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O Άγιος Λάζαρος, μετά το θαύμα
της Αναστάσεώς του
του Λεωνίδα Ιωάννου Καρφή, Αντιστραγήγου ε. α.

Ο

Άγιος Λάζαρος, ο επονομαζόμενος Δίκαιος ή Τετραήμερος, ήταν αδελφός της Μάρθας και της Μαρίας και έζησε στη Βηθανία, κοντά στα Ιεροσόλυμα. Στο σπίτι του είχε φιλοξενηθεί επανειλημμένα ο Χριστός, όταν
μετέβαινε στην πόλη της Ιερουσαλήμ.
Το θαύμα της Αναστάσεως του Αγίου Λαζάρου εξήγειρε τους Ιουδαίους, οι
οποίοι «εβουλεύσαντο, ίνα και τον Λάζαρον αποκτείνωσιν», καθώς ήταν το ζωντανό τεκμήριο του θαύματος του Χριστού. Διωκόμενος ο Άγιος από τους Ιουδαίους, καταφεύγει στη Κύπρο, όπου τον συνάντησαν οι απόστολοι Παύλος και
Βαρνάβας και τον χειροτόνησαν πρώτον επίσκοπο Κιτίου.
Ο Άγιος Επιφάνιος, επίσκοπος Κύπρου, αναφέρει: «Εν ταις παραδόσεσιν εύρομεν, ότι τριάκοντα ετών ήταν τότε ο Λάζαρος ότε εγήγερται, μετά δε το αναστήναι αυτόν, άλλα τριάκοντα έζησε και ούτω πρός Κύριον εξεδήμησε κοιμηθείς».
Την τριακονταετή παραμονή του Λαζάρου στον επισκοπικό θρόνο του Κιτίου,
επιμαρτυρεί και ο Άγιος Θεόδωρος ο Στουδίτης: «Λαζάρου του μακαριωτάτου
εορτάζωμεν τα μνημόσυνα, μάλλον δέ τά εγέρσια, Λαζάρου εκείνου τά τριάκοντα
έτη ζήσαντος, ώς ο λόγος, και επισκοπήσαντος μετά την ανάζησιν».
Στα «Πάτρια Κείμενα» του Αγίου Όρους καταγράφεται: «Η Παναγία, συνοδευόμενη από τον Ευαγγελιστή Ιωάννη, συνάντησε στο Κίτιο της Κύπρου τον Άγιο
Λάζαρο, στον οποίο και «δώρισε ωμοφόριο με επιμάνικα» και στη συνέχεια επισκέφθηκε το Όρος Άθω».
Ο Άγιος Ιωάννης της Ευβοίας επιμαρτυρεί για τον Τετραήμερο Άγιο Λάζαρο:
«΄Εμοί γάρ είρηκεν γέρων τις, περί του μακαρίου Λαζάρου, πληροφορηθείς από
γραφής τών αυτού υπομνημάτων, ότι εν Κύπρω τη νήσω επίσκοπος γενάμενος
και τόν του μαρτυρίου στέφανον υπέρ Χριστου ανεδήσατο, τόν δρόμον τελέσας
και την πίστην τηρήσας και συν τώ Χριστώ αιωνίως αγάλλεται».
Σύμφωνα με τον Συναξαριστή της Κων/πόλεως, ο Άγιος ετάφη σε μαρμάρινη
λάρνακα, η οποία έφερε την επιγραφή: «Λάζαρος ο τετραήμερος και φίλος του
Χριστού». Η λάρνακα τοποθετήθηκε σε έναν μικρό Ναό στο Κίτιο της Κύπρου και
αργότερα μεταφέρθηκε στην Κων/πολη, με εντολή του Αυτοκράτορα Λέοντα του
Σοφού.
Ως αντάλλαγμα της μεταφοράς του ιερού λειψάνου, ο Αυτοκράτορας έκτισε
μεγαλοπρεπή Ναό του Αγίου Λαζάρου, ο οποίος διατηρείται ως σήμερα στη Λάρνακα. Επίσης οικοδόμησε Ιερά Μονή στην Κων/πολη επ’ ονόματι του Αγίου Λαζάρου, όπου και εναπόθεσε το Ιερό λείψανο.
Στην ίδια Μονή μεταφέρθηκε αργότερα από την ΄Έφεσο και το ιερό λείψανο
της Αγίας Μαρίας της Μαγδαληνής. Κατά τη βυζαντινή περίοδο, διατηρήθηκε το
έθος, να εκκλησιάζεται στην Ιερά Μονή, κατά το Σάββατο του Αγίου Λαζάρου,
και ο ίδιος ο Αυτοκράτορας.
Mία άλλη μαρτυρία επιβεβαιώνει : «οι Χριστιανοί του Κιτίου της Κύπρου, δεν
παρέδωσαν ολόκληρο το ιερό λείψανο του Αγίου Λαζάρου στον Αυτοκράτορα Λέοντα το Σοφό, αλλά το μεγαλύτερο μέρος του, τα δε εναπομείναντα ιερά λείψανα
τοποθέτησαν, κάτω από την Αγία Τράπεζα του Ναού του Αγίου Λαζάρου, όπου
και ανευρέθησαν το 1972».
Η Εορτή της Αναστάσεως του Αγίου Λαζάρου εορτάζεται το Σάββατο, προ
της Κυριακής των Βαΐων, φέτος, στις 16 Απριλίου.

Πρώτη Κυριακή μετά την Ανάσταση

Η

Εκκλησία τιμά τη
μνήμη του Αγίου ενδόξου Αποστόλου Θωμά, ο οποίος,
για να πεισθεί περί της Αναστάσεως του Κυρίου, «εψηλάφησε
τολμηρώς την πλευράν αυτού»
και ανεφώνησε «ο Κυριός μου
και ο Θεός μου».
Η Ψηλάφηση του Θωμά (Εικόνα από το Τέμπλο του Ναού
Αγίων Σεραφείμ Δικάστρου)
Εορτάζεται την 1η Μαΐου,
στο Ναό του Αγίου Σεραφείμ

Επέτειος Επανάστασης 1821

H μετατόπιση των συνόρων
το 1832 στην περιοχή της Καρύτσας Αγράφων
του Λεωνίδα Ιωάννου Καρφή, Αντιστραγήγου ε. α.
Σύμφωνα με το Πρωτόκολλο της 18ης/30ης Αυγούστου 1832, τα Ελληνικά-Τουρκικά σύνορα ορίστηκαν μεταξύ των κόλπων του Αμβρακικού και
του Παγασητικού. Με την οροθέτηση αυτή τα χωριά Καρύτσα, Μπελοκομήτης και η Ιερά Μονή της Παναγίας Πελεκητής παρέμειναν στο Τουρκικό
έδαφος.
Μεγάλη ήταν η πικρία και η απογοήτευση των αγωνιστών Καρύτσας
και Μπελοκομήτη, διότι ενώ πολέμησαν κατά των Τούρκων ηρωικά το 1821
για την Ελευθερία τους, τελικά δεν περιελήφθησαν στο ελεύθερο ελληνικό
κράτος.
Δεν άντεξαν αυτή την
«ατιμωτική οριοθέτηση
του Πρωτοκόλλου» και
αποφάσισαν, οι 42 οικογένειες της Καρύτσας, οι 14
του Μπελοκομήτη και οι 45 μοναχοί της Μονής Παναγίας Πελεκητής, να
μετατοπίσουν τους πασΧάρτης μετατόπισης ορίων χωρίων
σάλους της οριογραμμής Καρύτσας-Μπελοκομήτη (με Μπλέ γραμμή)
- Γέφυρα Μάντζαρη, Κρύα
βρύση, Έγγουρη, Ράχη Καραγιάννη, Κούλια, ΒΑ Καραμανώλη, Βουτσικάκι
- και να εντάξουν τα χωριά τους στο ελεύθερο Ελληνικό Κράτος.
Η ενέργεια αυτή ήταν μια ακόμη «ηρωική πράξη μεγάλης βαρύτητας
από τους απλούς αγωνιστές των χωριών Καρύτσας και Μπελοκομήτη που
συμμετείχαν, με 17 αγωνιστές, στους αγώνες του 1821», την οποία θεωρούμε ως υποχρέωσή μας, να επισημάνουμε και να την τιμήσουμε (Η. Κολοβός, Γ. Λέλης, Χ. Τσιτσιμπίκος)
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κοινωνικα

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
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.

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ - ΕΚΤΥΠΩΣΗ

Γεννήσεις
• Στις 31/01/2022 η Μαρία Κόρδα του Κωνσταντίνου και ο Βίκτωρας Ζαφειρόπουλος απέκτησαν το
πρώτο τους παιδάκι, κοριτσάκι.
• Στις 09/03/2022 ο Σεραφείμ Κόρδας του Πέτρου
και η Έλενα Στασινού απέκτησαν το πρώτο τους παιδάκι, κοριτσάκι.
• Στις 22/03/2022 ο Νίκος Χάνος του Ηλία και η
Βιβή Χαραλαμπίδη απέκτησαν το πρώτο τους παιδάκι,
αγοράκι.

Να τους ζήσει

Θάνατοι
• Στις 09/03/2022 απεβίωσε ο Ιωάννης Μακρής,
Δάσκαλος στον Σταυρό Λαμίας. Εψαλη και ετάφη στον
Σταυρό.

Η οικογένεια Βλάχου, στη μνήμη της
αδερφής τους, Σταυρούλας Βλάχου προσέφερε στο σύλλογο 100 ευρώ
“Στη μνήμη του αγαπημένου μου πατέρα, Γεώργιου Καλημέρη, που απεβίωσε
την 01/11/2021, γνώρισε το Δίκαστρο και
τους ανθρώπους του και το αγάπησε πολύ,
προσφέρω στον Σύλλογο Δικαστριωτών το
ποσό των 100€. Με εκτίμηση και μεγάλο
σεβασμό, εύχομαι υγεία, χαρά και ευτυχία
σε όλους” Ελένη Καλημέρη.

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

1. Γιαννακόπουλος Σεραφείμ..................................20€
2. Κατσαρής Κων/νος.............................................20€
3. Σιούτα-Μανώλη Δήμητρα ...................................10€
4. Βάλσαμος Νικόλαος ...........................................20€
5. Σπυρόπουλος Ηλίας ...........................................20€
6. Αργυρίου Κυριάκος και Ευαγγελία .......................10€
7. Καλέτσης Δημήτρης και Νιώρα Λιάνα...................20€
8. Παπασταύρου Μάνθα.........................................10€
9. Γεδεών Δημήτριος και Ειρήνη..............................10€
10. Ελένη Νίκα.........................................................5€
11. Παπακώστας Τάκης..........................................30€
12. Χριστόπουλος Κων/νος του Σεραφείμ
και Πιλαλη Όλγα.....................................................20€
Η Αθήνα Δημόπουλου-Λαϊτσα και η
Μαρία (Μάρω) Λαϊτσα προσέφεραν το καλοκαίρι του 2021 60 ευρώ στον σύλλογο.
Ζητούμε συγγνώμη για την εκ παραδρομής
παράλειψη αναφοράς των συνδρομών τους
στα προηγούμενα τεύχη.

Η Κωνσταντίνα Γεωργίου Χριστοπούλου, εις μνήμην του συζύγου της Γεώργιου
Δημ. Χριστόπουλου, προσέφερε 400€ στο
Μουσείο, 200€ στην Εκκλησία του Αγίου
Σεραφείμ, 50€ στην εφημερίδα και 50€
στον Σύλλογο του Δικάστρου.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Όποιος επιθυμεί να λαμβάνει την εφημερίδα στο mail τoυ να μα ς ενημέρωσει στο
e-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
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
Αρ. Λογαριασμού:

825/001884-85
IBAN: GR85 0110 8250 0000 8250 0188
485
ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Ο.Ε.

ENIΣΧΥΣΑΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
ΤΟΝ ΣΥΛΛΟΓΟ
& ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Αρ. Λογαριασμού:

6292 -128468 -148
IBAN: GR0801712920006292128468148

ΘΕΡΜΗ ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ
Προς αποφυγή παρεξηγήσεων, να ενημερώνετε εγκαίρως τα μέλη της συντακτικής
επιτροπής σχετικά με οποιοδήποτε κοινωνικό νέο ή πανεπιστημιακή επιτυχία των οικογενειών σας, ευχαριστούμε.
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Ο αγωνιστής 1821
Θανάσης Τσιάκας
του Λεωνίδα Ιωάννου Καρφή, Αντιστραγήγου ε. α.
εννήθηκε στο Μοναστηράκι των Αγράφων. Από τους
πρώτους εντάχθηκε στους Νταϊφάδες των Αγράφων
του Κατσαντώνη και Καραϊσκάκη και έγινε το πρωτοπαλίκαρό
τους. Στις μάχες κατά των Τούρκων «σκόρπιζε τον φόβο,
αλλά και τον θαυμασμό, με την τόλμη του, να βγαίνει πάντα
πρώτος μπροστά, ανεμίζοντας την σπάθα του».
Μετά την απελευθέρωση της Ελλάδας, αδιαφορώντας για
τιμές, αξιώματα και εκδουλεύσεις, τις οποίες εδικαιούτο ως
θρυλικός αγωνιστής, επέστρεψε στην Μαγούλα Τατάρνας,
όπου έφτιαξε το Μαντρί του, έχοντας λίγα γιδοπρόβατα.
Το 1838, ο βασιλιάς Όθωνας και η Αμαλία, περιοδεύοντας στη Ρούμελη και φθάνοντας στα Άγραφα, στο χωριό Μαγούλα Τατάρνας, όπου βρίσκονταν «το Μανδρί του Τσιάκα»,
ζήτησαν να συναντηθούν με τον θρυλικό αγωνιστή Τσιάκα.
Όταν ο λεβέντης ασπρομάλλης αγωνιστής Τσιάκας, ζωσμένος με τ' άρματά του, που ποτέ δεν αποχωρίζονταν, παρουσιάστηκε μπροστά στον βασιλιά Όθωνα, ο βασιλιάς
εντυπωσιασμένος από το παρουσιαστικό και το αετίσιο
βλέμμα του, τον ρώτησε: «Τι περιμένει στα γεράματά του;».
Ο γερο-αγωνιστής Τσιάκας, κοιτάζοντας κατάματα τον βασιλιά, του απάντησε: «ο Τσιάκας βασιλιά ΄μ’ δε θέλ’ τίποτα,
μονάχα να σέρν’ λεύτερος τούτα δω τ' άρματα, που τίμησε
σ΄ ολάκερη τη ζωή του».
Ο βασιλιάς Όθωνας ενθουσιασμένος διέταξε επιτόπου:
«να επιτρέπεται εις τον κύριον Τσιάκα να φέρει ελευθέρως τα
άρματά του έως την λήξιν του βίου του».
Η λαϊκή παράδοση αναφέρει, ότι ο θρυλικός αγωνιστής
Τσιάκας «έφυγε από τούτο τον κόσμο σε βαθιά γεράματα,
πάνω από 100 χρονών, όταν καταπλακώθηκε από ένα πλάτανο, που επιχειρούσε να κόψει με το τσεκούρι του».

Γ

Nοσταλγίες
Μάνα - ζωοδότρα φύση
Ν’ ανέβω σε ψηλό βουνό
τον ουρανό να φτάσω
μέσα στα χέρια μου τα δυό
τ’ αστέρια του να πιάσω
Από κοντά την ομοριφά
να δω και να θαυμάσω,
μ’ αγγέλους ν’ αποκοιμηθώ
όμορφα να περάσω
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Οι αγωνιστές του 1821
από τη Ζημιανή (Δίκαστρο)
του Λεωνίδα Ιωάννου Καρφή, Αντιστραγήγου ε. α.
• Αγγελής Νικόλαος, στρατιώτης
• Αγγελόπουλος Γούλας, υπαξιωματικός
• Γιαννακάκης Κώστας, στρατιώτης
• Γράββαλος Ιωάννης, υπαξιωματικός
• Δημητρίου Αναστάσιος, υπαξιωματικός
• Δημητρίου Δημήτριος, στρατιώτης
• Ζημιανίτης Αναγνώστης, στρατιώτης
• Ζημιανίτης Γρηγόριος, αξιωματικός
• Καλότυχος Αθανάσιος, στρατιωτικός
• Καρφής Δημήτριος, υπαξιωματικός
• Καρφής Κων/νος, στρατιώτης
• Καρφής Νικόλαος, στρατιώτης
• Καρφογεωργάκης Γιώργος, στρατιώτης
• Καρφόπουλος ή Κατσαρής Γεώργιος, στρατιώτης
• Κατζαρόπουλος ή Κατσαρής Κων/νος, στρατιώτης
• Κόρδας Γεώργιος, υπαξιωματικός
• Κορδόπουλος Κώστας, υπαξιωματικός
• Κορδόπουλος Νικόλαος, στρατιώτης
• Λάμπος Αθανάσιος, στρατιώτης
• Λάμπος Κων/νος, στρατιώτης
• Μανούκας Χρήστος, αξιωματικός
• Παπαδημητρίου Χρήστος, στρατιώτης
• Παπαδημητρόπουλος ή Γρηγορόπουλος Γρηγόριος,
αξιωματικός
• Ποντίκας Νάκος, στρατιώτης
• Παπασταύρου Γιάννης, υπαξιωματικός
• Παπασταύρου Γούλας, υπαξιωματικός
• Παπασταύρου παπα-Σταύρος, στρατιώτης
• Παπασταυρόπουλος Κων/νος, υπαξιωματικός
• Σουλιώτης Γεώργιος, στρατιώτης
• Βλάχος Κων/νος, στρατιώτης
• Γιαννακόπουλος Δημήτριος, στρατιώτης
• Γεωργίου Γεώργιος, στρατιώτης
• Καρακώστας Κων/νος, στρατιώτης
• Κούκιος Κων/νος, στρατιώτης
• Λαΐτσας Κων/νος, στρατιώτης
• Μαρμπαρούσης Αθανάσιος, στρατιώτης
• Ρήγας Μήτσος, στρατιώτης
• Τσιλίκας Δημήτριος, στρατιώτης
• Χαμπέρης Κων/νος, στρατιώτης

ΠΟΘΟΣ

Γλυκά να ψέλνουν άγγελοι
για να με νανουρίζουν
με τα γλυκά τους τα φιλιά
να με αποκοιμίζουν

Να ‘μουν παιδί του ανέμου
Και του ήλιου μια αχτίδα
Να ‘φτανα σε μέρη ξένα
Που δεν ξέρω και δεν είδα.

‘Οταν ξυπνήσω να βρεθώ
μέσα στη μάνα φύση,
ν’ αναρριγούνε τα βουνά
ο ήλιος όταν δύσει

Να ‘βρισκα εκεί συγγενείς, χωριανούς
Και φίλους, μετανάστες από χρόνια
Που έχουνε κρυφή ελπίδα
Να γυρίσουν στη γλυκιά τους την πατρίδα

Να μου κρατάει συντροφιά
το όμορφο φεγγάρι
τις νύχτες που φεγγοβολά
στον ουρανό η χάρη
Ηλίας Σπυρόπουλος

Να τους πάω λίγο χώμα
Και από την πηγή νερό
Απ΄τον τόπο τους τον Άγιο
Να ‘χουνε για φυλαχτό
Ιωάννης Τσίτσος
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TΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΜΑΣ
EΚΔΗΛΩΣΗ - ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟΝ ΠΟΙΗΤΗ ΚΩΣΤΑ ΚΡΥΣΤΑΛΛΗ
• Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε στις 12
Μαρτίου στην αίθουσα υποδοχής του κτιρίου της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στη Λαμία, εκδήλωση - αφιέρωμα
στην ποίηση του Κώστα Κρυστάλλη, μέσα από τη δραματοποιημένη παρουσίαση του βιβλίου «Οδός Οφθαλμιατρείου» του ομότιμου καθηγητή Λαογραφίας του
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Ευάγγελου Αυδίκου.
Την εκδήλωση οργάνωσε ο Σύνδεσμος Φιλολόγων
Νομού Φθιώτιδας με συνδιοργανωτές φορείς και συλλόγους του νομού μας, μεταξύ αυτών και το Μουσείο του
χωριού μας.
Εκ μέρους των επίσημων προσκεκλημένων απηύθυναν χαιρετισμό ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Φθιώτιδας κ.κ. Συμεών, ο Αντιπεριφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας
κ. Αθ. Καρακάντζας και ο Δήμαρχος Λαμιέων κ. Ευθ. Καραΐσκος.
Από τους συνδιοργανωτές χαιρέτισαν την εκδήλωση
η Περιφερειακή Δ/ντρια Εκπ/σης Στερεάς Ελλάδας κ. Ελ.
Μπενιάτα, η φιλόλογος Δημ.Τσεργά και η Αντιπρόεδρος
του Μουσείου μας κ. Γεωργία Αλεξοπούλου.
Το βιβλίο του κ. Αυδίκου προλόγησαν οι φιλόλογοι κ.
Μαρία Βε και Λίνα (Σταυρούλα) Σωτηροπούλου.
Ήταν μια εξαιρετική εκδήλωση, άρτια οργανωμένη που
προκάλεσε ιδιαίτερη αίσθηση, αφού διανθίστηκε με απαγγελίες στίχων του ποιητή, δραματοποιημένα αποσπάσματα
από το βιβλίο του κ. Αυδίκου, παραδοσιακά δημοτικά τραγούδια, μερικά εκ των οποίων στη βλάχικη διάλεκτο, τα

οποία ερμήνευσαν αυθεντικότατα, (συνοδεία παραδοσιακού ηπειρώτικου μουσικού σχήματος), ο γνωστός
επιχειρηματίας του νομού μας κ. Γεωρ. Γιαννίτσης και ο
φιλόλογος κ. Χαρ. Χονδραλής.
Η κ. Μαρία Βε σε πολλαπλό ρόλο: εισηγήτριας,
αφηγήτριας, μουσικού και ηθοποιού, μαζί με τους συναδέλφους της φιλολόγους κ.κ. Χαρ. Χονδραλή και
Άρη Μπουσιόπουλο απέδωσαν με εξαιρετική υποκριτική δεινότητα αποσπάσματα και διαλόγους από το
βιβλίο του κ. Αυδίκου, ο οποίος έκλεισε την εκδήλωση
με τοποθέτηση πάνω στη ζωή και το έργο του αείμνηστου συμπατριώτη του Κώστα Κρυστάλλη, που αν και
έφυγε νεότατος από τη ζωή, σε ηλικία 26 ετών, άφησε
ένα πολύ μεγάλο ποιητικό και πεζογραφικό έργο.
Τέλος αναφέρθηκε στη θέση της λογοτεχνίας στη σημερινή εποχή και στον μελλοντικό της ρόλο.
Με το πέρας της εκδήλωσης μας δόθηκε η δυνα-

τότητα να διανύμουμε στο κοινό διαφημιστικό φυλλάδιο
με τους αξιοθέατους χώρους του χωριού μας!!!
Ευχαριστούμε θερμά τους διοργανωτές για την τιμή
νας μας συμπεριλάβουν στο πρόγραμμά τους και ιδιαίτερα
την κ. Γεωργία Παντίδου - Σωτηροπούλου, η οποία είχε
αναλάβει το οργανωτικό κομμάτι, αλλά δυστυχώς δεν κατάφερε να παρευρεθεί. Δικαιώθηκε και αποζημιώθηκε
όμως από το επιτυχές αποτέλεσμα και την επάξια εκπροσώπησή της από την κόρη της Λίνα.
Ευχόμαστε στον Σύνδεσμο φιλολόγων Φθιώτιδας καλή συνέχεια και πάντα επιτυχίες!! Ευελπιστούμε δε σε περαιτέρω συνεργασία!!
Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους ο Δήμαρχος Μακρακώμης κ. Γεώργιος Χαντζής καθώς και
άλλοι αυτοδιοικητικοί.
Ευχαριστούμε όλους όσους παρευρέθησαν!!!

Ευχαριστήριες ανακοινώσεις
ο Δ.Σ. του Μουσείου εκφράζει τις θερμότατες ευχαριστίες του προς το Δ.Σ. του Ομίλου Φθιωτών Λογοτεχνών και Συγγραφέων, που μέσω του προέδρου τους κ.
Κώστα Τσιαλαφούτα μας έχουν δωρίσει κατ’ επανάληψη βιβλία λογοτεχνικού και ιστορικού περιεχομένου (έργα μελών
του ομίλου) τα οποία θα κοσμήσουν τη βιβλιοθήκη του μουσείου μας, όταν το επαναλειτουργήσουμε.
Είναι μια ευγενική χειρονομία που δεν εδράζεται μόνο
στην προσωπική φιλία των ανθρώπων που εκπροσωπούν τα
δύο Δ.Σ., αλλά και στη συναντίληψη ότι οι φορείς πολιτισμού
πρέπει να ανταλλάσσουν απόψεις και στοιχεία, να δρομολογούν δράσεις και δραστηριότητες, να συνεργάζονται και να
στηρίζουν κοινές προσπάθειες. Το βιβλίο που μας παραδόθηκε πρόσφατα φέρει τον τίτλο: «Ο Γοργοπόταμος στην Αντίσταση 1940-1944» και αποτελεί μέρος της ιστορικής
διαδρομής των διακοσίων ετών που διανύσαμε ως έθνος από
το 1821 μέχρι το 2021.
Ευχαριστούμε και επιφυλασσόμεθα!!!

Τ

Ε

υχαριστούμε θερμά για μια
ακόμη φορά τον εργολήπτη
ανακαίνισης του μουσείου μας, κ.
Νταφλούκα Αθανάσιο και τον υιόν
του Γιάννη, οι οποίοι παρά τις συνεχείς ανατιμήσεις των οικοδομικών
υλικών, τη γραφειοκρατική και οικονομική δυσκαμψία του χρηματοδοτικού φορέα, που αδυνατεί προς το
παρόν να καλύψει το κόστος των κατασκευαστικών παρεμβάσεων που
έχουν υλοποιηθεί έως τώρα, θα συνεχίσουν να εργάζονται έχοντας συναίσθηση της σπουδαιότητας, της
πολιτιστικής και συναισθηματικής
αξίας που έχει για το χωριό, αλλά
και για την ευρύτερη περιοχή, η αποπεράτωση του έργου, ώστε να επαναλειτουργήσει το Μουσείο μας.
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Ένας σπουδαίος άνθρωπος!
Έφυγε από τη ζωή στις 9/3/22,
σε ηλικία 83 ετών ένας σπουδαίος άνθρωπος των γραμμάτων,
ο Γιάννης Μακρής, γεμίζοντας
θλίψη συγγενείς, φίλους και
όλους όσους γνώριζαν το πολυσήμαντο συγγραφικό και πολιτιστικό του έργο.
Δάσκαλος, Σχολικός Σύμβουλος Π.Ε. Φθιώτιδας, συγγραφέας - ερευνητής,
φίλος του Δικάστρου και πολλών Δικαστριωτών. Καταγόταν από τον Σταυρό Φθιώτιδας.
Ασχολήθηκε με την έρευνα της τοπικής ιστορίας του Σταυρού και εξέδωσε το βιβλίο «Σταυρός (Μπεκή) Φθιώτιδας - Η ιστορία του».
Δημοσίευσε πλήθος άρθρων ιστορικού και
λαογραφικού περιεχομένου, σε περιοδικά και
εφημερίδες της Φθώτιδας.
Υπήρξε εμπνευστής των Πανελλαδικών Συνεδρίων Φθιωτικής Ιστορίας, υπεύθυνος διοργάνωσής τους και επιμελητής των 5 τόμων
(2.700 σελίδων) πρακτικών, των Συνεδρίων της
Φθιωτικής Ιστορίας, που αποτελούν πολύτιμη
παρακαταθήκη για τις επόμενες γενιές.

Ήταν επί σειρά ετών, υπεύθυνος
σύνταξης του περιοδικού «Σταυροδρόμι» του Πνευματικού Κέντρου
Σταυρού Λαμίας και της εφημερίδας
«Η φωνή του Σταυρού» του Εκπολιτιστικού Επιμορφωτικού Συλλόγου
Σταυρού.
Ο Γιάννης Μακρής υπήρξε συνοδοιπόρος στα πολιτιστικά
πράγματα του νομού μας με τον αείμνηστο
Νίκο Σωτηρόπουλο, που τους συνέδεε βαθιά
και ειλικρινής προσωπική και συναδελφική
φιλία.
Είχε επισκεφτεί το χωριό και το Μουσείο
μας. Λάμβανε την εφημερίδα μας, η οποία φιλοξένησε αρκετές φορές κείμενά του και εξέφραζε πάντα την αγάπη και την ευαρέσκεια
του για τις δραστηριότητες και εκδηλώσεις του
χωριού μας.
Προτάθηκε εκ μέρους του Δ.Σ. του Μουσείου μας να είναι ένας από τους κεντρικούς
ομιλητές κατά την εκδήλωση που οργανώσαμε
στις 13/8/2018 προς τιμήν του Νίκου Σωτηρόπουλου, αλλά με μεγάλη του θλίψη (ενώ απο-

25η Μαρτίου! Διπλή γιορτή!
Διπλή
γιορτή,
διπλή Χαρά!! Δύο ελπιδοφόρα γεγονότα που
συντάραξαν την οικουμένη. Ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου
και η Επανάσταση
του 1821. Με το
πρώτο άνοιξε ο δρόμος για την έλευση του
λυτρωτή του κόσμου,
του Κυρίου ημών
Ιησού Χριστού. Με το δεύτερο άνοιξε ο δρόμος για την έλευση της
πολυπόθητης λευτεριάς από τον τούρκικο ζυγό.
Πέρυσι το καλοκαίρι στις 18/8/21 οργανώσαμε και υλοποιήσαμε στην πλατεία του χωριού μας εκδήλωση τιμής και μνήμης
στους αγωνιστές του ’21, με την ευκαιρία της συμπλήρωσης 200
ετών από την επανάσταση. Στην εκδήλωση αυτή παρουσιάσαμε
το βιβλίο του συγχωριανού μας κ. Λεωνίδα Ι. Καρφή που φέρει
τον τίτλο: «Οι αγωνιστές του ‘21 από τη Ζημιανή (Δίκαστρο)».
Με την ευκαιρία της εθνικής επετείου σας παραθέτουμε
στη σελ. 3 τον κατάλογο των ονομάτων των Δικαστριωτών
αγωνιστών, όπως αυτός εγγράφεται στο βιβλίο, αποτίοντας έτσι
έναν ελάχιστο φόρο τιμής στους αγωνιστές του χωριού μας, που
μαζί με τόσους άλλους πατριώτες πολέμησαν και έχυσαν το αίμα
τους για να μπορούμε εμείς σήμερα να απολαμβάνουμε τα
αγαθά της δημοκρατίας και της ελευθερίας!!!
Είμαστε υπερήφανοι και ευγνώμονες για τους προγόνους
μας. Πολλοί εξ’ ημών θα αναγνωρίσουν στον κατάλογο αυτό
συγγενικά τους πρόσωπα που τίμησαν το οικογενειακό τους
όνομα, το χωριό και την πατρίδα μας.
Τιμή και δόξα στους αγωνιστές του ’21.
Τιμή και δόξα στους Δικαστριώτες αγωνιστές!!!

δέχθηκε με χαρά την πρότασή μας) δεν κατάφερε να παρευρεθεί λόγω οξυμένων προβλημάτων υγείας που αντιμετώπιζε. Ήταν όμως
«ωσεί παρών», με επιστολή - χαιρετισμό που
απέστειλε και την οποία ανέγνωσε η κοσμήτορας του μουσείου μας κ. Κων/να Συλεούνη.
Σας παραθέτουμε ένα μικρό χαρακτηριστικό απόσπασμα από τον χαιρετισμό εκείνο:
(...Σας συγχαίρω γιατί συνεχίζετε την Δικαστριώτικη παράδοση μέσω της εφημερίδας και
του Μουσείου. Είναι ότι καλύτερο μπορείτε να
κάνετε για τον τόπο και για σας.... «Στήκετε και
κρατείτε τας παραδόσεις» θα ήταν, πιστεύω το
τελευταίο μήνυμα του αείμνηστου Νίκου, αν
βρισκόταν ανάμεσά μας).
Η απώλειά του κάνει φτωχότερη την κοινωνία της Φθιώτιδας, γιατί ως άνθωπος της προσφοράς και παρά τα προβλήματα υγείας,
εργαζόταν μέχρι την τελευταία του πνοή, πιστά
ταγμένος στην ανάδειξη, διατήρηση και μεταλαμπάδευση των επιτευγμάτων των προγόνων
μας!
Θερμά συλλυπητήρια στους οικείους του!
Αιωνία του η μνήμη! Καλό παράδεισο!

Πόλεμος και Πάσχα!

Δ

υστυχώς βαριά ατμόσφαιρα, θλίψη και
οδύνη πλανάται πάνω από την
Ευρώπη, τη χώρα μας και ολόκληρο τον κόσμο εξαιτίας του
αποτρόπαιου πολέμου στην
Ουκρανία και μάλιστα μεταξύ
δύο Ορθόδοξων Χριστιανικών
Κρατών που σε λίγο καιρό θα
γιορτάσουν το Πάσχα.
Ο πόλεμος επισκιάζει όλη
αυτή την πορεία της Μεγάλης
Σαρακοστής προς την Ανάσταση του Χριστού, ακυρώνοντας τη διδασκαλία του για
αγάπη και ειρήνη μεταξύ των
ανθρώπων!
Ο Γολγοθάς του Κυρίου φαίνεται γίνεται Γολγοθάς για τον
ουκρανικό λαό και για όλους
τους φιλήσυχους, φιλειρηνικούς και λογικούς ανθρώπους,
που παρακολουθούν άναυδοι
όλα όσα διαδραματίζονται
στην πληγωμένη αυτή χώρα.

Ευχή όλων να σταματήσει
το συντομότερο η ανθρωπιστική κρίση, ο ξεριζωμός και ο
παραλογισμός του πολέμου, να
πρυτανεύσει η λογική, η σύνεση και να επέλθει ειρήνη και
συμφιλίωση!
Υπό το βάρος αυτών των
δυσάρεστων γεγονότων το Δ.Σ.
του Μουσείου Δικάστρου εύχεται σε όλους:
Καλή Ανάσταση
και Καλό Πάσχα
με ΥΓΕΙΑ και ΕΙΡΗΝΗ!!
ΌΧΙ στον πόλεμο! ΝΑΙ στην
ειρήνη! Αλληλεγγύη στους δοκιμαζόμενους και σε κάθε συνάνθρωπό μας που έχει την
ανάγκη μας!!!
Για το Δ.Σ. του Μουσείου
Ο Πρόεδρος
Χρήστος Ε. Γκιόλας
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ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ – ΟΙ ΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΤΟΥ 1821
ΑΠΟ ΤΗΝ ΖΗΜΙΑΝΗ (ΔΙΚΑΣΤΡΟ)
του Hλία Σπυρόπουλου, δασκάλου

Ο

ακούραστος αθλητής Λεωνίδας Καρφής Αντιστράτηγος ε.α. της Ελληνικής Αστυνομίας καταθέτει και πάλι το καινούριο του πνευματικό δημιούργημα:
«Οι Αγωνιστές του 1821 από την Ζημιανή (Δίκαστρο)».
Πρόκειται για έναν μικρό τόμο, καλαίσθητο στην εμφάνιση και με ύλη τεκμηριωμένη και υπεύθυνη. Ένα βιβλίο
που ο συγγραφέας Λεωνίδας Καρφής το έγραψε με τον νου
και την καρδιά του. Ένα έργο ιστορικό, μόχθου και επιμελημένης έρευνας, με απλή Δωρική αφήγηση και έκφραση.
Το βιβλίο το διακρίνει ακρίβεια, σαφήνεια, ευρυμάθεια, μεθοδικότητα στη διάυαξη και αγάπη, πάθος για την
ιστορία του χωριού του, τη φάτνη που αντίκρυσε τον πρώτον ήλιο της ζωής.
Μια εργασία μεθοδευμένη, συστηματική και υπεύθυνη, αφιερωμένη στους αγωνιστές του 1821 που κατάγονταν από το μικρό χωριό (οικισμό) Δίκαστρο, και με την
παρουσία τους στον πανεθνικό ξεσηκωμό του ’21 προσέφεραν στην εθνική παλλιγενεσεια, αλλά έκαναν και υπερήφανο τον μικρό τους τόπο. Ο συγγραφέας μεταγγίζει
γλαφυρά το τοπικό αυτό αποθησαύρισμα, με απλή γλώσσα
και υποβλητική αφήγηση, ώστε μας δίνει ανάγλυφη την
προσφορά αυτών των όχι ονομαστών νεανικών βλαστών,
του ασήμαντου την εποχή εκείνη μικρού τόπου, στην μεγάλη εκείνη επανάσταση.
Ανέτρεξε στο παρελθόν, ανέσκαψε και έφερε στην επιφάνεια τις ρίζες του και σίγουρα, όταν ανασκάπτουμε τις
ρίζες μας και τις ποτίζουμε, με μεγαλύτερη αισιοδοξία ατε-

νίζουμε το μέλλον μας. Για να συλλέξει όμως το υλικό αυτό,
χρειάστηκε πολύπλευρη έρευνα και πολύ χρονομόχθο,
αφού έκανε την ανασκαφή του, με επιμέλεια και ευσυνειδησία, και ξέθαψε ό,τι ήταν στα ακατάβαθα της ιστορίας
και της λήθης. Στο βιβλίο του δεν περιορίζεται μόνο στα
ιστορικά του τόπου του αλλά και επεκτείνεται και στην ευρύτερη Τυμφρήστια περιοχή, στους αγώνες της, στις θυσίες
της, και στην όλη προσφορά της στον αγώνα του ΄21.

Τεκμηριώνει τα διαδραματισθέντα στην περιοχή μας
ιστορικά γεγονότα. Λία επιμελημένα απαριθμεί κατά κεφάλαια και ενότητες και ενδοσκοπεί και ετάζει την ύλη
κατά τρόπο υποδειγματικό. Έτσι μας δίνει μια πλήρη εικόνα
της ιστορικής εξέλιξης των διαδραματισθέντων στο χώρο
μας, προσπαθώντας με κάθε τρόπο να μην εκφεύγει από
την ιστορική αλήθεια.
Και πρέπει να τονισθεί ότι η μελέτη αυτή, όσο και αν
τη θεωρούμε τοπική, είναι συμπλήρωμα της γενικής ιστορίας. Ο γράφων δεν θα υπεισέλθει σε λεπτομέρειες του
ιστορικού τούτου πονήματος. Αν το προσπαθούσε θα ήταν
δύσκολη η επιλογή του. Τα πάντα είναι ενδιαφέροντα και
απολύτως ιστορικά. Αφήνω στον αναγνώστη, στον κάθε
αναγνώστη και όχι μόνο Δικαστριώτη, να το διαβάσει, να
προβληματιστεί, να πλουτίσει το ιστορικό του «είναι» και
να βγάλει τα συμπεράσματά του.
Και πρέπει να διαβαστεί από όλους εμάς που έχουμε
τις ρίζες μας από την Τυμφρήστια γούρνα και όχι μόνο διότι
πολλά θα μάθουμε για την ιστορία του τόπου μας. Ο αναγνώστης από την πρώτη στιγμή, διαβάζοντας τούτο το βιβλίο, θα νιώσει ότι είναι έργο πνευματικής προσωπικότητας
που της αξίζουν αίνος και συγχαρητήρια.
Στρατηγέ Λεωνίδα Καρφή, φίλε και συνοδοιπόρε στη
μαθητική ζωή, εκτός από τα θερμά μου συγχαρητήρια για
την ιστορική σου τούτη μελέτη, να είσαι σίγουρος ότι ενίσχυσες και τα θεμέλια του εθνικού μας πυλώνα, που είναι
το ιστορικό μας γίγνεσθαι.

100 χρόνια ιστορικής μνήμης

Οι ήρωες της Μικρασιατικής εκστρατείας (1919-1922), από το Δίκαστρο

Σ

την ιστορική εκστρατεία του Ελληνικού Στρατού στη Μικρά Ασία, από 5
Μαΐου του 1919 μέχρι 5 Σεπτεμβρίου του 1922, στρατεύτηκαν δεκατρείς
(13) στρατεύσιμοι από το Δίκαστρο, οι οποίοι, αφού εκπαιδεύτηκαν στη Σχολή Πεζικού Χαλκίδας, εντάχθηκαν οι περισσότεροι στο Σύνταγμα 5/42 του Συνταγματάρχη
Πλαστήρα.
Όλοι τους αναδείχθηκαν άξιοι αγωνιστές, πολέμησαν γενναία και ηρωικά κατά
των Τούρκων, ιδιαίτερα στις μάχες Εσκί-Σεχίρ, Κιουτάχεια, Καλέ-Γκρότο, Αφιον-Καραχισάρ, Σαγγαρίου και μέχρι πρό των πυλών της Αγκύρας. Τιμήθηκαν για τη γενναιότητα και τον ηρωισμό τους με αριστεία ανδρείας και προήχθησαν, επ΄
ανδραγαθία, στους βαθμούς του Δεκανέα και του Λοχία.
Είχαν την τύχη και την τιμή να λάβουν μέρος σε όλες τις πολεμικές επιχειρήσεις
της Μικρασιατικής εκστρατείας, από την αρχή μέχρι και το τέλος της. Από την απόβαση στη Σμύρνη, την νικηφόρα προέλαση των ελληνικών στρατευμάτων μέχρι και
το Σαγγάριο ποταμό, στα βάθη της Μικράς Ασίας, πλησίον της Αγκύρας.
Έζησαν την εθνική δόξα της νικηφόρας προέλασης στη Μικρά Ασία και ήταν
εθνικά υπερήφανοι, αλλά έζησαν και το εθνικό δράμα της επαίσχυντης οπισθοχώρησης και της εγκατάλειψης της Μικράς Ασίας και ήταν έκδηλη και μεγάλη η πικρία
τους.
Στη σκέψη τους και στις συζητήσεις τους στο Δίκαστρο, κυριαρχούσαν τα περιστατικά των μαχών της εκστρατείας της Μικράς Ασίας. Τα είχαν αποτυπώσει ανεξίτηλα στη μνήμη τους και τα διηγούντο στους συγχωριανούς τους, με εκπληκτικές
λεπτομέρειες.
Είχαν επιτελέσει ηρωικά το καθήκον τους προς την Μεγάλη Ελλάδα της Μικράς
Ασίας και δεν μπορούσαν, δεν ήθελαν, να δεχθούν την εθνική ταπείνωση της οπισθοχώρησης, γιατί πολέμησαν και δεν ηττήθηκαν οι ίδιοι στα πεδία των μαχών στην

του Λεωνίδα Ιωάννου Καρφή, Αντιστραγήγου ε. α.
Μικρά Ασία, ηττήθηκαν μόνο οι ηγεσίες τους, πολιτικές και στρατιωτικές, στα μετόπισθεν.
Σε αυτούς τους στρατιώτες ήρωες, από το Δίκαστρο, αξίζει, η πρέπουσα και
αρμόζουσα, μνήμη, τιμή και δόξα. Στο Ηρώο του Δικάστρου, ένα στεφάνι δάφνινο,
κατατίθεται από τους απογόνους τους, στις εθνικές επετείους, προς τιμήν της μνήμης
τους και των ηρωισμών τους, στην εκστρατεία της Μικράς Ασίας.
Ονομαστικά, οι ήρωες της Μικράς Ασίας, από το Δίκαστρο, είναι:
• Αγγελόπουλος Ευθύμιος του Δημητρίου,
• Γεωργίου Χρήστος του Βασιλείου,
• Ζημιανίτης Βασίλειος του Ευαγγέλου,
• Καλότυχος Σεραφείμ του Φωτίου,
• Καλότυχος Γεώργιος του Δημητρίου,
• Καραΐσκος Γεώργιος του Παναγιώτου,
• Καρφής Ιωάννης του Λεωνίδα,
• Καρφής Λάμπρος του Κων/νου,
• Kόρδας Λάμπρος του Σπυρίδωνος
• Κούκιος Ματθαίος του Γεωργίου,
• Λάμπος Κων/νος του Νικολάου,
• Παπαδημητρίου Ηρακλής του Γρηγορίου,
• Ποντικόπουλος Ιωάννης του Κων/νου.
Σημειώσεις; 1. Ευχαριστώ θερμά τον Σεραφείμ Κόρδα, τον Γεώργιο Γκάνιο και
τον Γεώργιο Γιαννακόπουλο, για την βοήθεια στην καταγραφή των ηρώων.
2. Στα επόμενα τεύχη θα καταγραφούν εκτενέστερα στοιχεία για την
Μικρασιατική εκστρατεία, από διηγήσεις και καταγραφές του ήρωα της Μικρασιατικής
εκστρατείας Ιωάννη Λεωνίδα Καρφή.

ΜΑΡΤΙΟΣ 2022
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Τι είναι η λογοθεραπεία;

H

Λογοθεραπεία είναι η επιστήμη που
ασχολείται με την πρόληψη, την
αξιολόγηση, τη διάγνωση και την θεραπεία
διαταραχών λόγου, ομιλίας, επικοινωνίας,
φωνής, σίτισης και κατάποσης ως αποτέλεσμα εξελικτικών, νευρολογικών ή άλλων αιτιών.
• Ο Λόγος χωρίζεται σε δύο κατηγορίες.
Ο αντιληπτικός λόγος, αναφέρεται στον
τρόπο με τον οποίο ένας άνθρωπος κατανοεί τις πληροφορίες που ακούει ή διαβάζει. Ο εκφραστικός λόγος, αναφέρεται στον τρόπο με τον
οποίο εκφράζουμε τις πληροφορίες, είτε γραπτά είτε προφορικά.
• Η Ομιλία ορίζεται ως η δυσκολία του ατόμου να παράγει
σωστά όλους τους ήχους (φωνήματα) της εκάστοτε γλώσσας
σε όλες τις θέσεις μέσα στις λέξεις. Έντονες δυσκολίες στον
τομέα της ομιλίας μπορούν να οδηγήσουν σε ακατάληπτη ομιλία.
• Η Επικοινωνία χωρίζεται σε δύο κατηγορίες, τη λεκτική και
την μη λεκτική επικοινωνία. Η λεκτική επικοινωνία πραγματοποιείται μέσω της χρήσης του λόγου και την ομιλίας. Η μη λεκτική επικοινωνία πραγματοποιείται μέσω της γλώσσας του
σώματος (βλεμματική επαφή, στάση σώματος, χειρονομίες, εκφράσεις). Για μια ολοκληρωμένη επικοινωνία είναι απαραίτητη
η χρήση τόσο της λεκτικής όσο και της μη λεκτικής επικοινωνίας. Οποιαδήποτε δυσκολία σε κάποια από τις δύο πραγματοποιεί διαταραχή στην επικοινωνία.
• Η Διαταραχή Φώνησης ορίζεται ως η δυσκολία του ατόμου να διαχειριστεί την έναρξη, την ένταση, την ηχηρότητα
και το ύψος της φωνής του. Δεν έχει τον έλεγχο της φωνής του.
• Η Διαταραχή Κατάποσης αποτελεί την δυσκολία του ατόμου να καταπιεί στερεά ή υγρή τροφή. Η θεραπευτική αποκατάσταση της διαταραχής αυτής, απαιτεί εξιδεικευμένο
προσωπικό πάνω στο αντικείμενο και την βοήθεια μιας ολόκληρης ιατρικής ομάδας.
Ποιες διαταραχές χρήζουν λογοθεραπείας;
Οι λογοθεραπευτές παρέχουν εξειδικευμένες και εξατομικευμένες υπηρεσίες σε άτομα με διαταραχές όπως:
• Αρθρωτικές διαταραχές
• Φωνολογικές διαταραχές
• Δυσαρθρία
• Διαταραχές στη ροή της ομιλίας (τραυλισμός, ταχυλαλία)
• Ειδική Γλωσσική Διαταραχή
• Βαρηκοΐα-Κώφωση
• Πραγματολογικές Διαταραχές (Αυτισμός, Σύνδρομο Asperger)
• Μαθησιακές Δυσκολίες
• Διαταραχές σίτισης και κατάποσης
• Κρανιοπροσωπικές ανωμαλίες
• Εγκεφαλικό επεισόδιο-Αφασίες
• Εγκεφαλική Παράλυση κ.α.
Πότε απευθύνονται οι γονείς στον ειδικό για Λογοθεραπευτική εκτίμηση;
Οι γονείς φθάνουν στο Λογοθεραπευτή μετά από παραπομπή του Παιδιάτρου, του Αναπτυξιολόγου, του Εκπαιδευτικού και από προσωπική τους ανησυχία. Τα σημάδια που
μπορεί να είναι ανησυχητικά είναι:

• Όταν ένα βρέφος έως 6 μηνών δείχνει να
μην αντιδρά σε ήχους.
• Όταν ένα παιδί 12 μηνών δεν παράγει
ήχους, δε χρησιμοποιεί μια λέξη συνειδητά για
να ονομάσει άτομο ή αντικείμενο και δεν εκτελεί μια απλή εντολή.
• Όταν μέχρι το 3ο έτος το παιδί δεν έχει
αναπτύξει εκφραστικό -προφορικό λόγο.
• Όταν μέχρι το 4ο έτος η ομιλία του είναι
ακατάληπτη από το περιβάλλον του.
• Όταν δυσκολεύεται στην παραγωγή αυθόρμητου λόγου και
εναλλακτικά χρησιμοποιεί μη λεκτική επικοινωνία. π.χ. κινήσεις των
χεριών του όπως να δείχνει το αντικείμενο που επιθυμεί κ.α.
• Όταν ο προφορικός του λόγος εμφανίζει αρθρωτικά και φωνολογικά λάθη π.χ. λέει «νελό» αντί για «νερό» ή λέει «φάλασσα»
αντί για «θάλασσα».
• Όταν το επίπεδο του λεξιλογίου που χρησιμοποιεί δεν είναι
επαρκές με τη χρονολογική του ηλικία, ενώ δυσκολεύεται να βρει
τη σωστή λέξη, και δεν ολοκληρώνει τις προτάσεις του.
• Όταν δε διαθέτει περιγραφικό και αφηγηματικό λόγο. Δηλαδή,
δυσκολεύεται να περιγράψει μια κατάσταση, ένα γεγονός ή να αφηγηθεί μια ιστορία.
• Όταν δε χρησιμοποιεί ορθά δομημένες προτάσεις π.χ. όταν παραλείπει ρήματα, υποκείμενα, άρθρα.
• Όταν παρουσιάζει διαταραχές στη ροή του λόγου όπως επαναλήψεις ήχων, συλλαβών ή λέξεων, παύσεις, διακοπές ή επιμηκύνσεις ήχων.
• Όταν δεν εκτελεί προφορικές εντολές, δεν έχει βλεμματική
επαφή, δεν αντιδρά στο όνομά του και παρουσιάζει επαναλαμβανόμενες κινήσεις.
• Όταν παρουσιαστούν σημαντικές δυσκολίες στην εκμάθηση
της γραφής και της ανάγνωσης μετά την είσοδο του παιδιού στο
Δημοτικό.
Η αξιολόγηση πραγματοποιείται μέσω της παρατήρησης, του
ελεύθερου ή οργανωμένου παιχνιδιού και της χορήγησης σταθμισμένων αξιολογητικών εργαλείων. Η συλλογή δεδομένων της παραπάνω διαδικασίας θα βοηθήσει τον ειδικό να σχεδιάσει ένα
εξατομικευμένο πρόγραμμα παρέμβασης βασισμένο στις αδυναμίες αλλά και δεξιότητες του παιδιού.
Η πρόληψη είναι η καλύτερη θεραπεία
Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι κάθε παιδί έχει τους δικούς
τους ρυθμούς ανάπτυξης. Ωστόσο, υπάρχουν κάποιες δεξιότητες
που κατακτώνται σύμφωνα με την τυπική ανάπτυξη. Μια οποιαδήποτε διαταραχή λόγου μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την αυτοεκτίμηση και συμπεριφορά του παιδιού. Έτσι οι γονείς δε θα πρέπει
να διστάσουν να απευθυνθούν σε κάποιον ειδικό.
Η πρώιμη διάγνωση και η έγκαιρη παρέμβαση προβλημάτων
λόγου και ομιλίας, μαθησιακού, κοινωνικού και ψυχολογικού τομέα
αποτελούν βασική μέριμνα για όσο το δυνατόν καλύτερη πρόγνωση.
Ελένη Β. Γεωργίου – Πτυχιούχος Λογοθεραπεύτρια
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Τα παιδιά του Δικάστρου στο βάθρο!
Τη δεύτερη θέση στο Ευρωπαϊκό τουρνουά Βραζιλιάνικου
Ζίου-Ζίτσου (BJJ) που διεξήχθη
στην Ρώμη τον Φεβρουάριου του
2022, πανηγύρισε ο Δημήτρης
Χριστόπουλος του Ιωάννη. Πρόκειται για ακόμα μια νίκη του Δημήτρη, στην κατηγορία μωβ
ζώνης, καθώς τα τελευταία χρόνια, το όνομά του φιγουράρει στις
πρώτες θέσεις του αθλήματος σε
Ελλάδα και εξωτερικό (1η θέση
στην Στυλίδα το ’21, 1η θέση στο Βερολίνο το ’21, 1η θέση στο Άμστερνταμ το
’19). Αξιοσημείωτο είναι ότι στο ίδιο άθλημα έχει διακριθεί στο παρελθόν και
ο Οδυσσέας Λάμπος του Ιωάννη, με επίσης πολλές επιτυχίες.
Τα βραβεία όμως δεν σταματούν εδώ! Στο Πανελλήνιο πρωτάθλημα ΕΤΑΝΕ
ΤΑΕΚΒΟΝΤΟ (tae kwon do) τον Μάρτιο 2022 στην Χαλκίδα, η Μαρία-Ελένη
Γκάνιου ανέβηκε στο ψηλότερο σκαλί κατακτώντας ακόμα ένα χρυσό μετάλλιο
για τη συλλογή της (χάλκινο στο Πανελλήνιο Κύπελλο Βολάρης 2022, χρυσό
στο Πανελλήνιο Κύπελλο Θωμαΐδης 2021).
Ακολουθώντας τα χνάρια της αδερφής της, και η Ηλιάνα Γκάνιου, έχει ήδη

Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ε Σ

κατακτήσει ένα ασημένιο μετάλλιο στην κατηγορία της και
βρίσκεται σταθερά στις 5 πρώτες θέσεις.
Τέλος, στους Χειμερινούς
Ολυμπιακούς Αγώνες του Πεκίνο, ο Ευρυτάνας πρωταθλητής Γιάννης Αντωνίου, εγγονός
της Τούλας Μανώλη (γιός του
Δημήτρη Αντωνίου και της
Βάσως Σιούτα), έκανε μια εξαιρετική εμφάνιση στο αλπικό σκι
σλάλομ ανδρών, καταφέρνοντας να βρεθεί στην 29η θέση ανάμεσα σε 84 αθλητές.
Ο Γιάννης τερμάτισε σε χρόνο 59.48 στην πρώτη διαδρομή και σε 54.81
στη δεύτερη και με συνολικό χρόνο 1:54:29 (71.53 βαθμούς ποινής) συγκαταλέγεται πλέον στους 30 κορυφαίους σκιέρ του κόσμου.
Πρόκειται για μια πολύ μεγάλη επιτυχία για τον αθλητή του ΕΟΣ Καρπενησίου, αλλά και για την ελληνική χιονοδρομία.
Είμαστε όλοι υπερήφανοι για τις προσπάθειές τους
και τους ευχόμαστε ολόψυχα πάντα επιτυχίες!

Τ Ε Χ Ν Ε Σ

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

