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Του καθηγητού, Λάμπρου  Γράββαλου.

Ακούμε  αγαπητοί μου αναγνώστες μερικούς να λένε: « Κι αν
γεννήθηκε  ο Χριστός μπροστά από τόσα χρόνια, τίποτα
δεν άλλαξε, και παρερμηνεύουν το «ὁ κόσμος πρό  Χρι-

στοῦ καί μετά Χριστόν ἐν τῷ πονηρῶ κεῖται». Τους διαβεβαιώνουμε,
ότι όχι όλος ο κόσμος, αλλά ελάχιστοι προβάλλουν αυτό σαν δικαιολογία,
γιατί άγονται και  φέρονται «υπό ακάθαρτων πνευμάτων», αλλά και
γιατί δεν πίστεψαν ποτέ το τι ειπώθηκε από τον Χριστό, πώς  διήλθε την
ανθρώπινη ζωή Του και πως κατέληξε. Δεν πρέπει να ταραζόμαστε και
να ψυχραινόμαστε όταν ακούμε να βγάζουν από το στόμα τους τέτοιες
αστοχίες. Πρέπει να γνωρίζουμε ότι οι οργιάζοντες ἐν κραπάλῃ μέθῃ  και
οι οκνηροί, είναι λιγότεροι από τους νηφάλιους και εργατικούς ανθρώ-
πους, οι δε χριστιανοί είναι περισσότεροι από όσοι φαίνονται. 

Η πραγματικότητα μας λέει, ότι από της γεννήσεως του Χρι-
στού, ο κόσμος δεν οπισθοχωρεί, αλλά διαρκώς προοδεύει. Πα-
ρατηρούμε όμως, ότι η αρετή και το φως θα βρίσκονται σε διαρκή αγώνα
κατά του σκότους, του ψεύδους και της φαυλότητας, όπως το σιτάρι όσο
να μεγαλώσει βρίσκεται ανάμεσα στα ζιζάνια. Ας παραδεχτούμε τουλάχι-
στον την ιστορία η οποία μας  διδάσκει, ότι από της γεννήσεως του Θείου
βρέφους, το οποίο κατά τον Προφήτη είναι «παιδίον νέον ο προϋπάρ-
χων Θεός», η ιστορία της ανθρωπότητας άλλαξε, το ηθικό και πνευματικό
επίπεδο της ανθρώπινης κοινωνίας εξυψώθηκε, η καλοσύνη και η ελευ-
θερία και η δίψα για το δίκαιο και το καλύτερο επικρατούν ισχυρότερα
στις καρδιές των ανθρώπων. 

Οι φιλανθρωπικές Οργανώσεις, η Πρόνοια για τις πτωχές Λαϊκές τά-
ξεις και η εξάπλωση του πνεύματος της αλληλεγγύης, αποκτούν συνεχώς
όλο και περισσότερο έδαφος. Από της εμφανίσεως, του Χριστού, παρατη-
ρούμε ότι θείες δυνάμεις μπήκαν στη ζωή του κόσμου, και από τότε η αν-
θρωπότητα γνωρίζει πού βαδίζει και βάζει προσανατολισμό για
υψηλότερους σκοπούς. 

Αυτά είναι επιτεύγματα και καρποί της επιδράσεως της θρησκείας μας,
την οποία ίδρυσε το νεογεννηθέν βρέφος της Βηθλεέμ. 

Τι τα θέλουμε αγαπητοί μου, πώς να το κάνουμε, δεν οπισθοχωρούμε
αλλά διαρκώς παρά τις παγίδες, προοδεύουμε. Βεβαίως, ζούμε  μέσα στο
κόσμο και χρησιμοποιούμε τα του κόσμου, όχι όμως να δίνουμε και την

(Εικόνα του Ιερέα, Ιατρού, Αγιογράφου παπα-Σταμάτη Σκλήρη)

Για τους Λαμιώτες - και όχι μόνο - το Δ.Σ. σας προσκαλεί  στις 6
Φεβρουαρίου 2016 ημέρα Σάββατο και ώρα 8.30 μμ, για φαγητό
και χορό αλλά και  να κόψουμε την πίτα μας στο Χωριό μας,  το Δί-
καστρο.

Η τιμή της πρόσκλησης με φαγητό, κρασί, αναψυκτικό είναι στα
12€. Για την συμμετοχή σας, παρακαλούμε να το δηλώσετε οπωσδή-
ποτε μέχρι τις 30 Ιανουαρίου 2016  στα μέλη:  Καρακώστα Παναγιώτη
τηλ. 6977094031 και Καρφή Κων/νο τηλ. 6974038172.

Στην Αθήνα 22 Ιανουαρίου 2016, Παρασκευή βράδυ, σας πε-
ριμένουμε να διασκεδάσουμε και να κόψουμε την πρωτοχρονιάτικη
πίτα  μας  στο κέντρο «ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΟ», (Αμισού & Ανδρέα Λεντάκη 2,
στον Υμηττό – πίσω από το ΤΕΦΑΑ -  τηλ. 210 7629905).

Η τιμή της πρόσκλησης είναι στα 18€ και περιλαμβάνει φαγητό,
κρασί και αναψυκτικά. Για δηλώσεις συμμετοχής, επικοινωνήστε με:
Γιαννακόπουλο Γεώργιο τηλ. 6972239109 και  Καρφή Γιάννη τηλ.
6976408508

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ του Δ.Σ.

συνέχεια στη σελ.3

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2015 Η Γέννηση του Χριστού
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Τo Δίκαστρο

Δ Η Μ Ι ΟΥ 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 

& TO ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΑΣ 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

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

Tράπεζα Πειραιώς  Αρ. Λογαριαμού:
6292 -  128468 -  148

Γεννήσεις
Ο Ιωάννης Κόρδας του Σπύρου και η σύζυγός
του Αργυρώ Καραμπουρνιώτη απέκτησαν
αγόρι στις 5/11/15.

Ο Γεώργιος Καρφής του Κων/νου και η σύζυ-
γός του Ειρήνη Κόρδα απέκτησαν κοριτσάκι
στις 4/11/15.

Να τους ζήσουν!

Γάμοι
Ο Παναγιώτης Αποστόλου και η Ελένη Γεωρ-
γίου του Βασίλη Γεωργίου και της Σταυρού-
λας Αντώνη ετέλεσαν τον γάμο τους στις
11-10-2015, βάπτισαν και τον γιό τους  Μάριο.

Να ζήσουν ευτυχισμένοι!
Θάνατοι
Στις 22-11-15 απεβίωσε η Αγορίτσα Γράββα-
λου – Κουτλή ετών 89. Ετάφη στην Λαμία.

Θερμά συλλυπητήρια!

Παπαλαμπρόπουλος  Πάτροκλος ..............................50 €
Πιλάλη  Στέλλα............................................................20 €
Μητρίτσιος Κων/νος ....................................................5 €
Ζημιανίτη – Μπίκα Κων/να ........................................10 €
Τόλη – Ζαγκουβά Ελευθερία ....................................20 €
Δημητρίου Πέτρος .................................................... 30 €
Καρφή Μαρία του Ιωάννη ........................................ 10 €
Καραϊσκος Ηρακλής.................................................. 20 €
Παπαχρήστου – Καρφή Μαρία ..................................20 €
Καλότυχος Ηλίας του Παναγιώτη ..............................20 €
Συνδρομές για μουσείο
Κυριακάκη Αργυρώ ..................................................150 €

Επιτυχίες
• Η Αλεξοπούλου Γεωργία του Βασιλείου, εγγονή
της Αγγελικής Ζημιανίτου και του Ιωάννη Αλεξό-
πουλου επέτυχε στο τμήμα Ψυχολογίας του Α.Π.
Θεσ/νίκης.
• Ο Καλότυχος Στέφανος εγγονός του Ηλία Β.
Καρφή επέτυχε στη Γυμναστική Ακαδημία Τρι-
κάλων.
• Η Παναγιώτα Παπασταύρου του Ηλία και της
Χριστίνας Μιχαήλ επέτυχε στη Λογιστική Λάρισ-
σας.

Καιροί
Σήμερα και οι Παναγιές

γυρνάν χλωμές, θλιμμένες
με τα μωρά τους αγκαλιά,
ψάχνουμε τα σκουπίδια

Κι άγιες σύγχρονες μορφές,
του κόσμου μας τα θύματα,

μετρούν τ' ονείρου τα χαλάσματα
κοιμούνται στα χαρτόκουτα

Ο κόσμος, πύργος της βαβέλ,
μέ τά πολλά του θαύματα

μας έκανε να ζούμε,
με  εφιάλτες και φαντάσματα

Γιατί του κόσμου οι δυνατοί 
και οι δικοί μας οι τυφλοί, 
όπως παλιά, ετσι και χθες 

γίναν τ'ονείρου μας εκτελεστές

Κι εμείς σα θεατές βουβοί,
γίναμε στα έργα τους τά άνομα,

με τη σιωπή συνένοχοι,
προσκυνητές και τιμητές τους άδικα.

Γιάννης Τσίτσος

Αφιέρωμα μνήμης στον
Ιωάννη Παπαδημητρίου

Ο Γιάννης Παπαδημητρίου πέρασε στην

Ιστορία του Δικάστρου ως αθόρυβος εργάτης

της επαναχάραξης του δρόμου από τον Αη

Γιώργη στο Δίκαστρο, της θεμελίωσης του Κοι-

νοτικού Γραφείου, της διαμόρφωσης της Πλα-

τείας με το επ’ αυτής Ηρώο πεσόντων, ως

χώρου πολιτιστικών εκδηλώσεων του Συλλό-

γου μας.

Ο μακαριστός Γιάννης διετέλεσε, επί πλέον,

Ιεροψάλτης του Ιερού Ναού του Αγίου Γεωρ-

γίου του Δικάστρου. 

Στην ιδιωτική του ζωή υπήρξε χαρισματι-

κός ως σύζυγος, πατέρας και παππούς. Ας

είναι ελαφρύ το χώμα που τον σκέπασε…

Ν.Γ.Σ.

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.

Σ.σ. Διώρθοση από δημοσιευση προ-
ηγούμενου φύλλου:
Το έργο του νερόμυλου πραγματοι-
ήθηκε με συγχρηματοδότηση του
Δήμου Mακρακώμης και του Συλλό-
γου Δικαστριωτων και όχι με πρό-
γραμμα ΕΣΠΑ.

Ευχαριστήριο
Η μητέρα Ολυμπία Καρφή Νιώρα και τα παι-

διά της Εύη-Νίκος, Μαίρη- Παναγιώτης και Ηλίας
- Λία, ευχαριστούν όλους συγγενείς και φίλους για
τη συμπαράστασή τους στον βαρύ πόνο για τον
άδικο χαμό της Κατερίνας μας. 

Ευχαριστούμε πολύ!
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Ο Ιωάννης Χρήστου Παπαδημητρίου γεννήθηκε
στις 20 Νοεμβρίου 1920, στο Δίκαστρο. Ανήκε  στην
μεγάλη γενιά των Παπαδημητρίου, μιας γενιάς που
διακρίθηκε, για την προσφορά της, στις επιστήμες,
στην παιδεία, στην Ορθοδοξία, στην Εκκλησία, στην
κοινωνία. Ήταν το δεύτερο από τα τέσσερα παιδιά
του Χρήστου και της Στυλιανής Παπαδημητρίου. Σε
ηλικία 4 ετών έμεινε ορφανός, από πατέρα. Την ανα-
τροφή των τεσσάρων παιδιών, ανηλίκων, από 1 μηνός
έως 6 ετών, ανέλαβε, με τα πτωχά μέσα, της αγροτι-
κής και οικιακής  οικονομίας  του χωριού,  η
«ηρωίδα», όπως την αποκαλούσε, μάνα του.  

Στο Δίκαστρο έμαθε τα πρωτοβάθμια γράμματα,
από τους μεγάλους δασκάλους και πνευματικούς ανα-
μορφωτές του Δικάστρου, τον μακαριστό, δάσκαλο-
ιερέα, Παπα-Γρηγόρη Παπαδημητρίου και  τον
αείμνηστο δάσκαλο Δημήτριο Ζημιανίτη. Φοίτησε στο
Γυμνάσιο Καρπενησίου, απεφοίτησε το 1938 και αμέ-
σως πήρε, όπως έλεγε, «το δρόμο της αυτοδημιουρ-
γίας προς το κλινόν άστυ, την Αθήνα».  

Mε την βοήθεια του Θεού και την προσευχή του,
όπως συνήθιζε να επικαλείται, εισήχθη το 1940  στο
Πανεπιστήμιο Αθηνών και σε περιόδους, πολέμων,
κατοχής,   πείνας,  εμφυλίου, επέτυχε και περάτωσε
τις  σπουδές του, στη Νομική Σχολή και στη Σχολή
Πολιτικών και Οικονομικών Επιστημών. Το 1940
στρατεύτηκε και έλαβε μέρος και στις δύο μεγάλες
πολεμικές επιχειρήσεις της δεκαετίας του 40: Στις
στρατιωτικές επιχειρήσεις, της εποποιίας  του Αλβα-
νικού μετώπου, όπου και τραυματίστηκε  και  στις
στρατιωτικές επιχειρήσεις  στο Γράμμο-Βίτσι, ως έφε-
δρος Αξιωματικός, όπου επίσης  τραυματίστηκε. Απε-
λύθη  του στρατεύματος το 1949. Το 1951
παντρεύτηκε την Ξανθή Κοσμετάτου, δημιούργησε
οικογένεια, απέκτησε τρία παιδιά, το Χρήστο, τον
Πάρι, τη Μαρία, που διαπρέπουν σήμερα ως επιστή-
μονες και πολλά εγγόνια. Ήταν ένας ευτυχισμένος  οι-
κογενειάρχης, σύζυγος, πατέρας,  παππούς.

Το 1949 διορίστηκε  στο Υπουργείο Συγκοινω-
νιών, μετέπειτα Δημοσίων Έργων, όπου επέδειξε ερ-
γατικότητα, επιμέλεια, εντιμότητα,  προθυμία
εξυπηρέτησης των πολιτών, επαγγελματικές και δι-
οικητικές   ικανότητες  και εξελίχθηκε μέχρι και την
ανωτάτη ιεραρχική βαθμίδα. Τα τελευταία χρόνια της
σταδιοδρομίας του, τέθηκε επικεφαλής  όλων των
Υπηρεσιών του Υπουργείου Δημοσίων Έργων, με τον
βαθμό  της  ειδικής θέσης Α, του αναπληρωτή Γενικού
Γραμματέα. Συνταξιοδοτήθηκε το 1984.  

Ως  νομικός επιστήμων  στο Υπουργείο Δημοσίων
Έργων, ήταν ο  λειτουργός του δικαίου, της συνταγ-
ματικής νομιμότητας, της προόδου, της καινοτομίας,
του εκσυγχρονισμού των Υπηρεσιών. Συνέταξε νομο-

θετήματα και διατάγματα, συνέγραψε επιστημονικά
πονήματα και πραγματοποίησε ομιλίες και  διαλέξεις,
σε  Σχολεία  και  σε  Σεμινάρια αρμοδιότητας Υπουρ-
γείου Δημοσίων Έργων.

Ο Ιωάννης Χρήστου Παπαδημητρίου ήταν
ένας πιστός, ταπεινός, ευσεβής, ευλαβής Χριστιανός
Ορθόδοξος. Εκκλησιάζονταν, έψαλλε, προσεύχονταν,
βοηθούσε  τους πτωχούς, τους αδύναμους, ήταν ο
άνθρωπος της Εκκλησίας, του Όρθρου, του Εσπερι-
νού, της Παράκλησης. Ήταν ένας αυθεντικός, γνήσιος
Δικαστριώτης. Τηρούσε τα ήθη, τα έθιμα, την παρά-
δοση του χωριού. Επισκέπτονταν συχνά  το χωριό
του, ενδιαφέρονταν για την πρόοδο του χωριού, τον
εκσυγχρονισμό, την εκτέλεση κοινοτικών έργων.  Mία
πινακίδα, στην πλατεία, στο Δίκαστρο,  με την επι-
γραφή, «Οι δρόμοι του Δικάστρου έγιναν με την
φροντίδα του Ιωάννη Παπαδημητρίου», επιμαρτυρεί
το έμπρακτο ενδιαφέρον του  για την γενέτειρά του. 

Ήταν μεταξύ των είκοσι έγκριτων Δικαστριωτών,
οι  οποίοι με  επικεφαλής  τον συγχωριανό  μας,   Γε-
νικό Δ/ντή  Υπουργείου  Οικονομικών, Αριστοτέλη
Κόρδα, συνίδρυσαν το 1965 τον Σύλλογο των απαν-
ταχού Δικαστριωτών. Ήταν ενεργό μέλος του Συλλό-
γου, συμμετείχε σε  όλες  τις  πολιτιστικές  εκδηλώσεις
του χωριού, βοήθησε στην ίδρυση του Μουσείου Δι-
κάστρου και στην έκδοση της  Εφημερίδας «ΤΟ ΔΙΚΑ-
ΣΤΡΟ», όπου και δημοσίευε άρθρα, επιστημονικού,
κοινωνικού, θρησκευτικού ενδιαφέροντος. Ήταν
ενεργό μέλος, του Συλλόγου Φθιωτών  και του Πνευ-
ματικού Κέντρου Ρουμελιωτών. 

Ο Ιωάννης Χρήστου Παπαδημητρίου έτυχε πολ-
λών τιμητικών διακρίσεων. Τιμήθηκε με τα μετάλλια
των εξαίρετων  πράξεων ως υπάλληλος του Υπουρ-
γείου Δημοσίων Έργων και με το χρυσό αριστείο αν-
δρείας από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας.  Προήχθη
στο βαθμό του Εφέδρου Ταγματάρχη, την ανώτερη
ιεραρχική βαθμίδα των Εφέδρων  Αξιωματικών. Η
πατρίδα τον τίμησε, ως Έφεδρο Αξιωματικό, αγωνι-
στή δύο πολέμων και δυό φορές τραυματία πολέμου
και τον συνόδεψε, στην τελευταία κατοικία  του, με
την   Ελληνική σημαία, ως  υπέρτατη τιμή.

Τιμήθηκε από το Σύλλογο απανταχού Δικα-
στριωτών,  για τις  διακρίσεις του και την προσφορά
του στην πατρίδα,  στην πολιτεία, στο Σύλλογο,  στο
Δίκαστρο. Aπήλθε, στις 16 Σεπτεμβρίου 2015, από
την επίγεια ζωή, πλήρης ημερών και ήταν  τα τέλη
της ζωής του,  χριστιανικά και ειρηνικά.  Κατέλιπε,
στους τόπους, όπου γεννήθηκε, έζησε και εργάστηκε,
μνήμη  ανθρώπου, που «ηγωνίσατο τον αγώνα τον
καλόν» και  «απόκειται  αυτώ ο της δικαιοσύνης στέ-
φανος». 

Λεωνίδας Ιωάννου Καρφής

καρδιά μας!  Δεν πρέπει  ούτε τα θλιβερά και δυσάρε-
στα να μας καταβάλουν, ούτε και τα ευχάριστα και
χαρμόσυνα να μας ενθουσιάζουν υπέρμετρα. 

Όσοι προσκολλώνται και στηρίζονται και ελπίζουν στα
φθαρτά και εφήμερα του υλικού κόσμου, να πιστέψουν, μια
και καλή, ότι και αυτοί σαν άνθη θα μαραθούν και θα εξα-
φανισθούν. Αυτό που μένει είναι το τι αφήνουμε πίσω μας.

Δεν γεννήθηκε ο Χριστός εις μάτην ως άνθρωπος,
αλλά και συνέζησε μαζί μας σαν Θεάνθρωπος! Οι τρεις
Μάγοι που επισκέφθηκαν τον νεογεννηθέντα Ιησού, ήτανε
οι σοφότεροι των σοφών και Μεγιστάνες. Δεν ήτανε τυ-
χαίοι άνθρωποι! Υποβλήθηκαν σε τόσο κόπο από τα βάθη
της Ανατολής, αφήνοντας πίσω τις οικογένειές των και κου-
βαλώντας τα πολύτιμα δώρα τους, όταν δε έφθασαν στην
πρωτεύουσα του Ιουδαϊκού κράτους, με αγωνία ρωτούσανε:
«Ποῦ ἒστιν ὁ ταχθείς Βασιλεύς τῶν  Ἰουδαίων; (Ματθ.
Β2)». Δηλαδή πού γεννήθηκε; Πού κατοικεί; Ποιο είναι το
Ανάκτορό του; Βρίσκοντάς Τον προσέφεραν τον πολύτιμο
θησαυρό των, έσκυψαν και προσκύνησαν το Βρέφος και γυ-
ρίσανε από άλλον δρόμο για την Πατρίδα τους. 

Γνωστή η ιστορία θα μου πει κάποιος! Γνωστή αλλά και
επίκαιρη. Αυτό έχει μεγάλη σημασία! Τρεις σοφοί Μεγιστάνες,
ήτανε τόσοι αφελείς, να βαδίσουν τόσο δρόμο, να δώσουν
δώρα, να σκύψουν και να γονατίσουνε σε ένα οποιοδήποτε
βρέφος; Ό χι βέβαια. Αλλά εμείς τι προσφέρουμε;  Έχει
ανάγκη ο Χριστός των υλικών μας προσφορών; Όχι. Καμία!
Ζητάει όμως από μας την πίστη μας προς Αυτόν, την εφαρ-
μογή των λεγομένων Του, και τον υπολογισμό μας στην ανυ-
πέρβλητη δύναμή Του, προς το συμφέρον των κοινωνιών
των ανθρώπων. 

Ήλθε στη γη σαν ένας Πνευματικός Επαναστάτης.
Ο κόσμος αδημονούσε για την καλυτέρευση της ζωής
του. Ληστείες, πόλεμοι, δυστυχία, ανειλικρίνεια, αδι-
κία, μη υπολογισμός της ανθρώπινης ζωής και όλα τα
κακά συντρόφευαν τη ζωή του ανθρώπου. Το Ιουδαϊκό
κράτος, το μόνο μονοθεϊκό με μεγάλη θεοκρατική ιστορία,
εκυβερνάτο από τους Γραμματείς και Φαρισαίους οι
οποίοι, ασκούσαν εξουσία με έπαρση και αλαζονεία, παρερ-
μήνευαν τον Νόμο του Θεού και κρατούσαν τον κοσμάκη
κάτω από την τιμωρία του Θεού, εάν δεν ασπαζότανε τις
συμφεροντολογικές ιδιοτελείς των ιδέες. Είναι γεγονός ότι
ακόμα και σήμερα αυτοί που διαχερίζονται εξουσία υπόκειν-
ται σε έπαρση και αλαζονεία τόσο μεγαλύτερη όσο περισσό-
τερο ανεξέλεγκτη και αυθαίρετη μπορεί να είναι η χρήση της.

Μέσα σε τέτοιους ανθρώπους γεννήθηκε ο Χρι-
στός, ο Υιός του Θεού, που «ἐν τελικῇ ανάλυση» ονομα-
στήκανε «γεννήματα Εχιδνών», δηλ. παιδιά προερχόμενα
από  τα φίδια, τις Οχιές που χύνουν το επώδυνο δηλητήριο
του θανάτου. 

Αγαπητοί μου τότε ο Χριστός μικρό παιδάκι στη φάτνη,
μετά στο Σταυρό, και τώρα μέσα στις καρδιές μας, μέσα στη
φτώχεια, στην αρρώστια, τη θλιμμένη οικογένεια και στην
πάσχουσα κοινωνία μας.

Πρέπει να το νιώσουμε ότι εμείς οι ορθόδοξοι με την
πίστη και την αρετή, καθώς και με την συστηματική κοινω-
νική μας προσφορά, να στεκόμαστε  άγρυπνοι φύλακες και
ακατάβλητοι υπερασπιστές του Νεογεννηθέντος της Βηθλεέμ. 

Ας υψώσουμε το νου μας και την καρδιά μας υπε-
ράνω των αθλιοτήτων μας, και κακιών της ζωής μας,
και με χαρά οι πιστοί ας αναφωνήσουμε και φέτος
«Χριστός γεννάται δοξάσατε …. ἂσατε  τῷ Κυρίῳ
πᾶσα ἡ γῆ». 

συνέχεια από τη σελ.1

ΤΟ ΠΑΡΑΠΟΝΟ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ
του Ιωάννη Χ. Παπαδημητρίου Νομικού, τέως Γεν. Γραμματέα Υ.Δ. Ε. 

• Με ονομάζετε Κύριον, αλλά δεν με υπακούετε,
• Με ονομάζετε Φώς, αλλά δεν με βλέπετε,
• Με ονομάζετε Οδόν, αλλά δεν με ακολουθείτε,
• Με ονομάζετε Ζωήν, αλλά δεν με επιθυμείτε,
• Με ονομάζετε Σοφίαν, αλλά δεν με συμβουλεύεσθε
• Με ονομάζετε Αλήθειαν, αλλά δεν με πιστεύετε,
• Με ονομάζετε Παντοδύμανον, αλλά με εμπιστεύεστε,
• Με ονομάζετε Δίκαιον,  αλλά δεν με φοβείστε,
• Με ονομάσετε Πατέρα,  αλλά δεν γίνεσθε παιδιά μου,
• Με ονομάζετε Σωτήρα,  αλλά δεν θέλετε την σωτηρίαν σας.

Ιωάννης  Χρήστου Παπαδημητρίου (1920-2015)
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Το Νεολιθικό τρίπτυχο
Η απαρχή του «ευ ζήν» των ανθρώπων ανά-

γεται στην Νέο-Λιθική εποχή, που άρχισε να ισχύει
το Νεολιθικό Τρίπτυχο,  μόνιμη Kατοικία,  Γεωρ-
γία, Κτηνοτροφία, το 6.500 π. Χ, περίπου.  Από
την εποχή αυτή οι Προ-΄Έλληνες Πελασγοί άφη-
σαν το κυνήγι και τον πλάνητα βίο και άρχισαν να
κατοικούν μόνιμα σε ένα τόπο, να καλλιεργούν τη
γή  και να εκτρέφουν  ζώα.

Κοιτίδα  του Νεολιθικού Τρίπτυχου ήταν  η
περί το Αιγαίο περιοχή της Ελλάδας και κυρίως η
Θεσσαλία. Η εδαφική πολυμορφία  (νησιά, πεδιά-
δες, ποταμοί,  βουνά) και οι κλιματολογικές συν-
θήκες (εύκρατο κλίμα)  ήταν οι κατάλληλοι και οι
ευνοϊκοί παράγοντες,   για την  μόνιμη οίκηση του
ανθρώπου και για την ανάπτυξη της γεωργικής
καλλιέργειας  και της κτηνοτροφίας.  

Εξ αρχής, σταδιακά, άρχισαν να διαμορφώνον-
ται και οι τομείς των ειδών  καλλιέργειας της γης.
Άρχισαν με τηνβκαλλιέργεια του Σιταριού  και ολο-
κληρώθηκαν με τις καλλιέργειες του Αμπελιού, της
Ελιάς  και των Κήπων. Τα Χωράφια,   τα Αμπέλια,
οι Ελιές  και οι  Κήποι,  ήταν οι πρώτες και οι  κύ-
ριες  δραστηριότητες  της  γεωργικής καλλιέρ-
γειας.  

Τα βασικά προϊόντα διατροφής 
Tο Κρασί, καθώς και το Ψωμί και  το Λάδι,

είναι τα αρχαιότερα και  τα βασικότερα είδη δια-
τροφής του ανθρώπου.  Προσφέρουν στον αν-
θρώπινο οργανισμό  τα βιολογικά στοιχεία
(πρωτεΐνες, υδατάνθρακες, λίπη) που είναι απα-
ραίτητα για την ανάπτυξη και την καλή  υγεία του.
Είναι τα αγαθά της γής, που εξασφάλισαν στους
ανθρώπους το  «ζήν» και  «εύ ζήν».

Η διατροφή του ανθρώπου, με τα βασικότερα

αγαθά, υπήρξε σημαντική για την σωματική και
πνευματική ανάπτυξή του. Οι Έλληνες, που πρώτοι
άρχισαν να καταναλώνουν Ψωμί, Λάδι και Κρασί,
ήταν και οι πρώτοι που εξανθρωπίστηκαν. Τα «λε-
πτοφυή οστά», η «καθετομετωπία» και τα «υπε-
ρόφρυα τόξα»  είναι χαρακτηριστικά του «ευ ζήν»,
του  εξανθρωπισμού.       

Ανέκαθεν, οι  οικογένειες, που εξασφάλιζαν,
ολοχρονίς, το Ψωμί, το Κρασί και το Λάδι, ήταν ευ-
τυχείς, μακάριες.  Έβγαζαν τη χρονιά, χωρίς δυσκο-
λίες, χωρίς  στερήσεις. Ήταν τα ευλογημένα αγαθά
της Γής, αλλά και της προκοπής του ανθρώπου,
του «ευ ζήν». Άρχοντες αποκαλούνταν όσοι είχαν
το Ψωμί, το Κρασί και το Λάδι της χρονιάς.

Η Μυθολογία και το Αμπέλι
Η Μυθολογία αναφέρει ότι, το Αμπέλι, καθώς

και  το Σιτάρι και η Ελιά, καλλιεργήθηκαν για
πρώτη φορά  στην   Ελλάδα  και ήταν δώρα των
Θεών προς τους  προ-Έλληνες Πελασγούς και συ-
νακόλουθα προς  όλους  τους ανθρώπους.

• Το  πρώτο Αμπέλι φύτεψε  ο θεός Διόνυσος
στην Αττική (Άμπελον δε εν τω δήμω της Αττικής
και  την κατασκευήν  του Οίνου επέδειξεν  πρώτος
ο Διόνυσος).  

• Το πρώτο Σιτάρι έσπειρε η θεά Δήμητρα στο
Θριάσιο πεδίο (Σίτον πρώτη Δημήτηρ  εν τω
Θριασίω πεδίω).

• Την  πρώτη Ελιά  φύτεψε η Θεά Αθηνά στο
Βράχο της Ακρόπολης (Ελαία, πρώτον εν Αθήναις
επί της Ακροπόλεως εφύη) και ήταν δώρο της
προς τους κατοίκους της  Αττικής.  

Οι θεοί, με τα δώρα τους  (Κρασί, Ψωμί και
Λάδι), πρώτοι αυτοί έδωσαν στον άνθρωπο
τροφή, με την οποία τρέφεται άριστα το ανθρώ-
πινο γένος και δεν υπάρχει μεγαλύτερη ευεργεσία,

καθώς τα δώρα αυτά παρέχουν στον άνθρωπο τη
ζωή και την καλή ζωή  (θεοί πρώτοι τροφήν  αν-
θρωπείαν  ήνεγκαν, ώ κάλλιστα και άριστα τρέφε-
ται το ανθρώπινον γένος, μάλιστα ουκ αν τις
ευεργεσίαν μείζονα εύροι και γάρ τα δώρα ταύτα
το ζήν και το εύ ζήν  παρέχουσι)   

Στον Τριπτόλεμο, από την Ελευσίνα, η θεά Δή-
μητρα ανέθεσε να μεταδώσει στους ανθρώπους
δωρεάν  τα δώρα των θεών  και να τους διδάξει
και τις εργασίες του Ψωμιού, του Κρασιού και του
Λαδιού (Δημήτηρ Τριπτολέμω  αποδούναι τους
σπόρους, ώ συντάξαι πάσιν αναθρώποις, μετα-
δούναι τας δωρεάς και τα περί την εργασίαν
αυτών διδάξαι). 

Ο Χριστιανισμός και το Αμπέλι
Στην χριστιανική θρησκεία ο  Χριστός ονομά-

ζει τον εαυτό του «Άμπελον αληθινήν», τον πατέρα
του «Γεωργόν» και τους μαθητές και  τους πιστούς
Χριστιανούς «Κλήμματα». Η χριστιανική Εκκλησία
παρομοιάζεται ως «Άμπελος  ήν εφύτευσεν η
δεξιά του Κυρίου». Τα τέμπλα των Εκκλησιών κο-
σμούνται  με ξυλόγλυπτα φύλλα και σταφύλια Αμ-
πέλου.

Στη Θεία Κοινωνία, το Θεοσύστατο Μυστήριο
της Ορθοδοξίας, το Κρασί μετουσιώνεται με το
Άγιο Πνεύμα σε Αίμα Χριστού (κατάπεμψον, Κύριε,
το Πνεύμα σου το Άγιον… και  ποίησον τον  εν
τω ποτηρίω τούτω Οίνον  Τίμιον Αίμα Χριστού).  

Στους Ψαλμούς του Δαυίδ αναφέρεται, ότι το
Κρασί ευφραίνει την καρδιά ανθρώπου και το
Ψωμί την στηρίζει  (Οίνος ευφραίνει  καρδίαν αν-
θρώπου και Άρτος στηρίζει), στην Παλαιά Δια-
θήκη, ο Νώε, ευθύς μετά τον κατακλυσμό
«εφύτευσεν Άμπελον» και στο Αγιολόγιο, ο Άγιος
Τρύφων είναι ο προστάτης των Αμπελουργών.

Τα Αμπέλια και τα «Παναμπέλια» Δικάστρου
του Λεωνίδα Ιωάννου Καρφή

Αντιστρατήγου ε.α.

(συνέχεια στην επόμενη σελίδα)
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Η καλλιέργεια των Αμπελιών
Τα Αμπέλια, σύμφωνα με την Γεωπονία,  για

να αναπτυχθούν και να παράγουν  καλής ποιότη-
τας σταφύλια και τα παράγωγά τους (κρασί, τσί-
πουρο), χρειάζονται ήλιο και αέρα. Καλλιεργούνται
σε τοποθεσίες, οι οποίες  δέχονται  τις ευεργετικές
και ευνοϊκές επιδράσεις του ήλιου και του αέρα. 

Εδάφη καταλληλότερα για την καλλιέργεια
των Αμπελιών  είναι  τα επικλινή,  που  βρίσκονται
σε πλαγιές λόφων, για να πλήττονται τα Αμπέλια
λιγότερο από τους ανοιξιάτικους παγερούς ανέ-
μους. Τα εδάφη αυτά είναι τα ιδανικότερα για την
καλλιέργεια Αμπελιών.  

Η φορολογία των Αμπελιών
Μέχρι τον 7ο αιώνα μ. Χ.  οι  γεωργοί  επέλεγαν

τις τοποθεσίες, που έκριναν ως κατάλληλες και
εκεί  καλλιεργούσαν  τα Αμπέλια  τους.    Από τον
8ο αιώνα  (726  μ. Χ.)  ένας Βυζαντινός Νόμος, ο
«Αγροτικός»,  επί Αυτοκράτορα  Λέοντος Γ΄ Ισαύ-
ρου,  όρισε,  ότι τα Αμπέλια  θα καλλιεργούνται
οργανωμένα, σε κατάλληλες  «ζώνες» και  θα
φορολογούνται με  φόρο  Αμπελιών. 

Σύμφωνα με τον Γεωργικό Νόμο  οι γεωργοί
υποχρεώνονταν να επιλέγουν τις κατάλληλες
«ζώνες»   και  να καλλιεργούν «ομαδικά»  τα Αμ-
πέλια τους.  Σκοπός της ομαδικής καλλιέργειας
ήταν ο έλεγχος της παραγωγής και η εξασφάλιση
του υπολογισμού και της  πληρωμής του φόρου
των Αμπελιών, που επιδικάζονταν  για κάθε Κοι-
νότητα.  

Η πληρωμή ομαδικού φόρου Αμπελιών συνε-

χίστηκε και επί Τουρκοκρατίας, ως Πρόσοδος και
ως Δεκάτη. Σε ένα  τούρκικο φορολογικό φιρμάνι,
που αναφέρεται στους φόρους του χωριού Κλει-
τσός, του έτους 1854,  είχε οριστεί για τα Αμπέλια
του χωριού φόρος, «70 Άσπρα ως  τιμαριακή
Πρόσοδος  5  Αμπελιών» και  «800 άσπρα ως
ενοικίαση Δεκάτης Αμπελιών».  

Τα  «Παναμπέλια», στο Δίκαστρο
«Παναμπέλια» (Πάνω Αμπέλια), στο Δίκα-

στρο,  είναι  τοπωνυμία άνω τμήματος περιοχής,
δυτικά του χωριού. Υπάρχει και τοπωνυμία
«Μσαμπελιά» (Μέσα Αμπέλια), ίσως να υπήρχαν
και «κάτω Αμπέλια». Είναι τοποθεσίες, που παρα-
πέμπουν σε καλλιέργεια Αμπελιών, καθώς το έδα-
φός τους είναι επικλινές, έχει  ήλιο από το πρωί
μέχρι το βράδυ  και αέρα, που δεν είναι παγερός.

Τα «Παναμπέλια» και «Μεσαμπέλια» ήταν το-
ποθεσίες, οι οποίες σύμφωνα με τον Βυζαντινό Γε-
ωργικό Νόμο είχαν  επιλεγεί, μετά τον 8ο αιώνα,
από τους κατοίκους  του Δικάστρου, ως κατάλλη-
λες «ζώνες» για την  καλλιέργεια  Αμπελιών. Για
τα  Αμπέλια  αυτά πληρώνονταν   ομαδικός φόρος
στην Βυζαντινή Αυτοκρατορία  και  στην Τουρκο-
κρατία   στους Τούρκους.   

Αμπέλια,  στα «Παναμπέλια» και «Μεσαμπέ-
λια», καλλιεργούνταν μέχρι και το τέλος περίπου
του 18ου αιώνα,  που  λειτουργούσε το Δίκαστρο
ως  Κοινότητα Βυζαντινή και «Αυτόνομη».  Το
1794, το Δίκαστρο κατεστράφη  ολοκληρωτικά
κατά  τις  εξοντωτικές  επιδρομές, που εξαπέλυσαν
οι Τούρκοι και επαναλειτούργησε  το 1836, ως
Κοινότητα του ανεξάρτητου και ελεύθερου Ελλη-
νικού Κράτους.

Ο Κασομούλης αναφέρει, ότι  οι Τούρκοι, το
1794, επέδραμον, στα χωριά Τυμφρηστού και
Αγράφων,  φέροντες  πύρ και σίδηρον και σκοινί
και παλούκι» και «κατέσφαξαν, παλούκωσαν τους
κατοίκους και πυρπόλησαν σπίτια,  Εκκλησίες». Ο
Πουκιεβίλ κατέγραψε, ότι, στο Δίκαστρο (Ζέμιανη),
το 1805, υπήρχαν  μόνο 20 οικογένειες (φαμίλιες). 

Μετά το 1836  η καλλιέργεια των Αμπελιών
συνεχίστηκε  σε άλλες κατάλληλες τοποθεσίες, σε
χωράφια, γύρω από το χωριό.  Οι τοποθεσίες Πα-
ναμπέλια» και «Μεσαμπέλια» διατήρησαν, σύμ-
φωνα και με την Βυζαντινή Τοπωνυμική, τις παλιές
Βυζαντινές Τοπωνυμίες τους, οι οποίες έχουν σή-
μερα και ιστορική σημασία, καθώς αναδείχνουν το
«ευ ζήν» των κατοίκων  και επιμαρτυρούν  το  Βυ-
ζαντινό παρελθόν του Δικάστρου.  

Ο Άγιος Νεομάρτυρας 
και Ιερομάρτυρας

Σεραφείμ, επίσκοπος Φαναρίου 
και Νεοχωρίου.

(Η Εικόνα  από το τέμπλο 
της Εκκλησίας  των Αγίων Σεραφείμ

Δικάστρου)

Mαρτύρησε  στις 4 Δεκεμβρίου 1601
Εορτάζει στις 4 Δεκεμβρίου

(συνέχεια από την προηγούμενη  σελίδα))
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Στις 20 Αυγούστου 2015 τελέστηκαν, στη θέση «μύλος», τα εγκαίνια
έναρξης της λειτουργίας του ανακαινισμένου νερόμυλου του Δικά-

στρου. Για το σημαντικό αυτό  γεγονός, ιστορικό θα έλεγα για το χωριό
μας, έγινε αναφορά στην προηγούμενη έκδοση της εφημερίδας μας.

Συμπληρωματικά θα αναφέρω και τα ονόματα όσων εργάστηκαν, κο-
πίασαν, κατέθεσαν ιδέες και γνώσεις, διέθεσαν προσωπικό χρόνο, μηχα-
νικό και τεχνολογικό εξοπλισμό, και μάλιστα αφιλοκερδώς, για να
χαιρόμαστε αυτό το πραγματικά παραδοσιακό στολίδι. Ένα στολίδι που
ξαναζωντανεύει μνήμες και συμπληρώνει, αρμονικά πλέον, το υπέροχο
φυσικό  περιβάλλον της περιοχής, αναδεικνύοντας ταυτόχρονα την  ξεχω-
ριστή  φυσιογνωμία και πολιτιστική ταυτότητα του χωριού μας.

Στην υλοποίηση αυτού του έργου συνέβαλαν κυρίως οι παρακάτω συγ-
χωριανοί και φίλοι του Δικάστρου: ο Γεώργιος και ο Σεραφείμ Γιαννακό-

πουλος, ο Ανδρέας και ο Ιωάννης Γράββαλος, ο Ηλίας και ο Κων/νος Αγ-
γελόπουλος, ο Δημήτριος Λάμπος, ο Αθανάσιος (Σάκης) Καλογιάννης, ο
Παναγιώτης Σουλιώτης, ο Κων/νος Γ. Καρφής και ο Κων/νος Λ. Κόρδας.

Σημαντική επίσης ήταν η συμβολή του κ. Παναγιώτη Γόνη (μυλωνάς)
με τις εξειδικευμένες γνώσεις του και του κ. Χρήστου Αντωνόπουλου που
διέθεσε και χειρίστηκε  μηχανήματα ανύψωσης και μεταφοράς υλικών.

Θα ήταν παράλειψη να μην αναφερθω έστω και απρόσωπα σε όσους
και όσες βοήθησαν στην καθαριότητα του εσωτερικού και του περιβάλ-
λοντος χώρου.

Τελειώνοντας εύχομαι σε κάθε άνθρωπο Χρόνια Πολλά, Καλά Χριστού-
γεννα, ευοίωνο με υγεία και ευτυχία το Νέο Έτος!

Χρήστος Ε. Γκιόλας

Ηομορφιά της φύσης της Πατρίδος μας,
ο έναστρος Ουρανός της , το ολόλαμ-

προ φως του Ήλιου της, η θάλασσα με τα δαν-
τελωτά Νησάκια της και το ολογάλανο
Στερέωμά της, προσελκύουν τους ξένους σαν
μαγνήτες και δημιουργούν μέσα τους διάφορα
ευχάριστα συναισθήματα. Αυτά και εμάς που
τα ζούμε συνεχώς, μας ευχαριστούν αφάντα-
στα, αλλά διερευνήσαμε καμιά φορά την εσω-
τερική μας ομορφιά, η οποία εναλλάσσεται
ανάλογα με τα λόγια και τις πράξεις μας; 

Έρχεται η στιγμή που η ευγενική ομορ-
φιά, γίνεται χειρότερη και από το πιο
άσχημο αντικείμενο που αηδιάζει κανείς
ακόμα και να  το βλέπει.

Όμως η ενσάρκωση της Πνευματικής
ομορφιάς σε όλο της το μεγαλείο , βρίσκεται
σ’Αυτόν  που κατέβηκε στη γη για να σώσει τον
άνθρωπο. Αυτός είναι το ιδεώδες της ομορ-

φιάς που αποκτάται από την Άκρα Ταπεί-
νωση. Αυτά και τα δύο βρίσκονται στον ίδιο
το Χριστό που είναι το πιο βαθύ και τέλειο
αγαθό, η πιο μεγάλη Αλήθεια, η απόλυτη Αλή-
θεια. Αλήθεια γιατί ο άνθρωπος δεν θέλει να
καταλάβει αυτά που είπε και αυτά που έπραξε
στην επίγεια Ζωή Tου; 

Αγαπητοί μου για να πάμε μπροστά όχι
μόνο σαν μονάδες αλλά και σαν Κράτος πρέπει
η Ελληνική διανόηση να γίνει διαφορετική από
ό,τι είναι.

Πρέπει οι διανοούμενοί μας να απελευθε-
ρωθούν από την πνευματική υποδούλωση,
της λεγόμενης πολιτισμικής διανόησης Ευ-
ρώπης και Δύσης, και να επιστρέψουν στα
Άγια Χώματά μας και στο Θεοφόρο Λαό
μας.

Η σωτηρία μας, όπως άλλωστε το ξέρετε ,
βρίσκεται στο λαό μας, που στο πλευρό του
ήτανε ενεργά και με θυσίες, η Εκκλησία και τα
Μοναστήρια της. Αυτός ο λαός είναι πανέτοι-
μος να αντιμετωπίσει τον Αθεϊστή και κάθε
ανέντιμο και ανήθικο, αλλά και να εμφανίσει
μια Χριστιανική Ελλάδα κάτω από τα πνευμα-
τικά φτερά της Ορθόδοξης Ελλαδικής Εκκλη-
σίας. 

Η Ορθοδοξία ουδέποτε επεδίωξε την
Πολιτική εξουσία και ούτε κάτι το υλικό και
εγκόσμιο είναι στις προθέσεις της. Εν αντι-
θέσει μάλιστα με τον Καθολικισμό και τον ηλί-
θια αντιφατικό Λουθηρανισμό του, επιδιώκει
να γίνει κράτος, ενώ η Ορθοδοξία επιθυμεί το
κράτος να γίνει Εκκλησία. Μην κοιτάτε την Ευ-
ρώπη! Αυτή δεν μπορεί να κατανοήσει το
πνεύμα της Ορθοδοξίας για πολλούς και ποι-
κίλους ευνόητους λόγους. Μα και εμείς τέλος
πάντων, δεν πρέπει να θυμηθούμε τους Πα-
νέλληνες που ανέπτυξαν τον Ελληνονοχρι-

στιανικό Πολιτισμό, και να προσπαθήσουμε,
με τη συνεργασία Κράτους και Εκκλησίας να
αποκτήσουμε ένα Ελληνορθόδοξο Σύστημα
Διοίκησης με συμπαραστάτη και βοηθό την
Εκκλησία, και μόνο την Εκκλησία; 

Η πρυτάνευση των λόγων του Χριστού
και η συνεργασία Κράτους – Εκκλησίας, δεν
θα είναι για μας  το φωτοστέφανο της Ελλη-
νικής Ομορφιάς; Τι λέτε;

Τα «παρελκόμενα» του νερόμυλου...

Του Καθηγητού 
Λάμπρου  Γράββαλου.

Nέοι
Παντού σκόρπια ονειράτα,

όλοι τα προσπερνανε,
κανείς δε νοιάζεται γι’αυτά,
δεν κλαίει, δεν τα μαζεύει.

Αναρωτιέμαι, άραγε
από ποιούς να δραπέτεψαν
...μα από ποιούς άλλους;
μόνο τα νειάτα ξέρουνε,

ονειράτα να κάνουν

Και πού τωρα νά πήγαν
οι νέοι μας, ποιός ξέρει,
σα φύγαν, μας αφησαν,

για πού πορευονται
... μα πού αλλού

Της μοίρας ψάχνουνε,
να βρούνε την παλαίστρα
μόνο η σιωπή κι απουσία

τους μιλούν ψιθυριστά
και μας παρηγορούνε,

...πυγολαμπίδα η σκέψη τους,
τη σκιά μας που φωτίζει.

Γιάννης Τσίτσος

Η ΟΜΟΡΦΙΑ
ΧΡΙΣΤΟΣ - ΕΛΛΑΔΑ - ΕΚΚΛΗΣΙΑ
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ΕΦΥΓΕ  και η  ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΑ
Αγορίτσα  Γραββάλου – Κουτλή  

την 22α Νοεμβρ. ημέρα Κυριακή

Γεννήθηκε  στο Δίκαστρο, μέσα  στις καθαρές ακτίνες του Ήλιου, στις κατα-
πράσινες πλαγιές της φύσης, στο οξυγόνο, στον ολοκάθαρο αέρα και στο
ολόδροσο νερό του, που ζωοποιούν τον άνθρωπο και τον προδιαθέτουν για
μια ευχάριστη ζωή.

Ζήσαμε αδελφούλα μου δύσκολες στιγμές, μέσα στον Πόλεμο που μας
κήρυξαν οι Ιταλοί, μέσα στην Κατοχή, μέσα στην πείνα του 1941, μέσα στην
Επανάσταση των Παλληκαριών μας εναντίον του κατακτητή, μέσα  στην έλλειψη
συμπόνιας και συνοχής των χωριανών μας και μέσα στη θλίψη του επάρατου
Εμφυλίου πολέμου που πήρε την αδελφούλα μας  22 ετών και την εξαφάνισε. 

Παρά την ανέχεια και τις στερήσεις, οι γονείς μας, μας μεγάλωσαν με την
πίστη στο Θεό και στα ιδανικά της πατρίδας μας. Ήσουνα ενάρετη κοπέλα,
δίκαιη ανυστερόβουλη και ειλικρινής, οι δε ιδέες σου για τη θρησκεία είχαν
διαποτισθεί με την Ορθόδοξη αντίληψη και με την ακρεφνή πίστη στο Θεό,
στον  Σταυρό του Χριστού μας και στα ιδανικά της Πατρίδας μας.  Ήσουνα
καλή μαθήτρια στο Δημοτικό. Μικρός ακόμη εγώ άκουγα να κλίνεις τις λέξεις
«νύξ» και «Ανήρ», και δεν μπορούσα να καταλάβω τι έλεγες. Μα και εκείνο το
ποίημα που είπες στις εξετάσεις της Έκτης πλέον τάξης για την Σημαία, ακόμα
το ακούω. «Η Σημαία». «Πάντα και όπου σ’αντικρύζω, με λαχτάρα
σταματώ, και περήφανα δακρύζω, ταπεινά σε χαιρετώ». …Αυτά μας
μάθαινε ο Δάσκαλος, ο θείος μας, ο ψάλτης της Εκκλησίας μας και ο
πραγματικός  Έλληνας και Παιδαγωγός. Ο Θεός θέλησε αδελφούλα μου να
γίνεις πρεσβυτέρα και να αποκτήσεις 5 παιδιά με όλες τις στερήσεις που αντι-
μετωπίζει μια Πολυμελής Οικογένεια. 

Έφθασε όμως και το ανεπάντεχο, να φύγει ο ιερέας πατέρας και σύζυγός
σου, από αιφνίδιο θάνατο και να μείνουν τα 5 παιδιά σου στη δική σου και
μόνο αγκαλιά. Δοκιμάσαμε αδελφούλα μου το πικρό ποτήρι του θανάτου που
ξεχείλισε πλέον με το θάνατο του συζύγου σου, με το θάνατο των γονέων μας,
με την εξαφάνιση της αδελφής μας, αλλά και με το θάνατο του μεγαλύτερου
αδελφού μας ιερέως και εκείνου γενομένου. 

Το δρεπάνι του θανάτου αδελφούλα μου, θερίζει αδιάκριτα. Ο θάνατος
είναι κοινός! Δεν έρχεται μόνο για τους πτωχούς, αλλά και για τους πλούσιους,
ούτε μόνο για τους ασεβείς αλλά και για τους ευσεβείς. Όλους τους εξισώνει ο
θάνατος. Ενώπιόν του δεν υπάρχουν τάξεις κοινωνικές, ούτε διακρίσεις γραμ-
ματισμένων και μη, ούτε σειρά γερόντων και νέων. Αλήθεια πόσο ματαιόφρονες
και ανόητοι είμαστε! 

Εσύ όμως αδελφούλα μου, δεν ολιγοπίστησες, δεν κυριεύθηκες από φόβο
και μεγάλη αγωνία, δεν είδες το μέλλον σκοτεινό και απαίσιο, ούτε ποτέ
κατέφυγες σε κάτι άσχημο, και ο Θεός ευδόκησε να φθάσεις μέχρι τα 89 σου
χρόνια, και να σε απαλλάξει από τον επίγειο κόσμο, το φθονερό, τον αντιπαθητικό
και γεμάτο εγωϊσμό που χύνει το δηλητήριό του στην ψυχή του ανθρώπου , και
που διαστρέφει το νου και διαφθείρει την καρδιά. 

Είμαι βέβαιος αδελφούλα μου, ότι την ψυχή σου την συνόδευσαν άγγελοι ,
και σε οδήγησαν εκεί  όπου οι  αθώες, οι άδολες και όσιες ψυχές, λουσμένες
στο Φως του Χριστού, περιμένοντας την μέλλουσα κρίση. 

Αιωνία σου η μνήμη 
αξέχαστη αδελφούλα μου 

Λ.Γρ. 

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ
Γράφει ο Νίκος Σωτηρόπουλος

Να ‘μουν παιδί στα δεκαοχτώ, παιδί στα εικοσιένα,
να στρίψω το μουστάκι μου, να φτιάξω τον καρέ μου

Να βγω στη Ρούγα για γαμπρός, στη γειτονιά για νύφη
Και να πιαστώ εις το χορό με τ’ άλλα παληκάρια.

*****

Στην ίδια γειτονιά καθόμαστε, στην ίδια στράτα περπατάμε
στην ίδια βρύση πίνουμε νερό και το Θεό κοιτάμε.

Ελάτε να μονιάσουμε, ποτέ μη χωριστούμε,
να γκιζεράμε όλοι μαζί κι όμορφα να ζούμε.

*****

Γύραν τ’ απόσκια΄, γύρανε, Λελούδα μ’,  στην αυλή σου
Και συ, Λελούδα μ’, νύχτωσες, στο μύλο μην πηγαίνεις,
γιατί είναι Τούρκος μυλωνάς, είναι και πασπαλιάρης* 

παίρνει για ξ?ι** τ’ άλογο, φιλεί και την κυρά του.

*****

Σαράντα πέντε Κυριακές κι Εξήντα δυο Δευτέρες
δεν είδα την αγάπη μου στη βρύση να πηγαίνει.

Μια Κυριακή πρωί πρωί μια γιορτινή ημέρα
την είδα που κατέβαινε στην Εκκλησιά να πάει

με δυο μαντήλια στο λαιμό και τα μαλλιά δεμένα.

*****

Βασιλικέ μου τρίκλωνε με τα σαράντα φύλλα
στέκω και συλλογίζομαι το πού να σε φυτέψω. 
να σε φυτέψω σ’ ερημιά, φοβάμαι μη σε χάσω. 

θα σε φυτέψω στην καρδιά, να ‘χω τη συντροφιά σου!

* πασπαλιάρης = ανήθικος

** ξάι: το δικαίωμα του μυλωνά για τον κόπο του

ΛΥΠΗΤΕΡΟ ΑΠΗΧΗΜΑ

Σου παραγγέλνω μαύρη γης κι αραχνιασμένο μνήμα
Αυτούς τους νιούς που σού ‘στειλα, μην τους στενοχωρήσεις.

Βάλτους να φαν, βάλτους να πιουν, βάλτους να τραγουδήσουν
Και πες τους πως περιμένουμε πίσω για να γυρίσουν.

ΤΟ ΝΑΝΟΥΡΙΣΜΑ ΤΗΣ ΜΑΝΑΣ

Κοιμήσου εσύ παιδάκι μου, τον ύπνο να χορτάσεις…
Να ζήσεις χρόνια εκατό, κι ύστερα να γεράσεις….
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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 @ h o t m a i l . c o m -  p a r a f t h i @ h o t m a i l . c o m

Mέγαρο Μουσικής Αθηνών
«Η ΚΛΑΣΙΚΗ ΤΕΧΝΗ ΤΟΥ ΛΑΪΚΟΥ

ΚΛΑΡΙΝΟΥ»
Μία σπάνια μουσική συνάντηση κορυφής

του Λεωνίδα Ιωάννου Καρφή
Αντιστρατήγου ε.α.

Μια σπάνια «Μουσική Συνάντηση Κορυφής», με
τέσσερις σπουδαίους καλλιτέχνες  του Λαϊκού Κλα-
ρίνου, που εκπροσωπούν τέσσερις  διαφορετικές Γε-
νιές, οργάνωσε ο Σύλλογος «Οι Φίλοι της Μουσικής»,
το Σάββατο 7 και την Κυριακή 8 Νοεμβρίου 2015,
στην αίθουσα  Χρήστος Λαμπράκης του Μεγάρου
Μουσικής Αθηνών. Μια Συναυλία-Φόρος τιμής στους
μεγάλους Δασκάλους  του ελληνικού Λαϊκού Κλαρί-
νου και την Τέχνη τους, έτσι όπως αποτυπώθηκε
στην Κλασική Δισκογραφία της εποχής του Μεσοπο-
λέμου, ως σημείο αναφοράς για τους μεταγενέστε-
ρους. 

Ο «πατριάρχης» Πετρο-Λούκας Χαλκιάς, ο   Νίκος
Φιλιππίδης,   ο Γιώργος Κωτσίνης   και ο   Αλέξανδρος
Αρκαδόπουλος, συνέπραξαν  και παρουσίασαν  τις
διαφορετικές  τεχνικές παιξίματος, που διαμόρφωσαν τις
«Σχολές» του οργάνου. Οι εξαιρετικοί Μουσικοί έπαιξαν
επιλεγμένα κομμάτια από το «Κλασικό Ρεπερτόριο», που
άφησε ως παρακαταθήκη  ο καθένας  από τους παλιούς
Δασκάλους και έγινε αναφορά στους,  Νίκο  Καρακώστα,
Κώστα Καραγιάννη,  Κίτσο Χαρισιάδη, Κώστα Γιαούζο,
Γιάννη Κυριακάκη, Νίκο Ρέλια, Νίκο Τσάρα, Γιώργο
Ανεστόπουλο, Χαράλαμπο Μαργιέλη και Μήτσο Μπατζή. 

Συμμετείχαν οι Μουσικοί: Βασίλης Σερμπέζης στο
τραγούδι, Κώστας Φιλιππίδης στο λαούτο, Θωμάς
Κωνσταντίνου στο τραγούδι και στο λαούτο, Κλέαρχος
Κορκόβελος στο τσίμπαλο και Κώστας Μερετάκης στα
κρουστά.  

Χόρεψε  ο Λαογραφικός Χορευτικός Όμιλος
«Χοροπαιδεία», με την συμμετοχή 170 χορευτών. 

Την καλλιτεχνική Επιμέλεια-Διδασκαλία είχε ο Βα-
σίλης Καρφής και η Μαρία Ζιάκα, εκπαιδευτικοί φυ-
σικής Αγωγής-υπεύθυνοι του Ομίλου «Χοροπαιδεία»

Στην μεγάλη Εκδήλωση συμμετείχαν επίσης, οι
συγχωριανοί μας Γιάννης Καρφής και Αντωνία Ράπτη,
εκπαιδευτικοί Φυσικής Αγωγής, Γιάννης Πιλάλης, Εύη
Κόρδα, Ελένη Καρκάνη, Κων/νος  Καρφής, Μυρτώ
Καρφή και Χρυσαυγή Παταργιά, μέλη και χορευτές
του Λαογραφικού Ομίλου «Χοροπαιδεία».

Την ‘Ερευνα-Επιμέλεια-Παρουσίαση είχε ο Λάμ-
προς Λιάβδας

Την  Σκηνική Επιμέλεια είχε η Σοφία Σπυράτου.

Δικαστριώτισσα, Δικαστριώτη,
άκουσε τούτα τα λόγια από ένα γέροντα

Δάσκαλο που είχε την τιμή και ευλογία να
υπηρετήσει ως νεαρός Δάσκαλος στο Δίκα-
στρο, το ωραιότερο χωριό της Δυτικής
Φθιώτιδας!!!

Στον τόπο που γεννήθηκες
Αετού φτερά ν’ απλώσεις,
Κι αν σε  ‘βρουν αστραπόβροντα
Πέτα ψηλά κι αγνάντεψε
Αετέ μου, ποτέ μη χαμηλώσεις…

Γιατί το Δίκαστρο ήταν ανέκαθεν ακέ-
νωτη πηγή από την οποία αντλούσαμε δυ-
νάμεις στην πορεία της ζωής μας.

Στο Δίκαστρο φώλιασε από παλιά η
Ελευθερία και η Ανθρωπιά. Εδώ διαμορφώ-
θηκε η σωστή Ελληνική γλώσσα και στις
φλέβες του καθένα μας ρέει το καθάριο Ελ-
ληνικό αίμα.

Στο Δίκαστρο γεννήθηκε το καλύτερο
ανθρώπινο υλικό, με ήθος, υψηλό φρόνημα
και πλούσια αισθήματα.

Το λυχνάρι και το λειψό ψωμί διαφύλαξε
τα Όσια και Ιερά ΣΕΒΑΣΜΑΤΑ στις καρδιές

των κατοίκων ως προγονική παρακαταθήκη
των προαναπαυσομένων ψυχών στις νεότε-
ρες γενιές. Το Λαογραφικό ΜΑΣ Μουσείο
βεβαιώνει αυτή την άποψή μας. Το πατρικό
σπίτι, τα ανόθευτα Ήθη και Έθιμα, η απλό-
τητα, ο τίμιος ιδρώτας, η εγκαρδιότητα, η
φιλοξενία με τα λόγια «Φίλοι μ’ καλωσορί-
σατε, ελάτε στο σοφρά μου (=τραπέζι) κι
αν δεν χωράς στο σπίτι μου σε βάζω στην
καρδιά μου». Ναι! Τέτοιο μεγαλείο ψυχής
είχε και έχει ο Δικαστριώτης!!!

Σήμερα τα χορταριασμένα σοκάκια, τα
κλειστά παράθυρα και οι μανταλωμένες
πόρτες είναι οι μοναδικές εικόνες της εγκα-
τάλειψης…

Ρήμαξε το χωριό… Κανένας δεν μας
καρτερεί… Στην είσοδο. Σκύβουμε και φι-
λάμε το πέτρινο σκαλί, αγκαλιάζουμε τη σα-
ρακωμένη από την εγκατάλειψη εξώπορτα
με «πέτρινη καρδιά» και χίλιες αναμνήσεις
και τα μάτια μας δακρύζουν. Κανένας δεν
μας καρτερεί κι αυθόρμητα κυλάνε σας
βροχή από τα γέρικα μάτια μας τα δάκρυα
και οι αναστεναγμοί διαδέχονται ο ένας τον
άλλο…

Νίκος Γ.  Σωτηρόπουλος

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟ ΔΙΚΑΣΤΡΟ
Με υψηλό φρόνημα κι Αγάπη
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