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ια άλλη μια χρονιά, οι Δικαστριώτες έδειξαν τι σημαίνει
γλέντι. Στην Αθήνα την Κυριακή 21/1/2018 το μεσημέρι, στο κέντρο
«Λευκονόη», ανταμώσαμε, διασκεδάσαμε,
χορέψαμε και κόψαμε και την πίτα μας.

Άγιον Πάσχα
Η προσέλευση ήταν η μεγαλύτερη των τελευταίων
χρόνων. Αυτό μας γεμίζει
χαρά και αισιοδοξία για το
μέλλον. Την Κυριακή 4 /02 /
2018 το μεσημέρι, έγινε
στο Δίκαστρο η κοπή της
Βασιλόπιτας των μελών του Συλλόγου μας που διαμένουν στη Λαμία και
στο Δίκαστρο.
Ήταν ένα αντάμωμα, που αν κρίνουμε και από τη φετινή προσέλευση
(που ήταν ασφυκτικά μεγάλη) έχει γίνει πλέον θεσμός, γιατί οι Δικαστριώτες όχι μόνο ξέρουν να γλεντούν, αλλά και να στηρίζουν το χωριό και το
Σύλλογο!
Το φλουρί έπεσε στον κ.
Γκουρλή Κώστα, φίλο του
χωριού μας από τη Μακρακώμη, που στάθηκε ο
τυχερός της ημέρας. Η τύχη
όμως ήταν με όλους μας,
αφού μας δόθηκε η δυνατότητα να βρεθούμε, να
γλεντήσουμε και να ξεφαντώσουμε σύμφωνα με τις
καθιερωμένες παραδόσεις
και συνήθειές μας.
Πάντα τέτοια και του χρόνου με υγεία!!!
Το Δ.Σ. του Συλλόγου

Αγαπητοί συγχωριανοί,
Το Άγιον Πάσχα, η εορτή της Αγάπης και
της Ανάστασης του Σωτήρος, που αποτελεί
παράδοση για τον ορθόδοξο λαό μας, καλεί
να το εορτάσουμε στο Χωριό μας, εκεί όπου
διασώζονται καθαρότερα τα ήθη και έθιμα, οι
παραδόσεις και οι ελληνικές συνήθειες.
Η εκκλησία υμνεί και πανηγυρίζει την
Ανάσταση του Σωτήρος, αποβάλει την πένθιμο περιβολή και φοράει τη λευκή και φεγγοβόλο στολή της, δια της οποίας
αντανακλάται η λευκότης και η λάμψης, όμοια
με αυτή του αναστάντος Κυρίου. Το μήνυμα
της αναστάσεως ψέλνεται έξω από τις εκκλησίες δια να «εκραγεί» ακράτητη η χαρά μας. Η
Ανάσταση είναι η μεγαλύτερη χριστιανική
εορτή για τον ελληνικό λαό (οι Δυτικοί έχουν
τα Χριστούγεννα).
Στην Ανάσταση Χριστός και Πατρίδα συναντώνται ως ισοπαθούντες. Κατά τον Αλέξανδρο Παπαδιαμάντη ‘’Το έαρ συνεορτάζει
μετά της εκκλησίας και η φύσις συναγάλλεται μετά της πίστεως’’.
Κων/νος Γ. Πιλάλης
Υποστράτηγος ε.α.
τ. Πρόεδρος και Δνων Σύμβουλος ΕΑΣ Α.Β.Ε.Ε.
Σύμβουλος SSI Ltd

το Δίκαστρο
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κοινωνικα
Γεννήσεις
• Ο Μπιζόγλης Χρήστος και η Σοφία
Γιαννακάκη του Νικολάου απέκτησαν αγοράκι στις 12-1-2018

Να τους ζήσει!

Gάμοι
• Στις 16/09/2017 στον ιερό ναό Αγίων
Αναργύρων Θερμοπυλών τέλεσαν τον θρησκευτικό γάμο τους ο Τσιφτσής Νικόλαος
του Αθανασίου και της Γεωργίας και η
Σοφία Μακρή του Γεωργίου και της Παναγιούλας, μετά το μυστήριο του γάμου, τελέστηκε το μυστήριο της βάπτισης της κόρης
τους στον ιερό ναό Αγίου Γεωργίου Καλυβίων Λαμίας, το όνομα αυτής Γεωργία - Νεκταρία.

Να ζήσουν!

Θάνατοι

ENIΣΧΥΣΑΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
ΤΟΝ ΣΥΛΛΟΓΟ & ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
• Σπυρόπουλος Ηλίας....................................................20€
• Προβόπουλος Δημήτριος - Αρετή .........................10€
• Γεωργίου Παναγιώτης του Χρήστου ...................20€
• Κατσαρής Κων/νος......................................................20€
• Κωστοπούλου - Καραΐσκου Κική ............................5€
• Βαγιάκος Γεώργιος ....................................................30€
• Κόρδας Κων/νος του Λάμπρου..............................20€
• Μπαρτσώκας Παναγιώτης .......................................10€
• Ντούμας Γεώργιος - Ειρήνη ....................................10€
• Καλοτύχου Γεωργία του Αχιλλέα ........................20€
• Καρφή Γεωργία του Σεραφείμ ................................20€
(εις μνήμην του συγύζου της Σεραφείμ Καρφή)
• Γκίκας Κων/νος (Συνδρομή και χορηγός)............50€
• Φάνης Μήτσιου και η Άννα Γιανακοπούλου..............30€
(εις μνήμην Σταυρούλας και Νίκου Σωτηροπούλου)
• Τραγουδάρα Ευαγγελία ............................................. 40€
•Καρακώστας Παναγιώτης ...........................................18€
• Δελιγιαννίδης Κωνσταντίνος .................................. 50€
• Γιαννακάκης Νικόλαος ...............................................20€
• Χριστόπουλος Χρήστος............................................... 30€
• Κατσαρή Γιούλη............................................................ 10€
• Σουλιώτης Χρήστος ..................................................... 20€
• Κατσαρή Αμαλία........................................................... 20€
• Καρφής Γεώργιος του Κων/νου ..............................10€
• Καρφή Αθηνά του Κων/νου .................................... 30€
•Καραΐσκος Κωνσταντίνος του Ιωαν. ..................... 20€
• Κόρδα Μαρία.................................................................. 20€
• Αγγελόπουλος Δημήτριος..........................................20€
• Ρήγας Βασίλειος............................................................ 20€
• Ρήγας Παναγιώτης του Βασ. .....................................20€
• Γιαννακόπουλος Δημήτρης.................................................15€

• Στις 22-1-2018 απεβίωσε ο Καλότυχος
Ηλίας του Ιωάννη ετών, 85 εψάλη και
ετάφη στη Λαμία.
• Στις 23-1-2018 απεβίωσε ο Τσιρώνης
Σπύρος του Δημ. ετών 68, εψάλη και ετάφη
στη Λαμία.
• Στις 24-2-2018 απεβίωσε η Καλοτύχου
Ευαγγελία συζ. Θρασύβουλου ετών 90,
εψάλη και ετάφη στο Δίκαστρο.
• Στις 14-3-18 απεβίωσε ο Σεραφείμ
ΓΙΑ ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ
Κόρδας του Κων/νου ετών 65, εψάλη και
• Γιαννακόπουλος Δημήτρης.................................................15€
ετάφη στην Αθήνα.

Θερμά συλλυπητήρια!

• Καρφή Αθηνά............................................................................30€

Έκφραση συγνώμης

Συγχωρήστε μας για τυχόν ορθογραφικά
και συντακτικά λάθη.
Η Συντακτική επιτροπή
της εφημερίδος!

Συνδρομές Προσφορές
στους τραπεζικούς
Λογαριασμούς
του Συλλόγου
Απανταχού
Δικαστριωτών
Εθνικής Τράπεζας:
0 6 7 /5 5 9 8 11 - 7 9
IBAN :
GR 2 6 0 11 0 0 6 7 0 0 0 0 0 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
IBAN :
GR 3 3 0 2 6 0 7 4 0 0 0 0 0 11 0 1
01676583
Τράπεζα Πειραιώς:
6292-010108-741
IBAN :
GR 0 3 0 1 7 1 2 9 2 0 0 0 6 2 9 2 0
10108741
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

Προς τον κ. Ηλία Μπούργο
Η συντακτική ομάδα της εφημερίδας
το Δίκαστρο εκφράζει ειλικρινά την συγνώμη της για την ατυχή δημοσίευση στο
προηγούμενο τεύχος εις βάρος του κ.
Ηλία Μπούργου και της οικογένειάς του
από λάθος πληφορόρηση.
Ευχόμαστε παντοτινή υγεία
Η συντακτική ομάδα

Αγαπητοί συγχωριανοί και φίλοι,

Mάρτιος 2018

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.

Για συνδρομές – οικονομική ενίσχυση για το μουσείο

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ - ΕΚΤΥΠΩΣΗ

Εθνική τράπεζα Αρ. Λογαριασμού:

825/747841-02
IBAN: GR4201108250000082574784102

ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Ο.Ε.
YΨΗΛΑΝΤΟΥ 55 ΛΑΜΙΑ
Τηλ.: 22310 34000 • FAX: 22310 43856
e-mail: papress@hotmail.com

Mάρτιος 2018

το Δίκαστρο

ΣΤΟ ΒΕΛΟΥΧΙ ΜΑΣ
Ψηλό βουνό περήφανο της κλεφτουριάς λημέρι
λεβενοασκέρια στις κορφές, τσέλιγκας στη λιακάδα
το χνώτο της απλής ζωής κρατώ, μέσα στο χέρι
τα Βελουχιώτικα πατώ και νιώθω ακαίρια Ελλάδα.

ΤΟ ΕΡΗΜΟ ΟΡΕΙΝΟ ΧΩΡΙΟ ΜΟΥ
Σέρνει ο αγέρας στα έρημα σοκάκια.
Κλειστές οι πόρτες σφαλιστές διπλά μανταλωμένες.
Βουβά παραθυρόφυλλα στον ήλιο δε ξανοίγουν.
Χορταριασμένες οι αυλές, απάτητες ρημάδες,
χωρίς φωνές, χωρίς χαρά, δίχως παιδιών παιγνίδια.
Σβηστά τα τζάκια, πουθενά καπνός δεν ανεβαίνει
κι ας έχει παγωνιά, κι ας έχει ξεροβόρι.
Ούτε αλυχτίσματα σκυλιών, ακούγονται τη νύχτα
ούτε βελάσματα αρνιών στο ηλιόγερμα αντηχούνε.
Νέκρα παντού, παντού ερημιά, τάφου σιγή κανένας
ούτ’ άνθρωπος, ουδέ σκιά στο κρύο καλτερίμια.
Μόνο τ’ αγέρα ουρλιαχτά, σφυρίγματα και κρότοι,
που φέρνουν ρίγη στην ψυχή και δάκρυα στα μάτια.
Τούτο δεν ήταν το χωριό που μ’ έχει αναστήσει;
Δεν είναι αυτός ο τόπος μου ο πολυαγαπημένος,
που ζέσταινε στην αγκαλιά την τρυφερή καρδιά μου,
που γέμιζε με όνειρα την παιδική ψυχή μου;
Άνοιγα διάπλατα στο φως τα παιδικά μου μάτια,
κι έβλεπα την ανατολή, και χάζευα στη δύση σαν
καρτερούσα από μακριά στ’ αγνάντια τους δικούς μου.
Πού χάθηκαν οι άνθρωποι; Τι γίναν τα κοπάδια;
Πώς έσβησε κάθε ζωή σ’αυτά τα λίγα χρόνια;
Πού είν’ τα χωράφια, τα σπαρτά, πού είναι ο ζευγολάτης
ο θεριστής, ο αμπελουργός, που γέμιζαν την πλάση
φωνές, χαρούμενοι σκοποί σε κάμπους και ραχούλες;
Πού είναι, τώρα, η κοπελιά που πήγαινε στη βρύση
και πότιζε βασιλικούς στο ξύλινο μπαλκόνι;
Πού είναι, ο υιός, τ’απόβραδο, κάτω απ’ το παραθύρι
που καρτερούσε μια ματιά, ένα νεύμα, μια ελπίδα;
Πού είναι ο ήχος τ’αργαλιού, οι μυρωδιές του φούρνου,
το κέφι του συμπεθεριού, στου γάμου το γιορτάσι;
Που είν’ η καμπάνα του σχολειού, που μ’έφερε κι εμένα
κάθε πρωί κι απόγευμα με φόβο και λαχτάρα;
Πού είναι οι άντρες που έπαιζαν στον καφενε την πρέφα
σαν έπεφτε το σούρουπο ή γιορτινή είχαν σχόλη;
Ψάχνω απόκριση να βρω, αιτία να καταλάβω,
ψάχνω να βρω τους φίλους μου των παιδικών μου χρόνων.
Άλλος εδώ, άλλος εκεί όλοι μακριά τραβήξαν,
λες και τους έδιωξε απ’ το χωριό κάποια βαριά κατάρα.
Ξενιτεύτηκαν, έφυγαν, τη τύχη τους να βρούνε.
Κι απόμειναν οι τάφοι χορτασμένοι, αφώτιστοι
Γράφει ο Ηλίας Σπυρόπουλος
Συνταξιούχος εκπαιδευτικός
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Προς: Το Δ/κο Συμβούλιο του Συλλόγου των απανταχού Δικαστριωτών και
τη συντακτική επιτροπή της Εφημερίδας «ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΡΟ».
Γράφει ο Ηλίας Σπυρόπουλος
Συνταξιούχος εκπαιδευτικός
Αγαπητοί συμπατριώτες
Κατάγομαι εκ πατρός από το γειτονικό χωριό Πιστιωτά και εκ μητρός από
το επίσης γειτονικό χωριό Νεοχώρι. Παίρνω ανελλιπώς την εφημερίδα σας
«ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΡΟ» και σας ευχαριστώ θερμά. Αιωνία η μνήμη το μεγάλου δασκάλου, συναδέλφου Νίκου Σωτηρόπουλου με τον οποίον με συνέδεε φιλία
αλλά και κάποια τάυτιση στις πνευματικές μας ανησυχίες και ο οποίος ξεκίνησε
από χρόνων, δεν θυμάμαι πότε ακριβώς, να μου τη στέλνει. Παλαιότερα είχα
αποστείλει και μερικά γραπτά μου κείμενα τα οποία είχαν δημοσιευτεί. Θέλω
να σας συγχαρώ για την καλαίσθητη εμφάνιση της εφημερίδας σας, για το πλούσιο περιεχόμενό της και τη γεμάτη παράδοση ύλη της, αλλά και για την αγάπη
σας για τον τόπο απ’ όπου κατάγεσθε. Γράφοντας αυτή τη μικρή εφημερίδα, να
γνωρίζετε, ότι γράφετε Ιστορία, την Ιστορία του τόπου σας. Ο ιστορικός του μέλλοντος που θα ασχοληθεί με τον τόπο σας, όπως και εμείς σήμερα ψάχνουμε
κάτι να βρούμε από τα παλιά, σίγουρα και σ’ αυτή την εφημερίδα θ’ ακουμπήσει.
Γι’ αυτό εντατικοποιείστε τις προσπάθειές σας και οι νεώτερες γενιές σίγουρα
θα σας ευγνωμούν. Δια μέσου υμών θέλω να συγχαρώ και το Δ/Σ του Ιστορικού
και Λαογραφικού μουσείου Δικάστρου για την πλούσια πνευματική ημερίδα
των εκπαιδευτικών που διοργάνωσε στο χωριό σας, που πραγματικά ακτινοβόλησε και τίμησε όχι μόνο το Δίκαστρο, αλλά και όλη τη Δυτική Φθιώτιδα.
Επίσης δια μέσου υμών Θέλω να συγχαρώ και το φίλο στρατηγό Λεωνίδα
Καρφή για το πρωτότυπο για τον τόπο μας βιβλίο του «Αριτεκτονική και Φυλαχτά σπιτιών στο Δίκαστρο, αλλά και κατ’ επέκτασιν και όλη τη Δυτική Φθιώτιδα.
Απλά το διάβασμα, αλλά θα το μελετήσω λεπτομερώς και ευκαιριακά θα εκφράσω τις απόψεις μου. Επι τη ευκαιρία σας στέλνω και ένα από τα τελευταία
μου ποιήματα, αφιερωμένο στο έρημο χωριό μου, το οποίο σίγουρα αφορά και
κάθε χωριό της ορεινής περιοχής μας, που μαστίζεται από την ερήμωση, τη μοναξιά και την πλήρη από ανθρώπινο δυναμικό υποβάθμιση. Σας στέλνω επίσης
και μια ελάχιστη αφιέρωση στο ΒΕΛΟΥΧΙ ΜΑΣ, που για όλους του παροικούντες στη Δυτική Φθιώτιδα, αποτελεί φάρο τηλαυγή από τον οποίο παίρνουμε το
ξείδωρο φως που φωτίζει το οδοιπορικό μας στην κάθε γωνιά του πλανήτη,
που μας οδήγησε και μας οδηγεί ο δύσβατος δρόμος της ζωής. Και πάλι συγχαρητήρια προς όλους, για όλα.

Στην κυρα Βαγγελιώ των τρυφερών μας αναμνήσεων
Τα μάτια μου βουρκώνουν, η καρδιά αρνείται να υπακούσει τη λογική με τη
σκέψη πως έφυγες από κοντά μας. Πως θα πάω στο σπίτι σου κι εσύ δεν θα είσαι
πια εκεί, καθισμένη στην αγαπημένη σου πολυθρόνα. Πάντα σοβαρή, ευγενική,
μια αληθινή κυρία με μεγάλη καρδιά που χωρούσε τους πάντες. Φιλόξενη και νοικοκυρά. Το σπίτι σου μοσχοβολούσε πάντα από τα φαγητά και τα γλυκά σου. Ήσουν
πάντα κομμάτι της ζωής μας. Μας διάβαζες, μας συνόδευες στο σχολείο, μας συμβούλευες. Στην αγκαλιά σου κρυβόμασταν για να γλιτώσουμε από τις φωνές των
γονιών μας όταν κάναμε ζαβολιές. Με τα γιατροσόφια σου μας έκανες καλά όταν
πονούσε η κοιλιά μας. Σε σένα λέγαμε τα μυστικά μας και πάντα μας έδινες την
ευχή σου. Τα κυριακάτικα τραπέζια σου στην Αθήνα ένωναν την οικογένεια και
όταν ήσουν στο χωριό το σπίτι σου ήταν πάντα ανοιχτό σε όλους: συγγενείς, φίλους
και γείτονες. Αγαπούσες την οικογένειά σου και λάτρευες τα εγγόνια σου. Στάθηκες
ακλόνητος βράχος στα δύσκολα της ζωής και μεγάλωσες με αγάπη και αξιοπρέπεια
τα παιδιά και τα εγγόνια σου. Ήσουν η σταθερή αξία στη ζωή μας, ο φάρος που μας
έδωσε το φως της αγάπης και της καλοσύνης. Λένε πως η απώλεια δεν έχει ηλικία.
Και να σου πω κάτι; Έχουν δίκιο. Για όλους εμάς που μένουμε πίσω το κενό που
άφησες δεν θα μπορέσουμε να το κλείσουμε. Αλλά και να μπορούσαμε δεν θέλουμε
να το κάνουμε. Θα σε θυμόμαστε πάντα με αγάπη και θα προσπαθούμε να γινόμαστε καλύτεροι άνθρωποι. Γιατί εσύ μας έμαθες να το κάνουμε αυτό. Να δίνουμε
πάντα σε όλους.. Όπως έλεγες: «Για τους καλούς ανθρώπους πάντα έχει ο Θεός».
Καλό σου ταξίδι, γιαγιούλα μας.
Οι εγγονές σου: Ευαγγελία Τσίτσου, Γεωργία Τσίτσου
Εύη Λώλου, Ευαγγελία Λώλου
(αφιερώνεται στην Ευαγγελία Καλοτύχου)
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Τα νέα του μουσείου μας!
Προσφορά αντικειμένων - ευχαριστήρια ανακοίνωση
Το Δ.Σ. του Ιστορικού και Λαογραφικού Μουσείου Δικάστρου εκφράζει τις θερμότατες ευχαριστίες του προς την κυρία Κρητικού
Βασιλική, φίλη του Δικάστρου από το Παλαιό
Φάληρο Αθηνών, για την προσφορά στο Μουσείο μας των παραπλεύρως εικονιζόμενων
ειδών λαϊκής τέχνης.
Με την ευκαιρία αυτή υπενθυμίζουμε την
έκκλησή μας, για προσφορά στο Μουσείο
μας ειδών ιστορικής και λαογραφικής αξίας
Ο περαιτέρω εμπλουτισμός και η ανανέωση
των εκθεμάτων του Μουσείου αποτελεί επιτακτική ανάγκη, ώστε να μπορούμε να προχωρήσουμε στην ομαδοποιημένη αναδιοργάνωση
και επανατοποθέτηση των εκθεμάτων, με

σκοπό την επιπρόσθετη ανάδειξη, βελτίωση,
προβολή και παρουσίαση των χώρων και της εικόνας του, που σχεδιάζουμε .
Ελπίζουμε και προσβλέπουμε στη θετική
ανταπόκρισή σας .
Τηλέφωνα επικοινωνίας
Γκιόλας Χρήστος (Πρόεδρος)
6976957360
Συλεούνη Κων/να (Κοσμήτορας)
6936885026
Γιαννακόπουλος Γεώργιος (Ταμίας)
6972239109
Το Δ.Σ. του Ιστορικού & Λαογραφικού
Μουσείου Δικάστρου

Ευχαριστήρια απάντηση σε δημοσίευμα

Τ

ο Δ.Σ. του Ιστορικού και Λαογραφικού Μουσείου Δικάστρου, ο Πολιτιστικός Σύλλογος των Απανταχού Δικαστριωτών και οι συγχωριανοί μας, εκπλαγήκαμε
ευχάριστα και αισθανθήκαμε μεγάλη χαρά, συγκίνηση
και ηθική ικανοποίηση από τα άκρως εγκωμιαστικά σχόλια,
για το Δίκαστρο και τους Δικαστριώτες, του κυρίου Γιάννη
Μακρή, συνταξιούχου δασκάλου, που φιλοξενήθηκαν στην
προηγούμενη έκδοση της εφημερίδας μας .
Αποτελεί για όλους μας μεγάλη τιμή η δημόσια έκφραση
τόσο θερμών αναφορών και μάλιστα όταν αυτό γίνεται από
έναν καταξιωμένο άνθρωπο της εκπαίδευσης, του πνεύματος
και του πολιτισμού, αποκτά ιδιαίτερη αξία και βαρύτητα.
Το έργο που εμπνεύστηκαν και υλοποίησαν στο διάβα του
χρόνου οι προκάτοχοί μας και η συνέχισή του, είναι για μας
«ιερή παρακαταθήκη». Πορευόμαστε με γνώμονα αυτή την
παραδοχή, αναγνωρίζοντας και αποδίδοντας την οφειλόμενη τιμή σ΄ αυτούς που χάραξαν και άνοιξαν «δρόμους».
Τα συγχαρητήρια ανήκουν σ΄ αυτούς .

Είναι διαχρονικά και εμπειρικά επιβεβαιωμένο το ρητό:
«η αρχή είναι το ήμισυ του παντός» , όμως ακόμα και αυτό
ήταν ολοκληρωμένο και επαρκές για μας. Έτσι βρεθήκαμε
στην πλεονεκτική θέση, απλά να βάζουμε κάποιες δημιουργικές, θέλουμε να πιστεύουμε, «πινελιές», σε όσα ήδη υπήρχαν.
Κύριε Μακρή, σας ευχαριστούμε εγκάρδια για τα
συγχαρητήριά σας, για τη φιλία και την αγάπη με την οποία
περιβάλλετε το χωριό μας και για το ενδιαφέρον που επιδεικνύετε γι’ αυτό. Είναι στις προθέσεις μας μια περαιτέρω επικοινωνία, σύσφιξη σχέσεων και συνεργασία, για αξιοποίηση
συμβουλών, γνώσεων και εμπειριών που κομίζετε, λόγω της
πολύχρονης ενασχόλησή σας με ζητήματα πολιτισμού, για να
τις μετουσιώσουμε σε δράσεις και δραστηριότητες .
Σας ευχαριστούμε !!!
Με σεβασμό και εκτίμηση
ο πρόεδρος του
Ι.& Λ. Μουσείου Δικάστρου
Χρήστος Ε. Γκιόλας

Ανακοίνωση - Ενημέρωση
Το Δ.Σ. του Ι. & Λ. Μουσείου σας ενημερώνει ότι για τεχνικούς λόγους τα ονόματα, όσων κατέθεσαν χρήματα για το Μουσείο στον λογαριασμό μας της Τρ. Πειραιώς, θα ανακοινωθούν στην
επόμενη έκδοση της εφημερίδας. Επίσης, να μην κατατεθούν στο άμεσο χρονικό διάστημα χρήματα στον λογαριασμό αυτό, γιατί βρισκόμαστε σε διαδικασία εξασφάλισης πιο ευνοϊκών καταθετικών όρων, που ίσως επιφέρουν αλλαγή Πιστωτικού Ιδρύματος.
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Άγιος Αθανάσιος ο Μέγας,
το εξωκλήσι και το εικόνισμά του, στο Δίκαστρο
του Λεωνίδα Ιωάννου Καρφή , Αντιστρατήγου ε.α.
Ο Βίος του Αγίου Αθανασίου
Ο Μέγας Αθανάσιος γεννήθηκε το 295 μ.Χ.
από φτωχούς, αλλά πλούσιους σε αρετές και
πίστη γονείς. Έλαβε στοιχειώδη εκπαίδευση
και στη συνέχεια αυτοκαλλιεργήθηκε και αξιώθηκε να ανέλθει σε μεγάλα ύψη ουράνιας σοφίας. Το 320 μ.Χ. χειροτονήθηκε διάκονος από
τον πατριάρχη Αλεξανδρείας Αλέξανδρο.
Έλαβε μέρος στην Α΄ Οικουμενική Σύνοδο
το 325 μ.Χ., στη Νίκαια ως βοηθός του Πατριάρχη Αλεξανδρείας Αλεξάνδρου, όπου και
αναδείχθηκε πρωτεργάτης στην καταδίκη της
αιρετικής διδασκαλίας του Αρείου και στην
σύνταξη των πρώτων επτά άρθρων του «Συμβόλου της Πίστεως» (Πιστεύω).
Το 328 μ.Χ. εκλέχθηκε πανηγυρικά «ψήφω
του λαού παντός» πατριάρχης Αλεξανδρείας.
Από τη θέση αυτή αντιμετώπισε ένα φοβερό
και ανελέητο πόλεμο, με συκοφαντίες, διώξεις
και εξορίες, εκ μέρους των αιρετικών οπαδών

Άγιος Αθανάσιος
(Πάλιν και πολλάκις σοι πρσπίπτομεν
και σου δεόμεθα)

του Αρείου. Εξορίστηκε πέντε φορές.
Ο Αθανάσιος με τη ζέουσα πίστη του στο
Θεό, το θάρρος και την αγωνιστικότητά του
κατόρθωσε να συντρίψει τους αιρετικούς
οπαδούς του Αρείου και να διαφυλάξει αμόλυντο και άσπιλο την Εκκλησία. Απέκτησε μεγάλη πνευματικότητα. Μελέτησε την Παλαιά
και Καινή διαθήκη, καθώς και αρχαίους Έλληνες συγγραφείς, ποιητές, φιλοσόφους, ρήτορες
και ιστορικούς (Όμηρο, Αριστοτέλη, Πλάτωνα,
κ.α)
Επισκέφθηκε την έρημο της Αιγύπτου και
ήλθε σε επαφή με τον Άγιο Αντώνιο και με άλλους μοναχούς, μάρτυρες και ομολογητές, οι
οποίοι είχαν φθάσει σε μεγάλα ύψη αρετής και
αγιότητας και είχαν επιτελέσει θαύματα, μεγάλα και εξαίσια. Από τον Άγιο Αντώνιο έλαβε
ιδιαίτερα μαθήματα νηστείας, αγρυπνίας, προσευχής, αρετής και αγιότητας.
Η Ορθόδοξη Εκκλησία τον χαρακτήρισε
«αληθή στύλον και θεμέλιον» και «Νικητήν
Τροπαιοφόρον» και τον ανακήρυξε «Αγιώτερον των ηρώων και ηρωικότερον των Αγίων»,
«Μέγαν πατέρα» και «πολύφωτον άστρον».
«Εκοιμήθη εν ειρήνη», στις 2 Μαΐου 373
μ.Χ. και η Εκκλησία μας τιμά την μνήμη του
στις 18 Ιανουαρίου. Λείψανά του διασώζονται
στο Ναό του Αγίου Ζαχαρία, στη Βενετία και
στο Ναό του Αγίου Μάρκου των Κοπτών Χριστιανών, στο Κάιρο της Αιγύπτου.
Συνέγραψε πολλά έργα, με τα οποία «τη
ευσεβεία τα πάντα επλούτησεν», μεταξύ των
οποίων, «Απολογία φυγής», «Βίος και πολιτεία
του Αγίου Πατρός ημών Αντωνίου», «Περί Παρθενίας», «Λόγος των Ελλήνων», «Περί ενανθρωπήσεως του Λόγου», κ.α.
Το Εξωκλήσι του Αγίου Αθανασίου

Το Εξωκλήσι του Αγίου Αθανασίου βρίσκεται, εκτός κατοικημένης περιοχής, σε κατωφερή τοποθεσία, ανατολικά του Δικάστρου.
Πρωτοκτίστηκε το 1683. Από την τέως Μητρόπολης Υπάτης μαθαίνουμε, ότι το 1683 χειροτονήθηκε Μητροπολίτης Υπάτης ο Αθανάσιος
και πιθανότατα η ανέγερση του εξωκλησιού το
έτος αυτό να συνδέεται με το όνομα και την
εκλογή του Μητροπολίτη.
Η περιοχή, όπου το εξωκλήσι, γεωλογικά
ήταν ασταθής από κατολισθήσεις, καθώς την
περίοδο εκείνη η περιοχή του Δικάστρου είχε
υποστεί μεγάλες καταστροφές από επιδρομές
των Τούρκων, οι οποίοι κατέκαυσαν τα πάντα
και ο κίνδυνος των κατολισθήσεων, από τα όμβρια και τα πηγαία νερά, ήταν σημαντικός.
Έτσι, η ανέγερσή του εξωκλησιού είχε ιερό
σκοπό: την προστασία της περιοχής από τον

Το εξωκλήσι του Αγίου Αθανασίου,
στο Δίκαστρο (ανακαινισμένο)
Άγιο Αθανάσιο.
Για περισσότερη και φυσική προστασία ο
χώρος πέριξ του εξωκλησιού δεντροφυτεύσυνέχεια στη σελίδα 6
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τηκε με βελανιδιές, οι οποίες χαρακτηρίστηκαν
εξ΄ αρχής ως «βακούφικες».
Το εξωκλήσι ανακαινίστηκε τον προηγούμενο αιώνα, όπως διασώζεται σήμερα. Κτίστηκε σύμφωνα με τους αρχιτεκτονικούς
κανόνες της Ναοδομίας, που ισχύουν για τα
εξωκλήσια, είναι κτίσμα πέτρινο, κεραμοσκεπές, μικρών διαστάσεων, περίπου 6Χ10 μ., με
ιερό, τέμπλο, μικρό χώρο για κυρίως ναό και

Το Τέμπλο του εξωκλησιού του Αγίου Αθανασίου,
στο Δίκαστρο.

μικρό κωδωνοστάσιο.
Στην ανέγερση
του εξωκλησιού πρωτοστάτησαν, οι δάσκαλοι
Δημήτριος
Ζημιανίτης και Ηλίας
Ζημιανίτης και οι κτίστες κυρίως από τον
πέρα - Μαχαλά, ΑνΆγιος Αθανάσιος
δρέας Καλότυχος, Βα(Εικόνα από το τέμπλο σίλειος
Καλότυχος,
του εξωκλησιού).
Θρυσύβουλος Καλότυχος, Παναγιώτης Ζημιανίτης και Παναγιώτης Παπασταύρου. Το
εξωκλήσι λειτουργείται στις 18 Ιανουαρίου,
εορτή του Αγίου Αθανασίου.
Το εικόνισμα του Αγίου Αθανασίου
στο Δίκαστρο
Το Εικόνισμα του Αγίου Αθανασίου βρίσκεται σε κοινοτικό δρόμο και σε απόσταση
περίπου 80 μέτρων από το εξωκλήσι. Κατα-

σκευάστηκε για
να διευκολύνει
τους διερχόμενους κατοίκους,
που θέλουν να
προσκυνήσουν
την εικόνα του
Αγίου Αθανασίου και αδυνατούν, λόγω της
κατωφέρειας, να
φθάσουν
στο
Το εικόνισμα του Αγίου
εξωκλήσι. Κοντά
Αθανασίου, στο Δίκαστρο.
το εικόνισμα ρέει
και πηγαίο νερό, η Βρύση ή ο Άμπλας του
Αγίου Αθανασίου.
Στο εικόνισμα υπάρχουν οι εικόνες, του
Αγίου Αθανασίου, της Αγίας Ιουστίνης και του
Αγίου Κυπριανού. Ονόματα Ιουστίνος, Ιουστίνη
και Κυπριανός δεν υπάρχουν στο Δίκαστρο και
οι εικόνες φαίνεται, ότι είναι τάματα πιστών
που δεν ήταν κάτοικοι Δικάστρου.

Kριτική του Βιβλίου του Συλλόγου μας

ΛΕΩΝΙΔΑ ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΑΡΦΗ

Αρχιτεκτονική
και φυλαχτά σπιτιών
στο Δίκαστρο
Παρουσίαση υπό
κ. Χρήστου Μπολώση,
Υπτγου ε.α. ΓΓ/ΣΕΕΘΑ

Π

ώς είπατε; Δίκαστρο; Και πού είναι
αυτό; Στα σύνορα των νομών
Φθιώτιδας, Καρδίτσας και Ευρυτανίας. Είναι ένα χωριουδάκι στους πρόποδες
του Τυμφρηστού, στην Εσχάτη Φθία, σε υψόμετρο από 750 έως 1050 μέτρα με μόλις 220
κατοίκους. Ένα τόσο δα χωριουδάκι, που
πριν 2.000 χρόνια π.Χ. το κατοίκησαν οι Δόλοπες, οι οποίοι έκτισαν σστους λόφους τις
πόλεις - ακροπόλεις τους, λείψανα των
οποίων διασώζονται. Σ’ αυτό το χωριουδάκι
και την ευρύτερη περιοχή, μας ξεναγεί ο Αντιστράτηγος ε.α. της ΕΛΑΣ και μέλος, από το
2006, του Δ.Σ. του ΣΕΕΘΑ, κ. Λεωνίδας Καρφής με το βιβλίο του: «Αρχιτεκτονική και Φυλακτά σπιτιών στο Δίκαστρο». Μη βιαστείτε
να πείτε «Και τι με νοιάζει εμένα το Δίκαστρο;» Διότι το παρουσιαζόμενο σήμερα βι-

βλίο δεν γράφτηκε μόνο για
τους Δικαστριώτες. Το έργο,
περιέχει ένα πλήθος στοιχείων που ενδιαφέρουν
όλους του Έλληνες. Είτε
είναι από το Δίκαστρο είτε
το ακούν σήμερα για πρώτη
φορά και εξηγούμαι. Ο στρατηγός, αρχίζει το βιβλίο του
με μια αναφορά στις εποχές του Λίθου, του
Χαλκού και του Σιδήρου, για τις οποίες εμείς
οι αμύητοι πολύ λίγα γνωρίζουμε. Και είναι
μία αναφορά, ακριβώς για τους αμύητους και
όχι τους επαΐοντες. Ακολουθεί μια ξενάγηση
σε όλες τις σημαντικές περιόδους της ιστορίας μας. Μυκηναϊκή, Γεωμετρική, Αρχαϊκή,
Κλασσική, Ελληνιστική, Ρωμαϊκή, Βυζαντινή, Τουρκοκρατία για να φθάσουμε μέχρι
τον 21ο Αιώνα, και να δούμε και τα του Δικάστρου.
Και όντως το Δίκαστρο εντυπωσιάζει. Και
δεν εντυπωσιάζει με κάποιον βλάχικο γάμο
ή με κάποια σκαμπρόζικα αποκριάτικα
έθιμα. Εντυπωσιάζει με την αρχιτεκτονική
του, που ξεκινάει από τις πόλεις - ακροπόλεις
της εποχής των Δολόπων, πριν 4.000 χρόνια
και φθάνει στις μέρες μας. Εντυπωσιάζει και
με τα πανάρχαια φυλακτά που συναντάς σε
σπίτια και εκκλησίες. Φυλαχτά, που σε φυλάνε από το «Βασκάνειν» (βασκανία) και το
«οφθαλμιζειν» (μάτιασμα). Και με αυτή την

αφορμή ο κ. Καρφής μας παρουσιάζει τις απόψεις των
Αρχαίων προγόνων μας για
το μάτιασμα, αλλά και τις
χριστιανικές ευχές, για ανάλογες περιπτώσεις. Οι ρόδακες (τριαντάφυλλα), ο Ήλιος
και η Σελήνη, ο Οικουρός
Όφις, ο Σταυρός και η
Λόγχη, αλλά και ο Δικέφαλος Αετός, είναι τα
σύμβολα, που μας παρουσιάζει ο συγγραφέας, διότι αυτά συναντάς και στο Δίκαστρο
όπως βέβαια και σε πολλά άλλα μέρη της Ελλάδος. Ένα τέτοιο σύμβολο, ο Σταυρός και η
Λόγχη, που είδε ο συγγραφέας στο σπίτι του
παππού του, στάθηκε και η αφορμή για την
συγγραφή του λαογραφικού αυτού βιβλίου,
που όπως είπαμε ξεφεύγει από τα στενά
πλαίσια του Δικάστρου, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν ζωντανεύει τοπικές στιγμές του
χωριού αυτού, παρουσιάζοντας ενδιαφέρουσες εικόνες, όπως τα εξωκλήσια, οι γέφυρες,
οι βρύσες, οι αυλές, ακόμη και κοινωνικές
απόψεις για την ζωή του χωριού.Το βιβλίο
του κ. Λεωνίδα Καρφή, είναι ένα καλό εγκόλπιο μελέτης των παραδόσεων όχι μόνον του
Δικάστρου και της ευρύτερης περιοχής, αλλά
και της πατρίδος μας γενικότερα.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στον συγγραφέα στα τηλέφωνα: 210
9343162 και 6978073348.

Ο κ. Μπολώσης Χρήστος είναι υποστράτηγος ε.α. Γενικός Γραμματέας Δ.Σ./ΣΕΕΘΑ,
Δημοσιογράφος, Αρθρογράφος του περιοδικού Εθνικές Επάλξης και της Εφημερίδας ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ.
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Η γενιά μας
Του ΔΗΜΗΤΡΗ Α. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ

Ε

ίμαστε τα παιδιά μιας άλλης γενιάς. Μεγαλωμένα
αλλιώς. Με άλλες εικόνες, άλλα ενδιαφέροντα,
άλλα εφόδια. Τα παιδιά μιας γενιάς σε αναμονή.
Περιμένοντας πάντα. Πριν από πολλά χρόνια, σε αυτόν τον
έρημο τόπο με κατοχές, εμφύλιους πολέμους, φτώχεια και
μετανάστευση, μαθαίναμε γράμματα διατρέχοντας δεκάδες
χιλιόμετρα από τα χωριά μας ή τις κωμοπόλεις που δεν
είχαν γυμνάσιο, να φτάσουμε σχεδόν ξυπόλητα, με χιόνια,
βροχές, λιοπύρι, εκεί που υπήρχε η πηγή των γνώσεων,
να ρουφήξουμε τα νάματα της παιδείας, όπως λέγανε οι γονείς μας. Από δασκάλους αφοσιωμένους στην πλειονότητα
και φτωχούς. Σπουδάσαμε και φτάσαμε στα πανεπιστήμια
χωρίς φροντιστήριο, χωρίς βιβλιοθήκη, χωρίς βοηθητικά
βιβλία, βιβλιοπωλεία, χωρίς χρήματα, δουλεύοντας παράλληλα και κάνοντας οικονομία.
Προλάβαμε τη δύναμη της καθημερινότητας και της
ανάγκης. Τότε που εμείς, με ένα πηλίκιο δυο φορές σαν το
κεφάλι μας και ένα κούτσουρο κάτω από τη μασχάλη – κάτι
σαν ρεφενέ για να καίει η σόμπα στην τάξη, τραβούσαμε
ασυνόδευτα για το σχολείο. Στα σπίτια μας είχαμε άνετα
κλουβιά με κουνέλια, τα ταΐζαμε, τα ζευγαρώναμε κι άλλοτε
περνάγαμε ώρες κατασκευάζοντας παιχνίδια από λαμαρίνες και ξύλα. Παίζαμε μακριά γαϊδούρα και κανείς μας δεν
έπαθε κήλη ή εξάρθρωση. Βοηθούσαμε στον καπνό, τον
«περνούσαμε» βελονιάζοντας, τον απλώναμε και όταν ξεραίνονταν, ήμασταν από κοντά στα πακέτα για να περάσει
ο έμπορος να τα πάρει.
Πολλά παιδιά φορούσαμε μπαλωμένα ρούχα κι όλα
ήμασταν κουρεμένα γουλί. Ποτέ δεν κανονίζαμε τίποτα,
αλλά βγαίναμε στο δρόμο κι εκεί συναντιόμασταν. Περνούσαμε ώρες παίζοντας πόλεμο, κυνηγώντας σαύρες και πουλιά, κάνοντας μπάνιο στο ποτάμι. Όταν σπάζαμε τα κόκαλά
μας και τα δόντια μας, κανένας νόμος δεν υπήρχε για να τιμωρήσει τους «υπεύθυνους». Ήταν κάτι συνηθισμένο για
παιδιά και όλα θεραπεύονταν με λίγο ιώδιο. Δεν είχαμε
playstations, Nintendo, τηλεοπτικά κανάλια, κινητά τηλέφωνα, υπολογιστές. Είχαμε φίλους. Κανονίζαμε να
βγούμε μαζί και βγαίναμε. Μάθαμε την αριθμητική «ψωνίζοντας» στον μπακάλη, στον ψιλικατζή, μετατρέποντας
τα χοντρά νομίσματα σε λιανά, τις πήχες σε μέτρα, τις οκάδες σε κιλά, τα μίλια σε χιλιόμετρα. Τα απογεύματα τρώγαμε βρεγμένο ψωμί με ζάχαρη και το κίτρινο στρατιωτικό
τυρί σε κονσέρβα της αμερικάνικης βοήθειας. Πίναμε νερό
κατευθείαν από τη βρύση και το καλοκαίρι ξυπόλητα τρέχαμε πίσω από το μηχανάκι της ΕΒΓΑ για να αγοράσουμε
παγωτό, δίνοντας ένα αυγό για το χωνάκι ή δυο αυγά για
το ξυλάκι σοκολάτα. Τότε…
Τότε που η μάνα μας, πιέζοντας δυνατά τα μάγουλά μας
με το ένα χέρι, έβαζε με το άλλο το κουτάλι με το ψαρόλαδο,
με την απαίσια γεύση του, στο λαιμό μας για την αναγκαστική κατάποση. Για να δυναμώσουμε, για να’ χουμε καλύτερα χρόνια από τη γενιά της, να μην παιδευτούμε όσο
εκείνοι. Και το έβλεπες αυτό το παίδεμα στην καθημερινή
τους βιοπάλη. Στα λίγα στρέμματα γης, καλλιεργώντας τον
καπνό, μαζεύοντας με τα χέρια τα στάχυα. Τα χρόνια πέρασαν. Χάθηκαν οι εικόνες εκείνες. Άλλες πήραν τον πρώτο
ρόλο. Χάθηκαν, με την επέλαση μιας άλλης εποχής, ενός
άλλου κόσμου. Τα όνειρα εκείνης της γενιάς χάθηκαν μαζί
με τον εύκολο πλουτισμό, την κρίση των θεσμών, τις στρεβλές αντιλήψεις για υψηλά έσοδα χωρίς κόπο, την ατομικότητα, τον άκρατο ανταγωνισμό, την κακή συμπεριφορά.
Χάθηκαν οι εικόνες. Κι επιστρέφουν κάπου – κάπου,
σαν μισοφέγγαρα, σαν σκιρτήματα βαθιά και μας συνεπαίρνουν από τη φτέρνα ως τον κρόταφο. Και μας βουλιάζουν.
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ΤΑ ΞΕΝΑ ΚΑΙ Τ’ ΑΛΑΡΓΙΝΑ
«Ανάθεμά σε ξενιτιά,
Γράφει: Γιώργος Ζούγρος
Δάσκαλος με τα φαρμάκια πού ’χεις … »

Η νύχτα τυλίγει μ’ ένα μαύρο πυκνό σκοτάδι τα
σπίτια με τις μυτερές σκεπές. Πώς να κλείσεις
όμως μάτι, που έρχονται οι αναμνήσεις ακάλεστες
και σε πνίγουν σα θηλιά;
Ήταν χινόπωρο, όταν η ανάγκη με οδήγησε να πάρω
τη μεγάλη στράτα της ξενιτιάς, αφήνοντας πίσω μια
μάνα κι ένα ορεινό χωριό. Πλανέφτρα είναι η ξενιτιά,
σα κόρη όμορφη με τα στολίδια της, που σου γνέφει κι
ύστερα χάνεται μακριά. Σου τάζει λίρες και φλουριά,
σε ξεγελάει με τα πλούτη της.
Θυμήθηκα κι απόψε την κληματαριά μας, που σκαρφάλωνε στο μπαλκονάκι μαζί με τ’ αγιόκλημα, το παραθύρι που έβλεπε στο σοκάκι της γειτονοπούλας. Όλα περνάνε απόψε απ’ το μυαλό μου. Οι γυναίκες που κουβαλάνε
ζαλωμένες τα ξύλα στον ανήφορο, οι γιαγιάδες που βρέχουν την κόρα στο
νερό. Ένας λαός βασανισμένος και στερημένος. Τη γίδα μας την κανούτα, που
έκανε κάθε χρόνο δυο κατσικάκια. Τ’ αλέτρι παρατημένο στην άκρη της
αυλής. Το φούρνο που έψηνε η γιαγιά μπλανό και ζυμαρόπιτα. Το χαγιάτι με
τις αραδιασμένες μυρουδιές της ρίγανης και του φασκόμηλου.
Τώρα η μάνα μου, θ’ ανάβει τη λάμπα
στον τοίχο και το καντήλι στο κόνισμα της
παναγιάς. Θα σταυροκοπιέται και θα ψιθυρίζει προσευχές. Πόσα κρύβει η καρδιά της
μάνας κάτω απ’ τα μαύρα ρούχα και τη μαυρομαντίλα. Και μού ’λεγε η μάνα μου.. «Μη
φεύγεις πιδάκι μ’... Καλύτερα στο τόπο σου
γυμνός, παρά στα ξένα στολισμένος».
Το δάκρυ ποτίζει το προσκέφαλο κι ο
ύπνος ξεχάστηκε στα μονοπάτια του χωριού, στις ρεματιές με τα τσάπουρνα, στις
βρύσες με τα κρύα τα νερά, στα κοπάδια που
ροβολάνε στις πλαγιές. Τώρα είμαι δω κι ο
νους μου είναι κει. Έρχεται το πανηγύρι
μας, λαλούν τα βιολιά και κλαρίνα, βγαίνουν σεργιάνι οι κοπελιές κι εγώ δεν είμαι κει. Έρχεται Λαμπρή και Μεγαλοβδόμαδα κι εγώ δεν είμαι κει, να κρατήσω τη λαμπάδα, να φιληθώ με τους
φίλους μου για το Χριστός Ανέστη. Να έμπαινα κρυφά ανάμεσά τους, την ώρα
που κατηφορίζουν στο χωριό, μ’ αναμμένες λαμπάδες και χαρούμενες φωνές.
Μου λείπει το κυπαρίσσι της εκκλησιάς κι ο ήχος της καμπάνας.
Να με θυμούνται άραγε … ή μάτια που δε βλέπονται γρήγορα λησμονούνται.
Στο ’γραψα στο γράμμα που δεν έστειλα ποτέ!
Δεν έκανα ’γώ για την ξενιτιά …
’’Γω στα ξένα θ’ αρρωστήσω και ποια μάνα θα ζητήσω...’’
«Όσο έχει ο ξένος την υγειά, όλοι τον αγαπούνε
μα ήρθε καιρός κι αρρώστησε, βαριά για να πεθάνει
Να ’χα νερό απ’ τον τόπο μου, μήλο απ’ την μηλιά μου
να ’χα και μοσχοστάφυλο, απ’ τη κληματαριά μου…»
Τόσοι νέοι, τόσα παλικάρια έφυγαν με τρένα, με βαπόρια για τόπια αλαργινά, κυνηγώντας ένα όνειρο ευτυχίας που σπάνια δικαιώνεται. Το ξέρω με
το μεροκάματο στη φάμπρικα, πλούτη δε γένονται!
«Λιθάρια κουρδουκλάμε στ’ν ανηφόρα», που ’λεγε κι η γιαγιά μου.
Ένας δρόμος ήταν κι η ξενιτιά. Μπορεί και να ’πρεπε να γίνει αυτό το ταξίδι,
για να καταλάβουμε πόσο άξιζαν αυτά που είχαμε δίπλα μας και δεν τα τιμούσαμε! Δουλειά είναι να κάνεις αυτό π’ αγαπάς. Ας χάιδευα τα κλήματα στ’ αμπέλι μας, ας φύλαγα τα πρόβατα στα πράσινα λιβάδια!
«Τα ξένα θέλουν φρόνιμα, θέλουν ταπεινωμένα
Θέλουν και μια πλατιά καρδιά, να πίνει τα φαρμάκια … »
Χτες έκανα να γράψω ένα γράμμα. Γέμισα με δάκρυα το χαρτί κι αράδα δεν
απόσωσα …
«Ν’ αναστενάξω, καημένη μάνα μ’, δε μ’ ακούς, να κλάψω δε με βλέπεις … »
Πώς να ’ταν, πώς να γένονταν να σέλωνα εν’ άλογο και να κινούσα. Να πέρναγα κάμπους και βουνά και να ’φτανα στο σπίτι μου.
Να κάτσω δίπλα στη μάνα μου και φτωχικά να φάμε στο σοφρά μας, μπροστά στο τζάκι.

το Δίκαστρο
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Γιάννης Αντωνίου : Διεθνείς αγώνες - Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες

(Απόσπασμα του ποιήματος του Γεωργίου Στρατήγη)

Η επιμονή και η σκληρή δουλειά, επιβραβεύονται.

Ο Ματρόζος

Τον Ιανουάριο κατέκτησε το χρυσό
μετάλλιο στους διεθνείς αγώνες του
Μπόροβιτς στην Βουλγαρία , στο αγώνισμα της τεχνικής κατάβασης, με μία από
τις καλύτερες επιδόσεις που έχει πετύχει
στο γιγαντιαίο σλάλομ, εξασφαλίζοντας
την συμμετοχή του στους Χειμερινούς
Ολυμπιακούς αγώνες της Νότιας Κορέας .

Πρόκειται για μια τεράστια επιτυχία για
τον Γιάννη Αντωνίου ( με ρίζες από το Δίκαστρο ), ο οποίος κάνει περήφανη όλη
την Ελλάδα, πόσο μάλλον τον νομό μας, ο
οποίος εκπροσωπείται για πρώτη φορά
στην κορυφαία διοργάνωση του αθλητισμού από έναν ντόπιο αθλητή.
Ο αθλητής του Αλπικού Σκι αγωνίστηκε στην Γιγαντιαία Τεχνική Κατάβαση

τις 18.2.2018 και κατέλαβε την 46η θέση
Ένας Σπετσιώτης γέροντας, σκυφτός από τα χρόνια,
από 110 συμμετέχοντες, με συνολικό
με κάτασπρα μακριά μαλλιά, με πύρινη ματιά,
χρόνο δυο διαδρομών 2:33.308.
σαν πλάτανος θεόρατος γυρμένος απ’ τα χιόνια,
Η εμφάνιση του πρωταθλητή ήταν
περνούσε πάντα στο νησί τα μαύρα γηρατειά.
εξαιρετική αφού κατάφερε να πλασαριΕίναι από κείνη τη γενιά κι ο γέρο καπετάνος
στεί στους 50 πρώτους αθλητές και ήταν που ακόμα και στον ύπνο του την έτρεμε ο Σουλτάνος.
η καλύτερη εμφάνιση από ελληνικής
πλευράς στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς
Είναι από κείνους που έχυσαν το αθάνατό τους αίμα,
Αγώνες PyeongChang 2018.
από τους χίλιους που έβγαλες, πατρίδα μου χρυσή,
Ο Γιάννης Αντωνίου ήταν σημαιοφόρος
είναι από κείνους που έβαλαν στην κεφαλή σου στέμμα
της Ελληνικής Ομάδας στην Τελετή Λήξης
και άγνωστοι σβηστήκανε στο δοξαστό νησί.
των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων.
Είχες αστέρια ολόλαμπρα στον ουρανό σου κι άλλα,
Του ευχόμαστε Πολλά Συγχαρητήρια
μα εκείνα που δεν έλαμψαν ήσανε πιο μεγάλα.
και πολλά ακόμη μετάλλια και νίκες.

Στ. Γκ.

Το αηδόνι
Μέσα στο δάσος περπατώ
κι ακούω τα πουλάκια
κάθε κλωνή, και μια φωνή
σε κάθε δεντρομουσική
χαρές και τραγουδάκια
Μα εκεί που άλλα τραγουδούν
κι άλλα κρατούν το ίσο
ένα πουλί μικρό λαλεί,
σα να τους λέει σωπάτε εσείς
εγώ να τραγουδήσω
Σώπασαν όλα το μικρό
πουλί τ’ αποστομώνει
είχαν λαλιά, τ’ άλλα πουλιά
μα ένα ήταν μοναχό
απ’ όλα τους τ’ αηδόνι
Α. Βλάχος
Απόδοση
Τάσος Χ. Μανώλης.

Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ε Σ

Τ Ε Χ Ν Ε Σ

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

Ο γέρος μας παράπονο ποτέ δε λέει κανένα,
μα καπετάνους σαν ιδεί μες στα βασιλικά,
εκείνους που ‘χε ναύτες του με μάτια βουρκωμένα
στα περασμένα εγύριζε και στα πυρπολικά,
και ξαπλωμένος δίπλα μου, μου ‘λεγε εκεί στην άμμο
πόσα καράβια εκάψανε στην Τένεδο, στη Σάμο.
Ο γέρος ανασήκωσε το κάτασπρο κεφάλι
και τα μαλλιά του εσάλεψαν σαν χαίτη λιονταριού
και με σπιθόβολη ματιά μες απ’ τα στήθια βγάνει
με στεναγμό βαρύγνωμο φωνή παλληκαριού :
“Αν οι ζητιάνοι σαν κι εμέ δεν έχυναν το αίμα,
οι καπετάνοι σαν και σε δεν θα φορούσαν στέμμα!”
* Ο Αλέξανδρος ή Λέκκας Ματρόζος (1795 – 1855), ήταν
ένας από τους πλέον διακεκριμένους Σπετσιώτες ναυμάχους
και πυρπολητές.
* Ο Γεώργιος Στρατήγης (1860 - 1938), ήταν Έλληνας δικηγόρος, ποιητής και θεατρικός συγγραφέας.
Κων/νος Γ. Πιλάλης
Υποστράτηγος ε.α.
τ. Πρόεδρος και Δνων Σύμβουλος ΕΑΣ Α.Β.Ε.Ε.
Σύμβουλος SSI Ltd.

