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Η Περίστα από ψηλά.
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Πρόλογος
Έγραψα αυτό το μικρό βιβλίο για την Περίστα, διότι ένοιωσα την ανάγκη να τιμήσω
μ’ αυτό τον τρόπο το χωριό που γεννήθηκε ο πατέρας μου.
Αγάπησα την Περίστα όψιμα, όταν μεγαλώνοντας στα χρόνια εκτίμησα την ομορφιά
των καταπράσινων βουνών που την περιβάλλουν, αφουγκράστηκα την ησυχία της φύσης,
ένοιωσα την ηρεμία που προσφέρει η ζωή μακριά απ’ τον «πολιτισμό», κοίταξα αχόρταγα
τον γεμάτο ουρανό λαμπερά αστέρια, γεύτηκα το κρυσταλλένιο νερό απ’ την πηγή,
απόλαυσα την παχιά σκιά απ’ το αιωνόβιο πλατάνι, γαλήνεψα απ’ την ηχοσύνθεση των
σταγόνων της βροχής που έπεφταν ασταμάτητα πάνω στα παλιά κεραμίδια και στον
σκουριασμένο τσίγκο της σκεπής, γέμισα τα πλεμόνια μου με καθάριο αέρα και σκούπισα
το μέτωπό μου απ’ τις σταγόνες της ψιλοβροχής που ‘ριχνε το πυκνό σύννεφο που σκέπαζε
ολόκληρο το χωριό. Καθυστερημένα -τί κρίμα- αναγνώρισα την τύχη και την αξία τού να
έχεις ένα δικό σου σπίτι στο χωριό, πολύ ψηλά πάνω στο βουνό.
Όταν ήμουν μαθητής, σχεδόν κάθε καλοκαίρι περνούσα ένα δεκαπενθήμερο
διακοπών στο «χωριό». Η παραμονή στην Περίστα ξεκινούσε συνήθως την τελευταία
εβδομάδα του Ιουλίου και τέλειωνε γύρω στις 10 Αυγούστου. Το διάστημα αυτό συνέπιπτε
με το μεγάλο πανηγύρι του χωριού, την παραμονή του Σωτήρος.
Την δεκαετία του 1960, η μετάβαση της οικογένειας απ’ την Αθήνα στην Περίστα
ήταν μια «περιπέτεια». Η μετακίνηση γινόταν με το λεωφορείο του ΚΤΕΛ μέχρι τ’ Αγρίνιο
και το Θέρμο Τριχωνίδας. Μετά από ανάπαυση μιας ώρας περίπου στην πλατεία του
Θέρμου με τα σκιερά πλατάνια και τα κρύα τρεχούμενα νερά, επιβιβαζόμαστε στο τοπικό
λεωφορείο της άγονης γραμμής, τον αποκαλούμενο «καρνάβαλο», και φτάναμε κατάκοποι
στο χωριό.
Ο δρόμος απ’ το Θέρμο μέχρι την Περίστα ήταν χωμάτινος με πολλές λακκούβες απ’
τα νεροφαγώματα, γεμάτος από φυτευτές πέτρες και μ’ απότομες ανηφορικές στροφές
μέσα από βαθιές χαράδρες και δίπλα από γκρεμούς που δεν έβλεπες τον «πάτο».
Στην αρχή της δεκαετίας του 1970 φτιάχτηκε ο δρόμος απ’ την Ναύπακτο μέχρι την
Περίστα κι από τότε ακολουθούσαμε αυτό το δρομολόγιο. Ο δρόμος ήταν κι αυτός
χωμάτινος, το δε ταξίδι κρατούσε τέσσερεις με πέντε ώρες. Ο «καρνάβαλος» περνούσε απ’
όλα τα ενδιάμεσα ορεινά χωριά κι έκανε τις απαραίτητες στάσεις για να αποβιβαστούν οι
επιβάτες και για να γίνει το ξεφόρτωμα ή φόρτωμα των πάσης φύσης εμπορευμάτων.
Η διαβίωση στο χωριό, εκείνη την εποχή, δεν είχε τις ανέσεις που είχε ένα σπίτι στην
πόλη. Ηλεκτρικό ρεύμα δεν υπήρχε και το φώς ήταν απ’ τις γυάλινες λάμπες πετρελαίου
και τους φακούς χειρός, υδραγωγείο δεν είχε κατασκευαστεί στο χωριό και το πόσιμο νερό
κουβαλιόταν με βαρέλες στην πλάτη απ’ την κοντινή πηγή, το δε καθημερινό πλύσιμο
γινόταν ιδιαίτερα προβληματικό.
Αυτές οι «δύσκολες» και πρωτόγνωρες για μένα συνθήκες του χωριού, μ’ έκαναν να
μην χαίρομαι στ’ άκουσμα «διακοπές στην Περίστα». Για τον μικρό πρωτευουσιάνο
καλοπερασάκια, τ’ όνομα της Περίστας είχε συνδυαστεί με την έννοια της ταλαιπωρίας!
Τα πράγματα όμως άλλαξαν ριζικά τις επόμενες δεκαετίες. Ο στενός δρόμος για την
Περίστα ασφαλτοστρώθηκε, η μετάβαση γινόταν με το ιδιωτικό αυτοκίνητο, νερό κι
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ηλεκτρικό μπήκαν στο χωριό. Επιδιορθώθηκε το πατρικό πέτρινο σπίτι κι η διαμονή έγινε
πιο άνετη. Αυτή η νέα κατάσταση μαλάκωσε τ’ αρνητικά συναισθήματα και μ’ έκανε, σιγάσιγά, ν’ αρχίσω να εκτιμώ και ν’ αγαπώ αυτό το μικρό χωριό, το σκαρφαλωμένο πάνω στις
απότομες βουνοπλαγιές της ορεινής Ναυπακτίας.
Τα τελευταία χρόνια επιδιώκω να επισκέπτομαι την Περίστα όλο και πιο συχνά,
μόνος μου ή με παρέα από φίλους μου.
Ιδιαίτερα όμως, όταν πηγαίνω ολομόναχος «την καταβρίσκω» με την γαλήνη που
εισπράττω απ’ τ’ αγνάντεμα των τριγύρω βουνοκορφών κι απ’ την αυτοσυγκέντρωση που
ακολουθεί η ησυχία, η ηρεμία, η απομόνωση κι η μοναξιά της ζωής στο χωριό.
Αυτή η όψιμη αγάπη για το χωριό μετατράπηκε κάποια στιγμή σε «πάθος». Το
πάθος για την Περίστα, μ’ οδήγησε στο γράψιμο του κειμένου που ακολουθεί. Κάθε φορά
που έγραφα μια αράδα, η φαντασία μου ελεύθερη πλανιόταν στα ψηλά κι απότομα βουνά
γύρω απ’ το χωριό, στην καταπράσινη απ’ τα πλατάνια κι έλατα παρθένα φύση, στα
ρυάκια με το γάργαρο νερό κι η σκέψη ανενόχλητα πετούσε μέσ’ στα σύννεφα που
κάλυπταν το χωριό μετά τ’ απόβροχο.
Το κείμενο συμπληρώνεται από έγγραφα αρχείου και παλαιές φωτογραφίες μ’
ιδιαίτερο λαογραφικό ενδιαφέρον κι από φωτογραφίες που «τραβούσα» στις ολοένα και
συχνότερες επισκέψεις που έκανα στο χωριό του πατέρα μου.
Τα γεωγραφικά, ιστορικά και λαογραφικά στοιχεία που χρησιμοποίησα για να
γραφτεί αυτό το μικρό πόνημα, τα συνέλεξα σε μεγάλο βαθμό απ’ τα βιβλία του δικαστήλογοτέχνη-συγγραφέα-λαογράφου Θανάση Παπαθανασόπουλου τα οποία αναφέρονται
στην Περίστα.

Θανάσης Γ. Μανώλης
Καλοκαίρι 2018

Υ.Γ. Όταν με ρωτούν, «γιατρέ από πού ‘σαι;»
«απ’ την Περίστα της ορεινής Ναυπακτίας!», απαντώ με περηφάνια.
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Νομός Αιτωλοακαρνανίας
Η Περίστα είναι ένα ορεινό χωριό που βρίσκεται στην Στερεά Ελλάδα, στον νομό της
Αιτωλοακαρνανίας, στην περιοχή της Αιτωλίας.
Ο νομός Αιτωλοακαρνανίας είναι ο μεγαλύτερος σ’ έκταση νομός της Ελλάδας και
περιλαμβάνει δυο μεγάλες γεωγραφικές περιοχές, την Αιτωλία προς τ’ ανατολικά και την
Ακαρνανία προς τα δυτικά. Το μεταξύ τους φυσικό όριο είναι ο ποταμός Αχελώος, ο οποίος
είναι ο δεύτερος σε μήκος ποταμός της Ελλάδας (220 χλμ). Ο Αχελώος πηγάζει απ’ την
οροσειρά της Πίνδου κι εκβάλλει στο Ιόνιο πέλαγος, έξω απ’ τον Πατραϊκό κόλπο. Άλλοι
αξιόλογοι ποταμοί είναι ο Εύηνος κι ο Μόρνος.

Αχελώος ποταμός ή
Ασπροπόταμος.
Είναι το φυσικό όριο
μεταξύ Αιτωλίας
(ανατολικά)
και Ακαρνανίας
(δυτικά).

Τα νοτιοδυτικά παράλια του νομού χαρακτηρίζονται από την παρουσία πολλών
λιμνοθαλασσών, με γνωστότερες αυτές του Μεσολογγίου και του Αιτωλικού. Στην
ενδοχώρα του νομού δεσπόζει η λίμνη Τριχωνίδα, η οποία είναι κι η μεγαλύτερη της
Ελλάδας (96 km²). Στον νομό υπάρχουν επίσης οι λίμνες: Αμβρακία, Λυσιμαχεία, Οζερός
και οι τεχνητές λίμνες του Καστρακίου, των Κρεμαστών, του Στράτου κι η Ευηνολίμνη.

Τριχωνίδα λίμνη
(η μεγαλύτερη
της Ελλάδας).
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Τα βουνά της Αιτωλοακαρνανίας περιλαμβάνουν το Παναιτωλικό όρος που είναι το
ψηλότερο βουνό του νομού (1.924 μ.) στα βορειοανατολικά, τα Ακαρνανικά όρη στα
δυτικά, τα όρη Βάλτου στα βορειοδυτικά, το όρος Αράκυνθος στα νότια, και τα όρη της
Ναυπακτίας στα νοτιοανατολικά.
Διοικητικά η Αιτωλοακαρνανία χωριζόταν στις επαρχίες Ξηρομέρου με πρωτεύουσα
την Βόνιτσα, Βάλτου με πρωτεύουσα την Αμφιλοχία, Τριχωνίδας με πρωτεύουσα το
Αγρίνιο, Ναυπακτίας με πρωτεύουσα την Ναύπακτο και Μεσολογγίου με πρωτεύουσα το
Μεσολόγγι. Πρωτεύουσα τού νομού είναι το Μεσολόγγι (21407 κάτοικοι το 2012). Η πόλη
με τον μεγαλύτερο πληθυσμό είναι το Αγρίνιο (106053 κάτοικοι το 2012).

Ο νομός
Αιτωλοακαρνανίας.

Ιστορία της Αιτωλίας
Το αρχικό όνομα της Αιτωλίας (1500 π.χ.) ήταν «Κουρήτις». Κατά μίαν εκδοχή
ονομάστηκε έτσι απ’ το όρος Κούριο (σημερινός Αράκυνθος), κατά μιαν άλλη εκδοχή απ’
τους Κουρήτες που ήταν οι πρώτοι κάτοικοι της περιοχής κι οι οποίοι μετοίκησαν απ’ την
Φρυγία της Μικράς Ασίας (κάποιοι πήγαν και στην Κρήτη). Οι Κουρήτες πήραν τ’ όνομά
τους επειδή κούρευαν τα μαλλιά τους για να μην μπορούν οι εχθροί να τους αρπάζουν απ’
αυτά. Επίσης, ονομάστηκαν έτσι για να ξεχωρίζουν απ’ τους Ακαρνάνες, οι οποίοι είχαν
μακριά τα μαλλιά τους.
Περί το 1200 π.χ. κατοικήθηκε από Ηλείους (κατ’ άλλους από Θεσσαλούς) με
βασιλιά τον Αιτωλό, ο οποίος κατέλαβε την περιοχή μεταξύ των εκβολών των ποταμών
Αχελώου κι Ευήνου. Ο τόπος αυτός πήρε τ’ όνομα Αιτωλία, απ’ τον βασιλιά και γενάρχη
της φυλής που κατοίκησε αυτή την περιοχή. Τα αιτωλικά φύλα τα οποία δημιουργήθηκαν
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στην συνέχεια είχαν την ίδια θρησκεία, μιλούσαν την ίδια δυσκολονόητη γλώσσα, είχαν
κοινά ήθη κι έθιμα κι ήταν σκληροτράχηλοι πολεμιστές.
Γιοί του Αιτωλού ήταν ο Πλευρώνας κι ο Καλυδώνας, που έδωσαν τα ονόματά τους
σε δύο σημαντικές πόλεις της Αιτωλίας, την Πλευρώνα και Καλυδώνα, που αρχαία ερείπιά
τους βρίσκονται δυτικά κι ανατολικά της πόλης του Μεσολογγίου, αντίστοιχα.
Στα βόρεια της Αιτωλίας και κοντά στην Ευρυτανία κατοικούσε και το φύλο των
Αγραίων, το οποίο μετοίκησε νοτιότερα στο σημερινό Αγρίνιο.
Ενώ τα παράλια της Αιτωλίας αναπτύχτηκαν οικονομικά, η ενδοχώρα παρέμεινε για
μεγάλο διάστημα αποκομμένη απ’ τις ιστορικές εξελίξεις. Οι κάτοικοι της ενδοχώρας
ζούσαν σε μικρούς οικισμούς ανάμεσα στα ψηλά βουνά και χαρακτηρίζονταν σαν λαός
αγροίκος, ληστρικός και πολεμοχαρής. Οι Αιτωλοί δεν έχαιραν ιδιαίτερης εκτίμησης απ’
τους άλλους Έλληνες, διότι τούς θεωρούσαν ημι-βαρβάρους. Έλαβαν μέρος στον Τρωϊκό
πόλεμο με αρχηγό τον Θόα, βασιλιά της Πλευρώνας και σαράντα «μαύρα καράβια». Ο
Όμηρος τούς αποκαλεί «μεγάθυμοι και μενεχάρμαι (ακλόνητοι στην μάχη), πολεμοχαρείς
(πολεμούσαν ιδιαίτερα καλά ακόμη και σ’ ανώμαλο έδαφος), αγρίους, ανυπότακτους,
εξοικειωμένους κι εξασκημένους στο ακόντιο και στην ασπίδα. Οι πολεμικές ικανότητες
των Αιτωλών περιγράφονται στην τραγωδία «Φοίνισσαι» του Ευριπίδη (408 π.Χ.) Ο
Θουκυδίδης (Αθηναίος ιστορικός) τούς αναφέρει «αγνωστότατοι δε γλώσσα, ωμοφάγοι
εισίν ως λέγονται» (δηλ. μιλούν μιαν άγνωστη γλώσσα και τρώγουν ωμό κρέας). Ο
αρνητικός χαρακτηρισμός του Θουκυδίδη μπορεί να οφείλεται στην ήττα των Αθηναίων
στην Αιτωλία (426 π.Χ.) κατά την διάρκεια του Πελοποννησιακού πολέμου. Ο Πολύβιος
αναφέρει πως οι Αιτωλοί μιλούσαν την γλώσσα των Αχαιών και των Μακεδόνων (μια
ανάμειξη της Αιολικής και Δωρικής διαλέκτου), ενώ ο Ευριπίδης ονομάζει τους Αιτωλούς
«μιξοβάρβαρους» λόγω του γλωσσικού τους ιδιώματος. Ο Ρωμαίος ιστορικός Τίτος Λίβιος
αναφέρει πως μιλούσαν γλώσσα όμοια μ’ αυτή των Μακεδόνων.
Ωστόσο, η Συμπολιτεία που δημιούργησαν το 367 π.Χ. είχε ένα περίπλοκο πολιτικό
και διοικητικό σύστημα, ενώ τα στρατεύματά της ήταν εφάμιλλα των άλλων πόλεωνκρατών. Τα μέλη της Συμπολιτείας διέθεταν κοινό στρατό, κοινούς νόμους κι ασκούσαν
κοινή εξωτερική πολιτική. Επίσης, συμφωνούσαν για θέματα οικονομικής πολιτικής
και φορολογίας, διέθεταν κοινό νόμισμα και χρησιμοποιούσαν κοινά μέτρα και σταθμά.
Τέλος, επιτρεπόταν στους Αιτωλούς η απόκτηση γης και κατοικίας οπουδήποτε εντός της
αιτωλικής επικράτειας, αλλά κι η σύναψη γάμου μεταξύ δύο ατόμων από οποιαδήποτε
πόλη της Συμπολιτείας. Η Συμπολιτεία είχε την μορφή κοινοπολιτείας. Διοικούταν από ένα
συμβούλιο, στο οποίο οι επιμέρους πόλεις-κράτη αντιπροσωπεύονταν ανάλογα με την
συνεισφορά τους στον κοινό στρατό κι από ένα μικρότερο εσωτερικό συμβούλιο,
αντίστοιχο με το υπουργικό σώμα της κυβέρνησης στην σύγχρονη εποχή. Ανώτατος άρχων
της Συμπολιτείας ήταν ο Στρατηγός, ο οποίος επέβλεπε τις εσωτερικές κι εξωτερικές
υποθέσεις, διαθέτοντας πολιτικές και στρατιωτικές αρμοδιότητες. Εκτός απ’ τον Στρατηγό,
υπήρχαν ο Γραμματέας για τα γραφειοκρατικά και λειτουργικά θέματα κι ο Ίππαρχος ως
αρχηγός του ιππικού. Οι άρχοντες της Συμπολιτείας εκλέγονταν κατά την διάρκεια
των «Θερμικών», μια εκδήλωση πολιτικού και θρησκευτικού χαρακτήρα, η οποία γινόταν
λίγο μετά την φθινοπωρινή ισημερία. Σ’ αυτήν συμμετείχαν όλοι οι κάτοικοι, που
συγκεντρώνονταν στην πόλη του Θέρμου. Μια δεύτερη συνέλευση λάμβανε χώρα ετησίως
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την άνοιξη κι ήταν γνωστή ως «Παναιτωλικά». Αυτά πραγματοποιούνταν σε διαφορετικές
πόλεις της Συμπολιτείας κι είχε θεσμοθετηθεί έτσι, ώστε πολλές φορές να συμπίπτει η
σύνοδος αυτή με τη συγκέντρωση του στρατού για επερχόμενη εκστρατεία. Αξιοσημείωτο
είναι, ότι ο στρατός των Αιτωλών σχεδόν ποτέ δεν είχε μισθοφόρους, ενώ αντίθετα, οι
Αιτωλοί προσλαμβάνονταν ως μισθοφόροι από άλλα ελληνιστικά κράτη. Η Αιτωλική
συμπολιτεία που δημιουργήθηκε στην διάρκεια του Πελοποννησιακού πολέμου είχε ως
σκοπό την ισοπολιτεία μεταξύ των διαφόρων αιτωλικών φυλών, με πλήρη ισότητα και
ισορροπία στην λήψη των αποφάσεων. Επισημαίνεται, ότι η βάση ύπαρξης του κοινού των
Αιτωλών ήταν φυλετική και την αποτελούσαν τα φύλα των Αποδοτών, των Οφιονέων και
των Ευρυτάνων. Οι Αποδοτοί κατοίκησαν την σημερινή ορεινή Ναυπακτία. Οι διάφορες
πόλεις των Αιτωλών ήταν δίχως τείχη διότι δεν υπήρχε αντιπαλότητα μεταξύ των κι όπως
αναφέρει ο Θουκυδίδης «οικούν κατά κώμας ατείχιστους καί ταύτας διά πολλού».
Κατά την αρχαιότητα, το κέντρο της Αιτωλικής συμπολιτείας ήταν το Θέρμο. Η πόλη
κατοικήθηκε απ’ την πρώιμη Μυκηναϊκή εποχή (1500 π.Χ.), όπως αποδεικνύεται απ’ τα
ευρήματα ανασκαφών. Ανακαλύφτηκαν αγγεία μυκηναϊκής εποχής, δόντια από
αγριογούρουνα που χρησιμοποιούσαν σαν εξωτερικό περίβλημα στα κράνη, κλπ. και τα
οποία φυλάσσονται στο μουσείο του Θέρμου.

Αρχαίο Θέρμο.
Στο βάθος
φαίνεται η
σημερινή
κωμόπολη.

Στην πόλη αυτή υπήρχαν πολλοί ναοί, όπως ο Απόλλωνας Θέρμιος, Απόλλωνας
Λυσείου και της Λαφριάς Αρτέμιδος, κι αναφέρεται ότι υπήρχαν περί τα 2000 αγάλματα κι
αναρίθμητα αναθέματα. Στο Θέρμο γινόταν το Παναιτωλικό συνέδριο δύο φορές τον
χρόνο. Η μεγάλη ακμή της Αιτωλίας ήταν κατά τους Ελληνιστικούς χρόνους (μετά απ’ τον
θάνατο του Μεγάλου Αλεξάνδρου), από το 300 μέχρι το 200 π.Χ. Το 290 π.Χ. προσάρτησε
τους Δελφούς και συνέχισε να επεκτείνεται εδαφικά. Μέχρι το τέλος του 3ου αιώνα π.Χ.
ήλεγχε το σύνολο, σχεδόν, της κεντρικής Ελλάδας εκτός της Αττικής. Στο απόγειο της ακμής
της, περιελάμβανε εδαφικά το μεγαλύτερο τμήμα της σημερινής Στερεάς Ελλάδας απ’ την
Αμφιλοχία έως την Βοιωτία, έχοντας επεκταθεί στην Ακαρνανία, την Λοκρίδα, την Μαλίδα,
τους Δόλοπες, την Φωκίδα και σε μέρος της Θεσσαλίας.
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Η παρακμή της Αιτωλίας ξεκίνησε με τους Μακεδονικούς πολέμους (200 π.Χ.) κι
ολοκληρώθηκε με την κατάληψη της περιοχής απ’ τους Ρωμαίους (100 π.Χ.).

Ναός του Απόλλωνα, στο Αρχαίο Θέρμο (323 π.Χ.).

Νομίσματα της Αιτωλίας (279-168 π.χ.).
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Η περιοχή της Αιτωλίας καταλήφθηκε απ’ τους Σλάβους την περίοδο 780-902 μ.Χ., οι
οποίοι άφησαν πολλά τοπωνύμια στον κάμπο και στα βουνά, που παραμένουν μέχρι και
σήμερα. Απ’ το 969-1028 μ.Χ. η περιοχή είχε καταληφθεί απ’ τους Βούλγαρους. Το έτος
1355 η Αιτωλία καταλαμβάνεται απ’ τους Αλβανούς. Οι κάτοικοι τότε ζήτησαν την βοήθεια
του διοικητή των Ιονίων νήσων Καρόλου Α΄, τα οποία βρισκόντουσαν υπό την κατοχή των
Ενετών. Είναι η πρώτη φορά, που η περιοχή καταλαμβάνεται απ’ τους Ενετούς. Το έτος
1423 η περιοχή πέρασε στα χέρια των Τούρκων, οι οποίοι παρέμειναν στην πεδινή Αιτωλία
και Ναυπακτία, χωρίς να προχωρήσουν στην ορεινή Ναυπακτία. Ενέταξαν το ορεινό
κομμάτι στο αρματολίκι των Αγράφων και περιορίστηκαν στην καταβολή του κεφαλικού
φόρου απ’ τους βουνήσιους κατοίκους. Έτσι, πολλοί χωρικοί του κάμπου ανέβηκαν στα
δύσβατα βουνά για ν’ αποφύγουν την παρουσία του κατακτητή. Την Αιτωλοακαρνανία
ονόμασαν οι Τούρκοι «Κάρλελι ή Καρλισαντζάκ» (δες χάρτη), διότι την κατέκτησαν απ’ τον
Κάρολο Α’. Στην Ναύπακτο έδωσαν το όνομα «Βενέτικον», επειδή την κατέκτησαν απ’ τους
Βενετούς.
Στη συνέχεια ήρθαν οι Ενετοί (1687-1699 μ.Χ.), οι οποίοι κατέλαβαν την περιοχή της
Ναυπάκτου και μετονόμασαν την πόλη σε Λεπάντο (Lepanto). Η περίοδος της
ενετοκρατίας χαρακτηρίστηκε απ’ τους μεγάλους φόρους που ήταν υποχρεωμένοι να
πληρώνουν οι κάτοικοι της περιοχής στους βενετσιάνους φοροεισπράχτορες. Η οικονομική
απομύζηση που έκαναν οι Βενετσιάνοι είχε ως αποτέλεσμα, πολλοί κάτοικοι να
«νοσταλγούν» την τούρκικη διακυβέρνηση. Οι Ενετοί αποχώρησαν το 1699, μετά απ’ την
συνθήκη του Κάρλοβιτς κι η περιοχή πέρασε πάλι στα χέρια των Τούρκων. Η οριστική
αποχώρηση των Τούρκων έγινε το 1829, μετά απ’ την στρατιωτική επέμβαση των
Αυγουστίνου Καποδίστρια, Κίτσου Τζαβέλα και Χατζημιχάλη, και τον θαλάσσιο αποκλεισμό
με τα καράβια του ναυάρχου Μιαούλη.

Η Ναύπακτος, με το γραφικό λιμανάκι της.
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Η Ναύπακτος (Lepanto) το 1700.

Χάρτης του 1834.
Η Αιτωλοακαρνανία αναφέρεται ως «KARLALI»
κι η επαρχία της Ναυπακτίας ως «LEPANTO».
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Χάρτης του 1843.
Η Ακαρνανία κι η Αιτωλία αναγράφονται ως ξεχωριστές περιοχές.
Η Περίστα αναφέρεται ως “Velista” (βέλος).

Ρώσικος χάρτης με τα χωριά της ορεινής Ναυπακτίας.
Η Περίστα αναγράφεται με το σημερινό της όνομα (βέλος).
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Επαρχία Ναυπακτίας
Στα ανατολικά του νομού της Αιτωλοακαρνανίας, στην περιοχή της Αιτωλίας,
βρίσκεται η επαρχία Ναυπακτίας που συνορεύει με τον νομό Φωκίδας (επαρχία Δωρίδας)
προς τ’ ανατολικά και τον νομό Ευρυτανίας στα βορινά. Το φυσικό όριο μεταξύ επαρχίας
Ναυπακτίας και Δωρίδας είναι ο ποταμός Μόρνος.
Ένα τμήμα της επαρχίας Ναυπακτίας είναι η ορεινή Ναυπακτία. Ένας απ’ τους
δήμους της ορεινής Ναυπακτίας είναι ο δήμος Πλατάνου, ο οποίος περιλαμβάνει δώδεκα
χωριά. Η Περίστα ανήκει στον δήμο Πλατάνου.
Ο δήμος Πλατάνου βρίσκεται βορειοανατολικά της λίμνης Τριχωνίδας.
Με το σχέδιο «Καλλικράτης», όλοι οι δήμοι και τα χωριά της επαρχίας Ναυπακτίας
ανήκουν πλέον διοικητικά στον δήμο Ναυπάκτου.

Ο νομός Αιτωλοακαρνανίας και ο δήμος Πλατάνου (αριστερά),
Τα χωριά του δήμου Πλατάνου (δεξιά).

Η θέση της
Περίστας
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Η Περίστα
Η Περίστα βρίσκεται στην βορειοδυτική κι απότομη πλαγιά του βουνού Ξεροβούνι
(1.575 μέτρα). Το Ξεροβούνι ανήκει στα Ναυπάκτια όρη, τα οποία είναι το νότιο τμήμα της
οροσειράς των Βαρδουσίων.
Η Περίστα είναι κτισμένη αμφιθεατρικά και σε υπέδαφος από σχιστολιθικά
πετρώματα. Η κοινότητα της Περίστας έχει έκταση 11572 στρέμματα. Το υψόμετρο της
Περίστας είναι 850 μέτρα (στην πλατεία του χωριού). Τα σπίτια που είναι κτισμένα στο
βορεινό άκρο του χωριού βρίσκονται σε υψόμετρο πάνω από 900 μέτρα.

Το βουνό Ξεροβούνι (σήμερα, η κορυφή του έχει 20 ανεμογεννήτριες).
Στις βορειοδυτικές πλαγιές του Ξεροβουνίου είναι κτισμένη η Περίστα.

Το βουνό Ξεροβούνι χιονισμένο κι η Περίστα.
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Η Περίστα είναι περιτριγυρισμένη από ψηλά και καταπράσινα βουνά. Το σκληρό
ανάγλυφο της ορεινής περιοχής με τους πολλούς γκρεμούς, τις ποικιλόμορφες σκιάσεις
απ’ τον ήλιο που πέφτει στις απότομες χαράδρες και στις βαθιές ρεματιές, τις χιονισμένες
βουνοκορφές και τα πυκνά σύννεφα που άλλοτε σκεπάζουν ολόκληρο το χωριό και πολλές
φορές βρίσκονται ανάμεσα στα σπίτια, κάνουν το θέαμα εντυπωσιακό και πρωτόγνωρο.

Η Περίστα με τα βουνά τριγύρω.

Οι ορεινοί όγκοι που περιβάλλουν την Περίστα.
Η φωτογραφία είναι παρμένη από το όρος Παναιτωλικό (Χαλίκι).
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Νοτιοδυτικά (απέναντι) της Περίστας βρίσκεται το βουνό Ψώριαρης με υψόμετρο
1.404 μέτρα. Το βουνό έχει φτωχή βλάστηση, γι’ αυτό άλλωστε δόθηκε αυτό τ’ όνομα
(σήμερα έχει κάπως «πρασινίσει»). Στην ανατολική πλαγιά του Ψώριαρη κι ακριβώς
αντικριστά απ’ την Περίστα, βρίσκεται το χωριό Πέρκος, με ογδόντα σπίτια. Το σχολείο του
χωριού είναι δωρεά του εθνικού ευεργέτη Ανδρέα Συγγρού.
Ο Πέρκος κι η Περίστα χωρίζονται από μια χαράδρα, που στον πάτο της τρέχουν τα
νερά απ’ το ρέμα Κάκκαβος, τα οποία χύνονται στον παρακείμενο Εύηνο ποταμό.
Παλαιότερα, οι κάτοικοι κατέβαιναν την χαράδρα με τα πόδια και περνούσαν τον Κάκκαβο
για να πάνε απ’ το ένα χωριό στο άλλο. Για πολύ γυμνασμένα πόδια και καλά πνευμόνια, η
απόσταση είναι λιγότερο από μισή ώρα.

Το χωριό Πέρκος, αντικριστά στην Περίστα.
Το ρέμα Κάκκαβος χωρίζει τα δύο χωριά.

Ο Πέρκος κι η πλατεία του με την εκκλησία.
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Ο Κάκκαβος γεμίζει σύννεφα μετά από κάθε βροχή
κι ο Πέρκος δεν φαίνεται απ’ την Περίστα.
Το θέαμα του χωριού να βρίσκεται πάνω απ’ τα σύννεφα,
εντυπωσιάζει τον κάθε χειμερινό επισκέπτη.
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Η κορυφή του Ξηροβουνιού με τις ανεμογεννήτριες.

Το Ξεροβούνι με τον Ψώριαρη συνδέονται σε μια ράχη (αυχένας) που έχει την
επωνυμία Αγία Σωτήρα (υπάρχει ομώνυμη εκκλησία), σε υψόμετρο 1.120 μέτρα.

Η Περίστα κι ο Ψώριαρης χιονισμένος.
Στον αυχένα που συνδέει τον Ψώριαρη με το Ξεροβούνι,
βρίσκεται η εκκλησία της Αγίας Σωτήρας.
Πίσω απ’ την Αγία Σωτήρα (νότια) είναι το χωριό Πλάτανος.
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Πίσω απ’ την Αγία Σωτήρα, δηλ. νότια της Περίστας, βρίσκεται το κεφαλοχώρι
Πλάτανος, σε υψόμετρο 860 μέτρα (δεν φαίνεται απ’ την Περίστα) και το οποίο είναι
κτισμένο στις κατάφυτες από έλατα πλαγιές του βουνού Αλωνάκι (1418 μέτρα).

Το κεφαλοχώρι Πλάτανος κι η πλατεία με την εκκλησία τού Αγίου Νικολάου.
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Στα βορειοδυτικά της Περίστας βρίσκεται το βουνό Άννινος, με υψόμετρο 1.703
μέτρα. Το βουνό δεσπόζει επιβλητικά στην περιοχή, είναι γυμνό στο κεντρικό του μέρος κι
είναι γεμάτο από σπηλιές. Το πέτρωμά του περιέχει γυαλιστερό σκουρογάλαζο γρανίτη. Ο
Άννινος ανήκει στην επαρχία Τριχωνίδας. Το φυσικό όριο στην περιοχή που ξεχωρίζει την
επαρχία Ναυπακτίας απ’ την επαρχία Τριχωνίδας είναι ο Εύηνος ποταμός.

Ο βουνό Άννινος υψώνεται στα βορειοδυτικά της Περίστας.

Άποψη της Περίστας απ’ την κορυφή του Άννινου.
Απέναντι απ’ την Περίστα είναι το χωριό Πέρκος
κι η χαράδρα ανάμεσα στα δύο χωριά είναι ο Κάκκαβος.
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Στο ανατολικό τμήμα του βουνού Άννινος είναι κτισμένο το χωριό Κόνισκα, το οποίο
ανήκει στην επαρχία Τριχωνίδας. Οι κάτοικοι για να πάνε με τα πόδια απ’ την Περίστα
στην Κόνισκα περνούσαν μέσα απ’ τον Εύηνο ποταμό, που κυλά στην χαράδρα μεταξύ των
βουνών Άννινος και Ξεροβούνι.

Στα δυτικά της Περίστας είναι το χωριό Κόνισκα.
Η χαράδρα που κυλά ο Εύηνος χωρίζει τον Άννινο απ’ το Ξεροβούνι.
Η Κόνισκα όπως φαίνεται απ’ την Περίστα.

Το Ξεροβούνι, ο Πέρκος κι η Κόνισκα.
Πίσω απ’ το Ξεροβούνι είναι κτισμένη η Περίστα (δεν φαίνεται).
Στο βάθος φαίνεται το Παναιτωλικόν όρος (αεροφωτογραφία).
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Το όνομα της Περίστας
Σε ό,τι αφορά το όνομα της Περίστας, δεν κατορθώθηκε να βρεθεί η ακριβής
ετυμολογική προέλευση. Πιθανότατα, το τοπωνύμιο είναι Ελληνικό κι αποτελεί σύντμηση
της λέξης περίστασης. Με τ’ όνομα Περίστασης άλλωστε, υπάρχουν αρκετά χωριά στον
βορειοελλαδικό χώρο. Κατά την άποψη των συντακτών του Ιστορικού Λεξικού της
Ακαδημίας Αθηνών, στην Περίστα ενδεχομένως υπήρχε ναός της θεάς Περιστάσεως και τ’
όνομα να συγκόπηκε, όπως λ.χ. στην λέξη χωριάτισσα-χωριάτα, Περίστασης-Περίστα.
Ορισμένοι υποστηρίζουν την εκδοχή, ότι τ’ όνομα είναι σλάβικης προέλευσης, αλλά
τέτοιο τοπωνύμιο δεν υπάρχει στις σελίδες κανενός σλαβικού λεξικού και μάλλον
αποκλείεται αυτή η άποψη.
Την εποχή της Τουρκοκρατίας αναφερόταν με τ’ όνομα Birista.
Σ’ έναν χάρτη του 1843 η Περίστα αναφέρεται ως «Velista», και σ’ έναν άλλο χάρτη
που τυπώθηκε το 1886 στη Λειψία με τον τίτλο «Ο Άτλας του υπέρ Ανεξαρτησίας ιερού
των Ελλήνων Αγώνος», η Περίστα αναφέρεται ως Βερίστα.

Ιστορικά
Σε ανασκαφές που έγιναν στην Περίστα με την κατασκευή του δρόμου, βρέθηκαν
τάφοι, αντικείμενα και νομίσματα που συνηγορούν για την ύπαρξη αρχαίου οικισμού. Ο
αρχαίος αυτός οικισμός αποτελούσε ενδιάμεσο σταθμό στον δρόμο που χρησιμοποιούσαν
οι κάτοικοι για την μετακίνησή τους απ’ την Ναύπακτο και Θέρμο προς την Ευρυτανία.

Τάφος με σκελετό σε θέση
εμβρυϊκή,
ο οποίος βρέθηκε πάνω από
την πλατεία του χωριού.

Η Περίστα κατακτήθηκε απ’ τους Τούρκους περί το 1423.
Τα πρώτα επίσημα έγγραφα που αναφέρονται στην Περίστα χρονολογούνται απ’ το
1454. Το χωριό αναγράφεται σε διοικητικά και φορολογικά έγγραφα των Τούρκων
κατακτητών, τα οποία αναφέρουν ότι στην Περίστα (Birista) υπάρχουν 11 νοικοκυριά, 3
ανύπαντροι, 4 χήρες, 72 πρόβατα, 20 χοίροι κι ότι η παραγωγή ήταν σιτάρι και κριθάρι.
Στο οθωμανικό φορολογικό κατάστιχο του 1454-1455, οι φόροι που αποδόθηκαν
απ’ τους κατοίκους της Περίστας ήταν 609 ακτσέδες (για την λέξη ακτσές, δες παρακάτω).
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Στο έγγραφο αναφέρονται με λεπτομέρεια τα ονόματα των κατοίκων, η κτηματική
περιουσία κι η ετήσια σοδιά των φορολογούμενων Περιστιάνων. Τα ονόματα ήταν:
Ροντήρης, Καρβούνης, Κοκομιός, Γαβρίλης, Ραχωβίτης, Δεριώτης, Ριζάς και Τεριώτης (σημ.
από τα επίθετα εκείνα, κανένα δεν υπάρχει σήμερα στην Περίστα).
Αυτοί οι φόροι είχαν επιμεριστεί: από σιτάρι=168 ακτσέδες, κριθάρι=72 ακτσέδες,
καρύδια=10 ακτσέδες, πρόβατα=72 ακτσέδες, χοίροι=20 ακτσέδες, γάμοι κι εγκλήματα=18
ακτσέδες, σπέντζα=249 ακτσέδες. Ο φόρος που πλήρωσε η Περίστα ήταν ο υψηλότερος,
συγκριτικά με τα γειτονικά χωριά. Αυτό καταδεικνύει, ότι η Περίστα ήταν το πλουσιότερο
χωριό της περιοχής.
Η σπέντζα ήταν ο κατά κεφαλήν φόρος που πλήρωναν οι ενήλικες έγγαμοι άρρενες,
οι άγαμοι κι οι χήρες. Ο φόρος εγκληματιών αφορούσε τους παραβάτες του νόμου κι ο
φόρος γάμου αναφερόταν στις γυναίκες που θα παντρεύονταν για πρώτη ή για δεύτερη
φορά (από Λιακόπουλος Γ. «Απογραφή των Κραβάρων στο οθωμανικό φορολογικό
κατάστιχο ΜΜ10, 1454-1455»).

Φορολογία χωριών των Κραβάρων απ’ τους Οθωμανούς. Έτος 1454-1455.
Ακτσές (Akce) ήταν το οθωμανικό ασημένιο νόμισμα.
Η Περίστα είχε την υψηλότερη φορολογία μεταξύ των γειτονικών χωριών,
γεγονός που αποδεικνύει τον πλούτο του χωριού.
Επίσης καταγράφεται, ότι η κτηνοτροφία είχε αναπτυχθεί περισσότερο σε σχέση με τ’ άλλα χωριά,
όπως κι η παραγωγή σιταριού ήταν μεταξύ των μεγαλυτέρων.
Απ’ τον παραπάνω πίνακα καταδεικνύεται,
ότι η Περίστα είχε μεγαλύτερο πληθυσμό απ’ τον Πλάτανο και τον Πέρκο.
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H Περίστα φορολογείται απ’ τους Τούρκους (1474), με βάση την παραγωγή κρασιού.
Η Περίστα είχε μικρότερη παραγωγή κρασιού συγκριτικά με τον γειτονικό Πέρκο.
Aspres στα λατινικά ήταν το οθωμανικό ασημένιο νόμισμα (akce-ακτσές)
κι η ισοτιμία του με το χρυσό βενετικό δουκάτο ήταν 36 προς 1.
Ένα κιλό σιτάρι κόστιζε 14 ακτσέδες.
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Σ’ επίσημα έγγραφα της περιόδου μεταξύ 1550-1600, η Περίστα είχε 31 νοικοκυριά,
κανέναν ανύπαντρο, 3 χήρες, 600 πρόβατα και 20 μελίσσια.
Την εποχή της Ενετοκρατίας (1687-1701), είχε τοποθετηθεί ενετός φρούραρχοςφοροεισπράχτορας στην Περίστα, λόγω της μεγάλης ανάπτυξης της σηροτροφίας (το κλίμα
ευνοούσε την καλλιέργεια κι ανάπτυξη της μουριάς). Εκείνη την εποχή η σηροτροφία ήταν
πηγή πλούτου για το χωριό, αφού το κουκούλι πουλιόταν με ίσο βάρος ασήμι.
Στην Περίστα είχαν εγκατασταθεί και λίγες οικογένειες από Εβραίους (υπήρξε
εβραιομαχαλάς στα βορειοδυτικά του χωριού) προερχόμενες απ’ την εβραϊκή κοινότητα
της Ναυπάκτου, που δημιουργήθηκε τον 15ο αιώνα (σημ. μετά απ’ την εκδίωξη τους απ’ την
Ισπανία με το διάταγμα του Φερδινάνδου Β΄ και της Ισαβέλλας κατά όλων των αλλοθρήσκων που
αρνήθηκαν ν’ ασπαστούν τον χριστιανισμό). Ασχολήθηκαν με την σηροτροφία κι αποχώρησαν

απ’ το χωριό στις αρχές του 19ου αιώνα. Δεν υπάρχουν γραπτά κείμενα που ν’
αποδεικνύουν την παρουσία των Εβραίων στην Περίστα, αλλά μόνον προφορικές
αναφορές.
Την εποχή του Αλή Πασά (περί το 1800), οι κάτοικοι του χωριού είχαν υποκύψει
στον τύραννο. Υπάρχει έγγραφο που αναφέρει «σκλάβι σου Περιστιάνι προσκυνούμε».
Μετά την απελευθέρωση απ’ τους Τούρκους, στην Περίστα έγινε συνέλευση των
Κραβαριτών το έτος 1832, η οποία αποφάσισε να υποστηρίξει την προσωρινή κυβερνητική
επιτροπή του Ναυπλίου υπό τον Αυγουστίνο Καποδίστρια (αδελφού του δολοφονηθέντος
Ιωάννου, το 1831) κι όχι τις απόψεις του Κωλέττη.
Η Περίστα αναγνωρίστηκε ως κοινότητα το έτος 1912, διότι ο πληθυσμός της ήταν
πάνω από 300 κάτοικοι κι είχε και δικό της σχολείο.

Η Περίστα αναγνωρίζεται ως αυτόνομη κοινότητα το 1912,
διότι είχε πάνω από 300 κατοίκους και δικό της σχολείο.
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Εικόνα του χωριού στα μέσα της δεκαετίας του 1930.

Ένστολοι της εποχής μπροστά από την εκκλησία του χωριού (1933).
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Προεκλογική επίσκεψη πολιτευτή στο χωριό την δεκαετία του 1930.

Προεκλογική εκστρατεία (1933).
Συνθήματα υπέρ του υποψηφίου βουλευτή γραμμένα με μπογιά στην κεντρική βρύση του χωριού.

Κατά την περίοδο του 2ου Παγκοσμίου πολέμου, η Περίστα αποτέλεσε ισχυρό κέντρο
ανταρτών. Πολλοί Περιστιάνοι εντάχτηκαν στις δυνάμεις του ΕΑΜ-ΕΛΑΣ και λιγότεροι στις
δυνάμεις του ΕΔΕΣ. Σε γενικές γραμμές, το φρόνημα των κατοίκων εκείνη την περίοδο είχε
αριστερή απόκλιση.
Τον Μάρτιο του 1943 η Περίστα βομβαρδίζεται από ιταλικό αεροπλάνο, διότι το
χωριό ήταν εστία αντίστασης και τροφοδοτούσε τους αντάρτες. Οι βόμβες, ευτυχώς,
έπεσαν στην άκρη του χωριού (νεκροταφείο και γύρω χωράφια).
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Περιστιάνοι στρατιώτες το 1938 στο Μεσολόγγι.

Περιστιάνοι και Περιστιάνες σ’ εθελοντική εργασία.

Τον Σεπτέμβριο του 1943 φτάνουν 7 ιταλοί στρατιώτες που είχαν παραδοθεί στους
αντάρτες, μετά απ’ την συνθηκολόγηση της Ιταλίας με την Γερμανία. Οι ιταλοί στρατιώτες
έμειναν στο σχολείο κι οι χωριανοί τούς έδωσαν φαγητό και παλιά ρούχα. Τον Αύγουστο
του 1944 ένας λόχος Γερμανών πέρασε δίχως προβλήματα απ’ την Περίστα.
Μετά την απελευθέρωση της Ελλάδας απ’ τους Γερμανούς κατακτητές, ο εμφύλιος
πόλεμος που ακολούθησε δεν άφησε αλώβητους τους κατοίκους του χωριού. Υπήρξαν
αντιζηλίες κι έχθρες μεταξύ των κατοίκων γι’ αρκετά χρόνια μετά τα τραγικά γεγονότα που
σφράγισαν την ιστορία της νεώτερης Ελλάδας. Ευτυχώς όμως, οι αντιπαλότητες και τα
μίση μεταξύ των οικογενειών της Περίστας έσβησαν σταδιακά με τα χρόνια που πέρασαν.
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Πρακτικά συνεδρίασης συλλόγου Περιστιάνων Αμερικής (1943).
Αποφασίζεται η αποστολή κινίνου για τους κατοίκους του χωριού.
Το κόστος αγοράς ήταν 150 δολάρια.

Πρακτικά συνεδρίασης συλλόγου Περιστιάνων Αμερικής (1944).
Ευχές για ελεύθερη πατρίδα.

Πρακτικά συνεδρίασης συλλόγου Περιστιάνων Αμερικής (1950).
Αναφέρονται οι απώλειες των Περιστιάνων
κατά την διάρκεια του Αλβανικού μετώπου και κατά τον εμφύλιο πόλεμο.
Το 1/10 του αντρικού πληθυσμού και 4 σπίτια καμένα.
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Η κατολίσθηση
Πριν από διακόσια χρόνια περίπου (το έτος 1810), μετά από κατακλυσμιαία βροχή
μεγάλης διάρκειας που κράτησε είκοσι μερόνυχτα, έγινε μια μεγάλη κατολίσθηση του ενός
τρίτου της πλαγιάς του Ξεροβουνιού κάτω απ’ τα έλατα, στην νοτιοανατολική πλευρά της
Περίστας. Το έδαφος σύρθηκε πάνω από 500 μέτρα κι έφραξε τον χείμαρρο Κάκκαβο σε
απόσταση 3 χλμ. Τα εγκλωβισμένα νερά του χείμαρρου «έσκασαν» το συσσωρευμένο
χώμα και το εκσφενδόνισαν προς την μεριά του Ψώριαρη, αφήνοντας μια ευδιάκριτη
κοκκινωπή κηλίδα στην πλαγιά του βουνού.
Η γιγαντιαία αυτή κατολίσθηση κατέστρεψε τον υπάρχοντα δρόμο απ’ τον οποίο
γινόταν η μεταφορά των εμπορευμάτων με ζώα, ανακάτεψε τις ιδιοκτησίες και τα κτήματα
και κλόνισε ανεπανόρθωτα την οικονομία του χωριού. Η κατολίσθηση στέρεψε το χωριό κι
απ’ το νερό των πηγών. Επίσης, καταστράφηκε ένα μεγάλο αυλάκι που μετέφερε νερό απ’
τα έλατα του Ξεροβουνιού στην Γκιώνα (κορυφή του χωριού), με αποτέλεσμα να ξεραθούν
οι κήποι κι οι πολλές μουριές με τα φύλλα των οποίων έτρεφαν τον μεταξοσκώληκα.
Μια άλλη μεγάλη κατολίσθηση έγινε τον Φεβρουάριο του 1917, στο νότιο άκρο της
Περίστας. Έβρεχε ασταμάτητα απ’ τα τέλη φθινοπώρου της προηγούμενης χρονιάς, κι όλα
τα ρέματα είχαν πλημμυρίσει. Ο βρεγμένος τόπος άρχισε να υποχωρεί και φάνηκε ένα
μεγάλο ρήγμα στο έδαφος το οποίο ξεκινούσε απ’ το άκρο του χωριού που υπήρχε η παλιά
εκκλησία των Αγίων Αποστόλων, έφτανε μέχρι την πλατεία και σταμάτησε στο άλλο άκρο
του χωριού που βρισκόταν το νεκροταφείο. Η καθίζηση του εδάφους είχε ως αποτέλεσμα
να εξαφανιστεί η εκκλησία των Αγίων Αποστόλων (την «κατάπιε η γής»), να γκρεμιστούν
μάντρες και σπίτια στον κάτω μαχαλά και να στερέψουν όλες οι πηγές του χωριού.

Η μεγάλη κατολίσθηση, που έγινε το 1810.
Έβρεχε ασταμάτητα για πάνω από είκοσι μέρες.
Το 1/3 περίπου της πλαγιάς του Ξεροβουνίου αποκόπηκε (βέλος δεξιά της Περίστας).
Η κατολίσθηση αυτή είχε ως αποτέλεσμα το οικονομικό μαράζωμα του χωριού.
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Η κατολίσθηση του 1917, στην νότια πλευρά της Περίστας.
Άποψη του χωριού απ’ τον Πέρκο.

Η Περίστα (βέλος) όπως φαίνεται απ’ την Κόνισκα.
Φαίνεται κι η πλαγιά του Ξεροβουνίου με το βαθούλωμα,
λόγω της μεγάλης κατολίσθησης τού 1810.

Μικρότερες
κατολισθήσεις
στις ρίζες του
Ξεροβουνίου.
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Ο πληθυσμός της Περίστας
Το έτος 1829, το χωριό είχε 23 οικογένειες, από τις οποίες οι 19 ήταν
πατεροφαμίλιες κι οι 4 ήταν χήρες (δηλ. χωρίς αρχηγό). Το έτος 1835 το χωριό είχε 49
οικογένειες και με συνολικό αριθμό κατοίκων 239.

Το έτος 1835 η Περίστα είχε 49 οικογένειες και 239 κατοίκους.
Η Περίστα ανήκε στον δήμο Προσχίου, με πρωτεύουσα τον Πλάτανο.
Η χρονική απόσταση απ’ τον Πλάτανο ήταν 45 λεπτά.

Ο πληθυσμός της Περίστας στις διάφορες απογραφές ήταν:

Πληθυσμός της Περίστας.
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Μετά την κατοχή και τον εμφύλιο πόλεμο ο πληθυσμός μειώθηκε σημαντικά, λόγω
της αστυφιλίας (κυρίως), αλλά και της μετανάστευσης στην Αμερική. Η απογραφή του
1971 και 1981 δεν αντικατοπτρίζει τον πραγματικό πληθυσμό, διότι πολλοί Περιστιάνοι
που κατοικούσαν μόνιμα σε πόλεις της Ελλάδας μετέβαιναν στο χωριό για ν’ απογραφούν,
ώστε να φαίνεται ότι είχε αρκετούς ντόπιους κατοίκους κι έτσι να λαμβάνει μεγαλύτερη
οικονομική ενίσχυση απ’ την νομαρχία.

Απογραφή του 1920. Η Περίστα είχε 652 κατοίκους (267 άντρες και 385 γυναίκες).
Ο γυναικείος πληθυσμός ήταν μεγαλύτερος του αντρικού,
διότι πολλοί άντρες είχαν ήδη μεταναστεύσει στην Αμερική.

Ο πληθυσμός και των άλλων χωριών του παλαιού δήμου Προσχίου (1920).
Οι χρονικές αποστάσεις μεταξύ των χωριών και των μεγάλων πόλεων.
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Αρχείο απ’ τον παππά του χωριού.

Τα έτη 1918 και 1919 καταγράφηκε ο μικρότερος αριθμός γεννήσεων.
Το αίτιο των μειωμένων γεννήσεων ήταν η πανδημία γρίπης του 1918.

Το έτος 1918 καταγράφηκε ο μεγαλύτερος αριθμός θανάτων,
λόγω της πανδημίας γρίπης η οποία «θέρισε» τον πληθυσμό.

41

Σήμερα, οι μόνιμοι κάτοικοι του χωριού (τον χειμώνα) μετρούνται στα δάχτυλα τού
ενός χεριού. Στα χωριά της ορεινής Ναυπακτίας, ο επισκέπτης συναντά μόνο γέροντες στο
μοναδικό καφενείο του χωριού να ρουφούν τον ελληνικό καφέ κάτω απ’ το πλατάνι της
πλατείας, να πίνουν κανένα ούζο με λίγες ελιές και ντομάτα, ή να παίζουν «κολτσίνα»,
«δηλωτή» και τάβλι. Όλοι οι νέοι έχουν μετακινηθεί στις μεγαλουπόλεις, νιόπαντρα
ζευγάρια πλέον δεν υπάρχουν στα χωριά και τα σχολεία έχουν κλείσει λόγω της απουσίας
μαθητών.

Το ιστορικό και μακροβιότερο παντοπωλείο της Περίστας,
το οποίο προμήθευε τους κατοίκους του χωριού με όλα τα προϊόντα του γενικού εμπορίου.
Τον χειμώνα έφτιαχνε και καμιά φασολάδα για τους ξένους και το καλοκαίρι γινόταν καφενείο.
Το μαγαζί αυτό έκλεισε όταν πέθανε ο ιδιοκτήτης.

Μάζωξη συνταξιούχων στο καφενείο του χωριού.
Οι συνταξιούχοι κουβεντιάζουν για τα περασμένα πίνοντας τον καφέ.
Καμιά φορά «στήνεται» κι ένα μικρό γλέντι, με τους μεζέδες και το τσίπουρο να βοηθούν…
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Μία απ’ τις πιο προβληματικές περιοχές της Δυτικής Ελλάδας είναι η ορεινή
Ναυπακτία, όχι μόνο σε ό,τι αφορά τα οικονομικά μεγέθη, αλλά και στον δημογραφικό
τομέα. Κι ενώ η Ναύπακτος κι οι γύρω πεδινές περιοχές ευημερούν κι αυξάνονται σε
κατοίκους, οι πάνω από τα 700 μέτρα ορεινοί οικισμοί «διώχνουν» τους ντόπιους, κυρίως
εφήβους και νέους νοικοκυραίους, με αποτέλεσμα την μείωση της γεωργοκτηνοτροφικής
οικονομίας και την γήρανση του πληθυσμού.

Πληθυσμός της επαρχίας Ναυπακτίας απ’ το 1889 μέχρι το 1981,
σε τρείς ομάδες οικισμών, ανάλογα με το υψόμετρο.
Ο πληθυσμός της Ναυπάκτου και των γύρω πεδινών χωριών αυξάνεται,
ενώ ο πληθυσμός των ορεινών περιοχών μειώνεται δραματικά.
(σημ. στην δεξιά κάθετη κλίμακα,
ο αριθμός 100 αναφέρεται στον πληθυσμό του 1889 ως βάση μέτρησης
κι οι υπόλοιποι αριθμοί αναφέρονται στις αλλαγές ως προς την βάση.
Στην κάτω οριζόντια γραμμή αναγράφεται το έτος της απογραφής).

43

Η γλώσσα
Η γλώσσα την οποίαν μιλούσαν οι παλαιοί κάτοικοι, που ακόμα και σήμερα
χρησιμοποιούν οι γεροντότεροι, είναι η κοινή Ελληνική, αλλά με κάποιους τοπικούς
ιδιωματισμούς.
Μετατρέπουν τα βραχέα φωνήεντα σε διφθόγγους, π.χ. ου δρόμους (ο δρόμος).
Αποβάλλουν τα εντός των λέξεων βραχέα φωνήεντα ή και διφθόγγους όταν δεν
τονίζονται, πριν απ’ την τονιζόμενη συλλαβή: π΄λί (πουλί), τ’ φέκ (τουφέκι), μ’ λάρ΄
(μουλάρι), κ’ λούρ’ (κουλούρι), έφ’ γι (έφυγε).
Αποβάλλουν απ’ την τελευταία συλλαβή των λέξεων τα βραχέα φωνήεντα, αλλά και
τα μακρά και τους διφθόγγους που δεν τονίζονται: φανάρ’ (φανάρι), πουτάμ΄ (ποτάμι),
υφαίν΄(ει). Το σύμφωνο που απομένει μετά την αφαίρεση του τελικού φωνήεντος,
προφέρεται παχιά και υγρά (li, gn, ch).
Το άτονο «ω» των λέξεων το λένε ου: φεύγου (φεύγω), σουρός (σωρός), χούμα
(χώμα), κάτου (κάτω), πάνου (πάνω).
Πολλά ρήματα παραφθάρηκαν: αρχ΄νάου (αρχίζω), αϊκώ (ακούω), π’ νάου (πεινώ),
ψέλνου (ψέλνω).
Τα αριθμητικά επίθετα προφέρονται: τέσσιρα, πέντι, ιφτά, ουχτώ, ιννιά, έντικα,
δώδικα, δικατρία, είκοσ’, πινήντα, ιξήντα, ιβδουμήντα, ουγδόντα, ινηνήντα, ικατό.
Οι αντωνυμίες: ιγώ, ισύ, δ’κός μ’, δ’κός σ’, ου ιαυτός μ’, ου ιαυτός σ’, ου ιαυτός τ’,
πγιός (ποιός), τίνους, κάπγιους (κάποιους), καθιμίνια (καθεμία), καμμίνια (καμία).
Τα επιρρήματα: ιδώ (εδώ), ικεί (εκεί), απάν’, κατ’, όξου, π’θινά (πουθενά), γλήουρα
(γρήγορα), έτσ’, αμέσους, ταχιά (αύριο), χτέ, προυχτέ, περσ’ (πέρυσι), πουτέ (ποτέ),
ύστιρα, άλλ’ βουλά (άλλη φορά).
Τα ρήματα και οι κλίσεις: ίμι, ίσι, ίνι, ίμαστε, ίστι, ίνι.
έχου, έχ’ς, έχ’, έχουμι, έχιτι, έχ’νι.
Παρακάτω αναγράφεται ένα δείγμα ντοπιολαλιάς:
«Μια βουλά κι έναν κιρό τότις π’ ου ήλιους έφιγγι για ούλ’ νούς, ήταν ένας
άνθρωπους π’ ξεκίνισι απ’ του χωριότ’ να πάει να μαθ’ την τύχη τ’. Δρόμου παίρνι δρόμου
αφήνι, απαντάει μιαν αρκούδα. Για πού μι του καλού, τ’ λέει η αρκούδα; Πάου σ’ τ’
μάϊσσα να μού είπι σιαπού θα βρού τ’ τύχη μ’. Όταν ξετιλέψ’, τ’ λέει η αρκούδα. Πέρνα κι
απού μένα να μάθου τα μαντάτα σ’. Καλά τσ’ είπι κι εφ’κι. Ύστιρα απού ζαμάνια έφτασι στ’
σπ΄λιά τ΄ς μάϊσσας. Έβαλι μιτάνοια κι’ τ’ ν’ πιρικάλισι να τ’ ειπεί πού θα βρεί τ’ ν’ τύχη τ’.».
Η γλώσσα αυτή πάντως μιλιέται σ’ όλη την περιοχή της ορεινής Ναυπακτίας, με
βαρύτερη ή ελαφρύτερη προφορά. Στο άκουσμα αυτής της γλώσσας και προφοράς,
καταλάβαιναν οι κάτοικοι άλλων παροχών της Ελλάδας τον τόπο προέλευσης του
ομιλούντα.
Όσο πιο απομονωμένη ήταν η περιοχή κι όσο λιγότερες κι αραιότερες ήταν οι
επαφές των ντόπιων με τους κατοίκους των μεγάλων πόλεων, τόσο κι η προφορά ήταν πιο
βαριά κι «αυθεντική».
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Οι ασχολίες των κατοίκων κι η μετανάστευση
Η ορεινή τοπογεωγραφία των χωριών με τις απότομες, πετρώδεις κι άγονες
ορθοπλαγιές, έκανε πολύ σκληρές τις συνθήκες διαβίωσης των ανθρώπων, ιδιαίτερα τους
χειμωνιάτικους μήνες.

Αριστερή φωτογραφία: Μικρό παιδί στην Περίστα, την περίοδο του χειμώνα.
Ντυμένο με την βαριά κάπα και τα παπούτσια τυλιγμένα με πανιά,
για την προστασία απ’ το κρύο και τα χιόνια.
Δεξιά φωτογραφία: Ξυπόλυτο περιστιανόπουλο που κλαίει.

Η πλειονότητα των κατοίκων ασχολιόταν με την κτηνοτροφία και την καλλιέργεια
μικρών κήπων και χωραφιών. Η κακουχία, η φτώχεια κι η εξαθλίωση απεικονιζόταν στα
οστέϊνα πρόσωπα και στ’ αδύνατα σώματα των κατοίκων της ορεινής Ναυπακτίας.

Η κύρια ενασχόληση των κατοίκων ήταν η κτηνοτροφία.
Σύνθεση μπρούτζινων αγαλμάτων στον δρόμο απ’ την Ναύπακτο προς τα ορεινά χωριά.

Απ’ τα τέλη του 19ου αιώνα, κάποιοι λίγοι κάτοικοι των ορεινών και πάμπτωχων
χωριών άρχισαν να ζητιανεύουν στις μεγάλες πόλεις, απ’ ανάγκη για επιβίωση. Αυτός ο
ανορθόδοξος τρόπος εξοικονόμησης χρημάτων, έκανε τους ορεσίβιους «ζητιάνους» να
είναι πονηροί, καχύποπτοι, επικοινωνιακοί, μ’ ευφράδεια λόγου και γρήγορη αντίληψη
στα «δρώμενα», πείσμονες, τολμηροί και φιλοπερίεργοι. Για να εξοικονομήσουν τα «προς
το ζην», μεταμορφώνονταν σε «σακάτες», σε «τυφλούς» και σ’ οτιδήποτε μπορούσε να
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κινητοποιήσει το θυμικό και το ανθρώπινο συναίσθημα της λύπησης, του οίκτου, της
αλληλεγγύης και της βοήθειας για τον «ανάπηρο», τον «σακάτη», τον «αδύναμο», τον
κακομοίρη, τον «επιληπτικό» και τον «άρρωστο».
«Θα περπατάμε μέρες. Θα περπατάμε και θα ζητάμε. Δεν θα βγεί μεγάλο καζάντι,
αλλά από τίποτα κάτι θα οικονομήσουμε. Θα ζητάς και θα συγχωρνάς τα πεθαμένα. Θα
κάνεις τον κακόμοιρο. Τον αδικημένο στη ζωή. Σου κάηκε το σπίτι. Σου το πήραν τα
τούρκικα ασκέρια. Ορφάνεψες μικρός, δεν γνώρισες γονείς. Τέτοια θα λες.Μη σηκώνεις το
σώμα σου ψηλά και φαίνεται η λεβεντιά σου. Για περισσότερη σιγουριά κάνε πώς
κουτσαίνεις. Για σήκω λίγο. Κάνε τον κουστό να σε ιδώ. Καλά τα καταφέρνεις και δεν θα
μας ξεστυλιώσουν (αποκαλύψουν)».
Ο Ανδρέας Καρκαβίτσας στο βιβλίο του «Ο ζητιάνος» παρουσιάζει τους κατοίκους
της ορεινής Ναυπακτίας (μάλιστα αναφέρεται στα χωριά «Μπέρκος» και «Μπερίτσα»), και
τους χαρακτηρίζει ως ανήθικους, πονηρούς, κλέφτες, αγύρτες, απατεώνες και τεμπέληδες,
αφού χρησιμοποιούσαν την ζητιανιά για να επιβιώσουν κι όχι την έντιμη εργασία. Ο
Καρκαβίτσας όμως δεν είχε λάβει στα υπ’ όψιν τα κίνητρα αυτών των ανθρώπων. Κίνητρα,
τα οποία είχαν άμεση σχέση με τον βιοπορισμό (επιβίωση) σε μια εποχή όπου δουλειές
δεν υπήρχαν στο κακοτράχαλο έδαφος της ορεινής Ναυπακτίας, κι η φτώχια βασίλευε απ’
άκρη σ’ άκρη.
Το χαρακτηριστικό του τόπου ήταν: «ένας βράχος απάνω στον άλλο, δίπλα στον
άλλο, πίσω απ' τον άλλο, βράχια, βράχια ακατάστατα, μυτερά, κοφτερά, στραβά,
αταίριαστα, όρθια, πλαγιαστά, κρεμασμένα σαν δόντια, σαν καρφιά, σαν μαχαίρια. Κι
ύστερα μια κατεβασιά, μία σάρα απότομη, όλο στουρνάρι και χαλίκι». Ο κάτοικος της
ορεινής Ναυπακτίας που έμενε στον τόπο του, «ξελιθάει» σ’ όλη του τη ζωή, και σπαταλά
τις μέρες του κάνοντας πέτρινα πεζούλια που θα συγκρατήσουν το λιγοστό χώμα που
υπάρχει στο χωριό του. Πώς αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν, που ζούσαν σ’ αυτές τις άθλιες
συνθήκες να μην επιδιώξουν την διαφυγή τους απ’ την μιζέρια, χρησιμοποιώντας κι
ανορθόδοξους τρόπους για την βελτίωση της κατάστασής τους.

Πρόσωπο γέρου
Περιστιάνου,
την δεκαετία του 1930.
Αυλακωμένο,
ταλαιπωρημένο
και λυπημένο
απ’ την μεγάλη φτώχεια
και την στέρηση.
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Απόσπασμα από τον «Ζητιάνο» του Ανδρέα Καρκαβίτσα (Εκδόσεις Εστία).
Ο ζητιάνος ντύνεται με ρούχα ναυτικού για να ξεγελάσει τους αστυνομικούς
που έκαναν έρευνα για τους θανάτους και τ’ αδικήματα που συνέβησαν στο χωριό της Θεσσαλίας
και για τα οποία ήταν ο κύριος υπεύθυνος.

Ο ζητιάνος Τζιριτόκωστας ντυμένος ναυτικός,
έλεγε ότι το καράβι του ναυάγησε στην φουρτουνιασμένη θάλασσα,
μεταξύ Μπέρκου και Μπερίτσας…
Ο Μπέρκος κι η Μπερίτσα ήταν… βράχοι μέσ’ στην Μαύρη θάλασσα,
κατά την αφήγηση του κραβαρίτη «ναυτικού».
Ο ζητιάνος έπεισε τον νομάρχη μ’ αυτό το αφήγημα κι αφέθηκε ελεύθερος,
αφού πλέον δεν ήταν ύποπτος για τ’ αδικήματα που είχε διαπράξει.
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Οι περισσότεροι κάτοικοι των χωριών της ορεινής Ναυπακτίας ασχολήθηκαν με το
πλανόδιο εμπόριο, ως γυρολόγοι. Το επάγγελμα αυτό πρέπει να έχει τις ρίζες του πριν το
1800. Τα πρώτα ταξίδια των γυρολόγων είχαν για προορισμό την πλούσια Βλαχία (περιοχή
της σημερινής Ρουμανίας) και διαρκούσαν 2-3 χρόνια. Κάποιοι απ’ τους γυρολόγους
εγκαταστάθηκαν μόνιμα σ’ αυτά τα μέρη και πρόκοψαν. Το έτος 1875, υπήρχαν 33 νέοι
απ’ την επαρχία Ναυπάκτου που είχαν ξενιτευτεί στην Βλαχία, απ’ τους οποίους οι 3 ήταν
απ’ την Περίστα.
Οι γυρολόγοι απ’ την ορεινή αυτή περιοχή ήταν γνωστοί κι ως μπουλιάρηδες (δες
παρακάτω για τον επιθετικό προσδιορισμό). Ταξίδευαν με τα πόδια σ’ όλη την Ελλάδα (το
ταξίδι λεγόταν μπουλιαριά), σε ομάδες συνήθως των δύο ατόμων, με τον μπουλιάρη ως
αρχηγό και δάσκαλο και το μπουλιαροπαίδι(όπουλο) ως βοηθό και μαθητευόμενο. Οι
βοηθοί («μπουλιαρολιανώματα») ήταν συνήθως φτωχόπαιδα ορφανά (καμιά φορά κι
ανάπηρα σωματικά) κι ήταν ο κράχτης για ν’ αποδίδει καλύτερα η μπουλιαριά. Τα σχεδόν
κουρελιασμένα ρούχα που φορούσαν εξεπίτηδες, δεν εξυπηρετούσαν πρακτικές ανάγκες,
αλλ’ η ντυμασιά τους ήταν το «εργαλείο δουλειάς». Τα παλιόρουχα αποτελούσαν
«εκφραστικό αντικείμενο επικοινωνίας» κι ήταν ο «κώδικας για την κοινωνική τους
ταυτότητα».
Κουβαλούσαν την προς πώληση πραμάτεια πάνω σε μουλάρι, που ήταν πάντα
σκεπασμένη με μουσαμά για να μην σκονίζεται και να μην βρέχεται το «πολύτιμο»
εμπόρευμα. Καμιά φορά η πραμάτεια κουβαλιόταν μέσα σε ξύλινο ή μεταλλικό κιβώτιο
(μόστρα), ή σε σακούλια (μπουλιαροσακούλα), κρεμασμένα στον ώμο.
Κοιμόντουσαν ό,που έβρισκαν (αποθήκες, στάνες, στάβλοι και πολλές φορές στην
ύπαιθρο «κάτω απ’ τ’ αστέρια»), έτρωγαν λιγοστά κι ό,τι τους προσέφεραν οι κάτοικοι των
χωριών απ’ τα οποία περνούσαν. Στην μεγάλη τους πείνα, έκλεβαν και καμιά κότα ή
κατσίκι για να «λιγδώσει» το έντερό τους. Στο εμπορικό αυτό ταξίδι που κρατούσε μήνες,
ξόδευαν όσο το δυνατόν λιγότερα χρήματα, ώστε να τους «μείνει» στην τσέπη κι ένα μικρό
ποσό, το οποίο ήταν απαραίτητο για να ζήσει η οικογένεια που τους περίμενε στο χωριό.
Σύντροφος αχώριστος σε κάθε ταξίδι ήταν η μαγκούρα (μπουλιαρομάτσ’κα), η οποία
είχε κατασκευαστεί από σκληρό ξύλο δένδρων του χωριού (συνήθως από κέδρο). Η
μαγκούρα (ματσούκα) χρησίμευε για στήριγμα στον μακρύ ποδαρόδρομο μέσα απ’ τα
δύσβατα κατσικομονοπάτια, στο πέρασμα απ’ τα παγωμένα ρέματα και τα ορμητικά
ποτάμια, στο τίναγμα των κλαδιών των οπωροφόρων δέντρων για να πέσει ο καρπός και
να γιατρέψει την μεγάλη πείνα, αλλά και για την προσωπική τους άμυνα εναντίον των
άγριων ζώων που συναντούσαν στο διάβα τους. Η μαγκούρα ήταν βαθυχαραγμένη και
χιλιογδαρμένη απ’ τις δαγκωματιές των τσοπανόσκυλων κι απ’ τα χτυπήματα στα φίδια
που έβρισκαν στ’ απάτητα μονοπάτια που διάβαιναν. Κάποιοι μπουλιαραίοι σ’ εκείνη την
μαγκούρα έκρυβαν τις λίρες (σε σωλήνα που είχαν ανοίξει μέσα στο ξύλο), τις οποίες με
κίνδυνο και ιδρώτα μάζευαν μία–μία, υπομένοντας καρτερικά την πείνα και τις κακουχίες
του μεγάλου ταξιδιού. Μετά από κάθε γυρισμό στο χωριό, η μαγκούρα κρεμιόταν σ’ ένα
χοντρό καρφί στον τοίχο του σπιτιού, ως ανάμνηση του ταξιδιού. Όσες περισσότερες
μαγκούρες είχε η συλλογή, τόσο και πιο πολύ πετυχημένος ήταν ο μπουλιάρης.
Μαγκούρες όλων των σχημάτων κρεμασμένες στο καρφί με την χρονολογική σειρά, άλλες
ολόισιες από πάνω μέχρι κάτω κι άλλες με πολλούς κόμπους (ανάλογα με το ξύλο), άλλες
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διχαλωτές, κι άλλες ξεφλουδισμένες. Τί θα μπορούσαν να εξιστορούσαν οι μαγκούρες, αν
αυτές είχαν στόμα και φωνή…
Οι πλανόδιοι έμποροι-γυρολόγοι ξεκινούσαν απ’ τα χωριά τους την άνοιξη και
ξαναγύριζαν στο τέλος του φθινοπώρου (τ’ Άη Δημήτρη) για να ξεχειμωνιάσουν στο σπίτι
τους. Τον χειμώνα, δίπλα στην πυρωσιά ή στο καφενείο, διηγιόντουσαν τις εμπειρίες απ’
το μακρινό ταξίδι, συμβούλευαν τους νέους «συνάδελφούς» τους για τα «επικίνδυνα»
μέρη, για τα καμπίσια χωριά που υπήρχε χρήμα και «πλούτος» και για τις μεθόδους που
σκαρφίστηκαν ώστε να πείσουν τους χωρικούς πελάτες ν’ αγοράσουν το εμπόρευμα.
Ακουγόντουσαν πολλές ιστορίες, άλλες αληθινές κι άλλες υπερβολικές που άγγιζαν την
μυθοπλασία.

Συλλογή από μαγκούρες
(μπουλιαρομάτσ’κες).
(λαογραφικό μουσείο
Πλατάνου).

Το εμπορεύματα τα οποία συνήθως πουλούσαν στους καμπίσιους χωρικούς ήταν
«θαυματουργά» βοτάνια (τα πιο συνηθισμένα ήταν το «σερνικοβότανο» και το
«αγαποχόρταρο») και είδη προικός (σεντόνια, τραπεζομάντηλα, κεντήματα, βαφές,
εικόνες, τσατσάρες, καθρεφτάκια, βελόνες, κουβαρίστρες, κλπ). Η συναλλαγή γινόταν σε
«είδος» (αλεύρι, λάδι, κλπ.) και σε χρήμα (συνήθως με δόσεις-βερεσές). Κάθε συναλλαγή
γραφόταν στο τσαλακωμένο τεφτέρι, ένα είδος βιβλίου εσόδων-εξόδων. Την επόμενη
χρονιά και την εποχή της συγκομιδής θα ξαναπερνούσαν απ’ τα ίδια μέρη, ώστε να γίνει η
εξόφληση του βερεσέ και να πουλήσουν την καινούργια πραμάτεια, πάλι με δόσεις. Καμιά
φορά δήλωναν εμπειρικοί γιατροί, «θεραπεύοντας» με μαντζούνια και βότανα την κάθε
αρρώστια απ’ την οποία έπασχαν οι αμόρφωτοι, ανυποψίαστοι, κι αθώοι χωρικοί του
κάμπου. Άλλες φορές υποδύονταν οιωνοσκόπους και μάντεις. Μια άλλη δραστηριότητα
ευκαιριακής μορφής επαιτείας ήταν το «σαράφισμα» και το «μαντάλωμα», που θα πεί
ξεγέλασμα πάνω στην συναλλαγή. Οι «σαραφιτζήδες» έδιναν σκάρτα εμπορεύματα και τα

49

παρουσίαζαν ως πανάκριβα. Κατά την συναλλαγή ξέδιναν με αριστοτεχνική δεξιότητα και
ταχύτητα πλαστά Κωνσταντινάτα κι έπαιρναν χρυσές λίρες. Επειδή όμως για το αδίκημα
προβλεπόταν μακροχρόνια κάθειρξη, οι σαραφιτζήδες άλλαζαν αμέσως τόπο ώστε να
χαθούν τα ίχνη τους. Χαρακτηριστική είναι κι η ιστορία των μπουλιάρηδων που είχαν
επινοήσει στο πλαίσιο του κομπογιαννιτισμού και της επαιτείας, την μυθοπλασία του
«Χατζή απ’ τα Ιεροσόλυμα». Στην προσπάθειά τους για να βρούν ένα ξεροκόμματο με
λίγες ελιές να φάνε και να «γιομίσει» το στομάχι, περνούσαν απ’ τα καμπίσια χωριά και μ’
επιδεξιότητα προσέγγιζαν αμόρφωτους, καλοπροαίρετους κι αγαθούς κατοίκους, λέγοντας
ότι ήταν άτομα που είχαν αφήσει τα πλουσιόσπιτά τους, είχαν εγκαταλείψει την περιουσία
τους, είχαν απαρνηθεί την ματαιότητα του πλούτου, κι είχαν ταξιδέψει στους Αγίους
Τόπους για να νοήσουν την αλήθεια της ζωής, κι εκεί «ταχτήκανε». Γυρίζοντας απ’ τα
Ιεροσόλυμα, είχαν ως τάμα να κάνουν πάντα το καλό, με το να γιατρεύουν τους φτωχούς
ανθρώπους απ’ τις πληγές και τις αρρώστιες. Τα επαγγέλματα αυτά «άνθησαν» στο τέλος
του 19ου και στις αρχές του 20ου αιώνα κυρίως και κράτησαν μέχρι τα χρόνια τού
μεσοπολέμου. Η Περίστα, ο Πέρκος, η Κλεπά κι η Σινίστα (Περδικόβρυση) θεωρούνταν το
κέντρο της μπουλιαριάς, με βάση τις περιγραφές του Καρκαβίτσα, αλλά και νεοτέρων
ερευνητών-συγγραφέων που ασχολήθηκαν με την ορεινή Ναυπακτία.
Παρακάτω αναγράφεται ένα μικρό και χαρακτηριστικό ποίημα, που αναφέρεται
στους μπουλιάρηδες της περιοχής:
«Πέρκος και Περίστα
Κλεπά και Σινίστα (σημερινή Περδικόβρυση)
Αϊ Δημήτρης, Καστανιά
Και τα γύρω χωριά,
Σήκωσαν τη σημαία
Για να πάνε μπουλιαριά».
Την περίοδο μετά τον εμφύλιο πόλεμο και μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του 1950, οι
πλανόδιοι έμποροι πωλούσαν οικογενειακές φωτογραφίες (μεγεθύνσεις και κορνιζώσεις)
που τραβούσαν στα χωριά που επισκέπτονταν. Την δεκαετία του 1950 άρχισαν το εμπόριο
με οικιακά είδη, ρολόγια και χρυσαφικά και πληρωμή σε δόσεις.
Σαν «κοσμογυρισμένοι» γυρολόγοι που ήταν οι Περιστιάνοι, άκουγαν με προσοχή
τις ιστορίες κάθε τόπου, γνώριζαν τις συνήθειες των ανθρώπων και μάθαιναν τα νέα από
κάθε πόλη ή χωριό που περνούσαν. Από ένα ταξίδι τους στην Λακωνία, άκουσαν ότι
ντόπιοι κάτοικοι είχαν μεταναστεύσει στην Αμερική κι ότι είχαν «βγάλει πολλά λεφτά». Με
το δέλεαρ του πλούτου και συνηθισμένοι στο «ζην επικινδύνως», αποφάσισαν να βρουν
την τύχη τους στην μακρινή ήπειρο, αφού το επάγγελμα του γυρολόγου δεν ήταν
αποδοτικό, οι δουλειές στο χωριό ήταν λιγοστές και χωρίς δυνατότητες οικονομικής
βελτίωσης. Στην αναζήτηση ενός καλύτερου μέλλοντος, ένα μεγάλο κομμάτι του
πληθυσμού στράφηκε στην μετανάστευση προς την Αμερική. Οι πρώτοι Περιστιάνοι (τρείς
τον αριθμό) που πήραν την μεγάλη απόφαση για να ξενιτευτούν στην «νέα γη της
επαγγελίας», έφυγαν απ’ το χωριό το 1890.
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Ο γυρολόγος μπουλιάρης
και το μπουλιαροπαίδι.
Το εμπόρευμα κουβαλιόταν
πάνω στο ζώο.
Ταξίδευαν σ’ όλη την
Ελλάδα, και πουλούσαν το
εμπόρευμα στα καμπίσια
χωριά.
Φωτογραφία στα μέσα της
δεκαετίας του 1920.

Περιστιάνοι
γυρολόγοι στο
Διδυμότειχο
(1934).
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Το ταξίδι γινόταν με πλοίο και το δρομολόγιο ήταν: Πάτρα, Νεάπολης Ιταλίας,
Μασσαλία, Νέα Υόρκη. Στο πλοίο που τους μετέφερε στην πέρα του Ατλαντικού ήπειρο, οι
συνθήκες διαβίωσης των επιβατών ήταν άθλιες. Η τροφή ήταν λιγοστή και συνήθως ήταν
αυτή που είχαν πάρει μαζί τους ξεκινώντας απ’ το χωριό και φυλαγμένη στο κοφίνι, ή στο
πάνινο δισάκι. Ο ύπνος γινόταν στα βαθιά και σκοτεινά αμπάρια του καραβιού με τον
αέρα να μην ανανεώνεται και να βρωμάει απ’ την πολυκοσμία και την απλυσιά. Ο ένας
δίπλα στον άλλον στοιβαγμένοι, ανακατεμένοι με τους άλλους μετανάστες απ’ την
υπόλοιπη Ελλάδα και την Ευρώπη. Στην διάρκεια του μεγάλου θαλάσσιου ταξιδιού, πολλοί
ήταν αυτοί που αρρώσταιναν με πυρετό και παρουσίαζαν γαστρεντερικές παθήσεις
(διάρροιες απ’ την κακή διατροφή κι εμετό απ’ την ναυτία).
Όταν επιτέλους έφταναν στην Νέα Υόρκη απογραφόντουσαν στην νήσο Έλλις (Ellis
island) που βρίσκεται στην είσοδο του λιμανιού της αμερικάνικης μεγαλούπολης.
Μετά την λεπτομερή καταγραφή τους απ’ τις αστυνομικές αρχές, οι μετανάστες
εξεταζόντουσαν επί τόπου απ’ την υγειονομική υπηρεσία κι όσοι ήταν υγιείς έπαιρναν την
άδεια εισόδου στην Αμερική. Όποιοι βρισκόντουσαν άρρωστοι επέστρεφαν πίσω στις
πατρίδες τους με το ίδιο καράβι. Η φυματίωση ήταν η πιο διαδεδομένη ασθένεια εκείνα
τα χρόνια, λόγω των κακών συνθηκών υγιεινής και διαβίωσης.

Απ’ τους πρώτους Περιστιάνους
που μετανάστευσαν στην
Αμερική.
Με τα πρώτα δολάρια,
αγόρασαν καινούργια ρούχα…
Φωτογραφία του 1897.
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Οι μετανάστες έπαιρναν μαζί τους τα πλέον απαραίτητα.
Μέσα στις μικρές βαλίτσες, δεμένες με τριχιά για να μην ανοίξουν,
έβαζαν καμιά αλλαξιά.
Τα κοφίνια ήταν γεμάτα με την ξηρά τροφή που θα έτρωγαν στο μακρινό ταξίδι.
Η φτώχεια κι η ταλαιπωρία αποτυπώνονται ξεκάθαρα στην φωτογραφία.

Μετανάστες για την Αμερική, που περιμένουν το πλοίο στο λιμάνι της Πάτρας.
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Μετανάστες για την Αμερική, στοιβαγμένοι στο κατάστρωμα του πλοίου.
Αποζητούσαν ένα καλύτερο μέλλον γι’ αυτούς και για την φαμίλια τους.

Οι μετανάστες στον χώρο αναμονής της νήσου Έλλις,
προκειμένου να πάρουν την άδεια εισόδου στην Αμερική.
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Καταγραφή μεταναστών στην Αμερική (1902).
Ανάμεσα στ’ ονόματα υπάρχουν αρκετοί Περιστιάνοι.

Καταγραφή μετανάστη στην Αμερική (1906). Από αρχείο της νήσου Έλλις.
Τόπος προέλευσης η Περίστα.
Ο μετανάστης είναι ο παππούς μου.
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Καταγραφή των μεταναστών στο λιμάνι της Νέας Υόρκης (1921).
Αναγράφονται τα στοιχεία του κάθε μετανάστη, ο τόπος διαμονής τους στην Αμερική,
τα δολάρια που έφερναν για τα πρώτα έξοδα, η οικογενειακή τους κατάσταση, κλπ.
(Ο τέταρτος στην σειρά είναι ο Αθανάσιος Μανώλης εκ Περίστης, ο παππούς μου).
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Ιατρική εξέταση των μεταναστών στη νήσο Έλλις, μετά την αποβίβαση απ’ το καράβι.
Όσοι βρισκόντουσαν άρρωστοι, ξαναγύριζαν πίσω στην πατρίδα τους.

Ως αμόρφωτοι άνθρωποι που ήταν, στην νέα «πατρίδα» έκαναν παρακατιανές
δουλειές, με πιο συχνή αυτή του ανειδίκευτου εργάτη σε κατασκευαστικά έργα και του
λαντζιέρη στα εστιατόρια. Σε κάποιους ξύπνησε το εμπορικό δαιμόνιο κι άρχισαν να
πουλούν στον δρόμο φρούτα, φιστίκια και λουλούδια. Η καθημερινή ζωή στην ξενιτιά ήταν
πολύ σκληρή, αφού έμεναν πολλά άτομα σ’ ένα μικρό διαμέρισμα κι άλλος μαγείρευε,
άλλος έπλενε τις κατσαρόλες και τα πιάτα, άλλος καθάριζε κι άλλος πήγαινε για τα ψώνια.
Σιγά-σιγά όμως, με την εξυπνάδα και το ανήσυχο πνεύμα που διέθεταν, με το ισχυρό
κίνητρο για προκοπή και με την αποφασιστικότητα στο να «κερδίσουν» την ζωή, άρχισαν
να προοδεύουν οικονομικά και ν’ αποκτούν πλέον οι ίδιοι τα δικά τους μαγαζιά. Οι μικρές
ατομικές επιχειρήσεις που άνοιγαν ήταν ανθοπωλεία στην αρχή κι εστιατόρια αργότερα.
Ως μικροϊδιοκτήτες πλέον, καλούσαν απ’ την Ελλάδα νεότερους συντοπίτες τους και τούς
έβαζαν στην δούλεψη. Ο σπόρος που οι πρώτοι μετανάστες έσπειραν στην νέα ήπειρο είχε
ως αποτέλεσμα ν’ ακολουθήσουν τον δρόμο της ξενιτιάς και πολλοί άλλοι νέοι του χωριού.
Ο μετανάστης έφευγε μόνος του, χωρίς την γυναίκα και τα παιδιά του. Η φαμίλια
παρέμενε στο χωριό και τον περίμενε για να ξαναγυρίσει. Η επικοινωνία του μετανάστη με
την οικογένεια ήταν πολύ δύσκολη και γινόταν με το ταχυδρομείο και τα γράμματα τα
οποία έκαναν πάνω από 2-3 μήνες για να φτάσουν στον αποδέκτη. Φανταστείτε την
συγκίνηση εκείνου που έγραφε το γράμμα και την χαρά εκείνου που άνοιγε τον φάκελο. Ο
φάκελος, σχεδόν πάντα, έκρυβε μέσα του κάποιο δολάριο και μια φωτογραφία… Η
φωτογραφία φυλασσόταν πλάι στο εικόνισμα του σπιτιού και στο άσβεστο καντήλι…
Το χωριό ήταν γεμάτο γυναίκες με ξενιτεμένους άντρες και παιδιά τα οποία
μεγάλωναν οι μανάδες κι οι γιαγιάδες με τους παππούδες. Οι ξενιτεμένοι έστελναν πίσω
στην οικογένεια τα χρήματα (τάλαρα=δολάρια) που κέρδιζαν, ώστε να μεγαλώσουν τα
παιδιά και να μην λείπει το φαγητό απ’ το νοικοκυριό. Οι ανύπαντροι συντηρούσαν τους
γέροντες γονείς που ζούσαν στο χωριό, πάντρευαν τις αδελφές τους, αλλά κρατούσαν και
χρήματα για το δικό τους μέλλον.
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Περιστιάνος
μετανάστης,
ο οποίος είχε
ανοίξει το δικό
του μαγαζί
(ανθοπωλείο)
(1935).

Το χωριό άρχισε σταδιακά να «στέκεται» οικονομικά απ’ το συνάλλαγμα που
ερχόταν κι αυτό φάνηκε απ’ την επισκευή που γινόταν στα παλιά κι ετοιμόρροπα σπίτια.
Ταυτόχρονα, ξεκίνησαν να κατασκευάζονται διάφορα κοινωφελή έργα (σχολείο, εκκλησία,
βρύσες, κλπ.) από εράνους μεταξύ των ξενιτεμένων, ώστε να βελτιωθεί κι η ζωή όσων
παρέμεναν στο χωριό. Οι ξενιτεμένοι Περιστιάνοι αγαπούσαν και ποτέ δεν ξεχνούσαν τον
τόπο τους, ενώ πάντα νοσταλγούσαν-επιζητούσαν την οριστική επιστροφή στο χωριό και
στην «ρίζα» που τούς γέννησε. Ο μετανάστης ξαναγύριζε στο χωριό, συνήθως, μετά από
πέντε-έξη χρόνια σκληρής δουλειάς στην ξενιτιά. Παρέμενε για κάμποσους μήνες, ξόδευε
τα χρήματα που είχε φέρει μαζί του και στη συνέχεια ξαναγύριζε στην Αμερική.
Ο μετανάστης γύρισε στο χωριό για
να δεί την γυναίκα του, τα παιδιά
του και τους γονείς του.
Καθόταν λίγους μήνες μαζί με την
οικογένεια και ξαναέφευγε για την
Αμερική.
Κατά την παραμονή του στο χωριό
«σκάρωνε» και κάποιο παιδί,
που θα γεννιόταν όταν αυτός θα
έλειπε στην ξενιτιά
και θα το πρωτόβλεπε στο επόμενο
ταξίδι στην Περίστα

Πολλοί απ’ τους μετανάστες επαναπατρίστηκαν, μετά από δέκα ή δεκαπέντε χρόνια
σκληρής εργασίας κι αφού είχαν φτιάξει ένα γερό «κομπόδεμα». Γυρνώντας μόνιμα στην
Ελλάδα, επένδυσαν τα χρήματά τους σε δουλειές που είχαν κυρίως σχέση με το εμπόριο.
Η οικονομική προκοπή των ξενιτεμένων Περιστιάνων καταγράφεται και σ’ ένα
ποίημα του Ναυπάκτιου πολιτικού Γ. Αθάνα-Νόβα, το οποίο λέει: «Πέρκος με το καλό
κρασί και Περίστα με το χρήμα. Να ήμουν στον Πέρκο αμπελουργός και στην Περίστα
σώγαμπρος με πεθερό στα ξένα».
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Το καράβι «Νέα Ελλάς»,
το οποίο έκανε το δρομολόγιο Πειραιάς, Μάλτα, Νεάπολη, Λισσαβώνα, Αμερική.
Μ’ αυτό ταξίδευαν οι Περιστιάνοι μετανάστες της δεκαετίας του 1930 και 1940.

Το καράβι που μετέφερε τους μετανάστες στην Αμερική την δεκαετία 1950 και 1960.
Πόσες αναμνήσεις, πόσες ελπίδες και πόσα δάκρυα έκρυβε μέσα του!
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Γλέντι των ξενιτεμένων Περιστιάνων στην Αμερική.
Φαίνονται οι οργανοπαίχτες με το κλαρίνο, το βιολί και το μπουζούκι.
Σε δεύτερο επίπεδο φαίνονται κι οι μαύρες κούρσες των «Μπρούκληδων».
Γιορτή του Αγίου Αθανασίου, το έτος 1930.
Οι ξενιτεμένοι δεν ξεχνούσαν τις παραδόσεις του χωριού τους.

Πολλοί όμως απ’ τους νεότερους σε ηλικία μετανάστες παρέμειναν για πάντα στην
νέα τους πατρίδα, παντρεύτηκαν εκεί (συνήθως γυναίκα απ’ τα δικά τους «χώματα», «απ’
τη ρίζα τ’ς»), δημιούργησαν οικογένειες, «φτιάχτηκαν» οικονομικά, σπούδασαν τα παιδιά
τους κι έγιναν παππούδες.
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Όταν κάποιος «Αμερικάνος» ξαναγύριζε στο χωριό μετά από πολλά χρόνια ξενιτιάς
για να ξαναδεί τους δικούς του, για να ξεκουραστεί απ’ την σκληρή δουλειά που αδιάκοπα
«πάταγε» στην λάντζα των εστιατορίων, για να διασκεδάσει και να «ξεδώσει» στα
καλοκαιρινά πανηγύρια με τον ήχο του κλαρίνου, έπρεπε απαραίτητα να φέρει δώρα σ’
όλους τους συγγενείς που τον περίμεναν (εκτός απ’ τον ξενιτεμένο, περίμεναν και τα δώρα
απ’ την Αμερική). Τα δώρα ήταν απόδειξη της αγάπης του, αλλά αντανακλούσαν και την
προκοπή του.

Φωτογραφία με τους ντόπιους της Περίστας και τους ξενιτεμένους αδελφούς (1920).
Τραγιάσκα, αξύριστοι και με παχύ μουστάκι οι μεν,
καπέλο με γείσο, γραβάτα, κουστούμι και φρεσκοξυρισμένοι οι δε.
Αδύνατα πρόσωπα οι μεν, καλοζωισμένοι οι δε.

Επειδή πολλοί μετανάστες κατοικούσαν στο Μπρούκλιν της Νέας Υόρκης, οι ντόπιοι
τούς αποκαλούσαν «Μπρούκληδες». Οι «Μπρούκληδες» όταν ερχόντουσαν στο χωριό
ήταν ντυμένοι στην «τρίχα», με το «παρδαλό» σακάκι, το αμερικάνικο καπέλο στο κεφάλι,
με τα δερμάτινα παπούτσια και το χρυσό δαχτυλίδι στον παράμεσο ή στον μικρό δάχτυλο.

Καλοκαίρι στην Περίστα (1939).
Οι «Μπρούκληδες» είναι ντυμένοι «στην τρίχα».
Η νταμιτζάνα με το ντόπιο κρασί ήταν απαραίτητη.
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Η δεύτερη γενιά των μεταναστών στην Αμερική άρχισε να σπουδάζει και ν’
αναπτύσσει αξιόλογη κοινωνική δράση στην νέα τους πατρίδα. Σε μια καταγραφή που
έγινε το 1961, οι Περιστιάνοι που είχαν ξενιτευτεί στην Αμερική αριθμούσαν τους 140 και
μαζί με τα μέλη των οικογενειών τους έφταναν τα 400 άτομα. Μεγάλη ήταν η αποικία των
Περιστιάνων στην Αμερική, με πλούσια κοινωνική και πολιτική (καμιά φορά) δράση. Το
συνδετικό στοιχείο-κρίκος των ξενιτεμένων ήταν ο σύλλογος των Περιστιάνων στην
Αμερική (κυρίως) κι η εκκλησία.

Ένας από τους πρώτους
Περιστιάνους μετανάστες,
σε χειραψία με τον τότε
Βασιλιά Παύλο (1955).
Οι Περιστιάνοι μετανάστες
στην Αμερική ανέπτυξαν ένα
αξιόλογο κοινωνικό έργο.

Την περίοδο μετά τον τελευταίο πόλεμο, οι νέοι κάτοικοι του χωριού
μετανάστευσαν στις μεγάλες πόλεις της Ελλάδας (Αθήνα, Πάτρα, Αγρίνιο, Ναύπακτος,
κλπ.) κι ασχολήθηκαν κυρίως με το εμπόριο ειδών προικός και την αργυροχρυσοχοΐα. Το
εμπορικό δαιμόνιο χαρακτήριζε ανέκαθεν τις δραστηριότητες των Περιστιάνων (το είχαν
«στο αίμα τους»), οι περισσότεροι δε απ’ αυτούς πρόκοψαν οικονομικά κι έκαναν
αξιοζήλευτη περιουσία. Την δεκαετία του 1960 το χρήμα άρχισε να «φαίνεται» στο χωριό,
όχι μόνο από την ανακατασκευή των παλαιών σπιτιών, αλλά κι απ’ την επιδιόρθωση ή
κατασκευή κοινωφελών έργων από δωρεές.
Απ’ την γενιά των Περιστιάνων που είχαν γεννηθεί λίγο πριν, ή λίγο μετά τον
δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, ελάχιστοι ακολούθησαν τον δρόμο της επιστήμης. Οι σπουδές
την περίοδο εκείνη απαιτούσαν πολύ χρήμα κι αυτό δεν υπήρχε στα φτωχά νοικοκυριά.
Μετρημένοι στα δάχτυλα ήταν οι Περιστιάνοι που πήγαν σε πανεπιστήμιο. Ο Περιστιάνος
μάθαινε «γράμματα» στο σχολείο της ζωής κι όχι στα θρανία.
Σε γενικές γραμμές, τον Περιστιάνο χαρακτηρίζει η περιπέτεια, η τόλμη, η εξυπνάδα,
η εφευρετικότητα, η προσαρμοστικότητα, η αποτελεσματικότητα, το ανήσυχο κι εύστροφο
πνεύμα, η ευφράδεια στον λόγο, η επικοινωνία, η κοινωνικότητα, η επιμονή στον στόχο, η
υπομονή, η αντοχή, η καρτερικότητα, κι η εργατικότητα.
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Τ’ αγώγι
Μέχρι να έρθει το αυτοκίνητο στο χωριό, οι Περιστιάνοι κουβαλούσαν τις
προμήθειές τους απ’ το Θέρμο και την Ναύπακτο με τους αγωγιάτες.
Οι αγωγιάτες είχαν τα μουλάρια τους (ένα ή δύο), που τα φόρτωναν με τα
εμπορεύματα. Χρησιμοποιούσαν κυρίως τα μουλάρια, διότι είναι πιο ανθεκτικά στις
κακουχίες και στις ταλαιπωρίες, σε σχέση με τα γαϊδούρια ή τ’ άλογα.
Τα εμπορεύματα τα έδεναν στο μουλάρι με τριχιές (χοντρά σχοινιά) και τα σκέπαζαν
με μουσαμά για να τα προστατεύουν απ’ την βροχή, την σκόνη, ή τον καυτερό ήλιο.

Αγωγιάτης.
Ο μεταφορέας των εμπορευμάτων στις ορεινές περιοχές της Ναυπακτίας
στις αρχές και μέχρι τα μέσα του 20ου αιώνα.

Για το καθημερινό αγώγι ξεκινούσαν νύχτα απ’ το χωριό με το φώς του φεγγαριού
να δείχνει τον κακοτράχαλο δρόμο, ή χρησιμοποιούσαν φανάρια λαδιού και λάμπες
θυέλλης, χειμώνα-καλοκαίρι. Όταν ξημέρωνε έφταναν στην πόλη, έκαναν τις αγορέςπαραγγελιές, φόρτωναν και ταιρομέριαζαν τα εμπορεύματα πάνω στο ζώο (ισοκατανομή
βάρους) ώστε αυτό να μην «κακοπάθει» (τραυματιστεί) και ξανά πίσω για το χωριό. Η
παρέα τους στο μονότονο δρομολόγιο μέσ’ στα ρουμάνια ήταν ο ήχος απ’ τις οπλές των
ζώων κι από τα κρεμασμένα κύπρια (κουδούνια) στο λαιμό τού μουλαριού.
Όταν ο αγωγιάτης ξεφόρτωνε και παρέδιδε το εμπόρευμα στον τόπο που είχε
προσυμφωνηθεί (συνήθως στην πόρτα του μπακάλη απ’ το χωριό), τότε αμειβόταν για το
αγώγι. Η πληρωμή ήταν σε χρήμα, ή σε είδος (συνήθως κάποιο τμήμα απ’ το εμπόρευμα
το οποίο μετέφερε πάνω στο ζώο). Το αγώγι σπάνια προκαταβαλλόταν απ’ τον έμπορο.
Ο αγωγιάτης όφειλε να πληρώσει αποζημίωση για κάθε ζημιά σε βάρος του
εμπορεύματος που θα γινόταν κατά την μεταφορά, στο φόρτωμα ή στο ξεφόρτωμα.
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Την διαδρομή απ’ το χωριό μέχρι το Θέρμο την έκαναν σε 5 ώρες περίπου, ενώ μέχρι
την Ναύπακτο (Έπαχτο) χρειαζόντουσαν πάνω από 10 ώρες. Ολονύχτια μοναχική πορεία
περνώντας μέσα από στενά μονοπάτια, ανεβαίνοντας και κατηφορίζοντας τις
βουνοκορφές, δίπλα σ’ απότομους γκρεμούς με τον Φίδαρη να κυλά στον πάτο, και
διασχίζοντας ορμητικούς χείμαρρους με το νερό να φτάνει μέχρι τα γόνατα και πιο πάνω.
Η βροχή, τα χιόνια, και το μεσημεριανό λιοπύρι δεν σταματούσαν το αγώγι, πριν
αυτό φτάσει στον τελικό προορισμό του.

Περιστιάνος αγωγιάτης με την γυναίκα του στην δούλεψη (1950).
Η φωτογραφία είναι παρμένη στην θέση Βαλτσόρεμα,
λίγη απόσταση απ’ το Θέρμο (Κεφαλόβρυσο).
Η ξύλινη γέφυρα δεν υπάρχει σήμερα.

Οι αγωγιάτες διηγιόντουσαν πολλές ιστορίες με «ξωτικά», τα οποία «συναντούσαν»
στις ολονύκτιες πορείες τους. Ο φόβος της νύκτας, του άγνωστου και της ερημιάς στα
κακοτράχαλα μονοπάτια, η φαντασία, η θρησκοληψία κι η αμορφωσιά, έκαναν τους
αγωγιάτες να «βλέπουν» στα σκοτάδια φωτισμένα πρόσωπα, γέροντες μ’ άσπρη
γενειάδα, περίεργα ζώα, κλπ. και να δημιουργούν διάφορες μυθοπλασίες.
Οι περιγραφές αυτές θέριευαν την φαντασία των αγνών κατοίκων του χωριού κι
αποτελούσαν συχνό θέμα συζήτησης στα καφενεία μεταξύ των θαμώνων. Ιδιαίτερα όμως
εντυπωσιαζόντουσαν απ’ τα λεγόμενα τού αγωγιάτη οι άβγαλτες, αθώες κι ευκολόπιστες
γυναίκες του χωριού, οι οποίες και κουβέντιαζαν τα διηγήματα στις βρύσες του χωριού,
περιμένοντας να γεμίσει η βαρέλα με το κρύο νερό για το σπίτι και την λάτρα.
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Ο δρόμος
Μεγάλη ήταν η επιθυμία των Περιστιάνων να συνδεθούν οδικά με τις μεγάλες
πόλεις του νομού, ώστε να μην ζούνε απομονωμένοι στ’ άγονα και δύσβατα βουνά της
ορεινής Ναυπακτίας.

Τα μουλάρια ήταν το
μεταφορικό μέσο των κατοίκων,
πριν γίνει ο αμαξιτός δρόμος.

Η απομόνωση δεν φέρνει ανάπτυξη, αλλά μαρασμό και φτώχεια. Αυτό το γνώριζαν
οι κάτοικοι της Περίστας κι είχαν βάλει ως άμεση προτεραιότητα την κατασκευή του
δρόμου η οποία θα βελτίωνε τις συνθήκες ζωής τους.

Ξενιτεμένος
στην Αμερική,
ο οποίος γύρισε στο χωριό για τις
καλοκαιρινές διακοπές (1950).
Καβάλα στο μουλάρι περνά απ’ την
στενή γέφυρα στην θέση
Βαλτσόρεμα.

Η πρώτη προσπάθεια για την οδική σύνδεση του χωριού με την Ναύπακτο έγινε το
1952, όταν είχε φτιαχτεί ο χωματόδρομος που συνέδεε τον Πλάτανο με την Ναύπακτο.
Αμέσως μετά, οι κάτοικοι της Περίστας και του Πέρκου αποφάσισαν την διάνοιξη δρόμου
που θα συνέδεε τα χωριά τους με τον Πλάτανο, ώστε να καταστεί δυνατή και γι αυτούς η
οδική πρόσβαση στην Ναύπακτο.
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Η απόφαση αυτή πάρθηκε με την σύμφωνη γνώμη των Πλατανιωτών, διότι ο υπό
κατασκευή δρόμος θα περνούσε αναγκαστικά ανάμεσα απ’ τις πλατανιώτικες ιδιοκτησίες
(απομακρυσμένοι κήποι και μικρά χωράφια).
Ο σύλλογος των Περιστιάνων στην Αμερική έκανε οικονομικό έρανο μεταξύ των
ξενιτεμένων, μάζεψε ένα μεγάλο χρηματικό ποσό το οποίο άμεσα εστάλη στο χωριό κι η
κατασκευή του δρόμου προς τον Πλάτανο ξεκίνησε.

Πρακτικά συνεδρίασης συλλόγου Περιστιάνων Αμερικής (1952),
κατά την οποίαν ελήφθη η απόφαση για την χρηματοδότηση
της διάνοιξης του δρόμου Περίστα-Πλάτανος.
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Οι κάτοικοι της Περίστας και του Πέρκου με προσωπική εργασία κατασκεύασαν τον
δρόμο μέχρι την Αγιά Σωτήρα ( βρίσκεται στον αυχένα των βουνών Ξεροβούνι-ΨώριαρηςΑλωνάκι). Κάθε χωριό είχε αναλάβει να φτιάξει τον δικό του δρόμο μέχρι την Αγιά Σωτήρα.
Στην συνέχεια, οι κάτοικοι των δύο χωριών δουλεύοντας μαζί έφτιαξαν τον υπόλοιπο
δρόμο, ο οποίος έφτασε λίγο έξω απ’ τον Πλάτανο. Στο μέρος αυτό, οι Πλατανιώτες
υπαναχώρησαν στην αρχική τους άδεια διάνοιξης και διέλευσης του δρόμου κι εμπόδισαν
την συνέχισή του προς το χωριό τους, φτιάχνοντας ένα ανθρώπινο τείχος. Μπροστά σ’
αυτή την άρνηση των Πλατανιωτών, οι εργάτες αναγκάστηκαν να σταματήσουν το έργο για
ν’ αποφύγουν μια ανεπιθύμητη συμπλοκή. Οι Περιστιάνοι κι οι Περκιώτες κατέφυγαν στα
δικαστήρια, τα οποία δικαίωσαν τους Πλατανιώτες. Μετά απ’ αυτή την δικαστική
απόφαση, η διάνοιξη του δρόμου Περίστα-Πλάτανος σταμάτησε.

Πρακτικά συνεδρίασης συλλόγου Περιστιάνων Αμερικής (1953),
όπου καταγράφεται η άρνηση των κατοίκων του Πλατάνου
για την διέλευση του δρόμου μέσα απ’ το χωριό τους.
Επίσης, καταγράφονται κι οι συμβουλές του συλλόγου προς τους κατοίκους της Περίστας.
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Μπροστά στα δικαστικά εμπόδια που παρουσιάστηκαν στην οδική σύνδεση της
Περίστας με τον Πλάτανο και για να υπάρξει διέξοδος στο θέμα της συγκοινωνίας με τις
μεγαλουπόλεις του νομού, αποφασίστηκε η εναλλακτική λύση της κατασκευής δρόμου
που θα ένωνε το χωριό με την κωμόπολη του Θέρμου (επαρχία Τριχωνίδας).

Πρακτικά συνεδρίασης συλλόγου Περιστιάνων Αμερικής (1953), στην οποίαν γίνεται γνωστόν,
ότι οι Πλατανιώτες κέρδισαν το δικαστήριο
κι ότι ο δρόμος δεν θα περάσει μέσα απ’ το χωριό τους.
Σ’ αυτή την συνεδρίαση πέφτει ο «σπόρος» για την διάνοιξη δρόμου,
ο οποίος θα συνδέει την Περίστα με το Θέρμο.
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Ο δρόμος των 30 χλμ. που περνά μέσα απ’ τα βραχώδη βουνά, φτιάχτηκε μετά από
πρωτοβουλία και σχεδόν αποκλειστική οικονομική ενίσχυση των ξενιτεμένων Περιστιάνων
της Αμερικής. Η συνολική βοήθειά τους έφτασε το ποσόν των 30.000 δολαρίων. Σε
μικρότερο βαθμό συνέβαλλαν οικονομικά κι οι έρανοι απ’ τους Περιστιάνους της
εσωτερικής διασποράς καθώς κι απ’ τους κατοίκους των ενδιάμεσων χωριών Διασελλάκι
και Πέρκος. Οι κάτοικοι όλων των χωριών βοήθησαν στην ολοκλήρωση του δρόμου και με
προσωπική εργασία, δίχως αμοιβή.

Πρακτικά συνεδρίασης συλλόγου Περιστιάνων Αμερικής (1954).
Οι δωρητές για την κατασκευή του δρόμου Θέρμος-Περίστα.
Άλλος προσέφερε πολλά κι άλλος λιγότερα, ανάλογα με το «βαλάντιον» του καθενός.
Ο κατάλογος των δωρητών είναι μεγάλος…
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Πρακτικά συνεδρίασης συλλόγου Περιστιάνων Αμερικής (1955).
«Πρέπει να σταλούν κι άλλα δολάρια…».

Πρακτικά συνεδρίασης συλλόγου Περιστιάνων Αμερικής (1955).
«Ο δρόμος είναι στέρεος… Τον πάτησε επί τόπου… Καλά πάμε…».
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Εγκαίνια της στρατιωτικής γέφυρας που χρησιμοποιήθηκε στην θέση Βαλτσόρεμα
για την διέλευση του Εύηνου ποταμού (1955).

Η μπουλντόζα έφτασε στους Αγίους Αποστόλους (στην άκρη του χωριού) το 1957.
Όλοι οι κάτοικοι έτρεξαν να την «καλωσορίσουν» με νταούλια, κλαρίνα και τραγούδια. Ο
αγιασμός του δρόμου και το ευχέλαιο ήταν απαραίτητο. Αγιάστηκε κι η μπουλντόζα με τον
μπουλντοζιέρη. Το χωριό είχε πλέον τον δικό του αμαξιτό δρόμο. Επιτέλους, το μεγάλο
όνειρο κι η επιθυμία των Περιστιάνων έγινε πραγματικότητα! «Πατούσανε» τον δρόμο!

Η μπουλντόζα φτάνει στην άκρη του χωριού, στην εκκλησία των Αγίων Αποστόλων.
Ήταν 14 Μαρτίου 1957,
κι όλοι οι Περιστιάνοι έτρεξαν καταχαρούμενοι να την προϋπαντήσουν.
Η παρουσία του παππά του χωριού για τον αγιασμό της μπουλντόζας ήταν απαραίτητη.
Κάποιοι έφεραν κλαρίνα και νταούλια για να γιορτάσουν το γεγονός.
Στήθηκε επιτόπιο γλέντι…
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Το επόμενο βήμα ήταν το πέρασμα του δρόμου μέσα απ’ το χωριό, κι απ’ τους
Αγίους Αποστόλους να καταλήξει στην πλατεία. Η κατασκευή αυτή παρουσίασε αρκετά
προβλήματα και καθυστερήσεις, διότι ο ήδη υπάρχων στενός δρόμος έπρεπε να
διαπλατυνθεί και να στηριχτεί με πέτρινες μάντρες ώστε να είναι ασφαλής η διέλευση των
οχημάτων. Εκτός όμως απ’ τα κατασκευαστικά προβλήματα, η ολοκλήρωση του έργου
απαιτούσε και την οικειοθελή παραχώρηση ή απαλλοτρίωση τμημάτων οικοπέδων απ’ τις
ιδιοκτησίες των κατοίκων που τα σπίτια τους γειτνίαζαν προς τον δρόμο. Υπήρξαν αρκετές
δυσκολίες για να πεισθούν οι ιδιοκτήτες να παραχωρήσουν κάποια τετραγωνικά μέτρα απ’
την αυλή των σπιτιών τους. Οι περισσότεροι ανταποκρίθηκαν με προθυμία, αλλά κάποιοι
δυσανασχετούσαν κι επίμονα αρνιόντουσαν την απώλεια γης. Τελικά όμως υποχώρησαν
«με το καλό» ή κι αναγκαστικά κάτω απ’ την πίεση της κοινής γνώμης, δίχως να λείψουν οι
γκρίνιες κι οι τσακωμοί.
Το αυτοκίνητο έφτασε στην πλατεία της Περίστας τον Αύγουστο του 1960. Το
παρατεταμένο κορνάρισμα ακούστηκε στις χαράδρες, τα ρουμάνια και τις βουνοκορφές.
Για κάποιους γεροπεριστιάνους, η κόρνα του αυτοκινήτου ήταν ένας πρωτόγνωρος κι
άγνωστος ήχος.

Απ’ την άκρη του χωριού μέχρι την πλατεία υπήρξε διαπλάτυνση του ήδη υπάρχοντος στενού δρόμου.
Οι εργασίες γινόντουσαν χειρονακτικά με τσαπιά και φτυάρια.
Η διαπλάτυνση του δρόμου έχει φτάσει στο πάνω τμήμα της πλατείας του χωριού.
Αριστερά του δρόμου φαίνεται το καφενείο, το οποίο και σήμερα υπάρχει.
Στα δεξιά του δρόμου φαίνονται τα σκαλιά που οδηγούν προς τα κάτω,
στην κυρίως πλατεία με τα πλατάνια.
(Φωτογραφία απ’ το βιβλίο «Οι ρίζες μου» του Κ. Καγκάνη, έκδοση 2017).
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Ο δρόμος έφτασε στην πλατεία και για να μπορούν να περάσουν τ’ αυτοκίνητα
γκρεμίστηκαν οι πέτρινες σκάλες που οδηγούσαν
στην παλαιά εκκλησία του Αγίου Αθανασίου.

Το χτίσιμο της πέτρινης μάντρας στο πάνω μέρος της πλατείας.
Η μάντρα αντέχει στον χρόνο κι ομορφαίνει τον χώρο της πλατείας.
(Φωτογραφίες απ’ το βιβλίο «Οι ρίζες μου» του Κ. Καγκάνη, έκδοση 2017).
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Ο Βασιλεύς Παύλος, το έτος 1958 τίμησε την πρωτοβουλία των ξενιτεμένων
κατοίκων της Περίστας στην κατασκευή του δρόμου με δικά τους χρήματα, δίδοντας το
«Χρυσό Βασιλικό Εύσημο Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ Τάξεως» στον σύλλογο των
Περιστιάνων Αμερικής.

Ο Βασιλεύς των Ελλήνων Παύλος το έτος 1958,
τίμησε τον σύλλογο των Περιστιάνων Αμερικής
για την εξ’ ολοκλήρου χρηματοδότηση της κατασκευής του δρόμου
Θέρμος-Διασελλάκι-Πέρκος-Περίστα.
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Ο ελικοειδής χωματόδρομος ήταν στενός, ανηφορικός, σπαρμένος με «φυτευτές»
πέτρες που οι «μύτες» ξεπρόβαλλαν στ’ οδόστρωμα και στην άκρη έχασκε ο βαθύς
γκρεμός. Υπήρχαν παντού βαθιές λακκούβες απ’ τα νεροφαγώματα των βροχών και των
πηγών που κυλούσαν καταμεσής του δρόμου.

Ο χωματόδρομος Διασελλάκι-Πέρκος-Περίστα.
Σε πολλά σημεία, ο χωμάτινος δρόμος υποστηρίζεται με πέτρινες μάντρες («δέματα»),
για να μην πάθει καθίζηση απ’ τις πολλές βροχές.
Απ’ το Θέρμο μέχρι το Διασελλάκι, ο δρόμος είναι ασφαλτοστρωμένος.

Σε πολλά σημεία ο δρόμος ήταν τόσο στενός, που δύο αυτοκίνητα δεν χωρούσαν να
περάσουν κι οι μπρός-πίσω ελιγμοί ήταν αναγκαστικοί κι επικίνδυνοι. Ο δρόμος
στηριζόταν κι ενισχυόταν με πέτρινες μάντρες (δέματα) προς την μεριά του γκρεμού, ώστε
οι πολλές βροχές να μην παρασέρνουν τα χώματα. Τρεχούμενα νερά από πηγές διέσχιζαν
τον δρόμο κι η λάσπη σκέπαζε τις ρόδες του αυτοκίνητου. Στην διάρκεια του χειμώνα,
πολλές φορές το αυτοκίνητο «κολλούσε» μέσ’ στην παχιά λάσπη, ή στο πολύ χιόνι κι οι
επιβάτες ήταν υποχρεωμένοι να το σπρώξουν βουτηγμένοι ως τα γόνατα στα λασπόνερα
και κάτω απ’ την καταρρακτώδη βροχή για να το «ξεκολλήσουν». Αρκετά συχνά ο δρόμος
«κοβόταν» μετά από μεγάλη βροχή κι η συγκοινωνία απ’ το Θέρμο σταματούσε για πολλές
μέρες. Άλλες φορές έπεφτε «κόμμα», δηλ. χώματα από κατολίσθηση μετά από έντονη
βροχόπτωση κι ο δρόμος ήταν αδιάβατος για κάθε όχημα. Πολλές φορές κατρακυλούσαν
στον δρόμο μεγάλες κοτρόνες κι η διέλευση του αυτοκινήτου ήταν επικίνδυνη ή κι
αδύνατη. Η μπουλντόζα ήταν απαραίτητη για την συντήρηση του δρόμου. Απομάκρυνε τα
χώματα και τις πέτρες που είχαν σκεπάσει τ’ οδόστρωμα κατά την διάρκεια του χειμώνα.
Το μόνιμο κι αγωνιώδες ερώτημα των κατοίκων του χωριού αφορούσε την
κατάσταση του δρόμου. Ο δρόμος ήταν μια σιγουριά για τους ντόπιους, γιατί τους έφερνε
σ’ επικοινωνία με τ’ άλλα κεφαλοχώρια, την μεγάλη πόλη και τον «πολιτισμό».
«Κόπηκε!!! Πού κόπηκε; Πέρασε η μπουλντόζα; Πότε θα περάσει;»
«Τον φτιάξανε!!! Πέρασε η μπουλντόζα κι έβγαλε τα χώματα και τις πέτρες. Άνοιξε ο
δρόμος!». Αυτό ήταν το καλύτερο μαντάτο για τους κατοίκους του χωριού.
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Έβρεξε πολύ, τα χώματα κατρακύλισαν απ’ το βουνό και σκέπασαν τον δρόμο.
Ευτυχώς, που πέρασε η μπουλντόζα και τον άνοιξε.
Ο μπουλντοζιέρης είναι πολύ αγαπητός (και πολύτιμος) στα χωριά της ορεινής Ναυπακτίας.

Η μπουλντόζα μαζεύει τα χώματα που κύλισαν απ’ την πολύ βροχή που έπεσε.

Ο «δρόμος» ήταν το κυρίαρχο θέμα που συζητιόταν στα καφενεία του χωριού και
στις παρέες των Περιστιάνων που κατοικούσαν στις μεγάλες πόλεις.Ο «δρόμος» ήταν το
καμάρι των Περιστιάνων, αφού οι ίδιοι τον είχαν κατασκευάσει και χωρίς καμιά βοήθεια
απ’ το Ελληνικό κράτος.
Όταν κατασκευαζόταν ο σημερινός αμαξιτός δρόμος και για την διέλευση του
Εύηνου ποταμού στην θέση Βαλτσόρεμα (έξω απ’ το Θέρμο), χρησιμοποιήθηκε μια
μεταλλική γέφυρα του στρατού παρμένη απ’ το σώμα του μηχανικού (ΜΟΜΑ). Η
στρατιωτική αυτή γέφυρα με το ξύλινο οδόστρωμα υπάρχει ακόμη, αλλά δεν είναι πλέον
σε χρήση. Σήμερα, η παλιά γέφυρα έχει αντικατασταθεί με μια καινούργια από μπετόν.
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Βαλτσόρεμα.
Η χαράδρα που περνά ο Εύηνος (Φίδαρης) ποταμός είναι πολύ στενή στην θέση αυτή.

Η παλιά στρατιωτική μεταλλική γέφυρα με το ξύλινο οδόστρωμα.
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Θέση Βαλτσόρεμα. Η παλιά στρατιωτική γέφυρα.

Θέση Βαλτσόρεμα. Φαίνεται η καινούργια γέφυρα και στο βάθος η παλιά.
Κάτω απ’ την γέφυρα, τα νερά του ποταμού είναι καταπράσινα.
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Στο Βαλτσόρεμα έγινε το 1943 μια μάχη μεταξύ Γερμανών κι ανταρτών του ΕΛΑΣ. Οι
Γερμανοί είχαν έλθει απ’ το Θέρμο και κατευθυνόντουσαν για τα χωριά της ορεινής
Ναυπακτίας, με σκοπό τ’ αντίποινα (κάψιμο χωριών). Οι αντάρτες τούς εμπόδισαν σ’ αυτό
το στενό γεωγραφικό σημείο και τούς ανάγκασαν να υποχωρήσουν προς το Θέρμο.
Μετά απ’ το Βαλτσόρεμα και ανηφορίζοντας στην χαράδρα του Εύηνου ποταμού με
κατεύθυνση προς το Διασελλάκι (Σέλψα), ο δρόμος αυτός συνδέεται και με τον Πλάτανο. Ο
δρόμος Θέρμο-Πλάτανος-Περίστα είναι ασφαλτοστρωμένος. Ο δρόμος που οδηγεί στην
Περίστα περνώντας απ’ το Διασελλάκι και Πέρκο έχει ασφαλτοστρωθεί μέχρι κάποιο
σημείο. Μετά το Διασελλάκι, ο δρόμος έχει απότομους «χαλιάδες» (γκρεμοί από μαλακό
χώμα-σάρα) που καταλήγουν στο ποτάμι (Εύηνο). Σήμερα, ο δρόμος απ’ το Θέρμο προς
την Περίστα χρησιμοποιείται όλο και λιγότερο απ’ τους Περιστιάνους, διότι προτιμούν τον
δρόμο απ’ την Ναύπακτο. Τον δρόμο απ’ το Θέρμο τον προτιμούν όσοι έρχονται απ’ το
Αγρίνιο και το Μεσολόγγι.
Την δεκαετία του 1970, η Περίστα συνδέθηκε οδικά και με την Ναύπακτο, μέσω του
Πλατάνου. Η απόσταση Ναύπακτος-Περίστα είναι 60 χλμ. και το δρομολόγιο περνά απ’ τα
παρακάτω χωριά: Κάτω Δάφνη-Παλαιόπυργος(περιφερικά)-Περιβόλια-Σίμος-ΠοκίσταΠλάτανος-Περίστα. Ο ίδιος τύπος λεωφορείου («καρνάβαλος», δες παρακάτω) έκανε κι
αυτή την διαδρομή, με ώρα αναχώρησης απ’ την Ναύπακτο στις μία το μεσημέρι κι απ’ την
Περίστα στις τέσσερις το πρωί. Πέντε ώρες και βάλε ήταν η διάρκεια του ταξιδιού απ’ την
Ναύπακτο μέχρι την Περίστα και μισή ώρα λιγότερο το κατέβασμα απ’ την Περίστα για την
Ναύπακτο. Η διαδρομή περνά ανάμεσα από κατάφυτες βουνοκορφές με πλατάνια που
σκεπάζουν τον δρόμο και πέτρινες πηγές που αναβλύζουν κρύο νερό όλο τον χρόνο. Μετά
την Ποκίστα και πηγαίνοντας προς τον Πλάτανο, ο δρόμος κατηφορίζει σε μια ρεματιά που
περνά ο Κότσαλος, ένας παραπόταμος του Εύηνου. Στο σημείο αυτό υπάρχει ένα παλιό και
στενό γεφύρι, που σήμερα δεν χρησιμοποιείται. Ο δρόμος περνά από μια καινούργια
γέφυρα η οποία έχει κατασκευαστεί δίπλα απ’ την παλιά.

Το παλαιό γεφύρι (αριστερά) και το νέο γεφύρι (δεξιά) στον Κότσαλο ποταμό.
Ο δρόμος μετά από εκεί ανηφορίζει για τον Πλάτανο.

Σήμερα, ο δρόμος είναι ασφαλτοστρωμένος κι ο χρόνος της διαδρομής είναι
περίπου δύο ώρες. Τον χειμώνα η διέλευση χρειάζεται προσοχή, διότι υπάρχουν πέτρες
που έχουν ξεκολλήσει απ’ τις γύρω βουνοπλαγιές κι έχουν πέσει στ’ οδόστρωμα. Επίσης,
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σε μερικά σημεία η άσφαλτος υποχωρεί ή λακουβιάζει απ’ τα τρεχούμενα βροχόνερα κι ο
δρόμος στενεύει.
Ο δρόμος Ναυπάκτου-Πλατάνου συνεχίζει μετά τον Πλάτανο και συνδέει τα
υπόλοιπα χωριά που βρίσκονται γύρω απ’ την Ευηνολίμνη, όπως είναι η Χόμορη, η
Καστανιά, ο Άγιος Δημήτριος, η Περδικόβρυση, η Κλεπά, το Νεοχώρι κι η Αράχωβα. Μετά
την Αράχωβα ο δρόμος οδηγεί στο Κρίκελο και μετά πηγαίνει στο Καρπενήσι και στην
Λαμία (οδικός άξονας Λαμίας-Καρπενησίου). Η διαδρομή περνά μέσ’ από κατάφυτα βουνά
και το μάτι «χορταίνει» πράσινο.
Οι δύο δρόμοι, απ’ το Θέρμο και την Ναύπακτο, προσεγγίζουν την Περίστα απ’ τα
νότιο-ανατολικά. Ο δρόμος απ’ το Θέρμο-Πέρκος μπαίνει στην Περίστα απ’ τον πέρα
μαχαλά (εξωκκλήσι των Αγίων Αποστόλων), διαπερνά όλο το χωριό (κεντρικός δρόμος) και
καταλήγει στην πλατεία. Ο δρόμος απ’ την Ναύπακτο-Πλάτανος μπαίνει στην Περίστα απ’
τον πάνω-πέρα μαχαλά και κατηφορίζει κι αυτός προς την πλατεία του χωριού. Οι δυο
οδικοί άξονες που διασχίζουν το χωριό είναι τσιμεντοστρωμένοι απ’ το 1980.
Μετά την πλατεία, ο δρόμος συνεχίζει προς τον Άγιο Δημήτριο και τα υπόλοιπα
χωριά της Ευηνολίμνης. Ο δρόμος είναι χωμάτινος και ημιτελής. Λίγο έξω απ’ την Περίστα
υπάρχει μια παράκαμψη (χωματόδρομος) που οδηγεί στο βορινό άκρο του πάνω μαχαλά
και προς το εξωκκλήσι του Προφήτη Ηλία.

Ο δρόμος απ’ τον Θέρμο μπαίνει στην Περίστα απ’ τον πέρα μαχαλά (Άγιοι Απόστολοι)
κι ο δρόμος απ’ την Ναύπακτο-Πλάτανος μπαίνει απ’ τον πάνω-πέρα μαχαλά.
Ο δρόμος μετά την Περίστα συνεχίζει περιμετρικά του Ξεροβουνίου
και πηγαίνει στον Άγιο Δημήτριο και στα υπόλοιπα χωριά της Ευηνολίμνης.
Ο δρόμος αυτός είναι ημιτελής.
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Οι δύο δρόμοι που μπαίνουν στο χωριό απ’ τα νοτιοανατολικά.

Οι δυο οδικοί άξονες που διασχίζουν το χωριό και καταλήγουν στην πλατεία.
Κι οι δύο δρόμοι είναι τσιμεντοστρωμένοι,
μ’ έξοδα από πρωτοβουλία του συλλόγου Περιστιάνων.
Οι δρόμοι μέσα στο χωριό είναι ιδιαίτερα στενοί,
διότι για να φτιαχτεί το οδόστρωμα έπρεπε να περάσει απ’ τις άκρες των αυλών που βρίσκονται στην
πορεία κι οι ιδιοκτήτες με δυσκολία παραχωρούσαν την γή τους.
Στα περισσότερα σημεία του δρόμου μπορεί να διέλθει μόνο ένα αυτοκίνητο κάθε φορά.
Έχει αρχίσει η πλακόστρωση του οδοστρώματος
με πρωτοβουλία του συλλόγου Περιστιάνων Ελλάδας.
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Η Περίστα συνδέεται οδικά με τον Θέρμο και την Ναύπακτο.
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Ο καρνάβαλος
Το λεωφορείο της γραμμής, οι κάτοικοι τ’ ονόμαζαν «καρνάβαλο». Πιθανά πήρε
αυτό τ’ όνομα γιατί ήταν στολισμένο με κάθε είδους κορδέλες, πολύχρωμα μπιχλιμπίδια,
πλαστικές χάντρες κι εικονίτσες με αγίους, που κρεμόντουσαν περιμετρικά στο μπροστινό
τζάμι του αυτοκινήτου.

Ο «Καρνάβαλος»,
το λεωφορείο που
έκανε το δρομολόγιο
απ’ τον Θέρμο μέχρι
τον Πλάτανο.

Ο «καρνάβαλος» ήταν το μεταφορικό μέσο που «ένωνε» το χωριό με τον «έξω»
κόσμο την δεκαετία του 1960 κι όλοι οι κάτοικοι ήταν συναισθηματικά δεμένοι μαζί του.
Το 16θέσιο λεωφορείο έκανε την διαδρομή Θέρμος-Περίστα μέρα παρά μέρα κι η
διάρκεια του ταξιδιού ήταν τρεις ώρες περίπου.
Ο σταθμός
λεωφορείων στο
Θέρμο, στον
κεντρικό εμπορικό
δρόμο.
Ο ένας
«καρνάβαλος»
πίσω απ’ τον
άλλον,
έτοιμοι για το
δρομολόγιο προς
τα χωριά της
ορεινής
Ναυπακτίας.

Ο «καρνάβαλος» μετέφερε εκτός απ’ τους επιβάτες κι εμπορεύματα για τα χωριά.
Το δρομολόγιο απ’ το Θέρμο ξεκινούσε στις μία το μεσημέρι κι ακολουθούσε την
διαδρομή προς Κάτω Χρυσοβίτσα-Διασελλάκι (Σέλψα)-Πέρκος-Περίστα. Η αναχώρηση απ’
την Περίστα για το Θέρμο γινόταν την επομένη, στις πέντε το πρωί.
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Ο «καρνάβαλος» που έκανε την διαδρομή
Θέρμο- Κάτω Χρυσοβίτσα- Διασελάκι (Σέλψα)- Πέρκος-Περίστα.
Στην Περίστα γινόταν η διανυκτέρευση του οχήματος και του οδηγού
και το επόμενο πρωινό αναχωρούσε για το Θέρμο.

Το εισιτήριο του λεωφορείου
(καρνάβαλου)
για την διαδρομή ΘέρμοςΠερίστα (1957).
Το κόμιστρο ήταν 4 δραχμές.

Όταν κατασκευάστηκε ο δρόμος Ναύπακτος-Πλάτανος-Περίστα, ο ίδιος τύπος
λεωφορείου έκανε κι αυτό το δρομολόγιο στους ορεινούς χωματόδρομους. Η διαδρομή
γινόταν σε πέντε ώρες περίπου και περνούσε απ’ όλα τα ενδιάμεσα χωριά, με στάσεις για
να ξεφορτωθούν τα εμπορεύματα και να αποβιβαστούν οι επιβάτες. Μία απαραίτητη
στάση γινόταν στο χωριό Ποκίστα, τόπος γέννησης του οδηγού. Ξεκούραση, όσο για να
πιείς μια πορτοκαλάδα, ή κανένα καφέ στα «όρθια». Η επόμενη στάση γινόταν στον
Πλάτανο, για να ξεμουδιάσουν τα πόδια και να «ισιώσει» η μέση.
Η πρωινή αναχώρηση από την Περίστα ήταν προγραμματισμένη για τις τέσσερεις.
Όταν ο «καρνάβαλος» έβαζε μπρός την μηχανή για να ζεσταθεί, το παρατεταμένο
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κορνάρισμα-σινιάλο ότι το λεωφορείο σε λίγο θα ξεκινούσε το δρομολόγιο ακουγόταν σ’
όλο το χωριό, στις δώθε και στις πέρα ράχες και στα μακρινά ρουμάνια (χαράδρες),
δημιουργώντας ένα μακρόσυρτο αντίλαλο μ’ αρμονικά σκαμπανεβάσματα στον ήχο.
Τους καλοκαιρινούς μήνες, το δρομολόγιο γινόταν κάθε μέρα. Τους χειμερινούς
μήνες, ο «καρνάβαλος» επισκεπτόταν την Περίστα δυό φορές την εβδομάδα κι αφού οι
καιρικές συνθήκες το επέτρεπαν κι ο δρόμος δεν είχε πρόβλημα στο χωμάτινο οδόστρωμα.
Σήμερα, δεν υπάρχει λεωφορείο το οποίο να συνδέει την Περίστα με την Ναύπακτο.
Το ΚΤΕΛ φτάνει μέχρι τον Πλάτανο με καθημερινό δρομολόγιο απ’ την Ναύπακτο.
Με τον Θέρμο η Περίστα συνδέεται μία φορά την εβδομάδα.

Ο «καρνάβαλος» που
έκανε το δρομολόγιο
Ναύπακτος-ΠλάτανοςΠερίστα.
Η διανυκτέρευση του
οδηγού γινόταν στην
Περίστα.

Ο «καρνάβαλος»
βουτηγμένος στα
χιόνια.
Είναι βαρύς ο
χειμώνας στην ορεινή
Ναυπακτία.
Μεταφορά των
εμπορευμάτων στον
«ουρανό» του
λεωφορείου,
τυλιγμένα σε
μουσαμά.
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Παρακάτω θα περιγράψω την εμπειρία μου-περιπέτεια θα έλεγα- απ’ ένα ταξίδι με
τον «καρνάβαλο», που έγινε στις αρχές της δεκαετίας του 1970.
«Τον Ιούλιο πήγαμε οικογενειακά στην Περίστα, στο χωριό του πατέρα μου. Απ’ την
Αθήνα στην Περίστα λοιπόν, στην αρχή με το ΚΤΕΛ μέχρι τη Ναύπακτο και στη συνέχεια
μέσ’ στο καταμεσήμερο, με τον «καρνάβαλο» μέχρι το χωριό.
Ο «καρνάβαλος» ήταν ένα μικρό λεωφορείο, δεκαέξι θέσεων περίπου, που είχε και
καρεκλάκια ανάμεσα για τους υπεράριθμους επιβάτες. Ο «καρνάβαλος» κουβαλούσε τα
πάντα. Ανθρώπους, εμπορεύματα σε χάρτινα κιβώτια, παγοκολόνες τυλιγμένες σε λινάτσα,
λαχανικά σε ξύλινα καφάσια, πεπόνια και καρπούζια, κρέατα, ψωμιά σ’ υφασμάτινα
σακιά, εφημερίδες πρωινές δεμένες με σπάγκο, σταφύλια και σύκα, καμιά κότα κι ό,τι
άλλο μπορούσε κανείς να φανταστεί. Κουβαλούσε απ’ τον Έπακτο (Ναύπακτο), ό,τι
παραγγελίες είχαν κάνει οι έμποροι κι οι κάτοικοι των χωριών απ’ τα οποία περνούσε το
δρομολόγιο.
Καθημερινό δρομολόγιο, άπαξ ημερησίως, το μεσημέρι. Οδηγός του καρνάβαλου ήταν
ένας μεγαλόσωμος άνδρας με παχύ μουστάκι κιτρινισμένο απ’ τ’ άφιλτρα βαριά τσιγάρα
Αγρινίου, που μόνιμα κρεμόντουσαν στα χοντρά του χείλη. Απέπνεε μια οσμή από
ξινισμένο ιδρώτα και κρασί, ανακατεμένα με νικοτίνη και σκόνη.
Υπήρχε κι ο βοηθός τού οδηγού, που ήταν για όλες τις παρακατιανές δουλειές. Το νεαρό
χωριατόπαιδο απ’ τα Κράβαρα, σαν μαϊμού σκαρφάλωνε στον «ουρανό» του λεωφορείου
κι ανεβοκατέβαζε τις σκεπασμένες με καραβόπανο βαλίτσες των επιβατών. Στην διαδρομή,
κατέβαινε κάθε τόσο απ’ τον «καρνάβαλο» κι έσπρωχνε στην βαθειά χαράδρα τις μεγάλες
κοτρόνες που είχαν κυλίσει στον δρόμο, ώστε να μπορεί να περάσει το λεωφορείο.
Χωματόδρομος, λακκούβες, πέτρες, σκόνη, ζέστη, στροφές και τσούκου-τσούκου ο
«καρνάβαλος» αγκομαχώντας, γραπωνόταν στα κακοτράχαλα βουνά της Ναυπακτίας. Ένας
δρομέας μεγάλων αποστάσεων θα πήγαινε πιο γρήγορα.
Ο ιδρώτας έτρεχε αλμυρό ποτάμι κι ο καυτός καλοκαιρινός ήλιος πλευροκοπούσε σε
κάθε στροφή, κουρτινάκια στα παράθυρα δεν υπήρχαν και τα θολά, απ’ την απλυσιά,
τζάμια ήταν κατεβασμένα μέχρι την μέση. Σκόνη παντού, που έμπαινε ασταμάτητα απ’ τα
μισάνοιχτα παραθύρια σε κάθε ανηφορική στροφή του δρόμου.
Η σπονδυλική στήλη ταρακουνιόταν, τα πόδια ήταν μαζεμένα, τα γόνατα τριβόντουσαν
στο μπροστινό κάθισμα, το κεφάλι αναπηδούσε δεξιά-αριστερά και πάνω-κάτω, τα
κουρασμένα βλέφαρα προσπαθούσαν μάταια να κλείσουν, οι εφημερίδες-βεντάλιες πέραδώθε να κάνουν λίγο αέρα, η μηχανή μούγκριζε σαν πεινασμένο κι αγριεμένο θεριό,
μυρωδιά από καυσαέριο και πετρέλαιο ανακατεμένα. Ο βοηθός μοίραζε χάρτινες
σακούλες για το ενδεχόμενο του εμετού… πολλές οι στροφές, αναθεμάτες!
Όμως, η «μουσική» με το κλαρίνο ήταν στη διαπασών, για τη διασκέδαση των
μισοκοιμισμένων επιβατών και για να περνά «ευχάριστα» ο χρόνος. Κλαρίνο με πολλά
παράσιτα απ’ το παλιό και ταλαιπωρημένο κασετόφωνο. Αλλά, αυτό το εργαλείο διέθετε ο
«καρνάβαλος» για να ξεχνιούνται, ν’ απασχολιούνται και για να μην διαμαρτύρονται οι
επιβάτες στην πολύωρη διαδρομή. Τσάμικα και καλαματιανά, που ήταν ηχογραφημένα στα
καλοκαιρινά πανηγύρια. Ακούσματα από κλαρίνο, για ν’ αρχίζει να μπαίνει ο επιβάτης στο
«κλίμα» του χωριού και του βουνού και ν’ ανεβαίνει το θυμικό του. Αφόρητο βουητό στ’
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αφτιά δίχως σταματημό, που σου «έσπαγε» το κεφάλι. Ο μόνος που την καταέβρισκε με τα
τραγούδια, ήταν… ο οδηγός.
Η διάρκεια του ταξιδιού ήταν πέντε ώρες και βάλε, για τα εξήντα χιλιόμετρα τού
ανηφορικού χωματόδρομου. Όταν, επιτέλους, έφτανε ο «καρνάβαλος» στην πλατεία του
χωριού, αισθανόσουν μια ανακούφιση για το τέλος του «μαρτυρίου» και μια εξάντληση
σαν του διψασμένου οδοιπόρου μέσα στον καλοκαιρινό λίβα. Ευτυχώς, που το μεγάλο
πλατάνι έριχνε την παχιά δροσιά στους ταλαιπωρημένους επιβάτες που κατέβαιναν απ’
τον «καρνάβαλο». Η πλατεία του χωριού ήταν γεμάτη από ηλικιωμένους συνταξιούχους,
που με πολύ περιέργεια έβλεπαν το ποιοί συγχωριανοί είχαν έρθει για να περάσουν τις
καλοκαιρινές διακοπές τους στην Περίστα.

Το ταξίδι με τον
«καρνάβαλο»
παραμένει αξέχαστο σε
κάθε επιβάτη.
Μ’ αυτόν τον
«καρνάβαλο» ταξίδεψε
ο γράφων.

Η ταλαιπωρία δεν είχε όμως ακόμη τελειωμό για μένα, διότι υπήρχε κι η συνέχεια…
Ο ποδαρόδρομος στο ανηφορικό καλντερίμι για το σπίτι που βρίσκεται στον πάνω
μαχαλά, κουβαλώντας τις βαλίτσες στα χέρια. Τα πόδια λύγιζαν, τα πνευμόνια
αγκομαχούσαν, ο ιδρώτας «έπλενε» μ’ αλάτι το μέτωπο, μούσκεμα το μπλουζάκι στο
στήθος και στις μασχάλες… Σαν παιδί της πόλης, ήμουν ασυνήθιστος κι αγύμναστος σε
τέτοιες «σκληρές» συνθήκες. Κατά τ’ άλλα,… διακοπές να μού πετύχουν!
Όταν φτάναμε στο σπίτι, η μάνα σκούπιζε το πάτωμα απ’ τα ζωύφια που βρισκόντουσαν
σκοτωμένα όλο τον χειμώνα και σφουγγάριζε απ’ άκρη σ’ άκρη. Αφού γινόταν μιά πρόχειρη
τακτοποίηση ώστε να μπορέσουμε να μείνουμε με «ασφάλεια», στη συνέχεια ζέσταινε
νερό στο μεγάλο τσουκάλι για να πλυθούμε και να φύγει η σκόνη που είχε ποτίσει τα
ρούχα και τα μαλλιά μας. Θερμοσίφωνο εκείνη την εποχή δεν υπήρχε, αφού το ρεύμα δεν
είχε ακόμη «φτάσει» στο χωριό. Λάσπη καφετιά τ’ απόνερα απ’ το μπάνιο στην αυλή
κυλούσαν στον από κάτω κήπο. Στη συνέχεια, φαγητό πρόχειρο φερμένο απ’ την Αθήνα (η
γιαγιά μου η Σπυριδούλα που μόνιμα έμενε στο χωριό και μας ετοίμαζε κάτι να βάλουμε
στο στόμα είχε πεθάνει) και κατευθείαν για ύπνο στο σιδερένιο κρεβάτι με τον παλιό σομιέ
να τρίζει. Ύπνος βαθύς μέχρι τ’ άλλο πρωί, που σηκωνόμουν με τα μέλη πιασμένα απ’ την
υποχρεωτική «γυμναστική» της προηγούμενης μέρας.
Πολλές φορές είχα πει μ’ αγανάκτηση κι είχα υποσχεθεί στον εαυτό μου, ότι αυτή θα
ήταν η τελευταία φορά που θα επισκεπτόμουν την Περίστα!
Δεν ξαναπάω στο χωριό!!!
Ευτυχώς, που… δεν κράτησα τον λόγο μου!

87

Τα σπίτια του χωριού
Η Περίστα έχει 200 σπίτια περίπου κι είναι όλα πέτρινα, με χοντρούς τοίχους για
προστασία απ’ το κρύο (κυρίως) και την ζέστη.
Τα σπίτια που χτίστηκαν πριν απ’ το 1900 έχουν ως βασικό αρχιτεκτονικό γνώρισμα
τα μικρά παράθυρα και την χαμηλή πόρτα, ενώ τα περισσότερα είναι μονόχωρα και χωρίς
ξύλινο ταβάνι που φαίνονται τα δοκάρια. Η στέγη είναι από μεγάλες και λεπτές πλάκες. Η
κεντρική πόρτα (αυλόπορτα) προστατεύεται απ’ την βροχή με τσίγκινο στέγαστρο.

Σπίτι στην Περίστα, στις αρχές του 20ου αιώνα.
Στην κύρια είσοδο του σπιτιού υπήρχε γραμμένη η χρονιά κατασκευής του.

Τα σπίτια τα οποία χτίστηκαν κατοπινά έχουν μεγαλύτερα παραθύρια και πόρτες,
έχουν ταβάνι, αποτελούνται από τρία δωμάτια συνήθως κι η στέγη είναι από κεραμίδια.
Κάποια σπίτια έχουν και μπαλκόνι, το αποκαλούμενο χαγιάτι, που είναι σκεπασμένο με
τσίγκινη στέγη. Ο θόρυβος της βροχής στον τσίγκο και στα κεραμίδια δημιουργεί μια
πολυποίκιλη μουσική ηχοσύνθεση, ανάλογα με το μέγεθος και την ορμή της βρόχινης
σταγόνας και το υλικό πάνω στο οποίο πέφτει. Ήχοι που δημιουργεί η φύση και
χαρακτηρίζουν την εποχή του φθινοπώρου, με τα δυνατά πρωτοβρόχια.
Σε κάθε σπίτι υπάρχει το κατώι, όπου γίνεται η αποθήκευση και διατήρηση των
τροφίμων, του λαδιού και του κρασιού. Τα λουκάνικα, που κάθε νοικοκυρά φτιάχνει, είναι
κρεμασμένα στο κατώι. Υπάρχει κι ένας βοηθητικός χώρος, που χρησιμεύει ως στάβλος για
το «ζωντανό» της οικογένειας. Το ζωντανό ήταν μουλάρι, κατσίκα (μαρτίνα), ή προβατίνα.
Το κοτέτσι είναι συνήθως στην αυλή. Στην αυλή υπάρχει κι ο πέτρινος φούρνος του
σπιτιού. Το αποχωρητήριο βρίσκεται έξω απ’ το κυρίως σπίτι, στην άκρη της αυλής.
Οι αυλές των σπιτιών είναι μικρές, διότι η Περίστα είναι πυκνοδομημένη, λόγω της
κλίσης του εδάφους. Στην πλειονότητα, τα σπίτια είναι κολλημένα το ένα δίπλα στ’ άλλο
και τα χωρίζει ένας στενός διάδρομος.
Σήμερα, τα περισσότερα σπίτια είναι επιδιορθωμένα και καλοδιατηρημένα. Κάποια
έχουν ξαναχτιστεί απ’ την αρχή και μ’ όλες τις σύγχρονες τεχνικές προδιαγραφές,
διατηρώντας όμως το αρχιτεκτονικό γνώρισμα του χωριού.
Οι οικογένειες με το ίδιο επώνυμο είχαν συνήθως μεταξύ τους κάποια συγγενική
σχέση (στενή ή και πιο μακρινή) κι έχτιζαν τα σπίτια τους στην ίδια περιοχή του χωριού.
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Μ’ αυτό τον τρόπο γειτόνευαν τ’ αδέλφια μεταξύ τους, τα ξαδέλφια, οι μπαρμπάδες
κι οι υπόλοιποι συγγενείς. Δημιουργήθηκαν λοιπόν μέσα στο χωριό ομάδες σπιτιών
(γειτονιές) κι η αντίστοιχη δομημένη περιοχή έπαιρνε τ’ όνομα των οικογενειών (π.χ.
Μπακαλαίϊκα, Καγκαναίϊκα, Τσουγκραναίϊκα, κλπ.)

Η Περίστα με τις γειτονιές της.
Τα ονόματα είναι των οικογενειών,
που τα συγγενικά μέλη έχτιζαν τα σπίτια τους στην ίδια γειτονιά.

Παλαιό σπίτι του χωριού, κτισμένο πριν το 1900.
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Παλαιά σπίτια του χωριού.
Μικρά παράθυρα για λόγους ασφάλειας,
στέγη από σχιστολιθικές πλάκες και τσίγκο.
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Παλαιά σπίτια του χωριού, κτισμένα πριν το 1900.
Η αυλόπορτα είναι ξύλινη και με σκέπαστρο από φτηνό τσίγκο.
Δίπλα απ’ την αυλόπορτα υπάρχει μια μικρή στέρνα (βέλος) για να πίνουν νερό τα ζώα,
πριν αυτά περάσουν στην αυλή του σπιτιού.
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Οι μαχαλάδες του χωριού
Η Περίστα έχει τέσσερεις συνοικίες, ή «μαχαλάδες».
Στην είσοδο τού χωριού (νοτιοανατολικά) είναι ο πέρα μαχαλάς, στο μέσον τού
χωριού είναι η μεσαριά, ο κάτω μαχαλάς είναι προς την μεριά του Κάκκαβου κι ο πάνω
μαχαλάς βρίσκεται στα βορινά προς την μεριά του Ξεροβουνιού.

Οι μαχαλάδες του χωριού.

Το έδαφος στον κάτω και στον πέρα μαχαλά έχει μικρότερη κλίση και τα σοκάκια
είναι πιο βατά. Η υψομετρική διαφορά των σπιτιών είναι μικρότερη κι η μεταφορά των
εμπορευμάτων είναι πιο εύκολη, αφού ο αμαξωτός δρόμος περνά κοντά στις αυλές.
Στον πάνω μαχαλά η κλίση είναι μεγαλύτερη κι η προσέγγιση των κατοίκων στα
σπίτια είναι κουραστική, διότι η ανηφόρα είναι μεγάλη. Η μεταφορά των αγαθών είναι
ακόμη πιο δύσκολη, διότι ο κεντρικός δρόμος είναι στο κάτω μέρος του χωριού. Τα
οικοδομικά υλικά μεταφέρονται στα χέρια, ή με ζώα κι αυτό αυξάνει κατά πολύ το κόστος
συντήρησης ή κατασκευής των σπιτιών στον πάνω μαχαλά. Η θέα όμως της γύρω περιοχής
με τα ψηλά βουνά είναι καλύτερη κι απεριόριστη.
Η οικονομική ζωή του χωριού βρισκόταν στην πλατεία και στο κάτω απ’ τον κεντρικό
δρόμο κομμάτι της μεσαριάς (παλιά αγορά). Τα λιγοστά εμπορικά στην μεσαριά έχουν
κλείσει απ’ την δεκαετία του 1970.
Σήμερα (2018), στην πλατεία του χωριού λειτουργούν μια παραδοσιακή ταβέρνα κι
ένα παλιό καφενείο. Σ’ αυτά τα δύο μαγαζιά γίνεται η συνάντηση των κατοίκων, ιδιαίτερα
τα σαββατοκύριακα, το καλοκαίρι και την χειμωνιάτικη περίοδο του κυνηγίου. Η
μαντεμένια σόμπα «μπουμπουνίζει» απ’ τα ξύλα και το πέτρινο τζάκι «σιγοτραγουδά» απ’
τα χοντρά κούτσουρα. Το τσίπουρο και το κόκκινο κρασί ζεσταίνει τα σωθικά κι έξω το
χιονόνερο πέφτει ασταμάτητα. Οι κουβέντες των θαμώνων συνεχίζονται μέχρι αργά το
βράδυ…
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Η παλιά αγορά στην μεσαριά, κάτω απ’ τον κεντρικό δρόμο του χωριού.
Τα μαγαζιά σήμερα είναι όλα κλειστά. Το σοκάκι είναι τώρα πλακόστρωτο.

Η παραδοσιακή ταβέρνα του χωριού στο πάνω μέρος της πλατείας
Σερβίρει από παραδοσιακές πίτες, μέχρι αγριογούρουνο στιφάδο.

Ο παραδοσιακός καφενές κι η μαντεμένια ξυλόσομπα.
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Πλακόστρωτα σοκάκια στον πάνω μαχαλά.
Στην κάτω δεξιά φωτογραφία φαίνεται το εικονοστάσι του μοναχού Δανιήλ.
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Σοκάκι στον πάνω μαχαλά
και πατροπαράδοτο παλαιό σπίτι με την ξύλινη εξώπορτα.

Πλακόστρωτα σοκάκια στην μεσαριά.

Σοκάκι στην μεσαριά, πριν την πλακόστρωση (αριστερά)
και πλακοστρωμένο (δεξιά). Τα σπίτια έχουν επιδιορθωθεί, ή έχουν ξανακτιστεί.
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Σοκάκια στην Περίστα.
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Βρύση στην μεσαριά (κάτω απ’ τον κεντρικό δρόμο), που κατασκευάστηκε το 1900.

Τρεχούμενα νερά στην μεσαριά.

Πλακόστρωση
του δρόμου
απ’ την
πλατεία μέχρι
τον Άγιο
Αθανάσιο.
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Πλακόστρωση στο σοκάκι απ’ την βρύση του Αγίου Αθανασίου
προς τον πάνω μαχαλά.

Όλα τα σπίτια έχουν στέγη από κεραμίδια.

Άποψη του χωριού προς τον Άγιο Αθανάσιο.
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Οι ζαγάδες
Το έδαφος της Περίστας είναι επικλινές (περίπου 30-40 μοίρες) και για να
συγκρατείται το χώμα και να μην παρασύρεται απ’ τις πολλές φθινοπωρινές και
χειμωνιάτικες βροχές, οι κάτοικοι αναγκάστηκαν να χτίσουν πέτρινα πεζούλια και μάντρες.
Οι μάντρες συγκρατούν το χώμα και δημιουργούν μικρές επίπεδες επιφάνειες, που οι
κάτοικοι αποκαλούν «ζαγάδες» ή «πεζούλες». Σ’ αυτή την μικρή επιφάνεια γης, που
πολλές φορές βρίσκεται στην άκρη κάποιου γκρεμού, οι κάτοικοι καλλιεργούσαν τον
ατομικό τους κήπο.
Οι ζαγάδες, ή πεζούλες.
Φτιαγμένες με τα «χέρια».
Αξίνα, γκασμάς, τσάπα, φτυάρι
και πολύς ιδρώτας…

Τα προϊόντα που καλλιεργούσαν στους μικρούς κήπους (σιτάρι, κριθάρι, καλαμπόκι,
φασόλια, φακές, ρεβίθια, κηπουρικά, καρύδια και φρούτα, ιδίως σταφύλια, μήλα, αχλάδια
και κεράσια), ήταν αρκετά για την προσωπική αλλά και για επιτόπια κατανάλωση. Κάθε
Μάρτη σκάβανε και ξελακώνανε τ’ αμπέλια. Τον Απρίλη φυτεύανε φασόλια, πατάτες και
κρεμμύδια. Τον Μάϊο βλαστολογούσαν τ’ αμπέλια, τα θειαφίζανε, τα ραντίζανε και
ξανασκάλιζαν το χώμα. Τον Ιούνιο και τον Αύγουστο τρυγάγανε και μάζευαν τα σύκα. Τον
Οκτώβριο σπέρνανε σιτάρι και κριθάρι. Σήμερα, οι ζαγάδες μένουν ακαλλιέργητες, αφού
οι μόνιμοι κάτοικοι είναι λίγοι και το χωριό έχει ερημώσει από νέους.

Ο τρύγος.
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Γεωργικά εργαλεία (λαογραφικό μουσείο Πλατάνου)

Το αλώνισμα με την βοήθεια των ζώων και το κοσκίνισμα απ’ τις γυναίκες του χωριού.
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Η κτηνοτροφία
Στην Περίστα όλες σχεδόν οι οικογένειες είχαν από δύο «ζωντανά» στο σπίτι τους
(συνήθως κατσίκες), μόνο για να καλύπτουν τις ανάγκες σε γάλα. Τα καλντερίμια του
χωριού ήταν γεμάτα από «καβαλίνες» (τα περιττώματα απ’ τις γίδες).
Υπήρχαν όμως κι οι βλάχοι τσοπαναραίοι, οι οποίοι είχαν μεγάλα κοπάδια που
βόσκανε πάνω στο Ξεροβούνι. Μέσα σε μεγάλες καρδάρες ο αρμεχτής μάζευε το γάλα, και
στη συνέχεια έφτιαχνε γιαούρτι, βούτυρο και τυρί. Κατέβαιναν οι βλάχοι απ’ το βουνό και
πουλούσαν τα προϊόντα στους εμπόρους του χωριού, ή απ’ ευθείας στους κατοίκους.

Οι επισκέπτες
«βλάχοι» στο
Ξεροβούνι (1935).

Οι βλάχοι πρόσεχαν πολύ τα «(η)μερομήνια», διότι ήθελαν να έχουν μια πρόβλεψη
για τις καιρικές συνθήκες που θα επικρατούσαν στους δύσκολους μήνες του χειμώνα.
Παρακολουθούσαν τις δώδεκα πρώτες μέρες του Αυγούστου να δουν τί καιρό θα κάνει και
στη συνέχεια αντιστοιχούσαν κάθε μέρα μ’ ένα μήνα.
Οι τσοπαναραίοι πολλές φορές είχαν και «γνώσεις» κτηνιατρικής, αφού ήταν
αναγκασμένοι να γνωρίζουν το πώς θα περιποιηθούν ένα τραυματισμένο ζώο, ή το πώς θα
θεραπεύσουν το ζωντανό από μια αρρώστια. Η πιο συνηθισμένη πάθηση του ζώου ήταν ο
«πονομάσταρος», δηλαδή ο πόνος στα μαστάρια. Με διάφορα βότανα και ξόρκια
προσπαθούσαν να γιάνουν το ζώο και να το κάνουν πάλι παραγωγικό.

101

Η απασχόληση των ελαχίστων ημιμόνιμων κατοίκων που ακόμη παραμένουν κάπως
«πιστοί» στην Περίστα είναι οι οικοδομικές εργασίες κυρίως (επισκευές παλαιών σπιτιών ή
κατασκευή καινούργιων) κι η κτηνοτροφία (αιγοπρόβατα, αγελάδες, γουρούνια, κότες,
κλπ.).

Νεαρός τσοπαναραίος πάνω
στο Ξεροβούνι,
ντυμένος με την μάλλινη
χοντρή κάπα και κρατώντας
την γκλίτσα του.

Το γδάρσιμο τ’ αρνιού.
Κρέας τρωγόταν το Πάσχα και στις γιορτές.
Φωτογραφία της δεκαετίας του 1920.
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Η διατροφή των κατοίκων
Η καθημερινή διατροφή των κατοίκων της ορεινής Ναυπακτίας την περίοδο της
φτώχειας περιγράφεται γλαφυρά στο παρακάτω κείμενο:
Ψωμί; μπομπότα ρουπώνονται άνθρωποι και σκυλιά.
Φαί; Κουρκούτι, λάχανα, νερομπάμπαλη (μουσκεμένα ξεροκόμματα), ζεματούρα
(βρασμένα ξεροκόμματα), τραχανάς, μαμαλίγκα, πίττα από πλιγούρι, τσουλόπιττα από
λάχανα ή κολοκύθια, και καμιά κούπα από γάλα ή ξινόγαλο.
Προσφάι; Κρεμμύδια στην χόβολη.
Κρέας; Μόνο τις χρονιάρες μέρες. Όλη η νοστιμάδα του φαγητού είναι το αλάτι που
ρίχνουνε μέσα. Λάδι κόμπο… Πού να βρεθεί τέτοιο πράμα! Κι αν βρεθεί, το βάζουνε με το
αδράχτι.
Το λίγο τυρί το πουλάνε, ή τόχουνε για μυρωδιά. Τ’ αυγά τάχουνε για τον γαμπρό,
τον εισπράκτορα και τον χωροφύλακα. Όσο για το βούτυρο, βρίσκεται μια ιδέα από δαύτο
στο λαήνι και το φυλάει σαν κόρη οφθαλμού η νοικοκυρά.
Άντε να βάλει ο Περιστιάνος ξύγκι πάνω του, μετά από τέτοια διατροφή!

Περιστιάνος με
αδύνατο οστέϊνο
πρόσωπο (1933).

Αριστερή φωτογραφία: στον ξύλινο ταβλαμπά χτυπιόταν το γάλα για να γίνει βούτυρο.
Δεξιά φωτογραφία: Επισκευή της ταλάρας, όπου θα πατηθούν τα σταφύλια (1920 ).
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Ο τόπος είναι πλούσιος σε θηράματα. Οι κάτοικοι για να φάνε μια μπουκιά κρέας
εκμεταλλεύτηκαν αυτό το γεγονός και το είχαν ρίξει στο κυνήγι άγριων ζώων, όπως τα
αγριογούρουνα κι οι λαγοί. Μαζευόντουσαν σε παρέες και μ’ εκπαιδευμένα σκυλιά
στριφογύριζαν τα ρουμάνια στήνοντας καρτέρια σε γνωστά τους «περάσματα». Εκτός απ’
το κυνήγι ζώων, ήταν και κυνηγοί πουλιών, όπως τρυγόνια, πέρδικες κι ορτύκια.
Η συγκομιδή ήταν πλούσια κάθε φορά κι όταν έφερναν τ’ αγριογούρουνο στην
πλατεία, εκεί έβγαζαν το τομάρι τού ζώου, γεμάτοι περηφάνια και κάτω απ’ το βλέμμα των
υπολοίπων συγχωριανών.
Σήμερα, πολλοί κυνηγοί επισκέπτονται τα Κράβαρα την περίοδο που επιτρέπεται το
κυνήγι του αγριογούρουνου, ερχόμενοι κι απ’ άλλα μέρη της Ελλάδας. Οι ταβέρνες της
περιοχής γεμίζουν από κυνηγούς τα σαββατοκύριακα.

Στο καρτέρι πιάστηκε το αγριογούρουνο απ’ την ομάδα των κυνηγών
και το μετέφεραν στην πλατεία του χωριού.
Στην δεξιά φωτογραφία η συγκομιδή ήταν έξη αγριογούρουνα.
Όλα καταγής…

Το γδάρσιμο του αγριογούρουνου στην πλατεία του χωριού.
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Η γούρνα
Οι κήποι ποτιζόντουσαν απ’ το νερό της κοντινής πηγής, το οποίο μάζευαν μέσα
στην γούρνα ή στέρνα. Η γούρνα ήταν ένα κυκλικό ή τετράγωνο πέτρινο κατασκεύασμα,
που συγκέντρωνε το νερό της παρακείμενης πηγής κι η οποία δεν ανάβλυζε σε μεγάλες
ποσότητες. Κάποιες απ’ τις γούρνες ήταν ιδιωτικές κι οι ιδιοκτήτες πότιζαν μ’ αυτές τον
κήπο τους, ενώ μάζευαν το νερό της πηγής για να πίνουν και για την λάτρα του σπιτιού.
Στο κάτω άκρο της γούρνας υπήρχε ένα στενό άνοιγμα (τρύπα), που το λένε
βουλώστρα, ή απολύστρα και το οποίο έφραζαν μ’ ένα κυλινδρικό ξύλο, αναλόγου
διαμετρήματος, περιτυλιγμένο με χοντρό πανί στην άκρη του ώστε να μην υπάρχουν
διαρροές κι απώλειες νερού. Όταν η γούρνα γέμιζε, έβγαζαν το ξύλινο πώμα (σφήνα) απ’
την βουλώστρα και το νερό έρεε μέσα από χωμάτινα αυλάκια και κατευθυνόταν στο μέρος
του κήπου που έπρεπε να ποτιστεί.

Μια κυκλική πέτρινη
γούρνα γεμάτη νερό
απ’ την πηγή
(στη θέση «γούρνες» στο
βορινό άκρο του χωριού).

Μία γούρνα στεγνή από νερό και την βουλώστρα στον πάτο
(κοντά στην βρύση «κεφαλάρι» στον πάνω μαχαλά).
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Η διασκέδαση και τα πανηγύρια του χωριού
Οι Περιστιάνοι ήταν πάντοτε χωρατατζήδες και γλεντζέδες. Έβρισκαν κάθε ευκαιρία
για να ξεδώσουν με τα τραγούδια και τον χορό, άνδρες και γυναίκες. Με την διασκέδαση
προσπαθούσαν να μετριάσουν κάπως, να «ξεχαστούν» ή να «ξεφύγουν» πρόσκαιρα απ’
την καθημερινότητα της χαμοζωής που έκαναν.
Η συνήθης διασκέδαση των κατοίκων του χωριού ήταν οι χριστιανικές γιορτές
(κυρίως το Πάσχα), οι αποκριές, οι ονομαστικές γιορτές, οι γάμοι και τα βαφτίσια. Πολλές
φορές γινόταν και γλέντι για τον ερχομό κάποιου ξενιτεμένου, ή και την προηγούμενη της
αναχώρησής του για την Αμερική.

Γάμος στο χωριό
(1933).
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Τελείωσε η τελετή του γάμου
κι οι καλεσμένοι εύχονται στους νεόνυμφους (1933).

Τα προικιά μεταφέρονται με μουλάρια στο σπίτι των νεόνυμφων (1933).

Στη συνέχεια, ακολουθεί το γλέντι στην πλατεία του χωριού.
Όλο το χωριό ήταν καλεσμένο (1933).
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Η νύφη πηγαίνει στην εκκλησία για την τελετή του γάμου (1960).
Μπροστά πάνε τα όργανα κι από πίσω οι νεόνυμφοι.
Σε κάθε γάμο ήταν προσκεκλημένο και διασκέδαζε ολόκληρο το χωριό.
Το γαμήλιο γεύμα ήταν τράγος στιφάδο με πατάτες (ο τράγος ήταν φτηνό κρέας).

Τέλειωσε η τελετή του γάμου.
Μπροστά πάει το κλαρίνο κι ακολουθούν τα νιόπαντρα.
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Εκτός όμως απ’ τα τραγούδια και τους χορούς, οι Περιστιάνοι για να διασκεδάσουν,
να γελάσουν και να «ξεχαστούν» απ’ τα βιοποριστικά προβλήματά τους, ανέβαζαν και
θεατρικές παραστάσεις με πρωταγωνιστές τους καλύτερους «ηθοποιούς» του χωριού.
Η πλέον προσφιλής παράσταση ήταν η «Γκόλφω» και παιζόταν στην κατάμεστη από
κόσμο πλατεία του χωριού. Το «ανέβασμα» της «Γκόλφως» ήταν το γεγονός της χρονιάς κι
όλοι οι κάτοικοι το συζητούσαν και το περίμεναν πώς και πώς. Οι ερασιτέχνες ηθοποιοί
ντυμένοι με φουστανέλες ανέβαιναν στο ξύλινο «παλκοσένικο» κι η παράσταση άρχιζε. Τα
κύρια πρόσωπα του έργου, «ο Τάσος κι η Γκόλφω» ήταν οι βασικοί πρωταγωνιστές και σ’
αυτούς έπεφτε η περισσότερη προσοχή του κοινού. Στην αρχή, όλοι οι θεατές έκαναν
ησυχία για ν’ ακούσουν τους διαλόγους, αλλά μετά απ’ την πρώτη πράξη συνήθως
ξεκινούσαν τα γέλια και τα πειράγματα προς τους ηθοποιούς. Τα μακρόσυρτα σφυρίγματα
έδιναν κι έπαιρναν κι αρκετές φορές η παράσταση διακοπτόταν απ’ τα κοροϊδευτικά
σχόλια των θεατών. Όποιος «ηθοποιός» δεν απέδιδε καλά τον ρόλο του, ή ξεχνούσε τα
λόγια που έπρεπε να πεί, βρισκόταν σε διαρκή κριτική με γιουχαΐσματα και χαχανίσματα.
Πολλές φορές, οι γυναικείοι ρόλοι παιζόντουσαν απ’ άντρες ντυμένους με φουστάνι
και τσεμπέρι στα μαλλιά. Στην περίπτωση αυτή τα σχόλια απ’ το κοινό ήταν πιο
«πιπεράτα», αφήνοντας καμιά φορά και κακόβουλα υπονοούμενα.
Θεατρική παράσταση δινόταν κι από τους ξενιτεμένους Περιστιάνους στην Αμερική.
Οι μετανάστες προσπαθούσαν με κάθε τρόπο να διατηρήσουν τα ήθη κι έθιμα του χωριού
και να μείνουν άσβεστες στην ψυχή τους οι μνήμες απ’ την πολυαγαπημένη πατρίδα.

Ξενιτεμένος Περιστιάνος
κι ερασιτέχνης ηθοποιός
στην θεατρική παράσταση
«Γκόλφω»,
η οποία παίχτηκε απ’ τα μέλη
του συλλόγου στην Αμερική
το έτος 1920.
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Γιορτή του Πάσχα στο χωριό (1920).
Οι άντρες χορεύουν στην πλατεία του χωριού.
Στην αρχή σέρνουν τον χορό οι ηλικιωμένοι κι ακολουθούν οι νεότεροι.

Οι γυναίκες έχουν τώρα σειρά για τον χορό.
Η μία πίσω απ’ την άλλη χορεύουν γύρω απ’ το μεγάλο πλατάνι της πλατείας.
Οι άντρες παρακολουθούσαν με προσοχή, ιδιαίτερα οι ανύπαντροι κι οι ξενιτεμένοι.
Άντε, μπορεί σε λίγες μέρες να γινόταν και κάποιο προξενιό.

110

Γιορτή του Πάσχα στο χωριό (1923), με νταούλια και κλαρίνα.
Οι οργανοπαίχτες φαίνονται στ’ αριστερά της φωτογραφίας.
Οι άντρες φόρεσαν τα καλά τους ρούχα και ξεκίνησαν καταμεσήμερο τον χορό.
Οι γυναίκες κάθονται πίσω και παραδίπλα απ’ τους άντρες,
περιμένοντας να έρθει η σειρά τους για να χορέψουν.

Θεατρική παράσταση της «Γκόλφως», το έτος 1928.
Η παράσταση δόθηκε στην πλατεία του χωριού.
Κάποιες απ’ τις «γυναίκες» ηθοποιούς ήταν άντρες.
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Πάσχα του 1931.
Ερασιτέχνες οργανοπαίκτες κάτοικοι της Περίστας,
παίζουν βιολί και μπουζούκι στην πλατεία του χωριού.
Ο βιολιστής είναι ο Γεώργιος Μανώλης (πατέρας του γράφοντος).

Ερασιτεχνική μουσική κομπανία σε κάποια γιορτή που έγινε στην Περίστα (1936).
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Η Περίστα έχει δύο μεγάλα πανηγύρια. Γιορτάζει τον προφήτη Ηλία την 20η Ιουλίου
και την Μεταμόρφωση του Σωτήρος την 6η Αυγούστου. Το πανηγύρι του Σωτήρος είναι τo
μεγαλύτερο διότι συγκεντρώνει περισσότερους επισκέπτες, αφού ο Αύγουστος είναι ο
συνήθης μήνας των καλοκαιρινών διακοπών. Περιστιάνοι απ’ όλα τα μέρη της Ελλάδας και
της Αμερικής καταφθάνουν στο χωριό, για να γλεντήσουν στο πανηγύρι και να χορέψουν
με τους ήχους του κλαρίνου.

Ο καραμουζάς παίζει στο
πανηγύρι του Αη Λιά,
τον Ιούλιο μήνα κάποιου έτους
της δεκαετίας του 1920.

Πανηγύρι στον Αη Λιά (1954).
Το νταούλι και τα κλαρίνα ήταν απαραίτητα μετά την πρωινή λειτουργία στο εξωκκλήσι.
Φτιαχνόταν το «κλίμα» για το βραδινό ξεφάντωμα στην πλατεία του χωριού.
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Περιστιάνες με
τοπικές φορεσιές
σέρνουν τον χορό
(δεκαετία 1920).

Η πλατεία του χωριού σείεται απ’ τα τσάμικα και τα καλαματιανά, κάτω απ’ τους
«παραπονιάρικους» ήχους του παραδοσιακού κλαρίνου, που ενισχύεται με τα μεγάφωνα
στην διαπασών. Ο χορός γινόταν γύρω απ’ το μεγάλο πλατάνι, που βρίσκεται στο κέντρο
της πλατείας. Σήμερα, που η πλατεία έχει διαπλατυνθεί, ο χορός σέρνεται με πλάτη στο
μεγάλο πλατάνι.
Αυτός που σέρνει τον χορό (πρωτοχορευτής) έχει «κολλήσει» προηγούμενα το
χαρτονόμισμα στο ιδρωμένο μέτωπο του κλαριντζή, ώστε να παίξει λίγο χρόνο παραπάνω
τ’ αγαπημένο του τραγούδι, την «παραγγελιά». Όποιος δεν πλήρωνε, δεν χόρευε. Σ’ αυτή
την «υποχρεωτική» κίνηση του χορευτή υπήρχε και το στοιχείο της επίδειξης και της
οικονομικής ευμάρειας.
Η τραγουδίστρια είναι τις περισσότερες φορές κακόφωνη, αλλ’ αυτό έχει μικρή
σημασία για το γλέντι. Τ’ αφεντικό κι ο μεγάλος πρωταγωνιστής είναι ο κλαριντζής, ενώ οι
υπόλοιποι μουσικοί της κομπανίας είναι οι βοηθητικοί. Τα τραγούδια είναι γραμμένα σε
τετράδιο το οποίο συμβουλεύεται ο αοιδός συχνά-πυκνά, ιδιαίτερα αν η παραγγελιά δεν
είναι απ’ τις γνωστές και δεν θυμάται όλα τα λόγια «απ’ έξω».
Το πανηγύρι σταματά όταν ο ήλιος κοντεύει να φανεί πάνω απ’ το Ξεροβούνι. Οι
κατάκοποι, αλλά ευχαριστημένοι οργανοπαίχτες πριν πάνε για ύπνο, μετρούνε και
μοιράζουν μεταξύ τους την ολονύχτια είσπραξη, στο καφενείο της πλατείας. Προς το
μεσημέρι, ολόκληρο το χωριό έχει πληροφορηθεί για το χρηματικό ποσόν που «έπεσε»
στα κλαρίνα. Άλλοι νοιώθουν περηφάνια για τον πλούτο που υπάρχει στην Περίστα και
ξοδεύεται στα πανηγύρια κι άλλοι ζηλεύουν τον «γύφτο» κλαριντζή για τα χρήματα που
έβγαλε σε μια νύχτα («σε πλαστική σακούλα έβαλαν τα χιλιάρικα και δεν χωρούσαν!»).
Οι Περιστιάνοι όμως δεν αρκούνται μόνο στα πανηγύρια του χωριού τους. Η τάση
για επίδειξη, η οικονομική υπεροχή απέναντι στους γύρω ξενοχωρίτες, κι η όρεξη για
γλέντια και διασκέδαση, τούς κάνει να τρέχουν και στα πανηγύρια των γειτονικών χωριών
ξοδεύοντας αρκετά χρήματα κάθε φορά.
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Πανηγύρι στο χωριό (1933). Οι μετανάστες έχουν τον πρώτο λόγο.
Στην δεξιά φωτογραφία φαίνονται τα «όργανα» (κλαρίνο και βιολιά).

Η μουσική κομπανία στο πανηγύρι του Σωτήρος,
ανεβασμένη στο αυτοσχέδιο παλκοσένικο από ξύλινες τάβλες.
Ο κλαριντζής είναι ο αδιαμφισβήτητος πρωταγωνιστής της βραδιάς.
Ο ήχος των μουσικών οργάνων ενισχύεται απ’ τα μεγάφωνα
και τα τραγούδια ακούγονται σ’ όλο το χωριό και φτάνουν μέχρι απέναντι στον Πέρκο.

Χορός στην πλατεία του χωριού στο πανηγύρι του Σωτήρος (1993).
Τον χορό σέρνει η μάνα μου Καίτη την οποίαν και κρατώ με το μαντήλι,
κι ακολουθεί ο πατέρας μου Γιώργος.
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Πάσχα στην
Περίστα.
Ο οβελίας ψήνεται
στα κάρβουνα,
ενώ το κοκορέτσι
είναι ήδη έτοιμο.

Πάσχα στην
Περίστα
(ο γράφων με την
οικογένειά του).
(σημ. η σούβλα
είναι ξύλινη…)
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Οι σύλλογοι των Περιστιάνων
Οι Περιστιάνοι (ή Μπριστιάνοι) που κατοικούσαν στο χωριό ίδρυσαν το 1928 ένα
σύλλογο με τ’ όνομα «Πρόοδος», που ασχολιόταν με εξωραϊστικά έργα κυρίως, αλλά
οργάνωνε και πολιτιστικές δραστηριότητες. Οι Περιστιάνοι της διασποράς έχουν
δημιουργήσει δύο μεγάλους συλλόγους.
Ο ένας είναι ο Σύλλογος Περιστιάνων Αμερικής «Ο Άγιος Αθανάσιος», με χρονολογία
ίδρυσης το 1918.

Η σφραγίδα
του Συλλόγου
Περιστιάνων
Αμερικής.

Πρακτικά
συνεδρίασης
συλλόγου
Περιστιάνων
Αμερικής (1930).
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Πρακτικά συνεδρίασης συλλόγου Περιστιάνων Αμερικής (1930).
Η συνεδρίαση έληξε με φαγοπότι από σταφυλοζούμι και κοκορέτσι.
Οι συνήθειες της πατρίδας δεν ξεχνιούνται.
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Πρακτικά συνεδρίασης συλλόγου Περιστιάνων Αμερικής (1961).
Κατά την συνεδρίαση ανακοινώνεται,
ότι το έτος 1960 δημιουργήθηκε ο σύλλογος των εν Ελλάδι Περιστιάνων.
Η αναγγελία συνοδεύτηκε από χειροκροτήματα
κι αποφασίστηκε ομόφωνα η οικονομική ενίσχυση του νέου συλλόγου με 150 δολάρια.
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Συνεδρίαση συλλόγου Περιστιάνων Αμερικής (1960).
Οικονομικός απολογισμός χοροεσπερίδας.
Συμμετείχαν στην χοροεσπερίδα 86 άτομα και τα έσοδα ήταν 1075 δολάρια.
Από χορηγίες τα έσοδα ήταν 710 δολάρια.
Τα έξοδα της εκδήλωσης ήταν 1358 δολάρια.
Τα κέρδη για τον σύλλογο ανήλθαν στο ποσό των 427 δολαρίων.
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Χοροεσπερίδα του συλλόγου των Περιστιάνων Αμερικής για τα 40 χρόνια από την ίδρυσή του.
Νέα Υόρκη 1958.

Χοροεσπερίδα στην Νέα Υόρκη (1962).
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Ο άλλος είναι ο «Σύλλογος των εν Αθήναις Περιστιάνων», με χρονολογία ίδρυσης το
1960. Ο σύλλογος μετονομάστηκε αργότερα σε «Σύλλογος των εν Ελλάδι Περιστιάνων».
Η χρηματοδότηση των συλλόγων γίνεται από δωρεές των μελών κι απ’ τα κέρδη των
ετήσιων χοροεσπερίδων που διοργανώνουν, με πρωτεύον έσοδο απ’ την λαχειοφόρο
αγορά. Τα δώρα τα οποία δίδονται σ’ όποιον κερδίσει στα λαχεία προέρχονται από δωρεές
εμπόρων Περιστιάνων προς τον σύλλογο και συνήθως είναι είδη προικός, ή και κανένα
ρολόϊ, ή χρυσαφικό. Στις χοροεσπερίδες, το τσάμικο και το καλαματιανό «πάει κι έρχεται»
στους ήχους του «παραπονιάρικου» κλαρίνου.

Πρακτικό ίδρυσης του «Συλλόγου των εν Αθήναις Περιστιάνων». Έτος 1960.

Η εφημερίδα του συλλόγου.
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Χοροεσπερίδα του Συλλόγου των εν Αθήναις Περιστιάνων (1963).
Ο πρόεδρος βγάζει τον καθιερωμένο λόγο,
έχοντας δίπλα του τα εκλεγμένα μέλη του διοικητικού συμβουλίου.
Μετά το καλωσόρισμα του προέδρου ακολουθεί ο χορός με τα δημοτικά τραγούδια.
Στο μέσον της εκδήλωσης βγαίνει η λαχειοφόρος αγορά.

Οι σύλλογοι αυτοί συνεχώς ανανεώνονται με νεώτερους Περιστιάνους, που παρά το
γεγονός ότι για μικρό διάστημα έζησαν στο χωριό, ιδιαίτερα αγαπούν τα προγονικά τους
χώματα. Τα νεώτερα μέλη, με δυναμική κι ενθουσιασμό δραστηριοποιούνται για την
ανάπτυξη του χωριού, υλοποιώντας αξιόλογα κοινωφελή έργα. Η αγάπη των παλαιοτέρων
για το χωριό, μεταλαμπαδεύτηκε και στην νέα γενιά των Περιστιάνων. Είναι ελπιδοφόρο
το γεγονός, ότι συμμετέχουν τόσοι νέοι άνθρωποι (επιστήμονες οι περισσότεροι) στα
πολιτιστικά δρώμενα του χωριού (π.χ. γιορτή του τσαγιού στο τέλος Ιουνίου κάθε χρόνου).

Γιορτή του
τσαγιού στην
Περίστα.
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Τα Κράβαρα
Περί των Κραβάρων ο μύθος αναφέρει: «όταν ο Θεός ήταν ξεκούραστος την δεύτερη
ημέρα της δημιουργίας, πήρε μια μεγάλη σήτα και κοσκίνισε το χώμα. Μ’ αυτό έπλασε
τους κάμπους και τις εύφορες κοιλάδες, για να ζουν οι καλοί άνθρωποι. Μ’ ότι απέμεινε
στον πάτο της σήτας, τις πέτρες, σκέφτηκε να χτίσει ένα βουνό, μια βραχώδη περιοχή, για
να παιδεύει τους αμαρτωλούς. Έτσι, έπλασε τα Κράβαρα, όλο πέτρα και γύμνια».
Η Περίστα περιλαμβάνεται στα λεγόμενα Κραβαροχώρια.
Με την ονομασία Κράβαρα ή Γκράβαρα φέρονταν παλαιότερα μια ορεινή τοποθεσία
της επαρχίας Ναυπακτίας με τα χωριά της, στην οποία όμως υπάγονταν και μερικά ορεινά
χωριά που σήμερα ανήκουν σε όμορες επαρχίες των Νομών Αιτωλ/νίας, Ευρυτανίας,
Φθιώτιδας και Φωκίδας.
Τα Κραβαροχώρια διακρίνονταν στα Άνω και Κάτω.
Στα Κάτω Κραβαροχώρια ήταν τα χωριά: Στράνωμα, Δορβιτσά, Σίμου, Ποκίστα,
Κολοσύρτης (Μηλιά), Λευθέριανη, Λεφτοκαριά, Γρανίτσα (Ανθόφυτο), Στύλια και
Βελβίτσαινα (Παλαιόπυργος).
Στα Άνω Κραβαροχώρια ήταν: Μεγάλη Λομποτινά (Άνω Χώρα), Μικρή Λομποτινά
(Κάτω Χώρα), Κοζίτσα (Αμπελακιώτισσα), Πόδος, Χόμορη, Περίστα, Πέρκος, Καστανιά,
Νεχώρι, Άγιος Δημήτριος, Πλάτανος, Βονόρτα (Κάτω Πλάτανος), Σινίστα (Περδικόβρυση),
Σέλψα (Δασελάκι), Αρτοτίβα (Αχλαδόκαμπος), Αράχωβα, Κλεπά, Βετολίστα (Τερψιθέα),
Ελατσού (Ελατού), Βοϊτσά (Ελατόβρυση), Βετοψίστα (Αναβρυτή), Ασπριάς και Αμόρανη
(Καταφύγιο).
Η προέλευση της ονομασίας Κράβαρα δεν είναι απόλυτα γνωστή και συνεπώς
υπάρχουν πολλές εκδοχές για την ετυμολογία της.
Η περισσότερο γνωστή εκδοχή υποστηρίζει, ότι η λέξη κράβαρα- κραβαρίτης είναι
σύνθετη, απ’ τις λέξεις κάρα (λέξη ομηρική που σημαίνει κεφάλι) και το ρήμα βαρώ
(χτυπώ). Η εκδοχή αυτή στηρίζεται σ’ ένα ιστορικό γεγονός που συνέβη το έτος 1822.
Εκείνη την χρονιά, οι επαναστατημένοι καμπίσιοι Αιτωλοακαρνάνες πολιορκούσαν την
τουρκοκρατούμενη πόλη της Ναυπάκτου. Η τούρκικη φρουρά του Μάμαλη αναγκάστηκε
να υποχωρήσει και να κλειστεί στο κάστρο της πόλης για ν’ αμυνθεί. Σε βοήθεια των
καμπίσιων επαναστατημένων έτρεξαν κι οι βουνήσιοι της ορεινής Ναυπακτίας, οι οποίοι
κατόρθωσαν να παραβιάσουν την κεντρική είσοδο του κάστρου και να μπουν μέσα. Οι
αρχηγοί των ελληνικών τμημάτων βλέποντας τον πανικό των Τούρκων, φώναζαν σ’ όλη την
διάρκεια της φονικής συμπλοκής στους επιδέξιους βουνήσιους σκοπευτές «στην κάρα
βαρείτε!», δηλ. στο «κεφάλι χτυπάτε», για να ξεμπερδεύουν τους Τούρκους μια και καλή,
αφού και τα πυρομαχικά ήταν λιγοστά. Λίγες ώρες μετά την επίθεση, δεν υπήρχε Τούρκος
στρατιώτης ζωντανός μέσ’ στο κάστρο. Ο Μάμαλης σκοτώθηκε στην μάχη, το πτώμα του
μεταφέρθηκε στην πόλη της Ναυπάκτου και το εξέθεσαν σε κοινή θέα. Απ’ το πολεμικό
σύνθημα «κάρα-βαρείτε» και με φάγωμα του πρώτου «α», έγινε η λέξη «κραβαρίτης» κι η
πατρίδα-προέλευση των βουνήσιων αγωνιστών ονομάστηκε «κράβαρα».
Μια αρκετά βάσιμη εκδοχή είναι, ότι πήρε τ’ όνομα απ’ την χριστιανική οικογένεια
Κραβάρ η οποία ήταν τιμαριούχος της περιοχής. Στο Οθωμανικό βιλαέτι (διοικητική
διαίρεση) των Τρικάλων που ανήκε η περιοχή, αναφέρεται ως επαρχία του Κράβαρη.
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Η περιοχή αναγράφεται ως «Κράβαρα» και στο φορολογικό κατάστιχο των
Οθωμανών του έτους 1454.
Μια άλλη ετυμολογική προσέγγιση που βασίζεται στην γλώσσα των Αλβανοφώνων
της Αττικής υποστηρίζει ότι, η λέξη κράβαρα προέρχεται από την λατινοαλβανική λέξη
Graba, η οποία σημαίνει φαράγγι, μέρος με πέτρες, ή βράχος.
Μια άλλη εκδοχή υποστηρίζει, ότι η λέξη κράβαρα είναι σλάβικη και σημαίνει
βοϊδολίβαδο. Κι η λέξη κραβαρίτης σημαίνει βουκόλος, γελαδάρης (Kravar). Η άποψη αυτή
στηρίχτηκε στο γνωστό ιστορικό γεγονός των επιδρομών που έκαναν οι Σλάβοι στην
ηπειρωτική Ελλάδα (780-1067) και της εγκατάστασής τους σε πολλά μέρη, μετονομάζοντας
πολλές τοποθεσίες στην γλώσσα τους. Στην σημερινή Σκοπιανή Μακεδονία υπάρχει μια
περιοχή στο βουνό Μορίχοβο που λέγεται «Κράββιτσα» και σημαίνει γελαδότοπος κι ένα
χωριό κοντά στην πόλη του Μοναστηρίου που λέγεται «Κράββαρα». Το εναντίον στοιχείο
αυτής της εκδοχής είναι το γεγονός, ότι στην ορεινή αυτή περιοχή της Ναυπακτίας δεν
υπήρχαν λιβάδια που να μπορούσαν να εκτρέψουν βόδια κι αγελάδες.

Τα Κραβαροχώρια.
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Άλλη εκδοχή αναφέρει, ότι η λέξη κράβαρα προέρχεται απ’ το ηπειρώτικο χωριό
Καράμπαρα.
Μια άλλη εκδοχή είναι, ότι ο τόπος πήρε αυτό το όνομα από το λοκρικό φύλο
«Κραυαλίδαι» το οποίο κατοικούσε την περιοχή κατά την αρχαιότητα.
Η φράση «κατέβηκε απ’ τα Κράβαρα» έχει αρνητική σημασία και δηλώνει τον
άνθρωπο χαμηλής κοινωνικής στάθμης, τον βουνίσιο χωριάτη καθώς και τον αμόρφωτο,
φτωχό, απολίτιστο, άξεστο, κλπ. Το κακό όνομα οι Κραβαρίτες το απέκτησαν, σύμφωνα με
την λαογραφία, κυρίως εξαιτίας της «τέχνης» της επαιτείας (ζητιανιάς) που εξασκούσαν
επισκεπτόμενοι διάφορα μέρη της Ελλάδος, αναγκασμένοι απ’ την φτώχεια που μάστιζε
τον άγονο τόπο τους.
Στα Κράβαρα δεν πάτησε τούρκικο πόδι λόγω του δύσβατου της περιοχής. Οι
κάτοικοι όμως πλήρωναν κανονικά τους φόρους στον σουλτάνο, όπως αποδεικνύεται από
τούρκικα φορολογικά έγγραφα (τεφτέρ).

Καταγραφή κατοχής γης στην δυτική Ελλάδα.
Στα Κράβαρα δεν υπήρξε τούρκικη ιδιοκτησία σε γή.
Έγγραφο από την Δ’ Εθνική Συνέλευση που έγινε στο Άργος (1829).

Παρακάτω θ’ αναφέρω μια στιχομυθία που έγινε μεταξύ του Καραϊσκάκη και των
πολεμιστών του κι η οποία αφορά τους Κραβαρίτες. Ο Καραϊσκάκης το 1826 πέρασε με τα
παλληκάρια του απ’ τον Πλάτανο πηγαίνοντας να βοηθήσει το πολιορκημένο Μεσολόγγι.
Κάποια απ’ τα παλληκάρια του θελήσανε ν’ αρπάξουνε σφαχτά από κάποια στάνη, γιατί
πεινούσαν από τον κοπιαστικό ποδαρόδρομο πάνω στα κακοτράχαλα βουνά. Όμως, οι
Κραβαρίτες τσοπάνηδες τούς κατάλαβαν και τούς «πήραν από κοντά». Οι τσοπάνηδες
μετά απ’ αυτό το γεγονός πήγανε να παραπονεθούν στον Καραϊσκάκη. Ο Στρατηγός
θύμωσε πολύ, φώναξε τα «παιδιά» και τα μάλωσε με έντονα λόγια:
«Αν ξαναέρθουνε, σκοτώστε τους!», είπε στους τσοπαναραίους.
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Αφού έφυγαν οι βοσκοί Κραβαρίτες, κάλεσε πάλι τα παλληκάρια και τούς
είπε: «Ωρέ, δεν πηγαίνατε περισσότεροι, να κάμετε κείνο που γυρεύατε, παρά να με
ντροπιάσετε στους Κραβαρίτες; Να χαθείτε απ’ εδώ σαπιοκοιλιές!»

Προτομή του οπλαρχηγού
Καραϊσκάκη στον Πλάτανο.

Ορεσίβιοι κραβαρίτες
με την παραδοσιακή
ενδυμασία τους, την
δεκαετία του 1930.
(σημ. η φωτογραφία
είναι κρεμασμένη σε
καφενείο του
Πλατάνου)
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Μπουλιαροχώρια και Μπουλιάρηδες
Τα Κραβαροχώρια είναι γνωστά κι ως Μπουλιαροχώρια.
Μπουλιαραίοι ή Μπο(υ)λιάρηδες ονομαζόντουσαν οι κάτοικοι των ορεινών χωριών
της Ναυπακτίας, οι οποίοι έκαναν δουλειές του ποδαριού (ζητιάνοι, μικροπωλητές,
εμπειρικοί γιατροί, ξορκιστές, κλπ.), επισκεπτόντουσαν ολόκληρη την Ελλάδα και καμιά
φορά έφταναν μέχρι τις γειτονικές βαλκανικές χώρες.
Boliar λένε στα νοτιοσλαβικά ιδιώματα τον βογιάρο, τον πλούσιο, τον ευγενή, τον
σπουδαίο και θα μπορούσε κανείς να υποθέσει, ότι μ’ αυτάρεσκο χιούμορ είχαν πάρει τ’
όνομα αυτό οι μπολιάρηδες.
Kατά μια άλλη εκδοχή, η λέξη Μπο(υ)λιάρης προέρχεται απ’ τους εμβολάριους, δηλ.
τους ζητιάνους που κατέφευγαν στους εμβόλους (δρόμους στεγασμένους) της Πόλης,
όπου πουλιόνταν τα τρόφιμα.
Οι Κραβαρίτες ανέπτυξαν ένα γλωσσικό ιδίωμα, τα λεγόμενα «μπο(υ)λιάρικα», που
ήταν μια διάλεκτος παραφρασμένων κι αυτοσχεδίων λέξεων. Η διάλεκτος αυτή είχε χίλιες
λέξεις περίπου κι ήταν ένα γλωσσικό μίγμα από ρουμάνικα, σέρβικα, τούρκικα κλπ. Αυτή
την συνθηματική γλώσσα (προφορική κι όχι γραπτή) χρησιμοποιούσαν οι Μπο(υ)λιαραίοι
ή Μπο(υ)λιάρηδες ώστε να μπορούν να συνεννοηθούν μεταξύ τους για τις επαγγελματικές
και λοιπές ανάγκες τους. Μιλώντας αυτή την διάλεκτο, δεν γινόντουσαν κατανοητοί απ’
τους κατοίκους των άλλων περιοχών της Ελλάδας που επισκεπτόντουσαν με σκοπό να
πουλήσουν την πραμάτεια τους και να βγάλουν ένα φτωχό μεροκάματο, ίσα-ίσα για να
επιβιώσουν.
Σήμερα, ελάχιστοι απ’ τους ηλικιωμένους κατοίκους της ορεινής Ναυπακτίας είναι
σε θέση να καταλάβουν αυτή την προφορική διάλεκτο. Κάποιες όμως απ’ τις μπουλιάρικες
λέξεις κι εκφράσεις χρησιμοποιούνται ακόμη στους καθημερινούς διαλόγους απ’ τους
μόνιμα διαμένοντες στα Κράβαρα.
Παρακάτω παρουσιάζονται μερικές λέξεις στο Ελληνο-Μπουλιάρικο γλωσσάριο,
όπως αυτές αναγράφονται στο βιβλίο «Ναυπακτιακά Μελετήματα» του Χαρ. Δ.
Χαραλαμπόπουλου (έκδοση 1980).
1).Απο την επαγγελματική ζωή.
Αγροφύλακας = Γαλαζιάς. Αστυνομία = Πατελία. Αστυνομικός = Πατέλος-Πατέλης.
Αστυνόμος = Αρχιπατέλος-Μπάνικος Πατέλος. Ασφάλεια = Κίνα. Ασφαλίτης= Κίνας.
Ασφαλίτης αξιωματικός = Μπάνικος Κίνας. Δασκάλα = Χάχινα, Μαλετσκού.
Δάσκαλος = Χάχας. Μαλετσικάς. Δεσμοφύλακας = Γκαβινιάρης.
Δεσπότης = Αρχιμαλάτος-Μπάνικος. Δήμαρχος, Κοινοτάρχης = Σελομπάνικος.
Δ/τής σχολείου = Αρχιχάχας-Μπάνικος Χάχας. Δικαστής = Γκαβίνης.
Εκκλησία = Τσέρκοβα. Ιατρείο-Φαρμακείο = Ματζουνιστήριο.
Ιατρός-Φαρμακοποιός = Ματζούνας. Καλατζής = Αλειφιάς. Καλόγερος = Μανόερος.
Χρυσοχόος = Κιτρινάς. Χρυσοχοείο = Κιτρινάδικο. Λαδάδικο = Σαρλαγανάδικο.
Λαδάς = Σαρλαγανάς. Μαγαζάτορας-Μπακάλης = Μπεκιάνης.
Μαγαζί-Μπακάλικο = Μπεκιάνι. Μικροπωλητής-Γυρολόγος = Σκαρλαϊμτζής-Μπολιάρης.
Νομάρχης = Κιόγαμπάνικος. Ξενοδοχείο = Κουτέλι-Τσμεκαριό-Τσμεκιό.
Ξενοδόχος = Κουτελάς. Ράφτης = Βελονάς. Στρατιώτης = Σεφερτζής.
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Στρατιωτικός = Μπάνικος Σεφερτζής. Σχολείο = Χαχείο.
Ταβέρνα- εστιατόριο = Μπουζιουρωτήρι. Ταβερνιάρης- εστιάτορας = Μπουζιουρωτής.
Τσαγκάρης = Σαρδίνης. Τσοπάνος =Βελαζουράς. Φούρναρης, Ψωμάς=Μπουζιουράς.
Φούρνος= Μπουζιουρωτήρι.
2).Εθνικά ονόματα.
Αμερικάνος = Ντζίμης. Αμερική = Ντζιμία. Αθήνα = Γκιώνα. Αρβανίτης = Γκράνης.
Βουλγαρία = Κουφίτης-τσα. Γερμανία = Καγκελαρία. Γερμανός = Καγκελάριος.
Ελλάδα = Γραικία. Ιταλία = Μακαρονία. Θεσσσαλία = Κοκάλα. Θεσσαλονίκη = Σιρικάκι.
Κρήτη = Βατσιά. Κρητικός = Βατσάς. Μικρασιάτης = Αούτης. Μωραϊτης = Σκεμπές. Μωριάς
= Σκεμπία. Πόντιος = Φουντούκης. Πόντος = Φουντουκία. Ρούμελη =Τσιλιγράδι.
Ρουμανοβλαχία = Φάσα. Ρουμανοβλάχος = Φάσας. Ρωσία = Γρουμπία. Ρώσος = Γρουμπός.
Τουρκία = Μπατσιουρία. Τούρκος = Μπατσιούρος.
3).Ζώα κι Έντομα.
Άλογο = Φαρίπ. Βόδι = Μαρίνι. Γάϊδαρος = Μαγκάρι. Γάτα = Μαρκαντόσα.
Γίδα = Κουλουβή-Βελαζούρα. Γιδοπρόβατα = Βελαζούρια. Γουρούνι = Μπιρτσίνι. Κόκορας
= Γκαΐνας. Κότα = Γκαΐνα. Λαγός = Νταουσάνης. Μουλάρι = Μαγκάτσικο. Πάπια-Χήνα =
Βοτογκαΐνα-Νερογκαΐνα. Προβατίνα = Μακρονόρλα-Βελαζούρα. Σκυλί = Κύνι.
Σπιτόσκυλο = Κουρτόσκυλο. Ψάρι = Ρίμπο. Ψείρα = Μαρίτσα.
4).Διατροφή.
Αλάτι = Γκνόσκι. Αλεύρι = Μπράζνικο. Αυγό = Γιάντσκο. Βούτυρο = Άλλειμα.
Γάλα = Μπλέκο. Ελιές = Λίτσες-Μπουριολίτσες-Σωλήνες-Σαρλαγανίδες.
Καλαμπόκι = Κουκουρούζα. Καφές =Λάγιος-Καραμυτέικος-Λαζανάς. Κεράσια = Πατλίσια.
Κρασί = Σιόρο. Κρέας = Μαζαράκι. Λάδι = Σαρλαγάνι. Λάχανα = Ζουγάκια.
Νερό = Βότο. Οκά = Βαριά. Πίνω νερό-Ποτίζω = Βοτίζω.
Πίνω οινοπνευματώδη = Σιορώνω. Πίτα = Ζούπα. Ρακή = Λακοβίτα. Στάρι = Ζίτο.
Σταφίδα = Μπιλιγρίδα. Σταφύλια = Μπιλιγρίδια. Τρόφιμα = Μπουζιούρια.
Τρώγω = Μπουζιουρώνω. Τυρί = Μπινίρ. Φαγητό = Μπουζιούρωμα-μπουζιούρ.
5).’Ενδυση-υπόδηση-οίκηση-συγκοινωνία-φυσικά φαινόμενα.
Αυλόπορτα = Τσαπράκι. Αυτοκίνητο- φορτηγό- λεωφορείο = Αρμποπίλι.
Βρακί = Βατσώ (Βάτσωμα- Βατσώνω- Αβάτσωτος- Ξεβάτσωμα- Αβατσωσιά).
Βρέχει-κάνει κρύο = Κρανίζει. Βροχή- Κρύο = Κρανίδι. Δρόμος = Νταΐρι.
Ήλιος = Ράικος. Ημέρα = Φλαμπούρα. Κοιμάμαι = Τσιμεκιάζω.
Μοτοποδήλατο-Μοτοσυκλέτα = Μακίνα. Νύχτα =Χαλίπω-Χάλπου. Ξύλα = Κανίκια.
Παπούτσια = Σαρδίνια. Παραγώνι = Τούφα. Πολιτεία = Κιόγα.
Ρούχα-Σκεπάσματα = Γιαμπουκλιά. Σιδηρόδρομος = Κασβίκης-Καρβούνης.
Σπίτι = Κούκιο. Ύπνος, Κατάλυμα =Τσμέκι. Φάρμακα-Γιατροσόφια = Ματζούνια.
Φωτιά = Φόκους. Χωριό = Σέλο. Ώρα = Τραγανίδα-Κρανίδα.
6). Κοσμήματα – Σκεύη.
Δαχτυλίδι = Κλίτσικο. Λαδοδοχείο = Ντινέκα. Μαχαίρι = Μπελτεβένι.
Ρολόϊ (γενικό) = Τραγανίδι. Ρολόϊ ξυπνητήρι = Καούρι. Ρολόϊ χεριού = Κρεμμύδι.
Φωτογραφία = Μούτα. Χρυσαφικό = Κίτρινο.
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7).Ανθρώπινο σώμα και η λειτουργία του.
Αποπατώ = Κουφρίζω-Τσαμαρίζω. Αποπάτημα = Κούφρισμα-Τσαμάρισμα.
Αποχωρητήριο = Κουφριστήριο. Αιδοίο = Χαβέλο. Γενάκια = Μαραθάκια-Μαραθόπλα.
Γένια = Μάραθα. Κατούρημα = Σιουραύλισμα. Κατουράω = Σιουραυλάω. Κεφάλι = Κόκα.
Κόλος =Πιτκούκης-Περδίκης. Μαλλιά = Μπόκλα. Μάτι = Ντζίφι- Ότσι- Μικίνι.
Μουστακάκι = Μπουκάκι. Μουστακάρα = Μπουκάρα. Μουστάκι = Μπούκι.
Όρχεις = Λιόκια. Ουρητήριο = Σιουραυλητήριο. Περιττώματα = Κουφρίδια.
Πόδια = Πένζια. Πέος = Λίτσος. Πορδίζω = Λαζανάω-Λαζανίζω.
Πορδή = Λαζάνισμα-Λαζανάς. Συνουσία = Μαγγάνισμα. Συνουσιάζομαι = ΜαγγανίζωΦσικώνω. Χέρια =Τσουγκράνια.
8).Διάφορα στάδια της ζωής του ανθρώπου.
Αγόρι = Μαλέτσικο. Ανύπαντρος = Αγκότευτος. Γερνάω = Βιρδιλεύω. Γέρος = Βιρδίλης.
Γριά- μάνα = Βιρδίλου. Γυναίκα = Χουμούρω. Σύζυγος Δασκάλου = Μαλέτσκινα-Χάχινα.
Ηλικιωμένοι = Γκοριτσαίοι. Κορίτσι = Χουμουράκι. Οικοδέσποινα-γυναίκα = Γκότινα.
Οικοδεσπότης = Γκότης. Παντρειά = Γκότιμα. Παιδί = Γκοτόπλο.
Παντρεμένος = Γκοτεμένος. Παντρολογιέμαι-παντρεύομαι = Γκοντεύομαι.
Παπαδιά = Μαλάτινα. Παπαδέϊκο = Μαλατέικο. Παρθένα = Απριοβόλητη- Αμαγγάνιστη.
9).Οικονομία.
Απενταρία = Ακατσαδοριά. Δεκάρικο = Κατσαδόρικο-μισός Ποσειδώνας.
Δίδραχμο = Διφώτερο. Δραχμή = Φωτερή-Κατσαδώρα. Εικοσάρικο = Ποσειδώνας.
Εκατομμύριο = Κούτσουρο-Κουτσουρόπλο. Εμπόρευμα = Σκαρλαΐμι.
Κατοστάρικο = Καριόφυλλο-Γέροντας. Λίρα χρυσή = Αλπουμάτα.
Λίρα ψεύτικη =Τούμπλα. Πενηντάλεπτο = Πεντακούλουβο.
Πεντακοσάρικο = Πλατανόφυλλο. Τάλιρο = Πενταφώτερο-Σιρίνι.
Ταμείο = Μπατσουτήριο. Τράπεζα = Μπατσουτού-Κτσουρού.
Χιλιάρικο = Χήνα. Χρήματα = Μπατσόνια-Κολοβά. Χρυσός = Κίτρινο.
10).Καταστάσεις–χαρακτηρισμοί–διάφορα.
Άγιοι-Εικόνες = Μαρκαντωναίοι. Αγράμματος-Άξεστος = Τσόκι.
Άγριος-Απειλητικός = Ανήρος. Αγριάδα-Απειλή-Μάλωμα = Ανήρεμα-Ανηρεμάρα. Ανόητοςφτηνός = ζαντός (καράζαντος-θεόζαντος). Αρέσω-ελκύω = Γυαλίζω. Αριστερόςπροοδευτικός =Ματζουράνας-Γρουμπός-Σιορευτής. Άρπαγας-κλέφτης = Γκαβίνης-Σιλέμης.
Αρπαγή-κλοπή-απαγωγή = Γκλάβισμα-Σιλέμισμα-Σιλεμάρα. Αρπάζω-κλέβω-παίρνωσυλλαμβάνω = Γλαβίζω. Άρρωστος = Ζαμούνης. Κοροϊδεύω = Χασκίζω-Χάσκιμα.
Αυτός που γράφει για κακό = Καροφλάς. Γιατρεύω = Ματζουνεύω.
Γράμματα-επιστήμη-εκπαίδευση = Φωτερά. Μπουλιαραίοι =Ματσουκάδες.
Γυφτίζω = Ματσιανεύω- Ματσιανίζω. Δέρνω = Κανικώνω-Κανικεύω.
Δωροδοκώ = Αλείφω. Εκδρομή = Χουμουλίτσες.
Εννοώ-Καταλαβαίνω-Παρατηρώ-Βλέπω = Μπανίζω.
Εξαπατώ-Κοροϊδεύω-Ξεγελώ = Μανταρώνω (Μανταρωτής- Μαντάρωμα)
Επαιτώ- Ζητιανεύω = Κουσκουνεύω-Κουσκουνίζω (Κουσκούνισμα- ΚουσκουνίαΚουσκούνης). Έρχομαι-Πηγαίνω- Κρύβομαι = Κουπώνομαι. Ερωτύλος = Μαγγανιστής.
Καίω-εμπρησμός- ανάβω φωτιά= Φοκιάζω-Φόκιασμα. Κακοπληρωτής = Ακατσαδοριάρης.
Καπνίζω = Νταρίζω (Ντάρο-Ντάρισμα). Κατάγομαι-είμαι-έχω = Γράζω.
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Κιτρινίζω-Χλωμιάζω-Αδυνατίζω = Λιριάζω (Λίριασμα). Κλέβω = Σιλεμάω – Σιορεύω –
Γλαβίζω. Κλεψιά = Σιορεμιά – Σιορεμάρα – Γλάβισμα. Κόλπα = Μπραχέικα.
Κρύβω-Σιωπώ = Στυλιώνω. Μάγκας = Μανάκι (Μανακεύω- Μανάκεμα).
Μαχαίρωμα = Μπελτεβένιασμα. Μεθώ = Σιορώνω. Μικρόσωμος = Γκοτάκης.
Ξέρω-Καταλαβαίνω-Βλέπω-Γνωρίζω = Φωτάω. Όπλο-Πόλεμος = Τσαμαλίδι.
Παναγία = Μαντόνα. Πέτρα = Τσόκι. Πλούσιος = Μπατσωνάς – Κτσουράς.
Σκληροκέφαλος-Αμετάπειστος = Μπουτζίκας. Τεμπέλης = Κουρτόσκυλο.
Υπναράς = Τσμέκιας. Φέρνω-Δίνω = Κουπώνω. Φοβάμαι = Κουφρίζομαι.
Φεύγω-Αναχωρώ = Νταεύω. Φεύγω κρυφά γιατί με κυνηγούν = Σπαρτάω (Σπάρτσμα).
Φόβος = Κουφρισμός. Φονεύω = Τσιουμίζω. Φονιάς= Μπουζιουριαματής.
Φτιάχνω-Κατασκευάζω = Μπραμίζω. Φτωχός-Απλήρωτος = Αμπάτσωτος.
Φυλακίζω = Γκαβινώνω-Γκαβινιάζω. Χριστός = Κστός. Ψευτιές = Μαλιές.
Ωραίος-Καλός-Πλούσιος= Μπάνικος (Μπάνικα).
Παρακάτω αναγράφονται τέσσερεις καθημερινές προτάσεις-παραδείγματα στα
μπουλιάρικα, με την επεξήγηση:
 Το μαλέτσ’κο γκλάβανε μια γκάϊνα και ο πατέλας το γκαβάνιασε = το παιδί έκλεψε
μια κότα κι ο χωροφύλακας το έκλεισε φυλακή.
 Ένας μπάνικος γλαβιν’ς μ’ γλάβασε τα σκαρλαϊμια μ’ = ένας επιτήδειος κλέφτης μού
έκλεψε τα εμπορεύματά μου.
 Τ’ γιάλ’σε τ’ μπουλιάρ η χαμούρω και τη γκλάβσε = του άρεσε του μπουλιάρη η
κοπέλα και την έκλεψε.
 Σπαρτσε ο μπουλιαρ’ς σύντας μπαν’σε τον πατέλο = το έβαλε στα πόδια ο
μπουλιάρης μόλις είδε τον χωροφύλακα.

Κάτοικοι της ορεινής Ναυπακτίας την δεκαετία του 1930.
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Η Περίστα και τα τριγύρω βουνά συννεφιασμένα.

Απόβροχο στην Περίστα.
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Κοινωνικά θέματα
Στην Περίστα, αλλά και στ’ άλλα ορεινά χωριά της Ναυπακτίας, επικρατούσαν μέχρι
τον προηγούμενο αιώνα κάποιοι κοινωνικοί κανόνες που ήταν προσαρμοσμένοι στα έθιμα
της περιοχής, αλλά και στις σκληρές ανάγκες της καθημερινότητας που χαρακτήριζαν τον
άγονο και φτωχό τούτο τόπο.
Η οικογένεια (φαμελιά)
Στην οικογένεια, ο άντρας είναι ο αρχηγός. Αυτός παίρνει τις αποφάσεις, αυτός
φέρνει και διαχειρίζεται τα χρήματα, αυτός πηγαίνει στην πλατεία του χωριού και στο
καφενείο, αυτός ορίζει τις κοινωνικές σχέσεις.
Η γυναίκα υπακούει τον άντρα κι η δουλειά της είναι στα κτήματα και στην
φροντίδα της οικογενείας. Η γυναίκα ονοματίζεται απ’ το όνομα τού άντρα της, π.χ.
Κώσταινα, Θανάσαινα, Γιώργαινα, κλπ. δηλαδή, η γυναίκα του Κώστα, του Θανάση, του
Γιώργου, κλπ.
Ο παππούς κι η γιαγιά (βάβα) έχουν γνώμη με βαρύτητα στην οικογένεια κι οι
συμβουλές προς τα παιδιά «έπιαναν τόπο».

Οικογενειακή φωτογραφία βγαλμένη στα τέλη της δεκαετίας του 1920.
Φαίνονται ο παππούς, η κόρη κι ο εγγονός.
Απεικονίζεται ο Νικολός Ράπτης (κοινοτάρχης της Περίστας επί 32 χρόνια),
η παντρεμένη κόρη του Σπυριδούλα Μανώλη κι ο εγγονός του Γεώργιος Μανώλης (πατέρας μου).
.
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Γάμος στην Περίστα (1936).
Αναμνηστική φωτογραφία μ’ όλους τους συγγενείς,
μπροστά απ’ το σπίτι που θα μείνουν οι νιόπαντροι.

Μητρωνυμία
Τα παιδιά τ’ αποκαλούσαν με το βαπτιστικό όνομα κι ακολουθούσε τ’ όνομα της
μητέρας, π.χ. ο Κώστας της Βασίλως. Η αστική ταυτότητα των παιδιών δεν αλλοιώνεται κι
εξακολουθούν να είναι ο Κώστας του Γιώργου, αλλά για την ζωή και τις σχέσεις μεταξύ των
κατοίκων του χωριού προέχει ο προφορικός μητρονομικός προσδιορισμός της ταυτότητας
του παιδιού. Το έθιμο αυτό πιθανά έχει δωρική προέλευση.
Οι γυναίκες που μένουν μόνιμα στο χωριό, τις διακρίνει ένας μεγάλος
συντηρητισμός σ’ όλες τις ενέργειες τους, στην συμπεριφορά τους και στον τρόπο
ένδυσης. Το κεφάλι είναι πάντα σκεπασμένο με μαντήλι, πολύχρωμο στις νεότερες και
μαύρο στις χήρες. Τα ρούχα τα ράβουν μόνες τους και τα χρώματα είναι έντονα στις νέες,
σκούρα για τις μεσήλικες και μαύρα για τις χήρες. Στα πόδια φορούν κάλτσες που οι ίδιες
έχουν πλέξει και παπούτσια από γουρουνόδερμα (με χοντρή σόλα από λάστιχο
αυτοκινήτων, συνήθως) ή ακόμη και τσαρούχια (γουρουνοτσάρουχα), όταν πάνε στις
αγροτικές δουλειές. Τα «καλά» παπούτσια που χρησιμοποιούσαν για την εκκλησία ή τους
γάμους, τ’ αγόραζαν απ’ τους γυρολόγους εμπόρους που ερχόντουσαν στο χωριό, ή ήταν
αγορασμένα απ’ την κωμόπολη του Θέρμου κι είχαν μεταφερθεί στην Περίστα απ’ τον
αγωγιάτη (πολλές φορές τα παπούτσια ήταν σύμφωνα με το γούστο του τελευταίου).
Η γυναίκα στην Περίστα (αλλά και στ’ άλλα χωριά των Κραβάρων) είναι σωστή
αντρογυναίκα, διότι ήταν αναγκασμένη να κάνει η ίδια όλες τις αντρικές δουλειές. Οι
άντρες συνήθως έλειπαν στην προσπάθεια να εξοικονομήσουν τα προς το ζην, είτε στην
ξενιτιά, είτε στο γυρολόϊ στα διάφορα μέρη της Ελλάδας κι οι γυναίκες κουβαλούσαν όλα
τα βάρη της καθημερινής διαβίωσης. Η γυναίκα του χωριού έσκαβε, πότιζε και σκάλιζε τ’
αμπέλι και τον κήπο της, πήγαινε τα λιγοστά ζωντανά για βοσκή, έκοβε κι έφερνε τα ξύλα
απ’ τον λόγγο, και μετέφερε τ’ αλεύρι απ’ το Θέρμο με το μουλάρι και καμιά φορά
φορτωμένη με το σακί στον ώμο της.
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Η Περιστιάνα μεταφέρει πάνω στο μουλάρι τα ψώνια που έκανε στο Θέρμο.

Η γριά Περιστιάνα φορτωμένη με ξύλα στην πλάτη
και πλάι η κατσίκα που την είχε πάει για βοσκή.
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Νεαρές Περιστιάνες στο πανηγύρι τ’ Άη Λιά (τέλος δεκαετίας 1940.)

«Βάβες» το 1980.
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Οι γυναίκες της ορεινής Ναυπακτίας είναι «αντρογυναίκες».
Κάνουν όλες τις αγροτικές δουλειές ισάξια με τους άντρες.
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Οι γυναίκες της Περίστας δεν ξενιτευόντουσαν και κατά την περίοδο που έλειπαν οι
άντρες αποτελούσαν τον μόνιμο πληθυσμό του χωριού, μαζί με τα μικρά παιδιά, τους
γερόντους και τις γριές.

Η μάνα Περιστιάνα με τα παιδιά της.
Ο άντρας έλειπε στην ξενιτιά, κι ήταν φορτωμένη μ’ όλα τα βάρη του σπιτιού.
Φωτογραφία του 1933.

Μικρά Περιστιανόπουλα την εποχή του μεσοπολέμου (1933).
Η φτώχεια φαίνεται…
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Η γιαγιά με τα εγγόνια της.
Προσέξτε τα ρούχα και τα παπούτσια της γιαγιάς και του εγγονού.
Τα κορίτσια έφτιαχναν τα μαλλιά τους σε δύο κοτσίδες,
που «έπλεκαν» στο πάνω μέρος της κεφαλής.

Γυναίκες της Περίστας με την επίσημη παραδοσιακή ενδυμασία,
την οποίαν φορούσαν στις κοινωνικές εκδηλώσεις.
Τα ρούχα ήταν ραμμένα απ’ τις ίδιες τις γυναίκες του χωριού,
με ύφασμα αγορασμένο απ’ την κωμόπολη του Θέρμου,
ή φερμένο από κάποιο μετανάστη στην Αμερική.

139

Γεροντοκρισία
Ήταν μια συμβουλευτική επιτροπή αντρών μεγάλης ηλικίας, των «γερόντων», η
οποία προσπαθούσε να επιλύσει τις διαφορές μεταξύ των κατοίκων του χωριού.
Τα θέματα που κουβέντιαζε η επιτροπή ήταν οι κτηματικές διαφορές των
συγχωριανών, οι αγροζημίες που γινόντουσαν απ’ τα ζώα, οι διαφορές στα ποτίσματα των
κήπων και χωραφιών μεταξύ γειτόνων, αλλά και των μελών της ιδίας οικογενείας, καθώς κι
η διανομή των κληρονομούμενων κτημάτων μεταξύ των αδελφών.

Περιστιάνοι γέροντες (1933).

Στην γνώμη της επιτροπής κατέφευγαν οι ενδιαφερόμενοι όταν δεν συμφωνούσαν
από μόνοι στην επίλυση του προβλήματος, οπότε «η υπόθεση πήγαινε στην
γεροντοκρισία» κι η απόφαση των «γερόντων» ήταν συμβουλευτική και πάντοτε
συμβιβαστική.
Αυτός ο θεσμός δεν επιβλήθηκε, αλλά προέκυψε στην μικρή κοινωνία του χωριού
απ’ την ανάγκη να ρυθμίζουν μεταξύ τους οι κάτοικοι τις διαφορές τους με την βοήθεια
των πλέον εμπείρων και ηθικών συγχωριανών τους, αλλά κι απ’ το γεγονός ότι η
αστυνομία και τα δικαστήρια ήταν πολύ μακριά.
Ο χώρος που συνεδρίαζε η επιτροπή ήταν συνήθως το σχολείο, με την παρουσία των
ενδιαφερομένων και των μαρτύρων της κάθε πλευράς (γείτονες στα σπίτια, συγγενείς, ή
και μέλη της ιδίας οικογενείας).
Ο πρόεδρος της επιτροπής είχε την εκτίμηση όλων των συγχωριανών («πρότερος
ενάρετος βίος» και συμμετοχή στα κοινά του χωριού) κι ήταν συνήθως ο γεροντότερος, ή ο
πιο γραμματιζούμενος (π.χ. συμβολαιογράφος, δάσκαλος, γιατρός, κοινοτάρχης, παππάς,
κλπ.). Ο αριθμός των μελών της επιτροπής δεν ξεπερνούσε τα 6-7 άτομα.
Η συνήθης απόφαση της επιτροπής ήταν ο συμβιβασμός μεταξύ των διαδίκων.
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Διανομή πατρικών αγροτεμαχίων
Όταν το ένα απ’ τα άρρενα αδέλφια επρόκειτο να παντρευτεί και ν’ ανοίξει το δικό
του νοικοκυριό, έπρεπε να μοιραστεί η πατρική κτηματική περιουσία σ’ όλα τα παιδιά. Η
μοιρασιά γινόταν μεταξύ του νιόπαντρου αγοριού και των υπολοίπων ανύπαντρων
αγοριών, και σπάνια τα κορίτσια έπαιρναν μερτικό απ’ την ακίνητη περιουσία. Μ’ αυτό τον
τρόπο κληρονομιάς, η γη έμενε πάντα στα «σερνικά». Η μοιρασιά γινόταν πάντα απ’ τον
πατέρα.
Στην περίπτωση που ο πατέρας πέθαινε χωρίς να προλάβει να μοιράσει την
περιουσία στα παιδιά του, η διανομή των αγροτεμαχίων καθοριζόταν από μια τριμελή
επιτροπή από σεβάσμιους συγχωριανούς. Η επιτροπή μετρούσε την συνολική επιφάνεια
της κληρονομούμενης γής (ένα ή περισσότερα χωράφια) και την μοίραζε ακριβοδίκαια
στους κληρονόμους. Κάθε αγροτεμάχιο μοιραζόταν διά του αριθμού των αδελφών κι ο
καθένας έπαιρνε το μερτικό του. Συχνά, η επιτροπή έβαζε τα τμήματα του χωραφιού σε
κλήρο, ώστε η τύχη να είναι ο τελικός κριτής και για να μην δημιουργούνται παρεξηγήσεις
μεταξύ της επιτροπής και των κληρονόμων. Δεν δινόταν κάποιο αγροτεμάχιο εξ’
ολοκλήρου στον έναν αδελφό και το άλλο αγροτεμάχιο στον άλλον αδελφό, διότι μπορεί
ένα απ’ τα αδέλφια να έπαιρνε ένα κτήμα που στο μέλλον θα ήταν άγονο (χέρσο).
Μετά απ’ την πρώτη αυτή μοιρασιά την οποία έκαναν οι «γέροντες» κι η οποία δεν
ήταν πουθενά επίσημα γραμμένη ή υπογεγραμμένη, τ’ αδέλφια μπορούσαν να
αναδιανείμουν μεταξύ τους τα ήδη μοιρασμένα απ’ την επιτροπή αγροτεμάχια. Οι άρρενες
κληρονόμοι είχαν την υποχρέωση να παντρέψουν τις αδελφές τους, δίδοντας την προίκα
σε χρήμα κι όχι σε γή.
Το δίκαιο των νερών
Παρά το γεγονός ότι στην δυτική Ελλάδα οι βροχές είναι αρκετές, το νερό στο χωριό
δεν έφτανε για να καλλιεργηθεί η γη την περίοδο του καλοκαιριού.
Για την αποφυγή τσακωμών και παρεξηγήσεων μεταξύ των ιδιοκτητών κήπων
(κυρίως) και χωραφιών, η ποσότητα του νερού μιας πηγής που θα πότιζε τα γειτονικά
αγροτεμάχια ρυθμιζόταν με βάση το έθιμο (απλό «χαρτί»), ή οριζόταν από ειδικό
συμβόλαιο το οποίο συντασσόταν επίσημα από συμβολαιογράφο κι ονομαζόταν
«Κανονισμός σειράς ύδατος». Για την πιστή τήρηση του συμβολαίου, οριζόταν απ’ τους
ενδιαφερόμενους καλλιεργητές ένας νερολόγος.
Ο νερολόγος προσλαμβανόταν για την περίοδο του καλοκαιριού, κατά την οποίαν τα
νερά ήταν λιγοστά και δεν επαρκούσαν για το πότισμα των κτημάτων. Η θητεία του
τέλειωνε το φθινόπωρο κι η αμοιβή του κανονιζόταν σε είδος.
Η δουλειά του νερολόγου ήταν ο καθορισμός της σειράς ποτίσματος (πρωί,
απόγευμα, ή βράδυ), η επιτήρηση για την ώρα και την διάρκεια του ποτίσματος, καθώς κι
η συνολική εποπτεία για την δίκαιη κατανομή του νερού μεταξύ των συμβαλλομένων
(γραφόταν κανονική συμβολαιογραφική πράξη μεταξύ των ενδιαφερομένων κατοίκων και
του νερολόγου). Επίσης, ήταν υποχρεωμένος να καθαρίζει την γούρνα, τον κεντρικό
υδαταγωγό (νεραύλακο) και τα παραύλακα.
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Χρονολογίες κι άλλα…
1905: Το πρώτο γραμμόφωνο έρχεται στο χωριό. Το έστειλε απ’ την Αμερική
κάποιος απ’ τους μετανάστες Περιστιάνους.
Στην παρακάτω φωτογραφία φαίνεται το γραμμόφωνο το οποίο έφερε απ’ την
Αμερική ο μετανάστης παππούς μου Αθανάσιος Μανώλης (Μανλοθανάσης). Το
γραμμόφωνο δουλεύει ακόμη…

Το γραμμόφωνο είχε έλθει απ’ την Αμερική
κι έπαιζε δίσκους από βινύλιο (έτος κατασκευής του απεικονιζόμενου δίσκου το 1908).
Όλα τα τραγούδια ήταν δημοτικά κι ήταν ηχογραφημένα στην Αμερική.
Με το γραμμόφωνο και τους δίσκους γινόντουσαν τα γλέντια στα σπίτια.
Μία ακίδα (βελόνα) προσαρμοζόταν στο άκρον του μεταλλικού βραχίονα, ο οποίος γύριζε πάνω στο δίσκο.
Ο δίσκος περιστρεφόταν με την βοήθεια μιας μανιβέλας, η οποία κούρδιζε ένα εσωτερικό ελατήριο που
οποίο περιέστρεφε τον άξονα που ήταν τοποθετημένος ο δίσκος. Ανά διαστήματα ήταν απαραίτητο το
κούρδισμα του ελατηρίου, μέσω της μανιβέλας.
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1920: Έγινε τηλεφωνική σύνδεση με τον Πλάτανο. Η επικοινωνία γινόταν με
χειροκίνητο τηλέφωνο (με μανιβέλα), το οποίο ήταν εγκατεστημένο στο τηλεφωνείο της
Περίστας, που συνήθως βρισκόταν στο κοινοτικό γραφείο. Τηλέφωνα στα σπίτια μπήκαν
την δεκαετία του 1980.
Παλαιό τηλέφωνο με την μανιβέλα.
Τηλεκάρτα του ΟΤΕ με απεικόνιση την Περίστα

1923: Γίνεται μία συνάντηση μεταξύ των κατοίκων του Πλατάνου, της Περίστας και
του Πέρκου, για την οριοθέτηση της γης μεταξύ των τριών κοινοτήτων.
Η συνάντηση έγινε στο ερημοκλήσι τ’ Άη Γιάννη (κάτω απ’ την Αγιά Σωτήρα).

Συνάντηση των κατοίκων του Πλατάνου, της Περίστας και του Πέρκου,
για την οριοθέτηση της γης των τριών κοινοτήτων (1923).
(φωτογραφία απ’ το λαογραφικό μουσείο Πλατάνου)
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1941-1943: Λειτουργεί οδοντιατρείο στην Περίστα. Το οδοντιατρείο το άνοιξε ο
Γεώργιος Α. Μανώλης και βρισκόταν σε κτίσμα παρακείμενο της κυρίας οικίας του (πάνω
μαχαλάς, θέση Μανωλαίϊκα).

Η οδοντιατρική καρέκλα.
Κατά μία μαρτυρία, πρόκειται για καρέκλα κουρείου που μεταφέρθηκε απ’ την Αμερική.
Η καρέκλα βρίσκεται στο λαογραφικό μουσείο Πλατάνου,
δωρεά του Γεωργίου Αθ. Μανώλη.
Στην δεξιά φωτογραφία φαίνεται ο ποδοκίνητος τροχός,
ο οποίος μεταφερόταν στον ώμο από χωριό σε χωριό.

Οδοντιατρικά εργαλεία του Γεωργίου Αθ. Μανώλη.

Στο ξύλινο βαλιτσάκι
μεταφερόντουσαν τα
οδοντιατρικά εργαλεία,
οι σύριγγες κι οι βελόνες.

144

Πελατολόγιο. Οι οδοντιατρικές πράξεις πληρωνόντουσαν και σε είδος
στην διάρκεια της Γερμανικής κατοχής (1941-1944).
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1961: Στην Περίστα προσγειώνεται ελικόπτερο. Το ελικόπτερο πήγαινε στον
Πλάτανο κι από λάθος του χειριστή προσγειώθηκε στο χωριό. Όλοι οι γέροι κι οι γριές
έτρεξαν με περιέργεια να δουν το «σιδερένιο πουλί με τα φτερά».
1968: Τα σπίτια αρδεύονται με νερό από υδραγωγείο, το οποίο κατασκευάστηκε
στην θέση Γκιώνα, στο βορειοανατολικό άκρο του χωριού.
Την δεκαετία του 1990 φτιάχτηκε και δεύτερο υδραγωγείο στο βορινό άκρο της Περίστας.
Μέχρι να πάρουν τα σπίτια νερό απ’ το υδραγωγείο, αυτό κουβαλιόταν απ’ τις κοινοτικές
βρύσες μέσα σε ξύλινες βαρέλες. Συνήθως, το κουβάλημα του νερού ήταν μια γυναικεία
«υπόθεση». Η κοινοτική βρύση-πηγή ήταν ο τόπος «συνάντησης» των γυναικών του
χωριού. Το κουτσομπολιό και το τραγούδι έδινε κι έπαιρνε περιμένοντας να έρθει η σειρά
τής καθεμιάς για να γεμίσει την βαρέλα με το νερό και να την κουβαλήσει σπίτι. Η βαρέλα
δενόταν με μια τριχιά (χοντρό σχοινί) και μεταφερόταν στην πλάτη.

Η βαρέλα με το
νερό κουβαλιόταν
στην πλάτη,
δεμένη με τριχιά.

Σκληρές οι γυναίκες του χωριού, είχαν συνηθίσει το κουβάλημα στην ράχη και το
είχαν αποδεχτεί αδιαμαρτύρητα, αφού δεν μπορούσαν να κάνουν και κάτι άλλο. Όταν η
βαρέλα ερχόταν στο σπίτι, το νερό ήταν κατάκρυο κι όλοι έτρεχαν να πιουν και να
δροσιστούν. Με το νερό απ’ την βαρέλα γινόταν κι η λάτρα του σπιτιού. Απορρυπαντικά
δεν υπήρχαν και για να καθαριστούν τα μαγειρικά σκεύη χρησιμοποιούσαν άμμο,
φερμένη απ’ τον Φίδαρη. Το πλύσιμο των χεριών και του προσώπου, αλλά και των
οικιακών σκευών γινόταν με το νερό που έτρεχε απ’ τον τσίγκινο νιπτήρα, ο οποίος
καρφωνόταν στον τοίχο, ή σε κάποιο δοκάρι. Τ’ απόνερα μαζευόντουσαν σε μια σιδερένια
λεκάνη συνήθως, ή έτρεχαν στην αυλή και τα στέγνωνε ο ήλιος.

Ο τσίγκινος νιπτήρας,
ή βρυσάκι.
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1969: Αρχίζει να λειτουργεί αγροτικό ιατρείο μ’ έδρα την Περίστα. Ο γιατρός
επισκεπτόταν και τα γειτονικά χωριά Πέρκο, Καστανιά και Διασελάκι (Σέλψα). Πολλές
φορές οι μετακινήσεις του γιατρού γινόντουσαν με κάποια μοτοσυκλέτα ή πάνω σε ζώο.
Το ιατρείο έκλεισε στα μέσα της δεκαετίας του 1980.

Ανακοίνωση για τις ώρες
λειτουργίας του ιατρείου.

1970: Η Περίστα ηλεκτροδοτείται.
Μέχρι να έρθει ο ηλεκτρισμός στο χωριό, για τον φωτισμό χρησιμοποιούνταν οι
γυάλινες λάμπες και το λουξ. Το καύσιμο ήταν το φωτιστικό πετρέλαιο.
Η γυάλινη λάμπα είχε φυτίλι βουτηγμένο στο πετρέλαιο. Το λουξ είχε ένα σφαιρικό
φυτίλι από αμίαντο και λειτουργούσε σαν γκαζιέρα. Σ’ ένα θάλαμο αποθηκευόταν το
φωτιστικό πετρέλαιο και σ’ άλλο θάλαμο ο συμπιεσμένος αέρας απ’ το «τρομπάρισμα». Ο
απελευθερωμένος αέρας, μέσω ενός μπεκ, έσπρωχνε το πετρέλαιο στο φυτίλι, το οποίο
πυρακτωνόταν και φώτιζε. Όσο πιο πολύ τρόμπαρε κανείς, τόσο και το φως δυνάμωνε. Το
λουξ φώτιζε περισσότερο, σε σχέση με την λάμπα. Το καντήλι έκαιγε τα βράδια σε κάθε
σπίτι, φωτίζοντας κι αυτό όσο μπορούσε το υπνοδωμάτιο.
Επίσης, οι φακοί με τις πλακέ μπαταρίες ήταν απαραίτητοι για την μετακίνηση στην
αυλή και στα καλντερίμια του χωριού, όταν το φεγγάρι ήταν φτωχό.

Αριστερά: το λουξ κι η γυάλινη λάμπα.
Δεξιά: ο φακός με τις τετράγωνες μπαταρίες.
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Στην πλατεία του χωριού, ο φωτισμός γινόταν με λουξ, που κρεμόντουσαν στα
κλαριά του μεγάλου πλατάνου. Τα χορταριασμένα σοκάκια γύρω απ’ την πλατεία ήταν
πήχτρα στο σκοτάδι. Που και που έβλεπες κανέναν άνθρωπο να ξεπροβάλλει κρατώντας
τον φακό στο χέρι κι η χλωμή φωτεινή δέσμη (απ’ την πολυκαιρισμένη μπαταρία) να
στρέφεται προς το χώμα, άλλοτε δεξιά κι άλλοτε αριστερά, σε μια προσπάθεια να μην
σκοντάψει στις πέτρες που ξεφύτρωναν στο διάβα του.
Το κάθε καφενείο είχε τα δικά του κρεμασμένα λουξ για να μπορούν να βλέπουν οι
πελάτες. Μέσα στα καφενεία-μπακάλικα, ο φτωχός φωτισμός δημιουργούσε μια εικόνα
μυστηρίου, με ποικιλόμορφες σκιάσεις απ’ τα εμπορεύματα στα ράφια, τα μισοάδεια
σακιά (από λινάτσα) στοιβαγμένα στο ξύλινο πάτωμα, και τα μισοφωτισμένα πρόσωπα
των ανθρώπων που αγόραζαν τρόφιμα για την επομένη.
Καθημερινές και πρωτόγνωρες ρομαντικές εικόνες, μιας όχι και τόσο μακρινής
εποχής.

Τοπωνύμια στην Περίστα
Γύρω απ’ το χωριό υπάρχουν πολλά τοπωνύμια, τα οποία έχουν πάρει τ’ όνομά τους
απ’ τους ιδιοκτήτες γης ή απ’ το χαρακτηριστικό των καλλιεργειών.
Τις ονομασίες αυτές χρησιμοποιούν οι ντόπιοι ακόμη και σήμερα, όταν θέλουν να
προσδιορίσουν γεωγραφικά μια τοποθεσία του χωριού.

Τοπωνύμια του χωριού.
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Έγγραφα με λαογραφικό ενδιαφέρον

Γεννήσεις στην Περίστα το έτος 1898.
Γεννήθηκαν 18 παιδιά.
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Γάμοι στην Περίστα, απ’ το 1909-1912.
Εκκλησιαστικό αρχείο, που κρατούσε ο τότε παππάς του χωριού.
(σημ. σ’ αυτό το αρχείο αναγράφεται ο γάμος μεταξύ
του παππού και της γιαγιάς μου, που έγινε το 1911).
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Αρχείο γεννήσεων και βαπτίσεων του έτους 1907.
Εκείνη την χρονιά γεννήθηκαν 29 παιδιά και βαπτίστηκαν τα 20 απ’ αυτά.
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Αρχείο θανάτων (1909-1912).
Αυτά τα χρόνια πέθαναν 50 άτομα στην Περίστα.
Απ’ τους 50 θανάτους,
οι 13 θάνατοι (ποσοστό 26%) αναφέρονται σε παιδιά ηλικίας κάτω του ενός έτους
κι οι 8 θάνατοι (ποσοστό 16%) αναφέρονται σε παιδιά από ένα-πέντε χρόνων.
Η παιδική θνησιμότητα ήταν ιδιαίτερα μεγάλη, λόγω της φτώχειας, της κακής διατροφής,
της απουσίας συνθηκών καλής υγιεινής, καθώς και της έλλειψης ιατρικής φροντίδας.
(σημ. αναγράφεται ο θάνατος του προπάππου μου -βέλος).
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Το «τεφτέρι» ενός εμπόρου της Περίστας,
στο οποίο αναγράφονται τα «βερεσέδια» απ’ το 1898 και μετέπειτα.
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Τα «βερεσέδια» γραμμένα ευανάγνωστα.
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Τα «βερεσέδια» για τα έτη 1911 μέχρι 1915.
Όλα γραφόντουσαν στο «τεφτέρι» για να μην ξεχνιούνται.
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Συμβολαιογραφική πράξη «Δωρεά αιτία θανάτου». Χρονολογία 1910.
(σημ. πρόκειται για την διαθήκη του προπάππου μου).
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Συμβόλαιο κατανομής ύδατος, το οποίο γράφτηκε το έτος 1919
(απεικονίζονται η πρώτη κι η τελευταία σελίδα).
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Σύλλογος Περιστιάνων Αμερικής «Άγιος Αθανάσιος».
Πρακτικά συνέλευσης 1930 (σημ. αξίζει να διαβαστεί…).
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Ρακοκάζανο.
Βρίσκεται στο λαογραφικό μουσείο Πλατάνου
κι είναι δωρεά του οδοντιάτρου Γεωργίου Αθ. Μανώλη.

Άδεια για την λειτουργία του ρακοκάζανου και την παρασκευή ρακής (1938).
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Φωτογραφίες

Η Περίστα τον χειμώνα, όταν τα φύλλα των δένδρων έχουν πέσει.

Η Περίστα το καλοκαίρι, όταν τα σπίτια είναι «πνιγμένα» ανάμεσα στα δένδρα .
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Η Περίστα με το δάσος από πάνω της.

Η Περίστα.
Μια χούφτα σπίτια μέσα στα βουνά.
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Βροχή από διάττοντες αστέρες (πεφταστέρια), τις Περσείδες,
στον ουρανό της Περίστας. Στο βάθος ο Άννινος.
Καλοκαίρι 2006.

Φθινοπώριασε και τα σύννεφα έρχονται σιγά-σιγά.
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Στον δρόμο από την Περίστα προς την Αγιά Σωτήρα.
Το πράσινο σ’ όλες τις αποχρώσεις.

Τα βουνά έχουν πυκνή βλάστηση και τα σύννεφα δημιουργούν εικόνες μυστηρίου
κι αίσθηση μυσταγωγίας.
Αρχές του χειμώνα στο Ξεροβούνι.
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Πυκνή ομίχλη σκέπασε το χωριό.

Πυκνά σύννεφα σκέπασαν την Περίστα,
αστραπές χαράκωσαν τον μολυβένιο ουρανό,
μπουμπουνητά αντιλαλούσαν στις ρεματιές
κι η βροχή αρχίνησε να πέφτει.
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Κάτασπροι οι δρόμοι κι οι στέγες της Περίστας απ’ το χαλάζι (Μάρτιος 2016).

Η Περίστα χιονισμένη.
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Η Περίστα χιονισμένη.
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Η Περίστα χιονισμένη.

Η Περίστα πάνω απ’ τα σύννεφα.
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Όταν ανθίζουν οι αμυγδαλιές.

Η Περίστα στα τέλη Μαΐου, όταν ανθίζουν οι τριανταφυλλιές.
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Η Περίστα στην αρχή του καλοκαιριού, όταν η φύση «οργιάζει».

Τον Νοέμβρη μήνα, τα πλατάνια χάνουν την φυλλωσιά τους.
Η εικόνα στο βουνό παίρνει χρώμα χρυσαφή.
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Πεζοπορία στα ορεινά μονοπάτια του χωριού.
Ομάδα νεαρών παραθεριστών το καλοκαίρι του 1979.
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Εκδρομή της νεολαίας το καλοκαίρι 1979.
Σήμερα, κάποιοι είναι παππούδες και γιαγιάδες.
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Η εκδρομή
συνήθως
συνοδευόταν
και με ψητό αρνί
στην σούβλα.
(ο γράφων κι η
αδελφή του)

Εκδρομή στο ποτάμι (Φίδαρης) το
καλοκαίρι 1979.
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ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΣΤΑΣ
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Το «Καλωσόρισμα» στην Περίστα
Οι κάτοικοι του χωριού ήταν ανέκαθεν φιλόξενοι και καλοδεχόντουσαν κάθε
επισκέπτη που περνούσε απ’ το χωριό τους. Στην ορεινή κι απομονωμένη αυτή περιοχή, ο
κάθε περαστικός ξένος ήταν η μοναδική επαφή με τον «έξω» κόσμο και μια ευκαιρία για
να μάθουν τα δρώμενα απ’ τα γειτονικά χωριά. Απ’ την άλλη μεριά, οι κάτοικοι γνώριζαν τί
θα πεί ξενιτιά, γνώριζαν την κούραση και την πείνα του οδοιπόρου, γνώριζαν την αξία ενός
κομματιού ψωμί με λίγες ελιές και τυρί, γνώριζαν την ανακούφιση μιας κούπας από κρύο
νερό, ή από δροσερό κρασί.
Μέσα σ’ αυτό το πνεύμα του «καλωσορίσματος», χτίστηκε μια μάντρα από
πελεκητή πέτρα στην πάνω είσοδο του χωριού, για να προϋπαντήσει τον επισκέπτη.
Βρίσκεται στην αρχή του δρόμου που οδηγεί απ’ τον πάνω πέρα μαχαλά στην πλατεία. Το
μνημείο έχει κατασκευαστεί από δωρεά Περιστιάνου, όπως εξάλλου έχουν φτιαχτεί όλα τα
μνημεία του χωριού.

Το καλωσόρισμα για τον επισκέπτη όταν πρωτομπαίνει στο χωριό,
απ’ τον δρόμο στον πάνω-πέρα μαχαλά.
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Η πλατεία του χωριού
Βρίσκεται στην βορειοδυτική άκρη του χωριού. Στην πλατεία καταλήγουν οι δύο
κεντρικές οδικές αρτηρίες του χωριού. Η πλατεία σκεπάζεται από μεγάλα πλατάνια (το
μεγαλύτερο έχει φυτευτεί την δεκαετία του 1860 απ’ τον πρώτο δάσκαλο του χωριού), που
με την πλούσια σκιά το καλοκαίρι δροσίζουν τους θαμώνες των καφενείων. Στην πλατεία
γίνονται τα πανηγύρια του χωριού κι είναι ο τόπος συνάντησης των κατοίκων τους
καλοκαιρινούς μήνες. Μέχρι την δεκαετία του 1980, η πλατεία ήταν το οικονομικό κέντρο
του χωριού, μ’ ένα μαγαζί γενικού εμπορίου στο οποίο έβρισκε κανείς τα πάντα (από
καρφίτσες μέχρι φιάλες υγραερίου και παπούτσια), δύο χασάπικα, και τρία καφενεία. Έως
και την δεκαετία του 1960, η πλατεία ήταν σχετικά μικρή και χωμάτινη. Στη συνέχεια
επεκτάθηκε με υποστυλώματα, πλακοστρώθηκε και έλαβε την σημερινή μορφή της.

Η πλατεία βρίσκεται στην
άκρη (σχεδόν) του χωριού.

Η Πλατεία του χωριού.
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Η πλατεία του χωριού κι ο χωμάτινος δρόμος που οδηγούσε σ’ αυτήν (1933).
Στα αριστερά φαίνεται η πέτρινη μάντρα,
που συγκρατούσε την υπερυψωμένη εκκλησία του παλαιού Αγίου Αθανασίου.

Η πέτρινη μάντρα έχει ανακατασκευαστεί κι ο χωμάτινος δρόμος έχει διαπλατυνθεί
και πλακοστρωθεί για να περνά τ’ αυτοκίνητο.
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Απ’ την πλατεία αγναντεύει κανείς απέναντι τον Πέρκο και τον Ψώριαρη, την
μακρινή Κόνισκα και τα βουνά του Παναιτωλικού στα δεξιά, το ρέμα του Κάκκαβου από
κάτω, την Αγιά Σωτήρα και την εκκλησία των Αγίων Αποστόλων στ’ αριστερά και τα σπίτια
του κάτω και πέρα μαχαλά. Ακριβώς πάνω απ’ την πλατεία είναι η παλαιά εκκλησία του
Αγίου Αθανασίου.

Η πλατεία της Περίστας με το μεγάλο πλατάνι.

Η πλατεία του χωριού (υψόμετρο 850 μέτρα). Απέναντι φαίνεται ο Πέρκος.
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Η πλατεία της Περίστας έχει διαπλατυνθεί και πλακοστρωθεί.
Στην πλατεία γίνεται κάθε καλοκαίρι το μεγάλο πανηγύρι του χωριού,
την παραμονή του Σωτήρος.
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Παλαιά εκκλησία του Αγίου Αθανασίου
Ο προστάτης του χωριού είναι ο Άγιος Αθανάσιος. Με βάση την λαϊκή παράδοση,
στα 1823 οι Περιστιάνοι κρύφτηκαν σε μεγάλες σπηλιές του Άννινου καταδιωκόμενοι απ’
τους Τούρκους που κατέβαιναν απ’ το Καρπενήσι προς το Μεσολόγγι. Η πρόταση «Τούρκοι
στο Σταυρούλι, πεζοί καβαλαραίοι», ακόμη μιλιέται στο χωριό. Στην σπηλιά που είχαν
καταφύγει οι κάτοικοι εμφανίστηκε ένας γέροντας με κυματιστά σταχτιά μαλλιά, διχαλωτά
γένια κι ολοφώτεινα ρούχα κι έδωσε με νοήματα στους Περιστιάνους να καταλάβουν ότι
έπρεπε να φύγουνε απ’ εκεί, γιατί θα γινόταν μεγάλο κακό. Μόλις άδειασαν όλες οι
σπηλιές απ’ τους κατοίκους, τότε αυτές κατέπεσαν. Ο γέροντας που προστάτεψε κι έσωσε
τους Περιστιάνους ήταν ο Άγιος Αθανάσιος.
Μια άλλη εκδοχή είναι, ότι τον Άγιο Αθανάσιο τον καθιέρωσαν εκχριστιανισμένοι
σλάβοι που κατέβηκαν προς την νότια Ελλάδα τον 6ο και 7ο αιώνα κι οι οποίοι τον
θεωρούσαν προστάτη των κοπαδιών τους.

Η παλαιά εκκλησία είναι κτισμένη στο πάνω μέρος της πλατείας του χωριού.
Σήμερα, σπάνια λειτουργεί.
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Το τέμπλο της
εκκλησίας, με
έτος κατασκευής
το 1748.

Ο παλαιός Άγιος Αθανάσιος είναι η αρχαιότερη εκκλησία της Περίστας και
βρίσκεται κτισμένη σε μικρή επιφάνεια γης πάνω απ’ την πλατεία του χωριού. Ο χώρος
διαμορφώθηκε τεχνικά υποστηριζόμενος από ψηλούς πετρόκτιστους μαντρότοιχους, που
ανακόπτουν την μεγάλη κατωφέρεια του εδάφους. Η χρονολογία κατασκευής της
εκκλησίας δεν είναι γνωστή. Ο ναός είναι ρυθμού μονόκλιτης βασιλικής με δύριχτη
στέγη, που ήταν καλυμμένη με λίθινες πλάκες. Η εκκλησία επιδιορθώθηκε το 1953 κι η
στέγη καλύφτηκε με κεραμίδια κι οι τοίχοι ξανακτίστηκαν μερικώς. Μονάχα ο ανατολικός
τοίχος δεν ανακατασκευάστηκε, αποτελώντας έτσι το γνησιότερο τμήμα της. Το
ξυλόγλυπτο τέμπλο κατασκευάστηκε το 1748 και φέρει την επιγραφή «ΤΟ ΠΑΡΟΝ
ΦΕΔΡΟΝ ΕΡΓΟΝ ΕΓΙΝΕ ΕΝ ΕΤΙ ΑΨΜΗ ΔΙΑ ΧΕΙΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ» (σημ. πρόκειται για το
όνομα του Αθανασίου Δαμιανού, ξυλογλύπτη απ’ την Αμπελακιώτισσα). Το τέμπλο έχει
αναπαραστάσεις με φυλλώματα, κληματαριές με σταφύλια, πουλιά αντικριστά, κλάδους
που βγαίνουν από στόματα φιδιών, κεφάλια φτερωτών αγγέλων και ζώα με μορφές
τεράτων.
Ένα χειρόγραφο που χρονολογείται απ’ τον 16ον αιώνα και βρέθηκε στην
βιβλιοθήκη της εκκλησίας, περιέχει ευχές, ξόρκια κι οδηγίες πρακτικής ιατρικής. Στο
χειρόγραφο με τις ιατρικές οδηγίες αναγράφονται τα παρακάτω:
Βοτάνι για τα ζοχάδια (φυματιώδης αδενίτιδα). Μια χελώνα με τομάρι, βράστην και
πάρε το συκώτι και την καρδιά και τα’ αυγά της, τηγάνησέ τα, φάτα κι ευθύς (υ)γειαίνης.
Το γιατρικό για τα σπυργιά. 1 κηρί, 1 ταμ τατης (;;;), 1 λιόλαδο, βάλτα σε ένα αγγείο
όλα αντάμα στη φωτιά να αναλυτούν και ανακατέτεψτε πολύ… γίνονται όταν αλοιφή και
αλείψτε τα σπυργιά και ευθύς στεγνώνουν.

Νέος Ιερός Ναός Αγίου Αθανασίου
Η εκκλησία του νέου Αγίου Αθανασίου βρίσκεται στην βόρεια άκρη του χωριού,
στον δρόμο που οδηγεί στο χωριό Άγιος Δημήτριος. Η εκκλησία παρουσιάζει ιδιαίτερο
αρχιτεκτονικό ενδιαφέρον, μ’ εξωτερική εμφάνιση κι εσωτερική διαρρύθμιση που θυμίζει
βασιλική με σταυροειδή απόκλιση κι είναι κτισμένη μ’ άσπρη πέτρα. Το κτίσιμο ξεκίνησε
το 1904 και τέλειωσε το 1926. Οι τεχνίτες που έκτισαν την εκκλησία ήταν Ηπειρώτες, διότι
αυτοί γνώριζαν καλά την «πέτρα». Απ’ το 1906 (που ολοκληρώθηκαν οι εξωτερικοί τοίχοι)
μέχρι το 1926 δεν είχε φτιαχτεί η σκεπή κι αυτό είχε ως αποτέλεσμα να διαβρωθούν οι
τοιχοποιΐες και να κρατούν υγρασία.

181

Η νέα εκκλησία του Αγίου Αθανασίου.
Βρίσκεται στο άκρον του χωριού.
Ο δρόμος απ’ την πλατεία μέχρι την εκκλησία είναι πλακόστρωτος.
Μετά την εκκλησία ο δρόμος είναι χωμάτινος κι οδηγεί στον βορεινό πάνω μαχαλά,
στην θέση «Σταυρούλι», και στο χωριό Άγιος Δημήτριος.
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Το σχόλασμα της εκκλησίας μετά την Κυριακάτικη λειτουργία.
Ο Περιστιάνοι έχουν φορέσει τα καλά τους ρούχα
και μετά το σχόλασμα πάνε στην πλατεία του χωριού για τον καφέ,
ή για κανένα τσίπουρο μ’ ελιές και ντομάτα.
Οι περισσότερες γυναίκες έφευγαν για το σπίτι,
ώστε να ετοιμάσουν το μεσημεριανό φαγητό για να φάει όλη η οικογένεια στο τραπέζι.
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Κατά την τελευταία ανακαίνιση του ναού (1998-1999) έγινε αλλαγή της σκεπής,
συντηρήθηκαν οι εξωτερικοί κι εσωτερικοί τοίχοι και πλακοστρώθηκε το εσωτερικό
δάπεδο κι ο προαύλιος χώρος. Η όλη δαπάνη για τις παραπάνω εργασίες πληρώθηκε απ’
το Σύλλογο Αμερικής «Ο Άγιος Αθανάσιος».
Στην κεντρική (δυτική είσοδο) υπάρχουν εντοιχισμένες δύο μαρμάρινες πλάκες που
αναφέρουν, η μεν πρώτη «ΔΑΠΑΝΗ ΕΝΩΣΕΩΣ ΠΕΡΙΣΤΗΣ ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ Ο ΑΓΙΟΣ ΑΙΑΝΑΣΙΟΣ
1904-1926-1968» κι η δεύτερη «Ο ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΝΕΚΑΙΝΙΣΘΗ ΚΑΤΑ
ΤΑ ΕΤΗ 1998-1999».

Το παλαιό καμπαναριό (αριστερά).
Οι ξενιτεμένοι Περιστιάνοι έχτισαν και ανακαίνισαν την νέα εκκλησία (δεξιά).

Η ονομασία του ναού είναι μια ιστορία που δίχασε τους Περιστιάνους. Παράγοντες
του χωριού επηρεασμένοι απ’ τον μητροπολίτη Ναυπάκτου θέλησαν να τιμάται στην
μνήμη του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, αφού ήδη υπήρχε η παλαιά εκκλησία του Αγίου
Αθανασίου. Ο δεσπότης της Ναυπάκτου εγκαινίασε την εκκλησία στ’ όνομα του
Ευαγγελισμού, όμως η συντριπτική πλειοψηφία των Περιστιάνων εναντιώθηκε. Μετά από
διαμαρτυρίες των Περιστιάνων της Νέας Υόρκης οι οποίοι είχαν δώσει και τα χρήματα για
να κτιστεί ο ναός, συμφωνήθηκε με τον δεσπότη (μετά από οικονομικό παζάρι!!!) η
μετονομασία της εκκλησίας σε Άγιο Αθανάσιο. Οι Περιστιάνοι, παρά την συγκατάθεση του
δεσπότη φοβόντουσαν να κατεβάσουν την εικόνα του Ευαγγελισμού και ν’ ανεβάσουν την
εικόνα του Αγίου Αθανασίου, κάτι που ανέλαβε να πράξει ένας ξένος μάστορας απ’ το
χωριό Σιτίστα Ναυπακτίας (τώρα Γραμμένη Οξιά).
Το τέμπλο είναι κτιστό με γύψινες διακοσμήσεις κι οι εικόνες φιλοτεχνήθηκαν το
1926 στην Πάτρα. Η ολοκλήρωση της αγιογράφησης έγινε με δωρεές κατοίκων του
χωριού.
Σήμερα στο χωριό δεν υπάρχει μόνιμος παππάς και στις γιορτές έρχεται για να
λειτουργήσει ο παππάς απ’ τον γειτονικό Πέρκο.
Στην Περίστα, γάμοι και βαφτίσια δεν γίνονται πλέον.
Μόνο κηδείες και μνημόσυνα γίνονται…
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Πρακτικά συνεδρίασης του Συλλόγου «Άγιος Αθανάσιος» (1929).
Το θέμα ήταν η μετονομασία της νέας εκκλησίας κι η πληρωμή («λάδωμα») του δεσπότη Ναυπακτίας
με 300 δολάρια (100 000 δρχ. περίπου),
ώστε αυτός να πειστεί και να συμφωνήσει στην αλλαγή του ονόματος.
(σημ. τα χρήματα αυτά ουδέποτε δόθηκαν στον δεσπότη Ναυπάκτου,
παρά το γεγονός ότι υπήρξε αρχική υπόσχεση του συλλόγου προς τούτο)
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Το σχολείο
Οι Περιστιάνοι ενδιαφέρθηκαν από νωρίς για την ίδρυση σχολείου στο χωριό τους,
διότι με τα γράμματα και την μόρφωση προοδεύουν οι κοινωνίες.
Το δημοτικό σχολείο κτίστηκε γύρω στο 1880 κι αρχικά στεγάστηκε σ' ένα παλαιό
οίκημα που βρισκόταν δίπλα στην εκκλησία του παλαιού Αγίου Αθανασίου και το οποίο
σωζόταν μέχρι την δεκαετία του 1950. Περί το 1900 το σχολείο μεταφέρθηκε σε κτίσμα
στην παλιά αγορά και στην συνέχεια σε κτίσμα κοντά στην πλατεία του χωριού (μέχρι το
1926).

Δελτίον προβιβασμού στην τρίτη τάξη του δημοτικού σχολείου Περίστας.
Έτος 1910.
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«Ενδεικτικόν» του έτους 1911.
(σημ. ο μαθητής αυτός δεν ήταν τόσο καλός στα μαθήματα
κι ήταν ζωηρός στην τάξη).
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Τον Αύγουστο του 1926 οι Περιστιάνοι Αμερικής μετά από δωρεές, έκτισαν ένα
καινούργιο πέτρινο οίκημα για την στέγαση του σχολείου. Το σχολείο βρίσκεται στην άκρη
του χωριού, στον δρόμο μετά την πλατεία και πριν απ’ την εκκλησία του νέου Αγίου
Αθανασίου. Η δασκάλα που υπηρέτησε στο σχολείο ανάγκασε τα κορίτσια να φορούν
εσώρουχα και τ’ αγόρια να φορούν παντελόνια (πολλά αγόρια φορούσαν κάτι σαν
φουστανέλα). Στις δύο μεγάλες και ψηλοτάβανες αίθουσες του δημοτικού σχολείου
φοιτούσαν την περίοδο 1940-1945, περί τους 150 μαθητές. Εκείνη την εποχή, η δημοτική
εκπαίδευση περιελάμβανε 4 τάξεις.

Μαθήτριες Περιστιάνες στο δημοτικό σχολείο (δεκαετία 1920).
Στο θρανίο τα κορίτσια καθόντουσαν χώρια απ’ τ’ αγόρια.
Μία φορά που ο δάσκαλος έβαλε ένα κορίτσι να καθίσει στο ίδιο θρανίο με τ’ αγόρι,
ο πατέρας του κοριτσιού διαμαρτυρήθηκε έντονα.

Μαθήτριες Περιστιάνες στην αυλή του σχολείου με την δασκάλα τους (1933).
Στο δημοτικό σχολείο πήγαιναν πολλά κορίτσια.
Στο σχολαρχείο όμως, δεν συνέχιζε σχεδόν καμία απ’ τις νεαρές Περιστιάνες.
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Μαθητές στο δημοτικό σχολείο Περίστας, στην πρωινή συγκέντρωση (1933).

Μαθήτριες στο δημοτικό σχολείο χορεύουν τα παραδοσιακά τραγούδια.
Το πρώτο και το τέταρτο κορίτσι φοράει τσαρούχια με φούντα (γουρουνοτσάρουχα).

Αγόρια μαθητές στον χορό (1933).
Ο πρωτοχορευτής είναι ξυπόλητος κι αυτός που τον κρατεί φοράει ένα παπούτσι.
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Γιορτή της 25ης Μαρτίου 1936.
Απαγγελία ποιημάτων απ’ τους μαθητές
κι οι γονείς καθισμένοι στα ξύλινα θρανία καμαρώνουν.

Οι μαθητές του δημοτικού σχολείου το έτος 1937.

Το σχολείο κι η
εκκλησία του
Αγίου Αθανασίου
(1933)
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Οι μαθητές του σχολείου το έτος 1946, κρατώντας στα χέρια τους την γραφική ύλη
την οποία είχε αποστείλει ο σύλλογος Περιστιάνων Αμερικής.

Γιορτή της 25ης Μαρτίου 1951.
Αναμνηστική φωτογραφία των μαθητών με τον δάσκαλο.
Κάποια απ’ τ’ αγόρια είναι ντυμένοι «φουστανελάδες»
και τα κορίτσια με την ντόπια παραδοσιακή στολή.

Στον προθάλαμο του σχολείου ήταν γραμμένες με λαδομπογιά δύο επιγραφές, η μία
στα δεξιά κι η άλλη στ’ αριστερά της πόρτας του γραφείου των δασκάλων. Η μία επιγραφή
αναφερόταν στα λόγια του Βίκτωρα Ουγκώ «Ο ανοίγων Σχολείον Κλείει φυλακήν». Η άλλη
επιγραφή θύμιζε τα λόγια του Μεγάλου Αλεξάνδρου «Οι γονείς μού έδωσαν το ζην, ο δε
διδάσκαλός μου το ευ ζην».
Το 1986 το σχολείο σταμάτησε την λειτουργία του, διότι δεν υπήρχαν πλέον
μαθητές. Αργότερα, στο οίκημα στεγάστηκε το αγροτικό ιατρείο κι εξυπηρετούνταν οι
ανάγκες της κοινότητας. Το αγροτικό ιατρείο σήμερα δεν λειτουργεί, διότι οι κάτοικοι είναι
πλέον λιγοστοί. Το σχολείο είναι κλειστό κι υπάρχει μια σκέψη να χρησιμοποιηθεί στο
μέλλον ως λαογραφικό μουσείο.
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Πρακτικά συνεδρίασης της Ένωσης Περίστας Αμερικής (1928),
με θέμα συζήτησης το σχολείο και την αποπεράτωση των έργων κατασκευής.
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Οι ξενιτεμένοι Περιστιάνοι συζητούν πάλι το θέμα τού υπό κατασκευή σχολείου (1929).

Το σχολείο βρίσκεται στην άκρη του χωριού.
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Το σχολείο του χωριού,
μπροστά απ’ την νέα
εκκλησία του Αγίου
Αθανασίου.
Δωρεά του συλλόγου
των Περιστιάνων
Αμερικής.
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Η Περίστα είχε μόνο δημοτικό σχολείο. Όσα απ’ τα περιστιανόπουλα ήθελαν να
μάθουν περισσότερα γράμματα, ήταν αναγκασμένα να μεταβαίνουν με τα πόδια στον
Πλάτανο στο εκεί σχολαρχείο για τις επόμενες τρείς τάξεις. Για τις σπουδές του γυμνασίου
πήγαιναν στο Θέρμο.

Μαθητές στο σχολαρχείο Πλατάνου, με τους δύο δασκάλους.
Φοιτούσαν παιδιά απ’ τα τριγύρω χωριά.
Όλα τ’ αγόρια ήταν κουρεμένα «γουλί» για λόγους υγιεινής.
Αρχές της δεκαετίας του 1930.

Οι τελευταίοι μαθητές του δημοτικού σχολείου Περίστας με τον δάσκαλο.
Στο σχολείο πήγαιναν παιδιά κι από τα γύρω χωριά.
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Το νεκροταφείο του χωριού
Το νεκροταφείο του αρχαίου οικισμού βρισκόταν πάνω απ’ την σημερινή πλατεία
του χωριού, στον χώρο που βρίσκεται κτισμένη η παλαιά εκκλησία του Αγίου Αθανασίου.
Ανακαλύφθηκαν προϊστορικοί τάφοι σκεπασμένοι με μεγάλες επίπεδες πέτρες, όταν
διαμορφωνόταν η περιοχή για να φτιαχτεί ο δρόμος. Δυστυχώς, τότε δεν εκτιμήθηκε η
αρχαιολογική τους σημασία κι οι τάφοι επιχωματώθηκαν, ενώ τα οστά διασκορπίστηκαν.
Το σημερινό νεκροταφείο βρίσκεται δίπλα στην εκκλησία του νέου Αγίου
Αθανασίου, στην βορειοδυτική άκρη του χωριού.
Μέσα στον περίβολο χώρο υπάρχει η μικρή εκκλησία της Αγίας Παρασκευής, που
λειτουργεί σήμερα σαν εικόνισμα και κτίστηκε στα ερείπια μιας παλαιότερης. Απ’ την
παλιά εκκλησία σώζεται μια πλάκα, που αναγράφει «ΙΣΧΣ 1844 ΕΚΤΙΣΘΙ Ο ΘΙΟΣ ΝΑΟΣ ΤΙΣ
ΙΠΕΡΑΓΙΑΣ ΟΣΙΟΜΑΡΤΙΡΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΟΣΤΑ ΝΤΙΝΙ ΠΑΝΑΓΙΟΤΟΥ». Λίγο πιο πάνω απ’ το
σημερινό νεκροταφείο πιθανότατα να υπάρχουν κι άλλοι τάφοι, αφού απ’ τις αρχές του
19ου αιώνα, το μεν οθωμανικό κοιμητήρι βρισκόταν πιο βορεινά και το χριστιανικό σε μια
κατηφόρα ανάμεσα στον σημερινό νέο Άγιο Αθανάσιο και την Αγία Παρασκευή.
Το 1920 έγινε η πρώτη ανακατασκευή και προέκταση του νεκροταφείου προς το
ρέμα. Την ίδια εποχή έγινε περιμετρικά του χώρου η κατασκευή της μάντρας με ξερολιθιά,
που οι κάτοικοι την αποκαλούσαν «κ’λούρ’ (κουλούρι)». Το νεκροταφείο προσδιοριζόταν
και με την ονομασία «στα πουρνάρια», διότι στην παρακείμενη μικρή εκκλησία της Αγίας
Παρασκευής, ο τόπος είχε μεγάλα πουρνάρια.
Το καλοκαίρι του 1963 πάρθηκε απόφαση να γίνει νέα ανακατασκευή του
νεκροταφείου, διότι ο χώρος δεν επαρκούσε για τις ανάγκες του χωριού κι οι παλιές
μάντρες είχαν πια γκρεμιστεί. Με δαπάνες των Περιστιάνων Αμερικής πραγματοποιήθηκε
η παραπάνω κατασκευή και στην είσοδο του νέου κοιμητηρίου υπάρχει η επιγραφή
«ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ Ν. ΥΟΡΚΗΣ ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1963-1964».

Τα μεγάλα πουρνάρια
στην είσοδο του
νεκροταφείου
(δεν υπάρχουν πιά).
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Το νεκροταφείο βρίσκεται στην βόρειο-βορειοδυτική άκρη του χωριού
και δίπλα απ’ την νέα εκκλησία του Αγίου Αθανασίου.
Στην είσοδο του νεκροταφείου είναι κτισμένο το εκκλησάκι της Αγίας Παρασκευής.
Οι τάφοι είναι περιποιημένοι και το καλοκαίρι όλο και κάποιο καντήλι θα σιγοκαίει.
Στο βάθος φαίνεται το χωριό Κόνισκα.
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H βρύση του Αγίου Αθανασίου
Η πηγή του Αγίου Αθανασίου είναι η παλαιότερη και μεγαλύτερη στην Περίστα και
βρίσκεται στην άκρη της πλατείας του χωριού. Πήρε τ’ όνομά της απ’ τον παρακείμενο ναό
του παλαιού Αγίου Αθανασίου.
Την δεκαετία του 1920 η Περίστα γνώρισε αληθινό οικοδομικό οργασμό κι οι
κάτοικοι αποφάσισαν να ξεκινήσουν την αναδημιουργία του χωριού απ’ τα δημόσια κτίρια
(σχολείο, εκκλησία) και τις βρύσες του χωριού απ’ τις οποίες έπαιρναν το πόσιμο νερό. Η
ανακατασκευή της βρύσης ξεκίνησε το 1924 κι έγινε με χρήματα των ξενιτεμένων
Περιστιάνων της Αμερικής. Τις πέτρες τις κουβαλούσαν οι χωριανοί πάνω σε ξυλοκρέβατα,
χωρίς αμοιβή. Το ιδιαίτερο αρχιτεκτονικό γνώρισμα του κτίσματος είναι η θολωτή στέγη
με τις καμάρες. Η βρύση διαθέτει δύο πέτρινες «χούφτες» στις οποίες συγκεντρώνεται το
νερό. Στην μετώπη της βρύσης υπάρχει εντοιχισμένη μαρμάρινη πλάκα με την επιγραφή
«1924 ΔΑΠΑΝΗ ΟΜΑΔΟΣ ΠΕΡΙΣΤΑΙΩΝ ΑΠΟΔΗΜΟΥΝΤΩΝ ΑΜΕΡΙΚΗΝ».

Η βρύση του Αγίου
Αθανασίου,
στην πλατεία του χωριού.
Η βρύση αυτή με τον θόλο
από πωρόλιθο,
τις πελεκητές αραβικές
παραθύρες,
τις εντυπωσιακές καμάρες,
και τις δυο ευρύχωρες
πέτρινες χούφτες,
αποτελεί λαμπρό μνημείο
της λαϊκής αρχιτεκτονικής.
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Το μνημείο των πεσόντων
Βρίσκεται δίπλα απ’ την βρύση του Αγίου Αθανασίου, στην βορινή άκρη της
πλατείας. Είναι δωρεά του Περιστιάνου οδοντιάτρου Γεωργίου Α. Μανώλη.
Φιλοτεχνήθηκε απ’ τον γλύπτη Στρατή Φιλιππότη και στήθηκε το 1981.
Στις εθνικές επετείους γίνεται η κατάθεση του στεφάνου.

Το μνημείο των πεσόντων κι ο δωρητής Γεώργιος Α. Μανώλης (αριστερά).
Η κατάθεση στεφάνου, την 28η Οκτωβρίου 2016 (δεξιά).
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Η βιβλιοθήκη
Στο χωριό υπάρχει μια μικρή βιβλιοθήκη (δωρεά ξενιτεμένου Περιστιάνου κι αυτή)
με αρχεία (έγγραφα και φωτογραφίες) απ’ τον σύλλογο Περιστιάνων Αμερικής. Υπάρχουν
και λίγα βιβλία με θεματολογία την Περίστα, και με την ιστορία και λαογραφία της ορεινής
Ναυπακτίας.
Ο χώρος της βιβλιοθήκης είναι περιορισμένος κι υπάρχει η σκέψη να μετακινηθεί σ’
άλλο κτίσμα (πιθανά στο σχολείο), και να εμπλουτιστεί ακόμη περισσότερο με βιβλία και
αρχειακό υλικό.

Η βιβλιοθήκη της Περίστας.
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Η Κωσταίϊκη βρύση
Η Κωσταίϊκη βρύση βρίσκεται στην Μεσαριά, πάνω στον κεντρικό δρόμο που
συνδέει τον πέρα-πάνω μαχαλά με την πλατεία του χωριού. Την βρύση την έκτισαν στην
αρχή του 19ου αιώνα οι Κωσταίοι (Κωστοπουλαίοι), μια οικογένεια που προκαλούσε
φασαρίες κι αναστατώσεις στο χωριό κι η οποία μετά το 1830 εγκατέλειψε την περιοχή
αφού τσακώθηκε με τους χωριανούς. Η οικογένεια αυτή, ποτέ δεν ξαναεμφανίστηκε στο
χωριό. Παρά το κακό όνομα της οικογένειας, οι κάτοικοι δεν άλλαξαν την αρχική ονομασία
της βρύσης.
Η Κωσταίϊκη βρύση ξανακατασκευάστηκε μ’ έξοδα του συλλόγου Περιστιάνων
Αμερικής και πάνω απ’ τις δύο πέτρινες πελεκητές χούφτες υπάρχει η εξής επιγραφή σε
μαρμάρινη πλάκα «ΔΑΠΑΝΗ ΤΩΝ ΕΝ ΑΜΕΡΙΚΗ ΠΕΡΙΣΤΙΑΝΩΝ 1927».

Η Κωσταίϊκη βρύση.
Βρίσκεται στη μέση απόσταση απ’ την πλατεία προς τον πέρα-πάνω μαχαλά.
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Η βρύση στο Κεφαλόβρυσο
Το καλύτερο νερό του χωριού αναβλύζει στον Κεφαλόβρυσο. Βρίσκεται λίγο έξω απ’
το χωριό (βορειοδυτικά), λίγο παραπέρα απ’ τον δρόμο που οδηγεί στον πάνω μαχαλά και
κάτω απ’ τον χωμάτινο δρόμο που οδηγεί στον Άγιο Δημήτριο. Το άφθονο νερό της πηγής
που έβγαινε μέσα απ’ την γη, γέμιζε μια παρευρισκόμενη γούρνα (της Παπαντριάς).
Φαίνεται, ότι στην περιοχή υπήρχε παλαιός οικισμός, όπως αποδεικνύεται από χαλάσματα
νερόμυλου με λίθινη μυλόπετρα. Ο οικισμός αυτός έφθανε μέχρι το ρέμα της Αγίας
Παρασκευής, στο σημερινό νεκροταφείο.
Στις αρχές του 2000 ο χώρος εξωραΐστηκε μ’ έξοδα του δασαρχείου,
κατασκευάστηκε λιθόστρωτη πλατεία με πέτρινους τοίχους και σκαλιστή βρύση μ’ άσπρη
πελεκητή πέτρα. Η βρύση καλύπτεται με μεγάλα πλατάνια που προσφέρουν ίσκιο και
δροσιά το καλοκαίρι. Η επίσκεψη στην βρύση συνοδεύεται και με το απαραίτητο
λουκούμι.

Η βρύση στον
Κεφαλόβρυσο,
λίγο έξω απ’ το χωριό.
Το καλοκαίρι είναι
συχνός τόπος
επίσκεψης,
διότι τα πολλά
πλατάνια
και το τρεχούμενο νερό
προσφέρουν
ανακουφιστική
δροσιά.
Το νερό που βγαίνει
άφθονο μέσα απ’ την
γή είναι κρύο
και
το λουκούμι είναι
απαραίτητο.
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Εκκλησία των Αγίων Αποστόλων
Το πρώτο κτίσμα που συναντά κανείς όταν μπαίνει στο χωριό ερχόμενος απ’ τον
δρόμο Θέρμο-Πέρκος-Περίστα είναι η εκκλησία των Αγίων Αποστόλων, που βρίσκεται στην
νότια άκρη της Περίστας. Η εκκλησία φαίνεται απ’ όλα τα σπίτια κι οι ντόπιοι ξέρουν κάθε
στιγμή, μέρα και νύκτα, το πότε έρχεται αυτοκίνητο στο χωριό. Ήταν γεγονός σημαντικό
για τους απομονωμένους κατοίκους του χωριού, όταν έβλεπαν τον «καρνάβαλο» να
καταφτάνει στους Αγίους Αποστόλους. Με το που «έσκαγε» μύτη το λεωφορείο στην
στροφή του δρόμου που βρίσκεται η εκκλησία, οι κάτοικοι κατέβαιναν στην πλατεία για να
καλωσορίσουν τους ταξιδιώτες, να σφιχταγκαλιάσουν τους ξενιτεμένους συγγενείς τους
και να παραλάβουν τα εμπορεύματα που είχαν παραγγείλει στον οδηγό του λεωφορείου.
Η εκκλησία των Αγίων Αποστόλων έχει συνδεθεί με την χαρά του ερχομού των
αγαπημένων προσώπων απ’ την ξενιτιά, αλλά και με τον μεγάλο πόνο του μακροχρόνιου
αποχωρισμού. Η σημερινή εκκλησία των Αγίων Αποστόλων κτίστηκε λίγο πιο πάνω από
μια παλαιά ομώνυμη εκκλησία, η οποία καταστράφηκε μετά από κατολίσθηση που έγινε
το 1917. Η νέα εκκλησία των Αγίων Αποστόλων κτίστηκε το έτος 1936. Στον προαύλιο χώρο
της εκκλησίας υπάρχει το μνημείο του Περιστιάνου ήρωα της εξόδου του Μεσολογγίου
Κώστα Κεφαλιακού.

Απ’ τους Αγίους Αποστόλους μπαίνει τ’ αυτοκίνητο στο χωριό.
Όταν ο επισκέπτης συναντήσει την εκκλησία,
σε λίγα μέτρα θ’ αντικρύσει την Περίστα ν’ απλώνεται μπροστά του.

Το εξωκκλήσι της Αγιάς Σωτήρας
(Μεταμόρφωση του Σωτήρος)
Το εξωκκλήσι της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος, ή «Αγιά Σωτήρα», όπως το
αποκαλούν οι ντόπιοι, είναι κτισμένο στον αυχένα που συνδέει το Ξεροβούνι με τον
Ψώριαρη και στα σύνορα των κοινοτήτων Περίστας-Πέρκου-Πλατάνου. Βρίσκεται στον
δρόμο που ενώνει τον Πλάτανο με την Περίστα και στο μέσον της απόστασης μεταξύ των
δύο χωριών. Απ’ το εξωκλήσι φαίνεται ολόκληρη η Περίστα και τα βουνά γύρω απ΄ αυτήν.
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Η Αγιά Σωτήρα έχει συνδεθεί συναισθηματικά με τον ερχομό του αυτοκινήτου απ’
την Ναύπακτο και των καλοκαιρινών παραθεριστών που τα τελευταία χρόνια προτιμούν
αυτό το δρομολόγιο για να φτάσουν στο χωριό.
Το εξωκκλήσι είναι έργο του ντόπιου μοναχού Δανιήλ και κτίστηκε το 1910. Κοντά
στην εκκλησία κτίστηκε κι ένα κελί που είχε πάρει την μορφή ξενώνα. Στην ίδια θέση
υπήρχε παλαιότερος ναός, αφιερωμένος κι αυτός στην Μεταμόρφωση του Σωτήρος, όπως
καταδεικνύεται από μία επιγραφή με χρονολογία 1898 που είναι χαραγμένη σε πέτρα και
βρίσκεται εντοιχισμένη στον πρόναο. Το εξωκκλήσι της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος
εορτάζει στις 6 Αυγούστου και στην Περίστα γίνεται το μεγάλο πανηγύρι του χωριού.

Η Αγιά Σωτήρα, στον αυχένα Ξεροβουνιού και Ψώριαρη.
Απ’ την εκκλησία φαίνονται τα γύρω χωριά Περίστα (στα βορεινά), Πλάτανος (νότια),
Πέρκος και Κόνισκα (δυτικά).

Άποψη της Περίστας απ’ την Αγιά Σωτήρα. Στο βάθος το βουνό Άννινος (χιονισμένος).
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Το εξωκκλήσι του Προφήτη Ηλία
Βρίσκεται στα βορειοανατολικά του χωριού κι οι ντόπιοι το αποκαλούν Άη Λιάς.
Είναι ένα εξωκκλήσι μικρών διαστάσεων, χωμένο μέσα στην πλούσια βλάστηση της
περιοχής, σε μια αλάνα ακριβώς πάνω απ’ το χωριό και σε υψόμετρο 1.000 μέτρα. Στο
μέρος αυτό υπήρχε μια παλαιότερη εκκλησία που καταστράφηκε μετά από καθίζηση του
εδάφους, το έτος 1907. Στην θέση της παλαιάς εκκλησίας βρίσκεται ένα εικόνισμα. Ο
καλόγηρος Δανιήλ έκτισε το 1915 την νέα εκκλησία στο ρίζωμα της πλαγιάς. Οι εικόνες
είναι της περιόδου 1889-1900. Το κελί του Δανιήλ είναι κτισμένο δίπλα απ’ τον ναό, αλλά
μετά τον θάνατό του ερειπώθηκε. Πρόσφατα, το δάπεδο του ναού ανασκάφτηκε από
επίδοξους χρυσοθήρες, γιατί υπήρχαν πληροφορίες ότι κάποιοι είχαν κρύψει εκεί χρυσές
λίρες στα χρόνια του εμφυλίου πολέμου (1947-1949). Το εξωκκλήσι γιορτάζει στις 20
Ιουλίου, ημέρα εορτασμού του Προφήτη Ηλία και παλαιότερα στο χωριό γινόταν ένα απ’
τα δύο μεγάλα ετήσια πανηγύρια.
Πολύ κοντά στην εκκλησία υπήρχε ένας υπερμεγέθης βράχος. Αυτός ο βράχος ήταν
ο φόβος για τους κατοίκους του χωριού, στην περίπτωση που θα γινόταν μια κατολίσθηση
και ξεκόλλαγε απ’ την θέση του, γιατί στο διάβα του θα κατέστρεφε πολλά σπίτια στον
μαχαλά της μεσαριάς. Ο βράχος αυτός κομματιάστηκε επί τόπου την δεκαετία του 1960.

Το εξωκκλήσι του Άη Λιά στα βορινά του χωριού κι ο τάφος του μοναχού Δανιήλ.
Αυτός ο τάφος δεν υπάρχει σήμερα, διότι καταστράφηκε από κατολίσθηση (2015).

Η κοτρόνα του Αη Λιά, η οποία ήταν ο φόβος των κατοίκων μήπως ξεκολλήσει
και στο διάβα της καταστρέψει τα σπίτια στην μεσαριά.
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Το εξωκκλήσι της Παναγιάς
Το εξωκλήσι της Παναγίας (Παναάς, Πανάς) βρίσκεται στα βορειοδυτικά του χωριού
και κτίστηκε πάνω στα ερείπια αρχαιοτέρου ναού που κατέρρευσε. Η εντοιχισμένη στην
δυτική πλευρά του μαρμάρινη πλάκα αναφέρει: «ΠΑΝΑΓΙΑ ΣΕΒΡΙΟΥ 1923». Το 1993 έγινε η
κατασκευή καινούργιας σκεπής.
Στην τοποθεσία πρέπει να υπήρχε ναός απ’ τα πρώϊμα χριστιανικά χρόνια, όπως
μαρτυρούν οι μεγάλες επεξεργασμένες πέτρες που βρίσκονται στην περιοχή, καθώς και
μια μεγάλη πλάκα που έφερε την επιγραφή «ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΑΣ».

Το εξωκκλήσι της Αγίας Τριάδας
Βρίσκεται στον δρόμο προς τον Πέρκο, μέσα σε μια μεγάλη ρεματιά. Ο ναΐσκος
αυτός κατέρρευσε κι οι Περιστιάνοι συγκέντρωσαν χρήματα κι έκτισαν το νέο εξωκκλήσι
με καμπαναριό στο μπροστινό εξωτερικό τοίχο.
Στο νέο εξωκκλήσι εντοιχίστηκε μαρμάρινη πλάκα που αναφέρει: «Ο ΝΑΟΣ ΟΥΤΟΣ
ΑΝΗΓΕΡΘΕΙ ΤΟ ΠΡΩΤΟΝ ΤΟ 1771 ΕΠΙ ΙΕΡΕΩΣ ΑΘ. ΠΑΤΙΛΗ ΕΠΑΝΗΓΕΡΘΕΙ ΔΕ ΤΟ 1972 ΔΙΑ
ΔΩΡΕΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΠΕΡΙΣΤΗΣ».
Ο τόπος είναι γεμάτος από πλατάνια κι αποτελεί συχνό προορισμό των κατοίκων σε
καλοκαιρινή εκδρομή. Κοντά στην εκκλησία υπάρχει μια πηγή με πέτρινη βρύση.

Το εξωκκλήσι της Αγίας Τριάδας
κι η πέτρινη βρύση πάνω στον χωμάτινο δρόμο για τον Πέρκο.
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Το εξωκκλήσι τ’ Άη Γιάννη
Βρίσκεται νοτιοανατολικά της Περίστας, εκεί που ενώνονται τα βουνά Ξεροβούνι και
Ψώριαρης, κάτω απ’ την Αγιά Σωτήρα και πάνω απ’ την Αγία Τριάδα. Το εκκλησάκι δεν
φαίνεται πλέον απ’ το χωριό, γιατί το έχει καλύψει η πυκνή βλάστηση με ψηλά δέντρα.
Κτίστηκε το 1873 κι ανακαινίστηκε το έτος 2000. Υπάρχει μια βρύση με πέτρινη χούφτα και
μια μικρή τσιμεντένια πλατεία με πεζούλια. Το νερό είναι πάντα δροσερό κι αναφέρεται
ότι είναι ιδιαίτερα χωνευτικό.

Το εξωκκλήσι της Αγίας Μαρίνας
Το νεόκτιστο εξωκλήσι της Αγίας Μαρίνας βρίσκεται στον δρόμο προς τον Άγιο
Δημήτριο, στην θέση Σταυρούλι, λίγο έξω απ’ την Περίστα. Κτίστηκε το 2000 από άσπρη
πέτρα. Οι Περιστιάνοι, το καλοκαίρι κάνουν την απογευματινή τους βόλτα προς το
Σταυρούλι, περνώντας κάτω απ’ την νεόκτιστη εκκλησία.

Η εκκλησία της Αγίας Μαρίνας «βλέπει» τον Άννινο και τον Φίδαρη.
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Το Σταυρούλι
Είναι μια περιοχή που βρίσκεται στα βορειοδυτικά του χωριού, πάνω στον χωμάτινο
δρόμο που οδηγεί στον Άγιο Δημήτριο. Η απόσταση απ’ την πλατεία είναι περίπου ένα
χιλιόμετρο κι αποτελεί τον προορισμό της απογευματινής βόλτας των κατοίκων τους
καλοκαιρινούς μήνες.
Ο χωματόδρομος απ’ την πλατεία μέχρι το Σταυρούλι πλημμυρίζει από κάθε ηλικίας
καλοκαιρινούς παραθεριστές, που συζητούν χαμηλόφωνα, αναπολούν με συγκίνηση τα
παλιά, σχολιάζουν τα γεγονότα του χωριού, κουτσομπολεύουν αρκετές φορές, ρωτούν με
περιέργεια τον άγνωστο περιπατητή «ποιουνού είσι συ;» κι η εικόνα θυμίζει νυφοπάζαρο.
Η θέα απ’ το Σταυρούλι προς τον απέναντι ορεινό όγκο του Άννινου είναι
εντυπωσιακή. Έχουν τοποθετηθεί παγκάκια, ώστε οι περιπατητές να ξεκουράζονται,
αγναντεύοντας συνάμα το ψηλό βουνό με τις βαθιές χαράδρες και την επιβλητική του
κορυφή. Από κάτω βρίσκεται ο απότομος γκρεμός, ο οποίος καταλήγει στην χαράδρα που
κυλά ο Φίδαρης.
Καθήμενος κάποιος στο Σταυρούλι κι απολαμβάνοντας την γύρω άγρια φύση, το
πνεύμα του βρίσκεται σ’ άλλη «διάσταση» κι η ψυχή ηρεμεί κι αγαλλιάζει.

Το Σταυρούλι κι η θέα στον Άννινο.
Στην χαράδρα από κάτω κυλά ο Εύηνος ποταμός.
Η θέση είναι μοναδική γι’ αυτοσυγκέντρωση κι «άδειασμα» του μυαλού.
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Η Αραχωβίτη βρύση
Πηγαίνοντας στο χωματόδρομο που οδηγεί στον Άγιο Δημήτριο και σ’ απόσταση 3
χλμ. περίπου απ’ την Περίστα, βρίσκεται η βρύση του Αραχωβίτη («Αρχώ τ’ βρύσ’»). Η
βρύση χτίστηκε το 1963 κι εδώ ξεκουράζονται οι πεζοπόροι στον δρόμο για τον Άγιο
Δημήτριο, την Καστανιά και την Αράχωβα, πίνοντας το κρύο νερό κι αγναντεύοντας τον
Άννινο που επιβλητικά στέκεται απέναντί τους, ενώ αφουγκράζονται το βουητό του
Φίδαρη που κυλά στην μεγάλη ρεματιά. Τα γεράκια κι οι αετοί περήφανα κόβουν βόλτες
στην βαθειά χαράδρα του ποταμού, κι οι πέρδικες ξεδιψούν στο νερό της πηγής παρέα με
τα βατράχια.

Βόλτα στην βρύση, και το αγνάντι στον Άννινο.

Η θέα προς τον Άννινο.
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Αθλοπαιδιές

Το γήπεδο του μπάσκετ, κάτω απ’ το νεκροταφείο.

Το γήπεδο του ποδοσφαίρου, έξω απ΄ το χωριό.
Τον χειμώνα είναι λίμνη, την άνοιξη πρασινίζει
και το καλοκαίρι είναι γεμάτο από γαϊδουράγκαθα.
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Μαρτυρίες κι αφηγήσεις κατοίκων
«Η γέννηση»

211

Ο μετανάστης και το ταξίδι για την Αμερική
(Κείμενο επεξεργασμένο απ’ την αρχική γραφή του).
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Αφηγήσεις του Γεωργίου Μανώλη στον γιό του Θανάση
Ο μαθητής
Γιέ μου, εγώ πήγα δημοτικό σχολείο στην Περίστα την δεκαετία του 1920. Το
δημοτικό είχε τέσσερεις τάξεις εκείνη την περίοδο. Τα παιδιά που φοιτούσαν στο σχολείο
τα χρόνια του μεσοπολέμου ήταν παραπάνω απ’ εκατό. Στην τάξη ήμουν πολύ καλός
μαθητής στα νεοελληνικά (γραμματική, έκθεση κι ιστορία), αλλά πολύ κακός μαθητής στην
αριθμητική. Αποδίδω την διαφορετική απόδοση στα μαθήματα στο γεγονός, ότι ο
δάσκαλος με μάλωνε και μ’ έβαζε συχνά τιμωρία στην αριθμητική. Όταν έγραφα τα
κλάσματα των αριθμών για να κάνω την πρόσθεση ή αφαίρεση, την γραμμή ανάμεσα στον
αριθμητή και τον παρονομαστή δεν την έβαζα στην ίδια ευθεία με τα πρόσημο της
πρόσθεσης (+), ή της αφαίρεσης (-), μ’ αποτέλεσμα να υπάρχει γραφική ανομοιομορφία
στις πράξεις… αλλού η γραμμή του κλάσματος κι αλλού το πρόσημο. Ο δάσκαλος μού
έβαζε τις φωνές κι έλεγε κοροϊδευτικά μέσ’ στην τάξη, «βρε Μανωλάκη, όταν βάζεις το
ζωνάρι στο παντελόνι σου, αυτό δεν περνά απ’ την μέση σου σε μια γραμμή! αλλού είναι
το ζωνάρι στην κοιλιά κι αλλού στην πλάτη!». Αυτή η συμπεριφορά τού δασκάλου, είχε ως
αποτέλεσμα την δημιουργία ενός αρνητισμού για τα μαθηματικά. «Ο δάσκαλος σε κάνει ν’
αγαπήσεις ή να μισήσεις το μάθημα».
Στην συνέχεια πήγα σχολαρχείο στο γειτονικό κεφαλοχώρι Πλάτανος, για τα
επόμενα τρία χρόνια. Κάθε πρωί, έπαιρνα την τσάντα με την πλάκα γραφής (ήταν το
τετράδιο της εποχής), ένα ξεροκόμματο για το διάλειμμα και ποδαρόδρομο μέσ’ απ’ τα
μονοπάτια και τα ρουμάνια πήγαινε στο σχολαρχείο. Όταν τέλειωνε το μάθημα, πάλι με τα
πόδια ξαναγυρνούσα στο χωριό. Τον χειμώνα, κουβαλούσα και κανένα ξύλο για την σόμπα
του σχολείου, όπως μας παρακινούσε ο δάσκαλος. «Βρε Μπριστιάνοι, εκεί που περνάτε
απ’ την Αγιά Σωτήρα, δεν παίρνετε και κανένα κούτσουρο για να ζεσταθούμε! Μην μ’
ερχόσαστε καμαρωτοί-καμαρωτοί και με τα χέρια στις τσέπες!».

Πλάκα γραφής με
κονδύλια και σφουγγάρι.
Το τετράδιο της εποχής.
Μια πλάκα για να
γράφονται όλα τα
μαθήματα.

Μετά το σχολαρχείο, πήγα γυμνάσιο στην κωμόπολη Θέρμος. Εκεί είχα νοικιάσει
ένα μικρό δωματιάκι για να μένω μαζί μ’ άλλους συγχωριανούς μου μαθητές, διότι η
απόσταση Περίστα-Θέρμος ήταν μεγάλη για πήγαινε-έλα σπίτι-σχολειό κάθε μέρα με τα
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πόδια. Ξεκινούσα απ’ το χωριό την Κυριακή τ’ απόγευμα μαζί με τ’ άλλα παιδιά και με τα
πόδια το ‘κοβα για το Θέρμο κουβαλώντας τα βιβλία και το φαγητό της εβδομάδας μέσα
σ’ ένα μικρό κοφίνι, ή σε ταγάρι περασμένο στον λαιμό. Έπαιρνα μαζί μου τρόφιμα που να
μπορούν να διατηρηθούν για πολλές μέρες, δηλαδή φρέσκο ψωμί που είχε ζυμώσει η
μάνα μου το πρωί της αναχώρησης, παξιμάδια, μέλι, ελιές, τυρί, αυγά απ’ τις κότες,
λουκάνικα που ήταν διατηρημένα απ’ τον χειμώνα στο κατώι του σπιτιού και καμιά
ντομάτα ή αγγούρι απ’ τον κήπο.

Δύο Περιστιάνοι μαθητέςς στο
γυμνάσιο Θέρμου.
Κοστούμι σκούρο, μαντηλάκι άσπρο
στο τσεπάκι και καπέλο ψάθινο.
(σημ. ο δεξιός είναι ο πατέρας μου)

Το Σάββατο το μεσημέρι και μόλις τέλειωναν τα μαθήματα, κατευθείαν
ποδαρόδρομο απ’ το Θέρμο για την Περίστα, μ’ άδειο πλέον το κοφίνι και παρέα με τους
άλλους συμμαθητές μου περνούσα απ’ τα δύσβατα μονοπάτια πηδώντας από πέτρα σε
πέτρα σαν τα κατσίκια, για να «κόψω» δρόμο. Όλα τα παιδιά ήταν αδύνατα στο σώμα, με
πόδια γυμνασμένα και μυώδη και μεγάλες αντοχές στις κακουχίες. Αργά τ’ απόγευμα
έφτανα στο χωριό, όπου με περίμεναν μ’ αγωνία η μάνα κι ο πατέρας μου για να δούν ότι
είμαι καλά στην γειά μου, αφού για μια βδομάδα δεν μπορούσαν να έχουν κάποια
επικοινωνία και να μαθαίνουν νέα μου. Μεγάλη ήταν η ανησυχία των γονιών, που είχαν
αφήσει το μονάκριβο παιδί τους στο άγνωστον της μικρής κωμόπολης, με τους τόσους
πειρασμούς να συνοδεύουν το νεαρό κι άβγαλτο χωριατόπαιδο.
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Η βροχή, τα χιόνια, το λιοπύρι κι η κούραση δεν ήταν εμπόδια που θα μπορούσαν
να με κάνουν να σταματήσω την επιθυμία για να μάθω γράμματα. Είχα καταλάβει, ότι
μόνο με την μόρφωση θα μπορούσα να καλυτερέψω την ζωή μου και να ξεφύγω απ’ την
φτώχια και την μιζέρια που πλανιόταν στο άγονο χωριό πάνω στα κακοτράχαλα βουνά της
Ναυπακτίας. Μάθαινα τα γράμματα μακριά απ’ τη σιγουριά και τη θαλπωρή της
οικογένειας, διαβάζοντας μοναχός τα βράδια με το λιγοστό φώς της λάμπας με το φυτίλι,
ξενηστικωμένος στο φτωχό δωματιάκι που έμενα και κουκουλωμένος μέχρι το κεφάλι με
τις βελέντζες για να μην κρυώνω. Σ’ όλη αυτή την προσπάθεια, θάρρος μού ‘δινε ο
πατέρας μου, που είχε δει και «πέντε» πράγματα απ’ τα ταξίδια του στην Αμερική.
Η νιότη και το κυνήγι στο χωριό
Στην εφηβεία μου ήμουν πολύ ζωηρός, όπως έλεγε η μάνα μου (και γιαγιά σου). Η
αγαπημένη μου ενασχόληση ήταν το κυνήγι στο βουνό. Καμιά φορά κατέβαινα και στο
ποτάμι (Φίδαρης) για να ψαρέψω πέστροφες, με διανυκτέρευση στις αμμουδερές όχθες,
ή σ’ ένα νερόμυλο που υπήρχε εκεί κάτω. Πάντως, η μεγάλη μου αγάπη ήταν το κυνήγι,
από λαγούς μέχρι πέρδικες, μπεκάτσες, κοτσίφια και τσίχλες.
Όταν ήμουν έφηβος, είχα κατασκευάσει δύο ξύλινα «κρεβάτια» από τάβλες στα
κλαδιά ενός έλατου (το ποίο ακόμη σώζεται) πάνω στο βουνό της Περίστας, το Ξεροβούνι
και στην τοποθεσία Καλάν’ς. Για στρώμα χρησιμοποιούσα μεγάλα φύλλα από φτέρη που
υπήρχε άφθονη στην περιοχή και σκεπαζόμουν με μια παλιά βελέντζα, διότι το κρύο τα
καλοκαιρινά βράδια ήταν τσουχτερό πάνω στο βουνό.
Αυτή η θερινή διαβίωση γινόταν δίπλα σε μια πηγή κι όταν οι πέρδικες πήγαιναν η
μία πίσω απ’ την άλλη για να πιούν νερό, τις «περιποιόμουν» με την σφεντόνα μου, ή με
αυτοσχέδιες πουλοπαγίδες πού ‘χα φτιάξει. Αφού τις ξεπουπούλιζα, άναβα φωτιά
παραδίπλα και τις μαγείρευα στο μαυρισμένο τηγάνι μαζί με τ’ αυγά που κουβαλούσα απ’
το σπίτι, πολλές φορές κρυφά απ’ την μάνα μου. Μια φορά είχα βάλει τ’ αυγά μέσ’ στην
τσέπη τού παντελονιού για να μην τα δεί η μάνα μου και φωνάξει, και μέχρι να φτάσω στο
βουνό αυτά είχαν σπάσει κι είχαν γίνει ομελέτα. Για το υπαίθριο νεανικό «τσιμπούσι», οι
άλλοι φίλοι μου έφερναν απ’ τα σπίτια τους βούτυρο, ντομάτες, ελιές, ψωμί και τυρί. Όλοι
οι συμμετέχοντες στο «τραπέζι» κουβαλούσαν από κάτι. Μέσ’ στην δροσιά και την ησυχία
τού δάσους, έριχνα και καμιά ματιά στα βιβλία που έπαιρνα μαζί μου για τις δύσκολες
ώρες του μεσημεριού. Έκανα πολύ παρέα μ’ ένα συνομήλικό μου που ήταν πολύ καλός
μαθητής κι ο οποίος σπούδασε στη συνέχεια νομικά.
Το βιολί και το μαντολίνο
Είχα από μικρός μια κλίση στην μουσική κι ο πατέρας μού αγόρασε ένα βιολί. Ένας
παλαιός Περιστιάνος μού έμαθε τις πρώτες νότες και στη συνέχεια μοναχός μου άρχισα να
«γρατζουνάω» τ’ όργανο για ώρες ατέλειωτες, καθισμένος σε μια πέτρα μακριά απ’ το
σπίτι για να μην ενοχλώ κι αγναντεύοντας τον Άννινο. Στο τέλος τα κατάφερα και ξεκίνησα
να παίζω τα πρώτα δημοτικά τραγούδια, τραγουδώντας ταυτόχρονα. Στην αρχή ήμουν λίγο
φάλτσος στο βιολί, αλλά με τον χρόνο βελτιώθηκα, πήρα θάρρος κι άρχισα να παίζω στις
παρέες. Σε λίγους μήνες ήμουν περιζήτητος στα γλέντια των νέων του χωριού, διότι μετά
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το φαγητό ξεκινούσε το δημοτικό τραγούδι κι ο χορός (τσάμικο και καλαματιανό) στις
γλυκές νότες του βιολιού, που ακούραστα, με καμάρι και μ’ ενθουσιασμό έπαιζα.
Το βιολί το κουβαλούσα πάντοτε μαζί μου, για «παν ενδεχόμενο»…
Αργότερα ως φοιτητής αγόρασα κι ένα μαντολίνο και ξεκίνησα πάλι το
«γρατζούνισμα» για να το μάθω. Το μαντολίνο μού φάνηκε πιο εύκολο.
Παίζοντας πότε τό ένα όργανο και πότε τ’ άλλο, διασκέδαζα τις παρέες, διασκέδαζα
κι εγώ. Άσε που είχα πέραση και στα κοριτσόπουλα…
Γι’ αυτό σού λέω γιε μου, μάθε κι εσύ ένα όργανο να γρατζουνάς! (σημ. εγώ δεν
έμαθα ποτέ ένα μουσικό όργανο διότι δεν είχα «αφτί», ο γιος μου όμως έμαθε κιθάρα κι η
κόρη μου πιάνο, κληρονομώντας την μουσική κλίση του παππού τους).
Ο φοιτητής
Όταν τέλειωσα το γυμνάσιο στο Θέρμο, κατέβηκα στην Αθήνα για να κάνω
φροντιστήριο με σκοπό την εισαγωγή μου στην Οδοντιατρική σχολή του Πανεπιστημίου
Αθηνών. Εδώ να σημειώσω, ότι η μάνα μου ήθελε να γίνω παππάς, να καλοπαντρευτώ
καμιά όμορφη και πλούσια Περιστιάνα και να μείνω μόνιμα στο χωριό…
Μπήκα στην Οδοντιατρική σχολή με την δεύτερη προσπάθεια. Η φοίτηση ήταν
τετραετής και γινόταν στο Γουδί (τότε, η περιοχή αυτή της Αθήνας ήταν όλο χωράφια κι
αμπέλια). Τα πανεπιστημιακά συγγράμματα τ’ αγόραζαν οι φοιτητές, διότι δεν υπήρχε η
λεγόμενη «δωρεάν παιδεία». Όλοι σχεδόν οι καθηγητές υποχρέωναν τους φοιτητές ν’
αγοράσουν το σύγγραμμα που είχαν εκδώσει, διότι αν δεν γινόταν αυτό, δεν υπήρχε η
περίπτωση κάποιος να περάσει το μάθημα. Οι σπουδές κόστιζαν ακριβά εκείνη την εποχή
και για να είναι κάποιος φοιτητής έπρεπε οι γονείς του να έχουν αρκετά χρήματα για να
ξοδέψουν. Την περίοδο του μεσοπολέμου, πόσοι νέοι είχαν αυτή την οικονομική
δυνατότητα; Ελάχιστοι…
Ως φοιτητής στην Αθήνα, έμενα στο σπίτι που είχε αγοράσει ο πατέρας μου στην
οδό Φερεκύδη (Παγκράτι), με τα λεφτά που είχε φέρει απ΄ την Αμερική.
Κάθε καλοκαίρι και μετά απ’ τα μαθήματα, ξαναγύριζα στο χωριό για να δω τους
γονείς μου, να ξανασυναντήσω τους φίλους μου, να χορέψω στα πανηγύρια του Προφήτη
Ηλία και του Σωτήρος και να πάρω τις απαραίτητες «δυνάμεις» για τον δύσκολο χειμώνα
της Αθήνας. Κάθε φορά που γύριζα στο χωριό επισκεπτόμουν τους τσοπαναραίους στο
Ξεροβούνι και πέρναγα λίγες μέρες μαζί τους στην στάνη. Πήγαινα και στα κρεβάτια που
είχα κατασκευάσει πάνω στον έλατο, κοιμόμουν στην απόλυτη ησυχία του βουνού και
κυνηγούσα και καμιά πέρδικα… Η Αθήνα δεν μ’ είχε ξεμυαλίσει… Εγώ πάντα νοσταλγούσα
τις ρίζες μου και τ’ αγαπημένα χώματα της Περίστας.
Οδοντίατρος στο χωριό
Όταν την άνοιξη του 1941 κατέρρευσε το μέτωπο στην Μακεδονία κι οι Γερμανοί
πέρασαν στην Ελλάδα, διαλύθηκε η στρατιωτική μονάδα στην οποία υπηρετούσα με τον
βαθμό του έφεδρου ανθυπολοχαγού. Με τα πόδια γύρισα στο χωριό, βρώμικος κι
αδύνατος, περνώντας απ’ τα χωράφια και τα βουνά της κεντρικής Ελλάδας. Δεκαπέντε
μέρες κράτησε ο καθημερινός ποδαρόδρομος της επιστροφής...
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Να μού πείς, νέοι ήμασταν, καλογυμνασμένοι και συνηθισμένοι από μικροί στα
κατσάβραχα των Κραβάρων κι αντέχαμε στην πείνα και στις ταλαιπώριες…
Με τον γυρισμό στην Περίστα, ανοίγω οδοντιατρείο στο χωριό και στον γειτονικό
Πλάτανο. Το οίκημα που στεγάστηκε το οδοντιατρείο βρίσκεται στην αυλή του πατρικού
σπιτιού και χτίστηκε γι’ αυτό τον σκοπό απ’ τον πατέρα μου. Οι γονείς μου μ’ είχαν έναν
και μοναδικό κι ήθελαν να δουλέψω στο χωριό, να παντρευτώ εκεί και να ζήσω μαζί τους.
Είχα αγοράσει τ’ απαραίτητα εργαλεία απ’ την εποχή που ήμουν φοιτητής στο
Πανεπιστήμιο Αθηνών, τα οποία φύλαγα σ’ ένα ξύλινο κουτί, το οποίο υπάρχει μέχρι και
σήμερα στο σπίτι στην Περίστα. Το μηχάνημα για τα σφραγίσματα των δοντιών ήταν ένας
μεταφερόμενος ποδοκίνητος οδοντιατρικός τροχός, αγορασμένος κι αυτός τα χρόνια του
πανεπιστημίου. Για τα σφραγίσματα και τα τροχίσματα στα δόντια, τον μετέφερα στον
ώμο απ’ την Περίστα στον Πλάτανο και πάλι πίσω. Μού είχε βγεί η πλάτη απ’ το
κουβάλημα, αλλά τί άλλο θα μπορούσα να κάνω… Για οδοντιατρική καρέκλα, αγόρασα μια
πολύ βαριά σιδερένια. Αυτή ήταν μια καρέκλα κουρείου, την οποία κάποιος απ’ τους
Περιστιάνους μετανάστες στην Αμερική είχε μεταφέρει στο χωριό. Θυμάμαι, ότι την είχα
πληρώσει ακριβά, αλλά δεν μπορούσα να βρώ μια άλλη πιο φτηνή. Αν αγόραζα καρέκλα
απ’ την Αθήνα, τα μεταφορικά που θα πλήρωνα μέχρι αυτή να φτάσει στο χωριό
φορτωμένη σε κάποιο κάρο, το ίδιο θα μού στοίχιζε. Δούλεψα στην Περίστα και στον
Πλάτανο ως οδοντίατρος απ’ το 1941 μέχρι το 1943. Την μιά μέρα έφτιαχνα τα δόντια
στους Περιστιάνους και την άλλη μέρα πήγαινα να κάνω το ιατρείο στον Πλάτανο,
μεταφέροντας στα χέρια το ξύλινο βαλιτσάκι με τα εργαλεία και στην πλάτη τον
ποδοκίνητο τροχό, περνώντας απ’ την Αγιά Σωτήρα.
«Περιπλανώμενος οδοντίατρος», αλλ’ αυτό απαιτούσαν οι κοινωνικοοικονομικές
συνθήκες κι ανάγκες της περιοχής κατά την περίοδο της γερμανοϊταλικής κατοχής.
Στην Περίστα και στον Πλάτανο γιάτρευα τα δόντια και στους κατοίκους των
διπλανών χωριών, αλλά κι όσων αντρών μετείχαν στην αντίσταση εναντίον των
κατακτητών. Δεχόμουν πολλές πιέσεις να οργανωθώ στο αντάρτικο, αλλά με διπλωματία
είχα καταφέρει την ουδετερότητα.
Επειδή υπήρχε μεγάλη φτώχια στα ορεινά χωριά κι ο κόσμος δεν νοιαζόταν για τα
δόντια του, αλλά για το πώς θα επιβιώσει και μόνο, αποφάσισα να εγκαταλείψω την
ορεινή Ναυπακτία και ν’ ανοίξω οδοντιατρείο στον κάμπο του Αγρινίου. Στον κάμπο, οι
αγροτικές δουλειές ήταν περισσότερες για τους χωρικούς διότι οι καλλιέργειες ήταν
αποδοτικές, οι γεωργοί έβγαζαν πιο πολλά χρήματα απ’ τους βουνήσιους κτηνοτρόφους
και συνεπώς, οι οικονομικές συνθήκες ήταν πιο ευνοϊκές για έναν οδοντίατρο. Η
κωμόπολη την οποία διάλεξα ήταν η Κάτω Μακρυνού. Η αμοιβή μου για τις οδοντιατρικές
πράξεις, για όσο διάστημα δούλεψα στην Περίστα και στην Κάτω Μακρινού, πληρωνόταν
κυρίως σε «είδος» και λιγότερες φορές σε χρήμα. Η συναλλαγή γινόταν μ’ αγροτικά
προϊόντα, τα οποία παρήγαγε ο κάθε χωρικός-ασθενής. Το μεγαλύτερο τμήμα των
αγροτικών προϊόντων που έπαιρνα ως αμοιβή τα έστελνα στους γονείς μου στην Περίστα,
ώστε να μην λείπουν απ’ το καθημερινό τραπέζι. Στην Κάτω Μακρυνού δούλεψα μέχρι να
με ξαναπάρουν στον στρατό, στην διάρκεια του εμφυλίου πολέμου.
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Υπηρέτησα ως έφεδρος ανθυπίατρος για τρία χρόνια περίπου και στην διάρκεια της
θητείας τα μάτια μου είδαν πολλές αγριότητες μεταξύ των αντιπάλων, τις οποίες δεν
μπορώ να ξεχάσω και πολλές φορές τις βλέπω στον ύπνο μου και ξυπνάω μ’ εφιάλτες.
Ποτέ να μην ξαναζήσει η Ελλάδα τέτοιες στιγμές… Αυτός ο προκομμένος λαός δεν αξίζει
αδελφοκτόνους πολέμους. Με τον διάλογο λύνονται τα προβλήματα κι όχι με τα
ντουφέκια…

Αμοιβή σε είδος
(προσωπικό αρχείο του οδοντιάτρου Γεωργίου Μανώλη).
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Παιδικές αναμνήσεις απ’ το χωριό
(δεκαετία του 1960)
Η νύχτα στο χωριό
Όταν το βράδυ ξεκινούσαμε την μεγάλη ανηφόρα στο νεροφαγομένο πέτρινο
σοκάκι για να επιστρέψουμε απ’ την πλατεία του χωριού στο σπίτι, ο πατέρας φώτιζε τον
δρόμο μ’ ένα λουξ που κουβαλούσε μαζί του απ’ το απόγευμα. Το λουξ τ’ άναβε στην
πλατεία κι η ανάβαση γινόταν σιγά-σιγά, ώστε να μπορεί όλη η οικογένεια να βλέπει το
καλντερίμι και να μην σκοντάψουμε στις φυτεμένες πέτρες. Μόλις φτάναμε στο σπίτι, η
γιαγιά μάς περίμενε στα ολοσκότεινα, καθισμένη στις πέτρινες σκάλες που οδηγούσαν στο
χαγιάτι. Πολλές φορές ήταν δύσκολο να την διακρίνεις στο θεοσκόταδο με τα μαύρα
ρούχα που φορούσε και το παραδοσιακό τσεμπέρι να σκεπάζει το μισό της πρόσωπο και
να φαίνονται μόνο τα γέρικα ρυτιδιασμένα μάτια. Η γιαγιά περίμενε υπομονετικά και
στωικά το μοναχοπαίδι της, την νύφη και τα εγγόνια της. Φιγούρα αρχαίας τραγωδίας που
καρτερικά επιζητούσε την λύτρωση απ’ την εθελούσια μοναξιά στο χωριό…
Η γιαγιά δεν κατέβαινε ποτέ στην πλατεία του χωριού, παρά τα παρακάλια του
πατέρα μου. Αυτή είχε αποφασίσει να κάθεται στην «ρίζα» της, αφότου έμεινε χήρα απ’ τα
μέσα της κατοχής. Ζούσε με τις αναμνήσεις και καμαρώνοντας τον γιο της τον γιατρό, με
την φαμίλια του.
Μόλις μπαίναμε στο σπίτι, ο πατέρας άναβε τις λάμπες, μία σε κάθε δωμάτιο.
Κρεμούσε το λουξ στο χαγιάτι, ώστε να φωτίζεται καλά το τραπέζι για να φάμε το βραδινό
μας φαγητό. Οι πεταλούδες της νύχτας έκαναν ξέφρενο χορό γύρω απ’ το φως κι οι γρύλοι
τραγουδούσαν ασταμάτητα. Κάποια τζιτζίκια είχαν ξεχαστεί απ’ το πρωί και «μιλούσαν»
ακόμη μεταξύ τους. Μακριά, η δεκοχτούρα άρχιζε το θλιμμένο κάλεσμα.
Όταν το φαγητό τέλειωνε, τα πιάτα μαζευόντουσαν για να μην μάς «επισκεφτεί»
κανένα ποντίκι και το φως στο χαγιάτι χαμήλωνε. Σε λίγο έσβηνε τελείως, όταν η γιαγιά
πήγαινε για ύπνο. Ο πατέρας, η μάνα, η αδελφή μου κι εγώ, καθόμασταν μόνοι στο ξύλινο
χαγιάτι με παρέα το φώς του φεγγαριού. Χαμηλόφωνη κουβεντούλα, με τα νέα απ’ το
χωριό σε προτεραιότητα κι ιστορίες του πατέρα απ’ τα παιδικά του χρόνια. Με τ’ αφτιά
τεντωμένα ρουφούσα στο μυαλό τις αφηγήσεις του και τον ρωτούσα λεπτομέρειες για το
πώς περνούσε ως μαθητής στο χωριό, αφού έβαζα τον εαυτό μου να ζεί εκείνα τα σκληρά
χρόνια της φτώχειας κι ήθελα να μάθω το πώς βίωναν τα παιδιά της ηλικίας μου.
Κάπου-κάπου σταματούσε η οικογενειακή κουβεντούλα, διότι ακουγόντουσαν κάτι
περίεργοι ήχοι σαν γρύλισμα, απ’ τα νυκτόβια ζωάκια που κυκλοφορούσαν ανεμπόδιστα
μέσα στην πλούσια βλάστηση που περιέβαλε το σπίτι. Ήχοι του βουνού και του χωριού,
άγνωστοι σε μένα, το παιδί της πόλης. Στην απόλυτη ησυχία της νύχτας και στο
«άγνωστον» που δημιουργεί το σκοτάδι, αυτοί οι διαφορετικοί και «ξένοι» ήχοι μού
προκαλούσαν φόβο.
Ανάμεσα απ’ την φυλλωσιά του μεγάλου δέντρου (φτελιά) που τα κλαριά είχαν
αγκαλιάσει το ξύλινο χαγιάτι, το βλέμμα θωρούσε τον σκοτεινό όγκο του αντικριστού
βουνού κι οι λάμπες απ’ το απέναντι χωριό χλωμά τρεμόπαιζαν, θαμπές κηλίδες στο
μαύρο φόντο.
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Τ’ αστέρια στον ουρανό φώτιζαν σαν μικρά κεριά. Η καθαρότητα της ατμόσφαιρας
στο βουνό και το πυκνό σκοτάδι λόγω της απουσίας αντανακλώμενου φωτός απ’ το χωριό,
μ’ έκανε να μπορώ να διακρίνω και να φαντάζομαι πολλούς γεωμετρικούς αστέρινους
σχηματισμούς. Η μεγάλη άρκτος ήταν το πιο συνηθισμένο σύμπλεγμα αστεριών που
αναζητούσαν τα παιδικά μάτια. Κάπου φαινόταν κι η πούλια, που φώτιζε περισσότερο απ’
τα άλλα αστέρια, λες κι ήταν ο αρχηγός τους. Ο γαλαξίας, ένα στικτό λευκόθαμπο σεντόνι
ξετυλιγόταν από πάνω και χανόταν στον ορίζοντα των πέρα βουνοκορφών.
Μόλις ο πατέρας τέλειωνε το τσιγάρο (κομμένο πάντα στη μέση για να μην καπνίζει
πολύ), κατευθείαν η αδελφή μου κι εγώ πηγαίναμε στο κρεβάτι με τον σομιέ να σιγοτρίζει
σε κάθε κίνηση τού σώματος. Με την λάμπα στον τοίχο προσπαθούσα να διαβάσω τα
εικονογραφημένα περιοδικά που είχα φέρει απ’ την Αθήνα. Περισσότερο όμως τα
ξεφύλλιζα, βλέποντας με δυσκολία τις γνωστές μου εικόνες. Ταξίδευα παρέα με τους
ήρωες σε μακρινούς τόπους, ντυνόμουν ιππότης ή καουμπόης, κάλπαζα πάνω στ’ άλογο,
ήμουν ο ναύαρχος στο καράβι, περνούσα λιβάδια και ποτάμια με τ’ αυτοκίνητο, και σε
λίγο μ’ έπιανε το χασμουρητό. Το περιοδικό ξεγλιστρούσε αργά-αργά απ’ τα χέρια μου κι
ένας γλυκός ύπνος μ’ έπαιρνε στην αγκαλιά του. Ο σομιές έπαυε να τρίζει. Ησυχία
απόλυτη… Σκοτάδι πήχτρα…
Κουκουλωμένος με την κουβέρτα μέχρι πάνω, ξυπνούσα τ’ άλλο πρωί.
Το φαγητό
Ηλεκτρικές συσκευές στο σπίτι δεν υπήρχαν. Για την παρασκευή του φαγητού, εκτός
απ’ τον πέτρινο φούρνο που βρισκόταν στην μικρή κουζίνα στην αυλή που όλο και πιο
αραιά χρησιμοποιούνταν, υπήρχε «μάτι» με φιάλη γκαζιού. Όλα τα μαγειρικά σκεύη ήταν
στην μικρή ισόγεια κουζινίτσα. Η φιάλη του γκαζιού μεταφερόταν απ’ το Θέρμο με τον
«καρνάβαλο» μέχρι την πλατεία και στη συνέχεια στον ώμο από κάποιους έφηβους του
χωριού.
Η ντοματοσαλάτα με τις ελιές και τα τρυφερά αγγούρια, οι τηγανιτές πατάτες, τα
τηγανιτά κολοκυθάκια με κουρκούτι, τα κατακίτρινα αυγά απ’ τις κότες της γιαγιάς, το
αλμυρό και πικάντικο τυρί απ’ τον βλάχο του Ξεροβουνίου και το παχύ γιαούρτι μέσ’ στην
ξύλινη ή μεταλλική τσανάκα, αποτελούσαν την συνηθισμένη διατροφή. Τα φρέσκα
φασολάκια απ’ τον κήπο της γιαγιάς μαγειρευόντουσαν πού και πού. Τα μπελαλίδικα
φαγητά ήταν πολύ πιο σπάνια. Άντε καμιά τυρόπιττα ή καμιά χορτόπιτα με φύλλο
χειροποίητο απ’ την γιαγιά μου, όσο αυτή ζούσε.
Το ψωμί ήταν πάντα «μπαγιάτικο», δύο ή τριών ημερών. Φούρνος δεν υπήρχε στο
χωριό και το ψωμί ερχόταν μετά από παραγγελία με τον «καρνάβαλο» απ’ το Θέρμο.
Η φύλαξη του φαγητού γινόταν μέσα στο «φανάρι» που ήταν ένα σιδερένιο κουτί
με σήτα γύρω-γύρω, ώστε να μην μπαίνουν τα έντομα (μύγες, σφίγγες, κλπ.). Το φανάρι
ήταν κρεμασμένο απ’ τον τοίχο στο χαγιάτι.
Το ψυγείο
Στο σπίτι υπήρχε ένα ξύλινο ψυγείο πάγου για την διατήρηση των τροφίμων τους
καλοκαιρινούς μήνες. Η παγοκολόνα έμπαινε στο πάνω μέρος του ψυγείου, σε ειδική
σιδερένια θήκη. Δίπλα στην θήκη με την παγοκολόνα υπήρχε ένα σιδερένιο ντεπόζιτο,
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μέσα στο οποίο έβαζαν πόσιμο νερό. Το νερό κρύωνε απ’ τον πάγο κι έβγαινε απ’ το
ντεπόζιτο με μια εξωτερική βρυσούλα. Για λίγες ώρες μπορούσαμε να πίνουμε κρύο νερό,
γιατί μετά έλειωνε ο πάγος.
Η παγοκολόνα ερχόταν με τον «καρνάβαλο» απ’ το Θέρμο. Κατακαλόκαιρο με την
πολύ ζέστη και μέχρι να έρθει η τυλιγμένη σε λινάτσα παγοκολόνα στο σπίτι, αργά το
απόγευμα, παρέμενε το ένα τέταρτο της κολώνας και λιγότερο. Η υπόλοιπη είχε λιώσει
στον δρόμο… Μέχρι την άλλη μέρα το πρωί, το νερό, τα φρούτα και τα τρόφιμα
διατηρούνταν δροσερά. Μετά, το ψυγείο χρησίμευε μόνο για αποθηκευτικός χώρος… Η
παγοκολόνα μεταφερόταν απ’ την πλατεία του χωριού μέχρι το σπίτι από ένα «παιδί», στο
οποίο ο πατέρας έδινε ένα φιλοδώρημα κάθε φορά.
Το ξύλινο ψυγείο του πάγου δεν υπάρχει σήμερα, διότι χαρίστηκε στους γειτόνους
μαζί με τ’ άλλα οικιακά σκεύη, όταν η γιαγιά μου πέθανε

Το «φανάρι», που χρησίμευε για την
φύλαξη των τροφίμων.

Το ξύλινο ψυγείο του πάγου.
Το καλοκαίρι διατηρούσε τα τρόφιμα δροσερά,
για μισή μέρα περίπου.

Το νερό
Μέχρι να φτιαχτεί το υδραγωγείο και να γίνει η άρδευση του χωριού με σωλήνες, οι
κάτοικοι του πάνω μαχαλά (εκεί είναι κτισμένο το πατρικό σπίτι) έπαιρναν νερό απ’ την
βρύση-πηγή στο Κεφαλάρι. Σήμερα, αυτή η βρύση έχει καταστραφεί από μια κατολίσθηση
κι υπάρχει μόνο μια μικρή πηγή με τρεχούμενο νερό.
Η βρύση με το κρύο νερό απ’ το Ξεροβούνι, ήταν σε απόσταση καμιά εκατοστή
μέτρα απ’ το σπίτι μας. Το νερό κουβαλιόταν απ’ την πηγή μέσα σε μια ξύλινη βαρέλα, που
την έβαζαν στην πλάτη και την έδεναν με σχοινιά (τριχιές) για να μην πέσει. Αυτή η βαρέλα
υπάρχει ακόμη στο σπίτι και χρησιμοποιείται σαν διακοσμητικό τραπεζάκι, που πάνω έχει
τοποθετηθεί ένα φώς για διάβασμα.
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Η βρύση στο Κεφαλάρι
(πάνω μαχαλάς),
όπως είναι σήμερα.
Η παλιά βρύση καταστράφηκε
το 1963, μετά από μια
κατολίσθηση της περιοχής.

Η βαρέλα για την μεταφορά του νερού
απ’ την κοντινή πηγή.
Κουβαλιόταν στην πλάτη δεμένη με σχοινιά
(τριχιές).

Εμένα, μού είχαν κάνει δώρο μια μικρή ξύλινη βαρελίτσα-παγούρι κι έτσι
κουβαλούσα κι εγώ το νερό μου απ’ το Κεφαλάρι. Μέχρι να φτάσω στο σπίτι, είχα πιεί την
μισή βαρελίτσα… Διψούσα για κρύο νερό και το απολάμβανα…

Το παγούρι-βαρελίτσα μου.
Μόλις το γέμιζα στην πηγή,
αμέσως έπινα το νερό.
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Το νερό για το πλύσιμο των ρούχων και των αντικειμένων (πιάτα, ποτήρια, ταψιά,
κατσαρόλες, κλπ.) ζεσταινόταν με σιγανή φωτιά στην αυλή μπροστά απ’ την κουζίνα (στο
ισόγειο) σ’ ένα μεγάλο καζάνι. Η λάτρα γινόταν στην αυλή και τ’ απόνερα κυλούσαν στον
από κάτω ακαλλιέργητο κήπο μας.
Όταν ήμουν μικρός κι η οικογένεια επισκεπτόταν το χωριό για τις καλοκαιρινές
διακοπές, η μάνα έκανε «μπάνιο» εμένα και την αδελφή μου στην αυλή, ρίχνοντας το νερό
με το κατσαρολάκι. Στο κατσαρολάκι ανακατευόταν το ζεστό με το κρύο νερό κι η
απαραίτητη δοκιμή για την θερμοκρασία γινόταν με τ’ ακροδάχτυλα. Χρησιμοποιούσε
πράσινο σαπούνι για πλύσιμο στο σώμα και για το λούσιμο. Μετά το λούσιμο έριχνε ξίδι
στα μαλλιά, για να φύγει τελείως το σαπούνι.
Το πρόσωπό μας το πλέναμε απ’ ένα σιδερένιο ντεπόζιτο με μια βρυσούλα στον
πάτο της, που ήταν τοποθετημένο ψηλά στο ξύλινο χαγιάτι και κρεμόταν απ’ ένα μεγάλο
καρφί στο δοκάρι.
Τ’ απόνερα με την σαπουνάδα μαζευόντουσαν σε μια σιδερένια λεκάνη κι όταν αυτή
ξεχείλιζε, έτρεχαν ανάμεσα στα ξύλα του πατώματος κι από τις χαραματιές έπεφταν στην
χωμάτινη αυλή. Στην μικρή λιμνούλα που σχηματιζόταν απ’ τα σαπουνόνερα
μαζευόντουσαν μέλισσες και σφίγγες. Μού είχαν πει να μην διώχνω τις σφίγγες με τα
χέρια, γιατί μπορεί να με τσιμπήσουν. Δεν άκουγα όμως και μ’ ένα καπάκι από κατσαρόλα
προσπαθούσα, μάταια, να τις απομακρύνω. Αυτές ξαναρχόντουσαν και με κυνηγούσαν
μέχρι την άκρη της αυλής. Ήθελαν να μ’ εκδικηθούν, έτσι νόμιζα.
Το νερό στο σπίτι ήρθε με σωλήνες το έτος 1968. Το υδραγωγείο είχε φτιαχτεί στην
Γκιώνα, το ψηλότερο σημείο του χωριού. Το καλοκαίρι το νερό δεν έφτανε για όλο το
24ωρο, γιατί ήταν μεγάλη η κατανάλωση απ’ τους παραθεριστές κι ακόμη, γιατί μερικοί
πότιζαν και τους κήπους τους το βράδυ. Έτσι, το νερό κοβόταν πολλές ώρες στην διάρκεια
της ημέρας. Τα τελευταία χρόνια φτιάχτηκε και δεύτερο υδραγωγείο κι έτσι το νερό είναι
τώρα άφθονο για όλο το χωριό.
Ανάμνηση: ο υπεύθυνος για την διανομή του νερού στο χωριό ήταν ο Σωτήρης (ή
αλλιώς μαρλοΣωτήρης), ένας τύπος που το παρατσούκλι τού ταίριαζε απόλυτα. Όλες οι
νοικοκυρές είχαν παράπονα μαζί του, γιατί στο ξαφνικό και χωρίς προειδοποίηση τούς
έκοβε το νερό, μ’ αποτέλεσμα να μην έχουν ολοκληρώσει πολλές φορές την λάτρα του
σπιτιού. Στις διαμαρτυρίες των γυναικών, αυτός απαντούσε αγανακτισμένος και
νευριασμένος. Οι φωνές του ακουγόντουσαν σ’ όλο το χωριό κι η φρασεολογία του
προκαλούσε τα γέλια. Αρκετές φορές οι γυναίκες τον «τσιγκλούσαν» εξεπίτηδες για να
γελάσουν με τις απαντήσεις που έδινε και με τα σχόλια που έκανε για κάθε μία απ’ αυτές.
Άλλες γυναίκες τον καλόπιαναν με γλυκόλογα, μπας και τούς αφήσει το νερό κανένα
πεντάλεπτο παραπάνω. Ο Σωτήρης όμως δεν έκανε χατίρια κι είχε πάρει σοβαρά τον ρόλο,
που τού έδινε η απόλυτη εξουσία στην διανομή του νερού. Απευθυνόμενος στην
διαμαρτυρόμενη γιαγιά μου, τής έλεγε: «Μανώλο, όλο παράπονα μού ’σε… Έλα να κάν’ς
εσύ τούτ’ τη δ’λειά… Αϊ παράτα με… Τσιμουδιά γριά Μανώλο, γιατί θα στο κόψ’ τελείως,
μια κι όξω… Ας μην ήταν ο γιατρός και θα σού ‘λεγα ιγώ… Πανάθεμά σε!»

225

Οι κότες
Όσο ζούσε η γιαγιά μου, στο ισόγειο δωμάτιο (κατώι) του κυρίου οικήματος
υπήρχαν κότες. Πρέπει να ήταν τρεις με τέσσερις. Υπήρχε κι ο κόκορας με το κόκκινο λειρί
του. Θυμάμαι τ’ αυγά που μάζευε η γιαγιά μου σχεδόν κάθε μέρα, αφήνοντας κάθε φορά
κι ένα αυγό στην θέση που τα γεννούσαν οι κότες, ώστε να ξέρουν πού θα τα ξανακάνουν.
Μικρός σαν ήμουν, έμπαινα στο κατώι κι έκανα «σαματά» για να τρομάξω τις κότες και να
τίς ακούω να κακαρίζουν.
Η κατσίκα (μαρτίνα)
Στο ισόγειο δωμάτιο του μικρού οικήματος («ιατρείου») υπήρχε η κατσίκα. Όλες οι
οικογένειες του χωριού είχαν από μιά, τουλάχιστον, κατσίκα. Την θεωρούσαν μέλος του
σπιτιού και την φρόντιζαν ιδιαίτερα. Απ’ την κατσίκα έπαιρναν καθημερινά το γάλα και
παρασκεύαζαν το τυρί και το γιαούρτι.
Τα πέτρινα σοκάκια του χωριού ήταν γεμάτα απ’ τα σφαιρικά περιττώματα των
κατσικών (καβαλίνες, τα λένε), τα οποία χρησιμοποιούσαν και σαν λίπασμα για τους
κήπους τους.
Κάθε μέρα η γιαγιά μου την έβγαζε για βοσκή, σέρνοντάς την μ’ ένα σκοινί, που
ήταν δεμένο στο λαιμό της. Ο ήχος απ’ το καμπανάκι που κρεμόταν στο λαιμό της ήταν
χαρακτηριστικός. Θυμάμαι ακόμη, ότι η κοιλιά της κατσίκας ήταν ετερόπλευρα
φουσκωμένη, απ’ άγνωστη αιτία. Την είχε πάει σε «γιατρό», αλλά ξεκάθαρη απάντηση δεν
είχε πάρει για το τί έφταιγε.
Θυμάμαι το άρμεγμα της κατσίκας απ’ την γιαγιά μου και το γάλα που το
διπλοέβραζε η μάνα μου πριν μας το δώσει για να το πιούμε. Παχύ γάλα, με πέτσα που
σκέπαζε όλο το ποτήρι. Κάθε φορά την έβγαζα με το μεγάλο κουτάλι και την πετούσα,
γιατί την σιχαινόμουνα (ακόμη και τώρα την αφαιρώ…).
Όταν η γιαγιά μου είχε αρρωστήσει και πλέον δεν μπορούσε να περιποιηθεί την
κατσίκα, την έδωσε για σφάξιμο στο χασάπη του χωριού.
Ο κήπος
Ο κήπος της οικογένειας ήταν στην θέση «Γούρνες», καμιά διακοσαριά μέτρα απ’ το
σπίτι και στο βορεινό άκρο του χωριού. Σ’ αυτόν τον κήπο, η γιαγιά μου Σπυριδούλα
καλλιεργούσε φασολάκια, αγγουράκια, ντομάτες και κολοκυθάκια. Το καλοκαίρι κι όσο
ακόμη ζούσε η γιαγιά μου, η οικογένεια έτρωγε φρέσκα ζαρζαβατικά, που ήταν πολύ
νόστιμα μαγειρεμένα στην κατσαρόλα που από κάτω έκαιγε η φωτιά με τα ξύλα, ή στον
πέτρινο ξυλόφουρνο της μικρής κουζίνας στο ισόγειο του σπιτιού.
Ο μικρός αυτός κήπος ποτιζόταν με νερό απ’ την παρακείμενη γούρνα, που γέμιζε
από μια πηγή. Το νερό έτρεχε στην γούρνα από ένα κοίλο και φαρδύ κομμάτι ξύλου που
ήταν στο μέρος που ανάβλυζε η πηγή μέσα απ’ την γη. Απ’ την πηγή αυτή, η γιαγιά έφερνε
και νερό στο σπίτι, κάθε φορά που πήγαινε για πότισμα. Το κουβαλούσε στην πλάτη της με
την γνωστή βαρέλα…
Στην γούρνα πήγαινα πολλές φορές μαζί με την γιαγιά για βόλτα κι από περιέργεια…
Θυμάμαι, ότι για να ποτίσει τον μικρό κήπο αφαιρούσε την βουλώστρα (κυλινδρικό ξύλο
τυλιγμένο με πανιά) απ’ την τρύπα-αποχέτευση που βρισκόταν στον πάτο της γούρνας και

226

το νερό έρεε άφθονο μέσ’ στα χωμάτινα αυλάκια που διέσχιζαν τον κήπο. Με την τσάπα
στο χέρι έφτιαχνε καινούργια αυλάκια για να πάει το νερό παντού.Το πότισμα γινόταν μια
φορά κάθε μέρα τους καλοκαιρινούς μήνες.
Η γούρνα μέσα είχε πολλά βατράχια, που μ’ ένα μακρύ ξύλο τα παρενοχλούσα κάθε
φορά που τα έβλεπα. Κυνηγούσα τα μεγάλα βατράχια, ενώ τα μικρά τα λυπόμουνα και τ’
άφηνα στην ησυχία τους. Αυτό που μου είχε κάνει εντύπωση ήταν οι πολλοί γυρίνοι που
κολυμπούσαν γρήγορα πέρα δώθε. Έλεγε η γιαγιά μου: «Αυτά είναι τα μωρά απ’ τα
βατράχια. Του χρόνου που θα ξανάρθεις θα έχουν μεγαλώσει κι αυτά. Μην τα πειράζεις
όμως, εσένα θα ήθελες να σε πειράζουν τώρα που είσαι ακόμη μικρός;».
Μέχρι ν’ αδειάσει το νερό της γούρνας, έπαιρνα μικρά ξυλαράκια και τα ονομάτιζα
βαρκάκια. Όλα πήγαιναν προς την κατεύθυνση απορροής του νερού όταν άδειαζε η
γούρνα και με μια μεγάλη βέργα προσπαθούσα ν’ αποτρέψω το ρούφηγμά τους απ’ την
τρύπα και να μην παρασυρθούν στ’ άγνωστα και δαιδαλώδη αυλάκια του κήπου. Μερικές
φορές έπαιρνα μαζί μου φύλλα από τετράδια κι έφτιαχνα χάρτινα καραβάκια. Τα έριχνα
στο νερό κι αυτά στριφογύριζαν συνεχώς μέσ’ στη γούρνα, μέχρι να βραχούν τελείως και
να βουλιάξουν στον χωμάτινο πάτο και να κάνουν παρέα με τους γυρίνους.
Παρακάλεσα τον πατέρα να μού αγοράσει ένα πλαστικό καραβάκι απ’ το μπακάλικο
του χωριού, για να παίζω κάθε φορά που θα πήγαινα στην γούρνα. Ο πατέρας μού έκανε
το χατίρι και την άλλη μέρα, νάσου μου στην γούρνα μαζί με την γιαγιά και το καραβάκι
στην τσέπη μου. Ενόσω η γιαγιά σκάλιζε τον κήπο και τον ετοίμαζε για πότισμα, ρίχνω το
καραβάκι στο νερό και το κινούσα πέρα-δώθε με μια βέργα. Μαστίγωνα και τα ήσυχα
νερά για να δημιουργούνται κύματα και να κάνουν το «ταξίδι» πιο εντυπωσιακό, μ’
ανεβοκατεβάσματα και ταρακουνήματα, ώσπου στο τέλος μπατάριζε και βούλιαζε. Με το
μακρύ ξύλο το ξανάφερνα κοντά μου και… φτού κι απ’ την αρχή.
Σε μια στιγμή, η γιαγιά μου ανοίγει την βουλώστρα και το νερό μ’ ορμή άρχισε ν’
αδειάζει την γούρνα. Το καραβάκι μου παρασύρθηκε απ’ την ροή, πέρασε την τρύπα χωρίς
να προλάβω να το πιάσω και κύλησε στ’ αυλάκια του κήπου. Χάθηκε ανάμεσα στις
φασολιές, στις κολοκυθιές και στις ντοματιές. Προσπάθησα να το βρω, αλλά μάταια. Αυτό
είχε χωθεί μέσ’ στα ζαρζαβατικά, χωρίς να μπορώ να διακρίνω σε ποια ρίζα είχε σφηνωθεί.
Το ‘πα και στην γιαγιά μου και μαζί αρχίσαμε να ψάχνουμε ανάμεσα στις φυλλωσιές.
Πέρασε καμιά ώρα και το καραβάκι πουθενά να βρεθεί. Έγινε άφαντο, λες και το κατάπιε η
γης κι η λάσπη. Πάει χάθηκε… Στεναχωρημένος γύρισα σπίτι κι είπα στη μάνα μου ότι το
καραβάκι πνίγηκε στο παρθενικό του ταξίδι. Έκανα τρεις μέρες να ξαναπάω στην γούρνα.
Δεν ήθελα να σκέπτομαι, ότι το παιχνίδι μου είχε χαθεί χωρίς να προλάβω έστω και λίγο
να το χαρώ και να παίξω μαζί του και με την φαντασία μου. Σε λίγες μέρες, η γιαγιά το
«βρήκε» σκαλίζοντας τα κολοκυθάκια στον κήπο και τ’ άφησε στο κρεβάτι μου. Δεν ξέρω
αν ήταν το ίδιο που είχα χάσει, ή ο πατέρας μού αγόρασε ένα καινούργιο διότι δεν άντεχε
να με βλέπει στεναχωρημένο. Την επομένη μέρα ξαναπήγα στην γούρνα, αλλ’ αυτή τη
φορά το καραβάκι το είχα δέσει μ’ ένα μακρύ σπάγκο. Το ταξίδευα με σιγουριά σ’ όλη την
γούρνα, ακόμη κι όταν η γιαγιά άνοιγε την βουλώστρα. Μόλις το καραβάκι πήγαινε μ’
ορμή προς την απωλύστρα, δηλαδή την τρύπα εξόδου του νερού, το τραβούσα γρήγορα
και το έφερνα κοντά μου. Μα πάλι ξαναμολούσα το σκοινί για να το βλέπω να επιπλέει
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κάνοντας μεγάλους κύκλους, ακολουθώντας νωχελικά το υδάτινο ρεύμα της γούρνας που
σιγά-σιγά άδειαζε.
Στην γούρνα υπήρχαν και μεγάλες πλακουτσωτές πέτρες που χρησίμευαν για
πατήματα, ώστε να μπορεί κάποιος να πάει απ’ την μια μεριά στην άλλη. Πολλές φορές
είχα τσαλαβουτήσει στο νερό, πηδώντας από πέτρα σε πέτρα και προσπαθώντας να
κυνηγήσω κανένα μεγάλο βατράχι. Γύριζα σπίτι με τα παπούτσια μούσκεμα και λερωμένα
απ’ τα χώματα που κολλούσαν πάνω τους. Η μάνα μου με μάλωνε, αλλ’ εγώ δεν το ‘βαζα
«κάτω». Και την άλλη μέρα, πάλι με μισοβρεγμένα παπούτσια και κάλτσες ξαναγύριζα.
Η γούρνα ήταν μια «διασκέδαση» στην πρωινιάτικη μονοτονία και συνάμα ένας
τόπος στον οποίον η παιδική φαντασία έβρισκε γόνιμο έδαφος για δημιουργία.

Η γούρνα που
έπαιζα μικρός
(η φωτογραφία
είναι τωρινή)

Η γιαγιά Σπυριδούλα
γεννήθηκε το 1891
και πέθανε το 1967

Η γιαγιά μου η αποκαλούμενη και
Μανώλο,
με τα δύο εγγόνια της, τον Θανάση και
την Σπυριδούλα (1963)
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Ο παππούς μου

Ο Αθανάσιος Μανώλης του Γεωργίου (1874-1943).
Είχε μεταναστεύσει στην Αμερική,
ακολουθώντας τον δρόμο που είχαν χαράξει οι περισσότεροι νέοι Περιστιάνοι.
Το παρατσούκλι του ήταν «Μανλοθανάσης».

Αρχείο από την νήσο Έλλις (Ellis island).
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Σκίτσα μου εμπνευσμένα απ’ την ζωή στην Περίστα
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Η Περίστα.
Το Ξεροβούνι είναι χιονισμένο.
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Τα χωριά τριγύρω απ’ την Περίστα

Η «καρδιά» των Κραβάρων
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Ο Εύηνος ή Φίδαρης ποταμός
Σε ότι αφορά την Περίστα, ανάμεσα στο Ξεροβούνι και τον Άννινο κυλά ο Εύηνος
ποταμός ή Φίδαρης.
Το όνομα Φίδαρης δόθηκε στον Εύηνο ποταμό απ’ τους ντόπιους, λόγω της
οφιοειδούς πορείας που ακολουθεί ανάμεσα στα βουνά.
Η αρχαία ονομασία του ποταμού ήταν «Λυκόρμας» (απ’ το λύκος κι ορμώ, επειδή τα
νερά ήταν ορμητικά σαν λύκος).
Ο ποταμός πηγάζει απ’ τα Βαρδούσια όρη (Κόρακας) της Ευρυτανίας κι εκβάλλει
στον Πατραϊκό κόλπο, ανατολικά της λιμνοθάλασσας του Μεσολογγίου. Τα νερά του
Εύηνου, μαζί μ’ αυτά του Αχελώου, συμβάλλουν στον σχηματισμό της λιμνοθάλασσας του
Μεσολογγίου.
Ο Εύηνος ποταμός χωρίζει την επαρχία Ναυπακτίας απ’ τις άλλες αιτωλικές
επαρχίες. Το μήκος του ποταμού φτάνει τα 92 χιλιόμετρα κι είναι απ’ τους μεγαλύτερους
της Ελλάδας.

Η πορεία του Εύηνου ποταμού.
Πηγάζει από τα Βαρδούσια όρη και χύνεται στον Πατραϊκό κόλπο.
Η θέση της Περίστας επισημαίνεται με το κόκκινο βέλος.
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Ο Εύηνος στο διάβα του έχει πολλές καμπές, που το νερό είναι βαθύ
και στροβιλίζεται δημιουργώντας δύνες.

Το καλοκαίρι οι κάτοικοι δροσίζονται στα νερά του Εύηνου.
Κάποιοι, ακόμη συνεχίζουν να ψαρεύουν πέστροφες.

Το καλοκαίρι περνώντας τον Εύηνο,
με το νερό να φτάνει μέχρι τα γόνατα.
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Στην πορεία του ποταμού υπάρχουν πετρόκτιστα γεφύρια μ’ ιδιαίτερη παραδοσιακή
αρχιτεκτονική, τα οποία αξίζει ο κόπος να τα επισκεφτεί ο περιπατητής.

Κατά μήκος του Εύηνου υπάρχουν πολλά πετρόκτιστα γεφύρια.
Ένα απ’ αυτά είναι το μονότοξο γεφύρι της Αρτοτίβας κτισμένο τον 15ο αιώνα,
κοντά στα χωριά Αχλαδόκαμπος και Κάτω Χρυσοβίτσα (πλησίον του Θέρμου).
Το γεφύρι στνη σημερινή του μορφή κατασκευάστηκε στο δεύτερο ήμισυ του 18ου αιώνα.
Το γεφύρι χρησιμοποίησαν οι επιζήσαντες απ’ την ηρωική έξοδο Μεσολογγίτες,
προκειμένου να φτάσουν στο, δύσβατο για τον κατακτητή, ορεινό όγκο των Κραβάρων.
Πολλοί απ’ τους Μεσολογγίτες πήγαν στον Πλάτανο,
όπου ήταν το στρατηγείο του Γεωργίου Καραϊσκάκη
κι εντάχτηκαν στο στρατιωτικό σώμα που βάδιζε προς τα Σάλωνα (Άμφισσα).
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Στον Εύηνο ποταμό γίνεται κατάβαση με βάρκες (ράφτινγκ), όταν ο καιρός το
επιτρέπει κι όταν τα νερά δεν είναι ορμητικά. Η καλύτερη περίοδος είναι οι μήνες Μάϊος κι
Ιούνιος, όταν ο ποταμός δεν είναι «φουσκωμένος». Υπάρχουν οργανωμένες σχολές στην
περιοχή οι οποίες ασχολούνται μ’ αυτή την δραστηριότητα.
Η κατάβαση του ποταμού είναι εντυπωσιακή κι η υδάτινη διαδρομή με τα ψηλά
βουνά και τα φαράγγια τριγύρω μένει αξέχαστη στους ασχολούμενους μ’ αυτό το άθλημα
(προσωπική εμπειρία).

Κατάβαση του Εύηνου ποταμού με πλαστικές βάρκες (ράφτινγκ).
Το θέαμα απ’ τα τριγύρω βουνά είναι μοναδικό.
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Ευηνολίμνη
Σήμερα, τα νερά του Εύηνου (Φίδαρη) ποταμού, έχουν «πιαστεί» σε τεχνητό
φράγμα κοντά στο χωριό Άγιος Δημήτριος, σε μικρή απόσταση απ’ την Περίστα. Το
φράγμα κι η τεχνητή λίμνη δεν φαίνονται απ’ την Περίστα, διότι ανάμεσά τους
παρεμβάλλεται το βουνό Ξεροβούνι.
Το φράγμα έχει ύψος 122 μέτρα, άρχισε να κατασκευάζεται το 1982 και τελείωσε το
2002. Απ’ το φράγμα, τα νερά οδηγούνται στην τεχνητή λίμνη του Μόρνου για την
άρδευση της Αθήνας κυρίως. Η σήραγγα Εύηνου-Μόρνου έχει συνολικά μήκος 29.400
μέτρα κι εσωτερική διάμετρο 3,5 μέτρα.
Η τεχνητή λίμνη του Εύηνου (Ευηνολίμνη) έχει δημιουργήσει ένα αλπικό τοπίο, με
κατάφυτες παραλίμνιες περιοχές και πολλές δαντελωτές εσοχές λόγω του ορεινού
αναγλύφου. Παρά το «πιάσιμο» των υδάτων του Εύηνου ποταμού στο φράγμα, αυτός
εξακολουθεί να έχει πολύ νερό στην διαδρομή του μέχρι την θάλασσα.
Γύρω απ’ την Ευηνολίμνη βρίσκονται τα χωριά Αράχωβα, Κλεπά, Άγιος Δημήτριος
και Περδικόβρυση.
Τα νερά της Ευηνολίμνης έχουν διαβρώσει τα πέριξ πετρώματα των βουνών και στο
μέλλον, το γεγονός αυτό μπορεί να έχει απρόβλεπτες γεωλογικές συνέπειες για τα γύρω
χωριά (κατολισθήσεις, υποχώρηση εδαφών, κλπ.). Επίσης, η παρουσία της λίμνης μπορεί
να επιφέρει αλλαγές στο μικροκλίμα της περιοχής.

Τοπογεωγραφία της τεχνητής λίμνης του Εύηνου (Ευηνολίμνη).
Επισημαίνεται η πορεία του Εύηνου ποταμού,
η θέση της Περίστας κι η θέση της τεχνητής λίμνης του Μόρνου ποταμού.
Το συνολικό τοπίο είναι ανάγλυφο, με ψηλά βουνά και βαθιές χαράδρες.
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Ευηνολίμνη, η τεχνητή λίμνη του Εύηνου ποταμού.
Το τοπίο είναι εξαιρετικής ομορφιάς.
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Ευηνολίμνη.
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Πλάτανος
Ο Πλάτανος είναι το κεφαλοχώρι της περιοχής κι ήταν πρωτεύουσα του παλιού
δήμου Προσχίου και μετέπειτα Πλατάνου. Πήρε τ’ όνομα απ’ ένα μεγάλο πλάτανο που
βρισκόταν στην μεγάλη βρύση του χωριού. Ίχνη αρχαίου οικισμού έχουν βρεθεί, τα οποία
ανάγονται στους ύστερους κλασικούς χρόνους. Βρίσκεται στις ανατολικές πλαγιές του
όρους Αλωνάκι (1.418 μ.) σε υψόμετρο 860 μ. Πάνω απ’ το χωριό υπάρχει ένα
ποικιλόφυτο δάσος (έλατα, γάβροι, μελιούδια, πουρνάρια, κέδρα, κρανιές κ.ά.). Στο τοπικό
διαμέρισμα υπάγεται κι ο Κάτω Πλάτανος (πρώην Βονόρτα).

Ο
Πλάτανος
με το
δάσος από
πάνω του.

Ο Πλάτανος ήταν κι είναι ένα ακμάζον χωριό, με πολλά καταστήματα και δημόσιες
υπηρεσίες. Στην περιοχή ήταν γνωστό ως «το χωριό των γραμμάτων», διότι το πνευματικό
επίπεδο των κατοίκων ήταν υψηλότερο, συγκριτικά με τ’ άλλα χωριά. Στην πλειοψηφία
τους όμως οι κάτοικοι ήταν γεωργοί και κτηνοτρόφοι. Επίσης στον Πλάτανο άνθισε η
αμπελοκαλλιέργεια, η εκτροφή μεταξοσκώληκα κι η μελισσοκομία. Το χωριό είναι ένας
παραδοσιακός οικισμός και τα σπίτια είναι όλα πέτρινα με αρχιτεκτονικό ενδιαφέρον. Ο
ναός τού Άγιου Νικολάου (1846) είναι μεγαλοπρεπής και δεσπόζει στην πλατεία, είναι
βασιλικού ρυθμού με δύο πυργωτά καμπαναριά. Επιβλητικό είναι και το εσωτερικό τού
ναού, με τρίκοχη αψίδα στο ιερό και μ’ εικόνες και κειμήλια σημαντικής αξίας. Επίσης,
στην πλατεία του χωριού είναι δύο μουσεία, ένα λαογραφικό με σημαντικά εκθέματα κι
ένα της Εθνικής Αντίστασης. Κάνοντας περίπατο στα λιθόστρωτα σοκάκια τού χωριού,
συναντάς το σχολείο, τον υγειονομικό σταθμό, τις πέτρινες βρύσες και την προτομή του
Καραϊσκάκη που είχε στρατοπεδεύσει στον Πλάτανο. Σημεία αναφοράς θεωρούνται, το
πέρασμα του οπλαρχηγού Καραϊσκάκη, η επίσκεψη του Όθωνα στα πρώτα χρόνια του
νεοσύστατου τότε ελληνικού κράτους, κι η δράση των αντιστασιακών οργανώσεων κατά το
διάστημα της γερμανοϊταλικής κατοχής.
Στον Πλάτανο υπάρχουν δύο ξενοδοχειακές μονάδες υψηλών προδιαγραφών.
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Η πλατεία του χωριού.

Λαογραφικό μουσείο Πλατάνου (αριστερά) και μουσείο Εθνικής αντίστασης (δεξιά).

Σχολείο Πλατάνου.

Η μεγάλη βρύση.
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Μία μεγάλη μάχη στην διάρκεια του εμφυλίου πολέμου έγινε στον Πλάτανο, τον
Ιανουάριο του 1948. Η μάχη κράτησε 2 μέρες και τελείωσε με την επικράτηση του Εθνικού
στρατού. Παρακάτω παρουσιάζονται τα ανακοινωθέντα που εξεδόθησαν απ’ τον Εθνικό
στρατό κι απ’ τον Δημοκρατικό στρατό-αρχηγείο Ρούμελης.
Επισυναπτόμενος Πίναξ Απωλειών
Μάχης Πλατάνου 17-20.1.48
Η Μ Ε Τ Ε Ρ Ο Ι:
Νεκροί 12, Τραυματίαι 37, Αγνοούμενοι 24
Σ Υ Μ Μ Ο Ρ Ι Τ Α Ι:
Νεκροί 65,
Τραυματίαι Πολλοί ανεξακρίβωτοι
Α΄Σώμα Στρατού,
Γραφείο Α1.
Μάχη Πλατάνου,17 και 18 Ιαν/ρίου 1948.
Α π ο τ ε λ έ σ μ α τ α:
Απώλειες εχθρού –ΤοΝεκροί
– Τραυματίες – Αιχμάλωτοι:
Α1 Γραφείον.
Αξ/κοί-Στρατιώτες:1 και ο δήμιος της Περιοχής Τασμπάς.
Λάφυρα: πολ/λα Μπρέντα 1, Πίατ 3, Βλήματα Πίατ 15,
Σφαίρες 14 χιλιάδες, Βλήματα ατομ. όλμου 76,
Βλήματα Αμερ. 12, Όπλα 19, οπλ/λα Μπρεν 4,
κουβέρτες 80, τηλέφωνα 3, αντίσκηνα ομαδικά 22
Απώλειες δικές μας: 5 νεκροί και 2 τραυματίες.
ΔΗΜ.ΣΤΡΑΤΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ.
ΑΡΧ.ΔΥΤ.ΣΤΕΡΕΑΣ.
Ε Κ Θ Ε Σ Η:
Επιχείρησης κατά της Κωμόπολης του Πλατάνου.

Μάχη Πλατάνου.
Ανακοινωθέντα του Εθνικού στρατού (πάνω) και του Δημοκρατικού στρατού (κάτω),
με σημαντικές διαφορές σε ό,τι αφορά τις απώλειες.

Όπλα απ’ την εποχή της
Εθνικής αντίστασης
και του εμφυλίου πολέμου
(λαογραφικό μουσείο
Πλατάνου).
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Ο Πλάτανος την δεκαετία του 1940 (λιθογραφία).

Ο Πλάτανος το 1961.

Εκθέματα στο λαογραφικό μουσείο Πλατάνου.
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Ο Πλάτανος (αεροφωτογραφία).

Ο δρόμος απ’ το Θέρμο προς τον Πλάτανο.
(σημ. στο σημείο αυτό ο δρόμος «κοβόταν» από κατολισθήσεις,
λόγω του σαθρού εδάφους)
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Ξενοδοχειακές μονάδες στον Πλάτανο.
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Πέρκος
Είναι «αδελφό» χωριό με την Περίστα, αφού βρίσκονται αντικριστά και σε μικρή
απόσταση μεταξύ τους (6 χλμ. χωμάτινος δρόμος). Το χωριό είναι χτισμένο στις μεσαίες
ΝΑ πλαγιές τού βουνού Ψώριαρης (1.404 μέτρα) και κόβεται από δύο ρυάκια. Απέχει απ’
τον Φίδαρη μια ώρα. Έχει γύρω στα ογδόντα σπίτια και τα περισσότερα είναι καινούργια
και φροντισμένα. Στην ευρύχωρη πλατεία είναι χτισμένη η εκκλησία τού Αγίου Νικολάου.
Οι κάτοικοι ασχολούνταν με την αμπελουργία, την κτηνοτροφία, το εμπόριο και την
«ξενιτιά». Ανήκει, ως κοινοτικό διαμέρισμα, στον δήμο Θέρμου.

Ο Πέρκος την δεκαετία του 1950. Οι στέγες των σπιτιών είναι από πλάκες.

Το χωριό.
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Ο Πέρκος (τα σπίτια είναι ξαναφτιαγμένα).

Στα Οθωμανικά κατάστιχα και στο κατάστιχο του Πουκεβίλ για τον Πέρκο,
αναγράφονται: α) στο 1ο Οθωμανικό κατάστιχο (1455/1456), δηλαδή 2-3 χρόνια μετά την
πτώση της Κωνσταντινοπόλεως (1453), και στο λήμμα Pirtukos, που κατά πάσα πιθανότητα
υποδηλώνει τ’ όνομα Πέρκος, φαίνεται ότι ο οικισμός κατοικείται από 5 νοικοκυριά
(πατεροφαμίλιες), 1 άγαμο και 0 χήρες, β) στο 3ο κατάστιχο (1550/1600), στο λήμμα
Pirtukos-Prirtug, που επίσης πιθανολογείται ότι αναφέρεται στ’ όνομα Πέρκος, φαίνεται
ότι το χωριό έχει 10 νοικοκυριά (πατεροφαμίλιες), 0 άγαμους και 2 χήρες, γ) στο κατάστιχο
του Πουκεβίλ (πριν από το 1815), στο λήμμα Berkos που αναφέρεται καθαρά στ’ όνομα
Πέρκος, φαίνεται ότι κατοικείται από 50 οικογένειες.

Η πλατεία του
χωριού
και στο βάθος,
μέσ’ στα
σύννεφα απ’ τον
Κάκκαβο
φαίνεται η
Περίστα.
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Διασελλάκι (Σέλψα)
Το χωριό είναι κτισμένο στους πρόποδες του βουνού Ανεμύτση σε υψόμετρο 740
μέτρα. Θαρρεί κανείς, πως μετά βίας συγκρατείται στην απότομη πλαγιά του βουνού. Το
Διασελλάκι βρίσκεται στην δυτική πλευρά της πρώην επαρχίας Ναυπακτίας. Στα πόδια του
χωριού κυλά τα νερά του ο Φίδαρης (Εύηνος) ποταμός, ο οποίος χωρίζει την επαρχία
Τριχωνίδας απ’ την Ναυπακτίας. Φεύγοντας απ’ το Θέρμο και περνώντας την γέφυρα στο
Βαλτσόρεμα, είναι το πρώτο χωριό που συναντάει κανείς στην πορεία προς την Περίστα.

Το Διασελλάκι
είναι
«κρεμασμένο»
πάνω στον γκρεμό,
κι από κάτω κυλά ο
Φίδαρης.

Το αυτοκινητικό δυστύχημα το 1958,στον δρόμο μετά το Διασελλάκι προς τον Πέρκο.
Σκοτώθηκαν 7 άνθρωποι.
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Καστανιά
Η Καστανιά είναι χτισμένη αμφιθεατρικά στην δυτική απόκρημνη πλευρά του όρους
Αρδίνης και σε υψόμετρο 800 μέτρων, ανάμεσα σε βαθύσκιωτες ρεματιές από πλατάνια,
έλατα και βελανιδιές που καταμαρτυρεί στον επισκέπτη την αυστηρή ομορφιά μιας άγριας
φύσης. Η ιστορία της χρονολογείται, κατά τις παραδόσεις, σε πάνω από 600 χρόνια. Το
χωριό παλαιότερα αποτελούταν από τρεις συνοικισμούς κι είχε 250 οικογένειες. Η
Καστανιά βρίσκεται σ’ απόσταση 68 χλμ. απ’ την Ναύπακτο και 3 χλμ. απ’ την Ευηνολίμνη.
Το κέντρο του χωριού, με τις πέτρινες δομές του, την λιθόστρωτη πλατεία, τα αιωνόβια
πλατάνια, και τ’ άφθονα τρεχούμενα νερά, προδιαθέτει τον επισκέπτη για ευχάριστη και
γαλήνια διαμονή. Η παλαιά πέτρινη εκκλησία τ’ Αη-Γιάννη, το πέτρινο παραδοσιακό
κτίσμα του σχολείου και το εξωκλήσι τ’ Αη-Λιά, κοσμούν τον καταπράσινο χώρο.

Η Καστανιά με την πετρόκτιστη πλατεία της.
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Στην Καστανιά ανήκει και το Χάνι Λιόλιου (υψόμετρο 1200 μ.), το οποίο λειτουργεί
απ’ το 1820. Λόγω της γεωγραφικής του θέσης υπήρξε καταφύγιο για κάθε λογής
οδοιπόρους: κτηνοτρόφους που ξεκινούσαν με τα κοπάδια τους απ’ τις πεδιάδες για τα πιο
δροσερά βουνά την άνοιξη και μ’ αντίστροφη πορεία το φθινόπωρο, αγωγιάτες που
περπατούσαν μερόνυχτα για τις μεγάλες πόλεις με σκοπό να προμηθευτούν σιτάρι, λάδι,
αλάτι κι άλλα απαραίτητα είδη επιβίωσης, διαβάτες αποκλεισμένους απ’ τα τερτίπια του
χιονιά και γυρολόγους που πάσχιζαν να διαθέσουν την πραμάτεια τους σε κάθε ορεινό κι
απομονωμένο χωριό. Ένα ποτήρι κόκκινο κρασί, ένας μεζές στην λαδόκολλα με τσίπουρο,
ένα λουκούμι για να γλυκαθεί το στόμα, δυο-τρεις ώρες ύπνου στρωματσάδα και μιά καλή
κουβέντα, ήταν αρκετά για ν’ αναπληρώσουν τις δυνάμεις τους ώστε να συνεχίσουν το
κοπιαστικό ταξίδι για τ’ άλλα χωριά της Ναυπακτίας και για την Ευρυτανία.
Πολλά είναι και τα ιστορικά γεγονότα που συνδέονται με το χάνι. Σύμφωνα με μιά
μαρτυρία, την περίοδο της επανάστασης του 1821, σ’ ένα απ’ τα κτίρια του χανιού (που
σώζεται μέχρι σήμερα), είχε φιλοξενηθεί τραυματίας ο Καραϊσκάκης. Ιδιαίτερα γνωστή
είναι κι η ληστεία που σημειώθηκε γύρω στο 1920, με θύματα τα τέσσερα αδέρφια
Λιόλιοι, που μόλις είχαν επιστρέψει απ’ την Αμερική φέρνοντας μαζί τους ένα τεράστιο για
την εποχή χρηματικό ποσό, το οποίο προσέλκυσε μία συμμορία από ληστές. Μαρτυρίες
υπάρχουν και για την ταραγμένη περίοδο του εμφυλίου πολέμου.

Το χάνι του Λιόλιου, την δεκαετία του 1960 και σήμερα.

Το παλιό χάνι.
(φωτογραφία
τωρινή)
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Άγιος Δημήτριος
Ο Άγιος Δημήτριος βρίσκεται στη ΝΑ πλευρά του βουνού Αρδίνης. Το χωριό είναι
σκορπισμένο σε μια μεγάλη έκταση μέσα σε πυκνή βλάστηση και διακρίνεται σε δύο
συνοικίες, απ’ τις οποίες η μία είναι ψηλότερα σε λόφο, ενώ η άλλη είναι χαμηλότερα. Ένα
πλέγμα χειμάρρων διασχίζει το χωριό κι οι ρεματιές αυτές μαζί με τα δάση από βελανιδιές,
καστανιές, κέδρα και πλατάνια, δίνουν μια γραφικότητα στο τοπίο. Το φράγμα στον Εύηνο
άλλαξε τ’ ορεινό τοπίο κι έτσι ο Άγιος Δημήτριος έγινε παραλίμνιος. Σημαντικό κτίσμα
είναι ο ενοριακός ναός του χωριού (ανάγεται στον 19ο αιώνα), που βρίσκεται στο κάτω
μέρος του χωριού, κοντά στην Ευηνολίμνη. Το δημοτικό σχολείο που σώζεται μέχρι
σήμερα, αντικατέστησε το πρώτο που υπήρχε μέχρι το 1924 και βρίσκεται στην καλύτερη
τοποθεσία του χωριού, δίπλα σ’ έναν πανέμορφο πευκώνα.
Είχε ξεκινήσει να φτιάχνεται δρόμος που θα συνέδεε την Περίστα με τον Άγιο
Δημήτριο (γύρω απ’ το Ξεροβούνι), αλλά εγκαταλείφτηκε (είναι ημιτελής).

Ο Άγιος Δημήτριος βρίσκεται «πάνω» στην Ευηνολίμνη.
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Αράχωβα
Η Αράχωβα βρίσκεται στις νοτιοδυτικές πλαγιές του βουνού Κοκκινιάς σε υψόμετρο
960 μέτρα. Στα πόδια της Αράχωβας κυλούσε ο Εύηνος που άφησε την θέση του στην
όμορφη και γραφική Ευηνολίμνη. Η Αράχωβα ανάγεται στους βυζαντινούς χρόνους. Κοινή
είναι η πεποίθηση, ότι η ονομασία Αράχωβα είναι σλαβική και σημαίνει καρυδότοπος.
Άξιο παρατήρησης είναι το Κάστρο, μια περιοχή αρκετών στρεμμάτων με σπηλιές, πηγές
και φυσική οχύρωση, που ήταν απρόσιτη απ’ τη βόρεια, ανατολική και δυτική πλευρά,
λόγω των απότομων και δυσθεώρητων βράχων, ενώ την νότια πλευρά προστάτευε ο
αδιάβατος στο σημείο αυτό Εύηνος ποταμός. Εδώ βρίσκονται κι ερείπια χριστιανικού
ναού. Φαίνεται, ότι το Κάστρο χρησιμοποιούταν ως κρησφύγετο απ’ την αρχαία εποχή. Οι
Αραχωβίτες ασχολούνταν παλαιότερα με την ραπτική και μιλούσαν την συνθηματική
γλώσσα των ραφτάδων.

Η Αράχωβα και το Νεοχώρι.

Η πλατεία της Αράχωβας.
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Νεοχώρι
Το Νεοχώρι βρίσκεται στο βορειοδυτικό άκρο της επαρχίας Ναυπακτίας επί της
νότιας διακλάδωσης του βουνού «Ψηλός Σταυρός», σε υψόμετρο 730 μ. Είναι χτισμένο σε
αντέρεισμα, ανάμεσα στα δύο ρέματα, τον Κλινοβίτη και τον Καλαμίτη, τα οποία σμίγουν
στην θέση Δίρρεμα. Η έκτασή του ανέρχεται σε 18996 στρέμματα. Απ’ αυτά 100 κατέχει ο
οικισμός, τ' άλλα είναι δασικές εκτάσεις, βοσκότοποι, καλλιεργούμενα εδάφη, και
καλυπτόμενες από νερό εκτάσεις (κοίτη ρεμάτων, χείμαρροι, λίμνη Ευήνου). Ο ενοριακός
ναός Κοίμησης της Θεοτόκου δεσπόζει στο χωριό, είναι ρυθμού βασιλικής και παρουσιάζει
αρχιτεκτονικό ενδιαφέρον. Ο ναός υπήρχε το 1805, ξανακτίσθηκε το 1837, ανακαινίσθηκε
το 1853 με τοποθέτηση ξυλόγλυπτου τέμπλου, τέσσερις τοιχογραφίες των Ευαγγελιστών,
ξυλόγλυπτο άμβωνα κι άλλες εξωραϊστικές επεμβάσεις. Το 1896 ανεγέρθη το λιθόκτιστο
καμπαναριό. Το λαογραφικό μουσείο και πολιτιστικό κέντρο του Νεοχωρίου λειτουργεί σε
παλιό λιθόκτιστο κτίριο, που μέχρι την περασμένη δεκαετία λειτουργούσε ως δημοτικό
σχολείο. Το κτίριο είναι ένα απ’ τα πιο αντιπροσωπευτικά δείγματα μιας συγκεκριμένης
τυπολογίας κτιρίων, που άρχισαν να κατασκευάζονται μετά την τουρκοκρατία (1830). Το
κοινοτικό κατάστημα χτίστηκε με χρήματα ομογενούς το 1959 κι αποτελείται από υπόγειο
κι ισόγειο. Στο ισόγειο στεγάζονται το ιατρείο κι η βιβλιοθήκη με 700 τόμους βιβλίων.

Το Νεοχώρι κι η θέα στην Ευηνολίμνη.
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Κλεπά
Η Κλεπά βρίσκεται κτισμένη στους πρόποδες του βουνού Κοκκινιά κι αποτελείται
από δύο συνοικίες, την Άνω και την Κάτω Κλεπά, τις οποίες χωρίζει ο χείμαρρος Μέγα
Ρέμα. Το υψόμετρο της είναι 780 μ. Την ονομασία το χωριό την οφείλει πιθανόν σε
σλαβική ρίζα, που σημαίνει «τόπος ευήλιος». Σύμφωνα όμως με προφορικές παραδόσεις,
τ’ όνομα του χωριού μπορεί και να οφείλεται στον απόστολο Κλεώπα που πέρασε απ’ την
περιοχή κι έκτισε έναν ναό στην θέση που σήμερα βρίσκεται η Κλεπά. Στην περιοχή έχουν
ανακαλυφθεί νομίσματα της Ελληνιστικής και Ρωμαϊκής περιόδου, μία επιγραφή στην
οποία αναγράφεται η φράση: ΛΥΚΟΡΜΑ ΧΑΙΡΕ, ένα χρυσό ομοίωμα φιδιού κι αρκετοί
αρχαίοι τάφοι. Απ’ το 1763- 1770 το χωριό εγκαταλείφθηκε, επειδή οι κάτοικοι δεν
μπορούσαν να πληρώσουν τους φόρους που επέβαλλε η Οθωμανική διοίκηση. Το χωριό
πολέμησε στον απελευθερωτικό αγώνα (1821-1827) συνεισφέροντας πολεμοφόδια, και
την ιδιαίτερα σημαντική στρατηγική του θέση.
Η Κλεπά διαθέτει ένα μεγάλο αριθμό φυσικών σπηλαίων που βρίσκονται
περιμετρικά της, ανάμεσα σ’ απόκρημνους βράχους. Τα σπήλαια αυτά χρησίμευαν ως
κρησφύγετα κι ορμητήρια, παρέχοντας στους κατοίκους επιθετικά κι αμυντικά
πλεονεκτήματα κατά την διάρκεια πολεμικών αναμετρήσεων στην περιοχή.

Η Κλεπά και στα «πόδια» της ρέει ο Εύηνος ποταμός.

Το βουνό Κοκκινιά, με υψόμετρο 1832 μ. (είναι το υψηλότερο βουνό της περιοχής).
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Η Κλεπά.

Η Κλεπά έχει πολλά ξωκλήσια ενεργά ή ερειπωμένα, που βρίσκονται σε γραφικές και
πανέμορφες τοποθεσίες. Στα «Στενά», στον ποταμό Εύηνο βρίσκεται το γεφύρι της
Κλεπάς, μια λιθόκτιστη γέφυρα «δι’ ενός τόξου συνδέουσα τους προσεγγίζοντας μέχρι
ενός μέτρου απ’ αλλήλων γρανίτας».

Το πέτρινο μονότοξο γεφύρι της Κλεπάς, χτισμένο το 1885.

Η Κλεπά το
2015
«πληγώθηκε»
από μεγάλη
κατολίσθηση.
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Σπήλαιο Γαβαθότρυπας, περιφερικά της Κλεπάς.
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Περδικόβρυση
Η Περδικόβρυση (πρώην Σινίστα, μέχρι το 1938) βρίσκεται στην βορεινή μεριά του
βουνού Τσεκούρα και στην αριστερή (νότια) όχθη του ποταμού Εύηνου. Η Σινίτσα
ανάγεται στους βυζαντινούς χρόνους. Διάφορα αντικείμενα φανερώνουν ότι υπήρχε
αρχαίος αιτωλικός οικισμός. Αξιοπαρατήρητος είναι ο ενοριακός ναός του Αγίου Γεωργίου
(κτίστηκε το 1829 ή 1866). Τα παλιά σπίτια του χωριού είναι από πελεκητή πέτρα κι η
σκεπή τους από πέτρινες πλάκες. Ολόγυρά τους υπάρχουν μεγάλες αυλές με κάθε λογής
λουλούδια, καταπράσινους κήπους και κρεβατίνες γεμάτες από σταφύλια. Επίσης, το
λιθόκτιστο σχολικό κτίριο δημιουργήθηκε γύρω στο 1900 και βρίσκεται κοντά στην είσοδο
του χωριού (σήμερα λόγω έλλειψης μαθητών έπαψε να λειτουργεί).
Μπροστά στο χωριό απλώνεται σε πανοραμική θέα η κοίτη κι η τεχνητή λίμνη του
Εύηνου. Η έκταση απ’ το χωριό μέχρι το ποτάμι είναι αρκετά μεγάλη κι εύφορη και τα
παλαιότερα χρόνια η παραγωγή σε φασόλια, καλαμπόκια, σιτάρι, σταφύλια και κάθε
είδους οπωροφόρα δέντρα, κάλυπτε τις ανάγκες των κατοίκων. Ανατολικά του χωριού
βρίσκεται το ρέμα Κάκκαβος κι υπάρχει μονοπάτι που οδηγεί σ’ εξαιρετικής φυσικής
ομορφιάς καταρράκτη και μικρές λιμνούλες. Πάνω απ’ το χωριό υπάρχει ένα πανέμορφο
δάσος, κατάφυτο από έλατα.

Η Περδικόβρυση (Σινίστα) κι η πλατεία της (κάτω).
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Η Περδικόβρυση και η κοίτη του Εύηνου ποταμού με την γέφυρα,
που συνδέει το χωριό με την Κλεπά και την Αράχωβα.

Η γέφυρα στον Εύηνο
(φαίνεται κι η παλιά γέφυρα,
κάτω απ’ την νέα).

Οι καταρράκτες στον Κάκκαβο της Περδικόβρυσης.
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ΛΑΪΚΟ ΤΕΤΡΑΣΤΙΧΟ
«Πέρκος Περίστα , Κλεπά και Σινίστα
στου Δημητράκη το χωριό πνιγήκανε καράβια σαράντα δυό»
(σημ. ο Δημητράκης ήταν προύχοντας της Σινίστας (Περδικόβρυσης).
Το λαϊκό αυτό τετράστιχο, το χρησιμοποιούσαν οι Κατωχωρίτες (κάτοικοι των
πεδινών χωριών) για να πειράξουν και περιπαίξουν τους κατοίκους των ορεινών, άγονων
κι απρόσιτων χωριών των Κραβάρων που ήταν κτισμένα κοντά στις όχθες του Εύηνου
(Φίδαρη). Λέγεται, ότι το τετράστιχο ήταν έμπνευση ενός Κραβαρίτη μετανάστη στην
Αμερική, στα τέλη του 1900, το οποίο δημοσίευσε σ’ εφημερίδα της Αμερικής. Ο
παμπόνηρος αυτός Κραβαρίτης, καταγόμενος πιθανώς απ’ ένα χωριό που αναφέρονται
στο τετράστιχο, και προκειμένου να τύχει οικονομικής ενίσχυσης απ’ τον Κυβερνήτη μιας
Πολιτείας της Αμερικής, δημοσίευσε ρεπορτάζ για μεγάλη θαλασσοταραχή που έγινε στα
βραχώδη στενά Πέρκου-Περίστας και Κλεπάς-Σινίστας, μ’ αποτέλεσμα να καταστραφούν
ολοσχερώς τα πλοία του που βρίσκονταν στην περιοχή αυτή. Το μεγάλο ναυάγιο το
αποτύπωσε με το πιο πάνω τετράστιχο και μ’ αποκόμματα δημοσιεύσεων επισκέφτηκε τον
Κυβερνήτη της Πολιτείας. Αφού τού εξιστόρησε με μελανά χρώματα την μεγάλη
καταστροφή και περιέγραψε την, ως εκ θαύματος σωτηρία του, τον παρακάλεσε να τον
βοηθήσει οικονομικά για να «σταθεί» στα πόδια του και να ξαναφτιάξει τον στόλο του. Ο
Κυβερνήτης άκουσε με προσοχή την διήγηση και τού είπε, ότι θα εξετάσει το αίτημά του κι
ύστερα από μερικές ημέρες να ξαναπεράσει. Κατά σύμπτωση όμως, ο Κυβερνήτης είχε
ελληνική καταγωγή κι ένας απ’ τους γονείς του ήταν Κραβαρίτης. Μετά μια εβδομάδα ο
«ναυαγός» Κραβαρίτης ξαναεπισκέφτηκε τον Κυβερνήτη. Ο Κυβερνήτης του ‘ριξε μια
ματιά, τον κοίταξε απ’ την κορυφή ως τα πόδια και του είπε, ότι το αίτημά του δεν το
εξέτασε ακόμα διότι είχε πολλές δουλειές και να έλθει ύστερα από μια εβδομάδα. Ο
ναυαγός επισκέπτεται και για τρίτη φορά τον Κυβερνήτη και περίμενε ν’ ακούσει τ’
αποτελέσματα για το αίτημά του. Ο Κυβερνήτης του είπε, ότι συγκέντρωσε ένα ποσό για
να τον βοηθήσει, αλλά θα ήθελε να του εξιστορήσει και πάλι το ναυάγιο απ’ την αρχή και
με λεπτομέρειες.
Ο Κραβαρίτης με δάκρυα στα μάτια διηγήθηκε την φανταστική τρικυμία που έγινε
στον Κάκκαβο, μεταξύ των νησιών Πέρκου και Περίστας και την ζημιά που έπαθε απ’ την
μεγάλη θαλασσοταραχή.
Ο Κυβερνήτης, θαύμασε το θάρρος, την ηθοποιΐα και την πονηριά τού συμπατριώτη
του, σηκώθηκε επάνω, και τού λέγει: «Καπετάνιο!!!, πάρε αυτή την οικονομική ενίσχυση ν’
αρχίσεις να ξαναφτιάχνεις το στόλο σου !!!, αλλά πρόσεξε!!!, μην πηγαίνεις τα νέα σου
καράβια κατά Πέρκο-Περίστα, που γίνεται συχνά θαλασσοταραχή, κατά Λομποτινά (Άνω
Χώρα) μεριά να τα πηγαίνεις που τα νερά είναι ήσυχα».
Ο παμπόνηρος-ναυαγός Κραβαρίτης έμεινε σύξυλος για το πάθημά του, γιατί
κατάλαβε ότι έπεσε πάνω σ’ άλλο Κραβαρίτη…..
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Χόμορη
Το χωριό Χόμορη είναι κτισμένο στην μεσαία πλευρά του απόκρημνου ορούς Αρδίνη
και κάτω από δασώδη λόφο σ’ έδαφος κατωφερές και με όψη αμφιθεατρική. Στην δυτική
της πλευρά περνάει ο χείμαρρος Ποταμάκι ενώ στην ανατολική της πλευρά εκτείνονται οι
λοφοσειρές της Παπαδιάς. Απέχει 54 χλμ. απ’ την Ναύπακτο και είναι ένα απ’ τα πιο
εύφορα χωριά της Ορεινής Ναυπακτίας. Απ’ το έτος 1695 ως το 1775 στη Χόμορη υπήρχε
έδρα Επισκοπής, έχοντας στην δικαιοδοσία της την Δωρίδα και τους ορεινούς Δήμους της
Ναυπάκτου. Στο χωριό υπήρχε σχολείο απ’ το 1756. Το χωριό λέγεται, ότι παλιότερα σε
θεομηνία εγκαταλείφθηκε χωρίς να είναι εξακριβωμένο για το μέρος που κατέφυγαν οι
κάτοικοι, ενώ γνώρισε την καταστροφή από πυρκαγιά τρεις φορές απ’ τους Τούρκους, με
τελευταία αυτή που έγινε με την διέλευση του Σκόντρα Πασά το έτος 1823. Οι κάτοικοι τού
χωριού σήμερα είναι λιγοστοί κι ασχολούνται κυρίως με την γεωργία και την κτηνοτροφία.
Το χωριό πανηγυρίζει την 26ην Ιουλίου, εορτή της Αγίας Παρασκευής.

Χόμορη.
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Κόνισκα
Βρίσκεται στην ανατολική πλευρά του Άννινου και σε υψόμετρο 900 μέτρα,
απέναντι απ’ την Περίστα και στην δυτική όχθη του Εύηνου ποταμού. Οι Περιστιάνοι για
να πάνε στην Κόνισκα με τα πόδια, κατέβαιναν τον Κάκκαβο, περνούσαν τον Εύηνο
ποταμό κι ανηφόριζαν στον Άννινο.
Η Κόνισκα απέχει 20 χλμ. απ’ το Θέρμο κι ο δρόμος είναι ασφαλτοστρωμένος.
Τ’ όνομα του χωριού είναι σλάβικο και σημαίνει αλογότοπος. Οι πρώτες γραπτές
μαρτυρίες όπου αναφέρεται το χωριό με το σημερινό του όνομα είναι στις αρχές του 18ου
αιώνα. Η Κόνισκα συμμετείχε ενεργά στον απελευθερωτικό αγώνα του 1821 (μάχη στο
Βραχοχώρι, το σημερινό Αγρίνιο). Το 1823 έλαβε μέρος στην μάχη της Καλιακούδας κατά
του Μουσταφά πασά (της Σκόδρας), που είχε εκστρατεύσει στην Ελλάδα. Στην μάχη αυτή
οι Έλληνες ηττήθηκαν και τα γύρω χωριά υποδουλώθηκαν και πάλι στους Τούρκους.
Σύμφωνα με τις παραδόσεις, το 1828 έγινε μιά ακόμη μάχη με τους Τούρκους κοντά στο
χωριό, κατά την οποία οι Τούρκοι έπαθαν πανωλεθρία και δεν ξαναεμφανίστηκαν. Μετά
την απελευθέρωση, η Κόνισκα εντάχθηκε στον δήμο Προσχίου (μ’ έδρα τον Πλάτανο) που
ανήκε στην επαρχία Ναυπάκτου.
Το 1912 η Κόνισκα, ο Άγιος Ιωάννης κι ο συνοικισμός Πούλινος απετέλεσαν την
κοινότητα της Κόνισκας, που παρέμεινε μ’ αυτή την μορφή μέχρι την ένταξη της στον δήμο
Θέρμου, το 1997. Το πρώτο σχολείο στην Κόνισκα χτίστηκε το 1840. Το 1900
κατασκευάστηκε νέα πτέρυγα αρρένων, περίπου στην θέση του σημερινού σχολείου. Και
τα δύο κτήρια όμως καταστράφηκαν το 1944 απ’ τους Γερμανούς. Το καινούργιο σχολείο
της Κόνισκας χτίστηκε το 1956. Σήμερα όμως, δυστυχώς, το σχολείο δεν λειτουργεί λόγω
έλλειψης παιδιών.

Η Κόνισκα από ψηλά.
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Η Κόνισκα.

Η εκκλησία του χωριού και το σχολείο.
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Η Πλατεία της Κόνισκας.
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Σύγχρονη οικονομική ζωή στην ορεινή Ναυπακτία.
Τα τελευταία χρόνια άρχισε μια σταδιακή ανάπτυξη της ντόπιας οικονομίας, με την
δημιουργία κτηνοτροφικών μονάδων.

Αιγοπρόβατα σε δασικό δρόμο.

Αγελάδες ελευθέρας βοσκής, στον δρόμο που οδηγεί προς τον Πλάτανο.
Η εικόνα αυτή συναντάται συχνά στα χωριά της ορεινής Ναυπακτίας.

Εκτός απ’ την κτηνοτροφία, άρχισε και μια σταδιακή απασχόληση με τον τουρισμό
με την κατασκευή μικρών ξενοδοχειακών μονάδων σε κάποια απ’ τα χωριά. Τα χωριά που
διαθέτουν ξενοδοχεία ικανοποιητικών προδιαγραφών βρίσκονται στην Άνω Χώρα και στον
Πλάτανο.

Ξενοδοχειακή
μονάδα στην
Άνω Χώρα.

Αυτές οι επιχειρηματικές προσπάθειες των ντόπιων κατοίκων έφεραν μια μικρή
οικονομική ανάκαμψη της περιοχής κι έχει αρχίσει να μειώνεται κάπως το κύμα της
αστυφιλίας. Επιπλέον, έχουν αρχίσει να φτιάχνονται καινούργια σπίτια, ή να
επιδιορθώνονται τα παλιά κι αυτό οδήγησε στο να βρίσκουν δουλειά οι ντόπιοι μάστορες.
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Ευηνολίμνη.

Δρόμοι στην ορεινή Ναυπακτία.

Η κορυφή του Ξεροβουνίου, ο Άννινος (αριστερά) και η Περίστα (αριστερά κάτω-βέλος).
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Εύηνος ποταμός και μυθολογία
Η ονομασία του ποταμού αποδίδεται κατά την μυθολογία στον βασιλιά της
Αιτωλίας Εύηνο, ο οποίος ήταν ένας απ’ τους γιούς του Θεού Άρη. Κόρη του Εύηνου ήταν η
Μάρπησσα, που ο Όμηρος την περιγράφει σαν «καλλίσφυρα» (μ’ ωραίους και λιγνούς
αστραγάλους). Όταν η Μάρπησσα μεγάλωσε, πολλοί τήν ζητούσαν σε γάμο. Ο Εύηνος
έβαζε τους υποψήφιους μνηστήρες σε μια σκληρή δοκιμασία. Για να παντρευτεί κάποιος
την Μάρπησσα έπρεπε να νικήσει τον βασιλιά στην αρματοδρομία. Όσοι έχαναν,
αποκεφαλιζόντουσαν και τα κεφάλια τους τοποθετούνταν στον ναό του Ποσειδώνα. Ο
Ίδας, μυθικός ήρωας απ’ την Μεσσήνη που είχε λάβει μέρος στην Αργοναυτική εκστρατεία
κι ήταν πολύ δυνατός και τολμηρός, είχε ερωτευτεί την Μάρπησσα όταν την πρωτοείδε να
χορεύει και δασκαλεμένος απ’ τον πατέρα του Ποσειδώνα απήγαγε την πριγκιποπούλα μ’
ένα άρμα από φτεροπόδαρα άλογα. Ο Εύηνος τον καταδίωξε και στην προσπάθειά του να
περάσει τα ορμητικά νερά του ποταμού Λυκόρμα, πνίγηκε σ’ αυτά. Από τότε, το ποτάμι
πήρε τ’ όνομα του βασιλιά Εύηνου. Ο Ίδας κι η Μάρπησσα κατέφυγαν στην Μεσσήνη.
Αλλά ο θεός Απόλλων, που είχε ερωτευθεί κι αυτός την Μάρπησσα, θέλησε να την πάρει
απ’ τον Ίδα. Ο ήρωας κι ο θεός ήρθαν σε ρήξη, οπότε διαμεσολάβησε ο Δίας και ρώτησε
την ίδια την Μάρπησσα ποιόν απ’ τους δύο προτιμούσε. Η Μάρπησσα είπε ότι ήθελε τον
Ίδα, διότι ήταν πιο νέος απ’ τον Απόλλωνα. Σύμφωνα μ’ άλλη εκδοχή, ο Απόλλων
κατάφερε να τού την κλέψει και να την κρατήσει κάμποσο καιρό χωρίς εκείνη να
διαμαρτυρηθεί. Ο Ίδας πάντως τελικά την ξαναπήρε πίσω.

Ο Δίας χωρίζει την Μάρπησσα και τον Ίδα από τον Απόλλωνα.
Αττικός ερυθρόμορφος ψυκτήρας (480 π.Χ.). Κρατική αρχαιολογική συλλογή της Γερμανίας.

Ο Εύηνος ποταμός είναι γνωστός κι απ’ το πέρασμα του Ηρακλή και της Δηιάνειρας.
Ο Ηρακλής συνάντησε στον Κάτω Κόσμο τον αδελφό της Δηιάνειρας, Μελέαγρο και του
υποσχέθηκε ότι θα παντρευτεί την Δηιάνειρα, η οποία ήταν κόρη του Οινέα, βασιλιά της
Καλυδώνας. Η Καλυδώνα βρίσκεται στην Αιτωλία, κοντά στον Εύηνο ποταμό (σώζονται
αρχαία ερείπια θεάτρου, που είναι ορατά στα δεξιά του δρόμου που οδηγεί απ’ το
Αντίρριο στο Μεσολόγγι). O Ηρακλής ήρθε αντιμέτωπος με τον ποταμό Αχελώο για χάρη
της κόρης τού Οινέα. Η Δηιάνειρα αρνήθηκε την πρόταση τού Αχελώου, ενώ δέχθηκε την
πρόταση τού Ηρακλή. Αυτή η απόφαση έκανε τον Αχελώο και τον Ηρακλή να παλέψουν
και στην διάρκεια αυτής της διαμάχης ο Ηρακλής έσπασε το κέρας του Αχελώου και τον
ανάγκασε να παραδοθεί. Ο Αχελώος αφού παραδόθηκε, ζήτησε απ’ τον Ηρακλή να τού
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επιστρέψει το κέρας. Ο Ηρακλής παντρεύεται την Δηιάνειρα και ζουν σ’ εκείνη την περιοχή
για ένα χρονικό διάστημα. Κατά την παραμονή του, ο Ηρακλής βοήθησε τους Καλυδώνιους
στην εκστρατεία κατά των Θεσπρωτών.

Η πάλη του Ηρακλή με
τον ποταμό Αχελώο.
Ο Ηρακλής έσπασε το
κέρατο του Αχελώου
και τον ανάγκασε να
παραδοθεί.

Ο Ηρακλής όμως αναγκάστηκε να εγκαταλείψει την Καλυδώνα εξαιτίας ακούσιου
φόνου. Ο Ευρύνομος, στενός συγγενής του βασιλιά Οινέα, έχυσε από απροσεξία νερό που
προορίζονταν για το πλύσιμο των ποδιών πάνω στα χέρια του Ηρακλή. Ο Ηρακλής
εξοργίστηκε και τον χτύπησε πολύ δυνατά με την γροθιά του και τον σκότωσε. Ο Οινέας
συγχώρεσε τον Ηρακλή για τον ακούσιο φόνο, αλλά ο ήρωας δεν δέχτηκε την συγχώρεση
κι αποφάσισε ν’ αυτοεξοριστεί στην Τραχίνα (στην Φθιώτιδα). Για να πάει όμως εκεί,
έπρεπε να περάσει τον Εύηνο ποταμό. Στις όχθες του ποταμού ήταν εγκαταστημένος ο
κένταυρος Νέσσος. Ο κένταυρος ασχολιόταν με το πέρασμα των οδοιπόρων, έναντι
αμοιβής, στην απέναντι όχθη κι ισχυριζόταν ότι οι Θεοί τού είχαν αναθέσει αυτό το έργο.
Ο Ηρακλής για ν’ αποφύγει την πληρωμή διάβηκε τον ποταμό κολυμπώντας μόνος
του. Ανέθεσε όμως στον κένταυρο Νέσσο να περάσει απέναντι την γυναίκα του, την
Δηιάνειρα. Όσο ο κένταυρος κουβαλούσε την γυναίκα για να διαβεί το ποτάμι,
αποπειράθηκε να την βιάσει. Η γυναίκα του Ηρακλή έβαλε τις φωνές κι ο Ηρακλής μ'
ένα βέλος τρύπησε την καρδιά του κενταύρου Νέσσου.

Αρχαίο ελληνικό αγγείο,
το οποίο απεικονίζει τον
Ηρακλή, τον Νέσσο και
την Δηιάνειρα.
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Ο κένταυρος Νέσσος κι η
Δηιάνειρα.
Πίνακας του Guido Reni
(1620).

«Η απαγωγή της

Δηιάνειρας».
J.F.Lagrenet (1715).
Μουσείο Λούβρου.

Ο Νέσσος νοιώθοντας να πεθαίνει λέει στην Δηιάνειρα, ότι αν θέλει να κάνει
τον άντρα της να την αγαπάει παντοτινά, ν’ αναμείξει το σπέρμα του με το φρέσκο
αίμα που κυλούσε απ' την πληγή του και σ' αυτό να βουτήξει τον χιτώνα του
Ηρακλή. Αργότερα, όταν ο Ηρακλής αγάπησε την νεαρή Ιόλη, η Δηιάνειρα θυμήθηκε τα
λόγια του Νέσσου κι αποφάσισε να χρησιμοποιήσει το μαγικό φίλτρο, όπως την είχε
συμβουλέψει ο κένταυρος. Έτσι, κάποια μέρα που ο Ηρακλής ήθελε να θυσιάσει στον Δία
κι είπε να τού φέρουν την επίσημη φορεσιά, βρήκε την ευκαιρία η Δηιάνειρα ν’ αλείψει
τον χιτώνα του. Όταν ο Ηρακλής φόρεσε τον χιτώνα, τον έπιασαν αφόρητοι πόνοι σ’ όλο το
κορμί. Εξουθενωμένος απ’ τους πόνους, παρακάλεσε τον γιό του Ύλλο να τον κάψει και να
παντρευτεί αυτός την αγαπημένη του Ιόλη. Ο Ύλλος δεν δέχτηκε να θανατώσει τον πατέρα
του κι ο Ηρακλής παρακάλεσε τον φίλο του Φιλοκτήτη να πραγματοποιήσει την επιθυμία
του. Ο Ηρακλής δώρισε στον Φιλοκτήτη το τόξο του και μαζί ανέβηκαν στην κορυφή του
όρους Οίτη (η ψηλότερη κορυφή της Οίτης ονομάζεται «Πυρά»), όπου κι έγινε η τελευταία
πράξη του δράματος. Ο θάνατος του Ηρακλή περιγράφεται στις «Τραχίνιες» του Σοφοκλή.
Ο Ηρακλής μετά τον θάνατό του ανέβηκε στον Όλυμπο ανάμεσα στους Θεούς. Η Δηιάνειρα
αυτοκτόνησε από τύψεις, γιατί με το να δώσει τον χιτώνα στον Ηρακλή δεν ήθελε να
σκοτώσει τον άντρα που αγαπούσε, αλλά να τον ξαναφέρει κοντά της κι έτσι να εκδικηθεί
την Ιόλη.
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«Ο Ζητιάνος»

Ο «Ζητιάνος» είναι μυθιστόρημα του Αντρέα Καρκαβίτσα, το οποίο δημοσιεύτηκε σε
βιβλίο στα 1897 από το «Τυπογραφείον της Εστίας».
Η υπόθεση της μυθοπλασίας
Η ιστορία εξελίσσεται στο χωριό Νυχτερέμι της Θεσσαλίας, που βρίσκεται κοντά στις
εκβολές του Πηνειού ποταμού. Οι αγρότες κάτοικοι του χωριού είναι όλοι Έλληνες. Ενώ
βρίσκονται στα δικαστήρια με τον μπέη της περιοχής, στην προσπάθειά τους να
ξεκαθαρίσουν το ιδιοκτησιακό καθεστώς του χωριού προς όφελός τους και με την κρυφή
ελπίδα ότι θα καταφέρουν να νικήσουν και να θεωρηθούν τα κτήματα δικά τους (κι όχι του
μπέη), φτάνει στο χωριό ένας γέρος ζητιάνος μαζί με το δεκαπεντάχρονο ζητιανόπουλο, το
οποίο είχε «νοικιάσει» απ’ τον Κραβαρίτη πατέρα του παιδιού.
Το κύριο πρόσωπο του μυθιστορήματος είναι ο ζητιάνος Τζιριτόκωστας, απ’ τα
Κράκουρα ή Κράβαρα. Ο ζητιάνος, αφού ξυλοφορτώθηκε άγρια απ’ τον τελωνοφύλακα
(Βαλαχάς) την πρώτη κιόλας μέρα τού ερχομού του στο χωριό, θα προκαλέσει την
συμπόνια των κατοίκων που θα τού προσφέρουν φιλοξενία και τροφή. Τις επόμενες μέρες,
ο ζητιάνος θα προκαλέσει το ενδιαφέρον των γυναικών του χωριού με τα «θαυματουργά
βοτάνια» του, και θα κατορθώσει να πουλήσει τ’ «αγαπόχορτο», το «σερνικοβότανο» κι
άλλα μαντζούνια για ξόρκια και μάγια. Πουλώντας ο ζητιάνος την «πολύτιμη» πραμάτεια
του στις ευκολόπιστες χωριατοπούλες, έπαιρνε ως αντάλλαγμα ό,τι πιο ακριβό έβλεπε να
υπάρχει σε κάθε σπίτι. Η μοναδική επιδίωξή του ήταν να γεμίσει το σακί του χρυσές λίρες
και να ξαναγυρίσει στον τόπο του. Αδιάφορος κι ασυγκίνητος για την μοίρα και την τύχη
αυτών των γυναικών, θα δώσει βοτάνια που θα φέρουν την αρρώστια. Συνάμα, θα
καθοδηγήσει όλο το χωριό με την ευφράδεια του λόγου που τον διέκρινε και τα επιδέξια
και πειστικά επιχειρήματα που χρησιμοποίησε, στην ικανοποίηση της επιθυμίας του, που
δεν ήταν άλλη απ’ την εκδίκηση για το ξύλο που έφαγε απ’ τον τελωνοφύλακα.
Εκμεταλλευόμενος την αμάθεια, την αφέλεια και τη δεισιδαιμονία των κατοίκων,
τούς καθοδηγεί να βάλουν φωτιά στο σπίτι που μένει ο τελωνοφύλακας για να τον κάψουν
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ζωντανό. Στο τέλος, οι απονήρευτοι χωρικοί θα βάλουν φωτιά και στο μεγάλο σπίτι του
μπέη, μ’ αποτέλεσμα να καταφτάσουν οι ελληνικές αρχές κι οι Τούρκοι αφέντες της
περιοχής και να οδηγήσουν όλους τους άντρες του χωριού στην φυλακή της Λάρισας,
βυθίζοντας έτσι το χωριό στον αφανισμό. Ο ζητιάνος μεταμφιεσμένος σε ναυτικό
καταφέρνει να φύγει απ’ το χωριό πείθοντας τους χωροφύλακες και τον νομάρχη, άθικτος
και πλούσιος, χάρη στην καταπληκτική προσαρμοστικότητά του, στην ασυνειδησία του
χαρακτήρα και στην εξυπνάδα του. Η όλη μυθοπλασία εξελίσσεται μέσα σε τρείς μέρες.
Ο Καρκαβίτσας όταν υπηρετούσε ως ανθυπίατρος στο Μεσολόγγι, επισκέφτηκε τo
1890 τα χωριά των Κραβάρων σε μια περιοδεία του. Απ’ αυτό το ταξίδι ο Καρκαβίτσας
άντλησε το υλικό για την συγγραφή των εντυπώσεων (χρονογραφήματα σε 12 συνέχειες)
στο περιοδικό Εστία με τίτλο «Κράβαρα-οδοιπορικές σημειώσεις». Επίσης, γνώρισε και τον
Περιστιάνο ζητιάνο με τ’ όνομα Κώστας Τσίρος, τον οποίο έκανε πρωταγωνιστή της
μυθοπλασίας ως «Τζιριτόκωστας» στο εκδοθέν το 1897 βιβλίο του με τίτλο «Ο ζητιάνος».

Ο εικονιζόμενος Κραβαρίτης
ονομάζεται Κώστας Τσίρος
κι ως επάγγελμα ήταν γυρολόγος.
Κατά μια εκδοχή, αυτόν τον άνθρωπο
γνώρισε κι εμπνεύστηκε ο Ανδρέας
Καρκαβίτσας
κατά το ταξίδι του στα Κράβαρα.
Στο βιβλίο του ο «Ζητιάνος»,
τον αναφέρει με τ’ όνομα
«Τζιριτόκωστας».

Έγραφε τότε για τους Κραβαρίτες ο Καρκαβίτσας: «Οι άντρες λείπουν σε ταξίδι δυο
και τρία χρόνια. Διασχίζουν θάλασσες, περνούν ποταμούς, ανεβαίνουν βουνά και
κατεβαίνουν κοιλάδες, χτυπούν την πόρτα των μεγάρων των πλουσίων αλλά και το καλύβι
των φτωχών, κοιμούνται στις πόρτες των εκκλησιών αλλά και στις πόρτες των καπηλειών.
Δέχονται την δραχμή της χήρας αλλά και το χαρτονόμισμα του πλούσιου, τις φτυσιές των
παιδιών και τις κοροϊδίες του κόσμου, παλεύουν για ένα κόκκαλο με τα σκυλιά, και για τα
απομεινάρια του τραπεζιού με τις γάτες, υπομένουν αγόγγυστα τις δυσκολίες που τους
φέρνει η φύση αλλά και τις δυσκολίες που τους φέρνει η αστυνομία… Τίποτα πιο
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υπομονετικό, τίποτα πιο πεισματάρικο από αυτούς. Έκαναν σκοπό της ζωής τους να
ξεγελάσουν την ανθρωπότητα όλη και το πέτυχαν. Τίποτα δεν τους εμποδίζει σε αυτό: ούτε
η Φύση, ούτε οι νόμοι, ούτε οι διαφορετικές γλώσσες, ούτε τα ξένα ήθη και έθιμα, ούτε οι
άνθρωποι, ούτε τα θηρία. Εμπρός, πάντα εμπρός: έτσι περνάει η ζωή τους…. χωρίς χαρά,
χωρίς γέλιο, χωρίς διασκέδαση, αρκεί μόνο να γεμίζει το σακούλι.»
Σε μια άλλη επιστολή του έγραφε: «Προς τιμήν τους, οι επαίτες από τον Πέρκο και
την Περίστα δεν παίρνουν μαζί τους στις μακροχρόνιες περιοδείες τα παιδιά τους. Εάν
απαιτηθεί ρόλος για παιδιά, θα ενοικιάσουν για την αποστολή, παιδιά από τον γειτονικόν
Άγιο Δημήτριο».
Μετά την δημοσίευση του βιβλίου «Ο Ζητιάνος», εκδηλώθηκε αντίδραση αρκετών
μορφωμένων Ναυπάκτιων. Ομάδα φοιτητών δημοσιεύει άρθρο στην «Νέα Εφημερίδα»(16
Ιανουαρίου και 1 Μαρτίου 1891), κατά του Καρκαβίτσα, με τίτλο: «Διαμαρτύρησις των εκ
Ναυπακτίας φοιτητών διότι κατηγόρησεν ολόκληρον την ηρωϊκή επαρχία Ναυπακτίας επί
επαιτεία. Ειδεχθής λίβελος και μοχθηρότερος τού οποίου ουδείς μέχρι τούδε εναντίον
λαού ολοκλήρου εδημοσιεύθη ο Καρκαβίτσας υβριστής αήδης όσον και η θέα ενός
επιληπτικού και προς τα Κράβαρα συνετάσσετο η Ναυπακτία υπερήφανος δια το αίμα τα
οποίον έχυσε εις τον Αγώνα».
Η υπόθεση κατέληξε στα δικαστήρια κι ο Καρκαβίτσας τιμωρήθηκε με ποινή
εικοσαήμερης κράτησης απ’ το Υπουργείο Στρατιωτικών. Παρά την καταδικαστική
απόφαση, οι Ναυπάκτιοι επέμεναν ν’ αποκηρύξει ο συγγραφέας τα γραπτά του. Ο
Καρκαβίτσας αρνήθηκε κι οι Ναυπάκτιοι θεωρώντας πώς μειώνονται κατέφυγαν στο
έσχατο μέτρο της εποχής γι’ απόδοση δικαιοσύνης, που ήταν η πρόσκληση σε μονομαχία
με όπλο. Ορίστηκε η ημερομηνία για την μονομαχία κι οι μάρτυρες από κάθε πλευρά,
αλλά στο τέλος αυτή ακυρώθηκε διότι επικράτησαν πιο ψύχραιμες φωνές.
Κριτική του έργου
Ο Πέτρος Χάρης γράφει: «ο ζητιάνος κατορθώνει με τη πονηριά του να οδηγήσει το χωριό στον
όλεθρο. Παίζει με όλες τις προλήψεις, με όλες τις αδυναμίες, με όλες τις κακές συνήθειες των απλοϊκών
χωρικών. Και σκοπός του είναι μόνο, να γίνει πλούσιος. Να κάνει αυτό που ξέρει να κάνει — τη ζητιανιά —
όσο καλύτερα γίνεται. Η ιστορία της ράτσας του τρομάζει τον αναγνώστη. Ο ζητιάνος με κάθε κατόρθωμά
του παραμερίζει και από μια κουρτίνα για να αφήσει τον αναγνώστη να δει και από μια πλευρά της
ελληνικής πραγματικότητας: η κακή διοίκηση, η δυσκίνητη δικαιοσύνη, η μικροπολιτική, η ρουσφετολογία,
μια ελεεινή συγκρότηση κράτους.»
Ο Δημαράς αναφέρει: «ο Ζητιάνος, μακρό διήγημα με πολλά ηθογραφικά στοιχεία, είναι από τα
πιο προωθημένα νεοελληνικά έργα στην κατεύθυνση του νατουραλισμού. Ο αφηγηματικός χρόνος — από
Πέμπτη μέχρι Κυριακή — συμπυκνώνει αιώνες πνευματικής αμάθειας, αιώνες κοινωνικού απομονωτισμού
και ιδιοτελούς συμφέροντος. Εξαίρετες επίσης οι σκηνές του πλήθους με την απεικόνιση της ομαδικής
ψυχολογίας των χωρικών της εποχής του, απαράμιλλες περιγραφές της φύσης και του περιβάλλοντος
χώρου. Νουβέλα, ωστόσο, γραμμένη με πολύ θυμό. Θυμό για την πολιτική που ακολουθεί το νεοσύστατο
ελληνικό κράτος και επιτρέπει στη ζητιανιά να επιβιώνει, στο ρουσφέτι και στην εκδούλευση να
βασιλεύει, στους δημοσίους υπαλλήλους να περιφρονούν τη δουλειά τους ή να λαδώνονται για να την
κάνουν και κυρίως στη δεισιδαιμονία, την αμάθεια, τη δουλική συμπεριφορά να επιβιώνουν και να
γίνονται ο μόνος τρόπος ύπαρξης για τους καταπιεζόμενους Καραγκούνηδες (και όχι μόνο).»
Ο Φ. Πολίτης γράφει: «ο Τζιριτόκωστας δεν είναι απλώς ένας κοινός τύπος Κραβαρίτη. Είναι ο
Έλλην πολιτικός, ο Έλλην επιστήμων, ο Έλλην χρηματιστής ή έμπορος, ο ολέθριος «έξυπνος» Ρωμηός της
εποχής μας.
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Παραδοσιακό
καφενείο στα
Κράβαρα.
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Η Περίστα στα μέσα της δεκαετίας του 1940.
Η βλάστηση είναι λιγοστή, διότι τα ζώα έτρωγαν το «πράσινο».

Η Περίστα την δεκαετία του 1960. Πίνακας σε λαδομπογιά.
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