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EDITORIAL

Ο πολιτισμός της Μεσσαπίας και της ευρύτερης περιοχής της Δίρφυος είναι το θεμέλιο αγαθό μας, πάνω
στο οποίο ο άνθρωπος οικοδομεί την ιδιαίτερη ταυτότητά του. Είναι ένα αυτοτελές αγαθό, που συμβάλλει
στην προώθηση της οικονομικής ευημερίας και ανάπτυξης του τόπου. Μέσω του Τουριστικού Ιστορικού και
Ενημερωτικού Οδηγού, στοχεύουμε να «χαράξουμε» την πολιτιστική πορεία του Δήμου μας, με την οποία,
μέσω ενός συστήματος σκοπών, μέσων και φορέων, θα εδραιώσουμε τη γνώση, τη διάσωση και τη διάδοση του
πολιτισμού του τόπου μας, στο σημερινό ιστορικό και πολιτιστικό γίγνεσθαι. Στόχος του παρόντος εγχειριδίου
είναι η χρησιμοποίηση και η αξιοποίησή του για την προώθηση και ενίσχυση της πολιτιστικής επικοινωνίας
του Δήμου με άλλους της χώρας μας αλλά και του εξωτερικού για την ανάπτυξη του πολιτιστικού τουρισμού. Ο
οδηγός περιλαμβάνει ενδιαφέροντα στοιχεία και σημαντικές πληροφορίες από όλες τις Δημοτικές Κοινότητες
(27) του Δήμου μας, πλήθος κεφαλαίων όπως ιστορικά και λαογραφικά στοιχεία, μνημεία, αρχαιολογικούς
χώρους, παραδοσιακές φορεσιές, θρησκευτικό τουρισμό, εναλλακτικό-αναρριχητικό τουρισμό, πεζοπορικά
μονοπάτια, παραλίες, σπήλαια, προσωπικότητες, βιομηχανική δραστηριότητα και γευσιγνωσία. Όλα αυτά
συνθέτουν την πολιτιστική και πολιτισμική ζωή του τόπου μας.
Αυτός ο οδηγός ολοκληρώθηκε με τη βοήθεια, τη στήριξη, την ενθάρρυνση και τη χρηματοδότηση του ΝΠΔΔ
της Δημοτικής Κοινωνικής Αλληλεγγύης του Δήμου Διρφύων (ΔΗ.Κ.Α.ΔΙ.ΜΕ.). Ευχαριστώ τον Δήμαρχο κ. Γεώργιο
Ψαθά και την πρόεδρο κα. Ευαγγελία Μύταλα για την εμπιστοσύνη της προς το πρόσωπό μου να αναλάβω την
επιμέλεια της έκδοσης αυτής. Δεν θα παραλείψω να ευχαριστήσω και τα μέλη της συγγραφικής ομάδας που όλοι
μαζί, εθελοντικά και με ανιδιοτέλεια δουλέψαμε μεθοδικά, με επιστημοσύνη και προγραμματισμό μέχρι και την
τελευταία στιγμή. Επιτύχαμε να δημιουργήσουμε ένα νέο «πολιτιστικό αγαθό», και θέλουμε να αποδειχθούμε
άξιοι συνεχιστές της παρακαταθήκης των προγόνων μας και να επιβεβαιώσουμε τη συνέχεια του πολιτισμού
μας.

Νικόλαος Καρατζάς - Αρχαιολόγος, MA Κλασικής Αρχαιολογίας
Επιμελητής Τουριστικού Οδηγού
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Ο χαιρετισμός μου έχει την αιτία του ακριβώς σε αυτό το βιβλίο. Πρόκειται για έναν πλήρη τουριστικό- ιστορικόενημερωτικό οδηγό, κόσμημα για τον Δήμο μας και είναι τιμή μου η συγγραφή του επί θητείας μου. Η γραφή
του είναι απλή, περιγραφική και προβάλει με έναν εξαιρετικό, πρωτότυπο και ευρηματικό τρόπο όλες τις πτυχές
των περιοχών μας.
Μέσα από αυτές τις σελίδες, ο αφηγηματικός λόγος των συγγραφέων πολλές φορές, καταφέρνει να σε ταξιδέψει,
όχι μόνον στα γραφικά και όμορφα χωριά μας με τα μνημεία τους, αλλά και στις πεντακάθαρες παραλίες μας
και τα πεζοπορικά - ορειβατικά μονοπάτια που είναι άρρηκτα δεμένα με την φύση των ορεινών περιοχών μας.
Επίσης, περιγράφει με ζωντάνια γεγονότα, τα ήθη και τα έθιμα μας, την κοινωνικοοικονομική κατάσταση αλλά
και γνωστοποιεί τον πλούτο της Ορθοδοξίας μας(μοναστήρια) που βρίσκονται στο δήμο. Ο επισκέπτης έχει
την δυνατότητα να αντιληφθεί τις διάχυτες αντιθέσεις που χαρακτηρίζουν το ανάγλυφο της περιοχής μας,
καθώς η οπτική του ματιά εναλλάσσεται μεταξύ των απόκρημνων ψηλών βουνών με αυτή των πεδιάδων και του
θαλάσσιου πλούτου.
Η χρήση μεγάλου αριθμού πηγών από ότι φανερώνει η βιβλιογραφία που τον συνοδεύει για την αξιοπιστία των
στοιχείων, η πυκνή και γλαφυρή γραφή του, σε συνδυασμό με το πλούσιο φωτογραφικό υλικό που συνοδεύει
τα κείμενα, προσφέρουν στον αναγνώστη τη δυνατότητα ασφαλούς πληροφόρησης αλλά και της γοητευτικής
αναζήτησης.
Ο οδηγός αυτός δίνει και ένα ιδιαίτερο νόημα στον τόπο που ζούμε, και μας ορίζει ως συνεχιστές μιας ιστορικής
και πολιτιστικής διαδρομής, γεφυρώνοντας, το παρόν με τον παρελθόντα χρόνο στον οποίο ανάγονται οι ρίζες
μας και επιχειρεί να δημιουργήσει ένα πρόσφορο έδαφος για μια μελλοντική ανάπτυξη και προβολή του Δήμου
μας.
Ευχαριστώ τους συγγραφείς και όλους τους συντελεστές για την απόπειρά τους να μοιραστούν μαζί μας, την
αγάπη τους για τον τόπο τους. Την υποστήριξαν με πολύ πνευματικό κάματο, βιολογικό κόπο και ανιδιοτέλεια.

Ο Δήμαρχος Διρφύων Μεσσαπίων
Γεώργιος Ψαθάς
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Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ευβοίας με μεγάλη χαρά αλλά και υπερηφάνεια επιβραβεύει το έργο του συναδέλφου αρχαιολόγου
Νικολάου Καρατζά, για την περιοχή της Δίρφης και Μεσσαπίας.
Πρόκειται για ένα τόπο γεμάτο με αρχαιολογικές θέσεις, όπως ενδεικτικά αναφέρονται και είναι οι νεολιθικοί οικισμοί της
Γλύφας και της Βάρκας, ο Πύργος, ο Μπαιράμ Αγάς και η Αγία Παρασκευή· και με μνημεία όπως το Κάστρο και οι Πύργοι
των Ψαχνών, το Αρχοντικό της Τριάδας, οι Πύργοι των Πολιτικών και του Πισσώνα και οι βυζαντινές μονές της Παναγίας
Περιβλέπτου Πολιτικών και του Αγίου Ιωάννη του Καλυβίτη στα Ψαχνά.
Όμως η περιήγηση στη περιοχή των Διρφύων - Μεσσαπίων δεν σταματάει εδώ, οι συγγραφείς μας μυούν στα ήθη και έθιμα
της περιοχής, μας παρουσιάζουν τις παραδοσιακές φορεσιές της, τους θρύλους και τις παραδόσεις, μας προτείνουν να
ακολουθήσουμε βυζαντινά μονοπάτια ως διαδρομές ευλάβειας αλλά και μονοπάτια πεζοπορίας, καθώς και να επισκεφθούμε
τα σπήλαια και τις υπέροχες παραλίες της περιοχής καταλήγοντας με τη γευσιγνωσία και τις τοπικές συνταγές της.
Από τη μεστή αυτή εργασία δεν λείπουν οι προσωπικότητες, που με την παρουσία τους σφράγισαν την περιοχή καθώς και η
βιομηχανική δραστηριότητα των κατοίκων της.
Ο Νίκος Καρατζάς είναι ένας άοκνος εργάτης της Ιστορίας και της Αρχαιολογίας, λάτρης της εργασίας του και Του εύχομαι
εις ΑΝΩΤΕΡΑ. Τον ευχαριστώ.

Η Προϊσταμένη της ΕΦΑ Ευβοίας
Αγγελική Γ. Σίμωσι
Δρ. Αρχαιολόγος
Ως πρόεδρος του Νομικού προσώπου ΔΗ.Κ.Α.ΔΙ.ΜΕ. του Δήμου Διρφύων-Μεσσαπίων Ν. Ευβοίας από τον Σεπτέμβριο του 2014
έως σήμερα, θεωρώ ότι η συγγραφή αυτού του Ενημερωτικού-Ιστορικού-Τουριστικού Οδηγού αποτελεί το σημαντικότερο έργο
που υλοποιήσαμε για την ανάδειξη και προβολή του Δήμου μας, αναδεικνύοντας την ιστορία, τα μνημεία και τα κάθε είδους
αξιοθέατα και μαγευτικά τοπία που ο επισκέπτης πρέπει να γνωρίσει.
Ο Δήμος μας βρίσκεται στο κέντρο της Εύβοιας και είναι το σταυροδρόμι των ιστορικών γεγονότων από την αρχαιότητα έως
σήμερα και θεωρούμε ότι είναι ένας τόπος ευλογημένος και χαρισματικός. Αυτή την ευλογία θέλαμε να την γνωρίσουμε σε όλους
εκείνους που θέλουν να ζήσουν ένα ταξίδι μέσα στη μαγεία της φύσης, των μοναδικών τοπίων, την παράδοση, την ιστορία,
πλημμυρίζοντας την ψυχή και το πνεύμα με ό,τι επιθυμεί.
Τίποτα δεν θα μπορούσε να γίνει πράξη εάν όλοι εμείς δεν αγαπούσαμε εξίσου τον τόπο που ζούμε, τους ανθρώπους, τα
μνημεία, τα ήθη και τα έθιμά του και δεν επιθυμούσαμε να τα αναδείξουμε όπως τους αρμόζει, σε στενή συνεργασία σε όλη
την πορεία αυτής της συλλογικής προσπάθειας με αξιόλογους συνεργάτες από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Ευβοίας, την Ιερά
Μητρόπολη Χαλκίδας, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων, την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας-Περιφερειακή ενότητα Ν. Ευβοίας, της
ΔΗ.Κ.Α.ΔΙ.ΜΕ. Δήμου Διρφύων-Μεσσαπίων.
Μετά από ένα έτος ακατάπαυστης εργασίας και έρευνας από διακεκριμένους επιστήμονες και απλούς πολίτες του τόπου μας, με
μόνο κίνητρο την αγάπη για τον τόπο τους, προσέφεραν Εθελοντική εργασία με τόσο μεράκι ώστε ένωσαν μαζί μας την επιθυμία
να αποκτήσει και ο Δήμος μας την θέση που του αξίζει στον Τουριστικό χάρτη της χώρας.
Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε θερμά την Δρ. Αγγελική Γ. Σίμωσι, Προϊσταμένη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ευβοίας, η οποία
αφού χορήγησε άδεια φωτογράφησης μνημείων της αρμοδιότητας της ΕΦΑ Ευβοίας και της χρήσης απεικονίσεων στην έντυπη
έκδοση του Τουριστικού, Ιστορικού, Ενημερωτικού Οδηγού της ΔΗΚΑΔΙΜΕ του Δήμου Διρφύων-Μεσσαπίων, είχε τον γενικό
συντονισμό της προσπάθειας, συνδράμοντας ουσιαστικά στη συγγραφή των κειμένων για τα μνημεία της συγκεκριμένης
περιοχής. Επίσης, ευχαριστούμε την Αρχαιολόγο της ΕΦΑ Ευβοίας κ. Αλεξάνδρα Κωσταρέλλη, η οποία είχε την επιστημονική
εποπτεία των κειμένων για τα μνημεία του Δήμου μας.

Ευαγγελία Μύταλα
Πρόεδρος ΔΗ.Κ.Α.ΔΙ.ΜΕ.
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Δύσκολα ένας τόπος μπορεί να δημιουργήσει το ψηφιδωτό του δικού μας. Βουνό και θάλασσα σε απέραντη γαλήνη και
ισορροπία. Ψηφίδες από χιόνι και έλατο, μυρωδιά γιασεμιού πλάι στο απαλό αεράκι του δειλινού, ονειρικές αντανακλάσεις του
πράσινου στον καθρέφτη της θάλασσας, αλλά και η ορμή του ποταμιού που παίρνει μακριά κάθε αρνητική σκέψη…Μέσα στον
Οδηγό αυτό, ο αναγνώστης ζει όλο αυτό το μεγαλείο, περιδιαβαίνει σε κάθε γωνιά του προκειμένου να επιλέξει τα μέρη που θα
επισκεφθεί, αλλά και αποκρυσταλλώνει στον νου τη μοναδικότητα της περιοχής. Είναι ένας Οδηγός-απαρχή της τουριστικής και
πολιτισμικής αναβάθμισης του Δήμου μας, που τη διεκδικεί επάξια.
Είναι όμως αυτός ο Οδηγός και μια μοναδική ευκαιρία να γίνει το εφαλτήριο κάθε νέου μας να βιώσει τον πολιτισμό, τη
γεωγραφία, τη θρησκευτική λατρεία και την ιστορία του τόπου του. Γιατί ο τόπος του καθενός είναι το μέρος που γεννιέται,
αλλά και το μέρος εκείνο όπου γαλουχεί το σώμα του και αναγεννάται η ψυχή του, το σημείο εκείνο του χάρτη από το οποίο
εκκινεί για να διαγράψει την προσωπική του πορεία, να αφήσει το δικό του αποτύπωμα. Και έτσι κάπως γεννιέται μέσα του η
τόσο πολύτιμη έννοια της πατρίδας, φυλαχτό για μια ολόκληρη τη ζωή.
Θα ήθελα μέσα από την καρδιά μου να ευχαριστήσω την Δημοτική Αρχή του Δήμου Διρφύων-Μεσσαπίων για την ευκαιρία που
μου έδωσε να συντείνω και εγώ τις δυνάμεις μου στην εκπόνηση αυτού του πολύτιμου εγχειρήματος. Ιδιαιτέρως, να εκφράσω
τις ευχαριστίες μου στην πρόεδρο της ΔΗ.Κ.Α.ΔΙ.ΜΕ κα Ευαγγελία Τζεράνη-Μύταλα για την αστείρευτη υπομονή, επιμονή, και
την αρωγή της στην προσπάθεια όλων μας.
Για τον τόπο αυτό, που για κάθε σελίδα που επιμελήθηκα ένιωθα όλο και περισσότερο κοντά μου, δεν έχω τίποτα άλλο να πω
παρά ότι τον αγάπησα τόσο, ώστε να τον θεωρώ ολοκληρωτικά πατρίδα μου.

Ιωάννα Μαντζώρου – φιλόλογος,
Μ.Α Ελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας.

«Δεν ζει χωρίς πατρίδες η ανθρώπινη ψυχή» (Κωστής Παλαμάς).

Από άκρη σε άκρη του δήμου, όλες οι κοινότητες διαθέτουν τοπία, χώρους αλλά και ιστορικά και αρχαιολογικά μνημεία που
προσκαλούν τον επισκέπτη, τόσο τους ίδιους τους δημότες του όσο και από άλλα μέρη, να εξερευνήσει την ιστορία, τα ήθη και
έθιμα του τόπου, το περιβάλλον με τις πλούσιες πεδιάδες, τα βουνά, τα δάση, τις ιδιόμορφες ακτογραμμές του Ευβοϊκού κόλπου
αλλά και του Αιγαίου Πελάγους. Κάθε γωνιά του δήμου αδημονεί να καλωσορίσει και να φιλοξενήσει στα σπλάχνα του μικρούς
και μεγάλους επισκέπτες και να τους παρουσιάσει τις ομορφιές και τα μυστικά του..
Αρχικά, ευχαριστώ θερμά τη δημοτική αρχή και τη ΔΗ.Κ.Α.ΔΙ.ΜΕ. για την εμπιστοσύνη στο πρόσωπό μου στο να συμμετάσχω
στη συγγραφική ομάδα. Επιπλέον, ευχαριστώ ιδιαιτέρως τους άμεσους συνεργάτες μου για την αμέριστη και ανιδιοτελή
προσφορά τους σε αυτή την πολύμηνη προσπάθεια μελέτης, καταγραφής και συγγραφής. Τέλος, αξίζουν συγχαρητήρια σε
όσους συνεισέφεραν στην εκπόνηση του οδηγού και στη συλλογή, καταγραφή και ανάδειξη πλούσιων και εν πολλοίς άγνωστων
μέχρι σήμερα, αλλά πολύτιμων πληροφοριών. Ο οδηγός αφιερώνεται σε όσους αγαπούν και όσους έχουν αποτελέσει μέχρι
τώρα, αλλά και μελλοντικά, κομμάτι της ιστορίας αυτού του τόπου.

Ανέστης Τσίρης - Αρχαιολόγος ΜΑ Προϊστορικής
Αρχαιολογίας

Η προσπάθεια δημιουργίας τουριστικού οδηγού για τον Δήμο μας, αποτέλεσε για εμάς, εμπειρία ζωής. Η διάσωση της εμπειρίας
αυτής, είναι πολύπλευρη. Δεν είναι μόνο μια απόδοση τιμής στον αγώνα των ανθρώπων που έζησαν αιώνες τώρα στον τόπο
μας, είναι μια συμβολή ιστορικής παρουσίας, ανάδειξης φυσικού περιβάλλοντος και αναζήτησης στοιχείων αυθεντικότητας που
κατάφεραν να διατηρήσουν την παράδοση και την κουλτούρα ζωντανή. Είναι μια προσπάθεια βαθύτερης γνωριμίας της τοπικής
μας κοινωνίας και μια ελπίδα να αποτελέσει ο Δήμος μας πόλο έλξης τουριστών, προσδίδοντας αξία σε κάθε περιοχή, χωρίς να
αλλοιωθεί ο χαρακτήρα της. Λειτουργήσαμε τόσο ο καθένας ξεχωριστά όσο και ως ομάδα με πολύ αγάπη και σεβασμό, ώστε να
προσφέρουμε τον οδηγό στους ανθρώπους του σήμερα αλλά και στις γενιές που έρχονται, γιατί αν νιώθεις περήφανος για τους
προγόνους σου και για τον τόπο που ζεις θα ήταν άδικο, να μη δώσεις αυτή τη δυνατότητα και στους απογόνους σου...
Με τα παραπάνω λόγια ουσιαστικά κλείνει ο κύκλος μιας ενδελεχούς έρευνας και πολύμηνης αφιέρωσης προσωπικού μας
χρόνου για το Δήμο μας, που είχε ως απότοκο τη δημιουργία ενός εικονογραφημένου ιστορικού οδηγού, μέσα από την άψογη
συνεργασία, τον αμοιβαίο σεβασμό και τον διάλογο, ανάμεσα στην ομάδα μας και τους ευχαριστώ θερμά όλους.
Μεγάλη η τιμή στο πρόσωπο μου να μου δοθεί η ευκαιρία από τη Δημοτική Αρχή και τη ΔΗ.Κ.Α.ΔΙ.ΜΕ να προσφέρω τη συμμετοχή
και την αγάπη μου για τον τόπο μου και επίσης μεγάλο το «ευχαριστώ» μου σε όσους μας στήριξαν και μας προσέφεραν
πληροφορίες ώστε να επιτελέσουμε το έργο μας.

Νίκη Καραγκούνη - Κοινωνική Ανθρωπολόγος
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12

ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝΜΕΣΣΑΠΙΩΝ

Ο

Δήμος Διρφύων-Μεσσαπίων (έκταση 779.86 χλμ2, πληθυσμός
18.800 κάτοικοι) συγκεντρώνει έναν σημαντικό αριθμό από
αξιοθέατα και μνημεία μεγάλης ιστορικής και θρησκευτικής
σημασίας αλλά και φυσικής ομορφιάς. Τα Ψαχνά, τα οποία βρίσκονται
στο κέντρο του Δήμου, αποτελούν την πρωτεύουσά του. Η Δημοτική
Ενότητα Μεσσαπίων περιλαμβάνει δεκατρείς (13) τοπικές κοινότητες,
καλύπτει έκταση 433.200 τετραγωνικών χιλιομέτρων και έχει πληθυσμό
13.327 κατοίκους. Η ποικιλομορφία του εδάφους αποτελεί ένα από τα
κυριότερα χαρακτηριστικά του Δήμου, καθώς ο επισκέπτης μπορεί να
ζήσει εναλλαγές τοπίων και να απολαύσει ξεκούραστα κάθε περιοχή που
θα επιλέξει να επισκεφτεί. Μαγευτικές παραλίες (Πολιτικών, ΘεοτόκουΛιμεναρίου, Δάφνης, Λιμνιώνα), πευκόφυτες διαδρομές, παρθένα δάση
και χιονισμένα τοπία στο βουνό είναι μερικές από τις εικόνες που
θα αντικρύσει. Συχνά, οργανώνονται «ποδηλατάδες», εξορμήσεις σε
παραθαλάσσιους προορισμούς, κυρίως τους καλοκαιρινούς μήνες.
Στην περιοχή μπορείτε να δείτε από κοντά κάστρα (Κλεισούρας, Καστρί),
οχυρωματικές κατασκευές, μεσαιωνικούς πύργους, βυζαντινούς ναούς
διαφόρων αρχιτεκτονικών τύπων και ποικίλων χρονολογήσεων.
Καλώς να ορίσετε στις ομορφιές της περιοχής μας….
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ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΉ ΚΟΙΝΌΤΗΤΑ ΨΑΧΝΏΝ

ΚΩΜΌΠΟΛΗ ΤΩΝ
ΨΑΧΝΏΝ

Η

κωμόπολη των Ψαχνών αποτελεί σήμερα την πρωτεύουσα
του Δήμου Διρφύων-Μεσσαπίων. Βρίσκεται 16 χιλιόμετρα
βόρεια της Χαλκίδας, με την οποία συνδέεται οδικώς
μέσω της επαρχιακής οδού Χαλκίδας-Αιδηψού και αριθμεί
5.990 κατοίκους. Τα Ψαχνά είναι χτισμένα σε μια περιοχή με
χαμηλή βλάστηση που τη διαρρέει ο Μεσσάπιος ποταμός και
αγκαλιάζονται από καταπράσινους λόφους και μια εύφορη πεδιάδα
που βρίσκεται σε κοντινή απόσταση από τη θάλασσα. Τα σπίτια
με τις παραδοσιακές κεραμοσκεπές και τα ανθισμένα λουλούδια
στις αυλές, συνθέτουν την ομορφιά της ελληνικής επαρχίας και
δημιουργούν μια ευχάριστη διάθεση στον επισκέπτη.
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Δημαρχείο

ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΉ ΕΞΈΛΙΞΗ

Ο

Δήμος Μεσσαπίων συστάθηκε με το Βασιλικό Διάταγμα
του 1835, ως Δήμος Γ’ τάξης, της Επαρχίας της Χαλκίδος,
με πρώτη έδρα την Καστέλλα και συνολικό πληθυσμό
1.150 κατοίκους. Το 1837 μεταφέρθηκε η έδρα του Δήμου στα Ψαχνά
έως το 1840, όταν ο Δήμος συγχωνεύτηκε με τον Δήμο Χαλκιδέων.
Το 1866 έγινε επανασύστασή του σε Δήμο Β΄ Τάξης με πρωτεύουσα
τα Ψαχνά και συνολικό πληθυσμό 2.207 κατοίκους. Έκτοτε, ο
Δήμος αυξανόταν πληθυσμιακά. Το 1912 μετά τις αναθεωρήσεις
των νόμων και τον εκσυγχρονισμό του κρατικού μηχανισμού, ο
Ελευθέριος Βενιζέλος κατήργησε τους Δήμους και δημιουργήθηκε
έτσι η Κοινότητα Ψαχνών, έως το 1949, όταν μετά την κατάργησή
της συστάθηκε ο Δήμος Ψαχνών. Το 1997 δημιουργήθηκε ο Δήμος
Μεσσαπίων σύμφωνα με το «Σχέδιο Καποδίστριας», που οδήγησε
στη συνένωση Δήμων και Κοινοτήτων έως το 2010. Τότε, με τη
νέα διοικητική διάρθρωση του προγράμματος «Καλλικράτης»
του Υπουργείου Εσωτερικών, ο Δήμος μετασχηματίστηκε και
μετονομάστηκε σε Δήμο Διρφύων-Μεσσαπίων, αποτελούμενος
από 27 δημοτικές ενότητες. Ο πληθυσμός του Δήμου από το
1870 έως και τη σύγχρονη εποχή έχει συνεχείς αυξητικές τάσεις.
Μεγάλο μέρος του πληθυσμού ασχολείται με τη γεωργία και την
κτηνοτροφία, ενώ προς τα τέλη του 20ου αιώνα έκανε την εμφάνισή
της η βιομηχανική και βιοτεχνική δραστηριότητα στην περιοχή,
δημιουργώντας εκατοντάδες θέσεις εργασίας.

Ναός Μεταμόρφωσεως του Σωτή
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ΈΔΡΑ ΤΟΥ ΔΉΜΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΌ ΚΈΝΤΡΟ
Σημαντικός πυλώνας της περιοχής των Ψαχνών είναι η παρουσία
του Πανεπιστημίου, που από το 1986 έως το 2019 λειτουργούσε ως
Τεχνολογικό Ίδρυμα Στερεάς Ελλάδας (Τ.Ε.Ι.). Τα Ψαχνά αποτελούν
τον βασικό πυρήνα προσέλκυσης μεγάλου αριθμού πολιτών από
τις γύρω περιοχές, τόσο λόγω του Πανεπιστημίου, όσο και των
σχολικών κτιρίων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
που εδρεύουν στην πόλη, αλλά και των Δημόσιων Υπηρεσιών που
εξυπηρετούν το ευρύ κοινό. Στην πόλη υπάρχουν καταστήματα,
χώροι εστίασης, αθλητικοί και πολιτιστικοί σύλλογοι, φροντιστήρια
κτλ. Τα Ψαχνά διαθέτουν Κέντρο Υγείας, Κ.Ε.Π., Δημοτικό παιδικό
σταθμό, ιδιωτικό παιδικό σταθμό, τρία Νηπιαγωγεία, τρία Δημοτικά
σχολεία, Γυμνάσιο, Ενιαίο και Επαγγελματικό Λύκειο, ΚΑΠΗ,
Αστυνομικό Τμήμα, Τράπεζα, Ταχυδρομείο, Δημοτική Φιλαρμονική,
Λαογραφικό Μουσείο και Βιβλιοθήκη.
Στην πόλη σώζονται παλαιά κτίσματα που λειτουργούν ως
συνδετικός κρίκος του παρελθόντος με το παρόν, με σημεία
αναφοράς τα τρία Διατηρητέα κτίρια της κεντρικής πλατείας, την
πέτρινη εκκλησία της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος, τον Ιερό Ναό
του Αγίου Νικολάου και το νεοκλασικό κτίριο του 1ου Δημοτικού
Σχολείου. Εμβληματική είναι και η παρουσία των μοναστηριών που
υπάρχουν στην περιοχή των Ψαχνών με τις Μονές της Κοιμήσεως
της Θεοτόκου Μακρυμάλλης, του Οσίου Ιωάννου του Καλυβίτου,
της Παναγίας Γοργοϋπηκόου Ψαχνών και στην ευρύτερη περιοχή
του Δήμου με τις Μονές της Παναγίας Περιβλέπτου Πολιτικών
και της Παναγίας Μυρτιδιωτίσσης στον Πάλιουρα (πρβλ. ενότητα
«Θρησκευτικός τουρισμός»).

Πλατεία Μποδοσάκη

ήρος
Υπαίθριο μουσείο - Ελαιοτριβείο
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ΠΑΝΕΠΙΣΤΉΜΙΟ (ΠΡΩΗΝ ΤΕΙ)

Τ

ο Τ.Ε.Ι. Χαλκίδος ιδρύθηκε το 1986 επί δημαρχίας Ελ.
Παπαγεωργόπουλου με έδρα τη Χαλκίδα. Στεγάζεται στη
θέση “Σκληρό” της περιοχής Ψαχνών, μετά από δωρεάν
παραχώρηση δημοτικής εκτάσεως από τον πρώην Δήμαρχο Κ.
Δούδαλη, με αριθμό απόφασης Δ.Σ. 9/2/1979, σε απόσταση 12
χιλιομέτρων από την πόλη της Χαλκίδας και εκτείνεται σε 204
στρέμματα. Πρώτος πρόεδρος του Τ.Ε.Ι. ήταν ο Δ. Καλογερόπουλος.
Το ίδρυμα, μέχρι το 2019 στέγαζε δύο σχολές (Σχολή Διοίκησης
και Οικονομίας και Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών) και επτά
Ακαδημαϊκά τμήματα. Έχει περίπου 10.000 φοιτητές, ιδιόκτητο
κτίριο με εστία, εργαστήρια και αμφιθέατρο. Από τον Ιανουάριο του
2019 το Τ.Ε.Ι. αναβαθμίστηκε σε Πανεπιστήμιο και πλέον αποτελεί
παράρτημα του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου
Αθηνών (ΕΚΠΑ). Με την ψήφιση του νομοσχεδίου ιδρύθηκαν στα
Ψαχνά επτά νέα τμήματα, τα οποία εντάσσονται στις τρεις Σχολές
του ΕΚΠΑ (Σχολή Θετικών Επιστημών, Σχολή Οικονομικών και
Πολιτικών Επιστημών, Σχολή Αγροτικής Ανάπτυξης, Διατροφής και
Αειφορίας). Τα νέα τμήματα των Σχολών είναι :
α) Αεροδιαστημικής Επιστήμης και Τεχνολογίας το οποίο εντάσσεται
στη Σχολή Θετικών Επιστημών.
β) Διαχείρισης Λιμένων και Ναυτιλίας το οποίο εντάσσεται στη
Σχολή Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών.
γ) Ψηφιακών Τεχνών και Κινηματογράφου το οποίο εντάσσεται στη
Σχολή Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών.

ε) Τεχνολογιών Ψηφιακής Βιομηχανίας το οποίο εντάσσεται στη
Σχολή Αγροτικής Ανάπτυξης, Διατροφής και Αειφορίας,
στ) Διατροφής και Διαιτολογίας το οποίο εντάσσεται στη Σχολή
Αγροτικής Ανάπτυξης, Διατροφής και Αειφορίας.
ζ) Τμήμα Τουριστικών Σπουδών και Εναλλακτικού Τουρισμού το
οποίο εντάσσεται στη Σχολή Αγροτικής Ανάπτυξης, Διατροφής και
Αειφορίας
και τέλος το Γενικό Τμήμα.
Η εκπαιδευτική λειτουργία των τμημάτων και η εισαγωγή των
πρώτων φοιτητών, άρχισε από την έναρξη του ακαδημαϊκού
έτους 2019-2020, με εξαίρεση τα τμήματα των στ΄ και ζ΄ που η
εκπαιδευτική τους λειτουργία έχει ανασταλεί για το ακαδημαϊκό
έτος 2020-2021.
Στεγάζεται σε ιδιόκτητες ανακαινισμένες εγκαταστάσεις, με
φοιτητικές εστίες, εστιατόριο (λέσχη), εργαστήρια και αμφιθέατρο.
Η μεταφορά στο Ίδρυμα είναι συχνή και γίνεται με αστική
συγκοινωνία ΚΤΕΛ από την πόλη της Χαλκίδας.
Χρήσιμα τηλέφωνα: 22280-99701, 22280-99708
22280-99673, 22280-99674, 22280-99672
Fax: 22280-23766

δ) Αγροτικής Ανάπτυξης, Αγροδιατροφής και Διαχείρισης Φυσικών
Πόρων το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Αγροτικής Ανάπτυξης,
Διατροφής και Αειφορίας.
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ΙΣΤΟΡΙΚΆ ΣΤΟΙΧΕΊΑ-ΙΣΤΟΡΙΚΈΣ ΠΕΡΙΟΧΈΣ
Μεσσάπια, προέλευση τοπωνυμίου

Τ

α τοπωνύμια μιας περιοχής αποκαλύπτουν πολλά στοιχεία
του παρελθόντος. Αποτελούν πεδίο ανθρωπογεωγραφικής
προσέγγισης, για τη μελέτη του οποίου είναι υπεύθυνες οι
επιστήμες της γλωσσολογίας και της φιλολογίας.
Η προέλευση του τοπωνύμιου της περιοχής «ΜεσσάπιαΜεσσάπιον», επιδέχεται πολλές ερμηνείες και έχει ρίζες στο
μακρινό παρελθόν. Το όνομα του ποταμού «Μεσσάπιου», ο οποίος
πηγάζει από την οροσειρά της Δίρφυος και καταλήγει στον βόρειο
Ευβοϊκό Κόλπο, πιθανότατα “έδωσε” το όνομά του στην περιοχή και
σε ολόκληρη την πεδιάδα, την οποία διαπερνούσε.
Ετυμολογικά, η λέξη «Μεσσάπιος ή Μεσσάπιον» είναι σύνθετη και
αποτελείται από το «μέσσον» ως πρώτο συνθετικό και το ρήμα
«άπτω» ως δεύτερο, που σημαίνει: βρίσκομαι στο μέσο ή κατέχω
το μέσο. Πράγματι, γεωγραφικά η πεδιάδα βρίσκεται στο μέσο
της νήσου και στο μεγαλύτερο πλάτος της. Επίσης, ο χείμαρρος
χωρίζει με ακρίβεια τη νήσο σε δυο ίσα μέρη, στοιχείο που ίσως
δικαιολογεί το όνομά του. Σύμφωνα, όμως, με την ιστοριογραφία
της περιοχής το όνομα “Μεσσσάπιος”, συναντάται και στο όρος της
βοιωτικής πλευράς που είναι γνωστό ως «Χτυπάς» ή «Κτυπάς», το
οποίο αποκαλείται και “Μεσσάπιον”. Το ίδιο όνομα απαντάται και
στη βορειοδυτική Κρήτη, κοντά στην αρχαία πόλη Λάππα όπως
επίσης και στη βόρεια Μακεδονία και στην περιοχή της Μεσσαπίας
της Ιταλικής Καλαβρίας-Σικανίας. Τα ομώνυμα αυτά τοπωνύμια
φαίνεται να σχετίζονται με τους πρώτους κατοίκους της Εύβοιας
και της πεδιάδας, τους “Κουρήτες”, οι οποίοι ήταν άποικοι από
την Κρήτη στην Εύβοια. Θεωρούνται Προέλληνες που πιθανόν
να κατοίκησαν στην κεντρική Εύβοια και εισήγαγαν την τέχνη της
κατεργασίας του χαλκού και των λοιπών μετάλλων σε μια χρονική
περίοδο μεταξύ του 16ου και 14ου αιώνα π.Χ. Οι “Κουρήτες” ήταν
άποικοι και της Ιταλικής Μεσσαπίας, στοιχείο που δικαιολογεί
«την παρουσία» του τοπωνυμίου στην Ιταλική περιοχή. Σύμφωνα
με τον Στράβωνα, το τοπωνύμιο της Μακεδονίας οφείλεται στους
Άβαντες, οι οποίοι κατά την επιστροφή τους από τη μάχη της Τροίας
παρέμειναν σε περιοχή της βορειοδυτικής Μακεδονίας (Έδεσσα).

Καστρί Ψαχνών
Σε απόσταση περίπου 2 χιλιομέτρων βόρεια της κωμόπολης των
Ψαχνών σε έναν βραχώδη και απόκρημνο λόφο ύψους 273 μέτρων,
με την ονομασία “Καστρί ή Holorita”, υψώνεται το Kαστρί των
Ψαχνών. Πρόκειται για μία φυσικά οχυρωμένη περιοχή ιδιαίτερης
σημασίας, καθώς παρείχε τη δυνατότητα εποπτείας όλης της
πεδιάδας των Ψαχνών ως τον πορθμό του Ευρίπου.
Διαθέτει πολυγωνική κάτοψη, ενώ η συνολική περίμετρός του είναι
περίπου 300 μέτρα και περικλείει έκταση περίπου 5,8 στρεμμάτων.
Στα βορειοδυτικά πιθανότατα βρισκόταν η είσοδος, η οποία
σήμερα δεν σώζεται.
Τα καλύτερα διατηρούμενα κατάλοιπα εντοπίζονται στο νότιο
τμήμα του λόφου. Τα τείχη στο συγκεκριμένο σημείο έχουν
συνολικό μήκος 30 μέτρα και ύψος 3 μέτρα, ενώ το πάχος τους
έφτανε έως και το 1,5 μέτρο. Η τοιχοποιία αποτελείται από μεσαίου
μεγέθους, ημίεργους και αργούς λίθους με αρκετούς εμβόλιμους
πλίνθους. Στο νοτιοανατολικό τμήμα της οχύρωσης διατηρείται
στιβαρό κτίσμα, το οποίο μπορεί να ταυτιστεί με τη βάση αμυντικού
πύργου. Στο εσωτερικό του κάστρου, εντοπίζονται λιθοσωροί, που

Καστρί
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Πύργος της Βάρκας και αρχαιολογικός χώρος στην
περιοχή της Αγίας Παρασκευής Ψαχνών
υποδεικνύουν την ύπαρξη αρκετών κτισμάτων.
Η αρχική κατασκευή του κάστρου πιθανώς ανάγεται στον 9ο
αιώνα, για την προστασία από πειρατικές επιδρομές. Ωστόσο,
τα σωζόμενα οικοδομικά κατάλοιπα υποδεικνύουν την ανάπτυξη
και την ευημερία που γνώρισε η οχυρωμένη πολιτεία κατά την
περίοδο της Λατινοκρατίας στο νησί της Εύβοιας (τέλη 14ου15ου αιώνα). Εκείνη την περίοδο οι κατακτητές, αναγνωρίζοντας
τη σπουδαιότητα και τη στρατηγική σημασία του κάστρου,
επισκεύασαν τα τείχη. Η χρήση της οχύρωσης φαίνεται ότι φθάνει
έως και την Άλωση του νησιού από τους Οθωμανούς, το 1470.
Κατά την περίοδο της Τουρκοκρατίας και κυρίως στα χρόνια της
Ελληνικής Επανάστασης χρησιμοποιήθηκε ως ορμητήριο από τους
Ευβοείς οπλαρχηγούς.
Η ευκολότερη πρόσβαση στο λόφο «Καστρί» γίνεται μέσω του
επαρχιακού δρόμου Ψαχνών-Κοντοδεσποτίου. Ακολουθώντας τη
βορειοανατολική έξοδο της πόλης που οδηγεί στη Μονή Παναγίας
Γοργοεπηκόου, κινούμενος μερικές εκατοντάδες μέτρα αφήνει
κανείς τον κεντρικό δρόμο και μπαίνει σε ένα βατό χωματόδρομο
στα δεξιά. Μετά από πορεία περίπου 1 χιλιομέτρου, φτάνει σε
μία διχάλα δρόμου. Εκεί, ακολουθώντας τον χωματόδρομο στα
δεξιά, λίγα μέτρα μετά, διασχίζοντας περιοχή με βλάστηση, φθάνει
εμπρός σε μονοπάτι προς το εσωτερικό του κάστρου.

Κοντά στον επαρχιακό δρόμο Ψαχνών-Αρτάκης, σχεδόν 2
χιλιόμετρα νότια της κωμόπολης των Ψαχνών και ανάμεσα στον
νεολιθικό οικισμό της Βάρκας και το ύψωμα του Προφήτη Ηλία
βρίσκονται τα κατάλοιπα μεσαιωνικού πύργου, στη θέση «Πετρίτσα»
και αρχαιολογικών θέσεων διαφόρων περιόδων. Ο πύργος έχει
μήκος πλευράς 6,90 μέτρα και πάχος τοίχων 1,20 μέτρα, ενώ το
μέγιστο σωζόμενο ύψος του ανέρχεται στα 6,20 μέτρα. Πιθανότατα
κτίστηκε κατά τον 14ο αιώνα.
Στην πεδιάδα μαρτυρείται κατοίκηση από την αρχή της νεολιθικής
εποχής (6500-5600 π.Χ.) έως την περίοδο της Λατινικής κυριαρχίας
στην Εύβοια. Οι πρωιμότερες αρχαιολογικές ενδείξεις εντοπίζονται
στον χαμηλό λόφο της Γλύφας, εντός του υδροβιότοπου του
Κολοβρέχτη. Ο οικισμός της Βάρκας χρονολογείται στην αρχή της
Νεότερης Νεολιθικής εποχής (5300-4800 π.Χ.) και αποτελεί έναν
από τους σημαντικότερους οικισμούς της περιόδου.
Συγκεκριμένα, σε κοντινή απόσταση από τον προαναφερθέντα
πύργο και σε αυτό το τμήμα της πεδιάδας των Ψαχνών, έχουν
εντοπιστεί αρχαιολογικές θέσεις (Γλύφα, Πύργος, Προφήτης Ηλίας,
Μπαϊράμ Αγάς, Αγία Παρασκευή), οι οποίες με βάση την κεραμική
που συλλέχθηκε επιφανειακά αλλά και σε ταφές, κατατάσσονται
στην Πρώιμη εποχή του Χαλκού (3100/3000-2100/2000 π.Χ.), τη
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Πύργος της Βάρκας

Κολοβρέχτης-Έλος Ψαχνών
Περίπου 2 χιλιόμετρα νότια των Ψαχνών και στα σύνορα
με τη Δημοτική Ενότητα Ν. Αρτάκης του Δήμου Χαλκιδέων,
βρίσκεται ο υγροβιότοπος του Κολοβρέχτη. Η επίσημη
ονομασία του είναι «Έλος Ψαχνών ή Λιβάδι ή Κολοβρέχτης»
και έχει καταγραφεί από το ΕΚΒΥ (Ελληνικό Κέντρο ΒιοτόπωνΥγροτόπων). Πρόκειται για τον μεγαλύτερο υδροβιότοπο της
Εύβοιας και έναν από τους μεγαλύτερους όλης της Ελλάδας.
Η έκτασή του ανέρχεται στα 1.013,7 στρέμματα. Στα δυτικά
βρέχεται από τον Βόρειο Ευβοϊκό κόλπο. Έχει δημιουργηθεί
από τα νερά που συγκεντρώνονται στην περιοχή απ’ όπου
περνά το ποτάμι και από τις εκβολές αυτού προς τον Βόρειο
Ευβοϊκό κόλπο. Υπάρχει στην επίσημη απογραφή του WWF
και συμπεριλαμβάνεται στους υγροτόπους του Αιγαίου. Το
μεγαλύτερο κομμάτι του αποτελείται από γλυκό νερό. Στο
τμήμα προς τη θάλασσα υπάρχουν αλμυρόβαλτοι και αλίπεδα.

Μέση εποχή του Χαλκού (2100/2000-1700π.Χ.), την Υστεροελλαδική
ΙΙΙΑ και Β (1400-1200 π.Χ.) την Αρχαϊκή, την Κλασική, την Ελληνιστική
και την περίοδο της Λατινοκρατίας. Λόγω της άμεσης γειτνίασης των
αρχαιολογικών θέσεων με την πεδιάδα θεωρείται πιθανή η συνέχεια
χρήσης του χώρου από τη Νεολιθική εποχή έως τον 14ο-15ο αιώνα,
με οικιστικό, αμυντικό ή ταφικό χαρακτήρα. Μάλιστα, σύμφωνα με
προφορική μαρτυρία, ντόπιων κατοίκων ο πύργος και ο Προφήτης Ηλίας
συνδέονταν με υπόγεια σήραγγα μέσω της οποίας επικοινωνούσαν σε
δυσχερείς συνθήκες.

Φιλοξενεί ποικιλία χλωρίδας και πανίδας αποτελώντας
μοναδικό οικοσύστημα. Είναι προστατευμένος με το
Προεδρικό Διάταγμα 642/1-8-1989. Στον Κολοβρέχτη
διαβιούν σπάνια είδη πουλιών όπως ερωδιοί, χαλκόκοτες,
λιβαδόκιρκοι, μαυρογλάρονα, βαλτόκιρκοι, καλαμοτσικνάδες,
αλκυόνες
και
άλλα.
Συνολικά,
έχουν
καταγραφεί
περισσότερα από 50 είδη πουλιών. Το πλούσιο οικοσύστημα
συμπληρώνεται με βατράχια, νεροχελώνες, νερόφιδα κλπ. Η
βλάστηση αποτελείται από άγρια καλάμια, βούρλα, ενώ στο
βάλτο εντοπίζονται αρμυρήθρες.
Τα τελευταία χρόνια στον υδροβιότοπο
διεξάγονται
διάφορες
δραστηριότητες
οικολογικού
χαρακτήρα
από
περιβαλλοντικούς
φορείς.
Υπάρχουν
εντατικές καλλιέργειες, διάφορες αγροτικές
και
δασοκομικές
δραστηριότητες,
ιχθυοκαλλιέργειες,
ενώ
έχουν
κατασκευαστεί τεχνητά αποστραγγιστικά
κανάλια. Τον τελευταίο καιρό διεξάγεται
έντονη προσπάθεια αυτός ο μοναδικός
υδροβιότοπος να ενταχθεί στο δίκτυο Natura.
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Τα διατηρητέα της κεντρικής πλατείας των
Ψαχνών
Η κοινωνική οργάνωση του χώρου αποτελεί έκφραση
κοινωνικότητας των μελών κάθε τόπου. Η μορφολογική εικόνα
της κατοικίας αποτελεί αναπόσπαστο μέλος του οικισμού, με τις
χωροταξικές διαφοροποιήσεις, τις κοινωνικές- οικονομικές και
πολιτισμικές ετερότητες, οι οποίες γίνονται αισθητές στη δόμηση
και στη χρήση του ιδιωτικού χώρου.
Τα Ψαχνά, στα τέλη του 19ου και στις αρχές του 20ου αιώνα,
εμφανίζουν
στοιχεία ραγδαίας οικονομικής ανάπτυξης. Η
κτηνοτροφία και η γεωργία αποτελούν τους βασικούς τομείς
επαγγελματικής δραστηριότητας και επαγγέλματα όπως έμποροι
(κρεοπώλες, οινοπώλες, παντοπώλες κ.ά.), δάσκαλοι, ιερείς και
λοιποί τεχνίτες (σιδηρουργοί, ξυλουργοί, πεταλωτές, χτίστες)
τους δευτερεύοντες. Ο οικιακός χώρος, όπως είναι φυσικό,
συνδεόταν με την επαγγελματική δραστηριότητα της οικογένειας
ή του ιδιοκτήτη του σπιτιού. Τα τρία διατηρητέα αρχοντικά της
κεντρικής πλατείας των Ψαχνών αποτελούν σαφή δείγματα της
κοινωνικοοικονομικής θέσης των οικογενειών στις οποίες ανήκαν
και αντικατοπτρίζουν την πολιτισμική παραγωγή της περιοχής,
προβάλλοντας ταυτόχρονα σημαντικά στοιχεία από την αστική
οργάνωση της κοινωνίας.

Αρχοντικό οικογένειας Αθανάσιου Γεωργίου
Δούδαλη (Μπουντούρα)-Πολιτιστικό κέντρο
Στο ξεχωριστό αυτό αρχοντικό διέμενε η οικογένεια του Αθανάσιου
Γεωργίου Δούδαλη, γνωστού με το προσωνύμιο “Μπουντούρας”. Το κτίριο
της οικογένειας κατασκευάστηκε το 1885, ήταν επιβλητικό, ξεχώριζε για
τον όγκο του και αντέγραφε αστικά αρχιτεκτονικά στοιχεία. Η καθαρότητα
της γεωμετρίας ήταν προσαρμοσμένη στα δεδομένα του γύρω χώρου,
χωρίς ωστόσο να αλλοιώνεται η οργανωτική δομή του. Πρόκειται για ένα
διώροφο, πέτρινο κτίριο με πολλούς βοηθητικούς χώρους. Χαρακτηριστικό
είναι ότι απουσίαζε το χαγιάτι, που ήταν αρχιτεκτονικό στοιχείο της
εποχής. Στο ισόγειο υπήρχαν πολλοί χώροι, κυρίως αποθηκευτικοί. Στο
“ανώγειο” βρίσκονταν οι κύριοι χώροι της οικογένειας, με το σαλόνι,
τα δωμάτια και τους λοιπούς χώρους. Στη βορινή και τη νότια πλευρά,
διέθετε μπαλκόνι στηριζόμενο σε “φορούσια” (στηρίγματα). Η σκάλα που
βρίσκεται στη νότια πλευρά (σήμερα) είναι πρόσθετη, κατασκευασμένη για
λειτουργικούς λόγους, μετά από εργασίες αναστήλωσης και αναπαλαίωσης.
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Δημοτική Βιβλιοθήκη Ψαχνών
Από το 2006 στο κληροδότημα του αρχοντικού του Γεωργίου
Κεραμιδά στεγάζεται η Δημοτική Βιβλιοθήκη Ψαχνών. Η
Βιβλιοθήκη διαθέτει 14.950 τίτλους βιβλίων και 6 υπολογιστές με
πρόσβαση στο διαδίκτυο για τους αναγνώστες. Έχει σκοπό την
ουσιαστική συμβολή στην πολιτιστική και πνευματική αναβάθμιση
και ένωση ανθρώπων και ιδεών της τοπικής κοινωνίας. Λειτουργεί
καθημερινά και συμμετέχει από το 2012 στο πρόγραμμα του «Future Library», υλοποιώντας εκπαιδευτικά προγράμματα τόσο στον
χώρο της Βιβλιοθήκης όσο και στα σχολεία της περιοχής. Είναι
σημείο ανταλλαγής σοφίας, γνώσης και σκέψης, και αποτελεί τον
χώρο που η γνώση διαιρείται για να πολλαπλασιαστεί.

Αρχοντικό Γεωργίου Κεραμιδά
Ο Γεώργιος Κεραμιδάς ήταν γιατρός, παντρεμένος με την Ελένη
Ακριώτη από τους Καθενούς. Απέκτησαν δυο γιούς, οι οποίοι
έλαβαν ανώτατες σπουδές, τον Βασίλη, ο οποίος ήταν καθηγητής
και τον Φίλιο ή Τριαντάφυλλο, καθηγητή της Ανωτάτης Σχολής
Οικονομικών και Εμπορικών Επιστημών, που τιμήθηκε με το
αξίωμα του πρυτάνεως της ομώνυμης σχολής. Το κτίριο είναι
πέτρινο, κατασκευάστηκε το 1892 και πρόκειται για ένα διώροφο
ευρυμέτωπο κτίσμα με χαγιάτι και οντάδες. Δεν χαρακτηρίζεται για
το μέγεθος του ούτε για τους μεγάλους χώρους. Το ισόγειο ήταν
μικρού μεγέθους, όπου βρίσκονταν οι κυρίως αποθηκευτικοί χώροι
της οικογένειας, και στο “ανώγειο” ήταν το “χαγιάτι” (στεγασμένο
πλάτωμα) και οι “οντάδες” με τα δωμάτια, τις “μεσάντρες” (χώροι
φύλαξης κλινοσκεπασμάτων) και το “καθημερινό”. Χαρακτηριστική
είναι η διαγώνια μετωπική εξωτερική ξύλινη σκάλα που οδηγούσε
στο “ανώγειο” και το μπαλκόνι στη βορινή πλευρά του. Το κτίριο
κληροδοτήθηκε στον Δήμο Μεσσαπίων και στους χώρους του, από
το 2006, στεγάζεται η Δημοτική Βιβλιοθήκη Ψαχνών.
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ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΨΑΧΝΩΝ

Σ

ήμερα, στο αρχοντικό της οικογένειας Φαφούτη,
φιλοξενείται το Λαογραφικό Μουσείο Ψαχνών,
το οποίο εγκαινιάστηκε το 2004 επί δημαρχίας
Αντωνίου Μπαζώτη. Ο επισκέπτης εδώ μπορεί να δει
να «ξετυλίγεται» η πολιτιστική κληρονομιά των Ψαχνών του
περασμένου αιώνα. Πρόκειται για ένα κτίριο που αντανακλά
την πολιτισμική παραγωγή της περιοχής και προβάλλει την
ταυτότητα μιας κοινωνίας, σε τοπικό ή εθνικό επίπεδο.
Όπως κάθε ανθρώπινο δημιούργημα είναι ατομικό στη βάση του,
αλλά έχει κοινωνικές προεκτάσεις, γιατί βασίζεται στις συλλογικές
παραστάσεις που επικρατούσαν στην εποχή του, έτσι και οι
συλλογές του λαογραφικού μουσείου βοηθούν τον επισκέπτη στην
κατανόηση και τη βίωση του τοπικού πολιτισμού. Αποτελούνται
από αντικείμενα τα οποία, εκτός από το θέμα τους, καθρεφτίζουν
ουσιαστικά τον πολιτισμό μέσα από τον οποίο γεννήθηκαν και
τον οποίο εκφράζουν. Αυτά είναι τα έργα της λαϊκής τέχνης, μια
τέχνης η οποία μιμείται τα έργα που έπλαθαν επιδέξια χέρια, κατά
παραγγελία (εργαλεία κτηνοτροφίας, γεωργίας, υλοτομίας, όπλα,
αργαλειοί, υφαντά, παραδοσιακές φορεσιές κ.ά.)
Τα ζωγραφιστά ταβάνια, μοναδικά στην περιοχή, υποδηλώνουν τον
πλούτο και το γούστο των ιδιοκτητών αλλά και την οικονομική και
κοινωνική ευμάρεια τους και αντικατοπτρίζουν την πολιτιστική και
λαϊκή αρχιτεκτονική κληρονομιά των αρχοντικών της Μεσσαπίας
στις αρχές του 20ου αιώνα. Στο μουσείο υπάρχουν έπιπλα του
1900, “σάλα” και καναπές με αντικείμενα καθημερινής χρήσης και
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“σάλα” της δεκαετίας του 1935.

Αρχοντικό Οικογένειας Γεώργιου Φαφούτη
Το αρχοντικό ανήκε στην οικογένεια Κατσού, μεγαλοκτηματία της Καστέλλας και το
αγόρασε η οικογένεια Λέων για να το δωρίσει ως προίκα στον γαμπρό Γεώργιο Φαφούτη
ο οποίος καταγόταν από το Συκάμινο Ωρωπού. Η οικογένεια Φαφούτη απέκτησε έξι
παιδιά. Ο Γ. Φαφούτης ήταν ένα δραστήριος και εργατικός άνδρας. Διατηρούσε
μια ταβέρνα στην πλατεία και αργότερα δραστηριοποιήθηκε στο εμπόριο και την
παρασκευή αεριούχων ποτών. Οι «γκαζόζες του Φαφούτη» ήταν πολύ διάσημες στις
αρχές του 20ου αιώνα.
Η πολυπληθής οικογένεια διέμενε στο διώροφο πέτρινο αρχοντικό, που ήταν
κατασκευασμένο γύρω στο 1905. Πρόκειται για ένα
μεγάλο αρχοντικό, σπουδαίο δείγμα της τοπικής
αρχιτεκτονικής της εποχής, με “οντάδες”, “σαλόνιδοξάτο”, “μεσάντρες”, “μπαγδατί”, με “κατώι”, ισόγειο
και “ανώι”. Το “κατώι” ήταν ο χώρος αποθήκευσης για
την οικογένεια. Το ισόγειο σε διάταξη «Γ» ήταν μεγάλο
για να εξυπηρετεί τις πολλές ανάγκες της οικογένειας.
Στο κέντρο υπήρχε χώρος καθημερινός με τζάκι και
βοηθητικό δωμάτιο για δευτερεύουσες χρήσεις. Έξω
από αυτό το δωμάτιο, στον χώρο της αυλής, υπήρχαν
στέρνες όπου συγκέντρωναν τα στέφυλα από τα
πατητήρια της περιοχής και έφτιαχναν τσίπουρο. Το
καζάνι και τα διάφορα σύνεργα ήταν προσανατολισμένα
προς την πλευρά του κτιρίου του αρχοντικού
Κεραμιδά. Το “ανώι” αποτελούσε τον επίσημο χώρο της
οικογένειας. Διέθετε τους “οντάδες”, το επίσημο σαλόνι
με τη χαρακτηριστική πολυτέλεια της κατασκευής του,
που είναι εμφανής στα διακοσμημένα και πολύχρωμα
ταβάνια των δυο χώρων του αλλά και των διαδρόμων
του. Τους χώρους κοσμούσαν έπιπλα «δυτικού τύπου»,
όπως μπουφέδες, βιτρίνες, σαλόνι και τραπεζαρία,
χαρακτηριστικά της οικονομικής ευμάρειας και κοινωνικής τάξης της οικογένειας.
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1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΨΑΧΝΩΝ
Ιστορικά και αρχιτεκτονικά στοιχεία
«Η πατρίς πρέπει να κάμει σχολεία σε όλα τα χωριά.
Εκ των γραμμάτων γεννάται η προκοπή, με την οποία
λάμπουν τα ελεύθερα έθνη».
Ρήγας Φεραίος
Η σχολική μονάδα προβάλλεται ως το βασικό κύτταρο
του εκπαιδευτικού συστήματος, που συνδέεται άμεσα
με τον κοινωνικό ιστό της κάθε περιοχής. Το σχολείο
και η κοινωνία αποτελούν δυο συστήματα άρρηκτα
συνδεδεμένα. Ο σημαντικός ρόλος του σχολείου και
το υψηλό επίπεδο της εκπαίδευσης αυξάνουν την
κοινωνική κινητικότητα και βοηθούν στην άνοδο του
μορφωτικού και κοινωνικού υποβάθρου κάθε περιοχής.
Μετά το 1833 και την επίσημη ένταξη της Εύβοιας
στο ελεύθερο τότε ελληνικό κράτος, το επίπεδο
της εκπαίδευσης ήταν πολύ χαμηλό. Δεν υπήρχαν
οργανωμένα σχολικά κτίρια μετά τη δημιουργία του
ελληνικού κράτους και -πλην εξαιρέσεων- τα μαθήματα
γίνονταν σε εκκλησίες, αποθήκες, παραπήγματα,
στάβλους κλπ.
Η κατάσταση παρέμεινε ίδια μέχρι το 1895, όταν
υπήρξε σχετική νομοθετική πρόνοια γνωστή ως «Νόμος ΒΤΜΘ΄
του 1895 περί της στοιχειώδους ή δημοτικής εκπαιδεύσεως». Στη
συνέχεια κατά το έτος 1898, επί κυβερνήσεως Αλέξανδρου Ζαΐμη,
ενεργοποιήθηκε το άρθρο 69 του προαναφερόμενου νόμου και
συστάθηκε επιτροπή για να σχεδιάσει και να κατασκευάσει σχολικά
κτίρια. Με την εκπαιδευτική νομοθετική μεταρρύθμιση του 1895
αλλάζει ριζικά η μορφή του τότε σχολείου. Από το 1895 έως 1910
κατασκευάζονται συνολικά 358 δημοτικά σχολεία σε όλη τη χώρα
με χρηματοδότηση του Ανδρέα Συγγρού. Τα σχολεία της πρώτης
βαθμίδας μόρφωσης ονομάστηκαν «Δημοτικά», επειδή ανήκαν
στους τότε Δήμους.
Με τη νομοθετική μεταρρύθμιση του 1910, ο σχεδιασμός των
σχολικών κτιρίων πέρασε στην αρμοδιότητα του Υπουργείου
Παιδείας και η περιοχή της Μεσσαπίας απέκτησε ένα σχολείο με
ευρωπαϊκά πρότυπα. Ο Δ. Καλλίας, νομομηχανικός, με καταγωγή
από τη Χαλκίδα, με τα σχέδιά του, καθόριζε για πρώτη φορά
προδιαγραφές και έδινε ξεχωριστές αρχιτεκτονικές μορφές στα
σχολεία, που ήταν έντονα επηρεασμένες από τον γερμανικό
νεοκλασικισμό.
Το 1ο Δημοτικό σχολείο της Μεσσαπίας κατασκευάστηκε στις
αρχές του 20ου αιώνα (1900-10) κυρίως με δαπάνες του Ανδρέα

Συγγρού. Στο νεοκλασικό κτίριο κυριαρχούσαν οι ορθογώνιες
επιφάνειες και οι μεγάλες διαστάσεις των δυο αιθουσών αλλά και
των κοινόχρηστων χώρων του σχολείου (αυλή). Το σχολείο ήταν
διθέσιο και είχε κάτοψη σχήματος μακρού ορθογωνίου. Έφερε
δίρριχτη κεραμοσκεπή με ιδιαίτερα ακροκέραμα στις απολήξεις
της κάθε πλευράς. Είχε μια αποθήκη και μια μικρότερη αίθουσα
στην ανατολική πλευρά, προσκολλημένες στο αρχικό σχέδιο.
Άξια αναφοράς είναι η ύπαρξη ενός πηγαδιού με πόσιμο νερό
στο εσωτερικό της μικρής αποθήκης. Εξωτερικά στην πρόσοψη
(δυτική όψη) του κτιρίου ξεχώριζε η αετωματική απόληξη και
οι ψευδοπεσσοί (παραστάδες) με τα κιονόκρανά τους, που
υποβάσταζαν το επιστύλιο του θριγκού (αέτωμα). Καθεμιά αίθουσα
έφερε τέσσερις μεγάλους κάθετους μακρόστενους φεγγίτες
(παράθυρα) στη δυτική πλευρά.
Η κατασκευή του Δημοτικού σχολείου αποτέλεσε πηγή ζωής και
δημιουργικότητας για τη Μεσσαπία. Ενίσχυσε τις υφιστάμενες
κοινωνικές δομές και έθεσε τις κατάλληλες βάσεις για την ανάδειξη
λαμπρών επιστημόνων και εξεχουσών προσωπικοτήτων της
περιοχής. Το κτίριο του Δημοτικού σχολείου είναι καλοσυντηρημένο
και λειτουργεί έως σήμερα με την προσθήκη σύγχρονων αιθουσών,
εξυπηρετώντας τις ανάγκες των μαθητών της περιοχής του Δήμου.

Τουριστικός - Ιστορικός - Ενημερωτικός οδηγός - Δήμου Διρφύων Μεσσαπίων

27
ΝΑΟΙ - ΕΞΩΚΛΗΣΙΑ
Ναός της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος
Ο Ναός της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος αποτελεί ένα λαμπρό
αρχιτεκτονικό κόσμημα ναοδομίας των αρχών του 20ου αιώνα.
Με το επιβλητικό του μέγεθος και την ξεχωριστή του θέση στην
κεντρική πλατεία των Ψαχνών, κυριαρχεί μεταξύ των κτιρίων.
Κατασκευάστηκε στις αρχές του 20ου αιώνα από Σαμιώτες
μάστορες, οι οποίοι είχαν εγκατασταθεί στα Ψαχνά μετά τις
ανταλλαγές των πληθυσμών του 1862 μεταξύ της Τουρκίας και του
Ελληνικού κράτους. Σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων, η κατασκευή
του ξεκίνησε γύρω στο 1890 και ολοκληρώθηκε το 1901. Τα
εγκαίνια του ναού έγιναν στις 15 Οκτωβρίου του ίδιου έτους. Το
έτος 1912, έγινε επίσημα η δεύτερη ενορία της πόλης των Ψαχνών,
καθώς ο ναός του Αγίου Νικολάου δεν επαρκούσε πλέον για το
πλήθος των πιστών.
Η αρχιτεκτονική του ναού, αντιγράφει πιστά τον βυζαντινό ρυθμό
του εγγεγραμμένου σταυροειδούς μετά τρούλου και οι διαστάσεις
του είναι γύρω στα 9x18 μέτρα. Ο ρυθμός αυτός έχει ως βάση
την καλύτερη οργάνωση του τελετουργικού της λατρείας, αλλά
και την τελειότερη προσαρμογή και έκφραση του εικονογραφικού
προγράμματος. Η εξωτερική μορφή του ναού είναι χαρακτηριστική,
καθώς διαγράφεται πιο καθαρά στη στέγη το σχήμα του σταυρού
που φέρει τον τρούλο και οι κεραίες του σταυρού εκφράζονται και
στις πλάγιες όψεις.
Εξωτερικά η τοιχοποιία είναι διακοσμητική και γίνεται ορατή
μέσω της κεραμοπλαστικής διακόσμησης, καθώς διακρίνονται οι
δυο ζώνες με την οδοντωτή διακόσμηση, οι οποίες περιτρέχουν

τον ναό. Επίσης, με περίτεχνη διακόσμηση έχουν αποδοθεί τα
επάλληλα τρίλοβα παράθυρα των κεραιών στη δυτική, τη βόρεια
και τη νότια πλευρά. Την ανατολική πλευρά κοσμεί μια τρίπλευρη
αψίδα με φεγγίτες κατά μήκος της κάθε πλευράς. Χαρακτηριστικό
της εξωτερικής όψης, οι λαξευμένες γωνιόπετρες, οι οποίες ήταν
εντοιχισμένες σταυρωτά, σε κάθε γωνία του ναού ενισχύοντας τη
στατικότητά του. Ο συμβολισμός του ρυθμού αυτού είναι ότι το
τετράγωνο μέσα στο οποίο εγγράφεται ο σταυρός (σταυρική θυσίαΑνάσταση) συμβολίζει τη γη και ο τρούλος συμβολίζει τον ουρανό.
Αυτά τα δυο σχήματα συμβολίζουν το κτιστό και το άκτιστο, την
ανθρώπινη και τη θεϊκή φύση του Χριστού.

Ναός Αγίου Νικολάου
Ο Ναός του Αγίου Νικολάου είναι ο παλαιότερος της πόλης και ο
πολιούχος των Ψαχνών. Βρίσκεται στα ανατολικά, στην πλατεία
Ηρώων. Πρόκειται για έναν πέτρινο, επιμήκη, δρομικό ναό
αρχιτεκτονικού ρυθμού τρίκλιτης βασιλικής, ο οποίος σύμφωνα
με μαρτυρίες, οικοδομήθηκε στα τέλη της δεκαετίας 1870. Φέρει
δίρριχτη κεραμοσκεπή στο κεντρικό κλίτος και μονόριχτες
στα πλαϊνά κλίτη. Μπορεί να μην ξεχωρίζει για το επιβλητικό
του μέγεθος, αλλά διακρίνεται για τα κομψά και αριστοτεχνικά
οξυκόρυφα παράθυρα και πόρτες του, αλλά και για το τρίλοβο
παράθυρο της δυτικής πλευράς πάνω από την κύρια είσοδο.
Εσωτερικά είναι αγιογραφημένος από ντόπιους τεχνίτες και
ζωγράφους.

Ναός Κοιμήσεως της Θεοτόκου
Ο Ναός Κοιμήσεως της Θεοτόκου αποτελεί τον τρίτο ενοριακό ναό
της πόλης. Πρόκειται για έναν ναό, ο οποίος οικοδομήθηκε μεταξύ
του 1943 και 1945, σε σημείο όπου προϋπήρχε ναΰδριο, επάνω
στο οποίο κατασκευάστηκε ο νέος ναός. Είναι μικρός σε έκταση
και εσωτερικά αγιογραφημένος. Βρίσκεται στη βόρεια πλευρά της
πόλης στην περιοχή του κοιμητηρίου.
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ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΜΑΧΕΣ
Ιστορική μάχη των Βρυσακίων
15 Ιουλίου 1821
«Πόλεμος πάντων μεν πατήρ εστί, πάντων δε βασιλεύς. Και τους
μεν θεούς έδειξε, τους δε ανθρώπους, τους μεν δούλους εποίησε
τους δε ελευθέρους.»
Ηράκλειτος
Η μάχη των Βρυσακίων δίκαια συγκαταλέγεται στις σημαντικότερες
μάχες που διεξήχθησαν κατά την περίοδο της επανάστασης του
1821. Όπως αναφέρει ο Ιωάννης Μαυρομάτης, «ο μέγας καπετάνιος
Αγγελής Γοβιός μαζί με τα παλικάρια του «σήκωσαν την ιεράν
σημαίαν της ελευθερίας εντός της νήσου, κατά των Οθωμανών,
μη αποδεχόμενοι πλέον την εξουσία αυτών». Ο Αγγελής μαζί με
τα πρωτοπαλίκαρά του, τον Κριεζώτη, τον Αναγνώστη, τον Κώτσο
και άλλους, σήκωσαν το λάβαρο της επανάστασης στην κεντρική
Εύβοια απέναντι στις οθωμανικές δυνάμεις, στον Ομέρ Βρυώνη
και τους λοιπούς πασάδες του νησιού. Ανέπτυξαν πατριωτική
δράση σε κάθε ευκαιρία και στόχος τους ήταν να αναπτύξουν την
εθνική συνείδηση των Ελλήνων και να εξυψώσουν το εθνικό τους
φρόνημα. Η ανδρεία και η γενναιότητα χαρακτήριζε τη δράση και
τις προσπάθειες των παλικαριών. Η πίστη τους στο Θεό και την
πατρίδα, αλλά και η αγάπη για τα ιερά χώματα που πατούσαν,
αποτέλεσαν τις βασικότερες αιτίες, ώστε να μην σκεφτούν στιγμή να
κάνουν πίσω στις μεγάλες δυνάμεις των Οθωμανών πασάδων. Στην
ιερή προσπάθειά τους, βοήθησε και από θαλάσσης ο καπετάνιος
Αλέξανδρος Κριεζής, μετά από αίτημα του Δημητρίου Καρύδα, ο
οποίος βομβάρδισε τις θέσεις του Ομέρ Βρυώνη από τα στενά του
βόρειου Ευβοϊκού κόλπου.
Η μάχη διήρκησε οκτώ συνεχείς ώρες με ακατάπαυστα πυρά
εκατέρωθεν. Πραγματοποιήθηκε «μεγάλη θραύσις εις των εχθρών
και οπισθοχωρεί κατασυντριμμένος ο Ομερβρυώνης» αναφέρει ο Ι.
Μαυρομάτης. Ο Βρυώνης, άφησε το πεδίο της μάχης κακήν κακώς
και μετέβη στη Χαλκίδα, αφήνοντας πάνω από διακόσιους νεκρούς,
μεταξύ αυτών οπλαρχηγούς και τον αρχηγό των Αρβανιτάδων,
Τεχλά. Το γόητρο του πασά ήταν αυτό που χτυπήθηκε περισσότερο,
παρά οι δυνάμεις του. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να οργιστεί τόσο
πολύ ο πασάς με τους Μπέηδες της Χαλκίδας, οι οποίοι φοβούμενοι
τον θυμό του, κλείστηκαν στο φρούριο της Χαλκίδας.
Ιστορικές ήταν οι εκδηλώσεις για την εκατονταετηρίδα της
Απελευθέρωσης της Εύβοιας και τη μάχη των Βρυσακίων, που
έγιναν στην πλατεία του 1ου Δημοτικού Σχολείου Ψαχνών στις 13
Ιουλίου 1930. Τα Ψαχνά αποτέλεσαν το κέντρο των εκδηλώσεων για
τα εκατό χρόνια της Απελευθέρωσης από τις Οθωμανικές δυνάμεις.
Παρόλο που η Εύβοια κέρδισε την ανεξαρτησία της μετά την
υπογραφή του Πρωτοκόλλου του Λονδίνου, τον Φεβρουάριο του
1830, το οθωμανικό στοιχείο έφυγε από την Εύβοια τον Μάρτιο

του 1833, όταν ο Ιάκωβος Ρίζος Νερουλός ως αντιπρόσωπος της
ελληνικής κυβέρνησης, παρέλαβε το φρούριο της Χαλκίδας
από τον εκπρόσωπο του Ομέρ Πασά της Καρύστου, Χατζή
Ισμαήλ.
Στο βιβλίο του Γεώργιου Αν. Γεωργίου «Σελίδες από
την ιστορία του Δήμου Ψαχνών» περιγράφονται πολλές
λεπτομέρειες για τον εορτασμό με γλαφυρό τρόπο. Στον
εορτασμό αυτό τιμήθηκαν οι τοπικοί ήρωες Αγγελής Γοβιός,
Νικ. Κριεζώτης και ο Κώτσος. Αναφέρεται στο βιβλίο: «Από
το ξημέρωμα εκείνης της Κυριακής το 1930 είχαν αρχίσει οι
ενθουσιώδεις εορταστικές εκδηλώσεις. Ο λόχος του στρατού
που παρέστη επί τούτου για τις εκδηλώσεις από τη Χαλκίδα
ανήκε στο 3ο ηρωικό Σύνταγμα Πεζικού, το οποίο είχε μια
σημαντική και ηρωική δράση στους πολέμους 1912-22».
Κατά τον εορτασμό αυτό έγιναν και τα αποκαλυπτήρια του
Μνημείου των Πεσόντων στο προαύλιο του 1ου Δημοτικού
σχολείου Ψαχνών.
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Ο θάνατος Αγγελή Γοβιού
Στις 28 Μαρτίου 1822, Μεγάλη Τρίτη, λαβώθηκε και πέθανε σε
ενέδρα στα Δυο Βουνά ο οπλαρχηγός Αγγελής Γοβιός ή Τζουτζάς ή
Τζοτζάς. Για τη θέση ταφής του υπάρχουν πολλοί θρύλοι. Στη
συνέχεια των μαχών, στην περιοχή του «Πανού (Δούδαλη) τη
Στέρνα» την ίδια ημέρα έπεσαν ηρωικά, «για του Χριστού την
πίστη την Αγία και της Πατρίδος την ελευθερία», ο οπλαρχηγός
και υπαρχηγός της ευβοϊκής Επανάστασης του 1821, ο Κώτσος
(Κώτσας) Δημητρίου ή Θηβαίος και ο αδελφός του αρχικαπετάνιου
Αγγελή, Αναγνώστης Αγγελής, μαζί με 15 εμπειροπόλεμα παλικάρια
τους.
Απόσπασμα των γεγονότων των μαχών:
«...Ο Αγγελής αψήφησε τις υποδείξεις κι όρμισε προς τους Τούρκους
λέγοντας, κατά τη συνήθεια των τότε καπεταναίων, που πίστευαν
στα όνειρα:
«Είδα όνειρο, η σημερινή μέρα θα΄χει μεγάλες συνέπειες. Της
Τρίτης τ΄ όνειρο βγαίνει πάντοτε, αλλ΄ ό,τι γίνει, ας γίνει».
Κι εξακολούθησε το δρόμο του παρασύροντας μαζί πολλούς
στρατιώτες. Μα μόλις προχώρησε προς τα Δυο Βουνά, οι κρυμμένοι
Τούρκοι άρχισαν να ρίχνουν δεξιά κι αριστερά και σκότωναν
πολλούς. Εκείνες τις στιγμές παρουσιάστηκαν κι άλλοι καβαλάρηδες
και τους κύκλωσαν. Ακολούθησε πανικός κι οι στρατιώτες άρχισαν
να διαλύονται προσπαθώντας να σωθούν. Μονάχα δεκαεφτά
παλικάρια έμειναν μαζί με τον Αγγελή κι εξακολούθησαν να
πολεμούν απεγνωσμένα. Εκεί κοντά στα Δυο Βουνά λαβώθηκε ο
καπετάν Αγγελής στο δεξί μερί. Συνέχισε όμως να περπατάει και
μπήκε μαζί με τον ψυχογιό του, που τον κρατούσε, σε μια ρεματιά.
Εκεί τον έφθασαν οι Τούρκοι καβαλάρηδες κι άρχισαν να του
ρίχνουν. Τότε λέει του παραγιού του να του δώσει το ντουφέκι του.
Πυροβολεί εναντίον των Τούρκων και σκοτώνει δύο. Του πασάρει
άλλο ντουφέκι ο παραγιός του, ρίχνει
και σκοτώνει κι άλλο καβαλάρη.
Πυροβολεί τέλος με τις πιστόλες του.
Αλλ΄ απόκαμε από την αιμορραγία
του ποδιού και στάθηκε. Ζήτησε
νερό και χωρίς να ξέρει τι κάνει έπεσε
μπρούμυτα στο ποτάμι της ρεματιάς,
προσπαθώντας να δροσίσει τα χείλη
του. Δεν πέρασε λεπτό κι ο Αγγελής
ξεψύχησε εκεί, ψιθυρίζοντας στον
παραγιό του: «Φύγε για να μη σε πάρω
στο λαιμό μου».
Ο παραγιός του φίλησε το χέρι, πήρε
το ντουφέκι του και τις κουμπούρες κι
έφυγε τρέχοντας μέσα από θάμνους
κι άλλα χαμόκλαδα. Οι Τούρκοι τού
΄ριξαν, μα δεν τον χτύπησαν κι έτσι
σώθηκε. Λίγο πιο πέρα έγινε άλλη σκηνή. Το πρωτοπαλίκαρο του
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Γοβιού, ο Καπετάν Κώστας
Θηβαίος, εξακολούθησε να
πολεμάει μαζί με δεκαπέντε
παλικάρια κυκλωμένος από
Τούρκους
καβαλάρηδες.
Μαζί του βρισκόταν κι
ο αδελφός του Αγγελή,
Αναγνώστης. Αν και οι
Τούρκοι τους προέτρεπαν να
προσκυνήσουν για να σωθούν,
εκείνοι εξακολούθησαν να
μάχονται
απεγνωσμένα.
Ο κλοιός γινόταν ολοένα
στενότερος. Οι Τούρκοι και
πάλι φώναξαν στον Κώστα:
«Κώτσο, Κώτσο, προσκύνα
να μη σε σκοτώσουμε!»
Αλλ΄ εκείνος απάντησε σαν
το Διάκο: «Μουρτάτες, δεν
παραδίνομαι θα φάω πολλούς
ακόμη από σας!».
Τότε κάποιος στρατιώτης
πρόσφερε άλογο στον Κώστα για να φύγει, αλλ΄ ενώ επιχείρησε ν΄
ανεβεί, έσπασε ο αναβατήρας κι έτσι εξακολούθησε να περπατάει
πεζός. Αλλά τότε τον βρήκαν πολλές σφαίρες και τον έριξαν
νεκρό, ενώ μαζί του έπεφτε κι ο Αναγνώστης. Οι άλλοι στρατιώτες
σώθηκαν στα Βρυσάκια, όπου ανάγγειλαν τον τραγικό θάνατο των
καπεταναίων. Οι δε Τούρκοι έκοψαν τις κεφαλές των τριών και τις
έφεραν θριαμβευτικά στη Χαλκίδα, όπου επί οχτώ μέρες γιόρταζαν
με αναμμένες φωτιές και τα κανόνια του κάστρου έριχναν βολές
για το θάνατο των μεγάλων αρχηγών της Εύβοιας. Οι Έλληνες
πήραν τ΄ ακέφαλα σώματα και τα κήδεψαν σεμνά, τα έθαψαν στην
ακρογιαλιά».
Κάποια επιγραφή, που σωζόταν ως το 1857 θύμιζε στους διαβάτες
πως εκεί βρίσκονταν τα οστά τριών αγωνιστών, που στάθηκαν
ανάμεσα στους ηρωικότερους και θυσιαστικώτερους, που
πολέμησαν κι έπεσαν για τη λευτεριά της Ελλάδας και της Εύβοιας.
Με Σπαρτιατική σεμνότητα και λιτότητα είχε χαραχθεί πάνω στη
μαυρισμένη πλάκα το εξής επίγραμμα:

«ΕΝΘΑΔΕ ΚΕΙΤΑΙ Ο ΗΡΩΣ ΓΡΑΒΙΑΣ ΚΑΙ
ΕΥΒΟΙΑΣ
ΑΓΓΕΛΗΣ ΓΩΒΙΟΣ, ΛΙΜΝΙΟΣ, ΜΕΤ΄
ΑΔΕΛΦΟΣ
ΓΩΒΙΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΓΩΝΙΣΤΟΣ ΚΩΣΤΑ
ΘΗΒΑΙΟΥ»
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ΠΟΙΗΜΑ ΣΤΟΝ ΑΓΓΕΛΗ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΚΩΤΣΟ

Στροφή Α:

Στροφή Β:

Μην είδατε στα δυο βουνά, τους δυο Καπεταναίους

Για σένα, μωρ’ Αγγελή, κλαίει το Γριπονήσι

Που αρχίσανε τον πόλεμο στους Τούρκους Χαλκιδαίους

που χάθηκες κατακαμπής με όλο το γιουρούσι.

Τον Κότσο και τον Αγγελή, τα δυο Λεοντάρια;

Εσύ δεν επολέμαγες μες στης Γραβιάς το χάνι;

Εχθές, προχθές τους είδαμε με λίγα παλικάρια,

Μα οι Μπαλαλαίοι τα σκυλιά σού φαγαν το κεφάλι.

εις της Καστέλλας ρίχτηκαν τον κάμπο σαν θηρία,

Σε άφησαν κατακαμπής σου πήρν το κεφάλι.

πολέμαγαν και με πεζούς και με καβαλαρία.

Σε κλαίει ούλ’ η Ρούμελη τ’ ήσουνα παλικάρι.

Βαστούν στα δόντια το σπαθί, στο χέρι το ντουφέκι

Πήγατε και κλειστήκατε μές της Γραβιάς το χάνι

Και εξολοθρεύουν τον εχθρό, δώνουν αστροπελέκι.

Κι ο Οδυσσέας κιότεψε, πούτανε καπετάνιος

Τρεις περδικούλες κάθονται στα δυο βουνα στη ράχη, η μια
κοιτάει τον Έγριπο,

Κι ο Αγγελής εφώναξε: «κουράγιο μη φοβάστε»

η άλλη το Βρυσάκι, η Τρίτη και η ακαλύτερη μοιρολογάει και λέει:
«μας λάβωσαν τον Αγγελή κι ο Κώτσος κινδυνεύει»
Πολλή μαυρίλα έβγαινε πάνω από το άσπρο χώμα
Λαβώσανε τον Αγγελή στο χέρι και στο στόμα.

Καρτέρεψαν και νύχτωσε κι ο Αγγελής φωνάζει:
«κουράγιο κάμετε παιδιάνα βγούμε απ΄το χάνι».
Όλοι τους βγήκαν ζωντανοί και μόνο δυο τους λειψαν
Κι οι Τούρκοι δε σαλέψανε σαν φοβισμένοι πούσαν.

Όσο να πάει στα Ψαχνά επέθανε στο ρέμα.
Κι ο Κώτσος άμα έφτασε εις του Πανού την στέρνα:
«σύρτε, παιδιά μου στο ορδί και πιάστε το ταμπούρι»
Και το κουμπούρι τραβηξε, σκοτώνει καβαλάρη
Κινάς Αγάς ετράβηξε, του πήρε το κεφάλι.
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Αθλητικές εγκαταστάσεις
Το Δημοτικό Στάδιο Ψαχνών κατασκευάστηκε στις αρχές της
δεκαετίας του 1970. Από τότε έχουν γίνει αρκετές ανακατασκευές
και προσθήκες χώρων άθλησης (2011, 2018). Το γήπεδο σήμερα
φέρει φυσικό χλοοτάπητα αρίστης ποιότητας και έχει κερκίδα
χωρητικότητας 1.680 θεατών. Έχει βοηθητικό γήπεδο 9x9 με
φυσικό χλοοτάπητα και γήπεδο 5x5 με συνθετικό τάπητα μετά από
ανακατασκευή το 2018.

Ηρακλής Ψαχνών
O αθλητικός όμιλος “Ηρακλής Ψαχνών” είναι ελληνικός αθλητικός
ποδοσφαιρικός σύλλογος με έδρα τα Ψαχνά που ιδρύθηκε το 1936.
Τα χρώματα της ομάδας είναι το πράσινο και το άσπρο ενώ το
έμβλημά της παραπέμπει στον ημίθεο Ηρακλή. Το ποδοσφαιρικό
τμήμα του συλλόγου αγωνιζόταν σε επαγγελματικές κατηγορίες
έως το 2015, με την επωνυμία «ΠΑΕ Ηρακλής Ψαχνών Α.Ο.». Το
2010 κέρδισε την άνοδο στη Γ’ Εθνική κατηγορία. Την περίοδο
2010-11 τερμάτισε στην 3η θέση του νοτίου ομίλου της Γ΄ Εθνικής
και κέρδισε την ιστορική άνοδο στη Β΄ εθνική κατηγορία (Football
League). Στη Football League κατηγορία αγωνίστηκε από τη σεζόν
2011-12 μέχρι τη σεζόν 2014-15.

Σκοπευτικός Όμιλος Ψαχνών
Το Σκοπευτήριο στα Ψαχνά Ευβοίας άνοιξε τις πόρτες του το
2016. Βρίσκεται 3 χιλιόμετρα βορειοανατολικά των Ψαχνών
και συγκεκριμένα στην περιοχή «Βάι». Πρόκειται για ένα από τα
πιο σύγχρονα σκοπευτήρια στην Ευρώπη και ένα από τα πιο
μεγάλα στον κόσμο, με δέκα γήπεδα. Από τις πρώτες μέρες της
αδειοδότησής του έχει κάνει αισθητή την «παρουσία» του στο
σκοπευτικό κοινό της χώρας μας και όχι μόνο. Το σκοπευτήριο
Ψαχνών διαθέτει εγκαταστάσεις μέσα σε φυσικό περιβάλλον, με
σύγχρονες μηχανές Bowman, γήπεδα πήλινου στόχου και φιλοξενεί
θυρίδες για σταθερό στόχο και τα αγωνίσματα των 25 μέτρων.
Διαθέτει ένα εκπληκτικό χώρο φιλοξενίας σκοπευτών (clubhouse).
Επίσης, έχει ιδρυθεί και ο Σκοπευτικός Όμιλος Ψαχνών, ο οποίος
είναι πολύ δραστήριος από τις πρώτες μέρες ίδρυσής του με τη
διοργάνωση περιφερειακών και πανελλήνιων αγώνων. Το 2019
διοργάνωσε το 25ο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα του αθλήματος compak sporting.
Το Σκοπευτήριο στα Ψαχνά Ευβοίας αποτελεί πλέον τόπο
συνάντησης των σκοπευτών. Απέχει 1 ώρα από την Αθήνα
έχοντας το πλεονέκτημα της εύκολης πρόσβασης και μετακίνησης.
Εμπνευστής και δημιουργός του σκοπευτηρίου είναι ο Πρόεδρος
του Σκοπευτικού Ομίλου Ψαχνών, Παντελάκης Αλέξανδρος.
Τηλέφωνο: 6947260018
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Σύλλογος Εθελοντικών Δυνάμεων
Δασοπροστασίας & Διάσωσης (ΣΕΔΔΔ)
Ο Σύλλογος Εθελοντικών Δυνάμεων Δασοπροστασίας και Διάσωσης
ιδρύθηκε το 1995. Σκοπός του Συλλόγου είναι η προστασία
ανθρώπων, ζώων και πραγμάτων από κάθε κίνδυνο και από το 2001
αξιολογήθηκε και εγγράφηκε στα μητρώα της Γενικής Γραμματείας
Πολιτικής Προστασίας. Το 1996 βραβεύτηκε πρώτη φορά ο
Σύλλογος από τον αείμνηστο Δήμαρχο Ψαχνών Σπ. Σπυρόπουλο
και παραχωρήθηκε από τον τότε Δήμο Ψαχνών χώρος για χρήση
ως έδρα. Το 1998 βραβεύεται από τον αείμνηστο Πρόεδρο της
Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Στεφανόπουλο στο Προεδρικό Μέγαρο.
Το 1999 ανταπέδωσε την επίσκεψη, παρευρισκόμενος στους χώρους
του ΣΕΔΔΔ, όπου και τιμήθηκε από τον Πρόεδρο του Συλλόγου κ.
Σπ. Ραπτάκη. Το 1998 απόκτησε το πρώτο πυροσβεστικό όχημα
με ιδίους πόρους, ενώ το 2000 ο Σύλλογος μεταστεγάστηκε στα
σημερινά του γραφεία (περιοχή «Σκληρό»). Σήμερα ο σύλλογος
διαθέτει 4 πυροσβεστικά οχήματα και έχει 42 μέλη. Πρόεδρος
του συλλόγου από το 1995 έως σήμερα είναι ο Πυρονόμος Π.Σ. κ.
Σπυρίδων Ραπτάκης.
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Εκπολιτιστικός Χορευτικός Σύλλογος «Οι
Ρίζες»
Ο Εκπολιτιστικός Χορευτικός Σύλλογος Ψαχνών «Οι Ρίζες»
ιδρύθηκε το 1985. Σκοπός του είναι η διάσωση και διάδοση της
ελληνικής παράδοσης εν γένει και ειδικότερα των ελληνικών
παραδοσιακών χορών. Διαθέτει μια πλούσια ιματιοθήκη με
παραδοσιακές φορεσιές από την Ελλάδα, την Κύπρο και τη Μικρά
Ασία. Είναι σύλλογος με έντονη παρουσία και δραστηριότητα και
έχει εκπροσωπήσει τα Ψαχνά και τον Δήμο σε πολλές εκδηλώσεις σε
όλη την Ελλάδα, αλλά και στο εξωτερικό, αποσπώντας σημαντικές
διακρίσεις. Στις δραστηριότητες του συλλόγου συγκαταλέγονται η
ζωγραφική για μικρούς και μεγάλους, η αγιογραφία καθώς και η
χορωδία παραδοσιακών-δημοτικών τραγουδιών.

Δημοτική Φιλαρμονική Ψαχνών

τμήματα, μεταξύ των οποίων
παραδοσιακής χορωδίας.

παραδοσιακού

χορού

και

Περιβαλλοντικός & Πολιτιστικός Σύλλογος
Μεσσαπίας “Η ΓΑΙΑ”

Η Δημοτική Φιλαρμονική Ψαχνών ξεκίνησε τη λειτουργία της το
1980, μετά από δωρεά μουσικών οργάνων που έκανε ο αείμνηστος
δήμαρχος Ψαχνών Ευάγγελος Κατσαρός, τη δεκαετία του 1970.
Πρώτος μαέστρος υπήρξε ο αείμνηστος Γιώργος Σίνας, υπό τη
διεύθυνση του οποίου η φήμη της εξαπλώθηκε και εκτός των ορίων
του νομού. Σήμερα, εξακολουθεί να προσφέρει τις υπηρεσίες
της στα πολιτιστικά δρώμενα του τόπου, υπό τη διεύθυνση του
μαέστρου της, Χριστόδουλου Μετοχιάτη.

Ο Περιβαλλοντικός & Πολιτιστικός Σύλλογος Μεσσαπίας “Η
ΓΑΙΑ” ιδρύθηκε τον Μάρτιο του 2007, λειτουργώντας ως όργανο
διαρκούς παρέμβασης των δημοτών για την προστασία του
φυσικού περιβάλλοντος και της πολιτιστικής κληρονομιάς του
τόπου. Βασικός στόχος του συλλόγου είναι η ουσιαστική συμβολή
του στην αντιμετώπιση τυχόν παραβατικών ενεργειών σε βάρος
του περιβάλλοντος, η ενεργή συμμετοχή του στην επίλυση των
υπαρκτών οικολογικών προβλημάτων, καθώς και η οργανωμένη
πρωτοβουλία για τη διαφύλαξη και ανάδειξη των τοπικών μνημείων
πολιτισμού.

Πολιτιστικός Σύλλογος Γυναικών «Η Έκφραση»

Σύλλογος Δρομέων & Περιπατητών Ψαχνών

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Γυναικών του Δήμου Μεσσαπίων
«Η Έκφραση», έχει πορεία 19 ετών. Σε όλη αυτή τη διαδρομή,
ανέπτυξε πλούσια δραστηριότητα. Δημιουργήθηκε για να
ενθαρρύνει την ενεργή συμμετοχή περισσότερων γυναικών του
Δήμου στην εποικοδομητική αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου
τους, προσφέροντας στιγμές γέλιου και διασκέδασης. Παράλληλα,
φιλοδοξεί να βοηθήσει τις γυναίκες του συλλόγου να βρουν
λύσεις στα καθημερινά τους προβλήματα με συμβουλευτικά και
επιμορφωτικά προγράμματα. Προστάτιδα του συλλόγου είναι
η Αγία Σοφία και στη μνήμη της τελείται Θεία Λειτουργία με
αρτοκλασία.

Ο Σύλλογος Δρομέων & Περιπατητών Ψαχνών ιδρύθηκε το 2005
από μια παρέα που ξεκίνησε να περπατά και να εξερευνά το τοπίο
της περιοχής. Η ομάδα είναι ανοιχτή για όποιον έχει τη διάθεση για
ψυχαγωγία, διασκέδαση, χαλάρωση και γυμναστική. Κάθε χρόνο
διοργανώνει τον Μαραθώνιο Δρόμο Θυσίας και Αντοχής «Αγγελής
Γοβιός» προς τιμή του μεγάλου ήρωα της Ελληνικής Επανάστασης
Αγγελή Γοβιού, με πολυπληθείς συμμετοχές από όλη την Ελλάδα.

Λαογραφικός Όμιλος «Ευ ζήν» 	
Ο Λαογραφικός Όμιλος «Ευ ζήν» δημιουργήθηκε το 2019 με
σκοπό να κρατήσει την παράδοση του τόπου μας ζωντανή σε
όλες τις ηλικίες. Προσαρμοσμένος στις ανάγκες της σύγχρονης
κοινωνίας και έχοντας ως γνώμονα την άσκηση σε συνδυασμό με
τις παραδόσεις της χώρας μας, στοχεύει στην ψυχική και σωματική
υγεία. Στον όμιλο λειτουργούν ποικίλα

Πρόσκοποι Μεσσαπίων
Έχοντας ιδρυθεί το 1930, το Σύστημα Προσκόπων Μεσσαπίων,
επανασυστάθηκε το 2015 και έκτοτε προσφέρει δυναμικά στα
παιδιά και τους εφήβους αξέχαστες εμπειρίες μέσα από ωφέλιμες
δραστηριότητες, τόσο για τα μέλη του, όσο και για την ευρύτερη
περιοχή των Μεσσαπίων. Η έδρα των Προσκόπων Μεσσαπίων είναι
το Δημοτικό σχολείο της Μακρυμάλλης καθώς και η αίθουσα στο
χώρο του Δημοτικού Σταδίου Ψαχνών, που έχουν παραχωρηθεί
από το Δήμο Διρφύων-Μεσσαπίων.
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ΣΗΜΕΙΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Κεντρική πλατεία Ψαχνών.
Ιερός Ναός Μεταμορφώσεως του Σωτήρος, πετρόχτιστη εκκλησία
στην κεντρική πλατεία.
Ιερός Ναός Αγίου Νικολάου.
Μνημείο αδικοχαμένων Ψαχνιωτών 1940-1949 (Πλατεία Αγίου
Νικολάου).
Ιερός Nαός Κοιμήσεως της Θεοτόκου.
Πλατεία Ηρώων.
Πλατεία Ανεξαρτησίας (πίσω από τα Διατηρητέα κτίρια).
11/2: Αγίου Βλασίου

Πλατεία Αγίου Νικολάου.

23/4: Αγίου Γεωργίου

Πλατεία Παπαναστασίου.

Παρασκευή
Πηγής

της

Διακαινησίμου:

Ζωοδόχου

5/5:Αγίας Ειρήνης
1/7 και 1/11: Αγίων Αναργύρων
20/7: Προφήτη Ηλία
26/7: Αγίας Παρασκευής
24/8: Γιορτή μετακομιδής των ιερών λειψάνων
του Αγίου Διονυσίου του εν Ζακύνθω
26/10: Αγίου Δημητρίου
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Πλατεία Μποδοσάκη.
Λαογραφικό Μουσείο.
Δημοτική Βιβλιοθήκη.
Πολιτιστικό Κέντρο.
Πνευματικά Κέντρα.
Στέρνα του Πανού (μνημείο μάχης 1822)
Ποταμός Μεσσάπιος που διαρρέει την εύφορη πεδιάδα των
Ψαχνών.
Υπαίθριος εκθεσιακός χώρος στη γωνία της γέφυρας του
Μεσσάπιου ποταμού, με παλαιά μηχανήματα και εξαρτήματα
ελαιοτριβείου.
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ΔΗΜΌΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΊΕΣ
Αγροτικό κτηνιατρείο Ψαχνών: Aβάντων, τηλ: 22280-22698

Παιδικοί σταθμοί & Δημοτικά σχολεία

Aστυνομικό τμήμα Ψαχνών: Κόμβος Καστέλλας, τηλ: 22280-23333

Δημοτικός παιδικός σταθμός, Σταδίου 21, τηλ: 22280-22751

Δασονομείο Ψαχνών: Μεγάλου Αλεξάνδρου 17, τηλ: 22280-22690

Ιδιωτικός παιδικός σταθμός, Αβάντων 31, τηλ: 6972562676

Δημοτική Βιβλιοθήκη Ψαχνών:
Ηρώων, τηλ: 22280-25140

1ο Δημοτικό σχολείο Ψαχνών, Αβάντων 15, τηλ: 22280-22528

Διατηρητέα

κτίρια-Πλατεία

Δήμος Διρφύων-Μεσσαπίων: Αβάντων 18, τηλ: 22283-50200

2ο Δημοτικό σχολείο Ψαχνών, τοποθεσία «Σκληρό», τηλ: 2228022793

Fax: 22280-23844, e-mail:info@ddm.gov.gr

3ο Δημοτικό σχολείο Ψαχνών, Αγγ. Γοβιού, 75 τηλ: 22280-23644

ΚΑΠΗ Ψαχνών, τηλ: 22280-24881

Γυμνάσιο Ψαχνών, Μεγ. Αλεξάνδρου 3, τηλ: 22280-22518

Κέντρο Υγείας Ψαχνών: Aβάντων 44, τηλ: 22283-50000

Λύκειο Ψαχνών, Αλ. Παπαδιαμάντη, τηλ: 22280-22858

Κ.Ε.Π. Ψαχνών, Θερμοπυλών 10, τηλ: 22280-22713

Επαγγ. Λύκειο Ψαχνών, Σταδίου 17, τηλ: 22280-25589

Ταχυδρομείο Ψαχνών: Aριστοτέλους 26, τηλ: 22280-22535

ΧΡΉΣΙΜΑ ΤΗΛΈΦΩΝΑ: ΦΑΡΜΑΚΕΊΑ
Γιαννούκος Αθ., Αβάντων 28, τηλ: 22280-23212

Εταιρείες κινητής τηλεφωνίας

Γυφτόδημος Αθ., Μητροπόλεως 21, τηλ: 22280-23912

“Γερμανός”, Αβάντων & Φιλελλήνων, τηλ: 22280-22443

Πολύζου Ελ., Μητροπόλεως 2, τηλ: 22280-22414

“Vodafone”, Αβάντων 4, τηλ: 22280-24074

Ρέμπελος Ιωαν., Αγγ. Γοβιου 13, τηλ: 22280-22530

“Wind”, Αβάντων 16, τηλ: 22280-25577

Σμπρίνη Αργ., Αβάντων 44, τηλ: 22280-23483

Πρακτορείο Γενικού Τουρισμού

Τσουκαλά Μ., Μεγ. Αλεξάνδρου 39, τηλ: 22280-23572

Messapia Travel Τηλ.+302228029069
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ΧΏΡΟΙ ΕΣΤΊΑΣΗΣ
Ταβέρνες-Ψητοπωλεία-Μεζεδοπωλεία-σνακ
«Τα Βαρελάκια», τηλ: 22280-24378

Café «Santan», τηλ: 6987652711

«Τα 5Φ», τηλ: 22280-24070

«Rex», τηλ: 22280-25180

«Τα Κατούνια», τηλ: 22280-22961

«Ρόδον», τηλ: 22280-24000

«Τα Καλά Καθούμενα», τηλ: 22283-01180

«Sun Rise» Café bar, τηλ: 22283-01157

Μεζεδοπωλείο, «Το Μικρό Καφέ», τηλ: 22280-24304

«Valeria’s», τηλ: 22280-23828

«Bridge», Coffee & and Food, τηλ: 22280-25273

Δoύδαλης Βασίλειος, τηλ: 22280-23598

«Central», Coffee & and Food, τηλ: 22280-22122

Καφενείο, Βαλαής Ευάγγελος, τηλ: 22280-24487

«Ημίωρο», τηλ: 22280-24024

Καφέ-μπαρ, Βαλαής Νικόλαος, τηλ: 22280-22622

«Κόμιξ», Fοοd & Coffee, τηλ: 6942411881

Καφενείο, Σαλής Δημήτριος, τηλ: 22280-22580

«Mama’s Food», τηλ: 22280-24934

Καφενείο, Γραμματικόγιαννης Αθανάσιος

«Pinocchio», Coffee and Food, τηλ: 22283-00653

Καφενείο, Τριανταφύλλιδου Παναγιώτα, τηλ: 22280-25840

«Sparcle», Crepa Cafe Jamaika Coffee, τηλ.: 22280-22380

Καφενείο, Στούπα Ελένη, τηλ: 22280-25210

“Space” Coffee And Crepa House, τηλ: 22280-22079

Καφενείο “Συνάντηση”, τηλ: 22280-23838

«Stage» Food and Coffee, τηλ: 22280-24080
«Στο Ψαχνό», Grillhouse, τηλ: 22280-23983

Καφετέριες και Καφενεία
«Αίγλη», τηλ: 22280-23598
«Amerisa’s» Cafe, τηλ: 22280-23008
«Karma» All day café bar, τηλ: 22280-24909
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ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ

ΤΟΠΙΚΉ ΚΟΙΝΌΤΗΤΑ
ΆΤΤΑΛΗΣ

Η

τοπική Κοινότητα της Άτταλης, με 365 κατοίκους,
βρίσκεται στη δυτική ράχη του όρους Δίρφυς. Κατά τη
Μέση Βυζαντινή περίοδο φαίνεται ότι η περιοχή γνώρισε
ιδιαίτερη άνθιση, όπως αποδεικνύεται από την ύπαρξη δύο
σημαντικών ναών στον οικισμό· των Εισοδίων της Θεοτόκου
και του Αγίου Νικολάου. Στα νεότερα χρόνια η δημιουργία του
οικισμού ουσιαστικά οφείλεται στη μετακίνηση των κατοίκων από
τον Απόκρημνο, περιοχή που χρησιμοποιούταν ως καταφύγιο από
τις επιδρομές των Τούρκων.

ΙΣΤΟΡΙΚΆ ΣΤΟΙΧΕΊΑ
Στην περιοχή της Άτταλης έχουν αποκαλυφθεί από ερευνητές
στοιχεία που μαρτυρούν μακραίωνη εγκατάσταση. Έχουν
αποκαλυφθεί κατά καιρούς κεραμικά της Μεσαιωνικής περιόδου,
θραύσματα προϊστορικών αγγείων και οψιανοί. Στην περιοχή
υπάρχει ένα σπήλαιο στο φαράγγι του Κάκαβου (πρβλ. ενότητα
«Σπήλαια του Δήμου Διρφύων-Μεσσαπίων»).
Η σπουδαιότερη εποχή για την Άτταλη φαίνεται πως υπήρξε
η Βυζαντινή περίοδος. Συγκεκριμένα, στη Μέση Βυζαντινή
περίοδο και στα τέλη του 10ου με αρχές του 11ου αιώνα, άκμασε
στην περιοχή το βυζαντινό μοναστήρι του Αγίου Νικολάου, με
εκλεπτυσμένη αρχιτεκτονική και τεχνοτροπία. Ουσιαστικά, στα
νεότερα χρόνια, η σύσταση της Άτταλης, ήταν αποτέλεσμα της
μετακίνησης των κατοίκων από τον Απόγκρεμο, μια περιοχή που
χρησιμοποιούσαν οι κάτοικοι ως ασφαλή τόπο από τις επιδρομές
των Τούρκων.
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ΝΑΟΊ-ΕΞΩΚΛΉΣΙΑ
Εισόδια Θεοτόκου
Κήρυξη μνημείου: ΥΑ 6505/293 π.ε./2-2-1972 - ΦΕΚ 126/Β/11-21972

Ο

Ναός των Εισοδίων της Θεοτόκου διαθέτει ίδια κάτοψη
και όμοιες σχεδόν διαστάσεις (14,5 μέτρα Χ 11,8 μέτρα)
με τον κοντινό ναό του Αγίου Νικολάου. Κτίστηκε στον τύπο του
σταυροειδούς εγγεγραμμένου με τρούλο, σε μία παραλλαγή
με συνεπτυγμένο το δυτικό σκέλος, που θεωρείται εξέλιξη του
μεταβατικού τύπου. Στoν ίδιο αρχιτεκτονικό τύπο ανήκει και ο ναός
του Αγίου Νικολάου. Τα δύο μνημεία στα ανατολικά καταλήγουν
σε τρεις πεντάπλευρες αψίδες, ενώ στα δυτικά σε νάρθηκα, στο
βόρειο άκρο του οποίου υπάρχει αρκοσόλιο (ταφικό μνημείο).
Αποτελούν τους πρωιμότερους από τους ολιγάριθμους ευβοϊκούς
σταυροειδείς εγγεγραμμένους ναούς.
Ειδικότερα, ο ναός των Εισοδίων είναι κτισμένος από μεγάλους και
μικρούς, αργούς λίθους με την παρεμβολή πλίνθων και τη χρήση
πλούσιου ασβεστοκονιάματος. Έχουν χρησιμοποιηθεί μεγάλοι
πλίνθοι στις εξωτερικές γωνίες, ενώ οι λίθοι στα κατώτερα τμήματα
των αψίδων είναι λαξευμένοι
(πλινθοπερίκλειστο σύστημα
δόμησης). Σταυρόσχημες εσοχές ανοίγονται στο εσωτερικό των
κογχών των παραβημάτων, στοιχείο το οποίο δηλώνει ότι πρόκειται
για σταυροπηγιακό ναό. Το δάπεδο του ναού καλυπτόταν από
μαρμάρινες πλάκες. Μάλιστα, στο δάπεδο του κεντρικού κλίτους
υπήρχε το διακοσμητικό θέμα του πενταόμφαλου.

Στον
ναό
εντοπίζονται
πολλές οικοδομικές φάσεις
και η αρχική μορφή του
έχει αλλοιωθεί από τις
κατά καιρούς επεμβάσεις.
Θεωρείται πιθανό ότι η
καταστροφή του τέμπλου και
της ανωδομής του κατά την
υστεροβυζαντινή
περίοδο
οφείλεται σε σεισμό. Στους
μεταβυζαντινούς
χρόνους
το κεντρικό του κλίτος,
διαμορφώθηκε σε μονόχωρο
ναό με δίρριχτη στέγη, μορφή
που ο ναός διατηρεί έως
σήμερα. Ο νάρθηκας και τα
πλάγια κλίτη σώζονται σε
ημιερειπιώδη
κατάσταση.
Ο χώρος του διακονικού,
στη νότια πλευρά, άγνωστο
πότε,
διαμορφώθηκε
σε
λινό
(πατητήρι).
Κατά
τους νεώτερους χρόνους
αξιοποιήθηκε δομικό υλικό
και από τους δύο ναούς για
την κατασκευή νεωτερικού
τέμπλου στον ναό των
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Εισοδίων.

Πολέμου.

Αξίζει να γίνει αναφορά στον γλυπτό διάκοσμο των δύο ναών. Τα
γλυπτά μέλη που εντοπίστηκαν ανήκαν στα μαρμάρινα τέμπλα
τους. Κοσμούνται κυρίως με φυτικά και γεωμετρικά θέματα αλλά
και με σύμβολα, όπως ο σταυρός. Αποτελούν εξαιρετικό δείγμα
γλυπτικής του τέλους του 10ου – αρχών 11ου αιώνα.

Στην κατασκευή της τοιχοποιίας του ακολουθείται το αμελές
πλινθοπερίκλειστο σύστημα με τη χρήση αργών ή ημιλαξευμένων
λίθων τοποθετημένων σε οριζόντιες ζώνες, διαμορφωμένες από
μονές και διπλές σειρές πλίνθων. Κατά τόπους εντοπίζονται
ορισμένα διακοσμητικά μοτίβα, διαμορφωμένα με πλίνθους.

Στο πλαίσιο εργασιών αποκατάστασης που πραγματοποιήθηκαν
από την Εφορεία Αρχαιοτήτων (έργο: «Στερέωση και Αποκατάσταση
Ναών Άτταλης Εύβοιας») και αργότερα, με χρηματοδότηση και σε
συνεργασία με την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, διαμορφώθηκε
ο περιβάλλων χώρος των ναών και τοποθετήθηκε ενημερωτική
πινακίδα. Επίσης,
το νεωτερικό τέμπλο αποδομήθηκε,
τεκμηριώθηκαν τα γλυπτά που εντοπίστηκαν, ώστε ορισμένα να
εκτεθούν στο Αρχαιολογικό Μουσείο «Αρέθουσα», ενώ με άλλα να
ανασυντεθεί το μαρμάρινο τέμπλο του ναού για να κοσμήσει το
εσωτερικό του.

Τα δάπεδα του ναού χαρακτηρίζονται από ποικιλία και άριστη
επεξεργασία. Αποτελούνται από πλάκες έγχρωμων μαρμάρων. Οι
ταινίες που τα κοσμούν στον κυρίως ναό, πλάτους 13 εκατοστών,
με πολύχρωμα μαρμάρινα τετράγωνα, τρίγωνα και ρομβόσχημα
τμήματα είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακές. Το μοτίβο που πλαισίωνε
την κεντρική πλάκα του ιερού είναι όμοιο με αυτό στο δάπεδο της
μονής Περιβλέπτου στα Πολιτικά. Γενικά, η κατάσταση διατήρησης
των μαρμάρινων διακοσμητικών στα δάπεδα είναι καλύτερη στον
κυρίως ναό από ότι στον νάρθηκα. Το κεντρικό τμήμα του δαπέδου
του τριμερούς εξωνάρθηκα καλύπτεται με τετράγωνα κεραμικά
πλακίδια, ενώ το νότιο με αδρό βοτσαλωτό.

Άγιος Νικόλαος
Κήρυξη μνημείου: ΥΑ 6505/293
π.ε./2-2-1972 - ΦΕΚ 126/Β/11-21972
Ο δεύτερος ναός, ο οποίος
κοσμεί
την
Άτταλη
και
αναδεικνύει την ιστορία της
περιοχής, είναι αυτός του Αγίου
Νικολάου, ο οποίος βρίσκεται
λίγα μέτρα ανατολικά του ναού
των Εισοδίων της Θεοτόκου.
Ανήκει στον ίδιο αρχιτεκτονικό
τύπο με τον ναό των Εισοδίων,
με διαστάσεις 14,80 x 11,50
μέτρα, χωρίς τον εξωνάρθηκα, ο
οποίος αποτελεί μεταγενέστερη
προσθήκη. Επικοινωνούσε με
το νάρθηκα μέσω κεντρικής
θύρας της οποίας σώζεται το
μαρμάρινο κατώφλι. Πρόκειται
για έναν από τους μεγαλύτερους
ναούς
της
Εύβοιας
του
συγκεκριμένου αρχιτεκτονικού
τύπου. Δυστυχώς, σώζεται
ερειπωμένος σε μέγιστο ύψος
2,5 μέτρων, με εξαίρεση τον
βορειοδυτικό πεσσό που φτάνει
στα 6,5 μέτρα. Μάλιστα, μεγάλα
τμήματα του καταστράφηκαν κατά τη διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου
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Στη θέση τους βρέθηκαν η ορθογώνια μαρμάρινη βάση της κεντρικής
Αγίας Τράπεζας, τμήμα της βάσεως της Τράπεζας της Πρόθεσης
καθώς και ο στυλοβάτης του τέμπλου, όπου εντοπίστηκαν εγκοπές
για την προσαρμογή των υπόλοιπων τμημάτων αυτού.
Τα νέα στοιχεία που προέκυψαν κατά τη διάρκεια των πρόσφατων
εργασιών αποκατάστασης που πραγματοποιήθηκαν στους
ναούς της Άτταλης, ενίσχυσαν την άποψη ότι τα συγκεκριμένα
μνημεία κτίστηκαν στο διάστημα μεταξύ του τέλους του 10ου
και των αρχών του 11ου αιώνα. Ωστόσο δεν κατέστη δυνατόν να
διευκρινιστεί ποιο από τα δύο ανεγέρθηκε πρώτο. Βέβαιο όμως
είναι ότι η σχεδόν ταυτόχρονη ανέγερση αυτών των δύο μεγάλων
διαστάσεων ναών με τα πολυτελή δάπεδα και τον εξαιρετικής
τέχνης γλυπτό διάκοσμο αποτέλεσε ένα εξαιρετικά φιλόδοξο έργο
για την εποχή. Επίσης, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι πρόκειται για
τα καθολικά Μονής, γεγονός που παραπέμπει σε πιθανή σχέση
με το διπλό καθολικό της Μονής του Οσίου Λουκά στη Φωκίδα.
Σήμερα, οι συγκεκριμένοι ναοί αποτελούν μετόχια της Μονής
Μακρυμάλλης Ψαχνών. Την ίδια περίοδο ιδρύθηκε το καθολικό της
Παναγίας Περιβλέπτου στα Πολιτικά και ίσως λίγο αργότερα ο ναός
της Αγίας Τριάδας στον ομώνυμο οικισμό, 5 χιλιόμετρα νότια της
Άτταλης. Η έντονη οικοδομική δραστηριότητα που παρατηρείται
στην ευρύτερη περιοχή των Ψαχνών κατά τον 11ο αιώνα, με την
ανέγερση τριών μεγάλων Μονών, όπου μάλιστα υιοθετήθηκαν
λαμπρά πρότυπα της καλλιτεχνικής παραγωγής της εποχής τους,
υποδηλώνει την οικονομική και πνευματική άνθιση της κεντρικής
Εύβοιας κατά τη μέση βυζαντινή περίοδο.
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ΑΠΟΓΚΡΕΜΟΣ

O

Απόγκρεμος (ή Απόγκρεμνος) είναι ένας μεσαιωνικός
οικισμός στα βόρεια της Άτταλης, σε απόκρημνη θέση
σε υψόμετρο 450 μέτρων, στη νοτιοανατολική άκρη του
όρους του Πυξαριά. Η θέση του οικισμού αποτέλεσε το βασικό
κριτήριο επιλογής του πληθυσμού που κατοίκησε εκεί κατά την
περίοδο της Τουρκοκρατίας στο νησί της Εύβοιας. Η τοποθεσία
έχει πανοραμική θέα προς τον κάμπο της περιοχής και προσέφερε
ασφάλεια και πόσιμο νερό στους κατοίκους της. Υπήρξε σημαντικό
γεωστρατηγικό σημείο καθώς παρείχε θέα σε όλο τον κάμπο της
Μεσσαπίας. Σύμφωνα με την παράδοση, ο οικισμός κτίστηκε μετά
την εγκατάλειψη της Άτταλης έπειτα από μία ενετική επιδρομή. Η
κατοίκηση ήταν πυκνοδομημένη, δείγμα της ασφάλειας που ήθελαν
να αισθάνονται οι κάτοικοι. Ο οικισμός περιτριγυριζόταν από
ορεινούς όγκους (Ταναΐδα, Πυξαριάς, Ψηλότερας, Βεργινή). Από
τον ιστορικό οικισμό διασώζονται ο ναός του Αγίου Κωνσταντίνου
και Ελένης και του Προφήτη Ηλία.

ΝΑΟΊ-ΕΞΩΚΛΉΣΙΑ
Ναός Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης
Στον οικισμό δεσπόζει ένας ναός αφιερωμένος στους Αγίους Κωνσταντίνο και Ελένη ο οποίος είναι κτισμένος σε βυζαντινό
ρυθμό βασιλικής. Στον δυτικό τοίχο και στην είσοδο του ναού βρίσκεται η κτητορική επιγραφή πάνω σε λίθινη πλάκα η οποία
πληροφορεί ότι κτίστηκε το 1859. Χαρακτηριστικό του ναού είναι το ξυλόγλυπτο τέμπλο και οι φορητές εικόνες όπως εκείνη του
Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης. Σύμφωνα με μαρτυρίες, κτίστηκε πάνω στα κατάλοιπα ενός παλαιότερου και μικρότερου ναού,
αφιερωμένου στον Άγιο Ιωάννη τον Πρόδρομο. Στην εκκλησία αυτή, υπήρχαν τοιχογραφίες, ενώ τις εικόνες του Αγίου Ιωάννου,
της Παναγίας και του Χριστού, τις μετέφεραν οι ίδιοι οι κάτοικοι μετά την παράδοση του νησιού της Εύβοιας, στον νέο οικισμό
της Άτταλης.

Προφήτης Ηλίας
Κοντά στην εκκλησία του Αγίου Κωσταντίνου βρίσκεται ερειπωμένος ο Ναός του Προφήτη Ηλία. Πρόκειται για ένα κτίσμα του
οποίου η στέγη, σύμφωνα με την περιγραφή του ερευνητή Θ. Σκούρα, καλυπτόταν από βυζαντινές κεραμίδες. Σύμφωνα με
προφορικές μαρτυρίες, κτίστηκε κατά τον 16ο αιώνα και αποτελούσε το νεκροταφείο του Απόγκρεμου. Ξεχωρίζει το κτιστό του
τέμπλο με τοιχογραφίες και η ποικιλία χριστολογικών τοιχογραφικών θεμάτων όπως οι Άγιοι Απόστολοι και το Τρίμορφο της
Δεήσεως. Σπάνια τοιχογραφία της βυζαντινής τεχνοτροπία αποτελεί η όρθια μορφή του Προφήτη Ηλία με τα χέρια ανοικτά πάνω
σε άρμα.
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Οροπέδιο Ταναΐδας
Το οροπέδιο της Ταναΐδας αποτελεί έναν ανεξερεύνητο προορισμό για τους περισσοτέρους. Είναι σχηματισμένο
σε μια δυσπρόσιτη περιοχή, στα 1.100 μέτρα, στη δεύτερη υψηλότερη κορυφή της Δίρφυος, την Ταναΐδα, με θέα
-που κόβει την ανάσα- προς το Αιγαίο πέλαγος. Η προέλευση του ονόματος έχει ρίζες στην αρχαιότητα (από το
τείνω, θέμα «ταν-») και πιθανόν σημαίνει αυτόν που είναι επιμήκης. Στο οροπέδιο αντικρίζει κανείς το εκκλησάκι
των Αγίων Αναργύρων. Η περιοχή είναι γεμάτη έλατα και είναι ενταγμένη στο δίκτυο Natura 2000. Από τις
βροχοπτώσεις και τις χιονοπτώσεις κατά τη χειμερινή περίοδο δημιουργούνται μικρές φυσικές λίμνες. Αποτελεί
σημείο όπου οι κτηνοτρόφοι διατηρούν στάνες για τα κοπάδια τους. Για πληροφορίες πεζοπορίας πρβλ. ενότητα
«Εναλλακτικός τουρισμός».
29/08: Θρησκευτικό πανηγύρι, Αποτομή Κεφαλής του Ιωάννου του Προδρόμου
στον ναό Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου, με προσφορά νηστίσιμου φαγητού στους
πιστούς.
Περιοχή Απόγκρεμος ή Απόγκρεμνος.
Ναός Αγίου Κωνσταντίνου και Προφήτη Ηλία στον Απόγκρεμο.

ΣΗΜΕΙΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Βυζαντινός ναός Εισοδίων Θεοτόκου.
Βυζαντινός ναός Αγίου Νικολάου.
Εξωκλήσι Αγίων Αναργύρων, στο οροπέδιο της Ταναΐδας, σε ελατοδάσος. Από το
2011 εκκίνηση του πρώτου «Ανταμώματος» (πεζοπορία με τη συμμετοχή πέντε
συλλόγων). Επίσημη ανάβαση γίνεται το πλησιέστερο Σαββατοκύριακο της 1η
Ιουλίου, γιορτή στη μνήμη των Αγίων Αναργύρων.
Ταβέρνες (κρεατικά και τηγανόψωμο για τα οποία φημίζεται η περιοχή και καλό
ντόπιο κρασί).

Οικολογικός και πολιτιστικός σύλλογος Άτταλης
«Ο Απόγκρεμος»
Η ίδρυση του σωματείου έγινε με σκοπό την ανάπτυξη του πνευματικού και κοινωνικού επιπέδου
των μελών του, την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και των βυζαντινών μνημείων του
χωριού. Γενικά, γίνεται κάθε προσπάθεια πολιτιστικής και οικολογικής δραστηριότητας, μέσα από
εκδηλώσεις, δράσεις και συνεργασίες.

Χώροι εστίασης
Καφετέρια Παπακωνσταντίνου, τηλ: 22280-71550
Ταβέρνα Φαλιά Ιωάννα, τηλ: 22280-71521
Ταβέρνα «Λευτέρης», τηλ: 22280-71518/71544
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ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ

ΟΙΚΙΣΜΌΣ
ΠΛΑΤΆΝΑ Ή ΠΛΑΤΆΝΙΑ

Ο

οικισμός της Πλατάνας (ή τα Πλατάνια), βρίσκεται
4 χιλιόμετρα δυτικά της Άτταλης και 8 χιλιόμετρα
βορειοανατολικά των Ψαχνών, σε υψόμετρο 350
μέτρων. Σύμφωνα με την απογραφή του 2011 αριθμεί 55
κατοίκους. Πήρε το όνομα της από ένα υπεραιωνόβιο πλατάνι
το οποίο δυστυχώς δεν υπάρχει σήμερα. Θεωρείται ένα από
τα ομορφότερα «μπαλκόνια» της Εύβοιας με θέα στον Ευβοϊκό
κόλπο. Η γύρω περιοχή είναι δασοσκεπής από πεύκα και ελιές. Οι
κάτοικοι του χωριού παράγουν λάδι, σιτηρά, κτηνοτροφικά και
δασικά προϊόντα. Η Πλατάνα, όπως και η Άτταλη είναι χωριό που
σχηματίστηκε μετά την παράδοση του νησιού από τους Οθωμανούς.
Σημαντικά μνημεία του οικισμού αποτελούν ο ενοριακός ναός της
Κοιμήσεως της Θεοτόκου, ο κοιμητηριακός ναός της Αναλήψεως
και το σύγχρονο ναΐδριο που είναι αφιερωμένο στον Άγιο Ραφαήλ.
Επιπλέον, στη θέση Στρογγυλή, βορειοανατολικά του οικισμού της
Πλατάνας, βρίσκεται το εξωκλήσι της Αγίας Κυριακής. Πάνω από
το χωριό υψώνεται η δεύτερη κορυφή της οροσειράς της Δίρφυος,
η Ταναΐδα.
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ΣΗΜΕΙΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
15/8: Θρησκευτικό πανηγύρι: Ιερός ναός Κοιμήσεως της Θεοτόκου.
Ιερός Ναός της Αναλήψεως.
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ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ

ΤΟΠΙΚΉ ΚΟΙΝΌΤΗΤΑ
ΜΑΚΡΥΚΆΠΑΣ

Η

τοπική κοινότητα της Μακρυκάπας, με 864 κατοίκους,
βρίσκεται στην κεντρική Εύβοια σε υψόμετρο 160 μέτρων
από τη θάλασσα, απέχει 28 χιλιόμετρα από τη Χαλκίδα και
12 χιλιόμετρα από τα Ψαχνά. Η Μακρυκάπα είναι κτισμένη μέσα
σε ένα κατάφυτο τοπίο με πλατάνια, πικροδάφνες και λυγαριές.
Το ποτάμι που ξεκινά από τους ορεινούς όγκους, περνά μέσα από
το χωριό δημιουργώντας μια φυσική εικόνα απαράμιλλης χάρης.
Στην περιοχή λειτουργούν Νηπιαγωγείο, Δημοτικό σχολείο και
Γυμνάσιο, Ποδοσφαιρικός Αθλητικός Όμιλος (Α.Ο. Μακρυκάπας)
και Πολιτιστικός-Χορευτικός Σύλλογος («Τα Βάβουλα»).
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ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Υ

πάρχουν δύο εκδοχές για την ονομασία του χωριού. Η
πρώτη αναφέρει πως οι βοσκοί φορούσαν μακριά κάπα
που τους ήταν απαραίτητη τον χειμώνα που έβοσκαν τα
αιγοπρόβατά τους στα γύρω βουνά για να προφυλαχθούν
από τις βροχές και τα χιόνια. Υπάρχει και η εκδοχή ότι το όνομα
προήλθε από τα γύρω βουνά, την Ταναΐδα και ψηλότερα την
Αρκουδιά και το Βοϊδοβούνι, που σχηματίζουν ένα μεγάλο και
μακρύ «κάππα».
Η ιστορία της Μακρυκάπας είναι άμεσα συνδεδεμένη με εκείνη
των Βαβούλων, ενός οικισμού που γνώρισε την ακμή του στα
χρόνια της Τουρκοκρατίας. Πρόκειται για ένα ερειπωμένο χωριό
που ήταν χτισμένο στις υπώρειες του όρους της Δίρφυος, μέσα σε
καταπράσινο τοπίο. Οφείλει το όνομά του στο κάθισμα (βαθούλωμα)
που διαμορφώνεται στη νότια πλευρά του οροπεδίου της Ταναΐδας.
Βρίσκεται 7 χιλιόμετρα βόρεια της Μακρυκάπας και σε υψόμετρο 750
μέτρων. Κτίστηκε κατά τη διάρκεια της Φραγκοκρατίας και άκμασε
στην Τουρκοκρατία, όταν για λόγους ασφάλειας εγκαταστάθηκαν
σε αυτή την οχυρή θέση κάτοικοι από τα γύρω χωριά. Σύμφωνα
με την παράδοση, τα Βάβουλα διαδραμάτισαν καθοριστικό ρόλο
στον αγώνα για την Απελευθέρωση της Εύβοιας. Κατά τη διάρκεια
της Τουρκοκρατίας διέμεναν στον οικισμό, σε πυκνοδομημένη
διάταξη, περίπου 600 οικογένειες, εκμεταλλευόμενες τα φυσικά
πλεονεκτήματα της θέσης. Κοντά στο χωριό υπάρχει η φυσική πηγή
«Γερακάρα» με νερό που ρέει από το όρος της Δίρφυος. Οι ασχολίες
των κατοίκων ήταν κυρίως αγροτοκτηνοτροφικές. Από το 1882 είχε
αρχίσει να ερημώνει καθώς μετά παράδοση του νησιού της Εύβοιας
οι κάτοικοι κατέβηκαν από τα βουνά ιδρύοντας το σημερινό χωριό
της Μακρυκάπας. Σύμφωνα με την απογραφή πληθυσμού το 1875,
τα Βάβουλα αριθμούσαν μαζί με τη Μακρυκάπα 261 κατοίκους,
ενώ το 1885, ο οικισμός ερημώθηκε πλήρως.
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ΙΣΤΟΡΙΚΟΊ ΝΑΟΊ-ΕΞΩΚΛΉΣΙΑ
Από το παλιό χωριό των Βαβούλων σώζονται μόνο ερείπια καθώς τα περισσότερα
δομικά υλικά των σπιτιών χρησιμοποιήθηκαν για να κτιστεί το νέο χωριό.
Ακόμη και το εξωκλήσι της Αγίας Παρασκευής κατεδαφίστηκε για να ξαναχτιστεί
αργότερα ως εξωκλήσι του Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης. Βρίσκεται σε ένα
διαμορφωμένο πάρκο με πλατάνια δίπλα στο ποτάμι και προσφέρεται για
σύντομες εξορμήσεις και στιγμές χαλάρωσης και ξεγνοιασιάς. Η εικόνα της
Αγίας Παρασκευής μεταφέρθηκε στον ομώνυμο καθολικό ναό του χωριού που
χτίστηκε το 1865, στη Μακρυκάπα. Λίγο έξω από το χωριό σώζεται το εξωκλήσι
της Αναλήψεως του Κυρίου, πιθανώς Παλαιοχριστιανικό, σε ρυθμό τρίκλιτης
βασιλικής που άλλοτε ήταν αγιογραφημένο και ασβεστώθηκε. Το εξωκλήσι
βρίσκεται στον Μεσαιωνικό οικισμό Κριζά ή Παλιοχώρι, ανάμεσα στον Άγιο
Αθανάσιο και τη Μακρυκάπα. Ο ναός βρίσκεται δίπλα σε πηγή με πλούσιο νερό,
που άλλοτε κινούσε τρεις νερόμυλους και σήμερα αρδεύει μεγάλο μέρος του
κάμπου. Το ιερό διαιρείται σε τρία μέρη, την Αγία Τράπεζα, την Πρόθεση και
το Διακονικό. Η τοιχοδομία αποτελείται από μεσαίου μεγέθους ημίεργους και
αργούς λίθους, με εμβόλιμους πλίνθους.
Ο Ναός της Ζωοδόχου Πηγής στο κοιμητήριο του χωριού παρουσιάζει
αρχιτεκτονικό ενδιαφέρον καθώς είναι πρωιμότερος εκείνου της Αγίας
Παρασκευής. Στο εσωτερικό του φυλάσσεται παλιός ξύλινος επιτάφιος. Λίγα
χιλιόμετρα έξω από το χωριό, το παλαιοχριστιανικό εξωκλήσι της Αναλήψεως
του Κυρίου, μέσα σε ένα καταπράσινο περιβάλλον, αποτελεί κατάλληλο τόπο
για ηρεμία και περισυλλογή. Τέλος, λίγα χιλιόμετρα έξω από το χωριό ψηλά
στο βουνό βρίσκεται η περιοχή της πηγής της Νύφης απ’ όπου υδροδοτείται
η Μακρυκάπα, που γοητεύει τον περιπατητή και τον φυσιολάτρη με τους
γεωλογικούς σχηματισμούς των βράχων.
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ΕΦΤΑΚΌΝΑΚΑ

Δ

ίπλα στη Μακρυκάπα βρίσκεται ο οικισμός Εφτακόνακα (ή Επτακόνακα).
Ο οικισμός κτίσθηκε μετά την επανάσταση του 1821 από βοσκούς, που
κατέβηκαν από τα Βάβουλα και βρήκαν στην περιοχή επτά κονάκια, τα
οποία κατοίκησαν και στα οποία χρωστά την ονομασία του. Στον οικισμό αυτό
υπάρχουν σημαντικά στοιχεία για την ύπαρξη ενός αξιόλογου Πρωτοελλαδικού
οικισμού (κυρίως κεραμική) και νεκροταφείου αλλά και ευρήματα (π.χ. εργαλεία
σε σπήλαιο) που παραπέμπουν σε εγκατάσταση της Παλαιολιθικής περιόδου.
Η περιοχή συγκεντρώνει γεωμορφολογικά πλεονεκτήματα καθώς γειτνιάζει με
ποτάμια, βουνά και είναι κατάφυτη. Τα αρχιτεκτονικά λείψανα είναι ελάχιστα και
συγκεκριμένα έχει αποκαλυφθεί ένα μικρό τμήμα οικήματος σωζόμενων διαστάσεων
3 Χ 3μ. απροσδιόριστης χρονολόγησης. Γενικότερα, υπάρχουν αναφορές για
την ύπαρξη ενός πρωτοελλαδικού νεκροταφείου εντός του χωριού (περίπου
3200/3100-2100π.Χ), το οποίο έχει ανακαλυφθεί εδώ και πολλές δεκαετίες. Από τους
κιβωτιόσχημους τάφους της Μακρυκάπας σώζονται κάποια μοναδικά ευρήματα
όπως ένα σύνολο μαρμάρινων αγγείων, τα οποία υποδεικνύουν στενές σχέσεις με
το Αιγαίο και τον πρωτοκυκλαδικό πολιτισμό. Τέλος, στη θέση “Ρακού”, η οποία είναι
ένας χαμηλός λόφος ανατολικά της Μακρυκάπας, ανακαλύφθηκαν προϊστορικοί
τάφοι, ενδεχομένως της πρωτοελλαδικής περιόδου και λίγα κατάλοιπα κεραμικής
και λίθινων εργαλείων της προϊστορικής περιόδου. Συμπερασματικά, η περιοχή
της Μακρυκάπας κατοικήθηκε από τους προϊστορικούς χρόνους και είναι ένας από
τους τρεις χώρους που πρωτοκατοικήθηκαν στην Ευβοϊκή Μεσσαπία μαζί με τη
Βάρκα στα Ψαχνά και τη Χαλκούσσα στην περιοχή του Αγίου Αθανασίου, με βάση
τα ευρήματα. Ωστόσο, στη Μακρυκάπα η κατοίκηση φαίνεται πως παρουσιάζει
μεγαλύτερη συνέχεια στο πέρασμα του χρόνου
Τουριστικός - Ιστορικός - Ενημερωτικός οδηγός - Δήμου Διρφύων Μεσσαπίων

49

Πολιτιστικός και Χορευτικός Σύλλογος Μακρυκάπας «Τα Βάβουλα»
Ο Πολιτιστικός και Χορευτικός Σύλλογος Μακρυκάπας «ΤΑ ΒΑΒΟΥΛΑ», λειτουργεί με καταστατικό
από το 1994 και η επωνυμία του «ΒΑΒΟΥΛΑ» προέρχεται από το κεφαλοχώρι Βάβουλα το οποίο
υπήρχε κατά τη διάρκεια της Τουρκοκρατίας, 7 περίπου χιλιόμετρα βορειότερα από την τοποθεσία
που βρίσκεται σήμερα η Μακρυκάπα. Ο σύλλογος τιμά τους προγόνους με λειτουργία στις 21
Μαΐου κάθε έτους στην περιοχή Βάβουλα, στο εκκλησάκι του Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης.
Μετά την εκκλησία ακολουθούν παραδοσιακοί χοροί, αναπαράσταση του παραδοσιακού γάμου
και ολοήμερο γλέντι. Ο σύλλογος διοργανώνει φεστιβάλ παραδοσιακών χορών κάθε Ιούλιο στη
Μακρυκάπα με συμμετοχή συγκροτημάτων από την περιοχή αλλά και απ’ όλη την Ελλάδα. Τα
μέλη του ταξιδεύουν σε όλη την Ελλάδα και στο εξωτερικό, κατόπιν προσκλήσεων, συμμετέχοντας
σε πολιτιστικές εκδηλώσεις και διαφημίζοντας την ελληνική παράδοση. Ο σύλλογος διαθέτει
χορευτικά τμήματα όλων των ηλικιών, καθώς και δικές του στολές τις οποίες συνεχώς εμπλουτίζει.
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Χώροι εστίασης
“Τα Κουνέλια”, τηλ: 22280-71419
“Ο Αητός”, τηλ: 22280-71977
“Το Τζάκι”, τηλ: 22280-71435
“Καφέ Όαση”, τηλ: 22280-71413
“Καφέ RODEO”, τηλ: 22280-71442
“Καφέ CENTER”, τηλ: 22280-71447
Ταβέρνα Ρουμπής Γιώργος, τηλ: 22280-71434
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Ετήσια εορταστική εκδήλωση στα μέσα καλοκαιριού «Βάβουλα»
από τον Πολιτιστικό Χορευτικό Σύλλογο Μακρυκάπας «Τα
Βάβουλα» (γλέντι και χορός) στην πλατεία του χωριού.
26/7: Θρησκευτικό πανηγύρι στον Ναό Αγίας Παρασκευής.
Γραφική πλατεία.
Ναός της Αναλήψεως (περιοχή Παλιοχώρι).
Σπήλαιο της «Νύμφης» με διάδρομο 96 μέτρα.

ΣΗΜΕΙΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Σπήλαιο «Εικονίσματα» στα 760 μέτρα.
Το ποτάμι με το γεφυράκι κατά μήκος του χωριού με τα αιωνόβια
πλατάνια και τις χήνες.
Γήπεδο ποδοσφαίρου.
Παιδική χαρά.
Δεν διαθέτει καταλύματα, όμως υπάρχουν πολλοί χώροι εστίασης,
όπως καφενεία, ταβέρνες και καφετέριες, δίπλα ακριβώς στο
ποτάμι κάτω από τον βαθύ ίσκιο αιωνόβιων πλατάνων.

Ιστορικές τοποθεσίες
Εφτακόνακα.

Βάβουλα, ο τόπος καταγωγής των κατοίκων.
Χαλκούσα ή Χάρμπζα ή Χάρμπιζα.
Θέση “Ρακού”.
Θέση “Κριζά ή Παλιοχώρι”.
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ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ

ΤΟΠΙΚΉ ΚΟΙΝΌΤΗΤΑ
ΤΡΙΆΔΑΣ

Η

τοπική κοινότητα της Τριάδας, βρίσκεται σε υψόμετρο
περίπου 100 μέτρων, 23 χιλιόμετρα βορειονατολικά της
Χαλκίδας και 6 χιλιόμετρα ανατολικά των Ψαχνών. Πλέον
αποτελεί ένα από τις μεγαλύτερες τοπικές κοινότητες του Δήμου
Διρφύων-Μεσσαπίων, τόσο σε έκταση όσο και σε πληθυσμό,
αριθμώντας 1.034 κατοίκους. Έχει Νηπιαγωγείο και Δημοτικό
σχολείο. Η Τριάδα είναι χτισμένη πάνω σε λόφο και περιβάλλεται
από μεγάλες πεδινές και δασικές εκτάσεις. Αποτέλεσε επίσημα
οικισμό του Δήμου Μεσσαπίων το έτος 1836 και διατηρήθηκε
για 4 χρόνια, όταν το 1840, μετά την κατάργηση του Δήμου,
προσχώρησε στο Δήμο Χαλκιδέων. Για 26 ολόκληρα χρόνια ο
οικισμός της Τριάδας ανήκε στα διοικητικά όρια της πόλης της
Χαλκίδας. Το 1866, ο Δήμος της Χαλκίδας μετασχηματίστηκε σε
δυο μικρότερους Δήμους, το Δήμο Χαλκιδέων και Μεσσαπίων. Το
1912 ο οικισμός της Τριάδας, μετά τις αναθεωρήσεις των νόμων
και τον εκσυγχρονισμό του κρατικού μηχανισμού, ενσωματώθηκε
στις 16/8/1912 στον μετασχηματισμένο τότε Δήμο Μεσσαπίων.
Το 1946 αναγνωρίστηκε επισήμως ως Κοινότητα, με κύρια έδρα
την Τριάδα. Μετά το πέρασμα, σχεδόν, μισού αιώνα, το 1997,
η κοινότητα καταργήθηκε και προσαρτήθηκε στον νέο Δήμο
Μεσσαπίων (σχέδιο “Καποδίστριας”).
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ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΟΙ ΠΥΡΓΟΙ
Εισαγωγή

Ο

ι μεσαιωνικοί πύργοι ήταν έδρα του ευγενή, στον οποίον
ανήκε η γύρω περιοχή. Υψώνονται σε λόφους, σε κεντρικές
οδικές αρτηρίες, σε εύφορες κοιλάδες, μέσα σε οικισμούς,
εντυπωσιάζοντας ακόμη και σήμερα με την επιβλητικότητά τους.
Αποτελούσαν κτίσματα–σύμβολα της φεουδαρχικής κοινωνίας, που
αναπτύχθηκε στην Εύβοια από τον 13ο έως τον 15ο αιώνα, όπως
συνέβαινε την εποχή αυτή σε όλη τη δυτική Ευρώπη. Κάθε πύργος
αποτελούσε έδρα και χώρο διαμονής του άρχοντα φεουδάρχη και
της οικογένειάς του, αλλά και χώρο προστασίας και άμυνας του
άρχοντα από τις εξωτερικές απειλές, καθώς για τα δεδομένα της
εποχής ήταν απόρθητος. Οι συμπαγείς και κατακόρυφοι τοίχοι
του καθιστούσαν αδύνατη την αναρρίχηση, ενώ οι υπερασπιστές
αμύνονταν από τις τοξοθυρίδες, τα παράθυρα και τις επάλξεις
του δώματος. Ο πύργος ήταν επίσης το κέντρο της οικονομικής
δραστηριότητας μίας ευρύτερης περιοχής, όπου οι υποτελείς
του φεουδάρχη καλλιεργούσαν τη γη, κατοικώντας σε χωριά. Στο
ισόγειο αποθηκευόταν η αγροτική παραγωγή από τα κτήματα που
καλλιεργούσαν οι υποτελείς, ενώ όσοι φρόντιζαν για τις ανάγκες
και την ασφάλεια του άρχοντα κατοικούσαν γύρω από τον πύργο.
Μάρτυρες για την καθημερινή ζωή του άρχοντα αποτελούν τα
κτιστά τζάκια για τη θέρμανση του χώρου, τα προσκυνητάρια για
την προσευχή, τα ερμάρια για την αποθήκευση αντικειμένων, τα
αποχωρητήρια με τη μορφή κλειστού εξώστη. Σήμερα διατηρούνται
περίπου 55 πύργοι στην Εύβοια, με ιδιαίτερη πυκνότητα στο
κεντρικό τμήμα του νησιού. Είναι ορθογώνιες, στιβαρές κατασκευές
με ισχυρότερο το κατώτερο τμήμα τους και συνήθως αποτελούνται
από ισόγειο, δύο ορόφους και δώμα με επάλξεις. Εσωτερικά
οι όροφοι διέθεταν ξύλινες οροφές στηριγμένες σε δοκάρια ή
καλύπτονταν με λίθινους ημικυλινδρικούς θόλους. Τα ανοίγματα
ήταν λίγα και μικρά. Η είσοδος βρισκόταν στον πρώτο όροφο και η
πρόσβαση σε αυτή γινόταν με ξύλινη κλίμακα, η οποία μπορούσε
να αφαιρεθεί σε περίπτωση κινδύνου.
Η Λατινική κυριαρχία δεν θα μπορούσε να μην αφήσει το στίγμα
της και στην κεντρική Εύβοια, στη Μεσσαπία και στη Δίρφυ, όπου
διατηρούνται περισσότεροι από δέκα μεσαιωνικοί πύργοι.
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Πύργος Τριάδας
Ο πύργος που βρίσκεται μεταξύ Τριάδας και Ψαχνών, θεωρείται από τους παλιότερους
πύργους της Εύβοιας καθώς η ανέγερσή του ανάγεται στους πρώτους χρόνους της Λατινικής
κυριαρχίας (αρχές 13ου αιώνα). Η κάτοψή του είναι τετράγωνη (7,10 x 7μέτρα), εσωτερικά
διαρθρωνόταν σε τρία ή τέσσερα επίπεδα και διατηρείται σε 14-15 μέτρα ύψος. Είναι
κτισμένος κυρίως από ογκόλιθους και εργασμένες μικρότερες πέτρες, ίσως δομικό υλικό σε
δεύτερη χρήση από κάποιο κοντινό αρχαίο μνημείο, και από πράσινους σχιστόλιθους, οι
οποίοι αφθονούν στην περιοχή και λάμπουν έντονα στο φως του ήλιου. Το μνημείο έχει κατά
καιρούς δεχθεί επισκευές, γεγονός το οποίο μαρτυρά τη μακροχρόνια χρήση του.
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ΓΕΦΎΡΙΑ

Η

επικοινωνία υπήρξε πάντα βασικός καταλύτης και
κυρίαρχος παράγοντας διαμόρφωσης του πολιτισμού
κάθε περιοχής. Η άμεση και καθημερινή επαφή των
ανθρώπων με άλλες περιοχές τόσο για εμπορικούς όσο
και για προσωπικούς λόγους, προϋπέθετε την άρση των φυσικών
εμποδίων, ιδίως σε απόκρημνες και δύσβατες περιοχές κυρίως
κατά τη διάρκεια του χειμώνα, όταν «φούσκωναν» τα ποτάμια και
οι χείμαρροι. Στην περιοχή του Δήμου μας υπήρχαν πολλά γεφύρια
τα οποία δεν σώζονται ως τις μέρες μας. Ένα από τα πιο γνωστά
ήταν το γεφύρι της Καστέλλας που συνέδεε την κεντρική με τη
βόρεια Εύβοια, το γεφύρι της Μακρυκάπας και πλήθος μικρότερων
γεφυριών κατά μήκος του επαρχιακού άξονα Χαλκίδας-Αιδηψού
(στα όρια του Δήμου Διρφύων-Μεσσαπίων). Η ποικιλομορφία και
η διαφορετικότητα στην αρχιτεκτονική σύνθεση των γεφυριών
με ιδιαίτερες κατασκευές σε όλη την επικράτεια παραπέμπει στο
«μεράκι» του πρωτομάστορα. Τα περισσότερα γεφύρια στην
Ελλάδα έχουν λιτή κατασκευή, είναι χτισμένα συνήθως σε ορεινούς
όγκους και δίνουν την αίσθηση ότι αποτελούν φυσική προέκταση
των βράχων.

Γεφύρι Παραγαλίου
Αυτή την αίσθηση δίνει και το γεφύρι στο Παραγάλι το οποίο
αντιγράφει ρωμαϊκά πρότυπα, απολύτως επηρεασμένα από
ανατολικούς προσανατολισμούς. Σώζει μια τοξωτή καμάρα,
όχι πλέον σε καλή κατάσταση, και τα βάθρα των πλευρών της
τοξωτής καμάρας στηρίζονται στις φυσικές προεξοχές των
βράχων. Δεν είχε μεγάλο μήκος, περίπου 10-15 μέτρα, το ύψος
του ήταν περιορισμένο, λόγω της στενότητας του περάσματος του
ποταμού (2-5 μέτρα) και το πλάτος του (3-5 μέτρα) ήταν αρκετό
για να εξυπηρετεί τα μεταφορικά μέσα της εποχής. Πιθανότατα
κατασκευάστηκε στα μέσα του 19ου αιώνα.
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ΝΕΡΌΜΥΛΟΙ
Οι νερόμυλοι είχαν γεωγραφικούς περιορισμούς και όπως είναι λογικό
συγκεντρώθηκαν στις υδάτινες αρτηρίες του νησιού. Ένας τέτοιος νερόμυλος
βρίσκεται στην περιοχή Ελαιώνας Τριάδος (Άγιος Γεώργιος), πολύ κοντά στο
πέτρινο γεφύρι του Μεσσάπιου ποταμού. Αποτελεί ένα έξοχο δείγμα της
προβιομηχανικής οικονομίας και υποδομής της περιοχής. Η κοντινή του
απόσταση από το χωριό της Τριάδας, η άμεση γειτνίασή του με τον ποταμό
και το μέγεθός του, καταδεικνύει το εύρος και το είδος των βιομηχανικών
δραστηριοτήτων των κατοίκων της περιοχής. Η κατασκευή του νερόμυλου
ακολουθεί τα ρωμαϊκά πρότυπα. Φέρει ένα γνήσιο ημικυκλικό τόξο (ίσως να
σωζόταν κι άλλο) και ισχυρά βάθρα μεγάλου μεγέθους. Η χρονολόγησή του
τοποθετείται τον 18ο ή 19ο αιώνα. Η κατάστασή του είναι αρκετά καλή, στοιχείο
που μαρτυρά τη χρήση του, έως τα μέσα του 20ου αιώνα.
Παρακάτω αποτυπώνεται η σύνδεση του ελληνικού πολιτισμού με την ευρωπαϊκή
και παγκόσμια λογοτεχνία, μέσα από τη μετάφραση του ποιήματος του Φεδερίκο
Γκαρθία Λόρκα (από το έργο του «Ματωμένος Γάμος») από τον Νίκο Γκάτσο:

Γύρνα, φτερωτή του μύλου,
να περάσει το νερό˙
μέριασε, θολό ποτάμι,
να’ρθει το συμπεθεριό
Έβγα στ’ άσπρο μου μπαλκόνι,
Φεγγαράκι μου χρυσό
Τραγουδάνε τα νιoγάμπρια
Και περνάη τον ποταμό˙
Λάμπει στο χορτάρι η πάχνη,
Φτάνει το συμπεθεριό
Μέλι θα γιομίσει τώρα
Κάθε μύγδαλο πικρό
Γύρνα φτερωτή του μύλου
Να περάσει το νερό˙
απ’ τον ποταμόπου λάμπει
φθάνει το συμπεθεριό
Έβγα στ’ άσπρο σου μπαλκόνι
Φεγγαράκι μου χρυσό
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ΚΡΙΕΖΏΤΕΙΟ ΑΡΧΟΝΤΙΚΌ

Γ

ύρω από το αρχοντικό, εντός του περιβάλλοντος χώρου
βρίσκονται επιπλέον τέσσερα (4) επιμέρους μικρότερα
βοηθητικά κτίρια, καθένα από τα οποία εξυπηρετούσαν
δευτερεύουσες λειτουργίες, όπως κτίριο φυλάκων, αποθήκες,
στάβλοι, περιστεριώνες και αποθήκες.
Το αρχοντικό κτίριο γνωστό ως «Πύργος ή Παλάτι του Κριεζώτη»,
κτίστηκε το 1898. Είναι ένα λιθόκτιστο διώροφο κτίριο με
συνθέσεις ξύλινων στεγών. Το κτίσμα αποτελούσε την κατοικία της
οικογένειας του εγγονού του οπλαρχηγού, Σπύρου Κριεζώτη.
Το κυρίως κτίριο, είχε δυο επίπεδα, το ισόγειο και τον πρώτο
όροφο. Στο ισόγειο, στον κεντρικό μεγάλο χώρο της τραπεζαρίας,
βρίσκονταν πίνακες ζωγραφικής, πολυτελή διακοσμητικά
αντικείμενα και μοναδικά κηροπήγια ενώ τους τοίχους
διακοσμούσαν καριοφίλια του οπλαρχηγού. Χαρακτηριστικό στο
εσωτερικό του παλατιού ήταν η πλούσια διακόσμηση των χώρων
με ξύλο. Στο ισόγειο, αριστερά της κύριας εισόδου, υπήρχε το
λεγόμενο “καπνιστήριο”, όπου βρισκόταν και το περίφημο πιάνο
(όπου συνήθιζε να παίζει την αγαπημένη του παρτιτούρα την
«Πολωνέζα» του Σοπέν, ο Βασιλιάς Αλέξανδρος ο Α΄(1893-1920)).
Ακόμη, υπήρχε χώρος γραφείου, καθιστικό με τζάκι, ξενώνας και
λοιποί βοηθητικοί χώροι.
Στον επάνω όροφο κατευθυνόσουν μέσω της ξύλινης εσωτερικής
σκάλας. Εκεί βρίσκονταν τα υπνοδωμάτια των μελών της οικογένειας.
Οι άριστες σχέσεις του Σπύρου Κριεζώτη με τον Βασιλιά Αλέξανδρο
Α΄, αλλά και οι συχνές επισκέψεις ήταν οι λόγοι, για τους οποίους,
ο Σπύρος του είχε παραχωρήσει ένα δωμάτιο στον όροφο αυτό.
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Ξεχωριστής διακόσμησης και ιδιαίτερων χρωματικών
συνδυασμών ήταν και το δωμάτιο της κόρης του, Φυγέτας.
Το πλήθος των χρωμάτων σε συνδυασμό με τα σκούρα
χρώματα της ξύλινης διακόσμησης δημιουργούσαν μια
ιδιαίτερη αίσθηση. Στον επάνω όροφο, στη βορινή και
μοναδική πλευρά, υπήρχε μπαλκόνι, από όπου ο Κριεζώτης
μπορούσε να αγναντεύει το τσιφλίκι του. Επίσης, διέθετε
και δυο πλατώματα, ή ανοίγματα με ξύλινες περιφράξεις
εκατέρωθεν της ανατολικής και της δυτικής πλευράς του
αρχοντικού.
Ξεχωριστό και ιδιαίτερο διακοσμητικό στοιχείο του
Κριεζώτειου, αποτελούσε το ξύλινο, ανάγλυφο, πολύχρωμο
παραπέτασμα και το κιγκλίδωμα. Βρισκόταν στην νότια
πλευρά του κτιρίου και κοσμούσε το άνοιγμα ή πλάτωμα
του επάνω ορόφου, πάνω ακριβώς από την κύρια είσοδο.
Είναι ένα ξυλόγλυπτο, άριστης τεχνικής, το οποίο, έκτος
από τον πλούτο των χρωμάτων, αποκαλύπτει ανατολίτικα
στοιχεία με φυτικά μοτίβα και γεωμετρικά σχέδια. Δεν
θα πρέπει να παραλειφθούν τα αγάλματα, τα οποία
διακοσμούσαν δεξιά και αριστερά τη σκάλα της κύριας
εισόδου. Ο Σπύρος Κριεζώτης, ήταν λάτρης της αρχαίας
ελληνικής τέχνης, όπως μαρτυρούν τα αγάλματα που
κοσμούσαν τους χώρους του πύργου. Ένα από αυτά τα
αγάλματα σώζεται και θα τοποθετηθεί στο χώρο μετά την
ολοκλήρωση των εργασιών αποκατάστασης.
Τουριστικός - Ιστορικός - Ενημερωτικός οδηγός - Δήμου Διρφύων Μεσσαπίων

Αξίζει να αναφερθεί και ο πλούσιος σε άνθη, περίτεχνος
και καταστόλιστος κήπος, με τα πανύψηλα και διαφόρων
ειδών δέντρα, που περιέβαλαν το λόφο του αρχοντικού.
Ξεχωριστό σημείο του μικρού αυτού αλσυλλίου και της
όλης φυτικής σύνθεσης ήταν το σημείο του Ρεμβασμού,
στη βόρεια πλευρά του, ένα μέρος, όπου συνήθιζε να
περπάτα ο Νικόλαος Κριεζώτης ο νεότερος.
Από τα μέσα του 20ου αιώνα και μετά τον θάνατο του
Νικόλαου Κριεζώτη του νεότερου, επονομαζόμενου
και «άρχοντα», ο πύργος άρχισε να χάνει σταδιακά την
αίγλη των προηγούμενων ετών. Το τελειωτικό χτύπημα
δόθηκε από μια αναπάντεχη φωτιά, το 1981 η οποία
το κατέστρεψε ολοσχερώς. Οι διάδοχοι του Κριεζώτη
αποφάσισαν να το πουλήσουν. Το 1985, ο τότε πρόεδρος
του χωριού, Δημήτριος Παπακωνσταντίνου, προέβη σε
αναγκαστική απαλλοτρίωση με χρήματα που δόθηκαν από
το Υπουργείο Εσωτερικών. Σήμερα είναι αναστηλωμένο και
αναπαλαιωμένο , αποτελώντας πόλο έλξης επισκεπτών από
όλη την Ελλάδα. Στον εξωτερικό του χώρο γίνονται κυρίως
κατά τους θερινούς μήνες πολιτιστικές εκδηλώσεις, ενώ
στο κεντρικό κτίριο έχουν ξεκινήσει εργασίες που έχουν ως
στόχο τη δημιουργία μουσειακού χώρου.
(ΥΑ ΥΠΠΕ/ΔΙΛΑΠ/Γ/106/8977/13-2-198-ΦΕΚ114/Β/26-2-1981)
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ΝΑΌΣ ΑΓΊΑΣ ΤΡΙΆΔΑΣ

Τ

α ερείπια του Ναού της Αγίας Τριάδας βρίσκονται
σε κατάφυτη τοποθεσία με αιωνόβια πλατάνια και
λεύκες κοντά σε πηγή, στα ανατολικά του οικισμού.
O ναός ανήκει στον αρχιτεκτονικό τύπο του εγγεγραμμένου
σταυροειδούς, σύνθετου τετρακιονίου, όπου το τριμερές ιερό
εκτείνεται ολόκληρο προς τα δυτικά, χωρίς να διεισδύει στο βασικό
τετράγωνο του σταυρού. Το μνημείο έχει σχήμα επίμηκες και στα
δυτικά του κυρίως ναού υπάρχει νάρθηκας, όπου σωζόταν λίθινη
σαρκοφάγος. Χαρακτηρίζεται για την επιμελημένη τοιχοδομία του
καθώς έχει κατασκευαστεί με ορθογώνιους λαξευμένους λίθους
συνδυασμένους με κεραμικά στοιχεία. Στον ναό εντοπίζεται
δομικό υλικό σε δεύτερη χρήση, προερχόμενο από το κοντινό
αρχαίο ιερό των Φηγών. Το δάπεδο του ναού, πιθανώς και του
νάρθηκα ήταν κοσμημένο με μοτίβα από πολύχρωμα μάρμαρα. Στο
κέντρο του δαπέδου του κυρίως ναού κοσμούνταν με το μοτίβο
του πενταόμφαλου, γνωστό και από άλλους ναούς της περιοχής.
Ιδιαιτέρως πλούσιος ήταν και γλυπτός διάκοσμος του ναού. Οι
πόρτες, τα παράθυρα και το τέμπλο είχαν ανάγλυφη διακόσμηση
εξαιρετικής τέχνης, φιλοτεχνημένη με άριστη τεχνική. Ο ιδιαίτερα
επιμελής τρόπος δόμησης, η αρχιτεκτονική του ναού, ο μαρμάρινος
διάκοσμος των δαπέδων καθώς και ο γλυπτός διάκοσμός του,
κατευθύνουν σε μία χρονολόγηση στον 11ο έως 12ο αιώνα,
πιθανότατα μεταξύ των ετών 1050 και 1150.
Ο ναός πιθανότατα καταστράφηκε το 1470 από τα στρατεύματα
του Μωάμεθ του Β΄. Ωστόσο, ο κυρίως ναός μαρτυρείται ότι
λειτουργούσε μέχρι περίπου το 1970. Το 1976 έγινε απόπειρα να
χτιστεί πάνω στο μνημείο, σύγχρονος ναός, όμως χωρίς επιτυχία.
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Ανατολικότερα από τα ερείπια του (περίπου 100 μέτρα.),
χτίστηκε το 1993 νέα εκκλησία προς τιμή της Αγίας-Τριάδος,
η οποία γιορτάζει την ημέρα του Αγίου Πνεύματος. Η δωρεά
του χώρου έγινε από την Ελένη Ν. Κριεζώτου και ο ναός
ανεγέρθηκε με την οικονομική στήριξη των κατοίκων του
χωριού. Σε μικρή απόσταση από το Ναό της Αγίας Τριάδας
προς τα ανατολικά, βρίσκεται ναΐσκος, οι αρχικοί τοίχοι
του οποίου, που διατηρούνται στο ύψος των 1,50 μέτρων,
παρουσιάζουν ιδιαίτερη επιμέλεια ως προς τη δόμηση.
Ο ναΐσκος έχει κάτοψη σχήματος ελεύθερου σταυρού
και ανήκε στον σταυρεπίστεγο τύπο, της κατηγορίας Β΄.
Πρόκειται πιθανότατα για μαυσωλείο, όπως άλλωστε
μαρτυρεί και η υπόγεια κρύπτη κάτω από το μεσαίο κλίτος
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σε βάθος 1,80 μέτρων, η πρόσβαση στην οποία γινόταν με
εξωτερική κλίμακα, πλάι στην κόγχη του ιερού. Μάλιστα,
από τετράγωνη οπή στο μέσο του ναού, καλυπτόμενη από
κινητή πλάκα, ήταν δυνατή η θέα των τάφων της κρύπτης
και η τέλεση κάποιων θρησκευτικών πράξεων. Η παρουσία
επιτύμβιου ναού κοντά στον Ναό της Αγίας Τριάδας οδηγεί
στο συμπέρασμα ότι επρόκειτο για καθολικό μονής, με
παρακείμενο κοιμητηριακό ναό. Επίσης, βόρεια των δύο
ναών υπάρχουν λείψανα και άλλων ναϋδρίων, στους
οποίους διατηρείται και γλυπτός διάκοσμος, στοιχείο το
οποίο οδηγεί στο πιθανό συμπέρασμα ότι στην περιοχή
υπήρχε βυζαντινός οικισμός.
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ΝΑΟΊ-ΕΞΩΚΛΉΣΙΑ
Ναός Αγίας Αικατερίνης (Φηγές)

Ο

Ναός της Αγίας Αικατερίνης βρίσκεται 2 περίπου χιλιόμετρα βορειανατολικά της Τριάδας με κατεύθυνση
προς Άτταλη. Ο ναός που συναντάται σήμερα είναι χτισμένος γύρω στα μέσα 20ου αιώνα περίπου στα
ερείπια παλιότερου. Ο κτήτορας του νέου ναού είχε δει σε όραμα την Αγία Αικατερίνη και έτσι έκτισε
εκκλησάκι αφιερωμένο στη μνήμη της. Εκεί βρέθηκαν λείψανα του Αγίου Σώζοντος, σ’ ένα μικρό πήλινο δισκοπότηρο,
τα οποία σήμερα βρίσκονται σε λειψανοθήκη στον Άγιο Σπυρίδωνα, τον κύριο ναό του χωριού. Στον εξωτερικό
χώρο της νέας εκκλησίας σώζονται τμήματα κιόνων (σπόνδυλοι), ολόκληροι και θραυσματικά σωζόμενοι, από τον
παλαιότερο βυζαντινό ναό. Στον περιβάλλοντα χώρο υπάρχουν ξενώνες και λοιποί βοηθητικοί χώροι.

Ναός Αγίου Σπυρίδωνα
Βρίσκεται στο ψηλότερο μέρος του χωριού, δίπλα στο Κριεζώτειο αρχοντικό και στην πλατεία. Χτίστηκε γύρω στο
1950, σε βασιλικό ρυθμό χωρίς τρούλο, μετά από παραχώρηση του οικοπέδου από τον Σπυρίδωνα Κριεζώτη, γι’
αυτό και είναι αφιερωμένος στον Άγιο Σπυρίδωνα. Ο Άγιος Σπυρίδωνας τιμάται ως πολιούχος του χωριού στις 12 Δεκεμβρίου.

Εκκλησία Αγίου Γεωργίου, (περιοχή Ελαιώνας)
Το εκκλησάκι του Αγίου Γεωργίου βρίσκεται νοτιοδυτικά του χωριού και είναι χτισμένο επάνω σε λόφο. Βρίσκεται πιθανότατα στον
περίβολο προηγούμενου ναού, όπου εντοπίστηκαν και δύο μαρμάρινες πλάκες. Επίσης, κοντά του βρέθηκε και τάφος Μυκηναϊκής
εποχής.

Αγία Καλλιόπη Τριάδος
Χαρακτηρισμός της περιοχής ως αρχαιολογικού χώρου:
ΥΑ ΥΠΠΕ/Α/Φ31/9698/681 π.ε./5-5-1976 - ΦΕΚ 661/Β/17-5-1976
Βορειοανατολικά του οικισμού του χωριού της Τριάδας, σε μικρή απόσταση από τη βυζαντινή εκκλησία της Αγίας Τριάδας και υπό
τη σκιά υπεραιωνόβιου πουρναριού βρίσκεται το ναΰδριο της Αγίας Καλλιόπης. Ανεγέρθηκε από τον Σπυρίδωνα Κριεζώτη, στα τέλη
του 19ου αιώνα επάνω σε ερείπια υπάρχοντος βυζαντινού σταυρεπίστεγου ναού, στον τύπο του εγγεγραμμένου σταυροειδούς.
Αφιερώθηκε από τον Σπυρίδωνα Κριεζώτη, γιο του Δημήτριου και εγγονού του οπλαρχηγού Νικόλαου, στην Αγία Καλλιόπη για να
τιμήσει την μνήμη της μητέρας του, Καλλιόπης, του γένους Κίτσου Τζαβέλλα. Με το πέρας των χρόνων, το κοντινό στο αρχοντικό
της οικογένειας παρεκκλήσι, χρησιμοποιήθηκε ως μαυσωλείο της οικογένειας Κριεζώτη, καθώς στο εσωτερικό του φυλάσσονται οι
λειψανοθήκες όλων των μελών της οικογενείας, εκτός της οστεοθήκης του οπλαρχηγού Νικόλαου Κριεζώτη, του οποίου τα οστά
εναποτέθηκαν στο παρεκκλήσιο του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου στην κοινότητα Μύτικα, το 1863.
Σε μια από τις λειψανοθήκες του Ναού της Αγίας Καλλιόπης αναγράφεται:
«ΟΝΟΜΑΤΙ ΛΑΤΡΕΥΤΗΣ ΜΗΤΡΟΣ ΕΥΣΕΒΟΥΣ ΚΑΛΛΙΟΠΗΣ ΘΥΓΑΤΕΡΑΣ ΕΥΚΛΕΟΥΣ ΗΡΩΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΚΙΤΣΟΥ ΤΖΑΒΕΛΛΑ ΚΑΙ ΩΣ
ΜΑΥΣΩΛΕΙΟΝ ΜΝΗΜΟΝΕΥΟΜΕΝΩΝ ΚΡΙΕΖΩΤΗ»

Ναός Αγ
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ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΆ ΣΤΟΙΧΕΊΑ-ΉΘΗ-ΈΘΙΜΑ
Πανηγύρια με θρησκευτικό και διασκεδαστικό χαρακτήρα, όπως
και σε όλα τα χωριά της Μεσσαπίας, γίνονται στην Τριάδα καθόλη
τη διάρκεια του έτους. Στις 12 Δεκεμβρίου, την ημέρα της γιορτής
του πολιούχου Αγίου Σπυρίδωνα, πλήθος πιστών επισκέπτεται
την εκκλησία για να προσκυνήσει την ιερή εικόνα. Ένα από τα
παλιότερα θρησκευτικά πανηγύρια είναι αυτό της γιορτής του Αγίου
Πνεύματος. Έως τις αρχές του 20ου αιώνα η λειτουργία συνεχιζόταν
να πραγματοποιείται στον βυζαντινό ναό. Στα τέλη του 20ου αιώνα
κτίστηκε νέος ναός της Αγίας Τριάδας. Ένα ακόμη, θρησκευτικό
πανηγύρι, είναι αυτό του Αγίου Γεωργίου, που γιορτάζεται στην
περιοχή του Ελαιώνα, στο οποίο αναβιώνουν έθιμα από το μακρινό
παρελθόν, όπως η ιπποπομπή-καβαλάρηδες του Αϊ Γιώργη- και
μουσικοχορευτικές παραστάσεις.
Εμπορικά καθαρά πανηγύρια μπορεί να μην υπάρχουν στο χωριό,
όμως η πολιτισμική και πολιτιστική ταυτότητα του χωριού διασώθηκε.
Στο β΄μισό του 20ου αιώνα καθιερώθηκαν τα “Κριεζώτεια”, προς
τιμήν του μεγάλου οπλαρχηγού Νικόλαου Κριεζώτη. Επρόκειτο για
τριήμερες εκδηλώσεις, συνήθως στις αρχές ή στα μέσα του Ιουλίου
που περιελάμβαναν μουσικοχορευτικές παραστάσεις, προβολή
ταινιών και εκθέσεις φωτογραφιών.

γίας Καλλιόπης
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ΣΗΜΕΊΑ ΕΝΔΙΑΦΈΡΟΝΤΟΣ-ΕΚΔΗΛΏΣΕΙΣ

Κριεζώτειο αρχοντικό.
Βυζαντινός ναός Αγίας Τριάδας.
Βυζαντινό εξωκλήσι Αγίας Καλλιόπης.
Ενετικός πύργος μεταξύ Τριάδας Ψαχνών.
Νερόμυλος Ελαιώνα.

Χώροι αθλητικών εγκαταστάσεων ποδοσφαίρου 5x5.,
μπάσκετ και σύγχρονη παιδική χαρά.
Εξωκλήσι Αγίας Αικατερίνης.
Εξωκλήσι Αγίου Γεωργίου.
Αγίου Πνεύματος (κινητή εορτή).

Γεφύρι Παραγαλίου.

23/4: Θρησκευτικό πανηγύρι Αγίου Γεωργίου, με
αρτοκλασία & έθιμο των καβαλάρηδων.

Ναός Αγίου Σπυρίδωνα.

6/12: Θρησκευτικό πανηγύρι Αγίου Σπυρίδωνα.

Εξωκλήσι Αγίας Τριάδας.

Παιδικό-Εφηβικό χορευτικό φεστιβάλ ανήμερα του
Αγίου Πνεύματος.

Κεντρική πευκόφυτη μεγάλη πλατεία.

Ιούλιος: «Κριεζώτεια».
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Πολιτιστικός Σύλλογος Απανταχού Αγιωργιτών Τριάδος
«Ο Μέσσαπος»
Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Απανταχού Αγιωργιτών Τριάδος «Ο Μέσσαπος», έχει ιδρυθεί το
2013 και έχει ως έμβλημά του τον προστάτη του, Άγιο Γεώργιο. Ο σύλλογος επικεντρώνεται
στην ενδυνάμωση του έμψυχου δυναμικού του με στόχο την ευαισθητοποίηση σε δράσεις
κοινού καλού. Σκοπός του είναι ο εξωραϊσμός του χωριού με την ανάδειξη, την προβολή,
τη διατήρηση και τη συνέχιση της πολιτισμικής κληρονομιάς μέσω της προβολής των ηθών
και των εθίμων του τοπικού πολιτισμού. Κύριες εκδηλώσεις του αποτελούν η Γιορτή του
Αγίου Γεωργίου, το Άναμμα του Χριστουγεννιάτικου Δέντρου (πρώτη Κυριακή Δεκέμβρη) και
η καλοκαιρινή «Μουσική Βραδιά» (Αύγουστος).

Πολιτιστικός-Χορευτικός Σύλλογος Τριάδας «Νικόλαος
Κριεζώτης»
Ο Πολιτιστικός Χορευτικός Σύλλογος Τριάδας «Ν. Κριεζώτης», ιδρύθηκε το 1995. Η αγάπη
και η αφοσίωση των μελών του στην προσπάθεια για τη διάσωση, διατήρηση και διάδοση
της ελληνικής παραδοσιακής κληρονομιάς είναι μεγάλη. Τα μέλη του συμμετέχουν σε
πολιτιστικές εκδηλώσεις εντός και εκτός του νομού της Εύβοιας. Βασικός στόχος του
συλλόγου είναι η διάσωση και μετάδοση της ποικιλόμορφης ελληνικής παράδοσης, όπως
αυτή εκφράζεται μέσα από το χορό, το τραγούδι, τη μουσική και τα έθιμα της κάθε περιοχής.
Στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του, διοργανώνεται κάθε καλοκαίρι ένα τριήμερο
μουσικοχορευτικών εκδηλώσεων «Τα Κριεζώτεια», που δίνουν μια διαφορετική πνοή στη
ζωή του τόπου. Από το 2013 διοργανώνει Παιδικό-Εφηβικό Φεστιβάλ την ημέρα του Αγίου
Πνεύματος, που αποτελεί και την ημέρα γιορτής του χωριού. Στον σύλλογο λειτουργούν
τμήματα γυμναστικής, zumba και εργαστήρι ζωγραφικής για παιδιά και για ενήλικες. Το
2019 ο σύλλογος εξέδωσε το βιβλίο: «Τριάδα, ιχνηλατώντας το παρελθόν διαμορφώνουμε
το μέλλον» της συγγραφέα Αργυρώς Αρβανιτά.

Χώροι εστίασης
Καφέ “Coffee10”, τηλ:6987510625

Καφέ “kοn kon”, τηλ: 22280-96402

Εστιατόριο-Ταβέρνα “Μπαρμπαγιώργος”, τηλ:
22280-96325
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ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ

ΤΟΠΙΚΉ ΚΟΙΝΌΤΗΤΑ
ΚΑΣΤΈΛΛΑΣ

Η

τοπική κοινότητα της Καστέλλας, βρίσκεται στα δυτικά
των Ψαχνών και αποτελεί φυσική επέκτασή τους, καθώς η
μία περιοχή διαδέχεται την άλλη χωρίς να υπάρχει σαφής
χωροταξική διαφοροποίηση και διακριτά σύνορα ανάμεσά τους.
Έχει πληθυσμό 1.429 κατοίκους, περιλαμβανομένης της Καστέλλας
με 1.333 κατοίκους, της παραλίας Φτελιάς με 79 και των Χλοών
με 17. Το όνομά της προέρχεται από τη φράγκικη λέξη «castello», η οποία σημαίνει «πύργος», και παραπέμπει ενδεχομένως στην
ύπαρξη ενός μεσαιωνικού πύργου εντός του χωριού.

ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Το χωριό της Καστέλλας έχει ιδιαίτερη αρχαιολογική σημασία.
Μέσα στο χωριό, σε διάσπαρτα σημεία, έχουν αποκαλυφθεί κατά
καιρούς αρχαία αρχιτεκτονικά μέλη, τα οποία συγκλίνουν στην
υπόθεση περί ύπαρξης ενός αρχαίου οικισμού στην περιοχή της
πεδιάδας Ψαχνών-Καστέλλας. Το χωριό κατείχε σημαντική θέση
στα χρόνια πριν από την Οθωμανική κατάκτηση της Εύβοιας
και κυρίως, μετέπειτα, στους αγώνες για την απελευθέρωση της
Εύβοιας από τον τουρκικό ζυγό. Το εκκλησάκι του Αϊ-Γιάννη
υποδεικνύει την ύπαρξη του οικισμού κατά την ύστερη βυζαντινή
περίοδο, ενώ μετά την Οθωμανική κατάκτηση του νησιού, η
Καστέλλα έγινε επίσημη ιδιοκτησία («σαράγι») ενός Τούρκου
άρχοντα. Επίσης, υποδηλώνεται η ύπαρξη μεσαιωνικής θέσης (;)
εξαιτίας του μεσαιωνικού πύργου, ο οποίος δε σώζεται σήμερα.
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Αξιοσημείωτη θέση στην ιστορία της Ελληνικής επανάστασης κατέχει η περιοχή
Καστέλλα-Βρυσάκια-Ψαχνά. Στο παραθαλάσσιο τοπωνύμιο «Αλεξάνδρου Μορέα»
κοντά στην Καστέλλα, είχε αγκυροβολήσει το πλοίο του Αλέξανδρου Κριεζή, το οποίο
κανονιοβολούσε τους Τούρκους κατά την Μάχη των Βρυσακίων (15 Ιουλίου 1821).
Αξίζει να γίνει αναφορά στον αγωνιστή Γεώργιο Μαρμαρά, ο οποίος κατάγεται από
την Καστέλλα.

ΜΆΧΗ ΤΩΝ ΒΡΥΣΑΚΊΩΝΑΪ-ΓΙΆΝΝΗΣ ΚΑΣΤΈΛΛΑΣ

Σ

χεδόν δυο αιώνες πέρασαν από την σημαντικότερη μάχη
που διεξήχθη στον κάμπο της Μεσσαπίας της μάχης των
Βρυσακίων, στις 15 Ιουλίου 1821. Ο Καπετάν Αγγελής, ο
Γοβιός ή Γοβγίνας με το μικρό σε αριθμό στράτευμά του,
με περίπου 400 ανδρειωμένα και γενναία παλικαριά, επιβλήθηκαν
στον πολυάριθμό τακτικό στρατό του τούρκου Πασά Ομέρ Βρυώνη.
Σημαντικό μέρος στην ιστορία της περιόδου αυτής, λαμβάνει και
το μεταβυζαντινό εκκλησάκι του Αϊ-Γιάννη του Προδρόμου, στην
Καστέλλα, με τον πλούσιο μεταβυζαντινό εικονογραφικό διάκοσμο
της Παλαιολόγειας εποχής (τέλη 13ου-αρχές 14ου αιώνα). Σύμφωνα
με την παράδοση, στις 14 Ιουλίου 1821 την παραμονή της μάχης,
τελέστηκε θεία λειτουργία στο εκκλησάκι, όπου ο Αγγελής μαζί με
ορισμένα παλικάρια του, κοινώνησαν και έλαβαν την ευλογία του
ιερέα. Ο ιερέας εκτός από τους αγωνιστές, ευλόγησε και τη σημαία
(λάβαρο) του Αγώνα. Έπειτα, ο ιερέας πήρε τα ιερά κειμήλια του
Αϊ-Γιάννη και σύμφωνα με τις μαρτυρίες, κατευθύνθηκε στο λόφο
“Ουρδί”, όπου βρισκόταν το οχυρό, για να ευλογήσει και τους
υπόλοιπους συναγωνιστές του Αγγελή, οι οποίοι προληπτικά είχαν
παραμείνει στο οχυρό, έχοντας πληροφορηθεί ότι οι Τούρκοι, είχαν
ξεκινήσει από τη Χαλκίδα και κατευθύνονταν προς την Καστέλλα.
Ο ιερός ναός του Αϊ-Γιάννη δεν καταστράφηκε, διότι ο αιφνιδιασμός
των Τούρκων ήταν μεγάλος, χάρη στην ισχυρή άμυνα, τη
γενναιότητα και την ανδρεία των Ελλήνων πολεμιστών. Οι Τούρκοι
τράπηκαν σε άτακτη φυγή για να διασώσουν ό,τι μπορούσαν.
Σύμφωνα με μαρτυρίες, στο εκκλησάκι του Αϊ-Γιάννη κηδεύτηκε
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και ενταφιάστηκε ο οπλαρχηγός Αγγελής
Γοβιός, το Μάρτη του 1822. (στα ανατολικά
του ναού, εξωτερικά, στην κόγχη του ιερού,
δίπλα στο υπεραιωνόβιο κυπαρίσσι, το
οποίο δεν υπάρχει σήμερα).
Μετά την παράδοση της Εύβοιας,
η Καστέλλα αποτέλεσε την πρώτη
πρωτεύουσα του νεοσύστατου τότε Δήμου
Μεσσαπίων, αναδιοργανώθηκε διοικητικά
και οικονομικά και εξελίχθηκε σταδιακά
σε μία αξιόλογη γεωργοκτηνοτροφική
περιοχή. Η πρώτη επίσημη καταμέτρηση
των κατοίκων της Καστέλλας το 1835
αναφέρεται σε 52 κατοίκους. Στα σύγχρονα
μνημεία της περιοχής συγκαταλέγεται ο
ναός της Ευαγγελίστριας της Θεοτόκου, ο
οποίος ανοικοδομήθηκε το 1870. Σήμερα
οι κάτοικοι του χωριού ασχολούνται
με τη γεωργία, τις δεντροκαλλιέργειες
και τις ιχθυοκαλλιέργειες ,ενώ στην
περιοχή εδρεύουν Αστυνομικό Τμήμα,
εργοστασιακές μονάδες, αλευρόμυλος,
ελαιοτριβείο, φαρμακείο και χώροι
εστίασης.
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ΣΗΜΕΊΑ ΕΝΔΙΑΦΈΡΟΝΤΟΣ-ΕΚΔΗΛΏΣΕΙΣ

25/3: Θρησκευτικό πανηγύρι, Ευαγγελισμός της Θεοτόκου
29/8: Θρησκευτικό πανηγύρι, Αποτομή της Κεφαλής του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου με αρτοκλασία
και παραδοσιακό φαγητό.
Άγαλμα του Αγγελή Γοβιού ή Γοβγίνα στην είσοδο του χωριού.
Ιερός Ναός Ευαγγελισμού της Θεοτόκου.
Ιερός Ναός Κοιμήσεως της Θεοτόκου.
Παιδική χαρά εντός του σχολικού χώρου-αθλητικές εγκαταστάσεις.
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Πολιτιστικός Σύλλογος Αγγελής Γοβιός
Ο Πολιτιστικός σύλλογος «Αγγελής Γοβιός», ιδρύθηκε το 1979 και είναι ο παλαιότερος
σύλλογος της τοπικής κοινότητας Καστέλλας και ένας από τους παλαιότερους του Δήμου.
Δραστηριοποιείται σε θέματα πολιτισμού, έχοντας πάρει μέρος σε πολλές εκδηλώσεις
και είναι διοργανωτής πολλών δράσεων κυρίως φιλανθρωπικού χαρακτήρα. Στόχος του η
διάσωση των ηθών και εθίμων της περιοχής. Διαθέτει τμήματα χορού, πολεμικών τεχνών
και επιδίδεται σε ποικίλες καλλιτεχνικές και αθλητικές δραστηριότητες για τα μέλη έχοντας
δημιουργήσει και νεανικό μουσικό συγκρότημα.

Χορευτικός-Πολιτιστικός Σύλλογος «Εν χορώ»
Ο Χορευτικός-Πολιτιστικός Σύλλογος «Εν χορώ», ιδρύθηκε το 2018. Διοργανώνει και
συμμετέχει σε Φεστιβάλ παραδοσιακών χορών εντός και εκτός Ελλάδας. Εκτός από τα
τμήματα παραδοσιακών χορών υπάρχει και θεατρική ομάδα ενηλίκων, τμήματα θεατρικού
παιχνιδιού, κοσμήματος και χειροτεχνίας.

Χώροι εστίασης

Χρήσιμα τηλέφωνα

Jimmy’s coffee, τηλ: 22280-25588

Αστυνομικό Τμήμα Ψαχνών, τηλ: 22280-23333

Καφέ-Ουζερί, «Οι Μουριές», τηλ: 22280-22816

Φαρμακείο, Βογιατζή Ευαγγελία, τηλ: 22280-25426

Καφέ-Μεζεδοπωλείο «Goal online»
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ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ

ΤΟΠΙΚΉ ΚΟΙΝΌΤΗΤΑ
ΚΟΝΤΟΔΕΣΠΟΤΊΟΥ

Η

τοπική κοινότητα Κοντοδεσποτίου είναι χτισμένη
αμφιθεατρικά στον καταπράσινο λόφο του Προφήτη Ηλία,
ανάμεσα σε πεύκα και ελιές. Απέχει μόλις 6 χιλιόμετρα από
τα Ψαχνά, 26 χιλιόμετρα από τη Χαλκίδα και έχει 254 κατοίκους.
Η φυσική του θέση με την παραδοσιακή πλατεία με τα πλατάνια
κάνουν το Κοντοδεσπότι ένα από τα πιο γραφικά χωριά του
Δήμου. Το χωριό διασχίζει ο δρόμος προς την ονομαστή παραλία
του Λιμνιώνα που βρίσκεται στην πλευρά του Αιγαίου, μια
γραφική διαδρομή 28 χιλιομέτρων μέσα από πεύκα και έλατα.
Χαρακτηριστικά στοιχεία του χωριού η εκκλησία της Κοιμήσεως
της Θεοτόκου, χτισμένη με κόκκινη πελεκητή πέτρα και το ΙστορικόΕθνικό Μουσείο του Αναστάσιου Λιάσκου.

ΙΣΤΟΡΙΚΆ ΣΤΟΙΧΕΊΑ
Η ιστορία της περιοχής είναι μακραίωνη. Στην εποχή της
Τουρκοκρατίας ήταν τσιφλίκι που μετά την παράδοση του νησιού
από τους Τούρκους το αγόρασε ο Νικόλαος Κριεζώτης. Έχοντας
ήδη καταστραφεί ολοσχερώς από τούς Τούρκους ξαναχτίστηκε και
ξανακατοικήθηκε προς το τέλος του 19ου αιώνα από Βλάχους που
κατέβηκαν από τα χωριά Κοτσίκια, Αγία Σοφία, Γλυφάδα (Τσέργες)
και Κατούνια.
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ΙΣΤΟΡΙΚΌ-ΕΘΝΙΚΌ ΜΟΥΣΕΊΟ
ΑΝΑΣΤΆΣΙΟΥ ΛΙΆΣΚΟΥ

Τ

ο Ιστορικό-Εθνικό Μουσείο του Αναστάσιου Λιάσκου
αποτελεί ένα κόσμημα για την περιοχή μας. Ιδρύθηκε
στο Κοντοδεσπότι το 1995 από τον πρώην υφυπουργό
τουριστικής ανάπτυξης και βουλευτή της Νέας
Δημοκρατίας, Αναστάσιο Λιάσκο και έως σήμερα έχει υποδεχθεί
χιλιάδες οργανωμένες ομάδες αλλά και πλήθος μεμονωμένων
επισκεπτών. Το 2003 το κτίριο επεκτάθηκε και αναδιατάχθηκε
η συλλογή του, για να μπορέσει να φιλοξενήσει μεγαλύτερο
αριθμό εκθεμάτων. Τα εγκαίνια πραγματοποιήθηκαν από την
Α.Ε. του αείμνηστου Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο
Στεφανόπουλο στις 29 Μαρτίου 2003.
Το μουσείο φιλοξενεί κειμήλια που απεικονίζουν κατά χρονική
αλληλουχία γεγονότα από την Ιστορία της Νεότερης Ελλάδας
1821-1950 (Επανάσταση 1821, Οθωνική περίοδος, Κρητικές
Επαναστάσεις, πόλεμος 1897, Μακεδονικός Αγώνας, Α΄ και Β΄
Βαλκανικοί Πόλεμοι, Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος, Μικρασιατική
Εκστρατεία, Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος, Μέση Ανατολή, Εθνική
Αντίσταση). Το αρχειακό και φωτογραφικό υλικό που εκτίθεται
είναι πρωτότυπο και αποτελείται από στολές, κράνη, παράσημα
των συμμαχικών και αντίπαλων δυνάμεων όπως επίσης και
παραδοσιακές ενδυμασίες, έγγραφα και πίνακες των παραπάνω
περιόδων. Μεταξύ των εκθεμάτων υπάρχουν ξίφη και όπλα του
ελληνικού στρατού τα οποία χρησιμοποιήθηκαν σε όλες τις
ιστορικές στιγμές που η Ελλάδα είχε πολεμικές εμπλοκές. Υπάρχουν
επίσης όπλα από διάφορους στρατούς του κόσμου, φωτογραφικό
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πολεμικό αρχείο και άλλα μοναδικά αντικείμενα. Στόχος του Μουσείου είναι
η σύνδεση του παρελθόντος με το παρόν και η ανάδειξη των αρχών και των
ιδανικών του Eλληνισμού στην πραγματική τους διάσταση. Η όλη προσπάθεια
αποτελεί την έκφραση σεβασμού για τις ανεκτίμητες θυσίες των προηγούμενων
γενεών, έτσι ώστε εμείς να απολαμβάνουμε τα αγαθά της ελευθερίας και της
ευημερίας.
Τηλ. επικοινωνίας: 22280-91296 (πραγματοποιούνται ξεναγήσεις-επισκέψεις,
υπεύθυνη: Μ. Λιάσκου).
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ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΌ ΜΟΥΣΕΊΟ

Ι

δρύθηκε το 2017 και φιλοξενείται στο πρώην Δημοτικό σχολείο της τοπικής κοινότητας.
Στον χώρο του υπάρχουν κειμήλια της περιοχής και αντικείμενα καθημερινής χρήσης,
είδη ιματισμού και παραδοσιακές φορεσιές, φωτογραφικό αρχείο και παλιά έπιπλα.
(Επίσκεψη κατόπιν συνεννόησης με τον τοπικό πολιτιστικό σύλλογο).
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ΣΗΜΕΙΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ιστορικό-Εθνικό Μουσείο Αναστασίου Λιάσκου.
Η εκκλησία της Κοιμήσεως της Θεοτόκου.
Η εκκλησία του Προφήτη Ηλία, στον ομώνυμο πευκόφυτο λόφο.
Εξωκλήσι της Αγίας Άννης με την πηγή κρυστάλλινου νερού.
Λαογραφικό Μουσείο στο πρώην Δημοτικό σχολείο.
24/6: Θρησκευτικό πανηγύρι Αϊ-Γιάννη του Κλείδωνα.
20/7: Προφήτη Ηλία.

Χώροι εστίασης
Καφέ-Ζαχαροπλαστείο “Orient Express”, τηλ: 22280-91186

Ταβέρνα Μπίρμπας Γεώργιος, τηλ: 22280-91275

Καφενείο Τσώκος

Πολιτιστικός-Περιβαλλοντικός Σύλλογος Κοντοδεσποτίου
Ο Πολιτιστικός-Περιβαλλοντικός Σύλλογος Κοντοδεσποτίου, επαναδραστηριοποιήθηκε
το 2004, μετά από μια περίοδο αδράνειας, με 44 νέα ιδρυτικά μέλη, σε μια προσπάθεια
προστασίας του περιβάλλοντος, διατήρησης της παράδοσης της επαφής των νεοτέρων με
αυτή αλλά και τη σύσφιξη των σχέσεων τόσο των κατοίκων όσο και των ετεροδημοτών. Ο
σύλλογος διοργανώνει τη γιορτή του Αϊ-Γιάννη του Κλείδωνα στις 24 Ιουνίου κάθε χρόνο,
μαθήματα παραδοσιακών χορών για τα μέλη καθώς και κοπή της Πρωτοχρονιάτικης
πίτας, χοροεσπερίδες και καρναβάλι. Ενθαρρύνει τη δημιουργία κοινωνικών σχέσεων και
ανθρώπινης επαφής, ενάντια στη σύγχρονη τάση απομονωτισμού, δίνοντας πνοή στα
περιβαλλοντικά και πολιτιστικά δρώμενα της περιοχής.

Τουριστικός - Ιστορικός - Ενημερωτικός οδηγός - Δήμου Διρφύων Μεσσαπίων

78

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ

ΤΟΠΙΚΉ ΚΟΙΝΌΤΗΤΑ
ΑΓΊΑΣ ΣΟΦΊΑΣ

Η

τοπική κοινότητα της Αγίας Σοφίας είναι χτισμένη στο
ανατολικό μέρος του Δήμου. Έχει 170 κατοίκους μαζί
με τους κατοίκους του Λιμνιώνα, των Μύλων και των
Πηγαδιών. Η απόστασή της από τα Ψαχνά είναι 28 χιλιόμετρα.
Ουσιαστικά, βρίσκεται στο βάθος μιας κοιλάδας ιδιαίτερης
φυσικής ομορφιάς που διαρρέεται από ένα χείμαρρο. Η ονομασία
της σχετίζεται με παλιό βυζαντινό εκκλησάκι της Αγίας Σοφίας που
βρισκόταν στην παραλία του Λιμνιώνα. Τα Πηγάδια και οι Μύλοι
που υπάρχουν κοντά στην παραθαλάσσια περιοχή, είναι δυο ακόμη
οικισμοί που βρίσκονται κοντά στη νοητή γραμμή των Δήμων
Διρφύων-Μεσσαπίων και Δήμου Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας.
Οι κάτοικοι της περιοχής ασχολούνται κυρίως με γεωργικές και
κτηνοτροφικές εργασίες. Σημείο κατατεθέν της Αγίας Σοφίας είναι
ο παραλιακός οικισμός του Λιμνιώνα, μία από τις ομορφότερες
και πιο γνωστές παραλίες της Εύβοιας. (πρβλ: Παραλίες Δήμου
Διρφύων-Μεσσαπίων). Όλο το περιβάλλον, τόσο του βουνού όσο
και της θάλασσας αποτελεί από μόνο του αξιοθέατο. Πλατάνια,
ρεματιές, καταπράσινα υψώματα, δαντελωτές ακτές, καταπληκτικοί
όρμοι, καθαρές αμμουδιές, σπουδαίοι ψαρότοποι και σπήλαια
(θαλάσσια και χερσαία) είναι μόνο κάποια στοιχεία του φυσικού
κάλλους της περιοχής. Στην παραλία του Λιμνιώνα υπάρχουν
παραδοσιακές ταβέρνες και ξενοδοχεία που καλύπτουν τις ανάγκες
των επισκεπτών σε επισιτισμό και διαμονή.
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«Άγνωστα θρησκευτικά περιστατικά του Αγίου Ιωάννη Προδρόμου Οι κάτοικοι των Ψαχνών και των γύρω περιοχών βρίσκονταν
του Κατουνιώτη στα Μεσσάπια, βασισμένα σε προσωπικές
σε απόγνωση, καθώς σκέπτονταν τον δύσκολο χειμώνα που
μαρτυρίες κατοίκων»
θα ερχόταν και δεν θα είχαν τα απαραίτητα προς το ζην. Τότε,

ΕΚΚΛΗΣΊΑ ΑΓΊΟΥ ΙΩΆΝΝΟΥ
ΠΡΟΔΡΌΜΟΥ-ΚΑΤΟΎΝΙΑ

Π

ρόκειται για μια σύγχρονη μονόχωρη εκκλησία που
κατασκευάστηκε τον 20ο αιώνα, στην οποία φιλοξενείται
η θαυματουργή Ιερή εικόνα του Αγίου Ιωάννου του
Προδρόμου του Κατουνιώτη. Τα τελευταία χρόνια έχουν
κατασκευαστεί κελιά στον περιβάλλοντα χώρο για τη φιλοξενία
των πιστών που προσέρχονται με τα τάματα και τις προσφορές
τους στον Άγιο. Προσκυνητές επισκέπτονται συνεχώς την εκκλησία
καθ’όλη τη διάρκεια του χρόνου για να προσκυνήσουν την Ιερή
εικόνα και να λάβουν την ευλογία της. Ο Ιερός Ναός πανηγυρίζει
την 29η Αύγουστου, ημερομηνία που τιμάται με ευλάβεια η
Αποτομή της Τιμίας Κεφαλής του Ιωάννου του Προδρόμου.

σκέφτηκαν ότι η μόνη λύση ήταν η Θαυματουργή Εικόνα του Αγίου
Ιωάννη του Προδρόμου από τα Κατούνια και ο ιερέας της Αγίας
Σοφίας, ο Παπαποστόλης, ο οποίος «έλεγαν», ότι «συνομιλούσε
με τον Άγιο και «ό,τι του ζητούσε, το έκανε». Έτσι λοιπόν, πήραν
την απόφαση να πάνε στον Παπαποστόλη για να του ζητήσουν να
μεταφέρουν την Ιερή και Θαυματουργή εικόνα του Αγίου Ιωάννη
του Προδρόμου από τα Κατούνια στα Ψαχνά. Ο δρόμος για την
Αγία Σοφία και τα Κατούνια ήταν δύσκολος, σκληροτράχηλος,
στενός, περνούσε από ρεματιές, φαράγγια και πολλές φορές ήταν
δύσκολος στο διάβα του ακόμη και με τα μουλάρια ή τα γαϊδούρια.
Απαιτούσε πολύωρη πεζοπορία, ορειβασία και μεγάλη δύναμη για
να αντεπεξέλθουν στις δυσκολίες των βουνών αλλά και του καιρού.

O Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος ο Κατουνιώτης, πάντα ήταν και
είναι το στήριγμα των κατοίκων της περιοχής και σε κάθε δυσκολία
τον επικαλούνται ακόμη και σήμερα. Οι παρακάτω αφηγήσεις
βασίζονται σε προσωπικές μαρτυρίες κατοίκων για τη Θεία Χάρη
του σε δύσκολες στιγμές του χωριού.

Η «επέλαση» των ακρίδων
«Έχουν περάσει πολλά χρόνια από την εποχή που τα Ψαχνά και ο
εύφορος κάμπος της Μεσσαπίας είχε χτυπηθεί από πολυπληθές και
αδηφάγο σμήνος ακρίδων. Ήταν το 1930-35, περίοδος μετάβασης
από τον χειμώνα στην άνοιξη, όταν οι γεωργοί των Ψαχνών και των
γύρω περιοχών είχαν σπείρει τα χωράφια τους και οι καρποί μόλις
είχαν βλαστήσει. Εκείνη την εποχή, η καλλιέργεια των χωραφιών
απαιτούσε πολύ χρόνο και κόπο, καθώς γινόταν με τα ζώα και
μέσω πολύωρης χειρωνακτικής εργασίας. Αναμένοντας λοιπόν
την ανάπτυξη των βλαστών κατά τις πρώτες ημέρες της Άνοιξης,
ήρθαν οι ακρίδες, οι οποίες βρήκαν τρυφερούς τους βλαστούς των
καρπών και κατέστρεφαν με γρήγορους ρυθμούς τις καλλιέργειες.
Οι γεωργοί βρέθηκαν σε απόγνωση! Δεν είχε αναπτυχθεί ακόμη,
η επιστήμη της Γεωπονίας, ώστε να δώσει λύση σε αυτό το
πρόβλημα, και μόνη ελπίδα ήταν η προσευχή. Όμως, οι προσευχές
του κόσμου δεν εύρισκαν ανταπόκριση, με αποτέλεσμα οι ακρίδες
να συνεχίζουν το καταστροφικό τους έργο.
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Η ευλάβεια του κόσμου, η προσευχή υπέρ των ψυχών τους και η
τιμή στη μνήμη του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου, ήταν αυτή που
έδινε δύναμη και παρότρυνε πάρα πολλούς χριστιανούς να πάνε και
να μεταφέρουν, με τη συνοδεία του ιερέα, τη θαυματουργή Εικόνα
στα Ψαχνά. Πρέπει να είχε αρχίσει η Σαρακοστή όταν μετέφεραν με
τα πόδια και αγκαλιά την Εικόνα του Αγίου. Πλήθος πιστών, ιερέων
από όλες τις ενορίες των γύρω περιοχών, είχαν συγκεντρωθεί στην
περιοχή «Κόμμα» για να υποδεχθούν και να προσκυνήσουν. Ο
ιερέας Παπακούρνης παρέλαβε από τον ιερέα Παπαποστόλη την
εικόνα και συνοδεία των ιεροψαλτών και πλήθος πιστών με δάκρυα
στα μάτια έψελναν το απολυτίκιο του Αγίου κατά τη διάρκεια της
λιτανείας που ακολούθησε: «Μνήμη δικαίου μετ΄ εγκωμίων, σοί
δε αρκέσει η μαρτυρία του Κυρίου, Πρόδρομε, ανεδείχθης γαρ
όντως και προφητών σεβασμιώτερος, ότι και εν ρείθροις βαπτίσαι
κατηξιώθεις τον κηρυττόμενον. Όθεν της αληθείας υπεραθλήσας,
χαίρων ευηγγελίσω και τοις εν άδη Θεόν φανερωθέντα εν σαρκί,
τον αίροντα την αμαρτίαν του κόσμου, και παρέχοντα ημίν το μέγα
έλεος.»
Σε μια στιγμή, κατά τη διάρκεια της λιτανείας, ο Παπακούρνης
φώναξε: « Βόγκα το Αϊ Γιάννη μου, Αϊ Γιάννη μου βόγκα το. Διώχτες
στα άγρια κλαδιά και στα άγρια βουνά». Τότε τον διέκοψε ο
Παποστόλης και του είπε: «όχι στα άγρια βουνά! Εκεί κατοικώ εγώ
και συγχωριανοί μου. Στις άγριες θάλασσες διώξτες» Τότε απάντησε
ο Παπακούρνης: «ναι, διώξτες στα άγρια κλαδιά και στις άγριες
θάλασσες». Ως εκ θαύματος, σηκώθηκε το σμήνος των ακρίδων από
το κάμπο της Μεσσαπίας και σαν «μαύρο πανί» κατευθύνθηκε στη
θάλασσα του Ευβοϊκού Κόλπου!
Το θαύμα αυτό που πραγματοποιήθηκε, έσωσε τις καλλιέργειες των
γεωργών και γράφτηκε στην καρδιά και τη μνήμη τους, ώστε κάθε
χρόνο να μην ξεχνούν τον Άγιο και να μεταφέρουν στα Ψαχνά την
Εικόνα, να τους ευλογεί. Αυτό το θρησκευτικό έθιμο έχει διατηρηθεί
στο πέρασμα των χρόνων με την Ιερή εικόνα να μεταφέρεται στα
χέρια από τους πιστούς. Ο ερχομός της εικόνας γίνεται το Σάββατο
των Αγίων Θεοδώρων και επιστροφή στα Κατούνια το Σάββατο του
Λαζάρου.

Περίοδος ξηρασίας στα Ψαχνά
Ένα καλοκαίρι γύρω στο 1960, η περιοχή των Ψαχνών πλήττονταν
από ξηρασία και ανομβρία με αποτέλεσμα να έχουν στερέψει
οι πηγές, οι κάτοικοι να δυσκολεύονται να δροσίσουν τα ζώα
τους, ακόμη και να καλύψουν τις προσωπικές τους ανάγκες. Τότε
μετέφεραν τον Άγιο στον προαύλιο χώρο του σημερινού Γυμνασίου
Ψαχνών και πραγματοποίησαν παράκληση, δέηση και πολύωρη
προσευχή για να βρέξει. Η ισχυρή πίστη και η αγάπη των κατοίκων
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προς τον Άγιο εισακούστηκε για άλλη μια φορά. Ο ουρανός
σκοτείνιασε και λίγες ώρες μετά, το νερό της βροχής κάλυψε τον
κάμπο των Ψαχνών. Ο Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος ο Κατουνιώτης,
σύμφωνα με μαρτυρίες φέρει και το προσωνύμιο «Νεροκράτης».

Καστέλλα, 24 Μαρτίου γύρω στο 1965
Ο Άγιος Ιωάννης, έχει μεταφερθεί στην τότε κοινότητα της
Καστέλλας για να ευλογήσει το χωριό, την παραμονή της Εορτής
του Ευαγγελισμού της Υπεραγίας Θεοτόκου. Πλήθος πιστών είχε
κατακλύσει την τοπική ενορία για να προσκυνήσει τη Θαυματουργή
εικόνα του Αγίου «τοποθετώντας τον οβολόν του στον μεταλλικό
κουμπαρά» που συνόδευε και συνοδεύει ακόμη και σήμερα τον
Άγιο. Όμως, βλέποντας ο τότε επίτροπος της ενορίας, ότι το ταμείο
του ναού δεν λάμβανε έσοδα, ζήτησε από τον Παπαποστόλη να
πάρουν τον Άγιο πριν από τον Εσπερινό του Ευαγγελισμού. Τότε ο
ιερέας ενοχλημένος από αυτή την επιθυμία του επιτρόπου φώναξε:
« Βρόντα το Αγιάννη μου, βρόντα το». Λίγη ώρα μετά την «φυγή»
του Αγίου, πριν από τον Εσπερινό, η ισχυρή βροχή κατέστρεψε
όλες τις ετοιμασίες του τοπικού θρησκευτικού πανηγυριού!
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ΤΟ «ΈΘΙΜΟ ΤΗΣ ΚΟΥΛΟΎΡΑΣ» ΣΤΑ ΚΑΤΟΎΝΙΑ, ΤΟΥ ΔΉΜΟΥ
ΜΕΣΣΑΠΊΩΝ ΔΙΡΦΎΩΝ
29 Αύγουστου-Η Αποτομή της Τιμίας Κεφαλής
του Ιωάννου του Προδρόμου.
Τα ήθη, τα έθιμα και οι παραδόσεις αποτελούν τον σημαντικότερο
τομέα της πολιτισμικής μας κληρονομιάς. Οι έννοιες αυτές είναι
άμεσα συνδεδεμένες μεταξύ τους και αλληλοσυμπληρώνονται.
Τα ήθη είναι οι αντιλήψεις που σχηματίζονται σε κάθε περιοχή, «οι
άγραφοι νόμοι» κάθε κοινωνίας, ενώ τα έθιμα είναι οι πράξεις, με
τις οποίες εκφράζονται οι αντιλήψεις αυτές. Όταν τα έθιμα αυτά,
επαναλαμβάνονται σταθερά και μεταβιβάζονται από γενιά σε
γενιά, τότε, δημιουργούνται οι παραδόσεις.
Ένα έθιμο, το οποίο μεταβιβάζεται από γενιά σε γενιά εδώ και
πολλά χρόνια, είναι «το έθιμο της Κουλούρας» το οποίο αναβιώνει
στα Κατούνια του Δήμου Διρφύων-Μεσσαπίων, την ημέρα της
Αποτομής της Τιμίας Κεφαλής του Ιωάννου του Προδρόμου, στις
29 Αυγούστου.
Η “κουλούρα” είναι ένα γλυκό αρτοσκεύασμα, φτιαγμένο από
τα χέρια της νοικοκυράς με ένα ειδικό τελετουργικό, ανάλογο με
εκείνο του πρόσφορου. Πολλές φορές οι νοικοκυρές διακοσμούν
τις κουλούρες με χειροποίητα ζυμαροκοσμήματα. Η νοικοκυρά
το προσκομίζει στο εξωκλήσι κατά την πρωινή λειτουργία, όπου
την πηγαίνει ως τάμα στον Άγιο που γιορτάζει, με σκοπό να την
ευλογήσει ο παπάς. Παλιότερα, μετά τη λήξη της Θείας Λειτουργίας,
η νοικοκυρά ή ο κύρης του σπιτιού, έπαιρνε την κουλούρα και
κατευθυνόταν προς τον χώρο του «Δρόμου». Πρόκειται για έναν
ανηφορικό «σκληροτράχηλο» δρόμο (υπάρχει ακόμη και σήμερα)
που βρισκόταν στα δυτικά του ευρύτερου χώρου του εξωκλησιού,
μήκους περίπου 50-60 μέτρων, όπου διεξάγονταν αγώνες δρόμου.
Μια άτυπη κριτική επιτροπή από προσκυνητές, συνήθως των
γηραιότερων, όριζε την αφετηρία και τον τερματισμό. Οι αθλητές/
προσκυνητές που ήθελαν να διαγωνιστούν, δήλωναν συμμετοχή
και χωρίζονταν ανά ηλικίες (νεαροί, έφηβοι, ενήλικες, μεσήλικες,
γέροντες). Στον τερματισμό βρίσκονταν οι προσκυνητές κρατώντας
τις κουλούρες, ως έπαθλα των νικητών. Έπειτα δινόταν η εκκίνηση
για κάθε ομάδα. Ο ανηφορικός δρόμος ήταν δύσκολος και υπήρχαν
πολλές πτώσεις των διαγωνιζομένων. Οι νικητές δέχονται τις ευχές
της κάθε νοικοκυράς για καλοτυχία και υγεία στις οικογένειές τους.
Οι θεατές που παρακολουθούσαν τους αγώνες, συμμετείχαν και
αυτοί με τις επευφημίες τους, για εμψύχωση των διαγωνιζόμενων.
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«Η κουλούρα» είναι ένα έθιμο, το οποίο είναι ιδιαίτερα αγαπητό
στους κατοίκους της Μεσσαπίας, αλλά και στους προσκυνητές.
Ο σύγχρονος τρόπος ζωής, οι επιρροές και οι αλλαγές της
καθημερινότητας, δεν αποτέλεσαν αιτίες να χαθεί το έθιμο,
αντιθέτως επέζησε στο πέρασμα των χρόνων υπενθυμίζοντάς
μας το πολιτισμικό μας παρελθόν.
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Ναός Αγίου Νικολάου
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ΣΗΜΕΊΑ ΕΝΔΙΑΦΈΡΟΝΤΟΣ-ΕΚΔΗΛΏΣΕΙΣ-ΈΘΙΜΑ

Ναός της Αναλήψεως.
Ναός Αγίας Σοφίας.
Πρώτο Σάββατο της Σαρακοστής (Αγίων Θεοδώρων) μεταφορά από
τους πιστούς της θαυματουργής εικόνας του Αγίου Ιωάννου του
Κατουνιώτη από τα Κατούνια στα Ψαχνά με τα πόδια.
Σάββατο του Λαζάρου: επιστροφή της θαυματουργής εικόνας του
Αγίου Ιωάννου του Κατουνιώτη από το Κοντοδεσπότι στα Κατούνια
(την προηγούμενη ημέρα έχει μεταφερθεί από τα Ψαχνά στο
Κοντοδεσπότι).
29/8: Θρησκευτικό πανηγύρι Αποτομής της Κεφαλής του Αγίου
Ιωάννου του Προδρόμου με αρτοκλασία και παραδοσιακό φαγητό.

Καταλύματα
Alissachne Suites, τηλ: 6973349851
Αύρα-Ενοικιαζόμενα Δωμάτια, τηλ: 6972449373
Λιθόκτιστον- Ξενοδοχείο, τηλ: 6945228873
Λιμνιώνας-Ενοικιαζόμενα Δωμάτια, τηλ: 22280 23430

Χώροι εστίασης

Φεγγαρόφωτο-Ενοικιαζόμενα Δωμάτια ,τηλ: 6976574710
Frictories station of residency, τηλ: 6971734036

Ταβέρνα-Καφέ:Παρά 5΄,τηλ: 22280-25395

Καπετάνιου-Ενοικιαζόμενα Δωμάτια, τηλ: 6972389121

Ταβέρνα-Καφέ:H Zωή, τηλ: 22280-23438

Κaterina’s House-Ενοικιαζόμενα Δωμάτια

Ταβέρνα-Καφέ:Mανταλένας, τηλ: 22280-23435

Μεθενίτης Κων/νος-Ενοικιαζόμενα Δωμάτια, τηλ: 6973306001

Ταβέρνα-Καφέ:Λιμνιώνας,τηλ: 22280-23430

Kalogirou Stone house, τηλ: 6947182178

Ταβέρνα-Καφέ:Αιγαίο,τηλ: 22280-23439

Πολυζώης Κων/νος-Ενοικιαζόμενα Δωμάτια

Καφέ-Beach bar:Praia Beach bar Limnionas,

Ρέμπελος Κων/νος-Ενοικιάζόμενα Δωμάτια, τηλ: 6978497714

τηλ: 6944572879

Tereza –Apartments, τηλ: 22280-22735

Παπαλύρα Αγγελική, τηλ: 22280-22857

Φίλιππος-Ενοικιαζόμενα Δωμάτια, τηλ: 22280 24919/22056.
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ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ

ΤΟΠΙΚΉ ΚΟΙΝΌΤΗΤΑ
ΚΑΜΑΡΊΤΣΑΣ

Η

τοπική κοινότητα της Καμαρίτσας βρίσκεται σε μια
πανοραμική θέση στους νοτιοανατολικούς πρόποδες του
Καντηλίου όρους. Με το σχέδιο “Καποδίστριας” εντάχθηκε
στον Δήμο Διρφύων-Μεσσαπίων και ο πληθυσμός της είναι 421
κάτοικοι στους οποίους περιλαμβάνονται ο Άγιος που βρίσκεται
στο ψηλότερο σημείο του δρόμου προς τη Βόρεια Εύβοια με 4
κατοίκους και το Κλιμάκι με 2. Από τη φυσική της θέση, η Καμαρίτσα
μεταφορικά «καμαρώνει» για τις ομορφιές του τοπίου γεγονός στο
οποίο πιθανόν να χρωστά την ονομασία της. Εκτείνεται μεταξύ
αρκετών χιλιάδων στρεμμάτων που ξεκινούν από τα Πολιτικά
και φτάνουν ως το Ν. Προκόπι της βορειοκεντρικής Εύβοιας
συμπεριλαμβάνοντας παρθένα δάση, βοσκοτόπια, ελαιώνες και
καλλιεργήσιμες εκτάσεις. Η Καμαρίτσα ή «Ζούρα» που αποτελεί
παλιότερο τοπωνύμιο, την εποχή της Τουρκοκρατίας ήταν τσιφλίκι
και ανήκε σε Τούρκο αγά. Μέχρι το 1912 υπαγόταν στον τότε
Δήμο Μεσσαπίων και από τότε αποτέλεσε ανεξάρτητη κοινότητα
συμπεριλαμβάνοντας αρχικά και τα γειτονικά χωριά Άκρες και
Κυπαρίσσι. Οι κάτοικοι εκτός από τα σύγχρονα επαγγέλματα
ασχολούνται με τη γεωργία, την ελαιοκομία, την κτηνοτροφία
τη μελισσοκομία και την εκμετάλλευση της ξυλείας. Στο χωριό
υπάρχουν δύο πέτρινες βρύσες και το παλιό μηχανοκίνητο
ελαιοτριβείο. Σήμερα, η Καμαρίτσα φημίζεται για το εξαιρετικής
ποιότητας πηγαίο νερό της, αλλά και για τις ταβέρνες της. Κατά
μήκος της εθνικής οδού και μέσα στο χωριό, υπάρχουν χώροι
εστίασης και μικρά καταστήματα που δίνουν τη δυνατότητα στον
επισκέπτη να προμηθευτεί τοπικά προϊόντα.
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ΠΎΡΓΟΣ
Ανατολικότερα πάνω σε ένα βράχο που βρίσκεται στο βάθος μιας
ρεματιάς, σε υψόμετρο 140 μέτρων, υπάρχει μισογκρεμισμένος
τετράγωνος πύργος κατασκευασμένος την περίοδο της Λατινικής
κυριαρχίας στο νησί. Οι διαστάσεις του είναι 10 x 8,5 μέτρα. Έχει
διασωθεί μόνο το πρώτο επίπεδο του πύργου χωρίς να έχουν
διασωθεί ίχνη παραθύρων. Από τη θέση του το μνημείο ελέγχει
ένα πολύ μεγάλο τμήμα του Βόρειου Ευβοϊκού και συνδέεται με το
Καστρί των Ψαχνών και τον πύργο των Πολιτικών.

Μεσαιωνικός πύργος

ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

H

Καμαρίτσα, αλλά και η ευρύτερη περιοχή, κατοικείται
ανελλιπώς
από
την
προϊστορική
εποχή.
Στα
προεπαναστατικά χρόνια, ο πρώτος οικισμός είχε
δημιουργηθεί στην περιοχή “Λάκα Βιρωτά”, σ’ έναν
απομακρυσμένο τόπο που είναι γνωστός από ανθρώπους της
πεδιάδας ως “Δαφνώντας”, οι οποίοι διάλεξαν τον τόπο αυτό
για λόγους ασφαλείας κοντά στο κάστρο της Κλεισούρας. Για
άγνωστους λόγους και σε άγνωστη χρονική στιγμή γίνεται
μετοίκηση στην περιοχή «Παλαιά Σπίτια» κοντά στον Άγιο. Μετά
από εχθροπραξίες και πυρπόληση του χωριού από τους Τούρκους,
όσοι γλίτωσαν, υποτάχθηκαν και χωρίστηκαν σε δύο βασικές
ομάδες και εγκαταστάθηκαν σε διάφορες κοντινές περιοχές. Η
μία κατευθύνθηκε προς την περιοχή της Νεροτριβιάς όπου και
εγκαταστάθηκε. Η άλλη εγκαταστάθηκε στην περιοχή του Αγίου
Βλασίου εκατέρωθεν του ρέματος του «Πόρου». Το μονοπάτι
προς Βόρεια Εύβοια περνούσε από εκεί κοντά με αποτέλεσμα
οι κάτοικοι να δέχονται πιέσεις και βασανιστήρια από τους
Τούρκους και έτσι μετοίκησαν ψηλότερα και δυτικότερα στην
επονομαζόμενη «Ζούρα». Κατά τη διάρκεια της Επανάστασης του
1821, η Ζούρα πρωτοστάτησε όπως άλλωστε και όλα τα λεγόμενα
τότε «Βλαχοχώρια» στον αγώνα κατά των Τούρκων. Το χωριό
υπέστη μεγάλες καταστροφές. Γι’ αυτό τον λόγο αλλά και επειδή
βρισκόταν μακριά από τις καλλιεργήσιμες εκτάσεις και τον ελαιώνα,
οι μετακινήσεις κυρίως τον χειμώνα ήταν δύσκολες, οπότε ξεκινάει
και η μετοίκηση στον τελευταίο σταθμό, την Καμαρίτσα.
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ΣΠΉΛΑΙΟ
Νοτιοδυτικά του χωριού στην περιοχή “Γιατάκια”,
υπάρχει το «Σπήλαιο του Μαρμαρά», ένα αξιόλογο
σπήλαιο με σπάνιας ομορφιάς σταλαγμίτες και
σταλαχτίτες και ίχνη κατοίκησης από τη Νεολιθική
εποχή το οποίο βρίσκεται σε χώρο ιδιοκτησίας του
Δασικού Συνεταιρισμού Καμαρίτσας (πρβλ. ενότητα:
Σπήλαια Δήμου Διρφύων-Μεσσαπίων).

Καταρράχτης
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Ναός Άγιου Βλασίου

ΝΑΟΊ-ΕΞΩΚΛΉΣΙΑ

Σ

την πλατεία του χωριού βρίσκεται ο Ιερός Ναός της
Αγίας Τριάδος που χτίστηκε το 1912 σε ρυθμό τρίκλιτης
βασιλικής. Ανατολικά, στην άκρη του χωριού βρίσκεται
ο Ναός της Κοιμήσεως της Θεοτόκου ενώ υπάρχουν και πολλά
εξωκλήσια όπως του Αγίου Γεωργίου, ένα παμπάλαιο γραφικό
εξωκλήσι με κύριο χαρακτηριστικό της τοποθεσίας τη βρύση με τις
μυλόπετρες και ο Ιερός Ναός του Αγίου Δημητρίου (στην έκταση του
οποίου βρισκόταν το παλιό χωριό «Ζούρα»). Κοντά στο εκκλησάκι
του Αγίου Βλασίου υπάρχουν δύο καταρράκτες στο ρέμα του
Πόρου και το εξωκλήσι του Οσίου Λουκά στον οικισμό του Άγιου
όπου ο επισκέπτης μπορεί να κατασκηνώσει στο χώρο της παλιάς
μαθητικής κατασκήνωσης με τα ιδιαίτερα πέτρινα κτίρια που αν και
έχουν εγκαταλειφθεί, εναρμονίζονται πλήρως με το φυσικό κάλλος
της περιοχής των ελάτων, των πεύκων και των πλατάνων.
Στη θέση “Άγιος Λουκάς”, το 2018, κατά τη διάρκεια των καθαρισμών
της δασικής ζώνης εντοπίστηκε τμήμα επιτύμβιας στήλης με
σωζόμενες διαστάσεις (ύψος 1,20 μέτρα και πλάτος 0,32 μέτρα).
Μετά από σωστική ανασκαφική έρευνα που διενεργήθηκε από την
ΕΦ.Α. Ευβοίας στο σημείο εντοπίστηκε χώρος –σχεδόν τετράγωνης
κατόψεως– αποτελούμενος από τέσσερις τοίχους και πλακόστρωτο
δάπεδο. Από τα αρχιτεκτονικά στοιχεία του (λίθινες βάσεις με
οπές στήριξης, πιθανόν τράπεζας) η κατασκευή χρονολογείται
στη βυζαντινή περίοδο. Κατά την ολοκλήρωση των εργασιών, στη
δυτική πλευρά του χώρου, αποκαλύφθηκαν ορθογώνιοι λίθοι οι
οποίοι διαπιστώθηκε ότι ήταν αποτμήματα της επιτύμβιας στήλης
που είχε αρχικά εντοπιστεί. Μετά τη συνένωσή τους φάνηκε πως
απεικόνιζαν δύο μορφές, έναν νεαρό δούλο που μεταφέρει τα
υποδήματα του αφέντη του και το κάτω μέρος γυμνού άνδρα,
πιθανώς αφέντη του δούλου. Η επιτύμβια στήλη χρονολογείται

Υπαίθριο μουσείο

Ναός Προφήτη Ηλία
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στον 4ο αιώνα π.Χ.
Στον δρόμο προς τα Πολιτικά, στη μέση του ελαιώνα και ατενίζοντας
τη θάλασσα του Ευβοϊκού κόλπου βρίσκεται ο Ιερός Ναός των
Αγίων Αναργύρων. Πρόκειται για έναν σύγχρονο ναό ο οποίος έχει
ανακατασκευαστεί το 1982 πάνω στα θεμέλια ναού που πιθανόν η
πρωιμότερή του φάση να χρονολογείται στη βυζαντινή περίοδο.
Εκείνη την περίοδο, σύμφωνα με μαρτυρίες, είχε σημαντικές
αγιογραφίες και ψηφιδωτό δάπεδο. Κατά τον 19ο αιώνα η εύρεση
της Ιερής εικόνας των Αγίων Αναργύρων οδήγησε στην κατασκευή
της εκκλησίας.
Σύμφωνα με τον λαογράφο Σπύρο Μουστάκα, τα πρόβατα ενός
βοσκού ξεδιψούσαν από μια μικρή λακκούβα στη γη που ανάβλυζε
νερό. Όταν ο βοσκός προσπάθησε να τη διευρύνει για να βρει
περισσότερο νερό, εντόπισε την ιερή εικόνα. Έκτοτε οι κάτοικοι
αφιέρωσαν τον χώρο στους Αγίους Αναργύρους κτίζοντας αρχικά
ένα εκκλησάκι το οποίο με το πέρασμα των χρόνων το επέκτειναν.
Ο ναός (σύμφωνα με την επιγραφή που σώζεται στην εξωτερική
βρύση) ανακαινίστηκε από τον ιερομόναχο Δαμιανό Ξανθόπουλο
που είχε έρθει στην περιοχή το 1888.

Ναός Αγίων Αναργύρων

Ναός Άγιου Γεωργίου
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ΣΗΜΕΊΑ ΕΝΔΙΑΦΈΡΟΝΤΟΣ
Προφήτης Ηλίας-«Μονοπάτι του Ουρανού». Προσφέρεται
για πεζοπορία με υπέροχη θέα.
Μεσαιωνικός πύργος για πεζοπορία και ορειβασία
Σπήλαιο του Μαρμαρά.

Δημοτικό σχολείο με χώρους που προσελκύουν ομάδες
προσκόπων από όλη την Ελλάδα.

Καταρράκτης του Αγίου Βλασίου.

Γραφική πλατεία με παραδοσιακά καφενεία.

Εξωκλήσια Αγίου Βλασίου-Αγίου Δημητρίου-Αγίου Γεωργίου
με κατάληξη στο μονοπάτι της Ηρώς στα Πολιτικά για
πεζοπορία.

Ταβέρνες και μικρά οικογενειακά
καταστήματα με τοπικά προϊόντα.

Υπαίθριο Λαογραφικό Μουσείο-Ελαιοτριβείο.

παραδοσιακά

Εξοχικές ταβέρνες έξω από το χωριό κατά μήκος της
εθνικής οδού Χαλκίδας-Αιδηψού.

Αθλητικές εγκαταστάσεις (Γήπεδο 5×5 και μπάσκετ).

Χώροι εστίασης
«Καφέ με θέα», τηλ: 22280-32998

Ταβέρνα «Το Πανόραμα», τηλ: 22280-24914

Καφενείο «Η Συνάντησις», Μανέτα Παρασκευή, τηλ:
22280-32472

Ταβέρνα «Το Βυσσί», τηλ: 22280-91250

Καφενείο Ευαγγελινού Αργυρώ, τηλ: 22280-31188

Ψητοπωλείο-Ταβέρνα Ευαγγελινός Δημήτριος, τηλ:
22280-31205

Ταβέρνα «Το Κλιμάκι», τηλ: 22280-22734

Ταβέρνα «Η Κορυφή», τηλ: 22280-25470
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Εκπολιτιστικός και Περιβαλλοντικός Σύλλογος Καμαρίτσας.
Ο Εκπολιτιστικός Σύλλογος Καμαρίτσας ιδρύθηκε τον Ιανουάριο του 2010 με ιδρυτικά μέλη
κυρίως νέους του χωριού. Από τότε μέχρι σήμερα, έχει επιδείξει σημαντική δραστηριότητα
στους τομείς του πολιτισμού και του περιβάλλοντος χάρη στη προθυμία, τον εθελοντισμό
και την αγάπη των μελών και των φίλων του για τον τόπο. Η σφραγίδα του συλλόγου φέρει
το πρώτο έμβλημα (1914) της κοινότητας Καμαρίτσας, με την απεικόνιση ενός κλαδιού ελιάς
και μιας μέλισσας. Το κλαδί ελιάς συμβολίζει την κατεξοχήν ενασχόληση των κατοίκων με
την ελαιοκαλλιέργεια, ενώ η μέλισσα, την εργατικότητα των κατοίκων και την ασχολία με την
παραγωγή μελιού. Σκοπός του συλλόγου είναι η προστασία και η διαφύλαξη του φυσικού
κάλλους της περιοχής καθώς και η διάσωση, η διατήρηση των ηθών, των εθίμων και των
γιορτών του χωριού, με σημαντικότερη το πανηγύρι στα Εννιάμερα της Κοιμήσεως της
Θεοτόκου, στις 23 Αυγούστου, στο οποίο συρρέει πλήθος κόσμου.

ΉΘΗ-ΈΘΙΜΑ-ΠΑΡΑΔΌΣΕΙΣ - ΕΚΔΗΛΏΣΕΙΣ
Θρησκευτικό έθιμο: Σάββατο Λαζάρου: Μεταφορά Ιερής
εικόνας Αγίων Αναργύρων με τα πόδια στην Καστέλλα και
επιστροφή την Κυριακή των Βαΐων στην Καμαρίτσα.

Καθαρά Δευτέρα στον προαύλιο χώρο του Προφήτη
Ηλία.

Πρωτομαγιά με αρτοκλασία στο εξωκλήσι του Αγίου
Δημητρίου.

Θρησκευτικό πανηγύρι Αγίας Τριάδας με αρτοκλασία
και χορό από το χορευτικό τμήμα του τοπικού
συλλόγου.

23/4: Αγίου Γεωργίου: Θρησκευτικό πανηγύρι (αρτοκλασία
και προσφορά φαγητού).

1/7, 1/11: Θρησκευτικό πανηγύρι Αγίων Αναργύρων με
αρτοκλασία και εμποροπανήγυρη.

Απόκριες, άναμμα φωτιάς και χορός με αμφιέσεις από
το χορευτικό του Εκπολιτιστικού και Περιβαλλοντικού
Συλλόγου Καμαρίτσας.

23/8: Θρησκευτικό πανηγύρι στα Εννιάμερα της
Κοιμήσεως της Θεοτόκου με αρτοκλασία και τραγούδιχορό στον προαύλιο χώρο του Δημοτικού σχολείου που
προσελκύει πλήθος κόσμου.

Τουριστικός - Ιστορικός - Ενημερωτικός οδηγός - Δήμου Διρφύων Μεσσαπίων

94

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ

ΤΟΠΙΚΉ ΚΟΙΝΌΤΗΤΑ
ΚΥΠΑΡΙΣΣΊΟΥ-ΆΚΡΩΝ

Η

τοπική κοινότητα Κυπαρισσίου-Άκρων, απέχει περίπου 8
χιλιόμετρα από τα Ψαχνά και έχει πρόσβαση από την Εθνική
οδό Χαλκίδας-Αιδηψού. Mαζί με τον οικισμό των Άκρων και
της Δροσιάς αριθμεί 163 κατοίκους. Βρίσκεται σε υψόμετρο 190
μέτρων και έχει ως σημείο αναφοράς το βουνό “Βράχος” που από
τη θέση “Όβγορο” στην άκρη του γκρεμού, ο επισκέπτης έχει τη
δυνατότητα να απολαύσει τη θέα και την ομορφιά του τοπίου. Για
την ονομασία του χωριού υπάρχουν διάφορες εκδοχές. Μία από
αυτές συνδέει την ονομασία του με την πανευρωπαϊκή πανδημία
της πανώλης κατά τη διάρκεια του 14ου αιώνα. Στη σημερινή θέση
“Άγιος Γεώργιος” όπου έθαβαν τους νεκρούς τους, θεμελίωσαν
αργότερα ιερό ναό. Όταν ο ναός γκρεμίστηκε από έναν σεισμό,
φύτεψαν στη θέση του ένα θεόρατο κυπαρίσσι. Μια άλλη εκδοχή,
αποδίδει την ονομασία στα πολλά κυπαρίσσια που υπάρχουν στην
περιοχή. Ουσιαστικά το Κυπαρίσσι προέκυψε μετά από μετοίκηση
των κατοίκων των Άκρων.
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«Αι Άκραι», όπως είναι και η επίσημη ονομασία του χωριού, μέχρι
το 2010 ανήκαν στο τοπικό διαμέρισμα Κυπαρισσίου. Έχουν
υψόμετρο 481 μέτρων και το καθολικό του χωριού, ο Άγιος
Νικόλαος, είναι παλιά εκκλησία που ανακαινίσθηκε το 1896. Στην
πρώτη απογραφή που επιχειρήθηκε για την Εύβοια το 1830, πριν
παραδοθεί η Εύβοια στο Ελληνικό κράτος, δεν αναφέρεται το
χωριό Άκρες, γεγονός που σημαίνει την πλήρη ερήμωσή του κατά
την Επανάσταση του 1821 και κυρίως μετά τη μάχη στα Αντριαλά.
Εκτός από τις Άκρες, στο Κυπαρίσσι περιλαμβάνεται διοικητικά
ο οικισμός της Δροσιάς ή αλλιώς «Χάνι του Πεθαμένου» που
βρίσκεται σε μια κατάφυτη περιοχή με άφθονα νερά και δύο
ερειπωμένους νερόμυλους. Το ρέμα του Πεθαμένου που
περνά από την περιοχή, διατηρεί τα νερά του όλο το χρόνο. Η
προφορική παράδοση, θέλει κατά τη διάρκεια της Επανάστασης
κάποιοι Τούρκοι περνώντας από το χάνι που υπήρχε στη
τοποθεσία αυτή, να συλλαμβάνουν ως κατάσκοπο τον ιδιοκτήτη
και να τον πυροβολούν. Νομίζοντας ότι τον είχαν σκοτώσει,
συνέχισαν το δρόμο τους. Ο ιδιοκτήτης του χανίου, όμως, ήταν
απλά τραυματισμένος και η υγεία του αποκαταστάθηκε! Λίγο
καιρό αργότερα όταν οι ίδιοι Τούρκοι πέρασαν πάλι από εκεί, τον
πέρασαν για φάντασμα φωνάζοντας «Nα ο πεθαμένος»! Από τότε
η συγκεκριμένη τοποθεσία ονομάστηκε «Xάνι του Πεθαμένου». Η
περιοχή φημίζεται για τη δροσιά της τους καλοκαιρινούς μήνες
και το καλό φαγητό στις ταβέρνες της.

Άκρες
Ναός Άγιου Γεωργίου

ΙΣΤΟΡΙΚΆ ΣΤΟΙΧΕΊΑ

T

ο Κυπαρίσσι ήταν και αυτό τσιφλίκι κατά την
Τουρκοκρατία μαζί με το Παλιοκυπάρισσο. Ανήκε σε
Τούρκο αγά, το αγόρασε το Ελληνικό Κράτος και το
δώρισε στον Νικόλαο Κριεζώτη. Ο Κριεζώτης το έδωσε
προίκα στην κόρη του Κυρατσούλα Κωσταντινίδου (ο σύζυγος
Κωσταντινίδης ήταν μεγαλέμπορας της Μικράς Ασίας). Ο γιος
της, Αριστοτέλης Σταμάτης, που είχε θητεία ως γερουσιαστής, το
1880 πούλησε το μισό κτήμα σε κατοίκους της Καμαρίτσας και
των Άκρων και έτσι άρχισε να επαναδημιουργείται το χωριό του
Κυπαρισσίου.

Σπήλαιο Δαιμονοσπηλιάς
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μάχη έγινε στις 27 Ιουλίου 1823, στην τοποθεσία Αντριαλά, που
βρίσκεται ανάμεσα στα χωριά Κυπαρίσσι, Άκρες και Σταυρό,
μεταξύ 300 Ελλήνων και περίπου 17.000 Τούρκων. Οπλαρχηγοί
των Ελλήνων υπήρξαν ο Ολύμπιος Λιάκος, ο Σταύρος και
ο Κώστας Βασιλείου, ο Θανάσης Χοντροβασίλης και ο Ευαγγελινός
Αργυροκαστρίτης ενώ ο καθοδηγητής των Τούρκων ήταν ο Γιουσούφ
Πασάς Περκόφτσαλης. Στη μάχη, οι Τούρκοι ήταν εφοδιασμένοι με κανόνια
και παρά τη σθεναρή και παραδειγματική αντίσταση των Ελλήνων επήλθε
φθορά του ηθικού των Ευβοέων επαναστατών. Κάποιοι από αυτούς
προσπάθησαν να καταλάβουν την περιοχή Δερβένι (κοντά στο Ν. Προκόπι)
ώστε να αντισταθούν, όμως δολοφονήθηκαν από τους Τούρκους οι οποίοι
χωρίς καμιά αντίσταση πια, ξεχύθηκαν εναντίον του άμαχου πληθυσμού
των χωριών, λεηλατώντας και καίγοντας ό,τι έβρισκαν στο πέρασμα τους.
Οι εσωτερικές διαμάχες που είχαν ξεκινήσει στο ελληνικό στρατόπεδο
από το 1822 οδήγησαν στην τελική διάλυση του στρατοπέδου του Αγίου,
σηματοδοτώντας έτσι την αρχή του τέλους του Ευβοϊκού Αγώνα.

H

Τα τελευταία πέντε χρόνια έχει καθιερωθεί ετήσια πεζοπορία με ανάβαση
της διαδρομής του μονοπατιού των Αντριαλών, σε ανάμνηση της μάχης, με
τη συμμετοχή του Δήμου Διρφύων-Μεσσαπίων, του Ορειβατικού συλλόγου
Χαλκίδας και του Περιβαλλοντικού Πολιτιστικού συλλόγου Κυπαρισσίου.

ΣΗΜΕΊΑ ΕΝΔΙΑΦΈΡΟΝΤΟΣ-ΕΚΔΗΛΏΣΕΙΣ
Ιερός Ναός Αγίου Γεωργίου.
15/8: Θρησκευτικό πανηγύρι, στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της
Θεοτόκου, με αρτοκλασία.
Εξωκλήσι Αγίου Δημητρίου.
Ετήσια καθιερωμένη πεζοπορία με ανάβαση της διαδρομής του
μονοπατιού των Αντριαλών.
Σπήλαιο Δαίμονοσπηλιάς - Περιοχή φυσικού κάλλους.

Χώροι εστίασης
Παραδοσιακό Καφενείο «Ο Πλάτανος», τηλ: 22280-91259
Καφενείο Τάρλας, τηλ: 22280-91249
Ταβέρνα «Το Κυπαρίσσι», τηλ: 22280-91352

Ταβέρνα «Το Χάνι του Πεθαμένου», (κεντρικός δρόμος
Χαλκίδας-Αιδηψού), τηλ: 22280-91349
Ταβέρνα «Ο Στρατής», (κεντρικός δρόμος ΧαλκίδαςΑιδηψού), τηλ: 22280-91210

Ο Περιβαλλοντικός Πολιτιστικός Σύλλογος Κυπαρισσίου
ιδρύθηκε το 2012 με σκοπό τη διατήρηση και ανάδειξη του φυσικού κάλλους της περιοχής και τη δημιουργία
πολιτιστικών δράσεων όπως συμμετοχή στη διοργάνωση της εκδήλωσης-πεζοπορίας στα Αντριαλά, βραδιές
κινηματογράφου, λειτουργία δανειστικής βιβλιοθήκης, μαθήματα Η/Υ σε παιδιά Δημοτικού, διοργάνωση
πανηγυριών, διοργάνωση σεμιναρίων ιατρικών και κοινωνικών θεμάτων κ.α
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ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ

ΤΟΠΙΚΉ ΚΟΙΝΌΤΗΤΑ
ΝΕΡΟΤΡΙΒΙΆΣ

Η

τοπική κοινότητα της Νεροτριβιάς, βρίσκεται στους
πρόποδες του Καντηλίου όρους, 14 χιλιόμετρα δυτικά των
Ψαχνών και είναι χτισμένη σε καταπράσινα υψώματα με θέα
προς τον Ευβοϊκό κόλπο. Ο ακαταμάχητος συνδυασμός του βουνού
και της θάλασσας και η απαράμιλλη φυσική ομορφιά αποτελούν
πόλο έλξης επισκεπτών και η περιοχή έχει αναπτυχθεί τουριστικά
με συγκροτήματα παραθεριστικών κατοικιών, ξενοδοχείων και
χώρων εστίασης. Έχει 435 κατοίκους, συμπεριλαμβανομένων του
παραλιακού οικισμού της Δάφνης, της Θεοτόκου, του Θηλυκόντα
και του Κακοπέρατου. Οι κάτοικοι ασχολούνται με την κτηνοτροφία,
τη γεωργία και κυρίως με την καλλιέργεια της ελιάς και των
αμπελιών. Άλλωστε, η περιοχή είναι ξακουστή για το εξαιρετικό
της ελαιόλαδο. Στην πλατεία του χωριού βρίσκεται η εκκλησία
του Αγίου Κωνσταντίνου η οποία χτίστηκε το 1917. Στην ευρύτερη
περιοχή της Δάφνης υπάρχει και η βυζαντινή εκκλησία του Αγίου
Ιωάννου του Προδρόμου με το γνωστό τριήμερο πανηγύρι στις
29 Αυγούστου. Σε απόσταση σχεδόν 4,5 χιλιόμετρων από τη
Νεροτριβιά σε υψόμετρο 530 μέτρων, αξίζει να επισκεφθεί κανείς
το πετρόκτιστο κεραμοσκέπαστο εξωκλήσι του Αγίου Γεωργίου
καθώς και το εξωκλήσι του Προφήτη Ηλία. Στη Δάφνη, υπάρχει η
πανέμορφη ομώνυμη παραλία με τα πεντακάθαρα νερά, που κάθε
καλοκαίρι συγκεντρώνει πλήθος παραθεριστών.

Τουριστικός - Ιστορικός - Ενημερωτικός οδηγός - Δήμου Διρφύων Μεσσαπίων

99

Τουριστικός - Ιστορικός - Ενημερωτικός οδηγός - Δήμου Διρφύων Μεσσαπίων

100
ΙΣΤΟΡΙΚΆ ΣΤΟΙΧΕΊΑ

T

ο όνομα του χωριού σχετίζεται με τα νεροτριβεία
που υπήρχαν παλαιότερα εκεί και χρησίμευαν
στο πλύσιμο χοντρών μάλλινων υφασμάτων
(βελέντζες). Η κατοίκηση στην περιοχή αρχίζει από τους
νεολιθικούς χρόνους. Ένας οικισμός αυτής της περιόδου
έχει εντοπισθεί στην περιοχή της Δάφνης, στο νότιο άκρο
της παραλίας της Νεροτριβιάς. Στον ίδιο χώρο αργότερα,
κατά τους μεσαιωνικούς χρόνους, μαρτυρείται εκτεταμένη
εγκατάσταση. Η Νεροτριβιά υπήρξε το μεγαλύτερο τσιφλίκι
της περιοχής και από τα μεγαλύτερα της Εύβοιας, υπό την
ιδιοκτησία του Χατζή Ισμαήλ Μπέη και του Αχμέτ πασά.
Το 1838 πουλήθηκε στην τιμή των 11.514,20 δραχμών και
μεταβιβάστηκε στους κατοίκους της Νεροτριβιάς, μέσω
του αντιπροσώπου τους, Θεόδωρου Αλεξόπουλου, με
τις ενέργειες μιας επιτροπής αποτελούμενης από τους:
Μεθόδιο Δημητρίου (ιερέα), Ανδρέα Ορφανό, Δημήτριο
Ρούσο και Αντώνιο Κ. Γεωργάκη.

Ναός Προφήτη Ηλία

Ναός Άγιου Γεωργίο

Καταλύματα
Ενοικιαζόμενα Διαμερίσματα «Κακοπέρατο», τηλ: 6936755255

Διαμερίσματα «Karakitsos»

Pantheon Hotel & Suites, τηλ: 22280-31636

Ενοικιαζόμενο Διαμέρισμα, «Kostas»

Vacation villa, family friendly & snooker room, τηλ: 69332343166

Eνοικιαζόμενα Διαμερίσματα «Mimoza», τηλ: 22280-31623

Evia Family House

Villa Fairytale

Evia fox house, τηλ: 6980715256

«Λελούδα», παιδική κατασκήνωση, τηλ: 22280-32635

House with pool near the sea with the best view

Ενοικιαζόμενα Διαμερίσματα «Mimoza», τηλ: 22280-31623
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Πολιτιστικός και Εξωραϊστικός Σύλλογος Νεροτριβιάς
Ο Πολιτιστικός και Εξωραϊστικός Σύλλογος Νεροτριβιάς, ιδρύθηκε το 2010 και προχώρησε
στη δημιουργία χορευτικού τμήματος που εκπροσωπεί το χωριό σε εκδηλώσεις τοπικής αλλά
και πανελλαδικής εμβέλειας. Με πλούσιες πολιτιστικές και αθλητικές δράσεις και αναβίωση
εθίμων από όλη την Ελλάδα, διαδραματίζει ένα σπουδαίο ρόλο στην ανάδειξη της περιοχής.
Από τις δράσεις του ξεχωρίζουν, η γιορτή του Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης στις 21 Μαΐου
με χορευτικό παραδοσιακό πρόγραμμα, όπως επίσης και η γιορτή της Αγάπης την ημέρα
της Λαμπρής με το έθιμο της περιφοράς των εικόνων. Φημισμένη είναι η διοργάνωση της
ετήσιας καλοκαιρινής συναυλίας με έντεχνους καλλιτέχνες.

Σύλλογος Οικιστών Δάφνης
Ο Σύλλογος Οικιστών Δάφνης ιδρύθηκε το 1994. Σκοπός του τα τελευταία χρόνια είναι η
προστασία του φυσικού κάλλους της Δάφνης (που απειλείται).

ΣΗΜΕΊΑ ΕΝΔΙΑΦΈΡΟΝΤΟΣ-ΕΚΔΗΛΏΣΕΙΣ
Εκκλησία Αγίου Κωνσταντίνου.
Εξωκλήσι Αγίου Ιωάννου Προδρόμου.

ου

Εξωκλήσι Αγίου Γεωργίου (σε υψόμετρο 530 μέτρων).
Εξωκλήσι Προφήτη Ηλία.
Πετρόχτιστη πλατεία του χωριού.

Χώροι εστίασης
Καφενείο «Χρήστου», τηλ: 22280-31310

Ταβέρνα «Δάφνη», τηλ: 22280-31340/32332

Καφέ «Πάνθεον», τηλ: 22280-31636

Ταβέρνα «Το Λιβάδι», τηλ: 22280-34000

Ταβέρνα «Μπακούτης», τηλ: 22280-31300

«Thalasea» Beach bar restaurant, τηλ: 6987255534
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ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ

ΤΟΠΙΚΉ ΚΟΙΝΌΤΗΤΑ
ΣΤΑΥΡΟΎ

Η

τοπική κοινότητα του Σταυρού είναι μια ορεινή
κοινότητα με 356 κατοίκους, χτισμένη αμφιθεατρικά
με υπέροχη θέα στον Ευβοϊκό. Το όνομα είναι
θρησκευτικό κι έχει σχέση με τους σταυρούς που στήθηκαν σε
πολλά σημεία μετά από μια λιτανεία, για να φύγει το «κακό»
(φυματίωση) η οποία αποδεκάτιζε τους νέους του χωριού.
Η άλλη ονομασία του χωριού «Βέρτουρα» είναι τουρκικής
προέλευσης και σημαίνει «πάρε-δώσε τη σφραγίδα».
Πραγματικά, κατά την Τουρκοκρατία γίνονταν συχνά
αλλαγές αγάδων με αποτέλεσμα να αλλάζει συνεχώς η
σφραγίδα κυριαρχίας επί της περιοχής. Ψηλότερα από
το χωριό βρίσκονται οι ιστορικές τοποθεσίες “Αντριαλά”
και “Μνήματα”. Τα Μνήματα είναι ορεινή περιοχή βόρεια
του Σταυρού και ανατολικά των Αντριαλών που πήρε το
όνομά της από τα μνήματα των πεσόντων κατά τη μάχη
των Αντριαλών. Στην περιοχή του Σταυρού υπάρχουν
οι μεγάλες εγκαταστάσεις εξόρυξης μεταλλεύματος
σιδηρονικελίου της εταιρείας ΛΑΡΚΟ. (πρβλ: ενότητα
Βιομηχανική δραστηριότητα Διρφύων-Μεσσαπίων). Από
την περιοχή ξεκινά ο ταινιόδρομος, που μεταφέρει το
μετάλλευμα στην παραλία των Βρυσακίων για να φορτωθεί
στα πορθμεία με προορισμό το εργοστάσιο της Λάρυμνας
στην απέναντι ακτή. Ο επισκέπτης αξίζει να επισκεφτεί την
εκκλησία του Αγίου Δημητρίου και τον Ιερό Ναό της Αγίας
Παρασκευής όπως και να απολαύσει τοπικές γεύσεις στην
κεντρική πλατεία.
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Εκπολιτιστικός Σύλλογος Σταυρού
« Ο Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος»
Ο Εκπολιτιστικός Σύλλογος Σταυρού «Ο Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος»,
ιδρύθηκε το 2007 από νέους ανθρώπους ευαισθητοποιημένους στα
πολιτιστικά δρώμενα του χωριού. Τα μέλη του, με την καθοδήγηση
των εκάστοτε διοικήσεων του συλλόγου, λαμβάνουν μέρος στην
υλοποίηση δράσεων όπως η δημιουργία Τράπεζας Αίματος (από
το 2016), η καθαριότητα του περιβάλλοντος χώρου της κοινότητας
και η χορηγία εξοπλισμού των εξωκλησιών του χωριού. Το 2012,
δημιούργησε τμήματα εκμάθησης παραδοσιακών χορών (παιδικό
και ενηλίκων) που συμμετέχει σε μουσικοχορευτικές και πολιτιστικές
εκδηλώσεις. Βασικός του σκοπός είναι η διατήρηση της πολιτιστικής
κληρονομιάς, αλλά και η εξέλιξη του τόπου και των ανθρώπων του.

Χώροι εστίασης
Παραδοσιακό Καφενείο, Ζαούρης Ιωάννης, τηλ: 22280-91231

Παραδοσιακή Ταβέρνα «Το Καταφύγιο», τηλ: 22280-91231

ΣΗΜΕΊΑ ΕΝΔΙΑΦΈΡΟΝΤΟΣ

Ναός Αγίου Ιωάννη Προδρόμου

Εξωκλήσι Αγίων Πάντων.

Ιερός Ναός Αγίου Δημητρίου.

Εξωκλήσι Αγίας Παρασκευής.

Ιδιωτική Μονή Αγίου Κωνσταντίνου (με
ορφανοτροφείο που στεγάζεται στην Αθήνα και
παιδικές κατασκηνώσεις).

Αθλητικές εγκαταστάσεις και παιδική χαρά.

Εξωκλήσι Ζωοδόχου Πηγής.

Πηγή με κρυστάλλινο νερό στην τοποθεσία “Σκάμπη”.
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Παγώντας

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ

ΤΟΠΙΚΉ ΚΟΙΝΌΤΗΤΑ
ΠΑΓΏΝΤΑ-ΜΑΡΚΑΤΏΝ

K

ατευθυνόμενοι προς το χωριό Νέο Προκόπι, κατεβαίνοντας από τον Άγιο, επάνω στον
κεντρικό δρόμο, συναντάμε τον οικισμό του Νέου Παγώντα. Στρίβοντας δεξιά, σε 3
χιλιόμετρα βρίσκεται το χωριό του Παγώντα. Ο Παγώντας είναι χτισμένος σε κατάφυτη
περιοχή με κύριο χαρακτηριστικό τα υπεραιονώβια πλατάνια και τα τρεχούμενα νερά. Έχει 100
κατοίκους, μαζί με τις Μαρκάτες (49) και τον Νέο Παγώντα (3), ενώ απέχει 27 χιλιόμετρα από τα
Ψαχνά. Παλιότερα ο Παγώντας ήταν οικισμός του Ν. Προκοπίου (πρώην Αχμέτ αγά).
Σε απόσταση περίπου 8 χιλιομέτρων από τον Παγώντα, βρίσκεται το χωριό Μαρκάτες, σε υψόμετρο
430 μέτρων, χτισμένο στη δασόφυτη πλαγιά του όρους Πυξαριάς. Παγώντας και Μαρκάτες είναι
δύο χωριά με φυσικό κάλλος και όμορφα εξωκλήσια. Οι Μαρκάτες φημίζονται για την πυκνή τους
βλάστηση και τη δεκαετία του 1960 αποκαλούνταν και «Μικρός Καναδάς», αφού πολλοί ξυλοκόποι
από όλη την Ελλάδα έβρισκαν εργασία στο δάσος τους. Σήμερα, οι κάτοικοι της περιοχής είναι
κτηνοτρόφοι, ρητινοκαλλιεργητές, ξυλοκόποι και παραγωγοί κάρβουνου. Στην περιοχή γίνονται
έως σήμερα πολλά πανηγύρια στα εξωκλήσια.
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Μαρκάτες
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ΚΆΣΤΡΟ ΚΛΕΙΣΟΎΡΑΣ

Τ

ο Κάστρο της Κλεισούρας βρίσκεται στη θέση «Δερβένι», στα
όρια κεντρικής και βόρειας Εύβοιας (6,5 χιλιόμετρα πριν το
Νέο Προκόπι) σε δύσβατη περιοχή και σε υψόμετρο περίπου
460 μέτρων. Πρόκειται για οχύρωση των Λατίνων κατακτητών των
αρχών του 13ου αιώνα. Κτίστηκε για να ελέγχει στενό πέρασμα
προς τη Βόρεια Εύβοια («Δερβένι»), σε μια τοποθεσία που είναι
κομβική καθώς η ορατότητα από το συγκεκριμένο σημείο φτάνει
ως τη Χαλκίδα. Το όνομα του κάστρου προέρχεται από τη λατινική
λέξη “clausura” (στενό πέρασμα), ενώ σύμφωνα με την παράδοση
ονομάζεται και «Σιδερόπορτα» ή «Σιδερόκαστρο», λόγω της πιθανής
ύπαρξης σιδερένιας πύλης στην κεντρική είσοδο του Κάστρου, η
οποία δεν υπάρχει σήμερα.
Από το κάστρο σώζονται ελάχιστα τμήματα, κυρίως από τον
περίβολο και ορισμένα κτίσματα, όπως δύο δεξαμενές και αμυντικοί
πύργοι, ενώ η ύπαρξη πολλών λιθοσωρών, υποδηλώνει τόσο την
πορεία της οχύρωσης, όσο και την ύπαρξη διάφορων κτισμάτων
αδιάγνωστης λειτουργίας εντός των τειχών. Καλύτερα διατηρείται
το ανατολικό τμήμα, σε μήκος 50 μέτρων και ύψος 3 μέτρων. Τα
τείχη πάχους 1,5-2 μέτρα, είναι κατασκευασμένα με αργούς και
ημίεργους λίθους, και κονίαμα. Το μνημείο έχει υποστεί πολλές
φθορές από τους πρόσφατους σεισμούς.
Κατά τη περίοδο της Λατινικής κυριαρχίας, η Εύβοια διαιρέθηκε
σε τρεις διοικητικές ενότητες («τριτημόρια»). Στις ιστορικές πηγές
αναφέρεται ότι η Κλεισούρα αποτελούσε την έδρα μιας εκ των
τριτημορίων του νησιού, της βόρειας Εύβοιας. Από το 1276 το
κάστρο για λίγο πέρασε στην κυριότητα των Βυζαντινών υπό τον
ιππότη Λικάριο. Το 1281 ανακατέλαβαν το κάστρο οι Φράγκοι. Από
τα τέλη του 14ου αιώνα το κάστρο φαίνεται πως εγκαταλείφθηκε,
παρόλο που το κατέλαβαν οι Οθωμανοί το 1470. Κατά τη διάρκεια
της ελληνικής επανάστασης οι Ευβοείς οπλαρχηγοί και αγωνιστές,
υπό τον Αγγελή Γοβιό, το χρησιμοποιούσαν ως ορμητήριο.
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Νέος Παγώντας (Οικισμός)
ΣΗΜΕΊΑ ΕΝΔΙΑΦΈΡΟΝΤΟΣΕΚΔΗΛΏΣΕΙΣ

Εκκλησία των Αγίων Κωσταντίνου και Ελένης (επάνω στον
κεντρικό δρόμο).
Δασικοί δρόμοι, προσιτοί για πεζοπορία ή ανάβαση-κατάβαση με
μηχανές και τζιπ.

Παγώντας
Εκκλησία Αγίας Παρασκευής.
Προφήτης Ηλίας.
Εξωκλήσι Αγίας Τρίτης, θρησκευτικό πανηγύρι με αρτοκλασία.
Εξωκλήσι Κοσμά του Αιτωλού, πανηγύρι με αρτοκλασία και
προσφορά φαγητού προς τους πιστούς, στην τοποθεσία Τόρια.
Κάστρο Κλεισούρας.

Μαρκάτες
Ιερός Ναός Ευαγγελισμός της Θεοτόκου.
18/1: Θρησκευτικό πανηγύρι Αγίου Αθανασίου, με αρτοκλασία
και προσφορά φαγητού προς τους πιστούς.
6/8: Θρησκευτικό πανηγύρι στο εξωκλήσι Μεταμορφώσεως
Σωτήρος, με αρτοκλασία και προσφορά φαγητού προς τους
πιστούς.
23/4: Θρησκευτικό πανηγύρι Αγίου Γεωργίου, με αρτοκλασία και
προσφορά φαγητού προς τους πιστούς.
8/9: Θρησκευτικό πανηγύρι Γενέσιον της Θεοτόκου, με αρτοκλασία
και προσφορά φαγητού. (Το εξωκλήσι βρίσκεται σε μεγάλο
υψόμετρο στις υπώρειες του όρους “Πυξαριάς”. Τη δεκαετία του
1930 κατασκήνωναν εκεί οι ασθενείς με φυματίωση, καθώς το
νερό θεωρούνταν θαυματουργό).
12/12: Θρησκευτικό πανηγύρι Αγίου Σπυρίδωνα, με αρτοκλασία
και προσφορά φαγητού.
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ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ

ΤΟΠΙΚΉ ΚΟΙΝΌΤΗΤΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΏΝ

Η

τοπική κοινότητα των Πολιτικών είναι χτισμένη σε ένα
καταπράσινο τοπίο με τρεχούμενα νερά, στις παρυφές του
Καντηλίου όρους (παλαιά ονομασία “Μάκιστος”) περίπου
10 χιλιόμετρα από τα Ψαχνά και έχει πληθυσμό 1.589 κατοίκους
(μαζί με την Παραλία Πολιτικών).

ΙΣΤΟΡΙΚΆ ΣΤΟΙΧΕΊΑ

Η

κατοίκηση της ευρύτερης περιοχής αρχίζει κατά τη
Νεολιθική περίοδο. Σημαντικοί οικισμοί έχουν εντοπισθεί
στη θέση “Άγιος Δημήτριος” ή “Λουτρό”, νοτιοδυτικά
των Πολιτικών και στη θέση “Μνήμα”. Οικισμοί της
Πρωτοελλαδικής περιόδου έχουν εντοπισθεί στις παραθαλάσσιες
θέσεις “Μνήμα” και “Καυκάλα” (Ο Philippson ταυτίζει τη θέση με την
αρχαία πόλη Αιγαί), ενώ στις ίδιες περιοχές η κατοίκιση συνεχίζεται
έως και την περίοδο της Ρωμαιοκρατίας. Στη θέση “Καυκάλα”
βρέθηκαν ενεπίγραφες επιτύμβιες στήλες Κλασικής εποχής και
όστρακα Ελληνιστικής και Ρωμαϊκής εποχής. Στη θέση “Λεκάνη”,
έχει εντοπιστεί ρωμαϊκή αγροικία. Ανατολικά των Πολιτικών,
προς τα Ψαχνά και σε απόσταση περίπου 2 χιλιομέτρων από τη
θάλασσα, στην αριστερή πλευρά του δρόμου, υπάρχει ύψωμα 200
μέτρων, γνωστό με το όνομα “Βίγλα”, όπου υπάρχουν απομεινάρια
ενός κτίσματος. Ξεχωριστή αρχαιολογική θέση κατέχει το Αρχαίο
Λατομείο το οποίο έχει εντοπιστεί στις νοτιοανατολικές παρυφές
του Καντηλίου όρους. Oι πωρόλιθοι που προέρχονταν από το
λατομείο ταιριάζουν, κατά τον αρχαιολόγο Σάμψων, με εκείνους
των κτιρίων της Ελληνιστικής Χαλκίδας.
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Η περιοχή κτίστηκε κατά τη Βυζαντινή περίοδο από κατοίκους
της συνοικίας “Γαλατάς” της Πόλης (Κωνσταντινούπολης), οι
οποίοι αποίκησαν την περιοχή, δικαιολογώντας έτσι ίσως και
την ονομασία της (Πόλη-Πολιτικά). Οι Ευρωπαίοι χαρτογράφοι
στην περίοδο της Φραγκοκρατίας ή Ενετοκρατίας αλλά και
μετέπειτα αποκαλούν την ευρύτερη περιοχή Pοlirika ή Politika. Η πρώτη επίσημη ονομασία του χωριού ήταν “Πολιτεία”,
όπως αναγράφεται στο ΦΕΚ Α΄ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 80/1836 (σελ. 47).
Από τους αρχαίους χρόνους οι κάτοικοι διατήρησαν τις δυο
κύριες ασχολίες τους, τη γεωργία και την αλιεία. Ανέπτυξαν το
εμπόριο εκμεταλλευόμενοι την εξόρυξη και κατεργασία των
μεταλλευμάτων (χαλκό) της περιοχής και μέσω της αλιείας, τις
βαφές από τη χρωστική ουσία της πορφύρας (προερχόμενης
από θαλασσινό όστρακο) και από τη ρίζα του φυτού «ριζάρι»
που έδιναν έντονο κόκκινο χρώμα στα υφάσματα.
Τα πρώτα στοιχεία για τον πληθυσμό του χωριού, τα
λαμβάνουμε το 1474, από το φορολογικό αρχείο του
βιλαετίου του Ευρίπου. Κατά τους επαναστατικούς χρόνους,
το χωριό κατείχε σημαντική θέση, διότι αποτελούσε πεδίο
συναντήσεων αγωνιστών και οπλαρχηγών. Από την οριστική
ενσωμάτωση της Εύβοιας στην Ελλάδα το 1833 ως και τις
αρχές του 20ου αιώνα, οι κάτοικοι επικεντρώθηκαν στη
βελτίωση του βιοτικού τους επιπέδου. Τις πρώτες δεκαετίες
του 20ου αιώνα κατασκευάστηκαν τα πρώτα δημόσια έργα
και έργα κοινής ωφέλειας (γέφυρα, δρόμοι, πλατεία, παροχή
ηλεκτρικού ρεύματος).
Τις τελευταίες δεκαετίες τα Πολιτικά και η παραλία τους,
αποτελούν τη σημαντικότερη παραθαλάσσια τουριστική
περιοχή του Δήμου. Στο κέντρο του χωριού, ξεχωρίζει η
γραφική πλατεία πλαισιωμένη από όμορφα πέτρινα σπίτια,
τεράστια πλατάνια, βρύσες με τρεχούμενα νερά και τα
μαγευτικά πλακόστρωτα δρομάκια, που παρακινούν τον
επισκέπτη να “ταξιδέψει” σε άλλες εποχές. Στην περιοχή
της παραλίας, έχουν κατασκευαστεί συγκροτήματα
παραθεριστικών κατοικιών και τουριστικά καταλύματα. Η
παραλία έχει μεγάλη έκταση και πεντακάθαρη ακτή που κατά
τους καλοκαιρινούς μήνες σφύζει από ζωή και είναι ιδανική
τόσο για οικογένειες με μικρά παιδιά όσο και για τους λάτρεις
των θαλάσσιων σπορ.
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Σε απόσταση 500 μέτρων από το κέντρο των Πολιτικών συναντάμε την Ιερά Μονή Παναγίας Περιβλέπτου, με σημαντική
ιστορική αλλά και αρχαιολογική σημασία για την περιοχή αλλά και για ολόκληρη την Εύβοια. (πρβλ. ενότητα: «Θρησκευτικός
Τουρισμός»).

ΠΎΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
Στο κέντρο του χωριού, πλάι στον Ναό της
Μεταμορφώσεως του Σωτήρος, υψώνεται
ένας καλά διατηρημένος και πρόσφατα
συντηρημένος μεσαιωνικός πύργος, τοπόσημο
της περιοχής. Αποτελεί έναν από τους περίπου
55 μεσαιωνικούς πύργους της Εύβοιας και
έναν από τους υψηλότερους, γεγονός που
μαρτυρά και την οικονομική ευρωστία του
φεουδάρχη της περιοχής.
Το μνημείο έχει τετράγωνη κάτοψη (6,20
x 6 μέτρα) και διαρθρώνεται σε τέσσερις
ορόφους. Ο κατεξοχήν χώρος διαμονής του
φεουδάρχη διαμορφώνεται στον τρίτο όροφο
με μεγάλα παράθυρα, τζάκι και καταχύστρα
(ζεματίστρα), η οποία σε περιόδους ειρήνης
χρησιμοποιούταν ως αποχωρητήριο. Η κύρια
είσοδος του πύργου, στην οποία έφθανε
κανείς από εξωτερική ανασυρόμενη ξύλινη
σκάλα, βρισκόταν στον δεύτερο όροφο, ενώ το
ισόγειο χρησιμοποιούταν ως αποθηκευτικός χώρος.
Η σημερινή είσοδος, στο ισόγειο, ανοίχτηκε το 1973.
Στόχος των πρόσφατων εργασιών αποκατάστασης
που υλοποιήθηκαν από την Εφορεία Αρχαιοτήτων
ήταν να καταστεί το μνημείο λειτουργικό και
επισκέψιμο. Μάλιστα, για την καλύτερη ενημέρωση
των επισκεπτών, στο εσωτερικό του τοποθετήθηκαν
πινακίδες με ενημερωτικό υλικό, σχετικά με
τις εργασίες αποκατάστασής του, αλλά και την
παρουσίαση της ευρύτερης περιοχής, με εκτενή
αναφορά στην κοντινή μονή Περιβλέπτου και στις
εργασίες αποκατάστασης του καθολικού αλλά και
συντήρησης των Μεταβυζαντινών τοιχογραφιών
της. Ο πύργος είναι επισκέψιμος και ανοίγει για
το κοινό σε συνεργασία με τον Δήμο ΔιρφύωνΜεσσαπίων με τη συνδρομή τοπικού πολιτιστικού
συλλόγου.

Τουριστικός - Ιστορικός - Ενημερωτικός οδηγός - Δήμου Διρφύων Μεσσαπίων

111
ΝΑΟΊ-ΕΞΩΚΛΉΣΙΑ
Στη νότια πλευρά του πύργου βρίσκεται ο βυζαντινός Ναός
της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος. Πρόκειται για ναό με
αρχιτεκτονική μονόκλιτης βασιλικής, με αξιόλογα αρχαιολογικά
ευρήματα του 12ου-13ου αιώνα. Στο εσωτερικό του σώζονται
τμήματα δαπέδου παλαιότερων κατασκευαστικών φάσεων.
Πολιούχος της περιοχής είναι η Αγία Παρασκευή. Πρόκειται για
έναν ναό αντίγραφο βυζαντινού ρυθμού του εγγεγραμμένου
σταυροειδούς με τρούλο. Οι εργασίες κατασκευής του ξεκίνησαν
τη δεκαετία του 1930 και αποπερατώθηκαν τη δεκαετία
του 1950. Στο σημείο αυτό πιθανόν να υπήρχε μικρότερος
βυζαντινός ναός. Πρόσφατα, σε εργασίες επισκευής της Αγίας
Τράπεζας του ιερού ναού, στον στυλοβάτη της, ανακαλύφθηκαν
δυο κιονόκρανα, της ελληνιστικής περιόδου.

Ναός Μεταμορφώσεως του Σωτήρος

Βόρεια των Πολιτικών, στον λόφο, σε ένα μοναδικά ηλιόλουστο
σημείο, βρίσκεται το εξωκλήσι του προφήτη Ηλία, με πανοραμική
θέα προς το χωριό και την ακτογραμμή.
Πολύ κοντά στο μοναστήρι της Παναγίας Περιβλέπτου, υπάρχει
ένα όμορφο και φροντισμένο εξωκλήσι, αφιερωμένο στον
Άγιο Παντελεήμονα. Υπάρχουν στεγασμένοι χώροι, πηγή με
πεντακάθαρο τρεχούμενο νερό και μικρό αμφιθεατράκι για
πολιτιστικές εκδηλώσεις.
Τα σπήλαια της ευρύτερης περιοχής έρχονται να συμπληρώσουν
τη φυσική ομορφιά της, με σπουδαιότερο το σπήλαιο
«Μαρμαρά» που βρίσκεται στα όρια μεταξύ Πολιτικών και
Καμαρίτσας. (πρβλ. ενότητα «Σπήλαια Διρφύων-Μεσσαπίων»).

ΤΟ «ΜΟΝΟΠΆΤΙ ΤΗΣ ΗΡΏΣ»

Ναός Αγίου Παντελεήμονος

Αγναντεύοντας τον Βόρειο Ευβοϊκό κόλπο, κοντά στο φαράγγι του Λαδά που διαρρέει η ρεματιά της Μορτερής, βρίσκεται
ένα μονοπάτι, που σήμερα είναι γνωστό ως «Το Μονοπάτι της Ηρώς». Στο παρελθόν το χρησιμοποιούσαν υλοτόμοι, λατόμοι,
ρητινοσυλλέκτες και βοσκοί για να μετακινούνται προς τις περιοχές εργασίας τους, ενώ παράλληλα συνέδεε το χωριό με ένα
λατομείο. Το Μονοπάτι της Ηρώς είναι ξεχωριστό όχι μόνο για τη φυσική του ομορφιά. Είναι αφιερωμένο στη μνήμη της νεαρής
Ηρώς που έφυγε από τη ζωή μετά από έναν αδυσώπητο αγώνα με την ασθένεια. Έτσι, το μονοπάτι συνδέθηκε άμεσα με την
ανθρώπινη δύναμη και τον αγώνα ενάντια στο θάνατο. Είναι ένα μονοπάτι γεμάτο από συναισθήματα θάρρους, δύναμης και
ελπίδας για ανάταση της ανθρώπινης ψυχής. Με αφετηρία το μικρό θεατράκι βόρεια της Ιεράς Μονής Περιβλέπτου μπορούν
να πραγματοποιηθούν κυκλικές αναβάσεις-πεζοπορίες σε δύο διαδρομές: η πιο απαιτητική είναι κυκλική, 10 χιλιομέτρων και
διάρκειας 4 ωρών περίπου, με ανώτατο υψόμετρο τα 460 μέτρα, ενώ η δεύτερη, κατάλληλη για οικογένειες και μικρά παιδιά,
είναι πιο εύκολη και φτάνει μέχρι τον Αϊ-Γιώργη με επιστροφή από τον ίδιο δρόμο σε περίπου τρεις ώρες. Κάθε χρόνο, την πρώτη
Κυριακή του Νοέμβρη, ορειβάτες από όλη την Ελλάδα σε συνεργασία με την οικογένεια της Ηρώς και τον ορειβατικό σύλλογο
Ε.Ο.Σ. Χαλκίδας, διοργανώνουν «Ανάβαση Ψυχής» τιμώντας τη μνήμη της.
Προχωρώντας νότια και ανατολικά του χωριού πλησίον της κοίτης του χείμαρρου, κοντά στο παλαιό γήπεδο, βρίσκονται τμήματα
από τον ναό του Αγίου Ιωάννη του Πρόδρομου, ή Θεολόγου, που αποτελεί ένα άγνωστο και σημαντικό μνημείο της πρώιμης
βυζαντινής περιόδου για την Εύβοια. Ο ναός ήταν παλαιοχριστιανικός πιθανόν του 3ου ή 4ου αιώνα, βασιλικού ρυθμού με
πρόναο, με διαστάσεις 18 x 9 μέτρα.
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Ξενοδοχεία -Διαμερίσματα-Επικοινωνία
Ξενοδοχείο «Ευβοϊκη Ακτή», pool bar, τηλ: 22280-31121-31177
Ενοικιαζόμενα διαμερίσματα «Artemis-Marina», τηλ:
6932478007
Ενοικιαζόμενα Δωμάτια «Κλήμα», τηλ: 22280-31911
Ενοικιαζόμενα Δωμάτια «Έλενα», τηλ: 6986172136
Στούπας, τηλ: 6945792486
Βίλα «Aliliea», τηλ: 6944353417
«Ploutarchos» Camping, τηλ: 22280-32889/31053
«House in Evia», τηλ: 6932948430
Beachfront Cottage Evia
Cottage House
Holiday home Evia
Villa Agape

Σοκάκι του χωριού

ΣΗΜΕΙΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

6/1: Εορτασμός Θεοφανίων, Αγιασμός των υδάτων στο λιμάνι

Αύγουστος: Βραδιά Λογοτεχνίας (Διοργάνωση ΔΗ.Κ.Α.ΔΙ.ΜΕ).

Τελευταία Κυριακή της Αποκριάς: Φωτιές & έθιμα Αποκριάς.

15/8:
Εορτασμός Κοιμήσεως της Θεοτόκου, Παναγίας
Περιβλέπτου.

5η ημέρα της Διακαινησίμου: Εορτασμός Ζωοδόχου Πηγής.
Καλοκαίρι: Γιορτή σαρδέλας & τηγανόψωμου.
Καλοκαίρι:
παραλία.

Γιορτή

αναπαράσταση

της

«Τράτας»

26/7: Θρησκευτικό Πανηγύρι Αγίας Παρασκευής.

στην

21/11:
Εορτασμός
(Μεσοσπορίτισσας).

των

Εισοδίων

της

Θεοτόκου

6/12: Θρησκευτικό πανηγύρι Αγίου Νικολάου με αρτοκλασία
και προσφορά φαγητού.
Κάθε Κυριακή ξενάγηση στον πύργο (11: 00-13:00) κατόπιν
επικοινωνίας με τους τοπικούς φορείς.

27/7: Θεατρικές εκδηλώσεις στον Άγιο Παντελεήμονα.
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Ταβέρνες

«Ο Φάρος», τηλ: 22280-31958 (παραλία)

Μποσνάκης, τηλ: 22280-32158

«Το Ριζάρι», τηλ: 22280-31102

«Το Κονάκι», τηλ: 22280-31953 (παραλία)

Σπυροπούλου Δήμητρα, τηλ: 22280-31518

«Ο Κήπος», τηλ: 22280-31311

«To Moυράγιο», τηλ 22280-31930
(παραλία)

«TUZ beach bar», waterski park, τηλ:
6978449094

Καφέ-Snack-Beach bar

«Estrella» beach bar, τηλ: 6996805680

Καφέ «Άρωμα», τηλ: 22280-31392

Εστιατόριο-μπαρ «Coco», τηλ: 6984533005

«Πετριά», τηλ: 22280-32010
«Ευβοϊκός», τηλ: 22280-32773
«Κουμουντούρος», τηλ: 22280-32888
(πλατεία)
«Η Αρχόντισσα», τηλ: 22280-31494
(πλατεία)
«Κυριάκος», τηλ: 22280-31123 (παραλία)
«Αλεξανδράκη», τηλ: 22280-32855
(παραλία)
«Το Κοράλι», τηλ: 22280-32692 (παραλία)

Καφέ-Μεζεδοπωλείο «Κοκτέϊλ», τηλ:
22280-32055
«Η Κυρά μας η Καλή», τηλ: 22280-31400
(πλατεία)
«Cheek To Cheek», τηλ: 22280-31332
(πλατεία)
Μπαμπίνος/Λαγός Γεώργιος, τηλ: 2228031097/32768

Εκπολιτιστικός και Εξωραϊστικός Σύλλογος Πολιτικών
Ο Εκπολιτιστικός και Εξωραϊστικός Σύλλογος Πολιτικών Ευβοίας, ιδρύθηκε το
1978. Διοργανώνει πολιτιστικές εκδηλώσεις καθόλη τη διάρκεια του έτους, όπως
Χριστουγεννιάτικες και αποκριάτικες εκδηλώσεις και μουσικοχορευτική παράσταση την
παραμονή της γιορτής του Αγίου Παντελεήμονα στο ομώνυμο εξωκλήσι. Το χορευτικό
τμήμα του συλλόγου έχει ως κύριο μέλημά του τη διάσωση, τη διατήρηση, την καταγραφή
και την προβολή τοπικών ηθών και εθίμων, τραγουδιών και χορών και τη διαφύλαξη της
πολιτιστικής κληρονομιάς.

Πολιτιστικός Σύλλογος Γυναικών Πολιτικών «Η Αύρα»
Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Γυναικών Πολιτικών «Η Αύρα», ιδρύθηκε το 2006, από μια παρέα
γυναικών που αποφάσισε να αναλάβει δράση στο πολιτιστικό γίγνεσθαι του τόπου. Με
την ανάληψη πρωτοβουλιών για συμμετοχή στα πολιτιστικά και κοινωνικά δρώμενα
όσο το δυνατόν περισσοτέρων γυναικών της ευρύτερης περιοχής, έχει καταφέρει να
ενισχύσει τους δεσμούς αλληλεγγύης ανάμεσα στα μέλη του, μέσα από την οργάνωση
ή συνδιοργάνωση πολιτιστικών, περιβαλλοντικών, καλλιτεχνικών εκδηλώσεων και
επιμορφωτικών προγραμμάτων. Ο σύλλογος ενθαρρύνει την ανάπτυξη εναλλακτικών προς
τη γεωργία δραστηριοτήτων, του τριτογενή τομέα και της μεταποίησης. Όλη η δράση του
στηρίζεται στην εθελοντική προσφορά των μελών και των φίλων του.
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ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ

ΤΟΠΙΚΉ ΚΟΙΝΌΤΗΤΑ
ΜΑΚΡΥΜΆΛΛΗΣ

Η

τοπική κοινότητα Μακρυμάλλης, με 218 κατοίκους, είναι
χτισμένη σε μια κατάφυτη τοποθεσία, απέχει μόλις 5
χιλιόμετρα από τα Ψαχνά και ανήκει ουσιαστικά στη
Δημοτική κοινότητα Ψαχνών. Η Ιερά Μονή Μακρυμάλλης Παναγίας
Θεοτόκου, που βρίσκεται 2 χιλιόμετρα βόρεια από την κοινότητα,
είναι κτισμένη σε υψόμετρο 290 μέτρων, στην πλαγιά ενός λόφου.
Λόγω των πολλών καταστροφών που υπέστη η Μονή από διάφορους
κατακτητές, δεν έχουν, δυστυχώς, σωθεί γραπτές μαρτυρίες για τα
πρώτα χρόνια λειτουργίας της και όσα γνωρίζουμε για εκείνη την
περίοδο υπάρχουν μόνο μέσω προφορικών παραδόσεων. (πρβλ.
ενότητα «Θρησκευτικός Τουρισμός»).
Η κεντρική εκκλησία του χωριού είναι ο Όσιος Ιωάννης ο Ρώσος.
Η Μακρυμάλλη αγναντεύει τον Ευβοϊκό, αποτελώντας έναν
πολύ όμορφο προορισμό μέσα σε πεύκα, με αρκετά σημεία
ενδιαφέροντος και ταβέρνες που προσφέρουν καλό φαγητό και
δροσιά στους επισκέπτες, ενώ στον τόπο, τα τελευταία χρόνια,
δραστηριοποιείται και ο Εκπολιτιστικός Σύλλογος Μακρυμάλλης
δίνοντάς του νέα πνοή.
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ΙΣΤΟΡΙΚΆ ΣΤΟΙΧΕΊΑ

I

δρύθηκε το 1924 από πρόσφυγες που προέρχονταν
από το χωριό Προκόπιο της Μικράς Ασίας. Στην αρχή
ονομάσθηκε “Προκόπιο”, αργότερα όμως ονομάσθηκε
“Μακρυμάλλη” από τη Μονή που βρίσκεται κοντά στο
χωριό. Με την πάροδο του χρόνου μετοίκησαν στη Μακρυμάλλη
και κάτοικοι από τα γύρω χωριά. Κατά τη διάρκεια της Κατοχής, οι
Γερμανοί έπειτα από αψιμαχίες με τους αντάρτες και αφού θεώρησαν
ότι οι κάτοικοι του χωριού αλλά και η Μονή Μακρυμάλλης τους
βοηθούσαν, το κατέκαψαν, προβαίνοντας και σε εννέα εκτελέσεις
κατοίκων στην πλατεία του χωριού αλλά και μοναχών στη Μονή.

Ναός Αγίου Ιωάννου Ρώσου

Ηρώο
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Εκπολιτιστικός σύλλογος Μακρυμάλλης
Ο Εκπολιτιστικός Σύλλογος Μακρυμάλλης ιδρύθηκε το 1983 από κατοίκους του συνοικισμού,
με σκοπό την προστασία του περιβάλλοντος και την άνοδο του πολιτιστικού, πνευματικού και
κοινωνικού επιπέδου των κατοίκων της περιοχής. Έχει καταφέρει να αποκτήσει Πολιτιστικό
Κέντρο 160 τ.μ όπου διενεργεί πολλές από τις δραστηριότητες του, όπως παρουσιάσεις εκθέσεων
με ψηφιδωτά από την ομάδα δημιουργικής απασχόλησης. Επίσης γίνονται προβολές ταινιών ενώ
έχει δώσει ιδιαίτερη βαρύτητα στη διοργάνωση εκδηλώσεων με χορούς και δρώμενα από τη
Καππαδοκία και τον Πόντο.

ΣΗΜΕΊΑ ΕΝΔΙΑΦΈΡΟΝΤΟΣ
7/2 (Οσίου Παρθενίου), 15/8, 23/8: Θρησκευτικά
πανηγύρια, Μοναστήρι Παναγίας Μακρυμάλλης.
27/5: Θρησκευτικό πανηγύρι, Εκκλησία Οσίου
Ιωάννου του Ρώσου με αρτοκλασία.
Εξωκλήσι Αγίου Παρθενίου.
Μεγάλη πλατεία με αιωνόβιους πλάτανους.

Χώροι εστίασης
“Ο Κουκουρίκος”, τηλ: 22280-22114

“Η ταβέρνα του Βασίλη”, τηλ: 22280-22571

“Καφετέρια το Νέον”, τηλ: 22280-24547
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Αθλητικές εγκαταστάσεις & παιδική χαρά.
Εξωκλήσι Αγίων Αναργύρων.
Καταρράκτης.
Πολιτιστικό Κέντρο.
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ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΔΙΡΦΥΩΝ

Η

Δημοτική Ενότητα Διρφύων αποτελεί την πιο ορεινή
περιοχή του Δήμου Διρφύων Μεσσαπίων. Bρίσκεται
στο ανατολικό τμήμα του και εκτείνεται από τις πλαγιές
της Δίρφυος μέχρι τις ακτές του Αιγαίου. Έχει έδρα τη Στενή,
περιλαμβάνει 14 Κοινότητες, καλύπτει έκσταση 346.66 τετραγωνικά
χιλιόμετρα και έχει πληθυσμό 5.473 κατοίκους.
Ο ορεινός χαρακτήρας της περιοχής την καθιστά αγαπητή επιλογή
των επισκεπτών σε όλη τη διάρκεια τους έτους, καθώς εκτός
από χειμερινό προορισμό αποτελεί παράδεισο για τους λάτρεις
της ορειβασίας (όρος Δίρφυς), της αναρρίχησης, της ορεινής
πεζοπορίας (φαράγγι της Αγάλης), της θάλασσας με τις γραφικές
παραλίες της Χιλιαδούς, της Πετάλης και της Βύθουρης αλλά και
του μηχανοκίνητου αθλητισμού στο βουνό.
Κυριαρχούν οι όμορφες ορεινές διαδρομές σε χωμάτινο δρόμο
και θέα τη μοναδική άγρια ομορφιά των βουνών- από τη δυτική
πλευρά- και την πανοραμική άποψη προς το Αιγαίο-από την
ανατολική- καθώς και σε ασφαλτοστρωμένο δρόμο με πρόσβαση
σε γραφικές παραλίες και παραδοσιακούς οικισμούς, όπως αυτούς
των Καμπιών, των Στροπώνων, της Λούτσας κ.ά
Επιπλέον, ο
επισκέπτης έχει την ευκαιρία να επισκεφτεί
σημαντικούς βυζαντινούς ναούς (Λούτσα, Χιλιαδού, Βούνοι,
Καθενοί), μεσαιωνικούς πύργους (Πισσώνα, Σκουντέρι, Αμφιθέας),
συχνά σε περιοχές ιδιαίτερου φυσικού κάλλους (Αγία Κυριακή
Καμπιών, Έρια) με τρεχούμενα νερά και μικρούς καταρράκτες.
Ανακαλύψτε την ορεινή πλευρά του Δήμου μας…
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ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΔΙΡΦΥΩΝ

ΤΟΠΙΚΉ ΚΟΙΝΌΤΗΤΑ
ΣΤΕΝΉΣ

Η

Στενή είναι χτισμένη στις νότιες πλαγιές του όρους της
Δίρφυος, σε υψόμετρο 440 μέτρων. Βρίσκεται σε απόσταση
32 χιλιομέτρων βορειοανατολικά της Χαλκίδας και 24
χιλιομέτρων ανατολικά των Ψαχνών. Πρόκειται για ένα από τα πιο
διάσημα χειμερινά θέρετρα της χώρας που κατά τους χειμερινούς
μήνες δέχεται μεγάλες ποσότητες χιονιού. Είναι φημισμένη για τα
γραφικά τοπία, το απείρου κάλλους φυσικό τοπίο, τα παραδοσιακά
καφενεία και τις ταβέρνες καθώς και για το ορειβατικό καταφύγιο.
Από την πλακόστρωτη κεντρική πλατεία με τις βρύσες κάτω από τα
πλατάνια, ξεκινούν μονοπάτια που διατρέχουν ολόκληρο το χωριό.
Στη Στενή που αποτελείται από τρεις οικισμούς, την Πάνω Στενή,
την Κάτω Στενή και τον Πύργο (Σκουντέρι), διαμένουν συνολικά
665 κάτοικοι.
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ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

H

Στενή διαθέτει αρκετά αρχαιολογικά κατάλοιπα της
μεταβυζαντινής και ενετικής περιόδου. Αρχιτεκτονικά
ίχνη του πύργου «Παλαιόπυργος» και του πύργου στο
Σκουντέρι μαρτυρούν ενδείξεις χρήσης του χώρου στα χρόνια της
Λατινικής κυριαρχίας. Επιπλέον, ο μεταβυζαντινός σταυρεπίστεγος
ναός της «Παλαιοπαναγιάς» στην ευρύτερη περιοχή της Δίρφυος,
μεταξύ Στενής και Λούτσας, με τον πλούσιο εικονογραφικό διάκοσμο
και τις τοιχογραφίες του β΄ μισού του 16ου αιώνα, αποτελεί ισχυρό
δείγμα της βυζαντινής τέχνης κατά τη διάρκεια της Τουρκοκρατίας
στην περιοχή.
Κατά τη διάρκεια της Τουρκοκρατίας η περιοχή ονομαζόταν
“Κλεισούρα”, ενώ η κατοίκηση απλωνόταν στους οικισμούς
Σκουντέρι, Παλιοχώρι, Άγιο Δημήτριο και Άγιο Νικόλαο. Ο Τούρκος
αγάς διέμενε στον λοφώδη οικισμό “Πύργος “(Σκουντέρι), με τους

Λήψη 1965
προαναφερθέντες οικισμούς να απλώνονται κοντά σε αυτόν. Από
την παράδοση αναφέρονται ονόματα Στενιωτών που έπαιξαν
καίριο ρόλο στον αγώνα κατά της Τουρκοκρατίας. Ήταν τότε που για
λόγους ασφάλειας εγκαταστάθηκαν 7 χιλιόμετρα βορειότερα, στην
περιοχή της σύγχρονης Στενής. Σύμφωνα με γραπτές αναφορές
αλλά και στοιχεία από την προφορική παράδοση, η Στενή ιδρύθηκε
στη σημερινή της θέση μετά το 1790.
Αξίζει να σημειωθεί ότι από την ορεινή περιοχή της Δίρφυος έχουν
συλλεχθεί διάφορα εργαλεία της παλαιολιθικής περιόδου, τα
οποία αποκαλύπτουν στοιχεία για τις δράσεις των προϊστορικών
ανθρώπων και την καθημερινότητά τους. Συγκεκριμένα, στη θέση
“Κορύτος”, στην περιοχή του Μεγάλου Βράχου αποκαλύφθηκε ένα
λίθινο εργαλείο από πυριτόλιθο, το οποίο χρονολογείται πριν από
100.000-35.000 χρόνια, εποχή που αντιστοιχεί στην περίοδο κατά
την οποία έζησε ο άνθρωπος του Νεάντερταλ.
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Σκουντέρι

Ναός Παναγίας Θεοτόκου

Εκκλησίες και εξωκλήσια

Οι κάτοικοι της Στενής από την εποχή της Τουρκοκρατίας μέχρι και
σήμερα, διακατέχονται από βαθύτατο σεβασμό στα εκκλησιαστικά
δρώμενα με έμπρακτη συμμετοχή σε θρησκευτικές εκδηλώσεις, με
την ανιδιοτελή χορηγία τους στην ομαλή και εύρυθμη λειτουργία των
εκκλησιών και με την ανέγερση Ιερών ναών. Στην περιοχή της Στενής
υπάρχουν είκοσι έξι εκκλησίες και εξωκλήσια. Ανάμεσά τους βρίσκονται
ο Ιερός Ναός Κοιμήσεως της Θεοτόκου της Άνω Στενής και ο Ιερός Ναός
Αγίου Αθανασίου της Κάτω Στενής.

Ερείπιο στη θέση Αγιούς

Ο καθηγητής Γ. Παπαβασιλείου αναφέρει πως είχε εντοπίσει ναό με
διαστάσεις 7,60 μέτρων στον βόρειο τοίχο και στον νότιο 2,50 μέτρων.
Πρέπει να ήταν και εικονογραφημένος. Σήμερα το μέρος σκεπάζεται από
πυκνή βλάστηση.

Παλαιόπυργος Στενής

Κοντά στους Βούνους βρίσκεται ένας ακόμη μεσαιωνικός πύργος, γνωστός
ως «Παλαιόπυργος Στενής». Ωστόσο, το μνημείο δεν εντάσσεται στα όρια
της Στενής, αλλά ανάμεσα στα χωριά των Καθενών, των Βούνων και της
Λούτσας.

Είναι ερειπωμένος και μόνο η βορεινή πλευρά του σώζεται σε μεγάλο
ύψος (4 μέτρα). Ο πύργος έχει τετράγωνη κάτοψη με διαστάσεις 6,14
x 5,10 μέτρα. Το σωζόμενο ύψος του μπορεί βάσιμα να οδηγήσει
στην υπόθεση ότι επρόκειτο για τριώροφο κτίσμα. Επισημαίνεται η
διατηρούμενη ένδειξη για καμαροσκέπαστη στέγαση του πρώτου
ορόφου του, στη σωζόμενη γένεση καμάρας στην τοιχοποιία στο
εσωτερικό του. Μπορεί να τοποθετηθεί χρονολογικά στον 14ο ή
15ο αιώνα.
Σημειώνεται ότι το μνημείο έχει άμεση οπτική επαφή με τους
πύργους των Βούνων, της Αμφιθέας και της Τριάδας.
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Στον απομονωμένο οικισμό Σκουντέρι ή Πύργο, στους πρόποδες
του όρους Δίρφυς και σε υψόμετρο 300 μέτρων, υψώνεται
μισογκρεμισμένος πύργος, ο οποίος χρησιμοποιήθηκε και από τον
τούρκο αγά κατά την περίοδο της Οθωμανικής κυριαρχίας στην
Εύβοια. Σημειώνεται η διατήρηση καταλοίπων της ενδιάμεσης
καμάρας του μνημείου. Εκτός από τις δοκοθήκες σε όλη την επιφάνεια
του μνημείου, διατηρούνται και ίχνη των οπών για την τοποθέτηση
της ξυλείας της οροφής. Εξωτερικά εντοπίστηκε χαμηλός τοίχος
(0,40μ.), ο οποίος πιθανότατα περιέτρεχε τον πύργο. Αντίστοιχος
χαμηλός μανδρότοιχος περιβάλλει και τρεις μικρές εκκλησίες του
οικισμού, ο οποίος χτίστηκε μετά το τέλος της Τουρκοκρατίας.

124

ΝΑΌΣ ΠΑΛΑΙΟΠΑΝΑΓΙΆΣ

Ο

Ναός της Παλαιοπαναγιάς ανήκει στον αρχιτεκτονικό τύπο
του σταυρεπίστεγου, στην κατηγορία Α1. Πρόκειται για
τύπο που εμφανίζεται στο δεύτερο μισό του 13ου αιώνα
και είναι ιδιαίτερα κοινός στην Εύβοια. Είναι αφιερωμένος στην
Κοίμηση της Θεοτόκου, βρίσκεται σε ειδυλλιακή τοποθεσία στην
ευρύτερη περιοχή της Δίρφυος, νοτιότερα της -κατεστραμμένης
σήμερα- Μονής του Αγίου Δημητρίου, η οποία αποτέλεσε κατά την
περίοδο της τουρκοκρατίας θρησκευτικό και πνευματικό κέντρο
της περιοχής.
Ο ναός έχει υποστεί αλλοιώσεις στη μορφή του, λόγω παλιών
παράνομων επεμβάσεων. Ωστόσο, στο εσωτερικό του διατηρούνται
αρκετές τοιχογραφίες, οι οποίες έχουν αρχικά μελετηθεί από
τον νυν αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, Ιερώνυμο
Λιάπη. Η μελέτη του αυτή κατέστη ιδιαίτερα σημαντική, καθώς
ολοκληρώθηκε λίγα έτη πριν συμβούν αρχαιοκαπηλικές ενέργειες
στον χώρο του. Έτσι, αποτέλεσε το πολυτιμότερο «εργαλείο»

για την ταύτιση των κλεμμένων τοιχογραφιών που τελικά
εντοπίστηκαν το 2007 στη Βασιλεία της Ελβετίας. Επίσης, βοήθησε
αρκετά ώστε να εντοπιστούν σπαράγματα τοιχογραφημένου
κονιάματος (2007) στις αποθήκες του Βυζαντινού Μουσείου,
τα οποία επίσης ταυτίσθηκαν με τον ζωγραφικό διάκοσμο του
ναού της Παλαιοπαναγιάς. Οι τοιχογραφίες που αποτοιχίστηκαν
και πωλήθηκαν στο εξωτερικό εικονίζουν τους Αγίους Νικήτα,
Ερμόλαο, Μακάριο και Νέστωρ. Κατόπιν του επαναπατρισμού
τους, φυλάχθηκαν στο Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο,
στην Αθήνα. Όμως, εν’ όψει της δημιουργίας του Αρχαιολογικού
Μουσείου «Αρέθουσα», στη Χαλκίδα, μεταφέρθηκαν στην Εφορεία
Αρχαιοτήτων Ευβοίας για να περιληφθούν στην μόνιμη έκθεση.
Αρκετές από τις διατηρούμενες παραστάσεις του ζωγραφικού
διακόσμου του ναού βρίσκονται σε καλή κατάσταση, τόσο στο
Ιερό όσο και στον κυρίως ναό, γεγονός που επιτρέπει ορισμένες
παρατηρήσεις στο εικονογραφικό πρόγραμμα. Ειδικότερα, η
διαθέσιμη προς τοιχογράφηση επιφάνεια διαιρείται σε τρεις
Κηρυγμένο μνημείο: ΥΑ 6505/293 π.ε./2-2-1972 - ΦΕΚ 126/
Β/11-2-1972
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ζώνες. Στην κατώτερη περιλαμβάνονται ολόσωμοι στρατιωτικοί
άγιοι και ορισμένοι ολόσωμοι μοναχοί. Στην αμέσως επόμενη
ζωγραφίζονται μέσα σε μετάλλια μορφές αγίων σε μία ταινία
με φυτικό διάκοσμο. Η τρίτη και τελευταία ζώνη καλύπτεται
από περιορισμένο αριθμό Εορτών και σκηνών από το Βίο της
Θεοτόκου. Χαρακτηριστική είναι η παράσταση της Σταύρωσης η
οποία απλώνεται στον δυτικό τοίχο, διανθισμένη με λεπτομέρειες
εμπνευσμένες από την ιταλική τέχνη. Επισημαίνεται η σπάνια
παράσταση του Αγίου Λογγίνου του Εκατόνταρχου, πλάι στους
στρατιωτικούς Αγίους, στην μορφή του οποίου εντοπίζονται
στοιχεία δανεισμένα από ιταλικά πρότυπα.
Πρόκειται για δεξιοτέχνη ζωγράφο, ο οποίος δημιούργησε
ένα ξεχωριστό ζωγραφικό σύνολο. Ωστόσο αγνοούμε το
όνομά του, καθώς δεν διατηρείται κάποια σχετική επιγραφή. Ο
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καλλιτέχνης λειτούργησε με σιγουριά στο σχεδιασμό των μορφών,
επέλεξε χρωματισμούς με διακριτικές αποχρώσεις και ζωγράφισε
κομψές μορφές μέσα σε ισόρροπες συνθέσεις. Το συγκεκριμένο
ζωγραφικό σύνολο θεωρείται ότι μπορεί να περιληφθεί στη
δραστηριότητα σημαντικών Θηβαίων καλλιτεχνών της «Σχολής
Θηβών ή Βορειοδυτικής Ελλάδας» και να χρονολογηθεί από τον
15ο έως τα μέσα του 16ο αιώνα ή στο β΄ μισό του 16ου αιώνα.
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με τον συγγραφέα αναφέρεται στον έρωτα του νεαρού
ποιμένα από την Στενή, Γιάννου, και της νεαρής Μαρούσας
από τους Στρόπωνες, στις αρχές του 1821. Τον έρωτά
τους διέκοψε ο Μουράτ Εφέντης τον Απρίλιο του 1821, ο
οποίος περνώντας από τη βρύση άρπαξε τη Μαρούσα και
την οδήγησε στο χαρέμι του στη Χαλκίδα. Την ιστορία των
δυο νέων μετέφεραν δυο κάτοικοι της περιοχής σε έναν
Γάλλο περιηγητή. Η βρύση είναι επίσης συνδεδεμένη με
λαϊκές προλήψεις και δεισιδαιμονίες που θέλουν όποιον
πίνει νερό χωρίς να αφήνει μια κλωστή, να αρρωσταίνει.
Στις μέρες μας, είναι δύσκολα επισκέψιμη λόγω της πυκνής
βλάστησης που την έχει σκεπάσει.

Βρύση του Νταβέλη

Bρύση Νταβέλη

B

ρίσκεται έξω από το χωριό της
Πάνω Στενής, 300 μέτρα προς
τους Στρόπωνες. Προφορικές
παραδόσεις
συνδέουν
την
κατασκευή της βρύσης με τον περιβόητο
ληστή Χρήστο Νταβέλη (1832-56), ή με
κάποιο πρωτοπαλίκαρό του, ή ακόμη και
με συγγενικό πρόσωπο του ληστή, κάτοικο
της περιοχής της Στενής, με καταγωγή
από τα Στύρα της Εύβοιας που ζούσε στη
Στενή. Όλες οι παραπάνω πληροφορίες
εξακολουθούν μέχρι και σήμερα να μην
είναι διασταυρωμένες, όπως επίσης και
η απόδοση της ονομασίας της από τον
ιδιοκτήτη διπλανού χωραφιού που είχε το
συγκεκριμένο παρωνύμιο. Η διαμόρφωση
του περιβάλλοντα χώρου έγινε το 1998
από τον Στενιώτη Νίκο Παπαϊωάννου.

Του Δεσπότη η βρύση
Βρίσκεται κοντά στα σύνορα ΣτενήςΣτροπώνων. Είναι συνδεδεμένη με το έργο
του Νικόλαου Αντωνόπουλου «Μαρούσα
η Στροπωνιάτισσα» (1866) που σύμφωνα

Βρύση του Γιατρού
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Η ιστορία της Μαρούσας και του Γιάννου, που κατατάσσεται
λογοτεχνικά στην κατηγορία του ειδυλλίου, έχει ευχάριστο τέλος,
αφού η παραφροσύνη της Μαρούσας σταματά όταν τη βρίσκει
ο Γιάννος να περιπλανιέται στην περιοχή, τη μεταφέρει στη
βρύση, όπου και γίνεται η αναγνώρισή του από την αγαπημένη
του.

Η Βρύση του γιατρού
Βρίσκεται στα 500 μέτρα από το κέντρο της Στενής δίπλα
στη ρεματιά και είναι σκεπαστή με μικρό πλακοσκέπαστο
στέγαστρο. Αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες σε συχνότητα
επισκέψιμες βρύσες της Στενής. Οι επισκέπτες ξεδιψούν και
συχνά παίρνουν μαζί τους από το ποιοτικό της νερό.
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Σ

τα κεντρικοανατολικά της Εύβοιας
δεσπόζει η Δίρφυς (Δίρφη), η
σημαντικότερη
οροσειρά
της
Εύβοιας, που την πλαισιώνουν οι
ορεινοί όγκοι του Πυξαριά (1.343 μέτρα)
και του Ξηροβουνίου (1.453 μέτρα). Με
εξαίρεση τα όρη της Κρήτης, αποτελεί το
ψηλότερο βουνό της νησιωτικής Ελλάδας.
Με υψηλότερη κορυφή τη Δέλφη στα 1.743
μέτρα, παρουσιάζει μια ιδιαίτερου κάλλους
χλωρίδα και πανίδα που αναπτύσσεται
ανάμεσα σε πολλά ρυάκια, φαράγγια και
δασώδεις πλαγιές. Από την Δίρφυ πηγάζουν
τα μεγαλύτερα ποτάμια της Εύβοιας, ο Λήλας
και ο Μεσσάπιος. Η χλωρίδα της περιοχής
είναι μοναδική με τους ορεινούς όγκους να
καλύπτονται από ελατοδάσος. Σε χαμηλότερα
υψόμετρα κυριαρχούν η καστανιά, η δρυς,
το πεύκο και το πλατάνι. To καστανοδάσος
και το αισθητικό δάσος της Στενής είναι

χαρακτηρισμένα ως «προστατευόμενα δάση»
από το 1979, όπως επίσης και το πευκοδάσος
της από το 1929. Ιδιαίτερη είναι η παρουσία
σπάνιων ειδών βοτάνων και λουλουδιών
ορισμένων από αυτά μοναδικών στον κόσμο.
Τα τελευταία 150 χρόνια βοτανολόγοι
έχουν συλλέξει γύρω στα 600 είδη φυτών
στην περιοχή όπου εμφανίζονται ανάμεσα
στα άλλα και τέσσερα υποείδη δρυός αλλά
και φυτών όπως της μέντας, της ρίγανης
και των αγριογαρύφαλλων και θυμαριών,
όπως επίσης δύο είδη τσαγιού και πέντε
είδη αγριοτριανταφυλλιάς. Στην περιοχή
εμφανίζονται σπάνια είδη ενδημικών φυτών
όπως το Linum Aroanicum (σπάνιο και
απειλούμενο φυτό της Ελλάδας) και το Cruciate Taurica Euboea, η μοναδική καμπανούλα,
η βιόλα και το Άλλιο της Δίρφυος.

Περιβαλλοντικός πλούτος του Δήμου Διρφύων-Μεσσαπίων
Τα δασικά εδάφη του Δήμου Διρφύων Μεσσαπίων ανέρχονται σε περίπου 1.300.000
στρέμματα και κατανέμονται: α) Σε δάση (ελάτης, καστανιάς, χαλεπίου πεύκης, μαύρης
πεύκης, δρυός κ.λπ.), περίπου 395.060 στρέμματα, β) Δασικές εκτάσεις (κυρίως αειφύλλων,
πλατυφύλλων) περίπου 256.930 στρέμματα, γ) Χορτολιβαδικές εκτάσεις περίπου 94.200
στρέμματα, δ) Άγονες εκτάσεις περίπου 25.810 στρέμματα, ε) Αγροτικές εκτάσεις περίπου
501.020 στρέμματα, στ) Οικισμοί περίπου 9.300 στρέμματα.
Από την παραπάνω κατανομή προκύπτει:

1

Τα δάση της ελάτης και καστανιάς είναι πλέον αξιόλογα για δασοπονική εκμετάλλευση (τεχνική
ξυλεία κλπ).

2

Τα δάση της χαλεπίου πεύκης είναι πολύ αξιόλογα από αισθητική-προστατευτική άποψη αφού
επεκτείνονται γύρω από τα χωριά και τις κωμοπόλεις, εξυπηρετούν ανάγκες καυσοξύλευσης
των κατοίκων, ομοίως ανάγκες της κτηνοτροφίας, μελισσοκομίας και παράγουν δασικά
προϊόντα ξυλείας, καυσόξυλων και ρητίνης. Είναι όμως πολύ ευαίσθητα στις πυρκαγιές.

3

Οι γεωργικές εκτάσεις παρεμβάλλονται μεταξύ δασών και ανάλογα με την φυτοκάλυψη που
έχουν την περίοδο των πυρκαγιών συμβάλουν θετικά ή αρνητικά στην εξάπλωσή τους.

4

Οι λοιπές δασικές εκτάσεις (αειφύλλων, πλατυφύλλων κ.λπ.). Εξυπηρετούν κυρίως ανάγκες της
κτηνοτροφίας συμβάλλοντας στο εισόδημα των κτηνοτρόφων.
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Η αποτίμηση των δασών και των δασικών εκτάσεων της περιοχής του
δήμου Διρφύων-Μεσσαπίων συμβάλουν ουσιαστικά και σημαντικά
στην οικονομική, περιβαλλοντική, κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη
του τόπου και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής.

Οι περιοχές Natura 2000 και λοιπές προστατευόμενες περιοχές σε όλο τον Δήμο Διρφύων-Μεσσαπίων είναι:
GR242274000, Έλος Ψαχνών ή Λιβάδι ή Κολοβρέχτης:
Υδροβιότοπος έκταση: 1.013,7 στρέμματα.
GR2420002, Δίρφη: Δάσος Στενής-Δέλφη: Προτεινόμενος
Τόπος Κοινοτικής Σημασίας (pSCI) έκταση: 12.979,3 στρέμματα.
K349, Αγριλίτσα-Καταβόθρα-Καλαμάκι (Ψαχνών) Καταφύγιο
Άγριας Ζωής έκταση: 5.500 στρέμματα. ΦΕΚ 540/28-8-90.
K351, Στενής Δίρφυος (Χαλκίδας) Καταφύγιο Άγριας Ζωής
έκταση: 6.770 στρέμματα. ΦΕΚ 700/25-7-80
K910, Περιοχή Δαφνώντα δήμου Μεσσαπίων Καταφύγιο
Άγριας Ζωής έκταση: 52.500 στρέμματα. (ΦΕΚ 1147/Β/25-0806).
A13, Δάσος Στενής Αισθητικό Δάσος έκταση: 6.740 στρέμματα.
(ΦΕΚ 108/Α/77).
Στο «Natura» σαν Ζώνες Ειδικής Προστασίας το Καντήλιο και
ο Πυξαριάς.
Σύμφωνα με την Ορνιθολογική Εταιρία η Σημαντική Περιοχή
για τα Πουλιά GR110 στο Όρος Καντήλι (62.434 στρεμμάτων)
περιλαμβάνεται πλέον στον κατάλογο των Ζωνών Ειδικής
Προστασίας της Ελλάδας («Natura 2000»), με τον κωδικό
GR2420010 και αυξημένα τα όρια προστασίας. To όρος
Πυξαριάς μέχρι την Κύμη (κωδικός GR2420011) 393.081
στρεμμάτων, συγκαταλέγεται στον ίδιο κατάλογο.
GR111, Όρη Δίρφη, Ξηροβούνι, Σκοτήνη, Μαυροβούνι,
Αλοκτέρι, Ορτάρι και περιοχή Κύμης 450.000 στρέμματα.
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Σημαντικές Περιοχές για τα Πουλιά στην Εύβοια ΙΒΑ.
Ο κατάλογος αυτών των περιοχών χρησιμοποιείται
για τη μελλοντική οριοθέτηση τους σαν Ζώνες Ειδικής
Προστασίας στο δίκτυο «Νatura 2000».
Αισθητικό δάσος Στενής: Είναι ένα από τα 19 αισθητικά δάση
της χώρας και αποτελεί προστατευόμενη τοποθεσία του
δικτύου «Νatura» (3937/2011-ΦΕΚ 60Α/31-3-2011).
A13 Δάσος Στενής Αισθητικό Δάσος έκταση: 6.740 στρ. ΦΕΚ
108/Α/77. Με την Ζ/2583/21-11-1979 απόφαση, κηρύχθηκε ως
προστατευτικό όλο το αισθητικό δάσος και το καστανoδάσος).
Το αισθητικό δάσος της Στενής αποτελείται από:
Δάσος ελάτης: 2.545 στρέμματα.
Δάσος καστανιάς: 2.510 στρέμματα.
Δάσος χαλεπίου πεύκης: 710 στρέμματα.
Μερικώς δασοσκεπής: 421 στρέμματα.
Αγροί- καλλιεργήσιμη γη: 368 στρέμματα.
Γυμνή έκταση: 374 στρέμματα.
Άγονη-βραχώδης έκταση: 255 στρέμματα.

130

ΠΑΝΙΔΑ
Στα δάση της Δίρφυος ζουν και αναπαράγονται κυρίως αρπακτικά
πουλιά όπως ο φιδαετός και σπιζαετός και ο πετρίτης, είδος
γερακιού, που θεωρείται το γρηγορότερο πλάσμα στον κόσμο
τρέχοντας με ταχύτητα που ξεπερνά τα 300 χιλιόμετρα την
ώρα, η γερακίνα και το διπλοσάινο αλλά και μεγάλη ποικιλία
πουλιών του δάσους. Στα θηλαστικά ζώα ζουν και αναπαράγονται
ανάμεσα στα άλλα, αλεπούδες, σκαντζόχοιροι, δασομυωξοί και
νυφίτσες. Στα πιο ψηλά σημεία του βουνού κάνει την εμφάνισή
της ερπετοπανίδα με αμφίβια όπως σαλαμάνδρες αλλά και
άνουρα όπως δεντροβάτραχοι και πρασινόφρυνοι αλλά και φίδια
με πιο συνηθισμένες τις δεντρογαλιές, τους σαπίτες, τις σαΐτες
και τις οχιές. Στο ποτάμι της Στενής εκκολάπτονται λιβελούλες
και νυχτοπεταλούδες ενώ κομμάτι της πανίδας του ποταμιού
αποτελούν οι κέφαλοι του γλυκού νερού και τα χέλια.
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Στα δάση της Δίρφυος ζουν και αναπαράγονται κυρίως αρπακτικά
πουλιά όπως ο φιδαετός και σπιζαετός και ο πετρίτης, είδος γερακιού,
που θεωρείται το γρηγορότερο πλάσμα στον κόσμο αφού τρέχει με
ταχύτητα που ξεπερνά τα 300 χιλιόμετρα την ώρα
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Φυσιολατρικός Ορειβατικός Σύλλογος Στενής
“Η Δίρφης”
Ο Φυσιολατρικός Ορειβατικός Σύλλογος Στενής, ιδρύθηκε το
1997. Σκοποί του συλλόγου είναι η προστασία και ανάδειξη του
φυσικού κάλλους του τόπου και ιδιαίτερα του αισθητικού δάσους
της Στενής, ταυτόχρονα με τη διάσωση, διατήρηση και προβολή
της παράδοσης του τόπου. Για τους λόγους αυτούς από το 2009
λειτουργεί και χορευτικό τμήμα.

Πολιτιστικός σύλλογος Στενής «Ο Βράχος»
Ο Πολιτιστικός σύλλογος Στενής «ο Βράχος», ιδρύθηκε το 2013,
έχοντας στο επίκεντρο τόσο τον άνθρωπο όσο και το περιβάλλον.
Ανάμεσα στους στόχους που προσπαθεί μέσα από δράσεις
να επιτύχει είναι οι εξής: H ανάπτυξη πνεύματος κοινωνικής
αλληλεγγύης μεταξύ των μελών και η καταγραφή, προώθηση
και διάδοση της πολιτιστικής κληρονομιάς της Στενής αλλά και
της ευρύτερης περιοχής. Η μέριμνά του συλλόγου και η λήψη
πρωτοβουλιών για τη βελτίωση της καθαριότητας του φυσικού
περιβάλλοντος και του οικοσυστήματος είναι διαρκής, όπως
επίσης και η επιστημονική και συμβουλευτική στήριξη των πολιτών
από εξειδικευμένα άτομα, ομάδες και φορείς για την επίλυση των
προβλημάτων τους.
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τα πολλά καφενεία, τις καφετέριες με τα εξαίσια και
πολυφημισμένα γλυκά και τις παραδοσιακές ταβέρνες
με τα ντόπια κρεατικά.
Πολλά πάρκα, τόποι αναψυχής και ξεκούρασης για όλες
τις ηλικίες.
Μονοπάτια μέσα στο δάσος, ιδανικά για φυσιολάτρες,
με δυνατότητα εύκολων και δύσκολων διαδρομών που
οδηγούν στο ορειβατικό καταφύγιο (1.100 μέτρα) σε
απόσταση 8 χιλιομέτρων από το χωριό.
Το καστανοδάσος, αισθητικό δάσος.

Εξωκλήσι Παλαιοπαναγιάς (ανάμεσα στη Στενή και στη Λούτσα).
Άνω-Κάτω Στενή και ο οικισμός του Πύργου, γνωστός ως
Σκουντέρι.
Ιερός Ναός Κοιμήσεως Θεοτόκου, Άνω Στενής.
Ιερός Ναός Αγίου Αθανασίου, Κάτω Στενής.
Γραφική πλακόστρωτη πλατεία στο κέντρο της Στενής απ΄ όπου
ξεκινούν στενά και ανηφορικά μονοπάτια, που διακλαδίζονται
ως την τελευταία άκρη του πυκνόκτιστου αμφιθεατρικού
οικισμού.
Πετρόκτιστες βρύσες με άφθονα τρεχούμενα νερά. Υπάρχουν
πολλές πηγές, η πιο φημισμένη από τις 43 κοντινές πηγές, είναι
του «γιατρού η βρύση» 500 μέτρα από το κέντρο του χωριού
δίπλα από την επιβλητική ρεματιά με τα πλατάνια.
31/8-2/9: Εμποροπανήγυρη στην Κάτω Στενή.
Παραδοσιακό παζάρι βιολογικών και τοπικών θησαυρών,
απ΄όπου υπάρχει δυνατότητα για αγορά ντόπιων προϊόντων,
όπως μέλι, τυρί, τραχανά, τσάϊ, ρίγανη, γλυκά του κουταλιού,
λικέρ κ.α.

Η πηγή του Μεγάλου Δέντρου στην οποία μπορείτε να
πιείτε κρυστάλλινο νερό. Βρίσκεται 4 χιλιόμετρα πριν
από το καταφύγιο. Υπάρχουν πολλές ενημερωτικές
ταμπέλες και σηματοδότηση από τον Ορειβατικό
Σύλλογο Χαλκίδας και το καταφύγιο διαθέτει χώρους
διαμονής και φαγητού.
Θέση Αγίους ή Τσαγιούς, στον δρόμο προς το χωριό
«Καμπιά» και 1 χιλιόμετρο από την Κάτω Στενή.
Βρίσκεται σε υψόμετρο 400 μέτρων με το αρχαίο τείχος
να έχει διασωθεί. Πιθανολογείται ότι ανήκε σε αρχαίο
ναό. Είναι μια από τις περιοχές που διεκδικεί την
αρχαία Οιχαλία.
Παλιόπυργος (ερείπια πύργου Λατινικής κυριαρχίας).
Οικισμός «Σκουντέρι», πύργος και παλιές εκκλησίες.
«Οικογιορτή ανταλλαγής παραδοσιακών σπόρων»
(Σκουντέρι), που γίνεται μια φορά το χρόνο, την
Άνοιξη (τριήμερο εκδηλώσεων). Η σωστή διαχείριση
των πόρων, η αποκέντρωση, η φυσική εξέλιξη των
πραγμάτων με επίκεντρο τον σπόρο συνδυασμένα με τη
λαϊκή παράδοση είναι τα βασικά θέματα της εκδήλωσης.

Βρύση του Νταβέλη, ένα από τα πιο γραφικά σημεία του
χωριού μόλις 200 μέτρα έξω από το χωριό.
Υπεραιωνόβια πλατάνια απλώνουν τη σκιά τους πάνω από
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Εστιατόρια και Ταβέρνες

Ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα
δωμάτια:

“Ο Κισσός”, τηλ: 22280-51226

“Hotel Steni”, τηλ: 22280-51221

“Η Μουριά”, τηλ: 22280-51234

Μουσικό Πανδοχείο, τηλ: 22280-51202

“Ο Πλάτανος”, τηλ: 22280-51579

Παραδοσιακός Ξενώνας «Νακαράκη», τηλ:
22280-51326

“Καταρράκτης”, τηλ: 22280-51384

“Το Νέον”, τηλ: 22280-51466

Ξενώνας «Βασιλική», τηλ: 22280-51465

Ενοικιαζόμενα Δωμάτια «Ντούρμας», τηλ:
6936915779

Καφετέριες-Μπάρ-Καφενεία:

Κατσανάς, τηλ: 22280-51208

“Καφεγλυκοπωλείο 1743”, τηλ: 22280-51134

Καφέ “Ρόδι”, τηλ: 22280-51209

Σπυριδάκη, τηλ: 22280-51480

Χρήσιμα τηλέφωνα
Φαρμακείο, Μαρτίνος Νικόλαος, τηλ: 2228051525

Δημαρχείο Διρφύων, τηλ: 22280-51220

Περιφερειακό Ιατρείο Στενής, τηλ: 2228051219

“Μύλος”, τηλ: 22280-51578

“Ελάτη”, τηλ: 22280-51410

“Οι Δέκα εντολές”, τηλ: 22280-51559
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ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΔΙΡΦΥΩΝ

ΤΟΠΙΚΉ ΚΟΙΝΌΤΗΤΑ
ΓΛΥΦΆΔΑΣ

Η

τοπική κοινότητα της Γλυφάδας, με πληθυσμό 322
κατοίκους, βρίσκεται στους πρόποδες της Δίρφυος, σε
υψόμετρο 430 μέτρων και είναι κτισμένη πάνω στην
πευκόφυτη πλαγιά του λόφου «Πάτημα». Στα ανατολικά το
χωριό έχει θέα το Αιγαίο πέλαγος και προς νότο έχει οπτική επαφή
με τον ορεινό όγκο. Στην περιοχή ξεχωρίζει ένα πολυποίκιλο και
σύνθετο φυσικό τοπίο με δάση, λόφους, κοιλάδες, διάφορα είδη
δέντρων και φυτών, γεγονός που την κάνει να αποτελεί ένα μέρος
που αξίζει να επισκεφθεί και να θαυμάσει κάθε λάτρης της φύσης
και της περιήγησης. Οι κάτοικοί της απασχολούνται σε διάφορες
δραστηριότητες όπως η γεωργία, η κτηνοτροφία, η ρητινοσυλλογή,
η υλοτομία, η συλλογή αρωματικών φυτών και βοτάνων. Το χωριό
φημίζεται για τα κτηνοτροφικά προϊόντα, τα βότανα, το λάδι και τα
καρύδια. Το κατάφυτο τοπίο σε συνδυασμό με την ανεπτυγμένη
γεωργία και κτηνοτροφία συνθέτουν ένα μαγευτικό και βουκολικό
τοπίο, το οποίο «ταξιδεύει» κάθε επισκέπτη.
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ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Ι

διαίτερο ενδιαφέρον έχει η ιστορική εξέλιξη και η
διοικητική ιστορία της Γλυφάδας. Το σύγχρονο όνομά
της οφείλεται στην ύπαρξη γλυφών νερών στην περιοχή.
Μέχρι το 1940, το χωριό ονομαζόταν επίσημα «Τσέργες»,
ονομασία που αναφέρεται μέχρι και σήμερα από κατοίκους όλου
του Δήμου, όταν θέλουν να αναφερθούν σε αυτήν την περιοχή.
Σύμφωνα με κρατικά αρχεία, η Γλυφάδα φαίνεται πως ιδρύθηκε
μετά την ερήμωση των μεσαιωνικών οικισμών «Βάβουλα» και
«Απόγκρεμος» και ανήκει στην περιοχή «Τσεργοκοτσίκια», η
οποία αποτελεί τμήμα του τσιφλικιού των Βαβούλων, το οποίο
εξαγόρασαν οι ντόπιοι από τους Τούρκους μετά την ίδρυση του
Νεοελληνικού κράτους και κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του
1830.
Στην παράκτια ζώνη της περιοχής της Γλυφάδας έχουν
αποκαλυφθεί αξιόλογα αρχαιολογικά ευρήματα από την
προϊστορική έως και τη ρωμαϊκή περίοδο. Στη θέση «Χτισμένη» σε

υψόμετρο 160 μέτρων, εντοπίστηκε πριν από μερικές δεκαετίες,
ένα μνημειακό αρχιτεκτονικό οικοδόμημα με ιδιόμορφο σύστημα
τοιχοποιίας που παραπέμπει στα δρακόσπιτα της νότιας Εύβοιας
καθώς και μία νεολιθική δεξαμενή δίπλα σε αυτό. Στη θέση «Πόλη»,
νοτιοανατολικά της Γλυφάδας, υπάρχουν ενδείξεις για την ύπαρξη
αρχαίου οικισμού ή πόλης και σύνδεσης αυτής με την αρχαία
Ερέτρια και τη Χαλκίδα.
Στην περιοχή βρέθηκαν κατά καιρούς νομίσματα του 6ου αιώνα
έως και του 4ου αιώνα π.Χ. καθώς και της ρωμαϊκής περιόδου.
Επίσης, ανατολικά της Δίρφυος και κοντά στα Κοτσίκια δεσπόζουν
οι θέσεις «Θηλή» και «Προφήτης Ηλίας» με ενδείξεις χρήσης
του χώρου σε διάφορες περιόδους καθώς έχουν αποκαλυφθεί
προϊστορική, κλασική και ελληνιστική κεραμική, οψιανοί και λίθινα
χρηστικά σκεύη. Στη θέση «Κοκορέτσια» βρέθηκαν προϊστορικά
όστρακα, κυρίως της αρχαιότερης νεολιθικής περιόδου και πολλά
λίθινα εργαλεία.
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ΝΑΟΊ-ΕΞΩΚΛΉΣΙΑ
Στη Γλυφάδα υπάρχουν αξιόλογα σημεία ενδιαφέροντος. Η
κεντρική εκκλησία του χωριού είναι η Μετάσταση του Ιωάννου του
Θεολόγου και πανηγυρίζει στις 26 Σεπτεμβρίου. Ο ναός της Αγίας
Βαρβάρας αποτελεί το κοιμητήριο του χωριού όπου σώζονται
εικόνες του 1888. Ο ναός του Αγίου Αθανασίου δεσπόζει στο
χώρο μέσα σε ένα πυκνόφυτο περιβάλλον. Αξίζει να δει κανείς το
μαρμάρινο ηρώο που βρίσκεται στον χώρο της κεντρικής εκκλησίας
και φέρει την επιγραφή «ΑΝΔΡΩΝ ΕΠΙΦΑΝΩΝ ΠΑΣΑ ΓΗ ΤΑΦΟΣ».

Ναός Αγίου Αθανασίου

Ναός Ιωάννη του Θεολόγου
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ΟΙΚΙΣΜΟΙ

H

Γλυφάδα και οι οικισμοί Αγριοσυκιά, Κοτσίκια, Κερασιά και
Νίκη απαρτίζουν ένα γραφικό και καταπράσινο τοπίο με
εγγύτητα στο Αιγαίο Πέλαγος. Η Κερασιά, τα Κοτσίκια και η
Νίκη βρίσκονται σε απόσταση μικρότερη του 1 χιλιομέτρου
μεταξύ τους και πολύ κοντά στην παραλία της Πετάλης.

βρίσκεται ο οικισμός της Κερασιάς. Πρόκειται για ένα ορεινό
τοπίο σε μια σχετικά απομονωμένη περιοχή στις βόρειες παρυφές
της Δίρφυος. Ο οικισμός απαρτίζεται από λίγα σπίτια και έχει
κτηνοτροφικό και δασικό χαρακτήρα. Η καταγωγή των κατοίκων του
συνδέεται με την εγκατάλειψη του Απόγκρεμου και των Βαβούλων.

Στην Αγριοσυκιά, η οποία βρίσκεται 4 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της
Γλυφάδας, αξίζει κανείς να παρατηρήσει τα γραφικά λιθόκτιστα
σπίτια του χωριού. Ο μικρός οικισμός της Αγριοσυκιάς οφείλει
το όνομά του στην ύπαρξη αυτού του δέντρου στην περιοχή.
Έχει οπτική επαφή με το Αιγαίο πέλαγος και βρίσκεται σε ορεινό
καταπράσινο σημείο. Είναι κτισμένη σε υψόμετρο 450 μέτρων.
Ιδρύθηκε από πληθυσμό που κατέβηκε από τους παλιούς οικισμούς
του Απόγκρεμου και των Βαβούλων περίπου 150 χρόνια πριν από
σήμερα.

Ο οικισμός της Νίκης ιδρύθηκε και αυτός μετά την εγκατάλειψη
των παλιότερων οικισμών στο τελευταίο τέταρτο του 19ου αιώνα
μ.Χ. Αποτελείται από γεωργοκτηνοτρόφους. Χαρακτηριστική είναι
η κατάφυτη περιοχή με ποικίλη βλάστηση (αγριελιές, κουμαριές,
αγριοσυκιές κ.ά.). Ο κύριος ναός του οικισμού είναι του Αγίου
Νικολάου ενώ αποτελεί και το κοιμητήριο του οικισμού. Πρόκειται
για κατασκευή που χρονολογείται στα 1881, με βάση μαρμάρινη
επιγραφή πάνω από την είσοδο και οι εικόνες του τέμπλου
χρονολογούνται στα 1896.

Ο οικισμός Κοτσίκια βρίσκεται μεταξύ της Νίκης και της Κερασιάς.
Οφείλει την ονομασία της στις άγριες φιστικιές της περιοχής. Και
αυτός ο οικισμός ιδρύθηκε κυρίως από μετοικίσεις πληθυσμών. Η
κεντρική εκκλησία είναι αφιερωμένη στην Μετάσταση του Ιωάννη
του Θεολόγου και συμμετέχουν στο θρησκευτικό πανηγύρι τόσο η
Αγριοσυκιά όσο και η Κερασιά.
Ανάμεσα στα Κοτσίκια και την Αγριοσυκιά και δυτικά της Γλυφάδας

Οικισμοί: Νίκη-Κοτσίκια-Αγριοσυκιά
20/7: Θρησκευτικό πανηγύρι Ιερού Ναού Προφήτη Ηλία,
στην Αγριοσυκιά.
Ιερός Ναός Αγίου Ιωάννου, θρησκευτικό πανηγύρι στα
Κοτσίκια.
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Καταπράσινες πευκόφυτες εκτάσεις και απόκρημνα άγρια βουνά,
ιδανικά για εξερεύνηση, πεζοπορία και ορειβασία.
Παραδοσιακά τοπικά προϊόντα.

ΣΗΜΕΙΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

26/9: Θρησκευτικό πανηγύρι Ιερού Ναού Αγίου Ιωάννου Θεολόγου.
Μικρός όρμος, που χρησιμοποιείται και σαν αλιευτικό καταφύγιο.
Περιοχή «Πόλη», ένας από τους πιο σπουδαίους αρχαιολογικούς
χώρους της Εύβοιας, που αρχίζει βορειοανατολικά των
Στροπώνων και καταλήγει σε μια πανέμορφη παραλία με σπήλαιο
γεμάτο σταλακτίτες (δύσκολη πρόσβαση).
Το «Δρακόσπιτο της Δίρφυος», κτίσμα στη θέση «Χτισμένη»
που κάποιοι από τους μελετητές του προσδίδουν λατρευτικό
χαρακτήρα αναγνωρίζοντας σε αυτό τον ναό της Ήρας.
Παραλίες προσβάσιμες
Διρφύων-Μεσσαπίων».

(πρβλ.

ενότητα

«Παραλίες

Δήμου

ΣΎΛΛΟΓΟΙ
Εκπολιτιστικός Εξωραϊστικός Σύλλογος Γλυφάδας
Ο Εκπολιτιστικός Εξωραϊστικός Σύλλογος Γλυφάδας ιδρύθηκε το 2013 με σκοπό την
προστασία της παράδοσης και του περιβάλλοντος. Κάθε καλοκαίρι διοργανώνει το
«Αντάμωμα των Γλυφαδιωτών», ενώ τα τελευταία χρόνια γίνονται προσπάθειες καθαρισμού
των μονοπατιών του δάσους της περιοχής ώστε να καθιερωθούν ως ορειβατικά μονοπάτιαδιαδρομές που η ύπαρξη τους θα γίνεται γνωστή ακόμη και μέσα από ορειβατικούς χάρτες.
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ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΔΙΡΦΥΩΝ

ΤΟΠΙΚΉ ΚΟΙΝΌΤΗΤΑ
ΚΑΜΠΙΏΝ

Τ

α Καμπιά, ένα από τα πιο γραφικά χωριά της Εύβοιας,
είναι χτισμένα σε υψόμετρο 500 μέτρων πάνω από το
φαράγγι του Χάβου, στην πλαγιά του μεγάλου Λόγγου,
μέσα σε πλατάνια και κρυστάλλινα νερά. Οι 306 κάτοικοί
του ασχολούνται με την πτηνοτροφία και τη γεωργία. Η περιοχή
είναι μέχρι σήμερα φημισμένη για τα γεωργικά και κτηνοτροφικά
προϊόντα της καθώς και για την ντόπια φάβα. Στα Καμπιά υπάρχει
και εκτροφείο πέστροφας.
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Ναός Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου.

ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Π

αλαιοντολογική έρευνα που έγινε από αρχαιολόγους
το 2004 στα Καμπιά, απέδωσε σπουδαία ευρήματα.
Συγκεκριμένα,
ταυτοποιήθηκαν
απολιθώματα
και
οστά προϊστορικών ζώων. Χρονολογικά, τα ευρήματα
αυτά τοποθετούνται στα 10 έως 3 ή 1 εκατομμύριο χρόνια από
σήμερα. Η ίδια έρευνα ανέδειξε την ύπαρξη οστών ρινόκερου
και του τάπιρου, ενός σπάνιου προϊστορικού ζώου. Τα στοιχεία
της παλαιοντολογικής έρευνας εμπλουτίζουν την προϊστορία της
κεντρικής Εύβοιας και υποδηλώνουν ανθρώπινη δραστηριότητα
στην περιοχή κατά την προϊστορική περίοδο.
Αδιάψευστο τεκμήριο της προϊστορίας των Καμπιών αποτελεί
και ένας σμιλευμένος βράχος κομμένος στη μέση που σχηματίζει
μία χαράδρα. Βρίσκεται μέσα στο φημισμένο-για τους διάφορους
τρόπους διάσχισής του- φαράγγι του Χάβου. Επάνω στον βράχο
υπάρχουν ενδείξεις κατεργασίας, όχι από ανθρώπινο χέρι, αλλά
από την επαφή με τη θάλασσα η οποία εκείνη την εποχή έφτανε
ως αυτή την -ορεινή σήμερα-περιοχή. Ξεχωριστή θέση στο φαράγγι
του Χάβου, κατέχει το υδραγωγείο. Θεωρείται ότι αποτελούσε
μέρος του αρχαίου υδραγωγείου από το οποίο αρδευόταν η αρχαία
πόλη της Ερέτριας και ο κάμπος της.

Τα Καμπιά έχουν συνδεθεί με την ύπαρξη μιας χαμένης αρχαίας
πόλης, της Οιχαλίας, της χώρας του βασιλιά Ευρύτου. Στην
περιοχή υπάρχει η φυσικά οχυρωμένη θέση «Μάλα» η οποία
έχει υποστηριχθεί από ερευνητές ότι αποτελούσε την ακρόπολη
της Οιχαλίας. Εκτός από τη γεωγραφική απόδοση της αρχαίας
αυτής πόλης, στα Καμπιά έχουν χρησιμοποιηθεί και γραπτές
αναφορές από αρχαίες πηγές, αλλά και αρχαιολογικά ευρήματα.
Συγκεκριμένα, στην περιοχή «Τσαγιούς» αποκαλύφθηκε τοίχος
πιθανότατα ενός αρχαίου ναού ή τμήμα οχύρωσης, με ογκώδεις
και κατεργασμένους λίθους. Επιπλέον, στην ευρύτερη περιοχή του
χωριού ήρθαν στο φως κατάλοιπα οικοδομικών υλικών, μία λίθινη
σαρκοφάγος και βράχος κομμένος στα δύο για συγκεκριμένη χρήση.
Ο εγκαταλελειμμένος οικισμός στα Κάτω Καμπιά είναι κτισμένος
1,5 χιλιόμετρο νοτιότερα από το σύγχρονο χωριό. Τα στοιχεία
χρονολόγησης του οικισμού δεν είναι αποδεδειγμένα, ωστόσο
προφορικές μαρτυρίες υποδεικνύουν ότι είναι τουλάχιστον 300
ετών.
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ΣΗΜΕΙΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ναός Αγίας Κυριακής και ομώνυμος μικρός οικισμός με πολύ
παλιά σπίτια, τουλάχιστον 300 ετών.
Άγιος Νικόλαος (κεντρική εκκλησία του χωριού).
Ναός Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου.
Αρχαίο υδραγωγείο στο φαράγγι του Χάβου.
Αυτοσχέδιοι πάγκοι με νόστιμα γεωργικά και κτηνοτροφικά
προϊόντα όπως η ονομαστή φάβα του χωριού η οποία είναι η
διασημότερη της Εύβοιας.
Εγκαταστάσεις παλιών ελαιοτριβείων.
Παραδοσιακές ταβέρνες με ντόπια κρέατα και τη φημισμένη
πέστροφα, παραγωγής του χωριού.

Χώροι εστίασης
Παγώνης ψησταριάζωντανή πέστροφα, τηλ:
22280-51289

Ταβέρνα Ντόβρος, τηλ:
22280-51206

Ταβέρνα “Ο νερόμυλος”
(Κάτω Καμπιά)
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ΝΑΟΊ-ΕΞΩΚΛΉΣΙΑ
Αγία Κυριακή

Σ

τον παραδοσιακό παλαιό οικισμό στα Κάτω Καμπιά σε
υψόμετρο 270 μέτρων, μέσα σε μία κατάφυτη ρεματιά
γεμάτη από πλατάνια και τρεχούμενα νερά, ξεχωρίζει
η ιδιόμορφη εκκλησία της Αγίας Κυριακής που τιμάται
στις 7 Ιουλίου. Πρόκειται για σπάνιο αρχιτεκτονικό τύπο ναού
καθώς ένα μέρος του είναι τμήμα του βραχώδους σπηλαίου και
ο υπόλοιπος ναός είναι κτιστός μετά από αποκοπή του βράχου.
Το ιερό καθώς και ο ανατολικός τοίχος του ναού είναι μέρος της
σπηλιάς, ενώ η νότια πλευρά του βράχου γκρεμίστηκε και στη θέση
του κατασκευάστηκε τμήμα τοίχου για την ευκολότερη πρόσβαση
του κοινού. Είναι σαφές, ότι λόγω της αρχιτεκτονικής ιδιομορφίας
και της σπηλαιώδους διαμόρφωσης, ο ναός δεν ακολουθεί τον
συνήθη προσανατολισμό (Δύση προς Ανατολή).
Η χρονολόγηση του ναού δεν είναι σαφής, αλλά η ονοματοδοσία
του οφείλεται στην παράδοση. Σύμφωνα με αυτή, στα βάτα του
σπηλαίου, οι κάτοικοι της περιοχής ανακάλυψαν την εικόνα της
Αγίας Κυριακής, και έδωσαν το όνομά της στην εκκλησία. Μια
ιστορία αναφέρει: «Κάποτε, ποιος ξέρει πριν πόσα χρόνια... μια
γριούλα έχασε ένα κατσίκι της. Ανήμπορη να το βρει κάλεσε άλλους
χωριανούς να τη βοηθήσουν. Ψάχνοντας, άκουσαν τη φωνή του
κατσικιού που ήταν χωμένο μέσα στα βάτα στη γωνιά του βράχου,
εκεί που τώρα είναι το ιερό. Προσπαθώντας να ελευθερώσουν το
κατσίκι, καθάριζαν τον τόπο από τα βάτα. Τότε εκεί, στη γωνιά,
βρήκαν το κατσίκι, αλλά βρήκαν μαζί και την εικόνα της Αγίας
Κυριακής, που τη φυλάμε στο καθολικό του χωριού. Τότε, καθάρισαν
καλά τον τόπο και έφτιαξαν ένα μικρό εκκλησάκι, που ήταν όσο
είναι σήμερα το ιερό της εκκλησίας. Είχαν κλείσει τότε τη γωνιά
της σπηλιάς με τοίχο. Κάθε χρόνο στις 7 Ιουλίου, που γιορτάζει η
Αγία, μαζεύεται εκεί μεγάλο πλήθος κι αποφάσισαν οι επίτροποι να
μεγαλώσουν την εκκλησία. Το 1920 περίπου “χαλάσανε” την παλιά
μικρή και έχτισαν τη σημερινή. Κάθε χρόνο ένα παιδί, μπαίνει μέσα
στη στοά όπου βρίσκονται δύο σταλαγμοί και μαζεύει το Αγίασμα».
Τα τελευταία χρόνια έχουν κατασκευαστεί κοντά στο σπήλαιο,
πλακόστρωτο δάπεδο και γεφυράκι, για τη διάσχιση της ρεματιάς
όπου μπορεί κανείς να πραγματοποιήσει βόλτα και να αντικρύσει το
μοναδικό φυσικό κάλλος. Αξίζει, επίσης, να σημειωθεί ότι εντός του
ναού μπορεί κανείς να διακρίνει τους σταλακτίτες του σπηλαίου.
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Σε μικρή απόσταση από τον Ναό της Αγίας Κυριακής, βρίσκονται
ο Ναός της Αγίας Άννας και ο Άγιος Αθανάσιος όπως και ο Ναός
του Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου που είναι ανακαινισμένος
μονόχωρος ναός, στη σκιά ενός υπεραιωνόβιου πλατάνου. Από τα
εξωκλήσια διακρίνονται αυτό της Αγίας Τρίτης και του Προφήτη
Ηλία.
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ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΔΙΡΦΥΩΝ

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΌΤΗΤΑ
ΣΤΡΟΠΏΝΩΝ

Ο

ι Στρόπωνες στην ανατολικοκεντρική πλευρά της
Εύβοιας, καταλαμβάνει ένα διάσελο στην ανατολική
πλαγιά του όρους της Δίρφυος και είναι κτισμένοι σε
υψόμετρο 300 μέτρων. Συνορεύουν με τους ορεινούς
όγκους του Ξηροβουνίου στα νότια, της Σκοτεινής και του
Πορταριού στα Ανατολικά καθώς και με τα Λευκά όρη στα Βόρεια.
Η περιοχή είναι δασώδης, πλούσια σε βλάστηση και υδροδοτείται
από τον ποταμό Στροπωνιάτη, ο οποίος φέρει και την αρχαία
ονομασία «Διρφωσσός» (ποτάμι που πηγάζει από τη Δίρφυ και το
Ξηροβούνι και χύνεται στο Αιγαίο).
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ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Τ

ο όνομα του χωριού εικάζεται ότι προέρχεται από τη φράση
«τρυπώνω μέσα σε περιοχή», επειδή οι Στρόπωνες είναι
κτισμένοι σε δύσβατη, στενή περιοχή που προσφερόταν
για την ασφάλεια των κατοίκων από εχθρικές επιδρομές επί
Τουρκοκρατίας. Στην πρώτη δημοσίευση της διοικητικής διαίρεσης
της Εύβοιας (28/12/1836) οι Στρόπωνες καθιερώνονται ως
πρωτεύουσα του Δήμου Διρφύων, ενώ η Διοικητική ιστορία τους
υπέστη συνεχείς μεταβολές στη διάρκεια του 19ου και 20ου αιώνα.
Σήμερα, με πληθυσμό 651 κατοίκους, αποτελεί τοπική κοινότητα
του Δήμου Διρφύων-Μεσσαπίων, μαζί με τους οικισμούς της
Λάμαρης, της Χιλιαδούς και της Αγίας Ειρήνης.

Ναός Ζωοδόχου πηγής
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ΝΑΟΊ-ΕΞΩΚΛΉΣΙΑ

Τ

α ιστορικά και αρχαιολογικά στοιχεία
της περιοχής παρουσιάζουν ιδιαίτερο
ενδιαφέρον. Στα μνημεία του χωριού
ιδιαίτερη θέση κατέχει ο κεντρικός ναός της
Αγίας Τριάδας, η Αγία Σωτήρω, ενώ υπάρχουν
αρκετοί ναοί όπως του Αγίου Κωνσταντίνου
και Ελένης με το νεκροταφείο του χωριού
και πολλά γραφικά εξωκλήσια. Ιδιαίτερο
αρχαιολογικό σημείο αναφοράς αποτελεί
ο μεσοβυζαντινός ναός της Παναγίας
Χιλιαδούς, βορειοανατολικά των Στροπώνων.
Στη θέση του σημερινού καθολικού της Αγίας
Τριάδας βρισκόταν άλλοτε η βυζαντινή μονή
της Αγίας Τριάδας, η οποία καταστράφηκε
από πειρατικές επιδρομές τον 14ο αιώνα. Στη
σημερινή εκκλησία αξίζει να παρατηρήσει
κανείς το θαυμάσιο ξυλόγλυπτο τέμπλο με
εικόνες που χρονολογούνται περίπου στα
1840, ενώ ο ναός είναι και αγιογραφημένος.
Στα εξωκλήσια της περιοχής συγκαταλέγονται
αυτά του Αγίου Αθανασίου, του Προφήτη
Ηλία, της Αγίας Ειρήνης, της Αγίας
Παρασκευής, του Αγίου Ιωάννη του
Θεολόγου, του Οσίου Ιωάννη του Ρώσου,
της Ζωοδόχου Πηγής, των Αγίων Αναργύρων
και της Αγίας Μαρίνας. Επιπλέον, σώζεται
το κωδωνοστάσιο από έναν κατεστραμμένο
μεταβυζαντινό ναό που χρησιμοποιείται ως
οστεοφυλάκιο στο κοιμητήριο του χωριού. Τέλος,
οι Στρόπωνες διαθέτουν δημοτικό σχολείο που
κτίστηκε το 1887.
Οι Στρόπωνες έχουν πολλά σημεία ποικίλου
ενδιαφέροντος και προσφέρονται για τουρισμό
όλο το χρόνο. Στους Στρόπωνες υπάρχει το
εντυπωσιακό φαράγγι με διαδρομή που ξεκινά
από την πλατεία του χωριού και καταλήγει
στην παραλία της Χιλιαδούς με τον ομώνυμο
οικισμό στην πλευρά του Αιγαίου Πελάγους.
(πρβλ. ενότητα «Εναλλακτικός τουρισμός»).
Επιπλέον, κάθε χρόνο διεξάγεται χοροεσπερίδα
του πολιτιστικού συλλόγου των απανταχού
Στροπωνιατών.
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ΞΕΝΟΔΟΧΕΊΑ -ΔΙΑΜΕΡΊΣΜΑΤΑ
Ενοικιαζόμενες κατοικίες, τηλ: 6946065984

Χώροι εστίασης με τοπικά εδέσματα και
καταστήματα με τοπικά προϊόντα.

Χώροι Εστίασης
Café Moreno τηλ 2228 025174

Καφέ Κιβωτός

Ταβέρνα Κληματαρία
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1/7: Εξωκλήσι Αγίων Αναργύρων, θρησκευτικό πανηγύρι, με
αρτοκλασία και προσφορά φαγητού στους πιστούς.
Εξωκλήσι Ζωοδόχου Πηγής στη θέση «Ντόβρη», (θρησκευτικό
πανηγύρι, την Παρασκευή της Διακαινησίμου).

ΣΗΜΕΙΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Εξωκλήσι Αγίου Ιωάννη Θεολόγου στη θέση «Αγία Ειρήνη».
Φαράγγι Στροπώνων-Χιλιαδούς.
Πλατεία του χωριού με τον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδας.
Γιορτή της ντομάτας, φημισμένες καλλιέργειες ντομάτας που
αρδεύονται με πηγαίο νερό από τις υπώρειες της Δίρφυος, από το
1970.
Λαϊκό πανηγύρι από τον τοπικό πολιτιστικό σύλλογο κάθε χρόνο,
το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Αυγούστου.
Νεροτριβές, τα πλυντήρια της φύσης που χρησιμοποιούνται ακόμη
και σήμερα από τους κατοίκους.
Υπαίθριες αγορές με τα βιολογικά προϊόντα της περιοχής (κάστανα,
κεράσια, φασόλια, μήλα κ.τ.λ.).

Πολιτιστικός Σύλλογος Στροπώνων
Ιδρύθηκε με σκοπό να διασώσει τα ήθη και τα έθιμα του τόπου ώστε να τα παραδώσει ως
παρακαταθήκη στις επόμενες γενιές. Δραστηριοποιείται σε περιβαλλοντικά και πολιτιστικά
θέματα, με τη δημιουργία χορευτικών τμημάτων και τη διοργάνωση πολλών εκδηλώσεων
με πιο χαρακτηριστική τη γιορτή ντομάτας τον μήνα Αύγουστο, στην οποία συμμετέχει
πλήθος κόσμου και τουριστών.
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ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΔΙΡΦΥΩΝ

ΟΙΚΙΣΜΌΣ ΛΆΜΑΡΗΣ

Ο

οικισμός της Λάμαρης βρίσκεται ανατολικά της Στενής
και ιδρύθηκε από οικογένειες Ελλήνων Σουλιωτών, οι
οποίοι, αρχικά, κατοικούσαν στην ομώνυμη περιοχή
της Πρέβεζας στη βορειοδυτική Ελλάδα.

ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Η

«συγγένεια» των περιοχών της Λάμαρης και του Σουλίου,
οφείλεται τόσο στην κοινή ονομασία τους όσο και στην
ιστορική αλληλουχία και διασύνδεσή τους. Στις αρχές
του 19ου αιώνα μετά από εκστρατεία του Αλή Πασά
των Ιωαννίνων κατά των χωριών του Σουλίου, πολλές οικογένειες
Λαμαριωτών από την Πρέβεζα μετοίκησαν προς διάφορες περιοχές
της Ελλάδας. Μερικές οικογένειες, επέλεξαν να εγκατασταθούν
στην κεντρική Εύβοια όπου μετά από μεγάλη αναζήτηση ίδρυσαν
τον σημερινό οικισμό της Λάμαρης στα ανατολικά της Στενής, σε
ασφαλές σημείο, με στόχο την αποφυγή των εχθρικών επιδρομών.
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Ναός Παμμεγίστων Ταξιαρχών
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ΝΑΟΊ-ΕΞΩΚΛΉΣΙΑ
Στον οικισμό βρίσκεται το εξωκλήσι του Αγίου Γεωργίου, το οποίο απέχει 1
χιλιομέτρο από τη Λάμαρη και είναι κτισμένο σε επιβλητική τοποθεσία. Στη μνήμη
του Αγίου διεξαγόταν πανηγύρι τα παλαιότερα χρόνια, όπως και στη μνήμη των
Αγίων Ταξιαρχών. Τα πανηγύρια ξεκινούσαν το βράδυ της παραμονής με τον
εσπερινό και διαρκούσαν μέχρι και ανήμερα με τραγούδια και χορούς κυρίως
από τους επισκέπτες, αλλά και τους ντόπιους. Επίσης, στη Λάμαρη, υπάρχει
αναφορά για ένα εγκαταλελειμμένο μοναστήρι της Παναγίας. Δεν διασώζονται
στοιχεία για την ίδρυση και την ιστορία του, αλλά μερικά στοιχεία βασισμένα
σε μαρτυρίες. Η χρονολόγηση του είναι αδιάγνωστη, ενώ το μόνο χρονολογικό
στοιχείο βρίσκεται σε μία λίθινη πλάκα πάνω από τη δυτική είσοδο του ναού,
με την επιγραφή «1831», ενδεχομένως παραπέμποντας σε κάποια ανακαίνιση
ή επισκευή του κτιρίου. Από το μοναστήρι διασώζεται το ξυλόγλυπτο τέμπλο.
Κοντά στην εκκλησία βρίσκονται τα κελιά του μικρού μοναστηριού.
Αξιόλογο σημείο ενδιαφέροντος αποτελεί το Λαογραφικό Μουσείο Λάμαρης.
Με μέριμνα του πολιτιστικού συλλόγου Λαμαριωτών, ο οποίος ιδρύθηκε το
1983, κατασκευάστηκε διώροφο κτίριο, στο ισόγειο του οποίου φιλοξενούνται
τα γραφεία του συλλόγου και αγροτικό ιατρείο, ενώ τον όροφο καταλαμβάνουν
τα λαογραφικά εκθέματα. Το 1996 ολοκληρώθηκε το κτίριο του μουσείου στο
οποίο εκτίθενται πάνω από 500 αντικείμενα, καθημερινά εργαλεία, οικιακά και
γεωργικά εξαρτήματα, νομίσματα και χαρτονομίσματα από το 1802 έως και
σήμερα. Αξίζει να σημειωθεί ότι το μουσείο είχε ως οραματιστή και ιδρυτή του
και για μια δεκαετία πρόεδρο του συλλόγου, Δημήτρη Κοκκονό.

Λαογραφικό Μουσείο

Εκπολιτιστικός-Επιμορφωτικός-Εξωραϊστικός Σύλλογος
Των Απανταχού Λαμαριωτών
Ιδρύθηκε το 1983 και αποτελείται από 100 ενεργά μέλη.Σκοπός του είναι η
πολιτιστική αναβάθμιση του χωριού αλλά και της περιοχής.Πραγματοποιεί δύο
ετήσιους χορούς για το αντάμωμα των απανταχού Λαμαριωτών της γής και
διατηρεί Λαογραφικό Μουσείο στο χωριό στηρίζοντας με αυτό τον τρόπο τη
παράδοση του τόπου.

ΣΗΜΕΙΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Ιερός Ναός Παμμεγίστων Ταξιαρχών.
Γραφικά πέτρινα σπίτια.
Λαογραφικό μουσείο, που ιδρύθηκε από τον
πολιτιστικό σύλλογο των Απανταχού Λαμαριωτών,
όπου παρουσιάζονται πολλά εκθέματα και
λαογραφικό υλικό.
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ΝΑΌΣ ΚΟΙΜΉΣΕΩΣ
ΘΕΟΤΌΚΟΥ ΣΤΗ ΧΙΛΙΑΔΟΎ

Ο

Ναός της Κοιμήσεως της Θεοτόκου βρίσκεται κοντά
στην παραλία της Χιλιαδούς της Κεντρικής Εύβοιας,
βορειοανατολικά των Στροπώνων και μετά το χωριό,
Λάμαρη. Αποτελεί το καθολικό μοναστηριού, στο οποίο ανήκαν και
άλλα κτίσματα που δε σώζονται σήμερα. Σύμφωνα με την παράδοση
πρόκειται για τη χιλιοστή Μονή που ανήγειρε η αυτοκράτειρα
Θεοδώρα.
Ο ναός παρουσιάζει ιδιορρυθμίες στην αρχιτεκτονική του καθώς
δεν μπορεί να χαρακτηριστεί ούτε σταυροειδής εγγεγραμμένος,
αλλά ούτε σταυρεπίστεγος, όπως παρουσιάζεται στη βιβλιογραφία.
Μοιάζει περισσότερο με τρίκλιτη βασιλική με τρούλο. Είναι ένα
σχεδόν τετράγωνο κτίσμα (9x9μέτρων) και ύψους 7,30 μέτρων.
Χαρακτηριστικά στοιχεία είναι η υπερυψωμένη στέγαση του
κεντρικού τμήματος του ναού και οι κρύπτες ανάμεσα στον τυφλό
τρούλο και τους πλάγιους τοίχους. Στη βόρεια και νότια πλευρά
προσκολλώνται στο ναό δύο αντηρίδες, οι οποίες φαίνονται να
συνδέονται με την αλλαγή οικοδομικής φάσης.
Στον ναό εντοπίζονται δύο οικοδομικές φάσεις. Στην πρώτη
οικοδομική φάση εντάσσεται το ανατολικό τμήμα του ναού με
τις τρεις κόγχες του ιερού, τους πεσσούς και γενικά οι τοίχοι
του ανατολικού τμήμα τους στο οποίο έχει χρησιμοποιηθεί
το πλινθοπερίκλειστο σύστημα δόμησης στην τοιχοποιία. Η
συγκεκριμένη φάση ανάγεται στη μέση βυζαντινή περίοδο και
συγκεκριμένα στα μέσα του 11ο αιώνα. Δυτικά των αντηρίδων
το σύστημα δόμησης μεταβάλλεται. Η τοιχοποιία αποτελείται
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από αργούς λίθους και πλίνθους, χωρίς διακοσμητική
διάθεση. Πρόκειται για το τμήμα το οποίο ανήκει στη
δεύτερη οικοδομική φάση, η οποία πιθανότατα ανάγεται
στην περίοδο της Τουρκοκρατίας. Επίσης, κατά τον 18ο
και 19ο αιώνα σημειώθηκαν επιπλέον επεμβάσεις και
προσθήκες.
Οι εσωτερικές επιφάνειες του μνημείου ήταν
επιχρισμένες
και
χρωματισμένες
γαλάζιες
με
διακοσμητικά αστέρια στους θόλους. Στον τρούλο μόνο,
υπήρχαν πέντε κυκλικές μεταλλικές εικόνες (μετάλλια)
στερεωμένες στην τοιχοποιία, με τη μορφή του Χριστού
Παντοκράτορα να ευλογεί με το δεξί και να κρατά
κλειστό κώδικα με το αριστερό, η οποία περιβαλλόταν
από τους τέσσερις Ευαγγελιστές, συνοδευόμενους από
τα σύμβολά τους. Πρόκειται για λαϊκότροπο διάκοσμο,
των αρχών του 20ου αιώνα και ο οποίος ακολουθεί
χρονικά τη φάση επεμβάσεων στο μνημείο στα τέλη
του 19ου αιώνα, οπότε ανάγεται το ξύλινο τέμπλο που
υπήρχε στο ναό (1890 ή 1899), αλλά και η πλειονότητα
των δεσποτικών εικόνων αυτού (1898-1899). Στο
πλαίσιο των εργασιών αποκατάστασης ο νεωτερικός
διάκοσμος απομακρύνθηκε.
Από

το

αρχικό

μαρμάρινο τέμπλο πιθανότατα
προέρχεται
το
ανάγλυφο
θωράκιο, του 11ου αιώνα, το
οποίο
αφού
αποσπάστηκε
από το πάνω τμήμα της Αγίας
Τράπεζας,
αντικαταστάθηκε
με νέα μαρμάρινη πλάκα (κατάλληλων
διαστάσεων) και τοποθετήθηκε στο δυτικό
τμήμα της Αγίας Τράπεζας.
Τα πρώτα γραπτά ιστορικά στοιχεία για τη
μονή ανάγονται στα 1800, έτος χρονολόγησης
του κώδικα αυτής. Το μοναστήρι, λοιπόν,
φαίνεται ότι γνώρισε άνθιση στα μέσα του
19ου αιώνα, οπότε έγινε και η παραγγελία
του ξυλόγλυπτου τέμπλου. Το 1920 η Μονή
Χιλιαδούς υπάγεται ως μετόχι στη Μονή
Αγίου Νικολάου Άνω Βάθειας και το 1965
διαλύεται. Σήμερα αποτελεί μετόχι της
Μονής Μακρυμάλλης στα Ψαχνά.
Στον ναό έχουν πραγματοποιηθεί εργασίες
συντήρησης και αποκατάστασης (2012-2017)
βάσει εγκεκριμένης μελέτης από το ΥΠΠΟΑ
με φορέα υλοποίησης και επίβλεψη την Ι. Μ.
Χαλκίδος, με δαπάνη της και υπό την εποπτεία
της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ευβοίας.
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ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΑΛΊΑ ΧΙΛΙΑΔΟΎΣ

Η

παραλία της Χιλιαδούς βρίσκεται στην κεντρική Εύβοια
στην πλευρά που αντικρύζει το Αιγαίο πέλαγος και είναι
μια από τις γνωστότερες παραλίες του νησιού. Η Χιλιαδού
υπήρξε ορμητήριο πειρατών ενώ η ονομασία της προέρχεται από
το ομώνυμο εκκλησάκι της Παναγίας της Χιλιαδούς. Είναι μια
ανοιχτή παραλία με άμμο και βότσαλα που αγγίζει τους πρόποδες
του βουνού της Δίρφυος. Τα πολλά βράχια, που χωρίζουν την ακτή
σε μικρότερες παραλίες δίνουν σε πολλούς αθλητές τη δυνατότητα
για αναρρίχηση (πρβλ: Εναλλακτικός τουρισμός). Ο επισκέπτης
μπορεί να απολαύσει τη μοναδική χλωρίδα από πλατάνια, καστανιές
και φτέρες που βρίσκονται περιφερειακά της παραλίας και τη
χαρακτηριστική πυκνή βλάστηση γύρω από το μικρό ποτάμι που
καταλήγει στη θάλασσα. Στο βόρειο άκρο της παραλίας υπάρχει
ένας μικρός κολπίσκος, γνωστός ως “παραλία των γυμνιστών”.
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Χώροι Εστίασης

Καταλύματα:

Εστιατόριο-Ταβέρνα Γλάρος,
τηλ: 22280-25083

Εστιατόριο-Καφετέρια FOOD
HOUSE, τηλ: 6949426733

Εστιατόριο-Ουζερί Ρίννης,
τηλ: 22280-25473

Ταβέρνα-Καφέ Λάϊος, τηλ:
22280-25084

Ενοικιαζόμενα Δωμάτια “Aeraki Rooms”, τηλ: 22280-23631

“Casa Laios Hotel”, τηλ: 22280-24333

Ενοικιαζόμενα Δωμάτια “Μπαλκόνι στο Αιγαίο”, τηλ: 2228025081

Ενοικιαζόμενα Δωμάτια “Rooms Galini”, τηλ: 22280-25193

Ενοικιαζόμενα Δωμάτια, “Albatross”, τηλ: 22280-25481

Ενοικιαζόμενες κατοικίες, τηλ: 22280-25468

ΣΗΜΕΙΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Μονή Κοιμήσεως της Θεοτόκου.
Πρώτο 15ημερο Ιουλίου: Γιορτή Καλαμαριού, με
διαγωνισμό ψαρέματος καλαμάρια ψημένα στα
κάρβουνα.
Παραλία «Δαμιανός» με σπηλαιώδεις βράχους που
δίνουν ξεχωριστό τόνο στη παραλία.
Παραλία γυμνιστών.
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ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΔΙΡΦΥΩΝ

ΤΟΠΙΚΉ ΚΟΙΝΌΤΗΤΑ
ΑΓΊΟΥ ΑΘΑΝΑΣΊΟΥ

Ο

Άγιος Αθανάσιος είναι ένα γραφικό ορεινό χωριό στις
υπώρειες του όρους της Δίρφυος, 14 χιλιόμετρα από
τα Ψαχνά. Έχει πληθυσμό 321 κατοίκους και βρίσκεται
μέσα σε δασώδη περιοχή με πυκνή βλάστηση. Όπως
οι περισσότεροι παραδίρφυοι οικισμοί, παράγει γεωργικά,
κτηνοτροφικά προϊόντα, ξυλεία και ρητίνη. Η περιοχή είναι
γνωστή για τα κοιτάσματα χαλκού και λιγνίτη. Μαζί με το χωριό
του Πάλιουρα αποτελούν τους κύριους πόλους εξόρυξης λιγνίτη
με λιγνιτωρυχεία που λειτούργησαν κατά τη διάρκεια του 20ου
αιώνα.
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ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Σ

τα αρχαιολογικά στοιχεία της περιοχής ξεχωρίζουν σπάνια δείγματα προϊστορικής
κεραμικής και ενδείξεις ύπαρξης αρχαίου οικισμού. Πρόκειται για μοναδικά ευρήματα
προϊστορικής μεταλλοτεχνίας και μικρογλυπτικής. Συγκεκριμένα, έχουν βρεθεί τρία
αγγεία της Πρωτοελλαδικής περιόδου -ένα ασημένιο και δύο χρυσά, με εγχάρακτη διακόσμηση- τα
οποία βρίσκονται στο Μουσείο Μπενάκη και ένα στεατοπυγικό ειδώλιο (με στοιχεία γονιμότητας)
του 2ου μισού της 4ης χιλιετίας π.Χ. που βρίσκεται σε ιδιωτική συλλογή του εξωτερικού. Από
τους ερευνητές εκτιμάται ότι προέρχονται από τη θέση «Διαολάκιζα», σε υψόμετρο 700 μέτρων
πάνω από το χωριό του Αγίου Αθανασίου.
Κοντά στη Διαολάκιζα βρίσκεται και η θέση Χαλκούσσα (ή Χαλκούτσα ή Χάρμπιζα). Βρίσκεται σε
υψίπεδο σε απόσταση περίπου 1,5 χιλιομέτρου από τον Άγιο Αθανάσιο. Εκεί υπάρχουν ενδείξεις
αρχαίου οικισμού αν ληφθούν υπόψη τα λίθινα εργαλεία, τα όστρακα και τα ίχνη επεξεργασίας
μετάλλου. Όλα αυτά τα στοιχεία ίσως ανήκουν στην προϊστορική περίοδο.
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Ναός Αγίων Κων/νου & Ελένης

ΝΑΟΊ-ΕΞΩΚΛΉΣΙΑ
Στα σημεία ενδιαφέροντος του χωριού είναι ο
κεντρικός Ναός των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης,
μια σύγχρονη τρίκλιτη βασιλική με δύο καμπαναριά.
Επιπλέον, κοντά στις όχθες του ποταμού Καστανιά,
μέσα σε ένα ειδυλλιακό τοπίο, πριν από τις πρώτες
οικίες του χωριού, βρίσκεται το εξωκλήσι της
Μεταμορφώσεως του Σωτήρος.
Ιστορικά είναι και τα πανηγύρια του χωριού. Το
πανηγύρι του Αγίου Αθανασίου (κοιμητηριακός
ναός) διεξαγόταν στη μνήμη της Κοίμησης του
Αγίου (2 Μαΐου) μέχρι το 1950 και στη συνέχεια
(μέχρι και σήμερα) στις 18 Ιανουαρίου και των Αγίων
Κωνσταντίνου και Ελένης στις 21 Μαΐου.
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ΦΑΡΆΓΓΙ ΑΓΆΛΗΣ-ΚΑΤΑΦΎΓΙΟ

Λ

ίγα μέτρα πιο πάνω από χωριό του Αγίου Αθανασίου, στις
παρυφές του ορεινού όγκου της Δίρφυος, βρίσκεται το σπάνιας
ομορφιάς φαράγγι της Αγάλης. Οι κοίτες του είναι κατάφυτες
με πλατάνια και οργιώδη βλάστηση. Το μονοπάτι οδηγεί στο καταφύγιο
της Αγάλης (σε υψόμετρο 930 μέτρων), ιδανικό μέρος για ξεκούραση και
ανάκτηση δυνάμεων πριν από την κατάκτηση της κορυφής. Η πρόσβαση
στο καταφύγιο της Αγάλης είναι δυνατή και με αυτοκίνητο (από τον Άγιο
Αθανάσιο προς Γλυφάδα-Παραλία Βύθουρη-Πετάλη) μέσω μιας όμορφης
διαδρομής με δάση από πεύκα και έλατα μέσα σε ένα άγριο και αλπικό
τοπίο. Το 2007 χτίστηκε το μικρό ξύλινο σπιτάκι φινλανδικού τύπου, με
σκοπό την ενημέρωση των επισκεπτών για τα γεωγραφικά και ιστορικά
στοιχεία της περιοχής. Δυστυχώς, όμως, παρέμεινε κλειστό από τη στιγμή
της ολοκλήρωσης της κατασκευής του και της διαμόρφωσης του φαραγγιού
της Αγάλης μέχρι και το 2018. Δύο αδέρφια (ο Βαγγέλης και ο Γιώργος
Χριστούλας), με καταγωγή από την τοπική κοινότητα της Καστέλλας, με
ιδιαίτερη αγάπη για τα βουνά, αποφάσισαν να το λειτουργήσουν ως
καφετέρια και από τότε αποτέλεσε σημείο αναφοράς για τους ορειβάτες/
εκδρομείς του ψηλότερου βουνού της Εύβοιας. Με πολυετή εμπειρία
σε δραστηριότητες βουνού και σε συνδυασμό με την εκπαίδευση στον
εναλλακτικό τουρισμό (Συνοδός Βουνού) και τον αθλητισμό (lvl 2 CrossFit Trainer και Ειδικός Εργομετρίας και Εργοφυσιολογίας), διοργανώνουν
πεζοπορίες στα μονοπάτια της ευρύτερης περιοχής. Υπάρχει δυνατότητα
για διανυκτέρευση (μετά από συνεννόηση) με σκηνές, σε ασφαλή σημεία,
στον περιβάλλοντα χώρο του καταφυγίου. Πεζοπορικές δράσεις (κυνήγι
τρούφας και μανιταριών, πεζοπορίες σε συνδυασμό με ασκήσεις ευεξίας)
γίνονται κάθε Σαββατοκύριακο από τις 08:00 το πρωί έως και τη δύση του
ήλιου (εκτός από τους καλοκαιρινούς μήνες Ιούλιο και Αύγουστο).

Πληροφορίες:
https://www.facebook.com/katafigioagalis/
Τηλέφωνα : +306986925290 (Βαγγέλης Χριστούλας), +306975120220
(Γιώργος Χριστούλας).
Για πληροφορίες πεζοπορίας πρβλ. και ενότητα «Εναλλακτικός τουρισμός».
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ΧΏΡΟΙ ΕΣΤΊΑΣΗΣ
Στούμπου Γιώτα,
τηλ: 22280-71014

Ταβέρνα Τρίκκας,
τηλ: 22280-71028
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ΣΗΜΕΙΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Ιερός Ναός Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης.
Ιερός Ναός Αγίου Αθανασίου (κοιμητήριο).
Βρύσες στην είσοδο του χωριού.
Γήπεδο 5x5, γήπεδο μπάσκετ-παιδική χαρά.
Φαράγγι της Αγάλης-καταφύγιο.

Ιστορικές τοποθεσίες
Προφήτης Ηλίας, σε υψόμετρο 700
μέτρων στις παρυφές της Δίρφυος.
Θέση “Διαολάκιζα” και θέση “Xαλκούσσα”.

Εκπολιτιστικός Σύλλογος Αγίου Αθανασίου «Η Πρόοδος»
Ιδρύθηκε το 1979 και έχει πολλές δράσεις στο ενεργητικό του, όπως εορτασμούς
θρησκευτικών γιορτών, τουρνουά ποδοσφαίρου, έθιμο της «Καζανίτσας», παρουσιάσεις
χορευτικών συλλόγων, κινηματογραφικές βραδιές, περίπατους στο φαράγγι της Αγάλης
κ.α.
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ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΔΙΡΦΥΩΝ

ΤΟΠΙΚΉ ΚΟΙΝΌΤΗΤΑ
ΚΑΘΕΝΏΝ

Η

τοπική κοινότητα των Καθενών βρίσκεται στους
πρόποδες της Δίρφυος και πάνω στον κεντρικό οδικό
άξονα Στενής-Χαλκίδας. Είναι ένα γραφικό χωριό στην
κορυφή υψίπεδου, το οποίο βρίσκεται 16 χιλιόμετρα
ανατολικά από τα Ψαχνά. Η περιοχή περιμετρικά είναι πεδινή και
ιδιαίτερα εύφορη με ελαιώνες, αμπέλια, σιτηρά και όσπρια, ενώ
παράγονται και ποικίλα κτηνοτροφικά προϊόντα. Οι Καθενοί έχουν
651 κατοίκους και διαθέτουν Δημοτικό σχολείο. Στην περιοχή
υπάρχουν πολλά εξωκλήσια, τόσο βυζαντινά όσο και σύγχρονα.
Η ετυμολογία του ονόματος προέρχεται από τις λέξεις κατά +
εν +νους = καθενούς (καθένας με το νου του). Το 1836 το χωριό
καταγράφτηκε με την ονομασία «Σταθενοί» (σταθεροί), ενώ το 1841
πήρε τη σημερινή ονομασία. Η πρώτη ονομασία ενδεχομένως
να οφείλεται στο όνομα του Σταθερού που επί Φραγκοκρατίας
υπήρξε γαιοκτήμονας στην περιοχή. Μετά την Ελληνική
επανάσταση, μετοίκησαν στους Καθενούς και οικογένειες από τον
οικισμό «Άκρες» (κοντά στο Κυπαρίσσι), οι οποίοι αποκαλούνταν
«Ακριώτες» για να ξεχωρίζουν από τους γηγενείς κατοίκους. Κατά
το έτος 1883 μαρτυρούνται οι Καθενοί ως πρωτεύουσα του Δήμου
Ληλαντίων. Δυτικά των Καθενών και κοντά στη βυζαντινή μονή στα
«Έρια» βρίσκεται μέσα σε κατάφυτη ρεματιά με τρεχούμενα νερά
η θέση «Αλαφόκαμπος». Η περιοχή αυτή παρουσιάζει ιδιαίτερο
ιστορικό και αρχαιολογικό ενδιαφέρον καθώς κατά καιρούς έχουν
αποκαλυφθεί διάφορα ευρήματα όπως αρχαία νομίσματα, γλυπτά,
αγγεία, επιτύμβιες στήλες κ.ά.
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Ναός Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου

ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Σ

τους Καθενούς, υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις χρήσης του χώρου, ήδη από τη Μέση Παλαιολιθική περίοδο.
Βόρεια και βορειοανατολικά του σημερινού χωριού αποκαλύφθηκαν τάφοι άγνωστης χρονολόγησης με
πήλινα κτερίσματα κοντά σε αλώνια, ενώ στην τοποθεσία “Ντούγλη”, υπήρχε σύμφωνα με την προφορική
παράδοση, αρχαίο τείχος. Κατάλοιπα προϊστορικής εγκατάστασης στους Καθενούς υπάρχουν στη λοφώδη
θέση «Παλιουριάς», με κεραμική της πρωτοελλαδικής περιόδου. Σε κοντινή απόσταση στον “Παλιουριά” βρίσκεται
η θέση «Κρασάς», που αποτελεί ακόμη μία πρωτοελλαδική εγκατάσταση με κεραμική και διάσπαρτα οικοδομικά
κατάλοιπα.
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ΠΎΡΓΟΣ

Σ

την πλατεία του οικισμού των Καθενών και συγκεκριμένα
στη θέση όπου σήμερα βρίσκονται το σχολείο και η
εκκλησία του χωριού υπήρχε παλαιότερα ένας πύργος.
Πιθανότατα, επρόκειτο για μεσαιωνικό πύργο, κτισμένο κατά την
περίοδο της Λατινικής κυριαρχίας, για τον οποίο δυστυχώς δεν
διαθέτουμε άλλα στοιχεία.

Ναός Αγίου Γεωργίου
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Ναός Παναγίας Μονομερίτισσας

ΒΥΖΆΝΤΙΝΟΙ ΝΑΟΊ

ΟΙ

Καθενοί στα Βυζαντινά χρόνια και στην Τουρκοκρατία
ονομάζονταν και «Μαργέλια». Σύμφωνα με τουρκικά
έγγραφα, το 1474, το χωριό αριθμούσε 86 χριστιανικές
οικογένειες και 1 μουσουλμανική. Το όνομα αυτό οφείλεται στα
λιθόστρωτα και πλακόστρωτα αλώνια του χωριού. Στα Μαργέλια
βρέθηκε σφραγισμένη κεραμίδα με τη λέξη «ΤΙΜΟΚΡΙΤΟΥ». Το παλιό
αυτό χωριό φαίνεται πως καταστράφηκε το 1470 με την Άλωση της
Εύβοιας από τους Οθωμανούς. Κατά την Τουρκοκρατία η περιοχή
αποτελούσε τσιφλίκι εξαιτίας των εύφορων εδαφών της.
Ανάμεσα στους ναούς ξεχωρίζουν εκείνος του Αγίου Ιωάννη του
Προδρόμου, δύο εκκλησίες αφιερωμένες στον Άγιο Γεώργιο και
ο Ναός της Ζωοδόχου Πηγής. Καλύτερα διατηρημένος είναι ο
καμαροσκέπαστος Ναός του Αγίου Γεωργίου, ο οποίος βρίσκεται
μέσα στο χωριό. Είναι μονόχωρος καμαροσκεπής, αναφέρεται ότι
κτίστηκε κατά το 14ο αιώνα και ήταν κοσμημένος με τοιχογραφίες,
οι περισσότερες από τις οποίες είναι σήμερα καλυμμένες με
ασβέστη. Ο έτερος Ναός του Αγίου Γεωργίου βρίσκεται σε μικρή
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απόσταση από το χωριό και ο επισκέπτης μπορεί να δει ελάχιστα
αρχιτεκτονικά κατάλοιπα. Τέλος, ο Ναός της Ζωοδόχου Πηγής
βρίσκεται ερειπωμένος στη θέση «Αμπαγή», σε υψόμετρο 220
μέτρων και ένα χιλιόμετρο πριν από την Αγία Τρίτη.

Αγία Τρίτη
Κηρυγμένο μνημείο: ΥΑ 6505/293 π.ε./2-2-1972 - ΦΕΚ 126/Β/11-21972
Στα δυτικά του χωριού των Καθενών, στη θέση «Μαργέλια» και σε
απόσταση περίπου 2,5 χιλιομέτρων, βρίσκεται ο ερειπωμένος ναός
της Αγίας Τρίτης.
Πρόκειται για μονόκλιτο σταυρεπίστεγο ναό, της παραλλαγής Α1,
σχετικά μεγάλων διαστάσεων (εξωτερικές διαστάσεις: 8,74x5,76μ.),
παράγωνης κάτοψης, με αδιάσπαστους και ισοπαχείς τους
μακρούς τοίχους και οξυκόρυφες την κατά μήκος και την εγκάρσια
καμάρα. Από τα λίγα διατηρούμενα αρχιτεκτονικά κατάλοιπα
γίνεται αντιληπτό ότι είναι κτισμένος με αργολιθοδομή από αρκετά
μεγάλους λίθους με την παρεμβολή πλίνθων. Ογκώδεις γωνιόλιθοι
έχουν τοποθετηθεί στις γωνίες του ναού. Επίσης, σε διάφορα
σημεία εντοπίζονται στόμια ηχητικών αγγείων.
Η ανέγερσή του είχε εσφαλμένα τοποθετηθεί στον 17ο αιώνα και
στο 1457 κυρίως βάσει λατινικής εγχάρακτης επιγραφής στο νότιο
τοίχο μεταξύ των μορφών του Αγίου Νικολάου του Νέου και του
Αγίου Αρσενίου. Λίγο χαμηλότερα υπήρχε χάραγμα με οικόσημο.
Βάσει της μελέτης των λίγων διατηρούμενων στοιχείων από
την ανοδομή του ναού, αλλά και των
τοιχογραφιών, το τελευταίο τέταρτο
του 14ου αιώνα αποτελεί αποδεκτή
χρονολόγηση για την ανέγερσή του.
Ο ναός πρέπει να ήταν κατάγραφος
ή τοιχογραφημένος στο μεγαλύτερο
τμήμα του. Δυστυχώς από τον
ζωγραφικό διάκοσμο διατηρούνται
λίγα τμήματα. Εκτός από τις μορφές
των δύο προαναφερθέντων Αγίων
αρκετά καλά διατηρείται και η
μορφή διακόνου, πιθανός του
πρωτομάρτυρα Στέφανου, στον
ανατολικό τοίχο του ναού, πάνω
από την πρόθεση. Οι μορφές των
Αγίων είναι πλασμένες με ακρίβεια
και
αποπνέουν
ιερατικότητα,
στοιχείο το οποίο εντείνεται με τη
χρήση ερυθρού χρώματος για τα
φωτοστέφανα.

Τουριστικός - Ιστορικός - Ενημερωτικός οδηγός - Δήμου Διρφύων Μεσσαπίων

176

ΈΡΙΑ-ΜΟΝΉ ΕΡΊΩΝ

Δ

ύο χιλιόμετρα δυτικά του χωριού των Καθενών, στα όρια
με την Τριάδα και στις όχθες του Μεσσάπιου ποταμού,
βρίσκονται τα Έρια. Πρόκειται για περιοχή εξαιρετικού
φυσικού κάλλους, με καταρράκτες και αιωνόβια πλατάνια. Η ύπαρξη
τμήματος, πιθανότατα, αρχαίου υδραγωγείου και ο εντοπισμός
επιτύμβιων στηλών στην κοντινή θέση “Αλαφόκαμπος”, οι οποίες
σήμερα βρίσκονται στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Χαλκίδας,
υποδηλώνουν κατοίκηση στην περιοχή από την Αρχαιότητα.
Επίσης, στην περιοχή των Ερίων υπάρχει το βυζαντινό μοναστήρι
αφιερωμένο στα Εννεαήμερα της Θεοτόκου, γνωστό και ως Παναγιά
Μονομερίτισσα (Υπαπαντή). Η ίδρυση της Μονής χρονολογείται
στον 11ο αιώνα ή στα τέλη 12ου και τις αρχές 13ου αιώνα, ενώ
βρισκόταν σε χρήση μέχρι τα μέσα περίπου του 19ου αιώνα.
Αργότερα, πέρασε στην κυριότητα της Μονής Μακρυμάλλης.
Από το μοναστηριακό συγκρότημα σήμερα διατηρείται μόνο το
καθολικό. Πρόκειται για ναό συνεπτυγμένο σταυροειδή, με τρούλο,
διαστάσεων 4,80 x 6,50 μέτρα. Διαθέτει κυλινδρικό τρούλο, ο
οποίος στηρίζεται σε μαρμάρινους ημικιονίσκους. Ο τρούλος
διατρυπάται από τέσσερα ανοίγματα, τα οποία διατάσσονται
σταυρωτά. Το μνημείο είναι κτισμένο με ακανόνιστούς λίθους
μεταξύ των οποίων παρεμβάλλονται πλίνθοι. Υπέστη κατά καιρούς
διάφορες επεμβάσεις, κατά την περίοδο της Λατινικής και της
Οθωμανικής κυριαρχίας. Σε επαφή με την νότια πλευρά του, έως
το 1970 οπότε κατεδαφίστηκε, υπήρχε κτίσμα, γνωστό ως κελί «κελί
=χώρος διαμονής». Επίσης, στη νότια πλευρά του ναού υπήρχε
παλαιότερα προσκολλημένο παρεκκλήσι, το οποίο επικοινωνούσε
με το καθολικό μέσω τοξωτής θύρας. Στον ναό διατηρούνται δύο
στρώματα τοιχογραφιών. Το αρχικό μπορεί να χρονολογηθεί στην
παλαιολόγεια περίοδο, ενώ το δεύτερο, σύμφωνα με επιγραφή,
φιλοτεχνήθηκε στα 1637 από τον Ζαχαρία Δρακούλη. Το εσωτερικό
του ναού είναι σκοτεινό και οι τοιχογραφίες καλύπτονται με παχύ
στρώμα αιθάλης, όμως αναγνωρίζονται οι μορφές της Πλατυτέρας,
των Ευαγγελιστών του Παντοκράτορα κ.α., οι οποίες μας πείθουν
ότι ο ζωγραφικός διάκοσμος της β΄ φάσης εικονογράφησης του
ναού, η οποία έγινε πιθανότατα στο πλαίσιο ανακαίνισης του ναού,
αποτελεί δείγμα ποιοτικής μεταβυζαντινής ζωγραφικής.

Στον νότιο τοίχο του κυρίως ναού, ανατολικά της εισόδου, μεταξύ των μο
του Αγίου Νικολάου του Νέου και του Αγίου Αρσενίου, διακρίνεται
λατινικό χάραγμα στην τοιχογράφηση με τη χρονολογία 1457 με αραβ
αριθμούς, τμήμα του οποίου διάβασε πρώτος ο Δημητροκάλλης.
Κηρυγμένο μνημείο: ΥΑ 6505/293 π.ε./2-2-1972 - ΦΕΚ 126/Β/11-2-1972

Το 1970 πραγματοποιήθηκαν εργασίες από την Αρχαιολογική
Υπηρεσία για την απαλλαγή του μνημείου από μεταγενέστερες
νεωτερικές επεμβάσεις που αλλοίωσαν τη μορφή του. Το
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1971 διενεργήθηκαν εργασίες για την ενίσχυση και επέκταση
αναλημματικού τοίχου στα νοτιοανατολικά του ναού. Επίσης,
παλιότερα είχαν πραγματοποιηθεί αποτοιχίσεις ορισμένων
τοιχογραφιών από το ζωγραφικό διάκοσμο του ναού. Μάλιστα, η
παράσταση της Κοίμησης της Θεοτόκου (β΄ φάση τοιχογράφησης),
συντηρήθηκε για να περιληφθεί στην μόνιμη έκθεση του
Αρχαιολογικού Μουσείου «Αρέθουσα» στη Χαλκίδα.
Η Μονή θρυλείται ότι ιδρύθηκε από την αυτοκράτειρα Θεοδώρα.
Άλλη παράδοση αναφέρει ότι η εκκλησία είναι «μονομερίτικη»,
χτίστηκε δηλαδή στη διάρκεια μιας ημέρας, το διάστημα δηλαδή,
που οι Τούρκοι έδιναν στους Χριστιανούς για να κτίζουν τους
ναούς τους. Όταν είχαν ολοκληρώσει το κτίσιμο, κάποιος Τούρκος
ανέβηκε στον τρούλο για να τον γκρεμίσει. Όμως, φτάνοντας στην
κορυφή και πριν προλάβει να τον αγγίξει έπεσε κάτω και σκοτώθηκε.
Άλλος θρύλος αναφέρει πως κάθε χρόνο ανήμερα της Υπαπαντής,
εμφανιζόταν στην περιοχή ένα ελάφι το οποίο αφού έπινε νερό
από τον ποταμό, το θυσίαζαν. Μια χρονιά το θυσίασαν χωρίς να
το αφήσουν να πιει νερό και από τότε δεν εμφανίστηκε ποτέ ξανά.
Επίσης, για την ονομασία της Μονής υπάρχουν διάφορες εκδοχές,
όπως ότι το όνομά της οφείλεται στην λέξη «αρεός ή αριά», η οποία
δηλώνει αγροτική και κατάφυτη περιοχή ή ότι προέρχεται από τα
μαλλιά («έρια») προβάτων, που έβοσκαν στην περιοχή.

Ναός Παναγίας Μονομερίτισσας
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ΔΗΜΟΤΙΚΉ ΒΙΒΛΙΟΘΉΚΗ
ΚΑΘΕΝΏΝ

Η

βιβλιοθήκη ιδρύθηκε τον Σεπτέμβριο του 2010
και η συλλογή της απαρτιζόταν από 1.000 τίτλους
βιβλίων δωρεά του εκδοτικού οίκου Λαμπράκη.
Στα επόμενα χρόνια η συλλογή εμπλουτίστηκε με
επιπλέον χορηγίες και προσκτήσεις φτάνοντας σήμερα να
απαριθμεί 3.500 τίτλους. Το υλικό έχει επεξεργαστεί με
βιβλιοθηκονομικά πρότυπα και έχει καταλογογραφηθεί με
το αυτοματοποιημένο σύστημα ABEKT 5.6. Η βιβλιοθήκη λειτουργεί
ως μορφωτικό, πνευματικό, εκπολιτιστικό και ψυχαγωγικό κέντρο.
Με τη δωρεάν παροχή του υλικού και των υπηρεσιών της στον
πολίτη, τον βοηθά να συμμετέχει ισότιμα στο δικαίωμα της
μόρφωσης, της πληροφόρησης και της αισθητικής καλλιέργειας.
Στα πλαίσια της λειτουργίας της πραγματοποιούνται πολλές
δράσεις για την ενίσχυση της φιλαναγνωσίας, με την εξυπηρέτηση
χρηστών άλλων 14 τοπικών κοινοτήτων που βρίσκονται γύρω από
αυτήν. Υπάρχει ακόμη και πρόνοια για επίσκεψη σε απομακρυσμένα
σχολεία προκειμένου να υλοποιηθούν δράσεις για παιδιά που δεν
έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης στον χώρο της βιβλιοθήκης.

Στοιχεία Επικοινωνίας:
Διεύθυνση: Καθενοί
Ευβοίας, 340 14

Email: vivliothikidirfmes@gmail.com

Τηλέφωνο: 22280-71630

Ιστορικές τοποθεσίες:
Βυζαντινοί ναοί (Έρια και Μαργιέλια).

Θέση “Αλαφόκαμπος”.
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ΣΗΜΕΙΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Εξωκλήσι του Αγίου Γεωργίου.
Περιοχή Έρια.
Κλειστό γήπεδο μπάσκετ - πολυχώρος εκδηλώσεων.
Δημοτική Βιβλιοθήκη.
Γραφική πλατεία.
Πανελλήνιο Φεστιβάλ Μανιταριών, για τα οποία
φημίζεται η περιοχή.
Χώροι εστίασης με τοπικά εδέσματα και
καταστήματα με τοπικά προϊόντα (ποιοτικό κρασί
και τσίπουρο).
Γιορτή Τσίπουρου (το φθινόπωρο).

Χώροι εστίασης
Ταβέρνα ΠΑΤΣΩΛΑΣ,τηλ 22280-71210

Ταβέρνα ΧΑΛΑΣΤΑΡΑΣ,τηλ 22280-71333

Ταβέρνα ΑΛΑΦΑΚΗΣ,τηλ 22280-71765

Καφέ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ,τηλ 22280-72011

Ταβέρνα ΚΑΠΕΛΑΣ,τηλ 22280-71360/71764

Dino’s Café,τηλ 22280-71224

Χορευτικός Σύλλογος Καθενών «Έρια»
Ο Χορευτικός Σύλλογος Καθενών «Έρια», ιδρύθηκε το 2009 με σκοπό την προαγωγή
της παράδοσης, την αναβίωση των ηθών και εθίμων και τη διατήρηση της πολιτιστικής
κληρονομιάς. Αριθμεί πολλά μέλη και διαθέτει τέσσερα χορευτικά τμήματα. Στην αίθουσα
του συλλόγου λειτουργεί τμήμα αργαλειού, αναβιώνοντας την ξεχασμένη υφαντική τέχνη.
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ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΔΙΡΦΥΩΝ

ΤΟΠΙΚΉ ΚΟΙΝΌΤΗΤΑ
ΠΆΛΙΟΥΡΑ

Ο

Πάλιουρας ή Παλιούρας (επίσημη ονομασία) βρίσκεται
σε υψόμετρο 170-180 μέτρων, ανάμεσα στη Μακρυκάπα
και τους Καθενούς, περίπου 13 χιλιόμετρα ανατολικά
των Ψαχνών. Το χωριό, με 425 κατοίκους, υδροδοτείται μέσω
υδραγωγείου από πηγές που βρίσκονται στους πρόποδες της
Δίρφυος. Η οικονομία του βασίζεται στον πρωτογενή τομέα
και όπως στα περισσότερα χωριά του δήμου είναι αγροτική και
κτηνοτροφική. Ο Πάλιουρας διαθέτει ναούς, ΕκπολιτιστικόΕξωραϊστικό Σύλλογο Γυναικών, Αγροτικό Σύλλογο, Δασικό
Συνεταιρισμό και Δημοτικό σχολείο.
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κατά τη Νεολιθική περίοδο.

ΙΣΤΟΡΙΚΆ ΣΤΟΙΧΕΊΑ

Τ

ο χωριό ιδρύθηκε μετά την εγκατάλειψη του μεσαιωνικού
οικισμού των Βαβούλων, όταν οι κάτοικοι αναζήτησαν νέα
εδάφη εγκαθίδρυσης μετά την απελευθέρωση της Ελλάδας.
Μέχρι και το 1924 αποτελούσε συνοικισμό με το γειτονικό χωριό
του Αγίου Αθανασίου, το οποίο έκτοτε αυτονομήθηκε. Το όνομα
του χωριού οφείλεται στο φυτό «πάλιουρος ο ακανθώδης» (paliurus) που συναντάται και με τις ονομασίες «παλιούρι» ή «παλιούρα»
και αποδίδεται σε αγκαθωτούς θάμνους που κατακλύζουν την
περιοχή.
Δυτικά του χωριού βρίσκεται μια ρεματιά κατάφυτη από πλατάνια,
η οποία υδρεύει τις καλλιέργειες της περιοχής. Τα πλατάνια
ξεχωρίζουν για τη διάμετρο του κορμού τους, η οποία φθάνει
κατά μέσο όρο τα 7,50 μέτρα. Στη ρεματιά παλαιότερα υπήρχαν
και νερόμυλοι. Η περιοχή του Πάλιουρα συγκαταλέγεται στις
παραδίρφυες θέσεις με προϊστορικό χαρακτήρα και εκμετάλλευση
του χώρου ήδη από την παλαιολιθική περίοδο. Συγκεκριμένα, με
βάση παλαιολιθικά ευρήματα (π.χ. λίθινα εργαλεία) από ερευνητές
στην ορεινή περιοχή της Δίρφυος, η κατοίκηση της περιοχής μπορεί
να χρονολογηθεί κατά προσέγγιση ήδη στα 120.000 έως και 40.000
χρόνια πριν από σήμερα. Η αμέσως επόμενη χρονολογική περίοδος
για την οποία υπάρχουν ενδείξεις προϊστορικών εγκαταστάσεων
του Πάλιουρα τοποθετείται στην Πρωτοελλαδική περίοδο (31002100 π.Χ.) με βάση ευρήματα κυρίως κεραμικής και οψιανών σε
λοφώδεις θέσεις (Ρέρες, Λακκές). Στη θέση «Λακκές» ευρήματα
κεραμικής ενδεχομένως παραπέμπουν και σε χρήση του χώρου και

Η σύγχρονη ιστορία του χωριού συνδέεται κυρίως με την εξόρυξη
λιγνίτη. Στον Πάλιουρα λειτούργησαν λιγνιτωρυχεία από το 1913
έως το 1973. Οι πρωιμότερες υπεδάφιες έρευνες διενεργούνταν
στη θέση «Γκρεμήλα» στο ρέμα δίπλα στη Μονή Μυρτιδιώτισσας,
απέναντι από το «Μύλο του Κανατά». Μετά το 1938 εντοπίστηκαν
κοιτάσματα λιγνίτη στις θέσεις «Αϊ-Λιας» και «Παλιοχώρια». Η
εταιρεία που ήταν υπεύθυνη για την εξόρυξη είχε την επωνυμία
DECOVIL-ΝΤΕΚΟΒΙΛ. Σύμφωνα με προσωπικές μαρτυρίες επιστατών
και επικεφαλής των εργαζομένων, τα λιγνιτωρυχεία είχαν ως
πρώτο ιδιοκτήτη τους τον Γεώργιο Κατσή και έπειτα τον Απόστολο
Κουρτίδη. Στα πρώτα χρόνια τα κοιτάσματα λιγνίτη μεταφέρονταν
με βαγόνια πάνω σε στενή σιδηροδρομική γραμμή που ένωνε τον
Πάλιουρα με τα Βρυσάκια. Συγκεκριμένα, η γραμμή διέσχιζε την
Τριάδα, τη θέση «Πύργος», το «Κόκκινο Λιθάρι», την «Ταράτσα», ενώ
σε ένα σημείο υπήρχε ρέμα και η γραμμή περνούσε από γεφύρι.
Ακολούθως, συνέχιζε δυτικά προς το κοιμητήριο της Παναγίας και
σε ένα σημείο («σπίτι Τσιρογιάννενας») τα βαγόνια σταματούσαν για
ανεφοδιασμό νερού. Δυτικότερα, η γραμμή ακολουθούσε μία θέση
κοντά στο ύψωμα Μπότσικα (σημερινό εργοστάσιο Παλίρροια),
κατευθυνόταν προς το ύψωμα “Ουρδί” στα Βρυσάκια και κατέληγε
στη θέση «Κεθριάς», στη σημερινή θέση φορτοεκφόρτωσης της
εταιρείας ΛΑΡΚΟ. Στο τελικό αυτό σημείο υπήρχε σιδερένια
γέφυρα απ’ όπου φόρτωναν το κάρβουνο τα καράβια. Η παραγωγή
διακινούταν σε Αθήνα, Πειραιά αλλά και σε εγκαταστάσεις ΔΕΗ
Αλιβερίου και Κερατσινίου. Το 1957 η επιχείρηση έγινε εταιρική
και μετονομάσθηκε σε ΑΜΕΚΕ (ΑΝΩΝΥΜΟΣ – ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ). Έπειτα, το 1963, άλλαξε και πάλι
το ιδιοκτησιακό καθεστώς και ανέλαβαν οι Μιχάλης και Νικόλαος
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Ναός Αγίου Νικολάου

ΝΑΟΊ-ΕΞΩΚΛΉΣΙΑ
Γλάρος με την ίδρυση της «ΛΙΓΝΙ-ΠΑΛ Ε.Π.Ε.», έως τη δεκαετία του
1970, όταν και διέκοψαν τη λειτουργία τους.
Η κεντρική εκκλησία του χωριού είναι ο Άγιος Νικόλαος, στον
προαύλιο χώρο του οποίου βρίσκεται ηρώο που απεικονίζει
στρατιώτη και επιγραφή «ΑΝΔΡΩΝ ΕΠΙΦΑΝΩΝ ΠΑΣΑ ΓΗ ΤΑΦΟΣ».
Στα μνημεία του Πάλιουρα ιδιαίτερη θέση κατέχει η Ιερά Μονή
Παλιουργιώτισσας στη μνήμη της Παναγίας Μυρτιδιώτισσας στη
θέση της οποίας υπήρχε άλλοτε βυζαντινό μοναστήρι καθώς και η
επιβλητική μακραίωνη βελανιδιά κοντά στη Μονή.

ΜΟΝΉ ΠΑΝΑΓΊΑΣ ΜΥΡΤΙΔΙΏΤΙΣΣΑΣ
Στα δυτικά και λίγο έξω από το χωριό του Πάλιουρα είναι
χτισμένος ένας σύγχρονος μεγαλοπρεπής ναός με μακραίωνη
ιστορική σημασία. Η εκκλησία γιορτάζει τον δεκαπενταύγουστο,
στην Κοίμηση της Θεοτόκου. Το τοπίο είναι ιδιαίτερα επιβλητικό,
κατάφυτο από μεγάλες βελανιδιές και πλατανόδασος, δίνοντας
την αίσθηση ενός βουκολικού και μυστηριακού μέρους. Στη θέση
του ναού υπήρχε βυζαντινό μοναστήρι, του οποίου τα θεμέλια,
δυστυχώς, σώζονται σε ελάχιστο βαθμό, ενώ δεν είναι γνωστός ο
χρόνος κατασκευής του. (πρβλ. ενότητα «Θρησκευτικός τουρισμός).

Μονή Παναγίας Μυρτιδιώτισσας

Τουριστικός - Ιστορικός - Ενημερωτικός οδηγός - Δήμου Διρφύων Μεσσαπίων

183

184

Ναός Αγίου Νικολάου

Χώροι εστίασης
Καφέ “Πέτρινο”, τηλ: 22280-71127
Καφέ “Μπέμπης”, τηλ: 22280-71191
Ταβέρνα “Λέων”, τηλ: 22280-71170
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ΣΗΜΕΙΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Οι πολλές βρύσες στην είσοδο του χωριού, με τα τρεχούμενα νερά
τους, στις οποίες ο επισκέπτης έχει τη δυνατότητα να σταθμεύσει
και να δροσιστεί κάτω από τη σκιά των αιωνόβιων πλατάνων.
Μοναστήρι της Παναγίας της Μυρτιδιώτισσας-Παλιουριώτισσας.
Πάρκο με πολλές αθλητικές εγκαταστάσεις στο κέντρο του
χωριού, παιδικές χαρές και χώροι αναψυχής.
Πλακόστρωτη πλατεία, χώρος για κάθε είδους πολιτιστική
εκδήλωση.

Ιστορικές τοποθεσίες
Θέση “Ρέρες” (έχει εντοπιστεί οικισμός της νεολιθικής περιόδου).
Θέση Λακκές.

Εκπολιτιστικός και Μορφωτικός Σύλλογος Πάλιουρα
Ο Εκπολιτιστικός και Μορφωτικός Σύλλογος Πάλιουρα «Η Αγάλη», είναι ένας από τους
παλαιότερους της περιοχής ο οποίος και συγκροτήθηκε από κατοίκους που έτρεφαν
μεγάλη αγάπη για τον τόπο τους. Τα θέματα των δραστηριοτήτων που τον χαρακτηρίζουν
από τα πρώτα χρόνια της σύστασης του, αναφέρονται στα πολιτιστικά, κοινωνικά και
περιβαλλοντικά δρώμενα του τόπου. Πρωτοϊδρύθηκε το 1979 και πρωτοστατεί μέχρι
σήμερα στις πολιτιστικές δράσεις στην ευρύτερη περιοχής. Μεταξύ άλλων, διακρίνεται για
τη διοργάνωση μεγάλων εκδηλώσεων κατά την περίοδο του καλοκαιριού. Το χορευτικό
τμήμα αποτελείται από τρεις ομάδες με πάνω από 50 χορευτές. Έχει ισχυρή παρουσία σε
χορευτικά δρώμενα σε όλη την Ελλάδα.
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ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΔΙΡΦΥΩΝ

ΤΟΠΙΚΉ ΚΟΙΝΌΤΗΤΑ
ΛΟΎΤΣΑΣ

Τ

ο γραφικό χωριό της Λούτσας βρίσκεται στην ορεινή
κεντρική Εύβοια, σε απόσταση 17 χιλιομέτρων ανατολικά
των Ψαχνών. Με βάση την τελευταία απογραφή έχει 323
κατοίκους, οι περισσότεροι από τους οποίους ασχολούνται με
γεωργικές και κτηνοτροφικές εργασίες καθώς και με τη δασοκομία,
την αμπελουργία και την κτηνοτροφία. Διαθέτει μοναδικό φυσικό
τοπίο και άγρια βλάστηση, προσφέροντας μια μαγευτική θέα
προς το όρος Δίρφυς. Η ονομασία του χωριού προέρχεται, είτε
από το νερό που βρίσκεται σε κοιλότητες του εδάφους, είτε από
κάποια κατασκευή που σχετίζεται με ύδρευση. Η εγγύτητα του
χωριού στη Δίρφυ και το ορεινό τοπίο προσφέρει στον επισκέπτη
τη δυνατότητα για περιπάτους και ορειβατικές διαδρομές (πρβλ.
«Εναλλακτικός Τουρισμός»)
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Ναός Αγίας Παρασκευής

ΙΣΤΟΡΙΚΆ ΣΤΟΙΧΕΊΑ

Τ

ο χωριό της Λούτσας διαθέτει σημαντικά αρχαιολογικά
μνημεία κυρίως της Προϊστορικής και Μεταβυζαντινής
περιόδου. Στη δυτική πλευρά της Δίρφυος και σε ύψος 800
μέτρων μέσα σε χαράδρα, στα όρια του χωριού του Αγίου Αθανασίου
και της Λούτσας, βρίσκεται το σπήλαιο της Βοϊδοκλέφτρας.
Εκεί, ανακαλύφθηκαν προϊστορικά όστρακα και κεραμική της
Ελληνιστικής περιόδου. Επιπλέον, κοντά στο χωριό βρίσκονται
τα ερείπια ενός πύργου της εποχής της Λατινικής κυριαρχίας με
σωζόμενες διαστάσεις 7,5 x 5,5 μέτρα και καμαροσκέπαστη στέγαση.
Στη βιβλιογραφία αναγράφεται ως «Παλαιόπυργος Στενής» αν και
βρίσκεται μεταξύ Καθενών, Βούνων και Λούτσας.

Ναός
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ΜΟΝΈΣ-ΕΚΚΛΗΣΊΕΣ

Μ

έχρι το 1833 στην περιοχή υπήρχε η Μονή της Αγίας
Παρασκευής Λούτσας, η οποία διαλύθηκε με διάταγμα του
Βαυαρού αντιβασιλέα G. L. von Maurer. Η Αγία Παρασκευή
αποτελεί σπουδαίο μνημείο βυζαντινής αρχιτεκτονικής και τέχνης.
Η Μονή του Αγίου Δημητρίου βρίσκεται κοντά στο χωριό της
Λούτσας σε υψόμετρο 400 μέτρων και σε απόσταση περίπου 4
χιλιομέτρων από τη διασταύρωση της κεντρικής οδού ΧαλκίδαςΣτενής. Πρόκειται για μία παλαιά Μονή αφιερωμένη στον Άγιο
Δημήτριο, για την οποία είναι άγνωστος ο χρόνος ίδρυσης. Τα
μοναδικά ιστορικά στοιχεία της αναφέρουν ότι μέχρι το 1890 ήταν
αυτόνομη και έκτοτε αποτέλεσε μετόχι της Μονής Μακρυμάλλης.
Σώζεται ένας μικρός σταυρεπίστεγος ναός, ενώ περιμετρικά της
εκκλησίας εντοπίζονται κατάλοιπα άλλων κτισμάτων της. Στην
εξωτερική πλευρά της κόγχης του ιερού βήματος είναι εντοιχισμένες
μικρές ασβεστωμένες κεφαλές. Αξιοσημείωτες είναι οι εικόνες της
Μονής, και μια εικόνα στην οποία συνυπάρχουν ο Άγιος Γεώργιος

Ναός Αγίου Δημητρίου
με τον Άγιο Δημήτριο. Επίσης, αναφέρεται ότι στα 1837, αριθμούσε
37 μοναχούς. Το 1974 πραγματοποιήθηκε αναστήλωση του ναού,
ενώ από τις 3 Ιουνίου του ίδιου έτους η Μονή ξαναλειτούργησε.
Η κύρια εκκλησία του χωριού είναι το Γενέθλιο της Θεοτόκου.
Πρόκειται για σύγχρονη τρίκλιτη εκκλησία, η οποία κτίστηκε στα
θεμέλια παλαιότερης. Ονομάζεται και «Παναγία η Βροντού» και
στη μνήμη της διεξάγεται πανηγύρι. Στα εξωκλήσια της Λούτσας
συγκαταλέγεται ο Άγιος Βλάσιος και ο Προφήτης Ηλίας, ο οποίος
είναι θεμελιωμένος πάνω σε παλαιότερο ναό σε βουνό της
περιοχής.

Αγίου Δημητρίου

Τουριστικός - Ιστορικός - Ενημερωτικός οδηγός - Δήμου Διρφύων Μεσσαπίων

190

ΑΓΊΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΉ ΛΟΎΤΣΑΣ

Ο

Ναός της Αγίας Παρασκευής, βρίσκεται κοντά στο
χωριό της Λούτσας σε υψόμετρο 270 μέτρων. Πρόκειται
για σταυρεπίστεργο μονόκλιτο ναό, της κατηγορίας
Α1, με εξωτερικές διαστάσεις 10.50 x 5.50 μέτρα, ο οποίος στα
ανατολικά απολήγει σε τρίπλευρη αψίδα. Είναι κτισμένος με
αδρά εργασμένους λίθους και θραύσματα κεράμων, τυχαία
τοποθετημένων. Μεταγενέστερες είναι οι τέσσερις αντηρίδες,
μία στη δυτική και τρεις στην νότια όψη του ναού, όπως και το
ενισχυτικό τόξο, στο εσωτερικό του. Οι εξωτερικές επιφάνειες των
τοίχων είναι επιχρισμένες.
Αξιοσημείωτη είναι η κτητορική επιγραφή στον βόρειο τοίχο του
ναού. Τμήμα της καλύπτεται από την απόληξη του μεταγενέστερου
τόξου. Αναγράφει ότι η οικοδόμηση και η ανιστόρηση, δηλαδή
η τοιχογράφηση, του ναού έγινε: «αρχιερατεύοντος του
Πανιερωτάτου Κιρού Λαυρεντίου και ηγουμενεύοντος του
Ιερομονάχου Γερασίμου, Ιεροδιακόνου Δομετίου και Σάββα...»,

αλλά δεν παρέχει στοιχεία για τη χρονολόγηση του ζωγραφικού
διακόσμου του.
Οι τοιχογραφίες δυστυχώς δεν διατηρούνται σε καλή κατάσταση
και ορισμένες μορφές ή και ολόκληρες παραστάσεις είναι δύσκολο
να αναγνωριστούν. Ο χώρος του Ιερού έχει διακοσμηθεί με
συνηθισμένες για το συγκεκριμένο τμήμα του ναού παραστάσεις
όπως η Θεοτόκος με το Χριστό σε μετάλλιο, με δύο αγγέλους να
την πλαισιώνουν και το εικονογραφικό θέμα του Μελισμού με
τους συλλειτουργούντες ιεράρχες (αποτελεί εικαστική απόδοση
του μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας). Η διαθέσιμη προς
τοιχογράφηση επιφάνεια έχει διαιρεθεί σε ζώνες. Στην κατώτερη
εικονίζονται ολόσωμοι μετωπικοί Άγιοι. Ακολουθεί ζώνη με
μετάλλια (κυκλικές εικόνες) με προτομές Αγίων σε κάμπο με φυτικό
διάκοσμο. Ακολουθούν απεικονίσεις σκηνών όπως η Γέννηση της
Θεοτόκου, τα Εισόδια της Θεοτόκου, η Κοίμηση της Θεοτόκου,
η Γέννηση του Χριστού, η Ανάσταση του Χριστού, η Πεντηκοστή,
η Ψηλάφηση, η Υπαπαντή, η Βάπτιση του Χριστού, ο Επιτάφιος
Κηρυγμένο μνημείο: ΥΑ 6505/293 π.ε./2-2-1972 - ΦΕΚ 126/Β/11-2-1972
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Θρήνος κ.ά. Εντυπωσιακή είναι η παράσταση της Δευτέρας
Παρουσίας, η οποία εκτείνεται σε όλο το δυτικό τοίχο του ναού.
Ο ζωγράφος, το όνομα του οποίου δεν μας είναι γνωστό,
έχει συγκροτήσει ένα στέρεο εικονογραφικό πρόγραμμα, το
οποίο κοσμεί ολόκληρο το εσωτερικό του ναού. Πρόκειται για
δεξιοτέχνη καλλιτέχνη, ο οποίος γνωρίζοντας καλά τη χρήση
του χρώματος, δημιούργησε ένα ποιοτικό σύνολο, που μπορεί
να χρονολογηθεί στο α΄ μισό του 16ου αιώνα.
Μέχρι το 1833 ο ναός αποτελούσε καθολικό της Μονής της
Αγίας Παρασκευής Λούτσας, η οποία διαλύθηκε με διάταγμα του
Βαυαρού αντιβασιλέα G. L. von Maurer. Τις τελευταίες δεκαετίες
έχουν πραγματοποιηθεί από την Αρχαιολογική Υπηρεσία
περιορισμένης έκτασης σωστικές εργασίες στο μνημείο.
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Περιβαλλοντικό Κέντρο Εκπαίδευσης

Χώροι εστίασης
“Η Όμορφη γωνιά της Λούτσας”, τηλ:
22280-72428
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8/9: Πανηγύρι του Βροντά. Πρόκειται για ένα παλαιό έθιμο της
περιοχής, το οποίο συμβολίζει το πέρασμα από τον χειμώνα
στην άνοιξη και προέρχεται από την Αρχαία Ελλάδα. Το γνωστό
πανηγύρι του χωριού φέρει την ονομασία «στη Λούτσα του
Βροντά».

ΣΗΜΕΙΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

“Έθιμο της Καζανίτσας”, αναβίωση εθίμου, κάθε χρόνο τη Δευτέρα
του Πάσχα.
Ναός Αγίας Παρασκευής.
Μοναστήρι Αγίου Δημητρίου.
Σημείο εκκίνησης πολλών ορειβατών με προορισμό τη Δίρφυ.
Γραφική πλατεία με κυβόλιθους.
Περιπατητικές-πεζοπορικές διαδρομές.
Γραφικά καφενεία που προσφέρουν και φαγητό.

Περιβαλλοντικό Κέντρο Εκπαίδευσης Λούτσας
Το Περιβαλλοντικό Κέντρο Εκπαίδευσης Λούτσας, ιδρύθηκε το 2014. Σκοπός της λειτουργίας
του είναι η δημιουργία νέων δεδομένων για τον τόπο, αφού θα αναδεικνύονται οι αξίες της
αγάπης για το περιβάλλον με την ανάπτυξη στάσεων και συμμετοχικών συμπεριφορών
που θα συμβάλλουν στη προστασία της οικολογικής ισορροπίας και της ποιότητας ζωής.
Στο επίκεντρο υπάρχουν επίσης, δράσεις δια βίου μάθησης για την τοπική κοινωνία.

Πολιτιστικός Εξωραϊστικός Σύλλογος Λούτσας «η Δέλφη»
Ο Πολιτιστικός Εξωραϊστικός σύλλογος Λούτσας «η Δέλφη», διαθέτει χορευτικό τμήμα
και σε συνεργασία με τον Δήμο, έχει φιλοξενήσει και έχει συμμετοχή στα Φεστιβάλ χορού
Λούτσας. Αναβιώνει το “Έθιμο της Καζανίτσας”, ενώ το 2014 διοργάνωσε την εκδήλωση
του προγράμματος ευαισθητοποίησης και δράσης πολιτών για το περιβάλλον «Λούτσα το
καθαρότερο χωριό της Εύβοιας» που ξεκίνησε με ποδηλασία και άλλες εκδηλώσεις που
καθιερώθηκαν, όπως η Ανοιξιάτικη Γιορτή των Λουλουδιών.

Τουριστικός - Ιστορικός - Ενημερωτικός οδηγός - Δήμου Διρφύων Μεσσαπίων

194

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΔΙΡΦΥΩΝ

ΤΟΠΙΚΉ ΚΟΙΝΌΤΗΤΑ
ΜΊΣΤΡΟΥ

Ο

Μίστρος, βρίσκεται σε ύψος 256 μέτρων, 11 χιλιόμετρα
νότια της Στενής και έχει 436 κατοίκους. Παλιότερα οι
κάτοικοί του ζούσαν στην περιοχή «Παλιόμιστρος»
όπου σήμερα υπάρχει το εκκλησάκι της Αγίας Παρασκευής και
αργότερα είχαν μετακινηθεί στον Άνω Μίστρο, για να καταλήξουν
στη σημερινή περιοχή. Στοιχεία που μαρτυρούν τη στενή σχέση
των κατοίκων με τις πρότερες περιοχές διαβίωσης, αποτελούν τα
πανηγύρια που αναβιώνουν στη μνήμη της Αγίας Μαρίνας, του
Αγίου Δημητρίου στον Άνω Μίστρο και της Αγίας Παρασκευής
στον Παλιόμιστρο. Ο Μίστρος ήταν ανέκαθεν φημισμένος για τα
εξαιρετικά τοπικά του προϊόντα και ιδίως τα τυροκομικά και το μέλι
του για τα οποία τοπικοί παραγωγοί βραβεύονται σε πανελλαδικό
και διεθνές επίπεδο για την ποιότητά τους.
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Μεσαιωνικός Πύργος

ΙΣΤΟΡΙΚΆ ΣΤΟΙΧΕΊΑ

Σ

τον δρόμο προς τον οικισμό του Μαυρόπουλου,
βορειοανατολικά του Μίστρου, βρέθηκαν κεραμοσκεπείς
τάφοι, κεφαλή πρώιμου ρωμαϊκού πήλινου γυναικείου
αγάλματος και αρχαίοι αναλημματικοί τοίχοι. Κατά τα χρόνια 19734 διαπιστώθηκε στην περιοχή η ύπαρξη νεκροταφείου Ρωμαϊκών
χρόνων.

Πύργος Μίστρου
Ο πύργος βρίσκεται στο ψηλότερο σημείο του χωριού, κοντά στην
εκκλησία του Αγίου Αθανασίου και σε υψόμετρο 200 μέτρων. Έχει
τετράγωνη κάτοψη, με διαστάσεις 9,40x9,20 μέτρα, πάχος τοίχων
1,45 μέτρα. Είναι ερειπωμένος, με ανώτερο διατηρούμενο ύψος
περίπου 5 μέτρα. Είναι κατασκευασμένος από ογκώδεις λίθους και
εμβόλιμους πλίνθους. Τμήματα τριών παραθύρων διατηρούνται
στη στάθμη του πρώτου ορόφου του. Βάσει των διατηρούμενων
μορφολογικών χαρακτηριστικών του η ανέγερσή του χρονολογείται
στην περίοδο της Λατινικής κυριαρχίας στο νησί.
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Δρακοσπηλιά
Η Δρακοσπηλιά βρίσκεται σε υψόμετρο 900 μέτρων σε μια από τις
κορυφές του Ερετριακού Ολύμπου και σύμφωνα με τον αρχαιολόγο
Αδ. Σάμψων, ανήκει στη νεότερη νεολιθική εποχή και έχει κοντά
άφθονο νερό, γεγονός που δηλώνει ότι αν και μικρό σε διαστάσεις
ήταν κατοικήσιμο, όπως και η ευρύτερη περιοχή (Κοτρώνι), όπου
έχουν βρεθεί ίχνη οίκησης από τη νεολιθική έως και την κλασική
περίοδο. Στο σπήλαιο έχουν βρεθεί αγγεία του 4ου π.Χ. αιώνα και
ένα ειδώλιο παιδίσκης. ∆εν έγινε ανασκαφή, όμως ο Σάμψων θεωρεί
ότι το σπήλαιο χρησιμοποιήθηκε κατά την αρχαιότητα ως τόπος
ταφής ή λατρείας. Η ύπαρξη νεολιθικής κεραμικής υποδηλώνει ότι
η σπηλιά αποτελούσε καταφύγιο κυνηγών ή βοσκών.

Σπήλαιο Μέριανης
Το σπήλαιο βρίσκεται σε υψόμετρο 400 μέτρων σε ύψωμα δεξιά
του δρόμου Μίστρου-Μαυρόπουλου. Στα υψηλότερα στρώματά
του υπήρχαν νεολιθικά όστρακα. Η κεραμική ανήκει στις αρχές
της νεότερης νεολιθικής εποχής. Εκεί βρέθηκαν μελανά άβαφα
χονδροειδή αγγεία σε διάφορες διαστάσεις, όπως επίσης και
ερυθρά μονόχρωμα.

Δρακοσπηλιά

Σπήλαιο Μέριανης
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ΝΑΟΊ-ΕΞΩΚΛΉΣΙΑ

Σ

την περιοχή διασώζεται ο Ναός του Αγίου Δημητρίου,
πετρόκτιστος, μεταβυζαντινός, χτισμένος στη θέση του
παλιού χωριού. Στην είσοδό του διακρίνεται εντοιχισμένο
γλυπτό με παράσταση σταυρού. Το κωδωνοστάσιο που
αποτελεί ξεχωριστό κτίσμα και βρίσκεται στην νοτιοανατολική
γωνία του ναού, παρουσιάζει αλλοιώσεις, όπως και το τέμπλο.
Υπάρχουν ερείπια της βυζαντινής εκκλησίας του Αγίου Δημητρίου
στη θέση Βέρη Αλώνια Καλαμόντα σε υψόμετρο 410 μέτρων,
όπως επίσης και του Αγίου Γεωργίου σε υψόμετρο 340 μέτρων
και ερείπια του ναού του Αγίου Βασιλείου στο ίδιο υψόμετρο στη
θέση «Ληστάρχου» και του Ναού του Προφήτη Ηλία με σοβαρές
καταστροφές, που βρίσκεται νότια του χωριού σε ύψωμα. Τέλος,
στα δυτικά του χωριού, βρίσκεται η σπηλαιώδης εκκλησία της
Αγίας Μαρίνας. Είναι χτισμένη δυτικά του χωριού σε υψόμετρο
200 μέτρων σε τοπίο κατάφυτο από πλατάνια και μια πηγή νερού.
Πιθανώς στο σημείο υπήρχε παλαιότερη εκκλησία με τις ονομασίες
“Μεταμόρφωση του Σωτήρος” ή “Άγιοι Απόστολοι”.

Ναός Αγίας Παρασκευής

Ναός Αγίου Δημητρίου
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Πύργος Μίστρου, σε υψόμετρο 250 μέτρων κοντά στην εκκλησία του Αγίου
Αθανασίου.
Εκκλησία του Αγίου Αθανασίου (κεντρική).
17/7: Θρησκευτικό πανηγύρι της Αγίας Μαρίνας, με αρτοκλασία και προσφορά
φαγητού στους προσκυνητές.
Εξωκλήσι Αγίου Δημητρίου στον Πάνω Μίστρο.
Εξωκλήσι Αγίας Παρασκευής στον Παλιόμιστρο.
Παιδική χαρά.
Αθλητικές εγκαταστάσεις.
Καταστήματα με τοπικά προϊόντα.
Χώροι εστίασης κάτω από τη σκιά πλατάνων.
Σπήλαιο της Δρακοσπηλιάς.
Σπήλαιο της Mέριανης.
Τοποθεσίες «Ζεστό νερό» και «Κοτρώνι» με ίχνη συνεχόμενης κατοίκησης από
τη νεολιθική περίοδο έως τη κλασική περίοδο, που έχουν ταυτιστεί από τους
ερευνητές με τον αρχαίο δήμο της Διακρίας.

Χώροι εστίασης
Ταβέρνα,Λιάσκος Αντώνιος,τηλ
22210-94238
Ταβέρνα,Κοροβέσης Γεώργιος
Καφέ-Μεζεδοπωλείο:Μίστρος,
Κικίδης Αντώνιος,τηλ 22210-94384

Εθελοντική Περιβαλλοντική Ομάδα Μίστρου <<Η Αγία Μαρίνα>>
Ιδρύθηκε το 2012 με στόχο τη διάσωση του περιβάλλοντος και της παράδοσης του τόπου.
Έχει στο ενεργητικό της πολλές δράσεις,μία από αυτές είναι και η δημιουργία χορευτικού
τμήματος που εκτός των άλλων παραστάσεων σε συνεργασία με άλλους τοπικούς
χορευτικούς συλλόγους,παρουσιάζει παραδοσιακούς χορούς στη μεγάλη γιορτή για το
χωριό,της Αγίας Μαρίνας στις 17 Ιουλίου.
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ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΔΙΡΦΥΩΝ

ΟΙΚΙΣΜΌΣ
ΜΑΥΡΌΠΟΥΛΟΥ

Τ

ο Μαυρόπουλο ανήκει στην Τοπική Κοινότητα
Μίστρου. Ο κτηνοτροφικός αυτός οικισμός διακρίνεται
για το πανηγύρι του Βροντά (8 Σεπτεμβρίου), που
διατηρεί τα παλιά έθιμα ατόφια. Τα τελευταία χρόνια κάθε
Ιούλιο πραγματοποιείται η γιορτή τυριού, ένα μεγάλο γλέντι με
προσφορές του τοπικού Συλλόγου σε τυριά, πίτες και γιαούρτια.

ΙΣΤΟΡΙΚΆ ΣΤΟΙΧΕΊΑ
Στην περιοχή έχουν βρεθεί ίχνη οικισμού της ύστερης μυκηναϊκής
εποχής. Το 1909 από τις ανασκαφές που προηγήθηκαν
αποκαλύφθηκε μικρός τύμβος που περιείχε συλημένο τάφο.
Απέναντι από το φρούριο «Κοτρώνι Μαυροπουλέικο» βρίσκεται
ο βράχος “Ταμαλά” (τα ομαλά). Εκεί έχουν εντοπισθεί θραύσματα
κεραμικής.
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ΣΗΜΕΙΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Στην περιοχή διατηρούνται το τοπικό πανηγύρι του Βροντά (8/9), ο αγώνας δρόμου και
δημοπρασία ειδών και ζώων. Κάθε χρόνο, τους καλοκαιρινούς μήνες, διοργανώνονται
πολλές εκδηλώσεις όπως η Γιορτή Τυριού, με επίκεντρο τα τοπικά προϊόντα (φέτα,
γιαούρτι, παραδοσιακές πίτες).

Πολιτιστικός Σύλλογος Μαυρόπουλου «το Ξηροβούνι»
Ιδρύθηκε το 2010 και οι κύριες ασχολίες του είναι η αναβάθμιση του χωριού
και η οργάνωση διαφόρων εκδρομών μέσω των εσόδων από μικρές εκδηλώσεις
που λαμβάνουν μέρος ανά έτος, κυρίως σε εκκλησιαστικές γιορτές και μέσω της
μεγάλης εκδήλωσης της Γιορτής Τυριού το καλοκαίρι. Σε αυτήν παίρνουν μέρος
εκατοντάδες άτομα με σκοπό να δοκιμάσουν τοπικά προϊόντα και ταυτόχρονα να
διασκεδάσουν.
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ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΔΙΡΦΥΩΝ

ΤΟΠΙΚΉ ΚΟΙΝΌΤΗΤΑ
ΒΟΎΝΩΝ

Ο

οικισμός των Βούνων, με 161 κατοίκους, κτισμένος
σε υψίπεδο κοντά στο Στενιώτικο ρέμα, φαίνεται ότι
αποτέλεσε σημαντικό χριστιανικό κέντρο, το οποίο
γνώρισε την ακμή του κατά την περίοδο της Λατινοκρατίας, αλλά
και κατά την Τουρκοκρατία. Μάλιστα στη συγκεκριμένη περιοχή
εντοπίζονται δύο σταυρεπίστεγοι Ναοί· των Αγίων Αποστόλων
και της Μεταμόρφωσης του Σωτήρος. Βρίσκονται κοντά μεταξύ
τους (117 μέτρα), παρουσιάζουν πολλές ομοιότητες μεταξύ τους,
εντάσσονται σε ένα ευρύτερο δίκτυο σταυρεπίστεγων ναών τύπου
Α1 της Κεντρικής Εύβοιας από την περιοχή Στενής-Καθενών,
Αμαρύνθου-Αλιβερίου ως Κύμης-Αυλωναρίου. Πρόκειται για τύπο
ιδιαίτερα διαδομένο στην Κεντρική Εύβοια, ο οποίος γνώρισε
άνθιση κατά τον 13ο και 14ο αι. Επίσης, στην ευρύτερη περιοχή
των Βούνων εντοπίζονται και άλλα βυζαντινά και μεταβυζαντινά
μνημεία, ορισμένα από τα οποία είναι ερειπωμένα, ενώ άλλα έχουν
υποστεί νεωτερικές επεμβάσεις που αλλοίωσαν τη μορφή τους.

ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Για την ονομασία του χωριού υπάρχουν διάφορες εκδοχές.
Από την παραφθορά της λέξης «βουνό» έως το λατινικό bonus
(δώρο), αλλά και τον αρχαίο θεό Βούνο, οι Βούνοι αποτέλεσαν
σημαντικό οικισμό τόσο κατά τη Βυζαντινή περίοδο αλλά και επί
Φραγκοκρατίας και Τουρκοκρατίας. Σε παλαιότερες περιόδους το
χωριό ήταν άμεσα συνδεδεμένο και με τους σηροτρόφους του
καθώς η πλειονότητα των κατοίκων ασχολούνταν με την παραγωγή
μεταξιού, μέχρι και πριν από μία τριακονταετία. Η παράδοση
αναφέρει ότι την καλλιέργεια του μεταξοσκώληκα είχαν φέρει στην
περιοχή καλόγεροι την εποχή του Ιουστινιανού.
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ΝΑΟΊ-ΕΞΩΚΛΉΣΙΑ
Άγιοι Απόστολοι Βούνων

Σ

Σε απόσταση 170 μέτρων στα Νοτιοδυτικά των Βούνων,
σε ομαλής κλίσης πλαγιά βρίσκεται ο Υστεροβυζαντινός
Ναός των Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου. Ανήκει στον
αρχιτεκτονικό τύπο του μονόκλιτου σταυρεπίστεγου. Πρόκειται
για έναν από τους μεγαλύτερους σταυρεπίστεγους στην Εύβοια,
(εξωτερικές διαστάσεις 9,80x5,53μ.) της παραλλαγής Α1, που
χαρακτηρίζεται για τους συνεχείς μακρούς τοίχους του. Στη
δυτική πλευρά του σταυρεπίστεγου τμήματος έχει προσκολληθεί
μεταγενέστερος, ισοπλατής, ερειπωμένος σήμερα νάρθηκας. Ο
κυρίως ναός είναι κτισμένος με αργολιθοδομή από ποταμίσιες
πέτρες μεγαλύτερες στα χαμηλά τμήματα, θραύσματα πλίνθων,
συνδετικό κονίαμα και λαξευμένους γωνιόλιθους. Επιπλέον,
διαθέτει δύο θύρες με λίθινο πλαίσιο, στη δυτική και στη νότια
πλευρά αντίστοιχα, και τρία παράθυρα, δυο εκ των οποίων με
λίθινο πλαίσιο.
Στον ναό εντοπίζονται δύο οικοδομικές φάσεις. Η πρώτη
τοποθετείται στον 12ο ή 13ο αιώνα και η δεύτερη στο β΄ μισό του
14ου αιώνα.
Στο εσωτερικό του ναού διατηρούνται αποσπασματικά
τοιχογραφίες οι οποίες είναι σύγχρονες με την δεύτερη οικοδομική
φάση και μπορούν να χρονολογηθούν στο β΄ μισό ή στα τέλη
του 14ου αιώνα. Ξεχωρίζουν οι μορφές της Θεοτόκου με δυο
σεβίζοντες αγγέλους, στην αψίδα του Ιερού και οι σκηνές του
Επιτάφιου Θρήνου και της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος, στη

Τουριστικός - Ιστορικός - Ενημερωτικός οδηγός - Δήμου Διρφύων Μεσσαπίων

205
δυτική καμάρα.
Το σταυρεπίστεγο τμήμα του ναού
διατηρείται σε καλή κατάσταση καθώς
σε αυτό έχουν πραγματοποιηθεί
εκτεταμένες στερεωτικές εργασίες
από την Αρχαιολογική Υπηρεσία την
περίοδο 1995-2003.

Μεταμόρφωση Σωτήρος
Βορειοανατολικά του Ναού των
Αγίων Αποστόλων, στο κοιμητήριο
του χωριού, βρίσκεται ένας δεύτερος
μονόκλιτος
σταυρεπίστεγος
ναός
αφιερωμένος στη Μεταμόρφωση του
Σωτήρος. Στο δυτικό τμήμα του κυρίως
ναού έχει προστεθεί μεταγενέστερος
ισοπλατής νάρθηκας, ενώ σε απόσταση
περίπου τριών μέτρων στα νότια,
υψώνεται κατασκευή που ταυτίζεται
με κωδωνοστάσιο. Ο ναός, ο οποίος
είναι έναν από τους ψηλότερους
σταυρεπίστεγους στην Εύβοια έχει
εξωτερικές διαστάσεις 8,32x5,19 μέτρα.
Η τοιχοποιία του αποτελείται από αργολιθοδομή με
εμβόλιμους πλίνθους και ασβεστοκονίαμα. Στο μεγάλο
παράθυρο της νότιας πλευράς έχει χρησιμοποιηθεί
σε δεύτερη χρήση πώρινο αρχιτεκτονικό μέλος, με
ανάγλυφο, φυτικό και γεωμετρικό διάκοσμο.
Το
εσωτερικό του είναι καλυμμένο με λευκό επίχρισμα.
Μόνο τμήματα του ζωγραφικού διακόσμου διακρίνονται
στα σημείο όπου αυτό έχει καταπέσει.
Ο μεταγενέστερος νάρθηκας στεγάζεται με ξύλινη

δίριχτη στέγη, σε συνέχεια της κατά μήκους δίριχτης στέγης του κυρίως
ναού, απολήγοντας σε απότμηση στο δυτικό τμήμα του. Στη δυτική
εξωτερική πλευρά και δεξιά του φεγγίτη υπάρχει εντοιχισμένη μαρμάρινη
πλάκα με εγχάρακτο σταυρό και επιγραφή «ΙΣ / ΧΣ/ 18/ 70, στοιχείο που
ενδεχομένως υποδηλώνει επισκευή στο 2ο μισό του 19ου αιώνα.
Το κωδωνοστάσιο αποτελείται από τρία τμήματα. Στο κατώτερο, πιο
πλατύ και ογκώδες τμήμα, διαμορφώνεται καμαροσκέπαστο διαβατικό
(πέρασμα). Σε αυτό το τμήμα βρισκόταν εντοιχισμένο σε δεύτερη χρήση,
θραύσμα μαρμάρινου γλυπτού με τη Θεοτόκο δεομένη. Το μεσαίο
τμήμα της κατασκευής ήταν επιμελέστερα δομημένο. Το ανώτερο τμήμα
διατρυπάται από τοξωτό άνοιγμα. Η συγκεκριμένη κατασκευή πιθανώς
αποτελούσε το πρόπυλο μη διατηρούμενου σήμερα περιβόλου, επί του
οποίου υψωνόταν κωδωνοστάσιο. Ως προς τη χρονολόγηση, ο κυρίως
ναός μπορεί να τοποθετηθεί στο 2ο μισό του 14ου αιώνα. Λίγο αργότερα,
τον ίδιο αιώνα, πρέπει να μετατράπηκε σε σταυρεπίστεγο τύπου Α1. Ο
νάρθηκας προστέθηκε στον 17ο αιώνα. Ο ναός διατηρείται σε μέτρια
κατάστασης με ευρείες και τριχοειδείς ρωγμές στην τοιχοποιία του και
φθορές στη στέγη.

Πύργος Βούνων
Κοντά στο εξωκλήσι της Κοιμήσεως της Θεοτόκου, σε υψόμετρο 230
μέτρων, εντοπίζεται ο μεσαιωνικός πύργος. Σήμερα διατηρείται σε
χαμηλό ύψος (έως 2 μέτρα), αλλά μπορούν να επισημανθούν ορισμένα
στοιχεία για την αρχιτεκτονική του. Πρόκειται για κτίσμα τετράγωνης
κάτοψης, με διαστάσεις περίπου 5x5 μέτρα, κατασκευασμένο με λίθους
εμβόλιμους, πλίνθους και συνδετικό κονίαμα. Στο χαμηλότερο τμήμα του
έχουν χρησιμοποιηθεί μεγαλύτεροι λίθοι και γωνιόλιθοι. Η κατασκευή
του πιθανότατα ανάγεται στον 14ο ή 15ο αιώνα. Σε μικρή απόσταση στα
βόρεια του πύργου, στη νότια πλευρά του χωριού των Βούνων, κοντά
στην εκκλησία του Αγίου Δημητρίου, εντοπίζεται ημικυκλικό τμήμα
τείχους, (σωζόμενο μήκος 60 μέτρων). Θεωρείται ότι το συγκεκριμένο
τμήμα τείχους σχετίζεται με τον μεσαιωνικό πύργο. Όπως πρόκειται για
στοιχείο το οποίο απαιτεί επιπλέον διερεύνηση.

Μορφωτικός-Εκπολιτιστικός Σύλλογος Βούνων
Ο Μορφωτικός-Εκπολιτιστικός Σύλλογος Βούνων ιδρύθηκε το 1977, με σκοπό
τη διατήρηση των ηθών και των εθίμων του τόπου. Διοργανώνει εκδρομές και
πολιτιστικές εκδηλώσεις στα πλαίσια των οποίων είναι και η καθιερωμένη κοπή
πίτας αλλά και η αναβίωση κάθε χρόνο του εθίμου της “Μαγκουτόπιτας” (πίτα
από κίτρινη κολοκύθα). Αποτελεί έναν από τους παλαιότερους συλλόγους.
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ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΔΙΡΦΥΩΝ

ΤΟΠΙΚΉ ΚΟΙΝΌΤΗΤΑ
ΘΕΟΛΌΓΟΥ

Τ

ο γραφικό χωριό του Θεολόγου βρίσκεται 28 χιλιόμετρα
ανατολικά των Ψαχνών. Είναι κτισμένο αμφιθεατρικά, στις
υπώρειες του όρους Όλυμπος και διαθέτει μακραίωνη
ιστορία από τους νεολιθικούς χρόνους έως και σήμερα. Η περιοχή
είναι ημιορεινή, πευκόφυτη και θαμνώδης. Ο Θεολόγος έχει 381
κατοίκους και η τοπική του οικονομία βασίζεται κυρίως στη
γεωργία και την κτηνοτροφία. Φημίζεται για τα αλλαντικά, τα
τυροκομικά και το λάδι του.
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ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Ο

ι προϊστορικές θέσεις στην περιοχή, μαρτυρούν ίχνη
κατοίκησης από τη Νεολιθική περίοδο. Συγκεκριμένα,
αρχαιολογικά ευρήματα έχουν αποκαλυφθεί στις
θέσεις «Πλάτωμα», «Γκιώνη», «Παναγιά», «Σπήλαιο Βοϊδοκλέφτρα»,
«Βύθισμα» και «Γέροντος Τάφος». Η θέση «Παναγιά» βρίσκεται
ανατολικά της ομώνυμης Μονής και απέδωσε κεραμική του τέλους
της Νεολιθικής και της Μεσοελλαδικής περιόδου. Επιπλέον, στη
θέση «Μεγάλη Λάκκα» αποκαλύφθηκαν, στα πλαίσια ανασκαφικής
έρευνας, οικοδομικά λείψανα και κεραμική της αρχαιότερης
νεολιθικής. Στο «Πλάτωμα», εκτός από κεραμική βρέθηκε και ένας
λίθινος πέλεκυς. Στη θέση «Γκιώνη», εκτός από νεολιθική κεραμική,
βρέθηκαν και ευρήματα της ύστερης Ρωμαϊκής περιόδου. Τέλος,
εμφανίζεται κεραμική της Γεωμετρικής περιόδου, ενώ υπάρχουν
αναφορές για την ύπαρξη ενός υστεροελλαδικού τάφου. Σύμφωνα
με έρευνα, στη θέση του χωριού αποδίδεται και η ύπαρξη ενός από
τους δήμους της αρχαίας Ερέτριας με το όνομα «Λάκη ή Λακή». Τα
πρώτα επίσημα καταγεγραμμένα στοιχεία για το χωριό ανήκουν
στα τέλη του 15ου και αρχές του 16ου αιώνα. Συγκεκριμένα,
οικονομικά έγγραφα του 1474 και του 1521 αναφέρουν την ύπαρξη
του χωριού με το όνομα «Άγιος Θεολόγος» καθώς και ονόματα
κατοίκων του χωριού. Κατά μία άλλη εκδοχή, με βάση στοιχεία από
την περιοδεία του Οσίου Χριστοδούλου στην Εύβοια, γύρω στα
1090, ο Άγιος συνέβαλε στην ίδρυση τόσο του χωριού όσο και της
Μονής του Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου.

ενδεχομένως ιδρύθηκε επί Τουρκοκρατίας και γκρεμίστηκε στα
χρόνια της Επανάστασης. Από την έρευνα προκύπτει ότι η Μονή
Κοιμήσεως της Θεοτόκου αποτέλεσε τη συνέχεια της Μονής του
Θεολόγου. Οι μοναχοί της μονής Θεολόγου, σε μία αδιάγνωστη
χρονολογική περίοδο, προσχώρησαν στο ναό της Θεοτόκου, ίσως
μετά την καταστροφή της πρώτης.

Το χωριό οφείλει το όνομά του στον Άγιο Ιωάννη το Θεολόγο,
η Μονή του οποίου υπήρχε στην περιοχή και διαλύθηκε με
βασιλικό διάταγμα του 1833. Από στοιχεία προκύπτει ότι η Μονή
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ΝΑΟΊ-ΕΞΩΚΛΉΣΙΑ
Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου
Η Μονή της Κοιμήσεως της Θεοτόκου βρίσκεται μέσα σε μια
κατάφυτη και ειδυλλιακή περιοχή, στην είσοδο του χωριού, σε
υψόμετρο 270 μέτρων, στον λόφο «Σήμαντρο». Ο πρώτος ναός δεν
έχει ταυτισμένη χρονολόγηση. Σύμφωνα με κρατικά έγγραφα του
1834 και 1835 ο ναός, με βάση την επιθυμία των κατοίκων, έγινε
η ενορία του Θεολόγου και των γύρω χωριών (Πούρνος, Γέροντας,
Πολυτήρας). Να σημειωθεί ότι εκείνη την περίοδο είχε γκρεμιστεί η
Ιερά Μονή του Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου, της οποίας αποτέλεσε
συνέχεια. Σε μία εντοιχισμένη επιγραφή στον ναό αναφέρεται η
χρονολογία «1831», ως πιθανή ημερομηνία ανακατασκευής του.
Είναι κτισμένος με δίρριχτη στέγη, ενώ διαθέτει μεγάλο προαύλιο
χώρο. Στον ναό υπάρχει η σπάνια φορητή εικόνα που απεικονίζει
μαζί τον Άγιο Γεώργιο και τον Άγιο Δημήτριο. Επίσης, υπάρχουν
κελιά για τη φιλοξενία επισκεπτών. Γιορτάζει στις 23 Αυγούστου,
στα Εννιάμερα της Θεοτόκου.
Για την ίδρυση της Μονής της Θεοτόκου υπάρχει μία ενδιαφέρουσα
παράδοση. Σε ένα σημείο δεσπόζει μία απόμερη σπηλιά όπου
έβοσκε ένα κοπάδι, ο βοσκός του οποίου εντόπισε την εικόνα της
Παναγίας και μαζί με κατοίκους του χωριού την πήγαν στη Μονή
του Αγίου Ιωάννη. Ωστόσο, λέγεται ότι η εικόνα εξαφανίστηκε και

Ναός Κοιμήσεως της Θεοτόκου
ξαναβρέθηκε στην αρχική της θέση στο δάσος. Στο σημείο αυτό,
οι κάτοικοι έκτισαν μικρή εκκλησία στο όνομα της Παναγίας.
Αναφέρεται ότι την εκκλησία είχε επισκεφτεί ο Άγιος Νεκτάριος.
Στο χωριό, σήμερα, υπάρχει ο ενοριακός Ναός του Αγίου Ιωάννη
του Θεολόγου. Βρίσκεται στη θέση «Καμάρα» και πάνω από τη
βρύση «Κλήματα». Υπάρχουν, επίσης και ελάχιστα κατάλοιπα του
Ναού του Αγίου Κωνσταντίνου.
Από την περιοχή του Θεολόγου διασώζεται πλούσιο λαογραφικό
υλικό από τις καθημερινές δραστηριότητες και ασχολίες των
κατοίκων. Αναφέρονται λεπτομερείς καταγραφές σχετικά με τον
τρύγο, το αλώνισμα, το θέρισμα, το μάζεμα ελιάς κ.ά.
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Την παραμονή της 25ης του Μάρτη, το βράδυ, μόλις σουρουπώσει
για τα καλά, παίρνουν οι νοικοκυρές ένα τηγάνι,βγαίνουν- στην αυλή
του σπιτιού τους και το χτυπάνε 21 φορές, απ’την ανάποδη. Ύστερα
εξακολουθώντας πάντα να το χτυπούν, φέρνουν- ολόγυρα το σπίτι.
Ρωτώντας τους γεροντότερους για τη σημασία και την προέλευση
του εθίμου αυτού άκουσα να λένε, πως την παραμονή της μεγάλης
εκείνης μέρας, το βράδυ ,αυτοί που ήξεραν το μεγάλο μυστικό ,το
μετέδωσαν και στους υπόλοιπους με τον τρόπο αυτό. Χτυπούσαν
τα τηγάνια και σαν τους ρωτούσαν οι άλλοι ‘’τι συμβαίνει’’, έλεγαν
κρυφά: ‘’Επανάσταση! Ζωστείτε τ’’αρματα!...’’

Ναός Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου

Οι τούρκοι άκουγαν αυτό το αδιάκοπο χτύπημα των τηγανιών,
μα δεν μπορούσαν να φανταστούν ,πως αυτό ήταν σύνθημα για
ξεσηκωμό”. Το 2013 τα τηγάνια στο χωριό ξαναχτύπησαν το
βράδυ της παραμονής της 25ης και πάλι. Μα όπως άκουσα εκείνο
το βράδυ να λέει με κάποια πίκρα ένας αγαθός γεροντάκος, “κάθε
χρονιά όλο και λιγότερα χτυπήματα ακούγονται. Το έθιμο όσο πάει
και ατονεί κι η όμορφη παράδοση ξεθωριάζει και ξεχνιέται. Έτσι κι
έγινε: Το έθιμο δεν τηρείται πια, αλλά δεν ξεχνιέται! Οφείλουμε να
το υπενθυμίζουμε για να μεταλαμπαδεύεται στις επόμενες γενιές!
Σακελλαρίου Χ. 1959, ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ, τ. 14-15, σ 16.

Χώροι εστίασης
Ταβέρνα Θεοδώρου, τηλ: 22280-95144
Ταβέρνα Μιχελή, τηλ: 22280-95324
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ΣΗΜΕΙΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
23/8: Πανηγύρι στη Μονή Κοιμήσεως της Θεοτόκου.
Ιερός Ναός Παναγίας, από τις παλαιότερες εκκλησίες της περιοχής,
με την μοναδική σε όλη την επικράτεια εικόνα που απεικονίζει
δύο Άγιους μαζί (Άγιο Γεώργιο-Άγιο Δημήτριο).
Μουσείο λαϊκής τέχνης.
15-23/8: Πολιτιστικές εκδηλώσεις «τα Ολύμπια».
Ταβέρνες με ντόπια κρέατα.
Τυροκομικά, κρέατα,
παραγώγους.
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ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΔΙΡΦΥΩΝ

ΤΟΠΙΚΉ ΚΟΙΝΌΤΗΤΑ
ΑΜΦΙΘΈΑΣ

H

τοπική κοινότητα της Αμφιθέας, με 259 κατοίκους,
βρίσκεται στα ανατολικά όρια του Δήμου, μεταξύ
Καθενών και Στενής. Πρόκειται για μια εύφορη περιοχή,
με την νεότερη ονομασία του να προέρχεται από την αμφιθεατρική
(αμφι+θέα) του θέση. Η παλιότερη ήταν «Γίδες», ονομασία με την
οποία αναφέρεται αμέσως μετά την απελευθέρωση, όταν στην
περιοχή ζούσε μικρός αριθμός οικογενειών. Τον προηγούμενο
αιώνα οι κάτοικοι της Αμφιθέας ασχολούνταν με τη γεωργία και
την πτηνοτροφία. Σε κυρίαρχη θέση βρισκόταν η καλλιέργεια
του αμπελιού (με ποικιλία ροδίτη), της ελιάς και η παραγωγή
αχλαδιού. Η εκτροφή αιγοπροβάτων, βοδιών και αγελάδων έδινε
στις οικογένειες τα απαραίτητα προς το ζην, ασχολία με την οποία
κατά τους θερινούς μήνες ασχολούνταν ακόμη και τα παιδιά
(αγροτόπαιδα). Οι διάσπαρτοι νερόμυλοι στις όχθες του Λήλα
ποταμού, αποτελούσαν σημεία κοινωνικών επαφών των ντόπιων.
Κατά τη διάρκεια της γερμανικής Κατοχής οι νερόμυλοι υπήρξαν
πηγή ζωής μέσα από την παραγωγή αλεύρων από σιτάρι, κριθάρι,
χαρούπια και από το εσωτερικό σκληρό μέρος του καλαμποκιού.
Η ζωή μέσα στη φύση δεν απομάκρυνε τους νεαρούς μαθητές από
την εκπαίδευση, λειτουργούσε ακόμη και νυχτερινό σχολείο για να
μπορούν να παρακολουθούν τα παιδιά που εργάζονταν κατά τη
διάρκεια της ημέρας. Η μορφή της Ανθής Κανάρη, δασκάλας στο
χωριό κατά τα χρόνια 1944-57, υπήρξε καταλυτική για την άνοδο
του μορφωτικού επιπέδου του πληθυσμού της περιοχής.
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Μεσαιωνικός Πύργος

ΝΑΟΊ-ΕΞΩΚΛΉΣΙΑ
Άγιος Νικόλαος
Περίπου ένα χιλιόμετρο ανατολικά του χωριού, μπορεί κανείς να
επισκεφθεί το εξωκλήσι του Αγίου Νικολάου. Είναι χτισμένο στη
θέση πρωιμότερου ναού και γιορτάζει στις 6 Δεκεμβρίου. Είναι
προσβάσιμο από την άκρη της πλατείας του χωριού προς το κάθετο
σταυροδρόμι που διασχίζει τον ασφαλτόδρομο Στενής-Αμφιθέας,
Πισσώνα-Χαλκίδας.

Άγιος Ιωάννης Θεολόγος
Κοντά στον ασφαλτόδρομο Στενής-Βούνων και Αμφιθέας και
σε απόσταση δυο χιλιόμετρων ανατολικά από το χωριό, στην
περιοχή «Πετριάδες», βρίσκεται το εκκλησάκι του Αγίου Ιωάννη του
Θεολόγου. Στην αυλή της εκκλησίας κοντά στη βρύση του Αγίου,
υπάρχει μέχρι και σήμερα ένα πουρνάρι τόσο στρογγυλό στην όψη

ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Σ

την είσοδο του χωριού υπάρχει ένας χείμαρρος που
κοντά του βρέθηκε υστεροαρχαϊκός κεραμοσκεπής
τάφος, ο οποίος περιείχε τρία μελανόμορφα ληκύθια, μία
κύλικα, μία μελανόμορφη υδρία και ένα πινάκιο Ύστερης Αρχαϊκής
εποχής. Ο Σάμψων εκτιμά ότι στην περιοχή ίσως υπάρχουν και
άλλοι τάφοι αυτής της εποχής.

Ναός Αγίας Τρίαδος

ΠΎΡΓΟΣ-ΝΕΡΌΜΥΛΟΣ
Ανατολικά του Αγίου Ιωάννη, βρίσκονται τα ερείπια του νερόμυλου
Καλαμπάκα, ενώ περίπου 30 μέτρα βορειότερα, σε υψόμετρο 180
μέτρων, υψώνεται ο μεσαιωνικός πύργος. Είναι τέτοια η θέση
του που έχει οπτική επαφή με τους υπόλοιπους πύργους της
περιοχής. Από την ομοιότητά του με αυτούς θεωρείται ότι ήταν
και αυτός ενετικός πύργος του 14ου-15ου αιώνα. Βασικός του
σκοπός ήταν ο έλεγχος του υδραγωγείου και της γύρω περιοχής.
Το υδραγωγείο, έργο του Ρωμαίου αυτοκράτορα Αδριανού,
ξεκινούσε από τη Δίρφυ, περνούσε από τη Στενή, τα Καμπιά και
την Αμφιθέα και πιθανόν να κατέληγε στη Χαλκίδα. Ανατολικά του
χωριού, βρίσκονταν και άλλοι νερόμυλοι, που δεν υπάρχουν πια.
Ο πιο γνωστός ήταν ο νερόμυλος του Ηλία Ηλία, κατασκευασμένος
πιθανότατα επί Τουρκοκρατίας, ο οποίος λειτούργησε για περίπου
σαράντα χρόνια και ανακατασκευάστηκε μετά από μια μεγάλη
νεροποντή, κατά το έτος 1930. Αριστερά του κοιμητηρίου υπάρχει
ημικατεστραμένο «πυργόπουλο». Πρόκειται για μια ιδιόμορφη
οχυρωματική κατασκευή για την οποία δεν γνωρίζουμε στοιχεία
χρονολόγησης. Αναφέρεται ότι ενδεχομένως είχε βοηθητικό
χαρακτήρα και χρησιμοποιούνταν για αποθήκευση αγαθών ή
άλλων υλικών.
Τουριστικός - Ιστορικός - Ενημερωτικός οδηγός - Δήμου Διρφύων Μεσσαπίων

215

Ναός Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου
που, σύμφωνα με την παράδοση, το κλάδευε ο ίδιος ο Άγιος. Στον
ναό υπάρχει η εικόνα του Αγίου Ιωάννη που είναι συνδεδεμένη
με τη βύθιση του καταδρομικού πλοίου ΕΛΛΗ στην Τήνο, τον
Αύγουστο του 1940. Η παράδοση θέλει τη μορφή του Αγίου Ιωάννη
πάνω στην εικόνα, να εμφανίζει δάκρυα, γεγονός που συνδέθηκε
από τους πιστούς με την πρόληψη της έλευσης ενός αρνητικού
γεγονότος, όπως αυτού που τελικά συνέβη στις 15 Αυγούστου
με τη βύθιση του πλοίου. Άλλη μια ιστορία που
συνδέεται με την όψη της εικόνας του Αγίου, που
είναι σκισμένη περίπου στη μέση, συσχετίζεται με
τον κατατρεγμό ενός ανθρώπου από κάποιον που
ήθελε να τον σκοτώσει. Βρήκε καταφύγιο στον ναό
πίσω από την εικόνα του τέμπλου και κατάφερε
να αποφύγει τη σφαίρα, η οποία διαπέρασε την
εικόνα στη μέση. Η μνήμη του Αγίου γιορτάζεται
στις 8 Μαΐου. Το φημισμένο πανηγύρι που
παλιότερα αποτελούσε το ετήσιο θρησκευτικό
γεγονός της περιοχής με συμμετοχή μεγάλου
αριθμού πιστών, εξακολουθεί να διοργανώνεται
μέχρι και σήμερα.

Ευαγγελισμός της Θεοτόκου
Σε απόσταση περίπου 2 χιλιομέτρων δυτικά του
χωριού βρίσκεται το εξωκλήσι του Ευαγγελισμού
της Θεοτόκου. Κοντά του υπάρχει το νέο
εκκλησάκι όπου γιορτάζεται ο Ευαγγελισμός
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και ένα παλαιότερο όπου γιορτάζεται η Μητέρα της Παναγίας, η
Αγία Άννα. Νοτιοδυτικά του χωριού βρίσκεται το εξωκλήσι της
Αγίας Ελεούσας σε απόσταση 2,5 περίπου χιλιομέτρων δεξιά
του ασφαλτοδρόμου Στενής -Χαλκίδας. Στη θέση του, υπήρχε
παλαιότερο εξωκλήσι που έχει κατεδαφιστεί και έχει χτιστεί
καινούριο. Γιορτάζει στις 8 Σεπτεμβρίου.
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Ηρώο

Χώροι εστίασης
Καφενείο Αντωνίου Ευάγγελος, τηλ:
22280-71234
«Μέλι & Κανέλα», τηλ: 6974315936
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Θρησκευτικό πανηγύρι Αγίας Τριάδας.

ΣΗΜΕΙΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Μεσαιωνικός πύργος.
Ερείπια του «πυργόπουλου».
Εκκλησάκι του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου.
Υδραγωγείο.
Εξωκλήσι της Ευαγγελίστριας.
8/5: Θρησκευτικό πανηγύρι στο εξωκλήσι Αγίου Ιωάννη του
Θεολόγου.
8/9: Εξωκλήσι της Αγίας Ελεούσας, θρησκευτικό πανηγύρι και
προσφορά παραδοσιακού φαγητού στους πιστούς.
Εξωκλήσι Αγίου Νικολάου.
Απομεινάρια νερόμυλων.

Σύλλογος Αμφιθεατών Ευβοίας-Νομού Αττικής «Η Αγία Τριάς»
Η «Αγία Τριάς», ιδρύθηκε τη δεκαετία του 1990 από Αθηναίους πολίτες και αποτελεί ένα
Κοινωνικό-Φιλανθρωπικό, μη κερδοσκοπικό σωματείο. Οι δράσεις του είναι πολλές και
ποικίλες. Κάποιες από αυτές είναι: Η βράβευση πολλών μαθητών, όταν λειτουργούσε το
Δημοτικό σχολείο Αμφιθέας, για να επαυξήσει την ευγενή άμιλλά τους. Βοήθησε οικονομικά
στο να τελειοποιηθούν διάφορα έργα του χωριού. Έκτισε το τριώροφο Πνευματικό Κέντρο,
ενώ δίπλα του και σε συνεργασία με τους κατοίκους δημιούργησε το Λαογραφικό Μουσείο.
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ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΔΙΡΦΥΩΝ

ΤΟΠΙΚΉ ΚΟΙΝΌΤΗΤΑ
ΠΙΣΣΏΝΑ

H

τοπική κοινότητα του Πισσώνα βρίσκεται στην ανατολική
πλευρά του Δήμου και απέχει περίπου 17 χιλιόμετρα
από τα Ψαχνά και 16 χιλιόμετρα από τη Χαλκίδα. Έχει
667 κατοίκους και είναι κτισμένη σε υψόμετρο 100 μέτρων. Πριν
από λίγα χρόνια η ευρύτερη περιοχή του Πισσώνα παρήγαγε τα
3/8 της πανελλήνιας παραγωγής λευκού κρέατος. Σήμερα, στη
βιομηχανική ζώνη της περιοχής δραστηριοποιούνται μεγάλες
μονάδες παραγωγής λευκού και χοιρινού κρέατος που καθιστούν
την περιοχή πανελλαδικό κέντρο παραγωγής κρέατος. Εκτός από
την βιομηχανική δραστηριότητα, η περιοχή παράγει κηπευτικά
άριστης ποιότητας, πολλά σιτηρά, κρασί, όσπρια και καλαμπόκι με
τη γη να είναι πεδινή και πολύ γόνιμη. Στην περιοχή λειτουργεί
Δημοτικό σχολείο.
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Ο Πύργος του Μόστρα
Αν και ερειπωμένος, κατέχει και σήμερα ξεχωριστή θέση στο κέντρο
του ιστού του σύγχρονου οικισμού, έτσι όπως άλλωστε είχε την
περίοδο της Λατινοκρατίας (1207-1470), οπότε χρονολογείται και η
ανέγερσή του. Είναι κτίσμα με τετράγωνη κάτοψη, διαρθρωμένο σε
δυο ορόφους και σωζόμενο ύψος 12 μέτρα.
Αξίζει να αναφερθεί ότι ο πύργος από την τελευταία δεκαετία
του 19ου αιώνα (1890) και έπειτα, ανήκε στον απόγονο της
πολύκλαδης οικογένειας Μόστρα από το Πέτα της Άρτας, που
προσέφερε ανεκτίμητες υπηρεσίες στο Έθνος από τα μέσα
περίπου του 18ου έως τα τέλη του 19ου αιώνα. Επρόκειτο για τον
Σπυρίδωνα Αθανασίου - Μόστρα, σύζυγος της Ελένης, θυγατέρας
του ονομαστού Ηπειρώτη Λέοντα Μελά, και ανιψιός του Μιχαήλ
Ν. Μόστρα (αντισυνταγματάρχη χωροφυλακής, 1802-1877). Ο
Σπ. Αθανασίου - Μόστρας επισκεπτόταν την Εύβοια συχνά για να
ελέγξει τις μεγάλες εκτάσεις αγροτεμαχίων τις οποίες κατείχε.

ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Γ

ια την προέλευση του ονόματος του Πισσώνα υπάρχουν
αρκετές απόψεις. Ίσως η περιοχή να πήρε το όνομά
της από τους πεσόντες μιας μάχης που σύμφωνα
με την παράδοση έγινε στη γύρω περιοχή και ήταν αιματηρή με
πολλές απώλειες. Μια δεύτερη εκδοχή αποδίδει το όνομα στις
κλιματολογικές συνθήκες και το πούσι το οποίο «πέφτει» το
απόβραδο στην περιοχή, δημιουργώντας μια μουντή ατμόσφαιρα,
με υψηλή θερμοκρασία και υγρασία. Μια τρίτη εκδοχή στηρίζεται
στη γεωγραφική θέση της περιοχής, καθώς βρίσκεται στο «πίσω
μέρος», μακριά τόσο από τη θάλασσα του Ευβοϊκού κόλπου όσο και
του Αιγαίου Πελάγους, πίσω από την λοφοσειρά της Δίρφυος αλλά
στα βουνά του κάμπου της Μεσσαπίας και του Ληλάντιου Πεδίου.
Το όνομα του χωριού στην αρχή γραφόταν με ένα -σ-, πράγμα που
κάνει την τελευταία εκδοχή πιο πιθανή.
Κατά την περίοδο της Τουρκοκρατίας η περιοχή του Πισσώνα είχε
κατατμηθεί σε τσιφλίκια, κάποια μεγάλα και ορισμένα μικρότερα.
Μετά την αποχώρηση των Τούρκων από τη νήσο (μέσα 19ου
αιώνα), μαρτυρείται ότι τρείς κάτοικοι από τα Βάβουλα εξαγόρασαν
τον Κάτω Πισσώνα και αποτέλεσαν τους πρώτους οικιστές. Στις
αρχές του 20ου αιώνα και ειδικότερα το 1906, εξαγόρασαν και τον
Πάνω Πισσώνα, σχηματίζοντας δυο μικρούς οικισμούς. Στο χωριό
σώζονται δύο μεσαιωνικοί πύργοι, ένας σε κάθε οικισμό. Ο πύργος
στον Πάνω Πισσώνα σώζεται σε αρκετά καλή κατάσταση και μέχρι
πριν κάποια χρόνια κατοικούταν. Είναι γνωστός ως «Πύργος του
Μόστρα», από το όνομα του ιδιοκτήτη του. Σήμερα, οι δυο οικισμοί
έχουν ενωθεί.

Ναός Α

Μεσαιωνικός Πύργος
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Ναός ΑγίουΓεωργίου

Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου

Λόφος Κρασάς
Αποτελεί αρχαιολογική περιοχή μεταξύ Πισσώνα και Καθενών, στην
αριστερή πλευρά του δρόμου Ν. Αρτάκης-Καθενών. Στην επίπεδη
κορυφή που σχηματίζεται, διαστάσεων περίπου 200x70 μέτρων,
εντοπίστηκαν όστρακα νεολιθικής, πρωτοελλαδικής Ι εποχής, που
αποδεικνύουν την ύπαρξη αγροτικού νεολιθικού οικισμού. Τα
τελευταία χρόνια αποκαλύφθηκαν και αρχιτεκτονικά λείψανα του
οικισμού, καθώς και άφθονη κεραμική.
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ΝΑΟΊ-ΕΞΩΚΛΉΣΙΑ
Ναός Παλαιοχριστιανικός, ερείπιο.
Συμφώνα με τον Λαζαρίζη και τον Robert λαμβάνουμε πληροφορίες
για το ερείπιο ενός παλαιοχριστιανικού ναού, που βρίσκεται στο
χωριό του Πισσώνα, κοντά στην εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Σε
βάθος μεγαλύτερο του ενός μέτρου, αποκαλύφθηκε ψηφιδωτό
δάπεδο με διαστάσεις 5x3,10 μέτρα, καθώς και το μαρμάρινο
κατώφλι in situ, το οποίο φέρει τόρμους. Στο ψηφιδωτό διακρίνεται
μια επιγραφή η οποία κατά τον Robert γράφει: «ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΥΠΕΡ
ΕΥΧΗΣ ΤΟ ΕΞΕΔΡΙΟΝ ΕΚΕΝΤΗΣΑΙ». Στην περιοχή υπάρχει και η
πετρόχτιστη μεταβυζαντινή εκκλησία του Αγίου Σπυρίδωνα, με
δίρριχτη στέγη και ημικυλινδρική κόγχη.
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Κεντρική πλατεία

Χώροι εστίασης
Καφέ, Σαλλής Ιωάννης, τηλ: 2221042976
Καφέ-Ψησταριά, Γιανουκάκος
Αθανάσιος, τηλ: 22210-43201
“Africa cafe”, τηλ: 22210-40973

Μορφωτικός Εξωραϊστικός σύλλογος Πισσώνα «Άγιος Ιωάννης
ο Θεολόγος».
Ο Μορφωτικός Εξωραϊστικός Σύλλογος Πισσώνα «Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος», ιδρύθηκε
το 1981 με σκοπό την ενεργό παρέμβασή του στα πολιτιστικά δρώμενα του χωριού και
της ευρύτερης περιοχής, την αξιοποίηση και τη διάσωση των ηθών και των εθίμων της
περιοχής και του λαϊκού μας πολιτισμού. Στόχος του Συλλόγου είναι η πολιτιστική και
πνευματική ανύψωση του επιπέδου των κατοίκων, μέσα από τη διοργάνωση εκδηλώσεων
πολιτισμικού και καλλιτεχνικού περιεχομένου. Κάθε χρόνο, την περίοδο του καλοκαιριού
(μέσα Ιουλίου) διοργανώνει πολιτιστική εβδομάδα στην κεντρική πλατεία του χωριού που
περιλαμβάνει πλήθος εκδηλώσεων.
Στην περιοχή δραστηριοποιείται ο Αθλητικός Όμιλος Πισσώνα με έτος ίδρυσης το 1978 &
ο Αγροτικός Σύλλογος Πισσώνα.
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23/4: Καθολικό χωριού: Ιερός αγιογραφημένος Ναός του Αγίου
Γεωργίου.
8/5: Κοιμητηριακός ναός: Ιερός ναός του Αγίου Ιωάννη του
Θεολόγου.
Εξωκλήσια: Άγιος Χαράλαμπος, Άγιος Σπυρίδων.
Τέσσερις ερειπωμένοι νερόμυλοι.
Θέση «Έρημα», 3 χιλιόμετρα ανατολικά του Πισσώνα, στον δρόμο
προς τον Μίστρο, όπου επισημάνθηκαν χονδροειδή όστρακα
νεολιθικής εποχής.

ΣΗΜΕΙΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Θέση «Καλαπόδι» και «Λεχρές» βρέθηκαν όστρακα και οψιανοί.
Θέση «Κούτπας», βορειοδυτικά του Πισσώνα, ανακαλύφθηκε
σημαντικός προϊστορικός οικισμός της αρχαιότερης νεολιθικής
εποχής. Εντοπίστηκαν αρκετά λείψανα, όπως άβαφη κεραμική με
χονδρόκοκκο πηλό της πρωτοελλαδικής Ι, πυριτόλιθοι, φολίδες,
λεπίδες και τρία λίθινα εργαλεία από τραχύτη.
Θέση “Κρασάς”.
Θέση «Καστέλλι» (βραχώδες ύψωμα) όπου υπάρχει μικρή σπηλιά.
Στις παρυφές του λόφου επισημάνθηκαν όστρακα νεολιθικών
χρόνων.
Πολιτιστική Εβδομάδα κάθε καλοκαίρι (μέσα Ιουλίου) στην
κεντρική πλατεία του χωριού.
Καλοκαίρι: Γιορτή Πατάτας, το πιο χαρακτηριστικό παραγόμενο
αγροτικό προϊόν της περιοχής.
8/5: Θρησκευτικό Πανηγύρι Αγίου Ιωάννου Θεολόγου.
Θέατρο των Ελαιών του Θανάση Αγγέλου: Μέσα σε ένα ιδιαίτερης
ομορφιάς περιβάλλον, με πάμπολλα ελαιόδεντρα, πεύκα και άλλα
δέντρα να αγκαλιάζουν το μικρό θέατρο, κάθε χρόνο διεξάγονται
πλήθος αξιόλογων θεατρικών παραστάσεων και ποιητικών
βραδιών.
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ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΔΙΡΦΥΩΝ

ΤΟΠΙΚΉ ΚΟΙΝΌΤΗΤΑ
ΠΟΎΡΝΟΥ

Η

τοπική κοινότητα του Πούρνου εδραιώθηκε το 1947
(έως τότε ήταν ενωμένη με τον Θεολόγο). Ο Πούρνος,
χτισμένος σε υψόμετρο 120 μέτρων και με 354
κατοίκους, γνώρισε τη μεγαλύτερη ακμή του κατά την περίοδο
της Φραγκοκρατίας. Η περιοχή είναι ακόμη και σήμερα γεμάτη
πουρνάρια (είδος σκληρόφυλλης δρυός) απ΄όπου, σύμφωνα με τη
λαϊκή παράδοση, έχει λάβει και το όνομά του.

Ναός Αγίας Τ

ΙΣΤΟΡΙΚΆ ΣΤΟΙΧΕΊΑ
Στην περιοχή έχουν εντοπιστεί τα ίχνη ενός αρκετά εκτεταμένου
οικισμού της Πρωτοελλαδικής περιόδου. Οι γαίες του αποτελούσαν
φέουδο υπό τη δικαιοδοσία του Λατινικού Πατριαρχείου της
Κωνσταντινούπολης. Στη συνέχεια και αφού πέρασε στα χέρια των
Οθωμανών, πουλήθηκε σε τσιφλικάδες ντόπιους που συνενώθηκαν
σε συνεταιρισμούς και διατήρησαν τον θεσμό των κολίγων. Η
διανομή της γης σε καλλιεργητές έγινε το 1926 και οριστικά το
1931.
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ΝΑΟΊ-ΕΞΩΚΛΉΣΙΑ
Από τα εξωκλήσια μπορούμε να
επισκεφθούμε τον Ιερό Ναό της Αγίας
Τριάδας και του Προφήτη Ηλία στην
επαρχιακή οδό Πούρνου.

Ναός Προφήτη Ηλία

ΕΚΔΗΛΏΣΕΙΣ-ΣΗΜΕΊΑ ΕΝΔΙΑΦΈΡΟΝΤΟΣ
Πανηγύρι της Αγίας Τριάδας.
Μικρό “δέλτα” που σχηματίζουν τα ρέματα πριν ενωθούν για να σχηματίσουν τον
ποταμό Λήλαντα.
Εξωκλήσι Αγίας Τριάδας.
Εξωκλήσι Προφήτη Ηλία.
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ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΌΣ ΤΟΥΡΙΣΜΌΣ

ΔΙΑΔΡΟΜΈΣ ΕΥΛΑΒΕΊΑΣ
ΣΕ ΒΥΖΑΝΤΙΝΆ
ΜΟΝΟΠΆΤΙΑ
Ιερά Μονή Παναγιάς Περιβλέπτου
Μονή Παναγίας Περιβλέπτου

Αγιος Ιωά
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Μονή Μακρυμαλλής

Ιερά Μονή Παναγιάς Γοργοεπηκόου

άννης Καλυβίτης

Μονή Παναγίας Μυρτιδιώτισσας
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ΙΕΡΆ ΜΟΝΉ ΠΑΝΑΓΙΆΣ ΓΟΡΓΟΕΠΗΚΌΟΥ
Ηγουμένη: Μοναχή Χριστοδούλη.
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 22280-22743
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Σ

τον δρόμο από τα Ψαχνά προς
το Κοντοδεσπότι, 2 χιλιόμετρα
βόρεια της πόλης των Ψαχνών,
βρίσκεται η Ιερά Μονή της
Παναγίας Γοργοεπηκόου, γνωστή για τη
θαυματουργή εικόνα της. Η ίδρυση της
Ιεράς Μονής, οφείλεται σε όνειρο της
Γερόντισσας Ταξιαρχίας Σκουτέλα, μετά
από τη θαυματουργική παρέμβαση της
Παναγίας για την ανάρρωσή της. Γύρω
στα 1960 η ίδια νοσηλευόταν με σπασμένο
χέρι στο νοσοκομείο της Νίκαιας και από
το κρεβάτι του πόνου παρακαλούσε την
Υπεραγία Θεοτόκο να της δώσει την υγεία
της τάζοντάς Της ένα εκκλησάκι στη χάρη
της. Αφού θεραπεύτηκε και γύρισε στο
μοναστήρι, είδε για πρώτη φορά στον
ύπνο της την τοποθεσία, που αργότερα
θα γινόταν το μοναστήρι της Παναγίας
Γοργοεπηκόου. Η ίδια η γερόντισσα
Ταξιαρχία έλεγε: «Βλέπω στ’ όνειρο μου
ότι ακολουθούσα έναν δρόμο που γινόταν
όλο και πιο ανηφορικός. Στις άκρες του
δρόμου έβλεπα λόφους, αντικριστά τον
έναν στον άλλον. Φτάνοντας σ’ ένα ύψωμα
και κοιτάζοντας προς τα κάτω, διέκρινα
μια πόλη ν’ απλώνεται σ’ έναν κάμπο και
πιο μακριά τη θάλασσα. Όπως ήμουν
μέσα στο δάσος, κοιτάζω τριγύρω μου και
η ματιά μου πέφτει σ’ ένα πουρνάρι και σ’
ένα σωρό πέτρες που ήταν διπλά του. Πάνω
στις πέτρες βλέπω μια εικονίτσα. Κάνω το

σταυρό μου και τρεις μετάνοιες και τείνω
ν’ ασπαστώ την εικόνα. Ξαφνικά όμως, η
εικόνα χάνεται και τη θέση της πάνω στις
πέτρες την παίρνει μια γυναίκα η οποία
καθόταν κρατώντας στην αγκαλιά της ένα
βρέφος, σκεπασμένο με άσπρο διαφανές
ατλάζι. Τρομαγμένη φωνάζω: δεν είμαι άξια,
Παναγιά μου! Είμαι αμαρτωλή! Εκείνη τη
στιγμή εμφανίζονται δυο μαυροφορεμένες
γυναίκες λέγοντας μου τρεις φορές: εδώ θα
την κτίσεις την εκκλησιά και εξαφανίζονται».
Για δυο περίπου χρόνια, η αδερφή
Ταξιαρχία κατά διαστήματα έβλεπε το ίδιο
όνειρο. Για το λόγο αυτό αναφέρει στον
δασοφύλακα της Μονής Μακρυμάλλης
να την ειδοποιήσειαν βρει μια περιοχή
που να ταιριάζει στη περιγραφή της.
Πράγματι στις 3 Δεκεμβρίου του 1963
ο δασοφύλακας της Μονής, λέει στην
αδερφή Ταξιαρχία ότι βρήκε το μέρος που
θέλει.Στις 6 Δεκεμβρίου 1963 η αδερφή
Ταξιαρχία μαζί με την αδερφή Ολυμπιάδα
και τον δασοφύλακα, πάνε και βλέπουν
την περιοχή. Πράγματι ήταν όπως και στο
όνειρο της. Στις 16 Δεκεμβρίου η κ. Κυριακή
Σκουτελά αγοράζει το τεμάχιο και το κάνει
δωρεά στην αδερφή της, μοναχή Ταξιαρχία.
Μέχρι να διαμορφωθεί ο χώρος κατάλληλα,
η αδερφή Ταξιαρχία παραμένει στη Μονή
Μακρυμάλλης και ένα μεσημέρι μετά από
το διακόνημά της αποσύρεται στο κελί της,
για να ξεκουραστεί. Η γερόντισσα Ταξιαρχία

Η ίδια η γερόντισσα Ταξιαρχία έλεγε: «Βλέπω στ’ όνειρο μου ότι ακολουθούσα έναν δρόμο που
γινόταν όλο και πιο ανηφορικός. Στις άκρες του δρόμου έβλεπα λόφους, αντικριστά τον έναν
στον άλλον.
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διηγείται τα θαυμαστά της ημέρας εκείνης:
«Με πήρε ο ύπνος και βλέπω ν’ ανοίγει η πόρτα και να μπαίνει
μέσα μια καλογριά όμορφη και απευθυνόμενη σε μένα να μου
λέει: - δεν θέλω, όπως νομίζεις, την εκκλησιά. Τη θέλω με τέσσερις
κολώνες και τρούλο - γεμάτη απορία την ρωτώ: δεν το ξέρετε ότι
δεν έχω; εγώ είμαι υποτακτική...Εκείνη με γλυκύτατη φωνή μου
αποκρίνεται: -Μην αγανακτείς, βάλε μπρος και εγώ σε τρία χρονιά
θα την τελειώσω την εκκλησιά. Εγώ θα σε βοηθήσω».Το μεσημέρι
της 6ης Μαΐου του 1965, φτάνουν με τα λιγοστά τους πράγματα η
γερόντισσα Ταξιαρχία και η δόκιμη μοναχή Αικατερίνη (αργότερα
μοναχή Χριστοδούλη και νυν γερόντισσα της Μονής) στο κτήμα
καταμεσής του δάσους και κατασκευάζουν μια παράγκα για να
μένουν.Στις 20 Μαΐου του 1965 η γερόντισσα Ταξιαρχία με τον
μηχανικό σχεδιάζουν τον ναό και με την προτροπή του μετακινούν
λίγο τον ναό, ώστε να υπάρχει χώρος για την περιφορά και λιτανεία
των εικόνων. Στις 25 Μαΐου του 1695 αρχίζει η εκσκαφή των
θεμελίων του ναού.
Την τρίτη μέρα των εκσκαφών, 28 Μαΐου 1965 ο κασμάς του
μάστορα χτυπάει και βγάζει στην επιφάνεια ένα κομμάτι ξύλου

περίπου 20x25 εκατοστών. Όταν το έβγαλαν στην επιφάνεια, ένα
φως υπερκόσμιο άρχισε να εκπέμπεται από το ξύλο και τότε είδαν να
είναι Ζωγραφισμένη πάνω στο ξύλο η Παναγιά Βρεφοκρατούσα με
δυο Αγγέλους και αλλά δυο πρόσωπα.Στις 30 Μαΐου 1965 τελείται
ο αγιασμός για τη θεμελίωση του ναού. Μετά από τρία χρόνια, το
1968, ολοκληρώθηκε ο Ναός της Παναγίας Γοργοεπήκοου όπως η
ίδια η Παναγιά είχε υποσχεθεί στη γερόντισσα Ταξιαρχία. Έκτοτε
με την βοήθεια των πιστών αποπερατώθηκε η Ιερά Μονή, με την
κατασκευή του Καθολικού, το οποίο εγκαινιάσθηκε το 1977 από
τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη πρώην Χαλκίδος κ. Χρυσόστομο
(Βέργη), αλλά και των παρακείμενων Ιερών παρεκκλησίων τιμωμένων
στο όνομα των Αγίων Μεγαλομαρτύρων Πολυκάρπου, Γεωργίου
και Φανουρίου. Τα τελευταία χρόνιαπραγματοποιήθηκε εκ βάθρων
ανακαίνιση του Καθολικού, των παρεκκλησίων, αλλά και του τόπου
της Ευρέσεως, όπου διαμορφώθηκε νέο μικρό παρεκκλήσιο. Η Ιερή
Εικόνα της Θεοτόκου συντηρήθηκε και τοποθετήθηκε σε ειδικά
κατασκευασμένο ασημένιο χειροποίητο πλαίσιο στο τέμπλο της
Μονής. Παρά τα χρονιά που έχουν περάσει, το μοναστήρι της
Παναγίας Γοργοεπηκόου παραμένει φάρος της Οροδοξίας δίπλα
σε όλους όσοι επιζητούν την προστασία Της.
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Ημέρες Πανηγύρεως:
•23/2: Αγίου Πολυκάρπου.
•23/4:Αγίου Γεωργίου.
•Τελευταία Κυριακή του Μαΐου (Επέτειος
Ευρέσεως Ιεράς Εικόνος).
•26/8: Αγίου Φανουρίου.
•1η Οκτωβρίου
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ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΛΥΒΙΤΗΣ ΨΑΧΝΩΝ
Ηγούμενος της Ιεράς Μονής είναι ο Αρχιμ. Στέφανος
Καραμούζης.
Τηλέφωνα επικοινωνίας 22280-22180, 22210-42180

ΥΑ 6505/293 π.ε./2-2-1972 - ΦΕΚ 126/
Β/11-2-1972

Ο

Χριστιανισμός
διαδόθηκε
στο νησί ήδη από τον
1οαιώνα μ.Χ., ενώ θεωρείται
πιθανό, ότι από το 300μ.Χ. υπήρχαν
οι επισκοπές Ευβοίας (Χαλκίδος),
Καρύστου και Πορθμού. Οι ιστορικές
και αρχαιολογικές μαρτυρίες οδηγούν
στο συμπέρασμα ότι η Εύβοια δεν
κέρδισε ειδική αυτοκρατορική εύνοια
και χρηματοδότηση για τη δημιουργία
λαμπρών κατασκευών. Παρά ταύτα η
ιδιάζουσα γεωγραφική της θέση, η
επιτυχημένη εκκλησιαστική διοίκηση
και ο πλούσιος σε θρησκευτικά
βιώματα κόσμος των Ευβοέων
συντέλεσαν στη δημιουργία μια
νοερής
αλυσίδας
περίφημων
μνημείων της βυζαντινής τέχνης,
διάσπαρτων σε όλο το νησί.
Η κατασκευή της Μονής του Αγίου
Ιωάννου του Καλυβίτη ανάγεται στα
πρωτοβυζαντινά χρόνια (πιθανότατα
5ο αιώνα) και πρέπει να χτίστηκε
επάνω στα ερείπια αρχαίου ναού.
Πλήθος είναι τα αρχιτεκτονικά γλυπτά,
τα οποία διασώζονται στον χώρο και
πολλά άλλα έχουν χρησιμοποιηθεί
ως δομικά υλικά σε δεύτερη χρήση.
Πρώτη γραπτή μαρτυρία για την
Μονή λαμβάνουμε από το συνοδικό
της Εκκλησίας της Ελλάδος που έχει
συνταχθεί στο τέλος του 12ου αι.:

«Ευθυμίου του οσιωτάτου μοναχού
και ασκητού λάμψαντος εν πόλει
Ευβοίας αιωνία η μνήμη και Δανιήλ
του οσιωτάτου μοναχού και ασκητού
του Στυλίτου, του εν τη Ευβοία πόλει
Μονής του Καλυβίτου ασκήσαντος,
αιωνία η μνήμη».
Το 1245 πραγματοποιήθηκε μια
κατασκευαστική φάση η οποία
συνδέθηκε και με την αγιογράφηση
του ναού της Μονής. Η πληροφορία
αυτή παρέχεται από μια λίθινη
αφιερωτική επιγραφή: «Εμαστορεύθη
ο πάνσεπτος ναός του Οσίου πατρός
ημών Ιωάννου του Καλυβίτου παρά
Μιχαήλ του Κολοκύνθη. Εύχεστε δια
τον Κύριον έτους .SΨΝΓ». Δεν είναι
γνωστό πότε η μονή εγκαταλείφτηκε
και οι αιτίες ερείπωσής της. Το
καθολικό υπέστη πολλές καταστροφές
με αποτέλεσμα να μην διασωθεί ούτε
το μαρμαροθετημένο δάπεδο με τα
πολύχρωμα μάρμαρα σε γεωμετρικά
σχήματα
και
συνδυασμούς.
Διάσπαρτα
διασώζονται
διακοσμημένα επιστύλια, τμήματα
θωρακίων του αρχικού τέμπλου,
κιονόκρανων, διακοσμημένων με
πτηνά και φυτικές συνθέσεις. Αρκετά
είναι και τα εντοιχισμένα γλυπτά της
πρωτοβυζαντινής και μεταβυζαντινής
περιόδου που σώζονται στο καθολικό
του ναού της Μονής. Αξίζει να
αναφερθούν τα διακοσμημένα με οξέα

Λιάπης (1971). Ο ιδιότυπος χαρακτήρας των Ελλήνων καλλιτεχνών εκφράζεται
με ορισμένες ασυνήθιστες λεπτομέρειες στην εικονογραφία με την ιδιαίτερα
ζωηρή ή πιο ανθρώπινη έκφραση των προσώπων.
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διακόσμηση του διακονικού οργανώνεται στο τεταρτοσφαίριο της κόγχης
και χαμηλότερα εκατέρωθεν του παραθύρου. Στο τεταρτοσφαίριο της
κόγχης εικονίζεται μόνο το κατώ τμήμα μιας μορφής, που ταυτίζεται με τον
Μεγάλο Βουλής άγγελο. Πιο χαμηλά δεξιά και αριστερά του παραθύρου
εικονίζονται δύο ολόσωμοι μετωπικοί ιεράρχες. Δεξιά εικονίζεται η
μορφή του φωτοστεφανωμένου Αγίου Σιλβέστρου με τα χέρια υψωμένα
σε ευλογία, ενώ στα αριστερά μια μορφή ιεράρχη (αδιάγνωστη μέχρι
πρόσφατα). Σύμφωνα με την επιγραφή που εντοπίστηκε [o ‘E/λε/ή/μ/
(ων)], η μορφή ταυτίστηκε με τον Κύπριο Άγιο Ιωάννη. Στον νότιο τοίχο
εικονίζονται ακόμα δυο πατέρες των οποίων σώζεται μόνο ο κορμός.
Η υψηλή καλλιτεχνική ποιότητα και η ιδιαίτερη εικονογραφία είναι
στοιχεία της μνημειακής ζωγραφικής που συναντώνται στον διάκοσμο του
Άγιου Ιωάννη Καλυβίτη. Όπως έχει επισημάνει και ο Μανόλης Χατζηδάκης,
οι τοιχογραφίες του Καλυβίτη συνδέονται με την καλλιτεχνική παραγωγή
της Αττικής των μέσων περίπου του 13ου αιώνα, και ιδιαίτερα με το
έργο του Αθηναίου ζωγράφου Ιωάννη. Χαρακτηριστικά των συνθέσεων
είναι η σαφήνεια, η λιτότητα, η αρχαϊκή διάθεση, οι μετωπικές στάσεις
των μορφών και η πρωτοτυπία στην οργάνωση και την διατύπωσή τους.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η συγκρότηση του εικονογραφικού
προγράμματος το οποίο είναι πρωτότυπο τόσο στη σύλληψη όσο και στην
οργάνωσή του.
φύλλα υδρόβια φυτά και ο εντός κύκλου ισοσκελής σταυρός,
δύο επιθήματα του παραθύρου της κεντρικής κόγχης του
Ιερού (του 5ου αιώνα), καθώς και τα εντοιχισμένα επιστύλια
με διακόσμηση κύκλων συνδεδεμένων με τη μορφή ρόμβων,
ένα θέμα συνηθέστατο στις γλυπτές παραστάσεις από τον 9ο
έως και τον 12ο αι.
Από τις τοιχογραφίες του 13ου αιώνα, στο σημερινό ναό
σώζονται μόνο στο μέρος του ανατολικού τμήματος που
διασώθηκε, και συγκεκριμένα στα δύο παραβήματα και
στο τμήμα της κεντρικής αψίδας. Στη βόρεια κόγχη, πάνω
στο βόρειο τοίχο ταυτίζονται από τις αγιωνυμικές τους
επιγραφές δύο μετωπικοί διάκονοι. Η φωτοστεφανωμένη
ανδρική μορφή ταυτίζεται με τον διάκονο Πρόχορο και
δίπλα στον Πρόχορο, εικονίζεται φωτοστεφανωμένος ο
διάκονος Στέφανος ο Πρωτομάρτυς, με ύφος αυστηρό και
μελαγχολικό. Επάνω από τις μορφές των δύο διακόνων, στην
κάτω δεξιά γωνία, αποκαλύφθηκε κατά τις εργασίες μικρό
τμήμα σκηνής που ταιριάζει στη σκηνή της Μεταμορφώσεως.
Το εικονογραφικό πρόγραμμα της κόγχης του ιερού είναι
διαιρεμένο σε δυο ζώνες. Στην άνω θέση του τεταρτοσφαιρίου
της κόγχης εικονίζεται φωτοστεφανωμένος, αυστηρός,
επιβλητικός και μεγαλοπρεπής, σε στάση ευλογίας ο Παλαιός
των Ημερών και στη κάτω ζώνη παριστάνεται το Όραμα
του Πέτρου Αλεξανδρείας με δύο ολόσωμες μορφές να
στρέφουν προς το κέντρο. Εικονίζονται ο Ιησούς με εφηβικά
χαρακτηριστικά, φορώντας κοντό χιτώνα και ο Πέτρος, γέρων
με αρχιερατικά ενδύματα, συμμετρικά αποδοσμένοι. Η
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Σύμφωνα με την παράδοση, επισκευάστηκε από Ρώσους μοναχούς την
περίοδο της Τουρκοκρατίας κατά τον 18ο αιώνα. Η τελευταία μεγάλη
αναστηλωτική προσπάθεια πραγματοποιήθηκε τη δεκαετία του 1920,
καθώς ο ναός της Μονής τα προηγούμενα χρόνια είχε ερηπωθεί και
υποστεί μεγάλες ζημιές και ένα μέρος του είχε πέσει. Από τον παλαιό
ναό διατηρήθηκε μέρος του Ιερού και ένα μικρό τμήμα από τον ναό και
το υπόλοιπο μέρος αναστηλώθηκε. Σήμερα το μνημείο έχει τη μορφή
μιας μικρής τρίκλιτης βασιλικής. Εργασίες συντήρησης του μνημείου
πραγματοποιούνται από την Αρχαιολογική Υπηρεσία.
Στο μοναστήρι ασκήθηκαν πάρα πολλοί και σπουδαίοι μοναχοί, ανάμεσα
στους οποίους σώζεται και το όνομα του Οσίου Δανιήλ του Στυλίτου. Στις
μέρες μας έχουν διακονήσει τον Άγιο Ιωάννη τον Καλυβίτη στο μοναστήρι
αρκετές αδελφότητες με σπουδαίο έργο τόσο στη διάσωση όσο και στη
διάδοση της ορθόδοξης πίστης.

“

Η κατασκευή της Μονής του Αγίου Ιωάννου
Ημέρες Πανηγύρεως:
του Καλυβίτη στα Ψαχνά εκτιμάται στα
πρωτοβυζαντινά χρόνια (πιθανότατα 5ος
15/1: Μνήμη Οσίου Ιωάννου Καλυβίτη.
αιώνας μ.Χ.).
Τρίτη της Διακαινησίμου.
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ΜΟΝΗ ΜΑΚΡΥΜΑΛΛΗΣ
Ηγούμενος της Ιεράς Μονής Μακρυμάλλης είναι ο
Αρχιμανδρίτης π. Ιάκωβος Μπαλωμένος. Τηλέφωνο:
22280-22790

Η

Μονή βρίσκεται στο χωριό
Μακρυμάλλη σε υψόμετρο 290
μέτρων μέσα σε πευκόφυτη
περιοχή, 7 χιλιόμετρα βόρεια των Ψαχνών.
Πρόκειται για ένα εκτεταμένο και ευρύχωρο
μοναστηριακό συγκρότημα, το οποίο
απαρτίζεται από μεγάλο προαύλιο χώρο,
το καθολικό της Μονής, χώρους υποδοχής,
χώρους
πώλησης
μικροαντικειμένων,
ξενώνες και δωμάτια ιδιωτικής διαβίωσης
των μοναχών. Η πρόσβαση γίνεται μέσω
ασφαλτοστρωμένου δρόμου, ενώ από τα
Ψαχνά υπάρχουν ενημερωτικές πινακίδες
κατεύθυνσης προς το μοναστήρι.
Σύμφωνα με την έρευνα, το καθολικό της
Μονής είναι μονόχωρο (μονόκλιτο) και
κεραμοσκεπές, αποτελείται από μικρό
πρόναο και ιερό και είναι νεότερη κατασκευή
πάνω στα θεμέλια βυζαντινού ναού, όπως
υποδεικνύεται από θραύσματα σωζόμενων
βυζαντινών τοιχογραφιών στο ιερό. Στο
εσωτερικό του υπάρχουν
αγιογραφίες
και ένας ξυλόγλυπτος θρόνος. Στον ναό
φυλάσσονται οι λειψανοθήκες των Αγίων
Τρύφωνα, Χαραλάμπους, Ιγνατίου, Νικήτα, η
τίμια κάρα της Οσιομάρτυρος Παρασκευής
καιη κάρα του Αγίου Παρθενίου.
Τα ιστορικά στοιχεία της Μονής είναι
αδιάσειστα και μαρτυρούν τη μακραίωνη
και πολύτιμη συνεισφορά της για τη
μεταλαμπάδευση
του
χριστιανικού
ήθους και του ελληνισμού στις επόμενες
γενιές του Ελληνικού έθνους. Αν και είναι
άγνωστο το πότε ιδρύθηκε και άκμασε,
υπάρχουν σαφή χρονολογικά δεδομένα
για το ιστορικό με βάση επιγραφές,
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οι Οθωμανοί να την λεηλατήσουν. Η Μονή
ανακαινίστηκε, αλλά διαλύθηκε το 1881 όταν
εντάχθηκε στη Μονή Αγ. Νικολάου Γαλατάκη
στη Λίμνη της Βόρειας Εύβοιας. Η παλαιότερη
γραπτή αναφορά στην ύπαρξή της έγινε στα
1884.
Το 1908 ανακαινίστηκε ριζικά και
επαναλειτούργησε. Από το 1950 μετατράπηκε
σε γυναικείο κοινόβιο, ενώ τα τελευταία χρόνια
έγινε ξανά ανδρικό κοινόβιο μοναστήρι.
Με τη μονή Μακρυμάλλη συνδέονται αρκετοί
θρύλοι και προφορικές παραδόσεις σχετικά με
την ίδρυση και την ονομασία της αλλά και την ιερή
εικόνα της Παναγίας. Το όνομα «Μακρυμάλλη»
έχει συσχετιστεί με τον πρώτο ηγούμενο της
μονής, την εικόνα της Θεοτόκου, αλλά και με
βοσκούς της περιοχής. Η επικρατέστερη εκδοχή
είναι εκείνη με τα δύο αδέλφια βοσκούς, οι
οποίοι βρήκαν την εικόνα της Παναγίας με το
Χριστό, σε ένα βραχώδη λόφο, όπου λέγεται ότι
έβλεπαν ένα φως να τρεμοπαίζει. Πρόκειται για
το σημείο όπου σήμερα είναι τοποθετημένος
ένας μεγάλος μαρμάρινος σταυρός. Σύμφωνα
με την παράδοση, τα δύο αδέλφια είχαν μακριά
μαλλιά, από τα οποία της δόθηκε το όνομα.
Πανηγυρίζει στην Κοίμηση της Θεοτόκου (15
Αυγούστου) και στα Εννιάμερα της Θεοτόκου
(23 Αυγούστου).
γραπτές αναφορές πάνω σε ιερά αντικείμενα
με χρονολογίες του 1754 και 1796. Πιθανότατα
αποτελεί μεταβυζαντινό κτίσμα, το οποίο
υπέστη αρκετές ανοικοδομήσεις, κυρίως μετά
την Επανάσταση του 1821 και τις καταστροφές
από τη Γερμανική κατοχή το 1944.
Κατά τον 17ο αι. μ.Χ. απέκτησε μεγάλες
εκτάσεις γης από δωρεές χριστιανών, ενώ το
1828 αριθμούσε 28 μοναχούς, αριθμό αρκετά
μεγάλο για τα δεδομένα της εποχής. Αξίζει
να σημειωθεί ότι στη Μονή μεγάλωσε και
γαλουχήθηκε ο Θανάσης Ανδρούτσος, ανιψιός
του Οδυσσέα Ανδρούτσου, του μεγάλου
οπλαρχηγού της Ελληνικής επανάστασης, ο
οποίος μετά τις σπουδές του χειροτονήθηκε
ιερέας στην Καστέλλα, δίπλα στα Ψαχνά. Κατά
τη διάρκεια της επανάστασης του 1821, η Μονή
είχε ενεργό ρόλο στον Αγώνα, με συνέπεια
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Ημέρες Πανηγύρεως:
7/2: Αγίου Παρθενίου.
15/8: Κοίμηση της Θεοτόκου.
23/8: Απόδοση της Κοιμήσεως της Θεοτόκου.
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ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΥ
Μονή Περιβλέπτου. Με απόφαση του Μητροπολιτικού Συμβουλίου, καθήκοντα
Ηγουμενοσυμβουλίου εκετελεί ο Αρχιερατικός Επίτροπος, Πρωτοπρεσβύτερος
Νικόλαος Δανέλης. - Τηλέφωνο: 22280-31088.

Σ

ε μικρή απόσταση, βόρεια του οικισμού των Πολιτικών,
στους πρόποδες του Κοτυλαίου όρους, βρίσκεται η Μονή
της Παναγίας Περιβλέπτου (Κοίμηση της Θεοτόκου). Από
το μοναστηριακό συγκρότημα σήμερα διατηρούνται μόνο το
καθολικό της Μονής και τμήμα του περιβόλου.
Το καθολικό χτίστηκε αρχικά ως σύνθετος τετρακιόνιος
εγγεγραμμένος με τρούλο ναός. Όμως, έπειτα από σειρά
επεμβάσεων, η αρχική του μορφή αλλοιώθηκε. Σε ανακαίνιση κατά
τον 17ο αιώνα, δηλαδή στην περίοδο της Οθωμανικής κυριαρχίας,
και μάλιστα πριν το 1668, ημερομηνία η οποία αναγράφεται σε
επιγραφή στην Πρόθεση του ναού οφείλεται η σημερινή μορφή
του καθολικού. Οι καταστροφικοί σεισμοί του 2003 προκάλεσαν
σημαντικές βλάβες στο μνημείο. Πιο πρόσφατα, πυρκαγιά
επιδείνωσε την κατάσταση διατήρησής του. Τα τελευταία χρόνια,
με ιδιωτική χορηγία, πραγματοποιήθηκαν εργασίες αποκατάστασης
του καθολικού της μονής και συντήρησης του ζωγραφικού
διακόσμου του, υπό την εποπτεία της Εφορείας Αρχαιοτήτων.
Επίσης, προβλέπεται η συνέχιση των εργασιών συντήρησης του
δαπέδου του ναού καθώς και ευπρεπισμού του περιβάλλοντος
χώρου αυτού.
Το εσωτερικό του ναού κοσμείται με τοιχογραφίες, οι οποίες έχουν
καθαριστεί και συντηρηθεί. Ειδικότερα, τμήμα του ζωγραφικού
διακόσμου ανάγεται στα 1668. Τον 18ο αιώνα ακολουθεί άλλη
φάση τοιχογράφησης. Επίσης, στο ανώτερο τμήμα του τέμπλου
οι μεταβυζαντινές παραστάσεις καλύπτονταν από νεωτερικό
ζωγραφικό στρώμα, το οποίο είχε ζωγραφιστεί χωρίς προετοιμασία
και αφαιρέθηκε προκειμένου να αναδειχθεί η τοιχογράφηση του
17ου αιώνα.

Στο εικονογραφικό πρόγραμμα έχει δοθεί έμφαση σε λειτουργικά
και δογματικά εικονογραφικά θέματα, αλλά και στην απεικόνιση
μορφών που συνέβαλαν στην καθιέρωση και στη διάδοση της
ορθόδοξης πίστης γενικά αλλά και ειδικότερα σε τοπικό επίπεδο.
Στην κόγχη της πρόθεσης διατηρείται επιγραφή, σύμφωνα με την
οποία ο ζωγραφικός διάκοσμος του ναού ολοκληρώθηκε στις
“29 μηνί Οκτωβρίου 10 του έτους 1668”. Αποτελεί δωρεά των
ιερομονάχων Μελχισεδέκ και Ιακώβου, της μοναχής Λεοντίας και
των γονέων αυτού, του ιερέα Θωμά, της πρεσβυτέρας Κασάτρας
και των Νικολάου Λάσκαρη, Ζαχαρία, Σταμάτη, Κωνσταντίνου
Φλόρου, Λεοντίου, Σωτήρη και Παγώνας, δηλαδή μοναχών, ιερέων,
ιερομονάχων και απλών πιστών. Η αρχική φάση τοιχογράφησης
(1668) εκτείνεται στον τρούλο, στο τύμπανο και στα σφαιρικά
τρίγωνα αυτού. Το Ιερό και συγκεκριμένα η πρόθεση και η
κεντρική αψίδα έχουν ζωγραφιστεί στις χαμηλότερες ζώνες, ενώ
το διακονικό και ο κυρίως ναός, με εξαίρεση δύο παραστάσεις στο
βόρειο και στο νότιο τοίχο ακριβώς δίπλα στο Ιερό, δεν πρέπει να
έχουν ζωγραφιστεί ποτέ. Εικονίζονται σκηνές από τον ευρύτερο
χριστολογικό κύκλο, από τον βίο της Θεοτόκου αλλά και πολλές
μεμονωμένες μορφές προφητών και Αγίων κυρίως Πατέρων
της Εκκλησίας, τοπικής σημασίας, όπως ο Άγιος Ιωάννης ο
Καλοκτένης, μητροπολίτης Θηβών, ο οποίος έζησε τον 12ο αιώνα,
και επίσης ορισμένοι ιεράρχες που δεν περιλαμβάνονται συχνά
στην τοιχογράφηση βυζαντινών και μεταβυζαντινών μνημείων,
όπως ο Μητροφάνης, ο πρώτος επίσκοπος Κωνσταντινούπολης.
Αντίστοιχης χρονολόγησης είναι και ο ζωγραφικός διάκοσμος
του τέμπλου, πάνω από τη ζώνη των μαρμάρινων θωρακίων, που
περιλαμβάνει τοιχογραφίες μορφών και σκηνών καθώς επίσης και
τη Μεγάλη Δέηση με 17 μορφές, στην τρίτη ζώνη διακόσμησής του.
Η συγκεκριμένη φάση τοιχογράφησης συνδέεται εικονογραφικά
και τεχνοτροπικά με την παραγωγή του καλλιτεχνικού εργαστηρίου
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διακοσμητικά μοτίβα. Ιδιαίτερα εντυπωσιακό
είναι το πενταόμφαλο μαρμαροθέτημα στο
κέντρο του κυρίως ναού.

στο οποίο οφείλεται ο ζωγραφικός
διάκοσμος της Παναγίας Σκριπού στον
Ορχομενό.
Κατά τον 18ο αιώνα τοιχογραφήθηκε η
καμάρα της πρόθεσης με σκηνές από τα
θαύματα του Χριστού, όπως επίσης και
η ζώνη με τους ημίσωμους αγίους στην
πρόθεση.
Το τέμπλο στην κατώτερη ζώνη του
περιλαμβάνει τέσσερα θωράκια, τρία
από τα οποία παρουσιάζουν άμεση
συνάφεια μεταξύ τους, ενώ το τέταρτο
διαφοροποιείται. Ένα από τα θωράκια
φέρει στο πίσω μέρος του ρωμαϊκή τιμητική
επιγραφή, αφιερωμένη στον αυτοκράτορα
Κλαύδιο (41 – 54 μ Χ.). Στην ανώτερη ζώνη

του φράγματος του Ιερού είναι ορατό
τμήμα
επιστυλίου,
ενσωματωμένο
σήμερα στο νεώτερο κτιστό τέμπλο.
Το επιστύλιο κοσμείται με διάφορα
ανάγλυφα μοτίβα, αλλά και κηρομαστίχη
ερυθρού χρώματος. Ανάλογες πρακτικές
διακόσμησης εντοπίζονται και σε άλλα
μνημεία της Εύβοιας, όπως στους ναούς
της Θεοτόκου και του Αγίου Νικολάου
Άτταλης. Η άμεση σχέση των γλυπτών του
τέμπλου της Περιβλέπτου των Πολιτικών
με αυτά των γλυπτών της Μονής του
Οσίου Λουκά στη Βοιωτία, κατευθύνουν
στη χρονολόγηση των γλυπτών της
Περιβλέπτου στο α΄ τέταρτο του 11ου
αιώνα.

Με αφορμή τις εργασίες αποκατάστασης του
καθολικού της μονής εντοπίστηκε μεγάλος
αριθμός χαραγμάτων, τα οποία έχουν γίνει
αποκλειστικά στη ζωγραφισμένη επιφάνεια
με αιχμηρό αντικείμενο. Περιλαμβάνουν
απεικονίσεις πλοίων, διακοσμητικά θέματα
και επιγραφές. Μέχρι στιγμής δεν έχει
εντοπιστεί στην Εύβοια άλλο μνημείο με τόσο
μεγάλο αριθμό χαραγμάτων, τουλάχιστον
στην κεντρική, γεγονός που ενισχύει την
άποψη ότι η Μονή αποτελούσε ένα ιδιαίτερα
σημαντικό πνευματικό και θρησκευτικό
κέντρο, όπου προσερχόταν πλήθος πιστών.
Ο ναός αναφέρεται σε ένα σιγίλιο του 1572.
Ωστόσο στοιχεία από την αρχιτεκτονική του,
το πλινθοπερίκλειστο σύστημα δόμησης
στα χαμηλά τμήματα της τοιχοποιίας του,
καθώς και το μαρμαροθετημένο δάπεδο και
τα γλυπτά θωράκια του τέμπλου, οδηγούν σε
μία χρονολόγηση στον 11ο ή 12ο αιώνα.
Στο μοναστήρι, όπου από το 1969 έχει
εγκατασταθεί
γυναικεία
αδελφότητα,
φυλάσσονται
λείψανα
Αγίων,
μεταξύ
των οποίων και του Αγίου Ιωάννη του
Χρυσοστόμου.

Στο δάπεδο του ναού υπάρχουν διάφορα

Ημέρες Πανηγύρεως:
Αγίας Τριάδος (Δευτέρα της Πεντηκοστής)
Κοιμήσεως της Θεοτόκου(15/8)
Αγίου Νεκταρίου (9/11).
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ΜΟΝΉ ΠΑΝΑΓΊΑΣ ΜΥΡΤΙΔΙΏΤΙΣΣΑΣ
Ηγουμένη: Μοναχή Μαριάμ Κουρνιάτη
(μοναχές 3)
Τηλέφωνο: 22280-71113
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Σ

τα δυτικά και λίγο έξω από το
χωριό του Πάλιουρα βρίσκεται
ο
σύγχρονος
μεγαλοπρεπής
Ναός της Κοιμήσεως της Θεοτόκου, με
μακραίωνη ιστορική σημασία. Στη θέση
του υπήρχε βυζαντινό μοναστήρι, για το
οποίο, δυστυχώς, δεν είναι γνωστό το πότε
κτίστηκε. Σώζονται σε ελάχιστο βαθμό τα
θεμέλιά του. Από τα ελάχιστα δεδομένα
για την ιστορία της, είναι σαφές ότι κάποια
στιγμή απέκτησε ισχυρή περιουσία και
αριθμούσε 800 μοναχούς. Μάλλον μετά
την Οθωμανική κατάκτηση της Εύβοιας
το 1470, λεηλατήθηκε και καταστράφηκε,
καθώς στα θεμέλιά της βρέθηκαν
ομαδικοί τάφοι 500 και πλέον μοναχών,
οι οποίοι μαρτύρησαν κατά τη διάρκεια
των βαρβαρικών επιδρομών. Μετά την
ελληνική επανάσταση, κατασκευάστηκε
από κατοίκους της περιοχής, ένα μικρό
εξωκλήσι στη θέση της βυζαντινής Μονής,
η οποία διατηρήθηκε έως το 1948. Ο
σύγχρονος ναός ανοικοδομήθηκε με
χρήματα πιστών, ενώ στο εσωτερικό του
υπάρχουν αγιορείτικες εικόνες και ένα
ξυλόγλυπτο τέμπλο.Πλησίον της Μονής,
ιδρύθηκε το 2006 νέα Ιερά Μονή στη μνήμη
της Παναγίας Μυρτιδιώτισσας, η οποία
γιορτάζει στις 24 Σεπτεμβρίου και αποτελεί
το νεότερο μοναστήρι της μητροπολιτικής
περιφέρειας με τρεις μοναχές.Ακλόνητη
απόδειξη της ιστορικότητας και της
μακραίωνης σημασίας της περιοχής αυτής
αποτελεί μία τεράστια βελανιδιά πλησίον
του ναού με διάμετρο πάνω από εννέα
μέτρα. Χαρακτηριστικό είναι ότι στο μεγάλο
κοίλωμα του δέντρου έχει κατασκευαστεί
ένα μοναδικό εικονοστάσι. Το μοναστήρι
διαθέτει έναν μεγάλο, ευρύχωρο ξενώνα.

Ημέρα Πανηγύρεως:
Παναγίας Μυρτιδιωτίσσης (24/9)
Κοιμήσεως Θεοτόκου 15 Αυγούστου.
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ΠΑΡΑΛΙΕΣ ΔΗΜΟΥ

ΠΑΡΑΛΊΕΣ ΔΉΜΟΥ
ΔΙΡΦΎΩΝ-ΜΕΣΣΑΠΊΩΝ
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Λιμνιώνας
Πετάλη
Βύθουρη
Δάφνη
Λιμενάρι
Κακοπέρατο
Πολιτικά
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ΠΑΡΑΛΊΑ ΧΙΛΙΑΔΟΥ

Η

παραλία της Χιλιαδούς βρίσκεται στην κεντρική Εύβοια στην πλευρά
που αντικρίζει το Αιγαίο πέλαγος και είναι μια από τις γνωστότερες
παραλίες του νησιού. Τα παλαιότερα χρόνια η Χιλιαδού ήταν ορμητήριο
πειρατών ενώ η ονομασία της προέρχεται από το ομώνυμο εκκλησάκι
της Παναγίας της Χιλιαδούς. Είναι μια ανοιχτή , μεγάλη παραλία με βότσαλο και
άμμο που αγγίζει τους πρόποδες του βουνού της Δίρφυος. Τα πολλά βράχια, που
χωρίζουν την ακτή σε μικρότερες παραλίες δίνουν τη δυνατότητα για αναρρίχηση
σε πολλούς αθλητές (πρβλ: Εναλλακτικός τουρισμός). Ο επισκέπτης μπορεί
να απολαύσει τη μοναδική χλωρίδα από πλατάνια, καστανιές και φτέρες που
βρίσκονται περιφερειακά της παραλίας και τη χαρακτηριστική πυκνή βλάστηση
γύρω από το μικρό ποτάμι που καταλήγει στη θάλασσα. Στο βόρειο άκρο της
παραλίας υπάρχει ένας μικρός κολπίσκος, γνωστός ως “παραλία των γυμνιστών”.
Έχει πρόσβαση από δύο διαδρομές στα όρια του Δήμου. Για την πρώτη, με
εκκίνηση από Χαλκίδα μπορείτε να ακολουθήσετε τον δρόμο προς Νέα ΑρτάκηΒατώντα-Καθενούς-Στενή-Στρόπωνες-Λάμαρη-Παραλία Χιλιαδούς, ουσιαστικά
απέχει από τη Χαλκίδα 60 χιλιόμετρα, περίπου 1 ώρα και 20 λεπτά. Η δεύτερη
διαδρομή με εκκίνηση από τα Ψαχνά προς Τριάδα-Πάλιουρα-Καθενούς-ΣτενήΣτρόπωνες-Λάμαρη-Παραλία Χιλιαδούς, απέχει περίπου 51 χιλιόμετρα, γύρω στη
1ώρα και 10 λεπτά. Η Χιλιαδού έχει πολλούς θαυμαστές και για το λόγο αυτό έχει
συσταθεί ο «Όμιλος φίλων Χιλιαδούς», τα μέλη του οποίου έχουν κύριο σκοπό την
προστασία της παραλίας. Αν και απαγορεύεται το ελεύθερο κάμπινγκ, η παραλία
είναι πόλο έλξης παραθεριστών.
Σε όλο το μήκος είναι τοποθετημένες υπαίθριες ντουζιέρες. Υπάρχουν
ενοικιαζόμενα διαμερίσματα και χώροι εστίασης όπου ο επισκέπτης μπορεί
να απολαύσει τοπικές συνταγές σε συνδυασμό με την ομορφιά του τοπίου. Η
παραλία είναι προσβάσιμη σε ΑμεΑ.
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ΠΑΡΑΛΊΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ

Η

παραλία των Πολιτικών βρίσκεται
στον Βόρειο Ευβοϊκό κόλπο και
διαθέτει λιμάνι για αλιευτικά σκάφη.
Κυρίαρχο στοιχείο της παραλίας είναι το
βότσαλο, αλλά υπάρχουν και σημεία με άμμο
και μικρές πέτρες.
Υπάρχουν δύο διαδρομές για να φτάσετε.
Από Χαλκίδα, ακολουθήστε τη διαδρομή
Χαλκίδα-Νέα
Αρτάκη-Καστέλλα-Παραλία
Πολιτικών για περίπου 24 χιλιόμετρα, περίπου
30 λεπτά. Από Ψαχνά η απόσταση είναι 10

χιλιόμετρα, περίπου 12 λεπτά. Σε όλο το μήκος
της παραλίας, υπάρχουν χώροι εστίασης,
καφετέριες, ουζερί, πιτσαρίες, περίπτερα,
ξενοδοχείο, ενοικιαζόμενα δωμάτια. Τα
τελευταία χρόνια η περιοχή έχει αναπτύξει
αξιόλογη τουριστική κίνηση. Η παραλία των
Πολιτικών διαθέτει οργανωμένα κάμπινγκ.
Κατά μήκος όλης της παραλίας υπάρχουν
ομπρέλες, ντουζιέρες και αλλαξιέρες-καμπίνες.
Τη θερινή περίοδο τα Πολιτικά συνδέονται με
τα Ψαχνά με τακτικά δρομολόγια μέσω του
ΚΤΕΛ Ευβοίας. Είναι προσβάσιμη σε ΑμεΑ.
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ΠΑΡΑΛΙΕΣ ΘΕΟΤΟΚΟΣ - ΛΙΜΕΝΑΡΙ

Κ

οντά στην παραλία των Πολιτικών βρίσκονται
οι -μέχρι πρότινος-άγνωστες παραλίες
του Κακοπέρατου, του Λιμεναρίου και της
Θεοτόκου, που ξεχωρίζουν για τα πεντακάθαρα
νερά τους. Τα τελευταία χρόνια αποτελούν πόλο
έλξης πολλών τουριστών. Η πρόσβαση γίνεται μέσω
ασφάλτινου δρόμου.
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ΠΑΡΑΛΊΑ ΔΑΦΝΗΣ

Η

παραλία της Δάφνης βρίσκεται
βορειοδυτικά
του
χωριού
της
Νεροτριβιάς που απέχει 3 χιλιόμετρα
από τον οικισμό της Δάφνης. Η μοναδική αυτή
παραλία συνδυάζει βουνό και θάλασσα. Τόσο
στην ακτή, όσο και στο βυθό υπάρχουν βότσαλα
και πέτρες, ενώ τα νερά είναι κρυστάλλινα
από τις πολλές πηγές που καταλήγουν στη
θάλασσα, οι οποίες πηγάζουν από το βουνό
Καντήλι που βρίσκεται πάνω ακριβώς από την
παραλία. Στα νερά της καθρεφτίζεται η πυκνή

βλάστηση του βουνού δημιουργώντας ένα
καταπληκτικό χρωματικό φάσμα. Στην παραλία
μπορούμε να φτάσουμε από τη διαδρομή
Xαλκίδα-Νέα
Αρτάκη-Καστέλλα-ΠολιτικάΝεροτριβιά-Παραλία Δάφνης. Ουσιαστικά
απέχει από τη Χαλκίδα 34 χιλιόμετρα, περίπου
40 λεπτά και από τα Ψαχνά 20 χιλιόμετρα,
περίπου 25 λεπτά. Φτάνοντας συναντάτε την
πρώτη παραλία η οποία είναι οργανωμένη.
Ακολουθώντας τον δρόμο, σε μικρή απόσταση
φτάνετε στη δεύτερη παραλία της Δάφνης που
δεν είναι οργανωμένη.

Τουριστικός - Ιστορικός - Ενημερωτικός οδηγός - Δήμου Διρφύων Μεσσαπίων

249

Τουριστικός - Ιστορικός - Ενημερωτικός οδηγός - Δήμου Διρφύων Μεσσαπίων

250

ΠΑΡΑΛΊΑ ΠΕΤΑΛΗ

Η

παραλία “Πετάλη” βρίσκεται στην ανατολική πλευρά της Εύβοιας,
πίσω από το όρος Δίρφυς, κοντά στον οικισμό της Γλυφάδας και
βρέχεται από τα νερά του Αιγαίου. Η πρόσβαση γίνεται από δύο
διαδρομές. Από Χαλκίδα προς Νέα Αρτάκη-Καθενούς-ΠάλιουραΆγιο Αθανάσιο-Γλυφάδα-Παραλία Πετάλη, περίπου 50 χιλιόμετρα, γύρω
στη 1 ώρα και 30 λεπτά. Από Ψαχνά προς Τριάδα-Πάλιουρα- Άγιο ΑθανάσιοΓλυφάδα-Παραλία Πετάλη, περίπου 40 χιλιόμετρα, γύρω στη 1 ώρα και 15
λεπτά. Και οι δύο διαδρομές έχουν ένα αρκετά μεγάλο χωμάτινο τμήμα
δρόμου που βρίσκεται σε καλή κατάσταση. Είναι μια παραλία με άγρια
ομορφιά, με άμμο και μικρό βότσαλο, με χαρακτηριστικό τον βράχο στη
μέση της. Είναι αρκετά πλατιά και η διαδρομή για την πρόσβαση της είναι
εντυπωσιακή. Υπάρχουν ντουζιέρες και φυσικοί χώροι σκίασης.
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ΠΑΡΑΛΊΑ ΛΙΜΝΙΩΝΑΣ

Η

παραλία του Λιμνιώνα βρίσκεται
στην ανατολική Εύβοια και είναι μια
από τις πιο δημοφιλείς παραλίες
που βρέχονται από το Αιγαίο. Οριοθετείται
από τις πλαγιές του βουνού δημιουργώντας
έναν μεγάλο κόλπο που χωρίζεται από έναν
επιβλητικό βράχο σε δύο παραλίες. Στην
παραλία αλλά και στο βυθό υπάρχει άμμος
και ψιλό μαύρο βότσαλο. Η θάλασσα είναι
αρκετά βαθιά με πεντακάθαρα νερά. Απέχει
48 χιλιόμετρα από τη Χαλκίδα, περίπου 1
ώρα. Υπάρχουν δύο διαδρομές με την πρώτη
από Χαλκίδα προς Νέα Αρτάκη-ΨαχνάΚοντοδεσπότι, που καταλήγει στο χωριό Αγία
Σοφία μόλις 4 χιλιόμετρα από την παραλία.

Από Ψαχνά η απόσταση είναι 32 χιλιόμετρα,
περίπου 45 λεπτά. Χαρακτηριστικό της
διαδρομής είναι οι πολλές στροφές μέσα σε
ένα πανέμορφο ορεινό τοπίο με πεύκα και
έλατα που θυμίζει αλπική εικόνα.
Διαθέτει διαμορφωμένο πάρκινγκ για οχήματα,
αποδυτήρια και ντους. Ο Λιμνιώνας αποτελεί
λιμάνι για ψαροκάϊκα και οι ταβέρνες πάνω από
την παραλία έχουν συνήθως φρέσκο ψάρι. Δεν
υπάρχει οργανωμένο τμήμα με ξαπλώστρες
και ομπρέλες, ούτε οργανωμένο κάμπινγκ.
Στον ευρύτερο χώρο βρίσκουμε ενοικιαζόμενα
δωμάτια, χώρους εστίασης, καφετέριες, beach
bar και δύο μικρά καφενεδάκια. Η παραλία
είναι προσβάσιμη σε άτομα ΑμεΑ.
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ΠΑΡΑΛΊΑ ΒΥΘΟΥΡΗΣ

Η

παραλία
Βύθουρη
είναι
μια
εντυπωσιακή παραλία που βρίσκεται
στο ανατολικό μέρος της Δίρφυος
και βρέχεται από το Αιγαίο. Παρά
το μικρό μήκος της προτιμάται από πολλούς
παραθεριστές. Tα πεντακάθαρα κρυστάλλινα
νερά της και η άγρια ομορφιά των τεράστιων
βράχων, σε συνδυασμό με ένα παλιό ναυάγιο
από ένα δουλεμπορικό σκάφος, την κάνουν
μοναδική για τον επισκέπτη. Στην παραλία
αλλά και στον βυθό υπάρχουν μικρά βότσαλα
και χοντρή μαύρη άμμος, που δημιουργούν
ένα μοναδικό τοπίο. Λόγω των βράχων και της
ιδιομορφίας της θέσης της παραλίας, ο ήλιος
τη φωτίζει μόνο για 6 ώρες το καλοκαίρι.
Υπάρχουν δύο εναλλακτικές διαδρομές προς
τη Βύθουρη. Η πρώτη με εκκίνηση την πόλη
της Χαλκίδας, απέχει συνολικά 53 χιλιόμετρα,
περίπου 1 ώρα και 30 λεπτά. Από Νέα Αρτάκη,
κατευθυνόμαστε προς Στενή, και πριν από το
χωριό των Καθενών, κατευθυνόμαστε αριστερά
προς το χωριό Πάλιουρας, φτάνουμε στο

χωριό του Αγίου Αθανασίου και σε 17 περίπου
χιλιόμετρα μέσα από μια ξεχωριστή διαδρομή
με πανέμορφες γκριζοπράσινες αποχρώσεις,
φτάνουμε στο χωριό Γλυφάδα. Από εκεί,
μέσα από μια απολαυστική πορεία 8 περίπου
χιλιόμετρων φτάνουμε στον προορισμό μας. Η
δεύτερη διαδρομή με εκκίνηση από τα Ψαχνά,
απέχει περίπου 31 χιλιόμετρα, γύρω στα 50
λεπτά. Ακολουθούμε το δρόμο προς Τριάδα και
Πάλιουρα με κατεύθυνση προς Άγιο ΑθανάσιοΓλυφάδα-Βύθουρη. Ο δρόμος φτάνοντας προς
την παραλία, είναι σχετικά δύσβατος και για
λίγα χιλιόμετρα χωματόδρομος.
Η παραλία είναι μικρή σε έκταση και ο
επισκέπτης θα πρέπει να είναι εφοδιασμένος
από πριν με τα απαραίτητα, διότι δεν υπάρχει
χώρος εστίασης. Το κοντινότερο σημείο είναι
το χωριό της Γλυφάδας.
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ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΌΣ
ΤΟΥΡΙΣΜΌΣ

O

ορεινός όγκος του νησιού μας στην περιοχή του Δήμου ΔιρφύωνΜεσσαπίων φημίζεται για ποικίλες δραστηριότητες αναψυχής,
καλύπτοντας τις απαιτήσεις τόσο του αρχάριου όσο και του
έμπειρου αναβάτη. Σε χαμηλά υψόμετρα, η πεζοπορία στο δίκτυο
μονοπατιών που συντηρείται από τον ΕΟΣ Χαλκίδας (Ελληνικός Oρειβατικός
Σύλλογος), μέχρι αλπινισμό και ανάβαση σε χειμερινό πεδίο το χειμώνα με
τεχνικά μέσα, η Δίρφυς, με κέντρο το καταφύγιο του ΕΟΣ Χαλκίδας στη θέση
“Λειρί” από το 1965, αποτελεί ορμητήριο για όλη την ελληνική ορειβατική
κοινότητα.
Δίνει επίσης, δυνατότητα για ορειβατικό σκι, ένα άθλημα που αυξάνει
τα μέλη του σταδιακά όπως και για αναρρίχηση σε βράχια που αποτελεί
από το 2020 ολυμπιακό άθλημα και έχει μεγάλη ιστορία στην περιοχή.
Οι διαδρομές που αναφέρονται στον οδηγό είναι ενδεικτικές και είναι
ανάγκη να τονιστεί ότι η πρόσβαση στο βουνό απαιτεί εξειδίκευση και
συγκεκριμένους κανόνες που πρέπει ο πεζοπόρος και ορειβάτης να σέβεται
εξ ολοκλήρου. Για την ασφάλειά σας συνιστάται η επικοινωνία με τον ΕΟΣ
Χαλκίδας ή με ιδιώτη οδηγό.
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ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ

A

Αποτελεί τον τοπικά αρμόδιο φορέα αναρρίχησης του
νησιού στα όρια του Δήμου. Ιδρύθηκε το 1937 και είναι
μέλος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ορειβασίας και
Αναρρίχησης με συνεχή δράση. Διαθέτει τεχνητή πίστα αναρρίχησης
η οποία λειτουργεί για αναρριχητές και παιδιά. Διατηρεί αθλητικό
αγωνιστικό τμήμα αναρρίχησης, με εγχώριες και διεθνείς διακρίσεις.
Σήμερα καταβάλλει μεγάλες προσπάθειες για την ανανέωση, επέκταση,
προώθηση της αναρρίχησης στα βράχια της Εύβοιας και οι ενέργειες
του πραγματοποιούνται με απόλυτο σεβασμό στην τοπική χλωρίδα
και πανίδα. Συντηρεί τα μονοπάτια του νησιού με επίκεντρο πάντα
το καταφύγιο. Συμβάλει στην ανάδειξη και προώθηση της ορειβασίας
με πλήθος δραστηριοτήτων στο βουνό που αφορούν τα μέλη του και
παιδικές ομάδες και σχολεία με βασικό μέλημα του και στόχο την αγάπη
για τη φύση και τη διατήρησή της σε ακέραιη μορφή για τις επόμενες
γενιες.

Πληροφορίες: ΕΟΣ Χαλκίδας.
info@eoschalkidas.gr, eoschalkidas@yahoo.gr
Τηλ: 22210-25230, 22210-25279
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ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΜΙΧΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

T

ο καταφύγιο «Μ. Νικολάου» ιδιοκτησίας του Ε.Ο.Σ. Χαλκίδας,
βρίσκεται στη θέση «Ράχη» κοντά στη θέση «Λειρί» στη Δίρφυ σε
υψόμετρο 1.123 μέτρων, με υπέροχη θέα, βόρεια προς τη Δίρφυ,
νότια προς τις αλπικές πλαγιές του Ξηροβουνίου, ανατολικά προς την
πλευρά του Αιγαίου και δυτικά προς τον Ευβοϊκό κόλπο.
Το καταφύγιο διαθέτει πόσιμο νερό από παρακείμενη πηγή και είναι
συνδεδεμένο με το δίκτυο της ΔΕΗ. Έχει τρεις μεγάλες αίθουσες, στις δύο
από αυτές που βρίσκονται στο ισόγειο υπάρχουν ισάριθμα ενεργειακά
τζάκια και μία κουζίνα για εξυπηρέτηση διαφορετικών ομάδων, ενώ στην
τρίτη αίθουσα που βρίσκεται στο υπόγειο υπάρχει ξυλόσομπα καθώς και
η μεγάλη κουζίνα του καταφυγίου. Υπάρχει δυνατότητα διανυκτέρευσης
46 ατόμων σε δύο διαφορετικούς χώρους των 19 και 27 ατόμων. Όλος ο
εξοπλισμός είναι καινούργιος: κρεβάτια, στρώματα, κουβέρτες, εξοπλισμός
εστίασης, τραπέζια, πάγκοι, κ.α. Σημαντική συμβολή στη διαμόρφωση και
συντήρηση των χώρων του καταφυγίου έχουν οι εθελοντικές εργασίες των
μελών του Συλλόγου.
Έχει πρόσβαση με δρόμο αγροτικό τους θερινούς μήνες που δεν έχει χιόνι.

Πληροφορίες για το καταφύγιο:
Eπικοινωνήστε με τον έφορο
Σπυριδάκη Παναγιώτη
Τηλ. 697 0809822
Φύλακας καταφυγίου
Μαροσούλης Σάκης
Τηλ. 697 494 7427
Τηλ. καταφυγίου: 22280-25655
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- Το καταφύγιο ανοίγει κατόπιν
συνεννόησης για 10 άτομα και πάνω.
- Υπάρχουν κανόνες που πρέπει να
σέβονται οι επισκέπτες.
- Η διαμονή των μελών του ΕΟΣ Χαλκίδας
είναι δωρεάν.
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Ώρες πορείας: 2.30		

Θετική υψομετρική: 678 μέτρα

Μήκος διαδρομής: 5χλμ.		

Βαθμός δυσκολίας: 1

ΜΟΝΟΠΆΤΙ Σ1

Η

κλασσική διαδρομή που συνδέει το χωριό της Στενής με το καταφύγιο του ΕΟΣ Χαλκίδας “Μιχαλης
Νικολάου”. Ξεκινάει από υψόμετρο 450 μέτρων, από το γήπεδο της Στενής και φθάνει σε υψόμετρο
1.120 μέτρων στο καταφύγιο. Ενδιαφέρον μονοπάτι με πολλές εναλλαγές στη χλωρίδα του, ξεκινάει
με πευκοδάσος, σκοίνα, κουμαριές πουρνάρια και ποικίλη βλάστηση και καταλήγει σε ελατόδασος ψηλότερα.
Ακολουθούμε τη σήμανση “λευκό τετράγωνο πλαίσιο με κόκκινο ανακλαστικό” στο κέντρο του. Αρχικά, ανηφορίζουμε
έντονα μέχρι να βρούμε χωματόδρομο, βλέπουμε απέναντι ξύλινα βέλη που μας δείχνουν τη συνέχεια, μετά από
50 λεπτά συναντάμε την πηγή “Συκάμινο” που αναβλύζει μέσα από τον βράχο. Το νερό είναι πόσιμο και η πηγή
έχει νερό όλο τον χρόνο. Συνεχίζουμε την ανάβαση μας σύντομα συναντάμε χωματόδρομο, μετά από λίγα μέτρα
δεξιά ανεβαίνουμε πάλι το μονοπάτι. Προσοχή τον χειμώνα με χιόνι αν δεν έχουμε εμπειρία είτε λόγω μεγάλης
χιονόπτωσης ακολουθούμε τον δρόμο που θα μας βγάλει στην αρχή από το μονοπάτι του Ελατιά που επίσης
οδηγεί στο καταφύγιο. Μετά από λίγη ώρα το έδαφος αλλάζει και γίνεται βραχώδες, κοντά στη κορυφή “Τούρλα”.
Ακολουθούμε τη σήμανση και περνάμε μια βράχινη διαδρομή (σάρα) με προσοχή. Στο σημείο αυτό έχει όμορφη
θέα προς το χωριό Στενή. Μετά το πέρασμα της βράχινης διαδρομής μπαίνουμε πάλι σε δασικό δρόμο για λίγα
μέτρα. Στη διασταύρωση βλέπουμε αριστερά σήμανση που οδηγεί στο δάσος και ακολουθούμε το μονοπάτι που
περνάει από πυκνό δάσος παράλληλα με τον παλιό δασικό δρόμο. Στη διασταύρωση “Ελατιά”, πάλι ακολουθούμε
την ανάβαση μας προς το καταφύγιο. Το μεγαλύτερο της διαδρομής έχει πλέον ολοκληρωθεί και η πορεία γίνεται
σε ελατόδασος, από τις ωραιότερες διαδρομές στην περιοχή.

Ώρες πορείας: 2.00

Θετική υψομετρική: 508 μέτρα

Μήκος διαδρομής: 3χλμ.

Βαθμός δυσκολίας: 1

ΜΟΝΟΠΆΤΙ Σ2

Δ

ιαδρομή που διασχίζει το αισθητικό δάσος της Στενής, πυκνό δάσος από καστανιές, πλατάνια έλατα ψηλότερα. Ξεκινάει λίγα
μέτρα μετά το γήπεδο της Στενής, περίπου στα 200 μέτρα βλέπουμε πινακίδα του ΕΟΣ Χαλκίδας, κατεβαίνουμε δεξιά. Από εδώ
ξεκινούν τα μονοπάτια Σ2 και Σ3. Ακολουθούμε το αριστερό μονοπάτι και μετά από λίγα μέτρα συναντάμε νερό, περνάμε το
ρυάκι (προσοχή την άνοιξη που λιώνουν τα χιόνια έχει αρκετό νερό). Περνάμε ένα όμορφο άνοιγμα στον βράχο και ακολουθούμε τη
διαδρομή. Στον δρόμο θα συναντήσουμε ξερολιθιές, αυτό είναι το παλιό μονοπάτι που ένωνε τη Στενή με τους Στρόπωνες και τα χωριά
πίσω από τη Δίρφυ. Συναντάμε διασταύρωση με δασικό δρόμο, βλέπουμε απέναντι καθαρή σήμανση για τη συνέχεια πάλι σε μονοπάτι.
Μετά από 600 μέτρα περίπου μπαίνουμε στο ωραιότερο κομμάτι της διαδρομής, πυκνό δάσος με ήπια κλήση και μεγάλες τραβέρσες,
μας ανεβάζει μέσα σε πυκνό δάσος ψηλότερα. Το μονοπάτι μας οδηγεί στην άσφαλτο στο κεντρικό δρόμο, περνάμε απέναντι και
ανεβαίνουμε πλέον σε ελατόδασος. Το μονοπάτι καταλήγει στο διάσελο και στον δασικό δρόμο που ενώνει τον κεντρικό δρόμο με το
καταφύγιο. Από εδώ, είτε ανεβαίνουμε στο καταφύγιο και ενώνουμε την διαδρομή μας με το Σ1 για να επιστρέψουμε στην εκκίνηση με
μια μεγάλη κυκλική διαδρομή είτε δεξιά ακολουθώντας τον δασικό δρόμο σε 500 μέτρα βρισκόμαστε στον κεντρικό δρόμο.
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ΜΟΝΟΠΆΤΙ Σ3

Ε

Ώρες πορείας: 2.00

Θετική υψομετρική: 510 μέτρα

Μήκος διαδρομής: 3.3 χλμ.

Βαθμός δυσκολίας: 1

κκίνηση όπως και στο Σ2 200 μέτρα από το γήπεδο της Στενής, κατηφορίζουμε καθαρό μονοπάτι και ακολουθούμε την δεξιά
διαδρομή. Στην εκκίνηση του περνάμε το ρυάκι με το νερό και ακολουθούμε πολύ όμορφη διαδρομή κοντά στο νερό. Θέλει
προσοχή όταν έχει πολύ νερό η διαδρομή λόγω του ότι το μονοπάτι κινείται κοντά στο νερό σε σημεία μπορεί να βραχούμε,
οπότε πρέπει να έχουμε τα κατάλληλα υποδήματα. Συνεχίζουμε την ανάβαση μας μέσα σε πυκνή βλάστηση και με μικρές
εναλλαγές από δασικούς δρόμους. Το νερό είναι πόσιμο σε όλη τη διαδρομή και συναντάμε μικρές πηγές. Αρκετά κοντά στην εκκίνηση
της διαδρομής, περίπου στα 2 χιλιόμετρα συναντάμε ένα μικρό καταρράκτη με άγριες κερασιές με μικρή παράκαμψη δεξιά, το νερό
ακουγεται δυνατά. Ακολουθούμε τη σήμανση. Επιστρέφουμε στο μονοπάτι, μετά από λίγο πάλι δεξιά συναντάμε την πηγή “Καλόβρυση”.
Στη διαδρομή θέλει προσοχή γιατί έχει πολλές διασταυρώσεις με δασικούς δρόμους, αν έχει πολύ νερό ή κάνετε νύχτα τη διαδρομή
ακολουθείτε τον δασικό δρόμο. Είναι η ίδια διαδρομή αλλά λίγο μεγαλύτερη. Στη μεγάλη διασταύρωση που συναντάμε δασικό μετά από
σημείο στάσης μόλις βγαίνουμε από μονοπάτι, ακολουθούμε μονοπάτι απέναντι και δεξιά.
Μετά από σύντομη διάσχιση σε πυκνό δάσος και καθαρό μονοπάτι βγαίνουμε σε δασικό δρόμο και ολοκληρώνουμε τη διαδρομή.
Ο δασικός δρόμος δεξιά είτε μας επιστρέφει στη Στενή με τη δεξιά διακλάδωση είτε στο χωριό Καμπιά από την αριστερά κάτω. Αν
επιλέξουμε αρχικά να κινηθούμε αριστερά μπορούμε να κινηθούμε προς το Ξηροβούνι που φαίνεται καθαρά απέναντι είτε επιστροφή
στη “Ράχη Συκά” και στην άσφαλτο από το μονοπάτι του Ξηρουβουνίου πλέον.
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Ώρες πορείας: 46’

Θετική υψομετρική: 227μέτρα

Μήκος διαδρομής: 2 χλμ.

ΜΟΝΟΠΆΤΙ ΤΟΥ ΕΛΑΤΙΑ
Εκκίνηση αρκετά ψηλότερα από τη Στενή στη μεγάλη στροφή
από τη άσφαλτο που βλέπουμε καθαρά δυο δασικούς δρόμου.
Σύντομη διαδρομή και για παιδιά, είναι η συχνότερη διαδρομή που
χρησιμοποιεί ο ΕΟΣ Χαλκίδας για παιδιά. Εκκίνηση σε υψόμετρο 877μ.,
όλη η διαδρομή είναι σε πανέμορφο Ελατόδασος, ακολουθούμε το
μονοπάτι μας ανεβάζει με ήπια κλίση σταδιακά ψηλότερα, στα της
διαδρομής συναντάμε τον παλιό δασικό που ένωνε τη Στενή με τα
χωρία πίσω από τη Δίρφη. Απέναντί βλέπουμε καθαρή σήμανση και σε
λίγα μέτρα μπαίνουμε πάλι σε μονοπάτι. Καθώς ανεβαίνουμε βλέπουμε
καθαρά τον όγκο της Δίρφης αριστερά μας. Σε λίγη ώραβγαίνουμε στο
διάσελοπερνάμε την παλιά πίστα του σκι και φθάνουμε στο καταφύγιο
του ΕΟΣ Χαλκίδας.

Ώρες πορείας: 2:45 ώρες
Μήκος διαδρομής: 4.9 χλμ.
Θετική υψομετρική: 799 μέτρα

ΚΟΡΥΦΉ ΔΊΡΦΗΣ ΕΚΚΊΝΗΣΗ ΑΠΌ
ΤΟ ΜΟΝΟΠΆΤΙ ΤΟΥ ΕΛΑΤΙΆ

Α

νάβαση στην κορυφή της Δίρφυος στο ψηλότερο βουνό του νησιού μας με υψόμετρο 1.743 μέτρα. Αρχικά πρέπει
να προσεγγίσουμε το καταφύγιο του ΕΟΣ Χαλκίδας. Η πρόσβαση μπορεί να γίνει με αυτοκίνητο μέχρι τη θέση “Λειρί”
στη βάση της Δίρφυος, αλλά και με τα πόδια από το μονοπάτι του Ελατιά είτε από τη θέση Ράχη το ψηλότερο σημείο
του κεντρικού ασφάλτινου δρόμου που ενώνει τη Στενή με τους Στρόπωνες. Τους χειμερινούς μήνες δεν μπορεί να
προσεγγίσει αυτοκίνητο το καταφύγιο λόγω του χιονιού οπότε η διαδρομή θα πρέπει να γίνει με τα πόδια. Η προσέγγιση
της κορυφής θέλει πολλή προσοχή, τον χειμώνα γίνεται μόνο με ειδικά μέσα πιολέ/κραμπόν και εκπαίδευση στη χρήση τους
και στην κίνηση σε παγωμένο πεδίο. Λόγω της θέσης της η Δίρφυ έχει απότομες μεταβολές στον καιρό. Το καλοκαίρι πάλι
απαιτεί να κουβαλήσετε μαζί σας αρκετό νερό γιατί θα είστε πολλή ώρα στον ήλιο. Προσοχή πάλι στον αέρα, υπάρχουν μέρες
που η κορυφή είναι απροσπέλαστη ακόμη και τους καλοκαιρινούς μήνες λόγω του αέρα. Για την ανάβαση λοιπόν περνάμε
το καταφύγιο του ΕΟΣ Χαλκίδας και συνεχίζουμε τον χωματόδρομο μέχρι τη βάση του στη θέση “Λειρί” από εκεί αρχίζει το
μονοπάτι. Μας ανεβάζει γρήγορα προς την κορυφή. Ακολουθούμε τα σημάδια στα βράχια (κόκκινη μπογιά) μέχρι τις “πρώτες
πόρτες”. Βράχινος όγκος πέρασμα-θα χρειαστεί να σκαρφαλώσετε λίγο με τα χέρια, εύκολο πέρασμα. Συνεχίζουμε μονοπάτι
μέχρι τις “δεύτερες πόρτες” αντίστοιχα δεύτερο βράχινο πέρασμα. Έχετε ολοκληρώσει ήδη τα 2/3 της διαδρομής. Συνεχίζουμε
την ανάβαση ήδη ψηλά με θέα προς τον Ευβοϊκό αλλά και το Αιγαίο πλέον. Στην κορυφή το κολονάκι είναι στα 600 μέτρα
περίπου, αφού περάσουμε τις μεγάλες δολίνες της κορυφής.
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Ώρες πορείας: 3 ώρες

Θετική υψομετρική: 767μέτρα

Μήκος διαδρομής: 5.67χλμ.

ΦΑΡΆΓΓΙ ΑΓΆΛΗΣ

Π

ορεία στο φαράγγι της Αγάλης. Εκκίνηση από το χωριό Άγιος Αθανάσιος
αμέσως μετά το γήπεδο ποδοσφαίρου, σε λίγα μέτρα βλέπουμε τη δεξαμενή
και μπαίνουμε στην κυρίως διαδρομή. Στο πρώτο μισό η κίνηση γίνεται
μέσα στο φαράγγι, κάτω από μεγάλους βράχους και κοντά σε νερό. Στη
διαδρομή θα συναντήσετε αρκετές πηγές για νερό. Εύκολη διαδρομή με ήπια κλίση
και εναλλαγές. Αρχικά η κίνηση γίνεται σε βράχινο όγκο και το πέρασμα του και στη
συνέχεια πυκνό πευκοδάσος, όσο ανεβαίνετε γίνεται ελατόδασος. Σε μία ώρα πορεία
περίπου, συναντάμε την πρώτη πετρόκτιστη πηγή, είναι μια καλή αφορμή για στάση.
Σε άλλη μια ώρα περίπου φθάνουμε στην πηγή “Κράτια”, εδώ υπάρχει διασταύρωση,
ακολουθούμε τον δρόμο αριστερά και σε όλη την πορεία βλέπουμε την κορυφή της
Δίρφυος στο δεξί μας χέρι. Η δεξιά διασταύρωση δασικού δρόμου μας οδηγεί από την
πηγή “Κράτια” στο καταφύγιο του ΕΟΣ Χαλκίδας μετά από σχετικά δύσκολη πορεία.
Κινούμαστε πλέον σε δάσος με προσοχή να ακολουθήσουμε την καλή σήμανση με
τα τετράγωνα μεταλλικά πλαίσια. Σε μία ώρα περίπου, βλέπουμε πλέον το μικρό
καταφύγιο που λειτουργεί πλέον τα Σαββατοκύριακα. Υπάρχει δρόμος ασφάλτινος και
μπορεί να προσεγγίσει λεωφορείο.
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Ώρες πορείας: 2 ώρες

Θετική υψομετρική: 454 μέτρα

Μήκος διαδρομής: 6.72 χλμ.

ΜΟΝΟΠΆΤΙ ΞΕΡΟΒΟΥΝΊΟΥ - ΠΗΓΉ ΚΌΝΙΣΜΑ

Μ

ία από τις πιο δημοφιλείς και πιο εύκολες διαδρομές στο Ξεροβούνι Δίρφυος. Αν συνδυαστεί με όχημα
(π.χ. λεωφορείο), μπορεί να “κλείσει” σε μια ωραία διάσχιση με επιστροφή (συχνά, το λεωφορείο ενός
συλλόγου αφήνει τους πεζοπόρους στο διάσελο και κατεβαίνει και τους παίρνει από την κατάληξη
στην άσφαλτο).
Η διαδρομή ξεκινά από το διάσελο Δίρφυος (Ράχη Συκά) και ακολουθεί δασικό δρόμο μέχρι την πρώτη μεγάλη
στροφή. Εκεί ακολουθούμε καθαρό μονοπάτι με σχεδόν επίπεδη κλίση σε όμορφη πυκνή βλάστηση. Είναι από
τα πιο καθαρά διατηρημένα μονοπάτια της περιοχής με ελάχιστη παρέμβαση και χωρίς δασικούς δρόμους.
Σε δυο χιλιόμετρα περίπου, συναντάμε τη διασταύρωση προς διάσελο Ξερουβουνίου και την κορυφή του
και αντίστοιχα προς πηγή “Κόνισμα”. Ακολουθούμε αριστερά προς πηγή Κόνισμα. Σε όλη τη διαδρομή
πλέον κινούμαστε παράλληλα με τον επιβλητικό όγκο (σαν τείχος) του Ξεροβουνίου. Σε ανοίγματα αριστερά
βλέπουμε το χωριό Στρόπωνες χαμηλά. Κινούμαστε σχεδόν κατηφορικά σε δάσος με αρκετά ανοίγματα αλπικά,
θα συναντήσουμε πεζούλες, παλιά πατατοχώραφα των χωρικών από τους Στρόπωνες. Μετά από πορεία 4.5
χιλιομέτρων φτάνουμε στην πηγή Κόνισμα με τρεχούμενο νερό όλο τον χρόνο. Η περιοχή είναι γεμάτη μεγάλα
πλατάνια. Από εδώ, είτε επιστρέφουμε πίσω στην εκκίνηση μας είτε συνεχίζουμε αριστερά μετά το νερό και
ακολουθούμε διαδρομή προς την άσφαλτο, όπου μπορούμε να επιστρέψουμε. Εναλλακτικά αν κινηθούμε
δεξιά πάνω μετά από ανηφορική διαδρομή με μεγάλη κλίση μπορούμε να προσεγγίσουμε το οροπέδιο της
Καταβόθρας και το βουνό “Σκοτεινή”. Εναλλακτικά επίσης χρησιμοποιώντας τον παλιό δασικό δρόμο (που έχει
πέσει) προσεγγίσουμε τα χωριά Κούτουρλα και Μετόχι.

Ώρες πορείας: 4 ώρες

Θετική υψομετρική: 664 μέτρα

Μήκος διαδρομής: 6.22 χλμ

ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ - ΠΗΓΗ ΚΡΆΤΙΑ - ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΕΟΣ

Δ

ύσκολη πορεία που ενώνει το φαράγγι της Αγάλης με τα μονοπάτια της Δίρφυος κοντά στη Στενή.
Η κίνηση γίνεται περιμετρικά της Δίρφυος αρκετά χαμηλότερα από την κορυφή. Από το φαράγγι
της Αγάλης έως την πηγή “Κράτια” υπάρχει πολύ καλή σήμανση του μονοπατιού. Ανατρέχουμε σε
προηγούμενη καταχώριση (στο σχετικό μονοπάτι), μετά την Κράτια ακολουθούμε τον χωματόδρομο
για περίπου 500 μέτρα και στο πρώτο πέταλο που σχηματίζει ο δρόμος πηγαίνουμε ευθεία, ψάχνοντας για
σημάδια και μονοπάτι στα αριστερά μας. Θέλει ιδιαίτερη προσοχή στις σάρες που περνάμε και στα βάραθρα
που υπάρχουν στην περιοχή, ειδικά τους χειμερινούς μήνες που το χιόνι έχει καλύψει το έδαφος. Το μονοπάτι
έχει πηγές για τροφοδοσία, αλλά βρίσκονται στο τέλος της διαδρομής κοντά στο “Λειρί” και στην αρχή στη
πηγή “Κράτια”.
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Ώρες πορείας: 3.5 ώρες

Θετική υψομετρική: 5 μέτρα

Μήκος διαδρομής: 8.48 χλμ.

Βαθμός δυσκολίας: 1

ΦΑΡΆΓΓΙ ΣΤΡΟΠΏΝΩΝ - ΠΑΡΑΛΊΑ ΧΙΛΙΑΔΟΎ

Κ

αλοκαιρινή πορεία με εκκίνηση από το χωριό των Στροπώνων προς την παραλία της Χιλιαδούς.
Εκκίνηση από την πλατεία του χωριού, ακολουθούμε τη σήμανση προς την είσοδο του φαραγγιού,
αρχικά κινούμαστε δίπλα στο νερό, αλλά σίγουρα σε σημεία θα χρειαστεί να βραχούμε, οπότε για
την πορεία αυτή χρειαζόμαστε είτε ποταμίσια παπούτσια είτε παλιά αθλητικά. Το νερό που περάσουμε
είναι χαμηλής στάθμης, περίπου μέχρι τον αστράγαλο. Μετά από αρκετά περάσματα μέσα από το νερό,
ανάλογα με τη χρονική περίοδο που θα κινηθούμε και με τη ποσότητα του νερού, καταλήγουμε στον
κεντρικό δρόμο που καταλήγει στη Χιλιαδού.
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Πορεία (ώρες): 2 ώρες

Βαθμός δυσκολίας: 1

ΔΆΦΝΗ-ΜΕΛΟΎΝΑ

Η

Δάφνη απέχει 9,5 χλμ από τα Πολιτικά. Στο τέλος του δρόμου υπάρχει ταβέρνα από την οποία
ξεκινά το μονοπάτι για Μελούνα. Το μονοπάτι είναι παραδοσιακό (σε πολλά σημεία κτιστό) και στο
παρελθόν ήταν δρόμος επικοινωνίας με τα χωριά της Βορειοκεντρικής Εύβοιας.

Μετά από πορεία 15’ δίπλα στη θάλασσα μπαίνουμε σε μονοπάτι, έχοντας στα δεξιά μας τον όγκο του
Καντηλίου όρους. Πριν από την καταστροφική φωτιά του 1997 τα πεύκα έφταναν μέχρι τη θάλασσα,
καλύπτοντας το μονοπάτι με φυσικό τούνελ και δεν το έβλεπε ο ήλιος. Συνεχίζοντας την πορεία για ακόμη 10’
και αφού διασχίσουμε μικρό χείμαρρο, ανηφορίζουμε δεξιά (με τραβέρσες) στο βουνό και σε 30’ φτάνουμε
στο ψηλότερο σημείο της διαδρομής (95 μέτρα). Η θέα είναι μαγευτική έχοντας κάτω από τα πόδια μας τη
θάλασσα με τους μικρούς κολπίσκους, τα γαλαζοπράσινα νερά του Β. Ευβοϊκού και δεξιά το επιβλητικό
Καντήλιο. Συνεχίζοντας στο μονοπάτι, που είναι κατηφορικό, μετά 50’ διασχίζουμε την “Κανάλα” (μικρό
φαράγγι σε υψόμετρο 62 μέτρων). Βαδίζοντας ακόμη 25’ μέσα στο δάσος, που αρχίζει να ξαναγεννιέται,
βλέπουμε μια όμορφη παραλία, το “Καστράκι” και μετά από πορεία 20’ φθάνουμε στη Μελούνα. Επιστροφή
από την ίδια διαδρομή.

Ώρες πορείας: 5.5 ώρες

Θετική υψομετρική: 1.139
μέτρα

Μήκος διαδρομής: 12.6 χλμ.

ΆΤΤΑΛΗ - ΑΠΌΓΚΡΕΜΝΟΣ - ΟΡΟΠΈΔΙΟ ΤΑΝΑΐΔΑΣ

Μ

εγάλη διαδρομή με προορισμό ένα από τα όμορφα οροπέδια του νησιού μας, το οροπέδιο της
Ταναΐδας. Εκκίνηση από το χωριο της Άτταλης. Με αυτοκίνητο μπορείτε να παρακάμψετε ένα
μεγάλοκομμάτι της διαδρομής ώστε να ξεκινήσετε αρκετα ψηλότερα από το χωριό. Έτσι χάνεται,
βέβαια, ένα ενδιαφέρον κομμάτι της διαδρομής αλλά γίνεται ευκολότερη και σε υψομετρική
διαδρομή και σε χιλιόμετρα. Ακολουθούμε τη σήμανση, μεταλλικά σήματα στα δέντρα μας οδηγούν μέσα
από πευκοδάσος στη αρχή και σταδιακά καθώς ανεβαίνουμε σε πετρώδες έδαφος και δάσος από έλατα. Στη
διαδρομή θα συναντήσουμε μεγάλες δολίνες, ενδιαφέροντες γεωλογικούς σχηματισμούς και όμορφη θέα προς
τον Ευβοϊκό. Σταδιακά, όσο πλησιάζουμε προς το οροπέδιο, η κλίση γίνεται εντονότερη ώσπου φθάνουμε στο
οροπέδιο. Τους καλοκαιρινούς μήνες το οροπέδιο κατοικείται από βοσκούς με τα ζώα και τα κονάκια τους.
Στην άκρη του οροπεδίου υπάρχει λίμνη που στην αρχή της άνοιξης έχει αρκετό νερό.
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ΑΝΑΡΡΊΧΗΣΗ ΣΤΟ ΔΉΜΟ ΔΙΡΦΎΩΝ-ΜΕΣΣΑΠΊΩΝ
Η πρώτη καταγεγραμμένη παραδοσιακή αναρριχητική διαδρομή
στα βράχια της Εύβοιας έγινε στον βράχο της Στενής Δίρφυος
το 1960, από τον Αθηναίο πρωτοπόρο ορειβάτη/αναρριχητή
Γιώργο Μιχαηλίδη. Στα τέλη του ‘70, η απεσταλμένη του ΕΟΣ
Αθηνών, Κατερίνα Γκέκα, πραγματοποίησε για τα μέλη του
ΕΟΣ Χαλκίδας, την πρώτη αναρριχητική σχολή στα βράχια της
Παναγιάς Πολιτικών και του Βατώντα. Λίγο πριν από τα μέσα
της δεκαετίας του ‘90, ο Θεοχαρόπουλος θα ανοίξει την πρώτη
αθλητική διαδρομή στον Δήμο Διρφύων-Μεσσαπίων (αλλά και
ολόκληρου του νομού Εύβοιας), μια από τις τότε δυσκολότερες
στην Ελλάδα. Σήμερα ένας αναρριχητής που επισκέπτεται την
Εύβοια, μπορεί να βρει οκτώ (8) πεδία βράχου στα όρια του Δήμου
για να σκαρφαλώσει.
Τα 2 από αυτά είναι αθλητικού χαρακτήρα και νεότερα (από το
2001 και μετά), ενώ τα 6 είναι παραδοσιακού ή ημιπαραδοσιακού
χαρακτήρα.
1. Καραούλι (Στενή), διαδρομές: 1 παραδοσιακή & 29 αθλητικές.
2. Ξεροβούνι, διαδρομές: 10 παραδοσιακές & 2 ημιπαραδοσιακές.
3. Πολιτικά, διαδρομές: παραδοσιακές εκπαιδευτικές.
4. Κοτρώνι (Καμπιά), διαδρομές: 27 παραδοσιακές & 44 αθλητικές.
5. Δίρφυς, διαδρομές: 1 ημιπαραδοσιακή.
6. Χιλιαδού, διαδρομές: 17 αθλητικές.
7. Φαράγγι Αγάλης, διαδρομές: 2 παραδοσιακές & 2 αθλητικές.
8. Πισσώνας, διαδρομές: 2 παραδοσιακές.
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ΣΠΗΛΑΙΑ

ΣΠΗΛΑΙΑ ΔΗΜΟΥ
ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ
Μέσα στις αναρίθμητες ομορφιές της Εύβοιας εντάσσονται και
τα σπήλαιά της που κεντρίζουν το ενδιαφέρον. Τα σπήλαια της
Εύβοιας αποτελούν πόλο έλξης για την ομορφιά και την απόκοσμη
ατμόσφαιρα που υπάρχει στο εσωτερικό τους. Σταλακτίτες,
σταλαγμίτες και παράδοξοι σχηματισμοί βράχων έχουν την
τιμητική τους, κεντρίζοντας το ενδιαφέρον ντόπιων και ξένων.

Σπήλαιο «Μαρμαρά»-Πολιτικά
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Σπήλαιο Κάκαβου - Άτταλη

Σπήλαιο Εφτακονάκων-Μακρυκάπα

Σπήλαιο Κούρου - Τριάδα
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ΣΠΉΛΑΙΟ ΚΟΎΡΟΥ - ΤΡΙΆΔΑ

Σ

ε σχετικά μικρή απόσταση από την Τριάδα, σε χαμηλό βραχώδη λόφο, βρίσκεται η
σπηλιά του Κούρου, η οποία παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον λόγω του εξαίρετου
φυσικού της διακόσμου και των ευρημάτων που έχουν έρθει στο φως. Μέσα στο σπήλαιο
βρέθηκαν θραυσματικά σωζόμενα τμήματα ρωμαϊκής κεραμικής και δύο τμήματα (σπόνδυλοι)
από μαρμάρινους κίονες.
Στην είσοδο του σπηλαίου και στην πλαγιά που σχηματίζεται κάτω απ’ αυτό βρέθηκαν πολλά
όστρακα της Πρωτοελλαδικής περιόδου (ΠΕ ΙΙ, 2600-2300 π.Χ.) Υπάρχουν ακόμα ενδείξεις για την
ύπαρξη αρχιτεκτονικών λειψάνων. Πιθανόν το σπήλαιο να χρησίμευε στην αρχαιότητα ως χώρος
λατρείας (ιερό). Η κατοίκηση στην περιοχή κοντά στο σπήλαιο του Κούρου φαίνεται να αρχίζει
κατά τη μέση Παλαιολιθική (Μεσολιθική) περίοδο (περί το 7000 π.Χ.) και συνεχίζεται κατά την
Πρωτοελλαδική περίοδο έως και τη Μεσοελλαδική περίοδο (1800-1600 π.Χ.) όπως μαρτυρούν
τα ευρήματα εξωτερικά αυτού στη θέση “Πρόδρομος”. Πρόκειται για ένα σπήλαιο το οποίο
παραμένει χωρίς κάποια αρχαιολογική έρευνα, δεν υπάρχει αρχιτεκτονική μελέτη και αποτύπωση
όπως και χαρτογράφηση.
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ΣΠΉΛΑΙΟ ΚΆΚΑΒΟΥ - ΆΤΤΑΛΗ

Β

ρίσκεται στο φαράγγι του Κάκαβου και πρόκειται για ένα επιφανειακό σπήλαιο,
το μεγαλύτερο σε έκταση, σε όλο το νησί. Το πλάτος του είναι περίπου 30
μέτρα, το μήκος του 40 μέτρα, ενώ το ύψος του κεντρικά φτάνει περίπου
στα 10 μέτρα. Το δάπεδό του συνδυάζει αδρές και ομαλές επιφάνειες, στοιχείο που
μαρτυρά ανθρώπινη παρέμβαση, είναι ελαφρά ανηφορικό και κάποια τμήματά του
καλύπτονται από ασβεστολιθικές αποθέσεις. Στην οροφή κρέμονται μικροί σταλακτίτες,
αλλά διακρίνονται και απομεινάρια μεγαλύτερων σταλακτιτών, που δυστυχώς έχουν
καταστραφεί από ανθρώπινο χέρι. Στα τοιχώματα υπάρχουν διάφοροι σταλακτιτικοί
σχηματισμοί, κυρίως κατακόρυφες πτυχώσεις («κουρτίνες»), μικρότερες ή μεγαλύτερες
τρύπες («κλειδαρότρυπες»), αλλά και όμορφα γραμμωτά σχέδια («νερά») στην επιφάνεια
των πετρωμάτων. Πιθανότατα να υπήρχε στο βάθος της σπηλιάς ένα πέρασμα, το οποίο
πλέον έχει κλείσει από τις κατακρημνίσεις της οροφής. Σύμφωνα με μαρτυρίες ντόπιων,
στο παρελθόν υπήρχε εκκλησάκι στο εσωτερικό της σπηλιάς.
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ΣΠΉΛΑΙΟ ΕΦΤΑΚΌΝΑΚΩΝΜΑΚΡΥΚΆΠΑ

Τ

ο σπήλαιο βρίσκεται σε μια εύφορη τοποθεσία
με πλούσια βλάστηση. Σταλακτίτες, σταλαγμίτες
και
παράδοξοι
σχηματισμοί
βράχων
δημιουργούν μια απόκοσμη ατμόσφαιρα στο εσωτερικό
του. Η σπηλιά είναι ασβεστολιθική, διαμπερής, με
ανατολική και δυτική είσοδο. Γύρω από αυτήν-και στις
δύο εισόδους της-βρέθηκαν εργαλεία και πυρήνες
της Μέσης Παλαιολιθικής εποχής, από τοπικούς
πυριτόλιθους. Οι δεκάδες πυρήνες και τα απολεπίσματα
από την επεξεργασία των ντόπιων καστανοκόκκινων
πυριτόλιθων, καθώς και τα εργαλεία (τελειοποιημένα
ή ατελή), τα οποία βρίσκονται διασκορπισμένα μέσα
σε πλήθος από λιθάρια ασβεστόλιθων, μαρτυρούν
την ύπαρξη ενός προϊστορικού εργαστηρίου μέσης
Παλαιολιθικής εποχής, στη βάση του λόφου των
Εφτακονάκων. Στο παρελθόν, στην ευρύτερη περιοχή,είχαν χρησιμοποιηθεί πολλές πέτρες από τα χωράφια
μεταξύ των οποίων και παλαιολιθικά τέχνεργα, για να κατασκευαστούν εκεί φράχτες. Τα Εφτακόνακα Μακρυκάπας
θα πρέπει να προσείλκυσαν κατά καιρούς διάφορες ομάδες κυνηγών στη διάρκεια της προϊστορίας από την
Παλαιολιθική μέχρι και τη Νεολιθική εποχή.
Στην ευρύτερη περιοχή της κεντρικής Εύβοιας στη Ν. Αρτάκη, στα Πολιτικά-Σπήλαιο Μαρμαρά, στη Μακρυκάπα,
στην Άτταλη και στην Τριάδα, υπάρχουν σημαντικές προϊστορικές θέσεις, με ίχνη ομάδων που έζησαν στην Κάτω,
Μέση, Άνω Παλαιολιθική, στη Μεσολιθική και Nεολιθική εποχή. Οι θέσεις αυτές αποτελούν έναν ιδανικό τόπο
κατοίκησης, καθώς συγκεντρώνουν όλα τα πλεονεκτήματα, όπως είναι η προσιτή και ταυτόχρονα καλυμμένη
και ασφαλής θέση (φυσική οχύρωση) στην άκρη φαραγγιών ή λόφων, η ύπαρξη ποταμιού (νερού) σε ελάχιστη
απόσταση από τα σπήλαια, αλλά και τα βουνά με τα πλούσια δάση και θηράματα. Πολύ πιθανόν οι ομάδες που
κατοικούσαν στα σπήλαια αυτά, να επικοινωνούσαν και να υπήρχε μια ταυτόχρονη χρήση των χώρων, στοιχείο
που ενισχύει το μεγάλο πλήθος ευρημάτων σε αυτά, τα οποία χρονολογούνται από την Παλαιολιθική έως καιτην
Μεσοελλαδική περίοδο. Μελλοντικές επιφανειακές και ανασκαφικές έρευνες σε αυτές της αρχαιολογικές θέσεις,
είναι πιθανό να δώσουν καινούργια στοιχεία στην εικόνα της Ευβοϊκής προϊστορίας.
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ΣΠΉΛΑΙΟ «ΜΑΡΜΑΡΆ»-ΠΟΛΙΤΙΚΆ/ΚΑΜΑΡΙΤΣΑ

Τ

ο σπήλαιο «Μαρμαρά» είναι το πιο φημισμένο και χαρακτηρισμένο ως
ένα από τα σπουδαιότερα της Εύβοιας. Χρονολογείται στην Αρχαιότερη
Νεολιθική περίοδο. Μετά από μια μικρής έκτασης ανασκαφική έρευνα το 1975,
ανακαλύφθηκε μια αξιόλογη ταφή με δυο πιθοειδή αγγεία και δυο όστρεα (χτένια) που
είχαν διαμορφωθεί να φοριούνται σαν περιδέραια. Η σχέση της κεραμικής του με την
Νέα Μάκρη της Αττικής είναι έντονη.
Γνωστά είναι ακόμη και τα σπήλαια που αποκαλούνται «Άνδρο του Αδάμ» και «Σπηλιά
των διψασμένων». Δυστυχώς είναι δυσπρόσιτα, δεν έχουν χαρτογραφηθεί και δεν
έχουν τύχει ειδικής επιστημονικής έρευνας.
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ΔΙΑΚΕΚΡΙΜΈΝΕΣ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΌΤΗΤΕΣ ΔΉΜΟΥ
ΔΙΡΦΎΩΝ-ΜΕΣΣΑΠΊΩΝ

ΕΠΙΣΤΉΜΟΝΕΣ
ΚΕΡΑΜΙΔΆΣ ΤΡΙΑΝΤΆΦΥΛΛΟΣ (ΦΎΛΛΙΟΣ)
Διακεκριμένος επιστήμονας μαθηματικός. Υπήρξε διδάκτορας της ΑΣΟΕΕ και πρύτανης του Οικονομικού
Πανεπιστημίου τα έτη 1942-43, 1946-47 και 1959-60 και πρόεδρος του Ταμείου Ανεργίας και διοικητής
του ΙΚΑ. Γεννήθηκε στα Ψαχνά το 1890 από τον ιατρό Γεώργιο Κεραμιδά και την Ελένη Ακριώτη από το
χωριό των Καθενών. Η οικογένειά του δεν είχε τα οικονομικά εφόδια για να σπουδάσει με άνεση, αλλά
ο πατέρας του, Γεώργιος, του έδωσε όλες τις βασικές γνώσεις που τον βοήθησαν να ολοκληρώσει το
Γυμνάσιο Χαλκίδας και να εισαχθεί στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας όπου και ανακηρύχθηκε διδάκτωρ στα
Μαθηματικά σε ηλικία μόλις 19 ετών. Μετά τη συμμετοχή τους στους Βαλκανικούς και στις εκστρατείες
μέχρι το 1919 πήρε κρατική υποτροφία και στάλθηκε στη Λοζάνη για την τετραετή ειδίκευσή του
στα Οικονομικά Μαθηματικά (1919-1922). Από τα σπουδαιότερά του συγγράμματα: «Οικονομικά
Μαθηματικά», «Μακροπρόθεσμοι οικονομικαί πράξεις» και «Χρηματιστήρια αξιών». Πέθανε σε ηλικία
75 ετών το 1965. Παντρεύτηκε την Μάρθα Μάνου από την Θήρα, χωρίς να αποκτήσει απογόνους.
Κληροδότησε το αρχοντικό της οικογένειάς του με διαθήκη στον Δήμο Ψαχνών. Από το 2006, στο
συγκεκριμένο κτίριο στεγάζεται η Δημοτική Βιβλιοθήκη Ψαχνών.

ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟΣ
Γεννημένος στην Μακρυκάπα το 1855, σπούδασε Ιατρική στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο
Αθηνών και έκανε διδακτορικό στην Χειρουργική της Ιατρικής και της Μαιευτικής το 1882. Επέστρεψε
στην Μακρυκάπα και εγκαταστάθηκε μόνιμα το 1890 προσφέροντας τις υπηρεσίες του στην περιοχή
του. Με την προτροπή του πατέρα του ασχολήθηκε με την πολιτική και εκλέχτηκε δήμαρχος Ληλαντίων
το 1892 για δύο τετραετίες. Η ενασχόληση με την πολιτική τον έβλαψε οικονομικά. Πέθανε στα 59
ετών.
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ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟΥ ΓΕΏΡΓΙΟΣ
Άμεσος συνεχιστής και συνεργάτης του πατέρα του Κωνσταντίνου Παπακωνσταντίνου, άσκησε μαζί
του το ιατρικό λειτούργημα μέχρι το 1912. Τότε επιστρατεύτηκε στους πολέμους μέχρι το 1922,
ασκώντας την ιατρική στον στρατό. Όπως και ο πατέρας του, ασχολήθηκε με την πολιτική, αλλά δεν
κατάφερε να εκλεγεί βουλευτής. Η άριστη επιστημονική του κατάρτιση και η γενικότερη καλλιέργειά
τον έκαναν ανεπανάληπτο για την περιοχή του. Είχε γεννηθεί το 1855 και πέθανε το 1956.
Ιδιαίτερες ήταν και οι προσωπικότητες του ιατρού Γεωργίου Ρουσόδημου από τα Ψαχνά ο οποίος
στις αρχές του 19ου αιώνα τίμησε την ιατρική επιστήμη στην περιοχή μας και του φαρμακοποιού
Δημητρίου Σπυρόπουλου που αφού σπούδασε φαρμακοποιός άνοιξε το 1899 ένα από τα παλαιότερα
φαρμακεία στην περιοχή των Ψαχνών, το «παλιό» όπως ανέφεραν οι κάτοικοι της περιοχής που
λειτούργησε μέχρι το 1955.

ΠΟΛΙΤΙΚΟΊ
ΑΚΡΙΏΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟΣ Ή ΚΟΤΣΥΦΆΣ
Γεννήθηκε στους Καθενούς το 1861 και φοίτησε στο ελληνικό σχολείο και στο Γυμνάσιο στη Χαλκίδα. Με
παππού τον Τριανταφύλλη Ακριώτη, εκλέκτορα των αντιπροσώπων για την ψήφιση του Συντάγματος
του 1844, ασχολήθηκε με την πολιτική και εκλέχτηκε Δήμαρχος του Δήμου Ληλαντίων. Επανεκλεγόταν
στη θέση του δημάρχου για τέσσερις τετραετίες από το 1898 μέχρι και το 1914. Έφυγε από τη ζωή το
1936.

ΓΚΑΝΆΣ ΝΙΚΟΛΆΚΗΣ
Γεννημένος στα Ψαχνά το 1835, ο πολιτικός αυτός άνδρας, εκλεγόταν δήμαρχος Μεσσαπίων για
περίπου σαράντα χρόνια. Την αγάπη για την πολιτική την εμφύσησε στον γιο του Κωστάκη που
εκλεγόταν και αυτός Δήμαρχος Μεσσαπίων για σειρά ετών.

ΣΠΎΡΟΣ ΣΠΥΡΌΠΟΥΛΟΣ
Ο Σπύρoς Σπυρόπουλος γεννήθηκε το 1933 στα Ψαχνά. Παντρεύτηκε τη Φωτεινή Σπυροπούλου και
απέκτησε τέσσερα παιδιά και τέσσερα εγγόνια. Εκλέχτηκε δήμαρχος από την εκλογική αναμέτρηση
του 1982 μέχρι εκείνη του 1994. Υπηρέτησε τον θεσμό της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, με την προώθηση
καινοτόμων λύσεων και με την ανάδειξη του ιστορικού κέντρου της πόλης των Ψαχνών. Άφησε το
στίγμα του στην περιοχή, με έργα που αναμόρφωσαν την εικόνα των Ψαχνών τα οποία μετεξελίχθηκαν
από χωριό σε πόλη. Έφυγε από τη ζωή στις 18 Αυγούστου 2019.
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ΟΙΚΟΓΈΝΕΙΑ ΚΡΙΕΖΏΤΗ
Μια αρχοντική οικογένεια, η οποία διακρίθηκε για το ξεχωριστό ήθος της, τον αδιαμφισβήτητο δυναμισμό της και την
γενναιοφροσύνη της. Ένας ανδρείος οίκος ο οποίος είχε δομηθεί πάνω στα «γερά θεμέλια» του αδείλιαστου οπλαρχηγού και
του ευφυέστατου πολιτικού γιου του.

ΝΙΚΌΛΑΟΣ ΚΡΙΕΖΏΤΗΣ

Ένας από τους σημαντικότερους Ευβοιώτες οπλαρχηγούς της Επαναστάσεως και από τους πιο ανδρείους
του απελευθερωτικού αγώνα (Βίρα-Αργυρό Καρυστίας: 1785-Σμύρνη 1853). Γεννήθηκε στο χωριό
Αργυρό ή Βίρα, της επαρχίας Καρυστίας. Καταγόταν από φτωχή οικογένεια, ο πατέρας του Ισίδωρος
Χαραχλιάνης ήταν βοσκός και ο ίδιος δεν έλαβε καμία μόρφωση. Από την διαμονή της οικογένειας του
στο χωριό Κριεζά της Εύβοιας, πήρε αργότερα το όνομα Κριεζώτης, με το οποίο έγινε γνωστός, ενώ ο
ίδιος υπέγραφε πάντα ως Γκριτζιώτης. Πριν από την επανάσταση έφυγε για τη Μικρά Ασία, εγκαταστάθηκε
στην Κιουτάχεια και εργάστηκε ως επιστάτης και κεχαγιάς στο τεράστιο ποιμνιοστάσιο του πάμπλουτου
Τούρκου Καραοσμάνογλου. Στις Κυδωνίες, μυήθηκε στον αγώνα από τον μοναχό Κλεόβουλο, ενώ μετά
από πολλές περιπέτειες έφθασε στην Εύβοια.Πήρε το βάπτισμα του πυρός στη μάχη των Βρυσακίων,
όπου διακρίθηκε για τον ηρωισμό του. Λίγο αργότερα ως οπλαρχηγός ανέλαβε, μετά από απαίτηση
των κατοίκων της Καρυστίας, την εκκαθάριση της περιοχής από τους Τούρκους. Συνεργάστηκε με το
ΒάσοΜαυροβουνιώτη και μαζί με τον Μανιάτη Ηλία Μαυρομιχάλη έδωσε ηρωική μάχη στα Στύρα. Μετά
τη νίκη του στο Κουτουρλομετόχι της επαρχίας της Χαλκίδας, πήρε και επίσημα τον τίτλο του αρχηγού
της Καρυστίας.
Το 1825 πολέμησε στις σημαντικότερες μάχες της Ανατολικής Στερεάς υπό την ηγεσία του Καραϊσκάκη. Στα τέλη του 1825, αρχές
1826, μαζί με άλλους οπλαρχηγούς οργάνωσαν εκστρατεία στη Συρία, όπου η παράτολμη αυτή ενέργεια κατέληξε σε αποτυχία. Μετά
το θάνατο του οπλάρχηγού Γκούρα, ύστερα από πρόταση του Καραϊσκάκη, ο Κριεζώτης ανέλαβε μαζί με 300 άνδρες να εισχωρήσει
στην Ακρόπολη τον Οκτώβρη του 1826, χωρίς να γίνει αντιληπτός. Ο Κριεζώτης πήρε μέρος στις διαμάχες που ξέσπασαν μετά τη
δολοφονία του Κυβερνήτη Καποδίστρια και ακολούθησε τον Ιωάννη Κωλέττη και τους Ρουμελιώτες οπλαρχηγούς. Είχε ενεργό ρόλο
στην Επανάσταση της 3ης Σεπτεμβρίου του 1843, υποστήριξε τους επαναστάτες και κατέλαβε το φρούριο της Χαλκίδας. Στις πρώτες
βουλευτικές εκλογές στις 17 Ιουλίου 1844, εκλέχθηκε βουλευτής, και συνέχισε την αντιβασιλική πολεμική του από το βήμα της
Βουλής. Εκλέχτηκε πληρεξούσιος και στην Β’ Εθνική Συνέλευση της Αθήνας. Έκτοτε, άρχισε μια έντονη κόντρα με τους αντιπάλους
που είχε ως αποτέλεσμα τη φυλάκισή του στη Χαλκίδα το 1847. Η σύγκρουση αυτή δεσταμάτησε με τη Βασιλεία Μετά τη δραπέτευσή
του ακολούθησαν σκληρές μάχες, με σημαντικότερη την μάχη Κοπανά, στην Αγία Ελεούσα, όπου λαβώθηκε και εκεί έχασε τα χέρι του.
Μετά την αποτυχία αυτή, ο Κριεζώτης έφυγε για την Τουρκία και εγκαταστάθηκε στη Σμύρνη. Απεβίωσε ξαφνικά στη Σμύρνη, στις 12
Φεβρουαρίου 1853 και κηδεύτηκε με μεγαλοπρέπεια στον ναό της Αγίας Φωτεινής. Το 1863 ο δήμος Χαλκιδέων πέτυχε να επιτραπεί
η ανακομιδή των οστών του ανδρείου αγωνιστή. Η οστεοθήκη εναποτέθηκε στο παρεκκλήσιο του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου
στην κοινότητα του Μύτικα.

ΔΗΜΉΤΡΙΟΣ Ν. ΚΡΙΕΖΏΤΗΣ
O μοναχογιός του στρατηγού και πρωτοκαπετάνιου της Εύβοιας Νικόλαου Κριεζώτη και της Φωτεινής Στουρνάρα.
Μετά τον θάνατο του πατέρα του, έγινε κύριος της κτηματικής περιουσίας της Τριάδος και των Φηγών (από
την Ελένη, χήρα του Υδραίου ναυάρχου Αντώνη Κριεζή), και παντρεύτηκε με την πανέμορφη Καλλιόπη Κίτσου
Τζαβέλλα, γενάρχου με τους Μποτσαραίους, του ενδόξου Σουλίου, της Κυάφας και του Αβορύκου, της σθεναρής
Ηπείρου. Ασχολήθηκε με την πολιτική και αντιπροσώπευσε την Εύβοια στο Κοινοβούλιο για περίπου 40 χρόνια.
Η θέση του στο ελληνικό Κοινοβούλιο, ήταν ιδιαίτερη και συμμετείχε σε σημαντικές περιόδους της πολιτικής
ιστορίας της Ελλάδας, όπου συνεργάστηκε και με γνωστούς πολιτικούς (Αλ. Κουμουνδούρο, 1865, Δ. Βούλγαρη,
1872). Πέθανε το 1905. Λέγεται πως τελευταία του επιθυμία ήταν να ταφεί με την ένδοξη στολή του πατέρα του
Νικολάου Κριεζώτη.
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ΣΠΎΡΟΣ Δ. ΚΡΙΕΖΏΤΗΣ
Ο Σπύρος Κριεζώτης ήταν γιος του Δημήτριου Κριεζώτη και της Καλλιόπης Κίτσου Τζαβέλα. Ο εγγονός
του οπλαρχηγού Νικόλαου Κριεζώτη. Σπούδασε Νομική αλλά δεν την εξάσκησε, καθώς προτίμησε να
ασχοληθεί αρχικά, με τη διοίκηση και τη διαχείριση του μεγάλου κτήματος (τσιφλικιού) της Τριάδος
και έπειτα να δραστηριοποιηθεί στην πολιτική. Αντιπροσώπευε το νησί στο ελληνικό Κοινοβούλιο,
ως βουλευτής, ενώ μια περίοδο είχε τελέσει χρέη Υπουργού Δικαιοσύνης. Παντρεύτηκε την Μαρία
(Μαίρη) Χρήστου Καραβοπούλου από την Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου και απέκτησαν τέσσερα παιδιά.
Συνήθεις και αγαπημένες δραστηριότητες του Σπυρίδωνα, ήταν το κυνήγι και η ιππασία στο απέραντο
κτήμα που κατείχε. Στους περίφημους στάβλους του έτρεφε τα καλύτερα αγγλοαραβικά άλογα και
διατηρούσε στον «Πύργο» μια από τις καλύτερες οπλοθήκες κυνηγετικών όπλων, η οποία διασωζόταν
και από τους απογόνους του. Πραγματοποιούσε πλήθος ταξιδιών, τόσο λόγω της βουλευτικής τους
ιδιότητας όσο και για προσωπική ευχαρίστηση, απ’ όπου συνήθιζε να αγοράζει ξεχωριστά αντικείμενα,
καθώς ήταν μανιώδης συλλέκτης κειμηλίων. Ο οικογενειακός «Πύργος», ο οποίος κατασκευάστηκε
από τον ίδιο, ήταν ένα από τα πολυτελέστατα κτίρια, του τότε ελεύθερου ελληνικού κράτους, όπου
φιλοξενούσε πλήθος βασιλέων, όπως τον βασιλιά Αλέξανδρος και πολιτικών. Απεβίωσε τον Απρίλιο
του 1948 σε ηλικία 75 ετών.

ΝΙΚΌΛΑΟΣ ΚΡΙΕΖΏΤΗΣ Ή ΆΡΧΟΝΤΑΣ
Ο Νικόλαος ήταν ένα από τα τέσσερα παιδιά του Σπύρου και της Μαίρης Κριεζώτη-Καραβοπούλου. Εγγονός
του Δημήτριου και δισέγγονος του οπλαρχηγού. Γεννήθηκε το 1904, έναν χρόνο πριν το θάνατο του παππού
του. Μεγάλωσε στον Πύργο της οικογένειας και έλαβε όπως και τα υπόλοιπα αδέρφια του σωστή ανατροφή.
Χαρακτηριστικό αποτελεί η βάπτιση του Νικόλαου, η οποία πραγματοποιήθηκε στο χωριό, σε ηλικία 14
ετών, μαζί με τον μικρότερό του αδερφό Αλέξανδρο ή Κίτσο, το 1918 ή 1919. Νονός τους ήταν ο βασιλιάς
Αλέξανδρος. Κατά την περίοδο της εφηβείας φοίτησε στη Λεόντειο Σχολή στην Αθήνα, των Αδελφών
Μαριανών(FrèresMaristes). Σαν άνθρωπος στο χωριό, σε σχέση με τις συναναστροφές με τους κατοίκους,
χαρακτηρίστηκε καλοκάγαθος, ήρεμος και αγαπητός. Είχε αναπτύξει μια ιδιαίτερη σχέση συνεργασίας και
σεβασμού με τους χωρικούς. Δεν επιθυμούσε να εργάζονται στα κτήματά του εργάτες από τις άλλες γύρω
περιοχές. Σε αντίθεση με τις εμπορικές σχέσεις και τις διάφορες συναλλαγές, όπου τον χαρακτήριζε μια
ιδιόρρυθμη και ιδιότροπη πολλές φορές συμπεριφορά. Είχε πράγματι έναν λόγο πραγματικού άρχοντα, εξ’ου και το προσωνύμιο
Άρχοντας.
Λίγο πριν τον γάμο του Νικολάου, σώζεται για αυτόν μια μαρτυρία: « πως αυτός έσωσε τους κατοίκους της Τριάδας από τους
Γερμανούς. Οι Γερμανοί ανέφεραν ό,τι είχαν βρει σε κάποιον χωριανό ένα σημείωμα, το οποίο παρέπεμπε στην αντιστασιακή
οργάνωση της «ΕΛΑΣ», και είχαν στήσει πολυβόλα για να τους σκοτώσουν. Τότε επενέβη ο Νικόλαος και τους είπε: «Εάν αυτοί
είναι παρτιζάν, εγώ είμαι αρχηγός τους. Αυτοί είναι κολίγοι. Θα σκοτώσετε πρώτα εμένα και πάνω στο αίμα το δικό μου θα
πέσουνε οι κολίγοι μου. Ό,τι βλέπει το μάτι σας είναι δικό μου και αυτοί οι άνθρωποι δουλεύουν για εμένα». Έπειτα οι Γερμανοί
συνθηκολόγησαν και έτσι σώθηκαν οι κάτοικοι του χωριού.
Το 1949 ο Νικόλαος νυμφεύτηκε την Ελένη Ευλαμπίου, το γένος Ταβουλαρίδου από την Αλεξάνδρεια, χωρίς να αφήσει απογόνους.
Μετά τον θάνατο του στις 15 Νοέμβρη του 1966, η Ελένη ανέλαβε τη διοίκηση και τη διαχείριση της μεγάλης περιουσίας. Ο
Νικόλαος, ο Αλέξανδρος και η αδελφή τους Αικατερίνη (Καίτη) δεν απέκτησαν παιδιά. Σημερινοί και μόνοι απόγονοι της οικογένειας
Κριεζώτη είναι τα παιδιά της Φυγέτας Κριεζώτη συζύγου Γεώργιου Πνευματικού, ο Αντώνιος και Νικόλαος Πνευματικός-Κριεζώτης
. Η Φυγέτα Κριεζώτη-Πνευματικού έχασε τη ζωή της σε μικρή σχετικά ηλικία 33 ετών, από μόλυνση. Ένα στενό γοβάκι που φορούσε
της δημιούργησε μια πληγή και προκάλεσε μόλυνση. Η πενικιλίνη δεν υπήρχε τότε, ώστε να δοθεί σαν αντιβίωση. Σήμερα το
επίθετο Κριεζώτη, από αυτή την ξεχωριστή και αρχοντική οικογένεια, έχει χαθεί.
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ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΊ
ΚΕΡΑΣΊΑ ΓΑΤΣΉ-ΠΑΣΣΑΛΉ
Διακεκριμένη εκπαιδευτικός της περιοχής, ξεκίνησε ως κοινοτική δασκάλα στην Άτταλη, στη συνέχεια
στα Αμπέλια και τέλος Ψαχνά, όπου δίδαξε στο 2ο Δημοτικό και διετέλεσε διευθύντρια του 1ου
Δημοτικού. Δημιούργησε ομάδες του Ερυθρού Σταυρού και πήρε μέρος σε πολλές κατασκηνώσεις.
Η πρώτη θεατρική ομάδα από παιδιά στην περιοχή, ήταν δικό της δημιούργημα όπως επίσης και
η διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων. Υπηρέτησε με μεγάλη αγάπη τη δημόσια εκπαίδευση και
άφησε το στίγμα της ως δυναμικής λειτουργού. Έφυγε από την ζωή το 2005 σε ηλικία 83 ετών.

ΧΡΥΣΗΊΣ ΜΑΥΡΟΕΙΔΉ-ΜΠΑΡΣΆΚΗ
Γεννημένη το 1910 στο Γύθειο, μετοίκισε στα Ψαχνά, όταν παντρεύτηκε τον Ψαχνιώτη γιατρό Αναστάσιο
Μπαρσάκη. Απόφοιτη της Μαρασλείου Ακαδημίας Αθηνών, υπηρέτησε για πολλά χρόνια στο 1ο
Δημοτικό σχολείο Ψαχνών. Οργάνωσε το Σώμα Ελλήνων Οδηγών και ίδρυσε την ομάδα ποδοσφαίρου
«Ηρακλής». Οι ομιλίες, οι πολιτιστικές εκδηλώσεις και οι εθελοντικές δράσεις της ήταν αμέτρητες.
Διακεκριμένη εθελοντική δράση είχε και κατά τη διάρκεια της Κατοχής αποσπώντας την αναγνώρισή
της από το κράτος, ως αγωνίστριας της Εθνικής Αντίστασης. Έφυγε από τη ζωή στην Αθήνα, το 1976.

ΓΙΑΝΝΟΎΚΟΣ ΔΗΜΉΤΡΙΟΣ
Γεννημένος στη Στενή το 1903, φοίτησε τα πρώτα του χρόνια στο Δημοτικό σχολείο της Άνω Στενής,
στο Σχολαρχείο της Χαλκίδας και αργότερα αποφοίτησε από τη Μαράσλειο Παιδαγωγική Ακαδημία
Αθηνών. Υπηρέτησε ως εκπαιδευτικός σε πληθώρα Δημοτικών σχολείων, ανάμεσά τους σε αυτό της
Κάτω Στενής, των Στροπώνων, Μίστρου, Λούτσας και Άνω Στενής. Ως δάσκαλος κατάφερε να εμφυσήσει
σε πολλές γενιές παιδιών της Στενής, τα ηθικά διδάγματα και πρότυπα ζωής που στηρίζονταν στην
ελληνοχριστιανική του ιδιοσυγκρασία. Από τα σημαντικά του κληροδοτήματα στον τόπο του, υπήρξε
η συγγραφή του βιβλίου «Το Χρονικόν Της Στενής του Νομού Ευβοίας» (εκδόθηκε για πρώτη φορά
το 1972) που περιλαμβάνει στοιχεία από την ιστορική, κοινωνική, πολιτική και θρησκευτική ζωή της
Στενής. Έφυγε από τη ζωή το 1972.
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ΚΟΚΟΝΌΣ ΔΗΜΉΤΡΗΣ
Γεννημένος στον Άγιο Γεώργιο της Λάμαρης το 1924, ο τελωνειακός στο επάγγελμα Δημήτρης Κοκονός,
αφιέρωσε το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του στην στήριξη του τόπου του μέσα από την μελέτη της
ιστορίας του χωριού του, των ηθών και των εθίμων του, αλλά και την οικονομική ενίσχυση που
προσέφερε σε αυτό. Για δέκα έτη (1992-2001) ανέλαβε την προεδρία του Συλλόγου των Απανταχού
Λαμαριωτών με κορυφαίες δράσεις την έκδοση του βιβλίου: Λάμαρη Ευβοίας, την έκδοση ημερολογίου
των Λαμαριωτών και τα εγκαίνια του Λαογραφικού Μουσείου της Λάμαρης. Δεν διέκοψε ποτέ την
επαφή του με το χωριό, οι κάτοικοι του οποίου του είχαν δώσει το παρωνύμι «Μήτσος ο Αγιωργίτης».
Ήταν παντρεμένος με την Κατερίνα Σφύρλα. Έφυγε από τη ζωή το 2007.

ΠΑΝΑΓΙΏΤΗΣ ΣΑΜΑΡΆΣ
Γεννήθηκε στη Χαλκίδα το 1915 και πέθανε στην Αθήνα το 1971. Διορίστηκε δάσκαλος στους
Στρόπωνες το 1935. Είχε ασχοληθεί με τη συγγραφή. Τα λιγοστά-μέχρι πρότινος- στοιχεία για τη ζωή
του και το έργο του τον κάνουν να αποτελεί μια ανεξερεύνητη λογοτεχνική μορφή της Γενιάς του
1930. Στο μυθιστόρημά του «Το Διάσελο» (1964), οι ήρωές του είναι εμπνευσμένοι από τον τόπο που
υπηρέτησε ως δάσκαλος. Έγραψε επτά μυθιστορήματα: «Στρόβιλος», «Διάσελο», «Στους τροπικούς»,
«Χιονοθύελλα», «Νύχτα», «Το χαμένο λιβάδι», «Πτήσεις 520» και τέσσερα ποιητικά βιβλία: «Χαρακώματα
μιας ζωής», «Απόβροχα», «Νιφοβόλι», «Ο κύκλος», όπως επίσης και διηγήματα. Το θεατρικό «Ο
Άρχοντας», παρουσιάστηκε το 1956 από τη σκηνή του Εθνικού Θεάτρου.

ΓΕΩΡΓΟΊ-ΈΜΠΟΡΟΙ
ΚΑΝΑΤΣΈΛΟΣ ΓΡΗΓΌΡΙΟΣ ΠΑΝ.
Ο Γρηγόριος Κανατσέλλος γεννήθηκε το 1870 στους Καθενούς. Υπήρξε γεωργός και στη συνέχεια
έμπορος. Διακρίθηκε για τις ενέργειές του να επεκτείνει τα σύνορα των χωριών Πισσώνα, Καθενών,
Πάλιουρα και Στενής, όταν από κοινού με τον Γεώργιο Παν. Μέργο, και διάφορους αγρότες, κατάφεραν
να αγοράσουν το τσιφλίκι «Άνω Πισσώνας» από την Ελένη Μόστρα.
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ΑΝΔΡΟΎΤΣΟΣ ΕΥΆΓΓΕΛΟΣ

ΙΕΡΕΊΣ

Γεννήθηκε στην Καστέλλα το 1876 με καταγωγή από την οικογένεια του Οδυσσέα Ανδρούτσου.
Ο αγωνιστής της απελευθέρωσης, στην δεύτερη από τις δύο εκστρατείες του στην Εύβοια κατά τη
διάρκεια του Αγώνα της απελευθέρωσης, έφερε μαζί του τον αδελφό του Γιάννη Ανδρούτσο ο οποίος
και σκοτώθηκε στην Αράχωβα αφήνοντας το μικρό του γιο Θανάση υπό την φροντίδα της Μονής
Μακρυμάλλης, δασκάλου και στη συνέχεια ιερέα του χωριού της Καστέλλας. Ο Βαγγέλης Ανδρούτσος
ήταν γιος του ιερέα Θανάση Ανδρούτσου. Οι διώξεις και οι φυλακίσεις που υπέστη κατά τη διάρκεια
της Γερμανοϊταλικής κατοχής 1941-1944 ανέδειξαν το αγέραστο αγωνιστικό φρόνημα της οικογένειας,
αλλά κλόνισαν την υγεία του και λίγα χρόνια αργότερα, το 1950, άφησε την τελευταία του πνοή στην
Καστέλλα.

ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΎ ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟΣ (ΠΑΠΑΚΏΣΤΑΣ)
Γεννημένος στη Λούτσα το (1866-1965), ο Παπακώστας λειτούργησε επί 75 χρόνια στις ενορίες του
Αγίου Αθανασίου και του Πάλιουρα. Σπουδαίος πνευματικός που διακρινόταν για την ταπεινότητα και
την αλληλεγγύη του. Παράλληλα με το έργο του ως ιερέα, άσκησε και συγγραφικό έργο και διακρίθηκε
στην ξυλογλυπτική και τη ζωγραφική.

ΚΑΛΛΙΤΈΧΝΕΣ
ΑΡΑΠΆΚΗΣ ΑΛΈΚΟΣ
Ένας από τους σημαντικότερους δεξιοτέχνες της ελληνικής παραδοσιακής μουσικής. Γεννήθηκε στα
Ψαχνά Ευβοίας το 1920. Από οικογένεια λαϊκών βιολιστών, συνέχισε την τέχνη πέντε γενεών, που
κληρονόμησε από τον πατέρα του, βιολιστή Γιώργο Αραπάκη που η ζωή τον έφερε από τον Αλμυρό
Βόλου, στα Ψαχνά. Το πραγματικό του επώνυμο ήταν Παύλου, αλλά λόγω προφανώς του χρώματος
του δέρματός του έφερε το παρωνύμιο «Αραπάκης». Από την ηλικία των 8 ετών άρχισε να παίζει βιολί.
Στα Ψαχνά ανατράφηκε και έμεινε, όπως ο ίδιος μαρτυρά, έως την ηλικία των 26 χρόνων. Πήγε σχολείο
στο 1ο Δημοτικό Ψαχνών μέχρι την έκτη τάξη. Στη συνέχεια, άρχισε να παίζει βιολί σε γάμους και
πανηγύρια.
Μετά τα 26 του χρόνια παντρεύτηκε και έμεινε στην Αμάρυνθο Ευβοίας και συνέχισε να παίζει το
όργανο μαγεύοντας με τη μουσική του. Πραγματοποίησε περιοδείες σε ολόκληρο τον κόσμο σχεδόν
σε όλα τα κράτη της Ευρώπης, στην Αμερική αλλά και στο Ιράν και στο Ιράκ και στην Αυστραλία. Έχει
συμμετάσχει σε εκπομπές της Κρατικής Ραδιοφωνίας και Τηλεόρασης και έχει εμφανιστεί στο Μέγαρο
Μουσικής και στο Ηρώδειο. Είναι γνωστή η συνεργασία του με όλα τα ονόματα της δημοτικής μουσικής.
Για σειρά ετών συνεργάστηκε με την αείμνηστη Δόμνα Σαμίου συνοδεύοντάς την σε συναυλίες της
στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έπαιζε βιολί ακόμα και μέχρι τα βαθιά γεράματα, λέγοντας μάλιστα
ότι «όσο τα δάχτυλά μου δεν με εγκαταλείπουν, θα συνεχίζω γιατί αγαπάω την παράδοση…με αυτή
ανατράφηκα και με αυτήν θα πεθάνω». Έφυγε από κοντά μας το 2006.
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ΚΑΡΑΧΆΛΙΟΣ ΑΝΤΏΝΗΣ
Ο διεθνούς φήμης γλύπτης και ζωγράφος γεννήθηκε στα Ψαχνά τον Μάρτιο του 1919. Από πολύ
μικρός σχεδίαζε και καταρρίποντας στερεότυπα της εποχής, έφτασε στην Αθήνα όπου και πέρασε
με εξετάσεις στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών. Τιμήθηκε με βραβεία και επαίνους της Σχολής και
παίρνοντας υποτροφία από το Πανεπιστήμιο Αθηνών συνέχισε τις σπουδές του στην Beaux Arts του
Παρισιού δίπλα στον κορυφαίο Γάλλο γλύπτη Ζωρζ Αντάμ. Δούλεψε με όλα τα υλικά, μάρμαρο, ξύλο,
πέτρα και χαλκό. Συμμετείχε σε πολλές πανελλήνιες κρατικές εκθέσεις, οργάνωσε πολλές ατομικές και
εκπροσώπησε τη χώρα μας σε πολλές διεθνείς εκθέσεις όπως στο Ελσίνκι, Βουκουρέστι, Σόφια, Ρώμη,
Παρίσι, Λονδίνο, Νέα Υόρκη, Μπιενάλε του Σάο Πάολο και της Αλεξάνδρειας.
Τιμήθηκε με δεκατέσσερα πρώτα βραβεία σε πανελλήνιους διαγωνισμούς. Έργα του βρίσκονται στην
Πινακοθήκη Αθηνών, της Ρόδου, Χαλκίδας και μουσείου Βορρέ στην Παιανία Αττικής, αλλά και σε
ιδιωτικές συλλογές. Διάσημα γλυπτά του κοσμούν την πόλη της Χαλκίδας, όπως οι προτομές του
Αριστοτέλη και του Γιάννη Σκαρίμπα (2006), του συνθέτη Νίκου Σκαλκώτα, και του Ανδρέα Συγγρού
και το εξαίρετο γλυπτό του «Εσταυρωμένου». Έργα του φιλοξενούνται στο Ναύπλιο, στο Λουτράκι
Κορινθίας, στα Τρίκαλα, στην Λυκόβρυση Αττικής και στη Λίμνη Ευβοίας. Πυρήνας της δημιουργικής
του δύναμης το ενδιαφέρον του για τον άνθρωπο γι’ αυτό και σχεδόν η εικαστική του φιλοσοφία
αντικατόπτριζε τον ίδιο τον άνθρωπο που υπήρξε το κεντρικό υποκείμενο των έργων του. Όπως ο
ίδιος είχε δηλώσει: «τα έργα μου περικλείουν τη δύναμη της ζωής». Έφυγε από τη ζωή το 2009.

ΣΠΎΡΟΥ ΙΩΆΝΝΗΣ
Υπήρξε γλύπτης, επεξεργαστής μαρμάρου και χαράκτης μαρμάρου. Θεωρώντας την αποστολή των
Ελλήνων θεϊκή ο Ιωάννης Σπύρου, μιλούσε «τη γλώσσα του μαρμάρου και της πέτρας». Ακολούθησε
τον πατέρα του που ήταν και ο δάσκαλός του, σε μια οικογενειακή παράδοση που είχε ρίζες στον
παππού του. Στο εργαστήριο του παππού του αφιέρωνε τον χρόνο του από μικρή ηλικία. Υπήρξε
λιθοξόος και συντηρητής των μνημείων της Ακρόπολης των Αθηνών.
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ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΤΟΠΙΚΩΝ
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΠΙΑΤΩΝ
ΔΗΜΟΥ ΔΙΡΦΥΩΝΜΕΣΣΑΠΙΩΝ:

ΜΠΟΡΕΊΤΕ ΝΑ ΓΕΥΤΕΊΤΕ!
Τοπικά Πιάτα Διρφύων
Οι επισκέπτες της περιοχής της Στενής μπορούν να γευτούν ντόπια κρέατα ψημένα στη
σούβλα όπως κοντοσούβλι, κοκορέτσι και αρνί. Τα βότανα και οι ποικιλίες μανιταριών
της γης του Δήμου μας αποτελούν αξέχαστες γευστικές εμπειρίες.

Στενή: τηγανόψωμο, χωριάτικα μακαρόνια, μπακλαβάς με καρύδι, μέλι, λάδι.
Αμφιθέα: τηγανιστή (τυρί χλωρό αλευρομένο με αυγά), γαλέτες (ψωμί στο
τηγάνι).

Τοπικά Πιάτα Μεσσαπίων
Καστέλλα: τυροπιτάρια, μελιτζάνες με τραχανά, ντρόμσες (αλεύρι και νερό σε
τσιγαρισμένο κρεμμύδι), ντολμαδάκια, τηγανιτες, λουκουμάδες.
Πολιτικά: Κακαβιά, χταπόδι με κοφτό μακαρόνι, κρέας με μανέστρα, ρεβύθια
με μανέστρα, τηγανόψωμο-τυροπιτάρια, καπνιστό-καπαμά (κομμάτια κρέας
κόκορα με χοντρά μακαρόνια, γαλακτομπούρεκο, μπακλαβά).
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ΣΟΎΠΑ ΚΑΚΑΒΙΆ
(ΣΥΝΤΑΓΉ ΑΠΌ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΉ
ΚΟΙΝΌΤΗΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΏΝ)

A

ποτελεί ένα από τα καθημερινά φαγητά των
ψαράδων και φτιάχνεται με φρέσκα ψάρια.
Η ετυμολογία της λέξης προέρχεται από την
ορειχάλκινη χύτρα, την κακάβη, μέσα στην οποία οι
ψαράδες έφτιαχναν τη νόστιμη αυτή σούπα, όταν τους
«έκλεινε ο καιρός» μακριά από το λιμάνι.

ΣΤΡΙΦΤΌΠΙΤΑ
(ΣΥΝΤΑΓΉ ΑΠΌ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΉ
ΚΟΙΝΌΤΗΤΑ ΤΩΝ ΨΑΧΝΏΝ)

O

ι πίτες αποτελούσαν ανέκαθεν παραδοσιακή
συνταγή για τους κατοίκους του Δήμου
Διρφύων-Μεσσαπίων. Οι παραδοσιακές αλλά
και οι σύγχρονες νοικοκυρές, φτιάχνουν συνήθως
στριφτόπιτες με χειροποίητο φύλλο σε πολλές
παραλλαγές (κολοκυθόπιτες, χορτόπιτες, μανιταρόπιτες).

Υλικά:

Υλικά:

1,5-2 κιλά φρέσκα ψάρια της επιλογής σας (λύχνους,
καπόνια, σκορπιομάνες, κεφαλόπουλα), τοποθετημένα σε
τούλι.

10-12 σπιτικά φύλλα

3 κρεμμύδια (κομμένα σε τέσσερα κομμάτια)
4 πατάτες (κομμένες «κυδωνάτες»)
2 κουταλιές λάδι
αλάτι
πιπέρι
νερό
2 λεμόνια
Eκτέλεση:
Στην κατσαρόλα τοποθετούμε πρώτα τα κρεμμύδια
και τις πατάτες και στο τέλος τα ψάρια μέσα σε τούλι,
βάζοντας τόσο νερό όσο χρειάζεται για να τα σκεπάσει,
ενώ προς το τέλος ρίχνουμε λάδι, αλάτι, πιπέρι και
λεμόνι. Θα χρειαστούμε περίπου 30 λεπτά σε δυνατή
φωτιά για το βράσιμο. Βγάζουμε τα ψάρια από το τούλι,
τα καθαρίζουμε και τα ενώνουμε με τα υπόλοιπα υλικά.
Τη σερβίρουμε ζεστή.
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7 αυγά
300 γρ. τυρί φέτα
λίγο βούτυρο γάλακτος
1 φλυτζάνι λάδι
2 φλυτζάνια γάλα
Προαιρετικό αλάτι και πιπέρι
Εκτέλεση:
Σπάμε τα αυγά και φτιάχνουμε τη γέμιση χτυπώντας τα
ελαφρά, ενώνοντάς με τη φέτα και το γάλα. Απλώνουμε
το φύλλο, ρίχνουμε λίγο-λίγο το λιωμένο βούτυρο,
βάζουμε επάνω τη γέμιση (αυγά, φέτα, γάλα), κάνουμε το
φύλλο ρολό και το βάζουμε στο ταψί. Το ίδιο κάνουμε
και με τα υπόλοιπα φύλλα. Πριν την τοποθετήσουμε στον
φούρνο ραντίζουμε τα φύλλα με γάλα και λάδι. Ψήνουμε
την πίτα σε προθερμασμένο φούρνο στους 180 βαθμούς
για 1 ώρα περίπου. Είναι εξαιρετικά νόστιμη είτε ελαφρά
ζεστή, είτε σε θερμοκρασία δωματίου.
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ΤΗΓΑΝΙΣΤΉ
(ΣΥΝΤΑΓΉ ΑΠΌ ΤΙΣ ΤΟΠΙΚΈΣ ΚΟΙΝΌΤΗΤΕΣ ΑΜΦΙΘΈΑΣ ΚΑΙ ΜΑΡΚΑΤΏΝ)

Έ

να απλό και εύκολο φαγητό που αποτελούσε βασικό έδεσμα του οικογενειακού τραπεζιού κυρίως τους
μήνες των εκάστοτε συγκομιδών (λαδιού, αμπελιού, περιβολιού). Σε άλλα χωριά λέγεται τηγανιστή και αλλού
τηγανιστήρι.

Υλικά:
500 γρ. χλωρό τυρί κομμένο σε φέτες, 2-3 αυγά, αλεύρι
Εκτέλεση:
Bάζουμε στο τηγάνι λίγο ελαιόλαδο, αλευρώνουμε τις φέτες τυριού και τις ρίχνουμε στο καυτό λάδι, τις γυρίζουμε ώστε
να πάρουν λίγο χρώμα και από τις δύο πλευρές. Χτυπάμε τα αυγά κάνοντάς τα μείγμα και στη συνέχεια τα ρίχνουμε πάνω
στις φέτες τυριού, τις αφήνουμε για περίπου 5 λεπτά να ροδίσουν και τις αποσύρουμε από τη φωτιά. Τις σερβίρουμε
ζεστές.

TΗΓΑΝΊΤΕΣ
(ΣΥΝΤΑΓΉ ΑΠΌ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΉ ΚΟΙΝΌΤΗΤΑ ΤΗΣ ΜΑΚΡΥΚΆΠΑΣ)

Έ

να παραδοσιακό γλυκό που συνδέεται με την συγκομιδή της ελιάς και το νέο λάδι της χρονιάς που
καταφθάνει από το ελαιοτριβείο στο σπίτι. Η νέα σοδειά αποτελεί το σήμα κατατεθέν για τη δημιουργία
τηγανίτας, τηγανισμένης στο φρέσκο ελαιόλαδο. Ακόμη και σήμερα, στα χωριά του Δήμου μας, οι τηγανίτες
μετά την παρασκευή τους μοιράζονται σε όλη την γειτονιά.
Υλικά:
αλεύρι, νερό, λίγο αλάτι, λίγη σόδα
Εκτέλεση:
Aνακατεύουμε όλα τα υλικά μας, φτιάχνοντας ένα χυλό, τα αφήνουμε για 5 λεπτά, στη συνέχεια ζεσταίνουμε λίγο
ελαιόλαδο σε τηγάνι και κουταλιά κουταλιά τις τηγανίζουμε μέχρι να ροδίσουν. Σερβίρουμε τις τηγανίτες με αγνό
πετιμέζι, μέλι και κανέλλα ή ζάχαρη.
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ΧΡΙΣΤΌΨΩΜΟ ΨΑΧΝΏΝ

Y

λικά για τη ζύμη:
500-600ml χλιαρό νερό, 18 γρ. μαγιά ξηρή, 100 γρ. ζάχαρη κρυσταλλική, 50 γρ. ελαιόλαδο και επιπλέον μια κουταλιά
της σούπας για το μπολ, 1κιλό αλεύρι σκληρό, 10 γρ. αλάτι

Για το στόλισμα
5 καρύδια, ολόκληρα (με κέλυφος), 1 αβγό, για το άλειμμα, Για το γλάσο: 50 γρ. μέλι, 5 γρ. κονιάκ
Εκτέλεση:
Ρίχνουμε στη λεκάνη το νερό, τη μαγιά, τη ζάχαρη και ανακατεύουμε καλά μέχρι να διαλυθεί η μαγιά και να αρχίσει να
φουσκώνει.
Βάζουμε το λάδι, το αλεύρι και αρχίζουμε να ζυμώνουμε ώστε να ομογενοποιηθεί το μείγμα μας και να δέσει και στο τέλος
βάζουμε το αλάτι. Προσθέτουμε νερό αν χρειαστεί.
Σε ένα μπολ προσθέτουμε 1 κουταλάκι της σουπας ελαιόλαδο και βάζουμε μέσα το ζυμάρι μας. Καλύπτουμε με μία πετσέτα και
το αφήνουμε για 1-1 ½ ώρα μέχρι να διπλασιαστεί.
Στη συνέχεια, πιέζουμε ελαφρά λίγο με τα δάχτυλά μας για να ξεφουσκώσει και σχηματίζουμε με τα χέρια μας ένα στρογγυλό
καρβέλι. Αφαιρούμε από τη ζύμη ένα κομμάτι για το στόλισμα.
Τοποθετούμε το καρβέλι σε ένα μέτριο στρογγυλό ταψί που έχουμε βουτυρώσει και στρώσει στον πάτο μία λαδόκολλα και το
αφήνουμε να απλωθεί μόνο του.
Αμέσως μετά, ξεκινάμε το στόλισμα. Φτιάχνουμε δυο πλεξούδες για τον κεντρικό σταυρό. Στα άκρα και στο κέντρο του σταυρού
τοποθετούμε τα καρύδια. Σύμφωνα με την παράδοση, τα κενά μέρη των τεταρτημορίων διακοσμούνται περίτεχνα ανάλογα την
νοικοκυρά. Συνηθίζεται η διακόσμηση αυτών να γίνεται με θέματα που σχετίζονται με την οικογένεια.
Αλείφουμε τη ζύμη με το χτυπημένο αυγό. Καλύπτουμε με μία πετσέτα και αφήνουμε να φουσκώσει το ψωμί , για δεύτερη
φορά, για 1 ώρα.
Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 180° C στον αέρα και ψήνουμε για 50 λεπτά περίπου. (παλαιότερα ψηνόταν στον
ξυλόφουρνο).
Λίγο πριν το βγάλουμε από τον φούρνο ετοιμάζουμε το γλάσο αναμειγνύοντας το μέλι με το κονιάκ και το αλείφουμε με ένα
πινέλο αμέσως μόλις βγάλουμε το χριστόψωμο από τον φούρνο.
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ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΆ ΣΤΟΙΧΕΊΑ
ΉΘΗ ΚΑΙ ΈΘΙΜΑ ΔΉΜΟΥ
ΔΙΡΦΎΩΝ-ΜΕΣΣΑΠΊΩΝ

Ο

παρόμοιος τρόπος ζωής των κατοίκων των περιοχών του σημερινού
Δήμου Διρφύων-Μεσσαπίων οδήγησε στη διαμόρφωση κοινών ηθών
και εθίμων. Έτσι, τοπικά ήθη και έθιμα, συνυφασμένα με εκείνα της
υπόλοιπης χώρας, διαμοιράστηκαν στον ευρύτερο χώρο, εμπλουτίστηκαν
από χωριό σε χωριό και δημιούργησαν αυτό το καταπληκτικό και μοναδικό
πολιτιστικό πλούτο της περιοχής μας.
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ΜΕΓΆΛΕΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΈΣ ΓΙΟΡΤΈΣ
Χριστούγεννα
Ήδη με τη νηστεία της Σαρακοστής οι πιστοί είχαν αρχίσει να
προετοιμάζονται για τη γιορτή των Χριστουγέννων με τη νηστεία
και την προσμονή της γέννησης του Θεανθρώπου. Η συγκέντρωση
των αγαθών για τις ημέρες των γιορτών ξεκινούσε από τις πρώτες
μέρες της Σαρακοστής. Πρώτα αγόραζαν το θρεφτάρι (χοίρο), το
ζώο που θα έσφαζαν για το γιορτινό τραπέζι και ακολουθούσε το
θρέψιμό του. Αν δεν είχαν δική τους σοδειά αγόραζαν μήλα και
πορτοκάλια, απαραίτητα για τη χριστόπιτα και τα γλυκίσματα.
Αποκορύφωμα των προετοιμασιών αποτελούσε το χάλασμα
(σφάξιμο) του θρεφταριού και το ψήσιμο της χριστόπιτας που
ήταν στολισμένη (ξόμπλιασμα). Άλλα φαγητά των ημερών ήταν
τα λουκάνικα, οι ματιές ή μπούμπες (χοιρινό έντερο γεμισμένο με
πλιγούρι ή ρύζι), πηχτές, πασπαλάδες, λίπος χοιρινό και κομμάτια
κρέας για σούβλισμα (σουβλιμάδες).

Σκαλήμπιδες
Με αυτό το όνομα ήταν γνωστοί στην ευρύτερη περιοχή οι
καλικάντζαροι
(Σκαλ+πούς>σκαλόπους>σκαλήμπος,
δηλαδή
κουτσοπόδης). Είχαν ένα πόδι γαϊδουρίσιο και ένα ανθρώπινο που
ήταν πιο κοντό. Η μορφή τους ήταν ακαθόριστη με ανθρώπινο
μαύρο μαλλιαρό σώμα, άλλοτε είχαν κέρατα και άλλοτε όχι.
Έρχονταν στη Γη τη Σαρακοστή, έμπαιναν από τις καπνοδόχους
στα σπίτια, στις στάνες και τους στάβλους. Το πρόσωπό τους ήταν
μαύρο από τις καπνοδόχους. Γενικά, θεωρούνταν αγαθοποιά όντα
και επικοινωνούσαν αόρατα με τους ανθρώπους, κάποτε όμως
γίνονταν κακά προκειμένου να δικαιολογηθούν οι παραλείψεις
των νοικοκυραίων και οι απροσεξίες τους, ήταν εκείνα τα όντα που
μαγάριζαν τα σφαχτά ή έκαιγαν τη βασιλόπιτα. Η τοπική παράδοση
ανέφερε πως εκείνοι έφερναν τα δώρα της Πρωτοχρονιάς και
όχι ο Άι-Βασίλης. Αν τα παιδιά ήταν άτακτα, τεμπέλικα ή αμελείς
μαθητές, λάμβαναν το κατάλληλο δώρο προς νουθέτησή τους. Οι
σκαλήμπιδες βοηθούσαν τις ακαμάτρες νοικοκυρές στις δουλειές
τους και πότιζαν τα ζωντανά όταν ξεχνιούνταν απότιστα. Έφευγαν
την περίοδο των Θεοφανείων υπό την απειλή του Σταυρού και των
εξορκισμών του ιερέα.

Πρωτοχρονιά
Ήταν η τρίτη σπουδαιότερη γιορτή για τους κατοίκους της
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περιοχής μετά το Πάσχα και τα Χριστούγεννα. Ουσιαστικά,
επρόκειτο για τη γιορτή του Αγίου Βασίλειου. Στο πρωτοχρονιάτικο
τραπέζι μαγείρευαν βραστή κότα και έτρωγαν τα φαγητά που
έμεναν από τα Χριστούγεννα. Την προπαραμονή και την παραμονή
της γιορτής, ετοιμάζονταν κυρίως τα γλυκά: η καθιερωμένη
βασιλόπιτα, οι δίπλες, τα μελομακάρονα, ο μπακλαής (μπακλαβάς)
και άλλα. Τα υλικά προέρχονταν από την τοπική σοδειά. Έτσι, σε
δύσκολα χρόνια, η βασιλόπιτα ήταν σκέτο ψωμί, στολισμένη με
πέντε καρύδια σταυρωτά, κάποια καλλιτεχνήματα και αλειμμένη με
χτυπητό κρόκο αυγού. Οι δίπλες ήταν πασπαλισμένες με σουσάμι ή
βουτηγμένες σε μέλι με λίγο ψιλοκομμένο καρύδι από πάνω.
Ένα άλλο τοπικό έθιμο ήταν το ελαφρύ χτύπημα των παιδιών στο
κεφάλι από τη μητέρα ή τη γιαγιά, προτού ξυπνήσουν, με μια καθαρή
πέτρα, φερμένη από το πηγάδι ή το ποτάμι ή με το γουδοχέρι και
ένα κλαδί ελιάς. Το έθιμο γινόταν για να είναι το παιδί γερό και
ευλογημένο, όπως το ευλογημένο δέντρο της ελιάς.
Την πρωτοχρονιά μετά το πρωινό ξύπνημα, τα παιδιά αναζητούσαν
τα δώρα τους. Τα έφερναν οι σκαλήμπιδες (πρβλ: «Σκαλήμπιδες»)
και ήταν τοποθετημένα μέσα στις σχολικές τους σάκες που ήταν
κρεμασμένες στον τοίχο. Συνήθως ήταν ξηροί καρποί και ένα
πορτοκάλι πάνω στο οποίο ήταν στερεωμένο κατάλληλα ένα
μεταλλικό νόμισμα, κατά προτίμηση ασημένιο. Τα άτακτα και αμελή
παιδιά έπαιρναν ως δώρο πέτρες και χώματα και προσπαθούσαν
να γίνουν καλύτερα τη νέα χρονιά ώστε να μην πάθουν τα ίδια.

Θεοφάνεια
Νωρίς το πρωί τα κορίτσια έβγαιναν να τραγουδήσουν τα κάλαντα.
Αργότερα αυτό άρχισε να γίνεται την παραμονή. Ύστερα γινόταν η
λειτουργία και ο αγιασμός. Αν δεν υπήρχε λίμνη, θάλασσα ή ποτάμι
έριχναν το σταυρό στην κολυμπήθρα. Έπειτα ο ιερέας γυρνούσε
στα σπίτια και τους δρόμους και τα αγίαζε. Από το ράντισμα
του αγιασμού πίστευαν ότι έφευγαν οι Σκαλήμπιδες (πρβλ:
«Σκαλήμπιδες»).
Το βράδυ των Θεοφανείων έβγαιναν στους δρόμους άντρες
και μεγάλα παιδιά τραγουδώντας. Κρατούσαν στα χέρια τους
ποιμενικές αγκούλες (γκλίτσες), ραβδιά και μπαστούνια για να
προστατεύονται από το σκοτάδι, τα σκυλιά και τα γλιστρήματα, αν
είχε χιονίσει. Παλαιότερα οι άντρες έβαφαν το πρόσωπό τους με
καπνιά-ίσως για να μην τους γνωρίσουν οι κατακτητές. Περνούσαν
από όλα τα σπίτια και τα μαντριά του χωριού και οι τσομπάνηδες
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τους προσέφεραν κότες, κατσικάκια και αρνιά. Το τραγούδι που
τραγουδούσαν ήταν κοινό σε όλη την Εύβοια αλλά οι τραγουδιστές
τροποποιούσαν κάποιους στίχους για να ευχαριστήσουν τους
νοικοκυραίους με κατάλληλο ύφος κάθε φορά. Αν δεν τους άρεσαν
τα δώρα που τους προσέφεραν, οι στίχοι ήταν περιπαικτικοί. Την
επόμενη ημέρα, με την ευκαιρία της αργίας της γιορτής του ΆιΓιάννη, έστρωναν κοινό τραπέζι με τα δώρα και γλεντούσαν όλοι
μαζί.

σουβλισμένα αρνιά και γίνονταν επισκέψεις σε συγγενείς και
φίλους, για ευχές. Ακολουθούσε, φυσικά, τρικούβερτο γλέντι και
φαγοπότι. Το απόγευμα, τελούνταν ο εσπερινός της Αγάπης. Τις
παλιότερες εποχές, οι κάτοικοι αλληλοασπάζονταν, εύχονταν ο
ένας στον άλλον και ζητούσαν συγχώρεση. Έπειτα γινόταν γλέντι
με μουσική και χορό. Για σαράντα ημέρες η ευχή «Χριστός ΑνέστηΑληθώς Ανέστη» αντικαθιστούσε τον τυπικό χαιρετισμό «ΚαλημέραΚαλησπέρα».

Απόκριες

Η έννοια του πανηγυριού, όπως και στα περισσότερα χωριά
της Ελλάδας, είχε την έννοια της θρησκευτικής και εμπορικής
πανήγυρης. Πλάι στη γιορτή του τοπικού Αγίου ή μιας μεγάλης
γιορτής της Ορθοδοξίας (π.χ. Κοιμήσεως της Θεοτόκου, Ανάληψης
του Κυρίου, του Αγίου Πνεύματος) διεξαγόταν και παζάρι
εμπορικού χαρακτήρα με τους εμπόρους και τους χωρικούς
να κουβαλούν και να στήνουν πάγκους με την πραμάτειά τους,
πολλές φορές από εκατοντάδες χιλιόμετρα μακριά. Αποτελούσαν
έτσι μια ευκαιρία για την επανένωση των οικογενειών αλλά και την
επικοινωνία μεταξύ διαφορετικών περιοχών της χώρας.

Τα αποκριάτικα έθιμα και οι μεταμφιέσεις δεν ήταν καθόλου
συνηθισμένα στα χωριά της Μεσσαπίας και των Διρφύων. Αυτά
καθιερώθηκαν αργότερα, υπό την επιρροή των Ενετών. Τις ημέρες
εκείνες, στα χωριά του Δήμου, οι άνθρωποι συγκεντρώνονταν σε
γειτονικά, οικογενειακά, φιλικά σπίτια, για να γλεντήσουν όλοι
μαζί. Η κάθε οικογένεια έφερνε μαζί της έτοιμα φαγητά όπως
γαλατόπιτες, τυρόπιτες στη γάστρα και ρυζόγαλα. Υπήρχε σαφής
διάκριση και τήρηση της τυρινής και κρεατινής Αποκριάς. Οι
γυναίκες πρωτοστατούσαν στο γλέντι, ενώ τα τραγούδια που
λέγονταν ήταν χαρούμενα και κάποτε πρόστυχα. Στη Σαρακοστή
που ακολουθούσε, επικρατούσε αυστηρή νηστεία και περισυλλογή,
με μέρες αφιερωμένες στους νεκρούς, με αποκορύφωμα τη Μεγάλη
Εβδομάδα.

ΠΑΝΗΓΎΡΕΙΣ

ΙΕΡΆ ΜΥΣΤΉΡΙΑ
Γάμος

Λαμπρή
Έτσι ονομαζόταν η γιορτή του Πάσχα στην περιοχή. Η νηστεία της
Σαρακοστής συνεχιζόταν ως την Κυριακή του Πάσχα. Το Σάββατο
του Λαζάρου μετά την εκκλησία, τα κορίτσια επισκέπτονταν τα
σπίτια του χωριού, τραγουδώντας το τραγούδι του Λαζάρου. Τη
Μεγάλη Παρασκευή στόλιζαν με αγριολούλουδα τον Επιτάφιο
τραγουδώντας το μοιρολόι της Παναγίας. Το Μεγάλο Σάββατο
σουβλίζονταν τα αρνιά και φτιάχνονταν τα σπληνάντερα και τα
κοκορέτσια. Αντί για ψωμιά οι νοικοκυρές έφτιαχναν τις κοσώνες,
λαμπριάτικες κουλούρες ζυμωμένες με γάλα και ζάχαρη που
ψήνονταν στους φούρνους.
Αρχικά, η Ανάσταση εορταζόταν στις τρεις το πρωί και η λειτουργία
διαρκούσε ως τις πέντε τα ξημερώματα. Αργότερα, μεταφέρθηκε
στις 12 τα μεσάνυχτα. Την ημέρα του Πάσχα, ψήνονταν τα

Κύριο χαρακτηριστικό γνώρισμα των παραδοσιακών γάμων
στην περιοχή των Διρφύων-Μεσσαπίων αποτελούσε ο θεσμός
του προξενιού. Σπάνια γινόταν γάμος από έρωτα. Η προξενήτρα
αναλάμβανε να φέρει εις πέρας το συνοικέσιο κάνοντας όλες
τις απαραίτητες ενέργειες. Στην πρώτη συνάντηση των δύο
οικογενειών δινόταν ο λόγος και καθοριζόταν το ύψος της προίκας.
Η προίκα δινόταν στον γαμπρό. Το περιεχόμενό της ήταν συνήθως
χωράφια, ζώα, κατσαρολικά και ρουχισμός. Την παραμονή του
γάμου, το Σάββατο, στηνόταν ξεχωριστό γλέντι στα σπίτια των
μελλόνυμφων. Επίσης, υπογραφόταν το προικοσύμφωνο όπου
αναφερόταν η προίκα που έδινε η νύφη στο γαμπρό.
Ακολουθούσαν οι αρραβώνες, την ημέρα των οποίων οριζόταν
και η ημερομηνία γάμου. Λίγες μέρες πριν από τον γάμο στηνόταν
ο “γιούκος”. Πρόκειται για μια τετράγωνη ξύλινη βάση όπου
τοποθετούνταν η προίκα της νύφης, κυρίως κουβέρτες και
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Θάνατος
σεντόνια, διπλωμένα το ένα πάνω στο άλλο. Οι κοπέλες του χωριού
έρχονταν να καμαρώσουν τον γιούκο, να τον τραγουδήσουν και να
τον ράνουν με ρύζι, κουφέτα, λουλούδια και καρύδια. Πολύ συχνά,
την ίδια μέρα, τα προικιά μεταφέρονταν στο σπίτι του γαμπρού
όπου λάμβανε χώρα το έθιμο του νυφικού κρεβατιού με τις φίλες
και τους συγγενείς της νύφης να το στρώνουν και να το ξεστρώνουν
και όλους τους παρευρισκομένους να το ασημώνουν με χρήματα.
Οι γάμοι γίνονταν τo πρωί της Κυριακής. Η νύφη έφευγε από
το σπίτι της με συνοδεία οργάνων, τραγουδιών και χορών.
Προπορευόταν ο πρωτοσυμπέθερος, αναβάτης στο καλύτερο
άλογο ή πεζός, ανάλογα με την απόσταση που έπρεπε να διανύσει
ως την εκκλησία, κρατώντας στα χέρια του την κεντημένη κουλούρα
ή πίτα του γάμου και ένα μπουκάλι κρασί. Από το προηγούμενο
βράδυ οι καλεσμένοι έστελναν φαγώσιμα, αρνιά και τραγιά, ως
δώρα. Μετά τη στεφάνωση πήγαιναν στο σπίτι του γαμπρού. Όταν
έφταναν, η πεθερά περίμενε τη νύφη στην πόρτα κρατώντας ένα
ρόδι και έχοντας στρώσει το σίδερο. Η νύφη έπαιρνε το ρόδι και
το έσπαζε στην είσοδο του σπιτιού πατώντας πάνω στο σίδερο και
μπαίνοντας στο σπίτι με το δεξί πόδι (ρόδι: σύμβολο γονιμότητας,
σίδερο: σύμβολο γεροσύνης). Έπειτα έμπαιναν στο σπίτι και οι
καλεσμένοι και έστρωναν το τραπέζι για να ξεκινήσει το φαγοπότι.
Το γλέντι ήταν πάντα «τρικούβερτο» ανεξαρτήτου οικονομικής
κατάστασης και κρατούσε ως το πρωί. Σε διάστημα μιας εβδομάδας
οι νεόνυμφοι έπρεπε να ανταποδώσουν την παρουσία των
καλεσμένων στον γάμο τους. Αυτά ήταν τα λεγόμενα πιστρόφια.
Αρχικά, γίνονταν μόνο για τη νύφη που έπαιρνε άντρα από άλλο
χωριό, αλλά αργότερα γενικεύτηκε. Το έθιμο ήταν, το ζεύγος στο
τέλος της επίσκεψης, να δέχεται ως δώρο μια κότα.

Βάπτιση
Η βάπτιση ενός παιδιού ήταν σημαντικό θρησκευτικό και κοινωνικό
γεγονός τόσο για την οικογένεια όσο και για τη μικρή κοινωνία του
χωριού. Η βάπτιση γινόταν στην εκκλησία χωρίς την παρουσία
της μητέρας, η οποία περίμενε στο σπίτι ή έξω από την εκκλησία.
Όταν έφταναν τα παιδιά του χωριού και της ανακοίνωναν το όνομά
του, τούς έδινε δώρα που ονομάζονταν σχαρίκια. Το όνομα το
έδινε ο νονός ή η νονά του παιδιού. Μετά τη βάπτιση, η μητέρα
παραλάμβανε το παιδί από τον νονό/-ά κάνοντας μια μεγάλη
μετάνοια και φιλώντας του το χέρι.
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Οι κάτοικοι της περιοχής, απλοί και θρησκευόμενοι άνθρωποι,
αντιμετώπιζαν το γεγονός του θανάτου ως φυσική κατάληξη της
ζωής στα πλαίσια των χριστιανικών και λαϊκών εθίμων του τόπου.
Οι γυναίκες ήταν εκείνες που πρωτοστατούσαν στις κηδείες.
Αναλάμβαναν να πλύνουν και να αλλάξουν το σώμα του νεκρού
με τα καλά του ρούχα και παπούτσια. Του σταύρωναν στα χέρια
και τοποθετούσαν στο στόμα του, στην τσέπη του σακακιού του
ή ανάμεσα στις σταυρωμένες παλάμες του ένα μικρό νόμισμα,
κατάλοιπο αρχαίων δοξασιών. Τα παιδιά χτυπούσαν την καμπάνα
σε αργό ρυθμό ώστε να διαδοθεί το νέο. Όσοι ήταν παρόντες στην
κηδεία, έφερναν στον νεκρό ένα κερί, λιβάνι και βασιλικό. Εύχονταν
στους συγγενείς του «Θεός σχωρέσ’ τον» ή «Ζωή σε λόγου σας»
και διηγούνταν περιστατικά και στιγμές από τη ζωή του μακαρίτη,
ακόμη και αστεία συμβάντα. Σκοπός των αφηγήσεων αυτών ήταν
να λειτουργήσουν ως παρηγοριά και πρότυπο μίμησης στους
συγγενείς του νεκρού.
Ακολουθούσε το θρησκευτικό τυπικό στο ναό και η εκφορά
του νεκρού. Οι θρήνοι και οι κοπετοί δεν έλειπαν ανάλογα με
την ιδιοσυστασία της οικογένειας και των παρισταμένων. Στο
νεκροταφείο, το κατέβασμα του νεκρού στον τάφο, συνοδευόταν
από το σπάσιμο ενός κανατιού με νερό ή πιάτου και το συμβολικό
χύσιμο κρασιού. Όλοι οι παριστάμενοι απόθεταν λίγο χώμα στον
τάφο. Στο σπίτι ακολουθούσε αγιασμός και ράντισμα των χώρων.
Στο επόμενο χρονικό διάστημα τελούνταν μνημόσυνα στη μνήμη
του νεκρού: τα σαράντα, σαράντα ημέρες μετά το θάνατό του, τα
εξάμηνα και ο χρόνος. Οι γυναίκες ζύμωναν τα “ψυχούδια”, μικρά
ειδικά ψωμάκια που τα μοίραζαν σε φίλους και συγγενείς μαζί
με βρασμένο στάρι (κόλλυβα). Μετά το μνημόσυνο έφτιαχναν το
ψυχοκέρι, το οποίο συνήθως ετοιμαζόταν πριν από τη Μεγάλη
Σαρακοστή. Το ψυχοκέρι φτιαχνόταν από κλωστές βουτηγμένες
στο κερί και ενωμένες η μία κοντά στην άλλη. Οι κλωστές είχαν
πολύ μεγάλο μήκος για να διαρκεί το κερί πολύ, όλη τη Σαρακοστή.
Η παρασκευή του γινόταν στο σπίτι, το άναβαν, για τις ψυχές, στην
εκκλησία, την Κυριακή και μετά το έπαιρναν ξανά μαζί τους στο
σπίτι.
Η εκταφή του νεκρού, τα ξεχώματα, γινόταν από τους συγγενείς,
τρία, πέντε ή επτά χρόνια μετά τον θάνατο. Τα οστά καθαρίζονταν
προσεκτικά με ξύδι ή κρασί. Έπειτα τοποθετούνταν σε μια μικρή
κασέλα και τα άφηναν στην εκκλησία από το Σάββατο ενώ το
μνημόσυνο τελούνταν την Κυριακή. Έπειτα, τα τοποθετούσαν στο
οστεοφυλάκιο του κοιμητηρίου.
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ΤΟΠΙΚΈΣ ΦΟΡΕΣΙΕΣ
Οι παραδοσιακές φορεσιές της περιοχής ακολουθούσαν τα
πρότυπα της υπόλοιπης Ελλάδας και μάλλον συνδέονται
περισσότερο με τη Στερεά Ελλάδα και την Πελοπόννησο.
Αντικατόπτριζαν την προσωπικότητα του άνδρα και της γυναίκας
που τις φορούσε, ενώ η οικονομική κατάσταση κάθε οικογένειας
αποτελούσε κριτήριο διαφοροποίησης στα υφάσματα και κυρίως
στη γυναικεία φορεσιά, με τα κοσμήματα και τα κεντήματα.

Άνδρες
Οι πιο εύποροι άνδρες φορούσαν κυρίως φουστανέλες,
“φερμέλες” (μακρυμάνικα γιλέκα ή αμάνικα), κόκκινα “φέσια”,
άσπρες χοντρές κάλτσες ή καλσόν και φουντωτά τσαρούχια.
Οι φτωχότεροι ντύνονταν με άσπρες, μακριές πουκαμίσες,
όπως και με παλιά νυχτικά, φέσια χωρίς φούντα και φουντωτά
τσαρούχια. Οι γηραιότεροι φορούσαν φουστανέλες μακριές ως
το γόνατο με λιγότερες πτυχές ενώ οι νεότεροι φορούσαν κοντές,
φουντωτές φουστανέλες με πολλές πτυχές, δείγμα πλούτου.
Απαραίτητο συμπλήρωμα ήταν το “σελάχι”, η δερμάτινη ζώνη των
φουστανελοφόρων όπου τοποθετούσαν φορητά όπλα, συνήθως
κουμπούρια.
Με την πάροδο του χρόνου υπήρξαν κάποιες αλλαγές στις φορεσιές.
Εμφανίστηκαν η πουκαμίσα, το ομοιόχρωμο πανωβράκι-παντελόνι,
η μαύρη πατατούκα, το ανδρικό κοντό και χοντρό πανωφόρι,
το γουρουνοτσάρουχο, τα προπόδια που λειτουργούσαν σαν
περικνημίδες και αργότερα τα μαύρα λαστιχένια τσαρούχια από
ρόδες αυτοκινήτου και το κασκέτο που αντικατέστησε το φέσι. Τα
παραπάνω μέρη της φορεσιάς, άλλοτε φτιάχνονταν στον αργαλειό
και άλλοτε στο χέρι.

δεξιοτεχνία και τη φινέτσα της κοπέλας, οπότε και δινόταν ιδιαίτερη
προσοχή στη διακόσμησή της. Εναρμονιζόταν πάντα με το χρώμα και
το ύφασμα της υπόλοιπης φορεσιάς. Τα χρώματα που προτιμούνταν
ήταν το βαθύ κόκκινο (προς βυσσινί), το σκούρο μπλε και το κυπαρισσί,
ενώ στα κεντήματα κυριαρχούσε ο φυτικός διάκοσμος. Στη μέση
έδεναν μια φαρδιά ζώνη με πόρπες, τα “κλειδωτήρια”, τα οποία μαζί
με τα κοσμήματα είχαν επίσημο χαρακτήρα, εκτός από διακοσμητικό.
Ήταν φτιαγμένη από υλικά όπως χρυσό, ασήμι, πολύτιμους λίθους
(σπάνια) μέχρι χαλκό και μπρούντζο. Άλλα κοσμήματα της εποχής
ήταν τα φλουριά, η καρφίτσα, το μενταγιόν, τα βραχιόλια και τα
σκουλαρίκια. Φορούσαν λευκές πλεχτές κάλτσες και μαύρα δερμάτινα
παπούτσια. Το κεφάλι σκέπαζε μια αραχνοΰφαντη λευκή μπόλια η
οποία προστάτευε τον κεφαλόδεσμο και δενόταν σφιχτά για τον χορό.
Η εφηβική φορεσιά περιλάμβανε άσπρο “μισοφόρι”, “τραχηλιά” και
“ζιπούνι”. Η “σεγκούνα” ήταν μάλλινη, λευκή και μαύρη, κυρίως στα
τελειώματά της. Η “ποδιά” διέφερε σε μήκος και κεντήματα αλλά η
βάση της ήταν επίσης άσπρη, όπως και οι κάλτσες. Η “μπόλια” ήταν
κίτρινη ή λευκή, λουλουδάτη τις περισσότερες φορές. Μικροδιαφορές
παρατηρούνταν και στις άκρες των μανικιών.
Για τη νυφική φορεσιά απαραίτητο ήταν το “κοντοζίπουνο” ή
“κοντογύπουνο”. Πρόκειται για ένα ειδικό κέντημα, στο οποίο δινόταν
ιδιαίτερη προσοχή στη διακόσμησή του και τα υλικά. Συνήθως
χρησιμοποιούσαν μεταξωτή χρυσοκλωστή, που την κεντούσαν στον
περίγυρο του χεριού του νυφικού φορέματος, μέχρι τον αγκώνα. Η
διακόσμηση ήταν ένας σταυρός, το θρησκευτικό χριστιανικό σύμβολο,
περιτριγυρισμένος από πουλιά και άνθη, σύμβολα της ευτυχίας. Τα
φλουριά, το χρυσό μενταγιόν και τα κλειδωτήρια ήταν συνήθως δώρα
του γαμπρού.

Γυναίκες
Για την κατασκευή των γυναικείων φορεσιών χρησιμοποιούσαν
κυρίως βελούδο ή ύφασμα του αργαλειού, ενώ, οι πλουσιότερες
οικογένειες, χρησιμοποιούσαν το μετάξι για τη δημιουργία της
νυφιάτικης φορεσιάς.
Η φορεσιά αποτελούταν από το λευκό, συνήθως υφαντό, μισοφόρι
και την τραχηλιά που περνιόταν στο λαιμό (τράχηλος) και πολλές
φορές είχε εντυπωσιακά βολάν, φτιαγμένα και τα δύο από το ίδιο
ύφασμα. Από πάνω φορούσαν το “ζιπούνι”, ένα κοντό αμάνικο
πανωφόρι που έμοιαζε με γιλέκο ή για πιο επίσημες εμφανίσεις
τη σεγκούνα με ελαφρώς πιο φαρδιά μανίκια στο κάτω μέρος,
κεντημένα στο χέρι. Η ποδιά αποτελούσε μέσο εντυπωσιασμού
και κοινωνικής προβολής αντικατοπτρίζοντας το γούστο, τη
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Γεωργία
Η γεωργία αποτελούσε μία από τις κύριες ασχολίες των κατοίκων
της περιοχής. Η ενασχόληση με τη γεωργία διαρκούσε όλη μέρα.
Κατέσβηναν τα χωράφια και τα ετοίμαζαν για το όργωμα. Η σπορά
ξεκινούσε συνήθως του Αγίου Δημητρίου (26 Οκτωβρίου). Στις
21 Νοεμβρίου θεωρούνταν ότι βρισκόταν στη μέση (Παναγία
η Μεσοσπορίτισσα) της παραγωγής. Κύριες αγροτικές εργασίες
ήταν το αλώνισμα, ο θερισμός, η συγκομιδή της ελιάς-παραγωγή
ελαιολάδου (Νοέμβριος-Ιανουάριος), ο τρύγος και η παραγωγή
κρασιού (το φθινόπωρο). Κύριες καλλιέργειες της περιοχής
αποτελούσαν τα καρπούζια, τα πεπόνια, τα σκόρδα, οι μπάμιες, τα
κρεμμύδια και τα φασόλια. Μεγάλο βοηθητικό ρόλο στην εκτέλεση
των αγροτικών εργασιών είχαν τα καματερά, γαϊδούρια ή μουλάρια.

την ποιότητα. Από την εργοστασιακή επεξεργασία του ρετσινιού
παράγεται το νέφτι και το κολοφώνιο που χρησιμοποιούνται στη
βιομηχανία για χρώματα, βερνίκι και γυάλισμα.

Υφαντή Ποδιά

Υλοτομία
Οι υλοτομικές εργασίες εκτελούνταν από το Νοέμβριο ως το
Μάρτιο, εποχή που τα δέντρα βρίσκονται σε ληθαργική κατάσταση.
Το κόψιμο των ξύλων γινόταν είτε για ιδιωτική κατανάλωση
(προσανάμματα, φούρνοι, θέρμανση) είτε για πώληση. Τα
μετέφεραν από το βουνό με τα ζώα. Έκοβαν κυρίως κυπαρίσσια
και πεύκα.

Κτηνοτροφία
Βοσκοί ή ποιμένες υπήρχαν δύο κατηγοριών: αυτοί που
ασχολούνταν εξ’ ολοκλήρου με τα ζώα και όσοι ασχολούνταν
παράλληλα με τη γεωργία είχαν έναν υπάλληλο να ασχολείται
επί πληρωμή. Πρόκειται για μια πολύ απαιτητική και καθημερινή
εργασία που περιελάμβανε το άρμεγμα, το τάισμα και την
εξασφάλιση της ευημερίας των ζώων. Τα κοπάδια αποτελούνταν
από αρνιά και κατσίκια. Πολλοί διατηρούσαν λίγα ζώα στο σπίτι
(μανάρια) για την επιβίωση της οικογένειας, για γιορτές, γάμους,
βαπτίσεις κτλ. Προϊόντα της κτηνοτροφίας ήταν το γάλα, το κρέας,
το τυρί, το βούτυρο, η μυζήθρα, το ξινοτύρι και το μαλλί που το
επεξεργάζονταν οι γυναίκες.

Ρητινοκαλλιέργεια
Η ασχολία αυτή ήρθε την Εύβοια και γρήγορα κυριάρχησε στην
περιοχή των Διρφύων-Μεσσαπίων. Η συλλογή του ρετσινιού
(ρητίνη) προερχόταν από το πεύκο απ’ όπου με ένα καλοακονισμένο
σκεπάρνι, πελεκούσαν προσεκτικά τη φλούδα του κορμού. Το
ρετσίνι που έβγαινε, συλλεγόταν σε ειδικά τσίγκινα κουτάκια
που καρφώνονταν κατά μήκος του κορμού. Μετά από τρία
πελεκήματα, το ρετσίνι συγκεντρωνόταν σε τενεκέδες πετρελαίου
και αργότερα, σε πλαστικά κουτιά. Συνήθως απαιτούνταν και τότε,
όπως και σήμερα, πολλές ημέρες για τη συλλογή του, ανάλογα με
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ΟΙ ΓΥΝΑΊΚΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΣΧΟΛΊΕΣ ΤΟΥΣ
Οι γυναίκες της περιοχής καταπιάνονταν σχεδόν με τα πάντα
και συχνά ήταν οι άτυπες κεφαλές της οικογένειας. Ήταν
αγρότισσες, τσοπάνισσες, φουρνάρισσες, έμποροι, μοδίστρες και
μπαλωματούδες. Συχνά κατέβαιναν με τα ζώα να πουλήσουν την
πραμάτειά τους ως το κοντινότερο κεφαλοχώρι. Ύφαιναν στον
αργαλειό όλον το ρουχισμό της οικογένειας και τα σκεπάσματα
καθώς και όσα υφαντά ή πλεκτά χρησιμοποιούνταν για διακόσμηση
ή την προίκα της κόρης. Για να βγει η δουλειά εκτελούσαν τα
λεγόμενα νυχτέρια. Κάτω από το φως της λάμπας έγνεθαν, έπλεκαν
και κουβέντιαζαν μέχρι αργά τη νύχτα. Με ιδιαίτερη επιμέλεια
γινόταν και το πλύσιμο των ρούχων στο κοντινότερο ποτάμι, πηγή
ή νεροτριβή.
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ΉΘΗ ΚΑΙ ΈΘΙΜΑ ΑΠΌ ΤΗ ΣΤΕΝΉ
Θρησκευτικές γιορτές
Χριστούγεννα -Πρωτοχρονιά
Η γιορτή των Χριστουγέννων στη Στενή ήταν συνδεδεμένη
με το οικογενειακό τραπέζι. Το χοιρινό κρέας, οι “οματιές”, ο
“πασπαλάς” και η “πηχτή”, είχαν την τιμητική τους. Το κατεξοχήν
χριστουγεννιάτικο φαγητό της ημέρας ήταν το χοιρινό με
χορταρικά, “σελινάτο”. Την Πρωτοχρονιά το φαγητό ήταν κόκορας
ή κότα. Εκείνη την ημέρα, συνήθιζαν να αφήνουν στρωμένο όλη
μέρα το τραπέζι γιατί σύμφωνα με την παράδοση περνούσε να
φάει ο Άγιος Βασίλης.
Την παραμονή της Πρωτοχρονιάς οι γυναίκες πήγαιναν
στη βρύση και έριχναν χρήματα ή δημητριακά, με την ευχή να
έχουν οικονομική άνεση και καλή σοδειά. Όταν άλλαζε ο χρόνος,
η μητέρα της οικογένειας, έπαιρνε ένα σίδερο, και έκανε μ΄ αυτό
το σημείο του σταυρού με την ευχή της διαφύλαξης της υγείας
της οικογένειας. Σημαντικό ήταν και το «καλημέρισμα» της πρώτης
μέρας του χρόνου, που ήταν συνυφασμένο με τη θετική ή αρνητική
αύρα του ανθρώπου που τύχαινε να επισκεπτόταν το σπίτι πρώτος,
γεγονός που πιστευόταν ότι καθόριζε τη θετική ή αρνητική πορεία
της χρονιάς.

Θεοφάνεια
Την παραμονή των Θεοφανείων (Φώτων) τα παιδιά λένε τα κάλαντα:
«Σήμερα είν’ τα Φώτα και ο φωτισμός …
και χαρές μεγάλες τ΄ αφέντη μας…».
Το έθιμο του αμίλητου νερού από τις κοπέλες του χωριού, ο
αγιασμός των υδάτων από τον κληρικό, το μοίρασμα του αγιασμού
και ο ραντισμός των σπιτιών και των χωραφιών ήταν ενέργειες που
αποσκοπούσαν στην ευημερία και την καλή σοδειά.

Απόκριες
Οι Στενιώτες, από παιδιά, τηρούσαν με ευλάβεια όλο τυπικό των
Νηστειών. Από την Κυριακή της Κρεατινής, μέχρι την τελευταία
Κυριακή της Αποκριάς, ντύνονταν μασκαράδες, φορώντας
παραδοσιακές φορεσιές και επισκέπτονταν τα σπίτια του χωριού

για κεράσματα, χορούς και τραγούδια. Χαρακτηριστικό έθιμο της
περιοχής η “αλμυροκουλούρα”. Τη ζύμωναν νέες κοπέλες με αλεύρι,
νερό και αλάτι, παίρνοντας όλες από ένα κομμάτι. Στο όνειρό τους
το βράδυ, σύμφωνα με την παράδοση αυτός που θα ονειρεύονταν
ότι τους προσέφερε νερό, θα γινόταν και άνδρας τους. Σημαντική
γιορτή για τους Στενιώτες ήταν το πρώτο Ψυχοσάββατο της
Μεγάλης Σαρακοστής, όταν έφτιαχναν τα τράγαλα και τα πήγαιναν
στο Νεκροταφείο της Άνω Στενής, στο ναό των Αγίων Θεοδώρων».

Πάσχα
Η Κυριακή των Βαΐων γιορταζόταν με μεγαλοπρέπεια. Τα βάγια τα
έφερναν από πολύ μακριά, το πιο γνωστό σημείο ήταν η τοποθεσία
“Μαράτζαινες”, το κανάλι της Δέλφης. Τη Μεγάλη Πέμπτη συνήθιζαν
να τρώνε ψωμί με ξύδι, σε ανάμνηση του μαρτυρίου του Κυρίου.
Ο στολισμός του Επιταφίου, του οποίου γινόταν περιφορά
και πέρασμα των πιστών από κάτω, γινόταν με συνοδεία του
Μοιρολογιού της Παναγιάς ενώ ιδιαίτερο λουλούδι στολισμού ήταν
οι “Μουτζούρες”. Το Μεγάλο Σάββατο στέλνονταν οι κουλούρες
στα βαφτιστήρια και αντάλλασσαν μεταξύ τους τοπικά προϊόντα
της περιοχής. Ανήμερα το Πάσχα, έψηναν το παραδοσιακό αρνί και
το απόγευμα πήγαιναν όλοι στη λειτουργία της Αγάπης. Αμέσως
μετά, στηνόταν χορός στην πλατεία της Άνω Στενής και στην Κάτω
Στενή, στο προαύλιο της Αγίας Τριάδας.

Γέννηση
Η λαϊκή παράδοση έτρεφε την αντίληψη ότι το παιδί το φέρνει
ο πελαργός ή ο Θεός. Διακαής επιθυμία των γονιών και των
συγγενών, ήταν να γεννηθεί αγόρι, άλλωστε, η αντίληψη γενικά για
τη γυναίκα και η πιθανή διακύβευση της τιμής της, υποβίβαζαν
τη θέση του κοριτσιού. Το “σερνικοβότανο”, η θέση της κοιλιάς, το
«παιδί»(αγόρι) και το κορίτσι, ακόμη και η διατροφή της εγκύου,
συνδέονταν με παλαιότερες δοξασίες για το φύλο, τον χαρακτήρα
και την εξωτερική εμφάνιση του παιδιού. Η μάνα είχε το “κουβέλι”,
το κρεβατάκι για το σπίτι, ενώ όταν έπρεπε να πάρει έξω το μωρό
μαζί της, υπήρχε η “μελούτη”. Όταν περνούσαν σαράντα μέρες από
τη γέννηση, η μητέρα πήγαινε στην εκκλησία μαζί με το μωρό και
έπαιρνε την ευλογία του παπά.
Βάπτιση
Τον νονό (νουνό) ή τη νονά (νουνά), την επέλεγαν οι γονείς, εκτός κι
αν κάποιος επιθυμούσε κι ερχόταν στο σπίτι και “ασήμωνε” το παιδί.
Κατά την ώρα του μυστηρίου, ο νονός ή η νονά, έφτυναν τρεις
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φορές στο στόμα του παιδιού και εύχονταν σε ποια χαρακτηριστικά
τους να τους μοιάσει και σε ποια όχι. Τα πρώτα παιδιά έπαιρναν το
όνομα των γονιών του αντρόγυνου και μάλιστα προηγούνταν τα
ονόματα των γονιών του πατέρα. Σε σπάνιες περιπτώσεις έχει τον
πρώτο λόγο ο νουνός.

Γάμος
Το εθιμοτυπικό του γάμου ήταν παρόμοιο σε όλα τα χωριά της
περιοχής μας. Η “προξενήτρα”, η τακτοποίηση των προικών, ο
“γιούκος” και η σύνταξη του “προικοσύμφωνου”, αποτελούσαν
παραδοσιακά έθιμα που ακολουθούνταν πιστά. Την Πέμπτη, πριν
από τον γάμο στη Στενή, “ανάπιαναν” τα προζύμια για τις πίτες
του γαμπρού και της νύφης. Στο σπίτι του γαμπρού, μαζεύονταν
συγγενείς και φίλοι και διασκέδαζαν, τραγουδώντας και χορεύοντας.
Οι μελλόνυμφοι πήγαιναν στην εκκλησία με συνοδεία οργάνων.
(πρβλ. ενότητα: Ήθη και έθιμα Δήμου Διρφύων-Μεσσαπίων)

Θάνατος
Η ταφή του νεκρού και τα έθιμα της περιοχής συμπίπτουν με
εκείνα που ακολουθούνται στο μεγαλύτερο μέρος της ελληνικής
επικράτειας. Όταν επέλθει το μοιραίο, άνοιγαν τις πόρτες του
σπιτιού που έμεναν συνέχεια ανοικτές μέχρι την ταφή, ενώ όλοι οι
καθρέφτες του σπιτιού σκεπάζονταν τη νύχτα. Συνήθιζαν να βάζουν
νομίσματα στα χέρια του νεκρού (έθιμο αρχαίας προέλευσης).
Μετά τη νεκρώσιμη ακολουθία και τον «τελευταίο ασπασμό», ο
νεκρός μεταφερόταν στον τόπο ταφής. (πρβλ. ενότητα: Ήθη και
έθιμα Δήμου Διρφύων-Μεσσαπίων).

τόσο πιο φουντωτή ήταν. Ανάλογα με τον αριθμό των κομματιών
του υφάσματος που είχε επάνω, ήταν και το βάρος της. Ανάλογα με
την ηλικία ήταν και το ύψος της φουστανέλας. Οι νέοι φορούσαν
την κοντή και φουντωτή και οι ηλικιωμένοι τη μακρύτερη.
Η πιο συνηθισμένη αντρική φορεσιά αποτελούνταν από τη
φουστανελάδικη πουκαμίσα και το ζωνάρι (ζνάρ). Για κάλυμμα
κεφαλής είχαν το “φέσι”. Το πιο συνηθισμένο ήταν ο “κούκος”. Η
“φέρμελη” (φέρμιλ’) και οι κάλτσες, ολοκλήρωναν την καθημερινή
ενδυμασία.

Γυναικεία φορεσιά μετά το 1900
Στη Στενή λέγοντας “κιργκιφίσια ή γκιργκιφίσια”, εννοούσαν τον
“οπλισμό” της νύφης, δηλαδή τα στολίδια που είχε η επίσημη
γυναικεία φορεσιά. Η γυναικεία φορεσιά η “σεγκούνα”, αποτελείται
από το πουκάμισο και το “κοντοζίπουνο”. Υπήρχαν και μαύρες
σεγκούνες που ήταν κατασκευασμένες από λευκό χοντρό μάλλινο
ύφασμα με κεντημένα μαύρα βελούδινα σχέδια. Η Στενιώτικη
ποδιά ήταν φτιαγμένη σε μαύρο καμβά. Για κάλυμμα κεφαλής
χρησίμευε η “μπόλια”, ενώ υπήρχε η “σάλπα”,το “σαλβάρι” (σαλβάρ’),
τα μαντίλια, η “αγκράφα” (ζγατσούδ’ ή κόπτσα) και τα “τοκάρια”.
Στα πόδια φορούσαν τα “προπόδια”. Τα παραδοσιακά κοσμήματα
αποτελούνταν από το “ασημογιόρντανο” (ασμογιόρντανο) που
φορούσαν στον λαιμό και κάτω από τον λαιμό φορούσαν τον
“μασαλά”, τον “σταυραετό”, αργότερα τα φλουριά και ασημένια
σκουλαρίκια. Το εσώρουχο ήταν το “μεσοφόρι” (μσοφόρ’) και τα
υποδήματα ήταν τα “γουρουνοτσάρουχα”.
Φορεσίες οικογένειας: Ελένης Ιωαν. Μπισμπικοπούλου

Παραδοσιακές τοπικές ενδυμασίες
Ανδρική φορεσιά
Φουστανέλα (Φστανέλα )
Η επίσημη φορεσιά ήταν φτιαγμένη με “χασέ” (βαμβακερό) ύφασμα.
Αποτελούνταν από σαράντα (40) έως και τετρακόσια (400) κομμάτια
τριγωνικού υφάσματος (φύλλα) και ήταν όλη ραμμένη στο χέρι. Μια
συνηθισμένη φουστανέλα είχε 40-45 φύλλα. Τα τριγωνικά κομμάτια
υφάσματος είχαν πλάτος 15 εκατοστά κάτω και 3-4 εκατοστά πάνω.
Όσο πιο στενά ήταν πάνω στο μέρος που έπιανε η “φακαρόλα”,
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ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΉ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΌΤΗΤΑ
ΔΙΡΦΎΩΝ-ΜΕΣΣΑΠΊΩΝ
Η βιομηχανική δραστηριότητα στην περιοχή του Δήμου ΔιρφύωνΜεσσαπίων αποτελεί κινητήρια δύναμη καθώς μεγάλος αριθμός
κατοίκων εργάζεται σε αυτή, δημιουργώντας τις καλύτερες
προϋποθέσεις για την οικονομική, κοινωνική και χωροταξική
ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής. Η ανάπτυξη αυτή βρίσκεται
σε απόλυτη ισορροπία με την αειφορία του πρωτογενή τομέα
που αυξάνει τα μοναδικά πλεονεκτήματα του τόπου μας στην
παραγωγή ποιοτικών προϊόντων διατροφής.
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ΛΑΡΚΟ

T

α πρώτα βήματα στη βιομηχανία έγιναν τον 20ο αιώνα και ειδικότερα στα μέσα του αιώνα.
Πρώτη ήταν η εταιρεία«ΛΑΡΚΟ», η Γενική Μεταλλευτική και Μεταλλουργική Εταιρεία
που ιδρύθηκε το 1963 από τον Πρόδρομο Αθανασιάδη Μποδοσάκη. Αποτελώντας τον
μεγαλύτερο παραγωγό σιδηρονικελίου στην Ευρώπη και έναν από τους πέντε μεγαλύτερους
παραγωγούς παγκοσμίως, ερευνά, εξορύσσει, παράγει και εμπορεύεται το προϊόν της σε όλο
τον κόσμο. Από το 1969, ο βασικός κορμός των εξορύξεων του μεταλλεύματος βρίσκεται στην
Κεντρική Εύβοια με λατομεία στις περιοχές του Κοντοδεσποτίου, του Σταυρού, του Παγώντα
και του Νέου Παγώντα, των Άκρων, της Τριάδας και των Πολιτικών. Ένα ενιαίο σύστημα
μεταφορικής ταινίας μήκους 7,5 χιλιομέτρων το οποίο ξεκινά από το βουνό και καταλήγει στην
περιοχή “Βρυσάκια” Πολιτικών, βοηθά στη μεταφορά του μεταλλεύματος από το Τριβείο προς τις
εγκαταστάσεις εμπλουτισμού και ομογενοποίησής του. Εκεί βρίσκεται και το τμήμα επεξεργασίας
το οποίο αξιοποιεί την υψομετρική διαφορά για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Το τοπικό
λιμάνι, μέσω πλοίων, επικοινωνεί με το εργοστάσιο της Λάρυμνας στην απέναντι ακτή. Η «ΛΑΡΚΟ»
αποτελεί βασικό μοχλό οικονομικής ανάπτυξης με εργατικό δυναμικό που προέρχεται στην
πλειονότητά του από κατοίκους της ευρύτερης περιοχής.

ΣΟΓΙΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.

H

«Σόγια Ελλάς Α.Ε.» αποτελεί μια ακόμη ισχυρή εταιρεία του Δήμου μας, η οποία ιδρύθηκε
το 1976. Στο πέρασμα του χρόνου διέγραψε μια συνεχή ανοδική πορεία στο χώρο και
καθιερώθηκε ως μία από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες στο χώρο των τροφίμων
και των αγροτικών πρώτων υλών. Στις σύγχρονες βιομηχανικές της εγκαταστάσεις
πραγματοποιείται η επεξεργασία και η βιομηχανοποίηση ελαιούχων σπόρων, ο εξευγενισμός και
η τυποποίηση σπορέλαιων και ελαιολάδου, η παραγωγή και συσκευασία μαργαρινών και φυτικών
λιπών, η παραγωγή λεκιθίνης, καθώς και η διαχείριση, αποθήκευση και εμπορία δημητριακών.
Διαθέτει δικό της λιμάνι, το οποίο εξυπηρετεί το βιομηχανικό συγκρότημα των Ψαχνών,
μειώνοντας τα μεταφορικά και τα διαχειριστικά κόστη.
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ΠΑΛΙΡΡΟΙΑ - ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Α.Ε.

Ω

ς ιδιωτική επιχείρηση ξεκίνησε το 1957, στα Πολιτικά Ευβοίας, υπό την
καθοδήγηση του Αντώνη Σουλιώτη, η γνωστή σήμερα, παγκοσμίως «Παλίρροια–
Γεύσεις Ελλάδος», με σκοπό την παραγωγή και τη διανομή ελληνικών, ποιοτικών,
παραδοσιακών έτοιμων γευμάτων, στην ελληνική και διεθνή αγορά. Από το 1982 και
μετέπειτα εξελίχθηκε και πήρε την εταιρική μορφή της Ανώνυμης Εταιρείας που έχει
σήμερα. Με νέα δυναμική και με μια σειρά από στρατηγικές κινήσεις και σε συνδυασμό
με προσήλωση στην ποιότητα, σεβασμό στην παράδοση και έμφαση στην καινοτομία
η “Παλίρροια” κατάφερε να εξελιχθεί σε έναν σύγχρονο εξαγωγικό όμιλο τροφίμων που
διανέμει τα προϊόντα του σε περισσότερες από 40 χώρες σε όλο τον κόσμο.
Την περίοδο 1989-92, η εταιρεία εκσυγχρόνισε τις εγκαταστάσεις παραγωγής και τα νέα
της γραφεία στα Πολιτικά Ευβοίας. Το 2000 η διοίκηση αποφάσισε τη δημιουργία μιας
καινούργιας σύγχρονης παραγωγικής μονάδας στη Βουλγαρία, με στόχο την αύξηση
των εξαγωγών. Σήμερα, η “Παλίρροια” είναι ο μεγαλύτερος Έλληνας εξαγωγέας έτοιμων
γευμάτων και αποτελεί τον Νο1 παραγωγό ντολμάδων στον κόσμο, έχοντας λάβει
διακρίσεις σε διεθνείς οργανισμούς, το International Quality Institute στις Βρυξέλλες
(Βραβείο Ανώτερης Γεύσης) και το FineFood στην Αγγλία (Βραβείο Εξαιρετικής Γεύσης).

ΕΥΒΟΪΚΗ ΖΥΜΗ ΑΒΕΕ

Η

εταιρεία «ΕΥΒΟΪΚΗ ΖΥΜΗ Α.Β.Ε.Ε.» ξεκίνησε το 1984 στα Ψαχνά Ευβοίας ως μια
μικρή προσωπική βιοτεχνία με την επωνυμία «Ζυμαρικά Ψαχνών» με σκοπό την
παραγωγή παραδοσιακών ζυμαρικών. Τη δεκαετία του 1990, η εταιρεία διευρύνει
τις δραστηριότητές της και μεταφέρεται σε ιδιόκτητες εγκαταστάσεις στην Καστέλλα
Ευβοίας. Το 2004 μέρος της παραγωγής μεταφέρεται στις νέες σύγχρονες εγκαταστάσεις
στην περιοχή Δοκού Χαλκίδας και στο τέλος της ίδιας δεκαετίας αναπτύσσεται μια ακόμη
παραγωγική μονάδαστα Χανιά Κρήτης. Η εταιρία επεκτείνει δυναμικά το δίκτυο διανομών
των προϊόντων της, με τις εμπορικές ονομασίες «Ζυμαρικά Ψαχνών» και «Ζύμη Ψαχνών»
με κύρια προϊόντα το σπιτικό χωριάτικο φύλλο, το φύλλο κρούστας, το φύλλο σφολιάτας,
το κανταΐφι, τις παραδοσιακές πίτες, τα σφολιατοειδή, τις πίτσες και τα κρουασάν.
Τα προϊόντα μπορεί κανείς να τα βρει στις περισσότερες αίθουσες των μεγάλων σούπερ
μάρκετ σε όλη την Ελλάδα. Αντίστοιχη ανάπτυξη έχει επιτευχθεί και στις εξαγωγές των
προϊόντων, με συνεχή ανάπτυξη του δικτύου πωλήσεων στην παγκόσμια αγορά. Η
«ΕΥΒΟΪΚΗ ΖΥΜΗ» έχει επιλέξει να αναπτυχθεί με σταθερά βήματα, προσανατολισμένη
στην ποιότητα, την παράδοση και την καινοτομία. Στόχος της είναι να δημιουργεί αξία για
την κοινωνία, την οικονομία, για τους εργαζόμενους και την επιχείρηση.
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ΚΕΛΑΪΔΙΤΗΣ Δ. & ΣΙΑ Α.Ε.

Σ

τα μέσα του 20ου αιώνα ιδρύθηκε η Εταιρεία Κελαϊδίτης Δ. & ΣΙΑ Α.Ε. Πλέον έχει
καταγράψει περισσότερα από 50 χρόνια παρουσίας στον χώρο της παραγωγής κρέατος
και αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες καθετοποιημένες μονάδες παραγωγής χοιρινού
κρέατος της Ελλάδας. Στους πρόποδες του όρου Δίρφυς στην κεντρική Εύβοια, λειτουργεί
πρότυπη χοιροτροφική μονάδα, εναρμονισμένη με τις προδιαγραφές που απαιτεί η μοντέρνα
σταβλισμένη χοιροτροφία και σύμφωνη με τις απαιτήσεις τις Ευρωπαϊκής Ένωσης περί ευζωίας.
Βάση της ποιότητας και της ασφάλειας των προϊόντων,αποτελεί η τεχνογνωσία και η επιμονήστη
διατροφή των χοιρινών.Αυτή στηρίζεται σε αγνές πρώτες ύλες και
στην προσθήκη των απαραίτητων βιταμινών και ιχνοστοιχείων.
Η σφαγή και η επεξεργασία γίνεται σε σύγχρονες εγκαταστάσεις
συνολικής επιφάνειας 8.000 τ.μ., οι οποίες ελέγχονται από τεχνικά
καταρτισμένο προσωπικό και από την κτηνιατρική υπηρεσία. Οι
διαδικασίες σφαγής, τεμαχισμού, επεξεργασίας, τυποποιήσεις,
κατάψυξης και διακινήσεις των προϊόντων είναι πιστοποιημένες από EQA HELLAS και
συναρμοσμένες με τις βασικές αρχές HACCP.

ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ Α.Ε.

H

εταιρεία “Αγγελάκης Α.Ε.” το 1992, συνεχίζοντας την οικογενειακή επιχείρηση που
είχε ιδρυθεί το 1962 από τον Νικόλαο και την Παναγιώτα Αγγελάκη στη Χαλκίδα,
κατασκευάζει ιδιόκτητο σύγχρονο πτηνοσφαγείο στη περιοχή του Πούρνου. Η νέα
γενιά μπήκε δυναμικά στην επιχείρηση της οικογένειας και συνέβαλε αποτελεσματικά
στη δημιουργία μιας άρτιας οργανωμένης μονάδας παραγωγής νωπού κοτόπουλου. Σήμερα
τα κοτόπουλα “Αγγελάκης” διατίθενται στα μεγαλύτερα supermarkets της χώρας και σε γνωστές
εταιρείες μαζικής εστίασης. Στη διοργάνωση INTERNATIONALTASTEINSTITUTE 2019, που έγινε
στις Βρυξέλλες, δύο από τα προϊόντα «Το Ελαιοπουλάκι» και «Το Χωρικό», έλαβαν Βραβείο
Ανώτερης Γεύσης 2 Αστέρων.
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ΔΙΡΦΥΣ Α.Ε.

Η

εταιρεία εμφιαλωμένου νερού «Δίρφυς Α.Ε.» δραστηριοποιείται και
αναπτύσσεται εξελικτικά στην αγορά του πόσιμου νερού από το 1975. Το
2010 εισήλθε εκ νέου δυναμικά στα ράφια, με ανανεωμένη εταιρική υποδομή
και ενισχυμένη επιστημονική ομάδα με δραστηριοποίηση εντός και εκτός συνόρων. Η
έδρα του είναι στη Χαλκίδα, ενώ από το 2007, με την εξ’ ολοκλήρου ανακατασκευή και
τον πλήρη εκσυγχρονισμό των εγκαταστάσεων, η παραγωγή στεγάζεται στην Κάτω Στενή.
Το κρυστάλλινο νερό αναβλύζει από τις φυσικές πηγές της ομώνυμης οροσειράς που
εκτείνεται στα κεντροανατολικά της Εύβοιας, ταυτίζοντας την επωνυμία του με τη διαύγεια
και την καθαρότητα του,χάρη στους πρόσφορους γεωλογικούς σχηματισμούς της περιοχής
που λειτουργούν ως φυσικά φίλτρα διασφαλίζοντας το αμετάβλητο της ποιότητας της
πηγής. Επιπλέον,το μεγάλο υψόμετρο ευνοεί τη χαμηλή έως μηδενική συγκέντρωση σε
νιτρικά και νιτρώδη, ενώ η πλήρης απουσία βαρέων μετάλλων και οργανικού άνθρακα,
η ιδανική αναλογία ασβεστίου-μαγνησίου (3προς 1), καθώς και η χαμηλή συγκέντρωση
σε νάτριο, επιβεβαιώνουν την πλήρη ακολουθία του με τα πρότυπα ποιότητας και
ευεργετικής για τον ανθρώπινο οργανισμό σύστασης. Επενδύοντας στη μοναδική του
ταυτότητα και την ξεχωριστή του σύσταση, αποτελεί τον ιδανικό συνδυασμό του δώρου
της φύσης, της τεχνογνωσίας και της πολύχρονης αφοσίωσης στη δημιουργία ενός άρτιου
προϊόντος,προορισμένου για την ευεξία και την καλή υγεία του καταναλωτικού κοινού.

ΆΛΛΕΣ ΤΟΠΙΚΈΣ ΕΤΑΙΡΕΊΕΣ

Ε

Εκτός από τις Ανώνυμες εταιρείες της περιοχής του Δήμου Διρφύων-Μεσσαπίων
που δραστηριοποιούνται τόσο σε πανελλαδικό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο,
η περιοχή αποτελεί πυρήνα δράσης πληθώρας μικρότερων μεταποιητικών και
βιοτεχνικών μονάδων, που παράγουν και εξάγουν τοπικά ποιοτικά προϊόντα έχοντας
λάβει ακόμη και διεθνείς διακρίσεις. Ανάμεσά τους αξιόλογες εταιρείες παραγωγής φέτας
(Π.Ο.Π) και λοιπών γαλακτοκομικών προϊόντων, μελιού και υποπροϊόντων, ελαιολάδων
και αλεύρων, σιτηρών και δημητριακών, μανιταριών, ζυμαρικών, super foods, τοπικών
οινοπνευματωδών ποτών, παραγωγής και επεξεργασίας λευκού και κόκκινου κρέατος,
συσκευασίας, τυποποίησης και προώθησης αγροτικών προϊόντων, παραγωγής ζωοτροφών,
ιχθυοκαλλιέργειας και κατεψυγμένων αλιευμάτων.
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ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ

ΑΠΌ ΤΗΝ ΠΡΌΕΔΡΟ ΤΗΣ ΔΗΚΑΔΙΜΕ ΚΑΙ ΤΟ ΔΣ.

Με την ολοκλήρωση αυτού του σημαντικού για τον τόπο συγγραφικού έργου επιθυμώ όπως ο επίλογος αυτής
της εξαιρετικής εργασίας και ανιδιοτελούς προσφοράς να περατωθεί με τις εγκάρδιες ευχαριστίες μας σε
αυτούς που ακάματα έδωσαν και αποτύπωσαν κομμάτι από την ψυχή τους για να συγγραφεί ο οδηγός, ώστε
ανεξίτηλα να αναγράφονται τα ονόματα και να γνωρίζουν οι επόμενες γενιές του τόπου μας τους δημιουργούς
αυτού του μεγάλου συλλογικού έργου.
Ευχαριστούμε,
Τον σημαντικό επιστήμονα, συνοραματιστή του πολιτιστικού εγχειρήματος, συντονιστή και Υπεύθυνο της
Ομάδας συγγραφής και διεκπεραίωσης του έργου από την έναρξη έως το τέλος, Αρχαιολόγο-Ιστορικό-Μελετητή
ερευνητή και συγγραφέα της ιστορίας του τόπου μας, κο ΚΑΡΑΤΖΑ ΝΙΚΟΛΑΟ, Αρχαιολόγο της Εφορείας
Αρχαιοτήτων Ευβοίας, κάτοικο Τ.Δ. Τριάδας Μεσσαπίων.
Την εξαίρετη Εκπαιδευτικό, Φιλόλογο και ερευνήτρια κα ΜΑΝΤΖΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΑ η συμβολή της οποίας υπήρξε
καταλυτική για τις εργασίες, επιμελήθηκε λογοτεχνικά και φιλολογικά με μοναδικό τρόπο τα κείμενα και κάθε
πτυχή του έργου από την αρχή έως την τελική διεκπεραίωση με αυταπάρνηση, κάτοικο Ψαχνών.
Τον Αρχαιολόγο-Ιστορικό της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χαλκίδας κο ΤΣΙΡΗ ΑΝΕΣΤΗ, που με ιδιαίτερο ζήλο
προσέφερε τις εργασίες και τις γνώσεις του καθ’όλη τη διάρκεια της συγγραφής του έργου, κάτοικο Ψαχνών.
Την σημαντική Κοινωνιολόγο-Ανθρωπολόγο συνεργάτιδα της ΔΗ.Κ.Α.ΔΙ.ΜΕ. κα ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ ΝΙΚΗ με πλούσιο
κοινωνικό-ανθρωπιστικό έργο, η οποία κατέγραψε την κοινωνική και πολιτιστική όψη του Δήμου μας, τα Ήθη
και τα Έθιμα, τις παραδόσεις του Δήμου μας, κάτοικο Τ.Δ. Καμαρίτσας.
Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου μας, Διοικητή Πυροσβεστικού Σώματος ΔιρφύωνΜεσσαπίων, Υπεύθυνο Εθελοντών Δασοπυροσβεστών, μανιώδη μελετητή και ερευνητή της Ιστορίας του τόπου
μας κο ΡΑΠΤΑΚΗ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ο οποίος έχοντας στην κατοχή του πολλές εργασίες από σημαντικά ιστορικά
γεγονότα, βοήθησε σημαντικά στην υλοποίηση αυτού του εγχειρήματος, κάτοικο Ψαχνών.
Την Ιστορικό ΠΟΥΡΝΗ ΜΕΝΗ για τη συμμετοχή και σημαντική βοήθειά της στη συλλογή υλικού.
Τον κο ΜΥΤΑΚΗ ΙΩΑΝΝΗ, ερευνητή, συγγραφέα, φυσιολάτρη, φυσιοδίφη και ενεργό πολίτη της ιστορίας της
Δίρφης ο οποίος μας διέθεσε πολύτιμα στοιχείααπό την ιστορία, τη λαογραφία και πολιτισμικά δρώμενα της
περιοχής των Διρφύων από το προσωπικό ιστολόγιό του.
Τον κο ΜΙΧΕΛΗ ΑΝΤΩΝΙΟ, αγαπητό συμπολίτη μας, δημοτικό σύμβουλο και αθλητή ο οποίος απλόχερα μας
έδωσε όλο το έντυπο υλικό που κατείχε στη συλλογή του το οποίο βοηθησε σημαντικά ατη συλλογή.
Τον Πρόεδρο του Τ.Δ. Καμαρίτσας ΚΟΤΡΙΚΛΑ ΙΩΑΝΝΗ, έβαλε σημαντική πινελιά με τις γνώσεις του και την
έρευνα στο έργο αυτό. που σχετίζεται με την ιστορία της ιδιαίτερης πατρίδας του , Τ.Δ. Καμαρίτσας.
Τον σεβαστό συμπολίτη μας ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟ, γνώστη, ερευνητή πολλών ιστορικών γεγονότων του
τόπου μας και ειδικότερα του Τ.Δ. Πολιτικών του οποίου είναι μόνιμος κάτοικος.

Τουριστικός - Ιστορικός - Ενημερωτικός οδηγός - Δήμου Διρφύων Μεσσαπίων

307

Την διοικητική υπάλληλο της Α βάθμιας εκπαίδευσης ερευνήτρια λαογράφο, λάτρη της τοπικής ιστορίας και
παράδοσης κα. ΜΠΙΣΜΠΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ που μας εμπλούτισε τα στοιχεία για τις παραδοσιακές φορεσιές.
Τον αγαπητό συντοπίτη μας, ερευνητή της τοπικής ιστορίας, συγγραφέα και λογοτέχνη κ. Γεώργιο Αντ. Γεωργίου
για την παραχώρηση υλικού και πηγών ενισχύοντας την προσπάθειά μας για την συγγραφή του οδηγού.
Την πολύ σπουδαία Φωτογράφο συμπατριώτισσά μας, κάτοικο Ψαχνών, ΡΕΤΣΑ ΑΝΝΑ και τον συνεργάτη της
κο ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΝΙΚΟ για τη μοναδική και αξιοθαύμαστη εργασία όλων των τοπίων, μνημείων και λοιπών
αξιοθέατων όλου του Δήμου μας.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΗ.ΚΑ.ΔΙ.ΜΕ κατά τα έτη 2018-19 που συνέβαλαν και με τη δική τους επιθυμία
και υποστήριξή τους στη δημιουργία αυτού του έργου: τον Αντιπρόεδρο κο Μιχελή Αντώνιο, Τα μέλη: Κο
Μπουροδήμο Ιωάννη Πρώην Δήμαρχο Διρφύων-Μεσσαπίων, τον κο Μακρή Παναγιώτη, τον κο Στούπα
Κωνσταντίνο, την κα Ελένη Κουμούση, Βουκούτη Αναστάσιο, Σταματίου Σπυρίδωνα, Μπαράκο Μίλτο, καθώς και
τους υπαλλήλους της ΔΗΚΑΔΙΜΕ που συνέβαλαν με τη δική τους βοήθεια στο έργο αυτό.
ΘΕΡΜΕΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ όμως σε αυτούς που με περισσή αγάπη και ευαισθησία στήριξαν και δυνάμωσαν αυτόν
τον αγώνα με τη σημαντική και ξεχωριστή για τον καθένα από τη μεριά του συμβολή για να συνεχιστεί και να
διεκπεραιωθεί αυτό το έργο:
Το Σεβαστό Ποιμενάρχη μας, Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Χαλκίδας, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων κ.κ.
ΧΡΥΣΤΟΣΤΟΜΟ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ, ο οποίος με την απέραντη στοργή που τον διακατέχει προς όλους μας και
την αγάπη του για τον τόπο μας, την Ιστορία γενικά, τα μνημεία και τις παραδόσεις μας και την επιθυμία του να
αναδεινύεται αυτή, μας άνοιξε παράθυρα φωτός για να προχωρήσουμε αυτό το έργο.
Το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, την Γενική Διεύθυνση Πολιτιστικής Κληρονομιάς και την Εφορεία
Αρχαιοτήτων Ευβοίας για τη σημαντική στήριξη και βοήθεια της προσπάθειας αυτής.
Τον Υπουργό Τουρισμού κ. Θ. Θεοχάρη και το Γραφείο Ενημέρωσης και Επικοινωνίας του, για τη θετική τους
εισήγηση στη χορήγηση αιγίδας και την γενική στήριξή τους στην έκδοση του οδηγού.
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