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φερειακής εφορίας Καρδίτσας. ⟡

Λίγο νωρίτερα, τον Γενάρη, 54
πρόσκοποι από τα συγκροτήματα
του Καρέα και του Βύρωνα ήρθαν
στα μέρη μας για δύο ημέρες. ⟡

Από πιτσιρικαρία άλλο τίποτα.
Μπορεί το δημοτικό σχολείο να
έκλεισε λόγω συγχώνευσης, ωστό-
σο τις μέρες του Πάσχα πρωί ήταν,
μεσημέρι ήταν, απόγευμα ήταν, τα
νιάτα του χωριού θύμιζαν… συμμο-
ρία η οποία τριγυρνούσε με τα πο-
δήλατα και έστηνε μία μπαλίτσα
όπου μπορούσε! ⟡ Δε πίστευα στα
μάτια μου, δεύτερη μέρα του Πά-
σχα, ότι μία ξεχαρβαλωμένη τηλε-
όραση ήταν πεταμένη πίσω από
την βρύση στο κιούγκι, μέσα στο
αυλάκι με το τρεχούμενο νερό. Το
τιποτένιο ανθρωπάκι που έκανε
αυτή την εξυπνάδα ελπίζω τουλά-
χιστον να μην είναι από τα μέρη
μας. ⟡ Μιας και ο λόγος για τις
βρύσες του χωριού, χρειάστηκαν
απλά δύο παλιοί τενεκέδες, λίγη
φαντασία και το αποτέλεσμα ήταν
αυτό που βλέπετε παραδίπλα στη
φωτογραφία. Χρώματα που γίνο-
νται ένα με τη φύση και την πέ-
τρα… Υπεύθυνος για αυτή την
όμορφη παρέμβαση στις δύο βρύ-
σες ο συγχωριανός μας Νίκος
Ευαγγελίου. ⟡ Εκλογές είχαμε και
στον Αγροτικό Συνεταιρισμό Πα-
ραγωγών Αμπελοοινικού Τομέα
Περιφερειακής Ενότητας Καρδί-
τσας «Διόνυσος». ⟡ Οι πέντε πρώ-
τοι που συγκροτούν και το πρώτο
διοικητικό συμβούλιο είναι οι Γκα-
ζούνης Φώτης (22), Σκαμαγκούλης
Θωμάς (12), Κρανιάς Αναστάσης
(10), Καραλή Βασιλική (7) και Βα-
σιαρδάνη Βασιλική (7). ⟡ Εκπρό-
σωπος στην Κεντρική Συνεταιριστι-
κή Ένωση Αμπελοοινικών Προϊόν-
των εκλέχθηκε ο Σκαμαγκούλης
Θωμάς με 21 ψήφους. ⟡ Ελεύ-
θερο ιντερνέτ πλέον και στο χωριό
μας. Στα μέσα του Μάη ο Μορφω-
τικός Σύλλογος ανέλαβε το κόστος
για να γίνει η σχετική εγκατάσταση
στο πρώην δημοτικό σχολείο και
πλέον ο μαγικός κόσμος του διαδι-
κτύου έφθασε και εδώ. Ας ελπί-
σουμε, τώρα που έρχεται και κα-
λοκαίρι, οι πιτσιρικάδες να μην κό-
ψουν την μπάλα και τις γύρες και
κλειστούν στα σπίτια. ⟡ Καλό κα-
λοκαίρι να έχουμε.

Ο χειμώνας που μας πέρασε ήταν βαρύς για
το χωριό.  Άνθρωποι αγαπητοί, νέοι, έφυγαν
από κοντά μας. ⟡ Τον Φλεβάρη ο Βασίλης ο
Κουτής, έτσι ξαφνικά. Τον γνώρισα πρώτη
φορά από μία υποτυπώδη ιστοσελίδα που
είχε φτιάξει για την Δαφνοσπηλιά στο διαδί-
κτυο. ⟡ Στις αρχές της άνοιξης ο Γιάννης ο Πα-
παϊωάννου. Η επιβλητική εκείνη φιγούρα που
από πιτσιρικάς τη θυμάμαι να αχνοφαίνεται
πίσω από το αριστερό παράθυρο του μπακά-
λικου και να περιποιείται την κώμη αυτού που
κάθε φορά είχε ανεβασμένο στην δερμάτινη
καρέκλα του μπαρμπέρη. Αρκετά συχνά και
του πατέρα μου. ⟡ Έφυγε και ο Ηλίας Τσέ-
τσας. 86 χρονών. Το καλοκαίρι καθόμασταν
παρέα στην αυλή του σπιτιού του, ένα βήμα
παραδίπλα από το σπίτι του Γιάννη, και μοι-
ραζόταν μαζί μου ιστορίες από το χωριό. ⟡

Και λίγο πριν κλείσει η ύλη του περιοδικού,
από την άλλη άκρη του τηλεφώνου φθάνει η
είδηση για τον θάνατο του Βαγγέλη Δερβέ-
ναγα. 50 και κάτι και αυτός. ⟡ Μέσα σε αυτό
το κλίμα ήταν αναμενόμενο να ακυρωθεί και
το πανηγύρι της Αγίας Τριάδας. ⟡ Το κωμικο-
τραγικό της υπόθεσης είναι ότι όλοι αυτοί οι
τελευταίοι αιφνίδιοι θάνατοι από καρδιά οδή-
γησαν αρκετούς συγχωριανούς μας στους για-
τρούς για να κάνουν τις σχετικές εξετάσεις. ⟡
Κάτι είναι και αυτό. ⟡ Υποτονικά την έβγαλε
το χωριό φέτος τον χειμώνα, ακόμα και τις
ημέρες των δύο θρησκευτικών γιορτών. ⟡ Τα
Χριστούγεννα λίγος ο κόσμος που ανέβηκε
επάνω, οι γεροντότεροι είχαν κατέβει στην
Καρδίτσα για να περάσουν τον χειμώνα, η
ερημιά ώρες-ώρες σου πλάκωνε την καρδιά.
⟡ Στον πάνω μαχαλά η κόρνα του φούρναρη
δεν ακούγονταν όλες τις μέρες, δεν υπήρχε
κόσμος για να χρειάζεται να ανεβαίνει. ⟡

Μπορούσες στις 12 το μεσημέρι να περπατή-
σεις από το κιούγκι μέχρι το γήπεδο και να
μην συναντήσεις κανέναν άνθρωπο! Μόνο ο
καπνός από τις σόμπες και τα τζάκια πρόδιδε
τα σπίτια που είχαν ζωή. ⟡ Και το Πάσχα λίγοι
ήταν οι ξενιτεμένοι που τους περίσσευαν τα

φράγκα για να βγουν
μία βόλτα στο χωριό.
⟡ Βενζίνη, διόδια, τα
αναγκαία δώρα των
ημερών, φασούλι το
φασούλι αδειάζει το
σακούλι. ⟡ Δεν θα πε-
ράσει χρονιά που να
μην επισκεφθούν πρό-
σκοποι το χωριό μας.
Τον Απρίλιο βρέθη-
καν κοντά μας 10
αγόρια και κορίτσια
από την 1η κοινότητα
ανιχνευτών της περι-

ΒΕΛΕΣΙΩΤΙΚΑ
περιοδικό πολιτιστικής καταγραφής 

και έρευνας για την Δαφνοσπηλιά Καρδίτσας

Το περιοδικό αυτό αποτελεί το τελικό
προϊόν μίας προσπάθειας που ξεκίνησε το
καλοκαίρι του 2011 (και βρίσκεται σε εξέ-
λιξη) με σκοπό τη διερεύνηση και την κα-
ταγραφή των πολτιιστικών, ιστορικών και
κοινωνικών χαρακτηριστικών της κοινότη-
τας των ανθρώπων που ζουν στην Δαφ-
νοσπηλιάς Καρδίτσας. Σε αυτό το πρώτο
τεύχος ήταν πολύτιμη η συνεισφορά της
Σταυρούλας Βαλμά, της Μαρίας Τσούρ-
μα, του Ηλία Αθ. Τσέτσα, της Περσεφόνης
Θανασογιώργου, της Δέσποινας Παπαδο-
γούλα (μέσα από αφηγήσεις και συζητή-
σεις), του Ruben Sanz Rontriguez (με τις
συμβουλές και την παρέα στη σήμανση
του μονοπατιού για την κορυφή «κα-
ζάρμα») και του Ηλία Τσέτσα (στην δια-
νομή). Το περιοδικό αυτό στηρίζεται στις
αφηγήσεις των Δαφνοσπηλιωτών, οπότε
παραμένει ανοιχτή η πρόσκληση σε
όποιον και όποια ενδιαφέρεται να κατα-
θέσει τα βιώματά του σε αυτό το εγχεί-
ρημα καταγραφής της συλλογικής μνήμης
του χωριού.

Εκτυπώθηκε στο ψηφιακό κέντρο του Σταμάτη
Κοκκινάκη, Σόλωνος 110 και Ζωοδόχου Πηγής
13, Αθήνα, Εξάρχεια.

Υπεύθυνος ύλης, σελιδοποίηση
Τσέτσας Βαγγέλης

* Η φωτογραφία στο εξωφύλλο είναι του
Γιώργου Κονταξή.
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Ένα πρώτο βήμα για την ανάδειξη της θέσης «στρογ-

γυλό» του χωριού μας γίνεται ύστερα από την 61/2012

απόφαση του δημοτικού συμβουλίου του Δήμου Καρ-

δίτσας. Στη συνεδρίαση της 23ης Φεβρουαρίου 2012

το δημοτικό συμβούλιο αποφάσισε να προτείνει το

έργο «Διαμορφώσεις θέσεων θέας Δ.Ε. Καλλιφωνίου»

να ενταχθεί στο πρόγραμμα «Αγροτική ανάπτυξη της

Ελλάδας 2007-2013». Η σχετική μελέτη της τεχνικής

υπηρεσίας κατέθεσε έναν προϋπολογισμό 113 χιλιά-

δων ευρώ που αφορά τις τοπικές κοινότητες Απιδιάς,

Δαφνοσπηλιάς και Παληουρίου «με σκοπό την ανά-
δειξη περιοχών φυσικού κάλλους που χωροθετούνται
σε τοποθεσίες του διακατεχόμενου δάσους της Τ.Κ. Απι-
διάς, του δημοσίου δάσους Δαφνοσπηλιάς και του συν-
διακατεχόμενου δάσους Παληουρίου και υπόκεινται
στη δικαιοδοσία της Διεύθυνσης Δασών Νομού Καρδί-
τσας». 

Όσον αφορά το χωριό μας, στο συγκεκριμένο έργο

περιλαμβάνονται οι εργασίες που είχαν εγκριθεί από

την Διεύθυνση Δασών Περιφέρειας Θεσσαλίας τον

Απρίλιο του 2008 και είναι: ξύλινη περίφραξη με εί-

σοδο, δύο ημικυκλικά πέτρινα πεζούλια, πέτρινο τοιχίο

μήκους 20μ. και 1μ. ύψος, δύο καλάθια απορριμάτων,

δύο παγκάκια, δύο τραπεζοπάγκους και κατασκευή σω-

ληνωτού αποχετευτικού όμβριων υδάτων για 16 μ.μ. εγ-

κιβωτισμένο με σκυρόδερμα. 

Από εκεί και πέρα το έργο θα πρέπει να εγκριθεί και

να ενταχθεί στο πρόγραμμα «Αγροτική ανάπτυξη της

Ελλάδας 2007-2013», να βρεθούν τα χρήματα («η προ-
εκτιμώμενη δαπάνη για την υλοποίηση του έργου θα
καλυφθεί εξ’ ολοκλήρου με μέριμνα του Δήμου Καρδί-
τσας, από πόρους που θα εξασφαλίσει ο ίδιος μέσω
εθνικών ή ευρωπαϊκών προγραμμάτων», αναφέρεται

στην απόφαση) και κάπως έτσι να πάρει τον δρόμο

του… Να σημειώσουμε εδώ ότι στο έργο, δυστυχώς, δεν

συμπεριλαμβάνεται η συντήρηση της πέτρινης θολωτής

γέφυρας που βρίσκεται στο σημείο. 

Το γεφύρι της αναψυχής.
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Μέσα στο καταχείμωνο πέθανε ο Ηλίας Αθ. Τσέτσας. 86 χρονών.

Μαζί του είχα μία όμορφη συζήτηση τον περασμένο Αύγουστο,

υπό τους ήχους της ορχήστρας που έκανε την τελευταία πρόβα

ενόψει της βραδινής Γιορτής Σταφυλιού, στο προαύλιο του δη-

μοτικού σχολείου. Ανάμεσα σε πολλά και ενδιαφέροντα, μου

διηγήθηκε και την ιστορία ενός καφενείου το οποίο είχε ανοίξει

κάποτε ο ίδιος στο χωριό.

«Το ’59-’64 ήταν λίγο καλύτερα τα πράγματα. Εγώ είχα πα-
ντρευτεί το ’53. Αποφασίσαμε για το μαγαζί. Λέω ‘‘τι το θές, θα
το ανοίξω το μαγαζί’’. Και έκανα δουλειά πολύ. [Το χωριό είχε

άλλα δύο καφενεία], του Κρικέλη και του Κυργιάκου. Αλλά εγώ
έκανα περισσότερη δουλειά. Είχα και κόσμο συγγενείς, έκανα
και καλές τιμές. Δεν είχε λεφτά ο κόσμος και ψώνιζε βερεσέ.
Όλον τον χρόνο. Έρχονταν ο άλλος, δώσε μου μια οκά λάδι, μία
οκά πετρέλαιο. Δεν υπήρχε ρεύμα και τέτοια. Μπροστά από τα
Χριστούγεννα πήγαιναν στην τράπεζα και έπαιρναν δάνειο. Καλ-
λιεργητικό δάνειο λεγόταν αυτό. Τους έδινε η τράπεζα λεφτά.
Και μετά τα έδιναν. Και σε μία περίπτωση, μπροστά από τα Χρι-
στούγεννα, εισέπραξα 24 χιλιάδες δραχμές. Είχα βερεσέδια
πολλά και έρχοταν ο κόσμος, ένας τη μία μέρα, άλλος την άλλη
μέρα. Ήταν πολλά τα λεφτά. Μιλάμε για το ’60-’61. Υπέφερε ο
κόσμος, μας παίρνει και ένα χαλάζι». Το καφενείο παράλληλα

είναι και μπακάλικο. «Φασόλια, φακές, μακαρόνια, ρύζι, ζάχαρη,

«Βερεσέ δεν άφηνα, βερεσέ έδινα».

σοκολάτες, τσιγάρα, σαρδέλες, τσίπουρο, μπύ-
ρες, κρασί, όλα. Και καφέ. Ένα ποτό είχε ένα
50αράκι. Το θυμάμαι αυτό γιατί είχα καναδυό
που παίζανε τάβλι. Έχανε ο άλλος, έπαιρνε
ένα ποτό, ένα λουκούμι. Και τον χρέωνα ένα
50αράκι. Το χρέωνα στο βιβλίο. Δεν είχε
λεφτά ο κόσμος, κάθονταν και έπαιζε τάβλι
χωρίς να έχει λεφτά. Και είχα βιβλίο, 50 λεπτά
το τάβλι». Η μεταφορά των προϊόντων δεν

ήταν εύκολη. «Τα μετάφερα από την Καρδίτσα
με τα ζώα. Μία φορά την εβδομάδα είχα δύο
μουλάρια και έναν γαϊδαράκο, καβάλαγα τον
γάϊδαρο για να μην κουράζομαι, φόρτωνα τα
μουλάρια, λάδι, πετρέλαιο, τα μετέφερα όλα
αυτά. Πήγαινα στον Παλάσκα, στην οδό Κου-
μουνδούρου. Δεν πήγαινα να ψωνίσω, να
φορτώσω τα ζώα και να σηκωθώ να φύγω.
Μόλις φόρτωνα ρωτούσα ‘‘πόσο κάνει;’’.
‘‘200 δραχμές’’. ‘‘Πάρτα’’. Βερεσέ δεν άφηνα,
βερεσέ έδινα. Δεν είχα [δικά μου προϊόντα].
Τι να πουλήσω; Μόνο κρασί πούλαγα, 1200
οκάδες έφτιαχνα. Και τσίπουρο. Γίνονταν πα-
νηγύρια εκεί μπροστά στην εκκλησία, κόσμος
πολύς. Το άνοιγα το καφενείο όλη την ημέρα.
Από το πρωί, μέχρι να φύγει ο κόσμος. Αν είχα
και την γιαγιά εκεί, εγώ πήγαινα σε άλλες δου-
λειές, έκανα το χωράφι. Οι δυο μας το δου-
λεύαμε». Το καφενείο ήταν αποκλειστικά

τόπος συνάντησης αντρών. «Μόνο άντρες, γυ-
ναίκες όχι. Παίζανε χαρτιά πολλά, δεν πήγαινε
καμία γυναίκα. Καθόταν εκεί, διασκέδαζαν, το
καφεδάκο τους, ψώνιζαν κιόλας». Και πιο συγ-

κεκριμένα πατεράδων. Για τα πιτσιρίκια ήταν

επίσης απαγορευμένο έδαφος. «Τα παιδιά τότε
δεν πήγαιναν στα μαγαζιά. Ο Κρικέλης στο
μαγαζί είχε γραμμόφωνο και έβαζε και έλεγε
τραγούδια. Από την οικογένειά μας πήγαινε ο
πατέρας μου, ο αδερφός μου ο μεγαλύτερος,
ο μπάρμπας μου, εμείς δεν πηγαίναμε στο μα-
γαζί γιατί φοβόμασταν μην μας μαλώσουν.
Από πίσω είχε ένα παράθυρο ο Κρικέλης και
πηγαίναμε εκεί να ακούσουμε τα τραγούδια».

Ο Γιάννης Κασβίκης (αριστερά) και ο Ηλίας Κασβίκης (δεξιά) 
στο καφενείο. Φωτογραφία της Γιαννούλας Κασβίκη.
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Πριν από κάμποσα χρόνια, το φούρνισμα (κατά βάση του

ψωμιού αλλά και του φαγητού), αντικατόπτριζε  μία από  τις

στιγμές όπου το συλλογικό, το κοινό, διαπερνούσε την καθημε-

ρινότητα των ανθρώπων του χωριού. Ήταν τότε που ο κάθε μα-

χαλάς αποτελούσε μία διευρυμένη κοινότητα ανθρώπων που

δεν τη συγκροτούσαν μόνο οι δεσμοί αίματος αλλά και η συ-

νείδηση της αλληλοβοήθειας και του μοιράσματος. Η ίδια η ση-

μασία του ψωμιού στην καθημερινότητα των ανθρώπων,

σημασία με διατροφικές και παγανιστικές προεκτάσεις, εντοπί-

ζεται ανατρέχοντας σε αφηγήσεις από διάφορα σημεία της Ελ-

λάδας. 

Ο άνθρωπος καλλιεργεί δημητριακά εδώ και τουλάχιστον

δέκα χιλιάδες χρόνια. Στην Ασία το ρύζι, στην Αφρική το κεχρί

και το σοργό, στην Αμερική (πριν την απόβαση του αποικιο-

κράτη Κολόμβου) το καλαμπόκι, στον μεσογειακό χώρο το κρι-

θάρι και το σιτάρι. Στην Μεσοποταμία εντοπίζονται οι πρώτες

ενδείξεις καλλιέργειας δημητριακών από αρχαίους πολιτισμούς.

Οι ενδείξεις αυτές είναι δρεπάνια, θεριστικά μαχαίρια, λεπίδες

δρεπανιών, μυλόπετρες και γουδιά τα οποία έχουν διασωθεί

από την παλαιολιθική εποχή (10.000-6.000 π.Χ.). Τα αρχαιολο-

γικά ευρήματα είναι συγκεκριμένα και για την Θεσσαλία: σε

αρχαιότερες νεολιθικές θέσεις (6.000-5.000 π.Χ.) βρέθηκαν

μικρά κομμάτια λεπίδων από πυριτόλιθο ή οψιδιανό, που το

μήκος τους δεν ξεπερνά τους δύο πόντους. Αυτές οι μικρές λε-

πίδες εφαρμόζονταν σε ξύλινο ή αστέινο στέλεχος και γίνονταν

δρεπάνι για τον θερισμό των δημητριακών. Υπολείμματα απαν-

θρακωμένων δημητριακών που έχουν βρεθεί σε όλους τους

ανασκαμμένους προϊστορικούς οικισμούς της Θεσσαλίας απο-

τελούν μία σημαντική μαρτυρία για τη σημασία που είχε η γεωρ-

γία στη ζωή μίας προκεραμικής κοινωνίας. Στη Θεσσαλία μέχρι

σήμερα έχει επιβεβαιωθεί η καλλιέργεια δύο ειδών κριθαριού

και κεχριού. Τα είδη των δημητριακών φαίνονται πολύ πιο

κοντά στα σύγχρονα παρά στις άγριες μορφές τους, όπως επι-

βεβαιώνουν ειδικοί επιστήμονες. Επομένως, ήταν από καιρό

εξημερωμένα και καλλιεργημένα ή είχαν από αλλού εισαχθεί

ήμερα. Όσον αφορά το δίκοκκο σιτάρι και το κριθάρι, πιστεύε-

ται ότι ήρθαν από την δυτική Ασία.1

Το ψωμί, λοιπόν, αποτελεί βασική τροφή του ανθρώπου εδώ

και πολλές χιλιετίες. Για την αγροτική οικογένεια του προηγού-

μενου αιώνα ο εφοδιασμός της με ψωμί αποτελούσε κύριο μέ-

λημα. Διάφορες λαϊκές εκφράσεις και παροιμίες αποτυπώνουν

αυτή τη σχέση (ή την έλλειψή της): «όλα ναι φάδι τση κοιλιάς

και το ψωμί στιμόνι», «εμείς ψωμί δεν είχαμε,
λουκούμια εγυρέψαμε», «κάλλιο το σημερινό
ψωμί, παρά την αυριανή πίτα», «από πολλούς
φούρνους έφαγε ψωμί», «νηστεύει ο δούλος του
Θεού, γιατί ψωμί δεν έχει» (υποδηλώνοντας την

φτώχεια κάποιου) κ.α.

Η κάλυψη της ανάγκης εξασφάλισης του ψω-

μιού στο τραπέζι οδήγησε στη συγκρότηση μίας

κουλτούρας μοιράσματος η οποία εκφράστηκε

με υλικούς όρους και στην Δαφνοσπηλιά. Το

φούρνισμά του αποτελούσε ένα ακόμη πεδίο

επαφής και τριβής της μικρής κοινότητας του χω-

ριού. Συνολικά υπήρχαν 3 με 4 φούρνοι, μοιρα-

σμένοι στους διάφορους μαχαλάδες. «Έναν
είχαν οι Γουλαίοι, έναν είχε εκεί που είναι ο Κο-
τρώτσιος, έναν είχε εκεί που είναι οι Καραλαίοι
από κάτω, στον κάτω μαχαλά».2 «Μετά  έφτιαξε
ο Αποστόλης ο Καραλής, μετά έφτιαξαν οι Ρα-
φταίοι, ο Χρήστος ο Ράφτης».3 Η Περσεφόνη

(Φώνη) Θανασογιώργου θυμάται και τον

φούρνο που υπήρχε λίγα μέτρα παραπάνω από

το σπίτι της, στον πάνω μαχαλά: «Εδώ από
πάνω, στου Σωκράτη [σημ.: εννοεί στο σπίτι του

Σωκράτη Τσέτσα] είχαμε φούρνο. Τον είχε φτιά-

Το συλλογικό φούρνισμα στους μαχαλάδες του χωριού.

Από αριστερά Στέφανος Καραλής, Κώστας Φαρμάκης
και ο ανηψιός του Στάθης. Σε πρώτο πλάνο ο Χρήστος
Καραλής. Άγνωστος ο φωτογράφος. 
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συνάντησης των γυναικών στο δημόσιο χώρο. Πλάι στις εργα-

σίες του φουρνίσματος υπήρχε πάντα χώρος για διασκέδαση

και κοινωνικοποίηση. 

Η στενή σχέση που ανέπτυσσαν οι γυναίκες με το χώρο του

φουρνίσματος αντικατοπτρίζεται και σε μία σειρά από έθιμα

με έμφυλες καταβολές. Ο θόλος του φούρνου, εξαγνισμένος

από τη φωτιά, είναι ιερός. Ο φούρνος πολλές φορές χρησιμο-

ποιείται για να γιατρέψει ορισμένες αρρώστιες. Υπάρχουν γυ-

ναίκες που επιλέγουν, όχι τυχαία, να γεννήσουν στον φούρνο.

Ο φούρνος, όπως πιστεύουν πολλοί, έχει την ικανότητα να

κάνει τα παιδιά να μεγαλώσουν «όπως το ψωμί ή να τα ανα-

γεννήσει. Επιπλέον, κάτω από τον φούρνο θάβουν τα νεκρά

νεογέννητα. Ο φούρνος έχει την αμφιπροσωπία των σπηλαίων

ή των καλυβιών μύησης, τάφοι και μήτρες ταυτόχρονα, τόποι

θανάτου και αναγέννησης».8

Και οι θρησκευτικές προεκτάσεις δεν λείπουν. Τα ψωμιά που

σχίζονται πριν το φούρνισμα, γίνονται ιερά με το ψήσιμο και

γι’ αυτό μοιράζονται με το ξεφούρνισμα, μία κίνηση που απο-

τελεί ένδειξη της ανάστασης του Χριστού.9

Τα χρόνια περνάνε, το συλλογικό φούρνισμα και η καθημε-

ρινότητα που οργανώνονταν γύρω από αυτό άρχισε να υπο-

χωρεί. Το ενδιάμεσο στάδιο, πριν την σημερινή μαζική

παραγωγή των αρτοποιείων, είναι η γάστρα. Η Μαρία

Τσούρμα μας περιγράφει αυτή την αλλαγή: «Ύστερα παρατή-
σαμε τα φούρνια, είχαμε τις γάστρες. Η καθεμιά είχε τις γά-
στρες της. Ζύμωνε, έφτιαχνε 4-5 καρβελάκια. Και αν έμεναν 2
κορίτσια στο σπίτι (και 2 οι γονείς, σύνολο 4), ζύμωναν στη γά-
στρα. Στην γάστρα καίγαμε ξύλα, πουρνάρια και βουνιές. Την
κοπριά, πήγαινε ο Κώστας και τη μάζευε στα τσουβάλια. Τα
βάζαμε από κάτω να μην βραχούν και ψήναμε το ψωμί. Και

ξει όλη η γειτονιά τον φούρνο αυτό. Άλλος
πέτρα, άλλος το ένα, άλλος το άλλο, να τον
φτιάξουμε. Και έψηνε όλη η γειτονιά. Σήμερα
ψήναμε εμείς, αύριο έψηνε η γιαγιά, η γειτό-
νισσα. Και ήταν ένας κόσμος, ένα ψωμί να μο-
σχοβολάει. Αν είχαμε εμείς το δικό μας ψωμί και
ο άλλος δεν είχε, πήγαινε και άνοιγε τον φούρνο
και έτρωγε. Με το θάρρος δηλαδή, δεν λέγαμε
γιατί μας πήρες το ψωμί. Έτσι ήταν όλη η γειτο-
νιά».4 Στον συγκεκριμένο φούρνο ψήνανε 5 με

6 οικογένειες. «Έξι σπίτια ήμασταν εδώ που ψή-
ναμε. Ο Χρήστος ο Τσέτσας [ο πατέρας του Σω-

κράτη], ο Βαγγέλης ο Τσέτσας, πιο κάτω οι
Ραφταίοι, ο Τόλιος Τσέτσας, ο Διαμαντής, ο
Τσούρμας, ο Κασβίκης».5 Σε αντίθεση με αναφο-

ρές που καταγράφονται σε άλλα σημεία της ελ-

ληνικής υπαίθρου (π.χ. Θράκη, Σαμοθράκη)

όπου το χτίσιμο των φούρνων γίνονταν από εξει-

δικευμένους τεχνίτες, στο χωριό μας συναντάμε

και πάλι την συλλογικότητα. «Τον έχτιζε ο Χρή-
στος [σημ. ο Τσέτσας] τότε τον φούρνο και οι
άλλοι φέρναμε πέτρες, κεραμίδια, χώμα. Όλοι
βοηθούσαμε να τον φτιάξουμε. Δεν ήταν τίποτα
μεγάλος, τον είχαμε να ψήνουμε το ψωμί, δεν
ήταν σκεπαστός. Είχαμε και φτυάρι και ρίχναμε
το ψωμί μέσα».6

Η Μαρία Τσούρμα διηγείται για τον φούρνο

που είχανε στον κάτω μαχαλά: «Τότε δεν υπήρχε
φούρνος. Φούρνο είχαμε εμείς, εκεί κάτω, στο
σπίτι του πατέρα μου και ψήναμε καρβέλια. Έρ-
χεται η γειτόνισσα, ‘‘Βαγγελή θα έρθεις σήμερα
να ψήσουμε’’; ‘‘Θεια Κώσταινα ποιος θα ζυμώ-
σει αύριο’’; Μου είπε θα ζυμώσουν οι Μυγαίοι.
‘‘Μπορείς μετά τους Μυγαίους να ζυμώσεις’’;
‘‘Ναι’’. Μετά τους Μυγαίους ζύμωνε αυτή, κανο-
νίζαμε την ώρα, μία ώρα θα έκανε το ψωμί να
ψηθεί, το βγάζαμε, ερχόταν η άλλη γειτόνισσα,
έψηνε το ψωμί της, το έπαιρνε. Μαζευόμασταν
εκεί, παίρναμε τυρί από το σπίτι μου γιατί είχαμε
πρόβατα πολλά, τρώγαμε, γελάγαμε. Εγώ
ήμουν και παλαβή, σηκωνόμουνα και χόρευα
μικρή: ‘‘Φεγγάρι μου λαμπρό, λαμπρό, ω ρε και
λαμπροφορεμένο, εκεί ψηλά που περπατεί’’.
Τότε ήταν καναρίνια τα στόματά μας».7 Οι φούρ-

νοι του χωριού αποτελούσαν έναν ακόμη τόπο Θέρισμός στα αλώνια. Φωτογραφία της οικογένειας Τσούρμα.
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φτιάχναμε ένα ψωμί ωραιότατο, καίγονταν καλά, δεν μοίραζε κα-
πνίλα. Είχαμε το κληδοπίνακο το οποίο είναι σαν τα σημερινά
τάπερ. Ήταν ξύλινο, με στρόγγυλο καπάκι από πάνω, καπάκωνε
και συνήθως μέσα είχε σκορδαλιές. Το φαγητό τους οι άνθρωποι
το βάζανε εκεί μέσα, επειδή στο ξύλο συντηρούνταν πιο καλά,
δεν επηρεάζονταν από την θερμοκρασία. Ήταν σαν ξύλινα τάπερ.
Τα αγοράζαμε. Είχαμε και την φτσέλα, ξύλινη πάλι, για να βάλεις
το νερό σου μέσα και να είναι κρύο. Από το πρωί μέχρι το μεση-
μέρι είχες κρύο νερό».10

Κάπως έτσι φτάσαμε στα χρόνια όπου τα λόγια του πατέρα της

Σταυρούλας Βαλμά γίνανε πραγματικότητα. «Θερίζαμε με το δρε-
πάνι και έλεγε ο παππούς μου, ‘‘στα δικά σας τα χρόνια -εγώ δεν
θα ζήσω- θα έρχεται το καρβέλι στην πόρτα σας’’. Αλωνίζαμε τότε
με τις δοκάνες, τα άλογα, ύστερα το λιχνίζαμε. Λέω ‘‘πως ρε παπ-
πού θα έρθει στην πόρτα μας, αφού θέλει θέρισμα, αλώνισμα, να
το πάμε στον μύλο’’, τότε το πηγαίναμε εδώ στον μύλο στο Θα-
νάση Κυργιάκο, είχαμε νερόμυλο. ‘‘Θέλει ζύμωμα, θέλει ψήσιμο,
πως θα έρχεται’’; ‘‘Θα βγουν τα μέσα και θα έρχεται στην πόρτα’’.
Τότε δουλεύαμε σκληρά, όλη μέρα, τώρα πάμε στα αμπέλια μέχρι
στις 12, βαριά 1 και γυρνάμε. Ξεκουραζόμαστε όλη μέρα. Τότε
σκάβαμε με το τσαπί τα αμπέλια, δεν υπήρχαν μηχανήματα».11

Και ήταν μία επίπονη διαδικασία εκείνα τα χρόνια η καλλιέργεια

της γης. Ο Ηλίας Τσέτσας είναι αρκετά γλαφυρός. «Εμείς ήμασταν
καμιά 10αριά οικογένειες που φτιάχναμε στάρια, είχαμε χωράφια
στο Παλιούρι. Οι υπόλοιποι έπαιρναν 300 οκάδες τον χρόνο.
Εμείς τα λέγαμε σταμπόλια, φτιάχναμε 180 σταμπόλια. Έμεινα από
5 χρονών ορφανός, με μεγάλωσαν ο αδερφός μου και οι δύο
αδερφές μου. Εγώ υπέφερα πολύ. Εδώ τα χωράφια μας εμείς τα
είχαμε προς το Παλιούρι. Την Κυριακή το βράδυ ξεκινάγαμε από
εδώ με τα ζώα, με τις κουρελές και πηγαίναμε μέχρι το Παλιούρι
στα χωράφια και κοιμόμασταν. Όλη την εβδομάδα θερίζαμε και
ο μικρότερος, εγώ, μετέφερα τα δεμάτια. Δεμάτια σιτάρι. Και ερ-
χόμασταν το Σαββάτο βράδυ. Μία εβδομάδα λείπαμε. Εγώ που
κουβάλαγα τα δεμάτια ερχόμουν σπίτι, έπαιρνα το φαγητό, άντε
πάλι. Αυτή η δουλειά γινόταν τα χρόνια εκείνα».12 Και η οικογέ-

νεια της Δέσποινας Παπαδογούλα είχε κτήματα στο Παλιούρι.

«Εμείς είχαμε στο Παλιούρι τα χωράφια, σιτάρια, σουσάμι. Είχαμε
και εδώ, αλλά δεν έφτιαχνες σουσάμι στην από εδώ μεριά. Φτιά-
χναμε και σκορδάρι, το έφτιαχνε ο παππούς ο Βαγγέλης. Με αυτά
ζούσαμε».13

Από τις συλλογικές αγροτικές εργασίες στο συλλογικό φούρνι-

σμα. Το χωριό αποτελούσε μία κοινότητα, με τις αντιθέσεις της

αλλά και με τη συνείδηση ότι μόνο με τη συνεργασία και την αλ-

ληλοβοήθεια των συγχωριανών μπορούσε να επιβιώσει. Και τα

κατάφερε. Τουλάχιστον, μέχρι σήμερα.

1. Περιοδικό «Ο αρτοποιός και η δουλειά

του», Δημήτρης Σταμούλης, τεύχος 7, Σεπτέμ-

βριος 2002, σελίδα 13.

2. Θανασογιώργου Περσεφόνη, συνέ-

ντευξη ήχου στον Βαγγέλη Τσέτσα, Δαφνο-

σπηλιά Καρδίτσας, 23/12/2012, 45:23-46:00.

3. Τσούρμα Μαρία, συνέντευξη ήχου στον

Βαγγέλη Τσέτσα, Δαφνοσπηλιά Καρδίτσας,

16/08/2011, 61:26-65:56. 

4. Θανασογιώργου Περσεφόνη, συνέ-

ντευξη ήχου στον Βαγγέλη Τσέτσα, Δαφνο-

σπηλιά Καρδίτσας, 23/12/2012, 41:00-43:41.

5. Θανασογιώργου Περσεφόνη, συνέ-

ντευξη ήχου στον Βαγγέλη Τσέτσα, Δαφνο-

σπηλιά Καρδίτσας, 23/12/2012, 43:52-45:05.

6. Θανασογιώργου Περσεφόνη, συνέ-

ντευξη ήχου στον Βαγγέλη Τσέτσα, Δαφνο-

σπηλιά Καρδίτσας, 23/12/2012, 45:23-46:00.

7. Τσούρμα Μαρία, συνέντευξη ήχου στον

Βαγγέλη Τσέτσα, Δαφνοσπηλιά Καρδίτσας,

16/08/2011, 61:26-65:56.

8. Περιοδικό «Ο αρτοποιός και η δουλειά

του», Δημήτρης Σταμούλης, τεύχος 7, Σεπτέμ-

βριος 2002, σελίδα 21.

9. ο.π.

10. Τσούρμα Μαρία, συνέντευξη ήχου

στον Βαγγέλη Τσέτσα, Δαφνοσπηλιά Καρδί-

τσας, 16/08/2011, 61:26-65:56.

11. Βαλμά Σταυρούλα, συνέντευξη ήχου

στον Βαγγέλη Τσέτσα, Δαφνοσπηλιά Καρδί-

τσας, 17/08/2011, 00:48-02:28.

12. Τσέτσας Ηλίας, συνέντευξη ήχου στον

Βαγγέλη Τσέτσα, Δαφνοσπηλιά Καρδίτσας,

19/08/2011, 00:33-02:45.

13. Παπαδογούλα Δέσποινα, συνέντευξη

ήχου στον Βαγγέλη Τσέτσα, Δαφνοσπηλιά

Καρδίτσας, 17/08/2011, 02:51-10:15.
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Τώρα πια που οι βοσκοί με τα κοπάδια τους μετριού-

νται στα δάχτυλα του ενός χεριού, τώρα πια που οι κυ-

νηγοί λιγοστεύουν με γεωμετρική πρόοδο, έχουμε

σχεδόν λησμονήσει τα μονοπάτια τα οποία υπήρχαν

γύρω από το χωριό και κατέληγαν σε λαγκάδια, κορυ-

φές, ξέφωτα και τοποθεσίες. Πολλά από αυτά, παρα-

δομένα στον χρόνο, έχουν κλείσει ή είναι δύσβατα.

Παραμένουν, ωστόσο, υπέροχες διαδρομές εκτός συμ-

βατικών δρόμων, οι οποίες κουβαλούν επάνω τους τη

διαχρονική προσπάθεια των Δαφνοσπηλιωτών να επι-

κοινωνήσουν με τα γύρω χωριά και να επιβιώσουν. 

Σε αυτό το πρώτο τεύχος του περιοδικού παρουσιά-

ζεται η διαδρομή για την κορυφή «καζάρμα». Μία δια-

δρομή η οποία στο σύνολό της μπορεί να χαρα-

κτηριστεί εύκολη, εάν εξαιρέσουμε ένα πολύ μικρό

κομμάτι -παράλληλο προς τον φλοιό της σπηλιάς- το

οποίο είναι πιο βραχώδες και με έντονη βλάστηση σε

κάποια σημεία.  Η κορυφή βρίσκεται στα 472 μέτρα

υψόμετρο και δίνει την ευκαιρία για μία υπέροχη ει-

κόνα του χωριού (το οποίο μοιάζει να βρίσκεται στην

άκρη του κρατήρα ενός ηφαιστείου). Η διαδρομή συ-

νολικά είναι 1,5 χιλιόμετρο. Η σήμανση του μονοπα-

τιού έγινε χάρη στην εμπειρία και τις γνώσεις του

Ruben Sanz Rontriguez, όπως επίσης και η χαρτογρά-

φηση και το υψομετρικό σχεδιάγραμμα που μπορείτε

να δείτε παρακάτω. 

Για την κορυφή «καζάρμα».

1

2

6
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3

4

5

7

1. Το πρώτο ξέφωτο που συναντήσαμε. Κυνηγοί έχουν

σπείρει καλαμπόκι για να... προσελκύουν λαγούς!

2. Η πιο ωραία διαδρομή, ανάμεσα στα δύο ξέφωτα, με

πλούσια βλάστηση και αρκετά μανιτάρια.

3. Το δεύτερο ξέφωτο. Από τη μία το χωριό και ο κάμπος,

από την άλλη η Απιδιά και τα Άγραφα,

4. Στο τέλος της διαδρομής, στην κορυφή «καζάρμα». Πα-

ρατίθενται όλα τα σύνεργα που χρησιμοποιήθηκαν.

5. Σήμανση του μονοπατιού.

6. Η διαδρομή σχεδιασμένη πάνω στο τοπογραφικό διά-

γραμμα της περιοχής (κλίμακα 1:5.000).

7. Υψομετρική απεικόνιση της διαδρομής. 

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο blog

του χωριού, dafnospiliakarditsas.wordpress.com.
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Αν καθίσεις να μιλήσεις με τους γεροντότερους αν-

θρώπους του χωριού θα ακούσεις να αποτελεί κεντρικό

κομμάτι της αφήγησής τους. Εάν τους παρατηρήσεις και

λίγο περισσότερο θα καταλάβεις ότι το πρόσωπο σφίγ-

γεται, ότι πολλές περισσότερες εικόνες και σκέψεις περ-

νάνε μπροστά από τα μάτια τους, όταν μιλάνε για

εκείνον τον Νοέμβρη. Εικόνες που δύσκολα μετουσιώ-

νονται σε λόγια. Ακόμη και εάν αυτά λειτουργούν,

ύστερα από τόσα χρόνια, σα βάλσαμο για τα βιώματά

τους. 

Το βράδυ της 7ης Μαΐου τα πρόσωπα όλων αυτών

των ανθρώπων περνούσαν ξανά και ξανά από μπρο-

στά μου. Και παράλληλα έριχνα κλεφτές ματιές στον

αριθμό 10 που ήταν γραμμένος στο χαρτί, στον αριθμό

αυτών που ψήφισαν τους ντόπιους νεοναζί. Προσπα-

θούσα να σκεφτώ τα πρόσωπά τους, το θράσος τους,

την κοντόφθαλμη μνήμη τους. Όταν περνούσαν το κα-

τώφλι του δημοτικού σχολείου να γνώριζαν άραγε ότι

το προηγούμενο σχολείο είχε ανατιναχτεί από τους Γερ-

μανούς ναζί; 1

Τα σημάδια των καιρών προμηνύουν θύελλα. Ας κά-

νουμε, για την ώρα, μία πρώτη στάση στο παρελθόν.

Τον χειμώνα του 1943 οι Ιταλοί που έχουν υπό την

κατοχή τους την Καρδίτσα αρχίζουν να νιώθουν όλο

και μεγαλύτερη πίεση από τις αντιστασιακές ομάδες οι

οποίες χρησιμοποιούν ως ορμητήριο τα Άγραφα. Οι α-

ντάρτες ανατινάζουν τη γέφυρα του Καράμπαλη και την

γέφυρα στους Στεφανουσαίους (μεταξύ Καρδίτσας και

Τρικάλων) κάνοντας δύσκολη και χρονοβόρα την ενί-

σχυση των κατοχικών στρατευμάτων της Καρδίτσας με

αντίστοιχα άλλα από τα Τρίκαλα. Οι κατοχικές δυνάμεις

το βράδυ της 10ης Μαρτίου 1943 παίρνουν την από-

φαση να αποχωρήσουν από την πόλη, καθώς δεν ήταν

σε θέση να υπερασπιστούν από τυχόν επίθεση ανταρ-

τών ούτε τους στρατώνες τους. Το πρωί της 11ης Μαρ-

τίου η Καρδίτσα είναι ελεύθερη. Την επομένη τα

αντάρτικα σώματα μπαίνουν στην πόλη. Γίνεται συγκέ-

ντρωση, εκφωνούνται λόγοι και επικρατεί ενθουσια-

σμός. Η Καρδίτσα είναι η πρώτη ελεύθερη πόλη σε

ολόκληρη την, κατεχόμενη από τους φασίστες, Ευρώπη.

Ωστόσο, στις 11 Οκτωβρίου του ’43 εισβάλλει στην

Καρδίτσα δύναμη των Ες-Ες, η οποία αιφνιδιάζει την

πόλη που είχε συνηθίσει από το Μάρτιο να ζει ελεύ-

θερη. Ακολουθούν μάχες με νεκρούς και από τις δύο

πλευρές. Λίγες μέρες αργότερα οι Γερμανοί επιστρέ-

φουν και εγκαθίστανται μόνιμα στην πόλη.2 Παράλ-

ληλα με τις προσπάθειές τους να καταλάβουν το

οροπέδιο της Νεβρόπολης (όπου λειτουργεί και αντάρ-

τικο αεροδρόμιο), λεηλατούν και καίνε χωριά του

νομού. Ανάμεσά σε αυτά και η Δαφνοσπηλιά. 

«Το 1943 ήρθανε οι Γερμανοί και μας έκαψαν. Της
Αγίας Αικατερίνης, στις 25 Νοεμβρίου. Λένε εδώ στο
χωριό, να τους περιποιηθούμε, να τους ψήσουμε κα-
νένα αρνί, αλλά δεν ήξεραν πως θα φερθούν. Μην μας
σκοτώσουν. Άλλοι λένε να μην κάνουμε τίποτα».3 Η

Μαρία Τσούρμα θυμάται χαρακτηριστικά: «Ήμουν άρ-
ρωστη. Το θυμάμαι αυτό. Γιατί με σήκωσαν, έλεγαν αρ-
θρίτιδα οι παλιοί. Μου έδιναν ανάλατο ψωμί, ανάλατες
πατάτες, όλα ανάλατα. Και θυμάμαι πήγαμε σε ένα
ρέμα μέσα, είχαμε χωράφι εκεί και βάζαμε πατάτες.
Εκείνη την ημέρα ήρθανε οι Γερμανοί, βάλανε φωτιά
και κάψανε τα σπίτια. Σε άλλα έβαζαν δυναμίτες και τα
ανατίναζαν. Από πέρα το Σωτηρέικο το ανατίναξαν, το
Κρικελέικο σπίτι επίσης. Ήταν γιατρός ο Κρικέλης στην
Καρδίτσα, είχε ένα σπίτι, το θυμάμαι μέσα στα κρυστάλ-
λινα, μέσα στις πορσελάνες, όλα τα ανατίναξαν. Το σχο-
λείο το ανατίναξαν».4 Οι αντάρτες ειδοποιούν το χωριό.

«Μας ειδοποιήσανε οι αντάρτες, ήξεραν. Είχαν και από
μέσα κόσμο και μας λένε ότι σήμερα θα έρθουν να κά-
ψουν το χωριό μας. Οι αντάρτες άρχισαν να πυροβο-
λούν από την σπηλιά, οι άλλοι ήταν στα αλώνια. Και
νευρίασαν ύστερα οι Γερμανοί, έβαλαν φωτιά να κά-
ψουν τα σπίτια».5 «Ήτανε και οι αντάρτες, πέρνανε τα
οπλοπολυβόλα και πηγαίνανε απέναντι στην σπηλιά.
Μόλις έρχονται αυτοί -δεν ήταν τόσα σπίτια εδώ στα
αλώνια- τραβάνε που λες και έβαλλαν ριπές».6

Οι Δαφνοσπηλιώτες φεύγουν προς την Απιδιά για να

γλιτώσουν. «Εγώ πήγα πάνω στην Απιδιά με τον
αδερφό μου, τις αδερφές μου. Στην Απιδιά είχαμε μία
εβδομάδα. Και γυρίσαμε και καίγονταν ακόμα το
χωριό, τα στάρια. Γύρναγα με την αδερφή μου από την
Απιδιά -είχαμε δύο ζώα- φορτώναμε τα πράγματα, βά-

Τα κάψιμο του χωριού από τους ναζί τον Νοέμβριο του 1943
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ρεύαμε. Ερχόμασταν λίγο στο χωριό, φορτώναμε, ξε-
φορτώναμε, πηγαίναμε μέσα στα βουνά, στα ρέματα,
στα μαντριά να πάμε τα πράγματά μας να τα κρύψουμε.
Εμείς κρυβόμασταν στα Απιδιώτικα τα αμπέλια».10

Δύο γερόντια που μένουν πίσω δολοφονούνται.

«Βρήκαν την γιαγιά, την μάνα της Φιλιώς, Παπαδόπου-
λου λεγόταν, την σκότωσαν. Βρήκαν του Λάμπρου
Μπεκιάρη τον παππού, τον σκότωσαν. Και από τότε η
Φιλιώ είχε πάρει κάτι λεφτά, την πλήρωσαν οι Γερμανοί
για την γιαγιά, και είχε πάρει το τρακτέρ που είχε ο Πα-
παδόπουλος* […] Δύο σκότωσαν εδώ. Της έλεγαν έλα
μάνα να φύγουμε και δεν έρχονταν. Ύστερα, μόλις μπή-
καν οι Γερμανοί μέσα και άρχισαν να βάζουν φωτιά και
έκαιγαν, έκανε να πάει προς τα πάνω, εκεί προς του
Βαγγέλη Κουκουλιάκου το σπίτι, την είδαν και την σκό-
τωσαν. Ανέβηκε επάνω και την σκότωσαν. Και τον παπ-
πού τον σκότωσαν στο σπίτι».11 Ένας τρίτος γέροντας θα

ζήσει. «Τον άλλον δεν τον σκότωσαν. Ήταν ανάπηρος,
τον λυπήθηκαν;».12

Αρκετά σπίτια του χωριού ανατινάζονται και καίγο-

νται. «Έκαψαν τότε το Τσετσέικο το σπίτι, έβαλαν φωτιά
και στο δικό μας και όταν έφυγαν η νύφη του πατέρα
μου, ήταν κάπου τρυπωμένη εδώ, ήρθε και το έσβησε,
το πρόλαβε. Αλλά είχαν καεί καμιά δεκαριά σπίτια τότε.
Ύστερα μαζευτήκαμε στα σπίτια μας, όσα κάηκαν τα
έφτιαξαν πάλι από την αρχή, όσοι είχαν ζημιές μέσα τα
μπάλωσαν. Αν δεν έρχονταν η νύφη του πατέρα μου θα
καίγονταν και το δικό μας. Αλλά το πρόλαβε και το
έσβησε».13 «Έμειναν καμιά 30αριά σπίτια, δεν τα πείρα-
ξαν. Το χωριό πρέπει να είχε 400-450 άτομα».14 «Μετά
ο πατέρας μου με τον μπάρμπα μου είδαν την φωτιά
που έβαλαν στο σπίτι μας. Στο σπίτι μας και στο Μυγαί-
ικο και στου Τσιμητράκου το σπίτι. Κατεβαίνει ο πατέ-
ρας μου με τον μπάρμπα μου και σβήνουν τη φωτιά.
Είχε καεί ένα μέρος αλλά το άλλο ήταν καλό. Μαζευ-
τήκαμε το βράδυ εμείς. Ήρθανε αυτοί πέρα στο πλατα-
νόρεμα και μας πήραν και κατεβήκαμε με τα πόδια. Δεν
ήταν μακριά, ήταν κοντά. Αλλά δεν έρχονταν [εννοεί

οι Γερμανοί] μέσα στα ρέματα να ψάξουν να βρουν
τον κόσμο. Αυτοί ήρθαν, έβαλαν φωτιά, σηκώθηκαν
και έφυγαν. Όσα σπίτια ήταν καλά τα ανατίναξαν. Τα
καλά τα σπίτια τα ανατίναξαν όλα, δεν άφησαν σπίτι για
σπίτι. Τα ψηλά τα σπίτια τα έβαλαν όλα δυναμίτες».15

«Και εδώ, ο παππούς με την γιαγιά σου, [εννοεί τον

Βαγγέλη και την Όλγα Τσέτσα] έχτισαν σ’ απάνω σ’
απάνω έναν τοίχο και έβαλαν κάτι τσίγκους και έμπαι-

Διαδήλωση του Εθνικού Απελευθερωτικού Μετώπου στην
Καρδίτσα, την ημέρα της απελευθέρωσης της πόλης.

ζαμε την ραπτομηχανή. Εκεί άρχισαν τα πυρά. Αν μπαί-
ναμε μέσα στο χωριό και ερχόμασταν εδώ στο σπίτι θα
μας σκότωναν. Ήρθαμε με τα ζώα και φύγαμε, πήγαμε
στην Απιδιά».7 «Ήμασταν στο πλατανόρεμα . Εκεί πή-
γαμε και κρυφτήκαμε εμείς. Ήταν και άλλοι, ήταν και οι
Κουτσαίοι. Άλλοι πήγαν στην Απιδιά. Άλλοι πήγαν στην
Χούνη».8 «Φύγαμε και πήγαμε στου Βαμβακά το λέμε
εμείς, στο Κούτσουρο. Του Κώστα Δερβέναγα η γυ-
ναίκα είναι από εκεί και εμείς τα παιδιά πήγαμε στην
γιαγιά που ήταν εκεί. Οι γονείς δεν ξέραμε που πήγαι-
ναν. Εμείς πήγαμε σε ένα μαντρί μέσα, καθίσαμε και οι
γονείς μας πηγαίνανε προς τα επάνω, στα βουνά, για να
μην τους πιάσουν οι Γερμανοί και τους σκοτώσουν».9

«Έφυγε όλο το χωριό, πήρε τα βουνά. Εμάς η μάνα μας
είχε φύγει με μία θειά και είχαμε 3 μέρες να την δούμε.
Και εγώ να πηγαίνω τον αδερφό μου ζαλίκα, ήταν μι-
κρός ο αδερφός μου ο Γιώργος, μόλις έφτασα στο χω-
ράφι βάλλουν οι Γερμανοί από το γραφείο [εννοεί από

το σημείο όπου σήμερα βρίσκεται το κοινοτικό γρα-

φείο]. Μέσα στα μαντριά ξενυχτούσαμε και μαγει-
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ναν από κάτω και ξενύχταγαν. Κάθονταν από κάτω στο
κατώι όπως το λέμε σήμερα, εκεί κοιμούνταν. Τα με-
γάλα τα σπίτια τα ανατίναζαν. Ήρθαν εκεί που είναι το
γραφείο [εννοεί το κοινοτικό γραφείο] και από εκεί
έβαλλαν».16

Οι Δαφνοσπηλιώτες θα πάρουν και κάποιες αποζη-

μιώσεις για τα κατεστραμμένα σπίτια και τους νεκρούς.

«Περάσαμε επιτροπή από την Καρδίτσα για να δώσουν
χρήματα να φτιάξουμε τα σπίτια, γιατί ήταν φτωχός τότε
ο κόσμος, δεν είχαμε λεφτά, δεν υπήρχε ‘‘λιλή να χο-
ρέψει η Βαγγελή’’ που λέμε, ήταν φτώχεια, δεν είχαμε
παπούτσια. Το δέρμα από το γουρούνι το κάναμε τσα-
ρούχια. Παπούτσια. Τα φορούσαμε για να πάμε στο
δάσος να κόψουμε ξύλα να τα φέρουμε στην πλάτη
μας. Αν είχες γαϊδούρια τα φόρτωνες».17 «Και από τότε
η Φιλιώ είχε πάρει κάτι λεφτά, την πλήρωσαν οι Γερμα-
νοί για την γιαγιά, και είχε πάρει το τρακτέρ που είχε ο
Παπαδόπουλος».18

Από τον Σεπτέμβριο του 1943 το ιταλικό κράτος έχει

συνθηκολογήσει και στην Θεσσαλία πάνω από 10 χι-

λιάδες στρατιώτες της μεραρχίας Πινερόλο προσχω-

ρούν στον ΕΛΑΣ. Αυτή η νέα κατάσταση που έχει

διαμορφωθεί σε κεντρικό πολιτικό επίπεδο έχει τις δικές

της προεκτάσεις στον μικρόκοσμο του χωριού. «Τότε

Το αντάρτικο αεροδρόμιο στο οροπέδιο της Νεβρόπολης.

είχαν έρθει οι Ιταλοί, οι οποίοι τα είχαν χαλάσει με τους
Γερμανούς, και τους Ιταλούς εδώ τους είχαμε κτίστες.
Το σπίτι το παλιό που είχαμε εμείς το έφτιαξαν οι Ιταλοί.
Δεν μας πήρανε τίποτα, απλά έτρωγαν ψωμάκι. 2-3 Ιτα-
λοί, ανάλογα τι είχε ο καθένας, ήταν γεμάτο Ιταλούς
εδώ. Μαζεύονταν αυτοί εκεί στην εκκλησία και έλεγαν
ένα τραγούδι: ‘‘παντιέρα ρόσσα, τριονφέρα εβίβα κομ-
μουνίστα, λιμπερτά’’.** Επειδή τα χάλασαν με τους Γερ-
μανούς. Και οι Ιταλοί ύστερα πήγαν με τους Ρώσους.
Το τραγούδι αυτό ήταν κομμουνιστικό. 20 Ιταλοί, πίσω
από την εκκλησία, εμείς ήμασταν μικρά και πηγαίναμε
εκεί και κάναμε γούστο. Εμείς τους παίρναμε στα σπίτια
μας. 2 είχαμε εμείς, 3 είχε άλλος. Για εργασία. Μας έκτι-
σαν τα σπίτια. Ήξερε δεν ήξερε. Από πού να πάρουν
χρήματα; Ο ιταλικός στρατός διαλύθηκε. Σαν σκλάβοι
ήταν εδώ».19

Ο δύσκολος εκείνος Νοέμβρης του ‘43 αποτυπώθηκε

και στην προφορική παράδοση των ανθρώπων του χω-

ριού. «Όταν ήρθαν και μας το έκαψαν βγάλαμε ένα
τραγούδι ‘‘Βελέσι μου σε γνώρισα σαν ανθοδοχείο, και
τώρα πως κατήντησες σωστό νεκροταφείο, ήρθανε στο
έρημο χωριό μας, τα σπίτια μας τα κάψανε, ρημάξανε
το βιό μας. Κλάψτε μανούλες και παιδιά ούλοι με ένα
δάκρυ, το Βελέσι κάηκε απ’ άκρη ως άκρη’’».20
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12. Τσέτσας Ηλίας, συνέντευξη ήχου στον Βαγγέλη Τσέ-

τσα, Δαφνοσπηλιά Καρδίτσας, 19/08/2011, 27:49-28:50.

13. Βαλμά Σταυρούλα, συνέντευξη ήχου στον Βαγγέλη

Τσέτσα, Δαφνοσπηλιά Καρδίτσας, 16/08/2011, 43:45-44:59.

14. Τσέτσας Ηλίας, συνέντευξη ήχου στον Βαγγέλη Τσέ-

τσα, Δαφνοσπηλιά Καρδίτσας, 19/08/2011, 29:19-32:15.

15. Τσούρμα Μαρία, συνέντευξη ήχου στον Βαγγέλη Τσέ-

τσα, Δαφνοσπηλιά Καρδίτσας, 16/08/2011, 37:33-38:30.

16. Θανασογιώργου Περσεφόνη, συνέντευξη ήχου στον

Βαγγέλη Τσέτσα, Δαφνοσπηλιά Καρδίτσας, 23/012/2011,

01:06-10:57.

17. Τσούρμα Μαρία, συνέντευξη ήχου στον Βαγγέλη Τσέ-

τσα, Δαφνοσπηλιά Καρδίτσας, 16/08/2011, 38:32-39:48.

18. Βαλμά Σταυρούλα, συνέντευξη ήχου στον Βαγγέλη

Τσέτσα, Δαφνοσπηλιά Καρδίτσας, 16/08/2011, 40:42-43:29.

19. Τσέτσας Ηλίας, συνέντευξη ήχου στον Βαγγέλη Τσέ-

τσα, Δαφνοσπηλιά Καρδίτσας, 19/08/2011, 29:19-32:38.

20. Παπαδογούλα Δέσποινα, συνέντευξη ήχου στον Βαγ-

γέλη Τσέτσα, Δαφνοσπηλιά Καρδίτσας, 16/08/2011, 00:40-

02:46.

* Αυτό το τρακτέρ -που αποτελούσε γεγονός να το έχει κά-

ποιος εκείνα τα χρόνια- φαίνεται ότι μετέπειτα εξυπηρετούσε

σε αρκετές δουλειές τους Δαφνοσπηλιώτες. Η Σταυρούλα

Βαλμά εξιστορεί τη βαθιά συμβολή του στο να χτίσουν το

σπίτι τους: «Πήγαμε στο Γερακοβούνι με τον Χρήστο, με

κασμά και λοστό. Έβαζε τον λοστό κάτω από την πέτρα και

εγώ με τον κασμά. Κοιτούσαμε στον δρόμο αν έρχεται κα-

νένας. Κανένας. Τινάγαμε τις πέτρες στον δρόμο. Ο παππούς

ο Φίλιππας είχε ένα τρακτέρ, τότε δεν είχαμε και τρακτέρια,

αυτός μόνο είχε ένα τρακτεράκι, και τις κουβαλούσαμε, τις

φέρναμε στο σπίτι, τις αδειάζαμε. Ανοίγαμε τα θεμέλια.

Νερό είχε μοναχά μία βρύση στην πλατεία, εδώ στον Αγγε-

λάκη. Με τα τζούμια, βαρέλες είχαμε τότε, κουβαλάγαμε τα

νερά, φτιάχναμε με άμμο μεγάλη γούρνα και ρίχναμε τον

ασβέστη. Όλα με τα χέρια τότε. Τώρα βλέπεις έρχεται ο κου-

βάς με τον ασβέστη, έρχονται όλα έτοιμα». Βαλμά Σταυ-

ρούλα, συνέντευξη ήχου στον Βαγγέλη Τσέτσα, Δαφνο-

σπηλιά Καρδίτσας, 16/08/2011, 22:02-23:04.

** «Η κόκκινη σημαία θα ανεμίσει, ζήτω ο κομμουνισμός

και η ελευθερία».

1. «Το σχολείο ήταν εκεί που έχει σπίτια φτιαγμένα

τώρα. Οι Γερμανοί το ανατίναξαν το σχολείο. Ήταν εκεί

που είναι το σπίτι του Βαγγέλη Κασβίκη και του Σερα-

φείμ Κασβίκη. Αυτά τα δύο αδέρφια. Το πουλήσανε

μετά, το πήρανε οι Κασβικαίοι το οικόπεδο και έκαναν

σπίτια». Τσούρμα Μαρία, συνέντευξη ήχου στον Βαγ-

γέλη Τσέτσα, Δαφνοσπηλιά Καρδίτσας, 16/08/2011,

06:06-07:02. «Επειδή ήταν όλο πέτρινο του έβαλαν δυ-

ναμίτη και το ανατίναξαν». Τσέτσας Ηλίας, συνέντευξη

ήχου στον Βαγγέλη Τσέτσα, Δαφνοσπηλιά Καρδίτσας,

19/08/2011, 03:01-04:14. 

2. Με πληροφορίες από το karditsanews.gr, «Επέ-

τειος απελευθέρωσης της Καρδίτσας από τις δυνάμεις

του άξονα», 16 Μαρτίου 2009.

3. Τσέτσας Ηλίας, συνέντευξη ήχου στον Βαγγέλη

Τσέτσα, Δαφνοσπηλιά Καρδίτσας, 19/08/2011, 25:59-

27:47.

4. Τσούρμα Μαρία, συνέντευξη ήχου στον Βαγγέλη

Τσέτσα, Δαφνοσπηλιά Καρδίτσας, 16/08/2011, 33:49-

35:10.

5. Τσούρμα Μαρία, συνέντευξη ήχου στον Βαγγέλη

Τσέτσα, Δαφνοσπηλιά Καρδίτσας, 16/08/2011, 35:21-

36:42.

6. Τσέτσας Ηλίας, συνέντευξη ήχου στον Βαγγέλη

Τσέτσα, Δαφνοσπηλιά Καρδίτσας, 19/08/2011, 25:59-

27:47.

7. Τσέτσας Ηλίας, συνέντευξη ήχου στον Βαγγέλη

Τσέτσα, Δαφνοσπηλιά Καρδίτσας, 19/08/2011, 29:19-

32:15.

8. Τσούρμα Μαρία, συνέντευξη ήχου στον Βαγγέλη

Τσέτσα, Δαφνοσπηλιά Καρδίτσας, 16/08/2011, 36:44-

37:32.

9. Βαλμά Σταυρούλα, συνέντευξη ήχου στον Βαγ-

γέλη Τσέτσα, Δαφνοσπηλιά Καρδίτσας, 16/08/2011,

40:42-43:29.

10. Θανασογιώργου Περσεφόνη, συνέντευξη ήχου

στον Βαγγέλη Τσέτσα, Δαφνοσπηλιά Καρδίτσας,

23/012/2011, 01:06-10:57.

11. Βαλμά Σταυρούλα, συνέντευξη ήχου στον Βαγ-

γέλη Τσέτσα, Δαφνοσπηλιά Καρδίτσας, 16/08/2011,

40:42-43:29.
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Η περίφραξη του νερού του θεσσαλικού κάμπου

Αρχή του τέλους για ιδιωτικοποίηση 

της λίμνης Νικολάου Πλαστήρα.

Η λίμνη Πλαστήρα δεν εξαιρείται από τα σχέδια ιδιωτικο-

ποίησης υδροηλεκτρικών σταθμών, όπως προκύπτει από

απάντηση που έδωσε ο υφυπουργός Ενέργειας κ. Γιάννης

Μανιάτης σε επίκαιρη ερώτηση που κατέθεσε στη Βουλή η

βουλευτής του ΣΥ.ΡΙΖ.Α. κ. Ηρώ Διώτη. Ο κ. Μανιάτης προα-

νήγγειλε μάλιστα ότι «σύντομα οι σύμβουλοι ιδιωτικοποί-

ησης θα καταθέσουν την τελική τους πρόταση» που

εντάσσεται στο πλαίσιο της απελευθέρωσης της αγοράς ενέρ-

γειας.

Ο υφυπουργός Ενέργειας προσπερνώντας την πολλαπλή

σκοπιμότητα του έργου (ύδρευση, άρδευση, τουριστική αξιο-

ποίηση του ορεινού όγκου) στάθηκε στην απάντησή του στο

γεγονός ότι οι κάτοικοι του οροπεδίου της Νεβρόπολης έλα-

βαν όλες τις προβλεπόμενε νόμιμες αποζημιώσεις για να πα-

ραχωρήσουν τα χωράφια τους! Κατέληξε δε λέγοντας ότι οι

«όποιες επιλογές των μονάδων της ΔΕΗ που θα ιδιωτικοποιη-

θούν, είτε λιγνιτικές είτε υδροηλεκτρικές, θα γίνουν τελικά

από την κυβέρνηση και την ΔΕΗ. Πρέπει όμως να γίνει σαφές

ότι η ύπαρξη μονάδων παραγωγής από διαφορετικές πηγές,

δηλαδή από νερό, από λιγνίτη, από φυσικό αέριο και ανα-

νεώσιμες πηγές ενέργειας, είναι κάτι αυτονόητο και προφα-

νές για να έχει ισορροπημένο και άρα ανταγωνιστικό

ενεργειακό μίγμα η οποιαδήποτε εταιρία…». 

Ο δρόμος, λοιπόν, για την ιδιωτικοποίηση του ΥΗΣ Ταυρω-

πού έχει ανοίξει διάπλατα με ότι αυτό συνεπάγεται για την

τοπική οικονομία της Θεσσαλίας, αφού είναι γνωστό ότι

όποιος ελέγχει τα νερά του μοναδικού μεγάλου συλλογικού

έργου της θεσσαλικής πεδιάδας ελέγχει και τις ζωές των κα-

τοίκων της… Και όχι μόνον των 90.000 Καρδιτσιωτών που

υδρεύονται από τα νερά της, αλλά και δεκάδων χιλιάδων

αγροτών της Θεσσαλίας. Το επόμενο στάδιο είναι προφανές

πως θα περιλαμβάνει τοποθέτηση υδρομέτρων στα χωράφια

των αρδευόμενων αγροτών από τους ΤΟΕΒ που εξαρτώνται

από τα νερά της λίμνης, όπως Ταυρωπού και Πηνειού, ενώ

άγνωστο είναι πόσο θα επηρεαστεί η τιμολογιακή πολιτική

στην ύδρευση των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής της Καρ-

δίτσας… Διόλου παράξενο μάλιστα να επιβληθεί και τέλος

ακόμη και στους ερασιτέχνες ψαράδες που θα ψαρεύουν

στις όχθες της λίμνης!

Περίφραξη (enclosure) είναι η διαδικα-

σία με την οποία ένα αγαθό (π.χ. μια

πηγή πρώτων υλών, ένα μέσο παραγω-

γής, η γνώση, πρόσφατα και οι λειτουρ-

γίες της ζωής) που αποτελεί συλλογική

κτήση μιας ανθρώπινης κοινότητας μετα-

τρέπεται σε ατομική ή κρατική ιδιοκτησία. 

Η δέσμευση (περίφραξη) του νερού

από εταιρείες ανά τον κόσμο το μετατρέ-

πει από ελεύθερο κοινωνικό αγαθό σε

εμπόρευμα, σε κάτι που μπορεί να αγο-

ραστεί και να πουληθεί. Εκφάνσεις αυτής

της περίφραξης του νερού αποτελούν τα

φράγματα, η αποκλειστική χρήση πηγών,

οι ιδιόκτητες γεωτρήσεις. Σε αυτή την αλ-

ληλουχία εντάσσονται και τα σχέδια ιδιω-

τικοποίησης του υδροηλεκτρικού σταθ-

μού της λίμνης Πλαστήρα και κατ’ επέ-

κταση ολόκληρης της λίμνης. Η υλοποί-

ηση αυτών των σχεδιασμών θα υποθη-

κεύσει τη ζωή χιλιάδων ανθρώπων του

θεσσαλικού κάμπου. Την καθημερινό-

τητά τους, τις κοινωνικές σχέσεις, την ίδια

την επιβίωσή τους. 

Για μία πρώτη προσέγγιση επί του θέ-

ματος αναδημοσιεύεται εδώ το άρθρο

του Γιάννη Κολλάτου στην εφημερίδα

«Νέος Αγών», το οποίο αναφέρεται στην

περίπτωση του Υ.Η.Σ. Ταυρωπού.
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Στις «μπανανίες» της κεντρικής και Λατινικής Αμε-

ρικής ο φυσικός πλούτος, όπως τα νερά και οι πα-

ραλίες, έχει περάσει στα χέρια ιδιωτών που τις

εκμεταλλεύονταν. Ήρθε η ώρα να το δούμε αυτό

και στη χώρα μας και στην περιοχή μας. Τη λίμνη

να αδειάζει ακόμη και στο καταχείμωνο και τα νερά

της να καταλήγουν στην θάλασσα, αν ο ιδιώτης κρί-

νει ότι θα πρέπει να παράγουν ενέργεια τη συγκε-

κριμένη χρονική στιγμή γιατί αυτό συμφέρει

τιμολογιακά την εταιρεία. 

Από τούδε και στο εξής η αποκαλούμενη με τον

όρο «εταιρεία» δύναται να καρπώνεται έναντι αμοι-

βής από τον έτερο συμβαλλόμενο που θα αποκα-

λείται «Θεσσαλός πολίτης» τα νερά της υπό

παραχώρησης λίμνης Πλαστήρα που περικλείεται

δυτικά από την ορεινή ζώνη των Αγράφων, νότια

από το φράγμα στον ποταμό Ταυρωπό ή Μέγδοβα,

από βορρά από τους οικισμούς Κερασιάς και τον

ποταμό Κερασιώτη και ανατολικά από τους οικι-

σμούς Λαμπερό, Μεσενικόλα, Μοσχάτο και Μορ-

φοβούνι! Η χρήση τους για λόγους αρδευτικούς,

υδρευτικούς, τουριστικούς κλπ. θα καθορίζεται με

μίσθωμα που η εταιρεία θα επιβάλλει εφόσον δεν

υπάρξει τροποποίηση του παρόντος συμφωνητικού

πώλησης του φράγματος που πέρασε στην κατοχή

των νόμιμων κληρονόμων του στρατηγού Πλα-

στήρα που οραματίστηκε και σχεδίασε το συγκεκρι-

μένο προς πώληση φράγμα… 

Η ισχύς της παρούσας συμβολαιογραφικής πρά-

ξης παράδοσης των νερών της λίμνης Πλαστήρα θα

έχει διάρκεια τόση όση και η παρουσία του υδάτι-

νου δυναμικού της. Σε περίπτωση δε εξάντλησή των

η εταιρεία θα δύναται να προβεί σε πώληση των

αγροτεμαχίων που θα εμφανιστούν ξανά στην πε-

ριοχή της Νεβρόπολης.



Αναμνηστική φωτογραφία. Από αριστερά διακρίνονται οι Σταυρούλα Καντέλα, Καίτη Κασβίκη, Ευανθία Κυργιάκου, Αντιγόνη Τσέτσα,
Αγορή Παπαλιανού, Ελευθερία Μητσάκη, Ειρήνη Παπαδογούλα και η μικρή Αγορούλα Κοτρώτσιου. Άγνωστος ο φωτογράφος.


