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Γκούρα Ιατρικό ταξείδη
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Στις 27/5/2012 πραγματοποιήθηκε η επίσκεψη Ιατρών του ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΎ που είναι μέλη
της ΑΗΕΡΑ, στα χωριά της Ορεινής Κορινθίας, Γκούρα-Φενεό- Λίμνη Δόξα.

1. Συμμετείχαν τα Τμήματα ΑΗΕΡΑ:
- HJ1Αθηνών,
- Θυγατέρες της Πηνελόπης:Τμήματα Καρυάτιδες και Έσπερος,
- Ο Σύνδεσμος Γυναικών Θεσσαλονίκης-Μακεδονίας της Αθήνας,

3. Το Ελληνικό Ηλεκτρονικό Κέντρο,

4. Ο Οργανισμός για την διάδοση της Ελληνικής Γλώσσας.

Ο σκοπός της εκδρομής αυτής ήταν η προσφορά ιατρικών υπηρεσιών στους κατοίκους της
γύρω περιοχής, με συντονιστή τον Δρ Χονδρό και την βοήθεια του Δρ Κοζυράκη.
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Την ομάδα των συνοδών και φίλων είχαν συντονίσει επιτυχημένα, η κα Άννα Γκορίτσα ( η
οποία δεν συμμετείχε λόγω ασθένειας) και ο Ευάγγελος Ρήγος που επιφορτίστηκε τελικά τ
ην ευθύνη για την ξενάγηση τους στα αξιοθέατα της περιοχής
και την διατροφή τους με τα εξαίρετα παραδοσιακά προϊόντα της περιοχής και τα
σουβλιστά τους γουρουνόπουλα.

Ξεκινήσαμε για τους όμορφους ορεινούς δήμους της Κορινθίας, στις 8.30 το πρωί, 117
άτομα με τρία ευρύχωρα πούλμαν.

Τελικός μας προορισμός το χωριό Γκούρα. ακολουθώντας μετά το Κιάτο, την υπέροχη
διαδρομή της όχθης της Στυμφαλίας λίμνης.

Η Στυμφαλία μοιάζει με ομφάλιο λώρο που συνδέεται άρρηκτα με χώρους μυθολογικής
φαντασίας και ιστορικής πραγματικότητας. Σικυών, Νεμέα, Φενεός, Ναύπλιο αλλά και
Αρχαία Ολυμπία, παλλόμενοι ζωντανοί ιστοί της μητρικής ελληνικότητας ενώνονται και
συναντώνται σ’αυτό το σημείο αναφοράς, γεμάτο από θεϊκές παρουσίες και ανθρωπογενή
χαρακτηριστικά,
που δεν αλλοιώθηκαν στο πέρασμα του χρόνου, όπως όλοι οι
τόποι δύναμης και λατρείας. Την άνοιξη και το φθινόπωρο ο ζωικός μαγνητισμός της λίμνης
γίνεται μοναδική προσφορά στον άνθρωπο.

Ελκύει, γοητεύει και τροφοδοτεί την φαντασία του επισκέπτη η λίμνη αυτή, εξαιτίας του
πλούσιου μυθολογικού της υλικού. Αν και περιβάλλεται από καταπράσινα πανέμορφα
παραδοσιακά χωριά, ονομάζεται η Στυμφαλία “Αρχόντισσα” της περιοχής.

Οι μικροί χείμαρροι της Στυμφαλίας, προστατεύουν και ξεκουράζουν τα αποδημητικά
πουλιά χωρίς τον φόβο της επίθεσης από τις Στυμφαλίδες Όρνιθες, όπως λέει η μυθολογία
μας.
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Η Στυμφαλία είναι ζωσμένη από μύθους και θρύλους. Στους πυκνούς καλαμιώνες που ακόμα

και σήμερα σκεπάζουν τις όχθες της λίμνης, ο μυθικός ήρωας-λυτρωτής Ηρακλής,
πραγματοποίησε τον πέμπτο άθλο του. Ο Ηρακλής με τα δηλητηριώδη βέλη του, εξόντωσε
τις Στυμφαλίδες Όρνιθες που λυμαίνονταν τον τόπο. Αυτά τα παράξενα και φοβερά πουλιά
με τις χάλκινες φτερούγες, που κούρνιαζαν μέσα στα έλη
και όταν σηκώνονταν σκορπούσαν την καταστροφή.

Διασχίσαμε λοιπόν τα χωριά του Δήμου Στυμφαλίας, περάσαμε τις ανηφορικές στροφές
της Καστανιάς και ξαφνικά βρεθήκαμε να αγναντεύουμε από ψηλά τη ξακουστή από
αρχαιοτάτων χρόνων
πεδιάδα του Φενεού.

Τα πρώτα σημάδια οίκησης κατά την προϊστορική εποχή, τα βρίσκουμε στις περιοχές Φενεο
ύ, Στυμφαλίας, Νεμέας, Λίμνης Βουλιαγμένης Λουτρακίου και κυρίως στον οικισμό Κοράκου,
στην δυτική έξοδο της σημερινής πόλης της Κορίνθου.

Οι ανασκαφές απέδειξαν ότι κατοικείτο ήδη από την 5 η πΧ χιλιετία και γνώρισε μεγάλη
άνθηση
μέχρι τις αρχές της 2 ης πΧ
χιλιετίας που καταστράφηκε.

Ο δήμος Φενεού, βρίσκεται στο σταυροδρόμι των νομών Κορινθίας- Αχαΐας, περικλείεται δε
από τα βουνά Κυλλήνη, Γκιώνα και τον Ολίγυρτο, που δημιουργούν το τριγωνικό οροπέδιο
του λεκανοπεδίου του Φενεού. Είναι η μόνη ορεινή υδάτινη πολιτεία στην Πελοπόννησο με
την αρχαία πόλη
και ακρόπολη στον λόφο της.

Η εύφορη πεδιάδα του μετατρεπόταν ανέκαθεν σε λίμνη. Το δε χειμώνα, μιας και τα όμβρια
ύδατα, που μετέφεραν οι ποταμοί Όλβιος και Δόξας, δεν έβρισκαν διέξοδο προς τη θάλασσα
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και η πεδιάδα αποσυμφοριζόταν πάντα μέσω των καταβόθρων, που υπάρχουν στους
πρόποδες του βουνού Σαϊτάς. Ο μύθος, λοιπόν, λέει γι' αυτές τις καταβόθρες, πως είναι
έργα του ημίθεου Ηρακλή, ο οποίος έχοντας δεσμούς αίματος με την περιοχή (η Λαονόμη, η
προμάμμη του ήταν Φενεάτισσα), αποφάσισε να λυτρώσει κατοίκους της από το έλος, και
να τους αποδώσει το εύφορο έδαφος. Κατασκεύασε μεγάλα κανάλια, τα οποία ακόμη και
σήμερα λειτουργούν ικανοποιητικά, προκειμένου τα νερά να διοχετεύονται στις
καταβόθρες. Από αυτά τα χάσματα, ένας άλλος μύθος, που ισχυρίζεται πως ήταν είσοδοι
για το βασίλειο του Άδη, αναφέρει ότι κατέβηκε η Δήμητρα στον Κάτω Κόσμο, αναζητώντας
την μονάκριβη κόρη της, την Περσεφόνη. Η λατρεία της Δήμητρας έμοιαζε με αυτή των
Ελευσίνιων Μυστηρίων.

Τελικά φθάσαμε στο κεφαλοχώρι της περιοχής και έδρα του Δήμου Φενεού, την Γκούρα.

Η Γκούρα χτισμένη και αυτή αμφιθεατρικά, διαθέτει μια πανέμορφη πετρόκτιστη πλατεία,
γύρω από την οποία συγκεντρώνονται οι σημαντικότερες υπηρεσίες του χωριού.

Εκεί οι γιατροί προσέφεραν τις ιατρικές τους υπηρεσίες, για 3 περίπου ώρες σε αυτούς
τους κατοίκους της περιοχής που είχαν ανάγκη ιατρικής βοήθειας, και οι οποίοι ήταν
ελάχιστοι.

Αυτό μπορεί να δικαιολογηθεί από το γεγονός ότι η καθαρότητα της περιοχής ( ήλιος, νερό,
αέρας )
και η φυσική ζωή στην ύπαιθρο, δίνουν υγεία και
μακροζωία στους Φενεάτες, από τους οποίους μάλιστα
αρκετοί ξεπέρασαν τα 100 χρόνια.

Από εκεί αγοράσαμε πολλά γνήσια τοπικά παραδοσιακά προϊόντα από το παραδοσιακό
μπακάλικο του χωριού(φασόλια, πατάτες, ρίγανη, γλυκά κουταλιού, χειροποίητα ζυμαρικά,
ψωμί ψημένο σε παραδοσιακό φούρνο κ.ά). Έτσι τονώσαμε και την τοπική αγορά των
φιλήσυχων και φιλόξενων αυτών ανθρώπων.
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Οι φίλοι και οι συνοδοί των γιατρών, κατά την διάρκεια των ιατρικών εξετάσεων των
κατοίκων, είχαν την ευκαιρία να επισκεφθούν τον παραδοσιακό και διατηρητέο αυτόν
οικισμό, την παραδοσιακή εκκλησία των Ταξιαρχών, το γεφύρι των Στεναγμών, το
αρχοντικό του οπλαρχηγού Γκούρα και μέσα από τα θεόρατα
πλατάνια και την συνοδεία των
αηδονιών και των νερών που κελάρυζαν, επισκέφθηκαν το ιστορικό μοναστήρι του Αγίου
Γεωργίου, απ’όπου θαύμασαν την μεγαλοπρεπή εικόνα της τεχνητής Λίμνης Δόξας, μιας
από τις ωραιότερες τοποθεσίες της πατρίδας μας.

Δέος κατακλύζει τον επισκέπτη που ασυνείδητα κάνει την σκέψη, ότι μόνο ένας
θεοβάδιστος τόπος όπως η Ελλάδα έχει τόση ευλογία. «Δόξα σοι ο Θεός».

Το σημερινό μοναστήρι, τριώροφο, επιβλητικό και εντυπωσιακό οικοδόμημα, σύμφωνα με
την επιγραφή που υπάρχει στην εξωτερικό του ναού, χτίστηκε το 1693 αλλά ανακαινίσθηκε
εκ θεμελίων λόγω πυρκαγιάς το 1754.

Υπήρξε εξ αρχής, αδούλωτο, ελεύθερο, υπαγόμενο απευθείας στο Οικουμενικό
Πατριαρχείο, στο οποίο σαν γνώρισμα υποταγής, έστελνε κάθε χρόνο μια οκά κερί.

Το μοναστήρι είναι αφιερωμένο στην χάρη του Αγίου Γεωργίου με τις τοιχογραφίες στο
εσωτερικό της εκκλησίας να είναι εκπληκτικές, ενώ η κύρια πόρτα της εκκλησίας είναι
καλυμμένη από μια χρυσή εικόνα του Αγίου Γεωργίου, που προκαλεί επιφωνήματα
θαυμασμού.

Το μοναστήρι έπαιξε σημαντικό ρόλο στη τοπική ζωή στα χρόνια της Οθωμανικής
κυριαρχίας, καθώς στο πατάρι της εκκλησίας λειτουργούσε Κρυφό Σχολειό.

Κατά την επανάσταση οι πατέρες της μονής θυσίασαν όλα τα υπάρχοντα της για τον
Αγώνα. Το μοναστήρι του Αγίου Γεωργίου, έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο στην περιοχή,
καθότι λειτούργησε ως αρχηγείο της Φιλικής Εταιρείας.
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Στο αρχαιολογικό μουσείο της αρχαίας Φενεού, που επισκεφθήκαμε όλοι αργότερα,
στεγάζονται γλυπτά, ψηφιδωτά και αγγεία της περιόδου 1500 πΧ έως 581πΧ και τα οποία
βρέθηκαν στις ανασκαφές στην Αρχαία Φενεό.

Μικρά τεμάχια από επτά μονολιθικούς κίονες του αρχαϊκού Δωρικού ναού της Κορινθιακής
αγοράς και αγγεία με πρωτότυπη «μελανόμορφη» διακόσμηση που έφερε επανάσταση στην
αρχαία ελληνική τέχνη, εκτίθενται στο μουσείο αυτό

Επίσης, θαυμάσαμε την μεγάλη μαρμάρινη κεφαλή της θεάς Υγείας, ύψους 80 εκ., με τα
αξιοπρόσεκτα δίχρωμα αλαβάστρινα μάτια, μέρος ξύλινου αγάλματος και τα δύο πελώρια
μαρμάρινα πόδια του κατεστραμμένου αγάλματος του Ασκληπιού, που χρονολογούνται το
150 πΧ.

Μετά την ιστορική και πνευματική αυτή επιμόρφωση, πήραμε τον δρόμο για το χωριό
Μεσηνό, όπου μας περίμενε η τοπική φιλοξενία και ένα «λουκούλλειο» γεύμα που
απολαύσαμε όλοι μαζί σε φιλικές παρέες.

Επιστρέφοντας στην Αθήνα με τις καλύτερες εντυπώσεις για την διοργάνωση αυτής της
όμορφης εκδρομής, σταματήσαμε στον Ισθμό για καφέ και για να προγραμματίσουμε τον
επόμενο προορισμό μας.

Ευχαριστούμε όλους από καρδιάς που φρόντισαν για την επιτυχία αυτής της εξόρμησης.

Λιάνα Καλλιέρου Ψυχολόγος- Πρόεδρος Καρυάτιδων
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&

Anna Goritsa
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