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αυτά που μου αφηγήθηκαν και όσα εγώ θυμήθηκα.
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ΚΑΡΠΟΧΩΡΙ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Το

Καρποχώρι

Καρδίτσας

είναι

πεδινό χωριό του Δήμου Σοφάδων, του
νομού Καρδίτσας. Βρίσκεται στο κέντρο του
νομού 12 χλμ. ΝΑ της Καρδίτσας.

Θέση και πληθυσμιακά στοιχεία
Παλιά το χωριό είχε την ονομασία
"Γκέρμπεσι".[1] Την ονομασία αυτή την
πήρε

από

το

γαιοκτήμονα,

όνομα
τον

ενός

Αλβανού

Γκέρμπεση.

Η

μετονομασία του σε Καρποχώρι έγινε το

Του
Παναγιώτη Ε. Κουρτεσιώτη

1927. Σύμφωνα με την τοπική παράδοση, η
επιλογή του ονόματος φαίνεται να έγινε διότι εκείνη την χρονιά είχε μεγάλη
σοδειά σε δημητριακά, κυρίως σε σιτάρια.[2]

Ιστορία
Το χωριό Καρποχώρι (Γκέρμπεσι) μετά την πτώση της Κωνσταντινούπολης μνημονεύεται στο Οθωμανικό χειρόγραφο Α' απογραφής των ετών
1454 με 1455,[3] αλλά και στο γεωγραφικό χάρτη της εποχής. Αναφέρεται
επίσης και σε κώδικα της Μονής Μεγάλου Μετεώρου τα έτη 1592 και 1593
Πρόθεση 421 [4] με 34 αφιερωτές. Επίσης αναφέρεται σε κώδικες [5]της
Οθωμανικής αρχειακής συλλογής.[6] Σε αυτά τα έγγραφα σύμφωνα με τις
απογραφές της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας που απέβλεπαν εκείνη την εποχή
στη φορολόγηση των κατοίκων το Γκέρμπεσι φαίνεται στους καταλόγους του
vilayet-I Fanar ότι πλήρωσε κεφαλικό φόρο τα έτη 1663,1665,1666, και
1676.[7] Το έτος 1663 είχε 26 σπίτια, ενώ το έτος 1676 είχε 33 σπίτια. Λίγες
ημέρες πριν την υπογραφή της Συμφωνίας της Κωνσταντινούπολης (1881)
μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας για την παραχώρηση της Θεσσαλίας στην
[11]

ελεύθερη Ελλάδα το 1881, ο Ιωάννης Α. Καρτάλης, κάτοικος του Βόλου, κατά
την αποχώρηση των Οθωμανών, αγόρασε το τσιφλίκι Γκέρμπεσι[8] από τους
Τούρκους Γακή Βεή, Χασάν Βεή και της μητρός Ατικέ Χανούμ.Το 1883 οσοι
άρρενες του χωριού ήταν κάτω των 40 ετών γράφτηκαν στο μητρώο του
Γκέρμπεσι (Καρποχωρίου). Στον εκλογικό κατάλογο του Γκέρμπεσι του 1883
είναι εγγεγραμμένοι 114 δημότες που τότε αποτελούσε δημοτικό διαμέρισμα
του

Δήμου

Καλλιφωνίου.

[9]Στις

23/03/1878,

όταν

οι

Ελληνικές

επαναστατικές δυνάμεις έδωσαν τη μάχη με τους Τούρκους στην
Πετρομαγούλα του Πύργου Κιερίου για την απελευθέρωση της Θεσσαλίας, ο
αρχηγός σωματάρχης Γεώργιος Λάιος έστειλε τον Καλαμαρά στο χωριό
Γκέρμπεσι για ενίσχυση.[10]
Οι Καραγκούνηδες έχουν πανάρχαια προέλευση, ήθη, έθιμα, και άλλες
συνήθειές τους. Οι γυναίκες φορούσαν τα παλαιότερα χρόνια την
παραδοσιακή καραγκούνικη στολή, μέχρι την δεκαετία του 1960.[11]
Αναφέρεται ότι στη θέση Αμπέλια η ύπαρξη αρχαίου οικισμού. Υπάρχουν
κτερίσματα που μαρτυρούν τη θέση του αρχαίου οικισμού. Κατά την επιτόπια
αρχαιολογική έρευνα, εντοπίστηκαν αρχαία πήλινα αντικείμενα, ενώ
υπάρχουν αναφορές για παράτυπες λαθρανασκαφές. [12] Η σεισμική δόνηση
αποτυπωμένη ως ο σεισμός των Σοφάδων ήταν πολύ ισχυρή μεγέθους 6,7 -7
της κλίμακας ρίχτερ και έγινε αισθητή σε όλη την Ελλάδα. Το επίκεντρο του
σεισμού εντοπίστηκε στην περιοχή των Σοφάδων, που απέχει από το χωριό
Καρποχώρι 6 περ. χιλιόμετρα. Ο σεισμός αυτός έγινε στις 30 Απριλίου στις 3
μ.μ.το 1954. Απ' το σεισμό αυτό όλα τα σπίτια του Καρποχωρίου υπέστησαν
σοβαρές ζημιές και γκρεμίστηκε η εκκλησία του χωριού του Αγίου Νικολάου
του Νέου (παλιό μοναστήρι). Ο σεισμός των Σοφάδων προήλθε από το ρήγμα
που βρίσκεται νοτιοανατολικά της Καρδίτσας και έχει έκταση 50
χιλιομέτρων.[13]
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Ασχολίες κατοίκων και περιγραφή οικισμού
Οι κάτοικοι του χωριού ασχολούνται κατά κύριο λόγο με τη γεωργία
αλλά και με την κτηνοτροφία. Μέχρι την απαλλοτρίωση του τσιφλικίου που
έγινε το 1923, οι κάτοικοι του χωριού δούλευαν ως κολίγοι σε κτήματα των
τσιφλικάδων της περιοχής. Αναφέρονται οι Οθωμανοί τσιφλικάδες Αλή
Πασάς, Βελή Πασάς, Οσμάν Βεής, Γακή Βεής, Ατικέ Χανούμ και οι Έλληνες
Ιωάννης Α. Καρτάλης και Λαυτσής.[14] Η οριστική απόφαση για την
απαλλοτρίωση των τσιφλικιών πάρθηκε από τον Νικόλαο Πλαστήρα στις 14
Φεβρουαρίου 1923 με επαναστατική πράξη[15] που όριζε ότι όλα τα
τσιφλίκια έπρεπε να απαλλοτριωθούν για την αποκατάσταση των ακτημόνων
καλλιεργητών.[16][17]Μετά την απαλλοτρίωση το τσιφλίκι Γκέρμπεσι
μοιράστηκε στους ακτήμονες κατοίκους του οικισμού. Η διανομή έγινε το
έτος 1932. Σύμφωνα με την κατάσταση οριστικής διανομής αγροκτήματος
ΚΑΡΠΟΧΩΡΙΟΥ 1932, δόθηκε κλήρος 80 στρεμμάτων σε κάθε ακτήμονα
αγρότη. Το 1932, στο τούρκικο κονάκι που δε διασώζεται σήμερα και
αποτελούσε τόπο διαμονής οθωμανών τσιφλικάδων, παραχωρήθηκε στο
Γεώργιο Παπαβασιλείου του Αναγνώστη. Το χωριό έχει δύο εκκλησίες, την
εκκλησία του Αγίου Νικολάου, που εορτάζει στις 9 Μαΐου εορτή του Αγίου
Νικολάου του Νέου του εν Βουνένοις, καθώς και την εκκλησία του Αγίου
Ανδρέα που εορτάζει στις 30 Νοεμβρίου.[18]

Εκπαίδευση
Το δημοτικό σχολείο λειτουργεί ως εξαθέσιο.Το σχολικό έτος 1911 είχε
42 μαθητές.Το 1960 είχε 184 μαθητές, και το 2000 είχε 68 μαθητές. Το
Νηπιαγωγείο το σχολικό έτος 1967 είχε 34 νήπια και το σχολικό έτος 2005 18
νήπια. Στη 1 Ιουλίου 1943, ένα γερμανικό αεροπλάνο προσγειώθηκε κοντά
στον οικισμό Καρποχωρίου στη δυτική πλευρά του χωριού και σε απόσταση
400 μέτρων από αυτό. Άντρες της Εθνικής Αντίστασης πυροβόλησαν και
σκότωσαν τον έναν από τους δύο πιλότους, και στη συνέχεια τον
[13]

τοποθέτησαν μέσα στο αεροπλάνο και το έβαλαν φωτιά. Οι Γερμανοί την
επόμενη μέρα, στις 2 Ιουλίου 1943, για να προκαλέσουν αντίποινα, πήγαν και
έκαψαν όλα τα σπίτια του χωριού. [19]
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Καρποχώρι «Γκέρμπεσι» Καρδίτσας
Το Γκέρμπεσι είναι βυζαντινός οικισμός
Στα 1348 μ.Χ. έληξε η βυζαντινή κυριαρχία στη Θεσσαλία
κι άρχισε η Σερβοκρατία.
Ο Σέρβος Αυτοκράτορας Στέφανος Ντουσάν (1331-1335)
κυριεύει μεγάλα τμήματα, πρώτα της Μακεδονίας και έπειτα της
Ηπείρου και της Θεσσαλίας.
Η

κατάκτηση

της

Θεσσαλίας

από

τους

Σέρβους

διευκόλυνε την κάθοδο των Αλβανών και των Αρβανιτόβλαχων
προς νότον, αφού πολλοί από αυτούς χρησιμοποιήθηκαν ως
μισθοφόροι στο σερβικό στρατό (1).
Είναι γνωστό ότι οι Αλβανοί εμφανίζονται στην ιστορία,
από τα μέσα του 11ου αιώνα.
Τον 14ο αιώνα βρίσκονται εγκατεστημένοι στη Θεσσαλία, όπου ζουν κατά
πατριαρχικές ομάδες (φάρες). Προφανώς άρχισαν να καλλιεργούν σιτηρά και να
βόσκουν αιγοπρόβατα. Οι Αρβανίτες κατάγονταν από τον Άρβανο
της νότιας Αλβανίας.

Του Παναγιώτη Ε.
Κουρτεσιώτη

Για το «Γκέρμπεσι», Καρποχώρι, σχετικά με το τοπωνύμιο
διατυπώνεται με σιγουριά η άποψη ότι προέρχεται από την
αρβανίτικη λέξη Γκέρμπεσης, οπότε «Γκέρμπεσι»
είναι η περιοχή (χωριό) του Γκέρμπεση (κυριώνυμο)
με την αλβανική κατάληξη -es. Έχοντας μάλιστα
υπόψη τα τοπωνύμια με την κατάληξη –εσι που
προέρχονται

από

επώνυμα

Αλβανών

και

βλαχόφωνων του Αλβανικού χώρου οι οποίοι
εγκαταστάθηκαν σε ελληνικά εδάφη, μπορούμε να
θεωρήσουμε ότι πρόκειται για κυριωνύμιο αυτής της
κατηγορίας.
Οι Αλβανοί που είχαν εγκατασταθεί στη
Θεσσαλία είτε με πρόσκληση αρχόντων των Αθηνών
και της Πελοποννήσου, είτε πιεζόμενοι από τους
Σέρβους του Στέφανου Ντουσάν (1348) που είχαν
καταλάβει τη Θεσσαλία, άρχισαν να κατεβαίνουν
νοτιότερα.

Στην

Πελοπόννησο

ο

Μανουήλ

Καντακουζινός κάλεσε 10.000 Αλβανούς (Αρβανίτες)
γύρω στα 1370 στους οποίους παραχώρησε χωράφια
για εγκατάσταση και αργότερα, γύρω στα 1400,
[16]

Καρποχωρίτισσα με παραδοσιακή
στολή Καραγκούνας

άλλους 15.000 ο Θεόδωρος Παλαιολόγος. Τότε, με το κάλεσμα του Μανουήλ
Καντακουζινού και του Θεόδωρου Παλαιολόγου, οι Αρβανίτες ανταποκρίθηκαν στο
κάλεσμα, έφυγαν από τη Θεσσαλία και εγκαταστάθηκαν στην Αττική και στην
Πελοπόννησο, όπου έδωσαν σε τρία χωριά την ονομασία «Γκέρμπεσι». Το
Γκέρμπεσι (Παραλίμνη Πατρών), το Γκέρμπεσι (Μιδέας) Ναυπλίου και το Γκέρμπεσι
(Προφήτης Ηλίας) Αχαΐας.
Επίσης υπάρχουν δυο

Χάρτης της Αλβανίας όπου υπάρχουν τα δύο Γκέρμπεσι

χωριά στην Αλβανία με την
ονομασία

«Γκέρμπεσι».

Το

Γκέρμπεσι στην περιοχή της
Άνω Μαλακάστρας (Φιέρι) και
το Γκέρμπεσι στην περιοχή
(Τομορίτσα).
Η ετήσια επιστημονική
έκδοση

της

Ονοματολογικής
Αθήνα

«Ελληνικής
Εταιρείας»,

1983,

αναφέρει:

Γκέρμπεσης, από το χωριό
Γκέρμπεσι

της

Άνω

Μαλακάστρας (Φιέρι) ή της
Τομορίτσας. Επίσης αναφέρει
επτά στρατιώτες με αρβανίτικη

Πηγή: Αθανασίου Δ. Τζώρτζη:
Γκέρμπεσι, διαδρομή στους αιώνες, Αθήνα 2003

καταγωγή και με το όνομα Γκέρμπεσης (Γιώργης, Γκίνης, Κώστας, Μέξας, Μέχρας,
Πέτρος, Τούσας), αναφέρονται στα Βενετικά αρχεία το 1504, 1512, 1519.
Ο Κ. Μπίρης αποδίδει το όνομα «Γκέρμπεσης» στην Αρβανίτικη μορφή του
«Γερβάσιος».
Σύμφωνα με τον Κ.Ν. Τριανταφύλλου ιστορικό λεξικό: Γκέρμπεσι σημαίνει
στα αρβανίτικα «προβατότοπος».
Αξίζει να σημειωθεί ότι ακόμα και σήμερα υπάρχουν πολλοί Αλβανοί που
φέρουν το όνομα Γκέρμπεσης.
Το 1420-1423 η Θεσσαλία κατελήφθη οριστικώς από τον Τούρκο στρατάρχη
Τουραχάν (ή Τουρχάν).
Ο οικισμός «Γκέρμπεσι» μετά την πτώση της Κωνσταντινούπολης
μνημονεύεται στο Οθωμανικό χειρόγραφο Α΄ απογραφής των ετών 1454-55 που
έγινε από τους Τούρκοους για τη φορολόγηση των κατοίκων.
Το 1878 με τη συνθήκη του Βερολίνου η Θεσσαλία παραχωρείται στην
Ελλάδα. Ωστόσο, η τελική ελληνοτουρκική συμφωνία υπογράφτηκε στις 20 Ιουνίου
(2 Ιουλίου) 1881.
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Ο οικισμός Γκέρμπεσι ήταν χτισμένος ΒΑ του σημερινού χωριού στην
τοποθεσία Παλιοκκλήσι που απείχε ένα χιλιόμετρο περίπου από αυτό.
Ο οικισμός έφυγε από τη θέση Παλιοκκλήσι (σύμφωνα με την προφορική
παράδοση) περίπου το 1700-1710. Οι άνθρωποι που κατοικούσαν στην περιοχή
(σύμφωνα με ορισμένους ερευνητές) ήταν απόγονοι των αρχαίων Θεσσαλών ή των
δουλοπάροικων (Πενεστών – Μενεστών).
Το σημερινό χωριό απέχει από την πόλη της Καρδίτσας 12 χιλιόμετρα.
Βρίσκεται νοτιοανατολικά της πόλης και έχει, σύμφωνα με την απογραφή του 2011,
999 μόνιμους κατοίκους.
Το Καρποχώρι «Γκέρμπεσι» κατοικείται κυρίως από Καραγκούνηδες. Οι
Καραγκούνηδες έχουν πανάρχαια προέλευση, ήθη, έθιμα και άλλες συνήθειές τους.
Οι γυναίκες φορούσαν τα παλιότερα χρόνια την παραδοσιακή Καραγκούνικη
στολή μέχρι τη δεκαετία του 1960.
Ξεχωριστή μορφή στο χώρο της Καραγκούνικης κοινωνίας αποτελούσε η
γυναίκα Καραγκούνα.
Υποσημείωση
1. Από το βιβλίο «Μακεδονικό Ζήτημα» του Κώστα Βακαλόπουλου, Καθ. της
Νεοελ. Ιστορίας στην Παιδ. Σχολή ΑΠΘ.
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ΚΑΡΠΟΧΩΡΙ «ΓΚΕΡΜΠΕΣΙ» ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Ιστορικό οδοιπορικό του «Γκέρμπεσι» Καρποχωρίου
από το 1881-1990
Με τη συνθήκη του Βερολίνου 1878,
η Θεσσαλία παραχωρείται στην Ελλάδα.
Ωστόσο η τελική Ελληνοτουρκική συμφωνία
υπογράφηκε στην Κωνσταντινούπολη στις
20 Ιουνίου (2 Ιουλίου 1881). Λίγες μέρες
πριν την υπογραφή της Συμφωνίας, ο
Ιωάννης Κ. Καρτάλης, κάτοικος Βόλου,
σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 5423 συμβόλαιο,
που έγινε στο συμβολαιογραφείο του
Βλαχονικολόπουλου στις «7-6-1881 στο
Βόλο, αγόρασε το «τσιφλίκι Γκέρμπεσι»

Του
Παναγιώτη Ε. Κουρτεσιώτη

που είχε έκταση 17.140 στρέμματα, από
τους Τούρκους Γακή Βεή, Χασάν Βεή, Ζαδέ (γόνος) ενεργούντος δε εαυτόν και
ως αντιπροσώπου της μητρός του Ατικέ Χανούμ και του αδελφού του Σουκρή
Βεή».

Η προσάρτηση της Θεσσαλίας και της Άρτας στην ελεύθερη Ελλάδα
και η άμεση ανάγκη νομική ρυθμίσεως του καθεστώτος των νέων επαρχιών,
που έπρεπε να εκπροσωπηθούν στο Κοινοβούλιο, οδήγησαν στη διάλυση της
Βουλής και στην προκήρυξη νέων εκλογών που διεξήχθησαν από τον
πρωθυπουργό Αλέξανδρο Κουμουνδούρο στις 20 Δεκεμβρίου 1881. Σ’ αυτές
τις βουλευτικές εκλογές το «Γκέρμπεσι», Καρποχώρι, ψήφισε στο Καλλιφώνι.
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Όπως συνέβη σε πολλά εκλογικά τμήματα της περιοχής Καρδίτσας, έτσι και
στο Καλλιφώνι, δεν μπόρεσαν πάρα πολλοί κάτοικοι του χωριού «Γκέρμπεσι»
- Καρποχωρίου να ψηφίσουν. Υπάρχουν δύο απόψεις. Η μία λέει πως αυτό
συνέβη διότι οι δικαστικοί αντιπρόσωποι απαρτίζονταν από άπειρους,
γέρους και ανήμπορους. Η άλλη λέει ότι έγινε παρέμβαση από τους ισχυρούς
τότε

κομματάρχες

του

ενός

κόμματος,

διότι

θεώρησαν

τους

54

Γκερμπεσιώτες οπαδούς του αντίπαλου πολιτικού κόμματος. Όσοι απ’ το
χωριό «Γκέρμπεσι» πήγαν στο Καλλιφώνι να ψηφίσουν και δεν πρόλαβαν,
διαμαρτυρήθηκαν με την εξής Συμβολαιογραφική Πράξη.

Άριθ. 344
Εν τω χωρίω Καλλιφώνι του Δήμου Καρδίτσης και εν τη οικία του Αθ.
Κουκουλέτσου ενώ προσεκλήθην προς σύνταξιν του παρόντος σήμερον την
δεκάτην εννάτην του μηνός Ιανουαρίου του χιλιοστού οκτακοσιοστού
ογδοηκοστού δευτέρου έτους (1882) ημέραν Τρίτην, ενώπιον εμού του
Συμβολαιογράφου Καρδίτσης Νικολάου Κ. Σκαμπαρδώνη, κατοίκου ως εκ της
ειδικότητός μου και εδρεύοντος εν Καρδίτση, παρουσία και των εις ουδεμίαν
εξαίρεσιν υπαγομένων δύο γνωστών μας ενηλίκων μαρτύρων πολιτών
Ελλήνων κου Λεωνίδα Τσαπάλου, κτηματίου κατοίκου Καρδίτσης και
Ζαχαρίου Φαλιάγκα, γεωργοκτηματίου, κατοίκου του χωριού Μύρους,
εμφανισθέντες προσωπικώς οι απ’ ευθείας γνωστοί μοι και μη υπαγόμενοι
εις νόμιμου τινά εξαίρεσιν περί της ταυτότητος των οποίων με βεβαίωσαν οι
ανωτέρω μάρτυρες.
Από το χωριό «Γκέρμπεσι» Καρποχώρι.
Ν. Καρακαξάς, Λεωνίδας Ταξιάρχης, Στέργιος Τσέλιος, Λουκάς
Ζαχαρόπουλος, Κ. Σιαμάτης, Αναγν. Μπλάρης, Τρ. Κόκκαλης, Χρ. Μπλάρης,
Ευάγ. Χαλασιάς, Απ. Μυρτιώτης, Ευάγ. Ζαρχανής, Στέργιος Σκορδάς, Χρ.
Μπετχαβάς, Κ. Μπίος, Κ. Γκοντέλας, Γ. Καραξάς, Β. Κάϊας, Β. Κουρτεσιώτης,
Στέριος Κυρίτσης, Απ. Νάσιος, Ν. Δάσκαλος, Αναγν. Χαμόπουλος, Δημ.
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Αναγνώστου, Ν. Μπαλατσός, Τιμ. Μαλλιαρός, Αναγν. Λαΐνας, Δ. Μπετχαβάς,
Ανδρ. Λαΐνας, Ευάγ. Μαλλιαρός, Κ. Νικόλας, Στέργιος Τικλούκης, Ν.
Παράθεσης, Αδάμ Μπακατζέλος, Ευαγ. Κυρίτσης, Βάγιος Ντάμτσας, Δ.
Καραξάς, Στέρ. Αποστόλης, Β. Παλούκης, Δ. Χαλασιάς, Αργύρης Καραξάς, Κ.
Μαλλιαρός, Δ. Αγγελόπουλος, Ματθ. Αγγελόπουλος, Κ. Χαλασιάς, Αποσ.
Αγγελόπουλος, Γ. Αγγελόπουλος, Χρ. Καραξάς, Απ. Αποστόλης, Ν. Διπλάρης,
Αθ. Καραξάς, Β. Σιαμέτης, Γ. Σιαμέτης, Χρ. Μπάλας, Ανδρ. Μπάλας, Ευαγ.
Δήμος, Ταξιάρχης Κυμπέρης, Άγγελος Δημητρίου, Ευαγ. Βαλατσός, Π.
Μαργαρίτης, Κ. Γρηγόρης, κάτοικοι του χωριού Γκέρμπεσι του Δήμου
Καρδίτσης γεωργοί το επάγγελμα, εδήλωσαν ότι γινώσκοντες καλώς τα εις τις
ψευδής βεβαιώσεις επιβαλλομένας ποινάς βεβαίωσιν και δηλούσιν ότι κατά
τας

διετελεξούσας

Βουλευτικάς

Εκλογάς

δεν

επρόφθασαν

να

ψηφοφορύσωσοι ένεκα βραδύτητος καθ’ α και διεξάγωντο η Βουλευτική
εκλογή εις αμφότερα τα εκλογικά τμήματα Καρδίτσηςως ων της απειρίας και
επιπολαιότητος των Διευθυνότων τα εκλογικά τμήματα δικαστικών
αντιπροσώπων καίτοι αθρόοι ευρισκόμενη εις τον εκλογικόν περίβολον και
ανυπομόνως προσπαθούντες να ψηφοφορήσοσιν αλλά δεν κατωρθώθη
τούτο, αυτοδιωχθέντες μάλιστα υπό των στρατιωτικών δυνάμεων του τόπου
ψηφοφορίας βιαίως. Περί τούτο διαμαρτυρήθησαν αυτοστιγμής εις τον
έπαρχον και τον Πρόεδρον του Δικαστηρίου Καρδίτσης, αλλ’ ουδεμία
θεραπεία τους εδόθησι εφ’ ω τη αιτήση των συνετάχθη το παρόν,
αναγνώσθη κατά τον νόμων, εβεβαιώθη και υπογράφη παρά των μαρτύρων
και εμέ μόνον των πλήστων των συμβαλλομένων άγνοιαν γραμμάτων
ομολογησάντων, των δε ευαρίθμων εγγραμμάτων εξ’ αυτών αποχωρισάντων
του τόπου της συντάξεως του παρόντος πριν υπογράφωσιν.
Οι μάρτυρες

Ο Συμβολαιογράφος

Οι Αδελφοί Κ. Καρτάλη νοίκιασαν το τσιφλίκι Γκέρμπεσι στον
«Λαυτσή», Λαυτσίδη. Ο Λαυτσής ήταν πολύ σκληρός εκμεταλλευτής και
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έμεινε στην ιστορία για τις φράσεις που επαναλάμβανε συνεχώς «Έλα βρε
παλιοχαμένε».
Έβαζε τους επιστάτες κάθε πρωί να παρακολουθούν τους κολίγους τι
ώρα πάνε στη δουλειά. Ήθελε να ξέρει ποιοι δουλεύουν και ποιοι είναι
τεμπέληδες.

Ένα πρωινό ο επιστάτης ήταν στη μέση του δρόμου που οδηγούσε
στην απάνω «ντάμκα», περιοχή. Ο ήλιος πήγε μια αξάλη (δίμετρο κοντάρι,
που είχαν να κεντούν τα βόδια στο όργωμα), ψηλά και ο Θρασύβουλος ο
Ντανόπουλος εκείνη την ώρα πήγαινε για δουλειά στο χωράφι.
«Καλημέρα αφεντικό», λέει στον επιστάτη.
«Έλα εδώ Θρασύβουλε», του λέει ο επιστάτης. «Σε παρακολουθώ
κάθε μέρα και κάθε μέρα πας τελευταίος στη δουλειά».
«Ναι αφεντικό, το πρωί με βλέπεις που πάω τελευταίος, το βράδυ που
γυρίζω πρώτος δε με βλέπεις;».
Ο επιστάτης δεν κατάλαβε την ειρωνεία και χαμογελώντας του είπε
χτυπώντας τον στην πλάτη: «Μπράβο Θρασύβουλε, μπράβο, μπράβο!...».
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Η οριστική απόφαση για την απαλλοτρίωση των τσιφλικιών πάρθηκε
απ’ τον Νικόλαο Πλαστήρα, στις 14 Φεβρουαρίου 1923 με την αριθ. 1
επαναστατική πράξη που δημοσιεύτηκε στις 5 Μαρτίου του ίδιου χρόνιου.
Το 1924 ιδρύθηκε ο εποικισμός. Αποτελούνταν από 5μελές συμβούλιο.
Σκοπό είχε να μοιράζει αγροτεμάχια στους αγρότες προς καλλιέργεια μέχρι
να γίνει η διανομή. Η διανομή του αγροκτήματος, καθώς και η οριστική
διανομή του συνοικισμού έγιναν το 1932.
Εκατόν πενήντα γεωργοί (150) πήραν κλήρο 80 στρεμμάτων. Το
σύνολο στρεμμάτων του οικισμού ανέρχεται σε 620 στρεμ. Στη διανομή
διατέθηκαν 174 οικόπεδα σε 174 κληρούχους. Το κάθε οικόπεδο είχε έκταση
2.600 τ.μ.
Από το 1929-1933, Πρόεδρος Κοινότητας ήταν ο Βαγγέλας. Εκείνα τα
χρόνια οι πρόεδροι διαχειρίζονταν πενταροδεκάρες. Όμως έρχονταν οι βλάχοι, νοίκιαζαν αρκετά στρέμματα στην τοποθεσία «Βλαχομάντρι» και έτσι
έπαιρναν κάποια χρήματα από τα ενοίκια. Ο Νίκος ήταν κοινοτικός σύμβουλος. Έβαζε τον Πρόεδρο και υπέγραφε τις αποδείξεις πληρωμής των βλάχων,
έπαιρνε τα χρήματα και τά ’βαζε στην τσέπη. Ο Πρόεδρος πέρα βρέχει...
Όταν αποκαλύφθηκε το σκάνδαλο η υπόθεση έφθασε στα δικαστήρια
Τρικάλων. Φωνάζει ο Πρόεδρος του δικαστηρίου τα ονόματα των κατηγορουμένων και των μαρτύρων. Είναι όλοι παρόντες. Το κατηγορητήριο έλεγε ότι
την κατάχρηση (σύμφωνα με τις υπογραφές των αποδείξεων) την έκανε ο
Πρόεδρος Βαγγέλας, ο οποίος προσπαθούσε να αποδείξει ότι τον ξεγέλασε ο
Νίκος και, ενώ φαίνεται ότι τα έφαγε αυτός, στην ουσία τα έφαγε ο Νίκος.
Μάρτυρας ήταν ο κοινοτικός σύμβουλος Βαγγελάκος. Ανεβαίνει λοιπόν ο
μάρτυρας Βαγγελάκος στο βήμα, ορκίζεται και τον ρωτάει ο Πρόεδρος.
«Καλά εσείς εκεί δεν μπορούσατε να βγάλετε άλλον Πρόεδρο; Βγάζατε
αυτόν τον αγράμματο και τον εκμεταλλεύονται αυτοί εδώ με τις υπογραφές;»
Και ο Βαγγελάκος απαντάει. «Πλεονάζουν τα κακοποιά στοιχεία κύριε
Πρόεδρε!...
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Κακοποιό στοιχείο είναι αυτός που ενεργεί παράνομα προκειμένου να
εξυπηρετήσει ίδια συμφέροντα.
Η κατάχρηση που έγινε τότε, αφορούσε ένα πολύ μικρό χρηματικό
ποσό κι όμως ο διαχωρισμός του καλού και του κακού είχε πολύ μεγάλη
σημασία για την μικρή κοινωνία του χωριού. Ξεχώριζαν τους ηθικούς και
τίμιους απ’ τα «κακοποιά στοιχεία», φράση που χρησιμοποίησε ο
Βαγγελάκος στο Δικαστήριο.
Ο γράφων ως πρόεδρος και οι κοιν. σύμβουλοι την Πρωτοχρονιά του
1983 παραλάβαμε και αναλάβαμε τη διαχείριση της Κοινότητας. Μεταξύ
άλλων θεμάτων αποφασίσαμε να βάλουμε τη διαφάνεια σε πρώτη
προτεραιότητα για να μη βρεθούμε βουτηγμένοι μέσα σ’ αυτό το πάρτυ της
διαφθοράς. Αποφασίσαμε, η Κοινότητα να μην κάνει ανάθεση (χωρίς
διαγωνισμό) έργων από ενάμισι εκατομμύριο δραχμών και κάτω σε
διάφορους εργολάβους. Σ’ αυτές τις περιπτώσεις κάναμε πρόχειρη
διακήρυξη στον τοπικό τύπο και με παράγραφο «ότι εργολαβικό όφελος δεν
δικαιούται ο αναδειχθεισόμενος εργολάβος».
Το πρώτο έργο αφορούσε αμμοχαλικόστρωση αγροτικών δρόμων και
το ποσό ήταν ενάμισι εκατομμύριο δραχμές. Το βγάλαμε δημοπρασία. Ήρθαν
να δώσουν προσφορές πάνω από δεκαπέντε εργολάβοι, εργολήπτες.
Κάποια στιγμή οι εργολάβοι αναχώρησαν από το καφενείο να πάνε
στο κοινοτικό γραφείο να δώσουν τις προσφορές σε κλειστό φάκελο. Έλα
Πρόεδρε, μου λέει κάποιος εργολάβος να σε πάω με το δικό μου αυτοκίνητο.
Ευχαριστώ, του λέω... θα πάρω το δικό μου.
Ανέβηκα στο παλιό μου φορτηγάκι όμως δεν έπαιρνε μπρος. Έρχεται
ένας απ’ τους εργολήπτες εργολάβος, κοντά στο αυτοκίνητο, βάζει χωνί το
χέρι του για να μην τον ακούσουν οι άλλοι και μου λέει: «Πρόεδρε!... το
μυαλό που έχεις μια ζωή μ’ αυτό το αυτοκίνητο θα είσαι!... Κάνε ανάθεση ρε
παιδί μου να δεις άσπρες μέρες...».
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Καρποχώρι «Γκέρμπεσι» Καρδίτσας
1663-1678
Μετά την απογραφή του 1454/55
που έκαναν οι Τούρκοι για τη φορολογία
των κατοίκων, στην οποία περιλαμβάνεται
και το Γκέρμπεσι, βρέθηκαν σημαντικά
έγγραφα που αναφέρονται στο Γκέρμπεσι
και φυλάσσονται στα Γ.Α.Κ. - Αρχεία ν.
Κοζάνης.

Καλύπτουν χρονολογικά την

περίοδο

1663-1678.

Το

Γκέρμπεσι

αναφέρεται σ’ αυτή την περίοδο σε
τριάντα (30) περίπου έγγραφα, από τα
οποία τα τρία (3) αφορούν αποκλειστικά

Του
Παναγιώτη Ε. Κουρτεσιώτη

το Γκέρμπεσι και τα υπόλοιπα στην
ιεροδικαστική περιφέρεια (ΚΑΖΑ) Λάρισας - Φαναρίου στην οποία ανήκε το
Γκέρμπεσι. Το παρακάτω υλικό στηρίζεται κυρίως στη μελέτη των πράξεων
(διαταγές), βεράτια, αντίγραφα καταλόγων, πιστοποιητικά, οι οποίες είναι
καταχωρημένες στους κώδικες Τ4 και Τ5 της Οθωμανικής αρχειακής
συλλογής και φυλάσσονται στα Γ.Α.Κ. - Αρχεία ν. Κοζάνης. Η συλλογή
περιλαμβάνει σαράντα (40) κώδικες οι περισσότεροι από τους οποίους είναι
ιεροδικαστικά των ιεροδικείων Λάρισας και Φαναρίου.
Είναι σημαντικά για την ιστορία των περιοχών στις οποίες
αναφέρονται. (Βλ. Κ. Καμπουρίδης: «Η νεότερη Ελλάδα μέσα από αρχειακές
πηγές»). Το Οθωμανικό αρχειακό υλικό της Θεσσαλίας μετά την
απελευθέρωσή της το 1881 μεταφέρθηκε στα Σέρβια της Κοζάνης, έδρα τότε
του ομώνυμου Καζά.
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Έγγραφα που αναφέρονται στο Γκέρμπεσι

Οι θρησκευτικοί φόροι
Η ΔΕΚΑΤΗ
Η δεκάτη ήταν ο κύριος φόρος επί της καλλιέργειας και αντιστοιχούσε
στο ένα δέκατο της γεωργικής παραγωγής. Η δεκάτη ήταν συνεισφορά σε
είδος και λαμβάνονταν τον καιρό της σοδειάς πριν το θερισμό, αποτελούσε
δε το κυριότερο έσοδο του κατόχου γης. Οι ραγιάδες χωρικοί ήταν
υποχρεωμένοι να φέρουν όλοι τους τη σοδειά για αλώνισμα στον κάτοχο της
γης και να μεταφέρουν την ποσότητα η οποία καθορίστηκε ως δεκάτη στην
σιταποθήκη του χωριού. Η δεκάτη που λαμβανόταν από τη σοδειά, ποίκιλλε
από επαρχία σε επαρχία και ήταν δυνατό να φτάσει μέχρι και το ήμισυ της
παραγωγής.
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ΚΕΦΑΛΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ
Ο κεφαλικός φόρος, όπως και η δεκάτη, προβλεπόταν από τον ιερό
νόμο, ήταν ο φόρος τον οποίο πλήρωναν οι μη μουσουλμάνοι για την
προστασία της ζωής τους, της περιουσίας τους και την άσκηση της θρησκείας
τους. Από τον κεφαλικό φόρο εξαιρούνταν οι άποροι, όσοι δηλ. είχαν
περιουσία κάτω από 300 άσπρα, όσοι δεν είχαν εργασία, οι γυναίκες (εκτός
από τις χήρες οι οποίες ενοικίαζαν την περιουσία των πεθαμένων συζύγων
τους), τα παιδιά, οι τυφλοί, οι ανίκανοι και μερικές φορές οι κληρικοί και οι
μοναχοί.
Το Γκέρμπεσι, σύμφωνα με τις απογραφές που έκαναν οι Τούρκοι, είχε
το έτος 1663 26 εστίες (σπίτια) το 1665 26 εστίες, το 1666 23 εστίες και το
1676 33 εστίες, οι οποίες φυσικά φορολογήθηκαν.

ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΒΑΤΩΝ
Σύμφωνα με το έγγρ. 85/σελ. 20 και έγγρ. 59/σελ. 20-26, υπάρχει
διαταγή η οποία απευθύνεται προς το καδή Λάρισας και Φαναρίου και
αφορά την είσπραξη φόρου για τα 8.690 πρόβατα της επαρχίας Φαναρίου.
Από τα ίδια έγγραφα προκύπτει ότι οι κάτοικοι του Γκέρμπεσι
πλήρωσαν φόρο για 29 υγιή πρόβατα. Για το κάθε πρόβατο υπολογίστηκε
φόρος 84 άσπρα. Η φορολόγηση αυτή έγινε στις 28 Μαρτίου 1663. Επίσης,
σύμφωνα με το έγγρ. 26/σελ. 146 Det για την τροφοδοσία του νικηφόρου
στρατού του Ισλάμ που βρισκόταν στο νησί της Κρήτης δόθηκε διαταγή στον
καζά Λάρισας να αγοραστεί 25.000 οκάδες βουτήρου και να μεταφερθεί στο
Βόλο (25 Μαΐου 1667).
Το Γκέρμπεσι πούλησε στους Τούρκους 44 οκάδες βουτήρου.
Όταν οι Τούρκοι έκαναν τις απογραφές τα έτη 1663, 1665, 1666 και το
1676 το Γκέρμπεσι ήταν στον παλιό οικισμό στη θέση Παλιοκκλήσι. Οι
οικισμός μεταφέρθηκε στη θέση που είναι σήμερα (σύμφωνα με την
προφορική παράδοση) περίπου το 1700-1710, μετά από κάποιο σεισμό που
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προηγήθηκε. Στον παλιό οικισμό υπήρχε εκκλησία, τα ερείπια της οποίας
υπήρχαν μέχρι πριν λίγα χρόνια, καθώς και η συκιά, η οποία όπως
αναφέρεται στην παράδοση ήταν στη Β.Α. πλευρά του ιερού της εκκλησίας.
Άλλα αρχαιολογικά ευρήματα δεν έχουν αναφερθεί στην περιοχή
Παλιοκκλήσι, εκτός από ένα πολύ μεγάλων διαστάσεων πήλινο πιθάρι
πλάτους δύο (2) και βάθους τριών (3) μέτρων. Το πιθάρι αυτό βρέθηκε στις
αρχές Νοεμβρίου του 1961.
Αυτά

τα

πιθάρια

που

ήταν

μεγάλης

χωρητικότητας

τα

χρησιμοποιούσαν οι Γκερμπεσιώτες για αποθήκευση διάφορων προϊόντων.
Επίσης τα χρησιμοποιούσαν για να διατηρήσουν και να παλαιώσουν το κρασί
και κατ’ άλλους αποθήκευαν βρόχινο νερό.
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ΚΑΡΠΟΧΩΡΙ «ΓΚΕΡΜΠΕΣΙ» ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Οι διακονιάρηδες
Η αλήθεια γι’ αυτούς είναι ότι
πρόκειται για επιτήδειους που επιδίωκαν
μέσα από τη ζητιανιά το κέρδος. Χωρίς
καμιά ηθική αναστολή, ήταν έτοιμοι και
ικανοί να διαστρεβλώσουν τα πάντα
ακόμα και το κορμί τους, κουρελήδες,
σακατεμένοι, άλλοι στ’ αλήθεια κι άλλοι
στα ψέματα, περιφέρονταν από σπίτι σε
σπίτι για να τους δώσουν λίγο αλεύρι ή
σιτάρι. Σχεδόν όλοι τους ήταν από άλλα
χωριά και επαγγελματίες ζητιάνοι οι

Του
Παναγιώτη Ε. Κουρτεσιώτη

περισσότεροι και οι χωρικοί σύμφωνα με
την παράδοση έπρεπε κάτι να δίνουν στο διακονιάρη.
«Το διακονιάρη διακονιά δος του, κι αυτός το δρόμο τον ξέρει,
έλεγαν... που πάει να πει πως μη δείχνεις το δρόμο φυγής στο ζητιάνο, δος
του κάτι». Το καλοκαίρι κυρίως, αλλά και όλες τις εποχές δεν υπήρχε ημέρα
που να μην περνούσαν από το σπίτι ένας ή δύο διακονιαραίοι, χώρια οι
γύφτοι.
Ο διακονιάρης, όταν έφθανε στο σπίτι, άρχιζε τα παρακάλια και να
περιγράφει πόσο τραγική είναι η κατάσταση της υγείας του. Αυτοί οι
αδίστακτοι διακονιάρηδες εκμεταλλεύονταν την καλοσύνη των αφελών
κατοίκων του χωριού, οι οποίοι τους λυπόνταν. Όταν η νοικοκυρά τού ’δινε
το πιάτο με το αλεύρι το ’ριχνε στη σακούλα και έφευγε. Από πίσω του τα
σκυλιά πηδούσαν πάνω του έτοιμα να τον κατασπαράξουν. Όμως οι
μαγκούρες που βαστούσαν οι διακονιαραίοι τα κρατούσαν σε απόσταση
χωρίς να δέχονται δαγκώματα ή να σχίζουν τα ρούχα τους. Όταν έφευγαν απ’
το , είχαν φορτωμένα ένα και πολλές φορές δύο σακούλια γεμάτα με αλεύρι.
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Τη δεκαετία του 1950 αλλά και αργότερα δεν ήταν σπάνιες οι περιπτώσεις
που οι διακονιαραίοι κορόιδευαν φανερά τον κόσμο.
Ένα απόγευμα ο Νώντας που βρίσκονταν στο δρόμο, λίγα μέτρα
μακριά απ’ το χωριό, συνάντησε το διακονιάρη που έφευγε και δεν πίστευε
στα μάτια του. Αυτός ο διακονιάρης, όταν γύριζε σ’ όλα τα σπίτια του χωριού
ζητιανεύοντας, το ένα του χέρι ήταν κουλό και το πόδι του κουτσό, πώς
γίνεται αναρωτήθηκε, ξαφνικά μόλις βγήκε απ’ το χωριό ως εκ θαύματος να
έγινε φυσιολογικός; Πλησιάζοντας κοντά του ο Νώντας τον ρωτάει... Τι
θαύμα έγινε με σένα ρε μπάρμπα και από παρτσακλός και κουλός που ήσουν
μέσα στο χωριό τώρα που φεύγεις να περπατάς μια χαρά... Ο διακονιάρης
που αποκαλύφθηκε νευρίασε μ’ αυτά που του είπε ο Νώντας και του
επιτέθηκε σηκώνοντας την μαγκούρα του να τον χτυπήσει. Ο Νώντας όμως
ήταν πιο νέος, δυνατός, αλλά και ψύχραιμος. Πριν προλάβει ο διακονιάρης
να κατεβάσει τη μαγκούρα του αστραπιαία του κατάφερε με την γκλίτσα που
κρατούσε στα χέρια του δυνατό χτύπημα στο μέτωπο, πάνω από το δεξί μάτι.
Το χτύπημα ήταν πολύ δυνατό και ο διακονιάρης βγάζοντας ένα ουρλιαχτό
πόνου έχασε την ισορροπία του και σωριάστηκε κάτω. Στη συνέχεια ο
Νώντας τον μαύρισε στο ξύλο.
Αυτό το γεγονός που συνέβη το 1952 απασχόλησε την κοινή γνώμη
του χωριού για αρκετό χρονικό διάστημα, και όταν κάποιοι έκαναν τον
κοτσαβάκη (νταής, παλληκαράς), του έλεγαν... Κάτσε καλά να μην πάθεις κι
εσύ σαν τον καψαλό τον διακονιάρη. Του έλεγαν έτσι γιατί τα φρύδια του και
τα γένια του ήταν σαν καψαλισμένα από φωτιά.
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ΚΑΡΠΟΧΩΡΙ «ΓΚΕΡΜΠΕΣΙ» ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
XARIS ZATAS
Έχασα όλα μου τα λεφτά με το κραχ το 1929
Γεννήθηκε το 1891 στο «Γκέρμπεσι»,
Καρποχώρι, Καρδίτσας. Στη δεκαετία του
1910 έφυγε, όπως χιλιάδες Έλληνες, για την
Αμερική, να κάνει την τύχη του. Πριν φύγει
αγαπούσε μια κοπέλα απ’ το χωριό του.
Αγγελική την έλεγαν. Ο αδερφός της
κοπέλας όμως δεν τον ήθελε για γαμπρό.
Έψαξε και βρήκε γαμπρό από άλλο χωριό.
Επειδή όμως γνώριζε ότι ο Χαράλαμπος
ενδιαφερόταν πολύ για την αδερφή του,
φοβήθηκε μη τυχόν την κλέψει και

Του
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παντρευτούν κρυφά. Γι’ αυτό κάλεσε τον
γαμπρό που βρήκε να ’ρθει το συντομότερο να πάρει την Αγγελική.
Ο γαμπρός για να εντυπωσιάσει παίρνει μια άμαξα από την Καρδίτσα
και ένα βραδάκι είναι έξω από το σπίτι και περιμένει τη νύφη. Η Αγγελική
που έμαθε τα νέα λίγο πριν έρθει ο γαμπρός αντέδρασε κλαίγοντας με
αναφιλητά και παρακαλούσε τον αδερφό της να αλλάξει γνώμη.
«Δε θέλω να φύγω απ’ το σπίτι μου, φώναζε, γιατί με διώχνετε... τι
κακό σας έχω κάνει...». Όμως κανένας δεν την άκουγε. Την πιάνει απ’ το χέρι
ο αδερφός της, πλησιάζουν στην άμαξα, την βοηθάει να ανέβει και την
πάντρεψε...
Τη δεκαετία του 1910 οι συνθήκες ζωής των κολίγων στα χωριά του
κάμπου είναι πανάθλιες. Η εξάρτησή τους από τους τσιφλικάδες και τους
επιστάτες απόλυτη. Σε ορισμένα απ’ αυτά η πείνα και η δυστυχία ξεπερνά
κάθε προηγούμενο. Κάτω απ’ αυτές τις συνθήκες ο Χαράλαμπος Γεωρ. Ζάρας
αναγκάστηκε να φύγει για την Αμερική. Έφυγε για δύο σοβαρούς λόγους,
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όπως ο ίδιος έλεγε. Για να ξεχάσει την Αγγελική και να ξεφύγει από τη μαύρη
φτώχεια.
Είχαν περάσει πενήντα χρόνια από τότε που έφυγε. Το 1963 στα
εβδομήντα δύο του χρόνια, αποφάσισε να ’ρθει να δει τους συγγενείς του.
Ήρθε αεροπορικώς στην Αθήνα και πήγε στο ξενοδοχείο «Inter Continental».
Από όλα τα ανίψια του που κάλεσε να πάνε στην Αθήνα να τον
υποδεχθούν πήγαν μόνο τέσσερα. Ρώτησαν στη ρεσεψιόν για τον «XARI
ZATA» (είχε αλλάξει το όνομά του στην Αμερική). Αφού γνωρίστηκαν, τους
παρήγγειλε καφέ. Αυτόν τον καφέ τα ανίψια του δεν τον ξεχνούσαν όσο
ζούσαν. «Τι καφές ήταν αυτός ρε παιδιά, μας θέρση το στομάχι» έλεγαν.
«Ο παππούς Χαράλαμπος», έτσι τον έλεγαν, ήρθε στο χωριό να
γνωρίσει όλο του το σόι. Μαζεύτηκαν όλοι οι συγγενείς και έδιναν
«αναφορά» ποιος είσαι συ;... ποια είσαι συ;...
Την άλλη μέρα είπε στα ανίψια του να πηγαίνουν στο καφενείο του
χωριού να δει τους χωριανούς του και, κυρίως, τους συμμαθητές του απ’ το
δημοτικό σχολείο.
Όταν μπήκαν στο καφενείο, τους κοίταζε και τον κοίταζαν με απορία.
Είχαν γεράσει όλοι τους τόσο πολύ που δεν γνωρίζονταν. Κάποια στιγμή τον
πλησιάζει ένας κοντόσωμος και τον καλωσορίζει. Ποιός είσαι συ; τον ρωτάει
ο παππούς. Ο Ηρακλής ο Διπλάρης είμαι βρε Χαράλαμπε... δε με γνωρίζεις;
(Αγκαλιάστηκαν) «Βρε Ηρακλή εσύ είσαι;» Θυμάσαι τι τρίπλες μας έκανες
όταν παίζαμε;» «Εσύ Χαράλαμπε ήσουν ψηλός... και δεν έπαιρνες καλά τις
στροφές», του λέει ο Ηρακλής. «Χα, χα» γελούσε δυνατά ο παππούς. «Πως σε
λέγαμε βρε Ηρακλή τρυπ...». «Τρυποφράχτη» λέει ο Ηρακλής και άρχισαν
όλοι τους να γελάνε!... (Τρυποφράχτης: Πρόκειται για ένα από τα πιο
μικροκαμωμένα πουλιά).
Αφού είδε τις πρώτες μέρες τη μία του αδερφή, που ήταν εν ζωή, και
όλα του τα ανίψια, εξέφρασε την επιθυμία να δει και την παλιά του
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αγαπημένη, την Αγγελική. Όταν το είπε στην αδερφή του, εκείνη ξαφνιάστηκε
και δεν μπορούσε να συνέλθει, νόμιζε ότι ήταν εφιάλτης.
«Πώς μπορεί να γίνει αυτό Χαράλαμπε;» του είπε. «Είναι δυνατόν να
γίνει αυτό που ζητάς; Η Αγγελική έχει πενήντα χρονών παιδιά, έχει εγγόνια, τι
να τους πούμε εμείς τώρα;». «Θα πείτε», λέει ο Χαράλαμπος, «ότι θέλω να τη
δω. Εγώ όπως ξέρεις δεν είχα ερωτικές σχέσεις με την Αγγελική, απλώς την
αγαπούσα τόσο πολύ που όπως βλέπεις ακόμα την θυμάμαι».
Τελικά έγινε η πρόταση στα παιδιά της Αγγελικής και στο γέροντα πια
σύζυγό της. Η πρόταση έγινε αποδεκτή και ο Χαράλαμπος πήγε στο σπίτι της
Αγγελικής και αφού την αγκάλιασε φιλικά της είπε: «Ήθελα να σε δω γιατί
ποτέ μου δεν σε ξέχασα».
Το καλοκαίρι του 1963 πέρασε και ο παππούς επέστρεψε και πάλι
στην Αμερική. Πέρασαν έξι χρόνια και το καλοκαίρι του 1969 ταξίδεψε για
δεύτερη φορά στην Ελλάδα. Ήρθε στην Καρδίτσα και έμεινε στο παλιό
ξενοδοχείο ΚΙΕΡΙΟΝ. Ήταν ευεργέτης του Ι. Ν. Αγίου Νικολάου του Νέου του
εν Βουνένοις.
Το 1924 έστειλε απ’ την Αμερική όλα τα χρήματα που δαπανήθηκαν
για την ανακαίνιση της εκκλησίας (ήταν παλιό μοναστήρι που γκρεμίστηκε το
1954 απ’ το μεγάλο σεισμό).
Το 1963 ήταν σε εξέλιξη η ανέγερση νέας εκκλησίας. Ο παππούς
χρηματοδότησε με ένα πολύ μεγάλο χρηματικό ποσό, προκειμένου να γίνει η
αποπεράτωση. Το 1969 όταν ήρθε για δεύτερη φορά ήταν σε εξέλιξη η
κατασκευή του προαυλίου της εκκλησίας.
«Ο γράφων» ήμουν στην επιτροπή ανεγέρσεως του προαυλίου. Εκεί
γνωριστήκαμε με τον παππού Χαράλαμπο, στο χώρο της εκκλησίας. Του είπα
ότι είμαι εγγονός της αδερφής του της Ανθίτσας. Χάρηκε πολύ ο παππούς και
μου είπε: «Τώρα που γνωριστήκαμε θα ’ρχεσαι κάθε φορά που θα κόβεις
αποδείξεις να σου δίνω τα χρήματα. (Είχε αναλάβει την αποπεράτωση του
έργου).
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Στο καφε - ζαχαροπλαστείο ΚΙΕΡΙΟΝ τον επισκέπτονταν πολλοί
συγγενείς του. Εκεί έπιανε την κουβέντα ο παππούς με τους επισκέπτες και
τους κερνούσε καφέ. Κάθε φορά που τον επισκεπτόμουν να του δώσω τις
αποδείξεις, τους καφέδες τους πλήρωνε ο παππούς.
Μια μέρα φωνάζω τον σερβιτόρο και λέω στον παππού. Σήμερα μ’ όλη
τη φτώχεια μου θα πληρώσω εγώ τους καφέδες... Βάζει τα γέλια ο παππούς
και δεν μπορούσε να συγκρατηθεί. «Τι τον έπιασε γελούσε δυνατά και δεν
τον ένοιαζε που όλοι οι θαμώνες γύρισαν τα κεφάλια τους να τον κοιτάζουν,
δάκρυσαν τα μάτια του απ’ τα γέλια.
Όταν συνήλθε λέει: «Ω για Παναγιώτη, μ’ έκανες και γέλασα πολύ
...χρόνια είχα να γελάσω έτσι... «Πώς είναι η ζωή στην Αμερική», τον
ρωτούσα. «Και καλά και άσχημα Παναγιώτη».
Μια μέρα εκεί που πίναμε καφέ άρχισε να μιλάει και ήθελε να τον
προσέχω. «Σου είπε η αδερφή μου η Ανθίτσα (η γιαγιά σου) την ιστορία
μου;» «Ναι», του λέω, μου την είπε». «Σου είπε για εκείνη την άμαξα που
ήρθε στο χωριό πριν φύγω για το Αμέρικα και μου έκλεψε όλα μου τα όνειρα;
Από τότε όταν βλέπω άμαξα στο νου μου έρχεται η Αγγελική».
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Ο παππούς ήθελε να μιλήσει για όλα εκείνη τη μέρα. «Όταν πήγα στο
Αμέρικα έπλενα πιάτα... πολλά πιάτα. Μια μέρα είπα, δεν τελειώνουν
Χαράλαμπε τα πιάτα στο Αμέρικα... πρέπει να βρεις άλλη δουλειά. Πήγα
υπάλληλος σ’ ένα μαγαζί που πουλούσε φρούτα». «Μανάβικο;», τον ρωτάω.
«Ναι μανάβικο». Κάθισα σ’ αυτό το μαγαζί δύο χρόνια, ώσπου έμαθα τη
δουλειά αλλά και τη γλώσσα. Μετά άνοιξα δικό μου γωνιακό μαγαζί
μανάβικο και η ταμπέλα - πινακίδα έγραφε «XARIS ZATAS». Είχα 13
υπαλλήλους. Έφτιαξα πολλά εκατομμύρια δολάρια. Όμως... (τα μάτια του
άρχισαν να βουρκώνουν) ήρθε το παγκόσμιο κραχ το 1929 και τα ’χασα όλα
μου τα λεφτά. Τότε πέρασα πολύ δύσκολα. Κοιμόμουν στο κρεβάτι μου και
το κεφάλι μου νόμιζα ότι χτυπούσε στο ταβάνι.
Έφυγα και πήγα στο Μαϊάμι Φλόριντα. Εκεί παντρεύτηκα τη Νάνδος. Η
Νάνδος είχε «7 πόρτες» μαγαζιά (εφτά μαγαζιά) και λεφτά. Είχε πεθάνει ο
άντρας της, αλλά δεν είχε παιδιά. Τώρα η Νάνδος δεν ζει, πέθανε». «Μόνος
σου ζεις τώρα παππού...», τον ρωτάω. «Όχι Παναγιώτη, ζω με την Χριστίνα. Η
Χριστίνα είναι κόρη του παπά που έχουμε στην ενορία μας, «παπαδοκόρη».
Πέθανε ο άντρας της και ζούσε μόνη. Είναι 42 χρονών. Τώρα μένουμε μαζί.
Με φροντίζει καταλαβαίνεις...». «Καταλαβαίνω παππού», του λέω. «Θέλεις
να έρθεις να μείνεις μόνιμα στην Ελλάδα», τον ρωτάω. «Όχι... δε θέλω. Εμάς
οι συγγενείς, μας θέλουν μόνο για τα λεφτά, κι ας κάνουν ότι μας αγαπούν.
Εγώ Παναγιώτη δε θα έρθω να μείνω στην Ελλάδα, θα πεθάνω στο Αμέρικα».
Πλησίαζαν οι μέρες που έπρεπε να φύγει. Είμαστε στο προαύλιο της
εκκλησίας. Βγάζει απ’ την δερμάτινη τσάντα του ένα καθαρό μαντήλι, σκύβει
παίρνει χώμα και το βάζει στο μαντήλι. Διπλώνει και δένει το μαντήλι
σταυρωτά και το βάζει στη δερμάτινη τσάντα. Τα μάτια του είχαν βουρκώσει,
έβγαλε ένα μαντήλι από την τσέπη του, σκούπισε τα μάτια του και τα γυαλιά
του, μας κοίταξε και είπε: «Δε θα ξανάρθω άλλη φορά στον τόπο μου. Θα
πεθάνω στο Αμέρικα. Το χώμα που πήρα το θέλω να το βάλουν στον τάφο
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μου. Αύριο θα πάω Αθήνα και την άλλη με το αεροπλάνο θα πετάξω για
Αμέρικα».
Εκεί στο προαύλιο της Εκκλησίας μας χαιρέτησε ο παππούς
Χαράλαμπος και δεν τον ξανάδαμε ποτέ. Μετά από ένα χρόνο ένας ανιψιός

του παππού πήρε ένα γράμμα από έναν Αμερικανό συμβολαιογράφο.
Ζητούσε όλα τα ονοματεπώνυμα και τα ακριβή στοιχεία από όλα τα ανίψια
του παππού Χαράλαμπου σε μια κατάσταση, προκειμένου να γίνει
(συνταχθεί) η διαθήκη του. Τα ανίψια του
ξεπερνούσαν τα 30. Τα στοιχεία των
ανιψιών στάλθηκαν χωρίς καθυστέρηση
και όλοι τους περίμεναν το ποσό των
χρημάτων που θα κληρονομούσαν.
Μετά από λίγο χρονικό διάστημα ο
Αμερικανός

συμβολαιογράφος

τους

έστειλε την κατάσταση σύμφωνα με τη
διαθήκη του παππού.
Στη διαθήκη έλεγε: «Στα ανίψια
μου, αφήνω στον καθένα από ένα
δολάριο!!!»
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ΚΑΡΠΟΧΩΡΙ «ΓΚΕΡΜΠΕΣΙ» ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Το πέτρινο δίτοξο γεφύρι του Λείψιμου
Κανένας

δεν

ξέρει

την

ακριβή

χρονολογία που κτίστηκε.
Ο διακεκριμένος μελετητής πέτρινων
γεφυριών κ. Σπύρος Ι. Μαντάς που θα μας
επισκεφθεί το φθινόπωρο, προκειμένου να
καταγράψει και να μελετήσει όλα τα πέτρινα γεφύρια του νομού ίσως δώσει
απάντηση για τη χρονολογία που κτίστηκε.
Ιστορικά στοιχεία υπάρχουν μόνο από
την παράδοση. Ο μύθος λέει ότι: «Όταν το
χωριό ήταν στο Παλαιοκκλήσι, όλη η

Του
Παναγιώτη Ε. Κουρτεσιώτη

περιοχή νοτιοδυτικά ήταν πυκνό δάσος. Το
πέτρινο γεφύρι το βρήκε μια βάλα (βουβάλι), έλεγαν οι γεροντότεροι και
συνέχιζαν λέγοντας ότι η βάλα πέρασε το γεφύρι και γέννησε απέναντι. Δεν
μπορούσε όμως να περάσει το μικρό της λόγω της πυκνής βλάστησης και να
επιστρέψει στο χωριό γι’ αυτό άρχισε να βελάζει όλη τη νύχτα. Άκουσαν οι
χωριανοί τα βελάσματα, εντόπισαν την περιοχή και την άλλη μέρα νυχτούλα,
πήγε αυτός που ήταν δική του την πήρε μαζί με το μικρό της και την πήγε στο
χωριό. Από τότε έγινε γνωστό ότι σ’ αυτό το μέρος υπήρχε πέτρινο γεφύρι».
«Είναι αλήθεια ότι κανένας δεν ξέρει πόσο κοντά είναι ο μύθος στην
πραγματικότητα».
Το πέτρινο τοξωτό γεφύρι του Λείψιμου στην περιοχή Καρποχωρίου
(Γκέρμπεσι) απέχει 100 μέτρα από τον οικισμό. Γεφύρωνε - όπως και το
σημερινό - το Λείψιμο ποταμό που πηγάζει από το Κεφαλόβρυσο
Καλλιφωνίου, βρίσκεται δυτικά του χωριού στο δρόμο προς Καλλιφώνι και
Πτελοπούλα. Ήταν δίτοξο (είχε δυο καμάρες). Η μικρή ήταν δυτικά και είχε
μήκος 2,5 μέτρα, η μεγαλύτερη ήταν ανατολικά και είχε μήκος 5 μέτρα. Το
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γεφύρι είχε μήκος 12 μέτρα, πλάτος 2,90 μέτρα και ύψος 3 μέτρα. Από τη
νότια πλευρά στο στηθαίο οι τεχνίτες που κατασκεύασαν τη γέφυρα είχαν
σκαλισμένα σε μια μεγάλη πέτρα δυο περιστέρια, «πραγματικά στολίδια».
Δυστυχώς κάποιοι επιτήδειοι τα είχαν αφαιρέσει από τη γέφυρα προφανώς
να τα πουλήσουν ως αρχαία.
Στην αρχή, όταν κτίστηκε το γεφύρι, υπήρχαν πέτρινα στηθαία πλάτους
35 εκατοστά το καθένα. Το κατάστρωμα του γεφυριού ήταν λιθόστρωτο
(καλντερίμι) το οποίο συνέχιζε πριν και μετά το γεφύρι 30 περίπου μέτρα κατά
μήκος του δρόμου. Αυτό το καλντερίμι αφηγούνταν οι γεροντότεροι δημιουργούσε μεγάλο πρόβλημα σ’ αυτούς που έπρεπε να διαβαίνουν με τους
αραμπάδες και αργότερα με τα μονόκαρα φορτωμένα με δεμάτια σταριού,
βρώμης κ.λπ. Οι ρόδες του κάρου χτυπούσαν πάνω στις φυτεμένες πέτρες του
δρόμου (λιθόστρωτο) και με τους κραδασμούς τα φορτωμένα δεμάτια στα
κάρα τους έφευγαν από τη θέση τους και έπεφταν στο δρόμο.
Λίγα μέτρα, νότια της γέφυρας, υπήρχε πόρος (ρηχό σημείο του
ποταμού Λείψιμου μέσω του οποίου μπορούσαν να περάσουν απέναντι). Το
πέρασμα αυτό το έλεγαν αμαξόπορο. Μέσα απ’ αυτό το πέρασμα περνούσαν
τα φορτωμένα με δεμάτια αραμπάδες και μονόκαρα αποφεύγοντας το
λιθόστρωτο του δρόμου και της γέφυρας. Σύμφωνα πάντα με την παράδοση
επί Τουρκοκρατίας, οι Τούρκοι είχαν φυλάκιο στο γεφύρι του Λείψιμου και
υποχρέωναν τους διερχόμενους να πληρώσουν για να περάσουν. Όμως οι
ληστές και οι κακοποιοί εμφανίζονταν τη νύχτα και εξολόθρευαν έναν ή
περισσότερους φρουρούς. Ο επικεφαλής της φρουράς της γέφυρας όταν το
πρωί έπαιρνε αναφορά διαπίστωνε ότι κάποιοι από τους φρουρούς έλειπαν.
Γι’ αυτό έδωσαν την ονομασία στο ποτάμι «Λείψιμος».
Η μεγαλύτερη ανατολική αψιδωτή καμάρα ανατινάχθηκε το 1948,
κατά τη διάρκεια του εμφυλίου, επισκευάσθηκε στη συνέχεια με τσιμεντένιο
σκυρόδεμα. Το 1984 γκρεμίστηκε το κατάστρωμα της μικρότερης τοξωτής
καμάρας, και υπήρχε κίνδυνος να χάσουν ακόμα και τη ζωή τους αυτοί που
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έπρεπε να διαβαίνουν από εκεί με αυτοκίνητα ή τρακτέρ, πηγαίνοντας στις
δουλειές τους.
Μετά από μαραθώνιες συσκέψεις των αρμοδίων και τις ασφυκτικές
πιέσεις

της

Κοινότητας

καταφέραμε

να

λύσουμε

το

πρόβλημα

κατασκευάζοντας μια νέα γέφυρα το 1985. Ο γράφων, πρόεδρος της
Κοινότητος τότε (1983 - 1990), εισηγήθηκα στην ΥΕΒ να παραμείνει το δίτοξο
γεφύρι ως κειμήλιο. Η πρόταση αυτή δεν έγινε αποδεκτή από την υπηρεσία
για τεχνικούς λόγους.
Στη μακραίωνη ιστορία της γέφυρας υπάρχουν πολλά λαογραφικά
στοιχεία, τα οποία διηγούνταν οι γεροντότεροι, κυρίως δε αυτά που
αφορούσαν μυστηριώδη και υπερφυσικά φαινόμενα. Ένα από αυτά τα
μυστηριώδη και υπερφυσικά ήταν η «Τζιαμαλάια». Η Τζιαμαλάια, έβγαινε
στο γεφύρι κυρίως τη νύχτα αλλά πολλές φορές και την ημέρα.
Είχε τα μαλλιά της μακριά, αχτένιστα και ακατάστατα, ήταν επιθετική,
αλίμονο έλεγαν αν έβρισκε κάποιον μόνο του να περνάει το γεφύρι και του
επιτεθεί.
Προπολεμικά, κάποια μέρα του Σεπτέμβρη, κάτω στο γεφύρι
ακούγονταν ένα βογγητό. Το νέο μεταδόθηκε γρήγορα στο χωριό και όλοι
θυμήθηκαν την Τζιαμαλάια. Έτρεξαν οι χωριανοί στο γεφύρι για να δουν το
(στοιχειό) την Τζιαμαλάια. Ειδοποίησαν και τον παπά του χωριού να πάει και
αυτός σε κείνο το σημείο να διαβάσει και να ξορκίσει το κακό. Ο παπάς πήγε
στο γεφύρι κατέβηκε προσεκτικά προς το σημείο που ακουγόταν το βογγητό
και ξαφνικά τον ακούνε να φωνάζει:
«Για ποια Τζαμαλάια λέτε; Αυτό που κάνει έτσι είναι το δικό μου το
σκυλί. Κοίτα που βρήκε και σφήνωσε το ευλογημένο!» Το σκυλί λοιπόν του
παπά είχε εξαντλήσει τις δυνάμεις του και έκανε το ξεψυχισμένο βογγητό.
Ο παπάς, αφού πλησίασε, κατάφερε να απεγκλωβίσει το σκυλί και να
διαψεύσει τις προσδοκίες των χωριανών που ήθελαν σε εκείνο το σημείο να
δουν την Τζιαμαλάια.
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ΚΑΡΠΟΧΩΡΙ «ΓΚΕΡΜΠΕΣΙ» ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Η Τοπική Αυτοδιοίκηση από την Τουρκοκρατία μέχρι σήμερα

Πρόκριτοι ή Δημογέροντες ή Προεστοί.
Η μοναδική δυνατότητα που είχαν να
εκφράζονται οι κάτοικοι του Γκέρμπεσι
(Καρποχωρίου) κατά την Τουρκοκρατία ήταν
να εκλέγουν τους τοπικούς άρχοντες, οι
οποίου ασκούσαν τα καθήκοντα της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης παράλληλα με την τουρκική
εξουσία.
Αυτοί

οι

τοπικοί

άρχοντες

ονομάζονταν δημογέροντες ή προεστοί ή
πρόκριτοι (συν. κοτζάμπασης, προύχοντας). Ανάλογα με τον πληθυσμό, το κάθε
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χωριό εξέλεγε έναν ή δύο δημογέροντες. Η θητεία τους ήταν για ένα χρόνο.
Κάθε χρόνο συγκεντρώνονταν οι κάτοικοι του χωριού στο ξιώστη της
εκκλησίας (παλιό μοναστήρι) συνήθως την πρώτη Κυριακή του Μαρτίου και
κει προφορικά και κατά πλειοψηφία έβγαζαν τους δημογέροντες, καθώς και
το γραμματέα τους.
Οι δημογέροντες μαζί με τον παπά αποτελούσαν τη Δημογεροντία του
χωριού. Οι δημογέροντες ήταν χωρίς μισθό, ενώ ο Γραμματέας που
εκτελούσε και χρέη εισπράκτορα ήταν μισθωτός.
Τα καθήκοντα των δημογερόντων ήταν να φροντίζουν για την
περιουσία της Κοινότητας, να μοιράζουν κατ’ αναλογία και οικονομική
δυνατότητα σε κάθε οικογένεια, τι φόρους και δοσίματα έπρεπε να πληρώσει
(χαράτσι κ.λπ), συμβίβαζαν τις διαφορές τους μέχρι αξίας 100 γροσίων,
διόριζαν τον μεϊντάνη του χωριού (αγροφύλακα), εκπροσωπούσαν το χωριό
και ήταν υπεύθυνοι μαζί με τον αγά για την εκτέλεση των διαταγών της
διοίκησης του βιλαετίου και του πασά. Ο γραμματέας ήταν υπόλογος και
υπεύθυνος για την είσπραξη.
Ο Καποδίστριας έλεγε πως ήταν «Τούρκοι φέροντες χριστιανικά
ονόματα». Ο Κουντουριώτης τους αποκαλούσε Τουρκοπροεστούς, ο λαός
Τουρκοκοτζαμπάσηδες.

Εκλογικές διαδικασίες μετά την απελευθέρωση του 1881
Μετά την απελευθέρωση το Γκέρμπεσι (Καρποχώρι) ανήκε στο δήμο
Καρδίτσας, έως ότου δημιουργήθηκαν οι δήμοι των χωριών το 1883.
Το 1883 έγινε η σύμπτυξη 11 χωριών και σχημάτισαν τον Δήμο
Καλλιφωνίου (βλέπε βιβλίο μου «Καρποχώρι - Γκέρμπεσι Καρδίτσας
1454/55», 1998, σελ. 85). Οι εκλογές γίνονταν με τα σφαιρίδια, τα οποία
έριχνε ο ψηφοφόρος σε κάλπες που είχαν δύο θήκες, μία άσπρη και μία
μαύρη. Ο κάθε υποψήφιος δήμαρχος κρατούσε την κάλπη του και ο
ψηφοφόρος έβαζε το χέρι του μέσα στην κάλπη και έριχνε το σφαιρίδιο στη
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θήκη που προτιμούσε (το άσπρο σήμαινε θετική ψήφος, το μαύρο αρνητική,
εξ’ ου και η φράση «τον μαύρισαν»). Εκλεγόταν δήμαρχος αυτός που είχε τα
περισσότερα λευκά σφαιρίδια.
Όπως και σήμερα έτσι και τότε τα κόμματα υποστήριζαν ορισμένους
υποψηφίους δημάρχους και οι διάφοροι ισχυροί τοπικοί παράγοντες
προσπαθούσαν να επηρεάσουν τους ψηφοφόρους και όσοι είχαν προβλέψει
να κάνουν πολλές κουμπαριές, είχαν και περισσότερες ελπίδες να
ψηφιστούν.
Από τις δημοτικές εκλογές που έγιναν τον Μάιο του 1883 έως το 191214 το Γκέρμπεσι (Καρποχώρι) διοικητικά υπαγόταν στον τότε Δήμο
Καλλιφωνίου, με έδρα το Καλλιφώνι.
Με το Β.Δ. ΦΕΚ 261 Α 29/13-8-1912, έγινε η διάλυση των Δήμων διότι
θεωρήθηκαν ανεπαρκείς για την εξυπηρέτηση των κατοίκων της υπαίθρου
και δημιουργήθηκαν οι Κοινότητες.
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Για τις 18-8-1912 είχαν προγραμματιστεί να γίνουν δημοτικές και
κοινοτικές εκλογές, αλλά λόγω των Βαλκανικών πολέμων έγιναν τελικά στις 912-1914.
Οι επόμενες εκλογές έγιναν στις 25-10-1925 αφού το 1918 και το 1924
αναβλήθηκαν λόγω του Μικρασιατικού πολέμου.
Όλα αυτά τα χρόνια οι κοινοτάρχες διορίζονταν από τους νομάρχες.
Επόμενες εκλογές ήταν στις 4-8-1929 και έμειναν στην ιστορία γιατί
για πρώτη φορά ψήφισαν μόνο οι εγγράμματες γυναίκες.
Εκλογές επίσης έγιναν στις 11-2-1934 αλλά μέχρι το 1949 υπήρξαν
πάλι διορισμένοι πρόεδροι, λόγω της κατοχής και του εμφυλίου πολέμου.
Επόμενες χρονιές που είχαμε εκλογές ήταν στις 15-4-1951 και στις 2111-1954. Από το 1954 μέχρι σήμερα είχαμε κανονικά εκλογές, εκτός από την
περίοδο της επταετίας (1967-1974), εποχή των στρατοκρατών της χούντας,
όπου πάλι είχαμε διορισμένους αναγκαστικά προέδρους, για να καλύψουν τα
κενά των Κοινοτήτων μας.
Οι πρόεδροι (κοινοτάρχες) της περιόδου 1914-1998 στο Γκέρμπεσι
(Καρποχώρι) είναι οι παρακάτω:
Λαΐνας Ανδρέας

1914-1920

Μπετχαβάς Χρήστος

1920-1926

Μεσιακάρης Γεώργιος

1927-1929

Λαΐνας Ευάγγελος (Βαγγέλας)

1929-1935

Σιακάρας Θωμάς

1936-1943

διορισμένοι

1944-1950

Κάϊας Νικόλαος

1951-1952

Μακρυγιάννης Μιλτιάδης

1053-1954

Αποστόλου Ευάγγελος

1955-1957

Στύλος (Μπαζάνης) Αναστάσιος

1958-1959

Μίσσας Σπύρος

1960-1961

Ζάχος Ευάγγελος

1962-1963
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Κάϊας Νικόλαος

1964-1967

Μπαζάνης (Στύλος) Αναστάσιος

1967-1973

Τέλιος Αθανάσιος

1975-1978

Μακρυγιάννης Παναγιώτης

1979-1982

Κουρτεσιώτης Παναγιώτης

1983-1986

Κουρτεσιώτης Παναγιώτης

1987-1990

Παλούκης Γεώργιος

1991-1994

Παλούκης Γεώργιος

1995-1998

Οι παραπάνω κοινοτικές εκλογές ήταν οι τελευταίες. Το 1998 έγινε η
σύμπτυξη των κοινοτήτων και έγιναν οι Καποδιστριακοί Δήμοι.
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ΚΑΡΠΟΧΩΡΙ «ΓΚΕΡΜΠΕΣΙ» ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Το σχέδιο Μάρσαλ και η Ούνρα
Ο Γραφικός Μανώλης και η Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών
Εκείνα

τα

χρόνια,

μετά

το

Β΄

Παγκόσμιο Πόλεμο και τον αδελφοκτόνο
εμφύλιο, ήρθε η λεγόμενη αμερικάνικη
βοήθεια, η «Ούντρα» (Ούνρα). Έφερναν
ρούχα απ’ την Αμερική και τα μοίραζαν
στους εξαθλιωμένους Έλληνες πολίτες.
Συνήθως, η πλούσια Αμερική που
έστελνε τ’ αποφόρια της μέσω της «Ούνρα»
απευθυνόταν στην ενορία του χωριού όπου
και γινόταν η διανομή. Εκεί οι επιτήδειοι
«ημέτεροι» ξεδιάλεγαν τα ελάχιστα καλά

Του
Παναγιώτη Ε. Κουρτεσιώτη

ρούχα και αυτά που έμειναν ήταν κυρίως
μεγάλα παντελόνια με τιράντες (δυσανάλογα με το βάρος και το ύψος των
ανθρώπων του χωριού) και φουστάνια στολισμένα με «διαμαντόπετρες» που
καθώς γυάλιζαν τις αφαιρούσαν και τις έκρυβαν νομίζοντας ότι έχουν κάποια
αξία.
Στο χωριό η επιτροπή αποτελούνταν από τον παπά, το διορισμένο
πρόεδρο της Κοινότητας και από τρεις άλλους που δεν έπαιζαν κανένα
σοβαρό ρόλο, απλά και μόνο εκτελούσαν διαταγές και έκαναν θελήματα του
παπά και του προέδρου της επιτροπής.
Ήταν Κυριακή απόγευμα, όταν οι χωριανοί άκουσαν την καμπάνα να
χτυπάει σύναξη (μάζωξη). Ρωτώντας ο ένας τον άλλον έμαθαν ότι άρχισε να
γίνεται η διανομή των δεμάτων της «Ούνρα». Μαζεύτηκε κόσμος πολύς και
όλοι τους περίμεναν καρτερικά... ούτε σπρώξιμο, ούτε καυγάδες. Η
ανταμοιβή τους για την αναμονή ήταν το πολυπόθητο δέμα της «Ούνρα».
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Παίρνοντας το δέμα αγωνιούσαν να φθάσουν στο σπίτι γρήγορα να το
ανοίξουν για να δουν τι τους έστειλε η Αμερική!...
Ανοίγοντάς το προς μεγάλη τους απογοήτευση διαπίστωναν ότι τα
παντελόνια ήταν πολύ μεγάλα στο μάκρος και φαρδιά, τα πουκάμισα ήταν τα
περισσότερα με πολύ έντονα χρώματα (παρδαλά) και φαρδιά. Όσο για τα
φουστάνια δεν υπήρχε κανένα απολύτως ενδιαφέρον διότι οι γυναίκες,
παντρεμένες και κορίτσια φορούσαν την καραγκούνικη φορεσιά.
Αυτά τα ρούχα ορισμένοι τα φορούσαν στις απόκριες. Αργότερα οι
γιαγιές και οι μανάδες μας τα έκοβαν με το ψαλίδι σε λουρίδες (λωρίδες), τα
ύφαιναν στον αργαλειό, φτιάχνοντας ωραίες και πολύχρωμες κουρελούδες.
Εκείνες τις μέρες που η «Ούνρα» είχε μοιράσει στο χωριό τα δέματα,
μέσα στ’ άλλα που είχε το δέμα που πήρε ο Μανώλης ήταν κι ένα παντελόνι
ριγέ κι ένα πουκάμισο πολύχρωμο «παρδαλό». Ένα πρωινό ο Μανώλης
αποφασίζει να φορέσει τα αμερικάνικα ρούχα της «Ούνρα» και γι’ αυτή του
την απόφαση κανένας δεν μπορούσε να τον μεταπείσει. Αφού φόρεσε το ριγέ
παντελόνι και το παρδαλό πουκάμισο, βάζει και τα παπούτσια του,
«καουτσούκια», και πάει στον καθρέφτη να δει πως είναι και ρωτάει τη μάνα
του.
- Τι λες και συ μάνα για τα ρούχα; Σαν Αμερικάνος μοιάζω ε;
Η μάνα του όταν τον είδε έτσι, της ήρθε ο ουρανός σφοντύλι...
- Ούι πιδάκι μ’ τι έκανες!... Πώς θα βγεις στον κόσμο έτσι; Θα μας χάσ’
ο κόσμος γελώντας... Έχουμε και κορίτσια για παντρειά...
- Εγώ μάνα θα τα φοράω, και δε πα να λέτε εσείς ότι θέλετε...
Βγαίνοντας απ’ το σπίτι ο Μανώλης και βλέποντάς τον έτσι ντυμένο το
σκυλί άρχισε να γαυγίζει. Νευριασμένος καθώς ήταν απ’ αυτά που του είπε η
μάνα του ξέσπασε στο σκυλί. Όταν όμως άρχισε να μιλάει, το σκυλί τον
γνώρισε και κουνώντας την ουρά του πήγε κοντά του. Η μεγαλύτερή του
αδερφή που εκείνη την ώρα σκούπιζε την αυλή βλέποντάς τον έτσι ντυμένο
τον ρωτάει κουνώντας το κεφάλι.
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- Πού θα πας πρωί - πρωί Μανώλη μ’ αυτά τα παρδαλά τα ρούχα;
- Θα πάω τα γελάδια στο γελαδάρη, απαντάει νευριασμένος ο
Μανώλης.
Στο δρόμο, έχοντας μπροστά τις δύο αγελάδες, και βαδίζοντας προς
την έξοδο του χωριού συναντούσε κι άλλους χωριανούς, άντρες και γυναίκες,
που άλλοι πήγαιναν κι άλλοι γύριζαν. Όλοι τους όμως, παρατήρησε ο
Μανώλης, τον κοίταζαν περίεργα και με την καλημέρα χαμογελώντας
ειρωνικά του έλεγαν:
- Με γεια το κοστούμι Μανώλη.
- Φχαριστώ, απαντούσε ο Μανώλης, αλλά όχι με πολύ όρεξη, ίσως
γιατί μάλλον κατάλαβε ότι κάτι δεν πάει καλά.
Χωρίς να ξέρει το γιατί, άρχισε να βασανίζεται στη σκέψη μήπως έκανε
λάθος που φόρεσε αυτά τα αμερικάνικα ρούχα. Κι ενώ αυτός γύριζε για το
σπίτι του είδε από μακριά δύο κοπέλες 15-16 χρονών να έρχονται προς το
μέρος του. Τώρα σκέφθηκε πρέπει να δώσω μεγάλη σημασία σ’ αυτά τα
κορίτσια για το πώς θα αντιδράσουν, όταν με δουν ντυμένο μ’ αυτά τα
αμερικάνικα ρούχα. Τα κορίτσια, όταν πλησίασαν κοντά στο Μανώλη,
άρχισαν να κρυφογελούν και όταν τον προσπέρασαν ξέσπασαν σε δυνατά
γέλια φωνάζοντας: «Νάτος ο ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΣ...».
Ο Μανώλης όταν άκουσε το «νάτος ο Αμερικάνος» και τα γέλια των
κοριτσιών κατάλαβε ότι αυτή η στολή δεν του πήγαινε και ορκίστηκε να μην
την ξαναφορέσει.
«Χίλιες φορές ήταν καλύτερα, αναφώνησε, με το μπαλωμένο ντρίλινο
παντελόνι, γιατί το σέβονταν όλοι». Ο Μανώλης δεν έπρεπε να ντρέπεται για
το μπαλωμένο παντελόνι, άλλοι έπρεπε να ντρέπονται.
Εκείνο τον καιρό οι ελληνικές πολιτικές ηγεσίες που έπεσαν για μια
ακόμα φορά στην ιστορία θύματα παθών και κακών συμβουλών. Έτσι ο
Ελληνικός λαός εξαθλιωμένος εξ αιτίας τους περίμενε τα δέματα της
«Ούνρα» να ντυθεί και να χορτάσει την πείνα του.
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Οι κυβερνήσεις των τελευταίων 40 χρόνων κατάφεραν και πάλι να μας
φέρουν στη δεκαετία του ’50. Τότε τα δέματα της «Ούνρα», τώρα τα πακέτα
(κιβώτια) της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών. Η Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών
λοιπόν

έχει

καταρτίσει

πρόγραμμα

«Κοινωνικής

προσφοράς

και

αλληλεγγύης».
Σύμφωνα με τις πρωτοβουλίες που έχει αναπτύξει, ανταποκρίθηκε
στην εισήγηση του «πατέρα Θεωνά του Ξενοφωντινού», στηρίζει μηνιαίως τις
ανάγκες 80 οικογενειών περίπου στο Καρποχώρι και συνεισφέρει στη
βελτίωση των καθημερινών διατροφικών αναγκών ανήλικων παιδιών και
οικογενειών. Τα δύο πακέτα (κιβώτια) βοήθειας στην κάθε οικογένεια κάθε
μήνα περιέχουν βασικά τυποποιημένα επώνυμα είδη τροφίμων.
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ΚΑΡΠΟΧΩΡΙ «ΓΚΕΡΜΠΕΣΙ» ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Απ’ να σε ιδού δεμένο στην Παναγία
Την

παραπάνω

φρασεολογία

(κατάρα) την χρησιμοποιούσαν πολύ συχνά,
κυρίως οι γυναίκες, όταν απευθύνονταν σε
ανθρώπους που τους έκαναν κακό (ή όταν
κάποιος νέος αθετούσε το λόγο του και δεν
παντρεύονταν την κόρη τους).
Πολλές

φορές

όμως

ορισμένες

γυναίκες άκουγες να απευθύνονται στα
ανυπάκουα παιδιά τους ή στα γειτονόπουλα
που έκαναν φασαρία και δεν άκουγαν τις
συμβουλές και παροτρύνσεις τους να

Του
Παναγιώτη Ε. Κουρτεσιώτη

κάνουν ησυχία να λένε: «Μπα! Το ’χασες τι
το ’κανες! Απ’ να σι δέσου στην Παναΐα να σ’ έρθει το μυαλό».
Τι όμως συνέβαινε και γιατί έδεναν τους ανθρώπους με αλυσίδες στην
Παναγία Φανερωμένη (Καλλιφώνι) και στην Παναγία τη Δεμερλιώτισσα
(Δεμερλί); Από αφηγήσεις των γεροντότερων του χωριού αλλά και από ιερείς
που γνώριζαν πολλά γύρω από τα δύο μοναστήρια, μας πληροφόρησαν ότι:
«Όταν κάποιος (τις περισσότερες φορές συνέβαινε να είναι νέος στην ηλικία)
είχε ψυχολογικά ή νευρολογικά προβλήματα, οι δικοί του στενοί συγγενείς
προκειμένου να τον βοηθήσουν, αποφάσιζαν να τον πάνε στο μοναστήρι της
Παναγίας Φανερωμένης ή στο Δεμερλί. Εκεί υπήρχαν χονδρές αλυσίδες (στο
Δεμερλί τις είχαν μέχρι και πριν λίγα χρόνια, αλλά μόνο για να τις βλέπει ο
κόσμος), με τις οποίες έδεναν τον ασθενή πολύ γερά και τον άφηναν εκεί
δεμένο μέχρι που να γίνει καλά (να θεραπευτεί από την ψυχασθένειά του με
τη βοήθεια της Παναγίας. Πολλές φορές όμως ο ασθενής λυνόταν από τις
αλυσίδες και ο ηγούμενος έλεγε στους συγγενείς του ασθενή ότι η Παναγία
έκανε το θαύμα της».
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Το 1923 ο παπα - Βασίλης, ο οποίος λειτουργούσε στον Ι. Ν. Αγίου
Νικολάου του Νέου του εν Βουνένοις Καρποχωρίου, πήγε στην Παναγία
Φανερωμένη το γιο του Βαγγέλη, διότι είχε ψυχολογικά προβλήματα. Αφού
τον έδεσαν με τις αλυσίδες τη νύχτα κάθισε και αυτός στο μοναστήρι. Επειδή
όμως θεωρούσε επικίνδυνο τον άρρωστο γιο του ανέβηκε στο καμπαναριό
και κοιμήθηκε, αφού πρώτα κλείδωσε από μέσα την πόρτα. Όταν την νύχτα
χρειάστηκε να κατέβει από την εσωτερική σκάλα γλίστρησε από τα σκαλιά
και χτύπησε πολύ σοβαρά στο κεφάλι του με αποτέλεσμα να σκοτωθεί1.
Το 1937 περίπου, διηγείται ο Γιώργος Μ., «οι δάσκαλοι του δημοτικού
σχολείου Καρποχωρίου, αφού συνεννοήθηκαν με τους δασκάλους των
χωριών

Πτελοπούλας,

Δασοχωρίου,

Μελισσοχωρίου,

Αμπέλου,

Αγ.

Παρασκευής και ίσως και άλλων σχολείων συγκεντρώθηκαν όλα τα
δασκαλούλια των παραπάνω χωριών στο μοναστήρι της Παναγίας
Φανερωμένης. Ήταν μια εκδρομή αντάμωμα, έτσι την έλεγαν».
Η έκταση του προαυλίου του μοναστηριού ήταν ένα μικρό δάσος από
διάφορα πολύ μεγάλα δέντρα (κυρίως φτελιάδες) και τα δασκαλούλια
έπαιζαν κάτω από τον ίσκιο των δέντρων. Εκείνη τη χρονιά, το 1937, που
πήγαμε εκδρομή στην παναγία Φανερωμένη είδαμε να έχουν δεμένο με
αλυσίδες έναν άντρα σε ένα φτελιά. Αφού τον έβλεπαν δεμένο τα παιδιά
κατάλαβαν ότι δεν μπορούσε να τους βλάψει και γι’ αυτό έπαιζαν ανέμελα.
Όμως ο ψυχασθενής κάποια στιγμή λύθηκε από τις αλυσίδες και
άρχισε να τρέχει από την μία άκρη στην άλλη. Τα παιδιά βλέποντας τον
άρρωστο να τρέχει τρομοκρατήθηκαν και άρχισαν να τρέχουν κι αυτά
ουρλιάζοντας από το φόβο τους.
Οι δάσκαλοι, όταν είδαν τα παιδιά να τρέχουν και να ουρλιάζουν,
έτρεξαν προς εκείνο το σημείο και διαπίστωσαν ότι όλη η φασαρία γινόταν
διότι ο δεμένος με τις αλυσίδες ψυχασθενής είχε λυθεί. Έχοντας επίγνωση
για το τι θα μπορούσε να συμβεί αν ο ψυχασθενής λειτουργούσε
1

Πηγή: Κων/νος Γεωρ. Παπαβασιλείου
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ανεξέλεγκτα, άρχισαν να ανησυχούν σοβαρά και άρχισαν να τον κυνηγούν
για να τον πιάσουν πριν συμβεί κάτι στα δασκαλούλια. Όμως παρ’ όλα τα
παρακάλια των δασκάλων να σταθεί κάπου να του μιλήσουν ο ψυχασθενής
ούτε που τους καταλάβαινε και συνέχιζε να τρέχει.
Σε απόσταση 500 μέτρων περίπου βρισκόταν ο παπα - Αποστόλης
Γιαννακόπουλος (έκοβε χορτάρι με την κοσιά στο κτήμα του). Μόλις
κατάλαβε ότι κάτι σοβαρό συνέβαινε έτρεξε στο σημείο που βρισκόταν ο
ψυχασθενής και μαζί με τους δασκάλους κατάφεραν και τον έπιασαν και τον
ξανάδεσαν στον φτελιά».
Οι εκδρομές αυτές των σχολείων που τις έλεγαν αντάμωμα,
συνεχίστηκαν να γίνονται μέχρι το 1956 ίσως και πολύ αργότερα.
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Ο Τάκης ο Ξιδάς και το νερό απ’ την Καράμπαλη
Η

τροφή

τσιφλικάδες

που

στους

έπρεπε να είναι

συνιστούσαν

κολίγους

οι

θεριστές

προσαρμοσμένη στις

συνθήκες του θεσσαλικού κάμπου. Έπρεπε
να βοηθά στην απόδοση όσο δυνατόν
περισσότερης εργασίας, να είναι κατά της
πίεσης του αίματος, για να μην χασομερούν
να πίνουν νερό.
Έτσι

έφτιαχναν

το

γνωστό

«σκορδάρι» που είναι ξίδι με κοπανισμένο
σκόρδο και στο οποίο ρίχνουν ψωμί και

Του
Παναγιώτη Ε. Κουρτεσιώτη

γίνεται «παπάρα». Όσοι είχαν, ρίχνανε και
λίγο λάδι, που για τους ταλαιπωρημένους δουλευτάδες φαινόταν χαβιάρι.
Έγινε η απαλλοτρίωση, τα χωράφια δόθηκαν στους αγρότες, αλλά στο
θέρο πάλι σκορδάρι έτρωγαν.
Ο Τάκης ο Ξιδάς ερχόταν στο χωριό και πουλούσε ξίδι με ένα
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μονόκαρο, «σούστα», στο οποίο είχε ζεμένο ένα άλογο που το έλεγε ντορή.
Επάνω στο κάρο είχε καλά δεμένο ένα βαρέλι που μέσα είχε ξίδι.
Το ξίδι εκείνα τα χρόνια είχε μεγάλη κατανάλωση, διότι στο θέρο αλλά
και γενικότερα το καλοκαίρι με το σκορδάρι είχε ζήτηση. Ο Τάκης ο Ξιδάς είχε
πολλά χρόνια που ερχόταν στο χωριό. είχε αποκτήσει και φιλίες, αλλά ήταν
φιλίες που εξυπηρετούσαν το συμφέρον του.
Φρόντιζε να είναι ενημερωμένος για το καθετί που συνέβαινε στο
χωριό. Είχε μάθει ότι ο Νικόλας ο καφετζής σε λίγες μέρες είχε δικαστήριο με
κάποιον χωριανό του και δεν είχε τα απαιτούμενα χρήματα να πληρώσει το
δικηγόρο και τα δικαστικά έξοδα. Χωρίς να χασομερήσει πάει στο καφενείο
και του λέει: «Τι έγινε βρε Νικόλα με εκείνο το δικαστήριο;» «Τί να γίνει, του
λέει ο Νικόλας, έχω πρόβλημα οικονομικό». «Γι’ αυτό στεναχωριέσαι, του
λέει ο Ξιδάς, σου φτάνει αν σου δώσω εγώ μια χρυσή λίρα;». «Φτάνει, του
λέει ο Νικόλας».
Έγινε το δικαστήριο, πληρώθηκαν τα έξοδα και ο Ξιδάς όλο καμάρωνε
και κάθε λίγο και λιγάκι πετούσε και καμιά μπηχτή. «Είδες Νικόλα, σ’ έσωσα,
αν δεν ήμουν εγώ... θα πήγαινες φυλακή».
Μια μέρα τον παίρνει παράμερα ο Νικόλας και του λέει: «Στην
επέστρεψα τη λίρα;» «Ναι, του λέει ο Ξιδάς». «Ε!... κάνε μου τη χάρη και μη
μου θυμίζεις κάθε λίγο και λιγάκι μπροστά στον κόσμο την εξυπηρέτηση, που
γι’ αυτό σ’ έχω ευχαριστήσει χίλιες φορές, (πέρα απ’ τα καρβέλια το ζεστό
ψωμί και τους σβώλους τυρί) που σε τάιζε η πεθερά μου.
Δεν πέρασαν ούτε δέκα μέρες και ο Ξιδάς εκεί το χαβά του. «Αν δεν
σου ’δινα τη λίρα θα πήγαινες φυλακή!». «Καλά, λέει από μέσα του ο
Νικόλας, αφού θέλεις έτσι θα σε φροντίσω αναλόγως». Ήξερε τις ημέρες της
εβδομάδας που ερχόταν ο Ξιδάς στο χωριό. Παίρνει δύο φίλους του και πάνε
στο ποτάμι Καράμπαλη που είναι ανατολικά, έξω απ’ την Καρδίτσα. Είχαν
πληροφορίες για το σημείο που έπαιρνε το νερό ο Ξιδάς.
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Βρήκαν το σημείο του ποταμιού που ήταν ρηχό και μπορούσες να
κατεβείς να πάρεις νερό και κρύβονται. Κάποια στιγμή, φθάνει ο Ξιδάς με
έναν άδειο κουβά στα χέρια, κατεβαίνει σφυρίζοντας, γεμίζει τον κουβά με
νερό και πάει και τον αδειάζει στο βαρέλι που είχε το ξίδι. Αυτό το επανέλαβε
τρεις φορές. Πριν προφθάσει να ξεκινήσει να φύγει ο Ξιδάς, του φωνάζει ο
Νικόλας. «Το ’φτιαξες καλό το ξίδι Τάκη ή μήπως θέλει ακόμα λίγο νερό!...».
Ο Ξιδάς, όταν άκουσε τον Νικόλα να μιλάει έτσι, ξαφνιάστηκε, τα ’χασε
και δεν εύρισκε τα λόγια του. Όταν συνήλθε λιγάκι, άρχισε να μουρμουρίζει...
«Νικόλα... δε φαντάζομαι να διαδόσεις αυτό που έκανα με το νερό... γιατί θα
πάθω μεγάλη ζημιά». «Μόνο έτσι θα βάλεις μυαλό εσύ», του λέει ο Νικόλας
κι έφυγαν απ’ το ποτάμι.
Φθάνοντας στο χωριό, πήγαν στο καφενείο. Είπαν με το νι και με το
σίγμα τα γεγονότα και η συζήτηση αυτή κράτησε μέρες. Ο Ξιδάς, όταν
έμπαινε στην αρχή του χωριού άρχιζε να φωνάζει πολύ δυνατά. «Ξίδ’ καλό,
ξίδι καλό έχω...» και οι πιτσιρικάδες (που είχαν μάθει για το νερό απ’ την
Καράμπαλη) φώναζαν δυνατά κι αυτοί. Όταν ο Ξιδάς έλεγε ξίδι καλό!... αυτοί
απαντούσαν «απ’ την Καράμπαλη νερό!...».
Εκείνες τις μέρες τα κουτσομπολιά οργίαζαν. Τα μάθατε!..., τον Ξιδά
τον έπιασαν να ρίχνει νερό στο ξίδι!..και όπως ήταν φυσικό ο Ξιδάς έχασε την
εμπιστοσύνη των πελατών του.
Μια μέρα καθώς πέρναγε ο Ξιδάς από κάποια γειτονιά, βγαίνει στο
δρόμο ο μπάρμπα Μήτσιος κρατώντας στα χέρια του ένα μπουκάλι που
χωρούσε μία οκά ξίδι και ένα κρασοπότηρο.
Κατεβαίνει ο Ξιδάς απ’ το κάρο, πάει στο πίσω μέρος που είχε την
κάνουλα το βαρέλι και ρωτάει τον μπάρμπα Μήτσιο, να το γεμίσω; «Όχι...
βάλε μου πρώτα στο κρασοπότηρο, θέλω να το δοκιμάσω...» «Τι να το
δοκιμάσεις, αυτό το ξίδι είναι τόσο δυνατό που δεν καταπίνεται, λέει ο
Ξιδάς». «Καλά βάλε μου να το δοκιμάσω και βλέπουμε...». Βάζει ο Ξιδάς στο
κρασοπότηρο, το παίρνει ο μπάρμπα Μήτσιος το βάζει στο στόμα του και
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φωνάζει: «Έχει δίκιο μωρέ ο κόσμος που λέει ότι μας φέρνεις απ’ την
Καράμπαλη νερό και το πουλάς για ξίδι...».
Στο μεταξύ να και ο μπάρμπα Γιώργος με τον ανιψιό του, τον Μέλιο.
«Τί γίνεται εδώ, γιατί φωνάζετε; ρωτάει ο μπάρμπα Γιώργος. «Αυτό δεν είναι
ξίδι Γιώργο, λέει ο αδερφός του, πάμε να φύγουμε». Ο Μέλιος έλεγε: «Μωρέ
ξέρω γω τι θέλει αυτός». Έλεγε και ξανάλεγε τα ίδια.
Κάποια στιγμή τον ρωτάει ο μπάρμπα Γιώργος: «Τι λες και ξαναλές
Μέλιο;» «Ξέρω εγώ τι θέλει αυτός... όταν είναι πίσω απ’ το κάρο και βάζει
ξίδι, να πάω να βάλω νέφτι από πίσω στ’ άλογο, να πάει αλλού το βαρέλι με
το ξίδι... κι αλλού το κάρο με τ’ άλογο...».
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ΤΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΜΕΝΟ ΓΕΦΥΡΙ
Η Τζιαμαλάια και ο Μάιμος
Το

πέτρινο

τοξωτό

γεφύρι

του

λείψιμου απείχε εκατό μέτρα από τον
οικισμό Καρποχωρίου.
Στη μακραίωνη ιστορία της γέφυρας
υπάρχουν πολλά λαογραφικά στοιχεία τα
οποία διηγούνταν οι γεροντότεροι, κυρίως
δε

αυτά

αφορούσαν

μυστηριώδη

και

υπερφυσικά φαινόμενα. Ένα από αυτά τα
μυστηριώδη

και

υπερφυσικά

ήταν

η

«Τζιαμαλάια».

Του

Η Τζιαμαλάια ήταν μια γυναίκα με

Παναγιώτη Ε. Κουρτεσιώτη

αχτένιστα μαλλιά, που έβγαινε στο γεφύρι,
έλεγαν. Ήταν επιθετική και αλίμονο αν έβρισκε κάποιον μόνο του να περνάει
το γεφύρι, θα έκανε επίθεση.
Προπολεμικά, στις αρχές Σεπτεμβρίου, κάτω στο γεφύρι ακουγόταν
ένα βογγητό. Το νέο μεταδόθηκε πολύ γρήγορα στο χωριό και όλοι
θυμήθηκαν την Τζιαμαλάια. Έτρεξαν οι χωριανοί στο γεφύρι για να δουν το
«στοιχειό», την Τζιαμαλάια. Ειδοποίησαν και τον παπά του χωριού να πάει κι
αυτός σε κείνο το σημείο να διαβάσει και να ξορκίσει το κακό. Ο παπάς πήγε
στο γεφύρι, κατέβηκε προσεκτικά στο σημείο που ακουγόταν το βογγητό και
ξαφνικά τον ακούνε να φωνάζει: «Για ποια Τζιαμαλάια λέτε; Αυτό το βογγητό
το κάνει το δικό μου το σκυλί. Κοίτα που βρήκε και σφήνωσε ανάμεσα στις
πέτρες το ευλογημένο!...»
Το σκυλί λοιπόν του παπα - Αποστόλη είχε εξαντλήσει τις δυνάμεις του
και έκανε το ξεψυχισμένο βογγητό. Ο παπάς, αφού πλησίασε, κατάφερε να
απεγκλωβίσει το σκυλί και να διαψεύσει τις προσδοκίες των χωριανών που
ήθελαν σε εκείνο το σημείο να δουν την Τζιαμαλάια.
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Το θέμα αυτό που για πάρα πολλά χρόνια απασχολούσε την κοινή
γνώμη, μου κίνησε το ενδιαφέρον. Ρωτώντας έμαθα ότι ο μπάρμπα - Νίκος
και ο μπάρμπα - Θωμάς... είναι αυτοί που γνωρίζουν όλα όσα συνέβησαν
εκείνο τον καιρό με το σκυλί του παπά, καθώς και με τον μάιμο διότι ήταν
παρόντες.
Βρεθήκαμε σε καφενείο του χωριού και εκεί πίνοντας καφεδάκι, μου
είπαν τις ιστορίες της Τζιαμαλάιας καθώς και του μάιμου.
Ο μπάρμπα - Νίκος διηγείται: «Όταν αντί για την Τζιαμαλάια βρήκε ο
παπάς το σκυλί, ο κόσμος απογοητεύτηκε. Άρχισαν ένας - ένας ή και παρέες
με πέντε - έξι άτομα να φεύγουν απ’ το γεφύρι. Μέσα σ’ εμάς είχαν
μπερδευτεί και πολλοί γύφτοι. (Ήταν κατασκηνωμένοι εκεί κοντά). Ρωτάει
ένας γύφτος: «Γιατί μαζεύτηκε τόσος κόσμος, δεν μπορούσε μοναχός του ο
παπάς να βγάλει το σκυλί απ’ το γεφύρι;»
Η συζήτηση για την Τζιαμαλάια είχε ανάψει. Ο Φώτης, που μόλις είχε
απολυθεί απ’ το στρατό (ήταν λοχίας), υποστήριζε ότι όλα αυτά είναι
φαντασίες. Ο αδερφός του πατέρα του «ο θείος του Γιώργος», υποστήριζε ότι
η Τζιαμαλάια υπάρχει και δεν μπορεί να τους βγάλουμε όλους αυτούς
τρελούς που χρόνια ολόκληρα λένε ότι την είδαν πολλές φορές κατά καιρούς.
Τέλος πάντων, πήγαμε όλοι στα σπίτια μας κι ο καθένας είχε τη δική του
γνώμη». (Τα παρακάτω θα στα πει ο Θωμάς).
«Εγώ, λέει ο μπάρμπα-Θωμάς, θα τα πω όπως μιλάω χωριάτχα». «Δεν
πειράζει αυτό μπάρμπα - Θωμά, του λέω» και αρχίζει να διηγείται:
Την άλλη μέρα άρχισε πάλι ο κόσμος να τρέχ’ προς το γεφύρ’. Γύφτ’
και χουριανοί μαζί αντάμα. Μαζί μ’ αυτούς τρέχαμε κι εγώ κι ο Νίκος. Κι λέει
ο Νίκος, αλλ’ δλειά δεν έχουμε τώρα... κάθε μέρα θα τρέχουμι να ιδούμι την
Τζιαμαλάια.
Όταν φτάσαμε στου γεφύρ’, είδαμι τον κόσμο να κοιτάει σ’ απάν στον
φτελιά που ήταν δίπλα στο γεφύρ’. Τι κοιτάτε εκεί ψηλά, ρουτάου έναν
χωριανό. Τι είναι;
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«Δεν βλέπς μι λέει αυτός, τον μάιμο που κάθεται απάν σε κείνου του
κλωνάρι στο φτελιά; Και με τον έδειξε με το χέρι τ’. Έκανα τον σταυρό μ’ κι
είπα, θέλτς να ανεύεκι η Τζιαμαλάια στου φτελιά κι να μεταμορφώθκι σε
μάιμο!...
Εν τω μεταξύ λίγο πιο πέρα ένας γύφτος μιλούσε στα γύφτικα τον
μάιμο, έκανι κι χειρονομίες, αλλά ο μάιμος κει, ακλόνητος δεν κατέβαινε. Σι
λίγου βλέπουμε μια μαστόρσα (γύφτισσα) που άρχισε να φωνάζει δυνατά και
να λέει να φύγουμι κατ’ την άλλη μεριά. Γύφτ’ και χουριανοί κάναμη αυτό
που ήθιλι η μαστόρσα κι σε
λίγου τη βλέπουμε να βγάζ’ τη
βράκα και να πιάν’ την παρδαλή
τη φούστα μι τα δυο τα χέρια κι
να τη σκών’ σαπάν. Κι έτσι που
σταματούσι η μαστόρσι μι τι
φούστα σκομένι βλέπουμι το
μάϊμο να κατεβαίν’ απ’ τουν
φτελιά

κι

να

πλησιάζ’

τη

μαστόρσα.
Όταν έφτασι πολύ κοντά,
ένας γύφτος τον έπιασε απ’ το
σκνι που είχε στο λαιμό κι τον
πήραν και τον πήγαν πάλι στη
σκηνή. Αλλά όμως μυστήριο
πράγμα πως κατάφερε μ’ αυτό το κόλπο η μαστόρσα και κατέβασε το μάιμο
απ’ το φτελιά, αναρωτήθηκε ο μπάρμπα - Θωμάς.
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ΚΑΡΠΟΧΩΡΙ «ΓΚΕΡΜΠΕΣΙ» ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Ο αρκουδιάρης Γύφτος και ο καλλίφωνος μάστορας
Οι Αθίγγανοι ήλθαν στα Βαλκάνια
ακολουθώντας

τους

Οθωμανούς

στις

πρώτες κατακτήσεις τους στις αρχές του
16ου αι. Στην αρχή εγκαταστάθηκαν στη
σημερινή Θράκη και σιγά - σιγά σε όλη την
Ελλάδα.

Στον

Αθίγγανοι
μετόπισθεν,

οθωμανικό

προσέφεραν
όπως

στρατό

υπηρεσίες
η

οι
στα

ρυμούλκηση

πυροβόλων, η κατάσκευή ή επιδιόρθωση
δρόμων και η μεταφορά εφοδίων.
Στο

χωριό

μου

το

Του

Γκέρμπεσι,

Παναγιώτη Ε. Κουρτεσιώτη

σημερινό Καρποχώρι, τα καλοκαίρια οι
γύφτοι κατασκήνωναν έξω από το χωριό (στην περιφέρεια) για πολλές
ημέρες. Στήνανε τις σκηνές, έστρωναν και κανένα παλιό τσόλι, αν είχανε, και
κοιμότανε όλοι, μικροί και μεγάλοι, μέσα και έξω από τη σκηνή.
Το πρωί, φόρτωναν στα κάρα τους γαλίκια, κανίστρες,, καλάθια κ.λπ.
τα οποία έπλεκαν μόνοι τους από καλάμια ή λυγαριές και γύριζαν σε όλο το
χωριό φωνάζοντας πότε πότε: «Γαλίκια, κανίστρες, καλάθια έχω!...»
Το χωριό ήταν σε επιφυλακή διότι πάρα πολλές γύφτισσες, πότε δήθεν
για να δείξουν τη μοίρα και πότε με διάφορα άλλα τερτίπια, αποσπούσαν την
προσοχή και έκλεβαν ό,τι θεωρούσαν χρήσιμο.
Πολλοί από τους γύφτους ήταν οργανοπαίκτες και τα βράδια στον
καταυλισμό τους το τραγούδι και ο χορός έδινε και έπαιρνε.
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Τότε τα καλοκαίρια (πολλές φορές) μας επισκέπτονταν και ο αρκουδιάρης με την αρκούδα. Στην τρυπημένη μύτη της υπήρχε μια σιδερένια
κρικέλα στην οποία ο αρκουδιάρης
είχε δεμένο ένα σχοινί ή αλυσίδα
(υπήρχε και άλλο σχοινί που την είχε
δεμένη από το κεφάλι). Με αυτό
ανάγκαζε την αρκούδα να υπακούει
και να κάνει αυτά που της είχε μάθει.
Την έσερνε από τη μύτη, μ’ άλλα
λόγια. Όταν λοιπόν ο γύφτος ρωτούσε
την αρκούδα «πως κοιμάται ο γέρος
με την γριά;» αυτή ξάπλωνε καταγής
και προσποιούνταν ότι κοιμόταν.
Συνήθως ο αρκουδιάρης τραγουδούσε και η αρκούδα σηκωμένη
με τα μπροστινά πόδια χόρευε ρυθμικά με τα πίσω της. Όταν έφευγε από το
ένα σπίτι να πάει στο άλλο, στο δρόμο αμέτρητοι πιτσιρικάδες τον ακολουθούσαν από πίσω.
Τότε, πολλές φορές ο αρκουδιάρης, για να γελάσει με το φόβο τους,
τράβαγε το σχοινί της αρκούδας και την ανάγκαζε να γυρίσει προς τα πίσω.
Μ’ αυτή την κίνηση της αρκούδας δημιουργούνταν ένας μικροπανικός, οπότε
η απότομη στροφή της αρκούδας και το τρέξιμο των πιτσιρικάδων, σήκωναν
σύννεφο τον κουρνιαχτό, που ήταν άφθονος στους δρόμους. Αυτός ο
αρκουδιάρης είχε επισκεφθεί το χωριό μας κι άλλα καλοκαίρια, γι’ αυτό και
γνώριζε τις γειτονιές, καθώς και τις νοικοκυρές που δε δέχονταν να χορέψει η
αρκούδα στην αυλή τους.
Σύμφωνα με τα έθιμα της εποχής εκείνης, «δεκαετία του ’50», οι
μαστόροι, όταν τελείωναν το κτίσιμο των τοίχων του σπιτιού με «πλιθιά»,
έφτιαχναν στη συνέχεια την τσιατή (στέγη). Πριν όμως «μπουν» τα κεραμίδια
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τέντωναν και ένα σχοινί από τη μια ως την άλλη άκρη του κορφιάτη (κορυφή
της στέγης). Σ’ αυτό το σχοινί, άπλωναν και κρεμούσαν τα δώρα που τους
πρόσφεραν οι συγγενείς του σπιτονοικοκύρη. Αυτή η διαδικασία λέγονταν
«κρεμάνε μαντήλια» στο καινούργιο σπίτι του Π.Κ.
Πρώτος πρόσφερε δώρο ο νοικοκύρης στον αρχιμάστορα κάμσο
(πουκάμισο) και στους υπόλοιπους μαστόρους τσιρέπια (κάλτσες) και
πετσέτες. Οι συγγενείς του σπιτονοικοκύρη πρόσφεραν συνήθως στους
μαστόρους πετσέτες ή μαντήλια.
Ο αρχιμάστορας ή ένας καλλίφωνος και φροντόφωνος μάστορας
παίρνοντας το δώρο, όταν το κρεμούσαν στο σχοινί, άρχιζε να απαγγέλλει
μουσικά το παρακάτω τραγούδι, ενώ οι υπόλοιποι μαστόροι χτυπούσαν με
τα σκεπάρνια τους επίτηδες πάνω στα πέταυρα (σανίδια).
«Καλωσόρισε το δώρο π.χ. του Χρήστου Μαντά που πρόσφερε στους
μαστόρους, για την αγάπη του αφεντικού μας. Όσα λουλούδια στους αγρούς
και φύλλα από τα δέντρα τόσα καλά και αγαθά να του χαρίζει ο Θεός... και
ευχαριστούμε για το δώρο του»!
Ο αρκουδιάρης τραγουδούσε και η αρκούδα χόρευε σε απόσταση 100
περίπου μέτρων από το σπίτι που «κρεμούσαν μαντήλια». Άκουσε τον
καλλίφωνο μάστορα να απαγγέλλει μουσικά το τραγούδι και πήγε
μισοτρέχοντας να δει τι συμβαίνει σε εκείνο το σπίτι και κυρίως αυτόν που
τραγουδούσε.
Τα μαντήλια διαδέχονταν το ένα μετά το άλλο και ο τραγουδιστής
μάστορας για το κάθε μαντήλι έλεγε το ίδιο τραγούδι αλλάζοντας μόνο το
όνομα του δωρητή. Ο αρκουδιάρης είχε αφοσιωθεί στο μάστορα που
τραγουδούσε. Κάποια στιγμή λέει στον Κώστα, ήταν βοηθός στους
μαστόρους, «λασπάς».
Ωραία τραγουδάει αυτός ο μάστορας... Σ’ αρέσει ε; του λέει ο Κώστας
γελώντας. Πες στο μάστορα να μου δώσει ένα μαντήλι και μένα να το βάλω
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στην αρκούδα. Άκουσε ο μάστορας (είχε σταματήσει το τραγούδι) και του
λέει: Τραγούδα ένα καλό τραγούδι να χορέψει η αρκούδα και θα σου δώσω.
Γεμάτος από χαρά ο αρκουδιάρης αρχίζει να τραγουδά με πάθος: «Το
Βουνό». «Με το βουνό θα γίνω φίλος και με τα πεύκα συντροφιά...»
Μπράβο, του λέει ο μάστορας και του πετάει ένα μαντήλι. Το παίρνει ο
γύφτος και το δένει λίγο πιο κάτω από το αυτί της αρκούδας, απ’ το γιορντάνι
(περιδέραιο) στο λαιμό και συνέχισε την περιοδεία του. Μπαίνει στην αυλή
της κυρά Γιώργαινας και αρχίζει να τραγουδά και η αρκούδα να χορεύει.
Βγαίνει έξω απ’ το σπίτι η κυρά Γιώργαινα, βλέπει την αρκούδα να έχει
δεμένο μαντήλι στο λαιμό κι έβαλε τα γέλια. «Γιατί φοράς ρε Δημήτρη (τον
γνώριζε απ’ τα προηγούμενα χρόνια) μαντήλι στην αρκούδα;» «Είχαν πολλά
μαντήλια σε κείνο το καινούργιο σπίτι και μου το ’δωσαν. Δεν την κάνει πιο
όμορφη;» «Την κάνει, την κάνει»...
Ο αρκουδιάρης καμάρωνε που τον γνώρισε η Γιώργαινα και για να την
ευχαριστήσει τραγούδησε δυο τραγούδια που τα χόρεψε η αρκούδα. Η
Γιώργαινα παίρνει ένα σκτέλι «σκουτέλι» (πήλινο βαθύ πιάτο) πάει στο σωρό
που ήταν το σιτάρι, το γεμίζει, το κόβει με την παλάμη της να είναι γεμάτο,
αλλά να μην ξεχειλίζει, και ρωτάει τον αρκουδιάρη. «Που το έχεις το γομάρι
να ρίξω στο σακούλι το σιτάρι;» «Πάει το γομάρι θεια... ψόφησε προχθές».
«Εμ τι θα έκανε, λέει η Γιώργαινα, αφού το αφήσατε νηστικό, ψόφησε απ’
την πείνα». «Όχι! Όχι! Δεν ψόφησε απ’ την πείνα... αρρώστησε πρώτα και
μετά ψόφησε...».
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ΚΑΡΠΟΧΩΡΙ «ΓΚΕΡΜΠΕΣΙ» ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Το πανηγύρι του χωριού
Ο φωτογράφος, ο Μανώλης και η φωτογραφία
Για τους καμπίσιους οι θρησκευτικές
γιορτές ήταν μια θαυμάσια ευκαιρία για
γλέντι και ξεφάντωμα. Το «Γκέρμπεσι»,
σημερινό Καρποχώρι, πανηγυρίζει στις 9
Μαΐου, του Αγίου Νικολάου του Νέου του
εν Βουνένοις. Ανήμερα της γιορτής του
Αγίου, οι άνθρωποι πήγαιναν στην εκκλησία
να λειτουργηθούν. Ύστερα, έβγαιναν στον
περίβολο ή στην πλατεία του χωριού κι
έστηναν χορό. Χόρευαν όλοι, άντρες και
γυναίκες, ανεξάρτητα κοινωνικής τάξης.

Του
Παναγιώτη Ε. Κουρτεσιώτη

Συνήθως έφτιαχναν δύο κύκλους. Οι
άντρες χόρευαν στον μπροστινό κύκλο και οι γυναίκες στον πίσω. Οι
οργανοπαίκτες όρθιοι στο κέντρο του κύκλου έπαιζαν κι ακολουθούσαν με
μικρά βήματα τους χορευτές στο γύρο τους. Εκείνος που έμπαινε πρώτος στο
χορό, έλεγε στους οργανοπαίκτες ποιο τραγούδι να του παίξουν και
συγχρόνως έβγαζε ένα χαρτονόμισμα και το κολλούσε στο κούτελο (μέτωπο)
ενός οργανοπαίκτη, συνήθως του βιολιτζή.
Στο

πανηγύρι

έρχονταν

άνθρωποι

διάφοροι:

παγωτατζήδες,

καραμελάδες με τους ταβλάδες τους, φωτογράφοι κ.λπ. Εκείνη τη χρονιά
είχαν έρθει δύο φωτογράφοι.
Ο πλανόδιος (υπαίθριος) φωτογράφος κύριος Κώστας στη δεκαετία
του ’50 έβγαζε μεροκάματο κάνοντας πιάτσα στη πλατεία της Καρδίτσας και
γυρνώντας στα χωριά με τη μηχανή στην πλάτη.
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Ήταν άνθρωπος ευγενής, πάντα χαμογελαστός, ακούραστος και με
μεγάλη υπομονή. Η μηχανή του ήταν ένα ξύλινο τετράγωνο κουτί (σκοτεινός
θάλαμος

ή

κάμερα)

που

στηρίζονταν σε τρίποδο. Πίσω από
το κουτί ήταν ένα μαύρο κάλυμμα
από ύφασμα που χωρούσε το μισό
κορμί του, όταν φωτογράφιζε.
Μέσα στο κουτί είχε τα μικρά
μεταλλικά σκαφάκια με τα υγρά,
μέσα στα οποία κουνούσε το χαρτί
μέχρι

να

«ζωντανέψει»

η

φωτογραφία. Μετά σκούπιζε το
χαρτί με πετσέτα, το έπλενε με
καθαρό νερό μέσα στον κουβά και
αφού στέγνωνε παρέδιδε έτοιμη τη φωτογραφία.
Χαρακτηριστικό γνώρισμα, λοιπόν, ήταν ότι εμφάνιζε και τύπωνε τη
φωτογραφία μέσα σε λίγα λεπτά, στον τόπο που βρίσκονταν.
Ο κυρ Κώστας φωτογράφιζε με μεράκι. Μπορούσε να φωτογραφίσει
τις φάτσες μέσα σε καρδιές κι από κάτω να ’ναι γραμμένο «Οικογενειακόν
ενθύμιον», «Δημοτικόν Σχολείον» ή «Ενθύμιον αγάπης» κ.λπ.
Ο Μανώλης ήταν το τρίτο παιδί μιας πολύτεκνης οικογένειας. Πήγε
στο δημοτικό σχολείο μέχρι την τρίτη τάξη. Οι δάσκαλοι τότε, οι
περισσότεροι, ήταν ο φόβος και ο τρόμος για τους μαθητές. Ο Μανώλης ήταν
ένας απ’ τους μαθητές που ο δάσκαλος ξεσπούσε σχεδόν καθημερινά πάνω
του χτυπώντας τον αλύπητα. Δεν άντεξε αυτό το συνεχές μαρτύριο διέκοψε
και δεν ξαναπήγε στο σχολείο. Στα δεκαεννιά του χρόνια ο Μανώλης βρέθηκε
να είναι ερωτευμένος με την Τασούλα. Η Τασούλα ήταν μια καλοκαμωμένη
και καλόκαρδη κοπέλα. Φορούσε καραγκούνικη φορεσιά κι ήξερε να
περπατάει με το κεφάλι ψηλά. Ανταποκρίθηκε στα αισθήματα του Μανώλη
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και ήταν και οι δυο τους ευτυχισμένοι. Όμως η σχέση τους κάποια μέρα
έπεσε στην αντίληψη του πατέρα της κοπέλας και έγινε χαμός... Η Τασούλα
έφαγε το ξύλο της χρονιάς, ξύλο έφαγε και η μάνα με την κατηγορία ότι ήξερε
για τη σχέση, αλλά έκανε πλάτες στην κόρη της.
Την άλλη μέρα στα καφενεία και στα πηγαδάκια συζητούσαν για το
άγριο ξύλο που έφαγαν η Τασούλα και η μάνα της. Κανένας όμως, κανένας
απολύτως, δε συμμερίστηκε την αγάπη των δύο νέων.
Μετά τον άγριο ξυλοδαρμό της Τασούλας και της μάνας της ο
Μανώλης ήταν πολύ πικραμένος. Σαν να μην έφθανε όμως αυτό, του έφεραν
και το χαρτί να καταταγεί στο στρατό να υπηρετήσει τη θητεία του. Στο
πανηγύρι λοιπόν το είχε αποφασίσει πριν από πολλές μέρες να βγάλει μια
καλή φωτογραφία να τη δώσει στην Τασούλα για να τον θυμάται.
Εκεί που σταματούσε με το φίλο του τον Κώστα και βλέπανε το χορό,
γυρίζει και του λέει: Κώστα... να πάμε να βγάλω τη φωτογραφία που σου
’λεγα; Πάμε, του λέει ο Κώστας.
Πλησιάζοντας κοντά στο φωτογράφο, τον ρωτάει ο Μανώλης. Μπορείς
να μου βγάλεις μια καλή και καθαρή φωτογραφία απ’ τη μέση και πάνω μέσα
σε καρδιά; Βεβαίως, του απαντά ο φωτογράφος, έλα εδώ... και να κοιτάζεις
σ’ αυτό εκεί το σημείο. Όταν σου πω ακίνητος δε θα κουνιέσαι καθόλου.
Κατάλαβες; Κατάλαβα, του λέει ο Μανώλης.
Με το ακίνητος ο Μανώλης σχεδόν τρομοκρατήθηκε, άλλαξε έκφραση
και η φωτογραφία, όταν βγήκε δεν του άρεσε. Γυρίζει αγριεμένος προς το
φωτογράφο και τον ρωτάει. Τι φωτογραφία είναι αυτή; Κάνει αυτή η
φωτογραφία για ενθύμιο; Θα μου βγάλεις άλλη, αλλά πρόσεχε... όχι σαν
αυτή. Βγάζει ο φωτογράφος και τη δεύτερη φωτογραφία, τη βλέπει ο
Μανώλης και γίνεται «έξω φρενών». Άρχισε να βρίζει το φωτογράφο και να
του λέει: Τι φωτογράφος είσαι συ... Είσαι φωτογράφος!.. Ούτε για γελαδάρης
δεν κάνεις... και πολλά άλλα.
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Ο κόσμος που παρακολουθούσε το χορό βλέποντας το Μανώλη να
είναι «έξω φρενών» άφηνε το χορό και πήγαινε προς το μέρος που γινόταν η
φασαρία. Ένας θείος του Μανώλη, αδερφός του πατέρα του, πήγε κοντά του,
τον καθησύχασε, του είπε να πληρώσει τις φωτογραφίες κι έφυγαν.
Πηγαίνοντας λίγα μέτρα πιο πέρα τον ρωτάει ο θείος του. Καλά ρε
Μανώλη... Πού τον ήξερες αυτόν τον φωτογράφο εσύ; Τον ήξερες; Αφού δεν
τον ήξερες γιατί πήγες σ’ αυτόν και δεν πήγες στον άλλον που τον ξέρουμε
χρόνια τώρα όλοι οι χωριανοί.
Αλλάξανε φωτογράφο. Πήγανε στον κυρ Κώστα. Του λέει ο Μανώλης,
θέλω η φωτογραφία να είναι απ’ τη μέση και πάνω και να είναι μέσα σε
καρδιά... Μάλιστα, νεαρέ μου, θέλεις να γράφω και «Ενθύμιον αγάπης»;
Έλαμψε το πρόσωπο του Μανώλη από χαρά, ναι, ναι έτσι να γράψεις. Έβαλε
το Μανώλη να πάρει πόζα και τράβηξε τη φωτογραφία. Όταν την έδωσε και
την πήρε στα χέρια του ο Μανώλης πετούσε στα σύννεφα. Αυτή είναι
φωτογραφία, αναφώνησε.
Ο θείος του ρώτησε τον φωτογράφο. Τι πιστεύεις κυρ Κώστα εσύ να
έφταιξε με τον άλλον φωτογράφο και κόντεψε να τον βαρέσει ο Μανώλης;
Και ο κυρ Κώστας χαμογελώντας, του απαντάει. Άκουσε να δεις!.. Η αλήθεια
είναι ότι ο Μανώλης (όπως οι περισσότεροι άνθρωποι) νιώθουν αμήχανα
όταν γνωρίζουν ότι φωτογραφίζονται και η αμηχανία αποτυπώνεται στη
φωτογραφία. Για να έχει
επιτυχία η στάση πρέπει
να τραβάς όταν δεν το
περιμένει ο πελάτης,
έτσι βγαίνει φυσική...
Έτσι ήταν ο κυρ Κώστας
ειλικρινής, ταπεινός και
καλόκαρδος άνθρωπος.
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ΚΑΡΠΟΧΩΡΙ «ΓΚΕΡΜΠΕΣΙ» ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Ο Σεισμός, το Πανηγύρι και ο αμαρτωλός χορός

Ο σεισμός των Σοφάδων έγινε στις 30
Απριλίου 1954.
Αυτή

η

σεισμική

δόνηση

αποτυπωμένη ως ο σεισμός των «Σοφάδων»
ήταν πολύ ισχυρή, μεγέθους 7 βαθμών της
κλίμακας ρίχτερ, και έγινε αισθητή σε όλη
την Ελλάδα. Στην περιοχή του χωριού μας
(Καρποχώρι), που απέχει έξι (6) περίπου
χιλιόμετρα από τους Σοφάδες, όλα τα σπίτια
καθώς και τα οικοδομήματα υπέστησαν
σοβαρές ζημιές. Τα περισσότερα σπίτια

Του
Παναγιώτη Ε. Κουρτεσιώτη

κρίθηκαν ακατάλληλα από την επιτροπή
των ειδικών μηχανικών. Απ’ το σεισμό αυτό γκρεμίστηκε ο ιερός ναός του
Αγίου Νικολάου του Νέου (ήταν παλιό μοναστήρι). Επίσης το πανέμορφο
πέτρινο σχολείο, που μόλις πριν τρεις μήνες είχε αποπερατωθεί, κρίθηκε
ακατάλληλο και στη συνέχεια κατεδαφίστηκε.
Ο σεισμός των Σοφάδων προήλθε από το ρήγμα που βρίσκεται
νοτιοανατολικά της Καρδίτσας και έχει έκταση 50 χιλιομέτρων. Μετά το
σεισμό ο στρατός έφερε σκηνές, όπου στεγάστηκαν η εκκλησία, το δημοτικό
σχολείο και ορισμένες οικογένειες. Αργότερα η εκκλησία κατασκευάστηκε με
σανίδια, όπου μέσα σ’ αυτό το ξύλινο παράπηγμα γίνονταν οι λειτουργίες
έως και το 1964.
Ο σεισμός δημιούργησε μεγάλο πανικό και αναστάτωση στο χωριό.
Τον πανικό τον εκμεταλλεύτηκαν οι ημιμαθείς θρησκόληπτοι και από το πρωί
έως το βράδυ τους άκουγες να λένε συνέχεια: «Θα μας χάσει ο Θεός. Η
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αμαρτία έφθασε μέχρι το Θεό. Πρέπει να μετανοήσουμε!». Οι άλλοι όμως,
όχι αυτοί!..
Το χωριό πανηγυρίζει στις 9 Μαΐου, εορτή του Αγίου Νικολάου του
Νέου του εν Βουνένοις. Εκείνη τη χρονιά, το 1954, έτυχε να είναι ημέρα
Κυριακή. Έτσι δόθηκε η ευκαιρία στους επαγγελματίες, κυρίως της Καρδίτσας,
να έρθουν στο πανηγύρι, άλλοι να προσκυνήσουν και άλλοι για δημόσιες
σχέσεις. Για δημόσιες σχέσεις ήρθαν ο Λευτέρης, που είχε μαγαζί με εγχώρια
προϊόντα στην Καρδίτσα, και ο Γιώργος που διατηρούσε μπακάλικο.
Όταν σχόλασε η εκκλησία, όλοι αντάλλασσαν ευχές και χρόνια πολλά
στο προαύλιο της εκκλησίας. Οι δύο φίλοι Καρποχωρίτες, ο Μήτσιος και ο
Κώστας, κουβέντιαζαν και έλεγαν διάφορα. Ξαφνικά ο Κώστας σκουντάει το
Μήτσο με τον αγκώνα του χεριού του και δείχνει το Λευτέρη, τον έμπορο
σιτηρών, και τον Γιώργο τον μπακάλη που στέκονταν λίγο πιο πέρα και
κουβέντιαζαν.
«Τους ξέρεις Μήτσο το Λευτέρη και το Γιώργο;» «Το Λευτέρη δεν
ξέρω; Πέρυσι πήγα στην αποθήκη του και πήρα 400 οκάδες σιτάρι για τρεις
μήνες. Πόσες οκάδες τον ρωτάω πρέπει να σου επιστρέψω;» «Αφού ξέρεις,
μου απαντά, γιατί ρωτάς; Σε όλο τον κόσμο το δίνω μία με δύο οκάδες».
«Δηλαδή εγώ πρέπει, αφού πήρα 400 οκάδες, να σου δώσω 800;»
«Ακριβώς». «Το καλοκαίρι με πήρε 800 οκάδες, με ξετομάριασε».
Εγώ λέει ο Κώστας ήμουν πελάτης στο μπακάλικο του Γιώργου. Όταν
είχα λεφτά πλήρωνα, όταν δεν είχα, έβαζα βερεσέ. Όταν όμως πήγαινα να
πληρώσω το βερεσέ, πλήρωνα τα διπλά. Πρόπερσι του είπα ότι αν θέλει να
είμαι πελάτης του θα μου δώσει ένα τεφτέρι, στο οποίο θα γράφει ο ίδιος την
ημερομηνία και με την σειρά όλα τα είδη με τις τιμές. Εντάξει, μου λέει. Όταν
αποφάσισα να πάω να τον ξεχρεώσω, πήγα πρώτα στο Βαγγέλη... που ξέρει
πολλά γράμματα και έβγαλε το λογαριασμό. Πάω να τον ξοφλήσω και τον
ρωτάω... πόσα χρωστάω... Βγάζει το δικό του τεφτέρι και μου λέει τόσα...
Κόντεψα να τρελαθώ. Ήταν σχεδόν τα διπλάσια από όσα είχε γραμμένα στο
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δικό μου τεφτέρι. Έλα, του λέω, να τα πάρουμε απ’ την αρχή και όλα τα είδη
ένα - ένα για να βρούμε άκρη.
Αρχίζουμε: φασόλια, ρύζι, λάδι, μακαρόνια, αλάδι κ.λπ. Στάσου
φωνάζω. Εγώ έχω στο δικό μου τεφτέρι που εσύ το γράφεις αλάτι 3 δραχμές
και στο δικό σου το έκανες αλάδι και έγιναν 30 δραχμές. Δηλαδή έβαλες πίσω
απ’ τις 3 δραχμές το 0 και το ’φτιαξες 30. Απατεώνα!..
Αφού είχα νευριάσει πολύ, του λέω. Εγώ θα πάω στο φίλο μου
δικηγόρο τον Κώστα και θα σου κάνω μήνυση. «Που τον ξέρεις εσύ, μου λέει,
τον δικηγόρο τον Κώστα;» «Τι σε νοιάζει εσένα που τον ξέρω;» «Όχι θέλω να
μάθω;» «Όταν ήμασταν φαντάροι, μας είχαν πάει παραθέριση στη Γυάρο...
Κατάλαβες;». Τελικά, μάλλον φοβήθηκε και πλήρωσα σύμφωνα με το δικό
μου τεφτέρι. Από τότε δεν ξαναπάτησα στο μαγαζί του.
Στο πανηγύρι κάθε χρόνο έρχονταν πολλές ζυγιές όργανα. Η ζυγιά
αποτελούνταν από κλαρίνο, βιολί και λαούτο. Εκείνη τη χρονιά, με πρόσφατο
το σεισμό, δεν έγινε ο χορός στο προαύλιο της εκκλησίας. Ο Θωμάς βρήκε
στο προαύλιο της εκκλησίας, λίγο μετά την απόλυση, τον ξάδερφό του, το
Σωτήρη, που ήταν από άλλο χωριό, και ορθά - κοφτά του είπε: Ξάδερφε,
σήμερα θέλεις δε θέλεις θα ’ρθεις να φάμε στο σπίτι μου.
Πηγαίνοντας προς το σπίτι του Θωμά και πλησιάζοντας στην πλατεία
άκουσαν να παίζουν όργανα. Κοντοστάθηκε λίγο ο Θωμάς να αφουγκρασθεί
και λέει στον ξάδερφό του, το Σωτήρη. Για στάσου ρε Σωτήρη, το ’χεις
ακούσει άλλη φορά αυτό το τραγούδι; Όχι, του λέει ο Σωτήρης. Γιατί; Άκου τι
ωραία που τραγουδάει, είναι πολύ καλός αυτός ο τραγουδιστής. Το τραγούδι
έλεγε: Σύρμα πάνω, σύρμα κάτω, παίζω εγώ τον μπαγλαμά... Παλαμάκια,
παλαμάκια να χτυπούν τα τακουνάκια... κ.λπ.
Όταν έφτασαν στο μαγαζί του Χρυσόστομου, που ήταν στην πλατεία,
γυρίζει ο Θωμάς και λέει στο Σωτήρη. «Έλα βρε Σωτήρη, να πιούμε από ένα
τσιπουράκι, να ακούσουμε και κανένα τραγουδάκι και μετά θα πάμε στο
σπίτι. Ήπιαν το πρώτο τσίπουρο, παρήγγειλαν και δεύτερο και στο τρίτο ο
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Θωμάς ήθελε σώνει και καλά να χορέψει. Αυτοί που χόρευαν πριν, ήταν όλοι
τους από άλλα χωριά. Όταν όλοι έφυγαν από την πίστα, σηκώνεται ο Θωμάς,
βγάζει ένα μαντήλι από την τσέπη του, ρίχνει κέρματα στο ταψί που είχαν
μπροστά τους οι οργανοπαίχτες, παραγγέλνει το τραγούδι «Ιτιά» και φωνάζει
τον ξάδερφό του, το Σωτήρη. Έλα να με κρατήσεις βρε Σωτήρη, γιατί κάθεσαι
ακόμα εκεί; Πάει ο Σωτήρης πιάνει το μαντήλι και ο Θωμάς αρχίζει να
χορεύει.

Ήταν

μερακλής

και

χορευταράς ο Θωμάς, με το που
άρχισαν οι οργανοπαίχτες να παίζουν, ο
Θωμάς με το χορό του, έκανε όλους
που

παρευρίσκονταν

εκεί

να

τον

θαυμάζουν και να τον χειροκροτούν.
Οι οργανοπαίχτες, όταν είδαν τον
Θωμά να χορεύει με τόσο πάθος,
σηκώθηκαν όρθιοι και συμμετείχαν κι
αυτοί δίνοντας τον καλύτερό τους
εαυτό.

Το

τραγούδι

«Παλαμάκια,

παλαμάκια» το χόρεψε τρεις φορές ο
Θωμάς. Χώρια τα άλλα τσάμικα. Οι
οργανοπαίχτες αφού δεν υπήρχαν άλλοι
να χορέψουν, έπαιζαν με πολύ κέφι και ο Θωμάς συνέχιζε να χορεύει. Κάποια
στιγμή έτσι καταϊδρωμένος που ήταν ευχαρίστησε τους οργανοπαίχτες, πήρε
το σακάκι του και μαζί με τον ξάδερφό του το Σωτήρη πήγαν στο σπίτι του.
Ο Φώτης είχε τελειώσει το εξατάξιο γυμνάσιο Καρδίτσας και
προσλήφθηκε σε κάποια Κρατική υπηρεσία στην Αθήνα. Παντρεύτηκε με
Αθηναία και μετά από ένα χρονικό διάστημα απολύθηκε από την υπηρεσία,
λόγω υγείας, είπαν. Επειδή δεν τα κατάφερνε να ζήσει και τόσο καλά στην
Αθήνα, πήρε απόφαση και γύρισε στο χωριό, στο Καρποχώρι. Στο πανηγύρι
ήρθε απ’ την Αθήνα ένας καλός του φίλος να τον επισκεφθεί.
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Την ημέρα που πανηγυριού ο Φώτης πρότεινε στο φίλο του Λουκά,
«αστυνομικό», να πάνε σε καφενείο του χωριού, να δει και να ακούσει κι
αυτός τους χωριανούς του για να καταλάβει τι θα πει χωριό. Λόγω του φόβου
του σεισμού ο καφετζής είχε βγάλει τα τραπέζια και τα καθίσματα έξω από το
καφενείο και τά ’βαλε κάτω απ’ τα δέντρα στην αυλή.

Όταν έφθασαν κοντά, διαπίστωσαν ότι γίνονταν μια πολύ μεγάλη
φασαρία και οι πελάτες φώναζαν και μιλούσαν όλοι μαζί, χωρίς να
καταλαβαίνει κανείς τι έλεγαν και για ποιο θέμα συζητούσαν. Φθάνοντας
πολύ κοντά ο Φώτης με το φίλο του Λουκά, είπαν καλησπέρα και κάθισαν σ’
ένα τραπέζι παραγγέλνοντας καφεδάκι. Είπαν όλοι τους καλησπέρα και η
συζήτηση σταμάτησε.
«Τι σοβαρό θέμα συζητούσατε, ρωτάει ο Φώτης, και κάνατε τόση
φασαρία;». «Συζητάμε για το Θωμά, Φώτη, του λέει ένας της παρέας». «Γιατί
τι έκανε ο Θωμάς;». «Εδώ ο Θεός χαλάει τον κόσμο με σεισμούς και ο Θωμάς
σήμερα το μεσημέρι πήγε στου Χρυσόστομου το μαγαζί και χόρευε δυο ώρες
τσάμικα και καλαματιανά! Τι να πει κανείς μ’ αυτούς τους ανθρώπους! Αν δε
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μετανοήσουμε και να ζητήσουμε συγχώρεση απ’ το Θεό, ο Θεός θα μας
καταποντίσει».
«Για στάσου, του λέει ο Φώτης, λες ότι ο Θεός θα μας χάσει γιατί
χόρεψε ο Θωμάς; Το θεωρείτε ότι είναι μεγάλη αμαρτία όταν κάποιος
χορεύει;». «Αν δε θεωρούνταν αμαρτία Φώτη, του λέει κάποιος άλλος, θα
χόρευαν και σήμερα όπως κάθε χρόνο στο πανηγύρι. Φέτος που κάνει σεισμό
γιατί δε χόρεψε κανένας εκτός από το Θωμά;»
«Τους ακούς Λουκά; Είναι αμόρφωτοι, και αισθάνονται μειονεκτικά.
Ό,τι δεν μπορούν να καταλάβουν το γελοιοποιούν. Καγχάζουν αυτά που δεν
μπορούν να φθάσουν και προσπαθούν ασυναίσθητα να κάνουν την κοινωνία
να τους μοιάσει για να μπορούν να είναι κάποιοι. Δε θέλω να πιστέψω ότι
όλους αυτούς εδώ στο χωριό τους δένει το κοινό μίσος. Λένε πως απ’ τις
λεπτομέρειες βγαίνουν μεγάλα συμπεράσματα. Είτε όμως μας αρέσει, είτε
δεν μας αρέσει είναι φανερό ότι μας λείπει η παιδεία, όχι μόνο η σχολική
παιδεία αλλά και εκείνη που παίρνει κανείς από τα χέρια της μάνας του.
Να συνεχίσω Λουκά; Ναι, θα συνεχίσω και θα πω ότι: Ο
επαρχιωτισμός, ο πολιτικός φανατισμός, το κοινωνικό μίσος, ο φθόνος για
τους πιο τυχερούς και πιο ικανούς, η λασπολογία, το κουτσομπολιό, η
κουτοπονηριά, οι υστερικές αντιδράσεις, η ρουφιανιά, όλα όσα κάνουν
αβίωτη τη ζωή ορισμένων ανθρώπων εκτυλίσσονται ολόγυρά μας, στους
δρόμους, στα καφενεία του χωριού, στις γιορτές, στα πανηγύρια... Όλα τα
παραπάνω είναι αμαρτία, και όχι ο χορός του Θωμά. Έχετε δημιουργήσει
ανάμεσα στη θεωρία του Χριστού και στην πράξη ένα απέραντο χάσμα που
χαρακτηρίζεται υποκρισία. Σας παρακολουθώ πολύ καιρό τώρα και έχω
διαπιστώσει ότι απ’ όλα τα καλά του Ευαγγελίου που λέτε, δεν κάνετε τίποτα
απ’ αυτά που διδάσκει το Ευαγγέλιο. Δηλαδή άλλα λέτε και άλλα κάνετε. Ο
Θεός είναι αγάπη, εσείς όμως τον βάζετε να κρίνει τον κόσμο σύμφωνα με τις
δικές σας αμαρτωλές και πολλές φορές εγκληματικές επιθυμίες».
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ΚΑΡΠΟΧΩΡΙ «ΓΚΕΡΜΠΕΣΙ» ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
I. Μονή Γκέρμπεσι
Ένα μοναστήρι με τη δική του ιστορία
Το μοναστήρι Γκέρμπεσι που ήταν
αφιερωμένο στον Άγιο Νικόλαο το Νέο εν
Βουνένοις

βρισκόταν

καταμεσίς

στον

κάμπο και σε απόσταση ενός περίπου
χιλιομέτρου

απ’

τον

παλιό

οικισμό

Γκέρμπεσι. Το 1700 περίπου ο οικισμός
μεταφέρθηκε από τη θέση Παλιοκκλήσι
κοντά στο μοναστήρι. Χτίστηκε σύμφωνα
με την παράδοση το 13ο αιώνα και οι
αγιογραφίες στους τοίχους μαρτυρούσαν
εκείνη την εποχή, σύμφωνα με τους

Του
Παναγιώτη Ε. Κουρτεσιώτη

ειδικούς.
Ήταν χτισμένο με πέτρα. Είχε δύο πόρτες, νότια και δυτικά, οι οποίες
στο πάνω μέρος ήταν στρογγυλές και το ύψος τους δεν ξεπερνούσε το 1,80 μ.
Σύμφωνα με τα γραπτά στοιχεία που βρέθηκαν το 1707 έγινε ανακαίνιση της
στέγης.
Στην μπροστινή πόρτα, στο πάνω μέρος, υπήρχε δεύτερη αγιογραφία.
Η αποκάλυψη της αγιογραφίας καθώς και τα ονόματα των επιτρόπων
Μπαλατσού και Καρακαξά «έτος 1722» έγινε όταν το μοναστήρι γκρεμίστηκε
από το μεγάλο σεισμό των 7 ρίχτερ, που έγινε στις 30 Απριλίου 1954.
Μετά το σεισμό, όταν οι χωριανοί γκρέμιζαν τους τοίχους του
μοναστηριού, βρέθηκε ένα άγιον ποτήριον με δισκάριον τυλιγμένο με
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αντιμήνσιον2. Λέγεται ότι ο ιερέας της ενορίας αυτό το άγιον ποτήριον το
δισκάριον και το αντιμήνσιον τα τύλιξε σ’ ένα καθαρό ύφασμα και τα
τοποθέτησε σε βάθος 25 εκατοστών μέσα στο φρέσκο τσιμέντο μπροστά στη
μεσημβρινή πόρτα της ανεγειρόμενης τότε (1962) σημερινής εκκλησίας.
Στο δυτικό άκρο του μοναστηριού υπήρχε νάρθηκας. Είναι το μέρος
του ναού που στην αρχαία εκκλησία στέκονταν οι κατηχούμενοι. Αργότερα
χρησίμευε για να στήνονται τα παγγάρια του ναού, στα οποία πωλούνταν
λαμπάδες και κεριά.
Το μοναστήρι ήταν ημιυπόγειο και για να μπει κάποιος στο εσωτερικό
του έπρεπε να κατέβει σκαλιά. Η παράδοση λέει ότι μ’ αυτόν τον τρόπο οι
Χριστιανοί κατάφερναν να εμποδίζουν τους έφιππους Τούρκους να μπουν
στο εσωτερικό του μοναστηριού και να βεβηλώσουν τα πάντα.
Το 1924 κρίθηκε αναγκαίο να γίνει ανακαίνιση του μοναστηριού που
είχε μετονομαστεί σε Ι. Ν. Αγίου Νικολάου του εν Βουνένοις.
Ο Χαράλαμπος Γ. Ζάρρας, ομογενής εξ Αμερικής, έστειλε όλα τα
χρήματα που δαπανήθηκαν για το μπάζωμα, την πλακόστρωση με ωραιότατα
χρωματιστά πήλινα πλακάκια, καθώς και το ταβάνι που έγινε αστεροειδές.
Μετά το μπάζωμα έπρεπε να κατεβαίνεις τρία σκαλιά.
Το 1925 τελείωσαν οι εργασίες της ανακαίνισης και έγιναν τα εγκαίνια
από τον αείμνηστο Μητροπολίτη Θεσσαλιώτιδος και Φαναριοφερσάλων
ΙΕΖΕΚΙΗΛ και τον ιερέα της ενορίας παπα - Θανάση Σιακάρα.
Ο χώρος του μοναστηριού ήταν περίπου 8 ½ στρέμ. Στη νότια πλευρά
ήταν χτισμένα με πλιθιά σε σχήμα Π πολλά κελιά καθώς και το δημοτικό
σχολείο που χτίστηκε πολύ αργότερα, το 1887.

1. Αντιμήνσιο, στην εκκλησιαστική ορολογία αποκαλείται ένα κομμάτι υφάσματος πάνω
στο οποίο έχουν ζωγραφιστεί ποικίλες ιερές παραστάσεις. Το ιερό Αντιμήνσιο αντικαθιστά
την Αγία Τράπεζα και χωρίς αυτό Θεία Λειτουργία δεν τελείται.
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Το νοτιοδυτικό γωνιακό κελί ήταν το κελί που ο αδερφός της
καντηλανάφτισσας, ήταν αρματωλός, αποκεφάλισε τον ηγούμενο καθώς και
την αδερφή του λόγω της παράνομης ερωτικής σχέσης που είχαν 3.
Οι χώροι του νεκροταφείου καθώς και όλος ο αύλειος χώρος ήταν
γεμάτος από πολύ μεγάλα δέντρα, όπως ακακίες, φτελιάδια, μουριές
(σκαμνιές) κ.λπ.
Στο σημερινό οικισμό και πριν μεταφερθεί το χωριό από τη θέση
Παλιοκκλήσι το 1700, προϋπήρχε το μοναστήρι. Όπως αναφέρθηκα πιο πάνω
είχε ηγούμενο, καντηλανάφτισσα και εργατικό προσωπικό, που δούλευαν
στα βακούφκα χωράφια του μοναστηριού.
Κολλητά στην εκκλησία από τη νότια και δυτική πλευρά υπήρχε ξιώστη
ή ξιώστης. Η στέγη του ήταν με κεραμίδια και κάτω στο έδαφος γύρω γύρω
είχε πεζούλια.
Στη νότια είσοδο, από τη μια και την άλλη πλευρά τα πεζούλια 80
εκατοστά περίπου ήταν πέτρινα και τα υπόλοιπα ήταν χωμάτινα τα οποία
απαραιτήτως παλάμιζαν κάθε Πάσχα οι γυναίκες του χωριού με λάσπη.
Όταν απολούσε η εκκλησία, οι γυναίκες μοίραζαν στους καθισμένους
στα πεζούλια, όπου είχαν απλωμένα τα μαντήλια τους τα μπουμπόλια
(κόλλυβα), τα παξιμάδια και τις πίτες για σχώριο των πεθαμένων.
Το μοναστήρι έκανε πανηγύρι στις 9 Μαΐου, εορτή του Αγίου
Νικολάου του εν Βουνένοις.
Σύμφωνα με την παράδοση οι λίγοι κάτοικοι του οικισμού στο
πανηγύρι μαγείρευαν φασόλια άσπρα και ψάρια ογκλιές (μικρά ψάρια)
Νιζερού. Οι ψαράδες μετέφεραν τα ψάρια σε γαλίκια (μεγάλα κοφίνια), τα
οποία φόρτωναν στα μουλάρια και γύριζαν στα χωριά.
Πριν λίγο καιρό πληροφορηθήκαμε ότι υπάρχει Ευαγγέλιο με τον Άγιο
Νικόλαο Βουνένοις που ανήκε στο μοναστήρι Γκέρμπεσι από το έτος 1737 και
φυλάσσεται στην Αθήνα.
2. Η πληροφορία είναι των Δημ. Κάϊα «Κασνάκς» και Κων/νου Γεωργ. Παπαβασιλείου.
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Το Ευαγγέλιο, όπως εμφανίζεται στη φωτογραφία είναι
δεμένο με ασημένια εξώφυλλα, τα
οποία είναι αγιογραφημένα με τον
Άγιο Νικόλαο το Νέο τον εν Βουνένοις και άλλες παραστάσεις.
Στο

πρώτο

εξώφυλλο

γράφει:
ΕΓΩ ΕΙΜΑΙ Η ΑΜΠΕΛΟΣ
ΥΜΕΙΣ ΤΑ ΚΛΗΜΑΤΑ. ΤΟ ΠΑΡΟΝ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΤΟΥ ΟΣΙΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΟΥ ΝΕΟΥ
ΒΟΥΝΕΝΟΙΣ ΤΟΥ ΣΕΜΝΥΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΕΝ ΧΩΡΑ ΚΕΡΠΕΣΙ,
ΠΡΑΚΑ; ΚΑΙ ΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΕΤΗ
1737
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ΚΑΡΠΟΧΩΡΙ «ΓΚΕΡΜΠΕΣΙ» ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Επισκέψεις σε γιορτές πριν 55 χρόνια
Στη δεκαετία του ’50 η ζωή των
ανθρώπων στο χωριό, ήταν πάρα πολύ
κουραστική. Ο θέρος, ο κουβάλος, το
αλώνισμα, τους ανάγκαζαν πολλές φορές να
φεύγουν νύχτα από τα σπίτια τους και νύχτα
να γυρίζουν. Η μονοκαλλιέργεια μόνο σε
δημητριακά τους είχε καταδικάσει στη
φτώχεια και εξαναγκάσει να στέλνουν τα
παιδιά τους «καλφάδες», τσοπάνηδες, σε
άλλα χωριά.

Του

Μετά το σεισμό το 1954, οι νέοι και

Παναγιώτη Ε. Κουρτεσιώτη

οι μεσήλικες πήγαιναν στους Σοφάδες και
δούλευαν εργάτες στην οικοδομή. Με τα λίγα χρήματα που έπαιρναν απ’ τη
δουλειά τους έβαζαν στην «άκρη» ορισμένα απ’ αυτά για να πάνε για
διασκέδαση, κυρίως στα πανηγύρια. Το διπλανό χωριό Δελή - Βελή
(Πτελοπούλα) πανηγυρίζει στις 6 Δεκεμβρίου. Γιορτάζει ο Άγιος Νικόλαος ο
«παππούς», όπως τον αποκαλούσαν. Τον έλεγαν έτσι για να τον ξεχωρίζουν
από το δικό μας Άγιο Νικόλαο το Νέο τον εν Βουνένοις.
Οι έξι νεαροί αποφάσισαν να πάνε στο πανηγύρι με τα ποδήλατα, παρ’
όλο που ο καιρός ήταν άστατος και βροχερός. Βρέθηκαν όλοι, όπως είχαν
συμφωνήσει, σε καφενείο της πλατείας του χωριού. Ο καιρός όμως
χειροτέρεψε και η βροχή δυνάμωσε. Κάτω απ’ αυτές τις συνθήκες
αναγκάστηκαν να ματαιώσουν την επίσκεψη στο πανηγύρι.
«Καλύτερα να πηγαίναμε χθες παραμονή», είπε ο Κώστας. «Ναι, αλλά
δεν πήγαμε και το ερώτημα είναι τι θα κάνουμε τώρα». Ο Σωτήρης πρότεινε
να αφήσουν τα ποδήλατα στο καφενείο και να πάνε επισκέψεις στους
Νικολάδες που γιόρταζαν. «Συμφωνώ να πάμε στους Νικολάδες», λέει ο
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Φώτης, «δεν συμφωνώ όμως να αφήσουμε εδώ τα ποδήλατα, γιατί κάθε
φορά που αφήνω εδώ το ποδήλατο, όταν το παίρνω, είναι πάντα
ξεφούσκωτο και πολλές φορές λείπουν και οι βαλβίδες με τα λαστιχάκια».

Πήγαν τα ποδήλατα στα σπίτια τους και βρέθηκαν όλοι στο σπίτι του
φίλου τους του Νίκου που γιόρταζε. Το σπίτι του Νίκου αποτελούνταν από
ένα μεγάλο δωμάτιο και κάτι σαν χωλ που είχε «μπουχαρί» μεγάλο να
χωράει γάστρα να ψήνουν ψωμί.
Τους υποδέχτηκαν ο πατέρας του Νίκου, ο κυρ Θωμάς και η μάνα του
η κυρά Μαρία. «Όλοι τσίπουρο θα πιείτε, έτσι δεν είναι;» Αφού δεν τους
άφησε άλλη επιλογή, συμφώνησαν όλοι να πιουν τσίπουρο. Τους σερβίρει η
κυρά Μαρία το τσίπουρο, τους πάει και στραγάλια για μεζέ και τά ’βαλε στην
τάβλα. Σταματούσαν όλοι τους όρθιοι, διότι δεν υπήρχε τραπέζι με
καθίσματα.
Ο Τάκης ήταν κουρασμένος, ήπιε και ένα ρακοπότηρο τσίπουρο και
βάραιναν τα μάτια του. Στο μπουχαρί, «τζάκι» του δωματίου, από την
εσωτερική πλευρά ήταν κρεμασμένο ένα γκαζοκάντηλο που έριχνε ένα
αμυδρό φως.
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Ο κυρ Θωμάς είπε ότι έσπασε το λαμπόγιαλο της λάμπας γι’ αυτό
έχουν απόψε το γκαζοκάντηλο. Ο Λάκης που σταματούσε όρθιος, όπως όλοι,
είδε πως λίγο πιο πέρα, κοντά στη γωνία του δωματίου υπήρχε ένα σεντούκι
(μπαούλο). Αφού πλησίασε, έκατσε επάνω σ’ αυτό για να ξεκουραστεί.
Τον βλέπει ο κυρ Θωμάς, ο οικοδεσπότης, και γίνεται «έξω φρενών».
Άρχισε να τον βρίζει ουρλιάζοντας... «Σήκω πάνω ρε ηλίθιε... κάθεσαι πάνω
στο ζυμωμένο ψωμί». Σηκώθηκε ο Λάκης τρομαγμένος, τον ακολούθησαν και
όλη η παρέα και άρχισαν ένας - ένας να βγαίνουν από την πόρτα και ούτε
χρόνια πολλά δεν ευχήθηκαν φεύγοντας.
Μόλις βγήκε από το σπίτι και ο τελευταίος επισκέπτης, λέει η μάνα
του Νίκου. «Α, ρε Θωμά... δεν έπρεπε να τον βρίσεις έτσι τον Λάκη... Είδες,
παρεξηγήθηκαν....
«Αμπάρωσε την πόρτα, και σβήσε το καντήλι, κάνε μου τη χάρη και μη
μου ζητάς εξηγήσεις, γιατί ξέρεις τι θα συμβεί...», λέει ο Θωμάς.
«Να την κλείσω την πόρτα και να σβήσω το φως, αλλά αν έρθουν κι
άλλοι τι θα γίνει...» «Άμα έρθουν κι άλλοι και δουν ότι δεν έχουμε φως θα
φύγουν!...». «Να φύγουν», αγρίεψε ο Θωμάς, «κι άμα φύγουν τι θα γίνει
δηλαδή; Λες και γιορτάζουμε τον πρίγκηπα απόψε εδώ...».
Φεύγοντας η παρέα από το σπίτι του φίλου τους του Νίκου άρχισαν να
εξετάζουν την κατάσταση που δημιουργήθηκε και ποιος έφταιγε. «Ο Λάκης
έφταιγε που κάθισε επάνω στο ζυμωμένο ψωμί!...», λέει ο Φώτης. «Και θες
να ήξερε», πετάχτηκε και είπε ο Σωτήρης, «ότι είχε ζυμωμένο ψωμί τέτοια
ώρα η μάνα του Νίκου;»
Αποφάσισαν να πάνε επίσκεψη και στον άλλο φίλο τους το Νίκο που
γιόρταζε και, επειδή είχε λάσπες ο δρόμος, είπαν να πάνε από την
περιφέρεια.
Έφθασαν στο σπίτι του Νίκου. Εδώ τους υποδέχθηκαν πιο φιλικά. Τους
έδωσαν τρία καρεκλάκια και κάθισαν οι μισοί. Τους κέρασαν τσίπουρο με
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μεζέ στραγάλια, αλλά είχαν και ψαράκια σαρδέλες εδώ, λίγες ήταν
μετρημένες στο πιάτο, αλλά έφθαναν να πάρουν από μία ο καθένας.
Σηκώθηκαν όλοι τους να φύγουν, ευχήθηκαν χρόνια πολλά και βγήκαν
έξω από το σπίτι. Πίσω από το σπίτι που ήταν σύνορο με την περιφέρεια είχε
μια πολύ μεγάλη γούρνα, «λάκκα», με βάθος δύο μέτρα και ήταν γεμάτη με
νερό.
Ο αδερφός του Νίκου Αλέκος, προκειμένου να οδηγήσει με ασφάλεια
τους επισκέπτες στο δρόμο, παίρνει αναμμένο το γκαζοκάντηλο να φωτίσει
το μέρος για να μην πέσουν οι επισκέπτες στη γούρνα. Το κρατούσε με
σηκωμένο το χέρι ψηλά και τους έλεγε να προσέξουν.
Ένας της παρέας λέει στο διπλανό του. «Θέλεις να ρίξω τον Αλέκο στη
γούρνα; Κοίτα και θα δεις...» «Αλέκο, φωνάζει, φέξε καλά προς τα εδώ γιατί
δε βλέπουμε...».
Ο Αλέκος που ήθελε να βοηθήσει τους επισκέπτες έκανε τα αδύνατα
δυνατά. Δεν πρόσεξε όμως και βρέθηκε ο ίδιος μέσα στη γούρνα με το νερό
και με το χέρι σηκωμένο να κρατάει το γκαζοκάντηλο αναμμένο.
«Πω!.. Πω!..», άρχισαν να λένε όλοι τάχα ότι λυπήθηκαν τον Αλέκο
που έπεσε στη γούρνα, ενώ είχαν σκάσει στα γέλια.
Για να βγάλουν τον Αλέκο πήραν την «αξάλη» (δίμετρο ξύλο που
κεντούσαν τα βόδια στο χωράφι). Την έπιασε τη μία άκρη ο Αλέκος, έφθασε
κοντά στο γερό μέρος και έτσι τον τράβηξαν έξω.
Τι να πεις... Έτσι ήταν τότε στο χωριό η κατάσταση, το 1959.
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ΚΑΡΠΟΧΩΡΙ «ΓΚΕΡΜΠΕΣΙ» ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Γυρολόγοι
Γυρολόγοι ή πραματευτάδες ήταν οι
πλανόδιοι έμποροι που γυρνούσαν σε
γειτονιές και χωριά, για να πουλήσουν
μικροπράγματα, όπως: ψιλικά, είδη προικός
κ.λπ. Στις αρχές της δεκαετίας του ’50 οι
γυρολόγοι έρχονταν στο χωριό με την
πραμάτεια

τους

φορτωμένη

σε

γαϊδουράκια. Ένας από αυτούς ήταν ο
Μήτσιος που τούδωσαν το παρατσούκλι
«Τσατσαράτσας» κι αυτό γιατί χρησιμοποιούσε συχνότερα τη λέξη «τσατσάρες».
Ο

γελαστός

και

Του
Παναγιώτη Ε. Κουρτεσιώτη

γλυκομίλητος

«Τσατσαράτσας» είχε για πελατεία γυναικόκοσμο. Όταν περνούσε απ’ τις
γειτονιές με το γαϊδουράκι φώναζε δυνατά: «Έχω ράμματα, βελόνια,
καρούλια, σαπούνια, ντερεπλί, μουλινέδες, φιλέδες, τσατσάρες, τάνες,
κόμτσες κ.λπ. Ο Μήτσιος ο «Τσατσαράτσας» ο γελαστός γυρολόγος έπιανε
εύκολα κουβέντα με τις
γυναίκες, γι’ αυτό και
απέκτησε
πελατεία.

πολύ
Μετά

από

λίγο χρονικό διάστημα
αγόρασε

μονόκαρο,

«σούστα»,

που

το

έσερνε άλογο, και στη
συνέχεια άνοιξε μαγαζί
στην Καρδίτσα με ψιλικά
και υφάσματα.
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Τον αντικατέστησε ο Σολωμός ο οποίος έγινε ένας από τους τακτικούς
γυρολόγους του χωριού. Γύριζε στις γειτονιές με τη «σούστα», μικρό κάρο
που στο πίσω μέρος είχε δύο μεγάλες κασόνες και μέσα σ’ αυτές είχε την
πραμάτεια του.
Για να βγαίνουν οι γυναίκες στο δρόμο και να ψωνίζουν, είχε μια
«καμπουρωτή» τζαμπούνα (κάτι σαν σάλπιγγα σε μικρογραφία) την οποία
είχε κρεμασμένη με σχοινί στο λαιμό του και κατά διαστήματα
«τζαμπουνούσε» ή «λαλούσε», όπως έλεγαν τα παιδιά. Όταν περνούσε από
τη γειτονιά της γιαγιάς Γιαννούλας, πάντα σταματούσε στο δρόμο και η
γιαγιά, αφού περιεργάζονταν την πραμάτεια του, έλεγε φωναχτά. Ώρα και
μόδα είσαι Σολωμέ!.. Ώρα και μόδα!...
Τα πιτσιρίκια, όταν τον έβλεπαν να περνάει απ’ τη γειτονιά τους,
κρύβονταν πρώτα πίσω από κάποιο τοίχο ή φράχτη για να μην τους δει και,
όταν προσπερνούσε, πήγαιναν πίσω απ’ το κάρο και έκαναν «κρεμανζούλα».
Όταν το Σολωμό δεν το σταματούσαν στο δρόμο οι γυναίκες να ψωνίσουν,
πήγαιναν αρκετά μέτρα έτσι κρεμασμένοι κάνοντας κούνια και, όταν μετά
συναντούσαν τ’ άλλα παιδιά, έλεγαν με καμάρι. «Χορτάσαμε καβαλιώρα». Οι
γυναίκες γνώριζαν τις μέρες που ερχόταν ο Σολωμός στο χωριό. Η τζαμπούνα
με τη βραχνή αλλά και διαπεραστική φωνή της ειδοποιούσε τις πελάτισσες
για τον ερχομό του Σολωμού.
Μια μέρα οι γειτόνισσες και φίλες, η Μαρία και η Χριστίνα, τον
περίμεναν να περάσει απ’ τη γειτονιά τους αλλά δεν άκουγαν την τζαμπούνα
και είπαν ότι κάτι θα έπαθε ο Σολωμός για να μη φανεί σήμερα.
Κάποια στιγμή όμως κοιτάζοντας προς το δρόμο η Μαρία τον είδε να
’ρχεται προς το μέρος τους. Νάτος ο Σολωμός Χριστίνα!.. Τον βλέπεις;
Ήρθε!... Σταμάτησε ο Σολωμός (δε συνήθιζε ποτέ του να λέει καλημέρα ή
καλησπέρα) και κατεβαίνοντας από το κάρο πήγε πίσω στις κασόνες που είχε
την πραμάτεια του. Τις κασόνες τις είχε πάντα κλειδωμένες. Αφού τις
ξεκλείδωσε ρώτησε τη Μαρία τη θέλει ψωνίσει. «Θέλω πέντε παραμάνες,
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λάστιχο φαρδύ για την ποδιά και κόμτσες, του λέει η Μαρία. Δωσ’ μου και
μένα δύο καρούλια χεριού και ένα μαντήλι (χειρομάντηλο) με ρίγες, του λέει
η Χριστίνα. Φεύγοντας η Μαρία ρωτάει το Σολωμό. «Δεν μου λες Σολωμέ,
γιατί δε σφυρίζεις σήμερα με την τζαμπούνα;». «Ε!... τόσα χρόνια που την
έχω, τι θα έκανε κι αυτή, δε θα χαλούσε...». «Αυτό διορθώνεται, του λέει η
Χριστίνα, θα πάρεις άλλη καινούργια τζαμπούνα!...» «Ξέρεις εσύ να δίνουν
πουθενά τζάμπα τζαμπούνες;» «Α!.. τζάμπα θέλεις να την πάρεις Σολωμέ;
Εσύ δίνεις τίποτα τζάμπα;» Χα χα άρχισαν να γελάνε δυνατά η Μαρία με τη
Χριστίνα, κι έφυγαν.
Ο Κώστας και ο Σωτήρης ήταν ξαδέρφια αλλά και συμμαθητές στο
δημοτικό σχολείο. Δεν ήταν καλοί μαθήτες παρ’ όλο που ήταν αρκετά
έξυπνοι. Η σφεντόνα ήταν το αγαπημένο τους παιδικό «παιχνίδι». Το
χρησιμοποιούσαν κυρίως για κυνήγι πουλιών. Η σφεντόνα που την έλεγαν
και λάστιχο είναι μια διχάλα
(φούρκα) με δύο λάστιχα κι ένα
πετσάκι στη μέση. Τα λάστιχα
που είχαν οι σφεντόνες του
Κώστα και του Σωτήρη είχαν
κοπεί και έπρεπε να αγοράσουν
καινούρια. Με τι λεφτά όμως;
Μια

μέρα

ο

Κώστας

ανακάλυψε μια κλωσσοφωλιά αβγά που ήταν κρυμμένη μέσα στα χορτάρια.
Ρώτησε τη μεγαλύτερή του αδερφή για να μάθει τι αβγα ήταν αυτά. Του είπε
ότι η κλώσσα δεν τα πρόσεξε και γι’ αυτό κλούβιασαν όλα και δεν έβγαλαν
πουλάκια. «Άμα πάρω εγώ και ο Σωτήρης τέσσερα - πέντε αβγά και τα δώσω
στο Σολωμό να μας δώσει λάστιχα, πειράζει;». «Θα τα καταλάβει βρε Κώστα
ο Σολωμός αφού τα κλοκοτήσει, εκτός του λέει η αδερφή του, αν τα
βράσουμε και τα καθαρίσουμε καλά με ξίδι.
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Βράζει 5 αβγά η αδερφή του Κώστα, τα καθαρίζουν καλά και ήταν
έτοιμα να τα δώσουν στο Σολωμό, να τους δώσει λάστιχο για τις σφεντόνες.
Ακούστε... τους λέει η Μαρία. Αύριο που θα έρθει ο Σολωμός δε θα τον
σταματήσετε εδώ στη γειτονιά να του δώσετε τα αβγά. Θα πάτε στα
τελευταία σπίτια του χωριού, για να μην βρούμε κανένα μπελά μ’ αυτόν.
Την άλλη μέρα ο Κώστας με τον Σωτήρη πήγαν στη γειτονιά που τους
είπε η Μαρία. Έφθασε κάποια στιγμή εκεί ο Σολωμός και του είπαν να
σταματήσει. «Τι θέλετε», τους ρωτάει. «Θέλουμε «τάνες» λάστιχο για να
φτιάξουμε δύο σφεντόνες», του λέει ο Κώστας. «Λεφτά έχετε;» τους ρωτάει ο
Σολωμός. «Όχι, έχουμε όμως πέντε αυγά, δεν φτάνουν;». «Δωσ’ μου τα
αβγά», του λέει ο Σολωμός. Τα παίρνει και άρχισε ένα - ένα να τα βάζει στο
αυτί του και να τα κλοκοτάει, για να δει αν είναι κλούβια. Τα αβγά όμως ήταν
βρασμένα και γι’ αυτό ο Σολωμός την πάτησε... Κράτησε τ’ αβγά, τους έδωσε
τα λάστιχα και έτσι όλο χαρά ο Κώστας με τον Σωτήρη πήγαν στο σπίτι,
έκοψαν τα παλιά λάστιχα και έβαλαν τα καινούργια, στις σφεντόνες.
Όταν η γυναίκα του Σολωμού πήρε τα αβγά να κάνει ομελέτα, είδε ότι
τα αβγά ήταν βρασμένα και μέσα είχαν πουλάκια. Όταν το είπε στο Σολωμό,
έγινε κατακόκκινος απ’ το θυμό του και δεν μπορούσε να το χωνέψει. Μα
πως την πάτησα εγώ έτσι, αφού γνώριζα το κόλπο; «Τι κόλπο ήταν αυτό
Σολωμέ;» ρωτάει η γυναίκα του. «Τα βρασμένα αυγά όταν τα στρίβεις κάτω
γυρίζουν σαν σβούρα... ενώ τα άβραστα δεν γυρίζουν!... Κοίτα ρε τι έχω
πάθει από κάτι ξυπόλυτα!... «Ε! καλά Σολωμέ, δε θα πεθάνεις κιόλας απ’ τη
στεναχώρια σου για πέντε αβγά!...», του λέει η γυναίκα του.
Την άλλη βδομάδα, όταν ήρθε στο χωριό ο Σολωμός, ήταν
αποφασισμένος να πάρει εκδίκηση. Περνώντας από τη γειτονιά που του
’δωσαν τα κλούβια αβγά έλεγε και ξανάλεγε... ελάτε να κάνετε κούνια στο
κάρο σήμερα για να σας μάθω εγώ ποιον βρήκατε να κοροϊδέψετε και του
δώσατε κλούβια αβγά. Οι πιτσιρικάδες της γειτονιάς (που δεν είχαν καμιά
σχέση με τον Κώστα και το Σωτήρη που του ’δωσαν τα κλούβια αβγά), όταν
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άκουσαν την τζαμπούνα πήραν θέσεις όπως συνήθιζαν, και προσπερνώντας ο
Σολωμός πήγαν και κρεμάστηκαν πίσω απ’ το κάρο. Όταν ο Σολωμός είδε ότι
το τιμόνι του κάρου σηκώθηκε, κατάλαβε ότι οι πιτσιρικάδες ήταν
κρεμασμένοι πίσω απ’ το κάρο, σηκώνεται από τη θέση του και πάει στη
μέση του κάρου, σηκώνει το καμουτσίκι του και άρχισε να χτυπάει στα τυφλά
τους πιτσιρικάδες και δεν τον ένοιαζε αν τους χτυπούσε ελαφρά ή βαριά,
ήθελε να τους εκδικηθεί.
Οι πιτσιρικάδες τρομαγμένοι παράτησαν την καβαλιώρα (γιατί τους
βγήκε ξινή) και άρχισαν να τρέχουν προς τα πίσω. Κάποια στιγμή, αφού
σταμάτησαν να τρέχουν, άκουσαν το Λεωνίδα να κλαίει απαρηγόρητα.
Πλησιάζοντας κοντά του παρατήρησαν ότι στο πρόσωπο του Λεωνίδα υπήρχε
ένα χτύπημα απ’ το καμουτσίκι του Σολωμού, το οποίο ήταν κατακόκκινο και
ξεκινούσε απ’ το αυτί και έφθανε μέχρι το σαγόνι. Έφυγαν οι πιτσιρικάδες για
τα σπίτια τους βρίζοντας το Σολωμό.
Φθάνοντας στο σπίτι του ο Λεωνίδας έτρεξαν κοντά του η μάνα του
και η γιαγιά του, και τον ρωτούσαν να μάθουν τι έγινε. Άρχισε ο Λεωνίδας να
τους λέει όλα όσα διαδραματίστηκαν. Πριν η μάνα του και η γιαγιά του
προφθάσουν να ρωτήσουν περισσότερα εμφανίστηκε εκεί και ο πατέρας του
Λεωνίδα, ο Γιώργος. Ρώτησε και αυτός να μάθει και ακούγοντας το ιστορικό
είπε: Σώπα Λεωνίδα και μην κλαις... Αυτό που έκανε ο Σολωμός δε θα
περάσει έτσι απαρατήρητο. Γιατί γύρισες στο σπίτι τόσο γρήγορα Γιώργο, τον
ρωτάει η γυναίκα του. «Ήρθα να σας πω ότι σε λίγο θα έρθει ο γιατρός να δει
τη γιαγιά», λέει ο Γιώργος. (Τον είχαν κοντότα τον γιατρό). Ήρθε σε λίγο ο
γιατρός, μπήκε στο καλό δωμάτιο, του ’δωσαν και τη μοναδική καρέκλα που
είχαν να καθίσει και έπιασε την κουβέντα με τη γιαγιά που τη γνώριζε από
πολλά χρόνια και όταν είχε κέφια την πείραζε ανοίγοντας θρησκευτικά
θέματα, στα οποία πάντα διαφωνούσαν.
Γιατρέ δεν κοιτάς πρώτα αυτό το βάρεμα που έκανε ο Σολωμός το
Λεωνίδα στο κεφάλι και μετά να εξετάσεις εμένα; Φωνάζουν το Λεωνίδα, τον
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εξετάζει ο γιατρός και τους καθησυχάζει. Δεν είναι τίποτα το σοβαρό αυτό,
θα του δώσω μια αλοιφή και σε λίγες μέρες θα περάσει. Έλα τώρα γιαγιά,
λέει ο γιατρός, ξάπλωσε να σε εξετάσω κι εσένα. Την εξετάζει με το
ακουστικό, την παίρνει και την πίεση και ρωτάει την γιαγιά. Πώς αισθάνεσαι;
Τι πρόβλημα έχεις; «Πώς να αισθάνομαι γιατρέ, έχω μια κομάρα, που αντί τα
ποδάρια μ’ να με πάνε μπροστά με πάνε προς τα πίσω». «Πόσες μέρες κάνεις
νηστεία γιαγιά;», ρωτάει ο γιατρός. «Τώρα εσύ πάλι μ’ αυτά τα παλαβά
άρχισες, τι σε νοιάζει εσένα που κάνω νηστεία;» «Δεν με πειράζει εμένα,
αλλά θέλω να σου πω σαν γιατρός ότι ή αρχίζεις και τρως κοτόπουλα, αβγά,
τυριά και σε πάνε τα ποδάρια προς τα μπρος ή κάνεις νηστεία, πεθαίνεις και
πας στον παράδεισο». «Γιατί να πεθάνω γιατρέ, δεν είναι κρίμα, δε
συμπλήρωσα ούτε τα εξηνταπέντε μου χρόνια». «Στο χέρι σου είναι να
αποφασίσεις ότι θέλεις εσύ. Νομίζεις ότι ο Θεός ασχολείται με σένα αν τρως
ελιές και ξερό ψωμί, ή αβγά, κοτόπουλα και τυριά;». «Άμα είναι έτσι που τα
λες εσύ και δεν με βλέπει ο Θεός τι τρώω, τότε γιατί ο παπάς και ο
εξομολόγος μας λέει να κάνουμε νηστεία όλη τη σαρακοστή; Καλά γιατρέ
ντιπ άθεος είσαι; Τι είναι αυτά που λες;». «Όχι δεν είμαι άθεος διότι δε
γνωρίζω ότι δεν υπάρχει Θεός». «Δεν τον φοβάσαι όμως το Θεό;». «Όχι δεν
τον φοβάμαι γιατί δεν του έχω κάνει κανένα κακό, επομένως γιατί πρέπει να
τον φοβάμαι!»...
Φεύγοντας ο γιατρός η γιαγιά άρχισε να φωνάζει και να τον περνάει
από γενεές δεκατέσσερις. Τι περιμένεις να ακούσεις έλεγε και ξανάλεγε από
έναν άθεο και χαρτοπαίχτη γιατρό; Τι νομίζει δηλαδή ότι επειδή είναι γιατρός
τα ξέρει όλα;
Όταν ηρέμησε λίγο η γιαγιά λέει στη νύφη της: Κοίτα να μην
ακουστούν οι κουβέντες μου, γιατί θα τον χρειαστούμε πάλι. Αν μάθει ότι τον
κατηγοράω, δεν το ’χει και σε τίποτα αυτός άμα αρρωστήσω να μου δώσει
χάπια ή σιρόπια αντίθετα στην αρρώστια μ’ και να με ξεκάνει!...
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ΚΑΡΠΟΧΩΡΙ «ΓΚΕΡΜΠΕΣΙ» ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Δάσκαλοι και μαθητές στη σκληρή δεκαετία του ’50
Το δημοτικό σχολείο του «Γκέρμπεσι»
Καρποχωρίου άρχισε ν λειτουργεί το 1883
με πρώτο δάσκαλο τον Αναγνώστη Κων.
Λάκνα.
Από το 1883 μέχρι το 1946 κανένας
μαθητής δεν προχώρησε στην δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια εκπαίδευση. Αυτό
συνέβαινε γιατί στους γονείς επικρατούσε η
λαθεμένη αντίληψη ότι τα παιδιά τους θα
είχαν καλύτερη προκοπή αν ασχολούνταν
με τη γεωργία και την κτηνοτροφία.

Του
Παναγιώτη Ε. Κουρτεσιώτη

Ήθελαν τα παιδιά τους να καλλιεργούν τα
χωράφια, να φορούν τσαρούχια με φούντες και να βόσκουν πρόβατα.
Από τα μέσα της δεκαετίας του ’40 άρχισαν, να δείχνουν πολλά παιδιά
με την «παρότρυνση των γονιών τους», ενδιαφέρον και αγάπη προς τα
γράμματα. Τα παιδιά, οι μαθητές την περίοδο 1953-1960 ανέρχονταν σε 185.
Φτωχά και ξυπόλυτα τριγύριζαν και έπαιζαν στους λασπωμένους δρόμους το
χειμώνα και στους γεμάτους από κουρνιαχτό το καλοκαίρι.
Οι δάσκαλοι, επειδή τότε δεν υπήρχε συγκοινωνία, αναγκαστικά οι
περισσότεροι έμειναν σε σπίτια κυρίως μαθητών. Το ένα δωμάτιο του
σχολείου το κρατούσε πάντα ο διευθυντής για λογαριασμό του. Συγκοινωνία
το χωριό είχε μόνο με το τρένο, του οποίου η στάση απείχε δύο χιλιόμετρα.
Ήταν η στάση Ψαρά. Απ’ αυτή τη στάση ανέβαιναν τα παιδιά του γυμνασίου
καθώς και τα παιδιά που δούλευαν σε διάφορες δουλειές στην Καρδίτσα,
κυρίως τους χειμώνες. Και οι δάσκαλοι με το τρένο πηγαινοέρχονταν στο
χωριό.
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Είναι χαρακτηριστικός ένας διάλογος που έγινε καθ’ οδόν προς τη
στάση του τρένου, μεταξύ του δάσκαλου Μιχάλη Σακελλαρίου «Γκούσια» και
του Θωμά Κ.....
Ρωτάει ο δάσκαλος: «Δεν μου λες Θωμά, εσύ τι κάνεις και πας στην
Καρδίτσα;» «Μαθαίνω ράφτης», απαντάει ο Θωμάς. «Πού μαθαίνεις
ράφτης;» «Στον Κωστάμη». «Α! Ο Ντανοβασίλης είναι καλός ράφτης! Ράβει
ευσυνειδήτως». «Ε! Εκτός του ότι ράβει ασυνειδήτως! εχ’ κι αυτούς απ’ τη
Χριστιανική

αγωγή

που

τον

υποστηρίζουν!!!

«Όχι

ασυνειδήτως,

ευσυνειδήτως είπα!...».
Οι μαθητές τάιζαν το δάσκαλο με τη σειρά, τη μία ημέρα το ένα παιδί,
την επόμενη το άλλο και ούτω καθ’ εξής. Αυτό το ’λεγαν κατάλυμα.
«Καταλύματα που παρέχονταν δωρεάν από τους γονείς των μαθητών». Όταν
πήγαινε στο μαγαζί ο δάσκαλος, όλοι σηκώνονταν να του παραχωρήσουν

1953. Φωτογραφία μαθητών.
Στο μέσο καθισμένος ο δάσκαλος Μιχάλης Σακελλαρίου.
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θέση να καθίσει. Πολλές φορές ζητούσαν τη γνώμη του για διάφορα θέματα
που δε γνώριζαν. Την ημέρα εκείνη θέμα συζήτησης ήταν η ατομική βόμβα.
Ο Ηρακλής ήταν χωρατατζής και καλόκαρδος άνθρωπος, ρωτάει
λοιπόν το δάσκαλο. «Δε μου λες δάσκαλε, άμα ρίξουν αυτή τη βόμβα μέχρι
που θα φθάσει;» «Πιστεύω ότι μέχρι τη σιδηροδρομική γραμμή θα φθάσει
Ηρακλή!» Η γραμμή απείχε 2 χιλιόμετρα απ’ το χωριό. «Μωρέ ως εκεί ας
φθάσει... εδώ να μην μας πάρει», λέει ο Ηρακλής.
Η σχολική ζωή τότε ήταν σε άθλια κατάσταση, ούτε βιβλία της
προκοπής, ούτε τετράδια και μολύβια. Η πλάκα ήταν αυτή που γράφαμε και
σβήναμε πότε με τη γλώσσα μας και πότε με ένα πατσαβούρι κρεμασμένο με
σχοινί στην πλάκα, σβήναμε τα γράμματα και ξαναγράφαμε άλλα. Οι μαθητές
της δεκαετίας του ’50 λένε ότι οι σχολικές γιορτές, οι παρελάσεις, οι
γυμναστικές επιδείξεις, το μελάνιασμα των χεριών μας απ’ το κρύο και από
το ξύλο που τρώγαμε απ’ τον δάσκαλο έμειναν ανεξίτηλα στη μνήμη μας.

Σχετικά με τις εθνικές γιορτές.
Ήταν στις αρχές της δεκαετίας του ’50 και σε λίγες μέρες το σχολείο θα
γιόρταζε την 25η Μαρτίου. Ο δάσκαλος Μιχάλης Σακελλαρίου έδωσε
ποιήματα στους καλούς και στους μέτριους μαθητές, αναγκάστηκε όμως να
δώσει ποιήματα στο Φώτη και στον Ανέστη κι ας μην ήταν καλοί μαθητές,
διότι όπως φάνηκε ήθελε να ικανοποιήσει τους γονείς τους.
Στις 24 Μαρτίου έγινε η τελευταία πρόβα. Οι μαθητές, αγόρια και
κορίτσια εναλλάσσονταν το ένα μετά το άλλο στην πρόβα. Το Φώτη και τον
Ανέστη τους άφησε τελευταίους. Ήρθε η σειρά του Φώτη. Υποκλίνεται και
αρχίζει: «Αεροπόρος θα γινώ στη γη να μερμηγκίζω...». Στοπ, φωνάζει ο
δάσκαλος. «Να μην αγγίζω» λέει βρε ηλίθιε, για πέστο πάλι απ’ την αρχή. Το
είπε το ξαναείπε ο Φώτης αλλά όσο και να το τόνιζε ο δάσκαλος «να μην
αγγίζω» δεν κατάφερε να το διορθώσει.
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Μετά το Φώτη ήταν τελευταίος ο Ανέστης. Πηγαίνει μπροστά απ’ τον
δάσκαλο υποκλίνεται, σταυρώνει μπροστά τα χέρια του και αρχίζει: «Στον
Ψαρών την ολόμαυρη ράχη περπατώντας η δόξα μοναχή» Στοπ... όχι μοναχή
βρε ηλίθιε μονάχη, πες το πάλι απ’ την αρχή. Τελικά ούτε κι αυτός κατάφερε
να το πει έστω και μια φορά σωστά.
Την ημέρα της γιορτής ο Φώτης και ο Ανέστης επανέλαβαν τη λάθος
απαγγελία, και το δάσκαλο τον άκουσαν να λέει οργισμένα. «Ρεζίλι μ’ έκαναν
οι ηλίθιοι». Την άλλη μέρα τον Ανέστη και το Φώτη τους χτύπησε αλύπητα
και ανελέητα.
Ήταν μια ανοιξιάτικη μέρα του Μαΐου και είχε λιακάδα. Ο δάσκαλος
Σακελλαρίου μετά την προσευχή είπε στους μαθητές. Σήμερα θα πάμε
εκδρομή στον παλιό νερόμυλο. Όλα τα παιδιά χάρηκαν αλλά έκρυψαν τη
χαρά τους να μη μετανιώσει ο δάσκαλος και τους βάλει στην αίθουσα.
Όταν έφθασαν στον νερόμυλο, είπε στους μαθητές να καθίσουν.
Κάθισαν άλλοι στα χορτάρια και άλλοι ανακούρκουδα. Όταν έγινε απόλυτη
ησυχία, λέει στους μαθητές. Σήμερα θα μάθουμε τα τέσσερα σημεία του
ορίζοντα και πως ονομάζονται τα βουνά που βλέπουμε δυτικά μπροστά μας.
Είπε στους μαθητές να σηκωθούν όρθιοι και να κοιτάζουν όλοι δυτικά. Με το
χάρακα που κρατούσε στα χέρια τους άρχισε να δείχνει τα βουνά και πώς
ονομάζονται.
Αυτό που δείχνω και βλέπετε μπροστά σας το λένε Βουτσικάκι, το
βουνό που δείχνω τώρα το λένε Κοιμωμένη. Το λένε Κοιμωμένη γιατί μοιάζει
με γυναίκα που κοιμάται. Για να δει αν τα παιδιά τον προσέχουν ρωτάει τον
Βασίλη. Πώς είπαμε το λένε αυτό το βουνό; Κατσικάκι κύριε! Α μάλιστα, για
πες μας εσύ Γιώργο γιατί το λέμε Κοιμωμένη αυτό το βουνό; Γιατί κοιμάται
κύριε, απαντά ο Γιώργος. Με τι είπαμε ότι μοιάζει αυτό το βουνό και
κοιμάται; Ποιός κοιμάται; Το βουνό κύριε. Για ελάτε εδώ και οι δυο σας να
σας μάθω εγώ αν το ένα το βουνό το λένε κατσικάκι και το άλλο το βουνό
κοιμάται...
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Τελειώνοντας θέλω να προσθέσω ότι η προσφορά των δασκάλων στο
χωριό κάτω από αντίξοες συνθήκες ήταν αξιόλογη και πολύ θετική. Αυτό
αποδεικνύεται απ’ το γεγονός ότι απ’ τη δεκαετία του ’50 μέχρι το 2007
(σύμφωνα με απογραφή που έκανα) το Καρποχώρι έχει αναδείξει 180
επιστήμονες σε πολλούς κλάδους της επιστήμης καθώς και 185
Καρποχωρίτες που υπηρέτησαν ή υπηρετούν σε ΔΕΚΟ, Δημόσιες Υπηρεσίες,
Στρατό, Αεροπορία, Αστυνομία κ.λπ.
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ΚΑΡΠΟΧΩΡΙ «ΓΚΕΡΜΠΕΣΙ» ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Ο Δάσκαλος και ο Σταμάτης

3 Μαΐου 1954.
Ένας νεαρός άντρας ερχόταν από
τους

Σοφάδες

στο

χωριό

Καρποχώρι,

καβάλα στο γαϊδουράκι του. Όταν έφθασε
στα πρώτα σπίτια του χωριού, χτύπησε
ελαφρά με το χέρι του το γαϊδουράκι στο
κεφάλι κι αυτό κατάλαβε και έστριψε
αριστερά και προχώρησε προς την αυλή της
κυρα-Μήτσαινας. Η κυρα-Μήτσαινα ήταν
μια καλοκάγαθη γυναίκα. Μόλις είδε το
νεαρό, έβαλε το χέρι της πάνω από τα

Του
Παναγιώτη Ε. Κουρτεσιώτη

μάτια της, σαν να την εμπόδιζε ο ήλιος, και
κοίταξε να γνωρίσει το νεαρό.
Καλημέρα, λέει ο νεαρός. Καλημέρα, του λέει και η κυρα-Μήτσαινα.
Θέλεις κάτι; Τον ρωτάει. Ποιος είσαι
εσύ; Δε σε γνωρίζω.
Είμαι ο δάσκαλος Γιώργος
Κριαράς κι έρχομαι για πρώτη φορά
στο χωριό σας, γι’ αυτό και δε με
γνωρίζεις.

Κατάγομαι

από

τους

Σοφάδες. Έχω διορισθεί εδώ στο
σχολείο του χωριού σας και ήρθα
σήμερα για να γνωριστώ με τους
συναδέλφους

μου

δασκάλους.

Μπορώ να δέσω το γαϊδούρι εδώ σ’
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αυτό το παλούκι, για να μην πάω, λέει χαμογελώντας, στο σχολείο μ’ αυτό;
Και το ρωτάς δάσκαλε; Δέσ’ το και άσ’ το όση ώρα θέλεις. Εγώ θα το
ταΐσω κιόλας, γιατί άμα πεινάσει θα αρχίσει να γκαρίζει!..
Βγαίνοντας στο δρόμο ο δάσκαλος ρωτάει. Είναι μακριά το σχολείο
από δω; Όχι δάσκαλε, πας ευθεία και στο τρίτο σταυροδρόμι αριστερά είναι
το σχολείο. Είναι απέναντι από την εκκλησία. Ποια εκκλησία... πάει η
εκκλησιά μας δάσκαλε, τη σάρωσε ο σεισμός προχθές την Παρασκευή 30
Απριλίου. Τώρα είναι ένας σωρός από πέτρες.
Φθάνοντας στο σχολείο ο δάσκαλος είδε τους μαθητές (λόγω του
σεισμού) να είναι καθισμένοι άλλοι καταγής κι άλλοι ανακούρκουδα, κάτω
απ’ το μεγάλο φτελιά του σχολείου. Οι δάσκαλοι ήταν καθισμένοι σε
καρέκλες. Ο δάσκαλος Κριαράς, αφού πρώτα τους καλημέρισε, τους
συστήθηκε. Η διευθύντρια του σχολείου Ευτυχία Καγιά σηκώθηκε και τον
καλωσόρισε. Τον καλωσόρισαν και οι άλλοι δάσκαλοι και ευχήθηκαν καλή
συνεργασία. Έπιασαν την κουβέντα για τον καταστροφικό σεισμό που έγινε
την Παρασκευή της διακαινησίμου στις 30 Απριλίου 1954.
Όταν άνοιξαν τα σχολεία για την καινούρια σχολική χρονιά 1954-1955,
η Πολιτεία είχε κατασκευάσει ένα αντισεισμικό σχολείο, που είχε δύο
αίθουσες και ένα σχετικά μεγάλο γραφείο που χωρούσε και κρεβάτι για να
κοιμάται ο δάσκαλος.
Ο δάσκαλος Γιώργος Κριαράς ήταν αξιόλογος άνθρωπος και πολύ
καλός στη δουλειά του. Η διευθύντρια Ευτυχία Καγιά τον κάλεσε στο γραφείο
και του είπε ότι επιθυμία της είναι να πάρει τις τάξεις Ε΄ και ΣΤ΄, στις οποίες
γίνονταν συνδιδασκαλία. Ο δάσκαλος, Γιώργος Κριαράς, την ευχαρίστησε για
την τιμή που του έκανε να του δώσει τις μεγαλύτερες τάξεις, Πέμπτη και
Έκτη.
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Καθισμένοι οι δάσκαλοι από αριστερά ο Γιώργος Κριαράς
και ο Παπαδημητρίου Γιώργος (φοιτητής τότε).
Την πρώτη μέρα που βρέθηκαν οι μαθητές και οι μαθήτριες με τον
καινούριο δάσκαλο είχαν την περιέργεια να μάθουν τι είχε στο μυαλό του ο
δάσκαλος. Για να τους βγάλει απ’ αυτήν την περιέργεια τους ρωτάει. «Πείτε
μου τι δεν σας άρεσε με τους προηγούμενους δασκάλους για να μην το
επαναλάβω κι εγώ»... «Αυτόν το δάσκαλο που είχαμε πέρυσι, κύριε, κάθε
μέρα έλεγε πότε σ’ ένα παιδί, πότε σ’ ένα άλλο να του φέρνει μια βέργα
(βίτσα) για να μας βαράει, αν δεν κάναμε ησυχία κι αν δεν ξέραμε το
μάθημα, λέει ο Νίκος. Εσείς τι θα κάνετε κύριε;» Χαμογέλασε ο δάσκαλος και
τους λέει. «Σας υπόσχομαι ότι δε θα χτυπήσω κανένα μαθητή ή μαθήτρια για
ασήμαντη αφορμή. Πρέπει όμως να μου υποσχεθείτε και εσείς ότι θα
παρακολουθείτε την παράδοση των μαθημάτων που θα κάνω και ότι θα
έρχεστε πάντα διαβασμένοι, σύμφωνοι;» «Μάλιστα κύριε!».
Τα μαθήματα άρχισαν κανονικά. Κάθε Σάββατο έκανε μια ώρα
μουσική καθώς και καθαριότητα. Για τις 28 Οκτωβρίου μάθαινε στα παιδιά το
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τραγούδι «Βόρειος Ήπειρος», το οποίο έλεγε: «Έχω μια αδερφή κουκλίτσα
αληθινή, τι λένε Βόρειο Ήπειρο την αγαπώ πολύ»!
Ένας από τους μαθητές, όταν τραγουδούσαν όλα τα παιδιά μαζί, έκανε
παραφωνία και ο δάσκαλος παρ’ όλο που προσπαθούσε να τον εντοπίσει δεν
τα κατάφερνε. Για να βρει το μαθητή που έκανε την παραφωνία,
αναγκάστηκε να βάλει τα αγόρια να το λέει ο καθένας ξεχωριστά. Όταν
έφτασε στην σειρά του Σταμάτη, ο Σταμάτης δεν το έλεγε. Ποιος έχει σειρά
να το πει; ρωτάει ο δάσκαλος. Ο Σταμάτης κύριε, φωνάζουν τα παιδιά. Γιατί
Σταμάτη δεν το λες το τραγούδι; Γιατί κύριε πρέπει να το πω; Και βέβαια
πρέπει. Αρχίζει ο Σταμάτης να τραγουδάει και να λέει: «Έχω μια ρηφή,
κουκλίτσα ναθανή, την λένε Βόρειο Ήπειρο την αγαπώ πολύ». Το ξαναλέει
και πάλι λάθος ο Σταμάτης και τον καλεί στην έδρα ο δάσκαλος.
«Λοιπόν Σταμάτη άκουσέ με καλά... Το τραγούδι λέει: Έχω μια αδερφή
και όχι μια ρηφή, και παρακάτω κουκλίτσα αληθινή και όχι ναθανή. Τι θα πει
ναθανή!... Για να το μάθεις και μάλιστα πολύ καλά θα μου το φέρεις
γραμμένο πενήντα φορές, άκουσες Σταμάτη; «Δεν έχω τετράδια κύριε!... δεν
μου αγοράζει ο πατέρας μου τετράδια...». «Τι σου λέει δηλαδή». «Μου λέει.
Εσύ σε ένα μήνα θα πας φαντάρος, τι τετράδια και τον κακό σου τον καιρό
θέλεις;». Ανοίγει ένα συρτάρι της έδρας ο δάσκαλος και παίρνει από μέσα
ένα τετράδιο που προφανώς ήταν ξεχασμένο, σκίζει τα τρία πρώτα φύλλα
που ήταν γραμμένα, παίρνει και τα άλλα τρία φύλλα απ’ το πίσω μέρος και το
δίνει στο Σταμάτη. «Πάρ’ το αυτό το τετράδιο, του λέει, και θα μου γράψεις
πενήντα φορές αυτόν το στίχο που κάνεις λάθος». «Θα το γράψω κύριε άμα
προφθάσω». «Γιατί δε θα προφθάσεις Σταμάτη;» «Άμα με πάρουν φαντάρο
κύριε.. το ξέχασες!...»
Όλα τα παιδιά άρχισαν να γελάνε και μαζί τους και ο δάσκαλος. Μια
μέρα που είχανε το μάθημα της ιστορίας, ρωτάει ο δάσκαλος. «Πώς λέγεται
στο επίθετο ο Βασιλιάς;». «Παύλος Α΄ κύριε, φώναζαν όλα τα παιδιά». «Όχι!
το επίθετο ρωτάω αν το ξέρετε...». «Εγώ κύριε, φωνάζει η Παρασκευή
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(Βούλα) Φιλίππου». «Για πες μας Παρασκευή εσύ πως λέγεται;».
«Γλύξμπουργκ κύριε». «Μπράβο Παρασκευή, έτσι λέγεται». (Η Παρασκευή
(Βούλα) Φιλίππου σήμερα είναι συνταξιούχος καθηγήτρια). Όταν τα παιδιά
άκουσαν αυτό το περίεργο όνομα ρωτούσαν επίμονα. «Αυτό το όνομα είναι
ελληνικό; Δεν είναι Έλληνας ο Βασιλιάς κύριε;». «Αυτό το μάθημα παιδιά θα
το κάνουμε άλλη φορά...» Δεν το έκανε ποτέ.
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ΚΑΡΠΟΧΩΡΙ «ΓΚΕΡΜΠΕΣΙ» ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΤΟ ΚΑΨΙΜΟ ΤΟΥ ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΥ ΑΕΡΟΠΛΑΝΟΥ
ΚΑΙ ΤΑ ΑΝΤΙΠΟΙΝΑ ΤΩΝ ΓΕΡΜΑΝΩΝ
«Το μόνο καθήκον μας απέναντι στην ιστορία
είναι να την ξαναγράψουμε»
Όσκαρ Ουάιλντ
Ένα

γερμανικό

αεροπλάνο

την

1/7/1943 τις πρωινές ώρες, προσγειώθηκε
στο χωριό Γελάνθη Καρδίτσας. Πήγαν οι
παράγοντες του χωριού και είπαν στους
Γερμανούς

πιλότους

ότι

εδώ

έχουμε

πολλούς αντάρτες, «Παρτιζάνους», γι’ αυτό
πρέπει

να

φύγετε,

διότι

κινδυνεύετε.

Απογείωσαν το αεροπλάνο οι Γερμανοί
πιλότοι και στις 10.30 το πρωί της ίδιας
μέρας βρέθηκαν στο Καρποχώρι. Έκαναν
μερικούς γύρους πάνω απ’ το χωριό και

Του
Παναγιώτη Ε. Κουρτεσιώτη

στη συνέχεια προσγειώθηκαν στο βορειοδυτικό σημείο του χωριού και σε απόσταση 400 μέτρων περίπου απ’ αυτό.
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Οι κάτοικοι, σχεδόν όλοι όσοι βρίσκονταν στο χωριό (γιατί οι
περισσότεροι ήταν στα χωράφια και θέριζαν), είχαν βγει έξω από τα σπίτια
τους, για να δουν τι συμβαίνει. Όταν είδαν το αεροπλάνο να προσγειώνεται,
έτρεξαν για να το δουν από κοντά.
Οι δύο Γερμανοί νεαροί αεροπόροι κατέβηκαν απ’ το αεροπλάνο. Τα
παιδιά άρχισαν να το περιεργάζονται. Ορισμένα από αυτά είχαν στις τσέπες
τους κορόμηλα και έδωσαν στους Γερμανούς. Οι Γερμανοί, επειδή έκανε
πολύ ζέστη, έκαναν νοήματα στα παιδιά να καθίσουν κάτω απ’ τις φτερούγες
του αεροπλάνου να ισκιώσουν. Αυτόπτες μάρτυρες μπροστά στα δραματικά
γεγονότα που διαδραματίστηκαν ήταν: Ο Δημήτριος Νικολάου Κάιας,
γεννηθείς το 1890, και ο Καρακαξάς Βασίλειος του Αργυρίου, γεννηθείς το
1902.
Το 1984 ένας δημοσιογράφος της ΕΡΤ ήρθε στο χωριό να ερευνήσει το
θέμα αυτό. Ο γράφων, ήμουν τότε Πρόεδρος της Κοινότητας, κάλεσε το
Βασίλη Καρακαξά για να μας διηγηθεί τα γεγονότα που διαδραματίστηκαν
την ημέρα εκείνη, 1/7/1943. Ο δημοσιογράφος της ΕΡΤ ανοίγει το
μαγνητόφωνο να καταγράψει με ακρίβεια τα γεγονότα.
Ο Βασίλης Καρακαξάς αφηγείται: «Οι μεγαλύτεροι σε ηλικία άντρες
ήμασταν εγώ και ο Μήτσιος Κάιας κοντά στο αεροπλάνο. Οι Γερμανοί ήθελαν
να πάνε στο Δεμερλί. Επειδή δεν μπορούσαμε να συνεννοηθούμε, ψάξαμε να
βρούμε τον Αλέξη Δήμο που ήξερε λίγα Γερμανικά. Δε βρήκαμε τον Αλέξη και
στείλαμε κάποιον χωριανό να πάει στο διπλανό χωριό Δελή - Βελή
(Πτελοπούλα) να φέρει τον Προκόπη Γκαλιμάνα που ήξερε λίγα Γερμανικά.
(Ο Αλέξης Δήμος και ο Προκόπης Γκαλιμάνας ήταν δύο από τους 6.000
στρατιώτες και 400 αξιωματικούς του 4ου Σώματος Στρατού που
παραδόθηκαν στους Γερμανοβουλγάρους το 1916 από το Διοικητή τους).
Ο Γκαλιμάνας βρέθηκε, βρέθηκαν και δύο άλογα και έτσι ο ένας
Γερμανός μαζί με τον Γκαλιμάνα αναχώρησαν για το Δεμερλί. Τώρα γιατί το
αεροπλάνο αναγκάστηκε να προσγειωθεί εδώ, αφού προορισμό είχε το
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Δεμερλί, δεν έγινε γνωστό. Πολλοί είπαν ότι έμεινε από καύσιμα, άλλοι ότι
έχασαν τον προσανατολισμό και άλλοι ότι είχε μηχανική βλάβη. Φεύγοντας ο
ένας Γερμανός για το Δεμερλί, άφησε τον άλλο μόνο του μαζί με μας κοντά
στο αεροπλάνο.
Κάποια στιγμή μετά από λίγη ώρα, είδαμε ένα αυτοκίνητο να κινείται
στο δρόμο ανάμεσα στα κουμαδίτικα χωράφια, βορειοδυτικά και να
σηκώνεται ένα σύννεφο από κουρνιαχτό.
Όταν πλησίασε πιο κοντά, είδαμε ότι πάνω στο αυτοκίνητο ήταν 5-6
άντρες. Βλέποντας το αυτοκίνητο ο Γερμανός να πλησιάζει, έτρεξε ανήσυχος
προς το αεροπλάνο. Πήρε στα χέρια του το αυτόματο όπλο (οπλοπολυβόλο)
και θέλησε να τρέξει προς το ρέμα, για να καλυφθεί. Κοιτάζοντας προς εμάς
μας ρώτησε. «Παρτιζάνοι, Παρτιζάνοι;», «Όχι, όχι», του είπαμε εμείς, «Ιταλοί
θα είναι». Και όπως φάνηκε μας εμπιστεύθηκε και κάθισε με το όπλο στα
χέρια κοντά σε μας. Οι άντρες που ήταν στο αυτοκίνητο «τζιπ» κατέβηκαν
ανενόχλητοι και κρύφτηκαν χαμηλά στο ρέμα για να προστατευθούν μαζί με
το αυτοκίνητο. Ένας απ’ αυτούς, αφού κατέβηκε απ’ το αυτοκίνητο, τον
είδαμε να έρχεται περπατώντας προς εμάς (στο αεροπλάνο). Ήταν ο Γεώργιος
Μπαζής απ’ το χωριό Κουμάδες (Σταυρός).
Όταν ο Μπαζής πλησίασε και μπήκε μέσα στον κόσμο που ήταν γύρω
απ’ το αεροπλάνο, ο Γερμανός ανησύχησε και τον παρακολουθούσε. Όταν ο
Μπαζής πλησίασε πολύ κοντά, ο Γερμανός σήκωσε το όπλο να τον
πυροβολήσει και εκεί, αν δεν πρόφταινε ο Μπαζής να πιάσ’ την κάνη και να
την στρίψει προς τα κατ, δεν αποκλείεται να μας θέρζει ο Γερμανός απ’ τον
φόβο του.
Όταν έπιασε την κάνη και την έστριψε προς τα κατ, ριπές από σφαίρες
χτυπούσαν το χώμα. Μετά από την συμπλοκή αυτή, ο Γερμανός αφοπλίστηκε
από τον Μπαζή και άρχισε να τρέχει προς το ρέμα. Δεν πρόφθασε να πάει
πέντε - έξι βήματα και έπεσε νεκρός. Και εδώ έγινε το μεγάλο λάθος, δεν
έπρεπε να τον σκοτώσουν, αφού του πήραν το όπλο (τον αφόπλισαν).
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Πολλοί είπαν ότι τον σκότωσε ο Μπαζής, άλλοι είπαν ότι τον έβαλαν
στο σημάδι με τα όπλα τους οι άντρες που ήταν με το αυτοκίνητο στο ρέμα.
Όπως και να ’χει, ο Γερμανός πέθανε σχεδόν αμέσως.
Τα γυναικόπαιδα που βρίσκονταν εκεί και είδαν να εξελίσσονται αυτές
οι σκηνές μπροστά στα μάτια τους, τρομαγμένα έφυγαν τρέχοντας. Μετά απ’
αυτό απομείναμε λίγοι εκεί στο αεροπλάνο, που λίγο πιο πέρα ήταν
ανάσκελα πεθαμένος ο Γερμανός. Όλοι τώρα ξέραμε ότι οι Γερμανοί θα
έκαναν αντίποινα.
Λέει ο Μήτσιος Κάιας: «Εγώ λέω να τον πάρουμε από δω το Γερμανό,
άνθρωπος είναι κι αυτός, και να τον πάμε στην εκκλησία να τον διαβάσει ο
παπάς και να τον θάψομε στο νεκροταφείο». Εγώ είπα ότι με τη λύσσα που
θα έχουν οι Γερμανοί, αν μας βρουν μαζωμένους στην εκκλησία, σίγουρα θα
μας σκοτώσουν όλους και θα πάμε σαν το σκυλί στ’ αμπέλι. Μ’ αυτή τη
σκέψη τη δική μου συμφώνησαν όλοι οι άλλοι, και επειδή η ώρα περνούσε
και η ανησυχία μας μεγάλωνε φύγαμε όλοι απ’ το αεροπλάνο.
Οι άντρες που είχαν έρθει με το τζιπ στη συνέχεια τοποθέτησαν τον
αεροπόρο στο αεροπλάνο του και έβαλαν φωτιά. Και αφού είδαν το
αεροπλάνο με τον Γερμανό να γίνονται παρανάλωμα, εξαφανίστηκαν.

ΟΙ ΧΩΡΙΑΝΟΙ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΠΟΥΝ ΤΟ ΧΩΡΙΟ
Συνεχίζοντας ο Βασίλης Καρακαξάς αφηγείται: «Όταν μαθεύτηκε στο
χωριό ότι σκότωσαν τον Γερμανό, ήταν αργά το απόγευμα. Επειδή ήταν
σίγουροι ότι οι Γερμανοί θα έκαναν αντίποινα, σχεδόν ομόφωνα αποφάσισαν
να φύγουν όπως - όπως από το χωριό πριν φθάσουν οι Γερμανοί. Φόρτωσαν
όσα πράγματα στα κάρα μπορούσαν, ανέβηκαν και οι γυναίκες με τα παιδιά
και πήραν το δρόμο για τα κοντινότερα βουνά. Το βραδάκι έφτασαν άλλοι
στον Κέδρο, άλλοι πιο ψηλά στα βουνά και άλλοι πιο χαμηλά. Δεν έμεινε
ψυχή στο χωριό, έφυγαν όλοι το ίδιο βράδυ.
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Οι Γερμανοί την άλλη μέρα 2/7/1943 στις 2-3 η ώρα μετά το μεσημέρι
πήγαν πρώτα να δουν τον τόπο όπου βρισκόταν το καμένο αεροπλάνο και
στη συνέχεια άρχισαν από το βορειοδυτικό σημείο του χωριού να βάζουν
φωτιά στα σπίτια. Τα σύνορα των οικοπέδων σχεδόν όλοι οι κάτοικοι του
χωριού τα είχαν περιφραγμένα με βάτους. Αυτό έγινε αιτία να μεταφέρεται η
φωτιά από σπίτι σε σπίτι με μεγαλύτερη ευκολία.
Αυτά είχα να πω», λέει στον δημοσιογράφο, ο Βασίλης Καρακαξάς.
Δημοσιογράφος: «Δεν μάθατε ποιοι ήταν αυτοί που ήρθαν με το
αυτοκίνητο στο ρέμα;»
Καρακαξάς: «Είπαν ότι ήταν απ’ τον εφεδρικό ΕΛΑΣ Καρδίτσας.
Δημοσιογράφος: «Μας είπαν πριν εδώ οι χωριανοί σας ότι τον είχατε
αιχμάλωτο, αν ήταν αιχμάλωτος γιατί τον σκοτώσατε;»
Καρακαξάς: «Αιχμάλωτος; Δεν ήταν αιχμάλωτος... γιατί αυτός είχε το
όπλο και μεις είμασταν με άδεια χέρια. Δεν κατάλαβες πως έγιναν τα
πράγματα. Το λάθος το θκο μας ήταν που αφήσαμε τον Μπαζή να έρθει εκεί
κοντά στο αεροπλάνο. Δεν έπρεπε να τον αφήσουμε.
Ο Καρακαξάς ρωτάει το δημοσιογράφο: «Δε μου λες αυτοί του ΕΛΑΣ
από ποιον πήραν διαταγή να σκοτώσουν το Γερμανό και να κάψουν το
αεροπλάνο και να μας κάψουν οι Γερμανοί τα σπίτια; Ξέρεις τη ζημιά πάθαμε
μ’ αυτό που έκαναν αυτοί οι πέντε - έξι έξυπνοι;»
Δημοσιογράφος: «Τις διαταγές της έδινε κε Καρακαξά η εξόριστη
Κυβέρνηση που ήταν στο Κάιρο, με εντολές των Άγγλων. Αυτοί έλεγαν σε όλη
την Εθνική Αντίσταση να γίνονται σαμποτάζ κατά των Γερμανών, αγνοώντας
τον κίνδυνο που υπήρχε, διότι σκοτώνοντας έναν Γερμανό, οι Γερμανοί για
αντίποινα σκότωναν 100 ή 200 Έλληνες.
Τι λες εσύ Πρόεδρε; με ρωτάει ο δημοσιογράφος. «Πιστεύω ότι τα
πρόσωπα παίζουν σημαντικό ρόλο στις δύσκολες στιγμές. Οι παράγοντες στη
Γελάνθη αντιμετώπισαν διαφορετικά την κατάσταση. Όμως το ότι στο χωριό
μας οι άντρες εκείνοι έστησαν παγίδα και σκότωσαν τον Γερμανό και έκαψαν
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το αεροπλάνο μαζί μ’ αυτόν ήταν τραγικό λάθος. Εφόσον γνώριζαν ότι οι
Γερμανοί θα έκαναν άγρια αντίποινα στο χωριό μας γιατί το έκαναν;».
Όταν τελείωσε η

συνέντευξη με τον

Βασίλη

Καρακαξά,

ο

δημοσιογράφος έκλεισε το μαγνητόφωνο και σε λίγο φύγαμε απ’ το
καφενείο.
Θα αναφερθώ περιληπτικά στην πληροφορία που πήρα από μέλος της
οικογένειας Γκαλιμάνα. Ο Γκαλιμάνας έλεγε στο στενό του οικογενειακό
κύκλο. «Πήγαμε εγώ και ο Γερμανός στο Δεμερλί με άλογα. Όταν φτάσαμε, ο
αεροπόρος μπήκε στο γραφείο του αξιωματικού. Μετά από λίγο με φώναξαν
και πήγα και εγώ μέσα. Με ρωτάει ο Γερμανός αξιωματικός. Πού είναι τώρα
προσγειωμένο το αεροπλάνο; Μπροστά του είχε ένα χάρτη. Είναι στο χωριό
Καρποχώρι, «Γκέρμπεσι», του λέω εγώ. Το βρίσκει στο χάρτι το χωριό και
έβαλε με το μολύβι μια μεγάλη τελεία.
Όταν γυρίσαμε απ’ το Δεμερλί και πήγαμε στο αεροπλάνο, ο Γερμανός
ήταν ανήσυχος, ήταν αργά το απόγευμα. Κατεβήκαμε απ’ τ’ άλογα και ο
Γερμανός πήγε τρέχοντας κοντά στο συνάδελφό του αεροπόρο. Ήταν
πεσμένος ανάσκελα, λίγα μέτρα πιο πέρα απ’ το αεροπλάνο. Τον αγκάλιασε
κλαίγοντας και τον φίλησε πολλές φορές. Στη συνέχεια ανέβηκε στο άλογό
του και με πρόσταξε να τον ακολουθήσω, για να πηγαίνουμε πάλι στο
Δεμερλί. Λίγα μέτρα πιο πέρα έπρεπε να περάσουμε απ’ το ποτάμι Λείψιμος,
υπήρχε πόρος (ρηχό πέρασμα).
Ο Γερμανός πήγαινε μπροστά και ακολουθούσα εγώ. Μόλις ο
Γερμανός κατέβηκε την όχθη για να περάσει απέναντι, εγώ βρήκα την
ευκαιρία, γύρισα το άλογο προς τα πίσω και έφυγα καλπάζοντας με
προορισμό το χωριό μου Δελή - Βελή (Πτελοπούλα).
Την επομένη 2/7/1943 σαράντα περίπου αεροπλάνα (stuka)
βομβάρδισαν απ’ τις 9.30 έως τις 10 π.μ. τους Σοφάδες. Από τον
βομβαρδισμό σκοτώθηκαν 40 Ιταλοί στρατιώτες και 33 κάτοικοι των
Σοφάδων. Μετά το βομβαρδισμό που σταμάτησε περίπου στις 10 η ώρα,
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μπήκαν οι Γερμανοί και γυρίζοντας από γειτονιά σε γειτονιά έβαλαν φωτιά σε
πολλά σπίτια και έκαψαν και ολόκληρη σχεδόν την κεντρική αγορά των
Σοφάδων. Στη συνέχεια άρχισαν να συλλαμβάνουν άντρες, γυναίκες και
παιδιά και τους συγκέντρωσαν σε δύο - τρία σημεία με άγνωστες προθέσεις.
Από αυτό το σημείο και μετά υπάρχουν πολλά σκοτεινά και
αδιευκρίνιστα σημεία.
Οι Γερμανοί παρ’ όλο που γνώριζαν απ’ την προηγούμενη μέρα ότι το
αεροπλάνο ήταν προσγειωμένο στο «Γκέρμπεσι» Καρποχώρι και εκεί κάηκε
από τους άντρες του εφεδρικού ΕΛΑΣ Καρδίτσας μαζί με τον αεροπόρο, για
δικούς τους στρατηγικούς λόγους σχεδίασαν και βομβάρδισαν τους Σοφάδες.
Αδιευκρίνιστο επίσης παραμένει το γεγονός του βομβαρδισμού στο κέντρο
των Σοφάδων της σταθμευμένης φάλαγγας των Ιταλών συμμάχων τους που
είχε σαν αποτέλεσμα να σκοτωθούν περίπου 40 Ιταλοί στρατιώτες.
Τους χτύπησαν κατά λάθος ή από πρόθεση;
Η κοινή γνώμη είναι διχασμένη.
Στην προκειμένη περίπτωση υπάρχουν αυτοί που υποστηρίζουν ότι:
«Ο από μηχανής Θεός, Πρόεδρος της Κοινότητας Σοφάδων Γεώργιος
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Ζουρνατζής, γνωστός ως «Γεωργός», παραπλάνησε το Γερμανό αξιωματούχο
και τον έπεισε ότι οι Σοφάδες δεν έχουν καμιά σχέση με το τι έγινε στο
«Γκέρμπεσι» που βρίσκεται πολύ μακριά από την πόλη που βομβάρδισαν, και
για να το αποδείξει, του πρότεινε να πάνε μαζί στον τόπο της καταστροφής
του αεροπλάνου και του φόνου του αεροπόρου. Ο Γερμανός Διοικητής
παραδόξως δέχτηκε και ο «Γεωργός» τον παραπλάνησε, οδηγώντας τον προς
Γκέρμπεσι μέσω Μασχολουρίου - Π. Κιερίου - Ματαράγκας - Καπουτσί (Άγιος
Θεόδωρος). Για να φανεί μεγάλη η διαδρομή και μακρινός ο χώρος του
τραγικού συμβάντος».
Ο Γερμανός πείσθηκε και έδωσε διαταγή να καταστραφεί το
Καρποχώρι και γυρίζοντας στους Σοφάδες απελευθέρωσε τα γυναικόπαιδα
που περίμεναν μπροστά στο εκτελεστικό απόσπασμα». Το σημαντικό είναι να
μάθεις πρώτα τα γεγονότα. Δυστυχώς οι γράφοντες δεν έχουν ελέγξει την
αξιοπιστία των πηγών τους. «Οι Γερμανοί γνώριζαν από την πρώτη μέρα ότι
το αεροπλάνο ήταν προσγειωμένο στο «Γκέρμπεσι» και εκεί το είχαν κάψει
μαζί με το Γερμανό αεροπόρο. Όταν πήγαν ο Γκαλιμάνας με το Γερμανό
αεροπόρο στο Δεμερλί, το πρώτο πράγμα που ρώτησαν να μάθουν οι
Γερμανοί αξιωματικοί της φρουράς ήταν: «Που είναι προσγειωμένο τώρα το
αεροπλάνο;» και είπαν στο Γκέρμπεσι (Καρποχώρι). Οι Γερμανοί λοιπόν
ρώτησαν όπως ο καθένας. «Έρχεται ο νέος μιας οικογένειας στο σπίτι και
λέει: Μ’ άφησε το αυτοκίνητο στο δρόμο, ποια είναι η κοινή ερώτηση; «Σε
ποιο μέρος (σημείο) το έχεις αφήσει;». Ήξεραν λοιπόν οι Γερμανοί και δε θα
τολμούσε σε καμιά περίπτωση ο «Γεωργός» να παραπλανήσει τους
Γερμανούς από Ματαράγκα κ.λπ. Δεν είχαν χάρτες οι Γερμανοί;
Υπάρχουν όμως και οι άλλοι, οι οποίοι λένε: «Ο βομβαρδισμός
σταμάτησε στις 10 η ώρα. Οι Γερμανοί μπήκαν στους Σοφάδες αμέσως και
έκαιγαν σπίτια και μαγαζιά. Μάζευαν άντρες, γυναίκες και παιδιά που
προφανώς να ήθελαν να τους τρομοκρατήσουν ή ακόμα και να τους
εκτελέσουν. Όλες αυτές τις ώρες που οι Γερμανοί έκαιγαν σπίτια και μαγαζιά
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μάζευαν τα γυναικόπαιδα και τους άντρες και τους έστηναν στον τοίχο να
τους εκτελέσουν που ήταν κρυμμένος ο «Γεωργός»;
Αφού είχε τόσο καλές σχέσεις με τους Γερμανούς, γιατί δεν πήγε
αμέσως μετά το βομβαρδισμό και να τους εμποδίσει να κάνουν όλα αυτά τα
τερατουργήματα;
Θα αναφερθώ παρακάτω «για την αποκατάσταση της αλήθειας» στα
πραγματικά γεγονότα.
1) Δεν τον έφεραν οι Γερμανοί τον πιλότο από το Δεμερλί. Ήρθαν μαζί
με τον Γκαλιμάνα με τα άλογα.
2) Δεν έστειλε κανέναν ο «Γεωργός» στο Γκέρμπεσι να ειδοποιήσει
τους κατοίκους τη δεύτερη μέρα 2 Ιουλίου. Οι χωριανοί είχαν φύγει όλοι την
προηγούμενη μέρα. Δεν υπήρχε ψυχή στο χωριό.
3) Δεν είχαμε θύματα την ημέρα που έκαψαν το χωριό.
Αυτό που γράφτηκε παλιότερα ότι οι Γερμανοί σκότωσαν 2-3 γέρους,
δεν είναι αλήθεια.
Στη δεκαετία του 1950 ήρθε στο χωριό ένα αντρόγυνο Γερμανών και
ένας Έλληνας διερμηνέας. Ρώτησε ο διερμηνέας τους δύο χωριανούς που
βρέθηκαν κοντά τους. «Εδώ στο χωριό σας ένας Γερμανός πιλότος
σκοτώθηκε, ξέρετε που τον θάψανε;» Τον έκαψαν, απάντησαν οι χωριανοί. Η
γυναίκα άφησε μόνο ένα δάκρυ να κυλήσει κι έφυγε... Ήταν η μάνα του.
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