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ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2020:  
ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

ANAKOINΩΣΗ: Ενημερώνουμε τα μέλη του Συλλόγου των απανταχού Δικαστριωτών ότι το φετινό Αυγου-
στιάτικο αντάμωμα στο χωριό μας, καθώς και το πάρτι της νεολαίας, ακυρώνονται, λόγω της πανδημίας του Κο-
ρωνοϊού και των μέτρων που έλαβε η Πολιτεία για την προστασία της υγείας όλων μας. 

To Δ.Σ. του Συλλόγου

•  Κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης των Μελών του
Συλλόγου που θα διεξαχθεί στις 16/8/2020 στο χωριό μας, θα γί-
νουν οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβου-
λίου του Συλλόγου μας, με μυστική ψηφοφορία. Παρακαλούνται
τα μέλη του Συλλόγου που επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα
για το νέο Δ.Σ. να ενημερώσουν μέχρι τις 30/7/2020 τον Πρόεδρο
του Συλλόγου κ. Κ. Κόρδα στο τηλέφωνο 6976978440 ή τον Αν-
τιπρόεδρο κ. Π. Καρακώστα στο τηλέφωνο 6977094031 και για
τη Λαμία τον Β΄ Αντιπρόεδρο κ. Αθ. Αντωνή στο τηλέφωνο
6977612954. 

1. 11 έως 14/8/2020: Θα προσπαθήσουμε από κοινού
και καταβάλλοντας προσωπική εργασία να πραγματοποι-
ήσουμε διάνοιξη των παλαιών μονοπατιών από τα Καλοτχέϊκα
στον Άνω Μαχαλά μέχρι την Κορφή Τσούκα και από τον αγρο-
τικό δρόμο στη ράχη μέχρι την Κορφή Κουτσονίκα. Παρακα-
λούμε για τη συμμετοχή όσων μπορούν, ώστε να συμβάλουμε
όλοι μαζί εθελοντικά για την αναβάθμιση και προβολή του
χωριού μας. 

2. 15/8/2020: Αρτοκλασία στην Παναγία
3. 16/8/2020: Γενική Συνέλευση - Εκλογές
4. 17/8/2020: Αγώνας μπάσκετ – Έκθεση φωτογραφίας
5. 18/8/2020: Αγώνες δρόμου – Έκθεση φωτογραφίας
6. 19/8/2020: Συνάντηση όσων Δικαστριωτών επιθυμούν

στον Νερόμυλο. 
Για το Δ.Σ. 

του Συλλόγου των απανταχού Δικαστριωτών

Ο18ος αιώνας σημαδεύτηκε  από δυο  σημαντικά ιστορικά γεγονότα, τα
οποία επηρέασαν την θρησκευτική και  την κοινωνική ζωή των κατοίκων
των χωριών  Τυμφρηστού: 

Tις επιδημίες της Βλογιάς και της Πανούκλας  και τα μέτρα αντιμετώπισής τους.  
«Οι περί τον  Τυμφρηστόν οικούντες»  ή «οι Τυμφρήστιοι» δοκιμάσθηκαν σκληρά,

καθόλη τη διάρκεια του 18ου αιώνα, από  τα  «θανατικά», όπως ονομάσθηκαν  οι  επι-
δημίες της Βλογιάς  και της Πανούκλας. Ήταν τέτοιας έκτασης  αυτά «τα θανατικά»,
ώστε ξεκληρίστηκαν πολλές οικογένειες και προκλήθηκε τεράστια μείωση των πλη-
θυσμών των χωριών Τυμφρηστού. 

Στο τέλος  του 18ου αιώνα, κατά τον Πουκεβίλ, ο πληθυσμός της Ζημιανής (Δι-
κάστρου)  δεν ξεπερνούσε τις 20 φαμίλιες. 119 ήταν οι φαμίλιες το 1640.

«Οι κάτοικοι των χωριών»,  αναφέρει ο Δ. Τόλης,  «στην προσέγγιση  των επιδη-
μιών, ετρέποντο εις φυγήν  και διεσκορπίζοντο στα βουνά και στα δάση, αλλά δεν διε-
σώζοντο, τα πτώματα των νεκρών  έμεναν άταφα και τρώγονταν από τους χοίρους
και τα σκυλιά … οι κάτοικοι   δεν επέστρεφαν   στα σπίτια  τους, πίστευαν, ότι  οι επι-
δημίες της Βλογιάς και της Πανούκλας έρχονταν  στα χωριά  κρυμμένες μέσα  στα
τόπια  των υφασμάτων, που έφερναν από τις  πόλεις  ή  κρυμμένες μέσα  στα προικιά,
που έφερναν οι νύφες από  άλλα χωριά…». 

Ο τρόπος μετάδοσης των επιδημιών επέφερε σημαντικές αλλαγές στην θρησκευ-
τική και κοινωνική ζωή των κατοίκων Τυμφρηστού. Ευρισκόμενοι  οι κάτοικοι  σε από-
γνωση, εναπέθεταν  τη σωτηρία τους  από τις επιδημίες στην βοήθεια του Θεού και
των Αγίων και άρχισαν να κτίζουν Ναούς και εξωκλήσια, να ντύνονται με δέρματα
ζώων και  να αποφεύγουν,   να φέρνουν στα χωριά τους υφάσματα από τις πόλεις  και
να  λαμβάνουν  συζύγους από ξένα χωριά.  

Αυτά τα μέτρα  πρόσταξαν τότε οι «γέροντες»  των χωριών,  με την πρακτική τους
σοφία, για να γλιτώσει ο κόσμος  απ΄ την Βλογιά και την Πανούκλα.

Όταν  οι επιδημίες έφθαναν στα χωριά, οι κάτοικοι φώναζαν δυνατά  «φωτιά να
τις κάψει» και έτρεχαν να κρυφτούν  στα δάση, αφήνοντας  αβοήθητους τους ασθενείς
και άταφους τους πεθαμένους. Οι ασθενείς πέθαιναν  μέσα σε δυο-τρείς μέρες.  

Δεν υπήρχαν τότε,  ούτε Γιατροί, ούτε Νοσοκομεία, ούτε Φάρμακα,  ούτε Μάσκες,
ούτε Γάντια, ούτε και ΕΚΑΒ.  Δεν υπήρχε καμμιά από  τις δυνατότητες  με τις οποίες
αντιμετωπίζεται  σήμερα  η επιδημία του «Κορονοιού». 

Την περίοδο του 18ο αιώνα (1705-1795, ενενήντα χρόνια Βλογιάς και Πανούκλας),
κατά την οποία εμφανίζονταν, ανά  χρονικά διαστήματα,  οι επιδημίες,  οι κάτοικοι
για να διασωθούν  έκτιζαν  στα χωριά  τους Ναούς και Εξωκλήσια Αγίων, οι οποίοι

συνέχεια στη σελ. 4

Αναδημοσίευση, λόγω «Κορονοιού»,  από την Εφημερία  
ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΡΟ  και τα Πρακτικά του 4ου Φθιωτικού Συνεδρίου)

Οι επιδημίες της Βλογιάς και της
Πανούκλας  του 18ου αιώνα

του Λεωνίδα Ιωάννου Καρφή
Αντιστρατήγουε.α.

•  Όποιο μέλος του Συλλόγου έχει στην κατοχή του φω-
τογραφικό υλικό από την ίδρυση του Συλλόγου μας μέχρι
σήμερα παρακαλείται να επικοινωνήσει στα τηλέφωνα
6976978440 (Κ. Κόρδας) ή 6977094031(Π. Καρακώστας) και
για τη Λαμία στο 6977612954 (Αθ.Αντωνής) ή στο e-mailτου
Συλλόγου   ( info.dikastro@gmail.com ), έτσι όπως αυτό ανα-
γράφεται στην Εφημερίδα. Οι φωτογραφίες θα χρησιμοποι-
ηθούν για Έκθεση του Συλλόγου μας, μετά το πέρας της
οποίας θα επιστραφούν στους κατόχους τους. 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
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2 το Δίκαστρο

κοινωνικα ENIΣΧΥΣΑΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
ΤΟΝ ΣΥΛΛΟΓΟ 

& ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 
στους τραπεζικούς 
Λογαριασμούς 
του Συλλόγου 
Απανταχού 

Δικαστριωτών

Εθνικής Τράπεζας: 
067/559811-79

IBAN:
GR26011006700000067

55981179

Eurobank πρώην Τ.Τ.:
0026.0740.1.1.

0101676583
IBAN:

GR33026074000001101
01676583

Τράπεζα Πειραιώς
Λογαριασμός όψεως: 

6292142035432

Άρθρα - Κείμενα
Αγγελίες-Ανακοινώσεις

στο μέλος της Συντακτικής Επιτροπής:

Κων/νο Γ. Καρφή
Σιδ. Σταθμό Λιανοκλαδίου

Τ.Κ. 35100 ΛΑΜΙΑ
efimdikastro@gmail.com

Συνδρομές - 
Προσφορές

Γεννήσεις 
•  Ο Τσιφτσής Νικόλαος του Αθανασίου εγ-

γονός του Ιωάννη Πιλάλη και η Μακρή
Σοφία απέκτησαν στις 18-9-19 το δεύτερο
παιδάκι τους αγοράκι.

•  Ο Ιωάννης Πιλάλης του Αθανασίου και
της Βάσως και η Εύη Τσιολίγκα απέκτησαν
στις 20-2-20, το πρώτο το παιδί «κοριτσάκι».

•  Ο Ιωάννης Σταυρίδης και η Ειρήνη
Λάμπου του Γεωργίου και της Τερέζας απέ-
κτησαν στις 3-4-20 το πρώτο τους παιδί «κο-
ριτσάκι».

Να τους ζήσει 
Baπτίσεις

• Ο Δημήτριος Γεωργίου του Βασιλείου
και της Σταυρούλας Αντωνή και η Παναγιώτα
Αγγελή βάπτισαν το τρίτο τους παιδάκι στις 2-
2-20 «κοριτσάκι» και το όνομα αυτής Σταυ-
ρούλα - Χαρά.

Να τους ζήσει 
Θάνατοι

•  Στις 22-12-19 απεβίωσε ο Ιωάννης Χρι-
στόπουλος ετών 79. Εψάλη και ετάφη στο Δί-
καστρο.

• Στις 9-2-20 απεβίωσε ο Χαμπέρης Γεώρ-
γιος ετών 84. Εψάλη και ετάφη στο Σχιστό.

• Στις 8-4-20 απεβίωσε ο Γρηγόριος Γιαν-
νακάκης ετών 102. Εψάλη και ετάφη στο Δί-
καστρο.

• Στις 20-5-20 απεβίωσε ο Σεραφείμ Δη-
μητρίου ετών 85. Εψάλη και ετάφη στο Δίκα-
στρο.

• Στις 14 -6-20 απεβίωσε η Αμαλία Κα-
τσαρή - Λάμπου ετών 92. Εψάλη και ετάφη

στο Περιβόλι Δομοκού.

• Στις 18 -6-20 απεβίωσε η Χουρχουμπά -
Κόρδα Ζωή δασκάλα σύζυγος Βασιλείου
Κόρδα ετών 69. Εψάλη και ετάφη στο Ελευ-
θέριο Λάρισας.

Αιωνία τους η μνήμη

1) Μπαρτσώκας Παναγιώτης..........................................10€
2) Καψάλης Δημήτριος ........................................................5€
3) Κόρδας Κων/νος (ιερέας).............................................20€
4) Προβόπουλος Δημήτριος - Αρετή............................10€
5) Παπαχρήστος Τάκης - Μαρία....................................10€
6) Αντωνή Νίκη ....................................................................20€
7) Σκαρλάτος Ηλίας (ιερέας) ...........................................20€
8) Γκιόλας Ευάγγελος.........................................................20€
9) Γιαννάκος Βασίλειος του Κων/νου .........................10€
10) Ιωάννου Αθανάσιος ....................................................20€
11) Ρήγας Πάνος...................................................................20€
12) Δημητρίου Ιωάννης.......................................................5€
13) Καλότυχος Ηλίας του Ιωάννη ................................30€
14) Παπακώστας Παναγιώτης Ροβολιάρι.................50€
15) Καρφής Γεώργιος του Ιωάννη......................................10€
16) Τραγουδάρα Ευαγγελία.............................................50€
17) Κατσαρή Αμαλία...........................................................20€
18) Πιλάλη Βασιλή .............................................................10€
19) Ρήγας Σεραφείμ του Θεμιστοκλή..........................30€
20) Γιαννακόπουλος Γεώργιος του Θεοφίλου ...............10€
21) Καλογιάννης Αθανάσιος του Άγγελου ......................10€
22) Τσιόλιγκα Εύη......................................................................10€
23) Οικογένεια Σεραφείμ Κόρδα του Ιωάννη..........30€
24) Λάμπος Γεώργιος του Παναγιώτη ..............................20€
25) Μουρίκης Ανέστης του Φιλίππου ...............................50€
26) Σουλιώτης Χρήστος ..........................................................20€
27) Καββάλος Δημήτριος .......................................................10€
28) Νιώρα Σοφία (Φούλα) του Παναγιώτη.....................20€
29) Μητρίτσιος Κων/νος του Δήμ ...................................5€
30) Ζημιανίτης Γεώργιος του Δημ. ..............................30€Τo Δίκαστρο

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

ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Ο.Ε.

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

e-mail: papress@hotmail.com

Tριμηνιαία ενημερωτική έκδοση 
του Συλλόγου

του απανταχού Δικαστριωτών

ΚΩΔΙΚΟΣ: 6558

Εκδότης:
Σύλλογος Απανταχού

Δικαστριωτών
ΔΙΚΑΣΤΡΟ ΦΘ/ΔΑΣ - 

Τ.Κ. 35017

Yπεύθυνος Έκδοσης:
Κόρδας Λ. Κωνσταντίνος

Πρόεδρος Συλλόγου
Απανταχού Δικαστριωτών

• Kιν.: 6976978440

Συντακτική Επιτροπή:
Γκιόλας Σταύρος 6973513170

Γεώργιος Ηλ. Ζημιανίτης
Λεωνίδας Ι. Καρφής 210 9343162

Κων. Γ. Καρφής 22310 62033 -
6974038172

Για τυχόν ανακριβείς, εσκεμμένες ή μη πληροφορίες
δημοσιευμάτων ή για αντιδεολογική συμπεριφορά κλπ.
την ευθύνη φέρει εξολοκλήρου ο συγγραφέας του άρ-
θρου.

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

ΙΟΥNΙΟΣ 2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ
Παρακαλούμε όσοι επιθυμούν και μπορούν να γρά-
ψουν κείμενα, άρθρα, (κοινωνικά, πολιτιστικά, ιατρικά,
λαογραφικά) κ.τλ., διότι υπάρχει έλλειψη ύλης και πρέ-
πει να εμπλουτίσουμε την εφημερίδα μας, ώστε να μην
σταματήσει η έκδοση της. 

Η συντακτική επιτροπή

ΥΜΝΟΣ ΣΤΗ ΜΑΝΑ
Απ’  την ψυχή σαν βγουν καημοί
κι από το σώμα πόνοι,
τη λέξη «μάνα» σαν θα πεις
σβήνουν φωτιές και λιώνει και το χιόνι

Πύλη για το σεργιάνι αυτό
στον κόσμο που πατούμε
θα είναι για πάντα μοναχά η μάνα.

Μάνα σημαίνει λυτρωμός
απ’ την απελπισιά μας,
πηγή σε δροσερό νερό
μέσα στην ερημιά μας.

Όποιος αυτή στερήθηκε
αυτός μονάχα ξέρει
είναι σαν το ξερό κλαρί
και σαν σβηστό αγιοκέρι.

Είναι αετός χωρίς φτερά,
βάρκα που στέκει στα ρηχά,
δίχως πανί, χωρίς κουπιά
που τρώει η αρμύρα και η σκουριά.

Τσίτσος Ιωάννης

dikastro 85_dikastro neo  20/06/2020  12:53 μ.μ.  Page 2



το Δίκαστρο 3

ΜΝΗΜΗΣ ΠΕΡΙΠΑΤΟΣ

ΙΟΥNΙΟΣ 2020

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ  ΣΥΛΛΟΓΟΥ
aΔροστοσταλιά στο νου ο τόπος μου
κι άρωμα στο μίσχο της ψυχής μου,
με τα φτερά του πόθου μου
πλεούμενο της μνήμης αρμενίζω.

Κρυφά μιλώ με τ’ όνειρο
γιατί γλυκά με ταξιεύει,
με της ψυχής τα βλέμματα τρέχω
και ξαναβλέπω λαγκάδια
και ψηλά βουνά, δάση, σπηλιές,

Πλαγιές χιλιανθισμένες, τις εκκλησίες,
χαλάσματα, σπίτια στενά δρομάκια,
τις βρύσες με τα κρύα νερά,
παιδιά να παίζουν στις στράτες.

Γυναίκες με τις ρόκες τους
τ’ αδράχτι, το σφοντύλι,
τη διάστρα με τα νήματα,
λανάρια, σαϊτες, την ανέμη.

Της κόρης το γλυκόλαλο
ακούω το τραγούδι,
την προίκα της και τ’ όνειρο
στον αργαλειό που υφαίνει.

Στους κήπους οι τριανταφυλλιές
οι ντάλιες τ’ άη δημήτρια
και κάτω στα παράθυρα, γαριφαλιές,
βασιλικός, δυόσμος και ματζουράνες.

Και στις αυλές ο απήγανος
που το κακό ξορκίζει
όλα στέλνουν αρώματα
στον ουρανό λιβάδι.

Να τραγουδούν οι γέροντες
κόβοντας, λαθραία τον καπνό τους
και οι γλυκές γερόντισσες
κρυφά τους καμαρώνουν.

Μες το καμίνι ο σιδεράς
το σίδερο παιδεύει
του δίνει σχήμα και μορφή
χτυπώντας το στ’ αμόνι,

όπως η θάλασσα χτυπά
το βράχο σαν αγριεύει
και τα συντρίμμια του σκορπά
στα σκοτεινά της βάθη.

Πουλάκια να λαλούν γλυκά,
μέλισσες να βουίζουν,
φλογερές και βελάσματα
στις ρεματιές, στα πλάγια.

Όσα εκεί αγάπησα
και αυτά που περιμένουν
και νοσταλγώ όσα λάτρεψα
μα τώρα δεν υπάρχουν,

στην αγκαλιά της μάνας γης
για πάντα τώρα κοιμούνται.

Διαβάτη, όπου κι αν πας, όπου σταθείς
όσες πίκρες, χαρές απ’ τη ζωή γευτείς
ποτέ σου μην ξεχνάς τις ρίζες, το χωριό σου.
Εκεί η πρώτη σου πνοή, εκεί το πρώτο φως σου
σε καρτερούν σαν τον γονιό
τον άσωτον τον γιό του.

Στην Αθήνα  το μεσημέρι της
Κυριακής 2 Φεβρουαρίου

2020, στο κέντρο  «Λευκονόη »
έγινε η καθιερωμένη κοπή
πίτας για τα Μέλη και τους φί-
λους του Δικάστρου. Το ωραίο
περιβάλλον, η καλή μουσική
και η συμμετοχή των    συγχω-
ριανών μας, συνέβαλαν στο να
μείνει σε όλους αξέχαστη και αυτή την χρονιά! 

Στο Δίκαστρο την Κυριακή 16
Φεβρουαρίου 2020, μετά την

λειτουργία και  το καφεδάκι, έγινε
η κοπή της πίτας στο μαγαζί της
Αργυρώς «Η Ζημιανή». Η προσέ-
λευση των Δικαστριωτών και των
φίλων μας ήταν μεγάλη,  συνηγο-
ρούντος  και του καλού καιρού. Οι
εκλεκτοί μεζέδες, το καλό κρασί,
η μουσική και το κέφι όλων, άνα-
ψαν το γλέντι αφήνοντας σε όλους τις καλύτερες σκέψεις για μελλοντικές
επαναλήψεις  τέτοιων εκδηλώσεων.

Με ιδιαίτερη χαρά είχαμε μαζί μας , και στις δυο εκδηλώσεις μας ,  τον Δή-
μαρχό μας  κ. Χατζή  Γεώργιο. Τον ευχαριστούμε  πολύ που μας τίμησε με την
παρουσία του  και του υπενθυμίζουμε ότι είναι  και  θα είναι  πάντα ευπρόσ-
δεκτος. Τέλος να ευχαριστήσουμε όλους όσους παρευρέθηκαν στις  εκδη-
λώσεις αυτές  και σας περιμένουμε όλους στο χωριό  μας , το Δίκαστρο.
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ρήνη, αφθονία καρπών, θεραπεία νόσων και άφεση αμαρ-
τιών». 

Την περίοδο αυτή, εκτός από τους Ναούς, κτίσθηκαν
στα  χωριά Τυμφρηστού και τα εξής εξωκλήσια  Αγίων - Θε-
ραπευτών των επιδημιών, τα οποία συνέστησε ο πατρο-Κο-
σμάς : 

• Στο Μαυρίλο κτίσθηκε το εξωκλήσι του Αγίου Χαρα-
λάμπους, * στη Ζιώψη κτίσθηκαν τα εξωκλήσια του Αγίου
Χαραλάμπους  και της  Αγίας Παρασκευής, * στη Μερκάδα
κτίσθηκε  το εξωκλήσι της Αγίας Παρασκευής, * στο Παλαι-

4 το Δίκαστρο

Οι επιδημίες της Βλογιάς και
της Πανούκλας του 18ου αιώνα

ήταν οι Προστάτες και Θεραπευτές των ασθενειών και επι-
δημιών  και  ακόμη,  για να τιμήσουν  τους  Αγίους τους   έδι-
ναν  στα παιδιά τους ονόματα  Αγίων. 

Το 90%  των ονομάτων,  τα οποία δόθηκαν στα παιδιά
του Δικάστρου,  τον 18ο αιώνα,  ήταν ονόματα Αγίων-θε-
ραπευτών των επιδημιών, των οποίων είχαν κτίσει στο Δί-
καστρο   Ναούς και Εξωκλήσια.   

Χρονολογικά και κατά χωριό  κτίστηκαν  οι εξής  Ναοί: 
• Το 1728 κτίσθηκε  στο Μαυρίλο  ο Ναός του Αγίου Δη-

μητρίου, ο οποίος «πηγάζει ιαμάτων», * το 1738 κτίσθηκε
στη Ζιώψη  ο Ναός του  Αγίου Νικολάου,  ο οποίος «βαρείαις
νόσοις  ευρήσει φάρμακον», * το 1749 κτίσθηκε στην Κάψη
ο  Ναός  της Αγίας Τριάδας,  η οποία «σώζει πάντας τους πι-
στώς ελπίζοντας» και στο Παλαιόκαστρο  ο Ναός του Αγίου
Δημητρίου, ο οποίος  «πηγάζει ιαμάτων»  και *το 1797 κτί-
σθηκε στην Μερκάδα  ο Ναός  του Αγίου Αθανασίου, ο
οποίος «δωρούται ελέους».  

Ο πατρο-Κοσμάς, κατά τις περιοδείες του στα χωριά
Τυμφρηστού, το 1778,  περίοδο των επιδημιών, συνιστούσε
στους κατοίκους «να κτίσουν  εκκλησιές και να  ζητούν,  για
τη σωτηρία και θεραπεία  τους  από τις επιδημίες, τις πρε-
σβείες  Αγίων,  οι οποίοι  έχουν τη χάρη θεραπεύουν  τις
ασθένειες και τις επιδημίες». * 

Ως Αγίους-Θεραπευτές των επιδημιών συνιστούσε:
• Την  Αγία Παρασκευή, η οποία  «προχέει ιάματα», *

τον Προφήτη Ηλία, ο οποίος  «νόσους αποδιώκει» και * τον
Άγιο Χαράλαμπο, ο οποίος έλαβε  από το θεό τη χάρη,
«όπου βρίσκονται τεμάχια από τα λείψανά του ή όπου τον
εορτάζουν  και τιμούν το μαρτύριό του,  να   μην υπάρχει
πείνα και πανούκλα και άλλες λοιμικές νόσοι, να υπάρχει  ει-

Του Λεωνίδα Ιωάννου Καρφή, Αντιστρατήγου ε.α.

ΟΆγιος Ιωάννης της Κροστάνδης απαντά στο ερώτημα, γιατί μνημονεύουμε τα ονόματα στις προ-
σευχές.  Μερικοί ρωτούν, γιατί μνημονεύουμε τα ονόματα των κεκοιμημένων και των ζώντων
στις προσευχές που κάνουμε.Ο Θεός σαν παντογνώστης,όπως είναι, δεν ξέρει τα ονόματά τους

και τις ανάγκες τους; Όμως αυτοί οι οποίοι μιλούν και σκέπτονται έτσι, ξεχνούν ότι την προσευχή δεν
την κάνομε για ενημέρωση του Θεού. Φυσικά ο Θεός δεν έχει ανάγκη τέτοιας ενημερώσεως. Άλλη είναι
η σημασία αυτής της προσευχής. Προσευχόμαστε υπέρ των ζώντων και των μεταστάντων και τους
μνημονεύουμε με τα ονόματά τους, για να δείξουμε, ότι τους αγαπάμε με όλη μας την καρδιά.Γιατί,
δεν είμαστε απλώς συγγενείς ή φίλοι ή γνωστοί, αλλά «αλλήλων μέλη». Μέλη Μιάς Εκκλησίας, Ενός
Μυστικού Σώματος του Χριστού. Υπάρχει τεράστια διαφορά ανάμεσα στη μηχανική και απαθή μνη-
μόνευση των ονομάτων και στην ολοκάρδιαπροσευχή. Το ένα απέχει από το άλλο, όσο ο ουρανός από

τη γη. Η προσευχή πρέπει να είναι ειλικρινής εκδήλωση αγάπης. Η αγάπη είναι η πρώτη και μεγάλη
εντολή. Γι’ αυτό ο Θεός τη δέχεται. Και γι’ αυτό την περιμένει! Η αγάπη για τους ζώντες και κεκοιμημέ-
νους αδελφούς είναι χρέος. Το πρώτο από όλα. Κάθε λέξη στην προσευχή, κάθε λέξη  η οποία  πηγάζει
από τα βάθη της καρδιάς, έχει μεγάλη δύναμη:  «Πολύ ισχύει δέησις δικαίου ενεργουμένη», λέγει η
Αγία Γραφή. Και αν έχει τόση μεγάλη σημασία η μνημόνευση των ονομάτων ζώντων και κεκοιμημένων
σε οποιαδήποτε προσευχή, πόσο μεγαλύτερη σημασία και αξία έχει, όταν μνημονεύονται τα ονόματα,
στην ιερότερη προσευχή, στη Θεία Λειτουργία; Στη Θεία Λειτουργία ο ιερέας επισφραγίζει τη μνημό-
νευση των ονομάτων ζώντων και κεκοιμημένων με τα λόγια:

«Απόπλυνον, Κύριε, τα αμαρτήματα των ενθάδε μνημονευθέντων δούλων Σου τω αίματί Σου τω
Aγίω».                                                                                                                       (Άγιος Ιωάννης Κροστάνδης)

Γιατί  πρέπει να μνημονεύουμε  τα ονόματα στις Προσευχές

Η Αγία Παρασκευή
(Εικόνα του τέμπλου του εξωκλησιού της

Αγίας Παρασκευής, στο Δίκαστρο) 

Ο Προφήτης Ηλίας
(Εικόνα  του Τέμπλου του Εξωκλησιού 

του Προφήτη Ηλία, στο Δίκαστρο)

όκαστρο  κτίσθηκε το εξωκλήσι του Αγίου Χαραλάμπους και
* στη Ζημιανή (Δίκαστρο) κτίσθηκαν τα εξωκλήσια  της
Αγίας Παρασκευής και του Προφήτη Ηλία.   

Τα Εξωκλήσια  της Αγίας Παρασκευής και του Προφήτη
Ηλία,  στο Δίκαστρο,  κτίστηκαν το 1784,  μετά την περιοδεία
του πατρο-Κοσμά.                       

Συνολικά,  τον 18ο αιώνα.  κτίστηκαν και  λειτουργούν-
ται  μέχρι σήμερα στα χωριά   περιοχής  Τυμφρηστού,  πέντε
(5) Ναοί και επτά (7) εξωκλήσια  Αγίων, οι οποίοι πρε-
σβεύουν,   προστατεύουν και θεραπεύουν τους πιστούς από
τις  αρρώστιες και τις επιδημίες.

• Ο παπά Γρηγόρης Παπαδημητρίου, ιερέας και διδά-
σκαλος του Δικάστρου (1861-1946), έλεγε ότι «ο πατρο-Κο-
σμάς, ο οποίος  περιόδευσε το 1778 στην περιοχή
Τυμφρηστού,   πέρασε  και από το Δίκαστρο».

ΙΟΥNΙΟΣ 2020
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το Δίκαστρο 5

Τo Δ.Σ. του Ιστορικού και Λαογραφικού Μουσείου
Δικάστρου σας ενημερώνει ότι η συστηματική

προσπάθεια που ξεκινήσαμε στις αρχές του 2018 για έν-
ταξη του Μουσείου μας στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα
Clld/Leader 2014 - 2020, που εκπονείται από το Υπουργείο
Αγροτικής Ανάπτυξης μέσω της ΦΘιωτικής Αναπτυξιακής
Α.Ε., είχε αίσια κατάληξη αφού καταφέραμε (καταθέτον-
τας τεκμηριωμένη ένσταση) να ανατρέψουμε την αρχική
απορριπτική απόφαση του εν λόγω φορέα.

Ευχαριστούμε θερμότατα όλους όσους κατανόησαν
την αναγκαιότητα και το δίκαιο του αιτήματός μας και συ-

νέβαλαν στη στήριξη, προώθηση και ευόδωση της διεκ-
δίκησής μας. Αναφερόμαστε σε συγκεκριμένα πολιτικά
πρόσωπα, αυτοδιοικητικούς παράγοντες, μηχανικούς,
συγχωριανούς και φίλους του Δικάστρου.

Ο  αιτούμενος προϋπολογισμός των προτεινόμενων
παρεμβάσεων, για ριζική αναμόρφωση του εσωτερικού
και εξωτερικού χώρου του Μουσείου, σύμφωνα με την κο-
στολογημένη πρόταση των μηχανικών μας, αφορούσε
ποσό 189.000€.

Η επιτροπή αξιολόγησης απέρριψε ορισμένες από
τις κτιριακές, υλικοτεχνικές και εξωτερικές παρεμβάσεις

που αιτούμασταν και που ήταν αναγκαίες σύμφωνα με τις
αρχιτεκτονικές μουσειολογικές μελέτες και ενέκρινε τελικά
ποσό της τάξης των 121.308,65€ για τις υπόλοιπες.

Σε κάθε περίπτωση είναι μια ευχάριστη εξέλιξη για το
Μουσείο και το χωριό μας, αφού θα μας δοθεί η δυνατό-
τητα να προχωρήσουμε στις προβλεπόμενες από το νόμο
διαδικασίες ώστε να υλοποιήσουμε το όραμά μας για πε-
ραιτέρω εξέλιξη, οργάνωση, αναβάθμιση, ανάδειξη
και αξιοποίηση του Μουσείου, κατ’ επέκταση και
του χωριού μας.

Δυστυχώς η πρωτόγνωρη κατάσταση που βιώνουμε από την
πανδημία του covid-19 (Κορωνοϊού) αφήνει πίσω της χιλιά-

δες, ανά την υφήλιο, νεκρούς και σοβαρά πάσχοντες, πλήττει ανυ-
πολόγιστα, αποσαθρώνει και αποσυντονίζει ζωτικούς τομείς της
οικονομικής, κοινωνικής και πολιτιστικής μας ζωής.

Μπροστά σε όλα αυτά τα πρωτοφανή και τραγικά γεγονότα, η
ακύρωση τεσσάρων προγραμματισμένων, για την ανοιξιάτικη πε-
ρίοδο, επισκέψεων των αξιοθέατων χώρων του χωριού μας από μα-
θητές σχολικών μονάδων του νομού μας, ίσως να είναι κάτι άκυρο,
ασήμαντο και ανάξιο λόγου. Περιγράφει όμως τις αλυσιδωτές επι-
πτώσεις, που εν είδει ντόμινο γκρεμίζουν κάθε ανθρώπινο προγραμ-
ματισμο αποδεικνύοντας περίτρανα πόσο ευάλωτοι μικροί, και
ανίσχυροι είμαστε μπροστά σε έναν απειροελάχιστο οργανισμό, έναν
αόρατο εχθρό όπως ο συγκεκριμένος ιός.Ίσως η κατάσταση αυτή
μας διδάξει ότι πρέπει να αναθεωρήσουμε θέσεις, απόψεις, συμπε-
ριφορές και αντιλήψεις για τη ζωή, τις κοινωνικές μας σχέσεις, την
ύπαρξη και λειτουργία μας πάνω στον πλανήτη γη και να εγκαταλεί-
ψουμε την αλαζονική, υπεροπτική, άπληστη και ματαιόδοξη πολλές
φορές συμπεριφορά μας, που εκφράζεται στην καθημερινότητα με
διενέξεις, μικρότητες, μικροπρέπειες, πάθη και μίση που μας τυφλώ-
νουν και δεν μας επιτρέπουν να δούμε και να δώσουμε αξία σε αγαθά
που έχουμε και που δυστυχώς δεν τα εκτιμάμε, όπως το πολυτιμό-
τατο αγαθό της υγείας!!

Σύνεση λοιπόν, αναστοχασμός,  λογική, σοβαρότητα, υπευθυ-
νότητα, επαγρύπνηση, όχι εφησυχασμός, αδιαφορία και ανευθυνό-
τητα και πάνω απ’ όλα αλληλεγγύη και αγάπη για τους
συνανθρώπους μας και για τα δώρα με τα οποία μας προίκισε ο Θεός,
με σκοπό τη γρήγορη και καθολική επιστροφή στην κανονικότητα!!!

Ακυρώσεις επισκέψεων
- προβληματισμοί...

Στις 15/6/20 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 συνεδριάσαμε, έχοντας
πλήρη απαρτία και συζητήσαμε την ευχάριστη εξέλιξη της χρημα-

τοδότησης του Μουσείου, καθώς και τις ενέργειες στις οποίες πρέπει να
προβούμε από δω και στο εξής για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης,
τη διαδικασία ανάθεσης των εργασιών και τη διαχείρηση του δημόσιου
χρήματος με τρόπο που θα διασφαλίζεται η ορθή χρήση του και η πλήρης
διαφάνεια.

Επίσης συζητήσαμε
την πρόταση του Πολιτι-
στικού Συλλόγου για
κοινή συμμετοχή σε δρά-
σεις και δραστηριότητες,
που θα λάβουν χώρα την
εβδομάδα του Δεκαπεν-
ταύγουστου, όπως διά-
νοιξη των μονοπατιών
που οδηγούν στα ερείπια
των οχυρωματικών θέ-
σεων (κάστρων) στην κο-
ρυφή Τσούκα και
Κουτσονίκα, υλοποιών-
τας έτσι πρότασή μας
για προσβασιμότητα και ανάδειξη αυτών των τοποθεσιών, οι οποίες
σηματοδότησαν την ονοματοδοσία του χωριού μας. Το αποτέλεσμα
αυτής της δράσης, συνδυαστικά  με τους αξιοθέατους χώρους μας (Μου-
σείο - Νερόμυλο) θα αποτελέσει ένα επιπρόσθετο στοιχείο - κίνητρο για
αύξηση της επισκεψιμότητας του χωριού μας από κάθε ενδιαφερόμενο και
κυρίως από περιπατητικούς, ορειβατικούς και φυσιολατρικούς ομίλους,
αρκεί να συνοδευτεί από συστηματική διαφήμιση, σήμανση και περιοδική
συντήρηση. Την προσπάθεια αυτή για περαιτέρω ανάδειξη του φυσι-
κού κάλλους και των περιβαλλοντικών δυνατοτήτων του χωριού μας
πρέπει να τη συνδράμουμε συμμετέχοντας, όσοι περισσότεροι μπο-
ρούν, στις εθελοντικές ομάδες διάνοιξης που θα συσταθούν.

Θα βοηθήσουμε έτσι στην επίτευξη ενός στόχου που δίνει προοπτική
στο χωριό μας και αφήνει ένα ανοικτό πεδίο αθλητικής δραστηριότητας
και σωματικής άσκησης για όσους επιθυμούν, μπορούν ή ενδιαφέρονται
να βάλουν στη ζωή τους τέτοιου είδους δραστηριότητες.

Αποδεχτήκαμε επίσης την πρόταση του Συλλόγου για συνδιοργάνωση
έκθεσης φωτογραφίας στον προαύλιο χώρο του Μουσείου, όπου από την
πλευρά μας θα παρουσιάσουμε επιλεγμένες ασπρόμαυρες φωτογραφίες
σε μεγέθυνση (υλικό που βρίσκεται στο Μουσείο χάρη στις δικές σας προ-
σφορές) που θα απεικονίζουν την κοινωνική ζωή, τις δραστηριότητες, τις
ασχολίες και την οικιστική - κτιριακή μορφή (παρελθόντων ετών) του χω-
ριού μας.

Ελπίζουμε και ευχόμαστε να στηρίξετε με την παρουσία σας τις δρα-
στηριότητες αυτές, δείχνοντας έμπρακτα το ενδιαφέρον σας για τα τεκται-
νόμενα στο Δίκαστρο.

Για το Δ.Σ. του Μουσείου
ο πρόεδρος Χρήστος Γκιόλας.

Δράσεις και δραστηριότητες

ΙΟΥNΙΟΣ 2020

Tα νέα του Μουσείου μας
Ένταξη Μουσείου Δικάστρου στο πρόγραμμα Leader
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6 το Δίκαστρο

Το μεταναστευτικό είναι εδώ, διχάζει, απειλεί και αποτελεί προϊόν
εκμετάλλευσης  … ενώ παραμένει ανεξέλεγκτο και επικίνδυνο …

Άρθρο του Υποστρατήγου ε.α. Κων/νου Γ. Πιλάλη, π. Προέδρου Δ.Σ. & Διευθύνοντος Συμβούλου ΕΑΣ Α.Β.Ε.Ε.

Ηανεξέλεκτη εισβολή μεταναστών
αντιμετωπίσθηκε με αφέλεια, με εκείνο το

λεχθέν ‘’λιάζονται’’ και συνεχίζει να αντιμετωπίζεται
με διστακτικότητα, ενώ η λέξη ‘’εισβάλουν’’ έχει
αντικατασταθεί με τη λέξη ‘’διασώζονται’’ για …
ευνόητους λόγους. 

Αποτελεί βασικό πρόβλημα που, ενώ και προς
το παρόν δεν αγγίζει το γραφικό και πανέμορφο
χωριό μας, το ζούμε στις πόλεις μας και αναμένεται
να το αντιμετωπίσουμε στο μέλλον σε οξύτερη
μορφή. Αποτελεί υπαρξιακή απειλή διότι
εκδηλώνεται στην ίδια την εστία, στον πληθυσμό της
χώρας και σε όλη την επικράτεια. Αποτελεί, ως
ανεξέλκτο, θέμα εθνικής ασφάλειας, επιβίωσης και
υπονόμευσης. Οι εισβολείς στη μεγάλη τους
πλειονότητα είναι νεαροί άνδρες από τα Κράτη της
Αφρικής, της ευρύτερης Μέσης Ανατολής και της
Υποσαχάριας Αφρικής, ενώ οι Σύριοι πρόσφυγες
αποτελούν μόνο το 2%.

Πολλά τα ερωτήματα όπως: ποια κυκλώματα
εμπλέκονται στην παράνομη διακίνησή τους και γιατί
αυτά δε συλλαμβάνονται/εκριζώνονται; γιατί τους
δεχόμαστε χωρίς ταξιδιωτικά έγγραφα, ενώ
διατηρούν στην κατοχή τους κινητά τελευταίας
τεχνολογίας; γιατί προσφέρονται δελεαστικά κίνητρα
παροχών και επιδομάτων, με αποτέλεσμα να αποτελεί
αυτό κίνητρο για να εισβάλλουν όλο και περισσότεροι;
γιατί επιτρέπεται στη Τουρκία να εργαλειοποιεί τις
μεταναστευτικές ροές; τους χρειαζόμαστε/αντέχουμε
και πόσους; ποιοί και πόσοι είναι οι πραγματικά
πρόσφυγες/μετανάστες/λαθρο-μετανάστες/λαθρο-
εισβολείς/τρομοκράτες/εγκληματίες; γιατί
συνεχίζουν να περνούν ανεξέλεγκτα, όχι μόνον δια
μέσου των θαλασσίων συνόρων, αλλά και των
χερσαίων; γιατί δεν επαναπροωθούνται; γιατί δεν
υπάρχουν/εφαρμόζονται οι απαραίτητες διαδικασίες
που πρέπει να έχουμε ως μια ευνομούμενη χώρα;
γιατί η συμπεριφορά της χώρας είναι υποτακτική;
γιατί το μεγαλύτερο βάρος του χειρισμού και της
αντιμετώπισης το έχει αναλάβει το Υπουργείο Εθνικής
Άμυνας (ΥΦΕΘΑ), αν δεν χαρακτηρίζεται λαθρο-
εισβολή; ποιό είναι τέλος πάντων το εθνικό συμφέρον
και γιατί δεν υπηρετείται; ποιά είναι η ΄΄κόκκινη΄΄
γραμμή και πως η υλοποίησή της έχει προετοιμασθεί;
ποιός ο ρόλος και η αποτελεσματικότητα των Διεθνών
Οργανισμών, συμπεριλαμβανομένου της FRONTEX,
καθώς και των μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (ΜΚΟ)
και γιατί δεν παρέχουν την απαιτούμενη υποστήριξη
στη χώρα προέλευσης; τέλος-τέλος γιατί όλοι αυτοί
που εισβάλλουν, πληρώνοντας υπέρογκα ποσά τους
διακινητές, δεν επιλέγουν τις γειτονικές ομόθρησκες
προς αυτούς χώρες;

Πρόσφατα αποδείχθηκε, με τις αποτυχημένες
προσπάθειες εισβολής του κατευθυνομένου από την
Τουρκία κύματος λαθρο-μεταναστών στον Έβρο, ότι
τελικά είναι θέμα πολιτικής βούλησης και
απόφασης να σταματήσουν οι παράνομες εισροές,
με την άξια συγχαρητηρίων επέμβαση του Στρατού
και της Αστυνομίας μας. Φυσικά σε μια σελίδα δεν
μπορείς να τα περιγράψεις όλα και όλους … 

Είναι απόλυτα θεμιτό, ανθρώπινο, χριστιανικό και
μέσα στην καλλιέργεια και στη παιδεία μας να
βοηθάμε τον συνάνθρωπό μας, όταν αυτός μας
χρειάζεται και έχει την ανάγκη μας. Το
μεταναστευτικό όμως παρουσιάζει ιδιαίτερα
χαρακτηριστικά και με βάση αυτά θα πρέπει να
αντιμετωπίζεται. Κατηγοριοποιείται ως πρόβλημα
διότι δημιουργεί συνθήκες πρόκλησης και δυσκολίας
(επικοινωνίας, συμπεριφοράς, συνύπαρξης,
ενσωμάτωσης, παραβατικότητας, εγκληματικότητας,
καταπάτησης, απωλειών, απειλής, εκμετάλλευσης, μη
ελέγχου…) και επιδέχεται αντιμετώπισης και
επίλυσης. 

Η ελληνική κοινωνία διχογνωμεί και
διχάζεται κατά το πατροπαράδοτο χαρακτηριστικό
της φυλής μας. Οι μεν, προτάσσουν τους
ανθρωπιστικούς λόγους (ουσίας ή δήθεν) ή
αποβλέπουν  βλακωδώς στο εφήμερο οικονομικό
κέρδος, στα επιδόματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στα
φθηνά εργατικά χέρια και στα ανταλλάγματα. Οι δε,
δεν επιθυμούν να μετατραπεί η χώρα μας σε αποθήκη
(μουσουλμάνων) μεταναστών, μισητών του
Χριστιανισμού και γενικότερα των ατομικών
ελευθεριών και του ευρωπαϊκού τρόπου ζωής, με
ανυπολόγιστες συνέπειες στην αλλοίωση του
πληθυσμού και την αύξηση της εγκληματικότητας και
με μια γειτονική μουσουλμανική και
αναθεωρητική/επεκτατική γείτονα χώρα,
όπως είναι η Τουρκία. Τα άκρα ποτέ δεν έχουν
δίκιο, απαιτείται μέτρο και έλεγχος. 

Η χώρα μας και το 1990 ήρθε αντιμέτωπη με τη
μαζική εισροή Βόρειο-Ηπειρωτών και Αλβανών
οικονομικών μεταναστών που επιβίωσαν εργαζόμενοι
στη χώρα μας. Εκατοντάδες χιλιάδες από αυτούς
ενσωματώθηκαν ως Χριστιανοί, καθώς και οι
υπόλοιποι χωρίς ιδιαίτερη δυσκολία λόγω του
χαλαρού θρησκευτικού συναισθήματος, το οποίο τους
είχε επιβληθεί από το καθεστώς ‘’Χότζα’’. Τα παιδιά
τους γεννήθηκαν στην Ελλάδα και φοίτησαν σε
ελληνικά σχολεία, απέκτησαν ελληνική υπηκοότητα
και σιγά-σιγά ελληνική συνείδηση, ενώ  βαπτίσθηκαν
Χριστιανοί ή είναι αδιάφορα με το θέμα της
θρησκείας. Αυτό όμως δεν συμβαίνει με αυτούς που
έρχονται από τις μακρινές χώρες (Αφγανιστάν,

Σομαλία κ.λ.π.) και που σε ένα συντριπτικό ποσοστό
είναι φανατικοί μουσουλμάνοι, μη
επιθυμούντες να ενσωματωθούν στο
ευρωπαϊκό γίγνεσθαι.  

Ζούμε σε μια μεταβατική εποχή κατά την οποία
οι γεωπολιτικές εξελίξεις στη Βόρεια Αφρική, στη ΝΑ
Ευρώπη και στη Μέση Ανατολή δημιούργησαν
κύματα μεταναστών που μετακινούνται προς την
Ευρώπη, αναζητώντας μια καλύτερη τύχη. Η
επερχόμενη κλιματική αλλαγή θα επιβαρύνει και
επιταχύνει το πρόβλημα και φυσικά τις συνέπειες.
Καμία αναφορά δεν γίνεται για την αντιμετώπιση του
προβλήματος στη γένεσή του, δηλαδή στις χώρες
τους, απεναντίας πόλεμοι για εκμετάλλευση του
ορυκτού πλούτου και άλλων πηγών παραγωγής
πλούτου. Δεν διαφαίνεται η ύπαρξη ευρωπαϊκού
σχεδίου αντιμετώπισης, ούτε η ύπαρξη εθνικής
στρατηγικής για τον έλεγχο και την
αντιμετώπισή του. Το αντίθετο μάλλον, το εθνικό
συμφέρον φαίνεται να αγνοείται στα πλαίσια της
υποχωρητικότητας, του συμβιβασμού, των
οικονομικών ανταλλαγμάτων από την Ε.Ε., του
διαχρονικού φοβικού συνδρόμου στις αυθαιρεσίες
της Τουρκίας και οι όποιες κινήσεις και εξαγγελίες,
που αποτυπώνονται στο εσωτερικό, αποτελούν
αντανακλαστικές/πυροσβεστικές αντιδράσεις στο
πλαίσιο της δημιουργίας εντυπώσεων. Τίποτε όμως
δεν δικαιολογεί την ελαφρότητα χειρισμού και
αντιμετώπισης, ιδιαίτερα δε σε βάρος της
ασφάλειας και του εθνικού συμφέροντος. 

Δεν πρέπει ποτέ να ξεχνάμε ότι τα θεμέλια στα
οποία στηρίζεται η ύπαρξη και διαπλάθεται η
συνείδηση του έθνους μας είναι: το ομόαιμον (κοινή
καταγωγή, φυλετικώς ενιαίον), το ομόγλωσσον
(μητρική γλώσσα), το ομόθρησκον (ορθοδοξία) και
το ομότροπον (κοινές αξίες, παραδόσεις, ήθη και
έθιμα), όπως αυτά εξελίσσονται και αναπλάθονται
ανά τους αιώνες. 

Αγαπητοί συγχωριανοί, ατενίζοντας με αισιοδοξία
το μέλλον, εύχομαι καλό Καλοκαίρι και με το καλό να
ανταμώσουμε στις ρίζες μας, το όμορφο και
ευλογημένο ΔΙΚΑΣΤΡΟ.

Κων/νος Γ. Πιλάλης
Υποστράτηγος ε.α.

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

ΙΟΥNΙΟΣ 2020
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ΟΚ ω ν σ τ α ν τ ί ν ο ς
Ρουκουνάκης (γιός του
Γιώργου Ρουκουνάκη και

της Αθηνάς  Καρφή )  είναι από τα
μελλοντικά αστέρια της “Ένωσης”.
Έχοντας πάρει μεταγραφή από τον
Απόλλωνα Σμύρνης, ο
Ρουκουνάκης έχει φροντίσει να δεί-
ξει από νωρίς τις προθέσεις του.

Πρόκειται για ένα ποδοσφαιριστή
που αγωνίζεται στον χώρο του κέν-
τρου. Το ύψος του (1.83) του επιτρέ-
πει να ελέγχει μαεστρικά την μεσαία γραμμή. Ανδρώθηκε
ποδοσφαιρικά στα τμήματα υποδομής του Πανιωνίου.

Ο νεαρός έφτασε μέχρι και την U19, όπου στην συνέχεια πήρε
μεταγραφή στον Απόλλωνα Σμύρνης.

Ο υποβιβασμός του Απόλλωνα Σμύρνης στην   Super
League 2 έφερε τον νεαρό ποδοσφαιριστή στο κατώφλι της

Ένα λαμπρό… αστέρι στο κέντρο της ΑΕΚ! 

ΑΕΚ. Η “Ένωση” πείστηκε για τις ικανό-
τητες του πιτσιρικά και δικαιώθηκε
πανηγυρικά.

Αν και βρίσκεται στην ομάδα από
το καλοκαίρι, ο ίδιος έχει μπει από
νωρίς στο κλίμα. Ο νεαρός μέσος είναι
βασικό και αναντικατάστατο μέλος,
μετρώντας 17 συμμετοχές στο πρω-
τάθλημα της Super League U19.

Μάλιστα αξίζει να σημειωθεί πως
οι εμφανίσεις του, έφεραν και την
πρώτη κλήση της εθνικής ομάδας. 

Ο Νίκος Κεχαγιάς, ενθουσιασμένος από τις επιδόσεις, τον
συμπεριέλαβε στις κλήσεις για τα παιχνίδια της εθνικής U19, στα
προκριματικά του Euro U19, με αντιπάλους την Αλβανία, την
Ισλανδία και το Βέλγιο και έτσι άνοιξε ξανά την πόρτα της εθνι-
κής για μελλοντικές κλήσεις ποδοσφαιριστών της “Ένωσης”.

Το Δ.Σ.

Η ΑΕΚ έχει την τύχη να έχει ένα μεγάλο αστέρι στα σπλάχνα της

ΙΟΥNΙΟΣ 2020

EYXAΡΙΣΤΗΡΙΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Στις 13/3/20 επισκέφτηκε το χωριό μας ο δήμαρχος Μα-
κρακώμης κ. Χαντζής Γεώργιος συνοδευόμενος από τον

κ. Μπανούση Γιάννη, πολιτικό μηχανικό του δήμου.
Την υποδοχή, ενημέρωση και ξενάγηση ανέλαβαν τα μέλη

του Δ.Σ. του μουσείου Χ. Γκιόλας, Γ. Σωτηρόπουλος και Γ. Γιαν-
νακόπουλος.

Η επίσκεψή του αφορούσε την αυτοψία και πεζοπόρηση της
διαδρομής του μονοπατιού που συνδέει τον Νερόμυλο με το
Μουσείο. Διατρέχοντας το μονοπάτι, ο κ. δήμαρχος υποσχέθηκε
ότι θα δρομολογήσει άμεσα τη διάνοιξη, κατασκευή και ανα-

μόρφωσή του με τρόπο
και υλικά εναρμονισμένα
με το μαγευτικό φυσικό
περιβάλλον και τα παρα-
δοσικά αξιοθέατα κτί-
σματα που θα συνδέει. 

Ευχαριστούμε θερ-
μότατα, για μια ακόμη
φορά, τον κ. δήμαρχο
για το ζωηρό ενδιαφέρον και την αμέριστη συμπαρά-

στασή του στις κοι-
νές προσπάθειες που
έχουμε αναλάβει,
Σύλλογος, Πρόεδρος
Τοπικής Κοινότητας
και Μουσείο, για τον
εξωραϊσμό, εξέλιξη
και αναβάθμιση της
εικόνας του χωριού
μας.

X. Γκ.
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Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ε Σ  Τ Ε Χ Ν Ε Σ  

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

Ο Μητροπολίτης Συμεών  στο Δίκαστρο

Ο Μητροπολίτης
Φθιώτιδος κ. Συ-

μεών  επισκέφτηκε έκτα-
κτα στις 23 Μαΐου  τρία
μικρά ορεινά χωριά της
Δυτικής Φθιώτιδας με
μονοψήφιο αριθμό μονί-
μων κατοίκων και χωρίς
ιερέα.

Ο κ. Συμεών, συνο-
δευόμενος από δυο συ-
νεργάτες του από τις
διοικητικές υπηρεσίες
της Μητροπόλεως, τον κ.
Παναγιώτου και τον κ.
Φωτιάδη, με την συνο-
δεία των ιερέων της πε-
ριοχής π. Γεωργίου

Τσιλιμάγκου και π. Αθανασίου Αλεξίου επισκέφτηκε διαδοχικά τα
χωριά Δίκαστρο, Πιτσιωτά και Περίβλεπτο.

Στην περιοδεία του αυτή τον υποδέχτηκε και συνόδευσε και ο κα-
ταγόμενος από το Περίβλεπτο τ. Υπουργός Υγείας κ. Αθανάσιος Γιαν-
νόπουλος,

Ο κ. Συμεών είχε την ευκαιρία να δει από κοντά όλους τους λιγο-
στούς κατοίκους των χωριών αυτών αλλά και διερχόμενους εκδρο-
μείς, που έσπευσαν να επικοινωνήσουν μαζί του. Ο κ. Συμεών
προσκύνησε σε όλους τους Ναούς, όπου μαζί με τους λιγοστούς κα-
τοίκους έψαλλαν το Χριστός Ανέστη, και είχε την ευκαιρία να δει
όλους τους κατοίκους από κοντά και να περάσει όλη την ημέρα μαζί
τους.

Ο κ. Συμεών με σύντομα λόγια απευθύνθηκε στους σεβαστούς
κατοίκους των χωριών αυτών αναφέροντας:

«Συγκινούμαι πολύ που επισκέπτομαι τα χωριά σας και που σας
βλέπω γύρω από την Εκκλησία. Αυτή η εικόνα είναι πάρα πολύ
όμορφη και αυτή η εικόνα εκφράζει όλη την ταυτότητα του Ελλη-
νισμού. Αυτό είναι ο Έλληνας,
αυτή είναι η Ελλάδα. Να είμαστε
γύρω από την Εκκλησία συνηγ-
μένοι, εκεί να χαιρόμαστε, εκεί
να κλαίμε, εκεί να τρώμε, εκεί να
ανταμώνουμε, εκεί να μαλώ-
νουμε, εκεί να συμφιλιωνόμαστε
και να συγχωρούμαστε, εκεί να
προχωράμε στην ζωή. Χαίρομαι
πάρα πολύ, σας συγχαίρω, σας
ευλογώ.

Είναι χαρά μου και τιμή μου,
που βρίσκομαι σήμερα κοντά
σας. Σας ευχαριστώ με όλη μου
την καρδιά».

ΙΟΥNΙΟΣ 2020
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