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Αύγουστος Εκδηλώσεων στο Δίκαστρο

Από το Τέμπλο του Ναού
των Αγίων Σεραφείμ Δικάστρου

• Στις 18 Αυγούστου έγινε έκθεση φωτογραφίας ( η οποία
συνεχίστηκε και την επόμενη μέρα) από δύο καταξιωμένους φωτογράφους , τον δικό μας Δημήτρη Καρρά και τον συντοπίτη μας
Προβόπουλο Ηλία με θέματα από το χωριό μας αλλά και άλλες
περιοχές. Πολλά ήταν τα εγκωμιαστικά σχόλια και τα συγχαρητήρια προς τους δυο καλλιτέχνες .
Η εβδομάδα των εκδηλώσεων ξεκίνησε την Κυριακή 14 Αυγούστου με την απολογιστική συνέλευση του Δ.Σ. του Συλλόγου
αλλά και του Μουσείου . (Ακούστηκαν ενδιαφέρουσες απόψεις
και προτάσεις οι οποίες θα ληφθούν υπόψη από το Δ.Σ. ).
Επίσης έγινε παρουσίαση του εξαιρετικού βιβλίου του Λεωνίδα Ι. Καρφή με τίτλο " Αρχιτεκτονική και Φυλαχτά σπιτιών
στο Δίκαστρο " .

Όσιος Σεραφείμ επίσκοπος Δοβρού Λεβαδείας
(Εορτάζει στις 4 Δεκεμβρίου)

Φέτος , για πρώτη φορά , λειτουργήσαμε τον Δεκαπενταύγουστο στην Παναγία μια ημέρα πριν , στις 14 Αυγούστου. Όμως
την επομένη, 15 Αυγούστου, έγινε κανονικά αρτοκλασία στην
πλατεία του χωριού.
• Στις 16 Αυγούστου, οι νέοι του χωριού μας πραγματοποίησαν την Γιορτή Νεολαίας, γλεντώντας και χορεύοντας με τους
δικούς τους ρυθμούς .
• Στις 17 Αυγούστου, η συνάντηση στο Μύλο συγκέντρωσε
πλήθος κόσμου όπου τα εδέσματα των γυναικών, το τσίπουρο
και το λουκούμι αλλά και το περιβάλλον, ενθουσίασαν τους παρευρισκομένους . Στη συνέχεια και μέχρι αργά το βράδυ, στην
πλατεία του χωριού , ορχήστρα έντεχνου τραγουδιού – προσφορά της Αργυρώς - χάρισε μοναδικές μελωδικές στιγμές στο
κοινό.

• Το Σάββατο 19 Αυγούστου, έκλεισε η εβδομάδα των εκδηλώσεων με το - καθιερωμένο πλέον – Δικαστριώτικο Αντάμωμα . Με παραδοσιακούς χορούς (πάντα υπό την καθοδήγηση
του Βασίλη Καρφή και με τραγούδι από την Μαρία Ζιάκα ) και
με το συγκρότημα του Αλέξανδρου Αρκαδόπουλου να κρατάει
αμείωτο το κέφι και τον χορό μέχρι το πρωί .
Το Δ.Σ. ευχαριστεί θερμά όλους όσους συνέβαλλαν στην επιτυχία όλων των εκδηλώσεων και ευχόμαστε
και του χρόνου!

Το βιβλίο
του Συλλόγου
Ο Σύλλογος των απανταχού Δικαστριωτών εκτύπωσε και διαθέτει στα μέλη και
τους φίλους του το βιβλίο με τίτλο,

«Αρχιτεκτονική και φυλαχτά
σπιτιών στο Δίκαστρο»,
του οποίου συγγραφέας είναι ο
Λεωνίδας Καρφής.
Το βιβλίο αναφέρεται στο κτίσιμο
των
σπιτιών
από
τους μάστορες
και κτίστες του
Δικάστρου, δια
μέσου των αιώνων, μέχρι σήμερα.
Όσοι ενδιαφέρονται για το βιβλίο, μπορούν να το προμηθευθούν απευθυνόμενοι:
Στο Σύλλογο Δικαστριωτών
(Πρόεδρο Συλλόγου,
Κων/νο Κόρδα τηλ. 6976978440,
Κων/νο Καρφή τηλ. 6974038172
Στο Μουσείο Δικάστρου (Πρόεδρο Μουσείου, Χρήστο Γκιόλα, τηλ. 6976 957360 )
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κοινωνικα
Βαπτίσεις

• Ο Θεοφάνης Καραγιάννης και η Κων/να
Γράββαλου του Ανδρέα και της Γεωργίας βάπτισαν το δεύτερο αγοράκι τους και το όνομα
αυτού ΑΝΔΡΕΑΣ.
• Στις 23-7-17 ο Θεόφιλος Γιαννακόπουλος του
Γεωργίου και της Έφης και η Γεωργία Κουράση
βάπτισαν το κοριτσάκι τους και το όνομα αυτής
ΔΕΣΠΟΙΝΑ.
• Στις 3/9/2017 ο Μάριος Καρακώστας του
Παναγιώτη και η Νικολέτα Γιαννακοπούλου,
βάφτισαν την κόρη τους στον ιερό ναό της Αγ.
Βαρβάρας στη Λαμία και το όνομα αυτής
ΑΝΝΑ.
• Στις 17- 9- 17 ο Δημήτριος Γεωργίου του Βασιλείου και της Σταυρούλας και η Παναγιώτα
Αγγελή βάπτισαν το κοριτσάκι τους και το ονόμασαν ΑΘΑΝΑΣΙΑ.

Θάνατοι

Να τους ζήσουν!

• Στις 27-8-17 απεβίωσε ο Χρήστος Λαΐτσας
του Γεωργίου ετών 75.
Εψάλη και ετάφη στην Αμερική.

Θερμά συλλυπητήρια!

Επιτυχίες

• Ο Καραΐσκος Ηρακλής του Κων/νου επέτυχε στις Πανελλήνιες του 2017 στην
σχολή Χημικών Μηχανικών στο Πανεπιστήμιο Πάτρας.
• Η Γκιόλα Ευαγγελία του Χρήστου επέτυχε στις Πανελλήνιες του 2017 στην
σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών στο Πανεπιστήμιο
Πάτρας

Θερμά συγχαρητήρια!

Αγαπητοί συγχωριανοί και φίλοι,
Αν κάποιος έχει δώσει συνδρομή ή έχει
πάρει βιβλίο και δεν αναγράφεται στην
παρακάτω λίστα να επικοινωνήσει με τον
Κων/νο Καρφή (6974038172).
Η Συντακτική επιτροπή
της εφημερίδος!

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

825/747841-02
IBAN:
GR4201108250000082574784102
Tράπεζα Πειραιώς Αρ. Λογαριασμού:

6292 - 128468 - 148
IBAN:
GR0801712920006292128468148

ENIΣΧΥΣΑΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

ΤΟΝ ΣΥΛΛΟΓΟ & ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Αρχοντή Βασιλική ................................................20€
Κυριακάκη Αργυρώ ....................................................50€
Κόρδας Σεραφείμ, Γιάννης & Φωτεινή......................50€
Γόνης Κων/νος ..........................................................20€
Γράββαλος Ανδρέας ..................................................30€
Βίτσα Ελένη ................................................................50€
Πιλάλης Αθανάσιος ....................................................20€
Λέντας Ιωάννης ..........................................................20€
Πιλάλης Γιάννης ........................................................20€
Λάμπος Δημήτρης - Ποτσικά Αγγελική ......................20€
Καρφή Ευανθία ..........................................................20€
Μήτσιος Παναγιώτης..................................................20€
Παπακώστα Ελένη......................................................20€
Γιαννακόπουλος Δημήτρης........................................30€
Καραΐσκος Ηρακλής ..................................................20€
Κουτσομπίνα Αχλαδιώτη Ελένη ................................60€
Λαΐτσας Χρήστος ........................................................50€
Ρήγας Δημήτριος........................................................20€
Μπούργου Μαρίνα ....................................................50€
(εις μνήμην του πατρός της Δημητρίου Μπούργου
του Λάμπρου)
Γιαννακόπουλος Δημήτριος του Κων/νου ................30€
Καρφής Β. του Κων/νου ............................................10€
Αντωνής Αθανάσιος. ..................................................10€
Τραγουδάρα Ευαγγ. ..................................................10€
Γιαννακόπουλος Σεραφείμ ........................................30€
Καλότυχου Κατερίνα ..................................................10€
Καρακώστας Παναγιώτης. ........................................20€
Λάμπος Δημ. του Παν.................................................10€
Καρράς Δημ. ..............................................................10€
Συλεούνη Κων/να ......................................................10€
Κατσαρής Χρ. - Αντωνία ............................................40€
Καραϊσκος Γ. του Ηλία ..............................................20€
Μαθιός Δημ. ..............................................................10€
Καρφής Ηλίας ............................................................15€
Καλότυχος Θωμας ....................................................10€
Χαμπέρη - Μπιλίρη Παν. ............................................10€
Γεδεών - Παπασταύρου Ειρ. ......................................20€
Παπασταύρος Παν. ..................................................10€
Ζημιανίτης Γρ. (εις μνήμην Βασιλικής Ζημιανίτη)......50€
Ρήγας Δημ. του Κων/νου και της Ειρήνης ................50€
Λαΐτσα Γεωργία - Μπάκας Δημ ..................................20€
Γιαννακόπουλος Αναστάσιος ....................................20€
Ρήγας Βασ. - Γιαννούλα ............................................30€
Ρήγα - Χαραλάμπους Ελένη ......................................20€
Παπαχρήστου - Καρφή Μαρία ..................................30€
(εις μνήμην των αδερφών της Ειρήνης - Ιφιγένειας)
Θάνου - Γράββαλου Αμβροσία ..................................30€
Καλογιάννη Αριάδνη ..................................................15€
Κατσαρή Αμαλία ........................................................20€
Γράββαλος Ιωαν.........................................................20€
Σουλιώτης Τάκης........................................................20€
Χριστόπουλος Δημήτριος ..........................................10€
Πιλάλης Κων/νος ......................................................10€
Κόρδας Σπύρος..........................................................30€
Τσιμπάνος Νικόλαος ..................................................30€
Τσιμπάνος Δημήτριος ................................................30€
Κόρδας Σεραφείμ του Πέτρου ..................................20€
Γκιόλας Σταύρος ........................................................10€
Λάμπος Γεώργιος ......................................................30€
Καρφής Κων/νος του Βασιλείου ..............................20€
Ζημιανίτης Σεραφείμ (χορηγός) ................................60€
Κόρδας Πέτρος ..........................................................10€
Ρήγας Σπύρος ............................................................20€
Μανώλης Τάσος ........................................................10€
Γκιόλας Χρήστος ........................................................10€

Σεπτέμβριος 2017

Συνδρομές Προσφορές
στους τραπεζικούς
Λογαριασμούς
του Συλλόγου
Απανταχού
Δικαστριωτών
Εθνικής Τράπεζας:
067/559811-79
IBAN:
GR26011006700000067
55981179
Eurobank πρώην Τ.Τ.:
0026.0740.1.1.
0101676583
IBAN:
GR33026074000001101
01676583
Τράπεζα Πειραιώς:
Ο Λογαριασμός
τ η ς Τ.Πειραιώς.
ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ
μέχρι νεωτέρας
ανακοίνωσης
Άρθρα - Κείμενα
Αγγελίες-Ανακοινώσεις
στο μέλος της Συντακτικής Επιτροπής:

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

efimdikastro@gmail.com

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 34000 • FAX: 22310 43856
e-mail: papress@hotmail.com
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ENIΣΧΥΣΑΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

ΤΟΝ ΣΥΛΛΟΓΟ & ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Χαμπέρη Ελένη ..........................................................30€
Πιλάλη Σαβούλα ........................................................20€
Αλεξοπούλου Γεωργία ..............................................10€
Αλεξόπουλος Ιωάννης ..............................................10€
Ζημιανίτη Κων/να ......................................................20€
Παπαλαμπρόπουλος Πάτροκλος ..............................10€
Σιούτα - Μανώλη Δήμητρα ........................................10€
Αργυρίου Κυριάκος....................................................20€
Ρήγα ειρήνη................................................................20€
Καρακώστα Βασιλική ................................................10€
Καλογιάννη Βούλα ....................................................50€
Οικονόου - Γιαννακάκη Κατερίνα ..............................20€
Μπαρμπαρούσης Μιχάλης ........................................50€
Χριστόπουλος Ιωάννης ..............................................10€
Βαγιάκου Δήμητρα ....................................................30€
Αρμακάς Βασίλειος ....................................................20€
Ρήγας Σεραφείμ του Θεμ. (χορηγός) ........................30€
Τραγουδάρα Ευαγγελία ............................................10€
Γιαννακάκης Παναγιώτης ..........................................10€
Ρήγας Γεώργιος του Β. ..............................................10€

Για το Μουσείο
Αργυρίου Κυριάκος....................................................10€
Γιαννακάκη - Οικονόμου Κατερίνα ............................10€
Σουλιώτης Τάκης........................................................10€
Γιαννακόπουλος Σεραφείμ ........................................20€
Λάμπος Γεώργιος ......................................................10€
Καρφής Κώστας του Β...............................................10€
Κατσαρή Αντωνία ........................................................5€
Τσιμπάνος Νικόλαος ..................................................30€
Παπακώστα Ελένη......................................................10€
Γιαννακόπουλος Δημήτριος ......................................20€

Επιμνημόσυνος χαιρετισμός
Έφυγε από κοντά μας ο Χρήστος Γ. Λαΐτσας, γεμίζοντας
θλίψη και οδύνη συγγενείς, φίλους και συγχωριανούς.
Ο Χρήστος Λαΐτσας και η οικογένειά του ζούσε στις
ΗΠΑ . Η καρδιά και η ψυχή του όμως ήταν πάντα στο
χωριό μας, στο Δίκαστρο. Το Δίκαστρο που υπεραγαπούσε και δεν έχανε ποτέ την ευκαιρία να το επισκέπτεται και μάλιστα για πολύ μεγάλα χρονικά διαστήματα.
Ήταν πάντα χαμογελαστός, πράος και φιλικός . Όλοι έχουν
να πουν έναν καλό λόγο. Το μοιραίο συνέβη στη δεύτερη πατρίδα του την Αμερική. Σίγουρα οι ομογενείς μας
εκεί θα τρέφουν τα ίδια αισθήματα και την ίδια θλίψη
με μας.
Προσωπικά, αλλά και εκ μέρους των συγχωριανών μας,
εύχομαι θερμά συλλυπητήρια στη σύζυγο, τα δυο του παιδιά και τους συγγενείς του .
Καλό παράδεισο και ας γίνει ελαφρύ, το βαρύ χώμα της
ξενιτιάς που τον σκέπασε.
Ανδρέας Ε. Γράββαλος
Πρόεδρος Δημ . Διαμερίσματος Δικάστρου
του Δήμου Μακρακώμης

το Δίκαστρο
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Εκπαίδευση χωρίς πυξίδα

…σε ταραγμένους μεταναστευτικούς καιρούς…
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ: «Αυτοί που μελέτησαν προσεκτικά τον τρόπο διακυβέρνησης των ανθρώπων,
πρέπει να έχουν πεισθεί πως η τύχη των εθνών εξαρτάται από την εκπαίδευση των νέων».
ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ ΚΟΡΑΗΣ: «Πολιτεία που δεν έχει σαν βάση της την παιδεία, είναι οικοδομή πάνω
στην άμμο … Μικρότερο κακό είναι η αγραμματοσύνη, παρά η κακή και χωρίς μέθοδο εκπαίδευση».
Από συστάσεως του ελληνικού κράτους οι προσπάθειες για την θεσμική θεμελίωση της εκπαίδευσης ήταν
πολλαπλές, με πρώτη αυτή του ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ, η οποία και δεν ολοκληρώθηκε
λόγω της δολοφονίας του στο Ναύπλιο
την 27η Σεπ 1831 (ετών 55). Ωστόσο, το
έργο του αποτελεί παράδειγμα πολιτειακής
και εκπαιδευτικής συγκρότησης, που ενδεχομένως να άλλαζε την πορεία και την

εξέλιξη του ελληνικού κράτους.
Η οργανωμένη και δομημένη κρατική εκπαίδευση - μέσω του σχολικού θεσμού - που οραματίσθηκε ο πρώτος Κυβερνήτης της Ελλάδος, είχε τριπλό στόχο:
• Tην προαγωγή της παιδείας του λαού,
• Την εξασφάλιση στελέχωσης του κρατικού μηχανισμού και
• Την επίτευξη της κοινωνικής συνοχής και προόδου για την εθνική ολοκλήρωση.
Προσπάθησε να αντιμετωπίσει τα διαχρονικά προβλήματα που κατατρέχουν και έχουν καταδικάσει ισόβια τη χώρα μας … τον φατριασμό, τους κομματικούς διαχωρισμούς, την προσέλκυση
οπαδών με υλικά ανταλλάγματα, την φτώχεια …
Το νομικό πλαίσιο που οραματίσθηκε προωθούσε την αγωγή, την καθοδήγηση, τη μόρφωση και την
επιμόρφωση των εκπαιδευτικών λειτουργών και αφορούσε όλη την κοινωνία (νέους και ενήλικες).
Η λειτουργία του εκπαιδευτικού συστήματος βασιζόταν σε ένα τυπικό οργανωτικό πλαίσιο με
συγκεκριμενοποίηση των χαρακτηριστικών και βαθμίδων εκπαίδευσης, καθορισμό λειτουργίας σχολικών μονάδων και οριοθέτηση των τρόπων δράσης των φορέων του σχολικού έργου. Η θεμελίωσή
του εκπαιδευτικού συστήματος κατέγραφε τις αδυναμίες και ιεραρχούσε τους στόχους, που θα εξασφάλιζαν την εύρυθμη λειτουργία του.
Η σχολική λειτουργία συνδεόταν με το στοιχείο της πίστης, τις συνήθειες και τα έθιμα του τόπου,
στη βάση να δομηθούν τόσο η εκπαίδευση όσο και οι ίδιοι οι χαρακτήρες των παιδιών.
Ερχόμενοι στο σήμερα:
• Τα καλύτερα μυαλά/νέοι επιστήμονες μεταναστεύουν σε χώρες του εξωτερικού, για την επιβίωσή τους,
• Τα κύματα νόμιμης και μη μετανάστευσης έχουν μπει για καλά στη ζωή μας και η δια-πολιτισμική εκπαίδευση, μας έχει προλάβει και τείνει να μας ξεπεράσει (Η δια-πολιτισμική εκπαίδευση είναι ικανή να δημιουργεί τη
δική της γέφυρα επικοινωνίας μεταξύ δύο ή περισσοτέρων πολιτισμών και να δίνει ουσία στην κατανόηση, στη
συνεργασία και στη δημιουργία χαρακτήρων με αρχές και αξίες),
• H αριστεία μαζί με τα ιδανικά της Πατρίδoς, Θρησκείας και Οικογένειας σταδιακά παραγκωνίζονται,
• H αθεΐα προβάλλεται και διεκδικεί αναγνωσιμότητα και επαίνους προοδευτικότητας,
• Η πλειοψηφία παρουσιάζεται ως απειλή της μειοψηφίας, μη αξίζουσα προστασίας,
• Ο άνθρωπος πολτοποιείται στην όζουσα εμπράγματη παγκοσμιοποίηση του τίποτα και
• Η εκπαίδευση και εμείς ακροβατούμε ανάμεσα σε συναισθήματα και συμπεριφορές.
ΠΑΙΔΕΙΑ-ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ-ΠΑΡΑΔΟΣΗ, οι τρεις αυτοί πυλώνες, παραμένουν ακλόνητο στήριγμα και
πρέπει να προστατεύονται.
Κων/νος Γ. Πιλάλης
Υποστράτηγος ε.α.
τ. Πρόεδρος και Δνων Σύμβουλος ΕΑΣ
Εκπρόσωπος SSI Ltd.

Μ π ο ρ ε ί τ ε ν α σ τ έ λν ε τ ε κεί μ εν α , φω τογ ρ α φί ες, α ν α κο ι ν ώ σ ει ς κλπ . π ου αφ ορούν το Δίκ αστρο
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Περιμένουμε υλικό από όλους!
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Τα νέα του μουσείου μας!
Απολογισμός πεπραγμένων Δ.Σ. μουσείου

Το Δ.Σ. του Ιστορικού και Λαογραφικού Μουσείου Δικάστρου ευχαριστεί τους συγχωριανούς μας καθώς και τους
φίλους του Δικάστρου για την ηθική , υλική και οικονομική
στήριξη στους σχεδιασμούς και στην υλοποίηση των ενεργειών που δρομολογήσαμε και δρομολογούμε .
Οι ενέργειές μας έγιναν ομόφωνα αποδεκτές και εγκρίθηκαν από την Απολογιστική Γενική Συνέλευση που πραγματοποιήθηκε στις 13/08/17 στην πλατεία του χωριού μας .
Επιγραμματικά και για ενημέρωση όσων δεν παραβρέθηκαν, σας αναφέρουμε τις κυριότερες δράσεις
μας και τον προγραμματισμό μας , για το τρέχον διάστημα.
1] Εκτυπώσαμε 2.000 διαφημιστικά , δίφυλλα έντυπα και διευκρινιστικές ενημερωτικές επιστολές που επιδόθηκαν ή απεστάλησαν, σε μεγάλο μέρος τους , σε όλα τα δημοτικά,
γυμνάσια , λύκεια του νομού μας , αλλά και σε συλλόγους ,
ιδρύματα και υπηρεσίες .
2] Αναρτήσαμε στο διαδίκτυο και ανακοινώσαμε στην εφημερίδα του Δικάστρου και σε διάφορες ιστοσελίδες τις δράσεις μας .
3] Εκπονήσαμε μουσειολογική έκθεση και αρχιτεκτονική μελέτη για ένταξη σε πρόγραμμα χρηματοδότησης , μέσω
φθιωτικής αναπτυξιακής, για ριζική αναμόρφωση και ανακαίνιση του εσωτερικού και εξωτερικού χώρου του μουσείου
.

4] Διαμορφώσαμε εσωτερικά
τον νερόμυλο, δίνοντάς του
μουσειακή οντότητα και εκπαιδευτική διάσταση.
5] Προβήκαμε στην καθαριότητα των χώρων μουσείου , νερόμυλου .
6] Εκδώσαμε ανακοινώσεις για
προσφορά αντικειμένων στο
μουσείο .
7] Προχωρήσαμε στις απαιτούμενες ενέργειες, ώστε να αποχαρακτηριστεί το κτίριο και από Δημοτικό Σχολείο να γίνει
αλλαγή χρήσης, σε μουσείο.
8] Δημιουργήσαμε τη δική μας σελίδα, μέσα στην εφημερίδα
του συλλόγου μας , με τίτλο : « Τα Νέα του Μουσείου μας »
.
9] Οργανώσαμε την επίσκεψη Δημοτικών Σχολείων της Λαμίας, που ξεναγήθηκαν στους αξιοθέατους χώρους μας .
10] Μετείχαμε , σαν ενότητα του δήμου Μακρακώμης, σε
τριήμερο συνέδριο στη Θήβα , με σκοπό την προβολή της
περιοχής μας .
11] Συμμετείχαμε σε εκδήλωση στον Άγιο Γεώργιο Τυμφρηστού, κάνοντας αναφορά στο χωριό , σ το σχολείο και στο
μουσείο μας .
12] Αποστείλαμε ευχαριστήριες επιστολές και εκδώσαμε ανακοινώσεις,
για ανθρώπους που στήριξαν ποικιλοτρόπως το έργο μας .
13] Οργανώσαμε μουσικοθεατρικό
δρώμενο, για τις 17/08, στον νερόμυλο, που δυστυχώς την τελευταία
στιγμή ματαιώθηκε, λόγω ξαφνικού
θανάτου συγγενικού προσώπου, ενός
εκ των μελών της θεατρικής ομάδας .
14] Ξεναγήσαμε, στις 18/08, Δικαστριωτόπουλα και όχι μόνο, σε μουσείο και νερόμυλο .
15] Υλοποιήσαμε διήμερη έκθεση
φωτογραφίας, στις 18 και 19 /08, στην πλατεία μας .
Για την επίτευξη των παραπάνω συναντηθήκαμε με
πρόσωπα και φορείς, όπως :
• Δήμαρχο Μακρακώμης κ. Παπαευθυμίου Ευθύμιο .
• Πρόεδρο Φθιωτικής Αναπτυξιακής κ. Ράπτη Λεωνίδα .
• Περιφερειακό σύμβουλο κ. Αποστολόπουλο Κωνσταντίνο .

• Δ/ντή Α/θμιας Εκπ/σης Φθιώ/δας κ. Γκούμα Ευθύμιο .
• Υπεύθυνο περιβαλλοντικών και επιμορφωτικών προγραμμάτων Α/μιας Εκπ/σης κ. Σταυρόπουλο Γεώργιο .
• Υπεύθυνη περιβαλλοντικών και επιμορφωτικών προγραμμάτων Β/θμιας Εκπ/σης κ. Παπαγιαννοπούλου Τζένη .
• Συντονίστρια σχολικών συμβούλων Α/θμιας Εκπ/σης κ.
Μπενιάτα Ελένη .
• Δ/ντές και Εκπ/κούς σχολείων .
• Αρχιτέκτονα μηχανικό κ. Θεοχάρη Δημήτριο .
• Μηχανολόγο μηχανικό κ. Μπαρτσιώκα Παναγιώτη .
• Σύμβουλο επιχειρήσεων κ. Ζήκα Θεόδωρο .
• Υπεύθυνο διαφημιστικής και φωτογραφικής εταιρίας κ.
Καραντζούνη Δημήτριο.
• Μηχανικό δήμου Μακρακώμης κ. Αναγνώστου Σωτήριο.
• Φωτογράφο κ. Καρά Δημήτριο.
• Φωτογράφο κ. Προβόπουλο Ηλία.
• Αντιπρόεδρο του ΚΤΕΛ Φθ/δας κ. Καραμήτρο Σωτήριο
Βραχυπρόθεσμα προγραμματίζουμε
1] Ημερίδα εκπ/κών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης φθιώ/δας,
για τις 15/09 , σε αίθουσα του μουσείου, με σκοπό την προβολή και ανάδειξή του .
2] Αγορά προτζέκτορα και οθόνης προβολής, για αρτιότερη
κάλυψη εκδηλώσεων .
3] Εκκρεμεί συνάντηση με περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας

.
4] Κατασκευή σε συνεργασία με δήμο Μακρακώμης και πολιτιστικό σύλλογο Δικάστρου, πλακόστρωτου παραδοσιακού
μονοπατιού , που θα συνδέει τον νερόμυλο με το μουσείο .
5] Βελτίωση του φωτισμού στο εσωτερικό του νερόμυλου ,
ώστε να καλύπτει τα νέα δεδομένα
συνέχεια στη σελ. 5
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συνέχεια από τη σελ. 4
6] Κατασκευή τουαλέτας σε εξωτερικό χώρο νερόμυλου .
7] Συντήρηση και επέκταση ξύλινων κιγκλιδωμάτων γεφυριού - νερόμυλου , για μεγαλύτερη ασφάλεια .
8] Επίσκεψη - ξενάγηση σε νερόμυλο - μουσείο , τμήματος
δημοτικού σχολείου, που θα βιντεοσκοπηθεί , για να αποτελέσει δείγμα προβολής, παρουσίασης και διαφήμισης ,
περί τις αρχές Οκτωβρίου .
Μακροπρόθεσμα επιφυλασσόμαστε , για άνοιξη - καλοκαίρι , να οργανώσουμε επισκέψεις και εκδηλώσεις αντίστοιχες των προηγουμένων .
Για το Δ.Σ. του Ιστορικού
και Λαογραφικού Μουσείου Δικάστρου
ο πρόεδρος Γκιόλας Χρήστος

Έκθεση φωτογραφίας και ευχαριστήριες ανακοινώσεις

Το Δ.Σ. του Ιστορικού και Λαογραφικού Μουσείου
Δικάστρου εκφράζει τις θερμότατες ευχαριστίες του
στον συντοπίτη μας κ. Καρρά Δημήτριο , από τον Μαχαλά και τον συμπατριώτη μας κ. Προβόπουλο Ηλία,
από τη Μεγάλη Κάψη, που με χαρά αποδέχθηκαν την
πρότασή μας και διέθεσαν, αφιλοκερδώς, μέρος από
το φωτογραφικό τους υλικό, για την πραγματοποίηση
διήμερης έκθεσης φωτογραφίας, που παρουσιάστηκε στις 18 και 19 Αυγούστου, στην πλατεία του
χωριού μας .
Η τέλεια απεικόνιση των θεμάτων τους , που αναρτήθηκαν στο παραδοσιακό πετρόχτιστο τοιχίο της πλατείας και ο επιπρόσθετος φωτισμός τους, έκαναν

ιδιαίτερη αίσθηση , αναδεικνύοντας τον επαγγελματισμό, την τεχνική και επιστημονική επάρκεια και ικανότητα των δημιουργών τους .
Τα ζωηρά χρώματα, η εναλλαγή των τοπίων και των
εποχών , και η φαντασία στη φωτογράφιση, απέδωσαν
πιστά και διεισδυτικά την ομορφιά της φύσης, των
κτισμάτων και των πλασμάτων της περιοχής του Δικάστρου, του Γαρδικίου Ομιλαίων και της Γραμμένης
Οξυάς, που ο φακός απαθανάτισε.
Η εκδήλωση ενδιαφέροντος, από αρκετούς συγχωριανούς μας, για αγορά φωτογραφιών άλλαξε την αρχική
μας θέση , που ήταν μόνο για αισθητική απόλαυση και
ψυχική τέρψη . Θέλουμε να σας ενημερώσουμε, πως
όποιος ενδιαφέρεται, μπορεί να αποκτήσει κάποια φωτογραφία, μαζί με την κορνίζα της, στη
συμβολική τιμή των δέκα [10] ευρώ, χρήματα
που θα διατεθούν για την οικονομική ενίσχυση
του μουσείου. Η επιλογή των φωτογραφιών και
η οικονομική τακτοποίηση θα γίνει κατόπιν επικοινωνίας με τον ταμία κ. Γιαννακόπουλο Γεώργιο, τηλ. 6972239109 .
Παράλληλα ευχαριστούμε τον κ. Πέτρο Κ. Κόρδα και

5

Ευχαριστήρια
ανακοίνωση
Το Δ.Σ. του Ιστορ. και Λαογρ. Μουσείου Δικάστρου ευχαριστεί θερμότατα τον κ. Ιωάννη
Σερ. Ζημιανίτη, για την προσφορά στο μουσείο μας αντικειμένων λαογραφικής αξίας, ορισμένα εκ των οποίων είναι χειροποίητα και
κατασκευάστηκαν από τον, γνωστό για την επιδεξιότητά του, αείμνηστο πατέρα του.
Ευχόμαστε να είναι καλά, αυτός και η σύζυγός
του, εκεί στην Αγγλία που ζουν και εργάζονται και καλή αντάμωση και πάλι του χρόνου
στο χωριό μας!
Η διάθεση και έμπρακτη ανταπόκριση προσφοράς αντικειμένων συνεχίζεται και σας καλούμε, αν κρίνετε ότι πρέπει να συνδράμετε
αυτή την προσπάθεια, να επικοινωνήσετε μαζί
μας.
Γκιόλας Χρήστος : 6976957360,
Γιαννακόπουλος Γεώργιος :6972239109

τον κ. Σεραφείμ Γιαννακόπουλο για την πολύτιμη βοήθεια στο στήσιμο και τον φωτισμό της έκθεσης αυτής
. Επίσης τους κυρίους Ανδρέα Γράββαλο , Σεραφείμ Κ.
Κόρδα και Γιάννη Π. Λάμπο για τις εργασίες στον νερόμυλο , που συνέβαλαν στην ορθότερη διεξαγωγή
των εκδηλώσεων που έλαβαν χώρα .
Το Δ.Σ. του Ι. και Λ. Μουσείου Δικάστρου
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ΕΝΑ ΧΕΡΟΒΟΛΟ ΣΤΑΧΥΑ
Γράφει: Γιώργος Ζούγρος
Δάσκαλος

«Όσο σε βοηθάει η νύχτα κι η αυγή
δεν σε βοηθάει η μάνα κι η αδερφή»

Αυτή η λαϊκή σοφία επικρατούσε σ’ όλο το χωριό και έκρυβε μεγάλη
αλήθεια. Γι’ αυτό ξυπνούσαν θαμπά-θαμπά και τους έβρισκε το ξημέρωμα
στο χωράφι.
Τα στάχυα βαρέθηκαν το παιχνίδι με το αεράκι και περίμεναν το χέρι
του θεριστή. Ο θέρος όμως δεν ήταν παιχνίδι, ήταν ένας αγώνας για το
ψωμί, μέσα στο λιοπύρι. Ήταν και οι κολτσίδες, τα σακοτρύπια και τ’ αγκάθια οι κεφαλάδες που φύτρωναν ανάμεσα στα στάχυα.
Οι άντρες κατέβαιναν στο βαρκό, να βρέξουν το δεματικό, εκεί που οι
νεροφίδες κυνηγούσαν τα μπακακάκια ανάμεσα στα βούρλα. Οι μικρομάνες
κουβαλούσαν και τα κούτσικα στο θέρο. Γύριζαν ένα σαμάρι ανάποδα για
μπισίκι και τ’ άφηναν εκεί στον ίσκιο της γκορτσιάς. Κι όταν αυτά έκλαιγαν
τα βυζόπιαναν λιγάκι και ξαναρίχνονταν στον έργο.
Το δρεπάνι έκοβε ασταμάτητα τα στάχυα, που γίνονταν χερόβολα και
δεμάτια. Ο ιδρώτας κυλούσε στο μέτωπο, όσο ανέβαινε το καντήλι του
ήλιου στον ουρανό. Αποκαμωμένοι ξώμαχοι οι θεριστές τράβαγαν για το
σκορδόξυδο στον ίσκιο της γκορτσιάς, να δροσιστούν τα σωθικά τους.
Μια ζωή θα κουβαλάμε μέσα μας αυτές τις εικόνες σαν χαϊμαλί στον
κόρφο μας. Έτσι για να μπορούμε πάντα να εκτιμάμε και να τιμάμε το ψωμί
που τρώμε. Κι αν σήμερα όλα αυτά ξεμάκρυναν τόσο πολύ, μια εικόνα δεν
πρόκειται να χαθεί ποτέ απ’ το μυαλό μου. Εκείνο το μικρό κοριτσάκι που
σεργιάναγε ανέμελα ανάμεσα στις κόκκινες παπαρούνες, κρατώντας ένα
χερόβολο στάχυα, παίζοντας με τις πεταλουδες και τις πασχαλίτσες.
Τα δεμάτια του σταριού καρτερούν στ’ αλώνι την πατόζα, καλοβαλμένα
σε θυμωνιές και τσιρένια. Άλλα στο Μυριά, άλλα στη Τζιούμα κι άλλα στο
Παλιοχώρι. Πολλοί κοιμόταν εκεί κοντά στο μόχθο τους, για να μην έρθουν
τη νύχτα λυμένα ζώα και τους κάνουν ζημιά.
Ένα βράδυ έπεισα τον πατέρα, να με πάρει μαζί του, στα δεμάτια μας
στο Παλιοχώρι. Ήταν η πρώτη φορά που θα κοιμόμουν έξω τη νύχτα κι
είχα ένα φόβο κυρίως για τα ζούμπερα. Εκεί κοντά τριγυρνούσε κι ο αγροφύλακας και μόλις μας είδε ήρθε και στρογγυλοκάθισε για κουβέντα. Αφού
είπαν πολλές παλιές ιστορίες, μας καληνύχτισε κι έφυγε για το χωριό. Τότε
μου έστρωσε ο πατέρας μια βελέντζα καταή και μου είπε «Πλάγιασε τώρα!»
Πού να κλείσω μάτι εγώ! Πότε τήραγα στον ουρανό τ’ αστέρια, πότε
μου μύριζε η φρεσκοκομμένη σταροκαλαμιά και πότε με μάγευαν τα τριζόνια με τη συναυλία τους. Η πιο όμορφη όμως μελωδία ήρθε αργότερα,
όταν ένα κοπάδι πρόβατα αρματωμένο με τα κουδούνια του, νυχτοβόσκαγε
στα γύρω τσαΐρια κι ο τσοπάνος τ’ αλκόταγε σιουρίζοντας.
Αποκαμωμένος απ’ όλα αυτά και απ’ τα παιγνίδια της μέρας παραδόθηκα σ’ έναν γλυκό ύπνο. Ούτε το γκάρισμα του γαϊδάρου δεν μ’ ενοχλούσε
πια!
Το πρωινό δροσιό κι ο ήλιος που ρόδισε πέρα στης Γούρας την ανατολή, έκοψαν τ’ όνειρο στη μέση. Είχε χαράξει για τα καλά!
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Σταφύλι άνυδρο
Δάσκαλος Ο παπγέλια και χαρές στ’ αμπούς φόρτωσε στο γάιπέλι τους κι οι κοπέλες
δαρο άχυρο, παλιά
άρχιζαν το τραγούδι.
ρούχα, μερικά τενεκεΟ τρύγος κράταγε
δάκια και κινήσαμε για
δυο-τρεις μέρες. Ύστερα
τ’ αμπέλι, να φτιάξουμε
πάταγαν τα σταφύλια κι
το σκιάχτρο. Μόλις πήέβαζαν το μούστο στα
ραμε το ίσιωμα, μ’
κρασοβάρελα. Οι γυναίέβαλε κι εμένα καβάλα
κες έφτιαχναν μουσταπισωκάπουλα. Πιο πέρα
λευριές, πετιμέζι και
μια οχιά λιάζονταν στον
μουστοκούλουρα. Αργόόχτο, με το καρό της
τερα έβγαζαν και τα τσίΓράφει: Γιώργος Ζούγρος
φόρεμα και μόλις μας
πουρα στο καζάνι της
Δάσκαλος
άκουσε σύρθηκε αθόρυβα μέσα στα εκκλησίας. Το τσίπουρο και το λουκούμι ήταν το συνηθισμένο κέρασμα
κοντοπούρνια.
Όταν ζυγώσαμε στ’ αμπέλια, μια σ’ όλα τα σπίτια.
φωνή ακούστηκε απ’ τη μεγάλη δραΟίνος ευφραίνει καρδίαν ανθρώγασιά. Ήταν ο δραγάτης που είχε την
κρεβάτα του ψηλά στη μεγάλη βελα- που και τον συναντάμε παντού στις
νιδιά κι επόπτευε από κει όλα τ’ αμπε- γιορτές, στις χαρές, ακόμα και στην
λοχώραφα. Άγριος, αξούριστος, με μεταλαβιά της Κυριακής.
Αγαπημένος κι ευλογημένος καρμεγάλα μουστάκια και με το τουφέκι
πός το σταφύλι δέθηκε με την παράστον ώμο, ήρθε προς το μέρος μας.
-Ήρθα να φτιάξω ένα σκιάχτρο δοση και τα τραγούδια μας.
«Σταφύλι μου κρουστάλλινο
για τα πλιά και τις καλιακούδες, είπε ο
και βρύση κρύα βρύση
παππούς κι άρχισε να ξεφορτώνει το
και μήλο κατακόκκινο,
γάιδαρο.
πού στρώνεις,
- Ορέ δεν αφήνουν τα δυο ανπού κοιμάσαι;»
τάμα!
«Νύφη μ’ στα χιόνια λούζουσαν
- Να ζήσουν θέλουν κι αυτά τα
και πήρες την ασπράδα
δόλια, ούλοι τον ίδιο αγώνα δεν κάκι από σταφύλι άνυδρο
νουμε;
πήρες τη νοστιμάδα»
- Ν’ ασβεστώσεις και λίγα λιθάρια
Μπροστά στα περισσότερα σπίτια
γύρω-γύρω να σκιάζονται ο ασβός κι
του χωριού βλέπεις την κληματαριά,
η αλεπού, είπε ο δραγάτης.
Παλιότερα όποιος έβρισκε κάποιο να σκαρφαλώνει στο μπαλκονάκι και
σκυλί μέσα στ’ αμπέλι του, είχε το δι- να ισκιώνει την αυλή.
«Πανάθεμα που φύτεψε
καίωμα να το σκοτώσει χωρίς να έχει
το κλήμα στην αυλή σου
συνέπειες. Έτσι βγήκε η φράση «Πήγε
και ίσκιωσε και σκέπασε
σαν το σκυλί στ’ αμπέλι!».
την πόρτα τ’ αργαλειού σου.
Τον αργαλειό σου τον ακούω
Τον Τρυγητή σαν μέστωναν και
και σένα δε σε γλέπω.»
γλύκαιναν τα σταφύλια ο δραγάτης
Από ‘δω έκοβε η μάνα τα τρυφερά
γνωστοποιούσε σ’ όλο το χωριό την
ημέρα που θα άρχιζε ο τρύγος. Μα- κληματόφυλλα για τα νόστιμα ντολζεύονταν τότε όλο το χωριό με τα γαϊ- μαδάκια κι ο πατέρας τις κληματόδουράκια και τα κοφίνια και βεργες για το αρνί του Πάσχα.
«Αν έχεις αμπέλια, χωράφια
περίμεναν στο εικονισματάκι που
κι ελιές
είναι στην άκρη των αμπελιών,
πούλα τα μικρούλα μου
ώσπου να δώσει το σύνθημα ο δρακαι κάντα δραχμές…»
γάτης. Και τότε ξεχύνονταν όλοι με
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Πηγές, Bρύσες και Πηγάδια, στο Δίκαστρο

του Λεωνίδα Ιωάννου Καρφή
Αντιστρατήγου ε.α.

Η ορογένεση της Θεσσαλίας
Από την Γεωλογία μαθαίνουμε, ότι πριν
από 150 εκατομμύρια χρόνια αναδύθηκε, από
την Πανθάλασσα, η Πελαγονική οροσειρά
(Όλυμπος, Όσσα, Πήλιο) και πριν από 115 εκατομμύρια χρόνια αναδύθηκε η οροσειρά της
Πίνδου (Τυμφρηστός, Οίτη).
Από τις αναδύσεις σχηματίστηκε μια μεγάλη φυσική κοιλότητα, η θάλασσα της Θεσσαλίας, την οποία περιέκλειαν τα βουνά,
Όλυμπος, ‘Οσσα, Πήλιο, Πίνδος, Τυμφρηστός
και Οίτη, στην οποία συγκεντρώθηκαν τα
νερά, που μεταφέρονταν από τους ποταμούς,
Πηνειό και Σπερχειό.
Πριν από 50 εκατομμύρια χρόνια, από τον
μυχό της Θεσσαλίας αναδύθηκε, κατά μήκος
της, η οροσειρά της Όθρυς, η οποία απομάκρυνε τα νερά της θάλασσας προς το Αιγαίο
Πέλαγος και διαχώρισε την Θεσσαλία σε πεδιάδες των ποταμών, Πηνειού και Σπερχειού.
Ο ιστορικός Ηρόδοτος αναφέρει, ότι η
Θεσσαλία, «το παλαιόν ήτο λίμνην, ώστε γε
συγκεκλημένην πάντοθεν υπερμηκέσι όρεσιν»
και το Γερμανικό Αρχαιολογικό Ινστιτούτο, το
1956, κατά τις ανασκαφές στη Θεσσαλία
βρήκε «ενδιάμεσoν αμμώδες στρώμα, μετά
λειψάνων λιμναίας ζωής».
Οι αναβλύσεις των νερών
Τους αναδύσεις των οροσειρών ακολούθησαν οι αναδύσεις νερών, τα οποία
ανάβλυσαν σε διάφορα σημεία τους και
σχημάτισαν τα «Κεφαλόβρυσα» και τις
«Πηγές» των ποταμών Πηνειού και Σπερχειού, οι οποίοι διασχίζουν τις πεδιάδες τις
Θεσσαλίας και τις Φθιώτιδας.
Νερά συγκεντρώνονται, εντός των
οροσειρών και από τις βροχές, τις καταιγίδες και το λιώσιμο των χιονιών, τα οποία,
στη συνέχεια, αναβλύζουν σε διάφορα
σημεία και αποτελούν τις πηγές των βουνών. Η ανάβλυση των νερών είναι «συνεχής», όλο το έτος, ή «διαλείπουσα», όταν η
ανάβλυση γίνεται ορισμένες εποχές του
έτους.
Οι πηγές και οι κρήνες
Το νερό των πηγών ρέει «ως φυσικώς έχει»,
ως άμπλας, ή ρέει με κατασκευασμένη «επιτήδεια πέτρινη ή ξύλινη κρήνη», ως κρηναίο
νερό. Σε μερικά χωριά «υψούνται επί των
πηγών στοαί», με μία ή δύο κρήνες, οι οποίες
κτίζονται με αρχιτεκτονικά σχέδια και φέρουν
διάφορες διακοσμήσεις.
Στις πηγές των νερών, από αρχαιοτάτων
χρόνων κατασκευάζοντο Βρύσες (Κρήνη ή
Κρουνός), για την συγκέντρωση των νερών και
για τη ροή τους κατά συγκεκριμένο τρόπο. Ο
απλούστερος αρχιτεκτονικός τύπος Βρύσης ή
Κρήνης, διαχρονικά, ήταν:
«Tετράπλευρος δεξαμενή, ήτις έχει επί της
μιας όψεως διακοσμημένην πλάκαν, εφ΄ης ο

της χρονιάς» και μετά το μυστήριο του γάμου,
οι νύφες πήγαιναν στη Βρύση «για να πάρουν
νερό και να ζυμώσουν στο καινούριο σπίτι».
Η παράδοση του χωριού αναφέρει, ότι «μια
Δευτέρα, πήγαν για νερό στην Βρύση «Ξή»,
εννιά νύφες, από το Κοτρώνι».

Η «Κασταλία Κρήνη» στους Δελφούς
κρουνός και υπ΄ αυτόν μαρμαρίνη λεκάνη
(κούπαν)» (Εγκυκλοπαίδεια Ήλιος).
Μερικές από τις αρχαίες ιστορικές Κρήνες
ήταν, η «Κασταλία Κρήνη» στους Δελφούς, η
«Καλλιρρόη Κρήνη» στον Ιλισό ποταμό, η
«Κλεψύδρα Κρήνη» στην Ακρόπολη, η «Αχερουσία Κρήνη» στον ποταμό Αχέροντα, όπου
η είσοδος στον Άδη και άλλες.
Το νερό πηγή και σύμβολο ζωής

Βαρέλα νερού

Φτσέλα νερού

Το νερό στην αρχαιότητα
και μυθολογία.
Οι Βρύσες ήταν ο τόπος όπου ζούσαν οι
Νηρηίδες (Νεράιδες), κόρες του Νηρέα, οι
οποίες είχαν υπερφυσικές δυνάμεις. Έπαιρναν
τις «φωνές» όσων τους μιλούσαν και «σήκωναν» τους ανθρώπους, «αν δεν είχαν πάνω
τους σιδερικό».
Ο ποιητής Πίνδαρος ονομάζει το νερό
«Αριστον ύδωρ», αφού χωρίς αυτό δεν μπορεί
να νοηθεί και να υπάρξει ζωή και ο μαθηματικός Θαλής Μιλήσιος θεωρεί το νερό ως «την
πρώτη αρχή των όντων και των πραγμάτων».
Οι Πηγές στην περιοχή του Δικάστρου
Το Δίκαστρο βρίσκεται στις δυτικές απολήξεις της οροσειράς της Όθρυς και τα νερά,
που αναβλύζουν ως πηγές στην περιοχή του,
έχουν σχέση με την ορογένεση της Όθρυς.
Είναι νερά που αναβλύζουν συνεχώς, από μεγάλο βάθος, όλο το χρόνο (σταθερές
πηγές) και νερά βροχής που αναβλύζουν μόνο τους χειμερινούς μήνες
(διαλείπουσες πηγές).
Οι πηγές του Δικάστρου έχουν
τα ονόματα των τοπωνυμιών όπου
ρέουν ή τα ονόματα των δωρητών
που κατασκεύασαν ή ξόδεψαν για
την κατασκευή της ξύλινης ή πέτρινης Βρύσης τους.
Πηγές, απλές (άμπλας) ή διαμορφωμένες σε Bρύσες στην περιοχή του Δικάστρου είναι:

Το νερό των πηγαίων κρηνών ήταν, από
• Στην περιοχή εντός η πέριξ του Χωριού
αρχαιοτάτων χρόνων, πηγή και σύμβολο
Η Βρύση «Χώρας» (Βρυσχώρα), η Βρύση
ζωής, αφού μπορεί να «ξεδιψάει, να ποτίζει, «Χρυσή» (Ξή), η Βρύση «Μπούρα», η Βρύση
να θεραπεύει, να αγνίζει, να καθαίρει και να «Αγία Παρασκευή», η Βρύση «Πλούμπου», η
σώζει, αλλά και να καταστρέφει, να πνίγει και Βρύση του Συλλόγου (Πλατεία), η Βρύση
να μολύνει».
«Λάμπου Γιώργου», η Βρύση «Καρφή ΓιώρΕίναι απαραίτητο για
την τέλεση του μυστηρίου του Βαπτίσματος,
της Θείας Ευχαριστίας και
των Ακολουθιών των
Αγιασμών. Οι Βρύσες
ήταν και τόπος συγκέντρωσης των νέων, όπου
«εκ των τους αλλήλους
βλεμμάτων των εγενάτο
ο έρως».
Την νύχτα της Πρωτοχρονιάς, οι γυναίκες έριχναν
στις
Βρύσες
Βρύση Χώρας (Βρυσχώρα)
Βρύση Χρυσή (Ξη)
νομίσματα «για το γούρι
συνέχεια στη σελ 8
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Παρουσίαση βίβλιου

Βρύση «Πλούμπου»

Βρύση «Μύλου»

γου», η Βρύση «Χριστόπουλου Γιώργου» , η Βρύση «Καλότυχου Θωμά» και η Βρύση
«Μύλος».
• Στην περιοχή βόρεια του χωριού
H Bρύση «Καρφή» και η Βρύση «Βασίλως», σε υψόμετρ περίπου 1400 μ, η Bρύση
«Κατσαρίνα», η Βρύση «Γούρνες», η Βρύση «Ποτιστή», η Βρύση «Παρούση», η Βρύση
«Παλιού», η Βρύση «Τσατάλια ή Μήτσου Καρφή», η Βρύση «Αι Λιάς», η Βρύση «Πατερά», η Βρύση «Δρέματα», η Βρύση «Γεωργούλαινας» στα Δρέματα», η Βρύση «Αχιλλέα» στα Δρέματα, η Βρύση «Ταμπούρια», η Βρύση «Καρακώστα», η Βρύση «Λιακόπη
Λάπατου», η Βρύση «Βαρκό Λάπατου», ο Άμπλας «Μικρατσέρια», ο Άμπλας «Λιβάδια
(Βαρκό)» και η Βρύση Λιβάδια».

Βρύση «Αι Λιά»

Βρύση «Χριστόπουλου Γιώργου»

• Στην περιοχή μεσαία του χωριού
Η Βρύση «Μεγάλη Βρύση», η Βρύση «Τριφύλλια», η Βρύση «Αφροδίτη» και η
Βρύση «Αι Θανάση».
• Στην περιοχή νότια του χωριού
Η Βρύση «Πηγαδάκια», η Βρύση «Παλιοκλήσι», η
Βρύση «Κωστάκη», η Βρύση «Παπάδες», η Βρύση «Κρανόβρυση», η Βρύση «Αρμακά», η Βρύση «Χαντζόπη»,
η Βρύση «Καβροτόπι», ο Άμπλας «Λουτρονέρι», η
Βρύση «Καρακώστα Ξεράκια» και η Βρύση «Λαίτσα
Γιώργου».
Πηγάδια, εντός η πέριξ του χωριού.
Εντός ή πέριξ του χωριού υπάρχουν τα πηγάδια, Πηγάδι «Καρφή» (Ξεροπήγαδο), Πηγάδι «Κούκιου»
και Πηγάδι «Γιαννακόπουλου».

Το Δ.Σ. του Ιστ. & Λαογρ. Μουσείου Δικάστρου εκφράζει ομόφωνα
τα συγχαρητήρια του προς τον κ. Λεωνίδα Ι. Καρφή, με αφορμή την
παρουσίαση του βιβλίου του , στις 13/08/17 στο χωριό μας, με τίτλο :
« Αρχιτεκτονική και φυλαχτά σπιτιών στο Δίκαστρο » .
Η πολιτιστική διάσταση της παρουσίασης είναι προφανής. Πέραν
αυτού αποτελεί στοιχειώδη υποχρέωση του Δ. Σ. του Μουσείου να επικροτήσει αυτή την εξαιρετική δουλειά, γιατί ο κ. Καρφής υπήρξε ένας
από τα ιδρυτικά μέλη του Μουσείου μας και « αρχιτέκτονας » της νομικής
και καταστατικής του υπόστασης .
Διαβάζοντας κανείς το βιβλίο αντιλαμβάνεται το εύρος της κοπιώδους , πολύχρονης και ενδελεχούς έρευνας , αλλά κυρίως την αγωνία
του συγγραφέα για τη διατήρηση της ιστορικής μας μνήμης και τη διάσωση της πολιτισμικής μας παράδοσης και κληρονομιάς .
Η αξία του βιβλίου τεράστια . Καταδεικνύει και αναδεικνύει την
εθνική μας ταυτότητα , τις καταβολές μας , την αδιάλειπτη ιστορική μας
διαδρομή μέσα στο χρόνο και την προσήλωση του λαού μας σε σταθερές
αξίες, που μας διαφοροποιούν από άλλους λαούς , όπως : οικογενειακό
δέσιμο , οικιακή θαλπωρή και θρησκευτική πίστη .
Η πλούσια βιβλιογραφία, που αριθμείται σε εβδομήντα (70) πηγές
άντλησης και διασταύρωσης στοιχείων , καθιστούν το βιβλίο πλήρως εμπεριστατωμένο , τεκμηριωμένο και έγκυρο .
Αποτελεί ένα ιστορικοκοινωνιολογικό και αρχιτεκτονικό σύγγραμμα
που πρέπει να βρίσκεται σε κάθε σπίτι και κυρίως όσων ασχολούνται
με την παράδοση, την αρχιτεκτονική, την επινοητικότητα και την εφευρετικότητα.
Παρουσιάζεται σ’ αυτό η φυσική ανάγκη ενός ηλιόλουστου και προικισμένου λαού να δαμάσει τη φύση και να την προσαρμόσει στα μέτρα
του, χωρίς να διαταραχτεί η αρμονία μεταξύ κτίσης, κτίστη και κτίσματος.
Οι ευχαριστίες μας είναι ένα μικρό δείγμα ευγνωμοσύνης. Το βιβλίο
αυτό “παντρεύει”, αρχιτεκτονικά, τον ιστορικό, λαογραφικό και συναισθηματικό πλούτο των προγόνων μας, της δωρικής απλότητας και της πρακτικής
λειτουργικότητας, με τις μεταφυσικές ανησυχίες και την ενυπάρχουσα στον
άνθρωπο μιμητική τάση, που διατηρεί όλα τα αρχέγονα χαρακτηριστικά,
προσαρμοσμένα όμως στις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες που επιφέρει ο
χρόνος στο πέρασμά του, διασφαλίζοντας την ιστορική συνέχεια.
Η προσφορά , από τον δημιουργό του, πενήντα (50) αντιτύπων στο
Μουσείο προσδίδει σ ‘ αυτό και τη βιβλιοθήκη του, συμπληρωματική υπεραξία.
Θα ήταν παράλειψη να μην αναφερθούμε και στην προσφορά του
συγγραφέα ενός βιβλίου, δείγμα σεβασμού και ηθικής επιβράβευσης , στο πρόσωπο του κ. Παναγιώτη Λάμπου, όλων των Δικαστριωτών μαστόρων και πελεκητών της πέτρας, που σήμερα είναι
εκλιπόντες , για τον αγώνα και την προσφορά τους στην οικιστική αρχιτεκτονική και συγκρότηση του χωριού μας και όχι μόνο .
Ο κ. Λάμπος με μεγάλη χαρά , συγκίνηση και περηφάνια
παρέλαβε το βιβλίο και απέσπασε το καθολικό χειροκρότημα
της Γενικής Συνέλευσης, δείγμα αναγνώρισης της σκληρής
και επίπονης δουλειάς των ανθρώπων εκείνης της εποχής,
που λάξευαν και σμίλευαν την πέτρα, τιθασεύοντάς την και
κάνοντάς την κομμάτι του εαυτού τους και της ζωής τους .
Για το Δ. Σ. του Μουσείου
Χρήστος Ε. Γκιόλας
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