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Οι Δικαστριώτες και οι φίλοι του Δικάστρου, τίμησαν με
την παρουσία τους τις εκδηλώσεις του Συλλόγου μας
που έγιναν στην Αθήνα στις 22 Ιανουαρίου και στο Δί-

καστρο στις 6 Φεβρουαρίου. Και οι δυο εκδηλώσεις άφησαν
πολύ ικανοποιημένους όλους τους συμμετέχοντες και … δεν
ξέρουν τι έχασαν όσοι δεν  μπόρεσαν να παρευρεθούν.

Το Δ.Σ. ευχαριστεί όλους όσους συμμετείχαν και εύχεται 
του χρόνου να μην λείψει κανείς.

Οι Εκδηλώσεις 
του Συλλόγου μας

Στις 15.2.2016 έγινε
στο Αμφιθέατρο του
Μουσείου της Ακρόπο-
λης η τελετή απονομής
του τίτλου του «Δικαίου
των Εθνών» στην οικογέ-
νεια του Γεωργίου και της
Aθηνάς Bλάχου, η οποία
διέσωσε στα χρόνια της
Γερμανικής Kατοχής στην
Eλλάδα την οικογένεια

του Mίνωος Mάτσα.
O τίτλος του «Δικαίου των Eθνών» απονέμεται από το Ιδρυμα Γιαντ

Bασέμ της Ιερουσαλήμ σε άτομα που με κίνδυνο της ζωής τους διέσωσαν
διωκόμενους Eβραίους κατά τη διάρκεια του Oλοκαυτώματος και είναι μια
από τις υψηλότερες τιμητικές διακρίσεις που απονέμεται από το Κράτος
του Iσραήλ. Tο όνομα του «Δικαίου των Eθνών» αναγράφεται σε ειδική
μαρμάρινη στήλη που βρίσκεται στον Kήπο των Δικαίων των Eθνών, ανέ-
φερε μεταξύ άλλων η κα Καρόλ Μιωνή στην εισαγωγική προσφώνηση με
την οποία ξεκίνησε η τελετή.

Στη συνέχεια χαιρετισμό απηύθυνε η πρέσβης του Ισραήλ στην Ελλάδα
κα Ιρίτ Μπεν Αμπα, η οποία τόνισε ότι τα κείμενα της εβραϊκής θρησκείας
μας διδάσκουν να αγαπάμε τους άλλους όπως τον ίδιο μας τον εαυτό,
καθώς και ότι όποιος σώζει μία ζωή είναι σαν να σώζει ολόκληρο τον
κόσμο, ενώ ιδιαίτερα αναφέρθηκε στο θάρρος και την τόλμη της οικογέ-
νειας Βλάχου.

O πρόεδρος του ΚΙΣΕ κ. Μωυσής Κωνσταντίνης στην ομιλία του ανα-
φέρθηκε στη διατήρηση της Μνήμης του Ολοκαυτώματος και στην οφει-

Απονομή του τίτλου του «Δικαίου 
των Εθνών» στην οικογένεια Βλάχου

συνέχεια στη σελ. 3
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Γεννήσεις

Ο Αντώνης Καπλάνης και η Ευτυχία Αργυ-
ρίου του Κυριάκου, εγγονή του Σεραφείμ
Κόρδα, απέκτησαν το δεύτερο παιδί
τους(κοριτσάκι) στις 13-02-16.

Ο Στρατιωτικός Ιατρός Ιωάννης Καρκάνης
του Χρήστου και της Βασιλικής Καρφή και
η σύζυγός του Ελένη απέκτησαν το πρώτο
τους τέκνο, ένα υγιέστατο κοριτσάκι. Να
τους ζήσει.

Να τους ζήσουν!
Γάμοι

Ο Βασίλης Δεστούνης και η Γεωργία Τσί-
τσιου, εγγονή του Θρασύβουλου, ετέλεσαν
τον γάμο τους στις 14-11-15 στο Ίλιον.

Να ζήσουν ευτυχισμένοι!
Θάνατοι
Στις 05-01-16 απεβίωσε η Ιφιγένεια Δημη-
τρίου-Καρφή ετών 84. Εψάλη και ετάφη στο
Δίκαστρο.
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Θερμά συλλυπητήρια!

Ρήγας Γεώργιος ..................................................20€
Καράς Δημήτριος ................................................20€
Δεληγιανίδης Παναγιώτης .................................. 50€
Κατσαρή Αμαλία ..................................................20€
Κόρδα Βίκυ ..........................................................25€
Τραγουδάρα Ευαγγελία ......................................30€
Κόρδας Σεραφείμ του Κων/νου ..........................42€
Λάμπος Γιώργος του Παναγιώτη ........................20€
Οικονομίδου Σταυρούλα ......................................20€
Οικονομίδου Άννα ..............................................20€
Καλότυχος Θωμάς ..............................................10€
Στόγια - Καραϊσκου Μαρία ..................(Δολάρια 50)
Μουρίκη Όλγα ....................................................20€
Ζημιανίτης Γιώργος ............................................30€
Χαμπέρη Παναγιώτα ............................................20€
Παπασταύρου Παυσανίας....................................20€                
Γεωργίου Βασίλειος-Σταυρούλα..........................20€
Καρφή Μαρία του Ιωάννου..................................10€
Κόκκινος Νικόλαος ..............................................20€
Αντωνή Νίκη ........................................................20€
Λαμπαδιάρη-Καρφή Βενετία ................................20€
Ρήγας Βασίλειος ..................................................20€
Καλότυχος Παναγιώτης ......................................10€
Καλότυχος Ευάγγελος ........................................15€
Καρακώστας Ηλίας ..............................................10€
Καρακώστας Σπύρος ..........................................20€
Κόρδας Δημήτριος (Μακρακώμη)........................10€
Μπαρμπαρούση Ελένη ........................................20€

Κόρδα Βίκυ ..........................................................25€
Παπαδημητρίου Βασίλης ..................................100€
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Επιτυχίες
Η Πολύδου Δέσποινα, εγγονή του Κωνσταν-
τίνου Λαΐτσα επέτυχε στην Παιδαγωγική
Ακαδημία Βόλου.   

ΒΡΑΒΕΥΣΗ

Ο Σύνδεσμος Εφέδρων Αξιωματικών Νομού Φθιώτι-
δας, στην ετήσια συνεστίασή του που πραγματοποι-
ήθηκε στις 23 Ιανουαρίου 2016 στη Λέσχη Αξιωματικών
Λαμίας, απένειμε τιμητική πλακέτα στο δάσκαλο Νικό-
λαο Σωτηρόπουλο για την πενταετή εθελοντική υπηρε-
σία του στις Ένοπλες Δυνάμεις της Πατρίδας μας, και
τη συμμετοχή του στις Εθνικές και Κοινωνικές του Εκ-
δηλώσεις και την εν γένει προσφορά του στο Σύνδε-
σμο. Την τιμητική πλακέτα απένειμε ο Αντιπρόεδρος
του Συνδέσμου και νυν Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκ-
παίδευσης Φθιώτιδας κ. Ευθύμιος Γκούμας, ο οποίος
στο παρελθόν υπήρξε μαθητής του τιμώμενου.
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λόμενη αναγνώριση του ρόλου των σωτήρων:
«Υπήρξαν συγκινητικές προσπάθειες που έγι-
ναν με πρωτοβουλία ανώνυμων πολιτών στις
ελληνικές πόλεις, που αψηφώντας τους κινδύ-
νους, ενήργησαν αυθόρμητα με μοναδικό
σκοπό τη σωτηρία των Εβραίων συμπολιτών
τους. Μία τέτοια είναι και η περίπτωση που
μνημονεύουμε και τιμούμε σήμερα.

Η ιστορία της διάσωσης της οικογένειας
του Μάκη Μάτσα, εκτός από συγκίνηση, μάς
κάνει να αναλογιζόμαστε τις προεκτάσεις πέρα
από την προσωπική του ιστορία: Πόσα τέτοια
παιδιά θα σώζονταν αν υπήρχαν περισσότεροι
άνθρωποι σαν τον Γιώργο και την Αθηνά Βλά-
χου; Η ελπίδα ζωής που έδωσαν σε εμάς οι «Δί-
καιοι», ας αποτελέσει μάθημα ζωής για τη νέα
γενιά. Για να θωρακιστούν τα παιδιά μας, στη
σημερινή εποχή της κρίσης των αξιών, της ανα-
βίωσης του Ναζισμού, της εξάπλωσης του αν-
τισημιτισμού και των επικίνδυνων φαινομένων
που απειλούν το μέλλον τους».

Την ιδιαίτερα συγκινητική ιστορία διάσω-
σης της οικογένειας του Μίνωος Μάτσα, καθώς
και την αναπάντεχη συνάντηση μετά από πε-
νήντα χρόνια των δύο παιδικών φίλων της Ρη-
νιώς και του Μάκη, αφηγήθηκε με γλαφυρό
τρόπο ο κ. Μάκης Μάτσας, αναφέροντας χαρα-
κτηριστικά “Ποτέ δεν θα ξεχάσω την φιλοξενία
του Γιώργου και της Αθηνάς Βλάχου. Ποτέ δεν
θα ξεχάσω την αγάπη που μας έδειξαν και την
ζεστασιά τους”.

Εκ μέρους της οικογένειας του Γεωργίου και
της Αθηνάς Βλάχου μίλησε ο ομότιμος καθηγη-
τής του ΑΠΘ Δημήτριος Βλάχος, ο οποίος διη-
γήθηκε χαρακτηριστικά περιστατικά της
συγκατοίκησής τους με την οικογένεια Μάτσα,
επισημαίνοντας χαρακτηριστικά ότι οι νομικές
γνώσεις του Μίνωα Μάτσα, νομικού, ο οποίος

ασχολήθηκε με τη δισκογραφία,
βοήθησαν να βρίσκονται συμβιβα-
στικές και συμφιλιωτικές λύσεις,
όταν στο ανταρτοκρατούμενο
χωριό υπήρχε λαϊκό δικαστήριο.

Ακολούθησε η απονομή του
μεταλλίου και του τίτλου του «Δι-
καίου των Εθνών» στους απογό-
νους της οικογένειας του Γεωργίου
και της Αθήνας Βλάχου από την
πρέσβη του Ισραήλ και τον πρό-
εδρο του ΚΙΣΕ. Κατά την εκδήλωση
προβλήθηκε βίντεο από τα εγκαί-
νια του Μνημείου των Ελλήνων Δι-
καίων των Εθνών από τον
Πρόεδρο της Δημοκρατίας κ. Προ-
κόπη Παυλόπουλο, το οποίο τοπο-
θετήθηκε στη Συναγωγή Αθηνών.

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με ερμηνείες
του κουαρτέτου εγχόρδων L’ Anima.

Στην τελετή παρέστησαν μεταξύ άλλων ο
αντιπρόεδρος της Ν.Δ. Α. Γεωργιάδης, οι βου-
λευτές Κ. Δουζίνας, Δ. Σεβαστάκης, Ν. Δένδιας,
Γ. Κουμουτσάκος, Ο. Κεφαλογιάννη, Κ. Καραγ-
κούνης, Χ. Θεοχάρης, Μ. Βαρβιτσιώτης, Ι. Κεφα-
λογιάννης, ο τ. υπουργός Ι. Βαρβιτσιώτης,
πρέσβεις, εκπρόσωποι της εκκλησίας, πρό-
εδροι Ισραηλιτικών Κοινοτήτων Ελλάδος και
εβραϊκών Οργανισμών και πλήθος κόσμου.

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΔΙΑΣΩΣΗΣ

Ο Μίνως Μάτσας, με καταγωγή από τα
Ιωάννινα, ζούσε στην Αθήνα από τις αρχές του
1930. Εκεί, σπούδασε νομικά κι δραστηριοποι-
ήθηκε στον χώρο της δισκογραφίας. Παντρεύ-
τηκε και απέκτησε τον μοναχογιό της
οικογένειας Σαμουήλ-Μάκη Μάτσα. Το 1943,

όταν άρχισαν οι σκληροί διωγμοί κατά των
Εβραίων, η οικογένεια με ψεύτικες ταυτότητες
ως οικογένεια Κώστα Παπαδόπουλου, αναγκά-
στηκε να εγκαταλείψει επειγόντως την Αθήνα,
με προορισμό το Δίκαστρο, ένα άγνωστο
χωριό της Φθιώτιδας. Τα λίγα φάρμακα, τα
υφάσματα, τα επιπλέον παπούτσια κ.ά. που
πήραν μαζί τους αποδείχθηκαν πολύ χρήσιμα,
επειδή μπορούσαν να τα ανταλλάξουν με τρό-
φιμα στη διάρκεια του ταξιδιού ή και αργό-
τερα. Στο Δίκαστρο τους υποδέχτηκε και τους
φιλοξένησε η οικογένεια Γιώργου και Αθηνάς
Βλάχου, οι οποίοι γνώριζαν ότι ήταν Εβραίοι
και τους παραχώρησε το ένα από τα δύο δω-
μάτια του σπιτιού τους. Ενάμιση περίπου
χρόνο αργότερα, όταν άρχισαν οι μεγάλες εκ-
καθαριστικές επιχειρήσεις των Γερμανών στην
περιοχή, εγκατέλειψαν το Δίκαστρο και μετά
από περιπλάνηση 2-3 μηνών στην περιοχή του
Σπερχειού, έφθασαν στη Λαμία, όπου έμαθαν
την πτώση του Χίτλερ. Με βρετανικά καμιόνια
μεταφέρθηκαν αργότερα στην Αθήνα.

Η οικογένεια λίγο μετά την Κατοχή. Φανερά καταβεβλημένος
από την εξορία ο πατέρας Γιώργος Βλάχος, στο κέντρο, ακρι-
βώς πίσω η γυναίκα του Αθηνά και γύρω τα παιδιά τους. 

συνέχεια από τη σελ. 1
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Διάκριση
Τ ρεις μαθητές Λυκείου της πόλη μας προκρίθηκαν στην τελική φάση προ-

γράμματος αστροφυσικής και ετοιμάζονται για την Διεθνή Ολυμπιάδα στην
Ινδία.
Οι τρεις νεαροί Λαμιώτες έχουν πολλές πιθανότητες να μας εκπροσωπήσουν
στο πλαίσιο της Εθνικής Ολυμπιακής Ομάδας Αστρονομίας – Αστροφυσικής,
ενώ αξίζει να σημειωθεί πως οι καλύτεροι θα μεταβούν στις ΗΠΑ όπου θα πα-
ρακολουθήσουν εκπαιδευτικά προγράμματα της NASA!
Ο Σύλλογος Ερασιτεχνών Αστρονόμων Φθιώτιδας (Σ.Ε.Α.Φ.) , εκφράζει τα θερμά
του συγχαρητήρια στους Φθιωτούς μαθητές:
ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟ ΝΙΚΟΛΑΟ του 5ου ΓΕΛ ΛΑΜΙΑΣ
ΣΜΑΝΗ ΓΡΗΓΟΡΗ του 6ου ΓΕΛ ΛΑΜΙΑΣ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑΚΗ ΜΑΡΙΝΑ του 1ου ΓΕΛ ΛΑΜΙΑΣ
για την επιτυχία τους στον πρόσφατο διαγωνισμό Αστρονομίας και Διαστημικής
2016, που διεξήχθη υπό την αιγίδα του Σ.Ε.Α.Φ., στις εγκαταστάσεις του στην
Υπάτη, με την στήριξη του Δήμου Λαμίας και του κοινοτικού παραρτήματος Υπά-
της και την είσοδό τους στην τελική φάση του διαγωνισμού «ΙΠΠΑΡΧΟΣ» όπου
θα διαγωνιστούν μεταξύ 28 συνυποψηφίων τους πανελλαδικά, με σκοπό την
στελέχωση, από τους πέντε πρώτους, της αποστολής της Εθνικής Ολυμπιακής
Ομάδας Αστρονομίας – Αστροφυσικής που θα μεταβεί στην πόλη Bhubaneswar
της Ινδίας από 9 έως 19 Δεκεμβρίου 2016, για να λάβει μέρος στην 10η Διεθνή
Ολυμπιάδα Αστρονομίας και Αστροφυσικής.

Ο Νικόλαος Σωτηρόπουλος είναι εγγονός του συνταξιούχου δασκάλου  Νικο-
λάου Σωτηρόπουλου και της αειμνήστου Σταυρούλας Γιαννακοπούλου.

Αναδημοσιεύουμε από τον ιστότοπο mag24.gr: 
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Ο δωρητής, η δωρεά
Ένα έκθεμα, στο Μουσείο Δικάστρου, με την ονομασία Αλέτρι,  προ-

έρχεται από  δωρεά του Ανδρέα Καλότυχου. Είναι ένα παραδοσιακό, γε-
ωργικό εργαλείο, που χρησιμοποιούσε ο δωρητής για το όργωμα των
χωραφιών του. Η επίσημη ονομασία του είναι Άροτρο. Η λέξη ετυμο-
λογείται  από το ρήμα  «αροτριώ», που  σημαίνει οργώνω,  ζευγαρίζω,
καλλιεργώ.  

Με την ευκαιρία, θα αναφέρω μερικά  στοιχεία  από την   ελληνική
ιστορία,  τη  μυθολογία και την ιστορία του χωριού για το Αλέτρι, το
οποίο χρησιμοποιούσαν οι προγονοί μας,  επί χιλιετίες, για την καλλιέρ-
γεια της γής και  την παραγωγή σιταριού, του βασικότερου γεωργικού
αγαθού,  για την ζωή του ανθρώπου (το ζήν επ’ αρότρω).

Το Αλέτρι στην ιστορία και  μυθολογία
Η «Γεωργική Επανάσταση»

Το Αλέτρι είναι  το πιό παλιό και το πιο απλό γεωργικό εργαλείο  και
το χρησιμοποίησαν πρώτοι  οι προ-Έλληνες Πελασγοί για το όργωμα
της γης. Η κατασκευή και η χρήση του άρχισε από την Νέο-λιθική εποχή,
περίπου την 4η π.χ. χιλιετία, που  ίσχυσε το  Νέο-λιθικό Τρίπτυχο  «μό-
νιμη Οίκηση, Γεωργία, Κτηνοτροφία». Μέχρι τότε οι Πελασγοί δεν
καλλιεργούσαν τη γή,  ζούσαν με το κυνήγι και τη συλλογή  καρπών. 

Από την εποχή αυτή, η οποία ονομάστηκε  «Γεωργική Επανά-
σταση», οι Πελασγοί  άρχισαν να κατοικούν  μόνιμα  σε ένα τόπο και να
καλλιεργούν τη Γη. Στην αρχή έσκαβαν (ανέσκαπταν την γήν) με μυ-
τερά ξύλα (αιχμηράν αγκυλοειδή ράβδον,  ήν έσερναν γυναίκες ή
δούλοι) και  έσπερναν. Η συγκομιδή  όμως ήταν ελάχιστη και η ανάγκη
εργαλείων  για  περισσότερη σπορά ήταν επιτακτική. 

Την 3η π.χ, χιλιετία  οι προ-Έλληνες Πελασγοί   κατασκεύασαν το
πρώτο  Αλέτρι και άρχισαν να καλλιεργούν με Αλέτρι, που έσερναν
Βόδια (εζευγμένοι Βόες). Η  χρήση των Βοδιών στην καλλιέργεια χα-
ρακτηρίστηκε  ως πρόοδος  ανυπολόγιστης σπουδαιότητας. Στην
ασπίδα του Αχιλλέα, το υπέρλαμπρο έργο τέχνης, που κατασκεύασε ο
θεός Ήφαιστος, εικονίζονται γεωργοί να  οργώνουν με Αλέτρι και Βόδια
(πολλοί δ΄αροτήρες ζεύγεα δινεύοντες) .

Η Δήμητρα και ο Τριπτόλεμος
Μητέρα της Γής και της καλλιέργειας  ήταν η  Θεά Δήμητρα (γή+μη-

τέρα). Ήταν  η  αρχαιότερη θεά των Ελλήνων,  η οποία πρώτη δίδαξε
στον  Τριπτόλεμο, έναν ήρωα από την Ελευσίνα, το όργωμα της γής και
την σπορά του σιταριού. Το πρώτο Σιτάρι έσπειρε η θεά Δήμητρα στο
Θριάσιο πεδίο (Σίτον πρώτη Δημήτηρ  εν τω Θριασίω πεδίω).

Στον Τριπτόλεμο ανέθεσε η θεά Δήμητρα να διδάξει σε όλους τους
ανθρώπους το όργωμα της γής και  την σπορά του σιταριού (μεταδού-
ναι την τέχνην). Λέγεται,  ότι ο Τριπτόλεμος ήταν και ο πρώτος που ανα-
κάλυψε, εφεύρε και κατασκεύασε, το πρώτο Αλέτρι και  το πρώτο Αλώνι

και έκανε  ευκολότερη την σπορά και μεγαλύτερη την σοδειά.

Η Οινότροπος Σπερμώ 
Ο Όμηρος στην Iλιάδα αναφέρει ότι, όταν ο στρατός των Ελλήνων

στην Τροία αντιμετώπισε σοβαρό πρόβλημα σίτισης, ο  σοφός Παλα-
μήδης, γιός του Ναύπλιου, Βασιλιά του Ναυπλίου, ανέλαβε να εξασφα-
λίσει το  σιτάρι. Μετέβη στη νήσο Δήλο και έφερε στην Τροία τις
Οινότροπες, που ήταν κόρες του Ανίου  ιερέα και βασιλιά της Δήλου και
της Δωρίππης  και είχαν τα ονόματα Οινώ, Σπερμώ και Ελαίδα. 

Οι τρείς αυτές κόρες του Άνιου είχαν το χάρισμα από τον Θεό Διό-
νυσο, το χώμα που άγγιζαν  να το μετατρέπουν,  η πρώτη σε Κρασί, η
δεύτερη σε Σιτάρι  και η τρίτη σε Λάδι. Στην Τροία, η Οινότροπος
Σπερμώ, πιάνοντας το χώμα και σπέρνοντας  τη γή με το Αλέτρι εξα-
σφάλισε το Σιτάρι και έσωσε το στρατό των Ελλήνων  από  τον θανατη-
φόρο λιμό (πείνα).

Η περιγραφή του Ησιόδου 
Το Αλέτρι διαχρονικά, επί χιλιετίες, είχε  την ίδια περίπου  τεχνική

κατασκευής. Η μεγαλύτερη αλλαγή έγινε τον 12ο αιώνα π. Χ. στην  εποχή
της ανακάλυψης του σιδήρου, όπου αντικαταστάθηκε το  ξύλινο  Υνί
του Αλετριού, με το σιδερένιο Υνί.  Ήταν η σημαντικότερη αλλαγή του
Αλετριού.

Την πρώτη περιγραφή του Αλετριού έκανε ο Ησίοδος, ποιητής
του 8ου αιώνα π.χ., από τη Βοιωτία, ο οποίος  περιέγραψε με λεπτομέρεια
το Αλέτρι και είναι αυτός που έδωσε και τις ονομασίες στα μέρη του
Αλετριού. Σύμφωνα με την περιγραφή, οι ονομασίες και τα μέρη του
Αλετριού  δεν άλλαξαν στους επόμενους αιώνες.

Ο  ήρωας Έχετλαίος ή Έχετλος 
Στην Αθήνα, οι Αθηναίοι τιμούσαν  ένα άγνωστο ήρωα, που εμφα-

νίστηκε,  κατά τη μάχη του Μαραθώνα, το 490 π.χ.,  με στολή χωρικού,
κρατώντας στα χέρια του μια   Αλετροπόδα,  μια λαβή Αλετριού, με την
οποία χτυπούσε και εξόντωνε τους Πέρσες (πολλούς των βαρβάρων
καταχρονεύσας αρότρω). Ο ήρωας μετά τη μάχη εξαφανίστηκε (μετά
το έργον ήν αφανής) και έμεινε άγνωστος.

Οι Αθηναίοι ρώτησαν το Μαντείο των Δελφών να μάθουν,  ποιος
ήταν ο άγνωστος ήρωας και το Μαντείο απάντησε, πως έπρεπε να τι-
μούν τον ήρωα Έχετλαίο ή Έχετλο (Θεός δε εκέλευσεν τιμάν  Εχετ-
λαίον ήρωα). Από ευγνωμοσύνη, οι Αθηναίοι όρισαν επίσημα τον
Εχετλαίο ως ήρωα πολέμου και ονόμασαν προς τιμήν του το Αλέτρι
Εχετλαίον ή Έχετλον άροτρον.     

Οι  άροτοι εορτές και η Καρπαία
Οι Αθηναίοι τελούσαν τρείς εορτές, τις τρείς Ιερές Αρότους, το Φθι-

νόπωρο, την Άνοιξη και το Θέρος.  Την πρώτη γιορτή  τελούσαν «εν

του Λεωνίδα Ιωάννου Καρφή
Αντιστρατήγου ε.α.

To Αλέτρι στο Μουσείο Δικάστρου
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Σκίρω, εγγύς  των Αθηνών, εις ανάμνησιν
της πρώτης εν Αττική γενομένης σποράς»,
την δεύτερη γιορτή  «εν Ραρίω πεδίω πλη-
σίον της Ελευσίνας, ένθα υπήρχε και η άλως
του Τριπτόλεμου», και την τρίτη γιορτή «εν
Αθήναις,  εις αγρόν εγγύς της Ακροπόλεως,
ήτις εκαλείτο Βοζύγιος άροτος, εις ανάμνη-
σιν της πρώτης εις αγρόν γενομένης σπο-
ράς υπο του ήρωος Βουζύγιου, όστις
πρώτος έζευξεν βούς». 

Οι Αινιάνες της Υπάτης χόρευαν  «ίδιον
χορόν», την  «Καρπαία», η οποία ήτο  χορός
με Αλέτρι, που έμοιαζε με σύγκρουση, πάλη
γεωργού και ληστή «χορός μιμητικής συγ-
κρούσεως ζευγηλάτου και ληστού, εν
ρυθμώ και  αρότρω  και ότε κατίσχυε ο ζευ-
γηλάτης  εζεύγνυε τον ληστήν μετά των
βοών, ότε  δε επεκράτει ο ληστής  συναπή-
γεν τον ζευγηλάτην μετά των βοών». 

Η «παραβολή του σπορέως» 
Στην χριστιανική θρησκεία ο  Θεός παρο-

μοιάζεται με «Σπορέα», με γεωργό που οργώ-
νει τη γή με Αλέτρι και ο  Λόγος του Θεού,
παρομοιάζεται  με «Σπόρο», που κρύβει  πολ-
λές μυστικές δυνάμεις και φέρνει μέσα από το
χώμα ζωή.  Στην «Παραβολή του Σπορέως»,
ο «σπόρος εστίν ο λόγος του Θεού», ο οποίος
όταν πέσει στις καρδιές των ανθρώπων έχει τη
δύναμη να επιτελεί μια εσωτερική μεταμόρ-
φωση, που μεταγγίζει ζωή και θεία χάρη.

Στην Εκκλησία, στη Θεία Κοινωνία, Θεο-
σύστατο Μυστήριο της Ορθοδοξίας,  το Ψωμί,
ο Άρτος, που προέρχεται από το όργωμα της
γής με Αλέτρι και τη σπορά του σιταριού,  με-
τουσιώνεται με το Άγιο Πνεύμα, που καταπέμ-
πει ο Θεός, μέσα στο Άγιο Ποτήρι, σε  Τίμιο
Σώμα Χριστού (κατάπεμψον, Κύριε, το
Πνεύμα σου το Άγιον… και  ποίησον τον  εν
τω ποτηρίω τούτω Άρτον   Τίμιον Σώμα  Χρι-
στού), με το οποίο και μεταλαμβάνουν οι Χρι-
στιανοί.  

Το Αλέτρι στο Δίκαστρο
Δεν υπάρχουν ιστορικά  στοιχεία, που να

επιμαρτυρούν, αν οι Δόλοπες κάτοικοι της
Εσχάτης Φθίας ή περιοχής Τυμφρηστού, όπου
και το Δίκαστρο, καλλιεργούσαν μέχρι τους Ελ-
ληνιστικούς χρόνους με Αλέτρι και Βόδια.  Κύ-
ριες ενασχολήσεις τους  ήταν η κτηνοτροφία

(αιγοπρόβατα) και η άσκηση τεχνών, κυρίως
της κτιστικής. Εμπορεύονταν και αντάλλασσαν
τα κτηνοτροφικά τους προϊόντα με σιτάρι και
άλλα γεωργικά είδη (εσυνήθιζον να εμπο-
ρεύωνται ή να μετέρχωνται τέχνας τινάς και
επορίζοντο…). Τα χωράφια τους  τα όργωναν
με  αγκυλωτά  ξύλα που έσερναν άντρες ή γυ-
ναίκες και  οι καλλιέργειές τους ήταν ελάχιστες. 

Η καλλιέργεια  με Αλέτρι και Βόδια άρχισε
μετά το 146 π.χ.  με την Ρωμαϊκή κατάκτηση
της Ελλάδας. Οι Ρωμαίοι εγκατέστησαν στις
διαβάσεις της οροσειράς της Πίνδου, όπου και
η διάβαση Τυμφρηστού,  Οροφυλακές, για τον
«έλεγχο των εκατέρωθεν χωρών και  ανά-
πτυξη της γεωργίας και κτηνοτροφίας».
Έτσι, οι Ρωμαίοι Οροφύλακες άρχισαν να ορ-
γώνουν και να σπέρνουν, στην περιοχή Τυμ-
φρηστού,  με Αλέτρι και Βόδια.

Από την περίοδο αυτή  και για 2.000 και
πλέον χρόνια οι κάτοικοι των χωριών Τυμφρη-
στού όργωναν και έσπερναν  με Αλέτρι, που
έσερναν τα Βόδια. Τις τελευταίες δεκαετίες,
λόγω της προόδου της τεχνολογίας, του εκ-
συγχρονισμού της γεωργίας και της αστικοποί-
ησης των πληθυσμών, η καλλιέργεια με Αλέτρι
και Βόδια έπαυσε οριστικά, στο Δίκαστρο και
σε όλη την Ελλάδα. 

Σήμερα οι καλλιέργειες γίνονται μόνο στις
πεδινές περιοχές και μόνο  με γεωργικά μηχα-
νήματα, με Τρακτέρ.     

Η κατασκευή 
και τα μέρη του Αλετριού

Το Αλέτρι το κατασκεύαζαν οι ίδιοι οι γεωρ-
γοί και ήταν ξύλινο, εκτός από το Υνί,  γι΄  αυτό
και ονομάζονταν και Ξυλάλετρο. Τα ξύλα που
προτιμούσαν ήταν το Δέντρο (Δρύς), το Πουρ-
νάρι, το Πλατάνι,  η Συκιά, η Φτελιά κ.ά. Ο Ησίο-
δος αναφέρει, ότι καλύτερα είναι το Σταβάρι

να γίνεται από ξύλο Πουρναριού, η Χειρολαβή
από Φτελιά και η Αλετροπόδα από Δρυ, γιατί
αυτά τα ξύλα  δεν τα πιάνει το Σαράκι.

Το  Αλέτρι  αποτελούνταν  από τα εξής
δέκα (10) μέρη:

Το Σταβάρι (Ιστοβολέας), την  Αλετρο-
πόδα ( Χειρολαβή ή Κουντούρι,), το Υνί, την

Σπάθη (μαχαίρα), τα Φτερά, το Ζυγό,  τις
Ζεύλες, τα Λουριά, την Βουκέντρα  και την
Ξύστρα, 

Το όργωμα των χωραφιών
Το όργωμα και η σπορά των χωραφιών γί-

νονταν δύο  φορές το χρόνο. Το Φθινόπωρο,
Οκτώβρη μήνα, όταν έσπερναν το σιτάρι και
την άνοιξη, Μάρτιο μήνα, όταν έσπερναν το
καλαμπόκι. Κάθε νοικοκύρης  είχε  δικό του
ζευγάρι Βοδιών (αροτήρες Βόες) και  Αλέτρι
και έσπερνε μόνος του. Η σπορά γίνονταν με
Αυλακιές  (αρότρω αναρρηγνύντες αύλα-
κες). Ο νοικοκύρης κάθε  πρωί, πριν αρχίσει το
όργωμα,  κοίταζε τον ουρανό κατά την ανα-
τολή, έκανε το σταυρό του και ψιθύριζε το «Ευ-
λογητός ο Θεός ημών..) για να είναι
ευλογημένη και πλούσια η  σπορά του.

Η σπορά του σιταριού,  τον Οκτώβρη,
είχε μεγάλη σπουδαιότητα για την συγκομιδή,
για  το ψωμί  της οικογένειας,  το ψωμί της χρο-
νιάς. Οι νοικοκυραίοι προέλεγαν και έλεγαν :
«Οκτώβρης και δεν έσπειρες, στάρι  λίγο
θάχεις» και «Όποιος σπέρνει τον Οκτώβρη,
οκτώ σειρές δεμάτια έχει  στ΄ αλώνι»  και
«Μη λυπάσαι το σπόρο στη σπορά».  

Η ιστορική αξία του Αλετριού
Το Αλέτρι αναδεικνύει την γεωργική και

ιστορική πορεία του χωριού μας και των προ-
γόνων μας.  Με την  έκθεση του στο Μουσείο,
τιμούμε  τους προγόνους μας, οι οποίοι, επί χι-
λιετίες, έσκαβαν, όργωναν και έσπερναν, με
κόπο και μόχθο, τη γή  μας  και πότιζαν, με
ιδρώτα και αίμα,  το χώμα της, για να εξασφα-
λίσουν ένα κομμάτι ψωμί,  το ψωμί της χρονιάς
τους.

Τιμούμε  και τη μνήμη του Καλότυχου
Ανδρέα,   ο οποίος διέσωσε και διέθεσε στο
Μουσείο  το Αλέτρι της οικογένειάς του. Γιατί,
όπως έλεγε ο ίδιος, κάποιοι από την Αθήνα,
ήθελαν  να  αγοράσουν το Αλέτρι του, αλλά
δεν το πώλησε και προτίμησε  να το εκθέσει
στο Μουσείο. 

Αλέτρι αγκυλωτό (Νεολιθικό)
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To 2007 με αφορμή την έκδοση από τον Μάκη
Μάτσα, τη  βιογραφία του πατέρα του Μίνω,
« Ο αινιγματικός κ. Μίνως» (εκδόσεις «Κα-
τάρτι», 2007) ο ερευνητής και συγγραφέας
του βιβλίου Παναγιώτης Κουνάδης, επισκέ-
φθηκε το Δίκαστρο για να επιβεβαιώσει ιστο-
ρίες από το παρελθόν της οικογένειας Μάτσα,
ιδιαίτερα για την ζοφερή περίοδο της γερμα-
νικής κατοχής.
Αφού επισκέφθηκε το ερειπωμένο σήμερα οι-
κογενειακό μας σπίτι (της οικογένειας Γεωρ-
γίου και Αθηνάς Βλάχου) όπου τα δύσκολα
εκείνα χρόνια είχαν φιλοξενηθεί για μεγάλο
διάστημα ο κ. Μίνως και η οικογένειά του,
μπόρεσε ο συγγραφέας να επιβεβαιώσει και
να συνδέσει όλα τα στοιχεία για την ιστορία
της οικογένειας Μάτσα.
Αναζητώντας την οικογένεια Βλάχου πληρο-

φορήθηκε ότι είναι καλά, με τα χρόνια φορ-
τωμένα σε όλους, εκτός από την Σοφία που
είχε πεθάνει. Εγώ δε, ήμουν παντρεμένη με
τον Γιώργο Ραγιά των εκδόσεων «Μέλισσα»
όπου και δούλευα.
Ξαναβρέθηκα με τον Μάκη έκτοτε πολλές
φορές, μετά από 63 χρόνια από την περίοδο
εκείνη και οι αναμνήσεις μας πολλές, μα πιο
ζωντανή από όλες η έκφραση «Μάκη, σου
λέω!!», που χρησιμοποιούσα για να τον μα-
λώσω και να τον υποχρεώσω να προσαρμο-
στεί και να μάθει τις δουλειές που έπρεπε να
κάνει στο χωριό! (να μαζέψουμε τις κότες, το
γουρούνι, τα κατσικάκια...)
Γυρίσαμε ο Μάκης κι εγώ πίσω στο χρόνο και
φυσικά στον τόπο, το Δίκαστρο ( ήταν η
πρώτη φορά που το χωριό, ο τόπος που φιλο-
ξένησε την οικογένεια του κ. Μίνω, αναφέρ-

θηκε σε ευρύτερη βιβλιογραφία) και θέλησε
ο Μάκης να δείξει την ευγνωμοσύνη του στην
οικογένεια Βλάχου, η οποία τόσο τους  βοή-
θησε και τους φρόντισε στην περίοδο της
γερμανικής κατοχής. Αποφασίσαμε ότι καλύ-
τερα θα ήταν να γίνει μια προσφορά στο ίδιο
το χωριό, κάτι που θα επιθυμούσαν και οι ίδιοι
οι γονείς μου.
Ενισχύθηκε τότε το Λαογραφικό Μουσείο Δι-
κάστρου το οποίο είχε δημιουργηθεί στο
παλιό σχολείο από συγχωριανούς (προσω-
πικά θα ήθελα να αναφέρω την Ευγγελία Τρα-
γοουδάρα -Λάμπου) αλλά προπαντός με την
επιμονή και γνώση του Νίκου Σωτηρόπουλου
(δασκάλου).
Το μουσείο αυτό είναι ο χώρος που μπορεί να
διατηρήσει για τις επόμενες   γενιές όλα τα
στοιχεία μιας προγενέστερης εποχής.

Γράφει η Ειρήνη Βλάχου – Ραγιά
Ιστορία Δικάστρου
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συνέχεια στη σελ. 8
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Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ε Σ  Τ Ε Χ Ν Ε Σ  

Αφοι Παπαθανασίου Ο.Ε.
p a p r e s s @ h o t m a i l . c o m -  p a r a f t h i @ h o t m a i l . c o m
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Από αριστερά : Γεώργιος Ι. Καρφής, Σταύρος Ε. Γκιόλας,
Σπύρος Κ. Κόρδας Ιωάννης Π. Λάμπος

25η Μαρτίου 1967
συνέχεια από τη σελ. 7

Οι Εκδηλώσεις του Συλλόγου μας


