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ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ
« Πάσχα Χριστός ο Λυτρωτής»
Του Λάμ. Γράββαλου, Καθηγητού

Κ

υριακή του Πάσχα ! Η πρώτη,
η πιο μεγάλη, η πιο λαμπρή και
ένδοξη ημέρα της χριστιανικής
πίστης. Αυτή η εορτή είναι η βασίλισσα
των εορτών του χριστιανισμού. Είναι
η ημέρα νίκης κατά του Θανάτου, και
η ημέρα χαράς και αγαλλίασης Αγγέλων και ανθρώπων. Οι καμπάνες κτυπούνε χαρμόσυνα και τα στόματα των
πιστών σκορπίζουν πανταχού το χαρμόσυνο μήνυμα: «Χριστός Ανέστη».
Και γιατί όλα αυτά; Γιατί ο γεννηθείς,
από την Αειπάρθενο, Μαρία, Θεάνθρωπος που μεγάλωσε σαν άνθρωπος
στην αμαρτωλή κοινωνία του Ισραήλ, που κήρυξε και θαυματούργησε
επί τριετία, που τόνισε ότι πρέπει οι
συμπατριώτες Του, να διακρίνουν το
δίκαιο από το άδικο, να ξεχωρίζουν
την αλήθεια από το ψέμα, που «διῆλθε
εὐεργετῶν καί Ἰώμενος», που
συνελήφθη από τους άθλιους εκμεταλλευτές συμπατριώτες Του , που
οδηγήθηκε στα δικαστήρια σαν ένας
κοινός εγκληματίας, που Τον φτύσανε,
Τον ραπίσανε, Τον φραγκελώσανε, που
Τον ανεβάσανε επάνω στον Σταυρό,
Τον καρφώσανε, και Τον λογχίσανε,
Αυτός λοιπόν αναστήθηκε και μας
δίνει την χαρά, την τιμή και την ευχαρίστηση για να γιορτάζουμε πανηγυρικά κάθε χρόνο την Ανάστασή Του.
Ο θάνατος και ο Άδης αδελφοί μου,
δεν είχαν την δύναμη να Τον κρατήσουν
περισσότερο από 3 μέρες. Γιατί; Γιατί
Αυτός ήτανε, είναι και θα είναι, ο
αρχηγός της ζωής και γιατί «Ἐν

Αὐτῷ ἦν ζωή».
Αλλά αγαπητοί μου αναγνώστες, ποια
δύναμη ήτανε ικανή να τον αναχαιτίσει
και να ανακόψει το ρεύμα της ζωή
Του; Αναστήθηκε ο Θεός και μεταδόθηκε πανταχού η ένδοξή Του Ανάσταση
. Λοιπόν Χριστός Ανέστη αδελφοί μου!
Ναι ανέστη, γιατί είναι Θεός που κάνει
τη γη να τρέμει και τα άστρα τ’ουρανού
να σβήνουν.
Τι μπορείς να κάνεις εσύ ανθρωπίσκε, μπροστά στον Κτίσαντα τα
πάντα με την αδάμαστη Θεϊκή Του
δύναμη ;
Αλήθεια σκεφτήκαμε ποτέ εμείς οι
αμαρτωλοί , οι ένοχοι , οι ανάξιοι αυτής
της πρόσκαιρης ζωής , ότι με την Ανάσταση του Χριστού πήραμε μια διαφορετική αξία , αποκτήσαμε κάποια
δικαιώματα ,αλλά και ακόμα πήραμε
τη χάρη του Θεού , που όμοια σαν
αυτή είναι αδύνατο να βρει άνθρωπος
πάνω στη γη ;
Τώρα όλοι οι πιστοί , με την βάπτισή
μας και την αγάπη του Αναστηθέντος
Χριστού, έχουμε τη δύναμη, αρκεί να
το θέλουμε, να ποδοπατούμε τους
εγωϊσμούς, να καταπνίγουμε τις σαρκικές επιθυμίες, να πολεμούμε τα πάθη,
να ξεριζώνουμε τις κακίες, να απαρνούμαστε τα άνομα συμφέροντα, και
να ολοκληρωνόμαστε σαν άνθρωποι
μιας ηθικής και έντιμης κοινωνίας .
Έτσι, ποιός μπορεί να κλονίσει τη
πίστη μας; Ποιός μπορεί να αμφισβητήσει την πεποίθησή μας; Ποιός
αρνητής και άπιστος μπορεί να προσβάλει την ευγνώμονη ομολογία
μας; Ποιός είναι ο Λυτρωτής μας;
Ας προσέχουμε όμως !! Εδώ και 35
σχεδόν χρόνια ακολουθούμε τον Ευρωπαϊκό προσανατολισμό και κινδυνεύουμε να χάσουμε τα ορθόδοξα κριτήρια, και να γίνουμε τελικά ένας άλλος
Λαός, χωρίς επίγνωση της ιστορίας
μας και της Ελληνορθόδοξης παράδοσής μας. Η μεγάλη πλειοψηφία των

Ευρωπαίων Οικονομικών παραγόντων,
πολιτικών και διανοουμένων, περιφρονούν τον Αναστάντα Ιησού και την διδασκαλία Του , γιατί δεν είναι σύμφωνη
με τα επιδιωκόμενα συμφέροντά των
.
Αν μη τι άλλο οι ολιγόπιστοι ας θυμηθούνε τους Αγωνιστές μας του 1821
, οι οποίοι στηρίζανε την Ανάσταση
του γένους μας επάνω στο Σταυρό
που μαρτύρησε ο Αναστηθείς Ιησούς
μας .
Ο Διάκος στη Σημαία του είχε το
Σταυρό και από κάτω έγραφε το «
Ελευθερία ή Θάνατος». Ο Γέρος του
Μοριά το 1826 για να εμψυχώσει τα
παλληκάρια του εναντίον του Ιμπραήμ
έλεγε : « Ο Θεός υπέγραψε την Ελευθερία μας και δεν παίρνει πίσω την
υπογραφή του» . Ο Μαρτυρικός Κυβερνήτης μας Ιωάννης Καποδίστριας
στην ‘Δ Εθνική Συνέλευση του 1821 ,
συνοψίζοντας τα βιώματα και τις Άγιες
εμπειρίες των Αγωνιστών έγραψε : «Ἀς
εὐλογήσωμεν τό Ἅγιον Όνομα
τοῦ Θεοῦ. Ἡ εὐσπλαχνία Του
δια θαυμάτων ἔσωσε τήν Ἑλλάδα. Ἄς είμαστε ὁλοψύχως πεπεισμένοι ὅτι δέν ἐθαυματούργησε ματαίως».
Και δεν είναι μόνο Αυτοί ! Βρίθει η
Ιστορία μας από θρησκευτικά βιώματα
όλων των Αρχηγών της Επανάστασης.
Ακόμα και οι Μακεδονομάχοι μας με
το κόκκινο σταυρουδάκι στο σκουφί
τους, και με την καρδιά στις Εκκλησίες,
στα Μοναστήρια και Ασκητήρια, μαρτυρούν ολοζώντανα τη λατρεία τους
στον Αναστάντα Ιησού.
Λοιπόν όλους αυτούς και όλα τα
προαναφερόμενα θα τα αγνοήσουμε; Όχι !! Χίλιεςφορές όχι, γιατί αυτό
επιτάσσει η Ορθοδοξία μας, το Ελλληνικό, ψυχικό και ατομικό μας
στμφέρον .
Ας γιορτάσουμε και φέτος αδελφοί
μου την Ανάσταση του Χριστού μας,
με χαρά, ευλογία και αγαλλίαση και ας
αφήσουμε να φύγει από το στόμα μας
ολόκαρδα το Χ ρ ι σ τ ό ς Α ν έ σ τ η,
στο σπίτι μας, στους συγγενείς μας,
στους γνωστούς και φίλους μας .
14/02/2015

Τα Δακράκια
στην «Κατσαρίνα»

Είναι λουλούδια κίτρινα, με δυνατό και
ευχάριστο άρωμα. Φύονται σε υψόμετρο
πάνω από 1.200 μέτρα. Στο Δίκαστρο, Δακράκια υπάρχουν, στην Κατσαρίνα, στου
Λαμαρόγιαννου, στη βρύση Καρφή, στου
Καρά τη Ράχη και γενικά στα ξέφωτα,
ανάμεσα σε έλατα. Η παράδοση τα συνδέει
με τα δάκρυα της Παναγίας, που έπεσαν
στο έδαφος, όταν είδε το Χριστό πάνω στο
Σταυρό.
Ανθίζουν τον Απρίλη και είναι τα λουλούδια, με τα οποία στόλιζαν τον Επιτάφιο την
συνέχεια στη σελ. 3

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΓΙΑ ΔΩΡΕΑ
Δίκαστρο 14-01-2015
Αριθμός πρωτοκόλλου:20
Το Δ.Σ. του ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ – ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΡΟΥ «ΝΙΚΑΙΑΣ – ΚΑΛΛΙΔΑΜΟΣ
– ΦΙΛΙΣΤΑΣ» παρέλαβε το ποσό
των χιλίων ευρώ (1.000) και αισθάνεται την υποχρέωση και την
ανάγκη να εκφράσει τις ευχαριστίες του προς τον κ. Μάτσα Μάκη
και για την ευγενή και γενναιόδωρη χορηγία του προς το μουσείο μας.
Η αξιέπαινη αυτή πράξη έχει
ιδιαίτερη σημασία γιατί έγινε σε
δυσχερείς οικονομικά συγκυρίες,
πράγμα που αποδεικνύει ότι ο εθελοντισμός και η αλληλεγγύη δεν
απωλέστηκαν στη σημερινή κοινωνία.

Σας ευχαριστούμε θερμά.
ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Μαρία Ζιάκα
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κοινωνικα
Γέννηση
• Ο Αποστόλου Παναγιώτης και η Ελένη
Αποστόλου - Γεωργίου απέκτησαν το
πρώτο τους παιδάκι (αγόρι) στις 27-12-14.

Να τους ζήσει!

Θάνατοι
• Στις 19-12-14 απεβίωσε ο Παναγιώτης
Μπαρμπαρούσης ετών 84. Εψάλη στη
Λαμία και ετάφη στο Δίκαστρο.
• Στις 28-12-14 απεβίωσε ο Θωμάς Καλότυχος ετών 88. Εψάλη και ετάφη στο
Δίκαστρο.
• Στις 29-12-14 απεβίωσε ο Ιωάννης Πιλάλης ετών 87.Εψάλη και ετάφη στο Δίκαστρο.
• Στις 28-12-14 απεβίωσε ο Παναγιώτης
Γράββαλος. Εψάλη και ετάφη στην
Αθήνα.
• Στις 3-1-15 απεβίωσε ο Ιατρός Παππαστέφανος Σεραφείμ ετών 77. Εψάλη
και ετάφη στη Λαμία.
• Στις 4-1-2015 απεβίωσε ο Παπαδογιάννης Ιωάννης ετών 75. Εψάλη και ετάφη
στην Αθήνα.
• Στις 22-1-15 απεβίωσε η Μαρία Καρφή
του Ανδρέα ετών 87. Εψάλη και ετάφη
στο Δίκαστρο.

Θερμά συλλυπητήρια
στους οικείου τους.

Ιωάννης Λ. Καρφής
Γραμματέας Κοινότητας
10 Απριλίου 1995

ENIΣΧΥΣΑΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
ΤΟΝ ΣΥΛΛΟΓΟ, ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
& TO ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΑΣ
Ρήγας Βασίλειος ......................................................20€
Γιαννακάκης Ηλίας ....................................................3€
Αγγελόπουλος Γεώργιος ..........................................5€
Κατσαρή Αντωνία ....................................................10€
Γεωργίου Παναγιώτης Χρήστου ..............................20€
Αργυρίου Κυριάκος ................................................20€
Κόρδας Σεραφείμ του Πέτρου ................................10€
Λαίτσας Παναγιώτης ................................................10€
Αντωνή Νίκη (εφημερίδα) ........................................30€
Γεωργίου Βασίλειος ................................................30€
Ντούμα Ειρήνη ..........................................................5€
Καΐλα Παναγιώτα ......................................................5€
Σιούτα - Μανώλη Δήμητρα ........................................5€
Βαγιάκος Γεώργιος..................................................10€
Κόκκινος Νικόλαος..................................................20€
Ιωάννου Αθανάσιος ................................................20€
Καρφή Μαρία-Ιωάννου ............................................10€
Ρήγας Σπύρος..........................................................10€
Αρετή και Γεωργία Πιλάλη (εις μνήμην του πατρός τους
Ιωάννη Πιλάλη του Παν.) ............................................20€
Αλεξίου Παρασκευή ................................................50€
Κουτσούμπας Παναγιώτης ........................................5€
Καρφή Αθηνά ..........................................................30€
Καρακώστας Παναγιώτης........................................20€
Τραγουδάρα Ευαγγελία ..........................................20€
Χριστόπουλος Κ. Ιωάννης........................................20€
Κόρδας Σπύρος(για Σύλλογο) ................................25€
(για εφημερίδα) ........................................................25€
Παπαχρήστος Ιωάννης ............................................20€
Κατσαρή Αμαλία ......................................................20€
Ζημιανίτης Γιώργος..................................................30€
Ζημιανίτης Σεραφείμ................................................25€
Mητρίτσιος Κωνσταντίνος........................................10€

Πιλάλης Παύλος του Αθανασίου, γεννήθηκε στο Δίκαστρο το
1918, Λοχίας στις VI Μοίρας Αντιαεροπορικού Πυροβολικού,
αυτοκτόνησε στην Πρέβεζα, στις 6 Μαρτίου 1941.

Μάρτιος 2015

Συνδρομές Προσφορές
στους τραπεζικούς
Λογαριασμούς
του Συλλόγου
Απανταχού
Δικαστριωτών
Εθνικής Τράπεζας:

067/559811-79
Eurobank πρώην Τ.Τ.:

0026.0740.1.1.
0101676583
Τράπεζα Πειραιώς:

6292-010108-741

Για συνδρομές –
οικονομική ενίσχυση για το μουσείο
Εθνική τράπεζα Αρ. Λογαριαμού:

825/747841-02
Tράπεζα Πειραιώς Αρ. Λογαριαμού:

6292 - 128468 - 148
Άρθρα - Κείμενα
Αγγελίες-Ανακοινώσεις
στο μέλος της Συντακτικής Επιτροπής:

Κων/νο Γ. Καρφή
Σιδ. Σταθμό Λιανοκλαδίου
Τ.Κ. 35100 ΛΑΜΙΑ

Τo Δίκαστρο
Tριμηνιαία ενημερωτική έκδοση του
Συλλόγου
του απανταχού Δικαστριωτών
ΚΩΔΙΚΟΣ: 6558

(Νεκροί 1940 -1941)

Εκδότης:

Σεβασμός, Τιμή και Ευγνωμοσύνη,
για το ζην και το εύ ζην,
για τους κόπους και στερήσεις σου,
να μας εξασφαλίσεις μια καλλίτερη ζωή.
Λεωνίδας, Λουΐζα

Ξενοφών (Φώνης) Αγγελόπουλος
(Βαρελοποιός, Σαγματοποιός)
Μπρουστά απ΄ του ΄40, στου Δίκαστρου, υπήρχαν 120 ζώα
φουρτηγά (μπλάρια, γαϊδούρια, άλουγα). Κάθι οικουγένεια είχι
κι απού ένα. Επίσις, 120 οικουγένειες είχαν ούλις αμπέλια. Ου
Ξινοφώνς ή Φώνς Αγγιλόπουλους ήταν βαρελοποιός κι σαγματοποιός, ιδώ στου χουριό μας. Καλός άνθρωπος κι καλός μάστουρας ήταν, τουν προυτίμαγαν ούλ΄. Κανένας δεν πήγινι
αλλού, σι άλλους ή σι άλλου χουριό. Έφκιαχνι σαμάρια oύλου
του χρόνου κι διόρθουνι τις κάδις κι τα βαρέλια του χνόπουρο,
μπρουστά απ΄ τουν τρύγου.
Έτς΄, δεν τούλειπε πουτέ η δλειά, ούλου του χρόνου δούλευι, κι έβγαζι κι του μιρικάματό τ΄ …
Από το τετράδιο του Βασίλη Ιωάννου Καρφή

Στη φωτογραφία ο αείμνηστος Γιάννης Κ. Παπαδογιάννης, σύζυγος της Γεωργίας Ηλία Γιαννακοπούλου. Υπόδειγμα καλού συζύγου, στοργικού πατέρα και
τρυφερού παππού…
Η Αποστολική ρήση μας παρηγορεί με τα λόγια της
ελπίδας ως εξής «Ου ώδε έχομεν μένουσαν πόλιν, αλλά
την μέλλουσαν επιζητούμεν…»
Η εφημερίδα μας συλλυπείται τους δικούς τους ανθρώπους και προσεύχεται
όπως ο Κύριος κατατάξει τις ψυχές τους μετά των Αγίων, «ένθα ουκ έστι πόνος»,
λύπη και στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύτητος.
Ν.Γ.Σ.
Πιλάλης Παύλος του Αθανασίου, γεννήθηκε στο Δίκαστρο το
1918, Λοχίας στις VI Μοίρας Αντιαεροπορικού Πυροβολικού,
αυτοκτόνησε στην Πρέβεζα, στις 6 Μαρτίου 1941.
(Νεκροί 1940 -1941)

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.

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ - ΕΚΤΥΠΩΣΗ

Ευχαριστήρια Επιστολή
Ευχαριστούμε θερμά τις εταιρείες
Θεοδοσόπουλος Ο.Ε (Telecom art)
& Κεφαλληνάκης ΕΠΕ για την ευγενική χορηγία τους
στην έκδοση ημερολογίων του Συλλόγου.

ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Ο.Ε.
YΨΗΛΑΝΤΟΥ 55 ΛΑΜΙΑ
Τηλ.: 22310 34521 • FAX: 22310 43856
e-mail: papress@hotmail.com

dikastro t 65_dikastro neo 18/03/2015 11:18 ΠΜ Page 3

Μάρτιος 2015

το Δίκαστρο

Παναγιώτης Ηλία Γράββαλος
Έφυγε, το περασμένο Δεκέμβριο(28-12-2014), από
τη ζωή, ο Ζωγράφος, Χαράκτης και Εικαστικός Παναγιώτης Ηλία Γράββαλος. Ο
εκλιπών γεννήθηκε στη Λαμία και κατάγονταν από το
Δίκαστρο. Άρχισε να ζωγραφίζει από μαθητής Γυμνασίου, σπούδασε την Ζωγραφική
στην Σχολή Καλών Τεχνών και ήταν μαθητής των μεγάλων
Ζωγράφων Παπαλουκά και Μόραλη και των Χαρακτών
Κεφαληνού και Τάσσου .
Είχε ξεχωριστό, προσωπικό βάρος στην Νέο-Ελληνική
Τέχνη της Χαλκογραφίας, της Ξυλογραφίας και της Λιθογραφίας και διακρίνονταν, για την εκφραστική λιτότητα
των μορφών, τη μετρημένη χρήση των χρωμάτων, τις
πολλές λεπτομέρειες και την απόλυτη αίσθηση του Χώρου.
Δίδαξε την Χαρακτική στο Αθηναϊκό Τεχνολογικό Ινστιτούτο των Σχολών Δοξιάδη, υπήρξε ιδρυτικό μέλος του
Κέντρου Εικαστικών Τεχνών και συμμετέσχε, με έργα του,
σε όλες τις Εκθέσεις των Ομάδων, για την Επικοινωνία
και Εκπαίδευση στην Τέχνη, του Συνδέσμου Σύγχρονης
Τέχνης
Σημαντική υπήρξε και η συμβολή του στο Μουσείο Νεοελληνικής Τέχνης του Δήμου Ροδίων, στην Πινακοθήκη
«Αλέκος Κοντόπουλος» του Δήμου Λαμιαίων, στην Πινακοθήκη της Ιονικής Τράπεζας και στα Χαρακτικά των Μεταλλίων του Οργανισμού Ολυμπιακών Αγώνων, «Αθήναι
2004».
Ασχολήθηκε με την τέχνη του Γραμματοσήμου και υπήρξε
μόνιμος συνεργάτης των Ελληνικών Ταχυδρομείων. Σχεδίασε,
πολλές σειρές Γραμματοσήμων, για τις περισσότερες των
οποίων τιμήθηκε, με διεθνείς βραβεύσεις.
Πίνακές του εκτίθενται, στην Έκθεση του Εικαστικού
Κύκλου, στο Μουσείο Νεοελληνικής Τέχνης του Δήμου
Ροδίων, στο Μέγαρο Γκύζη του Δήμου Σαντορίνης, στις
Εκδόσεις Τέχνης ΝΗΡΕΑΣ και σε πολλά άλλα Δημόσια και
Δημοτικά Καταστήματα και Ιδιωτικές Συλλογές.
Επίσης, έξι πίνακές του, με θέματα, «Γεώργιος Καραϊσκάκης», «Χορευτής», «Αγόρι», «Μήδεια», «Νέο Αγόρι»,
«Σαντορίνη-Καλντέρα», είναι δωρεές του προς την πατρώα
γη και εκτίθενται στο Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο
Δικάστρου.
Ο Σύλλογος των απανταχού Δικαστριωτών, τιμώντας
την μνήμη του μεγάλου Ζωγράφου, Χαράκτη και Εικαστικού
Παναγιώτη Γράββαλου εκφράζει τα θερμά του συλλυπητήρια
στην οικογένειά του και εύχεται ο Θεός να τον αναπαύει
«εν σκηναίς δικαίων».
Το Δ.Σ. Του Συλλόγου
Απανταχού Δικαστριωτών

Ευχαριστήρια Επιστολή

3

Τα Δακράκια στην «Κατσαρίνα»
Μεγάλη Πέμπτη. Από το πρωί της Μεγάλης Πέμπτης, τα παιδιά
του χωριού πήγαιναν, άλλα στην Κατσαρίνα και άλλα στου Λαμαρόγιαννου και μάζευαν Δακράκια, για τον στολισμό του Επιταφίου της Εκκλησίας του Αγίου Γεωργίου.
Με μεγάλη χαρά παρέδιδαν τα Δακράκια στα κορίτσια του χωριού, τα οποία και αναλάμβαναν να στολίσουν τον Επιτάφιο.
‘Έπαιρναν την ευλογία του παπα-Γρηγόρη και ήταν χαρούμενα,
που πρόσφεραν τα Δακράκια, για να στολιστεί ο Επιτάφιος.
Πολλοί ήθελαν, μετά την περιφορά του Επιταφίου, να πάρουν
μερικά από τα αγιασμένα Δακράκια και να τα πάνε στα σπίτια
μας, για ευλογία και ευωδία του σπιτιού, όλο το χρόνο.

συνέχεια από τη σελ. 1

Οι γιαγιάδες και οι μανάδες, με σταυρούς και παρακλήσεις,
τοποθετούσαν τα αγιασμένα Δακράκια στα Εικονοστάσια των
σπιτιών τους και δέονταν, να έχουν οι οικογένειές τους την ευλογία, την βοήθεια και την προστασία της πονεμένης και δακρυσμένης Παναγίας και του σταυρωθέντος και αναστάντος
Χριστού.
Ήταν στιγμές ευλογίας και χαράς και είναι παιδικές αναμνήσεις
αξέχαστες.
Χριστός Ανέστη, Χρόνια πολλά.
αντ. Λ.Ι.Κ.

ΣΧΕΣΗ ΖΗΜΙΑΝΗΣ – ΜΠΕΚΗΣ

Ο

του Γιάννη Μακρή
δασκάλου

υπογράφων αυτό το άρθρο δεν είχα παλαιότερα καμιά απολύτως σχέση με το Δίκαστρο (παλιά
ονομασία Ζημιανή), δεν γνώριζα καλά-καλά την ύπαρξή του. Τα τελευταία χρόνια άρχισα να
ενδιαφέρομαι για το χωριό αυτό, κυρίως μέσω της συναναστροφής μου με τον καλό συνάδελφό
μου Νίκο Σωτηρόπουλο και την αείμνηστη γυναίκα του Σταυρούλα Γιαννακοπούλου, το Λεωνίδα Καρφή και
τη σύζυγό του Φαλταΐνα που έλαβαν μέρος στο 3ο συνέδριο Φθιωτικής Ιστορίας που διοργάνωσε το
Πνευματικό Κέντρο Σταυρού και του ξαδερφογαμπρού μου Κώστα Καρφή, που ασχολείται κι αυτός τελευταία
με την έκδοση της εφημερίδας σας. Να με συγχωρεί κάποιος, αν τον ξέχασα, επειδή μάλλον δε γνωρίζω τον
τόπο της καταγωγής αρκετών ατόμων που συναναστρέφομαι και εκτιμώ.
Τα αισθήματα αγάπης και εκτίμησης για το Δίκαστρο και τη μεγάλη και πολύ παλιά ιστορία του, για τους
σημαντικούς ανθρώπους που ανέδειξε, ενίσχυσε η εφημερίδα σας που
παίρνω και διαβάζω πάντα με πολύ ενδιαφέρον. Αποφάσισα, λοιπόν, να
γράψω αυτό που υπέπεσε στην αντίληψή μου και έχει σχέση με το χωριό
σας και το δικό μου χωριό, το Σταυρό (Μπεκή)*, για να δημοσιευτεί στην
εφημερίδα σας.
Όταν στο διάστημα 1980-85 ερευνούσα στα αρχεία για να βρω στοιχεία Απόσπασμα συμβολαίου 1013/1837
που αφορούσαν τον τόπο μου, προκειμένου να γράψω την ιστορία του,
ανακάλυψα ότι το πρώτο συμβόλαιο ενοικιάσεως του χειμερινού λιβαδιού
της Μπεκής για βοσκή ζώων ήταν του Ζημνιανίτη ποιμένα Γιάννου
Τζακανίκα (Τσακανίκα, τότε το τς το πρόφεραν τζ). Το συμβόλαιο φέρει
αριθμό και ημερομηνία 1013/ 7 Νοεμβρίου1837, του συμβολαιογράφου
Λαμίας Βασιλείου Περραιβού και διαλαμβάνει τα εξής: «…ο ιδιοκτήτης
Δημήτριος Κεμπρέκος (σ.σ. ήταν το όνομα του τσιφλικά της Μπεκής)
ενοικιάζει εις τον Μήτρον Ντουντούσην, κάτοικον εις χωρίον Κάψι, ιδιοκτήτην,
και Γιάννον Τζακανίκαν, κάτοικον εις χωρίον Ζημιανή, ποιμένα, τα χόρτα των
Απόσπασμα συμβολαίου 2467/1840
χειμερινών λειβαδίων του χωρίου Μπεκή… επί συμφωνία δρχ. 1500…».
Παρακάτω αναφέρεται ότι θα βοσκήσουν τρεις χιλιάδες πρόβατα μέχρι
το τέλος Απριλίου 1838.
Από το συμβόλαιο φαίνεται ότι ιδιοκτήτης του κοπαδιού ήταν ο Ντουντούσης και τσοπάνης ο Τσακανίκας ο
οποίος κληθείς να υπογράψει το συμβόλαιο δήλωσε άγνοια γραμμάτων. Κι ο Ντουντούσης όμως δεν ήξερε
πολλά, όπως φαίνεται από την υπογραφή του.
Σ’ ένα δεύτερο συμβόλαιο 2467/7 Νοεμβρίου 1840 του συμβολαιογράφου Λαμίας Κ. Οικονομίδη αναφέρεται
ότι ο Τσακανίκας βόσκει το λιβάδι της Μπεκής από το 1833 μέχρι το 1939, ενώ από το 1840 έχουμε νέο
ενοικιαστή τον βλαχοποιμένα Θύμιο Καραγιάννη «κάτοικο Ζιουμνιανής…»
Να, λοιπόν, που η Μπεκή προσέφερε τότε (αμέσως μετά από την απελευθέρωσή μας από τους Τούρκους) το
προνομιούχο χειμερινό λιβάδι της σε κτηνοτρόφους της «Ζιουμνιανής» και σήμερα ο Σταυρός προσφέρει το
καλό του κλίμα και τα οικόπεδά του για την εγκατάσταση Δικαστριωτών και άλλων πρώην κατοίκων της
Δυτικής Φθιώτιδας και Ευρυτανίας!

Το Δ.Σ. του συλλόγου των απανταχού Δικαστριωτών ευχαριστεί τις κυρίες Κατερίνα Βάλβη και Νίκη Αγιασματζή,
για την προσφορά ενός γιλέκου νησιώτικου το οποίο έλειπε
από τις παραδοσιακές φορεσιές που έχει ο σύλλογος. Δεν
είναι η πρώτη φορά που οι δύο κυρίες προσφέρουν στο σύλλογό μας, καθώς διατηρούν ίσως το κορυφαίο βεστιάριο, και
η συνεργασία μας υπάρχει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Σας
* Η μετονομασία της Μπεκής σε Σταυρό έγινε το 1927.
ευχαριστούμε θερμά και σας ευχόμαστε πάντα να προσφέΥΓ. Διευκρινίζω ότι γνωρίζω πως ο φίλος και συνάδελφός μου Νίκος Σωτηρόπουλος δεν κατάγεται από το
ρετε από το δικό σας πόστο στην ελληνική κληρονομιά και
Δίκαστρο, αλλά είναι σώγαμπρος εκεί, όπως αρέσκεται να τονίζει, όμως δεν ξέρω πόσοι Ζημνιανίτες αγαπούν
παράδοση.

περισσότερο το χωριό σας από αυτόν και πόσοι πρόσφεραν περισσότερα από αυτόν στον τόπο σας!

dikastro t 65_dikastro neo 18/03/2015 11:18 ΠΜ Page 4

το Δίκαστρο

4

Μάρτιος 2015

H προίκα και ο ξεσηκωμός στη Δυτική Φθιώτιδα

του Λεωνίδα Ιωάννου Καρφή,
Αντιστρατήγου ε.α.

Η Έννοια και σκοπός της προίκας
Προίκα ήταν «όλα τα κινητά και ακίνητα περιουσιακά
στοιχεία, που έδινε η οικογένεια της νύφης ή και η ίδια
η νύφη στο γαμπρό, κατά το γάμο» (Μπαμπινιώτης). Κατά
τον Αστικό Κώδικα προίκα ήταν «η υπό της γυναικός ή άλλου
χάριν αυτής παρεχομένη εις τον άνδρα περιουσία προς
ανακούφισιν των βαρών του γάμου».
Ο Όμηρος αναφέρει την προίκα, ως «το κατά τους γάμους διδόμενον μερίδιον, προίξ ή φερνή» (lidell-Scott).
Η προίκα στην αρχαϊκή εποχή
Η προίκα ήταν θεσμός πανάρχαιος, που διατηρήθηκε μέχρι
και την τελευταία δεκαετία του περασμένου αιώνα. Κατά την
«Ηρωική Εποχή»,12ος αιώνας π. Χ., προίκα ήταν τα δώρα
(χρυσάφι, βόδια, πρόβατα, κτήματα, σκλάβες), τα οποία
προσέφερε ο γαμπρός στον πατέρα της νύφης. Με την προσφορά των δώρων ο γαμπρός απόδειχνε, ότι ανδρώθηκε και
είχε όλες τις εγγυήσεις, να δημιουργήσει οικογένεια και να θρέψει τη γυναίκα του και τα παιδιά του.
Την Εποχή των Ηρώων, που ίσχυε ο θεσμός της «Διάκρισης των Αρρένων Τέκνων», για να θεωρηθεί ένα άρρεν παιδί
ότι ανδρώθηκε, έπρεπε να διακριθεί ως Άνδρας η Ήρωας. Οι
κυριότεροι τρόποι, δείγματα επινοητικότητας και δύναμης, για
την διάκριση και ανάδειξη των αρρένων παιδιών, ως Ανδρών ή
Ηρώων, ήταν: το κυνήγι, το άθλημα, η γεωργία, η κτηνοτροφία, η τέχνη, η ανδρεία.
Μετά τη διάκρισή τους, τα άρρενα παιδιά μπορούσαν να
λάβουν μέρος στην δημόσια ζωή, να αποκτήσουν περιουσία,
να παντρευτούν, να δημιουργήσουν οικογένεια και να πολεμήσουν. Άνδρες ή Ήρωες ήταν οι Ηρακλείδες, οι Αργοναύτες και οι
πολεμιστές του Τρωικού πολέμου. Έτσι, τα άρρενα παιδιά μπορούσαν να αποκτήσουν περιουσιακά στοιχεία και να προσφέρουν δώρα στον πατέρα της νύφης, ως απόδειξη, της
άνδρωσης, της ανδρείας και της προκοπής τους.
Στην Ιλιάδα, ο Όμηρος αναφέρει, ότι στον Τυνδάρεο, βασιλιά της Σπάρτης, οι γαμπροί, που πήγαν να γυρέψουν σε γάμο
την κόρη του Ελένη, του υποσχέθηκαν πολλά και πολύτιμα
δώρα, «χρυσάφι, αγγεία και σκεύη, σκλάβες, βόδια, πρόβατα, κτήματα». Ο Τυνδάρεος επέλεξε, για σύζυγο της Ελένης, τον Μενέλαο, που είχε διακριθεί ως Ήρωας και είχε
υποσχεθεί και προσφέρει τα περισσότερα δώρα.
Η προίκα στην κλασσική και μετέπειτα εποχές
Η πρόοδος, υλική και πνευματική, που άρχισε να διαφαί-

νεται, από το τέλος της αρχαϊκής εποχής και να ακμάζει στις
κοινωνίες της κλασσικής εποχής, ανέτρεψε τις διακρίσεις άνδρωσης των αρρένων τέκνων και ανέδειξε ως διακεκριμένα
πρόσωπα, στις πόλεις-κράτη, τους Επιστήμονες, τους Τεχνίτες,
τους Βιοτέχνες και τους Εμπόρους. Οι κοινωνικές αλλαγές κατέστησαν επαχθείς τους παλιούς θεσμούς και ανέδειξαν, ως αναγκαία, την νομοθετική καθιέρωση καινούριων οικογενειακών
θεσμών.
Ο νομοθέτης Σόλων, τον 6ο αιώνα π. Χ., με την «Σεισάχθεια», ανέτρεψε την έννοια και τους όρους της Προίκας και
όρισε, ότι «η γυναίκα που παντρεύεται δεν παίρνει τίποτα
άλλο μαζί της, παρά μόνο τρία φορέματα και μερικά οικιακά σκεύη». Έτσι, κατάργησε το θεσμό των πλουσίων δώρων
των αρρένων τέκνων στους γάμους, ως ιδιαίτερα επαχθή, που
προκαλούσε τον ανταγωνισμό στην εύρεση συζύγου και λειτουργούσε και ως μηχανισμός μεταβίβασης και συγκέντρωσης
περιουσίας και πλούτου, στις πλούσιες οικογένειες.
Κατά την κλασσική εποχή (χρυσός αιώνας), η προίκα περιελάμβανε «ρουχισμό, στολίδια οικιακά, σκεύη, έπιπλα
και χρήματα», τα οποία δεν προσφέρονταν ως δώρα από
τον γαμπρό προς τον πατέρα της νύφης, αλλά ως προίκα από
τον πατέρα της νύφης προς τον γαμπρό, με σκοπό την ανακούφιση των βαρών του γάμου. Δεν είχαν την έννοια των δώρων,
αλλά την εκπλήρωση υποχρέωσης, για συμμετοχή και συνεισφορά της νύφης και της οικογένειάς της, στην αντιμετώπιση
των βαρών της καινούριας οικογένειας.
Ο νέος χαρακτήρας της προίκας διατηρήθηκε έκτοτε (Ιουστινειάνιο Δίκαιο, Εκλογή Νόμων, Εξάδιβλος Αρμενοπούλου) σε όλες τις εποχές (Ελληνιστική, Ρωμαϊκή,
Βυζαντινή, Τουρκοκρατία, Νεώτερη), μέχρι και τον περασμένο αιώνα και ήταν το άγος όλων των οικογενειών, που είχαν
κορίτσια για γάμο. Παντρειά, χωρίς την καταβολή προίκας και
μάλιστα προκαταβολικά, σπανίως συνέβαινε. Από την πτωχότερη, μέχρι και την πλουσιότερη οικογένεια, η προίκα της κόρης
ήταν το κυριότερο μέλημά της.
Οι οικογένειες στερούνταν τα πάντα, για να εξασφαλίσουν
την προίκα της κόρης τους, καθώς η κοινωνία θεωρούσε, ότι
«Νύφη άπροικος παρρησίαν ουκ έχει» (Νύφη χωρίς προίκα δεν έχει ελευθερία λόγου). Έτσι, τα αγόρια αναγκάζονταν
να μην παντρεύονται, αν δεν εξασφάλιζαν την προίκα της αδελφής του ή αν προηγούμενα δεν πάντρευαν την αδελφή τους.
Πολλές ήταν και οι περιπτώσεις, που τα αγόρια παντρεύονταν,
με σκοπό να δώσουν την προίκα της συζύγου τους, ως προίκα
της αδελφής τους.

«Ο ξεσηκωμός των Κοινοταρχών Δυτικής Φθιώτιδας»
Ο θεσμός της προίκας έλαβε εκρηκτικές διαστάσεις κατά τον
περασμένο αιώνα, κατά τον οποίο οι απελευθερωτικοί πόλεμοι
(Βαλκανικοί, Μικράς Ασίας, Κατοχής) και ο Εμφύλιος, προκάλεσαν μεγάλες καταστροφές στη χώρα και επέφεραν μεγάλη
δυστυχία και πολλές στερήσεις στις οικογένειες. Έτσι, οι οικογένειες δεν μπορούσαν να εξασφαλίσουν την προίκα των κοριτσιών τους, οι απαιτήσεις των γαμπρών, ακόμα και των
ανάξιων, για προίκα ήταν και παράλογες και πιεστικές και το φαινόμενο έγινε σοβαρό κοινωνικό πρόβλημα, ιδιαίτερα μετά το
1950, που άρχισε και η αστικοποίηση της κοινωνικής, επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής.

Aπόκομμα Εφημερίδας ΑΚΡΟΠΟΛΗ
Το 1955, οι Κοινοτάρχες 17 χωριών της Δυτικής Φθιώτιδας, αποφάσισαν, συνέταξαν, υπέγραψαν και απέστειλαν, στην
Βασίλισσα Φρειδερίκη ένα Υπόμνημα, με το oποίο την «ικέτευαν, να αναλάβει πρωτοβουλίες, για την κατάργησιν
της προικός, θραύουσα ούτω τα δεσμά, των αλυσοδεμένων εκ ταύτης οικογενειών και μεταδίδουσα την
χαράν, την ευτυχίαν και την ελπίδα εις αυτάς». Το Υπόμνημα προκάλεσε το ενδιαφέρον του Τύπου και η Εφημερίδα
«ΑΚΡΟΠΟΛΗ» έστειλε στην Δυτική Φθιώτιδα δύο Δημοσιογράφους, τον Π. Καμβύση και τον K. Τριανταφυλλίδη, για να αναδείξουν την διαμαρτυρία.
Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της εφημερίδας «ΑΚΡΟΠΟΛΗ»,
πρωτοπόροι της διαμαρτυρίας για την κατάργηση του θεσμού
της προίκας ήταν, ένας αγρότης από τη Λευκάδα, ο Κοινοτάρχης
Αγίου Γεωργίου Κώστας Κίτσιος και 17 Κοινοτάρχες των χωριών
της Δυτικής Φθιώτιδας, μεταξύ των οποίων και ο Κοινοτάρχης
του Δικάστρου Παναγιώτης Χαμπέρης. Το δημοσίευμα αναφέρει,
ότι αφορμή της διαμαρτυρίας υπήρξε το εξής περιστατικό.
Ένας αγρότης από τη Λευκάδα, πατέρας τριών κοριτσιών
(δεν αναφέρεται το όνομά του), παρουσιάστηκε στον Κοινοτάρχη Αγίου Γεωργίου Κώστα Κίτσιο και του είπε, απογοητευμένος, τα εξής: «Άκου Κώστα. Ήρθε κάποιος για το
κορίτσι μου και μου ζητάει προίκα και δεν έχω να του
δώσω. Και από πάνω είναι και ξεβράκωτος, δεν αξίζει
να του την δώσω. Και η κόρη μου είπε, πατέρα δεν με
σκοτώνεις καλύτερα από το να πάρω αυτόν για άντρα
μου; Τι να κάνω Κώστα μου»,
(συνέχεια στη σελ.5)
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(συνέχεια από τη σελ.4)
Στον αγωνιώντα, για την τύχη του κοριτσιού του αγρότη,
ο Κώστας Κίτσος, είπε, αυστηρά, αυταρχικά και ρητά, «πρέπει
να τον διώξεις», οπότε και έλαβε από τον αγρότη την αποστομωτική απάντηση, «Μια κουβέντα είναι αυτή,
Κώστα….». Το περιστατικό και οι κουβέντες του αγρότη
συγκλόνισαν τον δραστήριο Πρόεδρο Κώστα Κίτσο και τον οδήγησαν στο να πρωταγωνιστήσει, να στείλει Υπόμνημα, προς
τη Βασίλισσα και να ζητήσει, από κοινού με τους άλλους 17
Κοινοτάρχες της Δυτικής Φθιώτιδας, την απαλλαγή των οικογενειών από το δυσβάσταχτο βάρος της προίκας.
Η έξαρση και η κατάργηση της προίκας
Η διαμαρτυρία των Κοινοταρχών, παρά τις δημοσιογραφικές διαστάσεις που έλαβε, δεν είχε άμεσα αποτελέσματα. Η
προίκα εξακολούθησε να αποτελεί θεσμό και μάλιστα με οξύτερη μορφή, καθώς οι γαμπροί άρχισαν, να ζητούν πλέον ως
προίκα, όχι ακίνητα (χωράφια ή σπίτια), αλλά χρήματα ή
λίρες χρυσές Αγγλίας. Έτσι, πολλά κορίτσια, άξιες νοικοκυρές,
που δεν είχαν προίκα, δεν είχαν χρήματα ή λίρες, έμεναν στο
περιθώριο της ζωής, ως γεροντοκόρες, απελπισμένες και απογοητευμένες και πέθαναν από μαρασμό.
Mετα από πολύχρονες διαβουλεύσεις και συζητήσεις, ψηφίστηκε ο Νόμος 1329/1983, ο οποίος ορίζει, ότι: (i) «οι γονείς δεν υποχρεούνται να δίνουν προίκα στα κορίτσια,
αλλά να παρέχουν στα παιδιά τους -αγόρια και κορίτσιαόλα τα απαραίτητα εφόδια για το νέο ξεκίνημα στο γάμο
τους», (ii) «οι σύζυγοι έχουν την υποχρέωση να συνεισφέρουν από κοινού, ο καθένας ανάλογα με τις δυνάμεις του, για την αντιμετώπιση των αναγκών της
οικογένειας και (iii) «η συνεισφορά γίνεται με προσωπική εργασία, τα εισοδήματά τους και την περιουσία
τους», στα πλαίσια της ισότητας, κοινωνικής και επαγγελματικής, των δύο φύλων.
Με την νομοθετική κατάργηση του θεσμού της Προίκας
και την χειραφέτηση της γυναίκας (ισότητα των φύλων),
ανέτειλε, για τις οικογένειες και τα παιδιά τους, ένα αισιόδοξο
μέλλον, καθώς τα παιδιά (αγόρια και κορίτσια) μπορούν, ισόνομα, ισότιμα και ισάξια, να εκπληρώσουν τα όνειρά τους, να
εργαστούν, να αποκτήσουν περιουσία, να παντρευτούν, “Οικεία βουλήσει” και“να συνεισφέρουν από κοινού, το καθένα, αναλογα με τις δυνάμεις του, για την
αντιμετώπιση των βαρών της οικογενείας τους”.

5

Να θυμούνται οι παλιοί και να μαθαίνουν οι νέοι
Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Δικάστρου ιδρύθηκε στις 5 Φεβρουαρίου 1967, από τους:
Πρόεδρος: Αριστοτέλης Κόρδας
Αντιπρόεδρος: Κωνσταντίνος Παπασταύρου
Μέλη: Ιωάννης Παπαδημητρίου
Ιωάννης Τελώνης
Γεώργιος Κούκιος
Ιωάννης Γιαννακόπουλος
Ευάγγελος Καρφής
Ευαγγελία Λάμπου – Τραγουδάρα
Το μήνα Απρίλιο εκδίδεται η μοναδική εφημερίδα των Απανταχού Δικαστριωτών και
πραγματοποιείται τριήμερος Πασχαλινή Εκδρομή στο Δίκαστρο.
Τον Αύγουστο του 1998 κυκλοφορεί η δεύτερη εφημερίδα και την επιμέλεια της ύλης
είχε ο Πολιτιστικός Σύλλογος Δικαστριωτών.
Ιστορικά Στοιχεία:
Με το Φ.Ε.Κ. 607/τ. Β΄/10-11-1987 αναγνωρίζονται οι περιοχές «Κορφή Τσούκα»
και «Κουτσονίκα» από το Υπουργείο Πολιτισμού ως προστατευόμενος Ιστορικός χώρος (Μνήματα, Καστανούλα, κάτω Νερόμυλος).
Απόδειξη της ιστορικότητας του Δικάστρου
είναι η εύρεση της επιτύμβιας στήλης Αρχαϊκής περιόδου στη θέση «Καστανούλα»
του πέρα μαχαλά, από το μακαριστό Ανδρέα
Καλότυχο, σε εργασίες στο χωράφι του σε
τοίχο αντιστήριξης, φέρουσα τα ονόματα
ΝΙΚΑΙΑΣ, ΚΑΛΛΙΔΑΜΟΣ, ΦΙΛΙΣΤΑΣ.
Οι Δόλοπες με επικεφαλής το Φοίνικα, ο
οποίος ήταν και παιδαγωγός του Αχιλλέα,
μετείχαν στην εκστρατεία εναντίον των
Τρώων στο πλευρό του Αχιλλέα, με 500 ιππείς και τοξότες.

Την 28η Μαρτίου 1833, η Ζημιανή συμπεριελήφθη στην επικράτεια του Ελληνικού
Κράτους, με το Πρωτόκολλο του Λονδίνου.
Το έτος 1834 ιδρύθηκε η Ενορία Ζημιανής,
με πρώτο ιερέα τον Γρηγορίου Δημήτριο.
Την 8η Φεβρουαρίου 1885 ιδρύθηκε στην
Κοινότητα Ζημιανής Δημοτικό Σχολείο Αρρένων (Φ.Ε.Κ. 22/1985) «Τα δόλια τα κορίτσια
δεν έπρεπε να πηγαίνουν στο Σχολείο και
να μαθαίνουν γράμματα», κάτι που διορθώθηκε το έτος 1926 (αφήγηση Δασκάλου Δημητρίου Ζημιανίτη)
Την 29η Αυγούστου 1912 αποσπάται η
Κοινότητα Ζημιανής από το Δήμο Τυμφρηστού και γίνεται αυτόνομη κοινότητα (Φ.Ε.Κ.
261/τ. Α΄/1912)
Την 9η Σεπτεμβρίου 1927 η Ζημιανή μετονομάζεται σε Κοινότητα Δικάστρου
(Φ.Ε.Κ. 206/τ.Α΄/1927).
Στα Κρατικά Αρχεία στη Λαμία βρήκα και
κατέγραψα τον αριθμό των κατοίκων, όπως
ακριβώς έχουν στις απογραφές:
.
Έτος Κάτοικοι
1889 629
1898 624
1940 609
1991 188
Το 1995 ιδρύθηκε το Λαογραφικό Μουσείο
Δικάστρου, το οποίο βραβεύθηκε από την
Ακαδημία Αθηνών.
Νίκος Γ. Σωτηρόπουλος

dikastro t 65_dikastro neo 18/03/2015 11:19 ΠΜ Page 6

το Δίκαστρο

6

Μάρτιος 2015

Περί οικονομικής κρίσεως ο λόγος ...

Οικονομική κρίση , ανέχεια , ανεργία , πείνα
, μετανάστευση. Καταστάσεις που οι παλιότερες
γενιές βίωσαν έντονα και τραγικά και μάλιστα
συνδυασμένες πολλές φορές με πολέμους , καταστροφές , διχασμούς , εξορίες και εξαθλίωση.
Ποιοι από αυτούς δε θα εξόρκιζαν και δε θα
εξοβέλιζαν από τη σκέψη τους ακόμα και το ενδεχόμενο να δουν τα παιδιά και τα εγγόνια τους
να έρχονται αντιμέτωπα (και μάλιστα στον εικοστό πρώτο αιώνα) με όλα αυτά που απεύχονταν ;
Από την άλλη , εμείς, βιώνοντας εδώ και
χρόνια έναν επίπλαστο , κυρίως υλικό , ευδαιμονισμό θεωρούσαμε ότι όλα αυτά ανήκαν στο
παρελθόν και πως δεν υπήρχε περίπτωση να
βρεθούμε μπροστά στο φάσμα αυτών των
δεινών , αγνοώντας βέβαια τη θεμελιώδη νομοτελειακή αρχή ότι όλα στη ζωή κάνουν κύκλο.
Όλα έρχονται και παρέρχονται , αρκεί κάθε
φορά να αντλούμε εκείνα τα διδάγματα που
δε θα μας επιτρέπουν να κάνουμε τα ίδια λάθη.
Να γινόμαστε «σοφότεροι» , όπως λέμε. Δυστυχώς όμως αυτό δε συνέβη και έτσι φτάσαμε
στον σημερινό «εφιάλτη».
Καθημερινά βομβαρδιζόμαστε από δυσοίωνες ειδήσεις και προβλέψεις. Καθημερινά ακούμε οικονομολόγους και οικονομικούς αναλυτές
να μας «διαφωτίζουν» για το τι πρέπει ή τι δεν
πρέπει να γίνει. Είναι όμως η σημερινή κρίση
μόνο οικονομική όπως παρουσιάζεται ;
Κατά την ταπεινή μου άποψη η οικονομική
κρίση που διάγουμε είναι απόρροια και επιστέγασμα μιας βαθύτερης κοινωνικής , πολιτικής
, πολιτισμικής και θεσμικής κρίσης.
Θα φτάναμε ποτέ ως εδώ αν η κοινωνία
μας είχε τα χαρακτηριστικά της αλληλεγγύης ,

του αλτρουϊσμού , της ομόνοιας , της σύμπνοιας
, της ηθικής , της αξιοκρατίας ,της συλλογικότητας
, της ενεργού συμμετοχής και της προσήλωσης
στις πατροπαράδοτες παραδόσεις , αξίες , αρχές
και ιδανικά ; Θα φτάναμε ως εδώ αν δεν διακατεχόμασταν από μια νοοτροπία οχαδερφισμού
και δεν εθελοτυφλούσαμε μπροστά σε καθετί
στρεβλό , ψευδές , αρνητικό και παράνομο;
Θα φτάναμε ποτέ ως εδώ αν η πολιτική με
(ήτα) και οι πολιτικοί με (όμικρον γιώτα) στέκονταν διαχρονικά στο ύψος των περιστάσεων
και λειτουργούσαν με βάση το εθνικό συμφέρον
, τις επιταγές του Συντάγματος , τον όρκο προς
την πατρίδα , εμπεδώνοντας στους πολίτες το
αίσθημα της ισονομίας , της δικαιοσύνης , της
εντιμότητας και του σεβασμού του δημόσιου
χρήματος ; Θα φτάναμε ως εδώ αν είχε συγκροτηθεί ένα αξιόπιστο κράτος με διαφάνεια , έλεγχο
και τιμωρία , απαλλαγμένο από συμφέροντα ,
κακοδιαχείριση , πελατειακές λογικές και μικροπολιτικές αντιλήψεις ;
Θα φτάναμε ποτέ ως εδώ αν ο σημερινός
πολιτισμός ήταν ανθρωποκεντρικός και όχι αυστηρά τεχνολογικός με αποτέλεσμα , ναι μεν
να διευκολύνεται και να γίνεται ανετότερη η
ζωή μας , όμως μας καθυποτάσσει στα τεχνολογικά γρανάζια και επιτεύγματα , αφαιρώντας
μας ενέργεια , ουσιαστική επαφή και επικοινωνία
; Θα φτάναμε ως εδώ αν ο σημερινός πολιτισμός
δεν αποσκοπούσε μονόπλευρα στη μαζική παραγωγή και στο κέρδος για λίγους , αδιαφορώντας για την ολοκληρωμένη ανάπτυξη της
προσωπικότητας του ατόμου και τη διαμόρφωση
χαρακτήρων και συνειδήσεων που θα έχουν
σαν κύριο μέλημα την προαγωγή και την επικράτηση της παγκόσμιας ειρήνης , του σεβασμού
της ανθρώπινης αξιοπρέπειας , των κοινωνικοπολιτικών και εργασιακών δικαιωμάτων, καθώς
και την προστασία του περιβάλλοντος, αφού
δίνει μεγαλύτερη έμφαση στην ύλη και όχι στο
πνεύμα ;
Θα φτάναμε ποτέ ως εδώ αν οι ενσαρκωτές
των διάφορων θεσμών , όπως της εκπαίδευσης

, της εκκλησίας , της πολιτείας και κυρίως της
οικογένειας που αποτελεί το βασικότερο κύτταρο
της κοινωνίας μας , ακολουθούσαν και επιτελούσαν πιστά , με πλήρη συναίσθηση της αποστολής και του ρόλου τους , το χρέος τους προς
την κοινωνία (και ιδιαίτερα προς τους νέους)
κλείνοντας τα αυτιά στις «σειρήνες» του λαϊκισμού
, της υποκρισίας , της ισοπέδωσης και των δήθεν
απελευθερωμένων μοντέρνων ψευτοκουλτουριάρικων τάσεων και αντιλήψεων που επιβάλλει
ο σύγχρονος τρόπος ζωής και η παγκοσμιοποίηση που προσπαθεί να αλλοιώσει την εθνική
μας ταυτότητα ;
Εκφράζω και μοιράζομαι αυτές τις σκέψεις
, που σε καμία περίπτωση δε θα ήθελα να εκληφθούν σαν υποδείξεις ή νουθεσίες , αλλά σαν
έναυσμα για προβληματισμό , από αγωνία και
ενοχή , γιατί υποθηκεύσαμε το μέλλον των παιδιών μας , που αντί να τους παραδώσουμε μια
καλύτερη κοινωνία , με καλύτερους πολιτικούς
, εξευγενισμένο πολιτισμό και αναβαθμισμένους
θεσμούς , τους παραδίνουμε καμένη γη , επισφαλές και αχαρτογράφητο μέλλον.
Σε καμία περίπτωση όμως δεν πρέπει να
χάνουμε την αισιοδοξία μας , η οποία σε κάθε
μορφή κρίσης είναι ο σίγουρος και ασφαλής
σύμβουλος για το ξεπέρασμά της , αρκεί να
παίρνει σάρκα και οστά με συγκεκριμένες ενέργειες και πράξεις . Πρέπει να προβούμε σε αναθεώρηση συμπεριφορών , στάσεων και αντιλήψεων και κυρίως αλλαγή νοοτροπίας , γιατί για
να πάει καλά το σύνολο πρέπει να αλλάξουμε
σαν μονάδες , επομένως περισσότερη αυτοκριτική και λιγότερη κριτική και μάλιστα εποικοδομητική. Αν το πετύχουμε αυτό και καταφέρουμε να απαγκιστρωθούμε από εμμονές, αγκυλώσεις και στείρες εγωϊστικές αρνήσεις , τότε
θα έχουμε κάνει το πρώτο αλλά τεράστιο ουσιαστικό βήμα , για να βγούμε από το τέλμα
που έχουμε περιπέσει και να διορθώσουμε σε
μεγάλο τουλάχιστον βαθμό αυτά που μας οδήγησαν ως εδώ.
Χρήστος Ε. Γκιόλας

Εκπαιδευτικά θέματα - Μαθησιακές δυσκολίες
Η εκπαίδευση των παιδιών στις μέρες μας ξεκινάει από
την προσχολική ηλικία και διέπεται από πολλούς και ποικίλους τρόπους, κανόνες αλλά και παράγοντες. Μέσα σ’ αυτούς εντάσσονται και οι μαθησιακές δυσκολίες.
Τι είναι όμως οι μαθησιακές δυσκολίες;
Είναι μια ανομοιογενής ομάδα δυσκολιών που αφορούν
στην ανάγνωση, την ορθογραφία, τη γραπτή έκφραση και
τα μαθηματικά.
Οι δυσκολίες αυτές είναι εγγενείς στο άτομο και δεν
οφείλονται σε ανεπαρκή εκπαίδευση, σε εκπαιδευτικά κενά,
στον δάσκαλο ή τον γονέα.
Έχουν διατυπωθεί πολλές ερευνητικές υποθέσεις για
δυσχέρειες στην οπτική αντίληψη, οπτικο-χωρικές δυσκολίες και δυσκολίες στη φωνολογική επεξεργασία και την
ακουστική και οπτική μνήμη.
Οι μαθησιακές δυσκολίες συνιστούν ένα σοβαρό πρό-

βλημα στα παιδιά της σχολικής ηλικίας καθώς υπολογίζεται
ότι παρουσιάζονται στο 5-10% των παιδιών, αν και τα ποσοστά εμφάνισης διαφέρουν στις επιδημιολογικές μελέτες.
Πρώιμες ενδείξεις μαθησιακών δυσκολιών:
Υπάρχουν ενδεικτικά στοιχεία των μαθησιακών δυσκολιών;
Η επαρκής ανάπτυξη του λόγου και της ομιλίας είναι
ένας από τους κυριότερους παράγοντες για την εκμάθηση
της ανάγνωσης και του γραπτού λόγου.
Η ανάγνωση και η γραφή είναι πολύπλοκες ανώτερες
γνωστικές λειτουργίες. Ένα παιδί για να διαβάσει ή να γράψει μια λέξη, πρέπει να μπορεί να αναγνωρίσει οπτικά ένα
γράμμα, να συνδέσει το γράμμα με τον ήχο, να συνδέσει την
αλληλουχία των γραμμάτων με συλλαβές και λέξεις.
Επίσης είναι σημαντικό να μπορεί να διακρίνει ακουστικά τα φωνήματα που αποτελούν μια λέξη και να συνθέτει

μια λέξη από φωνήματα που ακούει. Να έχει δηλαδή επαρκώς αναπτυγμένη τη φωνολογική ενημερότητα.
Η κινητική και γνωστική ανάπτυξη του παιδιού είναι
ένας σημαντικός επίσης παράγοντας για την εκμάθηση της
ανάγνωσης, του γραπτού λόγου και της αρίθμησης. Δυσκολίες στους τομείς αυτούς μπορούν να οδηγήσουν σε αντιστροφές γραμμάτων ή αριθμών, σε δυσγραφία, δυσκολίες
στην κατανόηση της έννοιας και της πληθικότητας των αριθμών, στην εκτέλεση των αριθμητικών πράξεων και την αυτοματοποίηση της προπαίδειας.
Θεωρούμε ότι ένα «τυπικό» παιδί 6 ετών έχει επαρκή
ανάπτυξη του λόγου και της ομιλίας όταν:
Αρθρώνει όλα τα φωνήματα και τα συμφωνικά συμπλέγματα
Διακρίνει ακουστικά τα φωνήματα. π.χ. θ-φ, δ-β, κ-τ.
Περιγράφει μια εικόνα.
(συνέχεια στη σελ.8)
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Το στρίψιμο, το βγάλσιμο και το τσάκισμα,
τα παλιά χρόνια, στο Δίκαστρο
Το στρίψιμο του αφαλού
Το στρίψιμο του αφαλού το θεράπευαν
κυρίως γυναίκες, που γνώριζαν αυτόν τον
τρόπο θεραπείας. Μια γυναίκα, που είχε
γνώσεις της θεραπείας, έβαζε το δάχτυλο
της στον αφαλό του αρρώστου και αν το
δάγκωνε, σήμαινε πως ο αφαλός του είχε
ξεστριφτεί. Τότε, με λαδωμένο το δάχτυλό
της, έστριβε τον αφαλό, με αριστερές στρο
φές, σε μονό αριθμό, μέχρι ο αφαλός να
στριφτεί.
Στη συνέχεια, χρησιμοποιούσε ένα στριμ
μένο μαντίλι (πατιλόγα), που το τοποθε
τούσε πάνω στον αφαλό, δεμένο με ζω
νάρι, για λίγη ώρα, μέχρι το μαντήλι να
ξεστριφτεί. 0 άρρωστος ένιωθε ένα σβή
σιμο και μια τάση, για εμετό, αλλά θερα
πεύονταν για πάντα.
Στο Δίκαστρο δεν υπήρχε τέτοια θεραπεύ
τρια γυναίκα. Οι άρρωστοι πήγαιναν στον
Άγιο Γεώργιο, όπου τους θεράπευε η γνω
στή τότε θεραπεύτρια Τόλια Αγγελική.
Όπως διηγούνται, η Τόλια έσωσε, στην κα
τοχή, κάποιο διερχόμενο καλόγερο, που
ξεστρίφτηκε ο άφαλός του, από βάρος,
επειδή κουβαλούσε στον ώμο του ένα γου
ρούνι.
Το βγάλσιμο και το τσάκισμα ποδιών
και χεριών
Τα βγαλμένα πόδια ή χέρια τα γιάτρευαν
οι άνδρες. Έβαζαν, σε ζεστό σταχτόνερο ή
σαπουνάδα το βγαλμένο πόδι ή χέρι και
με μαλάξεις το επανέφεραν στη σωστή

θέση του.
Τα τσακίσματα των ποδιών και των χεριών
τα γιάτρευαν επίσης οι άνδρες. Χρησιμο
ποιούσαν μια ειδική κόλληση, από ασπράδι
αυγού, λάδι και τριμμένο σαπούνι ή στάχτη,
καθώς και τραγόμαλλο. Άλειβαν ένα χαρ
τόνι ή μαντίλι, με αυτό το μείγμα και το
έδεναν σφιχτά γύρω από το σπασμένο
χέρι ή πόδι.
Στη συνέχεια, ίσιωναν το πόδι ή το χέρι
και το έδεναν με κλάπες, για να εξασφαλι
στεί η ακινησία του και μέσα σε 15 μέρες
η θεραπεία είχε πλήρως συντελεστεί.
Στο Δίκαστρο, τέτοιος θεραπευτής ήταν ο
Πανουργιάς (Πάνος Ζημιανίτης) από τον
πέρα Μαχαλά. Ήταν πρακτικός ιατρός, χει
ρούργος και παθολόγος, ξακουστός στην
περιοχή μέχρι και τη Λαμία. Από τους ξα
κουστούς επίσης θεραπευτές του Δικά
στρου ήταν και οι κτηνοτρόφοι Καραισκαίοι,
που θεράπευαν τα σπασίματα και τσακί
σματα των αιγοπροβάτων τους, χωρίς καμιά
αστοχία.
Έτσι, οι Δικαστριώτες δεν αναγκάζονταν
να πάνε σε άλλα χωριά, αφού τα σπασί
ματα και τα βγαλσίματα, ζώων και ανθρώ
πων, τα θεράπευαν ντόπιοι θεραπευτές, με
επιτυχείς πρακτικές θεραπείες και μάλιστα
και δωρεάν. Οι θεραπείες αυτές μεταδί
δονταν από γενιά σε γενιά, μυστηριακά, με
απόλυτη εχεμύθεια και μερικές φορές και
με όρκο, για να μην διαρρεύσουν τα μυ
στικά τους.
«Φθιωτικός Τυμφρηστός»

Συμβολισμοί και Δοξασίες
Γράφει ο Νίκος Σωτηρόπουλος

Σ

τη λαϊκή αντίληψη οι συμβολισμοί
είναι μέρος της ανθρώπινης ζωής.
Είναι μνήμες που μας παρασέρνουν
στα χρόνια εκείνα, που είναι δεμένα με
τον τόπο που γεννηθήκαμε και μας κάνουν
να ξαναζούμε ό,τι έχει περισσέψει από τον
ωραίο κόσμο της παιδικής κι εφηβικής
μας ηλικίας.
Η κοινωνία του άρτου (ψωμιού) και
του αλατιού είναι το ακατάλυτο σύμβολο
του δεσμού της φιλίας: «Φάγαμε ψωμί κι
αλάτι μαζί».
Το ψωμί σαν βασική τροφή θεωρείται
ιερό κι έχει συνδεθεί με τη χριστιανική
θρησκεία ως «Σώμα Χριστού». Θεωρείται
ασέβεια η καταπάτηση του ψωμιού, έστω
και παρά τη θέλησή μας. Μένουν ζωντανά
στο μυαλό μας τα λόγια της μάνας σαν να
ήμασταν μικροί.
Μην πετάτε τη χαψιά σας καταή.
Μαζέψτε τις τριμόψυχες από το τραπέζι.
Αφήστε την τελευταία χαψιά του ψωμιού για το φτωχό.
Φάε την μπουκιά σου να πάρεις δύναμη.

Φάε το πρωί μια χαψιά ψωμί για να μη
σε κουμπώσει ο κούκος.
Όταν ξεφούρνιζε τα καρβέλια από το
φούρνο και τ’ άλειβε με λαδόνερο για να
«οψιάσει» η κόρα τοποθετώντας τα στην
πινακωτή, μας απαγόρευε να τσιμπήσουμε
τις άκρες. Μοσχοβολούσε το ζεστό ψωμί
κι άχνιζε απείραχτο μέχρι να κρυώσει και
δεν έπρεπε να το πειράξουμε μέχρι «να
πάει η ψυχή του στο χωράφι», όπως μας
έλεγε. Ακόμη έπρεπε η ίδια να βγάλει το
μεράδι με τη φέτα του Χριστού, της Παναγίας, του ζευγαριού και ύστερα το δικό
μας.
Συνεκδοχική είναι η σημασία της λέξης
ψωμί αντί του φαγητού σε νεοελληνικές
ή παροιμιώδεις άλλες εκφράσεις, όπως:
Βγάζει τίμια το ψωμί του. (= Κερδίζει
τα απαραίτητα)
Δεν έχει ψωμί να φάει. (= Είναι πολύ
φτωχός)
Μήτε ψωμί στο σπίτι του, μήτε αλέσματα
στο μύλο (= ανέχεια).
Κάτσε να φας ψωμί (= φιλοξενία)
Είναι λίγα τα ψωμιά του (= Γέροντας
ετοιμοθάνατος)
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Ένας Γιάννης
Δικαστριώτης «διατάζει»
Ο ΓΕΡΟΣ
Μια ιστορία θα σας πω
που γνώρισα ένα γέρο
εδάκρυσαν τα μάτια μου
χωρίς να τον εξέρω
*****
Μια συμβουλή στον άνθρωπο
γράφω, προτού γεράσει
να τη διαβάζει πάντοτε
και να μην την ξεχάσει.
*****
Άμα γεράσει ο άνθρωπος
δεν τόνε συμπαθούνε,
το θάνατο παρακαλούν
να τον ξεφορτωθούνε
*****
Γι’ αυτό κράτα καημένε γέροντα
τα περιουσιακά σου,
γιατί μια μέρα θα βρεθείς
στο δρόμο απ’ τα παιδιά σου.
*****
Ο μεγαλύτερος εχθρός στον άνθρωπο
γίνεται το παιδί του
και ο καλύτερος φίλος του
είναι η σύνταξή του.
*****
Άμα γεράσει ο άνθρωπος
και δεν αυτοσυντηρείται
καλύτερα ο θάνατος
παρά να τυραννείται.
*****
Σε μια γωνιά τον βάζουνε
το φουκαρά το γέρο
και για να τον κοιτάζουνε
χρειάζεται συμφέρον.
*****
Άμα γεράσει ο άνθρωπος
και φύγουν τα παιδιά του
είναι απαραίτητο
να χει τη συντροφιά του.
*****
Άμα φύγει ο ένας απ’ τους δυο
ο άλλος γίνεται ένα κουρέλι
ο ένας τον σπρώχνει από τη μια
κι ο άλλος δεν τον θέλει.
*****
Τη συμβουλή μου ανάλυσα
και να μην την ξεχάσεις,
να τη διαβάζεις πάντοτε
αλλά προτού γεράσεις!!!

Ιωάννης Γ. Καρφής
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το Δίκαστρο
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(συνέχεια από τη σελ. 6)

Αφηγείται μια ιστορία (σύντομη και βιωματική).
Κατανοεί και συσχετίζει γεγονότα μεταξύ τους.
Ένα παιδί 6 ετών έχει αναπτύξει επαρκώς τις παρακάτω γνωστικές
και κινητικές δεξιότητες όταν:
Μπορεί να συγκεντρωθεί και να ολοκληρώσει μια δραστηριότητα.
Έχει εδραιωθεί η πλευρίωση, δηλαδή δείχνει προτίμηση στο δεξί ή
στο αριστερό χέρι.
Κόβει με το ψαλίδι και πιάνει το μολύβι με το σωστό τρόπο.
Μπορεί να αντιγράψει σταυρό, τετράγωνο, κύκλο και τρίγωνο.
Γνωρίζει τα χρώματα και τα σχήματα.
Μπορεί να καταλάβει τις χωρο-γνωστικές έννοιες, αριστερά-δεξιά,
πάνω-κάτω, ψηλά-χαμηλά.
Έχει επίγνωση του χρόνου. π.χ. πρωί, μεσημέρι, βράδυ, πριν, μετά,
τώρα, χθες.
Μπορεί να επαναλάβει με σωστή σειρά ημέρες, εποχές, λέξεις ή
αριθμούς.
Τα ενδεικτικά στοιχεία που μπορεί να οδηγήσουν σε μαθησιακές
δυσκολίες, αφορούν στην ανάπτυξη όλων των παραπάνω γλωσσικών,
γνωστικών και κινητικών δεξιοτήτων. Τα στοιχεία αυτά μπορούν να εντοπιστούν και κατά τη διάρκεια της φοίτησης των παιδιών στο νηπιαγωγείο.
Είναι χρέος όλων των γονέων , των κηδεμόνων και των εκπαιδευτικών να δείξουν ιδιαίτερη ευαισθησία και υπευθυνότητα στη εκπαίδευση των παιδιών. Με γνώμονα τη ρήση: «η πρόληψη σώζει!»,
οφείλουμε όλοι οι εμπλεκόμενοι σε θέματα εκπαίδευσης και αγωγής των
παιδιών να επαγρυπνούμε, αφού οι μαθησιακές δυσκολίες οδηγούν με
βεβαιότητα σε συναισθηματικές δυσκολίες.
Έτσι, αν οι μαθησιακές δυσκολίες δεν διαγνωστούν έγκαιρα, οδηγούν σε χαμηλή αυτοεκτίμηση, επιθετική συμπεριφορά, δυσκολίες στις
κοινωνικές δεξιότητες, δυσκολίες στις διαπροσωπικές σχέσεις, στις ενδοοικογενειακές σχέσεις και αγχώδεις διαταραχές.
Συνέπεια της μαθησιακής αποτυχίας είναι τα παιδιά να αμφισβητούν τις ικανότητές τους, να θεωρούν μάταιη την προσπάθεια (αποδοχή
εικόνας), να αποφεύγουν τη μελέτη, να παραιτούνται και να αποτυγχάνουν.
Καταλήγουμε λοιπόν σε ένα φαύλο κύκλο που σαν αποτέλεσμα έχει
την αύξηση τόσο των μαθησιακών όσο και των συναισθηματικών δυσκολιών του παιδιού. Για την αποφυγή των προαναφερθέντων, ας
έχουμε κατά νου το τρίπτυχο της επιτυχίας: «Πρόληψη – Ευαισθητοποίηση – Παρέμβαση!».
Για να μεγαλώνουμε υγιή και ευτυχισμένα παιδιά! Άλλωστε το μέλλον της χώρας και του έθνους μας ανήκει σε αυτά και εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από αυτά!
Παναγιώτης Τζιβανάκης, εκπαιδευτικός ειδικής αγωγής.

Εκδήλωση Αθήνας
Στις 31 Ιανουαρίου ημέρα Σάββατο στο κέντρο « Όμορφη
νύχτα», στο Γαλάτσι, έγινε ο ετήσιος χορός και κοπή της
πρωτοχρονιάτικης πίτας του συλλόγου μας. Το όμορφο περιβάλλον και το πολύ ωραίο πρόγραμμα (παραδοσιακό και
λαϊκό) της ορχήστρας του καταστήματος, συνέβαλαν στο
να γίνει ένα από τα καλύτερα γλέντια των τελευταίων ετών.
Η συμμετοχή βέβαια των συγχωριανών μας δεν ήταν η
αναμενόμενη, κάτι που προβληματίζει το Δ.Σ. τα τελευταία
χρόνια, όμως οι Δικαστριώτες και κυρίως η νεολαία που
έκανε αισθητή την παρουσία της, απέδειξαν που δε χρειάζονται και πολλοί για να «ανάψει» το γλέντι. Τα μέλη και
οι φίλοι του συλλόγου στήριξαν και με το παραπάνω με την
παρουσία τους και τη βοήθειά τους στη λαχειοφόρο αγορά,
κάτι που μας δίνει δύναμη να συνεχίσουμε να διοργανώνουμε τέτοιου είδους συνεστιάσεις. Ευχαριστούμε θερμά
όλους και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το καλοκαιρινό μας αντάμωμα στο Δίκαστρο, για το οποίο το Δ.Σ. έχει
ήδη εξασφαλίσει τα απαραίτητα.
Εκδήλωση Λαμίας
Την Κυριακή 11 – 1 – 2015 το μεσημέρι , στο Τσιπουράδικο – Μεζεδοπωλείο «Το Αραξοβόλι» στη Λαμία, ανταμώσαμε – λίγοι και διαλεχτοί – και κόψαμε την πίτα
μας απολαμβάνοντας τους εκλεκτούς μεζέδες με τσιπουράκι και κρασάκι . Ευχαριστούμε όσους ανταποκρίθηκαν
στην πρόσκληση του Συλλόγου και ελπίζουμε του χρόνου
να βρεθούμε ακόμη περισσότεροι , γιατί δεν πρέπει να χαθούμε .
Φωτογραφίες από τις εκδηλώσεις :

Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ε Σ

Τ Ε Χ Ν Ε Σ

Αφοι Παπαθανασίου Ο.Ε.

papress@hotmail.com - parafthi@hotmail.com
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