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Ή
ταν μεσάνυχτα, τότε! Μεσάνυχτα
σκοτεινά, παγωμένα, γεμάτα μυ-
στήριο και σιωπή. Οι βοσκοί ξα-

γρυπνούσαν, το αστέρι των μάγων έπαψε
να πορεύεται και ο χρόνος έγραψε στην
ψυχή του κόσμου το μεγάλο άγγελμα:
<<Γεννήθηκε ο Χριστός!>>

Οι μελωδίες των αγγέλων πλημμύρι-
σαν την κοιμισμένη πλάση και η φωνή
του Κυρίου ακούστηκε αναστάσιμη και
λειτουργική : << Δόξα εν υψίστοις Θεό
και επί γης ειρήνη!...

Κι από τότε, κάθε τέτοια μέρα, ψιθυ-
ρίζουν οι Χριστιανοί τις ίδιες λέξεις κά-
νοντας τον ανέκφραστο πόθο, προσευχή
και τραγούδι.

Γεννιέται ο Σωτήρας του κόσμου και
φέρνει το φως, τη χαρά , την αλήθεια
την ελπίδα, την προσμονή, το θάρρος.

Η αμαρτία είχε τυλίξει στην αγκαλιά
της το ανθρώπινο γένος. Το κυλούσε
στο γκρεμό και την καταστροφή. Το βού-
λιαζε στην άβυσσο.

Σκοτάδι στο μυαλό και την ψυχή. Μί-
σος, πάθη, κακία, βούρκος, απονιά και
σκληρότητα ήταν τα χαρακτηριστικά των
ανθρώπων.

Και να : Φωνές πρωτόγνωρες, γλυκές
ουράνιες ακούγονται. Μια γλυκιά μελω-
δία, ένας υπέροχος ύμνος γλυκαίνει την
ατμόσφαιρα πέρα εκεί στα βουνά τα
ιερά, τα άγια εκείνα μέρη της Βηθλεέμ,
<< που ψάλλουν οι αγγέλοι απ’ τα ουράνια
θεία μέλη, στον Σωτήρα ωσανά>>.

Μια μελωδία, που κάνει άψυχα και
έμψυχα να ξυπνούν απ’ το λήθαργο, να
ακούνε και να αγάλλονται.

Εκείνη η σπηλιά, η απλή, η φτωχική
και καταφρονεμένη έγινε με μιας, μια
μεγάλη αγκαλιά, που δέχθηκε στοργικά
το Θείο βρέφος, το Σωτήρα της οικου-
μένης, Μέσα σε κείνη την ταπεινή σπηλιά
έγινε το πιο μεγάλο, το πιο υπέροχο γε-
γονός που γνώρισε η πλάση.

Γεννήθηκε ο Μεγάλος Σωτήρας, μέσα
στη φτωχική φάτνη την παγερή νύχτα
του Δεκεμβρίου, περιφρονώντας τα ζεστά
παλάτια, για να γίνει παράδειγμα ταπει-
νότητας και απλότητας. Για να δείξει ότι
οι αξίες δεν βρίσκονται στα πλούτη και
στην πολυτέλεια, αλλά στην αγνή άδολη
ψυχή.

Έγινε πηγή χαράς και ελπίδας, ανα-
κούφιση των πονεμένων, το βάλσαμο
των δυστυχισμένων, το στήριγμα και η
βοήθεια των κατατρεγμένων. Μας χάρισε
την αιώνια ζωή, άνοιξε το δρόμο για τη
σωτηρία και τον παράδεισο.

Ας γονατίσουμε λοιπόν και εμείς μπρο-
στά στο Θείο βρέφος, ας προσκυνήσουμε
ευλαβικά με αγνή και καθαρή ψυχή, έτσι
απλά, ταπεινά σαν τους απλοϊκούς βο-
σκούς. Κι ας μην έχουμε σμύρνα και
χρυσάφι για προσφορά. Να έχουμε όμως
αγάπη, πίστη βαθιά, ευλάβεια, απλότητα,
ταπείνωση, λατρεία και καλοσύνη.

Κι ας ξεχάσουμε τη σημερινή εικόνα
της κοινωνίας μας, που δυστυχώς είναι
η ίδια με εκείνη πριν τη γέννηση του
Χριστού.

Αναρχία, ηθική κατάπτωση, υλισμός,
εγωισμός, έλλειψη συνειδήσεως απαν-
θρωπιά, μίσος, κακία, φθόνος, εγκλημα-
τικότητα, διχόνοια, πόλεμο, εικόνα απο-
καρδιωτική και άσχημη.

Ας παρακαλέσουμε τον Μεγάλο Σω-
τήρα, που γεννιέται, να φέρει ξανά το
φώς και τη γαλήνη στην τρικυμισμένη
ανθρωπότητα. Να χαρίσει ειρήνη, υγεία,
αγάπη, ηρεμία, που τόσο ποθούν οι τα-
ραγμένες και ανήσυχες ανθρωπινές ψυ-
χές.

Να μας χαρίζει χρόνους χριστιανικής
αγάπης, προόδου και ευημερίας στις οι-
κογένειές μας, την κοινωνία μας και την
ανθρωπότητα.

Τούλα Κουγιάτσου – Ζημιανίτη
Συντ/χος Δασκάλα      

Και θαρθούν χρονιάρες μέρες

Ανταποκρινόμενοι στην επιθυμία των φίλων και των μελών μας, διοργανώνουμε: 
• Για τους φίλους και τα μέλη του Συλλόγου μας που διαμένουν στη Φθιώτιδα  -
και όχι μόνο -  Χοροεσπερίδα με λαϊκή και δημοτική  μουσική  στο κέντρο “ΣΥΝ-
ΤΡΙΒΑΝΙ” στο 6ο χλμ.   Λαμίας-Καρπενησίου στο Σ.Σ. Λιανοκλαδίου ,  στις 28  ΔΕ-
ΚΕΜΒΡΙΟΥ  2013 ημέρα Σάββατο και ώρα 20.30 .     
Η τιμή της πρόσκλησης έχει ορισθεί στα 15€  ΜΟΝΟ και περιλαμβάνει πλήρες
και πλούσιο μενού , κρασί  και αναψυκτικά. 

Για τους φίλους  και τα μελη του Συλλόγου μας που διαμένουν στην Αθήνα και
όχι μόνο:
• Κοπή πίτας  και  χορό  στο  κέντρο “ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΟ” ( Αμισού Σμύρνης & Αν-
δρέα Λεντάκη 2 , Υμηττός - πίσω από το ΤΕΦΑΑ - τηλ. 2107629905 )  στις 26 ΙΑ-
ΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014  ημέρα Κυριακή   ώρα 11.00(μεσημέρι). Ελάτε να
διασκεδάσουμε με λαϊκή και δημοτική μουσική. 
Η τιμή της πρόσκλησης είναι 20€ και περιλαμβάνει φαγητό με πλούσιο μενού,
κρασί  και αναψυκτικά. 

Με την δική σας συμμετοχή πιστεύουμε στην επιτυχία των εκδηλώσεων αυτών ,
οι στόχοι των οποίων  είναι γνωστοί σε όλους μας .

Το Δ. Σ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
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Τo Δίκαστρο
Tριμηνιαία ενημερωτική έκδοση του

Συλλόγου

του απανταχού Δικαστριωτών

ΚΩΔΙΚΟΣ: 6558

Εκδότης:
Σύλλογος Απανταχού

Δικαστριωτών
ΔΙΚΑΣΤΡΟ ΦΘ/ΔΑΣ - Τ.Κ. 35017

Yπεύθυνος Έκδοσης:

Γεώργιος Θ. Γιαννακόπουλος

Πρόεδρος Συλλόγου

Απανταχού Δικαστριωτών

Τηλ.: 210-6854253 • Kιν.: 6972239109

Συντακτική Επιτροπή:
Λάμπρος Κ. Γράββαλος 22310 50226

Γεώργιος Ηλ. Ζημιανίτης

Λεωνίδας Ι. Καρφής 210 9343162

Κων. Γ. Καρφής 22310 62033 - 6974038172

Για τυχόν ανακριβείς, εσκεμμένες ή μη πληροφορίες

δημοσιευμάτων ή για αντιδεολογική συμπεριφορά

κλπ. την ευθύνη φέρει εξολοκλήρου ο συγγραφέας

του άρθρου.

Δ Η Μ Ι Ο Υ Ρ Γ Ι Α  -  Ε Κ Τ Υ Π Ω Σ Η

ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Ο.Ε.

YΨΗΛΑΝΤΟΥ 55 ΛΑΜΙΑ

Τηλ.: 22310 34521 • FAX: 22310 43856

e-mail: papress@hotmail.com

κοινωνικα ENIΣΧΥΣΑΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 
ΤΟΝ ΣΥΛΛΟΓΟ & ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 

στους τραπεζικούς 

Λογαριασμούς του Συλλόγου Απαν-

ταχού Δικαστριωτών

Αγροτικής Τράπεζας:

292 01 010874 69

Εθνικής Τράπεζας: 

067/559811-79

Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο:

60056758-3

Άρθρα - Κείμενα

Αγγελίες-Ανακοινώσεις
στο μέλος της Συντακτικής Επιτροπής:

Κων/νο Γ. Καρφή

Σιδ. Σταθμό Λιανοκλαδίου

Τ.Κ. 35100 ΛΑΜΙΑ

Συνδρομές - 
Προσφορές

Για συνδρομές – 

οικονομική ενίσχυση

για το μουσείο 

Εθνική τράπεζα 

Αρ. Λογαριαμού:

825/747841-02

Baπτίσεις
• Ο Νίκος Γιαννάκαρος και η Αικατερίνη

Μπόσδα βάφτισαν τα παιδιά τους στον
Αλμυρό Βόλου τα ονόματα αυτών Γε-
ώργιος και Θωμαής-Αθανασία.

• Ο Γιάννης Μερκούρης και η Παρα-

σκευή Θ. Αντωνή απέκτησαν κοριτσάκι
στις 19-6-2013

Να τους ζήσει!

Θάνατοι
• Ο Κουμπούρας Κων/νος ετών 80 απε-

βίωσε την 28-11-2013. Εψάλη και ετάφη
στην Αχλαδιά  Καρδίτσας.

• Στις 3-12-2013 απεβίωσε ο Νικόλαος

Λάμπος. Εψάλη και ετάφη στο Δίκα-
στρο.

• Στις 3-11-2013 απεβίωσε η Καλοτύχου

Ελένη του Ευαγγέλου ετών 83. Εψάλη
και ετάφη στο Δίκαστρο

Θερμά συλλυπητήρια 
στους οικείου τους!

Καλότυχος Κων/νος ................................................ 5€ 
Καρφή – Φούντα Μαρία ..................................... 20€ 
Τσάμη Γεωργία Ελένη .............................................5€ 
Νασόπουλος Νικόλαος(Χορηγός) ....................50€ 
Γεωργίου-Αποστόλου Ελένη(Χορηγός) ..........50€ 
Πιλάλη Στέλλα .........................................................20€ 
(για την  εφημερίδα)  στη μνήμη του πατερά 
της Πιλάλη Ιωάννη
Καρφής Λεωνίδας του Ιωάννη.......................... 50€   
στη μνήμη του αδελφού του Καρφή Σεραφείμ 
Πιλάλης  Παύλος.....................................................20€ 
Άννα Γ. Λάμπου του Αθανασίου ........................50€
(εις μνήμην του συζύγου της Γ. Λάμπου)
Νιώρας Χαράλαμπος ..........................................100€
Ζημιανίτης Σεραφειμ ............................................20€

Αντωνή Σταυρούλα ..........................................20€
Αργυρίου Κυριάκος ............................................5€
Κόρδας Σπύρος..................................................20€
Γιαννακάκης Γρηγόρης ......................................5€
Κόρδας Λάμπρος Ι.............................................50€
Ρήγα Ειρήνη ..........................................................5€
Κόρδας Σεραφείμ Π. ..........................................5€
Γιαννακόπουλος Σεραφείμ ............................20€
Καλογιάννη Σταυρούλα ..................................10€
Καρακώστα Βασιλική ........................................5€
Γκιόλας Χρήστος................................................20€
Αρμακά Ελευθερία ..............................................5€
Βαγιάκος Γεώργιος ............................................50€
Σάκουλης Δημήτρης ..........................................5€
Αγγελόπουλος Δημήτρης ..............................10€
Καρφής Ηλίας........................................................3€
Καρακώστας Μάριος........................................20€
Καρφής Κων/νος Β. ..........................................15€
Λάμπος Νίκος........................................................5€
Κυριακάκη Αργυρώ ..........................................20€
Παπαδημητρίου Βασίλης ............................200€
Πιλάλης Παύλος ................................................20€
Καλότυχος Ανδρέας του Ιωάννη ..................20€
Καραΐσκου Μαρία ..........................................100$
(εις μνήμην του συζύγου της  Στόγια)

Τα είχες όλα: ήθος, ευγέ-
νεια, αξιοπρέπεια, απλότητα,
εργατικότητα, καλοσύνη,
νοικοκυροσύνη.  Ήθελες το
καλλίτερο.  Αγαπούσες  την
πρόοδο. Ήξερες να  συμβου-
λεύεις.

Μας  βοήθησες όλους.
Ήσουν η αδελφή, η μάνα
μας.  

Δεν έφυγες, δεν σε ξεχνούμε, σε θυμόμαστε.  
Λεωνίδας Ιωάννου Καρφής

Γεννήσεις
• Ο Δημήτριος Γεωργίου του Βασι-

λείου και η Παναγιώτα Αγγέλη απέ-
κτησαν αγόρι στις 28-11-2013. 

Να τους ζήσει!
Γάμοι
• Ο Στέργιος Σομολαδάς και η Ελένη
Αθανασίου Αντωνή ετελέσαν τον γάμο
τους στις 30-6-2013

• Ο Δημήτριος Στιλήδης και η Ευδοξία
Ν. Κόκκινου ετέλεσαν τον γάμο τους
στις 7-7-2013 στη Λαμία και βάφτισαν
τον γιό τους. Το όνομα αυτού Αχιλ-
λέας-Χρήστος.

Να ζήσετε!
Oλυμπία Ιωάννου Καρφή-Σιούλα

(30 Οκτωβρίου 1994)Μνήμη θανόντων, όπου γης, 
στρατιωτών

Καρακώστας Σεραφείμ του Κων/νου,
στρατιώτης, από τη Ζημιανή, απεβίωσε
από πνευμονία, στις 14 Μαΐου 1919, στο
Στρατιωτικό Νοσοκομείο  Χαλκίδας 

Μπαρπαρούσης Κων/νος του Πανα-
γιώτου, στρατιώτης, από τη Ζημιανή,
απεβίωσε, στις 18 Αυγούστου 1919, στο
Στρατιωτικό Νοσοκομείο Κοζάνης 

Λ.Ι.Κ.

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΓΙΑ
TO ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΑΣ
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Για να μην ξεχνάμε και τη λαλιά μας
Ήθελε τα ακριβότερα  τσαρούχια 

Απόδοση: Λεωνίδα Ιωάννου Καρφή

ΕΦΥΓΕ
Ο αγαπητός Νίκος  Λάμπος  

την 03.12.13 σε ηλικία
86 ετών

Όσα πολλά και αν φαίνονται τα χρόνια
σου Νίκο , μέσα στην αιωνιότητα είναι
ένας απειροελάχιστος κόκκος. «Ατμίς

γάρ εστί η πρό ολίγων φαινομένη , έπειτα δε
αφανιζομένη». Τόσο λίγη είναι η ζωή μας ! Σαν
ένας ατμός ή ένας αχνός που εμφανίζεται για
λίγο και έπειτα χάνεται. 

Ο Θάνατος  είναι φυσικό κατάντημα κάθε αν-
θρώπου που γεννιέται στον κόσμο αυτό.

Σε δύσκολα χρόνια γεννήθηκες Νίκο στο Δί-
καστρο κάτω από τον καταγάλανο ουρανό του
. Εκεί αντίκρυσες τις πρώτες ακτίνες του ήλιου
και γεύθηκες όλα τα αγαθά που μας χάριζε η
φύση του.

Τα μικρά σου χρόνια ήτανε για όλους μας τυ-
λιγμένα στο φάσμα της κατοχής , της πείνας ,
της ανέχειας και μετέπειτα του εμφυλίου πολέ-
μου.

Δοκίμασες με τα μελανότερα χρώματα όλες
τις εκφάνσεις της ζωής.

Ο ευγενής , ο καλόψυχος , ο γλυκομίλητος , ο
κοινωνικός , ο εργατικός και τίμιος πατέρας σου
έπρεπε να αγωνισθεί υπέρμετρα για να συντη-
ρήσει την οικογένειά του που αποτελείτο από
τα  6 βλαστάρια του την γυναίκα του και την
Μάνα του.

Τι να πει κανένας για την ήπια , πράα και γλυ-
κομίλητη Μάνα σου, που στάθηκε δίπλα στον
σύζυγό της , σαν μια πραγματική  ηρωΐδα , στο-
λισμένη με όλες τις αρετές.

Όταν έφθασες Νίκο στα 15 σου χρόνια ,καίτοι
μικρός , ακολούθησες τον πρωτομάστορα πατέρα
σου για να ενισχύσεις το οικογενειακό εισόδημα
εργαζόμενος σκληρά σε οικοδομικές εργασίες .

Ανδρώθηκες και καταστάλαξες στον κυκεώνα
που λέγεται Αθήνα. Αποτέλεσες οικογένεια με
την τόσο πιστή, τίμια , χριστιανοπρεπή και ακά-
ματη σύζυγό σου Σταυρούλα , αποκτώντας 2
παιδιά , τον Θανάση και την Ελένη , που πάντα
στις συζητήσεις μας τα ανέφερες ως υποδείγματα
και εδόξαζες τον Θεό.

Για την λαμπρή σταδιοδρομία των, και όχι
μόνο αυτών αλλά και τις επιτυχίες των εγγονών
σου, φαινόσουνα πολύ χαρούμενος και κατευ-
χαριστημένος.

Νίκο ο θάνατός σου πολύ με πίκρανε! Μου
έλειψες! Τα δάκρυα μου , δάκρυα σιωπής και
πόνου , λένε τόσα πολλά , που το συναίσθημα
της απέραντης λύπης δεν με αφήνει να τα εκ-
φράσω με λόγια.

Αλλά  Νίκο μου, πολύ αγαπητέ μου εξάδερφε
, επίτρεψέ μου να σε αποκαλέσω αδερφό ,
όποιος ψάχνει για απαντήσεις στο θάνατο, βρί-
σκεται σε λάθος δρόμο. Όποιος κινείται στη λο-
γική  των επιχειρημάτων έχει χάσει τον προσα-
νατολισμό του. 

Ο Θάνατος είναι βεβαίως μία πρόσκληση ,
αιφνίδια πολλές φορές, η οποία καλεί την ψυχή
του Χριστιανού να βγει από το σώμα , να φύγει
από  τον κόσμο και να τρέξει  σε άλλον τόπο ,
όπου θα περιμένει την Παρουσία Αυτού που
τον έπλασε.

Είμαι βέβαιος Νίκο μου ότι βρίσκεσαι  Κοντά
Του , λουσμένος στο Φώς Του.

Αιωνία σου η Μνήμη αξέχαστε Νίκο.
Λ. Γρ.

Ανθολογήματα
του Νίκου Σωτηρόπουλου

Τα νιάτα χώμα γίνονται και η λεβεντιά χορτάρι κι όποιος τα νιάτα γλέν-

τησε… ας τόχει σε καμάρι!

Το Δημοτικό Τραγούδι είναι το καθρέφτισμα της ψυχής του λαού μας, το

οποίο εκφράζεται με λόγια και μουσική, που βγαίνουν μέσα απ’ την καρδιά

του. Ακτινοβολεί την ανθρώπινη ευαισθησία, τη ντομπροσύνη και τη λε-

βεντιά με τους ήχους του κλαρίνου και του λαούτου, που οδηγούν τους

μερακλήδες σε ρυθμούς περίτεχνους παίρνοντας νου και λογικά με της

αγάπης τα παιχνιδίσματα.

Γι’ αυτά τα τερτίπια και τους καημούς θα κάνω μια νοσταλγική αναδρομή

στα περασμένα της γενέθλιας γης και θα καταγράψω καλλίφωνα ακού-

σματα από τις μεγάλες χαρές ( γάμους –πανηγύρια).

Όταν ο νιός του χωριού ανοίξει τα φτερούγια του έρωτα και της αγάπης

τότε κρατημό δεν έχει… και τα θέλω του πολλά: 

-«Θέλω εκεί στα δεκαοχτώ χρονών κοντά στα είκοσι ένα να στρίψω το

μουστάκι μου, να φτιάξω τον καρέ μου, να βγω στη ρούγα για γαμπρός στη

γειτονιά σεργιάνι, για να με δουν οι έμορφες κι ύπνος να μην τις πιάνει».

Άλλος λίγο τρανύτερος αναθυμάται με καημό τα περασμένα και τραγου-

δάει περίτεχνα:

«Και μια φορά ειν ’η λεβεντιά και μια φορά τα  νιάτα, κι εγώ φίλοι μ’ τα

γλέντησα παράπονο δεν έχω.

Ξήντα κορίτσια φίλησα και δέκα παντρεμένες παπαδοπούλα έμορφη και

χήρα με τα μαύρα!»

Η γειτονιά είναι ο τόπος που συνάζουνται οι γυναίκες με τα εργόχειρά

τους όταν έχουν << αδειά>> (=απαλλαγμένες από βαρύτερες εργασίες).

Στο χώρο αυτό γίνονται συζητήσεις εύθυμες και σοβαρές και οι παντρε-

μένες διατάζουν με την πείρα τους τις νιότερες που τις ακούνε με το

στόμα ανοιχτό!

<< Κορίτσια τι αγναντεύετε, Κυράδες τι τηράτε? τηράμε αϊτό περήφανο

και γρήγορο πετρίτη που βγήκε στη ρούγα για γαμπρός στη γειτονιά κυ-

νήγι>>.

Κι όταν το κυνήγι πετύχει και η πέρδικα πιαστεί στα βρόχια της αγάπης

τότε κι ο νιός παινεύεται και τόχει σε καμάρι λέγοντας στη μάνα του :

<<Έβγα μάνα μου να δεις πέρδικα που σου’ φερα 

πέρδικα και περιστέρα του παπά τη θυγατέρα>>.

Αλλά και η πεθερά στέκεται στο ύψος της δέχεται τη νύφη με ανοιχτή

αγκαλιά και την καλωσορίζει: 

<< Νύφη μου καλωσόρισες στο σπίτι το δικό μας

εδώ σαν λεύκα να σταθείς, σαν λεμόνια ν’ ανθίσεις και σαν μηλιά, γλυ-

κομηλιά τα μήλα να καρπίσεις>>.

Εδώ πρέπει να επισημάνουμε, πως η καρποφορία συμπορεύεται με την

<< παιδοκόμιση>> (= απόκτηση παιδιών) της νύφης. Θάναι τρανή η χαρά σ’

όλη την  οικογένεια όταν οι νέοι βλαστοί είναι αγόρια (= η σερνικογέννηση

φέρει ευτυχία). Αντίθετα η γέννηση του κοριτσιού λένε με το συμπάθιο)

απαιτεί προίκα, προικιά, φύλαμα (=προστασία) από ηθικά παραστρατήματα!

Στην περίπτωση αυτή η μάνα ορμηνεύει την κόρη της που’ ναι και λίγο

ζωηρούλα :  << Μην αριοπλέκεις κόμη μ’ τα μαλλιά φκιασίδια να μην βάνεις

κι απ’ την πλατεία σαν περνάς μάτια να μη σηκώνεις περπάτησε περήφανα

σεμνά και μετρημένα γιατί είναι νιός περήφανος και τον εβαλαντώνεις στο

χτένι>>.

Η Δημοτική ποίηση αισθάνεται τη ζωή, νιώθει τη φύση και υμνεί, την

ομορφιά της αγάπης. Μεταπλάθει τα σκιρτήματα της καρδιάς σε στίχους

και αναβλύζει μέσα από τον έμμετρο λόγο, όπως ο καταρράχτης του νερού

από τη σχισμή του βράχου.

Ακούγοντας τα τραγούδια αυτά νιώθουμε περήφανα γιατί είχαμε το προ-

νόμιο να μεγαλώσουμε μ’ αυτά σε χαρές  και πανηγύρια τότε που η αμό-

λευτη λαϊκή ψυχή των ανθρώπων της υπαίθρου γλεντούσε τη << φτώχεια

τους>>. Νέες και νέοι του Δικάστρου ως παλιός Δάσκαλος , πατέρας και

παππούς σας εύχομαι Κάθε ΕΥΤΥΧΙΑ!

Απ’τη Δικαστριώτικη Λαογραφική
παράδοση
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Το παλιοκκλήσι, στο Δίκαστρο
του Λεωνίδα Ιωάννου Καρφή 

Αντιστρατήγου ε.α.

Το Παλιοκκλήσι και οι Παπάδες
Μια τοποθεσία στη δυτική παρυφή του κάστρου κουτσο-Νίκα έχει την

τοπωνυμία «Παλιοκκλήσι» και  μια άλλη παρακείμενη έχει την τοπωνυμία
«Παπάδες». Σήμερα, στις τοποθεσίες διασώζονται πέτρες από κτίσμα, τμήμα
αρχαίου τείχους με μεγαλίθους, πηγή νερού και μια  μικρή συστάδα από
ψηλά δέντρα, βελανιδιές. Οι ετυμολογίες των τοπωνυμιών παραπέμπουν σε
τοποθεσίες, όπου υπήρχε παλιά Εκκλησία  και όπου διέμεναν  Παπάδες (ιε-
ρείς). 

Το κτίσμα ήταν παλιά Εκκλησία και τα δέντρα είναι της Εκκλησίας, βα-
κούφικα. Ήταν Εκκλησία ενορίας
οικισμού της Ζημιανής, με πα-
πάδες (ιερείς) και όχι εξωκ-
κλήσι. Ο Άγιος στον οποίο ήταν
αφιερωμένη  δεν μνημονεύεται.
Για κάποιο λόγο, οι κάτοικοι του
οικισμού και οι παπάδες  τους
μετακινήθηκαν, η  εικόνα του
Αγίου μεταφέρθηκε, η Εκκλησία
έμεινε χωρίς  Άγιο, χωρίς ει-
κόνα, οπότε και έπαυσε να λει-

τουργείται, πάλιωσε, ερειπώθηκε.
Παρέμειναν, όμως και διατηρήθη-
καν οι τοπωνυμίες «Παλιοκκλήσι»

και «Παπάδες».

Εκκλησία Αγίου Γεωργίου οικισμού Ζημιανής
Μια καταγραφή της Μητρόπολης Υπάτης ιστορεί, ότι οι παλιότερες Εκ-

κλησίες στους οικισμούς της Ζημιανής κτίστηκαν: το 1450 η Εκκλησία της
Παναγίας, το 1480 η Εκκλησία των Αγγελικών Ταγμάτων Σεραφείμ και  το
1498  η Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Η περίοδος των ετών 1450-1498,
της κτίσης των Εκκλησιών, ήταν η   περίοδος προ της άλωσης της Κων/πολης
και των πρώτων χρόνων της τουρκοκρατίας. 

Την περίοδο αυτή οι κάτοικοι των οικισμών της Ζημιανής «πύκνωσαν»
με κατοίκους, που ήρθαν από τα υποδουλωμένα στους Τούρκους πεδινά
χωριά του Σπερχειού ποταμού. Οι νέοι κάτοικοι ήταν χριστιανοί από ενορίες
της επισκοπής Υπάτης, οι οποίοι προσέφυγαν, με τους παπάδες (ιερείς) τους
και τις εικόνες των Εκκλησιών τους, στις  ασφαλείς τοποθεσίες των οικισμών
της Ζημιανής, για να επιζήσουν, να μην παραδοθούν στην αιχμαλωσία ή
τον εξισλαμισμό και να διασώσουν τις εικόνες τους από την βεβήλωση (όστις
ήθελεν επιζήσει όφειλεν να παραδοθεί εις την αιχμαλωσίαν ή τον εξισλαμι-
σμόν).  

Ασφαλέστερες τοποθεσίες στην περιοχή Ζημιανής ήταν οι  παρυφές, νότια
του κάστρου κορφή-Τσούκα και δυτικά  του κάστρου κουτσο-Νίκα  και το
Κοτρώνι, όπου υπήρχαν αρχαίοι οικισμοί (πόλεις-ακροπόλεις) και ιερά.
Στους οικισμούς αυτούς, οι  κάτοικοι έκτισαν τις Εκκλησίες τους, τις οποίες
και αφιέρωσαν σε Αγίους, που ήταν οι  προστάτες τους και έγιναν και προ-

στάτες στους πολέμους τους, για την
ελευθερία, την πίστη, την πατρίδα. Τις
έκτισαν πάνω στα αρχαία ιερά, για να
εξαγνίσουν και καθαγιάσουν τους οικι-
σμούς τους.

Την Εκκλησία του οικισμού νότια του
κάστρου κορφη-Τσούκα αφιέρωσαν στην
υπέρμαχο στρατηγό Παναγία,  την  Εκ-
κλησία του οικισμού δυτικά του κάστρου
κουτσο-Νίκα αφιέρωσαν στον ελευθε-
ρωτή των αιχμαλώτων Άγιο Γεώργιο  και
την Εκκλησία του οικισμού  στο Κοτρώνι
αφιέρωσαν στα Αγγελικά Τάγματα Σερα-
φείμ. Τις αφιέρωσαν σε Αγίους των εικό-
νων, που μετέφεραν από τις ενορίες τους
και ήταν «ισχύς και κραταίωμα», στους
αγώνες τους  κατά των Τούρκων. Οι Εκκλησίες ήταν ενοριακές και λειτουρ-
γούνταν από ιερείς (παπάδες), που εγκαταστάθηκαν στους οικισμούς.

Εκκλησία Αγίου Γεωργίου πολιούχου Κοινότητας Ζημιανής 
Το 1525, οι κάτοικοι των οικισμών Ζημιανής συναθροίστηκαν και συγ-

κρότησαν την Κοινότητα Ζημιανής, για να ασκήσουν, σύμφωνα με τη Συν-
θήκη Ταμασίου, το προνόμιο της αυτοδιοίκησης (να εκλέγουν Προεστό και
Δημογέροντες), έναντι πληρωμής φόρου υποτέλειας, αλλά και να οργανω-
θούν για να αντιμετωπίσουν τις επιδρομές των Τούρκων (τα χωρία διοικούν-
ται υπό συμβουλίου.. εκάστη δε κοινότης υποχρεούται να πληρώνει
δόσιμον..). Στο κέντρο της Κοινότητας έκτισαν καινούρια Εκκλησία, την
οποία αφιέρωσαν στον Άγιο Γεώργιο και όρισαν τον Άγιο Γεώργιο προστάτη
και πολιούχο της Κοινότητάς τους. Η παράδοση λέει, ότι στην Κοινότητα
Ζημιανής συναθροίστηκαν, την περίοδο αυτή, πάνω από 300  οικογένειες.

Οι κάτοικοι του οικισμού, δυτικά του κάστρου κουτσο-Νίκα, που  συνα-
θροίστηκαν στην Κοινότητα, μετέφεραν και την εικόνα του Αγίου Γεωργίου
από την Εκκλησία του οικισμού τους στην Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου,
πολιούχου της Κοινότητας. Η  Εκκλησία  του παλιού οικισμού έμεινε χωρίς
εικόνα, χωρίς Άγιο, δεν λειτουργούνταν και προσέλαβε την τοπωνυμία
«παλιά Εκκλησία» και κατά συνεκφορά «Παλιοκκλήσι». Την εικόνα του Αγίου
Γεωργίου ακολούθησαν και οι  ιερείς της (παπάδες), οπότε η τοποθεσία,
όπου διέμεναν μέχρι τότε,  προσέλαβε  την τοπωνυμία  «Παπάδες». 

Από τα ιστορικά και χριστιανικά στοιχεία, του 14ου και 15ου αιώνα, επι-
μαρτυρείται και ιστορείται ότι, από το έτος 1498 το «Παλιοκκλήσι» ήταν
παλιά Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου, οικισμού της Ζημιανής, η οποία το
έτος 1525, λόγω συνάθροισης των κατοίκων στην αυτοδιοίκητη Κοινότητα
Ζημιανής και μεταφοράς της εικόνας στην καινούρια Εκκλησία του πολιού-
χου της Κοινότητας Αγίου Γεωργίου, έμεινε χωρίς κατοίκους, χωρίς ιερείς,
χωρίς εικόνα. Από τότε, έπαυσε να λειτουργείται, το κτίριο της πάλιωσε,
ερειπώθηκε και σήμερα, η τοποθεσία της και τα υπολείμματά της, μνημο-
νεύονται ανώνυμα ως «Παλιοκκλήσι».       

Το κάστρο κουτσο-Νίκα, δυτικά το παλιοκ-
κλήσι

Η εκκλησία του Αγίου Γεωργίου
πολιούχου Ζημιανής

(1498, 1525) (σχέδιο στρατηγού-
ιατρού Δημ Γ. Παπαδημητρίου)
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Η
αφή της φλόγας σηματοδοτεί την

έναρξη της μεγαλύτερης ολυμ-
πιακής λαμπαδηδρομίας στην

ιστορία των Χειμερινών Αγώνων, η οποία
θα διαρκέσει  123 ημέρες, έως ότου η
φλόγα να παραδοθεί στο Σότσι, στις
ακτές της Μαύρης Θάλασσας, κατά την
τελετή έναρξης στις 7 Φεβρουαρίου.

Παρουσία πλήθους κόσμου και επισή-
μων, το μεσημέρι της Κυριακής 29 Σε-
πτεμβρίου , άναψε η Φλόγα στον  ναό
της  Ηρας  στην  Αρχαία  Ολυμπία .

Από τα χέρια της Πρωθιέρειας η Φλόγα
μεταλαμπαδεύτηκε στον πρώτο Λαμπα-
δηδρόμο, τον πρωταθλητή της χιονο-
δρομίας –τον δικό μας - Γιάννη Αντωνίου
που έτρεξε μέσα στο Αρχαίο Στάδιο για
να παραδώσει το ιερό φως στο δεύτερο
Λαμπαδηδρόμο, το Ρώσο διεθνή άσο του
χόκεϊ επί πάγου Αλεξάντερ Οβέτσκιν.

Η φλόγα παραδόθηκε στους Ρώσους
το Σάββατο  5 Οκτωβρίου στο Καλλι-
μάρμαρο Στάδιο για να μεταφερθεί αε-
ροπορικώς στην Ρωσία.

Η Φλόγα προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο
Βνουκόβο στις 6 Οκτωβρίου  και από
εκεί κατέληξε στην Κόκκινη Πλατεία,
όπου ο Πρόεδρος της χώρας, Βλαντιμίρ
Πούτιν, άναψε τον βωμό.

Η «οδύσσεια» της ολυμπιακής φλόγας
συνεχίζεται . Για πρώτη φορά στην ιστο-
ρία έφτασε η ολυμπιακή φλόγα στο βο-
ρειότερο σημείο του πλανήτη, στον Βό-
ρειο Πόλο,  στις 25 Οκτωβρίου .

Η δάδα των Χειμερινών Ολυμπιακών
Αγώνων του Σότσι έκανε «βόλτα» στο
διάστημα. Στις  9 Νοεμβρίου οι Ρώσοι
κοσμοναύτες έγιναν λαμπαδηδρόμοι και
ολοκλήρωσαν με επιτυχία έναν ιστορικό
διαστημικό περίπατο, με ιδιαίτερη συμ-

βολική αξία για τη χώρα τους.
Η ολυμπιακή δάδα έχει ταξιδέψει στο

διάστημα άλλες δυο φορές στο παρελ-
θόν, το 1996 και το 2000, αλλά ποτέ δεν
μεταφέρθηκε εκτός της καμπίνας των
διαστημοπλοίων.

Στον βυθό της λίμνης Βαϊκάλης,( της
βαθύτερης λίμνης στον κόσμο), που βρί-
σκεται στην περιοχή της ανατολικής Σι-
βηρίας, βρέθηκε η φλόγα στις 23 Νοεμ-
βρίου. Μάλιστα, κάτω από την επιφάνεια
του νερού, οι λαμπαδηδρόμοι έκαναν το
περίφημο «flame kiss», τον επονομαζό-
μενο «ασπασμό της φλόγας», περνώντας
την από τη μια δάδα στην άλλη.

Και η « οδύσσεια » συνεχίζεται μέχρι
να φτάσει στο Σότσι . Εκεί θα βρίσκεται
και θα πάρει μέρος και ο δικός μας Γιάν-
νης Αντωνίου .  Ολόκληρη η Ελλάδα , θα
είναι μαζί του .

Εμείς του ευχόμαστε Καλή Επιτυχία
και … Ολυμπιονίκης ! 

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΙ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ 2014
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Θ.: Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.)
και Διευθύνων Σύμβουλος 

ΟΕ.: Εταιρεία Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα
(ΕΑΣ Α.Β.Ε.Ε)  

ΔΥ.: Λ. Ηλιουπόλεως 1, 17236 Υμηττός, Αθήνα 
Γ.: Λειβαδιά, 24.12.1961 
ΟΣ.: Σύζυγος της Ευτυχίας Τσιούμα, φοιτή-

τρια στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο (Τμήμα Ελληνι-
κού Πολιτισμού) 

Παι.: Πατέρας δύο παιδιών της Σοφίας και
του Γεώργιου-Απόστολου, φοιτητές στο Εθνικό
και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
(Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας) και Εθνικό Με-
τσόβιο Πολυτεχνείο-Ε.Μ.Π. (Σχολή Ναυπηγών
Μηχανολόγων Μηχανικών) 

Γο.: Τρίτο παιδί του Γεωργίου και της Σοφίας
Πιλάλη 

ΣΠ.: Καταγωγή από το ορεινό χωριό Δίκα-
στρο του Νομού Φθιώτιδας. Οι ρίζες της οικο-
γένειας φθάνουν μέχρι το Μεσολόγγι, ως
απόγονοι του Οπλαρχηγού Δημητρίου Μακρή
(μέλος της Φιλικής Εταιρείας και ενός εκ των
ισχυροτέρων οπλαρχηγών του αγώνα στην Δυ-
τική Στερεά Ελλάδα, που πρωταγωνίστησε στο
Μεσολόγγι, καθώς στην έξοδο οδήγησε την
αριστερή πτέρυγα της φρουράς) 

Ε.: Απόφοιτος της Στρατιωτικής Σχολής Ευελ-
πίδων (Σ.Σ.Ε.) και κάτοχος τριών μεταπτυχιακών
τίτλων από Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
(Α.Ε.Ι.) του εσωτερικού (Εθνικό Μετσόβιο Πολυ-
τεχνείο, Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και
Μηχανικών Υπολογιστών Ε.Μ.Π.) και του εξωτε-
ρικού (Aberdeen και Centre D’ Etudes Diploma-
tiques and Strategiques - C.E.D.E.S) στα
Τεχνο-οικονομικά Συστήματα και στις Στρατη-
γικές-Διπλωματικές σπουδές αντίστοιχα. Πιό
αναλυτικά: Το έτος 1983 αποφοίτησε από την
Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων. Το 1984 έλαβε
το δίπλωμα του Αλεξιπτωτιστή Στατικού Ιμάντα,
το 1988 του Υποβρύχιου Καταστροφέα, το 1994
του Αλεξιπτωτιστή Ελευθέρας Πτώσεως, το
1996 του Αρχηγού Ρίψεων Αλεξιπτωτιστών Στα-
τικού Ιμάντα και το 1997 του Αρχηγού Ρίψεων
Αλεξιπτωτιστών Ελευθέρας Πτώσεως. Το 2000
έλαβε πτυχίο Επιτελούς από την Ανωτάτη Σχολή
Πολέμου. Το 2001 ολοκλήρωσε το μεταπτυ-
χιακό του στην Στρατηγική Ανάλυση και Χειρι-
σμό-Επίλυση Κρίσεων (Conflict Resolution and
Crisis Management) στο ίδρυμα Μεσογειακών
Μελετών (Scottish Center for International Se-
curity, University of Aberdeen in association
with the Foundation for Mediterranean Studies)
και παράλληλα έλαβε το Πτυχίο του Διακλαδι-
κού Επιτελούς Άμυνας από την Διακλαδική
Σχολή Επιτελών Άμυνας. Ακολούθως, παρακο-
λούθησε επιχειρησιακές εκπαιδεύσεις σε Σχο-
λεία του ΝΑΤΟ. Το 2002 ολοκλήρωσε το
μεταπτυχιακό του στις Διπλωματικές-Στρατηγι-
κές Σπουδές (Diplome De Fin De Cycle D'En-
seignement Diplomatique Superieur). Το 2007
έλαβε το πτυχίο Επιτελούς Εθνικής Άμυνας στις
Αμυντικές και Στρατηγικές Σπουδές από την
Σχολή Εθνικής Άμυνας (ΣΕΘΑ) και το 2008 ολο-
κλήρωσε το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης
(ΜΒΑ) στα Τεχνο-οικονομικά Συστήματα στη
Κατεύθυνση Διοίκηση Συστημάτων Παραγωγής
(Ε.Μ.Π) 

K.: Από το 1984 υπηρέτησε σε Διοικητικές/Δι-
ευθυντικές και Επιτελικές θέσεις υψηλής επιχει-
ρησιακής ευθύνης στις Ελληνικές Ένοπλες
Δυνάμεις (Ειδικές Δυνάμεις, ΓΕΣ, ΓΕΕΘΑ), υπεύ-
θυνος για χειρισμό θεμάτων διοίκησης, οργά-
νωσης, ασφάλειας, εκπαίδευσης, σχεδίασης
ασκήσεων/επιχειρήσεων και διοικητικής μέρι-
μνας, καθώς και σε Επιτελικές θέσεις στο Δια-
κλαδικό Επιχειρησιακό Στρατηγείο και στο
Κέντρο Ανάλυσης και Διδαγμάτων του ΝΑΤΟ,
στη Λισσαβώνα της Πορτογαλίας, όπου του δό-
θηκε η ευκαιρία, πέραν της ευρύτερης επαγγελ-
ματικής του κατάρτισης, να ζήσει με την
οικογένειά του σε μια ιστορική πόλη/Χώρα, σε
ένα εξαιρετικό διεθνές περιβάλλον και να συνά-
ψει άριστες και φιλικές σχέσεις με αξιωματικούς
Κρατών-μελών του ΝΑΤΟ, αλλά και με κατοί-
κους της τοπικής κοινωνίας. Αποστρατεύθηκε
με το βαθμό του Υποστρατήγου. Διορίσθηκε με
απόφαση της αρμόδιας επιτροπής της Βουλής
των Ελλήνων Πρόεδρος Δ.Σ. και Διευθύνων
Σύμβουλος στην Εταιρεία Ελληνικά Αμυντικά
Συστήματα (ΕΑΣ) στις 14 Μαρτίου του έτους
2012, της μεγαλύτερης Αμυντικής βιομηχανίας
στην Ελλάδα, αποκλειστικού προμηθευτή των
Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων σε όπλα, οπλικά
συστήματα και πυρομαχικά. Επίσης, η εταιρεία
συμμετέχει με πρωταρχικό ρόλο σε διεθνείς
συμπαραγωγές και συνεργασίες. Τα ΕΑΣ απα-
σχολούν 980 άτομα και διαθέτουν 5 εργοστα-
σιακά συγκροτήματα. Η επιλογή και ο
διορισμός του έγινε στη κρισιμότερη περίοδο
της εταιρείας με σκοπό την εξυγίανση και την
επανεκκίνησή της, πάνω σε μια υγιή βάση αξιο-
κρατίας, διαφάνειας, χρηστής διοίκησης και εν-
δυνάμωσης του τεχνολογικά άρτια
καταρτισμένου ανθρώπινου δυναμικού, όπου η
υψηλή εξειδίκευση, αφοσίωση, εμπιστοσύνη
και προσήλωση συνέβαλαν αναμφίβολα στην
εδραίωσή της στην Ελληνική και Διεθνή αγορά.
Τα σχέδιά του για το μέλλον περιλαμβάνουν την
ανάπτυξη της εταιρείας και τη μετεξέλιξή της σε
μια εξωστρεφή κατασκευαστική εταιρεία αμυν-
τικού υλικού, ώστε πέραν της ιστορικής της
προσφοράς στην Εθνική Άμυνα (που επιβάλλε-
ται να συνεχιστεί) και της διατήρησης της δια-
κεκριμένης θέσης στην Ελληνική και Διεθνή
αγορά (με προσφορά προϊόντων υψηλής ποι-
οτικής αξίας) να αποτελέσει ένας ουσιαστικός
μοχλός για την ανάπτυξη της Χώρας, στη πιο
δύσκολη δημοσιο-οικονομική συγκυρία, που
βιώνει η πατρίδα μας. Η επαγγελματική πορεία
μέχρις το σημείο αυτό υπήρξε εξαιρετική και με
σημαντικούς σταθμούς καριέρας: Από το 2000
έως το 2001 υπήρξε Διευθυντής Διοικητικής
Μέριμνας Σχηματισμού Ειδικών Δυνάμεων. Από
το 2001 έως το 2002 διετέλεσε Διοικητής της
Σχολής Αλεξιπτωτιστών. Από το 2002 έως το
2004 ήταν Επιτελής Αξιωματικός Μικτής Επιχει-
ρησιακής Διοικητικής Μέριμνας στο Κέντρο
Ανάλυσης και Διδαγμάτων του ΝΑΤΟ. Το διά-
στημα 2004-2006 ανέλαβε χρέη Διοικητή Μοί-
ρας Αλεξιπτωτιστών και 2007-2008 Διευθυντής
Τμήματος Ειδικών Επιχειρήσεων στο ΓΕΕΘΑ.
Τέλος, από το 2008 έως το 2011 υπήρξε Διευ-
θυντής Κέντρου Επιχειρήσεων του ΝΑΤΟικού
Διακλαδικού Επιχειρησιακού Στρατηγείου της

Λισσαβώνας. Τον
Μάρτιο του 2012
συμμετείχε στη λίστα
προ-επιλογής εννέα
υποψηφιοτήτων για
τη θέση του Διευ-
θυντή Ασφάλειας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή
και τον Απρίλιο του 2013 στη τελική λίστα τριών
υποψηφιοτήτων για τη θέση του Γενικού Γραμ-
ματέα του ΝΑΤΟ στη Γενική Διεύθυνση των
Αμυντικών Εξοπλισμών.

ΙΕ.: Διαθέτει 5ετή εμπειρία εργασίας και δια-
μονής σε πολυεθνικό περιβάλλον στο πλαίσιο
της υπηρέτησής του σε Στρατηγεία του ΝΑΤΟ 

Δ.: Συνέταξε διατριβές και μελέτες, όπως:
"Ηγεσία, διευθυντική και επικοινωνιακή Στρα-
τηγική με ιδιαίτερη αναφορά στο χώρο των
Ενόπλων Δυνάμεων", "Η αεροπορική υπεροχή
ως παράγοντας διπλωματίας", "Στρατιωτική δι-
πλωματία και τρόποι εφαρμογής της", "Σύγχρο-
νοι μέθοδοι Μονάδων Ειδικών Επιχειρήσεων
και Τρόποι εφαρμογής τους", "Ο ρόλος του
ΝΑΤΟ στην επίλυση κρίσεων", "Δυνάμεις Ειδι-
κών Επιχειρήσεων,

Σύνθεση-Ανάπτυξη-Δυνατότητες-Αποστο-
λές" 

Δι.: Κατά τη διάρκεια της επιτυχούς καριέρας
του, πέραν των προβλεπομένων σε κάθε βαθμό
απονεμηθέντων ηθικών αμοιβών: Απονομή
Χρυσού Σταυρού του Τάγματος του Φοίνικα,
Μεταλλίου Στρατιωτικής Αξίας Β' τάξης, Χρυσού
Σταυρού του Τάγματος της Τιμής, Διαμνημό-
νευση Ευδόκιμης Διοίκησης Β' Τάξης, Διαμνη-
μόνευση Υπηρεσιών Αξιωματικού Επιτελούς Β'
Τάξης, Μεταλλίου του Ταξιάρχη του Τάγματος
του Φοίνικα, διακρίθηκε κατά τη φοίτησή του
στις σχολές των Ενόπλων Δυνάμεων: Σχολή Πε-
ζικού, Σχολείο Προκεχωρημένης εκπαίδευσης
Αξιωματικών Ειδικών Δυνάμεων, Σχολή Αλεξι-
πτωτιστών, Μονάδα Υποβρυχίων Καταστρο-
φών, Ανωτάτη Σχολή Πολέμου, Διακλαδική
Σχολή Επιτελών και Άμυνας, Σχολή Εθνικής Άμυ-
νας, καθόσον αποφοίτησε πρώτος ή δεύτερος.
Επίσης, του απενεμήθη έπαινος από το Διοικητή
του ΝΑΤΟικού Διακλαδικού Επιχειρησιακού
Στρατηγείου της Λισσαβώνας για την αξιέπαινη
προσφορά και υποδειγματική απόδοση, ως Δι-
ευθυντής του Κέντρου Επιχειρήσεων 

Χ.: Αγαπά ιδιαίτερα το διάβασμα και την
άθληση. Αγαπημένα του αθλήματα είναι αυτά
που τον φέρνουν σε επαφή με τη φύση, όπως:
Σκι, καταδύσεις, τένις και πεζοπορίες. Τον ελεύ-
θερο χρόνο του προτιμά να τον περνά με την
οικογένειά του και να πραγματοποιεί μαζί τους
εκδρομές τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο Εξω-
τερικό. Τον γοητεύει το άκουσμα έντεχνης ελ-
ληνικής μουσικής (μπαλάντες) και δημοτικών
τραγουδιών του τόπου του, καθώς και η παρα-
κολούθηση θεατρικών παραστάσεων. Απολαμ-
βάνει ιδιαίτερα τις συναθροίσεις/χαλαρές
συζητήσεις με φίλους 

Γλ.: Κάτοχος δύο ξένων γλωσσών (Αγγλικά-
Proficiency/επάρκεια διδασκαλίας και Γαλλικά-
B2) 

E-Mail:  kpilalis2@hotmail.com 

Βιογραφία του κ. Κωντσαντίνου Πιλάλη 
Αναδημοσίευση από την εγκυκλοπαίδεια προσωπικοτήτων της Ελλάδος
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Ένας στους δύο ενεργούς πολίτες ψάχνει
δουλεία… μας έφεραν γκανγκστερικά
3.000.000 ξένους να ταΐζουμε… βάλαμε

τα παιδιά μας στην ανεργία… γεμίσαμε ακρίβεια,
και ζούμε με δανεικά… Αφού κατάφεραν να
κάνουν την Ελλάδα φτωχή και χρεωμένη, αφού
ξεκοκάλισαν τα λεφτά του λαού κτύπησαν την
Δημοκρατία.

Ποια Δημοκρατία? Την μαϊμού που διανύου-
με? Το σύστημα λέει ότι είμαστε όλοι ίσοι, ισό-
νομοι και ότι κυρίαρχος είναι ο Ελληνικός λαός!!!
Συμβαίνει αυτό? Για γέλια είμαστε,… σε λίγο
έρχετε και το μεγάλο κλάμα της συμφοράς…

Οι ξυπόλητοι οι αντιστασιακοί της πλάκας,
γύρισαν το 1974 και έγιναν πάμπλουτοι… που-
λώντας την δήθεν Δημοκρατία και κατάντησαν
τον λαό φτωχότερο και πιο χρεωμένο στην Ευ-
ρώπη! Ωραία δημοκρατία μας παραμύθιασαν!
τι έμεινε λοιπόν? Η αγάπη του λαού για Πατρίδα.
Τα γράφω παραπάνω. Την κατήντησαν την χώρα
των κλεφτών, απατεώνων, νταβατζήδων, λαμό-
γιων βολεμένων, αρπακτικών, κομματόσκυλων…
Τι απέμεινε λοιπόν… η οικογένεια. Ποια οικογένεια
?Την ρήμαξαν… φτώχεια, δυστυχία, αγανάκτηση,
εξαθλίωση, φόβος, τρόμος, χρέος, απειλή…
έβαλαν τα παιδιά τους και τους πατεράδες στην
ανεργία, ξεπούλησαν τα ήθη και έθιμα και μας
κουβάλησαν όλες τις πόρνες του εξωτερικού,
διέλυσαν τις οικογένειες και γεμίσαμε διαζύγια!

Ακόμη με την υπογεννητικότητα, τις σημερινές
συνθήκες… πως μπορεί κάποιος να κάνει ή να
συντηρήσει οικογένεια? Τέλος έμειναν πια μόνον
η πίστης στην ορθοδοξία στον Ιησού Χριστό…
Και αυτό τώρα θέλουν να το κτυπήσουν και
αυτό κάνουν! Κτύπησαν τον Ελληνισμό παντού
και τώρα είναι η σειρά της Εκκλησίας και των
θεσμών της. Το σχέδιο ολοκληρώνεται! Αυτά
κάνουν οι σύγχρονοι εγκληματίες του Ελληνι-
σμού-Ορθοδοξίας. Ο Ελληνικός λαός έκπληκτος,
φοβισμένος, έντρομος, αλλά ψύχραιμος και αγα-
νακτισμένος βλέπει με αηδία αυτόν τον πόλεμο
που  γίνεται σήμερα. Τα περισσότερα κανάλια,
ραδιόφωνα και εφημερίδες λύσαξαν να κτυπούν!
Γιατί? Αν φταίνε 15-20 ιεράρχες η και περισσό-

τεροι… ή 30-50 Ιερείς . Φταίνε όλοι οι Λειτουργοί
της Εκκλησίας? Από τους 80-82 Ιεράρχες… Από
τους 10.500 ιερείς… Όλοι είναι ανώμαλοι άχρη-
στοι, Πλούσιοι? Για όνομα του Θεού γιατί τα
ισοπεδώνουν όλα?

Μήπως η ¨πίτα¨ είναι τόσο μεγάλη? για το
¨φαγοπότι¨ πρέπει να ξεπουλάμε τα πάντα? Τι
συμφέροντα επιτέλους παίζονται με όλα αυτά?
Χαμός. Όσοι πιστεύουν στην Ορθοδοξία είναι
αναχρονιστικοί, γραφικοί! Όσοι μιλούν για Θεό…
είναι αγράμματοι, μικρόψυχοι, χαζοί?...  Όσοι
είναι με τον Χριστό δεν ξέρουν τι κάνουν …
Όσοι πιστεύουν στην θρησκεία-πατρίδα-οικο-
γένεια… είναι εθνικιστές, χουντικοί, ακροδεξιοί!
Και αυτοί τι είναι?

Όσοι δεν πιστεύουν … ανισόρροποι, ηλίθιοι,
άθεοι , αντίχριστοι, σατανάδες, ψευτοκουλτου-
ριάρηδες προοδευτικοί της πλάκας και των κόμ-
πλεξ τους.

Όσοι δεν είναι με τον Θεό είναι με τον διάβολο
τον Εωσφόρο τον σατανά…

Όσοι δεν είναι με τον Χριστό είναι με τον
αντίχριστο, το θηρίο των βρυξελλών, το 666.
Όσοι δεν αγαπούν την πατρίδα είναι προδότες. 

Όσοι δεν αγαπούν την οικογένεια είναι ομο-
φυλόφιλοι, ανίκανοι σεξουαλικά, παιδεραστές,
γκέυ, τρανσέξουαλ, ψυχικά κτήνη… και όλοι
αυτοί βάζουν ταμπέλες στους πατριώτες-Χρι-
στιανούς είναι τα παράσιτα, οι ανώμαλοι , οι
κομπλεξικοί, οι χαμηλού πνευματικού επιπέδου,
αυτοί που θα σαπίσουν στην κόλαση… Αυτοί
πουλούν και την μάνα που τους γέννησε…
Έχουν ένα Θεό, το χρήμα , την εξουσία και την
κουτάλα της αρπαχτής. Γι’ αυτό και αυτοί οι εν-
τολοδόχοι, τηλεκατευθυνόμενοι, ψευτοκουλ-
τουριάρηδες , ψευτοιδεολόγοι πολιτικοί, δημο-
σιογράφοι, ιεράρχες, άθεοι, όσοι είναι, που είναι
και όποιοι είναι… κάθε μέρα με στημένα παιχνίδια
τηλεοπτικά προγράμματα ¨παράθυρα¨ δημοσι-
εύματα,  βιβλία κ.α. προσπαθούν να κτυπήσουν
την Ελλάδα και τους θεσμούς της. Οι βασικοί
σκοποί και στόχοι όμως είναι : Ο Χριστός και να
κλονίσουν την πίστη του λαού. Και κυρίως να
απομακρύνουν την νεολαία από την Εκκλησία

και τα μυστήρια.
Κανείς όμως από αυτούς τους άθεους χρυ-

σοπληρωμένους χαφιέδες δεν μιλά: 
Πως είναι δυνατόν αυτοί που έχουν τα ΜΜΕ

να έχουν εταιρίες οφ-σορ και στο χρηματιστήριο,
τις τράπεζες , τα πετρέλαια, τα Δημ. έργα κ.α.
Γιατί δεν μιλούν πως και γιατί τα έχουν ? Για το
ποιοι έφαγαν 58 τρις από 1.500.000 λαό στο
χρηματιστήριο? που πήγαν τα λεφτά της ΕΕ με
τα λεφτά των φόρων, διοδίων, τουρισμού, εξα-
γωγών, Γιατί από το 1982 η Ελλάδα πάει κατά
διαόλου οικονομικά?

Γιατί η Ευρώπη ζητά χρήματα πίσω για κα-
κοτεχνίες έργων , για κτηματολόγιο, χρήματα
που δεν δόθηκαν στους αγρότες? Γιατί ενώ η
Ελλάδα πήρε τόσα πακέτα ( όσα καμία άλλη
χώρα) από την Κομισιόν και τα λεφτά φαγώθηκαν
και δανειζόμαστε συνεχώς από εξωτερικά δά-
νεια?

Γιατί τα κάθε παιδί που γεννιέται χρωστά 7
εκατομμύρια? Γιατί δεν μπαίνει φυλακή κανείς
πολιτικός? Γιατί δεν υπάρχει ασυλία? Γιατί αυτο-
κτόνησαν 378 Έλληνες εξαιτίας του Χρηματι-
στηρίου, των πανωτοκιών και των καζίνων? Γιατί
κυβερνούν την Ελλάδα 11 οικογένειες? Γιατί δεν
πιάνονται οι έμποροι ναρκωτικών? Πως γίνεται
μια χώρα όπως και ο λαός και να συντηρούμε 3
εκατομμύρια ξένους? Γιατί φόρους πληρώνουν
μόνο οι φτωχοί? Γιατί γίνονται εισαγωγές αγρο-
τικών προϊόντων? 

Τι έγιναν τα 152,000 δραχ χαμηλότερη σύν-
ταξη από το 2000 ? πως μπορούν να ζήσουν οι
συνταξιούχοι με 200, 300, 400 ευρώ τον μήνα?
Γιατί κάθε χρόνο ξεκληρίζεται μια πόλη από
τροχαία? Γιατί είμαστε πρώτοι στα κακά και τε-
λευταίοι στα καλά της Ε.Ε.; Γιατί δεν μιλού για
την αλήθεια και σκεπάζουν τις βρωμιές σκάνδαλα
και εγκλήματα? Η Εκκλησία θέλει μόνον κάθαρση?
Δεν ντρέπονται… Οι άθλιοι οι προδότες… Αυτή
η πλεκτάνη που έχει στηθεί από ανθελληνικά
και άλλα κέντρα πρέπει να ανακαλυφθεί και να
αντιμετωπισθεί εδώ και τώρα. Η πλεκτάνη αυτή
δεν είναι τυχαία. Θέλουν να βάλουν χέρι και
στην Εκκλησία και την περιουσία της.

Φίλοι Συμπατριώτες,

Επέλεξα αυτόν τον τρόπο επικοινωνίας κάνοντας χρήση της σύγ-
χρονης τεχνολογίας όχι μόνο να σας ευχαριστήσω για την τιμή
και την εμπιστοσύνη ,αλλά και για να παρουσιάσω το έργο  στους

φορείς που με ανέδειξαν στην Ομοσπονδία Φθιωτών, και στην Δημο-
τική Αρχή της γενέτειρας μας.

Παρέμεινα πιστός στους στόχους που συνυπογράψαμε στις 7  ΙΟΥ-
ΝΙΟΥ 2004  με τους εκπροσώπους σας Προέδρους των Εκπολιτιστικών
Συλλόγων και συνεχίζω απαρέκκλιτα την προ σπάθεια για την υλοποί-
ηση  τους.

Τα γραπτά μένουν και θα ήθελα αυστηρή κριτική μεν, αλλά καλο-
προαίρετη δε. Η άποψή σας έχει ειδικό βάρος .

Μέσα από την αλληλοενημέρωση , Εσείς  έχετε ολοκληρωμένη ει-
κόνα της δραστηριότητάς   μου  ‘’γιατί ΔΗΜΟΣ δεν είναι μόνο το ''ΜΠΕ-
ΤΟΝ ΑΡΜΕ’’.

Σε μένα παρέχεται η δυνατότητα να διορθώσω λάθη ή παραλείψεις
και να καταβάλω μεγαλύτερη  προσπάθεια ,τόσο ελέγχοντας την  συμ-

πολίτευση για την νομιμότητα των Διοικητικών & Διαχειριστι  κών
Πράξεων, όσο στηρίζοντας  και τις όποιες  προσπάθειες της έχουν  σαν
στόχο την επίλυση των διαχρονικών  προβλημάτων.

Όχι στην στείρα αντιπολίτευση που έχει μόνο σαν αυτοσκοπό φύ-
γετε εσείς,να έρθουμε εμείς.

Τα χρόνια περνάνε προγράμματα και πόροι σε μια περίοδο παγ-
κόσμιας οικονομικής κρίσης δεν υφίστανται πάντοτε, κάθε μέρα που
περνάει είναι πολύτιμη και είναι χρέος μας όχι μόνο να προτεί νουμε
,αλλά  και να  συμβάλλουμε στην υλοποίηση.

Φίλοι Συμπατριώτες
Έχετε χρόνο; Ενημερωθείτε.H Άποψή σας με ενδιαφέρει. Ας συν-

θέσουμε θέσεις- απόψεις. Στην πολιτική η αρχή του ενός και αλάνθα-
στου τελείωσε, απαιτείται συλλογική προσπάθεια για να βγούμε από
το τέλμα.

Με κάθε τιμή
Αθανάσιος Ν. Μαγουλάς

ΕΡΓΑΣΙΑ_ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΣ:
Του Συν/χου Οικον. Ιερέως Χαραλάμπους Φτ. Νιώρα.
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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 @ o t e n e t . g r  -  p a r a f t h i @ o t e n e t . g r

Τα υλικά και πνευματικά αγαθά για τον άνθρωπο

Υπολογίσαμε καμιά φορά πόσο υποφέραμε και υποφέρουμε στη ζωή

μας αλλά και τί προσπάθειες καταβάλλουμε για να σταθούμε όρ-

θιοι; Υπολογίσαμε όταν αυτή η ζωή μας κλυδωνίζεται μέσα στα

πελάγη μιας άδικης και βάναυσης κοινωνίας, τι μέσα χρησιμοποιούμε για

την άμυνα μας, ή για την επίθεση προς ένα καλύτερο μέλλον;

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η ζωή μας είναι ένας διαρκής και πραγματι-

κός πόλεμος σε μικρογραφία. Μήπως και εμείς όμως είμαστε χλιαροί και

δειλοί, ή μοντέρνοι και κοσμικοί που επιθυμούμε την φιλία των συναν-

θρώπων μας όχι με ειλικρίνεια, και την εκτίμηση του κόσμου χωρίς να μας

ανήκει; Μήπως δεν έχουμε τη δύναμη να εφαρμόσουμε το δίκαιο και το

αγαθό, ενώ αντίθετα έχουμε το θράσος να εφαρμόζουμε, κατά τον καλύτερο

μάλιστα τρόπο, το πανούργο, το πονηρό, το άδικο, τη ζήλεια, το φθόνο, το

μίσος και κάθε τι το ευφάνταστο και εγωϊστικό; Μήπως πολλές φορές τολ-

μούμε στη ζωή μας για να αποκτήσουμε πολλά υλικά αγαθά και έπειτα πέ-

φτουμε στη βαθειά θλίψη που είναι ασυγκρίτως ανώτερη από τον σωματικό

πόνο; Μήπως είναι καιρός πλέον  να αναζητήσουμε τον αληθινό άνθρωπο

και να αποδυθούμε τον δύσκολο αγώνα με θάρρος, τόλμη και ανδρεία,

προς απόκτηση μια χαλύβδινης θέλησης, ώστε παράλληλα με τα υλικά

αγαθά να πετυχαίνουμε και τα πνευματικά αγαθά; Δεν νομίζουμε ότι το κακό

στην εποχή μας παρατραβήχτηκε; Ακόμα από την Ελληνική Αρχαιότητα,

ιδιαίτερα από το 45ο π.Χ. και μετά, έχει ομολογηθεί ότι η έλλειψη πνευ-

ματικών και ηθικών αναγκών, δημιουργεί πνευματική ατροφία, συναι-

σθηματα κατωτερότητας, αδυναμίες, βία, εγκλήματα, αδικίες, τύψεις

και ντροπή.

Κατά τους φιλοσόφους μας της αρχαίας εποχής, “κανένα πράγμα δεν

είναι σεβαστότερο και σταθερότερο από την αρετή”. Μα και τί είναι αυτή

η αρετή; 'Οταν λέμε “αρετή” εννοούμε την κορυφή της πνευματικής πυ-

ραμίδας που φθάνει κάθε πνευματικός άνθρωπος, όταν σκέπτεται ορθά

και όλες του οι πράξεις αποβλέπουν στην εκτέλεση του αγαθού, αποφεύ-

γοντας κάθε άλλη πράξη που προξενεί κακό τόσο στον εαυτό του, όσο

και το χειρότερο στον συνάνθρωπό του. Οι ίδιοι πάλι οι φιλόσοφοί μας

συνεχίζουν να αντιπαραβάλουν την ύλη με το πνεύμα, λέγοντας: “Την μεν

σωματική ομορφιά, ο χρόνος την εξαφανίζει, η αρρώστια την μαραίνει,

ο δε πλούτος υπηρετεί περισσότερο την κακία παρά την αγαθότητα,

επειδή από την μία μεριά παρέχει πολλά μέσα ώστε να κυριαρχεί η οκνη-

ρία και από την άλλη σπρώχνει την νεότητα στις ηδονές. Η αρετή σε

όσους αναπτύσσεται γνήσια μαζί με τη φρόνηση, μόνο αυτή γερνάει μαζί

με τους ανθρώπους. Αυτή είναι ανώτερη από τον πλούτο, χρησιμότερη

από την ευγενή καταγωγή, γιατί όσα είναι αδύνατα στους άλλους, αυτή

τα κάνει δυνατά. Όσα από τον πολύ κόσμο θεωρούνται φοβερά (ανίατες

αρρώστιες, θάνατος κλπ) τα υπομένει με θάρρος”.

“Λοιπόν ποιό από τα δύο βρίσκομε συμφεροντότερο για μια κοινωνία, τα

υλικά ή τα πνευματικά αγαθά;”. Αλήθεια πόσο ωραίο θα ήτανε, αν κάποτε

η πολιτεία μας, έμπαινε στον κόπο και εξέδιδε τα σοφά συγγράμματα

όλων των αρχαίων φιλοσόφων και ποιητών μας στην απλή Δημοτική

γλώσσα και τα έβαζε δωρεάν στο σπίτι κάθε Ελληνικής Οικογένειας!

Το χρηματικό ποσό θα ευρίσκετο για έναν τέτοιο ευγενέστατο σκοπό.

Τώρα, δυστυχώς εμείς οι Έλληνες μένουμε στο πνευματικό σκότος και μα-

κριά από το αιώνιο Ελληνικό Αρχαίο Πνεύμα μας, και δεν γνωρίζουμε τους

Έλληνες για να πάρουμε το φως των.

Εφ'όσον αυτό συμβαίνει, πώς έχουμε την απαίτηση να μας σεβαστούν οι

ξένοι και περισσότερο οι γείτονές μας που πάνε να οικειοποιηθούν κάθε γνή-

σιο και ακρεφνές Ελληνικό με τόσο θράσος, απειλώντας μάλιστα να μας κα-

ταστήσουν υποχείριά των; Και ποιοί  τα κάνουν αυτά; Τα συρόμενα

πνευματικά ανάπηρα όντα, που θέλουν να υψώσουν την κατάντια των απέ-

ναντι στους Γίγαντες του Ελληνικού πνεύματος και Σοφίας. Κρίμα που τους

αφήνουμε να θριαμβολογούν!

Εγράφη εν Λαμία 20-40-2008

Του καθηγητού Λάμπρου Γράββαλου

Γέρουντα,
δεν πααίνς κανιά βόλτα στου Βόλου…
(Όπους τά μολογούσε  ου Γέροντας)                                                  

Κεί π΄ καθόμασταν νια βραδιά, του 25,  στου τζάκ΄  κι ψέναμι
κάστανα κι κουβεντάζαμι για ούλα τ΄ χουριού, μ΄ λέει η γριά μ΄:
Γέρουντα (1865*), δεν πααίνς κανιά βόλτα στου Βόλου, να δεις
κι τουν  ανιψιό μας  τουν  Αιφαντουιάν (1904*),  απ΄ είνι  κεί
στρατιώτς,  να τουν ανταμώεις, να σ΄ πεί  πως τα πιρνάει; Καλά
λές, γριά, αφού του θέλς,  κι μ΄ του λές, θα πάου, ταχιά κιόλας.

Την άλλ΄ τη μέρα την αυγή, μι του λάλμα του κόκουτα, ητοι-
μάσκα.  Πήρα την κουντόκαπα μ΄, έβαλα ψουμί στουν τρουβά
μ΄, έβαλα κι ξυνουτύρ στου φλούσιου, πήρα  κι του παγούρι΄ μ΄,
μι του νιρό, κι την αγγλίτσα μ΄,  φόρησα κι τα γουρνουτσάρχα
μ΄,  κι ξικίνσα, για του Βόλου. Δεν ήξιρα  καταπού πέφτ΄, ρου-
τώντας θα πάαινα.

Κοντόκαπα και Τρουβάς
(Μουσείο Δικάστρου) 

Σιακάτ-σιακάτ΄ βγήκα στη Βαρμπόπ΄. Πήγα του βράδ΄,  κεί
στου  Χάν΄ τ΄ Παπανικουλάου,  έφαγα  του ψουμί μ΄ , κι
ξυνήχτ΄σα σι νια άκρ΄ σταυρουπόδ΄, ούλ΄  τη νύχτα. Την  άλλ΄
την αυγή ξικίνσα,  σιακάτ-σιακάτ΄, κι βγήκα στη Λαμία. Πήγα κεί
στου Χάν΄ τ΄ Χατζή στου σταρουπάζαρου κι ξυνήχτ΄σα στου
χαιάτ. Έφαγα του ψουμί μ’  κι ακούμπσα του κιφάλι μ΄ στουν τοί-
χου  κι κεί  απουκμήθκα. 

Την άλλ΄ την αυγή, βγήκα κεί  στην Ξηριώτ΄σα  κι γλέπου
δυό-τρία κάρα πούρχουνταν. Για πού, ρε πιδιά;  ρουτάου.  Για του
Βόλου, μ ́ λένι, πάμι  να φουρτώσουμι  αλάτ΄. Τσ΄ λέου, μι παίρνιτι
κι μένα για του Βόλου;  Ανέβα πάν΄ μ΄ λένι. Του βράδ΄ βγήκαμι

στου Βόλου. Καλά ήταν στη διαδρουμή, πάν΄ στου κάρου ήμαν,
αγνάντιβα κι από δώ κι από κεί, ούλα τάγλεπα, ξιαπόστατος
ήμαν, καλά πήγαμι στου Βόλου.  

Κεί, στου Βόλου, απ΄ πέρναγα  σι κατ΄ στινά, μαέρειβαν μέσα
στα μαγαζιά κι μι πήρι νια μυρουδιά. Βγαίν΄, τότι ένα πιδί μι΄
άσπρ΄ πατατούκα κι μ΄ λέει:  Μπάρπα, έλα μέσα να φάς. Τι  θέλς,
πιδί μ΄, τ΄ λέου΄;  άσημ΄, ιγώ έχου του ψουμί μ΄, έχου κι ξυνου-
τύρ΄ στουν τρουβά μ΄…μι τραβάει απ΄ την κουντόκαπα, έλα
μέσα μ΄ λέει, έχουμι κρέας μπακαρόνια,  πατσιά, κιφτέδις.  Ο,τ΄
έχιτι,  φέρτι΄ μ΄,  τ΄ λέου. Τάφιρι ούλα,  του πιδί,  στου τραπέζ΄,
έφαγα, έφαγα,  όσου μπόρσα  κι  τα μσά τάφσα. Λέει του πιδί,
έχουμι, Μπάρμπα,  κι δγιαούρτ΄ πρόβεια.  Άμα έχιτι, φέρτι κι απ΄
αυτήν, τ’ λέου. Την ίφιρι κι έφαγα τη μσή δεν μπόργα άλλου  να
φάου.  

Σκώνουμι να φύβγου,  γειά σας, τσ’ λέου  κι σας ηφχαριστώ
πουλύ, άμα πηράσιτι απ΄ του χουριό μ΄, πηράστι κι  απ΄ του  σπίτι
μ΄, θα βράσουμι κι κάστανα, θα πηράσουμι καλά. Τι λές, Μπάρπα,
μ΄ λέει του πιδί, που πάς;  θα πληρώεις του λουγαριασμό. Τ΄ λέου,
δεν μι τράβξεις  απ την κάπα μ΄  να πιράσου μέσα, να φάου, τι
θέλς απού πάν;   Ημείς στου χουριό μ΄ δεν τάχουμι αυτά. Όποιουν
πέρνουμι σπίτ΄ δεν πληρών΄ τίπουτα, τρώει,  κοιμάτει   κι την
αυγή  πάει στη δλειά τ΄. 

Κάνου να φύφγου, απ΄ λές,  παίρν΄  του πιδί τη δγιαούρτ΄,
απ΄ άφσα, κι μι κουπανάει μίνια στου πρόσουπου κι μι ασβιστών΄
κάτ΄ κι  κάτ΄. Γειά σας, τ΄ λέου, ιγώ είμι 60 χρουνών, πθηνά δε
βγήκα  ασπρουπρόσουπους, ιδώ στου  θκό σας  του  μαειργιό
βγήκα ασπρουπρόσουπους.   Βγήκα στου δρόμου, απ΄ λέτι, παίρ-
ναγαν πολλοί πέρα-δώθι,  μ΄  έγλεπαν κι ξικαρδίζουνταν απ΄ τα
γέλια. Τσ΄ λέου  κι γώ, μην κτάτι του πρόσουπό  μ΄, να κοιτάτι

την κλιά μ΄,  απ΄ είνι φσέκ΄.
Πήγα παρέκ΄,  ήβρα νια
βρύσ, νίφκα κι πάου κατά τς΄
Στρατώνις να βρώ τουν ανι-
ψιό μ΄ τουν Αιφαντουιάν΄. 

Τουν ήβρα τουν ανιψιό μ΄, χειρητθήκαμι, μι ρουτάει: τι χαμ-
πέρια απ΄ του χουριό; Καλά είνι ούλ΄, τ΄ λέου. Άστα, τ΄ λέου, ανι-
ψιέ, τι χάλια έπαθα ιδώ, στου Βόλου. Πήγα μέσα σ΄ ένα μαειργιό,
μι φώναξαν μαχαχοί τσ΄, κι απου κουντά,  μ΄ έβγαλαν κι ασπρου-
πρόσουπου. 

Τα ίδια, Μπάρπα, έπαθα κι γώ, μ΄ λέει ου ανιψιός  μ΄.  Μη κά-
λεσαν μέσα στου μαειργιό, έφαγα,  κι απού κουντά μόλεγαν  να
πληρώσου. Τσ΄ λέου, λιπτά δεν έχου, τα λιπτά τάχει ου Νάσιους.
Λέει, ένας απ΄ του μαειργιό, ποιος Νάσιους;  Ου Νάσιους  τ΄
Σπύρ΄,  τ΄ λέου, του  τάδουσι ου πατέρας μ΄ να μη τα χάσου. Έφκα
να πάου να βρώ του Νάσιου  κι δε μι ξανάιδαν, δε ματαγύρσα.

Έπαθα κι άλλα,  Μπάρπα,  μ΄ ένα Λουχαγό. Μας βάν΄ στη
γραμμή κι λέει, να φέρουμι ούλ΄ γυρβουλιά στου Διοικητήριου
πλαλώντας. Ίφιρα κάνα δυό  γυρβουλιές, απόστασα, πέφτου τ΄
ανάσκελα κι  τ΄ λέου,  δεν παίζου άλλου κυρ Λουχαγέ. Μ΄ λέει,
σήκου απάν΄ κι πλάλα, θα φας  φυλακή, θα πας στου πειθαρχείου
του βράδ΄.  Κι τότι,  τι να κάνου κι γώ,  σκώθκα και ξαναπλάλσα,
κουντά στ΄ αλνούς.

Μπάρπα, μ΄ λέει,  ου ανιψιός μ’,  ου Αιφαντουιάνς, άμα πας
στου χουριό  να πείς στουν  πατέρα μ΄  να μ ΄στείλ΄ κάνα  κάστα-
νου. 

*    Είναι τα έτη γέννησής τους             
Από το τετράδιο του Βασίλη Ιωάννου Καρφή (1911*)  

Για  να μην ξεχνάμε, ούτε  τα περασμένα, ούτε  και τη γλώσσα  μας 


