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«Χριστός γεννάται δοξάσετε»
Τ

α Χριστούγεννα είναι το μεγαλύτερο γεγονός της ανθρώπινης
ιστορίας.
Η
«γεννέθλιος ημέρα της ανθρωπότητας», κατά τον Μέγα Βασίλειο. Η «μητρόπολις των εορτών»
κατά τον Ιερό Χρυσόστομον, η
«εορτή της αναδημιουργίας»
κατά τον Θεολόγον Γρηγόριον.
Όταν ήλθε το πλήρωμα του χρόνου, εξαπέστειλε ο Θεός τον Υιόν
Αυτού, γενόμενον εκ γυναικός,
της Παρθένου Μαρίας και στην
φάτνη της μικρής Βηθλεέμ, «ο Λόγος του Θεού σάρξ εγένετο και
εσκήνωσεν εν ημίν» (Ιωαν. 1-14).
Ασύληπτο μυστήριο. Ποιος γεννάται σήμερα; Ποιό είναι αυτό
το βρέφος το εν σπηλαίω σπαργανούμενον; Είναι ο Λόγος του
Θεού, που φανερώθηκε με τη θνητή σάρκα του Ιησού. Είναι ο Θεάνθρωπος Ιησούς, ο τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος. Γεννάται
όμως το ερώτημα στο νου μας που είναι; Πώς η Παρθένος έτεκε
Υιόν; Και η απάντηση: Η γέννηση του Χριστού εγένετο «εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου» όπως το γράφει και ο
Ευαγγελιστής Ματθαίος (Ματθ. 1-18).
Όλα έγιναν πολύ απλά και υπέρ το δέον ανθρώπινα. Εις την
ταπείνωση και την απλότητα έγκειται το μεγαλείο της αγάπης του
Θεού. Ο Ιερός Χρυσόστομος λέγει: «Δεν γεννιέται ως κοινός άνθρωπος, αλλά όπως ταίριαζε στο Θεό που γίνεται άνθρωπος.
Αυτός που δεν ψηλαφάται και δεν εγγίζεται». Ο Άγιος Πρόκλος
Κων/πόλεως γράφει: «Ανερμήνευτο μυστήριο της Θείας και της
ανθρώπινης φύσεως, γεννά χωρίς πόνους και λοχεία».
Οι πατέρες της Εκκλησίας μας, μας συμβουλεύουν: «Μην προχωρείς εις το πώς ενηθρώπησεν, αλλά και προσκυνάς και θεοπρεπώς να ζεις το γεγονός αυτό, το Θαύμα των Θαυμάτων».
Γιατί ενηνθρώπησε, γιατί ήλθε ο Χριστός στον κόσμο;
Πρώτος ο Μέγας Αθανάσιος μας λέει ότι: «Ενηνθρώπησε ο
Υιος και Λόγος του Θεού, ίνα ημείς θεοποιηθώμεν». Στη συνέχεια
ο Γρηγόριος ο Θεολόγος θα μας πει: «Προσέβαλε το χείρον, ίνα
δω το βέλτιον». Και ο Ι. Χρυσόστομος θα γράψει: «Εγένετο άν-

θρωπος, ίνα τους ανθρώπους
ποιήσει τέκνα Θεού». Ο δε Ιερός
Δαμασκηνός θα θεολογήσει ότι:
«Εγένετο άνθρωπος, εννηνθώπησε, δια να μας καλέσει εις Θεογνωσίαν», δια να γνωρίσουμε τι
εστί Θεός, για να έχουμε την δυνατότητα εμείς οι άνθρωποι να
βλέπουμε τον Θεό. Για να ανοίξει
το δρόμο μιας νέας ζωής.
Η Ενανθρώπηση έφερε την
ανακεφαλαίωση των πάντων.
Όσο μακριά και αν ήμασταν με
την αμαρτία και με την πτώση, τόσο «εν τη Εκκλησία δια του
Ιησού Χριστού ερχόμεθα πλέον σε κοινωνία με τον Χριστόν».
Γιατί όπου Χριστός, εκεί Εκκλησία και όπου Εκκλησία, εκεί ο Χριστός ένα και το αυτό. Όπως Χριστός και αλήθεια, αλήθεια και ο
Χριστός είναι το ένα.
Εμείς, άραγε, ζούμε. Εκκλησιολογικά και συμπεριφερόμεθα
ως άνθρωποι μέλη της Εκκλησίας; Για να μάθουμε τι είναι η Εκκλησία, πρέπει να γνωρίσουμε τον Χριστό. Η καθαρότητα της
καρδιάς, είναι η βασική προΰπόθεση για να δει κανείς τον Θεό
και να τον φιλοξενεί μέσα του.
Αλλά και ο επουράνιος κόσμος, οι Άγγελοι, συμμετέχουν στο
γεγονός της Γεννήσεως. Και οι άνθρωποι, οι ποιμένες, η άλογος
κτίση, το άστρον τον έκτακτον αυτό το αστρονομικό φαινόμενο,
η φάτνη, τα άλογα ζώα, όλα και όλοι αυτοί έπαιξαν ένα σπουδαίο
ρόλο την άγια εκείνη νύχτα των Χριστουγέννων.
Και έρχεται εύλογα το ερώτημα: Τι σημαίνουν τα Χριστούγεννα; Τι είναι αυτή η μεγάλη γιορτή για τον καθένα μας; Όταν
διαπιστώνουμε ότι τα τελευταία χρόνια ακόμα και στην ευλογησυνέχεια στη σελ. 8

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Στην Αθήνα στις 2 Φεβρουαρίου 2020 ημέρα Κυριακή και ώρα
12.30, σας περιμένουμε στο ετήσιο αντάμωμά μας όπου θα κόψουμε και
την Πρωτοχρονιάτικη πίτα μας, στο κέντρο «Λευκονόη» Αχιλλέως 6971 Άλσος Ηλίου. Για την συμμετοχή σας, παρακαλούμε να το δηλώσετε
στα μέλη:
Καρακώστα Παναγιώτη: 6977094031,
και Λάμπου Ντίνα: 6979976071
• Στο Δίκαστρο στις 16 Φεβρουαρίου ημέρα Κυριακή και ώρα 12.30,
σας περιμένουμε να ανταμώσουμε, να διασκεδάσουμε και να κόψουμε
την πίτα μας. Για τη συμμετοχή σας, παρακαλούμε να το δηλώσετε οπωσδήποτε στα μέλη:
Αντωνής Αθανάσιος: 6977612954, Καρφής Κώστας: 6974038172
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κοινωνικα
Γεννήσεις

• Ο Χριστόφορος Κόκκινος (εγγονός του Χριστ. κ
Αντωνή) και η Αντωνία Χριστοφορίδου απέκτησαν
στις 19-6-2019 το πρώτο τους παιδί «κοριτσάκι».
• Ο Θεόφιλος Γιαννακόπουλος και η Γεωργία
Κουράση απέκτησαν στις 15-10-2019 το δεύτερο
παιδάκι τους «κοριτσάκι».
• Ο Ιωάννης Κόρδας του Σπύρου και της Ειρήνης
και η Αργυρώ Καραμπουρνιώτη απέκτησαν στις 1911-2019 δίδυμα παιδάκια «αγοράκι και κοριτσάκι».
• Ο Παναγιώτης Γιαννακάκης του Ηρακλή και η
Κατερίνα Μαμούρη απέκτησαν στις 28-11-2019 το
πρώτο τους παιδί «κοριτσάκι».

Γάμος - Βάπτιση

Να τους ζήσουν!

• Ο Κώστας Ζήδρος και η Γεωργία Κόρδα του Γεωργίου και της Αγγελικής εγγονή του Δημητρίου και
της Γεωργίτσας Κόρδα τέλεσαν τον γάμο τους στις 289-2019. Βάφτισαν και το αγοράκι τους και το ονόμασαν «Χρήστο».
• Ο Παναγιώτης Μαράντος και η Μαρία Ρήγα του
Δημητρίου (δάσκαλος), τέλεσαν τον γάμο τους στην
Αθήνα στις 7-12-2019.

Βάπτιση

Να είναι όλοι χαρούμενοι
και ευτυχισμένοι!

• Ο Μπιζόγλης Χρήστος και η Σοφία Γιαννακάκη
κόρη του Νικολάου και της Ευαγγελίας Γιαννακάκη
βάφτισαν τα παιδάκια τους στις 29-9-2019. Τα ονόματα αυτών «Ιωάννης και Ελισσάβετ».

Θάνατοι

Να τους ζήσουν!

• Στις 11-10-2019 απεβίωσε Σιούλας Αθανάσιος
ετών 88. Εψάλη και ετάφη στην Μερκάδα Φθιώτιδας.
• Στις 18-10-2019 απεβίωσε ο Καλότυχος Φώτιος του Βασιλείου ετών 70. Εψάλη και ετάφη στην
Λαμία.
• Στις 24-10-2019 απεβίωσε ο Ιωάννης Οικονομίδης σύζυγος Άννας Κατσίμπρα ετών 71. Εψάλη και
ετάφη στον Βόλο
• Στις 24-11-2019 απεβίωσε ο Βασίλειος Ρήγας
ετών 87. Εψάλη και ετάφη στο Δίκαστρο.
• Στις 5-12-19 απεβίωσε ο Αλέξανδρος Τσιλίκας
ετών 90. Εψάλη και ετάφη στη Λαμία.
Θερμά συλλυπητήρια!

Συλλυπητήρια ανακοίνωση
Έφυγε αδόκητα από κοντά μας, στις 26
Οκτωβρίου, σε ηλικία 72 ετών ο Γιάννης Οικονομίδης. Ήταν παντρεμένος με τη συγχωριανή
μας Άννα Κατσίμπρα, με την οποία απέκτησαν
τρεις κόρες. Ζούσε στο Βόλο, αλλά τα τελευταία
χρόνια διέμενε με τη σύζυγό του σχεδόν μόνιμα
στο χωριό μας όπου μετείχε, πάντα με καλή διάθεση, στην κοινωνική ζωή του χωριού μας δείχνοντας έτσι την αγάπη του για τον τόπο μας.
Θερμά συλλυπητήρια στους οικείους του και
καλό παράδεισο!!

Ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Δικάστρου
Ανδρέας Ε. Γράββαλος

Συνδρομές Προσφορές
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

Τo Δίκαστρο
Tριμηνιαία ενημερωτική έκδοση
του Συλλόγου
του απανταχού Δικαστριωτών

Δεκέμβριος 2019

ENIΣΧΥΣΑΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
ΤΟΝ ΣΥΛΛΟΓΟ
& ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
1) Σπυρόπουλος Ηλίας..........................................................20€
2) Τσιφτσής Αθανάσιος.........................................................20€
3) Λάμπρος -Σταυρούλα Χριστοπούλου ......................100$
4) Γεωργίου Παναγιώτης του Χρηστ. .............................30€

Συνδρομές για Μουσείο
Καλημέρη Ελένη ..............................................25€
Θεοφάνης Μήτσιου και Άννα Η. Γιαννακοπούλου
(στη μνήμη του Ιώαννη Παπαδογιάννη) ............20€
Ο Πέτρος και η Μαρία Χριστόπουλος έδωσαν
(εις μνήμην του Αδελφού μας Γεωργίου Χριστόπουλου)
Για το Σύλλογο ..........................................................100€
Για το Μουσείο ........................................................100€

Αθανάσιος Γεωργίου Σιούλας
(1935-2019)

Εκπλήρωσε στο ακέραιο, τα μικρά και τα μεγάλα
καθήκοντα της βιωτής του και έφυγε, ο Θανάσης
Γεωργίου Σιούλας, απ΄ την επίγεια ζωή, στις 11
Οκτωβρίου 2019, χριστιανικά και ειρηνικά. Γνώρισε
τη ζωή σε όλο το εύρος της, τις χαρές μα και τους
πόνους της καιπάνω απ΄όλα το δυσαναπλήρωτο
κενό απ΄ την απώλεια της συζύγου του Ολυμπίας.
Στάθηκε όρθιος αγωνιστής και στυλοβάτης των
παιδιών του, αφήνοντας αγαθή ανάμνηση στα παιδιά του, στα εγγόνια του, σ΄ όσους τον γνώρισαν.
Σαν έτοιμος από καιρό, αναπαύεται στη γη των
προγόνων του, στη Μερκάδα, όπως το επιθυμούσε.
Φαλτaΐνα Λεωνίδα Καρφή

ΚΩΔΙΚΟΣ: 6558

Ευχαριστήριο

Εκδότης:
Σύλλογος Απανταχού
Δικαστριωτών
ΔΙΚΑΣΤΡΟ ΦΘ/ΔΑΣ Τ.Κ. 35017

Το Δ.Σ. του Συλλόγου Δικαστριωτών ευχαριστεί τον
Αντωνόπουλο Χρήστο (Υλικά Οικοδομών) για την προσφορά του σε υλικά αξίας 170€ για την κατασκευή του
ΚΙΟΣΚΙ στο χωριό μας.
Το Δ.Σ.

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

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:

ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Ο.Ε.

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

6292 -128468 -148
IBAN: GR0801712920006292128468148
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Επιμνημόσυνη δέηση
πεσόντων
Την Κυριακή 27
Οκτώβρη τελέστηκε
(μετά τη Θεία λειτουγία) επιμνημόσυνη
δέηση στο ηρώο πεσόντων, στην πλατεία
του χωριού μας. Ήταν
μια λιτή και σεμνή,
αλλά ουσιαστική και
με απόλυτη ευλάβεια και σεβασμό τελετή, μέσα σε μια ατμόσφαιρα εθνικής υπερηφάνιας, συγκίνησης και περισυλλογής.
Χοροστάτησε ο αρχιμανδρίτης, πατέρας Ησαΐας Αναγνώστου, της
ενορίας Αρχανίου και οι παρευρισκόμενοι, αποδώσαμε τον
οφειλόμενο φόρο τιμής στους αγωνιστές της περιόδου του
1940.
Στεφάνι κατέθεσε ο πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Δικάστρου κ. Ανδρέας Ε. Γράββαλος. Τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή
και ακολούθησε, εν χορώ, ανάκρουση του εθνικού μας ύμνου. Η
ανάγνωριση του αγώνα και της θυσίας, η τιμή της μνήμης και η
ευγνωμοσύνη όλων μας δεν είναι απλά αυτονόητη έκφραση,
αλλά ιερό χρέος που οφείλουμε να εκπληρώνουμε για όλες και
όλους όσους στο κάλεσμα της πατρίδας έδωσαν το παρόν και τη
ζωή τους, για να μπορούμε σήμερα να απολαμβάνουμε την ελευθερία και τη δημοκρατία. Τιμή και δόξα!!!
Χ. Γκ.

Eδώ
γελάμε....
Το ανέκδοτο του Προέδρου
Σταματάει ένας νεαρός με ένα 4χ4 έξω από ένα φούρνο στον Πειραιά και
ρωτάει τον φούρναρη, μήπως έχεις τριακόσια κιλά ψωμί? Του απαντάει ο
φούρναρης τρελός είσαι ρε φίλε τι να τα κάνω εγώ τόσο ψωμί, καλά του λέει
ο νεαρός και φευγει. Την άλλη μέρα το πρωί ξαναπερνάει και ξαναρωτάει το
φούρναρη μήπως έχεις τριακόσια κιλά ψωμί?
Δε σου είπα ρε παληκάρι εχθές τι να το κάνω εγώ τόσο ψωμί? Καλά λέει
ο νεαρός θα ξαναπεράσω, οπότε λέει ο φούρναρης στη γυναίκα, ρε γυναίκα
εκτός από το ψωμί που ξοδεύουμε κάθε μέρα, δε φτιάχνουμε σύν τριακόσια
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Προς: Μέλη του Συλλόγου των Απανταχού Δικαστριωτών
Από: Δ.Σ. του Συλλόγου των Απανταχού Δικαστριωτών
Θέμα: Καταβολή ετήσιας συνδρομής
Αθήνα, 20 Νοεμβρίου 2019
Αγαπητά μέλη του Συλλόγου των Απανταχού Δικαστριωτών,
Το 2020, ο Σύλλογός μας γιορτάζει τα 55 χρόνια ανελλιπούς παρουσίας και δράσης
του. Η μέχρι σήμερα διαδρομή του έχει στεφθεί από πολλές επιτυχίες σε επίπεδο πολιτιστικών εκδηλώσεων και εξωραιστικών έργων, ενώ ταυτόχρονα έχει εγγυηθεί την ιστορική συνέχεια των παραδόσεων του χωριού μας και τους ισχυρούς δεσμούς των
ανθρώπων του.
Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια, δεδομένης και της δυσχερούς οικονομικής κατάστασης
του τόπου μας, έχει σταματήσει κάθε μορφή επιχορήγησης του Συλλόγου μας απο τους
κρατικούς φορείς. Ως εκ τούτου, θα αποτελούσε ιδιαίτερη βοήθεια για τον Σύλλογό μας η
καταβολή εκ μέρους σας μιάς ετήσιας συνδρομής οποιουδήποτε ύψους, προκειμένου ο
Σύλλογός μας να συνεχίσει το έργο του. Συγκεκριμένα, μέσω αυτής, θα καλυφθούν τα
πάγια έξοδα του Συλλόγου μας για την έκδοση της εφημερίδας και των ετήσιων ημερολογίων, καθώς επίσης και για τη διεξαγωγή των πολιτιστικών εκδηλώσεων στο χωριό
μας και την Αθήνα. Θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε εκ των προτέρων για τη στήριξη
που προσφέρετε στον Σύλλογό μας και να σας ευχηθούμε Καλές Γιορτές με Υγεία και Ευτυχία.
Με εκτίμηση,
Το Δ.Σ. του Συλλόγου των Απανταχού Δικαστριωτών
Τραπεζικοί Λογαριασμοί του Συλλόγου
Εθνική Τράπεζα: 067/559811-79 IBAN: GR2601100670000006755981179
Τράπεζα Πειραιώς (λογαριασμός όψεως): 6292142035432
Για όσους αλλάξανε διευθύνσεις ή τηλέφωνα επικοινωνήστε με το 6974038172 Καρφής Κώστας ή με το 6977094031, Καρακώστας Παναγιώτης για ενημέρωση.
Ευχαριστούμε

κιλά, αυτός θα ξαναπεράσει αύριο, και όντως την άλλη μέρα ξαναπάει ο
νεαρός και τον ξαναρωτάει, μήπως έχεις τριακόσια κιλά ψωμί? Έχω ρε
φίλε του λέει ο φούρναρης πέρασε μέσα, του απαντάει ο νεαρός να δώ ρε
βλάκα τι θα τα κάνεις και εξαφανίζεται.
Συναντιόνται στις Σέρρες ο Γιορίκας με τον Κωστίκα και λέει ο Γιορίκας στον Κωστίκα, αύριο θα κατέβω Θεσσαλονίκη να αγοράσω αυτοκίνητο, τι αυτοκίνητο ρωτάει ο Κωστίκας, ένα σκόντα του λέει, τι σκόντα ρε
φίλε του λέει ο Κωστίκας, πάρε μια Μερσεντές να φεύγεις από Σέρρες 6 η
ώρα το πρωί και 6.30 να είσαι Θεσσαλονίκη.
Έχεις δίκιο του λέει ο Κωστίκας και χωρίσανε, όταν επέστρεψε Θεσσαλονίκη τον συναντάει ο Κωστίκας με Σκόντα, ρε τι είπαμε? του λέει, καλά
τα είπες εσύ ρε φίλε Κωστίκα αλλά εγώ το σκέφτηκα πιο πονηρά, τι να
κάνω εγώ από τις 6.30 στη Θεσαλονίκη, ακόμα είναι νύχτα.
Κ. ΚΟΡΔΑΣ
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ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΜΑΣ
Εποικοδομητικές συναντήσεις - συσκέψεις

ας ενημέρουμε ότι το Δ.Σ.
του Πολιτιστικού Συλλόγου Απανταχού Δικαστριωτών, το Δ.Σ. του Ιστορικού
και Λαογραφικού Μουσείου, και ο
πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας
Δικάστρου, του Δήμου Μακρακώμης,
λάβαμε μέρος σε δύο σημαντικές συναντήσεις που αποσκοπούσαν στον συντονισμό, την οργάνωση και τη
συστηματική προώθηση θεμάτων και
ενεργειών που αφορούν το χωριό και
τους αξιοθέατους χώρους μας.
• Η πρώτη ήταν κοινή συνάντηση των
προαναφερόμενων φορέων στο Δίκαστρο
στις 27 Οκτωβρίου, όπου μετά από διεξοδική
συζήτηση δρομολογήθηκαν δράσεις και ενέργειες, για περαιτέρω αξιοποίηση των δυνατοτήτων του χωριού μας.
• Η δεύτερη έλαβε χώρα στις 2 Νοεμβρίου, στο πρώην δημοτικό κατάστημα
του Αγίου Γεωργίου Τυμφρηστού και αφορούσε συνάντησή μας με τον νεοεκλεγέντα
δήμαρχο του Δήμου Μακρακώμης, κ. Γεώργιο Χαντζή.
Μετά από γόνιμη και επoικοδομητική συζήτηση ο κύριος δήμαρχος έξειξε ουσιαστικό ενδιαφέρον, δίνοντας λύσεις σε ζητήματα που
μπορούσαν να διευθετηθούν άμεσα, όπως αντικατάσταση και προέκταση των φθαρμένων κιγκλιδωμάτων στον Νερόμυλο και τοποθέτηση
κατευθυντηρίων πινακίδων σε σημεία του οδικού άξονα που οδηγεί στο Δίκαστρο, με επισή-

Προσφορές στο Μουσείο

μανση των αξιοθέατων χώρων μας. Υποσχέθηκε
δε (ιεραρχώντας κατά προτεραιότητα τα θέματα)
πως θα επιληφθεί ώστε να δρομολογηθεί η επίλυση και των υπολοίπων που του ετέθησαν.
Στη συνάντηση με τον κ. Δήμαρχο εκπροσώπησαν το χωριό μας οι κ.κ. Κόρδας Κωνσταντίνος, Καρακώστας Παναγιώτης, Γράββαλος
Ανδρέας, Γκιόλας Χρήστος και Σωτηρόπουλος Γεώργιος, που έθεσαν το μείζον για το χωριό μας
ζήτημα της καθίζησης του εδάφους εξαιτίας
των υπόγειων υδάτων. Ήδη ο πρόεδρος της τοπικής κοινότητας κ. Ανδρέας Ε. Γράββαλος και ο
πρόεδρος του συλλόγου Κ. Κώστας Λ. Κόρδας
προχώρησαν σε γραπτή τεχνική περιγραφή
του μεγάλου αυτού προβλήματος και με
συνημμένες τις ενενήντα και πλέον υπογραφές, που συγκεντρώθηκαν το καλοκαίρι
μετά τη Γενική Συνέλευση, προώθησαν το ζήτημα αυτό στις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου
Μακρακώμης, ζητώνας επιτακτικά άμεσες ενέργειες για οριστική επίλυσή του, γιατί είναι θέμα
επιβίωσης του χωριού μας.

Επίσκεψη ομογενών μας....

Σ

Δεκέμβριος 2019

τις 12 Νοεμβρίου επισκέφτηκαν το χωριό μας ομογενείς μας από τις ΗΠΑ.
Συγκεκριμένα η κ. Αγλαΐα Κούκιου (κόρη του αείμνηστου συγχωριανού μας
Σεραφείμ Κούκιου) με τον σύζυγό της Στρατή Καλατζία
(καταγόμενος από τη Χίο) και οι δύο κόρες τους, Άρτεμις
και Δήμητρα, συνοδευόμενοι από τον συγγενή τους κ.
Κώστα Σ. Κατσαρή που τους φιλοξένησε και τους περιόδευσε στην περιοχή μας.
Ήρθαν στην πατρίδα προκειμένου η κόρη τους Δήμητρα να συμμετάσχει στον 37ο Μαραθώνιο δρόμο, που
διεξήχθη στην Αθήνα στις 10 Νοεμβρίου. Με την ευκαιρία επισκέφτηκαν και τη γενέτειρα γη των προγόνων
τους. Αναζήτησαν με νοσταλγία, θέρμη και αγάπη τις
ρίζες τους.

Το Δ.Σ. του Ιστορικού κ. Λαογραφικού Μουσείου Δικάστρου ευχαριστεί θερμότατα:
α) Τον κ. Γεώργιο Ποντίκα του Χαράλαμπου, για τη δωρεάν προσφορά και τοποθέτηση υαλοπίνακα στο Μουσείο, καθώς και για την
κορνιζοποίηση, με το ελάχιστο κόστος, πεπαλαιωμένης ελληνικής σημαίας, με τη μορφή των Τριών Ιεραρχών, προκειμένου να προστατευτεί
από την περαιτέρω φθορά του χρόνου!
β) Τον κ. Θωμά
Καλότυχο, ο οποίος
για μια ακόμα φορά
προσέφερε στο Μουσείο τα εικονιζόμενα
μεταλλικά αντικείμενα καθημερινής οικιακής και εργατικής
χρήσης, μιας άλλης
εποχής.
γ) Την κ.Άντι Γιαννακοπούλου και την κ. Σοφία Γεωργίου, οικογενειακή φίλη
του ζεύγους Γιώργου Γιαννακόπουλου, που προσέφεραν
έργα τέχνης (πίνακες ζωγραφικής) ιδιαίτερης καλλιτεχνικής τεχνοτροπίας.
δ) Την κ. Ελπίδα Κοροκύθα - Ρήγα για την προσφορά υφασμάτινων ειδών
με παραδοσιακά κεντητά μοτίβα.

Απόλαυσαν το χωριό και τους αξιοθέατους χώρους μας, στους οποίους ξεναγήθηκαν από τον ταμία του μουσείου, κ. Γιώργο Θ. Γιαννακόπουλο. Ελπίζουμε η εικόνα
του χωριού μας και οι παραστάσεις που αποκόμισαν, όχι μόνο να τους συνοδεύουν εκεί
στη μακρινή Αμερική, αλλά να γίνουν οι καλύτεροι πρεσβευτές του χωριού μας, στους
ομογενείς μας και δη συμπατριώτες από το χωριό μας,
αλλά και την ευρύτερη Δυτική Φθιώτιδα.
Τους ευχαριστούμε θερμότατα για την επίσκεψη και
για το ποσό των (100) ευρώ που διέθεσαν στο Μουσείο
και τους συγχαίρουμε, που έκαναν οικογενειακώς ένα
υπερατλαντικό ταξίδι, για να στηρίξουν το μεγάλο αθλητικό γεγονός της πατρίδας, αποδεικνύοντας ότι οι Έλληνες του εξωτερικού είναι δύο φορές Έλληνες!!!
Με την ευκαιρία ευχόμαστε καλές γιορτές και ευτυχισμένο το νέο έτος στους ομογενείς μας ανά τον
κόσμο, καθώς και σε όλους εμάς εδώ στην πατρίδα!
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Το Δίκαστρο στο 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο
Τοπικής Ιστορίας και Εκπαίδευσης

αςενημερώνουμε ότι ο Πολιτιστικός Σύλλογος και
το Μουσείο Δικάστρου συμμετείχαμε (ως συνεργαζόμενοι φορείς) με εκθετήριο «περίπτερο» στο 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Τοπικής Ιστορίας και Εκπ/σης με θέμα: «Τοπική
Ιστορία και Εκπαίδευση - αναπτύσσοντας μια οργανική και αποτελεσματική σχέση μεταξύ τους».
Το συνέδριο πραγματοποιήθηκε στις 22-24/11/2019 στη
Λαμία (κτήριο Σχολής Θετικών Επιστημών Πανεπιστημίου
Θεσσαλίας). Διοργανώθηκε από την Περιφερειακή Δ/νση Α/θμιας
και Β/θμιας Εκπ/σης Στεράς Ελλάδας, το Περιφερειακό Κέντρο Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού Στερεάς Ελλάδας, το Ινστιτούτο Εκπ/σης Πολιτικής, το Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπ/σης Πανεπιστημίου
Θεσσαλίας, τη Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου και το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και τελούσε υπό
την αιγίδα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του Δήμου Λαμιέων.
Την έναρξη του Συνεδρίου, που πραγματοποιήθηκε στο Δημοτικό Θέατρο Λαμίας, χαιρέτισαν ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης
Φθ/δας κ.κ. Συμεών, η Υφυπουργός Παιδείας κ. Σοφία Ζαχαράκη, ο
Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας και Εξωστρέφειας κ.
Κων/νος Καραγιάννης και ο Δήμαρχος Λαμιέων κ. Ευθύμιος Καραΐσκος
και τίμησαν με την παρουσία τους οι αντιδήμαρχοι κ. Αμαλία Ποντίκα,
κ. Παναγιώτης Φώσκολος, κ. Αθανάσιος Παπαχρήστος, στελέχη της
εκπαίδευσης και πολλοί εκπρόσωποι επιστημονικών φορέων και συλλόγων. Το Συνέδριο περιελάμβανε 101 εισηγήσεις και 5 βιωματικά
εργαστήρια, καθώς και πλήθος παράλληλων δράσεων εντός και εκτός
Λαμίας, για τις οποίες φρόντισαν και κοπίασαν επιστημονικοί και πο-

Σταυρούλα (Λίνα) Σωτηροπούλου,
Γιώργος Σωτηρόπουλος με την πρόεδρο του τμήματος
Νεοελληνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Κωνσταντινουπόλεως κ. Esin Ozansoy.

λιτιστικοί φορείς του τόπου μας.
Στόχος, η γόνιμη εμπειρία του Συνεδρίου να μεταφερθεί
στη διδακτική πράξη και να συνδεθεί λειτουργικά με τα σχολικά προγράμματα. 300 και πλέον εκπ/κοί, επιστήμονες και
σύνεδροι, από όλα τα μέρη της Ελλάδας, συμμετείχαν στο
κορυφαίο αυτό για τα χρονικά της Φθιώτιδας επιστημονικό
γεγονός, αποδεικνύοντας ότι οι Έλληνες Εκπ/κοί, αλλά και οι απλοί
πολίτες, διψούν και μοχθούν για επιμόρφωση και αυτοβελτίωση.
Το Δίκαστρο είχε σημαντική και πολύπλευρη συμμετοχή!
α) Παρουσιάσαμε το χωριό και τους επισκέψιμους χώρους μας,
μέσα από προβολές οπτικοακουστικού υλικού, διανομή έντυπου διαφημιστικού υλικού, έκθεση βιβλίων ιστορικού περιεχομένου των συγχωριανών μας κ.κ. Λεωνίδα Ι. Καρφή και Νικολάου Γ.
Σωτηρόπουλου και φωτογραφιών που αναδείκνυαν την περιβαλλοντική, ιστορική, πολιτιστική και κοινωνική φυσιογνωμία του χωριού
μας.
β) Στο οργανωτικό κομμάτι συμμετείχε ως επικεφαλής και με
μεγάλη επιτυχία, η φιλόλογος κ. Γεωργία Παντίδου - Σωτηροπούλου την οποία ευχαριστούμε ιδιαίτερα για την ένταξή μας στο
πρόγραμμα και τη συγχαίρουμε για την ομολογουμένως άρτια διοργάνωση!
γ) Τέλος, στο Συνέδριο αυτό είχαμε την ευκαιρία να παρακολουθήσουμε την εισήγηση της εγγονής, της αλησμόνητης δασκάλας του
χωριού μας, κ. Σταυρούλας Γιαννακοπούλου. Η Σταυρούλα Γ. Σωτηροπούλου,φιλόλογος και μεταπτυχιακή φοιτήτρια στο τμήμα Νεοελληνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου της Κωνσταντινούπολης,
στα χνάρια του παππού της Νικολάου Σωτηρόπουλου παρουσίασε
ερευνητική εργασία λαογραφικού περιεχομένου, την οποία υποστήριξε εξαιρετικά, με τίτλο: «Αλαφροΐσκιωτε καλέ, για πες απόψε τι‘δες...
Αφηγήσεις για τις νεράιδες και τα ξωτικά από τον Ασβέστη Φθώτιδας».
Την συγχαίρουμε, της ευχόμαστε εις ανώτερα, καλή σταδιοδρομία και πάντα διακρίσεις και επιτυχίες!
Το Συνέδριο στέφθηκε από μεγάλη επιτυχία! Μετείχαν σ’ αυτό

Γιώργος Σωτηρόπουλος, Γεωργία Παντίδου - Σωτηροπούλου, Χρήστος Γκιόλας.

Mε την κ. Ελένη Μπενιάτα Περιφερειακή Διευθύντρια
Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας.

άνθρωποι των γραμμάτων, εγνωσμένου κύρους καθηγητές Πανεπιστημίων και εκπαιδευτικοί όλων των βαθμίδων, οι οποίοι τίμησαν με
την παρουσία τους τη διοργάνωση, την πόλη μας, αλλά και το εκθετήριο περίπτερο μας, αφού έδειξαν ζωηρό ενδιαφέρον και ενημερώθηκαν για τα στοιχεία, τις δράσεις - δραστηριότητες του τόπου μας
και παρακινήθηκαν να μας επισκεφτούν.
Ευχαριστούμε θερμότατα τους οργανωτές και κυρίως
την Περιφερειακή Δ/ντρια Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης Στερεάς Ελλάδας κ. Ελένη Μπενιάτα, για την ξεχωριστή τιμή να συμμετέχουμε ως συνεργαζόμενοι φορείς στο πρόγραμμα, αλλά και για
τα κολακευτικά της λόγια, αφού εξέφρασε δημόσια τα συγχαρητήριά
της για το επιμελημένο «πόστερ» και τη διαρκή μας προσπάθεια για
ανάδειξη της ιστορίας του χωριού μας. Της ευχόμαστε καλή δύναμη στο δύσκολο και πολυσήμαντο έργο της και πάντα ποιοτικές δράσεις προς όφελος της παιδείας και της
εκπαίδευσης.
Ευχαριστούμε επίσης τον συγχωριανό μας κ. Σεραφείμ Θ. Γιαννακόπουλο για την πολύτιμη βοήθειά του, ώστε να έχουμε τα απαραίτητα υλικά για το «στήσιμο» της εκθετήριας παρουσίας μας,
καθώς και την επιχείρηση ψηφιακών εκτυπώσεων και διαφήμισης του κ. Δημητρίου Κοτορλού για την προσφορά της επιγραφής που χρησιμοποιήσαμε στο ταμπλό παρουσίασης εικόνων του
χωριού μας.
Ελπίζουμε και ευχόμαστε το Συνέδριο να καθιερωθεί, να γίνει
θεσμός για την πόλη και τον νομό μας και εμείς ως Δίκαστρο να συμμετάσχουμε πιο ενεργά και έντονα με εισηγήσεις, εργασίες και δραστηριότητες από νέους και παλαιότερους επιστήμονες, με καταγωγή
από το χωριό μας, ώστε να αναδείξουμε επιπρόσθετα και πληρέστερα
την ιστορική και πολιτιστική μας κληρονομιά και να έχουμε συνεχή
παρουσία στα εκπαιδευτικά και πολιτιστικά δρώμενα.
Το οφείλουμε στο χωριό μας, στους προγόνους μας και
σε όσους αγωνίστηκαν, από όποιο μετερίζι η ζωή έταξε τον
καθένα, για να μπορούμε σήμερα να υπερηφανευόμαστε γι’
αυτό και να συνεχίζουμε το δρόμο που χάραξαν εκείνοι.
Το Δ.Σ. του Μουσείου

Mε την κ. Ειρήνη Σαρίογλου, Επίκουρο Καθηγήτρια του
τμήματος Νεοελληνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου
Κωνσταντινουπόλεως και Γραμματέα του ΙΔΙΣΜΕ.

Mε τον κ. Κων/νο Καρφή ταμία
του Συλλόγου στη Λαμία.
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Τα νυχτέρια, το χειμώνα, στο Δίκαστρο
Του Λεωνίδα Ιωάννου Καρφή, Αντιστρατήγου ε.α.

N

υχτέρια, ένα παλιό έθιμο του χωριού, που έπαυσε ήδη να γίνεται.
Ήταν έθιμο των συγγενών και των γειτόνων και γίνονταν τις νύχτες του χειμώνα, σε σπίτια, εκ περιτροπής, στα χωριά. Δεν ήταν
όλες οι νύχτες της χρονιάς πρόσφορες για νυχτέρια. Προσφορότερες ήταν οι νύχτες του χειμώνα. Είναι νύχτες μεγάλες, σκοτεινές
και ατέλειωτες. Αυτές οι χειμωνιάτικες νύχτες, οι χιονισμένες, οι
κρύες και παγωμένες, δεν περνούσαν στο χωριό εύκολα, χωρίς τα
νυχτέρια.
Οι νύχτες του χειμώνα φέρνουν σκοτάδι, απομόνωση, περιορισμό, δεν έχουν το φως της ημέρας, τη χαρά του ήλιου και οι άνθρωποι πλήττουν, αναζητούν κάτι το ευχάριστο, το διασκεδαστικό,
την παρέα, την συζήτηση, γενικά την επικοινωνία. ‘Ένα τέτοιο μέσο
επικοινωνίας ήταν και τα νυχτέρια του χειμώνα. Μια συνάθροιση
γειτόνων και συγγενών σ΄ ένα σπίτι, αποβραδίς, για να περάσει ευχάριστα και δημιουργικά η ώρα, μέχρι τα μεσάνυχτα. Ήταν ένας τρόπος να μικρύνουν οι άνθρωποι τη νύχτα. Μόνο τα Σαββατόβραδα
και τα βράδια των μεγάλων γιορτών δεν γίνονταν νυχτέρια. Ήταν
αμαρτία, έλεγαν. Τα νυχτέρια δεν ήταν άπραγες νυκτερινές ώρες,
μόνο για κουβέντα. Τίποτα στο χωριό, τότε, δεν γίνονταν άσκοπα.
Οι ασχολίες ήταν πολλές και ο χρόνος πολύτιμος, όλα ήθελαν τη
σειρά τους, την ώρα τους. Είχαν και τα νυχτέρια τον σκοπό τους και
την ώρα τους, στη ζωή του χωριού. Ήταν ομαδικά, των συγγενών,
των γειτόνων,των φίλων. Κύρια πρόσωπα ήταν, τα κορίτσια, οι άνδρες, οι γυναίκες, τα παιδιά και οι νοικοκυρές. Καθένας είχε το ρόλο
του. Τα κορίτσια έπλεκαν ή κεντούσαν, οι άνδρες κουβέντιαζαν για
τις δουλειές τους και σχεδίαζαν το αύριο, οι γυναίκες έγνεθαν ή διάζαν, τα παιδιά έπαιζαν και οι νοικοκυρές μαγείρευαν και κουμαντάριζαν τα πάντα στο σπίτι, για το νυχτέρι. Αυτά ήταν τα βασικά και
χωρίς αυτά, μάλλον δεν θα μπορούσε να υπάρξει νυχτέρι.
Μερικά νυχτέρια, των νοικοκυραίων, δεν έμεναν και δεν περιο-

Νυχτέρι κοριτσιών, πλέκουν και συνομιλούν

ρίζονταν μόνο σ΄ αυτά τα βασικά. Εμπλουτίζονταν και με
άλλα διασκεδαστικά, ευχάριστα και αστεία δρώμενα, όλα
αυτοσχέδια και της αυτοστιγμής. Όσοι είχαν το χάρισμα της
καλής φωνής τραγουδούσαν,
όσοι είχαν το χάρισμα της
αστειολογίας έλεγαν τα αστεία
τους, όσοι είχαν το χάρισμα
του χορευτή χόρευαν και όσοι
είχαν το χάρισμα της υποκριτιΚαντήλι, το φωτιστικό
κής προσποιούνταν την αρστα νυχτέρια
κούδα, το ζητιάνο, τον τσοπάνο
(Μουσείο Δικάστρου)
και άλλους περίεργους τύπους,
προκαλώντας το γέλιο στους μεγάλους και το φόβο στα παιδιά.
Κανένα όμως νυχτέρι, μικρό ή μεγάλο, δεν τελείωνε χωρίς φαγητό. Οι νοικοκυρές του σπιτιού φρόντιζαν να περάσουν καλά οι
καλεσμένοι τους. Ετοίμαζαν τις πίτες τους, συνήθως χορτόπιτες και
τυρόπιτες, έψηναν στο τζάκι κάστανα, σέρβιραν κρασί βαρελίσιο
και τσίπουρο, κερνούσαν γλυκά, κυδώνι ή καρύδι ή κουραμπιέδες,
όλα παραγωγής του σπιτιού και του χωριού. Ήταν όλα τακτοποιημένα απ΄ τις νοικοκυρές, για νάναι τα νυχτέρια τους πετυχημένα,
νάναι ευχάριστα και να ομορφύνουν, να δώσουν χαρά στη ζωή του
χωριού.
Τα πετυχημένα νυχτέρια ήταν και το θέμα συζήτησης την άλλη
μέρα. Στις βρύσες, στα πηγάδια και στις γειτονιές, οι νοικοκυρές γυναίκες, μιλούσαν, συζητούσαν και σχολίαζαν τανυχτέρια της προηγούμενης βραδιάς. Έτσι προκαλούνταν και ένας ανταγωνισμός,
ποια θα έκανε το επόμενο καλλίτερο νυχτέρι… Θυμάμαι και αναπολώ με χαρά τα νυχτέρια τα καλά στα οποία συμμετείχα, στα παιδικά μου χρόνια. Και ήταν πολλά…
Μέχρι τα μισά, και παραπάνω, του προηγούμενου αιώνα, τα νυχτέρια, το χειμώνα, ήταν συνηθισμένα στα χωριά, ήταν στους κανόνες της αγροτικής ζωής και του χωριού. Όλοι και ήθελαν και
έκαναν νυχτέρια. Πως αλλιώς να περάσει η μεγάλη νύχτα του χειμώνα; Ποιος μπορούσε να κοιμηθεί από το βράδι ως το πρωί; Tα νυχτέρια ήταν τότε αναγκαία και ανάγκη και έτσι κατεγράφησαν στη
μνήμη του χωριού και των ανθρώπων του. Σήμερα τα νυχτέρια τα
αντικατέστησε η τηλεόραση και η βραδινή έξοδος στην πλατεία του
χωριού και δεν είναι αναγκαία, ούτε και ανάγκη των ανθρώπων,
όσων απέμειναν στα χωριά.
Αποχαιρετήσαμε όλοι, εμείς της προηγούμενης γενιάς, τα νυχτέρια, με αναμνήσεις και με συγκίνηση. Όπως όλα τα παλιά έθιμα, έτσι
και τα νυχτέρια, ήλθαν, έμειναν για αιώνες και έφυγαν … για πάντα.

Noσταλγία

Σαν ακούω το γλυκόλαλο αηδόνι,
συντροφιά της ερημιάς μου,
το μυαλό μου ξεσηκώνει
και γλυκαίνει τα όνειρά μου,
τα κλεμμένα, τα φευγάτα,
της γλυκιάς ζωής τα νιάτα.

Στις αστροφεγγιές γελάει
και με τη σιωπή απαντάει:
μέσα στου ουρανού τα χέρια,
γίνονται ασημιά αστέρια
στον παράδεισο Ευαγγέλια
και στη γη άσπρα περιστέρια.

Κι απ’ του Αυγούστου το φεγγάρι
πάντοτε ζητώ μια χάρη,
να μου πει πού ταξιδεύουν
οι ψυχές νύχτες σαν φεύγουν,
όσων δυνατά αγαπάνε
και τον κόσμο συμπονάνε.

Μα όσοι τις θυμούνται μέρα
δίχως φίλους, χωρίς ταίρια,
γίνονται καλά το ξέρω
της ανάμνησης μαχαίρια.
Τσίτσος Ιωάννης

Συγχαρητήρια στους συγχωριανούς μας
Ο Σύλλογος Απανταχού Δικαστριωτών συγχαίρει
θέρμα τους συγχωριανούς μας για τη εκλογή τους στις
πρόσφατες εκλογές και για τις θέσεις ευθύνης που ανέλαβαν:
Αμαλία Ποντίκα, στο Δήμο Λαμιέων Αντιδήμαρχο
Τουριστικής Ανάπτυξης & Διεθνών Σχέσεων,
Ρήγα Μάριο του Γεωργίου, Γενικό Γραμματέα
Δήμου Καρπενησίου,
Ζημιανίτη Δημ. του Γεωργίου, για τη προαγωγή του
σε Εισαγγελέα στην Ευρωπαϊκή Ένώση.
Καλή επιτυχία στη θητεία τους.
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Οι Γιορτές φθάνουν κοντά στο τζάκι
γράφει: ο Ηλίας Σπυρόπουλος, Συνταξιούχος Εκπαιδευτικός

Τ

α Χριστούγεννα και η Πρωτοχρονιά μας
φέρνουν με πολύ διάθεση κοντά στα
περασμένα, στις νοσταλγίες, στο πατρικό
σπίτι, στην Ελληνική ύπαιθρο στο παραγώνι.
Οι μέρες αυτές κρύβουν νόστο και είναι
αφιερωμένες στο γυρισμό. Στον κάθε γυρισμό.
Του ξενιτεμένου του στρατοκόπου, του νοσταλγού, του απόδημου, που όλοι τους αναπολούν το παλιό μαγικό παραγώνι. Εκεί στη
θέρμη του φεγγοβολή σμίγουν οι θύμησες, η
παράδοση και η γλυκιά Μάνα με τα γλυκόλογά της. Αυτό το παραγώνι, κειμήλιο αρχαιότατο της ελληνικής οικογένειας, αυτή την πατροπαράδοτη ελληνική εστία η εποχή μας το έχει εκτοπίσει.
Έσβησαν οι φλόγες του, χάθηκε η στάχτη του πάγωσαν τα καπνισμένα γονολίθια του. Πέρασε στο παρασκήνιο της λησμονιάς
ύστερα από ένα αρχαιότατο και μακρόχρονο χορό, που χόρευαν
αδιάκοπα οι φλόγες του.
Το ελληνικό χωριό κράτησε με θρησκευτική ευλάβεια το παραγώνι σαν κάτι το ιερό. Στον καιρό μας οι ελάχιστοι εναπομείναντες
στην ελληνική ύπαιθρο, συνεχίζουν να τον κρατούν αναμμένο με
τα γέρικα κούτσουρα του λόγγου και τα παραμύθια του παππού
και της γιαγιάς. Το παραγώνι του χωριού είναι η ζωντανή ποίηση
που έθρεψε τις γενιές και εξακολουθεί να θερμαίνει την ορθόδοξη
ελληνική συνέχεια.
Τις γιορτάσιμες μέρες η παρουσία του παίρνει ξεχωριστή και
ατίμητη αξία, και βρίσκεται στο αποκορύφωμα της ομορφιάς του.
Οι ζεστές στάχτες του παραγωνιού θερμαίνουν τα παλιά, τις παιδικές ψυχές, την αχόρταγη παιδική φαντασία, τον κόσμο των ονείρων, των θρύλων που πλάθονται γύρω από τα παγανά.
Στον ιερό αυτό χώρο γίνεται με κατάνυξη το χαρούμενο κουβεντολόι, που συνζυμώνεται με τα ατέλειωτα παιγνίδια που κάνουν
οι φλόγες. Εκεί στη ροδοκόκκινη θράκα που ψήνεται ο σουφλιμάς,
οι πυκνές κάπνες αρωματίζουν τη διονυσιακή ατμόσφαιρα και οι
ξύλινες κάνουλες κεχριμπαρίζουν σαν μεταλαβιά μοναχών το κόκκινο κρασί.
Τις γιορτάσιμες μέρες η μάνα στο αγνάντεμα, στο κεφαλόσκαλο, στο καραούλι καρτερεί το ξενιτεμένο γυιό της.
Είναι η λεπτή ώρα της μητρότητας, η στιγμή της αγκαλιάς

και των χαρούμενων αναφιλλητών, η καταξίωση της προσευχής.
Διπλή χαρά με διπλό καρδιοχτύπι.
Το παραγώνι και τ’ αντίκρυσμα της δακρυσμένης μάνας. Στο ταπεινό παραγώνι αρχίζουν ν’ αραδιάζουν οι αναμνήσεις. Ν’ αραδιάζουν τα τωρινά και τα παλιά. Σ’ αυτόν τον χώρο που κλείνει την πιο
μεγάλη οικογενειακή επισημότητα, ακούστηκαν τα πιο λεπτά παραμύθια της ζωής. Η θαλπωρή του, ρογοβύζι της ελληνικής οικογενειακής αγωγής στις παλιές γενιές. Τα ματόφυλλα εδώ κάποτε βάραιναν
με το νανούρισμα στην αγκαλιά της μάνας. Εδώ τα ξύλα φώτιζαν και
οι φλόγες ασταμάτητα ξετρέλαιναν με τον ανατολίτικο χορό τους.
Στο παραγώνι κατέβαιναν από την καμινάδα οι τραγοπόδαροι
καλικάτζαροι τα παγωμένα βράδια να φάνε τα γλυκά και τις τυρόπιτες που ψήθηκαν στη γάστρα.
Εδώ ψήνονταν τα χριστόψωμα αράδα δίπλα στη ψωμοσανίδα,
ζυμωμένα με την αγνότητα, την παράδοση της ελληνικής οικογένειας και την παράξενη γοητεία της ζωής των ξωτικών. Αυτές τις
γιορτάσιμες ημέρες όλα ξαναζωντανεύουν στη φωτογωνιά. Η μαγική του φεγγοβόλη φωτίζει και θερμαίνει τα παλιά.
Οι ρήγισσες, οι μάγισσες, οι βοσκοπούλες, τα βασιλόπουλα, οι
δράκοι, τα ξωτικά, ο γλυκός χυμός του παραμυθιού πλέκουν το μαγικό θρύλο που διαιωνίζει το παραγώνι. Η πρόοδος του καιρού μας
σχεδόν το έχει σβήσει. Ο μοντέρνος τεχνικός πολιτισμός ζήλεψε την
αρχοντική του καταγωγή.
Όμως αυτές τις γιορτάσιμες μέρες η ομορφιά του, η ποίησή του,
η εικόνα του ανεβάζουν και πάλι την ατίμητη αξία του.
Γυρίζοντας στα πατρικά χώματα, στην εθνική πραγματικότητα
ας τ’ ανάβουμε όπως μπορούμε. Με τη θύμηση, με τη νοσταλγία, με
το παλιό λυχνάρι. Γονατιστοί να συμπήσουμε το τζάκι, να ξαναζεστάνουμε τη στάχτη του, να ανάψει η σπίθα του, προσκυνητές σ’
αυτό το ιερό ναό της ελληνικής παράδοσης. Η καρδιά και η ψυχή
του Έλληνα και ιδιαίτερα του Ρουμελιώτη ποτέ δεν εκπατρίζονται.
Ξαναγυρίζουν κάποτε στα πατρικά χώματα και με τη θύμηση και
τη νοσταλγία θυμούνται τα παλιά και με δακρυσμένα μάτια ανάβουν
το σβηστό παραγώνι το ρογοβύζι αυτό της ελληνικής γενιάς και της
ρουμελιώτικης παράδοσης.

Το Σπήλαιο,
όπου εγεννήθη
ο Χριστός,
στο Ναό της
Γεννήσεως
Χριστού,
στη Βηθλεέμ.

Χριστούγεννα και κάλαντα
Αγγελικές γλυκιές φωνές
εγέμισαν οι στράτες
και προσωπάκια χαρωπά
από κάθε γωνιά,
γλυκόλαλα τη γέννηση
ψάλλουν του θείου βρέφους
μ’ αγάπη, ελπίδα, ζεστασιά
μας γέμισε η καρδιά
Μηνύματα χαρμόσυνα
μικροί αγγελιοφόροι
με μαγουλάκια ροδαλά
τις πόρτες μας χτυπούν
Η λάμψη στα ματάκια τους
φάροι αισιοδοξίας
τα λόγια τους υπόσχεση
γλυκά και όμορφα ηχούν
Ηλίας Σπυρόπουλος

Επιτυχίες
Η Μαρία Γκιόλα του Χρήστου και
της Δέσποινας Παππά, ολοκλήρωσε με
επιτυχία τον κύκλο σπουδών της στο
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
- Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής
και Αθλητισμού. Ορκίστηκε στις 4
Οκτωβρίου, λαμβάνοντας το πτυχίο της
με δίπλωμα στην ειδικότητα τον Τάεκβο-ντό.
Της ευχόμαστε καλή σταδιοδρομία!
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«Χριστός γεννάται δοξάσετε» - Χριστουγέννα 2017
συνέχεια από τη σελ. 1

μένη χριστιανική πατρίδα μας, έρχονται τα
Χριστούγεννα και δεν
νοιώθουμε και δεν καταλαβαίνουμε, και δεν
συνειδητοποιούμε το
βαθύτερο νόημα της
μεγάλης αυτής εορτής.
Όταν ξενόφερτα ήθη και έθιμα εισχωρούν και εδώ, όταν ευτελίζεται η ιερότητα και η κατάνυξη της εορτής.
Πως είναι δυνατόν εμείς οι κληρικοί, οι Έλληνες Χριστιανοί,
να μένουμε απαθείς, ανενέργητοι και αμέτοχοι σε όλα αυτά τα
άσχημα και κακά που βλέπουμε γύρω μας; Γιατί τα εκκοσμικευόμενα Χριστούγεννα δεν είναι τα αληθινά Χριστούγεννα. Δεν
υπάρχουν Χριστούγεννα χωρίς Χριστό. Θα είναι εορτή ενέορτος.
Δεν την θέλουμε αυτή την παρά-εορτή. Την αληθινή εορτή την
αυθεντική αναζητούμε. Όποιος την βρει,
αυτός τότε θα αξιωθεί «γένους βροτείου
την ανάπλησιν», την ευδοκία και την ευλογία του Θεού.
Ας κάνουμε κάτι, ας θυσιάσουμε κάτι,

Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ε Σ

ας προσπαθήσουμε με αγώνα πνευματικό να πλησιάσουμε τη
φάτνη. Κάθε πράξη αγαθή στον συνάνθρωπό μας, ή λόγο ή
σκέψη που κάνουμε στο όνομα του Κυρίου μας από αγάπη, είναι
και μια μεγάλη αποταμίευση στην τράπεζα του ουρανού, στην
μεγαλύτερη την πιο ασφαλή και ανταποδοτική τράπεζα του κόσμου. Ο Ιησούς είναι η μεγάλη παρηγοριά για τον σημερινό άνθρωπο. Είναι η μεγάλη ελπίδα για τον σύγχρονο κόσμο.
Οι εγκόσμιες καταστάσεις εναλλάσσονται. Ο Ιησούς όμως
«χθες και σήμερον ο Αυτός και εις τους αιώνας».
Με την ελπίδα μας εις τον τεχθέντα Θεάνθρωπο, με την πίστη
στην αγάπη του για κάθε άνθρωπό και με την προσδοκία ενός
νέου κόσμου εύχομαι.
Καλά Χριστούγεννα και Καλή Χρονιά.
Πρωτ. Σκαρλάτος Ηλίας
Αρχ. Επίτροπος Μακρακώης και Τυμφρηστού

Τ Ε Χ Ν Ε Σ

Αφοι Παπαθανασίου Ο.Ε.

papress@hotmail.com - parafthi@hotmail.com

