εμεις ... και εσεις
“Δεν καπνίζω, ἐπενδύω στὸ μέλλον τῆς καρδιᾶς μου”

Τριήμερο στὴ χώρα τῆς Ἱστορίας καὶ
τῶν Μύθω ν
ΚΟΙΝΟΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν
& Πάσης Ἑλλάδος κ.κ. Ἱερώνυμος
ΕΠΙΤΙΜΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ:
Γ. Κασιμάτης
Π. Τσάκος
Ἰ. Τσούνης
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Π. Τούτουζας
ΤΑΜΙΑΣ: Ἀ. Γιατράκου
ΓΡΑΜΜΑΤΕΥΣ: Κ. Τούτουζας
ΜΕΛΗ: Ε. Βορίδης, Ἄ. Δήμα,
Β. Κόκκινος, Δ. Ρίχτερ, Χρ. Στεφανάδης,
Δ. Τούσουλης, Στ. Ψυχάρης
ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ:
Γ. Ἀνδρικόπουλος
Β. Βοττέας
Ἀ. Βούτσας
Γ. Γκουμᾶς
Ν. Κατσιλάμπρος
Ε. Παπαστεριάδης
Ν. Χούλης

Κικὴ Παπακωνσταντίνου, Πρόεδρος Ἐπιτροπῆς Φίλων του ΕΛ.Ι.ΚΑΡ.

Στὸ Βόλο καὶ στὸ Πήλιο πέρασαν τὸ τριήμερο ἀπὸ τὶς 15-18 Ἀπριλίου
οἱ Φίλοι του ΕΛ.Ι.ΚΑΡ. μὲ ἕναν ἀπίθανο, ἀνοιξιάτικο, σχεδὸν καλοκαιρινὸ
καιρό. Ὁ Βόλος εἶναι πόλη τῆς Θεσσαλίας μὲ 144.000 κατοίκους. Εἶναι
κτισμένη στὸ μυχὸ τοῦ Παγασητικοῦ κόλπου, στὴ θέση τῆς ἀρχαίας Ἰωλκοῦ.
Ἡ εὐνοϊκὴ γεωγραφικὴ θέση τῆς πόλης, λόγω τοῦ λιμανιοῦ, συνέβαλε στὴν
ἐξέλιξή της σὲ οἰκονομικὸ κέντρο τῆς Θεσσαλίας. Ἡ οἰκονομία τοῦ Βόλου
στηρίζεται κατὰ κύριο λόγο στὸ ἐμπόριο, τὶς ὑπηρεσίες, τὸν τουρισμό, ἀλλὰ
καὶ στὴ βιοτεχνία καὶ βιομηχανία. Τὸ 1984 ἱδρύθηκε τὸ Πανεπιστήμιο
Θεσσαλίας καὶ ἔδωσε νέα πνοὴ στὴν οἰκονομικὴ καὶ πνευματικὴ ζωὴ τοῦ
Βόλου μὲ καλλιτεχνικὲς δραστηριότητες, Δημοτικὸ Θέατρο, ᾠδεῖο, καθὼς
καὶ συμφωνικὴ ὀρχήστρα.
Ἡ πόλη τοῦ Βόλου, καθαρὴ καὶ μὲ ὡραία ρυμοτομία, στεφανώνεται ἀπὸ
τὸ καταπράσινο καὶ πανέμορφο Πήλιο, μὲ ὑψόμετρο 1.624 μ. καὶ 24 χωριά,
ὅλα μὲ τὸ δικό τους ἰδιαίτερο χαρακτῆρα, κτισμένα σὲ μαγευτικὲς θέσεις
μὲ θαυμάσια θέα, πνιγμένα στὸ πράσινο, ποὺ ἡ φημισμένη Πηλιορείτικη
ἀρχιτεκτονική τους δίνει πρόσθετη γοητεία. Ἡ περιοχὴ εἶναι πλούσια σὲ
μύθους. Ἐκεῖ γεννήθηκαν οἱ ξακουστοὶ μῦθοι τῆς Ἀργοναυτικῆς Ἐκστρατείας,
τοῦ Ἀσκληπιοῦ, τῶν γάμων τοῦ Πηλέα καὶ τῆς Θέτιδος, τῆς Κενταυρομαχίας,
τοῦ Ἰάσωνα, τοῦ Ἀχιλλέα καὶ τοῦ Κένταυρου Χείρωνα, ὁ ὁποῖος δίδαξε τὴν
Ἀρετή, τὴν Σοφία, τὴν Ἰατρικὴ καὶ τὸν Ἀνθρωπισμὸ σὲ ὅλους τους ἀρχαίους
μυθικοὺς ἥρωες.
Ὁ πρῶτος σταθμὸς στὸν Βόλο ἦταν στὸ Μουσεῖο Πλινθοκεραμοποιΐας,
Ἐπιτροπή Φίλων τοῦ ΕΛ.Ι.ΚΑΡ.
ποὺ στεγάζεται στὸ παλιὸ ἐργοστάσιο τῶν ἀδελφῶν Τσαλαπάτα καὶ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ἀ. Παπακωνσταντίνου
παρουσιάζει τὴν καθημερινὴ ζωὴ στὸ ἐργοστάσιο, καθὼς καὶ ὅλα τα στάδια
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ν. Συμβουλίδου
τῆς παραγωγῆς διαφορετικῶν τύπων τούβλων καὶ κεραμιδιῶν. Ἱδρύθηκε
ΓΡΑΜΜΑΤΕΥΣ: Ν. Στανοῦ
τὸ 1926 καὶ στὴν ἀκμὴ τῆς λειτουργίας του ἀπασχολοῦσε 250 πρόσωπα.
ΤΑΜΙΑΣ: Μ. Μπατάκη
ΜΕΛΗ: Γ. Βαϊνᾶ, Γ. Βαφάκη, Ἑ. Τούτουζα
Σταμάτησε νὰ λειτουργεῖ τὸ 1978. Ἦταν ἕνα ἀπὸ τὰ μεγαλύτερα τοῦ εἴδους
του καὶ οἱ βιομηχανικοί του χῶροι ἔχουν ἀναστηλωθεῖ καὶ ἀποτελοῦν σήμερα
σπάνιο εἶδος διασωζόμενου βιομηχανικοῦ συγκροτήματος στὸν Ἑλληνικὸ χῶρο, ποὺ δημιούργησε τὸ 2004 τὸ πολιτιστικὸ
Ἵδρυμα τοῦ Ὁμίλου τῆς Τράπεζας Πειραιῶς.
Ὁ περίπατος στὸ κέντρο τοῦ Βόλου καὶ ἡ παραμονὴ στὰ παραλιακὰ τσιπουράδικα γιὰ τὸ μεσημεριανό μας ἦταν
ἐπιβεβλημένα. Συνεχίσαμε τὴν ἄνοδο στὸ Πήλιο, στὸ παραδοσιακὸ χωριὸ τοῦ Ἁγίου Λαυρεντίου, ποὺ ἀπέχει 20 χλμ
ἀπὸ τὸ Βόλο. Εἶναι χωριὸ μὲ πλούσια βλάστηση, ποὺ δὲν ἔχει μεγάλη τουριστικὴ ἀνάπτυξη καὶ διατηρεῖ τὴν ἁγνότητα καὶ
ὀμορφιὰ τοῦ χωριοῦ τοῦ Πηλίου. Τὸ χωριὸ ἀναπτύχθηκε μετὰ τὴν ἵδρυση τῆς Μονῆς τοῦ Ἁγίου Λαυρεντίου, ποὺ κτίσθηκε
πιθανὸν ἀπὸ Λατίνους Μοναχούς το 1204 καὶ ἀφιερώθηκε στὸν Ρωμαῖο Μάρτυρα Ἀρχιδιάκονο Λαυρέντιο. Μετὰ τὸ
τέλος τῆς Φράγκικης κατάκτησης ἄλλος Μοναχός του Ἁγίου Ὅρους μὲ τὸ ὄνομα Λαυρέντιος ἀνακαίνισε τὴ Μονὴ μὲ τὴν
συνδρομὴ τοῦ αὐτοκράτορα Ἀλεξίου τοῦ Γ΄ τὸ 1378. Ἀπὸ τότε ἄρχισε ἡ οἴκηση τοῦ χωριοῦ. Στὰ κατοπινὰ χρόνια ἀπέκτησε
ξεχωριστὴ φήμη ἀπὸ τὸν Ἅγιο Ἀπόστολο τὸν Νέο, ποὺ μαρτύρησε στὴν Κωνσταντινούπολη τὸ 1686. Στὸν Ἅγιο Ἀπόστολο
τὸ Νέο ἀποδίδονται πλῆθος θαυμάτων, γι’αὐτὸ καὶ στὴ μνήμη του στὶς 16 Αὐγούστου ἔρχονται χιλιάδες πιστοί. Μετὰ τὴν
ἀνεξαρτησία τὸ 1823, ὁ Ἅγιος Λαυρέντιος γνώρισε μεγάλη ἄνθιση καὶ ἀναδείχθηκαν ἀπὸ τὸ χωριὸ πολλοὶ Λόγιοι.
Ὁ ἐπισκέπτης μπορεῖ νὰ θαυμάσει τὰ πολλὰ ἀρχοντικά του χωριοῦ, δείγματα τῆς παραδοσιακῆς ἀρχιτεκτονικῆς, τὶς
ἐκκλησίες τοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου καὶ τοῦ Ἁγίου Δημητρίου στὸ κέντρο τοῦ χωριοῦ μὲ τὴν ὡραία πλατεῖα, τὰ πανύψηλα
πλατάνια καὶ τὰ πλακόστρωτα καλντερίμια. Παρακολουθήσαμε τὸν Ἀκάθιστο Ὕμνο στὸ Ναὸ τοῦ Ἁγίου Δημητρίου μὲ τὸ
ὡραῖο ξυλόγλυπτο Τέμπλο, μὲ κατάνυξη, θρησκευτικὴ εὐλάβεια καὶ ζεστὴ ἀτμόσφαιρα, ποὺ ἀναδύει ἡ μεγάλη ξυλόσομπα
τῆς ἐκκλησίας. Ὁ ξενῶνας Δρυάδες ποὺ καταλύσαμε εἶναι καινούριος, πολὺ καθαρός, προσεγμένος καὶ ἔχει ἐξαιρετικὸ
καὶ ποιοτικὸ φαγητό.

Τὴ δεύτερη ἡμέρα τῆς ἐξόρμησής μας στὸ Πήλιο
ἐπισκεφθήκαμε τὸ παραδοσιακὸ χωριὸ Βυζίτσα μὲ τὰ ἐπιβλητικὰ
ἀρχοντικά, τὰ λιθόστρωτα καλντερίμια καὶ τὶς βρύσες. Ὁ
ἑπόμενος σταθμὸς μας ἦταν στὶς Μηλιές, ὅπου ἐπισκεφθήκαμε
τὸ Λαογραφικὸ Μουσεῖο καὶ τὴν βιβλιοθήκη Μηλιῶν «Ψυχῆς
Ἀκός», ποὺ εἶναι μία ἀπὸ τὶς παλαιότερες βιβλιοθῆκες στὸν
ἑλλαδικὸ χῶρο. Ἱδρύθηκε τὸ 1814 μὲ τὴ μορφὴ Σχολῆς ἀπὸ τρεῖς
Μηλιῶτες Λογίους, τὸν Ἄνθιμο Γαζῆ, τὸν Γρηγόριο Κωνσταντᾶ
καὶ τὸν Δανιὴλ Φιλιππίδη. Τῆς ἔδωσαν τὸ ὄνομα Ψυχῆς Ἀκὸς ποὺ
σημαίνει θεραπεία ψυχῆς. Σήμερα στὸ ἱστορικὸ τμῆμα σῴζονται
3.000 τόμοι καὶ πολλὰ χειρόγραφα ποὺ χρονολογοῦνται ἀπὸ
τὸν 10ο ὡς τὸν 18ο αἰῶνα. Ἔχει καὶ δανειστικὸ τμῆμα, ποὺ
περιλαμβάνει 13.000 τίτλους βιβλίων.
Ἡ ἐπίσκεψη στὸ Ναὸ τῶν Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν,
στὴν πλακόστρωτη πλατεῖα μὲ τὰ μεγάλα πλατάνια, ἦταν μία
ἀποκάλυψη. Κτίσθηκε τὸ 1741, εἶναι τρίκλιτος Βασιλική, μὲ
κρυφοὺς τρούλους. Ἡ ἁγιογράφηση ἔχει γίνει ἀπὸ Ἁγιορείτη μοναχὸ καὶ τὸ τέμπλο της εἶναι ξυλόγλυπτο ἀπὸ ξύλο
φλαμουριᾶς καὶ ἐπιχρυσωμένο ἀπὸ Ἠπειρῶτες μαστόρους. Ὁ Ναὸς ἔχει μοναδικὴ ἀκουστική, ποὺ ὀφείλεται σὲ μικρὰ
πήλινα πιθάρια, τὰ ὁποῖα βρίσκονται στὶς γωνίες τοῦ τρούλου, χωρὶς νὰ εἶναι ἐμφανῆ καὶ σὲ ἕνα πηγάδι στὸ κέντρο τοῦ Ναοῦ.
Τὸ πλακόστρωτο καλντερίμι τῶν 600 μέτρων, ποὺ ἀρχίζει ἀπὸ τὴν πλατεῖα τῶν Μηλιῶν, κατεβήκαμε ὅλη ἡ ὁμάδα γιὰ
νὰ φθάσουμε στὸν γραφικὸ σιδηροδρομικὸ σταθμὸ καὶ νὰ ἐπιβιβαστοῦμε στὸ Μουντζούρη, τὸ μικρὸ τραῖνο. Ὁ Ἰταλὸς
μηχανικὸς Evaristo de Chirico, πατέρας τοῦ διάσημου ζωγράφου Georgio de Chirico, ποὺ γεννήθηκε στὸ Βόλο, σχεδίασε
καὶ κατασκεύασε τὸ 1893 τὸ μικρὸ τραῖνο γιὰ νὰ ἑνώσει τὸ Βόλο μὲ τὰ Λεχώνια καὶ τὶς Μηλιές. Ἡ διαδρομὴ τῶν 15
χλμ διήρκεσε μιάμισυ ὥρα καὶ εἶναι ξεχωριστὴ ἐμπειρία. Τὸ τραῖνο περνάει μέσα ἀπὸ χαράδρες μὲ πλούσια βλάστηση
ἀπὸ γαλαρίες καὶ γεφύρια, ἐνῷ στὰ ἀριστερὰ κατὰ διαστήματα σὲ μαγεύει ἡ θέα πρὸς τὸν Παγασητικὸ Κόλπο. Μετὰ τὴν
ὁδικὴ ἀνάπτυξη καὶ σύνδεση τῶν χωριῶν τοῦ Πηλίου μὲ τὸ Βόλο, ὁ πρώην Μουντζούρης σταμάτησε νὰ λειτουργεῖ, ἀλλὰ
τὸ 1985 θεωρήθηκε ἱστορικὸ μνημεῖο καὶ ἄρχισε πάλι νὰ λειτουργεῖ μὲ πετρέλαιο πιά, σὰν μία ἀτραξιὸν τῆς περιοχῆς!
Τὴν τρίτη καὶ τελευταία ἡμέρα, ἀφήνοντας τὸν ὡραῖο Ἅγιο Λαυρέντιο, ἐπισκεφθήκαμε τὸ ἀνακαινισμένο Ἀρχαιολογικὸ
Μουσεῖο τοῦ Βόλου, ποὺ κτίστηκε τὸ 1909 μὲ χρήματα Βολιώτη εὐεργέτη. Εἶναι τὸ κεντρικὸ Μουσεῖο τῆς Θεσσαλίας
καὶ ἕνα ἀπὸ τὰ παλαιότερα τῆς χώρας. Φιλοξενεῖ ἀρχαιολογικὰ εὑρήματα ἀπὸ ὅλη τὴ Θεσσαλία, ἀπὸ τὴν παλαιολιθικὴ
περίοδο ἕως τὰ ρωμαϊκὰ χρόνια. Ἡ χαρισματικὴ ξεναγὸς καὶ ἡ ὡραία διάταξη τοῦ Μουσείου μᾶς ἐντυπωσίασαν. Στὴ
συνέχεια ἐπισκεφθήκαμε τὴν ἐκκλησία τῆς Ἁγίας Τριάδας. Καινούριος, μικρὸς Ναός, ἐντυπωσιάζουν οἱ ἁγιογραφίες τοῦ
ζωγράφου Γουναρόπουλου, ποὺ ἔγιναν τὸ 1951. Ἡ ἰδιαίτερη τεχνοτροπία του καὶ οἱ χρωματικὲς ἐπιλογὲς προσδίδουν
γλυκύτητα καὶ ἠρεμία στὶς ἁγιογραφίες.
Γιὰ νὰ ἔχουμε τὴν εἰκόνα τοῦ ἰδιαίτερα ἀνεπτυγμένου τουριστικὰ Πηλιορείτικου χωριοῦ, ἀνεβήκαμε στὴν Πορταριὰ
γιὰ γεῦμα. Ἡ Πορταριά, πνιγμένη στὰ πλατάνια, στὰ λουλούδια, στὰ ἑστιατόρια καὶ τὰ μαγαζιὰ μὲ παραδοσιακὰ προϊόντα,
ἀλλὰ καὶ μὲ ἰδιαίτερα πολὺ κόσμο, μᾶς ἔκανε νὰ νιώσουμε ὅτι ἡ ἐπιλογή μας νὰ μείνουμε στὸν Ἅγιο Λαυρέντιο εἶχε
ἰδιαίτερη ἀξία, ἐπειδή μᾶς ἔδωσε τὴν εὐκαιρία νὰ γνωρίσουμε τὴν πραγματικὴ ὀμορφιὰ τοῦ Πηλίου.
Ὅπως πάντα, ἡ ἐκδρομή μας στὸ Βόλο καὶ τὸ Πήλιο εἶχε ἐπιτυχία. Τὸ πνεῦμα μας καὶ ἡ ψυχὴ μας πλουτίστηκαν
μὲ γνώσεις, φυσικὴ ὀμορφιὰ καὶ εὐχαρίστηση. Πάνω ἀπ’ ὅλα ὅμως μᾶς ἔδωσε τὴν ἱκανοποίηση καὶ τὴ χαρὰ ποὺ
νιώθουμε, ὅταν συναντιόμαστε οἱ Φίλοι του ΕΛ.Ι.ΚΑΡ. καὶ μοιραζόμαστε τὴν συντροφιά, τὴν ἀγάπη καὶ τὴν ἐκτίμηση. 

