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O πολιτιστικός Αύγουστος του Δικάστρου

Ά

λλος ένας Αύγουστος δημιουργικός, εντυπωσιακός και ποιοτικός στο Δίκαστρο. Στο Δίκαστρο που ξέρει να γλεντάει, να ξεχωρίζει και να ικανοποιεί πολύπλευρα κάθε ψυχαγωγική απαίτηση, οργανώνοντας, κατά
κοινή ομολογία, πετυχημένες πολιτιστικές εκδηλώσεις, ανταμείβοντας ευχάριστα
ντόπιους και επισκέπτες.
Η εβδομάδα των πολιτιστικών εκδηλώσεων άνοιξε με τη βραδιά έντεχνου τραγουδιού. Tο μουσικό σχήμα, μέσα από ένα πλούσιο και υψηλής ποιοτικά στάθμης
πρόγραμμα χάρισε μοναδικές στιγμές στο κοινό της κατάμεστης πλατείας μας.
Οι νέες και οι νέοι του χωριού μας τηρώντας τη δική τους παράδοση οργάνωσαν το ετήσιο πάρτυ τους με τα δικά τους ( και όχι μόνο) ακούσματα, χορεύοντας
και γλεντώντας όπως πάντα σε δυναμικούς ρυθμούς.
Την επομένη η εθελοντική ομάδα αφήγησης: «ιστορίες με τ΄ αδράχτι» αποτελούμενη από την κ. Παναγιώτα Γάκη, την κ. Γεωργία Καλλέργη, τον κ. Αλέξανδρο
Τσιμέκα και τον κ. Γεώργιο Αναγνώστου παρουσίασε με τέλεια υποκριτική ικανότητα και ταλέντο παραμύθι για μικρούς, σε αίθουσα του Λαογραφικού Μουσείου,
όπου προηγουμένως οι μικροί μας φίλοι είχαν την ευκαιρία, να ξεναγηθούν στα
εκθέματά του από την κ. Κων/να Συλεούνη. Η παράσταση συνεχίστηκε, για μικρούς
και για μεγάλους πλέον, στο μαγευτικό περιβάλλον του ανακαινισμένου Νερόμυλου. Εκεί ήδη βρισκόταν σε εξέλιξη η καθιερωμένη συνάντηση των γυναικών του
χωριού, οι οποίες ευχαρίστησαν γαστρονομικά με τα εδέσματά τους, τους παρευρισκόμενους. Τα αναψυκτικά το παραδοσιακό τσίπουρο και λουκούμι ήταν προσφορά του Συλλόγου. Η βραδιά μαγευτική, το θέαμα πρωτότυπο και εκπληκτικό.
Οι εικαστικές δημιουργίες είχαν και αυτές τη θέση τους. Η κ. Αλεξοπούλου Γεωργία , η κ. Ευαγγελία Ευθ. Κόρδα, η κ. Αθηνά Καρφή, η κ. Παναγιώτα Ξενοκώστα
και ο κ. Χρήστος Γκιόλας , ερασιτέχνες ζωγράφοι, οργάνωσαν διήμερη έκθεση ζωγραφικής – κατασκευών, στο Μουσείο, με επιτυχία και για κοινωφελή σκοπό.
Αποκορύφωμα και επιστέγασμα των εκδηλώσεων ο χορός. Θεσμός και σημείο
αναφοράς για το χωριό μας. Οι χοροδιδάσκαλοι κ. Βασίλειος και Ιωάννης Καρφής,
με την ίδια πάντα εργατικότητα, επιδεξιότητα και τελειότητα συγκρότησαν και εκπαίδευσαν ταχύρυθμα τα παραδοσιακά μας χορευτικά τμήματα. Η βαθιά γνώση
του αντικειμένου και ο επαγγελματισμός τους, αναδείχθηκε για μια ακόμη φορά
με τον άψογο συντονισμό και την τέλεια εκτέλεση του προγράμματός τους, από
τους μικρούς και μεγάλους χορευτές μας, που εφέτος λόγω ανειλημμένης κοινωνικής υποχρέωσης του Βασίλη εποπτεύθηκαν, επάξια, από τον αδερφό του Γιάννη.
Το συγκρότημα του κ. Αλέξανδρου Αρκαδόπουλου κράτησε το κέφι και τον χορό
αμείωτο μέχρι τις πρωινές ώρες. Η χορευτική εκδήλωση αφιερώθηκε στη μνήμη
του προσφάτως απεβιώσαντα πρωτοπόρου και πρωτοχορευτή Ηλία Γ. Πιλάλη.
Τα Δ.Σ. του Πολιτιστικού Συλλόγου και του Μουσείου ευχαριστούν θερμότατα
όλους τους συντελεστές των εκδηλώσεων και ιδιαίτερα τους εκτός Δικάστρου, για
τη συμμετοχή και την προσφορά τους. Επίσης όλους όσους συνέδραμαν με οποιοδήποτε τρόπο και φυσικά τον κόσμο για την ανταπόκριση και παρουσία του. Επιφυλάσσονται δε για ανάλογες πρωτοβουλίες κα διοργανώσεις στο μέλλον.
Και του χρόνου με υγεία !!!
Για τα Δ.Σ. του Πολιτιστικού Συλλόγου και του Λαογραφικού Μουσείου
Γκιόλας Χρήστος

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Μπορείτε να στέλνετε κείμενα, φωτογραφίες,
ανακοινώσεις κλπ. που αφορούν το Δίκαστρο
για να δημοσιευθούν στην εφημερίδα μας
στο mail: efimdikastro@gmail.com
Περιμένουμε υλικό για την εφημερίδα.
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κοινωνικα
Gάμος - Βάπτιση

• Ο Σωτήριος Γρηγορίου και η Μαρία Καρφή του
Λεωνίδα και της Αμαλίας, τέλεσαν τον γάμο τους
στις 17-07-16. Βάπτισαν και την κόρη τους και το
όνομα αυτής Αρετή

Βαπτίσεις

• Ο Γεώργιος Καρφής του Κων/νου και η Ειρήνη
Κόρδα του Γεωργίου, βάπτισαν την κόρη τους
στο Δίκαστρο στις 09-07-16 και το όνομα αυτής
Ελένη – Μαρία.
• Ο Ιωάννης Λάμπος του Κων/νου και η Ευαγγελία Καραχάλιου, βάπτισαν τον γιό τους στις 1707-16 και το όνομα αυτού Κωνσταντίνος.

Θάνατοι

Να τους ζήσει!

• Στις 27-07-16 απεβίωσε ο Ηλίας Πιλάλης του
Γεωργίου, ετών 76. Εψάλη και ετάφη στην Κρήτη
• Στις 16/8/16 απεβίωσε ο Ιωάννης Αντωνής του
Κων/νου και της Παρασκευής, ετών 72. Εψάλλει
και ετάφη στη Λαμία.

Θερμά συλλυπητήρια!

Μεταπτυχιακά
• Η Μπάκα Ράνια του Δ/τρίου & της Βασιλικής, εγγονή Πέτρου Λαΐτσα. Φοίτησε επιτυχώς στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο θεσ/νίκης & απέκτησε με
άριστα το μεταπτυχιακό της κτηνιατρικής σχολής.
• Ο Μπάκας Κων/νος του Δ/τρίου & της Βασιλικής, φοίτησε επιτυχώς στο Πανεπιστήμιο Θεσ/λίας
& απέκτησε το μεταπτυχιακό της πληροφορικής.

Καλή σταδιοδρομία!

Έκφραση συγχαρητηρίων
• Η Γεωργία Καρακώστα του Παναγιώτη και της Δέσποινας Αργυροπούλου τελείωσε τις σπουδές της
από το Πάντειο Παν/μιο και πήρε το πτυχίο Δημόσιας
Διοίκησης με κατεύθυνση Δημόσια Οικονομική.
• Ο Ρωμανός Εμμανουήλ Μπυλίρης, της Παναγιώτας
Χρ. Χαμπέρη, μετά την αποφοίτησή του με άριστα
από το Pearson College στη Βικτώρια του Καναδά
συνεχίζει τις Πανεπιστημιακές Σπουδές του με ολική
υποτροφία στο Simon Frazer University στο Βανκούβερ του Καναδά.
• O Καλότυχος Ηλίας του Παναγιώτη εγγονός του
Ηλία Καλότυχου από Μ.Βρύση πέρασε με υποτροφία
στο Αμερικάνικο Παvεπιστήμιο Johns Hopkins στη
σχολή SAIS, σχολή Ανώτατων Διεθνών σπουδών με
ειδίκευση σε Διεθνή Οικονομικά και Διεθνείς Σχέσεις.

Εκφράζουμε
τα θερμά μας συγχαρητήρια.

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΓΙΑ ΜΟΥΣΕΙΟ
1) Κόρδας Σεραφείμ του Πέτρου ....................5€
2) Σουλιώτης Παναγιώτης ..............................10€
3) Καλογιάννη Αριάδνη ..................................20€
4) Καλογιάννη Σταυρούλα..............................10€
5) Γιαννακάκης Γρηγόριος ............................20€
6) Καρακώστα Βασιλική..................................10€
7) Γεωργίου Βασίλης ......................................20€
8) Καλότυχος Θωμάς......................................10€
9) Γιαννακόπουλος Σεραφείμ ........................20€

ENIΣΧΥΣΑΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
ΤΟΝ ΣΥΛΛΟΓΟ & ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
1) Τσιφτσής Ιωάννης......................................................20€
2) Ζημιανίτης Γεώργιος (εις μνήμη Λάμπρου Γράββαλου) 30€
3) Κόρδας Πέτρος του Κων/νου ..................................50€
4) Σαββούλα - Λάμπρος Πιλάλης (εις μνήμη Ηλία Πιλάλη) 20€
5) Καραΐσκος Γεώργιος ................................................30€
6) Χαμπέρη Ελένη ..........................................................20€
7) Κόρδας Σεραφείμ του Πέτρου ..................................10€
8) Κατσαρής Χρήστος....................................................20€
9) Σουλιώτης Παναγιώτης..............................................30€
10) Λαΐτσας Κων/νος ....................................................10€
11) Γεωργίου Σταυρούλα ..............................................30€
12) Καλογιάννη Σταυρούλα ..........................................30€
13) Αλεξόπουλος Ιωάννης ............................................20€
14) Ζημιανίτη Ντίνα ........................................................10€
15) Καρακώστα Βασιλική ..............................................10€
16) Καλοτύχου Βασιλική................................................10€
17) Τσίτσιος Ιωάννης ....................................................20€
18) Αργυρίου Κυριάκος ................................................20€
19) Πιλάλη - Μουρίκη Στέλλα ........................................30€
20) Μπάκας Δημήτριος ..................................................20€
21) Ρήγας Δημήτριος ....................................................20€
22) Ζημιανίτης Σεραφείμ ..............................................50€
23) Πιλάλης Αθανάσιος ................................................20€
24) Κολοβός Δημήτριος ................................................10€
25) Λαΐτσα - Δημοπούλου Νίτσα ....................................20€
26) Κόρδας Σεραφείμ του Ιωάννου - Κόρδας Ιωάννης
του Σεραφείμ - Κόρδα Φωτεινή του Σεραφείμ ..100€
27) Χριστόπουλος Κων/νος του Δημητρίου ..................50€
28) Αρχοντή Κούλα ........................................................20€
29) Ρήγα - Γιαννάκου Ειρήνη ..........................................5€
30) Καρφής Ηλίας..........................................................20€
31) Λαΐτσα Γεωργία........................................................10€
32) Ρήγας Σπύρος..........................................................20€
33) Παπασταύρου Παναγιώτης......................................15€
34) Γεδεών - Παπασταύρου Ειρήνη ..............................15€
35) Αγγελόπουλος Δημήτριος ......................................20€
36) Λογοθέτη Αθανασία ................................................10€
37) Ρήγα - Χαραλάμπους Ελένη ....................................30€
38) Καρφή Νιώρα Χρυσούλα ........................................25€
39) Νιώρα - Καλέτση Λιάνα............................................25€
40) Καλότυχος Ανδρέας ................................................20€
41) Τσιμπάνος Νικόλαος ..............................................50€
42) Θεοδοσόπουλος Δημήτριος ....................................50€
43) Δημητρίου Ιωάννης του Πέτρου ..............................50€
44) Κυριακάκη Αργυρώ ................................................50€
45) Καρφή Αθηνά ..........................................................30€
46) Γώνης Κων/νος ......................................................30€
47)Dr Αικατερίνη Χαμπέρη..................................50δολάρια
48) Μαργαρίτη Ευτυχία..................................................10€
49) Καραΐσκος Ηρακλής................................................20€
50) Φαρης Αθανάσιος ..................................................20€
51)Γιαννακάκης Ηλίας ..................................................10€
52)Γεωρναράς Γεώργιος ..............................................20€
53)Κώστας Χριστόπουλος - Όλγα Πιλάλη ....................30€
54)Χριστόπουλος Γιάννης ............................................20€
55)Τσώνος Γεώργιος ................................................26,68€
56)Κόρδας Παναγιώτης ................................................20€
57)Κατσαρή Αμαλία ......................................................20€
58)Ζημιανίτης Γεώργιος ................................................30€
59)Ζημιανίτης Σεραφείμ ................................................25€
60)Καλότυχος Π. Ηλίας ................................................20€
61)Ρήγας Βασίλειος ......................................................20€

10) Κούκιος Δημήτριος ................................100€
11) Κόρδα - Θεοδοσίου Αικατερίνη................20€
12) Κόρδας Σεραφείμ του Πέτρου ..................5€
13) Σουλιώτης Παναγιώτης ............................10€
14) Αλεξοπούλου Γεωργία..............................20€
15) Ρήγα Ειρήνη του Βασιλείου........................5€
16) Γκιόλας Χρήστος ......................................20€
17) Δημητρίου Πέτρος ....................................20€
18) Μαργαρίτη Ευτυχία ..................................10€

Σεπτέμβριος 2016

Συνδρομές Προσφορές
στους τραπεζικούς
Λογαριασμούς
του Συλλόγου
Απανταχού
Δικαστριωτών
Εθνικής Τράπεζας:
0 6 7 /5 5 9 8 11 - 7 9
Eurobank πρώην Τ.Τ.:
0 0 2 6 .0 7 4 0 .1 .1 .
0101676583
Τράπεζα Πειραιώς:
6292-010108-741

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

825/747841-02
Tράπεζα Πειραιώς Αρ. Λογαριασμού:

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

Εκδότης:
Σύλλογος Απανταχού
Δικαστριωτών
ΔΙΚΑΣΤΡΟ ΦΘ/ΔΑΣ - Τ.Κ.
35017
Yπεύθυνος Έκδοσης:
Κόρδας Λ. Κωνσταντίνος
Πρόεδρος Συλλόγου
Απανταχού Δικαστριωτών
• Kιν.: 6976978440
Συντακτική Επιτροπή:
Γκιόλας Σταύρος 6973513170
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

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

Σεπτέμβριος 2016
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Στον ξάδελφο Λάμπρο Γράββαλο
Στις 5 Ιουνίου έφυγες αναπάντεχα και ξαφνικά από κοντά μας και
βύθισες στον πόνο και στο πένθος την οικογένειά σου, τους συγγενείς,
τους συγχωριανούς, τους συναδέλφους και όλους τους γνωστούς, αγαπημένε ξάδερφε, Λάμπρο.
Γεννήθηκες και μεγάλωσες στο Δίκαστρο και έζησες όλες τις καταστάσεις της ζωής, τα δεινά της φτώχειας, της κατοχής, της πείνας, του
εμφυλίου πολέμου. Σε όλα όμως στάθηκες όρθιος και τα αντιμετώπισες
με καρτερία, υπομονή και πίστη στο Θεό.
Παρ’ όλες τις αντιξοότητες, κατάφερες να σπουδάσεις μόνος σου με
σθένος και πείσμα χωρίς συμπαράσταση από κανέναν, να αποκτήσεις
το πανεπιστημιακό πτυχίο του Θεολόγου καθηγητή.
Διορίστηκες και υπηρέτησες σε διάφορες περιοχές της πατρίδας
όπου το καθήκον σε κάλεσε.
Ήσουν μορφωμένος και φωτισμένος δάσκαλος, ακούραστος εργάτης
της παιδείας με βαθιά πίστη στα ιδανικά της φυλής μας.
Αγάπησες και λάτρεψες τα παιδιά, έδωσες όλο σου το είναι, όλη σου
την ενέργεια και προσφορά.
Αφιέρωσες στα Ελληνόπουλα όλη σου τη ζωτικότητα να τα μορφώσεις
και να τα διαπλάσεις σε τέλειους χαρακτήρες.
Πάντα ακούραστος στις επάλξεις του καθήκοντος, φώτισες, οδήγησες,
γαλούχησες στα ιδανικά της οικογένειας, της πατρίδας και της θρησκείας.
Σε διέκρινε πάντα η ηρεμία, η ευγένεια, η πραότητα, η καλοσύνη, η αλληλεγγύη, η ανιδιοτέλεια και η αλληλοβοήθεια.
Ήσουν άριστος οικογενειάρχης και έχαιρες εκτίμησης και σεβασμού.
Δημιούργησες μια υποδειγματική οικογένεια με την αγαπημένη σου
Μαρία. Καμάρωνες για τις δύο σου κόρες, την Βαγγελίτσα και τη Λένα,
για τον γαμπρό σου Λάμπρο και την λατρεμένη εγγονή σου.
Θρηνούμε τον χαμό σου, Λάμπρο, γιατί χάσαμε έναν πολύτιμο
συγγενή, έναν ειλικρινή φίλο και σύμβουλο, έναν ευγενή και τίμιο
άνθρωπο, που σεβόσουν, αγαπούσες και βοηθούσες κάθε πλάσμα

φτωχό και αδύναμο.
Μετά τη σύνταξή σου βρέθηκες κοντά στους συγχωριανούς σου
υπηρετώντας την εκκλησία. Η ψαλμωδία σου με την στεντόρεια φωνή
σου ανέβαζε τις ψυχές των εκκλησιαζομένων στα ουράνια. Κήρυττες
και το λόγο του Θεού με βαθιά πίστη και πραότητα.
Έγινες υπεύθυνος της εφημερίδας του Δικάστρου και μέλος του διοικητικού Συμβουλίου.
Τα άρθρα σου μεστά με περιεχόμενο και πίστη, οι αναλύσεις των
θεολογικών κειμένων, οι αναφορές σε εορτές και εκδηλώσεις θα μείνουν
στις καρδιές όλων.
Ήσουν το καμάρι των συγχωριανών, που επεδίωκαν τη συντροφιά
σου και τις συμβουλές σου με το ήρεμο και μειλίχιο ύφος σου, τη
μόρφωσή σου, την πίστη σου και την τελειότητα του χαρακτήρα σου.
Η παιδεία σου οφείλει πολλά. Υπήρξες εξαίρετος λειτουργός, ευσυνείδητος και ακούραστος εκπαιδευτικός με έργο πλούσιο και αποδοτικό.
Η κοινωνία απ’ όπου πέρασες και υπηρέτησες δεν θα λησμονήσει ποτέ
τον τέλειο και ανώτερο Άνθρωπο, το Λάμπρο Γράββαλο.
Αξέχαστε και αλησμόνητε ξάδερφε.
Θα μείνεις πάντα στην καρδιά μας σαν φωτεινό παράδειγμα τελειότητας. Άφησες πλούσιο σε περιεχόμενο και σημασία έργο, που σου
δίνει το δικαίωμα να πεις στον Ουράνιο Πατέρα τώρα που βρίσκεσαι
μπροστά του:
« Τον νόμο τετέλεκα,
την πίστη τετήρηκα,
λοιπόν απόκειταί μοι
ο της δικαιοσύνης στέφανος…»
Αιωνία η μνήμη σου!
Ο ξαδερφός σου
Γεώργιος Δ. Ζημιανίτης

Δημοσίευση του λόγου που εκφωνήθηκε
στo Δίκαστρο εις μνήμην του Ηλία Πιλάλη
Φίλες και φίλοι του Δικάστρου,
Τα χορευτικά τμήματα του συλλόγου μας, οι
δάσκαλοί μας και όλοι εμείς που συμμετέχουμε
σ’ αυτά, θέλουμε να αφιερώσουμε τη σημερινή
μας λιτή παρουσίαση στον πρωτομάστορα του
χορού του χωριού μας,
στον Ηλία Πιλάλη του Γεωργίου,
που πρόσφατα άφησε αυτόν εδώ τον κόσμο
για την κοινωνία των Αγγέλων...
Ο Ηλίας υπήρξε πρωτοπόρος στα πολιτιστικά
χορευτικά δρώμενα της πατρίδας μας. Εντάχθηκε τη δεκαετία του ’60 στο χορευτικό συγκρότημα της Δημόγλου, που δραστηριοποιούνταν
στη Ρόδο παρουσιάζοντας χορευτικές παραστάσεις στο Θέατρό της, με φολκλορικό χαρακτήρα,
για τους επισκέπτες του νησιού και της Ελλάδας.
Εκεί, μαζί του χόρεψε και ο φίλος του Φώτης
Παπαδόπουλος.
Ο Ηλίας χαρακτηρίστηκε ως αέρινος χορευτής, με ξεχωριστή ικανότητα στην ερμηνεία του
κάθε χορού και την τέλεια προσαρμογή του στις
ιδιαιτερότητες των χορών και στη υφολογία
τους. Χαρισματικός χορευτής, με άριστη νευρομυϊκή ικανότητα. Έχουν μείνει στην ιστορία τα
δικά του ψαλίδια στο τσάμικο, χαρακτηριστική
φιγούρα για τον τότε φολκλορικό χορό.
Στη συνέχεια, στα μέσα της δεκαετίας του ’70,
δημιουργεί δικό του συγκρότημα που συμμετέχει σε πολιτιστικές διοργανώσεις και μεγάλες
γιορτές της εποχής. Ακολουθεί η συνεργασία με

την κορυφαία δασκάλα χορού της εποχής, την
Καίτη Καρεκλά – Φραγκιαδάκη και το σύζυγό
της Ανδρέα Φραγκιαδάκη, στο συγκρότημα
«ΠΑΡΘΕΝΩΝ».
Το καλοκαίρι του 1975 επισκέπτεται το χωριό
μας τέτοιες μέρες και προτείνει σε δυο δικά του
παιδιά, τον Γιώργο Λάμπο (που ήδη είχε αρχίσει
να δρατηριοποιείται στην Αθήνα) και τον Πέτρο
Κόρδα να τον ακολουθήσουν στον ΠΕΡΘΕΝΩΝΑ, όπως και έγινε. Στη συνέχεια ακολούθησαν ο Σεραφείμ και ο Σπύρος Κόρδας και ο
Γιάννης Λάμπος.
Ήταν σημαδιακή αυτή του η κίνηση...
Ακολουθήσαμε όλοι εμείς που αν δεν υπήρχε
ο Ηλίας δεν θα είχαμε ασχοληθεί με αυτό το θείο
δώρο, τον παραδοσιακό χορό.
Ο Ηλίας, στη συνέχεια, με την οικογένειά του,
τη σύζυγό του Ουρανία και τα τρία του παιδιά,
Βασίλη, Πλάτωνα και Γιώργο, εγκαταστάθηκε
στην Κρήτη όπου και δραστηριοποιήθηκε επαγγελματικά, κυρίως με το φολκλορικό χορό. Σήμερα συνεχίζουν την προσπάθειά του τα παιδιά
του, τα οποία έχουν επωμιστεί βαριά κληρονομιά και παρακαταθήκη, και πανάξια συνεχίζουν
τη δική του δράση.
Στον εμπνευστή μας λοιπόν, τον άνθρωπο που
όλοι εμείς που σήμερα χορεύουμε το οφείλουμε
αποκλειστικά σ’ αυτόν, το φίλο μας, το συγγενή
μας, το δικό μας άνθρωπο, που σίγουρα σήμερα
όλοι μας θα ψάχνουμε τη στιγμή που θα μερα-

κλωθεί και θα σηκωθεί να χορέψει, αφιερώνουμε τη μικρή μας προσπάθεια.
Είμαστε σίγουροι, ότι αυτή την ώρα θα δίνει
το μαντήλι στον Σπύρο για να χορέψει το αγαπημένο δικό του τσάμικο και θα τον καμαρώνουν η Καίτη και ο Ανδρέας στη δική τους πλέον
παρέα...
Ηλία, για μας θα είσαι πάντα εδώ, θα χορεύεις
ανάμεσά μας, θα καμαρώνεις γι’ αυτό που άφησες και θα μας καθοδηγείς από εκεί ψηλά.
Σ’ ευχαριστούμε όλοι μας για τη σπουδαία
παρακαταθήκη που άφησες.
Ο σπόρος που εσύ έσπειρες, σήμερα θέριεψε
και έπιασε τόπο...
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Ο Προφήτης Ηλίας και το πανηγύρι του, στο Δίκαστρο
Φέτος, ο Αιλιάς, μετά από 232 χρόνια, δεν λειτουργήθηκε..
του Λεωνίδα Ιωάννου Καρφή
Αντιστρατήγου ε.α.

Η συνήχηση Ήλιος-Ηλίας
Η συνήχηση Ήλιος-Ηλίας υπήρξε η γέφυρα εννοιών μεταξύ Αρχαιότητας και Χριστιανισμού. Τα πύρινο άρμα οδηγούμενο από το Θεό
Ήλιο, έγινε κοινή ιερή παράσταση με το άρμα του Προφήτη Ηλία. Ο
Ήλιος έχει άμεση σχέση με τον Δία, κατ εξοχήν θεός του Ηλίου, ο
οποίος ήταν θεότητα στην υπηρεσία του Δία. Κατά τον ίδιο τρόπο και ο
προφήτης Ηλίας ήταν στην υπηρεσία του Θεού
Η λατρεία του προφήτη Ηλία αντικατέστησε την λατρεία του αρχαίου θεού Ηλίου, ο οποίος ταυτίζεται με τον υέτιο και κεραύνιο Δία,
που είχε το θρόνο του στην κορυφή του Ολύμπου. Κατά την ελληνική
παράδοση, ο προφήτης Ηλίας είναι κύριος της αστραπής, της βροντής
και του κεραυνού, καθώς και της βροχής και λατρεύεται στις κορυφές
των λόφων και των βουνών.
Ο πατρο-Κοσμάς ο Αιτωλός
Η επίσκεψη το 1779 στη Ζημιανή (Δίκαστρο) του πατρο-Κοσμά ήταν
λίαν επίκαιρη (οι επιδημίες τότε της βλογιάς και της πανούκλας αποδεκάτιζαν τους κατοίκους της) και η υπόδειξή του (να κάνουν Προσευχές,
Παρακλήσεις και Λιτανείες και να κτίσουν Εκκλησίες θεραπευτών Αγίων)
βρήκε άμεση αποδοχή.
Οι κάτοικοι άρχισαν αμέσως και μέχρι το 1784 έκτισαν τα εξωκκλήσια,
της Αγίας Παρασκευής και του Προφήτη Ηλία, Αγίων που θεραπεύουν τις
επιδημίες.
Για τον προφήτη Ηλία επέλεξαν την εξαίσια τοποθεσία, που σήμερα
έχει την τοπωνυμία Αιλιάς και εκεί έκτισαν το εξωκκλήσι του. Ο Προφήτης Ηλίας είναι «ο Άγιος, που είδε στο όρος Χωρίβ τον Θεό», γι΄ αυτό και
τα εξωκκλήσια του κτίζονται ψηλά, στα όρη, στις κορυφές των βουνών.
Τα «υψωμένα» δέντρα του Αιλιά
Εξ’ αρχής ορίστηκε να γίνεται στην γιορτή του Προφήτη Ηλία, στις 20
Ιουλίου, κάθε χρόνο, το πανηγύρι του. Η τοποθεσία «στο βουνό εκεί
ψηλά» συνηγορούσε υπέρ της τέλεσης εκεί πανηγυριού. Η ζέστη του καλοκαιριού ανάγκασε τις γενιές του χωριού να διαλέξουν και να «υψώσουν» γύρω από το εξωκκλήσι του Αιλιά δέντρα (βελανιδιές), κάθε γενιά
και το δέντρο της, για νάχουν στο πανηγύρι την σκιά τους.
Στον Αιλιά υπάρχουν σήμερα τόσα αιωνόβια και «υψωμένα» δέντρα,
όσες ήταν τότε και οι γενιές του χωριού.
Η παράδοση λέει, ότι οι γενιές, στο Δίκαστρο, το 1784, μετά τις επιδημίες, ήταν περίπου
20. Τόσα ήταν και τα δέντρα, που διάλεξαν και
«ύψωσαν» τότε οι γενιές, για να γίνουν αιωνόβια και ιερά δέντρα του Αιλιά.
Οι επιδημίες της βλογιάς και της πανούκλας,
με τις Προσευχές, τις Παρακλήσεις και τις Πρεσβείες των Αγίων, αποδιώχθηκαν και δεν ξα-

νάρθαν, καθώς, ο Προφήτης
Ηλίας «νόσους αποδιώκει και
λεπρούς καθαρίζει, διό και
βρύει ιάματα» και η Αγία Παρασκευή «προχέει ιάματα». Οι κάτοικοι, που είχαν καταφύγει στα
δάση για να διασωθούν από τις
θανατικές επιδημίες, επέστρεψαν στα χωριό, έκτισαν το εξωκκλήσι και από το 1784 άρχισαν
να γιορτάζουν ευλαβώς και να
πανηγυρίζουν ανελλιπώς στη
γιορτή του «θεραπευτή» τους,
του Προφήτη Ηλία.
Οι γενιές του χωριού
Τ΄ Αιλιά, απ΄ το πρωί, οι οιΤο δέντρο των οικογενειών Καρφή,
κογένειες του χωριού, με τα
στον Αιλιά.
γιορτινά τους και με τα ζώα
τους, φορτωμένα με δισάκια, χειράμια και φτσέλες, ανηφόριζαν, με ευλάβεια για να γιορτάσουν τον Αιλιά. Το θέαμα, η εικόνα, ήταν φανταστική, συναρπαστική.
Στον Αιλιά ξεφόρτωναν, κάθε μία οικογένεια, τα πράγματά της κάτω
από το δέντρο της γενιάς της.
Οι μεσήλικοι έκοβαν φτέρες για να γίνουν στρώμα και οι νοικοκυρές
άπλωναν επάνω τα χειράμια, κρέμαγαν απ΄ τα δέντρα τα δισάκια, τακτοποιούσαν τις πέτρες γύρω από το δέντρο σαν καθίσματα και όλοι περίμεναν με χαρά να αρχίσει το πανηγύρι.
Οι μικρότεροι κουβάλαγαν νερό με τις Φτσέλες από την Βρύση της
Κατσαρίνας ή από τη Βρύση στο ρέμα Γούρνες. ‘Όλα «τέλεια και έτοιμα»
για τον Αιλιά τους.
Οι οικογένειες, κατά γενιές και επώνυμα, που είχαν τον προηγούμενο
αιώνα στον Αιλιά τα δέντρα τους ήταν :
«Οικογένειες, (κατά επώνυμα), Αγγελοπούλου, Αρμακά, Βλάχου, Γεωργίου, Γιαννακάκη, Γιαννακοπούλου, Γράββαλου, Δημητρίου, Ζαχοπούλου, Ζημιανίτη, Ζιαγκουβά, Καλοτύχου, Καραίσκου, Καρακώστα,
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Καραπατή, Καρφή, Κατσίμπρα, Κόρδα, Κούκιου, Κύρου, Λαίτσα, Λάμπου, Μανώλη, Παπαδημητρίου, Παπαδοπούλου, Παπασταύρου,
Πιλάλη, Ποντίκα, Ρήγα, Σουλιώτη, Τελώνη, Τσαμαδιά, Τσιλίκα, Χαμπέρη, Χριστοπούλου».
H «Θεία Λειτουργία» και το «Υψωμα»
Όλοι, μικροί και μεγάλοι, στις 20 Ιουλίου,
παρακολουθούσαν, με πίστη και κατάνυξη την
«Θεία Λειτουργία» στο εξωκκλήσι και το
«Ύψωμα» κάτω από τα κεντρικά μεγάλα δέντρα του Αιλιά. Όλες οι νοικοκυρές έφερναν τις
Λειτουργιές τους, ζυμωμένες με καθάριο (σταρένιο) αλεύρι, που άλεθε ειδικά για τις Λειτουργιές ο μύλος του Αιγιώργη, τις οποίες ο ιερέας
«σήκωνε ή ύψωνε», ευλογούσε πάνω από την
Εικόνα του Αιλιά και έκοβε και μοίραζε σε όλους
τους πιστούς.
Όλοι νήστευαν και κοινωνούσαν, όλοι
έπαιρναν αντίδωρο και «ύψωμα», όλοι πήγαιναν με «καθαρότητα σώματος και ψυχής» για να
προσευχηθούν, να προσκυνήσουν και να τιμήσουν τον Άγιό τους, τον Αιλιά. Ήταν μια ιερή
παρακαταθήκη, που άφησε ο «πραγματικός»
παπάς, ο παπα-Γρηγόρης και τηρούσαν όλοι
ευλαβώς στην γιορτή του Αιλιά
Ο χορός και το γλέντι
Μετά το «Ύψωμα» άρχιζαν τα κεράσματα
(όλοι κερνούσαν), τα όργανα να παίζουν και ο
χορός (όλοι χόρευαν), που έσερνε πρώτος ο ιερέας και το μεσημέρι φαγητό (όλοι έφεραν τα
φαγητά τους).

20 Ιουλίου 1957
Πανηγύρι στον Αιλιά

Οι οικογένειες Κόρδα, Κούκιου και Τελώνη

το Δίκαστρο
Οι νοικοκυρές άπλωναν τις πετσέτες τους,
με τις πίττες και τα μαγειρεμένα φαγητά και περίμεναν, να ευλογήσει ο ιερέας, για να αρχίσει
το οικογενειακό φαγητό και γλέντι. Το απόγευμα, ξανά ο χορός, όλοι στον κύκλο και με το
ηλιοβασίλεμα, η κάθοδος στο χωριό. Ήταν όλοι
τους ευτυχείς, που τίμησαν και γιόρτασαν τον
Αιλιά τους και ευλογήθηκαν από τον Άγιό τους.
Οι αναμνήσεις και το χρέος
Οι εικόνες απ΄ τη γιορτή και το πανηγύρι
τ΄ Αιλιά είναι χαραγμένες στη μνήμη μας ανεξίτηλα. Τις αναπολούμε όλοι, πάντοτε και ιδιαίτερα την ημέρα που γιορτάζει ο Αιλιάς.
Βλέπουμε με τα «μάτια της ψυχής μας» τις γενιές του χωριού, όπως κάθονταν στα δέντρα
τους και πανηγύριζαν.
Χαιρόμαστε για το πανηγύρι που τότε γίνονταν στον Αιλιά και λυπόμαστε που τα τελευταία χρόνια δεν γίνεται. Λυπόμαστε που
ανήκουμε στις σύγχρονες γενιές, που παρέλαβαν το πανηγύρι και δεν θα το παραδώσουν
στις επόμενες.
Το πανηγύρι του Αιλιά έπαυσε να γίνεται
από το τέλος του προηγούμενου αιώνα και ίσως
δεν θα ξαναγίνει. Τα τελευταία χρόνια, μέχρι και
πέρυσι, στις 20 Ιουλίου, στον Αιλιά, τελούνταν
μόνο η θεία λειτουργία και παρίσταντο λίγοι
προσκυνητές, νοσταλγοί του παρελθόντος και
μέλη του Συλλόγου. Φέτος, μετά από 232 χρόνια, δεν έγινε ούτε η θεία λειτουργία στον Αιλιά,
ελλείψει παπά. Όλοι λέμε, με αρνητική έκπληξη,
«Φέτος δεν λειτουργήθηκε ο Αιλιάς μας…..»
Νοερά, όμως, την μέρα αυτή, ήμασταν
όλοι οι απανταχού Δικαστριώτες στον Αιλιά.
Ο Αιλιάς, πιστεύω, ότι θα μας συγχωρέσει
για αυτές τις ακούσιες σύγχρονες παραλείψεις μας και ως «ένσαρκος Άγγελος» θα
μας προστατεύει από τις θανατικές αρρώστιες, όπως τότε, όλους τους Δικαστριώτες.
Όμως εμείς, οι σημερινές γενιές, που
δεν πήγαμε στον Αιλιά, που δεν πανηγυρίσαμε και φέτος δεν τελέσαμε ούτε και τη
θεία Λειτουργία, έχουμε ένα, το ελαχιστότατο, χρέος, να ανακαινίσουμε το εξωκκλήσι του….
Έτσι, για να παραδώσουμε και εμείς
κάτι, το εξωκκλήσι του έστω, όρθιο και
ανακαινισμένο, στις επόμενες γενιές ….
Αυτό το μπορούμε….
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Γενική Συνέλευση
Αρχαιρεσίες
Στις 16 Αυγούστου διεξήχθη η ετήσια Γενική Συνέλευση
στην Πλατεία του χωριού μας.
Μετά τον απολογισμό των πεπραγμένων, των Διοικητικών Συμβουλίων του Συλλόγου και του Μουσείου , ακολούθησε διαλογική συζήτηση με θέματα που άπτονται των
αρμοδιοτήτων των Συμβουλίων.
Αναπτύχθηκε γόνιμος και εποικοδομητικός διάλογος,
κατατέθηκαν προτάσεις και εγκρίθηκαν τα πεπραγμένα.
Ακολούθως έγιναν αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέων
Διοικητικών Συμβουλίων.
Οι εκλεγέντες συγκροτήθηκαν σε σώμα και προχώρησαν στην κατανομή ρόλων και αρμοδιοτήτων. Η σύνθεση
των νέων Δ.Σ. έχει ως εξής:
ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
Για την Αθήνα
Κόρδας Κωνσταντίνος του Λ. Πρόεδρος
Καρακώστας Παναγιώτης του Γ. Αντιπρόεδρος Α΄
Λάμπου Κωνσταντίνα του Γ. Γεν. Γραμματέας Α΄
Κόρδας Παναγιώτης του Σπ. Ταμίας Α΄
Πιλάλης Ιωάννης του Α. Έφορος
Καρφής Ιωάννης του Κ. Μέλος
Καλογιάννης Αθανάσιος Μέλος
Γιαννακόπουλος Γεώργιος του Θ.
Καρράς Δημήτριος Αριστίνδην Μέλος
Πιλάλης Κωνσταντίνος του Γ. Αριστίνδην Μέλος
Αναπληρωματικά Μέλη
Λάμπος Δημήτριος του Π.
Κόρδα Εύη του Σπ.
Για τη Λαμία
Γράββαλος Ανδρέας του Ε. Αντιπρόεδρος Β΄
Γκιόλας Σταύρος του Ε. Γραμματέας Β΄
Καρφής Κωνσταντίνος του Γ. Ταμίας Β΄
Σουλιώτης Παναγιώτης του Κ. Μέλος
Αντωνής Αθανάσιος του Δ. Αριστίνδην Μέλος
Αναπληρωματικό Μέλος
Ζημιανίτης Σεραφείμ του Π.
ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ
ΜΟΥΣΕΙΟΥ
Γκιόλας Χρήστος του Ε. Πρόεδρος
Αλεξοπούλου Γεωργία του Ι. Αντιπρόεδρος
Σωτηρόπουλος Γεώργιος του Ν. Γραμματέας
Γιαννακόπουλος Γεώργιος του Θ. Ταμίας
Συλεούνη Κωνσταντίνα Κοσμήτορας
Τσώμου Ολυμπία του Ε. Μέλος
Γράββαλου Αναστασία του Α. Μέλος
Αναπληρωματικά Μέλη
Γράββαλος Ανδρέας του Ε.
Καρκάνη Ελένη του Χ.
Συγχαρητήρια, καλή δύναμη
και επιτυχία στο έργο τους.
Ευχαριστήρια ανακοίνωση
Οι νεοεκλεγέντες του Δ.Σ. ευχαριστούν τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης για την τιμή και την εμπιστοσύνη τους
και δεσμεύονται πως θα επιδιώξουν το καλύτερο για την
επίτευξη των στόχων τους .
Για το Δ.Σ. του Μουσείου
Γκιόλας Χρήστος

Ευχαριστήρια ανακοίνωση
Ως νέος πρόεδρος, και εκ μέρους του νέου Δ.Σ. , θα ήθελα να
ευχαριστήσω τα μέλη του Συλλόγου που με την ψήφο τους μας
εξέλεξαν, και προσωπικά να ευχαριστήσω το νέο Δ.Σ. που ομόφωνα με εξέλεξε νέο πρόεδρο , υποσχόμενος σε όλους σας ότι
θα συνεχίσουμε με ζήλο και αυταπάρνηση το επάξιο έργο των
προκατόχων μας .
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
Κων/νος Λ. Κόρδας
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Δρ. Κατερίνα Δ. Χαμπέρη

Π

πυραμίδες της Αιγύπτου και
ριν ακόμη μπορέσει να
νοίκιασε ένα πολυτελές ξύμιλήσει Αγγλικά, η Καλινο σπίτι (chalet – σαλέ)
τερίνα (Κέη) Χαμπέρη μιστο Ελληνικό Νησί της Σκιάλούσε Ελληνικά. Ο πατέρας
θου για ένα μήνα, οδηγώντας
της, Δημήτριος (James) Χαμένα jeep (τζηπ) πάνω – κάτω
πέρης, και η σύζυγός του
στο ορεινό έδαφος.
έφυγαν από την πατρίδα τους
Αμέσως μετά την πώτην Ελλάδα και εγκαταστάληση της μονοκατοικίας (αρθηκαν στο Grand Rapids, ML
χοντικού) το 2204, αγόρασε
(γκραντι ράπιντς) όπου η Κέη
εισιτήριο (δίοδο) για το παρκαι ο (μακαρίτης) αδελφός
θενικό ταξίδι (κρουαζιέρα)
της Jim (Δημήτρης), γεννήτου υπερωκεάνιου Queen
θηκαν.
Mary 2. (Κουήν Μέρι 2). ΜιΗ μητέρα μου δεν έμαθε
λάμε για το πώς να κακομάποτέ Αγγλικά είπε: »Δεν περθετε (περιποιηθείτε) τον
νούσε χρόνο έξω από το σπίτι
εαυτό σας! είπε. Επέστρεψε
της και από την εκκλησία. Ο
σε ένα σπίτι που είχε αγοράπατέρας μου είχε και λειOικογένεια Δημητρίου Χαμπέρη Χρυσάνθη, Αικατερίνη, Ευάγγελος.
σει στο Lighthouse Point,
τουργούσε δύο Ελληνικά
FI.., (λάιτ χάουζ πόιντ) κοντά
εστιατόρια στο Grand Rapids
Finch (φιντς) ως καθηγήτρια Ισπανικών
(γκραντ ράπιντς) και ο αδελφός μου έγινε και Πρόεδρος του τμήματος Μοντέρνων στο Fort Lauderdale (φορτ λόντερντέιλ).
δικηγόρος αντι-μονοπωλιακών για την Γλωσσών και Λογοτεχνίας. Δίδαξε στο Αντί να περιβάλλεται από ουρανοξύστες,
ΙΒΜ.
Finch (φιντς) μέχρι το 1972. Δεν ήθελε να μένει σε ένα 17,348 τετραγωνικά πόδια
Ο πατέρας μου, μού άλλαξε την ζωή. φύγει. Αγαπούσε το να διδάσκει εκεί, παρά γωνιακό οικόπεδο πάνω σε ένα κανάλι
Όταν ήμουν 7 χρονών διαγνώστηκε ότι τις δύσκολες στιγμές κατά την διάρκεια όπου σκάφη αναψυχής πλέουν στην διαπάσχω από οστεομυελίτιδα (λοίμωξη των του 1970 στην πολιτεία του Kent (κεντ) δρομή τους για τον Ατλαντκό. Περίπου 40
οστών). Εγχειρίστηκα στην κλινική Mayo την σφαγή τεσσάρων μαθητών όταν συμ- Φοίνικες και βελανιδιές, αγάλματα και γιόταν ήμουν 11 και ξανά όταν ήμουν 13. Ο πονετικοί μαθητές του Finch (φίντς) καλύ- γαντιαία αγγεία (βάζα) γεμάτα με λουλούπατέρας μου, με μετέφερε στους ώμους φθηκαν με κέτσαπ (σάλτσα ντομάτας) για δια στολίζουν την ιδιοκτησία.
Η Γιόγκα, η οποία την κρατά σε φόρμα
του σε ένα δημοτικό σχολείο για παιδιά με να μοιάζει με αίμα, κάθονταν στο πάτωμα
ειδικές ανάγκες αλλά όταν έφτασε εκεί, και έπρεπε να πατήσεις πάνω τους. Αλλά για τα 82α γενέθλια της, στις 24 Μαϊου,
συνειδητοποίησε ότι πολλοί μαθητές είχαν είχε μια υποθήκη που οφείλεται σε μια μο- είναι ένα πάθος της όπως είναι και οι
διανοητικά προβλήματα. Ήξερε ότι είχα νοκατοικία (αρχοντικό) επί της οδού φάροι. Η Κέη έχει επισκεφθεί πολλούς,
ένα καλό μυαλό, έτσι γύρισε, με πήρε Ε.52nd St. που είχε η οικογενειά της από έμεινε σε έναν για μια νύχτα και έχει διασπίτι κι έκανα μαθήματα ιδιαίτερα στο το 1964. Τα
χρήματα δεν ήταν αρκετά μέρισμα στον Ατλαντικό απέναντι σε έναν
σπίτι (κατ’ οίκον εκπαίδευση). Δεν έβγαινα στο Finch (φιντς) και της προσφέρθηκε (που βλέπει σε ένα φάρο). Είναι ιδρυτικό
έξω να παίξω με τα άλλα παιδιά. Ήμουν πλήρη καθηγεσία στο κολέγιο του Baruch μέλος του Εθνικού Ιστορικού Μουσείου
μέσα και διάβαζα και μελετούσα και (μπαρού), όπου παρέμεινε έως την συντα- Γυναικών και ελπίζει μια ημέρα να το δει
έμαθα να μιλάω άπταιστα Ισπανικά, τόσο ξιοδότησή της ως επίτημη καθηγήτρια το στο National Mall (Εθνικό Εμπορικό Κέντρο) θέλω να δω τα αρχεία του Finch
καλά όσο και τα Ελληνικά.
1989.
Κοιμόταν με βάρη και έκανε πολύ
Όποιες και να ήταν οι σωματικές προ- (φιντς) να διατηρούνται στο μουσείο, είπε.
Η Κέη πρόκειται να συνοδευτεί στα
εξαντλητική φυσιοθεραπεία όταν ήταν κλήσεις που είχε η Κέη φαίνονται μικρές
παιδί. Στο κεντρικό Γυμνάσιο στο Grade σε σύγκριση με τα επιτεύγματά της. Δί- βραβεία Cosgrave (κοςγκρέιβ) από την για
Rapids (γκραντ ράπιντς) ονομάστηκε ως η δαξε για 32 χρόνια, περιηγήθηκε άφοβα πολλά χρόνια χρόνια φίλη της, Δρα Νέλλη
Κορυφαία Ανώτερη Γυναίκα στην υποτρο- στην Νέα Υόρκη με ποδήλατο, και ταξί- Santos (σάντος). Ανάμεσα στις πολλές
φία, ηγεσία και στο πνεύμα ευγενής άμιλ- δεψε ανά την υφήλιο, από την Ευρώπη στη ακαδημαϊκές της δημοσιεύσεις είναι μια
λας. Απέκτησε (κέρδισε) πτυχία Β.Α. και Νότιο Αμερική με αεροπλάνο και πλοίο. που εκείνη και η Νέλλη έγραψαν μαζί:
Μ.Α. (πτυχίο και μεταπτυχιακό) στο πανε- Ενώ δίδασκε στο δημόσιο κολέγιο της Ισπανικά, μια Σπονδυλωτή Προσέγγιση
πιστήμιο του Michigan (μίσιγκαν), από πόλης Jersey (τζέρσι) κέρδισε υποτροφία (Spanish, a Modular Approach), (Βιβλία
όπου αποφοίτησε με διάκριση και στα δύο, του ιδρύματος Fulbright (φούτλμπράιτ) 1,11 και 111).
και αργότερα έλαβε υποτροφία στο πανε- για να σπουδάσει στην Ισπανια και διερεύΗ Κέη είναι καταχωρημένη (εισηγπιστήμιο της Columbia (κολούμπια) όπου νησε όλη τη χώρα. Σπούδασε στο πανεπι- μένη) στο Who’s Who of American
απέκτησε (κέρδισε) το διδακτορικό της, στήμιο του San Marco (Σαν Μάρκο) στην Women (Ποια είναι ποια από τις Αμερικάστα Ισπανικά το 1968.
Λίμα, Περού, περιόδευσε τα ερείπεια των νες Γυναίκες), μια από τις πολλές της, τιΤο 1969 έγινε μέλος του κολεγίου Ίνκας στο Machu Picchu, την Ιερή Γη, τις μητικές διακρίσεις.
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Κρίση – Μνημόνια – Δαιμόνια
Δεν ξέρω αν είναι όνειρο, ούτε αν είναι αλήθεια,
εφιάλτης είναι άραγε ή του νου μου παραμύθια;
Μαύρα πουλιά σαν σύννεφα, πετούν στον γαλανό ουρανό μας,
φτεροκοπάνε, σκούζουνε σα δαίμονες του κόσμου.

*****
Έχουν τα νύχια τους μακριά, σα δίκοπα λεπίδια,
λαμποκοπάνε τα φτερά, του δήμιου έχουν όψη,
οι μύτες τους μοιάζουν σπαθιά, τα μάτια τους με σπίθες
και οι ουρές τους οι μακριές, βεντάλιες του θανάτου.

*****
Σκεπάσανε τον ουρανό και κρύψανε τον ήλιο,
πετάνε πάνω στα βουνά και χαμηλά στους κάμπους,
κοντά στα περιβόλια μας και δίπλα στις πηγές μας
που ‘ναι γεμάτα ομορφιές, του παραδείσου κάλλη.

*****
Δέντρα ψηλά και λυγερά, πρασινοφορεμένα, γεμάτα
άνθη και καρπούς, αμπέλια αραδιασμένα, λιόδεντρα
μ’ ασημόφυλλα διαμάντια φορτωμένα, στάρια,
μηλιές και κερασιές, με ιδρώτα και το αίμα μας είναι μεγαλωμένα.

*****
Μνημεία, ναοί, θεοί, αιώνων βωμοί αμύθητης αξίας
κι ολόγυρα για φράχτη τους ηρώων κορμιά που ‘γιναν
κυπαρίσσια και παραπέρα ο πύργος και το κάστρο μας
που μένουνε οι φύλακες, οι κρίτες μας ταγμένοι να φυλάνε,

*****

πετάξανε τα όπλα τους, στον πύργο αμπαρωθήκαν,
κλείσανε μάτια και αυτιά, να μην ακούν και βλέπουν.

*****
Αυτά τα όρνια είναι γνωστά, είναι ανθρωποφάγα,
τα ξέρουμε από παλιά, είναι οι παλιοί μας φίλοι.
Τώρα γινήκανε εχθροί, στέκουν απέναντί μας,
κουρσεύουνε τον τόπο μας, ρημάζουνε το βιός μας
τα όσια και τα ιερά κι όσα είχαν από αιώνες.

*****
Όσοι της φυλής μας ζούσαν εδώ, για όλα αυτά πάλεψαν
με δόντια και με νύχια, κατάφεραν τα κράτησαν
προίκα, κληρονομιά μας, μας τ’ άφησαν και φύγαν.

*****
Πρέπει να γίνουμε όλοι φύλακες, του τόπου μας ακρίτες,
γιατί οι ταγμένοι φύλακες, φαίνεται μας πούλησαν,
έδειξαν τις κερκόπορτες κι ανοίξανε τις πύλες
μπήκανε μέσα οι εχθροί κι αντάμα τώρα τρώνε.

*****
Μαχαίρια όλοι τους ακονίζουνε, τα δόντια τους μας δείχνουν,
τρομοκρατούν τα όνειρα και θάβουν τις ελπίδες.

*****
Αλήθεια τι έγιναν οι ήρωες, που είναι ο Μαραθώνας,
στη Σαλαμίνα τι έγινε, ποιοι φυλάνε Θερμοπύλες,
το ’21 ξεχάστηκε, το έπος του σαράντα;

*****

του παραδείσου το μπαξέ και το δικό μας τόπο,
όμως γερμένοι τώρα κάθονται και βαρυγκομισμένοι,
τρώνε το βιός του τόπου μας, γλεντούν και πίνουνε
το κρασί του κόπου μας, τ’ αθάνατο, με το χρυσοκάνατο.

Η μνήμη λήθη γίνηκε και οι βωμοί χαθήκαν,
που είναι οι σύγχρονοι σοφοί, που πάνε οι ποιητές,
πικράθηκαν, φοβήθηκαν, ίσως γι΄αυτό κρυφτήκαν,

*****

*****

Μπήκαν τα όρνια στο μπαξέ και στο δικό μας τόπο,
φτεροκοπάνε, σκούζουνε και κουρνιαχτό σηκώνουν,
ξεσχίζουν με τα νύχια τους, αρπάζουν με τις μύτες,
θέλουν να τον ρημάξουνε, τίποτα να μη μείνει.

δεν γράφουν τώρα ποιήματα, μιλούν με τη σιωπή τους.
Αγέρας όλοι ας γίνουμε, όλα να τα σκορπίσει
τ’ άχρηστα του τόπου μας, της τρόικας τους εφιάλτες,
να καθαρίσει ο ουρανός, άνοιξη πάλι να ‘ρθει.

*****

*****

Εμείς οι εργάτες του μπαξέ, έξω από τις καλύβες,
φωνάζουμε τους φύλακες, τα μέτρα τους να πάρουν,
να σώσουνε ότι απόμεινε από το βιός, το περιβόλι,
τα όσια και τα ιερά που ‘χουμε από αιώνες.

Να ανθίσουνε τα νιάτα μας, καρπούς για να μας κάνουν
και οι ξωμάχοι της ζωής να φύγουν δίχως πίκρα
…και το πανάρχαιο φώς του τόπου μας, που κρύψανε
οι δυνατοί κι οι πλάνοι, τον κόσμο να φωτίσει
σαν του Μεγάλου Σάββατου το ανάστερό του φώς.

*****
Αυτοί όμως δεν μας ακούν, τρόμαξαν στη θωριά τους,
φοβήθηκαν το σκούξιμο, κουράγιο πια δεν έχουν,

Γιάννης Τσίτσος

Ανακοίνωση τιμητικών διακρίσεων και ευχαριστηρίων επιστολών
Το νεοσύστατο Δ.Σ. του Ιστορικού και Λαογραφικού Μουσείου Δικάστρου «ΝΙΚΑΙΑΣ – ΚΑΛΛΙΔΗΜΟΣ ΦΙΛΙΣΤΑΣ» συνεχίζοντας την τιμιτική αναφορά και διάκριση του απελθόντος Δ.Σ. προς το πρόσωπο
της Dr. Αικατερίνης Δημ.Χαμπέρη, ανακοινώνουμε ότι θα εισηγηθούμε
στην επόμενη γενική συνέλευση των μελών του μουσείου να ανακοιρηχθεί σύμφωνα με το καταστατικό μας, επίτιμο μέλος μας. Εκφράζουμε δε, δημόσια τις θερμότατες ευχαριστίες μας για τη
γενναιόδωρη προσφορά της τάξης των 10.000 δολαρίων για τις ανάγκες του μουσείου μας.
Διαβεβαιώνουμε δε την ίδια και τους συμπατριώτες μας, ότι η
δωρεά της θα αξιοποιηθεί με τον καλύτερο τρόπο για την περαιτέρω
εξέλιξη, ανάδειξη, προβολή και αναβάθμιση του Μουσείου.
Ήδη το προηγούμενο Δ.Σ. ικανοποίησε την επιθυμία της για φιλοτέχνηση τεσσάρων εικόνων στον Ι.Ν. του Αγίου Γεωργίου με τα ονόματα μελών της οικογένειάς της.

Δεσμευόμαστε δε πως θα έχει όλη εκείνη την ενημέρωση για την
υλοποίηση των στόχων μας, ώστε να αισθάνεται χαρά και ικανοποίηση
για την συμβολή της.
Στις άμεσες ενέργειές μας είναι η επίδοση ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ τόσο στην ίδια, όσο και στο ζεύγος των κ. Πέτρου και Μαρίας
Χριστοπούλου και για την κ. Δήμητρα Σερ. Κούκιου προς τα παιδιά
της, που θα παραλάβουν και αναμνηστικές πλακέτες, με τις οποίες
ΕΧΟΥΝ ΤΙΜΗΘΕΙ, για ανάλογες ενέργειες.
Η νοσταλγία της μητέρας Πατρίδας και η αγάπη για την γενέτειρα
γή, ελπίζουμε ότι θα εκφραστούν έμπρακτα, βρίσκοντας κι άλλους μιμητές τέτοιων αξιέπαινων πράξεων.
Τέλος ευχόμαστε, όπως και σε όλους τους ομογενείς μας, να
έχουν προσωπική και οικογενειακή υγεία, ευτυχία, πρόοδο και κάθε
επιτυχία στη ζωή τους!!!
Το Δ.Σ. του Ιστορικού – Λαογραφικού
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Σκάλα προς Μουσείο
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O πολιτιστικός Αύγουστος
του Δικάστρου

Ολοκληρώθηκε και
τέθηκε στη διάθεση των
κατοίκων και των επισκεπτών του χωριού, η
σκάλα προς το Μουσείο.
Ένα έργο - κομψοτέχνημα, ταίριαξε απόλυτα
με το «χρώμα» της τοποθεσίας, κάνοντας ταυτόχρονα και εύκολη την
πρόσβαση από την πλατεία προς το Μουσείο.

Ο εορτασμός της Παναγίας
Με ιδιαίτερη λαμπρότητα και θρησκευτική κατάνυξη γιορτάσαμε και φέτος την Κοίμηση της Θεοτόκου. Το εξωκλήσι
της Παναγίας στον Μαχαλά, είχε την τιμητική του. Μικροί
και μεγάλοι εκπλήρωσαν το «ιερό τους τάμα» δοξάζοντας
την Μεγαλόχαρη. Μετά τη Θεία Λειτουργία ακολούθησε
στον περίβολο του ναού αρτοκλασία και διανομή από τον
Σύλλογο, άρτου και παραδοσιακού λουκουμιού.
Η ευλογία της να σκεπάζει όλους μας, να ’μαστε γεροί
και υγιείς, ώστε του χρόνου να αξιωθούμε ν΄ανάψουμε το
ταπεινό κεράκι μας στη Χάρη της.

Χρ. Γκ.

Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ε Σ

Τ Ε Χ Ν Ε Σ

Αφοι Παπαθανασίου Ο.Ε.
papress@hotmail.com - parafthi@hotmail.com

