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• Την Κυριακή 12 Αυγούστου έγινε η Τακτική Γενική Συνέλευση
του Συλλόγου (απολογισμός πεπραγμένων και εκλογές για την
ανάδειξη νέου Δ.Σ.)

• Την Τρίτη 14 Αυγούστου έγινε αρτοκλασία στην Παναγία αντί
για την επομένη του Δεκαπενταύγουστου.  Το βράδυ, παρά το πολύ
κρύο, ζεσταθήκαμε ψυχικά με τις μελωδικές στιγμές της ορχήστρας
έντεχνου τραγουδιού, προσφορά της Αργυρώς.

• Την Πέμπτη 16 Αυγούστου οι νέοι μας γλέντησαν και χόρεψαν
στην Γιορτή Νεολαίας που διοργανώνουν κάθε χρόνο.

• Την Παρασκευή 17 Αυγούστου συναντηθήκαμε όλοι στον
Μύλο και γευτήκαμε τα εδέσματα των γυναικών και  το τσίπουρο
και απολαύσαμε την παράσταση: «Ιστορίες με τ’ αδράχτι».

• Το Σάββατο 18
Αυγούστου, το
α π ο κ ο ρ ύ φ ω μ α
των εκδηλώσεων
με το καθιερω-
μένο «Δικαστριώ-
τικο Αντάμωμα»
με το γνήσιο δη-
μοτικό τραγούδι
και τους παραδοσιακούς χορούς,   τις βραβεύσεις των επιτυχόντων
και το γλέντι μέχρι το πρωί, έκλεισε η εβδομάδα των εκδηλώσεων.

Το Δ.Σ. ευχαριστεί όλους θερμά όσους συνέβαλαν στην 
επιτυχία των εκδηλώσεων αλλά και όσους  συμμετείχαν 

σ’αυτές και ευχόμαστε και του χρόνου!

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 
ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2018

Συνέχεια στη σελ. 8

Του Λεωνίδα Ιωάννου Καρφή, Αντιστρατήγου ε.α.     

Βελανιδιές, δένδρα  πολυαιωνόβια
Οι βελανιδιές ή δένδρα είναι τα κυρίαρχα

δένδρα στην περιοχή του Δικάστρου. Απλώ-
νονται σε όλη την περιοχή μέχρι και το υψό-
μετρο των 1.200 μ. Σχεδόν, στο σύνολό τους,
είναι ηλικίας μέχρι ενός αιώνος. Υπάρχουν,
όμως, και βελανιδιές, σε συγκεκριμένες τοπο-
θεσίες, οι οποίες είναι αιώνων, είναι πο-
λυαιωνόβιες. 

Κλαδί με καρπό Βελανιδιάς
Είναι φυλλοβόλες, τα φύλλα τους πέφτουν τον χειμώνα, η ηλι-

κία τους μπορεί να μετρηθεί με αιώνες και το ύψος τους μπορεί να
ξεπεράσει τα 25 μέτρα. Οι ποικιλίες τους στον κόσμο υπερβαίνουν
τα 531 είδη. Το είδος της βελανιδιάς, η οποία φύεται στην Ελλάδα
λέγεται Δρύς, η Αιγίλωψ. Είναι δένδρα υψηλά και μεγάλης αντοχής
και έπαιξαν, από αρχαιοτάτων χρόνων, σπουδαίο ρόλο στην ζωή
του ανθρώπου. Το ξύλο τους χρησιμοποιείται σε όλη την οικιακή
οικονομία. Στο κτίσιμο των σπιτιών, στην καλλιέργεια της γης και
στην ανάπτυξη της κτηνοτροφίας. Οι καρποί τους, επίσης, χρησιμο-
ποιούνται ως τροφή των ανθρώπων και των ζώων.

Οι Βελανιδιές στην Ιστορία 
και στη Μυθολογία

Οι αρχαίοι Έλληνες είχαν αφιερώσει την Βελανιδιά στον Δία,
τον «πατέρα θεών τε και ανθρώπων» και έκτοτε η Βελανιδιά ήταν
το έμβλημα και το σύμβολο της θεϊκής δύναμης. Ήταν, από την δεύ-
τερη π.Χ., χιλιετία, το ιερό δένδρο του Μαντείου της Δωδώνης, η
Φηγός, η ιερή Βελανιδιά του Μαντείου.

Οι ιερείς του Μαντείου, οι Σελλοί, «ανυπόδητοι εκοιμούντο κα-
ταγής, κάτω από τη ιερή Βελανιδιά, την Φηγό και χωρίς να πλένουν
τα πόδια τους, για να έχουν άμεση και συνεχή επαφή με τη γη», να
αφουγκράζονται τις βουλές του θεού Διός και να μεταδίδουν τα θεϊκά
μηνύματά του, με τους χρησμούς του, στους ανθρώπους. Ο Ιάσωνας
της Ιωλκού για την επιτυχία της Αργοναυτικής εκστρατείας, προ-
σάρμοσε, ύστερα από σύσταση της θεάς Αθηνάς, «ένα κλαδί Βελα-
νιδιάς στην πλώρη της Αργούς» και ο Αχιλλέας της Φθίας στους
πολέμους του, στην Τροία, «επιζητούσε την εύνοια του Θεού Διός
της Δωδώνης, του Δωδωναίου Διός». Στους Ολυμπιακούς αγώνες,
στην αρχαία Ολυμπία, «στους νικητές των Ολυμπιακών αγώνων
εδίδοντο κλάδοι Βελανιδιάς» και το «στεφάνι του βασιλιά Φιλίπ-
που Β΄ της Μακεδονίας» ήταν από κλάδους Βελανιδιάς. Στον Χρι-
στιανισμό, η Βελανιδιά είναι ιερό δένδρο. Στην Παλαιά Διαθήκη,

Πολυαιωνόβιες Βελανιδιές,
στο Δίκαστρο

Κλαδί με καρπό 
Βελανιδιάς.
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2 το Δίκαστρο Σεπτέμβριος 2018

κοινωνικα
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
Λογαριασμός όψεως: 

6292142035432

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

Βαπτίσεις
• Ο Παναγιώτης Αποστόλου και η

Ελένη Γεωργίου του Βασιλείου και της
Σταυρούλας βάπτισαν το δεύτερο αγοράκι
τους στην Παναγία Ελεούσα στις 1-9-2018
και το όνομα αυτού Φίλιππος.

• Ο Αντώνης Καπλάνης και η Ευτυχία
Αργυρίου του Κυριάκου και της Βαγγελίτσας
(εγγονή του Σεραφείμ Π.Κόρδα) βάφτισαν το
τρίτο τους παιδάκι στη Λαμία την Πέμπτη 19
Ιουλίου 2018. Και το όνομα αυτής: Μαρία

Να τους ζήσει!
Gάμοι

•  Ο Χαρίλας Παρασκευάς και η Κων-
σταντίνα Καρφή του Λεωνίδα και της Αμα-
λίας τέλεσαν τον γάμο του στις 14-7-18.

• Ο Ιωάννης Σταυρίδης και η Ειρήνη
Λάμπρου του Γεωργίου και της Τερέζας ετέ-
λεσαν τον γάμο τους στις 28-7-2018 στον νε-
ρόμυλο Δικάστρου.

Να ζήσουν!
Θάνατοι

• Στις 13-6-201 απεβίωσε ο Φίλιππος
Μουρίκης ετών 87, σύζυγος της Στέλας Πι-
λάλη. Εψάλη και ετάφη στην Ελευσίνα.

Θερμά συλλυπητήρια!

Αγαπητοί συγχωριανοί και φίλοι,

Συγχωρήστε μας για τυχόν ορθογραφικά
και συντακτικά λάθη.

Η Συντακτική επιτροπή 
της εφημερίδος!

Τo Δίκαστρο

Δ Η Μ Ι Ο Υ Ρ Γ Ι Α  -  Ε Κ Τ Υ Π Ω Σ Η

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.

Επιτυχίες
Ο Γιαννάκος Ευστάθιος του Κων/νου και της

Ειρήνης Ρήγα επέτυχε στο τμήμα Πληφορικής
του Τ.Ε.Ι. Λαμίας.

Ευχαριστήριο
Για την εφημερίδα «Δίκαστρο». Εύχομαι σε
όλους τους Δικαστριώτες καλή υγεία και προ-
κοπή και στο  Δ.Σ. και στους μπροστάρηδες του
Συλλόγου καλή δύναμη στο έργο τους.

Γιάννης Τσίτσος

Ευχαριστήριο
Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τον Σύλ-
λογο απανταχού Δικαστριωτών, την εφη-
μερίδα του Δικάστρου και όλους τους
συγχωριανούς Δικαστριώτες για την αφιέ-
ρωση της βραδυάς στην μνήμη του πατέρα
μου Ηλία Πιλάλη στο Πανηγύρι απαντα-
χού Δικαστριωτών το έτος 2016.

Με εκτίμηση
Βασίλης Πιλάλης.

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

825/747841-02
IBAN: GR4201108250000082574784102

Στιγμιότυπο από την πατινάδα της Νύφης.

Παναγιά μας
Τα δέντρα λυγίζουν και σε προσκυνούν

με τον αγέρα μόνο,
εγώ όμως, πάντα σε προσκυνώ 

Ποτέ να μη λυγίσω
Του κόσμου είσαι βασίλισσα

γλυκοφυλούσα μάνα,
φωτιά που καίει μέσα μας

και μας φωτίζει πάντα

Δίπλα είσαι στο σεργίανι μας
του Θεανθρώπου μάνα,

καμπάντα της συνείδησης
και της ζωής το μάννα.

Αύρα στο διάβα μου εσύ,
βάλσαμο στις πληγές μου

φτερά μου δίνεις στην ψυχή
αγάπη στην καρδιά μου

Καντήλι ΕΣΥ με αιώνιο φως
Παρηγορίτρα μάνα.

Γιάννης Τσίτσος
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το Δίκαστρο 3Σεπτέμβριος 2018

ENIΣΧΥΣΑΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ  ΤΟΝ ΣΥΛΛΟΓΟ & ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 
1) Κόρδας Πέτρος του Σεραφείμ...................................................................20€
2) Κόρδας Κων/νος (Ιερέας) για εφημερίδα ...........................................20€
3) Κόρδας Πέτρος του Κων/νου....................................................................30€
4) Kόκκινος Νικόλαος .......................................................................................20€
5) Αποστόλου Παναγιώτης .............................................................................20€
6) Γεωργίου Βασίλειος......................................................................................30€
7) Κόρδας Βασίλειος ..........................................................................................10€
8) Ρήγας Δημήτριος ...........................................................................................25€
9) Πιλαλής Ιωάννης του Αθανασίου..........................................................20€
10) Ρήγας Χρήστος (οικογένεια) ...................................................................20€
11) Κατσαρής Χρήστος......................................................................................20€
12) Πιλαλής  Αθανάσιος ..................................................................................20€
13) Ζημιανίτη Κωνσταντίνα ...........................................................................20€
14) Γιαννακόπουλος Θεόφιλος .....................................................................10€
15) Καραΐσκος Γεώργιος..................................................................................20€
16) Χάνος Ευάγγελος .........................................................................................10€
17) Ρήγα Καλογιάννη Σταυρόλα..................................................................50€
18) Αγγελόπουλος Δημήτριος .......................................................................20€
19) Λάμπος Γεώργιος ........................................................................................20€
20) Γιαννακάκης Δημήτριος..........................................................................50€
21) Τσιμπάνος Νικόλαος..................................................................................50€
22) Τσιμπάνος Παναγιώτης............................................................................20€
23) Καρφής Κων/νος του Βασιλείου ..........................................................10€
24) Κόρδας Σεραφείμ του Πέτρου................................................................10€
25) Καρακώστα Βασιλική ...............................................................................20€
26) Καλότυος Θωμάς .........................................................................................10€
27) Ρήγα - Γιαννάκου Ειρήνη........................................................................10€
28) Καλογιάννη Αριάδνη ................................................................................15€
29) Καρφής Βασίλειος του Κων/νου......................................................... 15€
30) Γεδεών Παπαστούρου Ειρήνη...............................................................10€
31) Παπαστούρου Παναγιώτης .....................................................................10€
32) Βαγιάκος Γεώργιος.....................................................................................30€
33 ) Ζημιανίτης Γρηγόριος ............................................................................50€
(εις μνήμην συζύγου Βασιλικής) 
34) Τραγουδάρα Ευαγγελία............................................................................10€
35) Ρήγας Σπύρος................................................................................................30€
36) Λαΐτσας Κων/νος.........................................................................................10€
37) Μπαρμπαρούση Βασιλική ......................................................................20€
38) Μπαρμπαρούση Ελένη.............................................................................20€
39) Καρφής Ηλίας ..............................................................................................20€
40) Χριστόπουλος Κων/νος - Όλγα .............................................................20€
41) Καρφής Λεωνίδας του Γεωργίου .........................................................20€
42) Καλότυχος Ηλίας του Ανδρέα................................................................20€
43) Παπαλαμπροπούλου Ευαγγελία ..........................................................20€ 
(εις μνήμην Πηγής - Δημήτρη) 
44) Ρήγα - Χαραλάμπους Ελένη...................................................................20€
45) Μανώλη - Σιούτα Δήμητρα................................................................... 10€ 
(εις μνήμην συζύγου Παναγιώτη - αδελφού Ιωάννη 
και μητέρας Μάρθας)
46) Ρήγας Βασίλειος - Γιαννούλα ................................................................20€
47) Στόγια Μαρία ................................................................................................50$
48) Καραΐσκος Αθανάσιος του Παναγιώτη .............................................20€
49) Σουλιώτης Παναγιώτης ...........................................................................20€
50) Θεοδοσόπουλος Δημήτριος ....................................................................50€
51) Δημητρίου Κων/να του Πέτρου ............................................................15€
52) Αντωνόπουλος Χρήστος (Υλικά Οικοδομών) .................................50€
53) Τσώνος Γεώργιος (Πλατεία Αγ. Γεωργίου) ...................................100€
54) Αντωνόπουλος Νικόλαος.........................................................................20€
55) Ζημιανίτης Σεραφείμ (χορηγός)...........................................................30€
56) Ζημιανίτης Σεραφείμ (συνδρομή) .......................................................40€
57) Μουρίκη - Πιλάλη Στέλλα......................................................................30€
(εις μνήμην συζύγου Φίλιππο) 
58) Κυριακάκη Αργυρώ...................................................................................50€
59) Τσώνος Γεώργιος ........................................................................................20€
60) Δημητρίου Πέτρος (εφημερίδα) ...........................................................50€
61) Δημητρίου Ιωάννης του Πέτρου ..........................................................50€
62) Παπασταύρος Σταύρος ...........................................................................100€
(εφημερίδα + Σύλλογο) 
63) Αντωνή Χριστίνα.........................................................................................30€
(εις μνήμην του συζύγου μου Ιωάννη Αντωνή 
64) Λαΐτσα Μαρία, Γιώργος & Στέλιος Λαΐτσας....................................50€
(εις μνήμη - Χρήστου και των γονιών Γιώργο 
και Ελένη Λαΐτσα) 
65) Λαΐτσα - Δημοπούλου Αθηνά............................................................... 30€

(εις μνήμη του αδελφού Χρήστου 
και των γονιών Γιώργο και Ελένη Λαΐτσα)
66) Βλάχου - Ραγιά Ειρήνη ............................................................................30€ 
(εις μνήμη της αδελφής της Στέλλας Βλάχου 
- Καραγιάννη) 
67) Χριστόπουλος Σεραφείμ του Δημητρίου ..........................................50€
(συνδρομή για Σύλλογο - εφημερίδα) 
68) Παπαϊωάννου Σοφία του Νικολάου...................................................20€
(συνδρομή για εφημερίδα) 
69) Πιλαλής Βασίλειος του Ηλία ..............................................................100€
(συνδρομή για Σύλλογο - εφημερίδα) 
70) Τσίτσος Ιωάννης..........................................................................................20€
71) Aγγελόπουλος Ηλίας και Κώστας........................................................50€
72) Γλύκας Νικόλαος (εις μνήμην της συζύγου του Χριστίνας)...........50€
73) Γεωργαντάς Γεώργιος ...............................................................................50€

Συνδρομές για μουσείο 
Κόρδας Πέτρος του Κων/νου .........................................................................20€
Γεωργίου Βασίλειος ...........................................................................................15€ 
Καρφής Βασίλειος του Κων/νου ..................................................................15€
Γεδεών - Παπασταύρου Ειρήνη....................................................................10€
Παπασταύρου Παναγιώτης.............................................................................10€
Βαγιάκος Γεώργιος.............................................................................................20€
Καλοτύχου Βασιλική .........................................................................................10€
Χριστόπουλος Σεραφείμ ..................................................................................50€
Σουλιώτης Παναγιώτης ...................................................................................20€
Βλάχου Ραγιά Ειρήνη.......................................................................................50€

Eδώ
γελάμε....

Το ανέκδοτο του Προέδρου
Πάει ένας κύπριος σε ένα φαρμακείο στην Αθήνα. Παρακαλώ του λέει η

φαρμακοποιός, ήθελαν έναν μπουκάλιν οινόπνευμαν λέει εκείνος, του φέρνει η
φαρμακοποιός ένα μπουκάλι του ενάμιση λίτρου, πιό μικρόν πιο μικρόν λέει ο κύ-
πριος, αυτό έχουμε κύριε αυτή την στιγμή του απαντάει εκείνη.  Δεν πειράζει δώστε
μου και ένα πακέτο βαμβάκιν λέει εκείνος, του φέρνει η φαρμακοποιός ένα πακέτο
των 50 εκατοστών, πιό μικρόν, πιο μικρόν λέει ο Κύπριος, αυτά μας φέρνει τελευ-
ταία του λέει η φαρμακοποιός. Μα στην Κύπρο έχει κι μικρά και μεσαία και μεγάλα
μεγέθη λέει ο Κύπριος. Δυστυχώς εδώ δεν υπάρχουν κύριε του λέει εκείνη. Τα πέρ-
νει ο κύπριος πληρώνει και φεύγοντας προς την έξοδο γυρίζει το κεφάλι του προς
το ταμείο αμήχανος. Θέλετε κάτι άλλο κύριε του λέει η κοπέλα, ήθελα και ένα υπό-
θετον αλλά αφήστε το καλύτερα να το πάρω από την Κύπρον και φεύγει.

Κώστας Κόρδας 

Πάει ένας κτηνοτρόφος να πάρει  ζωοτροφή για τα πρόβατα
- Βάλε 500€ καλαμπόκι
- Να κόψω απόδειξη; Θα βάλω και Φ.Π.Α....
- Άμα είναι καλό και το τρώνε τα πρόβατα και κατεβάζουν περισσότερο γάλα,

βάλε κι απ’ αυτό το Φ.Π.Α.

Σ’ ένα στρατόπεδο Πυροβολικού περιμένουν επιθεώρηση από το Στρατηγό.

Λέει ο Διοικητής σε έναν Λοχία:
- Βάλ’τε ένα κανόνι στην πύλη και όταν δείτε να έρχεται ο Στρατηγός, ρίξτε

ΤΡΕΙΣ κανονιοβολισμούς...
Πάει ο Λοχίας, βάζει το κανόνι, και μετά από λίγο γυρίζει και λέει στο Διοικητή.
- Κύρ Διοικητά, άμα τον πετύχω με την πρώτη, τις άλλες δύο να τις ρίξω;

Βασίλειος Κόρδας του Ηλία
Συν/χος δάσκαλος
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Πολυαιωνόβιες Βελανιδιές, στο Δίκαστρο

αναφέρεται, ότι «κάτω από την Βελανιδιά
του Μαμβρή, στη Χεβρώνα, ο Αβραάμ φι-
λοξένησε τρείς Αγγέλους, σύμβολα της
προτύπωσης της Αγίας Τριάδας». Το ξύλο
της Βελανιδιάς του Μαμβρή ή φιλοξενίας
του Αβραάμ τιμάται, εξίσου σημαντικά,
όπως το Τίμιο Ξύλο. Μεταξύ των γηραιότε-
ρων Βελανιδιών, που διασώζονται σή-
μερα, είναι: η Βελανιδιά της Καλιφόρνιας
στις ΗΠΑ, ηλικίας 13.000 ετών και στην
Ελλάδα, η Βελανιδιά της Δεσκάτης Γρεβε-
νών, ηλικίας 1.300 ετών. Στο Δίκαστρο, οι γηραιότερες Βελανιδιές είναι
της εκκλησίας της Παναγίας, ηλικίας πλέον των 500 ετών.

Οι Βελανιδιές, ιερά δένδρα 
Η Φηγός της Δωδώνης, η Βελανιδιά του Μαμβρή και οι Βελανιδιές

των ιερών χώρων, αρχαίων ναών και χριστιανικών εκκλησιών, θεωρή-
θηκαν και ήταν ιερά και πολυαιωνόβια δένδρα. Στην τουρκοκρατία οι βε-
λανιδιές των εκκλησιών ονομάστηκαν Βακούφικες, δηλαδή
αφιερωμένες στους Αγίους. Οι κάτοικοι, ακόμα και οι επιδρομείς, απέ-
φευγαν να υλοτομούν τις ιερές Βελανιδιές, δεν έκοβαν τα κλαδιά και τους
κορμούς τους και δεν τις έκαιγαν, και από σεβασμό στην ιερότητά τους,
αλλά και από φόβο, «να μην πάθουν μεγάλο κακό, να μην πέσει πάνω
τους αστραπή». Μια αρχαία παραδοχή έλεγε, ότι «όποιος επιχειρούσε να
πριονίσει τις ιερές Βελανιδιές του θεού Διός, ένας κεραυνός, σταλμένος
από το χέρι του θεού, τον έκανε κάρβουνο».

Οι Βελανιδιές στο Δίκαστρο
Στην περιοχή του Δικάστρου οι Βελανιδιές είναι δένδρο, το οποίο

ευδοκιμεί από χιλιάδες χρόνια (6.600 π.Χ). Μέχρι και τον 15ο αιώνα μ.Χ.
δεν υπάρχουν ευρήματα ιερών Βελανιδιών στους χώρους των πόλεων-
ακροπόλεων των Δολόπων. Οι Βελανιδιές ήταν κοινά δένδρα, όπως και
τα άλλα, γι’ αυτό και δεν υπήρξαν αρχαίες πολυαιωνόβιες Βελανιδιές. 

Τον 15ο αιώνα, οι κάτοικοι του Δικάστρου, όταν άρχισαν να κτίζουν
τις πρώτες εκκλησίες τους, άρχισαν και να κοσμούν τους πέριξ χώρους

τους με ιερές Βελανιδιές, οι οποίες μπορούσαν να αποκτήσουν ύψος, να
ριζώσουν βαθιά και να ζήσουν αιώνες, να γίνουν πολυαιωνόβιες. Βελα-
νιδιές πολυαιωνόβιες, στο Δίκαστρο, υπάρχουν σήμερα: στον περίβολο
της Εκκλησίας της Παναγίας και στους περιβόλους των Εξωκλησιών του
Αγίου Αθανασίου, της Αγίας Παρασκευής και του Προφήτη Ηλία και
έχουν ηλικία: της εκκλησίας  της Παναγίας πλέον των 500 ετών και των
εξωκλησιών, της Αγίας Παρασκευής, του προφήτη Ηλία και του Αγίου
Αθανασίου πλέον των 250 ετών. 

Οι Βελανιδιές της Παναγίας
Οι Βελανιδιές της εκκλησίας της Παναγίας είναι οι αρχαιότερες πο-

λυαιωνόβιες Βελανιδιές στο Δίκαστρο. Κατά την κτίση της εκκλησίας,
προτιμήθηκαν, για τον περίβολό της, οι Βελανιδιές, γιατί είναι το αρχαι-
ότερο αρχαιοελληνικό και χριστιανικό
(Φηγός Δωδώνης, Βελανιδιά Μαμ-
βρή), ιερό και πολυαιωνόβιο δένδρο.
Η εκκλησία κτίστηκε, την πρώτη πε-
ρίοδο της Τουρκοκρατίας, σε υπερυ-
ψωμένη τοποθεσία, πάνω σε αρχαιο-
ελληνικό ιερό χώρο και κοντά «στο κά-
στρο της άμυνας και των αγώνων των
κατοίκων κατά των Τούρκων» και
είναι αφιερωμένη στην Παναγία του Δικάστρου, την «υπέρμαχο στρα-
τηγό» και «φρουρά ασφαλεστάτη» του χωριού. 

Οι Βελανιδιές του Προφήτη
Ηλία

Πολυαιωνόβιες Βελανιδιές υπάρχουν και
στο εξωκλήσι του Προφήτη Ηλία, στον Αϊ Λιά,
όπου τελείται, από αιώνες, στη σκιά τους, το πα-
νηγύρι του Αγίου, κάθε καλοκαίρι, στις 20 Ιου-
λίου. Κατά την παράδοση, είναι υψωμένες (με
ύψωμα πρόσφορου) και λειτουργημένες, για να
έχουν ιερότητα και να μην υλοτομούνται. Υπάρ-

Πολυχιλιετής  Βελανιδιά 
στην Καλιφόρνια. 

Πολυαιωνόβιες Βελανιδιές  στην 
Εκκλησία της  Παναγίας 

Πολυαιωνόβια  Βελανιδιά
της γενιάς  Καρφαίων, στο

εξωκλήσι στον  Αϊ Λιά.

Συνέχεια από τη σελ. 1

Συνέχεια στη σελ. 5
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χουν σήμερα, στον Αι Λιά, τόσες πολυαιωνόβιες Βελανιδιές, όσες ήταν και
οι γενιές του χωριού, κατά το έτος κτήσης του εξωκλησιού, το 1784. Η κοι-
νοτική μνήμη διασώζει, ότι οι γενιές, στο Δίκαστρο, το 1784, μετά τις θα-
νατηφόρες επιδημίες και τις εξοντωτικές επιδρομές των Τούρκων, ήταν
περίπου 20. Τόσες, είναι και οι πολυαιωνόβιες Βελανιδιές στον Αι Λιά.
Κάθε γενιά, είχε τότε, και έχει σήμερα, για να εορτάζει, το καλοκαίρι, την
ημέρα του πανηγυριού του Προφήτη Ηλία, τη δική της Βελανιδιά.

Οι Βελανιδιές της Αγίας Παρασκευής
και του Αγίου Αθανασίου

Πολυαιωνόβιες Βελανιδιές και εξωκλήσια
(Αγίας Παρασκευής και Αγίου Αθανασίου),
υπάρχουν από τον 18ο αιώνα, και στις ομώνυ-
μες τοπωνυμίες της Αγίας Παρασκευής και
του Αγίου Αθανασίου, στις οποίες επισυνέβαι-
ναν επικίνδυνες εδαφικές κατολισθήσεις. Το
έδαφός τους ήταν γεωλογικά ασταθές και
υπήρχε σοβαρός κίνδυνος,  κατά ανθρώπων
και περιουσιών, από κατολισθήσεις και η
μόνη τότε ελπίδα σωτηρίας ήταν: οι πολυαιω-
νόβιες Βελανιδιές, για να αποτραπούν οι κα-

τολισθήσεις και οι δεήσεις-προσευχές των κατοίκων, προς την Αγία
Παρασκευή και τον Άγιο Αθανάσιο, να προστατεύσουν το χωριό.

Οι Βελανιδιές στις τοπωνυμίες «Κρί» Δικάστρου

Με απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου Δι-
κάστρου (Πρόεδρος Πέτρος Κόρδας), απαγο-
ρεύτηκε η υλοτόμηση των Βελανιδιών στις
τοποθεσίες, με τις τοπωνυμίες «Κρί» (κουτσο-
βλάχικη λέξη), βόρεια του Δικάστρου, κοντά
στον Αι Λιά και νότια του Δικάστρου, από το
ποτάμι του Βέλη μέχρι την κορυφή του υψώ-
ματος «Ράχης Αλώνια», στις οποίες προοιωνί-
ζοντο επικίνδυνες για το χωριό κατολισθήσεις. 

Η απαγόρευση έγινε, στις αρχές του προ-
ηγούμενου αιώνα,

όταν αυξήθηκε ο πληθυσμός (629 οι κάτοικοι)
και άρχισε η ανοικοδόμηση του χωριού με πέ-
τρινα σπίτια,   και κρίθηκε τότε αναγκαία, για
να αποφευχθεί η υλοτόμηση των Βελανιδιών
και συνακόλουθα, να αποτραπούν οι κατολι-
σθήσεις και να προστατευθούν τα σπίτια και οι
κάτοικοι.

Πολυαιωνόβιες Βελανι-
διές στο εξωκλήσι της
Αγίας Παρασκευής .

Πέτρος Γ. Κόρδας, 
Πρόεδρος Κοινότητας. 

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 
ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2018

Πολίτικο χασάπικο.

Συνέχεια από τη σελ. 4
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Ξεκινώντας αυτό το ταξίδι μνήμης και αναπόλησης, να ευχαριστήσουμε
τους Προέδρους και τα μέλη του Συλλόγου των Απανταχού Δικαστριωτών
και του Ιστορικού και Λαογραφικού Μουσείου Δικάστρουκαι όλους εσάς,
τους Συγχωριανούς μας, που φροντίζουν με τις εκδηλώσεις, την εθελον-
τική προσφορά και κυρίως τη συμμετοχή, οι καλοκαιρινές διακοπέςστο
χωριό μας να είναι ξεχωριστές.

Ένα ταξίδι μνήμης ευχάριστο και πλούσιο σε εικόνες.
…Στο σπίτι μας στην Αθήνα, με το πέρας της κάθε σχολικής χρονιάςκαι

ενόψει της αναχώρησής μας για το χωριό, η μητέρα μου ετοίμαζε σχολα-
στικά τις βαλίτσες από την προηγούμενη μέρα. Εγώ με τα αδέλφια μου φρον-
τίζαμε να της υπενθυμίσουμε την μπάλα, το αεροβόλο και το κασετόφωνο,
απαραίτητος εξοπλισμός για τη διασκέδασή μας στο χωριό. Οι προετοιμα-
σίες είχαν ως αποτέλεσμα να κοιμόμαστε πολύ αργά. Πρωί-πρωί  και πριν
χαράξει ήμασταν στονκεντρικό σιδηροδρομικό σταθμόγια να επιβιβαστούμε
στο τραίνο της ταχείας, όπου ο πατέρας μου είχε φροντίσεινα έχουμε τη δική
μας καμπίνα … άφιξη στο Λιανοκλάδι και επιβίβαση στο λεωφορείο του
Προβιά -συναρπαστική εμπειρία - μεγάλη στάση στον Άγιο Γεώργιο για τις
απαραίτητες προμήθειες, επιβίβαση και πάλι στο λεωφορείο, χαμόγελα και
προσμονή, δροσερό αεράκι, αρκετές στροφές, στο βάθος αριστερά το ‘’περή-
φανο’’ βελούχι,αγκομαχώντας και ανηφορίζοντας με αργό ρυθμό το ‘’υπέρ-
γηρο’’ καιπολύ-φορτωμένο λεωφορείο αφήνει πίσω του το μύλο, τη
γέφυρακαι μετά τηχαρακτηριστικήστροφήσταματάει μπροστά στο καφενείο
του Κωστάκη(Καρφή) … εμείς περιχαρείς και πανέτοιμοι για να απολαύ-
σουμε τις καλοκαιρινές διακοπές μας.

Το σπίτι μας ήταν μικρό αλλά είχε όλα τα απαραί-
τητα για να μας εξασφαλίσει μια χαρούμενη διαμονή.
Η τουαλέταεξωτερική, σε κοντινή απόσταση κατά το
έθιμο και μπάνιο στη σκάφη. Δεν χρειαζόμασταν κάτι
μεγαλύτερο καθώς η διάθεση ήταν στα ύψη και το
παιχνίδι με την καλή παρέα είχε τον πρωταγωνι-
στικό ρόλο. Η κυρά-Σοφία, η Μητέρα μου, φρόντιζε
το φαγητό της να σερβίρεται στην ώρα του καλο-μα-
γειρεμένο και νοστιμότατο. Θυμάμαι ακόμη τις πίτες
της,κολοκυθόπιτες, τυρόπιτες, σπανακόπιτες, όπως
και τα γεμιστά, το κατσικάκι με τις πατάτες στο φούρνο
... πιστός σύντροφος και στήριγμα του Πατέρα μου
μέχρι τα βαθιά του γεράματα. Ο κυρ-Γιώργης, ο Πα-
τέρας μου, φρόντιζε να μη μας λείπει τίποτε. Στο σπίτι
μαζευόμασταν μόνο για το φαγητό και τοβραδινό μας
ύπνο, κατάκοποι αλλά χαρούμενοι από το ολοήμερο
τρέξιμο και παιχνίδι. Παραμένουν ανεξίτηλα χαραγ-
μένα στο μυαλό μου τα παραμύθια του Πατέρα μου,
ενώ μας δρόσιζε το ‘’λαπατιανό’’ αεράκι και οι πυγο-
λαμπίδες απ’ έξω είχαν στήσει το δικό τους χορό, για
τις νεράιδες και τα αερικά που ανεβοκατέβαιναν τρα-
γουδώντας στο ρέμα … τραγουδούσαν και έστηναν
χορό στο μύλο και σε περίπτωση που κάποιος περ-
νούσε από εκεί προσπαθούσαν να του πιάσουν κου-
βέντα και να του πάρουν τη φωνή. Νανούρισμα τα
παραμύθια του, μας συνάρπαζαν, μας τρόμαζαν και
ταυτόχρονα μας κοίμιζαν χωρίς να το καταλάβουμε.
Τυχερά και τα παιδιά μου διότι είχανε και αυτά την

ευκαιρία να τα ακούσουν από τα χείλη του παππού τους.
Ο κυρ-Γιώργης ήταν γνήσιος, αυθεντικός, ντόμπρος,
πληθωρικός,σοβαρός, αυστηρός, σεβαστός, αλλά και πρό-
σχαρος, ατακαδόρος, καλομίλητος, ιδιαίτερα ικανός στην
πρέφα και στο τάβλι. Φρόντιζε την οικογένειά του όσο κα-
λύτερα μπορούσε και τιμούσε τους φίλους του. Άνθρωπος
με αρχές, λεβεντιά, υπευθυνότητα, λόγο και συνέπεια,
αυτό που λέμε ‘’παλιάς κοπής’’. Ακόμη και στα βαθιά του
γεράματα χαμογελούσε και απαντούσε θετικά και με νο-
σταλγία όταν του προτείναμε να πάμε μια βόλτα στο Δί-
καστρο και τότε το μυαλό του ταξίδευε νοερά στον

αγαπημένο του τόποκαι έβλεπε μπροστά του το βαχταλώνι, την κρύα βρύση,
την βρυσχώρα, της λελούδος το κοτρώνι.

Κάθεπρωί μας περίμενε το ζεστό γάλα με κακάο από τις γίδες της κυρά-
Λουκίας, φίλης της μαμάς μου, μέσα στη στρατιωτική καραβάνα, όπου οι
μπόλικες βούτες ψωμιού μας δίνανε την ενέργεια για το μετέπειτα παιχνίδι
και τις εξορμήσεις με τους φίλους μας. Συνήθωςτο πρωινό πρόγραμμα είχε
κυνήγι πουλιών με το αεροβόλο, φυσικά υπό του φόβου του αυστηρού μας
αγροφύλακα ή κατασκευή αυτοσχέδιας καλύβας.Το μεσημέρι παίζαμε μο-
νόπολη και το βράδυ κρυφτό στην εκκλησία και στο σχολείο. Που και που
διοργανώναμε και υπαίθρια πάρτι στο βαχταλώνι και στο ρέμα. Μια με δύο
φορές την εβδομάδα το πρόγραμμα είχε ποδόσφαιρο στου Κουκουριάκου ή
στο Βαχταλώνι, και εκεί φυσικά υπό του φόβου της ιπτάμενης γκλίτσας του
αγροφύλακα.

Στις εορτέςτης Αγίας Παρασκευής, του Αϊ-Λιά, της Παναγίας, του
Σωτήρος, και του Αγίου Αθανασίουεκκλησιαζόμασταν στα αντίστοιχα εκ-
κλησάκια. Στο πανηγύρι του Αϊ-Λιάκαι της Παναγίαςγλεντούσαμε μέχρι
πρωϊας με όργανα, χορούς και ψητά αρνιά στατέσσερα καφενεία (Κ. Καρφή,
Ε. Γράβαλου, Η. Γιαννακάκη, Ειρήνης),που λειτουργούσαν τότε, όπου
ακούραστα οι ιδιοκτήτες τους σούβλιζαν και έψηναν αρνιά και κοκορέτσια.
Εκεί πρωτο-μάθαμε τα χορευτικάμας βήματα στο τσάμικο,  παρατηρώντας
τους μεγαλύτερους. Αξέχαστες οι εικόνες από τις παρέες με τα τρανταχτά
τους γέλια, κάτω από το αυγουστιάτικο φεγγάρι. Μοναδικές εμπειρίες ήταν
η εκδρομή στη Βρύση του Καρφή στο Λάπατο, που περιλάμβανε ψήσιμο

αρνιού, χορό και τραγούδι, όλοι μια παρέα και η
επίσκεψή μας στη στάνη του Σούλα στο λάπατο.
Φρεσκο-αρμεγμένο γάλα και τυρί, καθώς τα τσομ-
πανόσκυλα σε κοντινή απόσταση φύλαγαν το κο-
πάδι, απαγορεύοντάς μας να κινηθούμε έστω και
ένα βήμα έξω από την καλύβα. 

Και πριν καλά-καλά το καταλάβουμε ο καιρός
άρχιζε να ψυχραίνει, οι πρώτες σταγόνες της βρο-
χής έκαναν την εμφάνισή τους, ο Σεπτέμβριος είχε
μπει και όπου νάναι τα σχολεία θα άνοιγαν και
πάλι για να μας υποδεχθούν για τη νέα σχολική
χρονιά.  Έτοιμες οι βαλίτσες από την προηγουμένη,
τελευταίο παιχνίδι μέχρι αργά με τα αυτοσχέδια
συρμάτινα αυτοκινητάκια μας. Πριν ακόμη η μέρα
χαράξει ήμασταν μπροστά στο καφενείο του Κω-
στάκη (Καρφή) περιμένοντας το λεωφορείο του
Προβιά απόΠιτσιωτά και Περίβλεπτο για την επι-
στροφή μας στο κλεινόν Άστυ και στις σχολικές αί-
θουσες…

Νοσταλγούμε και θα θέλαμε οι τόσο ξεχωρι-
στέςΔικαστριώτικεςκαλοκαιρινές   διακοπές να
είχαν μεγαλύτερη διάρκεια, όπως τότε στα παι-
δικά μας χρόνια. Δεν πειράζει όμως, τις απολαμ-
βάνουμε και να είμαστε καλά να τις ζούμε κάθε
χρόνο.

Κων/νος Γ. Πιλάλης
Υποστράτηγοςε.α.

τ. Πρόεδρος Δ.Σ. &Δνων Σύμβουλος ΕΑΣ
Α.Β.Ε.Ε.

Σύμβουλος SSI LTD

Καλοκαιρινές αναδρομές, ανεξίτηλες στο χρόνο

ΚΑΡΦΗ ΒΡΥΣΗ (22 ΑΥΓ 1968)

ΑΦΙΞΗ ΠΡΟΒΙΑ

ΒΡΥΣΧΩΡΑ 

ΟΙΚΙΑ ΠΑΛΙΟΒΡΑΧΑ
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Γράφει: Γιώργος Ζούγρος

Δάσκαλος

«Βίος ανεόρταστος μακρά οδός απανδόκευ-
τος», έλεγαν οι αρχαίοι, που πάει να πει ζωή
χωρίς γιορτές μοιάζει μ’ ένα μακρύ δρόμο χωρίς
πανδοχείο. Ήταν απαραίτητα αυτά τα διαλείμματα
στον καθημερινό τους μόχθο, για να πάρουν κου-
ράγιο και δύναμη για τη συνέχεια. Εκτός απ’ τις
γιορτές και τους γάμους σημαντική θέση στη ζωή

του χωριού κατείχε το πανηγύρι.
Το πανηγύρι γινόταν και γίνεται στις 26 Ιουλίου, ημέρα που γιορτάζει

η προστάτιδα του χωριού μας, η Αθληφόρος, η Μεγαλομάρτυς Αγία Πα-
ρασκευή. Οι χωριανοί μας στις δύσκολες στιγμές, στο πόνο και την αρρώ-
στια έβρισκαν παρηγοριά και καταφύγιο στην Αγια-Παρασκευή. Και
σήμερα τιμούν τη Χάρη της, γιορτάζουν και πανηγυρίζουν με σύνεση και
μέτρο.

Οι άνθρωποι εδώ έδωσαν ένα μεγάλο αγώνα ζωής, σ’ αυτόν τον άγονο
και ορεινό τόπο ν’ αναστήσουν τα παιδιά τους και να θρέψουν τις φαμελιές
τους. Κτηνοτροφία και γεωργία, αρχέγονες ασχολίες, ήταν οι πηγές που
κάλυπταν τις στοιχειώδεις ανάγκες τους. Ηλιοκαμένες μορφές, ροζια-
σμένα χέρια και κουρασμένα κορμιά ήταν όλοι παππούδες μας. Περνού-
σαν όλο το Θεριστή ξωμάχοι στα χωράφια, με το δρεπάνι στο χέρι και με
το σκορδόξυδο στον ίσκιο της γκορτσιάς. Κι έρχονταν και ο Αλωνάρης.
Αγώνας στ’ αλώνι με τα ζώα να ξεχωρίσουν τον καρπό απ’ τ’ άχυρο. Οι γυ-
ναίκες λίχνιζαν με το καρπολόι το χρυσαφένιο καρπό. Καρπό αντάξιο του
μόχθου τους. Τα γεννήματα έμπαιναν στ’ αμπάρι, για να γίνουν αύριο
ζεστό καρβέλι και πρόσφορο στην εκκλησιά. Κι αφού τελείωναν μ’ όλα
αυτά άρχιζαν να μετράνε με λαχτάρα τις μέρες για το πανηγύρι. 

Τρεις μέρες κράταγε το πανηγύρι μας. Την παραμονή τραγουδούσαν
και χόρευαν χωρίς όργανα. Τότε έρχονταν και οι πανηγυριώτες, συγγενείς
από τα γύρω χωριά. Απ’ το Γερακλί, τη Γιακαρόμπα, το Πουρνάρι, το Κα-
ραντζάλι, τη Μαντασιά, τη Ντραμάλα και τη Δίβρη. Έρχονταν καβάλα στα
γαϊδουράκια τους, με μια μικρή φλοκάτη πανωσάμαρα, φορώντας τα
γιορτινά τους ρούχα. Έφταναν να ανάψουν ένα κερί στην εκκλησιά, να
προσκυνήσουν στη Χάρη της και να ζήσουν το μεγάλο γεγονός, το πανη-
γύρι μας. Σάμπως και τι είχαμε να τους κεράσουμε τότε λένε οι γιαγιάδες,
λίγο τσίπουρο με το φιρφιρί και μια κουταλιά γλυκό κορόμηλου.

Ανήμερα της Αγίας Παρασκευής έρχονταν κι οι οργανοπαίχτες απ΄ τα
γύρω χωριά, περπατώντας και φορτωμένοι τα όργανά τους. Λαϊκοί οργα-
νοπαίχτες, αυτοδίδακτοι που γνώριζαν καλά την τέχνη της επικοινωνίας
με το χορευτή, ώστε να αγγίζουν την ψυχή του. Ο παραπονιάρικος ήχος
του κλαρίνου ανατρίχιαζε το κορμί, σκίρταγε την καρδιά και ξύπναγε καη-
μούς και ντέρτια. Κλαρίνα όπως ο Βάιος Μαλλιάρας και ο Νίκος Καρα-
κώστας πέρασαν από τα πανηγύρια του χωριού μας.

Την παραμονή και τη δεύτερη μέρα έδιναν προτεραιότητα για χορό
στους πανηγυριώτες δείχνοντας την φιλοξενία και την εκτίμησή τους. Την
τρίτη μέρα το γλέντι ήταν αποκλειστικά για τους χωριανούς. ΄Ηταν άγρα-
φος νόμος όλοι να βρεθούν έστω και μία βραδιά στο πανηγύρι.Γι’ αυτό
όσοι ήταν ρογιασμένοι τσοπάνηδες ή φύλαγαν τα δικά τους κοπάδια είχαν
το δικό τους χρόνο την τρίτη μέρα. Όλοι είχαν πράματα τότε γι’ αυτό δεν
έλειπε από κανένα σπίτι το ψητό αρνί ή το κατσίκι. Στο τέλος-τέλος έμεναν
οι μερακλήδες με τις παραγγελιές τους! Ακόμα κι όταν τελείωνε το πανη-
γύρι, για πολλές μέρες κουβέντιαζαν τα όσα έγιναν σ’ αυτό ποιός χόρεψε
τη Νταλιάνα και ποια την κοκκινοφορεμένη!

Προπολεμικά και μετά το ‘50 το πανηγύρι γινόταν πίσω απ’ το παλιό
σχολείο(σημερινό κοινοτικό κατάστημα) από τα μαγαζιά του Βασίλη Αρ-
βανίτη και Θανάση Μέρμηγκα.Μετά το ‘60 γινόταν πανηγύρι στο μαγαζί
του Μήτσου του Καραμπούλα και του Βασίλη Αυγέρη (Σιδηρά). Αυτά μο-
λογάν οι παππούδες μας που τ’ αγροίξαν. Τραπέζια και καρέκλες δεν
υπήρχαν. Όρθιοι έστεκαν γύρω από το χορό. Οι γιαγιάδες έπιαναν το κα-
ραούλι, στρογγυλοκάθονταν κι αγνάντευαν το χορό.

Τα ροζιασμένα χέρια, που άφηναν για λίγο τη σκεπαρνιά και το δρε-

πάνι, έπιαναν το μαντήλι να σύρουν πρώτοι το χορό. Και τότε γινόταν η
μεγάλη μεταμόρφωση κι όλες οι κακουχίες του κορμιού γινόταν λεβεντιά
και περηφάνια.

Η Ιτιά και η Καραγκούνα στα χοντρά είχαν τον πρώτο λόγο. Και τι έρι-
χναν τότε στα όργανα λένε οι γιαγιάδες, ιά.. κάτι λιανόματα!

Αργότερα άρχισαν να γίνονται πανηγύρια με τραπέζια και καρέκλες
στο μαγαζί του Θανάση του Κατσιαμάγκα και του Χρήστου του
Φυσέκη(τσαγκάρη). Οι οργανοπαίχτες ανέβαιναν σε μια πλατφόρμα και
είχαν μαζί τους μια τραγουδίστρια βαμμένη και στολισμένη που κράταγε
το ντέφι. Κι όταν αργά το βράδυ κατέβαινε η τραγουδίστρια να χορέψει ένα
τσιφτετέλι με κάποιον χωριανό γινόταν μεγάλο σούσουρο. Κατέφκει η
τραγουδίστρια!!!

Κάθε χρόνο έρχονταν ανελλιπώς στο πανηγύρι μας ένα ζευγάρι ηλι-
κιωμένων ανθρώπων και έστηναν δύο πάγκους. Ο παππούς είχε τα ζα-
χαρωτά, καραμέλες και γλειφιτζούρια, παστέλια και μαντολάτα. Η γιαγιά
είχε τα «κοσμήματα» της μιας δραχμής, δαχτυλίδια και βραχιολάκια,
σκουλαρίκια και χάντρες. Η χαρά ήταν ζωγραφισμένη στα πρόσωπα των
μικρών κοριτσιών που καμάρωναν το δαχτυλιδάκι που είχε από πάνω
μια κόκκινη καρδούλα.

Αργότερα έρχονταν κι ένας ασπροντυμένος παγωτατζής. Τα λιανοπαί-
δια συνωστίζονταν γύρω του κι άλλα αγόραζαν ένα κι άλλα μισό παγωτό,
να δροσιστούν τα σωθικά τους μες το κατακαλόκαιρο. Εικόνες ανεξίτηλες,
γεμάτες χαρμολύπη, που έμειναν για πάντα στο μυαλό και την ψυχή μας.

Το πανηγύρι ήταν τόπος και τρόπος συνάντησης των νέων. Έβγαιναν
σεργιάνι οι κοπελιές με τα καλά τους ρούχα και φούντωναν οι συμπάθειες
και οι κρυφές αγάπες με την ορμή της νιότης.

«Σήκω Κρυστάλλω μ’ κι άλλαξε και βάλε τα καλά σου
κι έμπα Κρυστάλλω μ’ στο χορό με τ’ άλλα τα κορίτσια,
να ιδείς κι εκείνον π’ αγαπάς, που στέκει μαραμένος…»

Σε τέτοια γλέντια, όπως το πανηγύρι, η μάνα νιώθει μεγαλύτερη την
απουσία του ξενιτεμένου γιού της. Σκουπίζει κρυφά το δάκρυ που κυλάει
άθελά της στο μάγουλο κι εύχεται του χρόνου να είναι εδώ μαζί της.

«Ξενιτεμένο μου πουλί και παραπονεμένο,
η ξενιτιά σε χαίρεται κι εγώ ‘χω τον καημό σου..»

Πετρωτό. Πάνω σ’ αυτή την πέτρα οι παππούδες μας έχτισαν και στέ-
ριωσαν τις ζωές τους, ακούμπησαν τις ελπίδες και τα όνειρά τους, για ένα
καλύτερο αύριο. Μέσα σ’ αυτές τις σχισμάδες της πέτρας, που φυτρώνουν
ταπεινά κυκλάμινα, φύτρωσαν και τα βλαστάρια μιας νιότης που σήμερα
μας κάνουν όλους τόσο πολύ περήφανους.

Σ’ αυτό το τόπο περπατήσαμε και μεις χορέψαμε, αγαπήσαμε και ονει-
ρευτήκαμε. Αυτή η γης που καταδέχτηκε τα βήματά μας, αυτή η γης δένει
το σήμερα το χτες και το αύριο…

Σ’ αυτό το κυκλοχρόνισμα δεν υπάρχει τίποτα καλύτερο και αγνότερο
απ’ το να βλέπεις ένα ολόκληρο χωριό να κοινωνάει στην ίδια χαρά!

Το πανηγύρι του χωριού μας
«Άρχισε γλώσσα μ’ άρχισε τραγούδια ν’ αραδιάζεις και την καλή παρέα μας να τη διασκεδάζεις…»

το Δίκαστρο

Φωτο: Κ. Τσαλαφούτας 
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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

Το ξημέρωμα της 28ης
Οκτωβρίου του 1940 βρήκε
όλους τους  Έλληνες ενωμέ-
νους. Αυθόρμητα, ψυχωμένα
και υπερήφαναη απόφαση
ήταν κοινή. Δεν χρειάσθηκε
να συζητήσουν, δεν χρει-
άσθηκε να αντικρούσουν κα-
νέναν, δεν χρειάσθηκε παρά να υπακούσουν στη ψυχή και στο
μεγαλείο του Έλληνα, που πρόβαλε ενιαίο και αδιαίρετο. Αποφάσισαν
να κάνουν το θαύμα, αδιαφορώντας εάν γίνεται. Γνώριζαν βαθιά μέσα
τους ότι τίποτε δεν μπορεί να σταθεί εμπόδιο στην απόφασή τους. Οι
Έλληνες μπήκαν στο πόλεμο ενωμένοι, πιστοί στην μεγάλη και
αθάνατη ιδέα της ελεύθερης Ελλάδας. Δυστυχώς, όμως από την κα-
τοχή και τον πόλεμο βγήκαν χωρισμένοι και ηθικά τσακισμένοι.  Βγή-
καν βαριά τραυματισμένοι στην ηθική ενότητα με αποτέλεσμα να μας
μέμφονται οι ξένοι ‘’φίλοι’’ μας, αντί να μας σέβονται ακόμη περισσό-
τερο. Το σεβασμό αυτό τον αξίζουμε διότι δεν υπάρχει ούτε μια σελίδα
στην Ελληνική Ιστορία που να μην είναι θετική και ευεργετική για
την Ανθρωπότητα ολόκληρη. Ποτέ οι Έλληνες δεν αδίκησαν,  ποτέ
δεν προκάλεσαν, ποτέ δεν διαπραγματεύθηκαν την αμοιβή τους. Αν-
τιθέτως, πολλάκις αδικηθήκανε, συνεχώς αμύνονται, και πάντοτε τους
αρνήθηκε η αμοιβή τους, ύστερα από την θυσία τους. Από τον Μαρα-
θώνα έως την Πίνδο επέλεξαν την δύσκολη ζωή και τον ηρωικό θά-
νατο. Μακριά λοιπόν από τα ιδιοτελή και κοντόφθαλμα συμφέροντα
των εκάστοτε ‘’νάνων’’ ηγετών, που το μόνο που κάνουν είναι μπροστά
σε ερείπια ψυχών, σωμάτων και σπι-
τιών να διαπληκτίζονται, να διχάζουν
και να εκμεταλλεύονται ασύστολα και
χωρίς ντροπή τον υπερήφανο αυτό
λαό. Φάρος και χρέος των Ηγετών
είναι να οδηγούν τον Ελληνικό
λαό στα ωραία, στα μεγάλα και στα
αληθινά.

Κων/νος Γ. Πιλάλης
Υποστράτηγος ε.α.

τ. Πρόεδρος Δ.Σ. &Δνων Σύμβου-
λος ΕΑΣ Α.Β.Ε.Ε.

Σύμβουλος SSI LTD

Το νόημα της 28ης 
Οκτωβρίου του 1940

TΟ ΝΕΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Από τις εκλογές του Συλλόγου που πραγμοτοποιήθηκαν την
12η Αυγούστου 2018 εκλέχθηκε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο και
συγκροτήθηκε σε σώμα με τις ακόλουθες αρμοδιότητες

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κωνσταντίνος Λ. Κόρδας
ΑΝΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Αθήνας: Παναγιώτης Καρακώστας
ΑΝ. ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Λαμία: Αθανάσιος Αντωνής
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Αθήνας: Κωνσταντίνα Λάμπρου
ΑΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Λαμίας: Σεραφείμ Ζημιανίτης
ΤΑΜΙΑΣ Αθήνας: Παναγιώτης Κόρδας
ΑΝ. ΤΑΜΙΑΣ Λαμίας: Κωνσταντίνος Καρφής
ΈΦΟΡΟΣ: Ειρήνη Κόρδας
ΜΕΛΗ: Ιωάννης Πιλάλης, Σπυρίδων Λάμπος, Γεωργία Κόρδα,
Αθήνα,  Ανδρέας Γράβαλος Λαμία.
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ: Καρφής Ιωάννης, Αθήνα, Αθανά-
σιος Καλογιάννης, Αθήνα, Σταύρος Γκιόλας, Λαμία, 
Για Αριστίνδην μέλη προτάθηκαν: Αθήνα: Βασιλική Χριστοπού-
λου, Πέτρος Κόρδας, Λαμία: Κωνσταντίνος Κατσαρής 

ΕΞΕΛΕΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ:
Πρόεδρος: Γιώργιος Λάμπος
Μέλη: Βασίλειος Γεωργίου, Μέλος: Σεραφείμ Γιαννακόπουλος

• Το νέος Δ.Σ. του Συλλόγου ευχαριστεί θερμά του οικιοθελώς
αποχωρήσαντες από μέλη του Δ.Σ. για την πολυετή προσφορά τους
στον Σύλλογο: Γεώργιο Γιαννακόπουλο, Ιωάννη Καρφή, Σταύρο
Γκιόλα, Θανάση Καλογιάννη και Παναγιώτη Σουλιώτη.

Το Δ.Σ.

• Το Δ.Σ. του Συλλόγου Δικαστριωτών ευχαριστεί θερμά το Δ.Σ.
του Μουσείου Δικάστρου για την εξημισίας συμμετοχή τους στις
δαπάνες κατασκευής έργων στον Νερόμυλο (τουαλέτες, τζάκι, και
κάδου νερού)

Το Δ.Σ.
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