
ΕΤΟΣ 18ο • ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 78 • ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2018 • ΕΚΔΟΤΗΣ: ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΔΙΚΑΣΤΡΙΩΤΩΝ - ΔΙΚΑΣΤΡΟ ΦΘ/ΔΑΣ ΤΚ: 35017

• Την Κυριακή 12 Αυγούστου και ώρα 20:00 θα γίνει η καθιε-
ρωμένη Απολογιστική Γενική Συνέλευση του Μουσείου. 

• Τη Δευτέρα 13 Αυγούστου και ώρα 20:00 θα πραγματοποι-
ηθεί εκδήλωση στον προαύλιο χώρο του Μουσείου (πνευματικό
μνημόσυνο), με ομιλίες, αναφορές και προβολές, για τη ζωή και
το έργο του  Νίκου Σωτηρόπουλου, εμπνευστή και ενσαρκωτή της
ιδέας ίδρυσης του Μουσείου μας. 

• Την Παρασκευή 17 Αυγούστου και ώρα 20:00 θα παρου-
σιαστεί στον χώρο του Νερόμυλου, μουσικοθεατρικό δρώμενο με
παραμυθοτράγουδα, από τη θεατρική ομάδα: «ιστορίες με τ΄
αδράχτι», σε κείμενα Κων/νας Τσούμα και Γιώργου Αναγνώστου.
Μουσική επιμέλεια Γιώργος Σταυρόπουλος. 

Ευχαριστούμε, εκ προοιμίου, όλους όσους θα συντελέσουν στη
διεξαγωγή των εκδηλώσεων και καλούμε συγχωριανούς, συνδη-
μότες, φίλους και ενδιαφερόμενους πολίτες, να μας στηρίξουν με
την παρουσία τους.

Το Δ.Σ. του Ιστορικού και Λαογραφικού 
Μουσείου Δικάστρου

Το Δ.Σ. του Συλλόγου διοργανώνει τις παρακάτω εκδηλώσεις:
• Κυριακή 12 Αυγούστου: και ώρα 20.00 θα γίνει Γενική Συνέ-

λευση και εκλογές για το νέο διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου
• Πέμπτη 16 Αυγούστου: Πάρτυ Νεολαίας
• Παρασκευή 17 Αυγούστου: Αντάμωμα στον Μύλο στις 18.30
• Σάββατο 18 Αυγούστου: Δικαστριώτικο αντάμωμα με παραδο-

σιακή μουσική από την ορχήστρα του Αλέξανδρου Αρκαδόπουλου.
Στο τραγούδι η Ελένη Βίτσα και ο Διαμαντής Ρουμελιώτης. Παραδο-
σιακοί χοροί από τα Δικαστριωτόπουλα και γλέντι μέχρι πρωΐας.

• Βράβευση επιτυχόντων σε ΑΕΙ - ΤΕΙ. Παρακαλούμε να ενημε-
ρώσετε το Δ.Σ. για όσα παιδιά ήταν επιτυχόντες στις εξετάσεις Μαΐου
- Ιουνίου 2017.

Το Δ.Σ. του Συλλόγου

Εκδηλώσεις Μουσείου 
Δικάστρου

Εκδηλώσεις Πολιτιστικού
Συλλόγου Δικάστρου, Aύγουστος 2018

Συνέχεια στη σελ. 8

Του Λεωνίδα Ιωάννου Καρφή, Αντιστρατήγου ε.α.     

Δ υό  μεγάλα Πλατάνια,
το ένα στην αυλή του

σπιτιού του Ηρακλή Γιαννα-
κάκη (Πλατάνι Γιαννακάκη)
και το άλλο στην αυλή του μα-
γαζιού του Κων/νου Κατσαρή
(Πλατάνι Κατσαρή), τα  ονομά-
ζουμε αιωνόβια, αλλά δεν εξε-
τάσαμε ποτέ την ιστορία τους.
Πολυαιωνόβια πρέπει να τα
λέμε, αφού  η ζωή τους  μετριέ-
ται  με πολλούς αιώνες.  Άς
εξετάσουμε τώρα την ιστο-
ρία τους. 

Δένδρο  πλατανοειδές
Η Πλάτανος ή το  Πλατάνι,  ανήκει  στην κατηγορία των πλατανοειδών,

των οποίων το ύψος  κυμαίνεται από 30 έως 50 μέτρα και η  ηλικία τους
μετριέται με πολλούς αιώνες.  Απαντάται στις όχθες των ποταμών και σε
άλλους τόπους, πάντα  υγρότοπους. Είναι δένδρο, φυλλοβόλο,  πλατύφυλλο,
δασύφυλλο, αδιαπέραστο από τις ακτίνες του Ηλίου και η σκιά του είναι
δροσερή και ευχάριστη. Είναι  πανάρχαιο δέντρο. Έχουν βρεθεί, στο Κάτω
Κρητιδικό,  απολιθώματα  πλατάνων  ηλικίας 115 εκατομμυρίων χρόνων. 

Η μεταμόρφωση της πλατάνου
Στην  μυθολογία μας,  η   Πλάτανος, ήταν αδελφή  του   Ώτου  και   του

Εφιάλτη,  παιδιών του Ποσειδώνα και της Ιφιμέδειας,  τα οποία μεγάλωναν
κάθε χρόνο,  κατά ένα πήχυ στο πλάτος και κατά μια οργιά στο ύψος τους.
Σε  ηλικία  εννέα  ετών ο Ώτος και ο Εφιάλτης  ήταν ήδη   γίγαντες,  είχαν
πλάτος εννιά πήχεις και ύψος εννιά οργιές, ήτοι  4 και 7 μέτρα αντίστοιχα. 

Τότε σκέφτηκαν να πολεμήσουν τους θεούς. Τοποθέτησαν την Όσσα
πάνω στον Όλυμπο και πάνω στην Όσσα το Πήλιο και απειλούσαν,  ότι θα
έφθαναν στον ουρανό.  Έλεγαν,  ότι θα γέμιζαν  τη θάλασσα με βουνά και θα
την αποξέραναν  και ότι θα  έκαναν  τη στεριά θάλασσα. 

Επιπλέον, επιδίωξαν  τον έρωτα,  της θεάς Ήρας ο Εφιάλτης και της
θεάς  Άρτεμης ο Ώτος.  Η  θεά Άρτεμης  όμως αρνήθηκε  και τους εξόντωσε

Πολυαιώνοβια  πλατάνια,
στο Δίκαστρο

Πλατάνι Γιαννακάκη.
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2 το Δίκαστρο Ιούνιος 2018

κοινωνικα ENIΣΧΥΣΑΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 
ΤΟΝ ΣΥΛΛΟΓΟ & ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 

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: 
6292-010108-741

IBAN:
GR03017129200062920

10108741

Άρθρα - Κείμενα

Αγγελίες-Ανακοινώσεις
στο μέλος της Συντακτικής Επιτροπής:

Κων/νο Γ. Καρφή

Σιδ. Σταθμό Λιανοκλαδίου

Τ.Κ. 35100 ΛΑΜΙΑ

efimdikastro@gmail.com

Συνδρομές - 
Προσφορές

Γεννήσεις
• Ο Αντώνης Καπλάνης και η Ευτυχία

Αργυρίου του Κυριάκου και της Βαγγελί-
τσας (εγγονή του Σεραφείμ Π.Κόρδα) απέκτη-
σαν το τρίτο τους παιδί (κοριτσάκι) το
Σάββατο 28 Απριλίου 2018.

Να τους ζήσει!
Θάνατοι

• Στις 27-3-2018 απεβίωσε ο Mανώλης
Ιωάννης ετών 70, εψάλη και ετάφη στη
Αθήνα.

• Στις 10-5-2018 απεβίωσε η Ζαγκουβά
Αικατερίνη του Χρήστου ετών 83, εψάλη
και ετάφη στη Μακρακώμη.

Θερμά συλλυπητήρια!

• Μανώλης Χρήστος........................................................20€
(εις μνήμην του παππού του Χρήστου, της γιαγιάς του
Μάρθας και του θείου του Γιάννη Μανώλη) 
• Αλεξίου - Χριστοπούλου Παρασκευή..................20€
• Παπακώστας Τάκης................................................................20€
• Ζημιανίτης Γεώργιος.............................................................20€
• Λάμπος Αθανάσιος του Νικολάου....................................30€
• Μητρίτσιος Κων/νος.................................................................5€
• Ρετσώνης Γεώργιος του Κων/νου ...................................30€
(χορηγεία)
• Καλύβας Ευάγγελος................................................................10€
• Παπακώστας Δημήτριος.......................................................20€
• Ζημιανιτης Ιωάννης...............................................................30€ 
• Ζημιανίτη Ευανθία του Σεραφείμ ....................................25€
• Μητρέσιος Κωνσταντίνος.....................................................10€
• Oικ. Χρήστου Γεωργίου του Βασιλείου................40€
(εις μνήμην του Βασίλειου Γεωργίου του Χρήστου) 

ΓΙΑ ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ
• Παρασκευή Αλεξίου - Χριστοπούλου ...............................20€

Αγαπητοί συγχωριανοί και φίλοι,

Συγχωρήστε μας για τυχόν ορθογραφικά
και συντακτικά λάθη.

Η Συντακτική επιτροπή 
της εφημερίδος!

Τo Δίκαστρο

?????????? - ?????‰??

ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Ο.Ε.

YΨΗΛΑΝΤΟΥ 55 ΛΑΜΙΑ
Τηλ.: 22310 34000 • FAX: 22310 43856

e-mail: papress@hotmail.com

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 άρ-
θρου.

Δωρεά
Η Μαρία Λαΐτσα και τα παιδιά της Γεώργιος

και Στέλιος πρόσφεραν την κατασκευή σιδερέ-
νιας πόρτας στο νεκροταφείο Δικάστρου και θα
βαφτούν και τα κάγκελα εις μνήμην Χρήστου
Λαΐτσα και των γονιών του.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Για την καλύτερη επικοινωνία του Συλλόγου
με τα μέλη του, παρακαλούμε να μας  δώσετε
τον αριθμό του τηλεφώνου σας, ενημερώνον-
τας  με οποιοδήποτε τρόπο (τηλεφωνικά, sms,
e- mail ) τα μέλη του Δ.Σ.: 
Γκιόλα Σταύρο: τηλ. 6973513170, 
e-mail: stagkiolas@gmail.com
Καρακώστα Παναγιώτη: τηλ. 6977094031
Καρφή Κωνσταντίνο: τηλ. 6974038172
ή στο e-mail της εφημερίδας
efimdikastro@gmail.com 

Στη μνήμη του Σεραφείμ…
• Στις 14 - 3 - 18 αποδήμησε εις Κύριον ο

αξιαγάπητος συγχωριανός μας Σεραφείμ Κόρ-
δας του Κων/νου.

• Στις  21 - 4 - 18 τελέστηκε η επιμνημόσυνη
δέηση των σαράντα ημερών στην Αθήνα.

Ο Σεραφείμ - Μάκης ή Τσίνιας όπως τον απο-
καλούσαμε εμείς οι Δικαστριώτες - αγαπούσε
υπέρμετρα το χωριό μας . Ήταν πάντα ευδιάθετος,
καλοσυνάτος και πρόθυμος να προσφέρει τις
υπηρεσίες του όταν και όπου χρειαζόταν. Πρωτο-
στάτησε με τα αδέρφια του και άλλους συγχωρια-
νούς μας στη δημιουργία της χορευτικής
παράδοσης και του δικαστριώτικου ανταμώμα-
τος. Θα είναι πάντα χαραγμένη στο μυαλό όλων
μας η εικόνα να χορεύει με τους συγχορευτές του,
με τέλειες και άκρως συγχρονισμένες κινήσεις, το
«χασάπικο». Θα τον θυμόμαστε και θα τον περι-
βάλλουμε με την αγάπη που εσώψυχα εξέφραζε
προς όλους και που φανερωνόταν στο χαμογελα-
στό πρόσωπό του. Ο Θεός να αναπαύσει την
ψυχή του και να δίνει κουράγιο και δύναμη
στους οικείους του.

Αιωνία του η μνήμη!
Ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας  

Δικάστρου του Δημ. Μακραμώμης
Ανδρέας  Ε. Γράββαλος

Για συνδρομές – οικονομική ενίσχυση για το μουσείο 

Εθνική τράπεζα Αρ. Λογαριασμού:

825/747841-02

IBAN: GR4201108250000082574784102
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το Δίκαστρο 3Ιούνιος 2018

ΤΟ ΑΝΕΚΔΟΤΟ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ 
Είπαμε κατά καιρούς να δημιουργήσουμε στην εφημερίδα

μας μία στήλη με ανέκδοτα, που θα στέλνετε εσείς, να τα δια-
βάζουμε όλοι μας, μήπως και γελάσουν έστω και για λίγο τα
χείλη μας.  Επειδή μέχρι σήμερα δεν υπήρξε ανταπόκριση,
κάνω την αρχή εγώ, με τη σιγουριά ότι θα ακολουθήσουν και
άλλοι, με επόμενο του δασκάλου και όχι μόνο. 

Ξεκίνησε λοιπόν μία νταλίκα φορτωμένη τσιμέντα από την
Ελευσίνα για Καλαμάτα. Καθ΄ οδόν έπαθε σοβαρή βλάβη και
ώσπου να επισκευασθεί έπιασε βαθύ σκοτάδι. 

Φθάνοντας στην Καλαμάτα τα μεσάνυχτα και αφού διέ-
σχισε μια πόλη με κοινή ησυχία πριν τη μάνδρα όπου θα ξε-
φορτωνόταν τα τσιμέντα είδε ο οδηγός πάνω στο δρόμο ένα
ισόγειο σπίτι με κόκκινο φαναράκι, σταματάει απέξω βγάζει
ένα πενηντάρικο από την τσέπη του χτυπάει το κουδούνι και
ανοίγει η κυρία τη ρωτάει λοιπόν με ένα πενηντάρικο τι κάνετε;
Τα πάντα απαντάει εκείνη την πιάνει από το χέρι και της λέει
πάμε στη μάνδρα να ξεφορτώσεις τα τσιμέντα 

Κ.ΚΟΡΔΑΣ

Eδώ
γελάμε....

Kαθηγητής Απόστολος Ζορμπάς
(1908-1990)      

Καθηγητής φιλόλογος, σοφός δάσκαλος και
μια μεγάλη προσωπικότητα της Μέσης Εκπαίδευ-
σης. Γιός δασκάλου και ανεψιός του φιλολόγου
και μεγάλου ιστορικού της Φθιώτιδας Ιωάννου
Βορτσέλα. Γεννήθηκε στο Παλιόκαστρο. Σπού-
δασε στο Πανεπιστήμιο Αθηνών Φιλολογία και
παιδαγωγικά και αφοσιώθηκε ολόψυχα στην
Μέση Εκπαίδευση. 

Πολέμησε στον πόλεμο του 40-41, εντάχθηκε
στην εθνική αντίσταση κατά των κατακτητών και για την αντιστασιακή του αυτή
δράση, συνελήφθη, φυλακίστηκε και βασανίστηκε από τους Γερμανούς και τους
Ιταλούς. Ήταν εμπνευσμένος από τα ιδανικά της ελευθερίας και της ανεξαρτη-
σίας. 

Υπηρέτησε στο Παγκύπριο Γυμνάσιο Λευκωσίας Κύπρου, όπου εκτός από
την φιλολογική του διδασκαλία ανέπτυξε και εθνική δράση υπέρ του αγώνα για
την απελευθέρωση των Κυπρίων, γι΄ αυτό και απελάθηκε από τους Άγγλους.
Μετά την Κύπρο υπηρέτησε στο Β΄ Γυμνάσιο Αρρένων Λαμίας και στη συνέχεια
σε Γυμνάσια και Λύκεια των Αθηνών. 

Ήταν πρωτοπόρος δάσκαλος στην εφαρμογή των εξελιγμένων προγραμμά-
των εκπαίδευσης, διδασκαλίας και αγωγής των μαθητών, τα οποία προγράμ-
ματα και υπεδείκνυε με τις συνεχείς υποδειγματικές διδασκαλίες του. Είχε
βαθιές κοινωνικές ευαισθησίες και  συμπαραστέκονταν στους μαθητές από τα
χωριά.  Γνώριζε τις οικονομικές τους δυσχέρειες  και τους  βοηθούσε, για να
μπορέσουν να αντιμετωπίσουν τα μαθητικά τους προβλήματα και ειδικότερα
τις ελλείψεις τους σε μαθητικά βοηθήματα. Πολλοί ήταν τότε οι μαθητές που μά-
θαιναν τα μαθήματα με το «αυτί», κατά την παράδοση, στο σχολείο Ως μαθητής,
στο Β΄ Γυμνάσιο Αρρένων Λαμίας, είχα την ευλογία να τύχω της βοήθειάς  του,
για την μαθητική μου βελτίωση,  στην «Έκθεση» και «Έκφραση». Με οδήγησε
στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Λαμίας και μου υπέδειξε τον τρόπο αναζήτησης και
μελέτης των συγγραμμάτων των μεγάλων Ελλήνων Συγγραφέων και Ποιητών.

Έγραψε περισσότερα από δέκα βιβλία, κυρίως εθνικού περιεχομένου, με-
ταξύ των οποίων «Το Εικοσιένα», «Στην Κύπρο την Αέρινη», το «Παλιόκα-
στρο», ο «Κωστής Παλαμάς» κ.α.  καθώς και μεγάλο αριθμό ποιημάτων. 

Προσωπικά, στον καθηγητή Απόστολο Ζορμπά, οφείλω την ευγνωμοσύνη
μου και του αφιερώνω σήμερα  αυτό το άρθρο με σεβασμό  και τιμή  στην αιώνια
μνήμη του.                  

Λεωνίδας Ιωάννου Καρφής

ΓΙΑ  ΤΗΝ  ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ
Πριν από αρκετά χρόνια  δημιουργήσαμε την τράπεζα αίματος του Συλλόγου μας.

Σκοπός ήταν (και είναι) να βοηθήσουμε  τους συνανθρώπους μας, όταν είχαν άμεση
ανάγκη σε αίμα. Αυτό το πράξαμε σε μέγιστο  βαθμό.  Όμως, εκτός από την  δραματική
μείωση του αριθμού  των  εθελοντών αιμοδοτών, δεν  «επεστράφησαν»  ( εκτός ελα-
χίστων εξαιρέσεων) οι ποσότητες  αίματος που  «δανείσαμε».  Η τράπεζα αίματος
«δανείζει»  το αίμα  για την άμεση αντιμετώπιση  ανάγκης, με την διαφορά  ότι αυτό
το αίμα θα πρέπει να επιστραφεί, για να βοηθήσουμε και άλλο συνάνθρωπό μας ,
όταν το χρειαστεί. Δυστυχώς όμως, αρκετοί  που «δανείστηκαν» αίμα  δεν το επέ-
στρεψαν ποτέ, (ούτε μια φιάλη), με αποτέλεσμα να βρισκόμαστε στην δυσάρεστη θέση
να μην μπορούμε να ανταποκριθούμε  στις εκκλήσεις συνανθρώπων μας για αίμα.
(το απόθεμα μετράται στα δάχτυλα του  ενός χεριού). 

Παρακαλούμε θερμά όσους έχουν «δανειστεί» αίμα, να επιστρέψουν ΑΜΕΣΑ τις
ποσότητες που δανείστηκαν.  Είναι κρίμα,  να έχουν σώσει  τον δικό τους άνθρωπο
και  εκείνοι που  έδωσαν  αρκετές φορές αίμα να μην μπορούν πλέον να «δανει-
στούν» τουλάχιστον αυτό που έδωσαν, γιατί κάποιοι  «ξέχασαν»  να το επιστρέψουν,
ξέχασαν  ότι υπάρχουν  και άλλοι άνθρωποι  που έχουν ανάγκη αίματος, όπως αυτοί
όταν το χρειάστηκαν.

Ο υπεύθυνος  της Τρ. Αίματος
Γκιόλας Σταύροςγράφει ο δάσκαλος Βασίλης Κόρδας

Πάει μια παρέα καλοκαίρι 

σ΄ ένα ορεινό χωριό.
Κάθονται στην ταβέρνα. Φωνάζουν τον ταβερνιάρη…
- Τι έχετε για φαγητό;
- Αρνί, κοκορέτσι, κοντοσούβλι σούβλας, και της ώρας …
Μια κυρία της παρέας, ρωτάει.
- Τίποτα σε θαλασσινό έχετε;
-Βεβαίως κυρία μου . ΑΛΑΤΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ….

(Περί πλαστικής σακούλας ο λόγος)
Στο μανάβικο…
- Δυο κιλά πορτοκάλια, παρακαλώ.
- Σακούλα να βάλω; 
- Όχι ρε μάστορα. Θα τα πάω σπίτι κλωτσώντας….

Στο κρεοπωλείο
- Τρία κιλα αρνί, παρακαλώ…
- Σακούλα να βάλω; 
- Όχι ρε φίλε. Δωσ’ μου ένα τσιγκέλι.

Στο φαρμακείο
- Σας παρακαλώ κυρία μου, ένα προφυλακτικό
- Σακουλίτσα να σας δώσω;
- Όχι, όχι. Μην ενοχλείστε. Θα το φορέσω εδώ
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Επισκέψεις σχολείων & ευχαριστήριες ανακοινώσεις

«Ο Μάιος μας έφτασε, εμπρός βήμα ταχύ,
να τον προϋπαντήσουμε παιδιά στην

εξοχή…»

Ηυπέροχη αυτή στροφή του ποιήματος –
τραγουδιού έγινε και τον φετινό Μάη

πράξη στο χωριό μας, αφού είχαμε τις παρα-
κάτω επισκέψεις δημοτικών σχολείων.

• Στις 18/5 επισκέφτηκαν το χωριό μας
τρία τμήματα της Γ΄ τάξης του 8ου Δημ. Σχο-
λείου Λαμίας . Ευχαριστούμε θερμότατα τον κ.
Χριστόπουλο Κων/νο, δ/ντή του σχολείου, ο
οποίος μας τίμησε με την παρουσία του, καθώς
και τις/τους εκπ/κούς: κ. Αλεξοπούλου Γεωρ-
γία, Γιοβάνη  Χρυσούλα, Μητροπούλου Μαρία,
Τσόντζορα Βασιλική και τους κ. Αδαμαντό-
πουλο Νικόλαο, Κοιτέα Αθανάσιο και  Βλαχό-
πουλο Γαβριήλ.

• Στις 22/5 επισκέφτηκαν το χωριό μας η
Γ΄ και Δ΄ τάξη του 1ου Δημ. Σχολείου Στυλίδας.

Ευχαριστούμε θερμότατα την  κ. Μαυροειδή Βασιλική, δ/ντρια του
σχολείου, για την έγκριση της επίσκεψης, όπως και τις/τους εκπαιδευ-
τικούς: κ. Μπαχλαβά Ιωάννα, Παιδοκούκη Αποστολία και τους κ. Μπα-
ρούτη Δημήτριο και Παπαζήση Κων/νο.

• Στις 25/5  επισκέφτηκαν το χωριό μας  η Ε΄ και ΣΤ΄ τάξη του 5ου

Δημ. Σχολείου
Λαμίας. Ευχαρι-
στούμε θερμότατα
τον κ. Δημητρα-
κάκη Κων/νο Σχο-
λικό Σύμβουλο της
4ης Εκπ/κής Περι-
φέρειας Φθ/δας
και την κ. Καρα-

φέρη Παναγιώτα, δ/ντρια του σχολείου, που μας τίμησαν με την παρου-
σία τους, καθώς και τις εκπαιδευτικούς κ. Κάσκου Άννα και Κόκκαλη
Αναστασία. Ευχαριστούμε επίσης τους Συλλόγους Διδασκόντων,
τους γονείς και τους μαθητές των σχολείων αυτών για την έγ-
κριση, συγκατάθεση, συμμετοχή και υλοποίηση των επισκέψεων.

Μαθητές και συνοδοί είχαν την ευκαιρία να ξεναγηθούν στους αξιο-
θέατους χώρους μας (Μουσείο, Νερόμυλο, εκκλησία του Αγίου Γεωρ-
γίου), να απολαύσουν το φυσικό περιβάλλον, τη φιλοξενία, το φαγητό
και το παιχνίδι στην πλατεία μας. Η συμπεριφορά και οι γνώσεις των
μαθητών ανέδειξαν την ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης και την
προσήλωση με την οποία οι δάσκαλοί τους επιτελούν το «ιερό τους»
λειτούργημα.  Η αδιάλειπτη μέριμνά τους για προστασία και ασφάλεια

των παιδιών φανέρωσε την υπευθυνότητα
και τον επαγγελματισμό τους. Συγχαί-
ρουμε τους ίδιους και τους μαθητές τους
και τους ευχόμαστε ενόψει της καλοκαι-
ρινής περιόδου: «Καλό καλοκαίρι, καλή
ξεκούραση και καλές διακοπές!!!».

Από την πλευρά μας πιστεύουμε ότι
ανταποκριθήκαμε στις προσδοκίες τους και
ότι αποκόμισαν όλα εκείνα τα οφέλη, γνω-
στικά, περιβαλλοντικά, κοινωνικά και αι-
σθητικά, που τους προσέφερε η επαφή με
το χωριό μας. Ευελπιστούμε, αν βέβαια και
οι ίδιοι κρίνουν σκόπιμο και άξιο λόγου,
να λειτουργήσουν ως κοινωνοί των εντυ-
πώσεών τους, ώστε το σύνθημα της διαφη-
μιστικής μας καμπάνιας: «Ελλάδα δεν
είναι μόνο τα ξακουστά μέρη… Επισκε-
φτείτε μας!!!», να τύχει ευρύτερης απήχη-
σης και ανταπόκρισης από την

εκπαιδευτική κοινότητα του νομού μας. Αναβλήθηκαν για το φθινό-
πωρο, λόγω αστάθμητων παραγόντων, οι επισκέψεις τμημάτων του
12ου Δημ. Σχολείου Λαμίας και των 14ου και 20ου συστεγαζόμενων Σχο-
λείων Λαμίας. Με χαρά περιμένουμε να τους υποδεχθούμε!!! 

Τέλος προσωπικά θέλω να ευχαριστήσω τον κ. Ανδρέα Γράββαλο,
πρόεδρο της Τοπικής Κοινότητας  Δικάστρου, του Δήμου Μακρακώμης,
ο οποίος πάντα με προθυμία θέτει σε λειτουργία τον Νερόμυλο, τον κ.
Γιαννακόπουλο Γεώργιο, Δημ. Σύμβουλο του Δήμου Μακρακώμης και
μέλος του Δ.Σ. του Σωματείου μας, για τη μέριμνα που έλαβε για την κα-
θαριότητα των επισκέψιμων χώρων και την κ. Ευαγγελία Καλοτύχου
που μας παρείχε τη δυνατότητα να επισκεφτούμε τον Άγιο Γεώργιο,
προστάτη του χωριού μας και να ζητήσουμε την ευλογία του! Σας παρα-
θέτουμε, ενδεικτικά, φωτογραφίες από τις επισκέψεις.

Για το Δ.Σ. του Μουσείου Δικάστρου 
Ο πρόεδρος, Χρήστος Ε. Γκιόλας
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Το  Δ.Σ. του Ιστορικού και Λαογραφικού Μουσείου Δικάστρου επι-
σημαίνοντας την αναγκαιότητα ύπαρξης τουαλέτας και προσθήκης τζα-
κιού στον Νερόμυλο, εισηγήθηκε στο προεδρείο του Πολιτιστικού
Συλλόγου, την ανάληψη (ως αρμόδιο όργανο) εκτέλεσης των εν λόγω
κατασκευαστικών παρεμβάσεων.

Η πρόταση έγινε με προθυμία αποδεκτή και οι εργασίες διενεργή-
θηκαν και περατώθηκαν με προσωπική επιμέλεια, σχεδιασμό, επίβλεψη
και συμμετοχή του προέδρου του Συλλόγου κ. Κων/νου Λ. Κόρδα. 

Οι εργασίες έγιναν με απόλυτο σεβασμό στο περιβάλλον και εναρ-
μονίστηκαν πλήρως με το κατασκευαστικό ύφος του προϋπάρχοντος

κτίσματος .Το οικονομικό κόστος ανέλαβαν ισομερώς, ο Πολιτιστικός
Σύλλογος και το Μουσείο. Ευχαριστούμε τα μέλη του Δ.Σ. του Πολιτι-
στικού Συλλόγου Δικαστριωτών και προσωπικά τον Πρόεδρο του Συλ-
λόγου, όχι μόνο για την αποδοχή της πρότασής μας, αλλά και για την
άμεση και αισθητικά άψογη υλοποίηση του έργου.

Για το Δ.Σ. του Ιστορικού και Λαογραφικού 
Μουσείου Δικάστρου  Ο πρόεδρος 

Χρήστος Ε. Γκιόλας

Ένας Νερόμυλος με τα «όλα του…»

Προσφορά αντικειμένων στο Μουσείο

Το Δ.Σ. του Ιστορικού
και Λαογραφικού Μου-
σείου Δικάστρου, ευχαρι-
στεί θερμότατα τον κ.
Ιωάννη Λάμπο του
Κων/νου, για την προ-
σφορά στο Μουσείο  δύο
ραδιοφώνων και ενός πικ-απ, οικογενειακά κειμήλια μεγάλης μου-
σειακής και κυρίως συναισθηματικής, για τον ίδιο και το περιβάλλον
του, αξίας. Η διάθεση προσφοράς συνεχίζεται. Τα προσφερόμενα
είδη αποκτούν τη θέση που τους αρμόζει και καθίστανται πλέον
κτήμα όλων μας, αφού μας δίνεται έτσι η δυνατότητα να έρθουμε

σε επαφή με το αξιομνημόνευτο παρελθόν
μας, να θυμηθούμε, να μάθουμε και να «ανα-
καλύψουμε» τη διαδρομή μέσα στο χρόνο
προσώπων, γεγονότων, πραγμάτων, που
αποτελούν αδιάψευστους μάρτυρες της ιστο-
ρικής και λαογραφικής μας παρακαταθήκης.       

Eυχαριστίες

Για την εξαιρετική ξενάγηση στον Νερόμυλο και στο Λαογραφικό
Μουσείο Δικάστρου, την από καρδιάς φιλοξενία και περιποίηση,
ευχαριστούμε τον κ. Χρήστο Γκιόλα, χαρισματικό δάσκαλο, ξεχωρι-
στό συνάδελφο και φίλο. Ανανεώνουμε δε το ραντεβού μας για επί-
σκεψη την επόμενη σχολική χρονιά. Θα ήταν παράλειψή μας να μην
ευχαριστήσουμε επίσης τον κ. Γ. Γιαννακόπουλο, δημοτικό σύμ-
βουλο του Δ. Μακρακώμης, και τον κ. Α. Γράββαλο, πρόεδρο της Το-
πικής Κοινότητας Δικάστρου του Δ. Μακρακώμης, για την ευγενική
παρουσία τους και την πολύτιμη βοήθειά τους. 

Με εκτίμηση ο διευθυντής και οι δάσκαλοι 
του 8ου Δημ. Σχολείου Λαμίας.

Το Δ.Σ. του Μουσείου
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«Όλη η περιβόητη τεχνολογική μας
πρόοδος, ο ίδιος ο πολιτισμός μας, είναι
σαν ένα τσεκούρι στα χέρια ενός ψυχοπα-
θούς» Αϊνστάιν (1879-1955).

«Ο σύγχρονος άνθρωπος είναι σκλάβος
της εξέλιξης, δεν υπάρχει πρόοδος που δεν
καταλήγει να τον υποδουλώσει εντελώς»
Πωλ Βαλερύ, Γάλλος ποιητής (1871-1945).

Κατά καιρούς έλαβαν χώρα ραγδαίες τεχνι-
κές, οικονομικές, κοινωνικές, πολιτισμικές
μεταβολές και ανακατατάξεις, οι οποίες κατε-
γράφησαν ιστορικά ως Βιομηχανικές Επανα-
στάσεις. Συνολικά τέσσερεις μέχρι σήμερα:

Η 1η Βιομηχανική επανάσταση εμφανί-
σθηκε αρχικά στην Μεγάλη Βρετανία στα τέλη
του 18ου αιώνα (1770) και αφορούσε την εκ-
μηχάνιση της παραγωγής με τη χρήση του
ατμού. 

Η 2η Βιομηχανική επανάσταση έκανε
την εμφάνισή της στα τέλη του 19ου αιώνα
(1870) και αφορούσε τη μαζική παραγωγή με
τη χρήση του ηλεκτρισμού και του πετρε-
λαίου. 

Η 3η Βιομηχανική επανάσταση εμφανί-
σθηκε στα τέλη του 20ου αιώνα (1970) και
αφορούσε την αυτοματοποιημένη, ψηφιακή
παραγωγή με τη χρήση της ηλεκτρονικής
και πληροφορικής (των υπολογιστών).

Η 4η Βιομηχανική Επανάσταση ξεκίνησε
με την αλλαγή του αιώνα με τη χρήση νέων
τεχνολογιών και προσεγγίσεων που ένω-
σαν τον φυσικό, ψηφιακό και βιολογικό
κόσμο με τρόπους που ενδέχεται να μεταμορ-
φώσουν ριζικά την ανθρωπότητα. Όλο και πιο
εξελιγμένα ρομπότ και άλλες εκφάνσεις τεχνη-
τής νοημοσύνης άρχισαν να κάνουν την εμφά-
νισή τους. Ρομπότ και υπολογιστές που δεν θα
εκτελούν μόνο μια σειρά πρακτικών εργασιών
ρουτίνας καλύτερα και σε μικρότερο κόστος απ’
ότι ο άνθρωπος, αλλά θα είναι σε θέση να υλο-

ποιούν ενέργειες που απαιτούν γνωστικές ικα-
νότητες όπως: να λαμβάνουν σιωπηρά αποφά-
σεις, να ανιχνεύουν συναισθήματα ή ακόμα
και να οδηγούν δραστηριότητες. Κατά τον πρό-
εδρο της παγκόσμιας τράπεζας, με την επέλαση
των ρομπότ στην αγορά εργασίας, 150 εκ.
άτομα θα χάσουν τη δουλειά τους και 300 εκ.
νεοεισερχόμενοι δεν θα βρίσκουν εργασία το
2022. Ενώ, το 2030 θα χαθούν 800 εκ. θέσεις
εργασίας (1/5 του σημερινού παγκόσμιου ερ-
γατικού δυναμικού). Τα ρομπότ θα αναλάβουν
ότι απαιτεί χρόνο, κόπο, ρίσκο και υψηλή δε-
ξιοτεχνία. Αλήθεια πόσο ισοπεδωτικό και συ-
νάμα απαξιωτικό να προβάλλεται σαν
δικαιολογία ότι ‘’τα ρομπότ δεν παραπονιούν-
ται, δεν αργούν, δεν απεργούν, δεν παίρνουν
άδεια, δεν θέτουν ζητήματα φύλου, φυλής ή
ηλικίας ...”. 

Η 4η Βιομηχανική Επανάσταση αναμένε-
ται να επηρεάσει όλα τα κοινωνικά στρώματα,
τις σχέσεις ανθρώπου και μηχανής [άνθρωποι
και μηχανές θα συν-λειτουργούν], το κόστος
και τις θέσεις εργασίας [τα επαγγέλματα θα αυ-
τοματοποιηθούν κατά ένα μεγάλο ή μικρό
μέρος και οι μηχανές σταδιακά θα αντικατα-
στήσουν τους ανθρώπους σε όλους τους τομείς
της οικονομίας]. Φυσικά ανεπηρέαστη δεν θα
μείνει ούτε η ταυτότητά μας και όλα αυτά που
κατά κάποιο τρόπο την απαρτίζουν όπως: η
ιδιωτικότητα, ο θεσμός της οικογένειας, η αν-
τίληψή μας για την ιδιοκτησία, οι καταναλω-
τικές μας συνήθειες, ο χρόνος που
αφιερώνουμε στη δουλειά, στην αναψυχή, στο
πώς αναπτύσσουμε τις δεξιότητές μας και στο
πώς κάνουμε γνωριμίες και καλλιεργούμε τις
σχέσεις μας με τους άλλους, ακόμη και οι σχέ-
σεις διακυβέρνησης θα αλλάξουν.

Το μικρό δείγμα των προαναφερθέντων
μεταβολών και ανακατατάξεων από τη μια εν-
θουσιάζει και από την άλλη τρομάζει. Είναι δύ-
σκολο να σταθμίσει κανείς αυτή τη στιγμή τα

υπέρ και τα κατά. Οι επαναστάσεις πάντα φέρ-
νουν τα πάνω κάτω και μαζί με τις προκλήσεις
και τις ευκαιρίες, φέρνουν και προβλήματα.
Ποιά από τα δύο τελικά θα επικρατήσουν θα
καθορισθεί από το δημιουργό τους τον άν-
θρωπο. Μακάρι να μείνουμε προσηλωμένοι
στις παν-ανθρώπινες αξίες και στα ιδανικά,
μακριά από την απογύμνωση, τον αθέμιτο αν-
ταγωνισμό και την καταστροφή του φυσικού
πλούτου και κατ’ επέκταση του εαυτού μας. 

Υπενθυμίζω ότι η τεχνολογία αποτέλεσε
και το κύριο θέμα των πρόσφατων αγώνων
της 23ης Χειμερινής Ολυμπιάδας που διε-
ξήχθησαν από τις 9 έως τις 25 Φεβρουαρίου
2018, στην πόλη Πιόνγκτσανγκ της Νότιας
Κορέας, όπου το μήνυμα ‘’ ειρήνη σε κίνηση’’
δόθηκε μέσα στη φύση με την χρήση της νέας
ψηφιακής τεχνολογίας και αισθήματα υπερη-
φάνειας μας κατέλαβαν στο άκουσμα του
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΥΜΝΟΥ - σε άπταιστα Ελλη-
νικά - σε στίχους του Κωστή Παλαμά και μου-
σική του Κερκυραίου Σπύρου Σαμαρά
«Αρχαίο Πνεύμα αθάνατο, αγνέ πατέρα του
ωραίου, του μεγάλου και τ’ αληθινού …».

Θα επαληθευθεί άραγε η φράση του Αμερι-
κανού συγγραφέα John Naisbitt (1929 - ηλι-
κία 89) «Η πιο επαναστατική αλλαγή στον
21ο αιώνα δεν θα προέλθει από την τεχνο-
λογία, αλλά από μια καινούργια αντίληψη
για το τι σημαίνει να είσαι άνθρωπος».

Κων/νος Γ. Πιλάλης
Υποστράτηγος ε.α.

τ. Πρόεδρος και Δνων Σύμβουλος ΕΑΣ
Α.Β.Ε.Ε.

Σύμβουλος SSI Ltd

Στο δρόμο της ‘’ανθρώπινης’’ εξέλιξης 

Αγία Παρασκευή
(Εικόνα από το Τέμπλο του 

Εξωκλησιού Αγίας Παρασκευής
Δικάστρου)

25η Μαρτίου 2018, κατάθεση στεφάνου στο Δίκαστρο
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Γράφει: Γιώργος Ζούγρος

Δάσκαλος

Αφήνοντας τη θύμηση να μας ξυπνήσει παλιότε-
ρες εποχές, η ψυχή μας ημερεύει. Περνάνε μπρο-
στά μας εικόνες που χαράχτηκαν ανεξίτηλα, γάμοι
και πανηγύρια, οργανοπαίχτες και τραγουδιστές.
Ακόμα ηχούν στ’ αυτιά μας τραγούδια που δέθη-
καν με στιγμές της ζωής μας.Το τραγούδι που απά-

λυνε τον πόνο, που μέρωνε το σεκλέτι, που εξυμνούσε την αγάπη. Όλα τα
συναισθήματά του ο λαός τα έκανε τραγούδια, ταιριάζοντας ήχους και λέ-
ξεις, για να τα αποδώσει καλύτερα. Ποια είναι η δύναμη που μας σπρώ-
χνει να κάνουμε τραγούδι αυτό που έχουμε μέσα μας, ποτέ δεν το
κατάλαβα, μα λίγη σημασία έχει.
Κι αυτό συμβαίνει παντού σ’ όλους τους λαούς, σε κάθε άκρη της γης.

«Ντουνιά ταμπίρ, ρουγιά ταμπίρ, αμάν αμάν»
λέει ο ανατολίτης, που πάει να πει «κόσμος κι όνειρο είναι ένα αμάν
αμάν». Γι αυτό πρέπει να σκύβουμε με σεβασμό στην παράδοση των λαών
και ιδιαίτερα στη δική μας παράδοση. Ο τρόπος που παντρεύονται οι λέ-
ξεις στο δημοτικό τραγούδι είναι μοναδικός. Απλός λόγος μεστός, που
όταν τον επαναλαμβάνεις ξαλαφρώνει η ψυχή σου.

«Σήκω κρυστάλλω μ’ κι άλλαξε και βάλε τα καλά σου
κι έμπα κρυστάλλω μ’ στο χορό, με τ’ άλλα τα κορίτσια

Να ιδείς εκείνον π’ αγαπάς, πως στέκει μαραμένος»
Αν η μια όψη του νομίσματος είναι το τραγούδι, η άλλη είναι ο χορός. Θα
ήταν μισή η χαρά, μισό το συναίσθημα αν δεν υπήρχε ο χορός. Γι’ αυτό
το παρακάτω πασίγνωστο τραγούδι προτρέπει και δείχνει το δρόμο:

«Εμπάτε αγόρια στο χορό, κορίτσια στα τραγούδια
Να δείτε και να μάθετε, πως πιάνεται η αγάπη
Από τα μάτια πιάνεται, στα χείλη κατεβαίνει

Κι από τα χείλη στην καρδιά, ριζώνει και δεν βγαίνει»
Απ’ το οράν και το εράν που έλεγαν οι αρχαίοι.
Το δημοτικό τραγούδι συνόδευε και συνοδεύει κάθε βήμα της ζωής μας.
Στη δουλειά, στη σκόλη, στις γιορτές, στα πανηγύρια, στους γάμους, στις
βαπτίσεις, στον πόνο της ξενιτιάς, στον καημό τις αγάπης, στους αγώνες
του λαού μας.
Πόσα μπορεί να πει ένα τραγούδι με πέντε λέξεις;

«Μικρή μηλίτσα είχαμαν, μάνα μου, στην αυλή μας
κι ήρθαν ξένοι παντάξενοι, μάνα μ’ και μας την πήραν.
Ξεϊσκιωσαν το σπίτι μας και ίσκιωσαν το δικό τους…»

Η παρομοίωση και ο μεταφορικός λόγος κυριαρχούν στο δημοτικό τρα-
γούδι.

«Αητέ μου χρυσοπράσινε με τις χρυσές φτερούγες
όταν περνάς τις γειτονιές, μοσχοβολούν οι ρούγες

Την πέρδικα που λόγιασες, να πας να την συμπάσεις…»
Ο λαός δανείζεται τα καλύτερα στοιχεία της φύσης για να παινέψει τη
νιά κοπέλα.

«Σταφύλι μου κρυστάλλινο και βρύση μ’ κρύα βρύση
και μήλο μ’ κατακόκκινο, που μένεις, που βραδιάζεις…»

Η υπερβολή επίσης δε λείπει

«Σελώνουν τ’ άλογά τους, τρέμει η μαύρη γης
τροχάνε τα σπαθιά τους, λάμπει η θάλασσα….»

«Αφέντη μου τη θάλασσα, πεζός θα την αδιάβω…»
Σε όλα τα βήματα τη ζωής του ανθρώπου τον ακολουθεί το τραγούδι. Τις
κρύες και ατελείωτες νύχτες του χειμώνα, μαζεύονταν συγγενικές οικογέ-
νειες σε κάποιο σπίτι και κάνανε το νυχτέρεμα. Λίγοι μεζέδες από το χρι-
στουγεννιάτικο χοιρινό, λουκάνικα, τσιγαρίδες και πασπαλάς, καμιά πίτα,
λίγο κρασί και πολλές κουβέντες δίπλα στο αναμμένο τζάκι. Οι γυναίκες
είχαν μαζί τους το εργόχειρο, κανένα πλέξιμο ή κέντημα. Μας κουβεντιά-

ζει η φωτιά, έλεγε ο παππούς κι έπαιρνε ένα μικρό δαυλί κι άναβε το τσιμ-
πούκι του. Κάπως έτσι αβίαστα ανέβαινε στα χείλη το πρώτο τραγούδι.

«Πώς να ‘ταν πώς να γένονταν, τα γέρα να πουλήσω
να γένω δεκαοχτώ χρονών, να μπω στα εικοσιένα…»

Συνέχιζαν οι νεότεροι…
«Το χέρι σου το παχουλό, με το φαρδύ μανίκι

να το ‘κανα προσκέφαλο, τρεις μέρες και τρεις νύχτες
Οι μέρες να ‘ναι του Μαγιού κι οι νύχτες του Γενάρη….»

Έξω ο αέρας σφύριζε σαν γεννημένο φίδι. Το χιόνι σκέπαζε τα φτωχικά
σπίτια. Μπορεί να υπήρχε φτώχεια τότε, αλλά υπήρχε αγάπη, όπως μαρ-
τυράνε οι γιαγιάδες. Σαν έμπαινε η άνοιξη, ξάνοιγαν κι οι δουλειές, τ’ ανοι-
ξιάτικα σπαρτά, καλαμπόκια, ρόβια, ρεβίθια, φακές και κηπευτικά. Κι όλο
κοντοζύγωνε η Λαμπρή και τ’ Αη-Γιωργιού. Η ζωή του λαού μας είναι
πάντα δεμένη με τις θρησκευτικές γιορτές. Ζει και τραγουδάει ακόμα και
το δράμα του θεανθρώπου.

«…Βλέπεις εκείνο το γυμνό, τον παραπονεμένο
που φορεί πουκάμισο στο αίμα βουτηγμένο
που φορεί στην κεφαλή αγκάθινο στεφάνι

εκείνος είναι ο γιόκας σου και μένα ο δάσκαλός μου…»
Τρεις μέρες χόρευαν και τραγουδούσαν, οι νιοί και νιες του χωριού, στην
αυλή της εκκλησίας. Όργανα δεν υπήρχαν, αλλά τίποτα δεν ήταν ικανό να
σταματήσει την ορμή της νιότης να χαρεί, να γλεντήσει και να ερωτευτεί
Ήταν απαραίτητα τα διαλείμματα στον κουραστικό καθημερινό μόχθο.
«Βιος ανεόρταστος, μακρά οδός απανδόκευτος», έλεγαν οι αρχαίοι.
Μετά τ’ Αη-Γιωργιού, ετοιμάζονταν τα τσελιγκάτα για τα βουνά. Ατελεί-
ωτα κοπάδια, κουδούνια, σκυλιά, μουλάρια, φορτωμένα με καρδάρια
και κάδες, ξεκινούσαν το καλοκαιρινό τους ταξίδι. Ο χρόνος για τους βο-
σκούς χωρίζεται στη μέση απ’ τις γιορτές τ’ Αη-Γιωργιού ως τ’ Αη-Δημη-
τριού. Έτσι καθόριζαν και τη ρόγα. Έπαιρνε ο τσομπάνης τη φλογέρα
του, τους ποιμενικούς σκοπούς του και ανέβαινε ψηλά στις ραχούλες και
τα βουνά σαν τον αητό.

«Βλαχούλα εροβόλαγε από ψηλή ραχούλα
Σέρνει στα πόδια της δροσιά
και μόσχο στην ποδιά της…»

Μια ρήση λέει: «Η ζωή αρχίζει απ’ το ψωμί». Πράγματι ο πρώτος αγώνας
του ανθρώπου ήταν να εξασφαλίσει το ψωμί του, να θρέψει την οικογένειά
του. ‘Άνδρες, γυναίκες, όλοι ξωμάχοι στα χωράφια να μαζέψουν τον
καρπό. Λιοπύρι, ιδρώτας και κάματος. Που έβρισκαν το κουράγιο, ανα-
ρωτιέται κανείς και έπιαναν το τραγούδι; Είναι η δύναμη που κρύβει το
τραγούδι, να ξαλαφρώνει την κούραση, να συντηρεί την ελπίδα και τα
όνειρα.

«Μια κόρη Τζουμερκιώτισσα, με κεντητό μαντήλι
στα σταυροδρόμια θέριζε, όλο το μεσημέρι.

Κι εγώ που περνοδιάβαινα, στο Γρίβα καβαλάρης…»
Γι αυτό δεν μπορούμε να ξεχάσουμε κείνη τη μυρωδιά του φούρνου και
του ζεστού ψωμιού, που μας έδινε η μάνα μας, πασπαλισμένο με λάδι και
ζάχαρη! Εκεί που έσφυζε το παιδομάνι, εκεί που υπήρχαν φωνές και τρα-
γούδια, σήμερα απλώνεται η ερημιά και η εγκατάλειψη.
Κάποιοι απόμαχοι της ζωής, γέροι και γριές απόμειναν στις αυλές των
σπιτιών να θυμούνται, να εξιστορούν και να κοιτάνε πέρα μακριά στον
ορίζοντα, όσο φτάνει το μάτι τους και να συλλογίζονται παιδιά, εγγόνια
και αλλοτινά τους χρόνια. Αρνούνται πεισματικά να αφήσουν αυτή τη γη,
γιατί μ’ αυτή δέθηκαν, αυτήν πότισαν με τον ιδρώτα τους, σ’ αυτήν θέλουν
να μείνουν για πάντα. Φυλάνε σα να ‘ταν ακρίτες, τις έρμες λαγκαδιές, ανα-
πολούν δακρύζουν, αναστενάζουν.
Άλλοτε πάλι μουρμουρίζουν…

«Τι χιόνι σήκωσαν τούτες οι πλάτες,
κανένας δεν το ‘μαθε κανένας…»

Η μόνη συνοδιά τους ο βασιλικός στο παραθύρι, οι μολόχες κι οι ντά-
λιες, οι μαντζουράνες κι οι
τριανταφυλλιές, φυτά ανθεκτικά, που αντέχουν σαν τα’ αφεντικά τους!

Το δημοτικό τραγούδι στη ζωή μας
«Άρχισε γλώσσα μ’ άρχισε τραγούδια ν’ αραδιάζεις και την καλή παρέα μας να τη διασκεδάζεις…»

το Δίκαστρο
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Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ε Σ  Τ Ε Χ Ν Ε Σ  

Αφοι Παπαθανασίου Ο.Ε.
p a p r e s s @ h o t m a i l . c o m -  p a r a f t h i @ h o t m a i l . c o m

με δόλο στη Νάξο.  Μεταμορφώθηκε  σε ελάφι και  όταν ο  Ώτος και ο Εφιάλτης,
προσπάθησαν   να   το χτυπήσουν με τα  ακόντιά τους αλληλοσκοτώθηκαν,  ο ένας
σκότωσε τον άλλον. 

Ο θάνατος  του Ώτου και του Εφιάλτη έθλιψε την αδελφή τους Πλάτανο,   η
οποία  δεν υστερούσε έναντι των  αδελφών της, ούτε   σε πλάτος (πήχεις), ούτε και
σε ύψος (οργιές). Από την  μεγάλη της θλίψη η Πλάτανος μεταμορφώθηκε σε δέν-
δρο, το οποίο έλαβε το όνομά της,  Πλάτανος, καθώς  και   το ύψος και το πλάτος
της, τα οποία   διατηρεί  μέχρι σήμερα. (Απολλόδωρος. 1.54-55).

Οι οδοιπόροι και η πλάτανος
Ο Αίσωπος,  στο  μύθο «οδοιπόροι και Πλάτανος»,  καυτηριάζοντας την αχα-

ριστία των ανθρώπων έναντι των ευεργετών τους, αναφέρει  τα εξής:

«Ὁδοιπόροι θέρους,  περὶ μεσημβρίαν, ὑπὸ καύματος τρυχόμενοι,
ὡς ἐθεάσαντο πλάτανον, ὑπὸ ταύτην καταντήσαντες καὶ ἐν τῇ σκιᾷ
κατακλιθέντες ἀνεπαύοντο.  Ἀναβλέψαντες δὲ εἰς τὴν Πλάτανον ἔλε-
γον πρὸς ἀλλήλους, ότι  «οι  καρποί της είναι άχρηστοι,  δεν μοσχο-
βολάει,  το ξύλο της δεν είναι  χρήσιμο,  δεν φτιάχνονται έπιπλα ή
εργαλεία από το ξύλο της,  ακόμη ούτε  και για καυσόξυλο δεν είναι
κατάλληλο»:

ὡς ἀνωφελές ἐστιν ἀνθρώποις τοῦτο ἄκαρπον τὸ δένδρον.

Ἡ δὲ  Πλάτανος  τότε ὑποτυχοῦσα,  ακούγοντας όλα αυτά, αγα-
νάκτησε και με ανθρώπινη φωνή  τους λέει:

«Ὦ ἀχάριστοι,  ακόμα και όταν απολαμβάνετε των ευργεσιών μου,
άκαρπον και αχρείον με αποκαλέιται (ἔτι τῆς ἐξ ἐμοῦ εὐεργεσίας ἀπο-
λαύοντες, ἀχρείαν με καὶ ἄκαρπον ἀποκαλεῖτε)» . 

Η πλάτανος και οι παραδόσεις των τόπων της
Η  Πλάτανος έχει συνδεθεί, δια μέσου των χιλιετιών,  με την ιστορία και τις

παραδόσεις  των  τόπων της και  κατέστη   «Πλάτανος  ιστορική».
Οι κυριότερες ιστορικές Πλάτανοι είναι:
* Η   Πλάτανος του Ιπποκράτη στην Κω,

ηλικίας 2.400 ετών, στη σκιά της οποίας ο Ιπ-
ποκράτης δίδασκε την ιατρική επιστήμη

• Η Πλάτανος της μονής του Αγίου Γερασί-
μου στην Κεφαλλονιά, από την οποία οι προ-
σκυνητές παίρνουν φύλλα για φυλαχτό.  

* Η   Πλάτανος  στο ιστορικό γεφύρι της
Άρτας, όπου ο Αλή Πασάς κρεμούσε  από τα
κλαδιά της τους χριστιανούς.  

* Η  Πλάτανος στην πλατεία  Κομποτάδων,
όπου οι οπλαρχηγοί,   Αθανάσιος Διάκος,  Διο-
βουνιώτης, Πανουριάς,  κ.α. «στα κλωνάρια  της

τα   σπαθιά  τους κρέμασαν   και στη ρίζα της τα ντουφέκια τους ακούμπισαν»,  όταν
συσκέφθηκαν το 1821  και σχεδίασαν τις  επαναστατικές  επιχειρήσεις τους κατά
των Τούρκων.

* Οι Πλάτανοι του Σπερχειού ποταμού (Πλατανόδασο Μάκρης, όπου δραστη-
ριοποιείται ο μοναδικός Φιλοζωικός Σταθμός Φθιώτιδας).   Πολλά χωριά είχαν
και έχουν ως τοπωνυμία την Πλάτανο, όπως Πλάτανος Ευρυτανίας, Πλάτανος
Ναυπακτίας,  Πλάτανος Φθιώτιδας,  Πλάτανος Σάμου, Πλάτανος Τρικάλων, Πλά-
τανος Μάνης, κ.λ.π. 

Οι Πλάτανοι και το νερό
Η Λαϊκή Μούσα θεωρεί την Πλάτανο σημείο ύπαρξης νερού και ιστορεί και

τα εξής:
•  Η Πλάτανος θέλει νερό κι η Λεύκα  θέλει αέρα,
•  Όπου Πλάτανος εκεί και νερό, 
• Σαν δεις Πλάτανο και Βάτο, τρέχει το νερό από κάτω, 
• Χαιρέτα μου τον Πλάτανο… (για όσους υπόσχονται τα αδύνατα). 

Oι πλάτανοι στο Δίκαστρο
Οι Πλάτανοι ή τα Πλατάνια  Γιαννακάκη και Κατσαρή  στον Δίκαστρο  ποτί-

ζονται από το  αέναο νερό της Βρυσχώρας,  γι΄ αυτό και  έγιναν πανύψηλα και πο-
λυαιωνόβια. Διασώζονται και προκαλούν τον θαυμασμό για τα φυσικά τους
μεγέθη. Αξίζει και πρέπει η Δημοτική Αρχή  να  τα χαρακτηρήσει  ως προστατευό-
μενα μνημεία της φύσης, στο Δίκαστρο.

Για τον προσδιορισμό της ηλικίας της Πλατάνου, κριτήριο   είναι το μήκος της
περιμέτρου  της  και όχι το πλάτος  ή το ύψος τους, όπως ήταν  παλαιότερα.  Οι Δα-
σολόγοι λένε,  ότι κάθε εκατοστό  της περιμέτρου της Πλατάνου  αντιστοιχεί σε 10
έως 15 χρόνια ηλικίας.  Με αυτό το κριτήριο  μπορούμε να υπολογίσουμε την ηλι-
κία  των Πλατάνων ως εξής:

• Το  Πλατάνι  του  Γιαννακάκη,  έχει  μήκος περιμέτρου 3,45μ.  και  η ηλικία
του  είναι  τουλάχιστον  500 ετών. 

• Το   Πλατάνι του  Κατσαρή έχει  μήκος περιμέτρου 3,40  μ.  και  η ηλικία του
είναι τουλάχιστον   450 ετών.

Ιστορικά η ηλικία τους ελέγχεται ως  πραγματική, καθώς   συμπίπτει να αρχίζει
από   την περίοδο   της ανακήρυξης  και οργάνωσης των οικισμών Ζημιανής σε
αυτόνομη Κοινότητα το 1525, σύμφωνα με τους όρους  της Συνθήκης Αυτονομίας
των Αγράφων (Συνθήκη Ταμασίου,  1525).  

Και τα δύο Πλατάνια,  κείμενα στο κέντρο του χωριού και κοντά στη Βρυ-
σχώρα,  έτυχαν  στο παρελθόν ιδιαίτερης φροντίδας,  καθώς προσέφεραν στους
κατάκοπους, που κάθονταν για να αναπαυθούν  στη σκιά τους,   όχι μόνον  τη δρο-
σιά τους, αλλά και το κρύο νερό της Βρυσχώρας. 

Λέγεται, ότι τον προηγούμενο αιώνα, στο Πλατάνι του Κατσαρή  οι αγροφύ-
λακες  έδεναν, για τιμωρία και παραδειγματισμό, τους αγροκλέφτες που συνελάμ-
βαναν  επ’ αυτοφόρω  να κλέβουν  φρούτα  και άλλα  γεωργικά  προϊόντα. Σήμερα
το Πλατάνι του Γιαννακάκη εξακολουθεί να προσφέρει την δροσερή σκιά του, ενώ
το  Πλατάνι  Κατσαρή αρχίζει να ξεραίνεται και  να  τείνει  προς το τέλος του.

Συνέχεια από τη σελ. 1
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