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ι άνθρωποι στον ορεινό ετούτο τόπο, 
ακολουθώντας τους κύκλους της φύ-
σης, έχτισαν τη ζωή τους σε αρμονία 
με τον χώρο και τον χρόνο. 

Άνθρωποι της υπομονής, του μέτρου 
και της σοφίας, διαμόρφωσαν έναν 
λιτό τρόπο ζωής, στηριγμένο στις αρ-
χές της ολιγάρκειας, της αυτάρκειας, 
της εργατικότητας και της βαθειάς αλ-
ληλεγγύης. Στον αξιακό τους κώδικα 
είχαν ιδιαίτερη θέση η οικογένεια που 

ήταν γερά δεμένη, η συγγένεια, η συλ-
λογικότητα.
Χαίρονταν τις ομορφιές της φύσης και 
της ζωής. Περίμεναν τις γιορτές, το πα-
νηγύρι του Άι-Δημήτρη και τις κοινωνι-
κές εκδηλώσεις για να ξεκουραστούν, 
να τραγουδήσουν, να χορέψουν.
Η εναρμόνιση ανθρωπογενούς και φυ-
σικού περιβάλλοντος συνέτεινε στην 
ηρεμία και την κοινωνική ευρυθμία, 
εντέλει σε μια ζωή πλέρια ισορροπη-
μένη, παρότι δύσκολη.

Ο
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Πανηγύρι Αγίου Δημητρίου.  Λαλούν τα όργανα  με κέφι και μεράκι. Χαράλαμπος Γαρδίκης στο βιολί και 
Θανάσης Κωστόπουλος στην κιθάρα από την Αμβρακιά,  Βασίλης Σκουλαρίκης στο κλαρίνο, από την Κοκκινόβρυση.
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Ταυτότητα  του Κέντρου

μετατροπή του παλιού Δημοτικού Σχο-
λείου Αργυρού Πηγαδίου, που σταμά-
τησε να λειτουργεί το 1994, σε Κέντρο 
Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης 
και Ανάδειξης της Πολιτιστικής Κληρο-
νομιάς Ορεινών Χωριών υλοποιήθηκε 
με συγχρηματοδότηση από το Ευρω-
παϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανά-
πτυξης, Πρόγραμμα Αγροτικής Ανά-
πτυξης της Ελλάδας 2007-2013, Μέτρο 
321- Ποιότητα ζωής στις Αγροτικές Πε-
ριοχές και Διαφοροποίηση της Αγροτι-
κής Οικονομίας, με φορέα εφαρμογής 
τον Δήμο Θέρμου. 
Η πρόταση υποβλήθηκε από τον Σύν-
δεσμο Αργυροπηγαδιτών στον Δήμο 
Θέρμου το 2011, επί Δημαρχίας Θε-

όδωρου Πορφύρη, υιοθετήθηκε και 
προωθήθηκε στο Υπουργείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης για έγκριση και χρηματο-
δότηση. Το έργο ολοκληρώθηκε και 
εγκαινιάστηκε το 2017, επί Δημαρχίας 
Σπύρου Κωνσταντάρα. 
Ο προϋπολογισμός του έργου ανερχό-
ταν σε 143.871,06 Ευρώ αναλυόμενο 
σε 117.686,06 Ευρώ για το κτήριο και 
τον περιβάλλοντα χώρο και 26.185,00 
Ευρώ για τον εξοπλισμό. 
Ο αντίστοιχος ΦΠΑ, ανερχόμενος σε 
33.090,34 Ευρώ, βάρυνε τον Δήμο Θέρ-
μου. 
Ο Σύνδεσμος Αργυροπηγαδιτών ανέ-
λαβε τις μελέτες, την παραγωγή και 
την οργάνωση του υλικού. 

Η

σελ. 8
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Η αρχιτεκτονική μελέτη εκπονήθηκε 
από τον αρχιτέκτονα Δημήτρη Παπα-
κωνσταντίνου. 
Η μελέτη σκοπιμότητας καθώς και η 
οικονομικοτεχνική μελέτη έγινε από 
τον Νίκο Χ. Κωνσταντινίδη. 
Το έργο προωθήθηκε και υλοποιήθηκε 
από τους μηχανικούς του Δήμου Θέρ-
μου με επικεφαλής τον Απόστολο Τσι-
νιά και τη συνδρομή των Τεχνικών Υπη-
ρεσιών των Δήμων Μεσολογγίου και 
Αγρινίου με τις οποίες ο Δήμος Θέρμου 
συνεργαζόταν. 

Η Τεχνική Εταιρία Παύλου Μπιτσικώ-
κου εκτέλεσε τις εργασίες στο κτήριο 
και τον περιβάλλοντα χώρο. Η Εταιρία 
commonspace ΣΥΝ. ΕΡΓ. ανέλαβε την 
κατασκευή της μακέτας του χωριού 
που εκτίθεται στο Κέντρο.
Το υλικό που παρουσιάζεται στο Κέ-
ντρο επιμελήθηκε η ομάδα που επιμε-

λείται και το παρόν λεύκωμα.
Η Εκπόνηση της Μουσειολογικής Με-
λέτης και η Οργάνωση της Έκθεσης  
του Κέντρου έγινε από τη Σπυριδούλα 
Πυρπύλη Φιλόλογο-Δρ. Μουσειολόγο.
Τα ντοκιμαντέρ και οι αφίσες έγιναν 
από τους Βαγγέλη Πυρπύλη και Τάσο  
Κατσάρη. Τη μουσική για τα ντοκιμα-
ντέρ έγραψε η Έφη Πυρπύλη. Η κα-
τασκευή και τοποθέτηση των αφισών  
έγινε από τη εταιρία Firma και τον τε-
χνίτη Κώστα Νικολάου. 

Η διαμόρφωση του απαραίτητου προ-
γράμματος για την οργάνωση και πα-
ρουσίαση του όλου υλικού έγινε από 
τον προγραμματιστή Γρηγόρη Χαλ-
μούκη. Η Ιωάννα Βάρσου ετοίμασε το 
βίντεο κινουμένων σχεδίων με τίτλο 
‘‘Μια βροχή μας σώζει’’. 
Ο ζωγράφος Νώντας Ρεντζής προσέφε-
ρε φωτογραφίες έργων του από τη ζωή 

‘‘Δεν θα ξεχάσω την ‘‘παρακαλιά’’... πως χτίζουν σπίτια δίνοντας χέρια και καρδιά’’ (Γ. Σπυρόπουλος)
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των ορεινών χωριών μας. Ο σμιλευτής 
πέτρας Σωτήρης Χολέβας δημιούρ-
γισε το έργο γλυπτικής με θέμα την 
«παρακαλιά», καθώς και το γλυπτό 
με θέμα τον Ναό του Νεομάρτυρα 
Αγίου Γεωργίου, που προσέφερε στο 
Κέντρο ο Λάμπρος Δ. Καραγεώργος. 
Στην «παρακαλιά» χρησιμοποιήθη-
καν στίχοι του δασκάλου και ποιητή 
Γιώργου Σπυρόπουλου. 

Αντλήθηκε υλικό από το έργο του 
λαογράφου Δημήτρη Λουκόπουλου, 
του συμβολαιογράφου και συγγρα-
φέα Κώστα Δ. Μαραγιάννη, του αρ-
χαιολόγου Γιάννη Νεραντζή και του 
δασκάλου και συγγραφέα Κώστα 
Μαρίνου. 

Η Φανή Χρονίδου επιμελήθηκε τη 
συλλογή αρωματικών φυτών και 

βοτάνων. Ο Γιάννης Κωστόπουλος 
προσέφερε στο Κέντρο τη συλλογή 
χειροποίητων εργαλείων του πατέρα 
του Γιώργου Κωστόπουλου.

Τα αδέλφια Ηλία Σωτηρόπουλου 
προσέφεραν  τη φωτογραφία της μη-
τέρας τους Λουκίας, το γένος Ιωάν-
νου Τσόλκα. 

Τα αδέλφια Δημητρίου Κωνσταντινί-
δη προσέφεραν το νυφικό  της μητέ-
ρας τους Ρήνας, το γένος Δημητρίου 
Κωστόπουλου. 

Τα ντοκουμέντα που παρατίθενται 
προέρχονται από τα αρχεία του Κώ-
στα  Γ. Κωνσταντινίδη, του Δημητρίου 
Λ. Καραγεώργου και του Κώστα Σωτη-
ρόπουλου. Πολλές φωτογραφίες είναι 
προσφορά χωριανών και φίλων…
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Κατέθεσαν τη μαρτυρία τους•

Απόστολος Κωστόπουλος Γιάννης Πριόβολος

Γιάννης Τσαπαρής Γιώργος Ι. ΚωνσταντινίδηςΓιωργίτσα Κωνσταντινίδη

Γιάννης Κότσαλος Γιάννης Κωστόπουλος

Γιαννούλα Ντούρου

Δήμητρα Σωτηροπούλου Δημήτρης Καραγεώργος

Χρυσούλα Καραγεώργου

Ηλίας Τσόλκας Κώστας Ζαφρακάς

Χρήστος 
Κωστόπουλος

Μαρία Σ. Καραγεώργου Μαρία Χ. Καραγεώργου

Χριστόφορος 
Καραγεώργος

Περιστέρα Κότσαλου Ρήνα Κωνσταντινίδη

Σπυριδούλα Καραγεώργου

οι καταγόμενοι από το Αργυρό Πηγάδι •

σελ. 11
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περιοχή που συγκροτεί τον Δήμο Θέρ-
μου, η οποία γεωγραφικά ταυτίζεται 
σχεδόν με το αρχαίο Απόκουρο, δια-
θέτει πλήθος στοιχείων που της προσ-
δίδουν μια ταυτοπροσωπία με σπάνια 
χαρακτηριστικά, τα οποία προκύπτουν 
αφενός από τα πολυπληθή και με ιδι-
αίτερη σημαντικότητα ανθρωπογενή 
δημιουργήματα και αφετέρου από την 
ποικιλία της γεωμορφολογίας της και 
τον πλούτο των φυσικών της στοιχείων.

Το Θέρμο, το σημείο αναφοράς ολό-
κληρης της περιοχής αυτής, και όχι 
μόνο, υπήρξε η κοιτίδα της Δημοκρα-
τίας, καθώς το Αρχαίο Θέρμο αποτέ-
λεσε έδρα της Αιτωλικής Συμπολιτείας, 
του «Κοινού των Αιτωλών», της πρώτης 
δομημένης, θεσμοθετημένης και κατο-
χυρωμένης με σύνταγμα και νόμους, 
συμπολιτείας στον κόσμο, που αποτέ-
λεσε πρότυπο ακόμη και για σύγχρο-
να πολιτικά μορφώματα σε ολόκληρο 

τον κόσμο. Αυτό το στοιχείο συνιστά 
μια κληρονομιά μοναδική στο είδος 
της. Μια κληρονομιά, η οποία, σε συ-
νάφεια με πολλά άλλα στοιχεία του 
πολιτιστικού γίγνεσθαι της περιοχής, 
όπως αυτά διαμορφώθηκαν στο διάβα 
του μακρού ιστορικού χρόνου από την 
αρχαιότητα ως τις μέρες μας, αποτελεί 
πυλώνα ανάπτυξης της περιοχής. 

Ενός πυλώνα που συναπαρτίζεται από 
ποικίλα άυλα και υλικά στοιχεία. Στοι-
χεία αρχαία, βυζαντινά, νεότερα και 
σύγχρονα, όπως αρχαιολογικά κατά-
λοιπα, βυζαντινά μοναστήρια, εκκλη-
σίες, πέτρινα γεφύρια, μονοπάτια, τε-
χνητές αναβαθμίδες και πολλά άλλα, 
τα οποία αποτελούν τη βάση πάνω 
στην οποία οικοδομούνται στις μέρες 
μας και άλλα νέα σε συνάφεια μ’ αυτά, 
όπως μουσεία, είτε αναφερόμαστε στο 
Αρχαιολογικό Μουσείο Θέρμου είτε σε 
άλλα μικρά θεματικά μουσεία, παλιά 

Σημείωμα 
του Δημάρχου Θέρμου 

Σπυρίδωνα Κωνσταντάρα

Η
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κτήρια που αναστηλώνονται και η χρή-
ση τους αναπροσαρμόζεται στις σύγ-
χρονες συνθήκες και αναγκαιότητες, 
έργα ανάπλασης κοινόχρηστων χώρων 
και άλλα.

Παράλληλα η πολυπρόσωπη φύση της 
περιοχής του Δήμου Θέρμου συνιστά 
τον δεύτερο πυλώνα ανάπτυξής της. Η 
λίμνη Τριχωνίδα, το οροπέδιο του Θέρ-
μου και τα άλλα μικρότερα οροπέδια 
στην εγγύς του Θέρμου ημιορεινή πε-
ριοχή, ο ποταμός Εύηνος και οι παρα-
πόταμοί του Φιδάκια και Γιδομανδρί-
της και η ορεινή περιοχή στο σύνολό 
της, συναποτελούν τα βασικά φυσικά 
στοιχεία που προσδίδουν στην περι-
οχή μια θετική διαφορετικότητα και 
προδιαγράφουν τις προοπτικές ανά-
πτυξής της. 

Μιας ανάπτυξης στηριγμένης στον οι-
κοτουρισμό και στις συναφείς εναλλα-
κτικές μορφές τουρισμού, η οποία θα 
συνεπικουρείται από τον πολιτιστικό 
τουρισμό, όπως αυτός προσδιορίζεται 
από τα ποικίλα πολιτιστικά στοιχεία 
της περιοχής.

Όλα αυτά είναι ανάγκη να αξιοποιη-
θούν κατάλληλα μέσα από τις απαραί-
τητες παρεμβάσεις, είτε αυτές αναφέ-
ρονται σε τεχνικές υποδομές είτε σε 
δράσεις ποικίλου ενδιαφέροντος, που 
είναι απαραίτητο να εδράζονται αμ-
φότερες στα προαναφερόμενα πολιτι-
στικά και φυσικά χαρακτηριστικά της 
περιοχής και να υλοποιούνται με σεβα-
σμό στο ανθρωπογενές και στο φυσικό 

περιβάλλον, με στόχο να αποτελέσουν 
τη στέρεα βάση πάνω στην οποία θα 
στηριχθεί η ανάπτυξη της περιοχής.
Ο στόχος δεν είναι εύκολος αλλά ούτε 
και αδύνατος. Κι αυτό, γιατί μπορεί οι 
ποικίλες δυσκολίες που πρέπει να ξε-
περαστούν να είναι μεγάλες, αλλά η 
ανθρώπινη θέληση είναι πιο ισχυρή 
και γι’ αυτό ικανή να ξεπεράσει τις δυ-
σκολίες και να δημιουργήσει μια νέα 
προοπτική για το αύριο.

Η συνεχής δράση των φορέων της πο-
λιτείας, με τον Δήμο Θέρμου να απο-
τελεί τον κεντροβαρικό άξονα αυτών, 
σε συνέργεια με το ενδιαφέρον και τη 
δράση των ανθρώπων της περιοχής, 
είτε αυτά εκφράζονται μέσα από συλ-
λογικούς φορείς είτε ως ατομική προ-
σπάθεια, αποτελούν τον ασφαλή δρό-
μο για την επίτευξη του μέλλοντος που 
δικαιούται αυτός ο τόπος.  

Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Ευαισθη-
τοποίησης και Ανάδειξης της Πολιτιστι-
κής Κληρονομιάς Ορεινών Χωριών στο 
Αργυρό Πηγάδι, ένα έργο που ξεκίνη-
σε ως ιδέα από την αδάμαστη θέληση 
της τοπικής κοινωνίας για πρόοδο και 
αποτέλεσε καρπό συλλογικής προ-
σπάθειας και συνέργειας του τοπικού 
συλλόγου, ενεργών πολιτών, του Δή-
μου Θέρμου και άλλων φορέων της 
πολιτείας, αποτελεί χαρακτηριστικό 
παράδειγμα που μας δείχνει τον δρό-
μο που οδηγεί με ασφάλεια στο αύριο. 
Ένα αύριο που υποχρεούμαστε να το 
δημιουργήσουμε και είμαστε αποφα-
σισμένοι να το κάνουμε.
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έκδοση του λευκώματος αυτού, που 
έρχεται ως συνέχεια της έναρξης λει-
τουργίας του Κέντρου Περιβαλλοντι-
κής Ευαισθητοποίησης και Ανάδειξης 
της Πολιτιστικής Κληρονομιάς Ορει-
νών Χωριών, όπως λειτουργεί πλέον 
το Δημοτικό Σχολείο του χωριού μας, 
αποτελεί μια ευτυχή στιγμή για τον 
Σύνδεσμό μας.
Εδώ και 50 χρόνια ο Σύνδεσμός μας 
αγωνίζεται όχι μόνο να διατηρήσει 
τους δεσμούς ανάμεσα στους καταγό-
μενους από το χωριό μας, όπου και αν 
αυτοί βρίσκονται, όχι μόνο  να στηρίξει 
τη ζωή στο χωριό στις σημερινές συν-
θήκες, αλλά και να αναδείξει τον πολι-
τισμικό του πλούτο.
Ο βασικός μας στόχος δεν είναι να συ-
ντηρήσουμε απλά τις αναμνήσεις αυ-

τών που γεννήθηκαν στο χωριό, που 
και αυτό υπηρετείται, ούτε μόνο να 
γνωρίσουν οι νεότεροι κάποιες πλευ-
ρές της ζωής των προγόνων τους. Θέ-
λουμε η δουλειά μας αυτή να αποτελέ-
σει μια αφορμή για να προσεγγίσουμε 
όλοι μας και πάλι, τον τρόπο ζωής, για 
αιώνες, των ορεινών μας χωριών, και 
να προβληματιστούμε για την πορεία 
μας σήμερα.

Καρπός του ενδιαφέροντός μας αυτού 
υπήρξε η μετατροπή του παλιού Δημο-
τικού μας Σχολείου σε ένα σύγχρονο 
Κέντρο Πολιτισμού και στη συνέχεια η 
έκδοση του παρόντος λευκώματος.
Θέλω από την αρχή να επισημάνω ότι 
το λεύκωμα αυτό, αλλά και η γνωριμία 
του Κέντρου μας μέσα από μια ηλε-

Σημείωμα 
του Προέδρου του Συνδέσμου Αργυροπηγαδιτών Γιάννη Ηλ. Τσόλκα
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κτρονική διεύθυνση δεν μπορεί ποτέ 
να υποκαταστήσει τη ζωντανή επίσκε-
ψη στο Κέντρο. Σας καλούμε επομένως 
όλους, αφού έρθετε σε μια πρώτη επα-
φή με τη δουλειά μας να επισκεφθεί-
τε το χωριό και το Κέντρο μας, για να 
αποκτήσετε μια πιο αυθεντική γνώση 
στον πραγματικό φυσικό χώρο του χω-
ριού και του Σχολείου.

Ο Σύνδεσμός μας πάντα ενδιαφερόταν 
για τη συντήρηση της πολιτιστικής μας 
κληρονομιάς και φυσικό ήταν να ασχο-
ληθούμε με την αξιοποίηση του κτηρί-
ου του Δημοτικού μας Σχολείου, όταν 
αυτό σταμάτησε να λειτουργεί ως Σχο-
λείο. Τα προγράμματα του Υπουργείου 
Αγροτικής Ανάπτυξης μας έδωσαν την 
ευκαιρία να διαμορφώσουμε την πρό-
τασή μας και να την καταθέσουμε στον 
Δήμο Θέρμου για προώθηση. Η πρότα-
σή μας υιοθετήθηκε και έτσι προέκυψε 
ένα  έργο αποτέλεσμα της συνεργασί-
ας του Δήμου Θέρμου και του Συνδέ-
σμου Αργυροπηγαδιτών Τριχωνίδας ‘‘Ο 
ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ’’. 

Ευχαριστούμε τον πρώην Δήμαρχο 
Θέρμου κ. Θεόδωρο Πορφύρη και το 
Δημοτικό Συμβούλιο, για την υιοθέτη-
ση της πρότασής μας το έτος 2012, την 
υποβολή της στο Υπουργείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης και το ενδιαφέρον του για 
την έναρξη και προώθηση των εργα-
σιών, καθώς και για την εμπιστοσύνη 
που έδειξε στον Σύνδεσμό μας για την 
εκπόνηση του υλικού που θα παρουσι-
αζόταν στο Κέντρο.
Ευχαριστούμε τον νυν Δήμαρχο Θέρ-

μου κ Σπύρο Κωνσταντάρα για το συ-
νεχές ενδιαφέρον του και τη  συμβο-
λή του ώστε να ολοκληρωθεί το έργο. 
Επίσης ευχαριστούμε τον Δήμαρχο και 
το Δημοτικό Συμβούλιο για την χρημα-
τοδότηση της έκδοσης του παρόντος 
λευκώματος, ευχαριστούμε την Τεχνι-
κή Υπηρεσία του Δήμου Θέρμου, με 
επικεφαλής τον κ Απόστολο Τσινιά, κα-
θώς και τις Υπηρεσίες του Υπουργείου 
Αγροτικής Ανάπτυξης για το συνεχές 
ενδιαφέρον τους, όπως επίσης ευχα-
ριστούμε και όλους όσοι ενεπλάκησαν 
στο έργο με οποιονδήποτε τρόπο.

Ευχαριστούμε επίσης την ομάδα, Γιώρ-
γο Χ. Κωνσταντινίδη, Βενετία Δημοβα-
σίλη και Σπυριδούλα Πυρπύλη που με 
απόφαση του Διοικητικού Συμβουλί-
ου του Συνδέσμου μας, ανέλαβε την 
εκπόνηση του υλικού που παρουσιά-
ζεται στο Κέντρο, την οργάνωση του 
Κέντρου καθώς και την επιμέλεια του 
παρόντος λευκώματος, όπως και τον 
προηγούμενο Πρόεδρο του Συνδέσμου 
Βασίλη Χ. Κωνσταντινίδη. 

Κατέβαλαν όλοι άοκνες προσπάθειες 
και αφιέρωσαν ατέλειωτες εργατοώ-
ρες  προκειμένου το έργο αυτό να λά-
βει σάρκα και οστά.

Ως Σύνδεσμος Αργυροπηγαδιτών είμα-
στε δεσμευμένοι στην προσπάθεια για 
την καλή λειτουργία του Κέντρου, συμ-
βάλλοντας, στο μέτρο των δυνάμεών 
μας, στην ανάδειξη και αξιοποίηση του 
πλούτου, φυσικού και πολιτισμικού,  
των ορεινών μας περιοχών.

σελ. 15
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ιατί είναι σημαντικά τα βουνά; Αν κά-
ποιος αναρωτηθεί ίσως δυσκολευτεί 
να περιγράψει τη σημασία των ορεινών 
περιοχών για το φυσικό και ανθρωπο-
γενές περιβάλλον. Σίγουρα όμως θα 
υποβληθεί σε σειρά εντυπώσεων και 
εμπειριών που θα καταστήσουν διαι-
σθητικά και βιωματικά την έννοια και 
την αξία του ορεινού περιβάλλοντος 
εύκολα αντιληπτή. 

Το ορεινό τοπίο είναι επιβλητικό, σαγη-
νεύει και προκαλεί δέος, ενώ διατρέ-
χει μακραίωνη ιστορία και συνδέεται 
με πολιτισμούς. Αυτά τα στοιχεία, και 
όχι μόνο, αποκαλύπτουν την ενυπάρ-
χουσα, την εγγενή αξία αυτών των πε-
ριοχών. Ωστόσο είναι ανάγκη να ανα-
δειχθεί και να κατανοηθεί ευρύτερα 
η σπουδαιότητα των βουνών για την 

ανθρωπότητα. Τα ορεινά οικοσυστή-
ματα παραμένουν άθικτα, χωρίς να 
έχουν υποστεί σοβαρή υποβάθμιση 
από την ανθρώπινη δραστηριότητα 
και έτσι διαφυλάσσουν μεγάλο από-
θεμα βιοποικιλότητας. Είναι αναγκαία 
η αναφορά στην ορεινή χλωρίδα και 
πανίδα, γιατί, λόγω εντατικής εκμε-
τάλλευσης της γης από τον άνθρωπο, 
συχνά τα βουνά αποτελούν τον τελευ-
ταίο ασφαλή βιότοπο για πολλά είδη 
φυτών και ζώων που εξαφανίστηκαν 
τελείως από τις πεδιάδες. Η βιοποικι-
λότητα, επίσης, των βουνών χαρακτη-
ρίζεται από υψηλά ποσοστά ενδημι-
σμού, καθώς πολλά είδη απαντώνται 
μόνο σε ορισμένους ορεινούς όγκους 
της γης. Δεν είναι τυχαίο ότι η πλειο-
ψηφία των περιοχών που υπόκεινται 
σε καθεστώς ειδικής προστασίας και 

Πρόλογος Του Δημήτρη Ανδρεόπουλου

Περιβαλλοντολόγου, M.Sc στο Περιβάλλον και την Ανάπτυξη Ορεινών 
Περιοχών, PhD στη Διαχείριση των Ορεινών Περιοχών

Γ
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διαχείρισης είναι ορεινές. Επομένως 
τα βουνά αποτελούν ‘νησίδες’ σπου-
δαίας βιοποικιλότητας. Στα υψηλά 
υψόμετρα έχουμε για μεγάλο διά-
στημα του έτους έντονη χιονοκάλυψη 
και υψηλότερες βροχοπτώσεις από τα 
γειτονικά πεδινά τμήματα. Σημαντικά 
ποτάμια συστήματα πηγάζουν από τα 
βουνά, ενώ και ο υπόγειος υδροφό-
ρος ορίζοντας εμπλουτίζεται από τις 
απορροές και διηθήσεις νερού στα 
ορεινά. Δεν είναι υπερβολή να ειπω-
θεί ότι τα βουνά αποτελούν τις δεξα-
μενές νερού του πλανήτη, καθώς ο 
μισός παγκόσμιος πληθυσμός εξαρτά-
ται από το νερό που συγκεντρώνεται, 
φιλτράρεται και αποθηκεύεται εκεί. 

Οι ορεινές περιοχές διαθέτουν μεγάλο 
εύρος από φυσικά διαθέσιμα, παρόλο 
που η κοινή αντίληψη τις κατατάσσει 
στις φτωχές και απρόσφορες για δρα-
στηριότητες περιοχές. Πυκνά και πλού-
σια δασικά οικοσυστήματα χαρακτη-
ρίζουν την πλειονότητα των ορεινών 
περιοχών. Υπολογίζεται ότι πάνω από 
το ένα τέταρτο των παγκόσμιων δασών 
συναντώνται στα ορεινά, με όλα τα 
οφέλη που απορρέουν από αυτά (πρώ-
τες ύλες, βιομάζα, αποτροπή φυσικών 
καταστροφών κ.ά).

Οι έντονες γεωμορφολογικές δομές και 
οι γεωλογικές διεργασίες των βουνών 
τα καθιστά εστίες ορυκτού πλούτου. 
Αξιοσημείωτο είναι και το ενεργειακό 
δυναμικό των ορεινών περιοχών για 
την ανάπτυξη ανανεώσιμων μορφών 
ενέργειας (βιομάζα, αιολικά, υδα-

τοπτώσεις, κ.ά). Εύκολα συνάγεται 
το συμπέρασμα ότι τα βουνά είναι 
περιοχές πλούσιες σε φυσικούς πό-
ρους και ενέργεια. 

Δεν είναι όμως μονάχα ο φυσικός και 
βιολογικός πλούτος που χαρακτηρί-
ζει τα βουνά, αλλά και η ανάδειξη και 
διαφύλαξη πολιτισμικού, γλωσσικού 
και ιστορικού πλουραλισμού. Το ανό-
θευτο ορεινό φυσικό περιβάλλον συ-
ντελεί στην ανάπτυξη ιδιαίτερης πο-
λιτισμικής ταυτότητας. Το στοιχείο της 
απομόνωσης στα ορεινά οδήγησε στη 
διατήρηση παραδοσιακών εθίμων, λα-
ϊκής τέχνης, αρχιτεκτονικής, μεθόδων 
καλλιέργειας και κτηνοτροφίας. Ιστο-
ρικά τα βουνά αποτέλεσαν κιβωτούς 
και εστίες ελευθερίας, αυτονομίας και 
αντίστασης. Ταυτόχρονα, θεωρούνται 
ιεροί τόποι στην παράδοση και τη θρη-
σκεία πολλών λαών. Τα βουνά λοιπόν 
λειτούργησαν διαχρονικά ως κοιτίδες 
πολιτισμού και ιστορίας.

Η Ελλάδα, περισσότερο γνωστή ανά 
τον κόσμο για την απέραντη ακτο-
γραμμή της, αποτελεί τη δεύτερη πιο 
ορεινή χώρα στην Ευρώπη, καθώς το 
70% της ηπειρωτικής της επιφάνειας 
χαρακτηρίζεται ορεινό. Τα μισά δάση 
της χώρας φιλοξενούνται σε ορεινές 
περιοχές ενώ το ποσοστό ενδημισμού 
των ελληνικών ορεινών ειδών είναι 
μεγαλύτερο από πολλές χώρες πολλα-
πλάσιας έκτασης. Για τον λόγο αυτό 8 
από τους 10 εθνικούς δρυμούς της χώ-
ρας μας αφορούν ορεινές περιοχές.
Οι μεγάλοι ορεινοί όγκοι της Ελλά-
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δας αποτελούν υδροκρίτες με μεγάλη 
υδρολογική σημασία για πολλές πε-
ριοχές. Επίσης τα βουνά της Ελλάδας 
αποτέλεσαν καταφύγιο για κλέφτες 
και αρματολούς της επανάστασης, ενώ 
εκεί οργανώθηκε η Εθνική Αντίσταση 
στα χρόνια της γερμανικής Κατοχής.
Ο ελληνικός ορεινός χώρος αποτέλεσε 
θύλακα αξιών και ήθους, με γνώμονα 
την προσπάθεια, την αλληλεγγύη και 
την υπέρμετρη εργατικότητα.
Οι άνθρωποι του βουνού, απομονω-
μένοι, ασκήθηκαν και ασκούνται στην 
αυτάρκεια και την απλότητα, την καρ-
τερία και την προσμονή.

Παρότι οι ορεινές περιοχές παρουσιά-
ζουν σημαντικά φυσικά διαθέσιμα και 
μοναδικά πολιτισμικά στοιχεία, έχουν 
χαρακτηριστεί ως μειονεκτικές. Ο ση-
μαντικός περιορισμός των δυνατοτή-
των χρήσης της γης, σε συνδυασμό με 
το υψηλό κόστος ανάπτυξης τέτοιων 
χρήσεων (εξαιτίας υψομέτρου, ανα-
γλύφου κ.ά.), συνετέλεσαν σε αυτόν 
τον χαρακτηρισμό.
Ως αποτέλεσμα ο ορεινός χώρος εγκα-
ταλείφθηκε μαζικά και οι ορεινές κοι-
νότητες συρρικνώθηκαν. Σε ό,τι αφορά 
τα ελληνικά βουνά, ο εκεί πληθυσμός 
έχει μειωθεί δραματικά. Υπολογίζεται 
ότι μόλις 8,5% του ελληνικού πληθυ-
σμού ζει σε ορεινές περιοχές και το 
21% σε ημιορεινές, σημειωτέας της τε-
ράστιας έκτασης της ηπειρωτικής αλλά 
και της νησιωτικής Ελλάδας που κατα-
λαμβάνουν αυτές οι περιοχές. Ιστορι-
κά, η μείωση του πληθυσμού στα ορει-
νά της Ελλάδας ξεκινά εξαιτίας του Β’ 

Παγκοσμίου Πολέμου, του Εμφυλίου 
και της μετέπειτα μετανάστευσης προς 
τα αστικά κέντρα.

Ωστόσο και μετά το τέλος αυτών των 
γεγονότων η ορεινή Ελλάδα εξακολού-
θησε να απομειώνεται πληθυσμιακά 
παρά την προσπάθεια ανασύνταξης 
της χώρας. Η έλλειψη υποδομών και 
πρόσβασης, η απουσία θέσεων εργα-
σίας και κοινωνικής πρόνοιας συνέχι-
ζε να μαστίζει τις ορεινές περιοχές και 
μέχρι τη δεκαετία του ‘80. Κατόπιν η 
κατάσταση των ορεινών οικισμών βελ-
τιώθηκε, αν και αποσπασματικά, χάρη 
και σε εθνικά αλλά κυρίως ευρωπαϊκά 
προγράμματα ανασυγκρότησης.

Ερχόμενοι στο σήμερα, τα προβλήμα-
τα για τις ορεινές περιοχές όχι μόνο δεν 
αίρονται αλλά πολλαπλασιάζονται. Ει-
δικότερα στην Ελλάδα, τα ορεινά υφί-
στανται τόσο τις χρόνιες συγκριτικές 
δυσχέρειες λόγω αναγλύφου, κλίμα-
τος, ενεργειακών αναγκών, μείωσης 
πληθυσμού, όσο και την περαιτέρω 
διόγκωσή τους εξαιτίας της κρίσης που 
κλονίζει την ελληνική κοινωνία. Η κρί-
ση βέβαια δεν ήρθε ως αυτόνομο γε-
γονός, αλλά ως εκτόνωση των συσσω-
ρευμένων χρόνιων προβλημάτων του 
στρεβλού μοντέλου ανάπτυξης. 

Οι ορεινές κοινωνίες ανέκαθεν έδιναν 
μάχη να επιβιώσουν, καθώς αποτελούν 
τις φτωχότερες περιοχές του πλανήτη. 
Βάσει στοιχείων του ΟΗΕ το ένα τρίτο 
του παγκόσμιου ορεινού πληθυσμού 
ζει υπό συνθήκες ακραίας φτώχειας. 

σελ. 18
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Στον ελληνικό χώρο η Περιφέρεια 
Ηπείρου - κατεξοχήν ορεινή- απο-
τελεί τη φτωχότερη περιφέρεια της 
Ενωμένης Ευρώπης, ενώ η Ευρυτανία 
παρουσιάζει κατά 25% χαμηλότερο 
κατά κεφαλήν ΑΕΠ σε σχέση με την 
υπόλοιπη Ελλάδα. Τα παραπάνω δεν 
αποτέλεσαν μενονωμένα παραδείγ-
ματα αλλά γενικευμένη πραγματι-
κότητα που αποτυπώθηκε σε ειδική 
ευρωπαϊκή οδηγία το 1981, χαρακτη-
ρίζοντας όλες τις ελληνικές ορεινές 
περιοχές ως μειονεκτικές. 

Με βάση λοιπόν τα παραπάνω στοι-
χεία υπάρχει περίπτωση να κερδηθεί η 
μάχη για το ξαναζωντάνεμα της ορει-
νής Ελλάδας; Η διαμόρφωση ενός πιο 
ευοίωνου μέλλοντος για τις ορεινές 
περιοχές περνά μέσα από την αναδι-
άρθρωση των κυρίαρχων πολιτικών, 
την ανάπτυξη στρατηγικής μέσα από 
την ενδελεχή μελέτη και τη διεπιστη-
μονική προσέγγιση. Πάνω από όλα 
όμως, εμείς ως πολίτες που ζήσαμε ή 
θέλουμε να ζήσουμε εκεί, άνθρωποι 
που δεν ξέχασαν τα βουνά ακόμα κι 
αν έφυγαν, πρέπει να μην εγκαταλεί-
ψουμε την προσπάθεια για την επι-
βίωση των ορεινών κοινοτήτων, την 
προστασία του περιβάλλοντος, των 
ανθρώπων και των πολιτισμών τους, 
εξαντλώντας κάθε περιθώριο, αξιοποι-
ώντας κάθε ευκαιρία.

Το παρόν λεύκωμα μας συστήνει μια 
σε πολλούς άγνωστη ορεινή κοινότη-
τα, το Αργυρό Πηγάδι, εισάγοντάς μας 
στις αναπαραστάσεις του τοπίου και 

του πολιτισμού του. Αξίζει να σημει-
ωθεί ότι το έργο που βρίσκεται πίσω 
από το παρόν λεύκωμα  είναι η δημι-
ουργία του Κέντρου Περιβαλλοντικής 
Ευαισθητοποίησης και Ανάδειξης της 
Πολιτιστικής Κληρονομιάς Ορεινών 
Χωριών στο παλιό σχολείο του χωριού, 
στο οποίο λειτουργεί μόνιμη Έκθεση. 
Βασική επιδίωξη του Κέντρου είναι 
οι παραδόσεις, το τοπίο, οι αξίες, οι 
εμπειρίες του ορεινού χωριού να πα-
ρουσιαστούν με τρόπο διαλεκτικό, βι-
ωματικό και διεπιστημονικό έτσι ώστε 
να μην εκλαμβάνονται από μελετητές 
και επισκέπτες ως στοιχεία μουσει-
ακού απλώς χαρακτήρα. Το Κέντρο, 
μέσα από την ανάδειξη της ζωντανής 
ιστορίας του τόπου, των τρόπων επι-
βίωσης σε δυσμενείς συνθήκες και 
του διαχρονικού δεσμού ανθρώπου 
και φύσης, ευελπιστεί να αποτελέσει 
αφετηρία για γόνιμο προβληματισμό 
και διάλογο σε κρίσιμα ζητήματα δια-
χείρισης των ορεινών περιοχών. 

Ως εκ τούτου, η αξία αυτού του έργου 
ξεφεύγει από τα στενά όρια της περι-
οχής μελέτης, καθώς υποστασιοποιεί 
την έννοια της προσπάθειας αποκάλυ-
ψης των κρυμμένων θησαυρών του 
τόπου μας, δίνοντας το έναυσμα για 
την ανάδειξη κι άλλων τέτοιων πε-
ριοχών. Κλείνοντας, αισθάνομαι την 
ανάγκη να δώσω τα θερμά συγχα-
ρητήρια και ευχαριστίες μου στους 
συντελεστές αυτού του έργου, που 
με μόχθο αλλά και ενθουσιασμό υλο-
ποίησαν κάτι που στην αρχή φάνταζε 
ανεκλήρωτο όνειρο.
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ιαφοροποιούμενο από τη λογική ενός 
λαογραφικού μουσείου, το Κέντρο επι-
δίωξε να παρουσιάσει μέσα από τη 
μόνιμη έκθεσή του τη ζωή στα ορεινά 
χωριά (όπως αυτή διατηρήθηκε μέ-
χρι-περίπου-τη δεκαετία του 1970) ως 
παραδοσιακό πολιτισμικό σύνολο και 
να αποδώσει μια συνολική εικόνα της 
με διεπιστημονικό τρόπο, υιοθετώντας 
την οπτική ερευνητικών πεδίων όπως 
της οικονομικής ιστορίας, της κοινωνι-
κής λαογραφίας, της προφορικής ιστο-

ρίας, της ανθρωπολογίας. 
Το διαθέσιμο οίκημα για τη στέγαση 
της έκθεσης του Κέντρου Περιβαλ-
λοντικής Ευαισθητοποίησης και Ανά-
δειξης της Πολιτιστικής Κληρονομιάς 
Ορεινών Χωριών ήταν το πετρόκτιστο 
κτήριο του παλιού δημοτικού σχολεί-
ου (κατασκευής 1902, σύμφωνα με 
επιγραφή σε εξωτερικό τοίχο του). Το 
ίδιο το οίκημα έθετε σοβαρές προ-
κλήσεις ως προς τον σχεδιασμό της 
έκθεσης: περιορισμένος χώρος, πολλά 

Ορεινά Χωριά σε  Αυτάρκεια
μια Έκθεση για τον πολιτισμό ολιγάρκειας και τις αξίες ζωής 
των ορεινών χωριών στο Αργυρό Πηγάδι Αιτωλοακαρνανίας

Συνοπτική παρουσίαση του σκεπτικού της Έκθεσης
Της  Σπυριδούλας Πυρπύλη  Φιλολόγου -Δρ. Μουσειολόγου

Δ

σελ. 20
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ανοίγματα στους τοίχους (παράθυρα 
και πόρτες σε κάθε πλευρά της κύριας 
αίθουσας) που μείωναν δραματικά τις 
εκθεσιακές επιφάνειες, υγρασία1.

Το περιεχόμενο της έκθεσης του Κέ-
ντρου βασίστηκε σε συνεντεύξεις 
(υλικό ιδιαίτερα εκτεταμένο, το οποίο 
ούτως ή άλλως χρήζει ειδικής αντιμε-
τώπισης σε μουσειακό πλαίσιο2) και σε 
μια σειρά αρχειακών και φωτογραφι-
κών τεκμηρίων3.

Το παρουσιαζόμενο υλικό (δηλαδή κεί-
μενα, φωτογραφικό και αρχειακό υλι-
κό, υλικά εκθέματα, οπτικοακουστικές 
εφαρμογές, μακέτα ορεινού περιβάλ-
λοντος του χωριού), αφορά σε όλο το 
φάσμα δραστηριοτήτων των κατοίκων 
και αναφέρεται στον υλικό (κατοικία, 

ενδυμασία, τροφή) και –κυρίως- στον 
άυλο πολιτισμό των ορεινών χωριών: 
ειδική μνεία γίνεται στον αξιακό κώδι-
κα, τη νοοτροπία, το φιλοσοφικό πλαί-
σιο της ζωής των κατοίκων του ορεινού 
χωριού4. Και οι δύο κατηγορίες (υλι-
κός-άυλος πολιτισμός) αντιμετωπίστη-
καν ως σημαντικοί πολιτισμικοί δεί-
κτες, οι οποίοι αποδίδουν πολλαπλές 
νοηματοδοτήσεις στις υλικές και μη 
συνθήκες του βίου στα ορεινά χωριά 
και οδηγούν σε μια πλούσια και πολυ-
φωνική παρουσίαση του παρελθόντος. 
Δόθηκε προτεραιότητα στην αξιοποί-
ηση στοιχείων αντιπροσωπευτικών 
αλλά όχι στερεοτυπικών, που ανταπο-
κρίνονταν στα σημαντικότερα ζητού-
μενα των θεματικών του υπάρχοντος 
υλικού, με κριτήριο τη δυνατότητά 
τους να αποτελέσουν πηγή προβλημα-

σελ. 21
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τισμού και έμπνευσης για το σήμερα.
Λόγω της μεγάλης έκτασης του προερ-
χόμενου από τις συνεντεύξεις υλικού, 
το σημαντικότερο (ως προς τη βαρύ-
τητα, την πρωτοτυπία, τη διαχρονι-
κότητα) μέρος του παρουσιάζεται στις 
διαδραστικές οθόνες της μεγαλύτερης 
αίθουσας. Παράλληλα, τα μη ψηφιακά 
εκθέματα αποτυπώνουν τις βασικές ενό-
τητες των διαδραστικών εφαρμογών. 

Οι οπτικοακουστικές εφαρμογές σχεδι-
άστηκαν μέσα από τον κατάλληλο παι-
δαγωγικό μετασχηματισμό του υλικού, 
με συνοπτικότητα και σύγχρονη αι-
σθητική. Η κύρια διαδραστική παρου-
σίαση είναι διαρθρωμένη σε ενότητες5 
με τρόπο σαφή, οι δε ενότητές της βο-
ηθούν τον επισκέπτη να κατευθύνεται 
στη θεματική που τον ενδιαφέρει, ενώ, 
παράλληλα, ένα πλήθος συνδέσμων 

προσφέρει τη δυνατότητα μετάβασης 
σε επιμέρους θέματα, αρχειακό υλικό, 
φωτογραφίες κ.ά.
Από πλευράς μορφής, το υλικό των συ-
νεντεύξεων παρουσιάζεται ως κείμε-
νο (απευθυνόμενο στην αίσθηση της 
όρασης), ως ακουστικό τεκμήριο (στην 
αίσθηση της ακοής) και ως βιντεοσκο-
πημένο απόσπασμα (κινητοποιώντας 
τις αισθήσεις της ακοής και της όρασης 
συνδυαστικά).

Η σύνδεση οπτικοακουστικών εκθε-
μάτων με αντικείμενα, φωτογραφίες, 
κείμενα και αρχειακά τεκμήρια είχε ως 
στόχο τη δημιουργία ενός περιβάλλο-
ντος ποικίλλων συμφραζομένων χωρίς 
να θέτει σε κίνδυνο τη συνοχή της αφή-
γησης της έκθεσης, η οποία φιλοδοξεί 
να είναι-αν και συνοπτική-περιεκτική 
και εύληπτη.

σελ. 22
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Οι ενότητες της έκθεσης

Η έκθεση αναπτύσσεται σε δέκα συ-
νοπτικές ενότητες και «κλείνει» με το 
ανάγλυφο που εκτίθεται στον αύλειο 
χώρο, το οποίο είναι αφιερωμένο στην 
«παρακαλιά», τη συνδρομή, δηλαδή, 
όλου του χωριού και κύρια των γυναι-
κών, στη μεταφορά υλικών για το κτί-
σιμο ενός νέου σπιτιού6.

Η πρώτη ενότητα αναφέρεται στις 
αξίες ζωής των κατοίκων των ορει-
νών χωριών και στην αυτάρκεια που 
χαρακτήριζε τη μικρή κοινωνία τους. 
Εμπλουτίζεται με διαδραστικό υλικό 
σε μορφή ντοκυμαντέρ, που παρου-
σιάζεται στις ενταγμένες στην έκθεση 
οθόνες, καθώς και με τρισδιάστατη 
μακέτα, όπου οπτικοποιείται η δομή 

του οικισμού, η σχέση του με το υπερ-
κείμενο δάσος, ο καθοριστικός ρόλος 
των αναβαθμίδων, το υποτυπώδες 
οδικό δίκτυο κ.ά. 
Οι επόμενες ενότητες πραγματεύονται 
τη θέση του χωριού στον ορεινό χώρο, 
την πρόσβαση στους πόρους (δάσος, 
νερά, έδαφος) και τις βασικές ασχολίες 
των κατοίκων (καλλιέργειες, κτηνοτρο-
φική παραγωγή), που εξασφαλίζουν 
την επιβίωσή τους.

Ο τόπος και η ιδιαιτερότητα του φυ-
σικού και ανθρωπογενούς περιβάλ-
λοντος είναι καίριος άξονας της ερ-
μηνείας της ζωής και της πολιτισμικής 
εξέλιξης της κοινωνίας του ορεινού 
χωριού. Οι συγκεκριμένες ενότητες 
περιέχουν συνοπτικά κείμενα, φωτο-
γραφίες και ψηφιοποιημένο αρχειακό 

σελ. 23
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υλικό, ενώ η ενότητα που αναφέρεται 
στο δάσος συνοδεύεται από προθήκη 
όπου εκτίθενται βότανα της περιοχής 
με επεξηγηματικές λεζάντες. 
Οι έννοιες της παραγωγής και της αυ-
τάρκειας, η οποία επιδιωκόταν μέσω 
της πρώτης, όπως και η εργασία και 
τα επαγγέλματα που ασκούνταν στο 
ορεινό χωριό είναι θέματα που σχολι-
άζουν οι επόμενες ενότητες. Η ενότη-
τα που αναφέρεται στα επαγγέλματα 
εμπεριέχει προθήκη όπου εκτίθενται 
αυθεντικά χειροποίητα εργαλεία του 
επαγγέλματος του ξυλουργού. 

Η λειτουργία της κοινότητας είναι το 
αντικείμενο της επόμενης ενότητας, 
όπου παρουσιάζεται συνοπτικά το 
αμεσοδημοκρατικό σύστημα διοίκη-

σης του χωριού και διαχείρισης των 
προβλημάτων που ανέκυπταν. Εδώ 
εκτίθεται ένας αριθμός αρχειακών εγ-
γράφων, μέσα από τα οποία τεκμηρι-
ώνεται η ερμηνεία του Κέντρου ανα-
φορικά με τη λειτουργία της ορεινής 
κοινότητας.

Η αποτύπωση της διαχρονικής πα-
ρουσίας του χωριού είναι το περιεχό-
μενο της επόμενης ενότητας, η οποία 
παρουσιάζει σε μια χρονογραμμή τα 
σημαντικότερα ιστορικά ορόσημα της 
πορείας του στον χρόνο, με επιπλέον 
πληροφορίες για το σημαντικότερο 
εκκλησιαστικό μνημείο της περιοχής, 
τον ιστορικό ναό του Αγίου Γεωργίου 
του Νεομάρτυρα (του οποίου βασικός 
χρηματοδότης φαίνεται να είναι Σου-

σελ. 24
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λιώτης οπλαρχηγός), συνδέοντας την 
κατασκευή του ναού με την επιλογή 
από πολλούς Ηπειρώτες του Αργυρού 
Πηγαδίου ως καταφυγίου από τους 
Τούρκους.

Μια ξεχωριστή τιμητική αναφορά στις 
γυναίκες του χωριού γίνεται με ένα 
εικαστικό έκθεμα (σύνθεση της φω-
τογραφίας μιας χαρακτηριστικής γυ-
ναικείας μορφής του χωριού και ενός 
αυθεντικού νυφικού φορέματος του 
χωριού). Με το έκθεμα επιδιώχθηκε 
να προβληθεί η καθοριστικότητα του 
ρόλου της γυναίκας στα ορεινά χωριά, 
να ενταχθεί στο εκθεσιακό σύνολο η 
ανθρώπινη κλίμακα, να δημιουργηθεί 
αμεσότητα και να ενεργοποιηθεί το συ-
ναίσθημα. Στη μικρότερη αίθουσα (πα-
λιό γραφείο δασκάλου) εκτίθεται υλικό 

σχετικά με την παρουσία και τον ρόλο 
του σχολείου στο χωριό, τη στάση των 
κατοίκων απέναντι στην εκπαίδευση 
και την προσφορά των δασκάλων στη 
μικρή κοινότητα. Εκεί τοποθετήθηκε και 
αυθεντικό θρανίο, από την εποχή της 
λειτουργίας του σχολείου, ως έκθεμα 
που υποβάλλει το περιεχόμενο της ενό-
τητας αυτής. 

Το εκθεσιακό περιβάλλον είναι λιτό, 
απαλλαγμένο από διακοσμητικά στοι-
χεία7, μέσα στο οποίο ο επισκέπτης κι-
νείται από ενότητα σε ενότητα χωρίς 
δυσκολίες προσανατολισμού, ενώ πα-
ράλληλα του δίνεται η δυνατότητα να 
εμβαθύνει στην πληροφορία παρακο-
λουθώντας τα βίντεο και το ψηφιοποι-
ημένο υλικό των διαδραστικών εφαρ-
μογών.  Την έκθεση πλαισιώνει έντυπο 

σελ. 25
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φυλλάδιο πληροφοριακού χαρακτήρα 
στα ελληνικά, το οποίο παρουσιάζει 
το περιεχόμενο των ενοτήτων των δια-
δραστικών εφαρμογών και των ενοτή-
των της έκθεσης.

Ως επίλογος

Μία από τις βασικές στοχεύσεις της 
έκθεσης υπήρξε η δημιουργία βιωμα-
τικής σχέσης των επισκεπτών με τις 
όψεις του παρελθόντος που παρουσι-
άζονται στο Κέντρο, ώστε οι επισκέ-
πτες να συνδέσουν αυτές τις όψεις 
με την εμπειρία του σήμερα και να 
οδηγηθούν σε έναν γόνιμο προβλη-
ματισμό που το Κέντρο φιλοδοξεί να 
προκαλέσει για τα μεγάλα ζητήματα 
της εποχής μας. Επιπλέον, πέρα από 
τον προβληματισμό σε επίπεδο φι-

λοσοφίας ζωής και οικολογίας, οι συ-
ντελεστές της έκθεσης του Κέντρου 
ευελπιστούν ότι δημιουργήθηκε ένας 
εκθεσιακός χώρος που μπορεί να 
προσφέρει μια ώθηση στη συζήτηση 
για τον ρόλο μικρών περιφερειακών 
εκθεσιακών χώρων (ο όρος μουσείο 
πρέπει να χρησιμοποιείται προσε-
κτικά8) στον τρόπο παρουσίασης του 
παραδοσιακού πολιτισμού και των 
ερμηνειών του: η πρόταση του Κέ-
ντρου είναι η διεπιστημονική λογική, 
η βιωματικότητα, οι  αναγωγές στο 
σήμερα, η πολυφωνία, η προβολή 
ανεπίσημων φωνών και εναλλακτι-
κών αφηγήσεων, η προσπάθεια από-
δοσης των ποικίλων αποχρώσεων της 
ανθρώπινης εμπειρίας. Μένει να κρίνει 
το κοινό του Κέντρου αν η πρόταση αυτή 
υπηρετείται επαρκώς από την έκθεσή του.

σελ. 26
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Σημειώσεις 
1. Ως προς τα ανοίγματα της τοιχοποιίας, η 
λύση που προκρίθηκε ήταν αυτή της κάλυψης 
των παραθύρων με αντιηλιακά στόρια, ενώ η 
επιφάνεια ορισμένων από αυτά αξιοποιήθη-
κε για την ανάρτηση εκθεσιακού υλικού. Ανα-
φορικά με την υγρασία, που εντείνεται τους 
χειμερινούς μήνες λόγω του χιονιού, αποφα-
σίστηκε να μην εκτεθεί αυθεντικό αρχειακό 
υλικό αλλά ψηφιακά αντίγραφα αυτού. Λόγω 
έλλειψης χώρου η χρήση προθηκών περιορί-
στηκε όπου αυτό ήταν απολύτως αναγκαίο.

2. Γκαζή Ανδομάχη, «Η αξιοποίηση της 
προφορικής ιστορίας σε εκθέσεις μουσείων.  
Μια επισκόπηση» στο Νάκου Ειρήνη, Γκαζή 
Ανδρομάχη (επιμ.), Η προφορική ιστορία στα 
μουσεία και την εκπαίδευση, νήσος, Αθήνα 
2015, σ. 54-55.
3. Οι συνεντεύξεις, είκοσι (20) ατόμων 
(έντεκα ανδρών και εννέα γυναικών από 
το Αργυρό Πηγάδι, ηλικιών άνω των 70 
ετών) διεξήχθηκαν από το 2010 έως το 2016 
από τους Βενετία Δημοβασίλη και Γιώργο 
Κωνσταντινίδη. Το πρωτογενές αρχειακό 
και φωτογραφικό υλικό προέρχεται από το 
αρχείο του δημοτικού σχολείου και από τις 
οικογένειες του χωριού. Η έρευνα καλύπτει 

σελ. 27
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χρονικά την περίοδο από τα μέσα περίπου 
του 19ου αιώνα μέχρι και τη δεκαετία του 
1970, και επικεντρώνεται γεωγραφικά σε 
ένα χωριό της ορεινής Τριχωνίδας του νομού 
Αιτωλοακαρνανίας, το Αργυρό Πηγάδι. 
4. Ειδικότερα αναδεικνύονται οι αξίες ζωής 
της ορεινής κοινότητας, ενώ σκιαγραφούνται 
οι άτυπες και τυπικές δομές διοίκησης του 
χωριού, οι σχέσεις της κοινότητας με τις 
κρατικές και διοικητικές αρχές, η σχέση 
του χωριού με όμορες κοινότητες, αλλά 
και οι παραγωγικές δραστηριότητες και οι 
συμπληρωματικές εκδοχές τους (οικογενειών, 
μαστόρων, κοινότητας) στην περιοχή της 
ορεινής Τριχωνίδας, καθώς και τα παραγό-
μενα αγροτικά και κτηνοτροφικά προϊόντα, 
οι οικονομικές συναλλαγές με άλλα χωριά ή 
κεφαλοχώρια κ.α.
5.
1.Κεντρικό θέμα. Αργυρό Πηγάδι: Ένα ορεινό 
και παλιό χωριό
2. Σκοπός του έργου
3. Το όνομα του χωριού
4. Το Αργυρό Πηγάδι στον χρόνο
5. Θέση του χωριού - Οργάνωση του οικισμού
6. Αρχιτεκτονική κατοικιών
7. Ενασχόληση με τη Γεωργία. Για το ψωμί και 
τα άλλα
8. Ο Μύλος
9. Ενασχόληση με την κτηνοτροφία
10. Δάσος - Μελισσοκομία - Αρωματικά φυτά 
και βότανα - Προστασία του δάσους
11. Μάστορες και Επαγγέλματα
12. Οργάνωση και Λειτουργία της Κοινότητας
13. Ιερός Ναός Αγίου Γεωργίου του Νεομάρ-
τυρα
14. Από την ιστορία του Δημοτικού μας Σχο-
λείου
15. Από τις κοινωνικές εκδηλώσεις - Γάμος
16. Αξίες ζωής

6. Έργο του σμιλευτή πέτρας Σωτήρη Χολέβα 
(χρονολογία κατασκευής 2017).

7. Χρωματικά επιλέχθηκαν ουδέτερες γήινες 

αποχρώσεις, συμπληρωματικές των δομικών 
στοιχείων του κτιρίου (του χρώματος στο 
πάτωμα, της ξύλινης οροφής), ώστε να μην 
δημιουργούνται αντιθέσεις διασπαστικές 
της προσοχής του επισκέπτη σε βάρος του 
εκθεσιακού περιεχομένου.

8. Η χρήση του όρου μουσείο πρέπει να 
γίνεται με προσοχή, με γνώμονα την έκταση 
λειτουργιών που ένα πολιτιστικό ή επιστη-
μονικό κέντρο έχει να επιδείξει (συλλεκτικές, 
συντήρησης, ερευνητικές, εκπαιδευτικές, 
επικοινωνιακές, εκθεσιακές κ.λπ.). Συχνά 
η χρήση του όρου γίνεται καταχρηστικά: 
σύμφωνα με τον ορισμό του Διεθνούς Συμ-
βουλίου Μουσείων (ήδη από την 11η Γενική 
Σύνοδο του ICOM, Κοπεγχάγη, άρθρο 2, 1974) 
μουσείο είναι «οργανισμός μόνιμος, χωρίς 
κερδοσκοπικό χαρακτήρα, υποταγμένος στην 
υπηρεσία της κοινωνίας και της ανάπτυξής 

σελ. 28
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Αργυρό Πηγάδι

Δ
ήμου

 Θέρμου Κέντρο
ΠεριβαλλοντικήςΕυαισθητοποίησης

κα
ι Α

νά
δε

ιξη
ς 

τη
ς Πολιτιστικής ΚληρονομιάςΟ

ρεινώ
ν Χω

ριώ
ν.

της και ανοιχτός στο κοινό, ο οποίος αποκτά, 
συντηρεί, μελετά, κοινοποιεί και εκθέτει 
υλικές μαρτυρίες του ανθρώπου και του 
περιβάλλοντός του με σκοπό τη μελέτη, την 
εκπαίδευση και την ψυχαγωγία». Αν αναρω-
τηθούμε πόσα από τα περιφερειακά μουσεία 
της χώρας ανταποκρίνονται στα παραπάνω 
κριτήρια θα δούμε ότι δεν είναι πολλά. Αυτό 
δεν οφείλεται απαραίτητα σε ευθύνες των 
ίδιων των πολιτιστικών οργανισμών, ειδικά 
σε συνθήκες οικονομικής κρίσης όπως αυτές 
που βιώνουμε στις μέρες μας.
Βλ. αναλυτικότερα: icom.museum/fileadmin/
user_upload/pdf/Key_Concepts_of_
Museology/Museology_WEB_greek.pdf, σ. 44 

Βιβλιογραφία
-Βαρβούνης  Μανώλης Γ., Συμβολή στη μεθο-
δολογία της επιτόπιας λαογραφικής έρευνας, 
Οδυσσέας, Αθήνα 1994.
-Ένωση Προφορικής Ιστορίας (Πρακτικές οδη-
γίες για τη διεξαγωγή συνέντευξης): http://
www.epi.uth.gr/index.php?page=practice2.
-Μούλιου Μάρλεν, Μπούνια Αλεξάνδρα, 

Μουσειακές εκ-θέσεις: ερμηνευτικές προσεγ-
γίσεις στη μουσειακή θεωρία και πρακτική, 
Αρχαιολογία και Τέχνες, τ. 70 (1999), σ. 53-58.
-Μπάδα Κωνσταντίνα, Προς μια διεπιστη-
μονική προσέγγιση της κοινωνίας και του 
πολιτισμού, στο: Ελληνική Εταιρεία Εθνο-
λογίας, Όψεις της ανθρωπολογικής σκέψης 
και έρευνας στην Ελλάδα, Αθήνα 2004, σ. 
275 – 289.
-Νάκου Ειρήνη, Γκαζή Ανδρομάχη (επιμ.), 
Η προφορική ιστορία στα μουσεία και την 
εκπαίδευση, Νήσος, Αθήνα 2015.
-Dean David, Museum exhibition: Theory and 
Practice, Routledge, London-N. York 1994.
-Οικονόμου, Μαρία, Μουσεία για τους αν-
θρώπους ή για τα αντικείμενα; Αρχαιολογία 
και τέχνες, τ. 72, (1999), σ 50-55.
-Οικονόμου Μαρία, Μουσείο: Αποθήκη 
ή ζωντανός οργανισμός; Μουσειολογικοί 
προβληματισμοί και ζητήματα, Κριτική 
2003, σ. 15-23.
-Παπαδόπουλος, Σ., Από τις τοπικές συλλογές 
στα σύγχρονα μουσεία, Καραβίας, Αθήνα, 
1978, σ. 144.
-Πιρς Σούζαν, Μουσεία, Αντικείμενα και Συλ-
λογές, Βάνιας, Θεσσαλονίκη 2002.
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Τα Σχολεία 
        μένουν  πάντα Σχολεία

ταν το καλοκαίρι του 2002, που σε μια 
συνέλευση του Συνδέσμου μας, στον 
χώρο του Σχολείου,  είχαμε να συζη-
τήσουμε το πως θα αντιμετωπίσουμε 
το επικείμενο κλείσιμο των δυο παρα-
δοσιακών καφεπαντοπωλείων του χω-
ριού, λόγω προχωρημένης ηλικίας των 
ιδιοκτητών τους. Έπρεπε να βρούμε 
μια λύση, αφού είναι κοινά αποδεκτό, 
πως χωριό χωρίς καφενείο, χωρίς στέ-
κι, δεν γίνεται.
Το Σχολείο μας είχε κλείσει πριν από 
μερικά χρόνια, το 1994. Ήταν ίσως 

αναμενόμενο, να κατατεθεί ως μια εύ-
κολη λύση, η μετατροπή του Σχολείου 
σε καφενείο. Κάποιοι είπαμε τότε ότι 
αυτό θα ήταν λάθος, γιατί στο Σχολείο 
αυτό μάθαμε γράμματα, άρα είναι 
ένας τόπος ιερός όπως και ο Άι - Δημή-
τρης απέναντι.

Ύστερα από συζήτηση υιοθετήθηκε  η 
άποψη να καταβληθεί συλλογική προ-
σπάθεια ώστε να βρεθεί μια άλλη λύση 
για το καφενείο και το Σχολείο να δια-
τηρήσει τον παιδευτικό του χαρακτήρα 

Η

σελ. 30

Του Γιώργου Χ. Κωνσταντινίδη

1980.  Ο Δάσκαλος Δημήτρης Κάτσενος με τους μαθητές του
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με έναν τρόπο που θα ήταν αντικεί-
μενο συζήτησης. Στα χρόνια που ακο-
λούθησαν και με πολλές προσπάθει-
ες, δουλεύοντας συλλογικά ως χωριό 
καταφέραμε: να στήσουμε ένα πολύ 
όμορφο και λειτουργικό συγκρότημα 
καφενείου και ξενώνα, να αναστηλώ-
σουμε πλήρως τον Ναό του Αγίου Γε-
ωργίου, να κάνουμε μια πολύ σοβαρή 
παρέμβαση με αλλαγή στέγης, δια-
μόρφωση περιβάλλοντος χώρου και 
στον ναό του Αγίου Δημητρίου, να χτί-
σουμε ένα καινούριο καμπαναριό, να 
διαμορφώσουμε μια όμορφη πλατεία 
και να κάνουμε σήμερα τα εγκαίνια του 
σχολείου μας με τη  νέα του μορφή. 

Μπορεί να φαίνονται πολλά, αλλά για 
το μικρό ορεινό χωριό έγιναν δυνατά. 
Το είχαν κάνει οι πρόγονοί μας στο πα-
ρελθόν, πολλές φορές. Τότε δε, σίγου-
ρα, χωρίς καμία κρατική συμμετοχή, 
ενώ σήμερα το συγκρότημα καφενείου  
ξενώνα κατά ένα μικρό μέρος αλλά και  
το σχολείο, σε ό,τι αφορά το κτήριο και 
τον εξοπλισμό, έγιναν με εθνικούς και 
ευρωπαϊκούς πόρους. 
Και πάλι όμως το χωριό είχε μια ουσι-
αστική συμβολή. Κάναμε τις μελέτες, 
χρειάστηκε να καλύψουμε χρηματο-
δοτικά, πράγματα που δεν προβλέ-
πονταν αλλά κρίθηκε απαραίτητο να 
γίνουν,  κάναμε το υλικό που παρουσι-
άζεται στο Κέντρο.

Έτσι έχουν μάθει οι άνθρωποι των 
ορεινών χωριών. Ο Δάσκαλός μας ο 
Θανάσης ο Πυρπύλης το λέει πολύ επι-
γραμματικά. Ας μου επιτραπεί μια πα-

ρένθεση. Είχα την τύχη να έχω Δάσκα-
λο σε αυτό το Σχολείο για τρία χρόνια 
τον Θανάση τον Πυρπύλη. Και είναι μέ-
χρι σήμερα ο ΔΑΣΚΑΛΟΣ με κεφαλαία.
Λέει, λοιπόν, ο Δάσκαλος: «όπου υπάρ-
χει θέληση, ζήλος, αγάπη και ομόνοια 
γίνονται θαύματα. Οι πρόγονοί μας με 
εθελοντική προσωπική εργασία έκτι-
σαν σχολεία, εκκλησίες, νερόμυλους, 
αλώνια. Άνοιξαν δρόμους και αυλάκια 
και ανέβασαν το πολιτιστικό επίπεδο 
των μικρών τους κοινωνιών».

Εμείς είχαμε αυτόν τον ζήλο και κατα-
φέραμε να κινητοποιήσουμε τον κόσμο 
μας για να κάνει όμορφα πράγματα. Αν 
αποφασίζαμε να κάνουμε το Σχολείο 
μας καφενείο, δεν νομίζω ότι θα μας 
ακολουθούσαν πολλοί. Είναι γνωστό 
εξάλλου, ότι οι εύκολες λύσεις, σχεδόν 
ποτέ, δεν είναι και οι καλύτερες.

Αναλάβαμε με τη Βενετία Δημοβασίλη 
και τη Σπυριδούλα Πυρπύλη  την παρα-
γωγή και επιμέλεια του υλικού που πα-
ρουσιάζεται στο Κέντρο. Η Σπυριδούλα 
έκανε, ως μουσειολόγος, και όλο το 
στήσιμο και την οργάνωση του έργου, 
με αγάπη, ενδιαφέρον, με σύγχρονη 
ματιά. Είμαι βέβαιος ότι θα αναγνωρί-
σετε τη σφραγίδα της.

Θεωρώ σημαντικό προσωπικό κέρδος 
το ότι μου δόθηκε η ευκαιρία να συ-
νεργαστώ, πέρα από τη Βενετία, που 
όλοι σε αυτό το χωριό γνωρίζουμε 
πόσο ποιοτικές δουλειές κάνει, με τη 
Σπυριδούλα και με άλλους νέους αν-
θρώπους, παιδιά με σπουδές, με γνώ-
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σεις και μεράκι που αποτελούν και την 
ελπίδα μας σήμερα, για το ξεπέρασμα 
αυτής της βαθιάς κρίσης που βιώνουμε.

Και έρχομαι στον κατά τη γνώμη μου 
πυρήνα του προβληματισμού που θέ-
λουμε να αναπτύξουμε σε αυτό το Κέ-
ντρο. Το ερώτημα είναι: Έχει να μας πει 
κάτι, χρήσιμο για το σήμερα, η γνώση 
του τρόπου ζωής των ορεινών χωριών; 
Η απάντηση κατά τη γνώμη μας είναι 
απόλυτα καταφατική. Γιατί η ζωή στα 
ορεινά χωριά ήταν πάντα δύσκολη. 
Ήταν μια πρόκληση. Και η επιβίωση 
στις δύσκολες συνθήκες απαιτεί όχι 
μόνο σωματική προσπάθεια, αλλά 
μυαλό και αρετές.
Ας μιλήσουμε λοιπόν για τα ορεινά χω-
ριά. Και ας το κάνουμε σε έναν Δήμο 
που είναι χαρακτηρισμένος ως ορει-

νός  και από το πιο ορεινό του χωριό. 
Ας ακούσουμε τους ανθρώπους του 
ορεινού χωριού να μιλάνε για τη ζωή 
τους. Να μιλάνε για τη σχέση τους με 
τη Φύση, έχοντας κατά νου ότι η φύση 
είναι το σπίτι που μας φιλοξενεί όλους.
Να μιλάνε για το πώς διαχειρίζονταν  
με σκληρή δουλειά και σύνεση τους πε-
ριορισμένους φυσικούς πόρους, ώστε 
να ζουν οι ίδιοι και τα παιδιά τους, 
αυτό που λέμε αειφορική διαχείριση,   
μη ξεχνώντας πως οι φυσικοί πόροι εί-
ναι πάντα περιορισμένοι, όχι μόνο σε 
επίπεδο χωριού αλλά και σε επίπεδο 
χώρας και σε επίπεδο ολόκληρου πλα-
νήτη.

Να τους ακούσουμε να μιλάνε για το 
πως κατάφερναν να ζουν σε συνθή-
κες αυτάρκειας, που σημαίνει μόνο με 

2018. Ο Αντιπρόεδρος της Αστρονομικής και Αστροφυσικής Εταιρείας Δυτικής Ελλάδας Κώστας Μπακολίτσας 
σε σχετική δραστηριότητα στο Κέντρο
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αυτά που παρήγαν οι ίδιοι,  χωρίς να 
εξαρτώνται από κανένα. Και βέβαια, 
ζούσαν λιτά, φτωχικά, αλλά αξιοπρε-
πείς και περήφανοι. 
Να γνωρίσουμε τις αρχές και τις αξίες 
που κυβερνούσαν τη ζωή τους. Την ερ-
γατικότητα, την ολιγάρκεια, τη συλλο-
γικότητα και την αλληλεγγύη. 

Ας μιλήσουμε για το πως οργάνωναν 
τη ζωή τους σε επίπεδο Οικογένειας 
αλλά και σε επίπεδο Κοινότητας. Για 
τη λειτουργία της Κοινότητάς τους, με 
δημοκρατικές διαδικασίες, με κανόνες 
και έλεγχο. Πως έλυναν τις διαφορές 
τους, μέσα στο χωριό αλλά και με τις 
γειτονικές κοινότητες. 

Ας μιλήσουμε για αυτά τα θέματα σε 
έναν Δήμο που είναι περήφανος για 
την Αιτωλική Συμπολιτεία, που κυρίαρ-
χα στοιχεία της ήταν η ισονομία και η 
ισοπολιτεία, σε ένα χωριό που τα απο-
μεινάρια εκείνης της περιόδου είναι 
εντυπωσιακά παρόντα και ακόμα ας 
επισημάνουμε ότι το έργο αυτό είναι 
αποτέλεσμα συνεργασίας του Δήμου, 
που είναι ο πιο ισχυρός τοπικός φορέ-
ας, με τον Σύλλογο ενός μικρού χωριού 
και αυτό λέει πολλά για τη δημοκρατι-
κή παράδοση αυτού του τόπου, στην 
ευρύτητά του.

Ας ξανασκεφθούμε τα λόγια του παπα 
-Λάζαρου Κωστόπουλου, του παπά του 
χωριού, περίπου το 1920: «...Το χωριό 
μας έχει ανάγκη να μάθουν τα παιδιά 
του γράμματα, γιατί είναι ντροπή να 
έχουμε αγράμματους τόσους Έλληνες… 

Το σχολείο παιδιά μου φωτίζει τους αν-
θρώπους και ανοίγει εκκλησίες…». Είχε 
διαποτίσει το μήνυμα του Πατροκοσμά 
τόσο πολύ τους ανθρώπους της περιο-
χής, ώστε να χρησιμοποιούν, 140 χρό-
νια από τον θάνατό του, τα λόγια του;
Μιλάει ο παπα - Λάζαρος ως ένας άλ-
λος Πατροκοσμάς εκφράζοντας τον 
πόθο των ανθρώπων του χωριού να 
μορφώσουν τα παιδιά τους; 

Ό,τι και αν ισχύει είναι καταπληκτικό. 
Επιβεβαιώνεται σε κάθε περίπτωση η 
συνέχεια της ζωής αλλά και το ενδια-
φέρον των ανθρώπων αυτού του τό-
που, όχι μόνο για την επιβίωσή τους, 
αλλά και τον φωτισμό του νου τους. 

Θέλουμε αυτό το Σχολείο, αυτό το Κέ-
ντρο, να είναι ένας χώρος που να συνει-
δητοποιούμε όλοι, ότι είμαστε μέρος  
μιας μακράς αλυσίδας. Της ζωής που 
υπήρχε πριν από μας και που θα συνε-
χίσει να υπάρχει και μετά από μας.

Προσωπικά θα ήθελα να δώσω στην 
εγγονή μου την Αριάδνη και στην κάθε 
Αριάδνη, σε όλα τα παιδιά, την ευκαι-
ρία να πιάσουν το νήμα που συνδέ-
ει τις δικές τους ζωές, με τις ζωές των 
παππούδων τους, πολλές γενιές πριν, 
να γνωρίσουν τις προκλήσεις, τις δυ-
σκολίες και τον αγώνα τους, τις αρ-
χές και τις αξίες τους και να πάρουν 
ιδέες και δύναμη για να χαράξουν τη 
δική τους ζωή. Αν βέβαια εκτιμήσουν 
ότι αξίζει κάτι από αυτά. Εμείς όμως, 
απ’ τη μεριά μας, πρέπει να κάνουμε 
αυτό που θεωρούμε σωστό.
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Αργυρό Πηγάδι,

α ορεινά χωριά του Απόκουρου έχουν 
ζωή εδώ και χιλιάδες χρόνια. Οι κάτοι-
κοί τους, γαντζωμένοι στις πλαγιές των 
βουνών, σε τόπους αντικειμενικά φτω-
χούς, οργάνωσαν τη ζωή και τις κοινό-
τητές τους, αξιοποιώντας με σοφία τους 
περιορισμένους φυσικούς πόρους. Δη-
μιούργησαν έναν πολιτισμικό πλούτο 
στηριγμένο σε ένα πρότυπο αξιών που 
εκφράζει ένα σημαντικό μέρος της εθνι-
κής κληρονομιάς του Ελληνισμού. Η 

φθίνουσα όμως  πορεία του πληθυσμού 
των χωριών αυτών, μετά τον Β΄ Παγκό-
σμιο πόλεμο, επέφερε αξιοσημείωτες 
αλλαγές και στη φυσιογνωμία τους.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα στο Αρ-
γυρό  Πηγάδι η μετάπλαση του χώρου 
όπως  αποτυπώνεται σε φωτογραφίες 
δύο διαφορετικών χρονικών περιόδων.
Η πρώτη προέρχεται από το βιβλίο του 
λαογράφου Δημήτρη Λουκόπουλου 

Τ

σελ. 34

ένα ορεινό και παλιό χωριό
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«Θέρμος και Απόκουρο». Η φωτογρα-
φία τραβήχτηκε ή την περίοδο 1940-
42, οπότε ο συγγραφέας πραγματο-
ποίησε το οδοιπορικό του στα χωριά 
της περιοχής ή το 1963, όταν ο γιος 
του Νίκος Λουκόπουλος περιήλθε 
τους ίδιους τόπους, για να εμπλουτί-
σει με φωτογραφικό υλικό το βιβλίο 
του πατέρα του, που επρόκειτο να 
εκδοθεί από τον Σύνδεσμο Αποκου-
ρητών «ΚΟΣΜΑΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ».

Στη φωτογραφία αποτυπώνεται ο 
Ναός του Αγίου Δημητρίου με το κα-
μπαναριό. Αριστερά του ναού, διακρί-
νεται το νεκροταφείο και μπροστά και 
δεξιά φαίνεται ένα μέρος της μεγάλης 
χωμάτινης στέρνας, αποθήκης νερού 
για άρδευση, της «γούρνας» όπως την 
ονόμαζαν οι ντόπιοι. Μπροστά από τη 
στέρνα απλώνεται μια κοινοτική ακαλ-
λιέργητη έκταση, η «Μαραβίτσα».
Στη λεζάντα της φωτογραφίας αναγρά-
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φεται: «Γκερτοβός – Αργυρό Πηγάδι. Η 
εκκλησία και η πλατεία». Ο τίτλος απο-
δεικνύεται προφητικός.

Από την πρώτη δεκαετία του 2000, ο 
ίδιος χώρος έχει τη μορφή της επόμε-
νης φωτογραφίας. Η βασική διαφορά 
δεν έγκειται στα μάρμαρα που αντι-
κατέστησαν τους ταπεινούς ξύλινους 
σταυρούς στο νεκροταφείο, αλλά στη 
μεγάλη πλακόστρωτη πλατεία με το κα-
φενείο και τον ξενώνα  που δημιουργή-
θηκαν στον χώρο της  γούρνας ώστε να 
εξυπηρετηθούν οι νέες ανάγκες των κα-
τοίκων και των επισκεπτών του χωριού. 
Η μετατροπή του μέχρι τότε ορεινού, 
αλλά παραγωγικού χωριού σε έναν 
οικισμό  ουσιαστικά δεύτερης κατοι-
κίας, επαναπροσδιόρισε τις προτε-
ραιότητες και τις ανάγκες. Η ίδια πε-
ρίπου πορεία ακολουθείται σε όλα τα 
ορεινά χωριά της πατρίδας μας.

Ορεινά χωριά. Ο πλούτος του πα-
ρελθόντος,  κληρονομιά πολιτισμού 
για  το σήμερα και το αύριο

Ωστόσο παρά την αναντίστρεπτη ροή 
της εξέλιξης, ο αυθύπαρκτος τρόπος 
ζωής που αναπτύχθηκε στους ορεινούς 
τόπους έχει να μας πει πολλά. 
Πιστεύουμε ότι η διάσωση της μα-
κραίωνης αυτής εμπειρίας, που συνί-
σταται στην εναρμόνιση της ανθρώ-
πινης ζωής με το φυσικό περιβάλλον, 
δεν είναι μόνο μια απόδοση τιμής 
στον μόχθο των ανθρώπων που έζη-
σαν, αιώνες τώρα, στα ορεινά χωριά, 
αλλά έχει και οικονομική, επιστη-
μονική και εκπαιδευτική διάσταση. 
Είναι μια συμβολή  στον προβλημα-
τισμό για τη σωστή διαχείριση των  
φυσικών πόρων σε τοπικό, εθνικό και 
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παγκόσμιο επίπεδο. Είναι μια ανεκτί-
μητης αξίας πολιτισμική κληρονομιά, 
που οφείλουμε να τη γνωρίσουμε και 
να την ανάγουμε σε  οδηγό ζωής για 
το σήμερα και το αύριο.

Θα το επιχειρήσουμε  στην παρούσα 
έκδοση μέσα από την παρουσίαση του 
Αργυρού Πηγαδίου, του παλιού Γκερ-
τοβού, του πιο ορεινού χωριού του Δή-
μου Θέρμου. 

Ο Δημήτρης Λουκόπουλος γράφει για 
το Αργυρό Πηγάδι: «Ένα βουνίσιο χωριό 
σαν και τούτο και να τάχει όλα τα χρει-
αζούμενα είναι από τα σπάνια. Κι έτσι 
εξηγείται γιατί και στην αρχαία εποχή 
κατοικούσαν εδώ πάνω Αιτωλοί».

Ο έμπειρος περιηγητής βλέπει ένα 
βουνίσιο χωριό, που οι άνθρωποί του 
έχουν τον τρόπο να καλύπτουν τις 
ανάγκες τους, να είναι με άλλα λόγια, 

αυτάρκεις. Η διαπίστωση είναι βέβαια 
σωστή. Για να το πετύχεις όμως αυτό 
απαιτούνται κάποιες προϋποθέσεις.
Αυτές θέλουμε να διερευνήσουμε και 
να αναδείξουμε. Το πόσο παραγωγικό 
ήταν το χωριό αυτό και πώς τα κατά-
φερνε είναι το κεντρικό θέμα της βιω-
μένης μνήμης όπως αυτή καταγράφη-
κε και παρουσιάζεται στο Σχολείο μας, 
που πλέον θα λειτουργεί ως «Κέντρο 
Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης 
και Ανάδειξης της Πολιτιστικής Κληρο-
νομιάς Ορεινών Χωριών».

Η κατάσταση δε αυτάρκειας που περι-
γράφει ο Δημήτρης Λουκόπουλος για 
το Αργυρό Πηγάδι, στην πραγματικό-
τητα δεν ήταν η εξαίρεση, αλλά ο κα-
νόνας. 

Έτσι ζούσαν όλα τα ορεινά χωριά, γι’ 
αυτό και αυτή η διερεύνηση έχει ένα 
ευρύτερο ενδιαφέρον. 

σελ. 37
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Το όνομα του χωριού

ο παλιότερο όνομα του χωριού ήταν  
Γκε(ι)ρτοβός. Ο Δρ. Αρχαιολόγος Ιωάν-
νης Νεραντζής σχετικά με το «οικωνύ-
μιον του χωριού» γράφει: 
«H ονοματοθεσία του χωριού και η αι-
τιολογία της επιλογής αυτής της ονο-
ματοδοσίας: Αξιωματική αρχή κάθε 
ονοματοθεσίας είναι ότι: «ο τόπος δίνει 
το όνομα», όχι αυτός που εγκαθίσταται 
στον συγκεκριμένο τόπο. 

Δηλαδή, παρατηρώντας οι πρωτοεγκα-
τασταθέντες σε έναν τόπο τα ιδιαίτερα 
γεωτοπικά χαρακτηριστικά του, όντες 
γνώστες πλέον της φυσιογνωσίας του, 
δίνουν το όνομα στον συγκεκριμένο 

τόπο με βάση τη φυσιογνωσία αυτή, 
δηλαδή τι ακριβώς ιδιαίτερο έχει αυτό 
το συγκεκριμένο οικοπεριβάλλον. Αυτό 
το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό το δηλώνει 
πλέον το όνομα που του δίνουν οι κά-
τοικοί του. Άρα, όντως «ο τόπος δίνει το 
όνομα».

Αυτό ακριβώς ισχύει και με το όνομα 
που πρωτοδόθηκε στο αρχέγονο χω-
ριό που στο πέρασμα των χιλιετηρίδων 
ανακράτισε ακριβώς το ίδιο, αλλά σε 
παραλλαγμένη «φωνητή»/προφορική 
μορφή, ως είναι ο νόμος του προφο-
ρικού λόγου. Και μάλιστα αυτό ισχύει 
απολύτως όταν μιλάμε για τον ευρύτε-

Τ
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Αργυρό Πηγάδι.  Η Βασιλική Πηγή
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ρο Βαλκανικό χώρο, όπου έρχονταν και 
έρχονται, για αιώνες σε αλληλοεπαφή 
και ορισμένως και σε συγκατοίκηση στο 
ίδιο χωριό, τα ομοεθνή και αλλοεθνή 
βαλκανικά «τσελιγκάτα». Δημιουργού-
νται, έτσι βασικοί προφορικοί κοινοί 
λεξίτυποι, κυρίως τοπωνύμια (= όνομα 
τόπου) και οικωνύμια (= όνομα οικισμέ-
νου χώρου, κώμης, χωριού, πόλεως) 
που έχουν μεν το ίδιο σημαινόμενον, 
δηλαδή σημαίνουν και δηλώνουν το 
ίδιο πράγμα, αλλά είναι παραλλαγμέ-
νη, κατά εθνική ομογλωσσία η ηχητική 
εκφορά της ίδιας και της αυτής λέξης, 
κυρίως τοπωνυμίου ή οικωνυμίου. Αυ-
τός ακριβώς ο γλωσσικός νόμος είναι το 
έρεισμά μας για να καταλάβουμε γιατί, 
ενώ το χωριό είναι ελληνικό, η επωνυ-
μία του, Γκε(ι)ρτοβός, δείχνει - (κατά τό 
φαίνεσθαι) - να είναι σκλαβηνική, ήτοι 
αλλόγλωσης προέλευσης.

Ας πιάσουμε, όμως, τον μίτο της εξήγη-
σης από την αρχή, δηλαδή από την αρ-
χέγονη πρωτοεγκαθίδρυση του χωριού. 
Είναι ιστορικά και αρχαιολογικά αποδε-
δειγμένο, {δες τη διδακτορική διατριβή 
του Δρ. Ιωάννου Γ. Νεραντζή, «Η χώρα 
τών Αιτωλών»}, ότι το χωριό πρωτοε-
γκαθιδρύθηκε στη θέση αυτή στην αρ-
χαιότητα από Έλληνες, τους Οφιονείς 
(υποσύνολο Αιτωλών). Αφού σώζεται 
ακόμα κομμάτι από το αρχαίο τείχος 
της κώμης αυτής. Κατά συνέπεια, λογι-
κό και επόμενο είναι η ονοματοδοσία 
του χωριού, να εγένετο με λέξη ελληνι-
κή, δηλαδή να του δόθηκε και να είχε το 
χωριό όνομα ελληνικό. Και όντως ήταν 
ελληνικό και το όνομα αυτού «Γόργυ-

ρα», ή (στα αρχαία δωρικά) «Γέργυρα»· 
που σημαίνει «υπόγειος οχετός, υπόνο-
μος, αυλή, δεσμωτήριο». Αυτά τα ιδιαί-
τερα φυσιογνωστικά χαρακτηριστικά, 
και με δεδομένο μάλιστα ότι στο χωριό 
Γκερτοβό, κατέφευγαν οι κυνηγημένοι 
από τους Τούρκους Έλληνες, όρισαν την 
ονοματοδοσία του χωριού. Στο διάβα 
των αιώνων, -σύμφωνα με μέλετη του 
Δρ. Ιωάννη Νεραντζή - από τη «φωνη-
τή» / προφορική εκφορά του ελληνικού 
οικωνυμίου, «Γόργυρα», ή «Γέργυρα», 
δηλαδή από το πως ακουγόταν το όνομα 
στους αλλοεθνείς «τσελιγκάδες» που 
πέρναγαν από το χωριό και ορισμένως 
σποραδικά εγκαθίσταντο σε αυτό, επε-
κράτησε, το «φωνητό»/προφορικό όνο-
μα του χωριού, ως αυτό ακουγόταν στα 
«Σκλαβηνικά / Σ(κ)λαβικά», Gertovo(s). 

Τοιουτοτρόπως διαιωνιζόταν το του 
χωριού σ(κ)λάβικο τοπωνύμιο, –
Gertovo(s)– αν και συνιστά παραφθαρ-
μένη προφορική ηχητική απόδοση στα 
σ(κ)λάβικα της αρχαίας ελληνικής λέ-
ξης-τοπωνύμιο (η) «Γόργυρα» (δωρικά 
«Γέργυρα»), που συνιστούσε και το όνο-
μα του χωριού. Καθότι, αποδεδειγμένα, 
το ανιστορήτως επιβληθέν σ(κ)λάβικο 
τοπωνύμιο, Gertovo(s), ετυμολογικά 
προέρχεται από το ελληνικό τοπωνύ-
μιο, «Γόργυρα», ή «Γέργυρα». Τουτέστιν, 
έχει ετυμολογία, δηλαδή ρίζα, ελληνική. 
Το χωριό δεν άλλαξε ποτέ όνομα. Παρα-
μένει μια ελληνική επωνυμία χωριού με 
αλλόγλωσση «φωνητή» εκφορά.
Άλλη πιθανότατη εκδοχή, πάντως ελ-
ληνικής ετυμολογικής προέλευσης, 
είναι η εξής: το Σ(κ)λάβικο τοπωνύμιο 
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–Gertovo(s)–Γκερτοβό(ς) να συνιστά 
την παραφθαρμένη ηχητική απόδοση 
= «φωνητό» στα Σκλαβηνικά/Σ(κ)λαβι-
κά της αρχαίας ελληνικής ονομασίας 
βουνών, Γάργαρος > Gertovo(s). Τούτο 
σημαίνει πως, ένεκα της φυσιογνωσί-
ας του τοπίου, η πρωταρχική ελληνική 
ονομασία του βουνού όπου ήταν οικι-
σμένο και το ελληνικό χωριό θα πρέπει 
να ήταν «Γάργαρος». 

Οι ορεσίβιοι αλλοεθνείς, εποχικά με-
τακινούμενοι με τα κοπάδια τους, και 
κυρίως οι Σκλαβηνοί {= Σ(κ)λάβοι} γνω-
ρίζουν ότι η λέξη σημαίνει «βουνό». 
Μάλιστα, εννοούν και οι ίδιοι ότι δεν 
έχουν λόγο να το δηλώσουν – το βου-
νό- με δική τους σ(κ)λάβικη λέξη.

Κρατάνε την ίδια επωνυμία αλλά στη 
«φωνητική» της Σ(κ)λάβικης γλώσσας.
Επιβάλλεται δηλαδή ακουστικά το δικό 
τους, ελαφρώς παραλλαγμένο, «φω-
νητό» επώνυμο του χωριού, ώστε να 
μπορούν να το προφέρουν άνετα στη 
δική τους γλώσσα, δηλαδή Gertovo(s) 
= Γάργαρος». 

Ανεξάρτητα από την ετυμολογία, ο 
όρος Gertovo ή με τις παραλλαγές 
Gertovi ή Certovo βρίσκεται ως τοπω-
νύμιο, όνομα εταιριών κ.λπ. σχεδόν 
σε όλο τον ευρωπαϊκό χώρο και κύ-
ρια στην Ανατολική Ευρώπη*. Επειδή 
το Γκερτ - Gert είναι συνηθισμένο αν-
δρικό όνομα σε όλη την Ευρώπη, κατά 
μια εκδοχή το Gertovo σημαίνει απλά 
ο τόπος ή το χωριό του Gert.
Ανατρέχοντας σε άλλες πηγές σχετικά 

με τη σημασία του ονόματος, αξιοση-
μείωτη είναι η άποψη του δασκάλου 
και ερευνητή Σωκράτη Ζυγούρη ότι 
το όνομα Γκερτοβός σημαίνει στα 
Σλάβικα Καστανότοπος και σχετί-
ζεται με το δάσος καστανιάς που 
υπάρχει στο χωριό.

Επίσης στην Αιτωλοακαρνανική και 
Ευρυτανική Εγκυκλοπαίδεια Τόμος Β, 
Αργυρόν Πηγάδιον, διαβάζουμε: «Πα-
λαιότερον (το χωριό), εκαλείτο Γκερτο-
βός (Γκιαούρ – Βό = ελληνικό χωριό)».
Την άποψη αυτή αποδέχονται οι κά-
τοικοι του χωριού με δεδομένο ότι 
αυτό δεν πατήθηκε από τους Τούρ-
κους, κάτι για το οποίο υπερηφα-
νεύονται. «Το μόνο χωριό που δεν 
έσκυψε το κεφάλι κατά την Τουρκο-
κρατία…», αναφέρει  χαρακτηριστι-
κά ο Γιάννης Κότσαλος. Και συνεχί-
ζει: «το ονόμασε ο Τούρκος  Γκιαούρ 
Οβό… Που σημαίνει Ελληνοχώρι».
Τέλος ο Κώστας Δ. Μαραγιάννης στο 
βιβλίο του «Το Αργυρό Πηγάδι (Γκιρτο-
βός) και ο ναός του Αγίου Γεωργίου» 
εξηγεί ότι: «Γκιρτοβός σημαίνει γνήσι-
ος τόπος και ασφαλώς κατοικείται από 
γνήσιους ανθρώπους της φυλής μας».

Το 1928, κατά τον Γιάννη Κότσαλο με 
πρόταση του δασκάλου του χωριού 
Βασίλη Δημόπουλου, ο Γκιρτοβός με-
τονομάζεται σε Αργυρό Πηγάδι. 
Μέχρι τότε και δεν γνωρίζουμε από 
πόσο παλιά, το βρίσκουμε σε ντο-
κουμέντο του 1861, το όνομα αυτό το 
έφερε κρυστάλλινη πηγή με την κατά-
φυτη γύρω της περιοχή. Είναι η περι-
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οχή που  συναντά ο ταξιδιώτης καθώς 
ανεβαίνει από το Νεροχώρι στο Αργυ-
ρό Πηγάδι και αντικρίζει το χωριό για 
πρώτη φορά. Η ίδια άποψη καταγρά-
φεται και στην Αιτωλοακαρνανική και 
Ευρυτανική  Εγκυκλοπαίδεια: 
«Η ονομασία του χωρίου οφείλεται εις 
την πλησίον αυτού πηγήν Αργυρό Πη-
γάδι = εκλεκτή πηγή, άριστο νερό».

Τα νερά της πηγής ανάβλυζαν  μέσα  
από τα αργυρόχρωμα ασβεστολιθικά 
πετρώματα και τις ρίζες των ελάτων 
και αργοκυλούσαν για πολλά μέτρα σε 
μια κατασκευή, ποιος ξέρει από πότε, 
με την ξερολιθιά γύρω -γύρω που 
πραγματικά έμοιαζε με πηγάδι. Ήταν 
ένα Αργυρό Πηγάδι. Για να τονιστεί μά-

λιστα η εξαιρετική ποιότητα των νερών 
της, αποκαλείται και Βασιλική Πηγή.
Σήμερα, η πηγή αυτή εξαιτίας της 
«καλλιέργειας» την οποία υπέστη για 
την ύδρευση και άρδευση του χωριού 
έχασε την αλλοτινή μορφή της. 

Ωστόσο οι μεγαλύτεροι στην ηλικία 
κάτοικοι, κρατούν στη μνήμη τους την 
εικόνα με τα αργυρόχρωμα πετρώ-
ματα και τη μορφή πηγαδιού, μνήμη 
που δεν αποκλείει στη σύνθεσή της 
και τη λειτουργία της φαντασίας.

Ο ζωγράφος Γιάννης Βάρσος, έκα-
νε μια πολύ καλή αναπαράσταση 
της πηγής με βάση την περιγραφή 
που του δόθηκε. 

Τοποθεσία Αργυρό Πηγάδι και η ομώνυμη πηγή. Η Βασιλική Πηγή
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Μια άλλη εξήγηση για το όνομα της  το-
ποθεσίας και της πηγής δίνεται από τον 
λαογράφο Δημήτρη  Λουκόπουλο στο 
βιβλίο του «Θέρμος και Απόκουρο»: 
«Παίρνομε κατήφορο και φτάνομε σ’ 
ένα ίσωμα, γούπατο με πολλά χωρά-
φια που κάνουν καλαμπόκι και ξακου-
στά φασόλια. Αργυρό Πηγάδι η θέση, 
που δε θα πη άλλο τίποτα παρά της 
Αργυρώς το πηγάδι. Μη θέλετε όμως 
να μάθετε ποια ήταν αυτή η κυρά Αρ-
γυρώ με το πηγάδι της, γιατί κανείς δε 
ξέρει να μας πει».

Ο Χρήστος Κωστόπουλος  πιστεύει ότι:  
«Το όνομά του, Αργυρό Πηγάδι, οφεί-
λεται στις πολλές πηγές του με κρυ-
στάλλινα νερά και στις πολλές γούρ-
νες – στέρνες όπου καθρεφτιζόταν το 
αυγουστιάτικο φεγγάρι. Αν ήσουνα σε 
κάποιο ύψωμα, αντίκριζες το θέαμα 
να λαμποκοπούν τα γάργαρα νερά… 
Ιδιαίτερο ήταν το θέαμα από την κο-
ρυφή της Τσούκας, όπου οι τσοπάνηδες 
κοιμούνταν κοντά στα ζώα τους».

Στο ίδιο πλαίσιο είναι και η άποψη του 
Κώστα Δ. Μαραγιάννη: «…η ορθότερη 
και επικρατέστερη άποψη είναι τούτη 
εδώ, που μου λέγανε πολλοί κάτοικοι 
του χωριού παλαιά, ότι ονομάστηκε το 
χωριό Αργυρό Πηγάδι, επειδή τις νύ-
χτες μέσα στα πηγάδια και τις στέρνες 
του χωριού, έλαμπε στα καταγάργαρα 
νερά τους ολόφωτο το φεγγάρι, βοη-
θούμενο από την καθαρή ατμόσφαιρα 
και από τον καθαρό ανατολικό προσα-
νατολισμό του χωριού». 

Στο Αργυρό Πηγάδι είναι βέβαιο ότι 
δεν υπήρχαν πηγάδια, αλλά πηγές με 
γάργαρα τρεχούμενα νερά και στέρνες 
-γούρνες που λειτουργούσαν ως υδατα-
ποθήκες. Σε κάθε περίπτωση όμως, το 
σύνθετο αυτό όνομα του χωριού,  έχει 
σαφή σχέση με το φυσικό περιβάλλον, 
τα νερά και τα πετρώματα, αλλά και την 
αισθητική των ανθρώπων του.

 Σε ό,τι αφορά το όνομα του χωριού εν-
διαφέρουσα είναι και η αναφορά του 
Γιάννη Κότσαλου ότι κάποτε το χωριό 
ονομαζόταν Τεπελένι: «Το χωριό προ 
Τουρκοκρατίας λεγόταν Τεπελένι. Και φύ-
γαν όλοι οι κάτοικοι από εδώ και πήγαν 
και κτίσανε το Τεπελένι στην Αλβανία…».

Σχετική είναι και η μαρτυρία που κα-
ταθέτει ο Νίκος Γ. Κωνσταντινίδης σε 
κείμενό του το 1970:  «Στη θέση «Γούρ-
νες» βρέθηκε προ πολλών ετών, στη 
δεκαετία του 1920, όταν ήταν δάσκα-
λος ο Αθανάσιος Πυρπύλης, στο κτήμα 
του Σπύρου Καραγεώργου από τον ίδιο, 
πέτρινη πλάκα με επιγραφή στην οποία 
το χωριό ονομάζεται Τεπελένι. Η πλάκα 
αυτή, δυστυχώς, χάθηκε». 
Η πιο απλή εκδοχή για την άποψη αυτή 
μπορεί να σχετίζεται με την καταγωγή  
ορισμένων οικογενειών του χωριού 
από το Τεπελένι της Βορείου Ηπείρoυ. 
Εξάλλου, τους τελευταίους αιώνες 
όλοι, σχεδόν, οι κάτοικοι του χωριού  
ανάγουν την καταγωγή τους στην Ήπει-
ρο και πιθανόν κάποιοι, μέσα και έξω 
από το χωριό, να το αποκαλούσαν πε-
ριφρονητικά Τεπελένι.
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Σημειώσεις:
1 Χωριό Gertovo  υπάρχει κοντά στην Αγία 
Πετρούπολη- Λένιγκραντ της Ρωσίας. Στη 
διεύθυνση: http://mapcarta.com/29606004 
(Googlemaps) βρίσκουμε τον χάρτη της περιο-
χής του Bolshoye Gertovo (Μεγάλο Γκέρτοβο).

2 Στη διεύθυνση http://www.geocaching.
com/geocache/GC33QYD_the-baltic-klint-
waterfall-on-the-tosna-river) 
Waterfall on the Tosnariver – Καταρράκτης 
στον ποταμό Τόσνα, διαβάζουμε: The Tosna 
waterfall near the village of Gertovo is the 

largest waterfall in Leningrad region.
Ο Καταρράκτης του Τόσνα κοντά στο χωριό 
του Γκέρτοβο είναι ο μεγαλύτερος καταρρά-
κτης στην περιοχή του Λένιγκραντ. Μάλιστα ο 
καταρράκτης λέγεται  Tosnensky ή Gertovsky 
από το όνομα του ποταμού Τόσνα ή του χω-
ριού Γκέρτοβο αντίστοιχα.

3 Στο βιβλίο του Karl H. Menges: The Turkic 
Languages and peoples – Οι Τουρκικοί λαοί και 
οι γλώσσες, βρίσκουμε την αναφορά για τους 
Qyzylbas οι οποίοι ζουν στην περιοχή Γκέρτοβο 
της Βουλγαρίας: «3) The Qyzylbas, very few 
people, who are found in the Deli –Ormanaswellas 
in and around  Gertovo in Bulgaria.
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Αργυρό Πηγάδι,
ο Αργυρό Πηγάδι, ριζωμένο σε μια πλα-
γιά της Τριανταφυλλιάς, στα 1000 μέτρα 
υψόμετρο, είναι το πλέον ορεινό χωριό 
του Δήμου Θέρμου και είναι ακόμα ένα 
παλιό χωριό που η αρχή της πορείας του 
στον χρόνο εντοπίζεται στην εποχή του 
Έθνους των Αιτωλών.  Στο κέντρο του χω-
ριού και γύρω από τον Άγιο Δημήτριο εύ-
κολα εντοπίζονται τμήματα ενός αρχαίου 
τείχους, που περιέκλειε πιθανότατα οχυ-
ρωμένη ακρόπολη.  «Εις τον περίβολον 
του Αγίου Δημητρίου υπάρχουν ογκώδεις 
λίθοι, λείψανα της αρχαίας ακροπόλεως», 
αναφέρεται στην Αιτωλοακαρνανική και 
Ευρυτανική Εγκυκλοπαίδεια. 

Η ιστορία του χωριού, σύμφωνα με τον 
Δρ. Αρχαιολόγο Ιωάννη Νεραντζή, στο 
βιβλίο του ‘‘Η ΧΩΡΑ ΤΩΝ ΑΙΤΩΛΩΝ’’, 
είναι ταυτισμένη με την ιστορία του 
έθνους των Αιτωλών, με την τοπική 
φυλή να κατοικεί στην κοιλάδα του 
Γιδομαντρίτη, από τις πηγές του ως τη 
συμβολή του με τον Εύηνο.
Σε ντοκιμαντέρ για το χωριό, επισημαί-
νει ο Ιωάννης Νεραντζής: 
«Ας μιλήσουμε για τη διαχρονική πο-
ρεία του χωριού, και ας ξεκινήσουμε 
από τις απαρχές δημιουργίας του οικι-
σμού. Ο οικισμός δημιουργείται στην 
αρχαιότητα από τους Αιτωλούς. Είναι 

Τ
η πορεία του στον χρόνο

Αρχαίο τείχος
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ένας οικισμός που ανήκει στους οικι-
σμούς της φυλετικής κοινωνίας των Αι-
τωλών.  Έχουμε αποδείξεις αρχαιολογι-
κές για τη δημιουργία και τις απαρχές 
του οικισμού, εδώ στο επωνομαζόμενο 
πλέον «Αργυρό Πηγάδι». Η μια απόδειξη, 
αρχαιολογική, είναι τα υπάρχοντα ακό-
μα κατάλοιπα, πιθανόν από την αρχαία 
ακρόπολη, αν το κομμάτι  που σώζεται 
είναι από την αρχαία οχυρωμένη ακρό-
πολη της κώμης, που όπως εξηγήσαμε 
παραπάνω θα είχε ονοματοδοτηθεί 
πρωταρχικά, «Γόργυρα» ή «Γέργυρα», 
ως εκ της φυσιογνωσίας του τόπου».

Οι εργασίες στον περιβάλλοντα χώρο 
του Ναού του Αγίου Δημητρίου το κα-
λοκαίρι του 2011, έφεραν στο φως  θε-
μέλιο αρχαίου κτίσματος στον χώρο 
πίσω από το «ιερό» του ναού. Αρχαιο-
λογικό εύρημα για το οποίο ο Ιωάννης  
Νεραντζής αναφέρει:
«Με δεδομένο ότι όλοι οι χριστιανι-
κοί ναοί είναι θεμελιωμένοι πάνω σε 
αρχαίους ελληνικούς ναούς, σημαίνει 
ότι αυτά τα εμφανή θεμέλια είναι θε-
μέλια αρχαίου ιερού. Μπροστά μας 
έχουμε βέβαια, τώρα, και βλέπουμε 
την τελευταία διαδοχικά πολιτιστική 
και θρησκευτική κατάσταση. Πάντως, 
τα διαφορετικής πολιτιστικής εποχής 
αλληλοδιάδοχα κτηριακά θεμέλια μας 
επιτρέπουν να βλέπουμε τη διαδοχή 
των γενεών και την ύπαρξη, διαχρο-
νικά, - από την αρχαιότητα ως και την 
μεταχριστιανική περίοδο του χωριού-, 
τη «νέα τάξη πραγμάτων». Βλέπουμε 
την καταστροφή του ενός πολιτισμού, 
του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού, 

από τους μεταχριστιανούς, δηλαδή 
από τους κατοίκους της μεταχριστιανι-
κής περιόδου. Παρά ταύτα, οι κάτοικοι 
τού χωριού, από δημιουργίας του και 
πρωτοεγκαθίδρυσής τους εδώ ως τα 
σήμερα, διατηρούν στο DNA τους το 
ίδιο ελληνικό πνεύμα, την ίδια ψυχή, 
την ίδια ελληνική μορφή, το ίδιο ελλη-
νικό ήθος». 

Η αποκάλυψη το 1987 δύο κιβωτιό-
σχημων τάφων τοποθετεί την ύπαρξη 
νεκροταφείου στη θέση «Παλιόσπιτα», 
περιοχή που πρέπει να ήταν και η αρχι-
κή θέση του οικισμού.

Θεμέλια αρχαίου κτίσματος

Παλιόσπιτα
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Συνεχίζει ο Ιωάννης Νεραντζής:
«Και η τρίτη αρχαιολογική απόδειξη εί-
ναι βέβαια και η βασικότερη, γιατί το 
κάθε χωριό είχε το νεκροταφείο του. 
Βρέθηκαν, λοιπόν, και δύο τάφοι, αρ-
χαίοι τάφοι, «κιβωτιόσχημοι»: ο ένας 
είχε κτερίσματα, ήταν «κτερισμένος»,  
ο άλλος τάφος ήταν κενός. Προφανώς 
ανήκαν στο αρχαίο νεκροταφείο αυτής 
της αρχαίας κοινότητας».

Παράλληλα η ύπαρξη του αρχαίου οικι-
σμού καταδεικνύεται και από τον εντο-
πισμό σε όλη την έκταση του χωριού 
αρχαίων κεραμιδιών. «Το έδαφος είναι 
σπαρμένο από αρχαία κεραμίδια», γρά-
φει ο Δημήτρης Λουκόπουλος.
«Μέχρι σήμερα επιβεβαιώνεται η πλη-
ροφορία του Λουκόπουλου, γιατί όντως 
σε όλη την επιφάνεια του εδάφους της 

περιοχής υπάρχουν διάσπαρτα αρχαία 
κεραμίδια, άλλη μια απόδειξη της οί-
κησης του χώρου από την αρχαιότητα», 
αναφέρει ο Ιωάννης Νεραντζής και 
καταλήγει: «Επίσης άλλη μια απόδει-
ξη αρχαιολογική για την κατοίκηση του 
χώρου από την αρχαιότητα, από τους 
Αιτωλούς, είναι το δεδομένο ότι στο 
«Ευρετήριο των πήλινων αντικειμένων 
του Αρχαιολογικού Μουσείου Αγρι-
νίου» (με αρ. ευρ. Π.480) είναι κατα-
γεγραμμένη ως προερχόμενη από το 
χωριό Γκερτοβός (Αργυρό Πηγάδι) μια 
πήλινη κωνική σφραγίδα, ενεπίγραφη 
μάλιστα. Από κεραμόχρου πηλό και 
με δίστιχη επιγραφή»1. 

Από χιλιάδες, λοιπόν, χρόνια υπάρ-
χει στο χωριό αυτό ζωή, με πληθυσμό 
που κυμαίνεται ανάλογα με τις εποχές 
και τις συνθήκες. Ο Γάλλος περιηγητής 

Ανατολικός τάφος ανοικτός Δυτικός τάφος κλειστός



Αργυρό Πηγάδι

Δ
ήμου

 Θέρμου Κέντρο
ΠεριβαλλοντικήςΕυαισθητοποίησης

κα
ι Α

νά
δε

ιξη
ς 

τη
ς Πολιτιστικής ΚληρονομιάςΟ

ρεινώ
ν Χω

ριώ
ν.

σελ. 47

Πουκεβίλ που επισκέφθηκε τα χωριά 
της περιοχής το 1815, αναφέρει ότι ο 
Γκερτοβός κατοικείτο  από 10 οικογέ-
νειες, ενώ θεωρείται δεδομένο ότι στα 
χρόνια της Τουρκοκρατίας στο χωριό 
ζούσαν αποκλειστικά Έλληνες, χωρίς 
την παρουσία Τούρκων. Δύο μόνο επι-
σκέψεις Tούρκων αναφέρονται στο 
χωριό. Στη μια από αυτές μάλιστα, οι 
κάτοικοι  κατάφεραν και σκότωσαν στη 
θέση Γούρνες έναν Τούρκο και τον έθα-
ψαν σε μια τοποθεσία που φέρει και 
σήμερα το όνομα «στον Τούρκο».

«Ήταν ένας Τούρκος, αστυνομία, που 
τους τυραννούσε. Και τον πήρανε και 
πήγανε στις Γούρνες για να βάλουνε 
σημάδι, 3-4 Γκιρτοβίτες. Έφτιαξαν κύ-
κλους πάνω σ’ έναν κορμό… Έριξε ο 
Τούρκος και πήγε να δει πού πέσανε τα 
σκάγια. Και ο άλλος έριξε και τον σκό-
τωσε. Έσκαψαν και τον έθαψαν όρθιο 
για να μη φανεί σκαφταριά. Σε μια πε-
ζούλα που έχει ο Σιαδήμας, είναι θαμ-
μένος, είναι φυτεμένος…», διηγείται ο 
Γιάννης Κότσαλος.

Στα χρόνια της τουρκοκρατίας πολλοί  
επιλέγουν για κατοίκηση το δυσπρόσι-
το ορεινό χωριό. Τον 18ο και τις αρχές 
του 19ου αιώνα Ηπειρώτες αγωνιστές 
με τις οικογένειές τους βρίσκουν κα-
ταφύγιο στο απομακρυσμένο Αργυρό 
Πηγάδι. O Κώστας Δ. Μαραγιάννης στο 
βιβλίο του «Το Αργυρό Πηγάδι (Γκιρτο-
βός) και ο ναός του Αγίου Γεωργίου» 
γράφει: «Από έρευνά μου προέκυψε 
ότι μετά την έξοδο του Μεσολογγίου 
το 1826 ήλθαν εδώ πολλοί Σουλιώτες 

να κρυφτούν από τους Τούρκους και 
να επιζήσουν. Εδώ ήτανε τότε και οι 
άλλοι Ηπειρώτες και σε αυτούς εδώ, 
όπως διάβασα παλαιά σε κείμενα του 
Ηπειρώτη ιστορικού Β. Κραψίτη, πολλοί 
αγωνιστές του ’21 του Μεσολογγίου, ξέ-

Επιγραφή σφραγίδας

Πήλινη σφραγίδα

Αρχαία κεραμίδια
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νοι και Ηπειρώτες, Σουλιώτες, άφησαν 
τις γυναίκες τους και τα παιδιά τους στα 
χωριά του Απόκουρου, τα οποία χωριά 
ήταν άσυλο και απόρθητο φρούριο της 
Αιτωλίας. Τα χωριά Τζιωρνόκος του Αρ-
γυροπηγαδίου και το χωριό Δερμάτι Ευ-
ρυτανίας, ήταν τα πλέον αποκλεισμένα 
και απροσπέλαστα με κάθε μέσο χωριά 
της Ρούμελης στη Νεότερη Ελλάδα».

Επίσης στην Αιτωλοακαρνανική και Ευ-
ρυτανική Εγκυκλοπαίδεια διαβάζουμε: 
«Κατά την τοπικήν παράδοσιν, οι πρώ-
τοι κάτοικοι του χωρίου κατήλθον, εις 
τους χρόνους της Τουρκοκρατίας εκ 
Τεπελενίου, φεύγοντες τους διωγμούς 
των κατακτητών». Πληροφορία την 
οποία τεκμηριώνει ο Κώστας Δ. Μα-
ραγιάννης: «Οι Θανασοπουλαίοι, Λυ-
σγαραίοι, οι Περιστεραίοι καταγότανε 
από τα χωριά του Σουλίου, οι Δημαίοι 
ήτανε Βορειοηπειρώτες, τελευταίος 
που πέθανε εδώ είναι ο Οδυσσέας 
Δήμας, οι δε Ζαφρακαίοι καταγότανε 
από το Τεπελένι».

Ανάμεσά τους και η οικογένεια Σι-
αδήμα, μέλος της οποίας υπήρξε ο 
οπλαρχηγός του Απόκουρου Κώστας 
Σιαδήμας. Γράφει χαρακτηριστικά ο 
δικηγόρος και συγγραφέας Δημήτριος 
Πριόνας στη διαδικτυακή εφημερίδα 
του Αγρινίου «Η Νέα Εποχή»:  «Σουλιώ-
της την καταγωγή, κατά την οικογενεια-
κή παράδοση, ο Κώστας Σιαδήμας...  Η 
οικογένεια του Σιαδήμα έφθασε σώα 
στη Λαμία, όπου παρέμεινε για λίγο, 
επέστρεψε στην Ευρυτανία και κατα-
στάλαξε στον Γκερτοβό». Και ο Κώστας 

Τριανταφυλλίδης γράφει στο περιοδι-
κό «Ρίζα»: «Ο Κώστας Σ(ι)αδήμας – κατά 
πως μαρτυρεί η Παράδοση- γεννέθηκε 
γύρω στα 1780 στο χωριουδάκι του 
Απόκουρου Γκερτοβός (σημερ. Αργυρό 
Πηγάδι). «Στα μισά του χωριού συνα-
ντάς το χαμόγειο σπίτι (το Λυσγαρέι-
κο), μ’ αρχαία κεραμίδια σκεπασμέ-
νο. Από πάνω βλέπεις τα ερείπια του 
σπιτιού του Σιαδήμα, του καπετάνιου 
του ’21» διηγείται ο Δημήτρης Λουκό-
πουλος στο θαυμάσιο οδοιπορικό του 
(1940-1942). Κωνσταντίνος, ο παπ-
πούλης του, Ιωάννης ο πατέρας του 
και Σοφία η μάνα του». 

Ενδεικτική της σχέσης του χωριού με 
την Ήπειρο είναι η ανέγερση στο Αρ-
γυρό Πηγάδι του πρώτου ναού προς τι-
μήν του Νεομάρτυρα Αγίου Γεωργίου,  
που μαρτύρησε στα Γιάννενα το 1838, 
και μάλιστα τρία μόλις χρόνια μετά το 
μαρτύριό του.
Η εικόνα του Αγίου γίνεται με δωρεά  
του Σουλιώτη οπλαρχηγού Νικολάου 
Κάσκαρη για τον οποίο ο Κώστας Δ. 
Μαραγιάννης στο βιβλίο του «Το Αγρί-
νιο. Μια περιδιάβαση στον τόπο. Μια 
προσέγγιση σε πρόσωπα και γεγονό-
τα» γράφει: «Οπλαρχηγός του 1821. 
Καταγόταν από το Σούλι, αλλά η οικο-
γένεια αυτή κατ’ ομολογία του αείμνη-
στου Δικηγόρου και Εθνοσυμβούλου 
Τάσου Γ. Ακρίδα εγκαταστάθηκε κατα-
διωκόμενη από του Τούρκους στο Αργυ-
ρό Πηγάδι (Γκιρτοβός) Θέρμου. Από εκεί 
κατέβηκε στο Αγρίνιο μετά την απελευ-
θέρωση του 1821».  Ηπειρώτικης κατα-
γωγής ήταν και ο Βασίλειος Ταλαγάνης, 
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που πρωτοστάτησε στην ανέγερση του 
Ναού και εμφανίζεται στην κτητορική 
επιγραφή ως ο κτήτοράς του. Κυνη-
γημένος είχε εγκατασταθεί προεπα-
ναστατικά στο χωριό και πήρε μέρος 
στην επανάσταση του 1821.

Οι ρίζες και η πορεία των διωκόμενων, 
αλλά και το βουνό, που καλλιεργεί την 
αίσθηση της ελευθερίας και κάνει τους 
ανθρώπους τραχείς και ανυπότακτους, 
συνέβαλαν ώστε το Αργυρό Πηγάδι να 
πρωτοστατήσει στον ξεσηκωμό του 
1821. 
Ο δάσκαλος και ερευνητής Κώστας 
Μαρίνος στην παρουσίαση του βιβλί-
ου του «Αποκουρίτες Αγωνιστές του 
‘21», τον Αύγουστο του 2004 στο Αρ-
γυρό Πηγάδι επισήμανε: «Αυτή η αε-

τοφωλιά, κυριολεκτικά και μεταφο-
ρικά, του Απόκουρου, κατέχει από τα 
χρόνια του μεγάλου Αγώνα του ‘21 
ακόμα, μια σημαντική, και μάλιστα 
διπλή πρωτιά. Έδωσε, όχι μόνον τους 
περισσότερους, από όλα τα γύρω χω-
ριά αγωνιστές, αλλά και τον πρωτο-
καπετάνιο της επαρχίας, τον στρατη-
γό Κώστα Σιαδήμα». 

Στο βιβλίο του αναφέρονται οι αγωνιστές:
1.Γκερτοβίτης ή Κιούπας Δημήτρι-
ος 2.Γκιορτοβίτης ή Κιούπης Ανδρέας 
3.Γκιρτοβίτης Τάσιος 4.Δημόπουλος 
Γεώργιος 5.Δημόπουλος Κωνσταντίνος  
6.Ζαφρακάς ή Ζαφρακόπουλος Σωτή-
ριος 7.Ιωάννου ή Κούσιος Ευθύμιος 
8.Κότζαλος Δημήτριος 9.Κωστάκης ή 
Κωστακόπουλος Αθανάσιος 10.Κω-

Ο Ναός του Αγίου Γεωργίου σε φωτογραφία Ηρακλή Μήλα, 
από ένθετο αφιέρωμα της εφημερίδας ‘‘ΤΑ ΝΕΑ’’
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στάκης ή Κωστακόπουλος Γεώργιος 
11.Κωστάκης ή Κωστακόπουλος Πα-
ναγιώτης 12.Λιανός Ιωάννης 13.Λια-
νός Κωνσταντίνος 14.Λιανού Βασίλω 
15.Παπαδόπουλος Αθανάσιος 16.Πα-
παδόπουλος Κωνσταντίνος 17.Πα-
πανικολάου Αθανάσιος 18.Παπανι-
κολάου ή Παπαδόπουλος Βασίλειος 
19.Σιαδήμας (χωρίς βαφτιστικό) εκα-
τόνταρχος 20.Σιαδήμας Κωνσταντί-
νος ή Κώνστας 21.Σκόνδρας Ιωάννης 
22.Ταλαγάνης Βασίλειος 23.Τζαπα-
ρής Δημήτριος 24.Τζαπαρής Θωμάς 
25.Φίφης ή Φιφής ή Φιφόπουλος 
Χρήστος 26.Φουρτούνας Χρήστος 
27.Χειμώνας Κωνσταντίνος.

Με την ίδρυση του νεοελληνικού κρά-

τους το Αργυρό Πηγάδι ακολούθησε 
την πορεία των χωριών της ορεινής Ελ-
λάδας και φυσικά με τη συμμετοχή των 
ανθρώπων του σε όλους τους αγώνες. 
Στους πολεμικούς αγώνες της περιό-
δου 1912-1922 πήραν μέρος πολλοί 
Αργυροπηγαδίτες και έδωσαν τη ζωή 
τους οι: Ζαφρακάς Γεώργιος του Αρι-

Ερείπια σπιτιού οπλαρχηγού Κ. Σιαδήμα

Η προτομή του οπλαρχηγού Κώστα Σιαδήμα και το Μνημείο Πεσόντων
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στείδη, Καραγεώργος Ανδρέας του 
Σπυρίδωνος, Κωστόπουλος Βασίλειος  
του Αθανασίου, Κωστόπουλος Νικό-
λαος του Θεοδοσίου, Παναγιωτόπου-
λος Λάμπρος του Δημητρίου, Πριόβο-
λος Δημήτριος του Ιωάννη, Πριόβολος 
Μιλτιάδης του Ιωάννη και Σωτηρόπου-
λος  Ιωάννης του Αθανασίου.

Παραθέτουμε το ΔΙΠΛΩΜΑ ΠΟΛΕΜΙ-
ΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ στη Μάρθα Σωτηρο-
πούλου (εκ παραδρομής αναφέρεται 
Μαρία που διορθώθηκε σε μεταγενέ-
στερο έγγραφο) σύζυγο του θανόντος 
στρατιώτου Ιωάννου ως και στα τέκνα 
του Κωνσταντίνο και Ευγενία
Από τον Ελληνοϊταλικό πόλεμο του 
1940, η Περιστέρα Κότσαλου θυμάται: 
«Στον πόλεμο της Αλβανίας φύγανε απ’ 

το χωριό 19 άτομα. Ήμουνα με τα πρό-
βατα και τους μέτραγα. Γύρισαν οι 17. 
Σκοτώθηκαν ο Θανάσης ο Ταλαγάνης 
και ένα παιδί του Θανάση του Κωστό-
πουλου, ο Γιάννης».2

Στον Εμφύλιο που ακολούθησε έχασαν 
τη ζωή τους οι: Καραγεώργος Ηλίας 
του Γεωργίου, Παναγιωτόπουλος Δη-
μήτριος του Φωτίου, Ταλαγάνης Πανα-
γιώτης του Χρήστου και Τσόλκας Χρή-
στος του Ιωάννου.
Αλλά και στους καιρούς της ειρήνης 
η συνεισφορά των ορεινών χωριών 
ήταν σημαντική όχι μόνο με τους αν-
θρώπους που παρέμειναν στα χωριά 
και ανέπτυσσαν σε αυτά παραγωγική 
δραστηριότητα, πληρώνοντας και ση-
μαντικούς φόρους, αλλά και με το αν-

Ο Κώστας Μαρίνος στην παρουσίαση του βιβλίου του το 2004
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θρώπινο δυναμικό που μετανάστευε. 
Οι λιγοστοί φυσικοί πόροι επέτρεπαν τη ζωή 
σε περιορισμένο αριθμό κατοίκων, γύρω 
στους 200, και επειδή έκαναν κατά κανόνα 
πολλά παιδιά, κάποιοι έπρεπε να μετανα-
στεύσουν, αναζητώντας μια καλύτερη ζωή.
Η πρώτη απογραφή του Ελληνικού Κράτους 
του 1834, δίνει την παρακάτω εικόνα για τα 
χωριά της περιοχής:

Σύνταξη Σωτηρόπουλου Ιωάννη
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      ΚΑΤΟΙΚΟΙ        ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ  
Αμβρακιά  147  29
Γκερτοβός  125  19
Κοσίνα    133  33
Μπερίκος     91  20
Νεροσύρτης  14   4
Ντερίκοβα  32  8
Τσαμπατίνα  15  4
Τσεβελιάσσα    107  16

Σημειώσεις
1. Οι φωτογραφίες των δύο τάφων και οι δύο 
φωτογραφίες της σφραγίδας προέρχονται από 
το Φωτογραφικό Αρχείο της Εφορείας Αρχαιο-
τήτων Αιτωλοακαρνανίας και Λευκάδας. 

2. Στην Ενότητα «Κείμενα» του Κέντρου μπο-
ρείτε να βρείτε το σχετικό με τον πόλεμο του 
1940  «Η ΘΕΟΤΟΚΟΣ”   του Δημήτρη Τσόλκα  

3. Μιχαήλ Σταματελάτος - Φωτεινή Βαμβά 
Σταματελάτου, Γεωγραφικό Λεξικό 
της Ελλάδας, ΤΑ ΝΕΑ, 2012, Α’ τόμος, σ. 96.

Βιβλιογραφία:
- Α. Κ. Πορτελάνος, Οι αρχαίες αιτωλικές οχυ-
ρώσεις, τόμ. Α ,́ Αθήνα 1998, 507 (αδημοσίευτη 
διδακτορική διατριβή) 
- Δ. Λουκόπουλος, Θέρμος και Απόκουρο, Αθή-
να 1990, 259 
- Δ. Λουκόπουλος: «Πως υφαίνουν και ντύνο-
νται οι Αιτωλοί»
- S. Bommeljé, P. K. Doorn et. al., Aetolia and the 
Aetolians. Towards the Interdisciplinary Study of 
a Greek Region, Utrecht 1987, 78. 

- Cl. Antonetti, Les Étoliens. Image et Religion, 
Paris 1990. 
- Γ. Αλεξοπούλου, Αργυρό Πηγάδι, ΑΔ 42 (1987), 
Χρονικά - Β ́ 1, 179. 
Νεραντζής Ιωάννης, Η χώρα των Αιτωλών. 
Συμβολή στη γεωπολιτική της οργάνωση: 
Αρχαιολογική και ιστορικογεωγραφική έρευνα, 
Ίφιτος 2004.
- Χρ. Κατσιμπίνης, «Παράλληλες τεχνικές 
δόμησης των εκκλησιών της περιοχής Ασπρο-
ποτάμου και της περιοχής του Ευήνου ποτα-
μού», στο Β ́ Διεθνές Ιστορικό και Αρχαιολογικό 
Συνέδριο Αιτωλοακαρνανίας, Αγρίνιο 29-31 
Μαρτίου 2002, β ́ τόμος, Αγρίνιο 2004, 683-702. 
- Κώστας Δ. Μαραγιάννης “ Το Αργυρό Πηγάδι 
(Γκιρτοβός) και ο ναός του Αγίου Γεωργίου”
- Κώστας Δ. Μαραγιάννης   «Το Αγρίνιο. Μια 
περιδιάβαση στον τόπο. Μια προσέγγιση σε 
πρόσωπα και γεγονότα» 
- Κώστας Μαρίνος “Αποκουρίτες Αγωνιστές του 
‘21” 
- Δημήτριος Πριόνας  «ΚΩΣΤΑΣ ΣΙΑΔΗΜΑΣ» 
epoxi.gr
- Κώστας Τριανταφυλλίδης  «ΚΩΣΤΑΣ ΣΙΑΔΗ-
ΜΑΣ  Ο Καπετάνιος του Απόκουρου  (17..-
1826)»,   Ρίζα - Περιοδική έκδοση του Συλλόγου  
των εν Αθήναις Αγρινιωτών,  Τεύχος  59
- Αιτωλοακαρνανική και Ευρυτανική Εγκυκλο-
παίδεια Τόμος Β΄ (Αργυρό Πηγάδιον)

Από τις επόμενες απογραφές, 
για τον Γκερτοβό - Αργυρό Πη-
γάδι,  έχουμε την παρακάτω 
πορεία: 3 

1846: 147 
1890: 218 
1920: 224
1928: 205

Σήμερα οι κάτοικοι που μένουν μόνιμα και καλλιεργούν είναι λίγοι, επομένως άλ-
λαξε σταδιακά και ο χαρακτήρας του χωριού. 
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Θέση του χωριού - Οργάνωση του οικισμού

οργάνωση κάθε οικισμού προσαρμό-
ζεται στους περιορισμούς που θέτει το 
φυσικό περιβάλλον, ενώ ταυτόχρονα 
αξιοποιεί τις δυνατότητες που αυτό 
προσφέρει.

Σύμφωνα με τον Δρ. Ιωάννη Γ. Νερα-
ντζή, ως προς την οργάνωση και λει-
τουργία μιας Κοινότητας ισχύουν οι 
εξής προδιαγραφές: «Για να έχουμε 
εγκαθίδρυση πρωταρχική ενός οικι-
σμού, οπωσδήποτε επιλέγεται πρώτα 
ο μικρο-χώρος εγκατάστασης, συνήθως 
ισχύει η συνδυαστική περίπτωση αγρο-
το-ποιμενικού οικισμού. Επόμενο βήμα 
είναι να μετατραπεί αυτό το γεωγραφι-
κό απλό φυσικό μικρο-περιβάλλον σε 
οικοπεριβάλλον, σε περιβάλλον δηλα-
δή οίκησης, σε οικισμένο γαιότοπο. 
Οι επιθυμητοί όροι ώστε να δημιουρ-

γηθεί και να καταστεί διατηρήσιμος 
και βιώσιμος ένας οικισμός, έχουν πά-
ντα σχέση με τις εξής προδιαγραφές: 
Αφ’ ενός να εξασφαλίζονται βιώσιμες 
συνθήκες, δηλαδή να εξασφαλίζονται 
δυνατότητες για εγκατάσταση μονίμου 
κατοικίας, είτε σε πεδινή τοποθεσία 
είτε σε μια πλαγιά σε υψόμετρο μέχρι 
τα 1000μ., για μόνιμη οικιστική εγκατά-
σταση, πάντα σε απάνεμη θέση. 

Η πρώτιστη προϋπόθεση είναι να υπάρ-
χει εύκολη πρόσβαση σε νερό, είτε σε 
ρέμα είτε σε πηγή. Η δεύτερη σπου-
δαία προϋπόθεση είναι να υπάρχει 
ζωτικός παραγωγικός χώρος, για τα 
αναγκαία βιοποριστικά - διατροφικά 
αγαθά της Οικιακής Οικονομίας: σι-
τηρά, όσπρια, αμπελάκι, καθώς και 
ένας μικρο-βοσκότοπος. 

Η
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Για τα βιοτροφικά αγαθά του «νοικο-
κυριού», μιλάμε, ποσώς όσων είναι 
διατηρήσιμων στο κελάρι του σπιτιού. 
Με βάση αυτές τις δεδομένες προϋπο-
θέσεις ορίζεται και συνεξαρτάται ο οικι-
σμένος χώρος με τον παραγωγικό χώρο. 
Συνάμα, όταν ορίζουμε αυτό το τροπο-
ντινά «κυκλικό» οικοπεριβάλλον με τις 
δύο τεμνόμενες διαμέτρους, τον οικι-
σμένο χώρο και τον παραγωγικό χώρο, 
ορίζουμε και τα πολιτικά όρια αυτού 
του ανθρωπίνου πλέον οικοπεριβάλ-
λοντος. Αφού πλέον η «κοινωνία» δεν 
είναι μόνον παραγωγικός χώρος, αλλά 
συνάμα είναι και πολιτικός χώρος, κα-
θότι έχει πλέον την πολιτική έννοια της 
Κοινότητας.

Ως εκ τούτου, συμπίπτουν πλέον τα 
γεωγραφικά όρια με τα πολιτικά όρια 
της Κοινότητας. Με αυτή την έννοια, 
έχουμε μια νοητή «λεκάνη», καλύτερα 
μια γεωπολιτική λεκάνη με γεωπολιτι-
κά όρια, δηλαδή με διττά όρια: και γε-
ωγραφικά όρια και πολιτικά όρια, πά-
ντως ταυτοποιημένα. Τα προβλήματα 
αρχίζουν, όταν εγείρονται διενέξεις για 
την οριοθέτηση των συνόρων δύο όμο-
ρων χωριών. Η σχετική λαϊκή παροιμία 
τα λέει όλα...». 

Στο Αργυρό Πηγάδι επιβεβαιώνεται η 
εφαρμογή των παραπάνω αρχών.
Ορθώνεται, σε υψόμετρο 1000 μέ-
τρων, στην  ηλιόλουστη και απάνεμη 
νοτιοανατολική πλαγιά της Τριαντα-
φυλλιάς, της δεύτερης κορυφής του 
όρους Παναιτωλικού, με ύψος 1817 
μέτρα και τοπωνύμιο που παραπέμπει 

στις πολλές αγριοτριανταφυλλιές που 
την ομορφαίνουν.  Ο αρχιτέκτονας Χρή-
στος Κατσιμπίνης παρατηρώντας το 
χωριό από τον Άγιο Γεώργιο, σε σκίτσο 
του το 2002, το βλέπει προφυλαγμένο 
κάτω από τις φτερούγες ενός μεγάλου 
αετού. Η μια είναι η Τριανταφυλλιά και 
η άλλη το Μέγα Ίσωμα – Βαμβακιά.

Ο νοτιοανατολικός προσανατολισμός 
του χωριού το κάνει ηλιόλουστο. Ο 
ήλιος το κτυπάει νωρίς το πρωί και 
φεύγει αργά το απόγευμα. Βοηθάει να 
λειώσουν τα χιόνια, να ξεπαγώσουν 
τα νερά, να αναπτυχθούν τα φυτά, να 
ωριμάσουν τα σταφύλια. Χαρίζει θαλ-
πωρή τους χειμωνιάτικους μήνες, κά-

Κορυφογραμμή της Τριανταφυλλιάς

Σκίτσο Χρήστου Κατσιμπίνη
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νοντας δυνατή τη ζωή στο χωριό και 
τους χειμώνες. «Τον καινούριο τόπο τον 
ήξερα. Περνάγαμε απέναντι απ’ τη Κου-
σίνα και τον έβλεπα. Αυτό είναι τ’ Αργυ-
ρό Πηγάδ’. Α, λέω, καλότυχ’, δεν έχ’νε 
χιόνια. Εμείς είχαμε χιόνια στο χωριό 
μας, πολλά…», λέει η Μαρία Καραγε-
ώργου, που ήρθε νύφη στο χωριό από 
την Ευρυτανία.

Χαρακτηριστική είναι η φωτογραφία 
και οι επισημάνσεις των ορειβατών 
Χρήστου και Τίμου Παρθένη:
«Κορυφογραμμή Τριανταφυλλιάς. Είναι 
εμφανής η διαφορά ανατολικής και δυ-
τικής πλευράς του βουνού όσον αφορά 
την χιονοκάλυψη. Στη χιονισμένη πλευ-
ρά φυσούσε ένας παγερός βορειοανα-
τολικός άνεμος που διατηρούσε το χιόνι 
παγωμένο όλη τη διάρκεια της ημέρας». 

Η σπουδαιότητα του προσανατο-
λισμού γίνεται φανερή και από το 
επίπεδο της βλάστησης στις δύο 
πλευρές, βόρεια και νότια, του βου-
νού, της Τριχιάς.

Παράλληλα το χωριό εκτείνεται στο 
κέντρο μιας γεωγραφικής λεκάνης, 
που παρέχει επαρκή ασφάλεια και 
στερεά εδάφη για την οργάνωση οικι-
σμού εξασφαλίζοντας παράλληλα τις 
προϋποθέσεις ενός ελάχιστου ζωτικού 
παραγωγικού χώρου. Διαθέτει αρκετές 
πηγές  για πόσιμο, κατ’ αρχήν, νερό  και 
για άρδευση στη συνέχεια.
Οι πλαγιές, τμήμα της οροσειράς της 
Πίνδου με συγκεκριμένα χαρακτηρι-
στικά,  μπορούν να δώσουν καλλιερ-

γήσιμες εκτάσεις, αν διαμορφωθούν 
σε πεζούλες. Τα γύρω βουνά προσδι-
ορίζουν  την έκταση των βοσκοτόπων, 
κρίσιμη  παράμετρος για την επιβίωση 
του χωριού, καθώς επίσης και την έκτα-
ση του δάσους στο οποίο οι κάτοικοι 
του χωριού θα έχουν πρόσβαση.

Η οργάνωση της ζωής  του οικισμού

Η μορφολογία του τόπου επιβάλλει το 
χτίσιμο του οικισμού σε τρεις ρούγες. 
Τα σπίτια θεμελιώνονται εκεί όπου το 
έδαφος είναι πιο σταθερό, γιατί πάντα 
στην πλαγιά του βουνού ελλοχεύει ο 
κίνδυνος εκδήλωσης κατολισθήσεων.

Τριχιά βόρεια

Τριχιά νότια
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Είναι ένα χωριό συγκεντρωμένο, γιατί 
αυτό εξυπηρετούσε αποτελεσματικό-
τερα τις ανάγκες των κατοίκων του, 
όπως για παράδειγμα τον εκχιονισμό 
των δρόμων. Σπάνια έκλεινε το σχο-
λείο λόγω χιονιού, πολύ περισσότερο 
δεν υπήρχε περίπτωση να μη λειτουρ-
γήσει ο Άι - Δημήτρης. Τα πρωινά με 
χιόνι, κάθε νοικοκύρης καθάριζε ένα 
κομμάτι δρόμου. Έτσι σε ελάχιστο χρό-
νο όλο το δίκτυο εσωτερικών δρόμων 
ήταν ανοιχτό. 

Στο κέντρο του χωριού σε περίοπτη 
θέση, είναι οικοδομημένος πάνω στα 
απομεινάρια, πιθανότατα αρχαίου 
ναού, ο πολιούχος Άγιος Δημήτριος.
Η τωρινή εκκλησία οικοδομήθηκε το 
1926, σε αντικατάσταση παλαιότερου 
μικρότερου ναού. Ο Δημήτρης Λουκό-
πουλος καταγράφει την ύπαρξη, πάνω 
από τη δυτική είσοδο, της εντοιχισμέ-

νης ενεπίγραφης πλάκας του ναού αυ-
τού, με έτος ανέγερσης το 1819. Σήμερα 
δεν φαίνεται εξαιτίας των οικοδομικών 
κατά καιρούς παρεμβάσεων. Ωστόσο 
«στην ίδια θέση πρέπει να ήταν και πα-
λιότερη εκκλησία. Αυτό το μαρτυρεί η 
εξής επιγραφή στην εικόνα του Αγίου 
Δημητρίου: 1776, Αυγούστου 2. Δέησις 
του δούλου του Θεού Δημητρίου Τού-
να», συμπληρώνει ο Λουκόπουλος.
Η εικόνα αυτή που υπήρχε κατά την 
επίσκεψη του Λουκόπουλου, το 1940, 
δεν υπάρχει σήμερα. Εντούτοις η 
ύπαρξη παλαιότερων εικόνων παρα-
πέμπει σε ακόμα παλαιότερο ναό.  

Κοντά στην εκκλησία βρίσκεται το 
σχολείο που χτίστηκε για πρώτη 
φορά το 1902. Ήταν με προσανατο-
λισμό κάθετο σε σχέση με το σημε-
ρινό. Το 1940-41 κατεδαφίζεται και 
οικοδομείται το παρόν κτήριο.
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Οι κάτοικοι του χωριού χτίζουν το σχο-
λείο τους και τις εκκλησιές τους με 
δικά τους χρήματα. Για τον Άγιο Δημή-
τριο υπάρχει και μια δωρεά από τους 
Τσαπαραίους που είχαν ξενιτευτεί στην 
Αμερική, αλλά δεν αρκεί. Είναι ανάγκη 
να συνεισφέρουν όλοι οι χωριανοί. 
Από μόνος του, κανένας δεν έχει τη δυ-
νατότητα να χρηματοδοτήσει το έργο. 
Αν όμως προσφέρουν όλοι είναι εφι-
κτή η επίτευξή του. Συμβάλλουν οι-
κονομικά αλλά προσφέρουν και την 
ατομική τους εργασία. Είναι μια λογική 
που μετασχηματίστηκε σε τρόπο ζωής 

και δράσης σε αυτό το χωριό και εξα-
κολουθεί μέχρι σήμερα να ορίζει τον 
τρόπο σκέψης όσων ζουν, αγαπούν και 
εμπνέονται από τον τόπο αυτό. Έτσι γί-
νονται περήφανοι για το έργο τους και 
για την κοινότητά τους. Ό,τι φτιάχνουν 
μόνοι τους, το αγαπούν και το προστα-
τεύουν. 

Φανερός ο ρόλος του σχολείου και της 
εκκλησίας για τη μικρή κοινωνία του 
χωριού. Χώροι γνώσης και λατρείας 
αντίστοιχα, αλλά και τόποι συνάντη-
σης. Μπροστά στον Άι-Δημήτρη, απο-
λείτουργα, οι χωριανοί ανταμώνουν, 
συζητούν, συναποφασίζουν. Η αυλή 
του ναού μετατρέπεται σε Πνύκα που 
φιλοξενεί την εκκλησία του Δήμου, με 
την αρχαιοελληνική έννοια. Η καμπάνα 
του Άι-Δημήτρη δεν καλεί μόνο τους πι-
στούς στις λατρευτικές εκδηλώσεις και 
τους μαθητές στο σχολείο. Αναγγέλλει 
τον θάνατο και τον κίνδυνο. «Καλεί το 
χωριό» να συνδράμει στην αντιμετώπι-
ση αναγκών ή για έκτακτη συνέλευση. 
Δίπλα στον Άγιο Δημήτριο υπάρχει το 
κοιμητήριο. Η θέση του, μέσα στο χω-
ριό, μπορεί να ερμηνευθεί από τη δυ-
σκολία μεταφοράς των νεκρών μακριά 
ή και από την επιθυμία να ανάβουν το 
καντήλι και ένα κερί στη μνήμη τους. 
Ταυτόχρονα οδηγεί στην αποδοχή και 
τον συμβιβασμό με τον θάνατο. 

Τον Οκτώβρη, στη γιορτή του Άι - Δημή-
τρη, οι κάτοικοι έστηναν μπροστά στο 
σχολείο το πανηγύρι για να γιορτάσουν 
τον Πολιούχο τους. Εκεί ήταν και το 
«Χοροστάσι», το τριήμερο του Πάσχα 

Σχολείο

Άγιος Δημήτριος
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όπου χόρευαν τραγουδώντας, χωρίς 
συνοδεία μουσικών οργάνων. Αυτός 
ο χώρος ήταν ο ανοιχτός, ο δημόσιος 
χώρος. Εξ’ ου και η φράση «δεν θα το 
βγάλουμε στο χοροστάσι» για κάτι, συ-
νήθως οικογενειακό, που δεν ήταν κοι-
νοποιήσιμο. 

Στο κέντρο του χωριού βρισκόταν και η 
μεγάλη χωματόγουρνα. Η κεντρική χω-
ροθέτησή της καταδεικνύει την αξία και 
τη σημασία του νερού, ως πρωταρχικού 
στοιχείου της ζωής. Αλλά και ο περίγυ-
ρος της στέρνας είναι τόπος συνάντη-
σης, κυρίως των ανδρών. Καθισμένοι 
στο χείλος της παρακολουθούσαν το 
κατέβασμα της στάθμης των νερών,  ή 
κάτω από τον ίσκιο των τριών μεγάλων 
καστανιών που σκίαζαν τον χώρο, κά-
νανε, στρίβοντας ένα τσιγάρο, τον απο-
λογισμό της μέρας, συζητούσαν για τα 
κοινά, για την πορεία των καλλιεργειών.
Αναπόσπαστο κομμάτι της κοινωνικής 
ζωής ήταν και τα δυο καφενεία - καφε-
παντοπωλεία του χωριού. Κάλυπταν 
με τα αγαθά που πουλούσαν τις καθη-
μερινές ανάγκες των κατοίκων και ήταν 
χώροι με ζωή. Συνέβαλαν στη συνοχή 
και τη λειτουργία του χωριού.
Ένα δίκτυο σοκακιών εξυπηρετούσε το 
χωριό. Από όλες τις γειτονιές τα σοκάκια 
οδηγούν στο κέντρο, το σχολείο και την 
εκκλησία. Στα ανηφορικά τους τμήματα 
είναι φτιαγμένα καλντερίμια. Είναι έτσι 
πιο σταθερά και δεν γλιστρούν στο χιόνι. 

Στο σταυροδρόμι των σοκακιών, εύκο-
λα προσβάσιμη, αναβρύζει η κεντρική 
πηγή – βρύση στου Τσόλκα. Εκεί μαζεύ-

ονται κάθε βράδυ οι γυναίκες και πε-
ριμένοντας τη σειρά τους να γεμίσουν 
τη βαρέλα, συζητάνε και τα νέα του 
χωριού. Οι άλλες δύο πηγές ήταν ανα-
τολικά, η  «καλοκαιρινή» και δυτικά, 
«στης Σκάλας το ρέμα». Από την πηγή 
αυτή υδροδοτήθηκε το 1963 το μεγα-

Πανηγύρι Αγίου Δημητρίου

Στην καστανιά

Στο καφενείο
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λύτερο τμήμα του χωριού. Τη δεκαετία 
του 1980, η αξιοποίηση του νερού των 
πηγών Γαρδικιώτη και Βασιλικής, κάλυ-
ψε πλήρως τις ανάγκες ύδρευσης και 
άρδευσης.

Δρόμοι και μονοπάτια

Ένα δίκτυο από δρόμους – μονοπάτια 
οδηγεί στα χωράφια. Η συντήρησή 
τους  είναι ευθύνη των ιδιοκτητών των 
χωραφιών. Οι βοσκότοποι είναι ακόμα 
πιο μακριά, στην τρίτη ζώνη. Η κάθε οι-
κογένεια ή καλύτερα το σόι, βόσκει τα 
ζωντανά του σε συγκεκριμένη περιοχή, 
έχει το δικό του γύρισμα, φροντίζοντας 
τα μονοπάτια πρόσβασης.

Η επικοινωνία με τα διπλανά χωριά, 
εξασφαλίζεται με ένα δίκτυο δρόμων 
που η φροντίδα τους είναι ευθύνη όλης 
της κοινότητας και συνήθως γίνεται με  
«προσωπική εργασία»,  υποχρεωτική 
για όλους. Η Κοινότητα φροντίζει τους 
δρόμους προς τα γειτονικά χωριά μέ-
χρι τα σύνορά της. Το ίδιο βέβαια κά-
νουν και οι γείτονες.

Οι συγγενικές, οικονομικές, επαγγελ-
ματικές σχέσεις που αναπτύσσονται  
ανάμεσα στα χωριά, επέβαλαν τη λει-
τουργικότητα των δρόμων. Ιδιαίτερα  
προσεγμένοι είναι οι δρόμοι που συν-
δέουν το χωριό με τα εμπορικά κέντρα 
της περιοχής, τον Προυσό παλαιότερα 
που ήταν και το προσκύνημα της Πα-
ναγίας της Προυσιώτισσας και κυρίως 
με το Θέρμο. Στην αρχή από «κόκκινα 
Διάσελα» και Δρυμώνα και στη συνέ-

χεια η νέα διαδρομή από το Νεροχώρι 
- Δρυμώνα. Αυτός ήταν ο ένας δρόμος, 
ο «από πάνω», που έκλεινε όμως εύκο-
λα τον χειμώνα με τα χιόνια. Ο άλλος 
ήταν ο «από κάτω» που διέσχιζε την 
Αμβρακιά και τη Μελίγκοβα. Ήταν λίγο 
πιο μακρύς, αλλά δεν έκλεινε ποτέ και 

Πηγή στης Σκάλας το ρέμα

Καλοκαιρινή

Βρύση στου Τσόλκα
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κυρίως τον χειμώνα  τον ακολουθούσαν 
υποχρεωτικά. Αυτός ο δρόμος ένωνε το 
χωριό με τον συνοικισμό του Τσιορνό-
κου, τον Άγιο Γεώργιο και τον μύλο, γι’ 
αυτό και ήταν πάντα φροντισμένος. 

Η διαμόρφωση των δρόμων αναδει-
κνύει τη στενή σχέση των ανθρώπων 
με το φυσικό τους περιβάλλον. Η επι-
λογή της διαδρομής λαμβάνει υπόψη 
της την σταθερότητα του εδάφους, 
την επικινδυνότητα από κατολισθή-
σεις και πτώσεις βράχων, το αν κλεί-
νει ή όχι με τις βροχές και τα χιόνια, 
την κλίση του δρόμου και φυσικά 
την απόσταση.  Υποχρεωτικά δίνουν 

στους δρόμους και τα μονοπάτια 
πολλές στροφές, πολλά «καγκέλια».  
Χαρακτηριστικό παράδειγμα το μο-
νοπάτι, ένα φιδίσιο μονοπάτι, προς 
τον μύλο.  
Χάνουν σε απόσταση, αλλά κερδί-
ζουν σε ευκολία. Υπάρχουν βέβαια 
και μονοπάτια που είναι μόνο για πε-
ζούς ανθρώπους και  όχι για ζώα φορ-
τωμένα. Μπορεί να είναι στενά και  
ανηφορικά, εξυπηρετούν όμως τη 
γρήγορη πρόσβαση. Οι άνθρωποι των 
ορεινών χωριών υποχρεωτικά, διανύ-
ουν καθημερινά σημαντικές αποστά-
σεις, ανταποκρινόμενοι στις ανάγκες 
του αγροτοποιμενικού τους βίου.

Χωράφια και βοσκότοποι Εσωτερικό σοκάκι

Δρόμοι προς γειτονικά χωριά
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άνθρωπος του ορεινού χωριού, άν-
θρωπος του μέτρου και της σοφίας, 
ακολουθώντας τους νόμους της φύ-
σης,  έχτισε τις εστίες του και τους 
οίκους λατρείας του σε αρμονία με 
τον χώρο και τον χρόνο. 
Η αρχιτεκτονική των κτισμάτων που 
δημιούργησε για να ζήσει ο ίδιος και 
να προστατεύσει το βιός του, αντικα-
τοπτρίζει τις αξίες και τις ανάγκες του.
Τα σπίτια τους τα έχτιζαν με γνώμονα 
την απλότητα και τη λειτουργικότητα.  
Δεν έκαναν επίδειξη πλούτου, που άλ-
λωστε δεν διέθεταν.

Ξεχωρίζουν βέβαια ως κτήρια το σχο-
λείο και οι εκκλησίες. Οι κάτοικοι καμα-
ρώνουν για το συλλογικό, για το κοινό. 
Το θεωρούν κτήμα όλων. Κτίζονται με 

πιο προσεγμένα υλικά, κυρίως άσπρη 
πέτρα και αμμοκονίαμα - «κερέτσι» 
και βρίσκονται σε περίοπτες θέσεις.
Για την κατασκευή των σπιτιών επι-
λέγονται εδάφη στερεά, στις ήπιες 
πλαγιές, σε μικρά πλατώματα, μα-
κριά από τις ρεματιές.

Επειδή σπάνια βρίσκεται κάποιο με-
γάλο πλάτωμα για να χτιστεί ένα σπί-
τι που να διαθέτει και την απαραίτητη 
αυλή, συνήθως χρησιμοποιούνται δύο 
πεζούλες με το απαραίτητο σκάψιμο.
Έτσι ένα μεγάλο μέρος του σπιτιού 
βρίσκεται χωμένο στο έδαφος.
Η εποπτεία του τόπου και η καλή θέα 
είναι στοιχεία που επιζητούνται, χωρίς 
όμως αυτό να καθορίζει αποφασιστικά 
τον χώρο της ανέγερσής του. 

Ο
«...οικίαν εκ δύο δωματίων συγκειμένην 
μετά του προαυλίου της και κήπου…»
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Η κάτοψη των σπιτιών είναι ορθογώ-
νιο παραλληλόγραμμο, με τη μεγάλη 
πλευρά παράλληλη στην πλαγιά του 
βουνού. Έτσι, όλα σχεδόν τα σπίτια 
έχουν τον ίδιο προσανατολισμό με τις 
μεγάλες πλευρές τους νότιο - ανατολι-
κά, εξασφαλίζοντας με αυτό τον τρόπο 
προστασία από τον βοριά και αξιοποί-
ηση στον μέγιστο βαθμό της ηλιοφά-
νειας. Στη νότια πλευρά, κατά κανόνα, 
τοποθετούνται οι είσοδοι και τα περισ-
σότερα παράθυρα, όπως επίσης και 
το καθιστικό των σπιτιών. Στη βορινή 
πλευρά ανοίγονται λίγα και συνήθως 
μικρά σε μέγεθος παράθυρα, ενώ δια-
μορφώνονται και τα δωμάτια που χρη-
σιμοποιούνται λιγότερο. 

Οι κατοικίες είναι ισόγειες ή διώροφες.  
Στον όροφο – ανώι είναι ο κύριος χώ-
ρος ζωής της οικογένειας. Aπαρτίζεται  
από ένα μικρό χωλ και από δύο ή συνή-
θως τρία δωμάτια. Το ένα είναι το καθι-
στικό, το χειμωνιάτικο, όπου δεσπόζει 
ένα μεγάλο τζάκι. Γύρω από τη γωνιά  
περνάει τον χρόνο της όλη η οικογέ-
νεια τους μακριούς χειμώνες.

Υπάρχει και το «καλό» δωμάτιο που 
στις γιορτές ξεκλειδώνει τις πόρτες του 
για να δεχθεί τις επισκέψεις. Πολ-
λές φορές δυο δωμάτια χωρίζονται 
με ξύλινη πόρτα, τετράφυλλη, που 
ανοίγει για τις γιορτές και κυρίως 
για  τους γάμους.

Το ισόγειο - κατώι χρησιμοποιείται ως 
εργαστήριο, αποθηκευτικός χώρος ή 
για τον σταβλισμό των ζώων.  Αναπό-

σπαστο δομικό στοιχείο στις διώρο-
φες κατοικίες αποτελεί ένα μπαλκόνι 
στη νότια πλευρά. Πολλές φορές κα-
τασκευάζεται στην είσοδο ένας μεγά-
λος ημιυπαίθριος χώρος, η «κρεβάτα». 
Αφενός προστατεύει την είσοδο και 
αφετέρου είναι ένας χώρος χρήσιμος 
στην καθημερινότητα του νοικοκυριού. 

Προσανατολισμός σπιτιών

Σπίτι διώροφο

Σπίτι ισόγειο
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Για τις οικοδομές τους αξιοποιούν  την 
πέτρα και το ξύλο που απλόχερα τους 
παρέχει ο τόπος τους. Για τις γωνίες των 
σπιτιών και τα πορτοπαράθυρα χρησι-
μοποιείται η ασπροκόκκινη πέτρα του 
ασβεστόλιθου, που χαρίζει καλύτερο 
αισθητικό αποτέλεσμα και είναι ευκο-
λότερη στο πελέκημα. Ωστόσο η πέτρα 
αυτή επειδή εξορύσσεται σχετικά μα-
κριά, στην περιοχή «Σκάλα», είναι απα-
ραίτητο να κουβαληθεί. 
Η ανάγκη της μεταφοράς της δημιούργη-
σε την πρακτική της «Παρακαλιάς» για 
την οποία γίνεται ιδιαίτερη μνεία στις 
αξίες ζωής. Για τις μεγάλες επιφάνειες 
επιλέγεται η κιτρινόμαυρη πέτρα, η 
«κέχρινη», που υπάρχει μέσα στον οι-
κισμό και μάλιστα τις περισσότερες 
φορές στο ίδιο  μέρος όπου χτίζεται 
το σπίτι. Χρησιμοποιώντας απλές πα-
ραδοσιακές τεχνικές, οι κάτοικοι του 
ορεινού χωριού φτιάχνουν με πέτρα 
και λάσπη παχείς τους εξωτερικούς 
τοίχους ώστε να λειτουργούν θερμο-
μονωτικά, παρέχοντας δροσιά το κα-
λοκαίρι και ζέστη τον χειμώνα.

Οι εσωτερικές διαιρέσεις φτιάχνονται 
με τσατμάδες. Στηρίζουν δηλαδή, στρο-
πίτσες – λεπτούς κορμούς δέντρων, σε 
απόσταση ενός μέτρου η μια από την 
άλλη και πάνω σε αυτές καρφώνουν 
οριζόντια λεπτά κομμάτια ξύλου βγαλ-
μένα από τον κορμό έλατου, ή σανί-
δες και στη συνέχεια  επαλείφουν την 
εξωτερική επιφάνεια με λάσπη. Το 
κενό που δημιουργείται λειτουργεί ως 
τέλειο μονωτικό. Κάποιες φορές γεμί-
ζουν το κενό αυτό με λάσπη. 

Τον ασβέστη που χρειάζονταν τον πα-
ρήγαν, μέχρι και το 1960, οι ίδιοι. Δη-
λωτική της προαναφερόμενης δρα-
στηριότητας είναι η ύπαρξη περιοχής 
με το τοπωνύμιο «Ασβεσταριές». 

Οι στέγες καλύπτονταν με πλάκες 
από σχιστόλιθο που μεταφέρονταν 
από την περιοχή της Σκάλας. Η στέγη 
προεξέχει αρκετά για να προστατεύ-
εται ο τοίχος από τη βροχή. Το δάσος 
της ελάτης προμήθευε την απαραίτη-
τη ξυλεία. Μαδέρια για τα πατώματα, 

Τετράφυλλη

Γωνίες

Μαδέρια
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τις στέγες, τις ξυλοδεσιές. Σανίδια για 
τα πατώματα, τα ταβάνια, τα πορτο-
παράθυρα, τα ντουλάπια, τα κασόνια. 
Στα υπέρθυρα χρησιμοποιείται το ξύλο 
του κέδρου γιατί δεν σαπίζει ποτέ ή 
και ξύλο καστανιάς που και αυτό είναι 
πολύ ανθεκτικό.

Συνήθως στο σπίτι εντοιχίζεται και μια 
κτητορική επιγραφή με το έτος ανέ-
γερσης και τα αρχικά του ιδιοκτήτη ή 
και των μαστόρων. To σπίτι του χωριού 
δεν αποτελείται μόνο από το κυρίως 
κτήριο, αλλά είναι ένα συγκρότημα 
κτηρίων που καλύπτουν ουσιαστικές 
ανάγκες του αγροτικού νοικοκυριού. 
Σε αυτό το  συγκρότημα εντάσσεται 
συνήθως και ένα μεγάλο καλύβι για τη 
στέγαση των ζώων και την αποθήκευ-
ση των ζωοτροφών και των εργαλείων.

Η κουζίνα, το μαγειριό, μια πιο απλή 
κατασκευή, όπου καίει σχεδόν συνέ-
χεια η φωτιά και μπαίνει η γάστρα, εί-
ναι είτε μέσα στο κυρίως σπίτι ή δίπλα 
σε αυτό, μέσα στην αυλή. Στον χώρο 
της αυλής, αλλά κοντά στο σπίτι στέκε-
ται πολλές φορές και ο φούρνος για το 
ψήσιμο του ψωμιού. 

Η αυλή αποτελεί οργανικό στοιχείο της 
κατοικίας. Ο υπαίθριος χώρος της ήταν 
ζωτικός για την καθημερινή διαβίωση, 
αφού μέρος των δραστηριοτήτων λάμ-
βανε χώρα σ’ αυτή. Όταν ο καιρός εί-
ναι καλός, η οικογένεια περνάει εκεί 
τον ελεύθερο χρόνο της και παίζουν 
τα παιδιά. Πολλές φορές  χρησιμο-
ποιείται και ως χώρος εργαστηρίου. 

Η έκταση και το σχήμα της καθορί-
ζεται από τον ελεύθερο χώρο που 
προκύπτει από τα κτίσματα. Κάποια 
μεγάλα δέντρα ή κληματαριές εξα-
σφαλίζουν τον απαραίτητο ίσκιο.

Κρεβάτα και μπαλκόνι

Κρεβάτα. Παναγιωτοπουλέικο στη Θεοτόκο

Πέτρινη τετράριχτη στέγη
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Ένα τμήμα της αυλής είναι οπωσδήποτε 
πλακόστρωτο.  Εκεί «στουμπίζουν» - ξε-
σπυρίζουν το καλαμπόκι με το δραύλι, 
τρίβουν τη ρίγανη, λιάζουν το καλαμπόκι 
και τα φασόλια για να στεγνώσουν καλά 
πριν την αποθήκευση. 
Ορτανσίες, βασιλικός, γεράνια, μολόχες, 
χρυσάνθεμα και τριανταφυλλιές είναι 

κυρίως τα λουλούδια που ευδοκιμούν 
στον τόπο και που οι νοικοκυρές με πε-
ρίσσεια φροντίδα καλλιεργούσαν σε 
“τενεκέδες” η κατευθείαν στο έδαφος 
για να ομορφύνουν τις περιποιημένες 
αυλές τους.  Οι άφθονες καστανιές προ-
μήθευαν το καστανόχωμα, εξαιρετικό 
για τη φροντίδα των λουλουδιών. 

Πόρτα εξωτερική

Παλιός τοίχος Τσατμάς

Πόρτα εσωτερική
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Εκτός από το συγκρότημα των κτισμά-
των και την αυλή, το κάθε σπίτι, κατά 
κανόνα, έχει πολύ κοντά του και τον 
κήπο του ώστε η πρόσβαση σε αυτόν 
να είναι εύκολη.  «Μίαν οικίαν χαμώγει-

ον εκ δύο δωματίων συγκειμένην μετά 
του προαυλίου της και κήπου εξ ημίσεως 
στρέμματος περίπου, κειμένην εντός του 
χωρίου Γκερτοβού», βρίσκουμε σε συμ-
βόλαιο αγοραπωλησίας του 1903.

Η Χρυσούλα Καραγεώργου στην αυλή της

Σπίτι και βοηθητικοί χώροι Ο Γιάννης Λυσγάρας στην αυλή  του
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Γεωργία
ι γεωγραφικές και φυσικές συνθήκες  
καθορίζουν, κυριαρχικά σχεδόν, το 
είδος της απασχόλησης των ορεινών 
πληθυσμών, τις μεθόδους αναπαρα-
γωγής του υλικού βίου και τα πρότυπα 
ζωής. Για αιώνες ο πρωτογενής τομέας 
στάθηκε για τους ορεσίβιους η βασι-
κή πηγή βιοπορισμού. Κάθε νοικοκυ-
ριό του ορεινού χωριού καλύπτει τις 
ανάγκες του, στηριζόμενο σε αυτά 
που παράγει και σε αυτά που του δω-
ρίζει ο τόπος του.
Η πρώτη βασική ανάγκη που έπρεπε 
να καλυφθεί ήταν το ψωμί της οικο-
γένειας, ουσία και σύμβολο της ζωής.1  
Κύρια επομένως παραγωγική δραστη-
ριότητά τους υπήρξε η γεωργία.

«Όλα τ’ άλλα τα βολεύαμε», θυμάται 
η Δήμητρα Σωτηροπούλου. «Αλλά 
αν άνοιγες το αλευροκάσονο και 
δεν είχε τίποτα μέσα… Λέγαμε, θα 
‘χουμε τα Χριστούγεννα ψωμί; Θα 
‘χουμε το Πάσχα;».

Η ενασχόληση με τη γεωργία αποβλέ-
πει στην παραγωγή του απαραίτητου 
καλαμποκιού και σιταριού. Μια πολυ-
μελής οικογένεια χρειαζόταν περίπου 
30 με 40 κάδους καλαμπόκι και σιτάρι 
για να έχει εξασφαλισμένο το ψωμί της 
χρονιάς. Αν περισσέψει, θα δώσουν και 
στα ζώα. Εξάλλου περίπου το ένα τρί-
το του καρπού έβγαινε πίτουρο, τροφή 
για τις κότες και το γουρούνι.

Ο
Για το ψωμί και τα άλλα...

Η σπορά
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Ξερολιθιές, σύμβολο 
μόχθου αιώνων...

Ωστόσο τα εδάφη των ορεινών περι-
οχών ήταν φτωχά και πετρώδη και ο 
καλλιεργήσιμος τόπος λιγοστός και 
άγονος. Με μοναδικά εργαλεία τη σο-
φία, την αστείρευτη υπομονή και τα 
χέρια τους οι άνθρωποι του ορεινού 
χωριού κατάφεραν να μετατρέψουν 
τις άγονες πλαγιές σε καλλιεργήσιμα 
χωράφια, τις πεζούλες ή αναβαθμίδες 
με τις ξερολιθιές, δηλαδή τους τοίχους 
αντιστήριξης που ορθώνονταν με ακα-
νόνιστες πέτρες και χωρίς λάσπη.

Αν κατά τη διαμόρφωση αυτή προέ-
κυπτε μια μεγάλη σε πλάτος πεζούλα 
την ονόμαζαν «λάκκα» και αποτελού-
σε ένα προνομιακό χωράφι. Έχουν δι-
ασωθεί και σχετικά τοπωνύμια «Στου 
Χειμώνα τη λάκκα», «κομμένη λάκκα» 
κ.λπ. Οι ξερολιθιές δεν χτίζονταν από 
ειδικούς τεχνίτες. Όλοι μπορούσαν να 
στεριώσουν μια ξερολιθιά. Αποτελεί 
χαρακτηρισμό ανθρώπου εντελώς ανί-
κανου η φράση: «δεν μπορεί να χτίσει 
ούτε χωραφότοιχο». Για το χτίσιμο χρη-
σιμοποιούσαν τις πέτρες από το ξελάκ-
κωμα και το καθάρισμα της πλαγιάς. 
Όσες περισσεύουν τις συγκεντρώνουν 
σε σωρούς, τους «βολιούς». 

Με τις ξερολιθιές και τις πεζούλες προ-
στατεύεται παράλληλα, η πολύτιμη γη 
από τη διαβρωτική δύναμη του νερού. 
Μια φροντίδα συνεχής και άοκνη για 
τους κατοίκους ενός χωριού, χτισμένου 
σε πλαγιά βουνού. Ο κάθε καλλιεργη-

Πεζούλες στη Θεοτόκο

Βολιός
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τής φρόντιζε να ανοίγει αποστραγγι-
στικά αυλάκια στα χωράφια του και να 
οδηγεί τα νερά στο πλησιέστερο ρέμα.

«τσκο τρυγόνα μ’, τσκο μαυρέλα μ’»

Η καλλιέργεια των χωραφιών έπρε-
πε να γίνει όσο το δυνατόν καλύτερη 
και γι’ αυτό το όργωμα σήμαινε κινη-
τοποίηση όλων των δυνάμεων. Για το 
όργωμα χρησιμοποιούν βόδια σε ζευ-
γάρια, με το ξύλινο «ησιόδειο» άροτρο 
και τον ζυγό. Κατά κανόνα, κάθε οικο-
γένεια συντηρούσε ένα βόδι, οπότε 
χρειαζόταν να βρει έναν σέμπρο για 

να κάνουν μαζί τα οργώματα. Πετυ-
χαίνεται έτσι συνένωση δυνάμεων, με 
ελαχιστοποίηση του κόστους συντή-
ρησης των ζώων. Αργότερα το ζευγάρι 
των βοδιών αντικαταστάθηκε από ένα 
σκληροτράχηλο μουλάρι και το ξύλινο 
άροτρο με σιδερένιο.  Πέρα από το όρ-
γωμα με το αλέτρι συνόδευαν τη δου-
λειά στο χωράφι όλοι όσοι μπορούσαν 
να χρησιμοποιούν το τσαπί. Το αλέ-
τρι δεν έφτανε παντού. Οι «άκρες», η 
«ρίζα» κάθε πεζούλας, ο «πάτος» όπου 
ήταν φυτεμένα τα κλήματα, έπρεπε να 
σκαφτούν καλά και εκεί έσκαβαν με 
το τσαπί. Το όργωμα και πολύ περισ-
σότερο το σκάψιμο με το τσαπί και το 
δικέλι ήταν ιδιαίτερα κοπιαστικές ερ-
γασίες. Τα γεωργικά εργαλεία, τσαπιά, 
αλέτρια,  εξαιτίας της σκληρότητας των 
εδαφών, συχνά έσπαζαν. 

Στο όργωμα, τις «μπλάνες», δηλαδή τις  
μεγάλες ποσότητες από σκληρό χώμα, 
τις έσπαζαν με το τσαπί ή το δικέλι. Για 
την ίδια δουλειά χρησιμοποιούσαν και 
τη «σβάρνα», φτιαγμένη με ξύλα, που 
τη σέρνανε τα ζώα, βόδια ή μουλάρια, 
ενώ πάνω της ανέβαινε κάποιος για να 
έχει μεγαλύτερο βάρος. Άνθρωποι και 
ζώα κυριολεκτικά πότιζαν το χώμα με 
τον ιδρώτα τους. 

Επειδή ο σπόρος έπρεπε να πέσει 
σωστά, σε συγκεκριμένες αποστά-
σεις και χωρίς σπατάλες, ανέθεταν 
αυτή τη θεωρούμενη εύκολη δουλειά 
σε κάποιον μικρό, ο οποίος πήγαι-
νε πίσω από το αλέτρι και έριχνε το 
σπόρο σπυρί –σπυρί. 

Ξεκούραση
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Την περίοδο του οργώματος, το χω-
ριό αντηχούσε από τα σαλαγήματα 
των ζευγάδων και τα κτυπήματα των 
τσαπιών. Ήταν σαν γιορτή και ας είχε 
κόπο, γιατί θεωρούσαν ευλογημένη 
την κούραση για το ψωμί. Η Βασιλι-
κή Ν. Καραγεώργου περιγράφει  με 
γλαφυρό τρόπο, στιγμές από το όργω-
μα στο Αργυρό Πηγάδι: «Όλο το χωριό 
έσφυζε από ζωή και παντού ακούγο-
νταν φωνές. Συγκεκριμένα εμένα μου 
έχουν μείνει στη μνήμη μου τα λόγια 
που έλεγαν στα ζώα την ώρα του ορ-
γώματος. Θυμάμαι τον αείμνηστο 
Νίκο Τσόλκα να λέει: «άϊντε ρούσα 
μ’, άϊντε παλ’κάρι μ’», τον αείμνηστο 
Κώστα Ντούρο να λέει: «τσκο τρυγόνα 
μ’, τσκο μαυρέλα μ’», τον αείμνηστο 
πατέρα μου να λέει: «γαμοτοστα», 
τον  αείμνηστο Βασίλη Καραγεώργο: 
«άϊντε διάολε…» και διάφορα άλλα».

«Αργυροπηγαδίτικα 
φασόλια αν φάτε...»

Για να καλυφθούν οι διατροφικές ανά-
γκες του αυτοδύναμου αγροτικού νοι-
κοκυριού καλλιεργούσαν μια μεγάλη 
ποικιλία ειδών. Καλαμπόκι και σιτάρι 
για το ψωμί. Ιδιαίτερα καλαμπόκι, για-
τί η καλλιέργειά του είναι περισσότε-
ρο αποδοτική και έχει λιγότερο ρίσκο. 
Καλλιεργείται τους καλοκαιρινούς μή-
νες και εξαρτάται μόνο από το νερό, το 
οποίο υπήρχε. Προτεραιότητα έχουν 
επίσης τα φασόλια, οι πατάτες, οι φα-
κές, τα ρεβίθια.  Και το τριφύλλι για ζω-
οτροφή. Η παραδοσιακή αγροτική δια-
χείριση περιλαμβάνει πρακτικές όπως 

οι μεικτές καλλιέργειες. Συνδυασμό 
δηλαδή καλλιέργειας στο ίδιο χωράφι 
πολλών ειδών. Σπέρνουν καλαμπόκι με 
φασόλια που αναρριχώνται σ’ αυτό. 
Επιπλέον κολοκύθια, πολύτιμα για τη 
διατροφή ανθρώπων και ζώων, λάχα-
να και άλλα. Δεν είναι όλα τα χωράφια 
κατάλληλα για όλες τις καλλιέργειες. Η 
μακρόχρονη εμπειρία τους έχει διδά-
ξει τι πρέπει να καλλιεργηθεί και πού, 
π.χ. φακές στη Βλάσανη και στo Κοκ-
κινάλωνο, φασόλια στη Στουρνάρα 
και το Αργυρό Πηγάδι – τοποθεσία. 
Φημισμένα ήταν τα αργυροπηγαδί-

Πεζούλες στο Αργυρό Πηγάδι

Καλαμπόκι
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τικα φασόλια. Γράφει ο Δημήτρης 
Λουκόπουλος: «…παίρνομε κατήφο-
ρο και φτάνουμε σ’ ένα ίσωμα, γού-
πατο με πολλά χωράφια που κάνουν 
καλαμπόκι και ξακουστά φασόλια… 
Αργυροπηγαδίτικα φασόλια αν φάτε 
που βράζουν μ’ ένα νερό, θάχετε να 
το μολογάτε όλη τη ζωή σας. Τα κάνει 
ο τόπος νόστιμα και βραστερά».

Και ο Κώστας Δ. Μαραγιάννης: 
«Εδώ βγαίνουν τα καλύτερα φασό-
λια της Αιτωλίας, τα καλύτερα κά-
στανα και τα καλύτερα κεράσια. 
«Κεράσι απ’ το Γκιρτοβό, κεράσι 
όποιος φάει δε θα γηράσει» φώνα-
ζαν οι διαλαλητές στην αγορά του 
Θέρμου κατά το 1940».

Για τη διατήρηση της γονιμότητας των 
εδαφών εναλλάσσουν τις καλλιέργει-
ες. Τη μια χρονιά σιτάρι, την άλλη κα-
λαμπόκι. Καλλιεργούν τα ποτιστικά, 
αλλά και τα άνυδρα που βρίσκονται 
στην πιο μακρινή ζώνη. Παρόλο που 
η παραγωγικότητά τους είναι χαμη-
λή, εντούτοις είναι σημαντικά γιατί 
παράγουν ζωοτροφές, κρατούν τις 
αλεπούδες και τους ασβούς μακριά 
από τα πιο παραγωγικά και αποφεύ-
γουν έτσι τις ζημιές.  
Για σπόρο κρατούσαν ένα τμήμα της 
παραγωγής τους, το καλύτερο. Κατά 
διαστήματα τον αλλάζουν, παίρνο-
ντας  από άλλους παραγωγούς του 
χωριού ή και από γειτονικά χωριά. 
Χρησιμοποιούσαν ποικιλίες δοκιμα-
σμένες και προσαρμοσμένες στο κλί-
μα του τόπου τους. 

Τα οπωροφόρα δέντρα, μηλιές, κερα-
σιές, καρυδιές, κυδωνιές που ευ-
δοκιμούν στο χωριό, τα φυτεύουν 
στις άκρες των χωραφιών για να 
μην τα ισκιώνουν, γιατί «στον ίσκιο 
δεν γίνεται τίποτα».

Κήπια

Βασική μονάδα παραγωγής εκτός 
από το χωράφι είναι και ο κήπος. Εκεί 
καλλιεργούσαν φασόλια, πατάτες, 
κρεμμύδια, πράσα, σκόρδα, τομάτες, 
αγγούρια και πολλά άλλα λαχανικά 
και μυρωδικά. Ο στόχος είναι, πηγαί-
νοντας η νοικοκυρά στον κήπο, πά-
ντα κάτι να βρίσκει.

Τα κηπευτικά προτιμούν να τα φυτεύ-
ουν σε «γούρνες». Η πείρα τους έχει 
διδάξει πως είναι αποδοτικότερο. Η 
λίπανση γίνεται καλύτερα, κρατιέται 
πιο πολλή υγρασία και με το σκάλι-
σμα συσσωρεύουν πιο εύκολα χώμα 
στη ρίζα του φυτού.

Τον κήπο τον φροντίζουν ιδιαίτε-
ρα.  Στους κανονισμούς ποτίσματος 
υπάρχει πρόνοια για να ποτίζονται, 
τα «κήπια», πιο τακτικά από τα καλα-
μπόκια και τα τριφύλλια. Στον κήπο 
επίσης θα χρησιμοποιήσουν περισ-
σότερη και καλύτερη κοπριά.

Αυτή η περίσσεια φροντίδα έχει απο-
τελέσματα. Όχι μόνο καλύπτονται οι 
ανάγκες του νοικοκυριού, αλλά που-
λούν το περίσσευμα από τις πατάτες, 
τα σκόρδα, τα κρεμμύδια. 
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Αυτά που δίνει ο κήπος συνιστούν τη 
βάση της διατροφής τους. Και η κάθε 
νοικοκυρά θα δείξει την τέχνη και την 
αξιοσύνη της στο πως θα τα μαγειρέ-
ψει. Και είναι πραγματικά άξιες οι γυ-
ναίκες του χωριού. Να γυρίζουν από 
τις δουλειές και να φτιάχνουν γρή-
γορα μια «μουσούντρα», ένα είδος 
πρόχειρης χορτόπιτας χωρίς φύλλο, 
με χυλό από καλαμποκίσιο αλεύρι, 
ή μια ζυμαρόπιτα με καλαμποκίσιο 
ή σιταρένιο αλεύρι, με τυρί, αυγά 
και βούτυρο, πολλές φορές και κο-
λοκύθι τριμμένο.

Όταν έχουν την πολυτέλεια χρόνου 
να ανοίξουν φύλλο, φτιάχνουν συ-
νήθως χορτόπιτα με ό,τι δίνει ο κή-
πος τους και η άγρια φύση. 

Το βουνό έχει μια πλούσια ποικιλία 
από άγρια χόρτα που τα προσφέρει 
χωρίς καλλιέργεια. Και οι γυναίκες 
του χωριού ξέρουν να τα βρίσκουν 
- στις πεζούλες, στους τοίχους, στις 
πλαγιές και να τα φέρνουν στο τρα-
πέζι της οικογένειας. 

Η κολοκυθόπιτα επίσης είναι συνη-
θισμένη πίτα ενώ στις γιορτές φτιά-
χνουν οπωσδήποτε μακαρονόπιτα 
που θεωρείται η καλή πίτα. Φτιά-
χνουν επίσης τυρόπιτα, τραχανό-
πιτα, κρεατόπιτα με χοιρινό κρέας 
και τραχανά ή χυλοπίτες. Αναπλη-
ρώνουν με βούτυρο ή με χοιρινό 
λίπος, τη γλίνα, το λάδι που δεν το 
έχουν μπόλικο. Γενικά, φροντίζουν 
να καλύπτουν τις ανάγκες όλης της 

χρονιάς αξιοποιώντας κάθε τι που 
παράγουν. Έτσι, όταν πιάνει το κρύο 
και κάποιες ντομάτες  δεν προλα-
βαίνουν να ωριμάσουν, θα γίνουν 
τουρσί για τον χειμώνα.

Κήπος

Αρμάθιασμα κρεμμυδιών. Η Σπυριδούλα 
Καραγεώργου με την εγγονή της
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«Τότε που μαζεύαμε 
τα καλαμπόκια. . . »

Η δουλειά ήταν σκληρή αλλά δεν βα-
ρυγκωμούσαν. Θα έρθει ο καιρός του 
θερισμού, ο καιρός της συγκομιδής 
που παίρνει τον χαρακτήρα γιορτής.
Τα σιτάρια θημωνιάζονταν  γύρω από 
τα αλώνια και περίμεναν τη σειρά τους. 
Το μεγαλύτερο αλώνι ήταν αυτό στον 
«Σταυρό» γιατί ο αέρας που φυσούσε 
διευκόλυνε το λίχνισμα. Στο κέντρο του 
αλωνιού ήταν στημένος ο «στρίουρος», 
ένας μεγάλος πάσσαλος, συνήθως κέ-
δρινος, από τον οποίο δενόταν το ζώο, 
συνήθως μουλάρι και έκανε κύκλους 
μέχρι να τυλιχτεί όλο το σχοινί του. Και 
μετά άρχιζε η αντίστροφη πορεία. Κατά 
τη διάρκεια της περιστροφής πατούσε 
τα στάχυα και έβγαζε τον καρπό. Και 

ακολουθούσε το λίχνισμα για να βγεί 
καθαρός ο καρπός. Κάποια από τα αλώ-
νια ήταν πλακοστρωμένα για να τρί-
βονται πιο εύκολα τα στάχυα και άλλα 
χωμάτινα που τα άλειφαν με σβουνιές. 

Σημαντική στιγμή μετά τη συγκομιδή 
του καλαμποκιού ήταν τα ξεφλουδί-
σματα. Συγκεντρώνονταν απόβραδα  
μεγάλες παρέες γύρω από τον σωρό 
του καλαμποκιού και το ξεφλούδιζαν. 
Η μάζωξη αυτή, κάθε σούρουπο και 
σε διαφορετικό σπίτι, είχε τον χαρα-
κτήρα γιορτής. Τραγουδούσαν, έλεγαν 
αστεία, αλληλοπειράζονταν, θυμό-
ντουσαν τα παλιά, έλεγαν ιστορίες. 
Σαν αυτές του Αριστείδη του Ταλαγά-
νη που επινοούσε ξωτικά, φαντάσμα-
τα και άγρια θηρία, μιμούμενος και τα 
ουρλιαχτά τους, για να κρύβονται οι 
άνθρωποι στα σπίτια τους τις νύχτες 
και αυτός με την ησυχία του να «ξε-
διαλέγει» τα σταφύλια, τα σύκα και τα 
άλλα κηπευτικά τους… Κάποια στιγμή 
έρχονταν και τα βρασμένα κάστανα από 
τη νέα σοδειά. Ο σωρός του καλαμπο-
κιού τελείωνε γρήγορα, πιάνονταν στον 
χορό και πήγαιναν για ύπνο γαλήνιοι. 

Θυμάται η Γιωργίτσα Κωνσταντινίδη:
«Τότε που μαζεύαμε τα καλαμπόκια, 
το Σεπτέμβριο, τα βάναμε όξω στ’ν 
αποθήκ’, στ’ αλών’ και το βράδ’ λέγα-
με στ’ γειτονιά: «απόψε ξεφλουδάμε, 
θα ρθείτε απόψε να ξεφλουδίσουμε».  
Μαζώνομασταν καμιά  κοσαριά, περσ-
σότεροι… Άϊγες, τ’ αστεία, άϊγες τα τρα-
γούδια… Τελειώναμε το ξεφλούδ’ και 
πιάνομασταν στο χορό. Δε μας ένοιαζε 

Μάζεμα καλαμποκιού. Ηλίας Τσόλκας, 
Χρήστος και Βαγγέλης Ζαφρακάς
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αν πέρασε η νύχτα κι αν είχαμε να σκω-
θούμε το πρωί να πάμε για δλειά. Δε 
μας ένοιαζε, ας κάθομασταν όλ’ νύχτα 
κι ας ρχόμασταν γυροβολιά. Γιατί είμα-
σταν νέοι… Και χαρδιάκιζαμε… Ας είμα-
σταν ταλαιπωρημένοι…».

Οι ρόκες του καλαμποκιού στέγνωναν 
για κάποιες μέρες στον ήλιο και τις ξε-
σπυρίζανε κτυπώντας τις με το δραύλι 
στο αλώνι για να βγει ο καρπός. Αυτός 
έπρεπε να λιαστεί για κάποιες μέρες, 
να στεγνώσει καλά για να καταλήξει 
στο κασόνι. Και από το κασόνι στον 
μύλο. Για να γίνει αλεύρι και μετά ψωμί.

«Είχανε κρασιά όμως τότε. 
Πολλά κρασιά. . .»

Μετά το ψωμί, σημαντική θέση στο οικο-
γενειακό τραπέζι είχε το κρασί. Είναι  ευλο-
γημένο από την Εκκλησία και οι άνθρωποι 
το τιμούν ιδιαίτερα, καθώς πίνοντάς το 
παίρνουν δύναμη και νιώθουν καλύτερα.
«…Αν πά’αινες στο Αργυρό Πηγάδ’, να 
σκαλίσ’ς, να ποτίσ’ς κ,λ.π. Άμα είχες  1,5 - 
2 κιλά κρασί και μια μουσούντρα, άμα τα 
‘χες αυτά τα πράματα, δούλευες ως τα με-
σάνχτα», λέει ο Δημήτρης Καραγεώργος. 

Γι’ αυτό η καλλιέργεια των κλημάτων 
συγκεντρώνει την προσοχή και το εν-
διαφέρον κάθε νοικοκύρη. Καλλι-
εργούν τα κλήματα στον πάτο κάθε 
πεζούλας, σε κρεβατίνες ή αναρρι-
χώμενα σε μεγάλα δέντρα. Καλλιερ-
γούσαν  ποικιλίες προσαρμοσμένες 
στο κλίμα του χωριού. Ξεχωρίζανε τα 
μαυρούδια ή πρωιμάδια, τα μελισ-

σάκια, οι ασπρούδες, τα φιλέρια, τα 
πολίτια, το κερκυραίο. Τα αετονύχια 
δεν έδιναν κρασί, τα κρέμαγαν μέσα 
στο σπίτι, συνήθως από το ταβάνι, 
και έτρωγαν όλο τον χειμώνα.

Τα σταφύλια ωρίμαζαν καλύτερα στα 
χαμηλότερα μέρη του χωριού, στον 
Τσιορνόκο και τη Τζουνάγκα. Όταν ο 
καιρός δεν πήγαινε καλά, λέγαν στο 
χωριό για τα σταφύλια: «φέτος δεν θα 
γίνουν ούτε στη Θεοτόκο». Λέει χαρακτη-
ριστικά ο Δημήτρης Καραγεώργος: «Εί-
χανε κρασιά όμως τότε. Πολλά κρασιά...  

 Αλώνι στον Σταυρό

Η οικογένεια του Κώστα Σωτηρόπουλου στο αλώνι, στο «Πλάι»
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Αλλά κρασιά απ΄τη Τζουνάγκα και τον 
Τσιορνόκο. Γίνονται τώρα κρασιά στη 
Μπλούλα και την Κρυάβρυση; ...Έπινε 
ο κόσμος και δούλευε. Τα περιποιόταν 
τα κλήματα. Δεν έπαιρνε καλαμπόκ’ 
για τα παιδιά και έπαιρνε υλικά, θειά-
φι, για τα κλήματα...».

Τα κλήματα χρειάζονται κλάδεμα, 
κορφολόγημα, διάλεγμα, ράντισμα 
με χαλκό  και την ψεκαστήρα στην 
πλάτη, θειάφισμα με το φυσερό. Ακο-
λουθούσε ο τρύγος, η μεταφορά των 
σταφυλιών με τις «ξυλόκασες» και το 
πάτημα στο πατητήρι. Πολλές φορές 
το πάτημα γινόταν στο χωράφι, γιατί 
ήταν δύσκολη η μεταφορά των στα-
φυλιών με ζώο, επειδή τα μονοπά-
τια πρόσβασης ήταν πολύ στενά και 
απότομα. Τα «στουμπίζανε» με τον 
«στούμπο» σε ένα ξύλινο δοχείο, τον 
«τάλαρο» και μεταφέρανε τον μούστο 
με ασκιά, τις «μασίνες».

Η διαδικασία συνεχιζόταν με το «πά-
τημα» της κάδης με κλαδιά και ύστε-
ρα από κάποιες μέρες το «τράβηγμα» 
του κρασιού στα κρασοβάρελα, τα 
οποία είχαν πριν καθαριστεί καλά. 
Πρόσθεταν ρετσίνι και το άφηναν να 
βράσει.  Όποιος δεν τα κατάφερνε 
προφανώς δεν μπορούσε να θεωρη-
θεί νοικοκύρης.
Με το κρασί είναι συνυφασμένη και η 
παραγωγή του τσίπουρου. Αφού παίρ-
νανε τον μούστο, βράζανε στο ρακο-
κάζανο τα στέμφυλα για να πάρουν με 
απόσταξη το τσίπουρο. Ένα μέρος του 
το πουλούσαν, το περισσότερο ωστό-

 Κήπος και κλήματα

Βαρέλια

Στούμπος
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σο το απολάμβαναν οι ίδιοι.
«Βάλε μας ένα τσίπουρο», ήταν η συ-
νηθισμένη εντολή του σπιτονοικοκύ-
ρη στη γυναίκα του, όταν κάποιος επι-
σκέπτης έφτανε στο σπίτι για δουλειά 
ή και κουβέντα.

«Το αρδευτικόν ύδωρ εγκλείεται 
εντός χωματίνης δεξαμενής»

Καλλιέργεια σημαίνει νερό και νερά η 
περιοχή του χωριού έχει, αλλά οι πη-
γές δεν βρίσκονται πάντα κοντά στις 
καλλιεργούμενες εκτάσεις. Η μεταφο-
ρά του νερού από τις πηγές στο χωρά-
φι δεν ήταν μια εύκολη υπόθεση. Και 
φυσικά ποτέ το νερό δεν ήταν τόσο 
πολύ που να μην απαιτείται συνετή 
διαχείριση. Για να αξιοποιηθεί το νερό 
μιας πηγής ή ενός ρέματος χρειαζό-
ταν κατ’ αρχήν να πιαστεί, να γίνει η 
«δέση» εάν επρόκειτο για ρέμα και να 
διαμορφωθεί ένα αυλάκι για τη μετα-
φορά του, που μπορεί το μήκος του να 
είναι κάποια χιλιόμετρα, όπως αυτό 
που μεταφέρει το νερό της πηγής του 

Γαρδικιώτη στο χωριό. Απαιτείται να 
κτιστούν τοίχοι σε σημεία δύσκολα 
όπως αυτό στον «Φούρνο» και να το-
ποθετηθούν ξύλινα ή μεταλλικά κα-
λάνια.  Με τα αυλάκια το τρεχούμενο 
νερό διοχετεύεται κατ’ ευθείαν στα 
χωράφια ή αποθηκεύεται τις νυχτε-
ρινές ώρες σε  υδατοδεξαμενές που 
το πρωί ανοίγουν και ελευθερώνονται 
ένας ή δυο «ποτιστάδες».

Κάθε άνοιξη φρόντιζαν να «βγάλουν», 
δηλαδή να συντηρήσουν τα χωμάτινα 
αυλάκια και τις χωμάτινες δεξαμενές. 

Δέση

Αυλάκι στον Φούρνο

Ρακοκάζανο. Χαράλαμπος, Μητράκης 
και Στέφανος Κωνσταντινίδης
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Ο κάθε δικαιούχος υποχρεούται να συ-
ντηρήσει ένα τμήμα του αυλακιού και 
της στέρνας, ανάλογα με το νερό που 

δικαιούται. Το τμήμα αυτό αλλάζει 
σε θέση από χρόνο σε χρόνο, γιατί 
δεν είναι όλες οι θέσεις της ίδιας δυ-
σκολίας. Όλα τα θέματα τα σχετικά 
με την άρδευση ρυθμίζονται από το 
Κοινοτικό Συμβούλιο. 

Τα περισσότερα χωράφια του χω-
ριού αρδεύονταν από το νερό του 
Γαρδικιώτη. Κάθε μέρα πότιζαν τρεις 
δικαιούχοι παράλληλα. Ο ένας με το 
νερό που ερχόταν από την πηγή και 
οι άλλοι δύο με το νερό που έβγαι-
νε από τη δεξαμενή. Παραθέτουμε 
τον αρδευτικό κατάλογο του 1960 
για τον ποτιστή «Καψαλακιώτη». 
Οι άλλοι δυο ήταν ο «Μεσσινός» 
και ο  «Κουριώτης».

Μεγάλες χωματόγουρνες υπήρχαν 
επίσης στη «Βασιλική» και στην 
«Κρυάβρυση». Για τα νερά των πηγών 
αυτών, όπως και όλων των άλλων 
πηγών, δεν ορίζονταν νεροφόροι. 
Υπήρχε πάντα σειρά ποτίσματος και 
όλα τα θέματα ρυθμίζονταν απευ-
θείας από τους δικαιούχους. 

Σε κάποιες περιπτώσεις, που οι πη-
γές ήταν κοντά ή μέσα στα χωράφια, 
κατασκευάζονταν μικρές χωματό-
γουρνες ώστε να αποθηκεύεται το 
λιγοστό νερό και να ελευθερώνεται 
όταν αυτές γεμίσουν. Κάποιες φορές 
κοντά σε μια μεγάλη δεξαμενή κατα-
σκευάζεται μια μικρότερη, ώστε να 
δέχεται τα νερά που διαφεύγουν ή 
υπερχειλίζουν.

σελ. 78

Το νερό στο χωράφι

Αρδευτικός κατάλογος «Καψαλακιώτη»
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Σημείωση: 
Στο Κέντρο και στην Ενότητα «Κείμενα» μπορείτε να βρείτε το κείμενο «Στη Μάνα μου» 
του Κώστα Ζαφρακά, σχετικό με τον αγώνα για το ψωμί.

«Συνομολόγησαν...»

Η απόκτηση αγροκτημάτων ήταν ση-
μαντική για την επιβίωση. Χωράφια άλ-
λαζαν ιδιοκτήτη όταν κάποιοι έφευγαν 
από το χωριό και τα πουλούσαν ή για 
άλλους λόγους.

Στα ντοκουμέντα που παρουσιάζονται 
στο Κέντρο, υπάρχουν αρκετά συμ-
βόλαια αγοραπωλησίας. Σε κάποιες 

περιπτώσεις μεταβιβάζονται συνολι-
κά περιουσίες που αποτελούνται από 
αγροκτήματα σε πολλές  διαφορετικές 
τοποθεσίες, πολύ μακριά η μια από την 
άλλη, ένα από τα προβλήματα για τους 
κατοίκους του ορεινού χωριού.

Παρουσιάζουμε και ένα συμφωνητικό 
ανταλλαγής αγροκτημάτων, σε μια λο-
γική αντιμετώπισης του προβλήματος 
του πολυκερματισμού των ιδιοκτησιών. 

Λίχνισμα και ξεσπύρισμα,
πίνακες του Νώντα Ρεντζή

σελ. 79
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Ο Μύλος

Στην άκρη μιας κατάφυτης ρεμα-
τιάς, στη θέση «Λογκά», πάνω στον 
δρόμο προς τον συνοικισμό του 
Τσιορνόκου και την Αμβρακιά, εκεί 
όπου συναντιούνται δυο μεγάλα 
ρέματα, έχτισαν οι Αργυροπηγαδί-
τες τον νερόμυλό τους.  
Άφθονα νερά από τις πηγές του Γαρ-
δικιώτη, της Βασιλικής, του Γεωργό-
πουλου, της Σκάλας το ρέμα και του 
«Άμπλα», της μεγάλης πηγής που αν-

άβρυζε στη συμβολή τους, κινούσαν τη 
μυλόπετρα και έτσι ο μύλος δούλευε 
χειμώνα καλοκαίρι.
Αν και ο χρόνος της ανέγερσης και 
έναρξης της λειτουργίας του δεν εί-
ναι γνωστός, εντούτοις η ύπαρξή του 
συνδέεται αναπόσπαστα με τον τρόπο 
ζωής των κατοίκων και την οικονομική 
τους δραστηριότητα.
 Όλη η παραγωγή του χωριού σε σιτά-
ρι και καλαμπόκι κατέληγε στον μύλο 

Σ
«Με κουβαλητό νερό, ο μύλος δε γυρίζει...»

σελ. 80
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για να γίνει αλεύρι και από εκεί να 
φτάσει στο κασόνι και στην κάθε 
νοικοκυρά για το ζύμωμα του ψω-
μιού. Η ιδιοκτησία του μύλου πα-
ραχωρήθηκε στον ναό του Αγίου 
Δημητρίου, ώστε να εξασφαλίζεται 
ένα εισόδημα και για τον ναό.
Αναφέρεται ότι για κάποιο χρονικό δι-
άστημα, σε κοντινή απόσταση από τον 
μύλο της εκκλησίας, δούλευε και άλ-
λος μύλος, που ανήκε στην οικογένεια 
των Κοτσαλέων.

Λιθόκτιστος, σε ορθογώνιο σχήμα και 
με στέγη καλυμμένη αρχικά με πλάκες 
σχιστόλιθου και στα νεότερα χρόνια 
με τσίγκο, διέθετε ένα μικρό παρά-
θυρο για να φωτίζεται ο χώρος.
Το νερό ερχόταν από ένα αυλάκι και 
διοχετευόταν στην «κάλανη», έναν 
ξύλινο αρχικά και αργότερα τσιμε-
ντένιο «σωλήνα».

Βγαίνοντας με μεγάλη ορμή από το σι-
φόνι, το στένωμα στο κάτω άκρο της 
κάλανης, χτύπαγε στα πτερύγια μιας 
φτερωτής και την περιέστρεφε.

Το γύρισμα της φτερωτής έθετε 
σε κίνηση την επάνω μυλόπετρα η 
οποία γύριζε με ταχύτητα ανάλογη 
με τη δύναμη του νερού.
Ο μυλωνάς έριχνε τον καρπό μέσα σε 
μια ξύλινη σταθερή κατασκευή, το κο-
φίνι, που ήταν τοποθετημένο πάνω 
από τις μυλόπετρες. Στην κατάληξή του 
είχε ένα μικρό άνοιγμα από το οποίο τα 
γεννήματα οδηγούνταν ανάμεσα στις 
δυο μυλόπετρες, την ακίνητη από κάτω 

και την περιστρεφόμενη από πάνω, και 
αλέθονταν, γίνονταν αλεύρι.Σε κάθε 
άλεσμα ο μυλωνάς κρατούσε  το «ξάι», 

Κοφίνι και μυλόπετρα

Ο μύλος το 1940
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μια ποσότητα αλευριού, για τη δική 
του συντήρηση και για το νοίκι που 
έπρεπε να δώσει στον Άγιο Δημήτριο.

«Ο καθένας τον πόνο του 
κι ο μυλωνάς τ’ αυλάκι του...»

Η λειτουργία του νερόμυλου, αυτού του 
εργαστηρίου που δούλευε ασταμάτη-
τα, απαιτούσε και τον κατάλληλο άν-
θρωπο. Η εντιμότητα, η εργατικότητα, 
η κοινωνικότητα και η αντοχή λογιάζο-
νταν στα προτερήματα που έπρεπε να 
διαθέτει ένας μυλωνάς. Αυτός έπρεπε 
να φροντίσει το αυλάκι που τροφο-
δοτούσε με νερό τον μύλο, τα ξύλινα 
εξαρτήματα, τις μυλόπετρες, ακόμα 

και το ίδιο το κτήριο που επιβαρυνό-
ταν από τις καιρικές συνθήκες. Στο Αρ-
γυρό Πηγάδι δούλεψαν ως μυλωνάδες 
ο Θεοδωρής Καραγεώργος, ο γιός του 
Λεωνίδας και ο εγγονός του, Θεόδω-
ρος. Ο Ιωάννης Παναγιωτόπουλος. 
Ο Σωτήρης Σωτηρόπουλος και ο γιός 
του Ηλίας. Ο Λεωνίδας Τσαπαρής - 
που είχε ασφαλιστεί στο τότε Τα-
μείο Ελευθέρων Επαγγελματιών και 
πήρε σύνταξη ως μυλωνάς – μυλω-
θρός. Επίσης ο Χρήστος Παναγιωτό-
πουλος, ο Κώστας Σωτηρόπουλος, ο 
Δημήτρης Κωστόπουλος.

Στην τελευταία περίοδο της λειτουρ-
γίας του μύλου, τις δεκαετίες 1970 
και  1980, δούλευε τον μύλο ο Γιώρ-
γος Φ. Πριόβολος.

Ο μύλος έβγαινε σε δημοπρασία κάθε 
ένα ή δύο χρόνια από το Εκκλησια-
στικό Συμβούλιο σε συνεργασία με το 
Κοινοτικό. Πέρα από την προφορική 
παράδοση διασώζονται και κάποια 
γραπτά ντοκουμέντα σχετικά με τη 
λειτουργία του Μύλου.

Το πρώτο ντοκουμέντο είναι του 
1861. Ο Θεοδωρής Καραγεώργος 
που είχε τον μύλο τον προηγούμενο 
χρόνο, το 1860, χρωστούσε στην εκ-
κλησία δέκα κάδους καλαμπόκι, που 
αντιστοιχούσαν σε 60 δραχμές. Μη 
μπορώντας να δώσει το καλαμπόκι ή 
τα χρήματα, παραχωρεί στην εκκλη-
σία ένα αγρόκτημα καλύπτοντας το 
μισό του χρέους του, συντάσσοντας 
και σχετικό έγγραφο με μάρτυρες:

Παραχώρηση αγρού στην εκκλησία, 1861
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Εν Γκιρτοβό τη 28 Οκτοβρίου 1861
Ο υποφενόμενος Θεοδωρής Καρα-
γιώργος κάτικος του χορίου Γκιρτο-
βού του Δήμου Αμβρακίας επειδή 
χρωστώ εις την εκκλησία του Αγίου 
Δημητρίου (την εντός του χοριού 
μας) προερχομένας από δέκα κά-
δους αραβοσίτου όπου ήχα τον Μή-
λον ενηκιασμένον το έτος 1860 ανα-
βένουσα το όλον εις δραχμάς εξήντα, 
μη έχοντας σήμερον να τας δόσω, δια 
τούτο το χοράφη μου  κύμενον εις 
την θέσιν αργυρώ πιγάδη άνιδρον 
ονόματι θέσης κόμα συνορευόμενον 
γύροθεν άνωθεν Ζαφρακέοι κάτο-
θεν δάσος Δημήτριος αθανασίου και 
ρέμα το οποίον δίδο εις την εκκλησί-
αν δια τριάκοντα δραχμάς τας άλας 
τριάκοντα διαλαμβάνετε εις έτερον 
έγκραφον εις σύστασιν όθεν συνε-
τάχθη το παρόν ιδηωτικόν έγκραφον 
δια το βέβεον της αληθείας.

Οι μάρτυρες
Ο υποφενόμενος

Το δεύτερο είναι ένα συμφωνητικό 
του 1867, που συνομολογήθηκε στον 
Συμβολαιογράφο του Κεφαλόβρυσου 
– Θέρμου, ανάμεσα στο Κοινοτικό 
Συμβούλιο και τον μυλωνά.

Το συμφωνητικό αναφέρει:

Αριθ 885 
Εν Κεφαλοβρύσω και εν τη οικία μου 
σήμερον την δεκάτην ενάτην Ιανου-
αρίου του χιλιοστού οκτακοσιοστού 
εξηκοστού εβδόμου έτους ημέραν 
Πέμπτην ενεφανίσθησαν ενώπιον 
εμού του συμβολαιογράφου Κουρήτι-
δος Δημητρίου Παπαδογιάννη κατοί-
κου ενταύθα επί παρουσία και των 
γνωστών μοι και εχόντων τα νόμιμα 
προσόντα μαρτύρων Κωνσταντίνου 
Αναγνωστοπούλου, εμπόρου και Πέ-
τρου  Δεληκωστοπούλου επιπλοποι-
ού, κατοίκων αμφοτέρων ενταύθα, 
οι απευθείας γνωστοί εμοί τε και τοις 

Συμφωνητικό ενοικίασης μύλου,  1867
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μάρτυσι   και άσχετοι… συγγενείας 
κύριοι, Θωμάς Τσαπαρής αφ’ ενός 
και Ιωάννης Παναγιωτόπουλος αφ’ 
ετέρου, γεωργοί κάτοικοι Γκιρτοβού, 
και εζήτησαν από κοινού την σύνταξιν 
του παρόντος, δηλώσαντες τα εξής: Ο 
πρώτος ως διαχειριστής παρά της κοι-
νότητας Γκιρτοβού ενός υδρομύλου  
της  εκκλησίας του χωρίου άγιος Δημή-
τριος κειμένου εν τη θέσει λογκά της 

περιφερείας του χωρίου Γκιρτοβού, 
εν καλή καταστάσει, καινουρίου, με 
όλας του τας μηχανάς, ενοικιάζει τού-
τον εις τον δεύτερον επί δύο ολόκληρα 
έτη αρχόμενα από την εικοστήν έκτην 
παύσαντος μηνός οκτωμβρίου 1866, 
εξηκοστού έκτου, υπό τον όρο ως συμ-
φωνήθη να παραδώσει ο δεύτερος εις 
τον πρώτο:
1) Λόγω μισθώματος του ειρημένου 
μύλου αραβόσιτον οκάδας εννεακοσί-
ους είκοσι (920) στα δυο έτη της ενοι-
κιάσεως ταύτης και αποδοθούν εις έξ 
(6) ίσας δόσεις ήτοι κατά τους μήνας 
Νοεμβρίου, Δεκεμβρίου, Ιανουαρίου 
εκάστου έτους. Και επειδή ο μην Νο-
έμβριος της πρώτης δόσεως παρήλθε 
απρακτί η δόσις αύτη, ως και του παύ-
σαντος Δεκεμβρίου να δοθούν τον ερ-
χόμενο Ιούλιο, ενεστώτος έτους.
2) ο μισθωτής ούτος Παναγιωτόπου-
λος θέλει εξακολουθεί υποχρεωτικώς 
τας συμφωνίας αι οποίαι είναι μετά 
της Κοινότητας Γκιρτοβού ως προς το 
ποσό του ξαγιού - εν γένει των προ-
σερχομένων να αλέσωσι, εν τω ειρη-
μένω μύλω, τουτέστιν δεν θέλει λαμ-
βάνειν περισσότερον της οκάς μιας 
επί ενός εκάστου αλεστέου κάδου, επί 
των προσερχομένων προς άλεσιν γε-
νημάτων κατοίκων εκ της κοινότητος 
Γκιρτοβού.
3) Οφείλει ούτος ο δεύτερος να πα-
ραδώσει εις τον πρώτον κατά την λή-
ξιν της ενοικιάσεώς του ήτοι την ει-
κοστήν έκτην Οκτωμβρίου του έτους 
χιλιοστού οκτακοσιοστού εξηκοστού 
ογδόου τον ανωτέρω μύλον εν καλή 
καταστάσει κινούμενον με όλας του 

 Γέφυρα μύλου

Τσιμεντένια γέφυρα



Αργυρό Πηγάδι

Δ
ήμου

 Θέρμου Κέντρο
ΠεριβαλλοντικήςΕυαισθητοποίησης

κα
ι Α

νά
δε

ιξη
ς 

τη
ς Πολιτιστικής ΚληρονομιάςΟ

ρεινώ
ν Χω

ριώ
ν.

τας μηχανάς και εις κατάστασιν εις ήν 
τον επαρέλαβε από τον παρελθόντα 
Οκτώμβριον. Ο δε δεύτερος συνομο-
λογεί και παραδέχεται τους ανωτέρω 
όρους της συμφωνίας και υπόσχεται 
την ακριβή εκπλήρωσιν αυτών και την 
εμπρόθεσμον απόδοσιν του μισθώ-
ματος προς τον πρώτον ως επιτετραμ-
μένου παρά της ανωτέρω Κοινότητος 
την διαχείρισιν εν γένει του ειρημένου 
υδρομύλου, παραιτούμενος πάσης εν-
στάσεως απορίας ή θεομηνίας και ο 
μύλος θέλει εισέρχεται αυτοδικαίως 

εις την διάθεσιν και διαχείρισην του 
πρώτου άμα λήξει η του (μύλου) ενοι-
κίασις. Ταύτα οι συμβαλλόμενοι ούτοι 
εξέθεσαν οικιοθελώς και συνετάχθη 
το παρόν όπερ αναγνωσθέν ευκρινώς 
και μεγαλοφώνως εις επήκοον πά-
ντων  και επιβεβαιωθέν υπογράφεται 
παρά πάντων.

Οι Μάρτυρες
Οι συμβαλλόμενοι

Ο συμβολαιογράφος
....................................

Η τελευταία φωτογραφία του Μύλου

σελ. 85

Η κατεβασιά της καταστροφής

Ο μύλος είχε απειληθεί και άλλες φο-
ρές. Οι έντονες βροχοπτώσεις όμως 
του Φεβρουαρίου του 2015 αποδεί-
χτηκαν μοιραίες. Οι τεράστιοι όγκοι 
νερού και τα φερτά υλικά από τις 
μεγάλες κατολισθήσεις που προ-

κλήθηκαν ψηλά στο βουνό, παρέσυ-
ραν στο διάβα τους το αγέρωχο χτί-
σμα. Μαζί με τον μύλο χάθηκε και 
ένα όμορφο πεζογέφυρο που ένωσε 
τις όχθες του ρέματος το 1930 και 
εξυπηρετούσε τους διαβάτες μέχρι 
το 1994, όταν  οικοδομήθηκε μια νέα 
αμαξιτή τσιμεντένια γέφυρα.
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Kτηνοτροφία
υμπληρωματική και παράλληλη της 
γεωργικής δραστηριότητας υπήρξε η 
κτηνοτροφία που παρέχει ένα σημαντι-
κό τμήμα του οικογενειακού εισοδήμα-
τος. Κάθε σπιτικό διατρέφει ένα κοπάδι 
από πρόβατα ή γίδια ανάλογα με τις δυ-
νατότητές του να το συντηρεί.
Για τη στέγαση των ζώων χρησιμοποι-
ούνται τα καλύβια, που χτίζονται με τα 
παραδοσιακά ντόπια υλικά, σε αρμονία 
με το περιβάλλον. Τοίχοι πετρόχτιστοι, 
στέγη με σχιστόπλακες, ελάτινα δοκά-
ρια και σανίδια για τη σκεπή, κέδρινα 

υπέρθυρα. Τα χτίζουν ισόγεια ή διώρο-
φα. Έτσι εξασφαλίζεται κατάλυμα για 
τα ζώα και αποθήκη για τις τροφές.

Βοσκότοποι

Βοσκότοποι είναι οι κοινοτικές χορτο-
λιβαδικές εκτάσεις, κυρίως πάνω στο 
βουνό, όπου αναπτύσσεται η ορεινή 
ελεύθερη εκτροφή ζώων. Στο Αργυρό 
Πηγάδι δεν αναπτύχθηκαν πολύ μεγά-
λα κοπάδια, γιατί η κοινότητα δεν διέ-
θετε εκτεταμένους χώρους νομής. 

Σ

Τσοπάνισσες,     Ελένη Καραγεώργου, Γιαννούλα Ντούρου

«Είχαμε όμως τα πράματα...»
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Τα ζώα τα πότιζαν στα «καλάνια», πο-
τίστρες από κορμούς δέντρων που τις 
τοποθετούσαν κοντά στις πηγές, πολύ-
τιμος πόρος της παραδοσιακής κτηνο-
τροφικής δραστηριότητας στο βουνό. 
Για το άρμεγμα μάζευαν τα ζώα στις 
στρούγκες και στη συνέχεια τα άφηναν 
πάλι ελεύθερα.

Ο κάθε τσοπάνης φροντίζει το κοπάδι 
του, γνωρίζει όλα του τα ζώα, τους δί-
νει ονόματα, τους μιλάει…
Εκτός από τη βόσκηση προσέχει να 
μην προκαλέσουν τα ζώα του ζημιές σε 
καλλιέργειες και να μην περάσουν σε 
ιδιοκτησίες που απαγορευόταν η νομή 
τους και στις οποίες συνήθως, υπήρχε 
σχετική σήμανση, το «σαμάκωμα».
Αδιάλειπτη επίσης είναι η μέριμνα 
για την προστασία του κοπαδιού 
από τον κίνδυνο της ζωοκλοπής, σε 
παλιότερες εποχές, και της επιδρο-
μής άγριων ζώων, κυρίως λύκων. Αν 
παρουσιαζόταν λύκος, οργάνωναν 
«παγάνα», συγκεντρώνονταν δηλα-
δή πολλοί κυνηγοί  με τα όπλα τους 
και αφού τον εντόπιζαν, τον παγί-
δευαν και τον σκότωναν.

Οι περιορισμένες βοσκήσιμες γαίες 
αποτελούσαν την αιτία προστριβών 
όχι μόνο ανάμεσα στους τσοπάνηδες  
γειτονικών χωριών, αλλά και των κοι-
νοτήτων για τα όριά τους, αφού αυτά 
ταυτίζονταν με τα όρια των βοσκοτό-
πων. Χαρακτηριστικό παράδειγμα η 
διένεξη ανάμεσα στην Καστανιά Ευ-
ρυτανίας και το Αργυρό Πηγάδι που το 
1864 κατέληξε σε ένοπλη σύγκρουση. 

«Είχαμε διαφωνίες με την Καστανιά. 
Ήθελαν νάρχονται μέχρι τα Διμνιά. Έγι-
νε μάχη. Ο Χρήστος ο Νικολάου ήταν 
ανάπηρος από την μάχη της Τριχιάς», 
θυμάται ο Γιάννης Κότσαλος. 

 Κώστας Κωνσταντινίδης

Διώροφο καλύβι στη Τζουνάγκα

Καλύβι ισόγειο
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Τυπικά, τα σύνορα των δύο χωριών, 
άρα και των βοσκοτόπων, είναι αυτά 
των κορυφογραμμών, «όπως κυλάνε τα 
νερά». Βέβαια, πάντα τα ζώα άρα και 
οι τσοπάνηδες ήθελαν μια μεγαλύτερη 
ευχέρεια κινήσεων. Αυτό αναγνωρι-
ζόταν και από τις δύο πλευρές και γι’ 
αυτό, το 1916, η σύνεση επέβαλε τον 
συμβιβασμό και μια ειδική συμφω-
νία, που γίνεται έκτοτε σεβαστή 
όπως αναφέρεται σε συμφωνητι-
κό ενοικίασης, από την Κοινότη-
τα Καστανιάς, των καστανιώτικων 
εκτάσεων που συνορεύουν με το 
Αργυρό Πηγάδι σε ποιμένα από τον 
Νεροσύρτη, το 1965.

«Ο μισθοτής… ουδέ ποτέ θέλει διό-
ξει τους ποιμένας Αργυροπηγαδίου 
Τριχωνίδος εις τα σύνορα, οίτινες εν 
απολίτο δικαιόματι θα εισέρχονται 
100 μέτρα εις τα σύνορά μας ως ορίζη 
η ιδική συμφωνία του έτους 1916…».

Οι κτηνοτροφικές δραστηριότητες 
στους ορεινούς τόπους αντιμετώπι-
ζαν ιδιαίτερες δυσχέρειες στη διάρ-
κεια του χειμώνα. Τότε και τα χορτά-
ρια ήταν λιγοστά, αλλά και τα χιόνια 
που έπεφταν  κάλυπταν για αρκε-
τό διάστημα τον τόπο, πράγμα που 
έκλεινε τα ζώα στα καλύβια. 

Έτσι η διατροφή των ζώων γινόταν 
κυρίως με τριφύλλι που το είχαν απο-
θηκεύσει τους θερινούς μήνες, αλλά 
και με το φύλλωμα από τα αειθαλή 
έλατα, πουρνάρια, φιλίκια κ.λ.π., 
από τα οποία οι κάτοικοι φρόντιζαν 

να κόβουν ως ζωοτροφή τα πλαϊνά 
κλαδιά. Εξαιρετική τροφή για τα αι-
γοπρόβατα είναι και η «μελά», ο ιξός, 
που παρασιτεί κυρίως πάνω στα έλα-
τα, αλλά βρίσκεται σε μικρές ποσό-
τητες και συλλέγεται δύσκολα. 

Καλάνι

Στρούγκα στην Τριχιά

Βοσκοτόπια
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Το μέγεθος του κοπαδιού καθόριζε 
και την παραμονή ή τη μετακίνηση 
της οικογένειας στα πεδινά - χειμαδιά, 
στη διάρκεια του δύσκολου στους 
ορεινούς τόπους χειμώνα. Συνήθως, 
όσοι διατηρούσαν μέχρι 30 ή 40 ζώα 
μπορούσαν να  ξεχειμωνιάσουν στο 
χωριό. Διηγείται ο Νίκος Γ. Κωνσταντι-
νίδης: «... Αναφέρεται μια οικογένεια 
με το όνομα Τσιλιγιάννης – συγγενείς 
των Λυσγαρέων, που διατηρούσαν 
στο χωριό και τον χειμώνα, ενενήντα 
πρόβατα, στη θέση «Συκιές». Κάποτε 
όμως ενέσκηψε τον μήνα Μάρτιο τόσο 
άγριος χειμώνας που έριξε και εκεί 
που έμεναν αυτοί ένα μέτρο χιόνι, ενώ 
συνήθως έριχνε ελάχιστο ή καθόλου. 
Έπαθαν μεγάλη καταστροφή και έφυ-
γαν για να μη ξαναγυρίσουν. Εγκατα-
στάθηκαν σε ένα μέρος της Μακρυνεί-
ας προς το Μεσολόγγι που ονομάστηκε 
Τσιλιγιαννέϊκα». 
Για ζωοτροφές, καλλιεργούν τριφύλ-
λια και αξιοποιούν τις καλαμποκιές 
και τα άχυρα από την καλλιέργεια του 
καλαμποκιού και του σιταριού. 

Οι γεωργικές εκτάσεις, όταν ολοκλη-
ρώνεται η συγκομιδή, αποδίδονται 
στην κτηνοτροφία, χωρίς περιορι-
σμούς ιδιοκτησίας. 
Και αντίστροφα. η κοπριά των ζώων, 
αξιοποιείται ως λίπασμα. Όχι μόνο την 
μεταφέρουν από τα καλύβια και τα 
σταθερά μαντριά στα χωράφια, αλλά 
στήνουν και μαντριά στα χωράφια, τα 
οποία μάλιστα μετακινούν τακτικά, 
ώστε να καλύψουν όσο το δυνατόν 
μεγαλύτερη έκταση. Ο Χρήστος Ζαφρακάς στον αγώνα...

Καλαμποκιές

Τριφύλια
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«Ζούσαμε απ’ το γάλα...»

Σε συνεντεύξεις που πραγματοποιή-
θηκαν το 2010 στα πλαίσια αφιερώ-
ματος στις γυναίκες του χωριού, επι-
σημάνθηκε η πολύτιμη παρουσία των 
κτηνοτροφικών προϊόντων στην καθη-
μερινότητα των ανθρώπων του τόπου. 
Γιαννούλα Ντούρου: «-Μαγειρεύαμε. 
Είχαμε τα πράματα. Το γάλα, το τυρί 
μας, τις πατάτες μας, τα φασόλια μας.  
Φτιάναμε πίτες. Μαζεύαμε το καλα-
μπόκι μας, το σιτάρι μας, τα φασόλια 
μας. Τις φακές μας, τα ρεβίθια μας...».
Δήμητρα Σωτηροπούλου: «Φασόλια, 
πατάτες, ό,τι έδινε ο τόπος μας… Είχα-
με όμως τα πράματα. Ζούσαμε απ’ το 
γάλα. Σφάζαμε και κανένα ανάμεσα…».

Το γάλα δεν το τρώνε μόνο βρασμένο, 
με ψωμί. Θα φτιάξουν ακόμα το τυρί, 
το βούτυρο, το κατίκι, τη μυζήθρα, την 
πρέντζα, το ξινόγαλο, το χοντρόγαλο.
Χρησιμοποιούν ως συντηρητικό το 
αλάτι. Παρασκευάζουν το βούτυρο αρ-
κετά αλμυρό και το διατηρούν σε γυά-
λινα δοχεία, ενώ το τυρί μέσα σε ασκιά 
από δέρματα ζώων ή ξύλινα ταλάρια, 
βαρέλια, σε άλμη. 
Ρήνα Κωνσταντινίδη: «Που βάζαμε το 
γάλα; Σφάζαμε ένα κατσίκ’. Βάζαμε 
στάχτ’ μέσα στο τομάρ’ κι έβγαιναν 
τα μαλλιά. Βγάζαμε φλούδες απ’ τα 
πλατάνια, ήταν κόκκινες. Τις βράζαμε 
και τ’ς ρίχναμε μέσα στο τομάρ’, να 
κοκκινίσει, για  να μην τρυπάει. Εκεί 
μέσα βάζαμε το γάλα». 

Με το γάλα θα φτιάξουν ακόμα τον 

τραχανά και τις χυλοπίτες της χρο-
νιάς, τα οποία αποθηκεύουν σε με-
γάλες υφασμάτινες σακούλες.

Άρμεγμα  Δημ. Κωνσταντινίδης

Η Λουκία Λυσγάρα με το παραδοσιακό δο-
χείο μεταφοράς του γάλατος στον ώμο, τον 
γαλατολόγο ή γαλατά. Και στη δεύτερη φω-
τογραφία στην αυλή του σπιτιού της και στο 
βάθος η «βούρτσα».
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«Ως προίκα είχανε αδράχτι και ρόκα...»

Πολύτιμο προϊόν για την οικιακή οικο-
νομία του χωριού είναι το μαλλί των 
ζώων, ιδιαίτερα των προβάτων. Αυτό 
οι γυναίκες του χωριού το έγνεθαν 
στη ρόκα για να το κάνουν νήμα. Στη 
συνέχεια οι άξιες γυναίκες του τό-
που το έπλεκαν φανέλες, πουλόβερ, 
μπέρτες, ζακέτες και κάλτσες,  τα  
τσουράπια.

Γράφει η Βασιλική Καραγεώργου στις 
Μικρές της Ιστορίες για την Υφαντική 
στο χωριό μας: «Οι μανάδες μας ως 
προίκα είχανε αδράχτι και ρόκα». Επί-
σης η προίκα περιελάμβανε και την 
«τριχιά», με την οποία θα κουβαλού-
σαν σε όλη τους τη ζωή κάθε είδους 
φορτώματα. «Οι νυφάδες φέρνανε 
και την τριχιά για προίκα. Τριχιά και 
ρόκα», λέει η Ρήνα Κωνσταντινίδη.

Στο μικρό οικιακό εργαστήριο, τον 
αργαλειό, ύφαιναν τα κλινοσκεπά-
σματά τους: μαντανίες, βελέντζες, 
φλοκάτες αλλά και τα κιλίμια, τα 
τσόλια, τις πάντες που κρατούν 
ζεστό το σπίτι, τους κρύους χειμω-
νιάτικους μήνες. 
Τα χρώματα και τα σχέδια που χρη-
σιμοποιούν αναδεικνύουν την τέ-
χνη και την αισθητική τους. Επίσης 
υφαίνουν τα σακιά για τις μεταφο-
ρές τους, όπως επίσης και τα σακού-
λια, που συνήθως άντρες και γυναί-
κες κρεμούν στον ώμο τους, για να 
κουβαλήσουν μικρά εργαλεία και το 
λιτό τους γεύμα. 

Μπέρτα

Γνέσιμο, Σπυριδούλα Κ. Κωνσταντινίδη

Ρήνα Κωνσταντινίδη
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Τα υφαντά αποτελούν το κύριο μέρος 
της προίκας της νύφης και κατά κανόνα 
τα έχει δημιουργήσει η ίδια καθισμένη 
στον αργαλειό  από τα εφηβικά της χρό-
νια. Μεταφέρονται σε πομπή  πάνω 
σε στολισμένα ζώα στο σπίτι του 
γαμπρού για να γίνει ο γίκος, που 
η ομορφιά των ρούχων και το ύψος 
του προκαλούν τον θαυμασμό και το 
καμάρι, ενώ ταυτόχρονα δείχνουν 
την αξιοσύνη της νύφης.

Οικόσιτη κτηνοτροφία - φυσική 
ανακύκλωση

Κάθε σπίτι διέθετε και τα οικόσιτα 
ζώα του. Τις κότες και το γουρού-
νι του. Το αγόραζαν την άνοιξη και 
το πάχαιναν μέχρι τα Χριστούγεννα 
οπότε το έσφαζαν. Έτσι η οικογένεια 
εξασφάλιζε κρέας μέχρι τις αποκριές 
του Πάσχα. Το συντηρούσαν παστό 

ή καπνιστό. Επιπλέον έφτιαχναν τα 
λουκάνικα, τις ματιές και τις τσιγα-
ρίδες,  ενώ το λίπος του, τη γλίνα, τη 
χρησιμοποιούσαν στα φαγητά τους. Η 
εκτροφή κατοικίδιων ζώων επιτρέπει 
την φυσική ανακύκλωση. Δεν πετιέται 
τίποτα που μπορεί να αποτελέσει τρο-
φή των ζώων γι’ αυτό και τα απορρίμ-
ματα ήταν ελάχιστα. Η ίδια πρακτική 
ακολουθείται και στη διαχείριση των 
παλαιών ρούχων. Τα υφαίνουν κου-
ρελούδες, χρήσιμα στρωσίδια για το 
σπίτι  γιατί είναι έξω από τη λογική 
τους η σπατάλη διαθέσιμων πόρων. 

Ο παραδοσιακός τρόπος ενασχόλη-
σης με την κτηνοτροφία στο Αργυρό 
Πηγάδι διατηρήθηκε μέχρι τις μέρες 
μας. Ωστόσο η ελεύθερη κτηνοτρο-
φία στα βουνά, εγκαταλείφθηκε 
λόγω της μεγάλης αύξησης των λύ-
κων. Τα κοπάδια  πλέον παρακολου-
θούνται όλη τη μέρα και το βράδυ 
κλείνονται σε μαντριά.

Αργαλειός Υφαντό
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Λουκάνικα

Κουρελούδες

Σημείωση
Στο Κέντρο και στην Ενότητα «Κείμενα» 
μπορείτε να βρείτε δυο κείμενα  με πολ-
λές πληροφορίες για την κτηνοτροφία 
στο χωριό.

1. “Νοσταλγικό Οδοιπορικό”
Του  Νίκου Γ. Κωνσταντινίδη 

2. “Καλοκαιρινό Οδοιπορικό”
Του  Δημήτρη Τσόλκα

σελ. 93

Άποψη του χωριού από την Τριανταφυλλιά 
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Το Δάσος
Το δασικό οικοσύστημα με χαρακτη-
ριστικό του τη μεγάλη ποικιλία φυ-
τών και κυρίαρχο τον έλατο, υπήρξε 
πηγή διαρκούς ωφέλειας για τους 
βουνίσιους τόπους. Τα καυσόξυλα, 
η κατασκευαστική ξυλεία και η ζω-
οτροφή ήταν η πρωταρχική παρου-
σία του στην καθημερινότητά τους.

Ιδιαίτερης σημασίας ήταν το κα-
στανόδασος του χωριού. Οι κα-
στανιές, κάποιες αιωνόβιες, όπου 
και αν βρίσκονταν, μέσα ή έξω από 
χωράφια, σε ιδιωτικές ή δημόσιες 

εκτάσεις, ανήκαν όλες σε έναν ή πε-
ρισσότερους ιδιοκτήτες που τις φρό-
ντιζαν και μάζευαν τον καρπό τους.

Η Γιορτή και το πανηγύρι του Άι-Δη-
μήτρη, ήταν και μια γιορτή κάστα-
νου που συγκέντρωνε πολύ κόσμο.
Τα κάστανα, νοστιμότατα και θρε-
πτικά, τα εύρισκες βρασμένα σε 
κάθε σπίτι σε όλη τη διάρκεια του 
χειμώνα. Βρασμένα ή ψητά στη χό-
βολη, «παπαδέλες», συνόδευαν όχι 
μόνο το τσίπουρο αλλά και τα πα-
ραμύθια κοντά στο τζάκι.

Τ
Πολύτιμος φυσικός πόρος

Τσούκα και Μηλιός
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«. . .εδώ βουίζουν οι μέλισσες
μες στα κλωνάρια. . .»

Ο έλατος, η καστανιά και τα πολλά 
αρωματικά φυτά που ευδοκιμούν 
στις πλαγιές του βουνού κάνουν 
δυνατά μελίσσια και δίνουν εκλε-
κτό μέλι. Γι’ αυτό το Αργυρό Πηγά-
δι ήταν πάντα ένας μελισσότοπος. 
Σχεδόν όλα τα σπιτικά είχαν και τα 
μελίσσια τους. Μέχρι και τη δεκα-
ετία του 1960 χρησιμοποιούνταν 
για κυψέλες τα παραδοσιακά κρι-
νιά, φτιαγμένα με σανίδες έλατου 
ή τα κουβέλια, που ήταν κυλινδρικά 
τμήματα κορμών δέντρων, συνήθως 
έλατου, από τα οποία είχε αφαιρε-
θεί το εσωτερικό τους. Το μειονέ-
κτημα αυτής της μεθόδου ήταν ότι 
για να τρυγήσουν το μέλι,  κατέ-
στρεφαν το μελίσσι. Στην πορεία τα 
κρινιά αντικαταστάθηκαν με σύγ-
χρονες κυψέλες.

Σήμερα γίνεται μια σοβαρή προ-
σπάθεια από νέους παραγωγούς, 
οι οποίοι με γνώσεις και μεράκι 
προσπαθούν να στήσουν μελισ-
σοκομικές επιχειρήσεις, παράγο-
ντας υψηλής ποιότητας μελισσο-
κομικά προϊόντα. 

Το μέλι εκτός από εξαιρετικό έδε-
σμα αξιοποιούνταν και ως φάρμα-
κο σε συνδυασμό με το κερί ή και 
με άλλα προϊόντα του βουνού.

Καστανιά

Μελίσσια

Η Χρυσούλα Καραγεώργου κρατάει ευλαβικά στα 
χέρια της το μελισσόκερο, προϊόν δικό της.
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«Ποιος έχει βάλσαμο ακριβό
να γιάνω τις πληγές της...»

Το δάσος δωρίζει ένα πλήθος από 
φυτά και βότανα με θεραπευτικές 
ιδιότητες που οι άνθρωποι από τη 
μακραίωνη εμπειρία τους γνωρίζουν 
και αξιοποιούν. Η ρίγανη  είναι το πιο 
σημαντικό αρωματικό φυτό της περι-
οχής. Τις δεκαετίες 1960-70 η συλλογή 
της απέφερε ένα πολύ καλό εισόδη-
μα στις οικογένειες.

Το σερπούνι – είδος θυμαριού που 
φυτρώνει στην Τριανταφυλλιά και δί-
νει θαυμάσιο μέλι.
Το τσάι του βουνού, ο βασιλιάς των 
βοτάνων, με τις αντιφλεγμονώδεις 
και επουλωτικές ιδιότητές του, ευω-
δίαζε την Τριανταφυλλιά και το Μέγα 
Ίσιωμα. Η «φιλικούλα» που είναι ευ-
εργετική για τις φλεγμονές του λαι-
μού. Φυτρώνει στη ρεματιά από την 
πηγή του Γαρδικιώτη μέχρι το Χαλίκι 
γι’ αυτό και όλη αυτή η ρεματιά ονο-
μάζεται «Φιλικούλα».  

Η «σκάρφη» γιατρικό για  τους πονό-
δοντους και για πολλές άλλες επώδυ-
νες ασθένειες.

«Ο Τζιωρνόκος είναι φημισμένος και 
για τα θεραπευτικά του βότανα, όπως 
τα λεγόμενα σπληνόχορτα, τα οποία 
με κράμα άλλων γιατρεύανε τη διό-
γκωση της σπλήνας…», γράφει ο Κ. Δ. 
Μαραγιάννης. Πρόκειται για τη βερ-
βένα ή σπληνόχορτο ή ιεροβοτάνι 
ή γοργογιάννη. «Εγώ ‘μαι χόρτο του 

Θεού με λένε γοργογιάννη.
Κι όποιος με βράσει και με πιεί, όπου 
πονεί θα γιάνει...».

Το θαυματουργό βάλσαμο, που  χρη-
σιμοποιείται ως αναλγητικό, διου-
ρητικό, αντιπυρετικό, αντικαταθλι-
πτικό. Με κερί και άλλα συστατικά 
φτιάχναν αλοιφές που βοηθούσαν 
στην επούλωση πληγών, εγκαυμά-
των, δερματικών παθήσεων κ.λπ.

Το μελισσόχορτο φυσικό ηρεμιστι-
κό, αντικαταθλιπτικό, αντιπυρετι-
κό που βοηθάει και στη λειτουργία 
της καρδιάς. Η παλαμονίδα για την 
αντιμετώπιση των αρθριτικών πα-
θήσεων. Ο Ιξός ή μελά των ελάτων 
που βοηθάει στον έλεγχο της αρτη-
ριακής πίεσης.

Βερβένα ή  
Γοργογιάννης

Σερπούνι

Τσάι βουνού
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«Το είχε απαγορευμένο για 
τ’ προστασία τ’ χωριού....»

Οι κάτοικοι του ορεινού χωριού αντι-
λαμβάνονται τη σπουδαιότητα του 
δάσους για τη ζωή τους. Μια σειρά κα-
νόνων με δεσμευτικό για όλους χαρα-
κτήρα  όριζε τον τρόπο διαχείρισής του.
Για παράδειγμα η καύσιμη  ύλη προ-
ερχόταν από την υλοτόμηση των γέ-
ρικων και ξερών ελάτων, ενώ η κατα-
σκευαστική ξυλεία προερχόταν από  
μακρινή σε σχέση με το χωριό πε-
ριοχή, έτσι ώστε για την προστασία 
του, να μην αποψιλώνονται οι κοντι-
νοί στο χωριό τόποι. Από την άλλη 
η  ξύλευση νεαρών δέντρων για την 
κατασκευή στηριγμάτων, «στροπί-
τσες», για τις κληματαριές τους, συ-
νέβαλε στην εξυγίανση του δάσους 
με την αραίωσή του.

Η προστασία του φυσικού περιβάλ-
λοντος και η αρμονική συμβίωση με 
αυτό ήταν μέριμνα και της Εκκλησίας. 

Ύστερα από μια χιονοστιβάδα που 
ξεκίνησε από την Τριανταφυλλιά και  
σταμάτησε στο δάσος πάνω από 
το χωριό, ο παπα- Χαράλαμπος  
αφόρισε εκ των προτέρων όποιον 
στο μέλλον θα έκοβε δέντρα από 
το δάσος αυτό.  Και οι κάτοικοι το 
σέβονταν ή τουλάχιστον είχαν συ-
ναίσθηση της «αμαρτίας» τους. 
Διηγείται ο Χριστόφορος Καραγε-
ώργος: «Πάν’ απ’ το χωριό είν’ ένα 
δασύλλιο που η παράδοση λέει ότι 
ο παπα - Χαράλαμπος το είχε απα-

γορευμένο για τ’ προστασία τ’ χω-
ριού... Ορισμένοι, κλεψ’μαίικα, πη-
γαίνανε καμιά φορά και κόβανε ό,τ’ 
χρειάζονταν. 
Το 1965 που εγώ διορίστηκα γραμ-
ματικός, ο μπάρμπας μ’ ο Βασίλ’ς 
ο Κότσαλος μαζί με τον Κώστα τον 
Κωστόπουλο που έμενε στ’ν Αβώ-
ρανη, μου φέρνανε ένα χαρτί και 
το ‘στελνα στο Δεσπότ’ και παρα-
καλούσανε να διαβάσ’ μια ευχή για 
να λυθούν οι αμαρτίες αυτών που 
‘χανε κάνει τέτοιες πράξεις. Αυτό 
γινότανε κάθε χρόνο. Εγώ το διαβί-
βαζα, αλλά ο Δεσπότ’ς δεν θυμάμαι 
ποτέ να ασχοληθεί με το θέμα».

Και η Μαρία Χρ. Καραγεώργου συ-
μπληρώνει: «Απ’ τον αφορεσμένο 
τόπο, λέγανε, και τα ξύλα που βά-
ζανε στ’ φωτιά δεν καίγονταν. Θυ-
μάμαι ότι η γιαγιά μ’ όταν σύμπαγε 
ν’ ανάψ’ τ’ φωτιά και δεν έπιανε, 
«μωρ’ αφορεσμένο», έλεγε».
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Δια χειρός… μαστόρων
ομμάτι της πολιτιστικής κληρονομιάς 
ενός τόπου αποτελούν και τα επαγ-
γέλματα με τα οποία βιοπορίστηκαν 
οι κάτοικοί του. Στα ορεινά χωριά όλοι 
οι κάτοικοι δραστηριοποιούνται στις 
πατροπαράδοτες ενασχολήσεις της 
γεωργίας και της κτηνοτροφίας. Η ζωή 
όμως, στην εξέλιξή της, γεννάει ανά-
γκες που απαιτούν ανθρώπους με γνώ-
ση και μεράκι για να τις διαχειριστούν 

και να τις καλύψουν. Η στέγη, η ενδυ-
μασία, η επισκευή των εργαλείων είναι 
οι πιο πιεστικές. Οι αναγκαιότητες αυ-
τές οδηγούν αρκετούς ανθρώπους και 
στο Αργυρό Πηγάδι εκτός από την απα-
σχόλησή τους στον πρωτογενή τομέα, 
στην άσκηση ενός κοινωνικά χρήσιμου 
πρακτικού επαγγέλματος. Πολλές φο-
ρές αυτή η δεύτερη ενασχόληση εξε-
λισσόταν σε κύρια ή αποκλειστική.

Κ

Σπίτι Πριοβολαίων στα Κρεβατάκια
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«. . .μα είναι λεβέντες
όλο πείσμα οι χτίστες»

Οι πρώτοι κάτοικοι του χωριού που 
θέλησαν να συμπληρώσουν το πενι-
χρό εισόδημά τους πήραν το σφυρί και 
το καλέμι και έκαναν τέχνη το χτίσιμο 
της πέτρας, το μόνο άφθονο στοιχείο  
που διέθετε ο τόπος τους.
Από τις τελευταίες γενιές, μάστορες- 
χτίστες, ήταν ο Γιώργος Τσαπαρής ή 
Κοπίδας και ο Γιάννης Καραθανάσης  
που έχτισαν το 1940-41 το σχολείο, 
καθώς και το παλιό καμπαναριό. Κο-
ντά τους δούλεψαν ως νεαροί μαθη-
τευόμενοι, ο Γιάννης Κότσαλος και ο 
Χρήστος Καραγεώργος, που στη συ-
νέχεια εξελίχθηκαν σε σπουδαίους τε-
χνίτες. Ο Γιώργος Τσαπαρής κατασκεύ-
ασε και το πλακόστρωτο του ναού του 
Αγίου Δημητρίου. 

Επίσης ο Γιώργος Σιαδήμας, ο οποί-
ος μαζί με τους προαναφερόμενους 
μετακινήθηκαν σε άλλα πιο μεγάλα 
χωριά, εξασκώντας την τέχνη του χτί-
στη. Χτίστες ήταν ακόμη ο Γιαννακός, 
ο Φώτης και ο Δημήτρης Πριόβολος, 
των οποίων τα ονόματα ως ιδιοκτη-
τών και χτιστών ταυτόχρονα, διασώ-
ζονται στην κτητορική επιγραφή του 
σπιτιού τους στα Κρεβατάκια. Το όνο-
μα του τελευταίου γράφεται με μικρά 
γράμματα γιατί ήταν μαθητευόμενος.
Τελευταίοι χτίστες που έμειναν στο 
χωριό και έκτιζαν παρέα  σ’ αυτό και 
στα γειτονικά χωριά, ήταν οι Μητρά-
κης Κωνσταντινίδης, Χαράλαμπος 
Κωνσταντινίδης και Νίκος Τσόλκας.

Κτητορική επιγραφή

Παλιό καμπαναριό

Παλιό εκκλησάκι Προφήτη Ηλία στην Τριαντα-
φυλλιά. Κάποτε στηνόταν απολείτουργα ένα 
μεγάλο γλέντι από τους προσκυνητές, χωρια-
νούς και τσοπάνηδες από τα γύρω βουνά.
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Οι ναοί του Αγίου Δημητρίου και 
του Αγίου Γεωργίου χτίστηκαν από 
Ηπειρώτες μαστόρους. Τα ξωκλή-
σια χτίστηκαν από ντόπιους μα-
στόρους ή από μαστόρους γειτο-
νικών χωριών. Το πέτρινο ξωκλήσι 
της Μεταμόρφωσης του Σωτήρα το 
έκτισε ο Γιώργος Ρεντζής από τον 
Δρυμώνα, το 1970.

Το νέο ξωκλήσι του Προφήτη Ηλία, οι 
αδελφοί Σταυροθανασόπουλοι από το 
Θέρμο, το 1993. Σίγουρα από ντόπιους 
μαστόρους κτίστηκαν το παλιό ξωκλή-
σι του Προφήτη Ηλία στην κορυφή της 
Τριανταφυλλιάς και η Παναγία, στο 
συνοικισμό της Θεοτόκου, για την 
οποία στην Αιτωλοακαρνανική και Ευ-
ρυτανική Εγκυκλοπαίδεια αναφέρεται 
ως έτος ανέγερσης το 1890.

«Πηγαινοέρχονται 
ανασκουμπωμένοι οι μαραγκοί...»

Τα δάση του έλατου, της καστανιάς 
και του κέδρου προμήθευαν άφθο-
νη πρώτη ύλη όχι μόνο για τα ξύλινα  
στοιχεία μιας οικοδομής, αλλά και 
για όλα τα χρειαζούμενα εργαλεία, 
έπιπλα και αντικείμενα που απαι-
τούσε η καθημερινή διαβίωση. Οι 
πόρτες, τα παράθυρα, οι μεσάντρες, 
όλα καμωμένα με το χέρι.

Τελευταίοι μαραγκοί στο χωριό 
ήταν οι Κωστοπουλαίοι Γιώργος και 
Δημήτρης. Ιδιαίτερα ο Γιώργος δεν 
φιλοτεχνεί μόνο βαρέλες, αργαλει-
ούς, καρέκλες, τραπέζια, αλλά κατα-
σκευάζει και τα εργαλεία του, σε ό,τι 
αφορά τα ξύλινα τμήματά τους.
Στο Αργυρό Πηγάδι κατά καιρούς, έρ-
χονταν και μαραγκοί από τα διπλα-
νά χωριά. Από τα Αμπέλια ο Γιάννης 
Λιανός και ο Κώστας Προβίδας. Από 
την Αμβρακιά ο Βασίλης Πυρπύλης 
και ο Νίκος Σιάχος που φιλοτέχνησε 
και το τέμπλο του Άι - Δημήτρη.

Μεταμόρφωση Σωτήρα

Νέο εκκλησάκι Προφήτη Ηλία

 Θεοτόκος
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«Δέκα βαρέλια στη σειρά 
έχω κρασί πιωμένο...»

Οι βαρελάδες ήταν οι τεχνίτες που 
έφτιαχναν τα βαρέλια και τις κάδες. 
Η τέχνη αυτή απαιτούσε μεγάλη εξει-
δίκευση και μαστοριά. Βαρελάδες στο 
χωριό ήταν οι Βασίλης και Γιάννης Λυ-
σγάρας, πατέρας και γιός αντίστοιχα, 
ο Κώστας Σωτηρόπουλος και ο Κώ-
στας  Κωστόπουλος από τη Θεοτόκο 
που εγκαταστάθηκε στο Κιάτο και έγι-
νε πολύ γνωστός βαρελοποιός σε όλη 
την Ελλάδα.

«Εγώ ήμουνα ο σιδεράς του χωριού...»

Οι αγροτικές δουλειές χρειάζονται και 
εργαλεία. Τα ξύλινα τα φτιάχνουν οι 
ίδιοι. Τα μεταλλικά τα προμηθεύονται 
από το Θέρμο.

Ο σιδεράς στο χωριό ήταν ο τεχνίτης 
που επισκεύαζε στο αμόνι τα σιδε-
ρένια εργαλεία, αυτά που σώνονταν 
από τη σκληρή δουλειά  στο χωράφι. 
Η τέχνη του σιδερά ήταν αρκετά δύ-
σκολη, γιατί απαιτούσε μεγάλη σω-
ματική δύναμη και αντοχή  σε υψηλές 
θερμοκρασίες. Από τους τελευταίους 
σιδεράδες ήταν ο Νίκος Μπακατσιάς, 
από τη Λογκά που παντρεύτηκε αρ-
γότερα στην Καστανιά και έστησε το 
εργαστήρι του εκεί και ο Γιάννης Τσα-
παρής που διηγείται: «Εγώ ήμουνα ο 
σιδεράς του χωριού, ο λεγόμενος γύ-
φτος. Έφτιαχνα τα γυνιά, τα τσαπιά, 
τα γεωργικά εργαλεία όλα. Την τέχνη 

του σιδερά την έμαθα στη Λέρο, στη 
Σχολή της Βασίλισσας. Τα εργαλεία 
που χρησιμοποιούσα ήταν το φυσε-
ρό, το αμόνι, το σφυρί, οι τσιμπίδες. 

Ο βαρελοποιός, πίνακας Νώντα Ρεντζή

Δικριάνι
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Τα κάρβουνα τα βγάζαμε εδώ, από τις 
καστανιές. Πριν από εμένα, τότε, δεκα-
ετία του 1950, ήταν σιδεράς ο Νίκος ο 
Μπακατσιάς, από τη Λογκά, παντρεμέ-
νος στην Καστανιά. Μάλιστα όταν εγώ 
ήρθα από τη Σχολή με πήγαινε κόντρα, 
ότι δούλευα χωρίς άδεια. Αλλά με ένα 
γράμμα του θείου μου Θύμιου Τσα-
παρή στη Βασίλισσα, ήρθε εντολή, να 
απομακρυνθεί ο Μπακατσιάς από το 
Αργυρό Πηγάδι... Αυτό θα είναι έδρα 
του Τσαπαρή…».  Και η προσφερόμενη 
εργασία πληρωνόταν: «Είδος με είδος. 
ένα τσαπί, ένα δικέλι, ένα κιλό καλα-
μπόκι ή ένα κιλό φασόλια».

«Και του φτωχού το χάλκωμα...»

Τα παλιά χάλκινα οικιακά σκεύη κατσα-
ρόλες – κακάβια, ταψιά, τηγάνια, καζά-
νια με τον καιρό οξειδώνονταν και χρει-
άζονταν σε τακτά διαστήματα γάνωμα, 
να περαστεί δηλαδή η επιφάνειά τους 
με ειδικό μέταλλο, να γίνει επικασσιτέ-
ρωση, για την προστασία των ανθρώ-
πων από το οξείδιο του χαλκού. Γανω-
ματήδες – καλαντζήδες, στο χωριό ήταν 
ο Χριστόφορος Ντζούφρας και ο Γιώρ-
γος Φ. Πριόβολος. Έρχονταν όμως κατά 
καιρούς και ξένοι γανωματήδες.

«Σ’́ αυτήν εδω τ’ γειτονιά
ας ήμουν φωτογράφος.. .»

Ο Γιώργος Φ. Πριόβολος ή Κρεβατά-
κιας, που ασκούσε πολλές τέχνες, 
ήταν και ο φωτογράφος του χωριού. 
Είχε πάει εθελοντής στον πόλεμο της 

Κορέας και επέστρεψε με ένα γραμ-
μόφωνο και μια φωτογραφική μη-
χανή. Το έργο του σπουδαίο, γιατί οι 
ασπρόμαυρες φωτογραφίες του διέ-
σωσαν ένα κομμάτι από την ιστορική 
μνήμη του τόπου.

« Έβαλε το νερό στ’ αυλάκι.. .»

Η σωστή διαχείριση των νερών άρ-
δευσης ήταν σημαντική υπόθεση. 
Τους «ποτιστάδες» τους ρύθμιζαν οι 
υδρονομείς, οι «νεροφόροι». Κάθε 
χρόνο αναλάμβαναν το έργο αυτό 
δύο κάτοικοι και αμείβονταν σε είδος, 
καλαμπόκι, ανάλογα με το νερό που 

Σιδεράλετρο

Καζάνι
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δικαιούνταν ο κάθε δικαιούχος. Αυτό 
μετρημένο σε ώρες έβγαινε από την 
ποτιστική έκταση του καθενός.
Τις δεκαετίες του 1950 - 60 νεροφόροι 
ήταν, σχεδόν, κάθε χρόνο οι ίδιοι. Ο 
Βαγγέλης Ζαφρακάς και ο Ηλίας Σω-
τηρόπουλος. Είχαν κερδίσει τη γενική 
αποδοχή γιατί ήταν συνεπείς, αντι-
κειμενικοί και δίκαιοι και νοιάζονταν 
πραγματικά όλους τους χωριανούς. Ο 
ένας φρόντιζε τα νερά από τη δεξαμε-
νή ως τα χωράφια και ο άλλος είχε τον 
νου του στο νερό που ερχόταν στη δε-
ξαμενή από τις πηγές. 
Και οι δυο «θολώνανε το νερό», το 
ανακατεύανε ώστε να παρασέρνει 
χώματα. Το θολωμένο νερό «κυλού-
σε» καλύτερα, γιατί τα χώματα που 
περιείχε αποφράζανε τους δρόμους 
διαρροής.  Το πρώτο ρολόι που ήρθε 
στο χωριό, τοποθετήθηκε πάνω στην 
καστανιά, μπροστά στη μεγάλη στέρ-
να νερού και χρησιμοποιήθηκε από 
τους νεροφόρους. Σύμβολο ακρίβειας 
και αντικειμενικότητας.

«Τον μύησε στην τέχνη του ράφτη...»

Η υφαντουργία και η δημιουργία των 
βασικών ειδών ρουχισμού ήταν ασχο-
λία των γυναικών. Υπήρχαν  όμως και 
ραφτάδες που ράβανε τα υφαντά 
ρούχα της εποχής εκείνης, όπως πα-
ντελόνια και σακάκια που τα λέγανε 
τσουκνιά. Οι Πριοβολαίοι ραφτάδες 
απέκτησαν μεγάλη φήμη ως ραφτά-
δες κάπας, η κατασκευή της οποίας 
ήθελε τον σωστό τεχνίτη. Πρώτος ο 
Χρήστος Πριόβολος έμαθε τη ραπτική 

Στη φωτογραφία, περίπου του 1920, φαίνεται 
ο Θεοδόσης Κωστόπουλος, με την χαρακτηρι-
στική τοπική στολή που περιλαμβάνει υφα-
ντά ρούχα.

Ο Κώστας Ι. Καραγεώργος φοράει 
μια κάπα φτιαγμένη στο χωριό.
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στα Τζουμέρκα, στο Συράκο. Η κάπα 
ήταν χειμερινό ένδυμα που κάλυπτε 
τον τσοπάνη μέχρι κάτω από τα γόνα-
τα. Ένα είδος παλτού   με κουκούλα, 
αλλά χωρίς μανίκια, πιο φαρδύ και 
πιο χοντρό, με ένα μεγάλο άνοιγμα 
μπροστά. Το πάχος της έφτανε το ένα 
με ενάμισι εκατοστό  και φυσικά είχε 
αρκετό βάρος. Ήταν όμως πολύ ζεστή. 
Γι’ αυτό πολλές φορές τυλίγονταν με 
αυτή και κοιμόντουσαν σε κάποιο απά-
γκιο του βουνού, χωρίς να κρυώνουν. 
Το ύφασμα για την κάπα το ύφαιναν 
στον αργαλειό από τραγόμαλλα  και 
μαλλί προβάτου. Ραβόταν μόνο με το 
χέρι και η κλωστή που χρησιμοποιού-
σαν ήταν από μαλλί προβάτου που το 
έγνεθαν οι γυναίκες στη ρόκα. 

Πολλές φορές έκαναν περιμετρικά 
της κάπας περισσότερες ραφές, για 
διακόσμηση. Αμέσως μετά  ήταν 
απαραίτητο το πλύσιμο στη νερο-
τριβή για να κλείσουν οι πόροι, να 
φουντώσει και να γίνει αδιαπέραστη 
από το κρύο και τη βροχή.

Ο Γιάννης Γ. Πριόβολος, ράφτης και ο 
ίδιος, δίνει τις πληροφορίες για τους 
Πριοβολαίους ραφτάδες και τις κάπες 
και συμπληρώνει:
«Ήταν ο Χρήστος ο Πριόβολος και ο 
Γιώργος ο Πριόβολος που έφτιαχναν 
τις κάπες και άλλα ρούχα... παντελό-
νια, σακάκια, γιλέκα, τέτοια χοντρά 
ρούχα. Όχι μόνο στο χωριό. Πήγαιναν 
και σε άλλα χωριά. Πήγαιναν στην 
Αμπρακιά και κάθονταν 10, 15 μέρες, 
ένα μήνα… Το ίδιο και στα άλλα χω-

ριά... Για να ράψεις μια κάπα της επο-
χής εκείνης ήθελες 3-4 μέρες και τα 
λεφτά που έπαιρνες μπορεί να ήταν 
και 3 κατοστάρικα… Καλά λεφτά για 
την εποχή... Τα παιδιά των καποτάδων, 
αυτών που φτιάχνανε τις κάπες, γίνανε 
φραγκοραφτάδες, άνοιξαν μαγαζιά...».
Πριοβολαίοι ραφτάδες που δούλεψαν 
στο χωριό, το Θέρμο, το Παναιτώλιο 
και την Αθήνα ήταν ακόμα και τα παι-
διά του Χρήστου Πριόβολου Κώστας, 
Γιώργος και Γιάννης.

Μια εξέλιξη που σχολιάζει ο Δημήτρης 
Λουκόπουλος, το 1927, στο βιβλίο του 
«Πως υφαίνουν και ντύνονται οι Αιτω-
λοί»: «Σήμερα το επάγγελμα των ρα-
φτιάδων είναι στη δύση του. Σβήνεται 
σιγά σιγά μαζί με την παλιότερη ντυμα-
σιά του τόπου. Παιδιά από οικογένειες 
ραφτιάδων παραστρατίζοντας λίγο από 
την παράδοση των γονέων τους γίνο-
νται σήμερα ράφτες για φράγκικα ρού-
χα. Οι γονείς τους, όσοι ζούνε, έμειναν 
«Ελληνοράπται», τα παιδιά τους πολι-
τίστηκαν. Άνοιξαν «ραφεία» και έγινα 
«ράπται ευρωπαϊκών ενδυμάτων».

Πιθανώς σε παλιότερες εποχές να 
χρησιμοποιήθηκαν για την κατασκευή 
υφασμάτων εκτός από το μαλλί και 
άλλα υλικά. Η τοποθεσία «Βαμβακιά» 
κατά τον Δημήτρη Λουκόπουλο, εμφα-
νώς υποδεικνύει την καλλιέργεια σε 
παλιότερες εποχές βαμβακιού. Όπως 
επίσης η τοποθεσία «Λιναράκι» την 
καλλιέργεια λιναριού.
Αντίστοιχα οι τοποθεσίες του χωριού 
«Καννάβια»  και «Κανναβόκηπος» πιθα-
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νώς να υποδεικνύουν την καλλιέργεια 
κλωστικής κάνναβης από την οποία 
φτιάχνανε σχοινιά και υφάσματα.

«Πατούμενα εμπάλωνα...»

Κάποιος έπρεπε να κάνει και τις επιδι-
ορθώσεις παπουτσιών, που τα αγορά-
ζανε στο Θέρμο ή στον Προυσό. Διη-
γείται ο Γιάννης Γ. Κωστόπουλος: «Μας 
έφερνε, ο πατέρας μου, από ένα ζευγά-
ρι παπούτσια στο χωριό και περνάγαμε 
όλον το χρόνο. Και όταν αυτά χαλάγα-
νε, όταν ξεκόλλαγε καμιά σόλα, τα πη-
γαίναμε στον Ζαφρακά τον Βαγγέλη, 
που ήταν ο τσαγκάρης του χωριού. Δεν 
έπαιρνε χρήματα ο άνθρωπος βέβαια. 
Του πηγαίναμε τον σπάγκο».

Τα «γουρουνοτσάρουχα» ήταν ένα είδος 
πρόχειρης υπόδησης από το δέρμα του 
γουρουνιού που σχεδόν όλοι στο χωριό 
μπορούσαν και έφτιαχναν. Ενώ πήγαιναν 
στην Αμβρακιά για την κατασκευή λαστι-
χένιων παπουτσιών από ρόδα αυτοκινή-
του. Τα φτιάχνανε ο Αποστόλης ο Μπι-
κούλης και ο Μήτσος ο Πίττας.

«Μια στο καρφί 
και μια στο πέταλο...»

Τα ζώα που χρησιμοποιούσαν για μετα-
φορές, γαϊδούρια και μουλάρια, ήθελαν 
κάθε τόσο πετάλωμα. Αυτό γινόταν για 
να μπορεί να περπατάει το ζώο στα κα-
κοτράχαλα μέρη χωρίς να πληγώνονται 
τα πόδια του και να πατάει καλύτερα. 
Καλύτερος πεταλωτής στο χωριό θεω-
ρούνταν ο Νίκος Γ.  Καραγεώργος.

«Με άρωμα καφέ, 
μ’ ευωδιά τσίπουρου...»

Μεγάλα εμπορικά δεν είχε το χωριό, 
ωστόσο διέθετε καφενεία – «καφεπα-
ντοπωλεία». Χώροι συνάντησης, βα-
σικά των ανδρών, με κυρίαρχο ποτό το 
ντόπιο τσίπουρο και λουκούμι. Απο το 
1950 λειτουργούσαν «Η αγάπη», που 
ανήκε στον Βασίλη Καραγεώργο, στο 
επάνω χωριό και «Το Κέντρο» του Θα-
νάση Σωτηρόπουλου στο κάτω χωριό. 
Στα παντοπωλεία αυτά μπορούσες να 
βρεις πάρα πολλά πράγματα, ειδικά 
σε αυτό του Θανάση Σωτηρόπουλου. 
Πετρέλαιο για τις λάμπες και τα κα-
ντηλέρια, πριν έρθει το ηλεκτρικό, 
ζάχαρη, μακαρόνια, ρύζι, απλά υφά-
σματα μέχρι και  παυσίπονα, ενέσεις 
πενικιλίνης και στρεπτομυκίνης, μά-
λιστα έκανε ο ίδιος τη διάγνωση και 
όριζε το φάρμακο. Επιπλέον στον συ-
νοικισμό της Θεοτόκου υπήρχε ένα 
μικρό καφεπαντοπωλείο, «Ο ακραίος 
σταθμός» του Νίκου Παναγιωτόπου-
λου. Αργότερα το ανέλαβε ο Λάμπρος 

Ο πεταλωτής, πίνακας Νώντα Ρεντζή
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Παναγιωτόπουλος, τον οποίο οι πα-
λιότεροι θυμούνται ως μια ξεχωριστή 
φιγούρα πλανόδιου πωλητή, με μια 
βαλίτσα γεμάτη μικροπράγματα, στο 
πανηγύρι του Αγίου Δημητρίου.

Παλιότερα, στις δεκαετίες του 1930-
40, διατηρούσε παντοπωλείο και ο 
Αλέξης Σιαδήμας. Το τελευταίο καφε-
νείο – παντοπωλείο του χωριού ήταν 
«Το κέντρο» του Νίκου Καραγεώργου, 
που το κράτησε η γυναίκα του, η κυρά 
Χρυσούλα, μέχρι και το 2005. Στα μα-
γαζιά αυτά πολλές φορές, λόγω έλλει-
ψης χρημάτων και για μικροπράγματα 

π.χ. σχολικά τετράδια, μολύβια κ.λπ. 
οι αγορές γίνονταν με αυγά, αντί χρη-
μάτων. Στα καφεπαντοπωλεία σφάζα-
νε και ζώα και πουλούσαν το κρέας στους 
χωριανούς. Επειδή δεν υπήρχαν ψυγεία, 
πριν το σφάξιμο εξασφάλιζαν πρώτα τη 
διάθεσή τους, τα «ντύνανε».
Ο Βασίλης Καραγεώργος έκανε και εμπό-
ριο δερμάτων και καρυδιών στο χωριό 
αλλά και στα χωριά της Ευρυτανίας.

«Εμείς οι εργάτες...»

Τα βιοποριστικά προβλήματα οδη-
γούσαν συχνά, τους ανθρώπους των 
ορεινών τόπων στα καμποχώρια για 
να δουλέψουν ως αγρεργάτες, σκά-
βοντας τη γη και μαζεύοντας ελιές, σε 
συνθήκες δύσκολες.

«Ο που ’χει πόνο πάει στον γιατρό...»

Το χωριό έχει τους δικούς του πρακτι-
κούς γιατρούς που προσφέρουν τις 
υπηρεσίες τους χωρίς αμοιβή. Πολλοί 
γνωρίζουν τα βασικά βότανα και τις ιδι-
ότητές τους. Ο Κώστας Σωτηρόπουλος 
και ο Νίκος Καραγεώργος  φτιάχνουν 
δικές τους αλοιφές, με συνταγές πα-
τροπαράδοτες. Πειραματίζονται και με 
καινούργια γιατροσόφια.  Ο Νίκος Κα-
ραγεώργος γύρισε από το μέτωπο της 
Αλβανίας με μια ιατρική εγκυκλοπαί-
δεια και μια οδοντάγρα. Αποδείχτηκαν 
και τα δυο πολύτιμα για το χωριό… Κα-
λύτερη μαμή ήταν η Σπυριδούλα  Τσόλ-
κα. Βέβαια και άλλες γυναίκες του χω-
ριού μπορούσαν να βοηθήσουν σε μια 
γέννα.  Έτσι κι αλλιώς οι γυναίκες του 

Καφενείο Βασίλη Καραγεώργου

Καφενείο Θανάση Σωτηρόπουλου
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χωριού το θεωρούσαν φυσικό να γεν-
νήσουν στο σπίτι με ελάχιστη βοήθεια  
ή και στο χωράφι. 

Κάποιοι ήταν ειδικοί στο «μάτι». Με-
τρούσαν με ένα σχοινί για να δουν 
αν κάποιος άνθρωπος ή ζώο είχε 
«μάτι», αν δηλαδή τον είχε δει κά-
ποιος φθονερός και κακός και τον 
έκανε να αρρωστήσει. Με τους κα-
τάλληλους εξορκισμούς τον κάνανε 
καλά. Τον ξεματιάζανε.

Οι πρακτικοί γιατροί του χωριού ήταν 
για τα απλά και συνηθισμένα.  Για τα 
δύσκολα τρέχανε για πρακτικό γιατρό 
στο Νεροχώρι. Ζούσαν  εκεί οι Τασσι-
αίοι - Αντωνοπουλαίοι  που ήταν φη-

μισμένοι πρακτικοί γιατροί σε όλη την 
περιοχή. Ο Τασσιοκώτσιος, ο Φώτης  
Αντωνόπουλος, η Αργύρω Καραθάνου  
και ο Γιώργος Καραθάνος είναι οι τε-
λευταίοι της σειράς. Τα εξαρθρώμα-
τα και τα σπασίματα οστών ήταν για 
αυτούς εύκολη υπόθεση. Είχαν όμως 
άποψη και κάποιο γιατρικό, σχεδόν 
για κάθε αρρώστια.
Οι άνθρωποι που άσκησαν τα επαγγέλ-
ματα που αναφέρθηκαν δεν δούλευ-
αν για να πλουτίσουν, αλλά κυρίως 
για να εξυπηρετήσουν τους συναν-
θρώπους τους. Άνθρωποι απλοί, ερ-
γατικοί, αυτοδίδακτοι οι περισσότε-
ροι, κατέθεσαν ένα κομμάτι από την 
ψυχή τους, συνεισφέροντας με τις 
γνώσεις τους στο κοινό καλό.

Καφενείο ΠαναγιωτοπουλαίωνΚαφενείο Χρυσούλας Καραγεώργου

σελ. 107
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Ορεινά χωριά σε αυτάρκεια
ι άνθρωποι του ορεινού χωριού παρά-
γουν τα δημητριακά, τα λαχανικά και 
τα κτηνοτροφικά προϊόντα που χρειά-
ζονται, αλλά η διαβίωσή τους απαιτεί 
και αγαθά που δεν τους δίνει ο τόπος 
τους. Λάδι, αλάτι, ρούχα, παπούτσια, 
εργαλεία. Αυτά τα αγόραζαν, από τα 
τοπικά καφεπαντοπωλεία ή το Θέρμο, 
άρα χρειάζονταν χρήματα.
Πολλοί ήταν μάστορες - χτίστες, μα-
ραγκοί, ράφτες, που δούλευαν στο 
χωριό και τα γειτονικά χωριά.
Σπυριδούλα Καραγεώργου: «Δεν μας 
έλειψε τ΄αλεύρ’. Ο πατέρας μ’ πήγαινε 
για μεροκάματο. Για σανίδια…».

Ρήνα Κωνσταντινίδη: «Ο πατέρας μ’ 
δεν έμενε ποτέ στο σπίτι... Πάαινε για 
το μεροδούλ’. Βγάζανε σανίδια. Με τον 
Βασίλη τον Τσαπαρή, και τον Λάμπρο 
τον Καραγιώργο…».
«Δεν στερηθήκαμε το λάδ’. Ο πατέρας 
μ’ ήταν ράφτης. Πήγαινε στα χωριά κι 
έραβε. Έραβε κάπες, παντελόνια...», 
θυμάται η Δήμητρα Σωτηροπούλου. 
Κάποιοι δούλευαν ως τιναχτάδες ή 
φρόντιζαν να αποκτήσουν λιοστάσια 
ή ελιές. Συνήθως αυτό γινόταν με τα 
χρήματα της προίκας. «Σιγά. Από πού-
θε. Μόνο 10.000 δραχμές και μ’ αυτά 
πήραμε ένα λιοστάσι στη Γουρίτσα», 

O
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απαντά η Δήμητρα Σωτηροπούλου 
όταν ερωτήθηκε για την προίκα της.

Κάποιες φορές γίνονταν συμφωνίες 
ανταλλαγής προϊόντων. Φασόλια με 
παπούτσια, μέλι με λάδι. Θυμάται ο 
Γιάννης Κωστόπουλος: «Είχε, ο πα-
τέρας μου, κάποιον στο Θέρμο, έναν 
Μπαμπάτσικο Λάμπρο, τσαγκάρη. 
Πήγαινε και μας έφτιαχνε από ένα ζευ-
γάρι παπούτσια, ένα της αδερφής μου, 
ένα της μάνας μου και ένα δικό μου και 
η αμοιβή του, αυτουνού, του τσαγκά-
ρη, ήταν δέκα οκάδες φασόλια. Επειδή 
δεν είχε λεφτά, τούδινε φασόλια».

Κυρίως όμως εξασφάλιζαν τα απαραί-
τητα χρήματα, πουλώντας κάποια από 
τα δικά τους προϊόντα: φασόλια, τυρί, 
βούτυρο, δέρματα, καρύδια, μέλι, 
όπως φαίνεται από τις μαρτυρίες των 
χωριανών. 

Γιωργίτσα Κωνσταντινίδη: «Φασόλια. 
Μαζεύαμε πολλά. Γίνονταν. Κρατάγα-
με όσα χρειάζονταν για το σπίτ’ και τ’ 
άλλα τα πουλάγαμε. Μαζεύαμε και κα-
ρύδια. Τα καρύδια μόλις τα μαζεύαμε, 
έρχονταν και τά ‘παιρναν. Πουλάγαμε 
τα καρύδια, πουλάγαμε και τα φασό-
λια, όσα περίσσευαν. Φτιάχναμε και 
μαρτίνια. Αρνιά. Τα φτιάχναμε μεγά-
λα και τα πουλάγαμε. Στο παζάρ’ στο 
Θέρμο. Αλλά θα πουλάγαμε και κάνα 
γελάδ’. Θα παίρναμε άλλο, αλλά θα 
μας έμενε κι από εκεί. Κι έτσι κονομι-
όμασταν».
Δημήτρης Καραγεώργος: «Είχαμε τρεις 
καρυδιές. Παίρναμε 120 με 150 οκά-
δες καρύδια. Πάαινε ο πατέρας μ’ στον 
Προυσό και αγόραζε πράματα». 
Ηλίας Τσόλκας: «Εγώ με τον πατέρα μ’ 
παίρναμε το τυρί από εδώ, το πηγαίνα-
με στον Προυσό και το πουλάγαμε και 
φέρναμε αλάτι για το σπίτι». 

Θανάσης και Θύμιος Κωστόπουλος επί το έργον...
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Ένα ορεινό χωριό, που καταφέρνει και 
ζει σε συνθήκες αυτάρκειας. Γράφει 
χαρακτηριστικά ο Δημήτρης Λουκό-
πουλος στο βιβλίο του «Θέρμος και 
Απόκουρο», το 1940: «Ο πληθυσμός 
του χωριού είναι 198 ψυχές και ζει από 
τη γεωργία και την κτηνοτροφία. Εδώ 
τα πρόβατα βρίσκουν τα ημερινά τους 
βόσκοντας στα πλάγια της αποπάνου 
Τριανταφυλλιάς. 
Κι έτσι λοιπόν ο Γκερτοβός (Αργυρό Πη-
γάδι) έχει το ψωμάκι του, έχει τα όσπριά 
του, τρώει και πουλεί, κάνει κρασί μπό-
λικο, μπόλικα έχει και τα γαλακτερά, και 
τρώει και πουλεί. Κάστανα βγάζει περίσ-
σια. Ένα βουνίσιο χωριό σαν και τούτο και 
να τάχει όλα τα χρειαζούμενα είναι από τα 
σπάνια. Κι έτσι εξηγείται γιατί και στην αρχαία 
εποχή κατοικούσαν εδώ πάνω Αιτωλοί».
Οι άνθρωποι του ορεινού χωριού κατα-
φέρνουν και καλύπτουν τις ανάγκες τους. 
Φυσικά με σκληρή δουλειά. Αλλά και με 
οργάνωση.

Ας δούμε την οικονομική διαχείριση μιας 
οικογένειας*, του 1900, μέσα από τα σημει-
ώματα εσόδων και εξόδων που κρατούσε.

Το σημείωμα με τα έξοδα:

Έξοδα του 1900
μετρετά δια τον ίκον μου              Δραχ, 50,30

έδοσα εις τον Ιωάννην Αντονό     Δραχ, 14,0

έδοσα εις τον Χρίστον Παναγι  Δραχ 26,80 

έδοσα εις τον Γεώργιον Ντούρον     Δραχ, 5

εις τον Ιοάννην Πριόβολον                 Δραχ, 1

εψόνισα εις Καιφαλόβρισον           Δραχ, 15

εψόνισα εις Καιφαλόβρισον           Δραχ, 10

εις σπράχτορα                                     Δραχ,  10

                    132,50

δια αλάτη                                                 Δραχ, 5

δια καλατζί                                               Δραχ, 3

δια την βαριά                                          Δραχ, 1

Κάποιες δαπάνες είναι δύσκολο να τις 
αντιληφθούμε, όπως «Μετρητά δια 
το ίκον μου». Οι άλλες δαπάνες είναι 

Έξοδα του 1900
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ψώνια σε τοπικά μαγαζιά (Αντωνό-
πουλος, Παναγιωτόπουλος), επιστρο-
φές δανείων ή δάνεια, ψώνια στο 
Κεφαλόβρυσο. Πληρωμή ακόμα στον 
σπράχτορα – προφανώς είναι φόροι.

Το σημείωμα με 
τα έσοδα - «Ισοδία» του 1900:

Ισοδία του 1900         έλαβα Δραχμάς
από κοκούλη                                     Δραχ, 95,35

από γορούνη                                    Δραχ, 14,25

από αραβόσιτον                             Δραχ, 18,30

από αγόια                                                 Δραχ, 18  

     145,90

από καρίδια                                        Δραχ,  9,18

Κύρια πηγή εσόδων της οικογένειας εί-
ναι η παραγωγή. Το κουκούλι, που προ-
έρχεται από την καλλιέργεια του μετα-
ξοσκώληκα και δίνει το μετάξι, είναι το 
πιο σημαντικό προϊόν. Γι’ αυτό και οι 

πολλές μουριές που υπάρχουν στο χω-
ριό. Προφανώς έθρεψαν ένα γουρού-
νι για το σπίτι και ένα που πούλησαν. 
Επιπρόσθετα πούλησαν καλαμπόκι και 
καρύδια. Παράλληλα η οικογένεια είχε 
έσοδα και από προσφορά υπηρεσιών, 
έκανε αγώγια. 
Το συμπέρασμα είναι προφανές.  Ως 
νοικοκυριό, ως χώρα, δεν μπορείς να 
είσαι αυτάρκης αν δεν έχεις παραγωγή. 
Και παραγωγή μπορείς να έχεις αν αξιο-
ποιήσεις τις δυνατότητες που σου δίνει 
ο τόπος σου, όποιος κι αν είναι αυτός.

Σημείωση
Οικογένεια Παρασκευής, χήρας πα-
πα-Χαράλαμπου Ντούρου –Κωνσταντι-
νίδη, με τα τέσσερα παιδιά της ηλικίας 9 
έως 20 ετών.  

Έσοδα του 1900
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Οργάνωση

α μέλη της μικρής κοινωνίας ανθρώ-
πων του ορεινού οικισμού αναπτύσ-
σουν παραγωγικές και κοινωνικές 
σχέσεις και λειτουργούν στη βάση κα-
νόνων και αξιών με πρωτεύουσες τη 
συλλογικότητα και την αλληλεγγύη. 
Ταυτόχρονα, η ανάγκη έκφρασης της 
πολιτικής ταυτότητας, οδηγεί στη θε-
σμική συγκρότηση της Κοινότητας ως 
πολιτικού οργανισμού.
Με διαφορετικές μορφές οργάνωσης, 
η Κοινότητα, πέρασε από την εποχή 

της Τουρκοκρατίας στην εποχή του 
Νεοελληνικού κράτους.
Διοικητικές μεταβολές:
• Στο ΦΕΚ 19Α - 07/12/1835 αναφέρε-
ται σαν: Γκουρτοβοί Ν. Ακαρνανίας και 
Αιτωλίας. 
• Με το ΦΕΚ 50Α - 25/07/1879 ο οικι-
σμός προσαρτάται στον Δήμο Αμβρα-
κίας και το όνομα του οικισμού διορ-
θώνεται σε Γκυρτοβός.
• Με το ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912 το όνο-
μα του οικισμού διορθώνεται σε Γκερ-

Τ
και Λειτουργία της Κοινότητας

Δεξαμενές
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τοβός. Ο οικισμός αποσπάται από τον 
Δήμο Αμβρακίας και ορίζεται έδρα της 
Κοινότητας Γκερτοβού.
• Με το ΦΕΚ 81Α - 14/05/1928 η Κοι-
νότητα μετονομάζεται σε Κοινότητα 
Αργυρού Πηγαδίου.
• Με το ΦΕΚ - 16/05/1928 γίνεται ανα-
γνώριση του οικισμού Τσιρνόκος και 
προσάρτησή του στην Κοινότητα Αρ-
γυρού Πηγαδίου.
• Με το ΦΕΚ - 16/10/1940 ο οικισμός 
Τσιρνόκος καταργείται.
• Με το ΦΕΚ - 05/04/1981 γίνεται ανα-
γνώριση του οικισμού Θεοτόκος και 
προσάρτησή του στην Κοινότητα Αρ-
γυρού Πηγαδίου.
• Με το ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997 η Κοι-
νότητα καταργείται και συνενώνεται 
με το Δήμο Θέρμου.

Βασικό χαρακτηριστικό της Κοινότη-
τας ήταν πάντα η αυτόνομη και δημο-
κρατική λειτουργία της. Το εκλεγμένο 
Κοινοτικό Συμβούλιο είναι το ανώτερο 
όργανο. «Το βέβαιο είναι ότι το Κοινο-
τικό Συμβούλιο του χωριού μας απο-
τελούσε και το κεντρικότερο όργανο», 
τονίζει ο Απόστολος Κωστόπουλος, 
πρώην Βουλευτής.
Όσον αφορά τις αρμοδιότητες του 
Κοινοτικού Συμβουλίου ο Χριστόφο-
ρος Καραγεώργος που διετέλεσε Πρό-
εδρος αλλά και Γραμματέας της Κοι-
νότητας αναφέρει: «Τα πιο σημαντικά 
θέματα του Κοινοτικού Συμβουλίου 
ήταν οι εσωτερικοί δρόμοι, οι δρόμοι 
για τα γειτονικά χωριά, τα όρια με τα 
γειτονικά χωριά, τα αυλάκια, τα νερά. 
Όλα αυτά ήταν θέματα του Κοινοτικού 

Συμβουλίου». Το Κοινοτικό Συμβούλιο 
παίρνει αποφάσεις αφού προηγηθεί 
ανοικτή διαβούλευση με τους κατοί-
κους. Η προσπάθεια είναι να βρεθούν 
κοινά αποδεκτές λύσεις και όχι να επι-
βληθεί μια απόφαση, ακόμα και αν 
αυτή είναι της πλειοψηφίας. Διαβά-
ζουμε σε απόφασή του για την άρ-
δευση του 1970: «Τα αγροκτήματα 
αρδεύονται βάσει ωρολογίου αρδεύ-
σεως. 4 ώραι κατά στρέμμα βάσει 
κοινής συμφωνίας».
Μετά όμως τη διαβούλευση και τη 
συζήτηση στο Κοινοτικό Συμβούλιο η 
απόφαση του τελευταίου είναι υπο-
χρεωτική για όλους και η εφαρμογή 
των αποφασισμένων, καθώς και η τή-
ρηση των κανόνων ελέγχεται.
Οι απαντήσεις δυο παλιών Προέδρων 
και του Αγροφύλακα σε ερώτηση που 
αφορούσε τον σεβασμό απέναντι σε 
ό,τι αποφάσιζε η Κοινοτική Διοίκηση 
είναι ενδεικτικές:

Γιώργος Ι Κωνσταντινίδης: «Τις σέβο-
νταν, βέβαια τις σέβονταν. Αν βρίσκο-
νταν κι ένας που δεν τις σέβονταν, το 
χωριό το άλλο ήταν εναντίον του και 
ως εκ τούτου δεν μπορούσε να κάνει 
τίποτα». 
Χριστόφορος Καραγεώργος: «Βεβαί-
ως σεβαστές… Ίσως να βρισκότανε κά-
ποιος. Αλλά κατ’ αρχήν δεν άντεχε τη 
βοή των υπολοίπων. Ήταν δυνατόν να 
ζήσει εδώ στο χωριό ένας και να είναι 
αντίθετος;». 
Δημήτρης Καραγεώργος: «Ναι, νόμος 
απαράβατος... Το Κοινοτικό Συμβού-
λιο έπαιρνε απόφαση και έλεγε: Στη 
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θέση Ριζά, για παράδειγμα, φέτος καλα-
μπόκια… Δε μπορεί ο άλλος να πάει να 
σπείρ’ σιτάρ’». 

Ωστόσο δεν έλειπαν οι εντάσεις και οι 
προστριβές. Συνηθισμένες αφορμές για 
τα προβλήματα που ανέκυπταν ήταν 
οι αγροζημίες,  τα βοσκοτόπια και το 
σπουδαιότερο όλων η άρδευση, γιατί 
το πότισμα των χωραφιών ήταν θέμα 
εξασφάλισης του ψωμιού, άρα της επι-
βίωσης της οικογένειας. Οι εντάσεις αυ-
τές κατά κανόνα τελείωναν με την πρώ-
τη καλή βροχή, συνήθως στα μέσα του 
Αυγούστου.

Με τις αγροζημίες ασχολείται κυρίως ο 
αγροφύλακας, ο οποίος προσπαθεί να 
προλαβαίνει τις ζημιές, γνωρίζοντας 
ποιοί από τους χωριανούς είναι οι πε-
ρισσότερο επιρρεπείς σε αυτές. Όπως 
χαρακτηριστικά λέει: «Υπήρχαν και δι-
αόλοι. Αλλά οι περισσότεροι ήταν μο-
νιασμένοι».

Οι διενέξεις επιλύονταν κατά κύριο 
λόγο στο χωριό, όπως επισημαίνει ο 
Απόστολος Κωστόπουλος: «Ασφαλώς 
και υπήρχαν προβλήματα και διαφορές 
μεταξύ των ανθρώπων. Σε μια κοινωνία 
που συμβιεί ασφαλώς και θα υπάρχουν 
τέτοια προβλήματα. Αλλά τα προβλή-
ματα αυτά στο χωριό μας λύνονταν επί 
τόπου. Άλλωστε το χωριό ήταν απομο-
νωμένο από την κεντρική εξουσία, η 
κεντρική εξουσία ήταν κατά βάση στο 
Θέρμο, για να πάει κανείς στο Θέρμο 
ήταν πάρα πολύ δύσκολο και επομένως 
η ανάγκη τους επέβαλε να τα λύνουν επί 

τόπου τα προβλήματα, με συνεννόηση, 
με αγάπη, με αγαστή συνεργασία». 
Το Κοινοτικό Συμβούλιο ασχολείται 
και με την αντιμετώπιση των δια-
φορών που παρουσιάζονται στην 
καθημερινή ζωή. Η διευθέτησή τους 
ανατίθεται συνήθως σε μια Επιτρο-
πή από άτομα σεβαστά, κοινής απο-
δοχής. «Προτιμούσαν τις διαφορές 
τους να τις λύνουν εδώ επί τόπου. 
Κατ’ αρχήν τα παράπονα πηγαίνανε 
στον Πρόεδρο. Ο Πρόεδρος το κου-
βέντιαζε με το Κοινοτικό Συμβούλιο, 
άμα ήτανε να ζητήσουν και τη γνώμη 
από άλλα πρόσωπα σεβαστά, εννοώ 
τους γερόντους και προσπαθούσαν 
τα προβλήματα να τα λύσουν εδώ 
επί τόπου» (Χριστόφορος Καραγε-
ώργος).

Τα μέλη των Επιτροπών προσπαθού-
σαν να είναι δίκαιοι και η πρότασή 
τους γινόταν κατά κανόνα αποδεκτή. 
«Πάντα προσπαθούσαν. Δεν κοίτα-
ζαν ούτε συγγενή, ούτε φίλο, ούτε 
γείτονα. Κοίταζαν το γενικό συμφέ-
ρον, ποιος έχει δίκιο και ποιος άδικο. 
Γι’ αυτό ήταν πολύ δύσκολο να μη γί-
νει σεβαστή η γνώμη της Επιτροπής. 
Αυτά τα άτομα υποτίθεται ότι ήταν 
τα πιο σεβαστά του χωριού. Αν ο ένας 
στα εκατό πήγαινε στο Δικαστήριο… 
Σκεφτότανε όμως, αν η Επιτροπή πή-
γαιναν σαν μάρτυρες, θα την έχανε 
την υπόθεση. Οπότε ήθελε δεν ήθελε, 
συμφωνούσε» (Χριστόφορος Καραγε-
ώργος). 
«Τα καλύτερα άτομα στην Επιτροπή. 
Όχι πάθος. Έλα εδώ σου λέγανε. Τα 
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πράματα είναι έτσι…. Δώσε τα και έλα 
να κάνουμε τσιγάρο…» (Δημήτρης Κα-
ραγεώργος). 

Για προβλήματα που εγείρονταν 
ξαφνικά, υπήρχε η δυνατότητα άμε-
σης σύγκλισης έκτακτης Γενικής 
Συνέλευσης από τον διαμαρτυρό-
μενο, ο οποίος «μάζευε το χωριό», 
έχοντας εμπιστοσύνη στη δίκαιη 
συλλογική αντιμετώπιση του προ-
βλήματος.
«Όταν κάποιος στο χωριό θεωρούσε 
ότι ήταν αδικημένος, από τον νερο-
φόρο και καμιά φορά και από τον 
αγροφύλακα, το μόνο που μπορούσε 
να κάνει ήταν να κτυπήσει την κα-
μπάνα. Τρέχανε ο Πρόεδρος, το Κοι-
νοτικό συμβούλιο και όλοι οι κάτοι-
κοι… Γίνεταν συζήτηση και λύνονταν 
το πρόβλημα επί τόπου. Δεν τρέχανε 
στα Δικαστήρια. Η μόνη λύση ήταν να 
βαρέσουμε την καμπάνα, να μαζευτεί 
το χωριό, να λύσουμε το πρόβλημα» 
(Χριστόφορος  Καραγεώργος).

Η προσφυγή στα θεσμοθετημένα 
όργανα της κεντρικής εξουσίας για 
απονομή της δικαιοσύνης δεν ήταν 
στις επιλογές των αντιδίκων όπως 
εύγλωττα επισημαίνει ο Απόστο-
λος Κωστόπουλος: «Παρ’όλα αυτά, 
μπορεί κάποιος να έμενε δυσαρε-
στημένος απ’ τον συμβιβασμό που 
γινότανε. Να νόμιζε ότι ο αγροφύ-
λακας δεν έλυσε σωστά τη διαφορά, 
να νόμιζε ότι είχε περισσότερο δίκιο 
απ’ ό,τι του απενέμετο, με αποτέλε-
σμα θυμωμένος να φεύγει για τον 

Κατή. Τι ήταν ο Κατής; Ο Κατής ήταν 
το Δικαστήριο. Το Δικαστήριο όμως 
ήταν στο Θέρμο. Για να πάει κάποιος 
στο Θέρμο τότε ήταν πολύ δύσκολο. 
Δεν υπήρχε ούτε συγκοινωνία, ούτε 
δρόμος. Θα έλεγα, λίγοι ήταν αυ-
τοί που διαφωνούσαν και έπαιρναν 
τον δρόμο για τον Κατή. Αλλά έμει-
νε παροιμιώδης η φράση στο χωριό 
μας, «στου Κατή τον έλατο». Που 
σημαίνει ότι απέναντι από το χωριό 
μας, στη «Σκάλα» που λέμε σήμερα, 
υπήρχε ένας μοναχικός και μεγάλος 
έλατος. Εκεί, όταν έφτανε ο κάθε δια-

Σκάλα

“Μια βροχή μας σώζει...
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μαρτυρόμενος, παίρνοντας τον δρόμο για 
το Θέρμο, για το Δικαστήριο, κοίταζε προς 
το χωριό, μετάνιωνε, έλεγε που να πάω 
τόσο μακριά και ξαναγύρναγε πίσω, δίνο-
ντας τόπο στην οργή. Δηλαδή δεν έφτανε 
ποτέ στο Θέρμο, στον Κατή, γι’ αυτό λέμε: 
«στου Κατή τον έλατο». 

Ακόμα και σε οικογενειακές διενέξεις 
προσπαθούσε να βοηθήσει ο Πρόεδρος 
της Κοινότητας. «Όταν συνέβαινε κάτι 
πολύ σοβαρό, και στα οικογενειακά επε-
νέβαινε ο Πρόεδρος. Κάλεγε δυο σεβα-
στούς και προσπαθούσε να συμβιβάσει. 
Έτσι δούλευε το χωριό» (Γιώργος Ι. Κων-
σταντινίδης).
«Έτσι δούλευε το χωριό». Στη μικρή κοι-
νότητα δεν υπήρχε περιθώριο για εγωι-
στικές, ατομικιστικές συμπεριφορές. Το 
ατομικό έπρεπε να υποχωρήσει μπροστά 
στο συλλογικό, στο κοινό καλό. Υπήρχαν 
άγραφοι κανόνες για ό,τι είχε σχέση με 
την κοινοτική ζωή, τους οποίους όλοι σέ-
βονταν. Όποιος τους παρέβαινε αντιμε-
τώπιζε  την κατακραυγή, την παρατήρη-
ση από τον κάθε χωριανό, το Κοινοτικό 
Συμβούλιο.

«Το Δίκαιο στο χωριό μας, επειδή ήταν 
απομονωμένο, ήταν περισσότερο εθι-
μικό, παρά δίκαιο κανόνων γραπτών. 
Ασφαλώς και απενέμετο Δικαιοσύνη, 
κοινωνική Δικαιοσύνη κατά τον καλύτε-
ρο και αποτελεσματικότερο τρόπο και 
το αποτέλεσμα το σεβόντουσαν όλοι. Οι 
άνθρωποι συμβίωναν με αλληλεγγύη, με 
σεβασμό και η συνεργασία αυτή έχει κλη-
ρονομηθεί και στους απογόνους τους»
(Απόστολος Κωστόπουλος).

Απάντηση Υπ. Πρόνοιας σε αιτήματα

Έγγραφο Υπ. Εσωτερικών σε Νομάρχη
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Δημιουργία Υποδομών

Σε όλες τις εποχές, στις βασικές προτε-
ραιότητες των κατοίκων και του Κοινο-
τικού Συμβουλίου ήταν η βελτίωση του 
επιπέδου ζωής με τη δημιουργία και τη 
φροντίδα των υποδομών κοινής ωφέλει-
ας. Έτσι, όταν το 1951 διανοίχτηκε μέχρι 
τον Δρυμώνα ο αμαξιτός δρόμος Θέρ-
μου-Προυσού, έθεσαν σε προτεραιότη-
τα την οδική σύνδεση του χωριού τους 
με το οικονομικό και πολιτικό κέντρο της 
περιοχής, το Θέρμο.

Επίσης ζωτικής σημασίας θέματα των 
οποίων τη λύση επιδίωκαν να δρομολο-
γήσουν, ήταν η κατασκευή υδραγωγείου 
για το πόσιμο νερό και υδατοδεξαμενών 
για την αποθήκευση του νερού άρδευ-
σης που μεταφέρονταν από μακρινές 
αποστάσεις στο χωριό.
Ακόμη, σε μια απομακρυσμένη περιοχή, 
βαρύνουσα σημασία είχε και το θέμα της 
ιατρικής περίθαλψης.
Με τη συμπαράσταση ανθρώπων που 
έφυγαν από το χωριό και ζουν πλέον 
σε άλλες περιοχές, κυρίως στην Αθήνα, 
αλλά αγαπούν τον τόπο καταγωγής τους 
και νοιάζονται για αυτόν, διεκδικούν δυ-
ναμικά με παραστάσεις, δημοσιεύσεις 
στον Τύπο της εποχής και συνεχή υπο-
μνήματα του Κοινοτικού Συμβουλίου και 
των κατοίκων  προς τα Υπουργεία και 
τη Νομαρχία, και έχουν αποτελέσματα. 
Χαρακτηριστική είναι η απάντηση των 
θεσμικών οργάνων της Πολιτείας και πιο 
συγκεκριμένα του Γραφείου του Υπουρ-
γού Κοινωνικής Πρόνοιας προς τον Πρόε-
δρο της Κοινότητας, το 1960: 

Λεωφορείο Βασίλη Κρητικού, τέταρτος 
από αριστερά, 1972, στου Γαρδικιώτη.

Σύγχρονο ορεινό Λεωφορείο

Γιάννης Καλιακμάνης στη γραμμή 
«ΑΡΓΥΡΟ - ΑΜΠΡΑΚΙΑ»
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...Απαντών εις το από 23/12/59 έγ-
γραφόν σου, σχετικώς με όλα όσα  
γράφεις, σε πληροφορώ ότι:
1. Η σύνδεσις δι’ αμαξιτής οδού της 
Κοινότητός σας έχει προγραμματισθή 
εις το καταρτισθέν πενταετές πρό-
γραμμα και θα πραγματοποιηθεί.
2. Δια την ίδρυσιν Αγροτικού Ιατρείου 
εις ένα εκ των ορεινών χωρίων της Τρι-
χωνίδος θα κάνωμε ό,τι είναι δυνατόν… 
3. Δια την χρηματοδότησιν εγκατα-
ταστάσεως υδραγωγείου εις την Κοι-
νότητά σας εδώσαμεν εντολήν εις 
τον Νομίατρον Μεσολογγίου να προ-
γραμματίση το έργον…

Οδική Σύνδεση

Το οδικό δίκτυο ήταν πάντα κυρίαρχο 
ζήτημα. Κατ’αρχήν η σύνδεση του χω-
ριού με αμαξιτό δρόμο.
Σε έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερι-
κών της 15/02/1961 προς τον Νομάρχη 
Αιτωλ/νιας ύστερα από υπόμνημα των 
κατοίκων του χωριού, αναφέρεται:

Θέμα: Περί συνδέσεως δι’ αμαξιτής 
οδού της Κοινότητος Αργυρού Πηγα-
δίου Τριχωνίδος μετά της Κοινότητος 
Δρυμώνος Τριχωνίδος.
Έχομεν την τιμήν να διαβιβάσωμεν 
υμίν συνημμένως υπόμνημα υπο-
βληθέν προς το Υπουργείον κατοίκων 
της Κοινότητας Αργυρού Πηγαδίου 
Τριχωνίδος αιτουμένων την εκτέλε-
σιν έργων οδοποιίας, και ειδικώτε-
ρον, την σύνδεσιν της Κοινότητος δι’ 
αμαξιτής οδού μετά της τοιαύτης του 
Δρυμώνος, και να παρακαλέσουμε 

όπως εξετάσετε το αίτημα των κα-
τοίκων και ενεργήσετε τα δέοντα 
δια την ένταξιν, του περί ου ο λόγος 
έργου, εις το πρόγραμμα δημοσίων 
επενδύσεων του καθ’ υμάς Νομαρ-
χειακού Ταμείου, γνωρίσητε δε εις 
το Υπουργείον τα αποτελέσματα των 
υμετέρων ενεργειών, εγκαίρως…

Τελικά ο δρόμος Δρυμώνα - Αργυρού 
Πηγαδίου – Κοκκινόβρυσης εντάσ-
σεται, το 1961, σε πρόγραμμα του 
Υπουργείου Γεωργίας. Διανοίχτηκε 
από τη Δασική Υπηρεσία και έφτασε 
στο χωριό το 1969. Αργότερα, τη δε-
καετία του 1980, άνοιξε και ο δρόμος 
μέσω της Αμβρακιάς, πάλι από τη Δα-
σική Υπηρεσία.
Η διάνοιξη του αμαξιτού δρόμου έφε-
ρε μια μεγάλη αλλαγή στη ζωή των 
κατοίκων. Το απομονωμένο μέχρι 
τότε χωριό, απέκτησε τη δεκαετία 
του 1970  καθημερινή συγκοινωνιακή 
σύνδεση με το Θέρμο. Μικρά, ειδικά 
διασκευασμένα λεωφορεία, με ικα-
νότατους οδηγούς, που μπορούσαν 
να κινηθούν μέσα στις λασπουριές 
και τους κακοτράχαλους δρόμους, 
μετέφεραν ανθρώπους και πράγμα-
τα, ακόμα και ζώα. 

Αξίζει να αναφερθούν τα ορεινά λε-
ωφορεία της Μαρίας Γρομητσάρη 
με οδηγό τον Γιάννη Ρούμπα,  του 
Γιάννη Λυμπέρη – Τουρκάκια, του 
Δήμου Δημητράντζου που στη συ-
νέχεια το έφερνε ο Γιάννης Καλιακ-
μάνης  και μετά και για πολλά χρό-
νια, του Βασίλη Κρητικού.
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Τα τελευταία χρόνια, μια φορά τη 
βδομάδα ένα μικρό λεωφορείο του 
ΚΤΕΛ Αιτωλ/νιας εξυπηρετεί τη δημό-
σια συγκοινωνία και η προσφορά του 
είναι πολύτιμη.

Δίκτυα Κοινής Ωφέλειας

Αμέσως μετά τη διάνοιξη του δρόμου, 
το 1969, ήρθε στο χωριό το ηλεκτρικό 
ρεύμα και άλλαξε πραγματικά τη ζωή 
των κατοίκων. Για το ρεύμα δεν χρειά-
στηκε καμία δραστηριοποίηση, καθώς 
σε κάθε χωριό που αποκτούσε δρόμο,  
ξεκινούσε το πρόγραμμα ηλεκτροδό-
τησης. Η εγκατάσταση τηλεφωνικής 
γραμμής είχε γίνει τη δεκαετία του 

1930. Μέχρι το 1980 υπήρχε στο χω-
ριό μόνο μία τηλεφωνική σύνδεση. 
Αρχικά, το τηλέφωνο ήταν εγκατεστη-
μένο σε ένα εγκαταλειμμένο σπίτι του 
Θύμιου Τσαπαρή, αργότερα  στο σπί-
τι του παπα-Βασίλη Κωστόπουλου 
και στο καφενείο του Βασίλη Καρα-
γεώργου.

 Το θέμα της ύδρευσης λύθηκε με την 
κατασκευή υδραγωγείου το 1963 που 
έφερε το νερό από την πηγή «Στης 
σκάλας το ρέμα». Το νερό βελτίωσε σε 
μεγάλο βαθμό τη ζωή του χωριού. Εγκα-
ταστάθηκε μια βρύση σε κάθε γειτονιά 
που έδινε άφθονο νερό, διευκολύνο-
ντας αφάνταστα τα νοικοκυριά. Μέχρι 
τότε, για το μαγείρεμα και το πλύσιμο 
των ρούχων, που σε οικογένειες πο-
λυμελείς ήταν μια επίμοχθη εργασία, 
κουβάλαγαν οι γυναίκες το νερό με τη 
βαρέλα στην πλάτη, από σχετικά μα-
κριά. Συνήθως όμως  κουβάλαγαν τη 
σκάφη με τα ρούχα στο ρέμα. Ας δούμε 
πως περιγράφουν αυτές τις συνθήκες: 

Πλύσιμο στη σκάφη, πίνακας Νώντα Ρεντζή

Βαρέλα

Κοινοτική βρύση 1963
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«Είχαμε νερό; Πέρα εκεί, σε κείν’ τ’ βρυ-
σούλα τ’ Τσόλκα. Εκεί πάιναμε και μαζώ-
νομασταν πέντ’, έξ’, οκτώ γυναίκες και 
πιρίμιναμι να πάρουμι. Τι να πάρουμι, 
τρία κιλά νερό. Τι να το κάναμε; Τι να 
φτιάχναμε; Τιμωρία μεγάλη. Μεγάλη 
τιμωρία», θυμάται η Γιωργίτσα Κων-
σταντινίδη. 
Και η Σπυριδούλα Καραγεώργου συ-
μπληρώνει: «Πάιναμε στ’ς Σκάλας το 
ρέμα για νερό. Γιόμζαμε τ’ βαρέλα και τ’ 
ποτίστρα στο χέρ’. Και γκαστρωμέν’, η 
κοιλιά εκεί πέρα. Βοηθιόμασταν όμως. 
Ερχόταν η Χρήσταινα, η μάνα τ’ Θανάσ’, 
και μού ‘λεε: «φεύγα, θα τα ξεβγάλω 
εγώ τα ρούχα». Έπαιρνε τ’ σκαφίδα και 
πάαινε στ’ς Σκάλας το ρέμα και τα ξέ-
βγαζε…». 
Αργότερα μπήκε το νερό σε κάθε σπίτι. 
Δικαιολογημένα λοιπόν όταν ρωτιού-
νται: Τι ζηλεύεις απ’ τη ζωή των γυναι-
κών σήμερα; Απαντούν: Το νερό (Ρήνα 
Κωνσταντινίδη).

Άρδευση

Η εξασφάλιση του ψωμιού είναι η πρώ-
τη φροντίδα κάθε οικογένειας χωριστά 
και της Κοινότητας ως συνόλου. 

Στη δεκαετία του 1970 λύθηκε το θέμα 
της μεταφοράς του νερού για άρδευση 
από τις πηγές Βασιλική και Γαρδικιώτη. 
Εγκαταλείφθηκε το παλιό χωμάτινο 
αυλάκι και αντικαταστάθηκε από σω-
λήνες που τοποθετήθηκαν κατά μήκος 
του δρόμου. Κατασκευάστηκαν δυο 
τσιμεντένιες στέρνες για την αποθή-
κευση του νερού και στη θέση της πα-

λιάς χωμάτινης δεξαμενής έγινε η πλα-
τεία του χωριού. 

Συντήρηση Υποδομών

Το Κοινοτικό Συμβούλιο φροντίζει για 
τη συντήρηση των δρόμων, τόσο προς 
το κέντρο της περιοχής, το Θέρμο, όσο 
και τα γειτονικά χωριά. Φροντίζει ακό-
μα και τους εσωτερικούς δρόμους του 
χωριού. Το Κοινοτικό Συμβούλιο δεν δι-
αθέτει χρήματα για αυτές τις εργασίες. 
Είναι όμως καθιερωμένος ο θεσμός της 
προσωπικής εργασίας. Όλοι οι κάτοικοι 
είναι υποχρεωμένοι να προσφέρουν 
κάποια μεροκάματα, ανάλογα με τις 
συνθήκες και τις ανάγκες. 

Φυσικά υπάρχουν πάντα οι περισσότε-
ρο φιλότιμοι και άξιοι και αυτοί διακρί-
νονται ιδιαίτερα στις έκτακτες ανάγκες, 
όταν αυτό που ενδιαφέρει είναι η άμε-
ση αντιμετώπιση του προβλήματος. 

Αξίζει να αναφερθεί ένα πρόγραμμα  
συντήρησης των δρόμων των ορεινών 
χωριών τις δεκαετίες του 1950 και 60, 
με χρηματοδότηση της Πρόνοιας, στο 
οποίο εντάχθηκε το χωριό. Με μικρά 
μεροκάματα δούλευαν άντρες και γυ-
ναίκες, βελτιώνοντας τους δρόμους. 

Έτσι και οι δρόμοι βελτιώθηκαν και το 
εισόδημα των κατοίκων στηρίχθηκε. 
Παραθέτουμε μια κατάσταση πληρω-
μής αντρών του 1960. 63 εργαζόμενοι, 
με ημερομίσθιο 8 δραχμές στη διάνοι-
ξη και βελτίωση του δρόμου Νεροχω-
ρίου - Αργυρού Πηγαδίου.
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Πρόεδροι της Κοινότητας

Πρόεδροι της Κοινότητας μέχρι το 
1964, σύμφωνα με την Αιτωλοακαρ-
νανική και Ευρυτανική Εγκυκλοπαί-
δεια διετέλεσαν οι:
Δ.Δήμας 1914, Ιωάννης Σωτηρόπουλος 
1915-18, Φώτιος Κωστάκης 1918-22, 
Ιωάννης Πριόβολος 1922-24, Δημήτρι-
ος Ντούρος 1924-26, Α. Καραγεώργος 
1926-27, Φώτιος Τσαπαρής 1927-29, 
Λεωνίδας Τσαπαρής 1929-31, Βασίλει-
ος Λυσγάρας 1931-33, Γεώργιος Κων-
σταντινίδης 1933-36, Κων/νος Καρα-
γεώργος 1936-38, Χρήστος Πριόβολος 
1939-45, Ευθύμιος Τσαπαρής 1945-50, 
Ιωάννης Κωνσταντινίδης 1950-51, Ευ-
άγγελος Καραγεώργος 1952-53, Κων/
νος Κωνσταντινίδης 1954-64.

Σίγουρα όμως θα υπάρχουν και λάθη 
σε αυτή την καταγραφή. Μετά το 
1964 διετέλεσαν πρόεδροι οι: Ξενο-
φών Καραγεώργος 1964-1986, ο μα-
κροβιότερος πρόεδρος στην ιστορία 
του χωριού, Γεώργιος Ι Κωνσταντινί-
δης 1986 -1994, Νικόλαος Ε. Καραγε-
ώργος 1994-1998.

Μετά την ενσωμάτωση της Κοινότη-
τας  στον Δήμο Θέρμου τo 1997 κα-
ταργείται η ανεξάρτητη Κοινότητα και 
λειτουργεί πλέον ως Κοινοτικό Διαμέ-
ρισμα του Δήμου Θέρμου με τριμελές 
Τοπικό Συμβούλιο. Πάρεδρος ο Χρι-
στόφορος Καραγεώργος 1998-2006 
και Ιωάννης Σιαδήμας 2006-2010.  Από 
το 2010 το Κοινοτικό Διαμέρισμα Αρ-

Κατάσταση πληρωμής ημερομισθίων από διάνοιξη δρόμου
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γυρού Πηγαδίου έχει έναν Εκπρόσω-
πο στον Δήμο Θέρμου. Εκπρόσωποι 
διετέλεσαν: Ιωάννης Σιαδήμας 2010 
-2014 και Ιωάννης Ηλ. Τσόλκας 2014-

Γραμματείς της Κοινότητας

Ο ρόλος του Γραμματέα ήταν σημαντι-
κός για τη ζωή της Κοινότητας. Ορίζε-
ται κάποιος που γνωρίζει γράμματα, 
μπορεί να γράφει τα πρακτικά, να συ-
ντάσσει έγγραφα.  Θεωρείται δεδομέ-
νο ότι ενδιαφέρεται για τα κοινοτικά 
πράγματα και λειτουργεί και ως σύμ-
βουλος για το κοινοτικό συμβούλιο 
καθώς μάλιστα τα κοινοτικά συμβού-
λια και ο πρόεδρος εναλλάσσονται 
ενώ ο γραμματέας, κατά κανόνα,  πα-
ραμένει. Προφανώς πρέπει να είναι 
συνεργάσιμος και να χαίρει της εμπι-
στοσύνης του προέδρου. 

Γραμματείς στην κοινότητα Αργυρού 
Πηγαδίου διετέλεσαν οι Βασίλης Κό-
τσαλος για μεγάλα χρονικά διαστή-
ματα, Θύμιος Τσαπαρής, Απόστολος 
Ζυγούρης από την Αμβρακιά και  ο 
Χριστόφορος Καραγεώργος – από το 
1965 ως το 1992. Έκτοτε η Κοινότητα 
δεν είχε μόνιμο γραμματέα. 

Αγροφύλακες 
και Πραγματογνώμονες

Ο ρόλος του αγροφύλακα σε ένα χω-
ριό που ασχολείται με τη γεωργία και 
την κτηνοτροφία είναι πολύ ουσια-
στικός. Φροντίζει για την τήρηση των 

κανόνων και των αποφάσεων του Κοι-
νοτικού Συμβουλίου σε ό, τι αφορά 
τους βοσκότοπους και το πότισμα 
των χωραφιών. Φροντίζει για την 
αποφυγή ζημιών στις καλλιεργού-
μενες εκτάσεις, διευθετεί τις αποζη-
μιώσεις σε περιπτώσεις μικροζημι-
ών, πολλές φορές σε συνεργασία με 
τους πραγματογνώμονες. 
Γνωρίσματα του καλού αγροφύλα-
κα ήταν η διαρκής φροντίδα για την 
πρόληψη ζημιών, η δικαιοσύνη, η 
ικανότητα διακανονισμών, η απο-
φυγή παραπομπών στα δικαστήρια, 
οπότε και οι  αντιπαραθέσεις οξύνο-
νταν, οι φιλικές σχέσεις με όλους, το 
πνεύμα συνεργασίας.

Πριν οργανωθεί το σώμα της αγροφυ-
λακής το 1954, ο αγροφύλακας όπως 
και οι πραγματογνώμονες εκλέγονταν 
από τους κατοίκους και ο αγροφύλα-
κας πληρωνόταν απ’ αυτούς.
Σε σημείωμα του Αγρονόμου Κουρήτι-
δος της 21ης Ιανουαρίου 1925 προς τα 
μέλη της Σχετικής Επιτροπής, βλέπου-
με πρόσκλησή τους σε συνεδρίαση:
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Προσκαλείσθε εις συνεδρίασιν 
την 28  τρέχοντος
εις Γκερτοβόν.
Συζητητέα θέματα:
1) Εκλογή Αγροφύλακος   
2) Εκλογή Αρχιφύλακος
3) Εκλογή πραγματογνωμόνων  
4) Ορισμός συλλήπτρων
Κεφαλόβρυσον  21 Ιανουαρίου 1925
Ο Αγρονόμος Κουρήτιδος

Ο ρόλος του πραγματογνώμονα είναι 
σημαντικός. Απαιτείται να είναι δίκαι-
ος, αμερόληπτος, σαφής. Στην παρατι-
θέμενη έκθεση πραγματογνωμοσύνης  
εντυπωσιάζει η παρρησία και η ξεκά-
θαρη θέση, προϋποθέσεις για καλές 
σχέσεις και ομαλή συμβίωση.

Έκθεσις πραγματογνωμοσύνης
Σήμερον την 16 του μηνός Μαΐου ο 
κάτωθι υπογεγραμμένος Γεώργιος Ι. 
Πριόβολος της Κοινότητος Αργυρού 
Πηγαδίου μεταβόντες μετά του αγρο-
φύλακος και του Βασιλείου Λ. Τσια-
παρή, ως παθών, και εξετάσαμεν επι-
σταμένως τον αγρόν του Βασιλείου 
Τσιαπαρή εις την θέσιν Κληματαρές, 
ουδεμίαν ζημίαν αναγνωρίσαμεν.

Αργυροπηγάδι 16-5-65

Αγροφύλακες στο χωριό διετέλε-
σαν, για κάποια χρονικά διαστήματα  
εκλεγμένοι και αμειβόμενοι από την 
Κοινότητα, οι Θανάσης Σωτηρόπουλος 
και Ευάγγελος Ζαφρακάς. Μετά την 
ίδρυση της Αγροφυλακής για πολλά 
χρόνια διετέλεσε αγροφύλακας   ο Δη-
μήτριος Λ. Καραγεώργος.

Εκπαίδευση

Το Κοινοτικό Συμβούλιο σε συνεργα-
σία με τη Σχολική Επιτροπή που εκ-
προσωπεί τους γονείς, νοιάζεται και 
για τη λειτουργία του Δημοτικού Σχο-
λείου. Φροντίζει να τοποθετηθεί δά-
σκαλος και να εξασφαλισθεί η απρό-
σκοπτη εκπαίδευση των παιδιών.
Ο δάσκαλος, συνήθως νεαρός σε ηλι-
κία, λειτουργεί θετικά για το χωριό. 
Είναι αγαπητός, γιατί μαθαίνει γράμ-
ματα στα παιδιά τους. Είναι σεβα-
στός, γιατί είναι μορφωμένος, έχει γε-
νικότερες γνώσεις ακόμα και ιατρικές, 
που τις θέτει στην υπηρεσία των χωρι-
ανών. Πρωτοστατεί στο τραγούδι και 
στο γλέντι. Είναι έξω από προστριβές 
και διενέξεις, είναι κοινά αποδεκτός.  
Αναλαμβάνει πρωτοβουλίες και λει-
τουργεί συνεκτικά. 

Εκκλησία

Παράλληλα προς την πολιτική λει-
τουργία της Κοινότητας και στα όρια 
του ίδιου κοινωνικού συνόλου έχουμε 
την θρησκευτική οντότητα της Ενορί-
ας με κεντρικό πρόσωπο τον Ιερέα, 
τον οποίο πλαισιώνει η Εκκλησιαστι-
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κή Επιτροπή. Ο ρόλος του Ιερέα είναι 
καθοριστικός για τη συνοχή και τη ζωή 
της μικρής κοινότητας. Καθώς η οργά-
νωση της ζωής στον κύκλο του χρόνου  
είναι συνυφασμένη με τις θρησκευτι-
κές γιορτές, ο ιερέας αποκτά κεντρικό 
ρόλο. Παραδοσιακά απολαμβάνει την 
εκτίμηση, τον σεβασμό και την αγάπη  
των συγχωριανών του. 
Συμβουλεύει, νουθετεί, καθοδηγεί. 
Λειτουργεί συνεκτικά για την κοινότη-
τα, προσπαθώντας να εξομαλύνει δύ-
σκολες καταστάσεις και ενδιαφέρεται 
για την Ενορία του και την Κοινότητα 
συνολικά,  αλλά και την κάθε οικογέ-
νεια και το κάθε πρόσωπο ξεχωριστά. 
Φροντίζει για τη συντήρηση και τον 
εξωραϊσμό των ναών.

Ιερείς καταγόμενοι από το χωριό που 
υπηρέτησαν στην ενορία του Αγίου 
Δημητρίου από το 1880 και μετά ήταν:
1. Ντούρος Χαράλαμπος του Κων-

σταντίνου, που έζησε από, περίπου, 
το 1847 μέχρι το 1893 και άλλαξε το 
επώνυμό του σε Κωνσταντινίδης.
2. Τσόλκας Αριστείδης, που έζησε 
σύμφωνα με κάποιες εκτιμήσεις από 
το 1836 μέχρι το 1896.
3. Κωστόπουλος Λάμπρος – Λάζαρος, 
που έζησε από το 1857 μέχρι το 1942  
4. Κωστόπουλος Βασίλειος, που έζησε 
από το 1898 μέχρι το 1998.
Δεν σώζονται στοιχεία για τους ιερείς 
που έζησαν, και προσέφεραν, πριν 
από τον παπα-Χαράλαμπο, που βέ-
βαια σίγουρα υπήρξαν. 

Ο ιερέας, μέχρι το 1945, δεν μισθοδο-
τείται από το κράτος αλλά συντηρεί-
ται από τις εισφορές, σε προϊόντα ή 
χρήματα, των κατοίκων του χωριού. 

Παραθέτουμε σημείωμα του 1890   του 
παπα - Χαράλαμπου Ντούρου – Κων-
σταντινίδη όπου φαίνονται οι  εισφο-
ρές των οικογενειών του Γκερτοβού, σε 
οκάδες αραβόσιτου αλλά και σε δραχ-
μές, κρασί, αρνί ή γουρουνοπούλα.

Χρέωσις δια το αραβόσιτον του ιερέ-
ως και εφημερίου Γκυρτοβού 1890

1. Απόστολος Β. Κουστόπουλος 23
2. Χρήστος Ντούρος 23,200
3. Αποστόλης Καραγεώργος 20
4. Χρήστος Σ. Σιαδήμας 24
5. Θεοδόσης Χ. Κουστόπουλος 23,200
6. Ανδρ. Λισγάρας 20
7. Ευάγγελος  Ζαφρακάς 23
8. Χρ. Ταλαγάνης 23

Ο παπα-Λάζαρος, δεύτερος από αριστερά ιερέας, 
στην Αγία Τριάδα Αμβρακιάς. 1936 
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9. Δ. Κουστόπουλος 23
10. .......... Λυσγάρας 30
11. .......... Λυσγάρας 30
12. Αριστείδης Τσόλκας 22
13. Χρήστος Νικολάου 30
14. Δ. Καραγιώργος 30
15. Σωτήρης  Τσαπαρής 15
16. Αριστείδης Ζαφρακάς     23
17. Θεόδωρος Καραγεώργος 20
18. Αθ. Σωτηρόπουλος 1 γουρνόπουλο 
των 5 δραχμών
19. Γεώργιος Μπακοχρήστος 30
20. Χρήστος Καραθανάσης 25
21. Δ. Κωστάκης 30

22. Σπύρος Κουστόπουλος οκάδες 27
23. Σπύρος Παναγιωτόπουλος 30
24. Ν. Καραθανάσης 30
25. Ν. Σ. Καραγιώργος 5 δραχμές
26. Ιω. Παναγιωτόπουλος 20 οκάδες κρασί
27. Αθανάσιος Λισγάρας  22
28. Κ. Πριόβολος Δραχμές 5
29. Δ. Πριόβολος 6,50
30. Δ.  Κότσαλος
31. Σπύρος Δ. Δήμας 6
32. Κ.  Μπακοχρήστος 6
33. Σωτήρης Δ. Κουστόπουλος επλήρωσε
34. Αθ. Ταλαγάνης 1 αρνίον
35. Ιω. πριόβολος 7,20
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Οι άνθρωποι του μικρού ορεινού χω-
ριού, τα κατάφερναν και συντηρούσαν 
την ενορία τους. Δεν ξέμειναν ποτέ 
από παπά, τον είχαν πάντα κοντά τους, 
στήριγμά τους και συμπαραστάτη 
τους. Φυσικά όταν οι ενορίτες ζούσαν 
φτωχικά και ο παπάς τους επίσης φτω-
χικά θα ζούσε, αλλά αυτό δεν είχε κα-
μιά σημασία. Ένας από αυτούς ήταν…

Ταχυδρόμοι

Την γραπτή επικοινωνία με τον υπό-
λοιπο κόσμο την εξασφάλιζε ο ταχυ-
δρόμος. Ηρωϊκές μορφές ταχυδρό-
μων σαν τον Αποστόλη Ζυγούρη, τον 
Γιάννη Μπικούλη, τον Ηλία Τσόλκα, 

τον Γιάννη Κουκούτση, τον Νίκο Στα-
ματόπουλο, τον Γιάννη Κωνσταντάρα 
που μέσα στον ήλιο, τη βροχή και τα 
χιόνια, με τα πόδια ή με το μουλάρι  
έφερναν τακτικά την αλληλογραφία 
και τα νέα από τον έξω κόσμο. Αλλά 
και όταν έγινε ο δρόμος και έγινε δυ-
νατή η πρόσβαση με το μηχανάκι ή το 
αυτοκίνητο πάλι πολύ δύσκολα ήταν 
για τον ταχυδρόμο…

Φόρος δια...

Ο πληθυσμός των ορεινών χωριών 
συμμετείχε κανονικά στη ζωή του 
νεοελληνικού κράτους. Από τους πο-
λέμους όπου πολέμησαν και πολλοί 

Φόροι 1890 Φόροι 1928
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έδωσαν τη ζωή τους, ως την καθη-
μερινή οικονομική δραστηριότητα.  
Παρατίθεται στο Κέντρο, σε ηλε-
κτρονική μορφή, μια σειρά αποδεί-
ξεων πληρωμής φόρων για την περί-
οδο 1880 - 1935. 
Φόροι στο δημόσιο, φόροι κοινοτικοί, 
φόρος βοσκής, φόρος αροτριόντων 
κτηνών, φόρος αγροφυλακής, φό-
ρος για το οδικόν, ειδικόν τέλος οδο-
στρωμάτων, φόροι για το αναγκαστι-
κό δάνειο της χώρας κ.λ.π. Ο ορεινός 
πληθυσμός ζούσε φτωχικά, αλλά πλή-
ρωνε κανονικά τους φόρους του.

Και η συνέχεια...

Στην πορεία του χρόνου ο πληθυσμός 
του χωριού ελαττώθηκε, η εσωτερική 
και εξωτερική μετανάστευση πήρε τους 
νέους ανθρώπους. Τα χωράφια στις πλα-
γιές των βουνών έγιναν και πάλι δάσος. 
Η παραγωγική δραστηριότητα συρρι-
κνώθηκε. Το Σχολείο έκλεισε. Η παλιά 
ακμαία Κοινότητα έχασε την αυτονομία 

της και ενσωματώθηκε στον Δήμο Θέρ-
μου. Παράλληλα όμως κτίζονται στο 
χωριό εξοχικές κατοικίες. Διαμορφώ-
νονται νέες συνθήκες, νέες δυνατότη-
τες, η αγάπη των ανθρώπων για τον 
τόπο τους παραμένει αταλάντευτη και 
ο αγώνας για υποδομές και γενικότερη 
βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης δι-
αρκής. 
Η αφοσίωση στον γενέθλιο τόπο οδή-
γησε στην ίδρυση Τοπικών Συλλόγων 
που συσπειρώνουν τους καταγόμε-
νους από τα ορεινά χωριά και πέρα 
από τις πολιτιστικές δραστηριότητες, 
νοιάζονται για τη ζωή στους ορεινούς 
τόπους στις καινούριες συνθήκες.

Ο Σύνδεσμος των Απανταχού Αργυρο-
πηγαδιτών ιδρύθηκε το 1972 με έδρα 
την Αθήνα. Το 2003 μετέφερε την έδρα 
του στο Αργυρό Πηγάδι, στοχεύοντας 
πάντα στην ανάδειξη και αξιοποίηση 
των δυνατοτήτων του χωριού στη ση-
μερινή πραγματικότητα.

Παραδοσιακό καφενείο και ξενώνας του Συνδέσμου Αργυροπηγαδιτών
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ιερός ναός προς τιμήν του Αγίου Γε-
ωργίου του Νεομάρτυρα βρίσκεται 
κτισμένος σε μια πανέμορφη τοποθε-
σία, πάνω στον λόφο που ενώνει τα 
χωριά Αργυρό Πηγάδι και Αμβρακιά.

Είναι κτισμένος πάνω σε κάποιο 
αρχαιότερο κτίσμα, ίσως μια φρυ-
κτωρία της Αιτωλικής Συμπολιτείας 
και αυτό δείχνει τη συνέχεια της 
ζωής στην περιοχή.

Αρχιτεκτονική

Ο ναός είναι ένα μοναδικό δείγμα 
εκκλησιαστικής αρχιτεκτονικής του 
19ου αιώνα, στον νομό Αιτωλ/νίας. Ο 
τύπος της αρχιτεκτονικής του ναού εί-
ναι πεντάτρουλος σταυροειδής εγγε-
γραμμένος, μετά κεντρικού τρούλου.
Σύμφωνα με τον Αρχιτέκτονα Χρήστο 
Κατσιμπίνη: «Από αρχιτεκτονικής πλευ-
ράς ο ναός ανήκει στα μεταβυζαντινά 

Ο
του Νεομάρτυρα του εξ Ιωαννίνων
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μνημεία  και είναι μοναδικός  στην πε-
ριοχή της Αιτωλ/νιας. Ομοιάζει με τον 
ναό του Τιμίου Σταυρού στην Κρανιά 
Απροποτάμου και φαίνεται ότι οι ίδιοι 
μαστόροι έκτισαν το ναό.  Αναφέρεται 
κάποιος Πέτρου που είχε έρθει από 
την Πάργα». 

Οι βασικές διαστάσεις του ναού είναι: 
πλάτος 7,78μ., μήκος 10,50μ. χωρίς 
την προεξέχουσα κόγχη του Ιερού. Το 
εμβαδόν του είναι 84,70τ.μ.
Το ύψος του κεντρικού τρούλου εσω-
τερικά από το δάπεδο είναι 8,30μ. και 
εξωτερικά 8,50μ. Ο κεντρικός κυλιν-
δρικός τρούλος στηρίζεται επί τεσσά-
ρων τόξων και τεσσάρων κιόνων στην 
ένωση των ημικυλινδρικών θόλων των 
κεραιών του σχηματιζόμενου σταυ-
ρού. Οι τέσσερις κυλινδρικοί τρούλοι 

καταλαμβάνουν τα γωνιαία διαμε-
ρίσματα του ναού. Δυο φουρνικά ή 
ασπίδες παρεμβάλλονται μεταξύ των 
τρούλων των πλαγίων κλιτών. Κάθε 
τρούλος φέρει μεταλλικό σταυρό σε 
σχήμα στιλέτου. Στο κέντρο του δα-
πέδου του ναού υπάρχει ανάγλυφη 
παράσταση με κεντρικό της θέμα τον 
δικέφαλο αετό.

Η ανέγερση του Ναού

Είναι ο πρώτος ναός που κτίστηκε 
προς τιμήν του Αγίου. Η ανέγερσή 
του άρχισε το 1841, τρία μόλις χρόνια  
μετά το μαρτύριο του Αγίου και ολο-
κληρώθηκε το 1847 ύστερα από μια 
μεγάλη κινητοποίηση των κατοίκων, 
κατ’ αρχήν του Αργυρού Πηγαδίου και 
στη συνέχεια της ευρύτερης περιοχής, 

Εσωτερικό ναού
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με συνεισφορά χρημάτων και ζώων, 
εξόρυξη και μεταφορά υλικών, κυρίως 
από τις γυναίκες του Αργυρού Πηγαδί-
ου και της Αμβρακιάς.
Στην κτητορική επιγραφή που υπάρχει 
στο εξωτερικό του κεντρικού τρούλου 
αναγράφεται: «ΚΤΗΤΟΡΑΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕ-
ΩΡΓΙΟΥ ΝΕΟΜΑΡΤΥΡΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΑ-
ΛΑΓΑΝΗΣ».

Σύμφωνα με την τοπική παράδοση1 ο 
Βασίλειος Ταλαγάνης πήρε στον ύπνο 
του εντολή και οδηγίες από τον ίδιο 
τον Άγιο για την ανέγερση του ναού, 
τις οποίες μετά από κάποιους αρχι-
κούς δισταγμούς, ακολούθησε. 
Πέρα όμως από την θαυματουργική 
πλευρά, λογικό είναι, οι Ηπειρώτες 
αγωνιστές που είχαν βρει εκείνη την 
εποχή καταφύγιο στο Αργυρό Πηγάδι 
να ήταν αυτοί που έλαβαν το μήνυμα 
για το μαρτύριο του Αγίου.
Το ότι και στις τέσσερις πλευρές του 
ναού υπάρχουν τυφεκιοθυρίδες, έτσι 

ώστε μέσα από τον ναό να μπορεί να 
ελεγχθεί όλη η γύρω περιοχή, επι-
βεβαιώνει ότι για την ανέγερση του 
ναού ενδιαφέρθηκαν άνθρωποι που 
κρατούσαν τουφέκια. 

Ο ίδιος ο Βασίλειος Ταλαγάνης με το 
επώνυμο Θανασόπουλος είχε φτά-
σει προεπαναστατικά, διωκόμενος 
στο χωριό, καταγόμενος από τους 
Χαλκιάδες της Άρτας2.
Στη διάρκεια της Επανάστασης τον 
βρίσκουμε ανάμεσα στους αγωνι-
στές που πολέμησαν στο πλευρό του 
οπλαρχηγού του Απόκουρου, Αργυρο-
πηγαδίτη, Κώστα Σιαδήμα.
Η είδηση για το μαρτύριο του Αγίου 
Γεωργίου τον συντάραξε και πήρε την 
απόφαση για την ανοικοδόμηση ναού 
προς τιμήν του Αγίου. Πέρα από την 
προσωπική του εισφορά, συγκρότησε 
ερανική επιτροπή για τη συγκέντρω-
ση χρημάτων σε όλο τον νομό. Βασι-
κός υποστηρικτής και χρηματοδότης 

Kεντρικός τρούλος
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φαίνεται να ήταν ο Σουλιώτης οπλαρ-
χηγός, με έδρα το Αγρίνιο, Νικόλαος 
Κάσκαρης, ο οποίος προσφέρει  και 
την εικόνα με το μαρτύριο του Αγίου 
και επιγραφή: «Δέησις του δούλου του 
Θεού Νικολάου Κάσκαρη 1847 Ιουλίου 
21. Χείρ Κ. Λάμπρου».

Ενώ συνήθως ο Άγιος Γεώργιος εικονί-
ζεται με φέσι, σε αυτή την εικόνα ει-
κονίζεται ασκεπής. Λόγω δε των ιστο-
ρικών συνθηκών ανέγερσης του ναού, 
είναι ίσως η εικόνα που αποδίδει πε-
ρισσότερο τα πραγματικά φυσιογνω-
μικά χαρακτηριστικά του Αγίου. 

Εμφανίζεται πάντα με φουστανέλα 
γι’ αυτό και το προσωνύμιο Φουστα-
νελάς, ενώ  έχει ανακηρυχθεί ως Προ-
στάτης της Προεδρικής Φρουράς.

Κελιά και Μοναχοί

Στον χώρο δίπλα στον ναό υπάρχουν 
δυο κελιά, κατεστραμμένα σήμερα,
στα οποία, σε διαφορετικές εποχές, 
μόνασαν δύο μοναχοί καταγόμενοι 
από το Αργυρό Πηγάδι.

Ο πρώτος είναι ο Παρθένιος Κότσαλος 
που μόνασε κάποια χρόνια εδώ και 
μετά έφυγε. Ο άλλος είναι ο Φιλάρε-
τος κατά κόσμον Φώτιος Αποστόλου 
Καραγεώργος που  σύμφωνα με τον 
Γιάννη Κότσαλο, μόνασε κάποια χρό-
νια εδώ, μετά πήγε στο μοναστήρι της 

Δικέφαλος αετός 

Ο Αγιος Γεώργιος
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Kελιά

Δερβέκιστας και από εκεί χάθηκαν τα 
ίχνη του για το χωριό.  Ο Δημήτρης 
Λουκόπουλος γράφει ότι και ο Βασί-
λειος Ταλαγάνης, κτήτορας του ναού 
και των κελιών,  μόνασε επίσης εδώ.

Η αναστήλωση του Ναού

Με το πέρασμα του χρόνου  ο ναός 
υπέστη φθορές. Οι παρεμβάσεις δε 

που έγιναν κατά καιρούς από τους 
ντόπιους μαστόρους, δεν ήταν πάντα 
οι καλύτερες. Οι σεισμοί του 2007 και 
2008 προκάλεσαν στον ναό μεγάλες 
ζημιές, ρηγματώσεις και αποκολλή-
σεις λίθων που έπρεπε επειγόντως να 
αντιμετωπιστούν.
Εκπονήθηκαν οι απαραίτητες μελέτες 
από τους αρχιτέκτονες Χρήστο Κατσι-
μπίνη  και Δημήτρη Παπακωνσταντί-
νου μέσω του Δήμου Θέρμου, αλλά 
δυστυχώς χρηματοδότηση εργασιών 
δεν υπήρξε, παρότι ο ναός έχει χαρα-
κτηριστεί από το Υπουργείο Πολιτι-
σμού ως μνημείο που χρήζει ειδικής 
κρατικής προστασίας.
Ο κίνδυνος κατάρρευσης του ναού 
οδήγησε στην κινητοποίηση των κα-
τοίκων. Ο Σύνδεσμος Αργυροπηγαδι-
τών μαζί με το τοπικό Εκκλησιαστικό 
Συμβούλιο πήραν  την πρωτοβουλία 
να απευθυνθούν κατ’ αρχήν στους 
καταγόμενους από το Αργυρό Πηγάδι 
και μετά στους κατοίκους της ευρύτε-

Παρθένιος Κότσαλος
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ρης περιοχής, ώστε να προσφέρει ο 
καθένας ό,τι μπορούσε για να διασω-
θεί ο ναός, κάτι που έγινε σε βαθμό 
εκπληκτικό. 

Ο αρχιτέκτονας Χρήστος Κατσιμπίνης 
επισημαίνει: «Για την αναστήλωση 
του ναού αυτού έγιναν μελέτες που 
ενεκρίθησαν από τη Διεύθυνση Βυζα-
ντινών Μνημείων του Υπουργείου Πο-
λιτισμού και άρχισαν οι εργασίες, υπό 
την επίβλεψη της Εφορείας Βυζαντι-
νών και Μεταβυζαντινών Μνημείων. 
Αρχίσαμε με την υποθεμελίωση, στε-
ρέωση και τον καθαρισμό των τρούλων 
και κατόπιν στο δάπεδο. Ενίσχυση των 
τόξων, με τους ελκυστήρες, κατόπιν 
την τοιχοποιία, συρραφή ρηγματώσε-
ων και άλλα. Βεβαίως όλα αυτά έγιναν 
μέσα σε μεγάλο χρονικό διάστημα. Σή-

μερα έχουμε την τύχη και την ευκαιρία 
να παρουσιάσουμε αυτό το μνημείο 
και να αξιολογήσουμε την αναστήλω-
ση αυτή, που αποτελεί ένα παράδειγ-
μα καλής αναστήλωσης. 
Να αξιολογήσουμε το έργο αυτό, το 
οποίο οφείλεται στους κατοίκους του 
χωριού, οι οποίοι με μεγάλες θυσίες 

Ζημιές από τους σεισμούς

 Άγιος Γεώργιος πριν την αναστήλωση
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Σημειώσεις: 
1. Στο Κέντρο και στην Ενότητα «Κείμενα» 
μπορείτε να βρείτε το:
«Ο ΝΕΟΜΑΡΤΥΣ ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΒΙΟΣ ΣΥΝΤΟΜΟΣ – ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΝΕΓΕΡΣΕΩΣ 
του Ιερού Ναού της Κοινότητος Αργυρό Πη-

γάδι Τριχωνίδος, όπως αναφέρει η παρά
δοση των χωριανών»
Του Ιωάννη Γ. Πριόβολου,
«Το γράμμα μας», φύλλο 40, Ιούλιος –Σε-
πτέμβριος 1986
2. Κείμενο: «Οι ρίζες μας- Πριοβολαίοι»
του Ιωάννη Γ. Πριόβολου, «Το γράμμα μας», 
φύλλο 150, Απρίλιος - Ιούνιος 2015

και οικονομικές και προσωπικές, κατά-
φεραν να αναστηλωθεί ο ναός και να 
γίνει ένα προσκύνημα για την περιοχή». 

Έτσι ο ναός αποκαταστάθηκε, διαμορ-
φώθηκε και ο περιβάλλων χώρος, 
αγιογραφήθηκε η κόγχη του ιερού, το-
ποθετήθηκαν στασίδια και σήμερα είναι 
ένα κόσμημα για την περιοχή ολόκληρη.

σελ. 134

O Αγιος Γεώργιος μετά  την αναστήλωση
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Η μνήμη του Νεομάρτυρα Αγίου Γεωρ-
γίου του εξ Ιωαννίνων τιμάται στις 17 
Ιανουαρίου και όταν ο καιρός το επι-
τρέπει εορτάζεται ο Άγιος στον ναό. 
Επειδή όμως και ο κόσμος των χωριών 
της περιοχής έχει λιγοστέψει, αλλά 

και οι καιρικές συνθήκες τον χειμώνα 
είναι κατά κανόνα δύσκολες, εδώ και 
πολλά χρόνια καθιερώθηκε ένας εορ-
ταστικός εκκλησιασμός στον ναό το 
καλοκαίρι, το Σάββατο πριν την Κοί-
μηση της Θεοτόκου.

σελ. 135
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“Το σχολείο, παιδιά μου,

ανάγκη της μόρφωσης αποτυπώνεται 
με ενάργεια στα λόγια του παπα-Λά-
ζαρου Κωστόπουλου, περίπου το 1920, 
όπως τα διέσωσε ο Νίκος Γ. Κωνσταντι-
νίδης1: 
«Ακούτε, εσείς που είστε νέοι. 
Το χωριό εκκλησία έχει, καλή είναι, αρ-
κεί να τη διαφυλάξουμε και κάθε Κυ-
ριακή ή Γιορτή να γεμίζει από πιστούς… 
Το χωριό μας έχει ανάγκη να μάθουν τα 
παιδιά του γράμματα, γιατί είναι ντρο-
πή να έχουμε αγράμματους τόσους Έλ-

ληνες…. Το σχολείο, παιδιά μου, φωτίζει 
τους ανθρώπους και ανοίγει εκκλησί-
ες…».

Ωστόσο, η έλλειψη της κρατικής μέ-
ριμνας όσον αφορά την ανέγερση 
και ίδρυση σχολείων στους φτωχούς 
ορεινούς τόπους, οδήγησε τους ίδιους 
τους κατοίκους να αναλάβουν να λει-
τουργήσουν σχολείο στις κοινότητές 
τους. Έτσι κάθε χωριό φρόντιζε να 
βρει κάποιο δάσκαλο, αναλαμβάνο-

Η
φωτίζει τους ανθρώπους”

1969, Γιορτή  28ης Οκτωβρίου. Ο Δάσκαλος  Θανάσης Κρητικός με τους μαθητές του.
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ντας και την αμοιβή του.
Το Σχολείο στο Αργυρό Πηγάδι κτίστη-
κε το 1902 με προσωπική εργασία και 
εισφορές των κατοίκων. Μέχρι τότε τα 
μαθήματα γίνονταν σε σπίτια ή στην 
εκκλησία.
Πριν έρθουν δάσκαλοι, σπουδαγμένοι 
στα Διδασκαλεία, ο δάσκαλος ήταν 
απόφοιτος κάποιου Σχολαρχείου της 
εποχής και λεγόταν Γραμματοδιδάσκα-
λος ή Γραμματιστής. Πολλοί Γραμματο-
διδάσκαλοι στα σχολεία της περιοχής 
μας είχαν σπουδάσει στο Σχολαρχείο 
του Προυσού, που λειτουργούσε από 
το 1830, αμέσως μετά την απελευθέ-
ρωση. Οι Γραμματοδιδάσκαλοι χρησι-
μοποιούσαν ως βασικό εργαλείο της 
δουλειάς τους το «Οκταήχι» και προ-
σπαθούσαν να δίνουν και πρακτικές 
γνώσεις στους μαθητές τους, γι’ αυτό 
και τους έβγαζαν έξω στα χωράφια.
Στο Αργυρό Πηγάδι και για πολλά χρό-
νια, υπηρέτησε ως Γραμματοδιδάσκαλος 
ο Αργυροπηγαδίτης Πριόβολος Ιωάννης, 
που με τα δεδομένα της εποχής εθεωρεί-
το ένας μορφωμένος άνθρωπος.

Παραθέτουμε έναν σχολικό τίτλο του 1905. 

Αρ. 1
Πλήρες Δημοτικόν Σχολείον Μπερίκου
Σχ. Έτος  1904-1905
Απολυτήριον
Ο μαθητής Ιωάννης Παπαχαραλά-
μπους, κάτοικος Γκερτοβού, ετών 12, 
ορφανός πατρός, διακούσας πάντα τα 
εν τη Δ’ τάξει του εν Γκερτοβώ Γραμ-
ματείου διδασκόμενα μαθήματα και 
υποστάς τας κεκανονισμένας απολυ-

τηρίους εξετάσεις εν τω σχολείω τού-
τω κατά τας θερινάς ενιαυσίους εξε-
τάσεις του ανωτέρω σχολικού έτους 
εκρίθη άξιος απολύσεως με τον βαθ-
μόν Λίαν Καλώς <3>. Κατά δε το υπό 
του γραμματιστού Γκερτοβού εκδοθέν 
πιστοποιητικόν διαγωγήν επεδείξατο 
Κοσμιωτάτην.
Εν Μπερίκω τη 12η Οκτωβρίου 1905
Ο Διευθυντής Σχολείου Μπερίκου

                                            (Υπογραφή)

Από τον τίτλο αυτόν συνάγεται ότι εκείνα 
τα χρόνια το σχολείο του Γκερτοβού λει-
τουργούσε ως ένα κατώτερο τετρατάξιο 
σχολείο. Λεγόταν Γραμματείο – χώρος 
όπου μάθαιναν γράμματα. Πλήρες Δημο-
τικό Σχολείο την εποχή αυτή με δασκά-
λους σπουδαγμένους ήταν το σχολείο του 
Μπερίκου - Δρυμώνα.
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Σχολική ζωή

Σε όλες τις εποχές λειτουργίας του, το 
σχολείο ήταν ο κατεξοχήν χώρος κοινω-
νικοποίησης για τα παιδιά του μικρού 
χωριού και ο δάσκαλος ο σημαντικό-
τερος φορέας γνώσης και επαφής με 
τον υπόλοιπο κόσμο.

Ο χώρος του σχολείου ήταν η ζεστή 
φωλιά για τους μικρούς μαθητές, γι’ 
αυτό και έτρεχαν σ’ αυτό κάθε πρωί 
με το κτύπημα της καμπάνας, κρατώ-
ντας πέρα απ’ τα βιβλία τους και ένα 
ξύλο για την σόμπα του σχολείου. Και 
ήταν συναρπαστική αυτή η μάζωξη 
ακόμα και αν η καθημερινή μετακίνη-
ση ήταν ιδιαίτερα δύσκολη, όπως των 
παιδιών από τον Τσιορνόκο, μιά ώρα 
δρόμος και με οποιεσδήποτε καιρι-
κές συνθήκες. Μάθαιναν γράμματα, 
έπαιζαν, τραγουδούσαν, ξέφευγαν 
από το σπίτι, οργάνωναν τις σχολικές 
τους γιορτές.
Οι μαθητές κρατάνε τις φωτογραφίες 
για ενθύμιο, αλλά οι σχολικές ανα-
μνήσεις δεν περιορίζονται στις φω-
τογραφίες, ενθύμια όπου “φυλακίζε-
ται” η στιγμή της παράστασης ή της 
γιορτινής συγκέντρωσης.

Τα γεμάτα ζωή και αμεριμνησία σχολι-
κά χρόνια εκείνης της εποχής κουβα-
λούν την αυστηρή, αλλά ταυτόχρονα 
καθοδηγητική ματιά του δασκάλου, 
που σε τόπους δυσπρόσιτους ανα-
λάμβανε να ταξιδέψει τις ψυχές και 
το πνεύμα των μαθητών του στις θά-
λασσες της ζωής και του ονείρου.

Γιορτή Εξετάσεων

Δάσκαλος ο Θανάσης Κρητικός
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Αναπόσπαστο κομμάτι της μαθητικής 
ζωής ήταν οι εκδρομές, που πολλές 
φορές πραγματοποιούνταν μαζί με 
τα σχολεία των γειτονικών χωριών 
και έτσι δινόταν η ευκαιρία να γνωρί-
σουν τους εκεί συμμαθητές τους.

Η πιο συνηθισμένη εκδρομή – συνά-
ντηση γινόταν στον Άγιο Γεώργιο. Εκεί 
κάθε χρόνο αντάμωναν με το σχολείο 
της Αμβρακιάς. Στην εκδρομή που γινό-
ταν στου Κάρμα το Διάσελο, συναντιό-
ταν με τα σχολεία της Αμβρακιάς, του 
Νεροχωρίου και της Μελίγκοβας. Και 
στην Κοκκινόβρυση – Κουσίνα συνα-
ντιόταν με το σχολείο των Αμπελίων.

Οι μαθητές είχαν την ευθύνη και του 
σχολικού κήπου. Καταλάμβανε όλο 
τον χώρο νοτίως του κτηρίου. Ήταν 
χωρισμένος σε έξι τμήματα, ένα για 
κάθε τάξη. Φύτευαν και φρόντιζαν 
λουλούδια και λαχανικά και έπαιρ-
ναν πρακτικές γνώσεις για τη μετέ-
πειτα ζωή τους.
Στους αρδευτικούς καταλόγους του 
χωριού και στον ποτιστή «καψαλα-
κιώτης», σελ.78, τελευταίος δικαιού-
χος, περιλαμβάνεται και ο σχολικός 
κήπος. Ένδειξη, ότι η κοινότητα ανα-
γνώριζε τη σημασία αυτού που γινό-
τανε και το στήριζε.

Μια ξεχωριστή πλευρά της σχολικής 
ζωής ήταν, τα χρόνια του 1960, και τα 
σχολικά συσσίτια. Με πρωτοβουλία 
του δασκάλου Θανάση Πυρπύλη κτί-
στηκε ένα ξεχωριστό μικρό κτήριο, το 
«στέγαστρο», με τοίχο πέτρας και τσί-

Ο Δημήτρης Κάτσενος με τους μαθητές του σε εκδρομή

Εκδρομή στου Κάρμα

Σχολικός κήπος
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γκινη στέγη, το οποίο λειτουργούσε 
ως  κουζίνα και εστιατόριο. Ξεχωριστή 
η παρουσία των δύο εξαίρετων μαγει-
ρισσών, της Αλεξάνδρας Κωστοπούλου 
και της Κωστάντως Ντούρου.

Ο δάσκαλός μας Θανάσης Πυρπύλης 
αναφερόμενος στα συσσίτια τονίζει: 

«Πάντα θαυμάζω και επαινώ τους φιλο-
πρόοδους Αργυροπηγαδίτες για ό,τι κά-
νουν για το χωριό τους και παράλληλα 
νιώθω υπερηφάνεια γιατί κάποιοι από 
τους σημερινούς μπροστάρηδες υπήρ-
ξαν και μαθητές μου.
Κάνουν ό,τι έκαναν και οι γονείς τους, οι 
πρόγονοί τους. Αγαπάνε το χωριό τους 
και ενδιαφέρονται για την πρόοδό του.

Αξίζει να αναφερθώ σε μια προσπάθεια 
που έκαναν εκείνοι, τη δεκαετία του 
1960, μάλλον το 1963, όταν κατασκεύα-
σαν με εθελοντική προσωπική εργασία 
μαγειρείο και χώρο εστίασης για τα μα-
θητικά συσσίτια που η κυβέρνηση είχε 
τότε θεσμοθετήσει.
Οι γονείς των μαθητών και οι παππού-
δες, ακόμα και τα παιδιά του σχολείου 
έβαλαν πλάτη να φτιάξουν το χώρο, το 
οίκημα μεταξύ του χώρου της εκκλησί-
ας, του σχολείου και της τότε υδατοδε-
ξαμενής, η οποία σήμερα δεν υπάρχει 
και στη θέση της είναι η πανέμορφη 
πλατεία του χωριού. Και αυτό έγινε σε 
διάστημα περίπου δυο μηνών.

Όταν ήρθε η διαταγή από την προϊστα-
μένη μου αρχή να φροντίσω, ως Δάσκα-
λος και Διευθυντής του Σχολείου, για 

την λειτουργία συσσιτίων στο χωριό, 
κάλεσα χωρίς χρονοτριβή τους γονείς 
και άλλους χωριανούς για να συζητή-
σουμε το θέμα και τις δυσκολίες του εγ-
χειρήματος. Tελικά, μετά από συζήτηση 
και στα καφενεία και κατ’ ιδίαν με τους 
γονείς,  πήραμε την απόφαση να το τολ-
μήσουμε και να προχωρήσουμε.
Και μια μέρα, μάλλον ήταν Κυριακή, 
μετά τη Θεία Λειτουργία ξεκινήσαμε.  
Ισοπεδώσαμε τον χώρο, σκάψαμε τα 
θεμέλια πάνω από την αυλή του σχο-
λείου και οι επιτήδειοι στο κτίσιμο έβα-
λαν μπρος. Άλλοι κουβαλούσαν πέτρες, 
άλλοι πελεκούσαν αγκωνάρια, άλλοι 
ετοίμαζαν και κουβαλούσαν τη λάσπη 
για το κτίσιμο. Βοηθούσαν οι γυναίκες 
και οι γέροντες, ακόμα και τα παιδιά.  
Γύρω από το εργοτάξιο ήταν μια πραγ-
ματική κυψέλη.

Σε λίγες μέρες ανέβηκαν οι τοίχοι και 
πήραμε όλοι κουράγιο, γιατί στην αρχή 
ήμασταν διστακτικοί. Εγώ ενθουσιά-
στηκα τόσο πολύ που μια μέρα πήρα 
τα παιδιά, όταν ξάνοιξε ο καιρός, περί 
το τέλος του χειμώνα, αρχές ανοίξεως, 
βγήκαμε στα χωράφια και εκεί ψάξαμε 
για κεραμίδια που ήταν από τα παλαιά 
χρόνια. Τα μάζεψαν τα παιδιά, τα βάλα-
νε στις τσάντες τους και τα κουβάλησαν 
στο σχολείο. Τα αφήσαμε κάπου να πε-
ριμένουν μέχρι να τα χρησιμοποιήσουν 
οι μαστόροι για την κατασκευή του θό-
λου και της βάσης του φούρνου για το 
ψήσιμο του ψωμιού.
Έτσι μ’ αυτό το ζήλο, τη θέληση, την 
ομόνοια και την εργατικότητα το οίκημα 
τελείωσε. Ήτανε ένα ορθογώνιο κτίσμα 
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4χ8 περίπου, με μια πόρτα στη μεγάλη 
πλευρά προς την αυλή του Σχολείου και 
με δυο παράθυρα, ένα απ’ τα δεξιά και 
ένα απ’ τα αριστερά της πόρτας. Είχε 
στο εσωτερικό του μια γωνιά, μια εστία 
για τη φωτιά στη βορειοδυτική πλευρά 
και μια καμινάδα.  Δίπλα από την καμι-
νάδα υπήρχε το στόμιο, το άνοιγμα του 
φούρνου για το ψήσιμο του ψωμιού.

Οι επιτήδειοι στην ξυλουργική τέχνη 
έφτιαξαν την πόρτα, τα παράθυρα 
και τα τραπεζάκια, όπου θα κάθο-
νταν τα παιδιά γύρω, σε πάγκους, και 
θα έβαζαν το φαγητό τους πάνω στα 
τραπεζάκια. Η στέγη έγινε με ξυλεία 
που φέρανε από το δάσος και σκεπά-
στηκε το οικοδόμημα με λαμαρίνες. Σε 
δυο μήνες περίπου τελείωσαν όλες οι 
εργασίες, βρέθηκε η μαγείρισσα, προ-
μηθευτήκαμε τα απαραίτητα σκεύη  και 
άρχισε η λειτουργία των συσσιτίων. 

Τα πρώτα υλικά εφόδια, αλεύρι, 
λάδι, ζυμαρικά, όσπρια, πλιγούρι 
και άλλα, τα παρέλαβαν οι χωριανοί 
από το γειτονικό χωριό Λαδικού όπου 
τα είχε αφήσει το λεωφορειάκι που 
έκανε τη συγκοινωνία από Θέρμο για 
Προυσό. Πήγαν μερικοί χωριανοί με 
τα φορτιάτικά τους. 
Από το πρωί ξεκίνησαν και έφτασαν 
αργά το απόγευμα κατάκοποι. Γι’ αυτό 
τις επόμενες φορές τα παίρναμε από το 
Δρυμώνα ή το Θέρμο. 
Τα υλικά για την παρασκευή των φαγη-
τών μας τα έστελνε η υπηρεσία μέσω 
του Επιθεωρητή Δημοτικής Εκπαιδεύ-
σεως και παράλληλα μας έστελνε και 

κάποια χρήματα για τα μεταφορικά 
και την αποζημίωση της μαγείρισσας. 
Ποτέ όμως δεν έφταναν. Τα χρήματα 
ήταν λιγοστά.

Το 1965 εγώ πήρα μετάθεση για τη Με-
λίγκοβα και δεν γνωρίζω για πόσο και-
ρό, πόσα χρόνια, λειτούργησαν τα συσ-
σίτια στο Αργυρό Πηγάδι. Ένα μπορώ 
να βεβαιώσω. Ότι ήταν πολύ χρήσιμα 
για τους Μαθητές, οι οποίοι ήταν ως 
επί το πλείστον τέκνα πολυτέκνων οι-
κογενειών, αλλά ήταν και πολύ χρήσιμα 
για το Δάσκαλο ο οποίος συνέτρωγε το 
μεσημέρι με τους Μαθητές του, έχο-
ντας ένα πιάτο ζεστό. 

Σήμερα το οίκημα των μαθητικών συσ-
σιτίων του Αργυρού Πηγαδίου δεν 
υπάρχει. Έχει κατεδαφιστεί προφανώς 
και τα υλικά του έχουν απομακρυνθεί. 
Υπάρχει όμως στη μνήμη όσων έζησαν 
αυτή την προσπάθεια για να διδάσκει 
ότι, όπου υπάρχει θέληση, ζήλος, αγά-
πη και ομόνοια γίνονται θαύματα».

Πρωινή παράταξη. Δάσκαλος ο Λευτέρης  Κολιός. 
Στο δεύτερο επίπεδο το κτήριο των σχολικών συσσιτίων
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«Μας έμαθε Γράμματα...»

Οι συνήθως νεαροί, πρωτοδιόρι-
στοι δάσκαλοι, έρχονταν με τον 
ζήλο του νέου και έδιναν τον καλύ-
τερο εαυτό τους. 

Ακόμα κι αν κάποιοι ήταν πολύ αυστη-
ροί, έρχεται η ώρα της αναγνώρισης.  
Γράφει ο Νίκος Γ. Κωνσταντινίδης στο 
«γράμμα μας» φύλλο 18, Απρίλιος – 
Μάιος – Ιούνιος 1979: 
«…Κι αν η βέργα ήταν από τον αείμνη-
στο Δάσκαλο που τον έλεγαν ΖΩΤΟ 
- Βασίλειο Δημόπουλο,  τότε ένα μπο-
ρούμε να  πούμε μέσα από την καρδιά 
μας: Αναπαυμένη να ‘ναι η ψυχή του. 
Μας έμαθε Γράμματα».

Με στοιχεία από τα βιβλία του σχο-
λείου, που διατηρούνται στο αρχείο 
του Δημοτικού Σχολείου Θέρμου, κα-
ταρτίστηκε ο παρακάτω πίνακας των 
Δασκάλων που δίδαξαν στο Δημοτικό 
Σχολείο Αργυρού Πηγαδίου.

1922-24  Δημόπουλος – Ζώτος Βασίλειος

1924-27  Πυρπύλης Αθανάσιος

1927-39  Καίσαρη – Τσαπαρή Λουκία

1939-40  Αραβαντινού Νίτσα

1940-41  Καραμούζης  Παναγιώτης

1941-42  Πυρπυρής Δημήτριος, Σταματόπου-

λος Ιωάννης

1949-51  Κυριλή Αγγελική

1951-52  Μανιάτης Γεώργιος

1952-53  Πούλος Αθανάσιος

1953-55  Κορύλλος  Παναγιώτης

1955-57  Κολοβού Σταμάτα

1957-58  Κωνσταντόπουλος Νικόλαος

1958-59  Λελούδας Πέτρος

1959-62  Σπανέλλης Γρηγόριος

Λευτέρης Κολιός

Η φωτογραφία αυτή δεν είναι από το δικό μας σχολείο, 
αλλά κάπως έτσι ήταν και η δική μας αίθουσα. Ο μαυροπί-
νακας στον τοίχο, η ξυλόσομπα στο κέντρο και γύρο γύρο 
μεγάλα θρανία που στο καθένα κάθονταν  δύο και τρεις 
μαθητές.



Αργυρό Πηγάδι

Δ
ήμου

 Θέρμου Κέντρο
ΠεριβαλλοντικήςΕυαισθητοποίησης

κα
ι Α

νά
δε

ιξη
ς 

τη
ς Πολιτιστικής ΚληρονομιάςΟ

ρεινώ
ν Χω

ριώ
ν.

σελ. 143

1962-65 Πυρπύλης Αθανάσιος

1965-68  Κολιός Ελευθέριος

1968-70  Κρητικός Αθανάσιος

1970-71  Κωστοπούλου Γεωργία

1971-73 Γούργαρης  Ιωάννης

1973-75  Σταύρου Απόστολος

1975-76  Κετσιλής Χριστόφορος

1976-78  Γκουργούλης Χαράλαμπος

1978-82 Κάτσενος Δημήτριος

1982-83 Τζαχρήστας Δημήτριος

1983-84  Χώνος Νικόλαος

1984-85  Μήτσου Ανδρέας

1985-86   Χωραφάς Αθανάσιος

1986-87  Σαγώνα Αναστασία

1987-88  Βασιλογιάννης Χρήστος

1988 –89 Κωστατούλα Αλεξάνδρα

1989-90   Παπαγεωργίου Γεώργιος

1990-91   Αγγέλη Ελένη

1991-92  Σταματοπούλου Κων/να

1992-93  Αλπός Γεώργιος

1993-94  Τσαραβούλης Θεοδόσιος

Υπηρέτησαν στο σχολείο και κάποιοι 
δάσκαλοι για μικρά χρονικά διαστή-
ματα, που δυστυχώς τα ονόματά 
τους δεν βρέθηκαν στα βιβλία αυτά 
και για αυτό δεν αναφέρονται. 

Είχαμε τη χαρά, να εκφράσουμε 
την ευγνωμοσύνη μας στους δα-
σκάλους που  υπηρέτησαν στο Αρ-
γυρό Πηγάδι σε μια τιμητική εκδή-
λωση, το 2001.

Τιμή στους Δασκάλους

Αναμνηστική φωτογραφία των Δασκάλων
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«Τα γράμματα είναι άλλα δυο μάτια...»

Ας προσπαθήσουμε να καταλάβουμε 
την αξία του σχολείου μέσα από τα 
λόγια αυτών που δεν πήγαν σχολείο. 
Και ήταν βέβαια,  κυρίως γυναίκες.

Χρυσούλα Καραγεώργου, έτος γέν-
νησης 1920, Καστανιά
-Πώς ήταν τα χρόνια σου σαν κοπέλα, 
στο σπίτι το πατρικό σου;
-Πώς νάναι; Δεν πέρασα καλά. Μόλις 
έγινα για το σχολείο, πήγα δέκα μέρες 
κι με σχόλασε ο πατέρας μ’ να πάω να 
φλάξω τα γίδια, είχαμε πενήντα γίδια.
-Σε στενοχώρησε που δεν έμαθες γράμ-
ματα;
-Πώς δεν με στενοχώρησε. Να μην ξέρ’ς 
να βάλ’ς ούτε το ‘νομά σ’, να σε κοροϊ-
δεύει ο άλλος;
-Μάθαιναν γράμματα τα κορίτσια την 
εποχή εκείνη;
-Μάθαιναν εκείνα που τάστελναν σχο-
λείο. Εκείνα που δεν τάστελναν, δεν 
μάθαιναν. Ήταν σαν εμένα. Πολλές φο-
ρές χρειάστ’κε να βάλω υπογραφή και 
δεν ήξερα. Τα γράμματα είναι άλλα δυο 
μάτια. Πώς να βοηθήσω τα παιδιά στο 
σχολείο; Ήξερα γράμματα;

Δήμητρα Σωτηροπούλου, έτος γέν-
νησης 1925, Αργυρό Πηγάδι
-Στο σχολείο πήγα τρία χρόνια.
- Γιατί το σταμάτησες;
-Δεν ήθελε η μάνα μ’.
-Γιατί; 
-Γιατί είχαμε πράματα, μαρτίνια. Ο 

πατέρας μ’ ήθελε να με μάθ’ γράμμα-
τα, αλλά η μάνα μ’ δεν ήθελε. «Γιατί 
να μάθ’ γράμματα;», έλεγε. «Για να 
στέλνει γράμματα στ’ς  αγαπητι-
κούς;». «Όχι μωρέ γυναίκα», έλεγε ο 
πατέρας μ’. «Έχουμε τέσσερα αγόρια. 
Θα πάνε στρατιώτες. Θα μας στέλ’νι 
κάνα γράμμα. Ποιος θα μας το δια-
βάζ’; Θα πηγαίνουμε στ’ γειτονιά;»

Σπυριδούλα Καραγεώργου, έτος 
γέννησης 1928, Λογκά –Αργυρό Πη-
γάδι
-Σχολείο πήγες;
-Μέχρι τη δευτέρα τάξη.
-Γιατί σταμάτησες;
-Ήμουνα μακριά. Μια ώρα δρόμο. 
Παπούτσια δεν είχα. Φόραγα γουρ-
νοτσάρχα. Έβγαιναν. Γύρ’ζανε ανά-
ποδα. Τα πέταγα και πάαινα ξπόλυτ’. 
Με σχόλασε ο πατέρας μ’ γιατί ήτανε 
και άρρωστος… Μέχρι χωράφ’ έκανα, 
με το ζευγάρ’ τ’ς γελάδες….

Γιωργίτσα Κωνσταντινίδη, έτος γέν-
νησης 1929, Αργυρό Πηγάδι
-Σχολείο πήγες;
-Σχολείο; Δεν ξέρω από πού μπαίν’νε 
μέσα. Δε πήγα καθόλ’.
-Σε στενοχώρησε αυτό;
-Τότε, να σ’πω, δεν το καταλάβαινα. 
Αλλά τώρα με στενοχωρεί πολύ.
-Γιατί;
-Γιατί, που είναι τα μάτια μ’ κλεισμένα. 
Όθε να πάω, δε βλέπ’νε. Όθε να πας, 
τα γράμματα χρειάζονται. Λίγα, ας μην 
ήξερα πολλά. Δεν ήθελα πολλά. 
-Γιατί δεν πήγες σχολείο;
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-Δεν είχε τον τρόπο ο πατέρας μ’ τότε, 
να με στείλ’ σχολείο. Πάαινε κι έβα-
νε μέσο στον δάσκαλο και μας έκοβε 
να μην τον κυν’γάνε. Και δε πήγαμε 
σχολείο. Καμία από εμάς, δεν ήξερε 
γράμματα.

Γιαννούλα Ντούρου, έτος γέννησης 
1937, Αργυρό Πηγάδι
-Σχολείο πήγες;
-Όχι, ποτέ. Ποιος θα μ’ έστελνε σχολείο;
-Ήθελες να πας;
-Ήθελα. Ποιος στραβός δε θέλ’ τα 
μάτια τ’; Είχαμε μια θειά στο σπίτ’, 
που είχε τον πατέρα μ’ ψ’χοπαίδ’ 
συμμαζεμένο, κι λέει: «Χρήστο να 
το στείλουμε το τσπάκ’ στο σχολείο. 
Έστω μια χρονιά, μια τάξ’, να μάθ’  
τ’ν υπογραφή τ’, να ξέρ’ το ´νομά τ’. 
Θα παντρευτεί μεθαύριο, θα πάει 
σπίτι τ’». «Ναι, λέει ο πατέρας μ’. Θα 
γίνει δασκάλα στον Τσιορνόκο». Τόσο 
του ‘κοβε και ´κεινού… Έτσι έμεινα 
αγράμματη.

Και άλλες υπηρεσίες...
Στο σχολείο εγκαταστάθηκε και το 
πρώτο τηλέφωνο του χωριού. Διηγεί-
ται ο Κώστας Ζαφρακάς:
«Το σχολείο ήταν αλλιώς τότε, κάθε-
τα στη σημερινό. Εδώ μπροστά ήταν 

ένα μεγάλο πουρνάρ’ και πάνω τ’ 
ήταν το γραμματοκιβώτιο. Αργότερα 
το γραμματοκιβώτιο του χωριού το-
ποθετήθηκε στο καμπαναριό.

Εδώ παίζαμε με το τόπ’ «αμπάρτσα».
Είμαι γεννηθείς το 1925, άρα πήγα το 
1931. Ήμασταν εξήντα παιδιά. Μπο-
ρεί και παραπάνω. Δεκαπέντε έρχο-
νταν από τον Τσιορνόκο…
Δασκάλα είχαμε τη Λουκία.
Τότε ήρθε και το τηλέφωνο. 

Το εγκατέστησαν μέσα στο σχολείο.
Δούλευε με μανιβέλα. Η δασκάλα, 
κερκυραϊκής καταγωγής, ήξερε να το 
χρησιμοποιεί. Σιγά σιγά έμαθαν και 
άλλοι.

Αφού τελείωσε η εγκατάσταση έγινε 
συζήτηση στην τάξη. 
• Ποιος θα μας πει τι είναι το τηλέ-
φωνο; ρώτησε η δασκάλα.
• Εγώ, πετιέται ο Μήτρος ο Πριόβο-
λος, που ήταν περίεργος και είχε πα-
ρακολουθήσει τα πάντα. «Παλούκ’ 
εδώ, παλούκ’ εκεί, παλούκ’ παρα-
πέρα. Φλυτζάνια ανάποδα. Σύρματα 
συνταιριασμένα. Κρένουμε εδώ και 
ακουγόμαστε στο Καρπενήσ’…».

Σημείωση:
Στο Κέντρο και στην Ενότητα «Κείμενα» μπορείτε να βρείτε το:
ΜΕΓΑΛΕΣ ΚΑΙ ΑΞΕΧΑΣΤΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΡΓΥΡΟΠΗΓΑΔΙΤΩΝ Ο ΠΑΠΑ ΛΑΖΑΡΟΣ 
Του Νίκου Γ. Κωνσταντινίδη, «Το γράμμα μας», Φύλλο 1, Ιούνιος 1974
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 «Σήμερα γάμος γίνεται...» 

γάμος αποτελεί τη σπουδαιότερη εκ-
δήλωση χαράς στη ζωή της κοινότη-
τας και ταυτόχρονα μια από τις πιο 
δυνατές μορφές έκφρασης των εθί-
μων της. Ένα σύνολο τελετουργικών 
πράξεων με ιδιαίτερο συμβολισμό 
και αξία για το νέο ζευγάρι,  που με 
τους απογόνους του θα διαιωνίσει 
όχι μόνο τη γενιά του, αλλά και θα 
πληθύνει  το ίδιο το χωριό. 

«Με προξενιό. Ήρθε συμπεθερικό...»

Τα χρόνια εκείνα, εκτός από ελάχι-
στες εξαιρέσεις, οι γάμοι γίνονταν με 
προξενιό –συνοικέσιο, ειδικά εάν η 
νύφη καταγόταν από άλλο χωριό. Η 
ύπαρξη του προξενιού ως κυρίαρχης 
διαδικασίας στην εύρεση συζύγων 
αναδεικνύεται στις καταγεγραμμένες 
απαντήσεις γυναικών του χωριού σε 

Ο

Ροσκά Ευρυτανίας,1959, γάμος Χρόνη Λυσγάρα με Λουκία Κρίκου 
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αντίστοιχη ερώτηση.
Α. – Πως έφτασες στο Αργυρό Πηγάδι;
- Με προξενιό. Ήρθε συμπεθερικό 40, 
50 άτομα και με πήρανε…
Β. - Ο άντρας μου με είδε όταν ήμα-
σταν ανταρτόπληκτοι στη Γουρίτσα. 
Και όταν ήρθαμε πίσω έστειλε προξε-
νιό μ’ ένα ξαδερφό τ’, στον πατέρα μ’.
Γ. - Τον άντρα σου πως τον παντρεύ-
τηκες;
-Η μάνα μου με τον πεθερό μ’ τα κανο-
νίσανε. Κάναμε μαζί χωράφι.
- Σε ρωτήσανε αν τον θέλεις;
-Με ρωτήσανε. Και είπα: «αφού το 
λέτε εσείς, θα πω εγώ όχι, να γίνουμε 
μύθος;»
- Τον ήθελες;
- Τον ήθελα και μ’ ήθελε. Τον ήθελα 
και πολύ κιόλα.
-Ο αρραβωνιαστικός σου ερχόταν στο 
σπίτι;
- Ήρθε δυο φορές. Κι η μάνα μ’ του ‘πε: 
«Δε θα ξαναρθείς. Μόνο γαμπρός».

Σε λίγες περιπτώσεις η στέψη ερχόταν 
ως επιβεβαίωση ενός κρυφού έρωτα, 
αφού η κλειστή κοινωνία και τα αυ-
στηρά πρότυπα ηθικής καθιστούσαν 
δύσκολη την παρουσία του. 
Δ. - Δεν παντρεύτηκα με προξενιό. Οι 
δυο μας… Με τον τρόπο που μου μί-
λησε, μου έδωσε θάρρος. Γιατί έρχεται 
ένας άντρας και μιλάει καθαρά. Χωρίς 
να φαίνεται πονηρός.

Ε. -Εγώ τον άντρα μου τον πήρα με 
προξενιό.
-Ποιός σε προξένεψε;
-Ένας πρώτος ξάδερφος τ’ άντρα μ’. Το 

‘πε στον πατέρα μ’ κι αυτός με κάλεσε 
και μου το’ πε…
Μόνο ένας είχε δεσμό εδώ. Ο Ηλίας ο 
Σωτηρόπουλος με τη Λουκία.  Κάποια 
μέρα κλεφτήκανε. Την πήρε ο Ηλίας 
και πήγανε στα «κουριά». «Άμα δεν 
παντρευτούμε, θα σκοτωθούμε», εί-
πανε. Και τελικά την πήρε… Έφτιαξε ο 
άντρας μ’ στεφάν’ με κληματόβεργες 
και τ’ς στεφάνωσε ο παπάς…

«Κάναμε γάμο καλό...»

Οι εθιμοτυπικές πράξεις που προη-
γούνταν της τέλεσης του γάμου σχε-
τίζονταν με την επιθυμία της ευημε-
ρίας, της μακροημέρευσης και της 

Γάμος Ρήνας Β. Κότσαλου με Αριστοτέλη Γρομητσάρη,  1958



Κέντρο

ΠεριβαλλοντικήςΕυαισθητοποίησης

κα
ι Α

νά
δε

ιξη
ς 

τη
ς Πολιτιστικής ΚληρονομιάςΟ

ρεινώ
ν Χω

ριώ
ν.

Αργυρό Πηγάδι

Δ
ήμου

 Θέρμου

σελ. 148

ευγονίας του ζευγαριού. Οι σχετικές 
με τον γάμο εκδηλώσεις ξεκινούσαν 
την Τετάρτη με τα προζύμια στο σπί-
τι του γαμπρού και την Πέμπτη  στο 
σπίτι της νύφης. Κοσκινίζουν   αλεύρι 
με το οποίο θα αναπιάσουν τα προ-
ζύμια και θα κάνουν την κουλούρα 
του γάμου. 
Μας λέει ο Χριστόφορος Καραγεώρ-
γος: «Την Τετάρτη φέρνανε το σιτάρι 
στον μύλο, να τ’ αλέσει ο μυλωνάς.  
Αυτό το γνωρίζω γιατί ο πατέρας μ’ 
ήτανε μυλωνάς. Ό,τι είχε το κοφίνι 
μέσα έπεφτε και μετά βάζανε το σιτά-
ρι για τα προζύμια. Για αμοιβή έφερνε 
στον μυλωνά μια κουλούρα, ένα κομ-
μάτι τυρί κι ένα μπουκάλι κρασί. Και το 
τρώγανε μαζί. Δεν έπαιρνε ξάι».
Το αλεύρι το έβαζαν σε μια μεγάλη 
σίτα την οποία κουνούσαν τα παιδιά, 
λέγοντας τραγουδιστά: «δεν περνάει, 
δεν περνάει…». Οι μεγάλοι έριχναν 
στη σίτα νομίσματα, λέγοντας «κοσκι-
νείστε και θα περάσει». Κάποια στιγ-
μή, βέβαια, το κοσκίνισμα τελείωνε. 
Τα νομίσματα τα μοιράζονταν τα παι-
διά που πήραν μέρος.  Πέρα από την 
κουλούρα με το ζυμάρι έφτιαχναν και 
έναν σταυρό στο ταβάνι του σπιτιού. 
Έριχναν λίγο αλεύρι και στη νύφη και 
της εύχονταν να ζήσει, να ευτυχήσει 
και να αποκτήσει πολλά παιδιά.
Την Πέμπτη επίκεντρο της «χαράς» 
είναι το σπίτι της νύφης, όπου με 
τραγούδια και χορό ετοιμάζονταν τα 
προικιά. Φλοκάτες, βελέντζες, κου-
βέρτες, τάπητες, κιλίμια θα ορθώσουν 
τον «γίκο» στον οποίο ανέβαζαν ένα 
αγόρι, για γούρι, ώστε να επιτευχθεί 

η αρρενογονία. Τα προικιά συμπλή-
ρωναν τα υφαντά σακούλια και τα 
διάφορα κεντήματα, όλα καμωμένα 
από τα επιδέξια χέρια της νύφης και 
της μάνας της.  Βέβαια στην προίκα 
υπήρχαν και πολλά αγορασμένα είδη: 
πετσέτες, μαξιλάρια, σεντόνια, τρα-
πεζομάντηλα και άλλα.
Την Παρασκευή μουλάρια ή και οι γυ-
ναίκες στην πλάτη τους μετέφεραν τα 
προικιά στο σπίτι του γαμπρού.

Το Σάββατο το βράδυ στο σπίτι της νύ-
φης στρώνεται το “αποχαιρετιστήριο 
τραπέζι” όπου συμμετείχαν όλοι οι 
συγγενείς της. Όπως όλα τα γλέντια 
και αυτό ξεκινούσε με το τραγούδι «Σε 
τούτη ’ν τάβλα πού ‘μαστε» και ακο-
λουθούσε το «Μια Παρασκευή κι ένα 
Σαββάτο βράδυ, μάνα μ’ μ’ έδιωχνες 
απ’ τ’ άλλα τα παιδιά σου. Κι ο πατέ-
ρας μου, κι αυτός μου λέει φεύγα…». 

Μεταφέροντας προικιά
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«Η πεθερά μ’ με καρτέρεσε...»

Η Κυριακή ήταν η μέρα της στέψης. 
Αφού πρώτα, με ιδιαίτερο τελετουρ-
γικό «ξύριζαν τον γαμπρό», το συμπε-
θερικό ξεκινούσε από το σπίτι του γα-
μπρού τραγουδώντας το «Ας παν’ να 
δουν τα μάτια μου πώς τα περνάει η 
αγάπη μου. Μη βρήκε αλλού κι αγά-
πησε και μένα με παράτησε…». Συ-
νέχιζε με το «Αρχοντόπουλο ξεκίνησε 
να πάει να στεφανώσει…» και πολλά 
άλλα νυφιάτικα τραγούδια1.

Η πομπή, στην οποία προπορεύονταν 
ο γαμπρός, ο κουμπάρος και ένας 
μικρός που κρατούσε τα στέφανα, 
κατευθύνονταν στο σπίτι της νύφης. 
Τον γαμπρό υποδεχόταν στο σπίτι η 
πεθερά και του πρόσφερε ένα ποτήρι 
κρασί. Έπαιρναν τη νύφη και όδευαν 
προς την εκκλησία για την τέλεση του 
μυστηρίου.

Μετά τη στέψη, νεόνυμφοι και καλε-
σμένοι πηγαίνουν στο σπίτι του γα-
μπρού, όπου η μάνα του γαμπρού τους 
υποδέχεται στην εξώπορτα και, αφού 
τους φιλέψει,  στη συνέχεια η νύφη, 
σύμφωνα με το γαμήλιο εθιμοτυπικό, 
πετά μήλα, νομίσματα και ρόδια, σύμ-
βολα ευφορίας και ευημερίας. 

Ακολουθούσε το γλέντι μέχρι τη Δευ-
τέρα το πρωί. Στο γλέντι αυτό η κάθε 
οικογένεια καλεσμένων πήγαινε με μία 
κανίστρα που περιείχε μια διακοσμημέ-
νη γαμήλια κουλούρα, την «προβέντα», 
πίτες και διάφορα άλλα φαγώσιμα.

Υποδοχή γαμπρού από την πεθερά

Ο  Μητράκης Κωνσταντινίδης, που ήταν ένας από τους κου-
ρείς του χωριού, ετοιμάζει για γαμπρό τον Γιάννη Γ. Πριόβο-
λο, 1963



Κέντρο

ΠεριβαλλοντικήςΕυαισθητοποίησης

κα
ι Α

νά
δε

ιξη
ς 

τη
ς Πολιτιστικής ΚληρονομιάςΟ

ρεινώ
ν Χω

ριώ
ν.

Αργυρό Πηγάδι

Δ
ήμου

 Θέρμου

σελ. 150

Ο γάμος ήταν ένα πολύ σημαντικό γε-
γονός για το χωριό και συμμετείχαν 
όλοι ως καλεσμένοι. Πρέπει να υπήρ-
χε πολύ σοβαρή παρεξήγηση για να 
μην προσκληθεί κάποιος χωριανός 
στον γάμο. Είναι και μια ευκαιρία για 
αποκατάσταση σχέσεων. 

Ο καλεστής, συγγενής του γαμπρού ή 
της νύφης, περνούσε από τα σπίτια 
κρατώντας την «τσίτσα», ένα ξύλινο 
μικρό, διακοσμημένο δοχείο, που 
περιείχε κρασί και με ένα ποτήρι 
κερνούσε τον νοικοκύρη και καλού-
σε στα προζύμια, τα προικιά και τον 
γάμο. Ειδικά για τον γάμο, ξεκαθά-
ριζε αν τους καλεί για το συμπε-
θερικό -  αν θα πήγαιναν σε άλλο 
χωριό για τη νύφη, ο αριθμός στο 
περίπου ήταν συμφωνημένος -  για  

τα στέφανα στην εκκλησία και για 
το  γαμήλιο γλέντι. Λόγω στενότη-
τας των οικιακών χώρων δεν μπο-
ρούν να προσκληθούν όλοι.

Η Ρήνα Κωνσταντινίδη θυμάται και 
περιγράφει στιγμές από τον γάμο 
της: «Το ΄χω ακόμα το φόρεμα που 
φόραγα νύφη. Ήταν βυσσινί, μετα-
ξωτό… Το πήρε η μάνα μ’. Πού, δεν 
ξέρω… Και πήγα στο Παναιτώλιο, 
στη Χριστίνα και το ‘ραψα. Το πέπλο 
ήταν κανονικό, άσπρο… Ο Μητρά-
κης φόραγε κοστούμι. Το είχε πά-
ρει φαντάρος…

Ήρθα νύφη με το μουλάρι, τη «Ρούσσα», 
του Γιώργου του Πριόβολου… Μ’ έφερε 
νύφη και μου ‘πε πώς θα κάνω με την 
κουλούρα, πώς θα πετάξω τα μήλα… 

Ο παπα - Βασίλης στεφανώνει τον Χριστόφορο Καραγεώργο  με τη Μαρία Κωνσταντινίδη
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Μου ‘κανε νοήματα… Κάναμε γάμο 
καλό... Η πεθερά μ’ με καρτέρεσε. Φό-
ραγε μια άσπρη βαμπακέλα.

Με τ’ πεθερά μ’ πήγαμε, την άλλη μέρα, 
στον λόγγο να φέρουμε ξύλα… Ξερά και 
χλωρά μαζί…. Γιατί; Δεν ξέρω...».

Σημείωση:
1. Στο Κέντρο και στην Ενότητα «Αρχείο φωτογραφιών και Βίντεο»  
μπορείτε να δείτε τον Γιώργο Ι. Κωνσταντινίδη να τραγουδά τα:
1. Αρχοντόπουλο ξεκίνησε 
2. Ας πάν’ να δουν τα μάτια μου
3. Μια Παρασκευή
4. Σε τούτη΄ν τάβλα πού ‘μαστε 

Συμπεθερικό για τον Πρόδρομο Ευρυτανίας με γαμπρό τον Νίκο Ι Καραγεώργο

σελ. 151
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Αξίες ζωής
εχωριστή θέση στην πολιτιστική πα-
ρακαταθήκη των ορεινών κοινωνι-
ών κατέχουν οι κανόνες και οι αξίες 
στις οποίες στήριξαν την ατομική και 
κοινωνική προκοπή τους. Οι συνθή-
κες απομόνωσης από τα κοντινότερα 
μεγάλα αγροτικά και αστικά κέντρα 
αλλά και η ιδιαιτερότητα του χώρου 
κατοίκησης απαιτούσε ένα σύνολο 
αρχών και αξιών που καθαγίαζε την 
εργατικότητα, την αλληλεγγύη, τη δι-
καιοσύνη, την ολιγάρκεια, την αυτάρ-
κεια, την απλότητα.
Οι άνθρωποι των ορεινών χωριών 
γνωρίζουν ότι ο τόπος τους είναι φτω-
χός και ότι ο μόχθος τους δεν μπορεί 

να ανταμειφθεί πλουσιοπάροχα. Πα-
λεύουν όχι για να πλουτίσουν αλλά 
για να επιβιώσουν, αποκομίζοντας 
τον καθημερινό «επιούσιο άρτο». Και 
τα καταφέρνουν. Έτσι, ακόμα και στις 
ακραίες συνθήκες φτώχειας και πεί-
νας στη διάρκεια της γερμανικής κα-
τοχής δεν υπέφεραν όπως οι Έλληνες 
των αστικών κέντρων.
«Πολύ δύσκολη ήταν η ζωή στο χωριό. 
Γιατί ο τόπος μας ήταν στενός, τα χω-
ράφια μας λιγοστά, τα βοσκοτόπια μας 
το ίδιο. Ο χειμώνας ήταν κακός, δηλα-
δή βαρύς, γιατί το χωριό είναι ορεινό 
και έριχνε πολλά χιόνια. Αλλά τα κατα-
φέρναμε. Με μεγάλους κόπους», συ-

Ξ

Η παρέα μας, 1970.  Στο προαύλιο του Άι- Δημήτρη, απολείτουργα. Από αριστερά όρθιοι: Νίκος Κων-
σταντινίδης, Γιάννης Κωνσταντινίδης, Ηλίας Καραγεώργος, Βασίλης Κωνσταντινίδης, Γιάννης Κ Σωτη-

ρόπουλος, Κώστας Β Καραγεώργος, Βασίλης Π Λισγάρας, Φώτης Ι Ζαφρακάς και Γιάννης Ντούρος.
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νοψίζει, με τον σοφό, λαϊκό του λόγο, 
ο παλιός Πρόεδρος της Κοινότητας, 
Γιώργος Ι. Κωνσταντινίδης.

Ζουν απλά και λιτά. Δεν επιδιώκουν 
την επίδειξη ή την  πολυτέλεια. Είναι 
σεμνοί και ταπεινοί, φιλότιμοι όμως, 
αξιοπρεπείς και υπερήφανοι.
Η ολιγάρκεια γίνεται στάση ζωής και 
φιλοσοφία. Υιοθετώντας την ολιγάρ-
κεια και την αυτάρκεια στη λογική 
που διέπει τον βίο τους, αξιοποιούν 
όσα αγαθά τους δωρίζει η φύση, όσα 
παράγουν οι ίδιοι δουλεύοντας στα 
χωράφια και τα ζώα και όσα θα αγο-
ράσουν, πουλώντας ή ανταλλάσσο-
ντας το πλεόνασμα των παραγόμενων 
προϊόντων τους, τα οποία αγαπούν 
και εμπιστεύονται.
«Τότε δεν είχαμε αρρώστιες», τονίζει 
η Σπυριδούλα Καραγεώργου, συνδέο-
ντας την ποιότητα και την καθαρότη-
τα των παραγόμενων αγαθών με την  
υγεία. «Δεν τρώγαμε αυτά που τρώμε 
σήμερα. Μόνο απ’ την πεζούλα. Και 
ήτανε γερός ο κόσμος».
Τιμούν το ψωμί που βγάζουν. Είναι το 
σύμβολο και η ουσία της ζωής τους. 
Δεν το πετάνε ποτέ, γιατί είναι ιερό. 
Από το πρώτο σιτάρι που θα αλέ-
σουν θα γίνει η λειτουργιά για την 
εκκλησία.

Οικογένεια

Οι οικογένειες είναι πολυμελείς. Οι 
παππούδες ζουν στο ίδιο σπίτι με τα 
παιδιά και τα εγγόνια και βοηθούν με 
όποιον τρόπο μπορούν. Οι νεότεροι 

αγαπούν, σέβονται και τιμούν τους 
ηλικιωμένους. Οι γιαγιάδες φροντί-
ζουν τα παιδιά, γνέθουν, πλέκουν 
ρούχα για όλους, μαγειρεύουν. Οι 
παππούδες  κάνουν δουλειές κοντά 
στο σπίτι, φροντίζουν τα εργαλεία, 
νουθετούν με σύνεση, διαθέτοντας 
πείρα και ωριμότητα.
Με γνώμονα το δίκιο προσπαθούν να 
επιλύουν τις διαφορές που ανακύ-
πτουν και η γνώμη τους γίνεται σεβα-
στή. Φροντίζουν για το μέλλον της 
οικογένειας και της κοινότητας, απο-
λαμβάνοντας την αγάπη και τον σε-
βασμό. Μεταφέρουν τις παραδοσια-
κές αξίες, τις ιστορίες, τα τραγούδια, 
τη σοφία των προγόνων για τις καλ-
λιέργειες, τον καιρό, τις αρρώστιες, 
τα  βότανα, την αντιμετώπιση των 
δυσκολιών. Λειτουργούν ως συνδετι-

1961. Οι γειτόνοι Ρήνα Κωνσταντινίδη, Κώστας Σωτηρόπουλος 
και Χαράλαμπος Κωνσταντινίδης ποζάρουν με τα παιδιά τους
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κός κρίκος όχι μόνο με το παρελθόν, 
αλλά και με την ευρύτερη κοινότητα. 

Τα παιδιά ζουν πλήρως ενσωματω-
μένα στην οικογενειακή ζωή. Όταν 
δεν έχουν σχολείο βοηθούν στις 
αγροτικές δουλειές, ενώ τις μέρες 
και τις ώρες της σχόλης παίζουν 
ατέλειωτα στις αυλές και τα σοκά-
κια. Και όταν επιστρέφουν στο σπίτι 
κουρασμένα, πεινασμένα και πολλές 
φορές ξεπαγιασμένα, θα βρουν τη 
φωτιά αναμμένη και το λιτό φαΐ να 
τα περιμένει, μαγειρεμένο συνήθως 
από τη γιαγιά, πολύτιμη παρουσία 
στη ζωή των εγγονιών, αλλά και της 
υπόλοιπης οικογένειας.

Ελεύθερος χρόνος ουσιαστικά δεν 
υπάρχει, γιατί πάντα κάτι έχουν να 
κάνουν. Ειδικά οι γυναίκες δεν ξε-
κουράζονται ποτέ. Φροντίζουν να 
διατηρούν το σπιτικό τους όμορφο, 
περιποιημένο και καθαρό. Το νερό, 
το σαπούνι και ο ασβέστης είναι τα 
εργαλεία τους. «Η μάνα μ’ δε ξέμεινε 
ποτέ από σαπούνι. Πού το ‘βρισκε δεν 
ξέρω», λέει η Ρήνα Κωνσταντινίδη.

Τα πεθερικά βοηθούν τη νιόφερτη 
νύφη να προσαρμοστεί στο καινού-
ριο περιβάλλον και να αφομοιώσει 
τις αξίες της νέας οικογένειας. Πολλές 
φορές ζουν δυο οικογένειες στο ίδιο 
σπίτι. «Ζήσαμε με τη συννυφάδα μου 
στο ίδιο σπίτι. Δυο δωμάτια… Ας μην 
είχαμε χώρο... Χωράγαμε. Δε μαλώσα-
με ποτέ. Είχαμε τ’ άλλα. Αν είχαμε και 
τσακωμούς… Σ’ αυτό το τζάκι κάναμε 

όλες τ’ς δλειές», απαντά η Γιαννούλα 
Ντούρου, επισημαίνοντας εμφατι-
κά την ανεκτικότητα και τη μαθητεία 
στην τέχνη της συνύπαρξης.

Από την Οικογένεια 
στη Γειτονιά και στην Κοινότητα

Η αλληλεξάρτηση είναι βασικό χαρα-
κτηριστικό της μικρής τους κοινωνίας. 
Η δύναμη της οικογένειας συμπληρώ-
νεται από τη γειτονιά και την ευρύτε-
ρη κοινότητα, το χωριό.
Η γειτονιά είναι σημαντικό κοινοτικό 
κύτταρο. Καθώς η ζωή εκτυλίσσεται 
ουσιαστικά έξω από το κτήριο του 
σπιτιού, ξέρουν τι κάνει ο γείτονας και 
αν αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα. 
Και τον βοηθάνε. Αύριο ίσως θα χρει-
αστούν και αυτοί τη βοήθειά του. Η 
μακραίωνη ανθρώπινη εμπειρία τους 
έχει διδάξει ότι ο καθένας χρειάζεται 
όλους τους άλλους. Τους θέλει και τον 
θέλουν. Με τα καλά και τα κακά του. 

Δεν φοβούνται τους ανθρώπους. Δεν 
υπάρχουν κλειστές αυλές. Δεν κλει-
δώνουν ποτέ τα σπίτια τους. Δεν πα-
ρατηρούνται κλοπές. Δανείζουν συχνά 
και δανείζονται, εργαλεία και σκεύη. 
Δανείζονται επίσης μεταξύ τους και 
χρήματα, αν χρειαστεί να πάνε στον 
γιατρό ή να κάνουν κάποια επείγου-
σα δουλειά. Έχουν σταθερές σχέσεις 
εμπιστοσύνης μεταξύ τους αλλά και 
με το παντοπωλείο του χωριού, με τον 
τσαγκάρη και άλλα καταστήματα στο 
Θέρμο. Θα αναγκαστούν να ψωνίσουν 
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και βερεσέ, αλλά θα έρθει ο καιρός 
που θα πουλήσουν ζώα ή δέρματα, 
τα φασόλια, τις πατάτες, τα σκόρδα, 
το βούτυρο, τα καρύδια αλλά και το 
κουκούλι του μεταξοσκώληκα ή θα 
κάνουν και κάποια μεροκάματα δου-
λεύοντας ως μάστορες ή εργάτες και 
θα ξοφλήσουν τα χρωστούμενα.

«Ποιος αντέχει τη βοή του χωριού;»

Έχουν συναίσθηση ότι ο καθένας τους 
είναι μέρος μιας κοινότητας, η οποία 
εξαρτάται από τις ατομικές συμπερι-
φορές και η εύρυθμη λειτουργία της 
τους διευκολύνει. Στηρίζουν την κοινό-
τητα επειδή αυτή διασφαλίζει τις συν-
θήκες για τη ζωή όλων των μελών της. 
Η συλλογικότητα, το ομαδικό πνεύμα 
τους έχει εμποτίσει. Φυσικά υπάρχουν 
κανόνες άγραφοι αλλά ισχυροί, όπως 
υπαρκτός είναι και ο συνεχής κοινω-
νικός έλεγχος. Κανένας δεν μπορεί να 
κρυφτεί. Όλοι ξέρουν πού βρίσκεται 
και τι κάνει ο καθένας. Η συμπεριφο-
ρά τους αξιολογείται κάθε στιγμή. Επι-
δοκιμάζεται και απολαμβάνει τη συλ-
λογική  εκτίμηση ή αποδοκιμάζεται 
και απομονώνεται. Κανένας όμως δεν 
θέλει την απομόνωση ή πολύ περισ-
σότερο την περιφρόνηση της ομάδας. 
«Ποιος αντέχει τη βοή του χωριού;»

Παρακαλιά

Το πνεύμα συνεργασίας, αλληλοβοή-
θειας και αλληλεγγύης το συναντάμε 
σε όλες τις εκφάνσεις της καθημερι-
νότητας: στις χαρές, στις λύπες, στο 

όργωμα, στο ξεφλούδισμα των καλα-
μποκιών, στο χτίσιμο των νέων σπι-
τιών. Όταν κάποιος ξεκινάει να χτίσει 
σπίτι ξέρει ότι θα έχει βοήθεια, ειδικά 
στη μεταφορά των υλικών. Είναι η λε-
γόμενη «παρακαλιά».

«Τι να πούμε; Π’ κβαλάγαμε τ’ς πέτρες 
στ’ πλάτ’, για να σκεπάσουμε τα σπί-
τια; Τότε τα αγκωνάρια τα φέρναμε απ΄ 
τ’ «σκάλα» παραδώθε, απ΄το μαντέμ’. 
Πάιναμε οι γυναίκες και φορτωνόμα-
σταν. Τόσο δα μονοπατάκι ήτανε, πώς 
τα φέρναμε δώθε…  Έβαλε ο Χαράλα-
μπος, να φτιάξ’ το σπίτ’ και πάαινε εδώ 
στα Τσολκαίικα αοπέρα, στο στεφάνι , 
κι έβγαζε πέτρα.  Και το βράδ’ π’ σερί-

Ζημιά στο δίκτυο ύδρευσης. Κάποιοι άξιοι και πρόθυμοι 
σπεύδουν για την αντιμετώπισή της

Νίκος και Ντίνα Ε. Καραγεώργου,  στη φροντίδα 
για το εκκλησάκι της Μεταμόρφωσης
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πωνε μαζώνομασταν οι γυναίκες όλες, 
κμαντάρζαμε τα παιδιά όπως οι γίδες 
τα κατσίκια,  και μαζώναμε πλάλα και 
πάιναμε εκεί. Αϊ, λέγαμε, να πάμε να 
φέρουμε καμιά στράτα πλάκες, να χ’νε 
να σκεπάσ’νε αύριο. Τ’ Χαράλαμ’, τ’ 
Χριστόφορ’, όποιος έφτιαχνε», διηγεί-
ται η Γιαννούλα Ντούρου.

Και αυτή η στάση τους είναι ένα καλό 
μάθημα για τα παιδιά τους, σήμερα. 
Όπως λέει ο Χρήστος Κωστόπουλος:  
«Είμαστε περήφανοι γι’ αυτό που 
υπήρχε στο χωριό μας, την αλληλεγ-
γύη, τη συνεργασία… όταν κτίζονταν 
σπίτι οι γυναίκες τρέχανε και κουβα-
λούσανε πέτρες και πλάκες, φορτω-
μένες στην πλάτη τους και οι άντρες 
στον ώμο». Ή όπως το απέδωσε ο συ-
ντοπίτης μας ποιητής Γιώργος Σπυρό-
πουλος: «Δεν θα ξεχάσω τα ξενύχτια 
στ’αλώνια, την «παρακαλιά», τον τρυ-
γητό, πώς χτίζουν σπίτια, δίνοντας χέ-
ρια και καρδιά».

Όταν κάποιος αρρωσταίνει, τον συν-
δράμουν όλοι. Αν χρειαστεί θα τον με-
ταφέρουν ακόμα και με φορείο στον 
γιατρό, στο Θέρμο. Θα συντρέξουν την 
οικογένεια στις αγροτικές δουλειές 
και στο σπίτι. Αν κάποιος χάσει το ζώο 
του, το μεταφορικό μέσο της οικογέ-
νειας, θα του δανείσουν το δικό τους
Είναι συμπονετικοί και φιλόξενοι. 
Όταν έρθει ξένος στο χωριό, πηγαίνει 
σε συγγενικό ή φιλικό σπίτι. Αλλά και 
άγνωστος να είναι πάλι θα βρει κατά-
λυμα. Κανένας δεν μένει στον δρόμο. 
Θα μοιραστούν το φτωχικό γεύμα της 

οικογένειας. Θα του στρώσουν να κοι-
μηθεί. «Άνθρωπος είναι κι αυτός», λέει 
ο Νίκος Γ. Καραγεώργος και βάζει τον 
ζητιάνο στο σπίτι, γιατί έξω κάνει κρύο.

«Απάνω στην Τριανταφυλλιά, 
χτίζει μια πέρδικα φωλιά»

Κοινωνική διαστρωμάτωση δεν υπάρ-
χει. Όλοι ζουν σχεδόν με τον ίδιο τρό-
πο, αλλά στην κοινωνική αξιολόγησή 
τους μετράει ασφαλώς η προσωπική 
δεξιοσύνη, η εργατικότητα, η κοινω-
νικότητα, το φιλότιμο, η συμμετοχή 
στον χορό, στο τραγούδι, στην παρέα.
Έχουν συναίσθηση του πεπερασμένου 
της ζωής και κατανοούν ότι είναι πε-
ραστικοί απ’ αυτή, η οποία υπάρχει 
πριν από αυτούς και θα συνεχίσει να 
υπάρχει και μετά από αυτούς. «Το 
ξέρω ότι θα πεθάνω», έλεγε ο Βασί-
λης ο Ντούρος, άρρωστος σε κλινική. 
«Τι να κάνουμε. Πέρασαν από εδώ…. 
τόσοι και τόσοι…».
Δεν βαρυγκωμούν, δεν τα βάζουν με 
τον Θεό ή τον καιρό. Έτσι κι αλλιώς, 
πιστεύουν πως ό,τι θέλει Εκείνος 
θα γίνει. «Όσο θέλεις σκάψε και όσο 
θέλω θα σου δώσω», συνηθίζουν να 
λένε, αποδεχόμενοι την υπέρτερη δύ-
ναμη και βούληση. Αντιμετωπίζουν με 
σοφία και καρτερία τα καιρικά φαι-
νόμενα. Δεν φοβούνται τον χειμώνα. 
Ξέρουν ότι θα χιονίσει και προετοι-
μάζονται, αποθηκεύοντας καυσόξυλα 
για το σπίτι και τροφές για τους αν-
θρώπους και τα ζώα.
Σέβονται τη δύναμη της φύσης και 
των καιρικών φαινομένων. Ξέρουν τι 



Αργυρό Πηγάδι

Δ
ήμου

 Θέρμου Κέντρο
ΠεριβαλλοντικήςΕυαισθητοποίησης

κα
ι Α

νά
δε

ιξη
ς 

τη
ς Πολιτιστικής ΚληρονομιάςΟ

ρεινώ
ν Χω

ριώ
ν.

σελ. 157

σημαίνουν τα θολά και κατεβασμένα 
ποτάμια. Γνωρίζουν ότι το ξερολάγκα-
δο μπορεί πολύ εύκολα να δώσει «κα-
τεβασιά μεγάλη», που στο πέρασμά 
της ξεριζώνει δέντρα και παρασέρνει 
ανθρώπους. Η φύση γίνεται τραγούδι 
και  συγκρίνεται ως πρότυπο ομορ-
φιάς και αρμονίας με την αγαπημένη 
τους, «σαν εσένα δεν είν’ άλλη».
Παρατηρούν τον νυχτερινό ουρανό 
και νοιώθουν δέος απέναντι στο Θείο.  
Ξυπνάνε αχάραγα όταν έχουν δου-
λειές, υπολογίζοντας την ώρα από τη 
θέση των άστρων στον ουρανό, της 
Πούλιας και του Αυγερινού. Χαίρο-

νται  την ομορφιά της φύσης  και την 
τραγουδούν. «Ξύπνα πουλάκι μ’ το 
πρωί κι ανέβα σε κλαράκι…».   Αυτή 
η ομορφιά καλλιεργεί την εκτίμησή 
τους απέναντι στη Φύση και τη Ζωή, 
νοιώθουν ένα είδος ευγνωμοσύνης 
που ζουν, αισθάνονται τη ζωή τους 
συνταιριασμένη με το φυσικό τους 
περιβάλλον. 
Τα τραγούδια τους μιλάνε για την αγά-
πη, τη φύση, τα ποτάμια, τα πουλιά, 
για την ελευθερία και τους αγώνες 
των κλεφτών. «Απάνω στην Τριαντα-
φυλλιά, χτίζει μια πέρδικα φωλιά».  
Τηρούν και σέβονται τις παραδόσεις 

Νέοι της εποχής, με τα καλά τους, το 1958, στον Προυσό. Από δεξιά πρώτη σειρά: Ρήνα Γ. Πριοβόλου, Γιώτα Ε. 
Καραγεώργου, Κωνστάντω και Λάμπρω Θ. Καραγεώργου. Στη δεύτερη σειρά: Νίκος Ι. Καραγεώργος, Γιάννης 

Β. Τσαπαρής και Τριανταφυλόπουλος Παναγιώτης, ξάδελφος του Γιάννη από την Καστανιά.   
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γιατί γνωρίζουν ότι οι παραδόσεις 
είναι συνεκτικό στοιχείο της κοινω-
νίας τους. «Έτσι το βρήκαμε, έτσι θα 
το αφήσουμε», λένε πολλές φορές.

Δείχνουν την αγάπη τους για την 
ομορφιά με τα στολίδια στα ρούχα, 
στα κεντητά και τα υφαντά τους, με 
τα πανέμορφα λουλούδια στις αυ-
λές τους. Φροντίζουν τα σοκάκια 
τους, τις βρύσες τους, τις εκκλησίες 
τους.

Κατανοούν από την εμπειρία τους 
τη σοφία της ρήσης  «βίος ανεόρτα-
στος, μακρά οδός απανδόχευτος». 
Περιμένουν τις Κυριακές και τις 
γιορτές για να ξεκουραστούν και να 
χαρούν. Φοράνε τα καλά τους. 
Οι άντρες θα ξυριστούν, θα φορέ-
σουν το άσπρο τους πουκάμισο. 
Πάνε όλοι στην εκκλησία και απο-
λείτουργα στα σπίτια για τα «χρόνια 
πολλά». 

Ευκαιρίες για διασκέδαση είναι 
ακόμα το πανηγύρι του Αγίου Δη-
μητρίου, το τριήμερο του Πάσχα και 
φυσικά οι γάμοι. 

«Θυμάμαι τον χορό του Αγίου Δη-
μητρίου», λέει ο Γιάννης Κότσαλος. 
«Άμα τελείωνε η εκκλησία βγαίναμε 
όξω κι αρχίναγαν τον χορό. Θυμάμαι, 
μικρός εγώ, τριάντα δύο φουστανε-
λάδες. Όλοι με φουστανέλες χορεύ-
ανε. Και οι γυναίκες με τα φορέματα 
με την «κούδα», τις αλυσίδες. Αυτή 
ήταν η καλύτερη φορεσιά».

«Με σεβασμό υποκλινόμαστε 
στη μνήμη τους και εμπνεόμαστε...»

Η αίσθηση της ανεπαρκούς φροντί-
δας της Πολιτείας για την απομακρυ-
σμένη κοινότητά τους, δυναμώνει το 
αίσθημα της ευθύνης για την πορεία 
της στο παρόν και στο μέλλον. Δε 
φοβούνται τις δύσκολες συνθήκες. 
Πορεύονται τη ζωή τους στηριζόμε-
νοι, κύρια, στις δικές τους δυνάμεις.

«Ε, παιδάκι μ’ Νίκο», μου είπε κάπο-
τε. «Δρόμος να ‘ρθει εδώ στο χωριό 
είπες; Όχι παιδάκι μ’ μ’ αυτούς. Εκτός 
αν τον φέρετε εσείς με τα χεράκια 
σας….». «Τι εννοούσε; Ασφαλώς πως 
πρέπει να μεγαλώσουμε τα Αργυρο-
πηγαδιτάκια, να καταλάβουμε θέση 
στην κοινωνία και να φροντίσουμε 
μόνοι μας να πάει ο δρόμος στο χω-
ριό», θυμάται ο Νίκος Γ. Κωνσταντι-
νίδης, γράφοντας για τον παπα - Λά-
ζαρο Κωστόπουλο.

Πιστεύουν στη δύναμη των γραμμά-
των και δίνουν αγώνα για να λειτουρ-
γήσουν το Σχολείο στο χωριό τους 
και  να στείλουν τα παιδιά τους στο 
Γυμνάσιο, στο Θέρμο ή τον Προυσό.  
 
Bιώνουν  τις  παλίρροιες  των καιρών 
με την απαντοχή και τη δύναμη που 
τους σφυρηλάτησε  ο βουνίσιος τό-
πος και τρόπος. Ζουν, ανασταίνοντας 
τις φαμίλιες τους  στα σπίτια που οι 
ίδιοι έχτισαν και με τα προϊόντα που 
οι ίδιοι παράγουν. Ευτυχισμένοι με 
τον δικό τους τρόπο, μας κοινωνούν 
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τον μαγικό δεσμό ανθρώπου και  φύ-
σης, μια παιδεία  καθολικής  αξίας 
που επανεντάσσει τον άνθρωπο στις 
λειτουργίες και την οικονομία της 
φύσης.

Μια παιδεία που προσφέρθηκε και 
στον ιερό χώρο αυτού του σχολείου 
από άξιους και φωτισμένους Δασκά-
λους. Στο σχολείο  αυτό, που συνε-
χίζει με μια άλλη μορφή την πορεία 
του στον χρόνο. 

Ο Δάσκαλός μας Αθανάσιος Πυρπύ-
λης, συνοψίζει, επιγραμματικά, τον 
πλούτο αξιών των μικρών Ορεινών 
Κοινοτήτων: 
«Οι πρόγονοί μας με εθελοντική 
προσωπική εργασία έκτισαν σχολεία, 
εκκλησίες, νερόμυλους, αλώνια. 
Άνοιξαν δρόμους και αυλάκια και ανέ-
βασαν το πολιτιστικό επίπεδο των μικρών 
τους κοινωνιών. 
Με σεβασμό υποκλινόμαστε στη μνήμη 
τους και εμπνεόμαστε από την αγάπη τους 
για τον  φτωχό αλλά όμορφο τόπο τους. 

Στο Δημοτικό Σχολείο Αργυρού Πηγα-
δίου υπηρέτησα για 3 περίπου χρό-

νια. Από το Νοέμβριο του 1962 ως τον 
Ιούνιο του 1965. Νοιώθω χαρά μεγά-
λη γιατί το Σχολείο αυτό, στο οποίο 
υπηρέτησαν και τόσοι άλλοι άξιοι Δά-
σκαλοι και μόρφωσαν γενιές Αργυρο-
πηγαδιτόπουλων, δεν θα αφεθεί να 
καταρρεύσει, αλλά θα συνεχίσει να 
λειτουργεί ως ένα Κέντρο που θα ανα-
δεικνύει τον τρόπο οργάνωσης των μι-
κρών κοινωνιών των ορεινών χωριών 
μας,  όπου θα υπηρετείται ο Πολιτι-
σμός και η Παιδεία. 

Εύχομαι να λειτουργήσει αυτό το Κέ-
ντρο χωρίς προβλήματα και να είναι 
ένας φωτεινός φάρος για τη μελέτη 
του παρελθόντος».

Σημείωση:
Στο Κέντρο και στην Ενότητα «Κείμενα» μπορείτε να βρείτε το: ΕΚΡΗΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΩΣΗ 
ΠΑΓΙΔΕΥΜΕΝΩΝ του Αθανασίου Β. Πυρπύλη ,  «Το γράμμα μας»,  φύλλο 121,  Ιανουάριος – Μάρτιος 2008.

Αθανάσιος Πυρπύλης
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Το δικό μας ποίημα
Της Βενετίας  Δημοβασίλη - Κωνσταντινίδη

Κ ι αν στα νεφελώματα της ζωής
διακρίνω το χρόνο, εγώ θα 
συνεχίσω να φυτεύω λουλούδια
πολύχρωμα κι ευωδιαστά!
Είναι μακρά η πορεία ετούτη
αλλά φωτοδότες είναι τα άφυλλα δέντρα.
Εκεί ακουμπάω τη ζήση μου!
Φοράνε τα τρυφερά βλαστάρια
και δίνουν ξανά φυλλώματα και καρπούς… 

(Άννα Δεληγιάννη- Τσιουλπά)
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Το παραπάνω ποίημα έχει τον τίτλο «Αντι-
στέκομαι». Μου άρεσε η φιλοσοφία ζωής 
που καταθέτει, η αισιοδοξία του, η αγω-
νιστικότητά του, η ομορφιά των εικόνων 
του, οι λέξεις του, αλλά κυρίως το «Αντι-
στέκομαι».  Το διάλεξα, γιατί συγγενεύει 
με το δικό μας «ποίημα» που ολοκληρώ-
θηκε και τον περασμένο Αύγουστο άνοιξε 
τα φτερά του στο μέλλον.

Το «Κέντρο Περιβαλλοντικής Eυαισθητο-
ποίησης και Ανάδειξης της Πολιτιστικής 
Κληρονομιάς Oρεινών  Xωριών» είναι ένα 
ποίημα. Ένα “ποίημα” που ζωντανεύει 
την ομορφιά της Αργυροπηγαδίτικης γης 
και ψυχής. Κοινωνεί τις βαθύτατα ανθρω-
πιστικές αξίες που συντρόφευαν τους αν-
θρώπους αυτού του τόπου στον αγώνα 
της ζωής. Αναδεικνύει πτυχές και τρόπους 
ζωής που αποτελούν πολύτιμη παρακα-
ταθήκη για το σήμερα και το αύριο της 
πατρίδας μας. Ένα «ποίημα» που αντι-
στέκεται στην απαξία των ορεινών τόπων 
και στην αβελτηρία όσων θεώρησαν ότι οι 
βουνήσιοι τόποι θα ενταφιασθούν αθό-
ρυβα στη σιωπή της εγκατάλειψης.

Το σχολειό που έμαθε τα πρώτα γράμμα-
τα στα Αργυροπηγαδιτόπουλα, έβαλε τα 
καλά του και με όπλο τη γνώση που συσ-
σώρευσε ο μόχθος των παππούδων, θα 
διδάσκει τη δύναμη του ανθρώπου που 
αρμονικά με τη μάνα γη προσπαθεί  να 
ορίσει το πεπρωμένο του.

Είχα τη χαρά και την τιμή να ζήσω από 
κοντά τον σχεδιασμό και την υλοποίηση 
αυτού του έργου. Έζησα την ορμή και το 
πάθος για την πραγμάτωσή του. Ο Νικολό 

Μακιαβέλι είχε πει: «όπου η θεληματικό-
τητα είναι μεγάλη οι δυσκολίες γίνονται 
μικρές» και τα εγκαίνια του «νέου σχο-
λείου» το αποδεικνύουν. Το υλικό, που με 
τόση επιμονή και μεθοδικότητα συγκέ-
ντρωσε ο Γιώργος, με πλούτισε σε συναι-
σθήματα και γνώσεις ζωής. 
Με ταξίδεψε σ’ έναν τρόπο ζωής που κα-
θαγίαζε την απλότητα, την αυτάρκεια, 
τον αγώνα για τη ζήση. Ένας αγώνας πο-
λύμοχθος και πολυεπίπεδος. Θαύμασα 
την υπέρτατη έκφανση της αλληλεγγύ-
ης στην Παρακαλιά. Γοητεύτηκα από τη 
λειτουργία του λόγου και της κοινότητας 
στην επίλυση των διαφορών, αλλά και 
τον σεβασμό απέναντι στις συλλογικές 
αποφάσεις. Μάθημα Δημοκρατίας και 
συλλογικότητας. 

Είναι βέβαιο ότι η ζωή στους ορεινούς και 
απομακρυσμένους από τα αστικά κέντρα 
τόπους υπήρξε δύσκολη και φτωχική. Η 
θέαση και η μελέτη της δεν στηρίζεται 
στη νοσταλγία, αλλά στην αξία που εμπε-
ριέχει για τον σύγχρονο κόσμο ο τρόπος 
που διαφέντεψαν τις ζωές τους, ανάστη-
σαν τις φαμίλιες τους, καταξίωσαν το 
δώρο της ζωής. 

Είναι σίγουρο ότι τα ωραία ακολουθούν. 
Ο δρόμος που ανοίχτηκε έχει συναρπα-
στικές διαδρομές και το «ποίημά» μας 
πολλαπλές αναγνώσεις. Να είναι καλο-
ρίζικο και καλοτάξιδο στους δρόμους της 
γνώσης και της κοινωνικής προσφοράς.

*Δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα του Συνδέσμου 

Αργυροπηγαδιτών «το γράμμα μας», φύλλο 159, 

Ιούλιος - Αύγουστος- Σεπτέμβριος 2017.
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