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Απονομή του τίτλου του «Δικαίου
των Εθνών» στην οικογένεια Βλάχου
Στις 15.2.2016 έγινε
στο Αμφιθέατρο του
Μουσείου της Ακρόπολης η τελετή απονομής
του τίτλου του «Δικαίου
των Εθνών» στην οικογένεια 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, ανέφερε 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 οικογένειας Βλάχου.
O πρόεδρος του ΚΙΣΕ κ. Μωυσής Κωνσταντίνης στην ομιλία του αναφέρθηκε στη διατήρηση της Μνήμης του Ολοκαυτώματος και στην οφεισυνέχεια στη σελ. 3

Οι Εκδηλώσεις
του Συλλόγου μας

Ο

ι 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 Δίκαστρο 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.
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κοινωνικα
Γεννήσεις
Ο Αντώνης Καπλάνης και η Ευτυχία Αργυρίου 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.

Γάμοι

Να τους ζήσουν!

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

Θάνατοι

Να ζήσουν ευτυχισμένοι!

Στις 05-01-16 απεβίωσε η Ιφιγένεια Δημητρίου-Καρφή ετών 84. Εψάλη και ετάφη στο
Δίκαστρο.
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Επιτυχίες

Θερμά συλλυπητήρια!

Η Πολύδου Δέσποινα, εγγονή του Κωνσταντίνου Λαΐτσα επέτυχε στην Παιδαγωγική
Ακαδημία Βόλου.
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ENIΣΧΥΣΑΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

  

ΤΟΝ ΣΥΛΛΟΓΟ & ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
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€

ENIΣΧΥΣΑΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ

Κόρδα Βίκυ ..........................................................25€
Παπαδημητρίου Βασίλης ..................................100€
ΒΡΑΒΕΥΣΗ
Ο Σύνδεσμος Εφέδρων Αξιωματικών Νομού Φθιώτιδας, στην ετήσια συνεστίασή του που πραγματοποιήθηκε στις 23 Ιανουαρίου 2016 στη Λέσχη Αξιωματικών
Λαμίας, απένειμε τιμητική πλακέτα στο δάσκαλο Νικόλαο Σωτηρόπουλο για την πενταετή εθελοντική υπηρεσία του στις Ένοπλες Δυνάμεις της Πατρίδας μας, και
τη συμμετοχή του στις Εθνικές και Κοινωνικές του Εκδηλώσεις και την εν γένει προσφορά του στο Σύνδεσμο. Την τιμητική πλακέτα απένειμε ο Αντιπρόεδρος
του Συνδέσμου και νυν Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Φθιώτιδας κ. Ευθύμιος Γκούμας, ο οποίος
στο παρελθόν υπήρξε μαθητής του τιμώμενου.
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συνέχεια από τη σελ. 1

λόμενη αναγνώριση του ρόλου των σωτήρων:
«Υπήρξαν συγκινητικές προσπάθειες που έγιναν με πρωτοβουλία ανώνυμων πολιτών στις
ελληνικές πόλεις, που αψηφώντας τους κινδύνους, 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 Βλάχου; Η ελπίδα ζωής που έδωσαν σε εμάς οι «Δίκαιοι», ας αποτελέσει μάθημα ζωής για τη νέα
γενιά. Για να θωρακιστούν τα παιδιά μας, στη
σημερινή εποχή της κρίσης των αξιών, της αναβίωσης του Ναζισμού, της εξάπλωσης του αντισημιτισμού και των επικίνδυνων φαινομένων
που απειλούν το μέλλον τους».
Την ιδιαίτερα συγκινητική ιστορία διάσωσης της οικογένειας του Μίνωος Μάτσα, καθώς
και την αναπάντεχη συνάντηση μετά από πενήντα χρόνια των δύο παιδικών φίλων της Ρηνιώς και του Μάκη, αφηγήθηκε με γλαφυρό
τρόπο ο κ. Μάκης Μάτσας, αναφέροντας χαρακτηριστικά “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 καθηγητής του ΑΠΘ Δημήτριος Βλάχος, ο οποίος διηγήθηκε χαρακτηριστικά περιστατικά της
συγκατοίκησής τους με την οικογένεια Μάτσα,
επισημαίνοντας χαρακτηριστικά ότι οι νομικές
γνώσεις του Μίνωα Μάτσα, νομικού, ο οποίος

Τ

ασχολήθηκε με τη δισκογραφία,
βοήθησαν να βρίσκονται συμβιβαστικές και συμφιλιωτικές λύσεις,
όταν στο ανταρτοκρατούμενο
χωριό υπήρχε λαϊκό δικαστήριο.
Ακολούθησε η απονομή του
μεταλλίου και του τίτλου του «Δικαίου των Εθνών» στους απογόνους της οικογένειας του Γεωργίου
και της Αθήνας Βλάχου από την
πρέσβη του Ισραήλ και τον πρόεδρο του ΚΙΣΕ. Κατά την εκδήλωση
προβλήθηκε βίντεο από τα εγκαί- Η οικογένεια λίγο μετά την Κατοχή. Φανερά καταβεβλημένος
νια του Μνημείου των Ελλήνων Δι- από την εξορία ο πατέρας Γιώργος Βλάχος, στο κέντρο, ακρικαίων των Εθνών από τον βώς πίσω η γυναίκα του Αθηνά και γύρω τα παιδιά τους.
Πρόεδρο της Δημοκρατίας κ. Προκόπη Παυλόπουλο, το οποίο τοποόταν άρχισαν οι σκληροί διωγμοί κατά των
θετήθηκε στη Συναγωγή Αθηνών.
Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με ερμηνείες Εβραίων, η οικογένεια με ψεύτικες ταυτότητες
ως οικογένεια Κώστα Παπαδόπουλου, αναγκάτου κουαρτέτου εγχόρδων L’ Anima.
Στην τελετή παρέστησαν μεταξύ άλλων ο στηκε να εγκαταλείψει επειγόντως την Αθήνα,
αντιπρόεδρος της Ν.Δ. Α. Γεωργιάδης, οι βου- με προορισμό το Δίκαστρο, ένα άγνωστο
λευτές Κ. Δουζίνας, Δ. Σεβαστάκης, Ν. Δένδιας, χωριό της Φθιώτιδας. Τα λίγα φάρμακα, τα
Γ. Κουμουτσάκος, Ο. Κεφαλογιάννη, Κ. Καραγ- υφάσματα, τα επιπλέον παπούτσια κ.ά. που
κούνης, Χ. Θεοχάρης, Μ. Βαρβιτσιώτης, Ι. Κεφα- πήραν μαζί τους αποδείχθηκαν πολύ χρήσιμα,
λογιάννης, ο τ. υπουργός Ι. Βαρβιτσιώτης, επειδή μπορούσαν να τα ανταλλάξουν με τρόπρέσβεις, εκπρόσωποι της εκκλησίας, πρό- φιμα στη διάρκεια του ταξιδιού ή και αργόεδροι Ισραηλιτικών Κοινοτήτων Ελλάδος και τερα. Στο Δίκαστρο τους υποδέχτηκε και τους
φιλοξένησε η οικογένεια Γιώργου και Αθηνάς
εβραϊκών Οργανισμών και πλήθος κόσμου.
Βλάχου, οι οποίοι γνώριζαν ότι ήταν Εβραίοι
και τους παραχώρησε το ένα από τα δύο δωΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΔΙΑΣΩΣΗΣ
μάτια του σπιτιού τους. Ενάμιση περίπου
Ο Μίνως Μάτσας, με καταγωγή από τα χρόνο αργότερα, όταν άρχισαν οι μεγάλες εκΙωάννινα, ζούσε στην Αθήνα από τις αρχές του καθαριστικές επιχειρήσεις των Γερμανών στην
1930. Εκεί, σπούδασε νομικά κι δραστηριοποι- περιοχή, εγκατέλειψαν το Δίκαστρο και μετά
ήθηκε στον χώρο της δισκογραφίας. Παντρεύ- από περιπλάνηση 2-3 μηνών στην περιοχή του
τηκε και απέκτησε τον μοναχογιό της Σπερχειού, έφθασαν στη Λαμία, όπου έμαθαν
οικογένειας Σαμουήλ-Μάκη Μάτσα. Το 1943, την πτώση του Χίτλερ. Με βρετανικά καμιόνια
μεταφέρθηκαν αργότερα στην Αθήνα.

Διάκριση
ρεις μαθητές Λυκείου της πόλη μας προκρίθηκαν στην τελική φάση προγράμματος 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 παρακολουθήσουν 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 Υπάτης 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 Νικολάου Σωτηρόπουλου και της αειμνήστου Σταυρούλας Γιαννακοπούλου.
Αναδημοσιεύουμε από τον ιστότοπο mag24.gr:
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To Αλέτρι στο Μουσείο Δικάστρου
του Λεωνίδα Ιωάννου Καρφή
Αντιστρατήγου ε.α.

Ο δωρητής, η δωρεά

Ένα έκθεμα, στο Μουσείο Δικάστρου, με την ονομασία Αλέτρι, προέρχεται από δωρεά του Ανδρέα Καλότυχου. Είναι ένα παραδοσιακό, γεωργικό εργαλείο, που χρησιμοποιούσε ο δωρητής για το όργωμα των
χωραφιών του. Η επίσημη ονομασία του είναι Άροτρο. Η λέξη ετυμολογείται 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 καλλιέργεια 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 «μόνιμη 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 Επανάσταση», οι Πελασγοί άρχισαν να κατοικούν μόνιμα σε ένα τόπο και να
καλλιεργούν τη Γη. Στην αρχή έσκαβαν (ανέσκαπταν την γήν) με μυτερά 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 χαρακτηρίστηκε 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+μητέρα). 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 (μεταδούναι την τέχνην). Λέγεται, ότι ο Τριπτόλεμος ήταν και ο πρώτος που ανακάλυψε, 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 Παλαμήδης, γιός του Ναύπλιου, Βασιλιά του Ναυπλίου, ανέλαβε να εξασφαλίσει 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 Διόνυσο, 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 εξασφάλισε το Σιτάρι και έσωσε το στρατό των Ελλήνων από τον θανατηφόρο 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 εμφανίστηκε, 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 τιμούν τον ήρωα Έχετλαίο ή Έχετλο (Θεός δε εκέλευσεν τιμάν Εχετλαίον 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 Φθινόπωρο, την Άνοιξη και το Θέρος. Την πρώτη γιορτή τελούσαν «εν
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Σκίρω, εγγύς των Αθηνών, εις ανάμνησιν
της πρώτης εν Αττική γενομένης σποράς»,
την δεύτερη γιορτή «εν Ραρίω πεδίω πλησίον 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 ανάμνησιν της πρώτης εις αγρόν γενομένης σποράς 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 συγκρούσεως ζευγηλάτου και ληστού, εν
ρυθμώ και αρότρω και ότε κατίσχυε ο ζευγηλάτης εζεύγνυε τον ληστήν μετά των
βοών, ότε δε επεκράτει ο ληστής συναπήγεν τον ζευγηλάτην μετά των βοών».
Η «παραβολή του σπορέως»
Στην χριστιανική θρησκεία ο Θεός παρομοιάζεται με «Σπορέα», με γεωργό που οργώνει τη γή με Αλέτρι και ο Λόγος του Θεού,
παρομοιάζεται με «Σπόρο», που κρύβει πολλές 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 μεταμόρφωση, που μεταγγίζει ζωή και θεία χάρη.
Στην Εκκλησία, στη Θεία Κοινωνία, Θεοσύστατο Μυστήριο της Ορθοδοξίας, το Ψωμί,
ο Άρτος, που προέρχεται από το όργωμα της
γής με Αλέτρι και τη σπορά του σιταριού, μετουσιώνεται με το Άγιο Πνεύμα, που καταπέμπει 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 Χριστού), με το οποίο και μεταλαμβάνουν οι Χριστιανοί.
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 Ελληνιστικούς χρόνους με Αλέτρι και Βόδια. Κύριες ενασχολήσεις τους ήταν η κτηνοτροφία
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(αιγοπρόβατα) και η άσκηση τεχνών, κυρίως
της κτιστικής. Εμπορεύονταν και αντάλλασσαν
τα κτηνοτροφικά τους προϊόντα με σιτάρι και
άλλα γεωργικά είδη (εσυνήθιζον να εμπορεύωνται ή να μετέρχωνται τέχνας τινάς και
επορίζοντο…). Τα χωράφια τους τα όργωναν
με αγκυλωτά ξύλα που έσερναν άντρες ή γυναίκες και οι καλλιέργειές τους ήταν ελάχιστες.

Αλέτρι αγκυλωτό (Νεολιθικό)
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 ανάπτυξη της γεωργίας και κτηνοτροφίας».
Έτσι, οι Ρωμαίοι Οροφύλακες άρχισαν να οργώνουν και να σπέρνουν, στην περιοχή Τυμφρηστού, με Αλέτρι και Βόδια.
Από την περίοδο αυτή και για 2.000 και
πλέον χρόνια οι κάτοικοι των χωριών Τυμφρηστού όργωναν και έσπερναν με Αλέτρι, που
έσερναν τα Βόδια. Τις τελευταίες δεκαετίες,
λόγω της προόδου της τεχνολογίας, του εκσυγχρονισμού της γεωργίας και της αστικοποίησης 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 μηχανήματα, με Τρακτέρ.
Η κατασκευή
και τα μέρη του Αλετριού
Το Αλέτρι το κατασκεύαζαν οι ίδιοι οι γεωργοί και ήταν ξύλινο, εκτός από το Υνί, γι΄ αυτό
και ονομάζονταν και Ξυλάλετρο. Τα ξύλα που
προτιμούσαν ήταν το Δέντρο (Δρύς), το Πουρνάρι, το Πλατάνι, η Συκιά, η Φτελιά κ.ά. Ο Ησίοδος αναφέρει, ότι καλύτερα είναι το Σταβάρι
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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 Αλετροπόδα ( 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 γίνονταν 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 αύλακες). Ο νοικοκύρης κάθε πρωί, πριν αρχίσει το
όργωμα, κοίταζε τον ουρανό κατά την ανατολή, έκανε το σταυρό του και ψιθύριζε το «Ευλογητός 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 χρονιάς. 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 προγόνων μας. Με την έκθεση του στο Μουσείο,
τιμούμε τους προγόνους μας, οι οποίοι, επί χιλιετίες, έσκαβαν, όργωναν και έσπερναν, με
κόπο και μόχθο, τη γή μας και πότιζαν, με
ιδρώτα και αίμα, το χώμα της, για να εξασφαλίσουν 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.
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o fb_om eg]kom s_sheqrb gri ^s
_prkqdlrigo qen Vndlqsle qri
Gikbri jsp ^s obnsp eg]ks, hri
cfrp rp hplqo\rnqom l’Viqcn, hk]hop ns
Xskr\go p`psbqoks, ns _ofdlrigo shc
jsk`pdm, ns spl^sn^r\go qr Ym qem
Vndlqslem jsp ns snsjkdNrigo lqrim rpjobrim gsm, lqrim _nYlqr\m jsp Ubfrim qpm
hkrlUpf]lqsqom f]Nopm «:jkim_d Ll^imb».
Vffd _psqb ns ge Xskr\go; Lrprm snslq[^ejo; Vnslq[^ejo Qjobnrm hri jsq]Rejo lqe _e, jsqd ihokUilpjc qkchr,
_oncgonrm 4n^kYhrm, hri hcnolo qclr
hrf\ qrim sn^kThrim, hri ljckhplo lqe
_e qen ofhb`s, qr Xsgc_ofr jsp qe Xskd,
hri ^okdhoilo shc snbsqom skkTlqpom linsn^kThrim gsm, hri ]jsno qrim qiUfr\m
ns Rf]hrin, hri shrjsq]lqelo snsh[krim, hri sn]lqelo ho^sg]nrim jsp hri
go qr j[ki_gd Ori, goq]Rsfo qen plqrkbs
qem sn^kYhcqeqsm. Jo fb_s fc_ps «\kWeVn
mbl plVjSfklb NZW Moc «n=nj]nm4l hpk
Sgnlod» hpk foc «,l m im_gpm` Moc o=Y
nj^Vb \_eod», hskd qri cqp, Ori lq[nsno
hs_b`om, _ps ns `b`op jsp Qjobnrm shsnq[lopm hkrm lYUkrnplgc. 8ps gsm snslq[^ejo P ?odn^kYhrm, P 4_prm, Or
E`oT`om qem s_ncqeqsm, + Viqrskoq[, qr
skX]qihr qri e^pjr\ Rbri, r ihr_ksggcm
qem qshobnYlem, qem ihrgrn[m jsp qem
s_dhem. Hrphcn _psqb ns gen Xspkcgslqo;
Pp dn^kYhrp cgYm qem QhrX[m Ori, rp
hnoigsqpjd sndhekrp , rp hrnekrb, rp RfdlUegrp, rp ojgoqsffoiq]m qri fsr\ jsp
skXrgsnobm, Orn liffdRsno, Orn oNoiqofblsno, Orn kshblsno jsp qofpjd Orn snoRdlsno ohdnY lqr Kqsikc ns ihrlqob qrn
hf]rn sqpgYqpjc jsp ohT`inr ^dnsqr.
Gsp Qjobnrm ohdnY lqr Kqsikc ]fo_o:
«Ldqok Uom s3qr2m r3 _dk r%`slp qp
hrpr0lp». QhdnY l’siqc r Q^npjcm gsm
hrpeq[m KrfYgcm _kdUop : «eok hep5imn
6foVpg^lod –  "jYb]_d md hhebikad
– Fep5imn – Fep5imn hjngpig^lod - ial
lp’mpln Tolkad».
J’siqr\m qrim sn^kThrim r Eelr\m,
[Noko qp Orn hokpg]nop, _p’siqc hkr]fo_o
lqrim gs^eq]m Ori qs hd^e Ori. Viqrb obXsno jsp ]Xrin `pjc qrim qpgcnp hfr[_elem. @Yocl iXgQoceo e_]Zl hpk fjaPnZl
^lp gn]aeo QkQe`o foc mo ologaNocl MpegoX\, hpk foc pfomnen`mpk pf_ 63 gkhj_mnjp QkQe`p.
8kdUY fb_s, hrf\ fb_s, hskg]ns shc
qr RpRfbr «MG MKCL» qri Qffenrsgokpjdnri `egrlpr_kdUri ohb 25oqbs
DR.C.VERMAN foc ^Nbin pjhnma Yj_lkp
imo ?ijpWe, _ps ns hdkrigo gps gpjk[

_o\le. Amo «MpegoX\» plpT^jocl : «P
6Rks2rp o*nsp =n^kThpns nqs, =ffd qd
^ne qr0 jclgri `on o*nsp nqs , =ffd
jq[ne (VV JQKEV 114). 4ffr :
«!qsn ^s f^op r Jollbsm, & jd^o
6Rks2rm ^s Xop
288 ljfdRrim»
(SIMEON HARDARSEN, (01 58D)). 4ffr:
« Jcfpm
Rslpfpdm Jollbsm hskrilpsl^ob , siqcm ^s jsqslqk]:op qe <Tge jsp
^s qen okegTlop. V_jd^ps jsp qlrijnb`om
^s UiqkTlrin lqr Lshpjc Vndjqrkr.
Gsqchpn s3qr0 & Jollbsm, ^s =kXblop
=nefo[ hcfogr jsqd q.n ge 6RksbYn,
jsp ^s jsqdRsfop s3qr\m. ?s qrim lUdNop
jsqd lYkr\m, ^s Urno\lop qrim Rslpfobm
s3q.n jsp ^s nojkTlop qe XTks q.n <YgsbYn jsp ^s o%hop: 6_T o*gsp ( Rslpfo\m
Jollbsm qrn (hr2r =nsg]noqo. Uspk]lqo
qrn k_ikr jsp qrn Akilcn =hc qrim ge
6Rksbrim» (IOSTAN 60, 6. RARBIABBADA jsp g]Xkp DANIEL 7, 13 ).
Viqrb hri hplqo\rin lqrim jsncnom
siqr\m rnrgdMrnqsp «Mpegoc\kim^d». CilqiXTm sjcgs jsp l[goks, ]Xrnqsm qen
5`ks qrim lqen Vgokpj[, `krin go \kaTojp fjo]nTcjSgpmp, _fZd ?nYZQa\nd,
CpiiSlok hef jsp jdnrin hrf\ jsfd qe
`rifopd qrim, `ps^]qrnqsm skjoqc Xk[gs
hkrm hks_gdqYle qri ljrhr\ qYn. ?]frin ns Nojdnrin cfrim qrim Akplqpsnr\m
hkrhsnqcm `o qrim GjVo\_Pocd, chYm
oNcnqYlsn qrn dn^kYhr Eelr\, sffd jsp
siqc `o qr jsqck^Ylsn.
!lrp rksgsqbMrnqsp siqr\ qri ob`rim
qpm se`bom, qrim hfekrUrkr\go cqp e Pk^c`rNe Qjjfelbs, `on obnsp ]nsm shfcm
^olgcm, r\qo gps p`orfr_bs jsf[ [ jsj[,
l\_Xkrne [ hsfspd, sffd ]Xop ns jdnop go
qe MY[ jsp qr ]k_r qri ?osn^kThri, qri
rhrbri e `p`sljsfbs n`lpk c9be_mpmZl
hoklZlkhSl pjYSl, hri odn oUskgrlqr\n
shc qrim sn^kThrim jsp ipr^oqe^r\n shc
qs hrfpqpjd, jrpnYnpjd jsp rpjrnrgpjd
lilq[gsqs, ghrkr\n ns f\lrin _k[_rks
jsp jsqd dkplqr qkchr qr jrpnYnpjc hkcRfegs.
Q`T hk]hop ns qrnplqob , cqp o Yjkimkplkh_d hoklZlkig_d, `on `pjdMop jsn]ns l\lqegs rpjrnrgpjc, jrpnYnpjc [ hrfpqpjc.
Gsqs`pjdMop cgYm siqc , hri snqpqb^oqsp
kpMpjd lqpm ^ogofpT`opm Akplqpsnpj]m
VkX]m. Kqrn Akplqpsnplgc ^oYkr\nqsp
cfrp blrp. Con ihdkXop `pdjkple sndgols
lqrn Lsqkbjpr jsp qrn RdkRskr, qrn hrfbqe jsp qrn `r\fr, qrn jfeqc [ hkrl[fiqr.
>s qp rgrfr_r\n clrp ]Melsn lqr
hoqlb qrim qen V^o s. G Fp]hneajkod mbd
aeeomn <cmkhWd Enjgpl`pd F_ljplm Llmn-

laocnj, in ajVjo moc hpmpeW]nk: « @YZ
fnkiVn` fkp , _mk imo nPWd mp @Vlb fj^fnk
lp hcQnjlSlmpk pf_ >n`nd LjY^d, nk\aeeZd Vp Qp\`Nocl fjod mol pTplkig_. G
:jkimkpl_d, pfomnen` mbl plnhm`gbmb hebjologka, mbl ]olkg_mpmb fpja\oib ]kp mp
@Vlb». G \n CkYpWe EojgfpmiST ogoe_]bin: «OZd ok bVkh^d pP`nd foc \bgkoXj]bin hpk nP^Tjpin ]kp pkSlnd b Vjbihn`p
– hpk nllon` mbl GjVo\oP`p – gfojoXl lp
QobVWiocl imbl fjoifaVnkp plp]^llbibd
mbd Opmj`\pd gpd». Hrphcn ohsnsfsgRdnY, _psqb ns ge Xskr\go qen eg]ks qem
Vndlqslem qri VkXe_r\ qem LblqoTm
gsm;
lqoks shc qs hskshdnY, lj]Uqrgsp
jsp hsksNono\rgsp _ps jdqp lighokpUrk]m :efd plqsg]nYn! Or f]Y go go_dfe
gri f\he: Ekpm` \kimaNocl W \nl V^eocl
lp halocl oXmn mo Ampcj_ mocd; Con Rf]hrigo qrn Lkco`kr qem <Ylbsm OoXmkl,
go hcle oifdRops ojjfelpdMoqsp jsp go
hcle oil]Rops slhdMoqsp qr Kqsikc;
Qgobm lo hrps Xkcnps Rkpljcgslqo;
L\neTo` goc mp e_]kp moc LlpimbV^lmod :jkimoX gpd, g^iZ mZl CpVbmSl Moc,
moc Lf_imoeoc OpXeoc hpk mZl L]`Zl,
p]hpekaNocl _ep mp @Vlb, hpk ]kp mbl
GjVo\oP`p, gfojoXgn lp foXgn, _mk n`lpk
b ]eSiip moc >noX hpk b Kef`\p « m4l ,l
m( E( \kpQkoXlmZl».
OofopTnrnqsm, shc jsk`pdm o\Xrgsp,
lo cfrim, jsfc LdlXs, Xkcnps hrffd jsp
r Akplqcm gsm ns snslqsbnop hdnqrqo qen
linob`el[ gsm, _ps ns gen hskshsbop, lo
jsf]m [ lo `\ljrfom Tkom, qem MY[m gsm.
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Ιστορία Δικάστρου
To 2007 με αφορμή την έκδοση από τον Μάκη
Μάτσα, τη βιογραφία του πατέρα του Μίνω,
« Ο αινιγματικός κ. Μίνως» (εκδόσεις «Κατάρτι», 2007) ο ερευνητής και συγγραφέας
του βιβλίου Παναγιώτης Κουνάδης, επισκέφθηκε το Δίκαστρο για να επιβεβαιώσει ιστορίες από το παρελθόν της οικογένειας Μάτσα,
ιδιαίτερα για την ζοφερή περίοδο της γερμανικής κατοχής.
Αφού επισκέφθηκε το ερειπωμένο σήμερα οικογενειακό μας σπίτι (της οικογένειας Γεωργίου 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 φορτωμένα 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 μαλώσω και να τον υποχρεώσω να προσαρμοστεί 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 φιλοξένησε την οικογένεια του κ. Μίνω, αναφέρ-

Γράφει η Ειρήνη Βλάχου – Ραγιά

θηκε σε ευρύτερη βιβλιογραφία) και θέλησε
ο Μάκης να δείξει την ευγνωμοσύνη του στην
οικογένεια Βλάχου, η οποία τόσο τους βοήθησε και τους φρόντισε στην περίοδο της
γερμανικής κατοχής. Αποφασίσαμε ότι καλύτερα 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 Δικάστρου το οποίο είχε δημιουργηθεί στο
παλιό σχολείο από συγχωριανούς (προσωπικά θα ήθελα να αναφέρω την Ευγγελία Τραγοουδάρα -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.

G<V@8+ Q?>EGP@ LP>P@
QHHVCV JP@ QHHVCV !
*) + *
('+#*) '%!(*)
LgpjmWipgn ( pimoYWipgn) p]pfbmo`
goc plp]lSimnd, hpk iclnY`Nocgn lp
pgpjmalocgn! Kfkmj^9pgn, hpk YZVWhpln
hamk gn]aep Mjaim, g^ip imbl gp]ng^lb
pf_ Tcikh^d hpeeol^d Opmj`\p gpd , hpk
ok pY_jmp]ok hclb]o` mbd Khgnmaeencibd
hpk icgTnjolmoeo]`pd, fpmoXl nf` fmZgamZl ]kp lp hcjkpjYWiocl. Cn fn`igp V^eocl lp hpmpQjoYVWiocl ep_ hpk
Opmj`\p nl_d KcjZfp*hoX Fjamocd. KcjSfb \nl n`iVn g_lo nin`d hXjkok foc gokjaNnimn mp Ypg_]nep imkd iclplmWinkd
ipd hpk ifnX\nmn lp fajnmn mbl ncYW moc
A_*gfen , peea n`lpk hpk b Keea\p hpk b
?mpe`p hpk b ?ifpl`p hpk b Oojmo]pe`p.
AmWlnmn hpma mo \ohoXl YojoXd nfalZ
imp fmSgpmp mZl okhologkha p\clamZl,
hpk ologaNnimn nmp`jok gpd, YZj`d `Ylod
Tke`pd hpk icgfpjaimpibd. Opmamn m_io
\clpma Simn lp cfoT^jocl ph_gb fnjkii_mnjo! FXjkok ipd YjZimagn! <nl mo LjloXgpimn! 7e^fnmn _mk ok nhaimomn
nVlofpm^jnd gpd, \nl YnkjkimWhpln hpea,
pf_ Yj_lkp mSjp, mo Gkhologkh_ gpd Oj_Qebgp, hpk nin`d PnTplmSipmn, PkTocehWipmn ipl fjp]gpmkho` <Wgkok pf_mogp gn
mkd e^Pnkd:  gsm `bnoqo qs foUqd gsm
qTks, [ lsm hsbknrigo qr joUdfp !
Enllk^mpk _gZd mo njSmbgp: Kin`d foX
Qjkih_ipimpl m_io hpkj_, hpk pTWipmn lp
iciiZjncmn` m_io Yj^od; Kh mZl fjp]gamZl Tp`lnmpk, _mk n`Ypmn hafokol ihof_!
>^epmn plVjSfocd YZj`d icln`\bib, lp
gbl ^Yocl hpgka fjoofmkhW, hpl^lp _lnkjo
, hpl^lp l_bgp hpk hpl^lp fnjknY_gnlo .
>^epmn hoXTkocd hpk imjpfpmipjkig^locd iheaQocd, foc lp \ocenXocl pl_bmp,

p\kpgpjmXjbmp hpk plnl_Yebmp, pjhn` lp
nfkhjpmoXl mp plWVkhp iY^\ka ipd. 8
f`niW ipd pcmW, \nl pfoQe^fnk in aeeo
ihof_ !
VX ko GbMpnjok, njY_gnlod imbl Keea\p faepk fom^ n`fnd imp pTnlmkha ioc
imbl LgnjkhW: «5Xrigo ]ns dqsjqr hsp`b,
qen Qffd`s , Xqih[lqo _fTlls jsp Pk^r`rNbs!» Lj]a gnl, peea mp e_]kp ioc qTks
jskhrUrkr\n!! 8 EeSiip gpd, p]pfbmo`
goc @eeblnd fWjn, peea hpk iclnY`Nnk lp
fp`jlnk, mol hpmWTojo. Fafomn hafokod
gn]aeod hpk Mjpl_d n`fn in fj_iZfp foc
n`Ypl hafokp nPoci`p: «Op f]qo; >s jdnrigo qr Qffenpjc VfUdReqr go Hsqpnpjd lqrpXobs;» OWjn mbl pjg_Nocip
pfalmbib hpk haVbin imp pc]a moc. «
Con [qsno jsf[ e shf[ js^sko\rils;»
1eod o Keeblkh_d &p_d mbl hpmplooXin
ajkimp. Gk cf_eokfok 4kXrnq]m gsm, \nl
pTWipln flnXgpmp hpk fnjkifZg^lb, foc
mo hpV^lp pf_ pcma n`Yn hpk mbl plaeo]b
ibgpi`p in haVn e^Pb. OoX n`lpk b LjYp`p
gpd ?imoj`p; OoX n`lpk mo Aclmphmkh_ gpd
hpk b Ojp]gpmkhW EjpggpmkhW;
?s gri hop jdhrprm: 8psqb e Cegrqpj[
8fTlls `on lri sk]lop; <nl n`lpk hXjkn pl
goc sk]lop [ cXp, sffd e shf[ js^sko\rils, [qsn r dkplqrm jkbjrm lin`]loYm skXsbsm jsp Cegrqpj[m. Mocd
nloYeoXin lp Qe^focl imbl Mpcm_mbma
gpd mkd e^Pnkd «Akplqpsncm Pk^c`rNrm»
hpk ^ifncipl mp \kha gpd Aplkp lp mkd
pfpen`9ocl . Cpd \kpTnX]nk Tp`lnmpk _mk
r Akplqpsnplgcm jsp r Qffenplgcm obnsp
dkkejqs lin`o`og]nrp go qr Pk^c`rNr
Qffenpjc Lno\gs. K\S gaeeol \kpTp`ln-

mpk o AkZlkimkh_d \ahmceod . Ojoi^Pmn !!
Lcmo` V^eocl lp YpVn` «b jsqsksg]ne
_p’siqr\m Pk^c`rNe Qffd`s» go cfe qem
qen Lnoigsqpj[ jsp Elqrkpj[ @hokeUdnops.
<nl mo Qe^fnmn _mk gn]peSlocgn fpk\ka
YZj`d Keeblkh^d pjY^d hpk :jkimkplkh^d
GjV_\oPnd pjnm^d ; 'nX]nk p]pfbmo` goc
b Gkho]^lnkp g^ip pf_ mp Y^jkp gpd hpk
ngn`d p]j_l p]ojaNogn ! + ihr_onneqpjcqeqs lhdop kojck lqen Lsqkb`s gsm jsp
ogobm ihok^ogsqbMrigo go qr ns :eUbMrigo qr _dgr qYn PgrUifcUpfYn . nYlagn _mk b okho]^lnkp pfomnen` mo
hXmmpjo mbd hoklZl`pd gpd ;
Cp hpk pcm_ qr XsMrjr\qp foX mo fank
m^eod falmZl ; Lf_ mo fjZ` g^Yjk mo
Qja\c Qe^focgn gkp VekQnjW fpj^epib plVjSfZl YZj`d jsgbs op`pjcqeqs lp V^eocl lp ioc halocl feXib n]hnTaeoc hpk
pf_ nhn` hpk f^jp gpd hpVo\b]oXl _foc
V^eocl. 8 fjofp]al\p g^iZ hpeofebjZg^lZl hpk cfomp]g^lZl \bgoiko]jaTZl
hpea hjpmn` ! >^eocl _eok lp mjSgn hocm_Yojmo mZl enkQp\kSl , foc mo hpeeknj]oXl mp imbg^lp panels
hpk mp
fjoQebgpmkha realities mZl be`VkZl iWjkped. Cpd fnmaln gfpeahk pf_ mbl
fjZklW hpk gnibgnjkamkhb hpeoQpgg^lb
hpk bg`]cglb , imocd pfo]ncgpmkloXd, aeeocd faek hpeofebjZg^locd, ]kp lp hjpmaln mo ep_ in iX]Ycib hpk T_Qo.
Fpk \knjZmSgpk ! Qbgslqo 5ffenom go
lrRskcqeqs, [ Uok]UYns qem N]nem gc`sm
jsp qYn hrfpqpjrrpjrnrgpjTn `[^on oqsbkYn gsm ; Ook_d gfojn` lp gpd fnk, ]kpm`
gpd \kSPpln pf_ mp YZjka gpd, pf_ mb ]b
συνέχεια στη σελ. 8
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συνέχεια από τη σελ. 7
gpd, gn TjoX\nd nef`\nd, ]kp lp gbl fpja]ocgn peea lp p]ojaNocgn
hpk lp YjZimagn; Ekpm` g^ip in \Xo gWlnd \kpecVWhpln gn]aend QkogbYpl`nd hpk foechpmpimWgpmp _fZd: EPHV – LEOKPK –
QKGEJP – L@<GVH – JE>EP> – HVJL<PLP@HPK – GVO<V>OPK jsp GHVP@CVOPK ;
K`Ypgn foc n`Ypgn mp \kha gpd, mSjp gpd PnTXmjZin hpk mo OjoiTc]kh_.
Fpea n`fpln ok loWgolnd mZl bgnjSl gpd! Mk n`fpln; %p mk n`fpln:
« Qffd`s gsm [lrins ]ns :skdjp lqe _idfs lri jsp lo hoqdNsno
g]ls lqrn josnc go qs ljifc:sks hri fopqrik_r\n go qrim `pjr\m
qrim jsncnom `psqkrU[m!».
Okpsjclprp onY^obqo ! 7]Whpgn imocd \j_gocd hpk YmcfkSgpimn!
Lrpcn Xqihdqo j\kprp go qpm Js_jr\kom; Mp fpk\ka ipd; Ekpm` plpfo\o]cj`Nnmn pcmoh`lbmp hpk mp ifamn; Fen`lnmn mocd \j_gocd ]kp
lp Ynkjomnj^9nk b Opmj`\p fnjkii_mnjo pf_ mk n`lpk; Viqd hri lhdqo
jsp snshr`r_ikbMoqo hrprm ^s qs hfekTlop;
Okpsjclprp , ljoUqobqo Qffenpjd cXp jrggsqpjd! Cpd jbgaPpln
! ?s gsm NokpMTlrin! 7]p`lnmn imp hplaekp ]kp lp gpd nlmcfZikainmn . 1Yk , \nl gpd nlmcfZikaNnmn, peea gpd pb\kaNnmn!
KjoUqobqo onYg]nrp, jsp cqsn shsffs_r\go shc qrim spgr`p:obm,
m_mn ihnTmn`mn hoggpmkha, hpk r fscm N]kop ns jkbnop qrn jsf\qokr.
5form hps! Adlsgo qen Osiqcqeqd gsm! Qffd`s gsm Qffd`s hTm
jsqdnqelom!
KegobYle : Mo fpj_l \bgoiknXmbhn hpk imol «&pgkph_ MXfo»,
mbl 19b 'nQjocpj`oc moc 2016.

Οι Εκδηλώσεις του Συλλόγου μας

Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ε Σ

Τ Ε Χ Ν Ε Σ

Αφοι Παπαθανασίου Ο.Ε.

papress@hotmail.com - parafthi@hotmail.com

