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ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2019: ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Ο ρώνει για τις εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν με με-

Σύλλογος Απανταχού Δικαστριωτών, με χαρά σας ενημε-

γάλη επιτυχία την εβδομάδα του Δεκαπενταύγουστου:

• Την Τρίτη 13 Αυγούστου πραγματοποιήθηκε η Γιορτή
Νεολαίας, όπου οι
νέοι του χωριού μας
αλλά και ευρύτερα
της περιοχής, διασκέδασαν μέχρι πρωίας.
Επίσης, την ίδια μέρα πραγματοποιήθηκε μετά από πολλά
χρόνια τουρνουά μπάσκετ, τα νέο-ονομασθέντα «Δικάστρεια»,
με συμμετοχή ομάδων που διαμορφώθηκαν από τους νέους
του χωριού. Η νικήτρια ομάδα, δαφνοστεφανώθηκε και κέρδισε το ασημένιο κύπελλο.

• Την Τετάρτη 14 Αυγούστου έγινε η Γενική Συνέλευση του
Συλλόγου, όπου ανακοινώθηκαν τα πεπραγμένα για το έτος
2018 και o προγραμματισμός για το 2019. Η συμμετοχή ήταν
μεγάλη και στο τέλος της Συνέλευσης ο Σύλλογος κέρασε τα
μέλη, λουκούμι και αναψυκτικά.
Την Πέμπτη, ανήμερα της Γιορτής της
Παναγίας πραγματοποιήθηκε αρτοκλασία
στο προαύλιο χώρο
του εξωκλησιού της
Παναγίας στον Πέρα
Μαχάλα.
Την Παρασκευή,
16 Αυγούστου, έγινε
η συνάντηση των γυναικών στον Μύλο με
όμορφα και εύγεστα
εδέσματα των γυναικών και τσίπουρο κερασμένο από τον
Σύλλογο.
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κοινωνικα
Γεννήσεις
• Στις 31-8-19 ο Δημήτρης Γεωργίου του
Βασιλείου και της Σταυρούλας και η Παναγιώτα Αγγελή απέκτησαν το τρίτο τους παιδί
«κοριτσάκι».

Γάμοι

Να τους ζήσει

• Ο Ιωάννης Κόρδας του Λάμπρου και της
Ρένας και η Ζωή Κούρνια ετέλεσαν τον γάμο
τους στις 6-7-19.
• Ο Νταουλής Κώστας και η Ιωάννα Ρήγα
του Γεωργίου εγγονή του Βασιλείου και της
Γιαννούλας Ρήγα ετέλεσαν τον γάμο τους στις
6-7-19.
• Ο Λουτριανάκης Βασίλειος και η Πηνελόπη Κεμερλή κόρη της Μαρίτσας Κόρδα ετέλεσαν τον γάμο τους στις 20-7-19.

Θάνατοι

Βίον ανθόσπαρτον

• Στις 31-8-19 απεβίωσε ο Γεώργιος Χριστόπουλος ετών 88. Εψάλη και ετάφη στην
Αθήνα.
• Στις 19-8-19 απεβίωσε η Χαμπέρη-Γιαννακάκη Κυρούλα ετών 90. Εψάλη και ετάφη
στην Αυλώνα.

Αιωνία τους η μνήμη

Προσφορά
• Ο Σύλλογος των Απανταχού Δικαστριωτών προσέφερε στον Ιερό Ναό
Αγίου Γεωργίου Δικάστρου προστάτη
του χωριού και του Συλλόγου μας το
ποσό των 150€.
Το Δ.Σ.

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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efimdikastro@gmail.com

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

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

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ - ΕΚΤΥΠΩΣΗ

ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Ο.Ε.

YΨΗΛΑΝΤΟΥ 55 ΛΑΜΙΑ
Τηλ.: 22310 34000 • FAX: 22310 43856
e-mail: papress@hotmail.com
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ENIΣΧΥΣΑΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
ΤΟΝ ΣΥΛΛΟΓΟ
& ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
1) Σπυρόπουλος Ηλίας.......................................................20€
1) Κούκιος Δημήτρης .........................................................50€
2) Καλότυχος Ευάγγελος - Ελένη ..................................20€
3) Γαντζούλα - Νιώρα Σταυρούλα.................................25€
4) Ζιαγκοβάς Ηλίας- Ιωάννης ........................................50€
5) Χριστόπουλος Σεραφείμ (παππούς)........................50€
6) Ρουκουνάκη - Καρφή Αθηνά.....................................10€
7) Ζημιανίτης Σεραφείμ (Συνδρομή και χορηγός)50€
8) Καρφής Λεωνίδας του Γεωργίου.............................20€
9) Κόρδα Μαρία του Λάμπρου.......................................50€
10) Γιαννάκος Κων/νος του Ευστ.....................................5€
11) Καλογιάννη Σταυρούλα.............................................50€
12) Ζημιανίτης Γεώργιος του Νικολάου....................50€
13) Ζημιανίτης Δημήτριος του Νικολάου .................50€
14) Γεδεών Ειρήνη του Παν. ...........................................10€
15) Παπασταύρος Παναγιώτης του Ηλία ..................10€
16) Αλεξίου Βούλα του Χρήστου ...................................20€
17) Καλογιάννη Αριάδνη..................................................10€
18) Καλότυχος Θωμάς........................................................10€
19) Λαθίρη Βασιλική του Θωμά....................................10€
20) Ζημιανίτη Ντίνα ...........................................................20€
21) Κόρδας Σεραφείμ του Πέτρου.................................10€
22) Καρφής Κων/νος του Βασίλη .................................10€
23) Αρμακά Ελευθερία του Βασίλη..............................10€
24) Αλεξόπουλος Ιωάννης του Βασίλη.......................10€
25) Χαμπέρη Ελένη του Γρηγόρη.................................20€
26) Γράβαλος Ιωάννης του Ευαγγέλου ......................20€
27) Χαμπέρη Παναγιώτα του Χρήστου ......................20€
28) Πιλάλης Βασίλειος του Ηλία..................................20€
29) Γκάνιος Ηλίας του Γεωργίου ..................................20€
30) Αγγελόπουλος Δημήτριος του Ηλία ....................10€
31) Λογοθέτης Ιάσων του Φράγκ. .................................10€
32) Καρακώστα Βασιλική ................................................20€
33) Γιαννακόπουλος Σεραφείμ ......................................20€
34) Νιώρας Δημήτριος - Φούλα ....................................10€
35) Σουλιώτης Παναγιώτης ............................................20€
36) Γεωργίου Βασίλειος ....................................................20€
37) Τσιμπάνος Παναγιώτης.............................................10€
38) Ρήγα - Χαραλάμπους Ελένη....................................10€
39) Καλογιάννης Αθανάσιος...........................................25€
40) Πιλάλης Αθανάσιος ....................................................20€
41) Καρφής Ιωάννης του Κων/νου ..............................10€
42) Ράπτη Αντωνία..............................................................10€
43) Γράββαλος Ανδρέας ...................................................30€
44) Κόρδας Πέτρος του Κων/νου ..................................25€
45) Χιώτου Αγγελική..........................................................25€
46) Καρακώστας Παναγιώτης........................................20€
47) Πιλάλης Γεώργιος του Λάμπρου ..........................20€
48) Μπάκας Δημήτριος .....................................................20€
49) Σουλιώτη Ηλιάνα του Χρήστου................................5€
50) Κουτσουμπίνα-Αχλαδιώτη Ελένη.........................50€
51) Ζαγγανάς Θωμάς ..........................................................10€
52) Σιούτα - Μανώλη Δήμητρα .....................................10€
53) Γράββαλου Μαρία του Λάμπρου...........................10€
54) Μπαρμπαρούσης Μιχάλης......................................20€
55) Μπαρμπαρούση Ελένη..............................................20€
56) Μπαρμπαρούση Παρασκευή ..................................20€
57) Κόρδα Φρειδερίκη του Κων/νου ...........................25€
58) Αποστόλου Παναγιώτης - Ελένη...........................20€
59) Θεοδοσόπουλος Δημήτριος .....................................50€
60) Καλότυχος Παναγιώτης ............................................10€
61) Καρφής Ηλίας................................................................15€
62) Stogiaw Besse..............................................................100$
63) Στόγια Μαρία .................................................................50$
64) Τσιμπάνος Νικόλαος ..................................................30€
65) Λάμπου Δημήτριος - Αγγελική..............................20€
66) Ρήγας Σπύρος ................................................................30€
Συνέχεια στη σελ. 3
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Συνέχεια από τη σελ. 2

67) Καρασκος Γεώργιος ..................................................20€
68) Κυριακάκη Αργυρώ....................................................50€
69) Ρήγας Δημήτριος .........................................................20€
70) Τσίτσος Ιωάννης...........................................................20€
71) Λάμπου Κων/να ............................................................15€
72) Κόρδας Σεραφείμ - Ιωάννης - Γεωργία - Φωτεινή ..50€
73) Καρφή Μαρία του Ιωάννη.......................................10€
74) Γεωργαντάς Γεώργιος ................................................50€
75) Κόκκινος Νικόλαος......................................................20€
76) Παπασταύρος Σταύρος...............................................50€
77) Παπασταύρου Παυσανίας.........................................20€
78) Ζημιανίτης Νικόλαος...............................................100€
79) Θάνος Αθανάσιος .........................................................50€

Συνδρομές Μουσείου
1) Χριστόπουλος Σεραφείμ ......................................50€
2) Αγγελόπουλος Δημήτριος....................................10€
3) Ζημιανίτης Νικόλαος ............................................50€
4) Γιαννακόπουλος Δημήτριος ..............................30€
5) Ρουκουνάκη - Καρφή Αθηνά..............................10€
6) Γράββαλος Ανδρέας ................................................10€
7) Γιαννακόπουλος Σεραφείμ..................................20€
8) Καρφής Ιωάννης του Κων/νου ........................10€
9) Γιαννακός Κων/νος ..................................................5€
10) Γεδεών Ειρήνη ......................................................10€
11) Αλεξίου Βούλα του Χρήστου ............................20€
12) Καλογιάννη Αριάδνη του Ιωάννη ................10€
13) Γκάνιος Ηλίας ........................................................10€
14) Σουλιώτης Παναγιώτης ....................................20€
15) Γεωργίου Βασίλειος ............................................20€
16) Τσιμπάνος Παναγιώτης......................................10€
17) Ρήγα -Χαραλάμπους Ελένη ..............................10€
18) Καλογιάννης Αθανάσιος....................................25€
19) Τσιμπάνος Νικόλαος............................................20€
20) Κόρδας Σεραφείμ του Ιωάννη ........................20€
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Λαλούν νωρίς οι πετεινοί
τον κόσμο να ξυπνήσουν,
χτυπά ο παπάς στην εκκλησία
καμπάνες την αυγούλα,
κι ανάβει τ’ αγιοκέρια,
πάνω στην Άγια Τράπεζα
και δίπλα στους Αγίους.
Ξυπνάν οι μάνες τα παιδιά
και το ονειρό τους σβύνει,
να ετοιμαστούν, να φύγουνε
να πάρουν τσάντες, γράμματα
και στο σχολειό να πάνε.

ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ
Ο Πιλάλης Γρηγόριος του Σεραφείμ και της Βασιλικής, πήρε το 2ο πτυχίο
του από το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, στις 23/7/2019. Το πρώτο του πτυχίο ήταν από το τμήμα
Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιά.

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΣΕ Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι.
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018 -2019
1. Αλεξόπουλος Ιωάννης του Βασιλείου, πέρασε στη Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Αεροπορίας.
2. Αρμούτης Βασίλειος του Νικολάου και της Ελευθερίας Αρμακά, πέρασε
στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
στην Κοζάνη, στο τμήμα Μηχανολόγων
Μηχανικών.
3. Αρμούτης Κωνσταντίνος του Νικολάου και της Ελευθερίας Αρμακά, πέρασε στο Πανεπιστήμιο Δυτικής
Μακεδονίας στην Κοζάνη, στο τμήμα
Μηχανολόγων Μηχανικών.
4. Γεδεών Ευθυμία - Μαρία του Δημητρίου Χρήστου και της Ειρήνης Παπασταύρου,
αρίστευσε
στο
τμήμα
Φιλολογίας Αθηνών στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και

θα πραγματοποιήσει Μεταπτυχιακό με
υποτροφία στο Στρασβούργο.
5. Γιαννάκος Ευστάθιος του
Κων/νου και της Ειρήνης Ρήγα, πέρασε
στο τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής,
Τ.Ε.Ι. Λαμίας.
6. Νασοπούλου Αναστασία Ευαγγελία πέρασε στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
στο
Παιδαγωγικό
τμήμα
Νηπιαγωγών.
7. Παπαλαμπροπούλου Τζένη του
Γεωργίου και της Βασιλικής, πέρασε στο
ΠΑΝΤΕΙΟ Πανεπιστήμιο στο τμήμα Επικοινωνίας και Πολιτισμού.
8. Καρασκος Ηλίας του Αθανασίου
και της Αθανασίας Πετροπούλου, πέρασε
στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.

TO * 29 *   1999
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Το Παν-Ρουμελιώτικο προσκύνημα στην αγαπημένη μας πατρίδα Ελλάδα πραγματοποιήθηκε με την κάθοδο εκατοντάδων πρώην και νυν αξιωματούχων· της Ομοσπονδίας Στερεάς Ελλάδος και των Ρουμελιώτικων Συλλόγων Αμερικής και Καναδά,
οι εξ Αμερικής Ρουμελιώτες επισκέφθηκαν τα χωριά τους, διασκέδασαν στα πατροπαράδοτα Θρησκευτικά πανηγύρια και ήρθαν σε επαφή με τους Νομάρχες και τους
Δημάρχους της Στερεάς Ελλάδος και συζήτησαν για την καλύτερη οργάνωση του
55ου Εθνικού ΠανΡουμελιώτικου Συνεδρίου που θα πραγματοποιηθεί το επόμενο
καλοκαίρι στην Ελλάδα και σε μία πόλη της Ρούμελης.

Κινούν οι άνδρες βιαστικοί
να πάνε στις δουλειές τους.
Χτυπούν τα λιανοκούδουνα
στου κοπαδιού το διάβα,
γαυγίζουν τσοπανόσκυλα,
κοντά που ακολουθούνε.
Κλαίει στην κούνια το μωρό,
στο ξύπνημα της μέρας.
Ζυμώνει η κόρη το ψωμί
μεσ’ το πλατύ σκαφίδι,
να το ‘βρει φρέσκο ή φαμελιά.
Το δειλινό, το βράδυ
σα στρώσει το τραπέζι της...
Γιάννης Τσίτσος

Από αριστερά Τρύφων Ν. Χατζηνικολάου πρώην ύπατος πρόεδρος Ομοσπονδίας
Στερεάς Ελλάδος Αμερικής και Καναδά, η κυρία Βούλα Λάμπρου Χριστοπούλου
πρώην ύπατος Αντιπρόεδρος και πρόεδρος Συλλόγου Ρουμελιωτών Φλόριδας, ο
Νομάρχης Τριαντάφυλλος Μπέλλος, η κυρία Σοφία Τρ. Χατζηνικολά των Θυγατέρων της Ρούμελης Αμερικής και πρώην αξιωματούχος Λάμπρος Χριστόπουλος,
Λαμία 21 Σεπτεμβρίου 1999
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Τα Ξεφλουδίσματα στο Δίκαστρο
(Η βραδιά του Καλαμποκιού)

Του Λεωνίδα Ιωάννου Καρφή, Αντιστρατήγου ε.α.

T

ο Καλαμπόκι δεν είναι αρχαιοελληνική καλλιέργεια. Κατάγεται από την Αμερική, όπου πριν από
5.500 χρόνια το καλλιεργούσαν οι Ίνκας, οι
Μάγια και οι Αζτέκοι. Η ονομασία του είναι Αραβόσιτος, ο
κοινός ή σίτος των Αράβων ή Καλαμπόκι από την Ιταλική
λέξη Kalambochi. Η καλλιέργειά του εισήχθη στην Ελλάδα,
περίπου το 1600, από τους Άραβες της Βόρειας Αφρικής,
εξ ού και Αραβόσιτος. Μια από τις εργασίες της καλλιέργειας του Καλαμποκιού ήταν και τα Ξεφλουδίσματα.
Τα Ξεφλουδίσματα ήταν μια γεωργική εργασία
στο σπίτι. Ήταν η προτελευταία εργασία της όλης διαδικασίας καλλιέργειας του Καλαμποκιού, η οποία γίνονταν
τον Σεπτέμβριο και περιελάμβανε, την αφαίρεση του
Φλοιού (φλούσιου) από το Καλαμπόκι (Κορμούζι). Ήταν
το ξεκαθάρισμα του Καλαμποκιού. Η επόμενη εργασία
ήταν το «Στούμπισμα» και η αποθήκευση του Καλαμποκιού. .

Καλαμπόκι, για Ξεφλούδισμα
Δεν ήταν ακριβώς εργασία ή μόνο μια γεωργική εργασία. Έτσι όπως εξελίχθηκαν τα Ξεφλουδίσματα ήταν
και μια γιορτή, γιατί πέρα από το Ξεφλούδισμα, η διαδικασία περιλάμβανε και Χορό και Τραγούδι και Φαγητό και
πολύ Γέλιο. Ήταν ένα πραγματικό σπιτικό γλέντι. Ήταν
από τις τελευταίες γεωργικές εργασίες και οι γεωργοί ήθελαν να το γλεντήσουν. Θα ακολουθούσε ο Χειμώνας και
έπρεπε να τελειώσουν αυτές οι δουλειές..
Τα Ξεφλουδίσματα άρχιζαν όταν νύχτωνε, ήταν νυκτερινή εργασία. Το Καλαμπόκι, μετά το μάζεμα στο χωράφι,
έπρεπε να μεταφερθεί στο σπίτι, συνήθως στο Μπαλκόνι

του σπιτιού και να αρχίσει σύντομα το Ξεφλούδισμά του,
για να μην «αρπάξει», να μην μουχλιάσει. Γιατί το Σεπτέμβρη και οι βροχές αρχίζουν και η ζέστη είναι υψηλή.
Στο Ξεφλούδισμα βοηθούσε όλο σχεδόν το χωριό.
Ήταν ομαδική εργασία. Στο σπίτι, που είχε Ξεφλουδίσματα, μαζεύονταν όλοι οι γείτονες και οι συγγενείς, αλλά
και από άλλες γειτονιές. Δεν χρειάζονταν «ειδικό κάλεσμα». Αρκούσε να ακουστεί στο χωριό ότι «ο τάδε έχει
απόψε ξεφλουδίσματα…» και έσπευδαν όλοι, κυρίως οι
νέοι, μετά χαράς. Απ΄ το Κοτρόνι πήγαιναν στα Ξεφλουδίσματα μέχρι και τον πέρα Μαχαλά και αντίστροφα. Η
κοινοτική αλληλεγγύη στο αποκορύφωμά της.
Ο Νοικοκύρης του σπιτιού, φρόντιζε να είναι πανέτοιμος, για να περάσουν καλά, να φάνε και να πιούνε, όλοι
όσοι πήγαιναν να ξεφλουδίσουν. Τα Καλούδια της βραδιάς ήταν: Σταφύλια, Κάστανα βρασμένα, Καρύδια, Μήλα,
αλλά και Καλαμπόκια ψημένα και Κρασί, φρεσκοπιασμένο
απ΄την Κάδη ή το Βαρέλι. Όσα Καλαμπόκια δεν είχαν ξεραθεί, ήταν ακόμη χλωρά, ψήνονταν στη φωτιά. Μερικοί
που «ήθελαν να φανούν», μαγείρευαν και φαγητό.
Το Ξεφλούδισμα ήταν μια σχετικά εύκολη εργασία.
Αφαιρούσαν ένα-ένα τα φλούσια και αυτό ήταν, το Καλαμπόκι ξεκαθάριζε. Μερικοί έφερναν μαζί τους και ένα
«Σουφλί», για να βγάζουν εύκολα το Φλούσιο. Τα Κορμούζια τα τοποθετούσαν στα Σακιά, για να στουμπιστούν αργότερα με το «Λιοράβι» και τα Φλούσια τα μάζευαν για
να ταΐσουν τα «πράματα», αλλά και για τη φωτιά, για
προσάναμμα. Τα καλά και χλωρά Φλούσια, όσα δεν είχαν
σκιστεί, τα χρησιμοποιούσαν και για την συντήρηση τροφίμων.
Στις Γούρνες, στο Ρέμα ή στη Βρύση Κατσαρίνας, όπου
στάλιζαν τα ζώα, το μεσημεριανό φαγητό των βοσκών
ήταν: Ψωμί, Ντομάτα και Τυρί στο Φλούσιο. Καλλίτερο
είδος συντήρησης με Φλούσιο, ιδιαίτερα του Τυριού, δεν
υπάρχει, ολόφρεσκο και μυρωδάτο γίνονταν το Τυρί..
Τα Ξεφλουδίσματα είχαν πολλές, καλές και δημιουργικές πτυχές για τη ζωή του χωριού. Στα Ξεφλουδίσματα
αναδεικνύονταν οι Καλλίφωνοι, οι Καλοχορευτές και οι

Α

πέκτησε και το Δίκαστρο το
πρώτο του ΚΟΣΚΙ, στην είσοδο του χωριού, στην τοποθεσία
«ΛΕΛΟΥΔΑ».
Ένας χώρος υπέροχος για ξεκούραση, για απόλαυση δροσιάς, με ατελείωτη θέα, προς τον Μαχαλά, το
μεγάλο ρέμα μέχρι του Βέλη, αλλά
και μέχρι ψηλά πάνω στο Λάπατο.
Ας αποκτήσει σύντομα το ταίρι
του!

Λεβέντες (ένας λεβέντης χόρευε), οι οποίοι ήταν μπροστάρηδες στις εορταστικές εκδηλώσεις, στους γάμους, στα
πανηγύρια. Απ΄ τους σωρούς, διακρίνονταν και οι Νοικοκυραίοι του χωριού, αυτοί που έβγαζαν το καλαμπόκι
της χρονιάς, οι μακάριοι.

Καλαμπόκι, για Ξεφλούδισμα
Στα Ξεφλουδίσματα εκδηλώνονταν, με την ανταλλαγή
βλεμμάτων, ακόμη και οι επιλογές και προτιμήσεις των
ανύπαντρων παιδιών και κοριτσιών.
Ήταν ίσως οι καλλίτερες στιγμές για τους νέους, που
έψαχναν για ταίρι. Πολλά ήταν και τα συνοικέσια, οι έρωτες και οι αγάπες, που ξεκίνησαν από τα Ξεφλουδίσματα
και ολοκληρώθηκαν μέχρι τα Χριστούγεννα, που άρχιζε
ο Χειμώνας.
Κατά τα Μεσάνυχτα, πολλές φορές και αργότερα,
ανάλογα με τους σωρούς και το γλέντι, τα Ξεφλουδίσματα
τελείωναν, ευχάριστα και χαρούμενα.
Όλοι ήταν ικανοποιημένοι, οι Νοικοκυραίοι, για την
βοήθεια στο Ξεφλούδισμα και οι συγχωριανοί, για την
ευκαιρία χαράς και γλεντιού, που πρόσφερε η «βραδιά
του Καλαμποκιού».
Από όλους ακούγονταν οι ευχές προς τον Νοικοκύρη:
να είναι καλοφάγωτο το Καλαμπόκι και του χρόνου περισσότερο».
Τα Ξεφλουδίσματα στο Δίκαστρο, για όσους τα έζησαν,
είναι ανεξίτηλα και αλησμόνητα. Δυστυχώς, έγιναν και
ανεπανάληπτα.
Για όλους μας, οι «βραδιές του Καλαμποκιού» τελείωσαν…..
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Tα νέα του Μουσείου μας
Απολογισμός πεπραγμένων Δ.Σ. Μουσείου Δικάστρου

Σ

ας ενημερώνουμε ότι κατά τη Γενική Συνέλευση,
που έλαβε χώρα στις 14/8/2019 στην πλατεία του
χωριού μας, παρουσιάστηκε από τον πρόεδρο του Μουσείου μας κ. Γκιόλα Χρήστο, ο παρακάτω απολογισμός πεπραγμένων για το χρονικό διάστημα από 12/8/18 έως και
14/8/19, καθώς και ο οικονομικός απολογισμός από τον
ταμία κ. Γιαννακόπουλο Γεώργιο, για το χρονικο διάστημα
από 1/1/18 έως και 31/12/18.
(Η ενημέρωση γίνεται, κυρίως, για όσους συγχωριανούς και μέλη του Μουσείου, δεν είχαν τη δυνατότητα να παρευρεθούν στη Συνέλευση).
Επιγραμματική παρουσίαση δράσεων από
12/8/18 ώς 14/8/19
1. 13/8/18: Υλοποίηση εκδήλωσης τιμής και μνήμης,
στον προαύλιο χώρο του Μουσείου, αφιερωμένη στον εμπνευστή και πρωτεργάτη ίδρυσης του Μουσείου μας, Νίκο
Σωτηρόπουλο.
2. 17/8//18: Υλοποίηση εκδήλωσης (μουσικοθεατρικό δρώμενο) στον Νερόμυλο με τίτλο: «Παραμυθοτράγουδα για Νεράιδες».
3. 29/8/18: Υποβολή αίτησης και ολοκληρωμένου
φακέλου με μουσειολογική, αρχιτεκτονική, οικονομική μελέτη, τυπογραφικά και λοιπά έγγραφα, για χρηματοδότηση του Μουσείου, μέσω Φθιωτικής Αναπτυξιακής για
ριζική αναμόρφωσή του.
4. 8/10/18: Υποδοχή και ξενάγηση, στους αξιοθέατους χώρους μας, του Εξωραϊστικού - Πολιτιστικού Συλλόγου Γυναικών Λαμίας.

Σ

5. 13/10/18: Συμμετοχή (ομιλία) σε εκδήλωση του
Εργαστηρίου Πολιτισμού Λαμίας, προς τιμή του χοροδιδασκάλου κ. Βασιλείου Κ. Καρφή.
6. 13/11/18: Υποδοχή και ξενάγηση, στους αξιοθέατους χώρους μας, του 2ου ΚΑΠΗ Λαμίας.
7. 12, 13, 14/4/19: Συμμετοχή σε συνεργασία με
Σύλλογο Απανταχού Δικαστριωτών στην 5η Διοργάνωση
Ελληνικού Λαϊκού Πολιτισμού, στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας στην Αθήνα.
8. 15/4/19: Υποδοχή και ξενάγηση, στους αξιοθέτους
χώρους μας, μαθητών Δημοτικού Σχολείου Μακρακώμης.
9. Έγκριση και πίστωση στο Μουσείο μας επιχορήγησης, ποσού 800€, από το Δήμο Μακρακώμης, για το οικονομικό έτος 2018.
10. Αίτημα επιχορήγησης του Μουσείου μας, ποσού
1.000€, από το Δήμο Μακρακώμης, για το οικονομικό έτος
2019. Εγκρίθηκαν 800€ και είμαστε σε διαδικασία πίστωσής τους.
11. Αποστολή δύο (2) ευχετηρίων - ενημερωτικών
επιστολών προς δόκτορα κ. Αικατερίνη Χαμπέρη και κ.
Μάκη Μάτσα με παρουσίαση του έργου και των ενεργειών
μας και αποστολή σχετικού οπτικοακουστικού και λοιπού
υλικού.
12. Εισηγηθήκαμε προς Πολιτιστικό Σύλλογο Απανταχού Δικαστριωτών και Πρόεδρο Τοπικής Κοινότητας Δικάστρου, τα παρακάτω:
α)Τρόπους και δυνατότητες οικονομικής αξιοποίησης
(πώληση τοπικών προϊόντων) που προκύπτουν κατά τις
επισκέψεις στο χωριό μας.

ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ

τις 21/9/19 επισκέφτηκε, κατά τις 10:30 π.μ., το
χωριό μας, ο βουλευτής της Ν.Δ. του νομού μας κ.
Γιάννης Οικονόμου. Ξεναγήθηκε στους αξιοθέατους χώρους μας, άκουσε τα αιτήματά μας και έδειξε ουσιαστικό
ενδιαφέρον για την ικανοποίησή τους, δηλώνοντας ότι θα
σταθεί δίπλα σε κάθε προσπάθεια, πρωτοβουλία και ενέργεια, που αποσκοπεί στην ανάδειξη, αξιοποίηση και αναμόρφωση των επισκέψιμων χώρων μας. Μάλιστα
προτάθηκε εκ μέρους του, η εγγραφή του ως μέλος του
Μουσείου, αναλαμβάνοντας και τις αντίστοιχες υποχρεώσεις. Η άμεση ανταπόκρισή του στο κάλεσμά μας και μάλιστα σε σύντομο, μετά τις εκλογές διάστημα, φανερώνει μια
διαφορετική στάση, αντίληψη και λειτουργία. Τον συγχαίρουμε για αυτό, τον ευχαριστούμε θερμότατα και του ευχόμαστε καλή κοινοβουλευτική θητεία και καλή επιτυχία στο έργο του!!!.

β) Διάνοιξη και κατασκευή παραδοσιακού μονοπατιού
σύνδεσης Νερόμυλου - Μουσείου.
γ) Δημιουργία περιβαλλοντικών - περιπατητικών μονοπατιών.
δ) Κατασκευή στον Νερόμυλο, υδροστρόβιλου, νεροτριβής, μαντανίων, ξυλόφουρνου και τοποθέτηση ομοιωμάτων (μυλωνά - νεράιδας).
13. Τέλος δόθηκαν εξηγήσεις για τη ματαίωση της
εξαγγελθείσας για τις 12/8/19 εκδήλωσης, προς τιμή του
ζεύγους Βασιλείου Καρφή, με την ευχή και προσδοκία
πραγματοποίησής της στο απώτερο μέλλον.
Επιγραμματική παρουσίαση οικονομικού
απολογισμού από 1/1/18 έως 31/12/18
Υπόλοιπο 2017 για χρήση έτους 2018= 9.419.89
+ έσοδα έτους 2018=1.335.00
Σύνολο εσόδων έτους 2018 = 10.754,89
- Σύνολο εξόδων έτους 2018 = 4.241,78
Υπόλοιπο 2018 για χρήση έτους 2019= 6.513,11
Διαχειριστέο ποσό για το έτος 2019, έξι χιλιάδες πεντακόσια δεκατρία και έντεκα λεπτά (6.513,11)

Ευχαριστήρια
Ανακοίνωση

Τ

ο Δ.Σ. του Μουσείου ευχαριστεί θερμά τον
κ. Παναγιώτη Κ. Σουλιώτη, ο οποίος ανταποκρίθηκε στην ιδέα τοποθέτησης στον Νερόμυλο
ομοιωμάτων, που να παριστάνουν στοιχεία και
πρόσωπα, έχοντα σχέση με το χώρο. Εξασφάλισε
μέσω φιλικού του προσώπου δύο (2) ομοιώματα,
για να τοποθετηθούν (αν αυτό κριθεί τελικά απαραίτητο) στον Νερόμυλο, όταν και όπως πρέπει,
προκειμένου ο χώρος να εξελιχθεί περισσότερο
και να αποκτήσει ένα επιπρόσθετο στοιχείο ενδιαφέροντος.
Για το Δ.Σ. του Μουσείου
Ο Πρόεδρος
Χρήστος Ε. Γκιόλας

>@ 489?6>=@

6

*$(-&%#')+, 2019

Αναφορικά με την Τουρκία για να μη γελιόμαστε …
Άρθρο του Υποστρατήγου ε.α. Κων/νου Γ. Πιλάλη, π. Προέδρου Δ.Σ. & Διευθύνοντος Συμβούλου ΕΑΣ Α.Β.Ε.Ε.

Τους τελευταίους μήνες διαβάζουμε ανελλιπώς για τους S-400, τα F-35, τις παράνομες
τουρκικές γεωτρήσεις, τις αμείωτες μεταναστευτικές ροές έναντι της δικής μας ανεκτικότητας ή ακριβέστερα δουλικότητας και για τη
δήθεν δύσκολη θέση που βρίσκεται ο Ερντογάν.
… άλλο ένα παραμύθι για τους αφελείς,
μονίμως εξαπατημένους και μη μετανοημένους …
«Η ιστορία διδάσκει τα πάντα, ακόμα και
το μέλλον» έλεγε Ο Αλφόνς ντε Λαμαρτίν. Ας
πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή. Η
πάλαι ποτέ ΟΘΩΜΑΝΙΚΗ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ
ανέκαθεν στηριζόταν στις διάφορες προοδευμένες φυλές, σε βάρος των οποίων ζούσε παρασιτικά εισπράττοντας απλώς τους φόρους.
Οι Οθωμανοί* και μετέπειτα ονομαζόμενοι
Τούρκοι** είναι ένας λαός χαμηλής νοημοσύνης και πολιτισμού, εξ’ άλλου η ανατολή είναι
ένας τόπος με τους δικούς του σχεδόν ανύπαρκτους ρυθμούς προόδου. Μάλιστα, η ανικανότητα των Τούρκων σε όλα τα ζητήματα
και κυρίως αυτά του εκσυγχρονισμού και της
κοινωνικής προόδου ήταν και παραμένει, και
αυτό το αποδεικνύει μια επίσκεψη στα χωριά
και στην ενδοχώρα. Οι σύγχρονοι Τούρκοι
είναι ίδιοι με τους προγόνους τους, εκείνους
που ακολούθησαν τον Μωάμεθ τον Κατακτητή στις Πύλες της Κωνσταντινούπολης,
στις 29 Μαΐου του 1453. Διατηρούν το ίδιο
πάθος για αρπαγή και λεηλασία.
Να μην λησμονούμε ότι μετά την εξαγγελία του νέου συντάγματος το 1908, πήρε
σάρκα και οστά η ιδέα ‘’Η Τουρκία στους Τούρκους’’. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα η ‘’λύση’’ να
βρεθεί στην εξόντωση των Χριστιανών: Γενοκτονία Αρμενίων, Ποντίων, καταστροφή της
Σμύρνης, απελάσεις και σφαγές και τούτο
διότι απέτυχαν να εκτουρκίσουν τους Χριστιανούς, οπότε υιοθέτησαν την εναλλακτική, δηλαδή τον αφανισμό τους. Οι Τούρκοι
εξακολουθούν να είναι πλάσματα άγριου πάθους που ζουν ακόμη στην εποχή του Ταμερλάνου και του Αττίλα. Ο Τούρκος δεν έχει
αλλάξει στο παραμικρό στις μεθόδους και τη
νοοτροπία. Η Τουρκία παραμένει άπληστη και
αντλεί/διατηρεί το δικαίωμα να αυθαιρετεί
λόγω του πληθυσμιακού και εδαφικού μεγέθους της. Διαχρονικά διαπράττει εγκλήματα
κατά της ανθρωπότητας και παραμένει κολλημένη συντηρητικά στο Ισλάμ.
Η ΤΟΥΡΚΙΑ επενδύει διαχρονικά στη διχόνοια των Χριστιανών και στη βοήθεια που
παίρνει από αυτούς με το ‘’διαίρει και βασίλευε’’. Η διχόνοια που υπάρχει μεταξύ των
συμμάχων είναι αυτή που βοήθησε και βοηθάει τελικά τους Τούρκους, ακόμη και σήμερα.
Να μην ξεχνάμε ότι, ο Μουσταφά Κεμάλ ήταν
δημιούργημα των Μεγάλων Δυνάμεων της
Ευρώπης. Οι Τούρκοι παίρνουν κατά καιρούς

βοήθεια από τη μία Μεγάλη Δύναμη προκειμένου να βλαφτούν τα συμφέροντα της άλλης
Μεγάλης Δύναμης, αλλά ανταγωνιστικής. Η
Τουρκία πίστευε και πιστεύει ότι η συστηματική ουδετερότητά της, επιτρέπει την μη εμπλοκή των Μεγάλων Δυνάμεων στα
‘’εσωτερικά’’ της.
Εκεί που πρέπει να ‘’βγάλουμε το καπέλο’’
στην Τουρκία είναι στην αποδεδειγμένη ευαισθησία ‘’βαρομέτρου’’ που διαθέτουν οι Τούρκοι πολιτικοί στα σημεία τριβής των
συμμάχων, Μεγάλων Δυνάμεων. Δεν τους ξεφεύγει ούτε καν η υποψία διχογνωμίας. Φάνηκαν μάλιστα εξαιρετικά διορατικοί σε πολλές
περιπτώσεις και πέτυχαν κατά καιρούς είτε να
υποδαυλίσουν υπαρκτές εντάσεις, είτε να δημιουργήσουν ανύπαρκτα ζητήματα με προβοκάτσιες.
Άξιον λόγου είναι φυσικά και το γεγονός
ότι η Τουρκία στηριζόταν και στηρίζεται στη
προσπάθεια των συμμάχων να διεκδικούν την
εύνοιά της για να έχουν ανταποδοτικά οφέλη.
Πως μπορούμε να λησμονήσουμε ότι στη
καταστροφή της Σμύρνης συνέβη αυτό που
δεν είχε προηγούμενο δηλαδή, ένας συνασπισμένος πολεμικός στόλος Χριστιανών παρακολουθούσε αμέτοχα το δράμα (που είχε
δημιουργηθεί από τις Κυβερνήσεις τους) των
ομοθρήσκων τους, εικόνα θλιβερή.
Σε γενικές γραμμές οι Χριστιανοί της Μικράς Ασίας αφέθηκαν στην τύχη τους, επειδή
καμιά δύναμη δεν είχε την πολυτέλεια να
χάσει την εύνοια των Τούρκων, αφού όλες περίμεναν κάποια ανταποδοτικά οφέλη. Κανένα
Δυτικό Κράτος δεν ήθελε να πάρει λιγότερα
από το διπλανό του, μόνο και μόνο επειδή θα
κρατούσε λιγότερο ενδοτική στάση σε ανθρωπιστικά ζητήματα.
Ο πιο φανατικός τουρκόφιλος θα έβγαινε
ο πιο κερδισμένος.
Η ΓΕΡΜΑΝΙΑ, προαιώνιος σύμμαχος της
Τουρκίας. Ήταν αυτή που ενέπνευσε την απέλαση των Οθωμανών Ελλήνων της Μικράς
Ασίας σαν μια προπαρασκευαστική κίνηση
του πολέμου που ήδη προετοίμαζε. Η Τουρκία
είχε καταφέρει να κρατήσει τα Δαρδανέλια για
λογαριασμό της και να τη στηρίξει με τρόφιμα.
Η ΓΑΛΛΙΑ, έβλεπε την Τουρκία ως τη χώρα
που θα μπορούσε να αναχαιτίσει το Ρωσικό
και Βρετανικό ιμπεριαλισμό. Τα Γαλλικά και
Ιταλικά πολεμοφόδια και οι Γάλλοι σύμβουλοι
είναι αυτοί που βοήθησαν τον Κεμάλ να επιτύχει το στόχο του το 1922. Από τις Σταυροφορίες και μετά η Εγγύς Ανατολή ανήκε
πολιτισμικά στη Γαλλία.
Η ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝΙΑ, μπορεί ούτε ηθική
συμπαράσταση να πρόσφερε στη Τουρκία,
ούτε να την εξόπλισε, αλλά η Ελλάδα έπεσε
θύμα των εσωτερικών πολιτικών συγκυριών
που συγκλόνιζαν το Ηνωμένο Βασίλειο. Να

μην ξεχνάμε ότι η Κύπρος έπεσε θύμα των
προσπαθειών της για ανεξαρτησία από τη Μεγάλη Βρετανία και οδηγήθηκε στην αγκαλιά
της Τουρκίας.
Όσον αφορά τις Η.Π.Α., η ανθούσα Τουρκική προπαγάνδα τις επηρέασε σε μεγάλο
βαθμό. Οι Αμερικανοί εξαργύρωσαν τη φιλία
τους με τη Τουρκία για να υλοποιήσουν τα μακροχρόνια σχέδιά τους και οι Τούρκοι πόνταραν στην απληστία των Αμερικανών. Στη
συνθήκη της Λωζάνης κυριάρχησε η προστασία των πετρελαϊκών συμφερόντων, τα οποία
και πρωταγωνίστησαν παρασκηνιακά.
Στον αγώνα δρόμου που έγινε για το ποιος
θα εξασφάλιζε πρώτος την εύνοια της Τουρκίας, το νήμα κόπηκε από τους Αμερικανούς.
Αντικείμενο όλων των διαπραγματεύσεων
ήταν η Μοσούλη και το δικαίωμα για μια θέση
στα πετρέλαια. Η Ιστορία επαναλαμβάνεται
και σήμερα στη Νοτιο-ανατολική μεσόγειο.
Τι κι αν λέμε και βροντοφωνάζουμε ότι η
Δύση οφείλει αναγνώριση στους Έλληνες, οι
οποίοι συνετέλεσαν καθοριστικά στην ανάπτυξη του πολιτισμού και του ανθρωπισμού
… “φωνή βοώντος εν τη ερήμω”.
Στο τέλος-τέλος ο Αμερικανός Πρόεδρος
Ντόναλντ Τραμπ και ο Τούρκος Πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν θα τα βρούνε, κάτι θα
πάρει και ο Ρώσος Πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν για να μην βγει ριγμένος, κάπως θα ωφεληθούν και οι ισχυροί της Ευρώπης και
αλλοίμονο σε μας, που λανθασμένα και κατ’
επανάληψη υιοθετούμε έναν ικετευτικό και μη
αποφασιστικό τρόπο.
Τυχόν νέα περιθωριοποίησή μας θα επιβεβαιώσει το λεχθέν του Λ. Πίτερ «Η ιστορία
είναι αναγκασμένη να επαναλαμβάνει, γιατί
κανένας δεν την ακούει».
*Ο όρος ‘’Οθωμανός’’ χρησιμοποιούταν
για τους φυλετικούς οπαδούς του Οσμάν το
δέκατο τέταρτο αιώνα και στη συνέχεια για τη
στρατιωτική-διοικητική ελίτ της Οθωμανικής
Αυτοκρατορίας.
**Αντίθετα ο όρος “Tούρκος” αναφερόταν
στους χωρικούς της Μικράς Ασίας και στον
πληθυσμό των φυλών και θεωρήθηκε ως
όρος δυσφημιστικός, όταν εφαρμόστηκε σε
αστικά, μορφωμένα άτομα.
Η διάσταση έληξε επισήμως το 1923, όταν
η νεοσύστατη Τουρκική κυβέρνηση με έδρα
την Άγκυρα επέλεξε το Τουρκία, ως το μοναδικό επίσημο όνομα.
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Ορκωμοσία Προέδρου Τοπικής
Κοινότητας Δικάστρου Φθιώτιδας

Eδώ
γελάμε....

Σ

Το ανέκδοτο του Προέδρου

Πρίν από πενήντα χρόνια κατεβαίνει ένας παππούς με το γάιδαρό του από τα ανώγεια στο
Ρέθυμνο για ψώνια, μπαίνοντας στην αγορά του Ρεθύμνου συνάντησε και δύο πάγκους με
ψάρια τα οποία έβλεπε για πρώτη φορά. «Ίντα ειναι αυτά μωρέ κοπέλι» λέει στον ψαρά,
«ψάρια» του απαντά εκείνος, και «τι τα κάνουμε;» «Ή ψητά ή τηγανητά» του λέει ο ψαράς, «και
πώς γίνονται τηγανητά ρωτάει ο παππούς;» «Τα καθαρίζεις απέξω βγάζεις τα λέπια τα ανοίγεις,
βγάζεις τα εντόσθια, τα αλευρώνεις και τα βάζεις στο τηγάνι με λάδι«. « Όλα καλά» λέει ο παππούς «αλλά εγώ μέχρι να πάω στο χωριό θα τα ξεχάσω αυτά που λές». «Θα σου τα γράψω σε
ένα χαρτί» του λέει ο ψαράς, του γράφει λοιπόν την συνταγή στο χαρτί την βάζει στην τσέπη
του ο παππούς και ανηφορίζει με το γάιδαρό του προς τα Ανώγεια, αφού κρέμασε τα ψάρια
πίσω στο σαμάρι. Πρίν φτάσει στο χωριό κατέβηκε από το γάιδαρο προς νερού του, πήγε στην
άκρη του δρόμου και άφησε το γάιδαρο λίγο πιό πέρα, εκείνη την στιγμή περνά σαν σαίτα ένας
γάτος πέρνει την σακούλα με τα ψάρια, τρέχει στο δρόμο και εξαφανίζεται, τότε λέει ο παππούς
«παντέρμε κάτι τα ψάρια τα βρήκες και τα πήρες, να δώ την συνταγή που θα βρείς;»
Μπαίνει ένας τύπος στο μπάρ, κάθεται στο πάσο και παραγγέλνει τρία ουίσκι. Ο μπάρμαν
του φέρνει ένα, «τρία» είπα λέει ο πελάτης, «καλά και τα τρία μαζί θα τα πιείς του λέει ο μπάρμαν», «ναί» απαντά και εκείνος του βάζει και άλλα δύο, ο πελάτης άρχιζε να τσουγκρίζει τα ποτήρια και να πίνει και από τα τρία, «γιατί ρε φίλε πίνεις και από τα τρία μαζί» του λέει ο
μπάρμαν, «το ένα είναι δικό μου το άλλο είναι του πατέρα μου που είναι στο χωριό και το άλλο
είναι του αδερφού μου που είναι στην Γερμανία». Πίνει λοιπόν τα τρία ουίσκι και φεύγει, την
άλλη μέρα ξαναπάει και λέει στον μπάρμαν «βάλε μου δύο ουίσκι», του βάζει δύο και τον ρωτάει,« γιατί δύο ρε φίλε μήπως συνέβει τίποτα στον πατέρα σου ή στον αδερφό σου;». «Όχι»
απαντάει εκείνος, «σήμερα δεν θα πιώ εγώ».

Γεώργιος Δημ. Χριστόπουλος
(1933-2019)

Ένας καλός άνθρωπος του Θεού και της κοινωνίας έφυγε από
την επίγεια ζωή μας. Έφυγε πλήρης ημερών και με χριστιανικά τα
τέλη της ζωής του. Γεννήθηκε και μεγάλωσε στο Δίκαστρο και ήταν
το δεύτερο παιδί του Δημητρίου και της Ελένης Χριστοπούλου.
Υπηρέτησε στην Αστυνομία των Πόλεων, σε υπερησίες της Αθήνας
και της Κέρκυρας, όπου και παντρεύτηκε την Ντίνα. Καλός πολίτης
και καλός αστυνομικός από τους χρήσιμους στην κοινωνία. Εκτελούσε άψογα το καθήκον του, αντικειμενικά, αμερόληπτα, δίκαια
προς όλους τους πολίτες. Στήριγμα για τους συγχωριανούς του, οι
οποίοι έρχονταν στην Αθήνα την δεκαετία του ‘50 και ‘60. Όλοι τον
συναντούσαν στο Κέντρο της Αθήνας στην Πλατεία Λαυρίου. Βοηθούσε, εξυπηρετούσε, συμπαραστέκονταν, με αγάπη, με στοργή.
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τις 31/8/2019 πραγματοποιήθηκε στο
Συνεδριακό Κέντρο Αθανασίου και Μαίρης Ακρίδα, στη
Σπερχειάδα, η ορκωμοσία
του νεοεκλεγέντος δημάρχου
Μακρακώμης κ. Γεωργίου
Χαντζή, του νεοσύστατου
Δημοτικού Συμβουλίου και
των εκπροσώπων των Τοπικών Διαμερισμάτων και των
Τοπικών Κοινοτήτων.
Στα πλαίσια αυτά έγινε και η ορκωμοσία του επανεκλεγέντος Προέδρου της Τοπικής Κοινότητας Δικάστρου κ.
Ανδρέα Ε. Γράββαλου, ο οποίος δηλώνει ότι θα φανεί αντάξιος της εμπιστοσύνης των συγχωριανών του και θα εργαστεί
με ζήλο και διεκδικητικότητα, για την προώθηση και επίλυση
κάθε ζητήματος που αφορά το χωριό και τους συγχωριανούς
του. Εύχεται δε, καλή δύναμη, καλή επιτυχία και δημιουργική
θητεία στη νέα δημοτική αρχή και σε όλους όσους εμπλέκονται
θεσμικά εκπροσωπώντας τον δήμο, προς όφελος των δημοτών, για την περαιτέρω αναβάθμιση της περιοχής στο σύνολό
της.
Ο Πρόεδρος της Τοπικής
Κοινότητας Δικάστρου
Ανδρέας Ε. Γράββαλος

Πιστός Χριστιανός της Ορθοδοξίας, για δεκεαετίες επίτροπος στον
Καθεδρικό Ναό της Αγίας Φωτεινής Νέας Σμύρνης.
Πάντα πρόθυμος να προσφέρει στον Ναό, στους ιερείς, στους
ενορήτες. Συνεργάτης του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων, για την μεταφορά στο αεροδρόμιο και την αποστολή εκκλησιαστικών ειδών,
τροφίμων και ταμάτων, τα οποία προόριζαν για το Πατριαρχείο οι
πιστοί από όλη την Ελλάδα. Η ιεραποστολή του με το Πατριαρχείο
Ιεροσολύμων ήταν το αποκορύφωμα της χριστιανικής του δράσης.
Ήταν ο άνθρωπος των μοναχών και της Αγίας και μεγάλης Μονής
του Όσιου Δαυήδ του Πατριαρχείου.
Η απουσία του από το στασίδι του επιτρόπου στον Νάο της
Αγίας Φωτεινής...., είναι κενό δυσαναπλήρωτο....
Θερμά και ειλικρινή συλληπητήρια στην οικογένεια του.
Λεωνίδας Ιωάννου Καρφής.
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ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2019: ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Α

ποκορύφωμα της εβδομάδας των εκδηλώσεων ήταν το Δικαστριώτικο Αντάμωμα, μια εκδήλωση θεσμός στην Δυτική
Φθιώτιδα.
Την ορχήστρα, πλαισίωναν ο Ηλίας Γάκος και η
Αντριάννα Μόκα στο τραγούδι, ο Αποστόλης Βαγγελάκης στο κλαρίνο και φλογέρα, ο Ορέστης
Μαυρόπουλος στο βιολί, ο Ηλίας Μαυρίκης στο
λαούτο, ο Λάζαρος Ακριβόπουλος στα κρουστά
και ο Παναγιώτης Κωνσταντινίδης στο ακορντεόν.
Την έναρξη της εκδήλωσης ξεκίνησαν τα χορευτικά τμήματα του Συλλόγου που μας παρουσίασαν
χορούς από το νησί της Τήλου (παιδικό τμήμα) και χορούς από την
Θεσσαλία και την Ρούμελη (νεανικό
τμήμα), με μεγάλη επιτυχία.
Στην συνέχεια έγιναν βραβεύσεις
σε επιτυχόντες σε ΑΕΙ και ΤΕΙ για το
ακαδημαϊκό έτος 2018-2019. Τέλος,
στήθηκε ένα γνήσιο ρουμελιώτικο
γλέντι με ντόπιους κυρίως σκοπούς
αλλά και πανελλήνιους, γλέντι που
κράτησε ως τα ξημερώματα, και χόρεψε όλος ο κόσμος.

Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ε Σ

Τ Ε Χ Ν Ε Σ

Αφοι Παπαθανασίου Ο.Ε.

papress@hotmail.com - parafthi@hotmail.com

Ευχαριστούμε όλους όσους συμμετείχαν
και συνέδραμαν στις εκδηλώσεις του Συλλόγου. Και του χρόνου, με υγεία, να ανταμώσουμε
στο χωριό μας!
Το Δ.Σ.

