όμως μια σημαντική για ασθέ-
νεια ζώων, επίσης καταστροφική που την παραθέ-
τουμε:

«1911. Ενέσκυψεν επιζωώτις εις πάντα τα ζώα
μικρά τε και μεγάλα εκτός των ίππων, ημιόνων,
όνων. Η αράδα των αγελάδων διελύθη. Έμεινεν η
καλλιέργεια εκ της ασθένειας τους μήνες Μάϊον,
Ιούνιον». Κ.Ι.Τ. ιερεύς (Παπατσιάτσος Κων.).

Βλέπουμε τη σημαντικότητα της απώλειας από
την επιδημία, ακόμη και των ζώων, πόσο μάλλον των
ανθρώπων που συμβαίνει στις μέρες μας.
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Δυο εικόνες του χωριού, το 2020
Η χρονιά που πέρασε, άφησε στη μνήμη μας δυο

γενικές αντικρουόμενες εικόνες του χωριού μας.
Τα μέτρα για τον κορωνοϊό, πρόβαλλαν την εικόνα
της ερημιάς, της εγκατάλειψης, της μοναξιάς, της
απομάκρυνσης των ανθρώπων μεταξύ τους. Ο
φόβος της πανδημίας έκλεισε στα σπίτια τους ηλι-
κιωμένους ως επί το πλείστον, κατοίκους και έτσι
δινόταν η εικόνα έρημου, ακατοίκητου χωριού. Παρ’
ότι επί της ουσίας ήταν περισσότεροι οι χωριανοί
που διαχείμασαν στο χωριό. Κλειστά καφενεία, πε-
ριορισμοί στον εκκλησιασμό, μεγάλες γιορτές που
περνούσαν στα μουντά. Μια πρωτόγνωρη κι ασυνή-
θιστη κατάσταση. Κρύφτηκε το χαμόγελο πίσω απ’
τις μάσκες!

Απ’ την άλλη, το καλοκαίρι, που δεν ίσχυαν πε-
ριορισμοί, είδαμε αρκετό κόσμο στο χωριό. Περισ-
σότερους από προηγούμενα καλοκαίρια. Η
κλεισούρα στις πόλεις, κι ο πλανώμενος κίνδυνος
της ασθένειας, τους οδήγησαν στις πατρογονικές
εστίες, για λίγη χαλάρωση, ξεκούραση κι αναζωο-
γόνηση στην εξοχή. Μακριά απ’ τις πολύβουες πα-
ραλίες και το συνωστισμό. Είδαμε ανθρώπους
χωριανούς που είχαν χρόνια να εμφανιστούν στο
χωριό. Και νεώτερες γενιές, οικογένειες, νεαρόκο-
σμος, φίλοι κτλ. Πολλούς δεν τους αναγνωρίζαμε.
Άνοιξαν σπίτια που ήταν κλειστά για χρόνια. Ένας
Αύγουστος ζωντάνιας και νοσταλγίας για το μικρό
μας τόπο.

Αρνητές της πραγματικότητας…
Αρκετοί χωριανοί μας που κατέβαιναν στα «χει-

μαδιά» το χειμώνα, παρέμειναν για όλο το έτος στο
χωριό. Η ανοιξιάτικη εμπειρία της επέλασης του κο-
ρωνοϊού, τους έδωσε την ευκαιρία και τη δικαιολο-
γία να παρατείνουν την παραμονή τους στα σπίτια
τους στο χωριό.

Απ’ την μια μεριά ο φόβος της πανδημίας, απ’
την άλλη η αγάπη για τον τόπο κι η έλλειψη υποχρε-
ώσεων, τους ώθησε σ’ αυτή την απόφασή τους. Έλα
τώρα που συναντούμε κι αυτούς που αρνούνται την
πανδημία και την ύπαρξη κινδύνων! Ακούγονται και
στο χωριό τέτοιες φάλτσες και παράταιρες φωνές.
Και φυσικά δεν έχουμε την αποκλειστικότητα. Πα-
νελλήνιο και παγκόσμιο φαινόμενο είναι, που δεν

βοηθάει στην αντιμετώπιση του υπαρκτού προβλή-

ματος.
«Άβυσας η ψυχή του ανθρώπου», που λέει ο

λαός. Ρηχότητα, εγωϊσμοί, ευπείθεια, που εντείνει
το διαδίκτυο με τις παντοειδείς αναρτήσεις, επιτεί-
νουν την κατάσταση.

Είδαμε και το «φαινόμενο Τράμπ» στις Η.Π.Α. Άρ-
νηση της πανδημίας, άρνηση του εκλογικού αποτελέ-
σματος, συνωμοσιολογία, φανατισμός, καταστροφές,
διασυρμός του δημοκρατικού πολιτεύματος. Η λογική
πήγε περίπατο. Αρκετοί, όπως φαίνεται άνθρωποι
είναι ευάλωτοι και χειραγωγήσιμοι από τη φύση τους.

Εμείς τι να προσθέσουμε;
Το είπε ο Αρκάς σε σκίτσο του το 2019: «Μην

προσπαθείς ν’ αλλάξεις άποψη σε έναν φανατικό
ηλίθιο, χάνεις τον καιρό σου και φανατίζεις περισ-
σότερο τον ηλίθιο…».

Έργα στο χωριό
(που δεν προχωρούν)

Συνεχίζει η μακάβρια απραξία ως προς το τε-
χνικό πρόγραμμα του Δήμου, στο χωριό μας. Εκτε-
λέστηκαν τρία έργα του τεχνικού προγραμματισμού
του έτους 2019. Αυτά είναι:

α) Επένδυση με πέτρα του τοιχίου στον κεν-
τρικό δρόμο (συνέχεια προηγουμένων) έναντι οι-
κίας Επαμ. Ντάσιου.

β) Κατασκευή πρόσβασης δίπλα από οικία κλη-
ρονόμων Άννας Φούφλια. Έγιναν δύο – τρία σκαλιά
και τσιμεντοστρώθηκε το δρομάκι που οδηγούσε
παλιότερα στον κήπο του Θ. Μαρίνη. Τώρα ανήκει
ο κήπος στον αντιδήμαρχο Παντελή Χαλκιά. Προσέ-
χτε, τι συνειρμούς κάνετε!

γ) Διαπλάτυνση στροφής – κατασκευή τοιχίου
έναντι ξυλουργείου «Κατσίφα». Πολύ μίζερη διά-
νοιξη. Με την πιθαμή μέτρησαν, όχι με το μέτρο.
Πάλι δυσκολεύονται να στρίψουν αυτοκίνητα. Παρ’
ότι ειπώθηκε στον εργολάβο (από πρόεδρο, απ’ τον
κ. Κατσίφα κτλ.) να κόψει την καρυδιά και να δια-
πλατύνει τη στροφή σωστά, αυτό δεν έγινε. Και δυ-
στυχώς θα το καμαρώνουμε έτσι για χρόνια. Λέγαν
ότι θα στρωθεί και με άσφαλτο αυτός ο δρόμος
μέχρι τον πάνω χώρο στάθμευσης. Δεν έγινε τίποτα.
Δεν μπήκε σε πρόγραμμα. Παραμένουν τα «κατορ-
θώματα- κακοτεχνίες» του εργολάβου που
«έφτιαξε» την αποχέτευση κι αυτού που την παρέ-
λαβε.
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Κι άλλα έργα ήταν προγραμματισμένα στο έτος
2019. Δεν έγιναν. Αυλάκια εντός του χωριού, απο-
μάκρυνση από Αϊ-Γιάννη και Μαντάνια των ξύλινων
κατασκευών που κάποιοι καμάρωναν… κάποτε. Να
θυμόμαστε! Η μνήμη δεν βλάπτει. Κατασκευή δρό-
μου στα πέντε σπίτια στα Παλιοχώραφα. Κόλλησε
σε απαλλοτρίωση και σέρνεται το θέμα. Κάποιες λα-
κούβες από σπασίματα του υδραγωγείου καλύφτη-
καν. Κόπηκαν επίσης και τα κυπαρίσσια του
νεκροταφείου στ’ Αμπέλια. Άφησαν όμως ξέφραγο
το χώρο, με αποτέλεσμα να «βολτάρουν» τα γελάδια
στα μνήματα. Κάποιοι υπεύθυνοι πρέπει να έχουν
τύψεις.

Για το 2020, δεν υπήρξε απ’ το Δήμο τεχνικό
πρόγραμμα για το χωριό μας τουλάχιστον. Υπήρξαν
όμως σωρεία δικαιολογιών: «Δεν έχουμε προσωπικό
να προχωρήσουμε. Κωλυσιεργούν οι δημοπρασίες.
Οι μέλετες έχουν προβλήματα. Θα γίνουν όλα όταν
πλησιάσουν οι εκλογές κτλ.». Μια γενική δυσπραγία
επικρατεί. Δήμος δεν είναι μόνο το κέντρο του Καρ-
πενησίου. Τουλάχιστον να συντηρούνται οι υφιστά-
μενες τεχνικές υποδομές στα χωριά μας. Είναι
υποχρέωση των οργανωμένων δομών της πολιτείας.

Περιμέναμε να δούμε έργο σύνδεσης του κεν-
τρικού αποχετευτικού αγωγού του χωριού με τους
κατασκευασμένους βόθρους. Αντί αυτού είδαμε να
χαλάει το δίκτυο που θα οδηγούσε εκεί τα λύματα.
Ακούμε για έργο της Περιφέρειας 350.000 ευρώ για
ύδρευση – αποχέτευση στην περιοχή τ. δήμου Κτη-
μενίων. Παραμένει ανεκπλήρωτο, καιρό τώρα.

Περιμέναμε να συνεχίσει μέχρι την κάτω γέ-
φυρα (Καλοέργια), ο εγκιβωτισμός του Σκατορέμα-
τος. Αντί αυτού είδαμε να ξηλώνεται η παιδική χαρά
στον Αϊ-Γιάννη γιατί δεν πληρούσε τις προδιαγρα-
φές ασφαλείας. Ο Δήμος βρέθηκε κατηγορούμε-
νος γι’ αυτό το θέμα. Και λειτούργησε με τη λογική
«πονάει δόντι, βγάζει δόντι». Ελπίζουμε σύντομα να
ξαναγίνουν σε σωστή βάση.

Κατανοούμε τη γενική οικονομική δυσπραγία.
Όμως τα περιθώρια υπάρχουν, ώστε να είναι κά-
ποιος νοικοκύρης στον τόπο του. Εδώ φαίνονται οι
προεκλογικές κορόνες πόσο είναι χωρίς αντίκρι-
σμα! Αποδεικνύονται πόσο είναι απατηλές μετά
δόλου κι άνευ ουσίας! Η ερήμωση των χωριών και
της υπαίθρου γενικότερα, δεν είναι θεόσταλτη.

Με λίγα λόγια
Συνεχίζουμε να υπενθυμίζουμε κάποια έργα –

δράσεις – στόχους, που πρέπει να επιδιώκουμε στο
χωριό και για τα οποία ξαναέχουμε γράψει. Παρα-
μένουν βέβαια ανεκπλήρωτα.

α) Αγριογούρουνα. Υπεύθυνη αντιμετώπιση του
υπερπληθυσμού. Φέτος κιόλας που το κυνήγι περιο-
ρίστηκε λόγω πανδημίας, το πρόβλημα θα ενταθεί.

β) Συντήρηση – ανάδειξη αγιογραφιών Προ-
φήτη Ηλία. Επεμβάσεις στον περιβάλλοντα χώρο.

γ) Νοικοκύρεμα δρόμων εντός χωριού (καθα-
ριότητα, φώτα, χόρτα, κλαδέματα δέντρων, αυλάκια
– [στένεψαν σε κάποια σημεία] – κτλ.) και στα πιο
απόμερα ή απομακρυσμένα σπίτια του χωριού.

δ) Αντιπυρική προστασία. «Κάλιο το προλαμβά-
νειν παρά το θεραπεύειν».

ε) Αξιοποίηση του φυσικού πόρου «Νερό».
Παρ’ όλες τις υποσχέσεις και εξαγγελίες το θέμα
κυριολεκτικά βάλτωσε στην «ξέρα».

στ) Εργασία – Απασχόληση. Δεν βλέπουμε κά-
ποια προσπάθεια προς αυτή την κατεύθυνση. Καλά
είναι τα 2/μηνα ή τα 8/μηνα του Δήμου ή της Περι-
φέρειας. «Παρηγοριά στον άρρωστο μέχρι…». Αλλά:
«Απ’ τα ολότελα, καλή είν’ κι η Παναγιώταινα». Εκ-
συγχρονισμένη πρωτογενή παραγωγή είναι το
πρώτο βήμα, κατά τη γνώμη μας.

ζ) Διαπλάτυνση τουλάχιστον των στροφών του
κεντρικού δρόμου απ’ τον Αϊ-Λιά και κάτω.

η) Κάτι δεν πάει καλά με το σήμα κινητών τη-
λεφώνων και τηλεοράσεων. Δεν μπορεί με την κάθε
κακοκαιρία, τον πρώτο κεραυνό, να διακόπτεται.
Γιατί συμβαίνει;

θ) Στα εγκαταλελειμμένα κτήματά μας, δεν
αποστραγγίζονται με αυλάκια και σούδες πλέον τα
νερά. Κινούνται ανεξέλεγκτα. Ο κίνδυνος κατολι-
σθήσεων είναι ορατός, στα σαθρά και μαλακά, ως
επί το πλείστον, εδάφη μας.

ι) Η στέγη του Δημ. Σχολείου και τώρα Λαογρα-
φικού Μουσείου θέλει αντικατάσταση. Το έχουμε
ξαναγράψει. Τα κεραμίδια έχουν γεμίσει μούσκλια
(λόγω υγρασίας) και υπάρχουν και αρκετά σπα-
σμένα. Μήπως σε μελλοντική (άμεση) επισκευή
πρέπει να μπει πάνελ και όχι κεραμίδια;

ια) Συνταξιοδοτήθηκε ο μόνιμος υπάλληλος
του Δήμου στο χωριό μας κ. Καραγιώργος Ιωάννης.
Πολύ φοβούμαστε ότι δεν θα αντικατασταθεί. Υπο-
βάθμιση σημαίνει κι αυτό για την περιοχή μας. Ας
ευχηθούμε να διαψευστούμε.
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Τα χρόνια που έγινε ο εμφύλιος πόλεμος, στα χωριά πολλοί άκουσαν για την κοινοκτημοσύνη, για την
από κοινού χρήση των υλικών αγαθών.  Κάποιοι όμως την πήραν στα σοβαρά και την πάθανε.

Νόμισαν ότι μπορούσανε να πηγαίνουνε μέσα στο κτήμα του συνανθρώπου των, να το καλλιεργούνε και
να καρπούνται την περιουσία των άλλων. Εκείνα τα χρόνια ήταν που έφεραν πολλά δεινά στην Ελλάδα και
δεν πρέπει να τα θυμόμαστε, άλλοι έφταιγαν για την κατάσταση εκείνη και την πλήρωσε, ο φτωχός και ταλαί-
πωρος Ελληνικός λαός.

Ήταν τα χρόνια μετά τη Γερμανική κατοχή, τον καιρό που ξεσπιτώθηκε ο πληθυσμός των ορεινών περιο-
χών, τον καιρό των πολλών προσφύγων στις πόλεις τότε που έμεναν μόνο λίγοι κάτοικοι στα χωριά, επειδή
δεν πρόλαβαν να φύγουνε ή ελάχιστοι που πίστευαν και δεν ήξεραν τι θα πει κοινοκτημοσύνη.  Τότε συνέβηκε
το παρακάτω κωμικοτραγικό γεγονός σε κάποιο χωριό των Νότιων Αγράφων.

Πρωταγωνιστές της πραγματικής ιστορίας ήτανε ο Μήτσος και ο Νίκος. (Τυχαία ονόματα).
Τότε κάποια μέρα, ξεκίνησε ο Μήτσος και εν ονόματι της κοινοκτημοσύνης πήγε κι έζεψε το ζευγάρι του

μέσα στο χωράφι του χωριανού του, του Νίκου.  Ο Νίκος που ήτανε και λίγο αδυνατότερος στο σώμα και δεν
πολυσυμπαθούσε την κοινοκτημοσύνη, το έμαθε και έγινε θηρίο, αλλά τι να κάνει.

Να φωνάξει για να βρει το δίκαιο του, αλλά σε ποιον; Αφού εκεί που ήτανε επικρατούσαν οι νόμοι της
ζούγκλας και όποιος φώναξε και ήταν και από την άλλη τη μεριά, την μέρα κινδύνευε το κεφάλι του.

Πήγε στο μαγαζί μήπως μπορούσε να βρει το Μήτσο για να του πει τίποτε και ότι αυτό που έκανε δεν
ήτανε σωστό, αλλά ντράπηκε και συνάμα
φοβήθηκε και δεν αποφάσισε να του πει τί-
ποτε, φοβούμενος να μην βρει και το μπελά
του, επειδή ο Μήτσος ήτανε και μέλος στην
κομματική οργάνωση του χωριού και σε
εκείνες τις καταστάσεις τις πονηρές έκοβε
κεφάλια, μόνο με μία κουβέντα που θα
έλεγε.

Γύρισε ο φουκαρά άπρακτος στο φτω-
χικό του και έκλαψε τη μοίρα του μαζί με τη
γυναίκα του, αφού δεν μπορούσε να κάνει
και διαφορετικά.  Όλη νύχτα δεν έκλεισε μάτι και μαύρες σκέψεις τον βασάνιζαν μέχρι το πρωί για το γείτονά
του το Μήτσο.

Την άλλη μέρα το πρωί ο Μήτσος, που ήτανε λίγο λαίμαργος και είχε τη γνώμη ότι με τη σπορά του κτή-
ματος του Νίκου θα το κληρονομούσε και το χωράφι κι έτσι με τον τρόπο αυτό θα γινότανε μεγάλος κτηματίας,
πήγε πάλι στο κτήμα του Νίκου, έκοψε σποριές και έριξε το σπόρο. Έζεψε τα βόδια που είχε πάρει από τους
αντάρτες και άρχισε να κάνει χωράφι όλο χαρά που με τον τρόπο αυτό θα μεγάλωνε την περιουσία του και
σκεπτόντανε να πάει να καλλιεργήσει και άλλα χωράφια χωριανών, έτσι με αυτόν τον τρόπο.

Λίγο μετά από το Μήτσο πέρασε δεν πέρασε καμιά ώρα, έφτασε στην άκρη στο χωράφι και ο Νίκος με
φορτωμένο το γάιδαρό του με μερικά σανίδια, πρόκες, τα χαντζάρι του, το τσεκούρι του, ένα κασμά και ένα
φτυάρι. Έδεσε το ζώο σε έναν δέντρο, ξεφόρτωσε όλα τα πράγματα που κουβαλούσε μαζί του και άρχισε να
σκάβει ένα λάκκο, χωρίς να πει κουβέντα στο Μήτσο, που είχε αρχίσει να κάνει με το ζευγάρι του το χωράφι
που προηγούμενα είχε σπείρει.

Τον είδε ο Μήτσος που έσκαβε το λάκκο και απόρησε και είπε μόνος του! … «Τι στον κόρακα να φτιάχνει
εκεί ό ο Νίκος;… Λες να είναι τίποτε λίρες τρυπωμένες και να σκάβει τη γούρνα για να τις πάρει για να μην τις
βρω εγώ;  Ύστερα τα σανίδια τι τα θέλει; Αυτός δεν ήρθε για να σπείρει το χωράφι, αλλά για κάτι άλλο πονηρό;
… δεν πάω να δω τι κάνει και να τον ρωτήσω; Κρίμα να είμαι εδώ και να πάρει ο Νίκος τα χρήματα ή τις λίρες
που σίγουρα είναι χωμένες;…»

Ιστορία με προβληματισμό και διδαχή

Η κοινοκτημοσύνη
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Άφησε το ζευγάρι ζεμένο και πήγε προς τον Νίκο, ο οποίος σαν να μην έγινε τίποτα και χωρίς να δώσει
σημασία, έσκαβε – έσκαβε γρήγορα και όσο βαθιά μπορούσε το λάκκο και πετούσε με το φτυάρι του το χώμα
και τις πέτρες έξω, αδιαφορώντας για τον απρόσκλητο επισκέπτη.

«Τι φτιάχνεις εδώ Νίκο. Εδώ τα έχεις τρυπωμένα τα χρήματα;»
«Τι να φτιάξω Μήτσο!... Δεν βλέπεις;… Σκάβω τον τάφο για έναν από τους δυο μας.  Να έφερα και τα σύ-

νεργα, σανίδια και πρόκες για την κάσα και ότι άλλο μπορούσα το έφερα, γιατί ένας από τους δυο μας, δεν θα
φύγει ζωντανός από εδώ, θα μπει εδώ μέσα που σκάβω, για να μην το φάνε τα ζουλάπια (ζλάπια), τα όρνια
και τα κοράκια.  Παπά δεν μπόρεσα να φέρω, λείπει ο βλογημένος, τι να κάνω, έφυγε για την Λαμία, γιατί κιν-
δύνευε εδώ και φοβότανε μην τον σφάξουνε οι αντάρτες. Ας είναι όμως και χωρίς παπά, δεν πειράζει». Ο Μή-
τσος έμενε με το στόμα ανοιχτό με αυτά που άκουγε.

Έκανε τον κατήφορο, χωρίς να πει κουβέντα.
Ξέζεψε το ζευγάρι, πήρε τα βόδια του και τα ζευγάλετρά του και από τον φόβο του, ξέχασε να πάρει τον

τρουβά του, που τον είχε κρεμασμένο στο δέντρο και γύρισε στο χωριό σαν βρεγμένη γάτα.
Τον τρουβά του, το συμμάζεψε ο μπάρμπα-Νίκος και τον είχε για ενθύμιο μέχρι τότε που πέθανε, τώρα

νομίζω ότι τον έχουν τα παιδιά του, για να θυμούνται τον πατέρα τους.
Έτσι ο Νίκος έδιωξε τον παρείσακτο από το χωράφι του, που το είχε από τον παππού του και πήγε ο

άλλος να το καταπατήσει.
[Κων. Δ. Ράμμος, «Εύθυμες ιστορίες από το χωριό», Ιούνιος 1986)

v v v v v v v

Η Δεκάτη Εντολή
«Ουκ επιθυμήσεις πάντα όσα (γυναίκα, σπίτι, παιδιά, χωράφια, ζωά κτλ) τω πλησίον σου εστί»

Με αφορμή τη διήγηση «περί κοινοκτημοσύνης» που δημοσιεύουμε, δημιουργούνται κάποιες σκέψεις
και προβληματισμοί ως προς την ίδια νοοτροπία σήμερα και τις προεκτάσεις της.

Βλέπουμε ότι από χιλιάδες χρόνια, απ’ τον Μωυσή, 1200-1100 π.Χ., θεσπίστηκαν νόμοι καλής συμβίωσης
και ιδιαίτερα προστασίας της ιδιοκτησίας. Πόσο μάλλον σήμερα που ο νικητής καπιταλισμός, το κατ’ εξοχήν
ιδιοκτησιακό σύστημα, κυριάρχησε παγκοσμίως.

Απ’ την εποχή που ο άνθρωπος κυνηγός – τροφοσυλλέκτης, μεταστράφηκε σε γεωργό (πριν 10.000 –
12.000 χρόνια) άρχισαν να εμφανίζονται κανόνες που όριζαν τη γη.  Στην εποχή των τροφοσυλλεκτών είχαμε
αέναη μετακίνηση για ανεύρεση τροφής. Ο γεωργός (μονίμως διαβιών) την παρήγαγε ο ίδιος, γι’ αυτό έπρεπε
να ελέγχει την καλλιεργούμενη γη και τον ιδρώτα του, τους καρπούς της δηλαδή.  Υπήρξαν σκληρές συγκρού-
σεις μεταξύ γεωργών και κτηνοτρόφων. Παρέμειναν πολλοί απ’ αυτούς μετακινούμενοι ως τις μέρες μας.  Με
θύματα συνήθως τους γεωργούς.  Γι’ αυτό οι πολιτείες θέσπισαν νόμους και οργάνωσαν υπηρεσίες (π.χ. Αγρο-
φυλακή) για εξάλειψη τέτοιων φαινομένων. Γνωστή επίσης και απ΄ τον Μωυσή η εντολή «ού κλέψεις».  Παρ’
όλους τους νόμους και τις αυστηρές ποινές δεν παύουν να υπάρχουν παραβάτες.   Άνθρωποι που δεν σέβονται
τo διπλανό τους, την ιδιοκτησία του, την προκοπή του.  Είτε από ζήλια, είτε από βουλιμία, είτε από πλεονεξία,
είτε από τόσες άλλες παθογένειες και ταπεινά (ζωώδη) κίνητρα.  Το παίζουν «έξυπνοι» και πολλές φορές με
την ανοχή ή την ανεπάρκεια της πολιτείας (κυρίως των οργάνων της), καταστρατηγούν κάθε έννοια ευνομού-
μενης συμβίωσης.

Τέτοια φαινόμενα δυστυχώς βλέπουμε ακόμη στην περιοχή μας.
Δεν μπορούμε να καλλιεργήσουμε τα κτήματά μας γιατί τα αδέσποτα γελάδια τα καταστρέφουν.
Δεν είμαστε υποχρεωμένοι, τουλάχιστον όσοι μπορούμε, να τρώμε κινέζικα φασόλια και πατάτες Αιγύ-

πτου.  Ούτε να μοιραζόμαστε την όποια παραγωγή καστάνων, με τα γελάδια.
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Δυστυχώς είκοσι χρόνια τώρα αυτό συμβαίνει.  Δεν μας ανήκουν τα κτήματά μας. Απομακρυνθήκαμε εκ-
βιαστικά απ’ την ατομική καλλιέργεια.  Με τεράστιες ευθύνες της πολιτείας που κόπτεται για την εγκατάλειψη
και την οικονομική καταβαράθρωση των χωριών.  Κατάντησε τα χωράφια μας να είναι τα καλύτερα βοσκοτόπια
του κάθε τυχάρπαστου.

Άλλοι θέλουν το αγιατριαδίτικο νερό να πάει στα χωριά τους γιατί είναι «νοστιμότερο»! Είναι του διπλανού!
Κι ας υπάρχουν ικανές ποσότητες στις περιοχές τους να στηρίξουν τα ήδη εγκαταλειμμένα χωριά.  Μην ξεχνάμε
τη ζωή και κίνηση που υπήρχε παλιότερα και το νερό έφτανε με οικονομία.  Η τωρινή εγκατάλειψη των χωριών
δεν οφείλεται πάντως στην έλλειψη νερού.  

Σ΄ αυτή την περίπτωση βέβαια είναι συλλογικά τα δικαιώματα των Αγιατριαδιτών στο νερό.  Μέχρι κι από
τη μεριά της Φθιώτιδας καιροφυλακτούν και εποφθαλμιούν, το νερό της Αγ. Τριάδας.

Άλλοι στο Δήμο προγενέστερα, έλαβαν την απόφαση, μέσα στην προκήρυξη ενδιαφέροντος για εμφιά-
λωση νερού στην  Αγία Τριάδα, ότι θα ονομάζεται «Νερό Καρπενησίου».  Ο ιδιώτης, αν ποτέ αναληφθεί τέτοια
πρωτοβουλία, ας το ονομάσει όπως θέλει.  Όποια ρεκλάμα νομίζει, ότι «περπατάει» στην αγορά.  Το Καρπε-
νήσι έχει Κεφαλόβρυσο δικό του, για να φέρει το όνομά του. Αλήθεια, είχαμε κάποιον εκλεγμένο αντιπρόσωπό
μας στο Δήμο να διαμαρτυρηθεί!

Έχουμε φαινόμενα «Άρτας-Πρέβεζας», «όλα δικά μας είναι».  Φράχτες χωραφιών τεχνηέντως ή ασύδοτα
γκρεμίζονται για να κυκλοφορούν ελεύθερα τα ζώα, λουκέτα από αμπάρες κόβονται, καλύβια ανοίγονται, διά-
φορα πράγματα «απαλλοτριώνονται».  Όσοι τα έχουν και τα συντηρούν, τα θέλουν, έστω και για συναισθημα-
τικούς λόγους.  Δεν είναι διαθέσιμα «τοις πάσι».

Άλλοι θέλουν να διαβαίνουν καμαρωτοί μέσα στις ιδιοκτησίες του καθενός, για να πάνε στις δικές τους.
Κι ας έχουν πατροπαράδοτους δρόμους.  Ασυντήρητους βέβαια.  «Ο Γείτονας καθαρίζει.  Γιατί να κουραζόμα-
στε. Ας αποκτήσουμε δικαιώματα διέλευσης χωρίς να το δικαιούμαστε».  Κι αυτό με χοντρή απαίτηση.  Ξε-
διάντροπη και ανερυθρίαστη.  Με επιμονή δεκαετιών και διαδοχικών γενεών.  Και δεν μιλάμε για
εγκαταλειμμένα κτήματα, που κι εδώ το ίδιο ισχύει, αλλά για κτήματα στρωμένα με κάστανα.  Και ο νοών, νο-
είτω.  

Άλλοι κλείνουν δρόμους που οι ίδιοι είχαν επιτρέψει τη διέλευση.
Πολλές περιπτώσεις θα μπορούσαν ν’ αναφερθούν.  Ας μην επεκταθούμε.  Ξύνουμε πληγές. 
Υπάρχουν βέβαια κι εκείνοι που αντιμετωπίζουν με «χαλαρή διαλεκτική διάθεση» τέτοιες καταστάσεις.
«Έλα, μωρέ, μαζί μας θα τα πάρουμε;»  Αυτό ισχύει για όλους. Όσο ζούμε όμως, η εφαρμογή των νόμων

είναι απαραίτητη, για να μην είμαστε «ζούγκλα».
«Μας χρώσταγαν, μας πήραν και το βόδι» λέει ο λαός μας.  Πιθανόν και να εκφράζονται έτσι εκείνοι για

τους οποίους λέμε: «Κόρακας, κοράκου μάτι δεν βγάζει», ή «από κοράκου στόμα, κρα θ’ ακούσεις».
Επί Τουρκοκρατίας δεν είχες σιγουριά σε περιουσιακά στοιχεία.  Ήταν στο κέφι και την όρεξη του κάθε

αγά (εξουσίας), αν θα τα έχανες. Ακόμη και τα παιδιά σου.  Ακόμη δεν ξεφύγαμε από τέτοιες αντιλήψεις;
Πρέπει να καταλάβουμε ότι δεν ζούμε στην προγεωργική και προ Μωυσή εποχή.  Για κάποιους που τα

θέλουν όλα ελεύθερα και δικά τους, χωρίς όρια και ιδιοκτησίες, ας καταφύγουν στις στέπες της Ασίας όπου
ισχύει ακόμα το σύστημα αυτό.  Οι νομάδες μετακινούνται με τα κοπάδια τους, χωρίς φραγμούς και περιορι-
σμούς.  Ή σε απόμερες γωνιές της Γης (ζούγκλες), όπου ακόμη επιβιώνει ο άνθρωπος κυνηγός – τροφοσυλ-
λέκτης).  Αλλιώς πρέπει να προσαρμοζόμαστε στην πραγματικότητα.  Με όσο πρωτογονισμό κι αν κρύβουμε
μέσα μας.

Μην ξεχνάμε και τα μοναστηριακά κοινόβια.  Εκεί υπάρχει κοινοκτημοσύνη.  Είναι ολονών, όλα.  Προσέξτε
όμως, μην πάτε σε σκήτες.  Γιατί κι εκεί υπάρχει ιδιοκτησία απόλυτα σεβαστή.

Επειδή όμως ζούμε στον πεζό μας κόσμο, με μηνύσεις, τσακωμούς και κατάρες δεν αντιμετωπίζονται τέ-
τοια προβλήματα.  «Κι όταν ακόμα απωθείς τη βρωμιά, λερώνεις τα χέρια σου». Επέμβαση δραστική της συν-
τεταγμένης πολιτείας χρειάζεται, όπου είναι αρμόδια.  Άμεσες λύσεις στις παθογένειες που διαιωνίζονται.  Και
αξιοπρέπεια, τέτοια που να καλύπτει τις όποιες αδυναμίες μας.  Τις όποιες ανεπάρκειες κι εγωισμούς μας. 

Όσο για κάποιους, τα μάλα θρησκευόμενους, ας ξαναδιαβάσουν αλλά και να εφαρμόσουν τις δέκα εντο-
λές.  Ας μην επεκταθούν και κουραστούν σ’ άλλα διαβάσματα.  Αρκούν αυτές!

Κ.Σ.Κ.
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Όρθιοι, ο Ηλίας Κ. Καββαδίας, η Βασίλω Λ. Μη-
χιώτη και ο τρίτος είναι άγνωστος. Καθιστές
μπροστά είναι η Αλεξάνδρα Επ. Τσιάτσου και η
Αθηνούλα Λ. Μηχιώτη.

Όρθιοι από αριστερά: Παναγιώτης Ε. Μπλέντζας, Γρηγόρης Β.
Τσιάτσος, Κώστας Χρ. Ντάσιος, Βαγγέλης Β. Τσιάτσος.Καθή-
μενοι από αριστερά: Λεωνίδας Λ. Ντάσιος;, Τάσιος Α. Τσιάτσος.

Η Λάμπρω Δ. Μερεντίτη, σύζυγος Ηλία Κ. Καββαδία, στην πέ-
τρινη σκάλα του σπιτιού που έμεναν μαζί τα δίδυμα αδέλφια
Στέλιος και Ηλίας Καββαδίας στη Γορδή. Το σπίτι αυτό κατα-
στράφηκε το Φλεβάρη του 1963 από τις κατολισθήσεις. Κρα-
τάει αγκαλιά μωρό την κόρη της Ελένη. Φωτογραφία του 1959.

Αναγνωρίσαμε: Μπροστά τα δυο αγόρια είναι ο Χρή-
στος Κρουστάλλης και Τάκης Χουσιάδας. Πίσω τρεις
κοπέλες η Βαγγελή Α. Τσιάτσου, η Λιούλα Φ. Κουτσο-
θόδωρου και η Αλεξάνδρα Επ. Τσιάτσου. Πιο πίσω η
Αλέξω Β. Ματσούκα, η Αθηνούλα Λ. Μηχιώτη, η Γεωρ-
γία Β. Ματσούκα, η Αγόρω Κ. Βαρελά, η Λουκία Δ. Ντά-
σιου. Αναγράφονται με τα πατρικά τους επώνυμα.

ΦΩΤΟ Γ ΡΑ Φ Ι Κ Α   Ε Ν ΘΥ Μ Η Μ ΑΤΑ

d
d
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Διαπόμπευση
Για να γνωρίζουμε το παρελθόν μας

Η διαπόμπευση ή διαπόμπεψη ήταν μιας μορφής τιμωρία παλαιότερα, για κάποιον παραβάτη
και ιδιαίτερα ζωοκλέφτη. Ήταν η δημιουργία πομπής με ατιμωτικό χαρακτήρα. Εκτός από τον αφορι-
σμό (κατάρα) που διαβάζονταν στην εκκλησία απ’ τον ιερέα και ήταν η βαρύτερη τιμωρία, υπήρχε
και η διαπόμπευση.

Μέχρι τις αρχές του περασμένου αιώνα, οι ζωοκλέφτες δεν υπολόγιζαν την ποινική τιμωρία
τους (συνήθως 15 ημέρες φυλάκιση για κάθε κλαπέν ζώο), όσο υπολόγιζαν και φοβόταν την διαπόμ-
πευση. Πώς και τι γινότανε: Ο σπανίως συλλαμβανόμενος επ’ αυτοφώρω ζωοκλέφτης ή κοινός κλέ-
φτης, φορτώνονταν το κλαπέν ζώο ή άλλο αντικείμενο που έκλεψε και περιφέρονταν από τους
κατοίκους ή και τα αστυνομικά όργανα στο χωριό, υποχρεούμενος να φωνάζει «τα ‘θελα και τα
‘παθα». Οι παρευρισκόμενοι τον χλεύαζαν.

Κάτι παρόμοιο που έγινε και στο Χριστό, με την περιφορά του φορτωμένος το Σταυρό πριν
την Σταύρωση και με την ειρωνική πινακίδα πάνω «Ιησούς Ναζωραίος Βασιλεύς Ιουδαίων»’

Στην τιμωρία της διαπόμπευσης υποβάλλονταν και όσες γυναίκες παρεκτρέπονταν ηθικά. Τις
υποχρέωναν να καθίσουν καβάλα σε γάϊδαρο ανάποδα, με στραμμένο το πρόσωπό τους προς την
ουρά του ζώου και τις περιέφεραν έτσι στο χωριό. Προς εξευτελισμό των.

Μιας μορφής διαπόμπευση ήταν και οι δημόσιες εκτελέσεις, οι εκτελέσεις σε σταυρό (σταύ-
ρωση) και η έκθεση αποκομμένων ανθρωπίνων
κεφαλών (αντιπάλων) σε κοινή θέα. Σε στύ-
λουςή σε δέντρα πλατειών.

Τι επιδιώκετε μ’ αυτά;
α)   Διασυρμό, ταπείνωση και εξευτελισμό των
διαπομπευόμενων.
β)   Επίδειξη δύναμης και ισχύος των τιμωρών. 
γ)   Τρομοκράτηση του κοινού (του κόσμου)
ώστε ν’ αποφεύγονται παρόμοιες πράξεις στο
μέλλον.

Το είδος αυτό της τιμωρίας το χρησιμο-
ποίησαν και οι Ναζί (Τάγματα Εφόδου) στη Γερ-
μανία κατά τον Μεσοπόλεμο. (Όπως βλέπουμε
στη φωτογραφία από τα ΝΕΑ στις 15-16/9/2012). Και τέτοιες πρακτικές έφεραν το Χίτλερ στην εξουσία
που αιματοκύλησε τον κόσμο.

Στην πατρίδα μας αναβίωσε την δεκαετία του 1960 με το νόμο 4.000 «περί τεντυμποϊσμού».
Ψηφίστηκε το 1958 με υπογραφή του υπουργού Ευαγ. Καλαντζή απ’ τη Μεγάλη Κάψη. Ήταν προ-
σπάθεια της ηθικής – συντηρητικής Ελλάδας να ελέγξει και να προστατευτεί απ’ τους «αλήτες». Αυ-
τούς που γιαούρτωναν όσους θεωρούσαν κατεστημένο. Νεαρής ηλικίας άτομα 17-20 χρονών.

Ο παραβάτης αφού κουρευόταν «γουλί», (δεν ήταν της μόδας τότε. Το αντίθετο) του κρεμού-
σαν μία ταμπέλα (όπως στη φωτογραφία) που έγραφε «είμεθα τέντυ μπόης» ή «είμαι γάϊδαρος».
Κάποιες φορές τους έκοβαν και τα «ρεβέρ» των παντελονιών τους. Έτσι περιφερόταν στους δρόμους
χλεβαζόμενος απ’ τους περαστικούς και τους συγκεντρωμένους. Καθ’ όλα νόμιμα! Και ήρθε μετά η
Δικτατορία!
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Παρόμοια κρούσματα είδαμε και στις
μέρες μας. Άνθρωποι με AIDS προβάλλονται
στην τηλεόραση σε κοινή πανελλήνια θέαση,
παρά τη θέλησή τους.

Ομάδα φοιτητών εισβάλλει με βία στο
γραφείο του πρύτανη Πανεπιστημίου των Αθη-
νών, του κρεμά στο λαιμό πινακίδα της αρε-
σκείας τους «Αλληλεγγύη στις καταλήψεις»,
διαμαρτυρόμενοι για τις απόψεις του πρύτανη.
Τον φωτογραφίζουν, ακινητοποιώντας τον ανε-
βάζοντας τις φωτογραφίες στο διαδίκτυο, προς
διασυρμόν του. Αναρτήσεις «άρρωστες» στα
ηλεκτρονικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης, πέρα
από κάθε όριο και στοιχειώδη υπευθυνότητα. Σωροί «λάσπης» και «εκκενώσεις δυσωδών λυμάτων»,
κατά βάση υπανθρώπων. Κι όποιον πάρει ο «χάρος».

Η ιστορία δυστυχώς επαναλαμβάνεται και στα αρνητικά της.
Κ.Σ.Κ.

Ένα αλλιώτικο «πιστεύω»
«Πιστεύω εις έναν Έλληνα υγιή, ανοιχτόμυαλο, διορατικό, εργατικό, τίμιο,

διεκδικητικό, ειλικρινή, κυνηγό του άδικου, τιμωρό του ψεύτη και του κλέφτη.
Πιστεύω εις έναν Έλληνα που πράττει όσα λέει, που δεν βάζει τρικλοποδιά

στον ικανότερό του, που δεν επαναπαύεται και ψάχνει καλύτερες λύσεις, που
δίνει στο διπλανό του το χέρι για να περάσουν μαζί το χαντάκι, με την πεποίθηση
πως είναι ευτυχισμένος μόνο ανάμεσα σε ευτυχισμένους.

Πιστεύω στους νέους, στη διαύγεια του νου τους, στη θέληση, στο πείσμα
και στα ‘‘όχι’’ τους.

Πιστεύω πως η διχόνοια είναι τροχοπέδη στην πρόοδο και πως ο καθένας που
την καλλιεργεί και τη συντηρεί πρέπει να ‘‘εξοστρακίζεται’’. Να εξοστρακίζεται
και κάθε ανίκανος άρχοντας με την υποσημείωση ‘‘επικίνδυνος’’.

Και εν κατακλείδι πιστεύω πως παράλληλα με μια Ελλάδα σκάρτων, υπάρχει
μια Ελλάδα ξεχωριστών, ονειροπόλων, δημιουργικών ασυμβίβαστων, αλληλέγ-
γυων, σπινθηροβόλων που αντιστέκεται στον κανιβαλισμό της εξουσίας, στην
αδηφάγο διάθεση της εγωπάθειας και στην ισοπεδωτική εδραίωση των στερεό-
τυπων».

Απόσπασμα από άρθρο με τον τίτλο «Μυθολογίες» της δασκάλας Μαρίας Αριστερίδου
που δημοσιεύτηκε το 2013 σε εφημερίδα στην Φθιώτιδα.

Παρακαταθήκη για το μέλλον.  Για τις νεώτερες γενιές που ακολουθούν.
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Φύση –  Άνθρωπος – Τεχνολογία
Κάποιες σκόρπιες σκέψεις θα παραθέσουμε, σε ένα τόσο ευρύ θέμα, με τις τόσες διαφορετικές και πολλές

φορές αντικρουόμενες ανθρώπινες απόψεις.
Η κοινή λογική συγκλίνει στην πάγια άποψη κι αντίληψη ότι η ζωή πάνω στον πλανήτη Γη, πρέπει να συ-

νεχιστεί. Να μην καταστραφεί από ανθρώπινες αιτίες τουλάχιστον. Οι επόμενες γενιές να έχουν τις ίδιες δυνατότητες,
τις ίδιες συνθήκες ζωής, τα ίδια εχέγγυα επιβίωσης, όπου Γης, αν όχι και καλύτερα. Αυτά φέρνουν τον άνθρωπο
προ των ευθυνών του. Να ζει και να πράττει με τέτοιες προοπτικές.

Απ’ την άλλη ζούμε την αποκαλούμενη Τέταρτη Βιομηχανική επανάσταση. Ο άνθρωπος, το πιο δυναμικό
δημιούργημα της φύσης, κατάφερε να επιβληθεί στο φυσικό περιβάλλον, μέσω της τελειοποιούμενης και ευρέως
εφαρμοζόμενης τεχνολογίας.

Το δίλημμα είναι αν η γνώση και η χρήση εξελιγμένων τεχνολογιών κατατείνουν προς το «ωφέλιμον» για
τον κόσμον ή προς την καταστροφή. Οι πόλεμοι που προηγήθηκαν, τα πυρηνικά και τώρα η κλιματική αλλαγή, ση-
μαίνουν καμπάνες κινδύνων, για το πού και πώς προχωρούμε.

Το περιβάλλον υποτάχθηκε στον άνθρωπο κι αυτός το κακοποιεί στο όνομα της Αγοράς. Οι δυνάμεις της
Αγοράς προσδιορίζουν και την πολιτική ασκώντας επιρροές, ακόμη και χρήση βίας, για πλήρη επιβουλή και κυ-
ριαρχία επί της ύλης και της ζωής. Ο άνθρωπος παράλληλα κλεισμένος στη γυάλινη σφαίρα της ακόρεστης κατα-
νάλωσης, αυτοφαντασιώνεται τον ευτυχή, τον ελεύθερο, τον πετυχημένο, τον αφέντη.

Ο λεηλατημένος πλανήτης πόσο θα αντέξει! Ο άνθρωπος δεν έχει την αυτοαντίληψη της πορείας του. Βλέ-
πουμε μεγάλες μετακινήσεις πληθυσμών, πολέμους, ανατροπές, «προβληματικούς» ηγέτες κτλ.

Η πολιτική δεν είναι άμοιρη ευθυνών της πορείας μας. Αντικατέστησε το «πρέπον» με το «σκόπιμον», το
«ανήθικο» με το «νομότυπο», τον ιδεαλισμό και τον αλτρουϊσμό με το «εφήμερο» και το «ωφελιμιστικό». Άφησαν
μακριά τις ανθρώπινες αξίες και ηθικές κατευθύνσεις, απ’ την πολιτική.

Το ζητούμενο ήταν, είναι και πρέπει να είναι η αρμονική συμβίωση του ανθρώπου με τη φύση. Ως μέρος
και ο ίδιος και όχι επικυρίαρχος. Υπόλογος των πράξεών του, πρώτα στον εαυτό του, μετά στους συνανθρώπους
του, και σ’ όλη την πλάση. Οι νέες τεχνολογίες τον βοηθούν προς αυτή την κατεύθυνση.

Αντί του τεχνικού και τεχνολογικού στραγγαλισμού του ευεργέτη (της φύσης) να ανταποδίδουμε τα οφει-
λούμενα με ευγνωμοσύνη. Ανθρώπινο σώμα χωρίς τη φύση δε νοείται. Είναι μέρος της. Δεν πρέπει με τις ενέργειές
μας να εντείνουμε την περ/κή ερήμωση και την οικοκτονία. Ούτε να φθάσουμε σε ακρότητες τύπου οικολογικού
φονταμεταλισμού.

Σκέφτεται κάποιος στο Δυτικό Κόσμο που ζούμε: Ένας δρόμος είναι να πάω «δεξιά». Συναντάς τον καπι-
ταλισμό και τη θεοποίηση του κέρδους με όλες τις αρνητικές επιπτώσεις στη φύση και στην ανθρώπινη προσωπι-
κότητα. Αυτό δείχνει η εμπειρία αν εξαιρέσουμε κάποιες «τύψεις» κάποιων. Ο φιλελευθερισμός για πολλούς
ερωτοτροπεί με τη συλλογική αυτοεξόντωση.

Ο άλλος δρόμος είναι να πάω «αριστερά». Πέφτω πάνω στη μαρξιστική θεώρηση και τον κρατικό σοσια-
λισμό. Θεωρία περισσότερο ουτοπικού χαρακτήρα. Όπου εφαρμόστηκε είδαμε μια προσήλωση στην επίτευξη μη
ρεαλιστικών στόχων της κρατικής παραγωγής, εμποτισμένης με άπληστο εθνικό εγωισμό, που υποκαθιστούν το
κέρδος. 

Απ’ τη Σκύλα στη Χάρυβδη που λέει και ο λαός.
Απαισιοδοξία λοιπόν; Κλείνουμε τα μάτια και ότι προκύψει; Όχι, φυσικά!
Ο σύγχρονος άνθρωπος μπορεί να επαναχαράξει την πορεία του. Αρκεί να φροντίσει η βάρκα του να μην

γέρνει. Να υπάρχουν αντίβαρα. Η φιλοσοφία ζωής, προσωπική και γενική, να επανακαθοριστούν. Η τεχνολογία ας
κατευθυνθεί με ανιδιοτέλεια, με ευθύνη, με διαχρονικότητα, στην «επ’ αγαθώ» υπηρεσία του ανθρώπου και της
φύσης συνολικά. Ας επιχειρηθεί η πλήρης συνύπαρξη και πορεία όλων των έμβιων υπάρξεων πάνω στον φιλόξενο
πλανήτη γη.

Όταν γέρνει η βάρκα, προς τη μία ή προς την άλλη πλευρά, δυστυχώς νομοτελιακά, μόνο κύκλους μπορεί
να κάνει ή να βυθιστεί. Πορεία προς τα εμπρός είναι το ζητούμενο!

Κ.Σ.Κ.



αγιατριαδίτικα  γράμματαΑΠΡΙΛΙΟΣ 2021 49

«Λουλούδια - ώ δισκοπότηρα
και θυμιατήρια!»

Κ. Παλαμάς

«Τι χάρη που ‘χ’ η εξοχή
η λουλουδοσπαρμένη!

Εδώ μονάχα η ψυχή
ελεύθερ’ ανασαίνει!»

Αρ. Κουρτίδης
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Παρούτσας: (Μ)Παρούτσας <παρούτσης <παρούσης. Υπάρχουν οι παρακάτω εκδοχές ως προς την
προέλευση του επωνύμου «Παρούτσας».

α) Από την τούρκικη λέξη barutsu=μπαρούτι και μπαρουκσής=ο κατασκευαστής πυρίτιδας.
β) Από την τούρκικη λέξη batis=ειρήνη, συμφιλίωση, παράγεται το Παρούσης που ίσως μετά

έγινε Παρούτσας.
γ) Πα+ρούσης στ’ αρβανίτικα είναι αυτός που δεν έχει σταφύλια. Ρουσς=σταφύλια και ρούσης

αυτός που έχει σταφύλια. Αν βάλουμε μπροστά το στερητικό Πα έχουμε τον Παρούση. Επώνυμο που
συναντάμε ήδη από το 1455 στ’ Άγραφα και συγκεκριμένα στο Κεράσοβο.

Νταλίπης ή Ταλίπης: Από την τούρκικη λέξη talip=ο μαθητής, ο δέκτης

Σακάς ή Σακκάς ή Σιακάς: Από την τούρκικη λέξη saka=ο νεροκουβαλητής. Από δω βγαίνει και το
σακκί, η σάκα κτλ. Σημαίνει επίσηςτο πουλί καρδερίνα.

Μπανιάς: Σημαίνει ο ιδρυτής, ο θεμελιωτής. Προέρχεται απ’ την τούρκικη λέξη bânî.

Σαρίκας: Από την τούρκικη λέξη sarik=το τουρμπάνι, ο κεφαλόδεσμος. Αυτός δηλαδή που φορούσε
τέτοιο καπέλο, θα λέγαμε. Ή από την επίσης τούρκικη λέξη sârik=ο ληστής.

Σούλτος ή Σούλτας ή Σουλτίδης: Από την τούρκικη λέξη sulta=η εξουσία, η κυριαρχία. Άρα ο Σούλτος
είναι ο έχων την εξουσία, ο κυρίαρχος, ο αφέντης.

Ράντζος: Πιθανόν προέρχεται από το σλάβικο razanj (ράντζαν)=σούφλα, σουφλερός. Με αυτό το
όνομα (Razanj) υπάρχουν δυο χωριά. Ένα στη Σερβία κι ένα παραθαλάσσιο στην Κροατία. Ίδια η
γλώσσα τους, σερβοκροάτικα. Ράντζος δηλαδή να είναι ο προερχόμενος – καταγόμενος απ’ τα χωριά
αυτά. Όπως θα λέγαμε Αγιατριαδίτης ή Μυρεσιώτης κτλ. Υπάρχει βέβαια και το επώνυμο Σουφλερός
που είναι ταυτόσημο. Το βρήκαμε και ως σύνθετο, Κολιοράντζος=ο Κολιός (Νικολός) + Ράντζος, ήδη
από το 1450 στ’ Άγραφα. Το 1838 αναφέρονται στην πόλη του Καρπενησίου: α) Ράντζος χρυσοχόος
και Ράντζος κρεοπώλης. Από Δομιανούς ήρθε ως σώγαμπρος ο πρώτος Ράντζος στην Αγία Τριάδα.

Για τα παρακάτω δύο επώνυμα του χωριού, έχουμε γράψει σε προηγούμενα τεύχη. Όμως πλη-
ροφορηθήκαμε κάποια νέα στοιχεία και τα παραθέτουμε.

Ρίϊκος: «Χρησιμοποιούνταν ήδη απ’ το 1673 σαν συνώνυμο της γενναιοδωρίας και καλοσύνης. Όσοι
είχαν αυτό το επώνυμο ασχολούνταν κυρίως με τη φιλανθρωπία».

Καββαδίας: (πληροφορία απ’ την περιοχή των Ιωαννίνων). «Ήταν συνώνυμο της τάξης και της δικαιο-
σύνης (ήδη απ’ το 1555). Όσοι είχαν αυτό το επώνυμο ήταν κυρίως πολιτικοί και δικαστές». Για το
«Καββαδία» έχει βάση. Είναι σχετικό με το «καβάδιον» (επανωφόρι εξωτερικό) που φορούσαν οι τιτ-
λούχοι Βυζαντινοί και οι Δραγουμάνοι μετά Οθωμανοί. Και με την τελετή της «Καββαδιδοφορίας»
του Πατριάρχη που έχουμε ήδη γράψει.

Προέλευση επωνύμων του χωριού
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Εκδόθηκε το καλοκαίρι του 2020, ένα βιβλιαράκι, για τις

ρίζες των Καββαδαίων της Αγίας Τριάδας Ευρυτανίας. Τίτλος
του «Περί γενεαλογίας και ριζών των Καββαδαίων της Αγίας
Τριάδας Ευρυτανίας». Το συνέγραψε ο Κώστας Στυλ. Καββα-
δίας και διανεμήθηκε δωρεάν στους άμεσα ενδιαφερόμενους
Καββαδαίους του χωριού.

Περιλαμβάνει τις ιστορικές διακλαδώσεις της οικογένειας
«Καββαδία» απ’ το 1821 και εντεύθεν. Δυο αιώνες παρουσίας
στην Αγία Τριάδα. Είναι συγκεντρωμένα όλα τα γνωστά στοιχεία,
που δημοσιεύτηκαν κατά καιρούς ή μη. Καλύπτεται έτσι η ιστο-
ρική γνώση του παρελθόντος της οικογένειας. Μπορούν οι νεώ-
τεροι απόγονοι ν’ ανατρέχουν στις πηγές και να πληροφορούνται
τις ρίζες τους και το συγγενικό τους περιβάλλον.

Με την ευκαιρία εδώ να διορθώσουμε κάποια λάθη που
διαπιστώθηκαν εκ των υστέρων:

α) σελ. 23. Σύζυγος του Γιώργου Δημ. Καββαδία (8γ)
ήταν η Αλεξάνδρα Μπλατσιώρη απ’ τον Αγ. Χαράλαμπο και όχι
Αλεξιά που γράφτηκε.

β) σελ. 20. Παιδί του Καββαδόγιαννου, εκτός από το Μι-
χάλη (41α)  και Βησσαρίωνα (41β), ήταν και ο Γώγος (άρα 41γ) που πέθανε μικρός από φυματίωση. Επίσης
στο ίδιο σόϊ, γράψαμε το γιο του Μιχάλη ως Χάρη (71β). Διορθώνουμε το όνομα, Θεοχάρης (71β).

γ) Επίσης υπάρχει ένα μπέρδεμα ως προς το όνομα Πέτρος στους Καββαδαίους. Αδελφός του Καβ-
βαδοθύμιου και Καββαδοκώτσιου με το όνομα Πέτρος πήγε στην Αμερική;

Με δεδομένο την καταστροφή των κοινοτικών αρχείων και την επανάκτησή τους εν μέρει μετά από
μνήμης, διαπιστώνονται αρκετές παραλείψεις και λάθη. Αναπόφευκτα αυτά.

Όποιος επιθυμεί αυτό το βιβλιαράκι, μπορεί να το προμηθευτεί δωρεάν απ’ τον συγγράψαντα.

Κώστας Στυλιανού Καββαδίας

ΠΕΡΙ ΓΕΝΕΑΛΟΓΙΑΣ  ΚΑΙ  ΡΙΖΩΝ  
ΤΩΝ  ΚΑΒΒΑΔΑΙΩΝ  

ΤΗΣ  ΑΓΙΑΣ  ΤΡΙΑΔΑΣ  ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

2020

Η Φύση
και

η Τέχνη
Ξερό έλατο 
στο Κεφαλοβρυσο 
(μετά την πυρκαγιά 
του 1994)

Ενσωμάτωση διακοσμητική
σε τοίχο 

«πέτρινου» δέντρου
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Δείγματα πολιτικής
Όλοι μας βιώνουμε και βιώσαμε τις παθογένειες του ελληνικού πολιτικού συστήματος. Άλλες

φορές οργιζόμενοι, άλλες αγανακτώντας με τους πρωταγωνιστές, άλλες κάνοντας τους αδιάφορους,
ανέγγιχτους κτλ. Υπάρχουν φυσικά και οι ευτράπελες πλευρές της όλης κατάστασης.

Το θέμα είναι πόσο προβληματιζόμαστε βαθιά ως προς την ποιότητα του πολιτικού συστήμα-
τος και κατά πόσο εμπλεκόμαστε προσωπικά, με κατεύθυνση διορθωτική, των παθογενειών του.

Ο Θ. Πάγκαλος, πρώην υπουργός, είπε:(1) «Ο λαός ήθελε ρουσφέτια και ατομικές εξυπηρετή-
σεις. Ο ελληνικός λαός είναι ένας εξατομικευμένος λαός, δεν έχει στοιχειώδη πολιτική αγωγή».

Κι αλλού: «Ο ελληνικός λαός επιδοκιμάζει και επομένως διαφθείρει τους πολιτικούς που του
κάνουν ρουσφέτια. Έχουμε το κράτος και τους πολιτικούς που αξίζουμε ως λαός».

Μπορεί ο καθένας να συμφωνεί ή να διαφωνεί με τις απόψεις ενός πολιτικού που υπηρέτησε
επί δεκαετίες το σύστημα αυτό. Πιθανόν στους κανόνες υπάρχουν κι εξαιρέσεις.

Τα γράφουμε αυτά γιατί σκαλίζοντας τα αρχεία μας «βγήκαν στην επιφάνεια» κάποιες επιστο-
λές δείγματα αδιάψευστα της νοοτροπίας και των πολιτικών πρακτικών μας.

Είναι όλες δακτυλογραφημένες επιστολές βουλευτού του νομού μας, με παραλήπτη χωριανό
μας. Ο ίδιος μας τις έδωσε πριν από χρόνια με την προτροπή να δουν το φως στο περιοδικό μας. Τα
πρόσωπα βέβαια δεν έχουν πλέον σημασία. Το σύστημα όμως παραμένει κι αναπαράγεται.
Οι επιστολές μας έρχονται απ’ τη «μακρινή» δεκαετία του 1960. Βουλευτής του κόμματος της Ενώ-
σεως Κέντρου, προς «κομματάρχη» του χωριού.

Θα πει κάποιος «περασμένα ξεχασμένα» κι ως ένα βαθμό ισχύει, ως προς τα πρόσωπα ή τα
κόμματα. Οι πραχτικές όμως δεν άλλαξαν. Το σύστημα διαιωνίζεται. Οι νεώτερες γενιές έχουν τις
ίδιες ανάγκες επιβίωσης. «Ξαναπροσκυνάνε» την εξουσία για μια θέση στο δημόσιο που το βλέπουμε
διαχρονικά ως λύση του προβλήματος της απασχόλησης.

Απολαύστε!(2)

α)  Εν Αθήναις τη 16-12-1963
Αγαπητέ μου κύριε Κ………
Έλαβον την επιστολήν σας με τας καταστάσεις των ψηφοφόρων και με τας συστάσεις τας

οποίας μου κάνετε και τας οποίας θα τας έχω υπ’ όψιν μου και σας ευχαριστώ.
Με εκτίμησιν
(Υπογραφή)

β)  20-1-1964: «Ευχαρίστως δια της παρούσης μου σας γνωστοποιώ ότι είσθε μέλος και στέ-
λεχος της πολιτικής μου Επιτροπής, ως και της Επιτροπής του εκλογικού μου αγώνος εις την Κοινό-
τητά Σας και Σας παρακαλώ όπως εργάζεσθε συνεχώς υπέρ εμού και υπέρ της επικρατήσεως και
κυριαρχίας, γενικώς, των πολιτικών αρχών και πεποιθήσεων του κόμματός μας.

Εκπροσωπών εις την Βουλήν τον υπερήφανον Ευρυτανικόν Λαόν, αγωνίζομαι πάντοτε εις την
πρώτην γραμμήν υπέρ των συμφερόντων του.

Με όλην την εκτίμησιν και αγάπη μου».

γ)  20-2-1964: «Έλαβον γνώσιν της προς τον κ. Στρεμμένον επιστολής σας και σας ευχαριστώ
δια τους κόπους εις τους οποίους υποβλήθητε προς χάριν μου και προς χάριν της Δημοκρατίας.

Δια την τακτοποίησίν σας εις εργασίαν, σας διαβεβαιώ ευχαρίστως ότι θα ενδιαφερθώ και εν
ευθέτω χρόνω θα σας ενημερώσω σχετικώς».
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δ)  29-4-1964: «Έλαβον την επιστολήν σας και σας ευχαριστώ
πολύ δια το ενδιαφέρον σας καθώς και δια τας πληροφορίας που μου δί-
δετε. Έχω απόλυτον εμπιστοσύνην εις την ιδικήν σας κρίσιν και επομένως
πιστεύω ως αληθή τα όσα μου γράφετε.

Θα επιδιώξω αργότερα να σας τακτοποιήσω όπου δυνηθώ καλλί-
τερα.

Σας εύχομαι Καλό Πάσχα».

ε)  17-3-1965: «Απαντών εις σχετικήν σας επιστολήν σας πληρο-
φορώ ότι να ρωτήσετε και να μου γράψητε τι απέγινε εις την Λαμίαν δια να τον πληρώσουμε τον κ.
Σκούραν.

‘Οσον αφορά δια τον προϊστάμενον του Ταχυδρομείου κ. Α………. δεν έχετε δίκαιον καθόλου,
δεν μας τα λέτε καλά. Ο κ. Τουλούπας(3) δεν έχει καμμίαν θέσιν δια μετάθεσιν ή τοποθέτησιν του κ.
Φ……… αυτού θα γίνη ότι θέλει και τι θα υπογράψει ο Βουλευτής, τίποτα δε γίνεται εις την Ευρυτανίαν
αν δεν θελήσω και δεν υπογράψω εγώ.(4) Πάντως δεν απεφάσισα ακόμη τι θα γίνη».

στ)  20-5-1965: «Απαντών εις σχετικήν επιστολήν σας πληροφορώ ότι να κοιτάξεις προσωπι-
κώς να τακτοποιηθή το θέμα του Σκούρα και θα αναλάβω εγώ αργότερα όλην την υποχρέωσιν με
όλην την ζημίαν, τώρα έχω πολλάς ανάγκας.

Αι μεταθέσεις διετάχθησαν δια τον Β……… (χωριανός Υπάλληλος) γράψαμε και τηλεφώνησα
του κ. Μοναστηριώτη.

Να προσέξης να βγάλης το απολύτηριον να σε διορίσω κάπου».

ζ)  4-3-1966: «Απαντών εις σχετικήν σου επιστολήν σου γνωρίζω ότι πρέπει να πάρης μίαν
προθεσμίαν(5) και θα σε βοηθήσω κατά το Πάσχα μην ανησυχής.

Είμαι πάντα στη διάθεσή σου».

η) 11-8-1966: «Απαντών εις σχετικήν επιστολήν σε πληροφορώ ότι: εγώ ότι υποσχέθηκα θα
γίνουν όλα, η Κυβερνητική κρίσις που υπάρχει μας τα θαλάσσωσε όλα.

Μην ανυσυχής έχεις δίκαιον και θα σε ευχαριστήσω, θα είμαι αχάριστος να μην σε βοηθήσω.
Είμαι πάντα στη διάθεσή σου. Με αγάπη

Κ………. Π………..
Βουλευτής Ευρυτανίας»

Μακάρι να είχαμε και τις επιστολές του χωριανού μας προς τον Βουλευτή. Οι παραπάνω είναι
απαντητικές του Βουλευτή. Θα είχαμε πλήρη εικόνα. Με λίγη φαντασία όμως μπορούμε (νοερά) να
απλάσουμε το περιεχόμενό τους. Ρουσφέτια, καρφώματα, διαβολές, μεταθέσεις για το τίποτα. Κι αυτά
στο όνομα του κόμματος και της Δημοκρατίας μας. Αυτοί ήμασταν και αυτοί παραμένουμε, ελαφρώς
εκσυγχρονισμένοι λόγω της χρονικής απόστασης!

(Για την αντιγραφή)
Κ.Σ.Κ.

Σημειώσεις
1. Σε συνέντευξή του στο Θαν. Νιάρχο, στην εφημερίδα ΝΕΑ, στις 10-1-2019.
2. Λόγω έκτασης και οικονομίας χώρου, παραλείπουμε τα ενδεικτικά αποστολέα, παραλήπτη κτλ. Κρατάμε τις ημερομηνίες και το πε-
ριεχόμενο.
3. Πολιτευτής Ευρυτανίας.
4. Μας θυμίζει «Το Κράτος είμαι εγώ» του Λουδοβίκου ΙΔ’.
5. Μάλλον πρόκειται για κάποιο δικαστήριο που εμπλέκεται.
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1. «Στα Τρία Έλατα»: Τοποθεσία στην κορυφή-ράχη της Αμαλόραχης, δυτικά του
χωριού.

2. «Στην Καστανιά στο Κρί ή στ’ Κάκαλ’(ου) την καστανιά»: Υπάρχει ακόμη ξερή (με ελάχιστα ακόμη
χλωρά κλαδιά στο Κρι. Αιωνόβια μοναχική κι άνυδρη. Ο Κάκαλος, παρώνυμο του Βασιλείου, ήταν ο ιδιο-
κτήτης του κτήματος στο οποίο βρίσκεται.

3. «Στ’ Τσίλα τον Έλατο»: Απέναντι απ’ το χωριό, στην πλαγιά, πιο πάνω κι αριστερότερα απ’ τα πλατά-
νια, υπήρχε ο έλατος αυτό που φέρει το όνομα κατοίκου του χωριού. Ο Τσίλας είχε πιο κάτω χωράφι.

4. «Στην Παλιουκαργιά»: Υπήρχε, ως φαίνεται, μεγάλη καρυδιά στο δρόμο (κεντρικό βατό δρόμο παλιό-
τερα) απ’ του Πονήρα το σπίτι, κάτω προς τα Αλώνια. Κοντά στο σημερινό σπίτι της Ντίνας Βασ. Καρτέρη.

5. «Στις Τσιτές» (στις Ιτιές): Λάκκες χωραφιών εγκαταλειμμένων πιο πάνω απ’ το «Κεφαλόβρυσο του Κι-
τσοπάνου». Φαίνεται υπήρχαν δέντρα ιτιάς. Βγαίνει και λίγο νερό εκεί (στου Σωτήρη Τσιάτσου το χωράφι).

6. «Στ’ Καραπιπέρη την Καστανιά»: Υπάρχει και τώρα η καστανιά αυτή. Στο δρόμο (ασφάλτινο) για τα
Κατσούλια, στην αριστερή πλευρά, πάνω απ’ το δασάκι ελάτων, του πρώην κτήματος Καραπιπέρη Πέτρου
που δωρήθηκε για να γίνει κοινοτικό γήπεδο. Γέρικη κι ετοιμόροπη.

7. «Στη Φουσκλιά»: Χωράφια κοντά στο μαντανόρεμα, ανατολικά απ’ του Γώγου το Σύραχο και δυτικά
της Μαρνόραχης. Φαίνεται υπήρχε παλιότερα εκεί φυτό φουσκλιά (αφροξυλιά) ή σαμπούκος επίσημα.

8. «Στις Πατλιάδες»: Χωράφια δεξιά του δρόμου προς Αγία Παρασκευή και πριν τις Λάκκες. Φύτρωναν
φαίνεται εκεί τα αγκαθωτά φυτά «πατλιές».

9. «Στις Κουρουμπλιές»: Χωράφια ψηλότερα απ’ τις Καρές και δεξιότερα προς τις Τσιτές.

10. «Στις Καρές» (στις καρυδιές): Τα ίσια χωράφια όπου είναι χτισμένο σήμερα το πρώην εμφιαλωτήριο
νερού.

11. «Στου Βρωμόκλαρου» (Αγκάθα): Όπως ανεβαίνει ο αμαξιτός δρόμος για το χιονοδρομικό, πριν τη
στροφή στην Παλιοφουρκούλα, υπήρχε χαμηλή συστάδα θάμνων με βαθυπράσινα φύλλα κι άσχημη μυ-
ρωδιά. Δεν τα έτρωγαν τα ζώα.

12. «Στα Γαύρα»: Δίπλα απ’ την «Κόκκινη Σάρα» όπου βγάζαμε άμμο για χτίσιμο ή στρώσιμο δρόμων,
τα χωράφια των Ματσουκαίων, λέγονται έτσι απ’ το φυτό γαύρος που υπάρχει εκεί.

13. «Στην Κρανιά»: Τα κτήματα δίπλα απ’ τα Κατσούλια της καλόγριας Ειρήνης Γ. Καββαδία και τώρα του
Βασιλείου Νικ. Και το διπλανό των παιδιών του Βασιλείου Καρτέρη.

14. «Στα Ρούδια»: Τοποθεσία ανάμεσα στην Αμαλόραχη και τον Πυργάκη. Η μεγάλη πλαγιά που κατε-
βαίνει κάτω ως τη Ρογάτα και τις Λογγούλες του Μιχ. Αντζά. Εκεί φυτρώνουν τα φυτά ρούδια που παλαι-
ότερα έβαφαν νήματα κι υφαντά.

dad Το π ω ν ύ μ ι α dad Τρία Έλατα
Φουσκλιά

Μαλόκεδρα

Καρές
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15. «Στ’ Λαμπρογιώργ’(ου) τον Έλατο»: Μεγάλος έλατος, στάλος για ζώα, που υπήρχε στο χωράφι του
Γεωργίου Παρούτσα του Λάμπρου, στα Κατσούλια. Τώρα ανήκει στην Ελένη Καββαδία σύζ. Βελαώρα Θ.
Ο έλατος κόπηκε απ’ τον Τσιάτσο Αναστ. με εντολή Καββαδία Στ. για να γίνουν καστανιές στον τόπο του
κι αφέθηκε να σαπίσει λόγω αδυναμίας τεμαχισμού και σκισίματος για φωτιά.

16. «Στην Καστανιά στου Καλουϊρκό» (καλογερικό)»: Απέναντι απ’ τον Προφήτη Ηλία προς τα Βαβούλια
υπάρχει ακόμη αυτή η καστανιά. Είναι η πρώτη καστανιά που εμβολιάστηκε από τον κρητικό καλόγερο
του μοναστηριού, τον Ιλαρίωνα, περί το 1840, με κοντύλια που έφερε απ’ την Κρήτη. Απ’ αυτή πήραν μετά
χωριανοί και κέντρωσαν δικές τους. Σήμερα έχει πλέον «πνιγεί» το μπολιασμένο μέρος της, απ’ άγρια
(ακέντρωτα) που φύτρωσαν γύρω της.

17. «Στου Πουρνάρ’(ι)»: Δεξιά της εισόδου στο νεκτοταφείο στα Βαβούλια υπάρχει και τώρα αυτό το δέν-
τρο. Γνωστή η ρήση στο χωριό: «Μη με σκας. Θα πάω μια ώρα αρχίτερα (νωρίτερα) στο Πουρνάρ».

18. «Αράμ’ ή Αράπ’ Καργιά»: Χωράφια δεξιά του μονοπατιού που ανεβαίναμε προς το Κεφαλόβρυσο
και πριν τα Γιαννάκια του Αλκίνη.

19. «Στα Μαλόκεδρα»: Εκεί φυτρώνουν τα δέντρα κέδρα με μαλακό φύλλωμα, όπως το κυπαρίσσι και
όχι αγκάθια όπως τ’ άλλα κέδρα. Είναι ψηλότερα απ’ την Αμαλόραχη προς τα Ρούδια.

20. «Στο Λαύρο»: Παλαιά χωράφια πίσω απ’ την Αμαλόραχη. Λαύρος είναι το δέντρο που λέγεται κι Αρ-
κοδοπούρνι. Στολίζουμε μ’ αυτό τα Χριστούγεννα. Κάποιοι το λένε «γκι» από λάθος. Άλλο είναι το «γκι».

21. «Η Αγκάθα»: Όλος ο όγκος του βουνού που ανεβαίνει ο δρόμος για το χιονοδρομικό. Επιμέρους υπάρ-
χουν κι άλλες προσδιοριστικές ονομασίες. Φυτρώνουν πολλά αγκαθωτά φυτά στο «σπανό» του κομμάτι.

22. «Στο Βούζι»: Περιοχή στο ρέμα ανάμεσα στην Αγκάθα και το Μεσοβούνι. Πιο πάνω απ’ τις Τσιτές. Απ’
τα φυτά βούζια που φυτρώνουν εκεί.

23. «Στη Βρυζιά»: Παλιό χωράφι της Καπνίνας πάνω απ’ την Κοκκινόστρατα στο ύψος του Κουτσούκη
ψηλά. Το έσπερνε βρύζα γι’ αυτό και το όνομα.

24. «Καρα-τσαλί»: Τοποθεσία πιο πάνω απ’ το Σταυρό και πριν τη Μαρνόραχη. Έτσι λέγεται στα τούρκικα
αγκαθωτό θαμνώδες φυτό, σαν του κέδρου κάπως οι βελόνες του. Βγάζει ωραία κίτρινα λουλούδια. Στα
ελληνικά γράφεται το φυτό αυτό ύληξ.

25. «Καστανόλογγος»: Δάσος από άγριες καστανιές, πιο πάνω απ’ τα Καρέλια προς τον Πύργο.

26. «Στο Ραγάζ(ι)»: Χωράφι προς τις Λάκκες χαμηλά, του Χαρ. Κατσέλου. Ραγάζι είναι φυτό «θρύον το
κυλινδρικόν» το γνωστό μας βούρλο.

27. «Στο Φτελιό»: Τοποθεσία στην Πλάτη χαμηλά, στο μονοπάτι για Στένωμα. Η φτελιά είναι δέντρο.

28. «Στ’ Λεύκα»: Πιο πέρα απ’ την Καστανιά στο Κρι, αριστερά του αμαξιτού δρόμου για Πετράλωνα, χα-
μηλότερα, όπως πήγαινε το παλιό μονοπάτι για Πέρα Λάκα του Ντασόγιαννου αναβλύζει μια πηγή. Εκεί
υπήρχε μια λυγόκορμη, πανύψηλη μοναχική λεύκα. Περί το 1980 ήταν πλέον πεσμένη κάτω, ξεριζωμένη
και σάπιζε. Πιθανόν, σημάδι της, και υπολείμματά της, να υπάρχουν ακόμη.

29. «Στις νεροκούτες»: Ψηλά στο Πάτωμα του Βοϊδολίβαδου στην κορυφή, κάτω απ’ τα Χαλιάδια φυτρώ-
νουν αυτά τα φυτά. Φαίνεται κάπου είχε πηγαίο νεράκι γιατί θέλουν υγρασία αυτά τα φυτά. Τα ζώα τις
έτρωγαν με όρεξη. Μπόλικα πλατιά φύλλα.

Κ.Σ.Κ.
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Πληροφοριακά χωρίς να επεκταθούμε σε λεπτομέρειες να αναφέρουμε:
Η επίθεση στο Καρπενήσι ξεκίνησε το βράδυ της 19 Ιανουαρίου 1949, με μάχες την επόμενη μέρα του Αγίου Ευ-

θυμίου και πλήρη επικράτηση των ανταρτών την επομένη, την 21 Ιανουαρίου 1949. Δυνάμεις του Δημοκρατικού Στρατού,
η 1η Μεραρχία του «Καπετάν Γιώτη» (Χαρ. Φλωράκη) και η 2η του «Διαμαντή» (Γιαν. Αλεξάνδρου) μετά την κατάληψη
της Καρδίτσας (12-13 Δεκεμβρίου 1948) στράφηκαν προς το Καρπενήσι και το κατέλαβαν. Μέσα στο Καρπενήσι εκτός
του στρατού και του ντόπιου πληθυσμού, ήταν συγκεντρωμένοι και οι κάτοικοι των χωριών, λόγω εκκένωσής τους απ’ το
στρατό. Εκεί και οι περισσότερες Αγιατριαδίτικες οικογένειες.

Η επανακατάληψη απ’ το στρατό έγινε στις 9 Φεβρουαρίου 1949. Δεκαεννιά μέρες κράτησε η κατοχή, λόγω της
έντονης χιονόπτωσης που επικράτησε και δυσκολίας μετακινήσεων στρατιωτικών μονάδων. Ήταν μια τραγωδία. Φόβος,
σκοτωμοί, εκτελέσεις, αρπαγές, φωτιές, αντεκδικήσεις, κρυοπαγήματα… Ο εμφύλιος πόλεμος στο «μεγαλείο» του. Οι
αντάρτες προσπάθησαν να καλύψουν τις ανάγκες - ελλείψεις τους σε άψυχο και έμψυχο υλικό. Επιστρατεύοντας ανθρώ-
πους και ζώα φόρτωσαν και πήραν τρόφιμα, πολεμικό υλικό, ρουχισμό και ότι άλλο τους ήταν χρήσιμο.

Για να ενισχύσουν τις δυνάμεις τους σε ανθρώπινο δυναμικό επιστράτευσαν νέες και νέους (πάνω από 1.000)
και τους υποχρέωσαν να τους ακολουθήσουν. Θλίψη, δάκρυα, πένθος, ερείπια, χαλασμός, σκέπασαν την πόλη. Τα αν-
θρώπινα πάθη και τα αδελφοκτόνα μίση θριάμβευσαν. Δυστυχώς οι εμφύλιοι σπαραγμοί είναι οι χειρότεροι των συγ-
κρούσεων και πολέμων.

Όταν ενύχτωσε καλά
Και μπήκανε στα δάση, 
Όσοι απ’ αυτούς εθέλανε
Το είχαν ήδη σκάσει.

Τρέχουν απάνω στα βουνά
κι όλοι παραμιλούνε,
πούθε να βρούνε το στρατό, 
για να παραδοθούνε.

Ο κόσμος απ’ το φόβο του
μη χάσει τη ζωή του,
γρήγορα όλος έτρεχε
και πήγαινε μαζί του.

Ύστερα από δύο μερόνυχτα,
πορεία μεσ’ το χιόνι,
εσυναντήσαν το στρατό
κι ο νους τους ημερώνει.

Έκλαιγαν μέσα απ’ την καρδιά,
και το σταυρό τους κάναν,
να τους γλιτώσει ο Θεός
από αυτό το δράμα.
………………………………
Έκαψαν άρρωστους πολλούς
τα άγρια θηρία
γιατί εβάλανε φωτιά
και στα νοσοκομεία.

Τι αγωνία τράβηξαν
οι άρρωστοι εκείνοι,
που κάηκαν κι έλιωναν
σαν πέτρα στο καμίνι.
………………………………
Τρόφιμα τους εφόρτωσαν
ψωμιά και άλλα είδη
και πού θα τους πηγαίνανε
δεν ξέρανε ούτε οι ίδιοι.

hh Π ο ί η μ α  ff
Η κατάληψη του Καρπενησίου

Το ποίημα αυτό μας το έδωσε παλαιότερα η μακαρίτισσα Μίνα Κοντογεώργου. Η μνήμη της ήταν εκπληκτική.
Θυμόταν πάμπολα δημοτικά τραγούδια και έχουμε δημοσιεύσει αρκετά σε προηγούμενα τεύχη.

Το ποίημα αυτό το απήγγειλε η αδελφή της Γενοβέφα στη γιορτή των εξετάσεων του Δημοτικού Σχολείου στις 13
Ιουνίου 1950. Ένα χρόνο δηλαδή μετά τα τραγικά γεγονότα του Καρπενησίου. Εντυπώθηκε έντονα στη μνήμη της με κά-
ποια κενά που είναι φυσιολογικό να υπάρχουν μετά από τόσες δεκαετίες που το κατέγραψε. Δεν μπόρεσε και στην πορεία
να τα θυμηθεί και το παραθέτουμε με τις ελλείψεις του.

Κάνουν μετάνοιες στο Θεό,
και εις την Παναγίαα,
γιατί γλυτώσαν γρήγορα,
απ’ τ’ άγρια θηρία.

Θα έγραφα κι άλλα πολλά,
μα το χαρτί δεν φτάνει, 
τελείωσε η σκέψη μου
αλλά και το μελάνι.

Συμμέτασχε κι ο ποιητής
εις τον αγώνα εκείνο
κι από κρυοπαγήματα
είν’ στο νοσοκομείο.

Καταγωγή του Κρητικός
βοήθεια δεν έχει
μόνο το λίγο του μυαλό
και το Θεό που έχει.
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Γεννήσεις

● Ο Γομοσίδης Ιωάννης και η Βάσω Καββαδία του Ιωάν. και
της Ντίνας, απέκτησαν αγοράκι στις 12 Απριλίου 2020.

● Ο Λώλης Μιχάλης του Αθαν. και η Βάσω Ματσούκα του
Γεωργ. και της Ασπασίας απέκτησαν κοριτσάκι στις 13 Ιουλίου
2020.

● Ο Καββαδίας Κων/νος του Δημ. και της Ελισάβετ και η Σιδέρη
Δήμητρα απέκτησαν κοριτσάκι στις 16 Σεπτεμβρίου 2020.

● Ο Αντζάς Κων/νος του Ιωάν. και της Αθανασίας και η Σταϊ-
κούρα Εύη, απέκτησαν αγοράκι στις 8 Ιανουαρίου 2021.

● Ο Καρβέλης Χαράλαμπος του Κων. και η Δόση Μαίρη του
Χρ. απέκτησαν αγοράκι στις 20 Ιανουαρίου 2021.

Βαπτίσεις

● Ο Τσαπής Ιωάννης του Κων. και η Μαρία Ταγκλή του Γεωργ.
και της Ελένης, βάφτισαν την κόρη τους στην Αγία Παρασκευή
Άμπλιανης Λαμίας, στις 5 Ιουλίου 2020 και της έδωσαν το όνομα
Ελένη – Παρασκευή.

● Ο Κρουστάλλης Δημήτριος και η Θεοδώρα Αποστόλου –
Κρουστάλλη, βάφτισαν το δεύτερο κοριτσάκι τους στις 12 Ιου-
λίου 2020 και του έδωσαν το όνομα Χρυσούλα. Νονός ο Πανα-
γιώτης Θεοδ. Βελαώρας.

● Ο Οδυσσέας Κακοσαίος και η Μαγδαλένα Καββαδία, βάφτι-
σαν το δεύτερο αγοράκι τους στη Μήλο, στις 30 Αυγούστου 2020
και του έδωσαν το όνομα Άλκης.

● Ο Κοντογιώργος Λάμπρος και η Γενίτσαρη Σταυρούλα βάφτι-
σαν το αγοράκι τους στις 12 Σεπτεμβρίου 2020 και του έδωσαν
το όνομα Ιωάννης.

  Τις ευχές μας!

d ΚΟ Ι ΝΩΝ Ι Κ Α c
Να μας συγχωρήσουν οι χωριανοί μας για τυχόν ελλειπή στοιχεία στις στήλες των «Κοινωνικών».
Πολλοί καταγόμενοι απ’ το χωριό, είναι γραμμένοι σε άλλους Δήμους της χώρας, με αποτέλεσμα να μην έχουμε

στοιχεία. Αρκούμαστε σ’ αυτά που αντλούμε απ’ το δικό μας δήμο, ή ανεβάζει άτυπα στο διαδίκτυο ο Σωτήρης Τσιάτσος.
Σας παρακαλούμε να ενημερώνεται το Δ.Σ. του Συλλόγου για τέτοια θέματα, ώστε να δημοσιεύονται στο περιοδικό.

Φυσικά και όποια άλλη σχετική με το χωριό δημοσίευση, που θέλετε να γίνει.

Γάμοι

● Ο Γομοσίδης Βαγγέλης και η Καββα-
δία Βάσω του Ιωάννη και της Ντίνας,
παντρεύτηκαν στις 12 Φεβρουαρίου
2020.

● Ο Καββαδίας Ζάχος του Δημητρίου
και της Ελένης και η Γιαννικοπούλου Γε-
ωργία του Ιωάννη, ετέλεσαν το γάμο
τους στις 22 Μαΐου 2020.

● Ο Τσαπής Ιωάννης του Κων/νου και η
Ταγκλή Μαρία του Γεωργίου και της Ελέ-
νης, ετέλεσαν το γάμο τους στις 5 Ιουλίου
2020 στην εκκλησία της Αγίας Παρα-
σκευής στην Άμπλιανη Λαμίας.

● Ο Μηχιώτης Ιωάννης του Λάμπρου
και η Ανθούλη Μαρία του Αθανασίου,
ετέλεσαν το γάμο τους στις 7 Αυγούστου
2020.

● Ο Καρβέλης Χαράλαμπος του
Κων/νου και της Δήμητρας και η Δόση
Μαρία – Ελευθερία του Χρήστου, παν-
τρεύτηκαν στις 30 Αυγούστου 2020 στο
Καρπενήσι.

● Ο Παρασχάκης Ελευθέριος του Νικο-
λάου και η Καρβέλη Ελένη του Κων/νου
και της Δήμητρας, ετέλεσαν το γάμο τους
στις 28 Ιανουαρίου 2021 στην Αθήνα.

● Ο Μαρίνης Ιωάννης του Βάϊου και της
Κωνσταντίνας και η Ανδριανίδου Σεβα-
στή παντρεύτηκαν στη Νίκαια στις 21
Φεβρουαρίου 2021. 
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Καλαϊντζίδης Χάρης

Μηχιώτη Αγορίτσα Τσιάτσου Ε. Λουκία

Παρούτσας Σπύρος

Παρούτσας Στέλιος Τσιάτσος Αναστασία

Σκονδριάνος Νικόλαος 
1926-2021

Ο Νικόλαος Σκονδριάνος του Αλκιβιάδη, γεννήθηκε το 1926 στην Αγία Τριάδα Ευρυτανίας.
Ήταν ένα από τα 6 παιδιά του Αλκιβιάδη Σκονδριάνου και της Χαρίκλειας Σιώκη.  Σε ηλικία 18
χρονών κατατάχθηκε στο σώμα της Χωροφυλακής.  Το μεγαλύτερο μέρος των εργασιακών
του χρόνων το έζησε στη Μακρακώμη Φθιώτιδας, όπου έκανε την οικογένειά του με την επίσης
συγχωριανή μας Μαριάννα Σκαρτσιούνη και απέκτησε 4 κόρες.  Μετά την συνταξιοδότησή του
το 1978 μετεγκαταστάθηκε στην Αθήνα όπου και εργάστηκε ως φύλακας στην εταιρεία ΠΕ-
ΤΡΟΛΑ μέχρι το 1996. Στην Αθήνα τα παιδιά του παντρεύτηκαν και απέκτησε 6 εγγόνια.

Επανήλθε και σχεδόν πια εγκαταστάθηκε στο χωριό εξαιρουμένων των μηνών του Χειμώνα
και των τελευταίων 5 χρόνων λόγω της επιβάρυνσης της υγείας του. Απεβίωσε την 3η Γενάρη
του 2021, σε ηλικία 94 χρόνων, 4 χρόνια μετά το θάνατο της αγαπημένης του συζύγου Μα-
ριάννας.

ΚΩΣΤΑΣ Δημ. ΤΣΑΤΣΟΣ
(1934-2020)

Στις 24 Νοεμβρίου 2020 έφυγε
από τη ζωή ο θείος μου ο Κώστας
Δημ. Τσάτσος. Ήταν ένα από τα
πιο αξιόλογα μέλη της μεγάλης οι-
κογένειας των Τσατσαίων. Ξεχω-
ριστός άνθρωπος αγωνιστής με
ήθος και αρχές που τον συνόδευ-
σαν μέχρι το τέλος.

Ήταν γιός του Δημητρίου Τσά-
τσου (Σπυρομήτσιου) και της Ου-
ρανίας το γένος Μπακόλα. Σε νεαρή ηλικία έφυγε μαζί με τα
αδέρφια του για την Αθήνα αναζητώντας μια καλύτερη ζωή.
Τελείωσε το νυχτερινό Γυμνάσιο και στη συνέχεια σπούδασε
στο Πάντειο Πανεπιστήμιο. Εργάστηκε στην Εμπορική Τρά-
πεζα, αλλά γρήγορα άλλαξε πορεία δημιουργώντας την δική
του επιχείρηση, μια μικρή στην αρχή βιοτεχνία κλωστοϋφαν-
τουργίας την οποία επέκτεινε και διηύθυνε με επιτυχία για
πολλά χρόνια. Παντρεύτηκε τη Ρούλα Δρογγίτη και απέκτη-
σαν το γιό τους Δημήτρη ο οποίος συνεχίζει σήμερα την επι-
τυχημένη πορεία της επιχείρησης.

Ανήσυχο πνεύμα με όραμα και ιδεολογία, από νεαρή ηλι-
κία ασχολήθηκε και με τα κοινά. Διετέλεσε πρόεδρος του Εθνι-
κού Οργανισμού Πρόνοιας και αντιπρόεδρος της ΑΣΚΕ/ΟΤΕ.
Συμμετείχε ενεργά σε συλλόγους και σωματεία ευρυτανικά
και όχι μόνο, υπηρετώντας το γενικό καλό. Επί είκοσι έτη
υπήρξε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Βιοτεχνικού
Επιμελητηρίου της Αθήνας. Αθόρυβα βοήθησε πολλούς χω-
ριανούς χωρίς διακρίσεις και χωρίς να περιμένει ανταλλάγ-
ματα.

Πολλοί από τους νεότερους είχαμε την τύχη στις ατέλει-
ωτες συζητήσεις μας να μοιραστούμε το όραμά του και τις
ιδέες του για μια καλύτερη κοινωνία, για το σωστό και το δί-
καιο. Θα τον θυμόμαστε πάντα. Του οφείλουμε πολλά.

Αθηνά Τσάτσου-Γιαννακοπούλου

Επιπροσθέτως να αναφέρουμε, ότι πάντα βοηθούσε οικο-
νομικά το Σύλλογο Αγιατριαδιτών χωρίς να θέλει να γράφουμε
τ’ όνομά του.

Αιωνία του η μνήμη. 
Εκ του Συλλόγου
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● Πανέτσος Αθανάσιος του Δημητρίου και της Χρυσάνθης
(το γένος Τσιάτσου), σύζυγος της Νίκης Λ. Κοντογεώργου,
από τον Άγιο Χαράλαμπο. Απεβίωσε στις 16 Μαΐου 2020,
ετών 87.

● Σακκάς Αντώνιος του Δημητρίου, ανώτερος δικαστικός
με καταγωγή απ’ το χωριό μας, απεβίωσε στις 17 Ιουνίου
2020, σε μεγάλη ηλικία.

● Παρθένης Αδαμάντιος του Παρθένη (σύζυγος Σοφίας
Κων. Ντάσιου) απεβίωσε στις 21 Ιουνίου 2020, ετών 65.
Ετάφη στην Αγία Τριάδα.

● Παρούτσας Στυλιανός του Ιωάννη και της Μαρίας, απε-
βίωσε στις 15 Αυγούστου 2020, ετών 70. Ετάφη στην Αγία
Τριάδα.

● Παρούτσας Σπύρος του Γεωργίου, απεβίωσε στις 16
Αυγούστου 2020, ετών 84. Ετάφη στη Λαμία.

● Μπετχαβάς Γεώργιος, γιος της Βασιλικής Περ. Χριστο-
δουλιά, απεβίωσε στην Αμερική στις 24 Αυγούστου 2020,
ετών 56.

● Χριστοδουλιά – Μπεχλιούλη Μαρία του Κώστα και της
Ευαγγελίας, απεβίωσε πριν τα πενήντα της χρόνια, στις 26
Αυγούστου 2020. Ετάφη στην Τσούκα Φθιώτιδας όπου διέ-
μενε.

● Τσιάτσος Αναστασία, σύζ. Παύλου Αγ. Τσιάτσου, απε-
βίωσε στις 30 Αυγούστου 2020, ετών 98.

● Παπασπύρου Αθηνά του Τηλέμαχου και της Γιούλας,
απεβίωσε στις 19 Σεπτεμβρίου 2020, ετών 84.

● Τζιαβός Κώστας του Ιωάννη και της Σάβως, απεβίωσε
στις 21 Σεπτεμβρίου 2020, ετών 79.

● Παλιούρας Δημήτριος, σύζ. Ευαγγελίας Αν. Τσιάτσου,
απεβίωσε στις 26 Σεπτεμβρίου 2020, ετών 88.

● Μηχιώτη – Ραφτοπούλου Αγορίτσα του Ιωάννη και της
Ελένης, απεβίωσε στις 15 Νοεμβρίου 2020, ετών 73.

● Τσάτσος Κώστας του Δημητρίου, απεβίωσε στις 24 Νο-
εμβρίου 2020, ετών 86. Ετάφη στην Αγία Τριάδα.

● Ταγκλή – Ξυνόγαλου Μαρία του Παναγιώτη, απεβίωσε
στις 13 Δεκεμβρίου 2020, στην Ουγγαρία (Μπελογιάννη),
ετών 87. Στο τέλος Ιουνίου 2020 είχε χάσει και την κόρη
της Κωνσταντίνα Ξυνόγαλου.

● Καρτέρη – Θεοπούλου Ασημίνα του Κων., απεβίωσε
στις 22 Δεκεμβρίου 2020, ετών 94.

● Τσιάτσου Λουκία σύζ. Ευαγγέλου, απεβίωσε στις 22 Δε-
κεμβρίου 2020, ετών 89.

● Σκονδριάνος Νικόλαος του Αλκιβιάδη, απεβίωσε στις 3
Ιανουαρίου 2021, ετών 95.

● Καλαϊντζίδης Χάρης του Σωτηρίου και της Πάτρας, απε-
βίωσε στις 9 Ιανουαρίου 2021 στο Αγρίνιο, ετών 54.

● Μπετχαβας Χαράλαμπος ετών 86 σύζυγος Βασιλικής
Χριστοδουλια, απεβίωσε στις 9 Φεβρουαρίου 2021 στην
Αμερική.

Εκείνοι που έφυγαν για πάντα

Λαβύρινθος η ζωή!
Μυριάδες οι διαδρομές της!
Μινώταυροι παραφυλάνε,

βαθιά στις μαύρες σπηλιές!
Είναι όμως κι αυτοί τρωτοί στο «σπαθί»

του κάθε Θησέα.  Αισιοδοξείτε!
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Παιχνίδι που παίζεται από δυο ομάδες παιδιών
(πάνω από 4 άτομα η κάθε μια). Απαραίτητη και μια μπάλα
μικρού-μετρίου μεγέθους. Όχι ποδοσφαίρου.

Η μια ομάδα χωρίζεται στη μέση και τα παιδιά στέκον-
ται απέναντι σε απόσταση 15 περίπου μέτρων. Η άλλη
ομάδα στέκεται ανάμεσα στη χωρισμένη ομάδα. Όσο περισ-
σότερα είναι τα παιδιά τόσο η απόσταση μεγαλώνει μεταξύ
των μελών της πρώτης ομάδας.

Τα παιδιά που είναι στις άκρες πετάνε την μπάλα με
σκοπό να χτυπήσουν κάποιο μέλος της ομάδας που βρίσκεται στο κέντρο. Αυτά προσπαθούν να αποφύγουν
τα χτυπήματα γιατί όποιο χτυπηθεί βγαίνει έξω. Χτυπημένο θεωρείται το παιδί που απ’ ευθείας το χτυπά η
μπάλα, όχι να κάνει πρώτα γκελ στο χώμα.

Όταν κατορθώσει κάποιο παιδί της ομάδας του κέντρου να πιάσει την μπάλα στον αέρα, τότε κερδίζει
ένα «μήλο». Αυτό το παιδί δεν βγαίνει μετά έξω απ’ το παιχνίδι αν το χτυπήσει η μπάλα. Χάνει όμως το «μήλο»
που έπιασε πριν. Έχει ακόμα το δικαίωμα αν πιάσει «μήλο» να επαναφέρει στο παιχνίδι (στο κέντρο) κάποιον
απ’ την ομάδα του που έχει νωρίτερα χτυπηθεί και βγήκε έξω. Όταν κάποιο παιδί του κέντρου προσπαθήσει
να πιάσει την μπάλα και του ξεφύγει βγαίνει απ’ το παιχνίδι.
Στο τέλος όταν ένα παιδί μένει στο κέντρο πρέπει να το χτυπήσουν δέκα ριξιές, δέκα προσπάθειες. Αν αυτό
δεν γίνει κατορθωτό το παιχνίδι δεν έχει νικητή και ξαναρχίζει απ’ την αρχή.

Το παιχνίδι τελειώνει κανονικά, όταν χάσουν όλα τα παιδιά της ομάδας του κέντρου. Η ομάδα των
άκρων πρέπει να είναι σβέλτη και γρήγορη στο ξαναρίξιμο της μπάλας, να αντιδρά ταχύτατα πριν προλάβουν
τα παιδιά του κέντρου ν’ απομακρυνθούν προς απέναντι και φυσικά να έχει ευστοχία. Μαζί και δύναμη βολής
ώστε να μην μπορούν να την πιάσουν οι του κέντρου.

Το παιχνίδι παίζεται κι από αγόρια κι από κορίτσια.

Παιδικό παιχνίδι «Τα μήλα»

Διορθώσεις στο περσινό περιοδικό του 2020
1. Στα «Κοινωνικά» (σελ. 58) γράφτηκε ότι ο Σπυριδάκης Αλέξανδρος και η Καγκαράκη Λαμπρινή απέκτησαν

κόρη στις 6-11-2019. Το σωστό είναι ότι απέκτησαν αγοράκι.

2. Στη σελίδα 17 γράφτηκε ότι ο Καββαδίας Νικόλαος (Κουτσονίκος) τραυματίστηκε στο πόδι στη Μ. Ασία. Το

σωστό είναι ότι στη Μικρά Ασία το 1922 σκοτώθηκε ο γιος του Δημήτριος. Ο ίδιος έχασε το ένα πόδι του μάλλον

από γάγγραινα.

3. Στη σελίδα 49, το ποίημα «Ασ’ τους να μιλάνε» σημειώσαμε ότι γράφτηκε από την Παρασκευοπούλου Ανα-

στασία, κόρη της Βούλας Ντούσικου. Το σωστό είναι, ότι η Αναστασία είναι εγγονή της Βούλας Ντούσικου και

του Άγγελου Παρασκευόπουλου και το επώνυμό της είναι Καραβίτη.

4. Στο περιοδικό του 2019, σελίδα 49, γράψαμε από λάθος, ότι το χωράφι του Θαν. Ράϊκου στον πάτο χαμηλά

της Μαρνόραχης και προς τη δυτική πλευρά, λέγεται «Στης Κουτσιόρους». Το σωστό είναι ότι η τοποθεσία αυτή

λέγεται «Στις αλπότρυπες». «Στης Κουτσιόρους» λέγεται το χωράφι των κληρονόμων Π. Αντζά στην κορυφή

της Μαρνόραχης και δυτικά προς το Κεφαλόβρυσο.
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Απ’ έξω στην αυλή του μαγαζιού Κων/νου Ν. Τσιά-
τσου. Στο παγκάκι κάθεται ο Νικήτας Γ. Κακαβάς. Στη
συνέχεια δεξιά του ο Λάμπρος Γ. Παμπόρης, ο Γιώρ-
γος Π. Ταγκλής, ο Παύλος Π. Παμπόρης. Μπροστά
απ’ το τραπέζι ο Αναστάσιος Α. Τσιάτσος.

Στο προαύλιο του Γυμνασίου Αγίου Γεωργίου Τυμφρηστού. 
Είναι αγιατριαδίτικα παιδιά και από άλλα χωριά. Τους γνωρίζετε;

Από αριστερά οι μεγάλοι πίσω: Μυγδάλω Ευαγγ. Μπλέντζα, Δημήτριος Ευαγγ. Μπλέντζας, Καίτη Ευαγγ. Μπλέντζα,
Βιολέτα Ιωάν. Μηχιώτη, Αθηνούλα Λ. Μηχιώτη και ο Λάμπρος Μηχιώτης. 

Μπροστά από αριστερά η Αγορούλα Ιωάν. Μηχιώτη, ο Λάμπρος Ιωάν. Μηχιώτης. 
Τα άλλα δυο κορίτσια δεν αναγνωρίσαμε.

ΦΩΤΟ Γ ΡΑ Φ Ι Κ Α   Ε Ν ΘΥ Μ Η Μ ΑΤΑ

ddd
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Λ α ϊ κ έ ς  
ε κ φ ρ ά σ ε ι ς  

σ ο φ ί α ς
● Αυτός σε πουλά και σ’ αγοράζει. 

(Μπορεί και ξεγελάει τον άλλον)

● Μπόρα είναι θα περάσει.
(Παροδική συμφορά και στο βάθος
ελπίδα)

● Η τρέλα δεν πάει στα βουνά. 
(Ανισόρροπος άνθρωπος)

● Περί ορέξεως κολοκυθόπιτα. 
(Είμαστε ελεύθεροι στις προτιμήσεις μας)

● Το μαχαίρι έφτασε στο κόκαλο.
(Έρευνα σε βάθος)

● Εν χορδαίς και οργάνοις.
(Με επίσημη εντυπωσιακή συνοδεία)

● Όλοι μαζί κι ο ψωριάρης χώρια. 
(Για ακοινώνητους ανθρώπους, 
μοναχικούς, δύστροπους)

● Δε με χωράει ο τόπος. 
(Έχω μεγάλη ανησυχία)

● Παρ’ τον έναν και χτύπα τον άλλον.
(Άχρηστοι ή κακοί και οι δυο)

● Μπήκε το νερό στ’ αυλάκι.
(Σε σωστό δρόμο η υπόθεση)

● Έβαλα λυτούς και δεμένους.
(Έβαλα όλα τα μέσα για να πετύχω κάτι)

● Το παίζω κορώνα γράμματα. 
(Ριψοκινδυνεύω)

Ζόρισμα
Παράταση ο θάνατος 
μου έδωσε και πήρα.
Γιατί ν’ αφήσω τη στιγμή;
-Όσο κι αν είν’ αυτή μικρή,-
μοίρα μου κακομοίρα.

Παράταση απ’ το θάνατο
έχει η ζωή μου πάρει,
μα όπου βρεθώ κι όπου σταθώ
-μια σκέψη: Να αντισταθώ-
παλεύω σα λιοντάρι!

Με χτύπησαν, με τσάκισαν
ύπουλα οι επιλογές μου.
Ήμουν λιγάκι (κομμάτι)  άτυχος
-μπορεί και δυσπροσάρμοστος-
δύσκολες οι διαδρομές μου.

Παράταση απ’ το θάνατο
είναι η ζωή μου, μόνο.
Κι ό,τι ποθώ κι όπου πατώ
-όσο αυτό κι αν αγαπώ,-
τυλίγομαι στον πόνο.

Κι αν είν’ τα πόδια μου βαριά
κι η κεφαλή μου «κρύα»,
ίσια ατενίζω τη ζωή
-περήφανα περνώ τη Γη-
ρουφώντας την με βία.

Πότε θα γίνει ανάκληση;
Πότε θα μετανιώσει;
Άγνωστα τα μελούμενα
-Μακριά απ’ τα ποθούμενα-
Με έχουνε στοιχειώσει.

Ήθελα μόνο να διαβώ
ορθός, προσγειωμένος.
Ο ήλιος να χαμογελά!
-ποιος με ρωτάει εμένα αυτά;-
και ας είμαι «πληγωμένος»!

Κ.Σ.Κ.

  1.   Μες στη γη το μοναστήρι κι έχει πλήθος καλογέρους. (Η μυρμηγκοφωλιά)
  2.   Από ψηλά γκρεμίζεται, πέφτει και δεν ραγίζεται. (Το νερό)
  3.   Είναι στρουμπούλου παχουλή κι όλο κόκκινα φορεί. (Η ντομάτα)
  4.   Πάει κι έρχεται και ποτέ της θέση δεν αλλάζει. (Η πόρτα)
  5.   Ένα γαϊδουράκι σαμάρι έχει τριχιά δεν έχει. (Το σαλιγκάρι)
  6.   Νύφη κόκκινη ανεβαίνει, χήρα αμέσως κατεβαίνει. (Η σπίθα)
  7.   Είναι βαρύς σα σίδερα, είναι γλυκός σα μέλι, μήτε με χέρι πιάνεται, μήτε στην τσέπη μπαίνει. (Ο ύπνος)
  8.   Ο ένας τοίχος τον δέχεται κι ο άλλος τον εδιώχνη. Τι είναι; (Ο μεθυσμένος)
  9.   Σου τη δείχνω και τρομάζεις, σου τη βάζω και πονάς, σου τη βγάζω κι έχει χύσει, κι όμως σ’ έχει ωφελήσει. (Η ένεση)
10.   Ένα μάτι έχω κι όλον τον κόσμο βλέπω. (Ο ήλιος)

Χίλιες αποχρώσεις
Περπατώ χωρίς να ξέρω που πηγαίνω
Απλώνω τα χέρια μου, προσμένω
μια συγχορδία να σπάσει τη σιωπή
ένα χαμόγελο να διώξει τη βροχή.
Με τα ίδια κύματα παλεύω
με τα ίδια τραγούδια ταξιδεύω
και σαν νυχτώσει τα διαγράφω.
Είμαι μήνυμα σε μπουκάλι κλειστό
και εξομολόγηση σε ημερολόγιο φανερό.
Σ΄ έναν χείμαρρο από χρώματα χάνομαι
απ’ τη μελωδία μιας κιθάρας πιάνομαι.
Ζω μονάχα για τις όμορφες στιγμές
Τραγουδώ για τις πνιγμένες κραυγές
Γελάω για τις δακρύβρεχτες βραδιές
Προχωράω αντλώντας δύναμη απ’ το χθες
Σαν εξόριστος άγγελος πλανιέμαι 
που να βρίσκεσαι αναρωτιέμαι
Στην καλοκαιρινή αύρα παραδίνομαι
σ’ ένα ωκεανό από θύμισες αφήνομαι
Και περπατώ χωρίς να ξέρω τι ζητάω
σε μια θάλασσα από χιλιάδες αποχρώσεις βουτάω
Γαλάζιο, μπλε, πράσινο, λευκό
Μακάρι να ‘μενα για πάντα εδώ
Εδώ που όλη η φύση μοιάζει με χορωδία
και ηχεί γλυκά σαν κυματάκι στην παραλία
Εδώ που οι αποχρώσεις της ζωής ποικίλλουν
σαν τα λουλούδια
και στο φεγγαρόφωτο γράφονται τα πιο
όμορφα τραγούδια

Αναστασία Καραβίτη
[Εγγονή της Παρασκευής (Βούλας) Β. Ντούσικου
και του Άγγελου Παρασκευόπουλου]
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«Κοντά στο γλυκοχάραμα
που τα βουνά γελούνε,
πέφτει της νύχτας η δροσιά
κι αρχίζουν όλα τα πουλιά
να γλυκοκελαηδούνε».
Κ. Κρυστάλλης

«Δύση στην κορυφογραμμή 
χρυσή μαγεία η πλάση.
Κι ο πεζός όσες την δει
τόσες θα την θαυμάσει!»


