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Πεπραγμένα 2019

Τ ο 2020 ξεκίνησε ως μια δύσκολη χρονιά με την πανδημία του covid 19 να
εξαπλώνεται ταχέως σε όλον τον πλανήτη.

Η κατάσταση αυτή δεν άφησε ανεπηρέαστη την χώρα μας και η πολιτεία αναγ-
κάσθηκε να λάβει περιοριστικά μέτρα όσον αφορά την συνάθροιση πολλών ατό-
μων, εκδηλώσεων, χοροεσπερίδων κτλ.

Στο νέο αυτό πρωτόγνωρο πλαίσιο καλέστηκε το παρόν ΔΣ να δράσει. Υπό
αυτήν την νέα διαμορφωμένη κατάσταση ακυρώθηκαν τα προγραμματισμένα:
Γενική Συνέλευση του Συλλόγου, εκλογές για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμ-
βούλιου, τα οποία και μεταφέρθηκαν για τον Αύγουστο 2021, αγώνας Μπάσκετ,
αγώνας Δρόμου Νεολαίας, συνάντηση γυναικών στον Μύλο, παρτυ Νεολαίας, και
Δικαστριωτικό Αντάμωμα 2020, το οποίο έκλεινε 30 χρόνια και θα είχε επετειακό
χαρακτήρα. Πραγματοποιήθηκε μόνο η Αρτοκλασία στην Παναγία τον Δεκαπεν-
ταύγουστο. Ο Πρόεδρος και το ΔΣ του Συλλόγου μας εύχεται υγεία, ψυχραιμία και
δύναμη σε όλα τα μέλη του Συλλόγου των Απανταχού Δικαστριωτών και να ξεπε-
ράσουμε αλώβητα και όσο πιο γρήγορα γίνεται αυτές τις καινούριες δύσκολες
συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί τον τελευταίο καιρό εγχωρία αλλά και παγκο-
σμίως!

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ  ΣΤΑ 
ΞΩΚΛΗΣΙΑ ΜΑΣ

Φέτος το καλοκαίρι, μετά από ενέργειες του Προέδρου του χωριού μας
κ. Ανδρέα Γράββαλου – τον οποίο ευχαριστούμε θερμά – λειτούργη-

σαν τα εξωκλήσια μας, στις ημέρες των γιορτών τους.

Στις 20 Ιουλίου ο Προφήτης Ηλίας (Αϊ Λιάς ). 

Στις 26 Ιουλίου
η Αγία Παρασκευή.

Στις 15 Αυγούστου η Παναγία.
Στην Παναγία έγινε και η καθιε-

ρωμένη αρτοκλασία, προσφορά
του Συλλόγου.  Οι χωριανοί μας
τίμησαν την μνήμη των αγίων,

με την παρουσία τους σε όλες
τις λειτουργίες. 

Στις 8 Αυγούστου  ο Άγιος Σεραφείμ.

Σας ενημερώνουμε  δε,  ότι  η εκκλησία του Αγίου Γεωρ-
γίου θα λειτουργεί κάθε 15 με 20 ημέρες. 

Πραγματοποιηθήκαν από το Σύλλογο μέσα στο έτος 2019 με επιτυχία οι παρακάτω
εκδηλώσεις:
1) Κοπή πίτας στην Αθηνά με ζωντανή ορχήστρα, παρουσία του δημάρχου Μακρα-

κώμης και Αντιδημάρχου
2) Κοπή πίτας στο Δίκαστρο με Dj και παρουσία Δημάρχου
3) Αρτοκλασία στην Παναγία
4) Πάρτυ Νεολαίας
5) Μάζωξη γυναικών στον Μύλο
6) Δικαστριώτικο Αντάμωμα 2019
Κατά την διάρκεια του έτους πραγματοποιηθήκαν  συναντήσεις με τον δήμαρχο

Μακρακώμης Γεώργιο Χατζή, από τους Προέδρους της Κοινότητας, του Συλλόγου μας,
και του Λαογραφικού Μουσείου, με διάφορα αιτήματα που αφορούσαν ανάγκες του
χωριού μας. Η ανταπόκριση ήταν θερμή και άμεση, με αποτέλεσμα αυτού, ο δήμος Μα-
κρακώμης να χρηματοδοτήσει άμεσα την αντικατάσταση των κιγκλιδωμάτων στον
Μύλο και την τοποθέτηση νέων πινακίδων προσανατολισμού για το χωριό μας από την
γέφυρα του λαγού μέχρι την πλατεία.

Δημιουργήσαμε  email του Συλλόγου
Υπό την μορφή εξωραϊστικών έργων πραγματοποιήθηκαν:
1) Κατασκευή πέτρινου παραδοσιακού τύπου κιόσκι στης Λελούδως το Κοτρόνι, με

απεριόριστη θέα στο πέρα μαχαλά, το ποτάμι με τον νερόμυλο, την Κορφιτσούκα και
μέσω της ρεματιάς  το Λάπατο, κοσμώντας την είσοδο του χωριού μας 

2) Γίνανε επίσης έργα που αφορούν επίσημα τον απολογισμό του 2020 τον μήνα
Ιούλιο 2020: 

• Η συμμετοχή μας με προσωπική εργασία και χρηματοδότηση υλικών για διευθέ-
τηση των φθαρμένων καλωδίων  από τον ηλεκτρολόγο του δήμου πέριξ της  πλατείας. 

• Αγορά και  δεντροφύτευση μουριάς στο κέντρο της πλατείας, με προσωπική ερ-
γασία μελών του Συλλόγου, αφού προηγήθηκαν όλες οι απαραίτητες εργασίες. 

• Διάνοιξη μονοπατιού προς την Κορφιτσούκα με την προσωπική εργασία μελών
του Συλλόγου. 

Προγραμματισμός 2020
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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

Baπτίσεις
• Ο Τσιφτσής Νικόλαος και η Μακρή

Σοφία βάφτισαν το αγοράκι τους στις 2-8-20.
Και το όνομα αυτού Αθανάσιος- Παναγιώ-
της

• Ο Γιαννακόπουλος Θεόφιλος και η Γε-
ωργία Κουράση βάπτισαν την κόρη τους στις
30-8-20, και το όνομα αυτής Ευτυχία.

Να τους ζήσει 
Θάνατοι

• Στις 16-6-20 απεβίωσε η Θεοδώρα
Καρφή ετών 91. Εψάλη και ετάφη στην Μα-
κρακώμη.

• Στις 19-6-20 απεβίωσε η Καλοτύχου
Ευαγγελία του Αχιλλέα. Εψάλη και ετάφη
στην Λαμία.

• Στις 10-7-20 απεβίωσε η Αικατερίνη
Χαμπέρη ετών 88. Ετάφη στην Αμερική.

• Στις 20-7-20 απεβίωσε η Ελένη Ζημια-
νίτη, σύζυγος Σεραφείμ Ζημιανίτη ετών 95.
Εψάλη και ετάφη στην Μακρακώμη.

• Στις 6-9-20 απεβίωσε ο Δημόπουλος Γε-
ώργιος, σύζυγος Αθηνάς Λαΐτσα ετών 81.

Εψάλη και ετάφη στο Παλαιόκαστρο.

Αιωνία τους η μνήμη

1) Μπαρμπαρούση Ελένη.................................................20€
2) Αργυρίου Κυριάκος........................................................20€
3) Οικονομίδου Άννα..........................................................20€
4) Καρφής Κων/νος του Ανδρέα ...................................20€
5) Βαγιάκος Γεώργιος ........................................................20€
6) Κόρδας Σεραφείμ του Πέτρου ...................................20€
7) Ρήγας Σπύρος ...................................................................10€
8) Καρφής Κων/νος του Βασιλείου..............................20€
9) Πιλάλης Σεραφείμ .........................................................20€
10) Μήτσιου Παναγιώτης.................................................20€
11) Ρήγας Δημήτριος..........................................................20€
12) Κόρδας Βασίλειος του Ηλία.....................................20€
13) Γιαννακόπουλος Γεώργιος .......................................10€
14) Παπακώστας Δημήτριος ...........................................20€
15) Καρφής Βασίλειος του Κων/νου ...........................10€
16) Ζιάκα - Καρφή Μαρία................................................10€
17) Γράβαλος Ανδρέας .......................................................10€
18) Γκιόλας Σταύρος ...........................................................10€
19) Κατσαρής Κων/νος ......................................................10€
20) Ζημιανίτης Σεραφείμ του Παναγιώτη................20€
21) Τσιρώνη - Δημητρίου Βασιλική............................20€
22) Ρήγα Σταυρούλα του Κών/νου...............................50€
23) Λάμπος Γεώργιος .........................................................20€
24) Πιλάλης Ιωάννης - Τσιολίγκα Εύη......................30€
25) Καρακώστας Παναγιώτης........................................20€
26) Κόρδας Πέτρος - Χιώτου Αγγελική ......................50€
27) Χαμπέρη Ελένη.............................................................20€
28) Καλότυχος Θωμάς - Βασιλική................................20€
29) Αλεξόπουλος Ιωάννης - Γεωργία .........................20€
30) Καρακώστα Γεωργία ..................................................10€
31) Πιλάλης Αθανάσιος - Βάσω ....................................20€
32) Γκιόλας Χρήστος...........................................................10€
33) Γιαννάκος Κων/νος........................................................5€
34) Ρήγα-Γιαννάκου Ειρήνη..............................................5€
35) Σουλιώτη Παναγιώτα.................................................10€
36) Σουλιώτης Παναγιώτης-Δέσποινα-Κων/νος ...20€
37) Λάμπου Άννα του Γεωργίου....................................10€
38) Παπαλαμπρόπουλος Πάτροκλος...........................10€
39) Παπαλαμπροπούλου Ευαγγελία ...........................10€
40) Παπαλαμπροπούλου-Σανιδά Δήμητρα..............10€
41) Παπαλαμπρόπουλος Γεώργιος ..............................10€
42) Γεωργίου Βασίλειος-Σταυρούλα............................20€
43) Χριστόπουλος Κων/νος - Πιλάλη Όλγα.............20€
44) Καρφής Ηλίας - Βάσω ...............................................20€
45) Δημητρίου Ιωάννης του Πέτρου ...........................50€
46) Ζημιανίτης Γρηγόριος ...............................................50€
47) Καρφής Ιωάννης του Κων/νου..............................10€
48) Ράπτη - Καρφή Αντωνία...........................................10€
49) Γιαννακόπουλος Σεραφείμ ......................................10€
50) Παπασταύρος Παναγιώτης-Μάνθα......................15€
51) Γεδεών Δημήτριος - Ειρήνη ....................................15€
52) Σουλιώτης Χρήστος.....................................................15€
53) Κόρδας Κων/νος του Λάμπρου ..............................34€
54) Χριστόπουλος Λάμπρος - Σταυρούλα ...............100€
55) Καρφής Κων/νος του Γεωργίου-Δήμητρα........20€
56) Λάμπος Σπύρος του Δημητρίου.............................20€
47) Γιαννακόπουλος Δημήτριος ....................................15€

Τo Δίκαστρο
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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

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2020

Δωρεά στον Σύλλογο
Η Ζημιανίτη Αθανασία του Ευαγγέλου προσφέρει
στον Σύλλογο Δικάστρου το ποσό των 500€ (πεντα-
κοσίων ευρώ εις μνήμη του συζύγου της Ευαγγέλου.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Μετά την αποχώρηση του Σταύρου
Γκιόλα και για την ανανέωση των μελών της
Συντακτικής Επιτροπής της εφημερίδας μας
, παρακαλούμε όποιος μπορεί (από Λαμία )
και θέλει να βοηθήσει στην προσπάθεια συ-
νέχισής της, να επικοινωνήσει με τον κ.
Κώστα Καρφή  στο τηλ . 6974038172. 

Όποιος επιθυμεί  να  μην λαμβάνει την
εφημερίδα αλλά την διαβάζει από το site  μας
, να μας ενημερώσει : στο mail  efimdikas-
tro@gmail.com  ή τηλεφωνικά  σε ένα από
τα μέλη της Συντακτικής Επιτροπής  ( Για την
μείωση του κόστους έκδοσής της και αποστο-
λής ) .
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ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΜΟΥΣΕΙΟΥ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2020

Εκοιμήθη ο κτήτωρ του Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου Λαμίας 
π. Βασίλειος Τσιάκας

O μακαριστός Πρωτοπρεσβύτερος π. Βασίλειος Τσιά-
κας γεννήθηκε στο Νεοχώρι Τυμφρηστού του Νομού

Φθιώτιδος στις 2 Φεβρουαρίου το 1924 από ευσεβείς γο-
νείς τον Δημήτριο και τη Βασιλική.

Σε ηλικία 18 ετών μετά από επιτυχείς εισαγωγικές
εξετάσεις ενεγράφη στο Γυμνάσιο Καρπενησίου. Εδώ πε-
ράτωσε τις τρεις πρώτες τάξεις και τελείωσε τις εγκύκλιες
σπουδές του στο 2ο Γυμνάσιο Αρρένων στη Λαμία.

Από το 1947 έως και το 1950 υπηρέτησε τη θητεία
του ως απλός στρατιώτης στον 3ο λόχο του 502 Τάγματος
της 3ης Ορεινής Ταξιαρχίας Ρίμινι. Έλαβε μέρος στις μάχες
του εμφυλίου στον Ελικώνα, στον Παρνασσό, στην Όθρη,
στον Γράμμο και στο Βίτσι, όπου και τραυματίστηκε.

Το 1951 μετά από επιτυχείς εξετάσεις εισάγεται στη
Θεολογική Σχολή Αθηνών, απ’ όπου έλαβε το πτυχίο της
Θεολογίας το 1956. Στις σπουδές τους στηρίζουν οι γονείς
του καθώς και ο αείμνηστος Μητροπολίτης Φθιώτιδος Αμ-
βρόσιος Νικολαΐδης, ο οποίος φρόντισε να του δοθεί μία
υποτροφία της Αποστολικής Διακονίας.

Στις 21 Σεπτεμβρίου 1956 ενυμφεύθη την Ευφρο-
σύνη Ζημιανίτου από το Δίκαστρο, με την οποία απέκτη-
σαν δυο κόρες την Βασιλική και την Δήμητρα, οι οποίες
είναι Εκπαιδευτικοί και δημιούργησαν ευλογημένες οικο-
γένειες στην πόλη της Λαμίας, χαρίζοντάς του 4 εγγόνια
και πριν λίγο καιρό και ένα δισέγγονο.

Στις 6 Οκτωβρίου του 1956 χειροτονήθηκε διάκονος
και στις 8 Οκτωβρίου 1956 πρεσβύτερος στο ναΰδριο του

Αγίου Αμβροσίου στο Μητροπολιτικό Μέγαρο, υπό του
μακαριστού Μητροπολίτου Φθιώτιδος  Αμβροσίου.

Στις 10 Οκτωβρίου του 1956 τοποθετήθηκε στην κενή
οργανική θέση του Ιερού Ναού του Αγίου Δημητρίου Λα-
μίας. Από 1 Ιανουαρίου 1957 αναλαμβάνει Πρόεδρος του
Εκκλησιαστικού Συμβουλίου και του Φιλόπτωχου Ταμείου
του Ιερού Ναού. Διετέλεσε επί 34 χρόνια Πρόεδρος του

Εκκλησιαστικού Συμβουλίου του Ναού. Φρόντισε για την
αποπεράτωση του και εργάστηκε ευσυνείδητα στο ποι-
μαντικό έργο της Ενορίας του.

Το 1964 φοίτησε για δύο μήνες στο Πνευματικό Φρον-
τιστήριο Εξομολόγων στην Ιερά Μονή Πεντέλης και την
ίδια χρονιά ανέλαβε καθήκοντα πνευματικού. Δίδαξε στο
σχολείο ολιγογραμμάτων Ιερέων στην αίθουσα της Χρι-
στιανικής Εστίας.

Ο Μητροπολίτης Αμβρόσιος εκτιμών την Πνευματική
του εργασία και το γεγονός ότι ήταν ο μόνος Θεολόγος
Εφημέριος στη Φθιώτιδα, όρισε να είναι ο πρώτος «τη
τάξει μεταξύ των εφημεριών», ο δε Μητροπολίτης Δαμα-
σκηνός του απένειμε το οφίκιο του Πρωτοπρεσβυτέρου.

Την περίοδο 1967-1968 απεσπάσθη στην Ιερά Μη-
τρόπολη Φλωρίνης, Πρεσπών και Εορδαίας και υπηρέτησε
επί εξάμηνο στα χωριά Αχλάδα και Σκοπός.

Η γνήσια ιερατική του προσωπικότητα, το ευσεβές
του χαρακτήρος του, το ανόθευτο Ορθόδοξο Εκκλησια-
στικό του ήθος, η ανύσταχτη διακονία του στο Ναό του
Αγίου Δημητρίου, σε συνδυασμό με την άριστη γνώση της
Βυζαντινής Μουσικής,  τον κατέστησαν ως μία εμβλημα-
τική, ανεξίτηλη και σεβάσμια προσωπικότητα για την
πόλη της Λαμίας, αποσπώντας την αναγνώριση, τον σε-
βασμό,  και την αγάπη, όχι μόνο των ευσεβών ενοριτών
του , αλλά και ολοκλήρου της πόλεως.

Εψάλη στη Λαμία και ετάφη στο Νεοχώρι Τυμφρη-
στού.

ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ
Ο Αυγουστίνος Γαβαλάς, του Αθανασίου και της Δήμητρας, εγ-
γονός του Ντίνου και της Λουΐζας Γάκη επέτυχε στο Πανεπιστήμιο
Πειραιώς τμήμα Στατιστικής Ασφαλιστικής Επιστήμης.

ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ
Ο Κωνσταντίνος Μπούρχας, γιος του Ηλία Μπούρχα και της Ευαγγελίας

Κόρδα, εγγονός του Πρεσβυτέρου Κωνσταντίνου Κόρδα, διπλωματούχος Πολι-
τικός Μηχανικός του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου, ολοκλήρωσε με «Άρι-
στα» τις μεταπτυχιακές σπουδές του στο Ελβετικό Ομοσπονδιακό Ινστιτούτο
της Ζυρίχης (ΕΤΗ Zurich) με τον τίτλο «Master of Science in Integrated Build-
ing Systems».

Θερμά Συγχαρητήρια, Καλή  Σταδιοδρομία 
και πάντα Επιτυχίες

Ένα  χειμωνιάτικο μεσημέρι, καθήμενος πλάι στο τζάκι του σπιτιού μου,
στο χωριό μας, αναπολούσα τα παλιά που λέμε..

Ξάφνου, ήρθε στον λογισμό μου, μια ρύση που μου είχε πει ένας μεγάλος
μουσικοσυνθέτης, ο αείμνηστος Κώστας Κοντογιώργος: «Όταν μια παρέα
έχει τσιμπούσι, αυτόν που θα διαλέξει  τον καλύτερο μεζέ να μην το ξανα-
κάνεις παρέα».

Και έρχομαι τώρα αναστοχαστικά και λέω. Πόσο δίκιο είχε αυτός ο άν-
θρωπος! Τι υποδηλώνει η ανάγκη να πάρεις τον καλύτερο μεζέ από το τρα-
πέζι; Ρητορική η ερώτηση.. Λεπτομέρειες μικρές αλλά πολύ σημαντικές. Ο
άνθρωπος ο νταμαχιάρης*…

*υποσημείωση: Νταμαχιάρης ή Ταμαχιάρης είναι ο άνθρωπος ο άπλη-
στος, ο πλεονέκτης, ο αχόρταγος. 

Γιώργος Λάμπος

Η Νταμαχιά
1) ΚΑΛΟΤΥΧΟΣ Θωμάς .................................................................................10€
2) ΚΑΛΟΤΥΧΟΥ Βασιλική ............................................................................10€
3) ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ Παναγιώτης ...................................................................10€
4) ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Παναγιώτης .......................................................................10€
5) ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ Κων/νος .................................................................................5€
6) ΡΗΓΑ Ειρήνη ...................................................................................................5€
7) ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Γιώργος...............................................................10€
8) ΚΑΡΦΗΣ Γιάννης-ΡΑΠΤΗ Αντωνία ...................................................20€
9) ΚΑΡΦΗΣ Κων/νος του Γεωργίου .........................................................10€
10) ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Σεραφείμ..........................................................10€
11) ΓΚΙΟΛΑΣ Χρήστος ....................................................................................10€
12) ΚΑΡΦΗΣ Κων/νος του Βασιλείου......................................................10€
13) ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Χρήστος .............................................................................15€
14) ΓΕΩΡΓΙΟΥ Βασίλειος - ΑΝΤΩΝΗ Σταυρούλα..............................20€
15) ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ Ευτυχία ..............................................................................10€
16) ΚΟΡΔΑΣ Πέτρος - ΧΙΩΤΗ Αγγελική.................................................10€
17) ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Δημήτριος........................................................15€

Ο Πέτρος και η Μαρία Χριστόπουλου δίνουν 100€ για τον Σύλ-
λογο και την εφημερίδα και 100€ για το Μουσείο «Εις μνήμη
του αδελφού μας, Γεωργίου Χριστόπουλου.

Με αγάπη, οικογένεια
Πέτρου & Μαρίας Χριστοπούλου.



ώθηση αιτημάτων και θεμάτων που αφορούν το χωριό μας.
4. 22-23-24/11/2019: Συμμετοχή στο 1ο Πανελλήνιο Συ-

νέδριο Τοπικής Ιστορίας στη Λαμία (κτήριο Σχολής Θετικών επι-
στημών Πανεπιστημίου Θεσσαλίας).

5. 13/3/2020: Υποδοχή - ξενάγηση δημάρχου Μακρακώ-
μης σε Μουσείο - Νερόμυλο και επιτόπια αυτοψία στο προς κα-
τασκευή μονοπάτι σύνδεσης των χώρων αυτών.

6. 20/7/2020: Υπογραφή σύμβασης Μουσείου - Περιφέ-
ρειας, για χρηματοδότηση αναμόρφωσης Μουσείου μέσω προ-
γράμματος Leader.

7. 29/7/2020: Συνάντηση με Πρόεδρο Φθιωτικής Αναπτυ-
ξιακής Α.Ε., για ενημέρωση επί της διαδικασίας λήψης χρηματο-
δότησης και υλοποίησης των εργασιών αναμόρφωσης.

8. 30/7/2020: Αποδοχή πρότασης Δ.Σ. Συλλόγου Δικα-
στριωτών για κοινή συμμετοχή μας σε εκδηλώσεις θρησκευτικού
και πολιτιστικού περιεχομένου (αρτοκλασία Παναγίας - έκθεση
φωτογραφίας...).

9. 8/8/2020: Τοποθέτηση ομοιωμάτων (κούκλες βιτρίνας)
«μυλωνά», «νεράϊδας», στο Νερόμυλο.

10. 11/8/2020: Τοποθέτηση κατευθυντηρίων πινακίδων

4 το Δίκαστρο

Σαςενημερώνουμε ότι λόγω της πανδημίας του Covid-19 μα-
ταιώθηκε η προγραμματισμένη για τις 16/8/20 Γενική Απο-

λογιστική Συνέλευση, που διεξάγεται κάθε χρόνο στην πλατεία του
χωριού μας. Η απόφαση πάρθηκε από τη συντριπτική πλειοψηφία
των παριστάμενων συγχωριανών μας (μελών του Συλλόγου και του
Μουσείου). Εξαιτίας αυτού του γεγονότος προβαίνουμε στην ενημέ-
ρωση σας μέσα από τις στήλες της εφημερίδας μας, κάτι που ούτως ή
άλλως κάναμε και τα προηγούμενα έτη, κυρίως για όσους δεν μπο-
ρούσαν να παρευρίσκονται στη Γενική Συνέλευση.

Επιγραμματική παρουσίαση 
δράσεων από 14/8/2019 έως και 16/8/2020

1. Κορνιζοποίηση πεπαλαιωμένης ελληνικής σημαίας με τις
μορφές των Τριών Ιεραρχών.

2. 27/10/2019: Κοινή συνεδρίαση Δ.Σ. Πολιτιστικού Συλ-
λόγου και Δ.Σ. Μουσείου και κατάθεση (17) προτάσεων από την
πλευρά μας, για ενέργειες και δράσεις περαιτέρω ανάδειξης του
χωριού μας.

3. 2/11/2019: Συνάντηση Δ.Σ. Συλλόγου και Δ.Σ. Μου-
σείου με τον δήμαρχο Μακρακώμης κ. Χαντζή Γεώργιο, για προ-

πορείας και σήμανσης των αξιοθέατων χώρων μας, με απόφαση
και χρηματοδότηση του δήμου Μακρακώμης.

11. 11/8/2020: Συνέντευξη προέδρου Μουσείου σε ραδιο-
φωνικό σταθμό FM1 Στερεάς Ελλάδας, στην εκπομπή της κ.
Μπαμπέτα, για τους επισκέψιμους χώρους του χωριού μας.

12. 17-18/2020: Διήμερη έκθεση έγχρωμης και ασπρό-
μαυρης φωτογραφίας στην πλατεία του χωριού μας.

13. 4/9/2020: Εκ νέου συνάντηση με κ. Χαντζή Γεώργιο,
δήμαρχο Μακρακώμης, για προώθηση και υλοποίηση παρεμβά-
σεων σε επισκέψιμους χώρους.

Επιγραμματική παρουσίαση οικονομικού
απολογισμού από 1/1/19 έως 31/12/19

Υπόλοιπο 2018 για χρήση έτους 2019 = 6.548,11€
+ έσοδα έτους 2019 = 1.241,34€

Σύνολο εσόδων έτους 2019 = 7.789,45€
- έξοδα  2019 = 962,86€

Υπόλοιπο 2019 για χρήση έτους 2020 = 6.826,59€
Διαχειριστέο ποσό για το έτος 2020, έξι χιλιάδες οχτακόσια

είκοσι έξι ευρώ και πενήντα εννέα λεπτά.

Tα νέα του Μουσείου μας
Απολογισμός πεπραγμένων Δ.Σ. Μουσείου Δικάστρου

γνώριση πολλών εκ των εικονιζόμενων προσώ-
πων των ασπρόμαυρων φωτογραφιών.

Η βοήθειά τους ήταν πολύτιμη, αφού μας
έδωσαν τη δυνατότητα να καταγράψουμε τα
ονοματεπώνυμα όσων συγχωριανών μας δεν
υπάρχουν σήμερα, να τους γνωρίσουν οι νεό-
τεροι, να φρεσκάρουμε και να διατηρήσουμε
τις μορφές τους στη μνήμη μας.

Πέραν λοιπόν του αισθητικού και ανατρο-
φοδοτικου αποτελέσματος της έκθεσης, ικανο-
ποιήσαμε και αυτόν τον βασικό στόχο που
είχαμε θέσει!

Μεγάλο μέρος των έγχρωμων φωτογρα-
φιών ήταν από λήψεις του κ. Δημήτρη Καρρά,
οι δε ασπρόμαυρες από τα φωτογραφικά αρ-
χεία που πρόσφεραν στο Μουσείο, η αείμνη-
στη κ. Αικατερίνη Δ. Χαμιτέρη και ο κ. Κώστας
Σ. Κατσαρής. Τους ευχαριστούμε θερμά, όπως
και τους κυρίους Πέτρο Κ. Κόρδα και Βασίλειο
Κ. Καρφή για τη βοήθειά που μας παρείχαν στο

Το Δ.Σ. του Ιστορικού και Λαογραφικού
Μουσείου Δικάστρου Φθιώτιδας ευχα-

ριστεί όλους τους συγχωριανούς, φίλους και
επισκέπτες του χωριού μας, που τίμησαν με
την παρουσία και το ζωηρό τους ενδιαφέρον
τη διήμερη έκθεση έγχρωμης και ασπρόμαυ-
ρης φωτογραφίας που υλοποιήσαμε στις 17
και 18 Αυγούστου στην πλατεία του χωριού
μας.

Ιδιαίτερα ευχαριστούμε τους ηλικιωμένους
συγχωριανούς μας που βοήθησαν στην ανα-

στήσιμο της έκθεσης.
Τέλος ευχαριστούμε τον πρόεδρο της Τοπι-

κής Κοινότητας Δικάστρου κ. Γράββαλο Αν-
δρέα, που όσες φορές ζητήσαμε τη βοήθειά

του για την καθαριότητα των επισκέψιμων
χώρων, την αποκατάσταση βλαβών, το στή-
σιμο εκδηλώσεων, όπως η προαναφερόμενη
έκθεση, ήταν πάντα παρών προσφέροντας τις
υπηρεσίες του.

Έκθεση φωτογραφίας

Πρόγραμμα Leader - Aναμόρφωση Μουσείου
Οπως γνωρίζετε (από την προηγούμενη έκδοση

της εφημερίδας μας), μετά από επίπονες και
χρονοβόρες γραφειοκρατικές διαδικασίες καταφέραμε
να εντάξουμε το Μουσείο σε χρηματοδοτικό πρόγραμμα
Leader, που εκπονείται από το Υπουργείο Αγροτικής
Ανάπτυξης μέσω του διαχειριστικού φορέα Περιφέρειας
Στερέας Ελλάδας, Φθιώτικής Αναπτυξιακής Α.Ε.

Θα πραγματοποιηθεί ριζική αναμόρφωση του Μου-
σείου εσωτερικά και εξωτερικά, ώστε ταυτόχρονα με το
παλιό να τηρούνται και να ικανοποιούνται σύγχρονες
προδιαγραφές και απαιτήσεις.

Τον μήνα που διανύουμε αρχίζει η διαδικασία δη-
μοπράτησης του έργου και ευελπιστούμε, πρώτα ο
Θεός, τον έρχομενο Αύγουστο του 2021 να έχουν υλο-

ποιηθεί όλες οι κτιριακές, υλικοτεχνικές και υλικοτεχνο-
λογικές παρεμβάσεις, ώστε να το ξαναεγκαινιάσουμε
στη νέα του μορφή.

Ευχαριστούμε όλους όσους βοήθησαν και θα βοη-
θήσουν στην επίτευξη αυτού του στόχου. 

Δεν αναφερόμαστε σε παράγοντες και πολιτικά
πρόσωπα, γιατί είναι αυτονόητο ότι οφείλουν από το
ρόλο τους να βοηθούν και να στηρίζουν τέτοιου είδους
προσπάθειες που αναβαθμίζουν την περιοχή και προ-
άγουν τα πολιτιστικά μας στοιχεία.

Επιβάλλεται όμως να ευχαριστήσουμε τον συγχω-
ριανό μας κ. Κώστα Σ. Κατσαρή και τον κ. Γιάννη Ν. Αν-
τωνόπουλο, από τον Άγιο Γεώργιο, που σε μια δεδομένη
στιγμή στήριξαν την προσπάθειά μας και βέβαια όλους

εσάς τους συγχωριανούς μας, για την (με διάφορους
τρόπους) στήριξη και κυρίως την ηθική σας συμπαρά-
σταση.

ΥΓ. Ενημερώνουμε ότι μετά την ανάθεση σε εργο-
λήπτη των εργασιών αναμόρφωσης του Μουσείου, θα
ανασταλεί η λειτουργία του. Θα ειδοποιηθείτε για την
ημερομηνία αναστολής μέσα από τη διαδικτυακή μας
ιστοσελίδα.

Η επισκεψιμότητα όμως του χωριού μας δεν στα-
ματά. Ο Νερόμυλος, η εκκλησία του Αγίου Γεωργίου, το
διανοιχθέν μονοπάτι προς κορυφή Τσούκα και φυσικά
το όμορφο και πλούσιο σε φυσικό περιβάλλον Δίκα-
στρο, συνεχίζουν να αποτελούν στοιχεία προορισμού
για κάθε ενδιαφερόμενο.

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2020



το Δίκαστρο 5

Στα πλαίσια της περαιτέρω εξέλιξης του Νερόμυλου
και με τη σύμφωνη γνώμη του Δ.Σ. του Συλλόγου

τοποθετήσαμε στις 8/8/20 ομοιώματα στον Νερόμυλο που
παριστάνουν τον μυλωνά και τη νεράϊδα, προσθέτοντας
έτσι ένα επιπλέον στοιχείο λαογραφικού και εκπαιδευτικού
ενδιαφέροντος, ώστε να καταστεί πιο ελκυστικός και επι-
σκέψιμος.

Σας παρουσιάζουμε εικόνες και το σχετικό κείμενο
από τη διαδικτυακή μας ανάρτηση.

Το νερό μπήκε στο αυλάκι!
Η μυλόπετρα ζωντάνεψε, βρήκε τον γνώριμο ρυθμό

της κι άρχισε να γυρίζει μεθυστικά, ξέφρενα, ξυπνώντας
αναμνήσεις, ζωντανεύοντας το παρελθόν, εκεί όπου στρα-
τοκόποι, ζώα, γεννήματα, μυλωνάδες, αλέσματα, νεράϊδες
και αερικά έθρεψαν το είναι μας, θέριεψαν και εμπότισαν

τη φαντασία μας με μύθους, ήχους, εικόνες, μυρουδιές,
αποτυπώματα στο νου και στην ψυχή μας, ώστε να λέμε
σήμερα: μακάριοι όσοι τους καρπούς της γης γεύτηκαν,
παλεύοντας με τα ροζιασμένα χέρια και τον ιερό ιδρώτα
τους!!! 

Με αυτά τα λίγα λόγια σας πληροφορούμε ότι μυλω-
νάς και νεράϊδα βρήκαν πάλι τη θέση τους στον νερόμυλό
μας. Στον νερόμυλο του Δικάστρου και σας καλούμε να τον
επισκεφτείτε και να φωτογραφηθείτε μαζί τους!!!

Ελλάδα δεν είναι μόνο τα ξακουστά μέρη!
Επισκεφτείτε μας!!!
Κάθε παρέμβαση ανάδειξης των χώρων μας θεωρείται

και είναι κατάκτηση όλων των Δικαστριωτών. Υπό το πρί-
σμα αυτό πρέπει να συμμετέχουμε στη διαφήμιση και γνω-
στοποίηση των στοιχείων που προσθέτουν κάποιο

επιπλέον κίνητρο επισκεψιμότητας. Μπορείτε κυρίως οι
νεότεροι και όσοι χειρίζεστε περισσότερο και με άνεση την
τεχνολογία, να κοιποιείτε εικόνες ώστε να διευρύνεται ο
αριθμός των ανθρώπων που πληροφορούνται για το
χωριό και τους αξιοθέατους χώρους μας.

Ευχαρίστουμε την κ. Ξενοκώστα Παναγιώτα (φίλη του
Δικάστρου) για το ράψιμο του φορέματος της νεράιδας.

Επίσης όσους εργάστηκαν στο κατασκευαστικό
(στάση, κίνηση σωμάτων),  εικαστικό (ζωγράφισμα, αμ-
φίεση) και ενδυματολογικό (είδη ένδυσης) κομμάτι.

Tα νέα του Μουσείου μας

O Nερόμυλος «ξαναζωντάνεψε»

Τοποθέτηση πινακίδων
και κιγλιδωμάτων

Στις 11/8/2020 πραγματοποιήθηκε τοποθέτηση, σε έξι σημεία, κατευθυντηρίων πινα-
κίδων πορείας προς το χωριό μας και πινακίδων σήμανσης των αξιοθέατων χωρών μας. Επί-
σης αντικαταστάθηκαν και επεκτάθηκαν (σε προγενέστερο χρόνο) τα ξύλινα φθαρμένα
κιγκλιδώματα του τοξωτού πετρογέφυρου στον Νερόμυλο, με σιδερένια που παρέχουν με-
γαλύτερη ασφάλεια και αντοχή στο χρόνο.

Ευχαριστούμε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μακρακώμης και προσω-
πικά τον κ. Δήμαρχο για την ανάληψη του κόστους κατασκευής και τοποθέτησης,
ικανοποιώντας έτσι σχετικό αίτημά μας.

Eυχαριστήριες ανακοινώσεις
προσφορές αντικειμένων

1. Χαιρετίζουμε την απόφαση του Δ.Σ. του Συλλόγου να αποδεχθεί
και να υλοποιήσει το αίτημά μας, για διάνοιξη των μονοπατιών που ση-
ματοδότησαν την ονοματοδοσία του χωριού μας. Διανοίχτηκε το μονο-
πάτι προς κορυφή Τσούκα και μένει προς μελλοντική διάνοιξη το
μονοπάτι προς την κορυφή Κουτσονίκα. Η πρότασή μας δημιουργεί
ένα πλέγμα στοιχείων ενδιαφέροντος και συγκροτεί μια συνο-
λική και ενιαία εικόνα προβολής του χωριού μας, δίνοντάς μας
έτσι τη δυνατότητα να απευθυνθούμε σε ευρύτερες κοινωνικές και συλ-
λογικές ομάδες ανθρώπων (φυσιολάτρες, περιπατητές, ορειβάτες...)
ώστε να αυξήσουμε την επισκεψιμότητά μας.

Ευχαριστούμε θερμά όλους όσους συμμετείχαν εθελοντικά
στη διάνοιξη. Τους αναφέρουμε ονομαστικά: Γράββαλος Ανδρέας,
Κόρδας Κώστας, Καρακώστας Παναγιώτης, Λάμπος Γιώργος, Πιλάλης
Γιάννης, Κάιλας Μανώλης, Γεωργίου Βασίλης, Αντωνή Σταυρούλα.

2. • Ο κ. Καραποστόλης Χαράλαμπος πρόσφερε, μέσω Ιωάννη
Κ. Καρφή, στο Μουσείο ένα (1) γιλέκο και ένα (1) υποκάμισο, αυθεντικά
δείγματα παραδοσιακής γυναικείας φορεσιάς.

• Ο κ. Κων/νος Β. Καρφής πρόσφερε πέντε (5) κορνιζοποιημένες
φωτογραφίες (προγόνων της οικογένειας) καθώς και εννέα (9) πεπα-
λαιωμένα βιβλία θρησκευτικου και διδακτικού περιεχομένου.

• Ο κ. Θωμάς Δ. Δημητρίου πρόσφερε μια (1) παλιά χειροκίνητη
μηχανή κοπής κρέατος, ένα (1) μηχάνημα γέμισης καλύκων παλαιών
στρατιωτικών όπλων και ένα (1) μηχάνημα με χάρτινες τάπες και κα-
ψούλια στρατιωτικής χρήσης.

Τους ευχαριστούμε θερμότατα!!!
• Με απόφαση του Διοικητικού μας Συμβουλίου σας ανα-

κοινώμουμε ότι λόγω έναρξης εργασιών στο Μουσείο, δε θα
δεχθούμε άλλες προσφορές αντικειμένων για το διάστημα που
αυτές θα είναι σε εξέλιξη και μέχρι την περάτωσή τους.

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2020

Για το Δ.Σ. του Μουσείου
Ο Πρόεδρος:  Χρήστος Ε. Γκιόλας



Oμογενής δεύτερης γενιάς. Αικατερίνη Χαμπέρη  το Ελληνικό όνομά της και Kather-
ineHampares(Κάθριν (Kέης) Χαμπέρης) το Αμερικάνικο. Γεννήθηκε  στο

GrandRapids της πολιτείας Μichiganτων ΗΠΑ από Έλληνες γονείς. Ο πατέρας της Δημή-
τριος Χαμπέρης  γεννήθηκε στο Δίκαστρο το 1891  και το  1909, σε ηλικία 18 ετών, απέ-

πλευσε από το Λιμάνι της Πάτρας και
μετανάστευσε στις ΗΠΑ, για να εργα-
σθεί ως εργάτης.

Αρχικά ο Δημήτριος Χαμπέ-
ρης  εγκαταστάθηκε στην πολιτεία
Pittsburghκαι στη συνέχεια στο
GrandRapids,  όπου ίδρυσε και λει-
τούργησε δύο εστιατόρια. Παντρεύ-
τηκε την ομογενή Χρυσάνθη και
απέκτησαν δύο παιδιά, την Αικατε-
ρίνη και τον Ευάγγελο, ο οποίος
σπούδασε και εργάστηκε ως δικηγό-
ρος αντιμονοπωλιακών υποθέσεων
στην ΙΒΜ. Σήμερα δεν είναι εν  ζωή.

Η Αικατερίνη Χαμπέρη  από μικρή ηλικία δια-
κρίθηκε  για τις πνευματικές της ικανότητες. «Είχε
ένα καλό μυαλό» και «πριν ακόμη μπορέσει να μι-
λήσει Αγγλικά, μιλούσε Ελληνικά». Οι γονείς της
φρόντισαν για τις σπουδές της και για την ελληνική
και χριστιανική αγωγή της.  Η μητέρα της «δεν
περνούσε χρόνο έξω από το σπίτι της  και από την
εκκλησία».

Σπούδασε,  με εξαιρετικές  επιδόσεις και δια-
κρίσεις,στο Γυμνάσιο στο GrandRapind, όπου  ονο-
μάστηκε «Κορυφαία  Ανώτερη Γυναίκα στην
ηγεσία και στο πνεύμα ευγενούς άμιλλας»,  στο Πα-
νεπιστήμιο  Μichigan, όπου  έλαβε  το πτυχίο και
το μεταπτυχιακό τηςκαι στο Πανεπιστήμιο  Colum-
bia, με υποτροφία,  όπου  το 1968  ανακηρύχθηκε   διδάκτωρ Φιλοσοφίας στις Λατινικές
Αμερικανικές Σπουδές. Με υποτροφία του ιδρύματος Fulbrightσπούδασε στο πανεπιστή-
μιο του SanMarcos. 

Ήταν καθηγήτρια και Πρόεδρος του Tμήματος Μοντέρνων Γλωσσών στοΚολέγιο-
Finch.Δίδαξεστο Πανεπιστήμιο Νέας Υόρκης,  στο Κολέγιο Cuny και στο KολέγιοBaruch,
όπου παρέμεινε έως την συνταξιοδότησή της το 1989  και ανακηρύχθηκε  επίτιμη και
ομότιμη καθηγήτρια.

Έλαβε μέρος σε Διαπολιτισμικές Διαβουλεύσεις  για την γυναίκα και την  Φιλανθρω-
πίακαι περιόδευσε στις  χώρες των Ίνκας,στο Machu, στο Picchu,  στην Ιερή Γη και στην
Αίγυπτο. ΄Ήταν  ιδρυτικό μέλος του Εθνικού Ιστορικού Μουσείου  Εθνικών Γυναικών(NA-
TIONALWOMENSHISTORYMUSEUN) και  είχε  καταχωρηθεί στο «Who’s Whο of American
Womens» (Ποια είναι ποια από τις Αμερικάνες Γυναίκες).. 

Η Αικατερίνη Χαμπέρη διακρίθηκε  ως «συγγραφέας πολυάριθμων  επιστημονικών
άρθρων  και κεφαλαίων,  σε γλωσσικά και πολιτιστικά θέματα, ήταν πολύγλωσση μελε-
τητής,  στα Αγγλικά, Ισπανικά, Ελληνικά και Γαλλικά, σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, λόγια,
ευλαβής  καιφιλάνθρωποςκαι λάτρης των ανθρωπιστικών επιστημών και τεχνών (ΜetO-
pera, BalletTheatre, FlamencoTheatre»(Βραβείο FinchCollege).

Ανάμεσα στις πολλές ακαδημαϊκές της δημοσιεύσεις  και εκδόσεις είναι και η έκδοση
6  βιβλίων της. 

Με αυτό το πλούσιο  επί γής βιογραφικό,  με αυτούς τους καλούς  και φιλάνθρωπους
αγώνες, η Αικατερίνη Χαμπέρη απεδήμησε, πλήρης ημερών, εις την μέλλουσα και αιώνια
ζωή, στις 20 Ιουλίου 2020, στο σπίτι της στο Lighthouse,  στην Φλόριδα.

Η Αικατερίνη Χαμπέρηεπέδειξε εξαιρετικό ενδιαφέρον  και για την γενέτειρα του πα-
τέρα της  και ιδιαίτερα για τις Εκκλησίες και το ΜουσείοΔικάστρου. Με επιστολή της προς
την Μητρόπολη Φθιώτιδας,    διέθεσε  10.000 δολάρια  για την ανακαίνιση της Εκκλησίας
της ΠαναγίαςΔικάστρου και την εικονογράφηση των εικόνων της Παναγίας, του Αγίου
Δημητρίου και της Αγίας Αικατερίνηςκαι 10.000 δολάρια στο Μουσείο του Δικάστρου  για
την οργάνωση της λειτουργίας του. 
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Αικατερίνη Δημητρίου Χαμπέρη

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2020

Η ΓΗ είναι το ΣΠΙΤΙ ΜΑΣ!

Α μέτρητες ήταν οι εκδηλώσεις, παγκόσμια, για την προστασία του περιβάλλον-
τος στις 5 Ιουνίου. Δεν αρκεί να θυμόμαστε την ευθύνη που έχουμε για τη μέ-

ριμνα του πλανήτη μας μόνο μια φορά το χρόνο. Είναι, πια,  ζήτημα επιβίωσης για
όλα τα όντα. Έχουμε μολύνει την ατμόσφαιρα με καυσαέρια παντός τύπου, τις θά-
λασσες με τα πλαστικά και τα σκουπίδια που πετάμε στα ποτάμια και τις λίμνες, τα
δάση που καίγονται κι απογυμνώνονται, τα χημικά,  τα εντομοκτόνα, τα φυτοφάρ-
μακα και τόσα άλλα. Οι επιστήμονες κρούουν τον Κώδωνα του Κινδύνου για την
ποιότητα της ζωής μας και των άλλων ειδών επίσης. Πολλές οργανώσεις αγωνίζον-
ται είτε με διαμαρτυρίες εναντίον κυβερνήσεων, είτε με ενημερωτικές καμπάνιες
ώστε ν' αλλάζει η καθημερινότητά μας προς το καλύτερο.

Πολλά μπορούμε να κάνουμε, σαν πολίτες, για έναν πιο οικολογικό τρόπο ζωής.
Το πιο απλό έγκειται στο να διαχωρίζουμε τα σκουπίδια μας στις αντίστοιχες κα-
τηγορίες και να μην σπαταλάμε την ηλεκτρική ενέργεια και το νερό άσκοπα. Μπο-
ρούμε να διαλέξουμε το περίπατο ή το ποδήλατο για μια μικρή απόσταση κι όχι το
αυτοκίνητο. Φυτεύουμε Λουλούδια και Δέντρα για οξυγόνο κι ΟΧΙ ΓΟΠΕΣ στις πα-
ραλίες που πάμε. Είναι καλύτερο ν' αγοράζουμε προϊόντα φιλικά προς το περιβάλ-
λον, τα οποία , επίσης , δεν έχουν δοκιμαστεί σε ζώα. Μ' αυτόν τον τρόπο,
συνεισφέρουμε στον αγώνα εναντίον της κακοποίησης των ζώων που έχει πάρει
δραματικές διαστάσεις. Ενισχύουμε, έτσι, τις φιλοζωικές μας ευαισθησίες και προ-
σφέρουμε φροντίδα κι αγάπη στους τετράποδους φίλους μας και σε άλλα είδη που
αφανίζονται από την αμέλειά μας. Δεν είμαστε οι μοναδικοί κάτοικοι πάνω στον
πλανήτη μας και δεν έχουμε κανένα δικαίωμα να διαταράσσουμε τον κύκλο ζωής
των άλλων πλασμάτων. Ο ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΜΑΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ  πρέπει να γίνει πα-
ράδειγμα προς μίμηση για τα παιδιά μας και τις επόμενες γενιές. Είναι χρέος μας τι
ΓΗ θα παραδώσουμε στους κληρονόμους  μας. Η ΦΥΣΗ έχει τόσες ομορφιές! 

ΕΝΑΣ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ που πρέπει να μείνει ΟΛΟΖΩΝΤΑΝΟΣ!                                                                                                                                                                                                            
Παναγιώτα Χρ. Χαμπέρη

(24 Μαΐου 1932-10 Ιουλίου 2020)

Δημήτριος Χαμπέρης
Φ/Α επιστολής  της

Αικατερίνης Χαμπέρηπρός την Μη-
τρόπολη Φθιώτιδας

Η απονεμηθείσα 
στην Αικατερίνη Χαμπέρη

πλακέτα του Μουσείου

Η ανακαινισθείσα  
με δωρεά της 
ΑικατερίνηςΧαμπέρη
Εκκλησία της Παναγίας 
Δικάστρου

Αικατερίνη Χαμπέρη
(KaterineHampares)

γράφει ο Λεωνίδας Ιωάννου Καρφής 
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Άρθρο Υπγου ε.α. Κων/νου Πιλα ́λη, π. Προέδρου Δ.Σ. & Δντος Συμβούλου ΕΑΣ Α.Β.Ε.Ε.

Καλοκαιρινές αναμνήσεις

Μας ευλογ́ησε και φέτος ο ύψιστος να επισκεφθούμε το χωριο ́μας και μαλ́ιστα τον πλέον
καλοκαιρινό μήνα, τον Αύγουστο ... «Αύγουστε καλέ μου μήνα να’σουν δυο φορές το

χρόνο» λέει ο λαός. Oι παρούσες υγειονομικές συνθήκες επέβαλαν τους περιορισμούς τους,
ήμασταν όμως αποφασισμένοι να περάσουμε καλά και γι’ αυτό εστιάσαμε την προσοχή μας
στα ‘’θετικά’’. 

Απολαύσαμε την ανατολη,́ τη δροσια,́ την καθαροτ́ητα του πρωινού, τις ομ́ορφες νοσταλγικές
μυρωδιές, τον καταγάλανο ουρανό, την καλοκαιρινή βροχούλα, τις καταπράσινες πλαγιές των
κορυφών Τσούκα και Κουτσονίκα, τη θέα στον επιβλητικό Τυμφρηστό (Βελούχι), τα δροσερά
νερά του Δικαστριώτη ποταμού. Τον ίσκιο κάτω από τις μουριές και τα υπερονόβια πλατάνια,
τις βόλτες στην Αγία Παρασκευή, στo Κoτρώνι, στον Άγιο Αθανάσιο, τις εξορμήσεις στο Καρ-
πενήσι και τα γύρω χωριά, το αυγουστιάτικο φεγγάρι και πάνω από όλα την καλή παρέα και το
φιλόξενο καλοσώρισμα των συγχωριανών μας. 

Προβληματιστήκαμε ελαφρώς με τη μεσημεριανή ζέστη και το τσίμπημα των κουνουπιών,
αλλά μέχρις εκεί ... βρήκαμε καταφύγιο στο δροσερό νερόμυλο κάτω από τα πλατάνια, δίπλα
στο τρεχούμενο νερό του Δικαστριώτη, διαβάσαμε τα αγαπημένα μας βιβλία (και ναι αυτή τη
φορά δοκιμάσαμε και την αιώρα μας), ενώ φίλοι, που είχαν την ίδια ιδέα, μας συντρόφευσαν
με κρητικη ́ρακη ́και μελωδικη ́μουσικη.́ Αναθαρρησ́αμε μολ́ις το ρολοί έδειξε 20:00 και η δροσιά
επανέφερε την ευεξία και την καλή διάθεση και επέτρεψε μια βόλτα μέχρι τη βρύση της Αγίας
Παρασκευής.

Πριν καλά-καλά το καταλάβουμε το αεράκι από το λάπατο επέβαλε το πανωφόρι και ακο-
λούθησαν οι ευχάριστες συζητήσεις με φίλους, άλλοτε στο μπαλκόνι μας και άλλοτε στην πλα-
τεία, με τσίπουρο και κρύα μπύρα και τις συνοδευτικές νοστιμιές της Αργυρώς, μέχρι αργά το
βραδ́υ ... και για ορισμένους μέχρι πολύ-πολύ αργα.́ Ολ́α ητ́αν υπέροχα, δροσερα,́ φιλικα,́ ησ́υχα,
αξιοπρεπή και σε αργούς ρυθμούς. 

Δεν χορέψαμε, δεν ξεφαντωσ́αμε, μας λειψ́ανε τα μαθημ́ατα παραδοσιακων́ χορων́ του αγα-
πητού μας χορο- διδασκάλου Βασιλείου Καρφή, κρατάμε την όρεξή μας για το επόμενο
καλοκαίρι με την ευχή, όλοι μας υγιείς και μακριά από επιδημίες και πανδημίες να
συναντηθούμε και παλ́ι και να στησ́ουμε τον χορο.́Ανημ́ερα τον δεκαπενταύγουστο προσηλ́θαμε
με κατάνοιξη, κατά το πατροπαράδοτο, στην εκκλησία της Παναγίας στον Πέρα Μαχαλά για να
προσευχηθούμε στη χάρη της. 

Με χαρά πληροφορηθήκαμε ότι φέτος λειτούργησαν όλες οι εκκλησίες και παρεκκλήσια
(πλην Aγίου Αθανασίου) του χωριού μας . Ένα μεγάλο μπράβο σ’ αυτούς που το οργάνωσαν.
Προμηθευτηκ́αμε, οπ́ως καθ́ε καλοκαιρ́ι, και το εξαιρετικης́ ποιοτ́ητας μέλι απο ́την καλοσυνατ́η
και πάντα πρόσχαρη να βοηθήσει Οικογένεια Θ. Kαλότυχου, τους ευχαριστούμε. Παρότι
υπερηλ́ικες συνεχιζ́ουν, μέσα στις δυνατοτ́ητές τους, να κρατούν καλλιεργησ́ιμο και παραγωγικό
το Χωριό μας. 

Επιβραβεύουμε την αίσθηση που μας προκάλεσε το καλοφροντισμένο Χωριό μας, φέτος
ήταν σαν να προσπάθησε να φορέσει τα καλά του, συγχαρητήρια στους Προέδρους, στους
Συλλόγους και σε όλους που φρόντισαν γι’ αυτό, του χρόνου ακόμη καλύτερα.

Ας μας επιτραπούν και μερικές προτάσεις:
•Οργάνωση πεζοποριών με πολιτιστική, μορφωτική, φυσιολατρική και κοινωνική διάσταση

γιανα γνωρίσουμε το Χωριό μας και τα πέριξ αυτού.
•Βελτίωση συνθηκών ασφαλούς προσέγγισης στην Μεγάλη Βρύση, αλλά και σε άλλους

χώρουςπου διατηρούμε αναμνήσεις και έχουν την δική τους ιστορία.
•Αναπαρασ́ταση αγροτικων́ και κτηνοτροφικων́ ασχολιων́ με την μορφη ́εκπαιδευτικων́ δρα-

στηριοτήτων, με αποδέκτες κυρίως τα παιδιά.
•Συγκέντρωση σε ιδιαιτ́ερο χωρ́ο χειμερινων́ κυριώς ρούχων και υποδηματ́ων, που δεν χρη-

σιμοποιούμε και είναι σε άριστη κατάσταση, ώστε να μπορούν να αναζητηθούν και να χρησι-
μοποιηθούν από τους μόνιμους κατοίκους.

•Δημιουργία και λειτουργία δανειστικής βιβλιοθήκης, καθώς και χώρου εκπαιδευτικών επι-
τραπέζιων παιχνιδιών για μικρά και ‘’μεγάλα’’ παιδιά.

•Επιβραβ́ευση της προσπαθ́ειας των μον́ιμων κατοικ́ων, αλλα ́και ολ́ων των εθελοντων́, που
κρατούν ζωντανό και ασφαλή το Χωριό μας.

Καλό Φθινόπωρο και με το καλό να ξανα-νταμώσουμε

Ξεχωριστή τιμητική διά-
κριση για έναν ακόμη
συγχωριανό μας!

Δημήτρης Ζημιανί-
της του Γεωργίου
(του Δασκάλου)

Τους 22 ευρωπαί-
ους εισαγγελείς  που θα

στελεχώσουν τον νέο ανεξάρτητο θεσμό, στον οποίο με-
τέχουν 22 χώρες, ανακοίνωσε τυπικά το Συμβούλιο της
ΕΕ  επιλέγοντας από ελληνικής πλευράς τον Δημήτρη
Ζημιανίτη, που είχε προκριθεί μεταξύ τριών υποψη-
φίων, για τη θέση.

Ποιός είναι: Ο Έλληνας Ευρωπαίος εισαγγελέας
Δημήτρης Ζημιανίτης, έχει σπουδάσει νομικά στο ΕΚΠΑ
και Κοινωνιολογία στο Πάντειο Πανεπιστήμιο. Έχει κάνει
μεταπτυχιακές σπουδές στο Ποινικό Δίκαιο στο ΕΚΠΑ
και το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Ει-
σήχθη στο δικαστικό Σώμα το 1999. Έκτοτε υπηρέτησε
στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών (1999-2015) και
στην Εισαγγελία Εφετών Αθηνών (2015 έως σήμερα).
Υπηρέτησε με απόσπαση στη Μόνιμη Ελληνική Αντι-
προσωπεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ως Σύμβουλος Δι-
καιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (2002-2008) και
ως μέλος της 5μελούς Ανεξάρτητης Επιβλέπουσας Επι-
τροπής της Υπηρεσίας για την καταπολέμηση της Απά-
της κατά των Οικονομικών Συμφερόντων της
Ευρωπαϊκής Ένωσης (OLAF) (2012-2017).     Έχει δια-
τελέσει Εκπρόσωπος Τύπου της Εισαγγελίας Πρωτοδι-
κών Αθηνών (2012-2014), Αναπληρωτής Προϊστάμενος
της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών (2014-2016) και
Γενικός Γραμματέας της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδας
(2012-2015). Είναι διδάσκων στην Εθνική Σχολή Δικα-
στικών Λειτουργών (2016-2019). Έχει, σε επιστημονικό
επίπεδο, ασχοληθεί με ζητήματα ευρωπαϊκού ποινικού
δικαίου, έχει παρουσιάσει εισηγήσεις σε επιστημονικά
συνέδρια, έχει εκδώσει βιβλία, καθώς και μεγάλο
αριθμό συναφών άρθρων και δημοσιεύσεων

Οι Ευρωπαίοι εισαγγελείς διορίζονται για μη ανα-
νεώσιμη εξαετή θητεία. Το Συμβούλιο μπορεί να απο-
φασίσει να παρατείνει τη θητεία για μέγιστο διάστημα
τριών ετών μετά το πέρας της εξαετούς περιόδου.

Από  dikastiko πρακτορείο ειδήσεων

Δημήτρης Ζημιανίτης:
Διορίστηκε επισήμως νέος Έλληνας

Ευρωπαίος Εισαγγελέας

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2020



Φυτεύτηκε  νέα μουριά στην
πλατεία του χωριού μας.   
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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

ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΟΜΟΡΦΑΙΝΟΥΝ ΤΟ ΧΩΡΙΟ ΜΑΣ

E υχαριστούμε τον «άγνω-
στο» δωρητή – δεν θέ-

λησε να ανακοινώσουμε το
όνομά του - για την προσφορά
του και υλοποίηση των ιδεών
του.  Βάψιμο και φωτισμός του
καμπαναριού,  καθαρισμός  του
εσωτερικού της εκκλησίας του
Αγίου Γεωργίου, βάψιμο των
κάγκελων στο γεφυράκι του Νε-
ρόμυλου.

Σήμερα έγινε η τοποθέ-
τηση των νέων φωτιστι-

κών στην πάνω-κατω
πλατεία, στο νερόμυλο του
χωριού μας απο τον Πρό-
εδρο της τοπικής κοινότη-
τας, και τον ηλεκτρολογο του
Δήμου Μακρακώμης!!! Η
νύχτα έγινε μέρα, φαίνεται
απο τις φωτογραφίες . Ευχα-
ριστούμε τον Δήμαρχο για
την παροχή των φωτιστι-
κών!!!!!Ξ εσήκωσαν το χωριό

με κραυγές ενθου-
σιασμού όταν κατέκτη-
σαν την κορφή, οι
εθελοντές που καθάρι-
σαν το μονοπάτι προς
την κορφή Τσούκα. 
Ο ενθουσιασμός δικαιο-
λογημένος αφού είχε
προηγηθεί πολύωρη επί-

πονη εργασία. Το μονοπάτι προς την κορφή είναι πλέον ανοιγ-
μένο και η κορφή εύκολα προσβάσιμη. Η θέα που θα απολαύσει
όποιος ανέβει είναι μαγευτική.  Τολμήστε το...

(Κειμ.  Δ. Καρράς) 
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