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«Μη κίνει τα κείμενα»
του Λεωνίδα Ιωάννου Καρφή, Αντιστρατήγου ε.α.

O χρησμός του Μαντείου

Τ

ο 226 π. χ., όταν οι κάτοικοι της Ρόδου ρώτησαν το Μαντείο των
Δελφών, τι έπρεπε να κάνουν για το άγαλμα του «κολοσσού της
Ρόδου» (ένα από τα 7 θαύματα του αρχαίου ελληνικού κόσμου) που
έπεσε από σεισμό, ο θεός Απόλλων έδωσε τον εξής χρησμό: «Μη κίνει τα
κείμενα», μη μετακινείτε αυτά που έπεσαν, που κείτονται.
Ο «κολοσσός της Ρόδου», σύμφωνα με το χρησμό, έμεινε «κείμενος»
στον τόπο του, επί 939 χρόνια, μέχρι το 654 μ.χ., που οι πειρατές
Σαρακηνοί τον τεμάχισαν και τον ξεπούλησαν ως χαλκό. Ήταν άγαλμα
του «Θεού Ηλίου», είχε ύψος 33 μ., στήθηκε στο Λιμάνι της Ρόδου, το
285 π.χ., σε ανάμνηση της νίκης των Ροδίων κατά του Δημητρίου Πολιορκητή.
συνέχεια στη σελ. 5

ΑΥΤΟ ΤΟ ΞΕΡΕΤΕ;
Στην ιστοσελίδα
lamianews.logspot.com/
01-04-2010, ανακοινώθηκε επίσημα
οτι βρέθηκε ο τάφος του Αχιλλέα.
Κανείς δεν πίστευε όταν πριν δυο
χρόνια περίπου, έβρισκαν σε περιοχή
κοντά στο χωριό Μαυρίλο του Δήμου
Αγίου Γεωργίου Τυμφρηστού, 2 θολωτούς τάφους, οτι ο ένας απ’ αυτούς θα
ανήκε στον βασιλιά των Μυρμιδόνων,

Αχιλλέα. Το θέμα παρουσιάστηκε τη Δευτέρα 29 Μαρτίου, σε εκδήλωση που έγινε
στο Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο
από την έφορο Αρχαιοτήτων κ. Παπακωνσταντίνου η οποία θα παρουσιάσει
και επίσημα το θέμα σε εκδήλωση που
θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 24 Απριλίου στην αίθουσα του Κάστρου Λαμίας.
Όπως είναι ήδη γνωστό, στην περιοχή
αυτή της Δυτικής Φθιώτιδας οι έρευνες
που ξεκίνησαν πριν 8 περίπου χρόνια,
κατέληξαν στο ίδιο αποτέλεσμα. Εκτός
από τα αρχαία τείχη που βρέθηκαν στην
περιοχή που είναι στο βουνό, ακριβώς
απέναντι από το χωριό Μαυρίλο, εκεί

βρίσκονται και οι πηγές του ποταμού
Σπερχειού που καταλήγουν στη γέφυρα
του Αγίου Γεωργίου, στο δρόμο Λαμίας
- Καρπενησίου.
Να θυμίσουμε οτι ο μύθος αναφέρει
οτι στα νερά αυτά η Θέτιδα, η μητέρα
του, είχε βουτήξει τον Αχιλλέα όταν τον
γέννησε και του έκανε άτρωτο το σώμα,
εκτός από το μέρος που τον κρατούσε,
τη φτέρνα του.
Ο Αχιλλέας, γιος του Πηλέα, κατά
τους χρόνους των Ομηρικών Επών κυβερνούσε τη Φθία, αρχαία πόλη της Θεσσαλίας, η οποία ήταν η πρωτεύουσα του
βασιλείου των Μυρμιδόνων. Η ακριβής
θέση της πόλης δεν είναι απόλυτα γνωστή, αν και οι περισσότεροι την ταυτίζουν
με την περιοχή που εκτείνεται αριστερά
και δεξιά του όρους Όρθρυς (στην περιοχή αυτή ανήκει και η περιοχή του
Μαυρίλου). Την άποψη αυτή έρχεται να
στηρίξεθ η ύπαρξη του τείχους που βρέθηκε εκεί. Κυκλώπεια τοιχοποιϊα ή αλλιώς
Πελασγική τοιχοποιϊα και η οποία περιέφρασσε την αρχαία πόλη, ίχνη της οποίας
βρέθηκαν σ’ αυτή την περιοχή.
ΕΛ. Λ. Γρ.

Tο Δ.Σ του Συλλόγου Δικαστριωτών, εύχεται σε όλους
ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ
και σας περιμένουμε στο χωριό μας

το Δίκαστρο
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κοινωνικα

Στον
Θρασύβουλο

Γεννήσεις
• Ο Bασίλης Ιωα. Αντωνής και Δέσποινα Κοσμίδη απέκτησαν κοριτσάκι
στις 20-4-2011.
• Ο Πασχάλης Μπουχώρης (εγγονός Πέτρου Λάμπρου) και η Ελίνα Νικάκη απέκτησαν το τρίτο τους
κοριτσάκι στις 16-3-2011.
• Ο Γιάννης Μπουχώρης και η Παρασκευή Θωμά Αντώνη απέκτησαν
αγόρι στις 20-3-2011.
• Ο Χριστόπουλος Κων/νος και η
Όλγα Πιλάλη απέκτησαν κορίτσι στις
22-5-2011.

Nα τους ζήσουν

Βαπτίσεις
• Ο Δημήτρης Αθ. Αντωνής και η
Χρυσούλα Μπασδεκίδη βάπτισαν το
κορτιτσάκι τους στην επανωμή Θεσσαλονίκης στις 1-5-2011 και ονομάστηκε
Μαρία.
• Ο Γκάνιος Ηλίας και η Κατερίνα
Τσουκαλά βάπτισαν την δεύτερη κόρη
τους στις 25-5-2011 και ονομάστηκε
Ιλιάνα.
• Ο Ντούρας Δημ. και η Αλεξάνδρα
Λέντα του Ιωάννη και της Σταυρούλας
Καρδά ετέλεσαν το γάμο τους στις 145-2011 και βάφτισαν την κόρη τους και
ονομάστηκε Μαρία - Λυδία.

Nα τους ζήσουν
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Σα βγουν καημοί απ' την ψυχή
και από το σώμα πόνοι,
ραγίζουν βράχοι και βουνά
ματώνει και το χιόνι.

Στο λογισμό μας είσαι εκκλησία
και στην ψυχή μας δρόμος,
στο αυριανό σεργιάνι μας
φάρος τρανός και μόνος.
Έτρεξες δύση ανατολή
έχτισε πύργους, κάστρα
το σώμα είναι για τη γη
μα η ψυχή για τ' άστρα.
Εδώ που ήσουν, εκεί που πάς
ξέρω όλους τους αγαπάς,
κι εμείς εδώ όλοι μαζί
στο Θεό κάνουμε προσευχή

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

να 'χει για σένα εκεί ψηλά
στα δίπλα του μια θέση.

Καλό σου ταξίδι...
Η οικογένειά σου

ENIΣΧΥΣΑΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΑΣ

• Στις 3-5-2011 απεβίωσε η Πιλαλή
Νίκη του Ευαγγέλου ετών 95.
Εψάλη και ετάφη στη Λαμία.
• Στις 7-5-2011 απεβίωσε ο Ζουμιαήτης Πέτρος.
Εψάλη και ετάφη στη Λαμία.
• Στις 8-5-2011απεβίωσε ο Καλότυχος Θρασύβουλος ετών 87.
Εψάλη και ετάφη στο Δίκαστρο.
• Στις 13-5-2011απεβίωσε τη Πιλάλη
Δήμητρα ετών 90.
Εψάλη και ετάφη στο Δίκαστρο.

Θερμά συλλυπητήρια στους οικείου τους.

Μαρία Παυλάκη

Λαΐτσας Χρήστος
Λαΐτσα Ελένη

{

www.dikastro.gr
www.dikastro.wordpress.com

Μανώλης Παυλάκης

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΤΩΝ
ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
& ΛΟΥΚΙΑΣ ΠΑΥΛΑΚΗ
ΕΙΣ ΜΝΗΜΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΛΑΪΤΣΑ

€

100 €

{

TO ΔΙΚΑΣΤΡΟ
ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

{

Κων/νο Γ. Καρφή
Σιδ. Σταθμό Λιανοκλαδίου
Τ.Κ. 35100 ΛΑΜΙΑ

Σοφία Παυλάκη

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

{

Άρθρα - Κείμενα
Αγγελίες-Ανακοινώσεις
στο μέλος της Συντακτικής
Επιτροπής:

Ενημερώστε
την εφημερίδα μας
για τις επιτυχίες
και διακρίσεις
των παιδιών σας
για να γίνει
κοινωνός κάθε
ευγενούς προόδου
αυτών.

Έγινε ο κόσμος μας πικρός
από αγάπη πιο φτωχός,
φαίνεται ο ήλιος πιο μουντός
μείναμε πολύ μόνοι.

Καλότυχος Κων/νος ..............................20
Γράββαλος Κων/νος..............................10
Καρφής Σεραφείμ ................................10
Αμαλία Κατσάρη ....................................20
Μανώλης Ιωάννης ................................10
Ρήγας Δημήτριος ..................................20
Κορδάς Σεραφείμ (Πέτρου) ................10
Ρήγας Σπύρος ......................................10
Καρφή Αθηνά ........................................50
Καλότυχος Ηλίας του Π. ......................50
Γκάνιος Ηλίας ........................................50
Δεφιλίππου Όλγα
(Εις μνήμη συζύγου Σπύρου) ..............25

Θάνατοι

Θερμή
παράκληση

100 €

Προς αποφυγή παρεξηγήσεων, το Δ.Σ. αποφάσισε ότι
η δημοσίευση των ονομάτων των εισφορών και συνδρομών ισχύει από 1-1-2011.

Τo Δίκαστρο
Tριμηνιαία ενημερωτική έκδοση
του Συλλόγου
του απανταχού Δικαστριωτών
ΚΩΔΙΚΟΣ: 6558
Εκδότης:
Σύλλογος Απανταχού
Δικαστριωτών
ΠΟΝΤΟΥ 12 ΑΘΗΝΑ - Τ.Κ. 115 28
Yπεύθυνος Έκδοσης:
Γεώργιος Θ. Γιαννακόπουλος
Πρόεδρος Συλλόγου
Απανταχού Δικαστριωτών
Τηλ.: 210-6854253 • Kιν.: 6972239109
Συντακτική Επιτροπή:
Λάμπρος Κ. Γράββαλος 22310 50226
Λεωνίδας Ι. Καρφής 210 9343162
Κων. Γ. Καρφής 22310 62033 - 6974038172
Κυριάκος Ν. Αργυρίου 22310 37297 -6978991747
Για τυχόν ανακριβείς, εσκεμμένες ή μη
πληροφορίες δημοσιευμάτων ή για αντιδεολογική συμπεριφορά κλπ. την ευθύνη
φέρει εξολοκλήρου ο συγγραφέας του άρθρου.
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ - ΕΚΤΥΠΩΣΗ

Συνδρομές - Προσφορές
στους τραπεζικούς Λογαριασμούς
του Συλλόγου Απανταχού Δικαστριωτών
Αγροτικής Τράπεζας: 292 01 010874 69
Εθνικής Τράπεζας: 067/559811-79

ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Ο.Ε.
YΨΗΛΑΝΤΟΥ 55 ΛΑΜΙΑ
Τηλ.: 22310 34521 • FAX: 22310 43856
e-mail: papress@otenet.gr

το Δίκαστρο
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Η ΠΙΣΤΙΣ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ
Του Συν/χου Οικον. Ιερέως Χαραλάμπους Φωτ. Νιώρα

Ο

άνθρωπος πιστεύει στο Θεόν. Αλλά κι ο Θεός θα
μπορούσε να πει κανείς, πιστεύει από μία άποψη,
στον άνθρωπο. Η πίστις του ανθρώπου στον Θεόν είναι,
κατά το γνωστό της προς Εβραίους Επιστολής, «ελπιζομένων υπόστασις, πραγμάτων έλεγχος ου βλεπομένων».
Η πίστις του Θεού στον άνθρωπο είναι κάτι το διαφορετικό,
αλλά και κάτι όμοιο. Ο Θεός δεν «ελέγχει πράγματα ου
βλεπόμενα» γιατί γνωρίζει και βλέπει το πλάσμα του.
Έχει όμως μια πίστη σ’ αυτό που θυμίζει την ελπίδα.
Είναι μια πίστις που που το νόημά της κλείνει προς την
απόχρωση της εμπιστοσύνης, της αναγνωρίσεως μιας
αξίας, της αναμονής ενός αίσιου καταντήματος. Ο Θεός
έχει υψηλή υπόληψη στον άνθρωπο, γιατί ο άνθρωπος
είναι πλασμένος κατ’ εικόνα και ομοίωση δική του, είναι
καλεσμένος στη θέωση. Ακόμη κι ο πιο εξαχρειωμένος
αμαρτωλός, ο «παραβεβλημένος τοις κτήνεσι τοις ανοήτοις», ο σατανοκρατούμενος απ’ άκρο σ’ άκρο, δεν παύει
να είναι αντικείμενο της θείας «πίστεως», θα αποτελεί
μια πιθανότητα αναγεννήσεως.
Η θεία αγάπη είναι επίμονη. Δεν κάνει ποτέ πίσω στις
νίκες της αμαρτίας. Και πολύ συχνά δικαιώνεται. Ο Παράδεισος, κατά ένα αξιόλογο μέρος, δεν θα είναι τίποτε
άλλο παρά μια απρόοπτη αποικία της κολάσεως. Ψυχές
που ο διάβολος τις θεωρούσε ολοδικές του κι οριστικά
χαμένες, ήλθε ώρα που ανένηψαν, μετενόησαν ειλικρινά
και βαθειά, εγκατέλειψαν την αμαρτία και μπήκαν στο
δρόμο της ευαγγελικής τελειότητος, φθάνοντας στις
εσχατιές της αγιότητας.
Δεν υπάρχει κανείς άνθρωπος, που ο Θεός να του
αποκλείει την δυνατότητα επιστροφής και σωτηρίας. Ο
Θεός θέλει να σωθούν όλα τα πλάσματά του, να κερδηθούν όλα από τη χάρη του. Κάθε αμαρτωλός δεν είναι
παρά μια «απολεσθείσα δραχμή» της γνωστής μικρής
παραβολής κι η Χάρις είναι η γυναίκα που σκουπίζει τα

χώματα και τις σκόνες για να την ξαναβρει, για να βρει
αυτό το τόσο αναγκαίο για τη θεία αγάπη νόμισμα, που
φέρει επάνω του εκτύπους τους χαρακτήρες του ουρανίου
βασιλέως.
Το νόμισμα δεν χάνει την αξία του επειδή πρόσκαιρα
βρίσκεται κάτω από τα χώματα και τις σκόνες. Τη χάνει,
όταν μείνει οριστικά κρυμμένο ωσότου γίνει αυτό, ωσότου
δηλ. τελειώσει ο επί γης βίος ενός ανθρώπου μέσα στην
αμετανοησία και την πόρωση, ο Θεός κάνει το καθετί για
την επαναφορά της ψυχής στο φως και τον αέρα της
αληθινής ζωής, της αιωνίου ζωής. Δεν λογαριάζει το οτι
το νόμισμα της εικόνας του είναι αθέατο, αλλά το τι
φέρει επάνω του οτι είναι το κατ’ εικόνα πλάσμα του.
Επομένως κάθε αμαρτωλός, εφόσον βρίσκεται ακόμα
στην επίγεια ζωή, είναι αντικείμενο αισιοδοξίας και «πίστεως» για τον ΘΕΟΝ.
Ο Ιερεύς κατά τον ίδιο τρόπο πρέπει να λογαριάζει
τους αμαρτωλούς. Σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί, δεν
του επιτρέπεται να θεωρήσει μια ψυχή εξωφλημένη,
οριστικά υποχείριο του Αντιδίκου. ο καλός Ποιμήν είναι
συμμέτοχος και μεριδιούχος της θείας «πίστεως» στον
άνθρωπο. Αναφέρεται στο βίο ενός από τους νεωτέρους
αγίους της Ορθοδοξίας του οσίου Σεραφειμ από το Σάρνωφ ότι προσφωνούσε κάθε άνθρωπο που τον επισκεπτόταν στο κελί του, αδιάφορο αν ήταν ευσεβής ή
ασεβής, πιστός ή άπιστος, ενάρετος ή μεγάλος αμαρτωλός
με τις λέξεις «χαρά μου». Η προσφώνηση αυτή απευθυνόταν στο καθ’ ομοίωσιν του Θεού, στο κατ’ εικόνα του
Θεού, κι ήταν πλημμυρισμένη από τα φαιδρά αισιοδοξία
της θείας αγάπης, από την υψηλή υπόληψη προς το θεότευκτο αριστούργημα, που συνδέει την ορατή με την
αόρατη κτίσι. Για τον καλό ποιμένα τον ενστερνισμένο
την αγάπη του Θεού, δεν υπάρχει άνθρωπος πάνω στη
γη που να αξίζει την απέχθεια και την αποστροφή.

Οι Κυριακές στο Δίκαστρο, το καλοκαίρι
Ο

ι Κυριακές στο Δίκαστρο, όλο το χρόνο, κυρίως το καλοκαίρι, έχουν ένα
αξιοθαύμαστο χαρακτήρα. Δεν
είναι οι απλές Κυριακές των
πόλεων, είναι Κυριακές που ξεχωρίζουν, που δεσπόζουν, στο
χωριό. Δεν είναι μόνο μέρες
εκκλησιασμού, είναι και μέρες
κοινωνικότητας. Οι Κυριακές
είναι μέρες του πολιούχου, αλλά
και του καθενός και όλων μας.
Την ώρα της Θείας Λειτουργίας κανένας δεν μένει
σπίτι του, είμαστε όλοι στην
Εκκλησία. Είναι μια από τις ιερές
παρακαταθήκες, του παπα-Γρηγόρη, που ήθελε να είναι όλες
οι οικογένειες τις Κυριακές
στην Εκκλησία. «Η Εκκλησία»
έλεγε, «είναι ο Οίκος του Θεού,
όπου όλοι είμαστε καλεσμένοι
και όλοι πηγαίνουμε, καλοντυμένοι, προσηνείς».
Τις Κυριακές, το πρωί, η
Εκκλησία του Αι-Γιώργη είναι ο

ιερός τόπος του εκκλησιασμού
μας. Ακούμε, κατανυκτικά, τη
Θεία Λειτουργία του παπα-Γιώργη, τους ψαλμούς του Λάμπρου,
του Γιώργου, του Νίκου, το λιτό
και ολιγόλεπτο κήρυγμα και
παίρνουμε το αντίδωρο και την
ευλογία, που δίνει ο παπα-Γιώργης προσωπικά στον καθένα
μας.
Μετά την απόλυση, η πλατεία, το μαγαζί, είναι οι κοινοί
χώροι όπου κυριαρχούν οι κοινωνικές σχέσεις μας. Χαιρετούμε και καλωσορίζουμε, συγγενείς, φίλους, γείτονες, επισκέπτες. Κάνουμε παρέες, κουβεντιάζουμε, συζητάμε τα δικά
μας και απολαμβάνουμε τον ελληνικό καφέ ή το λουκούμι με
το κρύο νερό απ΄ του Βέλη,
που σερβίρει η Αργυρώ.
Τις Κυριακές, τα απογεύματα, τα βράδια, μετά τη βόλτα
μας μέχρι τη Βρύση της Αγίας
Παρασκευής, καταλήγουμε στο

μαγαζί, στην πλατεία, όπου, συνεχίζοντας, κατά παρέες, τις
κουβέντες μας, γευόμαστε και
τα εδέσματα της Αργυρώς.
Στο Δίκαστρο, έχουμε και τηρούμε, από παλιά, μια συνήθεια, να κερνάμε στην υγειά
μας.
Στις παρέες μας, στο Δίκαστρο, όλοι θυμόμαστε τα παλιά,
συζητάμε τα ευχάριστα, διηγούμαστε και τα δυσάρεστα και
αισιοδοξούμε. Τις Κυριακές,
στον τόπο μας, αγάλλεται η
ψυχή μας, απελευθερώνεται η
σκέψη μας, ηρεμούμε, χαιρόμαστε. Οι Κυριακές, στο Δίκαστρο, γίνονται και είναι, κάθε
φορά, μέρες ευλογημένες, ξεχωριστές, αξέχαστες…
Καλή αντάμωση και φέτος,
το καλοκαίρι, για τις «Κυριακές,
στο Δίκαστρο»… στην Εκκλησία, στην πλατεία, στο μαγαζί,
στις παρέες…
Λ.
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ΕΦΥΓΕΣ
ΚΑΙ ΣΥ ΠΕΤΡΟ
(Πρόκεται για τον
Πέτρο Ζημιανίτη
81 ετών)

Έ

φυγες αγαπητέ μας
Πέτρο από την παρούσα ζωή και πέρασες στην απέναντι ύλη της
αθάνατης Ζωής, εκεί όπου
βρίσκονται όλοι όσοι εγκατέλειψαν τα πρόσκαιρα, τα
φθαρτά και τα γήινα. Από πόσεςασθένειες, θλίψεις και στεναχώριες περνάει ο άνθρωπος
σε τούτη τη ζωή! Πόσους πόνους δοκιμάζει! Πόσες νύχτες
μένει άγρυπνος! Εσύ Πέτρο
γεύθηκες το πικρό ποτήρι του
θανάτου, όταν μπροστά από
πολλά χρόνια έφθασε το δρεπάνι του χάρου και σου πήρε
μέσα από τα χέρια σου το μικρό αγγελουδάκι σου.
Κι όταν ο άνθρωπος παθαίνει τέτοια δυστυχήματα,
μαζί με τον αβάσταχτο ψυχικό
πόνο, τη θλίψη, την οδύνη
και την υπερβάλλουσα στεναχώρια καταλαμβάνεται άθελά του και από κλονισμό της
πίστης προς το θεό.
Εσύ Πέτρο ξεπέρασες τις
μικρότητες της ζωής και σαν
ελεύθερη και ηθική προσωπικότητα, βρήκες το μονοπάτι
του λυτρωμού στην Παντοδυναμία του Θεού, στην ανεπανάληπτη σε καλοσύνη συζυγό σου και στην αφοσίωσή
σου στο ευγενικό και καλοβαλμένο παιδί σου Χρήστο.
Το είδες παντρεμένο με εξαίρετη σύζυγο, που χαρίσανε 2
χαριτωμένα εγγονάκια, τα
οποία σε λάτρευαν και σου
χαρίζανε ευτυχισμένες μέρες.
Είμαστε άνθρωποι Πέτρο, με
αδυναμίες με ατέλειες, με εμπάθεια, φιλόδοξοι και αντίζηλοι. Για σένα αυτά, δεν σταθήκανε εμπόδιο. Τα απομάκρυνες και άφησες να περάσει
μέσα σου η χάρη του Θεού
που επιφέρει την ψυχική γαλήνη.
Αυτός ο θεός, στον οποίο
πίστευες ειλικρινά, να σε αναπαύει στην άλλη ζωή, αγαπητέ
μας Πέτρο.
Αιωνία σου η μνήμη

Π.Κ.Γρ.
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O TOYΡΙΣΜΟΣ & ΤΑ ΣΤΑΔΙΑ
ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΟΥ
της Ελ. Λ. Γραββάλου

Η

ανθρώπινη ύπαρξη από
τότε που κατοικείται στη
γη, είνια αυτή που βασανίζεται, που πονάει, που θλίβεται,
που πρέπει να βρει λύση στα προβλήματα που συναντά. Έχει ανάγκη
την τροφή, την ψυχαγωγία, την διασκέδαση, τον χορό και την μουσική.
Πόσες φορές στη ζωή μας όταν
εργαζόμαστε δεν αναρωτιώμαστε
«Πότε θα πάρω άδεια;» Η μη ύπαρξη
δουλειάς, αλλά και η δουλειά και η
καθημερινότητα μας πλήττουν σε
αφόρητο σημείο. Αγχωνόμαστε για
να εκπληρώσουμε τις απαιτήσεις του
εργοδότη μας. Όταν λοιπόν έρχονται
οι διακοπές Χριστουγέννων – Πρωτοχρονιάς, Πάσχα ή αργίες, όλο και
κάνουμε σχέδια για να πάμε διακοπές
και να απολαύσουμε τον τουρισμό
μας. Ας τα πάρουμε όμως τα πράγματα απ΄την αρχή.
Με τη λέξη «τουρισμός» εννοούμε
την μετακίνησή μας για λίγο ή για
περισσότερο (μήνες) από τον τόπο
μόνιμης διανομής μας σ’ έναν άλλο
τόπο ή σε άλλους τόπους (τουριστικούς προορισμούς) συμπεριλαμβανομένης και της διανυχτέρευσης 24
ωρών όχι σε φιλικό σπίτι με σκοπό
την ικανοποίηση κάποιων τουριστικών
αναγκών ή επιθυμιών, όχι για επαγγελματικούς λόγους αλλά να έχει
οικονομικό αποτέλεσμα.
Από αρχαιοτάτων χρόνων έχουμε
παραδείγματα τουρισμού.
Ο Ηρόδοτος, ως ο πρώτος περιηγητής, θεωρήθηκε τουρίστας.
Ακολουθεί ο Παυσανίας. Οι Ολυμ-

πιακοί Αγώνες, οι Δελφοί, οι τελετές
που γίνονταν στους θεούς και οι
αθλητικές εκδηλώσεις με την μετακίνηση φανερώνουν τον τουρισμό.
Στην Μετά Χριστόν εποχή, χάθηκε ο
Τίμιος Σταυρός και η ανεύρεσή του,
έκανε πολλούς πιστούς να ταξιδέψουν για να τον προσκυνήσουν. Αυτό
είναι ένα είδος τουρισμού. Ο Μάρκο
Πόλο είναι ένας άλλος σημαντικός
περιηγητής.
Η ανεύρεση του Τίμου Σταυρού
και η λαχτάρα των πιστών για να τον
προσκυνήσουν ήταν η αιτία στη ρωμαϊκή εποχή, να δημιουργηθούν τα
καπηλειά – πανδοχεία.
Το πρώτο ξενοδοχείο αρχικά δημιουργήθηκε στο Παρίσι, το 1312,
με ονομασία ζώων. Το δεύτερο ξενοδοχείο ονομάστηκε «Λευκός
Λέων» και ήταν στη Βενετία. Στη
Βυζαντική εποχή με την Άλωση της

Κωνσταντινούπολης, το 1453, βλέπουμε κάποια αλλαγή στο τουριστικό
ρεύμα. Τον 15ο και 16ο αιώνα αναπτύσσονται και στην Ελβετία ξενοδοχειακές επιχειρήσεις. Ενώ τον 17ο
αιώνα, υπάρχει η ανάπτυξη των Άγγλων στα ξενοδοχεία, με έμφαση
την καθαριότητα. Στην Ελλάδα, ως
και την εποχή του Όθωνα δεν υπήρχαν ξενοδοχεία. Οι Διπλωματικές
ακολουθίες ήταν φιλοξενούμενοι σε
κάποιο μοναστήρι. Μετά έγινε το
πρώτο ξενοδοχείο, στο Ναύπλιο. Τέλος, γύρω στο 1700, στη Νέα Υόρκη
γίνεται το πρώτο ξενοδοχείο με ονομασία «city» με 73 δωμάτια, ενώ ο
Τόμας Χουκ είναι ο πρώτος που ασχολήθηκε με κρατήσεις δωματίων.
Αργότερα, το μεγαλύτερο πλήγμα
για τον τουρισμό το έφερε ο Β’ Παγκόσμιος πόλεμος. Από το 1945 – 1950
ο μαζικός τουρισμός – συγκέντρωση
ατόμων σ’ ένα τόπο (υπερφόρτωση
τόπου) το ίδιο χρονικό διάστημα –
δέχεται άνθηση στην Ευρώπη και
στην Ελλάδα. Το 1960 έχουμε τις
πρώτες μορφές εναλλακτικού τουρισμού για να έρθει στην Ελλάδα το
1980.
Ο Εναλλακτικός τουρισμός είναι
ήπια μορφή τουρισμού και χαίρομαι
που ανθίζει στη χώρα μου και στον
τόπο καταγωγής μου. Ο αθλητικός,
ο παραθαλάσσιος, ο θρησκευτικός,
ο κυνηγητικός τουρισμός είναι μερικές φορές εναλλακτικού τουρισμού. Εύχομαι πάντα να πηγαίνουμε
μπροστά και να αναζητούμε το καλύτερο.
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«Μη κίνει τα κείμενα»
του Λεωνίδα Ιωάννου Καρφή, Αντιστρατήγου ε.α.

συνέχεια στη σελ. 1

Τα «κείμενα»,
το Πουρνάρι, η Φτελιά
Το Πουρνάρι, η Φτελιά ήταν δυο θαύματα της φύσης, δυο «κολοσσοί του Δικάστρου», μακρόβιοι, μοναδικοί, ανεπανάληπτοι. Υπερβατικά τα μεγέθη τους,
το ύψος τους μετριόταν με δεκάδες μέτρα (35 μ), η ζωή τους με αιώνες. Μακρά
η ιστορία τους, από την ιστορική εποχή
των Δολόπων το Πουρνάρι, από τους
πρώτους χρόνους της Τουρκοκρατίας η
Φτελιά.
Δέντρα βακούφικα, ιερά, της Εκκλησίας και τα δυο. Το Πουρνάρι ιερό δέντρο,
η Φηγός, των Δολόπων και η Φτελιά το
ιερό δέντρο του πολιούχου Αγίου Γεωργίου. Αμφότερα, επί των ημερών μας,
«κείμενα» και δη αδόξως. Το Πουρνάρι
το γκρέμισε, το 2010, ένας δυνατός αέρας, τη Φτελιά την κόψαμε, το 1999, προληπτικά, για να μην πέσει, στα ξαφνικά.

«Μη κίνει τα κείμενα»
Οι προγονοί μας, από το 226 π. χ.,
«δεν εκίνουν τα κείμενα». Τους κολοσσούς της τέχνης, της φύσης, όταν έπεφταν, δεν τους κινούσαν, δεν τους τε-

μάχιζαν, δεν τους ξεπουλούσαν, τους
άφηναν πεσμένους στον τόπο τους. Έτσι,
νοείται και η ανεύρεση στους αρχαιολογικούς χώρους ή κατά τις ανασκαφές
ευρημάτων, που επιβεβαιώνουν την ιστορία.
Εμείς, το 1999, το 2010 μ. χ, πάνω από
2.225 χρόνια μετά το χρησμό, «κινούμε
τα κείμενα». Το Πουρνάρι, «κείμενο»,
τεμαχίστηκε, ξεπουλήθηκε ως καυσόξυλο,
αντί 400 ευρώ (τόσο εκτιμήθηκε η ιστορική αξία του….) και η Φτελιά, «κείμενη»,
τεμαχίστηκε, παραπετάχτηκε παράμερα,
κοντά στο ρέμα του Βέλη, μπαίνοντας
στο χωριό (ακόμα δεν σάπισε….).

Το χρέος των προγόνων
και σήμερα.
Το ξεπούλημα ή το παραπέταμα των
«κειμένων» δεν είναι χρέος. Χρέος είναι
η προστασία, διαφύλαξη και η ανάδειξη,
της φυσικής, ιστορικής και θρησκευτικής
αξίας των «κειμένων». Χρέος, για τους
προγόνους μας, ήταν να «μη κινούν τα
κείμενα», να τα αφήνουν πεσμένα στον
τόπο τους, εις πείσμα της φθοράς, προς
χάριν της ιστορίας, εις ένδειξη σεβασμού.
Tα «ξεράκια», στα χωράφια τους, δεν
τα έριχναν, τα άφηναν όρθια, όσο άντεχαν

και όταν έπεφταν δεν τα έκοβαν, ούτε
τα έκαιγαν, τα άφηναν«κείμενα». Δεν
κακοποιούσαν τα δέντρα, όπου κρέμαγαν
τα «σέα» τους και ξεκουράζονταν στις
σκιές τους, τα μεσημέρια, όταν θέριζαν
ή μάζευαν τα καλαμπόκια. Τ΄ όχαν για
«κακοσήμποδο».
Χρέος, και για μας, είναι να «μη κινούμε τα κείμενα», να τα αφήνουμε στον
τόπο τους ή στο Μουσείο, χώρο διάσωσης
των «κειμένων». Στον τόπο τους και στο
Μουσείο έπρεπε να παραμείνουν «κείμενοι» οι κορμοί των «Κολοσσών του Δικάστρου», για να μην χαθούν, ούτε το
Πουρνάρι, ούτε η Φτελιά, από την ιστορία
μας, από την μνήμη του χωριού.

Και μία έκκληση…
Ελπίζω, επί τέλους, κάποιοι, στο Δήμο
ή στο Σύλλογο, να επιδείξουν την ευαισθησία τους για ό,τι απέμεινε από τους
κορμούς της Φτελιάς και του Πουρναριού.
Να μεταφερθεί ο παραπεταμένος κορμός
της Φτελιάς στο χώρο του Μουσείου
προς έκθεση και διάσωση και να προστατευτεί, να διαμορφωθεί, αντάξια, ο χώρος,
όπου μεγάλωσε το Πουρνάρι.
Ας θεωρηθεί αυτό το γραπτό, ως μια
έκκληση…

το Δίκαστρο
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ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΗΛΙΑΚΗ

Τι

ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Το 40% της ενέργειας
είναι η ηλιακή ενέργεια. Το φώς, η θερμότητα, που καταναλώνεται στην

η ενέργεια ακτινοβολίας, είναι μορφές
ενέργειας που προέρχονται από τον
ήλιο και αποτελούν την ηλιακή ενέργεια. Η ηλιακή ενέργεια συνολικά, είναι
πρακτικά ανεξάντλητη, ανήκει σε όλους
και είναι δωρεάν. Η ενέργεια αυτή είναι
καθαρή, ήπια και ανανεώσιμη.
Την ηλιακή ενέργεια, ως προς τον
τρόπο που εμείς την εκμεταλλευόμαστε, την χωρίζουμε σε τρεις κατηγορίες
εφαρμογών : α) Τα ενεργητικά ηλιακά
συστήματα β) Τα παθητικά ηλιακά συστήματα γ) Τα φωτοβολταϊκά συστήματα. Τα ενεργητικά και τα παθητικά
ηλιακά συστήματα εκμεταλλεύονται
την θερμότητα που καταφθάνει σε μας
μέσω της ηλιακής ακτινοβολίας, ενώ
τα φωτοβολταϊκά συστήματα μετατρέπουν την ηλιακή ακτινοβολία σε ηλεκτρικό ρεύμα.
Η Ελλάδα είναι από τις πιο φωτεινές
και ηλιόλουστες χώρες του κόσμου.
Με μέση ημερήσια ηλιοφάνεια 4,9 - 5,2
kwh/m2 είναι ιδανική για την χρήση και
ανάπτυξη ηλιακών συστημάτων. Από
μελέτες έχει υπολογισθεί ότι πάνω από
90% των ενεργειακών αναγκών για ζεστό νερό, μπορούν να καλυφθούν με
την χρήση ενεργητικών ηλιακών συστημάτων. (Δυστυχώς δημόσια κτίρια,
νοσοκομεία, σχολεία κλπ. για την παραγωγή ζεστού νερού δεν χρησιμοποιούν την ηλιακή ενέργεια, με αποτέλεσμα να «χάνονται» εκατομμύρια ευρώ
για πετρέλαιο, φυσικό αέριο, ηλεκτρική
ενέργεια κλπ. ενώ θα ήταν ΔΩΡΕΑΝ).
Ενεργητικά ηλιακά συστήματα είναι
αυτά που συλλέγουν την ηλιακή ακτινοβολία, και στη συνέχεια την μεταφέρουν με τη μορφή θερμότητας σε
νερό, σε αέρα ή σε κάποιο άλλο ρευστό.
Η πιο απλή και διαδεδομένη μορφή
ενεργητικού ηλιακού συστήματος είναι
ο ηλιακός θερμοσίφωνας. Η απορρόφηση της ηλιακής ενέργειας γίνεται
μέσω ηλιακών συλλεκτών (σκουρόχρωμες επιφάνειες) που βρίσκονται σε επαφή με το νερό και του μεταδίδουν μέρος της θερμότητας που παρέλαβαν.
Οι επίπεδοι ηλιακοί συλλέκτες τοποθετούνται συνήθως στην οροφή του
κτιρίου με κλίση 30ο – 60ο και νότιο
προσανατολισμό για να συλλέγουν όσο
το δυνατόν μεγαλύτερο ποσοστό ηλιακής ακτινοβολίας.

Ελλάδα (κυρίως σε πετρέλαιο και ηλεκτρική ενέργεια) θα μπορούσε να εξοικονομηθεί, εάν τα κτίρια
και οι χώροι τους είχαν κατασκευασθεί με βάση το τοπικό κλίμα (βιοκλιματικός σχεδιασμός).
Βασικά στοιχεία του βιοκλιματικού σχεδιασμού αποτελούν τα παθητικά ηλιακά
συστήματα τα οποία μπορούν να εφαρμοστούν σε όλους τους τύπους των
κτιρίων και τα οποία λειτουργούν χωρίς
μηχανολογικά εξαρτήματα.
Τα παθητικά ηλιακά συστήματα στα
κτίρια αξιοποιούν την ηλιακή ενέργεια
για να θερμάνουν τους χώρους ενός
κτιρίου το χειμώνα αλλά και να τους
δροσίζουν το καλοκαίρι. Επίσης παρέχουν φυσικό φωτισμό και συνθήκες
άνεσης στους ανθρώπους.
Η αξιοποίηση των παραθύρων νότιου
προσανατολισμού όταν συνδυαστούν
με υλικά όπως πέτρα, πλάκες, μπετόν,
χωρίς να είναι καλυμμένα, απορροφούν
μέρος της θερμότητας (φαινόμενο θερμοκηπίου) την οποία αποδίδουν αργότερα στον χώρο, διατηρώντας τον ζεστό
για πολλές ώρες.
Το καλοκαίρι απομακρύνουμε την
θερμότητα που συσσωρεύεται στο χώρο
με συστήματα παθητικού δροσισμού,
κυρίως τις νυκτερινές ώρες με φυσικό
αερισμό. Όλα αυτά επιτυγχάνονται με
θερμική προστασία των κτιρίων εξωτερικά χειμώνα - καλοκαίρι (θερμομόνωση) και αεροστεγάνωση των ανοιγμάτων.
Παθητικά ηλιακά συστήματα είναι
οι Ηλιακοί τοίχοι : έχουν στην εξωτερική
τους πλευρά τζάμι, λειτουργούν σαν
ηλιακοί συλλέκτες και μεταφέρουν στο
εσωτερικό την θερμότητα είτε μέσω
του τοίχου (τοίχος θερμικής αποθήκευσης) είτε μέσω θυρίδων (θερμοσιφωνικό μοντέλο). Συνδυασμός των δύο
είναι ο τοίχος μάζας με θυρίδες. Θερμοκήπια (ηλιακοί χώροι) : είναι κλειστοί
χώροι με τζάμια, Ηλιακά αίθρια : είναι
εσωτερικοί χώροι που στην οροφή τους
έχουν τζάμι και λειτουργούν όπως τα
θερμοκήπια .
Γνωρίζουμε όλοι ότι ρολόγια και μικροί υπολογιστές λειτουργούν με φωτοβολταϊκά συστήματα. Είναι συστήματα που μετατρέπουν την ηλιακή ακτι-

νοβολία σε ηλεκτρική ενέργεια. Το πλεονέκτημά τους είναι ότι αποδίδουν την
μεγαλύτερη ισχύ τους κατά την διάρκεια της ημέρας, όπου έχουμε και την
μεγαλύτερη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας. Για να μετατραπεί η ηλιακή ακτινοβολία σε ηλεκτρική ενέργεια, χρησιμοποιούνται τα φωτοβολταϊκά στοιχεία ή κυψέλες (PV cels). Η απόδοση
των στοιχείων αυτών είναι περίπου
15%. Αυτό σημαίνει ότι 1000 watt ηλιακής ενέργειας μετατρέπονται σε 150
watt περίπου ηλεκτρικής ενέργειας ανά
ώρα σε κάθε τετρ. μέτρο με φωτοβολταϊκά στοιχεία. Ο ήλιος μας δίνει πάνω
από 1000 watt ανά ώρα σε κάθε τετρ.
μέτρο. Αυτό σημαίνει ότι η ηλιακή ενέργεια που φθάνει στη Γή σε μία ώρα,
μπορεί να καλύψει τις ανάγκες ηλεκτρικής ενέργειας για ένα χρόνο σε
όλο τον πλανήτη .
Έχουμε τα Αυτόνομα συστήματα
όπου η ενέργεια καταναλώνεται εκεί
που παράγεται. Στα συστήματα αυτά
χρειάζονται και συσσωρευτές για την
αποθήκευση της ενέργειας (χρήση την
νύκτα ή της ημέρες με συννεφιά). Τα
Διασυνδεδεμένα συστήματα διοχετεύουν την παραγόμενη ηλεκτρική
ενέργεια στο δίκτυο της Δ.Ε.Η.
Εκτός από την παραγωγή ηλεκτρισμού, τα φωτοβολταϊκά συστήματα
μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να
καλύψουν μια οροφή, να γίνει επένδυση
της πρόσοψης ενός κτιρίου ή να γίνουν
σκίαστρα ενός χώρου.
Με την χρήση της Ηλιακής Ενέργειας, αποφεύγουμε την χρήση καυσίμων που επιβαρύνουν το περιβάλλον
και υποβαθμίζουν περιοχές και βιότοπους. Το οικονομικό όφελος είναι τεράστιο και μάλιστα για την χώρα μας
με τόση ηλιοφάνεια, είναι « έγκλημα »
να μην την έχουμε βάλει στην ζωή
μας. Την εξοικονόμηση φυσικών και
μη ανανεώσιμων πόρων την χρωστάμε
στις γενιές που έρχονται και οφείλουμε
να το σεβαστούμε ως άτομα και ως
κοινωνία.
Σ. Γκιόλας
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Oι Μουριές, στο Δίκαστρο
Του Λεωνίδα Ιωάννου Καρφή
Αντιστρατήγου ε.α.

Οι Μουριές, η σηροτροφία,
στην Ελλάδα

Ο

ι Μουριές είναι η βασική, η
πρώτη ύλη, για την σηροτροφία, την εκτροφή «της κάμπης
(μεταξοσκώληκα) του Βόμβυκος της Μορέας», η οποία, τρώγοντας φύλλα Μουριάς, εκκρίνει μια λεπτή, λεία και απαλή
ίνα, το μετάξι, που χρησιμοποιείται, από
αιώνων, για την κατασκευή μεταξωτών
ενδυμασιών και ειδών στολισμού.
Η σηροτροφία άρχισε, το 4.000 π.χ.,
στην Κίνα και μέχρι τον 6ο μ. χ. αιώνα,
το μετάξι έφθανε στην Ευρώπη δια του
«δρόμου του μεταξιού». Το 555 μ. χ.,
δύο Πέρσες μοναχοί μετέφεραν στην
Κων/πολη, κρυφά, μέσα σε μια ράβδο,
αυγά μεταξοσκώληκα, τα οποία και αποτέλεσαν την απαρχή της σηροτροφίας,
της εκτροφής κουκουλιών και στην Ελλάδα (1).

Οι Μουριές της εκκλησίας
Αγίου Γεωργίου
Από ένα πρακτικό καταγραφής-απογραφής των «κινητών και ακινήτων
κτημάτων του Ιερού Ναού Ζημιανής, ο
«Αγιος Γεώργιος», που συνέταξε το 1896
ο παπα-Γρηγόρης Παπαδημητρίου, προκύπτει, ότι στην περιουσία της Εκκλησίας
του πολιούχου του χωριού Αγίου Γεωργίου, κατά την χρονική αυτή περίοδο,

περιλαμβάνονταν και 36 Μουριές.
Οι Μουριές της Εκκλησίας βρίσκονταν: 17 στο Περιβόλι (Πουρνάρι) του Αγίου Γεωργίου, 6 στο Γιούρτι του Δημητρίου Κατσαρή, 3 στο Γιούρτι του
Κων/νου Αγγελή, 3 στον Κήπο (Καρρά)
του Ζάχου Δ. Ρήγα, 2 στο Γιούρτι (Μαστοράκη) του Ιωάννου Κ. Κόρδα, 1 στον
Κήπο (Κεφαλά) του Δημητρίου Κόρδα, 1
στον Κήπο (Μπούρα) του Νικολάου Καρφή, 1 κάτωθεν της εκκλησίας, 1 όπισθεν
της εκκλησίας παρά την οδό και 1 στο
Γιούρτι του Παναγιώτη Ζημιανίτη, ήτοι
εν συνόλω 36 Μορέαι (Μουριές).
Από το Πρακτικό φαίνεται, ότι 19
Μουριές βρίσκονταν μέσα σε κτήματα
ιδιοκτησίας της Εκκλησίας και 17 ήταν
μέσα σε κτήματα ιδιοκτησίας 7 κατοίκων
του χωριού και ήταν δωρεές τους προς
την Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Σήμερα δεν υπάρχει καμιά από τις Μουριές
της Εκκλησίας, τις βακούφικες Μουριές,
όπως τις έλεγαν. Όλες ξεράθηκαν….

«Ο φόρος των κουκουλιών»,
στην Τουρκοκρατία

Οι κάτοικοι, για να μην πληρώνουν
στους Τούρκους φόρο κουκουλιών, δώριζαν μερικές από τις Μουριές τους στην
Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Έτσι, για
17 Μουριές, που ήταν μέσα σε 7 χωράφια,
7 ιδιοκτήτες χωραφιών με Μουριές
δεν πλήρωναν στους Τούρκους το φόρο
κουκουλιών. Οι Μουριές των Εκκλησιών,
ως «Βακούφικες», ήταν αφορολόγητες.
Τα κουκούλια ήταν από τα βασικά οικιακά προϊόντα και έσοδο της οικογενειακής οικονομίας. Η Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου αντιμετώπιζε τα έξοδά της
και οι κάτοικοι τις βιοτικές ελλείψεις
τους. Έτσι, «οι περί τον Τυμφρηστόν οικούντες» μετέβαιναν στην Κων/λη και
εκεί εμπορεύονταν τα οικιακά προϊόντα
τους, «εξ΄ών επορίζοντο τα προς το
ζήν… » (3).
Τα νυφιάτικα, πουκάμισα και μαντίλες
και πολλά από τα στολίδια των προικιών,
ήταν κεντημένα με μετάξι. Τα ύφαιναν
οι νύφες στους αργαλειούς και τα κεντούσαν με μετάξι, βαμμένο, την άνοιξη,
με άνθη από το Πουρνάρι. Ήταν, για
τους προγόνους μας, «τα μεταξένια»
και ένα στοιχείο της αρχοντιάς τους.

Το μετάξι, προϊόν εξαιρετικό, σπάνιο
και πανάκριβο, ήταν από αρχαιοτάτων
χρόνων είδος πολυτελείας και φορολογούνταν ακόμη και η παραγωγή των κουκουλιών. Στα χωριά, ο υπολογισμός του
φόρου γίνονταν με βάση τον αριθμό των
Μουριών και των κουκουλιών. Την φορολογική αυτή τακτική, ακολούθησαν
και οι Τούρκοι στην Τουρκοκρατία.
Από τα στοιχεία μιας απογραφής, που
πραγματοποίησαν οι Τούρκοι το
1454-1455, στο Βιλαέτι των
Αγράφων, προκύπτει, ότι τα
κουκούλια (μεταξοσκώληκες) θεωρούνταν εμπορεύσιμα προϊόντα
και φορολογήσιμο είδος. Έτσι,
οι Τούρκοι επέβαλαν στους κατοίκους του Κλειτσού ετήσιο
φόρο κουκουλιών, συνολικού
χρηματικού ποσού 15 άσπρων (2).

Οι Μουριές και τα
κουκούλια, στη Ζημιανή
Μουριές, στη Ζημιανή, για την
εκτροφή κουκουλιών, φύτευαν
στα Γιούρτια και στους Κήπους
οι περισσότερες οικογένειες. Οι
προγονοί μου (Ιωάννης, Γεώργιος, Κων/νος, Λεωνίδας Καρφής)
είχαν στα Γιούρτια τους 8 Μουριές, από τις οποίες 7 διασώζονται
μέχρι σήμερα. Τα κουκούλια, επομένως, ήταν στο παρελθόν, ένα
από τα προϊόντα του χωριού.

(1) Κων/νος. Παπαρηγόπουλος, «Ιστορία του Ελληνικού Έθνους», Εκδοτική.
(2) Νίκος Φραγκάκης, «Ο ΚΛΕΙΤΣΟΣ
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ, με στοιχεία απογραφής
του έτους 1454-1455». Εφημερίδα «ΤΑ
ΝΕΑ ΤΟΥ ΚΛΕΙΤΣΟΥ», 2011.
(3) Δημήτριος Αινιάν, «Αναμνήσεις
μιας θερινής νυκτός, εν Υπάτη», Βιβλιοθήκη Λαού.
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Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΗΡΩΩΝ ΤΟΥ ‘21
προς τους Έλληνες της εποχής του

Ο

ι Σουλιώτες που ποτέ τους
δεν ησύχασαν όταν βρισκότανε κάτω από την ανυπόφορη σκλαβιά των Τούρκων, και
βλέποντας ότι μερικοί συμπατριώτες
των αδρανούσαν, όπως οι Πάργιοι
και οι Επτανήσιοι, τους παρακαλούν
να μην επαναπαύονται κάτω από την
σημαία των ξένων οι οποίοι εθεωρούντο φίλοι μας, αλλά να λάβουν
ενεργό μέρος, υπέρ της αναστενάζουσας πατρίδας μας, γιατί η βαρβαρότητα της Τουρκικής Κυριαρχίας
κατέστη αδύνατη πλέον. Ο Μπότσαρης και ο Τζαβέλας τους στέλνουν
την παρακάτω προκήρυξη.

Προκήρυξη
«Πάργιοι, ο όφις επατάχθη από
τον Σταυρόν. Οι Σουλιώτες πολεμούσαν υπέρ της Ελευθερίας της Ηπείρου. Απομακρυνθείτε της χώρας δεσπόζουσιν οι εχθροί ημών. Οι Έλληνες εισίν δούλοι εκεί όπου κυματίζει
η Βρετανική Σημαία. Οι Άγγλοι εισί
φίλοι των βαρβάρων. Φύγετε, δράμετε από τα Σημαίας ημών.
Θα είσθε ο επίλεκτος λόχος. Η
ιερά Σημαία του Σταυρού κυματίζεται
απανταχού της Ηπειρωτικής ακτής.
Πάργιοι και Επτανήσιοι προσθέσατε
τας δυνάμεις υμών προς τα των Σουλιωτών.

Αι σημαία ημών φέρουσιν ένα
Σταυρόν και ένα Στέφανον εκ δάφνης. Ελευθερία! Θρησκεία! Πατρίς!
Ιδού το έμλημα ημών. Η Ειρήνη έστω
μαθ’ ημών αδελφοί.
Ημείς λέγομεν την αλήθειαν, άλλοι
δ’ ειστίν εκείνοι οίτινες θέλουσιν
εξαπατήσωσι υμάς.
Μπότσαρης – Τζαβέλας.
Και αν αυτή ήτανε η φωνή των
ηρώων μας προς τους Έλληνες της
εποχής των, η φωνή η δική μας σήμερα για την Ελλάδα μας, ποιά είναι;
Π.Κ.Γ.

Η ΠΑΡΑΔΟΣΗ
Στο μύλο λίγο παρά κει γιοφύρι είναι στημένο
σε πλατανόρριζες βαθιά, στέρεα θεμελιωμένο.
Εδώ νεράιδες κι αν περνούν διαόλοι
κι αν διαβαίνουν
και ξωτικά λογιών – λογιών τη νύχτα συντυχαίνουν.
Εδώ τα βράδια ο κιοτής μοναχός δεν περνά
κι ο ψύχραιμος κι ο θαρρετός γρήγορα προσπερνά.
Εδώ ζαγάρι κυνηγά μεσάνυχτα και κάτι,
έχει γοργόνι στο λαιμό και πυρωμένο μάτι.
Ακολουθεί περαστικό διαβάτη νυχτωμένο
κι όσοι το συνάντησαν είπαν στοιχειωμένο.
Όμως κακό δεν έκανε σ’ όσους τα συναντούσαν,
μα για καλό και για κακό γρήγορα προσπερνούσαν.
Στης γέφυρας το ποδαρικό γριά είδαν καθισμένη
με τα μαλλιά της ξέπλεκα κι αναμαλλιασμένη.
Είχε τα πότια στο νερό, τα χέρια της στη μέση
κι έπλενε ασταμάτητα πάντα στην ίδια θέση.
Πολλοί λέγαν πως έκλαιγε, άλλοι το πως γελούσε
κι άλλοι πως χτενίζονταν και σιγοτραγουδούσε.
Ακόμα μάς λένε οι παλιοί, τη νύχτα σαν περνούσαν
καταμεσίς στη γέφυρα, έναν παπά θωρούσαν·
είχε τα ράσα του ριχτά, Βαγγέλιο ανοιγμένο
και διάβαζε κι έλεγε της μοίρας το γραμμένο.
Σαν του μιλήσεις δε μιλεί, απόκριση δεν δίνει
μονάχα ψάλλει σιγανά, σαν του νερού τη δίνη.
Μια άλλη ιστορία, που μου διηγήθηκε σοβαρός
και νυχτοπερπατημένος γέροντας.
Ήταν Φθινόπωρο μουχλό, μ’ αντάρες και βροχάδες
κι είχε το κοπάδι του ψηλά στους ελατιάδες.
Είχε κατέβει για ψωμί, για να λουστεί, ν’ αλλάξει
και σ’ άλλες εκκρεμότητες... να βάλει κάποια τάξη.
Στο γυρισμό νυχτώθηκε στη γέφυρα, στο ρέμα,
το τί τον επερίμενε δεν είν’ καθόλου ψέμα:
καρτέρι του εστήσανε των νεραϊδών φουσάτα
καθώς αργά πορεύονταν της ρεματιάς τη στράτα.
Άλλες τον πάνε από μπροστά κι άλλες από πίσω
κι άρχισαν τα πειράγματα με νάζια και με σκέρτσα:
-Πες μας βρε γέροντα που πας; Μίλα μας, αποκρίσου!

Γιατί σωπαίνεις; Μίλησε, ν’ ακούσουμε τη φωνή σου».
Μ’ αυτός το δρόμο του τραβά αμίλητος, σκιαγμένος,
μη χάσει τη φωνούλα του φοβάται ο καημένος.
Το «Πάτερ ημών» δειλά – δειλά τα χείλη ψιθυρίζουν,
το φυλακτό της μάτς του τα χέρια του αγγίζουν.
Έχει στην τσέπη από παλιά αλάτι και θυμιάμα,
στη ζώση μαυρομάνικο με κοφτερή την κάμα.
Όλα αυτά τον σώσανε απ’ την κακιά την ώρα.
Αυτή την ώρα ακούστηκε κι ο πετεινός στη χώρα.
Τότε οι νεράιδες φεύγοντας του είπαν δυνατά:
- Ανάθεμα που δού δωσε αυτά τα φυλαχτά
κι έμαθε τα χείλη σου να λένε θεοτικά...
Με μια βοή χαθήκανε στης ρεματιάς τα βάθη
αφήνοντας πια ήσυχο τον άμοιρο διαβάτη.
Τούτα τα λόγια τα αγνά κι άλλα πολλά ακόμα
ακούγονταν παλιότερα απ’ του παππού το στόμα.
Καθώς κρυφόκαιγε η φτωτιά κοντά στο παραγώνι,
στα γόνατα του γέροντα κοιμήθηκε τ’ αγγόνι.
Παράδοση, εθίματα, φαντάσματα και μύθοι
ήταν για μας κάποιο καιρό ωραίο ΠΑΡΑΜΥΘΙ.
Το παραμύθι της ζωής που αιώνια κυλάει
σαν το νερό τουμ ρυακιού που πίσω δεν γυρνάει.
Ν.Σ.

