
Πρόλογος 

 Ένα μεγάλο μέρος της παιδικής μου ηλικίας το περνούσα στο ραφείο 

του πατέρα μου. Εκεί γινόμουν δέκτης πολλών γεγονότων και 

αφηγήσεων για τα παλιότερα χρόνια. Η δεκαετία του 1950 ήταν για 

μένα καθοριστική καθώς, κατά την περίοδο αυτή, διαρκώς 

“εισέπραττα” και “κατέγραφα”! Μέσα στα τόσα και τόσα που μάθαινα, 

τα ακούσματα, που με συγκινούσαν περισσότερο ήταν εκείνα που 

αφορούσαν στη μετάβαση του παππού στην Αμερική, στη ζωή των 

Αποστολήδων στο δάσος, στη χήρα Αποστολογιαννάκαινα (τη γιαγιά 

μου) με τα πολλά ορφανά και τον αγώνα της για να επιβιώσει και να 

ολοκληρώσει την αποστολή της, με την ταχτοποίηση και την 

αποκατάστασή τους. 

 Και ενώ οι πόλεμοι είχαν τελειώσει και τα δύσκολα έδειχναν πως 

έμειναν προ πολλού πίσω, χωρίς τις παραμικρές δυνατότητες 

επαναφοράς τους, ο παιδικός μου νους αδυνατούσε να χωρέσει 

γεγονότα που προηγήθηκαν και έδειχναν απίστευτα ή και μη 

κατορθωτά. Ένα παιδί που γεννιέται και μεγαλώνει σε μία αγροτική 

πόλη του κάμπου, όσο κι αν ανεβαίνει, τα καλοκαίρια, στο “ελατοχώρι” 

του πατέρα του και των προγόνων του, αδυνατεί σίγουρα να πιστέψει 

ότι μία γυναίκα γεννάει ένα παιδί της μακριά από το σπίτι της, εκεί που 

θερίζει και αλωνίζει πρωτόγονα κάποια ελάχιστα-υποτυπώδη σιτηρά!  

Κι αν αυτό γίνεται δύσκολα πιστευτό, πώς είναι εύκολη και κατανοητή 

η μετακίνηση μικρών παιδιών, μέρα-νύχτα, μέσα σε λόγγους, δάση και 

χαράδρες, ή και η μετακίνησή τους από και προς την Καρδίτσα, χωρίς 

συνοδεία και για περισσότερα από είκοσι χιλιόμετρα, με έξι ή και εφτά 

ώρες δρόμο; Κι ακόμα, ποια ήταν η ζωή ενός εντεκάχρονου ή 

δωδεκάχρονου παιδιού στην πόλη, προκειμένου να μάθει μία τέχνη, 

ώστε να έχει «στον ήλιο μοίρα»! Όταν σήμερα τα παιδιά αυτής της 

ηλικίας απολαμβάνουν το παιχνίδι και τρέφονται και ανατρέφονται 



σωστά, για την καλύτερη δυνατή ανάπτυξή τους, είναι εύκολο να 

πιστέψει κανείς τις δοκιμασίες της 10ετίας του 1920, που περνούσαν τα 

καλφόπουλα στα ραφτάδικα της εποχής εκείνης, πριν από έναν αιώνα 

περίπου;  

Διάβασα πρόσφατα ένα άρθρο, σε κυριακάτικη, έγκριτη, αθηναϊκή 

εφημερίδα, ενός συναδέλφου καθηγητή σε Πανεπιστήμιο της Βόρειας 

Ελλάδας, ο οποίος έθετε το ερώτημα, εάν και κατά πόσο ένας νέος ή μία 

νέα της εποχής μας μπορεί να κατανοήσει και να πιστέψει γεγονότα και 

συμβάντα του παππού ή της γιαγιάς, καθώς, μέσα σε μερικές δεκαετίες, 

η ζωή διαφοροποιήθηκε τόσο έντονα, οι εξελίξεις είναι ραγδαίες (ή 

μήπως και φρενήρεις;) και η νοοτροπία των νέων έχει αλλάξει σε τέτοιο 

βαθμό, ώστε να τους απομακρύνει τα μέγιστα από τη γνώση και το 

ενδιαφέρον για δυο γενιές νωρίτερα.  

Διαβάζοντας τα σχόλια του αρθρογράφου, θυμήθηκα τον εαυτό μου, 

όταν στη 10ετία του 1950, έψαχνα να βρω, κάπου στα δάση των 

Αγράφων, τις ρίζες μου και φυσικά τις ρίζες των προγόνων μου, των 

Αποστολήδων. Στην αναζήτησή μου αυτή, οι πληροφορίες που 

συγκέντρωνα, πίστευα ότι εμπεριέχουν υπερβολές, σε σημείο που να 

θέλω να τις απορρίψω ακόμα και ως ψεύτικες! Έλα, όμως, που ήταν 

απόλυτα αληθινές!  

Γι’ αυτό και η αναζήτηση της αλήθειας, στα ακούσματά μου, έγινε για 

μένα ένας σκοπός ζωής και πέρασε μέσα μου και “θρονιάστηκε” στα 

έγκατα του νου και της ψυχής μου, για να με βασανίζει στα ύστερα 

χρόνια της ζωής μου. Όταν όμως η αλήθεια ωρίμασε, οι πρόγονοί μου 

(και ήρωες αυτού του έργου) μου έδωσαν το “σύνθημα” για την 

καταγραφή και παρουσίαση της δράσης τους: στην Αμερική, στο Δάσος, 

στην Καρδίτσα του 1920. Μου υπαγόρευαν πως ήταν τώρα η ώρα τους 

να βγουν από την αφάνεια, καθώς πάνω στη γη πολλοί ήταν οι απόγονοί 

τους, που ήθελαν να τους γνωρίσουν. Και το σπουδαιότερο, πως και 



πολλοί άλλοι, που δεν έχουν μαζί τους “σχέσεις αίματος”, θα 

ενδιαφέρονταν να μάθουν το παλιό· και μάλιστα το τόσο διαφορετικό!  

Για ενίσχυση των παραπάνω, και χωρίς πολλά λόγια, θ’ αναφερθώ σ’ 

ένα γεγονός της Άνοιξης του 2008, όταν βρέθηκα στο Μαστρογιάννι με 

την οικογένειά μου. Ανεβήκαμε στην όμορφη Κρανιά, στο εκκλησάκι του 

Άγιου Κοσμά του Αιτωλού, και τότε θυμήθηκα απέναντί μου το 

Κούτσουρο, δηλαδή το Δάσος του Μπούμπουλη: «Δημήτρη, να εκεί 

πάνω, ανάμεσα στα έλατα, είναι θαμμένος ο προπάππους σου ο 

Αποστολογιαννάκης», είπα στον γιο μου. Και το ερώτημα του 

τριαντάχρονου τότε γιου μου άμεσο και δικαιολογημένο: «Και γιατί τον 

ενταφίασαν εκεί;» «Είναι πολύ δύσκολο να σ’ απαντήσω», του είπα. 

«Αναμφίβολα, όμως, κάποια μέρα θα πρέπει να πάρεις και συ και όλοι 

οι απόγονοί του (δηλ. του Γιάννη Αποστολή ή Αποστολογιαννάκη), την 

απάντηση που πρέπει».  

Δέκα χρόνια αργότερα, ο γιος τού Δημήτρη και εγγονός μου 

Κωνσταντίνος μού έβαλε το ερώτημα: «Παππού! Εμείς οι 

Αποστολόπουλοι από πού και πώς ξεκινάμε;» «Δηλαδή;», τον ρώτησα 

αμήχανα. Και ο μικρός: «Στο σχολείο μαθαίνουμε το γενεαλογικό 

δένδρο· αυτό θα το ήθελα και για τους Αποστολόπουλους». Τότε 

γέλασα και του έδωσα μία απάντηση κάπως διφορούμενη: 

«Γενεαλογικό δένδρο σε βάθος χρόνου δεν μπορώ να σου δώσω, αλλά 

πιστεύω, σύντομα, να σου δώσω μία όμορφη και δυνατή ιστορία των 

Αποστολοπουλαίων, οι οποίοι ξεκίνησαν ως Αποστολήδες». 

 Ύστερα και από αυτά τα εναύσματα του γιου Δημήτρη και του εγγονού 

Κωνσταντίνου, αλλά και τις “διαμαρτυρίες” των προγόνων, που 

φώλιαζαν μέσα μου, από τα πάμπολλα ακούσματα για πάνω από έξι 

10ετίες και ζητούσαν να βγουν από την αφάνεια στην αληθινή, ωμή 

πραγματικότητα, αποφάσισα να γράψω αυτή την ιστορία. Και να τη 

δώσω στο αναγνωστικό κοινό. Όχι μόνον στους καταγόμενους από την 



ορεινή Καρδίτσα και τα ελατοβριθή Άγραφα, αλλά και σε όλους 

εκείνους που έχουν τη δική τους ιστορία των δικών τους προγόνων! Και 

όσοι πάλι δεν έχουν ανάλογη ιστορία, ας την αναζητήσουν κι ας τη 

βρουν! Θα είναι και γι’ αυτούς μία μεγάλη ευκαιρία. Οι ρίζες τους 

περιμένουν κι από αυτούς μία ακόμη καρποφορία! 

 Καλή Ανάγνωση  

Ο συγγραφέας  


