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1. Εισαγωγικά για το έργο
Στο πλαίσιο της Δράσης «Ερευνώ-Δημιουργώ-Καινοτομώ» (ΕΠΑνΕΚ – ΕΣΠΑ), μία σύμπραξη φορέων και
εταιριών που περιλαμβάνει το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης – Ινστιτούτο
Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΕΚΕΤΑ – ΙΤΠΗΛ), τρία εργαστήρια από το Αριστοτέλειο
Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Σπουδαστήριο Λαογραφίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Τμ.
Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Εργαστήριο Δασικής Βοτανικής – Γεωβοτανικής του Τμ. Δασολογίας,
Εργαστήριο Φυσικής της Ατμόσφαιρας του Τμ. Φυσικής), την εταιρία περιβαλλοντικών
μελετών «ΣΥΣΤΑΔΑ» Ο.Ε. και την εταιρία πληροφορικής VERUS+, έχει αναλάβει την δημιουργία μίας
καινοτόμου για τα ελληνικά και διεθνή δεδομένα 4D εφαρμογής για την περιήγηση στην ιστορία του
τοπίου. Η εφαρμογή θα ενσωματώσει τα αποτελέσματα μιας ευρείας και διαθεματικής έρευνας για την
περιβαλλοντική και κοινωνική ιστορία ενός συγκεκριμένου τοπίου και θα αναπαριστά αυτή την ιστορία,
μέσα από τεχνολογίες αιχμής, όπως είναι η 3D αναπαράσταση και η μεικτή, επαυξημένη και εικονική
πραγματικότητα (augmented & virtual reality). Μέσω της εφαρμογής, οι χρήστες θα μπορούν να
ταξιδεύουν στο χρόνο, αντικρύζοντας το ίδιο τοπίο σε διαφορετικές στιγμές του παρελθόντος, αλλά και
να δοκιμάζουν εναλλακτικά σενάρια για την πορεία του στο χρόνο ή την προβολή στο μέλλον. Η
εφαρμογή θα είναι επιτόπου διαθέσιμη σε επισκέπτες/τριες της περιοχής (μέσω των κινητών τους
συσκευών), αυξάνοντας σημαντικά την εμπειρία και τις γνώσεις που θα αποκομίζουν από την επίσκεψή
τους, αλλά και διαδικτυακά σε δυνητικούς επισκέπτες, συμβάλλοντας στην προβολή της περιοχής.
Επίσης, θα μπορεί να αξιοποιηθεί σε δράσεις Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (π.χ. για τις επιπτώσεις της
κλιματικής αλλαγής).
Το Σπουδαστήριο Λαογραφίας και Κοιν. Ανθρωπολογίας του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του
Α.Π.Θ. εμπλέκεται σε ενότητες και παραδοτέα του έργου που αφορούν τη μελέτη της πολιτισμικής
κατασκευής του τοπίου. Η συμμετοχή του υλοποιείται μέσω επιτόπιας εθνογραφικής έρευνας στις
αγροτικές κοινότητες της περιοχής του έργου (ανοιχτές ποιοτικές συνεντεύξεις βάθους, συμμετοχική
παρατήρηση, ιστορικά ζωής) και μέσω έρευνας αρχειακών και βιβλιογραφικών πηγών. Το ανά χείρας
κείμενο αφορά το παραδοτέο 1.6 του Τεχνικού Δελτίου του έργου και παρουσιάζει τα δεδομένα που
προέκυψαν από την έρευνα. Η ομάδα έρευνας του Σπουδαστηρίου αποτελείται από τον Επίκ. Καθηγητή
Γιώργο Αγγελόπουλο, τη διδάκτορα Γεωργία Σαρικούδη και την υποψ. διδάκτορα Ελένη Γελάνη.
2. Η υπό μελέτη περιοχή
Μετά από εξέταση πολλών ορεινών περιοχών στη Βόρεια Ελλάδα (Βόρεια Πίνδος, Πρέσπες, Ροδόπη,
Πιέρια, Βίτσι κ.α.) και με βάση μία σειρά κριτήρια (ενδιαφέρον τοπίου και ιστορίας, δυνατότητα
συνεργασιών, επισκεψιμότητα, οικολογική σημασία κα), η Ομάδα Έργου επέλεξε τελικά την περιοχή
του νότιου Γράμμου (άνω λεκάνη Σαραντάπορου), με επίκεντρο την κοιλάδα της Παλιάς Κοτύλης, μαζί
με τη ζώνη των καλλιεργειών, των λιβαδιών και των άλλων φυσικών και ανθρωπογενών οικοτόπων που
την περιβάλλουν. Η κοιλάδα της Παλιάς Κοτύλης (χάρτης 1) περικλείεται σήμερα από τρία χωριά (Νέα
Κοτύλη, Πευκόφυτο και Χρυσή) και έναν πρόσφατα ερειπωμένο οικισμό (Παλιά Κοτύλη). Υπάρχουν
επίσης ερείπια τουλάχιστον άλλων οικισμών και εγκαταστάσεων που οι κάτοικοι παρουσιάζουν με
ονόματα και εμφανίζονται σε ορισμένους χάρτες (Μυροβλήτης και νερόμυλοι πέριξ των χωριών).
Κρίνοντας από την κατάσταση της εναπομένουσας τοιχοποιίας στον/στη Μυροβλήτη υποθέτουμε ότι οι
τελευταίοι κάτοικοι εγκατέλειψαν τον οικισμό στα μέσα του 20ου αιώνα, γεγονός που επαληθεύεται και
από βιβλιογραφικές πηγές. Το Παράρτημα 4 παρουσιάζει μια καταγραφή των τοπωνυμιών της περιοχής
και μια σύντομη περιγραφή των αναφορών που υπάρχουν για κάθε τοπωνύμιο. Η υπό εκπόνηση μελέτη
των Οθωμανικών αρχείων θα αναδείξει περαιτέρω δεδομένα.
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Χάρτης 1
Περιοχή μελέτης

Τα χωριά Κοτύλη, Πευκόφυτο και Χρυσή βρίσκονται στο ορεινό όριο που χωρίζει τη Μακεδονία από την
Ήπειρο, μια περιοχή που διαχρονικά βρίσκεται μακριά από αστικά κέντρα και εκτός κεντρικών
μεταφορικών δικτύων που ενώνουν τη δύση με την ανατολή στη νότια Βαλκανική. Η Παλιά Κοτύλη
εκκενώθηκε το 1947,οι κάτοικοί της στις αρχές της δεκαετίας του 1950 εγκαταστάθηκαν στην περιοχή
της σημερινής Νέας Κοτύλης και ίδρυσαν καινούριο χωριό. Η παλιά Κοτύλη έκτοτε άρχισε να ερημώνει,
μέχρι τα μέσα του 1980, όταν εγκαταλείφθηκε πλήρως. Ελάχιστοι κάτοικοι ζουν μόνιμα στη Νέα Κοτύλη,
κυρίως συνταξιούχοι και κτηνοτρόφοι. Το χωριό κατοικείται ουσιαστικά μόνο στη διάρκεια του
καλοκαιριού και των εορταστικών περιόδων (Χριστούγεννα, Πάσχα). Η ίδια κατάσταση ισχύει και για τo
Πευκόφυτο. Η Χρυσή είναι το μόνο από τα τρία χωριά που διατηρεί περίπου εκατό κατοίκους σε μόνιμη
βάση, έχει καφενείο και μπακάλικο σε λειτουργία όλο τον χρόνο. Περισσότερα στοιχεία θα αναφερθούν
στις επόμενες ενότητες.
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3. Ερευνητική μεθοδολογία
Η μελέτη της πολιτισμικής κατασκευής του τοπίου στην υπό μελέτη περιοχή υλοποιήθηκε με τη χρήση
ποιοτικών μεθόδων έρευνας: επιτόπια συμμετοχή παρατήρηση, ανοιχτές ποιοτικές συνεντεύξεις
βάθους, επιλεγμένα ιστορικά ζωής. Η εθνογραφική έρευνα στην περιοχή πραγματοποιήθηκε με έξι
επισκέψεις στην περίοδο Οκτωβρίου 2018 – Ιανουαρίου 2020. Οι επισκέψεις αυτές έγιναν τον Οκτώβριο
του 2018, τον Ιούλιο, Αύγουστο, Σεπτέμβριο του 2019 και τον Ιανουάριο του 2020. Η ομάδα μας
εργάστηκε στα χωριά Νέα Κοτύλη, Χρυσή και Πευκόφυτο διαμένοντας στο Νεστόριο, όπου υπήρχε το
πλησιέστερο κατάλυμα. Παράλληλα, έγιναν επισκέψεις και σε οικογένειες που κατάγονται από αυτά τα
χωριά αλλά σήμερα μένουν μόνιμα στην Καστοριά και στο Μανιάκοι (προάστιο της Καστοριάς). Τον
Ιούλιο του 2019 περιηγηθήκαμε από ντόπιο οδηγό και στους γύρω ορεινούς όγκους όπου είδαμε
εγκαταλειμμένους οικισμούς, βοσκοτόπια, στάνες, πηγές και σημεία υλοτόμησης.
Η επιλογή των πληροφορητών ακολούθησε την τεχνική της «χιονοστιβάδας» ξεκινώντας από έναν οδηγό
της περιοχής που ζει στο Νεστόριο, μέλη του Λαογραφικού Συλλόγου Κοτύλης και τον καφετζή της Νέας
Κοτύλης. Πραγματοποιήθηκαν συνολικά 31 συνεντεύξεις. Στο Παράρτημα 6 παρουσιάζουμε τα
δημογραφικά χαρακτηριστικά των πληροφορητών που μας παρείχαν συνεντεύξεις. Επιλέχθηκαν 17
βασικοί πληροφορητές με τους οποίους έγιναν συνεντεύξεις βάθους κυρίως στα σπίτια τους. Στην
πλειοψηφία των περιπτώσεων, παρόντες στις συνεντεύξεις ήταν και άλλα μέλη της οικογένειας τους,
φίλοι ή/και γείτονες. Στο Παράρτημα 1 παρουσιάζουμε την αποδελτίωση των βασικών δεδομένων που
προέκυψαν από τις συνομιλίες μας με τους 17 βασικούς πληροφορητές. Όπου και όποτε υπήρξαν
συνεντεύξεις έγιναν κατόπιν χρήσης εντύπου συναίνεσης (βλ. Παράρτημα 2) ή προφορικής συναίνεσης
(ειδικά σε περίπτωση που οι πληροφορητές ήταν αναλφάβητοι ή αδυνατούσαν να διαβάσουν το έντυπο
λόγω προβλημάτων όρασης). Επισημαίνουμε ότι οι πληροφορητές μας έδειξαν και μας επέτρεψαν να
αντιγράψουμε φωτογραφίες και βίντεο από τα χωριά τους και την περιοχή. Οι συνεντεύξεις έγιναν βάσει
ενός οδηγού που είχε συνταχθεί έχοντας κατά νου τις προτεραιότητες του ερευνητικού προγράμματος
(βλ. Παράρτημα 3). Ο οδηγός αυτός δεν περιόριζε τα θέματα της έρευνας αλλά όριζε εκείνα που
σχετίζονται πιο άμεσα με τη δουλειά των υπολοίπων υπο-ομάδων του έργου.
Η έμφαση στον περιβαλλοντικό παράγοντα, που ενέχει η ευρύτερη ερευνητική προσπάθεια, μας
οδήγησε στην προτεραιοποίηση διερεύνησης ζητημάτων που αφορούσαν την κατασκευή των σπιτιών
και του οικισμού, τις καλλιέργειες, την κτηνοτροφία, τη σχέση με το δάσος, την τροφή, την οργάνωση της
εργασίας και της καθημερινότητας καθώς και τις μορφές ιδιοκτησίας. Το υλικό που συγκεντρώσαμε
παρείχε δεδομένα που αφορούσαν τα παραπάνω ζητούμενα. Όπως, όμως, συμβαίνει στα πλαίσια μιας
εθνογραφικής έρευνας, οι πληροφορητές μας οδήγησαν τις συζητήσεις μας σε όσα θέματα οι ίδιοι
θεωρούσαν πιο σημαντικά. Η εμπειρία αυτή θα αξιοποιηθεί πιο συστηματικά στο άρθρο που θα
καταθέσουμε ως παραδοτέο στο πρόγραμμα. Εκτός όμως από τις συνεντεύξεις, κρίσιμη υπήρξε η
συνεισφορά όλων των καθημερινών συζητήσεων που είχαμε στα τρία χωριά, η συμμετοχή μας στο
πανηγύρι του Προφήτη Ηλία (20 Ιουλίου) του 2019 στη Νέα Κοτύλη και σε ομάδες της περιοχής στα
κοινωνικά δίκτυα.
Δεν έχουμε καμία αμφιβολία ότι το υλικό που συγκεντρώσαμε συνιστά μια επεξεργασμένη από τη
συλλογική και ατομική μνήμη παρουσίαση της ζωής στην περιοχή μελέτης μας. Μια παρουσίαση που
απαντά τόσο στο «τι υπήρχε τότε» όσο και στις ανάγκες του παρόντος ως προς αυτό που «τότε υπήρχε».
Ως τέτοιο προσλαμβάνουμε, αξιολογούμε και αξιοποιούμε το υλικό που συγκεντρώσαμε.
Η αρχειακή έρευνα έγινε στα Γ.Α.Κ. Θεσσαλονίκης, στα Γ.Α.Κ. στην Αθήνα και στο αρχείο της Διεύθυνσης
Ιστορίας Στρατού στην Αθήνα. Η βιβλιογραφική έρευνα έγινε διαδικτυακά καθώς και στις βιβλιοθήκες
του Α.Π.Θ. και στη βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής του ΕΚΠΑ. Προγραμματίστηκε αλλά δεν
υλοποιήθηκε η βιβλιογραφική έρευνα στις εγκαταστάσεις του Πάρκου Εθνικής Συμφιλίωσης στο Γράμμο.
Αν και η περιοχή των Βαλκανίων και η Ήπειρος ειδικότερα είναι ένας τόπος που έχει συγκεντρώσει το
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ενδιαφέρον μελετητών και εν προκειμένω ανθρωπολόγων1, κατά τη βιβλιογραφική έρευνα δεν
εντοπίστηκαν αρκετές γραπτές πηγές - μαρτυρίες για την καθημερινότητα των κατοίκων ε ι δ ι κ ά στην
Κοτύλη, -, τη Χρυσή2 και το Πευκόφυτο, μόνο πληροφορίες για τα γύρω χωριά (Επταχώρι, Ζούζουλη,
Πεύκος κ.α.)3, απ’ όπου μπορούμε να εξάγουμε βιβλιογραφικά συμπεράσματα και για την υπό εξέταση
περιοχή.
Να σημειωθεί τέλος πως φωτογραφικό υλικό αντλήσαμε, εκτός από τα προσωπικά αρχεία και
αντικείμενα των πληροφορητών και από τους Πολιτιστικούς Συλλόγους της Χρυσής και του Πευκόφυτου.
Ωστόσο, οι πληροφορίες ως προς τα άτομα και την χρονολογία της φωτογραφίας είναι συχνά ελλιπή
αφού και τα ίδια τα μέλη των Συλλόγων δεν γνωρίζουν λεπτομέρειες σχετικά με τις φωτογραφίες
4. Τα δεδομένα στην περιοχή 1870 - 1945
Στην περιοχή της ευρύτερης κοιλάδας της Κοτύλης εντοπίζονται διαχρονικά δραστηριότητες που
αφορούν το κυνήγι, την υλοτομία, και την κτηνοτροφία. Οι αναφορές σε οικισμούς στη διάρκεια της
Βυζαντινής και Οθωμανικής περιόδου, σύμφωνα με την σχετική περί της περιοχής βιβλιογραφία, είναι
περιορισμένες και περιγράφουν μικρά χωριά καθώς και σταθμούς εξυπηρέτησης (χάνια, μοναστήρια)
όσων διέσχιζαν τον Γράμμο μετακινούμενοι μεταξύ Μακεδονίας και Ηπείρου. Επί σειρά αιώνων οι
πλησιέστεροι μεγάλοι οικισμοί της περιοχής είναι τα κεφαλοχώρια του Νεστορίου (ΝΑ) και της Κόνιτσας
(Δ) καθώς και η πόλη της Καστοριάς (ΝΑ). Η προφορική συλλογική μνήμη παρουσιάζει δεδομένα που
ανατρέχουν μέχρι τις αρχές του 19ου αιώνα. Εξαιτίας λόγων που προκύπτουν από τις ερευνητικές ανάγκες
του προγράμματος, στο παρόν κείμενο εστιάζουμε σε δύο περιόδους: 1870 – 1945 και 1945 έως σήμερα.
H επιλογή του 1945 ως ορόσημου απαντά και σε υπαρκτές κοινωνικο-πολιτικές μεταβολές, η επιλογή του
1870 προκύπτει μέσα από τις ανάγκες του ερευνητικού προγράμματος.
Πριν την απελευθέρωση της Καστοριάς (και μέχρι το 1914), τα χωριά Κοτύλη (Κοτέλτσι), Πευκόφυτο
(Βίσανσκον ή Βύσανσκον), Μυροβλήτης (Μιροσλάβιστα) και Χρυσή (Σλάτινα) ανήκαν διοικητικά στο
Βιλαέτι (γενική διοίκηση) Μοναστηρίου, στο Σαντζάκι (επαρχία) Κορυτσάς, στον Καζά (υποδιοίκηση)
Καστορίας. Η μόνη διαφοροποίηση αφορούσε την κοινότητα: τα τρία πρώτα χωριά ανήκαν στη Ναχιγιέ
Χρούπιστα, (μικρή διοικητική μονάδα, υποδιαίρεση του Καζά, δήμος), ενώ η Χρυσή ανήκε στη Ναχιγιέ
Βουρβουσκού (Μπόρμποτσκο).4

Πίνακας 1: Οικισμοί και διοικητική τους υπαγωγή
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Καζάς

Κοτύλη, Πευκόφυτο,
Μυροβλήτης
Χρυσή

Μοναστηρίου

> Κορυτσάς

> Καστοριάς

Ναχιγιέ ή Μουδιρλίκι
> Χρούπιστα
>Βουρβουσκού

Ενδεικτικά παράβαλε τις μελέτες της Sarah Green (2005) και του Βασίλη Νιτσιάκου (1995, 2004, 2015)
Μόνο για τη Χρυσή υπάρχουν ελάχιστες γραπτές πηγές, από τον Ανδρέα Στεφόπουλο ο οποίος υπήρξε δάσκαλος
στο χωριό για μια περίοδο. Βλ. ενδεικτικά: Στεφόπουλος Ανδρέας. Τροφές της Χρυσής Καστοριάς. Πανεπιστήμιο
Ιωαννίνων- δημοσιεύματα Λαογραφικού Μουσείου, αρχείο αρ. 3, Γιάννινα: 1981 -- Στεφόπουλος Ανδρέας,
«Παιδικά Παραδοσιακά Παιχνίδια από τη Χρυσή Καστοριάς», Ανάτυπο Μακεδονικών, τόμ.12, Θεσσαλονίκη: 1972
3
Μάνος Κώστας (1962) Λαογραφικά Επταχωρίου - Βοΐου, Αθήνα -- Τσίγκαλος Δημήτριος (1979). Τα παλιοχώρια
του Επταχωρίου. Β’ Συνέδριο Βοϊακής Εστίας- Πρακτικά. Βοϊακή Εστία. Θεσσαλονίκη.
4
Λιθοξόου (2012-3) Τα χωριά της Καστοριάς στα χρόνια του «μακεδονικού αγώνα».
[http://www.lithoksou.net/p/ta-xoria-tis-kastorias-sta-xronia-toy-%C2%ABmakedonikoy-agona%C2%BB-20122013]
2
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Τις πρώτες πληροφορίες αυτής της περιόδου για τα παραπάνω χωριά αντλούμε κυρίως από έργα
περιηγητών. Συγκεκριμένα, το Κοτέλτσι το 1886 αναφέρεται ως χωριό 150 χριστιανών κατοίκων με
εκκλησία και «άθλιο χάνι»5, ενώ το 1905-10 στο χωριό λειτουργεί και αρρεναγωγείο με 30 μαθητές και
έναν δάσκαλο σε σύνολο 200 κατοίκων.6 Το Κοτέλτσι αποτελούνταν από δύο οικισμούς, έναν ελληνικό
και έναν «αρβανίτικο» που χωρίζονταν από έναν ποταμό και ενώνονταν από ένα γεφύρι.7Στη Σλάτινα –
βλάχικο τοπωνύμιο που παραπέμπει στην ύπαρξη βάλτου ή στάσιμων υδάτων - υπήρχαν 500 περίπου
χριστιανοί κάτοικοι, εκκλησία και χάνι.8 Σύμφωνα με μια εκδοχή, κτίστηκε γύρω στο 1700 από
κτηνοτρόφους που προέρχονταν από την Ήπειρο9 Το δε Βίσανσκον ή Βύσανσκον το 1886 είχε 170
χριστιανούς κατοίκους10, ενώ το 1905 στην περιοχή αναφέρεται ότι λειτουργούσε πατριαρχικό σχολείο
με 20 μαθητές και έναν δάσκαλο (σε σύνολο 150 κατοίκων)11.
Η προφορική μνήμη τοποθετεί τη δημιουργία του Κοτέλτσι μεταξύ 1820 και 1870. Σύμφωνα με τις
αφηγήσεις των πληροφορητών μας το χωριό δημιουργείται σταδιακά πάνω σε ακατοίκητα χαλάσματα
που προϋπήρχαν. Οι ελληνόφωνοι κάτοικοι προέρχονται από την περιοχή της νότιας Αιτωλοακαρνανίας,
ενώ οι αλβανόφωνοι από βορειότερες περιοχές της Ηπείρου. Η μετοίκηση των ελληνόφωνων
προσδιορίζεται μετά τις καταστροφές του Σουλίου και η μετοίκηση των αλβανόφωνων προσδιορίζεται
λίγες δεκαετίες αργότερα. Η προφορική μνήμη αναφέρεται γενικά σε «αρβανίτες». Αυτό που είναι
βέβαιο είναι ότι οι πληθυσμοί και των τριών χωριών (Κοτύλη, Πευκόφυτο, Χρυσή) έχουν κάποια στιγμή
μετακινηθεί από την Ήπειρο. Στο συμπέρασμα αυτό καταλήγουμε λόγω της αρχιτεκτονικής των σπιτιών,
των μουσικών μοτίβων που κυριαρχούν, των ενδυματολογικών μοτίβων που εντοπίσαμε σε
φωτογραφίες των αρχών του 20ου αιώνα καθώς και των τοπικών χορών που ακόμα και σήμερα
επιβιώνουν. Τα δεδομένα αυτά από μόνα τους δεν θα ήταν αρκετά για τα όποια συμπεράσματα αν δεν
επιβεβαιώνονταν και από την προφορική μνήμη.
Οι κάτοικοι των τριών χωριών (αυτό)χαρακτηρίζονται ως «κατσαούνηδες», ένας όρος που παραπέμπει
σε καταγωγή από ελληνόφωνους Βλάχους της Θεσσαλίας οι οποίοι σταδιακά είχαν εγκατασταθεί και
στη νότια Ήπειρο. Σύμφωνα με μια άλλη εκδοχή, ίσως συμπληρωματική, ο όρος αναφέρεται σε
«φυγάδες» την περίοδο της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας.12 Σε κάθε περίπτωση, η δημιουργία και των
τριών χωριών πρέπει να έγινε σταδιακά τον 18ο και τον 19ο αιώνα από διαφορετικής καταγωγής σόγια
που εγκαταστάθηκαν στην περιοχή. Το χωριό της Χρυσής φαίνεται, βάσει προφορικών μαρτυριών, να
είναι παλαιότερο της Κοτύλης και του Πευκόφυτου. Η αναφορά των κατοίκων της Χρυσής ως
«Εξαρχικών» στη στατιστική του K’nčov ενδέχεται να οφείλεται στην ύπαρξη οικογενειών που
προέρχονταν από το χώρο της σλαβοφωνίας. Η μνήμη της αλβανοφωνίας υπάρχει στις αφηγήσεις
αρκετών πληροφορητών μας που κατάγονταν από την Κοτύλη. Παράλληλα, υπάρχει και η μνήμη της
συνειδητής γλωσσικής μεταστροφής και της σταδιακής αποχής από τα «αρβανίτικά» μετά την
ενσωμάτωση της περιοχής στο ελληνικό κράτος. Οι εξελίξεις αυτές είναι τυπικές στον χώρο των
αγροτικών κοινοτήτων της Μακεδονίας του Μεσοπολέμου. Τα τοπωνύμια της περιοχής μοιράζονται
ανάμεσα σε αυτά που έχουν τουρκικές καταβολές, σλαβικές καταβολές, ελληνικές καταβολές, βλάχικες
καταβολές και αρβανίτικες καταβολές.
5

Σχινάς Νικόλαος, (1886) Οδοιπορικαί Σημειώσεις Μακεδονίας, Ηπείρου, Νέας Οροθετικής Γραμμής και
Θεσσαλίας, εν Αθήναις (Messager d’ Athenes) : 224.
6
Brancoff D.M. (1905) La Macédoine et sa population chrétienne avec deux Cartes ethnographiques, Paris: 182-183.
7
Βάρδας Α, 41, όπως παρατίθεται στον Λιθοξόου (2009) «Οικισμοί της Καστοριάς που αρχίζουν από Μ»
[http://www.lithoksou.net/p/oikismoi-tis-kastorias-poy-arxizoyn-apo-m]
8
Σχινάς (1886) ό.π.: 224.
9
Τράιου Ελευθερία, Τα μονοπάτια του Γράμου, Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Καστοριάς, χ.χ., σελ. 43-44.
10
Σχινάς (1886), ό.π. 816.
11
Brancoff (1905), ό.π.:182-183. Να σημειωθεί ότι, όπως αναφέρει ο Λιθοξόου, οι κάτοικοι του Βίσανσκο δεν
συμμετείχαν στα αιματηρά γεγονότα της περιόδου 1903-1908 (http://www.lithoksou.net/p/oikismoi-tis-kastoriaspoy-arxizoyn-apo-b). Αυτό σημαίνει ότι είχαν συνταχθεί με το ελληνικό εθνικό πρόταγμα.
12
Βλ. Σινάνης (2010).
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Η Κοτύλη αναφέρεται στις πηγές της περιόδου του Μακεδονικού Αγώνα μόνο στα απομνημονεύματα
του Βάρδα. Το σώμα του Τσόντου-Βάρδα μπήκε στο Κότελτσι στις 11 Δεκεμβρίου 1904. Το χωριό ήταν
«τσιφλίκι 25 οικ. εις δύο συνοικίας χωριζομένας διά ποταμού και ενωμένας διά γεφύρας εξ ων μία
Αλβανική και η ετέρα απλή Ελληνική, πέριξ υψούνται όρη Βόιον (Γουρούσια), κεκαλυμμένα ήδη χιόνος,
φέροντα πεύκα, έλατα και οξυάς»13 Μια μέρα πριν την είσοδο των ελλήνων ανταρτών, είχε υπογραφεί
πρακτικό από τους κατοίκους του χωριού Π. Κοσμά, Ντίνα Γεώργο (Κωνσταντίνο Γεωργίου), Ηλία Γιάννη,
Ντίνα Ντόνο, Ντίνα Γιάννη (Κωνσταντίνο Γιάννη ή Μπάρμπας) και τον αρχηγό του ελληνικού σώματος
Γιώργο Βάρδα. Το περιεχόμενο του πρακτικού ήταν το ακόλουθο: «Συνελθόντες σήμερον την 10
Δεκεμβρίου 1904, οι αποτελούντες την επιτροπήν επί παρουσία του Αρχηγού των εν Μακεδονία
Ελληνικών Σωμάτων, αποφασίσαμεν και παρεδέχθημεν τα εξής: α) το χωρίον διορίζει σκοπούς
(καραούλια) διά την φύλαξιν των σωμάτων οσάκις έρχονται, β) θα χορηγή κατάλυμα εις τα σώματα, γ)
θα χορηγή άρτον εις τα σώματα, δ) ο δε Αρχηγός αναλαμβάνει και την υποχρέωσιν να πληρώνει δύο
οδηγούς, οίτινες θα είναι και ταχυδρόμοι προς εικοσόφραγκον κατά μήνα έκαστον»14
Πίνακας 2: Πληθυσμοί 1886 – 1910 (θρήσκευμα, εθνικότητα, γλώσσα)
Στατιστική Σχινά Στατιστική K’nčov
1886
1900
Κοτύλη

150 Πατριαρχικοί 160 Πατριαρχικοί

Μυροβλήτης 20 οικογέν.
Μουσουλμάνων
Αλβανών
Πευκόφυτο 170 Πατριαρχικοί

230
Μουσουλμάνοι
Αλβανοί
160 Πατριαρχικοί

Χρυσή

120 Εξαρχικοί

50 Πατριαρχικοί

Στατιστική
Βασικές γλώσσες
Χαλκιόπουλου
1910
200 Πατριαρχικοί (κατά «Ρωμαίικα»,
το αρχείο Βάρδα: 307) «αρβανίτικα»
150
Μουσουλμάνοι «Αρβανίτικα»
Αλβανοί
150 (;) Πατριαρχικοί

«Ρωμαίικα»,
«αρβανίτικα»
«Ρωμαίικα»,
«σλάβικα»

Ας έχουμε πάντα υπόψη μας ότι ο χαρακτηρισμός «Αλβανοί» και «Έλληνες» στο ιστορικό συγκείμενο της
τότε εποχής δεν αφορά τις ομιλούσες γλώσσες των πληθυσμών αλλά γίνεται με βάση το θρήσκευμα. Οι
αλβανόφωνοι χριστιανοί της Δυτικής Μακεδονίας νοούνταν ως «αρβανίτες» ενώ οι αλβανόφωνοι
μουσουλμάνοι ως «Αλβανοί». Ας λάβουμε επίσης υπόψη ότι οι απογραφές πληθυσμών του τέλους του
19ου και αρχών του 20ου αιώνα αποδίδουν μια ενδεικτική εικόνα της πραγματικότητας και όχι την
πραγματικότητα. Τα παρεχόμενα στοιχεία είναι συχνά επιλεκτικά και εξυπηρετούν τις εθνικές
προτεραιότητες του συγγραφέα της κάθε μελέτης.
Ο ελληνικός στρατός εισέρχεται στην Καστοριά στις 11 Νοεμβρίου 1912. Το 1918 οι οικισμοί Βίσαντσκο
και Σλάτινα (μαζί με τη Μιροσλάβιστα) αποτέλεσαν μία κοινότητα (κοινότητα Σλάτινας), ενώ το Κοτέλτσι
αποτέλεσε ομώνυμη κοινότητα (κοινότητα Κοτελτσίου) μαζί με τους οικισμούς Τούχουλη (Πεύκος) και
Δράνοβον (Γλυκονέρι).15 Μετά τη Μικρασιατική Καταστροφή και την επακολουθήσασα υποχρεωτική
ανταλλαγή των πληθυσμών μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, (Συνθήκη της Λωζάνης), το 1924 αποχώρησαν
15 οικογένειες μουσουλμάνων κατοίκων από τη Μιροσλάβιστα (35 άτομα). 16 Δεν υπάρχουν μαρτυρίες
13

Βάρδας Α, 41, ό.π.
Αρχείο Βάρδα, φ. 17-19.
15
ΦΕΚ 259 / 21.12.1918
16
Να σημειωθεί ότι οι αλβανικής καταγωγής μουσουλμάνοι ή όσοι δεν είχαν τουρκική συνείδηση θεωρήθηκαν μη
ανταλλάξιμοι, κάτι που οδήγησε πολλούς μουσουλμάνους σε εθελούσια «αλβανοποίηση» ή «χριστιανοποίηση».
14
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για άφιξη προσφύγων από τη Μ. Ασία στην περιοχή. Ακόμα και στον/ στη Μυροβλήτη, όπου υπήρχαν
μουσουλμάνοι (και συνήθως τα εδάφη που εγκατέλειπαν οι μουσουλμανικοί πληθυσμοί προορίζονταν
για τους νεήλυδες πρόσφυγες17), δεν εγκαταστάθηκαν πρόσφυγες. Εικάζεται ότι κάποιοι
μουσουλμανικοί πληθυσμοί εξαιρέθηκαν από την ανταλλαγή εξαιτίας της γεωγραφικής τους θέσης ή της
γειτνίασης με τα αλβανικά σύνορα,18 γεγονός που ίσως τους βοήθησε να χαρακτηριστούν ως «Αλβανοί
Μουσουλμάνοι». Η υπόθεση αυτή δεν μπορεί να διασταυρωθεί χωρίς μελέτη των φακέλων των
οικισμών που υπάρχουν στα σχετικά αρχεία.
Παράλληλα με τις πληθυσμιακές ανακατατάξεις, τη δεκαετία 1920-1930 τα χωριά υπέστησαν ποικίλες
αλλαγές. Πρώτα απ’ όλα, μετονομάστηκαν. Η Σλάτινα μετονομάστηκε Χρυσή [ΦΕΚ 413 / 22.11.1926], το
Κοτέλτσι έγινε κοινότητα Κοτύλης [ΦΕΚ 206 / 28.9.1927], το Βίσανσκο μετονομάστηκε Πευκόφυτο [ΦΕΚ
156 / 8.8.1928] και η Μιροσλάβιστα Μυροβλήτης [ΦΕΚ 156 / 8.8.1928]. Την ίδια εποχή, δηλαδή τέλη της
δεκαετίας, σημειώθηκαν διοικητικές μεταβολές: η Κοτύλη (η οποία στην απογραφή του 1928 είχε
αστυνομικό σταθμό, κοινοτικόγραφείο και δημοτικό σχολείο), αποτέλεσε την κοινότητα Κοτύλης μαζί με
το Γλυκονέρι [πρώην Δρ(ι)άνοβο, 130 κάτοικοι στην απογραφή του 1928] και τον Μυροβλήτη (1928)19.
Πευκόφυτο και Χρυσή (η οποία επίσης είχε ταχυδρομείο και δημοτικό σχολείο στην απογραφή του 1928)
αποτέλεσαν την κοινότητα Χρυσής.20 Παράλληλα, το 1927 η υποδιοίκηση Καστοριάς (του Νομού
Φλώρινας) στην οποία ανήκαν από την απελευθέρωση και μετά, μετατράπηκε σε επαρχία (επαρχία
Καστορίας), ενώ το 1941 η περιοχή αποσχίστηκε από τη Φλώρινα και ενσωματώθηκε στον Νομό
Καστοριάς.21
Παρά τις μεταβολές του πληθυσμού και την ένταξη της περιοχής στο ελληνικό κράτος, η παραγωγική
δομή, τα εμπορικά δίκτυα και οι υποδομές στην περιοχή δεν παρουσιάζουν μεγάλες διαφοροποιήσεις
από τα τέλη του 19ου και μέχρι τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Οι τοπικές κοινότητες συγκροτούνται στη λογική
της αυτάρκειας, των γαμήλιων ανταλλαγών με γειτονικά χωριά και μιας σχετικής ενδογαμίας, της
εξάρτησης από πελατειακά δίκτυα που «κοιτούν» προς το Νεστόριο και την Καστοριά παρά προς την
Κόνιτσα. Προφορικές μαρτυρίες αναφέρουν τη συνέχεια θεσμικών ρόλων στην περιοχή. Για παράδειγμα,
μια πληροφορήτρια μάς ανέφερε ότι ο παππούς της ήταν «δασοφύλακας» και πριν και μετά το 1912. Τα
αποτελέσματα των εκλογών που πραγματοποιούνται σε όλη τη διάρκεια του Μεσοπολέμου δείχνουν τη
σταθερότητα των δομών εξουσίας που είχαν εγκατασταθεί από τους Πατριαρχικούς στην περιοχή και
«μεταφέρθηκαν» στη συντηρητική παράταξη.
Τα τρία αυτά χωριά βασίζουν την οικονομία τους στην αυτάρκεια και στο περιορισμένο εμπόριο με
γειτονικούς οικισμούς. Η δομή της οικογένειας είναι πατρογραμμική, πατροτοπική με απόδοση προίκας.
Το νοικοκυριό περιέχει τους γονείς του άντρα, το ζευγάρι καιτα παιδιά τους, ενώ ενδέχεται να μένουν
μαζί και τα αδέρφια του άντρα (οι αδερφές μετά τον γάμο θα πήγαιναν να μείνουν στο σπίτι των
πεθερικών). Η προφορική μνήμη προσδιορίζει το μέγεθος ενός συνηθισμένου νοικοκυριού στα 6 – 10
άτομα.

Βλ. Πελαγίδης Ευστάθιος (1994) Η αποκατάσταση των προσφύγων στη δυτική Μακεδονία 1923-1930,
Θεσσαλονίκη: Αφοί Κυριακίδη.
17
Πελαγίδης Ευστάθιος (1998) «Η διαμόρφωση του κοινωνικού και πολιτικού σκηνικού στις περιφέρειες Καστοριάς
και Κοζάνης μετά την εγκατάσταση των προσφύγων (1923-1940)» στο Ν. Καλογερόπουλος-Αρχέλαος Κουτσούρης
(επιμ.) Η δεκαετία 1940-1950 στη Δυτική Μακεδονία (Συνέδριο στο Τσοτύλι, 30 Αυγούστου- 1 Σεπτεμβρίου 1996),
Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μελετών Άνω Βοΐου, σελ. 39-49.
18
Οι πρόσφυγες στην Καστοριά (μέρος 1ο): Η ανταλλαγή των πληθυσμών, Ιστορικά Καστοριάς (19-5-2013).
19
Διγενής Κίμων, «Κοτύλη», (λήμμα) στη Μεγάλη Ελληνική Εγκυκλοπαίδεια, τ.15, σελ.18.
20
Παπακωνσταντίνου Θ., «Καστοριά» (λήμμα) στη Μεγάλη Ελληνική Εγκυκλοπαίδεια, τ. 14, σελ 17.
21
Βέρρου Θώμη (2008) Τοπωνύμια και Διοικητικά Κατανομή Οικισμών της Μακεδονίας: Μεταβολές στον 20ο αι.,
Θεσσαλονίκη: University Studio Press: 182.
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Σε όλα τα χωριά της υπό μελέτη περιοχής κυριαρχούν συγκεκριμένα επίθετα που παραπέμπουν σε σόγια.
Στην Κοτύλη, για παράδειγμα, κυριαρχούν τα σόγια Ευαγγέλου και Δημητρίου ενώ υπάρχουν και τα σόγια
Ιωάννου, Γεωργίου, Κοσμά, Χρήστου, Νίκου, Κωνσταντίνου, Νικολάου, Αθανασίου, Πέτρου. Σύμφωνα με
αναφορές πληροφορητών, υπήρξε μεταβολή ορισμένων επιθέτων μετά το 1912. Δεν είναι δυνατόν να
διαπιστώσουμε την έκταση αυτών των αλλαγών χωρίς μελέτη των Οθωμανικών αρχείων. Σε κάθε
περίπτωση, όμως, η μεταβολή των επιθέτων σε γλωσσικές φόρμες που προσιδίαζαν με τα επίθετα της
νότιας Ελλάδας ήταν μια κοινή πρακτική στην ελληνική Μακεδονία του Μεσοπολέμου και ιδιαίτερα στη
μεταξική περίοδο. Οι πληροφορητές μας ανέφεραν, για παράδειγμα, την εγκατάλειψη του επιθέτου
Τίλιος από ορισμένες οικογένειες της Κοτύλης. Μία ακόμη συνηθισμένη πρακτική που συναντάται σε
όλα τα χωριά, αλλά ειδικά στην παλιά Κοτύλη, είναι τα σόγια να συγκροτούν γειτονιές που φέρουν το
όνομα τους.. Για παράδειγμα, στην παλιά Κοτύλη οι οικογένειες από το σόι Ευαγγέλου έμεναν στην
περιοχή πάνω από το ποτάμι, η οποία είχε άτυπα την ονομασία «Ευαγγιάρικα» ή «Βαγ(γ)ιάρικα», ενώ η
περιοχή όπου έμεναν οι οικογένειες από το σόι Κωνσταντίνου ονομαζόταν άτυπα «Κωσταντέικα» ή
«Κωσταντέκια». Τα σόγια έχουν αίσθηση της κοινής τους καταγωγής και η συγγένεια συνιστά, σε
συμβολικό και κοινωνικό επίπεδο, έναν από τους πιθανούς μηχανισμούς εξασφάλισης κοινωνικής
αλληλεγγύης. Αρκετοί πληροφορητές, μάλιστα, μας ανέφεραν την ύπαρξη θρησκευτικής γιορτής όπου το
κάθε σόι «δεχόταν» και προσέφερε γεύμα. Ο θεσμός αυτός συναντάται στα Βαλκάνια ως «Σλάβα» και
χαρακτηρίζει κυρίως τους σλαβικών καταβολών αγροτικούς πληθυσμούς. Τέλος, θα μπορούσαμε να
πούμε ότι υπάρχει μια σχετική ενδογαμία αλλά και σταθερά δίκτυα γαμήλιων ανταλλαγών ανάμεσα
στους οικισμούς. Οι νύφες στην περιοχή προκύπτουν από ένα δίκτυο που έχει ως συντεταγμένες τα
χωριά Κοτύλη, , Πευκόφυτο, Χρυσή, Πεντάβρυσος, Κάντσκο (Δροσοπηγή), Ζούζουλη (Επταχώρι), Κυψέλη
και σπανιότερα από το Νεστόριο. Υπάρχουν βέβαια επιμέρους διαφοροποιήσεις ανάλογα με τον οικισμό.
Όπως φαίνεται και στον Πίνακα 3, η αύξηση του πληθυσμού φτάνει στο απόγειό της λίγο πριν το Β’
Παγκόσμιο Πόλεμο. Η προφορική μνήμη αναφέρει περίπου 70-80 σπίτια στην Κοτύλη και την Χρυσή και
50 σπίτια στο Πευκόφυτο στη δεκαετία του 1930. Η αύξηση αυτή σε συνδυασμό με τις ευρύτερες
κοινωνικο-πολιτικές συνθήκες οδηγεί ορισμένους κατοίκους και των τριών οικισμών σε υπερπόντια
μετανάστευση στην Αμερική και στον Καναδά στη δεκαετία του 1910 ή και λίγο αργότερα. Οι μετανάστες
προσφέρουν στα χωριά τους όχι μόνο λόγω των εμβασμάτων που στέλνουν στις οικογένειες αλλά και
μέσω δωρεών. Μας αναφέρθηκε λ.χ. ότι η εκκλησία της Κοτύλης κατασκευάστηκε με δωρεές που
προσέφεραν μετανάστες που είχαν πάει στην Αμερική το 1916. Όπως επισημάναμε και παραπάνω, οι
αναφερόμενοι ως «αλβανικών φρονημάτων» κάτοικοι του Μυροβλήτη πρέπει να έχουν προκύψει από
εξαίρεση της ανταλλαγής πληθυσμών του 1922. Η σύνδεση των τριών οικισμών με το ελληνικό κράτος
προκύπτει μέσω της οργάνωσης της τοπικής αυτοδιοίκησης, της ύπαρξης σχολείων και κοινοτικών
γραφείων, της ύπαρξης «δασοφύλακα» (δηλ. αγροφύλακα), των πελατειακών σχέσεων με πολιτευτές της
Καστοριάς. Η εθνική κοινωνικοποίηση προκύπτει μέσω της στρατιωτικής θητείας των ανδρών και της
σχολικής φοίτησης των παιδιών. Σχολεία αναφέρονται και στα τρία χωριά. Στην περίπτωση της Κοτύλης
το σχολείο αποτελείται από μια αίθουσα και ένα γραφείο του δασκάλου στο ίδιο οίκημα με τα γραφεία
της Κοινότητας.
Στη δεκαετία του 1930 κατασκευάζεται φαρδύ μονοπάτι (χωμάτινο) που ακολουθεί τη σημερινή
διαδρομή ανάμεσα στα τρία χωριά και καταλήγει στο Νεστόριο. Τμήματα αυτού του μονοπατιού
μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν, υπό ορισμένες συνθήκες, και από φορτηγά αυτοκίνητα. Οι αναφορές
στρατιωτικών αρχείων εμφανίζουν μετακινήσεις φορτηγών στον εν λόγω άξονα ήδη από το 1946 – 1947.
Στον άξονα αυτό τοποθετείται και δίκτυο των «Τ.Τ.Τ.», γεγονός που σημαίνει ότι σε κάθε ένα από τα
χωριά υπάρχει τουλάχιστον 1 τηλέφωνο. Η κατασκευή του δρόμου οδηγεί στο να ατονήσουν σταδιακά
τα μονοπάτια που περνώντας ΒΑ της Κοτύλης έφταναν «κοφτά» στο Νεστόριο. Χαρακτηριστικότερο
αυτών είναι το μονοπάτι «του Χάρου». Ο δρόμος επεκτείνει και τις εμπορικές ανταλλαγές.
Η κοινωνικότητα ενέχει έμφυλες διαστάσεις (άντρες στο καφενείο, γυναίκες σε παρέες στο σπίτι) και
ενισχύεται από τον ετήσιο θρησκευτικό κύκλο, τα τοπικά πανηγύρια, τη μετάβαση στο παζάρι του
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Σαββάτου στο Νεστόριο, τις γιορτές τύπου «Σλάβα», τις τελετές του ατομικού κύκλου ζωής, τις
επισκέψεις λιανεμπόρων («πραγματευτάδες») που προέρχονταν από το Νεστόριο, τα Πεύκα τη Ζέρνα,
το Λούτσκο, το Βόιο και την Πεντάβρυσο. Η διατροφή βασιζόταν στην τοπική παραγωγή και τα κύρια
εισαγόμενα είδη ήταν το λάδι, το αλάτι, το κρασί κ.α.. Αρκετά φρούτα «αποξηραίνονταν» ή γίνονταν
κομπόστα και αρκετά λαχανικά γίνονταν τουρσί.
Οι οικογένειες ζούσαν συνήθως σε διώροφα πετρόκτιστα σπίτια, («με ξύλινα μπαλκόνια, παράθυρα με
σιδεριές, πατώματα από σανίδια ή λάσπη») στο ισόγειο των οποίων βρισκόταν στάβλος για οικόσιτα ζώα.
Μια πληροφορήτρια ανέφερε ότι στην Κοτύλη του 1930 «το 30% των σπιτιών ήταν τριώροφα», γεγονός
που επιβεβαιώνεται και από φωτογραφία της δεκαετίας του 1960 στην οποία φαίνονται κάποια
τριώροφα σπίτια. Ωστόσο, τα μόνα συμπεράσματα που μπορούμε να βγάλουμε είναι αυτά που
προκύπτουν από τις μνήμες των κατοίκων, καθώς οι μοναδικές βιβλιογραφικές πληροφορίες για την
αρχιτεκτονική καλύπτουν χρονικά το πρώτο μισό του 20ου αι (σίγουρα πριν το 1941) και αφορούν στο
χωριό Πευκόφυτο. Δεδομένου ότι τα χωριά Κοτύλη, Πευκόφυτο και Χρυσή είχαν συχνές επαφές και
παράλληλες κοινωνικά διαδρομές22, εικάζουμε ότι ίσως είχαν και τα ίδια αρχιτεκτονικά πρότυπα.
Βασιζόμενοι σε αυτά τα πρότυπα, σε συνδυασμό με τις προφορικές μαρτυρίες, γνωρίζουμε με
βεβαιότητα ότι οι παλιοί μάστοροι σχεδίαζαν σπίτια που εξυπηρετούσαν τις ανάγκες της οικογένειας.
Από την αυλή ξεκινούσε η σκάλα που έβγαινε στο πρώτο πάτωμα [ανώ(γ)ι]. Ένα δωμάτιο ήταν ο ο(υ)ντάς,
το δωμάτιο υποδοχής. Κάθε δωμάτιο είχε τζάκι. Στα κατώγια έβαζαν τα ζώα, κυρίως τα μουλάρια και τα
άλογα που ήταν το μέσο για όλες τις μεταφορές. Επίσης, αγελάδες και (συνήθως ένα ζευγάρι) αρσενικά
βόδια που κάνανε το όργωμα και τη σπορά στα χωράφια. Στο χαγιάτι αποθηκεύονταν τα ξύλα, και εκεί
κτιζόταν και ο φούρνος. Στο κελάρι αποθήκευαν το σιτάρι, το καλαμπόκι, τα φασόλια, τις φακές και άλλα,
όπως τα καδιά με το βούτυρο, το τυρί και τα κούπια με το μέλι.23 Τα πλέον ευαίσθητα αγροτικά προϊόντα
(π.χ. αποξηραμένα φρούτα, αλεύρι κλπ.) αποθηκεύονταν σε «αμπάρια» (μεγάλες ξύλινες κατασκευές)
που βρίσκονταν στους ορόφους του σπιτιού για να προστατεύονταν από τα τρωκτικά. Η ύδρευση των
σπιτιών γινόταν από κοινές βρύσες ή πηγές και η αποχέτευση έρεε έξω από το σπίτι, στη μέση των στενών
δρόμων. Οι δρόμοι, συνήθως χωμάτινοι ή καλντερίμια, ήταν στενοί, «ίσα ίσα για να περνάει ένα
φορτωμένο ζώο». Τα σπίτια είχαν αυλή συνήθως με ψηλούς πέτρινους αυλόγυρους που δεν επέτρεπαν
θέαση στον δρόμο, (ενώ υπάρχουν και μαρτυρίες που αναφέρουν πως η αυλή ήταν «εντελώς ανοιχτή
στο δρόμο» ή οριοθετημένη με σανίδια ή πέτρες). Μπροστά από κάθε σπίτι ή κοντά σε αυτό συνήθως
υπήρχε ένα αλώνι στο οποίο αλώνιζαν όχι μόνο τα μέλη της οικογένειας, αλλά ίσως και 2 ή 3 οικογένειες
της γειτονιάς κατόπιν συνεννόησης. Εκεί κοντά μπορεί να υπήρχε και η αχυροκαλύβα όπου έβαζαν το
άχυρο για τα ζώα.
Πέραν των σπιτιών, το δομημένο περιβάλλον περιλαμβάνει:
(α) Τις στρούγκες όπου ανέβαζαν τα ζώα για τη θερινή βοσκή και στις οποίες διέμεναν βοσκοί από όλες
τις οικογένειες που είχαν ζώα βάσει ενός συστήματος εκ περιτροπής συμμετοχής.
(β) Τους νερόμυλους και τα αλώνια που ήταν εντός ή στις παρυφές των οικισμών (στην Κοτύλη υπήρχαν
τρεις νερόμυλοι στην κοίτη του ποταμού).
(γ) Τα χωράφια, οπωρώνες και λαχανόκηπους σε άμεση γειτνίαση με τους οικισμούς. Τα χωράφια
διαιρούνται με μεγάλες πέτρες ως σημάδια στις γωνίες τους. Ελάχιστοι πληροφορητές/τριες ανέφεραν
πεζούλες σε χωράφια. Στα πλέον κοντινά προς τους οικισμούς χωράφια έριχναν λίπασμα κοπριάς. Η
πλειοψηφία των πληροφορητών εκτιμά ότι το μέσο χωράφι είχε έκταση γύρω στο 1,5 στρέμμα και η μέση
οικογένεια περίπου 15-20 στρέμματα στην ιδιοκτησία της
22

Ο Παπαρίζος αναφέρει ότι στα πανηγύρια του ενός χωριού πήγαιναν οι χωρικοί των άλλων, ενώ και κατά τη
διάρκεια του βαλκανικού πολέμου το 1912, αντιπροσωπεία από τον Πεύκο πήγε στην Κοτύλη και ζήτησε να
στείλουν ενίσχυση στον αγώνα τους ενάντια στους Οθωμανούς. Επίσης, τα χωριά αυτά είχαν τα ίδια έθιμα και τις
ίδιες τοπικές γιορτές [Βλ. Παπαρίζος Γ. Κ. (1998) Τα χωριά του Γράμμου, Θεσσαλονίκη: Κώδικας]
23
20 Παπαρίζος (1998) ό.π: 40-44.
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(δ) Τα οπωροφόρα δέντρα σε κοινόχρηστους χώρους εντός του χωριού απ’ όπου έκοβε όποιος ήθελε
φρούτα.
(ε) Τις εκκλησίες και τα ξωκλήσια.
(στ) Τα καφενεία που ήταν συνήθως και παντοπωλεία.
(ζ) Τα κοινοτικά γραφεία / ταχυδρομεία.
(η) Τα νεκροταφεία που βρίσκονταν στην άκρη του χωριού.
(ι) Τα σχολεία.
Πίνακας 3
Πληθυσμός (θρήσκευμα, εθνικότητα, γλώσσα) 1912-1945

Κοτύλη
(Κοτέλτσι)
Μυροβλήτης
(Μιροσλάβιστα)
Πευκόφυτο
(Βίσανσκον)
Χρυσή
(Σλάτινα)

Απαρίθµηση 1913

Απογραφή 1920

Απογραφή 1928

Απογραφή 1940

Στατιστική
1945
578

340 Χριστιανοί
Έλληνες
(179 άρ./ 161
θήλ.)
45 Μουσουλµάνοι
Αλβανοί
(25 άρ./ 20 θήλ.)

312 Χριστιανοί
Έλληνες
(145 άρ./ 167 θήλ)

364 Χριστιανοί
Έλληνες
(175 άρ./ 189 θήλ.)

578 Χριστιανοί
Έλληνες
(283 άρ./295 θήλ)

87 Μουσουλµάνοι
Αλβανοί
(45 άρ./ 42 θήλ)

194 Βλάχοι
(92 άρ./ 102 θήλ.)

74

174 Χριστιανοί
Έλληνες
(94 άρ./ 80 θήλ.)
349 Χριστιανοί
Έλληνες (179 άρ./
170 θήλ.)

176 Χριστιανοί
Έλληνες
(82 άρ./ 94 θήλ.)
325 Χριστιανοί
Έλληνες (132 άρ. /
170 θήλ.)

92 κάτοικοι
(αλβανικών
φρονηµάτων)
(58 άρ./ 43 θήλ.)
231 Χριστιανοί
Έλληνες
(114 άρ./ 117 θήλ.)
383 Χριστιανοί
Έλληνες
(170 άρ./213 θήλ.)

322 Χριστιανοί
Έλληνες
(155 άρ./ 167 θήλ.)
507 (πραγµατικός
πληθυσµός)
Χριστιανοί Ελληνες
(262 άρ./ 245 θήλ.)

322
507

Επισημαίνουμε ότι η απογραφή του 1940 έγινε βιαστικά λίγες μέρες πριν την έναρξη του πολέμου και
θεωρείται λιγότερο αξιόπιστη από αυτήν του 1928 που διήρκησε δύο μέρες και έγινε πιο συστηματικά.
Και οι δύο αυτές απογραφές, δεδομένου ότι έγιναν μετά τις 23/4 και πριν τις 26/10, λογικά
περιλαμβάνουν και νομαδικούς – ημινομαδικούς πληθυσμούς που ζούσαν στα τσελιγκάτα της περιοχής.
Θεωρούμε πιθανό η απογραφή να περιλαμβάνει και τους άνδρες μετανάστες. Ήταν πάγια πρακτική στον
Μεσοπόλεμο οι μετανάστες να δηλώνονται ως μόνιμα διαμένοντες. H πρακτική αυτή συνδέονταν με την
κατοχή χωραφιών από χρησικτησία.
Η γεωμορφολογία του εδάφους στα ορεινά χωριά του Γράμμου επέτρεπε την ενασχόληση με
συγκεκριμένες ασχολίες, κυρίως κυνήγι και βοσκή ζώων. Η εκχέρσωση μέρους της γης έδωσε τη
δυνατότητα για γεωργικές και – κυρίως - κτηνοτροφικές ασχολίες. Σχεδόν όλοι οι κάτοικοι των χωριών
αυτών ασχολούνταν με τη γεωργία. Από το έθιμο της Περπερούνας (θρησκευτική τελετή ικεσίας στον
Θεό για βροχή) που γινόταν στην Κοτύλη (και στο γειτονικό χωριό Πεύκος), φαίνεται ότι πολύ συχνά στις
περιοχές αυτές κατά την περίοδο του καλοκαιριού, ειδικά τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, παρατηρούνταν
ανομβρία. Ο Παπαρίζος αναφέρει ότι κάποιες φορές η ανομβρία διαρκούσε για ένα διάστημα
μεγαλύτερο των εξήντα ημερών. Αυτό επέφερε αλλαγές όπως: ξηρασία, δυσμενή ανάπτυξη των
καλλιεργειών, στέρεμα των πηγών και των ρυακιών, ξηρασία του χόρτου.24 Αναφέρεται αναδασμός και
μοίρασμα χωραφιών το 1928. Η διαδικασία πρέπει να ξεκίνησε αμέσως μετά την ενσωμάτωση της
περιοχής στο ελληνικό κράτος. Ο μέσος γεωργικός κλήρος ανά οικογένεια, σύμφωνα με αρκετούς
πληροφορητές/τριες μας, διαμορφώνεται στα 15 στρέμματα. Η καλλιέργεια γίνεται χρησιμοποιώντας
την εργατική δύναμη της οικογένειας (νοικοκυριού). Η μέση οικογένεια μπορούσε να καλύψει εργασιακά
24

Βλ. σχετικά Παπαρίζος (1998): 59-62
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την καλλιέργεια από 7 έως 15 στρεμμάτων. Στις περιόδους έντασης εργασίας μέλη από το ίδιο σόι
συνεισέφεραν στις ανάγκες εργατικής δύναμης. Οι βασικές καλλιέργειες περιλαμβάνουν φασόλια,
πράσα, πατάτες, κρεμμύδια, λάχανα και σιτάρι για τις ανάγκες διατροφής καθώς και βρίζα, καλαμπόκι,
κριθάρι, τάι και ρόβι για την εξασφάλιση ζωοτροφών. Τα οπωροφόρα που υπήρχαν στην περιοχή ήταν
η καρυδιά, αχλαδιά, η κορημηλιά, η δαμασκηνιά, η μηλιά, ελάχιστες κερασιές και λίγες κυδωνιές. Τα
χωράφια κοντά στα χωριά ήταν πιο εύφορα διότι λιπαίνονταν τακτικά από τις κοπριές των ζώων. Τα
πλέον μακρινά και ορεινά χωράφια χρησιμοποιούνταν για σιτηρά. Πλησίον των χωριών υπήρχαν και
εκτάσεις με πεζούλες («συλιά») όπου κάθε επίπεδο είχε διαφορά 50 – 60 cm από το άλλο. Τα χωράφια
υπάγονταν σε εναλλαγή καλλιέργειας ανά έτος και σπανιότερα σε αγρανάπαυση.
Η ιδιοκτησία των σπιτιών, των χωραφιών, των αλωνιών και των κοπαδιών προκύπτει βάσει της γραμμής
συγγένειας. Στην περίπτωση των χωραφιών ήταν αποδεκτή και η ιδιοκτησία που προέκυπτε από το
ξεχέρσωμα, την πρωταρχική καλλιέργεια ενός τμήματος γης όπου κανείς άλλος δεν είχε στο παρελθόν
καλλιεργήσει ή διεκδικήσει.
Εκτός από τις καλλιέργειες, κάποιοι ασχολούνταν με τη μελισσοκομία. Στην Κοτύλη οι
πληροφορητές/τριες μας αναφέρουν προπολεμικά τρεις οικογένειες που ασχολούνταν με τη
μελισσοκομία και περιστασιακά ορισμένες ακόμα που είχαν μια κυψέλη. Οι κυψέλες τοποθετούνταν στις
αυλές των σπιτιών ή λίγο έξω από τα σπίτια. Ο μέγιστος αριθμός από μελίσσια που μας αναφέρθηκε
είναι «30 κυψέλες στην οικογένεια του…». Στα Μαστοροχώρια (στα οποία οριακά εντάσσονται η Κοτύλη
και η Χρυσή) υπήρχαν και αρκετοί μάστορες, όπως «κτίστες, καρβουνιάρηδες, ραφτάδες, χρυσικοί,
πραγματευτάδες, αγωγιάτες, φουρνάρηδες, μπαξεβάνηδες (κηπουροί), ζωγράφοι»25 κ.α. που
οργανώνονταν σε μπουλούκια και ταξίδευαν για αναζήτηση εργασίας. Κάποιοι πληροφορητές
θυμούνται, λ.χ. μετακινήσεις μπουλουκιών από κτίστες κυρίως στη Θεσπρωτία ή την Χαλκιδική, ενώ
σύμφωνα με προφορικές μαρτυρίες πολλά σπίτια της περιοχής είναι κτισμένα από τέτοιες ομάδες
κτιστάδων (από τη Ζέρνα). Ένας κάτοικος της παλιάς Κοτύλης είχε πατέρα μάστορα: «Ο πατέρας μου
ήτανε μάστορας, κτίστης στα ξένα, δεν ήξερε αν έχει σπίτ’. Ταξίδευε σ’ όλη την Ελλάδα! Έρχονταν στο
σπίτι για δυο μήνες…» Μια πληροφορήτρια από την Χρυσή, επίσης,θυμάται τον πατέρα της να εργάζεται
ως χτίστης στη Θεσπρωτία. Ίσως η Κοτύλη και η Χρυσή να είχαν πάψει στην πραγματικότητα να
αποτελούν μέρος του κοινωνικού δικτύου των Μαστοροχωρίων.
Δεν αναφέρονται άλλα μαγαζιά εκτός από τα καφενεία – παντοπωλεία. Αναφέρεται όμως η ύπαρξη
ραφτών (στα δύο χωριά) που είχαν ραπτομηχανές από τη δεκαετία του 1930. Προφανώς θα εργάζονταν
στα σπίτια τους. Αναφέρεται επίσης, και στα τρία χωριά η ύπαρξη γυφτοκάλυβου στην άκρη του χωριού.
Ο «γύφτος» ήταν ο σιδεράς του χωριού αλλά και μουσικός, χωρίς ωστόσο οι σημερινοί κάτοικοι των
χωριών να μπορούν να προσδιορίσουν την καταγωγή και προέλευση των «γύφτων».
Το δάσος αποτελεί πηγή εσόδων αλλά και κινδύνων. Οι κίνδυνοι αφορούν τις επιθέσεις άγριων ζώων στα
οικόσιτα ζώα, στις καλλιέργειες, στα κοπάδια και στους ανθρώπους. Τα βασικά άγρια ζώα είναι οι
αρκούδες, οι λύκοι, οι αλεπούδες, οι πέρδικες, τα αγριογούρουνα, οι λαγοί, τα ζαρκάδια, τα ελάφια και
τα κουνάβια. Σπανιότερα αναφέρεται η ύπαρξη «αγριόγιδας» στις Αρρένες και στην περιοχή του
σημερινού Πάρκου Εθνικής Συμφιλίωσης. Στις φωτογραφίες που παραθέτουμε υπάρχει μια ιδιαίτερα
χαρακτηριστική που παρουσιάζει έναν άνδρα με κομμένα δάκτυλα «μετά από πάλη με την αρκούδα».
Όλοι/ες οι πληροφορητές/τριες μας αναφέρουν ότι υπήρχε συμβίωση άγριων ζών και ανθρώπων αλλά
και περιστασιακές επιθέσεις άγριων ζώων σε συγγενικά ή φιλικά τους πρόσωπα. Η προστασία των
καλλιεργειών από άγρια ζώα γίνονταν με σκιάχτρα, με φωτιές («φανούς» ή «φανάρια») τα βράδια αλλά
και με εκ περιτροπής φύλαξη των καλλιεργειών από τα μέλη της οικογένειας. Η προστασία των κοπαδιών
25

Σκουτέρη-Διδασκάλου Ελεωνόρα (2008) Από τας κύκλωθεν πολιτείας και χώρας του Άνω και Μέσου Αλιάκμονος:
Ο χώρος οι οικισμοί και οι άνθρωποι στο γύρισμα του 20ου αιώνα. Ένα πρόβλημα ανθρωπολογικής προσέγγισης
(διδακτορική διατριβή), Θεσσαλονίκη: 537.
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γίνονταν με τσομπανόσκυλα και με την κατασκευή ισχυρών ξύλινων περιφράξεων στα μαντριά. Όσες
αυλές είχαν ψηλούς πέτρινους μαντρότοιχους και αρκετά σκυλιά εξασφάλιζαν την προστασία των
οικόσιτων ζώων αλλά και των ανθρώπων.
Ως πηγή εσόδου το δάσος προσφέρει κυνήγι και δυνατότητες υλοτόμησης. Οι γούνες, τα γαλακτοκομικά
προϊόντα και τα προϊόντα υλοτομίας είναι τα βασικά αγαθά που εμπορεύονται οι κάτοικοι στο Νεστόριο.
Το κυνήγι προσφέρει τροφή και γούνες. Το κουνάβι αναφέρεται ως το πλέον πολύτιμο λόγω της γούνας
του, ακολουθεί το δέρμα του λύκου.
Η προπολεμική υλοτόμηση φαίνεται να διαφοροποιείται από την μεταπολεμική. Οι κάτοικοι υλοτομούν
πιο εύκολα και πιο ελεύθερα και χωρίς την αυστηρή παρουσία του δασαρχείου. Η υλοτόμηση γίνεται
ατομικά / οικογενειακά για τις καθημερινές ανάγκες. Περιορισμένη ήταν η συστηματική / ομαδική
υλοτόμηση που πωλούνταν σε εμπόρους. Τα ξύλα μεταφέρονταν με μουλάρια και μεταφορτώνονταν σε
φορτηγά. Οι έμποροι αγόραζαν κατόπιν εκ των προτέρων συμφωνιών. Η υλοτόμηση παρήγαγε:
(α) Κλαδιά ως καύσιμη ύλη (από όλα τα είδη αλλά κυρίως από το πεύκο) για τα τζάκια στο σπίτι της κάθε
οικογένειας.
(β) Ξυλεία ιτιάς που χρησιμοποιούνταν για παραγωγή κάρβουνου αλλά και πωλούνταν στο εμπόριο.
(γ) Ξυλεία οξιάς και δρυός που χρησιμοποιούνταν για καύσιμη ύλη στα σπίτια αλλά και πωλούνταν στο
εμπόριο για καυσόξυλα.
(δ) Ξυλεία πεύκου από την οποία παρήγαγαν δαδιά και τα εμπορεύονταν οι ίδιοι στο Νεστόριο και σε
χωριά του κάμπου.
(ε) Κλαδιά από βελανιδιές που διατηρούσαν το φύλλωμα. Με αυτά έφτιαχναν κλαδαριές για ζωοτροφή
τον χειμώνα.
(στ) Ξυλεία από πεύκο και έλατο που χρησιμοποιούνταν για κατασκευή επίπλων και εργαλείων αλλά και
βασικά πωλούνταν στο εμπόριο. Προπολεμικά έβγαζαν αυτήν την ξυλεία μόνο σε μορφή «κολώνας»,
δηλ. δυνατούς και στρογγυλεμένους κορμούς μεγάλου μήκους.
Η κτηνοτροφία αφορά οικόσιτα ζώα και κοπάδια. Στα οικόσιτα συμπεριλαμβάνονταν οι κότες (5-20 κάθε
νοικοκυριό) που βρίσκονταν σε κοτέτσια εντός της αυλής του σπιτιού ή και λίγο πιο μακριά από το σπίτι,
τα γουρούνια (2-4 κάθε νοικοκυριό), τα μουλάρια (2, το ελάχιστο, κάθε νοικοκυριό) και τα βοοειδή (2-5
κάθε νοικοκυριό). Στα κοπάδια περιλαμβάνονται αιγοπρόβατα σε αναλογία περίπου 7 πρόβατα προς 2
γίδια ανά νοικοκυριό. Το κάθε νοικοκυριό έχει περίπου 50 – 100 αιγοπρόβατα. Oι παραπάνω αριθμοί
μας αναφέρθηκαν ως «μέσος όρος». Υπήρξαν αναφορές και για πλούσια νοικοκυριά που είχαν 25
αγελάδες και 350 αιγοπρόβατα. Μια πληροφορήτρια μας ανέφερε ότι στην οικογένειά της είχαν 350
αιγοπρόβατα. Τα κοπάδια ζουν σε στρούγκες κοντά στα χωριά τους χειμερινούς μήνες και σε πιο ορεινές
και απομακρυσμένες τους θερινούς μήνες. Η εποχιακή μετακίνηση ακολουθεί το εορτολόγιο του Αγ.
Δημητρίου και Αγ. Γεωργίου. Οι θερινές στρούγκες συγκροτούνται στη βάση του σογιού και έχουν 600 –
700 ζώα. Η βόσκηση γίνεται με κοινή συνεργασία των ανδρών του σογιού που διαμένουν ορισμένα
βράδια εναλλάξ στη στρούγκα («σέμπρο»). Η τοπική κτηνοτροφία συμπεριλαμβάνει, μέχρι το 1946, και
τσελιγκάτα από νομάδες Σαρακατσάνους και ημινομάδες Βλάχους που νοικιάζουν ορεινές εκτάσεις στις
Αρρένες και στην περιοχή του σημερινού Πάρκου Εθνικής Συμφιλίωσης. Το γάλα, τα γαλακτοκομικά
προϊόντα και – δευτερευόντως – το κρέας που παράγεται προορίζεται για ιδιοκατανάλωση και σπανίως
πωλείται στο εμπόριο. Ορισμένοι από αυτούς τους εμπόρους προέρχονται από την Καστοριά και
ορισμένοι έχουν σχέσεις με τα δίκτυα Βλάχων και Σαρακατσαναίων τσελιγκάτων.
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5. Τα δεδομένα στην περιοχή 1945 έως σήμερα
Η περιοχή μελέτης δεν αποτελεί πεδίο μάχης το 1940 – 1941. Αποτελεί όμως βασικό σημείο
συγκέντρωσης ανταρτικών ομάδων την περίοδο 1943 – 1945 και κύριο θέατρο του εμφυλίου πολέμου
την περίοδο 1946 – 1949. Θυμίζουμε ότι ένα από τα γεγονότα που «εγκαινιάζουν» τον Εμφύλιο είναι η
εκτέλεση του αποσπάσματος Χωροφυλακής της Κοτύλης. Τα βασικά περιστατικά26 του Εμφυλίου που
αφορούν ειδικά την Κοτύλη είναι τα εξής:
• 19/7/1946: Ο ΕΛΑΣ προχωρά στη σύλληψη και εκτέλεση του Προέδρου Κοτύλης «υποψηφίου
οπλαρχηγού της αντίδρασης στην ορεινή περιοχή Γράμμου» και στον αφοπλισμό «ομάδας
εθνικοφρόνων» από 11 άτομα στο χωριό Κοτύλη.
• 31/8/1946: Παρουσία δυνάμεων του ΕΛΑΣ στο χωριό.
• 1/9/1946: Χτύπημα του ΕΛΑΣ σε διμοιρία στρατού και Χωροφυλακής στη φρουρά του εκλογικού
κέντρου Κοτύλης. Υπήρξαν 42 αιχμάλωτοι στρατιώτες, 14 αιχμάλωτοι χωροφύλακες και 1
τραυματίας στρατιώτης. Απ’ αυτούς εκτελέστηκαν 9 χωροφύλακες και «ένας στρατιώτης της
συμμορίας Μαγγανά». Η εκτέλεση έγινε σε σημείο όπου σήμερα υπάρχει μνημείο, πλησίον του
Κέντρου Εθνικής Συμφιλίωσης.
• 26/10/1946: Οι ομάδες του ΕΛΑΣ προχωρούν σε κατάσχεση της περιουσίας του εκτελεσθέντος
προέδρου Κοτύλης («1500 οκ. σιτάρι, σίκαλι, καλαμπόκι, 50 γιδοπρόβατα, 7 γελαδικά, 1
μουλάρι»).
Η κυριαρχία των ένοπλων ομάδων του ΕΛΑΣ στην περιοχή προκαλεί αντίποινα. Σε υπόμνημα του ΔΣΕ
αναφέρεται ότι μετά τη Συμφωνία της Βάρκιζας και συγκεκριμένα στην περίοδο 23-30/11/1946
σκοτώθηκε στην Κοτύλη από χωροφύλακες ο Θ. Γκούτης, βασανίστηκαν απάνθρωπα οι Γ. Ηλίας, Γ.
Στεργίου, Π. Αντωνίου, Α. Κοσμάς, και Ν. Νικολάου και φυλακίστηκε ο Χ. Στεργίου.
«Πλιατσικολογήθηκαν» αριστερών φρονημάτων κάτοικοι και συγκεκριμένα ο ιερέας Ι. Παπαδόπουλος,
ο Ν. Νικολάου, ο Θ. Στεργίου («του πάρθηκαν 15 γιδοπρόβατα), ο Γ. Στεργίου («500 οκάδες στάρι»), ο Ε.
Θεοδώρου («20 οκάδες βούτυρο») ενώ όλο το χωριό αναγκάστηκε να αποδώσει «3.000 οκάδες ψωμί»27.
Οι προφορικές μαρτυρίες των πληροφορητών μας κάνουν λόγο για μικρής έκτασης αντίποινα, όπως
πυρπολήσεις σπιτιών και πλιάτσικα ή «απόσπαση» κοπαδιών και τροφίμων άλλοτε με ειρηνικό και
άλλοτε με βίαιο τρόπο. Η σχετική με τα γεγονότα του Εμφυλίου βιβλιογραφία για την περιοχή είναι
πλούσια αλλά εστιάζει κυρίως στα πολεμικά γεγονότα. Για τους σκοπούς της παρούσας μελέτης, αυτό
που μας ενδιαφέρει δεν είναι οι πολεμικές επιχειρήσεις αλλά οι συνέπειες τους στις κοινωνίες και στο
περιβάλλον της περιοχής.
Αναντίρρητα, οι οικισμοί της περιοχής μελέτης επηρεάστηκαν ποικιλοτρόπως από τις συνέπειες του
Εμφυλίου.28 Συγκεκριμένα, η Χρυσή εκκενώθηκε σταδιακά αλλά οι περισσότεροι κάτοικοι επέστρεψαν
το 1950, ενώ αρκετά παιδιά από την Χρυσή που είχαν μεταφερθεί σε παιδουπόλεις, επέστρεψαν το 1953
– 1954. Το Πευκόφυτο εκκενώθηκε τον Μάιο του 1947 και οι περισσότεροι κάτοικοι επέστρεψαν το 1950.
Στη διάρκεια των εκκενώσεων οι κάτοικοι ζουν στο Νεστόριο, τη Μεσοποταμία και το Μανιάκοι.29 Η
(παλιά) Κοτύλη βομβαρδίστηκε χωρίς όμως να υποστεί σημαντικές καταστροφές από βολές του
πυροβολικού του ΔΣE και βόμβες της αεροπορίας του κυβερνητικού στρατού. Συγκεκριμένα, όλες οι
μαρτυρίες αναφέρονται σε «σκάγια» που έπεσαν στην εκκλησία, δημιουργώντας μικρές φθορές στο
ιερό, χωρίς όμως να την καταστρέψουν ολοσχερώς. Το χωριό της παλιάς Κοτύλης εκκενώθηκε τον Μάιο
(Πρωτομαγιά) του 1947 και εγκαταλείφτηκε πλήρως πριν τις μεγάλες μάχες του Γράμμου το 1949.
26

Έκθεση Δράσης 7-7 έως 6-11-1946, ΔΣΕ/ΟΔΕΚ/Αρχηγείο Γράμμου, 11 Νοε 1946.
Υπόμνημα ΔΣΕ 1947: Έτσι άρχισε ο εμφύλιος - Η έκθεση του Δημοκρατικού Στρατού στον ΟΗΕ τον Μάρτιο του
1947, Αθήνα 1987
28
Βλ., για παράδειγμα, την αφήγηση του Ράπτη (1997).
29
Αλβανός Ραϋμόνδος (2005) Κοινωνικές συγκρούσεις και πολιτικές συμπεριφορές στην περιοχή της Καστοριάς
(1922-1949) (διδακτορική διατριβή), Θεσσαλονίκη: 386 – Βλ. επίσης Παπαρίζος Γ.Κ. ό.π.
27
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Ορισμένες οικογένειες αριστερών φρονημάτων φέρεται να παρέμειναν στο χωριό την περίοδο 1947 1948. Οι εν λόγω οικογένειες, σύμφωνα με προφορικές μαρτυρίες, είχαν σχέσεις με τον τοπικό καπετάνιο
του ΕΛΑΣ και αργότερα Αντισυνταγματάρχη του ΔΣΕ Γιώργο Γιαννούλη από το Επταχώρι (1915 – 1948).
Από το 1948 η Κοτύλη υπήρξε έδρα του 505 Τάγματος Πεζικού του κυβερνητικού στρατού και αρκετά
σπίτια είχαν επιταχθεί.
Μερική επιστροφή των κατοίκων της Κοτύλης έγινε το 1950 - 1951. Οι παλιοί Κοτυλιώτες βρήκαν τα
σπίτια τους με φθορές και μέχρι να τα επισκευάσουν έμεναν σε καλύβες. Αυτοί ήταν κυρίως κτηνοτρόφοι
που χρειάζονταν θερινά βοσκοτόπια. Ύστερα από δημοψήφισμα μεταξύ των κατοίκων και κατόπιν
ενθάρρυνσης και φορέων της περιοχής, οι κάτοικοι του χωριού αποφασίζουν να μην επιστρέψουν στην
Κοτύλη αλλά να ιδρύσουν νέο οικισμό στην περιοχή της σημερινής Νέας Κοτύλης. Η ενθάρρυνση αυτή
είναι λογική δεδομένου του κλίματος της εποχής που φοβόταν αναζωπύρωση της ένοπλης δράσης του
ΔΣΕ και υπολόγιζε τις δυνατότητες τροφοδοσίας που οι ορεινοί οικισμοί είχαν προσφέρει στον ΕΛΑΣ και
αργότερα στο ΔΣΕ. Οι κάτοικοι Κοτύλης διαιρέθηκαν. Όσοι ασχολούνταν συστηματικά με την
κτηνοτροφία επέλεξαν να επιστρέψουν στην Κοτύλη. Σημειωτέο ότι ένας πληροφορητής μας υπολόγισε
ότι η Κοτύλη είχε το 1946 – 1947, στην απαρχή του Εμφυλίου, περίπου 7.000 γιδοπρόβατα και 250
μουλάρια και γελάδες. Σύμφωνα με άλλον πληροφορητή, ο αριθμός των γιδοπροβάτων μπορεί να
πλησίαζε και τα 15.000 ζώα. Σταδιακά, η Κοτύλη εγκαταλείπεται και η πλειοψηφία των κατοίκων
εγκαθίσταται στη Νέα Κοτύλη, όπου ιδρύεται και νέο σχολείο. Μετά το 1970 – 1971 στην Κοτύλη ζουν
μόνο 2-3 οικογένειες κτηνοτρόφων καθώς από τα μέσα της δεκαετίας του 1960 πολλοί από τους
κατοίκους του χωριού εγκαθίστανται στην Καστοριά και τα περίχωρά της (Μανιάκοι), όπου ανθεί το
εμπόριο της γούνας . Από τα τέλη του 1980 στο χωριό ζουν μόνο βοσκοί και κάποια σπίτια έχουν
μετατραπεί σε στάνες. Από τα μέσα του 1970 παύει η καλλιέργεια των χωραφιών πέριξ της Κοτύλης. Τα
σπίτια του παλιού οικισμού καταστρέφονται σταδιακά διότι αφαιρείται η πέτρα και χρησιμοποιείται ως
οικοδομικό υλικό. Η φωτιά του 2007 ολοκλήρωσε την καταστροφή των τελευταίων σπιτιών του
οικισμού.
Η Νέα Κοτύλη επιλέχθηκε ως τόπος εγκατάστασης, γιατί σύμφωνα με τους κατοίκους της, ήταν κοντά
στο δρόμο που πήγαινε Νεστόριο και Καστοριά και γιατί εκεί βρίσκονταν πηγές με νερό καθώς και τα
χωράφια με τις καλλιέργειές τους. Επιπλέον τίτλοι ιδιοκτησίας, συνολικής έκτασης 7 στρεμμάτων ανά
οικογένεια, αποδόθηκαν σε όσους επέλεξαν να εγκατασταθούν μόνιμα στο χωριό στη δεκαετία του
1950. Η περιοχή κρίθηκε κατάλληλη για τη δημιουργία του οικισμού λόγω των γόνιμων χωραφιών, της
ύπαρξης πηγής με άφθονο νερό, της συνεχούς ηλιοφάνειας που υπάρχει και της εγγύτητας στην οδό που
οδηγεί προς το Νεστόριο. Στη Νέα Κοτύλη κατασκευάζονται σταδιακά δρόμοι μεγάλου πλάτους,
ελάχιστες βρύσες, σχολείο και κοινοτικό γραφείο , καφενείο – ταβέρνα και εκκλησία.
Οι καταστροφές που επέφεραν οι σφοδροί βομβαρδισμοί και οι εμπρηστικές βόμβες σε όλη την περιοχή
του Γράμμου καθώς και η ύπαρξη αχαρτογράφητων ναρκοπεδίων περιόρισαν τις δυνατότητες
πρόσβασης των κατοίκων σε ορισμένες περιοχές (ορεινά μαντριά, μονοπάτια κλπ.).16 Οι συνέπειες στην
περιοχή είναι απολύτως καθοριστικές: οι τοπικές κοινότητες δεν ανασυγκροτούνται κοινωνικά και
παραγωγικά υπάρχει μια συνεχής μείωση του πληθυσμού, παρατηρείται εγκατάλειψη χωραφιών και
βοσκοτόπων, αναπτύσσεται δάσωση μονοπατιών, χωραφιών και οπωρώνων, αυξάνεται η αλλοίωση
(καθιζήσεις) του εδάφους. Οι πληθυσμοί των χωριών μειώνονται τόσο λόγω της αυξημένης
θνησιμότητας, λόγω της αποχώρησης ορισμένων οικογενειών που ακολούθησαν την υποχώρηση του
ΔΣΕ προς την Αλβανία, λόγω της μετανάστευσης στο εξωτερικό στη δεκαετία του 1960 και λόγω της
απόφασης ορισμένων κατοίκων να μην επιστρέψουν στα χωριά τους μετά τις εκκενώσεις στη διάρκεια
του Εμφυλίου. Ο πίνακας 4 παρουσιάζει τις μεταβολές πληθυσμού την περίοδο 1945 – 2011. Το 1964
έγινε καθίζηση στα εδάφη του Πευκόφυτου και με απόφαση του Νομάρχη οι περισσότεροι κάτοικοι
μετοίκησαν στο χωριό Μανιάκοι.30 Στο ίδιο χωριό μετοίκησαν σταδιακά και κάτοικοι της Χρυσής, του
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Για το ζήτημα της φθοράς του εδάφους και των κοινωνικών συνεπειών της στην ορεινή Ήπειρο βλ. Green (2005).
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Πεύκου, της Νέας Κοτύλης, της Ζούζουλης κ.α. δημιουργώντας νέες συνοικίες.31 Περαιτέρω μεταβολές
στο τοπίο προκύπτουν και από τη μεγάλη φωτιά του 2007. Στις 18 Ιουλίου 2007 σημαντικές εκτάσεις στο
Δήμο Νεστορίου (Κοτύλη, Κυψέλη, Γούλιο, Λιβάδια και Κόζιακα), στο Δήμο Αρρένων, στο Δήμο Βιτσίου,
έγιναν στάχτη. Η φωτιά που έκαιγε για 20 μέρες σημάδεψε βαριά ορισμένα από τα δάση και τις
βουνοκορφές της Πίνδου. Σύμφωνα με τους πρώτους υπολογισμούς της Διεύθυνσης Δασών Καστοριάς
- δεν έχει γίνει ακόμη τελική εκτίμηση - στην περιοχή της Κοτύλης κάηκαν περίπου 13.000 στρέμματα
Δημόσια και Κοινοτικά Δάση. Κοιτώντας πάνω από την τοποθεσία Χάρος, «φαινόταν όλη η λεκάνη της
παλιάς Κοτύλης κατεστραμμένη». Η μείωση του πληθυσμού αντανακλάται και στις μεταβολές της
οργάνωσης των θεσμών τοπικής αυτοδιοίκησης. Η Νέα Κοτύλη αναγνωρίζεται ως οικισμός, υπαγόμενος
στην Κοινότητα Κοτύλης, το 1951. Κατόπιν διαδοχικών μεταβολών, η σημερινή κατάσταση
διαμορφώνεται ως εξής: (α) η Νέα Κοτύλη αποτελεί Δημοτικό Διαμέρισμα του Δήμου Νεστορίου, (β) το
Πεύκος αποτελεί Δημοτικό διαμέρισμα του Δήμου Νεστορίου, (γ) το Πευκόφυτο και η Χρυσή υπάγονται
στο Δημοτικό διαμέρισμα Αρρένων του Δήμου Νεστορίου.
Πίνακας 4
Η εξέλιξη του πληθυσμού 1945 - 2011

Κοτύλη
Μυροβλήτης

1951
-

1961
9
-

1971
8
-

1981
7
-

1991
-

2001
-

Πευκόφυτο

99

242

113

37

41

36

Χρυσή

385

2011
-

210

Το μετεμφυλιακό κοινωνικό και πολιτικό περιβάλλον καθώς και η δραματική μείωση του πληθυσμού των
τριών χωριών της περιοχής οδηγεί στην ελαχιστοποίηση της σημασίας των όποιων διαφορών υπήρχαν
εξαιτίας γλωσσικών και πολιτισμικών καταβολών των πληθυσμών. Η διάλυση του Μυροβλήτη
συνεπάγεται και την οριστική εξαφάνιση μουσουλμανικών πληθυσμών από την περιοχή. Στις
μεταπολεμικές δεκαετίες ο κύκλος των γαμήλιων ανταλλαγών προεκτείνεται πέραν των κοινωνικών
δικτύων που υπήρχαν από τον 19ο και τον 20ο αιώνα. Το αυτό ισχύει και για τα εμπορικά δίκτυα. Η
οικονομία της αυτάρκειας του νοικοκυριού κλείνει τον κύκλο της στη δεκαετία του 1960. Αυτό
συνεπάγεται και μείωση της σημασίας του σογιού ως μηχανισμού αλληλεγγύης.
Ο σημερινός οδικός άξονας που συνδέει τα τρία χωριά αποκτά την οριστική του χάραξη στη διάρκεια του
Εμφυλίου από μονάδες του Μηχανικού του κυβερνητικού στρατού. Η χάραξη είχε ήδη ξεκινήσει στη
μεταξική περίοδο. Ο δρόμος ακολουθεί την πορεία του προηγούμενου μονοπατιού που ήταν, σε πολλά
σημεία του, βατό και από φορτηγά στην προπολεμική περίοδο. Η οδός αυτή θα ασφαλτοστρωθεί και θα
διαπλατυνθεί σταδιακά και με εργασία που προσφέρουν οι κάτοικοι των χωριών. Μεταβολές
παρατηρούνται και στην κατασκευή των σπιτιών. Οι κάτοικοι χρησιμοποιούν υλικά που ξέμειναν από τον
Εμφύλιο. Χαρακτηριστικά αναφέρεται η χρήση συρματοπλέγματος ως περίφραξης, η χρήση της
λαμαρίνας για σκεπές και η εισαγωγή του τούβλου στις οικοδομικές εργασίες. Τα τρία χωριά έχουν
σχολεία που διατηρούν την οργανικότητα τους μέχρι τις δεκαετίες του 1990 και 2000. Στη Χρυσή το
σχολείο επαναλειτούργησε το 1954 και έφτασε του 100 μαθητές. Μεγαλύτερο από αυτά τα σχολεία ήταν
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το Δημοτικό Σχολείο Νέας Κοτύλης που έφτασε να έχει 105 μαθητές. Από τη δεκαετία του 1970 στα τρία
χωριά εμφανίζονται και παντοπωλεία που λειτουργούν διακριτά από τα καφενεία. Σήμερα υπάρχουν
δύο μπακάλικα και δύο καφενεία – ταβέρνες στην Χρυσή, ένα καφενείο – ταβέρνα στο Πευκόφυτο και
ένα καφενείο – ταβέρνα στη Νέα Κοτύλη (λειτουργεί περιστασιακά).
Η κοινωνικότητα συνεχίζει να ενέχει έμφυλες διαστάσεις και ακολουθεί τον ετήσιο θρησκευτικό κύκλο,
τη μετάβαση στο Νεστόριο και βασικά στην αγορά της Καστοριάς καθώς και τις τελετές του ατομικού
κύκλου ζωής. Η διαφοροποίηση από την προπολεμική περίοδο έγκειται στη δυνατότητα μετάβασης για
διασκέδαση και αγορές κάθε Σάββατο – Κυριακή στην Καστοριά καθώς και στη σημασία των θερινών
μηνών. Τους θερινούς μήνες τριπλασιάζεται ο πληθυσμός στη Νέα Κοτύλη και στο Πεύκο και
διπλασιάζεται ο πληθυσμός στη Χρυσή. Η πλέον σημαντική ετήσια στιγμή τελετουργικής ανάπτυξης της
κοινωνικότητας είναι πλέον τα θερινά πανηγύρια όπου συναντιόνται όσοι ζουν στα χωριά και όσοι
κατάγονται από τα χωριά και ζουν σε άλλες πόλεις της Ελλάδας και στο εξωτερικό.
Η γεωργία σταδιακά καλύπτει όχι μόνο τις ανάγκες του νοικοκυριού αλλά διοχετεύεται και στο εμπόριο.
Οι βασικές καλλιέργειες συνεχίζουν να περιλαμβάνουν φασόλια, πράσα, πατάτες, κρεμμύδια και
λάχανα, αλλά πλέον έχουν προστεθεί και παντός είδος οπωροκηπευτικά, τα οποία καλλιεργούνται σε
οικογενειακούς μπαξέδες ή στην αυλή του κάθε σπιτιού. Η καλλιέργεια σιτηρών σταδιακά μειώνεται και
οι καλλιέργειες ζωοτροφών ελαττώνονται μέχρι βαθμού εξαφάνισης. Γενικεύεται η χρήση λιπασμάτων
του εμπορίου στις καλλιέργειες και στους οπωρώνες. Από το 1950 και μέχρι πρόσφατα αναπτυσσόταν η
μελισσοκομία. Οι πληροφορητές μας αναφέρουν ότι τις δεκαετίες του 1950 – 1960 κάθε νοικοκυριό είχε
10 – 15 μελίσσια για τις δικές του ανάγκες. Παράλληλα, αυξήθηκε και ο αριθμός των κατοίκων που
έφταναν τα 50 – 60 μελίσσια και παρήγαγαν για την αγορά. Σήμερα υπάρχει στην Χρυσή ένας
μελισσοκόμος με σημαντική παραγωγή μελιού και εκσυγχρονισμένες εγκαταστάσεις (ηλεκτροφόρα
περίφραξη για να προστατεύονται τα μελίσσια από τις αρκούδες και άλλα ζώα).
Το δάσος συνεχίζει να αποτελεί πηγή εσόδων για τους κατοίκους. Οι περιορισμοί που μπαίνουν σταδιακά
στο κυνήγι εξαφανίζουν τη δυνατότητα προσόδου από την πώληση της γούνας του λύκου, της αρκούδας
και του κουναβιού. Υπάρχει βέβαια παράνομο κυνήγι που περιστασιακά αποδίδει σημαντικά έσοδα. Μια
πληροφορήτρια ανέφερε ότι το 1955 – 1960, η γούνα ενός κουναβιού πωλούνταν στην Καστοριά έναντι
200 δρχ., ποσό ιδιαίτερα σημαντικό για την εποχή. Η μείωση των καλλιεργούμενων εκτάσεων, η
εγκατάλειψη των μονοπατιών και η μείωση των κατοίκων ενισχύουν την αποκατάσταση της χλωρίδας
και της πανίδας που είχε πληγεί στο διάστημα 1946 – 1949. Σε σύγκριση με την προπολεμική περίοδο,
μειωμένος αναφέρεται ο πληθυσμός των «αγριόγιδων» και των ζαρκαδιών. Την τελευταία δεκαετία
παρατηρείται αύξηση του πληθυσμού του αγριογούρουνου και της αρκούδας.
Η μεταπολεμική υλοτόμηση παρουσιάζεται διαφοροποιημένη από την προπολεμική λόγω των κανόνων
που θέτει το Δασαρχείο και λόγω της σταδιακής μεταβολής της ζήτησης ως προς το είδος της ξυλείας.
Όλοι/ες οι πληροφορητές/τριες μας αναφέρουν τους αυστηρούς περιορισμούς υλοτόμησης και την
εντατικοποίηση των ελέγχων που επιβάλει το Δασαρχείο από τις αρχές του 1960. Η υλοτόμηση γίνεται
ατομικά / οικογενειακά για τις ανάγκες του νοικοκυριού αλλά και συστηματικά / ομαδικά για ξυλεία που
πωλούνταν σε εμπόρους. Οι έμποροι αγόραζαν κατόπιν εκ των προτέρων συμφωνιών. Οι έμποροι πλέον
δεν έρχονται μόνο από το Νεστόριο και την Καστοριά αλλά και από τη Νεάπολη, την Κοζάνη και σταδιακά
από την υπόλοιπη Ελλάδα. Ξεκινώντας από τη δεκαετία του 1960, δημιουργούνται στα χωριά
συνεταιρισμοί που ορισμένοι υπάρχουν μέχρι και σήμερα. Οι συνεταιρισμοί επιτυγχάνουν καλύτερες
τιμές στο εμπόριο και ταυτόχρονα επεκτείνουν το μοντέλο της μισθωτής εργασίας προσλαμβάνοντας
δασεργάτες από γειτονικές περιοχές (Νεστόριο, Καστοριά, κ.α.). Οι προεκτάσεις του δασικού οδικού
δικτύου δίνουν τη δυνατότητα υλοτόμησης πολλών εκτάσεων και άμεσης μεταφόρτωσης σε φορτηγά.
Η υλοτόμηση:
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(α) Εγκαταλείπει σταδιακά τη συλλογή κλαδιών από βελανιδιές με φύλλωμα. Μετά το 1980 δεν
χρησιμοποιούνται πλέον κλαδαριές για ζωοτροφή τον χειμώνα.
(β) Εγκαταλείπει σταδιακά την αξιοποίηση του πεύκου για παραγωγή δαδιών που τα εμπορεύονταν οι
κάτοικοι στο Νεστόριο. Αυτή η μορφή εμπορίου δεν υφίσταται μετά το 1980.
(γ) Εγκαταλείπει σταδιακά το μοντέλο ατομικής/οικογενειακής συλλογής κλαδιών ως καύσιμης ύλης για
τα τζάκια στο σπίτι της κάθε οικογένειας. Τα περισσότερα σπίτια αρχίζουν, μετά το 1950, να θερμαίνονται
με σόμπες που χρησιμοποιούν πετρέλαιο ή απαιτούν μεγάλα κούτσουρα. Τα κούτσουρα αυτά
προέρχονται από το «μερίδιο» του συνεταιρισμού ή το δικαίωμα ατομικής ξύλευσης που υπάρχει σε
ετήσια βάση.
(δ) Εντείνεται ως προς την παραγωγή καυσόξυλων οξιάς που πωλούνται σε εμπόρους από όλη την
Ελλάδα. Ειδικά ως προς την περίπτωση της Νέας Κοτύλης, η ύπαρξη μεγάλου δάσους οξιάς κοντά στο
χωριό οδήγησε σε εκτεταμένη υλοτόμηση της οξιάς.
(ε) Εντείνεται ως προς την παραγωγή καυσόξυλων ιτιάς που προορίζεται για ξυλοκάρβουνο και πωλείται
σε εμπόρους από όλη την Ελλάδα.
(στ) Διαφοροποιείται ως προς την αξιοποίηση του πεύκου και του έλατου. Το πεύκο και το έλατο
ξυλεύεται ολοένα και με πιο έντονους ρυθμούς και χωρίς να υπάρχει η δέσμευση μεγέθους των κορμών.
(ζ) Διαφοροποιείται ως προς την αξιοποίηση του ξύλου από δρυς καθώς το Δασαρχείο επιβάλλει
περιορισμούς στην υλοτόμηση του.
Η κτηνοτροφία αφορά οικόσιτα ζώα και κοπάδια. Στα οικόσιτα συμπεριλαμβάνονταν οι κότες (που
βρίσκονταν σε κοτέτσια εντός της αυλής του σπιτιού, τα γουρούνια, τα μουλάρια και τα βοοειδή. Στα
κοπάδια περιλαμβάνονται αιγοπρόβατα. Οι αφηγήσεις των πληροφορητών μας δεν αναφέρουν
σημαντικές καταστροφές των κοπαδιών στη διάρκεια του Β’ Π.Π. Η μαζική καταστροφή τους σημειώνεται
στην περίοδο του Εμφυλίου. Ο ΔΣΕ προχωρά σε κατασχέσεις ή αναγκαστική αγορά των κοπαδιών και των
βοοειδών. Αρκετοί μεγαλοκτηνοτρόφοι κατεβάζουν τα κοπάδια στο σφαγείο του Νεστορίου για να
εξασφαλίσουν ένα εισόδημα από την πώληση του κρέατος. Το 1950 βρίσκει τους κατοίκους να
επιστρέφουν με μηδενικό αριθμό βοοειδών, μουλαριών και αιγοπροβάτων. Η ανασύσταση του ζωϊκού
κεφαλαίου ξεκινά το 1950 καθώς διανέμεται η αμερικανική βοήθεια σε γίδια, μουλάρια και αγελάδες.
Αρκετοί πληροφορητές/τριες αναφέρουν ότι κάθε νοικοκυριό έλαβε 5-7 γίδες, 2 μουλάρια και 2
αγελάδες. Μια πληροφορήτρια από την Χρυσή αναφέρει ότι οι έμπειροι κτηνοτρόφοι των χωριών
πολλαπλασίασαν γρήγορα τους πληθυσμούς των ζώων. Ο πατέρας της έφτασε από 30 αιγοπρόβατα το
1955 σε 100 το 1960. Άλλος πληροφορητής από την Χρυσή αναφέρει ότι στη δεκαετία του 1960 το χωριό
είχε συνολικά 12.000 αιγοπρόβατα και 200 βόδια. Η αύξηση των κοπαδιών συνεπάγεται βελτίωση του
εισοδήματος των νοικοκυριών αλλά και μεταβολές στα εργασιακά πρότυπα. Τα κοπάδια ζουν σε
στρούγκες κοντά στα χωριά τους χειμερινούς μήνες και σε πιο ορεινές και απομακρυσμένες τους
θερινούς μήνες. Η εποχιακή μετακίνηση ακολουθεί το εορτολόγιο του Αγ. Δημητρίου και Αγ. Γεωργίου
και γίνεται, από τη δεκαετία του 1970, με φορτηγά αυτοκίνητα. Οι θερινές στρούγκες συγκροτούνται στη
βάση του σογιού και έχουν μέχρι και 1.000 ζώα. Η βόσκηση γίνεται με κοινή συνεργασία των ανδρών του
σογιού αλλά σταδιακά επεκτείνεται η μισθωτή εργασία βοσκών. Από τη δεκαετία του 1990 και μέχρι
σήμερα αυξάνεται σταθερά ο αριθμός των μεταναστών από την Αλβανία που εργάζονται ως βοσκοί και
διαμένουν μόνιμα στα χωριά ή έρχονται εποχιακά από την Αλβανία. Η νομαδική και ημινομαδική
κτηνοτροφία (τσελιγκάτα από νομάδες Σαρακατσάνους και ημινομάδες Βλάχους) παύει σταδιακά να έχει
τη μορφή που είχε προπολεμικά. Επαγγελματίες κτηνοτρόφοι Βλάχοι και Σαρακατσάνοι συνεχίζουν μέχρι
και σήμερα να νοικιάζουν βοσκοτόπια κυρίως κοντά στα ερείπια του Μυροβλήτη.
Παράλληλα με τη γεωργία, την υλοτομία και την κτηνοτροφία εμφανίζονται και υβριδικές προσπάθειες
δημιουργίας άλλων πηγών εσόδου για τους κατοίκους. Η επέκταση του οδικού δικτύου συνεισφέρει σε
αυτές τις προσπάθειες. Στη Χρυσή λειτούργησε για κάποια χρόνια ιχθυοτροφία πέστροφας και μικρή
βιοτεχνία παραγωγής μάλλινων χαλιών. Ορισμένοι αγρότες έχουν στραφεί όχι μόνο στην παραγωγή αλλά
και στη μεταποίηση και εμπορία ειδικών αγροτικών προϊόντων (βότανα). Τέλος, το δάσος αποτελεί πεδίο
προσέλκυσης εκδρομέων και προσπαθειών ανάπτυξης του οικοτουρισμού στην περιοχή. Η θεσμοθέτηση
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του River Party στο Νεστόριο το 1978 εγκαινιάζει τις προσπάθειες τουριστικής ανάπτυξης της περιοχής.
Στο Νεστόριο λειτουργούν σήμερα, σε ετήσια βάση, δύο ξενοδοχεία που απευθύνονται σε τουρίστες και
παλιννοστούντες καθώς και ένας ξενώνας. Ξενώνας λειτούργησε μέχρι το 2016 και στη Νέα Κοτύλη. Την
περίοδο 2017 – 2018 εγκαταστάθηκαν στον ξενώνα της Νέας Κοτύλης πρόσφυγες από τη Συρία και το
Αφγανιστάν κατόπιν συμφωνίας με το Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης. Μετά από ένα αρχικό
διάστημα αμηχανίας, οι λιγοστοί κάτοικοι του χωριού δέχθηκαν θετικά την παρουσία των προσφύγων.
Ορισμένοι πρόσφυγες εργάζονταν περιστασιακά βοηθώντας υπερήλικες και κάνοντας δουλειές σε
κήπους, αυλές κλπ. Η αποχώρηση των προσφύγων από τον ξενώνα σήμανε τη διακοπή της λειτουργίας
του. Οργανωμένες τουριστικές περιηγήσεις προσφέρονται από οδηγούς του βουνού από το Νεστόριο
και την Καστοριά. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει και η ανάπτυξη ενός είδους εκδρομών και συναντήσεων
«μνήμης» που γίνονται στην υπό μελέτη περιοχή και σχετίζονται με τα γεγονότα του Εμφυλίου. Κύριος
παράγοντας ανάπτυξης αυτής της μορφής τουρισμού υπήρξε η δημιουργία του Πάρκου Εθνικής
Συμφιλίωσης (1988). Το 2011 το Ίδρυμα της Βουλής για τον Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία
αποδέχθηκε την πρόταση των Δήμων Άργους Ορεστικού, Καστοριάς και Νεστορίου και ανέλαβε την
αποπεράτωση των κτιριακών εγκαταστάσεων, καθώς και την οργάνωση και τη λειτουργία του Πάρκου.
Το ΠΕΣ ξεκίνησε να λειτουργεί το 2012 και μέχρι σήμερα έχει δεχθεί πάνω από 35.000 επισκέπτες. Λίγοι
είναι όμως αυτοί που επιλέγουν να διανυκτερεύσουν στους ξενώνες του Πάρκου. Επιπλέον του ΠΕΣ, στον
χώρο μελέτης έχουν δημιουργεί μνημεία που αφορούν πεσόντες του Εμφυλίου και στα οποία γίνονται,
σε ετήσια βάση, τελετές απόδοσης τιμών. Σημειωτέο, ότι με εξαίρεση το ΠΕΣ όλα τα υπόλοιπα μνημεία
αναφέρονται σε μια μόνο από τις πλευρές που πολέμησαν στον Εμφύλιο. Σε κάθε περίπτωση, ο
περιορισμένος κύκλος εργασιών του οικοτουρισμού και του προσκυνηματικού τουρισμού προσφέρει
πρόσοδο μόνο σε ελάχιστους κατοίκους της περιοχής.
Αντί συμπεράσματος
Η Κοτύλη, η Χρυσή και το Πευκόφυτο ακολουθούν τους τελευταίους δύο αιώνες μια πορεία κοινή με την
πλειοψηφία των ορεινών κοινοτήτων της νότιας Βαλκανικής. Συγκροτούνται ως οικισμοί που αναζητούν
μια σχετική αυτονομία από τις Οθωμανικές αρχές και λειτουργούν στη λογική των προνεωτερικών
κοινωνιών αυτάρκειας όπου οι κάτοικοι εξασφαλίζουν οριακά τη διαβίωση τους. Συνυπάρχουν με άλλους
νομαδικούς και ημινομαδικούς πληθυσμούς αλλά συγκροτούν το μικρόκοσμο τους βάσει συγγενικών και
εμπορικών δικτύων με κοινότητες που βρίσκονται στο γειτονικό τους περιβάλλον. Η εξάρτηση τους από
τις εκάστοτε κρατικές αρχές είναι δεδομένη αλλά σχετικά περιορισμένη. Μεγιστοποιούν τις δυνατότητες
που υπάρχουν στο φυσικό τους περιβάλλον, επενδύουν στην εποχιακή μετανάστευση και φτάνουν σε
ένα σημείο μέγιστης ανάπτυξης στις πρώτες δεκαετίες του 20ου αιώνα. Ακολουθεί μια πληθυσμιακή
εκτόνωση μέσω της υπερπόντιας μετανάστευσης. Η περαιτέρω πορεία τους σημαδεύεται από τα τραγικά
γεγονότα του Εμφυλίου αλλά και τη γενικότερη κοινωνική και οικονομική υποβάθμιση της υπαίθρου στις
δεκαετίες του 1950 – 1970. Η μετάβαση στη νεωτερικότητα και η εγκατάλειψη των οικονομιών
αυτάρκειας θα γίνει μέσα από τις στάχτες του Εμφυλίου και σε συνθήκες αναγκαστικής εγκατάλειψης
της περιοχής. Η πορεία αυτή συνάδει με την εμπειρία άλλων ορεινών κοινοτήτων της Ηπείρου και της
Μακεδονίας.32
Tα πεδία ανάπτυξης που εμφανίζονται τις τελευταίες δύο δεκαετίες δεν φαίνεται να μεταβάλουν τους
δομικούς περιορισμούς που τέθηκαν μεταπολεμικά. Η καταστροφή του κοινωνικού ιστού στην Κοτύλη
και το Πευκόφυτο εμφανίζεται ως μη αναστρέψιμη. Η Χρυσή διατηρεί στοιχεία ενός ζωντανού οικισμού
όπου ακόμα υπάρχουν οικογένειες με παιδιά. Τα χωριά υπάρχουν στις τελετουργίες των θερινών
πανηγυριών όπου ανασυγκροτείται η αίσθηση του κοινοτικού δεσμού, υπάρχουν στις ομάδες του
διαδικτύου και στους εθνοτοπικούς τους Συλλόγους στην Καστοριά, στην Αθήνα και στο εξωτερικό. Τα
χωριά ορίζονται στις αφηγήσεις της προφορικής μνήμης βάσει του δικτύου επικοινωνίας και κοινωνικών
32

Ενδεικτικά αναφέρουμε τις μελέτες της S. Green (2005), Β. Νιτσιάκου (1995, 2015) και Δαμιανάκος κ.α. (1997).
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ανταλλαγών που υπήρχε πριν το Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο Τέλος, τα χωριά ορίζονται ως προς την
προνομιακή τους σχέση με το φυσικό περιβάλλον εντός του οποίου βρίσκονται. Οι μεταβολές αυτού του
περιβάλλοντος συνιστούν δείκτες των ευρύτερων ιστορικών αλλαγών.
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Παράρτημα 1
Αποδελτίωση απαντήσεων από βασικούς πληροφορητές
κωδικός συνέντευξης
χωριό

001
Κοτύλη

002
Κοτύλη

Βασικές και δευτερεύουσες
καλλιέργειες
Αγρανάπαυση/ εναλλαγή/
συνύπαρξη καλλιεργειών

σιτάρι,
σιτάρι, καλαμπόκι, βρίζα, ρόβι,
βρίζα, καλαμπόκι, κριθάρι, τάι
κριθάτι, ται
«Άλλα χωράφια βάζαμε, άλλα τα
αφήναμε»

Αλώνια

«Κάθε οικογένεια το δικό της,
κοντά στο σπίτι»
«Το αλώνι; Παιχνίδι για τα
παιδιά...»
Στην π.Κοτύλη το αλώνισμα
γινόταν 25-30 Ιουλίου
αμπάρια στους τοίχους

003
Κοτύλη

ΓΕΩΡΓΙΑ- ΕΤΗΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

Αναλογία καλλιεργειών
Αποθήκευση σοδιάς

Εισόδημα/ετήσιο προϊόν
Εμπόριο/ ιδιοκατανάλωση
σοδιάς

Ετήσιος κύκλος καλλιέργειας

Ιδιαίτερες χρήσεις σοδιάς
Καλλιέργειες για ζωοτροφή

Μύλοι

Σιτάρι, βρίζα, καλαμπόκι,
«καλαμποτσάρια»
Άλλαζαν κάθε χρόνο τη σοδιά.
«Αλλά ήταν μερικά που άλλο δε
γινόταν, μόνο σιτάρι».
Τα αλώνια μέσα στο χωριό. 10-15.
Το πασάλειβαν με βουνιά απ’ το
γελάδι για να γίνει λείο.

Σε αμπάρια ξύλινα, κάτω από το Αμπάρια, κάτω στο σπίτι
σπίτι. «Είχαμε ένα τέτοιο, ένα
πορτάκι. Γρρουπ! το τραβούσαμε
και έπεφτε το αλεύρι. Το δικό μας
αμπάρι χωρούσε 30 τσουβάλια.
Για όλον τον χρόνο»
30 τσουβάλια αλεύρι για όλον τον χρόνο οριακά
ανιψιος: «Εμείς δεν αγοράζαμε όλα παράγονταν από την
πήγαιναν οι ίδιοι τους και
ψωμί. Ήμασταν αυτάρκεις, από τα οικογένεια, για την οικογένεια. πουλούσαν «βιλέσια» (κλαδιά
χωράφια μας»
Ελάχιστοι πουλούσαν μέλι ή ξύλα, πεύκων) σε άλλα χωριά στον
όσοι είχαν περίσσευμα δηλαδή κάμπο και έπαιρναν καπνό,
ενώ η ηλικιωμένη θεία:
(πράγμα σπάνιο)
σταφύλια,κτλ Ή έρχονταν
«Αγοράζαμε κιόλας, όχι να
πραματευτάδες και πουλούσαν
πουλήσουμε! Δεν έφτανε το
κρασί
ψωμί…»
επειδή ήταν ορεινό το χωριό,
το φθινόπωρο έσκαβαν τα
Τον Αύγουστο θέριζαν,
ωρίμαζαν τα πάντα πιο αργά
χωράφια, έκαναν κλαδαριές,
βλ.σελ.17
μάζευαν άχυρα. Τον χειμώνα
ασχολούνταν με το σπίτι και τα
ζώα. Την άνοιξη έσκαβαν,
έσπερναν. Το καλοκαίρι, θέριζαν ,
αλώνιζαν, αποθήκευαν τη σοδιά
βλ. φαγητά
τάι, ρόβι, κριθάρι, κολοκύθες
καλαμπόκι για γουρούνια ή
καλαμποκάλευρο που θα γινόταν
σκυλόψωμο,
κριθάρι για σκυλόψωμο
Νερόμυλοι στην π.Κοτύλη βλ.
«Ένας απάνω, στα μισά του
Νερόμυλοι μέσα στο χωριό
σελ.4
λάκκου, ο χωριανός. Ένας ο
Ιδιόκτητος ο ένας στο κέντρο του Πανταζής κι ένας ο Γκούγκας.
χωριού, οι άλλοι 2 «κοινοτικοί» Τρεις μύλ’ είχαμε […] Ένας ήταν
στην κορφή, ένας παρακάτ’, κι
ένας ντιπ κατ’.»

«Ήτανε μαστόρ’ μοναχοί τους,

τα’χαν φτιαγμένα μοναχοί τσ’.»
«Ο καθένας φόρτωνε το ζώο του,
πήγαινε, τα ξεφόρθωνε εκεί, τ’
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άλεθε, πήγαινε άλλος, όποιος είχε
τη σειρά του».
Οι βασικές εργασίες κατά το
έτος
Ποικιλίες καλλιεργειών/
ποικιλίες υπό εξαφάνιση
Μέγεθος χωραφιών
Τοποθεσία- χωραφιών

βλ.σελ.17
-

«Όσα μπορούσες. Πόσα μπορείς
να κάνεις με το τσαπί;»
«Γύρω από το χωριό. Όλα ήταν
Γύρω απ’ το χωριό
Γύρω από το χωριό αλλά και πιο
καλά. Γερά χωράφια είχαμε. Καλά
πέρα
χωράφια είχαμε»

ΛΑΧΑΝΙΚΑ
Είδη και τόπος καλλιέργειας

πατάτα, κρεμμύδι, κολοκύθι,
ντομάτες, πράσα, λάχανα, στους Πατάτες δεν έβαζαν, πράσα,
πράσο, λάχανο, σε μπαξέδες στην μπαξέδες
κρεμμύδια, φασόλια, σπάνια
αυλή
«40 κιλά πράσο φύτευα εγώ» (στη ντομάτες. Στους κήπους.
ν.Κοτύλη μάλλον)
το φθινόπωρο μάζευαν λαχανικά
και έκαναν τουρσιά
-

Ποικιλίες λαχανικών
Ετήσιος κύκλος καλλιέργειας
λαχανικών
Εμπόριο/ιδιοκατανάλωση
λαχανικών
Ιδιαίτερες χρήσεις λαχανικών βλ. σελ.5 και 21 για κολοκύθα

τουρσί

ΟΠΩΡΟΦΟΡΑ
Είδη οπωροφόρων
Τόπος καλλιέργειας
οπωροφόρων
Οι βασικές εργασίες κατά το
έτος
Ιδιαίτερες χρήσεις φρούτων
Εμπόριο/ιδιοκατανάλωση
φρούτων
Οπωρώνες
Οπωροφόρα κοινόχρηστα

κερασιά, δαμασκηνιά, αχλαδιά, αγριοκερασιά, καρυδιά, αχλαδιά,
μηλιά, μαύρη μουριά, καρυδιά
μηλιά
ο ανιψιός επιμένει «στα
χωράφια…», οι άλλοι διαφωνούν
«μόνο για να φάνε.»
τα περισσότερα δέντρα που
φύτρωναν στους δρόμους και τα
χωράφια ήταν κοινόχρηστα
(ανήκαν σε όλους, όλοι έτρωγαν
φρούτα από εκεί).

«…πέρα στο ποτάμι μια καρυδιά
και την μοίραζαν στα τέσσ’ρα τα
αδέρφια […] και μια άγρια
κερασιά, στην «Κερασά» λέγαμε
και μαζευάμαν όλοι κεράσια»

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΑΦΙΩΝ- ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Πεζούλες- κλίση

-

Μέγεθος χωραφιών
Φράχτες-φυτοφράχτες

«Τα ξέραμε, τα ξεχωρίζαμε. Δεν
είχε δέντρα»

«Όχι, δεν είχαν! Σαν σ’ακάτ’ που Πεζούλες στα χωράφια κοντά στο
βλέπω, πεζούλ’ και χωραφάκ’,
χωριό
πεζούλ’ και χωραφάκ’. Εμείς
(ενν.στην π.Κοτύλη)…μια άπλα!
Χωράφια!»
Ο καθένας ήξερε. Έβαζαν πέτρες
στις 4 γωνίες.
«Κάναμε τον όχθο και τραβάμαν
μια γραμμή ίσα πάνω με την
πέτρα κι ηξεράμαν ότι αυτό είναι
το όριο. Άιντα κι από εκεί μια
πέτρα, άιντα κι από εκεί, κι από
κει, κι από κει. Και ξέραμ’ ότι αυτό
είναι θ’κο μας. Το σύνορο είναι
αυτό. Δεν το χαλούσε ο άλλος»
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Ζώα-πουλιά στα χωράφια
Ζημιές από ζώα και
αποτροπαϊκά

κούρκες, αγριοπερίστερα,
πέρδικες

αρκούδες στα καλαμπόκια,
αγριογούρουνα στα χωράφια με
τις πατάτες ή τα καλαμπόκια
«Εμ πώς δεν έμπαιναν… Σκυλιά, «Δεν έμπαιναν ούτε αλεπούδες, Κούκλα στα χωράφια, έριχναν
άλογα, αρκούδες […] Δεν κάναμε ούτε κουνάβια. Οι αρκούδες
ντουφεκιές, βλ. σ. 10
τίποτα, τα αφήναμε. Ε, δεν κάνανε πήγαιναν στα καλαμπούκια, αλλά
ζημιά…»
πολλοί άναβαν τα φανάρια στα
χωράφια για να μην πηγαίνει η
αρκούδα. Αναμμένα τα φανάρια
με πετρέλαιο κι έβαζαν και
κανένα σκυλί να γαβγίζ’. Έριχναν
και λίγο πετρέλαιο. Εδώ που
ήμασταν εμείς ειδικά, πέρα στο
Κουρουμπλιέτ’ που το λέμε το
μέρος, κάθε βράδ’ πήγαιναν κι
άναβαν τα φανάρια» Μερικές
φορές πήγαιναν και άνθρωποι να
φυλάνε»

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΚΑ- ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ
Αριθμός χωραφιών ανά
γεωργό

μέχρι 15, 18-20 στρέμματα/
οικογένεια

Ιδιοκτησία χωραφιών
Άγονα-γόνιμα χωράφια
Εγκαταλελειμμένα χωράφια

«Όσα μπορούσες. Πόσα μπορείς «15, 20 μέχρι 22 στρέμματα, όχι
να κάνεις με το τσαπί;»
μαζί, κομμάτια κομμάτια»
Στη ν.Κοτύλη πήρε 7 στρέμματα η
κάθε οικογένεια
«Τα σκάβαν, τα φτιάχναν κι
έλεγαν ‘δικό μου τώρα εδώ’».
Τα χωράφια της π.Κοτύλης
εγκαταλείφθηκαν με την
εκκένωση. «Ήρθαν μετά, τσ’
έφερε το στρατό λίγους, όσ’ είχαν
χωράφια εδώ κοντά-κοντά, να τα
θερίσουν. Τι να φάμε; Θέρισαν
λίγο σιτάρι, τ’αλώνισαν, με φόβο,
έρχονταν κάτω στο Νεστόριο,
έβγαιναν πάλι το πρωί. Θέρισαν
λίγο να πάρουμε να φάμε.»
ο πατέρας της μιας
πληροφορήτριας πήγαινε και
αλώνιζε σιτάρια στην Πεντάβρυσο

Εργάτες

ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ
Αριθμός ζώων

Φροντίδα ζώων

Νομάδες
Βοσκοτόπια
Βόσκηση κοπαδιών

350 πρόβατα- 100 γίδια η
οικογένεια της, το 1930-40

«(οι γονείς μου) δεν είχαν τίπ’τα. 15 γίδια, 85 πρόβατα
Δεν είχαν ζώα πολλά. Κανά δυο
γελάδες είχαν, και τίποτα άλλα
ζώα»
«Είχαμε και καμιά τριανταριά
πρόβατα τότε, στο παλιό χωριό»
«Ένα φούρνο εφιανάμε ψωμί για «έναν φούρνο για τα σκυλιά». Τα Κούρεμα τον Ιούλιο βλ. σ. 16
τα σκυλιά. Σκυλόψωμα τα
τάιζαν μικρά ψωμιά («ταΐμια»)
λέγαμε»
από καλαμποκάλευρο, πίτουρο,
κριθάτι. Τις αγελάδες τις τάιζαν
δύο φορές τη μέρα άχυρο.

«Οι ίδιοι βοσκούσαν τα δικά τους.
Εμείς βάζαμε βοσκό, κάποιον από
το χωριό και ανάλογα τις
ανάγκες.»

Ανά σόγια, κάναν τη στρούγκα600-700 ζώα, από του Αϊ Γιώργη
μέχρι του Αγίου Δημητρίου βλ
3,6-7. Μετά το 65, η π. Κοτύλη μια
στρούγκα, «γαλομέτρημα», βλ. σ.
7
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«Αν ήταν κοντά τα πρόβατα,
πηγαίναν και το πρωί και το
βράδυ»

Ζημιές από άγρια ζώα

Τσομπανόσκυλα
Οικόσιτα ζώα
Μελισσοκομία

«το καλοκαίρι πήγαιναν στην
στρούγκα. Πήγαιναν με τη σειρά,
όχι καθημερινά.
Στα δέκα τα πρόβατα μία ημέρα.
Στα εκατό, δέκα ημέρες»
Στις στρούγκες κατέβαιναν
«Οι λυκ’ έτρωγαν ζώα. Πρόβατα, Οι αρκούδες στα καλαμπόκια,
κυρίως αρκούδες και λύκοι.
γίδια, βόδια… Τα γουρούνια άμα σπάνια.
«…αν έμπαινε (ο λύκος),
γλυκαθούν, το τρων’»
«γλυκαινόταν» που λέμε, στην
στρούγκα, ύστερα τον
«Ήταν και το δάσος παρθένο που
καθαρίζανε, για να μην ξανάρθει. το λεν’, τίποτα δεν είχε. Τα ζώα τα
Αλλά τον χειμώνα περισσότερο άγρια δεν ήταν επικίνδυνα. Ούτε
τους κυνηγούσαν για το δέρμα. Το λύκους, ούτε… Ντουου- ντουουου
καλοκαίρι δεν τον κυνηγούσαν. άμα κάνεις, πάει κι ο λύκος…»
Ούτε την αλεπού, ούτε το
ζαρκάδι, ούτε τον λύκο»
«η αλεπού μέσα στα χωράφια δεν
έμπαινε. Η αλεπού αν δεν βλέπει
απ’ τον θάμνο πάνω, δεν μπαίνει
μέσα. Γι’ αυτό και ευδοκίμησε
πολύ ο λαγός»
η οικογένειά της είχε 5 (1930-40)
3 αγελάδες, ζευγάρι, γουρούνια, 5-20 κότες κάθε οικογένεια,
2 γουρούνια
κότες
γουρούνια
3-4 οικογένειες είχαν
Είχαν 2-3 οικογένειες στην αυλή
(αναφέρονται τα ονόματά τους) τους [ο Σωτήρης του Πέτρου, ο
Γιώτα παπάςκαι οι Ταρζαναίοι
(=οι γονείς του Γιώργου
Ευαγγέλου), αναφέρονται και
άλλα ονόματα]
«Ο πατέρας μου είχε πέντ’-έξ’, τα
χάναμε…Έφευγαν επειδή είχαμε
κι άλλες δουλειές και δεν
ευκαιρούμασταν»

ΥΛΟΤΟΜΙΑ
Είδη δέντρων και χρήσεις
Δάση απ’ όπου υλοτομούσαν «(απ’) όπου να’ναι!»

Ανάγκες ανά οικογένεια επάρκεια

«οξιά και ‘δέντρο’. Το δέντρο είναι Πεύκο, έλατο, οξιές για καλύβες,
άλλο σχέδιο, έχει κλαδί, που
βελανιδιές για κλαδιά, βλ. σ. 15
βάζουν κλαδί..»
«Όπου βρεις»
Κολοκύθα, Λιβάδια Κοτύλης, προς
«Αυτό το δάσος από πίσω το’χουν Μηλιές, προς Χρυσή
όλο κομμένο, τα πήραν. Τα
πααίνουν στη Νεάπολη, στ’ αυτά…
Ο έμπορας. Πληρώνονται όμως.
Τώρα κόβουν στο Πεύκο, στο
Τσέρνο»
Έδιναν ξύλα και αγόραζαν
σταφύλια από την Τσάκωνα
(ανταλλακτικό εμπόδιο)
«Εμείς όταν φέραμε, φέραμε να
ξεχειμάσουμε. Δυο, τρεις,
τέσσερις τόνους».
«ο καθένας για το σπίτ’ τ’»

42

Επαγγελματίες υλοτόμοι

Άγραφοι κανόνες υλοτόμων
Δασαρχείο

«Το Δασαρχείο; Ε…ποιος το
λογάριαζε;»

«απ’την παλιά Κοτύλ’ όλο με
κόφτρα, που τη λεμ’, ένας από κει
τραβούσε, ένας από δω, κι
έκοβαν»
«Και παλιά πουλούσαν, (ξύλα) Τα
‘βγαζαν όλο κολώνα ετότε. Δεν
έβγαζαν καυσόξυλο. Το ‘βγαζαν
στρόγγυλο και κουβαλούσαν με
μουλάρια»

«ερχόταν Βλάχοι από κάτω
αγωγιάτες, τα φόρτωναν στα ζώα
και τα βγάζαν απάνω απ’ την
καινούρια την Κοτύλη σε μια
πλατεία, σ’ ένα ισάδι και κει
πήγαινε αυτοκίνητο και τα
παιρνε»

«Στο παλιό χωριό Αγροφύλακα
είχαμε, κοιτούσε για τις ζημιές
στα χωράφια, να μην φαν’
κανένας, κι ύστερα είχαμε έναν
δασικό… Ε, μας έκανε λίγο
παρατήρηση ο δασικός… Ε…
Παραμερνούσαμε και ως που
έφευγε αυτός…»

Το Δασαρχείο κυνηγούσε τους
παράνομους- δικαστήριασυμβιβασμοί

ΑΓΡΙΑ ΠΑΝΙΔΑ- ΚΥΝΗΓΙ
Είδη άγριων ζώων

Αριθμός άγριων ζώων

Κυνήγι

αρκούδες, ζαρκάδια,
αλεπούδες («αλούπες»),
αγριογούρουνα, αγριόγιδα, λαγοί, ζαρκάδια, λύκος, αρκούδες,
κουνάβια,
λαγοί, ελάφια, αγριογούρουνα,
«…Περισσότερο φόβο είχαμε τα
σκυλιά που δαγκάνανε, εκεί
είχαμε περισσότερο το φόβο,
παρά λύκο και αρκούδα» «Δεν
υπήρχε κίνδυνος τότε.
Αρκούδες και λύκοι
εξοικειώνονταν με τον άνθρωπο»
«Είχε πολλές πέρδικες! Και
πολλοί λαγοί και αλεπούδες,
Λαγούς! Λαγούς είχε πολλοί (sic) ! «αγριογούρουνα είχε πάρα πολλά
Μεσ’τα στάρια πήγαιναν πολύ οι το χειμώνα εδώ.»
λαγοί!»
«Στη Γλύκα είχε πολλά ζαρκάδια
όταν ήμουν μικρή. Γιομάτα αυτά
τα πλάγια…»
Κυνηγούσαν αρκούδες, ζαρκάδια,
αγριογούρουνα, πέρδικες,
αγριόγιδα, λαγούς, κουνάβια (για
τη γούνα)…:
«Το κουνάβι είχε λεφτά. Τότε
μπορεί να είχε και εκατό, εκατόν
πενήντα δραχμές. Ήταν πολλά
λεφτά. Διακόσιες δραχμές το ’55,
το ’60. Τετρακόσιες δραχμές το
κουνάβι έφτανε… Δηλαδή ένα
κοπάδι πρόβατα, πενήντα
πρόβατα δεν έφτανε την αξία του
κουναβιού»
Επίσης για τη γούνα αλεπούδες
και λύκους:
«…τον χειμώνα περισσότερο τους
κυνηγούσαν (τους λύκους) για το
δέρμα. Το καλοκαίρι δεν τον
κυνηγούσαν. Ούτε την αλεπού,
ούτε το ζαρκάδι, ούτε τον λύκο»

ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΚΑΤΟΙΚΟΙ
Αριθμός κατοίκων

το 1962 70-100 κάτοικοι.
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Βασικά σόγια

Ευαγγέλου, Ιωάννου, Γεωργίου,
Κοσμά, Χρήστου, Νίκου,
Κωνσταντίνου, Νικολάου,
Αθανασίου, Πέτρου, Τίλιος
«το ’38 με ’39, επί Μεταξά,
αλλάξαν όλοι το επίθετό τους
τότες. Και εδώ τους ντόπιους
άλλαξαν και τα δικά μας. Μέχρι
τότε λεγόμασταν Τίλιος»
Κατανομή οικογενειών στους Οι Ευαγγέλου ήταν στο πάνω
μαχαλάδες
μαχαλά

Καταγωγή

Αλβανόφωνοι
Χωριά που είχαν σχέσεις
Επιστροφή στο χωριό

«Κοτύλη μια ζωή. Κοτέλτσι το
έλεγαν αυτοί που μιλούσαν τη
διάλεκτο τη σλάβικη»
Αυτοαποκαλούνται
«κατσαούνηδες».

Κωνσταντίνου, Ιωάννου,
Γεωργίου, Αθανασίου,

Οι Δημητρίου ήταν στον κάτω
μαχαλά (στην μεριά της
εκκλησίας)
«Εδώ είναι η εκκλησία, εδώ
κατεβαίν’τε και στη γέφυρα που
πήγατε να περάσ’τε, από κει ήταν
τα δικά μας τα σπίτια και της
Πασχάλαινας, της Πανάγιως. Ίσα
πάνω ήταν το δικό μας και…η
Τήλαινα ένα άλλο, και παραπάν’
τσ’ παππού μ’…Ήταν αρκετά
σπίτια, πολλές οικογένειες ήταν.
Γιατί, μισό χωριό από κει, μισό
εδώ»
Μεταξύ μαχαλάδων υπήρχαν
πειράγματα με τραγουδάκια
«Κοροϊδεύονταν ο ένας με τον
άλλο. «Τζιρτζιλιώτ’, μαχαλιώτ’,
τρώτε βρίζα και πεθαίν’τε, τρώτε
στάρ’ και ζωντανεύτε».
Μπερδεύουν τα αρβανίτικα με τα
αλβανικά. «Πολλοί ήξεραν
αρβανίτικα γιατί πήγαιναν στην
Αλβανία, τα’χαν μάθ’».

«Το χωριό ιδρύθηκε με 4
οικογένειες. Οι δυο από πέρα,
πρέπει να ήταν απ’ του βάλτου τα
χωριά, την Αιτωλοακαρνανία.
Τους λέγαν Γκρέκους. Εμείς από
απέναντι μας έλεγαν Αρβανίτες».

«H Κοτύλη κατοικήθηκε σχεδόν
το1860- 1880. Οι πρώτοι έποικοι
ήταν ο πέρα μαχαλάς, οι
Αρβανίτες, οι άλλοι ήρθαν μετά.
Εμείς είμαστε από την αρβανίτικη
μεριά. Η γενιά της μάνας μου
είναι απ’το Σούλι, Πλάκα Σουλίου.
Τότε που έγινε το ξεκλήρισμα,
τότε ήρθαν αυτοί […] Δυο
οικογένειες ήρθαν απ’ το Σούλι, η
μια κοντά στην άλλη, oι
Παπαδαίοι. Μετά το 1800 άρχισαν
να πηγαίνουν κι άλλοι. Πέντε
φαμίλιες, αυτά είναι»
Κυψέλη και Πεύκο
Πεντάβρυσος, Κάντσκο
Χρυσή, Κυψέλη, Πευκόφυτο,
(Δροσοπηγή), Χρυσή, Πευκόφυτο, Μυροβλήτη
Νεστόριο, Ζούζουλη (Επταχώρι)
Το 1950 γύρισαν όλοι στην
«Αφού γυρνάμε στο χωριό, να
π.Κοτύλη και έμεναν σε παράγκες. κάνουμε στη ΓκουρούσαΓκουρούσα το λέγαμε- να κάνουμε
χωριό εκεί, να μην πάμε πίσω
στην παλιά Κοτύλη. Εδώ
βλέπουμε το πόσο όμορφα. Εκεί
δεν έβλεπες τίποτα, σκοτεινά»
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Εκκένωση χωριού

Ερήμωση χωριού

Το 1949 έφυγαν με εντολή
στρατού.

«Ήρθε ο στρατός και μας πήρε
Το 1949 έφυγαν με το στρατό.. Το
το ’47, ήρθαν οι αντάρτες στο
1950 έφτιαξαν το νέο χωριό. Λίγες
χωριό, ήρθε ο Γιαννούλ’ς από
οικογένειες, όπως η δική του
πάνω με πέντ’-έξ’ άτομα[…]
γύρισε γιατί είχε τα ζώα εκεί
Κανένας δεν έμειν’. Οι οικογένειες
που ήταν με τσ’ αντάρτες,
έμειναν. Καμιά δεκαριά
οικογένειες»
Πριν το 1960 άρχισε να αδειάζει
Μέχρι το 65 έφυγαν οι τελευταίοι
το χωριό. Η τελευταία οικογένεια
που έμεινε στο χωριό (΄70-΄71)
ήταν της πληροφορήτριας. «Οι
τελευταίοι που είχαν ζωντανά
φύγαν το ’80. Ήταν τρεις
οικογένειες»
«Η μεγαλύτερη καταστροφή έγινε
το 2007. (Μέχρι τότε) ο πέρα
μαχαλάς σχεδόν ήταν όλα τα
σπίτια. Γιατί δεν πήγε εκεί ο
κόσμος να πάρει πέτρα,
οικοδομικό υλικό. Ήταν το ρέμα
και δεν μπορούσε να πάει. Και
έτσι είχαν σωθεί. Ειδικά το σπίτι
του Κωστούλη, ένα πολύ μεγάλο,
ήταν όρθιο μέχρι το 2007»

ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΟΙΚΗΜΑ
Διαμόρφωση-χτίσιμο

«διπλό ήταν, πάνω-κάτω. Κάτω
ένα δωμάτιο και μια κουζινούλα,
πάνω άλλα τρία δωμάτια»
Πέτρινα σπίτια, με ξύλινα
μπαλκόνια, παράθυρα με
σιδεριές, πατώματα από σανίδια
ή λάσπη.
Βλ. σελ. 10-11

Ρουχισμός-λευκά είδη

βλ. σελ. 31

Έπιπλα- οικιακά σκεύηεργαλεία

Όλα τα σπίτια πέτρινα. «Εκεί δεν Το 1930, 74 σπίτια, το 30%
είχε τούβλο. Ούτε τσιμέντο, ούτε τριώφορα.
τίποτα. Πέτρα και πλάκα από
πάνω, σκέπαστρο, όχι λαμαρίνα».
Κάτω είχαν υπόγεια για τα ζώα
και από εκεί πάνω καθόταν ο
κόσμος. Τα πατώματα ξύλινα,
στους κάτω ορόφους και με χωμα.
Βλ. σελ. 24
«…Αλλά τα είχαν κάνει τσακμά, με
λάσπη. Τα’χαν ζεστά…έξω σανίδια
και μέσα τα γέμιναν λάσπη και τα
σοβάτεζαν ξανά με λάσπ’ κι ήταν
ζεστά.»
Σκεπάζονταν με μάλλινες
κουβέρτες ή βελέντζες, έστρωναν
βελέντζες για χαλιά
«Όλ’ μέρα έξω κι όλ’ νύχτα ο
αργαλειός να πηγαίνει… Τα
γνεθάμαν μόνοι μας, τα
γεφυνάμαν και μετά τα σινάμαν
στα μαντάμια, στο Νεστόριο, στο
Πευκόφυτο. Και τις επεξέργαζαν
εκεί και μας τις έφερναν»
«Να το πλύν’ το μαλλί, να το
βράσ’, να το πας στη λανάρα, να
το ξέσεις, να το γνέσεις, να το
βάψεις, να το γιουφάν’…
Εφτιανάμε κιλίμια… Εφτιανάμε
μαντανίσια φουστάνια…»
«Μας έδωσε ό,τι σπιτικό εργαλείο
χρειάζεται στο νοικοκύρ’, μας τα
δωσε όλα το κράτος. Έδωναν
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σιδεράλετρα, αλέτρι. Λιμαριές…
Ατσίβες… Ένα πριόν’. Ένα
μαχαίρ’...»
Τζάκι
Αυλή-αυλόγυρος

τζάκι σκαλιστό που έφτιαξε ο
πατέρας της και το έχουν ακόμη.
Βλ. φωτογραφίες
αυλές πετρόχτιστες με
μαντρότοιχους και πόρτα με
πλάκες από πάνω (μεγάλη για τα
ζώα και μικρή για τους
ανθρώπους). Αυλές
πλακόστρωτες ή με χώμα

Τζάκια, δαδί, φανάρι στην π.
Κοτύλη, όχι γκαζόλαμπα, όχι
σόμπα
«Εμείς στο σπίτι μας είχαμε γύρω Φράχτες πέτρινους, με πλάκα σε
γύρω με ντουβάρια ψηλά. Δεν
σχήμα σκεπής, σανιδένιες πόρτες
έβλεπες τον γείτονα. Και είχαμε
μια πόρτα ξύλινη στενή που
έμπαινε ο κόσμος και μια πόρτα
μεγάλη που έμπαιναν τα ζώα με
τα ξύλα»
Οι αυλές είχαν λουλούδια
«χωριάτικα» κίτρινα, πορτοκαλί
και άγριες τριανταφυλλιές

ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΤΟΠΙΟ
Σχολείο
Πλατεία

Μαγαζιά - πραματευτάδες

Πηγές-νερά

«(το ένα καφενείο ήταν) στον
πέρα μαχαλά, στους Αρβανίτες.
Από δω μεριά είχε στην εκκλησία.
Είχε δυο καφενεία»

2 καφενεία, το ένα το μεγάλο
ήταν του Λευτέρη Κωστούλη, το
άλλο του Χρηστάκη (ο οποίος
ήταν παππούς της μιας
πληροφορήτριας). Οι άντρες
«(τα καφενεία) ήταν σημείο
πήγαιναν στο καφενείο το
συνάντησης και επαφής,
απόγευμα, κάθονταν στο
επικοινωνίας. Γινόταν τα
«μαρμάρ΄», ένα μέρος σαν
«μασλάτια». Ιστορίες, λέγαν
κρεβάτι με χαλίκι και έπαιζαν
ιστορίες, πειράγματα…»
κομπολόι ή έπαιζαν χαρτιά.
έρχονταν πραγματευτάδες από το «Έρχονταν πραγματευτάδες και
Νεστόριο
πουλούσαν λάδι, κατράνι,
ξυλοκέρατα, μπακαλιάρο, αλάτι
κ.α.
« Αυτοί ήταν απ’ τα Πεύκα. Απ’ τη
Ζέρνα, απ’ το Λούτσκο... Απ’ αυτά
τα χωριά έρχονταν. Όχ’ απ’ το
Νεστόριο... Κατρατζής έρχονταν
από δω μεριά, απ’ το Βόιο. Ε, απ’
την Ήπειρο, απ’ αυτού, κατά
κάτω…»
«…είχε βρύση εκεί. Έστυβε εκεί,
αλλά κρατούσε τον όχθο - που το
λέμε εμείς- και κρατούσε εκεί
νερό και πηγαίναμε παίρναμε
νερό από εκεί, με τα χέρια, με
γκιούμια, κακάνια…»

2 καφενεία-μπακάλικα

Πραματευτάδες από την
Πεντάβρυσσο

Πριν μπεις στην κοτύλη έχει πηγή,
Κρυονέρι/ ποτάμι- βρύση μέσα
στην Κοτύλη, ερχόταν από τα
Γκαργκάτσια. Η βρύση του Λίτσου,
στο νεκροταφείο

Νεροπρίονα στη Χρυσή, το 193035 λειτουργούσαν ακόμα.
«Οι πηγές ήταν στο Τσάκρο, λίγο
πιο κάτω από τα νεκροταφεία και
μία άλλη αλλού…»
Μονοπάτια
Δρόμοι-σοκάκια
Εκκλησίες- ξωκλήσια

«ήταν πολύ στενά. Δηλαδή, ίσα
που περνούσε ένα ζώο, χωρίς
φορτίο»
« (Η εκκλησία) έτσι ήταν και στο
παλιό το χωριό, και στο νέο. Του
Αγίου Γεωργίου».
Στην π.Κοτύλη υπήρχαν ένα
εκκλησάκι Αγ. Παρασκευής, η

Όχι ψηλά τα σοκάκια και στενά,
όσο χωράει ένα ζώο φοτωμένο
Η εκκλησία χτίστηκε το 1912 από Μοναστήρι της Ζωοδόχου, εκ.
κτιστάδες του Κάντσκο. Πάντα
Κωνσταντίνου και Ελένης
είχε δικό της παπά. «Όσες
γυναίκες είχαν κούνια, είχαν το
μικρό στην κούνια, το ήφερναν
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κεντρική εκκλησία και το
Μοναστήρι (Ζ.Πηγής)

και η εκκλησία είχε και πάν’
γυναικωνίτ’. Όλες εκεί κουνούσαν
τσ’ κούνιες. Με τσ’ κούνιες
τα’φερναν. Να μη
μείν’άνθρωπος! Ο παπάς έλεγε:
«ήρθε εκείνος;». Να μη μείνει
άνθρωπος!»
«στο χωριό η πρώτη εικόνα Αγίου
Γεωργίου είναι του παππού μου,
όταν έγινε η εκκλησία. Θωμάς
Ιωάννου»

Νεκροταφείο

Παζάρι

«Κάτω στο ποτάμι. Όπως
μπαίνεις, πριν φτάσεις στην
εκκλησία, αριστερά κάτω. Ε, τώρα
αυτά γέμισαν χόρτα και δεν ξέρεις
ούτε τι έχει, ούτε…»
κάθε Σάββατο στο Νεστόριο

Στο Νεστόριο κάθε Σάββατο
παζάρι.

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΖΩΗ
Κατανομή εργασιών

Εργασία

Γέννηση-γάμος-θάνατος

Γιορτές-πανηγύρια

Οι άντρες πήγαιναν στα ζώα και
το απόγευμα στο καφενείο. Οι
γυναίκες δούλευαν και στα
χωράφια και στα ξύλα και στο
σπίτι όλη τη μέρα. Τα παιδιά
βοηθούσαν στο σπίτι ή στα
χωράφια τα πιο μεγάλα.
«Εμείς να θερίσουμε, εμείς να
κάνουμε χωράφ’… εμείς να
σκαλίσουμ’, να κάνουμε τα
καλαμπούκια…να βοτανίσουμε…»
το φθινόπωρο έκοβαν κλαδι,
Χόρτα για τα ζώα, κλαδιά στις
έκαναν κλαδαριές. Μάζευαν
κατσίκες, θυμωνιές
άχυρα, έφτιαχναν τουρσιά.
Τον χειμώνα έσφαζαν γουρούνια
και μάζευαν λίγδα, ύφαιναν στον
αργαλειό. Την άνοιξη έσκαβαν,
έσπερναν. Το καλοκαίρι, θέριζαν ,
αλώνιζαν, αποθήκευαν τη σοδιά
Γάμοι συνήθως το καλοκαίρι,
Για γάμο βλ. σελ. 12-13
3 βράδια το γλέντι του γάμου«…κάναν τα προζύμια, στουμπίζαν
κλαρινα. «Τα δωμάτια όπως είναι
το ρεβύθι, για να κάνουν
Για γέννηση-θάνατο βλ. σελ. 34 μεγάλα εκεί, τα χαλούσαμε τα
ρεβυθένιο. Την Παρασκευή κάναν
κρεβάτια και βάζαμε γύρω γύρω
το μπαριάκι, κάναν και τραπέζι. Το
τραπέζια και τρώγαμε»
φλάμπουρο! Το λάβαρο! Στο σπίτι
του άντρα μόνο γινόταν αυτό».
Για όλη την τελετουργία βλ. σελ.
15
«Τα µεγάλα τα σόγια είχαν γιορτές «Πανηγύρι του Αϊ Γιάννη
σαν τα πανηγύρια και κάναν
είχαμε…μαζεύονταν τα κορίτσια
τραπέζι και πήγαινε όλο το χωριό χόρευαν, από δω…
και έτρωγε. Έµπαιανε, έτρωγαν,
Δεκαπενταύγουστο… τα
έφευγαν για να ‘ρθούνε οι άλλοι να Χριστούγεννα … Πρωτοχρονιά…
φαν. […]
Τον χειμώνα όλο, όλες τις μέρες
Για σύσφιξη σχέσεων. Ήθελαν να τις γιορταζάμεν και χορευάμαν…»
κρατήσουν τη φωτιά, όπως έλεγαν
οι δικοί µας, στο τζάκι
συµµαζεµένη Γιατί όταν την
ανοίγεις, σβήνει. Άµα την έχεις
µαζεµένη, φουντώνει..…»
Συνήθως ανήµερα των Αγ.
Δηµητρίου, Αγ. Αθανασίου, Αγ.
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Ταξιαρχών, Αρχαγγέλων Μιχαήλ
& Γαβριήλ κ.α.
Βλ. αναλυτικά σελ. 13-4
Τραγούδια-μουσική

«Το Πάσχα γλεντούσαν τρεις
μέρες, τα Χριστούγεννα τρεις
μέρες. Τον Αι- Γιάννη, τα Φώτα,
τρεις μέρες. Γλεντούσανε. Αυτές
τις γιορτές πάντα τις γλεντούσαν
με κλαρίνο»
Μουσική υπήρχε στις κοινές
γιορτές μόνο «εξόν κι αν
τραγουδούσαν μόνοι τους, αν
κάποιος ήταν μερακλής, από τους
παλιούς που ξέραν τραγούδια,
σιγά σιγά σιγο-τραγουδούσανε…»

Ένδυση-υπόδηση

τραγούδι που έλεγε ο ένας
μαχαλάς στον άλλο περιπαικτικά
σελ. 29-30

γουρουνοτσάρουχα (σελ.20
Γουρουνοτσάρουχα, καλτσούνι,
περιγραφή), πουκάμισα
βλ. σ. 4
μαντανίσια,
Οι άντρες πήγαιναν τα
απογεύματα στο καφενείο και
έπαιζαν χαρτιά, οι γυναίκες τη
μέρα έκαναν δουλειές και τα
βράδια ύφαιναν στον αργαλειό.
Κάθε Κυριακή πήγαιναν όλοι στην
εκκλησία. Νήστευαν και
κοινωνούσαν σε όλες τις γιορτές.
Οι συγγενείς από τον ίδιο
γεννήτορα γιόρταζαν μια
συγκεκριμένη μέρα τον χρόνο βλ.
σελ. 19-20

Συνήθειες

Φαγητά- Ιδιαίτερα φαγητά

τραγούδι γάμου βλ. σελ. 13

«κατσαμάκι», «γκιζαριά»,
«τσίβιωμα», «μακαβιός»
τυρί μπάτζος
βλ. σελ.23-4

«Το κατράνι το ήπαιρναν για τα
ζώα. Τα μικρά άμα ήταν άρρωστα,
το βαζαν σε μια εφημερίδα και
το’καναν έτσ’ στο σώμα τους που
δεν μπορούσαν. Για φάρμακο… Το
σινάπ’, το στουμπούσαμαν και το
‘ριχναν έτσ’ με λίγο τσίπουρο και
το πασπάλιζες έστ’, και το βαζες
στα μικρά, ούτε γιατρό, ούτε
τίποτας»
«Ήξεράμε μόν’ τον τραχανά, τα «μπατζοτύρι», μπομπότα, ψωμί
φύλλα, τα πέτουρα που πλάθουν, με λίπος από γουρούνι και αλάτι,
το (μ)πληγούρ’, τέτοια πράγματα. καβουρμά, ψωμί με ούρδα
Πατάτες που είχαμε στα μπαξέδια (ανθότυρο), τραχανάς
μας… Κρέατα δικά μας, πράσα,
φασόλια, πατάτες»
Τυριά έφτιαναν, βουτέρατα
έκαναν. Τα πάντα έκαναν.
Τα κρέατα και τα τυριά τα
διατηρούσαν σε ξύλινα καδιά με
αλάτι: «Τ’ αλάτιζαν, έβαζαν από
πάνω αρμύρα, λάδ’…τα
διατηρούσαν στα υπόγεια»

Έθιμα

έθιμα γάμου βλ. σελ.12-13
απόκριες- Ραγκουτσάρια και
Λαζαρίνες βλ. σελ. 29
Μπουμπούνες βλ. σελ. 29
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Πειράγματα μεταξύ μαχαλάδων
βλ.σελ. 29-30
Φήμες-μύθοι-θρύλοι

«Ήταν η εκκλησία της Ζωοδόχου
Πηγής. Λέγεται ότι εκεί υπήρχαν
μοναχοί. Καθώς κατέβαινε
κάποιος από τους καλόγερους
από το Μοναστήρι για να πάει
στην παλιά Κοτύλη, ήταν
βροχερός ο καιρός, παρασύρθηκε
από το ρέμα και πνίγηκε. Και
λέγεται ακόμα και σήμερα «στον
Καλόγερο»
“Λέγαν οι παππούδες ότι tο
Μοναστήρι όταν ήταν σε
λειτουργία ήταν και χάνι.
Λιανοτόπι, Σλήμνιτσα, που
επικοινωνούσαν τα άλλα χωριά
και πηγαίναν στο Τσοτύλι,
βραδιάζαν , κοιμόντουσαν εκεί.
Πρέπει να είχε και κλίνες. Dεν το
προλάβαμε εμείς. Ούτε οι
παππούδες μας”
«Η γιαγιά εδώ είχε πει ότι
βγαίνανε στο σταυροδρόμι, , στο
χωριό μετά τις 12 η ώρα, κάποιες
μέρες το καλοκαίρι, να μη
βγαίνετε, γιατί βγαίνουν οι
καλόγριες. «Πού είναι ρε
μπαμπούκα; Δεν είδαμε» «Σας
είδαν κι έφ’γαν…»»
«Εμένα εδώ ένας μπαρμπαΛάμπρος, μου είχε πει μια
ιστορία, στον στρατό. Το ’30,
κατέβαζε τους διαβόλους ένας.
Έφτιαχνε έναν κύκλο, γιατί του
είπε κάποιος άλλος, διάβαζε,
έβαζε φωτιά γύρω-γύρω από τον
κύκλο, και κατέβαιναν διαβόλοι.

Προλήψεις-δεισιδαιμονίες

«(Κάποτε) ζαρκάδια πέρασαν
μέσα απ’ το χωριό κι είδγε ένας
παππούς, και είπε, ΄΄θα καεί το
χωριό όλο’’. Γιατί; Γιατί πέρασαν
τα ζαρκάδια κι έκοψαν το χωριό
στα δύο»

ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ
Φωτογραφίες
Προσωπική ιστορία

βλ. λίστα
όχι κάτι αξιόλογο

για την εκκένωση του χωριού
(σελ.3)
για την επιστροφή στο χωριό
(σελ.8)
για έναν παππού θαμώνα
καφενείου
(σελ.14)
για την πρώτη μέρα στο σχολείο
(σελ.15-16)
για εμπρησμούς από αντάρτες
στο χωριό σελ. 36-7
ιστορίες για τον εμφύλιο σελ. 37

«παιδικές κόντρες» ανάμεσα σε
Γκρέκους κι Αρβανίτες, βλ σ. 19,
ιστορία για τον τραυματισμό του
ξαδέρφου βλ. σ. 21
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Τραγούδια

(τραγούδι γάμου: )
«Μπαργιάκι μου περήφανο,
περήφανο και δρουσερό/
Ο μπράτμος μου με στόλισε, κι
είμαι στολισμένος/
Ο αφέντης μου με στόλισε*, κι
είμαι στολισμένος/
Η μάνα μου με στόλισε, κι είμαι
στολισμένος»
βλ. σελ. 23-24

Μετάβαση στο νέο χωριό

κωδ. συνέντευξης

004

χωριό

Κοτύλη

Βασικές και δευτερεύουσες
καλλιέργειες
Αγρανάπαυση/ εναλλαγή/
συνύπαρξη καλλιεργειών

Σιτάρι, καλαμπόκι, τάι (σίκαλη), καλαμπόκι, σιτάρι, βρίζα, κριθάρι, Σιτάρι, καλαμπόκια, βρίζα
ρόβι
Αγρανάπαυση- έριχναν κοπριά, η «μια φορά σιτάρι, μια φορά
Εναλλάξ σιτάρι καλαμπόκι και
οποία έπρεπε να «χωνέψει» βλ. σ. βρίζα, μια φορά καλαμπόκ’.
αγρανάπαυση εκεί που βάζαν
11 Οι καλλιέργειες εναλλάξ.
Άλλαζαν τα χωράφια. Γιατί όλο βρίζα
ίδιο, ίδιο, δεν γίνεται»
Δίπλα απ’ τα αλώνια, αχυρώνες. το αλώνι της οικογένειας ήταν
Ο καθένας δίπλα στο σπίτι του
Για πολλές οικογένειες τ’ αλώνια, πίσω από την εκκλησία (φαίνεται
με σειρά
ακόμα)
κατώι
«Αντί για τοίχο, είχαμε ένα ωραίο
αμπέρι που σηκωνόταν το
πορτάκι. Ήτανε φραγμένο, και
από πάνω είχαμε το πάτωμα από
το δωμάτιο και το ριχνάμε από
πάν’ και κατέβαινε»
Δύο σινίκια (ένα σικίκι είναι 2
τενεκέδες, 17 λιτρα)

Αλώνια
Αναλογία καλλιεργειών
Αποθήκευση σοδιάς

Εισόδημα/ετήσιο προϊόν
Εμπόριο/ ιδιοκατανάλωση
σοδιάς
Ετήσιος κύκλος καλλιέργειας

Ιδιαίτερες χρήσεις σοδιάς
Καλλιέργειες για ζωοτροφή
Μύλοι
Οι βασικές εργασίες κατά το
έτος
Ποικιλίες καλλιεργειών/
ποικιλίες υπό εξαφάνιση
Μέγεθος χωραφιών
Τοποθεσία- χωραφιών

005

Στη ν. Κοτύλη εγκαταστάθηκαν
γιατί υπήρχε μια βρύση μεγάλη,
ήταν το νερό εκεί. Και ήταν πιο
κοντά στον δημόσιο δρόμο/
Οι περισσότεροι ήθελαν να πάνε
πίσω, γιατί τους βόλευε, είχαν τα
ζώα.

Κοτύλη
ΓΕΩΡΓΙΑ- ΕΤΗΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

006
Κοτύλη

Σπορά την άνοιξη, φθινόπωρο
Το φθινόπωρο όργωναν και
όργωμα, λίπασμα, θερισμός το άφηναν το χωράφι να ησυχάσει.
καλοκαίρι, φθινόπωρο κλαδαριές Την άνοιξη κόπριζαν τα χωράφια
με κοπριές που είχαν ξεραθεί.
Καλαμπόκια, καλαμποτσάρια,
βρίζα, ρόβι. Τώρα τριφύλλια
3 μύλοι. Βλ. σ. 17

Υποστηρίζει ότι η π.Κοτύλη δεν Το καλοκαίρι πήγαιναν στους
είχε μύλο και πήγαιναν στη Χρυσή μύλους της Χρυσής.

Μέχρι 15 -18 στρέμματα.
Σιτοχώραφα ενδιάμεσα πάρκου «Αυτά (τα χωράφια) που ήταν
Συμφιλίωσης και παλιάς Κοτύλης εκεί, τα καλλιεργούσαμε, τα
ρίχναμε κοπριά, βγαίναν λίγο-
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λίγο. Αυτά που ήταν μακριά, τι να
τα ρίξεις; Λιπάσματα;

ΛΑΧΑΝΙΚΑ
Είδη και τόπος καλλιέργειας

Ποικιλίες λαχανικών
Ετήσιος κύκλος καλλιέργειας
λαχανικών
Εμπόριο/ιδιοκατανάλωση
λαχανικών
Ιδιαίτερες χρήσεις λαχανικών

Πατάτα, λάχανα, ρεβύθια,
πράσα, κρεμμύδια, λάχανα,
κρεμμύδια, λάχανα. Σε κήπους
φασόλια, πατάτες
κοντά στο χωριό και όπου υπήρχε
νερό
Μπαρμπουνοφάσουλα

Φασόλια, πατάτες, κρεμμύδια,
πράσα, βασιλικό

τουρσιά

ΟΠΩΡΟΦΟΡΑ
Είδη οπωροφόρων
Τόπος καλλιέργειας
οπωροφόρων
Οι βασικές εργασίες κατά το
έτος

Ιδιαίτερες χρήσεις φρούτων
Εμπόριο/ιδιοκατανάλωση
φρούτων

Καρυδιά, αχλαδιά, κορόμηλα,
δαμάσκηνα, μήνα, κερασιές
Στον όχτο των χωραφιών, στο
δρόμο

αχλαδιά, αγριοκερασιά,
δαμασκηνιά, (αγριο)καρυδιά,

Αχλάδια, μήλα, καρύδια

«τα φρόντιζε θεός για να τα
τρώμε εμείς. Μόνα τους, ρε μάνα
μου, τα βρισκάμε έτοιμα από τον
Κύριο κι εμείς ανεβαινάμε, να
ζευγάμε. Άγρια όπως γένονταν,
έτσι τα τρώγαμε»
Τα στέγνωναν στον ήλιο ή τα
έβαζαν στο άχυρο και ζαχάρωναν/
Χουσάφια: κομπόστα
«Ήτανε μια κλειστή, αυτάρκης
οικονομία. Παρήγαγαν και
κατανάλωναν

Οπωρώνες
Οπωροφόρα κοινόχρηστα

«κάτω από την εκκλησία όλο
κυδωνιές ήταν…»
«Απ’ την γέφυρα, αυτήν τη μεριά
είχαν αυτοί τις καρυδιές, κι από
ιδώ μεριά ήταν οι άλλες
καρυδιές» «Δεν τις έκαναν κάτι, τι
να τις κάνουν; να τις κλαδέψουν;
μόνες τους…»

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΑΦΙΩΝ- ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Πεζούλες- κλίση
Μέγεθος χωραφιών
Φράχτες-φυτοφράχτες
Ζώα-πουλιά στα χωράφια
Ζημιές από ζώα και
αποτροπαϊκά

Μέσα στο χωριό, δίπλα στα σπίτια
250 μέτρα το καθένα
Τα χωράφια χωρίζονταν με όχτο. Δεν είχαν φράχτες
Τα χωράφια χωρίζονταν με πέτρες
Υπήρχαν σημάδια, είτε δέντρα
στην άκρη. Φράχτες λίγοι, ξύλινοι
Χελιδόνια, πέρδικες, κοτσύφια,
Σταυραετοί
κάργιες
οι αρκούδες πήγαιναν στα
καλαμπόκια. Οι κάτοικοι φώναζαν
ή βαζαν φωτιές για να τις διώξουν

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΚΑ- ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ
Αριθμός χωραφιών ανά
γεωργό
Ιδιοκτησία χωραφιών

Μέχρι 15 στρέμματα η κάθε
οικογένεια. Κάθε χωράφι μέχρι
1,5 στρέμμα.

μια οικογένεια 15 στρέμματα

Το 1928 έγινε κλήρος και δόθηκαν
80 στρέμματα σε κάθε οικογένεια
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Άγονα-γόνιμα χωράφια
Εγκαταλελειμμένα χωράφια
Εργάτες

Τα κοντινά στο χωριό πιο γόνιμα,
η κοπριά πήγαινε εκεί πιο εύκολα
Τα μακρινά, σταδιακά τα
εγκατέλειψαν. Μέχρι το 75
εγκαταλείφθηκαν όλα.
Η οικογένεια, όχι ξένοι

Τα καλύτερα χωράφια εκεί που
είναι τώρα η Νέα Κοτύλη

Η κάθε οικογένεια τα δικά της

ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ
Αριθμός ζώων
Φροντίδα ζώων
Νομάδες
Βοσκοτόπια
Βόσκηση κοπαδιών

Ζημιές από άγρια ζώα
Τσομπανόσκυλα
Οικόσιτα ζώα

Μελισσοκομία

Δεν είχαν κάτω από 100-150
πρόβατα οι οικογένειες

200-300 πρόβατα η οικογένειά
της,

Σαρακατσαναίοι μόνο το
καλοκαίρι νοίκιαζαν χωράφια στο
πάρκο Συμφιλίωσης
Μετέφεραν στα γρέκια τα χόρτα
για να τα έχουν το χειμώνα να τα
δίνουν στα ζώα/ Βόσκηση βλ. σ.
19
Οι αρκούδες στα καλαμπόκια,
αλλά όχι μέσα στο χωριό

150 γίδια οι πλούσιοι, λίγες
αγελάδες (300 όλο το χωριό)
Βλάχοι, Σαρακατσάνοι

«Καθένας είχε τον άνθρωπό του. Εναλλαγή βοσκής ανάλογα με το
Όποιος δεν είχε, πλήρωνε
πώς έσπερναν τα χωράφια
άνθρωπο για τα ζώα»
Οι αλεπούδες έμπαιναν στα
κουμάσια, έκλεβαν συνέχεια τις
κότες

Είχε η κάθε οικογένεια τα δικά της
3 αγελάδες, ζευγάρι, γουρούνια, 3-4 γουρούνια «Δυο γουρούνια, Μουλάρια, κότες
κότες
εβγαζάμε οχτώ γκαζοτενεκέδες
λίγδα»
Τα γουρούνια τα τάιζαν
καλαμπόκια, πίτουρα, τσουκνίδες,
χόρτα, κολοκύθες που έβραζαν σε
καζάνια
Τα σκυλιά τα τάιζαν ψωμιά.
Δυο τρεις είχαν. Ο θείος του μέχρι
Υπήρχαν
120 μάνες. Μέσα στην αυλή

ΥΛΟΤΟΜΙΑ
Είδη δέντρων και χρήσεις
Δρυς, πεύκο. Βλ. σ. 22-23
Δάση απ’ όπου υλοτομούσαν Ανάλογα που θα τους έλεγε το
Δασαρχείο. «Ουσιαστική φύλαξη,
δεν μπορούσες να κόψεις
αυθαίρετα»
Ανάγκες ανά οικογένεια επάρκεια
Επαγγελματίες υλοτόμοι
Άγραφοι κανόνες υλοτόμων
Δασαρχείο
Αποφάσιζε ποια περιοχή θα
υλοτομούνταν

«Απ’ όπου ήθελες, κορίτσι μου.
Είχαμε δασάρχη και δεν μας
άφηναν. Κι αυτά μας τα
απαγόρευαν.»

Τους απαγόρευε να κόβουν «τα Επί Τουρκοκρατίας ο
καλά», δηλαδή «τα όρθια». «Ε, δασοφύλακας Τούρκος
κόβαμε κι από κανένα κρυφά, άμα
μας έκρυβε η γωνία…»

ΑΓΡΙΑ ΠΑΝΙΔΑ- ΚΥΝΗΓΙ
Είδη άγριων ζώων
Αριθμός άγριων ζώων
Κυνήγι

Λύκοι, αρκούδες, αγριοκάτσικο
Λαγοί, γουρούνια, πέρδικες

ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΚΑΤΟΙΚΟΙ
Αριθμός κατοίκων
Βασικά σόγια
Κατανομή οικογενειών στους Οι Ευαγγέλου ήταν στο πάνω
μαχαλάδες
μαχαλά

200 άτομα (πότε; )- λίγες
οικογένειες αλλά με πολλά παιδιά
Οι Κοσμά ήταν στον κάτω μαχαλά,
από την μεριά της εκκλησίας.
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«Εκείνος ο πέρας μαχαλάς είχε
πιο πολλά σπίτια, ήταν πιο
μεγάλος»
Καταγωγή

Αλβανόφωνοι
Χωριά που είχαν σχέσεις

Το χωριό μάλλον από το 17401760
Από Ήπειρο, Σούλι, Βόιο. Και
κάποιοι που φύγαν Αλβανία και
ξαναγύρισαν
Χρυσή, Κυψέλη, Πευκόφυτο,
Πλαγιά, Κονίτσης, τη Δροσοπηγή,
Επταχώρι. Όχι τόσο εμπορικές
σχέσεις, αλλά κοινωνικές
συναναστροφές/ Με την Κυψέλη
περισσότερα πειράγματα

Κυψέλη (η μία πληροφορήτρια Πεύκο, Χρυσή, Κυψέλη
παντρεύτηκε κάτοικο Κυψέλης και
έζησε εκεί), Πεντάβρυσος,
Νεστόριο, Χρυσή, Επταχώρι,
Τοχούλη

Επιστροφή στο χωριό
Εκκένωση χωριού
Ερήμωση χωριού

ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΟΙΚΗΜΑ
Διαμόρφωση-χτίσιμο

Ρουχισμός-λευκά είδη

Ένα δύο διώροφα με πλακοσκεπή διώροφο, με δωμάτια στον πάνω
και κατώι βλ. σ. 5
όροφο (2 από δω, 2 από κει) και
κάτω στάβλο, αποθήκη στην πίσω
μεριά
Μέχρι το 1965 ως νυφικό τη
ύφαιναν βελέντζες, παντελόνια,
φορεσιά. Βλ. σ. 23
κιλίμια, μαξιλάρια, πατάκια

Έπιπλα- οικιακά σκεύηεργαλεία
Τζάκι

«Πώς ζεσταινόμασταν; Με ξύλα
στο τζάκι. Ποιος να ζεσταθεί,
παιδί μου; Όταν έριχνε χιόν’…»
πέτρινος αυλόγυρος, ξύλινη
πόρτα (μία μεγάλη για τα ζώα και
μια μικρή). Η αυλή περίπου 50 τμ,
γεμάτη με λουλούδια
«χωριάτικα» και βασιλικό. Στην
άκρη μπαξές με βασικά
οπωροκηπευτικά (πράσα,
κρεμμύδια κτλ)

Αυλή-αυλόγυρος

κάθε σπίτι είχε φούρνο (ο δικός
τους χωρούσε 15 ψωμιά)

ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΤΟΠΙΟ
Σχολείο

Πηγές-νερά

αναφέρει 150 παιδιά, αλλά
μάλλον εννοεί στη ν.Κοτύλη
2 καφενεία-μπακάλικα, ένα σε
2 καφενεία (Κωστούλης,
κάθε μαχαλά. Του Κωστούλη και Χρηστάκης) στον πέρα μαχαλά.
του Γκουντή
«Έρχονταν πραγματευτάδες απ’
τη Τσάκωνη, το Επταχώρ’.. Εμείς
δίναμε δαδί κι αυτοί μας έδωναν
ζαρζαβάτια, φυτά, λάχανα,
σταφύλια για κρασί…»
για το καφενείο βλ.σελ.17
-

Μονοπάτια

Για τα μονοπάτια, βλ. σ. 13-14

Πλατεία
Μαγαζιά - πραματευτάδες

-

1 καφενείο-μπακάλικο, μόλις
άνοιξε το δεύτερο τον σκότωσαν.
Και τα δυο στον επάνω μαχαλά

Νερό από τις βρύσες του χωριού,
αλλά το χειμώνα πάγωναν
Οι σημερινοί δρόμοι πάνω στα
μονοπάτια. Ένα μονοπάτι είναι
μέσω Μυροβλήτη
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Δρόμοι-σοκάκια

Δρομάκια ίσα να χωράει το ζώο
με κοφίνια, δεμάτια

Εκκλησίες- ξωκλήσια

οι δρόμοι ήταν τόσο στενοί που
κάποιες φορές δεν χωρούσε ζώο
φορτωμένο
Μόνο ο Άγιος Γεώργιος υπήρχε Η εκκλησία χτίστηκε με λεφτά από
τους χωριανούς που πήγαν στην
Αμερική

Νεκροταφείο
Παζάρι

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΖΩΗ
Κατανομή εργασιών

«όλα εμείς τα κάναμε… οι άντρες
στα ζώα και στο καφενείο»

Εργασία
Γέννηση-γάμος-θάνατος
Γιορτές-πανηγύρια

Γιορτή του «Προστάτη» της
Οικογένειας. Βλ. σ. 24

Τραγούδια-μουσική
Ένδυση-υπόδηση

Συνήθειες

Φαγητά- Ιδιαίτερα φαγητά
Έθιμα
Φήμες-μύθοι-θρύλοι

Περιοχή Σταυρός, πνίγηκε ένα
κορίτσι.
«Πειράγματα με Κυψέλη» βλ. σ.
16, Καλόγερος, βλ. σ. 24

Προλήψεις-δεισιδαιμονίες

«..Η εκκλησία όταν γιόρταζε, αυτά
ήταν τα πανηγύρια … Μονάχα που
πήγαιναν για να κεραστούν. Αυτά
τα παναγύρια. Μη βλέπ’τε τώρα
τα πανηγύρια…»
βλ. σελ. 16-7
σελ. 19
«Το γουρούνι, το στεγωνάμε, το
σφαζάμε, το στεγνωνάμε και το
εκανάμε τσαρούχια. Και τα πόδια
όλη μέρα παγωμένα…»
χρησιμοποιούσαν τα βότανα
(τσάι, σαλέπι, χαμομήλι) για τις
φαρμακευτικές ιδιότητες
παιχνίδια παιδιών βλ. σελ. 16
πίτες, σελ. 7, 13,14,15,17
τραπέζια που έκανε το σόι σε μια
συγκεκριμένη γιορτή
«Μία δικιά μας την πήραν (οι
νεράιδες) και την ανέβασαν στο
δέντρο επάνω… Πώς ανέβηκε στο
δέντρο, ρε παιδί μου… Κι ύστερα
αυτή, πού την είδαν, πού πήγε,
χάθ’κε… Χάθ’κε»
βλ. Φήμες-μύθοι-θρύλοι

Δολοφονήθηκε ένας Τούρκος
φρουρός και το χωριό μάζεψε
χρήματα για τον Μπέη για να μην
κάψει το χωριό για εκδίκηση

ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ
Φωτογραφίες

Προσωπική ιστορία
Τραγούδια

Ίσως την πιο σημαντική
«Εγώ δεν έχω μια φωτογραφία Φωτογραφία με φορεσιά από το
φωτογραφία που έχουμε. Η παλιά την μάνα μου… (βουρκώνει).
Πεύκο, και μία με έναν που το
Κοτύλη από ύψωμα, τη δεκαετία Ξέρεις τι κακό πράγμα είναι; Να χέρι του το δάγκωσε αρκούδα
του 1970-80. Έγχρωμη. Φαίνονται μην ξέρεις τον άνθρωπό σου;»
αρκετά από τα σπίτια του χωριού,
καθώς και το σχολείο και το
κοινοτικό γραφείο (;)
για τη στενότητα των δρόμων βλ.
σελ. 16
σελ. 19

Μετάβαση στο νέο χωριό

κωδ. συνέντευξης

007

βλ. σελ. 12-13

Υπήρχε διαφωνία για το αν θα
γυρίσουν στο παλιό χωριό ή θα
φτιάξουν νέο και μάζεψαν
υπογραφές.

008

009
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χωριό

Κοτύλη

Κοτύλη

Κοτύλη

ΓΕΩΡΓΙΑ- ΕΤΗΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ
Βασικές και δευτερεύουσες
καλλιέργειες

Αγρανάπαυση/ εναλλαγή/
συνύπαρξη καλλιεργειών

Αλώνια

Αναλογία καλλιεργειών
Αποθήκευση σοδειάς
Εισόδημα/ετήσιο προϊόν

Εμπόριο/ ιδιοκατανάλωση
σοδειάς

Ετήσιος κύκλος καλλιέργειας

«Παραγωγές δικές από σιτάρια, καλαμπόκι, σιτάρι, βρίζα
κριθάρι, λίγα πράματα. Φέρνανε,
αγοράζανε από τον κάμπο,
ψωμιά, σιτάρια, αλεύρια. Δεν
ήταν χωριό παραγωγής απ’ αυτά
τα πράγματα» «Λίγα σιτάρια,
καλαμπόκια, αλλά μηδαμινά
πράματα, όχι να ζήσεις με αυτά»
«Μια βρύζα, μια καλαμπούκ’, μια
«Μια καλαμπόκ’, μια σιτάρι.
στάρ’… Κάθε χρόνο. Δεν είχαμε
Είχαμε όμως και χωράφια που τα
πολλά να αφήσουμε…»
σπέρναμε το ίδιο. Αλλά όχ’ κάθε
χρόνο αυτά. Είχαμε
αγρανάπαυση, κάθε χρόνο»

«Αλώνια περίπου είχε η γενεά
ένα, γιατί δεν είχε τόπο πολύ να
τα κάνουν»

«Μόνο ένα! Μόνο σιτάρι. Ή
μάλλον…είχαμε και περιοχές,
γιατί είχαμε και ζώα. Εδώ θα
σπείρουμε καλαμπόκι φέτος, ξέρω
γω.»
«Τα αλώνια ήταν σε όλο το χωριό!
Ο καθένας πιο δίπλα δηλαδή. Ναι,
άμα είχε χώρο, το έκανε αλώνι.
Και πάρα πάνω αλώνι, και πέρα
αλώνι και από την άλλη μεριά
αλώνι.»

Η οικογένειά του είχε αμπάρια
στον πάνω όροφο, γιατί κάτω «θα
τα ρήμαζαν τα ποντίκια».
Δεν έφτανε για τη χρονιά και
«Εξαρτάται! Για τη χρονιά;! Πού;!
αγόραζαν αλεύρι ή άλλα σιτάρια Το ψωμί δεν έφτανε: Όποιος είχε
από τον κάμπο.
αλεύρι μέχρι τον Γενάρη
θεωρούνταν ο πρώτος
νοικοκύρης»
Όταν δεν έφτανε το εισόδημα,
΄βρισκαν άλλους τρόπους:
λαθραία.
«Χρυσή πήγαινε τα σταφύλια και για την οικογένεια. Δεν έφταναν,
τις ντομάτες με τα ζώα, με τα
αγόραζαν και από «κάτω»
καφάσια»
(Νεστόριο; )
«Στο Νεστόριο τους δίναμε το
δαδί, τα ξύλα, αυτά για τα καπνά
τα ξύλα και παίρναμε σταφύλια
και κάναμε κάνα κρασί»
όργωναν τα χωράφια το
φθινόπωρο ή και το καλοκαίρι αν
ήταν για δύο φορές. Το σιτάρι το
σπέρνανε τον Οκτώβριο.
βλ.σελ.16

Ιδιαίτερες χρήσεις σοδειάς
Καλλιέργειες για ζωοτροφή
Μύλοι

Ένας μύλος ήταν του κοινού, το
λέγαμε εμείς το Βακούφι της
Εκκλησίας. Μέσα στο χωριό, απ’
το γεφύρι παραπάνω κανά
διακόσια τρακόσια μέτρα, απ τον

«Είχε μύλους η Κοτύλη, αλλά για
τον χειμώνα. Για το καλοκαίρι,
στην Χρυσή. Στα
μουλάρια…τσουβάλια… Γιατί δεν
είχε νερό. Το ποτάμι δεν έφτανε…
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πέρα μαχαλά. Δούλευε με τις
πέτρες. Απ’ τον πέρα μαχαλά.
Ερχόταν από το λάκκο, απ’ το
ποτάμι αυτό και το πηγαίναμε
αυλακιά αυλακιά και είχαμε την
πέτρα, τα καδιά και χτυπούσαν
και μετά δημιουργήθηκαν άλλοι
δύο μύλοι ιδιόκτητοι. To
καλοκαίρι που στέρευαν τα νερά
και δεν είχαμε, πηγαίναμε στη
Χρυσή. Φορτώναν τα ζώα τους
στάρι, καλαμπόκι να πούμε και το
πηγαίνανε σ’ αυτούς μέσα από τα
μονοπάτια». Για τους μύλος της
Κοτύλης βλ. σ. 15-16
Οι βασικές εργασίες κατά το
έτος

«Ο ένας έσπερνε τα σβώλια κι ο
άλλος όργωνε. Ο καθένας έκανε
τα χωράφια τ…»

Ποικιλίες καλλιεργειών/
ποικιλίες υπό εξαφάνιση
Μέγεθος χωραφιών
Τοποθεσία- χωραφιών

Στην αρχή ένας ήταν, κοινοτικός,
ανάμεσα στους δύο μαχαλάδες.
Ύστερα έφτιαξαν δυο τρεις
μύλους»

«έχουμε στο παλιό χωριό ένα στα
Μπόλια, στα Γκαργκάτσα, είναι
στο Καψαλό…»

«Είχαν όσα μπορούσαν να
καλλιεργήσουν…»
Στη Νεα Κοτύλη, στα Λιβάδια
(κοντά στο Πάρκο Εθν.Συμφ.)

ΛΑΧΑΝΙΚΑ
Είδη και τόπος καλλιέργειας

πατάτες, λάχανα, πράσα,
Πατάτες είχαν «όχι μέσα στις
αυλές, αλλά στα ευαγγιάρικα
σπίτια, κάτω στην άκρη στο
ποτάμι» «Όλο λισβάρια, πέτρες
ήταν ο μπαχτσές. Εμείς δεν είχαμε
καλό, είχαμε στο λάκκο κάτω…»
Για ακριβή τοποθεσία βλ. σελ. 7

Ποικιλίες λαχανικών
Ετήσιος κύκλος καλλιέργειας
λαχανικών
Εμπόριο/ιδιοκατανάλωση
λαχανικών
Ιδιαίτερες χρήσεις λαχανικών

ΟΠΩΡΟΦΟΡΑ
Είδη οπωροφόρων
Τόπος καλλιέργειας
οπωροφόρων

Οι βασικές εργασίες κατά το
έτος

Δαμασκηνιές, κορομηλιές,
αχλαδιές, μηλιές
«Άμα ήταν καλό το χώμα στην
αυλή έξω, είχαν. Άμα ήτανε
πετρώδες, δεν γίνονταν. Στους
δρόμους είχε, αλλά σπαρμένα
όχι».
Καστανιές δεν είχαμε, δεν
γίνονται εδώ. Εδώ μέσα στην
Πιστεριά είχαμε καμιά τέσσεριςπέντε καστανιές μόνο. Ύστερα από
τη Λάνγκα και πέρα έχει
καστανοχώρια
για μέρη στο χωριο με πολλές
δαμαστηνιές βλ. σελ. 14
σ
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Ιδιαίτερες χρήσεις φρούτων

«Τα φρούτα τα έβαζαν μέσα στο
στάρ’ και το άχυρο γιατί τι θα
‘βρισκαν να φάνε αργότερα; Δεν
ήταν, είχε φτώχεια ο κόσμος.
Αυτά σιγά σιγά ωρίμαζαν,
μαλάκωναν».

Εμπόριο/ιδιοκατανάλωση
φρούτων
Οπωρώνες
Οπωροφόρα κοινόχρηστα

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΑΦΙΩΝ- ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Πεζούλες- κλίση

Μέγεθος χωραφιών
Φράχτες-φυτοφράχτες

«Είχαν ορισμένα χωράφια
«ισώματα»
πεζούλες. Ειδικά αυτά που λέμε
συλιά, τα κοντινά στο χωριό μέσα
είχαν όλα. Αν κοιτούσες εδώ
από… όπως είσαι στην εκκλησία
και πάρεις την κατηφόρα εκεί που
είναι σα ράχη επάνω, κοιτάξεις
κάτω ήταν του Γιάννη το σπίτι, πιο
αριστερά είναι αυτό το… το μανιό,
έχει ακόμα πεζούλα». 50-60
πόντους πάχος είχαν οι πεζούλες
Τα χωράφια χωρίζονταν με
ορόσημα, μια πέτρα.

Ζώα-πουλιά στα χωράφια
Ζημιές από ζώα και
αποτροπαϊκά

«Από δω πέτρα, από εκεί πέτρα,
εκεί πέτρα, τελείωσε!»
Οι αρκούδες πήγαιναν στα
καλαμπόκια, αλλά μόνο στα
απομακρυσμένα χωράφια και
μάλιστα «από τα ζερβώματα, όχι
από το ίσωμα, το καλό». Επίσης
«ο ασβός ήτανε άτιμο πράγμα».
Έβαζαν φωτιές στην άκρη στο
χωράφι. «στην Τζιρνίλιστα μόλις
έβγαινε λίγο να πάρ’ ψωμί, που
λεν, το καλαμπόκ’, είχε φωτιές,
αλλιώς δεν έβρισκες τίποτα»

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΚΑ- ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ
Αριθμός χωραφιών ανά
γεωργό
Ιδιοκτησία χωραφιών

«10-15 στρέμματα. Άντε 22.
«Είχαν όσα μπορούσαν να
Κοίταξε, δεν ήταν δηλωμένα τότες καλλιεργήσουν…»
κι άμα ήθελες έφτανες και 40,
αλλά με το ζόρι, δεν άντεχες».
«Η Κοτύλη συνορεύεται με 7
«Δικά μας! Τα είχε μοιράσει το
χωριά. Έχει τη μεγαλύτερη έκταση κράτος το ’22. Προτού το ’22 τα
απ’ όλα τα χωριά. Ξεκινάει…,
είχανε οι μπέηδες Τούρκ’
Λάγκα, Κυψέλη, Χρυσή,
Πευκόφυτο, Πεύκο και Γ.Σ:
Μυροβλίτης. Τα γύρω χωριά αυτά
ήταν όλη κοτυλιώτικη η έκταση
αυτή, ήταν όμως του δημοσίου.
Ένα ελάχιστο μέρος έχει δηλαδή
σαν… ο δήμος, η κοινότητα που
ήταν τότε στα χωριά».
«Δε σ’ έλεγε την εποχή εκείνη
«γιατί πήγες κι έκανες χωράφι
αυτόν τον τομέα» ή ο άλλος πιο
πέρα, ο άλλος πιο πέρα. Τα
δουλεύαν οι δικοί μας τα κάνανε
με το τσαπί στο χέρι. Άμα το
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σπέρνες εσύ, δεν μπορούσα να
πάω εγώ να το σπείρω. Το
διεκδικούσες. Δεν υπήρχε κάποιο
έγγραφο, ήταν όμως του τόπου.
Άμα το σκάβες εσύ, δε στο παιρνε
άλλος. Λέγανε, ο Γιάννης στο τάδε
μέρος έφκιασε χωράφι, ήταν δικό
του. Άλλος πήγαινε αλλού, άλλος
αλλού»
Άγονα-γόνιμα χωράφια

Εγκαταλελειμμένα χωράφια
Εργάτες

«τα καλύτερα ήταν γύρω στο
χωριό. Με τα ισώματα εκεί πέρα.
Τα ‘ριχναν και λίγο, όχι λίγο, όσο
κοπριά είχαν»
«Αν είχες καλά χωράφια, είχες και
λίγο απόδοση. Άμα δεν είχες,
τυραννιούσαν τζάμπα»
«Ο καθένας έκανε τα χψραφια
του. Μεροδούλι, μεροφάι.
Καθένας το ψωμί τ’ να βγάλ’.
Άλλος είχε και μια γελάδα, δυο.
Άλλος είχε ένα μλάρ’ ή ένα
γαϊδούρ’,με συγχωρείς, για να
πηγαίν’ στο παζάρ’…»

«Οι γυναίκες τα δούλευαν! Αυτές
τα δούλευαν!»
«(Οι άνθρωποι μιας οικογένειας)
φτάναν και περίσσευαν!

ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ
Αριθμός ζώων

Φροντίδα ζώων
Νομάδες
Βοσκοτόπια

Βόσκηση κοπαδιών

15.000 πρόβατα όλο το χωριό
Πρόβατα, γίδια και αγελάδια.
(αναφέρεται στη νέα Κοτύλη μετά «Άλλος 50, άλλος 80, άλλος 100…»
το 1950)
«Αγελάδια λίγα. Δεν μπορούσαμε
Το 1947 είχε ολο το χωριό (οι 80 να τα κρατήσουμε. Ήταν μερικοί
οικογένειες) 7000 γιδοπρόβατα, που είχαν γελάδια καμιά δεκαριά,
γύρω στα 250 κεφάλια ζώα και είκοσι, ξέρω γω. Αλλά κανά δυομουλάρια.
τρεις. Εμείς, το ζευγάρι και καμιά
«Όταν γυρίσαμε μας έδωσε η
γελάδα»
ΟΥΝΤΡΑ από 44 μουλάρια, 4
γίδια, τα αρμέξαμε και κάναμε,
ύστερα γέννησαν, ξαναγέννησαν
αυτά, έγιναν».

Γούπατα, στου Κολοκυθά
«Ανάμεσα στα χωράφια ξέρω γω. «Το καλοκαίρι τα γελάδια τα
«Πιο κάτω ήταν άλλες οικογένειες Όχι, για αυτό λέμε αν ένα κοπάδι πουλούσαμε στον γελαδάρη. Και
με πρόβατα. Πιο κάτω ήταν το
έφευγες τ’ άλλα τα όρια, σε λεγαν τα βρίσκαμε όταν θέλαμε,
Λιτσοτέρ’, που το λέμε. Πιο κάτω «στάσου ρε, βοσκάω εγώ εδώ
πηγαίναμε, τα παίρναμε, τα
ήταν στου Μπουνιάς. Πιο πέρα πέρα τι θες εσύ στα δικά μας
κάναμε τα χωράφια, εδώ στη ράχ’
ήταν στου Προσήλιου, πιο πέρα μέρη;», έτσι θα έλεγαν. : Είχε και από πάνω.»
ήταν στη Μπαλιογκάλυβα, στο
ανοιχτά μέρη, τώρα επειδής
«Από το χωριό έρχονταν εδώ
Τρία Καραούλια, ήταν κατά κει, εγκαταλείφθηκαν, έκλεισαν.
κάτω, ή πέρα στην Τσιρνίλιστα»
πίσω από το χωριό»
Δασώθηκαν».
Σχεδόν όλοι είχαν καλύβια έξω
από το χωριό, μακριά «σε
απίθανα μέρη… Φτιάξαμε
καλύβια, φτιάξαμε μαντριά, το ’22
που μας έδωσε το κράτος…»
Τον χειμώνα έδιναν στα ζώα
κλαδί. «Χορτάρι με το
σταγονόμετρο».
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Ζημιές από άγρια ζώα
Τσομπανόσκυλα

Οικόσιτα ζώα
Μελισσοκομία

15-20 ζώα κάθε χρόνο χάνονταν
από επιθέσεις άγριων ζώων

οι αλεπούδες έκαναν μεγάλη
ζημιά στα κοτέτσια, όπως και τα
κουνάβια
Ένα δύο το κάθε σπίτι. «αλλά ότανΌλοι είχαν 1-2. Τα τάιζαν ψωμιά
κάναμε τις στρούγκες και βάζαμε «σκλύτ’κα», από πίτουρα,
και κάναμε 600 τα πρόβατα, δυο κριθάρι, καλαμπόκι και «απ’
εγώ, δυο τα δικά σου τα σκυλιά, όποιο γέννημα».
τα κάναμε ένα κοπάδι»
κότες, γουρούνια
όχι
Κάποιοι είχαν μελίσσια στο χωριό.
Η οικογένεια του είχε ένα μελίσσι
στο παράθυρο του σπιτιού, το
οποίο πήραν οι Γερμανοί, γιατί τις
φρόντιζε ο ίδιος τις μέλισσες.
Ένας συγχωριανός είχε 30
μελίσσια.

ΥΛΟΤΟΜΙΑ
Είδη δέντρων και χρήσεις

Δάση απ’ όπου υλοτομούσαν

Ανάγκες ανά οικογένεια επάρκεια
Επαγγελματίες υλοτόμοι
Άγραφοι κανόνες υλοτόμων
Δασαρχείο

Πεύκα, έλατα για εργαλεία,
έπιπλα, οξιά και δρυς για
καυσόξυλο. Κοβαν περισσότερο
οξιές γιατί τη δρυ την ήθελαν για
τα ζώα. «Η δρυς ήταν πολύ
αυστηρά απαγορευμένο».
«Τώρα κόβουνε όπως να είναι.
Τότε ήταν πολύ αυστηρά. Έπρεπε
να βρεις ξύλο ξερό, όχι να κόψεις
φρέσκο, να το ρίξεις κάτω, να το
κόψεις με τα τσεκούρια, να το
φορτώσεις στα ζώα, τα
κουβαλούσαν τα ζώα, έφκιαναν
κάποιες θημωνιές κει πέρα. Στο
δάσος, όπου έβρισκες»

για καυσόξυλο: οξιά, πεύκο.

«Στη Νέα.Κοτύλη είχε μπόλικες
οξιές. Η Κοτύλη είχε πολύ μεγάλο
δάσος. Αυτό που φαίνεται γυμνό
ήταν όλο δάσος. Κάηκε από την
πυρκαγιά κάηκε και δεν έμεινε»

«Το Δασαρχείο ξεκίνησε από το 50 «Μας κυνηγούσαν και με το
και πάνω. Υπήρχαν Δασαρχεία και μαλιχέρ’ μας κυνηγούσαν!»
πιο παλιά αλλά ήταν διαφορετικά. «Το δασαρχείο ήταν πάντα στο
Έφτιασαν δρόμους,
κεφάλι! Και μηνύσεις! Και
εκμεταλλεύτηκαν τα δάση
μηνύσεις! Και ατυχήματα! Πολλοί
διαφορετικά, όπως και σήμερα έχουν κλαδευτεί!» Φοβόντουσαν
γίνεται, έγιναν υλοτομικοί
τον δασάρχη
συνεταιρισμοί και σήμερα
υπάρχουν. Και σήμερα υπάρχουν
10-15 άτομα, 20. Συνεταιρισμός
Κοτύλης» Υπήρχε γραφείο του
Δασαρχείου στο χωριό.
«Νοίκιαζαν ένα σπίτι
παραδείγματος χάρη φέτος αυτό,
του χρόνου αλλού, δεν είχαν
μόνιμο. Είχανε έξω από το χωριό
πηγαίνοντας προς την Κυψέλη
πως πάμε, εκεί τελευταία είχαν
φτιάσει μια εγκατάσταση το
Δασαρχείο, είχε γραφεία, είχε
δωμάτια που μέναν ορισμένοι
μέσα, κάηκαν κι αυτά μια φορά
όλα, ησύχασαν κι αυτό».

ΑΓΡΙΑ ΠΑΝΙΔΑ- ΚΥΝΗΓΙ
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Είδη άγριων ζώων

αγριογούρουνα, ζαρκάδια,
πέρδικες, αγριόγιδα
κάθε χρόνο έπιαναν στο κυνήγι
τουλάχιστον 10 αγριογούρουνα οι
ίδιοι.
εγώ προσωπικά δεν έκανα, δεν Πήγαιναν για κυνήγι, αλλά δεν
ήμαν μερακλής. Εγώ κυνήγησα το είχε τότε τόσο πολύ όπως τώρα.
λύκο κι έβγαλα το ζ’γούρι απ’ το Τότε δεν ήξεραν πώς να
λύκο. Βλ. σ. 32
συντηρήσουν το κρέας.

Αριθμός άγριων ζώων
Κυνήγι

ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΚΑΤΟΙΚΟΙ
Αριθμός κατοίκων
Βασικά σόγια
Κατανομή οικογενειών στους
μαχαλάδες
Καταγωγή
Δεν ξέρει την καταγωγή της,
μάλλον το σόι της ήρθε από την
Αλβανία

Αλβανόφωνοι

Χωριά που είχαν σχέσεις

Επιστροφή στο χωριό

Κυψέλη, Πεντάβρυσος

74 σπίτια μέχρι τη δεκαετία του 80-90 σπίτια (οικογένειες).
40.
Κάθε οικογένεια από 6-10 άτομα
Ευαγγέλου, Κωσταίοι, Ευθυμίου
οι Ευαγγέλου έμεναν πάνω από
το ποτάμι
Για την καταγωγή του ονόματος 4 οικογένειες αρχικά που έγιναν
του χωριού βλ. σ.8-9 και 16
6. Από Αλβανία και Χάσια.
Μιλούσαν ελληνικά και
αρβανίτικα.
«Από την Αλβανία είχαν έρθ’ και
από Τα Χάσια.
Ύστερα οι πατεράδες μας που
ήρθανε έξω, που ήρθε το
ελληνικό, ξύπνησαν αλλιώς και
είπανε- πρώτος ο πατέρας μου
«Δεν θα ακούσω κανέναν», λέει,
«να μιλάει αρβανίτικα, στα παιδιά
τουλάχιστον, γιατί… Δεν
επιτρέπεται! Εμείς είμαστε
Έλληνες. Ήρθε η Τουρκία και μας
καταπλάκωσαν και μας πίεσαν…
Τώρα δεν θα μπορούμε να
συνεχίσουμε, αφού είμαστε
ελεύθεροι Έλληνες».
«Ποιος σας είπε ότι άλλαξε όνομα
το χωριό;!
Αυτή είναι η ονομασία: Κοτέλτσι,
Κοτύλη, το ίδιο είναι!»
«Όλος ο πέρα μαχαλάς ήταν
Όλοι οι κάτοικοι του Μυροβλήτη.
Αρβανίτες. Κυνηγημένοι από τη Για το χωριό αυτό βλ. σελ. 18
Βόρειο Ήπειρο, τότε που
κυνηγούσαν». Η Μυροβλήτη είχε
αλβανόφωνους
Η γυναίκα του ήταν από τη Χρυσή. Χρυσή για μύλους, αγόραζαν λάδι
Ούτε ήξερα που υπάρχει η Χρυσή. από την Πάργα
Δεν είχαμε επικοινωνία, δεν
Νύφες από Πεύκο, Πευκόφυτο,
υπήρχαν συγκοινωνίες. Αλλά τη Χρυσή, Κυψέλη, Επταχώρι.
σύζυγο τη γνώρισα εδώ
«Σχέσεις είχαμε με Χρυσή, με
(Καστοριά) το 65, όταν κατέβηκα Πευκόφυτο, με Πεύκο… Με το
για δουλειά.
Νεστόριο λίγες. Επειδή τώρα δεν
θέλουμε να θίξουμε, στη Σλάτινα;
μιλούσαν σλάβικα και δεν είχαμε
πολλές επαφές»
Όσοι έφευγαν αρχές του 20ού
αιώνα στην Αμερική μετά από
λίγα χρόνια επέστρεφαν και
γίνονταν κτηνοτρόφοι

Το ’50 επέστρεψαν, αλλά όχι στο
παλιό χωριό, γιατί «οι μισοί δεν
ήθελαν. Γιατί είχαν το συμφέρον
τους εδώ»
«Ήρθαμε εδώ πέρα και δεν μας
υποχρέωσε κανένας. Άμα θέλαμε
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Εκκένωση χωριού

Ερήμωση χωριού

σελ. 6-7

«Έδωσαν εντολή και σε τρεις
μέρες άδειασε το χωριό Αλλά
παίρνανε δυο τρία ζώα το κάθε
άτομο. Ό,τι μπορούσε να
κουβαλήσει. Μάιος του 1947»

πηγαίναμε στο παλιό το χωριό.
Αλλά πολλοί θέλησαν να κάτσουν
εδώ πέρα, θα πήγαιναν
Τζιρνίλιστα, Λιτσοτέρια και ξέρω
γω»
Βλ. ενδιαφέρουσα συζήτησηδιαφωνία για την επιστροφή σελ.
16
Μάιος του ’47. Πήγαν Νεστόριο,
μετά Μεσοποταμία, «άρχισε
ύστερα να σκορπά ο καθένας.
Μέναμε σε αντίσκηνα. Πόσες
φορές τις έπαιρνε το ποτάμι και οι
βροχές…! Υπόφεραν ο κόσμος…»
Όμορφη αφήγηση για την
εκκένωση του χωριού βλ.σελ. 22!
«Ε, δεν σταμάτησαν να
πηγαίνουν… Το είχαν σαν
χειμαδιό το παλιό χωριό».
Το σπίτι του το πατρικό
διατηρήθηκε μέχρι το 1950-53.
Μετά του πήραν τις πέτρες, όπως
και στα περισσότερα σπίτια.

σελ.6-7

Ό,τι παρατιέται, δεν κρατιέται,
παιδί μου. Πάει, τελείωσε.

ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΟΙΚΗΜΑ
Διαμόρφωση-χτίσιμο

άλλος δύο δωμάτια και σάλα,
άλλος ένα δωμάτιο

Ρουχισμός-λευκά είδη

περιγραφή νυφικού από το 1950
(σελ. 1)
Οι άντρες φορούσαν πουκάμισο,
γιλέκο, κοστούμι (παντελόνι και
σακάκι) ή/και φουστανέλα. Οι
ηλικιωμένοι πάντα φουστανέλα
«Μέχρι που φύγαμε από το
χωριό, οι παππούδες αυτοί
όλ’φορούσαν τις φουστανέλες»
κοντούσες, φλοκάτα

Έπιπλα- οικιακά σκεύηεργαλεία
Τζάκι
Αυλή-αυλόγυρος

«κατσαρόιδα» λουλούδι που
φύτρωνε στα δάση

«Τα σπίτια σε λέω ήταν
πέτρινα, μέχρι 2 όροφοι, γερά
τριώροφα. Δηλαδή δυο ορόφους
καλούς και είχε και μια σκάλα, 12
σκαλιά και πήγαινες κάτω, στο
κατώι»

«Oι αυλές ήταν παραδοσιακές,
Στην αυλή είχε μπαξεδάκια,
πλακώστρωτες. Μέσα στην αυλή κοτέτσια, φούρνο.
είχανε σα ντουβάρια,
«Χωρίς φούρνο δεν γίνονταν! Όλο
ντουβαράκια, παράδειγμα όπως με το φούρνο ζούσαμε, τον δικό
είναι αυτό, ήταν χαμηλά και
μας» Κάθε φούρνος 15-25
ψωμιά .
κάθονταν, με πλάκες». «Ο
φούρνος στην αυλή κολλητά με το «Δεν είχαν όλοι αυλή, ούτε
σπίτι. Έβρεχε, χιόνιζε που να πας αυλόγυρο. Άμα είχες δυνάμεις
την πινακώτα. Πώς το λέτε εσείς έφτιαχνες καλό φράχτη» βλ. σελ.
6 για αυλόγυρους
με τα ψωμιά. Έπρεπε να είναι
κοντά, να μη μουσκεφτείς, μη
μουσκεφτεί κι αυτό, να μη σε
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κρυώσει και δε σε φουσκώσει στο
φούρνο»

ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΤΟΠΙΟ
Σχολείο

Πλατεία

Μαγαζιά - πραματευτάδες

Πηγές-νερά

Μονοπάτια

«Το 49 στο σχολείο ήταν 105
«Είχαμε ένα δωμάτιο για σχολείο,
παιδιά (σε άλλο σημείο λέει πως γιατί δεν μας χωρούσε, ήταν
ήταν 40 παιδιά).
πολλά τα παι-διά. Σχολείο μεγάλο
Μονοόροφο, είχε μια μεγάλη
είχαμε, αλλά 120 παιδιά, πού να
αίθουσα και ένα ξεχωριστό
μπούμε; Προτού το ’40 αυτά»
μπροστά. Εκεί, κι όταν πήγαμε
«Μας έλεγε ο δάσκαλος «πάρτε
εγώ θυμάμαι, σ’ αυτόν το
τα θρανία από δω, βάλτε τα στο
δάσκαλο, πρακτικό δάσκαλο [τον γραφείο»
Μαργαρίτη], δεν ήταν όπως είναι
σήμερα, είχαμε μεγάλο πίνακα και
με κιμωλία σηκωνόταν ο
δάσκαλος έγραφε που λες
«Σήμερα θα μάθουμε το Α και το
Β και τα λοιπά». Μόνο αυτό το
πράμα, δεν είχες βιβλίο, δεν είχες
τετράδιο, δεν είχες τίποτα, απλώς
με την προφορά του δασκάλου
που μας έλεγε και την κιμωλία
στα χέρια. Κάτι μεγάλα θρανία, 6
παιδιά έπαιρνε»
Στο καφενείο οι ηλικιωμένοι
«Εκεί μπροστά στην Εκκλησία
«Α, το χωριό ήταν… Αλήθεια σας
φορούσαν φουστανέλα
αυτή ήταν η πλατεία. Το σχολείο λέω! Κούκλα! Είχε το σχολείο, είχε
ο παππούς της είχε το ένα
ήταν απέναντι από την εκκλησία. το γραφείο και ένα δωμάτιο για
καφενείο πάνω από τη γέφυρα Πώς είναι το πλατάνι, που είναι το σχολείο…»
πλατάνι, το χε φυτεμένο ένας
καλόγερος ο οποίος υπηρετούσε
στο μοναστήρι»
Υπήρχαν 2 ράφτες στο χωριό, στα 2 καφενεία στον πέρα μαχαλά. Κρασί αγόραζαν από την
σπίτια τους δούλευαν.
«Όπως ήταν το δικό μας το σπίτι, Τσάκωνη. Το χωριό είχε δύο
Το καφενείο ήταν και μπακάλικο απέναντι απ’ την εκκλησιά ήταν καφενείο-μπακάλικα, «Δύο
(πουλούσε ψάρια, στραγάλια,
ένα από κάτω κι ένα από πάνω. είχαμε! Ένα ήταν του Κωστούλ’ κι
μπογιές, αλάτι, λάδι κ.α.). Είχε
ένα του Χρηστάκ’ του Τάσση
Στη μέση το χαμε το σπίτι»
τραπέζια έξω, αλλά κυρίως
Αλλά αυτό του Χρηστάκη το
πεζούλια. Του Κωστούλη είχε
άνοιξαν κάτι γυρολόγοι δασκάλοι,
πολλά τραπέζια. Εκεί έπαιζαν
γιατροί.»
συνέχεια χαρτιά και έπιναν καφέ.
βλ. σελ. 8
Σιδεράς-γύφτος που έμενε « στο
πρώτο σπίτ’ από κάτω απ’ τον
πάτο. Το ξεμοναχιασμένο, εκεί στο
αντέρισμα. Είχε φτιάξ’ και σπίτ’
καλό! Το πρώτο ήταν αυτό που
λέγανε οι δικοί μας
«γυφτοκάλυβο», που μέναν.» βλ.
σελ. 22
ράφτης, τσαγκάρης, γανωματής
Από το καφενείο αγόραζαν: αλάτι,
ζάχαρη, λάδι, καπνό, σαπούνι
πράσινο
«Όπως πας για Χρυσή άμα είδατε «Ξερικά ήταν όλα τα χωράφια!
μια βρύση στο δρόμο σκεπαστή. Λίγα νερά. Ποιος πότιζε; Κανένας!
Εκεί πιο κάτω έχει σαν
Μόνο τα μπαχτσέδια στην άκρη
καταρράκτη ένα πράμα, τώρα
στο ποτάμι. Παραπέρα δεν
είναι ξερά αυτά όλα. Τότες
έφτανε το νερό, δεν είχε».
υπήρχε νερό, κατάλαβες».
Δύο πηγές στο χωριό.
Για τις πηγές της Κοτύλης βλ. σ. 6
Παλιά Στράτα, Χάρος βλ. σεκ, 7 «Όλο ήταν μονοπάτια, στενός
Το μονοπάτι Λαγκιώτικο (;) ειχε
δρόμος, σοκάκια, δεν είχε κάνα πολλή λάσπη, περνούσε όλος ο
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Δρόμοι-σοκάκια

Εκκλησίες- ξωκλήσια

φαρδύ. οι βασικοί δρόμοι, οι
κάμπος από εκεί για να πάει στην
βασικές στράτες που λέγαμε
Ήπειρο».
ήτανε όλο καλντερίμι.
Από τον Χάρο πήγαιναν στην
Παράδειγμα από τη γέφυρα προς Τζιρνίλιστα, όπου υπήρχαν και
τα πέρα κι έτσι δεξιά-αριστερά
χωράφια. Υπήρχαν κι άλλα
είχε όλο καλντερίμι. Απ’ τη
μονοπάτια, αλλά ο Χάρος ήταν
γέφυρα και προς τον άλλο
πιο σύντομος. Ο ίδιος πήγαινε
μαχαλά, πάνω είχε ένα καλντερίμι από εκεί.
ήταν όλα ομαλά. Τράβηξαν ένα Για να πάει κανείς Χρυσήδρόμο από κει μεριά, από πέρα Πευκόφυτο χρησιμοποιούσε το
και το χάλασαν» βλ σ. 2-3
Ρέμα.
Για το Νεστόριο υπήρχε μονοπάτι, Για το Νεστόριο πήγαινες από την
εκεί που έγινε σήμερα ο δημόσιος Παλιόστρατα «εδώ πάν’ στη ράχ΄,
δρόμος με λίγες παραλλαγές. «Απ’ κι από εκεί στη ράχ’, ράχ’, ράχ’…
την παλιά Κοτύλη πηγαίναμε προς στο Νεστόριο».
τα κάτω και φτάναμε μέχρι εκεί Το ’40 έκανε τον οδηγό στους
που ανοίγει ο δρόμος μεταξύ
Έλληνες στρατιώτες μέσα στα
Επταχώρι, Χρυσή και πηγαίναμε βουνά.
στους μύλους τότε». Βλ σ. 14
«Ε, δρόμοι στο χωριό… Όπως
τύχαινε…Μόνο στο κεντρικό χωριό
κάτι γινόταν». Καλντερίμια που
έφτιαχναν οι ίδιοι οι κάτοικοι ή
λασποσόκακα.
Η εκκλησία του Αγ. Γεωργίου
φτιάχτηκε το 1916 με χρήματα
που έστειλαν από την Αμερική
κάποιες οικογένειες που είχαν
φύγει για 5 περίπου χρόνια,
εξαιτίας της φτώχειας. Κατά τον
Εμφύλιο υπέστη ζημιές από
βομβαρδισμούς: «Ήταν γερό
σκαρί η εκκλησία! Έπρεπε να πεσ’
όλμ’ς μεγαλος να τη σμπαραλιάσ’!
Τρεις, τέσσερις μπόμπες την
πήραν, αλλά…
Ε, απάν’ εκεί του Πετρανάτση λίγο
είχε χαλάσ’, είχε πάθει ζημιά…»
Μοναστήρι Ζωοδ. Πηγής όπου
έμεναν και καλογέροι.
«Έχουμε και ένα ξωκκλήσι, στο
παλιό χωριό, κάτω. Αν
ερχόσασταν από δω, φαίνεται.
Είναι στις εκκλησίες, αλλά
ιδιωτική». βλ. σελ. 21

Νεκροταφείο
Παζάρι

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΖΩΗ
Κατανομή εργασιών

«Τώρα οργίζομαι και λέω, τι
δουλειά κάναν αυτές οι γυναίκες!
Και στα χωράφια, και να γνέσουν,
και να υφάνουν και να κάνουν…
Γιατί έπρεπε και να υφάνουν, να
φτιάξουν υφαντά, παντελόνια για
τα παιδιά, σακάκια μάλλινα…»
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«Οι γυναίκες τα έκαναν τα
κουμάντα! Οι γυναίκες να
κανόνιζαν αυτά!
Άμα κάτσεις να σκεφτείς, θα πεις,
τι διάολο; Καταραμένες ήταν
αυτές οι γυναίκες;»
«Η οικογένεια, το σπίτι ήταν
Ο πατέρας του ήταν κτίστης.
κράτος. Όπως λειτουργεί ένα
«Ο πατέρας μου στα ξένα. Πότε
κράτος να σου δώσει σύνταξη,
έβρισκαν δουλειά κι αυτοί, με
αυτός τι έλεγε; «να κάνω το
χαρά. Κι όταν δεν είχαν δουλειά,
γουρούνι να πάρω το λίπος». Να πικραμένοι. Κι έλεγα εγώ
κάνω το ψωμί, να κάνω το τυρί «πατέρα, τι μ’ έφερες από τα
και το λίπος, να βγάλω το γάλα ξένα;» Τάχα, μ’ έκοβε; Σάματις
και το βούτυρο. Και μ’ αυτά
ήξερα που ήρθε χρεω-μένος;»
έβγαζε. Τώρα πέφτει ένα χιόνι και
λέω «πως θα πάω στο φούρνο να
πάρω». Τότε έπρεπε να τα χεις
όλα».
Για τις δικές του δουλειές, βλ. σ.
35
Στους γάμους ούζο. Βλ. σ. 28 για
έθιμα γάμου

Εργασία

Γέννηση-γάμος-θάνατος
Γιορτές-πανηγύρια
Τραγούδια-μουσική
Ένδυση-υπόδηση

«φτιάχναμε τσαρούχια από
δέρματα απ’ τα βόδια»

Συνήθειες
Φαγητά- Ιδιαίτερα φαγητά

«Όποιος είχε πρόβατα είχε και
σακάκια»
οι άντρες φορούσαν
φουστανέλες, οι γυναίκες
μάλλινες κάλτσες, κοντούσες. βλ.
σελ. 23
σαλέπι ως φάρμακο και
πετρέλαιο για εντριβές

Γλυκιά κολοκυθόπιτα,
καλαμποκόπιτα, μπομπότα.

Έθιμα
Φήμες-μύθοι-θρύλοι

Για την περιοχή που ονομάστηκε για τον θάνατο του Καλόγερου
Καλόγερος βλ. σ. 21
από τον οποίο πήρε το όνομά της
Για την Κατοχή και τους γάμους η περιοχή βλ. σελ. 20
βλ. σ. 29
Για την ομορφιά τον Κοτυλιωτών
βλ. σ. 30

Προλήψεις-δεισιδαιμονίες

ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ
Φωτογραφίες
Προσωπική ιστορία

για τους αντάρτες (βλ. σελ.5)

Για την πρώτη και τελευταία μέρα για μια δασκάλα που ήθελε να
στο σχολείο βλ. σ. 18
πιει νερό με ποτήρι, βλ.σελ. 7
Για έναν δάσκαλο του χωριού βλ. για το χτίσιμο του ενός καφενείου
σ. 19
σελ. 8
Ιστορίες από το Αντάρτικο βλ. σ. ευτράπελη ιστορία για νύφη20
πεθερά σελ. 11
Για το γάμο του βλ. σ. 28
για πείνα σελ. 13
Για το ατύχημα με το χέρι του βλ.
σ. 33-35
για γύφτο- μουσικό βλ. σελ. 22

Τραγούδια

για μια αυστηρή δασκάλα βλ.σελ.
24
Όταν έφυγαν οι κάτοικοι το ’47
τραγουδούσαν ένα άσμα:
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«Πρωτομαγιά του ’47 κι έμεινε
στην ιστορία που το
τραγουδούσαμε το τραγούδι που
φεύγαμε. Τι τραγούδι, σαν
μοιρολόι. Γ.Σ.: Τι τραγούδι; Ε, το
λεγαν στο χωριό. «Πρωτομαγιά με
μάγεψες». «Με τα’ριξες τα μάγια
και με μάγεψες» και το χόρευα…»
Μετάβαση στο νέο χωριό

«Καθώς άρχισαν να φτιάνουν εδώ «Στη Νέα Κοτύλη, σε κείνη τη
σπίτια, το ξεσήκωσαν όλο το
βρύση τη μεγάλη και στο νερό
παλιό χωριό. Όλη η πέτρα ήρθε μαζεύτηκαν. Τότες τα νερά τα
εδώ».
φέρναν με τα γκιούμια που λένε.
Κατάλαβες; Κι όπου είχε βρύση
πηγαίνανε».
«Για το καινούριο χωριό, μετά τον
Εμφύλιο που είχαμε εδώ, μας
είχανε πάρει από το παλιό χωριό,
αποφασίσανε όλοι οι δικοί μας να
φτιάξουν νέο χωριό, να μην πάνε
στην παλιά Κοτύλη επειδή ήταν
πολύ μακριότερα απ’ τις
συγκοινωνίες, γιατί στο νέο το
χωριό είχε πάει ο στρατός που
πολεμούσε απάνω και είχε κάνει
ένα δημόσιο δρόμο οπότε μας
βόλευε να είμαστε κοντά σ’ ένα
δρόμο που πήγαινε αυτοκίνητο».
Βλ.σ 11-13
Η εγκατάσταση στο νέο χωριό βλ.
σ. 26- 27

κωδ. συνέντευξης

010

χωριό

Πευκόφυτο
Πευκόφυτο
ΓΕΩΡΓΙΑ- ΕΤΗΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

Πευκόφυτο

Βασικές και δευτερεύουσες
καλλιέργειες
Αγρανάπαυση/ εναλλαγή/
συνύπαρξη καλλιεργειών
Αλώνια

Καλαμπόκι, σιτάρι, βρίζα μέχρι το
1960
Πολλές φορές άλλαζαν τις
καλλιέργειες ανά έτος
Κάθε σπίτι είχε κι ένα αλώνι.

Σιτάρι, καλαμπόκι, βρίζα, ρόβι

Σιτάρι, καλαμπόκι

Εναλλάξ η καλλιέργεια, δεν
έκαναν αγρανάπαυση
Δυο και τρεις οικογένειες ένα
αλώνι. Μικρά σε μέγεθος μέχρι
20-30 δεμάτια. Στην πλατεία ήταν
το αλώνι του Γούλη

Ο καθένας είχε ένα αλώνι. Η
κυρα Βασιλική είχαν το δικό τους
λίγο πιο έξω από την αυλή του
σπιτιού τους.

Αναλογία καλλιεργειών
Αποθήκευση σοδιάς
Εισόδημα/ετήσιο προϊόν
Εμπόριο/ ιδιοκατανάλωση
σοδιάς

Στα υπόγεια.

Ετήσιος κύκλος καλλιέργειας
Ιδιαίτερες χρήσεις σοδιάς
Καλλιέργειες για ζωοτροφή
Μύλοι

011

012

Στα αμπάρια

Δεν είχε πολλή σοδιά το χωριό.
Ίσα ίσα για τις ανάγκες της
οικογένειας

5 νερόμυλοι και ένας
μπαρουτόμυλος βλ. σ. 7-8. Μόνο
ένας κοινόχρηστος, οι άλλοι
ιδιωτικοί

Ο κοινοτικός ήταν κάτω στο
ποτάμι. Υπήρχε άλλοι δύο,
ιδιωτικοί. Τον έναν τον έσφαξαν
στον Εμφύλιο

Παλιά οι μύλοι ήταν 3, μετά τον
πόλεμο ήταν 2. Του Νίκα, της
Βασίλαινας. Της Βασίλαινας ο
μύλος ήταν πιο κάτω από το
κεφαλόβρυσο. Βλ. περιγραφή σ. 9
Στο τέλος αναφέρονται και σ’ έναν
ακόμη μύλο που λειτουργούσε
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μέχρι το 1985 (!), του Τάκη του
Σπέγκα
Οι βασικές εργασίες κατά το
έτος
Ποικιλίες καλλιεργειών/
ποικιλίες υπό εξαφάνιση
Μέγεθος χωραφιών
Τοποθεσία- χωραφιών

Βλ. σ. 20

Είδη και τόπος καλλιέργειας

Φασόλι, πατάτα, κολοκύθια,
Πατάτες. «Ήταν καλή πατάτα,
μανιτάρια, νένες (χόρτο), βλήτα, γερή πατάτα δε σάπιζε, δε
λάπατα
φύτρωνε εύκολα», πράσα,
κρεμμύδια, φακές

-

ΛΑΧΑΝΙΚΑ

Ποικιλίες λαχανικών

Πράσα, πατάτες, λάχανο,
μαρούλια, ντομάτες

Τα ντοματάκια τα μικρά,
στρογγυλά, σαν του lidl

Ετήσιος κύκλος καλλιέργειας
λαχανικών
Εμπόριο/ιδιοκατανάλωση
λαχανικών
Ιδιαίτερες χρήσεις λαχανικών Τις νένες τις ξέραιναν και τις
βάζαν στις πίτες / Με τις
κολοκύθες έπαιζαν τα παιδιά και
τις κάναν ντρομπέτες

ΟΠΩΡΟΦΟΡΑ
Είδη οπωροφόρων

Τόπος καλλιέργειας
οπωροφόρων
Οι βασικές εργασίες κατά το
έτος
Ιδιαίτερες χρήσεις φρούτων

Λίγες σταφυλιές (κληματαριές), Πυργολιά (σταφυλιά), καρυδιές. Καρυδιές, αχλαδιές, μηλιές ,
καρυδιές, δαμασκηνιές (τα μωβ), «Όπου είχε ρέμα με νερό υπήρχαν κουρουμπλιές (δαμασκηνιές)
ξινόμηλα, κυδωνιές, αχλαδιές,
και καρυδιές»
αγριογκοτσιές
Συνήθως στις άκρες των δρόμων,
των χωραφιών
Μάζευαν τα φρούτα το
Σεπτέμβριο
Βάζαν τα ξινόμηλα στο άχυρο
«Ήταν που λέμε ξινά, αλλά τα
μαζεύαμι και τα βάζαμι στο
άχυρο, στις αχυρώνες με τον
καιρό ωρίμαζαν αυτά. Κιτέρνιζαν
ας πούμε και ήδεναν τη
νοστιμάδα». Δεν τα έκαναν
κομπόστα γιατί λυπούνταν τη
ζάχαρη. Κάναν και τουρσιά με
λάχανο και ντομάτα. «Οι μεγάλες
οικογένειες, έφκιαναν και
πουλύ,:10-15 λάχανα μέσα ας
πούμε γένονταν».

Εμπόριο/ιδιοκατανάλωση
φρούτων
Οπωρώνες
Οπωροφόρα κοινόχρηστα

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΑΦΙΩΝ- ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Πεζούλες- κλίση
Μέγεθος χωραφιών
Φράχτες-φυτοφράχτες

Με πεζούλες τα χωράφια ή με
ρέμα φυσικό ή με συστάδα
δέντρων
Μετά το 1950 μάζευαν απ’ τον
Εμφύλιο αγκαθωτό σύρμα και
έκαναν περίφραξη. Πιο πριν τα
περισσότερα ακάλυπτα.

Φράχτες δεν είχαν, είχαν όχτο,
καμιά πέτρα, φυσικά σύνορα

Με σανίδια, σίτες ή με κάποια
σημάδια, ένα δέντρο, μια πέτρα.
«Γνωρίζεις το χωράφι, αν και
φύγαμε τόσα χρόνια, αλλά
φαίνεται ο σύνορος πώς είναι»
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Ζώα-πουλιά στα χωράφια

Ζημιές από ζώα και
αποτροπαϊκά

Ασπροπάρης (του κούκου το
άλογο) μέχρι το 1990. Με τον
Σαραντάπορο έρχονται αετοί,
γεράκια, κοτσύφια. Αρκούδες,
αγριόγατοι, ζαρκάδια, ασβός,
φίδια
Φωτιές μέσα στα χωράφια για να
μην πάνε αρκούδες, σκιάχτρα,
σκύλους-φύλακες

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΚΑ- ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ
Αριθμός χωραφιών ανά
γεωργό
Ιδιοκτησία χωραφιών

Άγονα-γόνιμα χωράφια
Εγκαταλελειμμένα χωράφια
Εργάτες

Το 1960 τα 5 στρέμματα έγιναν 10
«αν μια οικογένεια δεν είχε
Βλ. σ. 6
τίποτα αν έβρισκε ένα ελεύθερο
μέρος πήγαινε και το έσκαβε το
κατοχύρωνε. Το έσκαβε. Άνοιγε
λίγο, μπαῒρια τα λέγανε αυτά, ένα
μπαῒρι και σιγά σιγά μεγάλωνε»
Όχι μεγάλη απόδοση τα χωράφια. Η γη ήταν άγονη, δεν μπορούσε
Όλα πέριξ του χωριού
να ταΐσει τον κόσμο
Η οικογένεια, όχι ξένοι

Δεν έπαιρναν εργάτες, γίνονταν
συνεργασίες (σέντρες)

ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ
Αριθμός ζώων
Φροντίδα ζώων
Νομάδες
Βοσκοτόπια
Βόσκηση κοπαδιών

Ζημιές από άγρια ζώα
Τσομπανόσκυλα
Οικόσιτα ζώα

Μελισσοκομία

Πρόβατα, κατσίκια άλλος 30,
10-15-20 γίδια η κάθε οικογένεια Γίδια, πρόβατα. Το σύνηθες ήταν
άλλος 40, λίγοι 100 και πάνω (οι (μετά λέει 35-40). Το 1960 τα 30 μέχρι 50, λίγοι 100.
Δημαίοι)
γίδια έγιναν 100
Θεσπρωτοί έφερναν πρόβατα στις
Αρρένες
Στις Αρρένες, βελανιδιές για τα
ζώα.
«στον Άη Γιώργη τότε σμίγανε
κάποια κοπάδια και τα
βοσκούσανε εναλλάξ. Μέχρι τον
Άη Δημήτρη κάνανε τις
στρούγκες» βλ. σ. 16-17

δύο τρεις αγελάδες, δύο ζώα
μουλάρια, μία γουρούνα.
Το ’50-’60 είχαν αρκετοί. Ο
καθένας 10-15, άλλος 20. Για τις
ανάγκες τις οικογένειας.

«Εδώ που φαίνονται, από πάνω
όλο εδώ». [Δείχνει το βουνό,
πάνω από το χωριό]

«Ένα βόδι είχες εσύ και ένα εγώ Μουλάρια
και κάναμε σέντρα, δηλαδή
είχαμε πως το λένε εγώ το έβαζες
εσύ το έβαζα και εγώ και κάναμε»
Οι Αντάρτες πήραν και τα
μελίσσια που είχαν στα
μπαχτσέδια. Μελίσσια είχαν
πολλοί τότε (1940-1950)

ΥΛΟΤΟΜΙΑ
Είδη δέντρων και χρήσεις

Ιτιές για κάρβουνο. «Εδώ
φυτρώνουν η βελανιδιά (ξύλο
αντοχής), φυτρώνει το πεύκο και
στα πιο ψηλά είναι η οξιά. Αλλά
εδώ στη ζώνη αυτή δρυός στα
1000 μέτρα περίπου». «Αρχές της
άνοιξης πολύ αρχές για τα ζώα
πήγαιναν στην οξιά ψηλά και
έκοβαν τα κλαδιά με
μπουμπούκια χωρίς να ανοίξουν

«Η δρυς σαν ιερό δέντρο γιατί με
αυτά έτρεφαν τα ζώα». Για φωτιά
έβαζαν τους κλώνους του πεύκου.
Τη μία χρονιά τα κλαδεύαμε, τα
ξεραίναμε, τη δεύτερη χρονιά που
ξεραίνονταν ήταν το
καταλληλότερο ξύλο για να
καίγεται».
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οι οξιές και έδιναν στα ζώα στα
μουλάρια τα μεγάλα για να τρώνε.
Γιατί Μάρτη μήνα είχαν
εξαντληθεί οι τροφές τους όλες».
Για τα δέντρα και τις χρήσεις του
βλ. σ 21
Δάση απ’ όπου υλοτομούσαν Απ’ όπου έβρισκαν
«Τότες δεν είχαμε συγκεκριμένα,
τώρα έχουμε. Τότε όριζε το
Δασαρχείο τις σφραγίδες»
Ανάγκες ανά οικογένεια επάρκεια
Επαγγελματίες υλοτόμοι
Πήγαιναν οι χωριανοί για
μεροκάματο
Άγραφοι κανόνες υλοτόμων
Δασαρχείο
Απ’ το 60 και μετά αυστηρότητα Δούλευα και σαν εργάτης και σαν
δασοφύλακας δούλευα στο
Δασαρχείο. Το Δασαρχείο ήταν
χειρότερο κι από χούντα, πολύ
αυστηρούς κανόνες (από τη
δεκαετία του 1950 και μέχρι το
1970). Αν σ’ έπιανε το Δασαρχείο
μήνυση, πλήρωνες πρόστιμο.

ΑΓΡΙΑ ΠΑΝΙΔΑ- ΚΥΝΗΓΙ
Είδη άγριων ζώων
Αριθμός άγριων ζώων
Κυνήγι

Αγριόγιδα στις Αρένες

Αγριόγιδα. τότε στον πόλεμο
έφυγαν αλλά ξανάρθαν

Ζαρκάδια, λαγοί, αγριογούρουνα. Ζαρκάδια, γουρούνια, αγριόγιδα.
Το χειμώνα πήγαιναν για κυνήγι Για κυνήγι πήγαιναν παρέες
σχεδόν κάθε μέρα
παρέες

ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΚΑΤΟΙΚΟΙ
Αριθμός κατοίκων
Βασικά σόγια

30 σπίτια 250 κάτοικοι (πότε;)
Κωνστανταίοι, αρχές του αιώνα
άλλαξαν σε Αντωνίου.
Μπαμπουλαίοι, Κωταίοι (ήρθαν
από Τσεπέλοβο), Κελεπουραίοι,
Λιάπηδες (από Β. Ήπειρο)

25 σπίτια, 250-260 άτομα

Κατανομή οικογενειών στους
μαχαλάδες
Καταγωγή
Ηπειρώτικη. «επί Αλή Πασά όπως Απ’ την Ήπειρο. Πολλοί έφτασαν
λένε φτιάχτηκε, δεν υπάρχουν
εκεί κυνηγημένοι (κατσαούνηδες)
έτσι μαρτυρίες εγγεγραμμένες». από του Τούρκους, άλλοι από
«Εγώ έχω διαβάσει ότι είμαστε Τρίκαλα, άλλοι από Ήπειρο
και φύλο των Σαρακατσαναίων»
Αλβανόφωνοι
όχι
όχι
Χωριά που είχαν σχέσεις
«Εδώ όλη μας η δραστηριότητα… Όχι με Αετομηλίτσα. Με τη
οι επαφές ήταν με τα χωριά της Λυκόραχη.το Πεύκο, όχι με τη
Ηπείρου. Εδώ πίσω μας είναι η
Χρυσή (για τη σχέση με Χρυσή,
Αετομηλίτσα. Όμορα χωριά. Είναι Κοτύλη βλ. σ.13)
ένα βλαχοχώρι. Είναι η Λυκόραχη,
είναι η Πλαγιά. Ε, όλα με αυτά
είχαμε λοιπόν επικοινωνία.
Δίναμε νύφες, παίρναμε
γαμπρούς και λοιπά. Με
Γλυκονέρι, Πεύκο, Χρυσή,
Πευκόφυτο, Κοτύλη»
Επιστροφή στο χωριό
1950
Τον Μάιο του 1950

Απ’ την Ήπειρο

Γλυκονέρι (Ντριάνοβο), Πεύκο (με
το Πεύκο τις καλύτερες σχέσεις),
Χρυσή, Επταχώρι

Γύρισαν στο χωριό το 1950.
Πολλοί βρήκαν το σπίτι τους
εντάξει, η κυρά Βασιλική το
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Εκκένωση χωριού

«47-49 Καστοριά. Πήραν τα
Ιούλιο του ‘47
μουλάρια τους τα βόδια τους και
φύγανε μέχρι την Κοτύλη, μέχρι το
Πάρκο Εθνικής Συμφιλίωσης, από
εκεί ήρθανε τα στρατιωτικά
οχήματα και τους πήρανε».

Ερήμωση χωριού

Από το ’65 και μετά
μετανάστευση και μετακόμιση
στο Μανιάκοι

βρήκαν χαλασμένο. «Οι Αντάρτες,
έβγαλαν τα ξύλα, τα αυτά, τα
καιγαν»
«Το 1949 φόρτωσε στα ζώα μας,
φόρτωσε ότι είχαμι, μας πήγε
στην Κολοκυνθού. Έπειτα ο
κόσμος, όπως βολεύονταν και
γνώριζε κανέναν πήγε και στ’
Άργος πουλοί. Είπαμε «εσύ έχεις
μέσο, γνωρίζεις», λέει «ορίστε, να
ρθεις σε μένα» και μετά η
Κολοκυνθού που λέμε άρχισαν να
αράζουν οι Αντάρτες, μεγάλωνε ο
πόλεμος και μας πήραν από κει
και πήγαμε στην Καστορια
Μετά το 60 μετανάστευση στη
Γερμανία, έφυγαν πολλοί. Είχε
συμβεί κατολίσθηση στο χωριό
και τους έδωσαν οικόπεδα στο
Μανιάκοι.

ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΟΙΚΗΜΑ
Διαμόρφωση-χτίσιμο

Ρουχισμός-λευκά είδη
Έπιπλα- οικιακά σκεύηεργαλεία
Τζάκι
Αυλή-αυλόγυρος

Διώροφο. «Σαλόνι, αριστερά
δωμάτιο, το ισόγειο, δεξιά
δωμάτιο. Απέναντι είχε το
μαγεριό με τζάκι. Είχε από μέσα
υπόγειο και απ’ έξω είχε δίπλα
είχε το στάβλο, είχε εξωτερική
σκάλα ξύλινη, μπαλκόνι ξύλινο
δύο δωμάτια»

Διώροφα με πέτρα. Κάτω ήταν τα Με πέτρα και πλάκα από πάνω,
ζώα, πάνω οι άνθρωποι
δεν ήταν κεραμίδια. Δύο δωμάτια
και μια σάλα επάνω και ένα κάτω.

Ξύλινο αλέτρι, γκιούμια
Σόμπα από το 1950 και μετά,
αλλά οι περισσότεροι τζάκι
Φράχτης με σανίδα από πεύκο και Όχι αυλόγυρο με τοίχο, αλλά
Οι αυλές οι περισσότερες
κάποια με πέτρα. Η αυλή
σανίδια ξύλινα, οι πόρτες
ανοιχτές, κάποιοι τις περιέφραζαν
πλακόστρωτη. Στην αυλή και ο
πέτρινες. Υπήρχαν δύο πόρτες μια με σανίδια και σίτα.
φούρνος.
μεγάλη για τα ζώα και μια μικρή
για τους ανθρώπους

ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΤΟΠΙΟ
Σχολείο

«Το σχολείο χτίστηκε το ‘50 δίπλα,
άλλο σχολείο καινούργιο
σχολείο». Σταμάτησε να
λειτουργεί το ‘76-77

Πλατεία

Στην πλατεία μέχρι το 1985 ιτιά (5
μέτρα πιο πέρα από το ιερό της
εκκλησίας ήταν φυτεμένη), μετά
το πλατάνι. Εκεί που είναι τώρα
το καφενείο ήταν το κοινοτικό
γραφείο (ισόγειο). «Το καφενείο

«Μία αίθουσα, μόνο ήταν το
γραφείο του δάσκαλου από δω
από πάνου, το γραφείο ας πούμε
που είναι ο δάσκαλος. Μία
αίθουσα και είχε έχει τρεις σειρές
ας πούμε τα θρανία. Η έδρα του
δασκάλου και η σόμπα από μεριά.
Σόμπα είχαμε, μια ψηλή σόμπα
έτσι και κάθε μέρα από δυο
ξυλάκια τα παιδάκια απ’ το σπίτ’
πηγαίναμε στο σκολείο». Καμιά
40ριά μαθητές
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Μαγαζιά - πραματευτάδες

Πηγές-νερά

Μονοπάτια

Δρόμοι-σοκάκια
Εκκλησίες- ξωκλήσια

ήτανε που είναι μια άλλη βρύση
όχι στο κέντρο εκεί δεξιά. Και
απέναντι ήταν ένα άλλο. Ήταν
ένας μπάρμπα Γιώργης. Ήταν και
καφενείο και παντοπωλείο. κατά
καιρούς είχε ένα, δύο, τρία, και
ένα τέσσερα. Δε λειτουργούσαν
συγχρόνως τέσσερα. Είχε ο Ηλίας
ο Λιάπης παλιά και ο Μπαρμπα
Γιώργος». Το 96-97 έγινε το
Αρχονταρίκι
Το καφενείο ήταν και μπακάλικο. Ζάχαρη, λάδι καπνό, μακαρόνια,
Οι πραματευτάδες έρχονταν
από το καφενείο παντοπωλείο
παραμονές εορτών
του Μπάρμπα Γιώργου «Ότι είχε
ο καθένας, του έλεγες «μπάρμπα
όταν θα πουλήσω τα κατσίκια θα
σε δώσω ένα».

Ένα καφενείο, εκεί που είναι η
βρύση στο δρόμο, το σπίτι εκεί
είχε από κάτω καφενείο. Μετά
θυμήθηκαν κι ένα δεύτερο
καφενείο, του Μητσελιά. «καμιά
ζάχαρ’, λίγου καφέ, ζυμαρικά, αν
θυμούνταν αυτός θα φερνε. Αλλά
πήγαινε ο κόσμος. Πήγαινες εσύ
έλεγες «θα με φερ’σ ένα κιλό
ζάχαρη». Με το μουλάρ’ πήγαινε
στο Επταχώρι κι έφερνε»
έχει δύο λίμνες η περιοχή
Μετά το 50 έφτιαξαν την πηγή
«Στα νερά φτιάναμε… ήθελες να
Μουτσάλια λέγονται, από το
φτιάσεις κουβέρτες, σαῒσματα
στο Κεφαλόβρυσο. «Είχε ένα
μούσκεμα η λέξη Μουτσάλια
αυλάκι που ερχόταν στο χωριό και που λέμε από κατσίκες, μαλλί.
Για τις πηγές βλ. σ. 22-23
Είχαν έναν κάδο, ντριστέλα το
ποτίζονταν όλα. Και μετά κατά
περιοχές υπήρχαν πως το λένε και λέγαν, κι έπεφτε το νερό για να
παχύνουν το ύφασμα. Ήταν 4
άλλες πηγές και ποτίζονταν».
μαντάνια. Τα δύο πήγαιναν, τα
Βρύσες υπήρχαν εξωτερικές.
Μέχρι τη δεκαετία του ‘50 - ‘60 δύο γυρνούσαν κι έπεφτε νερό
στη λεκάνη, όπως είναι αυτό το
ήταν ένα παλιό δίκτυο, το
ντιβάνι ήταν ακριβώς κι εδώ από
κλασικό, το τούρκικο. Με τα
κάτω έβαζαν αυτό το ύφασμα, το
ξύλινα κούγκια που λέγαμε.
σαάκι που λέμε εμείς, το βαζαν
εκεί και το νερό με το μούσκεμα
που έκανε και το βαρούσε».
Μέχρι το 1960 έρχονταν. Ερχόταν
απ’ την Κοτύλη, απ’ το Πεύκο,
Επταχώρι, απ’ την Ήπειρο από
πίσω, απ’ το Πεντάλοβο, από
διάφορα χωριά
Μονοπάτια που ενώνουν το
Για την Κοτύλη υπήρχαν δυο
Τα μονοπάτια με χώμα, ένας
Πευκόφυτο με Αετομηλίτσα, με δρόμοι, ένας από πάνω, ένας από άνθρωπος χωρούσε ίσα ίσα.
Πάρκο Συμφιλίωσης, με χωριά της κάτω. «Και από τις δύο λύκος και «Είχαν κάνει κάτι καλντερίμια έτσι
Ηπείρου (Πλαγιά, Λυκόραχη με τη αρκούδα». Το ένα μονοπάτι
με αυτά, με πέτρες. Ο πρόεδρος
Χρυσή), με την Παλιά Κοτύλη. Για λεγόταν από τα Κηπόματα και το έβαζε καμιά σαν πρόνοια που
Κοτύλη υπήρχαν πολλά
λέμε, δούλευε ο κόσμος».
άλλο από Λαπασάνες
μονοπάτια, τα οποία τώρα βέβαια
Ο δρόμος άνοιξε το 1965-66.
είναι δύσβατα. Ένα μονοπάτι
είναι απέναντι. Περνάς το γεφύρι
της Αγιάς Παρασκευής, πας
απέναντι, η Κοτύλη είναι 3 ώρες
με τα πόδια από εδώ. Βλ. σ.7
Εδώ και 20 χρόνια κάνουν
πεζοπορία στα μονοπάτια αυτά.
«Καταλαβαίνει κανένας πως
διαχειρίστηκαν οι πρόγονοι μας
και οι πατεράδες μας όλα αυτά»
«Η κεντρική εκκλησία είναι της
Παναγιάς, η Κοίμησις της
Θεοτόκου. Λέγεται δε ότι ο

Η βασική είναι ο Αη Βασίλης και
μετά υπήρχαν πανωκκλήσια
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παππούς μου το 1900 την
πλακόστρωσε. Λέγεται ότι ήταν
λίγο πιο χαμηλή, πιο κάτω εκεί»
Νεκροταφείο
Παζάρι

Στο παζάρι του Άργους και στα
καμποχώρια (Χιλιόδεντρο,
Πεντάβρυσο) πουλούσε η μάνα
του δαδί και έφερνε λάδι, σιτάρι,
κρασί. Στα καστανοχώρια του
Βοίου πήγαινε δαδί ή κορόμηλα
και έπαιρνε μαλλί

«Απάνω εδώ που είναι η πηγή του
νερού, εκεί γινόταν το μεγαλύτερο
παζάρ. Λέγονταν πριδιεθνές.
Πριδιεθνές δηλαδή, Ήπειρος
Μακεδονία και Αλβανία την εποχή
των παππούδων» .

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΖΩΗ
Κατανομή εργασιών
Εργασία
Γέννηση-γάμος-θάνατος

Γιορτές-πανηγύρια

Τραγούδια-μουσική

«Κάνανε καζάνι ολόκληρο στο
γάμο και το κάνανε στο σπίτι. Το
Σάββατο βράδυ φίλευε τους
συγγενείς η νύφη στο σπίτι της και
την Κυριακή το μεσημέρ’ φίλευε ο
γαμπρός το σόι όλο στο σπίτι
πάλι»
Των Αποστόλων μεγάλη γιορτή
στο χωριό. Και τον 15 Αύγουστο
που γιορτάζει η εκκλησία.
Γιορτή της κάθε φαμίλιας βλ. σ.
18
Ο παππούς μου έλεγε ότι
«άνθρωπος από το Γράμμο άμα
δε ξέρει φλογέρα είναι ένα αηδόνι
χωρίς λαλιά»

Ένδυση-υπόδηση

Συνήθειες
Φαγητά- Ιδιαίτερα φαγητά

Έθιμα
Φήμες-μύθοι-θρύλοι
Προλήψεις-δεισιδαιμονίες

«Είχαμε εδώ κλαρίνο και νταούλ’.
Κλαρίνο και νταούλι. Τίποτ’ άλλο.
Κι αυτός που… άφηνε και το
κλαρίνο ήλεγε και το τραγούδι ας
πούμε λίγο» «Τραγουδούσε η
Νικόλαινα (η γύτισσα) κι αυτός με
το βιολί, ο Νικόλας, ήταν της
Μίτκαινας ο γιος. Αυτοί ήταν από
τη Χρυσή»
Παπούτσια από γουρούνι, Κλάπα Τα παπούτσια ήταν λαστιχένια, τα
είναι ένα στρόγγυλο ξύλο που το αγόραζαν από το Νεστόριο ή το
φτιάχναν με λουριά και έμπαινε Επταχώρι.
μέσα το πόδι και δε βυθιζόταν
«Κείνα τα χρόνια έφτιαχναν και
παντελόνια και αυτά.. που
φορούσαν ο κόσμος μάλλινα, από
πρόβατα και αυτά είχαμε μεις
εδώ»

Μπακαλιάρος με ρύζι και
κρεμμύδια στην γιορτή της
οικογένειας στον Αη Δημήτρη

Ιστορία για το πώς σώθηκε το
Για τα Κηπόματα βλ. σ. 11
χωριό από τους Γερμανούς βλ. σ. Για τους άντρες και τις γυναίκες
24
των χωριών βλ. σ. 13

«Τα κρέατα τα βαζαν σε καδιά,
έριχναν το αλάτι, , στράγγιζε με το
αυτό, έβγαζε το αλάτι αλλά δεν
πάθαινε τίποτα. Και μετά το
τρώγαμε με τραχανά, με φασόλια,
με πατάτες, ό,τι παράγαμε εμείς».
Από γλυκά έφτιαχναν σαραγλί.
Πίτες με χόρτα, τυρί,
γαλατότυπες, με κολοκύθα.
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ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ
Φωτογραφίες

Βγάλαμε φωτογραφίες παλιά
εργαλεία, σφουριά, σουγιά,
γκιούμια, αλέτρια, όπλα
σκουριασμένα από τον Εμφύλιο
που βρήκε στο βουνό

Προσωπική ιστορία
Τραγούδια

«Δεν έχει τώρα ο κόσμος. Εγώ η
μάνα μ’ πέθανε και δεν ξέρω τι
άνθρωπος ήτανε. Γιατί κι αν είχε
καμιά φωτογραφία τότε με τον
Ανταρτοπόλεμο τα παρατήσαμε
όλα γιατί έρχονταν.. και δεν
έβγαζαν…μην κοιτάς τώρα τσικ»
Για έναν μουσουλμάνο από το
Μυροβλήτη που ερωτεύτηκε την
αδερφή του βλ. σ. 15

Παίζει στη φλογέρα το τραγούδι
του Ντραγάτη βλ. σ. 17

Μετάβαση στο νέο χωριό

κωδ. συνέντευξης
χωριό

Μετά το 65-66, λόγω της
κατολίσθησης, το κράτος τους
έδωσε οικόπεδα στο Μανιάκοι

013
Χρυσή

014
Κοτύλη

015
Χρυσή

ΓΕΩΡΓΙΑ- ΕΤΗΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ
Βασικές και δευτερεύουσες
καλλιέργειες
Αγρανάπαυση/ εναλλαγή/
συνύπαρξη καλλιεργειών
Αλώνια
Αναλογία καλλιεργειών
Αποθήκευση σοδειάς

Εισόδημα/ετήσιο προϊόν
Εμπόριο/ ιδιοκατανάλωση
σοδειάς

Ετήσιος κύκλος καλλιέργειας
Ιδιαίτερες χρήσεις σοδειάς
Καλλιέργειες για ζωοτροφή
Μύλοι

Σιτάρι, καλαμπόκια, βρώμη

σιτάρι, σίκαλη, καλαμπόκι

Σιτάρι, καλαμπόκι

«Κάθε χρόνο. Κάθε χρόνο σιτάρι
και καλαμπόκια. Δεν είχαμε με τι
να αλλάξουμε το ένα με τ’ άλλο»

«Στην αυλή είχε μαγεριό και δίπλα
αμπάρι, λαμαρίνες γαλβανιζέ και
το ρίχναμε μέσα και δεν πάθαινε
τίποτες. Από το 52 και μετά. Πριν
ήταν ξύλινο το τρυπούσαν τα
ποντίκια και το ποντίκι χόρευε στο
αλεύρι. Και δεν παθαίναμε
τίποτες. Και τώρα με όλα τα μέσα
μας όλοι είμαστε άρρωστοι. Έτσι
έτσι η ζωή»

Το σπίτι είχε αποθήκη στο ισόγειο
και λίγο πιο χαμηλά, σαν υπόγειο,
εκεί έβαζαν τη σοδειά.

«Είχαμε χωράφια αλλά κάναμε
για να φάμε όχι για να
περισσέψουν. Δεν έφταναν για
όλη τη χρονιά, ούτε μέχρι το
Φεβρούαριο»

Ότι καλλιεργούσαν δεν έφτανε
για τις ανάγκες της οικογένειας

Βρώμη

Στα ζώα έδιναν ότι περίσσευε από
το φαγητό και καλαμπόκι και
βρώμη
Είχε τρεις μύλους στο χωριό. Ο
κοινοτικός, ο μύλος του Πανταζή,
κοντά στο ποτάμι που σώζονται
μερικές πέτρες και ο μύλος του
Ζούρκου πάνω στο βουνό. Ο
μύλος της εκκλησίας, ο κοινοτικός
δηλαδή δούλεψε μέτα το 1950.

«Ένας μύλος στο ποτάμι. Από το
1950 λειτουργούσε. Είχε έναν εδώ
από πάνω, ακόμα έναν δύο. Και
αυτός ήταν ο τρίτος, τέταρτος. Ο
ένας αυτός που λειτούργησε και
μετά το ‘47 ήταν της εκκλησίας.
Γίνονταν δημοπρασία και όποιος
ήξερε το έπαιρνε. Ο πατέρας μου
ήξερε λιγάκι και το έπαιρνε ο
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πατέρας μου για να βγάζει το
ψωμί των παιδιών.
Γκρεμιστήκανε. Αυτός της
εκκλησίας λειτούργησε κάμποσα
χρόνια από το ‘50 αλλά τον
απαρατήσαμε ύστερα. Ήτανε
δύσκολο το νερό»
Οι βασικές εργασίες κατά το
έτος
Ποικιλίες καλλιεργειών/
ποικιλίες υπό εξαφάνιση
Μέγεθος χωραφιών

Τοποθεσία- χωραφιών

«Πάνω στο βουνό τα
Τζιρνίλιστα, Λιτσοτέρι, Ισάδια
περισσότερα, περιοχή Πριάσοπος,
τωρινή ονομασία Κεσίμη».

Είδη και τόπος καλλιέργειας

Πράσα, πατάτες, κρεμμύδια,
καμιά ντομάτα

«Όσα μπορούσες να
καλλιεργήσεις». Ήταν πολλά
μικρά κομμάτια (100 μέτρα)
διάσπαρτα κοντά στο χωριό
Γύρω από το χωριό, τα ισώματα.

ΛΑΧΑΝΙΚΑ
Πατάτες, ντομάτες, κρεμμύδια

Ποικιλίες λαχανικών
Ετήσιος κύκλος καλλιέργειας
λαχανικών
Εμπόριο/ιδιοκατανάλωση
λαχανικών
Ιδιαίτερες χρήσεις λαχανικών

ΟΠΩΡΟΦΟΡΑ
Είδη οπωροφόρων

δαμασκηνιές, αγριογκορτσιές
(=άγριες αχλαδιές)

Τόπος καλλιέργειας
οπωροφόρων
Οι βασικές εργασίες κατά το
έτος
Ιδιαίτερες χρήσεις φρούτων
Εμπόριο/ιδιοκατανάλωση
φρούτων
Οπωρώνες

Αχλάδια, μήλα

Για την οικογένεια
Δίπλα στα χωράφια, πάνω στο
δρόμο, δεν τα καλλιεργούσαν, τα
φρόντιζε ο Θεός

Οπωροφόρα κοινόχρηστα

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΑΦΙΩΝ- ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Πεζούλες- κλίση
Μέγεθος χωραφιών
Φράχτες-φυτοφράχτες
Ζώα-πουλιά στα χωράφια

Ζημιές από ζώα και
αποτροπαϊκά

«Το σύνορο ήτανε όχτος, όχι
φράχτης». Δίπλα στα χωράφια
δέντρα, δρυς, αγριοκορόμηλα
«Γεράκια, αρκούδες, τσίχλες,
κοτσύδια, πέρδικες. Οι πέρδικες
επειδή ήταν πολλές έκαναν ζημιά
Επειδής φαινόταν τα χωράφια
είχε υγρασία είχε χόρτο έτρωγαν
και το χόρτο»
«Φωτιές βάζαμε στα καλαμπόκια
για την αρκούδα. Αν έτρωγε
κορόμηλα ας έτρωγε, δεν είχαμε
πρόβλημα, γιατί είχαμε πολλές»

Δεν τα έφραζαν, βάζαν ορόσημα
ή αν υπήρχαν φυσικά σύνορα,
χαντάκι, δέντρα.
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ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΚΑ- ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ
Αριθμός χωραφιών ανά
γεωργό
Ιδιοκτησία χωραφιών

Ανάλογα πόσα στόματα είχε να
θρέψει και πόσα χέρια να
βοηθήσουν
Αν το καλλιεργούσες, ήταν δικό
σου, δεν το διεκδικούσε κάποιος
άλλος.

«Το σύνορο ήτανε όχτος, όχι
φράχτης. Αφήναμε λίγο λίγο και
γίνονταν έτσι και από εκεί και
πάνω σπέρναμε. Και από εκεί και
κάτω και αυτό ήταν δικό μου»

Άγονα-γόνιμα χωράφια
Εγκαταλελειμμένα χωράφια
Εργάτες

ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ
Αριθμός ζώων

«Εμείς δεν είχαμε πολλά 7 - 8 αν
είχαμε, αυτά ήταν όλα».

Φροντίδα ζώων
Νομάδες
Βοσκοτόπια
Βόσκηση κοπαδιών

Ζημιές από άγρια ζώα
Τσομπανόσκυλα

Οικόσιτα ζώα

Μελισσοκομία

100-150 γίδια πρόβατα
Δεν υπήρχαν νομάδες.

«Ήταν κάποιος που τα βοσκούσε
το χειμώνα. Τα μάζευε από το
χωριό. Έρχονταν 7 - 8 το πρωί
αναλόγως τι πρόγραμμα είχανε
και έβγαινε αυτός τα μάζευε και
τα έφερνε το βράδυ, τέτοια ώρα.
Βγαίναμε τα περιμέναμε και τα
φέρναμε στο σπίτι». Βλ. σ. 4-5
Οι Αρκούδες στα καλαμπόκια, οι
αλεπούδες και τα κουνάβια στις
κότες
«Τα τάιζαν ό,τι βρίσκανε.
έφτιαχναν, πίτουρο που λένε.
Έφτιαχναν σκυλοψώμι το λέγανε
ήταν μαύρο, από καλαμπόκι.
αυτοί που φύλαγαν τα κοπάδια τα
πολλά με τα σκυλιά, δεν είχαν
πολλά σκυλιά, ένα δύο βαριά για
να μπορούν να τα ταΐζουν»
Είχαν άλογο και το
χρησιμοποιούσαν για όργωμα.
«Γουρούνια παίρναμε ένα αλλά
δεν μπορούσαμε να τα φτιάσουμε
μεγάλα γιατί δεν είχαμε να τα
ταΐσουμε. Να χόρτα τσουκνίδια
εδώ δεξιά και αριστερά. Κότες
όσες μπορούσαμε»
Και το 1950 και πριν το 50 δύο
σπίτια είχαν μελίσσια. Ο ένας δεν
τα είχε στο σπίτι του, αλλά έξω.
«Ενώ ο άλλος εδώ στην πλατεία
από κάτω τα είχε στο σπίτι. Τώρα
έχει ένα παιδί τα έχει έξω, έχει
μπαταρία με ρεύμα, με σύρμα και
τώρα δεν πηγαίνει η αρκούδα.
Γιατί μόλις πάει και ακουμπήσει
την χτυπάει το ρεύμα»

«Απέναντι (από τον
Σαραντάπορο). Όπου μπορούσες
να βρεις βοσκή»
Μαζεύονταν τσομπάνηδες 2-3 και
πήγαιναν τα ζώα για βοσκή.

Ένα δυο ο κάθε τσομπάνης. Για
την προστασία των ζώων από τα
άγρια ζώα και για να μην
ξεφύγουν

Μουλάρια, κότες

Κάποιοι είχαν, λίγοι. Για την
οικογένεια και τους άλλους
συγγενείς, δεν πουλούσαν
παραέξω
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ΥΛΟΤΟΜΙΑ
Είδη δέντρων και χρήσεις

Δρυς, δρυς, δρυς. «Το πεύκο δεν
καίγονταν, έκαιγαν κάποια
πράγματα που δεν. Ενώ το δρυς
για το τζάκι»
Δάση απ’ όπου υλοτομούσαν Απ’ όπου ήθελες. Στις Αρρένες,
πιο πάνω, πιο κάτω. «Πηγαίναμε
στο βουνό βρίσκαμε κάποιο έλατο
ή πεύκο που δεν είχε ρόζους και
εμείς το παίρναμε το αυτό και
βγάζαμε σανίδια που τα λέγανε
πέταυρα. Και όταν το ξύλο
τραβούσε καλά ήταν ίσιο και το
φτιάναμε τέτοιο»
Ανάγκες ανά οικογένεια επάρκεια
Επαγγελματίες υλοτόμοι
«Εμείς ήμασταν επαγγελματίοι και
τα πουλούσαμε σε άλλονε. Η
Πλαγιά είναι η Ζέρμα. Με το
παλιό ήταν Ζέρμα και τώρα
λέγεται Πλαγιά. Με χρήματα άμα
είχαν και είδος για φαγητό και με
σιτάρι, παίρναμε. Με ότι να είναι,
όπου είχε»
Άγραφοι κανόνες υλοτόμων
Δασαρχείο
Δεν έκαναν παλιά παρατηρήσεις
(1950 κι εξής). «Ήξεραν πως ο
κόσμος ήταν φτωχός άμα δεν
έκοβες ξύλα πως θα ξεχείμωναν;»

Δρυς, πεύκο

Τότε (το 1950 και πιο πριν) ήταν
αυστηρά, τώρα όλο δάσος είναι ο
χώρος, απ΄ όπου θες μπορείς να
κόψεις

Αν δεν έφταναν τα ξύλα,
ξαναέβγαιναν για να κόψουν.
Οι υλοτόμοι δεν έκαναν μόνο
αυτή τη δουλειά, είχαν και ζώα.

Το Δασαρχείο έκανε ελέγχους
παλιά.

ΑΓΡΙΑ ΠΑΝΙΔΑ- ΚΥΝΗΓΙ
Είδη άγριων ζώων
Αριθμός άγριων ζώων
Κυνήγι

Αρκούδες, άγρια γουρούνια,
αλεπούδες, κουνάβια, γεράκια
Πολλοί από το χωριό πήγαιναν για
κυνήγι. Σήμερα πηγαίνει ο
εγγονός του για αγριογούρουνα
και ζαρκάδια

ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΚΑΤΟΙΚΟΙ
Αριθμός κατοίκων

700-750 προτού το 1948.

Μεγάλο χωριό σε σχέση με τα
διπλανά. Περίπου 800 κάτοικοι
πριν φύγουν το 1947

Βασικά σόγια
Κατανομή οικογενειών στους
μαχαλάδες
Καταγωγή
Η καταγωγή του μάλλον από εκει, Από την Ήπειρο, πολλοί ΣουλιώτεςΤο χωριό αρχικά ήταν εκεί που
τη Χρυσή. Άλλοι από Αλβανία,
αλλά και από άλλα μέρη της
βρίσκεται τώρα το νεκροταφείο,
άλλοι από αλλού.
Ελλάδος. Άνθρωποι που ήθελαν γύρω στα 1800 και μετά έφτιαξαν
να κρυφτούν και είχαν αυτονομία, σπίτια στο τωρινό σημείο
«Το χωριό μας ήταν από κάτω από οι Τούρκοι περνούσαν μία φορά
εκεί που είναι τα νεκροταφεία» τον χρόνο. «Εμάς μας λένε
Κατσαούνηδες». Χωριά πριν δεν
υπήρχαν, γιατί «έσκαψαν οι
κάτοικοι και δεν βρήκαν τίποτα».
Αλβανόφωνοι
Χωριά που είχαν σχέσεις
«Το Πευκόφυτο όχι όχι. Δε
Πεύκο, Χρυσή, Κυψέλη,
Με τη Λακαβίτσα, που βρισκόταν
γνωρίζαμε να έχει χωριό ήταν
Πευκόφυτο, Μαυρόκαμπος
πιο χαμηλά από τη Χρυσή και
αυτή η ζωή».
ήταν ένωση μικρών χωριών.
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Επιστροφή στο χωριό
Εκκένωση χωριού

Ερήμωση χωριού

Δεν ήταν οργανωμένη η
επιστροφή στο χωριό.
Έφυγαν όλοι το 1949 και πήγαν
στις αστικές περιοχές: Άργος,
Καστοριά κτλ. Έφυγε όλο το χωριό
μαζί.

«Μας πήγανε εκεί στο μύλο τον
εκκλησιαστικό που λέγαμε και
από εκεί μας πάνε στην Κοτύλη.
Και εκεί ήταν τα τζιπ τα
στρατιωτικά και μας περιμένανε
και μα φόρτωσαν και μας πήγαν
στο Δισπηλιό, στο Άργος και στην
Καστοριά. Τότες ήταν οι γριές μας
σαν τη μάνα μου και λίγο
μεγαλύτερες που όταν είδαν τα
αυτοκίνητα τα τζιπ τα στρατιωτικά
πήραν άχυρο να πάνε να τα
ταΐσουν. Νόμιζαν τρώει άχυρα».
«Μετά από το ‘61 αρχινήσανε και Γύρω στο ’80 άρχισαν να πέφτουν Μετά το 1960 έφευγαν
πήγανε μερικοί στο εξωτερικό.
οι σκεπές των σπιτιών και οι
μετανάστες
Γερμανία. Άιντε ο ένας με τον
άνθρωποι μάζευαν πέτρες.
άλλον πηγαίνανε και έφτιαξαν τη
ζωή τους»

ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΟΙΚΗΜΑ
Διαμόρφωση-χτίσιμο

«Το σπίτι μας δεν είχα πόρτα, ναι
και από κάτω βάζαμε τα ζώα. Ζώα
δεν είχα πολλά εγώ. Είχα ένα
άλογο και το βάζαμε από κάτω»
«Τα σπίτια ήταν με πλάκες όλα
σκεπασμένα. Πέτρινα και από
πάνω πλάκα, όταν λέμε πλάκα
πέτρα. Έφταναν και τρεις
ορόφους».

Ρουχισμός-λευκά είδη
Έπιπλα- οικιακά σκεύηεργαλεία
Τζάκι
Αυλή-αυλόγυρος

Τα σπίτια δεν είχαν πολλά έπιπλα,
ούτε κρεβάτια, έναν σοφρά και
στρώματα από άχυρα κάτω.
«Ανοιχτή η αυλή με χώμα. Και τα
λουλούδια τώρα αρχίσαν και τα
βάζαμε οι νέοι. Η μάνα μου δεν
έβαζε»
«Γ.Σ: Καμπινέ που είχε το σπίτι;
Π.Χ: Ε καλά όπου ήταν οι
βατσινιές. Έτσι όπως είναι εδώ
πηγαίναμε. Γ.Σ: Δεν υπήρχε έτσι
ένα ξύλο αριστερά δεξιά. Π.Χ: Έξω
έξω. Έξω συν του να πάρει αέρα ο
κώλος»

ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΤΟΠΙΟ
Σχολείο

Πλατεία

«Το ‘53 έγινε και σχολείο και η
εκκλησία. Ήμασταν κάπου 70 - 75
παιδιά σε σπίτι πηγαίναμε στην
πλατεία»
«Εγώ όταν ήρθα εδώ στο
δημοτικό το 50 ήταν 13, 14
χρόνια. Και είχα και άλλους
μεγαλυτέρους, 17, 18 χρόνια να
τελειώσουν».
«Η πλατεία ήταν με χώμα κι εκεί
ήταν το καφενείο. Λίγο πιο δίπλα
από το σημερινό καφενείο. Ήταν

Άλλοι κάναν αυλόγυρο με πέτρα,
άλλοι είχαν ανοιχτές τις αυλές
τους.
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και παντοπωλείο. Όλα τα πάντα,
μακαρόνια, ζάχαρες. Είχε και
γάλα. Ότι να ‘ναι ένα
παντοπωλείο τα φέρναμε με τα
ζώα από το Επταχώρι. Ήταν
κοινοτική περιουσία και
απαγορεύαν τα τραπεζάκια.
Έπρεπε να πληρώσουν στην
κοινότητα, είχε πεζούλια».
Μαγαζιά - πραματευτάδες
Πηγές-νερά
Μονοπάτια

Δρόμοι-σοκάκια
Εκκλησίες- ξωκλήσια

Νεκροταφείο

Παζάρι

«Στα όρια της Χρυσής είναι το
ρυάκι, που λέγεται ο λάκκος της
Ζάμπιανης»
Ένα μονοπάτι ένωνε την Κοτύλη Υπήρχαν πολλά μονοπάτια, που
με Χρυσή, ένα με Κυψέλη και ένα ένωναν το χωριό με το Νεστόριο,
με Καστοριά. Από το μονοπάτι του την Αετομηλίτσα, την Αλβανία
Χάρου πήγαιναν στο χωριό
Μαυρόκαμπος. Τέσσερα βασικά
μονοπάτια.
Από την Παλιόστρατα, που ήταν
το βασικό μονοπάτι, πήγαιναν
Νεστόριο και Καστοριά.
Το σοκάκια ήταν με χώμα όχι με
πλάκα και κάθε χρόνο τα
φρόντιζαν
«Ήταν από παλιά αλλά τη
Η εκκλησία του χωριού χτίστηκε
γκρεμίσαμε και τη φτιάξαμε νέα,
μετά το 1950 στο πρότυπο και στη
το ’53. Γιατί ήταν ετοιμόρροπη,
θέση της παλιάς.
πως να σας πω, για να πέσει. Αν
θα προλάβαινε και έρχονταν η
αρχαιολογία δε θα μας άφηνε να
την πειράξουμε». Την έκαναν
ακριβώς ίδια και πάνω στα παλιά
θεμέλια.
«Εδώ λοιπόν το 70 είχαν εδώ τον
Άη Γιώργη, αυτόν τον Προφήτη
Ηλία,τον Άη Νικόλα, πιο κάτω
είναι η Αγία Παρασκευή, από εκεί
μεριά είναι ο Άγιος Δημήτριος»
«πολύ παλιά, πάρα πολύ παλιά
Το πρώτο νεκροταφείο του
ήταν κάτω στην Αγία Παρασκευή,
χωριού βρισκόταν πιο κάτω από
όταν ήταν το χωριό εδώ κάτω που
το σημερινο. Όταν το χωριό
σας είπα ήταν εκεί στην Αγία
«ανέβηκε» μεταφέρθηκε και το
Παρασκευή. Πλάκα και σταυρός
νεκροταφείο. Από το παλιό δε
ξύλινος.»
σώζεται κάτι.
Παζάρι είχε στο Άργος κάθε Τρίτη.
Στο Νεστόριο είχε παζάρι μόνο
όταν ήταν Ψυχοσάββατο.

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΖΩΗ
Κατανομή εργασιών
Εργασία

«Ο πατέρας του ήταν χτίστης.
Γύρω στο 1900 κάποιοι έφυγαν
πηγαίνανε στην Ήπειρο εκείνα τα για να αναζητήσουν εργασία στην
χρόνια. φτιάχνανε παρέες όποιον Αμερική.
συμπαθούσε ο καθένας. Και
πηγαίνανε ερχόταν την άνοιξη.
Φεύγανε το Νοέμβριο και
ερχότανε τον Απρίλιο όταν
έρχονταν με το Πάσχα. Χειμώνα
καλοκαίρι είχαν το σφυρί στον

Οι περισσότεροι ήταν
κτηνοτρόφοι και κτίστες. Δεν
υπήρχαν άλλα επαγγέλματα στο
χωριό.
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Γέννηση-γάμος-θάνατος

Γιορτές-πανηγύρια

Τραγούδια-μουσική
Ένδυση-υπόδηση

Συνήθειες

τορβά και γυρίζανε να βρούνε
καμιά δουλειά». Βλ. σ. 6.
«Μόλις το παιδί έβγαινε από το
δημοτικό σχολείο δεν πήγαινε στο
Γυμνάσιο, τσομπάνος στο
Επταχώρι. Με 3 κατοστάρικα το
εξάμηνο, αυτά ήταν»
«Τότες έλεγαν αυτό το κορίτσι
δουλεύει είναι καλό για σπίτι. Και
πήγαινε ο πατέρας και τη ζητούσε
και αν το δόναν. Δηλαδή αν ο
πατέρας μου ήταν φτωχός δεν το
δονε εκείνος που το χε. Από τη μία
μεριά από το ζώο που φέρνανε
ήταν το σεντούκι, πως να στο πω
σεντούκι, ξέρεις ποιο είναι»
«Στους γάμους σφάζανε και
καρδούλα μου όχι ένα φαγητό.
Σφάζανε το Σάββατο το βράδυ,
Κυριακή γίνονταν οι γάμοι.
Καλούσαν τους συγγενείς όλους
τρώγανε πίνανε, όχι κρασί ξέρω
εγώ με νερό. Δεν υπήρχαν
αμπέλια τότε: Και ξημερώναμε και
εκεί βρίσκαμε καμία. Πήγαινε να
κάνει το νερό της και την
περιτρυγιρίζαμε».
«Έθιμο του μπράμου, αυτός που
δίνει τα παπούτσια στη νύφη»
«Έχουμε στις 6 Αυγούστου καλό
πανηγύρι. Αλλά εκείνα τα χρόνια
με όλη μας τη φτώχεια ότι μικρή
γιορτή ξέρουμε, Απόστολος, 29
Ιουνίου, και ό,τι ό,τι ό,τι μικρή
γιορτή με όργανα και με χορό.
Βγαίναμε στην πλατεία και όχι το
βράδυ. Τώρα γίνονται το βράδυ.
Τώρα για έναν γέρο να πονάει και
να διασκεδάσει δεν υπάρχει
περίπτωση. Κουρκούτι στο σπίτι
και με αυτό περνάγαμε. Το
κουρκούτι ξέρεις τι είναι; Δεν
είχαμε να σφάξουμε στις γιορτές
τότε»
Παπούτσια από γουρούνια και
μουλάρια που ψοφούσανε,
κάλτσες πλεχτές διπλές.
«Με φουστανέλες έναν δύο
πρόλαβα, άλλα παντελόνια
κανονικά. Στον αργαλειό τα
φτιάνανε τα πηγαίναμε στο μύλο,
ειδικό μύλο όχι όπως αυτόν. Ένα
στρογγυλό και τα χτυπούσε, τα
χτυπούσε τα χτυπούσε».
«Οι νύφες στο γάμο φορούσαν
χωριάτικα φουστάνια, αλλά κι ένα
πέπλο το έβαζαν. Το κόκκινο ήταν
τότες, το μπλε. Μπλε και κόκκινο.
Όχι πολύ κόκκινο προς το
βυσσινί.».

78

Φαγητά- Ιδιαίτερα φαγητά
Έθιμα
Φήμες-μύθοι-θρύλοι

Τραχανάς, ρεβύθια
Ιστορία για το πώς δεν μπήκαν οι
Γερμανοί στο χωριό βλ. σ. 10

Προλήψεις-δεισιδαιμονίες

ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ
Φωτογραφίες
Προσωπική ιστορία

Βγάλαμε φωτογραφίες κάποια
εργαλεία που έχει στην αποθήκη
του
Για το καλαμποκόξυλο βλ. σ. 5
Για παιδικά παιχνίδια βλ. σ. 16

Στους τοίχους των σπιτιών κατά
τον Εμφύλιο γράφονταν
συνθήματα.
Θυμάται ότι το σπίτι των γονιών
του στη Μεσοποταμία κατά την
εκκένωση του χωριού το έκαψε
ένας αντάρτης.

Τραγούδια
Μετάβαση στο νέο χωριό

κωδικός συνέντευξης
χωριό

016
Πευκόφυτο

Βασικές και δευτερεύουσες
καλλιέργειες
Αγρανάπαυση/ εναλλαγή/
συνύπαρξη καλλιεργειών

σίκαλη και σιτάρι, και καλαμπόκι
και ρόβη
«η μισή περιοχή ας πούμε
φυτεύονταν την μια περίοδο με
δημητριακά, την άλλη περίοδο
πάλι με σιτηρά, την άλλη περίοδο
με καλαμπόκι. Γιατί τα σιτηρά
ωρίμαζαν νωρίτερα, τότε οι
κτηνοτρόφοι γίνονταν γεωργοί,
μετά από λίγους μήνες γινόταν η
συγκομιδή του καλαμποκιού,
οπότε έφευγαν από τα
σιταροχώραφα, πήγαιναν στα
καλαμποχώραφα». «Κάθε χρόνο
αλλάζαμε τόπο αλλά και
καλλιέργεια. Και αυτό που λένε
επιστημονικά, η αμειψισπορά»

017
Χρυσή

ΓΕΩΡΓΙΑ- ΕΤΗΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

Αλώνια

Αναλογία καλλιεργειών

«Μια χρονιά τα έσπερναν σιτάρι,
μια άλλο. Η χρονιά που ήτανε
σιτάρι ήτανε πιο καλή, γιατί
έτρωγες λίγο ψωμί.»
«Η Λακαβίτσα ήτανε σιτάρι όλα» .
«Το σιτάρι, ήταν σιτάρι. Το
καλαμπόκι, καλαμπόκι. Δεν
είχε…λίγο από το ένα, λίγο από το
άλλο..»

«Εδώ στο χωριό έχουμε κάτι
αλάνες που τα λέμε ακόμα
αλώνια. Αλωνίζαμε με το άλογο.
Όλα μέσα στο χωριό, είναι ακόμα,
σώζονται. Κάθε ένας το δικό του.
Ήταν περίπου 10 επί 10 μέτρα.
Άλλος μεγαλύτερα, άλλος
μικρότερα.»
«Εγώ όταν σταμάτησα να βάζω
ήταν 20 στρέμματα και δεν ήταν
20. Καλαμπόκι ήταν 4 στρέμματα»

Αποθήκευση σοδιάς
Εισόδημα/ετήσιο προϊόν
Εμπόριο/ ιδιοκατανάλωση
σοδιάς

σιτάρι, κριθάρι, καλαμπόκι

Σε αμπάρια μεγάλα, μέσα σε
χώρους σαν αποθήκη.
Μικρές ποσότητες, ίσα να
συντηρείται το σπίτι. «Δεν
υπήρχε παραγωγή για να
πουλήσουμε, ό,τι βγάζαμε το

Αλεύρι κάναμε, αλλά δεν έφτανε
για όλους. Αγοράζαμε και από το
Επταχώρι.
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βγάζαμε αποκλειστικά για να
ζήσουμε»
«Όταν έρχονταν οι Βλάχοι με τα
ζώα, γεμίζαμε τα κοφίνια
κορόμηλα και πήγαμε τα
πουλήσαμε. Τότε υπήρχε η
παλάντζα, με οκά. Μια οκά
κορόμηλα, μια τλούπα μαλλί»
Ετήσιος κύκλος καλλιέργειας

Ιδιαίτερες χρήσεις σοδιάς
Καλλιέργειες για ζωοτροφή

Μύλοι

«οργώναμε με βόδια, μερικές
φορές και με μουλάρια. Τα
σπέρναμε τον Απρίλιο, αρχές
Ιουνίου άρχιζε το βοτάνισμα και
μετά…θέρος. Και κουβάλημα στα
αλώνια, τον Ιούλιο-Αύγουστο. Έξι
δεμάτια το ζώο».
Απ’ αυτά που καλλιεργούσαν για «Δεν υπήρχε ζωοτροφή! Μετά
να φάνε, έβγαζαν και για τη
το ’70 άρχισε η ζωοτροφή! Δεν
είχαν να φάνε οι ίδιοι, όχι για τα
ζωοτροφή. ¨Πολλά ήταν
ζώα…»
κτηνοτροφικά φυτά, όπως η
βρώμη, το βαῒ που λένε, ο βίκος,
το τριφύλλι και το καραγκουσάκι»
«Είχε τρεις νερόμυλους και δυο «Υπήρχε ένας κοινοτικός, δίπλα
νεροτριβές. Είχε και τα κοπάνια. στο ποτάμι. Τον λέμε
Αναγκαστικά έρχονταν όλα τα
«βακούφικο». Ο άλλος ήταν ο
χωριά εκεί για να δέσουν εκεί και μύλος του Ζούρκου (ιδιωτικός). Ο
να φτιάσουν τα σιγκούνια που
Ζούρκος είχε ακόμα έναν μύλο
φορούσαν τα σιγκούνια. ήταν
κοντά στο σημερινό εργοστάσιο
αστείρευτος ο νερόμυλος πάνω. ξυλείας. Αυτοί γκρεμίστηκαν πριν
Το Σεπτέμβριο όλοι οι άλλοι
το ’57 περίπου. Μέχρι το ‘60-‘62
νερόμυλοι πέφτει η στάθμη»
λειτουργούσαν οι μύλοι»
Βλ. σ. 14

Οι βασικές εργασίες κατά το
έτος
Ποικιλίες καλλιεργειών/
ποικιλίες υπό εξαφάνιση
Μέγεθος χωραφιών

Πολλές οικογένειες είχαν πολλά.
Το ανώτερο 15-20 στρέμματα.
Λέγεται ότι όσα είχαν πολλά, τα
είχαν καλά με τους Τούρκους.

Τοποθεσία- χωραφιών

«Ενώ από πάνω προς το βουνό
είχε περισσότερα νερά και εκεί
χρησιμοποιούσαν περισσότερα
χωράφια για να μαζώνουν
απόδοση. Ειδικά τα τριφύλλια
που ήθελαν νερό, το καλαμπόκι
που ήθελε νερό»

Είδη και τόπος καλλιέργειας

Φασόλια, φακές, πατάτες, πράσο, «μελιτζάνα, πιπεριά, ντομάτα,
λάχανο, κρεμμύδι
φασόλια, πατάτα, λάχανο,
κρεμμύδια. Και το ’50 από τα
πάντα βάζαμε…» «Ο κήπος για τα
ζαρζαβάτια ήταν και στην αυλή
και έξω από το σπίτι. Ο κήπος
ήταν για την οικογένεια, 1
στρέμμα, 1,5 το πολύ. Και στο
σπίτι και έξω. Συνήθως αυτοί οι
κήποι είχαν, βέργες από καλάμια,
ή πηχάκια από πεύκα ή
πασάλους.»

ΛΑΧΑΝΙΚΑ
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Ποικιλίες λαχανικών

«Δεν υπάρχουν οι παλιές, οι
γνήσιες ποικιλίες»

Ετήσιος κύκλος καλλιέργειας
λαχανικών
Εμπόριο/ιδιοκατανάλωση
λαχανικών
Ιδιαίτερες χρήσεις λαχανικών

κολοκύθες για πίτα

για την οικογένεια
τουρσιά ντομάτα και λάχανο

ΟΠΩΡΟΦΟΡΑ
Είδη οπωροφόρων

Τόπος καλλιέργειας
οπωροφόρων
Οι βασικές εργασίες κατά το
έτος
Ιδιαίτερες χρήσεις φρούτων

Εμπόριο/ιδιοκατανάλωση
φρούτων

Οπωρώνες
Οπωροφόρα κοινόχρηστα

Καρυδιές (μακριά από τα σπίτια δαμασκηνιές, κορομηλιές, μηλιές,
γιατί είναι ανθυγιεινές για τον
αχλαδιές
ύπνο), κορομηλιές, δαμασκηνιές,
αγριογκοτσιές, κυδωνιές,
σταφυλιές. Φύτευαν δέντρα στις
άκρες του οικισμού, για να μην
καταλαμβάνουνε καλλιεργήσιμες
εκτάσεις.
Στα σηλιά, στις άκρες των
χωραφιών, ίσως κάποια και στις
αυλές
τα φρούτα τα έβαζαν στο άχυρο
για να διατηρηθούν όλον τον
χειμώνα.
Με τα κορόμηλα φτιάχνανε
«ξυνό», μια κουταλιά από το
οποίο πρόσθεταν στο φαγητό,
αντί για λεμόνι.
Κάποιες φορές τα βράζανε και τα
τρώγανε, για συντήρηση.
«Ο κύριος όγκος των σιτηρών,
όλων αυτών των προϊόντων
προερχόταν από την αγορά.
Πηγαίναμε στην αγορά στην
Καστοριά, στο Επταχώρι. Ν.Α:
Μετά το 60. Δ.Κ: και τα παίρναμε
τα αλεύρια απ’ το Επταχώρι. Και
τις ζωοτροφές από το Επταχώρι»
«Στο Παλιοχώρι υπήρχε φυτώριο,
μόνο μηλιές.
Τα δέντρα που φύτρωναν μέσα
στα χωράφια τα φρόντιζαν, ο
καθένας το δικό του».

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΑΦΙΩΝ- ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Πεζούλες- κλίση
Μέγεθος χωραφιών
Φράχτες-φυτοφράχτες

Ζώα-πουλιά στα χωράφια
Ζημιές από ζώα και
αποτροπαϊκά

Τα χωράφια χωρίζονταν με
πεζούλες, πλάκες, πέτρες,
αυλάκια. Βγάζοντας τις πέτρες
που είχε μέσα το χωράφι
έφτιαχναν πεζούλι.
«Φράχτη βάζαμε εκεί που είχαμε
φυτείες τριφύλλια μετά το 1960».

«Τα χώριζαν με νόχτους (sic).
Βάζαμε σημάδι. Εδώ ήταν το δικό
μου, εδώ το δικό σου, στη μέση
δεν το σπέρναμε, αφήναμε
νόχτο.»
«Φυτεύαμε δέντρα για σύνορο.
Καμιά αγριογκορτσιά, καμιά
κρανιά…»

Καρακάξες, κοράκια, κότσιφες,
έκαναν ζημιές
Όχι. Δεν έκαναν ζημιά, τι να φάνε Βάζαν «φανάρια» πετρελαίου στο
τ’ άγρια τα ζώα. Δ.Κ: Ο λύκος δεν χωράφι, δηλαδή φωτιές, για να
έκανε ζημιά. Ν.Α: Ούτε τριφύλλι μην τρώνε οι αρκούδες τα
έτρωγε, ούτε τ’ αγριογούρουνο. Τ’ καλαμπόκια.
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αγριογούρουνα έκαναν ζημιά στα
καλαμπόκια. Και η αρκούδα. Γι’
αυτό άναβαν φωτιά τη νύχτα για
να μην έρχονται τη νύχτα οι
αρκούδες. Ανάβαμε φωτιές,
βάζαμε σκύλους, σκιάχτρα Και
μετά πολλές φορές πηγαίναμε και
κοιμόμασταν έξω, δίπλα στα
χωράφια εκεί. Βάζαν και κρόταλα
με τενεκέδες. Φυσικά κρόταλα.
Σχημάτιζαν ας πούμε… έπαιρναν
έναν τενεκέ, τον περιέβαλαν με
καλάμια, με ξυλάκια ας πούμε,
από πάνω ντούκου, ντούκου,
ντούκου».

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΚΑ- ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ
Αριθμός χωραφιών ανά
γεωργό

Ιδιοκτησία χωραφιών

Άγονα-γόνιμα χωράφια

Εγκαταλελειμμένα χωράφια
Εργάτες

«προσωπικά είχα 60 κομμάτια,
από 3, βάλε 100 στρέμματα τη
δεκαετία του 1960 Τελευταία,
τελευταία καλλιεργούσα γύρω
στα 15 στρέμματα. Και πιο νωρίς
είχα χωράφια αλλά δεν
καλλιεργούνταν όλα»
«οι παλιοί την καλλιεργήσιμη γη
την κατακτούσαν με εκχερσώσεις.
Πρώτα πρώτα φρόντιζαν με μια
φωτιά, ό,τι έπαιρνε η φωτιά ξερω
γω παραμάζωμα, καλώς. Αλλά
κάποια δέντρα δεν καίγονταν,
πήγαιναν μετά με τα τσεκούρια
και ξέρετε τι κόπος και τι ιδρώτας.
Κι αυτές οι εκτάσεις ήταν προϊόν
μόχθου». «60 στρέμματα που χα
εγώ, έμεινα με λίγα, γιατί τ’ άλλα
τα βρήκανε με δάσος. Όταν
χρειάστηκε να πάρουμε τον τίτλο
κυριότητος, «αυτό όχι, είναι
δασωμένο».
«Καμιά φορά γινόταν και
ανταλλαγές χωραφιών. Έδινες 10
πρόβατα, έπαιρνες μια έκταση, αν
σε βόλευε, ήταν κοντά σε άλλο
δικό σου»
«Τα πιο καλά χωράφια ήταν αυτά «Όλα ήταν καλά!»
που ποτίζονταν». «η γη ήτανε
πολύ φτωχιά, ήταν άγονη η γη.
Δηλαδή ό,τι καλλιεργούσαμε ήταν
συμπληρωματικό. Το χώμα το
ορεινό δεν είχε τίποτα θρεπτικά
στοιχεία μέσα, άγονο τελείως. Και
αυτές οι καλλιέργειες που ήταν
γύρω στο χωριό ήταν να βγουν
πιο πλούσιες γιατί τα προϊόντα
από τις κοπριές αυτά, πηγαίναν
στα κηπώματα»
Δεν έπαιρναν εργάτες, υπήρχε
«Όχι, εργάτες δεν παίρναμε! Το
αλληλοβοήθεια και αλληλεγγύη. χωριό μας είχε. Ο καθένας μόνος
του. Ήμασταν μόνοι μας. Τα
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σπίτια βοηθιόμασταν ο ένας τον
άλλο»

ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ
Αριθμός ζώων

Φροντίδα ζώων

Νομάδες

Βοσκοτόπια

Βόσκηση κοπαδιών

Άλλος 80, άλλος 60, άλλος 30
άλλοι 100. Το χωριό ολόκληρο
5000. Τώρα τελευταία ήταν 3-4
κοπάδια από 50 κοπάδια.

«Τότε που ήρθαμε από κάτω, δεν
είχαμε τίποτα. Ο πατέρας μου το
΄49 έσφαξε στα σφαγεία στη
Σιάτιστα 400 γίδια, γιατί ήταν
ανταρτοκρατούμενη όλη η
περιοχή»
«Το ’51 μας μοίρασαν 2 κοπάδια
πρόβατα. Εμείς πήραμε 4
πρόβατα και 7 γίδια. Και με τη
δουλειά μας τα (αυξήσαμε)… Το
1960 είχαμε 12.000 γιδοπρόβατα.
Είχαμε 200 ζευγάρια βόδια και
αγελάδες.
Στα ζώα έδιναν μπομπότα.
Παραπάνω αναφέρει ότι μέχρι
το ’70 δεν υπήρχε καλλιέργεια για
ζωοτροφή.
Βλάχοι, Θεσπρωτοί (από το 1912 Ο πατέρας του «ξεχείμαζε τα
και μετά). «Ερχόταν εκεί οι Βλάχοι γίδια στη Χαλκιδική».
μέσα από τα κονάκια, που έχει τη
ντριστέλα ο Θόδωρος, εκεί
θυμάμαι. Εκεί ήταν οι
Χατζαραίοι».
Απέναντι απ΄το χωριό έχει κάτι το βουνό βόρεια της Χρυσής,
χωράφια, ισιώματα. Εκεί ήταν τα από την Κοτύλη προς τη Χρυσή
καλυβοτόπια. Ήταν προσήλιο
«όλο το μέρος είναι δικό μας, όλο
μέρος. «Μέχρι τις Λαπασάνες που το βουνό είναι γεμάτο
λέμε ήταν όλο καλυβοτόπια. Ήταν βοσκοτόπια».
• Μπούτκοβο = «πολλά ξύλα»,
η ζώνη της δρυός, αυτή ήταν
είχε πολλές βελανιδιές εκεί
κατάλληλη για τα ζώα»
• Βρωμόξυλα (υπήρχε ένα
«Μόλις θερίζονταν τα χωράφια
δέντρο που λένε ότι μύριζε
τότε μπαίναν τα ζώα μέσα και
άσχημα)
τρώγανε όλα μαζί»
Πριν το 1940 τα ζώα τα πήγαιναν • Πάνω κλίσα (βόρεια)
στα χειμαδιά στη Χαλκιδική, ή στη • Σουμάρα (νότια) = τα μικρά
Λάρισα. Το καλοκαίρι γυρίζανε. Ή κλαδάκια, τα βάτα, τα λένε στα
και στην Αλβανία.
κατσαούνικα «σουμάρα»
• Κισίμι = πρόσφορο έδαφος
(τουρκ.)
• Σάρια (προς Λακαβίτσα)
• Στρούγκες
• Κατσίνες = ένα μέρος όλο
πέτρα
• Άγιος Νικόλαος (νεκροταφείο)
• Αγία Παρασκευή
• Άγιος Αθανάσιος
• Λιτσοτέρι (με εκκλησάκι Αγίου
Γεωργίου). Αυτή η περιοχή
«ανήκε» στο Επταχώρι και
«απαγορευόταν» να βοσκούν τα
ζώα τους οι κάτοικοι της Χρυσής.
«Ο καθένας είχε την καλύβα του. Ο πατέρας του μάζευε τα κοπάδια
Κι έβλεπες τα βράδια, έβλεπες
πολλών οικογενειών και τα
φωτιές, φλογέρες να παίζουν, τη βοσκούσε με πληρωμή. Από το
νύχτα το καλοκαίρι το
1950 μέχρι και το 1960 υπήρχαν
σκαρνούσαν. Τα ξυπνούσαν τα
ελάχιστοι οι οποίοι μάζευαν τα
«μπακάτια» (=λίγα ζώα που είχαν
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ζώα για να πάνε να βοσκήσουν
γιατί την ημέρα έκανε ζέστη».

κάποιες οικογένειες) και τα
βοσκούσαν με πληρωμή. Οι
υπόλοιποι κάνανε σέμπρο.
με φράχτες
Στα 400 ζώα 5 τσομπανόσκυλα.

Ζημιές από άγρια ζώα
Τσομπανόσκυλα
Οικόσιτα ζώα
Μελισσοκομία

Είχε μελίσσια, όχι πολλά

Είδη δέντρων και χρήσεις

Δρυς, πεύκο.

Είδη άγριων ζώων

Αγριογούρουνα, αγριόγιδα, λύκοι, αγριογούρουνα, λύκοι, αρκούδες,
αρκούδες, αγριόσκυλα, κουνάβια αλεπούδες
Μειώθηκαν τα αγριόγιδα, είναι
προστατευόμενο είδος, όπως και
τα ζαρκάδια. Αλλά αρκούδες
υπάρχουν πολλές. Ειδικά τα
τελευταία 10 χρόνια είναι
περισσότερες. Και γιατί; Γιατί δεν
κατοικείται το χωριό, πρώτον.
Αλλά έχουν δασωθεί τα πάντα.
Πας να περάσεις το δάσος και δεν
μπορείς να περάσεις, έχει
αγριέψει ο τόπος. Και μπορούν
ευκολότερα να καθίσουν πιο
κοντά στο χωριό. Ενώ πρώτα ήταν
η κτηνοτροφία, ειδικά η κατσίκα,
έτρωγε τα φύλλα ψηλά και
έβλεπες και τα μονοπάτια και..
τώρα δε βλέπεις τίποτα. Τώρα

ΥΛΟΤΟΜΙΑ
Διαλέγαμε τα στεγνά, τα καλά. Τα
δρυς για καυσόξυλα. Έλατο-πεύκο
για σπίτια και καλύβες. Και τα
κουφώματα τα παλιά ήταν με
πεύκο.
Δάση απ’ όπου υλοτομούσαν «Πηγαίναμε βλέπαμε ένα γέρικο, «Είχαμε δάσος δικό μας.
ένα που κόντευε να ξεραθεί, το Κοινοτικό.
κόβαμε. Από δω από κει
συγκεντρώναμε για το χειμώνα»
Ανάγκες ανά οικογένεια «Έφτανε δεν έφτανε,
Μία φορά τον χρόνο έκοβαν.
επάρκεια
προσπαθούσαμε λίγο από δω,
Έφταναν. Κι αν δεν έφταναν…της
λίγο από κει μαζεύαμε. Άμα είσαι στιγμής.
κάθε μέρα έξω στο δάσος, εμείς
κοιμόμασταν με τα μουλάρια έξω,
πηγαίναμε να τα βοσκήσουμε και
το πρωί σηκωνόμασταν, μαζεύαμε
λίγα ξερά, τα φέρναμε σπίτι. Λίγα
λίγα, λίγα λίγα, αυτή η δουλειά
γινόταν».
Επαγγελματίες υλοτόμοι
Άγραφοι κανόνες υλοτόμων
Δεν μάλωναν ποτέ.
Δασαρχείο
Απαγορεύονταν να κόψεις χλωρό «Μας κυνηγούσαν οι δασικοί, μας
ξύλο. Αν σε έπιαναν, θα σ’ έκαναν κυνηγούσαν λίγο αλλά… Επειδή το
μήνυση
Επταχώρι δεν είχε πολλή
κτηνοτροφία, ερχόταν ο
αγροφύλακας από το Επταχώρι,
με μήνυση. Και για την υλοτόμηση
και για τη βόσκηση. Με 2 κιλά
φασόλια, το ξεχνούσαν. Άμα τους
έβαζες και ένα κομμάτι τυρί, ένα
πακέτο τσιγάρα…Εεε! »
Δούλευε σχεδόν 30 χρόνια στο
δασαρχείο.

ΑΓΡΙΑ ΠΑΝΙΔΑ- ΚΥΝΗΓΙ
Αριθμός άγριων ζώων
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Κυνήγι

έρχονται πιο κοντά και σαν να μην
καταλαβαίνουν τίποτα. Η
αρκούδα περνούσε κάθε βράδυ
από το σπίτι μου για να πάει στις
καρυδιές να φάει καρύδια. Τα
γουρούνια δεν ήρθαν δίπλα στο
σπίτι αλλά πιο πάνω πήγαν στα
καρύδια
Ζαρκάδια, γουρούνια, λαγούς.
Δεν κυνηγάει, δεν του αρέσει το
«Κάποιοι κυνηγούσαν στα χιόνια κυνήγι.
μέσα με παγίδες, με παγάνες.
Εμείς χτυπούσαμε τενεκέδες και
είχαμε πιάσει καρτέρια, που λες
τα βλέπω τα γουρούνια επάνω
μου... Εγώ είχα έναν τενεκέ, τακ,
τακ τακ. Τότε ήμουν και νέος,
χούλιαζα καλά. Ντου! Ντου! Αντί
για σκυλί. Ε.Γ: Βάζατε άνθρωπο.
Λέγαμε «Νίκο, εσύ θα πας από κει
πέρα και θ’ αρχίσεις να κάνει
θόρυβο» και μεις κάναμε τα
καρτέρια. Φώναζα, τραγουδούσα,
σφύριζα, χτυπούσα και με το
θόρυβο… Τα σήκωσε τα
γουρούνια όμως! Μας τα φέρε!»

ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΚΑΤΟΙΚΟΙ
Αριθμός κατοίκων

700 άτομα γραμμένα στην
κοινότητα το 1962. Μέσα στο
χωριό ζούσαν μέχρι 300 άτομα. Το
μικρότερο χωριό του Γράμμου
«αλλά το πιο ευτυχισμένο»

Βασικά σόγια
Κατανομή οικογενειών στους
μαχαλάδες
Καταγωγή
«Το χωριό υπάρχει από 1000
«Το χωριό μας…κυνηγημένοι
χρόνια και νωρίτερα. Και πιο
Σουλιώτες. Κατσαούνηδες! Χρυσή,
παλιά, από 1000 χρόνια σίγουρα. Κοτύλη, Βράχος, Λάγκα είναι 4
Προτού 500 χρόνια υπήρχε το
χωριά με γνήσιους κατσαούνηδες.
μεγάλο Πευκόφυτο, όταν λέμε
Φύγανε από το Σούλι φοβισμένοι
αποτελούνταν από 500 σπίτια. Στο από τους Τούρκους. Το χωριό μας
ποτάμι, δεν ήταν στο βάθος αυτό ήταν 3 χωριά: Παλιοχώρι,
που είναι, ήταν ψηλά. Εδώ που Λακαβίτσα και η σημερινή Χρυσή.
είναι το χωριό ήταν το ποτάμι και Μετά το 1821 έφυγαν»
λίγο πιο ψηλά». Ιστορία για την
καταγωγή του χωριού βλ. σ. 1819.
Αλβανόφωνοι
Χωριά που είχαν σχέσεις
«Με τα γειτονικά. Το Πεύκο, με τη Επταχώρι, Κοτύλη, Πευκόφυτο και
Χρυσή, με το Επταχώρι, με την
Πεύκο. Η μάνα του από το
Κυψέλη, την Κοτύλη Οι σχέσεις Γλυκονέρι. Αγόραζαν από εκεί
που είχε το Πευκόφυτο, σας το
ζώα, αλεύρι «πράγματα που δεν
είπα και επάνω, είχε τρεις
έβρισκες στη Χρυσή».
νερόμυλους Απ’ το Επταχώρι κι Στα όρια με την Ήπειρο: επαφέςαπ’ όλα τα χωριά. Κι απ’ του
και γάμους με τα χωριά Πλαγιά,
κάμπου τα χωριά. Εδώ απ’ την
Δροσοπηγή, Κεφαλοχώρι
Πεντάβρυσο ερχόταν συνήθως
δίναμε νύφες, οι Πευκοφύτισσες
ήταν οι πιο ωραίες των χωριών.
Στην Ήπειρο δίναμε, Δροσοπηγή,
Πλαγιά. εμείς κάναμε και εξαγωγή
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Επιστροφή στο χωριό

Εκκένωση χωριού

Ερήμωση χωριού

τζομπαναραίων. Έβοσκαν τα
πρόβατα καλά και πήγαιναν
τζομπαναραίαοι στο Πεύκο,
Κοτύλη (βέβαια ο κύριος Γιώργος
έλεγε ότι από την Κοτύλη έφευγαν
τσομπάνηδες για το Επταχώρι).
Μετά μαστόρους είχαμε,
έρχονταν μάστοροι από άλλα
χωριά. Γνωρίζονταν,
επικοινωνούσανε, συνδεόμασταν
με το συμπεθεριό»
«η μάνα μου πάντα είχε στην
αυλή δεμένη μια σκρόφα, μια
γουρούνα θηλυκιά και όταν
γεννούσε αυτή, τα βάζαμε στα
κοφίνια και πηγαίναμε στα χωριά
τα διπλανά και τα πουλούσαμε.
Πήγαμε στο Κάντσικο, στη
Δροσοπηγή, της Ηπείρου τα
χωριά, και γινόταν συναλλαγή. Ο
παππούς έδινε ένα γουρουνάκι,
έπαιρνε κρασί και καπνό, ερχόταν
εδώ στα καμποχώρια»
“Επειδή το Πευκόφυτο έχει πολλά
πεύκα και έχει τη ρητίνη, βγάζαμε
δαδί, φορτώναμε τα ζώα κι
ερχόμασταν στα καστανοχώρια.
Τα καστανοχώρια ήταν εδώ.. το…η
Ζώνη, Αυγερινός, η Δραγασιά.
Τέσσερις ώρες μακριά».
Το 1950. «Όταν γύρισα εγώ στο « Το 1951 γυρίσαμε. Από το 1952
χωριό, 12 χρονώ ήμουνα, δεν
άρχισε πάλι η ζωή… Μετά ήρθε το
μπορούσα να πάω στο σπίτι. Δεν Σχέδιο Μάρσαλ, η λεγόμενη
έβλεπες ένα ίσιωμα. Δεν ήξερες ‘Στέγαση’» «Δεν άλλαξε η Χρυσή.
από που να πας, από τα χόρτα,
Μας άλλαξαν άλλοι…»
από τα βάτα, με τίποτα»
Για την εκκένωση την περίοδο του «Στον Εμφύλιο χαλάστηκε το
Εμφυλίου βλ. σ. 24-25
χωριό μας…Εκεί μας στοίχισε
τουλάχιστον 10-15 άτομα.
Εκκενώθηκε το χωριό το 1949 και
άλλοι πήγαν στην Καστοριά, άλλοι
στο Δισπηλιό, άλλοι στο
Άργος…Τότε έγινε το
παιδομάζωμα.»
Τώρα έχουν μείνει 3 μόνιμοι
κάτοικοι

ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΟΙΚΗΜΑ
Διαμόρφωση-χτίσιμο

Τα περισσότερα ήταν διώροφα.
Πετρόχτιστα με πλάκες πάνω, με
εσωτερική σκάλα. Στον κάτω
όροφο είχαν το σταύλο για τα
άλογα, μουλάρια. Στο πατρικό
του, βρήκε επιγραφή που λέει
1832.
«Εκτός από τα ντουβάρια όλα τ’
άλλα ήταν ξύλινα. Ακόμα και τα
χωρίσματα δεν ήταν ούτε με
τούβλα ούτε με πέτρα. Βάζανε,
κόβανε πεύκα, βάζανε στύλους,
δοκάρια, καρφώνανε ένα από τη

«Δεν έχουν αλλάξει τα
περισσότερα σήμερα. Συνήθως
ήταν διώροφα. Εμείς είχαμε μια
σκάλα ξύλινη στη μέση. Το
πατρικό μου είχε 2 δωμάτια πάνω
και 2 κάτω»
«Η πόρτα ήταν ξύλινη, μεγάλη για
να χωράει ένα ζώο φορτωμένο,
και από πάνω σκεπαστή με
πλάκες»
Ο φούρνος του σπιτιού χωρούσε
13 καρβέλια.
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μια μεριά κι από την άλλη μεριά Χώρος στα υπόγεια για καδιά
τοιχάκια και μέσα το γεμίζαν
ξύλινα, όπου διατηρούνταν τα
λάσπη. Παλιά ούτε σοβάς υπήρχε, τυριά.
ούτε ταβάνια»
Ρουχισμός-λευκά είδη
Έπιπλα- οικιακά σκεύηεργαλεία
Τζάκι
Αυλή-αυλόγυρος

Τα πατώματα και τα έπιπλα από
πεύκο. Έχει ρητίνη και δε σαπίζει.
Μέσα στην αυλή
φούρνος/μαγεριό και κοτέτσια.
Τα γουρούνια πιο μακριά.
Οι αυλές με χώμα και βάτα. Δεν
είχε αυλόπορτα.

«Δεν υπήρχαν τότε σόμπες, μόνο
τζάκια.»
Δεν είχαν χρόνο για να φτιάξουν
και αυλόγυρο. «Με σχιζάρες
(=τάβλες) από πεύκο. Εντάξει,
ήταν μερικοί που ασχολήθηκαν με
τον αυλόγυρο». Οι πόρτες ήταν
πέτρινες, σκεπαστές με πλάκες,
μία μικρή για τους ανθρώπους,
μία μεγάλη για να χωράει ένα
φορτωμένο ζώο.
Φούρνος στην αυλή που
φούρνιζαν κάθε 5 μέρες 13
ψωμιά.

ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΤΟΠΙΟ
Σχολείο

Πλατεία
Μαγαζιά - πραματευτάδες

Πηγές-νερά

Μονοπάτια

Όλα τα παιδιά που γύρισαν από
τις παιδουπόλεις μπήκαν σε ένα
σχολείο, με έναν δάσκαλο. Το
1954 άρχισε να λειτουργεί. Ήταν
πάντα στην ίδια θέση, αλλά είχε
βομβαρδιστεί. Μονοθέσιο στη
διδασκαλία, αλλά οι αίθουσες
δύο. 100-130 παιδιά το ’55
περίπου.
Δίπλα στην εκκλησία υπήρχε ένα
κτίριο που μετά έγινε κοινοτικό
γραφείο. Πριν ήταν μαγειρείο.
3 καφενεία υπήρχαν. Το ένα ήταν
ιδιωτικό και καθαρά καφενείο
(αυτό που λειτουργεί και σήμερα
ως καφενείο), τα άλλα δύο ήταν
και παντοπωλεία. Όλα ήταν στη
σειρά.
«Πολλές πηγές, οι κύριες πηγές Κοντά στο σπίτι του είχε μια
είναι το Κεφαλόβρυσο. Ανά 50, βρύση, από την οποία
100 μέτρα έχει πηγές. πηγαίνανε εξυπηρετούνταν όλο το χωριό.
με τις μπούκλες τις καρδάρες πως «Ήταν μια γούρνα που έπαιρνες
τις λέγανε, τις φορτώνανε και
με το κατσαρόλι νερό και μετά
φέρνανε νερό. Κι ήταν και μια
εμείς την κάναμε βρύση και
άλλη πηγή, πώς λεγόταν η πηγή ύστερα τη σκεπάσαμε». Υπήρχε
στου Νούσια επάνω; Δ.Κ, Ν.Α:
και μία έξω από το χωριό, κάτω
Βρυσούλα. Αυτές οι δυο ήτανε. από την πλατεία, από την οποία
Ν.Α: Καραμάν βρύση. Είναι όπως έπαιρναν τα κορίτσια με τις
είναι η πλατεία τέρμα πάνω το
ξύλινες μπούκλες.
τελευταίο το σπίτι ήταν μια
βρύση, όχι με πολύ νερό, λίγο
νερό αλλά κι από κει παίρναμε»
«4 βασικά μονοπάτια. Ένα για την • Ένα μονοπάτι «Αρένες», όπου
Ήπειρο, ένα για το Επταχώρι, ένα πήγαινες στο ομώνυμο μέρος.
για την Κοτύλη- Καστοριά κι ένα • Δεξιά υπήρχε άλλο μονοπάτι
για Μυροβλήτη-Πεύκο. Είχαμε και για τη Λακαβίτσα.
μονοπάτια των κοπαδιών. Το
• Για το Πευκοχώρι είχε άλλο
Λάκωμα, οι Στράτες, οι
μονοπάτι, κάτω από τα
Βλαχόστρατες, που ανέβαιναν στα
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βοσκοτόπια πάνω, είχε
μονοπάτια, περνούσε το κοπάδι.
Ακόμα και μονοπάτια των
κλεφτών»
Βλ. σ. 14-15

Δρόμοι-σοκάκια
Εκκλησίες- ξωκλήσια

Νεκροταφείο
Παζάρι

νεκροταφεία, από τα οποία
πήγαιναν στο Επταχώρι.
• Για Κοτύλη και Νεστόριο
βγαίνανε από το Παλιοχώρι κάτω
• Ευθεία προς το Παλιοχώρι
πήγαιναν Πευκόφυτο.
Τα μονοπάτια τα περισσότερα
από το ’50 και μετά (ίσως και πιο
πριν) είχαν μονοπάτια με
καλντερίμι.
Οι δρόμοι ήταν γκαλντερίμ΄. Μας
έλεγαν 7 ημέρες τον χρόνο
εργασία προσωπική.
Απέναντι απ’ το χωριό υπάρχουν Το ’53 φτιάχτηκε η εκκλησία μας,
τα ερείπια ενός μοναστηριού (δεν γιατί ήταν καμένη. Φτιάχτηκε από
είναι της Ζωοδόχου Πηγής).
προσωπική εργασία όλων. Πάντα
«Η εκκλησία ήταν εκεί αλλά δεν ήταν του Σωτήρος. Μετά το χωριό
υπήρχαν από τα χρόνια των
είναι σ’ αυτό το υψόμετρο που
παππούδων του 4 εκκλησάκια:
είναι τώρα. Βυθισμένη».
Δεν ξέρουν πότε χτίστηκε, αλλά • Άγιος Νικόλαος (νεκροταφείο)
μια εικόνα μέσα έχει ημερομηνία • Αγία Παρασκευή
1912.
• Άγιος Αθανάσιος
• Άγιος Παντελεήμονας
και ένα
• Μοναστήρι («δεν υπήρχε εκεί
μοναστήρι, οι ντόπιοι το λένε
«Εικόνισμα»)
Στην άκρη του χωριού,
περιφραγμένα με σύρμα (παλιά)
και τώρα με σίτα.
Στο Νεστόριο είχε λαϊκή κάθε
Σάββατο. Και στο Επταχώρι
πήγαιναν που ήταν κεφαλοχώρι.

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΖΩΗ
Κατανομή εργασιών

Εργασία

Γέννηση-γάμος-θάνατος
Γιορτές-πανηγύρια
Τραγούδια-μουσική

«Οι γυναίκες κάνανε δουλειές
αντρίσες. Από πού να τις
πιάσουμε…;! Απ’ όλα. Να σου τα
πω, δεν θα τα πιστέψεις!»
(Η σύζυγος): «Εγώ πήγαινα στα
χωράφια, γιατί έπρεπε ο άντρας
να βγάλει μεροκάματο. Το βράδυ
έραβα κουβέρτες.
Τις γυναίκες τις έστελναν στις
«Στη Χρυσή οι κάτοικοι ήταν είτε
«ελαφριές» δουλειές, θέρο,
κτηνοτρόφοι είτε πετράδεςσυγκρομιδή, βοτάνισμα,
χτίστες. Φεύγανε για τη
σκάλισμα. Μερικές φορτωνότανε Γουμενίτσα και τον Μάιο γύριζαν,
αν δεν είχαν ζώα, στην πλάτη.
αλλά ασχολούνταν με τα
΄Όσοι πήγαιναν στην Καστοριά για χωράφια» «Το μόνο παράπονο
δουλειά οι περισσότεροι με τη
που έχω από τον πατέρα μου
γούνα και οικοδόμοι.
είναι που δεν με έστειλε
γυμνάσιο, με έκανε τσομπάνο».
Για τη συμμετοχή του στα
πανηγύρια σε όλη την Ελλάδα βλ.
σ. 26-27
«Το 80% των Πευκοφυτών
τραγουδούν. Το 100% χορεύουν.
Γύρω στους 25 ψαλτάδες έχουμε.
Η ηλικία του Γιώργου, ο Γιώργος,
η γενιά του ανέβαζε τη Γκόλφω,
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την Εσμέ, τον Αγαπητικό της
βοσκοπούλας, πολλά. Τη δεκαετία
του 50».
«Αυτοσχεδιάζαμε, με λαμαρίνες
κι είχαμε πάρει από καλώδιο
χορδές και έβγαζε ήχο. Εγώ
τραγουδούσα πάντα από μικρός κι
ένας άλλος τρελότερος από μένα,
τα παίρναμε αυτά και πηγαίναμε
κάθε βράδυ «απόψε θα πάμε
στον Τάκη» και πηγαίναμε,
μαζευόμασταν 20-30 κορίτσια,
παιδιά κι αρχίζαμε τραγούδια,
περνούσε η βραδιά. Με τα
καλαμπόκια (εννοεί το νυχτέρι).
Γ.Ζ: Και με τα καλαμπόκια. Δεν
υπήρχαν άγριες μέλισσες τότε.
Ένδυση-υπόδηση

Συνήθειες
Φαγητά- Ιδιαίτερα φαγητά
Έθιμα
Φήμες-μύθοι-θρύλοι

Οι γυναίκες φορούσαν
«χωριάτικα» φουστάνια, κόκκινα,
πράσινα και οι άντρες
φουστανέλα.

Για τις ονομασίες περιοχών βλ. σ.
15

Προλήψεις-δεισιδαιμονίες

ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ
Φωτογραφίες
Προσωπική ιστορία

Τραγούδια
Μετάβαση στο νέο χωριό

Για το πώς απέκτησε η οικογένειά
του πολλά χωράφια βλ. σ. 5
Για το «ταξίδι» στο παζάρι του
Νεστορίου βλ. σ. 10
Για εμπόριο με την Αλβανία βλ. σ.
11
Για την επιλογή νύφης βλ. σ. 17
Για το πώς έγραφε τραγούδια βλ.
σ. 27
Για τις εγρασιακές του επιλογές
βλ. σ. 21-22
Για τις κατολισθήσεις και τη
μετάβαση στο νέο χωριό βλ. σ. 13

-Έξι από τα αδέρφια του πήγαν
στις παιδουπόλεις της
Φρειδερίκης
-Ιστορία με 3 ξαδέρφες του που
τις σκότωσαν στον Εμφύλιο
-Ιστορία εξαγόρασης αγροφύλακα
με ένα δεμάτι πράσα και λίγα
φασόλια.
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Παράρτημα 2
Έντυπο
Συναίνεσης
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΝΕΟΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ
Σπουδαστήριο Λαογραφίας

ΑΡΙ ΣΤ ΟΤ ΕΛΕΙ Ο
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
Θ ΕΣΣΑΛΟ ΝΙ ΚΗΣ

Έντυπο Συναίνεσης συµµετοχής σε
έρευνα
Καλείστε να συµµετέχετε σε έρευνα που
διεξάγεται από την Ελένη Γελάνη,
υποψήφια διδάκτορα του Α.Π.Θ. Πρέπει
να είστε τουλάχιστον 18 χρονών. Η
συµµετοχή σας είναι εθελοντική.
Αντίγραφο αυτού του εντύπου θα σας
δοθεί.

ΣΚΟΠΟΣ της ΕΡΕΥΝΑΣ
Σας ζητείται να συµµετέχετε στην παρούσα έρευνα, ώστε να συλλεχθούν πληροφορίες
για την καθηµερινότητα των παιδιών -µαθητών εντός και εκτός της Δοµής, τις παρέες
και τα ενδιαφέροντα τους.
ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΑ ΟΦΕΛΗ ΓΙΑ ΤΑ ΑΤΟΜΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ
Η εν λόγω έρευνα θα συµβάλει στην ανάδειξη της καθηµερινότητας των παιδιών
προσφύγων µέσα από την οπτική των ίδιων και των οικογενειών τους. Αυτό θα
προσφέρει χρήσιµο υλικό το οποίο µπορεί να ωφελήσει την κοινωνική ένταξη των
παιδιών.
ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ- ΕΧΕΜΥΘΕΙΑ
Οι πληροφορίες που θα αποκτηθούν από την παρούσα έρευνα θα προστατευτούν
σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία των ευαίσθητων προσωπικών δεδοµένων. Τα
δεδοµένα θα φυλάσσονται µε ευθύνη του ερευνητή και µε πλήρη εχεµύθεια. Σε
περίπτωση που τα αποτελέσµατα της έρευνας δηµοσιευτούν ή παρουσιαστούν σε
συνέδρια δεν θα συµπεριληφθούν πληροφορίες που θα αποκαλύπτουν την ταυτότητά
σας.
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΚΑΙ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ – ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ
Μπορείτε να επιλέξετε να συµµετέχετε ή όχι στην παρούσα έρευνα. Συµµετέχετε
εθελοντικά, κι εποµένως, µπορείτε να αποχωρήσετε οποιαδήποτε στιγµή χωρίς καµία
συνέπεια. Η ερευνήτρια µπορεί να σας ζητήσει να αποσυρθείτε από την έρευνα, αν
ανακύψουν περιστάσεις που το απαιτούν.
Η ΔΙΚΗ σας ΣΥΜΒΟΛΗ
Με το παρόν έγγραφο δηλώνετε ότι συναινείτε να συζητήσετε µε την ερευνήτρια. Η
συµβολή σας είναι εξαιρετικά σηµαντική για να σχηµατιστεί πιο ολοκληρωµένη εικόνα
για την καθηµερινότητα των παιδιών εκτός σχολείου.
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ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ
Κατά τη δήλωση των ερευνητών της έρευνας δεν υπάρχει σύγκρουση συµφερόντων.
Δεν υπάρχουν προβλέψιµοι κίνδυνοι που προκύπτουν από τη συµµετοχή σας στην
παρούσα έρευνα.
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ της ΕΡΕΥΝΗΤΡΙΑΣ
Αν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή ανησυχίες σε σχέση µε την έρευνα, µη διστάσετε να
επικοινωνήσετε:
(α) Με την ερευνήτρια Γελάνη Ελένη του Κωνσταντίνου, Υποψήφια Διδάκτορας
Λαογραφίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας Α.Π.Θ., τηλ: 6973712329
(β) Με το Τµήµα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη, 54124, τηλ.:
2310997424

Διάβασα τα παραπάνω και αποδέχοµαι τη συµµετοχή µου στην έρευνα.
Ονοµατεπώνυµο
Υπογραφή
συµµετέχοντος/
συµµετεχούσης

Ηµεροµηνία

…../……/ 20…
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Παράρτημα 3
Οδηγός συνέντευξης

Τύποι καλλιέργειας
Ετήσιες
- Ποιες ήταν οι βασικές και οι πιο σπάνιες ετήσιες καλλιέργειες στα χωράφια (πχ σιτηρά, όπως
στάρι, καλαμπόκι, βρώμη κα); Με τί αναλογία τις καλλιεργούσαν;
- Ποιες προορίζονταν για τρόφιμα και ποιες για ζωοτροφές;
- Τί ποικιλίες καλλιεργούνταν από αυτά; Έχουν σωθεί κάποιες ή χάθηκαν;
- Ποιος ήταν ο ετήσιος κύκλος της καλλιέργειας (σπορά, θερισμός κοκ); Ποιες οι βασικές εργασίες
κατά τη διάρκεια του έτους (όργωμα, άρδευση κοκ); (για κάθε μια από τις βασικές καλλιέργειες
που καταγράφονται)
- Εφαρμοζόταν αγρανάπαυση ή εναλλαγή καλλιεργειών στα χωράφια των ετήσιων
καλλιεργειών και με τί συχνότητα;
- Τα προϊόντα πηγαίναν σε ιδιοκατανάλωση ή/και στο εμπόριο; Αν πήγαιναν στο εμπόριο, ποιοι τα
έπαιρναν;
- Πού αποθηκεύονταν μέχρι να καταναλωθούν ή πωληθούν;
- Τα σιτηρά που έμεναν για ιδιοκατανάλωση, πώς τα αξιοποιούσαν; Υπήρχαν κάποιες ιδιαίτερες
χρήσεις ή συνταγές που αξίζει να αναφερθούν; Συνδέονται με πανηγύρια, τελετές κοκ;
- Πού ήταν τα αλώνια των χωριών;
- Που πήγαιναν για άλεσμα; Υπήρχαν μύλοι στην περιοχή; Με τί κινούνταν; Τί ιδιοκτησία ήταν;
Μέχρι πότε δούλευαν;
- Κάθε χωράφι είχε αμιγή καλλιέργεια, ή μπορεί στο ίδιο χωράφι να κρατούσαν χώρο για
διαφορετικές καλλιέργειες;
- Πόσο ήταν το προϊόν - εισόδημα που αποκόμιζαν από την εργασία (ανά χωράφι, ή ανά στρέμμα),
σε διαφορετικές ιστορικές φάσεις;
Λαχανικά
- Τα λαχανικά που καλλιεργούνταν; Σε χωράφια, σε μποστάνια, σε αυλές; Ποια ήταν τα
βασικότερα;
- Τί ποικιλίες καλλιεργούταν από αυτά; Έχουν σωθεί κάποιες ή χάθηκαν;
- Ποιος ήταν ο ετήσιος κύκλος;
- Τα προϊόντα πηγαίναν σε ιδιοκατανάλωση ή/και στο εμπόριο;
- Τα λαχανικά που έμεναν για ιδιοκατανάλωση, πώς τα αξιοποιούσαν; Υπήρχαν κάποιες ιδιαίτερες
χρήσεις ή συνταγές που αξίζει να αναφερθούν; Πώς τα συντηρούσαν;
Οπωροφόρα
- Τί οπωροφόρα δέντρα υπήρχαν; Ποια ήταν βασικότερα, τα πιο σπάνια κοκ.
- Πόσα χρόνια ζουν αυτά τα δέντρα;
- Τί ποικιλίες καλλιεργούταν από αυτά; Έχουν σωθεί κάποιες ή χάθηκαν;
- Που βρισκόταν: σε χωράφια, σε φυτοφράχτες, σε μποστάνια, σε αυλές;
- Πώς καλλιεργούνταν συνήθως (πχ μπόλιασμα, κλάδεμα, πότισμα κοκ);
- Τα προϊόντα πηγαίναν σε ιδιοκατανάλωση ή/και στο εμπόριο;
- Τα φρούτα που έμεναν για ιδιοκατανάλωση, πώς τα αξιοποιούσαν; Υπήρχαν κάποιες ιδιαίτερες
χρήσεις ή συνταγές που αξίζει να αναφερθούν; Πώς τα συντηρούσαν;
- Υπήρχαν διακριτοί οπωρώνες (εκτάσεις μόνο με καλλιέργεια οπωροφόρων), ή μόνο δέντρα σε
διάφορα σημεία;
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-

Τα δέντρα εκτός χωραφιών ή αυλών αυτά θεωρούνταν/ήταν ατομικής ιδιοκτησίας ή
κοινόχρηστα/της κοινότητας;
Τα δέντρα αυτά καλλιεργούνταν (πχ κλάδεμα, πότισμα) ή αφήνονταν ως έχουν; Αν
καλλιεργούνταν, από ποιον;
Υπήρχε η συνήθεια να μπολιάζονται αυτοφυή δέντρα στη γύρω περιοχή; Από ποιον;

Διαμόρφωση χωραφιών - σχέση με φυσικό περιβάλλον
-

Τα χωράφια στις πλαγιές διαμορφώνονταν με πεζούλες (αναβαθμίδες); Μπορεί να είχαν κλίση
και ως πόσο;
Τί μέγεθος είχαν τα χωράφια (κατά μέσο όρο, και από πόσο ως πόσο);
Τα χωράφια ήταν φραγμένα;
Ανάμεσα στα χωράφια, υπήρχαν φυτοφράχτες (δηλ. μικρές ζώνες που δεν καλλιεργούνται και
διατηρούν υψηλή βλάστηση, δηλ. δέντρα και θάμνοι); Σε όλα τα χωράφια; Στα απομονωμένα ή
σε αυτά που χωρίζονται μεταξύ τους;
Τί είδη δέντρων και θάμνων υπήρχαν μέσα στους φυτοφράχτες; Αυτοφυή ή φυτεμένα;
Τα δέντρα μέσα στους φυτοφράχτες χρησίμευαν σε κάτι (πχ βελανιδιές για βόσκηση);
Σε ποιον ανήκαν οι φυτοφράχτες;
Τί ζώα και πουλιά συναντούν μέσα στα χωράφια;
Υπήρχαν ζώα που κάνανε ζημιά (πχ αρκούδες);
Τί έκαναν για αποτρέψουν τέτοιες ζημιές;

Ιδιοκτησιακά - εργασιακά
-

Πόσα χωράφια δούλευε συνήθως ο κάθε γεωργός;
Τα χωράφια σε ποιον ανήκαν; Τα δούλευε ο ιδιοκτήτης, ή τα μίσθωνε;
Πόσα άτομα δουλεύανε για κάθε χωράφι; Υπήρχε ανάγκη για μισθωτή εργασία;
Ποια χωράφια θεωρούνταν πιο καλά και πιο παραγωγικά και ποια πιο δύσκολα;
Πότε άρχισαν να εγκαταλείπονται τα χωράφια; Γιατί;
Ποια εγκαταλείφθηκαν πρώτα;
1. Κτηνοτροφία
Πόσα ζώα και τί είδος (κατσίκια, πρόβατα, γελάδες) υπολογίζετε να υπήρχαν στο κάθε χωριό;
Πώς μοιράζονταν στους ιδιοκτήτες; Πχ. είχε λίγα ζώα (πόσα;) η κάθε οικογένεια και τα συνδύαζε
με τις άλλες δουλειές, ή υπήρχαν κτηνοτρόφοι που έκαναν αυτή τη δουλειά;
Τα ζώα που είχε η κάθε οικογένεια τα βοσκούσε μόνη της ή τα μάζευε κάποιος που έκανε αυτή
τη δουλειά;
Έρχονταν στην περιοχή νομάδες κτηνοτρόφοι (Βλάχοι, Σαρακατσάνοι) το καλοκαίρι; Πόσες
οικογένειες και πόσα ζώα είχαν; Πού;
Πού βρίσκονταν τα σημαντικότερα βοσκοτόπια;
Υπήρχε εναλλαγή στον τόπο βόσκησης κατά τη διάρκεια του χρόνου, ανάλογα με τα φυτά και
τους καρπούς;
Ποιο ήταν το ιδιοκτησιακό καθεστώς στα βοσκοτόπια; Ήταν κοινόχρηστα, της κοινότητας, ανά
οικογένεια;
Τα μεγάλα ζώα (κατσίκια, πρόβατα, γελάδες) ανήκαν σε κάποιες συγκεκριμένες φυλές;
Υπήρχαν ζώα που κάνανε ζημιά (πχ λύκοι, αρκούδες);
Τί έκαναν για αποτρέψουν τέτοιες ζημιές;
Τί τσομπανόσκυλα είχαν; Πώς τα διάλεγαν, πώς τα μεγάλωναν, πώς τα συμπεριφέρονταν.
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-

-

-

-

Πέρα από τα μεγάλα, τί άλλα ζώα και πουλερικά υπήρχαν στα σπίτια (κουνέλια, κότες,
γαλοπούλες κοκ);
Ασκούσαν μελισσοκομία; Σε τί μορφή (οικογενειακή, επαγγελματική); Σε ποια σημείο
τοποθετούνταν οι κυψέλες; Πότε αντικαταστάθηκαν οι παλιές με τα νέα κουτιά
2. Υλοτομία
Τί δέντρα υλοτομούσε κάθε χωριό (α) για καυσόξυλα και (β) για τεχνική ξυλεία;
Σε ποια δάση - περιοχή υλοτομούσε το κάθε είδος; Περιγραφές από τα βασικότερα δάση της
περιοχής (σημείο, τοπωνύμια, είδη δέντρων, ηλικία κοκ).
Υλοτομούσαν μόνο για τις ιδίες ανάγκες ή και για εμπόριο;
Πόσο έκοβε κάθε οικογένεια κάθε χρόνο;
Υλοτομούσε η κάθε οικογένεια μόνη της ή υπήρχαν επαγγελματίες υλοτόμοι;
Υπήρχε επαρκής ξυλεία για όλους ή υπήρχε πρόβλημα κι ανταγωνισμός;
Μέχρι κάποιο σημείο, η υλοτομία γινόταν χωρίς την παρέμβαση του κράτους. Πώς
οργανώνονταν; Υπήρχαν άτυποι κανόνες ή ο καθένας έκοβε όπου μπορούσε;
Πότε άρχισε να οργανώνει την υλοτομία το Δασαρχείο; Συμφωνούσαν όλοι και τηρούσαν τους
κανόνες του ή όχι;
Υπήρχαν δάση ή σημεία που δεν υλοτομούνταν ποτέ;
3. Άγρια πανίδα - κυνήγι
Τί άγρια ζώα θυμάστε στην περιοχή; Ενδ. μεγάλα θηλαστικά όπως αρκούδα, λύκος, ζαρκάδι,
αγριογούρουνο, αγριόγιδο Λύγκας και ελάφι έχουν εξαφανιστεί εδώ και δεκαετίες, μας
ενδιαφέρουν πολύ. Μικρά θηλαστικά (αγριόγατα, αλεπού, ασβός, κουνάβι, νυφίτσα, τρωκτικά,
νυχτερίδες κοκ).
Εκτίμηση του πληθυσμού: πότε ήταν περισσότερα, πότε λιγόστεψαν, πότε αυξήθηκαν για τα
βασικά τουλάχιστον είδη (μεγάλα θηλαστικά).
Σε ποιες περιοχές απαντάται το κάθε είδος;
Κυνηγούσαν οι κάτοικοι; Με ποιο τρόπο (παρέες, ατομικά); Ποια είδη θεωρούνταν καλά
θηράματα;
Ιστορίες, φήμες, θρύλοι, αναμνήσεις κοκ

Οικισμός
1. Κάτοικοι:
a. Πόσοι κάτοικοι υπήρχαν ανά δεκαετία;
b. Ποια ήταν τα βασικά σόγια;
c. Ποιοι/ πόσοι ζούσαν σε κάθε μεριά του ποταμού;
d. Υπήρχαν Αλβανόφωνοι; Πότε έφυγαν;
e. Υπήρχαν νομάδες;
f. Από πού έπαιρναν νύφες- γαμπρούς; Προίκα;
g. Πότε εγκαταλείφθηκε το χωριό;
h. Αν και ποιοι επέτρεψαν στον χωριό μετά την άρση της απαγόρευσης;
2. Τοπίο:
a. Ποια ήταν τα όρια του χωριού;
b. Υπήρχε σχολείο/α; Πού; Πόσους μαθητές είχε ανά δεκαετία;
c. Υπήρχε πλατεία; Πού; Πώς ήταν διαμορφωμένη;
d. Τι μαγαζιά υπήρχαν; Πού;
e. Από πού ψώνιζαν; Με τι πλήρωναν;
f. Υπήρχαν πηγές; Πού;
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g. Ποια ήταν τα βασικά μονοπάτια;
h. Πώς ήταν οι δρόμοι/ σοκάκια;
i. Ποιες ήταν οι εκκλησίες/ξωκκλήσια του χωριού; Πότε χτίστηκαν, πού βρίσκονταν;
j. Πού βρίσκονταν τα νεκροταφεία και πώς ήταν;
3. Οίκημα:
a. Ποια ήταν η διαμόρφωση του οικήματος; Πώς ήταν το κάθε δωμάτιο; Έπιπλα, σκεύη,
εργαλεία.
b. Πώς ήταν η αυλή και ο αυλόγυρος;
c. Τι χώροι υπήρχαν στην αυλή;
d. Από πού έπαιρναν νερό; Πώς το χρησιμοποιούσαν;
e. Καλλωπιστικά λουλούδια εντός και εκτός αυλής;
4. Καθημερινή ζωή:
a. Πώς μοιράζονταν οι εργασίες ανά φύλο και ηλικία;
b. Γιατροί και γιατροσόφια. Ιδιαίτερες χρήσεις φαρμακευτικών/θεραπευτικών βοτάνων.
c. Γνωριμίες/επαφές με άλλα χωριά. Έθιμα γάμου.
d. Πού και πώς ζούσαν τα νέα ζευγάρια;
e. Βασικές γιορτές του έτους/ πανηγύρια.
f. Μουσική και οργανοπαίχτες. Τραγούδια.
g. Έθιμα, συνήθειες του χωριού.
h. Ένδυση και υπόδηση ανά φύλο και ηλικιακή ομάδα/ κοινωνική κατάσταση.
i. Φήμες, μύθοι, θρύλοι, προλήψεις.
j. Ιδιαίτερες ιστορίες, αναμνήσεις.
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Παράρτημα 4
Τοπωνύμια
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΟΠΩΝΥΜΙΩΝ/ ΜΙΚΡΟΤΟΠΩΝΥΜΙΩΝ
(Περιλαμβάνονται ονομασίες μονοπατιών, περιοχών, βουνών, μαχαλάδων, σημείων κτλ)
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όλες οι πληροφορίες (εκτός από τον κωδικό της συνέντευξης) προέρχονται από τα
λεγόμενα των πληροφορητών.
Τοπωνύμιο

Εναλλακτικές
ονομασίες

Κατηγορία

Αγία Παρασκευή

βοσκοτόπι

Άγιος Αθανάσιος

βοσκοτόπι

Άγιος Νικόλαος

βοσκοτόπι

Βρίζες (οι)

Σκλήβες

Βρυσούλα (η)

Πηγή

Βρωμονέρι (το)
Βρωμόξυλα (τα)

Γκαργκάτσα (τα)

Βοσκοτόπι

Γκαργκάτσια

σημείο

Γκουντάδικα (τα) Γκουντέικα

Μαχαλάς,
γειτονιά

Γκουρούσα (η)

;

Γλύκα (η)

Γκορούσα

βουνοπλαγιά

Τοποθεσία τον Ιδιαιτερότητα
Συνέντευξη
χάρτη
σημείου:
(κωδ.)
Χρυσή
από το εκκλησάκι 017
της ομώνυμης Αγίας
Χρυσή
από το εκκλησάκι 017
του ομώνυμου
Αγίου
Χρυσή
από το εκκλησάκι 017
του ομώνυμου
Αγίου, στα σημερινά
νεκροταφεία του
χωριού
Ένα από τα νοητά 008, 016
όρια της π.Κοτύλης
Στο Πευκόφυτο,
016
ευθεία πάνω
από την πλατεία,
στο τελευταίο
σπίτι
Στον δρόμο προς
008
Πευκόφυτο;
Χρυσή
Ονομάστηκε έτσι 017
από ένα δέντρο που
εφύετο στην
περιοχή και μύριζε
άσχημα
Μεταξύ του
007
Χάρου και της
παλιάς Κοτύλης,
κατά την
κατάβαση η
δεύτερη στάση
(μετά την
Κερασά)
Εντός του
Γειτονιά με σπίτια 009
χωριού της
οικογενειών
Κοτύλης
Γκουντή
Ήταν ένα από τα
002, 009
πιθανά σημεία
δημιουργίας της
νέας Κοτύλης το
1950.
Περιοχή γεμάτη με 002
ζαρκάδια
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Γούπατα (τα)

;

Γράμμουστα (η)

;;

Γρέκια (τα)

βοσκοτόπι

Εικόνισμα (το)

Μοναστήρι (το)

μοναστήρι ή
εκκλησάκι

Ευαγγιάρικα (τα) Βαγιάρικα,
Βαγγιάρικα

Μαχαλάς,
γειτονιά

Ζάντσο (το)

χωριό

Ζέρνα (η)

Λούτσκο (το)

χωριό

Ισάδια (τα)
Κακολίσβα (η)

Κακιά Λίσβα

Καλιμπουρίκα (η) Καλιαμπου-ρίκα,
Γυμνό Πεύκο
Καλντερίμια (τα)
Καλόγερος (ο)
σημείο

Κάντσκο (το)

Κάντσικο,
Δροσοπηγή

χωριό

Μεταξύ παλιάς Περιοχή γεμάτη με 002, 007
και νέας
ζαρκάδια.
Κοτύλης;
Επίσης, εκεί
υπήρχαν καλύβες
για τους βοσκούς
Μεταξύ παλιάς
009
Κοτύλης και
Χρυσής
Κοντά στην
Από εκεί οι
002, 004
παλιά Κοτύλη, Κοτυλιώτες έβλεπαν
μάλλον σε
την φωτιά που είχαν
υψηλότερη
βάλει οι αντάρτες
θέση. Στον
στο χωριό τους.
δρόμο για το
Πάρκο, «αν
κοιτάξεις από
την κορυφή,
στην απόληξη
της γραμμής»
Χρυσή
Δεν υπήρχε στην
017
ουσία μοναστήρι,
αλλά για κάποιον
λόγο έμεινε η
ονομασία
Εντός του
Γειτονιά με σπίτια 009
χωριού της
οικογενειών
Κοτύλης
Ευαγγέλου, στην
πάνω μεριά του
ποταμιού
Χωριό με συγγενείς 002
Κοτυλιωτών
Εμπορικές
002, 016
δοσοληψίες με
Κοτύλη
Πευκόφυτο
Περιοχή με
010, 014, 016
χωράφια κάτω από
το Πευκόφυτο
Πλαγιά στα
010, 016
νότια της
Χρυσής, που
καταλήγει στον
Σαραντάπορο
Πευκόφυτο
Βασικό μονοπάτι
016
Πευκόφυτο
Μεταξύ
π.Κοτύλης και
μοναστηριού
Ζ.Πηγής

016
Εκεί πέθανε ένας 009
καλόγερος λόγω της
βαρυχειμωνιάς στην
προσπάθειά του να
πάει στο μοναστήρι
και τον βρήκαν μετά
από μέρες.
Χτίστες από το
002
Κάντσκο έχτισαν την
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Κατσίνες
Κερασά (η)

Κερασιά

βοσκοτόπι

Χρυσή

σημείο

Μεταξύ Χάρου
και παλιάς
Κοτύλης, η
πρώτη στάση
κατά την
κατάβαση
Πευκόφυτο,
στην είσοδο του
χωριού
Πευκόφυτο,
Πρόσφορη περιοχή
νοητά πάνω από για καλλιέργειες,,
την πλατεία
λόγω εγγύτητας με
το χωριό
Χρυσή
στα τουρκικά
σημαίνει
«πρόσφορο
έδαφος»
π.Κοτύλη
Περιοχές με
καλύβες για
βοσκούς
Πάνω από το
Εκεί λέγεται ότι
Πευκόφυτο
είχαν τα λημέρια
τους οι Κλέφτες
Πευκόφυτο

Κεφαλόβρυσο (το)
Κηπώματα

περιοχή

Κισίμι (το)

βοσκοτόπι

Κλένος
Κλέφτες
Κληνιά (τα)
Κολοκύθα (του)
Κορομηλιά (η)
Κουλούρι (το)

περιοχή

Βοσκοτόπι;
περιοχή
περιοχή

Πευκόφυτο

Κουρουμπλιέτι
(το)

περιοχή

Κοντά στην
παλιά Κοτύλη

Κρυονέρι (το)

πηγή

π.Κοτύλη, πριν
την είσοδο του
χωριού, στο
δάσος απέναντι

Κυψέλη (η)
Ψέλτσκο (το)
Κωνσταντέκια (τα) Κωνσταντινέικα
Λάγκα (η)
Λάνγκα
Λαγκιώτικο (το)

χωριό

Λακκιά (η)
Λάκκωμα (το)
Λακκαβίτσα (η)

εκκλησία της παλιάς
Κοτύλης
Σημαίνει «ένα μέρος017
όλο πέτρα»
Μάλλον είχε μία ή 007
περισσότερες
κερασιές εκεί;;;

Σημείο; Περιοχή;
Σημείο; Δρόμος;

Μονοπάτι
οικισμός

012, 016

017

004
016
016
007
002
016

Στο σημείο εκείνο
κάνει «κουλούρια»
ο Σαραντάπορος
Στην περιοχή αυτή 002
άναβαν φανάρια οι
Κοτυλιώτες για να
προφυλάξουν τα
χωράφια από τα
άγρια ζώα.
003

Καλντερίμι που
παλιά είχε λάσπη
και ήταν δύσβατο
και οδηγούσε (και)
στην Ήπειρο
Πευκόφυτο
Χρυσή

010, 011, 016

002
016
009
009

016
Μονοπάτι κοπαδιών 016
Βρισκόταν πιο
015,017
χαμηλά από τη
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Λαπασάνες (οι)

Λεύκα (η)
Λιβάδια (τα)

Λιτσοτέρι (το)

Λούτσες (οι)
Λυκοράχη (η)

Χωριό; Ή
περιοχή;

χωριό

Μαυρόκαμπος (ο) Άλλη ονομασία
της Τζιρνίλιστας;
Μηλιές (οι)
περιοχή
Μοναστήρια (τα)
Μουσκλάβια (τα)
περιοχή
Μουτσάλια (τα)
περιοχή

Μπαϊκούλιας (ο)
Μπαλιογκάλυβα Παλιοκάλυβα
(τα)

;

Μπλιες (οι)

περιοχή;

Μπόλια (τα)

περιοχή

Μπουνιάς (του)
Μπούτκοβο (το)

Περιοχή;
βοσκοτόπι

Χρυσή, κοντά στα
σημερινά
νεκροταφεία
Πευκόφυτο
Περιοχή απ’ όπου 011, 016
περνούσε μονοπάτι
για το Νεστόριο από
το Πευκόφυτο
Πευκόφυτο
Είχε μια μεγάλη
016
λεύκα
Ψηλότερα από Εκεί βρίσκονταν τα 005, 009
την παλιά
χωράφια των
Κοτύλη
Κοτυλιωτών, ίσως
αυτά όπου
καλλιεργούνταν
ζωοτροφές.
Κάτω από τα
Βοσκοτόπια,
007, 009, 017
Γούπατα, πάνω καλύβες. Εκεί
από του
έβοσκαν και οι
Μπουνιάς;
Κοτυλιώτες τα ζώα
τους αλλά και οι
κάτοικοι της
Χρυσής, αν και «η
περιοχή ‘ανήκε’ στο
Επταχώρι και
‘απαγορευόταν’ να
βοσκούν τα ζώα
τους άλλοι».
Πευκόφυτο
Περιοχή με νερά; 016
Επαφές με το
011
Πευκόφυτο
003
π.Κοτύλη
Πευκόφυτο
Περιοχή με
λίμνες, κάτω
από την Πάνω
Αρένα

Περιοχή με νερά
Ονομάζεται έτσι
λόγω του νερού,
«<μούσκεμα»

Μεταξύ
Προσήλιου και
Τριών
Καραουλιών
Στην αρχή του
χωριού της
παλιάς Κοτύλης
Κοντά στα
Γκαργκάτσα,
στην παλιά
Κοτύλη

Βοσκοτόπια;

Χρυσή

004
016
016
010

008
007

Εκεί βρισκόταν ένας 001
μύλος. Επίσης, είχε
μελίσσια ή αμπέλια;
Χωράφια
007
Κοτυλιωτών
Βοσκοτόπια;
007
Σημαίνει «πολλά
017
ξύλα», είχε πολλές
βελανιδιές
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Μυροβλήτη(ς)
(η/ο)
Ντρανκαραούλι
(το)
Παλιά Στράτα (η) Παλιόστρατα

χωριό

009

περιοχή

π.Κοτύλη

Μονοπάτι

δεξιά της
σημερινής
εισόδου στο
χωριό

Παλιόστρουγγα (η)

περιοχή

π.Κοτύλη

Πάνω Κλίσα (η)
Παπαδάδικα (τα) Παπαδέικα

βοσκοτόπι
Μαχαλάς,
γειτονιά

Χρυσή
Εντός του
χωριού της
Κοτύλης
Πευκόφυτο

Παπα-καλύβα (η)
Πεύκα (τα)
Πευκόφυτο (το)
Πιστεριά (η)

Πεύκος
Βίσαντσκο
Μπιστεριά

χωριό
χωριό
Χωριό;

Πριάσοπος (ο)
Προσήλιο (το)
Ράχη (η)

Κεσίμι (το)

Περιοχή
Περιοχή
Βουνοκορφή;

Ρέμα (το)

μονοπάτι

Σάρια (η)

βοσκοτόπι

Σκλιάσοβο (το)
Σουμάρα (η)

Σκλιάσοβος (ο)

μονοπάτι
βοσκοτόπι

Σπανούρα (η)
Στράτες (οι)

βουνό
Βλαχόστρατες (οι) Μονοπάτι

Στρούγκες (οι)
Σχηνάρια (τα)

βοσκοτόπι

Πίσω από τον
Χάρο

Χρυσή

Περιοχή με καλύβες 004
για βοσκούς
Ένα από τα 3 βασικά007, 008, 009
μονοπάτια της
Κοτύλης. Οδηγούσε
στο Νεστόριο, την
Καστοριά κ.α.
Καλύβες για
004
βοσκούς
Βόρεια της Χρυσής
Γειτονιά με σπίτια 009
οικογένειας
παπάδων;
Σημείο όπου είχε ο 016
παπάς του χωριού
την καλύβα του
002
009
Μέσω της Πιστεριάς 007, 009
και του Χάρου
κατέβαιναν στην
παλιά Κοτύλη.
Σημείο με καστανιές
Περιοχή με σπαρτά 013
Βοσκοτόπια;
007
005

Στην παλιά
Κοτύλη
Ο δρόμος μεταξύ Ένα από τα 3 βασικά009
παλιάς Κοτύλης μονοπάτια.
και Χρυσής
Οδηγούσε στην
Χρυσή και το
Πευκόφυτο, ΝΔ της
Κοτύλης
Χρυσή, προς
017
Λακκαβίτσα
Πευκόφυτο
011
Χρυσή
Στα κατσαούνικα
017
«σουμάρα»
ονομάζονται τα
μικρά κλαδάκια, τα
βάτα.
001, 003, 008
Πευκόφυτο,
Μονοπάτι κοπαδιών 016
οδηγούσε στα
βοσκοτόπια
πάνω από το
χωριό
Χρυσή
017
Στο δρόμο για Περιοχή με
004
την π.Κοτύλη, χωράφια
μόλις βγεις από
την άσφαλτο,
στην κορυφή
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Τζιριλίστενα (η)

Τζιρμίλιστα (η)

Περιοχή ή χωριό;

Τζιρνίλιστα /
Μαυρόκαμπος

χωριό

Κοντά στην
Κοτύλη;
Κοντά στην
Κυψέλη;

Τομπουρλίκα (η)

λόφος

Τούχουλη (η)
Τρία Καραούλια
(τα)
Τσαγκαράγκα (η)
Τσάκωνη (η)

χωριό
περιοχή

Τσέρνομα (το)

Βουνό;

Χάρος (ο)

Βουνό, κορυφή

Χάσια (τα)

περιοχή

Γύρω από την
παλιά Κοτύλη

χωριό

Δίπλα στο
Πευκόφυτο

Χρυσή (η)

χωριό

Σλάτινα

Πίσω από την
παλιά Κοτύλη
Κοντά στην
Πεντάβρυσο

«Αρκουδότοπος». 002
Εκεί άναβαν φωτιές
οι Κοτυλιώτες για να
προφυλάξουν τα
χωράφια από τα
άγρια ζώα.
Χειμαδιά, καλύβες 002, 009, 014
βοσκών
Ένα από τα όρια της 008
π.Κοτύλης
002
Βοσκοτόπια;
007
003
002, 005, 009

Οι Κοτυλιώτες
αγόραζαν εκεί
σταφύλια ή κρασί.
Εκεί υλοτομούν οι 002
Νεοκοτυλιώτες
Ένα από τα 3 βασικά007, 008, 009
μονοπάτια.
Οδηγούσε στο
Λιτσοτέρι, την
Πιστεριά κ.α.
Τα χάσια ήταν τα 009
χωράφια που
βρίσκονταν
περιμετρικά του
χωριού και γι’ αυτό
ήταν πιο γόνιμα
Στον μύλο της
005, 009
πήγαιναν οι
Κοτυλιώτες το
καλοκαίρι
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Παράρτημα 5
Αλφαβητικός κατάλογος χλωρίδας της περιοχής
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όλες οι πληροφορίες (εκτός από τον κωδικό της συνέντευξης)
προέρχονται από τα λεγόμενα των πληροφορητών. Περιλαμβάνονται ονομασίες
φυτών, καλλιεργειών, ζωοτροφών κτλ.
(τοπική) ονομασία Εναλλακτικές
ονομασίες
Αγγούρι
Αγριόχορτα
χορτολίβαδο
Αμπέλι
Αχλαδιά
Βασιλικός
Βελανιδιά

Ποικιλία/
περιγραφή

Για κρασί μόνο

Δρυς

Βίκος
Βλήτα
Βρίζα
Βρόμη
Γκορτσιά
Δαμασκηνιές

Ζωοτροφή
Ζωοτροφή
βάι
αγριαχλαδιά

Ζωοτροφή

Μωβ
δαμάσκηνα και
ενίοτε «άσπρα»

Ιτιά
Καλαμπόκι

Καρυδιά

Κολοκύθα
Κολοκύθι
Κορόμηλα
Κρεμμύδι

Αγριοκέρασα,
μικρά
Μεγάλες και
στρογγυλές

Συνέντευξη (κωδ.)
004, 012
016
001
001, 004, 009, 010,
011, 012, 016,017
002
001, 002, 003, 004,
008, 009, 010, 011,
013, 016,017
016
001
001,002, 003, 004,
005, 009, 010, 011
001, 004, 013, 016
003, 005, 010,
016,017
001, 009, 010, 012,
016,017

010
001,002, 003, 004,
005, 008, 009, 010,
011, 013, 016,017
Όσπριο που χρησιμοποιούνταν 003, 004, 016
για ζωοτροφή (σαν ρεβύθι με
μικρότερα σπόρια μέσα)
001, 003, 004, 005,
009, 010, 011, 012,
016
003, 005, 010
010
Τα κεράσια ήταν κακής
001
ποιότητας
Ήταν και ζωοτροφή για
001, 005, 010
γουρούνια
001, 010
Τα προτιμούσαν γιατί ήταν
009, 010, 012, 013,
ανθεκτικά
016
001, 002, 003, 004,
005, 011, 013
Συνήθως για ζωοτροφή (και
σκυλοτροφή)

Καραμπουτσάκι

Καστανιά
Κέδρος
Κερασιές

Άλλες χρήσεις / σχόλια
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Κριθάρι
Κυδωνιά
Λάχανο
Μαγκούτα
Μηλιά

Μούρα
Μυριτίνα
Ντομάτες

Κόκκινα μήλα
μικρά ή
«ξινόμηλα μικρά
σαν φιρίκια»

Και για ζωοτροφή (έφτιαχναν με 001,002, 004, 005,
αυτό τα «σκυλόψωμα»)
008, 009
010, 016
001, 002, 003, 004,
005,014,017
Χόρτο για ζωοτροφή
003
001, 009, 010

μούρες
Κάποιοι πληροφορητές είναι
απόλυτοι ότι η ντομάτα δεν
ευδοκιμούσε στην περιοχή

Οξιά
Παλαμίδα

Αγριόχορτο, σαν ζιζάνιο που
φύτρωνε στα χωράφια
Κάποιοι πληροφορητές
υποστηρίζουν ότι δεν
καλλιεργούσαν πατάτες

Πατάτα
Πεύκο
Πιπεριά
Πράσο
Ρεβύθια
Ρόβι
Σαλέπι
Σίκαλη
Σιτάρι
Σταφυλιά
Τάι
Τριανταφυλλιά

Τριφύλλι
Τσάι
Τσουκνίδα
Φακές
Φασόλια
Χαμομήλι
Χωριάτικα
λουλούδια

Πυργολιά
Σίκαλη;

τσουκνίδια

001
005
002, 011, 012, 013
001, 002, 003, 004,
005, 008, 017
009
001, 002, 004, 005,
010, 011, 012, 013

001, 002, 003, 004,
005, 008, 009, 010,
013, 016,017
Σπάνια την καλλιεργούσαν
001
Πρέπει να καλλιεργούνταν σε
001, 002, 003, 004,
μεγάλες ποσότητες.
005, 011, 013
004
Ζωοτροφή
001,002, 004, 016
001
016
001,002, 003, 004,
005, 008, 009, 010,
011, 013, 016
010, 011, 016
Ζωοτροφή
001
άγριες, με μικρά Όλοι οι πληροφορητές (ειδικά οι 001, 002, 008, 016
τριαντάφυλλα γυναίκες) υποστηρίζουν ότι
που είχαν
πλέον δεν συναντούν τέτοιες
έντονο άρωμα αγριοτριανταφυλλιές
016
001, 005
001
016
μπαρμπούνια
001, 002, 003, 004,
(004)
005, 010, 012
001, 005
Τα άνθη τους Μοιάζουν πολύ με κατηφέδες 001, 002, 005
είχαν πορτοκαλί (μπορεί να είναι και το ίδιο
και κίτρινο
φυτό)
χρώμα
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Παράρτημα 6
Δημογραφικά χαρακτηριστικά πληροφορητών

Κωδικός
αναγνώρισης

Όνοµα
αναγνώρισης

Ηλικία

Φύλλο

Επάγγελµα

Καταγωγή

Επιπλέον υλικό

1.

Δ

91

Θ

Οικιακά, γουναρική

π. Κοτύλη

-

2.

Η

68

Α

Λογιστής

ν. Κοτύλη

φωτ.11-12

3.

Β1

60

Θ

δημ.υπάλληλος

ν. Κοτύλη

φωτ. 1-5

4.

Α1

62

Α

βιοτέχνης (γουναρική) ν. Κοτύλη

-

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Π1
Α2
Ζ
Γ1
Σ1
Χ
Σ2
Ε

81
82
81
63

Θ
Θ
Θ
Α
Θ
Θ
Θ
Θ

Οικιακά
Μοδίστρα
Οικιακά

φωτ 6,7

15.

Σ3

Α

16.

Γ4

Α

17.
18.
19.
20.

Ν1

Α

Πευκόφυτο

Ν2
Γ5

84

Α
Α

πρώην κοινοτάρχης

Πευκόφυτο
Πευκόφυτο

Γ5

83

Α

συντ. δάσκαλος

Πευκόφυτο

21.
22.

Σ4
Κ

83
78

Θ
Α

συντ.δάσκαλος
συντ. κτίστης

Πευκόφυτο
Πευκόφυτο

23.
24.

Γ6
Βασιλική
(επώνυμο;)
Γ7

Θ
Θ

οικιακά
οικιακά

Πευκόφυτο
Πευκόφυτο
Πευκόφυτο

25.
26.
27.

82 - 91

Γ2
Γ3

Οικιακά
Βιοτέχνης (γουναρ.)
Οικιακά

π.Κοτύλη
π.Κοτύλη
π.Κοτύλη
π.Κοτύλη
Χρυσή
π. Κοτύλη
Πευκόφυτο
Κυψέλη

-

Α
89

90

Α

Κτηνοτρό-φος, γεωργός, π.Κοτύλη
υλοτόμος, νοσοκόμος
Υλοτόμος
ν.Κοτύλη
κτηνοτρόφος
Υλοτόμος
ν.Κοτύλη
δημόσιος υπάλληλος

Α

κτηνοτρόφος κ.α...

Π2
Β2

Α
Α

28.

Σ1

Α

29.

Γ8

Α

30.

Γ9

Α

παπάς
Χρυσή
συνταξ.
ν.Κοτύλη
εκπαιδευτικός
συνταξ. δημοσιοΧρυσή
γράφος,
ραδ.παρα- γωγός
συνταξ. κτηνοτρόφος, Πευκόφυτο
γεωργός
τραγουδιστής
Πευκόφυτο

-
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31.

Α3

Α

κτηνοτρόφος

Χρυσή

