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Τιμητική εκδήλωση στο Βασίλη Καρφή
«Οι φίλοι όντας σμίξουνε..» ήταν ο τίτλος της Μουσικοχορευτικής και τιμητικής Εκδήλωσης
που πραγματοποιήθηκε το βράδυ του Σαββάτου 13 Οκτωβρίου 2018 στο Δημοτικό Θέατρο Λαμίας
Και ήταν αλήθεια, μιας και όλοι οι φίλοι αλλά και οι πολίτες της Φθιώτιδας και όχι μόνο, ήταν
εκεί για να τιμήσουν ένα μεγάλο Δάσκαλο, έναν Εκπαιδευτικό, έναν άνθρωπο που «έγραψε και
γράφει ιστορία στο να διδάσκει τους παραδοσιακούς χορούς και να συντηρεί την παράδοση..»,
τον Βασίλη Καρφή. Την εκδήλωση διοργάνωσε το Εργαστήρι Πολιτισμού Λαμίας υπό την Αιγίδα
της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας και του Δήμου Λαμιέων και ο Οργανισμός Πολιτιστικής
Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας (ΟΠΑΣΤΕ). Το παρόν έδωσαν οι πολιτιστικοί σύλλογοι της Λαμίας και
το Μουσικό Σχολείο Λαμίας. Αποσπάσματα των ομιλητών:
Νίκος Σταυρογιάννης (Δήμαρχος Λαμιέων)
….Πατέρας, δάσκαλος, μέντορας, φίλος, σωστός
θεματοφύλακας της ελληνικής παράδοσης, την διατηρεί
και τη μεταλαμπαδεύει γνήσια, ακέραιη στις νέες γενιές.
….Τον ευχαριστούμε για όλα αυτά που έκανε και
συνεχίζει να προσφέρει στον ελληνικό λαϊκό πολιτισμό και
τη λαογραφία μας.
Καραΐσκος Ευθύμιος (Αντιπεριφερειάρχης
Φθιώτιδας)
…
..Στην εκδήλωση άρχισα τον χαιρετισμό μου με τη
φράση «….πολιτισμός πλάθεται μονάχα όταν όλες οι
δυνάμεις της κοινωνίας ισορροπήσουν και
συνεργαστούν αρμονικά μεταξύ τους…..» και νιώθω
να επαληθεύομαι απόλυτα, αφού το Εργαστήρι
Πολιτισμού Λαμίας κατάφερε στο πρόσωπο του Βασίλη
Καρφή να ενώσει διαφορετικές ομάδες ανθρώπων και
συλλόγων, δίνοντας ένα μάθημα συνεργασίας και
ομόνοιας στην τοπική μας κοινωνία.
…….γιατί εκδηλώσεις σαν κι αυτή αναδεικνύουν άξιους ανθρώπους, δημιουργούν πρότυπα
για τους νεότερους και ανεβάζουν το πολιτιστικό επίπεδο της κοινωνίας μας.
Παπαγεωργίου Γεώργιος (Γυμναστής – δάσκαλος
του Βασίλη)
…Θυμάμαι σε όλες τις εκδηλώσεις του σχολείου ο
Βασίλης να είναι παρών. Στο δε χορό να είναι πρώτος, ιδίως
στον Τσάμικο, να λέμε ας μην τελειώσει ο χορός αυτός …
. Και μια μέρα, σε πλησίασα σε ένα διάλειμμα και σου είπα
ότι τη στιγμή που είσαι αριστούχος και έχεις δυνατότητες
να πας Πολυτεχνείο, να πας Ιατρική, η απάντησή σου ήταν
ότι κ. Καθηγητά, με όσα με διδάξατε όλα αυτά τα χρόνια
με την συμπεριφορά σας και όλο το παιδαγωγικό έργο που

εξασκήσατε , δεν μπορώ να φανταστώ τον εαυτό μου εκτός Γυμναστικής
Ακαδημίας... εκείνο που θα ήθελα
κλείνοντας, θα ήθελα τώρα να γίνω
εγώ ο μαθητής και συ ο δάσκαλός
μου, γιατί με τις γνώσεις που έχεις
αποκτήσει πιστεύω θα μου πρόσφερες πολύ περισσότερα απ΄ ότι σου
πρόσφερα εγώ πριν 40 χρόνια.
Λάμπρος Λιάβας (Καθηγητής

Μουσικολογίας στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών στο ΕΚΠΑ),
…Είναι σημαντικό να σε αναγνωρίζει και να σε τιμά
η ιδιαίτερη πατρίδα σου όσο είσαι ακόμα δραστήριος και
δημιουργικός –όπως ο Βασίλης, ιδίως σε μιαν Ελλάδα που
συνηθίζει να διώχνει τα παιδιά της και να τους αποδίδει
τιμές όταν αποστρατευτούν ή όταν πλέον «φύγουν», ακίνδυνοι πλέον για τη συλλογική μετριότητα!
….Γι’ αυτό και οι απόφοιτοι ερευνητές και δάσκαλοι
της γενιάς του επιφορτίστηκαν με μια μεγάλη ευθύνη: τη
σύγχρονη διαχείριση του παραδοσιακού χορού σε μιαν
εποχή κρίσιμη και μεταβατική για τον ελληνικό λαϊκό πολιτισμό. Από τα έθιμα, τις τελετουργίες, τα πανηγύρια και τα τοπικά γλέντια στη διδασκαλία και
στην αναπαράσταση.
……Γιατί ο πραγματικός Δάσκαλος (με Δ κεφαλαίο, όπως είναι ο Βασίλης Καρφής) παραμένει
πάντοτε ανοιχτός στη μαθητεία και στη συνεχή αναζήτηση, στη δοκιμασία και τη διεύρυνση των
γνώσεων και των εμπειριών του.
……Γιατί ο Βασίλης δεν διδάσκει μόνο βήματα. Καλλιεργεί κυρίως ελληνική χορευτική παι     . 5

Ανακοίνωση – πρόσκληση

Σ

την Αθήνα, στις 20 Ιανουαρίου 2019 ημέρα Κυριακή
και ώρα 12.30, σας περιμένουμε
στο ετήσιο αντάμωμά μας όπου θα
κόψουμε και την Πρωτοχρονιάτικη
πίτα μας, στο κέντρο «Λευκονόη»
Αχιλλέως 69 - 71 Άλσος Ηλίου. Για
την συμμετοχή σας, παρακαλούμε
να το δηλώσετε στα μέλη:
Καρακώστα Παναγιώτη:
6977094031,
Λάμπου Ντίνα: 6979976071
• Στο Δίκαστρο στις 3 Φεβρουαρίου 2019 ημέρα Κυριακή και
ώρα 12.30, σας περιμένουμε να ανταμώσουμε , να διασκεδάσουμε
και να κόψουμε την πίτα μας. Για την συμμετοχή σας, σας παρακαλούμε να το δηλώσετε οπωσδήποτε στα μέλη:
Aντωνής Αθανάσιος : 6977612954, Καρφής Κώστας : 6974038172
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κοινωνικα
Γεννήσεις
• Ο Σωτήρης Γρηγορίου και η Μαρία
Καρφή του Λεωνίδα και της Αμαλίας απέκτησαν στις 12-12-18 το δεύτερο παιδάκι τους
αγόρι.

Βαπτίσεις

Να τους ζήσει!

• Ο Ηλίας Νιώρας του Ευαγγέλου και της
Ολυμπίας Καρφή και η Λία Παναγιώταρη βάπτισαν την κόρη τους στις 16-9-18 στην Χαλκίδα. Και το όνομα αυτής Κατερίνα - Ολυμπία.

Gάμοι

Να τους ζήσει!

• O Γεώργιος Καρφής του Σεραφείμ
(Μάκρυ) και της Γεωργίας και η Άννα Μπότη
τέλεσαν το γάμο τους στις 29- 9 -18 στην
Λαμία.

Θάνατοι

Να ζήσουν!

• Στις 7-10-18 απεβίωσε η Σοφία Πιλάλη
του Γεωργίου. Εψάλη και ετάφη στην Αθήνα.

Θερμά συλλυπητήρια!
Ανακοίνωση
Σε συνέχεια της εκλογικής διαδικασίας του
Καλοκαιριού για την ανάδειξη Δ.Σ. τα μέλη
του Συλλόγου μας:
Για την Αθήνα
1) Χριστοπούλου Βασιλική του Χρήστου
2) Ζημιανίτης Νικόλαος του Δημητρίου
Για την Λαμία
3) Κατσαρής Κων/νος του Σεραφείμ
αποδέχθηκαν την πρόταση του Συλλόγου
και εκλέχθηκαν ΑΡΙΣΤΗΔΗΝ μέλη.
(Η Μπυλίρη Λυδία Σταυρούλα (κόρη της
Χαμπέρη Παναγιώτας) εισήχθη στη ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΉ ΣΧΟΛΗ στο ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΆΣ ΕΛΛΆΔΑΣ.)
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ENIΣΧΥΣΑΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
ΤΟΝ ΣΥΛΛΟΓΟ
& ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
1) Χριστόπουλος Λάμπρος...................................................20€
2) Καλότυχος Ηλίας του Παναγιώτη ..............................20€
3) Ζημιανίτης Νικόλαος.......................................................50€
4) Παπαχρήστου - Καρφή Μαρία ....................................20€
(εις μνήμην στις αδελφές της Ιφιγένεια και Ειρήνη)
5) Τσιφτσής Αθανάσιος (βιβλίο)........................................10€
6) Πιλάλης Αθανάσιος του Γεωργίου ............................30€
(εις μνήμην της μητέρας του Σοφίας)
7) Αρχοντή Βασιλική Αγ. Γεώργιος ................................30€
8) Παπακώστας Τάκης..........................................................20€
9) Τσιφτσής Αθανάσιος .......................................................20€
10) Αγγελοπούλου Αργυρώ ...............................................20€
11) Ζημιανίτης Γιάννης .......................................................20€
12) Παπαδημητρίου Βασίλειος .........................................50€

Συνδρομές για Μουσείο
Γράββαλος Χρήστος του Γεωργίου ....................40€
Σακελλάρη Έλλη................................................10€
Καστρίτη Ελεονώρα ..........................................10€
Παπακώστα Ελένη ............................................25€
Παπαδημητρίου Βασίλειος ................................50€
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efimdikastro@gmail.com

Τo Δίκαστρο
Tριμηνιαία ενημερωτική έκδοση
του Συλλόγου
του απανταχού Δικαστριωτών
ΚΩΔΙΚΟΣ: 6558

Εκδότης:
Σύλλογος Απανταχού
Δικαστριωτών
ΔΙΚΑΣΤΡΟ ΦΘ/ΔΑΣ Τ.Κ. 35017
Yπεύθυνος Έκδοσης:
Κόρδας Λ. Κωνσταντίνος
Πρόεδρος Συλλόγου
Απανταχού Δικαστριωτών
• Kιν.: 6976978440
Συντακτική Επιτροπή:
Γκιόλας Σταύρος 6973513170
Γεώργιος Ηλ. Ζημιανίτης
Λεωνίδας Ι. Καρφής 210 9343162
Κων. Γ. Καρφής 22310 62033 6974038172
Για τυχόν ανακριβείς, εσκεμμένες ή μη πληροφορίες
δημοσιευμάτων ή για αντιδεολογική συμπεριφορά κλπ.
την ευθύνη φέρει εξολοκλήρου ο συγγραφέας του άρθρου.

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ - ΕΚΤΥΠΩΣΗ

ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Ο.Ε.

YΨΗΛΑΝΤΟΥ 55 ΛΑΜΙΑ
Τηλ.: 22310 34000 • FAX: 22310 43856
e-mail: papress@hotmail.com
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Αγαπητοί συγχωριανοί και φίλοι,
Συγχωρήστε μας για τυχόν ορθογραφικά και
συντακτικά λάθη.
Η Συντακτική επιτροπή
της εφημερίδος!

Για συνδρομές – οικονομική ενίσχυση για το μουσείο
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ / Αρ. Λογαριασμού:

825/001884-85
IBAN: GR85 0110 8250 0000 8250 0188 485
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ / Αρ. Λογαριασμού:

6292 -128468 -148
IBAN: GR0801712920006292128468148
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Eδώ
γελάμε....
Το ανέκδοτο του Προέδρου

Δέκα η ώρα το πρωί κάθονται σε ένα καφενείο στα ανώγεια της Κρητης ο
Μανωλιός και ο Σίφης και πίνουν ρακές.
Εκείνη την ώρα μπαίνει μέσα ο παπάς του χωριού με το ένα χέρι του στο
γύψο και παραγγέλνει καφέ.
Ρωτάει ο Σίφης το Μανωλιό μωρσύ τι έπαθε ο παππάς, και απαντάει ο Μανωλιός, μωρέ δεν είμαι σίγουρος αλλά κυκλοφορεί ότι έπεσε απο το μπιντε και
τσακίστηκε, ξαναρωταει ο Σίφης ίντα ειναι ο μπιντές μωρε Μανωλιό, και ο Μανωλιός ξαφνιασμένος του λέει εμένα μωρέ Σίφη ρωτάς τι είναι ο μπιντές που
έχω τριάντα χρόνια να πάω στην Εκκλησία.
Κ. ΚΟΡΔΑΣ
Ηλικιωμένο ζευγάρι καθόταν απέναντι στην κλειστή τηλεόραση, όταν ακούστηκε δυνατό χτύπημα στην πόρτα.
- ποιός είναι ρώτησαν.
- ο χάρος, ακούστηκς απ’ έξω.
- και τι θέλεις από εμάς, ρώτησαν.
- Ήρθα να πάρω έναν από σας.
Ανοίγει την πόρτα ο παππούς και λέει.

Ευχαριστήρια Ανακοίνωση
Μουσείου Δικάστρου
προς Εργαστήρι Πολιτισμού
Λαμίας

Τ

ο Δ.Σ. Του Ιστορικού & Λαογραφικού Μουσείου Δικάστρου, απηχώντας και τα συναισθήματα των συγχωριανών μας, αισθανόμαστε την ανάγκη να εκφράσουμε
δημόσια, μέσα από τις στήλες της εφημερίδας μας, τις θερμότατες ευχαριστίες
μας και τα πολλαπλά συγχαρητήριά μας, προς τα μέλη και το Δ.Σ. Του Εργαστηρίου Πολιτισμού Λαμίας, για την αξιέπαινη πρωτοβουλία σας, να τιμήσετε και να
βραβεύσετε, στις 13 Οκτώβρη, έναν άξιο συγχωριανό μας. Έναν άνθρωπο με μεγάλη
προσφορά στην παράδοση και τον πολιτισμό. Τον καθηγητή φυσικής αγωγής και χοροδιδάσκαλο παραδοσιακών χορών κ. Βασίλη Κ. Καρφή.
Στο κατάμεστο Δημοτικό Θέατρο Λαμίας, μέσα σε μία εορταστική και συγκινησιακά
φορτισμένη ατμόσφαιρα, μας δώσατε τη χαρά, τη δυνατότητα και την ικανοποίηση, να απολαύσουμε μια εξαιρετικά υψηλού επιπέδου και άρτια οργανωμένη εκδήλωση, διανθισμένη
με ομιλίες, προβολές, εκπλήξεις και φυσικά ποικίλο παραδοσιακό, δημοτικό, μουσικοχορευτικό πρόγραμμα, τιμώντας έτσι την πολύπλευρη και πολύχρονη προσφορά του
καταξιωμένου πανελλαδικά, συντοπίτη μας.
Ευχαριστούμε επίσης για την ιδιαίτερη τιμή, να υπάρχει ανάμεσα στους επιφανείς και
αξιόλογους ομιλητές σας, εκπροσώπηση του χωριού μας, στο πρόσωπο του προέδρου του
Μουσείου μας, κ. Χρήστου Ε. Γκιόλα, ο οποίος αναφέρθηκε στη συνεισφορά του Κ. Καρφή,
όχι μόνο στο χωριό μας, αλλά γενικότερα στην πατρίδα μας.
Ξεχωριστή ήταν και η τιμή, να προσκαλέσετε προσωπικά στο αφιέρωμα αυτό, τους συγχωριανούς μα, κ. Κων/νο Λ. Κόρδα, πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου των Απανταχού Δικαστριωτών, τον κ. Γεώργιο Θ. Γιαννακόπουλο, δημοτικό σύμβουλο στο Δήμο Μακρακώμης
και τον κ. Ανδρέα Ε. Γράββαλο, πρόεδρο της Τοπικής Κοινότητας Δικάστρου, του Δήμου Μακρακώμης.
Σας ευχαριστούμε! Να έχετε πάντα δύναμη και κουράγιο, να αγωνίζεστε για
τη διάσωση, διατήρηση και ανάδειξη των παραδόσεών μας, διοργανώνοντας
πάντα ποιοτικές εκδηλώσεις – παραστάσεις, πράγμα που διαχρονικά έχετε αποδείξει με την αξιοζήλευτη και πολυσήμαντη πορεία σας, που σας καθιστά πρωτοπόρους, στον τομέα που πραγματεύεστε.
Ιδιαίτερα να ευχαριστήσουμε τον πρόεδρο του Εργαστηρίου Πολιτισμού Λαμίας, τον κ.
Καρπέτα Κων/νο, το μέλος κ. Κατερίνα Σχίζα και τη χοροδιδάσκαλο κ. Ολυμπία Τσώμου για την έμπνευση, επιμέλεια και υλοποίηση της σπουδαίας αυτής διοργάνωσης.
Πάντα τέτοια! Είμαστε ευγνώμονες και σας ευχόμαστε ενόψει των χριστουγεννιάτικων
εορτών: «Χρόνια Πολλά! Καλά Χριστούγεννα! Υγεία, ευτυχία και δημιουργικότητα!»
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- Πάρε εμένα, άσε να ζήσει η γυναίκα μου, είναι και μικρότερη.
- Όχι, λέει η γιαγια. Εμένα πάρε πως θα ζήσω χωρίς τον άνδρα μου.
Ο χάρος τους κοίταξε, κούνησε το κεφάλι του και είπε.
- Αποφασίστε μέχρι να ξανάρθω.
Ο παππούς την αγκάλιασε τη φίλησε και μετά της λέει.
- Πάω στο καφενείο, για καφέ.
Έφυγε ο παππούς, αλλά στο δρόμο διαπίστωσε, ότι είχε ξεχάσει τα κλειδιά.
Γύρισε πίσω στο σπίτι και χτύπησε την πόρτα.
- Ποιός είναι; ρώτησε η γιαγιά.
- Ο χάρος, λέει ο παππούς, και ήρθα να πάρω τον έναν από τους δύο σας.
- χάρε δεν είναι δω ο παππούς. Στο καφενείο να πας να τον βρεις.
Kόκκινος Νικόλαος, συνταξιούχος

    
 

Κακός χαμός γίνεται τον τελευταίο καιρό με την κυβέρνηση και του
ρασοφόρους. Θυμήθηκα κι εγώ λοιπόν τα λόγια που μου είχε πει
ένας παπάς σε ένα χωριό παλιά, όταν είχε ανακύψει το ίδιο θέμα .
«Τα ρασα- λέμε εμείς οι παπάδες- είναι σαν το κάρβουνο. Αναμμένο
σε καίει. Σβηστό σε …μαυρίζει»
Κύριοι της εξουσίας. Που μπλέξατε; Δεν έχετε ακούσει τη λαϊκή
ρήση: «Να σας φυλάει ο θεός από τα πισινά του μουλαριού και τα
….μπροστινά του καλογέρου»;
Καλά Χριστούγεννα σε όλους και εύχομαι να έχει παπά το χωριό
μας για τα Χριστούγεννα
  . 
 /  

Eλπίδα
Το όνειρο κι αν εχλώμιασε
και το καράβ ειχάθει
όλοι κι αν μας προδώσανε
ελπίδα πάντα υπάρχει.
Βγες από τη συννεφιά
τούτης της εποχής
κάνε πάλι σχέδια
ζήσε σαν παιδί.
Παίξε στα χαλάσματα,
τρέξε εδώ κι εκεί
γελά με τους φίλους σου
κι όσους σ’ αγαπούν.
Στου κόσμου τις αλάνες
που σε καρτερούν.

Πέρνα σαν τον άνεμο
σε κάμπους, σε βουνά,
μύρισε αγιόκλιμα
και τα γιασεμιά.
Φύγε το ξημέρωμα
στου ήλιου τα λημέρια.
Μέτρα τ’ άστρα τις νυχτιές
που μοιάζουν Περιστέρια.
Διώξε πίκρες και καημούς
που κόβουν σα νηστέρια.
Μπες στα κάστρα τ’ ουρανού,
καλοκαιριού νυχτέρια.
Γιάννης Τσίτσος

Προσφορά αντικειμένων στο Μουσείο
Η προσφορά αντικειμένων συνεχίζεται. Για το λόγο αυτό ευχαριστούμε
τον κ. Θωμά Καλότυχο, για την προσφορά στο Μουσείο μας αντικειμένων
ιστορικής αξίας και τον κ. Γεώργιο Ι.
Καρφή, για την προσφορά αντικειμένων λαογραφικής αξίας. Επίσης τον
κ. Δημήτριο Μπολούζο, από τη
Μακρυρράχη Δομοκού (Καΐτσα), για
την προσφορά παλαιών ειδών σχολικής ζωής και χρήσης.
Το παράδειγμά τους ελπίζουμε να
'βρει κι άλλους μιμητές, ώστε να εμπλουτιστεί περαιτέρω η συλλογή μας και τα αντικείμενα να πάρουν τη θέση που τους ταιριάζει,
αποτελώντας αδιάψευστους μάρτυρες της ιστορικής και λαογραφικής πορείας του χωριού μας και
του αξιομνημόνευτου παρελθόντος μας.

Για το Δ. Σ. Του Μουσείου
ο πρόεδρος, Χρήστος Ε. Γκιόλας
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Tα νέα του Μουσείου μας

Επισκέψεις Δικάστρου – Ευχαριστήριες ανακοινώσεις

Τ

ο Δ. Σ. Του Ιστορικού και Λαογραφικού
Μουσείου Δικάστρου Φθ/δας σας ενημερώνει, ότι το μήνα Οκτώβριο επισκέφτηκαν το χωριό μας, μέλη δύο πολύ σπουδαίων
συλλόγων, που έχουν σημαντικότατη παρουσία στα
πολιτιστικά πράγματα του νομού μας, ήτοι:
α) Στις 8/10/18 μας επισκέφτηκαν σαράντα
(40) μέλη του Εξωραϊστικού – Εκπολιτιστικού
Συλλόγου Γυναικών Λαμίας.
Γυναίκες διαχρονικά δραστήριες, με δημιουργικές ανησυχίες και ενδιαφέροντα, μας επέλεξαν
ως προορισμό αναψυχής και περιβαλλοντοπολιτιστικής απόλαυσης. Ευχαριστούμε θερμότατα όλα
τα μέλη του εν λόγω συλλόγου και ιδιαίτερα την πρόεδρο,

κ. Αφροδίτη Θεοδώρου, καθώς και τη γραμματέα, κ. Ξανθή
Κουτσογιάννη, η οποία είχε την ευγενή καλοσύνη να προσφέρει στο Μουσείο και το Σύλλογό μας τρία βιβλία, με
αναφορά στην ιστορική διαδρομή και συνεισφορά του συλλόγου τους στα πολιτιστικά δρώμενα της Φθιώτιδας και ευρύτερα.
Ευχαριστούμε επίσης τον κ. Γεώργιο Γκάνιο, εκλεκτό
μέλος της κοινωνίας του χωριού μας και ιεροψάλτη, ο

οποίος με προθυμία και επάρκεια ξενάγησε τα μέλη του
Συλλόγου Γυναικών στην εκκλησία του Αγίου Γεωργίου,
προστάτη του χωριού μας, κάνοντας και γενικότερες αναφορές για τα ξωκλήσια και το έντονο θρησκευτιό συναίσθημα των συγχωριανών μας.
β) Στις 13/10/18 μας επισκέφτηκαν σαρανταπέντε
(45) μέλη του 2ου Κ.Α.Π.Η. Λαμίας. Γυναίκες και άνδρες,
ξώμαχοι της εργασίας, όχι όμως και της ζωής, που απολαμβάνουν σήμερα τους καρπούς του πολύχρονου μόχθου
τους, μετέχοντας σε δράσεις και δραστηριότητες, γεμίζοντας τον ελεύθερο χρόνο τους ευχάριστα και δημιουργικά.
Ευχαριστούμε βαθύτατα όλα τα μέλη του 2ου Κ.Α.Π.Η.
Λαμίας και ιδιαίτερα τον κ. Γεώργιο Μισιρλή για την επιλογή του χωριού μας.
Ελπίζουμε, οι αξιότιμοι επισκέπτες μας, να αποζημιώθηκαν αισθητικά, γνωστικά και ψυχαγωγικά, να εμπλούτισαν τις παραστάσεις τους και να ανατροφοδότησαν τη
μνήμη τους, με όλα εκείνα τα στοιχεία που προβάλλονται
μέσα από τους αξιοθέατου χώρους μας: (μουσείο – νερόμυλος – εκκλησία Αγίου Γεωργίου).
Οι παραπάνω επισκέψεις μας ικανοποίησαν και
μας χαροποίησαν ιδιαίτερα. Ήταν τιμητικές για μας
και το χωριό μας και ευελπιστούμε, ότι θα μεταφερθούν από τους επισκέπτες μας εικόνες, εντυπώσεις
και συναισθήματα, προς αντίστοιχους συλλόγους,
ομίλους και φορείς, ώστε να υπάρξει στήριξη, συνέχεια και προοπτική, σε ορεινά ίσως και άγνωστα
μέρη, που όμως έχουν να επιδείξουν αξιόλογα στοιχεία.

Από τις μέχρι τώρα επισκέψεις σχολικών μονάδων, συλλόγων, κοινωνικών ομάδων, αλλά και
μεμονομένων ατόμων, προέκυψαν αναγκαιότητες, για μελλοντικές δράσεις και δραστηριότητες προς όφελος του χωριού, που καλο
είναι, να εξετάσουμε και να διαχειριστούμε καλόπιστα και καλοπροαίρετα, όλοι όσοι εμπλεκόμαστε άμεσα ή έμμεσα με την εκπροσώπηση του
χωριού μας σε διάφορα επίπεδα, με σκοπό να πετύχουμε το μέγιστο δυνατό αποτέλεσμα στην κατεύθυνση της αύξησης της επισκεψιμότητας και
της υλοποίησης κάποιων αναπτυξιακών προοπτικών που δημιουργούνται.
Για τις γιορτές που έρχονται, ευχόμαστε σε όλους:
«Χρόνια Πολλά, Καλά Χριστούγεννα, Καλή Χρονιά με υγεία, ειρήνη, αισιοδοξία, χαρά, ευτυχία και
δημιουργικότητα!!!»
Για το Δ. Σ. Του Μουσείου
Ο πρόεδρος
Χρήστος Ε. Γκιόλας
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Τιμητική εκδήλωση στο Βασίλη Καρφή
Συνέχεια από τη σελ. 1
δεία όπου το ύφος προσδιορίζεται άρρηκτα από το ήθος και τελικά διαμορφώνει στάση ζωής.
...Να λοιπόν γιατί ο Βασίλης Καρφής «κάνει τη διαφορά» κι έχει κερδίσει την εκτίμηση και το
σεβασμό όλων. Κι επιτρέψτε μου να καταθέσω και μια προσωπική εμπειρία που επιβεβαιώνει αυτή
τη μεγάλη εκτίμηση των ανθρώπων του χώρου στο πρόσωπό του. (**** Επίδαυρος-Δίκαστρο, σημειώσατε...2!)
...Φίλε Βασίλη, σε ευχαριστούμε από καρδιάς για όλα και να σου ευχηθούμε να είσαι πάντα
γερός και δημιουργικός κοντά σους αγαπημένους σου.
Βασιλική Τυροβολά (Ομότιμη Καθηγήτρια
ΣΕΦΑΑ),
...Γνώρισα τον Βασίλη Καρφή το 1983 - 84 σαν Τριτοετή φοιτητή τότε, στην ΕΑΣΑ (τότε ), σε μια παράσταση
στο κινηματοθέατρο ΟΡΦΕΑΣ με το χορευτικό συγκρότημα της σχολής. Τον ξεχώρισα αμέσως, μολονότι δεν
τον γνώριζα, και μάλιστα σχολίασα ότι ο συγκεκριμένος
φοιτητής – τον οποίο δεν ήξερα ούτε το όνομά του θεωρώ ότι κάποια μέρα θα γίνει πάρα πολύ καλός χορευτής... Όντως και ο κ. Δήμας τον ξεχώρισε από εκείνα τα
χρόνια... Μαζί με άλλους φοιτητές πήρε τα ίδια ερεθίσματα... Το γεγονός ότι σήμερα έχει φτάσει εδώ που έχει φτάσει, πέρα από τον άρτιο και άριστο
χαρακτήρα, σημαίνει ότι ο ίδιος πάλεψε να φτάσει μέχρι εδώ, δεν του χαρίστηκε τίποτα... Θεωρώ
ότι είναι το πιο σημαντικό πράγμα στη ζωή ενός δασκάλου δηλ. το να τον βλέπουν οι μαθητές του
ύστερα από 40 και 50 χρόνια να τρέχουν στο δρόμο και να τον αγκαλιάζουν...
Μαρία Κουτσούμπα (Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
ΣΕΦΑΑ),
...πέρασαν πολλά χρόνια από τότε και κάποια
στιγμή αυτοί οι δρόμοι μας διασταυρώθηκαν μέσα από
την παρουσία και των δυό μας στη Γυμναστική Ακαδημία ( ΤΕΦΑΑ)... θα μείνω στο σημείο που εμένα με άγγιξε
στον Βασίλη Καρφή και δει σαν άνθρωπο ακομπλεξάριστο, χωρίς εγώ, χωρίς «κολλήματα», ο οποίος ξέρει
πότε να σέβεται και να τιμά τι θέση και το ποιός είναι ο
άλλος... Πάντα λέω ότι πίσω από έναν άντρα τέτοιου
ήθους και τέτοιας ποιότητας, κρύβεται πάντα μια πολύ
δυνατή και καλή γυναίκα, η Μαρία Ζιάκα...
Γεώργιος Φούντζουλας (υποψήφιος Διδάκτωρ ΣΕΦΑΑ).
...Το 2003 στον Πολιτιστικό Οργανισμό του Δήμου Καλλιθέας, με πήγαν, και εκεί γνώρισα το
δάσκαλο που έμελλε να μου αλλάξει τη ζωή. Μου πέρασε το μικρόβιο της παράδοσης , του χορού
και όλη την αγάπη και το μικρόβιο μέσα μου μεγάλωνε, μεγάλωνε και χωρίς να το καταλάβω ήρθε
και ολοκληρώθηκε με το να περάσω στο ΤΕΦΑΑ... Μου έχει σταθεί δίπλα μου σε όλες τις στιγμές
... αρωγός στις αναζητήσεις μου... Για το κάτι που είμαστε σήμερα
έχει παίξει πολύ μεγάλο ρόλο...
Κων/νος Δημόπουλος (Διδάκτωρ ΣΕΦΑΑ).
...πέρασα στη Γυμναστική Ακαδημία το 2001, ήθελα πάρα
πολύ, αγαπούσα τους παραδοσιακούς χορούς, και ήθελα να πάρω
την ειδικότητα, όμως, δεχόμουν μηνύματα ότι ο Καρφής είναι
αυστηρός, ο Καρφής θα σε κόψει... ο δάσκαλος στάθηκε ως δάσκαλος, με αγκάλιασε, με βοήθησε, μου ΄δωσε όλα τα εφόδια και
όλη την αγάπη του για να συνεχίσω, τελείωσα την ειδικότητα με

άριστα και όταν πέρασα στο μεταπτυχιακό - τότε δεν τον είχα
δάσκαλο - ήταν αυτός ο οποίος
πρώτος με πήρε τηλέφωνο και
με συνεχάρη και μου είπε: ήσουν
αυτός που το άξιζε, συνέχισε το
έργο σου. Αυτός είναι ο δάσκαλος Βασίλης Καρφής χωρίς στεγανά,
στερεότυπα
και
παρωπίδες. Τους αγκαλιάζει όλους... ένας δάσκαλος αισθάνεται περήφανος όταν βγάζει καλούς
μαθητές. Θα ήθελα να σε ρωτήσω προσωπικά: όταν βγάζει δασκάλους, πώς αισθάνεται;
• Χρήστος Γκιόλας (Πρόεδρος Ιστορικού &
Λαογραφικού Μουσείου Δικάστρου).
...Ο Βασίλης, πιστός υπηρέτης της παράδοσης, έχοντας
εντρυφήσει σ΄ αυτό που κάνει, με πλήρη συναίσθηση του
χρέους για την διάσωση και διάδοση της πολιτιστικής μας
κληρονομιάς, εργάζεται αγόγγυστα , με τεράστια υπομονή και
επιμονή και καταφέρνει να εκπαιδεύσει ταχύρυθμα, μέσα σε
ελάχιστο χρονικό διάστημα, μικρούς και μεγάλους του χωριού
μας, που συγκροτούν, κάθε καλοκαίρι, τα χορευτικά μας
τμήματα. Έτσι κάθε χρόνο ξεδιπλώνονταιμπροστάμας χοροί,
ήχοι, φανταχτερές, χειροποίητες, παραδοσιακές φορεσιές,
από διάφορα γεωγραφικά
διαμερίσματα της Πατρίδας
μας. Μια μουσικοχορευτική
Ελλάδα, μέσα σε ένα μικρό,
ορεινό χωριό.
Σταύρος Γκιόλας
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Δρόμοι, Στράτες και Μονοπάτια, στο Δίκαστρο
Του Λεωνίδα Ιωάννου Καρφή, Αντιστρατήγου ε. α.

Ορισμός των Δρόμων

Δρόμοι (δραμούμαι, δράμειν) είναι οι κοινόχρηστες λωρίδες εδάφους «αίτινες προόρισται δια την εξυπηρέτησιν της κυκλοφορίας
και της συγκοινωνίας των ανθρώπων». Είναι οι
λωρίδες του εδάφους, οι οποίες συνδέουν
τους τόπους και διευκολύνουν την κυκλοφορία των ανθρώπων. Είναι οι λωρίδες οι οποίεςεξυπηρετούν τις συγκοινωνίεςτων χωριών με
τις πόλεις-πρωτεύουσεςτων Νομών και με τα
γειτονικά χωριά.
Οι λωρίδες του εδάφους οι οποίες συνδέουν τα χωριά με τις εδαφικές περιοχές τους
ονομάζονται Στράτες, και οι λωρίδες οι οποίες
συνδέουν τις Στράτες με τις τοποθεσίες των
εδαφικών περιοχών χαρακτηρίζονται ως Μονοπάτια.
Η κυκλοφορία μεταξύ των σπιτιών των χωριών και των πόλεων γίνεται με δρόμους, οι
οποίοι στην σύγχρονη ονοματολογία λέγονται
Οδοί και φέρουν τα ονόματα των συνοικιών
τις οποίες συνδέουν ή τα ονόματα Αγίων ή άλλωνεπισήμων ή ηρωικών προσώπων των χωριών και των πόλεων, τα οποία αξιολογήθηκαν
ως άξια τιμής.

Η δημιουργία των Δρόμων

Οι Δρόμοι διανοίχθηκαν ή δημιουργήθηκαν από την συνεχή και μακρόχρονη διάβαση ανθρώπων ή ζώωναπό τα σημεία τους
και διακρίνονται σε δρόμους στενούς, πλατείς,
δύσβατους, ίσιους, ανηφορικούς, κατηφορικούς, ομαλούς, ανώμαλους, χωμάτινους λιθόστρωτους, ορεινούς, πεδινούς, ιδιωτικούς,
δημόσιους, κοινοτικούς.
Το έδαφος των δρόμων διεσκευάζετο κατάλληλα για να είναι «βατόν δια την εν τη
ξηρά συγκοινωνίαν των ανθρώπων και των
ζώων». Οι αρχαίοι άνθρωποι «ηρκούντο να
αναβρίσκουν επί του εφάφους τον προσφορότερον προς διάβασιν δρόμον και δεν επιλαμβάνοντο της διασκευής αυτών».
Κριτήριο των προσφορότερων εδαφών για
την διάνοιξη δρόμων ήταν η μορφή και η σύσταση του εδάφους, όπως κοιλάδες, ομαλότητα, διαβάσεις, ποτάμια, πηγές νερού, κ.α., τα
οποία και εκανόνιζαν την ακολουθητέα κατεύθυνση των Δρόμων.

Λιθόστρωτος δρόμος (Καλντερίμι) στο Δίκαστρο
Οι Δρόμοι των πρωτόγονων ανθρώπων
ήταν χωματόδρομοι, ατραποί, ακολούθησαν,
κατά την δεύτερη χιλιετία π. Χ., οι διασκευασμένοι με άμμο και με πέτρινες πλάκες (λιθόστρωτοι ή καλντερίμια) και από τον

προηγούμενο αιώναοι Δρόμοι επιστρώνονται
με άσφαλτο.
Οι πρώτοι λιθόστρωτοι Δρόμοι κατασκευάστηκαν στην Κνωσό και στις Μυκήνες.

Οι αρχαίοι δρόμοι
της Εσχάτης Φθίας

Οι αρχαιότεροιΔρόμοι της περιοχής Εσχάτης Φθίας, όπου και το Δίκαστρο (Ζημιανή),
ήταν οι Δρόμοι οι οποίοι συνέδεαν τις πόλειςακροπόλεις των Δολόπων («κορφή-Τσούκα»
και «κουτσο-Νίκα»), με τις πόλεις και τα κοινά
των γειτονικών ελληνικών φύλων :
• Την πόλη Κτιμένη, πρωτεύουσα του κοινού των Δολόπων,
• Τις πόλεις Υπάτη, πρωτεύουσα του κοινού των Αινιάνων, Ανθήλη και Δελφούς, όπου
ήταν οι έδρες των Αμφικτιονιών Πυλαίας ή
Θερμοπυλών και Δελφών,
• Τις πόλεις Οιχαλία πρωτεύουσα του κοινού των Ευρυτάνων και Θέρμο, πρωτεύουσα
του κοινού των Αιτωλών,
• Την πόλη Λάρισα, πρωτεύουσα του κοινού των Θεσσαλών.
Την Βυζαντινή περίοδο η περιοχή Τυμφρηστού συνδέθηκε οδικά και με την πρωτεύουσα
της Αυτοκρατορίας την Κων/πολη, όπου οι κάτοικοι των χωριών μετέβαιναν «δια την άσκησιν της τέχνης τους ή την εμπορίαν των
κτηνοτροφικών προϊόντων τους» (Δημήτριος
Αινιάν).

κοινωνία γίνεται με Λεωφορεία του ΚΤΕΛ και με
ιδιωτικά αυτοκίνητα.
• Δρόμοι (Οδοί) εντός του χωριού, οι οποίοι
συνδέουν μεταξύ τους τις συνοικίες Κοτρόνι ή
συνοικία Αγίου Σεραφείμ, Μεσαίο Μαχαλά ή
συνοικία Αγίου Γεωργίου, κάτω Μαχαλά ή
κάτω συνοικία και πέρα Μαχαλά η συνοικία
Παναγίας, καθώς και τα σπίτια μεταξύ τους.
Όλες οι Οδοί εντός του χωριού είναι

Ο δρόμος Δικάστρου-Αγίου Γεωργίου
(περιοχή κουτσο-Νίκα)
ασφαλτοστρωμένοι ή τσιμεντοστρωμένοι και
λιθόστρωτοι (καλντερίμια).
Τρείς οδοί του χωριού φέρουν ονόματα
προς τιμήν του Λοχαγού Ματθαίου Κούκιου,
του ιερέα - δασκάλου Γρηγορίου Παπαδημητρίου και του δασκάλου Δημητρίου Ζημιανίτη
και η πλατεία φέρει όνομα προς τιμήν του
Ιωάννου Παπαδημητρίου, συνταξιούχου
Γ.Γ./Υ.Δ.Ε.
• Δρόμοι (Στράτες, Μονοπάτια, Αγροτικοί), οι

Οι δρόμοι του Δικάστρου

Από τον 20ο αιώνα η κοινότητα Δικάστρου
συνδέθηκε οδικά, δια μέσου του Αγίου Γεωργίου, με τις πόλεις Λαμία πρωτεύουσα του
Νομού Φθιώτιδας και Καρπενήσι πρωτεύουσα
του Νομού Ευρυτανίας.
Το 1880 κατασκευάστηκε ο δρόμος Λαμίας-Αγίου Γεωργίου-Καρπενησίου και το 1958
κατασκευάστηκε ο δρόμος Αγίου Γεωργίου-Δικάστρου, οι οποίοι δρόμοι και ανακαθόρισαν
την συγκοινωνία των κατοίκων.
Μέχρι τα μέσα του προηγούμενου αιώνα,
οι κάτοικοι του Δικάστρου συγκοινωνούσαν με
τα εμπορικά τα καταστήματα της πόλης Καρπενησίου και οι μαθητές φοιτούσαν στο Σχολαρχείο Καρπενησίου. Έκτοτε άρχισε και
συνεχίζεται η συγκοινωνία των κατοίκων αποκλειστικά και μόνον με την πόλη της Λαμίας,
πρωτεύουσα του Νομού Φθιώτιδας.
Σήμερα, εκτός από τους Δρόμους προς
Λαμία και Καρπενήσι, δημιουργήθηκαν και
υπάρχουν στο Δίκαστρο Δρόμοι, καθώς και
Στράτες και Μονοπάτια, ως εξής:
• Δρόμοι προς τα πέριξ γειτονικά χωριά, οι
οποίοι συνδέουν το Δίκαστρο με τον Άγιο Γεώργιο - Τυμφρηστό - Μερκάδα - Μαυρίλλο Νεχώρι, με το Παλαιόκαστο - Φουρνά - Ρεντίνα,
με το Περίβλεπτο - Πιτσιωτά, με την Βίτωλη Λιτόσελο - Ροβολιάρι και την Ζιώψη - Σκόρλια.
Είναι Δρόμοι ασφαλτοστρωμένοι και η συγ-

Δρόμοι που συνδέουν τις συνοικίες
και τα σπίτια του Δικάστρου
(Αερο-Φωτό Κων/νου Καρφή)
οποίοι συνδέουν το χωριό με τις τοπωνυμίες - τοποθεσίες του, προς Φτιά -Παλιοκλήσι - Παπάδες,
προς Μεγάλη Βρύση - Βαμβακιά - , προς Αγία Παρασκευή - Τραγασιά - Γλίνα - Τριφύλλια, προς Ποτιστή - Γούρνες - Καριά, προς Αι-Λιά - Κατσαρίνα
- Βρυζιά - Παλιού - Λαμαρόγιαννου - Βρύση
Καρφή, προς Δρέματα - Πατερά -, προς πέρα
Ράχη - Βέλη - Καλύβια - Ζαίρα - Λάπατο - Καρακώστα - Μικρατσέρια - Πανώστρατο - Λιβάδεια,
προς Σπάθη - Κούνιες, προς Αι-Θανάση - Τάσιου
Αλώνια - Ρέμα Καρά και προς κουτσο-Νίκα - Κωστάκη - Αι Γιάννη. Οι στράτες και τα μονοπάτια
είναι χωματόδρομοι και οι περισσότεροι τείνουν
σήμερα να αφανιστούν από την αχρησία και το
δασώδες των περιοχών τους.
(Οι τοπωνυμίες - τοποθεσίες καταγράφονσυνέχεια στη σελ. 7
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συνέχεια από τn σελ. 6
ται κυκλικώς, από Νότια προς Δυτικά-ΒόρειαΑνατολικά του χωριού).

Στράτα προς Αγία Παρασκευή

Χάρτης τοπωνυμιών - δρόμων περιοχής Δικάστρου.
Συνετάχθη υπό κ.κ. Ηρακλή Κων. Καρφή και Ιωάν. Χρ. Παπαδημητρίου, βάσει διηγήσεων
μακαριστού Αποστόλου Δημ. Γιαννακοπούλου (1942), διά την εφημερίδα «ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΡΟ», υπογραφές. (Αρχείο Ιωάν. Χρ. Παπαδημητρίου).

Μονοπάτι προς Παπάδες.

Σοφία Πιλάλη
του Υπτ/γου ε.α. Κων/νου Γ. Πιλάλη

Κ

υριακή 7 Οκτ 2018(06:35), ηπολυαγαπημένη μας Μητέρααναχώρησεπλήρης ημερών (89 ετών)για το
μεγάλο ταξίδι, τελευταία από τα δύο
άρρενα και τρία θήλυ αδέλφια της. Είχε
γεννηθεί το έτος 1929 στο Καρπενήσι
Ευρυτανίας και οι γονείς της ήταν ο
Κωνσταντίνος (Δασικός στο επάγγελμα) και η Αντιγόνη Παπαϊωάννου
(Οικιακά). Μετά από οκτώ χρόνια, πήγε
να συναντήσει τον αγαπημένο της σύντροφο, τον Πατέρα μας, Γεώργιο Α. Πιλάλη.
Μάνα στοργική, παραδοσιακή, περήφανη, εργατική, νοικοκυρά,
που φρόντιζε την οικογένειά της όσο καλύτερα μπορούσε. Λόγω
της υπηρέτησης του Πατέρα μας στην τότε Χωροφυλακή και των
υπηρεσιακών μεταθέσεων, κατοίκησεσε αρκετά μέρη όπωςστο Γαλαξίδι, στην Αράχωβα και στον Άγιο Κωνσταντίνο, όπου ο Πατέρας
μας διετέλεσε Διοικητής Σταθμού Χωροφυλακής. Από τη συνταξιοδότηση του Πατέρα μαςκαι μετά έζησε στην περιοχή της Αγίας Γρηγορούσας στο Χαϊδάρι, σε μια ήσυχηκαι φιλική γειτονιά.
Διατηρούσε μεγάλη αγάπη για το χωριό μας, τοΔίκαστρο, το
οποίο και επισκεπτότανμε τον Πατέρα μου και εμάς, ανελλιπώς επί
τρίμηνο κάθε καλοκαίρι. Περιποιόταν το μικρό κήπο της, έφτιαχνε
τις νοστιμότατες πίτες της, απολάμβανε τις ομορφιές και τα ωραία
του χωριού μας, διατηρούσε αγαθές και φιλικές σχέσεις με όλους
τους συγχωριανούς μας καιδεν παρέλειπε μέσα στην εβδομάδα κάποιο απόγευμανα επισκεφθεί την φίλη της και γειτόνισσα,την κυράΛουκία. Ακολούθως, πήγαινε στο καφενείο του Καρφήγια να
συναντήσει τον Πατέρα μας.
Αγαπημένοι με τον Πατέρα μας, έδειχναν πάντα μεγάλο σεβασμό, εκτίμηση και αγάπη ο ένας για τον άλλο. Όπου και να τους συναντούσες ήταν πάντοτε μαζί. Στάθηκε σαν‘’βράχος’’ δίπλα τουστα
σοβαρά προβλήματα υγείας που ο Πατέρας μαςαντιμετώπισε. Θυμάμαι χαρακτηριστικά την περίοδο που ο Πατέρας μας νοσηλεύθηκεγια μεγάλο χρονικό διάστημα στο Νοσηλευτικό Ίδρυμα
Μετοχικού Ταμείου Στρατού (ΝΙΜΙΤΣ), ηανελλιπής παρουσία της

και η σε ύψιστο βαθμό φροντίδα του είχε εγείρει το θαυμασμό των
Ιατρών και του νοσηλευτικού προσωπικού.
Ήτανε επίσης αυτή που με περίσσεια αγάπη φρόντισε τη Γιαγιά
μας, Μητέρα του Πατέρα μας, Στέλλα Πιλάλη το γένος Κατσαρή, το
διάστημα που έμενε μαζί μας. Η Μητέρα μου πρώτη σηκωνότανε το
πρωί για να τα ετοιμάσει όλα και έπεφτε τελευταία το βράδυ για να
ξεκουραστεί, δείχνοντας πάντα τεράστια υπομονή και αγάπη προς
όλους μας. Οι πίτες, το νόστιμο και καλομαγειρεμένο φαγητό της,
αλλά και τα τσουρέκια, οι κουραμπιέδες και τα μελομακάρονα στις
γιορτές θα μας μείνουν αξέχαστα. Ακούραστη, ποτέ δεν ζήτησε κάτι,
πάντα εμείς παίρναμε αγάπη, χαρά, καθώς και ορμήνιες καιένανπαρηγορητικό λόγο από τα χείλη της.
Δυστυχώς, τα γηρατειά δεν δείχνουν συμπόνια, ταλαιπωρήθηκε
η καημένη ένα μήνα στο Αττικό νοσοκομείο (5 Σεπ – 7 Οκτ 2018) …
αμέτρητα τα βογγητά της … κάρφωνε τα μάτια της επάνω μας …
πολλές φορές δακρυσμένα … εκεί δίπλα της ανήμποροι να τη βοηθήσουμε και να απαλύνουμε τον πόνοτης … έδειχνε να την ανακουφίζει ένα χάδι μας στο μάγουλο. Οφείλουμε να ομολογήσουμε ότι
έτυχε άριστης φροντίδας από τους Ιατρούς και το Νοσηλευτικό προσωπικό του Αττικού Νοσοκομείου, όπου νοσηλευόταν και τους ευχαριστούμε γι’ αυτό.
Μεγάλη η απώλεια της
ΜΑΝΑΣ, της κυρά-Σοφίας
όπως την φώναζαν στη
γειτονιά ή της Γιώργαινας
για τους συγχωριανούς
μας. Μόνη μας παρηγοριά
ότι την κρατάμε ζωντανή
στη καρδιά, στις σκέψεις
μας και στο μυαλό μας. Τα παιδιά της: Αθανάσιος και Ουρανία,
Ήσυχη η συνείδησή μας Κωνσταντίνος και Ευτυχία, Χριστίνα
γιατί σταθήκαμε δίπλα της και Κώστας. Τα εγγόνια της: Γεώργιος
μέχρι την τελευταία της και Αλέξανδρος, Σοφία και Γεώργιοςπνοή. Της αξίζει να την ξε- Απόστολος Σεραφείμ και Άννα
κουράσει ο θεός και να
φυλάξει την ψυχούλα της δίπλα στον Πατέρα μας, για να αναπαυθεί
με γαλήνη.
ΜΗΤΕΡΑκαλό σου ταξίδι και παρέα με τον ΠΑΤΕΡΑ μας να μας νοιάζεσαι και να μας προσέχεις από εκεί ψηλά, όπως έκανες πάντα.

7
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Σιωπή

«Δόξα εν υψίστοις θεώ
και επί γής ειρήνη»
Η Γέννηση του Χριστού
(Εικόνα από το Τέμπλο της Εκκλησίας των
Αγίων Σεραφείμ
στο κοτρόνι Δικάστρου).

Τώρα κλαίνε τα βουνά, γιατί μείναν έρμα τα χωριά.
Και στοιχειώσανε τα Λαγκάδια και τα αλώνια
γιατί αλλάξανε οι καιροί, τα χρόνια.
Και τα σπίτια όλα κλειστά μοναστήρια αδειανά
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Μεσ’ το πέρασμα του χρόνου καρτερούν κι εκείνα,
σαν τηςάνοιξης τ’αηδόνια, μήπως μπουν ξανά
σε χρήση. Μα οι καιροί τάχουν ταμένα
για πάντα, να σκουριάζουν κρεμασμένα.

Οι κουρτίνες στα παράθυρα ξεθωριασμένες,
Ρεματιές, στράτες και κάμποι, δίχως ανθρώπων συντροφιά. με δαντέλες κεντημένες, απ’ το χρόνο ξεσχισμένες.
Γίναν’ τα χωριά έρημοι στρατώνες,
Τα πουλιά απελπισμένα, δε λαλούν όπως παλιά,
και πεσμένοι Παρθενώνες.
και φωλιάζουνε θλιμένα, μεσ’ τα πράσινα τα κλώνια
Δεν ακούς τώρα φωνές στα ψηλά τους τα μπαλκόνια,
είναι τά σπίτια κλειδωμένα και διπλά αμπαρωμένα.
Στις αυλόπορτες τα λουκέτα σκουριασμένα
Στις σκεπές στα κεραμίδια κατοικούν κουνάβια
και ποντίκια. Και στον τοίχο της κουζίνας
κρεμασμένα, κατσαρόλες μπρίκια μπακιρένια,

Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ε Σ

Τ Ε Χ Ν Ε Σ

Αφοι Παπαθανασίου Ο.Ε.

papress@hotmail.com - parafthi@hotmail.com

Όπως παλιά, που χαίρονταν εκεί, νέοι, γέροι και παιδιά.
Φύγαν οι νοικοκυραίοι και κανείς τώρα δεν ξέρει
αν θα γυρίσουν, ή θα μείνουν πάντα ξένοι,
σ’άγνωστους καιρούς κι απ’ τον τόπο τους χαμένοι
Γιάννης Τσίτσος

