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Μόνο πεζοπορώντας  ή καβάλα με το μουλάρι προσεγγίζονταν κάποτε 
οι τόποι 

Ως τα μέσα του προηγούμενου αιώνα και πριν από τη διάνοιξη των 
αμαξωτών δρόμων, τόσο από το Καρπενήσι όσο και από το Αγρίνιο, η 
πρόσβαση στο μοναστήρι της Μπρουσιώτισσας, όπως συνηθίζεται να 
αποκαλείται στη ντοπιολαλιά,  ήταν εξαιρετικά δύσκολη. Γινόταν μέσα 
από κακοτράχαλους δρόμους και μονοπάτια στα άγρια βουνά, τα οποία 
διέσχιζαν οι προσκυνητές καβάλα σε μουλάρια ή όσοι το είχαν «τάμα» 
πεζοπορώντας. Κάνοντας ενδιάμεσες στάσεις/διανυκτερεύσεις στην 
ύπαιθρο ή στα χάνια, κατέφθαναν στο μοναστήρι πραγματικά μετά από 
μεγάλη περιπέτεια. 
 
Η διαδρομή 

Καθώς μας διηγείται ο Γιάννης Μπαλτάς, αγωγιάτης και γιος του 
μπαρμπα-Θανάση από το γνωστό Χάνι πάνω από τα Διπόταμα, πριν το 
1880 ο δημόσιος (ημιονικός) δρόμος για τον Προυσό ξεκίναγε από το 
Καρπενήσι και από το Κεφαλόβρυσο μέχρι την περιφέρεια του 
Κλαυσίου, ήταν παραποτάμιος. Στην τοποθεσία Τσουλακάκη υπήρχε 
ένα χάνι. Στη συνέχεια, ο δρόμος έφτανε στο Γαύρο.  

Το 1920 κατασκευάστηκε ο αυτοκινητόδρομος Καρπενησίου – 
Γαύρου και οι προσκυνητές και ταξιδιώτες από τα μέρη της Ανατολικής 
Ελλάδας έφταναν με το αυτοκίνητο μέχρι το Γάβρο (συνοικισμός του 
Μεγ. Χωριού) και διανυκτέρευαν στα χάνια του χωριού.  

Εκεί τους παραλάμβαναν οι αγωγιάτες με τα υπομονετικά, 
ανθεκτικά μουλάρια τους, που μπορούσαν να βαδίζουν με σιγουριά 
στις κακοτοπιές και να σηκώνουν άνετα το όχι ευκαταφρόνητο βάρος 
των 75 οκάδων.  

Ξεκινούσαν άγρια μεσάνυχτα από τα ορεινά χωριά τους, να 
φτάσουν χαράματα στο Γάβρο, να βρουν τους προσκυνητές και να τους 
μεταφέρουν στην δυσκολοπλησίαστη κυρά της Ρούμελης. Τα είκοσι 
χιλιόμετρα, που σήμερα με ευνοϊκό καιρό διασχίζονται σε ελάχιστο 
χρόνο, ακόμη μέχρι το 1970, απαιτούσαν περίπου έξι ώρες 
μουλαροκαβαλαρία. 

Όπως μας πληροφορεί ο Ευρυτάνας Πάνος Ι. Βασιλείου «ο 
δυσκολοδιάβατος, τότε, δρόμος μεταξύ Μεγάλου Χωριού και 
Μπρουσού παρουσίαζε ένα από τα γραφικότερα οράματα με την σαν 
αλυσόδετη κίνηση πεζοπόρων και εφίππων… Αρκετές γριές και νιες 
βάδιζαν ξυπόλητες στη στουρναρολιθόστρατα γιατί, έτσι το είχαν 
τάξει». 



[2] 
 

 

 

Γαύρος. (Φωτ. προ του 1936,  Συλλογή  Ν. Καραγεώργου).Στα  χάνια του 
χωριού οι αγωγιάτες φόρτωναν εμορεύματα και ταξιδιώτες για να τους 
μεταφέρουν στα δυσκολοπρόσιτα χωριά τους.   

 
Από το Γαύρο, ξεκίναγε το μονοπάτι, προχωρούσε δίπλα στον 

Καρπενησιώτη που διασχίζει τον οικισμό κι ανέβαινε προς το Παλιό 
Μικρό Χωριό. Το τοπίο εκτυλίσσεται άγριο και ταυτόχρονα ειδυλλιακό 
με καταπληκτικές εναλλαγές:  ψηλά βουνά, απέραντα σκιερά δάση, 
βαθιές χαράδρες, όμορφα και φιλόξενα  χωριά σκαρφαλωμένα στις 
απότομες πλαγιές της Ευρυτανικής φύσης. 

Δεξιά φράζει τον ορίζοντα ο μακρόστενος όγκος του βουνού 
Χελιδόνα με ύψος 1.975 μέτρα και αριστερά η Καλιακούδα κατά 126 
μέτρα ψηλότερη. Κάτω χαμηλά ο Καρπενησιώτης, στο γοργό διάβα των 
δεκαπέντε χιλιομέτρων του, δίνει μια παράσταση άγριας ομορφιάς στο 
εντυπωσιακό φαράγγι του «Κλειδιού» και φτάνει ως τα «Διπόταμα», 
όπου ανταμώνει με τον αδερφό του τον Κρικελλοπόταμο. Το χειμώνα 
που αγριεύει, τα νερά του φουσκώνουν και το διάβα του γίνεται 
ορμητικό και επικίνδυνο. 
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Κουστωδία προσκυνητών στα μέσα της δεκαετίας του '50. Δύσκολη η 
πρόσβαση στον Προυσό, μέχρι το '60 γινόταν μόνο πεζοπορώντας ή 
καβάλα σε μουλάρι.  Υπήρχαν γι '  αυτόν το λόγο αγωγιάτες στο Γαύρο 
για τους ερχόμενους από το Καρπενήσι και στα Στριγγανιά για τους 
ερχόμενους από Αγρίνιο. Παρά τις δυσκολίες, η ειδυλλιακή πορεία 
ήταν και μια προετοιμασία για τη μυσταγωγία του προσκυνήματος 
(φωτ.: συλλογή N.E .  Τόλης). ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ 15/8/1999.  
 
Ο τρίτος στη σειρά αγωγιάτης είναι ο Γιάννης Μπαλτάς  με το μουλάρι 
του, τη Γκιόσα.  

http://wwk.kathimerini.gr/kath/7days/1999/08/14081999.pdf
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Εδώ ψηλά στα κορφοβούνια, στ' αυλακωμένα φαράγγια και στα 
απροσπέλαστα ρουμάνια, ο Μπότσαρης και ο Κατσαντώνης συναντούν 
τον μυθικό τοξοβόλο Εύρυτο και ο Καραϊσκάκης τους καπεταναίους  
της Ελεύθερης Ελλάδας του '44.  
 

Το μονοπάτι περνούσε μέσα από το Παλιό Μικρό Χωριό, 
προχωρούσε νότια κι έφτανε στο ξωκλήσι του Αϊ - Σώστη. 

 

  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Το δυτικό και το ανατολικό  γεφύρι της Κάτω Καρίτσας στο Ξηρόρεμα  

http://www.evrytania.eu/old_site/D.Potamias/K.Karitsa18.htm
http://www.evrytania.eu/old_site/D.Potamias/K.Karitsa19.htm
http://www.xenonasgonia.gr/karpenisi.html
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Από κει με κατεύθυνση προς Καρίτσες, κατέβαινε στα 
Χαλικοχώραφα, περνούσε 
το πέτρινο γεφύρι που 
ενώνει τις όχθες του 
Ξηρορέματος, κοντά στο 
νερόμυλο του Αντρέα 
Δήμου κι έφτανε στο χάνι 
του Κονταξή (Δημήτρη 
Δήμου). Το χάνι 
διατηρούσε αργότερα ο 
ανιψιός και θετός του γιος 
Δημήτρης Ξοϊνης.  

Ο δρόμος στη συνέχεια κατηφόριζε λίγο - λίγο με κατεύθυνση προς 
νότον περνώντας ανάμεσα από Καριτσιώτικα χωράφια, έφτανε στα 
Καγκέλια και κατέβαινε προς το ποτάμι, περίπου βορινά από το χωράφι 
του Αθανάση Κατσιγιάννη. Εκεί λίγο νοτιότερα μια μεγάλη πέτρινη 
γέφυρα, στημένη από τα χρόνια της τουρκοκρατίας, ένωνε τις όχθες του 
ποταμού Καρπενησιώτη, την περίοδο που δεν είχε ακόμα ανοιχτεί ο 
δρόμος κάτω απ’ το βράχο του Κλειδιού. 

Πλησιάζοντας στο χωριό Καρίτσα, και πάντα από το παλιό 
μονοπάτι, οι προσκυνητές αντίκρυζαν το «Τύπωμα της Παναγίας» που 
είναι: «ἕνας ἀχειροποίητος τύπος τῆς Θεοτόκου σχεδιασμένος εἰς μίαν  

 

ριζιμαίαν ἐξώπετραν… πλήν δέν εἶναι ζωγραφιά μέ τά χρώματα ἀλλά 
μόνον σχέδιον», σύμφωνα με την παράδοση. Ένα διαμπερές άνοιγμα 

http://www.evrytania.eu/old_site/D.Potamias/PerKaritsa5.htm
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στο σκληρό βράχο,  σαν πλαίσιο εικόνας, ορατό από το δρόμο κάτω, για 
το οποίο η ίδια παράδοση αναφέρει ότι από κει πέρασε η εικόνα της 
Προυσιώτισσας, διατρυπώντας την πέτρα, για να ξαναγυρίσει στη 
σπηλιά του Προυσού.    

Πιο κάτω, χαμηλά όμως, δίπλα 
στο σημερινό αμαξωτό δρόμο, 
υπάρχει ένα εικονισματάκι στο 
σημείο ακριβώς που βρίσκονται τα 
"πατήματα της Παναγίας". 

Αυτά είναι ένα αξιοπερίεργο 
και για πολλούς ανερμήνευτο, 
γεωλογικό φαινόμενο, καθώς στον 
κάθετο βράχο και ενσωματωμένα σ' 
αυτόν φαίνονται έξι-εφτά 
διαφορετικού χρώματος σχήματα 
που έχουν τη μορφή πατημάτων. 
Από το σημείο αυτό λέγεται ότι 
πέρασε η Παναγία για να ανέβει στο 
"Τύπωμα" και από 'κει στον 
Προυσό.  
 

 
 
 

 
 
 
 
Το φαράγγι Κλειδί  όπως είναι  
σήμερα.  
Εκείνος που περνάει αυτά τα 
άγρια  βουνά απορεί  πώς 
περνούσαμε  αυτούς τους 
κακοτράχαλους δρόμους και πώς 
γλυτώναμε  από τα βράχια και 
τις κακοτοπιές κι ακόμη πώς δε 
μας βρίσκαν αυτές οι πέτρες που 
κυλάνε μόνες τους ή τις κυλάν 
τα γίδια. Η απάντηση που 
δίνεται σ’ αυτήν την απορία 
είναι: «Μας φύλαγαν  οι Άγιοι» 
και προ παντός η Κυρά μας η 
Παναγία .  

  

http://www.matia.gr/7/72/7205/7205_1_8.html
http://www.greece.com/photos/destinations/Central_Greece/Evritania/Village/Dermati/faraggi_karpenisioti/6496345


[7] 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Παλιό εικόνισμα μέσα 
στο βράχο δίπλα στα 
«πατήματα της 
Παναγίας».  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Απέναντι από τον Καρπενησιώτη ποταμό το πιο 
παλιό εικόνισμα της περιοχής. Προγενέστερο  της 
επανάστασης. Εκεί περνούσε το κεντρικό μονοπάτι 
της εποχής εκείνης.  

 
 
 
Το μονοπάτι περνώντας κάτω απ’ 

την Καρίτσα και προχωρώντας 
απέναντι από τη σημερινή χάραξη, 
έφτανε στο Λιναράκι και από κει στον 
Προυσό.   

 
 
 
 
 
                    Ασπρούδια Καρίτσας. 
                            Μονοπάτι.  

 
 

http://www.greece.com/photos/destinations/Central_Greece/Evritania/Village/Dermati/%CE%92%CE%97%CE%9C%CE%91%CE%A4%CE%91_%CE%A4%CE%97%CE%A3_%CE%A0%CE%91%CE%9D%CE%91%CE%93%CE%99%CE%91%CE%A3/59645245
http://www.evrytania.eu/old_site/D.Potamias/Asproudia7.htm
http://www.info-karpenisi.gr/karpenisi-portal/tourism/sights/preview.jsp?id=2
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Το 1880 ξεπεράστηκε το εμπόδιο στο Κλειδί κι ο δρόμος έφτασε 
παρόχθια μέχρι το Τύπωμα.  

Λίγο πριν το 1900  ανοίγει το Τύπωμα και γίνεται το γεφύρι του 
Μπαλτά στα Διπόταμα, τα οποία κανονικά θα έπρεπε να λέγονται 
Τριπόταμα, γιατί είναι το σημείο που συναντιούνται τρεις ποταμοί: ο 
ένας είναι ο Καρπενησιώτης, που μας συνόδευε μέχρις εδώ. Ο άλλος, 
που έρχεται από την πίσω πλευρά της Καλιακούδας, είναι ο 
Κρικελοπόταμος, που λίγο πιο πάνω δέχεται και τα νερά του 
Προυσιώτη. Εδώ ενώνονται και σχηματίζουν τον ποταμό Τρικεριώτη, ο 
οποίος συνεχίζει βόρεια, περνάει κάτω από το παλιό γεφύρι του 
Μπαλτά που βλέπουμε σήμερα δίπλα στην καινούρια γέφυρα και κατε-
βαίνει ορμητικά για να συναντήσει τον αδερφό του, τον αργυροδίνη 
Αχελώο.   
 

 

Το γεφύρι του Μπαλτά  πήρε το όνομά του από το χάνι του Μπαλτά 
που είναι εκεί κοντά και που τα παλιά χρόνια, ήταν το σημείο 
αναφοράς για όλη την περιοχή. Χτίστηκε το 1893 περίπου. Από τότε 
και μέχρι το 1993, αποτελούσε το μοναδικό πέρασμα στο δρόμο 
Καρπενησίου –  Προυσού για πεζοπόρους ταξιδιώτες και αυτοκίνητα.  

 

Το 1993 κατασκευάστηκε η καινούργια τσιμεντένια γέφυρα και 
πλέον το γεφύρι του Μπαλτά υποχρεώθηκε να της παραχωρήσει τα 
πρωτεία του. 

http://www.greece.com/photos/destinations/Central_Greece/Evritania/Village/Dermati/%CE%93%CE%B5%CF%86%CF%85%CF%81%CE%AC%CE%BA%CE%B9_%CF%83%CF%84%CE%B1_%CE%94%CE%B9%CF%80%CF%8C%CF%84%CE%B1%CE%BC%CE%B1/96213784
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Τότε έγινε η διάνοιξη του βράχου κάτω από τον Άγιο Αθανάσιο και 
ο νέος  δρόμος, παρακάμπτοντας τα Μπαλτέικα,  από την διασταύρωση 
προς Καστανούλα βγαίνει κατευθείαν στον  Αϊ-Γιώργη του Προυσού. 

Ανηφορίζοντας το δρόμο μετά το γιοφύρι φτάναμε στο Χάνι 
Μπαλτά (το δικό μας Χάνι), που λειτούργησε απ’ το 1860 ως το 1995. 

Εδώ οι ταξιδιώτες έκαναν την τελευταία στάση, για να 
ξαποστάσουν από την κούραση της πορείας. Κάστανα, καρύδια και 
ζεστό τσίπουρο με μέλι ήταν το καλωσόρισμα.  Άφθονη τροφή (χόρτο, 
άχυρο, τριφύλλι) για τα μουλάρια, γεμάτα τα κρασοβάρελα και το 
καζάνι της φασουλάδας για τους ξένους. Στην επιστροφή και μετά από 
παραγγελία γίδα βραστή και κοτόπουλα στη γάστρα για όλες τις 
ορέξεις.  

 

Το παλιό Χάνι Μπαλτά. (Φωτ. 1936, συλλογή Ν. Καραγεώργου).  
Οι προσκυνητές ξεκουράζονται κάτω από τα 
αιωνόβια δένδρα. Όρθιος στο βάθος με το 
καπέλο διακρίνεται ο γνωστός για τα χωρατά του 
«χαντζής» Αθανάσιος Μπαλτάς.  
 

Το σπίτι γκρεμίστηκε και στη θέση του το 
1950 χτίστηκε καινούργιο από Ηπειρώτες 
μαστόρους. 
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Πλήθος επώνυμων και ανώνυμων έχουν περάσει από δω. Από τη 
βασίλισσα Φρειδερίκη μέχρι τον καπετάν Γιώτη και το νεκρό Μάρκο 
Μπότσαρη. Στο αριστερό δένδρο της παραπάνω φωτογραφίας υπάρχει 
μέχρι σήμερα μπηγμένο ένα γύφτικο καρφί, στο οποίο τα παλληκάρια 
του Μάρκου δέσανε το άλογο πού μετέφερε τη σορό του αγωνιστή στην 
πορεία για το Μεσολόγγι. 
 
To Μοναστήρι 

Μετά το Χάνι και σε απόσταση εφτά περίπου χιλιομέτρων 
βρίσκεται το μοναστήρι. Σε μια από τις πιο απόκρημνες περιοχές της 
Ευρυτανίας, όπου η αγριότητα του τοπίου συναγωνίζεται το δέος και 
την ομορφιά της φύσης, στην πιο απόμερη και αποξεχασμένη γωνιά της 
γης, επέλεξε, η εικόνα της Παναγίας της Προυσιώτισσας, να καταφύγει 
και να κρυφτεί από τη μανία των εικονομάχων στα δύσκολα χρόνια του 
9ου αιώνα, όταν ο Ορθοδοξία κινδύνευε και μαχόταν, για να κρατήσει 
την αλήθεια και την πίστη.  

 
Το μοναστήρι Προυσού (κέντρο) με τους Πύργους του Καραϊσκάκη 
(δεξιά) το Ρολόι (αριστερά) και το χωριό Προυσός (απέναντι) στη 
βουνοπλαγιά, όπως το απέδωσε εικαστικά ο Ρουμελιώτης, εκ 
Γαλαξειδίου, ζωγράφος Σπύρος Βασιλεί ου το 1968.  
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ 15/8/1999 
 

 

http://wwk.kathimerini.gr/kath/7days/1999/08/14081999.pdf
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Το καθολικό της Μονής χτίστηκε μέσα στην ιερή σπηλιά που 
βρέθηκε η εικόνα της Παναγιάς, έργο όπως πιστεύεται του Ευαγγελιστή 
Λουκά. Η περιπέτεια της εικόνας ξεκινά από τα χρόνια της 
εικονομαχίας, όταν αυτοκράτορας του Βυζαντίου ήταν ο Θεόφιλος (829-
842). Τότε ήταν που η εικόνα βρέθηκε εδώ στα ευρυτανικά βουνά από 
την Προύσα της Μικράς Ασίας και σύμφωνα με την παράδοση 
παρουσιάστηκε στους βοσκούς της περιοχής με τρόπο θαυματουργό. 
Αξίζει να αναφέρουμε ότι το ασημένιο κάλυμμά της ήταν δώρο του Γ. 
Καραϊσκάκη.  

 

 
 
Γενική άποψη της Μονής Προυσού σε φωτογραφία του 1955 (10/8). 
Στα τέσσερα μέγαρα του μοναστηριού είναι εμ φανής η καταστροφή 
από πυρκαγιά. Έντεκα  χρόνια νωρίτερα, 16 Αυγούστου 1944, το 
μοναστήρι παραδόθηκε στις φλόγες. Πυρπολήθηκε από τους 
Γερμανούς σε εκκαθαριστική επιχείρηση που πραγματοποίησαν στην 
περιοχή. H ανοικοδόμηση που ξεκίνησε σταδιακά από τη δεκαετία του 
'50 έγινε με εράνους (φωτ. συλλογή N.E .  Τόλη).   
                                                     ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ 15/8/1999  

http://wwk.kathimerini.gr/kath/7days/1999/08/14081999.pdf
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Νεοαφιχθέντες  προσκυνητές μαζί με τους αγωγιάτες, στα μέσα της 
δεκαετίας του '50.  Σώζεται και διακρίνεται τμήμα της παλιάς πύλης 
(φωτ. συλλογή Ν.Ε. Τόλης).  ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ 15/8/1999  
 
 
Ο νεαρός αγωγιάτης  με το άσπρο πουκάμισο, πίσω από το 
μουλάρι, είναι ο Γιάννης Μπαλτάς.  
 
 

 

http://wwk.kathimerini.gr/kath/7days/1999/08/14081999.pdf
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Το καθολικό της Μονής, όπως είναι σήμερα.  Χτίστηκε στη θέση 
προηγούμενου το 1754. Κατά τα 2/3 βρίσκε ται κάτω από το κοίλωμα 
του βράχου, ενώ το ιερό είναι σκαλισμένο επί του βράχου.  

 

Στο μικρό αυτό σπήλαιο, στην βόρεια 

πλευρά του καθολικού, διαμορφωμένο 

κατάλληλα σε παρεκκλήσιο, δεσπόζει η εικόνα 

της Παναγίας της Προυσιώτισσας, της «Κυράς 

της Ρούμελης» όπως προσφωνείται, με την 

αφιέρωση του Καραϊσκάκη στο κάλυμμά της! 

Όλοι προσμένουν καρτερικά στην σειρά, για να 

φτάσουν στη Χάρη Της, να ακουμπήσουν τα 

γεμάτα πίστη χείλη τους στην σεβάσμια εικόνα 

της Παναγίας, να λάβουν τις δωρεές Της και τις 

ευλογίες Της.  

Κων/νος  Ξευγένης, 24.5.2015 

 

http://eyrytixn.blogspot.gr/2012_04_01_archive.html

