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ΠΡΟΛΟΓΙΚΑ
Το βιβλίο, του φίλου και συναδέλφου Γιώργου Μπουρογιάννη,
«Μαντασιά: Ρίζες και Κληρονομιά» είναι ένα βιβλίο ιστορικού και
λαογραφικού κυρίως περιεχομένου καθ’ όλα άρτιο και άψογο.
Πρόκειται για ένα έργο μόχθου και έρευνας, με πληροφορίες που
σταχυολογήθηκαν από ντόπιους Μαντασιώτες γέροντες, που διαφύλαξαν στη μνήμη τους ζωντανή την ιστορία και λαογραφική παράδοση του τόπου τους. Η αφήγηση είναι απλή, αλλά εντυπωσιακή.
Το βιβλίο αποτελείται από δύο μέρη: Το ιστορικό και το λαογραφικό μέρος. Στο πρώτο δίνονται πληροφορίες και ντοκουμέντα από
την προφορική παράδοση για την ίδρυση του χωριού, την προέλευση
των κατοίκων, τις ασχολίες τους και την τοπική ιστορία με εξαιρετική
δεινότητα και ψυχολογική διεισδυτικότητα στην ιδιοσυγκρασία των
κατοίκων.
Το δεύτερο μέρος καλύπτει η λαογραφική παράδοση του χωριού.
σ’ αυτό είναι διάχυτη η αγάπη και το μεράκι με το οποίο ο συγγραφέας καταγράφει συνήθειες, ήθη, έθιμα, γιορτές, που σήμερα πια στη
διαδρομή του χρόνου, έχουν χαθεί.
Ο συγγραφέας σε όλο το έργο του διακρίνεται για τη σαφήνεια,
την ακρίβεια, τη μεθοδευμένη διάταξη στην ύλη, κυρίως όμως για την
αγάπη και το πάθος για το χωριό του. Ο Γιώργος Μπουρογιάννης με
το έργο αυτό μας εντυπωσιάζει με τη λεπτομερή περιγραφή των θεμάτων που πραγματεύεται και τα οποία τόσο παραστατικά και πειστικά μας παρουσιάζει.
Το ευσύνοπτο, αλλά πολύτιμο για την τοπική ιστορία, αυτό έργο
συμπορεύεται με τη λαογραφία, για να αναπληρώσει κάθε τι ελλιπές
της ιστορίας, αντλώντας στοιχεία από την προφορική παράδοση.
Αγαπητέ φίλε, Γιώργο, θεωρώ ότι οι συμπολίτες σου θα πρέπει να
αισθάνονται περήφανοι για το έργο σου αυτό, γιατί η συμβολή σου
στην ιστορική και πολιτιστική ζωή του χωριού, αλλά και της ευρύτερης περιοχής του Νομού Φθιώτιδας είναι αξιομνημόνευτη και σπουδαία. Παρέχεις τη δυνατότητα να δροσιστούν από τις κρυστάλλινες
πηγές της τοπικής παράδοσης τόσο οι μεγαλύτεροι όσο κυρίως η νεότερη γενιά.
Με αισθήματα αγάπης
Δ. Ντζόϊδος
Φιλόλογος
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Στρατιωτικός χάρτης, όπου φαίνονται τα τοπωνύμια
και τα υψόμετρά τους

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η Μαντασιά, ένα μικρό νεοσύστατο χωριό, ηλικίας μόλις 140 – 150
χρόνων, δεν είχε ανάγκη από τη συγγραφή ενός βιβλίου σχετικό μ’
αυτήν, αφού δεν παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον από αρχαιολογικής
και ιστορικής άποψης. Παρ’ όλα αυτά θεώρησα χρέος μου να καταγράψω όσες πληροφορίες μπόρεσα να συλλέξω από ελάχιστους γέροντες, γνώστες και πρωταγωνιστές σημαντικών γεγονότων του
παρελθόντος και των πτυχών της καθημερινής ζωής του χωριού, για
να δώσω στους κατοίκους της σημερινής εποχής, αλλά και στις επερχόμενες γενιές, μια εικόνα για την ίδρυση του χωριού, την καταγωγή
των πρώτων κατοίκων, τη ζωή, την ανάπτυξη και την προσφορά του
σ’ όλους τους τομείς της καθημερινής ζωής.
Επίσης, το χωριό αυτό, όπου για πρώτη φορά είδα το φως του ήλιου
και μου χάρισε ποικίλες αναμνήσεις, μου είναι ξεχωριστά αγαπητό γιατί
ακόμα και τώρα ζουν εκεί δικά μου αγαπημένα πρόσωπα.
Συλλέγοντας, ταξινομώντας και καταγράφοντας, λοιπόν, όλες τις
πληροφορίες που μπόρεσα να βρω, νιώθω ότι προσφέρω κι εγώ κάτι
στον τόπο μου, μνήμες ιστορικής ή λαογραφικής φύσεως, μικρό κληροδότημα στις επόμενες γενιές.
Βασικοί συνδρομητές στη συλλογή πληροφοριών ήταν οι:
Νικόλαος Κουβέλης (Ριπανάς), Σταύρος Ράπτης του Αργυρίου,
Κουβέλης Γεώργιος του Δημητρίου, Ράπτη Φωτούλα, Παπαδημητρίου
Αθανάσιος και Μπουρογιάννης Ιωάννης του Γεωργίου.
Πολλά από τα γραφόμενα είναι δικές μου εκτιμήσεις και γνώμες, και
τα χρησιμοποιώ με κάποια επιφύλαξη, ως προς την ορθότητα των όσων
υποστηρίζω.
Ας με συγχωρήσουν ορισμένοι για τυχόν ελλείψεις, παραλείψεις ή
και λάθη που μπορεί να διαπιστώσουν.
Στο σημείο αυτό θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά όλους όσους συνέβαλαν, με τον τρόπο τους, στην προσπάθεια να γίνει το βιβλίο πληρέστερο από άποψη περιεχομένου και όσο το δυνατόν τελειότερο από
άποψη δομής και αισθητικής.
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Εκτός από τους παραπάνω που ανέφερα ως συνδρομητές στη συλλογή πληροφοριών, ιδιαίτερα ευχαριστώ τον Καραθάνο Δημήτριο του
Μιλτιάδη για την προσφορά του σε λαογραφικά στοιχεία (κάλαντα,
τραγούδια, μύθος).
Χωρίς τη βοήθεια της φιλολόγου καθηγήτριας Κουβέλη Σταυρούλας
του Χαριλάου, θα μου ήταν πολύ δύσκολο να ταξινομήσω τις σκόρπιες
και από πολλά χρόνια πρόχειρες σημειώσεις μου. Την ευχαριστώ θερμά
για την υπομονή και την επιμονή που επέδειξε στην προσπάθεια να γίνει
το βιβλίο πραγματικότητα.
Τέλος θα ήθελα να ευχαριστήσω τον φίλο ζωγράφο και συνάδελφο
καθηγητή Μ. Εκπ/σης Κουτροζή Ιωάννη για την καλλιτεχνική επιμέλεια, καθώς επίσης και τον καθηγητή Μουσικής του Ωδείου Λαμίας
Φουντούκη Βασίλειο για τη μελοποίηση των τραγουδιών.

Γεώργιος Θεοδώρου Μπουρογιάννης
Λαμία, Μάϊος 1999

Μαντασιά: Φωτογράφιση από τη θέση «Αμπέλια»

ΜΑΝΤΑΣΙΑ: Ρίζες και Κληρονομιά
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ΙΔΡΥΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
Η Μαντασιά είναι ένα γραφικό χωριό, έδρα της ομώνυμης Κοινότητας που ανήκει στην επαρχία Δομοκού του Νομού Φθιώτιδας.
Βρίσκεται 50 χλμ. βόρεια της Λαμίας και 12 χλμ. ανατολικά του Δομοκού, κοντά στα όρια με το Νομό Λάρισας.
Είναι ένα ηλιόλουστο χωριό με δυτικό προσανατολισμό, χτισμένο
αμφιθεατρικά πάνω σ’ ένα λόφο στις βορειοανατολικές υπώρειες της
Όθρυος και σε υψόμετρο 420 μ.
Βρίσκεται σε γεωγραφικό μήκος 22ο 28’ 00” ανατολικά του Γκρίνουιτς και σε γεωγραφικό πλάτος 39ο 08’ 30” βόρεια του Ισημερινού.
Γύρω του και σε μικρή απόσταση βρίσκονται και άλλα χωριά που
ανήκουν κι αυτά στην επαρχία Δομοκού.

Μαντασιά: Φωτογράφιση από τον Προφήτη Ηλία.
Σε δεύτερο πλάνο η «Καψάλα»
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Ξεκινώντας από την βορειοανατολική κατεύθυνση, όπου συνορεύει
με τη Σκοπιά Φαρσάλων και προχωρώντας βόρεια, συναντάμε τα
χωριά Αχλαδιά και Πετρωτό. Στη συνέχεια και δυτικά είναι τα χωριά
Βούζι, Λεύκα και Πολυδένδρι.
Νοτιοδυτικά βρίσκονται τα χωριά Καρυές, Μακρολείβαδο, Παλαμά, Μελιταία και Φιλιαδώνα.
Τέλος νότια και νοτιοανατολικά είναι το Νεοχώρι και η Ανάβρα
Μαγνησίας.

Μαντασιά: Μερική άποψη

ΜΑΝΤΑΣΙΑ: Ρίζες και Κληρονομιά
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ΙΔΡΥΣΗ – ΟΝΟΜΑΣΙΑ
Κατά την επανάσταση του 1821 έγιναν ανεπιτυχείς προσπάθειες απελευθέρωσης της Λαμίας (1821 – 1824). Παρά τις προσπάθειες των Τούρκων να παραμείνει η Λαμία εκτός των συνόρων του νεοσύστατου
Ελληνικού κράτους, τελικά η συνοριακή γραμμή Αμβρακικού – Παγασητικού (Άρτας – Βόλου) με πρωτόκολλο του Λονδίνου, το Σεπτέμβρη
του 1831, όριζε η Λαμία να βρίσκεται εντός της Ελλάδας. Οι Τούρκοι
την παρέδωσαν στο Ελληνικό κράτος στις 28 Μαρτίου 1833 και αποτέλεσε με τη Νέα Πάτρα (Υπάτη) την επαρχία Φθιώτιδας.
Τα αμέσως επόμενα χρόνια, από το 1835 ως το 1860, άρχισε η ανάπτυξη της ακριτικής τότε περιοχής της Λαμίας, καθώς έφθασαν εκεί Έλληνες από όλες τις περιοχές της πατρίδας, όπως Θεσσαλοί, Ηπειρώτες,
Μακεδόνες και Πελοποννήσιοι. Στα πλαίσια του εποικισμού και των μετακινήσεων αυτών καταφθάνουν και εγκαθίστανται στην ευρύτερη περιοχή του υπό ίδρυση χωριού, άνθρωποι από διάφορες περιοχές.

Μαντασιά: Φωτογράφιση από τον Προφήτη Ηλία.
Στο βάθος δεξιά ο λόφος «Πύργος»
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Τρεις είναι οι πιθανές εκδοχές για τον χώρο της προσωρινής εγκατάστασής τους:
α) Εγκαταστάθηκαν στη θέση Παλαιοχώρι που βρίσκεται κάτω από
τον Πυργάκο, δυτικά του χωριού. Η θέση αυτή ονομάστηκε Παλαιοχώρι ή επειδή ήταν το παλιό χωριό των κατοίκων ή προϋπήρχε ως αρχαίος οικισμός.

Μαντασιά: Φωτογράφιση (1973) από την «Καψάλα»
β) Η αρχική εγκατάσταση ήταν το Παλαιοχώρι που βρίσκεται βόρεια του χωριού και βόρεια του Κάστρου στην αντίπερα όχθη του ποταμού. Από παλιότερους λέγεται ότι ενέσκηψε κάποια αρρώστεια –
επιδημία μεταξύ των κατοίκων και αναγκάστηκαν έτσι ν’ αλλάξουν
τόπο διαμονής και να έρθουν στο χώρο του σημερινού χωριού. Αυτή
είναι η πιθανότερη εκδοχή
γ) Πιθανόν κάποιοι να είχαν εγκατασταθεί από την αρχή στο χώρο
που βρίσκεται σήμερα το χωριό.
Η συνολική έκταση καλλιεργήσιμης και μη γης, που σιγά – σιγά περιήλθε στα χέρια των κατοίκων του χωριού, έφτανε τις 50 ψήφους (μία
ψήφος ισοδυναμούσε με 250 στρέμματα).
Απ’ αυτές οι 32 βρίσκονταν στην κατοχή των Κονιάρηδων. ήταν δε,
οι Κονιάρηδες, κάτοικοι του τούρκικου χωριού Αειδημοσλή. Με το
όνομα Κονιάρος αναφέρονται οι Τούρκοι της Μακεδονίας και της
Θεσσαλίας, αφετηρία των οποίων υπήρξε το Ικόνιο της Μ. Ασίας. Οι
κάτοικοι των κονιαροχωρίων αποτελούσαν ισχυρό πολεμικό στοιχείο,

ΜΑΝΤΑΣΙΑ: Ρίζες και Κληρονομιά
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ήταν πολύ φανατισμένοι και τους ανήκε η εύφορη πεδιάδα της Θεσσαλίας και της επαρχίας Δομοκού. Άλλες 16 ψήφοι ανήκαν στον Αναγνώστη, ο οποίος πρέπει να ήρθε από την Πελοπόννησο, γιατί το όνομα
αυτό είναι ευρέως διαδεδομένο στην περιοχή της Αρκαδίας και της
Μάνης και συνδεδεμένο με τον Αγώνα του ’21. Τέλος 2 ψήφους κατείχε
ο Φιτάς.
Εκτός απ’ αυτή την συγκεκριμένη έκταση, υπήρχε και άλλη στην κατοχή άλλων Ελλήνων, όπως του Μαντά ή Τούρκων τσιφλικάδων, όπως
του Ηπειρώτικης καταγωγής Αμπντούλ Μπέη, ο οποίος έφυγε από την
περιοχή το 1860.
Αρχικά οι κάτοικοι δουλεύουν στα λιγοστά χωράφια, που μπόρεσαν
να αγοράσουν ή να ενοικιάσουν. Σε καμιά περίπτωση όμως δεν δούλεψαν ως κολλήγοι. Παράλληλα ασχολούνται και με την κτηνοτροφία.
Το 1860 αποφασίζουν να ιδρύσουν το κανονικό χωριό, αγοράζοντας
και την έκταση από τον Μαντά, γι’ αυτό και πολλοί πιστεύουν ότι από
τ’ όνομά του πήρε το χωριό την ονομασία του: Μαντάς = Μαντασιά.

Σπάνια οικογενειακή φωτογραφία: Στο μέσον με το σκούφο
ο Στέργιος Καραγκούνης, από τους πρώτους κατοίκους Μαντασιάς
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Το γενεαλογικό δένδρο των Μπουρογιανναίων

ΜΑΝΤΑΣΙΑ: Ρίζες και Κληρονομιά
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ΟΙ ΠΡΩΤΟΙ ΚΑΤΟΙΚΟΙ
ΚΑΙ Η ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΤΟΥΣ
Η καταγωγή των πρώτων κατοίκων ήταν:
Μπουρογιανναίοι, από τη Μάνη
Κουβελαίοι, από τη Ναύπακτο
Ραπταίοι, από τη Σπερχειάδα
Τσικναίοι, από τη Μακρακώμη
Φαναίοι, από τη Μακρακώμη
Τσιμπουκαίοι, από το Λογγίτσι
Παπαδημητραίοι, από το Λογγίτσι
Χαλεπλαίοι, από τη Σπάρτη
Καραθαναίοι, από το Μεσολόγγι
Αλεξοπουλαίοι, από το Μακρολίβαδο
Καραγκουναίοι, από τα Τρίκαλα.
Η καταγωγή των παρακάτω μεταγενέστερων οικογενειών ήταν:
Τσιουμαίοι (Κώστας και Γιάννης), από τη Γιαννιτσού
Σωτηροπουλαίοι (Κώστας και Βαγγέλης), από τη Μακρακώμη
Βλαχαίοι, από τον Ασπροπόταμο Τρικάλων.
Οι οικογένειες που εγκαταστάθηκαν στο Καραχασάν κατάγονταν:
Κολοβαίοι, από τα Τρίκαλα
Τζαμαραίοι, από τη Σπερχειάδα.
Οι πρώτες οικογένειες, που εγκαταστάθηκαν στο χωριό, ήταν οι
εξής: (εντός παρενθέσεως τα ονόματα των παιδιών τους).
Μπουρογιάννης (Γιωργάκης, Μήτρος, Αποστόλης, Νάσιος)
Κουβέλης (Στάθης, Κωνσταντής, Νικολάκης, Γιώργος, Γιάννης)
Χαλεπλής (Χρήστος, Θύμιος, Ζάχος, Σπύρος)
Τσίκνας (Γιώργος, Βασίλης, Γιάννης)
Ράπτης (Τράντας, Δημήτρης)
Φανής ή Φανόπουλος (Στάθης, Γιώργος)
Δεληστάθης (Στάθης)
Καραθάνος (Θανάσης, Δήμος)
Τσιμπούκας (Δήμος, Γιώργος)
Ντάλιος (Παναγιώτης, Κωνσταντίνος, Λιάλιος)
Δημόπουλος (Αποστόλης, Παναγιώτης)
Παπαδημητρίου ή Καραπετσάκος (Δημήτρης, Νίκος)
Αλεξόπουλος ή Μαραγκόπουλος

18

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Θ. ΜΠΟΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ

Κουφοκώστας
Καραγκούνης (Στέργιος)
Νικολής
Κλειδοπίνακος.

Προφήτης Ηλίας: Φωτογράφιση κατά την ανακατασκευή του.
Έτος κατασκευής 1908

ΜΑΝΤΑΣΙΑ: Ρίζες και Κληρονομιά
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ΟΙΚΟΠΕΔΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ
ΚΑΙ Η ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ
Το χωριό γύρω από μια κεντρική πλατεία, που ονομαζόταν Μεσοχώρι, κόπηκε σε 16 οικόπεδα – μοιρασιές που η κάθε μια είχε το αλώνι
της και το γιούρτι (χώρος που χρησιμοποιούσαν για τις λιάστρες των
καπνών). Δύο δρόμοι φαρδείς, 20 μέτρων ο καθένας, έκοβαν το χωριό
στα τέσσερα και ήταν κάθετοι μεταξύ τους. ο ένας με κατεύθυνση από
το βορρά στο νότο και ο άλλος με κατεύθυνση απ’ την ανατολή στη
δύση. Ανάλογα με τον αριθμό των μελών κάθε οικογένειας δόθηκε μία
ψήφος – μοιρασιά σε πολυμελή οικογένεια ή μία ψήφος σε δύο μαζί
ολιγομελείς οικογένειες.
Ποια μοιρασιά πήρε κάθε οικογένεια, φαίνεται από το παρακάτω
σχεδιάγραμμα:
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Όπως παρατηρούμε στο σχεδιάγραμμα η οικογένεια των Μπουρογιανναίων πήρε 3 ψήφους, η οικογένεια των Χαλεπλαίων 3 ψήφους και
των Καραθαναίων 2.
Οι οικογένειες που κατέλαβαν τις 16 ψήφους συνολικά ήταν 22.
Το 1880 οι παρακάτω οικογένειες ήρθαν και εγκαταστάθηκαν γύρω
από το χωριό:
Βλάχος (Βασίλης – Μήτρος)
Καπνίτης
Μουτκανάς (Γιάννης – Σπύρος – Μήτσος)
Τσιούμας (Γιάννης – Κώστας)
Ρίζος
Σωτηρόπουλος
Βλαχάκης
Και λίγα χρόνια αργότερα οι οικογένειες των Πάσιου και Αντωνόπουλου από τα χωριά της Σπερχειάδας.
Εκείνη την περίοδο αρχίζει σταδιακά η αποχώρηση των Κονιάρηδων. Η έκταση που κατείχαν ως τότε μοιράζεται τώρα μεταξύ των πρώτων, αλλά και των μεταγενέστερων οικογενειών, που αναφέρονται
παραπάνω.

q
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ
Το χωριό, χτισμένο στους πρόποδες της Όθρυος κατά την ίδρυσή
του βρισκόταν σ’ ένα ειδυλλιακό περιβάλλον και περιστοιχιζόταν από
δάσος με τεράστιες βελανιδιές.
Απομεινάρια αυτού του δάσους είναι η σημερινή «Καψάλα» (δασάκι εκτάσεως 200 στρεμ.) δυτικά του χωριού και ο λόφος του Προφήτη Ηλία (υψ. 563 μ.), όπου υπάρχουν ακόμα γέρικες βελανιδιές, που
όμως συνεχώς μειώνονται και η γη τους γίνεται χωράφια.
Σε απόσταση 1,5 – 2 χλμ. από το χωριό κυλάει τα νερά του ο ποταμός

Ποταμός Ενιπέας
Ενιπέας και δίνει μια ιδιαίτερη ομορφιά στην περιοχή. Τεράστια πλατάνια και ιτιές καλύπτουν μεγάλη έκταση δεξιά και αριστερά του και
σε όλο του το μήκος, δημιουργώντας έναν ιδανικό τόπο διαβίωσης
φυτών, ζώων, πτηνών αλλά και υδρόβιων οργανισμών. Ο ποταμός
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Η παλιά γέφυρα του Ενιπέα που συνέδεε τη Μαντασιά με το Δομοκό. Γκρεμίστηκε, το 1998, για να κατασκευασθεί φαρδύτερη
ήταν και είναι πηγή ζωής για τους κατοίκους του χωριού. ιδίως τα
πρώτα χρόνια, που όλοι είχαν κάποιο κομμάτι γης κοντά του, όπου
καλλιεργούσαν τα τριφύλλια και τα κηπευτικά τους ή είχαν φυτεμένα
οπωροφόρα δένδρα. Τα νερά του τροφοδοτούσαν τ’ αρδευτικά κανάλια, που είχαν κατασκευάσει οι κάτοικοι του χωριού και έφερναν το
νερό σ’ όλα αυτά τα περιβόλια ποτίζοντάς τα ανέξοδα.
Το 1977 επειδή κάθε οικογένεια είχε πολλά μικρά κτήματα και σε
πολλές διαφορετικές τοποθεσίες, κρίθηκε αναγκαίο να γίνει δεύτερος
συμπληρωματικός αναδασμός κι έτσι από τότε κάθε οικογένεια πήρε
συγκεντρωμένα σ’ ένα ή δύο μεγαλύτερα κομμάτια γης το μερίδιο που
είχε πριν σε πολλά μικρά κτήματα. Έκτοτε σταμάτησε η καλλιέργεια
των κηπευτικών και των δένδρων με αποτέλεσμα να χαθεί η γραφικότητα και η ομορφιά του παραποτάμιου τοπίου σε μεγάλο βαθμό, αφού
τώρα οι μεγαλύτερες εκτάσεις χρησιμοποιήθηκαν για καλλιέργειες σιτηρών ή άλλων προϊόντων μαζικής παραγωγής.
Το ποτάμι πρόσφερε και προσφέρει ψυχαγωγία αλλά και τροφή
στους κατοίκους του χωριού. Το ψάρεμα ήταν απολαυστικό στα νερά
του και γινόταν με τους παραδοσιακούς τρόπους ήτοι: με τα χέρια, την
απόχη, το ψαροκόφινο και το σουλπί. Υπήρχε μεγάλη αφθονία και ποικιλία ψαριών (κεφαλόπουλα, συρτάρια, μπριάνες αλλά και χέλια και
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καβούρια).
Τα μεγάλα και βαθύσκια πλατάνια πρόσφεραν τη δροσιά τους στα
κοπάδια των αιγοπροβάτων τις ζεστές μέρες του καλοκαιριού.
Η γέφυρα στο ποτάμι, που συνδέει οδικά τη Μαντασιά με το Δομοκό, κατασκευάστηκε το 1934 με ενέργειες του Βουλευτή Χρήστου
Παναγιούλα. Εκατέρωθεν της γέφυρας λειτουργούσαν για πολλά χρόνια και μέχρι το 1970 δύο νερόμυλοι που έκαναν το τοπίο γραφικό και
του έδιναν μια ιδιαίτερη ομορφιά. Αυτοί οι μύλοι εκτός της μεγάλης
αποστολής τους να μετατρέπουν το σιτάρι, το καλαμπόκι και άλλα δημητριακά σε αλεύρι για την τροφοδοσία των κατοίκων της Μαντασιάς

Άλλη άποψη της παλιάς γέφυρας του Ενιπέα
και των γειτονικών χωριών, υπήρξαν και κέντρα συνάντησης, ανταλλαγής ιδεών, πληροφόρησης και διάδοσης νέων.
Εκεί πήγαιναν οι κάτοικοι των γύρω χωριών με τα ζώα τους φορτωμένα με σιτάρι ή κάποιο άλλο καρπό και κατά τη διάρκεια της παραμονής τους μέχρι να έρθει η σειρά τους για ν’ αλέσουν, συνομιλούσαν
και περνούσαν ευχάριστα το χρόνο τους.
Ο νερόμυλος που βρισκόταν από τη μεριά του χωριού ήταν κοινοτικός. Για πολλά χρόνια και μέχρι το 1940 τον εκμεταλλευόταν κάποιος
από το Καραχασάν επονομαζόμενος «Αλατάς». Το ενοίκιο, που είχε
υποχρέωση να καταβάλλει στην Κοινότητα, είχε την εξής μορφή:
Για δύο ημέρες, συνήθως Σαββατοκύριακο, το αυλάκι που τροφο-
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Η θέση του ιδιωτικού νερόμυλου.
Σώζεται μόνο η κατοικία των μυλωνάδων
δοτούσε με νερό το μύλο ήταν στη διάθεση των κατοίκων για να ποτίζουν τα «κήπια» τους. ο μυλωνάς επίσης, είχε την υποχρέωση να καθαρίζει και να διατηρεί το αυλάκι σε καλή κατάσταση για όσο διάστημα
αυτό ήταν σε χρήση. Από το 1955 και μετά την εκμετάλλευση του νερόμυλου ανέλαβε ο Μπαρούτας Μάρκος, ο οποίος ήρθε από τον Αλμυρό και εγκαταστάθηκε εκεί μόνιμα.
Ο άλλος νερόμυλος από την απέναντι όχθη ήταν Αειδημοσλίτικος.
Πρώτος τον αγόρασε από τους Τούρκους ο Κουβέλης Αναστάσιος και
αργότερα ως συνέταιρος με μικρό μερίδιο συμμετείχε και ο Παπαδημητρίου Γεώργιος (Παπαδογιώργος). Στη συνέχεια τον εκμεταλλεύτηκε
για λίγα χρόνια και μέχρι το 1936 ο Λαγός Γιάννης, οπότε τον αγόρασαν οι Παπακωνσταντίνου Αποστόλης και Μάρτζης Αντώνης, που
ήρθαν από το Καστανόφυτο Καστοριάς. Οι κάτοικοι που χρησιμοποιούσαν το νερό που τροφοδοτούσε αυτόν το μύλο πλήρωναν δικαίωμα
άρδευσης σε είδος (συνήθως σιτάρι).
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ΤΟΠΩΝΥΜΙΑ
Στο σημείο αυτό κρίνεται αναγκαίο να παραθέσουμε ορισμένα ονόματα τόπων ή περιοχών που βρίσκονται σε μικρή απόσταση γύρω από
το χωριό γιατί αυτά συνδέονται άμεσα με την πορεία του μέσα στο
χρόνο και στο χώρο, αφού στην ουσία ήταν σα να υπάγονταν σ’ αυτό.
Στα σύνορα με τη Λεύκα υπάρχει ένα ύψωμα με την τούρκικη επωνυμία Τσικούτ – Αρλά.
Πέρα απ’ το ποτάμι και πάνω από τον Μύλο είναι η Δερβισόρραχη.
Εκεί είχε την κατοικία του ο Τούρκος Αγάς.
Απέναντι από τη Δερβισόρραχη και στις βορειοανατολικές κλιτύς
του λόφου Αποσκιά ήταν κτισμένο το τούρκικο χωριό Αειδημοσλή.

Ο λόφος «Σχισμάδα» ή «Καραχασάν»
Οι παλιοί το λέγανε και «κονιαροχώρι» επειδή οι κάτοικοί του ήταν
όλοι Τούρκοι – κονιάρηδες (δεν κατοικούσαν εκεί Έλληνες).
Το Αειδημοσλή αριθμούσε 20 – 25 σπίτια, τα θεμέλια των οποίων
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Το εκκλησάκι της Ζωοδόχου Πηγής

Πανηγύρι στο «Καραχασάν»
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Αριστερά της «Καψάλας» ο λόφος «Μανιτάρι»
είχαν σωθεί μέχρι το 1960.
Το χωριό υδροδοτούνταν από πηγή της Αποσκιάς με κανάλι –
σούδα, απομεινάρια του οποίου είχαν βρεθεί κατά την εκχέρσωση των
χωραφιών μετά τον αναδασμό του 1960. Οι Κονιάρηδες αποχώρησαν
το 1897 – 1900 μετά τη σύναψη ανακωχής στο τέλος του πολέμου του
’97. Χαρακτηριστικά διηγούνταν οι παλιότεροι, ότι φεύγοντας διαπραγματεύονταν την πώληση της γης, όσης τους είχε απομείνει, όχι
μόνο με χρήματα, αλλά και με ζώα. πουλούσαν ακόμη και 500 στρέμματα για ένα δαμάλι.
Βόρεια του χωριού Αειδημοσλή βρίσκεται η Ψηλόρραχη (υψ. 462 μ.).
Νοτιοανατολικά του χωριού βρίσκεται ένας άλλος λόφος, το Καραχασάν ή Σχισμάδα. Εκεί κατοικούσαν λίγοι Έλληνες, 10 – 12 οικογένειες, οι οποίοι μέχρι το 1965 είχαν φύγει, άλλοι στη Μαντασιά και
άλλοι στη Φιλιαδώνα και στις Καρυές. Σήμερα εκεί σώζεται μόνο το
εκκλησάκι της Ζωοδόχου Πηγής.
Απέναντι και δυτικά της Σχισμάδας βρίσκεται το ύψωμα Μανιτάρι
ή Μαλτάρι (υψ. 461 μ.).
Από τη Σχισμάδα (θέση Ιτίτσα) πηγάζει ένα ποτάμι – ξηρόρρεμα και
ρέοντας βόρεια εκβάλλει στον Ενιπέα περνώντας απ’ την Καψάλα.
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To εσωτερικό της Ζωοδόχου Πηγής
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ΙΣΤΟΡΙΑ
ΜΥΘΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
Ενιπέας: Είναι ο μεγαλύτερος παραπόταμος του Πηνειού. Κατά τη
μυθολογία ο Ενιπέας ήταν ποτάμιος Θεός που λατρευόταν στη Θεσσαλία κατά τον Απολλόδωρο και στην Ήλιδα κατά τον Στράβωνα. Το
όνομά του συνδέεται με τον μύθο για τη γέννηση των «θείων διδύμων»
Πηλέα και Νηλέα. Αυτοί γεννήθηκαν από την Τυρώ και τον Ποσειδώνα, ο οποίος όμως για να ενωθεί με την κοπέλα, πήρε τη μορφή του
Ενιπέα, που ήταν ο αγαπημένος της.
Ο Όμηρος αναφέρει το σχετικό μύθο για τον Ενιπέα στη λ’ ραψωδία
της Οδύσσειας στ. 238 – 261 και μάλιστα λέει ότι ήταν τ’ ομορφότερο
ποτάμι απ’ όλα:
«…………………………..
Τότε είδα πρώτη την Τυρώ την αρχοντοθρεμμένη
που μου ‘λεγε πατέρα της το Σαλμωνιό πως είχε
κι ήταν γυναίκα του Κρηθιά, λεβέντη γιού του Αιόλου.
Τον Ενιπέα αγάπησε, το θεϊκό ποτάμι,
απ’ όλα τ’ ομορφότερο που βρέθηκαν στον κόσμο.
……………………………»
Είναι γνωστός και ως Τσαναρλής. πηγάζει από τις βόρειες πλαγιές
της Όθρυος, κοντά στα βουνά της Γούρας, σημερινής Ανάβρας του
νομού Μαγνησίας. Αποστραγγίζει την πεδιάδα της Μελιταίας, δέχεται
τα νερά των ρεμάτων Τραχανή – Βουζιώτικου – Κούδελα, συλλέγει τα
νερά των υψωμάτων Χαλκοδονίου και Ναρθακίου και ρέει βορειοανατολικά. Ανατολικά του χωριού Καλλιθέα στρέφεται προς τα βόρεια
για να συνεχίσει ανατολικά του χωριού Αμπελιά. Αποστραγγίζει την
πεδιάδα των Φαρσάλων και αφού περάσει δυτικά του χωριού Άγ. Δημήτριος βγαίνει από τα όρια του Ν. Λάρισας και εκβάλλει στον Πηνειό
ποταμό, νότια της Φαρκαδώνας του Ν. Τρικάλων.
Κάστρο: βορειοδυτικά του Προφήτη Ηλία και σε μικρή απόσταση
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Πρώτο πλάνο δεξιά ο λόφος «Κάστρο» και στο βάθος τα χωριά
Αχλαδιά και Πετρωτό

Αρχαιολογικά ευρήματα του Κάστρου
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Αρχαιολογικά ευρήματα του Κάστρου

απ’ αυτόν βρίσκεται λόφος πάνω στον οποίο ήταν κτισμένο το κάστρο
άγνωστης προϊστορικής εποχής (πιθανά νεολιθικής).
Στα ερείπια του κάστρου που σήμερα είναι θαμμένα, έχουν βρεθεί
από πολλούς κατοίκους κεραμικά σκεύη και πέτρινα εργαλεία.
Από την κορυφή αυτού του λόφου βλέπει κανείς πανοραμικά όλη
την ευρύτερη περιοχή Παλαμά – Δομοκού – Πετρωτού – Σκοπιάς.
Πύργος: Δυτικά του χωριού βρίσκεται ο Πύργος ή Πυργάκος (υψ.
515 μ.). Η θέση στην οποία ήταν κτισμένος ο πύργος λέγεται σήμερα
και ‘‘τρία σύνορα’’ (Μαντασιά – Βούζι – Πολυδένδρι).
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Σουλπί: Παραδοσιακός τρόπος ψαρέματος στον Ενιπέα
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ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
Θα ξεκινήσουμε γράφοντας για το παρελθόν της περιοχής του χωριού με ιστορικά γεγονότα, που σχετίζονται με τον ποταμό Ενιπέα.
Το όνομα του Ενιπέα είναι συνδεδεμένο με δύο μάχες μεγάλης σημασίας. Η πρώτη μάχη είναι η «μάχη των Φαρσάλων» που έγινε ανάμεσα στον Ιούλιο Καίσαρα και τον Πομπήιο το 50 π.Χ. κατά την εποχή
της Ρωμαιοκρατίας στην Ελλάδα.
Η δεύτερη μάχη έγινε κατά τους νεότερους χρόνους της ιστορίας
μας, στις 23 Απριλίου 1897, πάλι κοντά στον Ενιπέα ανάμεσα στον Ελληνικό και τον Τουρκικό στρατό.
Γι’ αυτή τη μάχη είναι σκόπιμο ν’ αναφερθούν περισσότερα στοιχεία,
γιατί στην οπισθοχώρηση του Ελληνικού στρατού συμμετείχαν και οι
κάτοικοι της Μαντασιάς.
Ο Δομοκός βρισκόταν υπό τουρκική κατοχή και έλαβε μέρος στην
εξέγερση κατά των Τούρκων το 1878 και με τη συνθήκη του Βερολίνου
(1878) παρέμεινε στους Τούρκους μέχρι το 1881 οπότε και απελευθερώθηκε τελικά μαζί με την Άρτα και το Βόλο και ενσωματώθηκε με τη
Θεσσαλία στην ελεύθερη Ελλάδα. Το 1897 όμως οι Τούρκοι με νέες
επιθέσεις ανάγκασαν τις Ελληνικές δυνάμεις να υποχωρήσουν και στις
12 Απριλίου ήταν κύριοι της κατάστασης. Στις 23 Απριλίου τουρκική

Νόμισμα Γαριβαλδινών που βρέθηκε στην περιοχή Μαντασιάς
φάλαγγα επιτέθηκε εναντίον των Ελληνικών προφυλακών στα βόρεια
των Φαρσάλων, γεγονός που ανάγκασε το Ελληνικό Στρατηγείο να
διατάξει γενική σύμπτυξη στο Δομοκό, όπου θα ήταν δυνατό να οργανωθεί πιο αποτελεσματικά άμυνα στην εχθρική επίθεση. Στη δύναμη
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των Ελληνικών στρατευμάτων συμμετείχαν και Γαριβαλδινοί, οι οποίοι
ήταν ένα ιδιαίτερο σώμα που συγκροτήθηκε από τον Γαριβάλδη Ριτσιότι, γιο του Γαριβάλδη Ιωσήφ, αποτελούμενο από 300 Ιταλούς, 400
Έλληνες και άνδρες 6 άλλων εθνοτήτων. (Στο χωριό έχουν βρεθεί αρκετά νομίσματα που απ’ τη μια όψη φέρουν την κεφαλή και το όνομα
του Εμμανουήλ Βίκτωρα, βασιλιά του Πεδεμοντίου Σαρδηνίας).
Η μετωπική επίθεση των Τούρκων που άρχισε το πρωί της 5ης Μαΐου,
έφερε σε δύσκολη θέση τους Έλληνες, που παρά τις εφεδρείες οι οποίες
έλαβαν μέρος στη μάχη άρχισαν να κάμπτονται. Ύστερα από ολοήμερη σκληρή μάχη, διατάχθηκε υποχώρηση που πραγματοποιήθηκε
άτακτα προς τα στενά Δερβέν Φούρκας.
Μέσα σε πανικό τα Ελληνικά σώματα με τον άμαχο πληθυσμό έφυγαν προς τη Λαμία.
Τέλος στην τραγωδία του Ελληνικού Στρατού και στην ταλαιπωρία
των αμάχων, έδωσε η σύναψη ανακωχής στις 7 Μαΐου 1897.
Πρωταγωνιστής της ανακωχής ήταν ο Έσλιν Κων/νος, νομάρχης
Φθιώτιδας, ο οποίος όχι μόνο δεν εγκατέλειψε τη θέση του, αλλά όταν
πληροφορήθηκε ότι επρόκειτο να συναφθεί ανακωχή με την παρέμβαση των Μ. Δυνάμεων και να σταματήσει η τουρκική προέλαση,
έσπευσε στην πρώτη γραμμή και χωρίς να υπολογίσει τις σφαίρες που
έπεφταν βροχή γύρω του, κρατώντας λευκή σημαία, κατόρθωσε να
φτάσει στο τουρκικό αρχηγείο, ζητώντας από τον Τούρκο αρχιστράτηγο Ετέμ – Πασά να μη μπει στη Λαμία, διότι είχε ήδη υπογραφεί η
ανακωχή.
Αυτή η παρέμβαση του Έσλιν, που καθυστέρησε τους Τούρκους,
υπήρξε σωτήρια για την πόλη της Λαμίας, η οποία γλίτωσε την τελευταία στιγμή από την καταστροφική εισβολή των τουρκικών στρατευμάτων, γιατί μετά από λίγο υπογράφτηκε πράγματι ανακωχή και η
πόλη σώθηκε, οριστικά αυτή τη φορά.
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ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΑΤΟΙΚΩΝ
ΣΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ
Ας περάσουμε τώρα στην προσφορά των κατοίκων του χωριού
στους μεγάλους Εθνικούς αγώνες.
Πολλοί ήταν αυτοί που πολέμησαν για την απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης και των Ιωαννίνων το 1912 και 1913. Σκληροτράχηλοι και
ανθεκτικοί στις κακουχίες και στις στερήσεις άντεξαν πολεμώντας
ακατάπαυστα και το σπουδαιότερο χωρίς σημαντικές απώλειες.

Τοπικές Αρχές
και κάτοικοι
Μαντασιάς
κατά τη
διάρκεια
σχολικής γιορτής για την
Εθνική επέτειο
της 25ης
Μαρτίου

Όταν μπήκε ο στρατός απελευθερωτής στη Θεσσαλονίκη είχε γίνει
κι ένα επεισόδιο, όπως διηγούνταν ο παππούς μου Γεώργιος Μπουρογιάννης, ο οποίος έλαβε μέρος σ’ αυτές τις μάχες, μεταξύ των στρατιωτών και των κατοίκων της πόλης.
Ορισμένοι απ’ τους κατοίκους, που κατά την άποψή μου ήταν προβοκάτορες Εβραίοι, που δεν είδαν με καλό μάτι τον Ελληνικό Στρατό
στη Θεσσαλονίκη γιατί απέβλεπαν στη διεθνοποίησή της και την δική
τους επιβολή σ’ αυτή, φώναζαν: «έξω απ’ την πόλη οι ψειριαραίοι»…
Αντιδρώντας τότε οι στρατιώτες, που νόμισαν ότι αντί για φιλοξενία
βρήκαν ψυχρότητα και εχθρικότητα, απείλησαν να κάψουν τη
Θεσ/νίκη φωνάζοντας συνθήματα: «Εμείς το πήραμε το Σαλονίκι, εμείς
θα το κάψουμε». Ευτυχώς όμως δεν πραγματοποιήθηκε η απειλή τους
προφανώς με την επέμβαση και την ψύχραιμη αντιμετώπιση της κατάστασης από το Βασιλιά Γεώργιο Α’.
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Μεγάλη ήταν η συμμετοχή των κατοίκων του χωριού και στον Μακεδονικό αγώνα το 1918 – 19. Πριν απ’ αυτό τον αγώνα, ορισμένοι
είχαν πάρει μέρος και στο εκστρατευτικό σώμα προς τη Ρωσία (Ουκρανική εκστρατεία), για να ενισχύσουν τον Τσάρο που πολεμούσε τους
μπολσεβίκους, το 1917. Όμως, δυστυχώς, η εκστρατεία αυτή, στην
οποία συμμετείχαν άτομα απ’ όλες τις δυτικές δυνάμεις, δεν είχε αίσιο
τέλος. Οι μπολσεβίκοι επικράτησαν, πριν προλάβει να βοηθηθεί ο Τσάρος. Τότε ήταν που η Ρωσία αποσύρθηκε, από τον Α’ Παγκόσμιο πό-

Επιμνημόσυνη
δέηση
στο Μνημείο
Ηρώων
που έπεσαν
υπέρ Πατρίδος

λεμο, ενώ πολεμούσε στο πλευρό της Αντάντ.
Οι Μπουρογιάννης Θεόδωρος, Αλεξόπουλος Αλέξανδρος και Καραγκούνης Κων/νος είχαν συλληφθεί αιχμάλωτοι στις επιχειρήσεις του
Α’ Παγκοσμίου Πολέμου (Μάχη του Σκρα 17/30 Μαΐου 1918) κατά των
Γερμανοβουλγάρων. Μεταφέρθηκαν στη Γερμανία και κρατήθηκαν
για αρκετό διάστημα στις φυλακές του Γκέρλιτς.
Αλλά κι από την εκστρατεία της Μικράς Ασίας το 1920 – 22, κανείς
δεν ήταν απών στο κάλεσμα της πατρίδας με αρκετά θύματα.
Το 1940 κατά την απελευθέρωση της Βορείου Ηπείρου και την εκδίωξη των Ιταλών από το Ελληνικό έδαφος πολέμησαν πάρα πολλοί
κληρωτοί, αλλά και έφεδροι στρατιώτες απ’ το χωριό.
Απολογισμός: ούτε ένας νεκρός.
Κατά τη διάρκεια της γερμανικής κατοχής το χωριό πρόσφερε όλες
του τις δυνάμεις στον αγώνα εναντίον των Γερμανών κατακτητών, σε
έμψυχο και άψυχο υλικό στην Αντίσταση.
Η περίοδος αυτή όμως αμαυρώθηκε από τη δράση δύο χωριανών,
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του Χαράλαμπου Κολοβού και του Θανάση Αποστόλου, που εκμεταλλευόμενοι την Κατοχή βρήκαν την ευκαιρία να «πλιατσικολογήσουν».
Εσφαγιάσθηκαν όμως, το 1942 στο χώρο του Δημοτικού Σχολείου
δημόσια και παρόντων όλων των κατοίκων, από ανθρώπους της Αντίστασης, επικεφαλής των οποίων ήταν ο Νάκος Μπελής.
Σε ερώτησή τους προς τον Κουβέλη Γεώργιο:
- Ξέρεις ποιοι είμαστε;
Πήραν την απάντηση:
- Ο Δημοκρατικός Στρατός!
Πιο πάνω έδωσα έμφαση στον απολογισμό από τον πόλεμο κατά
των Ιταλών, ότι δηλαδή δεν υπήρξε ούτε ένας νεκρός, γιατί έπειτα ακολούθησε μια μαύρη περίοδος για το χωριό μας, η περίοδος του εμφυλίου πολέμου 1946 – 49, κατά την οποία το χωριό γνώρισε την
καταστροφή σε όλο της το μεγαλείο και μάλιστα υπήρξαν και θύματα.
Με την έναρξη του ένοπλου αγώνα των κομμουνιστών από τον Ζαχαριάδη, κατά της νόμιμης κυβέρνησης της Ελλάδας πριν τις εκλογές
του 1946, το χωριό παίρνει ενεργά μέρος σ’ αυτόν, αφού ήδη λειτουργούσαν οι ΕΑΜικές οργανώσεις.
Παράλληλα γίνεται και επιστράτευση νέων ανδρών και γυναικών
(παιδιών στην κυριολεξία θα έλεγα, αφού έπαιρναν εκβιαστικά και με
το ζόρι νέους ηλικίας 15 – 16 και 17 ετών). Όσοι κάτοικοι θέλησαν να
προστατεύσουν τα παιδιά τους και τις περιουσίες τους κατέφυγαν τότε
στο Δομοκό, όπου υπήρχε Στρατός, αλλά και στη Λαμία.
Καταφύγιο, αλλά και ορμητήριο των επιχειρήσεων των ανταρτών,
ήταν η Γούρα (Ανάβρα Αλμυρού).
Εκεί είχαν οδηγήσει ομήρους ακόμα και γυναίκες παντρεμένες
(Μπουρογιάννη Βάια, Καραγκούνη Βιργινία, Κουβελοκώσταινα, Μητσαρού και άλλες) για να τις αναγκάσουν να φέρουν τα παιδιά τους
απ’ το Δομοκό, όπου τα είχαν φυγαδεύσει για να γλυτώσουν την ακούσια επιστράτευσή τους από τους αντάρτες.
Ελευθερώθηκαν όμως χάρη στη γενναία παρέμβαση του Χαλεπλή
Κων/νου (Καστρινός), ο οποίος μαζί με άλλους κατοίκους, πήγαν στη
Γούρα και αξίωσαν δυναμικά και αποφασιστικά την απελευθέρωσή
τους.
Αυτό το περιστατικό το αναφέρω, διότι αν και άλλοι άνθρωποι ενεργούσαν κατά τον ίδιο τρόπο, το χωριό δε θα πλήρωνε την κατάσταση
με αίμα, όπως θα δούμε παρακάτω.
Τον Απρίλιο του 1947 και μια μέρα που οι κάτοικοι έκαναν λιτανεία
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λόγω της παρατεταμένης ανομβρίας, κατέφθασε στο χωριό μια διμοιρία στρατιωτών.
Στα πλαίσια των εκκαθαριστικών επιχειρήσεων και με το πρόσχημα
της θεώρησης των ταυτοτήτων, συγκέντρωσαν όλους τους κατοίκους
και απ’ αυτούς συνέλαβαν 16 άτομα, τα οποία θεώρησαν ύποπτα συνεργασίας με τους αντάρτες, διότι συμμετείχαν σε οργάνωση, που είχε
κηρυχθεί παράνομη από το κράτος.
Τα άτομα αυτά μέχρι να δικαστούν στο μόνιμο Στρατοδικείο της
Λαμίας, παρέμειναν φυλακισμένα για αρκετό χρονικό διάστημα.
Η δίκη τους έγινε το Φεβρουάριο του 1948 κι απ’ αυτούς εκτελέστηκαν οι:
Δημόπουλος Ιωάννης του Ευαγγέλου
Κοντονίκας Αριστείδης
Κρεμμύδας Βασίλειος του Γεωργίου και
Σωτηρόπουλος Ευάγγελος του Δημητρίου.
Το Δεκέμβριο του 1947 συλλαμβάνονται στο χωριό και οδηγούνται
στη Γούρα από άγνωστους αντάρτες οι:
Μπουρογιάννης Γεώργιος
Μπουρογιάννης Ευθύμιος και
Στάχος Ιωάννης.
Στα πλαίσια του εκφοβισμού έπρεπε κάποιοι να πληρώσουν με τη
ζωή τους.
Η κατηγορία; Είχαν, δήθεν, σχέση συνεργασίας με τον Σούρλα.
Η επιλογή; Και οι τρεις είχαν παιδιά, που τα προστάτεψαν φυγαδεύοντάς τα στο Δομοκό.
Γεγονός πάντως είναι, ότι και οι τρεις ήταν φιλήσυχοι άνθρωποι και
εργατικοί, χωρίς να έχουν χρόνο για άλλες δραστηριότητες, αφού είχαν
να θρέψουν πολυμελείς οικογένειες.
Ο Γεώργιος Βλάχος που τους επισκέφτηκε στη Γούρα, διηγείται, ότι
εξεπλάγη με τη σύλληψη αυτών των ανθρώπων και ότι, όταν ρώτησε
τους παρασκηνιακούς πρωταγωνιστές αυτής της σύλληψης γιατί το
έκαναν, δεν πήρε καμμιά απάντηση.
Εξάλλου, ο Γεώργιος Μπουρογιάννης πίστευε, ότι δεν είχε εχθρούς,
διότι σε αντίθετη περίπτωση θα μπορούσε να είχε επικαλεσθεί τη βοήθεια του Σούρλα, με τον οποίο είχε οικογενειακές σχέσεις και με την
παρέμβασή του να είχε αποφύγει τη σύλληψη. Είναι όμως γνωστό σε
όλους ότι όσες φορές ο Σούρλας με την ομάδα του επισκέφτηκε το
χωριό δεν πείραξε κανένα κάτοικο. Ο Θύμιος Μπουρογιάννης μάλλον
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πλήρωσε ακριβά τη φιλία του με τον Αντωνόπουλο, ο οποίος ήταν θανάσιμος εχθρός του Κρεμμύδα.
Ο Παναγιώτης Μπουρογιάννης, συγγενής με τους δύο συνονόματούς του συλληφθέντες, ζήτησε από τον Κρεμμύδα Ιωάννη να μεσολαβήσει για την απελευθέρωσή τους. Αυτός δέχτηκε, έναντι αμοιβής σε

Μετά την κατάθεση στεφανιών στο Μνημείο Ηρώων
λίρες, να πάει στη Γούρα με άλογο της Βάιας Μπουρογιάννη, συζύγου
του Γεωργίου, αλλά, όταν ήρθε η στιγμή της αναχώρησης, αρνήθηκε
λέγοντας:
«Δεν μπορώ να πάω – δε μ’ αφήνουν».
Μετά από 40ήμερη κράτηση στη Γούρα, οι τρεις συλληφθέντες, οδηγήθηκαν στη Ρεντίνα Καρδίτσας για να δικαστούν στο ανταρτοδικείο.
Στις αρχές Μαρτίου του 1948, αφού καταδικάστηκαν και οι τρεις σε
θάνατο, εκτελέστηκαν στη Σπινάσα, τη σημερινή Νεράϊδα Καρδίτσας.
Τον Σεπτέμβριο του 1948 συλλαμβάνονται κατόπιν αυτεπάγγελτης
δίωξης του Στρατού οι:
Ράπτης Τράντας
Κρεμμύδας Ιωάννης
Χαλεπλής Νίκος
Σωτηρόπουλος Ιωάννης και
Ρουποτιάς Ευάγγελος.
Οι τρεις πρώτοι, αφού δικάστηκαν και καταδικάστηκαν, εκτελέστη-
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καν στην Ξηριώτισσα. Οι άλλοι δύο δεν παραβρέθηκαν στη δίκη και
αργότερα τους δόθηκε αμνηστία. Στη δίκη αυτή ο ένας κατηγορούσε
τον άλλον. κανείς όμως δεν ήξερε γιατί συνελήφθησαν και εκτελέστηκαν οι προηγούμενοι τρεις (δηλ. οι 2 Μπουρογιανναίοι και ο Στάχος).
Πάντως αξιοσημείωτο είναι ότι ο στρατοδίκης Γιαννόπουλος (ή Κινίνος) απηύθυνε και στους τρεις την ίδια ερώτηση:
- Τι δουλειά έκανε ο Γ. Μπουρογιάννης; Πόσα παιδιά είχε;
- Τι δουλειά έκανε ο Θ. Μπουρογιάννης; Πόσα παιδιά είχε;
- Τι δουλειά έκανε ο Ι. Στάχος. Πόσα παιδιά είχε;
Η απάντηση ήταν η ίδια:
- Γεωργός ή κτηνοτρόφος. Παιδιά από 5 έως 7.
Ήταν δηλαδή φανερό ότι καμμιά επίσημη δικαιολογία δεν υπήρχε
για τη σύλληψη και εκτέλεση των τριών, πέρα από τις προσωπικές αντεκδικήσεις.
Οι προσωπικές αυτές αντεκδικήσεις μεταξύ συγγενών και ξένων
ήταν που οδήγησαν το χωριό και τους κατοίκους του σε περιπέτειες
άνευ προηγουμένου, με αποτέλεσμα, εκτός από τους ξυλοδαρμούς,
τους εξευτελισμούς, τις στερήσεις, τις φυλακίσεις και τον ΟΙΚΤΡΟ
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟ:
α) Αντάρτες (νέα παιδιά) σκοτώθηκαν, χάθηκαν και εξορίστηκαν.
β) Άνθρωποι ηλικιωμένοι, οικογενειάρχες εκτελέστηκαν.
γ) Περιουσίες λεηλατήθηκαν.
δ) Δημιουργήθηκε έχθρα ανάμεσα στους συγγενείς των δύο ομάδων
που θρήνησαν θύματα και ο αντίκτυπος της έχθρας αυτής φτάνει σε
μερικές περιπτώσεις μέχρι σήμερα. Σε πολλές μάλιστα απ’ αυτές τα πολιτικά φρονήματα ολόκληρων οικογενειών έχουν επηρεαστεί από τα
τότε γεγονότα.
Στην καρδιά των ουδέτερων γι’ αυτά τα περιστατικά υπάρχει ένα
αναπάντητο ΓΙΑΤΙ;
Κι όλα αυτά θα μπορούσαν να είχαν αποφευχθεί, αν δεν υπήρχαν
αντιζηλίες και φθόνος μεταξύ των ανθρώπων και επικρατούσε, αντί γι’
αυτά, ψυχραιμία, σύνεση, αλληλοβοήθεια και προπαντός αγάπη ανάμεσα στους συγχωριανούς. Γιατί μέσα σ’ αυτόν τον κυκεώνα του εμφύλιου σπαραγμού και της καταστροφής υπήρξαν κοινωνίες και μικρά
χωριά, όπου με την παρέμβαση ψύχραιμων και συνετών ανθρώπων,
αποφεύχθηκε η αιματοχυσία με όλα τα άσχημα επακόλουθα.
Απέφυγα, πέρα από τις κραυγαλέες περιπτώσεις, να μπω σε λεπτο-
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μέρειες, γιατί και νωπές είναι οι μνήμες, μιας και υπάρχουν επιζώντες
– μάρτυρες των περιστάσεων της χρονικής περιόδου 1946 – 49, αλλά,
διότι ήθελα κυρίως να επισημάνω, πως πολλές από τις ανθρώπινες απώλειες είχαν σαν αφορμή προσωπικές αντιζηλίες και μόνο, ενώ θα μπορούσαν να είχαν αποφευχθεί.
Κλείνοντας αναφέρω τους επίσημα αναγνωρισθέντες πεσόντες υπέρ
ΠΑΤΡΙΔΟΣ, όπως αναφέρονται και στο Μνημείο ΗΡΩΩΝ:
Ράπτης Βασίλειος του Τριανταφύλλου
1918
Τσιμπούκας Αχιλλεύς του Γεωργίου
1920 – 22
Χαλεπλής Ευθύμιος του Κων/νου
1920 – 22
Νικολής Νικόλαος του Παναγιώτου
1920 – 22
Μπουρογιάννης Βάιος του Αποστόλου
1913
Κλειδοπίνακος Γεώργιος του Βάιου
1920 – 22
Ράπτης Βασίλειος του Αναστασίου
1947
Τσιούμας Ιωάννης του Αθανασίου
1947
Μπουρογιάννης Γεώργιος του Χρήστου
1948
Μπουρογιάννης Ευθύμιος του Βάιου
1948
Στάχος Ιωάννης του Αθανασίου
1948
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Οι κάτοικοι του χωριού ασχολήθηκαν στην αρχή παράλληλα με την
γεωργία και με την κτηνοτροφία, απ’ την οποία ζούσαν και κάλυπταν
σχεδόν όλες τους τις ανάγκες σε τροφή και ενδυμασία. Αργότερα ασχολήθηκαν πιο συστηματικά με την καλλιέργεια της γης, που για πολλούς
έγινε πηγή πλούτου, ενώ η δασική εκμετάλλευση ήταν μία απ’ τις κύριες
ασχολίες, αφού, μέσω αυτής, κάλυπταν και την ανάγκη της κατασκευής
των κατοικιών τους και της θέρμανσής τους.

1. Κτηνοτροφία
Στα πρώτα χρόνια της ίδρυσης του χωριού, και για αρκετά χρόνια
μετά, η κτηνοτροφία ήταν η κύρια βιοποριστική απασχόληση των κατοίκων.
Η ΓΙΑΓΙΑ ΜΕ ΤΗ ΡΟΚΑ
Το 1897 με την οπισθοχώρηση
πολλές μανάδες
που κουβαλούσαν τα παιδιά
στην αγκαλιά δεν άντεξαν
το βάρος και τα εγκατέλειψαν,
πιστεύοντας, ότι με
τη βοήθεια του Θεού,
θα τα ξανάβλεπαν.
Πράγματι τα περιμάζεψαν,
άλλοι που ακολουθούσαν
και αργότερα τα παρέδωσαν
στους δικούς τους.
Έτσι σώθηκε και η εικονιζόμενη Πάσιου Αικατερίνη

Εκτρέφονταν πάρα πολλά αιγοπρόβατα και οικόσιτα βοοειδή και
χοιρινά.
Από την εκτροφή αυτών των ζώων οι κάτοικοι κάλυπταν επαρκώς
τις βασικές τους ανάγκες σε κρέας, γαλακτοκομικά προϊόντα και μαλλί.
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Το μαλλί το επεξεργάζονταν μόνοι τους ή το πήγαιναν στο Λαναροκλωστήριο στο Δομοκό.
Ύφαιναν κατόπιν κιλίμια, φλοκάτες (τσέργες) και βελέντζες (φλοκάτες χωρίς κρόσια) στους αργαλειούς και μ’ αυτό τον τρόπο κάλυπταν
τις ανάγκες τους σε μάλλινα ζεστά σκεπάσματα. Επίσης με το μαλλί
αυτό έπλεκαν πουλόβερ, ζακέτες, φανέλλες και κάλτσες.
Εκμεταλλεύονταν ακόμα και το δέρμα των γουρουνιών και έφτιαχναν τα παπούτσια που φορούσαν (γουρνοτσάρουχα).
Αργότερα με τη συστηματική καλλιέργεια της γης άρχισε σιγά – σιγά
να εγκαταλείπεται η κτηνοτροφία λόγω μείωσης των βοσκοτόπων και
σήμερα έχει περιοριστεί μόνο σε λίγα οικόσιτα και σε ελάχιστα κοπάδια
αιγοπροβάτων.

2. Καλλιέργεια της γης
Οι κάτοικοι του χωριού, εκτός των κονιάρικων, την υπόλοιπη
έκταση την είχαν αγοράσει από τους Τούρκους, αλλά και τους Έλληνες τσιφλικάδες. Αρχικά η καλλιεργήσιμη έκταση ήταν λιγοστή και
καλλιεργούσαν σ’ αυτή δημητριακά, όσπρια και καπνό. Από το 1935
και μετά καθιερώνονται οι ντάμκες (ζώνες καλλιέργειας).

Μεσημεριανό κολατσιό, κατά τη συλλογή
της βιομηχανικής ντομάτας
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Στη μία ζώνη καλλιεργούσαν τις λεγόμενες φθινοπωρινές καλλιέργειες, δηλαδή σιτάρι, βρώμη και κριθάρι. στην άλλη τ’ ανοιξιάτικα (ρεβύθια, καλαμπόκια, καπνά) και την τρίτη ζώνη την άφηναν για
αγρανάπαυση (βοσκότοπος).
Κάθε χρόνο γινόταν εναλλαγή των καλλιεργειών, ώστε όλα τα χωράφια να έχουν κάποιο διάστημα ανάπαυσης για ν’ αποδίδουν περισσότερο όταν καλλιεργούνταν, δεδομένου ότι τότε δεν υπήρχαν τα
ανόργανα λιπάσματα για ν’ αναπληρώνουν τα συστατικά που έλλειπαν
από το έδαφος. Οι περισσότερες εργασίες στην καλλιέργεια της γης γίνονταν με τα χέρια και με λίγη υποστήριξη από τα ζώα.
Το φθινόπωρο έπρεπε να κοπούν με την τσάπα οι πατουλιές, έπειτα
να οργωθεί το χωράφι με τα ζώα (ζευγάρι), να ριχτεί ο σπόρος με το
χέρι και να σκεπαστεί με τη μπορόνα (είδος ξύλινης σβάρνας).
Το καλοκαίρι το σιτάρι θεριζόταν με το δρεπάνι, γινόταν δεμάτια
και συγκεντρωνόταν σε θημωνιές. Έπειτα αλωνιζόταν, τα πρώτα χρόνια με τα άλογα και πιο μετά με τις πατόζες (αλωνιστικές μηχανές).
Οι θεριζοαλωνιστικές μηχανές (κομπίνες) εμφανίστηκαν μετά το
1962.
Τα ρεβύθια, οι φακές και τα καλαμπόκια μαζεύονταν με το χέρι κι
έπειτα χτυπιόνταν με ξύλα για ν’ αποχωριστεί ο καρπός και να μαζευτεί.
Με την πάροδο του χρόνου η αύξηση του πληθυσμού επέφερε τεμαχισμό της γης σε περισσότερα κομμάτια και το 1960 έγινε αναδασμός.
Έτσι τα μικρά και διάσπαρτα χωράφια ενώθηκαν για τον κάθε χωρικό
σε μια ενιαία έκταση κι αυτή η καινοτομία επέτρεψε τη συστηματική
καλλιέργεια των χωραφιών με την εμφάνιση απ’ αυτό το χρονικό σημείο και έπειτα και των γεωργικών μηχανημάτων.
Από το 1960 ως το 1974 παρατηρείται μια ραγδαία ανάπτυξη, καθώς
οι κάτοικοι είναι πάρα πολύ εργατικοί, μπορούμε να πούμε, περισσότερο απ’ τους κατοίκους των άλλων γειτονικών χωριών. Εκείνη την περίοδο, η οποία χαρακτηρίζεται σαν περίοδος μεγάλης εσωτερικής και
εξωτερικής μετανάστευσης οι κάτοικοι των γύρω χωριών μεταναστεύουν στα αστικά κέντρα πουλώντας τη γη τους. Οι Μαντασιώτες,
τότε, αγοράζουν κτήματα απ’ όλα τα γειτονικά χωριά: Λεύκα – Βούζι
– Αχλαδιά – Σκοπιά – Καραχασάν – Πολυδένδρι – Φιλιαδώνα. Έτσι η
καλλιεργήσιμη έκταση αυξάνεται κατά πολύ, η καλλιέργεια γίνεται δυναμική, υπάρχουν πολλές ποτιστικές καλλιέργειες με νερό από το ποτάμι (τριφύλια, καλαμπόκια, ντομάτες, ζαχαρότευτλα) και ο τόπος
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γνωρίζει μεγάλη οικονομική άνθιση.
Κατασκευάζονται καινούργιες κατοικίες, όλοι πλέον εξοπλίζονται
με γεωργικά μηχανήματα και βελτιώνονται έτσι οι συνθήκες εργασίας.
η αποδοτικότητα της γης και το βιοτικό επίπεδο καλυτερεύει, καθώς
γίνονται και τα έργα της ηλεκτροδότησης και της υδροδότησης. Το πόσιμο νερό μεταφέρθηκε, το 1968, με αγωγό μήκους 30 χλμ. από την
πηγή Κιτιό του Νεοχωρίου.
Τώρα πλέον τα παιδιά μπορούν ν’ απαλλαχθούν απ’ τις γεωργικές

Εκμάθηση κοπτικής – ραπτικής
με το πρόγραμμα Αγροτικής Οικιακής Οικονομίας
εργασίες και να στραφούν απερίσπαστα προς τα γράμματα και τις
άλλες τέχνες, πράγμα που θεωρούνταν δευτερεύον παλιότερα.
Από το 1974 και μετά, οι νέοι στρέφονται προς άλλες εργασίες στα
αστικά κέντρα αναζητώντας ακόμα καλύτερη ζωή. Αποτέλεσμα αυτής
της αστυφιλίας είναι η ραγδαία μείωση του πληθυσμού του χωριού. Το
ρεύμα της εσωτερικής μετανάστευσης δε μετριάζεται ακόμα και όταν
με γεωτρήσεις βρίσκονται και γίνονται εκμεταλλεύσιμα υπόγεια νερά
και έτσι αξιοποιούνται κι άλλες εκτάσεις γης με δυναμικές καλλιέργειες
από το 1980 και μετά. Οι νέοι συνεχίζουν να στρέφονται προς τις πόλεις, θεωρώντας ότι το χωριό δεν μπορεί να καλύψει τις κοινωνικές
τους ανάγκες.
Κι έτσι σήμερα, από 1.000 περίπου κατοίκους που αριθμούσε το
χωριό να φθάσει στους 200 μόνιμους και να γεροντοκρατείται.
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3. Ξυλεία – δασική εκμετάλλευση
Τα πρώτα χρόνια οι κάτοικοι εκμεταλλεύτηκαν το δάσος που περιέβαλε το χωριό, παίρνοντας απ’ αυτό ξυλεία, την οποία χρησιμοποιούσαν για την κατασκευή πατωμάτων, στεγών, μπαλκονιών και
κουφωμάτων στα σπίτια.
Απ’ αυτό επίσης προμηθεύονταν τα καυσόξυλα για το τζάκι και τις
κλάρες για το φούρνο. Αργότερα και μέχρι το 1965 ξύλευαν συστηματικά το δάσος και τροφοδοτούσαν με καυσόξυλα το Δομοκό, κουβαλώντας τα εκεί με τα μουλάρια.

Κοπέλες στο πηγάδι του χωριού
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ΚΟΙΝΩΝΙΑ
1. Επιλογή του τόπου
Η επιλογή του τόπου, όπου θα χτιζόταν το χωριό, έγινε με γνώμονα
τη στερεότητα του εδάφους, αφού σε άλλα μέρη υπήρχε πολλή λάσπη,
καθώς επίσης και με το σκεπτικό ότι έπρεπε να είναι προσηλιακό. Το
χωριό δεν ήταν πολύ όμορφο στην αρχή γιατί στερούνταν πράσινου.
Κι αυτό γιατί δεν υπήρχε αρκετό νερό για τη διατήρησή του. Τα κηπευτικά και τα δέντρα, που χάριζαν ομορφιά στο τοπίο, καλλιεργούνταν στα παραποτάμια χωράφια.
2. Τα σπίτια
Τα πρώτα σπίτια του χωριού ήταν ισόγεια με 2 δωμάτια. Αργότερα
έγιναν διώροφα και είχαν
όλα νότιο προσανατολισμό.
Βασικό υλικό κατασκευής
ήταν η πέτρα, η οποία χτίζονταν με λάσπη και ασβέστη. Κάθε 30 – 40 πόντους ο
τοίχος «δένονταν» με ξυλοδέση (είδος σενάζ) για αντισεισμική προστασία. Φυσικά,
όλα είχαν κεραμοσκεπή, τα
δε κεραμίδια τα κατασκεύαζαν μόνοι τους οι κάτοικοι
στα λεγόμενα «Κεραμαριά»
(τοποθεσία κοντά στην Καψάλα).
Αντιπροσωπευτική
διώροφη κατοικία
της δεκαετίας
του ’20
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Ισόγεια πέτρινη κατοικία της δεκαετίας του ‘60
Ο πάνω όροφος αποτελούνταν από δύο κυρίως δωμάτια: το κάτω,
δηλ. το δυτικό, που ήταν καθιστικό και υπνοδωμάτιο με τζάκι και το
πάνω, δηλ. το ανατολικό, που ήταν «το καλό» για να φιλοξενούν τους
μουσαφιραίους. Ανάμεσα στα δύο αυτά δωμάτια υπήρχε η κουζίνα,
μπροστά απ’ την οποία ήταν η κύρια είσοδος με μπαλκονάκι γύρω της
στο τελείωμα της σκάλας.
Ο κάτω όροφος χρησίμευε σαν αποθήκη και σταύλος για τα ζώα,
κυρίως άλογα, της οικογένειας. Από τα πάτερα κρεμούσαν τα καπνά
σε τόπια (1 τόπι = 10 αρμάθες), αφού πρώτα τα είχαν λιάσει στο γιούρτι.
Αξίζει εδώ να σημειωθεί, ότι ο κύριος λόγος που αναγκάστηκαν να
φτιάξουν τα σπίτια διώροφα ήταν αυτός, δηλ. να μπορούν να αποθηκεύουν τα καπνά κατ’ αυτόν τον τρόπο.
Οι δύο όροφοι επικοινωνούσαν και εσωτερικά μεταξύ τους με
σκάλα. Υπήρχε και μια καταπακτή από την οποία γέμιζαν τα αμπάρια
με σιτάρι και κριθάρι.
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Σύγχρονη διώροφη κατοικία της δεκαετίας του ’80 (μετά το σεισμό)
3. Η εκκλησία
Το πρώτο μέλημα των κατοίκων, μόλις οργανώθηκαν σε κοινωνία,
ήταν να φτιάξουν την εκκλησία.
Η πρώτη που φτιάχτηκε ήταν μικρή και πρόχειρη και στο χώρο που
βρισκόταν λειτουργούσε και το νεκροταφείο. Σήμερα στη θέση αυτής
της εκκλησίας βρίσκεται ένας μικρός ναός, ανατολικά του σημερινού
ναού του Αγίου Γεωργίου.
Η αύξηση όμως του πληθυσμού δημιούργησε την ανάγκη να μεγαλώσει η εκκλησία και το νεκροταφείο να μεταφερθεί έξω απ’ το χωριό,
νότια. Αυτή η εκκλησία που σώθηκε μέχρι το σεισμό του 1980, κατασκευάστηκε με πολύ μεράκι από τους κατοίκους που εργάζονταν οικειοθελώς σ’ αυτή. Το οικόπεδο που χρησιμοποιήθηκε ήταν αλώνι του
Τσικνογιαννάκη. Την πέτρα την κουβάλησαν από τα «Λιθάρια» (τοποθεσία πετρώδης, ασβεστολιθική δυτικά του χωριού σε απόσταση 1,5
χλμ), τα δε αγκωνάρια τα έφεραν από το Κιοτίκι Φαρσάλων. Πελεκητής της πέτρας ήταν ο Παφίλης από το Πολυδένδρι, ο οποίος εργά-

52

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Θ. ΜΠΟΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ

Η σημερινή εκκλησία του Αγίου Γεωργίου, κατασκευής 1981

Το Ιερό της παλιάς εκκλησίας ενσωματωμένο στην καινούργια
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Το καμπαναριό του Αη – Γιώργη, κατασκευής 1947

Αναμνηστική φωτογραφία μπροστά στη νότια είσοδο
της παλιάς εκκλησίας

53

54

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Θ. ΜΠΟΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ

Από παλιό εορτασμό του Αγίου Γεωργίου. Αρτοκλασία
στον περίβολο της εκκλησίας. Πίσω διακρίνεται το πρώτο
εκκλησάκι του χωριού

Χορός στο προαύλιο της εκκλησίας κατά το πανηγύρι
του Αγίου Γεωργίου
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Υπαίθρια Θεία Λειτουργία
στηκε και για την κατασκευή του καμπαναριού το 1947. Μαραγκοί για
τα στασίδια, το τέμπλο και άλλα έπιπλα της εκκλησίας ήταν ο Κώστας
Κασίδης και ο Παναγιώτης Χαρατσής απ’ το Δομοκό.
Οι κάτοικοι του χωριού για να ξεπληρώσουν τους μαραγκούς, ν’
αγοράσουν υλικά και να την αγιογραφήσουν, εξέλεξαν μια επιτροπή,
η οποία με έρανο συγκέντρωσε εκτός από χρήματα ακόμα και γυναικεία στολίδια (γιορντάνια και άλλα). Από την εκκλησία αυτή, που αποπερατώθηκε το 1918, σώζεται σήμερα μόνο το Ιερό, το οποίο
ενσωματώθηκε στη νέα, το 1981.
Πρώτος παπάς ήταν ο Θανάσης Καραπετσάκος, που μετονομάστηκε
σε Παπαθανασίου. αυτόν διαδέχτηκαν ο γιος του Δημήτρης που μετονομάστηκε σε Παπαδημητρίου, ο Κώστας Κουβέλης, ο Δημήτρης Κουβέλης και, για πολλά χρόνια μετά το 1950, ο Ανδρέας Δημόπουλος.
Κλείνονας σε ότι αφορά την εκκλησία, επισημαίνω ότι, οι παλιοί πίστευαν πως ο Άγιος Γεώργιος, προστάτης του Στρατού προς τιμήν του
οποίου κτίστηκε η εκκλησία, ήταν θαυματουργός και προστάτευε το
χωριό κατά την διάρκεια των πολέμων και ιδιαίτερα το 1940 και 1946
– 49, όπου ουδείς νεκρός υπήρξε από τους στρατευμένους του χωριού.
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4. Σχολείο
Δεύτερο μέλημα των κατοίκων ήταν να φτιάξουν το σχολείο. Έτσι
κατασκεύασαν ένα πρόχειρο που είχε μία αίθουσα διδασκαλίας και ένα
δωμάτιο για κατοικία του δασκάλου. Σ’ αυτό μάθαιναν γράμματα λίγα
αγόρια και ελάχιστα κορίτσια. Στη σημερινή πλατεία και στη θέση που
λειτουργεί το Κοινοτικό Γραφείο, το 1932, έφτιαξαν ένα πέτρινο σχολείο με δύο αίθουσες διδασκαλίας, το οποίο όμως κατέρρευσε το 1980
με το σεισμό. Τα Δημοτικά τότε λειτουργούσαν με επτά τάξεις, από τις
οποίες οι τρεις τελευταίες ονομάζονταν Ελληνικά Σχολεία ή Σχολαρχεία. Πιο πάνω ήταν τα τετρατάξια Γυμνάσια.

Μαθητική παρέλαση με τοπικές παραδοσιακές
ενδυμασίες σε Εθνική γιορτή
Στις τάξεις του τότε Δημοτικού σχολείου του χωριού (που ήταν μόνο
οι τέσσερις πρώτες), δίδασκαν σαν δάσκαλοι οι απόφοιτοι του Ελληνικού Σχολείου. Η πρόσληψή τους γινόταν από τον πρόεδρο του χωριού
και η πληρωμή τους, από τους κατοίκους, σε είδος (κυρίως σιτάρι).
Πρώτοι δάσκαλοι του χωριού, αναφέρονται από τους παλιότερους,
ο Παπαζήσης Βασίλειος ή Τζαμαρονίκος και η Αριάδνη. Επίσης δασκάλεψαν, πριν τον πόλεμο του ’40, οι Καλαμάρας Βασίλειος και Δελ-
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λόπουλος Αθανάσιος. Μετά και για πολλά χρόνια, ο Κουβέλης Γεώργιος και ο Μπουρογιάννης Λάμπρος. Όταν το χωριό έσφυζε από ζωή
και αριθμούσε 180 οικογένειες το Δημοτικό Σχολείο, που ήταν 3/θέσιο,
είχε πάνω από 100 μαθητές. Σήμερα δεν λειτουργεί σχολείο λόγω έλλειψης μαθητών.
5. Ενδυμασία
Οι κάτοικοι φορούσαν Εθνικές – τοπικές ενδυμασίες. Οι άνδρες φορούσαν φουστανέλλα – κάλτσες – τσαρούχια – γιλέκο και σκούφο. Η
φουστανέλλα είχε 32 ως 40 πήχεις ύφασμα. Φουστανέλλα φορούσαν
ως το 1930 – 35 ο Τσικνογιαννάκης και ο πατέρας του Θύμιου Χαλεπλή
(Μπακάλη). Το γιλέκο ήταν παρδαλό με διάφορα χρώματα και σχέδια.
Οι κάλτσες ήταν μακριές και δένονταν ψηλά στο μηρό με καλτσοδέτες.
Ήταν πλεκτές, άσπρες με κεντίδι παρδαλό πάνω απ’ τον αστράγαλο.
Τα τσαρούχια στολίζονταν στο επάνω μέρος τους με φούντα. Αυτή
ήταν η καλή φορεσιά των ανδρών. Σαν πρόχειρη φορούσαν παντελόνι
φαρδύ ως το γόνατο, που από ‘κει και κάτω στένευε και κούμπωνε στην
εξωτερική πλευρά της γάμπας με μικρά κουμπάκια. Κοινώς, το παντελόνι αυτό, ονομαζόταν κυλότα.
Οι γυναίκες φορούσαν μεσοφόρι (μαλλίνα) – μπόλκα – ποδιά – πουκάμισο και μαντήλα. Το μεσοφόρι, που ήταν το κύριο βασικό φόρεμα,

Εθνική τοπική ενδυμασία

Τοπική παραδοσιακή ενδυμασία
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ήταν πάνινο ή μάλλινο με λωρίδες κάτω. Πάνω απ’ το μεσοφόρι φορούσαν ένα είδος ζακέτας, τη μπόλκα που κούμπωνε με πάνινα κουμπάκια ή έδενε με ζώνη. Το πουκάμισο και η ποδιά ήταν υφαντά με
κέντημα. Στο κεφάλι φορούσαν μονόχρωμη μαντήλα από λεπτό ύφασμα (γάζα). Τα παπούτσια ήταν μαύρα και χαμηλά.
Χρυσαφικά είχαν λίγα: Σκουλαρίκια στ’ αυτιά, που τα τρύπαγαν σε
πολύ μικρή ηλικία, και αλυσίδες στο στήθος, που λέγονταν γιορντάνια
και τις έπιαναν στους ώμους. Επίσης είχαν και τα θηλύκια, που ήταν
κι αυτά ένα είδος αλυσίδας, που ξεκινούσε απ’ τον ώμο και τελείωνε
διαγώνια στη μέση.

Γέροντας με το χαρακτηριστικό ντύσιμο σε οικογενειακή φωτογραφία
6. Ψυχαγωγία
Οι βαριές χειρωνακτικές εργασίες στα χωράφια και η ενασχόληση
των κατοίκων με τα ζώα καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, δεν τους άφηναν πολύ ελεύθερο χρόνο για να διασκεδάσουν. Επειδή όμως τις Κυριακές και τις γιορτές δε δούλευαν ποτέ, όση ανάγκη κι αν υπήρχε,
έβρισκαν την ευκαιρία τις ημέρες αυτές να ξεφύγουν λίγο και να ψυχαγωγηθούν. Πώς; Μαζεύονταν όλοι στο Μεσοχώρι και χόρευαν, χωριστά οι γυναίκες από τους άνδρες.
Τραγουδούσαν όμως όλοι μαζί, χωρίς συνοδεία μουσικών οργάνων.
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Μαντασιώτικη ορχήστρα δημοτικών τραγουδιών
Λαϊκοί οργανοπαίκτες εμφανίστηκαν αργότερα. Βασικά μουσικά όργανα ήταν το κλαρίνο, το βιολί και το λαούτο.
Ο χορός αυτός στο Μεσοχώρι, γινόταν κυρίως το απόγευμα της
Πρωτοχρονιάς, των Απόκρεω και της Λαμπρής. Τη Λαμπρή δε, επαναλαμβανόταν και τις επόμενες δύο ημέρες.
Εκτός απ’ τους χορούς οι άνδρες επιδίδονταν και στα αγωνίσματα
της πάλης και του ριξίματος του λιθαριού.
Η πάλη γινόταν συνήθως μεταξύ Ελλήνων και Τούρκων. Κατά τη
διάρκεια του αγώνα έμπαιναν και στοιχήματα. Οι πιο δυνατοί παλαιστές, που είχαν γίνει ο φόβος των Τούρκων, ήταν ο Φανογιώργος και
ο Καραθάνος Δήμος (Μπρόκας).
7. Διοικητική οργάνωση
Το 1883 η Μαντασιά οργανώθηκε διοικητικά και εντάχθηκε στο
Δήμο Μελιταίας. Λειτουργούσε σαν Κοινότητα με πρόεδρο, κοινοτικό
συμβούλιο και γραμματέα. Οι γραμματείς διορίζονταν απ’ τον εκάστοτε πρόεδρο, δεν ήταν δηλαδή μόνιμοι. Ο πρώτος μόνιμος γραμματέας διορισμένος από το κράτος ήταν ο Παπαδημητρίου Αθανάσιος,
που ανέλαβε το 1954. Πριν απ’ αυτόν είχαν διατελέσει οι Παναγιώτης
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Χαλεπλής, Νίκος Χαλεπλής και, για πολλά χρόνια μετά, ο Αντώνης Δημόπουλος.
Εκτός απ’ αυτή τη Διοίκηση, οι κάτοικοι του χωριού υπάκουαν και
σε αποφάσεις που έπαιρνε το Συμβούλιο των Γερόντων. Κάθε Κυριακή
μετά το πέρας της Θ. Λειτουργίας, το Συμβούλιο αυτό συνεδρίαζε στο
προαύλιο της Εκκλησίας παρουσία των κατοίκων και συζητούσε οποιοδήποτε θέμα απασχολούσε το χωριό. Οι αποφάσεις που παίρνονταν
ήταν σεβαστές και εκτελούνταν χωρίς αντιρρήσεις.
Το 1941 και κατά τη διάρκεια της Κατοχής λειτουργούσε και Λαϊκό
Δικαστήριο με πρόεδρο τον Γεώργιο Μπουρογιάννη. Ουδεμία όμως
σχέση είχε το Δικαστήριο αυτό με τα λαϊκά δικαστήρια του εμφυλίου
πολέμου.
Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι σε μια συνεδρίαση του Δικαστηρίου αυτού, κατηγορούμενος ήταν και ο Βουλευτής Χρήστος Παναγιούλας, που απαλλάχτηκε όμως λόγω αμφιβολιών. Η κατηγορία ήταν
ότι δεν είχε πληρώσει επιμίσθιο στον Δήμο Καραθάνο.
Διατελέσαντες πρόεδροι της Κοινότητας πριν το 1950 και κατά σειρά
αρχαιότητας υπήρξαν οι: Δημόπουλος Αντώνιος, Παπαδημητρίου Γεώργιος, Μπουρογιάννης Γεώργιος, Κουβέλης Ευάγγελος, Κουβέλης
Κων/νος και Βλάχος Νικόλαος.
Περισσότερες λεπτομέρειες για την διοικητική οργάνωση αναφέρονται στα χειρόγραφα του Σταύρου Ράπτη που παρατίθενται στο τέλος
του βιβλίου.
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Μαζεύοντας παπαρούνες.
Πίσω διακρίνονται τα πολύ παλιά ισόγεια σπίτια
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ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ
Ο ΓΑΜΟΣ
Πρωτού ένα ζευγάρι καταλήξει σε γάμο έπρεπε να προηγηθεί το
«προξενειό». Εάν κάποιος νέος ήθελε να παντρευτεί μια κοπέλα πήγαινε μαζί με τους γονείς του και τους αποκλειστικούς συγγενείς στο
σπίτι της κοπέλας για να «κανονίσουν» με τον πατέρα της την προίκα.
Εάν αυτά που έδινε ο πατέρας της νύφης ικανοποιούσαν τις απαιτήσεις

Συνοδεύοντας το γαμπρό στην εκκλησία με λαϊκή ορχήστρα
του γαμπρού τότε γίνονταν τα «ταιριάσματα», ακολουθούσαν οι αρραβώνες και τέλος ο γάμος. Στην περίπτωση που κάποιος νέος είχε ερωτευθεί μια κοπέλα, αλλά οι γονείς της δεν συμφωνούσαν, τότε οι
ερωτευμένοι «κλέβονταν» και για αρκετό διάστημα ζούσαν μακριά απ’
τους δικούς τους σε κάποιο συγγενικό σπίτι μέχρι να τους αποδεχθούν
οι γονείς τους.
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Συνοδεύοντας τη νύφη στην εκκλησία
Ο γάμος αυτού του ζευγαριού δε γινόταν με λαμπρότητα αλλά με
μια απλή τελετή στην εκκλησία και μάλιστα βράδυ.
Οι ετοιμασίες για το γάμο, που κρατούσαν μια βδομάδα, ξεκινούσαν
από τη Δευτέρα, όπου οι βλαμάδες (φίλοι του γαμπρού) πήγαιναν στο
μύλο και άλεθαν το σιτάρι μονοημερίς. Την Τρίτη οι γυναίκες έφτιαχναν τα προζύμια για τα ψωμιά του γάμου και για την προβέντα. Την
Τετάρτη στο σπίτι της νύφης και του γαμπρού έφτιαχναν την προβέντα,
η οποία ήταν στρόγγυλο αρτοσκεύασμα διακοσμημένο με παραστάσεις
και επιχρισμένο με άχνη ζάχαρη. Το βράδυ της ίδιας μέρας ο πεθερός
πήγαινε να «τσακίσει» την προβέντα του γαμπρού στο σπίτι της νύφης
και φεύγοντας έπαιρνε μαζί του την προβέντα της νύφης ακέραιη.
Κατά τη διάρκεια του «τσακίσματος» τα κορίτσια έπαιρναν νερό με
τρία μικρά κανάτια. Προσκύναγαν τρεις φορές στο νερό και οι καλεσμένοι έριχναν μέσα λεφτά. Κατόπιν κέρναγαν όλους τους συμπεθέρους. Την ίδια μέρα επίσης μάζευαν τα προικιά της νύφης και τα
πήγαιναν στο ρέμα για να τα πλύνουν. Την Πέμπτη στο σπίτι της νύφης
τακτοποιούσαν τα προικιά για την έκθεση. Η νύφη έπρεπε να ψήσει
τρεις φουρνιές ψωμί. Την Παρασκευή οι βλαμάδες του γαμπρού, αν
αυτός ήταν από άλλο χωριό, πήγαιναν και έπαιρναν τα προικιά. Αν ο
γαμπρός ήταν από το ίδιο χωριό με τη νύφη, τα προικιά τα έπαιρναν
την Κυριακή. Πριν πάρουν τα προικιά, η νύφη έβαζε πάνω στο γίκο
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ένα μικρό αγόρι και δεν άφηνε να τα πάρουν αν δεν του έδιναν ικανοποιητικό αντίκρισμα χρημάτων ή λιχουδιών.
Την Κυριακή γινόταν ο γάμος. Από το πρωί και με τη βοήθεια των
κοριτσιών άρχιζε η νύφη να ντύνεται και να στολίζεται. Το νυφικό, που
το αγόραζε ο γαμπρός, ήταν ένα φόρεμα με κέντημα από χάντρες, και
το, αντί πέπλου, μαντήλι ήταν πολύχρωμο με διάφορες ζωγραφιές. Όση
ώρα διαρκούσε το στόλισμα της νύφης τα κορίτσια τραγουδούσαν διάφορα τραγούδια για ευτυχία στη ζωή της. Οι βλαμάδες επίσης με ένα
μπουκάλι κρασί που στο στόμιο έφερε γαρύφαλλο ή τριαντάφυλλο καλούσαν τους συγγενείς και φίλους στη γαμήλια τελετή και στο γλέντι
που θα ακολουθούσε.
Μόλις πλησίαζε η ώρα για το μυστήριο, οι συγγενείς του γαμπρού πήγαιναν στο σπίτι της νύφης για να την συνοδεύσουν μαζί με τους δικούς
της στην εκκλησία. Αν η νύφη ήταν από άλλο χωριό, των συμπεθέρων
προηγούνταν οι βλαμάδες του γαμπρού πάνω σε άλογα (σκαριάτες) και
φώναζαν ότι έρχονταν να πάρουν τη νύφη για την εκκλησία.
Μετά τα στέφανα η νύφη πήγαινε στο σπίτι του γαμπρού, που θα
ήταν τώρα το δικό της σπίτι, καβάλα πάνω σε άλογο. Μόλις έφτανε στο
σπίτι, της έδιναν μια κανάτα με κρασί και αυτή το έχυνε κάτω κάνοντας
το σχήμα του σταυρού. Κατόπιν «τσάκιζε» την προβέντα σταυρωτά
και πετούσε το ένα κομμάτι στο σπίτι και τα άλλα στους καλεσμένους.
Μετά ακολουθούσε το τραπέζι, ενώ το γλέντι ήταν ολονύκτιο.
Τη Δευτέρα το πρωί η νύφη χόρευε φορώντας το πέπλο και έπειτα
έτρωγαν στο σπίτι του κουμπάρου.
Στις 15 μέρες μετά το γάμο το νιόπαντρο ζευγάρι πήγαινε στην εκκλησία, προσκυνούσε τον παπά, έριχνε χρήματα κι έπαιρνε αντίδωρο,
όμως δεν έκανε σταυρό.

ΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ
Κάθε οικογένεια του χωριού είχε απαραίτητα το δικό της οικόσιτο
γουρούνι, το οποίο έτρεφε για ένα χρόνο και το έσφαζαν ανήμερα τα
Χριστούγεννα, μετά την εκκλησία. Το σφάξιμο και η κατεργασία όλων
των μερών του γουρουνιού απασχολούσε όλη την οικογένεια ολόκληρη
τη μέρα και είχε τη μορφή ιεροτελεστίας.
Πολλές φορές, αν το γουρούνι ήταν πολύ μεγάλο, ερχόταν και κάποιος γείτονας να βοηθήσει στη σφαγή του κι έπειτα το ίδιο γινόταν και
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γι’ αυτόν. Η νοικοκυρά του σπιτιού μόλις σφαζόταν το ζώο, το θυμιάτιζε για να «φύγουν οι καλλικάντζαροι». Έπειτα το έγδερναν έμπειρα
άτομα στο γδάρσιμο, ώστε να μην κοπεί πουθενά το δέρμα, γιατί το χρησιμοποιούσαν για την κατασκευή παπουτσιών (γουρνοτσάρουχων).
Κατόπιν το ξεπάστωναν και το παστό το έκοβαν σε μικρά κομμάτια
και τα έλιωναν φτιάχνoντας τη λίπα. Τα υπολείμματα του παστού μετά
την αφαίρεση της λίπας ήταν οι λεγόμενες τσιγαρίθρες, τις οποίες χρησιμοποιούσαν στο μαγείρεμα του τραχανά για να του δώσουν καλύτερη γεύση. Όσο η λίπα ήταν σε υγρή κατάσταση, έριχναν μέσα της και
κομμάτια βρασμένου κρέατος, το οποίο έτσι διατηρούνταν περισσότερο καιρό. Η ποσότητα της λίπας που έδινε το γουρούνι, αποδείκνυε
και την οικονομική άνεση της οικογένειας, γιατί όσο πιο πολλή ήταν η
λίπα, τόσο πιο καλοταϊσμένο ήταν το γουρούνι που την έδωσε, άρα η
οικογένεια είχε άφθονο φαγητό γι’ αυτή και για το ζωντανό της.
Μετά ξεχώριζαν το καλό κρέας (μπριζόλες και παΐδια) και όλα τα
υπόλοιπα κομμάτια τα εκμεταλλεύονταν ως εξής:
Το κρέας από τα μπούτια, το έκαναν λουκάνικα.
Το κρέας από το κεφάλι, το έκαναν πασπαλά (ψιλοκομμένο κρέας
και βρασμένο με πράσα).
Τα πόδια, την κοιλιά και τ’ αυτιά τα έκαναν πατσά ή πηχτή. Τα εντόσθια τα χρησιμοποιούσαν για την παρασκευή μπομπαριών (παχύ έντερο γεμισμένο με εντόσθια και μπλιγούρι = ψιλοκομμένο σιτάρι).
Όλη αυτή η διαδικασία ονομαζόταν «γουρνοχαρά» και σ’ αυτή τη
χαρά συμμετείχαν και τα μικρά παιδιά, τα οποία έφτιαχναν μπάλα την
ουροδόχο κύστη του γουρουνιού και έπαιζαν.
Το γουρούνι και τα προϊόντα που έδινε ήταν πηγή ζωής για τις οικογένειες του χωριού, αφού τις έτρεφε για πάρα πολύ καιρό μετά το
σφάξιμό του, ενώ το λίπος του ήταν για όλη τη χρονιά το υποκατάστατο
του λαδιού. Ανήμερα λοιπόν τα Χριστούγεννα, όλοι οι κάτοικοι ήταν
απασχολημένοι με το σφάξιμο και την τακτοποίηση των προϊόντων του
ζώου (δέρμα, κρέας, λίπα, λουκάνικα κλπ). Έτσι επίσημη γιορτινή μέρα
ήταν γι’ αυτούς η δεύτερη μέρα των Χριστουγέννων, κατά την οποία
γιόρταζαν οι Χρηστάδες.
ΤΩΝ ΘΕΟΦΑΝΕΙΩΝ
Οι νοικοκυρές, από τα ξημερώματα της παραμονής των Φώτων,
ασχολούνταν με την καθαριότητα του σπιτιού και με την παρασκευή
των κουλουρών, που στο πάνω μέρος είχαν διάφορα σχήματα απ’ το
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ίδιο ζυμάρι, όπως σταυρό, άμπελο κλπ. Μία απ’ αυτές τις κουλούρες
έδιναν στον παπά που περνούσε για ν’ αγιάσει το σπίτι και να διώξει
τους καλλικάντζαρους. Τις άλλες τις μοίραζαν σ’ αυτούς που τραγουδούσαν τα κάλαντα.
Από το μεσημέρι ή το απόγευμα, μία ή δύο ομάδες ανδρών ξεκινούσαν για να τραγουδήσουν τα κάλαντα στα σπίτια του χωριού, ενώ ανάμεσά τους υπήρχαν και δύο άτομα, μασκαρεμένα σε νύφη και γαμπρό.
Η ομάδα, τραγουδώντας τα κάλαντα, απευθυνόταν πρώτα στο Χριστό
που βαφτίζεται:
Αύριο είν’ τα Φώτα κι ο Φωτισμός κι χαρές μεγάλες στον Κύργιο μας.
Σπάργανα βαστεί και το γιο κρατεί και τον Αη – Γιάννη παρακαλεί
Θε να σε βαφτίσω Θεόν παιδί μεσ’ στην κολυμπήθρα την αργυρή.
Έπειτα απευθύνονταν στον αφέντη του σπιτιού:
Καλά είπαμε το νιο Χριστό να πούμε τον αφέντη
Αφέντη μ’ αφεντίτση μου, πέντε βολές αφέντη
πέντε βολές αφέντεψες και πάλι αφέντης είσαι.
Δε σούπρεπε, δε σούμοιαζε να είσαι απάν’ στην Πόλη
Να κοσκινίζεις το φλουρί να δερμονάς τα γρόσια
κι αυτά τα κοσκινίδια σου κέρνα τα παλληκάρια.
Να πάνε στον Κρασόιπουλο να πουν καλό για σένα.
Κι έπειτα στην κυρά του σπιτιού, εφ’ όσον είχε κόρη της παντρειάς:
Κυρά μ’ τη διχατέρα σου, κυρά μ’ τη μοναχιά σου
την έλουζες, τη χτένιζες, στο σύννεφο την κρύβεις
και σπάραξε το σύννεφο και φάν’κε η κόρη μέσα.
Την είδε ο γιος του Βασιλιά, την είδε ο γιος του Ρήγα
την είδε κι ο γραμματικός κι έπεσε να πεθάνει.
Σήκω σ’ απάν γραμματικέ, γαμπρό για να σε κάνω
γαμπρό στη διχατέρα μου, γαμπρό στη μοναχιά μου.
Αν στο σπίτι υπήρχε μικρό παιδί έλεγαν:
Ένα μικρό, μικρούτσικο, μικρό στη σαρμανίτσα,
που το κρατάει η μανούλα του, όξω στο φεγγαράκι.
Στα χίλια χάδια το κρατεί και στα κανάλια παίζει
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και στα χρυσά προσκέφαλα το βάζει και κοιμάται.
Αν στο σπίτι υπήρχαν δύο παλληκάρια σε ηλικία γάμου τραγουδούσαν:
Εδώ είναι δυο καλά παιδιά και δυο καλά ξεφτέρια
Το ‘να χαλεύει να παντρευτεί, τ’ άλλο ν’ αρραβωνιάσει.
Να πάρει νύφη από μεριά κι από καλούς ανθρώπους.
Να πάρει και πολύ προικιό της Σάϊκως το μεράδι
Να πάρει χίλια πρόβατα και δυο χιλιάδες γίδια.
Φυσικά δε θ’ άφηναν παραπονούμενη την κυρά του σπιτιού:
Κυρά μ’ όντας στολίζεσαι να πας ταχειά στα Φώτα
βάζεις τον ήλιο πρόσωπο και το φεγγάρ’ αστήθι
και την οχιά την παρδαλή, γιορντάνι στο λαιμό σου.
Αν η ομάδα έλεγε τα κάλαντα στο γραμματικό του χωριού:
Γραμματικέ, γραμματικέ και ψάλτη κι αναγνώστη
που κάθοσαν και έγραφες, όξω στο φεγγαράκι.
Τρεμούλιαξαν τα χέρια σου και χύθηκε μελάνι
και γιόμοσαν τα ρούχα σου, τα χρυσογιλεκά σου.
Κι αν πήγαιναν στο σπίτι του παπά:
Σήκω σ’ απάνω Δέσποτα και μη βαριοκοιμάσαι
τα μοναστήρια σήμαναν κι οι εκκλησιές διαβάζουν.
Και τελειώνοντας, έκλειναν μ’ αυτά τα λόγια:
Μη μας αργείς αφέντη μου, μη μας αργείς κυρά μου
έχουμε στράτα αλαργινή και λάσπες ως το γόνα.
Σαν το μελίσσι περπατεί, σαν το μελίσσι βάζει
σαν το μελισσοχόρταρο τριγύρω στα μαντριά σου.
Κομμάτι από λουκάνικο, κομμάτι από μπομπάρι
κομμάτι κι από νεφραμιά να σώσει σοφλιμάδι.
Και του χρόνου.
Όταν τέλειωναν τα κάλαντα, η νοικοκυρά πρόσφερε κουλούρες,
λουκάνικα, λίπα και σιτάρι. Όλα αυτά που μαζεύονταν, τα πουλούσαν
και με τα χρήματα αγόραζαν 2 – 3 πρόβατα, τα οποία τα διέθεταν για
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το «ζιαφέτι». Το «ζιαφέτι» ήταν το γλέντι που έκαναν μετά του Αη –
Γιαννιού και σ’ αυτό συμμετείχαν όλοι οι χωριανοί.
Επεξήγηση ιδιωματισμών:
βολές = φορές
δερμονάω = κοσκινίζω με κόσκινο με μεγάλες τρύπες.
διχατέρα = θυγατέρα
σαρμανίτσα = κούνια του μωρού
χαλεύει = ζητάει
μεράδι = μερίδιο
όντας = όταν
ταχειά = αύριο
στράτα αλαργινή = δρόμος μακρινός
βάζει = βουίζει
σοφλιμάδι = σούβλα.
Μετά το τέλος της Θ. Λειτουργίας, ανήμερα των Θεοφανείων, οι
επίτροποι της εκκλησίας έβγαζαν τις εικόνες των Αγίων απ’ το τέμπλο
μία – μία κι ο αρχιεπίτροπος κρατώντας κάθε φορά την εικόνα ρωτούσε πόσα δίνουν γι’ αυτήν.
Γινόταν κάτι σαν πλειστηριασμός. Τα πράγματα εξελίσσονταν ως
εξής:
Ο αρχιεπίτροπος φώναζε δυνατά το όνομα του Αγίου που εικονιζόταν στην εικόνα που κρατούσε:
- Άγιος Γεώργιος! Οι πιστοί έδιναν τις προσφορές τους:
- Μία βεδούρα! (1 δοχείο στάρι)
- Ένα σταμπόλι! (2 δοχεία στάρι)
- Τρεις βεδούρες!
- Δύο σταμπόλια!
Κι ο πλειοδότης, έπαιρνε την εικόνα και την κρατούσε στα χέρια
του. Αυτό γινόταν για όλες τις εικόνες του τέμπλου και μετά ακολουθούσε το προσκύνημα.
Σκοπός αυτού του εθίμου, ήταν ν’ αυξήσει η εκκλησία τα έσοδά της.
Οι προσφορές που είχαν γίνει, δε δίνονταν εκείνη την ημέρα στην εκκλησία, αλλά μετά τον αλωνισμό.
Έπειτα, γινόταν ο Μεγάλος Αγιασμός των Φώτων. Κι όταν αυτός
τελείωνε, οι εικόνες τοποθετούνταν και πάλι στη θέση τους, στο τέμπλο.
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ΤΩΝ ΑΠΟΚΡΕΩ
Την ημέρα των Απόκρεω, μετά τη Θ. Λειτουργία, το εκκλησίασμα
μαζί με τον παπά έβγαιναν έξω στο προαύλιο. Εκεί, όλοι αγκαλιάζονταν και ασπάζονταν μεταξύ τους και έδιναν συγχώρεση ο ένας στον
άλλο. Μάλιστα αυτό γινόταν και μεταξύ αυτών που ήταν ενοχλημένοι
και δε μιλιόντουσαν μέχρι τότε.
Την ημέρα εκείνη όλα τα παιδιά έπρεπε να περάσουν από τους παππούδες για να ευχηθούν «καλές Απόκριες και τη Λαμπρή με υγεία».
Επίσης τα βαπτιστήρια επισκέπτονταν τους νονούς τους για ευχές.
Το απόγευμα συγκεντρώνονταν όλοι οι κάτοικοι στο Μεσοχώρι και
χόρευαν, άνδρες και γυναίκες χωριστά, μέχρι το βράδυ.
Μετά το χορό οι συγγενείς μαζεύονταν στο σπίτι που έμεναν οι γέροι
και όλοι μαζί έτρωγαν και έπιναν. Κατόπιν ντύνονταν καρναβάλια και
επισκέπτονταν άλλα σπίτια. Κατά τα μεσάνυχτα, στις γειτονιές, άναβαν
μεγάλες φωτιές και χόρευαν γύρω τους μέχρι το πρωί.

ΜΠΙΡΜΠΙΡΙΤΣΑ
Σε περίοδο ανομβρίας και παρατεταμένης ξηρασίας, μια κοπέλα ντυμένη με φόρεμα από βρούβες και λάπατα και μια κατσαρόλα στο κεφάλι ήταν η «μπιρμπιρίτσα», η οποία συνοδευόμενη από άλλες κοπέλες,
γύριζε από σπίτι σε σπίτι και όλες μαζί τραγουδούσαν:
«Μπιρμπιρίτσα περπατεί, το Θεό παρακαλεί.
Θεέ μου, ρίξε μια βροχή, μια βροχή αγγελική
στα σταράκια στα κθαράκια, στου φτωχού το παρασπόρι».
ελπίζοντας ότι μ’ αυτό τον τρόπο θα ξορκίσουν το κακό της ανομβρίας
και θα βρέξει. Η νοικοκυρά μετά το τραγουδάκι αυτό, έριχνε νερό πάνω
στην κατσαρόλα που έφερε η «μπιρμπιρίτσα» και ευχόταν να βρέξει.

ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ
Παρακάτω αναφέρουμε μερικά από τα πιο γνωστά τραγούδια που
τραγουδιόνταν σε διάφορες περιστάσεις της κοινωνικής ζωής. Είναι
προσφορά του Καραθάνου Δημητρίου και της Μπουρογιάννη Ελένης
του Ιωάννου.
1. Το παρακάτω τραγούδι το τραγουδούσαν οι καλεσμένοι του γαμ-
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πρού όταν πήγαιναν να πάρουν τη νύφη για την εκκλησία:
Κίνησαν τα Τσαμόπουλα και τα καπετανόπουλα,
να παν στον πέρα μαχαλά, πούναι τα σπίτια τα ψηλά
τα μπαλκονάκια στη σειρά.
Τους έπιασε ψιλή βροχή και μια μεγάλη ταραχή
και βράχηκαν τα τσαμόπουλα και τα καπετανόπουλα.
2. Συνοδεύοντας τη νύφη στην εκκλησία τραγουδούσαν:
Ο δυόσμος κι ο βασιλικός και το μακεδονίσι
τα τρία αυτά μαλώνανε, ποιο να πρωτονικήσει.
Πετιέται το τριαντάφυλλο και λέει στα λουλούδια:
σωπάτε βρωμοχόρταρα και της κοπριάς χορτάρια.
Εγώ είμαι το τριαντάφυλλο, το μοσχομυρισμένο,
το Μάη μήνα φαίνομαι σε κοριτσιού τσεμπέρι.
3. Μετά τα στέφανα συνοδεύοντας τη νύφη στο σπίτι του γαμπρού
τραγουδούσαν:
Έβγα μάνα πεθερά
για να δεις το γιόκα’ς
που σου φέρνει την πέρδικα.
Πέρδικα από τα πετρωτά
κι αλαφίτσα απ’ τα βουνά.
4. Στο τραπέζι τραγουδούσαν τα πιο κάτω τραγούδια, τραπεζιάτικα
ή της τάβλας λεγόμενα:
Μεσ’ στη μέση στο τραπέζι,
μια μηλιά λουλουδιασμένη
σειέτ’ αέρας, πέφτουν τ’ άνθη
και γεμίζει το τραπέζι,
τον τρουβά και το τσεμπέρι.
Τούτ’ η γη που την πατούμε,
όλοι μέσα θε να μπούμε.
Τούτ’ η γη με τα χορτάρια,
τρώει νιούς και παλληκάρια.
Τούτ’ η γη με τα λουλούδια
θελ’ χορούς, θέλει τραγούδια.
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Κι όσα μ’ ε…, μαρή Γιώργαινα
κι όσα μ’ έχεις καμωμένα
στο χαρτί τάχω γραμμένα,
με μελάνι και με πένα
και με της καρδιάς το αίμα.
*

*

*

Φίλοι μ’ καλωσορίσατε να φάμε και να πιούμε
τούτον το χρόνο τον καλόν, τον άλλον ποιός το ξέρει
για ζούμε, για πεθαίνουμε, σε άλλον κόσμο πάμε.
*

*

*

Ανάθεμα που το είπανε τ’ αδέρφια δεν πονιούνται.
Τ’ αδέρφια σκίζουν τα βουνά, να βρουν ν’ ανταμωθούνε.
Σαν βρήκαν κι ανταμώσανε σ’ ένα χρυσό τραπέζι
χρυσά μαντήλια βγάλανε τα δάκρυα να σκουπίσουν.
5. Πηγαίνοντας να πάρουν τον κουμπάρο για το τραπέζι τραγουδούσαν:
Τώρα τα πουλιά, τώρα τα χελιδόνια
τώρα οι πέρδικες, συχνολαλούν και λένε:
Ξύπνα αφέντη μου, ξύπνα γλυκειά μου αγάπη
ξύπνα κι αγκάλιασε κορμί μαλαματένιο.
6. Κλέφτικα:
Καταραμένο φρούριο, παλάτι του τυράννου,
Ελληνοπούλες λυγερές μ’ αίμα σ’ έχουν χτισμένο.
Κατίνα και Βασιλική, δυο όμορφες νεράιδες
. . . . . . . . . . . . .
*

*

*

Τζουμέρκα μου περήφανα, βουνά μου χιονισμένα
σαν τι κακό επάθατε κι είσαστε βουρκωμένα;
Τον Κατσαντώνη πιάσανε, στη φυλακή τον πάνε.
. . . . . . . . . . . . .
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7. Χορευτικά:
Κώστα μ’ τα χιόνια λιώσανε και τα πουλιά το λένε
και συ Κώστα μου χάθηκες στα σίδερα κλεισμένος.
Σπάσε Κώστα μ’ τα σίδερα, κόψε τις αλυσίδες
να πας Κώστα μ’ στη μάνα σου, στη δόλια αδερφή σου.
*
*
*
Τρεις καλές γειτόνισσες, όμορφες κι αρχόντισσες
στην ταβέρνα παν να πιούν και τα μυστικάτ’ς να πουν
κέρνα μας βρε ταβερνιάρη μ’ ασημένιο πενηντάρι.
*
*
*
Όλα τα πουλάκια ζυγά – ζυγά τα χελιδονάκια ζευγαρωτά
πούθε μας τη φέρνεις, αυτή τη νια την ξανθομαλλούσα την Πατρινιά.
Απ’ τις χώρες τη φέρνω και τα νησιά, κει τηνε διαλέξαν αυτή τη νιά.
*
*
*
Που ’σαν πέρδικα χαμένη, κι ήρθες το πρωί βρεγμένη;
Ήμουνα ψηλά στα πλάγια, στις κορφές και στα λαγγάδια.
Τι έτρωγες εκεί στα πλάγια, στις κορφές και στα λαγγάδια;
Έτρωγα το Μάη τριφύλλι και τον Αύγουστο σταφύλι.
*
*
*
Βάτους κι αγκάθια πάτησα Βασίλω μου
ώσπου να σ’ αγαπήσω.
Και τώρα που σ’ αγάπησα μου λένε να σ’ αφήσω
και να σ’ αλησμονήσω.
Και τι κρασί θα πιούμε όταν θα παντρευτούμε;
Φέτος τα στάρια χάλασαν, Βασίλω μου
και τι ψωμί θα φάμε;
*
*
*
Ένα νερό κυρα – Βαγγελιώ, ένα νερό, κρύο νερό.
Γιεμ’ κι απούθε κατεβαίνει, Βαγγελιώ μου παινεμένη.
Απ’ το γκρεμό κυρά Βαγγελιώ, απ’ το γκρεμό γρεμίζεται.
Και σε περιβόλι μπαίνει, Βαγγελιώ μου παινεμένη.
Ποτίζει δε…, κυρά Βαγγελιώ, ποτίζει δέντρα και κλαδιά.
Ποτίζει κι ε…, κυρά Βαγγελιώ, ποτίζει κι ένα αγιόκλημα.
Γιέ μ’ που κάνει νιο σταφύλι, σαν της Βαγγελιώς τα χείλη.
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8. Λαμπριάτικο τραγούδι που το χόρευαν στην πλατεία του χωριού.
Χορεύονταν στα τρία:
Πέρα στα σπίτια τα ψηλά τα παρασβεστωμένα
εκεί παντρεύουν μια ορφανή την προξενάν στα ξένα.
Ούτε και τόσο ορφανή ούτε και τόσο ξένη
την πήραν και την πήγανε σε τρίχινο γιοφύρι.
Στοιχειό εβγήκε κι έκατσε στην άκρη στο γιοφύρι.
Ρίξε γαμπρέ μου τ’ άσπρα σου για να περάσει η νύφη.
Στην τσέπη ρίχνουν τα φλουριά και στην ποδιά του τ’ άσπρα.
Πέρασε η νύφη γρήγορα και πάει στο σπιτικό της.
Άλλο Λαμπριάτικο τραγούδι σε ρυθμό τσάμικου ήταν και το παρακάτω:
Σήμερα Χριστός Ανέστη
αύριο Αληθώς Ανέστη.
Σήμερα οι παντρεμένες
στέκονται καμαρωμένες.
Σήμερα και τα κορίτσια
στέκονται σαν κυπαρίσσια.
Στη διπλανή σελίδα μερικά από τα παραπάνω τραγούδια μελοποιημένα.
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ΠΑΡΑΜΥΘΙ
Πολλά παραμύθια έλεγαν οι γιαγιάδες στα εγγονάκια τους τα κρύα
βράδια του χειμώνα, ενώ κάθονταν γύρω στο τζάκι. Άλλα απ’ αυτά
ήταν με βασιλόπουλα και νεράιδες, άλλα με ζώα που μιλούσαν σαν άνθρωποι κι άλλα παρμένα από τη ζωή των απλών ανθρώπων, όλα γεμάτα χιούμορ και πονηριά.
Στην τελευταία αυτή κατηγορία, ανήκει και το παραμύθι που παραθέτουμε ενδεικτικά παρακάτω:
Μια φορά κι έναν καιρό ήταν ένας παπάς και είχε έναν ταύρο, τον
οποίο ήθελε να πάει στο παζάρι και να τον πουλήσει. Ένα πρωί τον
πήρε και ξεκίνησε για το παζάρι. Όμως δύο πονηροί συγχωριανοί του
τον είδαν από μακριά, και αποφάσισαν να τον κάνουν να πιστέψει ότι
το ζώο που έχει μαζί του δεν είναι ταύρος, αλλά τράγος, για να του τον
πάρουν φθηνότερα. Σκέφτηκαν να σταθούν στο δρόμο που θα περνούσε ο παπάς, αλλά σε απόσταση 100 μέτρων ο ένας από τον άλλον.
Μόλις ο παπάς φτάσει στον πρώτο, εκείνος θα του πει: «καλημέρα ευλογημένε, που τον πας τον τράγο;». Ο παπάς θ’ απαντήσει ότι δεν είναι
τράγος, αλλά ταύρος. Εκείνος θα επιμένει: «τι λες παπά μου; κάνεις
λάθος! είναι τράγος».
Ο παπάς θα συνεχίσει το δρόμο του και θα φτάσει στον δεύτερο χωριανό του. Εκείνος θα του πει καλημέρα κι έπειτα θα ρωτήσει: «πόσο
τον πουλάς τον τράγο;».
Έτσι έγιναν τα πράγματα, κι όταν ο παπάς άκουσε και το δεύτερο
άτομο να του λέει ότι ο ταύρος του είναι τράγος, το πίστεψε και του
τον πούλησε για τράγο.
Γύρισε στο σπίτι του και είπε στην παπαδιά να σφάξει μια κότα, να
μαζέψει το αίμα της και να το βάλει σ’ ένα έντερο.
Έπειτα της εξήγησε ότι θα καλέσουν στο σπίτι τους αυτούς που του
πήραν τον ταύρο για τράγο να τους φιλοξενήσουν. Εν τω μεταξύ η παπαδιά πρέπει να βάλει το έντερο με το αίμα της κότας στο λαιμό της
και να το καλύψει, έτσι ώστε να μη φαίνεται.
Κι όταν έρθουν οι καλεσμένοι, η παπαδιά ν’ αργήσει να τους καλωσορίσει κι αυτός, τάχαμ’, να πεισμώσει και να τη σφάξει. Όμως δε θα
κόψει το λαιμό της παπαδιάς, αλλά το έντερο με το αίμα που θα έχει
στο λαιμό της, κι έτσι οι καλεσμένοι θα νομίσουν ότι ο παπάς πράγματι
έσφαξε τη γυναίκα του, όταν δουν το αίμα. Αμέσως θα αρχίσουν να
μαλώνουν τον παπά γι’ αυτό που έκανε λέγοντας: «Τι έκανες; Εξαιτίας
μας έσφαξες την παπαδιά;». Τότε ο παπάς θα τους απαντήσει ήρεμα
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ότι δεν πρέπει ν’ ανησυχούν, γιατί έχει μια φλογέρα, και μόλις αρχίσει
να παίζει, θα σηκωθεί η παπαδιά. Έτσι έγιναν όλα, κι ο παπάς συνεννοημένος με την παπαδιά, άρχισε να παίζει τη φλογέρα, κι αυτή σηκώθηκε σα να μην είχε συμβεί τίποτα.
Μόλις οι δύο πονηροί χωρικοί είδαν τι έγινε, σκέφτηκαν να πάρουν
τη φλογέρα απ’ τον παπά για να τιμωρούν και τις δικές τους γυναίκες
όταν δεν τους ακούν. Ο παπάς έκανε στην αρχή ότι δεν μπορεί να τους
δώσει τη φλογέρα, γιατί τη χρειάζεται ο ίδιος για τη δική του γυναίκα
που δεν τον ακούει, κι έτσι πεισμώνει και τη σφάζει. Έπειτα την ξαναζωντανεύει με τη φλογέρα.
Αλλά οι δύο επέμεναν και τελικά ο παπάς τους την έδωσε. Αυτοί
την πήραν με μεγάλη χαρά. Μόλις ο πρώτος έφτασε στο σπίτι του, ζήτησε απ’ τη γυναίκα του να φέρει το φαγητό για να φάει. Εκείνη του
είπε ότι δεν το είχε ακόμη έτοιμο, και θα έπρεπε να περιμένει λίγο. Εκείνος όμως επέμενε πως ήθελε εκείνη τη στιγμή να φάει. Κι επειδή η γυναίκα δεν μπορούσε να ικανοποιήσει την επιθυμία του, της είπε: «Τώρα
θα δεις τι θα πάθεις!» και αρπάζοντας το μαχαίρι την έσφαξε. Έπειτα
της λέει: «Τώρα θα δεις πως θα σηκωθείς!». Παίρνει τη φλογέρα, παίζει,
παίζει, μα πώς να σηκωθεί η γυναίκα του, αφού την είχε σφάξει πραγματικά. Αργότερα ήρθε ο φίλος του και τον ρώτησε τι έγινε. Ο δεύτερος χωρικός, πήγε στο σπίτι του και με μια ασήμαντη αφορμή, έσφαξε
κι αυτός τη γυναίκα του για να τη δει μετά να ζωντανεύει με τη φλογέρα. Αλλά έπαιζε μάταια, η γυναίκα ήταν νεκρή. Τότε, οι δύο φίλοι,
μαρτύρησαν ο ένας στον άλλο τι είχε συμβεί με τις γυναίκες τους και
κατάλαβαν το παιχνίδι που τους έπαιξε ο παπάς.
Εξαγριωμένοι πήγαν στο σπίτι του παπά με σκοπό να τον πάρουν
και να τον πνίξουν στη θάλασσα. Έτσι κι έκαναν. τον έβαλαν μέσα σ’
ένα τσουβάλι και τον πήγαν στην ακροθαλασσιά.
Εκεί τον άφησαν για λίγο για να πάνε να βρουν μια βάρκα να τον
πάνε στα βαθιά μ’ αυτή, κι εκεί να τον πετάξουν για να πνιγεί. Την ώρα
που έλειπαν, ο παπάς φώναζε απ’ το τσουβάλι, και τον άκουσε ένας
τσοπάνης που είχε εκεί κοντά το κοπάδι με τα πρόβατά του και τα έβοσκε. Ο βοσκός πλησίασε το τσουβάλι, κι άκουσε τον παπά να φωνάζει:
«Δεν γίνομαι εγώ βασιλιάς!». Ο αγαθός τσοπάνης απάντησε στον παπά
λέγοντάς του: «Γίνομαι εγώ βασιλιάς!». Ο παπάς του είπε ότι για να
γίνει αυτό, πρέπει να τον βγάλει απ’ το τσουβάλι, να τον λύσει, να πάει
αυτός στα πρόβατα και να πάρει ο τσοπάνης τη θέση του στο τσουβάλι,
αν ήθελε να γίνει βασιλιάς.
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Έτσι κι έγινε. Όταν γύρισαν οι δύο χωρικοί, πήραν το τσουβάλι με
τη βάρκα, κι όταν ξανοίχτηκαν αρκετά, το πέταξαν στη θάλασσα κι
έπνιξαν τον τσοπάνο, χωρίς να φαντάζονται ότι ο παπάς δεν ήταν μέσα.
Όταν γύρισαν στην ακτή, είδαν τον παπά να φυλάει τα πρόβατα και
δεν πίστευαν στα μάτια τους. Ο παπάς τους εξήγησε ότι δεν τον έριξαν
πολύ βαθιά κι έτσι βγήκε κι έβγαλε μαζί του μαύρα και άσπρα πρόβατα.
Αν τον έριχναν πιο βαθιά θα έβγαζε μόνο λάια πρόβατα (λάϊα =
μαύρα). Εκείνοι τον πίστεψαν και τον παρακάλεσαν να τους ρίξει στη
θάλασσα, πολύ βαθιά για να βγάλουν μόνο λάια πρόβατα. Ο παπάς,
πραγματοποίησε την επιθυμία τους, τους έριξε βαθιά στη θάλασσα κι
εκείνοι πνίγηκαν. Έτσι ο παπάς ξένοιασε απ’ αυτούς τους κακούς ανθρώπους. Έπειτα ευχαριστημένος γύρισε στην παπαδιά και της εξήγησε
ότι αυτοί οι δύο ήταν εκείνοι που του πήραν τον ταύρο για τράγο, αλλά
ο ίδιος τους εκδικήθηκε, πνίγοντάς τους. Κι έτσι έζησε ο παπάς καλά
και μεις καλύτερα…
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Η ΜΑΝΤΑΣΙΑ ΣΤΙΣ ΜΕΡΕΣ ΜΑΣ
Σήμερα η Μαντασιά αποτελεί Δημοτικό διαμέρισμα του ευρύτερου
Δήμου Δομοκού, σύμφωνα με τη διοικητική διαίρεση του Νόμου, «Καποδίστριας», 2539/1997 «περί Δήμων και Κοινοτήτων» μαζί με 14 άλλα
χωριά: Δομοκός (έδρα Δήμου), Πουρνάρι, Πετρωτό, Αχλαδιά, Βούζι,
Λεύκα, Ν. Μάκριση, Πολυδένδρι, Καρυές, Νεοχώρι, Φιλιαδώνα, Μελιταία, Μακρολείβαδο και Παλαμά.
Όμως κι αυτή, όπως και όλα τα χωριά της υπαίθρου χώρας, έχει ερημώσει από κατοίκους. Έχουν απομείνει ελάχιστες οικογένειες, μεγάλης
ηλικίας ως επί το πλείστον και ασχολούνται με τη γεωργία. Οι νέοι
έχουν βρει δουλειά ή έχουν δημιουργήσει οικογένειες σε αστικά κέντρα,
όπως η Λαμία ή η Αθήνα.
Οι παραδόσεις ξεχάστηκαν, τα ήθη κι έθιμα αλλοιώθηκαν, ο τρόπος
ζωής «εκσυγχρονίστηκε». Το γραφικό «χωριάτικο χρώμα» έχει χαθεί.
Η σύγχρονη τεχνολογία μέσω των μέσων μαζικής ενημέρωσης έχει εισβάλλει κι εδώ, επηρεάζοντας τους λιγοστούς πια κατοίκους.
Ωστόσο το χωριό είναι πρόθυμο ν’ ανοίξει την αγκαλιά του ανά
πάσα στιγμή και να δεχτεί όποιον ή όποιους θέλουν να το επιλέξουν
συνειδητά για να ζήσουν εκεί τη ζωή τους, ήρεμα, χωρίς το άγχος της
μεγαλούπολης και υγιεινά, χωρίς τη μολυσμένη ατμόσφαιρά της.

Σημείωση β’ έκδοσης: Σήμερα εν έτει 2010 η αυτοδιοικητική διαίρεση του Νόμου
«Καποδίστριας» καταργήθηκε με τον νόμο «Καλλικράτης» και δημιουργήθηκε νέος
δήμος Δομοκού, ο οποίος περιλαμβάνει τους δύο καταργηθέντες δήμους Θεσσαλιώτιδας & Ξυνιάδας, επανέρχεται δηλ. στην πρότερη μορφή της Επαρχίας Δομοκού.

80

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Θ. ΜΠΟΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ

ΕΠΙΛΟΓΟΣ
Η Μαντασιά είναι το χωριό μου, το αγαπάω κι ελπίζω μ’ αυτή την
εργασία μου να δώσω στους συγχωριανούς μου, σ’ όσους ζουν ακόμα
εκεί, αλλά και σε όσους έχουν φύγει, πληροφορίες για την ιστορία του
και αναμνήσεις απ’ την παιδική τους ζωή.
Αλλά και όσοι δεν έχουν σχέση με τη Μαντασιά, θα έχουν την ευκαιρία να μάθουν γι’ αυτήν και τη ζωή των κατοίκων της απ’ τη στιγμή
της ίδρυσής της ως σήμερα.
Προσπάθησα όσο μπόρεσα, με ευσυνειδησία κι αντικειμενικότητα,
να καλύψω όλες τις πτυχές της εξέλιξης της μικρής κοινωνίας του χωριού μου σ’ όλη τη διάρκεια της ύπαρξής του. Σίγουρα αυτό δεν ήταν
εύκολο, πολλά ακόμα θα μπορούσαν ν’ αναφερθούν, κυρίως όσον
αφορά το λαογραφικό μέρος.
Όταν όμως ξεκινούσα δειλά – δειλά τη συγγραφή, διαπίστωσα πόσο
δύσκολο είναι ένα τέτοιο έργο.
Οι τυχόν παραλείψεις ή και ελλείψεις που παρουσιάζονται στο βιβλίο, οφείλονται κυρίως στις αντικρουόμενες απόψεις των μαρτύρων,
αλλά και στην έλλειψη υλικού.
Κλείνοντας θα ήθελα να εκφράσω την ευχή, η προσπάθεια αυτή να
μην σταματήσει εδώ, αλλά να αποτελέσει την αφορμή για μια ουσιαστικότερη μελέτη της ιστορίας και παράδοσης του χωριού μας.
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ΑΠΟ ΤΑ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΑ ΤΟΥ ΡΑΠΤΗ ΣΤΑΥΡΟΥ
Η επαρχία Δομοκού απελευθερώθηκε από τους Τούρκους τον Αύγουστο
του 1881 ύστερα από την προσάρτηση της Θεσσαλίας που έγινε με την σύμβαση
της Κωνσταντινουπόλεως στις 10/06/1881. Στην αρχή η περιοχή του Δομοκού
τέθηκε κάτω από διοίκηση του Βασιλικού Επιτρόπου Λαρίσης Ν. Χατζοπούλου.
Τον Νοέμβριο του 1881 ιδρύθηκε η επαρχία Δομοκού και Φαρσάλων με
έδρα το Δομοκό και αργότερα τα Φάρσαλα.
Τον επόμενο χρόνο συστήθηκαν οι Νομοί Άρτας και Λαρίσης και Τρικάλων.
Η επαρχία Δομοκού υπάχθηκε στο Νομό Λαρίσης το 1883. Η επαρχία Δομοκού
και Φαρσάλων διαιρέθηκε σε έξι Δήμους. σύμφωνα με το Β. Νόμο αποτελούνταν από:
α) Τον Δήμο Θαυμακού με πρωτεύουσα το Δομοκό. Περιελάμβανε τα
χωριά: Σκάρμιτσα, Πουρνάρι, Βελεσιώτες, Βούζι, Τσιφλικάκι, Λεύκα, Γερακλί,
Αγόριανη, Τσουφλάρι, Τσόμπα, Μπεκρηλέρι, Βαρδαλή, Γιακαρόμπα, Κοζλόμπα, παλιά ακατοίκητα Αειδημοσλή, Καρατζάλη και Τσιατμά.
β) Τον Δήμο Ξυνιάδος με πρωτεύουσα την Ομβριακή. Περιελάμβανε τα
χωριά Δαουκλή, Δερβέν, Ζαπάνδη, Οζερό και τα ακατοίκητα Δελή, Παναγιά
και Αρχάνι.
γ) Τον Δήμο Μελιταίας με πρωτεύουσα την Αβαρίτσα. Περιελάμβανε τα
χωριά Χιλιαδού, Νεοχώρι, Καραχασάν, Μαντασιά, Αλήφακα, Δραχανή, Ντραμάλα και Παλαμά.
Το 1891 η επαρχία Δομοκού και Φαρσάλων διαιρέθηκε σε δύο επαρχίες. Το
1899 η Επαρχία Δομοκού αποσπάστηκε στο Νομό Φθιώτιδος. Από τον ίδιο
χρόνο καταργήθηκε και η επί αιώνες διατελέσασα Επισκοπή Θαυμακού.
Το 1909 και πάλι η επαρχία εντάσσεται στο Νομό Λαρίσης και ύστερα από
δυο χρόνια δηλαδή το 1911 εντάχθηκε στο Νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος, με
το Νόμο Δ41 «περί συστάσεως Δήμων και Κοινοτήτων». Καταργήθηκαν οι πολυοικιστικοί Δήμοι και σχηματίστηκαν για πρώτη φορά οι Κοινότητες που αποτελούν σήμερα τους βασικούς οργανισμούς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Η
επαρχία Δομοκού διαιρέθηκε σε 21 Κοινότητες το 1947.
Η Κοινότητα Δομοκού αναγνωρίστηκε σε Δήμο με το όνομα Δήμος Δομοκού.
Δικαστικώς η επαρχία Δομοκού, μόλις το 1908 υπάχθηκε στο Νομό Φθιώτιδος δηλαδή στην Περιφέρεια του Πρωτοδικείου Λαμίας και του Εφετείου
Αθηνών και ύστερα από μακρούς αγώνες.
Μέχρι τότε δηλαδή, οι κάτοικοι της επαρχίας Δομοκού ήταν επιχρισμένοι
να πηγαίνουν στη Λαμία για Εκκλησιαστικά και Διοικητικά θέματα, στα Φάρσαλα για Οικονομικά, Δημοσίου Ταμείου κλπ, στη Λάρισα για Δικαστικά,
Πρωτοδικείο και στον Αλμυρό για Δασονομικές υποθέσεις.
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Εγκυκλοπαίδεια «Πάπυρος – Λαρούς – Μπριτάνικα»
Εφημερίδα «Φιλελεύθερη Φθιώτιδα» (Διάφορα φύλλα)
Στρατιωτικός Χάρτης «Φύλλον Ελλάδος Η.7. Φάρσαλα»
Θεόφιλος: Βιβλίο με έργα του
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ΒΙOΓΡΑΦΙΚΟ
Γεώργιος Θεοδώρου
Μπουρογιάννης
Γεννήθηκε στη Μαντασιά το 1956. Τελείωσε εκεί το Δημοτικό Σχολείο και
στο Δομοκό το εξατάξιο Γυμνάσιο. Το
1980 αποφοίτησε από το Μαθηματικό
Τμήμα της Φυσικομαθηματικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Το 1984 νυμφεύθηκε τη χωριανή
του Δέσποινα Χαρ. Κουβέλη, καθηγήτρια Γαλλικής
φιλολογίας και απέκτησαν τέσσερα παιδιά: Την Ελευθερία, την Καλλιόπη, τον Θεόδωρο και τον Χαρίλαο.
Σήμερα εργάζεται ως καθηγητής Μαθηματικών στο
4ο Γυμνάσιο Λαμίας.

