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ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2021
Παρά τις πολλές δυσκολίες και της φετινής χρονιάς, καταφέραμε και ανταμώσαμε και
πάλι στο χωριό. Τα σπίτια άνοιξαν και η ήσυχη πλατεία μας, γέμισε για λίγες μέρες με χαρούμενες φωνές και γέλια, δίνοντας ζωντάνια στο Δικαστράκι μας.
Μπορεί να μην είχαμε τα καθιερωμένα γλέντια μας, όμως και πάλι προσπαθήσαμε να
εμπλουτίσουμε το ημερήσιο πρόγραμμα με κεφάτες και διαδραστικές προτάσεις για όλους.
Αγώνας δρόμου
Μετά από αρκετά χρόνια, ξαναεντάχθηκε στο πρόγραμμα δραστηριοτήτων του
χωριού μας, αγώνας δρόμου για τη νεολαία.
Χωρίστηκε σε δύο διαδρομές για τα παιδιά
κάτω των 18 ετών αλλά και για όσους αισθάνονται ακόμα παιδιά. Με κοινό σημείο τερματισμού έξω από το παραδοσιακό μας
καφενείο «Ζημιανή», η πρώτη διαδρομή ξεκίνησε από το Βλαχταλώνι και η δεύτερη
από το πάρκο αναψυχής της Αγίας Παρασκευής, στην στροφή για Κοτρώνι.
Όλοι οι μικροί αθλητές έδωσαν τον καλύτερό τους εαυτό και περνώντας την γραμμή
του τερματισμού ανταμείφθηκαν με πορτοκαλάδα και γλυκάκι!
Η τριάδα νικητών της πρώτης, μικρής
διαδρομής ήταν : 1ος Παναγιώτης Ζημιανίτης, 2ος Σεραφείμ Χριστόπουλος του
Κων/νου, 3η Βασιλική Χριστοπούλου.
Στην δεύτερη, μεγάλη διαδρομή, η νικητήρια τριάδα ήταν : 1η Ελένη Ζημιανίτη,
2η Ιωάννα Ζημιανίτη, 3η Ελίνα Γεωργίου.
Οι πρώτοι έλαβαν ως έπαθλο από μια
μπάλα ποδοσφαίρου, ενώ οι 2οι και 3οι
από ένα Ελληνικό σημαιάκι ως αναμνηστικό.
Ευχαριστούμε πολύ όλους τους συμμετέχοντες και τους περιμένουμε και του χρόνου!
Δικάστρεια 2021
Έπειτα από ένα χρόνο αποχής λόγω των έκτακτων συνθηκών
που μας επέβαλε η πανδημία, το πολυαναμενόμενο τουρνουά καλαθοσφαίρισης, με τον τίτλο «Δικάστρεια»
που ξεκίνησε το 2019, επέστρεψε στο
βουνίσιο τερέν μας.
Η συμμετοχή ήταν τεράστια, με την
δημιουργία πέντε ομάδων συν τους αναπληρωματικούς ενώ το κοινό κατέκλυσε
το ανοιχτό γήπεδο Γεώργιος Καραϊσκάκης
και παρακολούθησε τις προσπάθειες
όλων με κομμένη την ανάσα.
Έπειτα από τιτάνιες μονομαχίες γύρω από τα καλάθια, νικήτρια ομάδα στέφθηκε η σύνθεση Παναγιώτη Γεωργίου-Τάκη Σουλιώτη-Κων/νου Σερ. Χριστόπουλου, ή αλλιώς «Χάνει μπαλ’
Μαχαλά», οι οποίοι αφιέρωσαν το κύπελλο στους θαυμαστές τους.
Όλοι τους καταχειροκροτήθηκαν και έδωσαν ραντεβού για του χρόνου, περιμένοντας
και καινούρια πρόσωπα να εκδηλώσουν ενδιαφέρον!
Αρτοκλασία στην Παναγία
Η Κυριακή του Δεκαπενταύγουστου φέτος, μας βρήκε όλους στην εκκλησία της Παναγίας στον Πέρα Μαχαλά, να προσευχόμαστε με κατάνυξη και ευλάβεια και να γιορτάζουμε
παρέα την Κοίμηση της Θεοτόκου.
Στο τέλος της λειτουργίας, ακολούθησε αρτοκλασία στον προαύλιο χώρο, προσφορά
του Συλλόγου των Απανταχού Δικαστριωτών.

Ελπίζουμε όλοι να ευχαριστηθήκατε την παραμονή σας στο χωριό, να
ξεκουραστήκατε και να φορτίσατε
μπαταρίες για τον χειμώνα.
Ευχόμαστε να είστε όλοι καλά, και
με δημιουργική διάθεση και πρωτότυπες προτάσεις να συμμετάσχετε και
πάλι ενεργά στα θερινά δρώμενα του
χωριού μας, το 2022!
Υ.Γ. Το Δίκαστρο έχει πλέον και επίσημο λογαριασμό στο Instagram, υπό
την επίβλεψη και διαχείριση του Δ.Σ.
Βρείτε μας, ακολουθήστε μας και
στείλτε μας την καλλιτεχνική σας
άποψη για το χωριό στο
@dikastro_fthiotidas για να διαδώσουμε τις ομορφιές του τόπου μας!
συνέχεια στη σελίδα 8
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κοινωνικα
Γεννήσεις
• Ο Νταουλάς Κων/νος και η Ρήγα Ιωάννα του Γεωργίου απέκτησαν αγοράκι στις 26-6-21.
• Ο Χρήστος Μανώλης υιός - του Τάου Μανώλη και
η Εύα Νάκη απέκτησαν κοριτσάκι στις 3-9-21

Να τους ζήσει

Θάνατοι
• Στις 1-7-21 απεβίωσε ο Ιωάννης Τελώνης ετών
90. Εψάλη και ετάφη στηνΑθήνα.
• Στις 5-7-21 απεβίωσε ο Λάμπρος Πιλάλης του
Γεωρ. ετών 84. Εψάλη και ετάφη στην Λαμία.

Αιωνία τους η μνήμη

Γάμοι
• Ο Θεόδωρος Μπούρχας, του Ηλία και της
Ευαγγελίας, εγγονός του ιερέα Κωνσταντίνου Κόρδα,
και η Βασιλική Κορέλη του Κωνσταντίνου και της
Ελένης, τέλεσαν το γάμο τους στις 22-08-2021 στον
Ιερό ναό Αγίου Ιωάννη Προδρόμου στην Παραλία
Ραχών Φθιώτιδας.

Θερμές ευχές
για μια ευτυχισμένη και χαρούμενη ζωή!!!
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ
ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΑΓ. ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΔΙΚΑΣΤΡΟΥ
1. Δημητρίου Ιωάννης του Πέτρου..............................96,50€
2. Δημητρίου Πέτρος του Ιωάννη................................96,50€
3. Κόρδας Κωνσταντίνος του Πέτρου (Ιερέας)............50,00€
4. Καλότυχος Ηλίας του Παναγιώτη............................50,00€
5. Αντωνή Νίκη του Θωμά ........................................100,00€
6. Αντωνή Εύη του Θωμά ............................................50,00€
7. Αλεξίου-Χριστοπούλου Παρασκευή
του Δημητρίου ........................................................100,00€
8. Κόρδα Αικατερίνη του Δημητρίου ..........................20,00€
9. Ρίζος Παναγιώτης ..................................................100,00$
10. Καλογιάννη-Ρήγα Σταυρούλα του Κων/νου ....100,00€
11. Γκάνιος Ηλίας του Γεωργίου ................................50,00€
12. Ζημιανίτης Γεώργιος & Ελισάβετ του Ηλία ......100,00€
13. Πιλάλης Παύλος του Ιωάννη ..............................100,00€
14. Τελώνη Θεοδώρα ................................................100,00€

Συνδρομές - Προσφορές
για Σύλλογο & εφημερίδα
στους τραπεζικούς
Λογαριασμούς
του Συλλόγου
Απανταχού
Δικαστριωτών
Εθνικής Τράπεζας:
0 6 7 /5 5 9 8 11 - 7 9
IBAN :
GR 2 6 0 11 0 0 6 7 0 0 0 0 0 0 6 7
5 5 9 8 11 7 9
Τράπεζα Πειραιώς
Λογαριασμός όψεως:
6292142035432

Άρθρα - Κείμενα
Αγγελίες-Ανακοινώσεις
στο μέλος της Συντακτικής Επιτροπής:

Κόρδα Ειρήνη
Πραξιτέλους 46
Τ.Κ. 13451 ΚΑΜΑΤΕΡΟ

info.dikastro@gmail.com

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

Εκδότης:
Σύλλογος Απανταχού
Δικαστριωτών
ΔΙΚΑΣΤΡΟ ΦΘ/ΔΑΣ Τ.Κ. 35017
Yπεύθυνος Έκδοσης:
Κόρδας Λ. Κωνσταντίνος
Πρόεδρος Συλλόγου
Απανταχού Δικαστριωτών
• Kιν.: 6976978440

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Όποιος επιθυμεί να μην λαμβάνει την εφημερίδα αλλά την διαβάζει από το site μας, να μας
ενημερώσει: στο mail info.dikastro@gmail.com
ή τηλεφωνικά σε ένα από τα μέλη της Συντακτικής
Επιτροπής (Για την μείωση του κόστους έκδοσής
της και αποστολής).
Για συνδρομές – οικονομική ενίσχυση
για το μουσείο

Συντακτική Επιτροπή:
Γεώργιος Ηλ. Ζημιανίτης
Λεωνίδας Ι. Καρφής 210 9343162
Κόρδα Ειρήνη 6944207709
Για τυχόν ανακριβείς, εσκεμμένες ή μη πληροφορίες
δημοσιευμάτων ή για αντιδεολογική συμπεριφορά κλπ.
την ευθύνη φέρει εξολοκλήρου ο συγγραφέας του άρθρου.

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
Αρ. Λογαριασμού:

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

6292 -128468 -148
IBAN: GR0801712920006292128468148

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ - ΕΚΤΥΠΩΣΗ

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

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2021

ENIΣΧΥΣΑΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
ΤΟΝ ΣΥΛΛΟΓΟ
& ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
1) Kaλότυχος Ηλίας του Παναγιώτη ........................30€
2) Κόρδας Κων/νος του Πέτρου (ιερέας) ................20€
3) Νιώρα - Καρφή Χρυσούλα ......................................20€
4) Νιώρα Λιάνα - Καλέτσης Δημήτριος ..................20€
5) Παπασταύρος Παυσανίας - Ρήγα Δήμητρα......20€
6) Ρήγας Δημήτριος ........................................................20€
7) Μανώλης Αναστάσιος................................................20€
8) Γεωργίου Βασίλειος - Σταυρούλα ........................50€
9) Ρήγα - Καλογιάννη Σταυρούλα ............................50€
10) Ζημιανίτης Γρηγόριος ............................................50€
11) Οικονομίδου - Κατσίμπρα Άννα..........................50€
12) Μπαρμπαρούση Ελένη ..........................................20€
13) Ζημιανίτης Μάκης....................................................50€
14) Λάμπου Ντίνα..............................................................10€
15) Γεωργίου Βασίλης - Σταυρούλα..........................20€
16) Καλογιάννης Αθανάσιος ........................................50€
17) Πιλάλης Αθανάσιος..................................................20€
18) Χαμπέρη Ελένη ..........................................................20€
19) Πιλάλης Βασίλειος του Ηλία ..............................20€
20) Ρήγας Σπυρίδων ........................................................30€
21) Γιαννακόπουλος Θεόφιλος....................................10€
22) Γράββαλος Ανδρέας..................................................20€
23) Καρακώστας Παναγιώτης ....................................20€
24) Γιαννακόπουλος Γεώργιος - Έφη ......................20€
25) Χιώτου Αγγελική ......................................................20€
26) Αλεξοπούλου Γεωργία ............................................10€
27) Αλεξόπουλος Ιωάννης ............................................10€
28) Ρήγας Παναγ. του Βασ.............................................20€
29) Καρφής Κων/νος του Βασ. ....................................20€
30) Τσιμπάνος Νικόλαος. ..............................................50€
31) Κόρδας Βασίλειος του Ηλία..................................20€
32) Καρφής Κων/νος του Ανδρέα - Κική................20€
33) Οικ. Λάμπου Δημητρίου του Παν. ....................20€
34) Οικ. Λάμπου Γεωργίου του Παν. ........................30€
35) Κόκκινος Νικόλαος - Σταυρούλα........................20€
36) Καρακώστα Βασιλική..............................................10€
37) Ρήγα - Χαράλαμπος Ελένη....................................20€
38) Καλογιάννη Αριάδνη ..............................................20€
39) Ζημιανίτης Γεώργιος του Ηλία - Ελισάβετ ........100€
40) Κουτσομπίνα - Αχλαδιώτη Ελένη ..................100€
41) Χάνος Ηλίας - Κατερίνα..........................................20€
42) Οικ. Λαμπαδιάρη - Τελώνη Γεωργία ..............50€
43) Οικ. Καρφή Λεωνίδα του Γεωργίου - Αμαλία ........20€
44) Γκίκας Κων/νος (πρ. καυσίμων - Νεοχωράκι)........50€
45) Αρχοντή Κούλα (Αγ. Γεώργιος) ..........................30€
46) Χριστόπουλος Δημήτριος του Σεραφείμ..........20€
46) Σουλιώτη Παναγιώτα ..............................................10€
47) Οικ. Σουλιώτη Παναγιώτη ....................................20€
48) Πιλάλης Ιωάννης του Αθ. ......................................20€
49) Πιλάλη Σαββούλα εις μνήμην
του συζύγου της Λάμπρου Πιλάλη ............................50€
50) Τελώνη Θεοδώρα ......................................................50€
51) Kαρφής Κων/νος του Γεωργίου - Δήμητρα....20€
52) Κυριακάκη Αργυρώ ..................................................50€
53) Ζημιανίτης Γεώργιος................................................20€
54) Αντωνής Δημήτριος του Αθανασίου..................20€
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Επέτειος 200 χρόνων από την Επανάσταση του 1821
Η επιδημία της πανώλης του 1828 και πως αντιμετωπίσθηκε
γράφει ο Λεωνίδας Ιωάννου Καρφής, Αντιστρατήγου ε.ά.

Η μετάδοση της πανώλης
Απρίλιος 1828. Το πλήρωμα του Υδραίικου πλοίου «Αφροδίτη»,
μετά από ένα ταξίδι μεταφοράς αιχμαλώτων από την Αίγυπτο στη
Μεθώνη, μετέδωσε την επιδημία της πανώλης στους κατοίκους
της νήσου Ύδρας. Δεν είχαν ληφθεί, κατά την επιστροφή του
πλοίου στην Ύδρα, τα κατάλληλα μέτρα προστασίας των κατοίκων
και η πανώλη μεταδόθηκε και επεκτάθηκε στο νησί, το οποίο
έγινε το επίκεντρο της επιδημίας. Την περίοδο εκείνη η πανώλη
«θέριζε τον πληθυσμό της Αιγύπτου και πολλοί πέθαναν». Κυβερνήτης της Ελλάδας, από τετραμήνου, ήταν ο Ιωάννης Καποδίστριας, ο οποίος, ως ιατρός ο ίδιος, διέγνωσε τον θανατηφόρο
κίνδυνο της πανώλης και έστειλε στην Ύδρα τον γιατρό Σπυρίδωνα Καλογερόπουλο, με εντολή, «να λάβει αυστηρά μέτρα για
τον περιορισμό της διασποράς της στο νησί».
Τα μέτρα προστασίας από την πανώλη
Ο ιατρός Σ. Καλογερόπουλος επέβαλε καραντίνα 50 ημερών
στους Υδραίους και όρισε τα εξής μέτρα προστασίας τους από
την πανώλη:
• To κλείσιμο των Ναών και την απαγόρευση του Εκκλησιασμού,
• Την απομάκρυνση των οικογενειών, όσων είχαν νοσήσει
από την πόλη και τον εγκλεισμό τους στο Καθαρτήριο,
• Τον ενταφιασμό των νεκρών από την επιδημία, από ειδική
ομάδα νεκροθαφτών (Μόρτηδες), την καύση των ρούχων
τους και την απολύμανση των σπιτιών τους,
• Την αυστηρή επαγρύπνηση στις επαφές των συγγενών
των νοσούντων στους δημόσιους χώρους.
Τα μέτρα όμως δεν τηρήθηκαν στο βαθμό, ο οποίος θα απέτρεπε την μεταδοτικότητα της πανώλης και έτσι επεκτάθηκε σε
όλο το Νησί της Ύδρας και ακολούθως και στο Νησί των Σπετσών.
Μετά από αυτή την επέκταση της επιδημίας, ο Καποδίστριας
αναγκάστηκε να επιβάλει σκληρότερα μέτρα : «έθεσε σε καραντίνα 40 ημερών την Ύδρα και τις Σπέτσες, με την αυστηρή εντολή, να μην βγαίνει οτιδήποτε από τα νησιά, τα οποία είχαν
πληγεί, είτε προϊόν είτε άνθρωπος και απέκλεισε τα δύο
νησιά με ελέγχους στρατιωτικών λέμβων».
Η αυστηροποίηση των μέτρων προστασίας
Παρά τα σκληρά μέτρα, η πανώλη μεταδόθηκε στην Αργολίδα, στον Πόρο, στα Μέγαρα, στα Καλάβρυτα, κ.α. και ο Καποδίστριας αναγκάστηκε να λάβει νέα αυστηρότερα μέτρα:
• Ανέθεσε τον έλεγχο της επιβολής των μέτρων προστασίας
στον αδελφό του Βιάρο Καποδίστρια, ο οποίος αυστηροποίησε την καραντίνα, διορίζοντας επιστάτες, οι οποίοι επισκέπτοντο κάθε μέρα όλα τα σπίτια της Ύδρας και όταν
συναντούσαν ασθενή τον περιόριζαν στο σπίτι του.
• Έδωσε εντολή στους επιστάτες των λιμανιών να εμποδίζουν τον απόπλου όλων των πλοίων, εκτός των αλιευτικών,
• Καθόρισε μια νέα αγορά για τις προμήθειες με νέους αυστηρούς κανόνες υγιεινής.
Η αυστηροποίηση των μέτρων απέδωσε καρπούς στην Ύδρα,
καθώς η επιδημία «έσβησε» στο νησί, κατά τους επόμενους μήνες.
Για την εξάλειψη της πανώλης στον Πόρο, ο Καποδίστριας έστειλε
τον διάσημο φιλέλληνα ιατρό Λουί Αντρέ Γκοσέ, με την εντολή «να
κάνει όσα έκρινε σκόπιμα, για να αναχαιτίσει την μετάδοσή της».
Ο Γκοσέ, χρησιμοποιώντας την ιατρική τεχνική της «καυτηρίασης των οιδημάτων», επέβαλε στους κατοίκους του Πόρου τα εξής
έκτακτα μέτρα:
• Ίδρυσε και λειτούργησε τα Λοιμοκαθαρτήριο,

• Επέβαλε την καύση των ρούχων των νεκρών,
• Έβαλε λουκέτο σε εκκλησίες και καφενεία και
• Διέταξε την τοποθέτηση των ασθενών κάτω από την σκιά
φυλλωμάτων, σε απόσταση έξι μέτρων του ενός από τον άλλο.
Η εξάλειψη της πανώλης
Θέλοντας να εξαλείψει γρηγορότερα την πανώλη, ο Καποδίστριας επεξέτεινε, τον Μάιο του 1828, την καραντίνα των νησιών
Ύδρας και Σπετσών, στα παράλια της Αττικής, στην Εύβοια και
στον Βόλο. Μια Ναυτική Μοίρα ανέλαβε την υποχρέωση, «να επιτηρήσει τις περιοχές αυτές και να μην επιτρέψει σε κανένα
πλοίο να παραβιάσει τον αποκλεισμό τους».
Στα Καλάβρυτα, πόλη με πλέον των 1000 κατοίκων, όπου άρχισαν να πεθαίνουν από την πανώλη, ο Γεώργιος Μαυρομάτης,
έκτακτος απεσταλμένος του Καποδίστρια, συγκρότησε τέσσερα
ολιγομελή στρατιωτικά σώματα, με την εντολή, «να περιφρουρήσουν τον άμεσο περιορισμό όλων των αρρώστων στα σπίτια τους».
Με τις παραπάνω συντονισμένες ενέργειες και τα μέτρα προστασίας, τα οποία έλαβε ο Κυβερνήτης Καποδίστριας και οι απεσταλμένοι του ιατροί, «η πανώλη, η οποία εκδηλώθηκε το
1828, στην Ύδρα και στις Σπέτσες καταπολεμήθηκε και δεν
μεταδόθηκε στην υπόλοιπη Πελοπόννησο».
Ο ιατρός Γκοσέ κατέγραψε τα συμπτώματα της πανώλης και
τα μέτρα θεραπείας της, τα οποία επέβαλε στην Ελλάδα για να την
καταπολέμησή της, σε χωριστές ιατρικές μελέτες, οι οποίες εκτυπώθηκαν στην Ελβετία και: απετέλεσαν έκτοτε σημαντικές
πηγές πληροφόρησης, για την ίαση της επιδημίας της πανώλης, παγκοσμίως και προκάλεσαν το ενδιαφέρον για μελέτη
και εφαρμογή των ιατρικών επιστημόνων, μέχρι και σήμερα.

Λάμπρος Γεωργίου Πιλάλης
(1937-2021)

Γ

εννήθηκε στις 18 Φεβρουαρίου 1937 στο Δίκαστρο. Ήταν
το τρίτο παιδί του Γεωργίου και της Αμαλίας Πιλάλη. Ασχολήθηκε επαγγελματικά με την οικοδομική τέχνη. Παιδί τεχνίτη, ανεδείχθη άριστος και διακεκριμένος μάστορας, στη Λαμία, όπου και
έζησε.
Ήταν εργατικός, επιδέξιος τεχνίτης, πραγματικός μάστορας και
επαγγελματίας ακέραιος και ειλικρινής, στις οικοδομικές του εργασίες και έχαιρε εκτίμησης και τιμής
Νυμφεύθηκε την Ελισάβετ (Σαββούλα) Λα΄ί΄τσα, απέκτησαν ένα
παιδί τον Γεώργιο και δημιούργησαν μια πολύ καλή οικογένεια.
Επισκέπτονταν τακτικά το Δίκαστρο, όπου είχε και το πατρικό
του σπίτι, και συμμετείχε σε όλες τις εκδηλώσεις του χωριού, ως
τακτικό μέλος του Συλλόγου Δικαστριωτών.
Στις 5 Ιουλίου 2021 απήλθε του κόσμου τούτου, εις ουρανίους
και αιωνίους τόπους, όπου ευρίσκονται και οι ψυχές των συνομήλικών μας, μακαρίων, Γιάννη, Χρήστου και Γιάννη.
Ο παπα-Κώστας θα διαβάσει τις ευχές και για τους ζώντες και
για τους τεθνεώτες, συνομήλικους μας.
Λάμπρο, φίλε, σε αποχαιρετούμε, θα σε θυμόμαστε.
Μήτσος και Λεωνίδας

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2021

το Δίκαστρο

4

TΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΜΑΣ
Εκδήλωση τιμής, μνήμης και ευγνωμοσύνης αγωνιστών 1821
• Με μεγάλη επιτυχία και τηρώντας
αυστηρά τα μέτρα
προστασίας κατά του
κορωνοϊού πραγματοποιήθηκε
στις
18/8/21 στην κάτω
πλατεία του χωριού
μας εκδήλωση με
αφορμή τη συμπλήρωση διακοσίων (200) ετών από την εθνική
παλιγγενεσία.
• Την ευθύνη της οργάνωσης και υλοποίησης του προγράμματος της εκδήλωσης
είχε το Δ.Σ. του Mουσείου του χωριού μας,
με συνδρομή του Συλλόγου στο κομμάτι
της χρηματοδότησης μέρους των εξόδων
εκτύπωσης του ιστορικού βιβλίου που παρουσιάστηκε σε αυτήν.
• Το πρόγραμμα περιελάμβανε εισηγήσεις, σύντομη ιστορική αναδρομή στα γεγονότα από την άλωση της Πόλης (1453) έως
την ίδρυση του πρώτου αυτόνομου ελληνικού κράτους (1832), οπτικοακουστικό
υλικό, ομιλίες, δημοτικά τραγούδια, απαγγελίες, επιμνημόσυνη δέηση, κατάθεση στεφάνου στο Ηρώον, χαιρετισμούς και
ανάκρουση του εθνικού ύμνου.
• Η προσφορά εθελοντικής βοήθειας για
το στήσιμο της εκδήλωσης ήταν συγκινητική !
• Το Δ.Σ. του μουσείου ευχαριστεί εγκάρδια όλους όσους βοήθησαν και συνέβαλαν
στην άρτια διοργάνωση και ιδιαίτερα τον κ.
Λεωνίδα Ι. Καρφή, αντιστράτηγο εν αποστρατεία της ΕΛ.ΑΣ και συγγραφέα, για τη
συγγραφή, προσφορά και παρουσίαση του
βιβλίου: «Αγωνιστές του ’21 από τη Ζημιανή
(Δίκαστρο)». Τον κ. Βασίλειο Κ. Καρφή, καθηγητή Φυσικής Αγωγής και διδάκτορα
ΣΕΦΑΑ του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, για την εμπεριστατωμένη παρουσίαση του θέματος: «Όταν η
ιστορία γράφεται με δημοτικό τραγούδι»,
καθώς και για την αμέριστη βοήθεια και υλικοτεχνολογική υποστήριξη που μας παρείχε. Την. κ. Ελένη Καρκάνη, εκπαιδευτικό
και μέλος του μουσείου, για την εξαιρετική
αφήγηση και απαγγελία στίχων από επιλεγμένα δημοτικά τραγούδια.
Τον κ. Γεώργιο Ν. Σωτηρόπουλο, εκπαιδευτικό φιλόλογο, για την παροχή υλικού
προβολής και τεχνολογικής υποστήριξης.
Τον ιερέα κ. Βασίλειο Συλεούνη για την προθυμία τέλεσης της επιμνημόσυνης δέησης.
Τον κ. Ανδρέα Ε. Γράββαλο, πρόεδρο της τοπικής Κοινότητας Δικάστρου, για την κατάθεση στεφάνου και τη φροντίδα φωτισμού
του χώρου. Τον κ. Κων/νο Λ. Κόδρα, πρόεδρο του συλλόγου Απανταχού Δικαστριωτών για την ομιλία –χαιρετισμό της

εκδήλωσης και τον κ. Παναγιώτη Γ. Καρακώστα, αντιπρόεδρο του συλλόγου, για τη διάταξη των θέσεων και την επιμέλεια της
εγχάρακτης επιγραφής του Ηρώου.
• Ευχαριστούμε επίσης όλους τους επίσημους προσκεκλημένους που μας τίμησαν
με την παρουσία τους ήτοι:
Τους αντιπεριφερειάρχες Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας, κυρίους Καρακάντζα
Αθανάσιο και Καραγιάννη Κων/νο, τον περιφερειακό σύμβουλο κ. Μπέτσιο Νικόλαο,
τον αντιδήμαρχο Μακρακώμης κ. Παπασάρα Ανδρέα, τους δημοτικούς συμβούλους του δήμου Μακρακώμης κυρία Ρήγα
Λίνα, κ. Θεόπουλο Κων/νο και κ. Μπίτο Γεώργιο, τους προέδρους των τοπικών κοινοτήτων Αγίου Γεωργίου, κ. Ζωγράφο
Παναγιώτη και Μαυρίλου κ. Σκιαδόπουλο
Κων/νο. Τέλος τον δήμαρχο Μακρακώμης κ.
Χαντζή Γεώργιο για τον σύντομο αλλά περιεκτικό χαιρετισμό, για τη διάθεση υλικού
όπως το στεφάνι κατάθεσης και τα λάβαρα
με τις μορφές ηρώων του ’21 και βέβαια για
τις δεσμεύσεις που δημόσια ανέλαβε απέναντι στο Μουσείο και το χωριό μας.
Ευχαριστούμε όλους τους συγχωριανούς
και φίλους του Δικάστρου που τίμησαν με την
παρουσία τους, τους Δικαστριώτες αγωνιστές
εκείνης της περιόδου.
• Μετά το πέρας της εκδήλωσης διανεμήθηκε το βιβλίο του κ. Καρφή στη συμβο-

λική τιμή των δέκα (10) ευρώ, ως οικονομική ενίσχυση κάλυψης των εξόδων εκτύπωσης.
Εκτυπώθηκαν τριακόσια (300) αντίτυπα
συνολικής αξίας με τον ΦΠΑ 2.226 ευρώ, εκ
των οποίων 1.700 ευρώ διέθεσε το Μουσείο
και 526 ευρώ ο Σύλλογος.
Το βιβλίο αυτό δεν αποτελεί ιστορικό
ντοκουμέντο μόνο για το χωριό μας, αλλά
για όλη την περιοχή του Τυμφρηστού, τον
δήμο, τον νομό και την πατρίδα μας, αφού
μέσα σ’ αυτό παρουσιάζονται και περιγράφονται ήρωες, μάχες και γεγονότα που έλαβαν χώρα όχι μόνο στο Δίκαστρο, αλλά στη
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Φθιώτιδα και στους όμορους νομούς.
Η σφαιρική αυτή προσέγγιση, τα
τεκμηριωμένα στοιχεία και η εξαιρετική διάρθρωση της δομής του το
καθιστούν κειμήλιο και «Ευαγγέλιο»
που δεν πρέπει να λείπει από το
σπίτι και τη βιβλιοθήκη κανενός Δικαστριώτη, ούτε όσων έχουν την
καλή πρόθεση να το αποκτήσουν.
Διαβάζοντάς το θα αναγνωρίσουμε
στον μακρύ κατάλογο των Δικαστριωτών αγωνιστών τα ονόματα
συγγενικών μας προσώπων, που τίμησαν τα οικογενειακά μας ονόματα, το χωριό και την πατρίδα μας.
Όσες και όσοι ενδιαφέρεστε να το προ-

το Δίκαστρο

μηθευτείτε, επικοινωνήστε με τους κυρίους
Γκιόλα Χρήστο (6976957360) πρόεδρο του
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Δ.Σ. του Μουσείου και Γιαννακόπουλο Γεώργιο (6972239109)
ταμία του Δ.Σ. Θα αποζημιωθείτε από τη μεγάλη ιστορική
και συναισθηματική του αξία
και ταυτόχρονα θα συνεισφέρετε για την κάλυψη των εξόδων εκτύπωσης, χρήματα που
είναι απαραίτητα για την αντιμετώπιση λειτουργικών και λοιπών αναγκών, τα οποία
διαθέσαμε με αίσθημα ιερού
χρέους και ευθύνης για να τιμήσουμε τους άγνωστους μέχρι
τώρα προγόνους μας, που συνέβαλαν με τον αγώνα τους στη λευτεριά της
πατρίδας!!!

Αναβολή Γενικής Συνέλευσης και Αρχαιρεσιών
Έντυπος Απολογισμός Πεπραγμένων Μουσείου

Σ

ας ενημερώνουμε ότι η προγραμματισθείσα στις 13/8/21 γενική συνέλευση
των μελών του συλλόγου και του μουσείου
αναβλήθηκε λόγω των μέτρων της πολιτείας
κατά του κορωνοϊού, με αποτέλεσμα να μην
πραγματοποιηθούν οι αρχαιρεσίες για ανάδειξη νεών Δ.Σ., των δύο αυτών φορέων του
χωριού μας.
Η αναβολή αυτή, ειδικά για το μουσείο, θα
δημιουργούσε πολλαπλά προβλήματα με κίνδυνο να τεθεί εκτός κανονικής πορείας η εν
εξελίξει διαδικασία ανακαίνισής του, η οποία
δρομολογήθηκε με ευθύνη, υπογραφές και
συγκεκριμένους όρους από το απερχόμενο
Δ.Σ.
Προκειμένου να αποφευχθεί μια τέτοια αρνητική εξέλιξη ο πρόεδρος του Δ.Σ. του Μουσείου αιτήθηκε από το κυρίαρχο σώμα της
γενικής συνέλευσης την έγκριση παράτασης
της θητείας του Δ.Σ. για ένα (1) χρόνο, ώστε να
προχωρήσει ομαλά και απρόσκοπτα η υλοποίηση των κατασκευαστικών και υλικοτεχνολογικών παρεμβάσεων στο μουσείο.
Επίσης ζήτησε τη συγκατάθεση των μελών
της γενικής συνέλευσης για να τροποποιηθούν
δύο (2) άρθρα του καταστατικού του μουσείου
ήτοι:
α) Το άρθρο που ορίζει το χρόνο θητείας
του Δ.Σ. που από πέντε (5) χρόνια θα μειωθεί
σε τρία (3).
β) Το άρθρο που ορίζει ότι δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας για το Δ.Σ. έχουν μόνο
απόφοιτοι ΑΕΙ και ΤΕΙ, το οποίο θα δίνει στο
εξής τη δυνατότητα το 1/3 του εννιαμελούς
συμβουλίου να καλύπτεται και από 3 μέλη που
δεν πληρούν αυτή την προϋπόθεση.
Τα παραπάνω αιτήματα έχουν καθαρά πρακτικό χαρακτήρα, επιβάλλονται από τις νέες
συνθήκες και από την αναγκαιότητα να λειτουργήσουν ως κίνητρο συμμετοχής κάθε ενδιαφερόμενου για τη στελέχωση του Δ.Σ.
Αφού εξηγήθηκαν όλοι αυτοί οι λόγοι, τα

μέλη της γενικής συνέλευσης με καθολική ανάταση της χειρός ενέκριναν τα αιτήματα αυτά.
Δεσμευτήκαμε επίσης στο σώμα της συνέλευσης ότι λόγω αναστολής των εργασιών της,
ο απολογισμός πεπραγμένων θα δημοσιευτεί
στην εφημερίδα μας, κάτι που σαν γνωστοποιούμε:

Συνοπτική παρουσίαση
πεπραγμένων Δ.Σ. Μουσείου για το
χρονικό διάστημα από 17/8/20
έως 19/8/21
1. Δρομολόγηση συνεργασίας με εξειδικευμένους νέους επιστήμονες, τους κυρίους
Ιωάννη Γεωργαντζά και Στυλιανό Στρωματιά
πάνω σε θέματα διαχείρησης, αναδιοργάνωσης και προβολής του Μουσείου.
2. Επαφές και ανταλλαγή απόψεων με μέλη
του Ομίλου Φθιωτών Λογοτεχνών με σκοπό τη
μελλοντική συνεργασία σε πολιτιστικά θέματα
και εκδηλώσεις.
3. Ένταξη Μουσείου Δικάστρου στο Μητρώο Πολιτιστικών Φορέων Ελλάδας, που τελεί
υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και
Αθλητισμού.
4. Αποδοχή πρότασης κ. Λεωνία Ι. Καρφή
για εκτύπωση και παρουσίαση βιβλίου με Δικαστριώτες αγωνιστές του 1821.
5. Συνεισφορά ποσού διακοσίων (200)

ευρώ για αποκατάσταση ζημιών εκκλησίας
Αγίου Σεραφείμ.
6. Απογραφή συλλογής μουσείου, συγκέντρωση εκθεμάτων, πακετάρισμα και ασφαλή
αποθήκευση ενόψει ανακαίνισής του.
7. Προώθηση γραφειοκρατικών και άλλων
ενεργειών (επαφές με φορείς, υπηρεσίες, συμβάσεις, συμφωνητικά, προκήρυξη – ανάθεση
έργου κ.λ.π.) και έναρξη κατασκευαστικών παρεμβάσεων στο Μουσείο.
8. Χρηματοδότηση εκτύπωσης ιστορικού
βιβλίου προσωπικής έρευνας, συγγραφής και
επιμέλειας κ. Λεωνίδα Ι. Καρφή με τίτλο: «Οι
αγωνιστές του 1821 από τη Ζημιανή (Δίκαστρο)».
9. Επαφές με Δήμαρχο Μακρακώμης και
αρμόδιους οικονομικής και τεχνικής υπηρεσίας
του Δήμου και θετική ανταπόκριση για παροχή
αδρανών και ηλεκτρολογικών υλικών κάλυψης
μέρους κατασκευαστικών αναγκών λόγω απένταξής τους από το πρόγραμμα χρηματοδότησης.
10. Οργάνωση και υλοποίηση εκδήλωσης
τιμής, μνήμης και ευγνωμοσύνης, με αφορμή
τη συμπλήρωση διακοσίων (200) ετών από την
εθνική παλιγγενεσία, που περιελάμβανε ομιλίες, απαγγελίες, παρουσίαση του προαναφερόμενου βιβλίου, επιμνημόσυνη δέηση και
κατάθεση στεφάνου στη μνήμη των Δικαστριωτών αγωνιστών του 1821.

Συνοπτική παρουσίαση οικονομικού απολογισμού
Μουσείου για το χρονικό διάστημα από 1/1/20 έως 31/12/20
Υπόλοιπο 2019 για χρήση έτους 2020 = 6.826,59
+ έσοδα έτους 2020= 1.140,00
Σύνολο εσόδων έτους 2020 = 7.966.59
- Έξοδα έτους 2020= 803,53
Υπόλοιπο 2020 για χρήση 2021 = 7.163,06
Διαχειριστέο ποσό για έτος 2021, επτά χιλιάδες εκατόν
εξήντα τρία ευρώ και έξι λεπτά (7.163,06) ευρώ.

Για το Δ.Σ. ο Πρόεδρος
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TΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΜΑΣ
Έναρξη εργασιών αναμόρφωσης μουσείου
• Μετά την αναστάστωση και χρονοκαθυστέρηση που επέφερε η
πανδημία του κορωνοϊού,
την παράκαμψη πολλών
εμποδίων και γραφειοκρατικών κωλυμάτων
είμαστε στην ευχάριστη
θέση να σας ενημερώσουμε ότι ξεκίνησαν οι
εργασίες αναμόρφωσης
του μουσείου μας.
• Ευχαριστούμε την κατασκευαστική
εταιρία
«Πήγασος» και τον νόμιμο
εκπρόσωπό της κ. Αθανάσιο Νταφλούκα, για την αποδοχή των όρων
ανάθεσης και ανάληψης του έργου που επικυρώθηκαν με την υπογραφή σχετικού συμφωνητικού, αφού πρώτα ακολουθήθηκε όλη
η προβλεπόμενη διαδικασία δημόσιας προ-

κήρυξης όπως αυτή οριζόταν από τον χρηματοδοτικό φορέα της Φθιωτικής Αναπτυξιακής
Α.Ε.
• Ευχόμαστε όλα να πάνε κατ’ ευχήν, σύμφωνα με τις αρχιτεκτονικές και μουσειολογι-

Επίσκεψη «του χαμόγελου του παιδιού» στο Δίκαστρο
Μια απρόσμενη επίσκεψη έκπληξη που μας χάρισε μεγάλη χαρά
ήταν όταν στις 12/8/21 επισκέφτηκαν
το χωριό μας τα παιδιά από «το χαμόγελο του παιδιού Θεσσαλονίκης» με
τους συνοδούς τους.
Την υποδοχή και την ξενάγηση
στον Νερόμυλο και στο χωριό μας
ανέλαβε ο πρόεδρος του Συλλόγου κ.
Κων/νος Λ. Κόρδας.
Ήταν μια νότα ευχάριστη, που μας
γέμισε όμορφα συναισθήματα! Ελπίζουμε κάτι αντίστοιχο να αισθάνθηκαν και οι εκλεκτοί μας επισκέπτες !
Λυπούμαστε γιατί στη συγκεκριμένη χρονική συγκυρία το Μουσείο μας ήταν κλειστό, λόγω συγκέντρωσης και αποθήκευσης της εκθετήριας συλλογής μας, ενόψει επικείμενων εργασιών ανακαίνισης.
Ελπίζουμε να μας ξανάρθετε, να σας υποδεχτούμε στο αναμορφωμένο μουσείο
μας, να σας προσφέρουμε και να μας προσφέρετε το χαμόγελο και την αγάπη που
πολύ περισσότερο αξίζετε εσείς και οι άνθρωποι που έχουν αναλάβει τη στήριξη, την
ανατροφή και τη διαπαιδαγώγησή σας !
Σας ευχαριστούμε από καρδιάς ! Σας ευχόμαστε υγεία, πρόοδο, ευτυχία και επιτυχίες στη ζωή σας!!!

Ανασύνθεση Δ.Σ. Μουσείου
Σας ενημερώνουμε ότι στις 19/8/21, ημερομηνία λήξης της θητείας του Δ.Σ. του μουσείου, το μέλος και γενικός γραμματέας του συμβουλίου κ. Γεώργιος Ν. Σωτηρόπουλος υπέβαλε την παραίτησή του, με έγγραφη δήλωση, επικαλούμενος λόγους κόπωσης ύστερα
από πέντε (5) συναπτά έτη υπηρεσίας στη θέση αυτή, ευχόμενος καλή δύναμη και ευδόκιμη
θητεία σε όποια/ον τον αντικαταστούσε, καθώς και στα υπόλοιπα μέλη του Δ.Σ. που καλούνται να συνεχίσουν, αφού η γενική συνέλευση ενέκρινε την παράταση της θητείας του
Δ.Σ. για ένα (1) χρόνο. Το Δ.Σ. συνήλθε εκτάκτως κάνοντας ομόφωνα δεκτή την παραίτησή
του, εκφράζοντας ταυτόχρονα τις θερμές ευχαριστίες όλων των μελών για τις υπηρεσίες
και την προσφορά του. Μετά από την εξέλιξη αυτή έγινε ανασύνθεση του Δ.Σ. Τη θέση του
παραιτηθέντος κατέλαβε το μέχρι τότε αναπληρωματικό μέλος κ. Καρκάνη Ελένη και η
θέση του γενικού γραμματέα καλύφθηκε από το τακτικό μέλος κ. Τσώμου Ολυμπία.

κές μελέτες, τους όρους και τα
χρονοδιαγράμματα που έχουμε
υπογράψει.
• Υγεία σε εργολάβο και εργατοτεχνίτες, καλή δουλειά,
ζήλο, μεράκι και συνέπεια, ώστε
το τελικό αποτέλεσμα να επιβραβεύει τον επαγγελματισμό
τους και να ικανοποιεί όλους
τους συμβαλλόμενους.
• Ευχαριστούμε και όλους
εσάς τους συγχωριανούς μας
για την ηθική στήριξη και συμπαράσταση.
• Υπενθυμίζουμε ότι όσο θα
διαρκέσουν οι εργασίες, το μουσείο θα βρίσκεται σε αναστολή λειτουργίας
και παρακαλούμε να μην εισέρχεστε για κανέναν λόγο στον χώρο του, προς αποφυγή
τυχόν ατυχήματος.

Συνάντηση
με Αντιπεριφερειάρχη

Στις 22/9/21 οι πρόεδροι της Τοπικής
Κοινότητας Δικάστρου κ. Γράββαλος Ανδρέας, του Συλλόγου Απανταχού Δικαστριωτών κ. Κων/νος Λ. Κόρδας και του
Μουσείου κ. Γκιόλας Χρήστος συναντήθηκαν στο κτίριο της πρώην Νομαρχίας Φθιώτιδας στη Λαμία, με τον αντιπεριφερειάρχη
Πολιτικής Προστασίας και Εξυπηρέτησης
του Πολίτη κ. Καρακάντζα Αθανάσιο, στον
οποίο έθεσαν θέματα που αφορούσαν τον
εξωραϊσμό και την αντιμετώπιση προβλημάτων της κοινότητάς μας. Η συνάντηση
έγινε σε εγκάρδιο κλίμα, δρομολογήθηκε
ένα πλαίσιο εξέτασης των ζητημάτων και
επίκειται μελλοντική συνεργασία στο
πνεύμα και στην κατεύθυνση που υπέδειξε
ο κ. αντιπεριφερειάρχης.Τον ευχαριστούμε
θερμά και προσβλέπουμε στη στήριξη και
βοήθεια της περιφέρειας και του ιδίου
μέσω της θέσης ευθύνης που κατέχει!
Για το Δ.Σ. του Μουσείου
Ο πρόεδρος, Χρήστος Ε. Γκιόλαs
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To rally των θεών στην Δυτική Φθιώτιδα!
ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΤΑΡΖΑΝ

Ο

«ΤΑΡΖΑΝ» στην θέση «Ζαχαράκη» στη Φουρνά Ευρυτανίας,
ήταν η 2η πιο γνωστή ειδική διαδρομή
στο rally ακρόπολης και κατά πολλούς
οδηγούς η 4η δυσκολότερη και καταστρεπτική στον κόσμο. Την δυσκολία
της ειδικής μπορεί κάποιος να την αναλογιστεί αν γυρίσει πίσω στον χρόνο και
συγκεκριμένα το 1979 όπου μόνο στο
πρώτο σκέλος της ειδικής εγκατέλειψαν
62 αυτοκίνητα εκ των οποίων τα 22 καταστράφηκαν ολοσχερώς .Το όνομα
«ΤΑΡΖΑΝ» προέκυψε από τον Γιώργο Μπούργο ο οποίος καταγόταν από την Φουρνά Ευρυτανίας. Το rally ακρόπολης περνούσε
από την καλύβα του Ταρζάν από το 1975 .Τότε η ειδική ονομαζόταν «ΦΟΥΡΝΑ», όμως από το 1979 καθιερώθηκε ως «ΤΑΡΖΑΝ».
Αν πάμε πάλι πίσω στο χρόνο, υπάρχει μια μικρή ιστορία για
τον άνθρωπο-θρύλο που έμενε εκεί. Κάνοντας λοιπόν δοκιμές
για τον αγώνα του 1978, ο τότε Έλληνας οδηγός ράλλυ, Ιαβέρης,
και ένας δημοσιογράφος σταμάτησαν στην καλύβα του Ταρζάν
για να τον γνωρίσουν και να πιούν ένα καφεδάκι μαζί του.
Ο δημοσιογράφος αφηγείται:
«Ήταν ένας μοναχικός τύπος, κοντούλης, καραφλός ο οποίος
κάθε φορά που πήγαινα να τον δω, ο μπάρμπα Γιώργος [Ταρζάν]
με αποκαλούσε ανιψούδι και κάθε φορά που πήγαινα να τον δω,
τον ρωτούσα:
-Τι να σου φέρω μπάρμπα, την άλλη φορά που θα έρθω για
τους αγώνες;
- Καφέ, ζάχαρη και Τσιγάρα.
- Τι τσιγάρα;
- Ότι να΄ναι.
- Μα δεν μπορεί. Εντάξει η ζάχαρη και ο καφές, αλλά στα τσιγάρα ότι να΄ναι? Πάει ο λαιμός σου, καταστράφηκε.
- Χαχαχα τι λες βρε κούτσκο. Ξέρεις τι καπνίζω τον Χειμώνα?
Τρίβω πουρναρόφυλλα, κόβω εφημερίδες και στρίβω τσιγάρο.
Τραβάω δυο τζούρες και πέφτω ξερός για ύπνο.»
Ένα απόγευμα λοιπόν, καθόταν ο δημοσιογράφος με τον Ιαβέρη και τον μπάρμπα στην καλύβα του και ξάφνου, άκουσαν
ένα μουγκρητό ενός αγωνιστικού αυτοκινήτου.
Ύστερα από λίγο, έξω από την καλύβα σταμάτησε ένα ράλλυ
και οδηγός του ήταν ο Μάρκου Άλλεν Φιλανδός παγκόσμιος
πρωταθλητής. Ανοίγει λοιπόν την πόρτα ο μπάρμπα Γιώργης και
τον κοιτάζει απορημένος και εμβρόντητος. Ο Ιαβέρης κλείνει το
μάτι στον Φιλανδό οδηγό και τον ρωτάει:
-Γουάτ ντου γιου γουοντ του ντρινκ;
- Ουισκι. Απαντάει ο Φιλανδός σε κοφτά Ελληνικά.
Έπιασαν τα γέλια τον μπάρμπα Γιώργη και του απαντάει αμέσως του Φιλανδού.
-Τι ουισκι ρε ζαγάρ; Εδώ δεν έχουμε λαδάκι για το καντήλι,

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ ΤΟΥ Δ.Σ.
• «Ευχαριστούμε θερμά την οικογένεια Χριστόπουλου για
την πολύτιμη οικονομική προσφορά προς το πάρκο αναψυχής
της Αγίας Παρασκευής»
• «Ευχαριστούμε θερμά τον Λάμπρο Ι. Κόρδα για την πολύτιμη οικονομική προσφορά προς το πάρκο αναψυχής της
Αγίας Παρασκευής».

ουισκι μου ζητάς;
Και έτσι και οι τέσσερίς τους γελάσανε
και κάτσανε όλοι παρέα.
Αυτές λοιπόν και άλλες ιστορίες μπορεί
να σας διηγηθεί κάποιος που γνώρισε τον
Ταρζάν. Έτσι πήρε το όνομα η ειδική διαδρομή που είναι τόσο κοντά στο χωριό μας,
το Δίκαστρο, από αυτόν τον μοναχικό και
αξιαγάπητο Μπάρμπα.
Ύστερα λοιπόν από τόσα χρόνια, η Ειδική αυτή, γνωστή σε παγκόσμιο επίπεδο
είναι και πάλι εδώ κάνοντάς μας να νιώσουμε την δύναμη των αυτοκινήτων και την ανατριχίλα που προκαλείται σε όλο μας το σώμα από το βουητό τους. Ο κόσμος ήταν
υπερβολικά πολύς, κάτι που στους οδηγούς έκανε εντύπωση και το
χάρηκαν ιδιαίτερα.
Νικητής του φετινού ράλλυ Ακρόπολης ήταν ο εικοσάχρονος Kalle
Rovanpera από την Φινλανδία, γιός του πασίγνωστου πρώην οδηγού
ράλλυ Harri Rovanpera, ο οποίος μετά την απονομή του είπε: “Ήρθα
για να τρέξω στα μέρη σας πρώτη φορά και δεν ήξερα τι να περιμένω.
Αυτό που είδα όμως με άφησε πολύ ευχαριστημένο. Πανέμορφα
τοπία, απίστευτα πολύ κόσμος και εξαιρετικά δύσκολη και μαγευτική
διαδρομή. Του χρόνου θα είμαστε και πάλι εδώ για να σας προσφέρουμε ακόμα καλύτερο θέαμα. Συγχαρητήρια στην οργάνωση, συγχαρητήρια για τον υπέροχο τόπο σας».
Σπύρος Δημ. Λάμπος

21 Νοεμβρίου
Eορτή των Εισοδίων της Θεοτόκου
γράφει ο Λεωνίδας Ιωάννου Καρφής,
Αντιστράτηγος ε.α.

Θ

εομητορική η εορτή. Η
παρθένος
Μαριάμ
(Μαρία), «το ιερόν θησαύρισμα
της δόξης του Θεού» εισάγεται
από τους γονείς της Ιωακείμ και
Άννα «στον καθαρότατο Ναό του
Σωτήρος», στο Ναό Σολομώντος
στην Ιερουσαλήμ, για να αφιερωθεί στον Θεό. Παρεδόθη εις χείρας
του ιερέως Ζαχαρία, οι οποίος
Eικόνα από το τέμπλο του
την
ευλόγησε
και την «εισήγαγε
Ναού της Παναγίας Δικάστρου.
στα ‘’Αγια των Αγίων‘’, όπου μόνο
ο Αρχιερέας εισήρχετο μια φορά το χρόνο, γνωρίζοντας, εξ αποκλύψεως, ότι θα είναι η μήτηρ του Σωτήρος Ιησού Χριστού». Η εορτή
είναι «το προοίμιον της ευδοκίας Θεού και η προκήρυξις της των
ανθρώπων σωτηρίας».
Είναι και εορτή των γεωργών, οι οποίοι την ονομάζουν, «της Παναγιάς Αρχισπορίτισσας, «Μεσοσπορίτισσας», «Ξεσπορίτισσας», αναλόγως του σταδίου της σποράς και «Πολυσπορίτισσας», καθώς την
ημέρα αυτή οι γεωργοί προφέρουν στην Εκκλησία μίγμα από τα
δημητριακά, τα οποία θα σπείρουν, για να δεχθούν την ειδική ευλογία του ιερέα, «Βλαστήσαι την γήν και δούναι σπέρμα τω σπείροντι
και άρτον εις βρώσιν» (Ευχή επί ευλογήσαι του σπόρου).
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ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2021
συνέχεια στη σελίδα 1

Εγκαίνια Πάρκου Αναψυχής
Εδώ και χρόνια, στην βρυσούλα της στροφής προς Κοτρώνι στο μικρό εικονοστάσι
της Αγίας Παρασκευής, βρισκόντουσαν παρατημένες οι πέτρες από την κατεδαφισμένη
οικία του Κούκιου, οι οποίες ήταν παλαιότερη ευγενική χορηγία στον Σύλλογο, με σκοπό
να χρησιμοποιηθούν σε περίπτωση κατασκευής χώρου κοινής ωφέλειας.
Φέτος, χάρη στη δική σας αγάπη και στήριξη με τις συνδρομές/δωρεές/προσφορές
σας, ο Σύλλογος, μετά από μελέτη και επίβλεψη του Προέδρου μορφοποίησε, εξωράισε
και παρέδωσε στους Δικαστριώτες, μια κουκλίστικη πλατεία.
Τα εγκαίνια και ο αγιασμός
έγιναν σε μια λιτή και σύντομη
τελετή, με την συμμετοχή πολλών συγχωριανών, φίλων αλλά
και προσκεκλημένων του
Δήμου.
Ευχαριστούμε τον Δήμαρχο
κο Γεώργιο Χατζή, ο οποίος πα-

ρευρέθηκε και μας τίμησε με την παρουσία του,
μιας και η συμπαράστασή του στο όλο εγχείρημα
ήταν καθοριστική. Ευχαριστούμε επίσης τον κο
Χρήστο Αντωνόπουλο για την συμβολή του σε
υλικά, τους εργάτες Γιάννη και Μάριο, τον πρόεδρο
της Κοινότητας Ανδρέα Γράββαλο, τον Ηλία Αγγελόπουλο και τον Δημήτρη Λάμπο για την φροντίδα
της νέας βρυσούλας.
Επίσης, ευχαριστούμε τους Δημήτριο και Ευστάθιο Ποντίκα, για την άμεση ανταπόκριση τους
στο αίτημα για μεταφορά του εικονοστασίου (δαπάνης Αμαλίας Ποντίκα), εκτός του
χώρου αναψυχής όπως και την προσφορά τους σε οικοδομικά υλικά για την αποπεράτωση του έργου. Τέλος, ευχαριστούμε τον εργολάβο δημοσίων και ιδιωτικών έργων Γεώργιο Γεωργαντά για την μεταφορά υγειούς χώματος προς κάλυψη των παρτεριών του
πάρκου καθώς επίσης και των ελευθέρων χώρων αυτού.
Αξίζει να επισημάνουμε πως χάρη στην επιμονή και στις ενέργειες του Προέδρου
του Συλλόγου Απανταχού Δικαστριωτών Κωνσταντίνου Κόρδα, ο χώρος της Αγίας Παρασκευής αναβαθμίστηκε και απέκτησε την δικιά του ταυτότητα. Η συνεισφορά του στο
έργο; Μεγάλη! Οικονομική κυρίως αλλά και διαχειριστική. Ήταν παρών σε κάθε περίσταση: στην μελέτη, στην επίβλεψη, στην ολοκλήρωση του έργου κάνοντας συνεχείς
διαπραγματεύσεις με τον Δήμαρχο και
τους χορηγούς για την επίτευξη του
έργου. Πρόκειται για ένα έργο το
οποίο θα το χαρούν, όχι μόνο οι σημερινές αλλά και οι επόμενες γενιές και
είμαστε υπερήφανοι για αυτό.
Ευχόμαστε σε όλους να απολαύσετε την γαλήνη και το κάλλος της τοποθεσίας, με φροντίδα και σεβασμό
προς τη φύση.

Εργασίες στο Κιόσκι
Ο πρόεδρος του Συλλόγου Κωνσταντίνος Κόρδας, ιδίας δαπάνης, μετέφερε τη βρύση από το κέντρο του νεκροταφείου στην πίσω πόρτα αυτού,
προς αποφυγή καταστροφών μαντρότοιχων του
κάτω μέρους του χώρου σε σημείο που υπήρχαν
τοιχία από μπετόν και έκανε προέκταση του αγωγού ύδρευσης μέχρι το κιόσκι. Εκεί δημιουργήθηκε
νέα βρύση και σύνδεσμος ποτιστικών μπεκ για τον
υπάρχοντα πλάτανο και τα 3 κυπαρισσάκια. Στο
έργο συνεισέφερε αφιλοκερδώς ο πρώην κοινοτικός πρόεδρος και νυν υδραυλικός Ηλίας Αγγελόπουλος.
Επιπλέον, ο καθαρισμός των μουριών από ξερά
κλαδιά στην πλατεία του χωριού μας, ο καθαρισμός
των παρτεριών από πλήθος αχρήστων καθώς και
η μεταφορά αυτών έγινε ιδίας δαπάνης, Κωνσταντίνου Κόρδα. Ο καθαρισμός επίσης
του Μύλου για την
υποδοχή του οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού»
όπως και για την
γιορτή των γυναικών έγινε ιδίας δαπάνης. Τέλος, τα έξοδα κατά την
διάρκεια παραμονής του οργανισμού «Το Χαμόγελο
του Παιδιού» στην πλατεία του χωριού έγιναν προσφορά του Συλλόγου Απανταχού Δικαστριωτών.
Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ε Σ

Τ Ε Χ Ν Ε Σ

Αφοι Παπαθανασίου Ο.Ε.
papress@hotmail.com - parafthi@hotmail.com

