
ΤΑ ΚΑΣΤΑΝΑ ΤΟΥ ΚΙΣΑΒΟΥ*

του Αλέκου Δημ. Ζούκα

Τα κάστανα, γνωστά κατά την αρχαιότητα με διάφορα ονόματα όπως «Διός 
βάλανοι», «Εὐβοϊκὰ κάρυα», «λόπιμα» (Λεξικό Ησύχιου), ή «Σαρδιαναί βάλανοι» 
(Διοσκουρίδης Πεδάνιος), αποτελούσαν ένα εκλεκτό συμπλήρωμα στην διατροφή, 
ή και, σε κάποιες περιπτώσεις, ένα πλήρες φαγητό. 

Ο  Αθήναιος  (2ος -  3ος μ.  Χ.  αιώνας)  στο  έργο  του  «Δειπνοσοφιστές»,  το 
μοναδικό έργο που καλύπτει όλο το πεδίο της κλασσικής ελληνικής διατροφής και 
των συνηθειών που σχετίζονται με το φαγητό, ανθολογώντας παλαιότερους του 
συγγραφείς  θα  μας  δώσει  σημαντικές  πληροφορίες  για  τα  κάστανα  και  τη 
διατροφική τους αξία για τον άνθρωπο. Στους «Δειπνοσοφιστές» του, ο Μνησίθεος 
ο Αθηναίος, στο «Περί Ευβοϊκών Τροφών», έργο του, τα ονομάζει κάρυα αλλά και 
κάστανα,  συνιστά  δε  να  τρώγονται  ψημένα  ή  βραστά  για  καλύτερη  πέψη  και 
συνήθως ξερά. Επίσης ο Δίφιλος ονομάζει τα κάστανα Σαρδιανάς βαλάνους και τα 
θεωρεί πολύ θρεπτικά όταν είναι ωμά αλλά βαριά για το στομάχι, ενώ εάν ψηθούν 
ή βράσουν μειώνεται μεν η θρεπτική τους δύναμη αλλά γίνονται πιο εύπεπτα.
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Ομοίως και ο Έλληνας γιατρός από την Πέργαμο, Κλαύδιος Γαληνός (128 - 
200  μ.  Χ.),  στο  έργο  του  «Περί  των  εν  ταις  τροφαίς  δυνάμεων»,  βιβλίο  ΙΙ,  μας 
πληροφορεί  πως  από  όλους  τους  άγριους  καρπούς  τα  κάστανα  έχουν  την 
μεγαλύτερη θρεπτική αξία για τον άνθρωπο. 

Οι αρχαίοι απέδιδαν στα κάστανα συνήθως ελληνική καταγωγή, αφού τα 
ονόμαζαν «Εὐβοϊκὰ κάρυα»,  χωρίς  ωστόσο να αποκλείουν  και  τις  ανατολίτικες 
ονομασίες «κάρυον κασταναίον» ή «κάρυον σαρδιανόν» (Dalby 137). Η παλαιότερη 
όμως ονομασία του κάστανου, που δεν είχε σχέση με τη γεωγραφική προέλευση, 
ήταν «Διός βάλανοι»,  «… αλλά ο Έρμιππος,  που  την αναφέρει  για  πρώτη φορά,  
περιγράφει τις Διός βαλάνους ως καρπούς εισαγόμενους, όπως και τόσοι άλλοι, από  
την Μικρά Ασία (συγκεκριμένα από την Παφλαγονία)». 

Ωστόσο,  όπως γνωρίζουμε σήμερα,  από τα λιμάνια του Αιγαίου,  πράγμα 
που  σημειώνει  και  ο  Dalby,  διακινούνται  διατροφικά  προϊόντα  προς  διάφορες 
περιοχές της Ανατολικής Μεσογείου, των οποίων η προέλευση είναι η περιμετρική 
στο αρχιπέλαγος ενδοχώρα. Όμως ο ίδιος ισχυρίζεται ότι «τα ονόματα όλων αυτών  
των ξηρών καρπών υποδεικνύουν πως, ακόμα και αν τα δένδρα αυτά μεγάλωναν και  

στην Ελλάδα, η Εγγύς Ανατολή παρέμενε  
η περιοχή στην οποία κυρίως παράγονταν  
και  από  την  οποία  εξάγονταν  σε  
σημαντικές  ποσότητες,  μέσω  των  
ελληνικών  παραθαλάσσιων  πόλεων,  
κατά την 1η χιλιετία π. Χ., όπως ακριβώς  
άλλωστε γίνεται έκτοτε». 

Παρ’ όλα αυτά, ο Γεωργιάδης στο 
έργο του «Θεσσαλία», σελ. 143, ήδη από 
το 1880, διαπιστώνει δίπλα στο Σκλήθρο 
ένα  φυσικό  οχύρωμα  κατά  των 
επιδρομών  από  την  θάλασσα,  με 
εκτεταμένα ερείπια της αρχαίας πόλης 
Κασθαναίης,  «της  οποίας  το  όνομα  
παρέμεινε  εις  την  τουρκικήν  ονομασίαν  
του  παρακειμένου  χωρίου  Σκλήθρου,  
καλουμένου  Τουρκιστί  Κεστενέ  κιοΐ,  ο  
εστί  χωρίον  της  Κασθαναίης», στην 
τουρκική kestane είναι τα κάστανα. 
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Για  την  αρχαία 
Κασθαναία  στο  ΙΧ  βιβλίο  των 
«Γεωγραφικών», ο Στράβωνας, 
μας παραδίδει την καταστροφή 
του  στόλου  του  Ξέρξη,  επειδή 
φύσηξε  ισχυρός  απηλιώτης 
(ανατολικός)  άνεμος  και 
ξέβρασε  τα  πλοία  στην  ξηρά, 
άλλα στην Μελιβοία και στους 
Ίπνους  και  άλλα  στην 
Κασθαναία,  πληροφορίες  που 
αντλεί  από  τον  κατεξοχήν 
ιστορικό  της  περσικής 

εκστρατείας στην Ελλάδα, Ηρόδοτο. 
Μετά τα παραπάνω μπορούμε να υποθέσουμε με ασφάλεια πως  η πόλη 

υπήρχε σε ακμή τουλάχιστον από τις αρχές του 5ου αιώνα π. Χ., την εποχή δηλαδή 
του Ηροδότου. Επίσης το αρχαίο όνομα της πόλης Κασθαναία και το γεγονός ότι 
κρατήθηκε μέχρι και την εποχή της οθωμανικής κατάκτησης δεν μπορεί παρά να 
παραπέμπει  στην  ήμερη  καστανιά  και  σε  κάποια  παραγωγική  δραστηριότητα 
χαρακτηριστική  για  την  περιοχή.  Και  επειδή,  όπως  σημειώσαμε  παραπάνω,  οι 
Έλληνες  συγγραφείς  της  αρχαιότητας  (Έρμιππος,  Δίφιλος  κ.  ά.)  αναφέρουν ως 
κύρια πηγή των κάστανων την Παφλαγονία -συμπέρασμα στο οποίο καταλήγει 
και ο Dalby- ίσως το ορεινό σύμπλεγμα Κισάβου - 
Μαυροβουνίου, να ήταν από τις λίγες ελληνικές 
περιοχές που ασχολούνταν με την συγκομιδή και 
εμπορία του κάστανου.

Τις  υποθέσεις  αυτές  επιβεβαίωσε  με 
κατηγορηματικό τρόπο ο Γερμανός αρχαιολόγος 
μελετητής  της  θεσσαλικής  ιστορίας  Friedrich 
Stählin στο  έργο του  «Αρχαία  Θεσσαλία»,  1924, 
σελ. 117, ο οποίος έγραψε χαρακτηριστικά  «… η 
Κασθαναία είναι η πόλη της ήμερης καστανιάς και  
ήταν  προφανώς  εστία  εξαπλώσεως  και  κύριος  
τόπος εξαγωγής αυτού του σπουδαιότατου καρπού  
της  ανατολικής  Μαγνησίας»  (τα  ανατολικά 
παράλια του Κισάβου - Μαυροβουνίου ανήκουν, 
ολόκληρη την αρχαία εποχή, στη Δημητριάδα, με 
βορειότερη  Μαγνητική  πόλη την  Ομόλη,  κοντά 
στην  έξοδο  του  Πηνειού  από  τα  στενά  των 
Τεμπών). 
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Είναι επομένως προφανές ότι η ιστορία της παραγωγής και διακίνησης του 
κάστανου στην περιοχή ταυτίζεται με την ιστορία της πόλης της Κασθαναίας και η 
εξέλιξη της πόλης από την άλλη καθορίζει  και  την ανάπτυξη των αγορών του 
κάστανου,  τις  εξαγωγές  και  την  αντίστοιχη  πρόσοδο  που  απορρέει  από  τη 
δραστηριότητα αυτή. Κάτι ανάλογο βέβαια θα μπορούσε να υποθέσει κανείς και 
από τον πληθυσμό των δένδρων καστανιάς σήμερα στην περιοχή, το μεγαλύτερο 
μέρος  του  οποίου  είναι  αυτοφυές.  Πράγματι,  η  πόλη  αναγνωρίζεται,  από  τον 
(Stählin 117) με μεγάλη πιθανότητα σε κάποια ερείπια «… πάνω σε βράχους που οι  
οποίοι  ξεπηδούν  από  τη  θάλασσα  με  τόσο  απότομες  πλευρές  ώστε  να  μην  
χρειάζεταιστην  ανατολή  και  τον  βορρά  κανένα  τείχος.  Η  ακρόπολη  της  πόλης  
χωρίζεται από την ορεινή περιοχή που υψώνεται πίσω της με ένα χαμήλωμα και από  
την  κάτω  πόλη  με  ένα  εγκάρσιο  τείχος…» που  υποστηρίζεται  από  κυκλικούς 
πύργους.  Και  παρακάτω συνεχίζει  ο Γερμανός αρχαιολόγος  «… η πόλη υπήρξε  
μέχρι  την  εποχή  του  Κωνσταντίνου  (4ος αιώνας  μ.  Χ.  σ.δ.)  νομίσματα  του  οποίου  
βρέθηκαν  εδώ…».  Στην Μακεδονική  εποχή επίσης  ανήκει  κι  ένας  θησαυρός  με 
ασημένια νομίσματα που βρέθηκαν στο Δήμο Κασθαναίας (δημοσίευση του 1889). 
Η ίδρυση της πόλης τελικά είναι βέβαιο κατά τον Stählin πως σκοπό είχε «… την  
ασφάλεια των θαλασσών από τους πειρατές και την ευημερία της κοινότητας, που  
αποκτήθηκε από το εμπόριο των καστάνων». 

Από τις περιγραφές των ερειπίων της πόλης τόσο από τον  Stählin  όσο και 
από τον Γεωργιάδη είναι προφανές πως η πόλη δεν διέθεται καθόλου έδαφος για 
αγροτικές  δραστηριότητες  επομένως  το  εμπόριο  στο  οποίο  όφειλε  αυτή  την 
ευημερία  είχε  ως  βασικούς  του  προμηθευτές  τις  ακμάζουσες,  την  ίδια  εποχή, 
ορεινές πόλεις του Κισάβου (Μελιβοία κ. ά.). 
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Οι  Βυζαντινοί  είχαν  επίσης  μεγάλη  εκτίμηση  γενικά  στους  καρπούς  και 
ειδικά τα κάστανα ήταν ένα βασικό επιδόρπιο  στο  διαιτολόγιό τους,  όπως μας 
πληροφορεί  ο  Φαίδων  Κουκουλές  (τομ.  Ε’,  σελ.  103),  μάλιστα στο  μεσαίωνα  σε 
περιόδους λιμών, αποτέλεσαν την βασική τροφή των φτωχών. Οι Οθωμανοί που 
κυριάρχησαν στη συνέχεια είχαν ήδη εκτιμήσει την παραγωγή του καρπού στις 
κτίσεις τους στη Μικρά Ασία, πριν κατακλύσουν τα Βαλκάνια και διατήρησαν, αν 
όχι ενίσχυσαν, την παραγωγή και διακίνησή τους. 

Η πορεία αυτή παραγωγής και εμπορίας του κάστανου συνεχίστηκε πάντα 
βέβαια κάτω από τις  γενικότερες ιστορικές συγκυρίες  χωρίς  ωστόσο να έχουμε 
κάποια στοιχεία για τον όγκο της τοπικής παραγωγής, των αριθμό των δένδρων 
και τις εκτάσεις.  Μόνο στα τέλη του 19ου αιώνα, (Σωκράτης Πετμεζάς, σελ. 251) 
βλέπουμε στο νομό Λάρισας η παραγωγή να φθάνει στις 680.000 οκάδες (870.400 
κιλά) και η συνολική αξία τις 102.000 δρχ., πρώτη σ’ ολόκληρη την απογραφή του 
1887. Ακολουθούν τα Τρίκαλα με 220.000 οκάδες, η Αρκαδία με 190.000 οκ. και η 
Αιτωλοακαρνανία με 166.000 οκ. 

Κατά τον 20ο αιώνα, η παραγωγή υπήρξε ανοδική για ολόκληρη τη χώρα. 
Από  την  απογραφή  του  1887  με  συνολική  παραγωγή  -εννοείται  για  την  τότε 
επικράτεια,  συμπεριλαμβανομένης  και  της  Θεσσαλίας-  περίπου  1700  τόνους  η 
παραγωγή με στοιχεία της ΕΣΥΕ του 2005 η συνολική παραγωγή έφθασε τους 21 
χιλιάδες τόνους περίπου. 

Σήμερα  τα  κάστανα  θεωρούνται  εκλεκτό  έδεσμα  και  χρησιμοποιούνται 
εκτός από την κατανάλωση βρασμένα ή ψητά και  στην ζαχαροπλαστική.  Στην 
περιοχή του Κισάβου παρασκευάζεται και γλυκό κουταλιού από κάστανα (Στόμιο 
κ. α.)**
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
*Κίσαβος: λέξη παλαιοσλαβική κατά τον Γιάννη Κορδάτο, ΙΣΤΟΡΙΑ ΒΟΛΟΥ ΚΑΙ 
ΑΓΙΑΣ, και τον Φ. Μαλιγκούδη, που σημαίνει τόπος της βροχής, μέρος με πολλές 
βροχές.

** Γλυκό Κάστανο (Συνταγή από την κα Χαλιαμπάλια Ουρανία, Στόμιο
Υλικά
1 κιλό κάστανα 
1 κιλό ζάχαρη
½  ποτήρι νερό
2 κουταλιές σούπας γλυκόζη
¼ κουτάλι του γλυκού ξινό
10 γαρύφαλλα
1 ξυλάκι κανέλα
1 φυσίγγιο βανίλια
Παρασκευή
Επιλέγουμε κάστανα σκισμένα ή χαράζουμε το επάνω μέρος όσων είναι κλειστή η 
φλούδα και τα βάζουμε να βράσουν για 5 - 7 λεπτά, τα κατεβάζουμε και τα 
καθαρίζουμε. Στην κατσαρόλα ρίχνουμε το νερό, τη βανίλια, τη γλυκόζη, το ξινό 
και τη ζάχαρη, βράζουμε και ανακατεύουμε μέχρι που να διαλυθεί η ζάχαρη και 
προσθέτουμε τα κάστανα. Μόλις πάρει την πρώτη βράση κατεβάζουμε την 
κατσαρόλα από την φωτιά. Την επομένη μέρα ξαναβράζουμε και μόλις δούμε το 
σιρόπι να δένει κλείνουμε την εστία. Την επομένη μέρα βράζουμε πάλι το γλυκό 
αφού προσθέσουμε μέσα σε τούλι την κανέλα και τα γαρύφαλλα και κάνουμε το 
οριστικό του δέσιμο του σιροπιού.
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